
 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วนัที ่ โปรแกรมทวัร ์
อาหาร 

โรงแรม 
เชา้ เทีย่ง เยน็ 

1 
สนามบินสุวรรณภูม ิ– สนามบินลอนดอนฮีทโธรว ์– 

เมืองลอนดอน 
   

Hotel Ibis London 

Wembley หรือ

เทียบเท่า  

2 

เมืองลอนดอน – ไบเซสเตอร์วิลเลจ – เมืองออกซ์

ฟอร์ด   

มหาวิทยาลัยออกซ์ฟอร์ด – มหาวิหารไครสต์เชิร์ช 
   

Hotel Ramada Oxford 

หรือเทียบเท่า  

    



 
 

 

 
 

BKK       LHR LHR       BKK 

  

BR067 13.05 19.20 BR068 21.20 15.45 

      

 

วนัเดนิทาง 

ราคาทวัร/์ทา่น 

พักหอ้งละ 2-3 

ท่าน 

ราคาทวัร์เดก็/

ท่าน 

(อายไุม่เกนิ 

12 ป)ี 

ราคาทวัร์ไม่

รวม 

ตัว๋เครือ่งบนิ 

ราคา 

หอ้งพัก

เดีย่ว 

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 

3 

หมู่บ้านไบบลูรี่ – เมืองบาธ – มหาวิหารบาธ – โรง

อาบน ้าโรมันโบราณ   

เมืองซาลิสบัวรี่ – อนุสาวรีย์เสาหินสโตนเฮ้นจ ์
   

Hotel Ibis London 

Wembley หรือ

เทียบเท่า  

4 

เมืองลอนดอน – อิสระท่องเที่ยว หรือ พักผ่อน ที่

เมืองลอนดอน ตามอัธยาศัย  

แบบเต็มวัน 
   

Hotel Ibis London 

Wembley หรือ

เทียบเท่า  

5 

จัตุรัสทราฟัลก้าร์ – จัตุรัสรัฐสภา – พระราชวังเวสท์

มินเตอร์  –  พระราชวังบัคกิ งแฮม – ปราสาท

วินด์เซอร์ – สนามบินฮีทโธรว์ 
   

 

6 สนามบินสุวรรณภูมิ     

โปรแกรมเดนิทาง 6 วนั 4 คนื : โดยสายการบนิ EVA 

AIR (BR) 

      เทีย่วบนิที ่  เวลาออก             

เวลาถงึ 

      เทีย่วบนิที ่  เวลาออก             

เวลาถงึ 

อตัราคา่บรกิาร 



 
 

01 – 06 มถินุายน 

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

อตัราคา่บรกิารสา้หรบั เดก็อายไุมเ่กนิ 2 ปี ณ วนัเดนิทางกลับ (Infant) ท่านละ 

20,000 บาท 

 

อตัรานี  ยงัไมร่วมคา่ทปิคนขบัรถ มคัคเุทศกท์อ้งถิน่ และ หวัหนา้ทวัร ์

ทา่นละ 2,500 บาท 

ราคาทัวร์ข้างต้นไมร่วมค่าวีซ่าประเทศอังกฤษ (ยื่นแบบปกติ) ราคาประมาณ 5,000 บาท  

(ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามค่าเงินในแต่ละวัน) 

การยื่นวีซ่าแบบปกติของประเทศอังกฤษใชเวลาในการพิจารณาประมาณ 30-60 วันท า

การ 

ราคาทัวร์ข้างต้นไมร่วมค่าวีซ่าประเทศองักฤษ (ยื่นวีซ่าแบบด่วน) ใช้เวลาในการพิจารณา 5-10 

วันท าการ ราคาประมาณ 11,xxx บาท  

(ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามค่าเงินในแต่ละวัน) 

 โดยเจ้าหน้าท่ีของบริษัทฯ อ านวยความสะดวกในการยื่น และให้ค าแนะน าแก่ท่าน 

ส าคัญโปรดอ่าน 

1. กรุณาท าการจองล่วงหน้าก่อนเดินทางอย่างน้อย 30 วัน พร้อมช าระเงินมัดจ า ท่านละ 

20,000 บาท/ท่าน และค่าวีซ่า และช าระส่วนที่เหลือ 30 วัน ก่อนการเดินทาง กรณีวัน

เดินทางน้อยกว่า 21 วัน ต้องช าระค่าทัวร์เต็มจ านวน 100% เท่านั้น 

2. อัตราค่าบริการนี้ จ าเป็นต้องมีผู้เดินทาง จ านวน 10 ท่าน ขึ้นไป ในแต่ละคณะ กรณีที่มีผู้

เดินทางไม่ถึงตามจ านวนที่ก าหนด ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเลื่อนการเดินทาง หรือ

เปลี่ยนแปลงอัตราค่าบริการ (ปรับราคาเพิ่มขึ้น เพื่อให้คณะได้ออกเดินทาง ตามความ

ต้องการ) 

3. ท่านที่ต้องออกบัตรโดยสารภายในประเทศ (ตั๋วเครื่องบิน, รถทัวร์, รถไฟ) กรุณาสอบถามที่

เจ้าหน้าที่ทุกครั้งก่อนท าการออกบัตรโดยสาร เนื่องจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยน

ไฟล์ท หรือ เวลาบิน โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า และการแนะน าจากเจ้าหน้าที่เป็นเพียง

การแนะน าเท่าน้ัน 

4. นักท่องเท่ียวที่ต้องการเดินทางโปรแกรมข้างต้นควรท าการจอง และ ส่งเอกสารเพื่อขอวีซ่า

หมู่คณะก่อนเดินทางอย่างน้อย 45 วัน วันหยุดนักขัตฤกษ์ 60 วัน หากระยะเวลาน้อยกว่าที่

ระบุไว้ข้างต้น ขอสงวนสิทธิ์ในการขอวีซ่าประเภทอื่นซึ่งอาจมีค่าใช้จ่ายเพิ่ม หรือมีผลต่อ

การพิจารณาวีซ่าของท่าน 



 
 

 

Day1 สนามบินสวุรรณภมู ิ– สนามบนิฮทีโธรว ์

 

 

10.00 นัดหมายพร้อมกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ ประเทศไทย โปรดสังเกตุป้าย เลทส์โกกรุ๊ป พบ

เจ้าหน้าท่ีคอยให้การต้อนรับพร้อมอ้านวยความสะดวกเช็คอินให้แก่ท่าน 

12.50 ออกเดินทางสู่ สนามบินลอนดอนฮีทโธรว์ ประเทศอังกฤษ โดยสายการบิน EVA AIRWAYS 

เท่ียวบินที่ BR 067 

              (บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง) ใช้เวลาในการเดินทาง ประมาณ 13 ชั่วโมง 15 นาที 

19.25 เดินทางถึง สนามบินลอนดอนฮีทโธรว์ ประเทศอังกฤษ ผ่านการตรวจคนเข้าเมืองรับสัมภาระ

ผ่านจุดคัดกรองตามระเบียบของสนามบิน 

น้าท่านเดินทางสู่ เมืองลอนดอน (London) (ใช้เวลาในการเดินทางประมาณ 30 นาที) เมือง

หลวงของประเทศอังกฤษ ที่ เป็นศูนย์กลางส้าคัญทางธุรกิจ การเมือง วัฒนธรรม และ

ประวัติศาสตร์ของโลก เป็นผู้น้าด้านการเงิน การเมือง การสื่อสาร การบันเทิง แฟชั่น ศิลปะ และ

เป็นที่ยอมรับว่ามีอิทธิพลไปทั่วโลก และยังเป็นเมืองท่องเที่ยวที่ใหญ่และส้าคัญของยุโรปอีก

ด้วย น้าท่านเดินทางเข้าสู่ท่ีพัก 

ที่พัก         HOTEL IBIS LONDON WEMBLEY ระดับ 3 ดาว หรือระดับเทียบเท่า 

 

 

 

 

 



 
 

Day2 เมืองลอนดอน – ไบเซสเตอร์วิลเลจ – เมืองออกซ์ฟอร์ด – มหาวิทยาลัยออกซ์ฟอร์ด – 

มหาวิทยาลัยไครสต์เชิร์ช  

            มหาวิหารไครสต์เชิร์ช 

 

 

เช้า          บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

 น้าท่านเดินทางสู่ เมืองไบเซสเตอร์ (Bicester) (ใช้เวลาในการเดินทางประมาณ 1.30 ชั่วโมง)  

               น้าท่านช้อปปิ้งที่ ไบเซสเตอร์วิลเลจ (Bicester Villlage) แหล่งช้อปปิ้งกลางแจ้งใจกลาง

ชนบทของ Oxfordshire Village มีสินค้าลดราคาพิเศษตลอดทั งปี มีร้านบูติกมากกว่า 160 แห่ง

ของแบรนด์แฟชั่นและไลฟ์สไตล์ที่หรูหรา 

เที่ยง         อิสระอาหารกลางวัน ตามอัธยาศัยเพ่ือสะดวกต่อการช้อปปิ้ง 

 

 

น้าท่านเดินทางสู่ เมืองออกซ์ฟอร์ด (Oxford) (ใช้เวลาในการเดินทาง

ประมาณ 30 นาที) เป็นเมืองที่เป็นที่รู้จักกันในนามเมืองแห่งมหาวิทยาลัย 

ของประเทศอังกฤษ ซึ่งชื่อเมืองตั งตาม มหาวิทยาลัยระดับโลกที่รู้จักกันใน

นามของมหาวิทยาลัยออกซ์ฟอร์ด (Oxford University)  

น้าท่านถ่ายรูปเป็นที่ระลึก กับ มหาวิทยาลัยออกซ์ฟอร์ด (Oxford 

University) เป็นมหาวิทยาลัยเก่าแก่ที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาแม่ในการ

เรียนการสอน โดยเปิดสอนมานานนับ 900 ปี โดยไม่มีหลักฐานประวัติการก่อตั งมหาวิทยาลัยที่

แน่นอน และประวัติศาสตร์ที่ยาวนานนับเป็นเวลามากกว่า 9 ศตวรรษของสถาบันแห่งนี  

ชื่อเสียงทางด้านการศึกษา , งานวิจัย , การค้นพบสิ่งใหม่ๆ และการประสบความส้าเร็จของศิษย์



 
 

เก่าที่สร้างชื่อเสียงที่มีมาตลอด ท้าให้ผู้คนทั งโลกต่างยกย่องให้เป็นมหาวิทยาลัยที่ใครก็ต่าง

ใฝ่ฝันอยากที่จะมาเรียนที่มหาวิทยาลัยแห่งนี  

น้าท่านถ่ายรูปเป็นที่ระลึก กับ มหาวิทยาลัยไครสต์เชิร์ช (Christ Church University) หรือ ไค

รสต์เชิร์ชคอลเลจ (Christ Church College) เป็นมหาวิทยาลัยที่ใหญ่และงามสง่าที่สุดของ

เมืองอ็อกซ์ฟอร์ด มีชื่อเรียกกันง่ายๆว่า เดอะเฮ้าส์ (The House) ก่อตั งในปี 1525 ในชื่อ คาร์

ดินัล คอลเลจ โดยพระคาร์นัลวูลซีย์ คนเดียวกับผู้ที่สร้างแฮมป์ตันคอร์ดในเมืองลอนดอน 

ก่อนที่พระเจ้าเฮนรีที่ 8 จะเปลี่ยนชื่นมาเป็นไครสต์เชิร์ช แต่ 

ตราวิทยาลัยก็ยังคงเป็นหมวกทรงแหลม ของพระราชาคณะวูลซีย์ วิทยาลัยแห่งนี อยู่ในเครือ

ของมหาวิทยาลัยแห่งอ๊อกซ์ฟอร์ด บริเวณเดียวกัน  

น้าท่านถ่ายรูปเป็นที่ระลึก กับ มหาวิหารไครสต์เชิร์ช (Christ Church Cathedral) เป็นอาคาร

ที่สร้างด้วยหินสีทองและเป็นสถาปัตยกรรมที่สวยงามน่าประทับใจที่สุดของประเทศอังกฤษ 

สร้างขึ นในสมัยพระเจ้าเฮนรี่ที่ 8 เป็นมหาวิหารที่มียอดแหลมสูง 43 เมตร 

ค่้า           รับประทานอาหารค่้า ณ ภัตตาคารอาหารจีน 

ที่พัก         HOTEL RAMADA OXFORD ระดับ 4 ดาว หรือระดับเทียบเท่า 

  

Day3 หมู่บ้านไบบลูรี่ – เมืองบาธ – มหาวิหารบาธ – โรงอาบน ้าโรมันโบราณ – เมืองซาลิสบัวรี่ 

– อนุสาวรีย์เสาหินสโตนเฮ้นจ์ 

 

 

เช้า          บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมน้าท่านเดินทางสู่ 

หมู่บ้านไบบูลรี่ (Bibury Village) (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 30 

นาที) เป็นหมู่บ้านเล็กๆตั งอยู่ในแคว้นกลอสเตอร์เชอร์ เขตคอทส์

โวลส์ จัดว่าเป็น หมู่บ้านที่สวยที่สุด ในประเทศอังกฤษ (The 

Most Beautiful Village in England)  เป็นหมู่ บ้ านน่ า รั ก  มี

ลักษณะบ้านที่เป็นกระท่อมเก่าแก่ เรียกว่าเป็นแบบฉบับบ้านของ

ประเทศอังกฤษโดยแท้ สร้างขึ นเมื่อศตวรรษที่ 17-18 และยังคง

รักษาสภาพให้คงอยู่จากอดีตไว้ได้เป็นอย่างดี มีแม่น ้าสายเล็กๆชื่อว่า แม่น ้าโคน (Coln River) 

ซึ่งมีน ้าใสไหลผ่านหมู่บ้าน โดยบ้านแต่ละหลังจะตกแต่งหน้าบ้านด้วยสวนดอกไม้แบบอังกฤษ

ตามฤดูกาล แต่ที่มีชื่อเสียงและสวยงามมากที่สุดคือ ดอกกุหลาบอังกฤษ อันเป็นที่มาของ 

กุหลาบอังกฤษ 



 
 

  

น้าท่านเดินทางสู่ เมืองบาธ (Bath) (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1.30 ชั่วโมง) 

เที่ยง        รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารท้องถิ่น พิเศษเมนู Fish & Chip 

น้าท่านถ่ายรูปเป็นที่ระลึก กับ มหาวิหารบาธ (Bath Abbey) และ บริเวณด้านหน้าของ โรง

อาบน ้าโรมันโบราณ (Roman Baths) ถือเป็นโรงอาบน ้าโรมันขนาดใหญ่ในสมัยโบราณที่

ได้รับการอนุรักษ์และดูแลเป็นอย่างดี ซึ่งโรงอาบน ้าของที่นี่อยู่ต่้ากว่าระดับพื นถนนในปัจจุบัน 

ภายในแบ่งออกเป็นโซนหลักๆ 4 โซนด้วยกัน ตั งแต่โซน Sacred Spring, Roman Temple, 

Roman Bath House และ Museum ซึ่งแหล่งน ้าแร่แห่งนี ถูกค้นพบตั งแต่สมัยชาวโรมันบุกเข้า

มายึดเกาะอังกฤษ เป็น 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ทางธรรมชาติของทางตะวันตกอีกด้วย  ** ยังไม่

รวมค่าบัตรเข้าชมส้าหรับเด็ก ท่านละ ประมาณ 20 ปอนด์ หรือ ค้านวณเป็นเงินไทย ท่านละ 

ประมาณ 900 บาท / ผู้ใหญ่ ท่านละ ประมาณ 27.5 ปอนด์ หรือ ค้านวณเป็นเงินไทย ท่านละ 

ประมาณ 1237.50 บาท ขึ นอยู่กับประเภทของบัตร และ จ้าเป็นต้องจองก่อนล่วงหน้า เพราะ

อาจจ้ากัดจ้านวนผู้เข้าชมในแต่ละวันได้ ** 

น้าท่านเดินทางสู่ เมืองซาลิสบัวรี่ (Salisbury) (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง) ประเทศ

อังกฤษ เป็นที่ตั งของอนุสาวรีย์อันลึกลับ  

เสาหินสโตนเฮ้นจ์  

น้าท่านเข้าชม ในรั วอาณาเขตที่ตั งของ อนุสาวรีย์เสาหินสโตนเฮ้นจ์ (Stonehenge) มอีายกุวา่ 

5,000 ปี เป็นกลุ่มแท่งหินขนาดใหญ่ตั งอยู่กลางทุ่งราบกว้างใหญ่ ในบริเวณตอนใต้ของเกาะ

อังกฤษ ซึ่งไม่มีใครทราบวัตถุประสงค์ในการสร้างอย่างชัดเจน ตัวอนุสรณ์สถานประกอบด้วย

แท่งหินขนาดยักษ์ 112 ก้อน ตั งเรียงกันเป็นวงกลมซ้อนกัน 3 วง แท่งหินบางอันตั งขึ น บางอัน

วางนอนลง และบางอันก็ถูกวางซ้อนอยู่ข้างบน นักโบราณคดีเชื่อว่ากลุ่มกองหินนี ถูกสร้างขึ น

จากที่ไหนสักแห่งเมื่อประมาณ 3000 - 2000 ปีก่อนคริสตกาล กล่าวคือ การหาอายุจาก

คาร์บอนกัมมันตรังสีเมื่อ พ.ศ. 2551 เผยให้เห็นว่าหินก้อนแรกถูกวางตั งเมื่อประมาณ 2400 - 



 
 

2200 ปีก่อนคริสตกาล ในขณะที่ทฤษฎีอื่นๆ ระบุว่ากลุ่มหินที่ถูกวางตั งมาตั งแต่ก่อนหน้านั นถึง 

3000 ปีก่อนคริสตกาลนักวิทยาศาสตร์และนักประวัติศาสตร์ต่างสงสัยว่า คนในสมัยก่อน

สามารถยกแท่งหินที่มีน ้าหนักกว่า 30 ตัน ขึ นไปวางเรียงกันได้อย่างไร ทั งๆที่ปราศจากเครื่อง

ทุ่นแรงอย่างที่เราใช้อยู่ในปัจจุบัน และบริเวณที่ราบดังกล่าวไม่มีก้อนหินขนาดมหึมานี  ดังนั น

จึงสันนิษฐานว่าผู้สร้างต้องท้าการชักลากแท่งหินยักษ์ทั งหมดมาจากที่อื่น ซึ่งคาดว่าน่าจะมา

จาก "ทุ่งมาร์ลโบโร" ที่อยู่ไกลออกไปประมาณ 40 กิโลเมตร ได้รับการขึ นทะเบียนให้เป็นมรดก

โลกโดยองค์การสหประชาชาติ หรือ ยูเนสโก เมื่อปี ค.ศ. 1986 

น้าท่านเดินทางสู่ เมืองลอนดอน (London) (ใช้เวลาในการเดินทางประมาณ 30 นาที) 

ค่้า           รับประทานอาหารค่้า 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) 

หัวหน้าทัวร์แนะน้าวิธีการเดินทางเบื องต้น ทั งนี ท่านควรเตรียมความพร้อม วางแผนการ

เดินทางล่วงหน้าก่อนถึงวันเดินทาง เพ่ือประโยชน์สูงสุดของท่าน 

แนะน้าสถานที่ท่องเที่ยว 

- ทดลองใช้ระบบขนส่งสาธารณะของชาวเมืองลอนดอน โดยรถไฟใต้ดิน หรือทูป (Tube) 

เที่ยวชมเมือง และวิถีชีวิตของชาวลอนดอนเนอร์ (Londoner) ** ค่าบัตรโดยสาร เริ่มต้น 

ประมาณ 15 ปอนด์ หรือ ค้านวณเป็นเงินไทย ประมาณ 675 บาท (ชนิด One Day Pass) 

ขึ นอยู่กับประเภทของบัตร ** 



 
 

- ทดลองนั่งรถเมล์ 2 ชั น หรือลอนดอนแท็กซี่ เพื่อเที่ยวชมเมืองและวิถีชีวิตของชาวลอนดอน

เนอร์ (Londoner) ** ค่าบัตรโดยสาร เริ่มต้น ประมาณ 15 ปอนด์ หรือ ค้านวณเป็นเงินไทย 

ประมาณ 675 บาท ขึ นอยู่กับประเภทของแพ็คเกจ ** 

- ขึ นชมความสวยงามของเมืองลอนดอน บน ชงิชา้สวรรค์

ลอนดอน อาย (London Eye) หรือทีรู่้จกัในชื่อของ มลิเล

เนยีม วลี (Millennium Wheel) เป็นชิงช้าสวรรค์ที่สูงที่สุดใน

ทวีปยุโรป มีความสูง 135 เมตร และกลายมาเป็นสถานที่

ท่องเท่ียวที่ไดร้ับความนิยมอย่างมาก มีผูม้าเยือนมากกว่า 3 

ล้านคนต่อปี ** ค่าบัตรเข้าชม ท่านละ ประมาณ 32.5 ปอนด ์

หรือ ค้านวณเปน็เงินไทย ท่านละ ประมาณ 1462.5 บาท 

ขึ นอยู่กับประเภทของบัตร และ จ้าเป็นต้องจองก่อนลว่งหน้า 

เพราะอาจจ้ากัดจ้านวนผู้เข้าชมในแตล่ะวันได้ ** 

** อิสระอาหารกลางวนั และ อาหารค่า้ เพือ่สะดวกแกก่ารเดนิทางทอ่งเทีย่ว ** 

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) 

หัวหน้าทัวร์แนะน้าวิธีการเดินทางเบื องต้น ทั งนี ท่านควรเตรียมความพร้อม วางแผนการ

เดินทางล่วงหน้าก่อนถึงวันเดินทาง เพ่ือประโยชน์สูงสุดของท่าน 



 
 

แนะน้าสถานที่ท่องเที่ยว 

- หอคอยแห่งกรุงลอนดอน (Tower of London) ปราสาทราชวัง คุก สถานที่เก็บ

สมบัติ สถานท่ีส้ารวจทางประวัติศาสตร์ ทั งหมดรวมอยู่ในสถานที่เดียวกันซึ่ง

ก็คือหอคอยแห่งกรุงลอนดอนนี่เอง ภายในมีอาคารส้าคัญๆ มากมายที่ล้วน

แต่มีประวัติศาสตร์ที่ค่อนข้างโหดเหี ยม จึงไม่แปลกเท่าไรที่สถานที่แห่งนี จะ

ได้รับการกล่าวขานว่า “ผีดุ” ที่สุดแห่งหนึ่งโดยเฉพาะ White Tower หรือ

หอคอยสีขาว ที่สร้างขึ นในปี 1078 ในรัชสมัยของวิลเลี่ยมผู้พิชิต นอกจากนี ไม่

ควรพลาดที่จะเข้าชมพิพิธภัณฑ์ที่เก็บรักษาของมีค่าของราชวงศ์เอาไว้ ไม่ว่า

จะเป็นมงกุฎเพชร ชุดอัศวินสมัยโบราณ รวมถึงการเข้าร่วมทริปกับ 

Yeoman Warders อดีตทหารรักษาพระองค์ ที่ผันตัวมาเป็นไกด์น้าเที่ยว ** 

ค่าบัตรเข้าชม ท่านละ ประมาณ 32.9 ปอนด์ หรือ ค้านวณเป็นเงินไทย ท่านละ ประมาณ 

1480.5 บาท ขึ นอยู่กับประเภทของบัตร และ จ้าเป็นต้องจองก่อนล่วงหน้า เพราะอาจจ้ากัด

จ้านวนผู้เข้าชมในแต่ละวันได้ ** 

- โรงถ่ายภาพยนตร์ แฮร์รี่ พอตเตอร์ (Warner Bros Studio Tour London : The Making of 

Harry Potter) แห่งค่าย Warner Bros ตั งอยู่ทางตอนเหนือของเมืองลอนดอน ในสถานที่ที่มี

ชื่อว่า Leavesden Aerodrome ซึ่งแต่เดิมเคยเป็นโรงงานผลิตเครื่องบินที่มีชื่อเสียง

หลายรุ่น เช่น Mosquito , Halifax Bombers ในสมัยสงความโลกครั งที่สอง 

ก่อนที่ Warner Bros จะซื อที่น่ีและตั งโรงถ่ายภาพยนตร์แฮร์รี่ พอตเตอร์มา

นานกว่าสิบปี และสุดท้ายที่นี่ก็กลายมาเป็นสถานที่ท่องเที่ยวซึ่งสาวกเหล่า

พ่อมดแม่มดน้อยไม่ควรพลาด ด้วย Warner Bros ยังคงเก็บรักษาหลายๆ ฉาก

ที่โดดเด่นจากภาพยนตร์ รวมถึงของประกอบฉาก กระทั่งเสื อผ้าและเครื่องแต่ง

กาย เพื่อให้แฟนๆ แฮร์รี่ พอตเตอร์ได้เข้ามาสัมผัสกับความมหัศจรรย์ และเก็บภาพความ

ประทับใจลงในบันทึกความทรงจ้าไปตลอดกาล  

** ค่าบัตรเข้าชม ท่านละ ประมาณ 49.95 ปอนด์ หรือ ค้านวณเป็นเงินไทย ท่านละ ประมาณ 2,247.75 บาท 

ขึ นอยู่กับประเภทของบัตร และ จ้าเป็นต้องจองก่อนล่วงหน้า เพราะอาจจ้ากัดจ้านวนผู้เข้าชมในแต่ละวันได้ ** 

- ช้อปปิ้งห้างสรรพสินค้าชั นน้าที่ ถนนออกซ์ฟอร์ด (Oxford Street) ที่มีห้างสรรพสินค้าใหญ่

มากมายอย่าง Mark & Spencer, Primark, Selfridges, Next, Zara ฯลฯ หรือ ย่านไนซ์บริดจ์ 

(Knights Bridge) ซึ่งเป็นที่ตั งของ ห้างสรรพสินค้าชื่อดังอย่าง  

ห้างฮาร์วีย์ นิโคล (Harvey Nicole) และ ห้างแฮร์รอดส์ (Harrods) ที่ท่านสามารถเลือกซื อ

สินค้าแฟชั่นชั นน้าจากทั่วทุกมุมโลก รวมทั งกระเป๋าแฮร์รอดส์ท่ีนิยมกันทั่วโลก 

** อิสระอาหารกลางวนั และ อาหารค่า้ เพือ่สะดวกแกก่ารเดนิทางทอ่งเทีย่ว ** 



 
 

 

Day6 จัตุรัสทราฟัลก้าร์ – จัตุรัสรัฐสภา – พระราชวังเวสท์มินเตอร์ – พระราชวังบัคกิ งแฮม – 

ปราสาทวินด์เซอร์ – สนามบินฮีทโธรว์ 

 

 

เช้า          บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

น้าท่านเดินทางสู่ จตัรุสัทราฟลักา้ร ์(Trafalgar Square) จตรุัสกลางเมืองท่ีรายล้อมไปด้วย

อาคารราชการส้าคัญของเมืองลอนดอน  

น้าท่านถ่ายรูปเป็นทีร่ะลึก กบั จตัรุสัรฐัสภา (Parliament Square) และ พระราชวงัเวสทม์นิส์

เตอร ์(Westminster Palace) หรือ ตึกรัฐสภาเวสตม์ินสเตอร ์(Houses of Parliament) เป็น

สถานที่ที่สภาสองสภาของรัฐสภาแห่งสหราชอาณาจกัร (สภาขุนนาง และสภาสามัญชน) ใช้

ประชมุ พระราชวังตั งอยู่บนฝั่งเหนือของแมน่ ้าเทมส์ในนครเวสต์มนิสเตอร์ของเมืองลอนดอนบะ

ระห์ไม่ไกลจากพระราชวังไวท์ฮอลล์ พระราชวังเวสต์มินสเตอร์ สร้างในปี ค.ศ. 1016 มห้ีอง

ทั งหมดด้วยกันประมาณ 1,100 ห้อง, 100 บนัได และ ระเบียงยาวรวมทั งหมดประมาณ 4.8 

กิโลเมตร ตวัสิ่งก่อสรา้งส่วนใหญ่สร้างในคริสต์ศตวรรษที ่19 แตก่็ยังมีสว่นก่อสร้างเดิม

เหลืออยู่บ้างเลก็น้อยรวมทั งท้องพระโรงที่ในปัจจุบันใช้ในงานส้าคัญๆ เช่น การตั งศพของ

บุคคลส้าคัญก่อนที่จะน้าไปฝัง และหออัญมณี (Jewel Tower) การบริหารพระราชวังแต่เดิม

เป็นหน้าท่ีของผู้แทนพระองค์ Lord Great Chamberlain แต่ในปี ค.ศ. 1965 เปลี่ยนมอืไปเป็น

ของรัฐสภานอกจากห้องพิธีบางห้องท่ียังคงอยู่ภายใต้การบริหารของผู้แทนพระองค ์หลังจาก

เกิดเพลิงใหม้ในปี ค.ศ. 1834 ตึกรัฐสภาปัจจุบันก็ได้รับการสร้างใหม่โดยใช้เวลาสร้าง 30 ป ี

โดยมีเซอร์ ชาร์ลส ์บาร์รยี์ (Charles Barry) และผูช้่วยออกัสตัส พวิจินเป็นสถาปนกิ การ

ออกแบบรวมท้องพระโรงเวสตม์ินสเตอรแ์ละชาเปลเซนต์สตีเฟน (St Stephen's Chapel) 

ไดร้บัการขึ นทะเบยีนใหเ้ปน็มรดกโลกโดยองคก์ารสหประชาชาต ิหรอื ยเูนสโก เมือ่ป ีค.ศ. 



 
 

1987 และยังเป็นทีต่ั งของหอนาฬิกาที่รูจ้ักกนัดีในนาม หอนาฬกิาบิก๊เบน (Big Ben / 

Elizabeth Tower) อนัเป็นสัญลักษณข์องประเทศอังกฤษ ที่มีความสูง 320 ฟุต ตีบอกเวลาทุก

หนึ่งชั่วโมง เป็นนาฬิกาที่มีหน้าปัดใหญ่ท่ีสุดในโลก 

น้ าท่ านถ่ ายรู ป เป็ นที่ ร ะ ลึ ก  กั บ  พร ะ ราชวั ง บั คกิ ง แฮม 

( Buckingham Palace) เ ดิ ม ชื่ อ  ค ฤ ห า ส น์ บั ก กิ ง แ ฮ ม 

(Buckingham House) เป็นพระราชวังที่ เป็นที่ประทับเป็น

ทางการของราชวงศ์อังกฤษ เป็นสถานที่ ที่ใช้ส้าหรับการเลี ยง

รับรองของรัฐและยังเป็นสิ่งดึงดูดนักท่องเที่ยวส้าคัญที่หนึ่งของ

เมืองลอนดอน เป็นที่รวมพลังใจทั งในการฉลองและในยามคับ

ขันของชาวอังกฤษ สิ่งก่อสร้างเดิมเป็นคฤหาสน์ที่สร้างส้าหรับ

จอห์น เชฟฟิลด์ ยุคแห่งบักกิ งแฮมในปี ค.ศ. 1703 ต่อมาในปี 

ค.ศ. 1761 สมเด็จพระเจ้าจอร์จที่ 3 ทรงซื อเพื่อใช้เป็นพระราชฐานส่วนพระองค์ ที่รู้จักกันใน

ชื่อ “วังพระราชินี” (The Queen's House) ระยะ 75 ปีต่อมาเป็นเวลาที่มีการขยายต่อเติม

พระราชวังโดยสถาปนิกจอห์น แนช (John Nash) และ เอ็ดเวิร์ด บลอร์ (Edward Blore) เป็น

สามปีกรอบลานกลาง พระราชวังบักกิ งแฮมกลายมาเป็นพระราชฐานท่ีประทับอย่างเป็นทางการ

ของราชวงศ์อังกฤษเมื่อสมเด็จพระราชินีนาถวิกตอเรียขึ นครองราชย์เมื่อปี ค.ศ. 1837 การต่อ

เติมครั งใหญ่ครั งสุดท้าย ได้เริ่มด้าเนินขึ นช่วงปลายคริสต์ศตวรรษที่ 19 และ ต้นคริสต์ศตวรรษ

ที่ 20 ซึ่งรวมทั งด้านหน้าท่ีเห็นอยู่ในปัจจุบัน  

 

 

เทีย่ง        บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารจนี พเิศษเมนเูปด็ยา่งเลศิรส 

น้าท่านเดินทางสู่ ปราสาทวินด์เซอร์ (Windsor Castle) (ใช้เวลาในการเดินทางประมาณ 1 

ชั่วโมง) เป็นพระราชฐานในนครวินเซอร์ซึ่งได้ชื่อว่าเป็นบ้านของครอบครัวกษัตริย์และพระ

ราชินีแห่งอังกฤษมานานกว่า 1,000 ปี โดยพระราชวังเก่าแก่ขนาด 5 ไร่แห่งนี  ปัจจุบันยังถูก



 
 

ใช้เป็นที่พ้านักของสมเด็จพระราชินีอลิซาเบธที่ 2 ซึ่งมักจะใช้เวลาส่วนใหญ่ในช่วงวันหยุดสุด

สัปดาห์อยู่เสมอ ทั งนี ผู้มาเยือนควรเผื่อเวลาในการเข้าชมอย่างน้อยประมาณ 2-3 ชั่วโมง 

เพราะที่นี่ล้วนเต็มไปด้วยสิ่งที่น่าตื่นตาตื่นใจ ทั ง State Apartments ที่ถูกตกแต่งอย่างสวยงาม

ด้วยผลงานศิลปะอันทรงคุณค่า ซึ่งเป็นของสะสมของเหล่าราชวงศ์ รวมถึงความงดงามของ

สถาปัตยกรรมแบบกอธิคในโบสถ์ St. George ซึ่งเป็นที่ฝังพระศพของกษัตริย์แห่งประเทศ

อังกฤษหลายพระองค์ และประหลาดใจไปกับ Queen Mary’s Dolls House บ้านตุ๊กตาแสน

สวยและมีชื่อเสียงที่สุดโลกที่สร้างขึ นในปี ค.ศ. 1920 โดยช่างฝีมือชั นน้าในสมัยนั น เป็นต้น ** 

ค่าบัตรเข้าชมส้าหรับเด็ก ท่านละ ประมาณ 15 ปอนด์ หรือ ค้านวณเป็นเงินไทย ท่านละ 

ประมาณ 675 บาท / ผู้ใหญ่ ท่านละ ประมาณ 25 ปอนด์ หรือ ค้านวณเป็นเงินไทย ท่านละ 

ประมาณ 1,125 บาท ขึ นอยู่กับประเภทของบัตร และ จ้าเป็นต้องจองก่อนล่วงหน้า เพราะอาจ

จ้ากัดจ้านวนผู้เข้าชมในแต่ละวันได้ ** 

ค่้า           อิสระอาหารค่้า ตามอัธยาศัยเพ่ือสะดวกต่อการช้อปปิ้ง 

น้าท่านเดินทางสู่ สนามบินลอนดอนฮีทโธรว์ ประเทศอังกฤษ (ใช้เวลาในการเดินทางประมาณ 

30 นาที) 

 21.35 น้าท่านเดินทางสู่ สนามบนิสวุรรณภมู ิประเทศไทย โดยสายการบิน EVA AIRWAYS เท่ียวบิน

ท่ี BR 068  

              (บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง) ใช้เวลาเดินทางประมาณ 13 ชั่วโมง 30 นาที 

 

Day7 สนามบินสุวรรณภูมิ             

 

15.05 เดินทางถึง สนามบนิสวุรรณภมู ิประเทศไทย โดยสวัสดภิาพ พร้อมความประทับใจ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 



 
 

 

 



 
 

 

 



 
 

 

 



 
 

 
 


