
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

วันที ่ โปรแกรมทวัร ์
อาหาร 

โรงแรม 
เชา้ เที่ยง เยน็ 

1 สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบินลอนดอนฮีทโธรว์ – เมืองลอนดอน    
Hotel Ibis London Wembley 
หรือเทียบเท่า  

2 
เมืองลอนดอน – ไบเซสเตอร์วิลเลจ – เมืองออกซ์ฟอร์ด   
มหาวิทยาลัยออกซ์ฟอร์ด – มหาวิหารไครสต์เชิร์ช    

Hotel Ramada Oxford 
หรือเทียบเท่า  

3 
หมู่บ้านไบบลูรี่ – เมืองบาธ – มหาวิหารบาธ – โรงอาบน้ำโรมันโบราณ   
เมืองซาลิสบัวรี่ – อนุสาวรีย์เสาหินสโตนเฮ้นจ์    

Hotel Ibis London Wembley 
หรือเทียบเท่า  

4 
เมืองลอนดอน – อิสระท่องเท่ียว หรือ พักผ่อน ท่ีเมืองลอนดอน ตามอัธยาศัย  
แบบเต็มวัน    

Hotel Ibis London Wembley 
หรือเทียบเท่า  

5 
จัตุรัสทราฟัลก้าร์ – จัตุรัสรัฐสภา – พระราชวังเวสท์มินเตอร์ – พระราชวังบัคกิ้ง
แฮม – ปราสาทวินด์เซอร์ – สนามบินฮีทโธรว์     

6 สนามบินสุวรรณภูมิ     

    



 
 

 
 

BKK       LHR LHR       BKK 

  
BR067 13.05 19.20 BR068 21.20 15.45 

      

 

วนัเดนิทาง 
ราคาทวัร/์ทา่น 

พกัหอ้งละ 2-3 ทา่น 
ราคาทวัรเ์ดก็/ทา่น 
(อายไุมเ่กนิ 12 ป)ี 

ราคาทวัรไ์มร่วม 
ตั๋วเครือ่งบนิ 

ราคา 
หอ้งพกัเดีย่ว 

08 – 13 มนีาคม 2566 69,990 66,990 46,990 10,000 

23 – 28 เมษายน 2566 69,990 66,990 46,990 10,000 

11 – 16 พฤษภาคม 2566 69,990 66,990 46,990 10,000 

25 – 30 พฤษภาคม 2566 69,990 66,990 46,990 10,000 

01 – 06 มถินุายน 2566 69,990 66,990 46,990 10,000 

อตัราค่าบรกิารสำหรบั เดก็อายไุม่เกนิ 2 ป ีณ วนัเดนิทางกลบั (Infant) ทา่นละ 20,000 บาท 

 

อตัรานี ้ยงัไม่รวมคา่ทปิคนขบัรถ มคัคเุทศกท์อ้งถิน่ และ หวัหนา้ทวัร ์ทา่นละ 2,500 บาท 
ราคาทวัรข์า้งตน้ไม่รวมคา่วซี่าประเทศองักฤษ (ยื่นแบบปกต)ิ ราคาประมาณ 5,000 บาท  

(ราคาอาจมกีารเปลีย่นแปลงตามค่าเงนิในแต่ละวนั) 
การยื่นวซีา่แบบปกตขิองประเทศองักฤษใชเวลาในการพจิารณาประมาณ 30-60 วนัท าการ 

ราคาทวัรข์า้งต้นไม่รวมค่าวซ่ีาประเทศองักฤษ (ยื่นวซ่ีาแบบด่วน) ใชเ้วลาในการพจิารณา 5-10 วนัท าการ ราคาประมาณ 11,xxx บาท  
(ราคาอาจมกีารเปลีย่นแปลงตามค่าเงนิในแต่ละวนั) 

 โดยเจา้หน้าทีข่องบรษิทัฯ อ านวยความสะดวกในการยื่น และใหค้ าแนะน าแก่ทา่น 
ส าคญัโปรดอ่าน 

1. กรุณาท าการจองล่วงหน้าก่อนเดนิทางอย่างน้อย 30 วนั พรอ้มช าระเงนิมดัจ า ท่านละ 20,000 บาท/ท่าน และค่าวซ่ีา และช าระส่วนที่
เหลอื 30 วนั ก่อนการเดนิทาง กรณีวนัเดนิทางน้อยกว่า 21 วนั ต้องช าระค่าทวัรเ์ตม็จ านวน 100% เท่านัน้ 

2. อตัราค่าบรกิารน้ี จ าเป็นต้องมผีู้เดินทาง จ านวน 10 ท่าน ขึ้นไป ในแต่ละคณะ กรณีที่มผีู้เดินทางไม่ถึงตามจ านวนที่ก าหนด ทาง
บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเลื่อนการเดินทาง หรอืเปลีย่นแปลงอตัราค่าบรกิาร (ปรบัราคาเพิม่ขึน้ เพื่อใหค้ณะไดอ้อกเดนิทาง ตาม
ความต้องการ) 

3. ท่านที่ต้องออกบตัรโดยสารภายในประเทศ (ตัว๋เครื่องบิน , รถทวัร์, รถไฟ) กรุณาสอบถามที่เจ้าหน้าที่ทุกครัง้ก่อนท าการออกบตัร
โดยสาร เน่ืองจากสายการบนิอาจมกีารปรบัเปลีย่นไฟล์ท หรอื เวลาบิน โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า และการแนะน าจากเจ้าหน้าที่
เป็นเพยีงการแนะน าเท่านัน้ 

4. นักท่องเที่ยวที่ต้องการเดินทางโปรแกรมขา้งต้นควรท าการจอง และ ส่งเอกสารเพื่อขอวซ่ีาหมู่คณะก่อนเดินทางอย่างน้อย 45 วนั 
วนัหยุดนักขตัฤกษ์ 60 วนั หากระยะเวลาน้อยกว่าทีร่ะบุไวข้า้งต้น ขอสงวนสทิธิใ์นการขอวซ่ีาประเภทอื่นซึ่งอาจมค่ีาใชจ้่ายเพิม่ หรอื
มผีลต่อการพจิารณาวซ่ีาของท่าน 

โปรแกรมเดนิทาง 6 วนั 4 คนื : โดยสายการบนิ EVA AIR (BR) 

      เทีย่วบนิที ่  เวลาออก             เวลาถงึ       เทีย่วบนิที ่  เวลาออก             เวลาถงึ 

อัตราคา่บรกิาร 



 

Day1 สนามบนิสวุรรณภมู ิ– สนามบินฮทีโธรว ์
 

 

10.00 นัดหมายพร้อมกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ ประเทศไทย พบเจ้าหน้าท่ีคอยให้การต้อนรับพร้อมอำนวยความสะดวกเช็คอินให้แก่ท่าน 
12.50 ออกเดินทางสู่ สนามบินลอนดอนฮีทโธรว์ ประเทศอังกฤษ โดยสายการบิน EVA AIRWAYS เท่ียวบินที ่BR 067 
              (บริการอาหารและเครื่องด่ืมบนเครื่อง) ใช้เวลาในการเดินทาง ประมาณ 13 ชั่วโมง 15 นาที 
19.25 เดินทางถึง สนามบินลอนดอนฮีทโธรว์ ประเทศอังกฤษ ผ่านการตรวจคนเข้าเมืองรับสัมภาระผ่านจุดคัดกรองตามระเบียบของสนามบิน 

นำท่านเดินทางสู่ เมืองลอนดอน (London) (ใช้เวลาในการเดินทางประมาณ 30 นาที) เมืองหลวงของประเทศอังกฤษ ที่เป็นศูนย์กลางสำคัญทาง
ธุรกิจ การเมือง วัฒนธรรม และประวัติศาสตร์ของโลก เป็นผู้นำด้านการเงิน การเมือง การสื่อสาร การบันเทิง แฟชั่น ศิลปะ และเป็นที่ยอมรับว่ามี
อิทธิพลไปทั่วโลก และยังเป็นเมืองท่องเท่ียวที่ใหญ่และสำคัญของยุโรปอีกด้วย นำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก 

ที่พัก         HOTEL IBIS LONDON WEMBLEY ระดับ 3 ดาว หรือระดับเทียบเท่า 
 
 
Day2 เมืองลอนดอน – ไบเซสเตอร์วิลเลจ – เมืองออกซ์ฟอร์ด – มหาวิทยาลัยออกซ์ฟอร์ด – มหาวิทยาลัยไครสต์เชิร์ช  
            มหาวิหารไครสต์เชิร์ช 
 

 

เช้า          บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
 นำท่านเดินทางสู่ เมืองไบเซสเตอร์ (Bicester) (ใช้เวลาในการเดินทางประมาณ 1.30 ชั่วโมง)  
               นำท่านช้อปปิ้งที่ ไบเซสเตอรว์ิลเลจ (Bicester Villlage) แหล่งช้อปปิ้งกลางแจ้งใจกลางชนบทของ Oxfordshire Village มีสินค้าลดราคาพิเศษ

ตลอดทั้งปี มีร้านบูติกมากกว่า 160 แห่งของแบรนด์แฟชั่นและไลฟ์สไตล์ที่หรูหรา 
เที่ยง         อิสระอาหารกลางวัน ตามอัธยาศัยเพ่ือสะดวกต่อการช้อปปิ้ง 
 

 
 
 
 
 



 
นำท่านเดินทางสู่ เมืองออกซฟ์อรด์ (Oxford) (ใช้เวลาในการเดินทางประมาณ 30 นาที) เป็นเมืองที่เป็นที่รู้จักกัน
ในนามเมืองแห่งมหาวิทยาลัย ของประเทศอังกฤษ ซึ่งชื่อเมืองต้ังตาม มหาวิทยาลัยระดับโลกที่รู้จักกันในนามของ
มหาวิทยาลัยออกซ์ฟอร์ด (Oxford University)  
นําท่านถ่ายรูปเป็นที่ระลึก กับ มหาวิทยาลัยออกซ์ฟอร์ด (Oxford University) เป็นมหาวิทยาลัยเก่าแก่ที่ใช้
ภาษาอังกฤษเป็นภาษาแม่ในการเรียนการสอน โดยเปิดสอนมานานนับ 900 ปี โดยไม่มีหลักฐานประวัติการก่อต้ัง
มหาวิทยาลัยที่แน่นอน และประวัติศาสตร์ที่ยาวนานนับเป็นเวลามากกว่า 9 ศตวรรษของสถาบันแห่งนี้ ชื่อเสยีง
ทางด้านการศึกษา , งานวิจัย , การค้นพบสิ่งใหม่ๆ และการประสบความสำเร็จของศิษย์เก่าท่ีสร้างชื่อเสียงที่มีมา

ตลอด ทำให้ผู้คนทั้งโลกต่างยกย่องให้เป็นมหาวิทยาลัยที่ใครก็ต่างใฝ่ฝันอยากท่ีจะมาเรียนที่มหาวิทยาลัยแห่งน้ี 
นําท่านถ่ายรูปเป็นที่ระลึก กับ มหาวิทยาลยัไครสต์เชริช์ (Christ Church University) หรือ ไครสต์เชิร์ชคอลเลจ (Christ Church College) เป็น
มหาวิทยาลัยที่ใหญ่และงามสง่าท่ีสุดของเมืองอ็อกซ์ฟอร์ด มีชื่อเรียกกันง่ายๆว่า เดอะเฮ้าส์ (The House) ก่อต้ังในปี 1525 ในชื่อ คาร์ดินัล คอล
เลจ โดยพระคาร์นัลวูลซีย์ คนเดียวกับผู้ที่สร้างแฮมป์ตันคอร์ดในเมืองลอนดอน ก่อนที่พระเจ้าเฮนรีที่ 8 จะเปลี่ยนชื่นมาเป็นไครสต์เชิร์ช แต่ 
ตราวิทยาลัยก็ยังคงเป็นหมวกทรงแหลม ของพระราชาคณะวูลซีย์ วิทยาลัยแห่งน้ีอยู่ในเครือของมหาวิทยาลัยแห่งอ๊อกซ์ฟอร์ด บริเวณเดียวกัน  
นําท่านถ่ายรูปเป็นที่ระลึก กับ มหาวิหารไครสต์เชิร์ช (Christ Church Cathedral) เป็นอาคารที่สร้างด้วยหินสีทองและเป็นสถาปัตยกรรมที่
สวยงามน่าประทับใจที่สุดของประเทศอังกฤษ สร้างข้ึนในสมัยพระเจ้าเฮนรี่ที่ 8 เป็นมหาวิหารที่มียอดแหลมสูง 43 เมตร 

ค่ำ           รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารจีน 
ที่พัก         HOTEL RAMADA OXFORD ระดับ 4 ดาว หรือระดับเทียบเท่า 
  
Day3 หมู่บ้านไบบลูรี่ – เมืองบาธ – มหาวิหารบาธ – โรงอาบน้ำโรมันโบราณ – เมืองซาลิสบัวรี่ – อนุสาวรีย์เสาหินสโตนเฮ้นจ์ 
 

 
เช้า          บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมนำท่านเดินทางสู่ หมู่บ้านไบบลูรี ่(Bibury Village) (ใช้

เวลาเดินทางประมาณ 30 นาที) เป็นหมู่บ้านเล็กๆตั้งอยู่ในแคว้นกลอสเตอร์เชอร์ เขตคอทสโ์วลส์ 
จัดว่าเป็น หมู ่บ้านที่สวยที่สุด ในประเทศอังกฤษ (The Most Beautiful Village in England) 
เป็นหมู่บ้านน่ารัก มีลักษณะบ้านที่เป็นกระท่อมเก่าแก่ เรียกว่าเป็นแบบฉบับบ้านของประเทศ
อังกฤษโดยแท้ สร้างข้ึนเมื่อศตวรรษที่ 17-18 และยังคงรักษาสภาพให้คงอยู่จากอดีตไว้ได้เป็นอย่าง
ดี มีแม่น้ำสายเล็กๆชื่อว่า แม่น้ำโคน (Coln River) ซึ่งมีน้ำใสไหลผ่านหมู่บ้าน โดยบ้านแต่ละหลัง
จะตกแต่งหน้าบ้านด้วยสวนดอกไม้แบบอังกฤษตามฤดูกาล แต่ที่มีชื่อเสียงและสวยงามมากที่สุดคือ 
ดอกกุหลาบอังกฤษ อันเป็นที่มาของ กุหลาบอังกฤษ 



  
นำท่านเดินทางสู่ เมืองบาธ (Bath) (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1.30 ชั่วโมง) 

เที่ยง        รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารท้องถิ่น พิเศษเมนู Fish & Chip 
นำท่านถ่ายรูปเป็นที่ระลึก กับ มหาวิหารบาธ (Bath Abbey) และ บริเวณด้านหน้าของ โรงอาบน้ำโรมันโบราณ (Roman Baths) ถือเป็นโรง
อาบน้ำโรมันขนาดใหญ่ในสมัยโบราณท่ีได้รับการอนุรักษ์และดูแลเป็นอย่างดี ซึ่งโรงอาบน้ำของที่น่ีอยู่ต่ำกว่าระดับพ้ืนถนนในปัจจุบัน ภายในแบ่ง
ออกเป็นโซนหลักๆ 4 โซนด้วยกัน ต้ังแต่โซน Sacred Spring, Roman Temple, Roman Bath House และ Museum ซึ่งแหล่งน้ำแร่แห่งน้ีถูก
ค้นพบต้ังแต่สมัยชาวโรมันบุกเข้ามายึดเกาะอังกฤษ เป็น 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ทางธรรมชาติของทางตะวันตกอีกด้วย ** ยังไม่รวมค่าบัตรเข้าชม
สำหรับเด็ก ท่านละ ประมาณ 20 ปอนด์ หรือ คำนวณเป็นเงินไทย ท่านละ ประมาณ 900 บาท / ผู้ใหญ่ ท่านละ ประมาณ 27.5 ปอนด์ หรือ 
คำนวณเป็นเงินไทย ท่านละ ประมาณ 1237.50 บาท ข้ึนอยู่กับประเภทของบัตร และ จำเป็นต้องจองก่อนล่วงหน้า เพราะอาจจำกัดจำนวนผู้เข้า
ชมในแต่ละวันได้ ** 
นำท่านเดินทางสู่ เมืองซาลิสบัวรี่ (Salisbury) (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง) ประเทศอังกฤษ เป็นที่ต้ังของอนุสาวรีย์อันลึกลับ  
เสาหินสโตนเฮ้นจ์  
นำท่านเข้าชม ในรั้วอาณาเขตที่ต้ังของ อนุสาวรยี์เสาหนิสโตนเฮ้นจ ์(Stonehenge) มีอายุกว่า 5,000 ปี เป็นกลุ่มแท่งหินขนาดใหญ่ต้ังอยู่กลางทุ่ง
ราบกว้างใหญ่ ในบริเวณตอนใต้ของเกาะอังกฤษ ซึ่งไม่มีใครทราบวัตถุประสงค์ในการสร้างอย่างชัดเจน ตัวอนุสรณ์สถานประกอบด้วยแท่งหิน
ขนาดยักษ์ 112 ก้อน ตั้งเรียงกันเป็นวงกลมซ้อนกัน 3 วง แท่งหินบางอันตั้งขึ้น บางอันวางนอนลง และบางอันก็ถูกวางซ้อนอยู ่ข้างบน นัก
โบราณคดีเชื่อว่ากลุ่มกองหินนี้ถูกสร้างขึ้นจากที่ไหนสักแห่งเมื่อประมาณ 3000 - 2000 ปีก่อนคริสตกาล กล่าวคือ การหาอายุจากคาร์บอน
กัมมันตรังสีเมื่อ พ.ศ. 2551 เผยให้เห็นว่าหินก้อนแรกถูกวางต้ังเมื่อประมาณ 2400 - 2200 ปีก่อนคริสตกาล ในขณะที่ทฤษฎีอื่นๆ ระบุว่ากลุ่มหิน
ที่ถูกวางต้ังมาต้ังแต่ก่อนหน้าน้ันถึง 3000 ปีก่อนคริสตกาลนักวิทยาศาสตร์และนักประวัติศาสตร์ต่างสงสัยว่า คนในสมัยก่อนสามารถยกแท่งหินที่
มีน้ำหนักกว่า 30 ตัน ข้ึนไปวางเรียงกันได้อย่างไร ทั้งๆที่ปราศจากเครื่องทุ่นแรงอย่างที่เราใช้อยู่ในปัจจุบัน และบริเวณที่ราบดังกล่าวไม่มีก้อนหิน
ขนาดมหึมานี้ ดังนั้นจึงสันนิษฐานว่าผู้สร้างต้องทำการชักลากแท่งหินยักษ์ทั้งหมดมาจากที่อื่น ซึ่งคาดว่าน่าจะมาจาก "ทุ่งมาร์ลโบโร " ที่อยู่ไกล
ออกไปประมาณ 40 กิโลเมตร ได้รับการขึ้นทะเบียนให้เป็นมรดกโลกโดยองค์การสหประชาชาติ หรือ ยูเนสโก เมื่อปี ค.ศ. 1986 
นำท่านเดินทางสู่ เมืองลอนดอน (London) (ใช้เวลาในการเดินทางประมาณ 30 นาที) 

ค่ำ           รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารจีน  
ที่พัก        HOTEL IBIS LONDON WEMBLEY ระดับ 3 ดาว หรือระดับเทียบเท่า 
  
 
 
 



 
 
Day4 เมืองลอนดอน – อิสระท่องเที่ยว หรือ พักผ่อน ที่เมืองลอนดอน ตามอัธยาศัย แบบเต็มวัน  

 
เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

อิสระท่องเที่ยว หรือ พักผ่อน ที่เมืองลอนดอน ตามอัธยาศัย แบบเต็มวัน (ไม่มีบริการรถโค้ช) 
หัวหน้าทัวร์แนะนำวิธีการเดินทางเบื้องต้น ทั้งน้ีท่านควรเตรียมความพร้อม วางแผนการเดินทางล่วงหน้าก่อนถึงวันเดินทาง เพ่ือประโยชน์สูงสุด
ของท่าน 
แนะนำสถานที่ท่องเที่ยว 
- ทดลองใช้ระบบขนส่งสาธารณะของชาวเมืองลอนดอน โดยรถไฟใต้ดิน หรือทูป (Tube) เที่ยวชมเมือง และวิถีชีวิตของชาวลอนดอนเนอร์ 
(Londoner) ** ค่าบัตรโดยสาร เริ่มต้น ประมาณ 15 ปอนด์ หรือ คำนวณเป็นเงินไทย ประมาณ 675 บาท (ชนิด One Day Pass) ขึ้นอยู่กับ
ประเภทของบัตร ** 
- ทดลองนั่งรถเมล์ 2 ชั้น หรือลอนดอนแท็กซี่  เพื่อเที่ยวชมเมืองและวิถีชีวิตของชาวลอนดอนเนอร์ (Londoner) ** ค่าบัตรโดยสาร เริ่มต้น 
ประมาณ 15 ปอนด์ หรือ คำนวณเป็นเงินไทย ประมาณ 675 บาท ข้ึนอยู่กับประเภทของแพ็คเกจ ** 

- ข้ึนชมความสวยงามของเมืองลอนดอน บน ชิงชา้สวรรคล์อนดอน อาย (London Eye) หรือ
ที่รู้จักในชื่อของ มลิเลเนียม วลี (Millennium Wheel) เป็นชิงช้าสวรรค์ที่สงูที่สุดในทวีป
ยุโรป มีความสูง 135 เมตร และกลายมาเป็นสถานที่ท่องเท่ียวที่ได้รับความนิยมอย่างมาก มีผู้
มาเยือนมากกว่า 3 ล้านคนต่อปี ** ค่าบัตรเข้าชม ท่านละ ประมาณ 32.5 ปอนด์ หรือ 
คำนวณเป็นเงินไทย ท่านละ ประมาณ 1462.5 บาท ข้ึนอยู่กับประเภทของบัตร และ 
จำเป็นต้องจองก่อนล่วงหน้า เพราะอาจจำกัดจำนวนผู้เข้าชมในแต่ละวันได้ ** 

** อสิระอาหารกลางวัน และ อาหารคำ่ เพือ่สะดวกแก่การเดนิทางทอ่งเที่ยว ** 
ที่พัก        HOTEL IBIS LONDON WEMBLEY ระดับ 3 ดาว หรือระดับเทียบเท่า 

 
 

 
 
 

 
 
 



 
 
Day5 เมืองลอนดอน – อิสระท่องเที่ยว หรือ พักผ่อน ที่เมืองลอนดอน ตามอัธยาศัย แบบเต็มวัน  

 
เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

อิสระท่องเที่ยว หรือ พักผ่อน ที่เมืองลอนดอน ตามอัธยาศัย แบบเต็มวัน (ไม่มีบริการรถโค้ช) 
หัวหน้าทัวร์แนะนำวิธีการเดินทางเบื้องต้น ทั้งน้ีท่านควรเตรียมความพร้อม วางแผนการเดินทางล่วงหน้าก่อนถึงวันเดินทาง เพ่ือประโยชน์สูงสุด
ของท่าน 
แนะนำสถานที่ท่องเที่ยว 

- หอคอยแห่งกรุงลอนดอน (Tower of London) ปราสาทราชวัง คุก สถานที่เก็บสมบัติ สถานที่สำรวจทางประวัติศาสตร์ 
ทั้งหมดรวมอยู่ในสถานที่เดียวกันซึ่งก็คือหอคอยแห่งกรุงลอนดอนนี่เอง ภายในมีอาคารสำคัญๆ มากมายที่ล้วนแต่มี

ประวัติศาสตร์ที่ค่อนข้างโหดเหี้ยม จึงไม่แปลกเท่าไรที่สถานที่แห่งน้ีจะได้รับการกล่าวขานว่า “ผีดุ” ที่สุดแห่งหน่ึง
โดยเฉพาะ White Tower หรือหอคอยสีขาว ที่สร้างข้ึนในปี 1078 ในรัชสมัยของวิลเลี่ยมผู้พิชิต นอกจากน้ีไม่ควร

พลาดที่จะเข้าชมพิพิธภัณฑ์ที่เก็บรักษาของมีค่าของราชวงศ์เอาไว้ ไม่ว่าจะเป็นมงกุฎเพชร ชุดอัศวินสมัยโบราณ รวมถึง
การเข้าร่วมทริปกับ Yeoman Warders อดีตทหารรักษาพระองค์ ที่ผันตัวมาเป็นไกด์นำเที่ยว ** ค่าบัตรเข้าชม ท่านละ ประมาณ 

32.9 ปอนด์ หรือ คำนวณเป็นเงินไทย ท่านละ ประมาณ 1480.5 บาท ขึ้นอยู่กับประเภทของบัตร และ จำเป็นต้องจองก่อนล่วงหน้า เพราะอาจ
จำกัดจำนวนผู้เข้าชมในแต่ละวันได้ ** 

- โรงถ่ายภาพยนตร์ แฮร์รี ่ พอตเตอร์ (Warner Bros Studio Tour London : The Making of Harry Potter) 
แห่งค่าย Warner Bros ต้ังอยู่ทางตอนเหนือของเมืองลอนดอน ในสถานที่ที่มีชื่อว่า Leavesden Aerodrome ซึ่ง

แต่เดิมเคยเป็นโรงงานผลิตเครื่องบินที่มีชื่อเสียงหลายรุ่น เช่น Mosquito , Halifax Bombers ในสมัยสงความโลกครั้ง
ที่สอง ก่อนที่ Warner Bros จะซื้อที่น่ีและต้ังโรงถ่ายภาพยนตร์แฮร์รี่ พอตเตอร์มานานกว่าสิบปี และสุดท้ายที่น่ีก็กลายมา
เป็นสถานที่ท่องเท่ียวซึ่งสาวกเหล่าพ่อมดแม่มดน้อยไม่ควรพลาด ด้วย Warner Bros ยังคงเก็บรักษาหลายๆ ฉากท่ีโดดเด่น

จากภาพยนตร์ รวมถึงของประกอบฉาก กระทั่งเสื้อผ้าและเครื่องแต่งกาย เพื่อให้แฟนๆ แฮร์รี่ พอตเตอร์ได้เข้ามา
สัมผัสกับความมหัศจรรย์ และเก็บภาพความประทับใจลงในบันทึกความทรงจำไปตลอดกาล  

** ค่าบัตรเข้าชม ท่านละ ประมาณ 49.95 ปอนด์ หรือ คำนวณเป็นเงินไทย ท่านละ ประมาณ 2,247.75 บาท ขึ้นอยู่กับประเภทของ
บัตร และ จำเป็นต้องจองก่อนล่วงหน้า เพราะอาจจำกัดจำนวนผู้เข้าชมในแต่ละวันได้ ** 

- ช ้อปปิ้งห้างสรรพสินค้าชั ้นนำที่ ถนนออกซ์ฟอร์ด  (Oxford Street) ที ่มีห้างสรรพสินค้าใหญ่มากมายอย่าง Mark & 
Spencer, Primark, Selfridges, Next, Zara ฯลฯ หรือ ย่านไนซ์บริดจ์ (Knights Bridge) ซึ่งเป็นที่ต้ังของ ห้างสรรพสินค้าชื่อดังอย่าง  
ห้างฮาร์วีย์ นิโคล (Harvey Nicole) และ ห้างแฮร์รอดส์ (Harrods) ที่ท่านสามารถเลือกซื้อสินค้าแฟชั่นชั้นนำจากทั่วทุกมุมโลก รวมทั้งกระเป๋า
แฮร์รอดส์ที่นิยมกันทั่วโลก 

** อสิระอาหารกลางวัน และ อาหารคำ่ เพือ่สะดวกแก่การเดนิทางทอ่งเที่ยว ** 



 
Day6 จัตุรัสทราฟัลก้าร์ – จัตุรัสรัฐสภา – พระราชวังเวสท์มินเตอร์ – พระราชวังบัคกิ้งแฮม – ปราสาทวินด์เซอร์ – สนามบินฮีทโธรว์ 
 

 
เช้า          บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

นำท่านเดินทางสู่ จัตรุสัทราฟลักา้ร ์(Trafalgar Square) จตุรัสกลางเมืองทีร่ายล้อมไปด้วยอาคารราชการสำคัญของเมืองลอนดอน  
นำท่านถ่ายรูปเป็นที่ระลึก กับ จัตรุสัรฐัสภา (Parliament Square) และ พระราชวงัเวสทม์นิสเ์ตอร ์(Westminster Palace) หรือ ตึกรัฐสภา
เวสต์มินสเตอร์ (Houses of Parliament) เป็นสถานที่ที่สภาสองสภาของรัฐสภาแหง่สหราชอาณาจักร (สภาขุนนาง และสภาสามัญชน) ใช้
ประชุม พระราชวังต้ังอยู่บนฝั่งเหนือของแม่น้ำเทมส์ในนครเวสต์มินสเตอร์ของเมืองลอนดอนบะระห์ไม่ไกลจากพระราชวังไวท์ฮอลล์ 
พระราชวังเวสต์มินสเตอร์ สร้างในปี ค.ศ. 1016 มีห้องทั้งหมดด้วยกันประมาณ 1,100 ห้อง, 100 บันได และ ระเบียงยาวรวมทั้งหมดประมาณ 
4.8 กิโลเมตร ตัวสิ่งก่อสร้างส่วนใหญ่สร้างในครสิต์ศตวรรษที่ 19 แต่ก็ยังมีส่วนก่อสร้างเดิมเหลืออยู่บ้างเล็กน้อยรวมทั้งท้องพระโรงที่ในปัจจุบันใช้
ในงานสำคัญๆ เช่น การต้ังศพของบุคคลสำคัญก่อนที่จะนำไปฝัง และหออัญมณี (Jewel Tower) การบริหารพระราชวังแต่เดิมเป็นหน้าท่ีของ
ผู้แทนพระองค์ Lord Great Chamberlain แต่ในปี ค.ศ. 1965 เปลี่ยนมือไปเป็นของรัฐสภานอกจากห้องพิธีบางห้องที่ยังคงอยู่ภายใต้การบรหิาร
ของผู้แทนพระองค์ หลังจากเกิดเพลิงใหม้ในปี ค.ศ. 1834 ตึกรัฐสภาปัจจุบันก็ได้รับการสร้างใหม่โดยใช้เวลาสร้าง 30 ปี โดยมีเซอร์ ชาร์ลส์ บาร์
รีย์ (Charles Barry) และผู้ช่วยออกัสตัส พิวจินเป็นสถาปนิก การออกแบบรวมท้องพระโรงเวสต์มินสเตอร์และชาเปลเซนต์สตีเฟน (St 
Stephen's Chapel) ไดร้บัการขึน้ทะเบยีนใหเ้ปน็มรดกโลกโดยองคก์ารสหประชาชาต ิหรอื ยเูนสโก เมือ่ปี ค.ศ. 1987 และยังเป็นที่ต้ังของหอ
นาฬิกาที่รู้จักกันดีในนาม หอนาฬกิาบิ๊กเบน (Big Ben / Elizabeth Tower) อันเป็นสัญลักษณ์ของประเทศอังกฤษ ท่ีมีความสูง 320 ฟุต ตีบอก
เวลาทุกหน่ึงชั่วโมง เป็นนาฬิกาที่มีหน้าปัดใหญ่ท่ีสุดในโลก 

นำท่านถ่ายรูปเป็นที่ระลึก กับ พระราชวังบัคกิ้งแฮม (Buckingham Palace) เดิมชื่อ คฤหาสน์
บักกิ้งแฮม (Buckingham House) เป็นพระราชวังที่เป็นที่ประทับเป็นทางการของราชวงศ์อังกฤษ 
เป็นสถานที่ ที่ใช้สำหรับการเลี้ยงรับรองของรัฐและยังเป็นสิ่งดึงดูดนักท่องเที่ยวสำคัญที่หนึ่งของ
เมืองลอนดอน เป็นที่รวมพลังใจทั้งในการฉลองและในยามคับขันของชาวอังกฤษ สิ่งก่อสร้างเดิม
เป็นคฤหาสน์ที่สร้างสำหรับจอห์น เชฟฟิลด์ ยุคแห่งบักกิ้งแฮมในปี ค.ศ. 1703 ต่อมาในปี ค.ศ. 
1761 สมเด็จพระเจ้าจอร์จที่ 3 ทรงซื้อเพื่อใช้เป็นพระราชฐานส่วนพระองค์ ที่รู้จักกันในชื่อ “วัง
พระราชินี” (The Queen's House) ระยะ 75 ปีต่อมาเป็นเวลาท่ีมีการขยายต่อเติมพระราชวังโดย
สถาปนิกจอห์น แนช (John Nash) และ เอ็ดเวิร์ด บลอร์ (Edward Blore) เป็นสามปีกรอบลาน
กลาง พระราชวังบักกิ้งแฮมกลายมาเป็นพระราชฐานที่ประทับอย่างเป็นทางการของราชวงศ์อังกฤษ

เมื่อสมเด็จพระราชินีนาถวิกตอเรียข้ึนครองราชย์เมื่อปี ค.ศ. 1837 การต่อเติมครั้งใหญ่ครั้งสุดท้าย ได้เริ่มดำเนินข้ึนช่วงปลายคริสต์ศตวรรษที่ 19 
และ ต้นคริสต์ศตวรรษที่ 20 ซึ่งรวมทั้งด้านหน้าท่ีเห็นอยู่ในปัจจุบัน  



 
 
เที่ยง        บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารจนี พเิศษเมนูเปด็ย่างเลศิรส 

นำท่านเดินทางสู่ ปราสาทวินด์เซอร์ (Windsor Castle) (ใช้เวลาในการเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง) เป็นพระราชฐานในนครวินเซอร์ซึ่งได้ชื่อว่า
เป็นบ้านของครอบครัวกษัตริย์และพระราชินีแห่งอังกฤษมานานกว่า 1,000 ปี โดยพระราชวังเก่าแก่ขนาด 5 ไร่แห่งน้ี ปัจจุบันยังถูกใช้เป็นที่พำนัก
ของสมเด็จพระราชินีอลิซาเบธที่ 2 ซึ่งมักจะใช้เวลาส่วนใหญ่ในช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์อยู่เสมอ ทั้งน้ีผู้มาเยือนควรเผื่อเวลาในการเข้าชมอย่างน้อย
ประมาณ 2-3 ชั่วโมง เพราะที่นี่ล้วนเต็มไปด้วยสิ่งที่น่าตื่นตาตื่นใจ ทั้ง State Apartments ที่ถูกตกแต่งอย่างสวยงามด้วยผลงานศิลปะอัน
ทรงคุณค่า ซึ่งเป็นของสะสมของเหล่าราชวงศ์ รวมถึงความงดงามของสถาปัตยกรรมแบบกอธิคในโบสถ์ St. George ซึ่งเป็นที่ฝังพระศพของ
กษัตริย์แห่งประเทศอังกฤษหลายพระองค์ และประหลาดใจไปกับ Queen Mary’s Dolls House บ้านตุ๊กตาแสนสวยและมีชื่อเสียงที่สุดโลกที่
สร้างข้ึนในปี ค.ศ. 1920 โดยช่างฝีมือชั้นนำในสมัยน้ัน เป็นต้น ** ค่าบัตรเข้าชมสำหรับเด็ก ท่านละ ประมาณ 15 ปอนด์ หรือ คำนวณเป็นเงินไทย 
ท่านละ ประมาณ 675 บาท / ผู้ใหญ่ ท่านละ ประมาณ 25 ปอนด์ หรือ คำนวณเป็นเงินไทย ท่านละ ประมาณ 1,125 บาท ข้ึนอยู่กับประเภทของ
บัตร และ จำเป็นต้องจองก่อนล่วงหน้า เพราะอาจจำกัดจำนวนผู้เข้าชมในแต่ละวันได้ ** 

ค่ำ           อิสระอาหารค่ำ ตามอัธยาศัยเพ่ือสะดวกต่อการช้อปปิ้ง 
นำท่านเดินทางสู่ สนามบินลอนดอนฮีทโธรว์ ประเทศอังกฤษ (ใช้เวลาในการเดินทางประมาณ 30 นาที) 

 21.35 นำท่านเดินทางสู่ สนามบินสวุรรณภมู ิประเทศไทย โดยสายการบิน EVA AIRWAYS เท่ียวบินที ่BR 068  
              (บริการอาหารและเครื่องด่ืมบนเครื่อง) ใช้เวลาเดินทางประมาณ 13 ชั่วโมง 30 นาที 
 
Day7 สนามบินสุวรรณภูมิ             

 
15.05 เดินทางถึง สนามบินสวุรรณภมู ิประเทศไทย โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 



 
 
 

 
 



 
 
 

 
 



 
 
 
 

 



 

 

 

 



 
 
 
 
 
 
 

 

  



 

 

 

 

 
 


