
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วันที ่ โปรแกรมทัวร ์
อาหาร 

โรงแรม 
เช้า เที่ยง เย็น 

1 
สนามบินสุวรรณภูมิ–สนามบินลอนดอนฮีทโธรว์ – เมือง

ลอนดอน 
   

Hotel Ibis London 

Wembleyหรือเทียบเท่า

 

2 
เมืองลอนดอน – ไบเซสเตอร์วิลเลจ – เมืองออกซ์ฟอร์ด   

มหาวิทยาลัยออกซ์ฟอร์ด –มหาวิหารไครสต์เชิร์ช    
Hotel Ramada Oxford 

หรือเทียบเท่า  

3 

หมู่บ้านไบบลูรี่ – เมืองบาธ – มหาวิหารบาธ – โรงอาบน้้า

โรมันโบราณ   

เมืองซาลิสบัวรี่ – อนุสาวรีย์เสาหินสโตนเฮ้นจ์ 
   

Hotel Ibis London 

Wembleyหรือเทียบเท่า

 

4 

เมืองลอนดอน – อิสระท่องเที่ยว หรือ พักผ่อน ที่เมือง

ลอนดอน ตามอัธยาศัย  

แบบเต็มวัน 
   

Hotel Ibis London 

Wembleyหรือเทียบเท่า

 

5 

จัตุรัสทราฟัลก้าร์ – จัตุรัสรัฐสภา – พระราชวังเวสท์มินเตอร์ 

– พระราชวังบัคกิ้งแฮม – ปราสาทวินด์เซอร์ – สนามบินฮีท

โธรว์ 
    

6 สนามบินสุวรรณภูมิ     



 

 

 
 

BKK  LHR LHR  BKK 

  

BR067 13.05 19.20 BR068 21.20 15.45 

      

 

วันเดินทาง 

ราคาทัวร์/ท่าน 

พักห้องละ 2-3 

ท่าน 

ราคาทัวร์เด็ก/

ท่าน 

(อายุไม่เกิน 

12 ปี) 

ราคาทัวร์ไม่

รวม 

ตั๋วเครื่องบิน 

ราคา 

ห้องพัก

เดี่ยว 

08 – 13 มีนาคม 

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 มิถุนายน 

2566 
69,990 66,990 46,990 10,000 

อัตราค่าบริการส้าหรับเด็กอายุไม่เกิน 2 ป ีณ วันเดินทางกลับ (Infant) ท่านละ 

20,000 บาท 

 

 

 

 

อัตราค่าบริการ 

เที่ยวบินที ่  เวลาออก             

เวลาถึง 

เที่ยวบินที ่  เวลาออก             

เวลาถึง 

โปรแกรมเดินทาง 6 วัน 4 คืน : โดยสายการบิน EVA 

AIR (BR) 



 

 

อัตรานี้ ยังไม่รวมค่าทิปคนขับรถ มัคคุเทศก์ท้องถิ่น และ หัวหน้าทัวร์ 

ท่านละ 2,500 บาท 
ราคาทวัรข์า้งตน้ไม่รวมค่าวซี่าประเทศองักฤษ (ยืน่แบบปกต)ิราคาประมาณ 5,000 บาท 

(ราคาอาจมกีารเปลีย่นแปลงตามค่าเงนิในแต่ละวนั) 
การยืน่วซี่าแบบปกตขิองประเทศองักฤษใชเวลาในการพจิารณาประมาณ 30-60 วนัทาํการ  

ราคาทวัรข์า้งตน้ไมร่วมคา่วซี่าประเทศองักฤษ (ยืน่วซี่าแบบด่วน) ใชเ้วลาในการพจิารณา 5-10 วนัทาํการ ราคาประมาณ 11,xxx บาท  
(ราคาอาจมกีารเปลีย่นแปลงตามค่าเงนิในแต่ละวนั) 

โดยเจา้หน้าทีข่องบรษิทัฯอํานวยความสะดวกในการยืน่ และใหค้าํแนะนําแก่ท่าน  
 
 
 

สาํคญัโปรดอ่าน 
1. กรณุาทาํการจองล่วงหน้าก่อนเดนิทางอยา่งน้อย 30 วนั พรอ้มชาํระเงนิมดัจาํ ท่านละ 20,000 บาท/ท่าน และค่าวซี่า 

และชาํระส่วนทีเ่หลอื 30 วนั ก่อนการเดนิทาง กรณวีนัเดนิทางน้อยกว่า 21 วนั ตอ้งชาํระค่าทวัรเ์ตม็จาํนวน 100% 
เท่านัน้ 

2. อตัราค่าบรกิารนี้ จาํเป็นตอ้งมผีูเ้ดนิทาง จาํนวน 10 ท่าน ขึน้ไป ในแต่ละคณะ กรณทีีม่ผีูเ้ดนิทางไมถ่งึตามจาํนวนที่
กําหนด ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเลื่อนการเดนิทาง หรอืเปลีย่นแปลงอตัราค่าบรกิาร (ปรบัราคาเพิม่ขึน้ 
เพื่อใหค้ณะไดอ้อกเดนิทาง ตามความตอ้งการ) 

3. ท่านทีต่อ้งออกบตัรโดยสารภายในประเทศ (ตัว๋เครือ่งบนิ, รถทวัร,์ รถไฟ) กรณุาสอบถามทีเ่จา้หน้าทีทุ่กครัง้ก่อนทาํ
การออกบตัรโดยสาร เนื่องจากสายการบนิอาจมกีารปรบัเปลีย่นไฟลท์ หรอื เวลาบนิ โดยไมแ่จง้ใหท้ราบล่วงหน้า 
และการแนะนําจากเจา้หน้าทีเ่ป็นเพยีงการแนะนําเท่านัน้ 

4. นกัท่องเทีย่วทีต่อ้งการเดนิทางโปรแกรมขา้งตน้ควรทาํการจอง และ ส่งเอกสารเพื่อขอวซี่าหมูค่ณะก่อนเดนิทาง
อยา่งน้อย 45 วนั วนัหยดุนกัขตัฤกษ์ 60 วนั หากระยะเวลาน้อยกว่าทีร่ะบุไวข้า้งตน้ ขอสงวนสทิธิใ์นการขอวซ่ีา
ประเภทอื่นซึง่อาจมคี่าใชจ้า่ยเพิม่ หรอืมผีลต่อการพจิารณาวซี่าของท่าน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Day1 สนามบินสุวรรณภูมิ–สนามบินฮีทโธรว์ 
 

 
10.00 นดัหมายพร้อมกนัท่ี สนามบินสุวรรณภูมิ ประเทศไทย โปรดสังเกตุป้าย เลทส์โกกรุ๊ป พบเจา้หนา้ท่ีคอยใหก้ารตอ้นรับพร้อม

อ านวยความสะดวกเช็คอินใหแ้ก่ท่าน 
12.50 ออกเดินทางสู่ สนามบินลอนดอนฮีทโธรว์ประเทศองักฤษ โดยสายการบิน EVA AIRWAYS เท่ียวบินท่ีBR 067 

(บริการอาหารและเคร่ืองด่ืมบนเคร่ือง) ใชเ้วลาในการเดินทางประมาณ13ชัว่โมง 15 นาที 
19.25 เดินทางถึง สนามบินลอนดอนฮีทโธรว์ประเทศองักฤษผา่นการตรวจคนเขา้เมืองรับสัมภาระผา่นจุดคดักรองตามระเบียบของ

สนามบิน 
น าท่านเดินทางสู่ เมืองลอนดอน  (London)(ใชเ้วลาในการเดินทางประมาณ 30นาที) เมืองหลวงของประเทศองักฤษ ท่ีเป็น
ศูนยก์ลางส าคญัทางธุรกิจ การเมือง วฒันธรรม และประวติัศาสตร์ของโลก เป็นผูน้ าดา้นการเงิน การเมือง การส่ือสาร การ
บนัเทิง แฟชัน่ ศิลปะ และเป็นท่ียอมรับวา่มีอิทธิพลไปทัว่โลก และยงัเป็นเมืองท่องเท่ียวท่ีใหญ่และส าคญัของยโุรปอีกดว้ย
น าท่านเดินทางเขา้สู่ท่ีพกั 

ท่ีพกั         HOTELIBIS LONDON WEMBLEYระดบั 3 ดาว หรือระดบัเทียบเท่า 
 
 
Day2 เมืองลอนดอน –ไบเซสเตอร์วลิเลจ – เมืองออกซ์ฟอร์ด – มหาวทิยาลยัออกซ์ฟอร์ด –มหาวทิยาลยัไครสต์เชิร์ชหาวหิารไค

รสต์เชิร์ช 
 

 
เช้า บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
 น าท่านเดินทางสู่ เมืองไบเซสเตอร์ (Bicester)(ใชเ้วลาในการเดินทางประมาณ 1.30ชัว่โมง) 

น าท่านชอ้ปป้ิงท่ี ไบเซสเตอร์วลิเลจ  (Bicester Villlage) แหล่งชอ้ปป้ิงกลางแจง้ใจกลางชนบทของ  Oxfordshire Village มี
สินคา้ลดราคาพิเศษตลอดทั้งปีมีร้านบูติกมากกวา่ 160 แห่งของแบรนดแ์ฟชัน่และไลฟ์สไตลท่ี์หรูหรา 

เทีย่ง     อิสระอาหารกลางวนั ตามอธัยาศยัเพื่อสะดวกต่อการชอ้ปป้ิง 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

น าท่านเดินทางสู่ เมืองออกซ์ฟอร์ด  (Oxford)(ใชเ้วลาในการเดินทางประมาณ 30นาที) เป็นเมืองท่ี
เป็นท่ีรู้จกักนัในนามเมืองแห่งมหาวทิยาลยั ของประเทศองักฤษ ซ่ึงช่ือเมืองตั้งตาม มหาวทิยาลยั
ระดบัโลกท่ีรู้จกักนัในนามของมหาวทิยาลยัออกซ์ฟอร์ด (Oxford University)  
น าท่านถ่ายรูปเป็นท่ีระลึก กบั มหาวทิยาลยัออกซ์ฟอร์ด ( Oxford University) เป็นมหาวทิยาลยั
เก่าแก่ท่ีใชภ้าษาองักฤษเป็นภาษาแม่ในการเรียนการสอน โดยเปิดสอนมานานนบั 900 ปี โดยไม่มี
หลกัฐานประวติัการก่อตั้งมหาวทิยาลยัท่ีแน่นอน และประวติัศาสตร์ท่ียาวนานนบัเป็นเวลา

มากกวา่ 9 ศตวรรษของสถาบนัแห่งน้ี ช่ือเสียงทางดา้นการศึกษา , งานวจิยั , การคน้พบส่ิงใหม่ๆ และการประสบความส าเร็จ
ของศิษยเ์ก่าท่ีสร้างช่ือเสียงท่ีมีมาตลอด ท าใหผู้ค้นทั้งโลกต่างยกยอ่งใหเ้ป็นมหาวทิยาลยัท่ีใครก็ต่างใฝ่ฝันอยากท่ีจะมาเรียนท่ี
มหาวทิยาลยัแห่งน้ี 
น าท่านถ่ายรูปเป็นท่ีระลึก กบั มหาวทิยาลยัไครสต์เชิร์ช ( Christ ChurchUniversity) หรือ ไครสตเ์ชิร์ชคอลเลจ ( Christ 
Church College) เป็นมหาวทิยาลยัท่ีใหญ่และงามสง่าท่ีสุดของเมืองออ็กซ์ฟอร์ด มีช่ือเรียกกนัง่ายๆวา่ เดอะเฮา้ส์ (The House) 
ก่อตั้งในปี 1525 ในช่ือ คาร์ดินลั คอลเลจ โดยพระคาร์นลัวลูซีย ์คนเดียวกบัผูท่ี้สร้างแฮมป์ตนัคอร์ดในเมืองลอนดอน ก่อนท่ี
พระเจา้เฮนรีท่ี 8 จะเปล่ียนช่ืนมาเป็นไครสตเ์ชิร์ช แต่ 
ตราวทิยาลยัก็ยงัคงเป็นหมวกทรงแหลม ของพระราชาคณะวลูซีย ์วทิยาลยัแห่งน้ีอยูใ่นเครือของมหาวทิยาลยัแห่งออ๊กซ์
ฟอร์ด บริเวณเดียวกนั  
น าท่านถ่ายรูปเป็นท่ีระลึก กบั มหาวหิารไครสต์เชิร์ช ( Christ Church Cathedral) เป็นอาคารท่ีสร้างดว้ยหินสีทองและเป็น
สถาปัตยกรรมท่ีสวยงามน่าประทบัใจท่ีสุดของประเทศองักฤษ สร้างข้ึนในสมยัพระเจา้เฮนร่ีท่ี 8 เป็นมหาวหิารท่ีมียอดแหลม
สูง 43 เมตร 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารอาหารจีน 
ท่ีพกั HOTEL RAMADA OXFORDระดบั 4 ดาว หรือระดบัเทียบเท่า 
 
 
 
 



 
  
Day3 หมู่บ้านไบบลูร่ี –เมืองบาธ – มหาวหิารบาธ – โรงอาบน า้โรมันโบราณ –เมืองซาลสิบัวร่ี–อนุสาวรีย์เสาหินสโตนเฮ้นจ์ 
 

 
เช้า บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม น าท่านเดินทางสู่ หมู่บ้านไบบูลร่ี 

(Bibury Village)(ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 30 นาที)เป็นหมู่บา้นเล็กๆตั้งอยูใ่นแควน้
กลอสเตอร์เชอร์ เขตคอทส์โวลส์ จดัวา่เป็น หมู่บ้านทีส่วยทีสุ่ด ในประเทศองักฤษ 
(The Most Beautiful Village in England)เป็นหมู่บา้นน่ารัก มีลกัษณะบา้นท่ีเป็น
กระท่อมเก่าแก่ เรียกวา่เป็นแบบฉบบับา้นของประเทศองักฤษโดยแท ้สร้างข้ึนเม่ือ
ศตวรรษท่ี 17-18 และยงัคงรักษาสภาพใหค้งอยูจ่ากอดีตไวไ้ดเ้ป็นอยา่งดี มีแม่น ้าสาย
เล็กๆช่ือวา่ แม่น ้าโคน ( ColnRiver) ซ่ึงมีน ้าใสไหลผา่นหมู่บา้น โดยบา้นแต่ละหลงั
จะตกแต่งหนา้บา้นดว้ยสวนดอกไมแ้บบองักฤษตามฤดูกาล แต่ท่ีมีช่ือเสียงและสวยงามมากท่ีสุดคือ ดอกกุหลาบองักฤษ อนั
เป็นท่ีมาของ กุหลาบองักฤษ 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
น าท่านเดินทางสู่ เมืองบาธ (Bath) (ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 1.30 ชัว่โมง) 

 
เทีย่ง รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคารอาหารท้องถิ่น พเิศษเมนู Fish & Chip 

น าท่าน ถ่ายรูปเป็นท่ีระลึกกบั มหาวหิารบาธ ( Bath Abbey) และ บริเวณดา้นหนา้ของ โรงอาบน า้โรมันโบราณ ( Roman 
Baths)ถือเป็นโรงอาบน ้าโรมนัขนาดใหญ่ในสมยัโบราณท่ีไดรั้บการอนุรักษแ์ละดูแลเป็นอยา่งดี ซ่ึงโรงอาบน ้าของท่ีน่ีอยูต่  ่า
กวา่ระดบัพื้นถนนในปัจจุบนั ภายในแบ่งออกเป็นโซนหลกัๆ 4 โซนดว้ยกนั ตั้งแต่โซน Sacred Spring, Roman Temple, 
Roman Bath House และ Museum ซ่ึงแหล่งน ้าแร่แห่งน้ีถูกคน้พบตั้งแต่สมยัชาวโรมนับุกเขา้มายดึเกาะองักฤษ เป็น 1 ใน 7 
ส่ิงมหศัจรรยท์างธรรมชาติของทางตะวนัตกอีกดว้ย 
 
 



 
 
** ยงัไม่รวมค่าบตัรเขา้ชมส าหรับเด็ก ท่านละ ประมาณ 20 ปอนด ์หรือ ค านวณเป็นเงินไทย ท่านละ ประมาณ 900 บาท / 
ผูใ้หญ่ ท่านละ ประมาณ 27.5 ปอนด ์หรือ ค านวณเป็นเงินไทย ท่านละ ประมาณ 1237.50 บาท ข้ึนอยูก่บัประเภทของบตัร 
และ จ าเป็นตอ้งจองก่อนล่วงหนา้ เพราะอาจจ ากดัจ านวนผูเ้ขา้ชมในแต่ละวนัได ้** 
น าท่านเดินทางสู่ เมืองซาลสิบัวร่ี (Salisbury)(ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 1 ชัว่โมง) ประเทศองักฤษ เป็นท่ีตั้งของอนุสาวรียอ์นั
ลึกลบั  
เสาหินสโตนเฮน้จ ์ 
น าท่านเขา้ชม ในร้ัวอาณาเขตท่ีตั้งของ อนุสาวรีย์เสาหินสโตนเฮ้นจ์ ( Stonehenge) มีอายกุวา่ 5 ,000 ปี เป็นกลุ่มแท่งหินขนาด
ใหญ่ตั้งอยูก่ลางทุ่งราบกวา้งใหญ่ ในบริเวณตอนใตข้องเกาะองักฤษ ซ่ึงไม่มีใครทราบวตัถุประสงคใ์นการสร้างอยา่งชดัเจน 
ตวัอนุสรณ์สถานประกอบดว้ยแท่งหินขนาดยกัษ ์112 กอ้น ตั้งเรียงกนัเป็นวงกลมซอ้นกนั 3 วง แท่งหินบางอนัตั้งข้ึน บางอนั
วางนอนลง และบางอนัก็ถูกวางซอ้นอยูข่า้งบน นกัโบราณคดีเช่ือวา่กลุ่มกองหินน้ีถูกสร้างข้ึนจากท่ีไหนสักแห่งเม่ือประมาณ 
3000 - 2000 ปีก่อนคริสตกาล กล่าวคือ การหาอายจุากคาร์บอนกมัมนัตรังสีเม่ือ พ.ศ. 2551 เผยใหเ้ห็นวา่หินกอ้นแรกถูกวาง
ตั้งเม่ือประมาณ 2400 - 2200 ปีก่อนคริสตกาล ในขณะท่ีทฤษฎีอ่ืนๆ ระบุวา่กลุ่มหินท่ีถูกวางตั้งมาตั้งแต่ก่อนหนา้นั้นถึง 3000 
ปีก่อนคริสตกาลนกัวทิยาศาสตร์และนกัประวติัศาสตร์ต่างสงสัยวา่ คนในสมยัก่อนสามารถยกแท่งหินท่ีมีน ้าหนกักวา่ 30 ตนั 
ข้ึนไปวางเรียงกนัไดอ้ยา่งไร ทั้งๆท่ีปราศจากเคร่ืองทุ่นแรงอยา่งท่ีเราใชอ้ยูใ่นปัจจุบนั และบริเวณท่ีราบดงักล่าวไม่มีกอ้นหิน
ขนาดมหึมาน้ี ดงันั้นจึงสันนิษฐานวา่ผูส้ร้างตอ้งท าการชกัลากแท่งหินยกัษท์ั้งหมดมาจากท่ีอ่ืน ซ่ึงคาดวา่น่าจะมาจาก "ทุ่ง
มาร์ลโบโร" ท่ีอยูไ่กลออกไปประมาณ 40 กิโลเมตร ได้รับการขึน้ทะเบียนให้เป็นมรดกโลกโดยองค์การสหประชาชาติ หรือ 
ยูเนสโก เม่ือปี ค.ศ. 1986 
น าท่านเดินทางสู่ เมืองลอนดอน (London)(ใชเ้วลาในการเดินทางประมาณ 30นาที) 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารอาหารจีน 
ท่ีพกั        HOTELIBIS LONDON WEMBLEYระดบั 3 ดาว หรือระดบัเทียบเท่า 
 
 
 
 



 
 
Day4 เมืองลอนดอน–อสิระท่องเทีย่ว หรือ พกัผ่อน ทีเ่มืองลอนดอน ตามอธัยาศัย แบบเต็มวนั 

 
เช้า บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

อสิระท่องเทีย่ว หรือ พกัผ่อน ทีเ่มืองลอนดอน ตามอธัยาศัย แบบเต็มวนั (ไม่มีบริการรถโค้ช) 
หวัหนา้ทวัร์แนะน าวธีิการเดินทางเบ้ืองตน้ ทั้งน้ีท่านควรเตรียมความพร้อม วางแผนการเดินทางล่วงหนา้ก่อนถึงวนัเดินทาง 
เพื่อประโยชน์สูงสุดของท่าน 
แนะน าสถานทีท่่องเทีย่ว 
- ทดลองใช้ระบบขนส่งสาธารณะของชาวเมืองลอนดอน โดยรถไฟใต้ดิน หรือทูป (Tube)เท่ียวชมเมือง และวถีิชีวติของชาว
ลอนดอนเนอร์ (Londoner)** ค่าบตัรโดยสาร เร่ิมตน้ ประมาณ 15 ปอนด ์หรือ ค านวณเป็นเงินไทย ประมาณ 675 บาท (ชนิด 
One Day Pass) ข้ึนอยูก่บัประเภทของบตัร ** 
- ทดลองน่ังรถเมล์ 2 ช้ัน หรือลอนดอนแทก็ซ่ี  เพื่อเท่ียวชมเมืองและวถีิชีวติของชาวลอนดอนเนอร์ ( Londoner)** ค่าบตัร
โดยสาร เร่ิมตน้ ประมาณ 15 ปอนด ์หรือ ค านวณเป็นเงินไทย ประมาณ 675 บาท ข้ึนอยูก่บัประเภทของแพค็เกจ ** 

- ข้ึนชมความสวยงามของเมืองลอนดอน บน ชิงช้าสวรรค์ลอนดอน อาย 
(London Eye)หรือท่ีรู้จกัในช่ือของ มิลเลเนียม วลี (Millennium Wheel)เป็น
ชิงชา้สวรรคท่ี์สูงท่ีสุดในทวปียโุรป มีความสูง 135 เมตร และกลายมาเป็น
สถานท่ีท่องเท่ียวท่ีไดรั้บความนิยมอยา่งมาก มีผูม้าเยอืนมากกวา่ 3 ลา้นคนต่อปี 
** ค่าบตัรเขา้ชม ท่านละ ประมาณ 32.5 ปอนดห์รือ ค านวณเป็นเงินไทย ท่านละ 
ประมาณ 1462.5บาทข้ึนอยูก่บัประเภทของบตัร และจ าเป็นตอ้งจองก่อน
ล่วงหนา้เพราะอาจจ ากดัจ านวนผูเ้ขา้ชมในแต่ละวนัได ้** 
** อสิระอาหารกลางวนั และ อาหารค ่า เพ่ือสะดวกแก่การเดินทางท่องเทีย่ว ** 
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-หอคอยแห่งกรุงลอนดอน ( Tower of London)ปราสาทราชวงั คุก สถานท่ีเก็บสมบติั สถานท่ีส ารวจทาง
ประวติัศาสตร์ ทั้งหมดรวมอยูใ่นสถานท่ีเดียวกนัซ่ึงก็คือหอคอยแห่งกรุงลอนดอนน่ีเอง ภายในมี
อาคารส าคญัๆ มากมายท่ีลว้นแต่มีประวติัศาสตร์ท่ีค่อนขา้งโหดเห้ียม จึงไม่แปลกเท่าไรท่ีสถานท่ี

แห่งน้ีจะไดรั้บการกล่าวขานวา่ “ผดุี” ท่ีสุดแห่งหน่ึงโดยเฉพาะ White Tower หรือหอคอยสีขาว ท่ี
สร้างข้ึนในปี 1078 ในรัชสมยัของวลิเล่ียมผูพ้ิชิต นอกจากน้ีไม่ควรพลาดท่ีจะเขา้ชมพิพิธภณัฑท่ี์เก็บ
รักษาของมีค่าของราชวงศเ์อาไว ้ไม่วา่จะเป็นมงกุฎเพชร ชุดอศัวนิสมยัโบราณ รวมถึงการเขา้ร่วมทริป

กบั Yeoman Warders อดีตทหารรักษาพระองค ์ท่ีผนัตวัมาเป็นไกดน์ าเท่ียว** ค่าบตัรเขา้ชม ท่านละ 
ประมาณ 32.9 ปอนดห์รือ ค านวณเป็นเงินไทย ท่านละ ประมาณ 1480.5 บาท ข้ึนอยูก่บัประเภท

ของบตัร และจ าเป็นตอ้งจองก่อนล่วงหนา้เพราะอาจจ ากดัจ านวนผูเ้ขา้ชมในแต่ละวนัได ้** 
- โรงถ่ายภาพยนตร์ แฮร์ร่ี พอตเตอร์ ( Warner Bros Studio Tour London : The Making of Harry 

Potter)แห่งค่าย Warner Bros ตั้งอยูท่างตอนเหนือของเมืองลอนดอน ในสถานท่ีท่ีมีช่ือวา่ Leavesden Aerodrome ซ่ึงแต่เดิม
เคยเป็นโรงงานผลิตเคร่ืองบินท่ีมีช่ือเสียงหลายรุ่น เช่น Mosquito, Halifax Bombers ในสมยัสงความโลกคร้ังท่ีสอง ก่อนท่ี 

Warner Bros จะซ้ือท่ีน่ีและตั้งโรงถ่ายภาพยนตร์แฮร์ร่ี พอตเตอร์มานานกวา่สิบปี และสุดทา้ยท่ีน่ีก็กลายมา
เป็นสถานท่ีท่องเท่ียวซ่ึงสาวกเหล่าพอ่มดแม่มดนอ้ยไม่ควรพลาด ดว้ย Warner Bros ยงัคงเก็บรักษา
หลายๆ ฉากท่ีโดดเด่นจากภาพยนตร์ รวมถึงของประกอบฉาก กระทัง่เส้ือผา้และเคร่ืองแต่งกาย 
เพื่อใหแ้ฟนๆ แฮร์ร่ี พอตเตอร์ไดเ้ขา้มาสัมผสักบัความมหศัจรรย ์และเก็บภาพความประทบัใจลงใน

บนัทึกความทรงจ าไปตลอดกาล  
** ค่าบตัรเขา้ชม ท่านละ ประมาณ 49.95 ปอนด ์หรือ ค านวณเป็นเงินไทย ท่านละ ประมาณ 2 ,247.75 บาท 

ข้ึนอยูก่บัประเภทของบตัร และจ าเป็นตอ้งจองก่อนล่วงหนา้เพราะอาจจ ากดัจ านวนผูเ้ขา้ชมในแต่ละวนัได ้** 
- ช้อปป้ิงห้างสรรพสินค้าช้ันน าที ่ถนนออกซ์ฟอร์ด (Oxford Street)ท่ีมีหา้งสรรพสินคา้ใหญ่มากมายอยา่ง Mark & Spencer, 
Primark, Selfridges, Next, Zara ฯลฯ หรือ ย่านไนซ์บริดจ์ (Knights Bridge) ซ่ึงเป็นท่ีตั้งของ หา้งสรรพสินคา้ช่ือดงัอยา่ง 
ห้างฮาร์วย์ี  นิโคล (Harvey Nicole) และห้างแฮร์รอดส์ ( Harrods) ท่ีท่านสามารถเลือกซ้ือสินคา้แฟชัน่ชั้นน าจากทัว่ทุกมุม
โลก รวมทั้งกระเป๋าแฮร์รอดส์ท่ีนิยมกนัทัว่โลก 

** อสิระอาหารกลางวนั และ อาหารค ่า เพ่ือสะดวกแก่การเดินทางท่องเทีย่ว ** 



 
Day5 จัตุรัสทราฟัลก้าร์–จัตุรัสรัฐสภา – พระราชวงัเวสท์มินเตอร์ – พระราชวงับัคกิง้แฮม – ปราสาทวนิด์เซอร์ –สนามบินฮีทโธรว์ 
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น าท่านเดินทางสู่ จัตุรัสทราฟัลก้าร์ (Trafalgar Square) จตุรัสกลางเมืองท่ีรายลอ้มไปดว้ยอาคารราชการส าคญัของเมือง
ลอนดอน  
น าท่านถ่ายรูปเป็นท่ีระลึกกบัจัตุรัสรัฐสภา (Parliament Square)และ พระราชวงัเวสท์มินส์เตอร์ (Westminster Palace)
หรือ ตึกรัฐสภาเวสตมิ์นสเตอร์ (Houses of Parliament) เป็นสถานท่ีท่ีสภาสองสภาของรัฐสภาแห่งสหราชอาณาจกัร (สภาขนุ
นาง และสภาสามญัชน) ใชป้ระชุม พระราชวงัตั้งอยูบ่นฝ่ังเหนือของแม่น ้าเทมส์ในนครเวสตมิ์นสเตอร์ของเมืองลอนดอนบะ
ระห์ไม่ไกลจากพระราชวงัไวทฮ์อลล ์พระราชวงัเวสตมิ์นสเตอร์ สร้างในปี ค.ศ. 1016 มีหอ้งทั้งหมดดว้ยกนัประมาณ 1 ,100 
หอ้ง, 100 บนัได และ ระเบียงยาวรวมทั้งหมดประมาณ 4.8 กิโลเมตร ตวัส่ิงก่อสร้างส่วนใหญ่สร้างในคริสตศ์ตวรรษท่ี 19 แต่
ก็ยงัมีส่วนก่อสร้างเดิมเหลืออยูบ่า้งเล็กนอ้ยรวมทั้งทอ้งพระโรงท่ีในปัจจุบนัใชใ้นงานส าคญัๆ เช่น การตั้งศพของบุคคล
ส าคญัก่อนท่ีจะน าไปฝัง และหออญัมณี (Jewel Tower) การบริหารพระราชวงัแต่เดิมเป็นหนา้ท่ีของผูแ้ทนพระองค ์Lord 

Great Chamberlain แต่ในปี ค.ศ. 1965 เปล่ียนมือไปเป็นของรัฐสภานอกจากหอ้งพิธีบางหอ้งท่ียงัคง
อยูภ่ายใตก้ารบริหารของผูแ้ทนพระองค ์หลงัจากเกิดเพลิงใหมใ้นปี ค.ศ. 1834 ตึกรัฐสภาปัจจุบนัก็
ไดรั้บการสร้างใหม่โดยใชเ้วลาสร้าง 30 ปี โดยมีเซอร์ ชาร์ลส์ บาร์รีย ์(Charles Barry) และผูช่้วย
ออกสัตสั พิวจินเป็นสถาปนิก การออกแบบรวมทอ้งพระโรงเวสตมิ์นสเตอร์และชาเปลเซนตส์ตีเฟน 
(St Stephen's Chapel) ได้รับการขึน้ทะเบียนให้เป็นมรดกโลกโดยองค์การสหประชาชาติ หรือ 
ยูเนสโก เม่ือปี ค.ศ. 1987และยงัเป็นท่ีตั้งของหอนาฬิกาท่ีรู้จกักนัดีในนาม หอนาฬิกาบิ๊กเบน (Big 

Ben / Elizabeth Tower) อนัเป็นสัญลกัษณ์ของประเทศองักฤษ ท่ีมีความสูง 320 ฟุต ตีบอกเวลาทุกหน่ึงชัว่โมง เป็นนาฬิกาท่ี
มีหนา้ปัดใหญ่ท่ีสุดในโลก 
น าท่านถ่ายรูปเป็นท่ีระลึกกบัพระราชวงับัคกิง้แฮม (Buckingham Palace) เดิมช่ือ คฤหาสน์บกัก้ิงแฮม (Buckingham House) 
 เป็นพระราชวงัท่ีเป็นท่ีประทบัเป็นทางการของราชวงศอ์งักฤษ เป็นสถานท่ี ท่ีใชส้ าหรับการเล้ียงรับรองของรัฐและยงัเป็นส่ิง
ดึงดูดนกัท่องเท่ียวส าคญัท่ีหน่ึงของเมืองลอนดอน เป็นท่ีรวมพลงัใจทั้งในการฉลองและในยามคบัขนัของชาวองักฤษ 
ส่ิงก่อสร้างเดิมเป็นคฤหาสน์ท่ีสร้างส าหรับจอห์น เชฟฟิลด ์ยคุแห่งบกัก้ิงแฮมในปี ค.ศ. 1703  



 
ต่อมาในปี ค.ศ. 1761 สมเด็จพระเจา้จอร์จท่ี 3 ทรงซ้ือเพื่อใชเ้ป็นพระราชฐานส่วนพระองค ์ท่ีรู้จกักนัในช่ือ “วงัพระราชินี” 
(The Queen's House) ระยะ 75 ปีต่อมาเป็นเวลาท่ีมีการขยายต่อเติมพระราชวงัโดยสถาปนิกจอห์น แนช ( John Nash) และ 
เอด็เวร์ิด บลอร์ (Edward Blore) เป็นสามปีกรอบลานกลาง พระราชวงับกัก้ิงแฮมกลายมาเป็นพระราชฐานท่ีประทบัอยา่งเป็น
ทางการของราชวงศอ์งักฤษเม่ือสมเด็จพระราชินีนาถวกิตอเรียข้ึนครองราชยเ์ม่ือปี ค.ศ. 1837 การต่อเติมคร้ังใหญ่คร้ังสุดทา้ย 
ไดเ้ร่ิมด าเนินข้ึนช่วงปลายคริสตศ์ตวรรษท่ี 19 และ ตน้คริสตศ์ตวรรษท่ี 20 ซ่ึงรวมทั้งดา้นหนา้ท่ีเห็นอยูใ่นปัจจุบนั  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
เทีย่ง         บริการอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคารอาหารจีน พเิศษเมนูเป็ดย่างเลศิรส 

น าท่านเดินทางสู่  ปราสาทวนิด์เซอร์ ( Windsor Castle)(ใชเ้วลาในการเดินทางประมาณ 1 ชัว่โมง) เป็นพระราชฐานในนคร
วนิเซอร์ซ่ึงไดช่ื้อวา่เป็นบา้นของครอบครัวกษตัริยแ์ละพระราชินีแห่งองักฤษมานานกวา่ 1,000 ปี โดยพระราชวงัเก่าแก่ขนาด 
5 ไร่แห่งน้ี ปัจจุบนัยงัถูกใชเ้ป็นท่ีพ  านกัของสมเด็จพระราชินีอลิซาเบธท่ี 2 ซ่ึงมกัจะใชเ้วลาส่วนใหญ่ในช่วงวนัหยดุสุด
สัปดาห์อยูเ่สมอ ทั้งน้ีผูม้าเยอืนควรเผือ่เวลาในการเขา้ชมอยา่งนอ้ยประมาณ 2-3 ชัว่โมง เพราะท่ีน่ีลว้นเตม็ไปดว้ยส่ิงท่ีน่าต่ืน
ตาต่ืนใจ ทั้ง State Apartments ท่ีถูกตกแต่งอยา่งสวยงามดว้ยผลงานศิลปะอนัทรงคุณค่า ซ่ึงเป็นของสะสมของเหล่าราชวงศ ์
รวมถึงความงดงามของสถาปัตยกรรมแบบกอธิคในโบสถ ์ St. George ซ่ึงเป็นท่ีฝังพระศพของกษตัริยแ์ห่งประเทศองักฤษ
หลายพระองค ์และประหลาดใจไปกบั Queen Mary’s Dolls House บา้นตุก๊ตาแสนสวยและมีช่ือเสียงท่ีสุดโลกท่ีสร้างข้ึนใน
ปี ค.ศ. 1920 โดยช่างฝีมือชั้นน าในสมยันั้น เป็นตน้ ** ค่าบตัรเขา้ชมส าหรับเด็ก ท่านละ ประมาณ 15 ปอนดห์รือ ค านวณ
เป็นเงินไทย ท่านละ ประมาณ 675บาท/ ผูใ้หญ่ ท่านละ ประมาณ 2 5 ปอนด ์หรือ ค านวณเป็นเงินไทย ท่านละ ประมาณ 
1,125บาทข้ึนอยูก่บัประเภทของบตัร และจ าเป็นตอ้งจองก่อนล่วงหนา้เพราะอาจจ ากดัจ านวนผูเ้ขา้ชมในแต่ละวนัได ้** 

ค ่า              อิสระอาหารค ่า ตามอธัยาศยัเพื่อสะดวกต่อการชอ้ปป้ิง 
น าท่านเดินทางสู่ สนามบินลอนดอนฮีทโธรว์ ประเทศองักฤษ (ใชเ้วลาในการเดินทางประมาณ 30 นาที) 

21.35 น าท่านเดินทางสู่ สนามบินสุวรรณภูมิประเทศไทย โดยสายการบิน EVA AIRWAYS เท่ียวบินท่ีBR 068 
 (บริการอาหารและเคร่ืองด่ืมบนเคร่ือง) ใชเ้วลาเดินทางประมาณ13 ชัว่โมง  30 นาที 
 

Day6 สนามบินสุวรรณภูมิ 

 
15.05 เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิประเทศไทยโดยสวสัดิภาพ พร้อมความประทบัใจ 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 



 
 
 
 
 



 

 

 

 



 

 
 
 
 



 
 
 
 

 

  



 

 

 

 

 
 


