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ถ่ ายรู ปสนามฟุตบอลทีม่ เี สียงของอังกฤษ สนามฟุตบอลแอนฟี ลด์ และสนามฟุตบอลโอลด์ แทรฟฟอร์ ด
ชมความสวยงามพิพธิ ภัณฑ์ นา้ แร่ ร้อนโรมัน(Roman Bath Museum)
เสาหินสโตนเฮ้ นจ์ (Stonehenge) 1 ใน 7 สิ่ งมหัศจรรย์ของโลกในยุคก่อนประวัตศิ าสตร์
ถ่ ายรู ปเป็ นทีร่ ะลึกพระราชวังบัคกิง้ แฮม (Buckingham Palace)
ช้ อปปิ้ งทีย่ ่ านไนท์ บริดจ์ KNIGHTBRIDGES ทีต่ ้งั ของห้ างแฮร์ รอดส์ (HARRODS) ห้ างหรู หราอันโด่ งดัง
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กาหนดการเดินทาง วันที่ 10 – 16 มีนาคม 2563
วันแรก
สนามบินสุ วรรณภูมิ
17.00 น. พร้ อมกัน ณ สนามบินสุ วรรณภูมิ เคาน์ เตอร์ สายการบินกาต้ าร์ แอร์ เวย์ ชั้ น 4 เคาน์ เตอร์ P ใช้ ประตูทางเข้ า 7
เจ้าหน้าที่ ให้การต้อนรับ พร้อมจัดเตรี ยมเรื่ องเอกสารการเดินทาง
19.35 น. ออกเดินทางสู่ นาท่ านเดินทางสู่ ท่ าอากาศยานนานาชาติแมนเชสเตอร์ เมืองแมนเชสเตอร์ ประเทศอังกฤษ โดย
เที่ยวบินที่ QR833 (19.35 น. – 23.15 น. ) / QR021 (01.20 น. – 06.00 น.) แวะเปลี่ยนเครื่ องที่สนามบินโดฮา
 บริการอาหารและเครื่ องดื่มตลอดเทีย่ วบิน
วันทีส่ อง
06.00 น.

เทีย่ ง

กรุ งเทพฯ – โดฮา – เมืองแมนเชสเตอร์ – สนามฟุตบอล โอลด์ แทรฟฟอร์ ด – เมืองลิเวอร์ พูล – สนามฟุตบอล
แอนฟิ ลด์ – เดอะ ทรี เกรซ – ย่านอัลเบิร์ต ด็อกค์
เดินทางถึง ท่ าอากาศยานนานาชาติแมนเชสเตอร์ เมืองแมนเชสเตอร์ ประเทศอังกฤษ หลังผ่านการตรวจคนเข้า
เมืองและศุลกากรแล้ว นาท่านเดินทางโดยรถโค้ชสู่ เมืองแมนเชสเตอร์ (Manchester) ตั้งอยูท่ างตอนเหนือของ
ประเทศอังกฤษ เป็ นเมืองอุตสาหกรรมแห่ งแรกของโลกรองของสหราชอาณาจักร เป็ นศูนย์กลางศิลปะ การ
สื่ อสารและธุ รกิ จการค้า นอกจากนั้นยังเป็ นเมืองที่มีชื่อเสี ยงเรื่ องสโมสรฟุตบอลสาคัญอีกด้วย นาท่าน ถ่ ายรู ป
เป็ นที่ ร ะลึ ก กั บ สนามฟุ ต บอลโอลด์ แทรฟฟอร์ ด (Old Trafford
Stadium)จากด้านหน้า สโมสรฟุตบอลระดับโลกที่เป็ นขวัญใจชาว
ไทยและร่ ารวยที่ สุ ด ในโลก เป็ นสนามที่ ใ หญ่ เ ป็ นอัน ดับ 2 ของ
ประเทศอังกฤษ สามารถรองรับแฟนบอลได้มากถึง 76,212 คน ได้รับ
การเปลี่ ย นแปลงและปรั บ ปรุ ง มาอย่า งต่ อ เนื่ อ ง จนกระทั่ง ได้รั บ
มาตรฐาน UEFA Elite Stadiums (มาตรฐานระดับ5ดาว) ซึ่ งถือได้ว่า
เป็ นสนามฟุ ต บอลอัน ดับ ต้น ๆของทวีป ยุ โ รป ที่ ร วบรวมประวัติ ค วามเป็ นมาตั้ง แต่ เ ริ่ ม ก่ อ ตั้ง สโมสร ทั้ง
นิ ทรรศการแบบอินเทอร์ แอคทีฟ ถ้วยรางวัล และของที่ระลึกมากมายที่จดั แสดงอยู่ จากนั้นอิสระให้ท่านเลือก
ซื้ อของที่ระลึกมากมายหลายชนิดสาหรับแฟนพรี เมียร์ลีก
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
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นาท่านเดินทางสู่ เมืองลิเวอร์ พูล (Liverpool) ได้รับการยกย่องให้เป็ นเมืองวัฒนธรรมแห่งยุโรปในปี 2008 เป็ น
เมืองท่าสาคัญของอังกฤษซึ่ งเป็ นต้นกาเนิ นขอสโมสรฟุตบอลหลายสโมสรทั้งลิเวอร์ พูลและเอเวอร์ ตนั ทั้งยัง
เป็ นเมืองต้นกาเนิดของวงเดอะบีทเทิลส์ และเป็ นเมืองท่าสาคัญทางฝั่งตะวันตกของอังกฤษซึ่ งเป็ นที่จดทะเบียน
เรื อสาราญขนาดใหญ่ม ากมาย รวมทั้ง เรื อไททานิ ค ให้ท่า นถ่ ายรู ป
ด้านหน้า สนามฟุตบอลแอนฟี ลด์ พร้อมทั้ง เลือกซื้ อของที่ระลึกของ
สโมสรฟุตบอลลิเวอร์ พูล จากนั้นนาท่านผ่านชม เดอะ ทรี เกรซ (The
Three Graces) อาคารเก่ า แก่ 3 หลัง สั ญ ลัก ษณ์ ข องเมื อ งลิ เ วอร์ พู ล
ซ้า ยมื อสุ ด คื อ ที่ ทาการของการท่ าเรื อลิ เวอร์ พู ล (Port of Liverpool
Building) อาคารกลาง คือ อาคารของบริ ษ ทั เดิ นเรื อคู นาร์ ด (Cunard
Building) ส่ วนขวามือสุ ด คือ อาคารสานักงาน สร้างด้วยคอนกรี ตแบบ
หลายชั้นอาคารแรกที่สร้างในประเทศอังกฤษ (Royal Liver Building)
น าท่ า นเดิ น ทางสู่ ย่ านอั ล เบิ ร์ ต ด็ อ กค์ (Albert Dock) หรื อ ท่ า
เรื ออัลเบิร์ต ด็อกซ์ (Albert Dock Port) ที่โด่งดังที่สุดในลิ เวอร์ พูลเขตนี้ เคยเป็ นท่าเรื อประจาเมืองอันดับต้นๆ
ของโลก สร้างขึ้นมาในปี 1846 เป็ นท่าเรื อสุ ดทันสมัยที่มีเครนที่ขบั เคลื่อนด้วยน้ าเป็ นอันแรกๆของโลกรวมไป
ถึงโกดังขนาดใหญ่หลายโกดัง ปั จจุ บนั ท่าเรื ออัลเบิ ร์ตได้รับการปรั บปรุ งใหม่และเป็ นที่ ต้ งั ของสถานที่ ทาง
ประวัติศาสตร์ ที่น่าสนใจหลายแห่ง
รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร
พักที่ Novotel Liverpool หรื อระดับใกล้เคียง
เมื องลิเวอร์ พูล – เมืองสแตรทฟอร์ ด อัพพอน เอวอน – บ้ านของวิลเลี่ยม เช็ คสเปี ยร์ – เมืองบาธ – โรงอาบน้า
โรมันโบราณ
รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารโรงแรม
นาท่านเดินทางสู่ เมืองสแตรทฟอร์ ท อัพพอน เอวอน (STRATFORD UPON AVON) เมืองเล็กๆ ที่งดงามริ ม
ฝั่ งแม่น้ าเอวอน บ้านเกิ ดของกวีเอกเชคสเปี ยร์ ชมบรรยากาศ ของเมืองที่อบอวลไปด้วยความอ่อนหวานของ
ตานาน “เชคสเปี ยร์ ” กวีที่มีชื่อเสี ยงที่สุดของประเทศอังกฤษ ด้วยผลงานที่ท่านรู ้จกั อาทิ โรมิโอ แอนด์ จูเลียต ,
เวนิส วานิช ฯลฯ นาท่ านถ่ ายรู ปเป็ นทีร่ ะลึก กับบ้ านของวิลเลีย่ ม เช็คสเปี ยร์ และชีวติ ความเป็ นอยูข่ องกวีเอกใน
อดีต ผ่านชมโบสถ์เก่าแก่ Holy Trinity แม่น้ าเอวอนอันเงี ยบสงบ และ
สถานที่ในประวัติศาสตร์ ที่เกี่ ยวข้องกับกวีเอกผูน้ ้ ี อิสระให้ท่านเลื อก
ซื้ อสิ นค้ า ที่ ร ะลึ ก จากร้ า นค้ า มากมาย (Nash’s House / William
Shakespeare House) สัมผัสชี วิตความเป็ นอยู่ของกวีเอกในอดี ต ผ่ า น
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ชม โบสถ์ โ ฮลี่ (Holy Trinity Church) โบสถ์ เ ก่ า แก่ ต้ ัง อยู่ ริ มแม่ น้ าเอวอนอัน เงี ย บสงบและสถานที่ ใ น
ประวัติศาสตร์ ที่เกี่ยวข้องกับกวีเอกผูน้ ้ ี สถานที่ที่ใช้ในการประพันธ์ผลงานต่างๆที่มีชื่อเสี ยงไปทัว่ โลก
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นาท่านเดินทางสู่ เมืองบาธ (Bath) เป็ นเมืองท่ามกลางธรรมชาติอนั งดงาม ตั้งอยูท่ างตะวันตกของกรุ งลอนดอน
มีความโดดเด่นด้านสถาปั ตยกรรมและการวางผังเมืองจึงเป็ นเมืองมรดกโลกที่เก่าแก่มีท้ งั ความขลังและความ
คลาสสิ ค มีบทบาทสาคัญทางประวัติศาสตร์ ของอังกฤษมาตั้งแต่สมัยที่ ชาวโรมันเข้ามาตั้งถิ่ นฐาน แล้วสร้ าง
เมืองนี้ ให้เป็ นศูนย์กลางของศาสนาคริ สต์ มีสถานที่โบราณ อย่างเช่ นโรมันบาธ (Roman Bath) โรงอาบน้ าแร่
โบราณตามแบบสถาปั ตยกรรมโรมัน ที่มีน้ าพุร้อนธรรมชาติที่เป็ นที่ต้ งั ถิ่นฐานของโรมัน นอกจากนี้ ยงั มีวิหาร
โรงละคร พิพิธภัณฑ์และยังเป็ นสถานที่ที่สมเด็จพระเจ้าเอ็ดการ์ดผูร้ ักสงบทาพิธีราชาภิเษกเป็ นพระมหากษัตริ ย ์
อังกฤษที่มหาวิหารบาธ ในปี ค.ศ. 973 มีลกั ษณะเด่นของสถาปั ตยกรรมแบบจอร์ เจีย อาคารสิ่ งก่อสร้างที่มีความ
งดงามเป็ นเอกลักษณ์ จึงกลายเป็ นเมืองน้ าแร่ ที่ได้รับความนิ ยมกันมากทาให้เมืองบาธขยายตัวมากขึ้น จากสมัย
นั้ นที่ ส ร้ า งจากหิ น บาธที่ เ ป็ นหิ น สี เหลื อ งนวลสวยงามเป็ น
เอกลักษณ์ที่สวยงามเป็ นอย่างมาก นาท่าน ถ่ ายรู ปเป็ นที่ระลึก กับ
โรงอาบน้าโรมันโบราณ (Roman Baths) ถื อเป็ นโรงอาบน้ าโรมัน
ขนาดใหญ่ที่มีอายุกว่า 2,000 ปี ที่นี่จดั ว่าเป็ นสปาที่ดีที่สุดในยุคนั้น
เลยก็วา่ ได้ ด้วยอาคารโอ่อ่าและยิ่งใหญ่ที่มีบ่อน้ าพุร้อนธรรมชาติ
บวกกับสถาปั ตยกรรมที่น่าทึ่งทั้งเสาหิ น อาคาร และบ่อน้ าธรรมชาติที่อุดมไปด้วยแร่ ธาตุที่ช่วยบารุ งผิวพรรณ
ซึ่ งที่นี่จะตกแต่งด้วยศิลปะที่ผสมผสานกันระหว่างประวัติศาสตร์ โบราณกับลวดลายในแบบร่ วมสมัย อีกทั้งยังมี
บ่อน้ าที่เปิ ดโล่งถือเป็ นโรงอาบน้ าโรมันขนาดใหญ่ในสมัยโบราณ
รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร
พักที่ Doubletree by Hilton Southampton หรื อระดับใกล้เคียง
อนุสาวรีย์เสาหินสโตนเฮนจ์ – กรุ งลอนดอน – จัตุรัสทราฟั ลก้ าร์ – จัตุรัสรัฐสภา – พระราชวังเวสท์มินส์ เตอร์ –
หอนาฬิ กาบิ๊กเบน – ชิ งช้ าสวรรค์ ลอนดอนอาย – ร้ าน Four Season
รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารโรงแรม
จากนั้นนาท่านชม เสาหินสโตนเฮ้ นจ์ (Stonehenge) 1ใน7สิ่ งมหัศจรรย์ของโลก เป็ นอนุ สรณ์ สถานยุคก่ อน
ประวัติศ าสตร์ ที่มี ชื่อเสี ยงมากที่ สุดในโลก ถู ก สร้ า งขึ้ นในหลาย
ขั้นตอน อนุ สาวรี ยแ์ รกในอนุ สรณ์ สถานคื อ henge ที่ เริ่ มต้นสร้ าง
เมื่อประมาณ 5,000 ปี ที่ผา่ นมาและวงกลมหิ นที่ไม่ซ้ ากันที่เชื่ อกันว่า
ถูกสร้างขึ้นในช่วงยุค Neilithic ประมาณ 2,500 ปี ก่อนคริ สต์ศกั ราช
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เป็ นกลุ่ ม แท่ ง หิ น ขนาดใหญ่ ต้ ัง อยู่ ก ลางทุ่ ง ราบกว้า งใหญ่ เป็ นข้อ สงสั ย ที่ ย งั คงสร้ า งความงุ น งงให้ ก ับ
นักวิทยาศาสตร์ และเหล่านักโบราณคดีว่าคนในสมัยก่อนนั้นสามารถนาแท่งหิ นขนาดใหญ่ซ่ ึ งมีน้ าหนักหลาย
สิ บตันนั้นขึ้นไปวางเรี ยงกันได้อย่างไร เพราะค่อนข้างจะมัน่ ใจได้วา่ ในสมัยก่อนนั้นไม่มีเครื่ องทุ่นแรงให้เช่ น
อย่างในปั จจุบนั รวมไปถึงบริ เวณที่ราบดังกล่าวก็ไม่มีกอ้ นหิ นขนาดใหญ่ขนาดนี้ ดว้ ย จึงสันนิ ษฐานได้วา่ ต้อง
ลากหิ นจากที่อื่นซึ่ งอยูห่ ่ างไปหลายสิ บกิโลเมตรมา และยังได้รับการขึ้นทะเบียนให้เป็ นมรดกโลกโดยองค์การ
ยูเนสโก เมื่อปี ค.ศ. 1986จากนั้นนาท่านเดินทางสู่ เมืองลอนดอน (London) เมืองหลวงของประเทศอังกฤษ ที่
เป็ นศูนย์กลางสาคัญทางธุ รกิจ การเมือง วัฒนธรรม และประวัติศาสตร์ ของโลก เป็ นผูน้ าด้านการเงิน การเมือง
การสื่ อสาร การบันเทิง แฟชัน่ ศิลปะ และเป็ นที่ยอมรับว่ามีอิทธิ พลไปทัว่ โลก และยังเป็ นเมืองท่องเที่ยวที่ใหญ่
และสาคัญของยุโรปอีกด้วย
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร FOUR SEASON ร้ านอาหารจีน ขึน้ ชื่ อด้ านเป็ ดย่าง
นาท่านเดินทางผ่านชม จัตุรัสทราฟั ลก้ าร์ (Trafalgar Square) ตั้งอยูใ่ จกลางกรุ งลอนดอน เป็ นอนุสรณ์สถาน
ของยุทธนาวีทราฟั ลการ์ และสงครามวอเตอร์ ลูระหว่างอังกฤษกับฝรั่งเศสในปี ค.ศ. 1805 มีเสาเนลสันล้อมรอบ
ด้วยอาคารสาคัญ เช่ น พิพิธภัณฑ์ศิลปะ โบสถ์ St.Martin in the Fields จัตุรัสรัฐสภา (Parliament Square) และ
พระราชวังเวสท์มินส์ เตอร์ (Westminster Palace) หรื อ ตึกรัฐสภาเวสต์มินสเตอร์ (Houses of Parliament) ตรง
กลางของจัตุรัส คือ เสาปูนเนลสันซึ่ งรายล้อมไปด้วยน้ าพุอนั สวยงาม และรู ปแกะสลักสิ งโตบรอนซ์ ตรงด้าน
บนสุ ด ของเสาหิ น คื อ รู ป แกะสลัก ของ พลเรื อเอก Horatio nelson ผูท้ ี่
บัญชาการนาในการรบที่สมรภูมิทราฟั ลก้าร์ ทั้งยังได้รับการขึ้นทะเบียน
ให้เป็ นมรดกโลกโดยองค์การยูเนสโก จากนั้นนาท่านถ่ายภาพด้านหน้า
หอนาฬิ กาบิ๊ ก เบน (Big Ben / Elizabeth Tower)เป็ นสั ญ ลั ก ษณ์ ข อง
ประเทศอังกฤษ มีความสู งถึง 96.3 เมตร เป็ นนาฬิกาที่มีหน้าปั ดใหญ่ที่สุด
ในโลก ที่ สาคัญหอนาฬิ กาแห่ งนี้ คื อกลไกของนาฬิ กาที่ สามารถเดิ นได้อย่างเที่ ย งตรงจนน่ าอัศจรรย์ แม้ว่า
ในช่ วงสงครามโลกครั้งที่ 2 หอนาฬิกาจะถูกระเบิดจากกองทัพนาซี ทาลายจนได้รับความเสี ยหายไปบ้าง แต่
นาฬิ กาก็ยงั คงตี บอกเวลาได้อย่างแม่นยา จากนั้นนาท่านถ่ ายภาพเป็ นที่ ระลึ กกับ ชิ งช้ าสวรรค์ ลอนดอน อาย
(London Eye) หนึ่งในแลนด์มาร์ คสาคัญของกรุ งลอนดอน เป็ นชิงช้าสวรรค์ที่มีขนาดใหญ่และสู งที่สุดในยุโรป
(เคยสู งที่สุดในโลกมาก่อน) ซึ่ งมีความสู งถึง 135 เมตร นอกจากนี้ ลอนดอนอาย เป็ นชิ งช้าสวรรค์ที่ก่อสร้างด้วย
โครงเหล็กค้ าข้างเดียวที่สูงที่สุดในโลก (เพราะการโครงสร้างทั้งหมดใช้โครงค้ าเหล็กรู ปตัว A ในการให้บริ การ
โดยใช้โครงค้ าเพียงแค่ดา้ นเดียวเท่านั้นไม่เหมือนชิงช้าสวรรค์อื่นๆ ทัว่ ไป ที่มีโครงค้ าสองข้าง)
รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร
พักที่ Novotel London Wembley หรื อระดับใกล้เคียง
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เมืองลอนดอน – ท่องเทีย่ วตามอัธยาศัยเพื่อสะดวกแก่เวลาการเดินทางท่องเที่ยวได้ อย่างเต็มที่ (แบบเต็มวัน)
รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารโรงแรม
อิสระ ให้ ท่านเลือกท่องเทีย่ วตามอัธยาศัยในลอนดอนแบบเต็มวัน (ไม่ มีบริการรถโค้ ช)
ข้อแนะนาสถานที่ท่องเที่ยวเบื้องต้น ทั้งนี้ ท่านควรเตรี ยมความพร้อม วางแผนการเดินทางล่วงหน้าก่อนถึงวัน
เดินทาง เพื่อประโยชน์สูงสุ ดของท่านแนะนาสถานที่ท่องเที่ยว ทดลองใช้ระบบขนส่ งสาธารณะ โดยรถไฟใต้
ดิน หรื อทูป (Tube) เที่ยวชมเมืองและวิถีชีวติ ของชาวลอนดอน
- ทดลองนัง่ รถเมล์ 2 ชั้น หรื อลอนดอนแท็กซี่ เพื่อเที่ยวชมเมือง ให้ท่านช็อปปิ้ งหรื อเดินทางสู่ สถานที่ท่องเที่ยว
อื่นๆ เช่น
- ช้อปปิ้ งสิ นค้าในห้ างสรรพสิ นค้ าบน ถนนอ็อซฟอร์ ด (Oxford Street) ถนนแห่ งแฟชัน่ ของชาวลอนดอนที่มี
ชื่ อ เสี ย งก้องโลก เต็ม ไปด้ว ยร้ า นค้า แบรนด์เ นมมากมายอย่า ง Mark &
Spencer , Primark , Selfridges , Next , Zara
- เที่ยวพระราชวังวินด์ เซอร์ (Windsor Palace) เป็ นพระราชวังเก่าเเก่อายุ
กว่า1,000 ปี ที่ต้ งั ตระหง่านอยู่บนเนิ นเหนื อเเม่น้ าเทมส์ เป็ นปราสาทที่ มี
ขนาดใหญ่ ที่ สุ ดในอัง กฤษ ปั จ จุ บ นั ยัง คงใช้เ ป็ นที่ ป ระทับ ของราชวงศ์
อังกฤษ เรื่ อยมาตั้งเเต่สมัยพระเจ้าวิลเลี่ยมที่ 1 จนถึงสมเด็จพระราชินีอลิซาเบธที่ 2 พระประมุของค์ปัจจุบนั ที่ยงั
ทรงเสด็จมาประทับบ้างเป็ นครั้งคราว เป็ นอีกหนึ่ งจุ ดหมายปลายทางซึ่ ง
เป็ นที่นิยมของนักท่องเที่ยวที่มาเยือนประเทศอังกฤษ
- ขึ้นชมความสวยงามของเมืองลอนดอน บน ชิ งช้ าสวรรค์ ลอนดอน อาย
(London Eye) เป็ นชิ ง ช้า สวรรค์ที่ สู ง ที่ สุ ดในทวีปยุโรป มี ความสู ง 135
เมตร และกลายมาเป็ นสถานที่ท่องเที่ยวที่ได้รับความนิ ยมอย่างมาก มีผมู ้ า
เยือนมากกว่า 3 ล้านคนต่อปี
อิสระอาหารกลางวัน ตามอัธยาศัย
นาท่านถ่ายรู ปด้านหน้าหอคอยแห่ งลอนดอน (Tower of London) เป็ น
พระราชวัง ที่ มี อ ายุ เ ก่ า แก่ ก ว่ า 900 ปี สถานที่ เ กิ ด เหตุ ก ารณ์ แ ห่ ง
ประวัติศ าสตร์ ที่ ยิ่ง ใหญ่ ท้ งั นองเลื อดซับ ซ้อนซ่ อนเงื่ อนเคยเป็ นป้ อ ม
ปราการปราสาทราชวังรวมทั้งคุกใน ปั จจุบนั เป็ นพิพิธภัณฑ์ซ่ ึ งเป็ นกลุ่ม
อาคารและหอคอยหลายหลัง เป็ นที่เก็บรักษามงกุฎของควีนอลิซาเบ็ธประดับด้วยเพชร โคอนูร์ ที่เคยเป็ นเพชร
ที่ ใ หญ่ ที่ สุ ดในโลก มหามงกุ ฎ อิ ม พี เ รี ย ล ซึ่ งประดับ ด้ว ยเพชร ที่ ใ หญ่ เ ป็ นอัน ดับ สองของโลก และเครื่ อ ง
ราชาภิเษกของสหราชอาณาจักร ทั้งยังมีมงกุฎอื่นที่ใช้ในงานพิธีการสาคัญ ๆ รวมไปถึงเครื่ องประดับยศและชุด
เกราะของกษัตริ ยแ์ ละอัศวินแห่ งอังกฤษ เป็ นพระราชวังที่เดิ มสร้ างโดยพระเจ้าวิลเลียมที่ 1 แห่ งอังกฤษ เมื่อปี
ค.ศ. 1078 เป็ นสถาปั ตยกรรมแบบโรมาเนสก์ พระราชวังเป็ นรู ้จกั กันในนามว่า “หอคอยแห่งลอนดอน”
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- เยี่ยมชม โรงถ่ ายภาพยนตร์ แฮร์ รี่ พอตเตอร์ (Warner Bros Studio Tour London : The Making of Harry
Potter) พลาดไม่ได้เลยกับสถานที่ท่องเที่ยวจากหนังเรื่ อง Harry Potter ที่มี
ด้วยกันถึ ง 7 ภาค นอกจากจะได้สัมผัสฉากจาลองจากหนังสุ ดตระการตา
และฉากที่โดดเด่นจากภาพยนตร์ และยังได้สวมรอยเป็ นแฮร์ รี่ พอตเตอร์ ,
เฮอร์ ไมโอนี่ เกรนเจอร์ , ลอน วีสลีย,์ เดรโก มัลฟอยและตัวละครอื่นๆจาก
โลกเวทย์มนต์กนั ถ้าได้คลุมชุดพ่อมดแล้วโบกไม้กายสิ ทธิ์ เสกคาถาอีกด้วย
อิสระอาหารค่า ตามอัธยาศัย
พักที่ Novotel London Wembley หรื อระดับใกล้เคียง
เมื องลอนดอน – พระราชวังบัคกิ้งแฮม – ย่ านไนซ์ บริ ด – ห้ างฮาร์ วีย์ นิโคล – ห้ างแฮรอดส์ – ท่ าอากาศยาน
นานาชาติลอนดอนฮีทโธรว์ เมืองลอนดอน ประเทศอังกฤษ
รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารโรงแรม
นาท่าน ถ่ ายรู ปเป็ นที่ระลึกด้ านหน้ าพระราชวังบัคกิ้งแฮม (Buckingham Palace)เดิ มชื่ อ คฤหาสน์บกั กิ้งแฮม
(Buckingham House) เดิ มเป็ นที่ประทับของพระราชวงศ์ในกรุ งลอนดอนตั้งแต่สมเด็จพระราชิ นีวิกตอเรี ย ปี
1837 ของแห่ งยุคบักกิ้งแฮม สร้างสาหรับจอห์น เชฟฟิ ลด์ในปี ค.ศ. 1703 ต่อมาในปี ค.ศ. 1761 พระเจ้าจอร์ จที่ 3
ได้ทรงขอซื้ อต่อ เพื่อเป็ นพระราชฐานส่ วนพระองค์ ที่รู้จกั กันในชื่ อ
“วังพระราชินี” (The Queen's House) และในสมัยพระเจ้าจอร์ จที่ 4 ก็
ได้มีการปรับปรุ งเปลี่ยนแปลงและบูรณะให้มีความสวยงามโดดเด่น
ด้วยศิลปะสมัยวิคตอเรี ยดัง ปั จจุบนั เป็ นสถานที่ ที่ใช้สาหรับการเลี้ยง
รับรองของรัฐและยังเป็ นสิ่ งดึงดูดนักท่องเที่ยวสาคัญที่หนึ่งของเมือง
ลอนดอนที่ มี ห้ อ งมากกว่า 700 ห้อ ง และมี อ ายุ ม ากกว่า 300 ปี เป็ นที่ อ ยู่อ าศัย และส านัก งานบริ ห ารของ
พระมหากษัตริ ยแ์ ห่งสหราชอาณาจักรเป็ นสถานที่ซ่ ึ งมีผเู ้ ยีย่ มชมมากที่สุดแห่งหนึ่งของโลก
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
ช้ อปปิ้ งที่ย่านไนท์ บริ ดจ์ KNIGHTBRIDGES ที่ต้ังของห้ างแฮร์ รอดส์ (HARRODS) ห้างหรู หราอันโด่ งดัง
ย่ า น KNIGHTSBRIDGE เป็ นห้ า งสรรพสิ นค้ า ที่ มี ชื่ อ เสี ยงที่ สุ ดใน
ลอนดอนซึ่ งจัด ได้ ว่ า เป็ นห้ า งที่ ใ หญ่ ที่ สุ ด ในยุ โ รป เคยเป็ นสถานที่
สาหรับช้อปปิ้ งของชนชั้นสู งชาวอังกฤษ มีร้านค้า แบรนด์เนม อีกมากมาย
ได้เวลาอันสมควรนาท่านออกเดินทางสู่ สนามบินนานาชาติลอนดอนฮีท
โธรว์
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20.30 น.
วันทีเ่ จ็ด
18.55 น.

ออกเดินทางกลับสู่ กรุ งเทพฯ โดยเทีย่ วบินที่ QR002 (20.30 – 06.10 )/ QR 838 (08.35-18.55) แวะเปลี่ยนเครื่ อง
ที่สนามบินโดฮา  บริการอาหารและเครื่ องดื่มตลอดเทีย่ วบิน
สนามบินสุ วรรณภูมิ กรุ งเทพฯ
เดินทางกลับถึงสนามบินสุ วรรณภูมิ กรุ งเทพฯ ด้ วยความและประทับใจมิร้ ู ลืม

ขอบคุณท่ านทีใ่ ช้ บริการ

อั ง กฤษ 7 วั น 4 คื น สายการบิ น กาต้ า ร์ แอร์ เวย์
อัตราค่ าบริการ

วันที่ 10 – 16 มีนาคม 2563

ผูใ้ หญ่
( พักห้องคู่ / ห้อง 3 คน )

พักเดี่ยว
จ่ายเพิ่ม

49,999

6,500

** ราคาดังกล่าวอาจมีการปรับเปลีย่ นหากสายการบินมีการเรียกเก็บภาษีนา้ มันและภาษีสนามบินเพิม่ เติม **
** โรงแรมไม่ อนุญาตให้ เด็กอายุมากกว่า 6 ปี ขึน้ ไป เข้ าพักแบบไม่ มีเตียงเสริม **
** รู ปภาพในโปรแกรมทัวร์ เป็ นการตกแต่ งเพื่อการโฆษณาเท่านั้น **
สาหรั บท่ านที่เป็ นมุสลิม , ทานมังสวิรัติ , ไม่ ทานหมู , ไม่ ทานเนื้อ , ไม่ ทานไก่ , ไม่ ทานปลา โปรดแจ้ งล่ วงหน้ าอย่ างน้ อย 2
สั ปดาห์
***กรุ ณาพิจารณารายละเอียดของโปรแกรมทัวร์ และเงื่ อนไขต่ างๆของบริ ษัท เมื่ อท่ านได้ ชาระเงินมัดจางวดแรกแล้ ว ทาง
บริษัทถือว่าท่านได้ รับทราบและยอมรับเงื่อนไขต่ างๆ ของบริษัทเป็ นทีเ่ รียบร้ อยแล้ว ***
อัตรานีร้ วม
1) ค่าตัว๋ เครื่ องบิน (ECONOMY CLASS) ที่ระบุวนั เดินทางไปและกลับพร้ อมคณะ (น้ าหนักกระเป๋ าใบใหญ่ท่านละ 30
กิโลกรัม / กระเป๋ าถือขึ้นเครื่ องท่านละ 7 กิโลกรัม)
2) ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการ
3) ค่ารถโค้ชปรับอากาศนาเที่ยวตามรายการพร้อมคนขับรถที่ชานาญเส้นทาง (กฎหมายในอังกฤษไม่ อนุญาตให้ คนขับรถ
เกิน 12 ชั่วโมง/วัน)
4) ค่า COACH TAX และค่าภาษีผา่ นเข้าเมืองต่างๆ
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5) ค่าห้องพักในโรงแรมที่ระบุตามรายการพร้อมอาหารเช้าหรื อเทียบเท่า(โรงแรมส่ วนใหญ่ จะไม่ มีเครื่ องปรับอากาศ
เนื่องจากอยู่ในภูมิประเทศที่มีอากาศหนาวเย็น, ราคาโรงแรมอาจมีการปรั บขึน้ หลายเท่าตัว หากวันเข้ าพักตรงกับช่ วง
งานเทศกาล งานแฟร์ หรื อการประชุ มต่ างๆ อันเป็ นผลทาให้ ต้องมีการเปลีย่ นย้ายเมือง โดยทางบริษัทฯ จะคานึงถึงความ
เหมาะสมและผลประโยชน์ ของคณะผู้เดินทางเป็ นสาคัญ)
6) ค่าอาหารเลิศรสทุกมื้อที่ระบุตามรายการ
7) ค่าบัตรเข้าชมสถานที่และการแสดงทุกแห่งที่ระบุตามรายการ
8) ค่าบริ การนาทัวร์ โดยหัวหน้าทัวร์ผมู ้ ีประสบการณ์
9) ค่ า ประกันอุ บ ัติเหตุ ใ นการเดิ น ทางวงเงิ น 1,000,000 บาท และค่ า รั ก ษาพยาบาลในวงเงิ น 200,000 บาท กับ ACE
INSURANCE LIMITED (ตามเงื่อนไขกรมธรรม์) เท่านั้น ท่ านใดต้ องการซื้อประกันสุ ขภาพเพิ่มเติมโปรดติดต่ อบริษัท
ทัวร์
อัตรานีไ้ ม่ รวม
1) ภาษีหกั ณ ที่จ่าย 3% และภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% (กรณีต้องการใบเสร็จเต็มรู ปแบบ)
2) ค่าใช้จ่ายส่ วนตัวอื่นๆ เช่น ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรี ด, มินิบาร์ และทีวชี ่องพิเศษ ฯลฯ
3) ค่าอาหารและเครื่ องดื่มสั่งพิเศษในร้านอาหาร นอกเหนือจากที่บริ ษทั ฯจัดให้ ยกเว้นจะตกลงกันเป็ นกรณี พิเศษ
4) ค่าน้ าหนักส่ วนที่เกิน 30 กิโลกรัม และมีจานวนมากกว่า 2 ชิ้น (ระเบียบของสายการบิน)
5) ค่ าทิปหัวหน้ าทัวร์ 14 ปอนด์
6) ค่ าทิปพนักงานขับรถ 10 ปอนด์
7) ค่ าวีซ่าท่องเทีย่ วอังกฤษแบบระยะสั้ นยื่นแบบปกติ 6,500 บาท
เงื่อนไขการสารองทีน่ ั่ง
 กรุ ณาจองล่วงหน้าอย่างน้อย 60 วันก่อนการเดินทาง พร้อมชาระงวดแรก 30,000 บาท ส่ วนที่เหลือชาระทันทีหรื อก่ อน
การเดินทางไม่ น้อยกว่ า 15 วันไม่ ว่าผลของวีซ่าจะออกหรื อไม่ ออกก็ตาม มิฉะนั้นจะถื อว่ าท่ านยกเลิกการเดินทางโดย
อัตโนมัติ
 การยกเลิ กต้องแจ้งล่ วงหน้า 50 วันก่ อนเดิ นทาง มิ ฉะนั้นทางบริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการไม่คืนเงิ นงวดแรก (ท่านละ
30,000บาท)
 กรณี ยกเลิกการเดินทางภายใน 30-20 วัน บริ ษทั ฯ มีความจาเป็ นต้องขอหัก 50 % ของราคาทัวร์
 กรณี ยกเลิกการเดินทางภายใน 19 - 11 วัน บริ ษทั ฯ มีความจาเป็ นต้องขอหัก 80 % ของราคาทัวร์
 กรณี ยกเลิกกะทันหันก่อนการเดินทางไม่เกิน 10 วัน เนื่องจากมีค่าใช้จ่ายในการดาเนิ นการที่ได้ชาระไปแล้วจานวนมาก
บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการไม่คืนเงินทั้งหมดไม่วา่ กรณี ใดๆ
 ทางบริ ษ ทั จะทาการยื่นวีซ่ าของท่ านก็ต่อเมื่ อในคณะมี ผูส้ ารองที่ นั่ง ครบ 15 ท่า น และได้รับ คิ วการตอบรั บ จากทาง
สถานทูต เนื่ องจากบริ ษทั จะต้องใช้เอกสารต่างๆที่เป็ นกรุ๊ ปในการยื่นวีซ่า อาทิ ตัว๋ เครี่ องบิน , ห้องพักที่คอนเฟิ ร์มมาจาก
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ทางอังกฤษ ,ประกันการเดิ นทาง ฯลฯ ทางท่านจะต้องรอให้คณะครบ 15 ท่าน จึงจะสามารถยื่นวีซ่าให้กบั ทางท่านได้
อย่างถูกต้อง
 ในการยื่นวีซ่ า ท่ า นจะต้ องเดิ นทางมายื่นวีซ่า ด้ วยตัวเอง ตามวัน และเวลานั ดหมายจากทางสถานทู ต เพื่ อมาสแกน
ลายนิว้ มือ โดยมีเจ้ าหน้ าทีข่ องบริษัทคอยดูแล และอานวยความสะดวก
 เอกสารต่ างๆที่ใช้ ในการยื่นวีซ่าท่ องเที่ยว ทางสถานทูตเป็ นผูก้ าหนดออกมา มิใช่บริ ษทั ทัวร์ เป็ นผูก้ าหนด ท่านที่มีความ
ประสงค์จะยืน่ วีซ่าท่องเที่ยว กรุ ณาจัดเตรี ยมเอกสารให้ถูกต้อง และครบถ้วนตามที่สถานทูตต้องการ เพราะจะมีผลต่อการ
พิจารณาวีซ่าของท่าน บริ ษทั ทัวร์ เป็ นแต่เพียงตัวกลาง และอานวยความสะดวกในการยื่นวีซ่าเท่านั้น มิได้เป็ นผูพ้ ิจารณาวี
ซ่าให้กบั ทางท่าน
 กรณีวซี ่ าทีท่ ่านยื่นไม่ ผ่านการพิจารณา และคณะสามารถออกเดินทางได้ ท่านจะต้ องเสี ยค่ าใช้ จ่ายจริงทีเ่ กิดขึน้ ดังต่ อไปนี้
- ทางสถานทูตจะไม่คืนค่าธรรมเนียมใดๆทั้งสิ้ นแม้วา่ จะผ่านหรื อไม่ผา่ นการพิจารณา
- ค่ าตั๋วเครื่ องบินทีอ่ อกมาจริง ณ วันยื่นวีซ่า ซึ่ งตัว๋ เป็ นเอกสารที่สาคัญในการยืน่ วีซ่า หากท่านไม่ผา่ นการพิจารณา ตั๋ว
เครื่ องบินถ้ าออกตั๋วมาแล้วไม่ สามรถ REFUND ได้เนื่องจากบริ ษทั จองตัว๋ เป็ นตัว๋ กรุ๊ ปซึ่ งตัว๋ กรุ๊ ปจะไม่สามรถ REFUND คืน
ได้
- ค่ าห้ องพัก ถ้าคณะออกเดินทางได้ และท่านไม่ผา่ นการพิจารณาวีซ่า ทางโรงแรมจะต้องยึดค่าห้อง 100% ในทันที
หากท่ านผ่ านการพิจารณาวีซ่า แล้ วยกเลิกการเดินทางทางบริ ษัทขอสงวนสิ ทธิ์ในการยึดค่ าใช้ จ่ายทั้งหมด 100% ไม่ ว่ากรณี
ใดๆทั้งสิ้น

 ในกรณีที่ทางบริษัทขอเอกสารเพิม่ เติมแต่ ท่านไม่ ส่งเอกสารตามที่ขอมาให้ ทางบริ ษัท / เอกสารไม่ ของท่ าน
ไม่ น่าเชื่ อถื อ / มีการปลอมแปลงเอกสาร / มาไม่ ทันเวลานัดหมายตามที่สถานทูตกาหนด (มาสาย) / ไม่ รับ
โทรศัพท์ สถานทูต / การใช้ คาพูดไม่ สุภาพกับสถานทูต และส่ งผลทาให้ วีซ่าไม่ ผ่านการพิจารณาจากสถาน
ฑูต ทางบริษทั ขอสงวนสิ ทธิ์ไม่ คืนเงินให้ ท่าน
 กรณี ที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งที่กรุ งเทพฯ และในต่างประเทศปฏิเสธมิให้เดินทางออกหรื อเข้าประเทศที่บริ ษทั ระบุใน
รายการเดินทาง บริ ษทั ของสงวนสิ ทธิ์ ไม่คืนค่าทัวร์ ท้ งั หมดไม่วา่ กรณี ใด ๆ
 ทางบริ ษัทเริ่ มต้ น และจบ การบริการ ที่สนามบินสุ วรรณภูมิ กรณี ท่านเดินทางมาจากต่างจังหวัด หรื อต่างประเทศ และจะ
สารองตัว๋ เครื่ องบิน หรื อพาหนะอย่างหนึ่ งอย่างใดที่ใช้ในการเดินทางมาสนามบิน ทางบริ ษทั จะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่าย
ในส่ วนนี้ เพราะเป็ นค่าใช้จ่ายที่ นอกเหนื อจากโปรแกรมการเดิ นทางของบริ ษทั ฉะนั้ นท่ านควรจะให้ กรุ๊ ปคอนเฟิ ร์ ม
100% ก่อนทีจ่ ะสารองยานพาหนะ
หมายเหตุ
1. กรณี ที่เกิดเหตุจาเป็ นสุ ดวิสัยจากการล่าช้า (ดีเลย์) ของทางสายการบิน การนัดหยุดงานหรื อการก่อจราจล ภัยธรรมชาติ รถ
ติด ทาให้ไม่สามารถกิน-เที่ยวและพักโรงแรมได้ครบถ้วนตามโปรแกรมทัวร์ ที่ระบุ ทางบริ ษทั ฯขอสงวนสิ ทธิ์ ในการที่จะไม่
คืนค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้ น เพราะถือเป็ นเหตุสุดวิสัยที่เกิดขึ้นโดยตรงจากทางสายการบิน และทางบริ ษทั ฯ ไม่ได้รับค่าชดเชยใด
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ๆ ทั้งสิ้ นจากทางสายการบิน แต่ทางบริ ษทั ฯ จะคงไว้ซ่ ึ งผลประโยชน์สูงสุ ดที่ลูกค้าพึงจะได้รับอย่างเต็มความสามารถ
2.บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธ์ในการเปลี่ยนแปลงการเดินทาง หรื อยกเลิก หรื อเปลี่ยนแปลงอัตราค่าบริ การได้ตามความเหมาะสม
โดยไม่ตอ้ งแจ้งล่วงหน้า และสงวนสิ ทธิ์ ที่จะเปลี่ ยนแปลงรายการท่องเที่ยวในกรณี ที่มีเหตุจาเป็ นสุ ดวิสัย โดยจะพยายามให้
เกิดประโยชน์สูงสุ ดกับท่าน
3.ทางบริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ ที่จะเปลี่ยนแปลงรายการบางอย่างตามความเหมาะสม ทั้งนี้ข้ ึนอยูก่ บั การเปลี่ยนแปลงของสาย
การบิน สภาพทางการเมือง ภัยธรรมชาติ สถานที่ท่องเที่ยวที่มีคิวยาวจนทาให้โปรแกรมต่อไปเสี ยหาย แต่ยงั คงจะรักษา
มาตราฐานการบริ การ และประโยชน์ของลูกค้าทุกท่านไว้เหมือนเดิม
4.ทางบริ ษทั ฯขอสงวนสิ ทธิ์ ที่จะไม่รับผิดชอบในส่ วนที่เป็ นทรัพย์สินส่ วนตัว ไม่วา่ บางส่ วนหรื อ ทั้งหมด อาทิเช่น พาสปอร์ ต
, ของมีค่า, กระเป๋ าเงิน, กระเป๋ าเดินทาง เป็ นต้น
กรมการกงสุ ลได้ แจ้ งเตือนว่ า :
1.ในหนังสื อเดินทางต้องมีเพียงตราประทับของทางราชการเท่านั้น
2. การขีดเขียนหรื อประทับเครื่ องหมายอื่นใดในหนังสื อเดินทาง ถือว่า “ หนังสื อเดินทางชารุ ด ” อาจถูกปฎิเสธเข้าประเทศ
ต่างๆ หรื อถูก Blacklist ห้ามเข้าประเทศนั้นอีก

