
 
 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วันท่ี โปรแกรมทัวร์ 
อาหาร 

โรงแรม 
เช้า เท่ียง เย็น 

1 สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบินฮามัด     

2 

สนามบินฮามัด – สนามบินเอดินเบอระ – ประเทศสกอตแลนด์  พระตำหนัก โฮลี่รู๊ด – 

เซนต์ มากาเร็ต – เมืองเอดินเบอระ – ประสาทเอดินเบอระ   เซนต์ ไจลส์ – อิสระช้อป

ป��ง รอยัล ไมล ์ 
   

Holiday Inn Express 

Edinburgh City West 

หรือเทียบเท่า  

 

3 

เมืองเอดินเบอระ – เมืองวินเดอร์เมียร – อุทยานแห่งชาติเลคดิสทริค – ล่องเรือ

ทะเลสาบเลคดิสทริค – เมืองลิเวอร์พูล – สนามฟุตบอล แอนฟ�ลด์ – เดอะ ทรี เกรซ – 

ย่านอัลเบิร์ต ด็อกค์ 
   

Ibis Liverpool Center 

Albert Dock หรือเทียบเท่า  
 



 
 

 

 

 

 
 

BKK       DOH DOH       EDI 

  
QR833 20.25 23.50 QR031 01.20 06.50 

      

LHR       DOH DOH       BKK 

  
QR016 21.55 06.35 QR832 08.05 18.55 

 

 

วันเดินทาง 
ราคาทัวร์/ท่าน 

พักห้องละ 2-3 ท่าน 

ราคาทัวร์เด็ก/ท่าน 

(อายุไม่เกิน 12 ป�) 

ราคาทัวร์ไม่รวม 

ตั๋วเคร่ืองบิน 

ราคา 

ห้องพักเดี่ยว 

31 มี.ค. – 07 เม.ย. 2566 89,990 86,990 69,990 10,000 

4 
เมืองแมนเชสเตอร์ – วิหารแมนเชสเตอร์ – สนามฟุตบอลโอลด์ แทรฟฟอร์ด – เมือง

กลอสเตอร์ – มหาวิกลอสเตอร ์    
Holiday Inn Express 

Gloucester หรือเทียบเท่า 
 

5 
หมู่บ้านไบบูลรี่ – เมืองเบอร์ตัน ออน เดอะ วอเตอร์ – เมืองออกซ์ฟอรด์ – มหาวิทยาลัย

ออกซฟ์อร์ด มหาวิทยาลัยไครสต์เชิร์ช – มหาวิหารไครสต์เชิร์ช    

Holiday Inn Express 

Oxford Kassam Stadium 

หรือเทียบเท่า  

6 
เมืองบาธ – มหาวิหารบาธ – โรงอาบน้ำโรมันโบราณ – เมืองซาลิสบัวรี่ – อนุสาวรีย์เสา

หินสโตนเฮ้นจ์ – เมืองลอนดอน    
Ibis London Heathrow 

Airport หรือเทียบเท่า  

7 

จัตุรัสทราฟ�ลก้าร์ – จัตุรัสรัฐสภา – พระราชวังเวสท์มินส์เตอร์ – หอนา�ิกาบิ๊กเบน – 

ชิงช้าสวรรค์ลอนดอน อาย – พระราชวังบัคก้ิงแฮม – อิสระช้อปป��งย่านไนซ์บริดจ์ – ห้าง

แฮร์รอดส์ – สนามบินลอนดอนฮีทโธรว์ 
    

8 สนามบินฮามัด – สนามบินสุวรรณภูมิ     

โปรแกรมเดินทาง 8 วัน 5 คืน : โดยสายการบิน QATAR AIRWAYS (QR) 

      เท่ียวบินท่ี  เวลาออก             เวลาถึง       เท่ียวบินท่ี  เวลาออก             เวลาถึง 

      เท่ียวบินท่ี  เวลาออก             เวลาถึง       เท่ียวบินท่ี  เวลาออก             เวลาถึง 

อัตราค่าบริการ 



 
 

 

อัตราค่าบริการสำหรับ เด็กอายุไม่เกิน 2 ป� ณ วันเดินทางกลับ (Infant) ท่านละ 20,000 บาท 

 

อัตรานี้ ยังไม่รวมค่าทิปคนขับรถ มัคคุเทศก์ท้องถิ่น และ หัวหน้าทัวร์ ท่านละ 2,500 บาท 
ราคาทวัรข์า้งตน้ไม่รวมค่าวซีา่ประเทศองักฤษ (ยื่นแบบปกต)ิ ราคาประมาณ 5,000 บาท  

(ราคาอาจมกีารเปลีย่นแปลงตามค่าเงนิในแต่ละวนั) 

การยื่นวซี่าแบบปกตขิองประเทศองักฤษใชเวลาในการพจิารณาประมาณ 30-60 วนัทาํการ 

ราคาทวัรข์า้งตน้ไม่รวมค่าวซ่ีาประเทศองักฤษ (ยื่นวซ่ีาแบบด่วน) ใชเ้วลาในการพจิารณา 5-10 วนัทาํการ ราคาประมาณ 11,xxx บาท  

(ราคาอาจมกีารเปลีย่นแปลงตามค่าเงนิในแต่ละวนั) 

 โดยเจา้หน้าทีข่องบรษิทัฯ อํานวยความสะดวกในการยื่น และใหค้าํแนะนําแก่ท่าน 

สาํคญัโปรดอ่าน 

1. กรุณาทาํการจองล่วงหน้าก่อนเดนิทางอย่างน้อย 30 วนั พรอ้มชาํระเงนิมดัจาํ ท่านละ 20,000 บาท/ท่าน และค่าวซ่ีา และชาํระส่วนที่

เหลอื 30 วนั ก่อนการเดนิทาง กรณีวนัเดนิทางน้อยกว่า 21 วนั ตอ้งชาํระค่าทวัรเ์ตม็จาํนวน 100% เท่านัน้ 

2. อตัราค่าบรกิารน้ี จําเป็นต้องมผีู้เดนิทาง จํานวน 10 ท่าน ขึ้นไป ในแต่ละคณะ กรณีที่มผีู้เดนิทางไม่ถงึตามจํานวนทีกํ่าหนด ทาง

บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเลื่อนการเดนิทาง หรอืเปลี่ยนแปลงอตัราค่าบรกิาร (ปรบัราคาเพิม่ขึน้ เพื่อใหค้ณะไดอ้อกเดนิทาง ตาม

ความตอ้งการ) 

3. ท่านที่ต้องออกบตัรโดยสารภายในประเทศ (ตัว๋เครื่องบนิ, รถทวัร์, รถไฟ) กรุณาสอบถามทีเ่จา้หน้าที่ทุกครัง้ก่อนทําการออกบตัร

โดยสาร เน่ืองจากสายการบนิอาจมกีารปรบัเปลี่ยนไฟล์ท หรอื เวลาบนิ โดยไม่แจง้ใหท้ราบล่วงหน้า และการแนะนําจากเจา้หน้าที่

เป็นเพยีงการแนะนําเท่านัน้ 

4. นักท่องเทีย่วทีต่้องการเดนิทางโปรแกรมขา้งต้นควรทําการจอง และ ส่งเอกสารเพื่อขอวซ่ีาหมู่คณะก่อนเดนิทางอย่างน้อย 45 วนั 

วนัหยุดนักขตัฤกษ์ 60 วนั หากระยะเวลาน้อยกว่าทีร่ะบุไวข้า้งตน้ ขอสงวนสทิธิใ์นการขอวซ่ีาประเภทอื่นซึง่อาจมค่ีาใชจ้่ายเพิม่ หรอื

มผีลต่อการพจิารณาวซ่ีาของท่าน 

 



 
 

 

 

Day1 สนามบินสุวรรณภูมิ  
 
 
18.00 พร้อมกันท่ี สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก เคาน์เตอร์สายการบิน Qatar Airways (QR) โดยมีเจ้าหน้าที่ เลทส์โกกรุ๊ป ให้การตอนรับ 

และ อำนวยความสะดวกในการเช็คอินให้แก่ท่าน 
 
 
Day2 สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบินฮามัด – สนามบินเอดินเบอระ – ประเทศสกอตแลนด์ – พระตำหนักโฮลี่รู๊ด – เซนต์มากาเร็ต – เมืองเอดินเบอระ 

ประสาทเอดินเบอระ – เซนต์ ไจลส์ – อิสระช้อปป��งรอยัลไมล์ 
 
 
20.25  นำท่านเดินทางสู่ สนามบินฮามัด ประเทศกาต้าร์ สายการบิน Qatar Airways เท่ียวบินท่ี QR833 (บริการอาหาร และ เครื่องดื่มบนเครื่อง) 

23.40 เดินทางถึง สนามบินฮามัด กรุงโดฮา ประเทศกาต้าร์ 

01.20 นำท่านเดินทางสู่ สนามบินเอดินเบอระ โดยเท่ียวบินท่ี QR031   

06.50 เดินทางถึง สนามบินเอดินเบอระ เมืองเอดินเบอระ ประเทศสกอตแลนด์ (เวลาท้องถ่ินช้ากว่าประเทศไทยประมาณ 7 ช่ัวโมง) 

 นำท่านเดินทางสู่ เมืองเอดินบะระ (Edinburgh) ประเทศสกอตแลนด์ (Scotland) ถูกอ่านและเขียนผิดมาจนป�จจุบันเป�น “เมืองเอดินเบิร์ก” 

ดินแดนท่ีตั้งอยู่ในพ้ืนท่ีท่ีสวยงาม ลักษณะภูมิประเทศเป�นภูเขาสงูอยู่กลางเมอืง เป�นท่ีตั้งของปราสาทเอดินบะระอันเป�นทำเลท่ีไดเ้ปรียบเชิงยุทธศาสตร์

ในสมัยก่อน โดยรอบภูเขาถูกปรับพื้นที่เป�นคูเมืองเพื่อประโยชน์ในเชิงการทหาร รอบนอกเป�นที่ราบลดหลั่นเป�นขั้นๆ กระจายออกโดยรอบ ได้รับการ

ข้ึนทะเบียนให้เป�นมรดกโลกโดยองค์การสหประชาชาติ หรือ ยูเนสโก เมื่อป� ค.ศ. 1995 

เท่ียง   บริการอาหาร ณ ภัตตาคาร อาหารท้องถ่ิน 



 
 

 

 นำท่านเดินทางสู่ ถนนรอยัลไมล์ (Royal Mile) ย่านเมืองเก่า ถนนสายสำคัญ 

นำท่านชมภายนอกของ พระตำหนักโฮลี่รู ๊ด (Holyroodhouse Palace) ซึ่ง

เป�นท่ีประทับของพระราชินี เวลาเสด็จเยือนเมืองเอดินเบิร์ก ประเทศสกอตแลนด์ 

และเคยเป�นที ่ประทับของพระนางแมรีแห่ง สก๊อต ฝ� �งตรงข้ามเป�นรัฐสภา

แห่งชาติสก๊อตอันน่าภาคภูมิใจ ด้วยสถาป�ตยกรรมร่วมสมัย 

 นำท่านถ่ายรูปเป�นที่ระลึกกับ ปราสาทเอดินเบิร์ก (Edinburgh Castle) อัน

สง่างามด้วยทำเลท่ีตั้งบนเนินเขาสูง มองเห็นเด่นเป�นสง่าจากทุกมุมเมือง เคยเป�น

ที่ประทับของกษัตริย์สกอตแบ่งเป�นส่วนต่างๆอย่างน่าชม อาทิ ส่วนของป้อม

ปราการและกำแพงปราสาทโบราณ มีป�นใหญ่เรียงราย รวมท้ังประเพณีการยิงป�น

ใหญ่ในเวลา 13.00 น. ของทุกวันตลอด 150 ป�ท่ีผ่านมา  

 นำท่านผ่านชมโบสถ์ เซนต์ มากาเร็ต (St. Margarets) สร้างในคริสต์ศตวรรษที่ 12 เพื ่อรำลึกถึงพระมารดาของกษัตริย์เดวิดที่ 1 แล้วเข้าสู่

พระราชฐานช้ันในส่วนท่ีเป�น The Palace จัดแสดงเรื่องราวเก่ียวกับราชวงศ์แห่งประเทศสกอตแลนด์ 

ค่ำ อิสระอาหารกลางวัน เพ่ือการท่องเท่ียว  

ท่ีพัก    Holiday Inn Express Edinburgh City West ระดับ 3 ดาว หรือ เทียบเท่า 

  



 
 

 

 
Day3 เมืองวินเดอร์เมียร์ – อุทยานแห่งชาติเลคดิสทริค - ล่องเรือทะเลสาบเลคดิสทริค – เมืองลิเวอร์พูล – สนามฟุตบอล แอนฟ�ลด์ – เดอะ ทรี 

เกรซ – ย่านอัลเบิร์ต ด็อกค์ 

 

 

เช้า  บริการอาหาร ณ ห้องอาหารของโรงแรม  

 นำท่านเดินทางสู่ เมืองวินเดอร์เมียร์ (Windermere) (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3 ชั่วโมง 30 นาที) เมืองเล็ก สะอาด สงบ สุดโรแมนติค ติดอยู่กับ

ทะเลสาบวินเดอร์เมียร์ ทะเลสาบท่ีใหญ่ท่ีสุด ของ ประเทศอังกฤษ 

 นำท่านเข้าชม อุทยานแห่งชาติเลคดิสทริค (Lake District National Park) อุทยานแห่งชาติเลคดิสทริคเป�นพ้ืนท่ีกว้างท่ีมีภูเขาสูงชัน ผืนหญ้าท่ีปก

คลุมอาณาบริเวณจนสุดลูกหูลูกตา และแอ่งน้ำจืดขนาดใหญ่  

 นำท่านสัมผัสกับบรรยากาศของธรรมชาติด้วยการ ล่องเรือทะเลสาบเลคดิสทริค (Lake District Cruise) จากท่าเรือเลคไซด์ (Lakeside Pier) ซึ่ง

เป�นท่าเรือทางตอนใต้ของเมืองวินเดอร์เมียร์ ท่านจะได้ชื่นชมกับความเป�นธรรมชาติ อันเงียบสงบ ท่ามกลางทัศนียภาพอันงดงามที่หาชมได้ยาก ใช้

เวลาในการล่องประมาณ 40 นาที หมายเหตุ : รอบเรืออาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยไม่สามารถแจ้งให้ทราบล่วงหน้า  

เท่ียง อิสระอาหารกลางวัน เพ่ือสะดวกในการท่องเท่ียว 



 
 

 

 นำท่านเดินทางสู่ เมืองลิเวอร์พูล (Liverpool) (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ช่ัวโมง) เป�น

เมืองที่มีฐานะเป�นนครและเป�นเมืองเมโทรโพลิตันของเมอร์ซีย์ไซด์ในภาคการปกครอง

ตะวันตกเฉียงเหนือของประเทศอังกฤษ  

 นำท่านเดินทางสู่ สนามฟุตบอล แอนฟ�ลด์ (Anfield Stadium) สนามเหย้าของทีม

สโมสรลิเวอร์พูล ยอดทีมแห่งถ่ินเมอร์ซี่ไซด์ เป�ดใช้งานเมื่อป� ค.ศ. 1884 โดยมีจอห์น ออร์

เรลล์ เป�นเจ้าของ และผู้บุกเบิก ซึ่งสังเวียนดังกล่าวอยู่ติดๆ กับสวนสาธารณะแสตนลี่ย์ 

พาร์ค หมายเหตุ: ไม่รวมค่าเข้าประมาณ 20 ปอนด์ กรณีท่ีมีการซ้อม/แข่ง ท่านไม่สามารถ

เข้าชมได้ทุกกรณีซึ่งบริษัทไม่สามารถแจ้งให้ทราบได้ล่วงหน้า 

 นำท่าน ผ่านชม เดอะ ทรี เกรซ (The Three Graces) คือ อาคารเก่าแก่ 3 หลัง

สัญลักษณ์ของเมืองลิเวอร์พูล 

 นำท่านเดินทางสู่ ย่านอัลเบิร์ต ด็อกค์ (Albert Dock) หรือท่าเรืออัลเบิร์ต ด็อกซ์ เป�นชื่อของย่านตึกอิฐแดงเก่าแก่ และสวยงาม ได้รับการข้ึน

ทะเบียนให้เป�นมรดกโลก 

ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร อาหารจีน 

ท่ีพัก Ibis Liverpool Center Albert Dock3 ระดับ 3 ดาว หรือ เทียบเท่า 

 

 

Day4 เมืองแมนเชสเตอร์ – วิหารแมนเชสเตอร์ – สนามฟุตบอลโอลด์ แทรฟฟอร์ด – เมืองกลอสเตอร์ 

 



 
 

 

 

เช้า  บริการอาหาร ณ ห้องอาหารของโรงแรม  

 นำท่านเดินทางสู่ เมืองแมนเชสเตอร์ (Manchester) (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ช่ัวโมง 30 นาที) เมืองอุตสาหกรรมในประเทศอังกฤษ ท่ีมีช่ือเสียง

จากการเป�นเมืองอุตสาหกรรมแห่งแรกของโลก 

 นำท่านถ่ายรูปเป�นท่ีระลึกกับ วิหารแมนเชสเตอร์ (Manchester Cathedral) สร้างข้ึนมาตั้งแต่ป� ค.ศ. 1215 โดยบารอนโรเบิร์ต เกรสเล็ต เจ้าของ

คฤหาสน์แมนเชสเตอร์ สั่งให้สร้างข้ึนมาข้างกับท่ีพักของเขา เพ่ือใช้เป�นโบสถ์ประจำเขตศาสนาของเมืองแมนเชสเตอร์ ก่อนท่ีจะผ่านวันเวลาและได้รับ

ความเสียหายอย่างหนักจากระเบิดในสงครามโลกครั้งที่ 2 จนงานไม้ต่างๆ ที่งดงามของตัวอาคารแห่งนี้ถูกทำลายไปหมด และได้มีการบูรณะขึ้นมา

ในช่วงหลังสงครามโลก 

 นำท่านเดินทางสู่ สนามฟุตบอลโอลด์ แทรฟฟอร์ด (Old Trafford Stadium) ของสโมสร 

แมนยูฯ ที่จัดว่าเป�นสโมสรฟุตบอลร่ำรวยที่สุดในโลก เป�นสนามที่ใหญ่เป�นอันดับ 2 ของ

ประเทศอังกฤษ สามารถรองรับแฟนบอลได้มากถึง 76,212 คน เป�นรองจากสนามเวมบลีย์ 

สเตเดียม (Wembley Stadium) สนามฟุตบอลของทีมชาติอังกฤษเพียงแห่งเดียว และใหญ่

เป�นอันดับที่ 11 ของยุโรปนอกจากนั้นยังเป�น 1 ใน 2 สนามในอังกฤษที่ ยูฟ่า รับรองเป�น

สนาม 5 ดาว ท่ีรวบรวมประวัติความเป�นมาตั้งแต่เริ่มก่อตั้งสโมสร และ ยังมีสิ่งของถ้วยรางวัล

ต่างๆ จัดแสดงโชว์อยู่ด้วย อิสระให้ท่านเลือกซื้อสินค้าและของที่ระลกึภายในร้านเมกะสโตร์ 

หมายเหตุ: ไม่รวมค่าเข้าประมาณ 25 ปอนด์ กรณีท่ีมีการซ้อม/แข่ง ท่านไม่สามารถเข้าชมได้ทุกกรณีซึ่งบริษัทไม่สามารถแจ้งให้ทราบได้ล่วงหน้า  

เท่ียง อิสระอาหารกลางวัน เพ่ือความสะดวกในการท่องเท่ียว 

 นำท่านเดินทางสู่ เมืองกลอสเตอร์ (Gloucester) (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3 ช่ัวโมง 10 นาที) เป�นเมืองท่ีมีฐานะเป�นนครและเมืองหลวงของมณฑล

กลอสเตอร์เชอร์ (Gloucestershire) ในภาคการปกครองตะวันตกเฉียงใต้ของประเทศอังกฤษ ตั้งอยู่ทางติดกับชายแดนของประเทศเวลส์ และตั้งอยู่

บนฝ��งแม่น้ำเซเวิร์น เมืองกลอสเตอร์ก่อตั้งเมื่อป� ค.ศ. 48 

 นำท่านผ่านชม อาสนวิหารกลอสเตอร์ (Gloucester Cathedral) เพื่อตามรอยนวนิยายชื่อดังระดับโลก แฮร์รี่ พอตเตอร์ (Harry Potter) ภายใวิ

หารแห่งน้ีถูกเลือกให้เป�นฉากสำคัญในภาพยนตร์ ภาค 1 , 2 และ 6 โดยจุดท่ีใช้ถ่ายทำคือบริเวณทางเดินภายในรอบของวิหาร ในภาค 1 มีฉากระเบียง

ทางเดินไปหอคอย 

ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร อาหารจีน 

ท่ีพัก Holiday Inn Express Gloucester – South 3 ระดับ 3 ดาว หรือเทียบเท่า 



 
 

 

 

Day5 หมู่บ้านไบบูลรี่ – เมืองเบอร์ตัน ออน เดอะ วอเตอร์ – เมืองออกซ์ฟอร์ด – มหาวิทยาลัยออกซ์ฟอร์ด มหาวิทยาลัยไครสต์เชิร์ช – มหาวิหาร

ไครสต์เชิร์ช 

 

 

เช้า  บริการอาหาร ณ ห้องอาหารของโรงแรม  

 นำท่านเดินทางสู่ หมู่บ้านไบบูลรี่ (Bibury Village) (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 30 นาที) เป�นหมู่บ้านเล็กๆตั้งอยู่ในแคว้นกลอสเตอร์เชอร์ เขตคอทส์

โวลส์ จัดว่าเป�น หมู่บ้านที่สวยที่สุด ในประเทศอังกฤษ (The Most Beautiful Village in England) เป�นหมู่บ้านน่ารัก มีลักษณะบ้านที่เป�นกระท่อม

เก่าแก่ เรียกว่าเป�นแบบฉบับบ้านของประเทศอังกฤษโดยแท้ สร้างข้ึนเมื่อศตวรรษท่ี 17-18 และยังคงรักษาสภาพให้คงอยู่จากอดีตไว้ได้เป�นอย่างดี มี

แม่น้ำสายเล็กๆชื่อว่า แม่น้ำโคน (Coln River) ซึ่งมีน้ำใสไหลผ่านหมู่บ้าน โดยบ้านแต่ละหลังจะตกแต่งหน้าบ้านด้วยสวนดอกไม้แบบอังกฤษตาม

ฤดูกาล แต่ท่ีมีช่ือเสียงและสวยงามมากท่ีสุดคือ ดอกกุหลาบอังกฤษ อันเป�นท่ีมาของ กุหลาบอังกฤษ  

 นำท่านเดินทางสู่ เมืองเบอร์ตัน ออน เดอะ วอเตอร์ (Bourton On The Water)  

         (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 30 นาที) หมู่บ้านเล็กๆท่ีรู้จักกันในนามของ เวนิส แห่งคอทส์โวลส์ (Venice of Cotswolds) ของประเทศอังกฤษ เป�นเมืองท่ี

มีความสวยงามน่ารัก มีความโดดเด่นในด้านธรรมชาติอันงดงาม 



 
 

 

เท่ียง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารท้องถ่ิน 

 นำท่านเดินทางสู่ เมืองออกซ์ฟอร์ด (Oxford) (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 40 นาที) เป�น

เมืองที่เป�นที่รู้จักกันในนามเมืองแห่งมหาวิทยาลัย ของประเทศอังกฤษ ซึ่งชื่อเมืองตั้งตาม 

มหาวิทยาลัยระดับโลกท่ีรู้จักกันในนามของมหาวิทยาลัยออกซ์ฟอร์ด (Oxford University) 

 นําท่านถ่ายรูปเป�นที่ระลึกกับ มหาวิทยาลัยออกซ์ฟอร์ด (Oxford University) เป�น

มหาวิทยาลัยเก่าแก่ท่ีใช้ภาษาอังกฤษเป�นภาษาแม่ในการเรียนการสอน โดยเป�ดสอนมานาน

นับ 900 ป� โดยไม่มีหลักฐานประวัติการก่อตั้งมหาวิทยาลัยที่แน่นอน และประวัติศาสตร์ท่ี

ยาวนานนับเป�นเวลามากกว่า 9 ศตวรรษของสถาบันแห่งน้ี ช่ือเสียงทางด้านการศึกษา 

 นําท่านถ่ายรูปเป�นที่ระลึกกับ มหาวิทยาลัยไครสต์เชิร์ช (Christ Church University) 

หรือไครสต์เชิร์ชคอลเลจ (Christ Church College) เป�นมหาวิทยาลัยที่ใหญ่และงามสง่า

ท่ีสุดของเมืองอ็อกซ์ฟอร์ด มีช่ือเรียกกันง่ายๆว่า เดอะเฮ้าส์ (The House) ก่อตั้งในป� 1525  

 นําท่านถ่ายรูปเป�นท่ีระลึกกับ มหาวิหารไครสต์เชิร์ช (Christ Church Cathedral) เป�นอาคารท่ีสร้างด้วยหินสีทองและเป�นสถาป�ตยกรรมท่ีสวยงาม

น่าประทับใจท่ีสุดของประเทศอังกฤษ สร้างข้ึนในสมัยพระเจ้าเฮนรี่ท่ี 8 เป�นมหาวิหารท่ีมียอดแหลมสูง 43 เมตร 

ค่ำ อิสระอาหารค่ำ เพ่ือสะดวกในการท่องเท่ียว 

ท่ีพัก Holiday Inn Express Oxford Kassam Stadium Stadium ระดับ 3 ดาว หรือเทียบเท่า 
 

 
Day6 เมืองบาธ – มหาวิหารบาธ – โรงอาบน้ำโรมันโบราณ - เมืองซาลิสบัวร่ี – อนสุาวรีย์เสาหินสโตนเฮ้นจ ์– เมืองลอนดอน 

 



 
 

 

 

เช้า  บริการอาหาร ณ ห้องอาหารของโรงแรม  

 นำท่านเดินทางสู่ เมืองบาธ (Bath) (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง) เป�นเมืองที่มีฐานะนครในมณฑลซอมเมอร์เซ็ทในภาคการปกครองตะวันตก

เฉียงใต้ของประเทศอังกฤษ เมืองบาธได้รับพระราชทานฐานะเป�น “นคร” โดยสมเด็จพระราชินีนาถเอลิซาเบธท่ี 1 ในป� ค.ศ. 1590 และได้เป�น

เทศบาลมณฑล ในป� ค.ศ. 1889 ตัวเมืองบาธตั้งอยู่เนินหลายลูกในหุบเขาของแม่น้ำเอวอนในบริเวณท่ีมีน้ำพุร้อนธรรมชาติท่ีเป�นท่ีตั้งถ่ินฐานของโรมัน  

 นำท่านถ่ายรูปเป�นที่ระลึกกับ มหาวิหารบาธ (Bath Abbey) และ บริเวณด้านหน้าของ โรงอาบน้ำโรมันโบราณ (Roman Baths) ถือเป�นโรง

อาบน้ำโรมันขนาดใหญ่ในสมัยโบราณท่ีได้รับการอนุรักษ์และดูแลเป�นอย่างดี ซึ่งโรงอาบน้ำของท่ีน่ีอยู่ต่ำกว่าระดับพ้ืนถนนในป�จจุบัน หมายเหตุ: ราคา

ทัวร์น้ียังไม่รวมค่าตั๋วเข้าชมสำหรับผู้ใหญ่ ท่านละประมาณ 15 ปอนด์ และสำหรับเด็ก ท่านละประมาณ 14 ปอนด์ 

เท่ียง อิสระอาหารกลางวัน เพ่ือความสะดวกในการท่องเท่ียว 

 นำท่านเดินทางสู ่ เมืองซาลิสบัวรี ่ (Salisbury) (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชั ่วโมง) 

ประเทศอังกฤษ เป�นที่ตั้งของอนุสาวรีย์อันลึกลับ เสาหินสโตนเฮ้นจ์ นำท่านเข้าชมในรั้ว

อาณาเขตท่ีตั้งของ อนุสาวรีย์เสาหินสโตนเฮ้นจ์ (Stonehenge) มีอายุกว่า 5,000 ป� เป�น

กลุ่มแท่งหินขนาดใหญ่ตั้งอยู่กลางทุ่งราบกว้างใหญ่ ในบริเวณตอนใต้ของเกาะอังกฤษ ซึ่งไม่

มีใครทราบวัตถุประสงค์ในการสร้างอย่างชัดเจน ตัวอนุสรณ์สถานประกอบด้วยแท่งหิน

ขนาดยักษ์ 112 ก้อน ตั้งเรียงกันเป�นวงกลมซ้อนกัน 3 วง แท่งหินบางอันตั้งขึ้น บางอันวาง

นอนลง และบางอันก็ถูกวางซ้อนอยู่ข้างบน นักโบราณคดีเชื่อว่ากลุ่มกองหินนี้ถูกสร้างข้ึน

จากท่ีไหนสักแห่งเมื่อประมาณ 3000 - 2000 ป�ก่อนคริสตกาล  

 นำท่านเดินทางสู่ เมืองลอนดอน (London) (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง 20 นาที) 

เมืองหลวงของประเทศอังกฤษ ที่เป�นศูนย์กลางสำคัญทางธุรกิจ การเมือง วัฒนธรรม และ

ประวัติศาสตร์ของโลก เป�นผู้นำด้านการเงิน การเมือง การสื่อสาร การบันเทิง แฟช่ัน ศิลปะ 

และเป�นท่ียอมรับว่ามีอิทธิพลไปท่ัวโลก  

ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร อาหารจีน 

ท่ีพัก    Ibis London Heathrow Airport ระดับ 3 หรือเทียบเท่า 

 
 
 
 
 
 



 
 

 

 
 
Day7 จัตุรัสทราฟ�ลก้าร์ – จัตุรัสรัฐสภา – พระราชวังเวสท์มนิส์เตอร์ – หอนา�ิกาบิ๊กเบน – ชิงช้าสวรรค์ลอนดอน อาย – พระราชวังบัคกิ้งแฮม – 

ย่านไนซ์บริดจ ์-ห้างแฮร์รอดส์ – สนามบินลอนดอนฮีทโธรว์ 

 

 

เช้า  บริการอาหาร ณ ห้องอาหารของโรงแรม  

 นำท่านเดินทางสู่ จัตุรัสทราฟ�ลก้าร์ (Trafalgar Square) จตุรัสกลางเมืองท่ีรายล้อมไปด้วยอาคารราชการสำคัญของเมืองลอนดอน  



 
 

 

 นำท่าน ถ่ายรูปเป�นที่ระลึกกับ จัตุรัสรัฐสภา (Parliament Square) และ พระราชวังเวสท์มินส์เตอร์ (Westminster Palace) หรือ ตึกรัฐสภา

เวสต์มินสเตอร์ (Houses of Parliament) เป�นสถานที่ที่สภาสองสภาของรัฐสภาแห่งสหราชอาณาจักร (สภาขุนนาง และสภาสามัญชน) ใช้ประชุม 

พระราชวังตั้งอยู่บนฝ��งเหนือของแม่น้ำเทมส์ในนครเวสต์มินสเตอร์ของเมืองลอนดอนบะระห์ไม่ไกลจากพระราชวังไวท์ฮอลล์ พระราชวังเวสต์มินสเตอร์ 

สร้างในป� ค.ศ. 1016 มีห้องท้ังหมดด้วยกันประมาณ 1,100 ห้อง, 100 บันได และ ระเบียงยาวรวมท้ังหมดประมาณ 4.8 กิโลเมตร ตัวสิ่งก่อสร้างส่วน

ใหญ่สร้างในคริสต์ศตวรรษที่ 19 แต่ก็ยังมีส่วนก่อสร้างเดิมเหลืออยู่บ้างเล็กน้อยรวมทั้งท้องพระโรงที่ในป�จจุบันใช้ในงานสำคัญๆ เช่น การตั้งศพของ

บุคคลสำคัญก่อนท่ีจะนำไปฝ�ง และหออัญมณี (Jewel Tower) การบริหารพระราชวังแต่เดมิเป�นหน้าท่ีของผู้แทนพระองค์ Lord Great Chamberlain 

แต่ในป� ค.ศ. 1965 เปลี่ยนมือไปเป�นของรัฐสภานอกจากห้องพิธีบางห้องที่ยังคงอยู่ภายใต้การบริหารของผู้แทนพระองค์ หลังจากเกิดเพลิงใหม้ในป� 

ค.ศ. 1834 ตึกรัฐสภาป�จจุบันก็ได้รับการสร้างใหม่โดยใช้เวลาสร้าง 30 ป� โดยมีเซอร์ ชาร์ลส์ บาร์รีย์ (Charles Barry) และผู้ช่วยออกัสตัส พิวจินเป�น

สถาปนิก การออกแบบรวมท้องพระโรงเวสต์มินสเตอร์และชาเปลเซนต์สตี

เฟน (St Stephen's Chapel) ได้รับการขึ้นทะเบียนให้เป�นมรดกโลกโดย

องค์การสหประชาชาติ หรือ ยูเนสโก เมื่อป� ค.ศ. 1987 และยังเป�นที่ตั้ง

ของหอนา�ิกาที ่ร ู ้จ ักก ันด ีในนาม หอนา�ิกาบิ ๊กเบน (Big Ben / 

Elizabeth Tower) อันเป�นสัญลักษณ์ของประเทศอังกฤษ ที่มีความสูง 

320 ฟุต ตีบอกเวลาทุกหน่ึงช่ัวโมง เป�นนา�ิกาท่ีมีหน้าป�ดใหญ่ท่ีสุดในโลก  

 ฝ��งตรงข้ามเป�นที่ตั้งของ ชิงช้าสวรรค์ลอนดอน อาย (London Eye) 

หรือที่รู ้จักในชื่อของ มิลเลเนียม วีล (Millennium Wheel) เป�นชิงช้า

สวรรค์ที ่สูงที ่สุดในทวีปยุโรป มีความสูง 135 เมตร และกลายมาเป�น

สถานที่ท่องเที่ยวที่ได้รับความนิยมอย่างมาก มีผู้มาเยือนมากกว่า 3 ล้าน

คนต่อป� โดยมีแม่น้ำเทมส์ก้ันอยู่ 

 



 
 

 

 

 นำท่านถ่ายรูปเป�นท่ีระลึก กับ พระราชวังบัคกิ้งแฮม (Buckingham Palace) เดิมช่ือ คฤหาสน์บักก้ิงแฮม (Buckingham House) เป�นพระราชวังท่ี

เป�นที่ประทับเป�นทางการของราชวงศ์อังกฤษ เป�นสถานที่ ที่ใช้สำหรับการเลี้ยงรับรองของรัฐและยังเป�นสิ่งดึงดูดนักท่องเที่ยวสำคัญท่ีหนึ่งของเมือง

ลอนดอน เป�นที่รวมพลังใจทั้งในการฉลองและในยามคับขันของชาว

อังกฤษ สิ่งก่อสร้างเดิมเป�นคฤหาสน์ที่สร้างสำหรับจอห์น เชฟฟ�ลด์ ยุค

แห่งบักกิ้งแฮมในป� ค.ศ. 1703 ต่อมาในป� ค.ศ. 1761 สมเด็จพระเจ้า

จอร์จที่ 3 ทรงซื้อเพื่อใช้เป�นพระราชฐานส่วนพระองค์ ที่รู้จักกันในช่ือ 

“วังพระราชินี” (The Queen's House) ระยะ 75 ป�ต่อมาเป�นเวลาที่มี

การขยายต่อเติมพระราชวังโดยสถาปนิกจอห์น แนช (John Nash) และ 

เอ็ดเวิร์ด บลอร์ (Edward Blore) เป�นสามป�กรอบลานกลาง พระราชวัง

บักกิ ้งแฮมกลายมาเป�นพระราชฐานที ่ประทับอย่างเป�นทางการของ

ราชวงศ์อังกฤษเมื่อสมเด็จพระราชินีนาถวิกตอเรียขึ้นครองราชย์เมื่อป� 

ค.ศ. 1837  

เท่ียง   บริการอาหาร ณ ภัตตาคาร อาหารจีน เมนูพิเศษ!! เป�ดย่างเลิศรส 



 
 

 

 นำท่านเดินทางสู่ ย่านไนซ์บริดจ์ (Knights Bridge) ซึ่งเป�นที่ตั้งของ 

ห้างสรรพสินค้าชื่อดังอย่าง ห้างฮาร์วีย์ นิโคล (Harvey Nicole) และ 

ห้างแฮร์รอดส์ (Harrods) ที่ท่านสามารถเลือกซื้อสินค้าแฟชั่นชั้นนำ

จากทั่วทุกมุมโลก รวมทั้งกระเป๋าแฮร์รอดส์ที่นิยมกันอย่างมาก รวมทั้งมี

ร้านค้าแฟช่ันมากมายให้ท่านเลือกซื้อ 

18.30 นำท่านเดินทางสู่ สนามบินลอนดอนฮีทโธรว์ เมืองลอนดอน ประเทศ

อังกฤษ  

21.55 นำท่านเดินทางสู่ สนามบินฮามัด ประเทศกาต้าร์ สายการบิน Qatar 

Airways เท่ียวบินท่ี QR016  

 

Day8 สนามบินฮามัด – สนามบินสุวรรณภูม ิ

 

 

06.40 เดินทางถึง สนามบินฮามัด ประเทศกาต้าร์ รอต่อเครื่องกลับประเทศไทย 

08.10 นำท่านเดินทางสู่ สนามบินสุวรรณภูมิ ประเทศไทย สายการบิน Qatar Airways เท่ียวบินท่ี QR838 (บริการอาหาร และ เครื่องดื่มบนเครื่อง) 

19.00 เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูม ิโดยสวัสดิภาพ ... พร้อมความปร



 
 

 

 

 



 
 

 

  



 
 

 

  



 
 

 

 


