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วนัที ่ โปรแกรมทวัร ์ อาหาร โรงแรมหรอืเทยีบเท่า 

เชา้ เทีย่ง เย็น 

1 ท่าอากาศยานสุวรรณภมูิ–ท่าอากาศยานฮทีโธรว-์ ลอนดอน (บรกิารอาหารบนเคร ือ่ง) 
 

 
 

Ibis London 

Wembley  

2 ลอนดอน - สโตนเฮนจ ์–  Roman Bath – รา้นแซลลีล่นัน–์ คอสเวลิด์ - หมูบ่า้นไบบวิร ี ่

– โบสถเ์ซนตแ์มร ี ่– เมืองบสิเตอร ์
   

Holiday Inn Express 

Bicester  

3 บสิเตอรว์ลิเลจ เอาทเ์ล็ต - วอรเ์นอรบ์ราเธอร ์แฮร ีพ่อตเตอร ์- Tower of London – 

Tower Bridge - ไชน่าทาวน ์- จตุัรสัเลสเตอร ์– ย่านพิคคาดลิล ี- วงเวยีนกามเทพ  
   

Ibis London 

Wembley  

4. ออ๊กฟอรด์ ชมเมือง – สนามเวมบลยี ์- ตลาดโคเวน้ท ์- พิพิธภณัฑป์ระวตัศิาสตร ์–  

ย่านไนทบ์รดิจ ์- หา้งแฮรร์อดส ์
   

Ibis London 

Wembley  

5. พระราชวงับคัคงิแฮม-วหิารเวสตม์ินสเตอร–์อาคารรฐัสภา-BigBen-London Eye–

Borough Market–ย่านโซโห - Oxford Street - ท่าอากาศยานฮีทโธรว ์
    

6. ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (บรกิารอาหารบนเคร ือ่ง)  
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Day 1 ท่าอากาศยานสุวรรณภูม ิ– ท่าอากาศยานลอนดอนฮทีโธรว ์- ลอนดอน (บรกิารอาหารบนเครือ่ง)  

09.30 น. คณะพรอ้มกนั ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภมูิ    อาคารผูโ้ดยสารระหว่างประเทศช ัน้  4  เคานเ์ตอร ์สายการบนิ Eva Airโดยมี

เจา้หนา้ทีบ่รษิทัฯ คอยใหก้ารตอ้นรบั และอ านวยความสะดวกดา้นเอกสารต่างๆ  

12.50 น. ออกเดนิทางสู่ กรุงลอนดอน ประเทศองักฤษ โดยสายการบนิ Eva Air เทีย่วบนิ BR 067 

19.25 น. เดนิทางถงึท่าอากาศยานลอนดอนแกตวคิ ประเทศองักฤษ (เวลาทอ้งถิน่ชา้กว่าประเทศไทย 7 ชม.) 

ลอนดอน เมืองในฝันของนักเดนิทางทั่วโลกทีผ่สานความคลาสสคิแบบผูด้กีบัความทนัสมยัยุคใหม่ไวด้ว้ยกนัอย่างลงตวัทัง้

สถาปัตยกรรม อาหารและแฟช ัน่สุดล า้ น าท่านเขา้สู่ทีพ่กั 

พกั  Ibis London Wembley หรอืเทยีบเท่า  

Day 2 ลอนดอน - สโตนเฮนจ ์–  Roman Bath – รา้นแซลลีล่นัน–์ คอสเวลิด์ - หมู่บา้นไบบวิร ี ่– โบสถเ์ซนตแ์มรี ่– 

เมอืงบสิเตอร ์

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

น าท่านเดนิทางสู่ สโตนเฮนจ ์โบราณสถานลกึลบั 1 ใน 7 สิง่ มหศัจรรยข์องโลกประกอบดว้ยแท่งหนิขนาดยกัษท์ีถู่กสรา้ง

ขึน้ เมือ่ประมาณ 3,000ปี ก่อนศรติกาล  

น าท่านชม Roman Bath โรงอาบน ้าโบราณขนาดใหญ่ ทีม่อีายุกว่า 2,000 ปี สรา้งขึน้ตัง้แต่สมยัทีช่าวโรมนับุกเขา้ยดึเกาะ

องักฤษ ภายใน Roman Baths แบ่งออกเป็น 4 โซน คอื 1. บ่อน ้าพุรอ้นธรรมชาตผิุดขึน้จากใตด้นิ และไหลเขา้สู่บ่อเก็บน ้า

ทีช่าวโรมนัสรา้งขึน้ บ่อนีถ้อืว่าเป็น บ่อน ้าศกัดิส์ทิธิ ์ 2. วหิารโรมนั 3. หอ้งอาบน ้าของชาวโรมนั และ 4. พิพิธภณัฑท์ีเ่ก็บ

รวบรวมสิง่ของต่าง ๆ   

 

 

 

 

 

 

 

เทีย่ง  เพือ่ไม่เป็นการรบกวนเวลา อสิระรบัประทานอาหารตามอธัยาศยั ณ Roman Bath 

Sally Lunn's รา้นขนมปังในต านานทีเ่ก่าแก่ทีสุ่ดในเมืองบาธ ประเทศองักฤษ แถมพ่วงหน่ึงต านานคอืหน่ึงในตกึเก่าทีสุ่ด

ในเมืองเชน่กนัสรา้งปี1482 สว่นตวัรา้นเปิดมาตัง้แต่ปี1680 เจา้ของรา้นSally Lunn คดิคน้ขนมปังทรงกลมดา้นนอกหนา

ดา้นในเนือ้นุ่มเป็นคนแรกในเมืองแห่งนี ้     (รายการอาหารไมร่วมในโปรแกรมทวัร)์  

เดนิทางสู่ เมอืงคอสเวลิด์ (Cotswolds) คอื อาณาเขตป่าชนบท

ขนาดใหญ่ทางทศิตะวนัตกของเมืองลอนดอนทีค่รอบคลุมอาณาเขต

กว่า 800 ตารางไมลข์อง 5 เขตการปกครองของประเทศองักฤษ 

(อารมณค์ลา้ยๆ “เขาใหญข่ององักฤษ”) ทีม่ีเอกลกัษณโ์ดดเด่นไม่

เหมือนใครอยู่ตรงที ่“หมู่บา้นเก่าแก่” บรรยากาศแสนโรแมนตกิและ

พืน้ทีเ่กษตรกรรมขนาดใหญ่ทีก่ระจายตวัอยู่ทั่วอาณาเขตของ 

Cotswolds ชมหมู่บา้น ไบบวิร ี ่เป็นหมู่บา้นชนบทดัง้เดมิทีส่วยทีสุ่ด

แห่วหน่ึงของประเทศองักฤษ โดดเด่นดว้ยสถาปัตยกรรมดว้ยบา้นทีม่ี

ลกัษณะกระท่อมทีส่รา้งมาเป็นเวลานาน และมีแม่น ้าไหลผ่านท าใหห้มู่บา้นแห่งนีง้ดงามมากขึน้ไปอกี อสิระเก็บภาพความ

ประทบัใจ   โบสถเ์ซนตแ์มรี ่เป็นโบสถท์ีเ่ก่าแก่ทีสุ่ดในหมู่บา้น บ่งบอกถงึประวตัศิาสตรท์ีส่ าคญัขององักฤษอกีแห่งหน่ึง 

ออกเดนิทางสู่ เมอืงบสิเตอร ์

ค ่า  บรกิารอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร 

พกั Holiday Inn Express Bicester หรอืเทยีบเท่า 

Day 3 บสิเตอรว์ลิเลจ เอาทเ์ล็ต - วอรเ์นอรบ์ราเธอร ์แฮรีพ่อตเตอร(์ไม่รวมตัว๋) - Tower of London – Tower 

Bridge - ไชน่าทาวน ์- จตุัรสัเลสเตอร ์– ย่านพคิคาดลิล ี– วงเวยีนกามเทพ 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

น าท่านสู่ บสิเตอรว์ลิเลจ เอาทเ์ล็ต สวรรคข์องแหล่งนักชอ้ป มีสนิคา้แฟช ัน่มากมายใหเ้ลอืก ซึง่เต็มไปดว้ยรา้นคา้แบรนด ์

ดงัระดบัโลก เสือ้ผา้ กระเป๋า รองเทา้แฟช ัน่ เชน่ Mulberry, Stella McCartney, DVF, Coach, Saint Laurent Paris และ 

Marni อกีทัง้ยงัมีรา้นอาหารและคาเฟ่ใหท่้านไดเ้ลอืกลิม้ลอง  
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น าท่านออกเดินทางสู่ วอรเ์นอร ์บราเธอร ์แฮรีพ่อตเตอร ์เยอืนโลกแห่งเวทมนตรม์ากทีสุ่ด ทัง้ชานชาลาเศษสามสว่นสีท่ี่

สถานีคงิสค์รอส, สถานีรถไฟใตด้นิเวสตม์ินสเตอร ์(ทางเขา้กระทรวงเวทมนตร)์, สะพานมิลเลนเนียมทีเ่หล่าผูคุ้มวญิญาณ

บุกมาโจมตมีกัเกิล้ และสถานทีท่ีแ่ฟนแฮรร์ ีทุ่กคนจะตอ้งฟินกนัสุด ๆ ก็คอื วอรเ์นอรบ์ราเธอรส์ตูดโิอแห่งนีน่ี้คอืหน่ึงใน

สถานทีท่่องเทีย่วทีไ่ดร้บัความนิยมมากทีสุ่ดในลอนดอน 

Tower of London (หอคอยลอนดอน) เป็นพระราชวงัหลวงและป้อมปราตัง้อยู่บนฝั่งแม่น ้าเทมส ์จากน้ันถ่ายรูปกบั 

Tower Bridge สะพานขา้มแม่น ้าเทมป์ทีส่ามารถยกเปิด – ปิดได ้

เทีย่ง  บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

จากน้ันถ่ายรูปกบั Tower Bridge สะพานขา้มแม่น ้าเทมป์ทีส่ามารถยกเปิด – ปิดได ้ 

London Chinatown หรอืทีห่ลายคนเรยีกกนัว่า “โซโห” เป็นทีต่ัง้ของย่านคนจนีกลางมหานครลอนดอน ทีเ่ต็มไปดว้ย

ตกึรามบา้นชอ่งทีเ่ป็นสถาปัตยกรรมแบบจนี รา้นอาหารและเคร ือ่งดืม่ทีข่ึน้ช ือ่ของจนี รวมไปถงึรา้นคา้ทีจ่ าหน่ายสนิคา้

อุปโภคบรโิภคต่างๆ ของจนี 

 

 

 

 

 

 

 

 

ค ่า  เพือ่ไม่เป็นการรบกวนเวลา อสิระรบัประทานอาหารตามอธัยาศยั ณ ย่านไชน่าทาวน ์

จตุัรสัเลสเตอร ์ศูนยร์วมความสนุกสนานและความบนัเทงิใจกลางกรุงลอนดอน ย่านทีเ่ต็มไปดว้ยโรงหนัง โรงละครเวลา 

รา้นอาหาร แหล่งชอ้ปป้ิงและผบั บารต่์างๆ อกีทัง้ยงัเป็นสถานทีท่ีม่ีการจดัอเีวน้ทอ์ย่างสวยงามน่าเทีย่วชมในทุกๆ เทศกาลอกี

ดว้ย ย่านพคิคาดลิล ีวงเวยีนเล็กๆทีเ่ป็นสถานทีนั่ดพบของทัง้คนลอนดอนและนักท่องเทีย่ว  เพราะมีบ่อน ้าพุทีส่งัเกตไดง้่าย  

มีรูปป้ันส ารดิรูปกามเทพอรีอส (วงเวยีนกามเทพ) อยู่เหนือน ้าพุ  จุดเด่นของทีน่ี่คอืป้ายไฟโฆษณาสนิคา้ดจิติอลทีท่นัสมยั

ทีส่่องแสงตลอดทัง้วนัทัง้คนื 

 

 

 

 

 

 

 

  

พกั Ibis London Wembley หรอืเทยีบเท่า 

 Day 4 ออ๊กฟอรด์ ชมเมอืง – สนามเวมบลยี(์ไม่รวมตัว๋) - ตลาดโคเวน้ท ์- พพิธิภณัฑป์ระวตัศิาสตร ์– ย่านไนท ์

บรดิจ ์– หา้งแฮรร์อดส ์

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

น าท่านออกเดินทางสู่  ออ๊กฟอรด์ เมืองที่มีช ือ่เสยีงดา้นการศกึษาเป็นทีต่ัง้

ของมหาวิทยาลยัออ๊กฟอรด์หน่ึงในมหาวทิยาลยัที่เก่าแก่ที่สุดในโลก มีการ

เร ิม่สอนมาตัง้แต่ปี ค.ศ. 1906 ออ๊กฟอรด์มีศิษยเ์ก่าที่มีช ือ่เสียงจ านวนมาก 

ทัง้ผูท้ี่ไดร้บัรางวลัโนเบล นายกรฐัมนตร ีประมุกแห่งรฐัทั่วโลก และยงัเป็นที่

ถ่ายท าภาพยนตรฟ์อรม์ยกัษอ์ย่าง แฮรร์ ี ่พ็อตเตอร ์อกีดว้ย 

สนามเวมบลยี ์ มกัเรยีกสัน้ ๆ วา่ เวมบลยี ์หรอืในบางคร ัง้เรยีกว่า นิวเวมบ

ลยี ์เพือ่ใหม้ชี ือ่ต่างจากสนามเดมิในทีต่ัง้นี ้เป็นสนามฟุตบอลทีต่ัง้อยู่ในเวมบ

ลยีพ์ารก์ ในเบรนต ์ประเทศองักฤษ เปิดเมือ่ปี 2007 ในสถานทีต่ัง้เดมิของ

สนามเดมิทีส่รา้งในปี ค.ศ. 1923 สนามมีความจุ 90,000 ทีน่ั่ง ถอืเป็นสนาม
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กฬีาทีใ่หญ่ทีสุ่ดเป็นอนัดบั 2 ในยุโรป และเป็นสนามเหยา้ของทมีชาตอิงักฤษ (ไม่รวมตั๋ว) หากสนใจบตัรเขา้กรุณาแจง้ ณ 

วนัทีจ่อง *ขอสงวนสทิธิก์ารเขา้ชมในวนัทีม่ีการใชส้นาม* 

ตลาดโคเวน้ท ์หรอืทีรู่จ้กักนัดใีนชือ่ Apple market แหลง่

ท่องเทีย่วทีส่ าคญัอกีแห่งหน่ึงในลอนดอน สามารถชอ้ปป้ิง เดนิเล่น

ชลิๆ หาของกนิ แถมยงัเช ือ่มต่อกบัแหล่งทีเ่ทีย่วและแหล่งชอ้ปป้ิง

มากมายในย่าน west end เมือง Westminster ใจกลางกรุง

ลอนดอนอกีดว้ย 

เทีย่ง  เพือ่ไม่เป็นการรบกวนเวลา อสิระรบัประทานอาหารตาม

อธัยาศยั ณ ตลาดโคเวน้ท ์

พพิธิภณัฑป์ระวตัศิาสตรท์างธรรมชาต ิเป็นแหล่งรวมความรู ้

เกีย่วกบัธรรมชาตติัง้แต่สมยัหลายลา้นปีก่อนไปจนถงึตน้ก าเนิดของ

มนุษยแ์ละสตัวป่์าทีทุ่กท่านพบเห็นไดใ้นปัจจุบนั โดยตวัพิพิธภณัฑ ์

น้ันมีถูกแบ่งออกเป็นหอ้งๆมากมาย ตัง้แต่ หอ้งสตัวท์ะเล หอ้งแมลง 

หอ้งสตัวเ์ลีย้งลูกดว้ยนม หอ้งมนุษย ์หอ้งไดโนเสาร ์หอ้งชารล์ ดารว์นิ 

(บดิาแห่งชวีวทิยา) หอ้งจุดก าเนิดของโลกและภยัธรรมชาต ิซึง่ถา้

เพือ่นๆตัง้ใจทีจ่ะเก็บความรูแ้บบครบๆน้ันจะตอ้งใชเ้วลานานมาก

ทเีดยีว 

ชอ้ปป้ิง ย่านไนทบ์รดิจ ์ถนนสายนีเ้ป็นแหล่งรวมสถานทีช่อ้ปป้ิง

มากมาย ทัง้รา้นคา้ทีม่ีช ือ่เสยีงโด่งดงั หา้งสรรพสนิคา้สุดหรูอย่าง หา้ง Harrods และ Harvey Nichols รวมถงึดไีซนเ์นอร ์

เจา้ของแฟช ัน่ดงับนถนน Sloane ซึง่ก็เหมาะกบัคนทีก่ าลงัมองหาสนิคา้แบรนดห์รูหราและแฟช ัน่อนิเทรนดท์ีเ่พิง่จะขึน้เวที

แฟช ัน่เป็นทีสุ่ด แถมบรรดาหา้งรา้นต่างๆ ก็ลว้นมีการออกแบบตกแต่งไดอ้ย่างสวยงาม โดดเด่นและน่าสนใจเป็นอย่างมากอกี

ดว้ย จงึเหมาะกบัการมาเทีย่วชม ชอ้ปป้ิงและถ่ายรูปเก็บเป็นความทรงจ าดีๆ  มากทเีดยีว 

ชอ้ปป้ิงหา้งแฮรร์อดส ์หา้งสรรพสนิคา้ทีเ่ก่าแก่และหรูหราทีสุ่ดในโลก ก่อตัง้เมือ่ปี 2377 ภายในหา้งตกแต่งไดอ้ย่าง

สวยงามและหรูหราไฮเอน และยงัมรีา้นคา้มากมายใหท่้านไดเ้ลอืกชอ้ปถงึ 300 กว่ารา้น 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ค ่า  เพือ่ไม่เป็นการรบกวนเวลา อสิระรบัประทานอาหารตามอธัยาศยั ณ ย่านไนทบ์รดิจ ์

พกั  Ibis London Wembley หรอืเทยีบเท่า  

Day 5 พระราชวงับคัคงิแฮม - วหิารเวสตม์นิสเตอร ์– อาคารรฐัสภา - หอนาฬกิา Big Ben - London Eye – 

Borough Market – ย่านโซโห - Oxford Street - ท่าอากาศยานดอนฮทีโธรว ์

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
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น าท่านเดนิทางสู่ พระราชวงับคัคงิแฮม เป็นทีป่ระทบัของพระมหากษตัรยิอ์งักฤษภายหลงัการเสด็จขึน้ครองราชยข์อง พระ

นางเจา้วติอเรยี ในปี ค.ศ. 1837 ปัจจุบนัเป็นประทบัของ พระราชนีิอลซิาเบธที ่2 อยู่ใจกลางกรุงลอนดอน  

ชมวหิารเวสตม์นิสเตอร ์เป็นวหิารทีเ่ก่าแก่ไดร้บัการสถาปนาตัง้แต่ปี ค.ศ. 1065 และยงัเป็นสถานทีจ่ดัพระราชพิธอีภเิษก

สมรสของราชวงศร์ะหว่างเจา้หญงิอลชิาเบธ กบั เจา้ฟ้าชายฟิลปิ และเจา้ชายวลิเลยีม กบั องคห์ญงิเคท  

 

 

 

 

 

 

 

 

จากน้ันน าท่านถ่ายรูปกบั อาคารรฐัสภา หอนาฬกิาบิก๊เบน เป็นความภาคภูมใิจของชาวลอนดอน แลนมารค์ทีค่นทั่ว

โลกรูจ้กัและใฝ่ฝันว่าจะตอ้งมาเชค็อนิใหไ้ดส้กัคร ัง้นึงในชวีติ  

ลอนดอนอาย ชงิชา้สวรรคท์ีส่รา้งดว้ยโครงเหล็กค า้เพียงขา้งเดยีวทีสู่งทีสุ่ดในโลก  

Borough Market เป็นตลาดคา้ส่งและคา้ปลกีในเมือง Southwark กรุงลอนดอน ประเทศองักฤษ เป็นตลาดอาหารที่

ใหญ่ทีสุ่ดและเก่าแก่ทีสุ่ดแห่งหน่ึงในลอนดอน 

เทีย่ง      เพือ่ไม่เป็นการรบกวนเวลา อสิระรบัประทานอาหารตามอธัยาศยั 

แนะน าเมนู เบอรเ์กอร&์ล็อบสเตอร ์ 

ย่านโซโห อยู่ในเขต City of Westminter เป็นชือ่ย่านดงัแห่งหน่ึงใน 

WEST END ลอนดอน โด่งดงัดว้ยการเป็น Entertainment District ตัง้

เเต่ ศตวรรษที ่19  มีถนนชือ่ดงัหลายเสน้ทีอ่ยู่ในย่านนี ้ไม่ว่าจะเป็น 

Carnaby street, Oxford street เเละ Regent street ทีเ่ต็มไปดว้ยสิง่

อ านวยความสะดวกมากมาย 

ถนนออกซฟ์อรด์ เป็นย่านชอ้ปป้ิงทีค่กึคกัและมีชวีติชวีาทีส่ดุแห่งหน่ึงใน

ยุโรป ถนนยาวประมาณ 2.4 กโิลเมตร มรีา้นคา้และรา้นอาหารประมาณ 

300 แห่ง บรษิทัและหน่วยงานหลายแห่งมกัมาเปิด flagship store ขึน้ทีน่ี่ 

เน่ืองจากอยู่ใจกลางกรุงลอนดอนและง่ายต่อการเขา้ถงึ 

21.35 น. ไดเ้วลาอนัสมควรน าท่านออกเดนิทางสู่ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสาย

การบนิ บนิ Eva Air เทีย่วบนิ BR 068 

Day 6 ท่าอากาศยานสุวรรณภูม ิ(บรกิารอาหารบนเครือ่ง)  

15.05 น. เดนิทางถงึ ท่าอากาศยานสุวรรณภูม ิโดยสวสัดภิาพพรอ้มความประทบัใจ                      

หมายเหตุ : บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงโปรแกรมทวัร ์ โรงแรม รา้นอาหารตามความเหมาะสมเพือ่ให้

สอดคลอ้งกบัสายการบนิ สภาพอากาศ การจราจร ณ วนัทีเ่ดนิทาง ท ัง้น้ีเราจะค านึงถงึลูกคา้ส่วนใหญ่เป็นหลกั  

หากลูกคา้ท่านใดทีต่อ้งออกตัว๋ภายใน (เครือ่งบนิ รถทวัร ์รถไฟ) กรุณาสอบถามเจา้หน้าทีก่ารท าการออกตัว๋ เน่ืองจาก

สายการบนิอาจมกีารปรบัเปลีย่นไฟท ์หรอื เวลาบนิ 

อตัราค่าบรกิาร   (ราคาต่อท่าน)                                                                        

 

ก าหนดการเดนิทาง 
ผูใ้หญ่ 

พกั 2 ท่าน/หอ้ง 

เด็กอายุต ่ากว่า 12 ปี 

ไม่มเีตยีง 
พกัเดีย่วเพิม่ 

12 – 17 ตุลาคม 65 (วนัคลา้ยวนัสวรรคต) 57,777.- 55,777.- 8,777.- 

19 – 24 ตุลาคม 65(วนัปิยมหาราช) 65,777.- 63,777.- 8,777.- 

06 – 11 ธนัวาคม 65(วนัรฐัธรรมนูญ) 65,777.- 63,777.- 8,777.- 

21 – 26 ธนัวาคม 65 69,777.- 67,777.- 8,777.- 

28 ธ.ค. 65 – 02 ม.ค. 66(วนัปีใหม่) 73,777.- 71,777.- 8,777.- 
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