
 

 

วนัที ่ โปรแกรมทวัร

1 สนามบินสุวรรณภมู–ิสนามบนิลอนดอนฮีทโธรว – เมืองลอนดอน

2 
เมืองลอนดอน – ไบเซสเตอรวิลเลจ – เมืองออกซฟอรด  
มหาวิทยาลัยออกซฟอรด –มหาวิหารไครสตเชิรช 

3 หมูบานไบบลูรี่ – เมืองบาธ – มหาวิหารบาธ – โรงอาบน้ําโรมันโบราณ  
เมืองซาลิสบัวรี่ – อนุสาวรียเสาหินสโตนเฮนจ 

4 เมืองลอนดอน – อิสระทองเที่ยว หรือ พักผอน ที่เมืองลอนดอน ตามอัธยาศัย 
แบบเต็มวัน 

5 จัตุรัสทราฟลการ – จัตุรัสรัฐสภา – พระราชวังเวสทมินเตอร 
ปราสาทวินดเซอร – สนามบินฮีทโธรว 

6 สนามบินสุวรรณภูมิ 

โปรแกรมทวัร อาหาร 
เชา เทีย่ง เยน็

เมืองลอนดอน   

เมืองออกซฟอรด   
   

โรงอาบน้ําโรมันโบราณ   
   

อิสระทองเที่ยว หรือ พักผอน ที่เมืองลอนดอน ตามอัธยาศัย  
   

พระราชวังเวสทมินเตอร – พระราชวังบัคกิ้งแฮม – 
  

   

โรงแรม เยน็ 

 
Hotel Ibis London Wembleyหรือ
เทียบเทา  

 
Hotel Ramada Oxford 
หรือเทียบเทา  

 
Hotel Ibis London Wembleyหรือ
เทียบเทา  

 
Hotel Ibis London Wembleyหรือ
เทียบเทา  

  

 



 

BKK  LHR

BR067 13.05 

  

วันเดนิทาง ราคาทัวร
พักหองละ 

08 – 13 มีนาคม 2566 69,990

12 – 17 เมษายน 2566 79,990

23 – 28 เมษายน 2566 69,990

29 เม.ย. – 04 พ.ค. 2566 71,990

11 – 16 พฤษภาคม 2566 69,990

25 –30 พฤษภาคม 2566 69,990

01 – 06 มิถนุายน 2566 69,990

อตัราคาบรกิารสาํหรบัเด็กอายุไมเกนิ 

 

อตัรานี ้ยงัไมรวมคาทปิคนขบัรถ มคัคเุทศกทองถิน่ และ หวัหนาทวัร ทานละ 

ราคาทวัรข์า้งตน้ไมร่วมคา่วซีา่
(ราคาอาจมกีารเปลี�ยนแปลงตามคา่เงนิในแต่ละวนั

การยื�นวซี่าแบบปกตขิองประเทศองักฤษใชเวลาในการพจิารณาประมาณ 
ราคาทวัรข์า้งตน้ไม่รวมค่าวซ่ีาประเทศองักฤษ 

(ราคาอาจมกีารเปลี�ยนแปลงตามคา่เงนิในแต่ละวนั
โดยเจา้หน้าที�ของบรษิทัฯอาํนวยความสะดวกในการยื�น และใหค้าํแนะนําแกท่า่น

เทีย่วบินที ่  เวลาออก  

โปรแกรมเดนิทาง 6 วนั 4

LHR LHR 
 

19.20 BR068 21.20

  

ราคาทัวร/ทาน 
พักหองละ 2-3 ทาน 

ราคาทัวรเดก็/ทาน 
(อายไุมเกนิ 12 ป) 

ราคาทัวรไมรวม
ตั๋วเครือ่งบนิ

69,990 66,990 46,990

,990 76,990 56,990

69,990 66,990 46,990

71,990 68,990 51,990

69,990 66,990 46,990

69,990 66,990 46,990

69,990 66,990 46,990

เด็กอายุไมเกนิ 2 ป ณ วนัเดนิทางกลับ 
20,000 บาท 

อตัรานี ้ยงัไมรวมคาทปิคนขบัรถ มคัคเุทศกทองถิน่ และ หวัหนาทวัร ทานละ 
2,500 บาท 

รวมคา่วซีา่ประเทศองักฤษ (ยื�นแบบปกต)ิราคาประมาณ 5
ราคาอาจมกีารเปลี�ยนแปลงตามคา่เงนิในแต่ละวนั) 

การยื�นวซี่าแบบปกตขิองประเทศองักฤษใชเวลาในการพจิารณาประมาณ 30-60 
ประเทศองักฤษ (ยื�นวซ่ีาแบบด่วน) ใชเ้วลาในการพจิารณา 5-10 วนัทาํการ ราคาประมาณ 

ราคาอาจมกีารเปลี�ยนแปลงตามคา่เงนิในแต่ละวนั) 
โดยเจา้หน้าที�ของบรษิทัฯอาํนวยความสะดวกในการยื�น และใหค้าํแนะนําแกท่า่น

 
 
 
 
 
 

อตัราคาบรกิาร 

เทีย่วบินที ่  เวลาออก            

4 คนื : โดยสายการบนิ EVA  

 BKK 
 

21.20 15.45 

  

ราคาทัวรไมรวม 
ตั๋วเครือ่งบนิ 

ราคา 
หองพักเดีย่ว 

46,990 10,000 

56,990 12,000 

46,990 10,000 

51,990 10,000 

46,990 10,000 

46,990 10,000 

46,990 10,000 

ณ วนัเดนิทางกลับ (Infant) ทานละ 

อตัรานี ้ยงัไมรวมคาทปิคนขบัรถ มคัคเุทศกทองถิน่ และ หวัหนาทวัร ทานละ 

5,000 บาท 

60 วนัทาํการ 
วนัทาํการ ราคาประมาณ 11,xxx บาท  

โดยเจา้หน้าที�ของบรษิทัฯอาํนวยความสะดวกในการยื�น และใหค้าํแนะนําแกท่า่น 

เวลาออก             



 
 

 
สาํคญัโปรดอ่าน 

1. กรุณาทาํการจองล่วงหน้าก่อนเดนิทางอย่างน้อย 30 วนั พรอ้มชาํระเงนิมดัจาํท่านละ 20,000 บาท/ท่าน และค่าวซ่ีา และชําระส่วนที�
เหลอื 30 วนั ก่อนการเดนิทาง กรณีวนัเดนิทางน้อยกว่า 21 วนั ตอ้งชาํระค่าทวัรเ์ตม็จาํนวน 100% เท่านั >น 

2. อตัราค่าบรกิารนี> จําเป็นต้องมผีูเ้ดนิทาง จํานวน 10 ท่าน ขึ>นไป ในแต่ละคณะ กรณีที�มผีูเ้ดนิทางไม่ถงึตามจํานวนที�กําหนด ทาง
บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิ Dในการเลื�อนการเดนิทาง หรอืเปลี�ยนแปลงอตัราค่าบรกิาร (ปรบัราคาเพิ�มขึ>น เพื�อใหค้ณะไดอ้อกเดนิทาง ตาม
ความตอ้งการ) 

3. ท่านที�ต้องออกบตัรโดยสารภายในประเทศ (ตั Fวเครื�องบนิ, รถทวัร,์ รถไฟ) กรุณาสอบถามที�เจา้หน้าที�ทุกครั >งก่อนทําการออกบตัร
โดยสาร เนื�องจากสายการบนิอาจมกีารปรบัเปลี�ยนไฟลท์ หรอื เวลาบนิ โดยไม่แจง้ใหท้ราบล่วงหน้า และการแนะนําจากเจา้หน้าที�
เป็นเพยีงการแนะนําเท่านั >น 

4. นักท่องเที�ยวที�ต้องการเดนิทางโปรแกรมขา้งต้นควรทําการจอง และ ส่งเอกสารเพื�อขอวซ่ีาหมู่คณะก่อนเดนิทางอย่างน้อย 45 วนั 
วนัหยุดนกัขตัฤกษ์ 60 วนั หากระยะเวลาน้อยกว่าที�ระบุไวข้า้งตน้ ขอสงวนสทิธิ Dในการขอวซ่ีาประเภทอื�นซึ�งอาจมค่ีาใชจ้่ายเพิ�ม หรอื
มผีลต่อการพจิารณาวซ่ีาของท่าน 

 

Day1 สนามบินสวุรรณภมู–ิสนามบนิฮทีโธรว 
 
 
10.00 นัดหมายพรอมกันท่ี สนามบินสุวรรณภูมิ ประเทศไทย โปรดสังเกตุปาย เลทสโกกรุป พบ

เจาหนาท่ีคอยใหการตอนรับพรอมอํานวยความสะดวกเช็คอินใหแกทาน 
12.50 ออกเดินทางสู  สนามบินลอนดอนฮีทโธรวประเทศ

อังกฤษ โดยสายการบิน EVA AIRWAYS เท่ียวบินท่ี
BR 067 

(บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง) ใชเวลาในการเดินทาง
ประมาณ13ชั่วโมง 15 นาที 

19.25 เดินทางถึง สนามบินลอนดอนฮีทโธรวประเทศอังกฤษ
ผานการตรวจคนเขาเมืองรับสัมภาระผานจุดคัดกรอง
ตามระเบียบของสนามบิน 
นําทานเดินทางสู เมืองลอนดอน (London)(ใชเวลาในการเดินทางประมาณ 30นาที) เมือง
หลวงของประเทศอังกฤษ ท่ีเปนศูนยกลางสําคัญทางธุรกิจ การเมือง วัฒนธรรม และ
ประวัติศาสตรของโลก เปนผูนําดานการเงิน การเมือง การส่ือสาร การบันเทิง แฟชั่น ศิลปะ 
และเปนท่ียอมรับวามีอิทธิพลไปท่ัวโลก และยังเปนเมืองทองเท่ียวท่ีใหญและสําคัญของยุโรปอีก
ดวยนําทานเดินทางเขาสูท่ีพัก 

ท่ีพัก         HOTELIBIS LONDON WEMBLEYระดับ 3 ดาว หรือระดับเทียบเทา 
 
 
 
 
 



 
 
Day2 เมืองลอนดอน –ไบเซสเตอรวิลเลจ – เมืองออกซฟอรด – มหาวิทยาลัยออกซฟอรด –

มหาวิทยาลัยไครสตเชิรช 
มหาวิหารไครสตเชิรช 
 
 
เชาบริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 
 นําทานเดินทางสู เมืองไบเซสเตอร (Bicester)(ใชเวลาในการเดินทางประมาณ 1.30ชั่วโมง) 
นําทานชอปปงท่ี ไบเซสเตอรวิลเลจ (Bicester Villlage) แหลงชอปปงกลางแจงใจกลางชนบทของ

Oxfordshire Village มีสินคาลดราคาพิเศษตลอดท้ังปมีรานบูติกมากกวา 160 แหงของแบรนด
แฟชั่นและไลฟสไตลท่ีหรูหรา 

เที่ยงอิสระอาหารกลางวัน ตามอัธยาศัยเพ่ือสะดวกตอการชอปปง 
 

 
นําทานเดินทางสูเมืองออกซฟอรด (Oxford)(ใชเวลาในการเดินทาง
ประมาณ 30นาที)เปนเมืองท่ีเปนท่ีรูจักกันในนามเมืองแหงมหาวิทยาลัย 
ของประเทศอังกฤษ ซึ่งชื่อเมืองตั้งตาม มหาวิทยาลัยระดับโลกท่ีรูจักกันใน
นามของมหาวิทยาลัยออกซฟอรด (Oxford University)  
นําทานถายรูปเปนท่ีระลึก กับ มหาวิทยาลัยออกซฟอรด (Oxford 
University) เปนมหาวิทยาลัยเกาแกท่ีใชภาษาอังกฤษเปนภาษาแมในการ

เรียนการสอน โดยเปดสอนมานานนับ 900 ป โดยไมมีหลักฐานประวัติการกอตั้งมหาวิทยาลัยท่ี
แนนอน และประวัติศาสตรท่ียาวนานนับเปนเวลามากกวา 9 ศตวรรษของสถาบันแหงน้ี 
ชื่อเสียงทางดานการศึกษา , งานวิจัย , การคนพบส่ิงใหมๆ และการประสบความสําเร็จของ
ศิษยเกาท่ีสรางชื่อเสียงท่ีมีมาตลอด ทําใหผูคนท้ังโลกตางยกยองใหเปนมหาวิทยาลัยท่ีใครก็
ตางใฝฝนอยากท่ีจะมาเรียนท่ีมหาวิทยาลัยแหงน้ี 
นําทานถายรูปเปนท่ีระลึก กับ มหาวิทยาลัยไครสตเชิรช (Christ ChurchUniversity) หรือ ไค
รสตเชิรชคอลเลจ (Christ Church College) เปนมหาวิทยาลัยท่ีใหญและงามสงาท่ีสุดของ
เมืองอ็อกซฟอรด มีชื่อเรียกกันงายๆวา เดอะเฮาส (The House) กอตั้งในป 1525 ในชื่อ คาร
ดินัล คอลเลจ โดยพระคารนัลวูลซีย คนเดียวกับผูท่ีสรางแฮมปตันคอรดในเมืองลอนดอน 
กอนท่ีพระเจาเฮนรีท่ี 8 จะเปลี่ยนชื่นมาเปนไครสตเชิรช แต 
ตราวิทยาลัยก็ยังคงเปนหมวกทรงแหลม ของพระราชาคณะวูลซีย วิทยาลัยแหงน้ีอยูในเครือ
ของมหาวิทยาลัยแหงออกซฟอรด บริเวณเดียวกัน  
นําทานถายรูปเปนท่ีระลึก กับ มหาวิหารไครสตเชิรช (Christ Church Cathedral) เปนอาคาร
ท่ีสรางดวยหินสีทองและเปนสถาปตยกรรมท่ีสวยงามนาประทับใจท่ีสุดของประเทศอังกฤษ 
สรางขึ้นในสมัยพระเจาเฮนรี่ท่ี 8 เปนมหาวิหารท่ีมียอดแหลมสูง 43 เมตร 
 
 



 
 
 

ค่ํารับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคารอาหารจีน 
ท่ีพักHOTEL RAMADA OXFORDระดับ 4 ดาว หรือระดับเทียบเทา 
  

Day3 หมูบานไบบลูรี่ –เมืองบาธ – มหาวิหารบาธ – โรงอาบน้ําโรมันโบราณ –เมืองซาลิสบัวรี่–
อนุสาวรียเสาหินสโตนเฮนจ 

 

 
เชาบริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรมนําทานเดินทางสู หมู

บานไบบูลรี่ (Bibury Village)(ใชเวลาเดินทางประมาณ 30 
นาที)เปนหมูบานเล็กๆตั้งอยูในแควนกลอสเตอรเชอร เขตคอทส
โวลส จัดวาเปน หมูบานที่สวยที่สุด ในประเทศอังกฤษ (The 
Most Beautiful Village in England)เปนหมูบานนารัก มี
ลักษณะบานท่ีเปนกระทอมเกาแก เรียกวาเปนแบบฉบับบานของ
ประเทศอังกฤษโดยแท สรางขึ้นเมื่อศตวรรษท่ี 17-18 และยังคง
รักษาสภาพใหคงอยูจากอดีตไวไดเปนอยางดี มีแมนํ้าสายเล็กๆชื่อวา แมนํ้าโคน (ColnRiver) 
ซึ่งมีนํ้าใสไหลผานหมูบาน โดยบานแตละหลังจะตกแตงหนาบานดวยสวนดอกไมแบบอังกฤษ
ตามฤดูกาล แตท่ีมีชื่อเสียงและสวยงามมากท่ีสุดคือ ดอกกุหลาบอังกฤษ อันเปนท่ีมาของ 
กุหลาบอังกฤษ 

  
นําทานเดินทางสู เมืองบาธ (Bath) (ใชเวลาเดินทางประมาณ 1.30 ชั่วโมง) 

เที่ยงรับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารทองถิ่น พิเศษเมนู Fish & Chip 
นําทานถายรูปเปนท่ีระลึกกับ มหาวิหารบาธ (Bath Abbey) และ บริเวณดานหนาของ โรง
อาบน้ําโรมันโบราณ (Roman Baths)ถือเปนโรงอาบนํ้าโรมันขนาดใหญในสมัยโบราณท่ี
ไดรับการอนุรักษและดูแลเปนอยางดี ซึ่งโรงอาบนํ้าของท่ีน่ีอยูต่ํากวาระดับพ้ืนถนนในปจจุบัน 
ภายในแบงออกเปนโซนหลักๆ 4 โซนดวยกัน ตั้งแตโซน Sacred Spring, Roman Temple, 
Roman Bath House และ Museum ซึ่งแหลงนํ้าแรแหงน้ีถูกคนพบตั้งแตสมัยชาวโรมันบุก
เขามายึดเกาะอังกฤษ เปน 1 ใน 7 ส่ิงมหัศจรรยทางธรรมชาติของทางตะวันตกอีกดวย** ยังไม
รวมคาบัตรเขาชมสําหรับเด็ก ทานละ ประมาณ 20 ปอนด หรือ คํานวณเปนเงินไทย ทานละ 
ประมาณ 900 บาท / ผูใหญ ทานละ ประมาณ 27.5 ปอนด หรือ คํานวณเปนเงินไทย ทานละ 
ประมาณ 1237.50 บาท ขึ้นอยูกับประเภทของบัตร และ จําเปนตองจองกอนลวงหนา เพราะ
อาจจํากัดจํานวนผูเขาชมในแตละวันได ** 
 
 



 
 
 
นําทานเดินทางสู เมืองซาลิสบัวรี่ (Salisbury)(ใชเวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง) ประเทศ
อังกฤษ เปนท่ีตั้งของอนุสาวรียอันลึกลับ  
เสาหินสโตนเฮนจ  
นําทานเขาชม ในรั้วอาณาเขตท่ีตั้งของ อนุสาวรียเสาหินสโตนเฮนจ (Stonehenge) มอีายกุวา 
5,000 ป เปนกลุมแทงหินขนาดใหญตั้งอยูกลางทุงราบกวางใหญ ในบริเวณตอนใตของเกาะ
อังกฤษ ซึ่งไมมีใครทราบวัตถุประสงคในการสรางอยางชัดเจน ตัวอนุสรณสถานประกอบดวย
แทงหินขนาดยักษ 112 กอน ตั้งเรียงกันเปนวงกลมซอนกัน 3 วง แทงหินบางอันตั้งขึ้น บางอัน
วางนอนลง และบางอันก็ถูกวางซอนอยูขางบน นักโบราณคดีเชื่อวากลุมกองหินน้ีถูกสรางขึ้น
จากท่ีไหนสักแหงเมื่อประมาณ 3000 - 2000 ปกอนคริสตกาล กลาวคือ การหาอายุจาก
คารบอนกัมมันตรังสีเมื่อ พ.ศ. 2551 เผยใหเห็นวาหินกอนแรกถูกวางตั้งเมื่อประมาณ 2400 - 
2200 ปกอนคริสตกาล ในขณะท่ีทฤษฎีอ่ืนๆ ระบุวากลุมหินท่ีถูกวางตั้งมาตั้งแตกอนหนาน้ันถึง 
3000 ปกอนคริสตกาลนักวิทยาศาสตรและนักประวัติศาสตรตางสงสัยวา คนในสมัยกอน
สามารถยกแทงหินท่ีมีนํ้าหนักกวา 30 ตัน ขึ้นไปวางเรียงกันไดอยางไร ท้ังๆท่ีปราศจากเครื่อง
ทุนแรงอยางท่ีเราใชอยูในปจจุบัน และบริเวณท่ีราบดังกลาวไมมีกอนหินขนาดมหึมาน้ี ดังน้ัน
จึงสันนิษฐานวาผูสรางตองทําการชักลากแทงหินยักษท้ังหมดมาจากท่ีอ่ืน ซึ่งคาดวานาจะมา
จาก "ทุงมารลโบโร" ท่ีอยูไกลออกไปประมาณ 40 กิโลเมตร ไดรับการขึ้นทะเบียนใหเปนมรดก
โลกโดยองคการสหประชาชาติ หรือ ยูเนสโก เมื่อป ค.ศ. 1986 
นําทานเดินทางสู เมืองลอนดอน (London)(ใชเวลาในการเดินทางประมาณ 30นาที) 

ค่ํารับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคารอาหารจีน 
ท่ีพัก     HOTELIBIS LONDON WEMBLEYระดับ 3 ดาว หรือระดับเทียบเทา 
 

Day4 เมืองลอนดอน–อิสระทองเที่ยว หรือ พักผอน ที่เมืองลอนดอน ตามอัธยาศัย แบบเต็มวัน 

 
เชา บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 

อิสระทองเที่ยว หรือ พักผอน ที่เมืองลอนดอน ตามอัธยาศัย แบบเต็มวัน (ไมมีบริการรถโคช) 
หัวหนาทัวรแนะนําวิธีการเดินทางเบ้ืองตน ท้ังน้ีทานควรเตรียมความพรอม วางแผนการ
เดินทางลวงหนากอนถึงวันเดินทาง เพ่ือประโยชนสูงสุดของทาน 
แนะนําสถานที่ทองเที่ยว 
- ทดลองใชระบบขนสงสาธารณะของชาวเมืองลอนดอน โดยรถไฟใตดนิ หรอืทปู (Tube)เท่ียว
ชมเมือง และวิถีชีวิตของชาวลอนดอนเนอร (Londoner)** คาบัตรโดยสาร เริ่มตน ประมาณ 
15 ปอนด หรือ คํานวณเปนเงินไทย ประมาณ 675 บาท (ชนิด One Day Pass) ขึ้นอยูกับ
ประเภทของบัตร ** 
 
 
 



 
 
 
- ทดลองนั่งรถเมล 2 ชั้น หรือลอนดอนแท็กซี่ เพ่ือเท่ียวชมเมืองและวิถีชีวิตของชาวลอนดอน
เนอร (Londoner)** คาบัตรโดยสาร เริ่มตน ประมาณ 15 ปอนด หรือ คํานวณเปนเงินไทย 
ประมาณ 675 บาท ขึ้นอยูกับประเภทของแพ็คเกจ ** 

- ขึ้นชมความสวยงามของเมืองลอนดอน บน ชงิชาสวรรค
ลอนดอน อาย (London Eye)หรือท่ีรูจักในชื่อของ มลิเล
เนยีม วลี (Millennium Wheel)เปนชิงชาสวรรคท่ีสูงท่ีสุดใน
ทวีปยุโรป มีความสูง 135 เมตร และกลายมาเปนสถานท่ี
ทองเท่ียวท่ีไดรับความนิยมอยางมาก มีผูมาเยือนมากกวา 3 
ลานคนตอป ** คาบัตรเขาชม ทานละ ประมาณ 32.5 ปอนด
หรือ คํานวณเปนเงินไทย ทานละ ประมาณ 1462.5บาท
ขึ้นอยูกับประเภทของบัตร และจําเปนตองจองกอนลวงหนา

เพราะอาจจํากัดจํานวนผูเขาชมในแตละวันได ** 
** อิสระอาหารกลางวนั และ อาหารค่าํ เพือ่สะดวกแกการเดนิทางทองเทีย่ว ** 

ท่ีพัก        HOTELIBIS LONDON WEMBLEYระดบั 3 ดาว หรอืระดับเทียบเทา 
 

-หอคอยแหงกรุงลอนดอน (Tower of London)ปราสาทราชวัง คุก สถานท่ีเก็บ
สมบัติ สถานท่ีสํารวจทางประวัติศาสตร ท้ังหมดรวมอยูในสถานท่ีเดียวกันซึ่ง

ก็คือหอคอยแหงกรุงลอนดอนน่ีเอง ภายในมีอาคารสําคัญๆ มากมายท่ีลวน
แตมีประวัติศาสตรท่ีคอนขางโหดเห้ียม จึงไมแปลกเทาไรท่ีสถานท่ีแหงน้ีจะ

ไดรับการกลาวขานวา “ผีดุ” ท่ีสุดแหงหน่ึงโดยเฉพาะ White Tower หรือ
หอคอยสีขาว ท่ีสรางขึ้นในป 1078 ในรัชสมัยของวิลเลี่ยมผูพิชิต นอกจากน้ีไมควร

พลาดท่ีจะเขาชมพิพิธภัณฑท่ีเก็บรักษาของมีคาของราชวงศเอาไว ไมวาจะเปนมงกุฎเพชร ชุด
อัศวินสมัยโบราณ รวมถึงการเขารวมทริปกับ Yeoman Warders อดีตทหารรักษาพระองค ท่ี
ผันตัวมาเปนไกดนําเท่ียว** คาบัตรเขาชม ทานละ ประมาณ 32.9 ปอนดหรือ คํานวณเปนเงินไทย ทานละ 
ประมาณ 1480.5 บาท ขึ้นอยูกับประเภทของบัตร และจําเปนตองจองกอนลวงหนาเพราะอาจจํากัดจํานวนผู
เขาชมในแตละวันได ** 
- โรงถายภาพยนตร แฮรรี่ พอตเตอร (Warner Bros Studio Tour London : The Making of 
Harry Potter)แหงคาย Warner Bros ตั้งอยูทางตอนเหนือของเมืองลอนดอน ในสถานท่ีท่ีมีชื่อ
วา Leavesden Aerodrome ซึ่งแตเดิมเคยเปนโรงงานผลิตเครื่องบินท่ีมีชื่อเสียงหลายรุน เชน 
Mosquito, Halifax Bombers ในสมัยสงความโลกครั้งท่ีสอง กอนท่ี Warner Bros จะซื้อท่ีน่ี 
 
 
 



 
 
 
และตั้งโรงถายภาพยนตรแฮรรี่ พอตเตอรมานานกวาสิบป และสุดทายท่ีน่ีก็กลายมาเปนสถานท่ี
ทองเท่ียวซึ่งสาวกเหลาพอมดแมมดนอยไมควรพลาด ดวย Warner Bros ยังคงเก็บรักษา
หลายๆ ฉากท่ีโดดเดนจากภาพยนตร รวมถึงของประกอบฉาก กระท่ังเส้ือผาและเครื่องแตงกาย 
เพ่ือใหแฟนๆ แฮรรี่ พอตเตอรไดเขามาสัมผัสกับความมหัศจรรย และเก็บภาพความประทับใจ
ลงในบันทึกความทรงจําไปตลอดกาล  
** คาบัตรเขาชม ทานละ ประมาณ 49.95 ปอนด หรือ คํานวณเปนเงินไทย ทานละ ประมาณ 2,247.75 บาท 
ขึ้นอยูกับประเภทของบัตร และจําเปนตองจองกอนลวงหนาเพราะอาจจํากัดจํานวนผูเขาชมในแตละวันได ** 

- ชอปปงหางสรรพสินคาชั้นนําที่ ถนนออกซฟอรด (Oxford Street)ท่ีมีหางสรรพสินคาใหญ
มากมายอยาง Mark & Spencer, Primark, Selfridges, Next, Zara ฯลฯ หรือ ยานไนซบริดจ 
(Knights Bridge) ซึ่งเปนท่ีตั้งของ หางสรรพสินคาชื่อดังอยาง 
หางฮารวีย นิโคล (Harvey Nicole) และหางแฮรรอดส (Harrods) ท่ีทานสามารถเลือกซื้อ
สินคาแฟชั่นชั้นนําจากท่ัวทุกมุมโลก รวมท้ังกระเปาแฮรรอดสท่ีนิยมกันท่ัวโลก 

** อิสระอาหารกลางวนั และ อาหารค่าํ เพือ่สะดวกแกการเดนิทางทองเทีย่ว ** 
 

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

 

 
เชาบริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 

นําทานเดินทางสู จตัรุสัทราฟลการ (Trafalgar Square) 
จตุรัสกลางเมืองท่ีรายลอมไปดวยอาคารราชการสําคัญ
ของเมืองลอนดอน  
นําทานถายรูปเปนท่ีระลึกกับจตัรุสัรฐัสภา (Parliament 
Square)และ พระราชวงัเวสทมนิสเตอร (Westminster 
Palace)หรือ ตกึรัฐสภาเวสตมินสเตอร (Houses of 
Parliament) เปนสถานท่ีท่ีสภาสองสภาของรัฐสภาแหงส
หราชอาณาจักร (สภาขุนนาง และสภาสามญัชน) ใชประชุม พระราชวังตั้งอยูบนฝงเหนือของ
แมนํ้าเทมสในนครเวสตมินสเตอรของเมืองลอนดอนบะระหไมไกลจากพระราชวังไวทฮอลล 
พระราชวังเวสตมินสเตอร สรางในป ค.ศ. 1016 มีหองท้ังหมดดวยกันประมาณ 1,100 หอง, 
100 บันได และ ระเบียงยาวรวมท้ังหมดประมาณ 4.8 กิโลเมตร ตัวส่ิงกอสรางสวนใหญสราง
ในคริสตศตวรรษท่ี 19 แตก็ยังมีสวนกอสรางเดิมเหลืออยูบางเลก็นอยรวมท้ังทองพระโรงท่ีใน
ปจจุบันใชในงานสําคัญๆ เชน การตั้งศพของบุคคลสําคัญกอนท่ีจะนําไปฝง และหออัญมณี  
 
 



 
 
(Jewel Tower) การบริหารพระราชวังแตเดมิเปนหนาท่ีของผูแทนพระองค Lord Great 
Chamberlain แตในป ค.ศ. 1965 เปลี่ยนมอืไปเปนของรัฐสภานอกจากหองพิธีบางหองท่ียังคง
อยูภายใตการบริหารของผูแทนพระองค หลังจากเกิดเพลิงใหมในป ค.ศ. 1834 ตึกรัฐสภา
ปจจุบันก็ไดรับการสรางใหมโดยใชเวลาสราง 30 ป โดยมีเซอร ชารลส บารรยี (Charles 
Barry) และผูชวยออกสัตัส พิวจินเปนสถาปนิก การออกแบบรวมทองพระโรงเวสตมินสเตอร
และชาเปลเซนตสตีเฟน (St Stephen's Chapel) ไดรบัการขึน้ทะเบยีนใหเปนมรดกโลกโดย
องคการสหประชาชาต ิหรอื ยเูนสโก เมือ่ป ค.ศ. 1987และยังเปนท่ีตั้งของหอนาฬิกาท่ีรูจักกันดี
ในนาม หอนาฬกิาบิก๊เบน (Big Ben / Elizabeth Tower) อันเปนสัญลักษณของประเทศ
อังกฤษ ท่ีมีความสูง 320 ฟุต ตีบอกเวลาทุกหน่ึงชั่วโมง เปนนาฬิกาท่ีมีหนาปดใหญท่ีสุดในโลก 
นําทานถายรูปเปนท่ีระลึกกับพระราชวังบัคกิ้งแฮม (Buckingham Palace) เดิมชื่อ คฤหาสน
บักกิ้งแฮม (Buckingham House) เปนพระราชวังท่ีเปนท่ีประทับเปนทางการของราชวงศ
อังกฤษ เปนสถานท่ี ท่ีใชสําหรับการเลี้ยงรับรองของรัฐและยังเปนส่ิงดึงดูดนักทองเท่ียวสําคัญท่ี
หน่ึงของเมืองลอนดอน เปนท่ีรวมพลังใจท้ังในการฉลองและในยามคับขันของชาวอังกฤษ 
ส่ิงกอสรางเดิมเปนคฤหาสนท่ีสรางสําหรับจอหน เชฟฟลด ยุคแหงบักกิ้งแฮมในป ค.ศ. 1703 
ตอมาในป ค.ศ. 1761 สมเด็จพระเจาจอรจท่ี 3 ทรงซื้อเพ่ือใชเปนพระราชฐานสวนพระองค ท่ี
รูจักกันในชื่อ “วังพระราชินี” (The Queen's House) ระยะ 75 ปตอมาเปนเวลาท่ีมีการขยาย
ตอเติมพระราชวังโดยสถาปนิกจอหน แนช (John Nash) และ เอ็ดเวิรด บลอร (Edward 
Blore) เปนสามปกรอบลานกลาง พระราชวังบักกิ้งแฮมกลายมาเปนพระราชฐานท่ีประทับอยาง
เปนทางการของราชวงศอังกฤษเมื่อสมเด็จพระราชินีนาถวิกตอเรียขึ้นครองราชยเมื่อป ค.ศ. 
1837 การตอเติมครั้งใหญครั้งสุดทาย ไดเริ่มดําเนินขึ้นชวงปลายคริสตศตวรรษท่ี 19 และ ตน
คริสตศตวรรษท่ี 20 ซึ่งรวมท้ังดานหนาท่ีเห็นอยูในปจจุบัน  

 
 
เทีย่ง       บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารจนี พเิศษเมนเูปดยางเลศิรส 

นําทานเดินทางสู ปราสาทวินดเซอร (Windsor Castle)(ใชเวลาในการเดินทางประมาณ 1 
ชั่วโมง) เปนพระราชฐานในนครวินเซอรซึ่งไดชื่อวาเปนบานของครอบครัวกษัตริยและพระ
ราชินีแหงอังกฤษมานานกวา 1,000 ป โดยพระราชวัง
เกาแกขนาด 5 ไรแหงน้ี ปจจุบันยังถูกใชเปนท่ีพํานักของ
สมเด็จพระราชินีอลิซาเบธท่ี 2 ซึ่งมักจะใชเวลาสวนใหญ
ในชวงวันหยุดสุดสัปดาหอยูเสมอ ท้ังน้ีผูมาเยือนควรเผื่อ
เวลาในการเขาชมอยางนอยประมาณ 2-3 ชั่วโมง เพราะ
ท่ี น่ี ล ว น เ ต็ ม ไ ป ด ว ย ส่ิ ง ท่ี น า ตื่ น ต า ตื่ น ใ จ  ท้ั ง  State 
Apartments ท่ีถูกตกแตงอยางสวยงามดวยผลงานศิลปะอัน 
 



 
 
ทรงคุณคา ซึ่งเปนของสะสมของเหลาราชวงศ รวมถึงความงดงามของสถาปตยกรรมแบบกอธิค
ในโบสถ St. George ซึ่งเปนท่ีฝงพระศพของกษัตริยแหงประเทศอังกฤษหลายพระองค และ
ประหลาดใจไปกับ Queen Mary’s Dolls House บานตุกตาแสนสวยและมีชื่อเสียงท่ีสุดโลกท่ี
สรางขึ้นในป ค.ศ. 1920 โดยชางฝมือชั้นนําในสมัยน้ัน เปนตน ** คาบัตรเขาชมสําหรับเด็ก 
ทานละ ประมาณ 15 ปอนดหรือ คํานวณเปนเงินไทย ทานละ ประมาณ 675บาท/ ผูใหญ ทาน
ละ ประมาณ 25 ปอนด หรือ คํานวณเปนเงินไทย ทานละ ประมาณ 1,125บาทขึ้นอยูกับ
ประเภทของบัตร และจําเปนตองจองกอนลวงหนาเพราะอาจจํากัดจํานวนผูเขาชมในแตละวัน
ได ** 

ค่ํา           อิสระอาหารคํ่า ตามอัธยาศัยเพ่ือสะดวกตอการชอปปง 
นําทานเดินทางสู สนามบินลอนดอนฮีทโธรว ประเทศอังกฤษ (ใชเวลาในการเดินทางประมาณ 
30 นาที) 

21.35 นําทานเดินทางสู สนามบนิสวุรรณภมูปิระเทศไทย โดยสายการบิน EVA AIRWAYS เท่ียวบิน
ท่ีBR 068 

(บริการอาหารและเครือ่งดื่มบนเครื่อง) ใชเวลาเดินทางประมาณ13 ชัว่โมง 30 นาที 
 

Day6 สนามบินสุวรรณภูมิ 

 
15.05 เดินทางถึง สนามบนิสวุรรณภมูปิระเทศไทยโดยสวัสดิภาพ พรอมความประทับใจ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 
 
 

 



 

 
 
 

 



 

 
 
 

 



 
 

 

 



 

 

 
 


