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วันท่ี โปรแกรมทัวร� 
อาหาร 

โรงแรม 
เช�า เท่ียง เย็น 

1 สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบินลอนดอนฮีทโธรว� – เมืองลอนดอน    
Hotel Ibis London 
Wembley หรือเทียบเท�า  

2 
เมืองลอนดอน – ไบเซสเตอร�วิลเลจ – เมืองออกซ�ฟอร�ด   
มหาวิทยาลัยออกซ�ฟอร�ด – มหาวิหารไครสต�เชิร�ช    

Hotel Ramada Oxford 

หรือเทียบเท�า  

3 
หมู�บ*านไบบลูร่ี – เมืองบาธ – มหาวิหารบาธ – โรงอาบน้ำโรมันโบราณ   
เมืองซาลิสบัวร่ี – อนุสาวรีย�เสาหินสโตนเฮ*นจ�    

Hotel Ibis London 
Wembley หรือเทียบเท�า  

4 
เมืองลอนดอน – อิสระท�องเท่ียว หรือ พักผ�อน ท่ีเมืองลอนดอน ตามอัธยาศัย  
แบบเต็มวัน    

Hotel Ibis London 
Wembley หรือเทียบเท�า  

5 
จัตุรัสทราฟ5ลก*าร� – จัตุรัสรัฐสภา – พระราชวังเวสท�มินเตอร� – พระราชวังบัคกิ้ง
แฮม – ปราสาทวินด�เซอร� – สนามบินฮีทโธรว�     

6 สนามบินสุวรรณภูมิ     

    



 

BKK       LHR LHR       BKK 

  
BR067 13.05 19.20 BR068 21.20 15.45 

      

วันเดินทาง 
ราคาทัวร�/ท>าน 

พักห�องละ 2-3 ท>าน 
ราคาทัวร�เด็ก/ท>าน 
(อายุไม>เกิน 12 ปF) 

ราคาทัวร�ไม>รวม 
ตั๋วเครื่องบิน 

ราคา 
ห�องพักเดี่ยว 

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 

อัตราค>าบริการสำหรับ เด็กอายุไม>เกิน 2 ปF ณ วันเดินทางกลับ (Infant) ท>านละ 20,000 บาท 

 

อัตราน้ี ยังไม>รวมค>าทิปคนขับรถ มัคคุเทศก�ท�องถิ่น และ หัวหน�าทัวร� ท>านละ 2,500 บาท 
ราคาทัวร�ข	างต	นไม�รวมค�าวีซ�าประเทศอังกฤษ (ย่ืนแบบปกติ) ราคาประมาณ 5,000 บาท  

(ราคาอาจมีการเปล่ียนแปลงตามค�าเงินในแต�ละวัน) 
การย่ืนวีซ�าแบบปกติของประเทศอังกฤษใชเวลาในการพิจารณาประมาณ 30-60 วันทำการ 

ราคาทัวร�ข	างต	นไม�รวมค�าวีซ�าประเทศอังกฤษ (ย่ืนวีซ�าแบบด�วน) ใช	เวลาในการพิจารณา 5-10 วันทำการ ราคาประมาณ 11,xxx บาท  

(ราคาอาจมีการเปล่ียนแปลงตามค�าเงินในแต�ละวัน) 
 โดยเจ	าหน	าที่ของบริษัทฯ อำนวยความสะดวกในการย่ืน และให	คำแนะนำแก�ท�าน 

สำคัญโปรดอ�าน 
1. กรุณาทำการจองล�วงหน	าก�อนเดินทางอย�างน	อย 30 วัน พร	อมชำระเงินมัดจำ ท�านละ 20,000 บาท/ท�าน และค�าวีซ�า และชำระส�วนท่ีเหลือ 

30 วัน ก�อนการเดินทาง กรณีวันเดินทางน	อยกว�า 21 วัน ต	องชำระค�าทัวร�เต็มจำนวน 100% เท�านั้น 

2. อัตราค�าบริการนี้ จำเป?นต	องมีผู	เดินทาง จำนวน 10 ท�าน ขึ้นไป ในแต�ละคณะ กรณีท่ีมีผู	เดินทางไม�ถึงตามจำนวนท่ีกำหนด ทางบริษัทฯ ขอ
สงวนสิทธ์ิในการเลื่อนการเดินทาง หรือเปลี่ยนแปลงอัตราค�าบริการ (ปรับราคาเพิ่มขึ้น เพื่อให	คณะได	ออกเดินทาง ตามความต	องการ) 

3. ท�านท่ีต	องออกบัตรโดยสารภายในประเทศ (ตั๋วเคร่ืองบิน, รถทัวร�, รถไฟ) กรุณาสอบถามท่ีเจ	าหน	าท่ีทุกคร้ังก�อนทำการออกบัตรโดยสาร 
เนื่องจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟล�ท หรือ เวลาบิน โดยไม�แจ	งให	ทราบล�วงหน	า และการแนะนำจากเจ	าหน	าท่ีเป?นเพีย งการ

แนะนำเท�านั้น 
4. นักท�องเท่ียวท่ีต	องการเดินทางโปรแกรมข	างต	นควรทำการจอง และ ส�งเอกสารเพื่อขอวีซ�าหมู�คณะก�อนเดินทางอย�างน	อย 45 วัน วันหยุด

นักขัตฤกษ� 60 วัน หากระยะเวลาน	อยกว�าท่ีระบุไว	ข	างต	น ขอสงวนสิทธ์ิในการขอวีซ�าประเภทอื่นซึ่งอาจมีค�าใช	จ�ายเพิ่ม หรือมีผลต�อการ
พิจารณาวีซ�าของท�าน 

โปรแกรมเดินทาง 6 วัน 4 คนื : โดยสายการบิน EVA AIR (BR) 

      เที่ยวบินที ่  เวลาออก             เวลาถึง       เที่ยวบินที ่  เวลาออก             เวลาถึง 

อัตราค>าบริการ 



 

Day1 สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบินฮีทโธรว� 
 

 

10.00 นัดหมายพร*อมกันท่ี สนามบินสุวรรณภูมิ ประเทศไทย โปรดสังเกตุป:าย เลทส�โกกรุ;ป พบเจ*าหน*าท่ีคอยให*การต*อนรับพร*อมอำนวยความสะดวก
เช็คอินให*แก�ท�าน 

12.50 ออกเดินทางสู� สนามบินลอนดอนฮีทโธรว� ประเทศอังกฤษ โดยสายการบิน EVA AIRWAYS เท่ียวบินท่ี BR 067 
              (บริการอาหารและเคร่ืองดื่มบนเคร่ือง) ใช*เวลาในการเดินทาง ประมาณ 13 ชั่วโมง 15 นาที 
19.25 เดินทางถึง สนามบินลอนดอนฮีทโธรว� ประเทศอังกฤษ ผ�านการตรวจคนเข*าเมืองรับสัมภาระผ�านจุดคัดกรองตามระเบียบของสนามบิน 

นำท�านเดินทางสู� เมืองลอนดอน (London) (ใช*เวลาในการเดินทางประมาณ 30 นาที) เมืองหลวงของประเทศอังกฤษ ท่ีเปFนศูนย�กลางสำคัญทาง
ธุรกิจ การเมือง วัฒนธรรม และประวัติศาสตร�ของโลก เปFนผู*นำด*านการเงิน การเมือง การสื่อสาร การบันเทิง แฟชั่น ศิลปะ และเปFนท่ียอมรับว�ามี
อิทธิพลไปท่ัวโลก และยังเปFนเมืองท�องเท่ียวท่ีใหญ�และสำคัญของยุโรปอีกด*วย นำท�านเดินทางเข*าสู�ท่ีพัก 

ท่ีพัก         HOTEL IBIS LONDON WEMBLEY ระดับ 3 ดาว หรือระดับเทียบเท�า 
 
 

Day2 เมืองลอนดอน – ไบเซสเตอร�วิลเลจ – เมืองออกซ�ฟอร�ด – มหาวิทยาลัยออกซ�ฟอร�ด – มหาวิทยาลัยไครสต�เชิร�ช  
            มหาวิหารไครสต�เชิร�ช 
 

 

เช�า          บริการอาหารเช*า ณ ห*องอาหารของโรงแรม 
 นำท�านเดินทางสู� เมืองไบเซสเตอร� (Bicester) (ใช*เวลาในการเดินทางประมาณ 1.30 ชั่วโมง)  
               นำท�านช*อปปVWงท่ี ไบเซสเตอร�วิลเลจ (Bicester Villlage) แหล�งช*อปปVWงกลางแจ*งใจกลางชนบทของ Oxfordshire Village มีสินค*าลดราคา

พิเศษตลอดท้ังปe มีร*านบูติกมากกว�า 160 แห�งของแบรนด�แฟชั่นและไลฟgสไตล�ท่ีหรูหรา 
เท่ียง         อิสระอาหารกลางวัน ตามอัธยาศัยเพื่อสะดวกต�อการช*อปปVWง 
 

 
 
 
 
 



 
นำท�านเดินทางสู� เมืองออกซ�ฟอร�ด (Oxford) (ใช*เวลาในการเดินทางประมาณ 30 นาที) เปFนเมืองท่ีเปFนท่ีรู*จัก
กันในนามเมืองแห�งมหาวิทยาลัย ของประเทศอังกฤษ ซึ่งชื่อเมืองตั้งตาม มหาวิทยาลัยระดับโลกท่ีรู*จักกันในนาม
ของมหาวิทยาลัยออกซ�ฟอร�ด (Oxford University)  
นําท�านถ�ายรูปเปFนท่ีระลึก กับ มหาวิทยาลัยออกซ�ฟอร�ด (Oxford University) เปFนมหาวิทยาลัยเก�าแก�ท่ีใช*
ภาษาอังกฤษเปFนภาษาแม�ในการเรียนการสอน โดยเปVดสอนมานานนับ 900 ปe โดยไม�มีหลักฐานประวัติการก�อตั้ง
มหาวิทยาลัยท่ีแน�นอน และประวัติศาสตร�ท่ียาวนานนับเปFนเวลามากกว�า 9 ศตวรรษของสถาบันแห�งนี้ ชื่อเสียง
ทางด*านการศึกษา , งานวิจัย , การค*นพบสิ่งใหม�ๆ และการประสบความสำเร็จของศิษย�เก�าท่ีสร*างชื่อเสียงท่ีมีมา

ตลอด ทำให*ผู*คนท้ังโลกต�างยกย�องให*เปFนมหาวิทยาลัยท่ีใครก็ต�างใฝqฝ5นอยากท่ีจะมาเรียนท่ีมหาวิทยาลัยแห�งนี้ 
นําท�านถ�ายรูปเปFนท่ีระลึก กับ มหาวิทยาลัยไครสต�เชิร�ช (Christ Church University) หรือ ไครสต�เชิร�ชคอลเลจ (Christ Church College) 
เปFนมหาวิทยาลัยท่ีใหญ�และงามสง�าท่ีสุดของเมืองอ็อกซ�ฟอร�ด มีชื่อเรียกกันง�ายๆว�า เดอะเฮ*าส� (The House) ก�อตั้งในปe 1525 ในชื่อ คาร�ดินัล 
คอลเลจ โดยพระคาร�นัลวูลซีย� คนเดียวกับผู*ท่ีสร*างแฮมปgตันคอร�ดในเมืองลอนดอน ก�อนท่ีพระเจ*าเฮนรีท่ี 8 จะเปลี่ยนชื่นมาเปFนไครสต�เชิร�ช แต� 
ตราวิทยาลัยก็ยังคงเปFนหมวกทรงแหลม ของพระราชาคณะวูลซีย� วิทยาลัยแห�งนี้อยู�ในเครือของมหาวิทยาลัยแห�งอ;อกซ�ฟอร�ด บริเวณเดียวกัน  
นําท�านถ�ายรูปเปFนท่ีระลึก กับ มหาวิหารไครสต�เชิร�ช (Christ Church Cathedral) เปFนอาคารท่ีสร*างด*วยหินสีทองและเปFนสถาป5ตยกรรมท่ี
สวยงามน�าประทับใจท่ีสุดของประเทศอังกฤษ สร*างขึ้นในสมัยพระเจ*าเฮนร่ีท่ี 8 เปFนมหาวิหารท่ีมียอดแหลมสูง 43 เมตร 

ค่ำ           รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารจีน 
ท่ีพัก         HOTEL RAMADA OXFORD ระดับ 4 ดาว หรือระดับเทียบเท�า 
  
Day3 หมู>บ�านไบบลูรี่ – เมืองบาธ – มหาวิหารบาธ – โรงอาบน้ำโรมันโบราณ – เมืองซาลิสบัวรี่ – อนุสาวรีย�เสาหินสโตนเฮ�นจ� 
 

 
เช�า          บริการอาหารเช*า ณ ห*องอาหารของโรงแรมนำท�านเดินทางสู� หมู>บ�านไบบูลร่ี (Bibury Village) 

(ใช*เวลาเดินทางประมาณ 30 นาที) เปFนหมู�บ*านเล็กๆตั้งอยู�ในแคว*นกลอสเตอร�เชอร� เขตคอทส�
โวลส� จัดว�าเปFน หมู >บ�านที ่สวยที ่สุด ในประเทศอังกฤษ (The Most Beautiful Village in 
England) เปFนหมู�บ*านน�ารัก มีลักษณะบ*านท่ีเปFนกระท�อมเก�าแก� เรียกว�าเปFนแบบฉบับบ*านของ
ประเทศอังกฤษโดยแท* สร*างขึ้นเม่ือศตวรรษท่ี 17-18 และยังคงรักษาสภาพให*คงอยู�จากอดีตไว*ได*
เปFนอย�างดี มีแม�น้ำสายเล็กๆชื่อว�า แม�น้ำโคน (Coln River) ซึ่งมีน้ำใสไหลผ�านหมู�บ*าน โดยบ*านแต�
ละหลังจะตกแต�งหน*าบ*านด*วยสวนดอกไม*แบบอังกฤษตามฤดูกาล แต�ท่ีมีชื่อเสียงและสวยงามมาก
ท่ีสุดคือ ดอกกุหลาบอังกฤษ อันเปFนท่ีมาของ กุหลาบอังกฤษ 



  
นำท�านเดินทางสู� เมืองบาธ (Bath) (ใช*เวลาเดินทางประมาณ 1.30 ชั่วโมง) 

เท่ียง        รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารท�องถิ่น พิเศษเมนู Fish & Chip 
นำท�านถ�ายรูปเปFนท่ีระลึก กับ มหาวิหารบาธ (Bath Abbey) และ บริเวณด*านหน*าของ โรงอาบน้ำโรมันโบราณ (Roman Baths) ถือเปFนโรง
อาบน้ำโรมันขนาดใหญ�ในสมัยโบราณท่ีได*รับการอนุรักษ�และดูแลเปFนอย�างดี ซึ่งโรงอาบน้ำของท่ีนี่อยู�ต่ำกว�าระดับพื้นถนนในป5จจุบัน ภายในแบ�ง
ออกเปFนโซนหลักๆ 4 โซนด*วยกัน ตั้งแต�โซน Sacred Spring, Roman Temple, Roman Bath House และ Museum ซึ่งแหล�งน้ำแร�แห�งนี้ถูก
ค*นพบตั้งแต�สมัยชาวโรมันบุกเข*ามายึดเกาะอังกฤษ เปFน 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย�ทางธรรมชาติของทางตะวันตกอีกด*วย ** ยังไม�รวมค�าบัตรเข*าชม
สำหรับเด็ก ท�านละ ประมาณ 20 ปอนด� หรือ คำนวณเปFนเงินไทย ท�านละ ประมาณ 900 บาท / ผู*ใหญ� ท�านละ ประมาณ 27.5 ปอนด� หรือ 
คำนวณเปFนเงินไทย ท�านละ ประมาณ 1237.50 บาท ขึ้นอยู�กับประเภทของบัตร และ จำเปFนต*องจองก�อนล�วงหน*า เพราะอาจจำกัดจำนวนผู*เข*า
ชมในแต�ละวันได* ** 
นำท�านเดินทางสู� เมืองซาลิสบัวร่ี (Salisbury) (ใช*เวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง) ประเทศอังกฤษ เปFนท่ีตั้งของอนุสาวรีย�อันลึกลับ  
เสาหินสโตนเฮ*นจ�  
นำท�านเข*าชม ในร้ัวอาณาเขตท่ีตั้งของ อนุสาวรีย�เสาหินสโตนเฮ�นจ� (Stonehenge) มีอายุกว�า 5,000 ปe เปFนกลุ�มแท�งหินขนาดใหญ�ตั้งอยู�กลาง
ทุ�งราบกว*างใหญ� ในบริเวณตอนใต*ของเกาะอังกฤษ ซึ่งไม�มีใครทราบวัตถุประสงค�ในการสร*างอย�างชัดเจน ตัวอนุสรณ�สถานประกอบด*วยแท�งหิน
ขนาดยักษ� 112 ก*อน ตั้งเรียงกันเปFนวงกลมซ*อนกัน 3 วง แท�งหินบางอันตั้งขึ้น บางอันวางนอนลง และบางอันก็ถูกวางซ*อนอยู�ข* างบน นัก
โบราณคดีเชื่อว�ากลุ�มกองหินนี้ถูกสร*างขึ้นจากท่ีไหนสักแห�งเม่ือประมาณ 3000 - 2000 ปeก�อนคริสตกาล กล�าวคือ การหาอายุจากคาร�บอน
กัมมันตรังสีเม่ือ พ.ศ. 2551 เผยให*เห็นว�าหินก*อนแรกถูกวางตั้งเม่ือประมาณ 2400 - 2200 ปeก�อนคริสตกาล ในขณะท่ีทฤษฎีอื่นๆ ระบุว�ากลุ�มหิน
ท่ีถูกวางตั้งมาตั้งแต�ก�อนหน*านั้นถึง 3000 ปeก�อนคริสตกาลนักวิทยาศาสตร�และนักประวัติศาสตร�ต�างสงสัยว�า คนในสมัยก�อนสามารถยกแท�งหินท่ี
มีน้ำหนักกว�า 30 ตัน ขึ้นไปวางเรียงกันได*อย�างไร ท้ังๆท่ีปราศจากเคร่ืองทุ�นแรงอย�างท่ีเราใช*อยู�ในป5จจุบัน และบริเวณท่ีราบดังกล�าวไม�มีก*อนหิน
ขนาดมหึมานี้ ดังนั้นจึงสันนิษฐานว�าผู*สร*างต*องทำการชักลากแท�งหินยักษ�ท้ังหมดมาจากท่ีอื่น ซึ่งคาดว�าน�าจะมาจาก "ทุ�งมาร�ลโบโร" ท่ีอยู�ไกล
ออกไปประมาณ 40 กิโลเมตร ได�รับการขึ้นทะเบียนให�เปsนมรดกโลกโดยองค�การสหประชาชาติ หรือ ยูเนสโก เมื่อปF ค.ศ. 1986 
นำท�านเดินทางสู� เมืองลอนดอน (London) (ใช*เวลาในการเดินทางประมาณ 30 นาที) 

ค่ำ           รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารจีน  
ท่ีพัก        HOTEL IBIS LONDON WEMBLEY ระดับ 3 ดาว หรือระดับเทียบเท�า 
  
 
 
 



 
 

Day4 เมืองลอนดอน – อิสระท>องเท่ียว หรือ พักผ>อน ท่ีเมืองลอนดอน ตามอัธยาศัย แบบเต็มวัน 

 
เช�า  บริการอาหารเช*า ณ ห*องอาหารของโรงแรม 

อิสระท>องเท่ียว หรือ พักผ>อน ท่ีเมืองลอนดอน ตามอัธยาศัย แบบเต็มวัน (ไม>มีบริการรถโค�ช) 
หัวหน*าทัวร�แนะนำวิธีการเดินทางเบ้ืองต*น ท้ังนี้ท�านควรเตรียมความพร*อม วางแผนการเดินทางล�วงหน*าก�อนถึงวันเดินทาง เพื่อประโยชน�สูงสุด
ของท�าน 
แนะนำสถานท่ีท>องเท่ียว 
- ทดลองใช�ระบบขนส>งสาธารณะของชาวเมืองลอนดอน โดยรถไฟใต�ดิน หรือทูป (Tube) เท่ียวชมเมือง และวิถีชีวิตของชาวลอนดอนเนอร� 
(Londoner) ** ค�าบัตรโดยสาร เร่ิมต*น ประมาณ 15 ปอนด� หรือ คำนวณเปFนเงินไทย ประมาณ 675 บาท (ชนิด One Day Pass) ขึ้นอยู�กับ
ประเภทของบัตร ** 
- ทดลองน่ังรถเมล� 2 ชั้น หรือลอนดอนแท็กซ่ี เพื่อเท่ียวชมเมืองและวิถีชีวิตของชาวลอนดอนเนอร� (Londoner) ** ค�าบัตรโดยสาร เร่ิมต*น 
ประมาณ 15 ปอนด� หรือ คำนวณเปFนเงินไทย ประมาณ 675 บาท ขึ้นอยู�กับประเภทของแพ็คเกจ ** 

- ขึ้นชมความสวยงามของเมืองลอนดอน บน ชิงช�าสวรรค�ลอนดอน อาย (London Eye) 
หรือท่ีรู*จักในชื่อของ มิลเลเนียม วีล (Millennium Wheel) เปFนชิงช*าสวรรค�ท่ีสูงท่ีสุดใน
ทวีปยุโรป มีความสูง 135 เมตร และกลายมาเปFนสถานท่ีท�องเท่ียวท่ีได*รับความนิยมอย�าง
มาก มีผู*มาเยือนมากกว�า 3 ล*านคนต�อปe ** ค�าบัตรเข*าชม ท�านละ ประมาณ 32.5 ปอนด� 
หรือ คำนวณเปFนเงินไทย ท�านละ ประมาณ 1462.5 บาท ขึ้นอยู�กับประเภทของบัตร และ 
จำเปFนต*องจองก�อนล�วงหน*า เพราะอาจจำกัดจำนวนผู*เข*าชมในแต�ละวันได* ** 

** อิสระอาหารกลางวัน และ อาหารค่ำ เพ่ือสะดวกแก>การเดินทางท>องเท่ียว ** 
ท่ีพัก        HOTEL IBIS LONDON WEMBLEY ระดับ 3 ดาว หรือระดับเทียบเท�า 

 
 

 
 
 

 
 
 



 
 

- หอคอยแห>งกรุงลอนดอน (Tower of London) ปราสาทราชวัง คุก สถานท่ีเก็บสมบัติ สถานท่ีสำรวจทางประวัติศาสตร� 
ท้ังหมดรวมอยู�ในสถานท่ีเดียวกันซึ่งก็คือหอคอยแห�งกรุงลอนดอนนี่เอง ภายในมีอาคารสำคัญๆ มากมายท่ีล*วนแต�มี

ประวัติศาสตร�ท่ีค�อนข*างโหดเหี้ยม จึงไม�แปลกเท�าไรท่ีสถานท่ีแห�งนี้จะได*รับการกล�าวขานว�า “ผีดุ” ท่ีสุดแห�งหนึ่ง
โดยเฉพาะ White Tower หรือหอคอยสีขาว ท่ีสร*างขึ้นในปe 1078 ในรัชสมัยของวิลเลี่ยมผู*พิชิต นอกจากนี้ไม�ควร

พลาดท่ีจะเข*าชมพิพิธภัณฑ�ท่ีเก็บรักษาของมีค�าของราชวงศ�เอาไว* ไม�ว�าจะเปFนมงกุฎเพชร ชุดอัศวินสมัยโบราณ รวมถึง
การเข*าร�วมทริปกับ Yeoman Warders อดีตทหารรักษาพระองค� ท่ีผันตัวมาเปFนไกด�นำเท่ียว ** ค�าบัตรเข*าชม ท�านละ ประมาณ 

32.9 ปอนด� หรือ คำนวณเปFนเงินไทย ท�านละ ประมาณ 1480.5 บาท ข้ึนอยู�กับประเภทของบัตร และ จำเปFนต*องจองก�อนล�วงหน*า เพราะอาจ
จำกัดจำนวนผู*เข*าชมในแต�ละวันได* ** 

- โรงถ>ายภาพยนตร� แฮร�รี ่ พอตเตอร� (Warner Bros Studio Tour London : The Making of Harry 
Potter) แห�งค�าย Warner Bros ตั ้งอย ู �ทางตอนเหนือของเมืองลอนดอน ในสถานที ่ที ่มีช ื ่อว�า Leavesden 

Aerodrome ซึ่งแต�เดิมเคยเปFนโรงงานผลิตเคร่ืองบินท่ีมีชื่อเสยีงหลายรุ�น เช�น Mosquito , Halifax Bombers ในสมัย
สงความโลกครั้งที่สอง ก�อนที่ Warner Bros จะซื ้อที่นี ่และตั้งโรงถ�ายภาพยนตร�แฮร�ร่ี พอตเตอร�มานานกว�าสิบปe และ
สุดท*ายท่ีนี่ก็กลายมาเปFนสถานท่ีท�องเท่ียวซึ่งสาวกเหล�าพ�อมดแม�มดน*อยไม�ควรพลาด ด*วย Warner Bros ยังคงเก็บรักษา

หลายๆ ฉากท่ีโดดเด�นจากภาพยนตร� รวมถึงของประกอบฉาก กระท่ังเสื้อผ*าและเคร่ืองแต�งกาย เพื่อให*แฟนๆ แฮร�ร่ี 
พอตเตอร�ได*เข*ามาสัมผัสกับความมหัศจรรย� และเก็บภาพความประทับใจลงในบันทึกความทรงจำไปตลอดกาล  
** ค�าบัตรเข*าชม ท�านละ ประมาณ 49.95 ปอนด� หรือ คำนวณเปFนเงินไทย ท�านละ ประมาณ 2,247.75 บาท ข้ึนอยู�กับประเภทของ

บัตร และ จำเปFนต*องจองก�อนล�วงหน*า เพราะอาจจำกัดจำนวนผู*เข*าชมในแต�ละวันได* ** 

- ช�อปปyzงห�างสรรพสินค�าชั้นนำท่ี ถนนออกซ�ฟอร�ด (Oxford Street) ท่ีมีห*างสรรพสินค*าใหญ�มากมายอย�าง Mark & 
Spencer, Primark, Selfridges, Next, Zara ฯลฯ หรือ ย>านไนซ�บริดจ� (Knights Bridge) ซึ่งเปFนท่ีตั้งของ ห*างสรรพสินค*าชื่อดังอย�าง  
ห�างฮาร�วีย� นิโคล (Harvey Nicole) และ ห�างแฮร�รอดส� (Harrods) ที ่ท�านสามารถเลือกซื้อสินค*าแฟชั่นชั ้นนำจากทั่วทุกมุมโลก รวมท้ัง
กระเป�าแฮร�รอดส�ท่ีนิยมกันท่ัวโลก 

** อิสระอาหารกลางวัน และ อาหารค่ำ เพ่ือสะดวกแก>การเดินทางท>องเท่ียว ** 



 

Day5 จัตุรัสทราฟ|ลก�าร� – จัตุรัสรัฐสภา – พระราชวังเวสท�มินเตอร� – พระราชวังบัคกิ้งแฮม – ปราสาทวินด�เซอร� – สนามบินฮีทโธรว� 
 

 
เช�า          บริการอาหารเช*า ณ ห*องอาหารของโรงแรม 

นำท�านเดินทางสู� จัตุรัสทราฟ|ลก�าร� (Trafalgar Square) จตุรัสกลางเมืองท่ีรายล*อมไปด*วยอาคารราชการสำคัญของเมืองลอนดอน  
นำท�านถ�ายรูปเปFนท่ีระลึก กับ จัตุรัสรัฐสภา (Parliament Square) และ พระราชวังเวสท�มินส�เตอร� (Westminster Palace) หรือ ตึก
รัฐสภาเวสต�มินสเตอร� (Houses of Parliament) เปFนสถานท่ีท่ีสภาสองสภาของรัฐสภาแห�งสหราชอาณาจักร (สภาขุนนาง และสภาสามัญชน) ใช*
ประชุม พระราชวังตั้งอยู�บนฝ5�งเหนือของแม�น้ำเทมส�ในนครเวสต�มินสเตอร�ของเมืองลอนดอนบะระห�ไม�ไกลจากพระราชวังไวท�ฮอลล� 
พระราชวังเวสต�มินสเตอร� สร*างในปe ค.ศ. 1016 มีห*องท้ังหมดด*วยกันประมาณ 1,100 ห*อง, 100 บันได และ ระเบียงยาวรวมท้ังหมดประมาณ 
4.8 กิโลเมตร ตัวสิ่งก�อสร*างส�วนใหญ�สร*างในคริสต�ศตวรรษท่ี 19 แต�ก็ยังมีส�วนก�อสร*างเดิมเหลืออยู�บ*างเล็กน*อยรวมท้ังท*องพระโรงท่ีในป5จจุบันใช*
ในงานสำคัญๆ เช�น การตั้งศพของบุคคลสำคัญก�อนท่ีจะนำไปฝ5ง และหออัญมณี (Jewel Tower) การบริหารพระราชวังแต�เดิมเปFนหน*าท่ีของ
ผู*แทนพระองค� Lord Great Chamberlain แต�ในปe ค.ศ. 1965 เปลีย่นมือไปเปFนของรัฐสภานอกจากห*องพิธีบางห*องท่ียังคงอยู�ภายใต*การบริหาร
ของผู*แทนพระองค� หลังจากเกิดเพลิงใหม*ในปe ค.ศ. 1834 ตึกรัฐสภาป5จจุบันก็ได*รับการสร*างใหม�โดยใช*เวลาสร*าง 30 ปe โดยมีเซอร� ชาร�ลส� บาร�
รีย� (Charles Barry) และผู*ช�วยออกัสตสั พิวจินเปFนสถาปนิก การออกแบบรวมท*องพระโรงเวสต�มินสเตอร�และชาเปลเซนต�สตเีฟน (St 
Stephen's Chapel) ได�รับการขึ้นทะเบียนให�เปsนมรดกโลกโดยองค�การสหประชาชาติ หรือ ยูเนสโก เมื่อปF ค.ศ. 1987 และยังเปFนท่ีตั้งของหอ
นา�ิกาท่ีรู*จักกันดใีนนาม หอนา�ิกาบ๊ิกเบน (Big Ben / Elizabeth Tower) อันเปFนสัญลักษณ�ของประเทศอังกฤษ ท่ีมีความสูง 320 ฟุต ตี
บอกเวลาทุกหนึ่งชั่วโมง เปFนนา�ิกาท่ีมีหน*าป5ดใหญ�ท่ีสุดในโลก 

นำท�านถ�ายรูปเปFนท่ีระลึก กับ พระราชวังบัคกิ้งแฮม (Buckingham Palace) เดิมชื่อ คฤหาสน�
บักกิ้งแฮม (Buckingham House) เปFนพระราชวังท่ีเปFนท่ีประทับเปFนทางการของราชวงศ�อังกฤษ 
เปFนสถานท่ี ท่ีใช*สำหรับการเลี้ยงรับรองของรัฐและยังเปFนสิ่งดึงดูดนักท�องเท่ียวสำคัญท่ีหนึ่งของ
เมืองลอนดอน เปFนท่ีรวมพลังใจท้ังในการฉลองและในยามคับขันของชาวอังกฤษ สิ่งก�อสร*างเดิม
เปFนคฤหาสน�ท่ีสร*างสำหรับจอห�น เชฟฟVลด� ยุคแห�งบักกิ้งแฮมในปe ค.ศ. 1703 ต�อมาในปe ค.ศ. 
1761 สมเด็จพระเจ*าจอร�จท่ี 3 ทรงซื้อเพื่อใช*เปFนพระราชฐานส�วนพระองค� ท่ีรู*จักกันในชื่อ “วัง
พระราชินี” (The Queen's House) ระยะ 75 ปeต�อมาเปFนเวลาท่ีมีการขยายต�อเติมพระราชวังโดย
สถาปนิกจอห�น แนช (John Nash) และ เอ็ดเวิร�ด บลอร� (Edward Blore) เปFนสามปeกรอบลาน
กลาง พระราชวังบักกิ้งแฮมกลายมาเปFนพระราชฐานท่ีประทับอย�างเปFนทางการของราชวงศ�อังกฤษ

เม่ือสมเด็จพระราชินีนาถวิกตอเรียขึ้นครองราชย�เม่ือปe ค.ศ. 1837 การต�อเติมคร้ังใหญ�คร้ังสุดท*าย ได*เร่ิมดำเนินขึ้นช�วงปลายคริสต�ศตวรรษท่ี 19 
และ ต*นคริสต�ศตวรรษท่ี 20 ซึ่งรวมท้ังด*านหน*าท่ีเห็นอยู�ในป5จจุบัน  



 
 
เท่ียง        บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารจีน พิเศษเมนูเปsดย>างเลิศรส 

นำท�านเดินทางสู� ปราสาทวินด�เซอร� (Windsor Castle) (ใช*เวลาในการเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง) เปFนพระราชฐานในนครวินเซอร�ซึ่งได*ชื่อว�า
เปFนบ*านของครอบครัวกษัตริย�และพระราชินีแห�งอังกฤษมานานกว�า 1,000 ปe โดยพระราชวังเก�าแก�ขนาด 5 ไร�แห�งนี้ ป5จจุบันยังถูกใช*เปFนท่ีพำนกั
ของสมเด็จพระราชินีอลิซาเบธท่ี 2 ซึ่งมักจะใช*เวลาส�วนใหญ�ในช�วงวันหยุดสุดสัปดาห�อยู�เสมอ ท้ังนี้ผู*มาเยือนควรเผื่อเวลาในการเข*าชมอย�างน*อย
ประมาณ 2-3 ชั ่วโมง เพราะที่นี่ล*วนเต็มไปด*วยสิ ่งที่น�าตื่นตาตื ่นใจ ทั ้ง State Apartments ที ่ถ ูกตกแต�งอย�างสวยงามด*วยผลงานศิลปะอัน
ทรงคุณค�า ซึ่งเปFนของสะสมของเหล�าราชวงศ� รวมถึงความงดงามของสถาป5ตยกรรมแบบกอธิคในโบสถ� St. George ซึ่งเปFนท่ีฝ5งพระศพของ
กษัตริย�แห�งประเทศอังกฤษหลายพระองค� และประหลาดใจไปกับ Queen Mary’s Dolls House บ*านตุ;กตาแสนสวยและมีชื่อเสียงท่ีสุดโลกท่ี
สร*างขึ้นในปe ค.ศ. 1920 โดยช�างฝeมือชั้นนำในสมัยนั้น เปFนต*น ** ค�าบัตรเข*าชมสำหรับเด็ก ท�านละ ประมาณ 15 ปอนด� หรือ คำนวณเปFนเงินไทย 
ท�านละ ประมาณ 675 บาท / ผู*ใหญ� ท�านละ ประมาณ 25 ปอนด� หรือ คำนวณเปFนเงินไทย ท�านละ ประมาณ 1,125 บาท ขึ้นอยู�กับประเภทของ
บัตร และ จำเปFนต*องจองก�อนล�วงหน*า เพราะอาจจำกัดจำนวนผู*เข*าชมในแต�ละวันได* ** 

ค่ำ           อิสระอาหารค่ำ ตามอัธยาศัยเพื่อสะดวกต�อการช*อปปVWง 
นำท�านเดินทางสู� สนามบินลอนดอนฮีทโธรว� ประเทศอังกฤษ (ใช*เวลาในการเดินทางประมาณ 30 นาที) 

 21.35 นำท�านเดินทางสู� สนามบินสุวรรณภูมิ ประเทศไทย โดยสายการบิน EVA AIRWAYS เท่ียวบินท่ี BR 068  
              (บริการอาหารและเคร่ืองดื่มบนเคร่ือง) ใช*เวลาเดนิทางประมาณ 13 ชั่วโมง 30 นาที 
 

Day6 สนามบินสุวรรณภูมิ             

 
15.05 เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ ประเทศไทย โดยสวัสดิภาพ พร*อมความประทับใจ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 



 
 

 
 

 



 
 

 
 

 



 
 

 
 
 



 

 

 

 



 
 
 

 
 



 
 

 

 

  



 

 

 

 

 
 


