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ก ำหนดกำรเดินทำง  วนัท่ี 21 – 27 กมุภำพนัธ ์2560 
วนัท่ี 21 กมุภำพนัธ ์2560          กรงุเทพฯ – กรงุลอนดอน 
21.00 น. คณะพรอ้มกนัทีท่่าอากาศยานสวุรรณภูม ิอาคารผูโ้ดยสารระหวา่งประเทศชัน้ 4 ประตูทางเขา้หมายเลข 4 
 ROW D เคาน์เตอรส์ายการบนิไทย พบเจา้หน้าทีอ่ านวยความสะดวกเชค็อนิสมัภาระและตดิแทค็กระเป๋าใหท้่าน 

 
วนัท่ี 22 กมุภำพนัธ ์2560           กรงุลอนดอน – สโตนเฮนจ ์– บำธ – โรมนับำธ – กรงุลอนดอน 

00.15 น.  ออกเดนิทางสู ่กรุงลอนดอน ประเทศองักฤษ โดยสายการบนิไทย เทีย่วบนิที ่TG 910 
06.20 น. ถงึ สนำมบินฮีทโธรว ์กรงุลอนดอน ประเทศองักฤษ หลงัผ่านพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงและศลุกากรแลว้ 

น าท่านเดนิทางผ่านชนบทขององักฤษ ชม กลุม่หินมหศัจรรย ์สโตนเฮนจ ์
(Stonehenge Site) 1 ใน 7 ส่ิงมหศัจรรยข์องโลก เป็นอนุสรณ์สถานยุคก่อน
ประวตัศิาสตร ์กลางทุ่งราบกวา้งใหญ่บนทีร่าบซอลสบ์ร ี(Salisbury Plain) ใน
บรเิวณตอนใตข้องเกาะองักฤษ ตวัอนุสรณ์สถานประกอบดว้ยแท่งหนิขนาดยกัษ์ 
112 กอ้น ตัง้เรยีงกนัเป็นวงกลมซอ้นกนั 3 วง แท่งหนิบางอนัตัง้ขึน้ บางอนัวาง
นอนลง และบางอนักถ็ูกวางซอ้นอยู่ขา้งบน ซึง่นกัท่องเทีย่วสว่นใหญ่จะตื่นตาตื่นใจกบัหนิเหล่านี้ เพราะมองดแูลว้เหมอืน
กลุ่มคนแคระผวิสนี ้าตาลทีอ่ยู่บนพืน้ทีก่วา้งใหญ่ โดยเฉพาะอยา่งยิง่ถา้เขา้ไปชมใกล้ๆ กจ็ะมองเหน็ความสวยงามของมนั
ได ้โดยนกัโบราณคดไีม่สามารถล่วงรูไ้ดว้่าใครเป็นผูส้รา้ง และสรา้งเพื่อวตัถุประสงคใ์ด หรอืจะเป็นมนุษยต่์างดาวเป็น
ผูส้รา้ง เพื่อบอกสิง่อนัเป็นความลบัจกัรวาลใหแ้กช่าวโลก 
น าท่านเดนิทางสู ่เมืองบำธ (BATH) ดนิแดนแหง่อาณาจกัรโรมนัอนัยิง่ใหญ่บนเกาะองักฤษเมือ่กว่า 2,000 ปีมาแลว้ 

เท่ียง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร Allium Restaurant Abbey Hotel (Michelin Guide 2017) 
  หน่ึงในรำ้นอำหำรท่ีดีท่ีสุดในเมืองบำธ รำ้นอำหำรสไตลอ์งักฤษปรงุอำหำรโดยเชฟมิชลิน Chris Staines  
บ่ำย น าท่านชม โรมนับำธ (ROMAN BATH) ทีช่าวโรมนัมาสรา้งไวเ้ป็นสถานทีอ่าบน ้าแร่ 

โดยอาศยัน ้าจากบ่อน ้าแร่ธรรมชาตทิีจ่ะม ี น ้าไหลออกมาอย่างต่อเนื่องถงึวนัละ
ประมาณ 1,250,000 ลติร และมคีวามรอ้นถงึ 46 องศาเซลเซยีส ทีเ่มอืงบาธมบี่อน ้าพุ
รอ้นตามธรรมชาต ิ3 แห่ง บ่อทีใ่หญ่ทีส่ดุคอืที ่ROMAN SACRED SPRING น ้าผุด

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%B8%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B8%93%E0%B9%8C%E0%B8%AA%E0%B8%96%E0%B8%B2%E0%B8%99
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%B8%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B8%93%E0%B9%8C%E0%B8%AA%E0%B8%96%E0%B8%B2%E0%B8%99
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A2%E0%B8%B8%E0%B8%84%E0%B8%81%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B9%8C
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%B0%E0%B8%AD%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%A4%E0%B8%A9
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จากใตด้นิลกึ 3,000 เมตร มแีรธ่าตุถงึกว่า 43 ชนิด 

จำกนัน้น ำท่ำนเดินทำงกลบัสู่ กรงุลอนดอน (London) 
ค ำ่  รบัประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารจนี Four Season รำ้นเป็ดย่ำงช่ือดงัในกรงุลอนดอนท่ีคนไทยรูจ้กัเป็นอยำ่งดี 

  หนังสือพิมพไ์ฟแนนเช่ียลไทมย์กยอ่งเป็ดยำ่งโฟวซี์ซัน่ว่ำ “เป็ดย่ำงท่ีอรอ่ยท่ีสุดในโลก” 
 น าท่านเดนิทางเขา้สูท่ีพ่กัโรงแรม Park Plaza Westminster Bridge หรอืเทยีบเท่า 
 

วนัท่ี 23 กมุภำพนัธ ์2560           กรงุลอนดอน – พระรำชวงัวินเซอร ์– British Museum 

เช้ำ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  
08.30 น. จากนัน้น าท่าน ชมพระรำชวงัวินเซอร ์(WINDSOR CASTLE) เป็นพระราชวงัทีป่ระทบั

ส าหรบัการพกัผ่อนสดุสปัดาหข์องพระราชนิีองักฤษ พระราชวงันี้เป็นพระราชวงัทีใ่หญ่
ทีส่ดุในโลกและสรา้งมากว่า 900 ปีแลว้ พระราชวงันี้เปิดใหป้ระชาชนเขา้ชมดา้นในสว่นที่
อยู่รอบๆก าแพง แต่น่าเสยีดายทีห่า้มถ่ายรปู สว่นทีเ่ปิดใหช้มเป็นหอ้งต่างๆส าหรบัการใชง้านในวาระต่างๆ แต่ที่
แตกต่างจากพระราชวงัอื่นกต็รงทีม่ขีา้วของเครื่องใช ้ อาวุธ ตลอดจนของก านลัจากประเทศต่างๆใหช้ม และมขีอง
ก านลัจากรชักาลที ่ 6 ของไทยดว้ย ขา้วของเหล่าน้ีแทบจะไม่มใีหช้มทีพ่ระราชวงัอื่น ซึง่อาจจะเป็นเพราะประเทศ
เหล่านัน้แพส้งคราม ถูกขนยา้ยไปหมดแลว้ หรอืระบบพระเจา้แผ่นดนิไม่มแีลว้ 

  ไดเ้วลาพอสมควร น าท่านเดนิทางสู ่กรงุลอนดอน (London)  
เท่ียง รบัประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำรท้องถ่ิน Duck & Waffle เป็นรำ้นอำหำรสไตลอ์งักฤษท่ีน ำเสนอ

เมนูอำหำรอรอ่ยท่ีให้บริกำรตลอดทัง้วนัในบรรยำกำศโมเดิรน์บนชัน้ 40 ของตึก Heron Tower ท่ีมองออกไป
เหน็วิวกรงุลอนดอนทัง้เมือง ซ่ึงถือเป็นหน่ึงในรำ้นอำหำรท่ีนักท่องเท่ียวไม่ควรพลำดท่ีจะแวะมำล้ิมลองซกั
ครัง้ 

 
 
 
 
บ่ำย เยีย่มชม British Museum  
ค ำ่ รบัประทำนอำหำรค ำ่ ณ ภตัตำคำรไทย Suda รำ้นอำหำรไทยในเครอื S&P ท่ีอรอ่ยท่ีสุดรำ้นหน่ึงใน 

กรงุลอนดอน ตัง้อยู่ท่ีบริเวณ Covent Garden แหล่งแฮงเอำทข์องหนุ่มสำวกรงุลอนดอน 
 น าท่านเดนิทางเขา้สูท่ีพ่กัโรงแรม Park Plaza Westminster Bridge หรอืเทยีบเท่า   
 

วนัท่ี 24 กมุภำพนัธ ์2560             กรงุลอนดอน – ทรำฟัลกำร ์– พิคคำดิลลี – โทรคำเดโรเซน็เตอร ์– บ๊ิกเบน 
โบสถเ์วสตมิ์นสเตอร ์– มหำวิหำรเซนตป์อล – หอคอยลอนดอน – ลอนดอนอำยส ์
ช้อปป้ิงถนนออ็กฟอรด์ 

เช้ำ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  
09.00 น. น าทา่นเทีย่วชม กรงุลอนดอน มหานครทีเ่กา่แก ่โดยเริม่จากจตุัรสัทราฟลัการ ์บรเิวณทีเ่ตม็ไปดว้ยนกพริาบ

ใจกลางกรงุลอนดอน ผา่น พิคคำดิลลีเซอรค์สั เลีย้วผา่นโทรคาเดโร เซน็เตอร,์ โบสถเ์ซนต ์พอล ผา่นรฐัสภา
องักฤษ และขา้มแมน่ ้าเทมส ์แวะถ่ายรปูเป็นทีร่ะลกึกบั นำฬิกำบ๊ิกเบน กอ่นเลีย้วผา่น โบสถเ์วสตมิ์นสเตอร ์
น าทา่นแวะถ่ายรปูกบั มหำวิหำรเซนตป์อล มยีอดโดมใหญ่เป็นอนัดบั 2 ของโลก สถานทีท่ีใ่ชจ้ดังานพระราช
พธิอีภเิษกสมรสระหว่างเจา้ฟ้าชายชารล์และเจา้หญงิไดอาน่าสเปนเซอรผ์า่นชมธนาคารแหง่องักฤษ
ศนูยก์ลางทางการเงนิการธนาคาร ทีส่ าคญัทีส่ดุแหง่หนึ่งของโลก ชมศำลำกลำงเทศบำลนครลอนดอน น า
ทา่นผา่นชมหอคอยลอนดอน (Tower of London) สถานทีเ่กดิเหตุแหง่ประวตัศิาสตรท์ีย่ ิง่ใหญ่ นองเลอืด 
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ซบัซอ้นซ่อนเงือ่น เคยเป็นป้อมปราการ ปราสาทราชวงั คกุ แดนประหาร 
ปจัจบุนัเป็นพพิธิภณัฑ ์ซึง่เป็นกลุ่มอาคาร และหอคอยหลายหลงั จากนัน้น า
ทา่นชม ลอนดอนอำยส ์(London Eyes) ซึง่ถอืว่าเป็นสญัลกัษณ์ของลอนดอน
อกีอยา่งหนึ่ง ซึง่ชาวองักฤษสรา้งขึน้เพือ่เป็นการเฉลมิฉลองการขึน้สหสัวรรษ
ใหมปี่ 2000 

เท่ียง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารทอ้งถิน่ Burger & Lobster รำ้นท่ีคนไทยรูจ้กัเป็นอยำ่งดีและ
พลำดไม่ได้เมื่อมำเยอืนกรงุลอนดอนอีกหน่ึงรำ้น โดยมีเมนู 3 อย่ำงคือ Lobster Grill, Lobster Roll, หรอื 
Burger 

บ่ำย อสิระชอ้ปป้ิงตามอธัยาศยัที ่ถนนออ็กฟอรด์ (Oxford Street) เลอืกสรรสนิคา้ Brand name ชัน้น าของกรุง
ลอนดอน อาท ิMark & Spencers, Next, Bally จากหา้งสรรพสนิคา้ชื่อดงั อาท ิSelfridges, Liberty, House of 
Frazer 

ค ำ่ รบัประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารอาหารทอ้งถิน่ Goodman รำ้นสเตก็แสนอรอ่ย
อนัโด่งดงัท่ีจองยำกและได้รบัควำมนิยมติดอนัดบัต้นๆ ในกรงุลอนดอน 

 น าท่านเดนิทางเขา้สูท่ีพ่กัโรงแรม Park Plaza Westminster Bridge หรอืเทยีบเท่า 
 

วนัท่ี 25 กมุภำพนัธ ์2560           กรงุลอนดอน – เลสเตอร ์– ชมฟตุบอลพรีเมียรลี์กองักฤษ  
เช้ำ                       รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
09.00 น. น าท่านเดนิทางสู ่เมืองเลสเตอร ์(Leicester) ใชเ้วลาเดนิทาง 2 ชม. 30 นาท ี 
เท่ียง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร The White Peacock รำ้นอำหำรองักฤษ 
 ปรงุอำหำรโดย Chef Patron Phillip Sharpe ผูเ้คยปรงุอำหำรให้กบั the 

Queen, Prince Philip and the Duchess of Cambridge  และรำชวงศ์
องักฤษเมื่อครัง้ท่ีท่ำนเสดจ็ท่ีเมืองเลสเตอร ์

 
บ่ำย น าท่านเดนิทางสู ่สนำมคิงพำวเวอร ์(King Power Stadium) ของสโมสร  

เลสเตอร ์ซิต้ี 
15.00 น. ชมกำรแข่งขนัฟตุบอลพรีเมียรลี์กองักฤษศึก ระหว่ำง 
 “จ้ิงจองสยำม” เลสเตอรซิ์ต้ี ปะทะ “หงสแ์ดง” ลิเวอรพ์ลู 
 (รบัประทานอาหารภายใน Lounge ของสโมสรเลสเตอร ์ซติี้) 
  น าท่านเดนิทางเขา้สูท่ีพ่กัโรงแรม Holiday Inn Leicester หรอืเทยีบเท่า   
 
วนัท่ี 26 กมุภำพนัธ ์2560           เลสเตอร ์– สแตรทฟอรด์ริมแม่น ้ำเอวอน – บำ้นเกิดเชคสเปียร ์

ช้อปป้ิง Bicester Village  – สนำมบินฮีทโธรว ์
เช้ำ รบัประทำนอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรโรงแรม  
 น าท่านเดนิทางสู ่เมืองสตำรท์ฟอรด์ อพัพอน เอวอน (Stratford Upon Avon) เมอืงเลก็ๆ น่ารกั ซึง่เป็นบา้นเกดิ

ของคตีกวเีอก วิลเล่ียม เชคสเปียร ์(William Shakespeare) ในมณฑลวอรว์คิเชยีร ์เมอืงนี้เป็นเมอืงเก่าแก่ทีส่ดุของ
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มณฑลวอรว์คิเชยีรแ์ละเป็นศนูยก์ลางทางการคา้ทีส่ าคญัในอดตีแมใ้นปจัจุบนักย็งัคงคราคร ่าไปดว้นกัท่องเทีย่วจาก
ทัว่ทุกมุมโลกทีเ่ขา้มาเยอืน น าท่านผ่านชม บ้ำนเชคสเปียร ์ (Shakespeare’s Birthplace) ซ่ึงสรา้งเสรจ็ในปี ค.ศ. 
1964 เพื่อเป็นอนุสรณ์ทีก่วเีอกท่านนี้มอีายุครบ 400 ปี โดยตกแต่งใหเ้หมอืนเมื่อสมยัทีเ่ชคสเปียร์ยงัมชีวีติอยู่ ไม่ว่า
จะเป็นขา้วของเครื่องใช ้เครื่องเรอืน หอ้งเขยีนหนงัสอื ซึง่ลว้นแต่เป็นของดัง้เดมิ ชมสว่นของพพิธิภณัฑท์ีจ่ดัแสดงผล
งานของเชคสเปียร ์เช่นบทละคร งานเขยีนหนงัสอืทีม่ชีื่อเสยีงต่างๆ 

เท่ียง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ  ภตัตาคารไทย Cabbages & Condom  
บ่ำย อสิระท่านชอ้ปป้ิงที ่ Bicester Village เป็นสถานทีส่รา้งเป็นบา้นไมส้ไตลว์นิเทจ

เรยีงต่อกนัเป็นทวิแถวเหมอืนหมู่บา้น เพลดิเพลนิไปกบัการชอ้ปป้ิงสนิคา้ภายใน
เอ๊าทเ์ลท็กว่า 120 รา้นคา้แบรนดเ์นม เช่น Gucci, Prada, Burberry, Tod’s, Dior, 
Mulberry, Superdry, Bally, Paul Smith ใหท้่านเลอืกซือ้อย่างจใุจ  

16.00 น.  สมควรแก่เวลาน าทา่นเดนิทางสู ่สนำมบินฮีทโธรว ์(Heathrow Airport) 
21.35 น. ออกเดนิทางสู ่กรุงเทพฯ โดยสายการบนิไทย เทีย่วบนิที ่TG 917 
 
วนัท่ี 27 กมุภำพนัธ ์2560            สนำมบินสวุรรณภมิู  
16.00 น.  เดนิทางถงึสนามบนิสวุรรณภมู ิโดยสวสัดภิาพ........  

************************************ 
 
 
หมำยเหต ุ อตัรำดงักล่ำวอำจมีกำรเปล่ียนแปลง ขึ้นอยู่กบักำรยืนยนัของตัว๋เครื่องบิน, โรงแรม กรณีค่ำน ้ำมนั และ
ประกนัเพ่ิมขึน้ ทำงบริษทัฯ จ ำเป็นต้องปรบัขึน้ และอตัรำดงักล่ำวต้องมีผูเ้ดินทำงอย่ำงน้อย 11 ท่ำน 
  *โปรแกรมฟตุบอลพรีเมียรลี์กอำจมีกำรเปล่ียนแปลงได้ขึน้อยู่กบักำรยืนยนัของสมำคมฟตุบอลองักฤษ* 
 

อตัรำน้ีรวม  
  ค่าตัว๋ชมฟุตบอล VIP First Floor West Stand พรอ้มดนิเนอร ์3 คอรส์ที ่Fosse Club 

ค่าตัว๋เครื่องบนิไป – กลบั สายการบนิไทย ชัน้ประหยดั 
  ค่ารถรบัสง่ สนามบนิ – โรงแรม และระหว่างการน าเทีย่วตามทีร่ะบุไวใ้นรายการ 
 ค่าวซี่าประเทศองักฤษส าหรบันกัท่องเทีย่ว 
 ค่าอาหารและเครื่องดื่มตามรายการ 
 ค่าเขา้ชมสถานทีต่่างๆ ตามทีร่ะบุในรายการ 
 ค่าประกนัอุบตัเิหตุการเดนิทางในวงเงนิท่านละ 1,000,000 บาท (หนึ่งลา้นบาท) 
 มคัคุเทศกม์อือาชพีดแูลท่านตลอดการเดนิทาง 
 Pocket Wi-fi ส าหรบัผูเ้ดนิทาง (5 ท่าน/เครื่อง) 
 ค่าภาษนี ้ามนัเชือ้เพลงิและค่าประกนัภยัการเดนิทางจากสายการบนิ อตัราเรยีกเกบ็ ฯ วนัที ่14 พฤศจกิายน 2559 
 
อตัรำดงักล่ำวไม่รวม  
 ค่าธรรมเนียมหนงัสอืเดนิทาง    
 ค่าน ้าหนกักระเป๋าเดนิทางในกรณีทีเ่กนิกว่าสายการบนิก าหนด (30 กโิลกรมัต่อท่าน) 
 ค่าใชจ้่ายสว่นตวัต่างๆ อาท ิค่าโทรศพัท ์ค่าซกัรดี ฯลฯ 
 ค่าอาหาร และเครื่องดื่มทีไ่ม่ไดร้ะบุในรายการ 

  ค่าภาษมีลูค่าเพิม่ 7% และค่าภาษหีกั ณ ทีจ่่าย 3 % จากค่าบรกิาร 

 


