วันที่

โปรแกรมทัวร์

เช้า

อาหาร
เทีย่ ง
เย็น

โรงแรม
Hotel Ibis
London
Wembley
หรือเทียบเท่า

1

สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบินลอนดอนฮีทโธรว์ – เมือง
ลอนดอน

2

เมืองลอนดอน – ไบเซสเตอร์วลิ เลจ – เมืองออกซ์ฟอร์ด
มหาวิทยาลัยออกซ์ฟอร์ด – มหาวิหารไครสต์เชิร์ช

3

หมูบ
่ า้ นไบบลูรี่ – เมืองบาธ – มหาวิหารบาธ – โรงอาบน้า
โรมันโบราณ
เมืองซาลิสบัวรี่ – อนุสาวรีย์เสาหินสโตนเฮ้นจ์

หรือเทียบเท่า
Hotel Ibis
London
Wembley
หรือเทียบเท่า

4

เมื อ งลอนดอน – อิส ระท่อ งเที่ย ว หรื อ พัก ผ่ อ น ที่เ มื อ ง
ลอนดอน ตามอัธยาศัย
แบบเต็มวัน

Hotel Ibis
London
Wembley

Hotel Ramada
Oxford

หรือเทียบเท่า

5

6
7

เมื อ งลอนดอน – อิส ระท่อ งเที่ย ว หรื อ พัก ผ่ อ น ที่เ มื อ ง
ลอนดอน ตามอัธยาศัย
แบบเต็มวัน

Hotel Ibis
London
Wembley
หรือเทียบเท่า

จัตุ ร สั ทราฟัล ก้า ร์ – จัตุ ร สั รัฐ สภา – พระราชวัง เวสท์ มิน
เตอร์ – พระราชวังบัคกิง้ แฮม – ปราสาทวินด์เซอร์ – สนาม
บินฮีทโธรว์
สนามบินสุวรรณภูมิ

Day1 สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบินฮีทโธรว์
10.00 นัดหมายพร้อมกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ ประเทศไทย โปรดสังเกตุป้าย เลทส์โกกรุป
๊ พบเจ้าหน้าทีค
่ อย
ให้การต้อนรับพร้อมอานวยความสะดวกเช็คอินให้แก่ทา่ น
12.50 ออกเดินทางสู่ สนามบินลอนดอนฮีทโธรว์ ประเทศอังกฤษ โดยสายการบิน EVA AIRWAYS เทีย่ วบิน
ที่ BR 067
(บริการอาหารและเครือ
่ งดืม
่ บนเครือ
่ ง) ใช้เวลาในการเดินทาง ประมาณ 13 ชั่วโมง 15 นาที
19.25 เดินทางถึง สนามบินลอนดอนฮีทโธรว์ ประเทศอังกฤษ ผ่านการตรวจคนเข้าเมืองรับสัมภาระผ่านจุดคัด
กรองตามระเบียบของสนามบิน
นาท่านเดินทางสู่ เมืองลอนดอน (London) (ใช้เวลาในการเดินทางประมาณ 30 นาที) เมืองหลวงของ
ประเทศอังกฤษ ทีเ่ ป็ นศูนย์กลางสาคัญทางธุรกิจ การเมือง วัฒนธรรม และประวัตศ
ิ าสตร์ของโลก เป็ น

ทีพ
่ กั

ผูน
้ าด้านการเงิน การเมือง การสือ่ สาร การบันเทิง แฟชั่น ศิลปะ และเป็ นทีย่ อมรับว่ามีอท
ิ ธิพลไปทั่วโลก
และยังเป็ นเมืองท่องเทีย่ วทีใ่ หญ่และสาคัญของยุโรปอีกด้วย นาท่านเดินทางเข้าสูท
่ พ
ี่ กั
HOTEL IBIS LONDON WEMBLEY ระดับ 3 ดาว หรือระดับเทียบเท่า

Day2 เมืองลอนดอน – ไบเซสเตอร์วลิ เลจ – เมืองออกซ์ฟอร์ด – มหาวิทยาลัยออกซ์ฟอร์ด – มหาวิทยาลัย
ไครสต์เชิร์ช
มหาวิหารไครสต์เชิร์ช
เช้า

เทีย่ ง

บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นาท่านเดินทางสู่ เมืองไบเซสเตอร์ (Bicester) (ใช้เวลาในการเดินทางประมาณ 1.30 ชั่วโมง)
นาท่านช้อปปิ้ งที่ ไบเซสเตอร์วลิ เลจ (Bicester Villlage) แหล่งช้อปปิ้ งกลางแจ้งใจกลางชนบทของ
Oxfordshire Village มีสิน ค้า ลดราคาพิเศษตลอดทัง้ ปี มีร ้า นบูติก มากกว่า 160 แห่ง ของแบรนด์
แฟชั่นและไลฟ์สไตล์ทห
ี่ รูหรา
อิสระอาหารกลางวัน ตามอัธยาศัยเพือ
่ สะดวกต่อการช้อปปิ้ ง

นาท่านเดินทางสู่ เมืองออกซ์ฟอร์ด (Oxford) (ใช้เวลาในการเดินทางประมาณ
30 นาที) เป็ นเมืองที่เป็ นที่รูจ้ กั กันในนามเมืองแห่ง มหาวิทยาลัย ของประเทศ
อัง กฤษ ซึ่ ง ชื่ อ เมื อ งตั้ง ตาม มหาวิ ท ยาลัย ระดับ โลกที่ รู ้ จ ก
ั กัน ในนามของ
มหาวิทยาลัยออกซ์ฟอร์ด (Oxford University)
นาท่านถ่ายรูปเป็ นทีร่ ะลึก กับ มหาวิทยาลัยออกซ์ฟอร์ด (Oxford University)
เป็ นมหาวิทยาลัยเก่าแก่ทใี่ ช้ภาษาอังกฤษเป็ นภาษาแม่ในการเรียนการสอน โดย
เปิ ดสอนมานานนับ 900 ปี โดยไม่มีหลักฐานประวัติก ารก่อ ตัง้ มหาวิทยาลัยที่
แน่ น อน และประวัติ ศ าสตร์ ที่ย าวนานนับ เป็ นเวลามากกว่า 9 ศตวรรษของ

ค่า
ทีพ
่ กั

สถาบันแห่งนี้ ชื่อเสียงทางด้านการศึกษา , งานวิจยั , การค้นพบสิง่ ใหม่ๆ และการประสบความสาเร็จ
ของศิษย์ เก่าที่สร้างชื่อเสียงที่มีมาตลอด ทาให้ผู้คนทัง้ โลกต่างยกย่องให้เป็ นมหาวิทยาลัยที่ใครก็ต่าง
ใฝ่ ฝันอยากทีจ่ ะมาเรียนทีม
่ หาวิทยาลัยแห่งนี้
นาท่านถ่ายรูปเป็ นทีร่ ะลึก กับ มหาวิทยาลัยไครสต์เชิร์ช (Christ Church University) หรือ ไครสต์
เชิร์ ช คอลเลจ (Christ Church College) เป็ นมหาวิท ยาลัยที่ใ หญ่แ ละงามสง่า ที่สุดของเมือ งอ็อกซ์
ฟอร์ด มีชื่อเรียกกันง่ายๆว่า เดอะเฮ้าส์ (The House) ก่อตัง้ ในปี 1525 ในชื่อ คาร์ดน
ิ ลั คอลเลจ โดย
พระคาร์ นลั วูลซีย์ คนเดียวกับผู้ที่สร้างแฮมป์ตันคอร์ ดในเมืองลอนดอน ก่อนที่พระเจ้าเฮนรีที่ 8 จะ
เปลีย่ นชืน
่ มาเป็ นไครสต์เชิร์ช แต่
ตราวิท ยาลัย ก็ ย งั คงเป็ นหมวกทรงแหลม ของพระราชาคณะวู ล ซี ย์ วิท ยาลัย แห่ง นี้ อ ยู่ใ นเครื อ ของ
มหาวิทยาลัยแห่งอ๊อกซ์ฟอร์ด บริเวณเดียวกัน
นาท่านถ่ายรูปเป็ นทีร่ ะลึก กับ มหาวิหารไครสต์เชิร์ช (Christ Church Cathedral) เป็ นอาคารทีส่ ร้าง
ด้วยหินสีทองและเป็ นสถาปัตยกรรมทีส
่ วยงามน่ าประทับใจทีส
่ ุดของประเทศอังกฤษ สร้างขึ้นในสมัย
พระเจ้าเฮนรีท
่ ี่ 8 เป็ นมหาวิหารทีม
่ ยี อดแหลมสูง 43 เมตร
รับประทานอาหารคา่ ณ ภัตตาคารอาหารจีน
HOTEL RAMADA OXFORD ระดับ 4 ดาว หรือระดับเทียบเท่า

Day3 หมู่ บ้ า นไบบลู รี่ – เมื อ งบาธ – มหาวิห ารบาธ – โรงอาบน้ า โรมัน โบราณ – เมื อ งซาลิส บัว รี่ –
อนุ สาวรีย์เสาหินสโตนเฮ้นจ์
เช้า

บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมนาท่านเดินทางสู่ หมู่
บ้า นไบบูลรี่ (Bibury Village) (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 30 นาที)
เป็ นหมูบ
่ า้ นเล็กๆตัง้ อยูใ่ นแคว้นกลอสเตอร์เชอร์ เขตคอทส์โวลส์ จัดว่า
เป็ น หมู่บ้า นที่ส วยที่สุด ในประเทศอัง กฤษ (The Most Beautiful
Village in England) เ ป็ น ห มู่ บ้ า น น่ ารัก มี ลัก ษ ณ ะ บ้ า น ที่ เ ป็ น
กระท่อมเก่าแก่ เรียกว่าเป็ นแบบฉบับบ้านของประเทศอังกฤษโดยแท้
้ เมือ่ ศตวรรษที่ 17-18 และยังคงรักษาสภาพให้คงอยูจ่ ากอดีต
สร้างขึน

ไว้ได้เป็ นอย่างดี มีแม่น้าสายเล็กๆชือ
่ ว่า แม่น้าโคน (Coln River) ซึง่ มีน้าใสไหลผ่านหมูบ
่ า้ น โดยบ้าน
แต่ละหลังจะตกแต่งหน้าบ้านด้วยสวนดอกไม้แบบอังกฤษตามฤดูกาล แต่ที่ มีชื่อเสียงและสวยงามมาก
ทีส่ ด
ุ คือ ดอกกุหลาบอังกฤษ อันเป็ นทีม
่ าของ กุหลาบอังกฤษ
เทีย่ ง

ค่า
ทีพ
่ กั

นาท่านเดินทางสู่ เมืองบาธ (Bath) (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1.30 ชั่วโมง)
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารท้องถิน
่ พิเศษเมนู Fish & Chip
นาท่านถ่ายรูปเป็ นที่ระลึก กับ มหาวิหารบาธ (Bath Abbey) และ บริเวณด้านหน้ าของ โรงอาบน้า
โรมันโบราณ (Roman Baths) ถือเป็ นโรงอาบน้าโรมันขนาดใหญ่ในสมัยโบราณทีไ่ ด้รบั การอนุรกั ษ์
และดูแลเป็ นอย่างดี ซึง่ โรงอาบน้าของทีน
่ ี่อยูต
่ ่ากว่าระดับพื้นถนนในปัจจุบน
ั ภายในแบ่งออกเป็ นโซน
หลักๆ 4 โซนด้วยกัน ตัง้ แต่โซน Sacred Spring, Roman Temple, Roman Bath House และ
Museum ซึง่ แหล่งน้าแร่แห่งนี้ถูกค้นพบตัง้ แต่สมัยชาวโรมันบุกเข้ามายึดเกาะอังกฤษ เป็ น 1 ใน 7 สิง่
มหัศ จรรย์ ท างธรรมชาติข องทางตะวัน ตกอี ก ด้ว ย ** ยัง ไม่ร วมค่า บัต รเข้า ชมส าหรับ เด็ ก ท่า นละ
ประมาณ 20 ปอนด์ หรือ คานวณเป็ นเงินไทย ท่านละ ประมาณ 900 บาท / ผู้ใหญ่ ท่านละ ประมาณ
27.5 ปอนด์ หรือ คานวณเป็ นเงินไทย ท่านละ ประมาณ 1237.50 บาท ขึ้นอยู่กบ
ั ประเภทของบัตร
และ จาเป็ นต้องจองก่อนล่วงหน้า เพราะอาจจากัดจานวนผูเ้ ข้าชมในแต่ละวันได้ **
นาท่านเดินทางสู่ เมืองซาลิสบัวรี่ (Salisbury) (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง) ประเทศอังกฤษ
เป็ นทีต
่ ง้ ั ของอนุสาวรีย์อน
ั ลึกลับ
เสาหินสโตนเฮ้นจ์
นาท่านเข้าชม ในรัว้ อาณาเขตทีต
่ ง้ ั ของ อนุ สาวรีย์เสาหินสโตนเฮ้นจ์ (Stonehenge) มีอายุกว่า 5,000
ปี เป็ นกลุ่มแท่งหินขนาดใหญ่ตง้ ั อยู่กลางทุง่ ราบกว้างใหญ่ ในบริเวณตอนใต้ของเกาะอังกฤษ ซึ่งไม่มี
ใครทราบวัตถุประสงค์ในการสร้างอย่างชัดเจน ตัวอนุ สรณ์ สถานประกอบด้วยแท่งหินขนาดยักษ์ 112
้ บางอันวางนอนลง และบางอันก็ถูกวาง
ก้อน ตัง้ เรียงกันเป็ นวงกลมซ้อนกัน 3 วง แท่งหินบางอันตัง้ ขึน
้ จากทีไ่ หนสักแห่งเมือ
ซ้อนอยู่ข้างบน นักโบราณคดีเชื่อว่ากลุม
่ กองหินนี้ ถูกสร้างขึน
่ ประมาณ 3000 2000 ปี ก่อนคริสตกาล กล่าวคือ การหาอายุจากคาร์บอนกัมมันตรังสีเมือ่ พ.ศ. 2551 เผยให้เห็นว่าหิน
ก้อนแรกถูกวางตัง้ เมือ
่ ประมาณ 2400 - 2200 ปี ก่อนคริสตกาล ในขณะทีท
่ ฤษฎีอน
ื่ ๆ ระบุวา่ กลุม
่ หินที่
ถูกวางตัง้ มาตัง้ แต่ก่อนหน้ านั้นถึง 3000 ปี ก่อนคริสตกาลนักวิทยาศาสตร์และนักประวัติศาสตร์ต่าง
้ ไปวางเรียงกันได้อย่างไร ทัง้ ๆที่
สงสัยว่า คนในสมัยก่อนสามารถยกแท่งหินทีม
่ ีน้าหนักกว่า 30 ตัน ขึน
ปราศจากเครือ
่ งทุน
่ แรงอย่างทีเ่ ราใช้อยูใ่ นปัจจุบน
ั และบริเวณทีร่ าบดังกล่าวไม่มีกอ
้ นหินขนาดมหึมานี้
ดังนั้นจึงสันนิษฐานว่าผูส
้ ร้างต้องทาการชักลากแท่งหินยักษ์ ทง้ ั หมดมาจากทีอ
่ น
ื่ ซึง่ คาดว่าน่ าจะมาจาก
"ทุ่งมาร์ ลโบโร" ที่อยู่ไกลออกไปประมาณ 40 กิโลเมตร ได้รบ
ั การขึ้นทะเบียนให้เป็ นมรดกโลกโดย
องค์การสหประชาชาติ หรือ ยูเนสโก เมือ
่ ปี ค.ศ. 1986
นาท่านเดินทางสู่ เมืองลอนดอน (London) (ใช้เวลาในการเดินทางประมาณ 30 นาที)
รับประทานอาหารคา่ ณ ภัตตาคารอาหารจีน
HOTEL IBIS LONDON WEMBLEY ระดับ 3 ดาว หรือระดับเทียบเท่า

Day4 เมืองลอนดอน – อิสระท่องเทีย่ ว หรือ พักผ่อน ทีเ่ มืองลอนดอน ตามอัธยาศัย แบบเต็มวัน
เช้า

ทีพ
่ กั

บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
อิสระท่องเทีย่ ว หรือ พักผ่อน ทีเ่ มืองลอนดอน ตามอัธยาศัย แบบเต็มวัน (ไม่มีบริการรถโค้ช)
หัว หน้ า ทัว ร์ แ นะน าวิธี ก ารเดิน ทางเบื้อ งต้น ทัง้ นี้ ท่า นควรเตรี ย มความพร้อ ม วางแผนการเดิน ทาง
ล่วงหน้าก่อนถึงวันเดินทาง เพือ
่ ประโยชน์ สงู สุดของท่าน
แนะนาสถานทีท
่ อ
่ งเทีย่ ว
- ทดลองใช้ระบบขนส่งสาธารณะของชาวเมืองลอนดอน โดยรถไฟใต้ดิน หรือทูป (Tube) เที่ยวชม
เมือง และวิถีชีวต
ิ ของชาวลอนดอนเนอร์ (Londoner) ** ค่าบัตรโดยสาร เริม
่ ต้น ประมาณ 15 ปอนด์
้ อยูก
หรือ คานวณเป็ นเงินไทย ประมาณ 675 บาท (ชนิด One Day Pass) ขึน
่ บั ประเภทของบัตร **
- ทดลองนั่งรถเมล์ 2 ชั้น หรื อ ลอนดอนแท็กซี่ เพื่อเที่ยวชมเมืองและวิถีชีวิตของชาวลอนดอนเนอร์
(Londoner) ** ค่าบัตรโดยสาร เริม
่ ต้น ประมาณ 15 ปอนด์ หรือ คานวณเป็ นเงินไทย ประมาณ 675
้ อยูก
บาท ขึน
่ บั ประเภทของแพ็คเกจ **
้ ชมความสวยงามของเมืองลอนดอน บน ชิงช้าสวรรค์
- ขึน
ลอนดอน อาย (London Eye) หรือทีร่ จู ้ กั ในชือ
่ ของ มิลเลเนียม
วีล (Millennium Wheel) เป็ นชิงช้าสวรรค์ทส
ี่ งู ทีส่ ด
ุ ในทวีปยุโรป
มีความสูง 135 เมตร และกลายมาเป็ นสถานทีท
่ อ่ งเทีย่ วทีไ่ ด้รบั
ความนิยมอย่างมาก มีผม
ู้ าเยือนมากกว่า 3 ล้านคนต่อปี ** ค่าบัตร
เข้าชม ท่านละ ประมาณ 32.5 ปอนด์ หรือ คานวณเป็ นเงินไทย
้ อยูก
ท่านละ ประมาณ 1462.5 บาท ขึน
่ บั ประเภทของบัตร และ
จาเป็ นต้องจองก่อนล่วงหน้า เพราะอาจจากัดจานวนผูเ้ ข้าชมในแต่
ละวันได้ **
** อิสระอาหารกลางวัน และ อาหารคา่ เพือ
่ สะดวกแก่การเดินทาง
ท่องเทีย่ ว **
HOTEL IBIS LONDON WEMBLEY ระดับ 3 ดาว หรือระดับเทียบเท่า

Day5 เมืองลอนดอน – อิสระท่องเทีย่ ว หรือ พักผ่อน ทีเ่ มืองลอนดอน ตามอัธยาศัย แบบเต็มวัน
เช้า

บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
อิสระท่องเทีย่ ว หรือ พักผ่อน ทีเ่ มืองลอนดอน ตามอัธยาศัย แบบเต็มวัน (ไม่มีบริการรถโค้ช)
หัว หน้ า ทัว ร์ แ นะน าวิธี ก ารเดิน ทางเบื้อ งต้น ทัง้ นี้ ท่า นควรเตรี ย มความพร้อ ม วางแผนการเดิน ทาง
ล่วงหน้าก่อนถึงวันเดินทาง เพือ
่ ประโยชน์ สงู สุดของท่าน
แนะนาสถานทีท
่ อ
่ งเทีย่ ว
- หอคอยแห่งกรุงลอนดอน (Tower of London) ปราสาทราชวัง คุก สถานทีเ่ ก็บสมบัติ
สถานทีส่ ารวจทางประวัตศ
ิ าสตร์ ทัง้ หมดรวมอยูใ่ นสถานทีเ่ ดียวกันซึง่ ก็คอ
ื หอคอยแห่ง
กรุ ง ลอนดอนนี่ เอง ภายในมีอ าคารสาคัญๆ มากมายที่ล้วนแต่มีประวัติศาสตร์ ที่
ค่อนข้างโหดเหี้ยม จึงไม่แปลกเท่าไรทีส
่ ถานทีแ
่ ห่งนี้ จะได้รบั การกล่าวขานว่า “ผี
ดุ ” ที่สุ ด แห่ง หนึ่ ง โดยเฉพาะ White Tower หรื อ หอคอยสี ข าว ที่ส ร้า งขึ้น ในปี
1078 ในรัชสมัยของวิลเลี่ยมผู้พิชิต นอกจากนี้ ไม่ควรพลาดทีจ่ ะเข้าชมพิพิธภัณฑ์ที่
เก็ บรัก ษาของมีค่า ของราชวงศ์ เอาไว้ ไม่ว่า จะเป็ นมงกุ ฎเพชร ชุ ด อัศ วิน สมัย โบราณ
รวมถึงการเข้าร่วมทริปกับ Yeoman Warders อดีตทหารรักษาพระองค์ ทีผ
่ น
ั ตัวมา
เป็ นไกด์นาเทีย่ ว ** ค่าบัตรเข้าชม ท่านละ ประมาณ 32.9 ปอนด์ หรือ คานวณเป็ นเงินไทย ท่าน
้ อยู่กบ
ละ ประมาณ 1480.5 บาท ขึน
ั ประเภทของบัตร และ จาเป็ นต้องจองก่อนล่วงหน้า เพราะ
อาจจากัดจานวนผูเ้ ข้าชมในแต่ละวันได้ **

- โรงถ่า ยภาพยนตร์ แฮร์ รี่ พอตเตอร์ (Warner Bros Studio Tour London : The Making of
Harry Potter) แห่งค่าย Warner Bros ตัง้ อยู่ทางตอนเหนื อของเมืองลอนดอน ในสถานทีท
่ ีม
่ ีชื่อว่า
Leavesden Aerodrome ซึ่ ง แต่ เ ดิ ม เคยเป็ นโรงงานผลิ ต เครื่ อ งบิ น ที่ มี ชื่ อ เสี ย งหลายรุ่ น เช่ น
Mosquito , Halifax Bombers ในสมัยสงความโลกครัง้ ทีส
่ อง ก่อนที่ Warner Bros จะซื้อทีน
่ ี่และ
ตั้ง โรงถ่า ยภาพยนตร์ แ ฮร์ รี่ พอตเตอร์ ม านานกว่า สิบ ปี และสุ ด ท้า ยที่นี่ ก็ ก ลายมาเป็ น
สถานที่ท่อ งเที่ย วซึ่ง สาวกเหล่า พ่อ มดแม่ม ดน้ อ ยไม่ค วรพลาด ด้ว ย Warner Bros
ยัง คงเก็ บ รัก ษาหลายๆ ฉากที่โ ดดเด่น จากภาพยนตร์ รวมถึง ของประกอบฉาก
กระทั่งเสื้อผ้าและเครื่องแต่งกาย เพื่อให้แฟนๆ แฮร์รี่ พอตเตอร์ได้เข้ามาสัมผัส
กับความมหัศจรรย์ และเก็บภาพความประทับใจลงในบันทึกความทรงจาไปตลอด
กาล
** ค่า บัต รเข้า ชม ท่ า นละ ประมาณ 49.95 ปอนด์ หรื อ ค านวณเป็ นเงิน ไทย ท่ า นละ ประมาณ
้ อยูก
2,247.75 บาท ขึน
่ บั ประเภทของบัตร และ จาเป็ นต้องจองก่อนล่วงหน้า เพราะอาจจากัดจานวนผูเ้ ข้า
ชมในแต่ละวันได้ **

- ช้อปปิ้ งห้างสรรพสินค้าชัน
้ นาที่ ถนนออกซ์ฟอร์ด (Oxford Street) ทีม
่ ห
ี า้ งสรรพสินค้าใหญ่มากมาย
อย่าง Mark & Spencer, Primark, Selfridges, Next, Zara ฯลฯ หรือ ย่านไนซ์ บริดจ์ (Knights
Bridge) ซึง่ เป็ นทีต
่ ง้ ั ของ ห้างสรรพสินค้าชือ
่ ดังอย่าง
ห้า งฮาร์ วีย์ นิ โ คล (Harvey Nicole) และ ห้า งแฮร์ รอดส์ (Harrods) ที่ท่า นสามารถเลื อกซื้อสินค้า
แฟชั่นชัน
้ นาจากทั่วทุกมุมโลก รวมทัง้ กระเป๋ าแฮร์รอดส์ทน
ี่ ิยมกันทั่วโลก
** อิสระอาหารกลางวัน และ อาหารคา่ เพือ
่ สะดวกแก่การเดินทางท่องเทีย่ ว **

Day6 จัตุรสั ทราฟัลก้าร์ – จัตุรสั รัฐสภา – พระราชวังเวสท์มน
ิ เตอร์ – พระราชวังบัคกิ้งแฮม – ปราสาท
วินด์เซอร์ – สนามบินฮีทโธรว์
เช้า

บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นาท่านเดินทางสู่ จัตรุ สั ทราฟัลก้าร์ (Trafalgar Square) จตุรสั กลางเมืองทีร่ ายล้อมไปด้วยอาคาร
ราชการสาคัญของเมืองลอนดอน

นาท่านถ่ายรูปเป็ นทีร่ ะลึก กับ จัตุรสั รัฐสภา (Parliament Square) และ พระราชวังเวสท์มน
ิ ส์เตอร์
(Westminster Palace) หรือ ตึกรัฐสภาเวสต์มน
ิ สเตอร์ (Houses of Parliament) เป็ นสถานทีท
่ ี่
สภาสองสภาของรัฐสภาแห่งสหราชอาณาจักร (สภาขุนนาง และสภาสามัญชน) ใช้ประชุม พระราชวัง
ตัง้ อยูบ
่ นฝั่งเหนือของแม่น้าเทมส์ในนครเวสต์มน
ิ สเตอร์ของเมืองลอนดอนบะระห์ไม่ไกลจาก
พระราชวังไวท์ฮอลล์ พระราชวังเวสต์มน
ิ สเตอร์ สร้างในปี ค.ศ. 1016 มีหอ้ งทัง้ หมดด้วยกันประมาณ
1,100 ห้อง, 100 บันได และ ระเบียงยาวรวมทัง้ หมดประมาณ 4.8 กิโลเมตร ตัวสิง่ ก่อสร้างส่วนใหญ่
สร้างในคริสต์ศตวรรษที่ 19 แต่ก็ยงั มีสว่ นก่อสร้างเดิมเหลืออยูบ
่ า้ งเล็กน้อยรวมทัง้ ท้องพระโรงทีใ่ น
ปัจจุบน
ั ใช้ในงานสาคัญๆ เช่น การตัง้ ศพของบุคคลสาคัญก่อนทีจ่ ะนาไปฝัง และหออัญมณี (Jewel
Tower) การบริหารพระราชวังแต่เดิมเป็ นหน้าทีข
่ องผูแ
้ ทนพระองค์ Lord Great Chamberlain แต่
ในปี ค.ศ. 1965 เปลีย่ นมือไปเป็ นของรัฐสภานอกจากห้องพิธีบางห้องทีย่ งั คงอยูภ
่ ายใต้การบริหารของ
ผูแ
้ ทนพระองค์ หลังจากเกิดเพลิงใหม้ในปี ค.ศ. 1834 ตึกรัฐสภาปัจจุบ ันก็ได้รบั การสร้างใหม่โดยใช้
เวลาสร้าง 30 ปี โดยมีเซอร์ ชาร์ลส์ บาร์รีย์ (Charles Barry) และผูช
้ ว่ ยออกัสตัส พิวจินเป็ นสถาปนิก
การออกแบบรวมท้องพระโรงเวสต์มน
ิ สเตอร์และชาเปลเซนต์สตีเฟน (St Stephen's Chapel) ได้รบั
้ ทะเบียนให้เป็ นมรดกโลกโดยองค์การสหประชาชาติ หรือ ยูเนสโก เมือ
การขึน
่ ปี ค.ศ. 1987 และยัง
ิ
ิ
เป็ นทีต
่ ง้ ั ของหอนาฬกาทีร่ จู ้ กั กันดีในนาม หอนาฬกาบิก
๊ เบน (Big Ben / Elizabeth Tower) อันเป็ น
ิ าทีม
สัญลักษณ์ ของประเทศอังกฤษ ทีม
่ ค
ี วามสูง 320 ฟุต ตีบอกเวลาทุกหนึ่งชั่วโมง เป็ นนาฬก
่ ห
ี น้าปัด
ใหญ่ทส
ี่ ด
ุ ในโลก
นาท่านถ่ายรูปเป็ นทีร่ ะลึก กับ พระราชวังบัคกิง้ แฮม (Buckingham
Palace) เดิมชื่อ คฤหาสน์ บกั กิ้งแฮม (Buckingham House) เป็ น
พระราชวังทีเ่ ป็ นทีป
่ ระทับเป็ นทางการของราชวงศ์องั กฤษ เป็ นสถานที่
ที่ใ ช้สาหรับการเลี้ ย งรับรองของรัฐและยังเป็ นสิ่ง ดึงดู ดนักท่อ งเที่ยว
สาคัญทีห
่ นึ่งของเมืองลอนดอน เป็ นทีร่ วมพลังใจทัง้ ในการฉลองและ
ในยามคับ ขัน ของชาวอัง กฤษ สิ่ง ก่ อ สร้า งเดิม เป็ นคฤหาสน์ ที่ส ร้า ง
สาหรับจอห์น เชฟฟิ ลด์ ยุคแห่งบักกิง้ แฮมในปี ค.ศ. 1703 ต่อมาในปี
ค.ศ. 1761 สมเด็จพระเจ้าจอร์จที่ 3 ทรงซื้อเพื่อใช้เป็ นพระราชฐาน
ส่วนพระองค์ ทีร่ จู ้ กั กันในชือ
่ “วังพระราชินี” (The Queen's House)
ระยะ 75 ปี ต่อมาเป็ นเวลาทีม
่ ีการขยายต่อเติมพระราชวังโดยสถาปนิก
จอห์ น แนช (John Nash) และ เอ็ ด เวิร์ ด บลอร์ (Edward Blore)
เป็ นสามปี กรอบลานกลาง พระราชวังบักกิง้ แฮมกลายมาเป็ นพระราชฐานทีป
่ ระทับอย่างเป็ นทางการของ
้ ครองราชย์เมือ่ ปี ค.ศ. 1837 การต่อเติมครัง้ ใหญ่
ราชวงศ์องั กฤษเมือ่ สมเด็จพระราชินีนาถวิกตอเรียขึน
้ ช่วงปลายคริสต์ศตวรรษที่ 19 และ ต้นคริสต์ศตวรรษที่ 20 ซึง่ รวมทัง้ ด้าน
ครัง้ สุดท้าย ได้เริม
่ ดาเนินขึน
หน้าทีเ่ ห็นอยูใ่ นปัจจุบน
ั

เทีย่ ง

บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารจีน พิเศษเมนูเป็ ดย่างเลิศรส
นาท่านเดินทางสู่ ปราสาทวินด์เซอร์ (Windsor Castle) (ใช้เวลาในการเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง)
เป็ นพระราชฐานในนครวินเซอร์ ซึ่งได้ชื่อว่าเป็ นบ้านของครอบครัวกษัตริย์และพระราชินีแห่งอังกฤษ
มานานกว่า 1,000 ปี โดยพระราชวังเก่าแก่ขนาด 5 ไร่แห่งนี้ ปัจจุบน
ั ยังถูกใช้เป็ นทีพ
่ านักของสมเด็จ
พระราชินีอลิซาเบธที่ 2 ซึง่ มักจะใช้เวลาส่วนใหญ่ในช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์อยูเ่ สมอ ทัง้ นี้ ผูม
้ าเยือนควร
เผือ
่ เวลาในการเข้าชมอย่างน้อยประมาณ 2-3 ชั่วโมง เพราะทีน
่ ี่ลว้ นเต็มไปด้วยสิง่ ทีน
่ ่ าตืน
่ ตาตืน
่ ใจ ทัง้
State Apartments ที่ถูกตกแต่งอย่างสวยงามด้วยผลงานศิลปะอันทรงคุณค่า ซึ่งเป็ นของสะสมของ
เหล่าราชวงศ์ รวมถึงความงดงามของสถาปัตยกรรมแบบกอธิคในโบสถ์ St. George ซึง่ เป็ นทีฝ
่ งั พระ
ศพของกษัต ริย์ แ ห่ง ประเทศอัง กฤษหลายพระองค์ และประหลาดใจไปกับ Queen Mary’s Dolls
House บ้านตุ๊กตาแสนสวยและมีชื่อเสียงที่สุดโลกที่สร้างขึ้นในปี ค.ศ. 1920 โดยช่างฝี มือชัน
้ นาใน
สมัยนั้น เป็ นต้น ** ค่าบัตรเข้าชมสาหรับเด็ก ท่านละ ประมาณ 15 ปอนด์ หรือ คานวณเป็ นเงินไทย
ท่านละ ประมาณ 675 บาท / ผู้ใหญ่ ท่านละ ประมาณ 25 ปอนด์ หรือ คานวณเป็ นเงินไทย ท่านละ
ประมาณ 1,125 บาท ขึ้นอยู่กบ
ั ประเภทของบัตร และ จาเป็ นต้องจองก่อนล่วงหน้า เพราะอาจจากัด
จานวนผูเ้ ข้าชมในแต่ละวันได้ **
ค่า
อิสระอาหารคา่ ตามอัธยาศัยเพือ
่ สะดวกต่อการช้อปปิ้ ง
นาท่านเดินทางสู่ สนามบิน ลอนดอนฮี ท โธรว์ ประเทศอังกฤษ (ใช้เวลาในการเดินทางประมาณ 30
นาที)
21.35 นาท่านเดินทางสู่ สนามบินสุวรรณภูมิ ประเทศไทย โดยสายการบิน EVA AIRWAYS เทีย่ วบินที่ BR
068
(บริการอาหารและเครือ
่ งดืม
่ บนเครือ
่ ง) ใช้เวลาเดินทางประมาณ 13 ชั่วโมง 30 นาที

Day7 สนามบินสุวรรณภูมิ
15.05 เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ ประเทศไทย โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ

อัตราค่าบริการ
วันเดินทาง

ราคาทัวร์/ท่าน
พักห้องละ 2-3
ท่าน

15 – 21 กันยายน 2565

59,990

ราคาทัวร์เด็ก
ไม่มเี ตียง/ท่าน
(อายุไม่เกิน 12
ปี )
56,990

27 ธันวาคม – 02 มกราคม 2566

69,990

66,990

40,990

16,900

29 ธันวาคม – 04 มกราคม 2566

69,990

66,990

40,990

16,900

ราคาทัวร์ไม่
รวม
ตั๋วเครือ
่ งบิน

ราคา
ห้องพักเดีย่ ว

36,990

9,900

อัตราค่าบริการสาหรับเด็กอายุไม่เกิน 2 ปี ณ วันเดินทางกลับ (Infant) ท่านละ 20,000 บาท
อัตรานี้ ไม่รวมค่าทิปคนขับรถ มัคคุเทศก์ทอ้ งถิน่ และ หัวหน้าทัวร์ ท่านละ 2,500 บาท
ราคาทัวร์ขา้ งต้นไม่รวมค่าวีซ่าประเทศอังกฤษ (ยืน่ แบบปกติ) ราคาประมาณ 5,000 บาท (ราคาอาจมีการเปลีย่ นแปลงตามค่าเงินในแต่ละวัน)
การยืน่ วีซ่าแบบปกติของประเทศอังกฤษใชเวลาในการพิจารณาประมาณ 30-60 วันทาการ
ราคาทัวร์ขา้ งต้นไม่รวมค่าวีซ่าประเทศอังกฤษ (ยืน่ วีซ่าแบบด่วน) ใช้เวลาในการพิจารณา 5-10 วันทาการ ราคาประมาณ 11,xxx บาท
(ราคาอาจมีการเปลีย่ นแปลงตามค่าเงินในแต่ละวัน)
โดยเจ้าหน้าทีข่ องบริษทั ฯ อานวยความสะดวกในการยืน่ และให้คาแนะนาแก่ท่าน
สาคัญโปรดอ่าน
1. กรุณาทาการจองล่วงหน้าก่อนเดินทางอย่างน้อย 30 วัน พร้อมชาระเงินมัดจา ท่านละ 20,000 บาท/ท่าน และค่าวีซ่า และชาระส่วนทีเ่ หลือ 30 วัน ก่อนการเดินทาง
กรณีวนั เดินทางน้อยกว่า 21 วัน ต้องชาระค่าทัวร์เต็มจานวน 100% เท่านัน้
2. อัตราค่าบริการนี้ จาเป็ นต้องมีผเู้ ดินทาง จานวน 10 ท่าน ขึน้ ไป ในแต่ละคณะ กรณีทม่ี ผี เู้ ดินทางไม่ถงึ ตามจานวนทีก่ าหนด ทางบริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ ์ในการเลื่อน
การเดินทาง หรือเปลีย่ นแปลงอัตราค่าบริการ (ปรับราคาเพิม่ ขึน้ เพือ่ ให้คณะได้ออกเดินทาง ตามความต้องการ)
3. ท่านทีต่ อ้ งออกบัตรโดยสารภายในประเทศ (ตั ๋วเครือ่ งบิน, รถทัวร์, รถไฟ) กรุณาสอบถามทีเ่ จ้าหน้าทีท่ ุกครัง้ ก่อนทาการออกบัตรโดยสาร เนื่องจากสายการบินอาจ
มีการปรับเปลีย่ นไฟล์ท หรือ เวลาบิน โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า และการแนะนาจากเจ้าหน้าทีเ่ ป็ นเพียงการแนะนาเท่านัน้
4. นักท่องเทีย่ วทีต่ อ้ งการเดินทางโปรแกรมข้างต้นควรทาการจอง และ ส่งเอกสารเพือ่ ขอวีซ่าหมู่คณะก่อนเดินทางอย่างน้อย 45 วัน วันหยุดนักขัตฤกษ์ 60 วัน หาก
ระยะเวลาน้อยกว่าทีร่ ะบุไว้ขา้ งต้น ขอสงวนสิทธิในการขอวี
ซ่าประเภทอื่นซึง่ อาจมีค่าใช้จ่ายเพิม่ หรือมีผลต่อการพิจารณาวีซ่าของท่าน
์

