
#15576 ทัวรอังกฤษ แมนเชสเตอร ลอนดอน 7 วัน 4 คืน ส
โตนเฮนจ สนามฟุตบอลโอลดแทรฟฟอรด บิน QR
ทัวรอังกฤษ แมนเชสเตอร ลิเวอรพูล สแตรทฟอรท อัพพอน เอวอน บาธ
ลอนดอน สนามฟุตบอลแอนฟลด ยานอัลเบิรตด็อกค บานของวิลเล่ียม เช็คส
เปยร หอนาฬิกาบิ๊กเบน พระราชวังบัคกิ้งแฮม ฟรีเดย 1 วันเต็ม!!



สรุปการเดินทาง
วันที่ กําหนดการ เชา เที่ยง เย็น โรงแรม

1 ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ - ทาอากาศยานโดฮา    -

2 ทาอากาศยานเมืองแมนเชสเตอร - แมนเชสเตอร - สนามฟุตบอลโอลดทราฟฟอรด -
ลิเวอรพูล - สนามฟุตบอลแอนฟีลด - อาคารอลังการสามหลัง - ทาเรืออัลเบิรต   

Novotel
Liverpool หรือ
เทียบเทา

3 สแตรทฟอรด อัพพอน เอวอน - บานเกิดของยอดกวีเอกเชคสเปียร - โบสถเกาแก
Holy Trinity - บาธ - พิพิธภัณฑน้ําแรรอนโรมัน   

Doubletree by
Hilton
Southampton
หรือเทียบเทา

4 สโตนเฮนจ - ลอนดอน - จัตุรัสทราฟัลการ - หอนาฬิกาบิก๊เบ็น - ชิงชาสวรรค
ลอนดอนอาย   

Novotel
London
Wembley หรือ
เทียบเทา

5 อิสระเที่ยวชมลอนดอนตามอัธยาศัย   

Novotel
London
Wembley หรือ
เทียบเทา

6 พระราชวังบัคก้ิงแฮม - ไนทบริดจ - หางแฮรอดส - ทาอากาศยานฮีทโธรว    -

7 ทาอากาศยานโดฮา - ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ    -

กําหนดการเดินทาง ผูใหญพักคู
ทานละ

เด็กเพิ่มเตียงกับผูใหญคู
ทานละ

เด็กไมเพิ่มเตียงกับผูใหญคู
ทานละ

พักเดี่ยว เพิ่ม
ทานละ

10 มี.ค. 66 - 16 มี.ค. 66 ฿69,999 ฿69,999 ฿69,999 ฿6,500



วันท่ี 1 ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ - ทาอากาศยานโดฮา

 หมายเหตุ

วันท่ี 2 ทาอากาศยานเมืองแมนเชสเตอร - แมนเชสเตอร - สนาม
ฟุตบอลโอลดทราฟฟอรด - ลิเวอรพูล - สนามฟุตบอลแอนฟ
ลด - อาคารอลังการสามหลัง - ทาเรืออัลเบิรต

กําหนดการทั้งหมด

บริการอาหารและเครื่องด่ืมตลอดเท่ียวบิน

หากลูกคาทานใดท่ีจําเป็นตองออกตั๋วภายใน (ตั๋วเครื่องบิน , ตั๋วรถทัวร , ตั๋วรถไฟ) กรุณาสอบถามเจาหนาท่ีของบริษัท ทุก
ครั้งกอนทําการออกตั๋ว เน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรับเปล่ียนไฟลท หรือ เวลาบิน โดยไมแจงใหทราบลวงหนา ทานใดมีไฟล
ทบินภายในประเทศตอ โปรดแจงใหบริษัทฯทราบในวันจองทัวร ท้ังน้ีเพ่ือประโยชนของตัวทานเอง

โปรแกรมการเดินทางอาจมีการปรับเปล่ียน หรือ เปล่ียนแปลงไดตามความเหมาะสม เน่ืองจากความลาชาของสายการบิน
โรงแรม ท่ีพัก การจราจร เหตุการณทางการเมือง การนัดหยุดงาน การกอจลาจล อุบัติเหตุ สภาพอากาศ ภัยธรรมชาติ วาตภัย
อัคคีภัย หรือไมวาจะดวยสาเหตุใดๆ ก็ตาม (ซ่ึงเป็นเหตุการณท่ีนอกเหนือการควบคุมจากทางบริษัท) โดยทางบริษัทจะคํานึงถึง
ความปลอดภัยของลูกคาเป็นสําคัญ

 กิจกรรม บาย

17.00 น. พรอมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ เคานเตอรสายการบินกาตาร แอรเวย ชั้น 4 เคานเตอร P ใชประตูทางเขา 7
เจาหนาท่ี ใหการตอนรับ พรอมจัดเตรียมเรื่องเอกสารการเดินทาง

ค่ํา

19.35 น. ออกเดินทางสู นําทานเดินทางสู ทาอากาศยานนานาชาติแมนเชสเตอร เมืองแมนเชสเตอร ประเทศอังกฤษ โดย
เท่ียวบินท่ี QR833 (19.35 น. – 23.15 น. ) / QR021 (01.20 น. – 06.00 น.) แวะเปล่ียนเครื่องท่ีสนามบินโดฮา (บริการ
อาหารและเครื่องด่ืมตลอดเท่ียวบิน)

ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ บาย

เป็นทาอากาศยานท่ีเปิดทําการมาตั้งแตปี พ.ศ.2549 ซ่ึงในตอนแรกเปิดใชแคเท่ียวบิน
ภายในประเทศ ในตอนน้ีเป็นเสมือนทาอากาศยานหลักประจํากรุงเทพฯ และยังเป็นทา
อากาศยานนานาชาติท่ีมีผูเดินทางคับค่ังท่ีสุดในประเทศอีกดวย

ทาอากาศยานโดฮา คํ่า

มีอีกชื่อวาทาอากาศยานฮาหมัด เป็นทาอากาศยานแหงเดียวในประเทศกาตาร ตั้งอยูท่ีกรุง
โดฮา และยังเป็นทาอากาศยานหลักของกาตารแอรเวย ท่ีน่ีเป็นหน่ึในทาอากาศยานสําคัญ
ท่ีเชื่อมตอเครือขายการบินกับภูมิภาคตางๆ ของโลก

 กิจกรรม เชา



06.00 น. เดินทางถึง ทาอากาศยานนานาชาติแมนเชสเตอร เมืองแมนเชสเตอร ประเทศอังกฤษ หลังผานการตรวจคนเขา
เมืองและศุลกากรแลว

นําทานเดินทางโดยรถโคชสู เมืองแมนเชสเตอร (Manchester) ตั้งอยูทางตอนเหนือของประเทศอังกฤษ เป็นเมือง
อุตสาหกรรมแหงแรกของโลกรองของสหราชอาณาจักร เป็นศูนยกลางศิลปะ การสื่อสารและธุรกิจการคา นอกจากนั้นยังเป็น
เมืองท่ีมีชื่อเสียงเรื่องสโมสรฟุตบอลสําคัญอีกดวย

นําทาน ถายรูปเป็นท่ีระลึก กับ สนามฟุตบอลโอลด แทรฟฟอรด (Old Trafford Stadium) จากดานหนา สโมสรฟุตบอล
ระดับโลกท่ีเป็นขวัญใจชาวไทยและรํ่ารวยท่ีสุดในโลก เป็นสนามท่ีใหญเป็นอันดับ 2 ของประเทศอังกฤษ สามารถรองรับแฟน
บอลไดมากถึง 76,212 คน ไดรับการเปล่ียนแปลงและปรับปรุงมาอยางตอเน่ือง จนกระท่ังไดรับมาตรฐาน UEFA Elite
Stadiums (มาตรฐานระดับ5ดาว) ซ่ึงถือไดวาเป็นสนามฟุตบอลอันดับตนๆของทวีปยุโรป

อิสระใหทานเลือกซ้ือของท่ีระลึกมากมายหลายชนิดสําหรับแฟนพรีเมียรลีก

บาย

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

นําทานเดินทางสู เมืองลิเวอรพูล (Liverpool) ไดรับการยกยองใหเป็นเมืองวัฒนธรรมแหงยุโรปในปี 2008 เป็นเมืองทา
สําคัญของอังกฤษซ่ึงเป็นตนกําเนินขอสโมสรฟุตบอลหลายสโมสรท้ังลิเวอรพูลและเอเวอรตัน ท้ังยังเป็นเมืองตนกําเนิดของวง
เดอะบีทเทิลส และเป็นเมืองทาสําคัญทางฝ่ังตะวันตกของอังกฤษซ่ึงเป็นท่ีจดทะเบียนเรือสําราญขนาดใหญมากมาย รวมท้ังเรือ
ไททานิค

นําทานถายรูปดานหนา สนามฟุตบอลแอนฟีลด พรอมท้ังเลือกซ้ือของท่ีระลึกของสโมสรฟุตบอลลิเวอรพูล

นําทานผานชม เดอะ ทรี เกรซ (The Three Graces) อาคารเกาแก 3 หลัง สัญลักษณของเมืองลิเวอรพูล ซายมือสุด คือ
ท่ีทําการของการทาเรือลิเวอรพูล (Port of Liverpool Building) อาคารกลาง คือ อาคารของบริษัทเดินเรือคูนารด (Cunard
Building) สวนขวามือสุด คือ อาคารสํานักงาน สรางดวยคอนกรีตแบบหลายชั้นอาคารแรกท่ีสรางในประเทศอังกฤษ (Royal
Liver Building)

นําทานเดินทางสู ยานอัลเบิรต ด็อกค (Albert Dock) หรือ ทาเรืออัลเบิรต ด็อกซ (Albert Dock Port) ท่ีโดงดังท่ีสุดใน
ลิเวอรพูลเขตน้ีเคยเป็นทาเรือประจําเมืองอันดับตนๆ ของโลก สรางขึ้นมาในปี 1846 เป็นทาเรือสุดทันสมัยท่ีมีเครนท่ีขับเคล่ือน
ดวยน้ําเป็นอันแรกๆของโลกรวมไปถึงโกดังขนาดใหญหลายโกดัง ปัจจุบันทาเรืออัลเบิรตไดรับการปรับปรุงใหมและเป็นท่ีตั้งของ
สถานท่ีทางประวัติศาสตรท่ีนาสนใจหลายแหง

ค่ํา

รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร

พักท่ี Novotel Liverpool หรือเทียบเทา

ทาอากาศยานเมืองแมนเชสเตอร

แมนเชสเตอร

 เชา

ทาอากาศยานแมนเชสเตอร (Manchester Airport) เป็นทาอากาศยานหลักของ แมน
เชสเตอร อังกฤษ เปิดใหบริการเมื่อเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2481 โดยใชชื่อวาทาอากาศยา
นริงเวย (Ringway Airport) และในชวงสางครามโลกครั้งท่ี 2 วา ฐานทัพอากาศริงเวย
(RAF Ringway) และตั้งแตปีพ.ศ. 2518 ถึง 2529 ใชชื่อวา ทาอากาศยานนานาชาติ
แมนเชสเตอร (Manchester International Airport) ทาอากาศยานแหงน้ีตั้งอยูระหวาง
เมืองเชสไชรและแมนเชสเตอร ในเขตมณฑลแมนเชสเตอร

เมืองอุตสาหกรรมท่ีมีชื่อเสียง ตั้งอยูในเขตเมืองท่ีมีประชากรมากท่ีสุดเป็นอันดับสองของ
สหราชอาณาจักร แมนเชสเตอรเป็นเมืองท่ีมีชื่อเสียงจากการเป็นจุดกําเนิดเสนทางรถไฟ
Manchester Liverpool Road ท่ีเป็นเสนทางรถไฟผูโดยสารระหวางเมืองแหงแรกของ
โลก อีกท้ังยังเป็นเมืองผูกําเนิดสโมสรฟุตบอลพรีเมียรลีกสท่ีมีชื่อเสียงโดงดังในวงการ
ฟุตบอลของโลก คือแมนยู หรือ ปีศาจแดง



สนามฟุตบอลโอลดทราฟฟอรด
เป็นสนามเหยาของแมนเชสเตอรยูไนเต็ด มีจํานวนความจุ 75,635 ท่ีน่ัง โอลดแทรฟฟ
อรดเป็นสนามกีฬาของสโมสรท่ีมีขนาดใหญท่ีสุดในบรรดาหลายๆทีมในสหราชอาณาจักร
เป็นสนามกีฬาขนาดใหญเป็นอันดับท่ี 3 และเป็นสนามกีฬาฟุตบอลขนาดใหญเป็นอันดับ
ท่ี 2 และใหญเป็นอันดับท่ี 8 ในทวีปยุโรป

 เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร

ลิเวอรพูล

สนามฟุตบอลแอนฟลด

อาคารอลังการสามหลัง

ทาเรืออัลเบิรต

 บาย

เป็นเมืองท่ีมีฐานะเป็นนครและเป็นเมืองเมโทรโพลิตันของเมอรซียไซดในภาคการ
ปกครองตะวันตกเฉียงเหนือของอังกฤษ ลิเวอรพูลตั้งอยูทางตะวันออกของปากน้ําเมอร
ซีย (Mersey Estuary) ลิเวอรพูลกอตั้งมาตั้งแต ค.ศ. 1207 และไดรับฐานะเป็น “นคร”
ในปี ค.ศ. 1880 ในทางประวัติศาสตรของมณฑลเดิมลิเวอรพูลเป็นสวนหน่ึงของแลงคาส
เชอร ความรุงเรืองของลิเวอรพูลมาจากการเป็นเมืองทาสําคัญ ภายในคริสตศตวรรษท่ี 18
การติดตอคาขายกับแคริบเบียน, ไอรแลนด และแผนดินใหญยุโรป และความสะดวกใน
การติดตอคาขายกับการคาทาสขามมหาสมุทรแอตแลนติค (Atlantic Slave Trade) ย่ิง
ทําใหเศรษฐกิจเติบโตมากย่ิงขึ้น ภายในตนคริสตศตวรรษท่ี 19 40% ของการคาขายใน
โลกตองผานเมืองทาลิเวอรพูล ซ่ึงทําใหลิเวอรพูลกลายเป็นเมืองสําคัญท่ีสุดเมืองหน่ึงของ
อังกฤษ

เป็นสนามฟุตบอลเหยาของสโมสรฟุตบอลลิเวอรพูล ประเทศอังกฤษ ตั้งอยูในเขตแอนฟี
ลด เมืองลิเวอรพูล แอนฟีลดสรางเสร็จในปี พ.ศ. 2427 เริ่มแรกเป็นสนามเหยาของ
สโมสรฟุตบอลเอฟเวอรตัน ตอมาในปี พ.ศ. 2435 เอฟเวอรตันยายสนามไปกูดิสันพารก
หลังจากกอตั้งสโมสรฟุตบอลลิเวอรพูล แอนดฟิลดจึงกลายเป็นสนามเหยาของลิเวอรพูล
นับแตนั้นมา สนามฟุตบอลแอนฟีลดไดรับการรับรองจากสมาคมฟุตบอลยุโรปใหเป็น
สนามระดับ 4 ดาว ซ่ึงสามารถจัดการแขงขันฟุตบอลระดับนานาชาติหรือรายการใหญอ่ืน
ๆ รวมท้ังการแขงขันของทีมชาติอังกฤษ

ตั้งอยูบริเวณทาเรือ หรือ The Pier Head อาคารท่ีวาประกอบไปดวย Royal Liver
Building, The Cunard Building, The Port of Liverpool Building ไดรับการ
ยกยองใหเป็นมรดกโลกท่ีเป็นเมืองการคาทางทะเล

เป็นพ้ืนท่ีบริเวณริมน้ําท่ีเป็นเหมือนศูนยรวมรานอาหารและบารท่ีดีท่ีสุดของเมือง
นอกจากน้ียังมีพิพิธภัณฑชั้นยอดหลายแหงดวย เป็นทาเรือประจําเมืองอันดับตนๆ ของ
โลก ทาเรืออัลเบิรตสรางขึ้นมาในปี 1846 เป็นทาเรือสุดทันสมัยท่ีมีเครนท่ีขับเคล่ือนดวย
น้ําเป็นอันแรกๆ ของโลก และยังมีสิ่งอํานวยความสะดวกอยางเชนโกดังขนาดใหญหลาย
โกดัง ปัจจุบันทาเรืออัลเบิรตไดรับการปรับปรุงใหมและเป็นท่ีตั้งของสถานท่ีทาง
ประวัติศาสตรท่ีนาสนใจหลายแหง

 คํ่า  รับประทานอาหารเย็น ณ รานอาหาร

 Novotel Liverpool หรือเทียบเทา



วันท่ี 3 สแตรทฟอรด อัพพอน เอวอน - บานเกิดของยอดกวีเอกเชคส
เปยร - โบสถเกาแก Holy Trinity - บาธ - พิพิธภัณฑน้ําแรรอน
โรมัน

 กิจกรรม เชา

รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม

นําทานเดินทางสู เมืองสแตรทฟอรท อัพพอน เอวอน (STRATFORD UPON AVON) เมืองเล็กๆ ท่ีงดงามริมฝ่ังแมน้ําเอ
วอน บานเกิดของกวีเอกเชคสเปียร ชมบรรยากาศ ของเมืองท่ีอบอวลไปดวยความออนหวานของตํานาน “เชคสเปียร” กวีท่ีมีชื่อ
เสียงท่ีสุดของประเทศอังกฤษ ดวยผลงานท่ีทานรูจักอาทิ โรมิโอ แอนด จูเลียส , เวนิส วานิช ฯลฯ

นําทานถายรูปเป็นท่ีระลึก กับบานของวิลเล่ียม เช็คสเปียร และชีวิตความเป็นอยูของกวีเอกในอดีต

จากนั้นผานชม โบสถเกาแก Holy Trinity แมน้ําเอวอนอันเงียบสงบ และสถานท่ีในประวัติศาสตรท่ีเกี่ยวของกับกวีเอกผู
น้ี สถานท่ีท่ีใชในการประพันธผลงานตางๆท่ีมีชื่อเสียงไปท่ัวโลก อิสระใหทานเลือกซ้ือสินคาท่ีระลึกจากรานคามากมาย
(Nash’s House / William Shakespeare House) สัมผัสชีวิตความเป็นอยูของกวีเอกในอดีต

บาย

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

นําทานเดินทางสู เมืองบาธ (Bath) เป็นเมืองทามกลางธรรมชาติอันงดงาม ตั้งอยูทางตะวันตกของกรุงลอนดอน มีความ
โดดเดนดานสถาปัตยกรรมและการวางผังเมืองจึงเป็นเมืองมรดกโลกท่ีเกาแกมีท้ังความขลังและความคลาสสิค มีบทบาทสําคัญ
ทางประวัติศาสตรของอังกฤษมาตั้งแตสมัยท่ีชาวโรมันเขามาตั้งถิ่นฐาน แลวสรางเมืองน้ีใหเป็นศูนยกลางของศาสนาคริสต

นําทาน ถายรูปเป็นท่ีระลึก กับ โรงอาบน้ําโรมันโบราณ (Roman Baths) ถือเป็นโรงอาบน้ําโรมันขนาดใหญท่ีมีอายุกวา
2,000 ปี ท่ีน่ีจัดวาเป็นสปาท่ีดีท่ีสุดในยุคนั้นเลยก็วาได ดวยอาคารโออาและย่ิงใหญท่ีมีบอน้ําพุรอนธรรมชาติ บวกกับ
สถาปัตยกรรมท่ีนาท่ึงท้ังเสาหิน อาคาร และบอน้ําธรรมชาติท่ีอุดมไปดวยแรธาตุท่ีชวยบํารุงผิวพรรณ

ค่ํา

รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร

พักท่ี Doubletree by Hilton Southampton หรือเทียบเทา

สแตรทฟอรด อัพพอน เอวอน

บานเกิดของยอดกวีเอกเชคสเปยร

 เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

เมืองท่ีตั้งอยูริมฝ่ังแมน้ําเอวอนอันเป็นบานเกิดของวิลเล่ียมเช็คสเปียร กวีท่ีมีชื่อเสียง
ท่ีสุดของอังกฤษ เมืองน้ีจึงเป็นแหลงทองเท่ียวยอดนิยมจากเรื่องราวดังกลาว

ท่ีน่ีเป็นบานเกิดของวิลเลียมเช็คสเปียรในแสตทฟอรด อัพพอน เอวอน เขาเป็นกวีท่ีมีชื่อ
เสียงท่ีสุดของอังกฤษ และเป็นท่ีรูจักกันไปท่ัวโลก



วันท่ี 4 สโตนเฮนจ - ลอนดอน - จัตุรัสทราฟลการ - หอนาฬิกาบ๊ิกเบ็น
- ชิงชาสวรรคลอนดอนอาย

โบสถเกาแก Holy Trinity
เป็นโบสถเกาแกท่ีตั้งอยูริมแมน้ําเอวอนอันเงียบสงบ และสถานท่ีในประวัติศาสตรท่ี
เกี่ยวของกับกวีเอกท่ีชื่อวิลเลียม เชคสเปียร น้ี

 เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร

บาธ

พิพิธภัณฑนํ้าแรรอนโรมัน

 บาย

เป็นเมืองเกาแกแหงหน่ึงของสหราชอาณาจักร ท่ีมีศิลปะยุคโรมันท่ีหลงเหลืออยูมากมาย
ความสวยงามของสถาปัตยกรรมยุคจอรเจียนและความงดงามและความย่ิงใหญทาง
ประวัติศาสตร จึงไมนาแปลกใจเลยท่ีบาธไดรับเลือกใหเป็นหน่ึงในเมืองมรดกโลก

เป็นกลุมอาคารสําคัญของเมืองคือบริเวณท่ีเป็นท่ีตั้งของบอน าแรรอนคิงส (The Sacred
Spring) สวนท่ีสองคือบริเวณวัด และสวนท่ีสามคือบริเวณท่ีเปิดบริการใหนักทองเท่ียว
หรือชาวเมืองใชบริการน าแรซ่ึงมีท้ังสระวายน า, บอน าแรเย็น-รอน, หองอบไอน าและสวน
ท่ีเป็น Turkish Bath

 คํ่า  รับประทานอาหารเย็น ณ รานอาหาร

 Doubletree by Hilton Southampton หรือเทียบเทา

 กิจกรรม เชา

รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม

นําทานชม เสาหินสโตนเฮนจ (Stonehenge) 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรยของโลก เป็นอนุสรณสถานยุคกอนประวัติศาสตรท่ี
มีชื่อเสียงมากท่ีสุดในโลก เป็นกลุมแทงหินขนาดใหญตั้งอยูกลางทุงราบกวางใหญ และยังไดรับการขึ้นทะเบียนใหเป็นมรดกโลก
โดยองคการยูเนสโก เมื่อปี ค.ศ. 1986

นําทานเดินทางสู เมืองลอนดอน (London) เมืองหลวงของประเทศอังกฤษ ท่ีเป็นศูนยกลางสําคัญทางธุรกิจ การเมือง
วัฒนธรรม และประวัติศาสตรของโลก เป็นผูนําดานการเงิน การเมือง การสื่อสาร การบันเทิง แฟชั่น ศิลปะ และเป็นท่ียอมรับ
วามีอิทธิพลไปท่ัวโลก และยังเป็นเมืองทองเท่ียวท่ีใหญและสําคัญของยุโรปอีกดวย

บาย

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร FOUR SEASON รานอาหารจีน ขึ้นชื่อดานเป็ดยาง

นําทานเดินทางผานชม จัตุรัสทราฟัลการ (Trafalgar Square) ตั้งอยูใจกลางกรุงลอนดอน เป็นอนุสรณสถานของยุทธนา
วีทราฟัลการและสงครามวอเตอรลูระหวางอังกฤษกับฝรั่งเศสในปี ค.ศ. 1805 มีเสาเนลสันลอมรอบดวยอาคารสําคัญ เชน
พิพิธภัณฑศิลปะ โบสถ St.Martin in the Fields จัตุรัสรัฐสภา (Parliament Square) และ พระราชวังเวสทมินสเตอร
(Westminster Palace) หรือ ตึกรัฐสภาเวสตมินสเตอร (Houses of Parliament)

่ ้



ตรงกลางของจัตุรัส คือ เสาปูนเนลสันซ่ึงรายลอมไปดวยน้ําพุอันสวยงาม และรูปแกะสลักสิงโตบรอนซ ตรงดานบนสุดของ
เสาหิน คือ รูปแกะสลักของ พลเรือเอก Horatio nelson ผูท่ีบัญชาการนําในการรบท่ีสมรภูมิทราฟัลการ ท้ังยังไดรับการขึ้น
ทะเบียนใหเป็นมรดกโลกโดยองคการยูเนสโก

นําทานถายภาพดานหนา หอนาฬิกาบิก๊เบน (Big Ben / Elizabeth Tower) เป็นสัญลักษณของประเทศอังกฤษ มีความ
สูงถึง 96.3 เมตร เป็นนาฬิกาท่ีมีหนาปัดใหญท่ีสุดในโลก ท่ีสําคัญหอนาฬิกาแหงน้ี คือกลไกของนาฬิกาท่ีสามารถเดินไดอยาง
เท่ียงตรงจนนาอัศจรรย แมวาในชวงสงครามโลกครั้งท่ี 2 หอนาฬิกาจะถูกระเบิดจากกองทัพนาซีทําลายจนไดรับความเสียหายไป
บาง แตนาฬิกาก็ยังคงตีบอกเวลาไดอยางแมนยํา

จากนั้นถายภาพเป็นท่ีระลึกกับ ชิงชาสวรรคลอนดอน อาย (London Eye) หน่ึงในแลนดมารคสําคัญของกรุงลอนดอน
เป็นชิงชาสวรรคท่ีมีขนาดใหญและสูงท่ีสุดในยุโรป(เคยสูงท่ีสุดในโลกมากอน) ซ่ึงมีความสูงถึง 135 เมตร นอกจากน้ีลอนดอน
อาย เป็นชิงชาสวรรคท่ีกอสรางดวยโครงเหล็กค้ําขางเดียวท่ีสูงท่ีสุดในโลก

ค่ํา

รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร

พักท่ี Novotel London Wembley หรือเทียบเทา

สโตนเฮนจ

ลอนดอน

 เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

เสาหินสโตนเฮนจ เป็นกลุมแทงหินขนาดใหญ ตั้งอยูกลางท่ีราบซัลลิสเบอรรี่ ในบริเวณ
ตอนใตของอังกฤษ ประกอบไปดวยแทงหินขนาดยักษ 112 กอน ตั้งเรียงกันเป็นวงกลม
ซอนกัน 3 วง แทงหินบางอันตั้งขึ้น บางอันอยูในแนวนอน และบางอันก็ถูกวางซอนขึ้น
ไปขางบน สโตนเฮนจมีชื่อเสียงอยางมากในฐานะท่ีเป็นกลุมหินประหลาดซ่ึงไมมีใคร
ทราบวัตถุประสงคในการสรางอยางชัดเจน

เป็นเมืองท่ีสําคัญของโลกและเป็นเมืองหลวงท่ีใหญท่ีสุดของยุโรป เป็นแหลงรวบรวมเอา
มนตขลังของบานเมืองแบบโบราณ และความทันสมัยแบบโลกยุคใหมเขาไวดวยกันได
อยางลงตัว ประชากรประมาณ 7.5 ลานคน มีความหลากหลายท้ังดานเชื้อชาติ วัฒนธรรม
ศาสนา และมากกวา 300 ภาษา ลอนดอนยังเป็นเมืองในดวงใจของนักทองเท่ียวหลายตอ
หลายคนดวย

 เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร Four Season รานอาหารจีน ขึ้นชื่อดานเป็ดยาง

จัตุรัสทราฟลการ

หอนาฬิกาบิ๊กเบ็น

 บาย

จัตุรัสใจกลางกรุงลอนดอน ท่ีเป็นจุดนัดพบ และแลนดมารคสําคัญของเมือง เนืองแนน
ดวยนักทองเท่ียวมหาศาล สรางเพ่ือเป็นอนุสรณแกลอรดเนลสัน วีรบุรษท่ีถูกยิงสูญเสียด
วงตา 1 ดวงและแขนหน่ึงขางและเสียชีวิตในสงครามระหวางอังกฤษกับฝรั่งเศสท่ีแหลม
ทราฟัลการ โดยทานเป็นผูนําการรบท่ีทําใหอังกฤษชนะสงครามทางเรือครั้งน้ี

เป็นหอนาฬิกาประจําพระราชวังเวสตมินสเตอร ซ่ึงในปัจจุบันใชเป็นรัฐสภาอังกฤษตั้งอยู
ทิศตะวันออกเฉียงเหนือของพระราชวัง หอนาฬิกาน้ีถูกสรางหลังจากไฟไหมพระรา
ชวังเวสตมินสเตอรเดิม หอนาฬิกามีความสูง 96.3 เมตร โดยท่ีตัวนาฬิกาอยูสูงจากพ้ืน
55 เมตร ตัวอาคารสรางดวย สถาปัตยกรรมสมัยสมเด็จพระราชินีนาถวิกตอเรีย
(victorian gothic)



วันท่ี 5 อิสระเท่ียวชมลอนดอนตามอัธยาศัย

ชิงชาสวรรคลอนดอนอาย
มีอีกชื่อวามิลเลเนียมวีล ตั้งอยูทางฝ่ังใตของแมน้ําเทมสในลอนดอน เป็นชิงชาสวรรคท่ี
สูงท่ีสุดในทวีปยุโรป มักเป็นสถานท่ีทองเท่ียวท่ีไดรับความนิยมและดึงดูดนักทองเท่ียว
อยางมาก และไดปรากฏตัวในวัฒนธรรมสมัยนิยมตางๆ มากมาย

 คํ่า  รับประทานอาหารเย็น ณ รานอาหาร

 Novotel London Wembley หรือเทียบเทา

 กิจกรรม เชา

รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม

อิสระ ใหทานเลือกทองเท่ียวตามอัธยาศัยในลอนดอนแบบเต็มวัน (ไมมีบริการรถโคช)

ขอแนะนําสถานท่ีทองเท่ียวเบื้องตน ท้ังน้ีทานควรเตรียมความพรอม วางแผนการเดินทางลวงหนากอนถึงวันเดินทาง เพ่ือ
ประโยชนสูงสุดของทานแนะนําสถานท่ีทองเท่ียว ทดลองใชระบบขนสงสาธารณะ โดยรถไฟใตดิน หรือทูป (Tube) เท่ียวชม
เมืองและวิถีชีวิตของชาวลอนดอน

- ทดลองน่ังรถเมล 2 ชั้น หรือลอนดอนแท็กซ่ี เพ่ือเท่ียวชมเมือง ใหทานช็อปป้ิงหรือเดินทางสูสถานท่ีทองเท่ียวอ่ืนๆ เชน

- ชอปป้ิงสินคาในหางสรรพสินคาบน ถนนอ็อซฟอรด (Oxford Street) ถนนแหงแฟชั่นของชาวลอนดอนท่ีมีชื่อเสียงกอง
โลก เต็มไปดวยรานคาแบรนดเนมมากมายอยาง Mark & Spencer , Primark , Selfridges , Next , Zara

- เท่ียวพระราชวังวินดเซอร (Windsor Palace) เป็นพระราชวังเกาเเกอายุกวา1,000 ปี ท่ีตั้งตระหงานอยูบนเนินเหนือเเม
น้ําเทมส เป็นปราสาทท่ีมีขนาดใหญท่ีสุดในอังกฤษ ปัจจุบันยังคงใชเป็นท่ีประทับของราชวงศอังกฤษ เรื่อยมาตั้งเเตสมัยพระเจา
วิลเล่ียมท่ี 1 จนถึงสมเด็จพระราชินีอลิซาเบธท่ี 2 พระประมุของคปัจจุบัน ท่ียังทรงเสด็จมาประทับบางเป็นครั้งคราว เป็นอีกหน่ึง
จุดหมายปลายทางซ่ึงเป็นท่ีนิยมของนักทองเท่ียวท่ีมาเยือนประเทศอังกฤษ

- ขึ้นชมความสวยงามของเมืองลอนดอน บน ชิงชาสวรรคลอนดอน อาย (London Eye) เป็นชิงชาสวรรคท่ีสูงท่ีสุดในทวีป
ยุโรป มีความสูง 135 เมตร และกลายมาเป็นสถานท่ีทองเท่ียวท่ีไดรับความนิยมอยางมาก มีผูมาเยือนมากกวา 3 ลานคนตอปี

บาย

อิสระอาหารกลางวัน ตามอัธยาศัย

นําทานถายรูปดานหนา หอคอยแหงลอนดอน (Tower of London) เป็นพระราชวังท่ีมีอายุเกาแกกวา 900 ปี สถานท่ีเกิด
เหตุการณแหงประวัติศาสตรท่ีย่ิงใหญท้ังนองเลือดซับซอนซอนเงื่อนเคยเป็นปอมปราการปราสาทราชวังรวมท้ังคุกใน ปัจจุบัน
เป็นพิพิธภัณฑซ่ึงเป็นกลุมอาคารและหอคอยหลายหลัง เป็นท่ีเก็บรักษามงกุฎของควีนอลิซาเบ็ธประดับดวยเพชร โคอนูร ท่ีเคย
เป็นเพชรท่ีใหญท่ีสุดในโลก มหามงกุฎอิมพีเรียล ซ่ึงประดับดวยเพชร ท่ีใหญเป็นอันดับสองของโลก และเครื่องราชาภิเษกของ
สหราชอาณาจักร ท้ังยังมีมงกุฎอ่ืนท่ีใชในงานพิธีการสําคัญ ๆ รวมไปถึงเครื่องประดับยศและชุดเกราะของกษัตริยและอัศวินแหง
อังกฤษ เป็นพระราชวังท่ีเดิมสรางโดยพระเจาวิลเลียมท่ี 1 แหงอังกฤษ เมื่อปี ค.ศ. 1078 เป็นสถาปัตยกรรมแบบโรมาเนสก
พระราชวังเป็นรูจักกันในนามวา “หอคอยแหงลอนดอน”

- เย่ียมชม โรงถายภาพยนตร แฮรรี่ พอตเตอร (Warner Bros Studio Tour London : The Making of Harry
Potter) พลาดไมไดเลยกับสถานท่ีทองเท่ียวจากหนังเรื่อง Harry Potter ท่ีมีดวยกันถึง 7 ภาค นอกจากจะไดสัมผัสฉากจําลอง
จากหนังสุดตระการตา และฉากท่ีโดดเดนจากภาพยนตร และยังไดสวมรอยเป็นแฮรรี่ พอตเตอร, เฮอรไมโอน่ี เกรนเจอร, ลอน
วีสลีย, เดรโก มัลฟอยและตัวละครอ่ืนๆจากโลกเวทยมนตกัน ถาไดคลุมชุดพอมดแลวโบกไมกายสิทธิเ์สกคาถาอีกดวย

ค่ํา

อิสระอาหารค่ํา ตามอัธยาศัย

พักท่ี Novotel London Wembley หรือเทียบเทา

 รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม



วันท่ี 6 พระราชวังบัคก้ิงแฮม - ไนทบริดจ - หางแฮรอดส - ทาอากาศ
ยานฮีทโธรว

 หมายเหตุ อิสระอาหารกลางวันและค่ํา ตามอัธยาศัย

อิสระเที่ยวชมลอนดอนตามอัธยาศัย เชา

อิสระเท่ียวชมกรุงลอนดอน สถานท่ีท่ีนักทองเท่ียวไมควรพลาด เชน หอคอยแหง
ลอนดอน เป็นพระราชวังหลวงและปอมปราการตั้งอยูบนฝ่ังแมน้ําเทมสในกรุงลอนดอน
ในอังกฤษเป็นพระราชวังท่ีเดิมสรางโดยพระเจาวิลเลียมท่ี 1 แหงอังกฤษ เมื่อปี ค.ศ.
1078 เป็นสถาปัตยกรรมแบบโรมาเนสก พระราชวังเป็นรูจักกันในนามวา “หอคอยแหง
ลอนดอน หรือจะเป็น ถนนออกฟอรด ยังมีถนนสายชอปป้ิงชื่อดังเชื่อมตออยาง ถนนคาร
นาบี้ (Canaby Street) แหลงแฟชั่นสุดฮิตของวัยรุนท่ีมีราน G - Star Raw, Diesel,
Replay, Vans หรือ ถนนนิว บอนด (New Bond Street) ซ่ึงเป็นท่ีตั้งของรานซุปเปอร
แบรนด พระราชวังวินเซอร (Windsor Castle) เป็นพระราชวังท่ีประทับสําหรับการพัก
ผอนสุดสัปดาหของพระราชินีอังกฤษ พระราชวังน้ีเป็นพระราชวังท่ีใหญท่ีสุดในโลกและ
สรางมามากกวา 900 ปี หรือสําหรับนักชอปป้ิง หางแฮรรอดส (Harrods) ในยานไนซ
บริดจ (Knights Bridge) บริเวณถนนออกฟอรด (Oxford Street) ซ่ึงเรียกไดวาเป็น
ศูนยกลางการชอปป้ิงในกรุงลอนดอน

 คํ่า  Novotel London Wembley หรือเทียบเทา

 กิจกรรม เชา

รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม

นําทาน ถายรูปเป็นท่ีระลึกดานหนา พระราชวังบัคกิ้งแฮม (Buckingham Palace) เดิมชื่อ คฤหาสนบักกิ้งแฮม
(Buckingham House) เดิมเป็นท่ีประทับของพระราชวงศในกรุงลอนดอนตั้งแตสมเด็จพระราชินีวิกตอเรีย ปี 1837 ของแหงยุ
คบักกิ้งแฮม ปัจจุบันเป็นสถานท่ี ท่ีใชสําหรับการเล้ียงรับรองของรัฐและยังเป็นสิ่งดึงดูดนักทองเท่ียวสําคัญท่ีหน่ึงของเมือง
ลอนดอนท่ีมีหองมากกวา 700 หอง และมีอายุมากกวา 300 ปี เป็นท่ีอยูอาศัยและสํานักงานบริหารของพระมหากษัตริยแหงสห
ราชอาณาจักรเป็นสถานท่ีซ่ึงมีผูเย่ียมชมมากท่ีสุดแหงหน่ึงของโลก

บาย

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

นําทานชอปป้ิงท่ี ยานไนทบริดจ KNIGHTBRIDGES ท่ีตั้งของ หางแฮรรอดส (HARRODS) หางหรูหราอันโดงดังยาน
KNIGHTSBRIDGE เป็นหางสรรพสินคาท่ีมีชื่อเสียงท่ีสุดในลอนดอนซ่ึงจัดไดวาเป็นหางท่ีใหญท่ีสุดในยุโรป เคยเป็นสถานท่ี
สําหรับชอปป้ิงของชนชั้นสูงชาวอังกฤษ มีรานคาแบรนดเนม อีกมากมาย

ไดเวลาอันสมควร นําทานออกเดินทางสู สนามบินนานาชาติลอนดอนฮีทโธรว

ค่ํา

20.30 น. ออกเดินทางกลับสู กรุงเทพฯ โดยเท่ียวบินท่ี QR002 (20.30 – 06.10 )/ QR 838 (08.35-18.55) แวะเปล่ียน
เครื่องท่ีสนามบินโดฮา (บริการอาหารและเครื่องด่ืมตลอดเท่ียวบิน)

 เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม



วันท่ี 7 ทาอากาศยานโดฮา - ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ

 หมายเหตุ บริการอาหารและเครื่องด่ืมตลอดเท่ียวบิน

พระราชวังบัคกิ้งแฮม
เป็นพระราชวังท่ีประทับของพระเจาอลิซาเบธท่ี 2 และพระสวามี เดิมเป็นวังของดยุกแห
งบักกิ้งแฮม สรางขึ้นเมื่อ ค.ศ.1703-1705 และไดรับการปรับปรุงใหเป็นพระราชวังใน
เวลาตอมา สําหรับในชวงฤดูรอนนั้นจะเปิดใหเขาชมบริเวณทองพระโรง หองจัด
พระราชทานเล้ียง หองทรงดนตรี หองขาว หองเขียว และหองน้ําเงิน นอกจากน้ียังมีพิธี
เปล่ียนเวรยามของทหารรักษาพระองคท่ีหนาพระราชวังในเวลา 11.30น ของทุกวัน

ไนทบริดจ

หางแฮรอดส

 บาย

ท่ีน่ีเป็นยานชอปป้ิงท่ีเป็นท่ีตั้งของหางสรรพสินคาเกาแกชื่อ Harrods ท่ีมีสินคาหลาก
หลายแบรนดจากท่ัวโลก

เป็นหางสรรพสินคาท่ีหรูหราท่ีสุดแหงหน่ึงของโลก มีอภิมหาเศรษฐีชาวอียิปตชื่ออัลฟาเยด
เป็นเจาของกิจการ ตั้งอยูบนบรอมตันแถวๆ ยาน " ไนทบริดจ "(Knightsbridge) ถือ
เป็นสัญลักษณอยางหน่ึงของกรุงลอนดอน เป็นแหลงทองเท่ียวและเป็นหางหรูดวยใน
เวลาเดียวกัน ประกอบดวยรานคากวา 300 รานในพ้ืนท่ีท้ังหมดเจ็ดชั้น จึงเป็นท่ีท่ีเหมาะ
สําหรับการใชเวลาเดินเท่ียวและจับจายใชสอย

ทาอากาศยานฮีทโธรว คํ่า

เป็นทาอากาศยานท่ีมีการจราจรทางอากาศหนาแนนท่ีสุดแหงหน่ึงของโลก โดยเป็นทา
อากาศยานท่ีหนาแนนท่ีสุดของประเทศสหราชอาณาจักร และทวีปยุโรป ตั้งอยูทางทิศใต
ของเมืองฮิลลิงดอน หางจากตัวเมืองของกรุงลอนดอนประมาณ 24 กิโลเมตร

 กิจกรรม ค่ํา

18.55 น. เดินทางกลับถึง สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ ดวยความและประทับใจมิรูลืม

ทาอากาศยานโดฮา เชา

มีอีกชื่อวาทาอากาศยานฮาหมัด เป็นทาอากาศยานแหงเดียวในประเทศกาตาร ตั้งอยูท่ีกรุง
โดฮา และยังเป็นทาอากาศยานหลักของกาตารแอรเวย ท่ีน่ีเป็นหน่ึในทาอากาศยานสําคัญ
ท่ีเชื่อมตอเครือขายการบินกับภูมิภาคตางๆ ของโลก



 หมายเหตุ หากลูกคาทานใดท่ีจําเป็นตองออกตั๋วภายใน (ตั๋วเครื่องบิน , ตั๋วรถทัวร , ตั๋วรถไฟ) กรุณาสอบถามเจาหนาท่ีของบริษัท ทุก
ครั้งกอนทําการออกตั๋ว เน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรับเปล่ียนไฟลท หรือ เวลาบิน โดยไมแจงใหทราบลวงหนา ทานใดมีไฟล
ทบินภายในประเทศตอ โปรดแจงใหบริษัทฯทราบในวันจองทัวร ท้ังน้ีเพ่ือประโยชนของตัวทานเอง

โปรแกรมการเดินทางอาจมีการปรับเปล่ียน หรือ เปล่ียนแปลงไดตามความเหมาะสม เน่ืองจากความลาชาของสายการบิน
โรงแรม ท่ีพัก การจราจร เหตุการณทางการเมือง การนัดหยุดงาน การกอจลาจล อุบัติเหตุ สภาพอากาศ ภัยธรรมชาติ วาตภัย
อัคคีภัย หรือไมวาจะดวยสาเหตุใดๆ ก็ตาม (ซ่ึงเป็นเหตุการณท่ีนอกเหนือการควบคุมจากทางบริษัท) โดยทางบริษัทจะคํานึงถึง
ความปลอดภัยของลูกคาเป็นสําคัญ

ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ คํ่า

เป็นทาอากาศยานท่ีเปิดทําการมาตั้งแตปี พ.ศ.2549 ซ่ึงในตอนแรกเปิดใชแคเท่ียวบิน
ภายในประเทศ ในตอนน้ีเป็นเสมือนทาอากาศยานหลักประจํากรุงเทพฯ และยังเป็นทา
อากาศยานนานาชาติท่ีมีผูเดินทางคับค่ังท่ีสุดในประเทศอีกดวย



เง่ือนไข
1. กรณีท่ีเกิดเหตุจําเป็นสุดวิสัยจากการลาชา (ดีเลย) ของทางสายการบิน การนัดหยุดงานหรือการกอจราจล ภัยธรรมชาติ   รถติด

 ทําใหไมสามารถกิน-เท่ียวและพักโรงแรมไดครบถวนตามโปรแกรมทัวรท่ีระบุ ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิใ์นการท่ีจะไมคืนคาใชจายใด ๆ
ท้ังสิ้น เพราะถือเป็นเหตุสุดวิสัยท่ีเกิดขึ้นโดยตรงจากทางสายการบิน และทางบริษัทฯ ไมไดรับคาชดเชยใด ๆ ท้ังสิ้นจากทางสายการ
บิน แตทางบริษัทฯ จะคงไวซ่ึงผลประโยชนสูงสุดท่ีลูกคาพึงจะไดรับอยางเต็มความสามารถ

2. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธในการเปล่ียนแปลงการเดินทาง หรือยกเลิก หรือเปล่ียนแปลงอัตราคาบริการไดตามความเหมาะสมโดย
ไมตองแจงลวงหนา และสงวนสิทธิท่ี์จะเปล่ียนแปลงรายการทองเท่ียวในกรณีท่ีมีเหตุจําเป็นสุดวิสัย โดยจะพยายามใหเกิดประโยชน
สูงสุดกับทาน

3. ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิท่ี์จะเปล่ียนแปลงรายการบางอยางตามความเหมาะสม ท้ังน้ีขึ้นอยูกับการเปล่ียนแปลงของสายการ
บิน สภาพทางการเมือง ภัยธรรมชาติ สถานท่ีทองเท่ียวท่ีมีคิวยาวจนทําใหโปรแกรมตอไปเสียหาย แตยังคงจะรักษา มาตราฐานการ
บริการ และประโยชนของลูกคาทุกทานไวเหมือนเดิม

4. ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิท่ี์จะไมรับผิดชอบในสวนท่ีเป็นทรัพยสินสวนตัว ไมวาบางสวนหรือ ท้ังหมด อาทิเชน พาสปอรต, ของ
มีคา, กระเปาเงิน, กระเปาเดินทาง เป็นตน

การชําระเงิน
กรุณาจองลวงหนาอยางนอย  60 วันกอนการเดินทาง พรอมชําระงวดแรก 30,000 บาท

สวนท่ีเหลือชําระทันทีหรือกอนการเดินทางไมนอยกวา 15 วัน (ในวันเวลาทําการ) ไมวาผลของวีซาจะออกหรือไมออกก็ตาม มิ
ฉะนั้นจะถือวาทานยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ

อัตรานี้รวม:
1) คาตั๋วเครื่องบิน (ECONOMY CLASS) ท่ีระบุวันเดินทางไปและกลับพรอมคณะ (น้ําหนักกระเปาใบใหญทานละ 30 กิโลกรัม

/ กระเปาถือขึ้นเครื่องทานละ 7 กิโลกรัม)

2) คาภาษีสนามบินทุกแหงตามรายการ

3) คารถโคชปรับอากาศนําเท่ียวตามรายการพรอมคนขับรถท่ีชํานาญเสนทาง (กฎหมายในอังกฤษไมอนุญาตใหคนขับรถเกิน 12
ชั่วโมง/วัน)

4) คา COACH TAX และคาภาษีผานเขาเมืองตางๆ 

5) คาหองพักในโรงแรมท่ีระบุตามรายการพรอมอาหารเชาหรือเทียบเทา(โรงแรมสวนใหญจะไมมีเครื่องปรับอากาศ เน่ืองจากอยูใน
ภูมิประเทศท่ีมีอากาศหนาวเย็น, ราคาโรงแรมอาจมีการปรับขึ้นหลายเทาตัว หากวันเขาพักตรงกับชวงงานเทศกาล งานแฟรหรือการ
ประชุมตางๆ อันเป็นผลทําใหตองมีการเปล่ียนยายเมือง โดยทางบริษัทฯ จะคํานึงถึงความเหมาะสมและผลประโยชนของคณะผูเดิน
ทางเป็นสําคัญ)

6) คาอาหารเลิศรสทุกมื้อท่ีระบุตามรายการ

7) คาบัตรเขาชมสถานท่ีและการแสดงทุกแหงท่ีระบุตามรายการ

8) คาบริการนําทัวรโดยหัวหนาทัวรผูมีประสบการณ

9) คาประกันอุบัติเหตุในการเดินทางวงเงิน 1,000,000 บาท และคารักษาพยาบาลในวงเงิน 200,000 บาท กับ ACE
INSURANCE LIMITED (ตามเงื่อนไขกรมธรรม) เทานั้น ทานใดตองการซ้ือประกันสุขภาพเพ่ิมเติมโปรดติดตอบริษัททัวร

อัตรานี้ไมรวม:
1) ภาษีหัก ณ ท่ีจาย 3% และภาษีมูลคาเพ่ิม 7% (กรณีตองการใบเสร็จเต็มรูปแบบ)

2) คาใชจายสวนตัวอ่ืนๆ เชน คาโทรศัพท, คาซักรีด, มินิบารและทีวีชองพิเศษ ฯลฯ

3) คาอาหารและเครื่องด่ืมสั่งพิเศษในรานอาหาร นอกเหนือจากท่ีบริษัทฯจัดให ยกเวนจะตกลงกันเป็นกรณีพิเศษ 

4) คาน้ําหนักสวนท่ีเกิน 30 กิโลกรัม  และมีจํานวนมากกวา 2 ชิ้น (ระเบียบของสายการบิน) 

5) คาทิปหัวหนาทัวร 14 ปอนด

6) คาทิปพนักงานขับรถ 10 ปอนด 

7) คาวีซาทองเท่ียวอังกฤษแบบระยะสั้นย่ืนแบบปกติ 6,500 บาท

วีซา



- หนังสือเดินทางตองมีอายุเหลือใชงานไมนอยกวา 6 เดือน บริษัทฯไมรับผิดชอบหากอายุเหลือไมถึงและไมสามารถเดินทางได

- ทางบริษัทจะทําการย่ืนวีซาของทานก็ตอเมื่อในคณะมีผูสํารองท่ีน่ังครบ 15 ทาน และไดรับคิวการตอบรับจากทางสถานทูต
เน่ืองจากบริษัทจะตองใชเอกสารตางๆท่ีเป็นกรุปในการย่ืนวีซา อาทิ ตั๋วเครี่องบิน , หองพักท่ีคอนเฟิรมมาจากทางอังกฤษ ,ประกัน
การเดินทาง ฯลฯ ทางทานจะตองรอใหคณะครบ 15 ทาน จึงจะสามารถย่ืนวีซาใหกับทางทานไดอยางถูกตอง

- ในการย่ืนวีซา ทานจะตองเดินทางมาย่ืนวีซาดวยตัวเอง ตามวัน และเวลานัดหมายจากทางสถานทูต เพ่ือมาสแกนลายน้ิวมือ โดย
มีเจาหนาท่ีของบริษัทคอยดูแล และอํานวยความสะดวก

- เอกสารตางๆท่ีใชในการย่ืนวีซาทองเท่ียว ทางสถานทูตเป็นผูกําหนดออกมา มิใชบริษัททัวรเป็นผูกําหนด ทานท่ีมีความประสงค
จะย่ืนวีซาทองเท่ียว กรุณาจัดเตรียมเอกสารใหถูกตอง และครบถวนตามท่ีสถานทูตตองการ เพราะจะมีผลตอการพิจารณาวีซาของทาน
บริษัททัวรเป็นแตเพียงตัวกลาง และอํานวยความสะดวกในการย่ืนวีซาเทานั้น มิไดเป็นผูพิจารณาวีซาใหกับทางทาน

- กรณีวีซาท่ีทานย่ืนไมผานการพิจารณา และคณะสามารถออกเดินทางได ทานจะตองเสียคาใชจายจริงท่ีเกิดขึ้นดังตอไปน้ี

- ทางสถานทูตจะไมคืนคาธรรมเนียมใดๆท้ังสิ้นแมวาจะผานหรือไมผานการพิจารณา

- คาตั๋วเครื่องบินท่ีออกมาจริง ณ วันย่ืนวีซา ซ่ึงตั๋วเป็นเอกสารท่ีสําคัญในการย่ืนวีซา หากทานไมผานการพิจารณา ตั๋วเครื่องบินถา
ออกตั๋วมาแลวไมสามรถ REFUND ไดเน่ืองจากบริษัทจองตั๋วเป็นตั๋วกรุปซ่ึงตั๋วกรุปจะไมสามรถ REFUND คืนได 

- คาหองพัก ถาคณะออกเดินทางได และทานไมผานการพิจารณาวีซา ทางโรงแรมจะตองยึดคาหอง 100% ในทันที 

- ในกรณีท่ีทางบริษัทขอเอกสารเพ่ิมเติมแตทานไมสงเอกสารตามท่ีขอมาใหทางบริษัท / เอกสารไมของทานไมนาเชื่อถือ / มีการ
ปลอมแปลงเอกสาร / มาไมทันเวลานัดหมายตามท่ีสถานทูตกําหนด (มาสาย) / ไมรับโทรศัพทสถานทูต / การใชคําพูดไมสุภาพกับ
สถานทูต และสงผลทําใหวีซาไมผานการพิจารณาจากสถานฑูต ทางบริษัทขอสงวนสิทธิไ์มคืนเงินใหทาน

กรมการกงสุลไดแจงเตือนวา :

1. ในหนังสือเดินทางตองมีเพียงตราประทับของทางราชการเทานั้น

2. การขีดเขียนหรือประทับเครื่องหมายอ่ืนใดในหนังสือเดินทาง ถือวา “ หนังสือเดินทางชํารุด ” อาจถูกปฎิเสธเขาประเทศตางๆ
หรือถูก Blacklist หามเขาประเทศนั้นอีก

หมายเหตุ
ราคาดังกลาวอาจมีการปรับเปล่ียนหากสายการบินมีการเรียกเก็บภาษีน้ํามันและภาษีสนามบินเพ่ิมเติม

คาทิปหัวหนาทัวร 14 ปอนด

คาทิปพนักงานขับรถ 10 ปอนด 

โรงแรมไมอนุญาตใหเด็กอายุมากกวา 6 ปีขึ้นไป เขาพักแบบไมมีเตียงเสริม

รูปภาพในโปรแกรมทัวรเป็นการตกแตงเพ่ือการโฆษณาเทานั้น

สําหรับทานท่ีเป็นมุสลิม ,  ทานมังสวิรัติ  , ไมทานหมู  , ไมทานเน้ือ , ไมทานไก , ไมทานปลา  โปรดแจงลวงหนาอยางนอย 2
สัปดาห 

***กรุณาพิจารณารายละเอียดของโปรแกรมทัวรและเงื่อนไขตางๆของบริษัท เมื่อทานไดชําระเงินมัดจํางวดแรกแลว ทางบริษัทถือวา
ทานไดรับทราบและยอมรับเงื่อนไขตางๆ ของบริษัทเป็นท่ีเรียบรอยแลว ***

คาตั๋วเครื่องบินท่ีออกมาจริง ณ วันย่ืนวีซา ซ่ึงตั๋วเป็นเอกสารท่ีสําคัญในการย่ืนวีซา หากทานไมผานการพิจารณา ตั๋วเครื่องบินถา
ออกตั๋วมาแลวไมสามรถ REFUND ไดเน่ืองจากบริษัทจองตั๋วเป็นตั๋วกรุปซ่ึงตั๋วกรุปจะไมสามรถ REFUND คืนได 

คาหองพัก ถาคณะออกเดินทางได และทานไมผานการพิจารณาวีซา ทางโรงแรมจะตองยึดคาหอง 100% ในทันที 

กรณีท่ีกองตรวจคนเขาเมืองท้ังท่ีกรุงเทพฯ และในตางประเทศปฏิเสธมิใหเดินทางออกหรือเขาประเทศท่ีบริษัทระบุใน รายการ
เดินทาง  บริษัทของสงวนสิทธิไ์มคืนคาทัวรท้ังหมดไมวากรณีใด ๆ

ทางบริษัทเริ่มตน และจบ การบริการ ท่ีสนามบินสุวรรณภูมิ กรณีทานเดินทางมาจากตางจังหวัด หรือตางประเทศ และจะสํารอง
ตั๋วเครื่องบิน หรือพาหนะอยางหน่ึงอยางใดท่ีใชในการเดินทางมาสนามบิน ทางบริษัทจะไมรับผิดชอบคาใชจายในสวนน้ี เพราะเป็นคา
ใชจายท่ีนอกเหนือจากโปรแกรมการเดินทางของบริษัท ฉะนั้นทานควรจะใหกรุปคอนเฟิรม 100% กอนท่ีจะสํารองยานพาหนะ

การยกเลิก
การยกเลิกตองแจงลวงหนา 50 วันกอนเดินทาง มิฉะนั้นทางบริษัทขอสงวนสิทธิใ์นการไมคืนเงินงวดแรก (ทานละ 30,000

บาท) 

กรณียกเลิกการเดินทางภายใน 30-20 วัน บริษัทฯ มีความจําเป็นตองขอหัก 50 % ของราคาทัวร



กรณียกเลิกการเดินทางภายใน 19 - 11 วัน บริษัทฯ มีความจําเป็นตองขอหัก 80 % ของราคาทัวร

กรณียกเลิกกะทันหันกอนการเดินทางไมเกิน  10 วัน เน่ืองจากมีคาใชจายในการดําเนินการท่ีไดชําระไปแลวจํานวนมาก บริษัทฯ
ขอสงวนสิทธิใ์นการไมคืนเงินท้ังหมดไมวากรณีใดๆ

หากทานผานการพิจารณาวีซา แลวยกเลิกการเดินทางทางบริษัทขอสงวนสิทธิใ์นการยึดคาใชจายท้ังหมด 100% ไมวากรณีใดๆท้ัง
สิ้น

ในกรณีท่ีทางบริษัทขอเอกสารเพ่ิมเติมแตทานไมสงเอกสารตามท่ีขอมาใหทางบริษัท / เอกสารไมของทานไมนาเชื่อถือ / มีการ
ปลอมแปลงเอกสาร / มาไมทันเวลานัดหมายตามท่ีสถานทูตกําหนด (มาสาย) / ไมรับโทรศัพทสถานทูต / การใชคําพูดไมสุภาพกับ
สถานทูต และสงผลทําใหวีซาไมผานการพิจารณาจากสถานฑูต ทางบริษัทขอสงวนสิทธิไ์มคืนเงินใหทาน


