รหัสทัวร์ : THG10-QR-UK-10MAR-16MAR20

ถ่ายรู ปสนามฟตบอลที่มีเสียงของอังกฤษุ สนามฟตบอลแอนฟี ลด์และสนามฟุตบอลโอลด์แทรฟฟอร์ ดุ
ชมความสวยงามพิพธิ ภัณฑ์น ้้าแร่ ร้อนโรมัน(RomanBath Museum)
เสาหินสโตนเฮ้ นจ์ (Stonehenge) 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลกในยคก่อนประวัตศิ าสตร์ ุ้
ถ่ายรู ปเป็ นทีร่ ะลึกพระราชวังบัคกิง้ แฮมBuckingham( Palace)
ช้ อปปิ้ งที่ย่านไนท์ บริดจ์ KNIGHTBRIDGES ที่ต้งั ของห้ างแฮร์ รอดส์ (HARRODS) ห้ างหรู หราอันโด่งดัง

กำหนดการเดิ นทางวันที่10 – 16 มีนาคม 2563
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วันแรก

สนามบินสุ วรรณภูมิ

17.00 น. พร้ อมกัน ณ สนามบินสุ วรรณภูมเิ คาน์เตอร์ สายการบินกาต้าร์ แอร์ เวย์ช้นั 4 เคาน์เตอร์ Pใช้ ประตูทางเข้ า 7
เจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับ พร้อมจัดเตรี ยมเรื่ องเอกสารการเดินทาง
19.35
น. ออกเดินทางสู่ นาท่ านเดินทางส่ ู้ท่ าอากาศยานนานาชาติแมนเชสเตอร์ เมืองแมนเชสเตอร์ ประเทศอังกฤษ โดย
เที่ยวบินที่QR833 (19.35 น. – 23.15 น. ) / QR021 (01.20 น. – 06.00 น.) แวะเปลี่ยนเครื่ องที่สนามบินโดฮา
 บริการอาหารและเครื่ องดื่มตลอดเทีย่ วบิน
วันที่สอง
06.00 น.

กรุงเทพฯ – โดฮา – เมืองแมนเชสเตอร์ – สนามฟุตบอล โอลด์ แทรฟฟอร์ ด – เมืองลิเวอร์ พูล – สนามฟุตบอล
แอนฟิ ลด์ – เดอะ ทรี เกรซ– ย่านอัลเบิร์ต ด็อกค์
เดินทางถึงท่ าอากาศยานนานาชาติแมนเชสเตอร์ เมืองแมนเชสเตอร์ ประเทศอังกฤษหลังผ่านการตรวจคนเข้า
เมืองและศุลกากรแล้ว น าท่านเดินทางโดยรถโค้ชสู่ เมืองแมนเชสเตอร์ Manchester)( ตั้งอยูท่ างตอนเหนือของ
ประเทศอังกฤษเป็ นเมืองอุตสาหกรรมแห่งแรกของโลกรองของสหราชอาณาจักร เป็ นศูนย์กลางศิลปะ การ
สื่อสารและธุรกิจการค้านกจากนั้นยังเป็ นเมืองที่มีชื่อเสียงเรื่ องสโมสรฟุตบอลส าคัญอีกด้วยน าท่านถ่ ายรูป
เป็ นที่ระลึก กับ สนามฟุตบอลโอลด์ แทรฟฟอร์ ด (Old Trafford
Stadium)จากด้านหน้าสโมสรฟุตบอลระดับโลกที่เป็ ขวัญใจชาวน
ไทยและร ่่ ารวยที่สุ ดในโลก เป็ นสนามที่ใหญ่เป็ 2นอันดับของ
ประเทศอังกฤษ สามารถรองรับแฟนบอลได้มากถึง76,212 คน
ได้รับการเปลี่ยนแปลงและปรับปรุ งมาอย่างต่อเนื่อง จนกระทังได้รับ่
มาตรฐาน UEFA Elite Stadiums (มาตรฐานระดับ5ดาว) ซึ่ งถือได้ว่า

เที่ยง
บ่ าย

เป็ นสนามฟุตบอลอันดับต้นๆของทวีปยุโรปที่รวบรวมประวัติความเป็ น ตั้งแต่เริ่ มก่อตั้งสโมสร ทั้ง
นิทรรศการแบบอินเทอร์แอคทีฟ
ถ้วยรางวัล
และของที่ระลึกมากมายที่จดั แสดงอยูน่ น้ ิให้ท่านเลือก
ซื้อของที่ระลึกมากมายหลายชนิดส าหรับแฟนพรี เมียร์ลีก
รับประทานอาหารกลางวันณ ภัตตาคาร
น าท่านเดินทางสู่ มืองลิเวอร์ พลู (Liverpool) ได้รับการยกย่องให้เป็ นเมืองวัฒนธรรมแห่งยุโรปใน2008ป่่็ นี
เมืองท่าส าคัญของอังกฤษซึ่งเป็ นต้นกาเนินขอสโมสรฟุตบอลหลายสโมสรทั้งลิเวอร์พูลและเอเวอร์ตนั ทั้งยัง
เป็ นเมืองต้นกาเนิดของวงเดอะบีทเทิลส์และเป็ นเมืองท่าสาคัญทางฝั่งตะวันตกของอังกฤษซึ่งเป็ นที่จดทะเบียน
เรื อส าราญขนาดใหญ่มากมาย รวมทั้งเรื อไททานิค ให้ท่านถ่ายรู ป
ด้านหน้าสนามฟุตบอลแอนฟี ลด์ พร้อมทั้ง เลือกซื้อของที่ระลึกของ
สโมสรฟุตบอลลิเวอร์พูลจากนั้นน าท่านผ่านชม เดอะ ทรี เกรซThe(
Three Graces) อาคารเก่าแก่3 หลัง สัญลักษณ์ของเมืองลิเวอร์พูล
ซ้ายมือสุ ด คือ ที่ท าการของการท่าเรื อลิเวอร์พูลPortofLiverpool( Building)
อาคารกลาง คือ อาคารของบริ ษัทเดินเรื อคูนาร์ดCunard( Building) ส่
วนขวามือสุ ด คือ อาคารส านักงาน สร้างด้วยคอนกรี ต
แบบหลายชั้นอาคารแรกที่สร้างในประเทศอังกฤษ (Royal Liver Building) น
าท่านเดินทางสู่ ย่านอัลเบิร์ ต ด็อกค์Albert( Dock) หรื อ
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ท่ าเรื ออัลเบิร์ต ด็อกซ์ Albert( Dock Port) ที่โด่งดังที่สุดในลิเวอร์พูลเขตนี้เคยเป็ นท่าเรื อประจ าเมืองอันดับต้นๆ
ของโลก สร้างขึ้นมาในปี 1846 เป็ นท่าเรื อสุดทันสมัยที่มีเครนขบ ลื่อนด้วยนาเป็ นอันแรกๆของโลกรวมไป
่้

ค่ำ

วันที่สาม
เช้ า

ถึงโกดังขนาดใหญ่หลายโกดังปัจจุบนั ท่าเรื ออัลเบิร์ตได้รับการปรับปรุ งใหม่และเป็ นที่ต้งั ของสถานที่ทาง
ประวัติศาสตร์ที่น่าสนใจหลายแห่ง
รับประทานอาหารค ้่าณ ภัตตาคาร
พักที่ Novotel Liverpool หรื อระดับใกล้เคียง
เมืองลิเวอร์ พูล – เมืองสแตรทฟอร์ ด อัพพอน เอวอน–บ้ านของวิลเลีย่ ม เช็คสเปี –เมืองบาธยร์ – โรงอาบน ้้า
โรมันโบราณ
รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารโรงแรม
น าท่านเดินทางสู่ เมืองสแตรทฟอร์ ท อัพพอน เอวอนSTRATFORD( UPON AVON) เมืองเล็กๆ ที่งดงามริ ม
ฝั่งแม่นา้ เอวอน บ้านเกิดของกวีเอกเชคสเปี ยร์ชมบรรยากาศ ของเมืองที่อบอวลไปด้วยความอ่อนหวานของ
ต านาน“เชคสเปี ยร์” กวีที่มีชื่อเสียงที่สุดของประเทศอังกฤษ ด้วยผลงานที่ท่านรู ้ จกั อาทิ โรมิโอ, แอ
เวนิส วานิช ฯลฯน าท่ านถ่ ายรูปเป็ นที่ระลึก กับบ้ านของวิลเลีย่ ม เช็คสเปี และชีวิตความเป็ ยร์ นอยูข่ องกวีเอกใน
อดีตผ่านชมโบสถ์เก่าแก่Holy Trinity แม่นา้ เอวอนอันเงียบสงบ และสถานที่ในประวัติศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับกวี
เอกผูน้ ้ ีอิสระให้ท่านเลือกซื้อสินค้าที่ระลึกจากร้านค้ามากมาย (Nash’s
House / William Shakespeare House) สัมผัสชีวิตความเป็ นอยูข่ องกวี
เอกในอดีตผ่านชม โบสถ์ โฮลีH่ oly( Trinity Church) โบสถ์เก่าแก่
ตั้งอยูร่ ิ มแม่นา้ เอวอนอันเงียบสงบและสถานที่ในประวัติศาสตร์ที่
เกี่ยวข้องกับกวีเอกผูน้ ้ ีสถานที่ที่ใช้ในการประพันธ์ผลงานต่างๆที่มี
ชื่อเสียงไปทัวโลก่

เที่ยง
บ่ าย

รับประทานอาหารกลางวันณ ภัตตาคาร
น าท่านเดินทางสู่ เมืองบาธ Bath)( เป็ นเมืองท่ามกลางธรรมชาติอนั งดงาม ตั้งอยูท่ างตะวันตกของกรุ งลอนดอน
มีความโดดเด่นด้านสถาปัตยกรรมและการวางผังเมืองจึงเป็ เมืองมรดกโลกที่เกน่าแก่มีท้งั ความขลังและความ
คลาสสิคมีบทบาทส าคัญทางประวัติศาสตร์ของอังกฤษมาตั้งแต่สมัยที่ชาวโรมันเข้ามาตั้งถิ่นฐาน แล้วสร้าง
เมืองนี้ให้เป็ นศูนย์กลางของศาสนาคริ สต์มีสถานที่โบราณ อย่างเช่นโรมันบาธRoman( Bath) โรงอาบน้าแร่
โบราณตามแบบสถาปัตยกรรมโรมันที่มีนา้ พุร้อนธรรมชาติที่เป็ นที่ต้งั ถิ่นฐานของโรมัน นอกจากนี้ยงั มีวิหาร
โรงละคร พิพิธภัณฑ์และยังเป็ นสถานที่ที่สมเด็จพระเจ้าเอ็ดการ์ดผูร้ ักสงบท าพิธีราชาภิเษกเป็ นพระมห
อังกฤษที่มหาวิหารบาธ ในปี 973ค.ศ. มีลกั ษณะเด่นของสถาปัตยกรรมแบบจอร์เจีย อาคารสิ่งก่อสร้างที่มีความ
งดงามเป็ นเอกลักษณ์จงึ กลายเป็ นเมืองน
จากสมัย
้้าแร่ท่ไี ด้รบั ความนิยมกันมากทาให้เมืองบาธขยายตัวมากขึน้

นัน้ ทีส่ ร้างจาก หิน บ าธ ทีเ่ ป็ น หิน สีเห ลืองน วล ส วยงาม เป็ น
เอกลักษณ์ทส่ี วยงามเป็ นอย่างมากาท่านถ่ายรูปเป็ นที่ระลึก กับ
โรงอาบน ้าโรมันโบราณRo
man(
Baths) ถือเป็ นโรงอาบนาโรมัน
้้

ขนาดใหญ่ทม่ี อี ายุกว่า,0002 ปี ทีน่ ่ีจดั ว่าเป็ สปาทีด่ ที ส่ี ดุ ในยุค
นัน เลยก็วา่ ได้
ญ่ทม่ี บี อ่ น าพุรอ้ น
้้
ด้วยอาคารโอ่อ่าและยิง่ ให ้้
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ธรรมชาติบวกกับสถาปัตยกรรมทีน่ ่าทึง่ ทังเสาหิน อาคาร และบ่อนาธรรมชาติทอ่ี ุดมไปด้วยแร่ธาตุทช่ี ่วยบารุง
้้

้้

ผิวพรรณ ซึ่ งทีน่ ่ีจะตกแต่งด้วยศิลปะทีผ่ สมผสานกันระหว่างประวัตศิ าสตร์โบราณกับลวดลายในแบบ
อีกทังยังมีบ่อนาทีเ่ ปิ ดโล่งถือเป็ นโรงอาบนาโรมันขนาดใหญ่ในสมัยโบราณ
้้

ค่ำ

วันที่สี่
เช้ า

้้

้้

รับประทานอาหารค ้่าณ
ภัตตาคาร
พักที่Doubletree by Hilton Southampton หรือระดับใกลเคียง
อนุสาวรีย์เสาหินสโตนเฮนจ์ – กรุงลอนดอน – จัตรัสทราฟัลก้าร์ ุ้– จัตุรัสรัฐสภา – พระราชวังเวสท์ มนิ ส์ เตอร์ –
หอนาฬิ กาบิก๊ เบน–ชิงช้ าสวรรค์ลอนดอนอาย– ร้ านFour Season
รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารโรงแรม
จากนั้นน าท่านชมเสาหินสโตนเฮ้ นจ์(Stonehenge) 1ใน7สิ่งมหัศจรรย์ของโลก เป็ นอนุสรณ์สถานยุคก่อน
ประวัติศาสตร์ที่มีชื่อเสียงมากที่สุดในโลก ถูกสร้างขึ้นในหลาย
ขั้นตอน อนุสาวรี ยแ์ รกในอนุสรณ์สถานคือ henge ที่เริ่ มต้นสร้าง
เมื่อประมาณ5,000 ปี ที่ผา่ นมาและวงกลมหินที่ไม่ซากันที่เชื่อกันว่า
่้

ถูกสร้างขึ้นในช่วงยุค Neilithic ประมาณ 2,500 ปี ก่อนคริ สต์ศกั ราช
เป็ นกลุ่มแท่งหินขนาดใหญ่ต้งั อยูก่ ลางทุ่งราบกว้างใหญ่ เป็ นข้อ
สงสัยที่ยงั คงสร้างความงุนงงให้กบั นักวิทยาศาสตร์และเหล่านัก
โบราณคดีว่าคนในสมัยก่อนนันสามารถนาแท่งหินขนาดใหญ่ซ่ึงมีนาหนักหลายสิบตันนั
่้

เที่ยง
บ่ าย

่้

่้ นขึ้ นไปวางเรี ยงกันได้

อย่างไร เพราะค่อนข้างจะมันใจได้ว่าในสมัยก่ ่่อนนั้นไม่มีเครื่ องทุ่นแรงให้เช่นอย่างในปัจจุบนั รวมไปถึง
บริ เวณที่ราบดังกล่าวก็ไม่มีกอ้ นหินขนาดใหญ่ขยจึงสันนิษฐานได้ว่าต้องลากหินจากที่อนื่ ซึ่งอยูห่ ่างไป
หลายสิ บกิโลเมตรมา และยังได้รับการขึ้นทะเบียนให้เป็ นมรดกโลกโดยองค์การยูเนสโก เมื่อปี ค.ศ. 1986
จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ เมืองลอนดอน London)( เมืองหลวงของประเทศอังกฤษ ที่เป็ นศูนย์กลางส าคัญทาง
ธุรกิจ การเมือง วัฒนธรรม และประวัติศาสตร์ของโลก เป็ นผูน้ าด้านการเงิน การเมือง การสื่อสาร การ
แฟชัน่ ศิลปะ และเป็ นที่ยอมรับว่ามีอิทธิพลไปทัวโลก่ และยังเป็ นเมืองท่องเที่ยวที่ใหญ่และสาคัญของยุโรปอีก
ด้วย
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารFOUR SEASON รานอาหารจีน ขึ้นชื่อดานเย่าง ป็ ด
น าท่านเดินทางผ่านชมจัตุรัสทราฟัลก้าร์ (Trafalgar Square) ตั้งอยูใ่ จกลางกรุ งลอนดอน เป็ นอนุสรณ์สถาน
ของยุทธนาวีทราฟัลการ์และสงครามวอเตอร์ลูระหว่างอังกฤษกับฝรั่งเศสในปี ค.ศ. 1805 มีเสาเนลสันล้อมรอบ
ด้วยอาคารส าคัญ เช่น พิพิธภัณฑ์ศิลปะStโบสถ์.Martin in the Fields จัตุรัสรัฐสภาParliament( Square) และ
พระราชวังเวสท์มินส์เตอร์(Westminster Palace) หรื อ ตึกรัฐสภาเวสต์มินสเตอร์Houses( of Parliament) ตรง
กลางของจัตุรัสคือ เสาปูนเนลสันซึ่งรายล้อมไปด้วยน้าพุอนั สวยงาม และรู ปแกะสลักสิงโตบรอนซ์ตรงด้าน
บนสุ ดของเสาหิ น คือ รู ปแกะสลักของ พลเรื อเอกHoratio nelson ผูท้ ี่
บัญชาการน าในการรบที่สมรภูมิทราฟัลก้ร์ทงยังได้รับการขึ้นทะเบียน
ให้เป็ นมรดกโลกโดยองค์การยูเนสโกจกนั้นนาท่านถ่ายภาพด้านหน้า
ห อน าฬิ กาบิ๊ กเบ(นBig Ben / Elizabeth Tower)เป็ น สั ญ ลัก ษ ณ์ ข อ ง
ประเทศอังกฤษมีความสูงถึง96.3 เมตร เป็ นนาฬิกาที่มีหน้าปัดใหญ่ที่สุด
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ในโลก ที่ส าคัญหอนาฬิกาแห่งนี้คือกลไกของนาฬิกาที่สามารถเดินได้อย่างเที่ยงตรงจนน่าอัศจรรย์แม้ว่า
ในช่วงสงครามโลกครั้งที่2 หอนาฬิกาจะถูกระเบิดจากกองทัพนาซีท าลายจนได้รับความเสียหายไปบ้างแต่
นาฬิกาก็ยงั คงตีบอกเวลาได้อย่างแม่นยจนั้นนาาท่านถ่ายภาพเป็ นที่ระลึกกับ ชิงช้ าสวรรค์ลอนดอน อาย
(London Eye) หนึ่ งในแลนด์มาร์คส าคัญของกรุ งลอนดอน เป็ นชิงช้าสวรรค์ที่มขี นาดใหญ่และสูงที่สุ
(เคยสูงที่สุดในโลกมาก่อน) ซึ่งมีความสูงถึง 135 เมตร นอกจากนี้ลอนดอนอาย เป็ นชิงช้าสวรรค์ที่ก่อสร้างด้วย
โครงเหล็กคาข้างเดียวที่สูงที่สุดในโลก(เพราะการโครงสร้างทังหมดใช้โครงคาเหล็กรู ปตัว A ในการให้บริ การ
่้

่้

่้

โดยใช้โครงคาเพียงแค่ดา้ นเดียวเท่านันไม่เหมือนชิงช้าสวรรค์อื่นๆ ทัวไป ที่มีโครงคาสองข้าง)
่้

่้

่่

่้

ค่ำ

รับประทานอาหารณ ภัตตาคาร
พักทีN่ ovotel London Wembley หรื อระดับใกล้เคียง

วันที่ห้า
เช้ า

เมืองลอนดอน– ท่ องเที่ยวตามอัธยาศัยเพื่อสะดวกแก่เวลาการเดินทางท่ องเที่ยวได้ อย่าง(แบบเต็มวัน)ที่
รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารโรงแรม
อิสระให้ ท่านเลือกท่องเทีย่ วตามอัธยาศัยในลอนดอนแบบเต็มวัน (ไม่ มบี ริการรถ
โค้ ช)
ข้อแนะน สถานที่ท่องเที่ยวเบื้องต้น ทั้งนี้ท่านควรเตรี ยมความพร้อม วางแผนการเดินทางล่วงหน้าก่อนถึงวัน
เดินทาง เพื่อประโยชน์สูงสุดของท่านแนะน าสถานที่ท่องเท่่ี ่ ยวดลองใช้ระบบขนส่งสาธารณะโดยรถไฟใต้
ดิน หรื อทูปTube)( เที่ยวชมเมืองและวิถีชีวิตของชาวลอนดอน
- ทดลองนังรถเมล์2่ ชั้น หรื อลอนดอนแท็กซี่เพื่อเที่ยวชมเมือง ให้ท่านช็อปปิ้ งหรื อเดินทางสู่สถานที่ท่องเที่ยว
อื่นๆ เช่น
- ช้อปปิ้ งสินค้าในห้ างสรรพสินค้าบน ถนนอ็อซฟอร์ ดOxford( Street) ถนนแห่งแฟชันของชาวลอนดอนที่มี่
ชื่อเสี ยงก้องโลกต็มไปด้วยร้านค้าแบรนด์เนมมากมายอย่างMark &
Spencer , Primark , Selfridges , Next , Zara
- เที่ยวพระราชวังวินด์ เซอร์ Windsor( Palace) เป็ นพระราชวังเก่าเเก่อายุ
กว่า1,000 ปี ที่ต้งั ตระหง่านอยูบ่ นเนินเหนือเเม่นา้ เทมส์เป็ นปราสาทที่มี
ขนาดใหญ่ที่สุ ดในอังกฤษ ปั จจุบนั ยังคงใช้เป็ นที่ประทับของราชวงศ์
อังกฤษ เรื่ อยมาตั้งเเต่สมัยพระเจ้าวิลเลี่ยมที่1 จนถึงสมเด็จพระราชินีอลิซาเบธที่2พระประมุของค์ปัจจุบนั ที่ยงั
ทรงเสด็จมาประทับบ้างเป็ นครั้งคราว เป็ นอีกหนึ่งจุดหมายปลายทางซึ่ง เป็
นที่นิยมของนักท่องเที่ยวที่มาเยือนประเทศอังกฤษ
- ขึ้นชมความสวยงามของเมืองลอนดอน บน ชิงช้ าสวรรค์ลอนดอน อาย

เที่ยง
บ่ าย

(London Eye) เป็ นชิงช้าสวรรค์ที่สู งที่สุ ดในทวีปยุโรป มีความสู ง 135
เมตร และกลายมาเป็ นสถานที่ท่องเที่ยวที่ได้รับความนิยมอย่างมาก มีผมู ้ า
เยือนมากกว่า 3 ล้านคนต่อปี
อิสระอาหารกลางวัน ตามอัธยาศัย
น าท่านถ่ายรู ปด้านหอคอยแห่งลอนดอนน้า Tower( of London) เป็ น
พ ระ ราช วังที่มีอ ายุเก่าแ ก่ก ว่า 900 ปี ส ถ าน ที่ เกิ ด เห ตุ ก ารณ์ แ ห่ ง
ประวัติศาสตร์ที่ยงิ่ ใหญ่ท้งั นองเลือดซับซ้อนซ่อนเงื่อนเคยเป็ นป้อม

รหัสทัวร์ : THG10-QR-UK-10MAR-16MAR20

ค่ำ

ปราการปราสาทราชวังรวมทั้งคุกใน ปัจจุบนั เป็ นพิพิธภัณฑ์ซ่ึงเป็ นกลุ่มอาคารและหอคอยหลายหลัง เป็ นที่เก็บ
รักษามงกุฎของควีนอลิซาเบ็ธประดับด้วยเพชร โคอนูร์ ที่เคยเป็ ชรที่ใหญ่ที่สุดในโลกนเพมหามงกุฎอิมพีเรี ยล
ซึ่งประดับด้วยเพชร ที่ใหญ่เป็ นอันดับสองของโลกและเครื่ องราชาภิเษกของสหราชอาณาจักรท้ยงั มีมงกุฎอื่น
ที่ใช้ในงานพิธีการส าคัญ ๆ รวมไปถึงเครื่ องประดับยศและชุดเกราะของกษัตริ ย์และอัศวินแห่งอังเป็
พระราชวังที่เดิมสร้างโดยพระเจ้าวิลเลียมที่ 1 แห่งอังกฤษ เมื่อปี ค.ศ. 1078 เป็ นสถาปัตยกรรมแบบโรมาเน
พระราชวังเป็ นรู ้จกั กันในนามว่า“หอคอยแห่งลอนดอน”
- เยีย่ มชมโรงถ่ ายภาพยนตร์ แฮร์ รี่ พอตเตอร์ Warner( Bros Studio Tour London : The Making of Harry
Potter) พลาดไม่ได้เลยกับสถานที่ท่องเที่ยวจากหนังเรื่ องHarry Potter ที่มี
ด้วยกันถึง7ภาค นอกจากจะได้สมั ผัสฉากจ าลองจากหนังสุดตระการตา
และฉากที่โดดเด่นจากภาพยนตร์และยังได้สวมรอยเป็ นแฮร์รี่ พอตเตอร์,
เฮอร์ไมโอนี่ เกรนเจอร์,ลอน วีสลีย,์ เดรโก มัลฟอยและตัวละครอื่นๆจาก
โลกเวทย์มนต์กนั ถ้าได้คลุมชุดพ่อม แล้วโบกไม้กายสิทธิ์ เสกคาถาอีกด้วย
อิสระอาหารค่ำตามอัธยาศัย
พักทีN่ ovotel London Wembley หรื อระดับใกล้เคียง

วันที่หก

เมืองลอนดอน– พระราชวังบัคกิง้ แฮม–ย่านไนซ์ บริด–ห้ างฮาร์ วีย์ นิโคล–ห้ างแฮรอดส์ – ท่ าอากาศยาน
นานาชาติลอนดอนฮีทโธรว์ เมืองลอนดอน ประเทศอังกฤษ

เช้ า

รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารโรงแรม
น าท่านถ่ ายรูปเป็ นที่ระลึกด้ านหน้ าพระราชวังบัคกิง้ แฮมBuckingham( Palace)เดิมชื่อ คฤหาสน์บกั กิ้งแฮม
(Buckingham House) เดิมเป็ นที่ประทับของพระราชวงศ์ในกรุ งลอนดอนตั้งแต่สมเด็จพระราชินีวกิ ตอเรี ย ปี
1837 ของแห่งยุคบักกิ้งแฮม สร้างสาหรับจอห์น เชฟฟิ ลด์ในปี ค.ศ. 1703 ต่อมาในปี ค.ศ1761. พระเจ้าจอร์จที3่
ได้ทรงขอซื้อต่อ เพื่อเป็ นพระราชฐานส่วนพระองค์ที่รู้จกั กันในชื่อ
“วังพระราชินี” (The Queen's House) และในสมัยพระเจ้าจอร์จที่4ก็
ได้มีการปรับปรุ งเปลี่ยนแปลงและบูรณะให้มีความสวยงามโดดเด่น
ด้วยศิลปะสมัยวิคตอเรี ยดังปัจจุบนั เ ่น็ สถานที่ที่ใช้สาหรับการเลี้ยง
รับรองของรัฐและยังเป็ นสิ่งดึงดูดนักท่องเที่ยวสาคัญที่หนึ่งของเมือง
ลอนดอนที่มีหอ้ งมากกว่า 700 ห้องและมีอายุมากกว่า 300 เป่่ี ็ นที่อยูอ่ าศัยและส านักงานบริ หารของ
พระมหากษัตริ ยแ์ ห่งสหราชอาณาจักรเป็ นสถานที่ซ่ึงมีผเู ้ ยีย่ มชมมากที่สุดแห่งหนึ่งของโล

เที่ยง
บ่ าย

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
ช้ อปปิ้ งที่ย่านไนท์ บริดจ์ KNIGHTBRIDGES ที่ต้งั ของห้างแฮร์ รอดส์ (HARRODS) ห้างหรู หราอันโด่งดัง
ย่านKNIGHTSBRIDGE เป็ น ห้ าง ส ร รพ สิ น ค้าที่ มี ชื่ อ เสี ย ง ที่ สุ ด ใ น
ลอนดอน ซึ่ งจัดได้ว่าเป็ นห้างที่ ใหญ่ ที่ สุเคยเป็ ดในยุโรปสถานที่ ส
าหรับช้อปปิ้ งของชนชั้นสูงชาวอังกฤษ มีร้านค้าแบรนด์เนมอีก มากมาย
ได้เวลาอันสมควรน าท่านออกเดินทางสู่ สนามบินนานาชาติ ลอนดอนฮีทโธรว์
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20.30 น.

ออกเดินทางกลับส่ ู้กรุงเทพฯ โดยเทีย่ วบินทีQ
่ R002 (20.30 – 06.10 )/ QR 838 (08.35-18.55) แวะเปลี่ยน
เครื่ องที่สนามบินโดฮา บริการอาหารและเครื่ องดื่มตลอดเที่ยวบิน

วันที่เจ็ด
18.55 น.

สนามบินสุ วรรณภูมกิ รุงเทพฯ
เดินทางกลับถึงสนามบินุวรรณภูมกิ รุงเทพฯ ด้ วยความและประทับใจมิร้ลืมู



ขอบคณท่ านที่ใช้ บริการุ



อัง กฤ ษ7 วัน 4 คื นสายการบินกาต้ าร์ แอร์ เวย์
อัตราค่าบริการ

วันที1่ 0 – 16 มีนาคม 2563

ผูใ้ หญ่
( พักห้องคู่/ห้อง3 คน )

49,999

พักเดี่ยว
จ่ายเพิม่

6,500

** ราคาดังกล่าวอาจมีการปรับเปลีย่ นหากสายการบินมีการเรียกเก็บภาษีน ้้ามันและภาษีสนามบินเพิม่ เติม
** โรงแรมไม่อนุญาตให้เด็กอายมากกว่าุ้ 6 ปี ขึน้ ไป เข้าพักแบบไม่มเี ตียงเสริม **
** รูปภาพในโปรแกรมทัวร์ เป็ นการตกแต่งเพื่อการโฆษณาเท่านั้น**
ส าหรับท่ านทีเ่ ป็ นมุสลิม , ทานมังสวิรัติ , ไม่ทานหมู , ไม่ทานเนื้อ , ไม่ทานไก่, ไม่ทานปลา โปรดแจ้งล่วงหน้ าอย่างน้ อย 2
สัปดาห์
***กรุณาพิจารณารายละเอียดของโปรแกรมทัวร์ และเงื่อนไขต่างๆของบริษัท เมื่อท่ านได้ ช าระเงินมัดจ างวดแรกแล้ว ทาง
บริษัทถือว่าท่ านได้ รับทราบและยอมรับเงื่อนไขต่างๆ ของบริษัทเป็ นทีเ่ รียบร้ อยแล้ว ***
อัตรานีร้ วม
1) ค่าตัวเครื่ องบิน๋ (ECONOMY CLASS) ที่ระบวันเดินทางไปและกลับพร้ อมคณุะ(น้าหนักกระเป๋ าใบใหญ่ท่านละ 30
กิโลกรัม/กระเป๋ าถือขึ้นเครื่ องท่านละ 7 กิโลกรัม)
2) ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการ
3) ค่ารถโค้ชปรับอากาศน าเที่ยวตามรายการพร้อมคนขับรถที่ช านาญเส้นทาง(กฎหมายในอังกฤษไม่อนุญาตให้ คนขับรถ
เกิน12 ชั่วโมง/วัน)
4) ค่าCOACH TAX และค่าภาษีผา่ นเข้าเมืองต่างๆ
5) ค่าห้องพักในโรงแรมที่ระบุตามรายการพร้อมอาหารเช้าหรื อเทียบเท่า(โรงแรมส่ วนใหญ่ จะไม่มเี ครื่ องปรับอากาศ
เนื่องจากอย่ในภููมปิ ระเทศที่มอี ากาศหนาวเย็น, ราคาโรงแรมอาจมีการปรับขึน้ หลายเท่ าตัว หากวันเข้ าพักตรงกับช่ งานเทศกาล
งานแฟร์ หรื อการประชุมต่างๆ อันเป็ นผลทาให้ต้องมีการเปลีย่ นย้ายเมือง โดยทางบริษัทฯ จะคานึงถึงความ
เหมาะสมและผลประโยชน์ของคณะผ้เดินทางเป็ นสู าคัญ)
6) ค่าอาหารเลิศรสทุกมื้อที่ระบุตามรายการ
7) ค่าบัตรเข้าชมสถานที่และการแสดงทุกแห่งที่ระบุตามรายการ
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8) ค่าบริ การน าทัวร์โดยหัวหน้าทัวร์ผมู ้ ีประสบการณ์
9) ค่าประกันอุบตั ิเหตุในการเดินทางวงเงิน 1,000,000 บาท และค่ารักษาพยาบาลในวงเงิน 200,000กับACEบาท
INSURANCE LIMITED (ตามเงื่อนไขกรมธรรม์)ท่านั้น ท่ านใดต้องการซื้อประกันสุ ขภาพเพิม่ เติมโปรดติดต่อบริษทั
ทัวร์
อัตรานีไ้ ม่รวม
1) ภาษีหกั ณ ที่จ่าย 3% และภาษีมูลค่าเพิม่ 7% (กรณีต้องการใบเสร็จเต็มรูปแบบ)
2) ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆ เช่น ค่าโทรศัพท์,ค่าซักรี ด,มินิบาร์และทีวีช่องพิเศษ ฯลฯ
3) ค่าอาหารและเครื่ องดื่มสังพิเศษในร้านอาหาร่ นอกเหนือจากที่บริ ษทั ฯจัดให้ยกเว้นจะตกลงกันเป็ นกรณี พิเศษ
4) ค่าน้าหนักสวนที่เกิน30 กิโลกรัม และมีจ านวนมากกว่า2ชิ้น (ระเบียบของสายการบิน)
5) ค่าทิปหัวหน้ าทัวร์ 14ปอนด์
6) ค่าทิปพนักงานขับรถ10ปอนด์
7) ค่าวีซ่าท่ องเที่ยวอังกฤษแบบระยะสั้นยื่นแบบปกติ 6,500บาท
เงื่อนไขการส ารองที่นั่ง

• กรุ ณาจองล่วงหน้าอย่างน้อย60วันก่อนการเดินทาง พร้อมชาระงวดแรก 30,000 บาท ส่ วนที่เหลือช าระทันทีหรื อก่อ
การเดินทางไม่น้อยกว่า15วันไม่ว่าผลของวีซ่ าจะออกหรือไม่ออกก็ตามมิฉะนั้นจะถือว่าท่ านยกเลิกการเดินทางโดย อัตโนมัติ
• การยกเลิกต้องแจ้งล่วงหน้า50นกัอ่ นเดินทาง มิฉะนั้นทางบริ ษทั ขอสงวนสิทธิ์ ในการไม่คืนเงินงวดแรก(ท่านละ
30,000บาท)
• กรณี ยกเลิกการเดินทางภายใน30-20 วัน บริ ษทั ฯ มีความจ าเป็ นต้องขอหัก50%ของราคาทัวร์
• กรณี ยกเลิกการเดินทางภายใน 19-11 วัน บริ ษทั ฯ มีความจ าเป็ นต้องขอหัก80%ของราคาทัวร์
• กรณี ยกเลิกกะทันหันก่อนการเดินทางไม่เกิน 10 วัน เนื่องจากมีค่าใช้จ่ายในการดเนินการที่ได้ช าระไปแล้วจ านวนมาก บริ ษทั ฯ
ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่คืนเงินทั้งหมดไม่ว่ากรณี ใดๆ
• ทางบริ ษทั จะทาการยืน่ วีซ่าของท่านก็ต่อเมื่อในคณะมีผสู ้ ารองที่นงั่ ครบ 15 ท่าน และได้รับคิวการตอบรับจากทาง
สถานทูต เนื่องจากบริ ษทั จะต้องใช้เอกสารต่างๆที่เป็ นกรุ๊ปในการยืน่ วีซ อ ทิตวั เครี่ องบิน๋ , ห้องพักที่คอนเฟิ ร์มมาจาก
ทางอังกฤษ,ประกันการเดินทาง ฯลฯ ทางท่านจะต้องรอให้คณะครบ 15 ท่าน จึงจะสามารถยืน่ วีซ่าให้กบั ทางท่า อย่างถูกต้อง
• ในการยื่นวีซ่ า ท่ านจะต้องเดินทางมายื่นวีซ่ าด้ วยตัวเอง ตามวนัดหมนและเวลายจกทางสถานทูต เพื่อมาสแกน
ลายนิว้ มือ โดยมีเจ้าหน้ าที่ของบริษัทคอยดแลู และอานวยความสะดวก
• เอกสารต่างๆทีใ่ ช้ ในการยื่นวีซ่าท่ องเทีย่ วทางสถานทูตเป็ นผูก้ าหนดออกมา มิใช่บริ ษทั ทัวร์เป็ นผูก้ าหนด ท่านท
ประสงค์จะยืน่ วีซ่าท่องเที่ยว กรุ ณาจัดเตรี ยมเอกสารให้ถูกต้อง และครบามที่สถ่้วนตานทูตต้องการ เพราะจะมีผลต่อการ
พิจารณาวีซ่าของท่าน บริ ษทั ทัวร์เป็ นแต่เพียงตัวกลาง และอ านวยความสะดวกในการยืน่ วีซ่เท ่้่ั ่ิไ เป็้ ผูพ้ ิจารณาวี
ซ่าให้กบั ทางท่าน
• กรณีวซี ่ าที่ท่านยื่นไม่ผ่านการพิจารณา และคณะสามารถออกเดินทางได้ ท่ านจะต้องเสงทีเ่ กิดขึน้ ดังตยค่าใช้ จ่ายจริ่อไปนี้
- ทางสถานทูตจะไม่คืนค่าธรรมเนียมใดๆทั้งสิ้นแม้ว่าจะผ่านหรื อไม่ผา่ นการพิจารณา
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- ค่าตัว๋ เครื่ องบินทีอ่ อกมาจริง ณ วันยื่นวีซ่า่ึงต๋ เป็ เอกสารที่สาคัญในการยืน่ วีซ่า หากท่านไม่ผา่ นการพิจารณา ตัว๋
เครื่ องบินถ้ าออกตัว๋ มาแล้วไม่สามรถREFUND ได้เนื่องจากบริ ษทั จองตัวเป็ นตัว๋ กรุ๊ ปซึ่งตัว๋ กรุ๊ ปจะไม่สามรถ๋ REFUND คืน
ได้
- ค่าห้ องพักถ้าคณะออกเดินทางได้ และท่านไม่ผา่ นการพิจารณาวีซ่า ทางโรงแรมจะต้องยึดค่าห้อง 100% ในทันที
หากท่ านผ่านการพิจารณาวีซ่า แล้ วยกเลิกการเดินทางทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยึดค่าใช้ จ่ายทั้งหไม่ว่ากรมดณี 100% ใดๆทั้งสิ้น

• ในกรณีที่ทางบริษัทขอเอกสารเพิม่ เติมแต่ท่านไม่ส่ งเอกสารตามที่ขอมาให้ ท/ารไม่ ของท่ านงบริษัท
ไม่ น่าเชื่ อถือ / มีการปลอมแปลงเอกสาร / มาไม่ทันเวลานัดหมายตามที่สถานทูตก าหนด (มาสาย) / ไม่ รับ
โทรศัพท์ สถานทูต / การใช้ ค าพูดไม่ สุภาพกับสถานทูต และส่ งผลท าให้ วซี ่ าไม่ ผ่านการพิจณาจากสถาน ฑูต
ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่ คืนเงินให้ ท่าน
• กรณี ที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งที่กรุ งเทพฯ และในต่างประเทศปฏิเสธมิให้เดินทางออกหรื อเข้าประเทศที่บริ ษทั ระบุใน

รายการเดินทาง บริ ษทั ของส วนสิทธิ์ไม่คืนค่าทัวร์ท้งั หมดไม่ว่ากรณี ใด ๆ
• ทางบริษัทเริ่มต้น และจบ การบริการ ที่สนามบินสุ วรรณภูมกิ รณี ท่านเดินทางมาจากต่างจังหวัด หรื อต่างประเทศ และจะ
สารองตัวเครื่ องบิน๋ หรื อพาหนะอย่างหนึ่งอย่างใดที่ใช้ในการเดินทางมาสนามบิน ทางบริ ษทั จะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่าย
ในส่วนนี้เพราะเป็ นค่าใช้จ่ายที่นอกเหนือจากโปรแกรมการเดินทางของบริ ษัทฉะนั้นท่ านควรจะให้กร๊ ปคอนเฟิ ุ้ ร์ ม
100% ก่อนที่จะส ารองยานพาหนะ
หมายเหตุ
1. กรณี ที่เกิดเหตุจาเป็ นสุดวิสยั จากการล่าช้า (ดีเลย์) ของทางสายการบิน การนัดหยุดงานหรื อการก่อจราจล ภัยธรรมชาติ รถ
ติด ท าให้ไม่สามารถกิน-เที่ยวและพักโรงแรมได้ครบถ้วนตามโปรแกรมทัวร์ที่ระบุ ทางบริ ษทั ฯขอสงวนสิทธิ์ ในการท
คืนค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น เพราะถือเป็ นเหตุสุดวิสยั ที่เกิดขึ้นโดยตรงจากทางสายการบิน และทางบริ ษทั ฯ ไม่ได้รับค่าชดเชยใด
ๆ ทั้งสิ้ นจากทางสายการบิน แต่ทางบริ ษท
ั ฯ จะคงไว้ซ่ึงผลประโยชน์สูงสุดที่ลูกค้าพึงจะได้รับอย่างเต็มความสามาร 2.บริ ษทั ฯ
ขอสงวนสิทธ์ในการเปลี่ยนแปลงการเดินทาง หรื อยกเลิก หรื อเปลี่ยนแปลงอัตราค่าบริ การได้ตามความเห โดยไม่ตอ้ งแจ้งล่วงหน้า
และสงวนสิทธิ์ ที่จะเปลี่ยนแปลงรายการท่องเที่ยวในกรณีที่มีเหตุจ าเป็ นสุดวิสยั โดยจะพยายา เกิดประโยชน์สูงสุดกับท่าน
3.ทางบริ ษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายการบางอย่างตามความเหมาะสม ทั้งนี้ข้ นึ อยูก่ บั การเปลี่ยนแปลงของสาย
การบิน สภาพทางการเมือง ภัยธรรมชาติสถานที่ท่องเที่ยวที่มีคิวยาวจนทให้โปรแกรมต่อไปเสียหายแต่ยงั คงจะรักษา
มาตราฐานการบริ การ และประโยชน์ของลูกค้าทุกท่านไว้เหมือนเดิม
4.ทางบริ ษทั ฯขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบในส่วนที่เป็ นทรัพย์สินส่วนตัว ไม่ว่าบางส่วนหรื อ ทั้งหมด อาทิเช่น พาสปอร์ต
, ของมีค่า,กระเป๋ าเงิน,กระเป๋ าเดินทาง เป็ นต้น
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กรมการกงสุลได้ แจ้งเตือนว่า :
1.ในหนังสือเดินทางต้องมีเพียงตราประทับของทางราชการเท่านั้น
2. การขีดเขียนหรื อประทับเครื่ องหมายอื่นใดในหนังสือเดินทาง ถือว่า “ หนังสือเดินทางช ารุ ด ” อาจถูกปฎิเสธเข้ ต่างๆ
หรื อถูกBlacklist ห้ามเข้าประเทศนั้นอีก

