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ไฮไลทข์องโปรแกรมทวัร ์>>  

>> ชมหมู่บ้าน Bibury หมู่บ้านท่ีสวยท่ีสุดในประเทศองักฤษ 
>> ชม Giant’s Causeway หนึ่งในสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติท่ีอศัจรรย์ท่ีสุดของโลก 
>> ชม The Dark Hedge แนวถนนต้นไม้สุดลกึลบั  
>> ชม Edinburgh เมืองและปราสาทแสนสวยของสก๊อตแลนด์  
>> ชม Bourton On The Water และ Stratford – upon – Avon  2 หมู่บ้านสุดสวยขององักฤษ 
>> กลุ่มหินประหลาด Stonehege สถานที่ท่องเทีย่วอนัดับ 1 ในองักฤษ ได้รับ 
>> ชม Belfast  เมืองหลวงและเมืองท่ีใหญ่ท่ีสุดในไอร์แลนดเ์หนือ 
>> ชมพพิิธภณัฑเ์รือ  TiTanic 
>> ชม Dublin เมืองและปราสาทสุดสวยของไอร์แลนด์ 
>> ชม Tower of London  หอคอยแห่งลอนดอน  
>> ขึน้ชิงช้าสวรรค์  London Eye ชมวิวกรุงลอนดอน  
>> ชม Windsor Castle พระราชวังสุดสวย  
>> ชม Big Ben / Westminster  

>> ช้อปป้ิง Bicester Outlet Village / Oxford Street / Harrods  

 

พกัโรงแรมระดบั 4  ดาว     

   

พิเศษเมนู 

เป็ด FOUR SEASONS  / BURGER LOBSTER 

อาหารไทย / FISH&CHIPS /  

รวมค่าคนขบัรถในยุโรป/ 

รวมค่าพนักงานยกกระเป๋า 
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รายละเอยีดการเดนิทาง 

วนัแรก (1) สนามบินสุวรรณภูมิ    
17.30 น. คณะพร้อมกนัท่ีสนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4 เคาน์เตอร์ Q ประตู 8 สายการบินการ์ตาร์ แอร์เวย์ พบ

เจา้หนา้ท่ีบริษทัอ านวยความสะดวกในการเช็คอิน 
20.25 น. ออกเดินทางสู่โดฮา โดยสายการบินการ์ตาร์ แอร์เวย์ เท่ียวบินท่ี QR 833 
23.40 น เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติโดฮา (แวะพกัเปลีย่นเคร่ือง) 

วนัที่สอง (2)  โดฮา - เอดินเบิร์ก - ชมเมือง 
01.20 น. เดินทางสู่กรุงเอดินเบิร์ก โดยสายการบินการ์ตาร์ แอร์เวย์ เท่ียวบินท่ี QR 221 
07.20 น. เดินทางถึงอากาศยานเอดินบะระ ประเทศสก๊อตแลนด์ หลงัผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและ

ศุลกากรแลว้ น าท่านออกเดินทางสู่  เมืองเอดินเบิร์ก หรือ เอดินเบอระ (Edinburgh) เมืองหลวง
และเมืองศูนยก์ลางวฒันธรรม แห่งความภาคภูมิใจของชาวสก๊อต เป็นเมืองศูนยก์ลางของประเทศส
ก๊อตแลนด์ ตั้งแต่ยคุศตวรรษท่ี 15 เจา้ของสมญานามกรุงเอเธนส์แห่งยโุรปเหนือ  เป็นเมืองท่ีเจริญ
มากท่ีสุดเมืองหน่ึงในสหราชอาณาจกัร มีศูนยก์ลางเมืองตั้งอยูร่อบ ๆ ปราสาทเอดินเบิร์ก  เมืองเอ
ดินเบิร์กนั้ นข้ึนช่ือว่าเป็นเมืองแห่งเทศกาลต่าง ๆ ตัวอย่างงานส าคัญท่ีถูกจัดข้ึนในเมืองเอดิน
เบิร์ก ไดแ้ก่ เทศกาลศิลปะนานาชาติ Fringe ภาพยนตร์ วิทยาศาสตร์ งานหนงัสือเด็ก เพลงแจ๊ส และ
เพลงพื้นบา้น ในช่วงเทศกาลเหล่าน้ี โดยเฉพาะช่วงเดือนสิงหาคมหรือช่วงหน้าร้อนของสหราช
อาณาจกัร เมืองเอดินเบิร์ก จะมีจดังานเทศกาลประจ าปีท่ีสามารถดึงดูดนกัท่องเท่ียวมาท่ีเมืองน้ีเป็น
จ านวนมาก จนท าให้เมืองน้ีติดอนัดบัเมืองท่ีมีนักท่องเท่ียวมากท่ีสุดเป็นอนัดบัสองของสหราช
อาณาจกัรรองจากลอนดอน  

 

https://www.google.co.th/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&ved=0CDcQFjAA&url=http%3A%2F%2Fth.wikipedia.org%2Fwiki%2F%25E0%25B8%2597%25E0%25B9%2588%25E0%25B8%25B2%25E0%25B8%25AD%25E0%25B8%25B2%25E0%25B8%2581%25E0%25B8%25B2%25E0%25B8%25A8%25E0%25B8%25A2%25E0%25B8%25B2%25E0%25B8%2599%25E0%25B8%2599%25E0%25B8%25B2%25E0%25B8%2599%25E0%25B8%25B2%25E0%25B8%258A%25E0%25B8%25B2%25E0%25B8%2595%25E0%25B8%25B4%25E0%25B8%25A1%25E0%25B8%25B1%25E0%25B8%25AA%25E0%25B8%2581%25E0%25B8%25B1%25E0%25B8%2595&ei=UUUkUtG6HY6gigeowYCYCQ&usg=AFQjCNEcDwGrSM80j1WCb-GAah6UtAE_PA&sig2=SMetsty2sVC1PYxNPFKS1w
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A5%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%94%E0%B8%AD%E0%B8%99
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น าท่านเขา้ชม ปราสาทแห่งเอดินเบอระ (EDINBURGH CASTLE) ท่ีสร้างตั้งแต่ช่วงศตวรรษท่ี 11 
เป็นตน้มา ตั้งเด่นเป็นสง่าอยูบ่นเนินเขา ซ่ึงนบัวา่เป็นโบราณสถานท่ีชาวสก็อตหวงแหนและให้
ความนิยมในการมาเท่ียวชมมากท่ีสุด ปัจจุบนัเป็นพิพิธภณัฑท่ี์เก็บและดูแล รักษาทรัพยส์มบติัของ
ราชวงศม์ากมาย อาทิ คฑาประจ าเมือง พระแสงดาบ มงกุฎ  น าท่านข้ึนชมวิวเมือง ณ บริเวณ 
Carlton Hill ใหท่้านถ่ายรูปเก็บบรรยากาศของเมือง เอดินเบิร์กตามอธัยาศยั แบบพาโนรามา  

 
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารจีน 

จากนั้นให้ท่านเดินเล่น ถนนรอแยลไมล์ (ROYAL MILE) พระราชวงัโฮล่ีรู๊ด, อนุสาวรียข์องท่าน
เซอร์ วอลเตอร์ สก๊อต, อาคารพิพิธภณัฑท่ี์สร้างใน สถาปัตยกรรมยคุคลาสสิค จนท าใหเ้อดินเบอระ
ไดรั้บการยกย่องว่าเป็นเอเธนส์แห่งยุโรปเหนือ ให้ทุกท่านอิสระตามอธัยาศยั จนกระทัง่ไดเ้วลา
พอสมควร 
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ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคารอาหารพ้ืนเมือง 
พกัท่ี:  TEN HILL PLACE HOTEL  หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว 

วนัที่สาม (3)       เอดนิเบิร์ก - สเตอร์ลิง - กลาสโกว์ 
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พกั 

จากนั้นน าทานเดินทางสู่ เมืองสเตอร์ลงิ (STIRLING) (ระยะทาง 60 กม. ใชเ้วลา 50 นาที ) เป็น
เมืองหลวงเก่าของสก็อตแลนด ์ซ่ึงตั้งอยูล่อ้มรอบปราสาทสเตอร์ลิง พื้นท่ีน้ีเป็นจุดเช่ือมระหวา่ง 
Highland และ Lowland ของสก็อตแลนด ์ท าใหเ้มืองสเตอร์ลิงในสมยัก่อนนั้นถูกใชเ้ป็นเมือง
ศูนยก์ลางทางการปกครอง การคา้ขาย และอ่ืนๆอีกจ านวนมาก และถูกเรียกว่า Market Town 
ปัจจุบนัเมืองสเตอร์ลิงกลายเป็นเมืองท่ีถือวา่เป็นศูนยก์ลางของรัฐบาลทอ้งถ่ิน, การศึกษา,การคา้ขาย 
และการอุตสาหกรรม รวมไปถึงบริษทัต่างๆ แหล่งชอ้บป้ิง ศูนยศิ์ลปะและสถานท่ีท่องเท่ียวต่างๆ
มากมาย ทางดา้นอุตสาหกรรม เมือง Stirling มีช่ือเสียงทางดา้นการผลิตโลหะเงิน โดยสกุลเงิน
ของสหราชอาณาจกัร หรือ ปอนดส์เตอร์ลิง ท่ีมีการใชม้าจนถึงทุกวนัน้ี คือ ช่ือท่ีถูกตั้งข้ึนตามโรง
กษาปณ์ในเมืองสเตอร์ลิงท่ีเป็นแห่งแรกในการผลิตเหรียญกษาปณ์โดยใชโ้ลหะเงิน  

 
จากนั้นน าท่าน เขา้ชมปราสาทสเตอร์ลงิ (Stirling Castle) ตั้งอยูบ่นเนินคาลเซิลฮิลล ์(Castle Hill) 
ซ่ึงเป็นเนินท่ีเกิดจากหินภูเขาไฟโบราณ และลอ้มรอบสามดา้นดว้ยผาสูงชนัท่ีท าให้เหมาะแก่การ
ป้องกนัตนเอง ต าแหน่งท่ีดีทางยทุธศาสตร์ท าใหท่ี้ตั้งของปราสาทมีความส าคญัมาตั้งแต่ยคุโบราณ 
ปราสาทสเตอร์ลิง เป็นปราสาทท่ีมีความโดดเด่นทางดา้นประวติัศาสตร์ และสถาปัตยกรรม ถือเป็น
ปราสาทท่ีมีขนาดใหญ่ท่ีสุด และส าคญัท่ีสุดปราสาทหน่ึงของสกอตแลนด ์ ปัจจุบนัมีผูม้าเยีย่มชม
ปราสาทถึงปีละ4 แสนคน ส่ิงก่อสร้างหลกัส่วนใหญ่สร้างมาตั้งแต่สมยัคริสตศ์ตวรรษท่ี 15 และ 16 
และยงัคงมีส่ิงก่อสร้างจากคริสตศ์ตวรรษท่ี 14 หลงเหลืออยูบ่า้ง บริเวณส่วนท่ีใชใ้นการป้องกนัดา้น
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นอก ทางดา้นตวัเมืองสร้างมาตั้งแต่คริสตศ์ตวรรษท่ี 18  พระมหากษตัริย ์และพระราชินีแห่งสก๊อต
แลนดห์ลายพระองคไ์ดรั้บการสวมมงกุฎท่ีสเตอร์ลิงแห่งน้ี รวมทั้งสมเด็จพระราชินีนาถแมร่ีท่ี 1 
แห่งสก๊อตแลนด ์ในปี ค.ศ.1543 อีกดว้ย ไดเ้วลาสมควร  จากนั้นน าท่าน แวะถ่ายภาพกบัอนุเสาวรีย์
วอลเลซ (Wallace Monument)  เป็นอนุสาวรียท่ี์สร้างข้ึนเพื่อเป็นเกียรติแก่  วิ ลเลียม วอลเลซ 
(William Wallace)  วีรบุรุษผูย้ิง่ใหญ่ของสกอตแลนด ์ผูน้ าการต่อตา้นการครอบครองสก๊อตแลนด์
โดยองักฤษ ระหวา่งสงครามอิสรภาพของสก๊อตแลนด ์ อนุเสาวรียว์อลเลซ ถูกสร้างข้ึนบนเนินเขา
แอบบีเครก (Abbey Craig) เนินเขาท่ีมีความสูงประมาณ 111 เมตร (364 ฟุต) ตั้งอยูท่างตอนเหนือ
ของเมืองสเตอร์ลิง และไดมี้การน าเร่ืองราวของอศัวินผูรั้กชาติชาวสก็อต “วิลเลียม วอลเลซ” มา
สร้างเป็นภาพยนตร์ดงัเร่ือง “BRAVE HEART” ท่ีน าแสดงโดย เมล ก๊ิบสัน  

 
จากนั้นอิสระท่านเดินเล่นยา่นเมืองเก่าตามอธัยาศยั 

 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%A2%E0%B9%8C%E0%B9%81%E0%B8%AB%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B8%81%E0%B8%AD%E0%B8%95%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%99%E0%B8%94%E0%B9%8C
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%A2%E0%B9%8C%E0%B9%81%E0%B8%AB%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B8%81%E0%B8%AD%E0%B8%95%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%99%E0%B8%94%E0%B9%8C
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กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพ้ืนเมือง 
น าท่านเดินทางสู่เมือง กลาสโกว์ (Glasgow) (ระยะทาง 55 กม. ใช้เวลา 50 นาที) เป็นเมืองท่ีใหญ่
ท่ีสุดของสก็อตแลนด์ ตั้ งอยู่บนแม่น ้ าไคลด์ ชาวกลาสโกว์ รู้จักกันในช่ือ กลาสวีเจียนส์ 
(Glaswegians) นอกจากน้ีกลาสวีเจียนส์ยงัเป็นช่ือส าเนียงท้องถ่ินอีกด้วย ซ่ึงนิยมเรียกกันว่า 
“Glasgow Patter” เมืองกลาสโกวน์ั้นถือเป็นเมืองใหญ่ในสหราชอาณาจกัรท่ีมีความเจริญรุ่งเรือง
และล ้ าหน้ามากท่ีสุดเมืองหน่ึงและมีการเจริญเติบโตท่ีรวดเร็วเน่ืองจากเป็นเมืองท่าใหญ่ของ
มหาสมุทรแอทแลนติก และปัจจุบนัยงัเป็นศุนยร์วมการคา้ของประเทศสก็อตแลนด์อีกดว้ย น าท่าน
ถ่ายรูปกบั มหาวิหารแห่งเมืองกลาสโกว์ (Glasgow Cathedral) สร้างข้ึนในศตวรรษท่ี 12 สร้างข้ึน
ตามแบบสถาปัตยกรรมโกธิค โดยมหาวิหารแห่งน้ีไดเ้ป็นสุสานฝังศพของนักบุญ Saint Mungo 
ท่านสามารถเดินเล่นชอ้ปป้ิง ณ ถนน Buchanan Street สถานท่ีแห่งการจบัจ่าย หรือการนัดพบของ
คนเมือง ถนนสายน้ีจะเป็นถนนท่ีมีผูค้นพลุกพล่านมาก คุณสามารถเดินชมอาคารบา้นเรือนท่ียงัคง
อนุรักษค์วามเก่าแก่ และสถาปัตยกรรมแบบดั้งเดิมไวเ้ป็นอยา่งดี  

 
จากนั้นเชิญท่านอิสระเดินเล่น ณ  จัตุรัสจอร์จ (George Square ) หัวใจส าคญัของใจกลางเมือง
วิคตอเรียท่ีมีคุณค่าทางประวติัศาสตร์ของเมืองกลาสโกว ์ตั้งอยูบ่นจตุัรัสจอร์จท่ีประดบัประดาดว้ย
ดอกไมป้ระดบัดว้ยรูปป้ัน 12 รูปป้ันท่ีมีช่ือเสียงของเมือง ไดแ้ก่ Robbie Burns, Walter Scott และ 
Queen Victoria ดา้นตะวนัออกของจตัุรัสถูกครอบง าดว้ย Town Hall และหอคอย 230 ฟุตในปีพ. ศ. 
2433 ขณะท่ี Merchants 'House เป็นส านักงานใหญ่ของหอการค้าท่ี เก่าแก่ท่ี สุดของสหราช
อาณาจกัรก่อตั้งเม่ือปีพศ. 1605 ทางตอนใตข้องจอร์จสแควร์ คลงัสินคา้ศตวรรษท่ี 19 เป็นส่วนหน่ึง
ของ เขต Merchant City อันทันสมัยของเมือง ท่ีพร้อมกับศูนยอิ์ตาเลียนเสนอคาเฟ่ท่ีไม่ซ ้ ากัน
ร้านอาหารและร้านบูติกของนกัออกแบบ อิสระท่านตามอธัยาศยั 
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ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคารอาหารพ้ืนเมือง  
พกัท่ี:  DOUBLETREE BY HILTON GLASGOW CENTRAL  HOTEL   หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว 

วนัที่ส่ี (4)    กลาสโกว์ - เคนไรอนั - เบลฟาสต์ 
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมท่ีพกั 

น าท่านเดินทางสู่ท่าเรือเมืองเคนไรอนั (CAIRNRYAN) หมู่บา้นชาวประมงเลก็ ๆ ของสก็อตแลนด์
ชายฝ่ังตะวนัออก (ระยะทาง 160 กม. ใชเ้วลา 2 ชม. 10 นาที) 

11.30 น. น าท่านลงเรือเฟอร์ร่ีขา้มฟากจากฝ่ังสกอตแลนดสู่์เมืองเบลฟาสต์ (BELFAST) เมืองหลวงและเมือง
ท่ีใหญ่ท่ีสุดใน ประเทศไอร์แลนดเ์หนือ 

13.45 น. เดินทางถึงเมืองเบลฟาสต์  ประเทศไอร์แลนดเ์หนือ  
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพ้ืนเมือง 

น าท่านชมเมือง เบลฟาสต์ จดัไดว้่าเป็นเมืองหลวงท่ีมากดว้ยสีสันและชีวิตชีวา ทั้งยงัเป็นประตูสู่
ชนบทอนัเงียบสงบของไอร์แลนด์เหนือ จตุรัส ถนนหล ัก และทอ้งถนนทัว่ไปเต็มไปดว้ย
สถาปัตยกรรมแบบวิคตอเรียนและจอร์เจียน โดดเด่นสวยงาม ตั้งตระหง่านให้นักท่องเที่ยวเขา้
มาเก็บภาพและชื่นชมกบัความงามแบบฉบบัไอริช เขา้ชมไททานิค เบลฟาสต์ (Belfast Titanic) 
พิพิธภณัฑ์ขนาดใหญ่เป็นอาคาร 6 ชั้น รูปร่างเหมือนหัวเรือล ามหึมา แหล่งท่องเท่ียวแห่งใหม่ของ
เมือง เรือไททานิคถูกสร้างข้ึนท่ีอู่ต่อเรือฮาร์แลนด์และวลูฟฟ์ในเบลฟาสต ์ก่อนท่ีจะแล่นไปยงัเมือง
เซาท์แธมตนั ภายในพิพิธภณัฑ์มีการน าห้องจ าลองของห้องสันทนาการต่างๆ บนเรือและบนัได
ใหญ่กลางเรือมาโชวด์ว้ย นักท่องเท่ียวยงัสามารถส ารวจเร่ืองราวของไททานิค ผ่านการแสดงดว้ย
เทคนิคพิเศษและระบบอินเตอร์แอ็คทีฟ ในปีค.ศ. 1912 ไททานิกเป็นเรือขา้มสมุทรท่ีใหญ่ท่ีสุดใน
โลก ใชเ้วลาในการสร้างนานถึง 3 ปี ดว้ยแรงงานมากกว่า 5,000 คน เรือเดินสมุทรอนัหรูหราของ

https://www.tripadvisor.co.uk/Hotel_Review-g186534-d188992-Reviews-Doubletree_by_Hilton_Hotel_Glasgow_Central-Glasgow_Scotland.html
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บริษทัไวท ์สตาร์ ไลน์ ไดอ้อกเดินทางจากเซาทแ์ธมตนั ไดด้ าด่ิงลงสู่กน้มหาสมุทรแอตแลนติกเม่ือ 
100 ปี นอกจากน้ียงัมีนิทรรศการบอกเล่าความเป็นมาของเมืองเบลฟาสตต์ั้งแต่เร่ิมมีผูบุ้กเบิกเขา้มา
อาศัย ณ ดินแดนแห่งน้ี แล้วน าไปชมอาคารสถาปัตยกรรม อาทิ ศาลากลางสไตล์วิคตอเรีย, 
มหาวิทยาลยัควอเตอร์ (University Quarter) ก าแพงสันติภาพ (Peace Wall) และชมภาพจิตรกรรมฝา
ผนังของถนน Falls และ Shankill สถานท่ีท่องเท่ียวทั้งหมดน้ีท าให้ท่านไดส้ัมผสัและเห็นทั้งสอง
ดา้นของชีวิตท่ีทนัสมยัในเบลฟาสต ์ 

 
ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคารอาหารจีน  
พกัท่ี: CROWNE PLAZA BELFAST ABBEY HOTEL  หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว 

วนัที่ห้า (5)         เบลฟาสต์– THE DARK HEDGE - บุชมิลส์ - ไจแอนท์ คอสต์เวย์  
  ดับลนิ –  ช้อปป้ิง 
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พกั 

จากนั้นน าท่านออกเดินทางสู่ The Dark Hedge (ระยะทาง 80 กม. ใชเ้วลา 1 ชม.) ถนนสายตน้บีช 
อนัสวยงามท่ีไดรั้บการปลูกและจดัแต่งใหเ้ป็นซุม้โคง้สองขา้งถนนโดยครอบครัวสจ๊วต ตั้งแต่สมยั
ศตวรรษท่ี 18 สร้างความประทบัใจใหผู้พ้บเห็นจนไดม้าเป็นฉากในละครดงั และเป็นแลนดม์าร์ค
อนัดบัตน้ๆ ของไอร์แลนดเ์หนือ อุโมงคต์น้ไมแ้ห่งน้ี มีช่ือเสียงท่ีสุดแห่งหน่ึงของโลก ซ่ึงเกิดจาก
การปลูกของตระกลูสจว๊ต ในศตวรรษท่ี 18 เพื่อเพิ่มบรรยากาศความร่มร่ืนและความประทบัใจ
ก่อนเขา้ถึง Gracehill House ซ่ึงปัจจุบนัเปิดบริการเป็นสนามกอลฟ์ เม่ือเวลาผา่นไปตน้ไมส้องขา้ง
ทางท่ีปลูกข้ึนนั้นกลบัค่อยๆ เล้ือยโคง้เขา้หากนัตามธรรมชาติจนมีสภาพอยา่งท่ีเห็นในทุกวนัน้ี 
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น าท่านเดินทางสู่ สะพานเชือกคาร์ริกอะริด (Carrick-a-Rede Rope Bridge) จุดปักหมุดยอดนิยม
อนัดบัตน้ๆ ของไอร์แลนด ์“สะพานเชือกคาร์ริกอะริด” เป็นแลนดม์าร์กส าคญัของเขตแอนทริม 
แรกเร่ิมเดิมทีสะพานเชือกแห่งน้ีถูกสร้างข้ึนโดยชาวประมง เพื่อใชเ้ป็นทางขา้มช่องแคบท่ีมีความ
ลึกประมาณ 30 เมตร ไปยงัเกาะคาร์ริกอะรีด เพื่อตรวจดูแหดกัปลาแซลมอน ปัจจุบนัไดก้ลายเป็น
สะพานวดัใจท่ีดึงดูดนกัท่องเท่ียวใหม้าประลองความกลา้ในการขา้ม พร้อมๆ กบัชมวิวชายฝ่ังท่ี
แสนงดงาม 
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จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ เมืองบุชมิลส์ (Bushmills) ท่ีตั้งของไจแอนทส์คอสเวย ์น าท่านสู่เขต
อนุรักษ์ธรรมชาติของเนช่ันแนลทรัสต์ และแหล่งมรดกโลกแห่งที่หนึ่งของไอร์แลนด์ (Giant’s 
Causeway) (ระยะทาง 20 กม. ใชเ้วลา 30 นาที) คนท่ีน่ีถือวา่เป็นส่ิงมหศัจรรยอ์นัดบั 8 ของโลก 
ธรรมชาติอนัน่าพิศวงน้ีปรากฏใหเ้ห็นบริเวณชายฝ่ังนอร์ธ แอนทริม โคสต ์มีต านานเล่า ขานกนั
ต่อมาวา่ แนวหินพวกน้ี เกิดจากการสร้างของยกัษไ์อริชท่ีช่ือ Finn Mac Cool เพื่อทา้ทายประลอง
ยทุธกบัยกัษฝ่ั์งสก็อตแลนด ์ท่ีช่ือวา่ Benandonner และนัน่เองน าท่านชม Giant's Causeway หิน
ราว 40,000 แท่งท่ีสูงถึง 12 เมตร หินบะซอลหกเหล่ียมเหล่าน้ีถูกสร้างข้ึนในช่วงภูเขาไฟระเบิด 60 
ลา้นปีท่ีแลว้ น้ีเป็นหน่ึงในสถานท่ีท่องเท่ียวทางธรรมชาติท่ีอศัจรรยท่ี์สุดของโลก  

 
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน  ณ  ภัตตาคารอาหารพ้ืนเมือง 

จากนั้นน าท่านแวะชมวิวที่ปราสาทดันลูซ (Dunluce Castle) ชมซากปรักหกัพงัของปราสาทเก่าแก่ 
ตั้งอยูบ่ริเวณหนา้ผา ปราสาทดนัลูซ (Dunluce Castle) สร้างข้ึนเม่ือประมาณศตวรรษท่ี 1400 โดย 
Richard Og de Burgh หรือ The Red Earl เม่ือประมาณ ปี ค.ศ. 1513 ปราสาทแห่งน้ีครอบครองโดย
ตระกูลแมคคลิลลนั (MacQuillan) และเปล่ียนผูค้รอบครองเป็นแมคดอนแนล (MacDonnell) ใน
ศตวรรษท่ี 16 แมจ้ะไดรั้บความเสียหายจากพายไุปบา้ง โดยพื้นท่ีในส่วนของหอ้งครัวไดร่้วงลงสู่
ทะเล แต่ปราสาทแห่งน้ียงัคงเป็นหน่ึงในปราสาทตามแนวชายฝ่ังท่ียงัคงมีสภาพค่อนขา้งสมบูรณ์
ท่ีสุด 
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จากนั้นน าท่านเดินทางสู่เมืองดับลิน (Dublin) เป็นเมืองหลวงและเมืองท่ีใหญ่ท่ีสุดของสาธารณรัฐ
ไอร์แลนด์ (ระยะทาง 260 กม. ใช้เวลา 3 ชม. 30 นาที) น าท่านชมสะพานฮาพเพนนี (Ha’ penny 
Bridge) เป็นสะพานคนเดินท่ีเก่าแก่ท่ีสุดของเมือง ดว้ยบรรยากาศอบอวลไปดว้ยความโรแมนติก 
เหล่าคู่รักจึงมกัจะจูงมือกนัมาเดินเล่น เพื่อชมความงามของแสงอาทิตยล์ับขอบฟ้าในยามเยน็ไป
จนถึงชมแสงไฟในยามค ่าคืนของเมืองดบัลิน ประเทศไอร์แลนด์  

 
ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคารอาหารจีน  
พกัท่ี:  THE GIBSON HOTEL DUBLIN หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว 
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วนัที่หก (6)      ดับลิน - ชมเมือง 
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พกั 

น าท่านชม ปราสาทดับลนิ (Dublin Castle) หน่ึงในสถานท่ีท่องเท่ียวท่ีมีความเก่าแก่ท่ีสุดของ
ไอร์แลนด ์โดยปราสาทนั้นถูกสร้างข้ึนในปี 1204 โดยกษตัริยจ์อหน์แห่งองักฤษ ปัจจุบนัปราสาท
ดบัลินนั้นถือวา่เป็นสัญลกัษณ์ของการปกครองขององักฤษในไอร์แลนดจ์นการสร้างของอิสระ
สาธารณรัฐไอร์แลนดใ์นปี 1922 สถานท่ีแห่งชาติดบัลินปราสาทยงัไดรั้บการสถานท่ีส าหรับการจดั
ประชุมของสหภาพยโุรปและการจดังานคอนเสิร์ต ชม อาสนวิหารเซ็นต์แพททริค (St. Patrick’s 
Cathedral) เป็นวิหารท่ีมีขนาดใหญ่ท่ีสุดในเมืองดบัลิน (Dublin) และเป็นวิหารประจ าชาติ
ไอร์แลนด ์(The national cathedral of the church of Ireland) ปัจจุบนั ในแต่ละปีมีนกัท่องเท่ียวกวา่ 
500,000 คน นบัเป็นสถานท่ีท่ีไดรั้บความนิยมมากท่ีสุดแห่งหน่ึงในดบัลิน ประเทศไอร์แลนด ์ 

 
ชม Guinness Storehouse โรงงานผลิตเบียร์ด าชั้นน าของโลกท่ีสร้างในปี 1759 โดยเดิมทีโสตร์
แห่งน้ีเคยเป็นโรงหมกัมาก่อน เพื่อบ่มเบียร์ด าใหเ้ขา้ถึงแก่นรสชาติ ก่อนจะเปล่ียนสู่สถานท่ี
ท่องเท่ียวในปี 2000 เปิดเป็นเหมือนพิพิธภณัฑ ์ใหเ้ราเรียนรู้ท่ีมาท่ีไป วตัถุดิบท่ีใช ้และวิธีการหมกั 
ซ่ึงเบียร์ด าของ Guinness เป็นเบียร์สูตรพิเศษ ผลิตเฉพาะท่ีไอร์แลนดเ์ท่านั้น และมีมานานถึง 200 
กวา่ปีแลว้ 
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กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน  ณ  ภัตตาคารอาหารพ้ืนเมือง 

จากนั้นน าท่านสู่ เทมเพลิบาร์ (Temple Bar) เป็นยา่นถนนคนเดินท่ีเป็นแหล่งวฒันธรรมและความ
บนัเทิง มีทั้ง ร้านขายของท่ีระลึก ศูนยศิ์ลปะ การแสดงโชว ์อาร์ตแกลอร่ีกวา่ 50 แห่ง ร้านอาหาร
นานาชาติท่ีหลากหลาย เชิญท่านอิสระชอ้ปป้ิง ณ ถนนแกรฟตัน (Grafton Street) หน่ึงถนนชอ้ป
ป้ิงสายหลกั ซ่ึงถือวา่เป็นท่ีตั้งของร้านคา้ท่ีเป็นท่ีนิยมมากท่ีสุดของดบัลิน เชิญท่านอิสระชอ้ปป้ิง
ตามอธัยาศยั  

 
ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารอาหารพ้ืนเมือง  
พกัท่ี:  THE GIBSON HOTEL DUBLIN  หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว 
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วนัที่เจ็ด (7)     ดับลิน - ลอนดอน - Bicester Outlet Village - ออ็กซ์ฟอร์ด 
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พกั 

จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ สนามบินดับลนิ 
09.50 น. ออกเดินทางสู่กรุงลอนดอน โดยสายการบินบริติช แอร์เวย์ เที่ยวบินที่ BA5958 
11.10 น. เดินทางถึงสนามบินลอนดอน น าท่านตรวจรับสัมภาระ 

** หมายเหตุ รอบไฟล์ทบินอาจมีการเปลีย่นแปลง ทางบริษัทของสงวนสิทธ์ิในการเปลีย่นแปลง ** 
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน  ณ  ภัตตาคารอาหารจนี 

น าท่านเดินทางสู่ บิสเตอร์เอ๊าท์เลต็ วิลเลจ  (Bicester Outlet Village) (ระยะทาง 100 กม. ใชเ้วลา 
1.20 ชม.) น าท่านชมสินคา้แบรนดเ์นมต่างๆ ทั้งขององักฤษและในยโุรป เช่น Anne  Fontaine , 
Armani , Bally, Bodum, Bose,  Burberry, Calvin Klein,  D&G,  DKNY , Diesel,  Dior , Dunhill,  
Ermenegildo Zegna , Fendi , Gucci,  Guess , Hugo Boss , Jaeger  Jigsaw,  Kipling , L'Occitane 
Levi's , Max Mara , Missoni ,Molton Brown , Mulberry , Paul Smith  เป็นตน้ เชิญท่านอิสระ 
ชอ้ปป้ิงตามอธัยาศยั  

 
น าท่านเดินทางสู่ เมืองอ็อกซ์ฟอร์ด (Oxford) (ระยะทาง 20 กม. ใชเ้วลา 30 นาที)  เป็นเมืองท่ีอยู่
ทางตะวนัออกเฉียงใตข้องประเทศองักฤษ เป็นเมืองท่ีมีความหลากหลายของเช้ือชาติและเติบโตเร็ว
มากท่ีสุด รวมถึงเป็นเมืองท่ีมีสถานท่ีท่องเท่ียวท่ีมีประวติัศาสตร์ท่ียาวนาน หากพูดถึงเมือง Oxford 
คนทัว่โลกมกัจะรู้จกัเมืองน้ีในฐานะของ “ เมืองแห่งการศึกษา ” เน่ืองจากเป็นสถานท่ีตั้งของ 
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University of Oxford ซ่ึงเป็นมหาวิทยาลยัท่ีเก่าแก่ท่ีสุดในโลก และเป็นหน่ึงในสถานท่ีๆ ใชถ่้ายท า
ภาพยนตร์เร่ือง Harry Potter หลงัภาคต่อท่ีโด่งดงัท่ีสุดในยคุ 2000 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคารของโรงแรมที่พัก  
พกัท่ี:  COURTYARD BY MARRIOTT OXFORD HOTEL หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว 

วนัที่แปด (8)  ออ็กซ์ฟอร์ด – หมู่บ้านไบบิวรี - เบอร์ตันออนเดอะวอเตอร์ –  
                              สโตนเฮนจ์ลอนดอน - Burger Lobster 
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พกั 
 น าท่านชมชมมหาวิทยาลยัออกซ์ฟอร์ด (University of Oxford) อนัเก่าแก่ ชมตึก Radcliffe Camera 

เป็นหอ้งสมุดอยูใ่นเขตมหาวิทยาลยัออกซ์ฟอร์ด จากนั้นชมโบสถไ์ครสตเ์ชิร์ช (Christ church) 
ภายในโบสถจ์ะไดช้มหอ้งอาหารของโรงเรียนฮอกวอตส์ซ่ึงเป็นฉากหน่ึงในหนงัเร่ือง Harry Potter 
ท่ีจะตอ้งมีทุกภาค และแวะชมบา้นเกิดของเช็กสเปียร์ (Shakespeare birthplace)  

 
 จากนั้ นน าท่านสู่เขต คอตสโวลส์ เขตหมู่บ้านชนบทแสนสวยของอังกฤษถึง 70 หมู่บ้าน โดย

ทั้งหมดถูกเรียกว่า Heart Of England  น าท่านชมหมู่บ้านไบบิวรี (Bibury) หมู่บ้านท่ีขึ้นช่ือว่าสวย
ท่ีสุดในประเทศอังกฤษ (ระยะทาง 38 กม. ใช้เวลา 50 นาที) โดยเอกลกัษณ์ของหมู่บา้นก็คือ เป็น
กระท่อมหินต่อกนัยาวเรียงรายเป็นแถว มีช่ือเรียกว่า Arlington Row ให้ท่านอิสระเดินเล่นถ่ายรูป
เก็บภาพบรรยากาศแสนสุดประทบัใจ ไม่วา่จะเป็นบา้นเรือน แปลงดอกไม ้ล าธารของหมู่บา้น   
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จากนั้นน าท่านเดินทางสู่หมู่บา้น เบอร์ตันออนเดอะวอเตอร์ (Bourton On The Water) (ระยะทาง 
22 กม. ใชเ้วลา 20 นาที ) หมู่บา้นเลก็ ๆ ท่ีรู้จกักนัในนามของ “เวนิส แห่งคอตสโวลส์” เมืองท่ีโด่ง
ดงัท่ีสุดในคอตสโวลส์ ดูเงียบสงบมีล าธารสายเลก็ ๆ (แม่น ้าวินดรั์ช) ไหลผา่นกลางเมือง และมี
สะพานหินทอดขา้มน ้าป็นช่วง ๆ กบัตน้วิลโลวท่ี์แกวง่ก่ิงกา้นใบอยูริ่มน ้า เมืองน้ีมีร้านอาหารและ
โรงแรม รวมทั้งร้านคา้ใหเ้ดินเล่นเก็บบรรยากาศอนัร่ืนรมย ์น าท่านชมความสวยงามภายในหมู่บา้น
แห่งน้ี พร้อมทั้งถ่ายภาพเป็นท่ีระลึก   
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กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน  ณ  ภัตตาคารอาหารพ้ืนเมือง 
จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ สโตนเฮนจ ์(STONEHENGE) (ระยะทาง 100 กม. ใชเ้วลา 1.15 ชม.) วง
หินปริศนาแห่งเกาะองักฤษกลุ่มน้ี นบัเป็น 1 ใน 7 ส่ิงมหศัจรรยข์องโลกยคุกลาง เป็นกลุ่มแท่งหิน
ขนาดใหญ่ ตั้งอยูก่ลางทุ่งราบกวา้งใหญ่บนท่ีราบซอลส์บรี (Salisbury Plain) ในบริเวณตอนใตข้อง
เกาะองักฤษ ประกอบไปดว้ยแท่งหินขนาดยกัษ ์112 กอ้น ตั้งเรียงกนัเป็นวงกลมซอ้นกนั 3 วง แท่ง
หินบางอนัตั้งข้ึน บางอนัวางนอนลง แ ละบางอนัก็ถูกวางซอ้นอยูข่า้งบน นกัโบราณคดีเช่ือวา่กลุ่ม
กองหินน้ีถูกสร้างข้ึนจากท่ีไหนสักแห่งเม่ือประมาณ 3000–2000 ปีก่อนคริสตกาล ส่วนดา้น 
นกัวิทยาศาสตร์และนกัประวติัศาสตร์ต่างสงสัยวา่ คนในสมยัก่อนสามารถยกแท่งหินท่ีมีน ้าหนกั
กวา่ 30 ตนั ข้ึนไปวางเรียงกนัไดอ้ยา่งไร ทั้ง ๆ ท่ีปราศจากเคร่ืองทุ่นแรงอยา่งท่ีเราใชอ้ยูใ่นปัจจุบนั 
และบริเวณท่ีราบดงักล่าวไม่มีกอ้นหินขนาดมหึมาน้ี ดงันั้นจึงสันนิษฐานวา่ผูส้ร้างตอ้งท าการชกั
ลากแท่งหินยกัษท์ั้งหมดมาจากท่ีอ่ืน ซ่ึงคาดวา่น่าจะมาจาก "ทุ่งมาร์ลโบโร" ท่ีอยูไ่กลออกไป
ประมาณ 40 กิโลเมตรสโตนเฮนจมี์ช่ือเสียงอยา่งมากในฐานะท่ีเป็นกลุ่มหินประหลาดซ่ึงไม่มีใคร
ทราบวตัถุประสงคใ์นการสร้างอยา่งชดัเจน มีการสันนิษฐานหลายประเด็นแตกต่างกนัไป แต่
ประเด็นท่ีดูจะไดรั้บความเช่ือถือมากท่ีสุดคือ เป็นสัญลกัษณ์ถึงอวยัวะเพศหญิงเป็นสถานท่ีส าหรับ
การท าพิธีกรรมทางศาสนาของชนกลุ่มท่ีนบัถือลทัธิดรูอิด รองลงมาคือความเช่ือท่ีระบุวา่ เป็นการ
สร้างเพื่อหวงัผลทางดาราศาสตร์ใชใ้นการสังเกตปรากฏการณ์ต่าง ๆ ท่ีเกิดข้ึนบน ทอ้งฟ้า เช่น 
สุริยปุราคา 

 
น าท่านเดินทางกลบัสู่ กรุงลอนดอน (ระยะทาง 170 กม. ใชเ้วลา 2 ชม.)  เมืองหลวงของประเทศ
องักฤษ 
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ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคารอาหารพ้ืนเมือง  เมนูเบอร์เกอร์ลอปสเตอร์ 
พกัท่ี:  HILTON LONDON KENSINGTON HOTEL  หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว  (พกั 2 คืน)  

วนัที่เก้า (9)  ลอนดอน - ทาวเวอร์ ออฟ ลอนดอน - ล่องเรือแม่น ้าเทมส์ - ห้าง Harrods  -        

                     ถนนอ๊อกฟอร์ด 
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พกั 

จากนั้นน าท่านเขา้ชมทาวเวอร์ออฟลอนดอน ท่ีมีประวติัศาสตร์อนัเกรียงไกรยิง่ใหญ่นองเลือด หรือ
แม้แต่ซับซ้อนซ่อนเง่ือน มีอดีตท่ียาวนาน เคยเป็นป้อมปราการ, ปราสาทราชวงั, คุก และแดน
ประหาร ปัจจุบนัเป็นพิพิธภณัฑ์ ซ่ึงเป็นกลุ่มอาคารและหอคอยหลายหลงั น าชมมหามงกุฎอิมพี
เรียล ซ่ึงประดบัดว้ยเพชรท่ีใหญ่เป็นอนัดบัสองของโลกช่ือ “ดาราแห่งอาฟริกา 2” หรือ “คลัลินนั 2” 
และ “มงกุฎของพระราชินีอลิซาเบธ” ประดบัดว้ยเพชร “โคอินูร์” ท่ีเคยเป็นเพชรเม็ดใหญ่ท่ีสุดใน
โลก และช้ินสุดทา้ยคือ “คฑา” ประดบัดว้ยเพชรเม็ดใหญ่ท่ีสุดในโลก “ดาราแห่งอาฟริกา 1” หรือ 
“คลัลินนั 1” 

 
ให้ท่านถ่ายรูปกบั สะพานทาวเวอร์บริดจ์ (Tower Bridge) สะพานท่ีมีรูปแบบของสะพานยกและ
สะพานแขวนอยู่รวมกัน ตั้งอยู่ใจกลางกรุงลอนดอน ประเทศองักฤษ สร้างข้ึนในระหว่าง ค.ศ. 
1886-1894 เพื่อเป็นสะพานขา้มแม่น ้าเทมส์  ถือเป็นอีกหนึงสัญลกัษร์ของกรุงลอนดอน  
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จากนั้นน าท่านสัมผสัประสบการณ์ ล่องเรือในแม่น ้าเทมส์ (Thames River) แม่น ้ าใหญ่ท่ีไหลผ่าน
ใจกลางกรุงลอนดอน และยงัเป็นจุดท่องเท่ียว Landmark ท่ีสวยงามมากท่ีสุดแห่งหน่ึงในองักฤษ 
เรือจะล่องผ่านสถานท่ีท่องเท่ียวอนัเป็นไฮไลทข์องเมืองทั้ง หอนาฬิกาบ๊ิกเบน (Big Ben), ทาวเวอร์
บริดจ์ (Tower Bridge) สะพานขา้มแม่น ้ าเทมส์ท่ีมีช่ือเสียงระดบัโลก (WESTMINSTER ABBEY) 
สถานท่ีประกอบพระราชพิธีศพของเจา้หญิงไดอาน่า 

 
จากนั้นน าท่านถ่ายบน สะพานเวสต์มินสเตอร์ (Westminster Bridge) ชมความสวยงามของแม่น ้ า
เทมส์ และวิวสวย ๆจากบนสะพาน ซ่ึงจากต าแหน่งน้ีเราสามารถมองเห็นสถานท่ีส าคญัของลอน
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ลอน เช่น หอนาฬิกาบ๊ิกเบน (BIG BEN) วิหารเวสต์มินสเตอร์แอบบีย ์(Westminster Abbey) พระ
อารามหลวง (Royal Peculiar) และโบสถใ์นนิกายแองกลิคนั ถูกสร้างแบบสถาปัตยกรรมกอทิกเป็น
ส่วนใหญ่ยกเวน้ตรงส่วนหอคอย วิหารแห่งน้ีถูกใช้เป็นสถานท่ีประกอบพิธีส าคญัของราชวงศ์
องักฤษ เช่น พิธีราชาภิเษก อภิเษกและเป็นท่ีฝังพระศพกษตัริยอ์งักฤษและราชวงศ์ ล่าสุดถูกใชใ้น
พิธีอภิเษกสมรสระหว่างเจา้ชายวิลเล่ียมและเจา้หญิงเคทซ่ึงพิธีไดถ่้ายทอดสดให้ไดช่ื้นชมกนัทัว่
โลกและ London eye ไดต้ามอธัยาศยักบั 

 
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารไทย 

จากนั้นเชิญท่านอิสระ ณ ย่านช้อปป้ิงไนท์บริดจ์ ท่ีมีหา้งสรรพสินคา้แฮร์ร็อด (Harrods)  
 อนัหรูหราใหท่้านไดเ้ลือกซ้ือหาสินคา้แบรนดจ์ากทัว่ยโุรป  
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น าท่านชอ้ปป้ิงต่อ ณ  ยา่นชอ้ปป้ิงช่ือดงัของถนนอ๊อกซ์ฟอร์ด (Oxford Street) ท่ีตั้งของห้างเซลฟ
ริดเจซ (Selfridges),มาร์ค & สเปนเซอร์ (Mark & Spencer) และร้านค้าช่ือดังอีกมากมาย ตัดกับ
ถนนนนิวบอนด์ ถนนรีเจน้ท ์ถนนคาร์นาบาย และมาเบิลอาค ซ่ึงเตม็ไปดว้ยร้านคา้แบรนด์เนม บาร์  
ร้านขายของต่างๆ มากมาย ฯลฯ  

 
ค ่า รับประทานอาหารค ่าเมนูแบบดีลกัซ์ ณ ภัตตาคารโฟร์ซีซ่ัน ต้นต ารับเป็ดอนัโด่งดัง / หอยเชลล์ / กุ้ง

มังกร และหลากหลายเมนูความอร่อย 
พกัท่ี:  HILTON LONDON KENSINGTON HOTEL  หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว 

วนัที่(10)     ลอนดอน – พระราชวังบั๊กกิง้แฮม - ลอนดอนอาย - พระราชวังวนิเซอร์     
                    สนามบิน 
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พกั 

จากนั้นน าท่านถ่ายภาพดา้นนอกกบัพระราชวงับัก๊ก้ิงแฮม(BUCKINGHAMPALACE) เป็น
พระราชวงัเก่าแก่มีอายมุากกวา่ 300 ปี เดิมเป็นท่ีประทบัของดแห่งยคุบกัก้ิงแฮม  ต่อมาพระเจา้จอร์จ
ท่ี 3 ไดท้รงขอซ้ือต่อและในสมยัพระเจา้จอร์จท่ี 4 ก็ไดมี้การปรับปรุงเปล่ียนแปลงและบูรณะใหมี้
ความสวยงามโดดเด่นดว้ยศิลปะสมยัวิคตอเรียดงัเช่นปัจจุบนั  บริเวณดา้นหนา้ของพระราชวงัมี 
Victoria memorial สถานท่ีส าคญัอีกแห่งของลอนดอนท่ีนกัท่องเท่ียวนิยมมาถ่ายรูป 
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จากนั้นน าท่านข้ึนชมทศันียภาพของเมืองแบบเบิร์ดอายวิวบนลอนดอนอาย กระเชา้ลอยฟ้าท่ีสูง
ท่ีสุดในทวีปยโุรป มีความสูง 135 เมตร (443 ฟุต) และกลายมาเป็นสถานท่ีท่องเท่ียวท่ีไดรั้บความ
นิยมและเป็นจุดดึงดูดนกัท่องเท่ียวไดอ้ยา่งมากในสหราชอาณาจกัร มีผูม้าเยอืนมากกวา่ 3 ลา้นคน
ต่อปี 

 
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารไทย 

น าคณะเดินทางสู่เมืองวินด์เซอร์ (ระยะทาง 40 กม. ใชเ้วลา 40 นาที) กษตัริยว์ิลเลียมผูพ้ิชิต เป็นผู ้
เลือกท าเลก่อสร้างพระราชวงั ซ่ึงอยูบ่นเนินสูงมองเห็นแม่น ้าเทมส์อยูเ่บ้ืองล่าง น าท่านชม 
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พระราชวงัวินด์เซอร์ (Windsor Castle) เป็นท่ีประทบัประมุขสูงสุดแห่งประเทศองักฤษมาตลอด 
900 ปี จึงถือไดว้า่พระราชวงัแห่งน้ีเป็นพระราชวงัท่ีมีผูพ้  านกัอาศยัต่อเน่ืองยาวนานกวา่พระราชวงั
แห่งใดในโลก  

 
จากนั้นไดเ้วลาน าท่านเดินทางสู่สนามบินลอนดอน   

21.55 น. ออกเดินทางสู่โดฮา โดยสายการบินการ์ตาร์ แอร์เวย์ เท่ียวบินท่ี QR 016 

วนัที่ (11)     โดฮา - สนามบินสุวรรณภูมิ – กรุงเทพฯ 
06.35 น เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติโดฮา (แวะพกัเปลีย่นเคร่ือง) 
08.05 น. ออกเดินทางสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบินการ์ตาร์ แอร์เวย์ เท่ียวบินท่ี QR 832 
18.55 น. เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิโดยสวสัดิภาพ..... 

  *** ขอขอบพระคุณท่ีใช้บริการของเรา และหวังว่าจะมีโอกาสรับใช้ท่านในคร้ังต่อไป *** 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.google.co.th/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&ved=0CDcQFjAA&url=http%3A%2F%2Fth.wikipedia.org%2Fwiki%2F%25E0%25B8%2597%25E0%25B9%2588%25E0%25B8%25B2%25E0%25B8%25AD%25E0%25B8%25B2%25E0%25B8%2581%25E0%25B8%25B2%25E0%25B8%25A8%25E0%25B8%25A2%25E0%25B8%25B2%25E0%25B8%2599%25E0%25B8%2599%25E0%25B8%25B2%25E0%25B8%2599%25E0%25B8%25B2%25E0%25B8%258A%25E0%25B8%25B2%25E0%25B8%2595%25E0%25B8%25B4%25E0%25B8%25A1%25E0%25B8%25B1%25E0%25B8%25AA%25E0%25B8%2581%25E0%25B8%25B1%25E0%25B8%2595&ei=UUUkUtG6HY6gigeowYCYCQ&usg=AFQjCNEcDwGrSM80j1WCb-GAah6UtAE_PA&sig2=SMetsty2sVC1PYxNPFKS1w
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อตัราค่าบริการ 

ก าหนดการเดินทาง 
ผูใ้หญ่ 

พกัหอ้งคู่ 
เด็กต ่ากวา่ 12 
กบั 1 ผูใ้หญ่ 

เด็กมากกวา่  
7ปี 

กบั 2 ผูใ้หญ่ 
มีเตียงเสริม 

เด็กต ่ากวา่ 7
ปี 

กบั 2 ผูใ้หญ่ 
ไม่มีเตียง
เสริม 

พกัเด่ียว 
จ่ายเพิ่ม 

26 เมษายน – 6 พฤษภาคม 2566 199,900 199,900 190,900 185,900 40,000 

3 - 13 พฤษภาคม 2566 199,900 199,900 190,900 185,900 40,000 

31พฤษภาคม – 10 มิถุนายน 2566 199,900 199,900 190,900 185,900 40,000 

14 – 24 มิถุนายน 2566 199,900 199,900 190,900 185,900 40,000 

19 – 29 กรกฎาคม 2566 199,900 199,900 190,900 185,900 40,000 

 

** ราคานีเ้ป็นราคาทัวร์ตั้งแต่  15  ท่านขึน้ไป สูงสุด 20 ท่าน ** 
** หากต ่ากว่า 15  ท่าน มีค่าใช้จ่ายเพิม่เติม หรือทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการงดออกการเดินทาง ** 
เน่ืองจากกฎการเขา้พกัของโรงแรมในยโุรป บงัคบัใหเ้ด็กอายมุากกวา่ 7 ปีขึ้นไปจะตอ้งนอนมีเตียงเสริม 

บางโรงแรมเท่านั้นท่ีมีห้อง 3 เตียง หากเป็นผูใ้หญ่ 3 ท่าน เรียนแนะน าวา่เปิด 2 หอ้งจะสะดวกกวา่ 
** ท่านใดท่ีจะออกตั๋วภายในประเทศ กรุณาแจ้งเจ้าหน้าทัวร์ก่อน มิเช่นนั้นทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบในกรณีที่ออกตั๋วไปแล้ว** 

** ราคาอาจมีปรับขึน้-ลง ตามราคาน ้ามันท่ีปรับขึน้-ลง แต่จะปรับตามความเป็นจริงท่ีสายการบินประกาศปรับ  
และที่มีเอกสารยืนยันเท่านั้น / ตั๋วกรุ๊ป เม่ือออกตั๋วแล้วเล่ือนไม่ได้ทุกกรณี**  

หมายเหตุ : 
รายการทัวร์และราคาทัวร์ อาจมีการปรับ/เปลีย่นแปลงหากเกดิจากเหตุสุดวิสัย  เช่น การจราจร / อุบัติเหตุ / สภาพอากาศ/ 
การเมือง/ ประท้วง/ ปิดถนน/ การล่าช้าของสายการบิน/ ค่าเงิน /การปรับขึน้ภาษีน ้ามัน ทางบริษัทสามารถเปลีย่นแปลงได้
ตามความเหมาะ โดยทางบริษัทจะค านึงถึงผลประโยชน์ของลูกค้าเป็นหลกั และหากลูกค้าท่านใดตัดโปรแกรมใดโปรแกรม
หน่ึงหรือเกดิเหตุสุดวิสัยไม่สามารถท าได้ครบตามดังกล่าว บริษัทขอสงวนสิทธิ์การคืนเงินให้ส่วนน้ันแก่ลูกค้าเพราะทาง
บริษัทได้จ่ายเงินให้แก่ทางแลนด์ยุโรปท้ังหมดล่วงหน้าก่อนเดินทางเรียบร้อยแล้ว 

 
อตัรานีร้วม 
1. ค่าตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบั  (Economy Class)  แบบหมู่คณะ / ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการ 
2. ค่ารถโคช้ปรับอากาศน าเท่ียวตามรายการ  
3. ค่าหอ้งพกัในโรงแรมท่ีระบุตามรายการหรือเทียบเท่า  
4. ค่าอาหารท่ีระบุตามรายการ 
5. ค่าเขา้ชมสถานท่ีทุกแห่งท่ีระบุตามรายการ  
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6. ค่าประกันอุบัติเหตุในการเดินทางวงเงิน 1,000,000 บาท  และค่ารักษาพยาบาล ตามเง่ือนไขแห่งกรมธรรม์ประกัน
อุบติัเหตุ วงเงินไม่เกินท่านละ 200,000.- บาท 

7. ทิปคนขับรถในยุโรป วันละ 2 ปอนด์ / ท่าน / วัน  
8. พนักงงานยกกระเป๋าโรงแรมท่ีพกั 
9. น ้าด่ืมวันละ 1 ขวด / ท่าน 

 
อตัรานีไ้ม่รวม 
1. ค่าวีซ่าท่องเท่ียวองักฤษ ประมาณ 7,000 บาท (แบบปกติ ระยะเวลาในการยืน่วีซ๋าประมาณ 2 เดือน) 
2. ค่าธรรมเนียมจดัท าหนงัสือเดินทาง , แจง้เขา้แจง้ออกส าหรับผูท่ี้ไม่ไดถื้อหนงัสือเดินทางของไทย 
3. ภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3% และภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % ในกรณีท่ีตอ้งการใบก ากบัภาษี 
4. ค่าใชจ่้ายส่วนตวัอ่ืนๆ  เช่น ค่าโทรศพัท,์ ค่าซกัรีด, มินิบาร์และทีวีช่องพิเศษ ฯลฯ 
5. ค่าอาหารและเคร่ืองด่ืมสั่งพิเศษ 

การจองและการช าระ  
a. กรุณาช าระมัดจ าท่านละ 80,000 บาท ภายใน 3 วัน  นับวันจากวันจอง 

b. จากวันจองและช าระส่วนท่ีเหลือก่อนเดินทาง 14 วัน 
c. กรุณาจดัเตรียมเอกสารและหนังสือเดินทาง ก่อนการเดินทางอย่างน้อย 25 วัน   

 
หมายเหตุ 

*** กรณีวีซ่ายังไม่ทราบผลก่อนเดินทาง 15 วันท าการ ทางบริษัทฯต้องขอเกบ็ค่าทัวร์ท้ังหมดก่อนตามก าหนด 
เง่ือนไขการช าระเงิน แต่หากวีซ่าของท่านไม่ผ่านการพจิารณาจากทางสถานฑูต ไม่ว่าด้วยเหตุผลใดกต็าม  
ทางบริษัทจะคืนเงินค่าทัวร์ให้ท่าน โดยทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการหักค่าใช่จ่ายท่ีเกดิขึน้จริงเท่านั้น 

*** หากท่านจองและส่งเอกสารในการท าวีซ่าเข้าประเทศล่าช้า ไม่ทันก าหนดการออกตั๋วกบัทางสารการบิน  
และผลของวีซ่าของท่านไม่ผ่าน บริษัทฯ จะขอสงวนสิทธิ์ในการไม่คืนเงินค่ามัดท้ังหมด 

 
การยกเลิก 
- ยกเลิกการเดินทาง 31 วนั ไม่เกบ็ค่าใชจ้่าย (ช่วงหนา้เทศกาลวนัหรือหยดุยาว เช่น  เป็น 45 วนั) 
- ยกเลิกก่อนการเดินทาง 16 – 30 วนั หกัค่ามดัจ า 20,000 บาท (ช่วงหนา้เทศกาลวนัหรือหยดุยาว เช่น  เป็น 26-44 วนั) 
-ยกเลิกก่อนการเดินทาง 10-15 วนั ไม่คืนมดัจ า (30,000)  (ช่วงหนา้เทศกาลวนัหรือหยดุยาว เช่น  เป็น 20- 25 วนั) 
- ยกเลิกก่อนการเดินทาง  6 -9 วนั  หกัค่าใชจ้่าย 75%  ของราคาทวัร์ (ช่วงหนา้เทศกาลวนัหรือหยดุยาว เช่น  เป็น 4- 19 วนั) 
- ยกเลิกก่อนการเดินทาง  5  วนั  หกัค่าใชจ้่าย 100 %  ของราคาทวัร์  
- ผูเ้ดินทางไม่สามารถเขา้ – ออกเมืองได ้เน่ืองจากเอกสารปลอมหรือการห้ามของเจา้หนา้ที หกัค่าใชจ้่าย 100% 
- กรณียื่นวีซ่าแลว้ไม่ไดรั้บการอนุมติัจากทางสถานทตู (วีซ่าไม่ผา่น) และท่านไดช้ าระค่าทวัร์หรือมดัจ ามาแลว้ 
 ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการหกัค่าบริการค่าย่ืนวีซ่า และค่าใชจ้่ายบางส่วนท่ีเกิดขึ้นจริงเป็นกรณีไป อาทิ กรณี 
 ออกตัว๋เคร่ืองบินไปแลว้ หรือไดช้ าระค่าบริการในส่วนของทางเมืองนอก เช่น โรงแรม, รถไฟ ฯลฯ ไปแลว้ ทางบริษทั 
 ขอสงวนสิทธ๋ิในการหกัเก็บค่าใชจ้่ายท่ีเกิดขึ้นแลว้กบัท่านเป็นกรณีไป 

***** การยกเลิก ขอสงวนสิทธืในการคืนเงินมดัจ าทุกๆ กรณี ***** 

        *****เม่ือท่านจองทัวร์และช าระมัดจ าแล้ว หมายถึงท่านยอมรับในข้อความและเง่ือนไขที่บริษัทฯแจ้งข้างต้น *** 
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ข้อมูลเพิม่เติม เร่ืองตั๋วเคร่ืองบิน 
◊ ในการเดินทางเป็นหมู่คณะ ผูโ้ดยสารจะตอ้งเดินทางไป-กลบัพร้อมกรุ๊ป หากตอ้งการเลือนวนัเดินทางกลบั ท่านจะตอ้งช าระค่าใชจ้า่ยส่วน
ต่างของสายการบิน และบริษทัทวัร์เรียกเก็บ และการจัดท่ีนั่งของกรุ๊ป เป็นไปโดยสายการบินเป็นผูก้  าหนด ซ่ึงทางบริษทั มาสามรถเขา้ไป
แทรกแซงได ้ 
◊ กรณียกเลิกการเดินทาง ไดท้  าการออกตัว๋เคร่ืองบินไปแลว้ (กรณีตัว๋ Refund) ผูเ้ดินทางตอ้งรอ Refund ตามระบบของสายการบินเท่านั้น 
ข้อมูลเพิม่เติม เร่ืองโรงแรมที่พกั 
 ◊ เน่ืองจากการวางแปลนแบบหอ้งพกัของแต่ละโรงแรมแตกต่างกนั อาจท าใหห้้องพกัแบบห้องเด่ียว (Single) และห้องคู่ (Twin/Double) และ

ห้องพกัแบบ 3 ท่าน / 3 เตียง (Triple Room) ห้องพกัอาจไม่ติดกนั 

 ◊ โรงแรมหลายแห่งในยโุรปจะไม่มีเคร่ืองปรับอากาศเน่ืองจากอยูใ่นแถบท่ีมีอุณหภูมิต ่า เคร่ืองปรับอากาศจะมีในช่วง 

ฤดูร้อนเท่านั้น 

 ◊ กรณีท่ีมีงานจดัประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เป็นผลให้ค่าโรงแรมสูงขึ้นมาก และห้องพกัในโรงแรมเตม็ บริษทั ขอสงวนสิทธ์ิในการ

ปรับเปล่ียน หรือยา้ยเมืองเพื่อให้เกิดความเหมาะสม 

  ◊ โรงแรมในยโุรปท่ีมีลกัษณะ Traditional Building ห้องท่ีเป็นหอ้งเด่ียวอาจเป็นห้องท่ีมีขนาดกะทดัรัด และไม่มีอ่างอาบน ้า ซ่ึงอยูใ่นการ

ออกแบบของแต่ละโรงแรมนั้นๆและแต่ละห้องอาจมีลกัษณะแตกต่างกนัดว้ย หากท่านตอ้งการความสะดวกสบายและหห้องใหญ่กว่า ท่าน

สามารถจ่ายเพ่ิมเป็นห้องแบบ Double Single Use ได ้

   ◊  การอนุมัติวีซ่าเป็นเอกสิทธิ์ของสถานฑูต ทางบริษทัไม่มีส่วนเก่ียวขอ้งใดๆทั้งส้ิน ทั้งน้ีบริษทัเป็นเพียงตวักลางและคอยบริการอ านวย

ความสะดวกให้แก่ผูเ้ดินทางเท่านั้น เงินค่าสมคัรย่ืนวีซ่า ทางสถานฑูตเป็นผูเ้กบ็ หากผลวีซ่าออกมาว่าท่าน ไม่ผ่าน 

ทางสถานฑูตจะไมค่ืนเงินค่าวีซ่า และคา่บริการจากตวัแทนยื่นวีซ่าไม่ว่าในกรณีใดๆทั้งส้ิน และทางสถานฑูตมีสิทธ์ิท่ีจะไม่ตอบเหตผุลของการ

ปฏิเสธวีซ่าในทุกกรณี 

      ◊ กรณีที่ท่านวีซ่าผ่าน แต่กรุ๊ปออกเดินทางไม่ได ้เน่ืองจากผูเ้ดินทางท่านอืน่ในกลุ่มโดนปฎิเสธวีซ่า ทางบริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิในการไม่คืน

เงินค่าวีซ่าและค่าบริการจากตัวแทนย่ืนให้กับท่าน เน่ืองจากเป็นค่าใชจ้่ายท่ีเกิดขึ้นโดยสถานฑูตเป็นผูเ้รียกเก็บ และท่านสามารถน าวีซ่าไปใช้

เดินทางได ้หากวีซ่ายงัไม่หมดอาย ุ

ข้อมูลเพิม่เติม เร่ืองกระเป๋า 
     ◊   ส าหรับน ้าหนกัของกระเป๋าท่ีทางสายการบินอนุญาตใหน้ าขึ้นเคร่ืองไดต้อ้งมีน ้าหนกัไม่เกิน 7 กิโลกรัม และมีความกวา้ง+ยาว+สูง ไม่

เกิน 115 เซนติเมตร หรือ 25 เซนติเมตร (9.75 น้ิว) X 56 เซนติเมตร (21.5 น้ิว) X 46 เซนติเมตร (18 น้ิว) 

    ◊ส าหรับน ้ าหนักกระเป๋าท่ีทางสายการบินอนุญาตให้บรรทุกใตท้อ้งเคร่ืองบิน คือ 23 กิโลกรัม / ใบ / ท่าน (ส าหรับผูโ้ดยสารชั้นประหยดั/
Economy Class Passenger) การเรียกค่าระว่างน ้ าหนักเพ่ิมเป็นสิทธ์ิของสายการบินท่ีท่านไม่อาจปฎิเสธได ้(ตอ้งช าระในส่วนท่ีโดนเรียกเก็บ
เพ่ิม) 
     ◊ ทางบริษทัฯไม่รับผิดชอบกรณีเกิดการสูญเสีย,สูญหายของกระเป๋า และสัมภาระของผูโ้ดยสาร 

 
 
 
 


