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วนัที ่ โปรแกรมทวัร ์
อาหาร 

โรงแรม 
เชา้ เทีย่ง เย็น 

1 
สนามบนิสุวรรณภูมิ – สนามบนิลอนดอนฮีทโธรว์ – เมือง
ลอนดอน 

   

Hotel Ibis London 
Wembley 
หรอืเทยีบเทา่  

2 
เมอืงลอนดอน – ไบเซสเตอรว์ลิเลจ – เมอืงออกซฟ์อรด์   
มหาวทิยาลัยออกซฟ์อรด์ – มหาวหิารไครสตเ์ชริช์    

Hotel Ramada 
Oxford 
หรอืเทยีบเทา่  

3 
หมู่บา้นไบบลูรี่ – เมอืงบาธ – มหาวหิารบาธ – โรงอาบน ้า
โรมนัโบราณ   
เมอืงซาลสิบวัรี ่– อนุสาวรยีเ์สาหนิสโตนเฮน้จ ์

   

Hotel Ibis London 
Wembley 
หรอืเทยีบเทา่  

4 
เมืองลอนดอน – อิสระท่องเที่ยว หรือ พักผ่อน ที่เมือง
ลอนดอน ตามอธัยาศัย  
แบบเต็มวัน 

   

Hotel Ibis London 
Wembley 
หรอืเทยีบเทา่  

5 
เมืองลอนดอน – อิสระท่องเที่ยว หรือ พักผ่อน ที่เมือง
ลอนดอน ตามอธัยาศัย  
แบบเต็มวัน 

   

Hotel Ibis London 
Wembley 
หรอืเทยีบเทา่  

6 
จัตุรัสทราฟัลกา้ร ์– จัตุรัสรัฐสภา – พระราชวังเวสทม์นิเตอร ์– 
พระราชวังบคักิง้แฮม – ปราสาทวนิดเ์ซอร ์– สนามบนิฮทีโธรว ์     

7 สนามบนิสวุรรณภมู ิ     

    



 

Day1  สนามบนิสวุรรณภมู ิ– สนามบนิฮทีโธรว ์
 

 

10.00 น. นัดหมายพรอ้มกนัที ่สนามบนิสวุรรณภูม ิประเทศไทย โปรดสงัเกตปุ้าย เลทสโ์กกรุ๊ป พบเจา้หนา้ทีค่อยให ้

การตอ้นรับพรอ้มอ านวยความสะดวกเชค็อนิใหแ้กท่า่น 

12.50 น. ออกเดนิทางสู่ สนามบนิลอนดอนฮทีโธรว ์ประเทศอังกฤษ โดยสายการบนิ EVA AIRWAYS เทีย่วบนิที ่

BR 067 (บรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่ง) ใชเ้วลาในการเดนิทาง ประมาณ 13 ชัว่โมง 15 นาท ี

19.25 น. เดนิทางถงึ สนามบนิลอนดอนฮทีโธรว ์ประเทศอังกฤษ ผ่านการตรวจคนเขา้เมอืงรับสัมภาระผ่านจุดคัด

กรองตามระเบยีบของสนามบนิ 

น าท่านเดนิทางสู่ เมอืงลอนดอน (London) (ใชเ้วลาในการเดนิทางประมาณ 30 นาท)ี เมอืงหลวงของ

ประเทศอังกฤษ ทีเ่ป็นศูนยก์ลางส าคัญทางธุรกจิ การเมอืง วัฒนธรรม และประวัตศิาสตรข์องโลก เป็นผูน้ า

ดา้นการเงนิ การเมอืง การสือ่สาร การบันเทงิ แฟชัน่ ศลิปะ และเป็นทีย่อมรับว่ามอีทิธพิลไปทั่วโลก และยัง

เป็นเมอืงทอ่งเทีย่วทีใ่หญแ่ละส าคัญของยโุรปอกีดว้ย น าทา่นเดนิทางเขา้สูท่ีพั่ก 

ทีพ่กั          HOTEL IBIS LONDON WEMBLEY ระดบั 3 ดาว หรอืระดบัเทยีบเทา่ 

 

Day2 เมอืงลอนดอน – ไบเซสเตอรว์ลิเลจ – เมอืงออกซฟ์อรด์ – มหาวทิยาลยัออกซฟ์อรด์ 

 มหาวทิยาลยัไครสตเ์ชริช์ – มหาวหิารไครสตเ์ชริช์  
 

 

เชา้           บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

  น าทา่นเดนิทางสู ่เมอืงไบเซสเตอร ์(Bicester) (ใชเ้วลาในการเดนิทางประมาณ 1.30 ชัว่โมง)  

น าท่านชอ้ปป้ิงที่ ไบเซสเตอรว์ลิเลจ (Bicester Villlage) แหล่งชอ้ปป้ิงกลางแจง้ใจกลางชนบทของ 

Oxfordshire Village มีสนิคา้ลดราคาพเิศษตลอดทัง้ปี มีรา้นบูตกิมากกว่า 160 แห่งของแบรนด์แฟชั่น

และไลฟ์สไตลท์ีห่รหูรา 

เทีย่ง          อสิระอาหารกลางวัน ตามอธัยาศัยเพือ่สะดวกตอ่การชอ้ปป้ิง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

น าทา่นเดนิทางสู ่เมอืงออกซฟ์อรด์ (Oxford) (ใชเ้วลาในการเดนิทางประมาณ 30 นาท)ี เป็นเมอืงทีเ่ป็นที่

รูจ้ักกันในนามเมอืงแห่งมหาวทิยาลัย ของประเทศอังกฤษ ซึง่ชือ่เมอืงตัง้

ตาม มหาวทิยาลัยระดับโลกทีรู่จั้กกันในนามของมหาวทิยาลัยออกซฟ์อรด์ 

(Oxford University)  

น าท่านถ่ายรูปเป็นที่ระลึก กับ มหาวิทยาลยัออกซ์ฟอรด์ (Oxford 

University) เป็นมหาวทิยาลัยเกา่แกท่ีใ่ชภ้าษาองักฤษเป็นภาษาแมใ่นการ

เรยีนการสอน โดยเปิดสอนมานานนับ 900 ปี โดยไม่มหีลักฐานประวัตกิาร

ก่อตัง้มหาวิทยาลัยที่แน่นอน และประวัติศาสตร์ที่ยาวนานนับเป็นเวลา

มากกว่า 9 ศตวรรษของสถาบันแห่งนี้ ชือ่เสยีงทางดา้นการศกึษา , งานวจิัย , การคน้พบสิง่ใหม่ๆ  และการ

ประสบความส าเร็จของศษิยเ์กา่ทีส่รา้งชือ่เสยีงทีม่มีาตลอด ท าใหผู้ค้นทัง้โลกตา่งยกยอ่งใหเ้ป็นมหาวทิยาลยั

ทีใ่ครก็ตา่งใฝ่ฝันอยากทีจ่ะมาเรยีนทีม่หาวทิยาลัยแหง่นี้  น าทา่นถา่ยรปูเป็นทีร่ะลกึกบั มหาวทิยาลยัไครสต์

เชริช์ (Christ Church University) หรอืไครสตเ์ชริช์คอลเลจ (Christ Church College) เป็นมหาวทิยาลยั

ทีใ่หญแ่ละงามสงา่ทีส่ดุของเมอืงอ็อกซฟ์อรด์ มชีือ่เรยีกกนังา่ยๆวา่ เดอะเฮา้ส ์(The House) กอ่ตัง้ในปี 1525 

ในชือ่ คารด์นัิล คอลเลจ โดยพระคารนั์ลวูลซยี ์คนเดยีวกับผูท้ีส่รา้งแฮมป์ตันคอรด์ในเมอืงลอนดอน กอ่นที่

พระเจา้เฮนรทีี ่8 จะเปลีย่นชืน่มาเป็นไครสตเ์ชริช์ แตต่ราวทิยาลัยก็ยังคงเป็นหมวกทรงแหลม ของพระราชา

คณะวลูซยี ์วทิยาลัยแหง่นีอ้ยูใ่นเครอืของมหาวทิยาลัยแหง่ออ๊กซฟ์อรด์ บรเิวณเดยีวกนั  

น าท่านถ่ายรูปเป็นทีร่ะลกึ กับ มหาวหิารไครสตเ์ชริช์ (Christ Church Cathedral) เป็นอาคารทีส่รา้ง

ดว้ยหนิสทีองและเป็นสถาปัตยกรรมทีส่วยงามน่าประทับใจทีส่ดุของประเทศอังกฤษ สรา้งขึน้ในสมยัพระเจา้

เฮนรีท่ี ่8 เป็นมหาวหิารทีม่ยีอดแหลมสงู 43 เมตร 



ค า่            รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารอาหารจนี 

ทีพ่ัก          HOTEL RAMADA OXFORD ระดับ 4 ดาว หรอืระดับเทยีบเทา่ 

  

Day3  หมูบ่า้นไบบลรู ี ่– เมอืงบาธ – มหาวหิารบาธ – โรงอาบน า้โรมนัโบราณ – เมอืงซาลสิบวัร ี ่
  อนสุาวรยีเ์สาหนิสโตนเฮน้จ ์
 

 

เชา้           บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

  น าท่านเดนิทางสู่ หมูบ่า้นไบบูลรี ่(Bibury Village) (ใชเ้วลาเดนิทาง

ประมาณ 30 นาท)ี เป็นหมู่บา้นเล็กๆตัง้อยู่ในแควน้กลอสเตอรเ์ชอร ์เขต

คอทสโ์วลส์ จัดว่าเป็น หมู่บา้นทีส่วยทีสุ่ด ในประเทศองักฤษ (The 

Most Beautiful Village in England) เป็นหมู่บา้นน่ารัก มีลักษณะ

บา้นทีเ่ป็นกระท่อมเก่าแก่ เรียกว่าเป็นแบบฉบับบา้นของประเทศอังกฤษ

โดยแท ้สรา้งขึน้เมือ่ศตวรรษที ่17-18 และยังคงรักษาสภาพใหค้งอยูจ่าก

อดตีไวไ้ดเ้ป็นอยา่งด ีมแีมน่ ้าสายเล็กๆชือ่วา่ แมน่ ้าโคน (Coln River) ซึง่มี

น ้าใสไหลผ่านหมูบ่า้น โดยบา้นแต่ละหลังจะตกแต่งหนา้บา้นดว้ยสวนดอกไมแ้บบอังกฤษตามฤดูกาล แต่ที่มี

ชือ่เสยีงและสวยงามมากทีส่ดุคอื ดอกกหุลาบองักฤษ อนัเป็นทีม่าของ กหุลาบองักฤษ 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

น าทา่นเดนิทางสู ่เมอืงบาธ (Bath) (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1.30 ชัว่โมง) 

เทีย่ง         รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารทอ้งถิน่ พเิศษเมนู Fish & Chip 

น าท่านถ่ายรปูเป็นทีร่ะลกึ กับ มหาวหิารบาธ (Bath Abbey) และ บรเิวณดา้นหนา้ของ โรงอาบน า้โรมนั

โบราณ (Roman Baths) ถอืเป็นโรงอาบน ้าโรมนัขนาดใหญใ่นสมยัโบราณทีไ่ดรั้บการอนุรักษ์และดแูลเป็น

อยา่งด ีซึง่โรงอาบน ้าของทีน่ี่อยูต่ ่ากวา่ระดับพืน้ถนนในปัจจุบนั ภายในแบง่ออกเป็นโซนหลักๆ 4 โซนดว้ยกัน 

ตัง้แต่โซน Sacred Spring, Roman Temple, Roman Bath House และ Museum ซึง่แหล่งน ้าแร่แห่งนี้ถูก

คน้พบตัง้แตส่มยัชาวโรมันบกุเขา้มายดึเกาะองักฤษ เป็น 1 ใน 7 สิง่มหัศจรรยท์างธรรมชาตขิองทางตะวันตก

อกีดว้ย ** ยงัไมร่วมคา่บตัรเขา้ชมส าหรับเด็ก ท่านละ ประมาณ 20 ปอนด ์หรอื ค านวณเป็นเงนิไทย ทา่นละ 

ประมาณ 900 บาท / ผูใ้หญ่ ท่านละ ประมาณ 27.5 ปอนด์ หรือ ค านวณเป็นเงนิไทย ท่านละ ประมาณ 

1237.50 บาท ขึน้อยูก่ับประเภทของบตัร และ จ าเป็นตอ้งจองกอ่นล่วงหนา้ เพราะอาจจ ากัดจ านวนผูเ้ขา้ชม

ในแตล่ะวันได ้** 

น าทา่นเดนิทางสู ่เมอืงซาลสิบวัรี ่(Salisbury) (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1 ชัว่โมง) ประเทศองักฤษ เป็น

ทีต่ัง้ของอนุสาวรยีอ์นัลกึลับ เสาหนิสโตนเฮน้จ ์ 

น าท่านเขา้ชม ในรัว้อาณาเขตทีต่ัง้ของ อนสุาวรยีเ์สาหนิสโตนเฮน้จ ์(Stonehenge) มอีายกุวา่ 5,000 ปี 

เป็นกลุม่แท่งหนิขนาดใหญ่ตัง้อยูก่ลางทุง่ราบกวา้งใหญ่ ในบรเิวณตอนใตข้องเกาะองักฤษ ซึง่ไมม่ใีครทราบ

วัตถุประสงคใ์นการสรา้งอยา่งชดัเจน ตัวอนุสรณ์สถานประกอบดว้ยแท่งหนิขนาดยักษ์ 112 กอ้น ตัง้เรยีงกัน

เป็นวงกลมซอ้นกัน 3 วง แท่งหนิบางอันตัง้ขึน้ บางอันวางนอนลง และบางอันก็ถูกวางซอ้นอยู่ขา้งบน นัก

โบราณคดีเชือ่ว่ากลุ่มกองหนินี้ถูกสรา้งขึน้จากที่ไหนสักแห่งเมือ่ประมาณ 3000 - 2000 ปีก่อนครสิตกาล 

กลา่วคอื การหาอายจุากคารบ์อนกมัมนัตรังสเีมือ่ พ.ศ. 2551 เผยใหเ้ห็นวา่หนิกอ้นแรกถกูวางตัง้เมือ่ประมาณ 

2400 - 2200 ปีกอ่นครสิตกาล ในขณะทีท่ฤษฎอีืน่ๆ ระบวุา่กลุ่มหนิทีถู่กวางตัง้มาตัง้แตก่อ่นหนา้นัน้ถงึ 3000 

ปีก่อนครสิตกาลนักวทิยาศาสตร์และนักประวัตศิาสตร์ต่างสงสัยว่า คนในสมัยก่อนสามารถยกแท่งหนิที่มี

น ้าหนักกวา่ 30 ตัน ขึน้ไปวางเรยีงกนัไดอ้ยา่งไร ทัง้ๆทีป่ราศจากเครือ่งทุน่แรงอยา่งทีเ่ราใชอ้ยูใ่นปัจจบุนั และ

บรเิวณทีร่าบดังกล่าวไมม่กีอ้นหนิขนาดมหมึานี้ ดังนัน้จงึสนันษิฐานว่าผูส้รา้งตอ้งท าการชกัลากแทง่หนิยักษ์

ทัง้หมดมาจากทีอ่ ืน่ ซ ึง่คาดว่าน่าจะมาจาก "ทุ่งมารล์โบโร" ทีอ่ยูไ่กลออกไปประมาณ 40 กโิลเมตร ไดร้บั

การขึน้ทะเบยีนใหเ้ป็นมรดกโลกโดยองคก์ารสหประชาชาต ิหรอื ยเูนสโก เมือ่ปี ค.ศ. 1986 

น าทา่นเดนิทางสู ่เมอืงลอนดอน (London) (ใชเ้วลาในการเดนิทางประมาณ 30 นาท)ี 



ค า่            รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารอาหารจนี  

ทีพ่กั         HOTEL IBIS LONDON WEMBLEY ระดบั 3 ดาว หรอืระดบัเทยีบเทา่ 

  

 
 
 

 

 

 

 

Day4  เมอืงลอนดอน – อสิระทอ่งเทีย่ว หรอื พกัผอ่น ทีเ่มอืงลอนดอน ตามอธัยาศยั แบบเต็มวนั 
 

เชา้   บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

อสิระทอ่งเทีย่ว หรอื พกัผอ่น ทีเ่มอืงลอนดอน ตามอธัยาศยั แบบเต็มวนั (ไมม่บีรกิารรถโคช้) 

หัวหนา้ทัวรแ์นะน าวธิกีารเดนิทางเบือ้งตน้ ทัง้นี้ทา่นควรเตรยีมความพรอ้ม วางแผนการเดนิทางลว่งหนา้กอ่น

ถงึวันเดนิทาง เพือ่ประโยชนส์งูสดุของทา่น 

แนะน าสถานทีท่อ่งเทีย่ว 

- ทดลองใชร้ะบบขนสง่สาธารณะของชาวเมอืงลอนดอน โดยรถไฟใตด้นิ หรอืทูป (Tube) เทีย่วชม

เมอืง และวถิชีวีติของชาวลอนดอนเนอร ์(Londoner) ** ค่าบัตรโดยสาร เริม่ตน้ ประมาณ 15 ปอนด ์หรอื 

ค านวณเป็นเงนิไทย ประมาณ 675 บาท (ชนดิ One Day Pass) ขึน้อยูก่บัประเภทของบตัร ** 

- ทดลองน ัง่รถเมล ์2 ช ัน้ หรอืลอนดอนแท็กซี่ เพื่อเที่ยวชมเมอืงและวถิีชวีติของชาวลอนดอนเนอร์ 

(Londoner) ** ค่าบัตรโดยสาร เริม่ตน้ ประมาณ 15 ปอนด์ หรือ 

ค านวณเป็นเงินไทย ประมาณ 675 บาท ขึน้อยู่กับประเภทของ

แพ็คเกจ ** 

- ขึน้ชมความสวยงามของเมอืงลอนดอน บน ชงิชา้สวรรคล์อนดอน 

อาย (London Eye) หรือที่รู จั้กในชื่อของ มิลเลเนียม วีล 

(Millennium Wheel) เป็นชงิชา้สวรรคท์ีสู่งทีสุ่ดในทวปียุโรป มี

ความสงู 135 เมตร และกลายมาเป็นสถานทีท่่องเทีย่วทีไ่ดรั้บความ

นยิมอยา่งมาก มผีูม้าเยอืนมากกวา่ 3 ลา้นคนตอ่ปี ** คา่บตัรเขา้ชม 

ท่านละ ประมาณ 32.5 ปอนด์ หรือ ค านวณเป็นเงนิไทย ท่านละ 

ประมาณ 1462.5 บาท ขึน้อยูก่บัประเภทของบตัร และ จ าเป็นตอ้งจองกอ่นลว่งหนา้ เพราะอาจจ ากดัจ านวนผู ้

เขา้ชมในแตล่ะวันได ้** 

** อสิระอาหารกลางวนั และ อาหารค า่ เพือ่สะดวกแกก่ารเดนิทางทอ่งเทีย่ว ** 

ทีพ่กั         HOTEL IBIS LONDON WEMBLEY ระดบั 3 ดาว หรอืระดบัเทยีบเทา่ 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

Day5  เมอืงลอนดอน – อสิระทอ่งเทีย่ว หรอื พกัผอ่น ทีเ่มอืงลอนดอน ตามอธัยาศยั แบบเต็มวนั 
 

เชา้   บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

อสิระทอ่งเทีย่ว หรอื พกัผอ่น ทีเ่มอืงลอนดอน ตามอธัยาศยั แบบเต็มวนั (ไมม่บีรกิารรถโคช้) 

หัวหนา้ทัวรแ์นะน าวธิกีารเดนิทางเบือ้งตน้ ทัง้นี้ทา่นควรเตรยีมความพรอ้ม วางแผนการเดนิทางลว่งหนา้กอ่น

ถงึวันเดนิทาง เพือ่ประโยชนส์งูสดุของทา่น 

แนะน าสถานทีท่อ่งเทีย่ว 



- หอคอยแหง่กรุงลอนดอน (Tower of London) ปราสาทราชวัง คุก สถานทีเ่ก็บสมบัต ิสถานทีส่ ารวจ

ทางประวัตศิาสตร ์ทัง้หมดรวมอยู่ในสถานทีเ่ดยีวกันซึง่ก็คอืหอคอยแห่งกรุง

ลอนดอนนี่เอง ภายในมอีาคารส าคัญๆ มากมายทีล่ว้นแต่มปีระวัตศิาสตรท์ี่

คอ่นขา้งโหดเหีย้ม จงึไมแ่ปลกเท่าไรทีส่ถานทีแ่ห่งนี้จะไดรั้บการกล่าว

ขานว่า “ผีดุ” ที่สุดแห่งหนึ่งโดยเฉพาะ White Tower หรอืหอคอยสี

ขาว ทีส่รา้งขึน้ในปี 1078 ในรัชสมัยของวลิเลีย่มผูพ้ชิติ นอกจากนี้ไม่

ควรพลาดทีจ่ะเขา้ชมพพิธิภัณฑท์ีเ่ก็บรักษาของมคีา่ของราชวงศเ์อาไว ้ไม่

วา่จะเป็นมงกฎุเพชร ชดุอศัวนิสมยัโบราณ รวมถงึการเขา้รว่มทรปิกบั Yeoman 

Warders อดตีทหารรักษาพระองค ์ทีผ่ันตัวมาเป็นไกดน์ าเทีย่ว ** ค่าบัตรเขา้

ชม ท่านละ ประมาณ 32.9 ปอนด์ หรือ ค านวณเป็นเงินไทย ท่านละ 

ประมาณ 1480.5 บาท ขึน้อยู่กับประเภทของบัตร และ จ าเป็นตอ้งจอง

กอ่นลว่งหนา้ เพราะอาจจ ากดัจ านวนผูเ้ขา้ชมในแตล่ะวันได ้** 

- โรงถ่ายภาพยนตร ์แฮรร์ ี ่พอตเตอร ์(Warner Bros Studio 

Tour London : The Making of Harry Potter) แห่งค่าย Warner 

Bros ตัง้อยูท่างตอนเหนอืของเมอืงลอนดอน ในสถานทีท่ีม่ชี ือ่วา่ Leavesden 

Aerodrome ซึง่แต่เดมิเคยเป็นโรงงานผลติเครือ่งบนิทีม่ชี ือ่เสยีงหลายรุ่น เชน่ 

Mosquito , Halifax Bombers ในสมยัสงความโลกครัง้ทีส่อง กอ่นที ่Warner 

Bros จะซือ้ทีน่ี่และตัง้โรงถ่ายภาพยนตรแ์ฮรร์ี ่พอตเตอรม์านานกว่าสบิปี 

และสดุทา้ยทีน่ีก่็กลายมาเป็นสถานทีท่อ่งเทีย่วซึง่สาวกเหลา่พอ่มดแม่

มดนอ้ยไมค่วรพลาด ดว้ย Warner Bros ยงัคงเก็บรักษาหลายๆ ฉากที่

โดดเด่นจากภาพยนตร ์รวมถงึของประกอบฉาก กระทั่งเสือ้ผา้และเครือ่ง

แต่งกาย เพือ่ใหแ้ฟนๆ แฮรร์ี่ พอตเตอร์ไดเ้ขา้มาสัมผัสกับความมหัศจรรย ์

และเก็บภาพความประทับใจลงในบนัทกึความทรงจ าไปตลอดกาล  

**คา่บตัรเขา้ชม ทา่นละ ประมาณ 49.95 ปอนด ์หรอื ค านวณเป็นเงนิไทย ทา่นละ ประมาณ 2,247.75 บาท 

ขึน้อยูก่บัประเภทของบตัร และ จ าเป็นตอ้งจองกอ่นลว่งหนา้ เพราะอาจจ ากดัจ านวนผูเ้ขา้ชมในแตล่ะวนัได ้** 

- ชอ้ปป้ิงหา้งสรรพสนิคา้ช ัน้น าที ่ถนนออกซฟ์อรด์ (Oxford Street) ทีม่หีา้งสรรพสนิคา้ใหญม่ากมาย

อยา่ง Mark & Spencer, Primark, Selfridges, Next, Zara ฯลฯ หรอื ยา่นไนซบ์รดิจ ์(Knights Bridge) 

ซึง่เป็นทีต่ัง้ของ หา้งสรรพสนิคา้ชือ่ดังอย่าง หา้งฮารว์ยี ์นโิคล (Harvey Nicole) และ หา้งแฮรร์อดส ์

(Harrods) ทีท่่านสามารถเลอืกซือ้สนิคา้แฟชัน่ชัน้น าจากทั่วทุกมมุโลก รวมทัง้กระเป๋าแฮรร์อดสท์ีน่ยิมกัน

ทั่วโลก 

** อสิระอาหารกลางวนั และ อาหารค า่ เพือ่สะดวกแกก่ารเดนิทางทอ่งเทีย่ว ** 

 

 

 

 

 

 

 

Day6  จตัรุสัทราฟลักา้ร ์– จตัรุสัรฐัสภา – พระราชวงัเวสทม์นิเตอร ์– พระราชวงับคัก ิง้แฮม 
  ปราสาทวนิดเ์ซอร ์– สนามบนิฮทีโธรว ์
 

 

เชา้           บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

น าท่านเดนิทางสู่ จตัุรสัทราฟัลกา้ร ์(Trafalgar Square) จตุรัสกลางเมืองที่รายลอ้มไปดว้ยอาคาร

ราชการส าคัญของเมอืงลอนดอน  

น าท่านถ่ายรูปเป็นทีร่ะลกึ กับ จตัุรสัรฐัสภา (Parliament Square) และ พระราชวงัเวสทม์นิสเ์ตอร ์

(Westminster Palace) หรอื ตกึรัฐสภาเวสตม์นิสเตอร ์(Houses of Parliament) เป็นสถานทีท่ีส่ภาสอง

สภาของรัฐสภาแห่งสหราชอาณาจักร (สภาขุนนาง และสภาสามัญชน) ใชป้ระชมุ พระราชวังตัง้อยู่บนฝ่ัง

เหนือของแม่น ้าเทมส์ในนครเวสต์มนิสเตอร์ของเมืองลอนดอนบะระห์ไม่ไกลจากพระราชวังไวท์ฮอลล์ 

พระราชวังเวสตม์นิสเตอร ์สรา้งในปี ค.ศ. 1016 มหีอ้งทัง้หมดดว้ยกนัประมาณ 1,100 หอ้ง, 100 บันได และ 



ระเบยีงยาวรวมทัง้หมดประมาณ 4.8 กโิลเมตร ตัวสิง่กอ่สรา้งสว่นใหญ่สรา้งในครสิตศ์ตวรรษที ่19 แต่ก็ยังมี

สว่นกอ่สรา้งเดมิเหลอือยูบ่า้งเล็กนอ้ยรวมทัง้ทอ้งพระโรงทีใ่นปัจจุบันใชใ้นงานส าคัญๆ เชน่ การตัง้ศพของ

บคุคลส าคัญกอ่นทีจ่ะน าไปฝัง และหออัญมณี (Jewel Tower) การบรหิารพระราชวังแต่เดมิเป็นหนา้ทีข่อง

ผูแ้ทนพระองค ์Lord Great Chamberlain แต่ในปี ค.ศ. 1965 เปลีย่นมอืไปเป็นของรัฐสภานอกจากหอ้งพธิี

บางหอ้งทีย่ังคงอยูภ่ายใตก้ารบรหิารของผูแ้ทนพระองค ์หลังจากเกดิเพลงิใหมใ้นปี ค.ศ. 1834 ตกึรัฐสภา

ปัจจุบันก็ไดรั้บการสรา้งใหม่โดยใชเ้วลาสรา้ง 30 ปี โดยมเีซอร ์ชารล์ส ์บารร์ยี ์(Charles Barry) และผูช้ว่ย

ออกัสตัส พวิจนิเป็นสถาปนิก การออกแบบรวมทอ้งพระโรงเวสต์มนิสเตอร์และชาเปลเซนต์สตีเฟน (St 

Stephen's Chapel) ไดร้บัการขึน้ทะเบยีนใหเ้ป็นมรดกโลกโดยองคก์ารสหประชาชาต ิหรอื ยูเนสโก 

เมือ่ปี ค.ศ. 1987 และยังเป็นที่ตัง้ของหอนาฬิกาที่รูจั้กกันดีในนาม หอนาฬิกาบิก๊เบน (Big Ben / 

Elizabeth Tower) อนัเป็นสัญลักษณ์ของประเทศองักฤษ ทีม่คีวามสงู 320 ฟตุ ตบีอกเวลาทกุหนึง่ชัว่โมง 

เป็นนาฬกิาทีม่หีนา้ปัดใหญท่ีส่ดุในโลก 

น าทา่นถา่ยรปูเป็นทีร่ะลกึ กบั พระราชวงับคักิง้แฮม (Buckingham Palace) เดมิชือ่ คฤหาสนบ์กักิง้แฮม 

(Buckingham House) เป็นพระราชวังทีเ่ป็นทีป่ระทับเป็นทางการของ

ราชวงศอ์งักฤษ เป็นสถานที ่ทีใ่ชส้ าหรับการเลีย้งรับรองของรัฐและยัง

เป็นสิง่ดงึดูดนักท่องเทีย่วส าคัญทีห่นึง่ของเมอืงลอนดอน เป็นทีร่วม

พลังใจทัง้ในการฉลองและในยามคับขันของชาวอังกฤษ สิง่ก่อสรา้ง

เดมิเป็นคฤหาสนท์ีส่รา้งส าหรับจอหน์ เชฟฟิลด ์ยคุแหง่บกักิง้แฮมในปี 

ค.ศ. 1703 ต่อมาในปี ค.ศ. 1761 สมเด็จพระเจา้จอรจ์ที ่3 ทรงซือ้

เพื่อใชเ้ป็นพระราชฐานส่วนพระองค์ ที่รูจั้กกันในชือ่ “วังพระราชนิี” 

(The Queen's House) ระยะ 75 ปีตอ่มาเป็นเวลาทีม่กีารขยายตอ่เตมิ

พระราชวังโดยสถาปนิกจอห์น แนช (John Nash) และ เอ็ดเวิร์ด 

บลอร ์(Edward Blore) เป็นสามปีกรอบลานกลาง พระราชวังบักกิง้แฮมกลายมาเป็นพระราชฐานที่ประทับ

อยา่งเป็นทางการของราชวงศอ์ังกฤษเมือ่สมเด็จพระราชนิีนาถวกิตอเรยีขึน้ครองราชยเ์มือ่ปี ค.ศ. 1837 การ

ต่อเตมิครัง้ใหญ่ครัง้สดุทา้ย ไดเ้ริม่ด าเนนิขึน้ชว่งปลายครสิตศ์ตวรรษที ่19 และ ตน้ครสิตศ์ตวรรษที ่20 ซึง่

รวมทัง้ดา้นหนา้ทีเ่ห็นอยูใ่นปัจจบุนั  

เทีย่ง         บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารจนี พเิศษเมนเูป็ดยา่งเลศิรส 

น าทา่นเดนิทางสู ่ปราสาทวนิดเ์ซอร ์(Windsor Castle) (ใชเ้วลาในการเดนิทางประมาณ 1 ชัว่โมง) เป็น

พระราชฐานในนครวนิเซอร์ซ ึง่ไดช้ือ่ว่าเป็นบา้นของครอบครัวกษัตรยิแ์ละพระราชนิีแห่งอังกฤษมานานกว่า 

1,000 ปี โดยพระราชวังเกา่แกข่นาด 5 ไรแ่หง่นี ้ปัจจบุนัยงัถกูใชเ้ป็นทีพ่ านักของสมเด็จพระราชนิอีลซิาเบธที ่

2 ซึง่มกัจะใชเ้วลาสว่นใหญ่ในชว่งวันหยดุสดุสัปดาหอ์ยูเ่สมอ ทัง้นี้ผูม้าเยอืนควรเผือ่เวลาในการเขา้ชมอยา่ง

นอ้ยประมาณ 2-3 ชัว่โมง เพราะทีน่ี่ลว้นเต็มไปดว้ยสิง่ทีน่่าตืน่ตาตืน่ใจ ทัง้ State Apartments ทีถู่กตกแต่ง

อย่างสวยงามดว้ยผลงานศลิปะอันทรงคุณค่า ซึง่เป็นของสะสมของเหล่าราชวงศ์ รวมถงึความงดงามของ

สถาปัตยกรรมแบบกอธคิในโบสถ์ St. George ซึง่เป็นที่ฝังพระศพของกษัตรยิแ์ห่งประเทศอังกฤษหลาย

พระองค ์และประหลาดใจไปกับ Queen Mary’s Dolls House บา้นตุ๊กตาแสนสวยและมชีือ่เสยีงทีส่ดุโลกที่

สรา้งขึน้ในปี ค.ศ. 1920 โดยชา่งฝีมอืชัน้น าในสมยันัน้ เป็นตน้ ** คา่บตัรเขา้ชมส าหรับเด็ก ทา่นละ ประมาณ 

15 ปอนด ์หรอื ค านวณเป็นเงนิไทย ท่านละ ประมาณ 675 บาท / ผูใ้หญ่ ท่านละ ประมาณ 25 ปอนด ์หรอื 

ค านวณเป็นเงนิไทย ท่านละ ประมาณ 1,125 บาท ขึน้อยู่กับประเภทของบัตร และ จ าเป็นตอ้งจองก่อน

ลว่งหนา้ เพราะอาจจ ากดัจ านวนผูเ้ขา้ชมในแตล่ะวันได ้** 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ค า่            อสิระอาหารค ่า ตามอธัยาศัยเพือ่สะดวกตอ่การชอ้ปป้ิง 

น าทา่นเดนิทางสู ่สนามบนิลอนดอนฮทีโธรว ์ประเทศองักฤษ (ใชเ้วลาในการเดนิทางประมาณ 30 นาท)ี 

 21.35 น.  น าทา่นเดนิทางสู ่สนามบนิสวุรรณภมู ิประเทศไทย โดยสายการบนิ EVA AIRWAYS เทีย่วบนิที ่BR 068  

               (บรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่ง) ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 13 ชัว่โมง 30 นาท ี



 

 

Day7  สนามบนิสวุรรณภมู ิ            
 

15.05 น.  เดนิทางถงึ สนามบนิสวุรรณภมู ิประเทศไทย โดยสวัสดภิาพ พรอ้มความประทับใจ 

 

 

อตัราคา่บรกิาร 

วนัเดนิทาง 
ราคาทวัร/์ทา่น 

พกัหอ้งละ 2-3 ทา่น 

ราคาทวัรเ์ด็ก 
ไมม่เีตยีง/ทา่น 
(อายไุมเ่กนิ 12 

ปี) 

ราคาทวัรไ์ม่
รวม 

ต ัว๋เครือ่งบนิ 

ราคา 
หอ้งพกัเดีย่ว 

15 – 21 กนัยายน 2565 59,990 56,990 36,990 9,900 

27 ธันวาคม – 02 มกราคม 2566 69,990 66,990 40,990 16,900 

29 ธันวาคม – 04 มกราคม 2566 69,990 66,990 40,990 16,900 

 
- อตัราคา่บรกิารส าหรับเด็กอายไุมเ่กนิ 2 ปี ณ วันเดนิทางกลับ (Infant) ทา่นละ 20,000 บาท 
- อตัรานี ้ไมร่วมคา่ทปิคนขบัรถ มคัคเุทศกท์อ้งถิน่ และ หัวหนา้ทัวร ์ทา่นละ 2,500 บาท 
- ราคาทัวรข์า้งตน้ไมร่วมคา่วซีา่ประเทศอังกฤษ (ยืน่แบบปกต)ิ ราคาประมาณ 5,000 บาท (ราคาอาจมกีารเปลีย่นแปลง

ตามคา่เงนิในแตล่ะวัน) 
- การยืน่วซีา่แบบปกตขิองประเทศองักฤษใชเวลาในการพจิารณาประมาณ 30-60 วันท าการ 

ราคาทัวร์ขา้งตน้ไม่รวมค่าวีซ่าประเทศอังกฤษ (ยืน่วีซ่าแบบด่วน) ใชเ้วลาในการพจิารณา 5-10 วันท าการ ราคา
ประมาณ 11,xxx บาท (ราคาอาจมกีารเปลีย่นแปลงตามค่าเงนิในแต่ละวัน)  โดยเจา้หนา้ทีข่องบรษัิทฯ อ านวยความ
สะดวกในการยืน่ และใหค้ าแนะน าแกท่า่น 

 
ส าคญัโปรดอา่น 

1. กรณุาท าการจองลว่งหนา้กอ่นเดนิทางอยา่งนอ้ย 30 วัน พรอ้มช าระเงนิมดัจ า ทา่นละ 20,000 บาท/ท่าน และคา่วซีา่ และ
ช าระสว่นทีเ่หลอื 30 วัน กอ่นการเดนิทาง กรณีวันเดนิทางนอ้ยกวา่ 21 วัน ตอ้งช าระคา่ทัวรเ์ต็มจ านวน 100% เทา่นัน้ 

2. อตัราคา่บรกิารนี ้จ าเป็นตอ้งมผีูเ้ดนิทาง จ านวน 10 ทา่น ขึน้ไป ในแตล่ะคณะ กรณีทีม่ผีูเ้ดนิทางไมถ่งึตามจ านวนทีก่ าหนด 
ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเลือ่นการเดนิทาง หรอืเปลีย่นแปลงอตัราคา่บรกิาร (ปรับราคาเพิม่ขึน้ เพือ่ใหค้ณะไดอ้อก
เดนิทาง ตามความตอ้งการ) 

3. ท่านทีต่อ้งออกบัตรโดยสารภายในประเทศ (ตั๋วเครือ่งบนิ, รถทัวร,์ รถไฟ) กรุณาสอบถามทีเ่จา้หนา้ทีทุ่กครัง้กอ่นท าการ
ออกบัตรโดยสาร เนื่องจากสายการบนิอาจมกีารปรับเปลีย่นไฟลท์ หรอื เวลาบนิ โดยไม่แจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ และการ
แนะน าจากเจา้หนา้ทีเ่ป็นเพยีงการแนะน าเทา่นัน้ 

4. นักทอ่งเทีย่วทีต่อ้งการเดนิทางโปรแกรมขา้งตน้ควรท าการจอง และ สง่เอกสารเพือ่ขอวซีา่หมูค่ณะกอ่นเดนิทางอยา่งนอ้ย 
45 วัน วันหยดุนักขัตฤกษ์ 60 วัน หากระยะเวลานอ้ยกว่าทีร่ะบไุวข้า้งตน้ ขอสงวนสทิธิใ์นการขอวซีา่ประเภทอืน่ซึง่อาจมี
คา่ใชจ้า่ยเพิม่ หรอืมผีลตอ่การพจิารณาวซีา่ของทา่น 

 



 



 

 



 

 

 



 



  



 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 


