
 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

วันที่ โปรแกรมทัวร 
อาหาร 

โรงแรม 
เชา เท่ียง เย็น 

1 สนามบินสุวรรณภูมิ     

2 
สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบินฮามัด – สนามบินเอดินเบอระ – ประเทศสกอตแลนด – พระตำหนัก  

โฮล่ีรูด – ปราสาทเอดินเบิรก – เซนต มากาเร็ต    

Courtyard Edinburgh West  

หรือเทียบเทา  

 

3 
เมืองวินเดอรเมียร – อุทยานแหงชาติเลคดิสทริค – ลองเรือทะเลสาบเลคดิสทริค –เมืองลิเวอรพูล    

สนามฟุตบอล แอนฟลด – เดอะ ทรี เกรซ – ยานอัลเบิรต ด็อกค    
Hampton by Hilton Liverpool 

หรือเทียบเทา   

4 เมืองแมนเชสเตอร – วิหารแมนเชสเตอร – สนามฟุตบอลโอลด แทรฟฟอรด – เมืองกลอสเตอร    

Mercure Gloucester Bowden 

Hall Hotel หรือเทียบเทา 

 

5 
หมูบานไบบูลรี่ – เมืองเบอรตัน ออน เดอะ วอเตอร – เมืองออกซฟอรด – มหาวิทยาลัยออกซฟอรด 

มหาวิทยาลัยไครสตเชิรช – มหาวิหารไครสตเชิรช    
Hampton by Hilton Bristol City 

หรือเทียบเทา  

6 
เมืองบาธ – มหาวิหารบาธ – โรงอาบน้ำโรมันโบราณ – เมืองซาลิสบัวรี่ – อนุสาวรียเสาหินสโตนเฮนจ 

เมืองลอนดอน    
Ibis London Earls Court  Hotel 

หรือเทียบเทา  

7 
จัตุรัสทราฟลการ – จัตุรัสรัฐสภา – พระราชวังเวสทมินสเตอร – หอนาิกาบิ๊กเบน – ชิงชาสวรรค

ลอนดอน อาย – พระราชวังบัคก้ิงแฮม – ยานไนซบริดจ – หางแฮรรอดส – สนามบินลอนดอนฮีทโธรว     

8 สนามบินฮามัด – สนามบินสุวรรณภูม ิ     



  
Day1 สนามบินสุวรรณภูมิ  
 

 
23.00 พรอมกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผูโดยสารขาออก เคานเตอรสายการ

บิน Qatar Airways (QR) โดยมีเจาหนาที่ เลทสโกกรุป ใหการตอนรับ และ 
อำนวยความสะดวกในการเช็คอินใหแกทาน 

 

 
 
Day2 สนามบ ินส ุวรรณภ ู มิ – สนามบ ินฮาม ัด – สนามบิน            

เอดินเบอระ – ประเทศสกอตแลนด – พระตำหนักโฮลี่รูด 
ปราสาทเอดินเบิรก – เซนต มากาเร็ต 

 

 
02.10  นำทานเดินทางสู สนามบินฮามัด ประเทศกาตาร โดยสายการบิน Qatar 

Airways เที่ยวบินที่ QR837 (บริการอาหาร และ เคร่ืองด่ืมบนเคร่ือง) 
05.35 เดินทางถึง สนามบินฮามัด กรุงโดฮา ประเทศกาตาร 
08.00 นำทานเดินทางสู สนามบินเอดินเบอระ โดยเที่ยวบินที่ QR031   
12.40 เดินทางถึง สนามบินเอดินเบอระ เมืองเอดินเบอระ ประเทศสกอตแลนด 

(เวลาทองถิ่นชากวาประเทศไทยประมาณ 7 ชั่วโมง) 
 นำทานเดินทางสู  เมืองเอดินบะระ (Edinburgh) ประเทศสกอตแลนด 

(Scotland) ถูกอานและเขียนผิดมาจนปจจุบันเปน “เมืองเอดินเบิรก” 
ดินแดนที่ตั้งอยูในพื้นที่ที่สวยงาม ลักษณะภูมิประเทศเปนภูเขาสูงอยูกลาง
เมือง เปนที่ต้ังของปราสาทเอดินบะระอันเปนทำเลที่ไดเปรียบเชิงยุทธศาสตร
ในสมัยกอน โดยรอบภูเขาถูกปรับพื ้นที ่เปนคูเมืองเพื ่อประโยชนในเชิง
การทหาร รอบนอกเปนที่ราบลดหล่ันเปนขั้นๆ กระจายออกโดยรอบ ไดรับ 

 
 

  
 การขึ้นทะเบียนใหเปนมรดกโลกโดยองคการสหประชาชาติ หรือ ยูเนสโก 

เมื่อป ค.ศ. 1995 
 นำทานเดินทางสู ถนนรอยัลไมล (Royal Mile) ยานเมืองเกา ถนนสาย

สำคัญ นำทานชมภายนอกของ พระตำหนักโฮลี ่ร ู ด (Holyroodhouse 
Palace) ซึ่งเปนที่ประทับของพระราชินี เวลาเสด็จเยือนเมืองเอดินเบิรก 
ประเทศสกอตแลนด และเคยเปนที่ประทับของพระนางแมรีแหง สกอต ฝง
ตรงขามเปนรัฐสภาแหงชาติสกอตอันนาภาคภูมิใจ ดวยสถาปตยกรรมรวม
สมัย 

 นำทานถายรูปเปนที่ระลึกกับ ปราสาทเอดินเบิรก (Edinburgh Castle) 
อันสงางามดวยทำเลที่ตั้งบนเนินเขาสูง มองเห็นเดนเปนสงาจากทุกมุมเมือง 
เคยเปนที่ประทับของกษัตริยสกอตแบงเปนสวนตางๆอยางนาชม อาทิ สวน
ของปอมปราการและกำแพงปราสาทโบราณ มีปนใหญเรียงราย รวมทั้ง
ประเพณีการยิงปนใหญในเวลา 13.00 น. ของทุกวันตลอด 150 ปที่ผานมา  

 นำท  านผ  านชมโบสถ  เซนต   มากา เร ็ ต  (St. Margarets) สร  าง ใน
คริสตศตวรรษที่ 12 เพื่อรำลึกถึงพระมารดาของกษัตริยเดวิดที่ 1 แลวเขาสู
พระราชฐานชั้นในสวนที่เปน The Palace จัดแสดงเรื่องราวเกี่ยวกับราชวงศ
แหงประเทศสกอตแลนด 

ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร อาหารจีน 
ที่พัก Courtyard by Marriott Edinburgh West ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเทา 
 

 
 
  



 
Day3 เมืองวินเดอรเมียร – อุทยานแหงชาติเลคดิสทริค         

ลองเรือทะเลสาบเลคดิสทริค – เมืองลิเวอรพูล – สนาม
ฟุตบอล แอนฟลด – เดอะ ทรี เกรซ – ยานอัลเบิรต     
ด็อกค 

 

 
เชา  บริการอาหาร ณ หองอาหารของโรงแรม  
 นำทานเดินทางสู  เมืองวินเดอรเมียร (Windermere) (ใชเวลาเดินทาง

ประมาณ 3 ชั่วโมง 30 นาที) เมืองเล็ก สะอาด สงบ สุดโรแมนติค ติดอยูกับ
ทะเลสาบวินเดอรเมียร ทะเลสาบที่ใหญที่สุด ของ ประเทศอังกฤษ 

 นำทานเขาชม อุทยานแหงชาติเลคดิสทริค (Lake District National 
Park) อุทยานแหงชาติเลคดิสทริคเปนพ้ืนที่กวางที่มีภูเขาสูงชัน ผืนหญาที่ปก
คลุมอาณาบริเวณจนสุดลูกหูลูกตา และแองน้ำจืดขนาดใหญ  

 นำทานสัมผัสกับบรรยากาศของธรรมชาติดวยการ ลองเรือทะเลสาบ
เลคดิสทริค (Lake District Cruise) จากทาเรือเลคไซด (Lakeside Pier) 
ซึ่งเปนทาเรือทางตอนใตของเมืองวินเดอรเมียร ทานจะไดชื่นชมกับความเปน
ธรรมชาติ อันเงียบสงบ ทามกลางทัศนียภาพอันงดงามที่หาชมไดยาก ใชเวลา
ในการลองประมาณ 40 นาที หมายเหตุ : รอบเรืออาจเปลี่ยนแปลงไดตาม
ความเหมาะสม โดยไมสามารถแจงใหทราบลวงหนา  

เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารทองถิ่น 
 นำทานเดินทางสู เมืองลิเวอรพูล (Liverpool) (ใชเวลาเดินทางประมาณ 1 

ชั่วโมง) เปนเมืองที่มีฐานะเปนนครและเปนเมืองเมโทรโพลิตันของเมอรซีย
ไซดในภาคการปกครองตะวันตกเฉียงเหนือของประเทศอังกฤษ  

 นำทานเดินทางสู สนามฟุตบอล แอนฟลด (Anfield Stadium) สนาม
เหยาของทีมสโมสรลิเวอรพูล ยอดทีมแหงถิ่นเมอรซี่ไซด เปดใชงานเมื่อป 
ค.ศ. 1884 โดยมีจอหน ออรเรลล เปนเจาของ และผูบุกเบิก ซึ ่งสังเวียน
ดังกลาวอยูติดๆ กับสวนสาธารณะแสตนลี่ย พารค หมายเหตุ: ไมรวมคาเขา
ประมาณ 20 ปอนด กรณีที่มีการซอม/แขง ทานไมสามารถเขาชมไดทุกกรณี
ซึ่งบริษัทไมสามารถแจงใหทราบไดลวงหนา  

 นำทาน ผานชม เดอะ ทรี เกรซ (The Three Graces) คือ อาคารเกาแก 3 
หลังสัญลักษณของเมืองลิเวอรพูล 

 นำทานเดินทางสู ยานอัลเบิรต ด็อกค (Albert Dock) หรือทาเรืออัลเบิรต 
ด็อกซ เปนชื่อของยานตึกอิฐแดงเกาแก และสวยงาม ไดรับการขึ้นทะเบียนให
เปนมรดกโลก 

ค่ำ อิสระอาหารค่ำเพ่ือความสะดวกในการทองเที่ยว 
ที่พัก Hampton by Hilton Liverpool/John Lennon Airport ร ะด ั บ  3 ดา ว 

หรือเทียบเทา 
 
 
 

 
Day4 เม ืองแมนเชสเตอร – วิหารแมนเชสเตอร – สนาม

ฟุตบอลโอลด แทรฟฟอรด – เมืองกลอสเตอร 
 

 
เชา  บริการอาหาร ณ หองอาหารของโรงแรม  
 นำทานเดินทางสู  เมืองแมนเชสเตอร (Manchester) (ใชเวลาเดินทาง

ประมาณ 1 ชั ่วโมง 30 นาที) เมืองอุตสาหกรรมในประเทศอังกฤษ ที ่มี
ชื่อเสียงจากการเปนเมืองอุตสาหกรรมแหงแรกของโลก 

 นำท านถ ายร ูปเป นท ี ่ระล ึกก ับ ว ิหารแมนเชสเตอร  (Manchester 
Cathedral) สรางขึ้นมาตั้งแตป ค.ศ. 1215 โดยบารอนโรเบิรต เกรสเล็ต 
เจาของคฤหาสนแมนเชสเตอร สั่งใหสรางขึ้นมาขางกับที่พักของเขา เพื่อใช
เปนโบสถประจำเขตศาสนาของเมืองแมนเชสเตอร กอนที่จะผานวันเวลาและ
ไดรับความเสียหายอยางหนักจากระเบิดในสงครามโลกครั้งที่ 2 จนงานไม
ตางๆ ที่งดงามของตัวอาคารแหงนี้ถูกทำลายไปหมด และไดมีการบูรณะขึ้นมา
ในชวงหลังสงครามโลก 

 นำทานเดินทางสู สนามฟุตบอลโอลด แทรฟฟอรด (Old Trafford 
Stadium) ของสโมสร แมนยูฯ ที่จัดวาเปนสโมสรฟุตบอลร่ำรวยที่สุดในโลก 
เปนสนามที่ใหญเปนอันดับ 2 ของประเทศอังกฤษ สามารถรองรับแฟนบอล
ไดมากถึง 76,212 คน เปนรองจากสนามเวมบลีย สเตเดียม (Wembley 
Stadium) สนามฟุตบอลของทีมชาติอังกฤษเพียงแหงเดียว และใหญเปน
อันดับที่ 11 ของยุโรปนอกจากนั้นยังเปน 1 ใน 2 สนามในอังกฤษที่ ยูฟา 
รับรองเปนสนาม 5 ดาว ที่รวบรวมประวัติความเปนมาตั้งแตเริ่มกอตั้งสโมสร 
และ ยังมีสิ่งของถวยรางวัลตางๆ จัดแสดงโชวอยูดวย อิสระใหทานเลือกซื้อ
สินคาและของที ่ระลึกภายในรานเมกะสโตร หมายเหตุ: ไมรวมคาเขา
ประมาณ 25 ปอนด กรณีที่มีการซอม/แขง ทานไมสามารถเขาชมไดทุกกรณี
ซึ่งบริษัทไมสามารถแจงใหทราบไดลวงหนา 

เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารจีน 
 นำทานเดินทางสู เมืองกลอสเตอร (Gloucester) (ใชเวลาเดินทางประมาณ 

3 ชั่วโมง 10 นาที) เปนเมืองที่มีฐานะเปนนครและเมืองหลวงของมณฑล
กลอสเตอรเชอร (Gloucestershire) ในภาคการปกครองตะวันตกเฉียงใต
ของประเทศอังกฤษ ต้ังอยูทางติดกับชายแดนของประเทศเวลส และต้ังอยูบน
ฝงแมน้ำเซเวิรน เมืองกลอสเตอรกอต้ังเมื่อป ค.ศ. 48 

 นำทานผานชม อาสนวิหารกลอสเตอร (Gloucester Cathedral) เพ่ือตาม
รอยนวนิยายชื่อดังระดับโลก แฮรรี่ พอตเตอร (Harry Potter) ภายในวิหาร
แหงนี้ถูกเลือกใหเปนฉากสำคัญในภาพยนตร ภาค 1 , 2 และ 6 โดยจุดที่ใช
ถายทำคือบริเวณทางเดินภายในรอบของวิหาร ในภาค 1 มีฉากระเบียง
ทางเดินไปหอคอย 

ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร อาหารทองถิ่น 
ที่พัก Mercure Gloucester Bowden Hall Hotel ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเทา 



 
Day5 หมูบานไบบูลรี ่ – เมืองเบอรตัน ออน เดอะ วอเตอร       

เม ืองออกซ ฟอร ด  – มหาว ิทยาล ัยออกซ ฟอรด 
มหาวิทยาลัยไครสตเชิรช – มหาวิหารไครสตเชิรช 

 

 
เชา  บริการอาหาร ณ หองอาหารของโรงแรม  
 นำทานเดินทางสู  หมู บานไบบูลรี ่ (Bibury Village) (ใชเวลาเดินทาง

ประมาณ 30 นาที) เปนหมูบานเล็กๆตั้งอยูในแควนกลอสเตอรเชอร เขต
คอทสโวลส จัดวาเปน หมูบานที่สวยที่สุด ในประเทศอังกฤษ (The Most 
Beautiful Village in England) เปนหมู บานนารัก มีลักษณะบานที ่เปน
กระทอมเกาแก เรียกวาเปนแบบฉบับบานของประเทศอังกฤษโดยแท สราง
ขึ้นเมื่อศตวรรษที่ 17-18 และยังคงรักษาสภาพใหคงอยูจากอดีตไวไดเปน
อยางดี มีแมน้ำสายเล็กๆชื่อวา แมน้ำโคน (Coln River) ซึ่งมีน้ำใสไหลผาน
หมูบาน โดยบานแตละหลังจะตกแตงหนาบานดวยสวนดอกไมแบบอังกฤษ
ตามฤดูกาล แตที่มีชื่อเสียงและสวยงามมากที่สุดคือ ดอกกุหลาบอังกฤษ อัน
เปนที่มาของ กุหลาบอังกฤษ 

 

 
  
 นำทานเดินทางสู เมืองเบอรตัน ออน เดอะ วอเตอร (Bourton On The 

Water) (ใชเวลาเดินทางประมาณ 30 นาที) หมูบานเล็กๆที่รูจักกันในนาม
ของ เวนิส แหงคอทสโวลส (Venice of Cotswolds) ของประเทศอังกฤษ 
เปนเมืองที่มีความสวยงามนารัก มีความโดดเดนในดานธรรมชาติอันงดงาม 

เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารทองถิ่น 
 นำทานเดินทางสู เมืองออกซฟอรด (Oxford) (ใชเวลาเดินทางประมาณ 40 

นาที) เปนเมืองที่เปนที่รูจักกันในนามเมืองแหงมหาวิทยาลัย ของประเทศ
อังกฤษ ซึ ่งชื ่อเมืองตั ้งตาม มหาวิทยาลัยระดับโลกที ่รู จักกันในนามของ
มหาวิทยาลัยออกซฟอรด (Oxford University) 

 นําทานถายร ูปเป นที ่ระลึกกับ มหาวิทยาลัยออกซฟอร ด (Oxford 
University) เปนมหาวิทยาลัยเกาแกที่ใชภาษาอังกฤษเปนภาษาแมในการ
เรียนการสอน โดยเปดสอนมานานนับ 900 ป โดยไมมีหลักฐานประวัติการ
กอตั ้งมหาวิทยาลัยที ่แนนอน และประวัติศาสตรที ่ยาวนานนับเปนเวลา
มากกวา 9 ศตวรรษของสถาบันแหงนี้ ชื่อเสียงทางดานการศึกษา 

 นําทานถายรูปเปนที่ระลึกกับ มหาวิทยาลัยไครสตเชิรช (Christ Church 
University) หรือไครสตเชิรชคอลเลจ (Christ Church College) เปน 

 
 
 
 

  
 มหาวิทยาลัยที่ใหญและงามสงาที่สุดของเมืองอ็อกซฟอรด มีชื่อเรียกกนังายๆ

วา เดอะเฮาส (The House) กอต้ังในป 1525  
 นําทานถายรูปเปนที ่ระลึกกับ มหาวิหารไครสตเชิรช (Christ Church 

Cathedral) เปนอาคารที ่สรางดวยหินสีทองและเปนสถาปตยกรรมที่
สวยงามนาประทับใจที่สุดของประเทศอังกฤษ สรางขึ้นในสมัยพระเจาเฮนรี่ที่ 
8 เปนมหาวิหารที่มียอดแหลมสูง 43 เมตร 

ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร อาหารจีน 
ที่พัก Ramada by Wyndham Oxford ระดับ 3 ดาว หรือเทียบเทา 
 
Day6 เมืองบาธ – มหาวิหารบาธ – โรงอาบน้ำโรมันโบราณ   

เมืองซาลิสบัวรี่ – อนุสาวรียเสาหินสโตนเฮนจ – เมือง
ลอนดอน 

 

 
เชา  บริการอาหาร ณ หองอาหารของโรงแรม  
 นำทานเดินทางสู เมืองบาธ (Bath) (ใชเวลาเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง) เปน

เมืองที่มีฐานะนครในมณฑลซอมเมอรเซ็ทในภาคการปกครองตะวันตกเฉียง
ใตของประเทศอังกฤษ เมืองบาธไดรับพระราชทานฐานะเปน “นคร” โดย
สมเด็จพระราชินีนาถเอลิซาเบธที่ 1 ในป ค.ศ. 1590 และไดเปนเทศบาล
มณฑล ในป ค.ศ. 1889 ตัวเมืองบาธต้ังอยูเนินหลายลูกในหุบเขาของแมน้ำเอ
วอนในบริเวณที่มีน้ำพุรอนธรรมชาติที่เปนที่ต้ังถิ่นฐานของโรมัน  

 นำทานถายรูปเปนที่ระลึกกับ มหาวิหารบาธ (Bath Abbey) และ บริเวณ
ดานหนาของ โรงอาบน้ำโรมันโบราณ (Roman Baths) ถือเปนโรงอาบน้ำ
โรมันขนาดใหญในสมัยโบราณที่ไดรับการอนุรักษและดูแลเปนอยางดี ซึ่งโรง
อาบน้ำของที่นี่อยูต่ำกวาระดับพื้นถนนในปจจุบัน หมายเหตุ: ราคาทัวรนี้ยัง
ไมรวมคาต๋ัวเขาชมสำหรับผูใหญ ทานละประมาณ 15 ปอนด และสำหรับเด็ก 
ทานละประมาณ 14 ปอนด 

เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารทองถิ่น 
 นำทานเดินทางสู เมืองซาลิสบัวรี่ (Salisbury) (ใชเวลาเดินทางประมาณ 1 

ชั่วโมง) ประเทศอังกฤษ เปนที่ตั้งของอนุสาวรียอันลึกลับ เสาหินสโตนเฮนจ 
นำทานเขาชมในรั ้วอาณาเขตที ่ต ั ้งของ อนุสาวรีย เสาหินสโตนเฮนจ 
(Stonehenge) มีอายุกวา 5,000 ป เปนกลุมแทงหินขนาดใหญตั้งอยูกลาง
ทุ งราบกวางใหญ ในบริเวณตอนใตของเกาะอังกฤษ ซึ ่งไมมีใครทราบ
วัตถุประสงคในการสรางอยางชัดเจน ตัวอนุสรณสถานประกอบดวยแทงหิน
ขนาดยักษ 112 กอน ตั้งเรียงกันเปนวงกลมซอนกัน 3 วง แทงหินบางอัน
ตั้งขึ้น บางอันวางนอนลง และบางอันก็ถูกวางซอนอยูขางบน นักโบราณคดี
เชื่อวากลุมกองหินนี้ถูกสรางขึ้นจากที่ไหนสักแหงเมือ่ประมาณ 3000 - 2000 
ปกอนคริสตกาล  

 นำทานเดินทางสู เมืองลอนดอน (London) (ใชเวลาเดินทางประมาณ 2 
ชั่วโมง 20 นาที) เมืองหลวงของประเทศอังกฤษ ที่เปนศูนยกลางสำคัญทาง
ธุรกิจ การเมือง วัฒนธรรม และประวัติศาสตรของโลก เปนผูนำดานการเงิน 
การเมือง การส่ือสาร การบันเทิง แฟชั่น ศิลปะ  

ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร เมนูพิเศษ!! เปดปกก่ิง ราน Four Season 
ที่พัก Ibis London Wembley ระดับ 3 หรือเทียบเทา 
  



 
Day7 จัตุรัสทราฟลการ – จัตุรัสรัฐสภา – พระราชวังเวสท

มินสเตอร – หอนาิกาบิ๊กเบน – ชิงชาสวรรคลอนดอน 
อาย  – พระราชว ังบ ัคก ิ ้ งแฮม – ย านไนซ บร ิดจ              
หางแฮรรอดส – สนามบินลอนดอนฮีทโธรว 

 

 
เชา  บริการอาหาร ณ หองอาหารของโรงแรม  
 นำทานเดินทางสู จัตุรัสทราฟลการ (Trafalgar Square) จตุรัสกลางเมือง

ที่รายลอมไปดวยอาคารราชการสำคัญของเมืองลอนดอน  
 นำทาน ถายรูปเปนที่ระลึกกับ จัตุรัสรัฐสภา (Parliament Square) และ 

พระราชวังเวสทมินสเตอร (Westminster Palace) หรือ ตึกรัฐสภาเวสต
มินสเตอร (Houses of Parliament) เปนสถานที่ที่สภาสองสภาของรัฐสภา
แหงสหราชอาณาจักร (สภาขุนนาง และสภาสามัญชน) ใชประชุม พระราชวัง
ตั้งอยูบนฝงเหนือของแมน้ำเทมสในนครเวสตมินสเตอรของเมืองลอนดอนบะ
ระหไมไกลจากพระราชวังไวทฮอลล พระราชวังเวสตมินสเตอร สรางในป 
ค.ศ. 1016 มีหองทั้งหมดดวยกันประมาณ 1,100 หอง, 100 บันได และ 
ระเบียงยาวรวมทั้งหมดประมาณ 4.8 กิโลเมตร ตัวสิ่งกอสรางสวนใหญสราง
ในคริสตศตวรรษที่ 19 แตก็ยังมีสวนกอสรางเดิมเหลืออยูบางเล็กนอยรวมท้ัง
ทองพระโรงที่ในปจจุบันใชในงานสำคัญๆ เชน การตั้งศพของบุคคลสำคัญ
กอนที่จะนำไปฝง และหออัญมณี (Jewel Tower) การบริหารพระราชวังแต
เดิมเปนหนาที่ของผูแทนพระองค Lord Great Chamberlain แตในป ค.ศ. 
1965 เปลี่ยนมือไปเปนของรัฐสภานอกจากหองพิธีบางหองที่ยังคงอยูภายใต
การบริหารของผูแทนพระองค หลังจากเกิดเพลิงใหมในป ค.ศ. 1834 ตึก
รัฐสภาปจจุบันก็ไดรับการสรางใหมโดยใชเวลาสราง 30 ป โดยมีเซอร ชารลส 
บารร ีย  (Charles Barry) และผู ช วยออกัสตัส พิวจินเปนสถาปนิก การ
ออกแบบรวมทองพระโรงเวสตม ินสเตอรและชาเปลเซนตสตีเฟน (St 
Stephen's Chapel) ไดรับการขึ ้นทะเบียนใหเปนมรดกโลกโดยองคการ
สหประชาชาติ หรือ ยูเนสโก เมื่อป ค.ศ. 1987 และยังเปนที่ต้ังของหอนาิกา
ที่รูจักกันดีในนาม หอนาิกาบิ๊กเบน (Big Ben / Elizabeth Tower) อัน
เปนสัญลักษณของประเทศอังกฤษ ที่มีความสูง 320 ฟุต ตีบอกเวลาทุกหนึ่ง
ชั่วโมง เปนนาิกาที่มีหนาปดใหญที่สุดในโลก  

 
 
 

   
 ฝงตรงขามเปนที่ตั้งของ ชิงชาสวรรคลอนดอน อาย (London Eye) หรือที่

รูจักในชื่อของ มิลเลเนียม วีล (Millennium Wheel) เปนชิงชาสวรรคที่สูง
ที่สุดในทวีปยุโรป มีความสูง 135 เมตร และกลายมาเปนสถานที่ทองเที่ยวที่
ไดรับความนิยมอยางมาก มีผูมาเยือนมากกวา 3 ลานคนตอป โดยมีแมน้ำ
เทมสก้ันอยู 

 นำทานถายรูปเปนที ่ระลึก กับ พระราชวังบัคกิ ้งแฮม (Buckingham 
Palace) เดิมชื่อ คฤหาสนบักก้ิงแฮม (Buckingham House) เปนพระราชวัง
ที่เปนที่ประทับเปนทางการของราชวงศอังกฤษ เปนสถานที่ ที่ใชสำหรับการ
เลี้ยงรับรองของรัฐและยังเปนสิ่งดึงดูดนักทองเที่ยวสำคัญที่หนึ่งของเมือง
ลอนดอน เปนที่รวมพลังใจทั้งในการฉลองและในยามคับขันของชาวอังกฤษ 
สิ่งกอสรางเดิมเปนคฤหาสนที่สรางสำหรับจอหน เชฟฟลด ยุคแหงบักกิ้งแฮม
ในป ค.ศ. 1703 ตอมาในป ค.ศ. 1761 สมเด็จพระเจาจอรจที่ 3 ทรงซื้อเพ่ือ
ใชเปนพระราชฐานสวนพระองค ที ่รู จักกันในชื ่อ “วังพระราชินี” (The 
Queen's House) ระยะ 75 ปตอมาเปนเวลาที่มีการขยายตอเติมพระราชวัง
โดยสถาปนิกจอหน แนช (John Nash) และ เอ็ดเวิร ด บลอร (Edward 
Blore) เป นสามปกรอบลานกลาง พระราชวังบ ักกิ ้งแฮมกลายมาเปน
พระราชฐานที่ประทับอยางเปนทางการของราชวงศอังกฤษเมื่อสมเด็จพระ
ราชินีนาถวิกตอเรียขึ้นครองราชยเมื่อป ค.ศ. 1837  

เที่ยง อิสระอาหารกลางวัน เพ่ือความสะดวกในการทองเที่ยว 
 นำทานเดินทางสู  ยานไนซบริดจ (Knights Bridge) ซึ ่งเปนที ่ต ั ้งของ 

หางสรรพสินคาชื่อดังอยาง หางฮารวีย นิโคล (Harvey Nicole) และ หาง
แฮรรอดส (Harrods) ที่ทานสามารถเลือกซื้อสินคาแฟชั่นชั้นนำจากทั่วทุก
มุมโลก รวมทั้งกระเปาแฮรรอดสที่นิยมกันอยางมาก รวมทั้งมีรานคาแฟชั่น
มากมายใหทานเลือกซื้อ 

18.30 นำทานเดินทางสู สนามบินลอนดอนฮทีโธรว เมืองลอนดอน ประเทศอังกฤษ  
21.55 นำทานเดินทางสู  สนามบินฮามัด ประเทศกาตาร สายการบิน Qatar 

Airways เที่ยวบินที่ QR016  
 
Day8 สนามบินฮามัด – สนามบินสุวรรณภูมิ 
 

 
06.40 เดินทางถึง สนามบินฮามัด ประเทศกาตาร รอตอเคร่ืองกลับประเทศไทย 
08.10 นำทานเดินทางสู สนามบินสุวรรณภูมิ ประเทศไทย สายการบิน Qatar 

Airways เที่ยวบินที่ QR838 (บริการอาหาร และ เคร่ืองด่ืมบนเคร่ือง) 
19.00 เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ ... พรอมความประทับใจ 
  



 

 

 

 

 

  

อัตราคาบริการสำหรับเด็กอายุไมเกิน 2 ป ณ วันเดินทางกลับ (Infant) ทานละ 10,000 บาท 

อัตรานี้ ยังไมรวมคาทิปคนขับรถ มคัคุเทศกทองถิ่น และ หัวหนาทัวร ทานละ 2,500 บาท 

ราคาทัวรขางตนไมรวมคาวีซาสหราชอาณาจักร ยื่นแบบปกติระยะเวลายื่น 30 วันทำการ ทานละ 6,500 บาท 

นักทองเที่ยวจายตามจริงกับศูนยยื่น โดยเจาหนาที่ของบริษัทฯ อำนวยความสะดวกในการยื่น และใหคำแนะนำแกทาน 

สำคัญโปรดอาน 

1. กรุณาทำการจองลวงหนากอนเดินทางอยางนอย 45 วัน พรอมชำระเงินมัดจำ ทานละ 40,000 บาท/ทาน คาวีซา ทานละ 6,500 บาท และชำระสวนที่เหลือ 30 วัน กอนการ

เดินทาง กรณีวันเดินทางนอยกวา 30 วัน ตองชำระคาทัวรเต็มจำนวน 100% เทานั้น 

2. อัตราคาบริการนี้ จำเปนตองมีผูเดินทาง จำนวน 15 ทาน ขึ้นไป ในแตละคณะ กรณีที่มีผูเดินทางไมถึงตามจำนวนที่กำหนด ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเล่ือนการเดินทาง 

หรือเปล่ียนแปลงอัตราคาบริการ (ปรับราคาเพ่ิมขึ้น เพ่ือใหคณะไดออกเดินทาง ตามความตองการ) 

3. ทานที่ตองออกบัตรโดยสารภายในประเทศ (ตั๋วเครื่องบิน, รถทัวร, รถไฟ) กรุณาสอบถามที่เจาหนาที่ทุกครั้งกอนทำการออกบัตรโดยสาร เนื่องจากสายการบินอาจมีการ

ปรับเปล่ียนไฟลท หรือ เวลาบิน โดยไมแจงใหทราบลวงหนา และการแนะนำจากเจาหนาที่เปนเพียงการแนะนำเทานั้น 

4. นักทองเที่ยวที่ตองการเดินทางโปรแกรมขางตนควรทำการจอง และ สงเอกสารเพ่ือขอวีซากอนเดินทางอยางนอย 45 วัน วันหยุดนักขัตฤกษ 60 วัน หากระยะเวลานอยกวาที่

ระบุไวขางตน ขอสงวนสิทธิ์ในการขอวีซาประเภทอ่ืนซึ่งอาจมีคาใชจายเพ่ิม หรือมีผลตอการพิจารณาวีซาของทาน 

5. ระหวางทองเที่ยวหากนักทองเที่ยวไดรับการตรวจยืนยันวามีเชื้อโควิด ทางโรงแรมอาจมีคาทำความสะอาดหองพักเพ่ิมเติม (ไมรวมอยูในรายการทัวร) 

6. ในกรณีที่ภาครัฐทั้งไทย และประเทศปลายทางมีขอกำหนดในการกักตัว หรือ การตรวจหาเชื้อโควิด-19 ทุกประเภท ผูเดินทางตองรับผิดชอบคาใชจายสวนนี้ดวยตัวทานเอง 

(ไมรวมอยูในรายการทัวร) 

 

  

อัตราคาบริการ 

วันเดินทาง 
ราคาทัวร/ทาน 

พักหองละ 2-3 ทาน 

ราคาทัวรเด็ก/ทาน 

(อายุไมเกิน 12 ป) 

ราคาทัวรไมรวม 

ต๋ัวเครื่องบิน 

ราคา 

หองพักเด่ียว 

22 – 29 มีนาคม 2565 79,999 75,999 54,999 8,900 



  



  



  





  



 

 

  

 

 
 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 
 

 

 

  



   

 

บริษัท เน็กซ์ ทริป ฮอลิเดย์ จํากัด 
 

 

 
 
 

 

 

 

 


