
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วนัท่ี โปรแกรมทัวร 
อาหาร 

โรงแรม 
เชา เท่ียง เย็น 

1 สนามบินสุวรรณภูม ิ– สนามบินลอนดอนฮีทโธรว – เมืองลอนดอน    
Moxy London Heathrow Airport 

หรือเทียบเทา  

2 
เมืองลอนดอน – ไบเซสเตอรวิลเลจ – เมืองออกซฟอรด – มหาวิทยาลัยออกซฟอรด – 

มหาวิหารไครสตเชิรช    
Hotel Ramada Oxford 

หรือเทียบเทา  

3 
หมูบานไบบลูรี่ –  เมืองบาธ – มหาวิหารบาธ – โรงอาบน้ำโรมันโบราณ – เมืองซาลิสบัว

รี่ – อนุสาวรียเสาหินสโตนเฮนจ    
Holiday Inn Express London 

Park Royal หรือเทียบเทา  

4 
เมืองลอนดอน – อิสระทองเที่ยว หรือ พักผอน ที่เมืองลอนดอน ตามอัธยาศัย  

แบบเต็มวัน    
Holiday Inn Express London 

Park Royal หรือเทียบเทา  

5 
จัตุรัสทราฟลการ – จัตุรัสรัฐสภา – พระราชวังเวสทมินเตอร – พระราชวังบัคกิ้งแฮม – 

ปราสาทวินดเซอร – สนามบินฮีทโธรว     

6 สนามบินสุวรรณภูม ิ     

    



 
 

 

BKK       LHR LHR       BKK 

  
BR067 13.05 19.20 BR068 21.20 15.45 

      

วันเดินทาง 
ราคาทัวร/ทาน 

พักหองละ 2-3 ทาน 

ราคาทัวรเด็ก/ทาน 

(อายุไมเกิน 12 ป) 

ราคาทัวรไมรวม 

ตั๋วเครื่องบิน 

ราคา 

หองพักเดี่ยว 

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

29 เม.ย. – 04 พ.ค. 2566 71,990 68,990 51,990 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 71,990 68,990 51,990 10,000 

อัตราคาบริการสำหรับ เด็กอายุไมเกิน 2 ป ณ วันเดินทางกลับ (Infant) ทานละ 20,000 บาท 

 

อัตรานี้ ยังไมรวมคาทิปคนขับรถ มัคคุเทศกทองถิ่น และ หัวหนาทัวร ทานละ 2,500 บาท 
ราคาทวัรข์า้งต้นไม่รวมค่าวซ่ีาประเทศองักฤษ (ยนืแบบปกต)ิ ราคาประมาณ ,000 บาท  

(ราคาอาจมกีารเปลยีนแปลงตามค่าเงนิในแต่ละวนั) 

การยนืวซี่าแบบปกตขิองประเทศองักฤษใชเวลาในการพจิารณาประมาณ -  วนัทาํการ 

ราคาทวัรข์า้งตน้ไมร่วมค่าวซ่ีาประเทศองักฤษ (ยนืวซี่าแบบด่วน) ใชเ้วลาในการพจิารณา -  วนัทาํการ ราคาประมาณ ,xxx บาท  

(ราคาอาจมกีารเปลยีนแปลงตามค่าเงนิในแต่ละวนั) 

 โดยเจา้หน้าทขีองบรษิทัฯ อํานวยความสะดวกในการยนื และใหค้าํแนะนําแก่ท่าน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

      เที่ยวบินท่ี  เวลาออก             เวลาถึง       เที่ยวบินท่ี  เวลาออก             เวลาถึง 

อัตราคาบริการ 



 
 

สําคญัโปรดอ่าน 

1. กรุณาทาํการจองล่วงหน้าก่อนเดนิทางอย่างน้อย 30 วนั พรอ้มชําระเงนิมดัจํา ท่านละ 20,000 บาท/ท่าน และค่าวซี่า และชาํระส่วนที

เหลอื  วนั ก่อนการเดนิทาง กรณีวนัเดนิทางน้อยกว่า 21 วนั ตอ้งชําระค่าทวัรเ์ตม็จาํนวน 100% เท่านัน 

2. อตัราค่าบรกิารนี จําเป็นต้องมผีู้เดนิทาง จํานวน 10 ท่าน ขนึไป ในแต่ละคณะ กรณีทมีผีู้เดินทางไม่ถึงตามจํานวนทกีําหนด ทาง

บรษิัทฯ ขอสงวนสทิธใินการเลอืนการเดนิทาง หรอืเปลยีนแปลงอตัราค่าบรกิาร (ปรบัราคาเพมิขนึ เพอืใหค้ณะไดอ้อกเดนิทาง ตาม

ความตอ้งการ) 

3. ท่านทตี้องออกบตัรโดยสารภายในประเทศ (ตวัเครอืงบนิ, รถทวัร์, รถไฟ) กรุณาสอบถามทเีจ้าหน้าททีุกครงัก่อนทําการออกบตัร

โดยสาร เนืองจากสายการบนิอาจมกีารปรบัเปลยีนไฟล์ท หรอื เวลาบนิ โดยไม่แจง้ใหท้ราบล่วงหน้า และการแนะนําจากเจา้หน้าที

เป็นเพยีงการแนะนําเท่านัน 

4. นักท่องเทยีวทตี้องการเดนิทางโปรแกรมขา้งต้นควรทําการจอง และ ส่งเอกสารเพอืขอวซ่ีาหมู่คณะก่อนเดนิทางอย่างน้อย  วนั 

วนัหยุดนักขตัฤกษ์  วนั หากระยะเวลาน้อยกว่าทรีะบุไวข้า้งตน้ ขอสงวนสทิธใินการขอวซ่ีาประเภทอนืซงึอาจมคี่าใชจ่้ายเพมิ หรอื

มผีลต่อการพจิารณาวซ่ีาของท่าน 

 

 

Day1 สนามบินสุวรรณภูม ิ– สนามบินฮีทโธรว 

 

 

10.00 นัดหมายพรอมกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ ประเทศไทย โปรดสังเกตุปาย เลทสโกกรุป พบเจาหนาที่คอยใหการตอนรับพรอมอำนวยความสะดวก

เช็คอินใหแกทาน 

12.50 ออกเดินทางสู สนามบินลอนดอนฮีทโธรว ประเทศอังกฤษ โดยสายการบิน EVA AIRWAYS เท่ียวบินที่ BR 067 

              (บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง) ใชเวลาในการเดินทาง ประมาณ 13 ชั่วโมง 15 นาท ี

19.25 เดินทางถึง สนามบินลอนดอนฮีทโธรว ประเทศอังกฤษ ผานการตรวจคนเขาเมืองรับสัมภาระผานจุดคัดกรองตามระเบียบของสนามบิน 

นำทานเดินทางสู เมืองลอนดอน (London) (ใชเวลาในการเดินทางประมาณ 30 นาที) เมืองหลวงของประเทศอังกฤษ ที่เปนศูนยกลางสำคัญทาง

ธุรกิจ การเมือง วัฒนธรรม และประวัติศาสตรของโลก เปนผูนำดานการเงนิ การเมือง การสื่อสาร การบันเทิง แฟชั่น ศิลปะ และเปนที่ยอมรับวามี

อิทธิพลไปทั่วโลก และยังเปนเมืองทองเที่ยวท่ีใหญและสำคัญของยุโรปอีกดวย นำทานเดินทางเขาสูที่พัก 

ที่พัก         Moxy London Heathrow Airport ระดับ 4 ดาว หรอืระดับเทียบเทา 

 

 



 
 

Day2 เมืองลอนดอน – ไบเซสเตอรวิลเลจ – เมืองออกซฟอรด – มหาวิทยาลัยออกซฟอรด – มหาวิทยาลัยไครสตเชิรช  

            มหาวิหารไครสตเชิรช 

 

 

เชา          บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 

 นำทานเดินทางสู เมืองไบเซสเตอร (Bicester) (ใชเวลาในการเดินทางประมาณ 1.30 ชั่วโมง)  

               นำทานชอปปงที่ ไบเซสเตอรวิลเลจ (Bicester Villlage) แหลงชอปปงกลางแจงใจกลางชนบทของ Oxfordshire Village มีสินคาลดราคา

พิเศษตลอดทั้งป มีรานบูติกมากกวา 160 แหงของแบรนดแฟช่ันและไลฟสไตลท่ีหรูหรา 

เท่ียง         อิสระอาหารกลางวนั ตามอัธยาศัยเพ่ือสะดวกตอการชอปปง 

 

 

นำทานเดินทางสู เมืองออกซฟอรด (Oxford) (ใชเวลาในการเดินทางประมาณ 30 นาที) เปนเมืองที่เปนที่รูจัก

กันในนามเมืองแหงมหาวิทยาลัย ของประเทศอังกฤษ ซึ่งชื่อเมืองตั้งตาม มหาวิทยาลัยระดับโลกที่รูจักกันในนาม

ของมหาวิทยาลัยออกซฟอรด (Oxford University)  

นําทานถายรูปเปนที่ระลึก กับ มหาวิทยาลัยออกซฟอรด (Oxford University) เปนมหาวิทยาลัยเกาแกที่ใช

ภาษาอังกฤษเปนภาษาแมในการเรียนการสอน โดยเปดสอนมานานนับ 900 ป โดยไมมีหลักฐานประวัติการกอตั้ง

มหาวิทยาลัยที่แนนอน และประวัติศาสตรที่ยาวนานนับเปนเวลามากกวา 9 ศตวรรษของสถาบันแหงนี้ ชื่อเสียง

ทางดานการศึกษา , งานวิจัย , การคนพบสิ่งใหมๆ และการประสบความสำเร็จของศิษยเกาที่สรางชื่อเสียงที่มีมา

ตลอด ทำใหผูคนท้ังโลกตางยกยองใหเปนมหาวิทยาลัยที่ใครก็ตางใฝฝนอยากที่จะมาเรียนที่มหาวิทยาลัยแหงน้ี 

นําทานถายรูปเปนที่ระลึก กับ มหาวิทยาลัยไครสตเชิรช (Christ Church University) หรือ ไครสตเชิรชคอลเลจ (Christ Church College) 

เปนมหาวิทยาลัยที่ใหญและงามสงาที่สุดของเมืองอ็อกซฟอรด มีชื่อเรียกกันงายๆวา เดอะเฮาส (The House) กอตั้งในป 1525 ในชื่อ คารดินัล 

คอลเลจ โดยพระคารนัลวลูซีย คนเดียวกับผูท่ีสรางแฮมปตันคอรดในเมืองลอนดอน กอนที่พระเจาเฮนรีที่ 8 จะเปลี่ยนช่ืนมาเปนไครสตเชิรช แต 

ตราวิทยาลัยก็ยังคงเปนหมวกทรงแหลม ของพระราชาคณะวูลซีย วิทยาลัยแหงน้ีอยูในเครือของมหาวิทยาลัยแหงออกซฟอรด บริเวณเดียวกัน  

นําทานถายรูปเปนที่ระลึก กับ มหาวิหารไครสตเชิรช (Christ Church Cathedral) เปนอาคารที่สรางดวยหินสีทองและเปนสถาปตยกรรมที่

สวยงามนาประทับใจที่สุดของประเทศอังกฤษ สรางข้ึนในสมัยพระเจาเฮนรี่ที่ 8 เปนมหาวิหารที่มียอดแหลมสูง 43 เมตร 

ค่ำ           รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารจีน 

ที่พัก         Hotel Ramada Oxford ระดับ 4 ดาว หรือระดับเทียบเทา 



 
  

Day3 หมูบานไบบลูรี่ – เมืองบาธ – มหาวิหารบาธ – โรงอาบน้ำโรมันโบราณ – เมืองซาลิสบัวรี ่– อนสุาวรียเสาหินสโตนเฮนจ 

 

 

เชา          บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรมนำทานเดินทางสู หมูบานไบบูลรี่ (Bibury Village) 

(ใชเวลาเดินทางประมาณ 30 นาที) เปนหมูบานเล็กๆตั้งอยูในแควนกลอสเตอรเชอร เขตคอทส

โวลส จัดวาเปน หมูบานที ่สวยที่สุด ในประเทศอังกฤษ (The Most Beautiful Village in 

England) เปนหมูบานนารัก มีลักษณะบานที่เปนกระทอมเกาแก เรียกวาเปนแบบฉบับบานของ

ประเทศอังกฤษโดยแท สรางขึ้นเมื่อศตวรรษที่ 17-18 และยังคงรักษาสภาพใหคงอยูจากอดีตไวได

เปนอยางดี มีแมน้ำสายเล็กๆช่ือวา แมน้ำโคน (Coln River) ซึ่งมีน้ำใสไหลผานหมูบาน โดยบานแต

ละหลังจะตกแตงหนาบานดวยสวนดอกไมแบบอังกฤษตามฤดูกาล แตที่มีชื่อเสียงและสวยงามมาก

ที่สุดคือ ดอกกุหลาบอังกฤษ อันเปนที่มาของ กุหลาบอังกฤษ 

  

นำทานเดินทางสู เมืองบาธ (Bath) (ใชเวลาเดินทางประมาณ 1.30 ชั่วโมง) 

เท่ียง        รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารทองถิ่น พิเศษเมนู Fish & Chip 

นำทานถายรูปเปนที่ระลึก กับ มหาวิหารบาธ (Bath Abbey) และ บริเวณดานหนาของ โรงอาบน้ำโรมันโบราณ (Roman Baths) ถือเปนโรง

อาบน้ำโรมันขนาดใหญในสมัยโบราณที่ไดรับการอนุรักษและดูแลเปนอยางดี ซึ่งโรงอาบน้ำของที่น่ีอยูต่ำกวาระดับพ้ืนถนนในปจจุบัน ภายในแบง

ออกเปนโซนหลักๆ 4 โซนดวยกัน ตั้งแตโซน Sacred Spring, Roman Temple, Roman Bath House และ Museum ซึ่งแหลงน้ำแรแหงนี้ถูก

คนพบตั้งแตสมัยชาวโรมันบุกเขามายึดเกาะอังกฤษ เปน 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรยทางธรรมชาติของทางตะวันตกอีกดวย ** ยังไมรวมคาบัตรเขาชม

สำหรับเด็ก ทานละ ประมาณ 20 ปอนด หรือ คำนวณเปนเงินไทย ทานละ ประมาณ 900 บาท / ผูใหญ ทานละ ประมาณ 27.5 ปอนด หรือ 

คำนวณเปนเงนิไทย ทานละ ประมาณ 1237.50 บาท ขึ้นอยูกับประเภทของบัตร และ จำเปนตองจองกอนลวงหนา เพราะอาจจำกัดจำนวนผูเขา

ชมในแตละวันได ** 

นำทานเดินทางสู เมืองซาลิสบัวรี่ (Salisbury) (ใชเวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง) ประเทศอังกฤษ เปนท่ีตั้งของอนุสาวรียอันลึกลับ  

เสาหินสโตนเฮนจ  

นำทานเขาชม ในรั้วอาณาเขตท่ีตั้งของ อนุสาวรียเสาหินสโตนเฮนจ (Stonehenge) มีอายุกวา 5,000 ป เปนกลุมแทงหินขนาดใหญตั้งอยูกลาง

ทุงราบกวางใหญ ในบริเวณตอนใตของเกาะอังกฤษ ซึ่งไมมีใครทราบวัตถุประสงคในการสรางอยางชัดเจน ตัวอนุสรณสถานประกอบดวยแทงหิน

ขนาดยักษ 112 กอน ตั้งเรียงกันเปนวงกลมซอนกัน 3 วง แทงหินบางอันตั้งขึ้น บางอันวางนอนลง และบางอันก็ถูกวางซอนอยูขางบน นัก

โบราณคดีเช่ือวากลุมกองหินนี้ถูกสรางข้ึนจากที่ไหนสักแหงเมื่อประมาณ 3000 - 2000 ปกอนคริสตกาล กลาวคือ การหาอายุจากคารบอน 



 
 

กัมมันตรังสีเมื่อ พ.ศ. 2551 เผยใหเห็นวาหินกอนแรกถูกวางตั้งเมื่อประมาณ 2400 - 2200 ปกอนครสิตกาล ในขณะที่ทฤษฎีอ่ืนๆ ระบุวากลุมหิน

ที่ถูกวางตั้งมาตั้งแตกอนหนานั้นถึง 3000 ปกอนคริสตกาลนักวิทยาศาสตรและนักประวัติศาสตรตางสงสัยวา คนในสมัยกอนสามารถยกแทงหินที่

มีน้ำหนักกวา 30 ตัน ขึ้นไปวางเรียงกันไดอยางไร ทั้งๆที่ปราศจากเครื่องทุนแรงอยางท่ีเราใชอยูในปจจุบัน และบริเวณที่ราบดังกลาวไมมีกอนหิน

ขนาดมหึมานี้ ดังนั้นจึงสันนิษฐานวาผูสรางตองทำการชักลากแทงหินยักษทั้งหมดมาจากที่อื่น ซึ่งคาดวานาจะมาจาก "ทุงมารลโบโร" ที่อยูไกล

ออกไปประมาณ 40 กิโลเมตร ไดรับการขึ้นทะเบียนใหเปนมรดกโลกโดยองคการสหประชาชาติ หรือ ยูเนสโก เมื่อป ค.ศ. 1986 

นำทานเดินทางสู เมืองลอนดอน (London) (ใชเวลาในการเดินทางประมาณ 30 นาท)ี 

ค่ำ           รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารจีน  

ที่พัก        Holiday Inn Express London Park Royal ระดับ 3 ดาว หรือระดับเทียบเทา 

  

 

 

 

Day4 เมืองลอนดอน – อิสระทองเที่ยว หรือ พักผอน ที่เมืองลอนดอน ตามอัธยาศัย แบบเต็มวัน 

 

เชา  บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 

อิสระทองเที่ยว หรือ พักผอน ที่เมืองลอนดอน ตามอัธยาศัย แบบเต็มวัน (ไมมีบริการรถโคช) 

หัวหนาทัวรแนะนำวิธีการเดินทางเบื้องตน ทั้งนี้ทานควรเตรียมความพรอม วางแผนการเดินทางลวงหนากอนถึงวันเดินทาง เพื่อประโยชนสูงสุด

ของทาน 

แนะนำสถานท่ีทองเที่ยว 

- ทดลองใชระบบขนสงสาธารณะของชาวเมืองลอนดอน โดยรถไฟใตดิน หรือทูป (Tube) เที่ยวชมเมือง และวิถีชีวิตของชาวลอนดอนเนอร 

(Londoner) ** คาบัตรโดยสาร เริ่มตน ประมาณ 15 ปอนด หรือ คำนวณเปนเงินไทย ประมาณ 675 บาท (ชนิด One Day Pass) ขึ้นอยูกับ

ประเภทของบัตร ** 

- ทดลองนั่งรถเมล 2 ชั้น หรือลอนดอนแท็กซี่ เพื่อเที่ยวชมเมืองและวิถีชีวิตของชาวลอนดอนเนอร (Londoner) ** คาบัตรโดยสาร เริ่มตน 

ประมาณ 15 ปอนด หรือ คำนวณเปนเงนิไทย ประมาณ 675 บาท ขึ้นอยูกับประเภทของแพ็คเกจ ** 

 

 

 



 
 

- ขึ้นชมความสวยงามของเมืองลอนดอน บน ชิงชาสวรรคลอนดอน อาย (London Eye) 

หรือที่รูจักในชื่อของ มิลเลเนียม วีล (Millennium Wheel) เปนชิงชาสวรรคที่สูงที่สุดใน

ทวีปยุโรป มีความสูง 135 เมตร และกลายมาเปนสถานที่ทองเที่ยวท่ีไดรับความนิยมอยาง

มาก มีผูมาเยือนมากกวา 3 ลานคนตอป ** คาบัตรเขาชม ทานละ ประมาณ 32.5 ปอนด 

หรือ คำนวณเปนเงินไทย ทานละ ประมาณ 1462.5 บาท ขึ้นอยูกับประเภทของบัตร และ 

จำเปนตองจองกอนลวงหนา เพราะอาจจำกัดจำนวนผูเขาชมในแตละวันได ** 

** อิสระอาหารกลางวัน และ อาหารค่ำ เพื่อสะดวกแกการเดินทางทองเที่ยว ** 

ที่พัก        Holiday Inn Express London Park Royal ระดับ 3 ดาว หรือระดับเทียบเทา 

 

 

 

 

- หอคอยแหงกรุงลอนดอน (Tower of London) ปราสาทราชวัง คุก สถานที่เก็บสมบัติ สถานที่สำรวจทาง

ประวัติศาสตร ทั้งหมดรวมอยูในสถานที่เดียวกันซึ่งก็คือหอคอยแหงกรุงลอนดอนนี่เอง ภายในมีอาคารสำคัญๆ 

มากมายที่ลวนแตมีประวัติศาสตรที่คอนขางโหดเหี้ยม จึงไมแปลกเทาไรที่สถานที่แหงนี้จะไดรับการกลาวขานวา “ผี

ดุ” ที่สุดแหงหนึ่งโดยเฉพาะ White Tower หรือหอคอยสีขาว ที ่สรางขึ้นในป 1078 ในรัชสมัยของวิลเลี่ยมผูพิชิต 

นอกจากนี้ไมควรพลาดที่จะเขาชมพิพิธภัณฑที่เก็บรักษาของมีคาของราชวงศเอาไว ไมวาจะเปนมงกุฎเพชร ชุดอัศวินสมัย

โบราณ รวมถึงการเขารวมทริปกับ Yeoman Warders อดีตทหารรักษาพระองค ที่ผันตัวมาเปนไกดนำเที่ยว ** คาบัตร

เขาชม ทานละ ประมาณ 32.9 ปอนด หรือ คำนวณเปนเงินไทย ทานละ ประมาณ 1480.5 บาท ขึ้นอยูกับประเภทของบัตร และ 

จำเปนตองจองกอนลวงหนา เพราะอาจจำกัดจำนวนผูเขาชมในแตละวันได ** 

- โรงถ ายภาพยนตร แฮร ร ี ่  พอตเตอร  (Warner Bros Studio Tour London : The Making of Harry 

Potter) แหงคาย Warner Bros ตั้งอยูทางตอนเหนือของเมืองลอนดอน ในสถานที่ที่มีชื่อวา Leavesden Aerodrome 

ซึ่งแตเดิมเคยเปนโรงงานผลิตเครื่องบินที่มีชื่อเสียงหลายรุน เชน Mosquito , Halifax Bombers ในสมัยสงความโลกครั้งที่

สอง กอนที่ Warner Bros จะซื้อที่นี่และตั้งโรงถายภาพยนตรแฮรรี่ พอตเตอรมานานกวาสิบป และสุดทายที่นี่ก็กลายมา

เปนสถานที่ทองเที่ยวซึ่งสาวกเหลาพอมดแมมดนอยไมควรพลาด ดวย Warner Bros ยังคงเก็บรักษาหลายๆ ฉากที่

โดดเดนจากภาพยนตร รวมถึงของประกอบฉาก กระทั่งเสื้อผาและเครื่องแตงกาย เพ่ือใหแฟนๆ แฮรรี่ พอตเตอรได

เขามาสัมผัสกับความมหัศจรรย และเก็บภาพความประทับใจลงในบันทึกความทรงจำไปตลอดกาล  

 



 
 
** คาบัตรเขาชม ทานละ ประมาณ 49.95 ปอนด หรือ คำนวณเปนเงินไทย ทานละ ประมาณ 2,247.75 บาท ขึ้นอยูกับประเภทของบัตร และ จำเปนตองจองกอน

ลวงหนา เพราะอาจจำกัดจำนวนผูเขาชมในแตละวันได ** 

- ชอปปงหางสรรพสินคาชั้นนำที่ ถนนออกซฟอรด (Oxford Street) ที่มีหางสรรพสินคาใหญมากมายอยาง Mark & Spencer, Primark, 

Selfridges, Next, Zara ฯลฯ หรือ ยานไนซบริดจ (Knights Bridge) ซึ่งเปนที่ตั้งของ หางสรรพสินคาชื่อดังอยาง  

หางฮารวีย นิโคล (Harvey Nicole) และ หางแฮรรอดส (Harrods) ที่ทานสามารถเลือกซื้อสินคาแฟชั่นชั้นนำจากทั่วทุกมุมโลก รวมทั้ง

กระเปาแฮรรอดสที่นิยมกันทั่วโลก 

** อิสระอาหารกลางวัน และ อาหารค่ำ เพื่อสะดวกแกการเดินทางทองเที่ยว ** 

 

Day5 จัตุรัสทราฟลการ – จัตุรัสรัฐสภา – พระราชวังเวสทมินเตอร – พระราชวังบัคกิ้งแฮม – ปราสาทวินดเซอร – สนามบินฮีทโธรว 

 

 

เชา          บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 

นำทานเดินทางสู จัตุรัสทราฟลการ (Trafalgar Square) จตรัุสกลางเมืองที่รายลอมไปดวยอาคารราชการสำคญัของเมืองลอนดอน  

นำทานถายรูปเปนที่ระลึก กับ จัตรุัสรัฐสภา (Parliament Square) และ พระราชวังเวสทมินสเตอร (Westminster Palace) หรอื ตึก

รัฐสภาเวสตมินสเตอร (Houses of Parliament) เปนสถานที่ที่สภาสองสภาของรัฐสภาแหงสหราชอาณาจักร (สภาขุนนาง และสภาสามัญชน) ใช

ประชุม พระราชวังตั้งอยูบนฝงเหนือของแมน้ำเทมสในนครเวสตมินสเตอรของเมืองลอนดอนบะระหไมไกลจากพระราชวงัไวทฮอลล 

พระราชวังเวสตมินสเตอร สรางในป ค.ศ. 1016 มีหองท้ังหมดดวยกันประมาณ 1,100 หอง, 100 บันได และ ระเบียงยาวรวมทั้งหมดประมาณ 

4.8 กิโลเมตร ตัวสิ่งกอสรางสวนใหญสรางในคริสตศตวรรษที่ 19 แตก็ยังมีสวนกอสรางเดมิเหลืออยูบางเล็กนอยรวมท้ังทองพระโรงที่ในปจจุบันใช

ในงานสำคัญๆ เชน การตั้งศพของบุคคลสำคัญกอนที่จะนำไปฝง และหออัญมณี (Jewel Tower) การบริหารพระราชวังแตเดิมเปนหนาท่ีของ

ผูแทนพระองค Lord Great Chamberlain แตในป ค.ศ. 1965 เปลี่ยนมือไปเปนของรัฐสภานอกจากหองพิธีบางหองท่ียังคงอยูภายใตการบริหาร

ของผูแทนพระองค หลังจากเกิดเพลิงใหมในป ค.ศ. 1834 ตึกรัฐสภาปจจุบันก็ไดรับการสรางใหมโดยใชเวลาสราง 30 ป โดยมีเซอร ชารลส บาร

รีย (Charles Barry) และผูชวยออกัสตัส พิวจินเปนสถาปนิก การออกแบบรวมทองพระโรงเวสตมินสเตอรและชาเปลเซนตสตเีฟน (St 

Stephen's Chapel) ไดรับการขึ้นทะเบียนใหเปนมรดกโลกโดยองคการสหประชาชาติ หรือ ยูเนสโก เมื่อป ค.ศ. 1987 และยังเปนท่ีตั้งของหอ

นาิกาที่รูจักกันดีในนาม หอนากิาบิ๊กเบน (Big Ben / Elizabeth Tower) อันเปนสัญลักษณของประเทศอังกฤษ ที่มีความสูง 320 ฟุต ตี

บอกเวลาทุกหนึ่งช่ัวโมง เปนนากิาที่มีหนาปดใหญทีส่ดุในโลก 

 

 

 



 
 

นำทานถายรูปเปนที่ระลึก กับ พระราชวังบัคกิ้งแฮม (Buckingham Palace) เดิมชื่อ คฤหาสน

บักกิ้งแฮม (Buckingham House) เปนพระราชวังที่เปนที่ประทับเปนทางการของราชวงศอังกฤษ 

เปนสถานที่ ที่ใชสำหรับการเลี้ยงรับรองของรัฐและยังเปนสิ่งดึงดูดนักทองเที่ยวสำคัญที่หนึ่งของ

เมืองลอนดอน เปนที่รวมพลังใจทั้งในการฉลองและในยามคับขันของชาวอังกฤษ สิ่งกอสรางเดิม

เปนคฤหาสนที่สรางสำหรับจอหน เชฟฟลด ยุคแหงบักกิ้งแฮมในป ค.ศ. 1703 ตอมาในป ค.ศ. 

1761 สมเด็จพระเจาจอรจที่ 3 ทรงซื้อเพื่อใชเปนพระราชฐานสวนพระองค ที่รูจักกันในชื่อ “วัง

พระราชินี” (The Queen's House) ระยะ 75 ปตอมาเปนเวลาที่มีการขยายตอเติมพระราชวังโดย

สถาปนิกจอหน แนช (John Nash) และ เอ็ดเวิรด บลอร (Edward Blore) เปนสามปกรอบลาน

กลาง พระราชวงับักกิ้งแฮมกลายมาเปนพระราชฐานที่ประทับอยางเปนทางการของราชวงศอังกฤษ

เมื่อสมเด็จพระราชินีนาถวิกตอเรียขึ้นครองราชยเมื่อป ค.ศ. 1837 การตอเติมครั้งใหญครั้งสุดทาย ไดเริ่มดำเนินข้ึนชวงปลายคริสตศตวรรษที่ 19 

และ ตนคริสตศตวรรษที่ 20 ซึ่งรวมทั้งดานหนาที่เห็นอยูในปจจุบัน  

เท่ียง        บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารจีน พิเศษเมนูเปดยางเลิศรส 

นำทานเดินทางสู ปราสาทวินดเซอร (Windsor Castle) (ใชเวลาในการเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง) เปนพระราชฐานในนครวินเซอรซึ่งไดชื่อวา

เปนบานของครอบครัวกษัตริยและพระราชินีแหงอังกฤษมานานกวา 1,000 ป โดยพระราชวังเกาแกขนาด 5 ไรแหงนี้ ปจจุบันยังถูกใชเปนท่ีพำนัก

ของสมเด็จพระราชินีอลิซาเบธท่ี 2 ซึ่งมักจะใชเวลาสวนใหญในชวงวนัหยุดสุดสัปดาหอยูเสมอ ทั้งนี้ผูมาเยือนควรเผื่อเวลาในการเขาชมอยางนอย

ประมาณ 2-3 ชั่วโมง เพราะที่นี่ลวนเต็มไปดวยสิ่งที่นาตื่นตาตื่นใจ ทั้ง State Apartments ที่ถูกตกแตงอยางสวยงามดวยผลงานศิลปะอัน

ทรงคุณคา ซึ่งเปนของสะสมของเหลาราชวงศ รวมถึงความงดงามของสถาปตยกรรมแบบกอธิคในโบสถ St. George ซึ่งเปนที่ฝงพระศพของ

กษัตริยแหงประเทศอังกฤษหลายพระองค และประหลาดใจไปกับ Queen Mary’s Dolls House บานตุกตาแสนสวยและมีชื่อเสียงที่สุดโลกที่

สรางข้ึนในป ค.ศ. 1920 โดยชางฝมือชั้นนำในสมัยนัน้ เปนตน ** คาบัตรเขาชมสำหรับเด็ก ทานละ ประมาณ 15 ปอนด หรือ คำนวณเปนเงนิไทย 

ทานละ ประมาณ 675 บาท / ผูใหญ ทานละ ประมาณ 25 ปอนด หรือ คำนวณเปนเงินไทย ทานละ ประมาณ 1,125 บาท ขึ้นอยูกับประเภทของ

บัตร และ จำเปนตองจองกอนลวงหนา เพราะอาจจำกัดจำนวนผูเขาชมในแตละวันได ** 

ค่ำ           อิสระอาหารค่ำ ตามอัธยาศัยเพ่ือสะดวกตอการชอปปง 

นำทานเดินทางสู สนามบินลอนดอนฮีทโธรว ประเทศอังกฤษ (ใชเวลาในการเดินทางประมาณ 30 นาที) 

 21.35 นำทานเดินทางสู สนามบินสุวรรณภูมิ ประเทศไทย โดยสายการบิน EVA AIRWAYS เท่ียวบินที่ BR 068  

              (บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง) ใชเวลาเดินทางประมาณ 13 ช่ัวโมง 30 นาที 

 

Day6 สนามบินสุวรรณภูม ิ            

15.05 เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ ประเทศไทย โดยสวสัดิภาพ พรอมความประทับใจ 



 
 

 



 
 

 
 



 
 

 
 



 
 

 



 
 

 



 
 

 

 

 

 

 

  



 
 

 

 

 
 


