
 
 
 

 
 
 

 
 
 

โปรแกรมทวัรย์โุรป UNITED KINGDOM แมนเชสเตอร ์ลเิวอรพ์ูล คารด์ฟิฟ์ บาธ ออกฟอรด์ 

ลอนดอน (SQ) 8วนั 5คนื - รหสัทวัร ์EU2823513 



 
 
 
 
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

วันที ่ โปรแกรมทัวร์ 
อาหาร 

โรงแรม 
เช้า เท่ียง เย็น 

1 สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบินสิงคโปร์ชางงี     

2 
สนามบินสิงคโปร์ชางงี – สนามบินแมนเชสเตอร์ – เมืองแมนเชสเตอร์ – สนามฟุตบอล
โอลด์ แทรฟฟอร์ด – วิหารแมนเชสเตอร์ – เมืองลิเวอร์พูล – สนามฟุตบอล แอนฟิลด์ – 
เดอะ ทรี เกรซ 

   

Hotel Ibis Liverpool Centre Albert 
Dock, LIVERPOOL ระดับ 3 ดาว หรือ
ระดับเทียบเท่า  

3 
เมืองสแตรทฟอร์ด อัพพอนเอวอน – บ้านของวิลเลี่ยม เช็คสเปียร์ – โบสถ์โฮล่ี – เมือง
กลอสเตอร์ – อาสนวิหารกลอสเตอร์ – เมืองคาร์ดิฟฟ์ - ศาลาว่าการคาร์ดิฟฟ์ - สนาม
กีฬามิลเลนเนียม - อาคารท่ีทำการรัฐบาล -ปราสาทคาร์ดิฟฟ์ 

   

Mercure Cardiff North Hotel, 
CARDIFF ระดับ 3 ดาว หรือระดับ
เทียบเท่า  

4 
เมืองออกซ์ฟอร์ด – มหาวิทยาลัยออกซ์ฟอร์ด – วิทยาลัยไครสต์เชิร์ช – มหาวิหารไครสต์
เชิร์ช – หมู่บ้านไบบูลรี่ – เมืองบาธ – มหาวิหารบาธ – โรงอาบน้ำโรมันโบราณ    

Hotel Holiday Inn Express Bristol 
City Centre, BRISTOL ระดับ 3 ดาว 
หรือระดับเทียบเท่า   

5 
เมืองซาลิสบัวรี่ – อนุสาวรีย์เสาหินสโตนเฮ้นจ์ - เมืองลอนดอน – พระราชวังบัคกิ้งแฮม – 
จัตุรัสทราฟัลก้าร์ – จัตุรัสรัฐสภา – พระราชวังเวสท์มินส์เตอร์ – หอนาฬิกาบิ๊กเบน    

Holiday Inn Express London West 
ระดับ 3 ดาวหรือระดับเทียบเท่า  

6 เมืองลอนดอน – อิสระท่องเท่ียว หรือ พักผ่อน ท่ีเมืองลอนดอน ตามอัธยาศัย แบบเต็มวัน    
Holiday Inn Express London West 
ระดับ 3 ดาวหรือระดับเทียบเท่า  

7 เมืองลอนดอน - สนามบินลอนดอนฮีทโธรว์ - สนามบินสิงคโปร์ชางงี         

8 สนามบินสุวรรณภูมิ     
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วันเดินทาง 
ราคาทัวร์/ท่าน 

พักห้องละ 2-3 ท่าน 
ราคาทัวร์เด็ก/ท่าน 
(อายุไม่เกิน 12 ปี) 

ราคาทัวร์ไม่รวม 
ตั๋วเคร่ืองบิน 

ราคา 
ห้องพักเดี่ยว 

17 – 24 กันยายน 2566 81,990 81,990 61,990 13,000 

21 – 28 ตลุาคม 2566 83,990 83,990 63,990 13,000 

18 – 25 พฤศจกิายน 2566 79,990 79,990 59,990 13,000 

23 – 30 ธันวาคม 2566 89,990 89,990 69,990 13,000 

30 ธ.ค.66 – 06 ม.ค. 67 89,990 89,990 69,990 13,000 

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

อัตรานี้ ยังไม่รวมค่าทิปคนขับรถ มัคคุเทศก์ท้องถิ่น และ หัวหน้าทัวร์ ท่านละ 2,500 บาท 
ราคาทวัรข์า้งตน้ไม่รวมค่าวซีา่ประเทศองักฤษ (ยื่นแบบปกต)ิ ราคาประมาณ 6,000 บาท (ราคาอาจเปลีย่นแปลงตามค่าเงนิในแต่ละวนั) 

การยื่นวซี่าแบบปกตขิองประเทศองักฤษใชเวลาในการพจิารณาประมาณ 30-60 วนัท าการ 
ราคาทวัรข์า้งตน้ไม่รวมค่าวซี่าประเทศองักฤษ (ยื่นวซี่าแบบด่วน) ใชเ้วลาในการพจิารณา 5-10 วนัท าการ ราคาประมาณ 11,xxx บาท  

(ราคาอาจมกีารเปลีย่นแปลงตามค่าเงนิในแต่ละวนั) โดยเจา้หน้าทีข่องบรษิทัฯ อ านวยความสะดวกในการยื่น และใหค้ าแนะน าแก่ท่าน 
ส าคญัโปรดอ่าน 

1. กรุณาท าการจองล่วงหน้าก่อนเดินทางอย่างน้อย 30 วนั พร้อมช าระเงินมดัจ าและค่าวีซ่า  ท่านละ 26,000 บาท ภายใน 1 วนั
หลงัจากวนัจอง และช าระส่วนทีเ่หลอื 30 วนั ก่อนการเดนิทาง กรณีวนัเดนิทางน้อยกว่า 21 วนั ต้องช าระค่าทวัร์เตม็จ านวน 100% 
เท่านัน้ 

2. อตัราค่าบรกิารนี้ จ าเป็นต้องมผีูเ้ดนิทาง จ านวน 10 ท่าน ขึ้นไป ในแต่ละคณะ กรณีที่มผีู้เดนิทางไม่ถึงตามจ านวนที่ก าหนด ทาง
บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเลื่อนการเดนิทาง หรอืเปลี่ยนแปลงอตัราค่าบรกิาร (ปรบัราคาเพิม่ขึน้ เพื่อใหค้ณะไดอ้อกเดนิทาง ตาม
ความตอ้งการ) 

3. ท่านทีต่้องออกบตัรโดยสารภายในประเทศ (ตัว๋เครื่องบนิ, รถทวัร์, รถไฟ) กรุณาสอบถามทีเ่จา้หน้าทีทุ่กครัง้ก่อนท าการออกบตัร
โดยสาร เนื่องจากสายการบนิอาจมกีารปรบัเปลี่ยนไฟล์ท หรอื เวลาบนิ โดยไม่แจง้ใหท้ราบล่วงหน้า และการแนะน าจากเจา้หน้าที่
เป็นเพยีงการแนะน าเท่านัน้ 

4. นักท่องเทีย่วทีต่้องการเดนิทางโปรแกรมขา้งต้นควรท าการจอง และ ส่งเอกสารเพื่อขอวซี่าหมู่คณะก่อนเดนิทางอย่างน้อย 45 วนั 
วนัหยุดนักขตัฤกษ์ 60 วนั หากระยะเวลาน้อยกว่าทีร่ะบุไวข้า้งตน้ ขอสงวนสทิธิใ์นการขอวซี่าประเภทอื่นซึง่อาจมคี่าใชจ้่ายเพิม่ หรอื
มผีลต่อการพจิารณาวซี่าของท่าน 

โปรแกรมเดินทาง 8 วัน 5 คืน : โดยสายการบิน Singapore Airlines (SQ) 

      เท่ียวบินท่ี  เวลาออก             เวลาถึง       เท่ียวบินท่ี  เวลาออก             เวลาถึง 

      เท่ียวบินที ่  เวลาออก             เวลาถึง       เท่ียวบินท่ี  เวลาออก             เวลาถึง 

อัตราค่าบริการ 



 

Day1 สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบินสิงคโปร์ชางงี 
 

 

18.00 นัดหมายพร้อมกันท่ี สนามบินสุวรรณภูมิ ประเทศไทย โปรดสังเกตุป้าย เลทส์โกกรุ๊ป พบเจ้าหน้าท่ีคอยให้การต้อนรับพร้อมอำนวยความสะดวก
เช็คอินให้แก่ท่าน 

20.11 ออกเดินทางสู่ สนามบินสิงคโปร์ชางงี ประเทศสิงคโปร์ โดยสายการบิน Singapore Airlines เที่ยวบินท่ี SQ713 
              (บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง) ใช้เวลาในการเดินทาง ประมาณ 3 ช่ัวโมง 15 นาท ี

23.30    เดินทางถึง สนามบินสิงคโปร์ชางงี ประเทศสิงคโปร์ และรอต่อเครื่อง 

 

Day2 สนามบินสิงคโปร์ชางงี – สนามบินแมนเชสเตอร์ – เมืองแมนเชสเตอร์ – สนามฟุตบอลโอลด์ แทรฟฟอร์ด – วิหารแมนเชสเตอร์ – 
เมืองลิเวอร์พูล – สนามฟุตบอล แอนฟิลด์ – เดอะ ทรี เกรซ 

 

 
02.25  นำท่านออกเดินทางสู่ สนามบนิแมนเชสเตอร์ เมืองแมนเชสเตอร ์ประเทศอังกฤษ โดยสายการบิน Singapore Airlines เที่ยวบินท่ี SQ302 

(บริการอาหาร และเครื่องดื่มบนเครื่อง) ใช้เวลาในการเดินทาง ประมาณ 9 ช่ัวโมง 15 นาท ี
   
09.10       เดินทางถึง สนามบินแมนเชสเตอร์ ประเทศอังกฤษ ผ่านการตรวจคนเข้าเมืองรับสัมภาระผ่านจุดคัดกรองตามระเบียบของสนามบิน 

นำท่านเดินทางสู่ เมืองแมนเชสเตอร์ (Manchester) ตั้งอยู่ทางตอนเหนือของประเทศอังกฤษ จัดเป็นเมืองใหญ่และมีประชากรมากอันดับสอง
รองจากลอนดอน เมืองนี้เจริญรุ่งเรืองจากการผลิตสิ่งทอในช่วงการปฏิวัติอุตสาหกรรม ทำให้แมนเชสเตอร์เป็นเมืองอุตสาหกรรมแห่งแรกของโลก 
 
นำท่านถ่ายรูปเป็นที่ระลึก กับ สนามฟุตบอลโอลด์ แทรฟฟอร์ด (Old Trafford Stadium) ของสโมสร แมนยูฯ ท่ีจัดว่าร่ำรวยท่ีสุดในโลก เป็น
สนามที่ใหญ่เป็นอันดับ 2 ของประเทศอังกฤษ สามารถรองรับแฟนบอลได้มากถึง 76 ,212 คน เป็นรองจากสนามเวมบลีย์ สเตเดียม (Wembley 
Stadium) สนามฟุตบอลของทีมชาติอังกฤษเพียงแห่งเดียว และใหญ่เป็นอันดับที่ 11 ของยุโรปนอกจากนั้นยังเป็น 1 ใน 2 สนามในอังกฤษท่ี ยูฟ่า 
รับรองเป็นสนาม 5 ดาว ที่รวบรวมประวัติความเป็นมาตั้งแต่เริ่มก่อตั้งสโมสร และ ยังมีสิ่งของถ้วยรางวัลต่างๆ จัดแสดงโชว์อยู่ด้วย จากนั้นอิสระ
ให้ท่านเลือกซื้อของที่ระลึกของทีมที่ท่านช่ืนชอบมากมายสำหรับแฟนบอล ** ยังไม่รวมค่าบัตรเข้าชมภายในสนามฟุตบอล และส่วนของพิพิธภัณฑ์ ซ่ึง
บริเวณนี้ อาจไม่สามารถเข้าชมได้ เนื่องจาก เช่น วันที่มีการแข่งขัน วันที่มีการเตรียมความพร้อมก่อนการแข่งขัน หรือ เหตุผลใด เหตุ ผลหนึ่งก็ตามซึ่งอาจ
นอกเหนือการควบคุมของบริษัท และ ไม่สามารถทราบล่วงหน้าได้ ค่าบัตรเข้าชม ท่านละ ประมาณ 20 ปอนด์ หรือ คำนวน เป็นเงินไทย ท่านละ ประมาณ 
860 บาท ขึ้นอยู่กับประเภทของบัตร และ จำเป็นต้องตรวจสอบรอบ ท่ีว่างอีกครั้ง โดยทั้งนี้ คณะทัวร์จำเป็นต้องดำเนินไปตามระบุท้ังหมด ** 



นำท่าน ถ่ายรูปเป็นที่ระลึก กับ วิหารแมนเชสเตอร์ (Manchester Cathedral) สร้างขึ้นมาตั้งแต่ปี ค.ศ. 1215 โดยบารอนโรเบิร์ต เกรสเล็ต 
เจ้าของคฤหาสน์แมนเชสเตอร์ สั่งให้สร้างขึ้นมาข้างกับท่ีพักของเขา เพื่อใช้เป็นโบสถ์ประจำเขตศาสนาของเมืองแมนเชสเตอร์ ก่อนท่ีจะผ่านวันเวลา
และได้รับความเสียหายในสงครามโลกครั้งที่ 2 และได้มีการบูรณะขึ้น จึ งเป็นสถาปัตยกรรมแบบยุคกลางของประเทศอังกฤษที่งดงาม และมีการ
ตกแต่งด้วยงานไม้แกะสลักแบบเมืองเหนือของประเทศอังกฤษ เมื่อในปี ค.ศ. 1996 ได้ถูกลอบวางระเบิด ทำให้ต้องมีการบูรณะใหม่อีกครั้ง แต่
ปัจจุบันนั้นก็กลับมาสวยงามดั่งเดิมและใช้ประกอบพิธีกรรมทางศาสนารวมทั้งเป็นส่วนหนึ่งของ Church of  

 
เท่ียง        รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารท้องถิ่น 
 

นำท่านเดินทางสู่ เมืองลิเวอร์พูล (Liverpool) (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 50 นาที) 
เมืองถิ่นกำเนิดวงเดอะบีทเทิล (The Beatles) ความรุ่งเรืองของลิเวอร์พูล มาจากการ
เป็นเมืองท่าในคริสต์ศตวรรษท่ี 18 การติดต่อค้าขาย ยิ่งทำให้เศรษฐกิจเติบโตมากยิ่งข้ึน 
ภายในต้นคริสต์ศตวรรษท่ี 19 กว่า 40% ของการค้าขายในโลกต้องผ่านเมืองท่า เมืองลิ
เวอร์พูล ได้รับการขึ้นทะเบียนให้เป็นมรดกโลกโดย ยูเนสโก เมื่อปี ค.ศ. 2004 
นำท่าน ถ่ายรูปเป็นที่ระลึก กับ สนามฟุตบอล แอนฟิลด์ (Anfield Stadium) สนาม
เหย้าของทีมสโมสรลิเวอร์พูล ยอดทีมแห่งถิ่นเมอร์ซี่ไซด์ พร้อมเลือกซื้อสินค้าของที่
ระลึกจากทีมหงส์แดง ** ยังไม่รวมค่าบัตรเข้าชมภายในสนามฟุตบอล พิพิธภัณฑ์ ซ่ึงบริเวณ
น้ี เนื่องจาก เช่น วันท่ีมีการแข่งขัน วันท่ีมีการเตรียมความพร้อมก่อนการแข่งขัน หรือ เหตุผล
ใด ซึ่งอาจนอกเหนือการควบคุมของบริษัท และ ไม่สามารถทราบล่วงหน้าได้ ค่าบัตรเข้าชม 
ท่านละ ประมาณ 20 ปอนด์ ขึ้นอยู่กับประเภทของบัตร และ จำเป็นต้องจองก่อนล่วงหน้า 
เพราะอาจจำกัดจำนวนผู้เข้าชมในแต่ละวัน คณะทัวร์จำเป็นต้องดำเนินไปตามระบุท้ังหมด ** 
นำท่าน ผ่านชม เดอะ ทรี เกรซ (The Three Graces) อาคารเก่าแก่ 3 หลัง สัญลักษณ์ของเมืองลิเวอร์พูล ซ้ายมือสุด คือ ที่ทำการของการ
ท่าเรือลิเวอร์พูล (Port of Liverpool Building) อาคารกลาง คือ อาคารของบริษัทเดินเรือคูนาร์ด (Cunard Building) ส่วนขวามือสุด คือ 
อาคารสำนักงาน สร้างด้วยคอนกรีตแบบหลายชั้นอาคารแรกที่สร้างในประเทศอังกฤษ (Royal Liver Building) นำท่านเดินทางสู่ ย่านอัลเบิร์ต ด็
อกค์ (Albert Dock) หรือ ท่าเรืออัลเบิร์ต ด็อกซ์ (Albert Dock Port) เป็นช่ือของย่านตึกอิฐแดงเก่าแก่สวยงาม อาคารเหล่านี้เป็นอาคารเก่าแก่ที่
ก่อสร้างด้วยอิฐปูนแห่งแรกๆในประเทศอังกฤษ โดยเปิดใช้งานโดยเจ้าชายอัลเบิร์ต ในปี ค.ศ. 1846 เพื่อใช้เป็นท่าเรือและโกดังขนถ่ายสินค้า 
หลังจากท่ีปิดทำการจากการเป็นท่าเรือ ก็ได้รับการปรับปรุงใหม่จนกลายเป็นสถานท่ีท่องเที่ยวสำคัญในเมืองลิเวอร์พูล 

ค่ำ           รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารท้องถิ่น 
ที่พัก         Hotel Ibis Liverpool Centre Albert Dock, LIVERPOOL ระดับ 3 ดาว หรือระดับเทียบเท่า (**โรงแรมที่นำเสนอเป็นการนำเสนอเบื้องต้น

เท่านั้น ชื่อโรงแรมที่พักทางบริษัทจะทำการแจ้ง 3 - 5 วันก่อนการเดินทาง เนื่องจากโรงแรมมีจำนวนจำกัด หากเต็มทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไป
นอนเมืองใกล้เคียงแทน**) 



 

Day3 เมืองสแตรทฟอร์ด อัพพอนเอวอน – บ้านของวิลเลี่ยม เช็คสเปียร์ – โบสถ์โฮลี่ – เมืองกลอสเตอร์ – อาสนวิหารกลอสเตอร์ – เมือง
คาร์ดิฟฟ์ - ศาลาว่าการคาร์ดิฟฟ์ - สวนสาธารณะคาร์ดิฟฟ์ - สนามกีฬามิลเลนเนียม - อาคารที่ทำการรัฐบาล -ปราสาทคาร์ดิฟฟ์  

 
เช้า          บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
               นำท่านเดินทางสู่ เมืองสแตรทฟอร์ด อัพพอน เอวอน (Stratford Upon Avon) (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ช่ัวโมง 30 นาที) เป็นเมืองสำคัญ

ด้านวรรณกรรมของ ประเทศอังกฤษ (England) ที่ตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำเอวอน เป็นบ้านเกิดของวิลเลี่ยม เช็คสเปียร์ (William Shakespeare)  
               นำท่าน ถ่ายรูปเป็นที่ระลึก กับ บ้านของวิลเลี่ยม เช็คสเปียร์ (Nash’s House / William Shakespeare House) สัมผัสชีวิตความเป็นอยู่

ของกวีเอกในอดีต ผ่านชม โบสถ์โฮลี่ (Holy Trinity Church) โบสถ์เก่าแก่ตั้งอยู่ริมแม่น้ำเอวอนอันเงียบสงบและสถานที่ในประวัติศาสตร์ที่
เกี่ยวข้องกับกวีเอกผู้นี้  

               นำท่านเดินทางสู่ เมืองกลอสเตอร์ (Gloucester) (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง) ตั้งอยู่ทางติดกับชายแดนของประเทศเวลส์ เมืองกลอส
เตอร์ก่อตั้งเมื่อปี ค.ศ. 48 โดยจักรวรรดิโรมัน  

 
เท่ียง        รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารจีน 
 
               นำท่านถ่ายรูปกับ อาสนวิหารกลอสเตอร์ (Gloucester Cathedral) เพื่อตามรอยนวนิยาย

ช่ือดังระดับโลก แฮร์รี่ พอตเตอร์ (Harry Potter) ภายในวิหารแห่งน้ีถูกเลือกให้เป็นฉากสำคัญ
ในภาพยนตร์ ภาค 1 , 2 และ 6 โดยจุดที่ใช้ถ่ายทำคือบริเวณทางเดินภายในรอบของวิหาร ** 
อาสนวิหารกลอสเตอร์ อาจไม่สามารถเข้าชมได้ เช่น วันที่มีการจัดพิธีกรรมต่างๆทางศาสนา หรือ 
เหตุผลใดซึ่งนอกเหนือการควบคุมของบริษัท และ ไม่สามารถทราบล่วงหน้าได้ ทางบริษัทขอสงวน
สิทธิ์ไม่สามารถคืนค่าใช้จ่ายให้กับท่านได้ทุกกรณี เนื่องจากเป็นการชำระล่วงหน้ากับผู้แทนเรียบรอ้ย
แล้วท้ังหมด ท้ังนี้ทางบริษัทคำนึงถึงประโยชน์ของลูกค้า เป็นสำคัญ ** 

               
  นำท่านเดินทางสู่ เมืองคาร์ดิฟฟ์ (Cardiff) (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง 15 นาที) 

เมืองหลวงของ ประเทศเวลส์ (Wales) คำว่า ราชรัฐเวลส์ ยังคงเป็นที่นิยมใช้ และถึงแม้ว่า
เจ้าชายแห่งเวลส์จะไม่มบีทบาททางการเมืองตั้งแตป่ี ค.ศ. มาที่เมืองคาร์ดิฟฟ์ ในปี พ.ศ. 2498  

               นำท่าน ผ่านชม ศาลาว่าการเมืองคาร์ดิฟฟ์ (Cardiff City Hall), สวนสาธารณะคาร์ดฟิฟ์ 
(Park of Cardiff), สนามกีฬามิลเลนเนียม (Millennium Stadium), อาคารที่ทำการ
ของรัฐบาล (Government Officer Building) และ ปราสาทคาร์ดิฟฟ์ (Cardiff Castle) 

 
ค่ำ           รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารท้องถิ่น 



ที่พัก        Mercure Cardiff North Hotel, CARDIFF ระดับ 3 ดาว หรือระดับเทียบเท่า (**โรงแรมที่นำเสนอเป็นการนำเสนอเบื้องตน้เท่านั้น ช่ือโรงแรมที่
พักทางบริษัทจะทำการแจ้ง 3 - 5 วันก่อนการเดินทาง เนื่องจากโรงแรมมีจำนวนจำกัด หากเต็มทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไปนอนเมืองใกลเ้คียง
แทน**) 

 
Day4    เมืองออกซ์ฟอร์ด – มหาวิทยาลัยออกซ์ฟอร์ด – วิทยาลัยไครสต์เชิร์ช – มหาวิหารไครสต์เชิร์ช 
– หมู่บ้านไบบูลรี่ – เมืองบาธ – มหาวิหารบาธ – โรงอาบน้ำโรมันโบราณ   

เช้า          บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
นำท่านเดินทางสู่ เมืองออกซ์ฟอร์ด (Oxford) (ใช้เวลาในการเดินทางประมาณ 30 นาที) เป็นเมืองที่เป็นท่ีรู้จักกัน
ในนามเมืองแห่งมหาวิทยาลัย ของอังกฤษ ซึ่งชื ่อเมืองตั้งตาม มหาวิทยาลัยระดับโลกที่รู ้จักกันในนามของ
มหาวิทยาลัยออกซ์ฟอร์ด (Oxford University) นําท่านถ่ายรูปเป็นที ่ระลึก กับ มหาวิทยาลัยออกซ์ฟอร์ด 
(Oxford University) เป็นมหาวิทยาลัยเก่าแก่ที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาแม่ในการเรียนการสอน โดยเปิดสอน
มานานนับ 900 สถาบันแห่งนี้  ชื ่อเสียงทางด้านการศึกษา , งานวิจัย , การค้นพบสิ่งใหม่ๆ และการประสบ
ความสำเร็จของศิษย์เก่าที่สร้างชื่อเสียง ทำให้ผู้คนทั้งโลกต่างยกย่องให้เป็นมหาวิทยาลัยที่ ใฝ่ฝันที่จะมาเรียนที่
มหาวิทยาลัยแห่งนี้ นําท่านถ่ายรูปเป็นที่ระลึก กับ วิทยาลัยไครสต์เชิร์ช (Christ Church College) หรือ ไค
รสต์เชิร์ชคอลเลจ (Christ Church College) วิทยาลัยที่ใหญ่และงามสง่าที่สุดของเมืองอ็อกซ์ฟอร์ด มีชื่อเรียกกัน

ง่ายๆว่า เดอะเฮ้าส์ (The House) ก่อตั้งในปี 1525 โดยพระคาร์นัลวูลซีย์ คนเดียวกับผู้ที่สร้างแฮมป์ตันคอร์ดใน
เมืองลอนดอน ก่อนท่ีพระเจ้าเฮนรีที่ 8 จะเปลี่ยนช่ืนมาเป็นไครสต์เชิร์ช  นําท่านถ่ายรูปเป็นที่ระลึก กับ มหาวิหาร
ไครสต์เชิร์ช (Christ Church Cathedral) เป็นอาคารที่สร้างด้วยหินสีทองและเป็นสถาปัตยกรรมที่สวยงามน่า
ประทับใจท่ีสุดของประเทศอังกฤษ สร้างขึ้นในสมัยพระเจ้าเฮนรี่ที่ 8 เป็นมหาวิหารที่มียอดแหลมสูง 43 เมตร 
เท่ียง         รับประทานอาหารเที่ย ณ ภัตตาคารอาหารท้องถิ่น 
นำท่านเดินทางสู่ หมู่บ้านไบบูลร่ี (Bibury Village) (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 30 นาที) เป็นหมู่บ้านเล็กๆตั้งอยู่ใน

แคว้นกลอสเตอร์เชอร์ จัดว่าเป็น หมู่บ้านที่สวยที่สุด ในประเทศอังกฤษ (The Most Beautiful Village in England) เป็นหมู่บ้านน่ารัก มี
ลักษณะบ้านที่เป็น 
 
กระท่อมเก่าแก่ เรียกว่าเป็นแบบฉบับบ้านของประเทศอังกฤษโดยแท้ สร้างขึ้นเมื่อศตวรรษที่ 17-18  มีแม่น้ำสายเล็กๆชื่อว่าแม่น้ำโคน (Coln 
River) ซึ่งมีน้ำใสไหลผ่านหมู่บ้าน โดยบ้านแต่ละหลังจะตกแต่งหน้าบ้านด้วยสวนดอกไม้แบบอังกฤษตามฤดูกาล  
นำท่านเดินทางสู่ เมืองบาธ (Bath) (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1.30 ช่ัวโมง) 
นำท่านถ่ายรูปเป็นที่ระลึก กับ มหาวิหารบาธ (Bath Abbey) และ บริเวณด้านหน้าของ โรงอาบน้ำโรมันโบราณ (Roman Baths) ถือเป็นโรง
อาบน้ำโรมันขนาดใหญ่ในสมัยโบราณที่ได้รับการอนุรักษ์และดูแลเป็นอย่างดี ภายในแบ่งออกหลักๆ 4 โซน  ซึ่งแหล่งน้ำแร่แห่งนี้ถูกค้นพบตั้งแต่
สมัยชาวโรมันบุกเข้ามายึดเกาะอังกฤษ เป็น 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ทางธรรมชาติของทางตะวันตกอีกด้วย ** ยังไม่รวมค่าบัตรเข้าชมสำหรับเด็ก ท่าน



ละ ประมาณ 20 ปอนด์ หรือ คำนวณเป็นเงินไทย ท่านละ ประมาณ 900 บาท / ผู้ใหญ่ ท่านละ ประมาณ 27.5 ปอนด์ ขึ้นอยู่กับประเภทของบัตร และ 
จำเป็นต้องจองก่อนล่วงหน้า เพราะอาจจำกัดจำนวนผู้เข้าชมในแต่ละวันได้ ** 
 

ค่ำ           รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารท้องถิ่น 
ที่พัก         Hotel Holiday Inn Express Bristol City Centre, BRISTOL ระดับ 3 ดาว หรือระดับเทียบเท่า (**โรงแรมที่นำเสนอเป็นการนำเสนอเบื้องต้น

เท่านั้น ช่ือโรงแรมที่พักทางบริษัทจะทำการแจ้ง 3 - 5 วันก่อนการเดินทาง เนื่องจากโรงแรมมีจำนวนจำกัด หากเตม็ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไป
นอนเมืองใกล้เคียงแทน**) 

 

Day5 เมืองซาลิสบัวรี่ – อนุสาวรีย์เสาหินสโตนเฮ้นจ์ - เมืองลอนดอน – พระราชวังบัคกิ้ง
แฮม – จัตุรัสทราฟัลก้าร์ – จัตุรัสรัฐสภา – พระราชวังเวสท์มินส์เตอร์ – หอนาฬิกาบิ๊กเบน 

เช้า          บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
นำท่านเดินทางสู่ เมืองซาลิสบัวรี ่ (Salisbury) (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชั ่วโมง) 
ประเทศอังกฤษ เป็นที่ตั้งของอนุสาวรีย์อันลึกลับ เสาหินสโตนเฮ้นจ์ นำท่านเข้าชม ในรั้ว
อาณาเขตที่ตั้งของ อนุสาวรีย์เสาหินสโตนเฮ้นจ์ (Stonehenge) มีอายุกว่า 5,000 ปี เป็น
กลุ่มแท่งหินขนาดใหญ่ตั้งอยู่กลางทุ่งราบกว้างใหญ่ ตัวอนุสรณ์สถานประกอบด้วยแท่งหิน
ขนาดยักษ์ 112 ก้อน ตั้งเรียงกันเป็นวงกลมซ้อนกัน 3 วง นักโบราณคดีเช่ือว่ากลุ่มกองหิน
นี้ถูกสร้างขึ้นจากที่ไหนสักแห่งเมื่อประมาณ 3000 - 2000 ปีก่อนคริสตกาล แท่งหินที่มี
น้ำหนักกว่า 30 ตัน ดังนั้นจึงสันนิษฐานว่าผู้สร้างต้องทำการชักลากแท่งหินยักษ์ทั้งหมดมา
จากที่อื่น ซึ่งคาดว่าน่าจะมาจาก "ทุ่งมาร์ลโบโร" ที่อยู่ไกลออกไป 40 กิโลเมตร ที่นี้ได้รับ
การขึ้นทะเบียนให้เป็นมรดกโลกโดยองค์การ ยูเนสโก เมื่อปี ค.ศ. 1986 
นำท่านเดินทางสู่ เมืองลอนดอน (London) (ใช้เวลาในการเดินทางประมาณ 30 นาที) 

เท่ียง        รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารท้องถิ่น 
นำท่านเดินทางสู่ เมืองลอนดอน (London) (ใช้เวลาในการเดินทางประมาณ 30 นาที) 
 
 
นำท่านถ่ายรูปเป็นที่ระลึก กับ พระราชวังบัคกิ้งแฮม (Buckingham Palace) เดิมชื ่อ คฤหาสน์บักกิ ้งแฮม (Buckingham House) เป็น
พระราชวังที่เป็นท่ีประทับเป็นทางการของราชวงศ์อังกฤษ เป็นสถานท่ี ท่ีใช้สำหรับการเลี้ยงรับรองของรัฐและยังเป็นสิ่งดึงดูดนักท่องเที่ยวสำคัญที่
หนึ่งของเมืองลอนดอน เป็นที่รวมพลังใจทั้งในการฉลองและในยามคับขันของชาวอังกฤษ พระราชวังบักก้ิงแฮมกลายมาเป็นพระราชฐานที่ประทับ
อย่างเป็นทางการของราชวงศ์อังกฤษเมื่อสมเด็จพระราชินีนาถวิกตอเรียขึ้นครองราชย์เมื่อปี ค.ศ. 1837 นำท่านเดินทางสู่ จัตุรัสทราฟัลก้าร์ 
(Trafalgar Square) จตุรัสกลางเมืองที่รายล้อมไปด้วยอาคารราชการสำคัญของเมืองลอนดอน นำท่านถ่ายรูปเป็นที่ระลึก กับ จัตุรัสรัฐสภา 
(Parliament Square) และ พระราชวังเวสท์ม ินส ์ เตอร ์ (Westminster Palace) หร ือ ตึกร ัฐสภาเวสต์ม ินสเตอร ์ (Houses of 



Parliament) เป็นสถานที่ที่สภาสองสภาของรัฐสภาแห่งสหราชอาณาจักร (สภาขุนนาง และสภาสามัญชน) ใช้ประชุม พระราชวังตั้งอยู่บนฝั่ง
เหนือของแม่น้ำเทมส์ในนครเวสต์มินสเตอร์ของเมืองลอนดอน พระราชวังเวสต์มินสเตอร์ สร้างในปี ค.ศ. 1016 มีห้องทั้งหมดด้วยกันประมาณ 
1,100 ห้อง, 100 บันได และ ระเบียงยาวรวมทั้งหมดประมาณ 4.8 กิโลเมตร ตัวสิ่งก่อสร้างส่วนใหญ่สร้างในคริสต์ศตวรรษที่ 19 เวสต์มินสเตอร์ 
ได้รับการขึ้นทะเบียนให้เป็นมรดกโลกโดยองค์การสหประชาชาติ หรือ ยูเนสโก เมื่อปี ค.ศ. 1987 และยังเป็นที่ตั้งของหอนาฬิกา หอนาฬิกา
บิ๊กเบน (Big Ben / Elizabeth Tower) อันเป็นสัญลักษณ์ของประเทศอังกฤษ ที่มีความสูง 320 ฟุต ตีบอกเวลาทุกหนึ่งชั่วโมง เป็นนาฬกิาที่มี
หน้าปัดใหญ่ที่สุดในโลก 
 

ค่ำ           รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารท้องถิ่น พิเศษ เมนู Fish & Chips 
ที่พัก        Holiday Inn Express London West ระดับ 3 ดาว หรือระดบัเทียบเท่า (**โรงแรมที่นำเสนอเป็นการนำเสนอเบื้องต้นเท่านั้น ช่ือโรงแรมที่พัก

ทางบริษัทจะทำการแจ้ง 3 - 5 วันก่อนการเดินทาง เนื่องจากโรงแรมมีจำนวนจำกัด หากเตม็ทางบริษทัขอสงวนสิทธิ์ไปนอนเมืองใกล้เคยีงแทน**) 

 
Day6 เมืองลอนดอน – อิสระท่องเที่ยว หรือ พักผ่อน ที่เมืองลอนดอน ตามอัธยาศัย แบบเต็มวัน (ไม่มีรถให้บริการและไม่มีหัวหน้าทัวร์นำ

เที่ยว หัวหน้าทัวร์ให้คำแนะนำในการท่องเที่ยวแก่ท่าน) 

เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
อิสระท่องเที่ยว หรือ พักผ่อน ที่เมืองลอนดอน ตามอัธยาศัย แบบเต็มวัน (ไม่มีบริการรถโค้ช) หัวหน้าทัวร์แนะนำวิธีการเดินทางเบื้องต้น ทั้งนี้
ท่านควรเตรียมความพร้อม วางแผนการเดินทางล่วงหน้าก่อนถึงวันเดินทาง เพื่อประโยชน์สูงสุดของท่าน 

แนะนำสถานที่ท่องเท่ียว 
- ทดลองใช้ระบบขนส่งสาธารณะของชาวเมืองลอนดอน โดยรถไฟใต้ดิน หรือทูป (Tube) เที่ยวชมเมือง และวิถีชีวิตของชาวลอนดอนเนอร์ 
(Londoner) ** ค่าบัตรโดยสาร เริ่มต้น 15 ปอนด์ หรือ คำนวณเงินไทย ประมาณ 675 บาท (ชนิด One Day Pass) ขึ้นอยู่กับประเภทของบัตร ** 
- ทดลองนั่งรถเมล์ 2 ชั้น หรือลอนดอนแท็กซ่ี เพื่อเที่ยวชมเมืองและวิถีชีวิตของชาวลอนดอนเนอร์ (Londoner) ** ค่าบัตรโดยสาร เริ่มต้น 
ประมาณ 15 ปอนด์ หรือ คำนวณเป็นเงินไทย ประมาณ 675 บาท ขึ้นอยู่กับประเภทของแพ็คเกจ ** 
- ขึ้นชมความสวยงามของเมืองลอนดอน บน ชิงช้าสวรรค์ลอนดอน อาย (London Eye) หรือที่รู้จักในช่ือของ มิลเลเนียม วีล (Millennium 
Wheel) เป็นชิงช้าสวรรค์ทีสู่งที่สดุในทวีปยุโรป มีความสูง 135 เมตร ** ค่าบัตรเข้าชม ท่านละ 32.5 ปอนด์ หรือ คำนวณเงินไทย ท่านละ ประมาณ 
1462.5 บาท ขึ้นอยู่กับประเภทของบัตร และ จำเป็นต้องจองก่อนล่วงหน้า เพราะอาจจำกัดจำนวนผู้เข้าชมในแต่ละวันได้ ** 
 
 
 
 



- หอคอยแห่งกรงุลอนดอน (Tower of London) ปราสาทราชวัง คุก สถานท่ีเก็บสมบัติ สถานท่ีสำรวจทางประวัติศาสตร์ 
ทั้งหมดรวมอยู่ในสถานที่เดียวกันซึ่งก็คือหอคอยแห่งกรุงลอนดอนนี่เอง ภายในมีอาคารสำคัญๆ มากมายที่ White 

Tower หรือหอคอยสีขาว ที่สร้างขึ้นในปี 1078 ในรัชสมัยของวิลเลี่ยมผู้พิชิต นอกจากนี้ไม่ควรพลาดที่จะเข้าชม
พิพิธภัณฑ์ที่เก็บรักษาของมีค่าของราชวงศ์เอาไว้ ไม่ว่าจะเป็นมงกุฎเพชร ชุดอัศวินสมัยโบราณ รวมถึงการเข้าร่วมท

ริปกับ Yeoman Warders อดีตทหารรักษาพระองค์ ที่ผันตัวมาเป็นไกด์นำเที่ยว ** ค่าบัตรเข้าชม ท่านละ ประมาณ 32.9 
ปอนด์ หรือ คำนวณเป็นเงินไทย ท่านละ ประมาณ 1480.5 บาท ขึ้นอยู่กับประเภทของบัตร และ จำเป็นต้องจองก่อนล่วงหน้า เพราะอาจจำกัด

จำนวนผู้เข้าชมในแต่ละวันได้ ** 
- โรงถ่ายภาพยนตร์ แฮร์รี่ พอตเตอร์ (Warner Bros Studio Tour London : The Making of Harry Potter) 

แห่งค่าย Warner Bros ตั้งอยู่ทางตอนเหนือของเมืองลอนดอน Warner Bros จะซื้อที่นี่และตั้งโรงถ่ายภาพยนตร์
แฮร์รี่ พอตเตอร์มานานกว่าสิบปี และสุดท้ายที่นี่ก็กลายมาเป็นสถานที่ท่องเที่ยวซึ่งสาวกเหล่าพ่อมดแม่มดนอ้ยไม่

ควรพลาด ด้วย Warner Bros ยังคงเก็บรักษาหลายๆ ฉากที่โดดเด่นจากภาพยนตร์ รวมถึงของประกอบฉาก กระทั่ง
เสื้อผ้าและเครื่องแต่งกาย เพื่อให้แฟนๆ แฮร์รี่ พอตเตอร์ได้เข้ามาสัมผัสกับความมหัศจรรย์ และเก็บภาพความประทับใจลง

ในบันทึกความทรงจำไปตลอดกาล ** ค่าบัตรเข้าชม ท่านละ ประมาณ 49.95 ปอนด์ หรือ คำนวณเป็นเงินไทย ท่านละ ประมาณ 2,247.75 
บาท ขึ้นอยู่กับประเภทของบัตร และ จำเป็นต้องจองก่อนล่วงหน้า เพราะอาจจำกัดจำนวนผู้เข้าชมในแต่ละวันได้ ** 

- ช้อปปิ้งห้างสรรพสินค้าชั้นนำที่ ถนนออกซ์ฟอร์ด (Oxford Street) ที่มีห้างสรรพสินค้าใหญ่มากมายอย่าง 
Mark & Spencer, Primark, Selfridges, Next, Zara ฯลฯ หรือ ย่านไนซ์บริดจ์ (Knights Bridge) ซึ่งเป็นที่ตั้ง

ของ ห้างสรรพสินค้าชื ่อดังอย่าง ห้างฮาร์วีย์ นิโคล (Harvey Nicole) และ ห้างแฮร์รอดส์ (Harrods) ที ่ท่าน
สามารถเลือกซื้อสินค้าแฟช่ันช้ันนำจากท่ัวทุกมุมโลก รวมทั้งกระเป๋าแฮร์รอดส์ที่นิยมกันทั่วโลก 

** อิสระอาหารกลางวัน และ อาหารค่ำ เพ่ือสะดวกแก่การเดินทางท่องเท่ียว ** 
ที่พัก        Holiday Inn Express London West ระดับ 3 ดาว หรือระดบัเทียบเท่า (**โรงแรมที่นำเสนอเป็นการนำเสนอเบื้องต้นเท่านั้น ช่ือโรงแรมที่พัก

ทางบริษัทจะทำการแจ้ง 3 - 5 วันก่อนการเดินทาง เนื่องจากโรงแรมมีจำนวนจำกัด หากเตม็ทางบริษทัขอสงวนสิทธิ์ไปนอนเมืองใกล้เคยีงแทน**) 

 

Day7 เมืองลอนดอน – สนามบินลอนดอนฮีทโธรว์ – สนามบินสิงคโปร์ชางงี     

 
เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

 นำท่านเดินทางสู่ สนามบินลอนดอนฮีทโธรว์ ประเทศอังกฤษ (ใช้เวลาในการเดินทางประมาณ 30 นาที) 
 09.00  นำท่านเดินทางสู่ สนามบินสิงคโปร์ชางงี  ประเทศสิงคโปร์ โดยสายการบิน Singapore Airlines เที่ยวบินท่ี SQ317 
               (บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง) ใช้เวลาเดินทางประมาณ 13 ช่ัวโมง 30 นาที 
 

 
 



Day8 สนามบินสิงคโปร์ชางงี – สนามบินสุวรรณภูมิ – ประเทศไทย 

 

07.30      เดินทางถึง สนามบินชางงี ประเทศสิงคโปร์ 

09.30    นำท่านออกเดินทางสู่ สนามบนิสุวรรณภูมิ ประเทศไทย โดยสายการบิน Singapore Airlines เที่ยวบินท่ี SQ708 (บริการอาหารและเครื่องดื่ม   

บนเครื่อง) 

11.00    เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ ประเทศไทย โดยสวัสดิภาพ ... พร้อมความประทับใจ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 
 
 
 



 

 
 
 
 



 

 
 
 
 



 
 

 

 



 

 

 
 



 
 
 
 
 
 

 

  



 

 

 

 

 
 


