
 
 
 
 
 
 
 

 

รหัสโปรแกรม : 23603 (กรุณาแจ้งรหัสโปรแกรมทุกครั้งที่สอบถาม) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

วันที ่ โปรแกรมทัวร์ 
อาหาร 

โรงแรม 
เช้า เท่ียง เย็น 

1 สนามบินสุวรรณภมูิ – สนามบินลอนดอนฮีทโธรว์ – เมืองลอนดอน    

Hotel Ibis London 
Wembley 

      หรือเทียบเท่า  

2 
เมืองลอนดอน – ไบเซสเตอร์วิลเลจ – เมืองออกซ์ฟอร์ด   
มหาวิทยาลัยออกซ์ฟอร์ด – มหาวิหารไครสต์เชิร์ช    

Hotel Ramada Oxford 

หรือเทียบเท่า  

3 
หมู่บ้านไบบลูรี่ – เมืองบาธ – มหาวิหารบาธ – โรงอาบน้ำโรมันโบราณ   
เมืองซาลิสบัวรี่ – อนุสาวรีย์เสาหินสโตนเฮ้นจ์    

Hotel Ibis London 
Wembley 

      หรือเทียบเท่า  

4 
เมืองลอนดอน – อิสระท่องเที่ยว หรือ พักผ่อน ท่ีเมืองลอนดอน ตามอัธยาศัย  
แบบเต็มวัน    

Hotel Ibis London 
Wembley 

      หรือเทียบเท่า  

5 
เมืองลอนดอน – อิสระท่องเที่ยว หรือ พักผ่อน ท่ีเมืองลอนดอน ตามอัธยาศัย  
แบบเต็มวัน    

Hotel Ibis London 
Wembley 

      หรือเทียบเท่า  

6 
จัตุรัสทราฟัลก้าร์ – จัตุรัสรัฐสภา – พระราชวังเวสท์มินเตอร์ – พระราชวังบัคกิ้ง
แฮม – ปราสาทวินด์เซอร์ – สนามบินฮีทโธรว์     

7 สนามบินสุวรรณภูมิ     

    



 

Day1 สนามบนิสุวรรณภมูิ – สนามบนิฮทีโธรว ์
 
 
10.00 นัดหมายพร้อมกันที่ สนามบินสวุรรณภมู ิประเทศไทย โปรดสังเกตุป้าย เลทส์โกกรุ๊ป พบเจ้าหน้าท่ีคอยให้การต้อนรับพร้อมอำนวยความ

สะดวกเช็คอินให้แก่ท่าน 
12.50 ออกเดินทางสู่ สนามบินลอนดอนฮีทโธรว์ ประเทศอังกฤษ โดยสายการบิน EVA AIRWAYS เที่ยวบินท่ี BR 067 
              (บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง) ใช้เวลาในการเดินทาง ประมาณ 13 ชั่วโมง 15 นาท ี
19.25 เดินทางถึง สนามบินลอนดอนฮีทโธรว์ ประเทศอังกฤษ ผ่านการตรวจคนเข้าเมืองรับสัมภาระผ่านจุดคัดกรองตามระเบียบของสนามบิน 

นำท่านเดินทางสู่ เมืองลอนดอน (London) (ใช้เวลาในการเดินทางประมาณ 30 นาที) เมืองหลวงของประเทศอังกฤษ ที่เป็นศูนย์กลาง
สำคัญทางธุรกิจ การเมือง วัฒนธรรม และประวัติศาสตร์ของโลก เป็นผู้นำด้านการเงิน การเมือง การสื่อสาร การบันเทิง แฟชั่น ศิลปะ 
และเป็นท่ียอมรับว่ามีอิทธิพลไปท่ัวโลก และยังเป็นเมืองท่องเที่ยวที่ใหญ่และสำคัญของยุโรปอีกด้วย นำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก 

ที่พัก         HOTEL IBIS LONDON WEMBLEY ระดับ 3 ดาว หรือระดับเทียบเท่า 
 
 
Day2 เมืองลอนดอน – ไบเซสเตอร์วิลเลจ – เมืองออกซ์ฟอร์ด – มหาวิทยาลัยออกซ์ฟอร์ด – มหาวิทยาลัยไครสต์เชิร์ช  
            มหาวิหารไครสต์เชิร์ช 
 
 
เช้า          บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
 นำท่านเดินทางสู่ เมืองไบเซสเตอร์ (Bicester) (ใช้เวลาในการเดินทางประมาณ 1.30 ชั่วโมง)  
               นำท่านช้อปปิ้งที่ ไบเซสเตอร์วิลเลจ (Bicester Villlage) แหล่งช้อปปิ้งกลางแจ้งใจกลางชนบทของ Oxfordshire Village มีสินค้าลด

ราคาพิเศษตลอดทั้งปี มีร้านบูติกมากกว่า 160 แห่งของแบรนด์แฟชั่นและไลฟ์สไตล์ที่หรูหรา 
เที่ยง         อิสระอาหารกลางวัน ตามอัธยาศัยเพื่อสะดวกต่อการช้อปปิ้ง 
 

 
 
 
 



 

 
นำท่านเดินทางสู่ เมืองออกซ์ฟอร์ด (Oxford) (ใช้เวลาในการเดินทางประมาณ 30 นาที) เป็นเมืองที่เป็นที่รู้จักกันในนาม
เมืองแห่งมหาวิทยาลัย ของประเทศอังกฤษ ซึ่งชื่อเมืองตั้งตาม มหาวิทยาลัยระดับโลกที่รู้จักกันในนามของมหาวิทยาลัย
ออกซ์ฟอร์ด (Oxford University)  
นําท่านถ่ายรูปเป็นที่ระลึก กับ มหาวิทยาลัยออกซ์ฟอร์ด (Oxford University) เป็นมหาวิทยาลัยเก่าแก่ที่ใช้ภาษาอังกฤษ
เป็นภาษาแม่ในการเรียนการสอน โดยเปิดสอนมานานนับ 900 ปี โดยไม่มีหลักฐานประวัติการก่อตั้งมหาวิทยาลัยที่แน่นอน 
และประวัติศาสตร์ที่ยาวนานนับเป็นเวลามากกว่า 9 ศตวรรษของสถาบันแห่งนี้ ชื่อเสียงทางด้านการศึกษา , งานวิจัย , การ
ค้นพบสิ่งใหม่ๆ และการประสบความสำเร็จของศิษย์เก่าที่สร้างชื่อเสียงที่มีมาตลอด ทำให้ผู้คนทั้งโลกต่างยกย่องให้เป็น
มหาวิทยาลัยที่ใครก็ต่างใฝ่ฝันอยากที่จะมาเรียนที่มหาวิทยาลัยแห่งนี้ 

นําท่านถ่ายรูปเป็นที ่ระลึก กับ มหาวิทยาลัยไครสต์เชิร์ช (Christ Church University) หรือ ไครสต์เชิร์ชคอลเลจ (Christ Church College) เป็น
มหาวิทยาลัยที่ใหญ่และงามสง่าที่สุดของเมืองอ็อกซ์ฟอร์ด มีชื่อเรียกกันง่ายๆว่า เดอะเฮ้าส์ (The House) ก่อตั้งในปี 1525 ในชื่อ คาร์ดินัล คอลเลจ โดย
พระคาร์นัลวูลซีย์ คนเดียวกับผู้ที่สร้างแฮมป์ตันคอร์ดในเมืองลอนดอน ก่อนที่พระเจ้าเฮนรีที่ 8 จะเปลี่ยนชื่นมาเป็นไครสต์เชิร์ช แต่ 
ตราวิทยาลัยก็ยังคงเป็นหมวกทรงแหลม ของพระราชาคณะวูลซีย์ วิทยาลัยแห่งนี้อยู่ในเครือของมหาวิทยาลัยแห่งอ๊อกซ์ฟอร์ด บริเวณเดียวกัน  
นําท่านถ่ายรูปเป็นที่ระลึก กับ มหาวิหารไครสต์เชิร์ช (Christ Church Cathedral) เป็นอาคารที่สร้างด้วยหินสีทองและเป็นสถาปัตยกรรมที่สวยงามน่า
ประทับใจที่สุดของประเทศอังกฤษ สร้างขึ้นในสมัยพระเจ้าเฮนรี่ที่ 8 เป็นมหาวิหารที่มียอดแหลมสูง 43 เมตร 

ค่ำ           รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารจีน 
ที่พัก         HOTEL RAMADA OXFORD ระดับ 4 ดาว หรือระดับเทียบเท่า 
  
Day3 หมู่บ้านไบบลูรี่ – เมืองบาธ – มหาวิหารบาธ – โรงอาบน้ำโรมันโบราณ – เมืองซาลิสบัวรี่ – อนุสาวรีย์เสาหินสโตนเฮ้นจ์ 
 
 
เช้า          บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมนำท่านเดินทางสู่ หมู่บ้านไบบูลรี่ (Bibury Village) (ใช้เวลา

เดินทางประมาณ 30 นาที) เป็นหมู่บ้านเล็กๆตั้งอยู่ในแคว้นกลอสเตอร์เชอร์ เขตคอทส์โวลส์ จัดว่าเป็น 
หมู่บ้านที่สวยที่สุด ในประเทศอังกฤษ (The Most Beautiful Village in England) เป็นหมู่บ้านน่ารัก มี
ลักษณะบ้านที่เป็นกระท่อมเก่าแก่ เรียกว่าเป็นแบบฉบับบ้านของประเทศอังกฤษโดยแท้ สร้างขึ ้นเ มื่อ
ศตวรรษที่ 17-18 และยังคงรักษาสภาพให้คงอยู่จากอดีตไว้ได้เป็นอย่างดี มีแม่น้ำสายเล็กๆชื่อว่า แม่น้ำ
โคน (Coln River) ซึ่งมีน้ำใสไหลผ่านหมู่บ้าน โดยบ้านแต่ละหลังจะตกแต่งหน้าบ้านด้วยสวนดอกไม้แบบ
อังกฤษตามฤดูกาล แต่ที่มีชื่อเสียงและสวยงามมากที่สุดคือ ดอกกุหลาบอังกฤษ อันเป็นที่มาของ กุหลาบ
อังกฤษ 



  

นำท่านเดินทางสู่ เมืองบาธ (Bath) (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1.30 ชั่วโมง) 
เที่ยง        รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารท้องถิ่น พิเศษเมนู  Fish & Chip 

นำท่านถ่ายรูปเป็นท่ีระลึก กับ มหาวิหารบาธ (Bath Abbey) และ บริเวณด้านหน้าของ โรงอาบน้ำโรมนัโบราณ (Roman Baths) ถือเป็น
โรงอาบน้ำโรมันขนาดใหญ่ในสมัยโบราณที่ได้รับการอนุรักษ์และดูแลเป็นอย่างดี ซึ่งโรงอาบน้ำของที่นี่อยู่ต่ำกว่าระดับพื้นถนนในปจัจุบั น 
ภายในแบ่งออกเป็นโซนหลักๆ 4 โซนด้วยกัน ตั้งแต่โซน Sacred Spring, Roman Temple, Roman Bath House และ Museum ซึ่ง
แหล่งน้ำแร่แห่งนี้ถูกค้นพบตั้งแต่สมัยชาวโรมันบุกเข้ามายึดเกาะอังกฤษ เป็น 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ทางธรรมชาติของทางตะวันตกอีกด้วย  
** ยังไม่รวมค่าบัตรเข้าชมสำหรับเด็ก ท่านละ ประมาณ 20 ปอนด์ หรือ คำนวณเป็นเงินไทย ท่านละ ประมาณ 900 บาท / ผู้ใหญ่ ท่านละ 
ประมาณ 27.5 ปอนด์ หรือ คำนวณเป็นเงินไทย ท่านละ ประมาณ 1237.50 บาท ขึ้นอยู่กับประเภทของบัตร และ จำเป็นต้องจองก่อน
ล่วงหน้า เพราะอาจจำกัดจำนวนผู้เข้าชมในแต่ละวันได้ ** 
นำท่านเดินทางสู่ เมืองซาลิสบัวรี่ (Salisbury) (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง) ประเทศอังกฤษ เป็นที่ตั้งของอนุสาวรีย์อันลึกลับ  
เสาหินสโตนเฮ้นจ์  
นำท่านเข้าชม ในรั้วอาณาเขตที่ตั้งของ อนุสาวรีย์เสาหินสโตนเฮ้นจ์ (Stonehenge) มีอายุกว่า 5,000 ปี เป็นกลุ่มแท่งหินขนาดใหญ่
ตั้งอยู่กลางทุ่งราบกว้างใหญ่ ในบริเวณตอนใต้ของเกาะอังกฤษ ซึ่งไม่มีใครทราบวัตถุประสงค์ในการสร้างอย่างชัดเจน ตัวอนุสรณ์สถาน
ประกอบด้วยแท่งหินขนาดยักษ์ 112 ก้อน ตั้งเรียงกันเป็นวงกลมซ้อนกัน 3 วง แท่งหินบางอันตั้งขึ้น บางอันวางนอนลง และบางอันก็ถูก
วางซ้อนอยู่ข้างบน นักโบราณคดีเชื ่อว่ากลุ่มกองหินนี้ถูกสร้างขึ้นจากที่ไหนสักแห่งเมื ่อประมาณ 3000 - 2000 ปีก่อนคริสตกาล 
กล่าวคือ การหาอายุจากคาร์บอนกัมมันตรังสีเมื่อ พ.ศ. 2551 เผยให้เห็นว่าหินก้อนแรกถูกวางตั้งเมื่อประมาณ 2400 - 2200 ปีก่อน
คริสตกาล ในขณะที่ทฤษฎีอื่นๆ ระบุว่ากลุ่มหินที่ถูกวางตั้งมาตั้งแต่ก่อนหน้านั้นถึง 3000 ปีก่อนคริสตกาลนักวิทยาศาสตร์แ ละนัก
ประวัติศาสตร์ต่างสงสัยว่า คนในสมัยก่อนสามารถยกแท่งหินที่มีน้ำหนักกว่า 30 ตัน ขึ้นไปวางเรียงกันได้อย่างไร ทั้งๆที่ปราศจากเครื่อง
ทุ่นแรงอย่างที่เราใช้อยู่ในปัจจุบัน และบริเวณที่ราบดังกล่าวไม่มีก้อนหินขนาดมหึมานี้ ดังนั้นจึงสันนิษฐานว่าผู้สร้างต้องทำการชั กลาก
แท่งหินยักษ์ทั้งหมดมาจากที่อื่น ซึ่งคาดว่าน่าจะมาจาก "ทุ่งมาร์ลโบโร" ที่อยู่ไกลออกไปประมาณ 40 กิโลเมตร ได้รับการขึน้ทะเบยีนใหเ้ป็น
มรดกโลกโดยองค์การสหประชาชาติ หรือ ยูเนสโก เมื่อปี ค.ศ. 1986 
นำท่านเดินทางสู่ เมืองลอนดอน (London) (ใช้เวลาในการเดินทางประมาณ 30 นาที) 

ค่ำ           รับประทานอาหารค่ำ 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)  
หัวหน้าทัวร์แนะนำวิธีการเดินทางเบื้องต้น ทั้งนี้ท่านควรเตรียมความพร้อม วางแผนการเดินทางล่วงหน้าก่อนถึงวันเดินทาง เ พื่อ
ประโยชน์สูงสุดของท่าน 
แนะนำสถานที่ท่องเที่ยว 
- ทดลองใช้ระบบขนส่งสาธารณะของชาวเมืองลอนดอน โดยรถไฟใต้ดิน หรือทูป (Tube) เที่ยวชมเมือง และวิถีชีวิตของชาวลอนดอน
เนอร์ (Londoner) ** ค่าบัตรโดยสาร เริ่มต้น ประมาณ 15 ปอนด์ หรือ คำนวณเป็นเงินไทย ประมาณ 675 บาท (ชนิด One Day Pass) 
ขึ้นอยู่กับประเภทของบัตร ** 
- ทดลองนั่งรถเมล์ 2 ชั้น หรือลอนดอนแท็กซี่  เพื่อเที่ยวชมเมืองและวิถีชีวิตของชาวลอนดอนเนอร์ (Londoner) ** ค่าบัตรโดยสาร 
เริ่มต้น ประมาณ 15 ปอนด์ หรือ คำนวณเป็นเงินไทย ประมาณ 675 บาท ขึ้นอยู่กับประเภทของแพ็คเกจ ** 

- ขึ้นชมความสวยงามของเมืองลอนดอน บน ชิงช้าสวรรคล์อนดอน อาย (London 
Eye) หรอืที่รู้จักในช่ือของ มลิเลเนยีม วีล (Millennium Wheel) เป็นชิงช้าสวรรค์ที่สูง
ที่สุดในทวีปยุโรป มีความสูง 135 เมตร และกลายมาเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่ได้รับความ
นิยมอย่างมาก มีผู้มาเยือนมากกว่า 3 ล้านคนต่อปี ** ค่าบัตรเข้าชม ท่านละ ประมาณ 
32.5 ปอนด ์หรือ คำนวณเป็นเงินไทย ท่านละ ประมาณ 1462.5 บาท ขึ้นอยู่กับประเภท
ของบัตร และ จำเป็นต้องจองก่อนล่วงหน้า เพราะอาจจำกัดจำนวนผู้เข้าชมในแต่ละวันได้ 
** 

** อสิระอาหารกลางวนั และ อาหารคำ่ เพือ่สะดวกแก่การเดินทางทอ่งเทีย่ว ** 
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) 
หัวหน้าทัวร์แนะนำวิธีการเดินทางเบื้องต้น ทั้งนี้ท่านควรเตรียมความพร้อม วางแผนการเดินทางล่วงหน้าก่อนถึงวันเดินทาง เพื่อประโยชน์สูงสุดของท่าน 
แนะนำสถานที่ท่องเที่ยว 

- หอคอยแห่งกรุงลอนดอน (Tower of London) ปราสาทราชวัง คุก สถานที่เก็บสมบัติ สถานที่สำรวจทางประวัติศาสตร์ ทั้งหมด
รวมอยู่ในสถานที่เดียวกันซึ่งก็คือหอคอยแห่งกรุงลอนดอนนี่เอง ภายในมีอาคารสำคัญๆ มากมายที่ล้วนแต่มีประวัติศาสตร์ที่

ค่อนข้างโหดเหี้ยม จึงไม่แปลกเท่าไรที่สถานที่แห่งนี้จะได้รับการกล่าวขานว่า  “ผีดุ” ที่สุดแห่งหนึ่งโดยเฉพาะ White Tower 
หรือหอคอยสีขาว ที่สร้างขึ้นในปี 1078 ในรัชสมัยของวิลเลี่ยมผู้พิชิต นอกจากนี้ไม่ควรพลาดที่จะเข้าชมพิพิธภัณฑ์ที่เก็บ

รักษาของมีค่าของราชวงศ์เอาไว้ ไม่ว่าจะเป็นมงกุฎเพชร ชุดอัศวินสมัยโบราณ รวมถึงการเข้าร่วมทริปกับ Yeoman Warders 
อดีตทหารรักษาพระองค์ ที่ผันตัวมาเป็นไกด์นำเที่ยว ** ค่าบัตรเข้าชม ท่านละ ประมาณ 32.9 ปอนด ์หรือ คำนวณเป็นเงินไทย ท่านละ ประมาณ 

1480.5 บาท ข้ึนอยู่กับประเภทของบัตร และ จำเป็นต้องจองก่อนล่วงหน้า เพราะอาจจำกัดจำนวนผู้เข้าชมในแต่ละวันได้ ** 
- โรงถ่ายภาพยนตร์ แฮร ์ร ี ่  พอตเตอร์ (Warner Bros Studio Tour London : The Making of Harry Potter) แห่งค่าย 

Warner Bros ตั้งอยู่ทางตอนเหนือของเมืองลอนดอน ในสถานที่ที่มีชื่อว่า Leavesden Aerodrome ซึ่งแต่เดิมเคยเป็น
โรงงานผลิตเครื่องบินที่มีชื่อเสียงหลายรุ่น เช่น Mosquito , Halifax Bombers ในสมัยสงความโลกครั้งที่สอง ก่อนที่ 
Warner Bros จะซื้อที่นี่และตั้งโรงถ่ายภาพยนตร์แฮร์รี่ พอตเตอร์มานานกว่าสิบปี และสุดท้ายที่นี่ก็กลายมาเป็นสถา นที่

ท่องเที่ยวซึ่งสาวกเหล่าพ่อมดแม่มดน้อยไม่ควรพลาด ด้วย Warner Bros ยังคงเก็บรักษาหลายๆ ฉากที่โดดเด่นจากภาพยนตร์ 
รวมถึงของประกอบฉาก กระทั่งเสื้อผ้าและเครื่องแต่งกาย เพื่อให้แฟนๆ แฮร์รี่ พอตเตอร์ได้เข้ามาสัมผัสกับความมหัศจรรย์ และเก็บ
ภาพความประทับใจลงในบันทึกความทรงจำไปตลอดกาล  

** ค่าบัตรเข้าชม ท่านละ ประมาณ 49.95 ปอนด์ หรือ คำนวณเป็นเงินไทย ท่านละ ประมาณ 2,247.75 บาท ข้ึนอยู่กับประเภทของบัตร และ จำเป็นต้อง
จองก่อนล่วงหน้า เพราะอาจจำกัดจำนวนผู้เข้าชมในแต่ละวันได้ ** 
- ช้อปปิ้งห้างสรรพสินค้าชั้นนำที่ ถนนออกซ์ฟอร์ด (Oxford Street) ที่มีห้างสรรพสินค้าใหญ่มากมายอย่าง Mark & 

Spencer, Primark, Selfridges, Next, Zara ฯลฯ หรือ ย่านไนซบ์รดิจ ์(Knights Bridge) ซึ่งเป็นที่ตั้งของ ห้างสรรพสินค้า
ชื่อดังอย่าง  

ห้างฮารว์ยี ์นิโคล (Harvey Nicole) และ ห้างแฮรร์อดส ์(Harrods) ที่ท่านสามารถเลือกซื้อสินค้าแฟชั่นชั้นนำจากทั่วทุกมุมโลก รวมทั้ง
กระเป๋าแฮร์รอดส์ที่นิยมกันทั่วโลก 

** อสิระอาหารกลางวนั และ อาหารคำ่ เพือ่สะดวกแกก่ารเดนิทางทอ่งเทีย่ว ** 
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เช้า          บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

นำท่านเดินทางสู่ จตัรุสัทราฟลักา้ร ์(Trafalgar Square) จตรุัสกลางเมอืงที่รายล้อมไปด้วยอาคารราชการสำคัญของเมอืงลอนดอน  
นำท่านถ่ายรูปเป็นที่ระลึก กับ จตัรุสัรฐัสภา (Parliament Square) และ พระราชวงัเวสทม์นิสเ์ตอร ์(Westminster Palace) หรือ ตึกรัฐสภาเวสต์มินส
เตอร์ (Houses of Parliament) เปน็สถานที่ที่สภาสองสภาของรฐัสภาแห่งสหราชอาณาจักร (สภาขุนนาง และสภาสามัญชน) ใช้ประชุม พระราชวังตั้งอยู่
บนฝั่งเหนือของแม่น้ำเทมส์ในนครเวสต์มินสเตอร์ของเมืองลอนดอนบะระห์ไม่ไกลจากพระราชวงัไวท์ฮอลล์ พระราชวังเวสต์มินสเตอร์ สร้างในปี ค.ศ. 1016 
มีห้องทัง้หมดด้วยกันประมาณ 1,100 หอ้ง, 100 บนัได และ ระเบียงยาวรวมทั้งหมดประมาณ 4.8 กิโลเมตร ตวัสิ่งก่อสร้างส่วนใหญ่สร้างในคริสตศ์ตวรรษที่ 
19 แต่ก็ยังมสี่วนก่อสร้างเดิมเหลืออยู่บ้างเล็กน้อยรวมทั้งท้องพระโรงที่ในปัจจุบันใช้ในงานสำคัญๆ เช่น การตั้งศพของบุคคลสำคัญก่อนที่จะนำไปฝัง และ
หออญัมณี (Jewel Tower) การบรหิารพระราชวังแต่เดิมเป็นหน้าที่ของผู้แทนพระองค์ Lord Great Chamberlain แต่ในปี ค.ศ. 1965 เปลี่ยนมอืไปเป็น
ของรฐัสภานอกจากหอ้งพิธีบางหอ้งที่ยังคงอยู่ภายใต้การบริหารของผูแ้ทนพระองค์ หลงัจากเกิดเพลิงใหม้ในปี ค.ศ. 1834 ตึกรัฐสภาปัจจุบันก็ได้รับการ
สร้างใหม่โดยใช้เวลาสร้าง 30 ปี โดยมีเซอร์ ชาร์ลส์ บารร์ีย์ (Charles Barry) และผู้ช่วยออกัสตัส พิวจินเป็นสถาปนิก การออกแบบรวมท้องพระโรงเวสต์
มินสเตอร์และชาเปลเซนต์สตีเฟน (St Stephen's Chapel) ไดร้บัการขึน้ทะเบยีนใหเ้ปน็มรดกโลกโดยองคก์ารสหประชาชาต ิหรอื ยเูนสโก เมือ่ป ีค.ศ. 1987 
และยังเป็นที่ตัง้ของหอนาฬิกาที่รู้จกักันดีในนาม หอนาฬกิาบิก๊เบน (Big Ben / Elizabeth Tower) อันเป็นสญัลักษณ์ของประเทศองักฤษ ที่มีความสูง 320 
ฟุต ตีบอกเวลาทุกหนึง่ชั่วโมง เป็นนาฬิกาที่มีหน้าปัดใหญ่ที่สดุในโลก 

นำท่านถ่ายรูปเป็นที่ระลึก กับ พระราชวังบคักิง้แฮม (Buckingham Palace) เดิมชื่อ คฤหาสน์บักกิ้งแฮม 
(Buckingham House) เป็นพระราชวังที่เป็นที่ประทับเป็นทางการของราชวงศ์อังกฤษ เป็นสถานที่ ที่ใช้
สำหรับการเลี้ยงรับรองของรัฐและยังเป็นสิ่งดึงดูดนักท่องเที่ยวสำคัญที่หนึ่งของเมืองลอนดอน เป็นที่รวม
พลังใจทั้งในการฉลองและในยามคับขันของชาวอังกฤษ สิ่งก่อสร้างเดิมเป็นคฤหาสน์ที่สร้างสำหรับจอห์น 
เชฟฟิลด์ ยุคแห่งบักกิ้งแฮมในปี ค.ศ. 1703 ต่อมาในปี ค.ศ. 1761 สมเด็จพระเจ้าจอร์จที่ 3 ทรงซื้อเพื่อใช้
เป็นพระราชฐานส่วนพระองค์ ที่รู้จักกันในชื่อ “วังพระราชินี” (The Queen's House) ระยะ 75 ปีต่อมา
เป็นเวลาที่มีการขยายต่อเติมพระราชวังโดยสถาปนิกจอห์น แนช (John Nash) และ เอ็ดเวิร์ด บลอร์ 
(Edward Blore) เป็นสามปีกรอบลานกลาง พระราชวังบักกิ้งแฮมกลายมาเป็นพระราชฐานที่ประทับอย่าง
เป็นทางการของราชวงศ์อังกฤษเมื่อสมเด็จพระราชินีนาถวิกตอเรยีขึ้นครองราชย์เมื่อปี ค.ศ. 1837 การต่อ
เติมครั้งใหญ่ครั้งสุดท้าย ได้เริ่มดำเนินขึ้นช่วงปลายคริสต์ศตวรรษที่ 19 และ ต้นคริสต์ศตวรรษที่ 20 ซึ่ง

รวมทั้งด้านหน้าที่เห็นอยู่ในปัจจุบัน  



 
 

เทีย่ง        บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารจนี พเิศษเมนูเปด็ย่างเลศิรส 
นำท่านเดินทางสู่ ปราสาทวินดเ์ซอร ์(Windsor Castle) (ใช้เวลาในการเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง) เป็นพระราชฐานในนครวินเซอร์ซึ่งได้
ชื่อว่าเป็นบ้านของครอบครัวกษัตริย์และพระราชินีแห่งอังกฤษมานานกว่า 1,000 ปี โดยพระราชวังเก่าแก่ขนาด 5 ไร่แห่งนี้ ปัจจุบันยงัถูก
ใช้เป็นท่ีพำนักของสมเด็จพระราชินีอลิซาเบธที่ 2 ซึ่งมักจะใช้เวลาส่วนใหญ่ในช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์อยู่เสมอ ทั้งนี้ผู้มาเยือนควรเผื่อเวลา
ในการเข้าชมอย่างน้อยประมาณ 2-3 ชั่วโมง เพราะที่นี่ล้วนเต็มไปด้วยสิ่งที่น่าตื่นตาตื่นใจ ทั้ง State Apartments ที่ถูกตกแต่งอย่าง
สวยงามด้วยผลงานศิลปะอันทรงคุณค่า ซึ่งเป็นของสะสมของเหล่าราชวงศ์ รวมถึงความงดงามของสถาปัตยกรรมแบบกอธิคในโบสถ์ 
St. George ซึ่งเป็นที่ฝังพระศพของกษัตริย์แห่งประเทศอังกฤษหลายพระองค์ และประหลาดใจไปกับ Queen Mary’s Dolls House 
บ้านตุ๊กตาแสนสวยและมีชื่อเสียงที่สุดโลกที่สร้างขึ้นในปี ค.ศ. 1920 โดยช่างฝีมือชั้นนำในสมัยนั้น เป็นต้น ** ค่าบัตรเข้าชมสำหรับเด็ก 
ท่านละ ประมาณ 15 ปอนด ์หรือ คำนวณเป็นเงินไทย ท่านละ ประมาณ 675 บาท / ผู้ใหญ่ ท่านละ ประมาณ 25 ปอนด์ หรือ คำนวณเป็น
เงินไทย ท่านละ ประมาณ 1,125 บาท ขึ้นอยู่กับประเภทของบัตร และ จำเป็นต้องจองก่อนล่วงหน้า เพราะอาจจำกัดจำนวนผู้เข้าชมในแต่
ละวันได้ ** 

ค่ำ           อิสระอาหารค่ำ ตามอัธยาศัยเพื่อสะดวกต่อการช้อปปิ้ง 
นำท่านเดินทางสู่ สนามบินลอนดอนฮีทโธรว์ ประเทศอังกฤษ (ใช้เวลาในการเดินทางประมาณ 30 นาที) 

 21.35 นำท่านเดินทางสู่ สนามบินสวุรรณภมูิ ประเทศไทย โดยสายการบิน EVA AIRWAYS เที่ยวบินที ่BR 068  
              (บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง) ใช้เวลาเดินทางประมาณ 13 ชั่วโมง 30 นาที 
 
Day7 สนามบินสุวรรณภูมิ             
 
15.05 เดินทางถึง สนามบนิสุวรรณภมู ิประเทศไทย โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

  
 
 

อตัราคา่บรกิาร 

วนัเดนิทาง 
ราคาทัวร/์ทา่น 

พกัหอ้งละ 2-3 ทา่น 

ราคาทัวรเ์ดก็ 
ไมม่เีตยีง/ทา่น 

(อายุไมเ่กิน 12 ป)ี 

ราคาทัวรไ์มร่วม 
ตั๋วเครือ่งบนิ 

ราคา 
หอ้งพกัเดีย่ว 

15 – 21 กันยายน 2565 59,990 56,990 36,990 9,900 
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 

 
อัตราค่าบริการสำหรับเด็กอายุไม่เกนิ 2 ปี ณ วันเดินทางกลับ (Infant) ท่านละ 20,000 บาท 

อัตรานี้ ไม่รวมค่าทิปคนขับรถ มัคคุเทศก์ท้องถิ่น และ หัวหน้าทัวร์ ท่านละ 2,500 บาท 
ราคาทัวร์ข้างต้นไม่รวมค่าวีซ่าประเทศอังกฤษ (ยื่นแบบปกติ) ราคาประมาณ 5,000 บาท (ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามค่าเงินในแต่ละวัน) 

การยื่นวีซ่าแบบปกติของประเทศอังกฤษใชเวลาในการพจิารณาประมาณ 30-60 วันทำการ 
ราคาทัวร์ข้างต้นไม่รวมค่าวีซ่าประเทศอังกฤษ (ยื่นวีซ่าแบบด่วน) ใช้เวลาในการพจิารณา 5-10 วันทำการ ราคาประมาณ 11,xxx บาท  

(ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามค่าเงินในแต่ละวัน) 
 โดยเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ อำนวยความสะดวกในการยื่น และให้คำแนะนำแก่ท่าน 

 
สำคัญโปรดอ่าน 

1. กรุณาทำการจองล่วงหน้าก่อนเดินทางอย่างน้อย 30 วัน พร้อมชำระเงินมัดจำ ท่านละ 20,000 บาท/ท่าน และค่าวีซ่า และชำระส่วนที่เหลือ 30 วัน ก่อนการ
เดินทาง กรณีวันเดินทางน้อยกว่า 21 วัน ต้องชำระค่าทัวร์เต็มจำนวน 100% เท่านั้น 

2. อัตราค่าบริการนี้ จำเป็นต้องมีผู้เดินทาง จำนวน 10 ท่าน ขึ้นไป ในแต่ละคณะ กรณีที่มีผู้เดินทางไม่ถึงตามจำนวนที่กำหนด ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการ
เลื่อนการเดินทาง หรือเปลี่ยนแปลงอัตราค่าบริการ (ปรับราคาเพิ่มขึ้น เพื่อให้คณะได้ออกเดินทาง ตามความต้องการ) 

3. ท่านที่ต้องออกบัตรโดยสารภายในประเทศ (ตั๋วเครื่องบิน, รถทัวร์, รถไฟ) กรุณาสอบถามที่เจ้าหน้าที่ทุกครั้งก่อนทำการออกบัตรโดยสาร เนื่องจากสายการ
บินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟล์ท หรือ เวลาบิน โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า และการแนะนำจากเจ้าหน้าที่เป็นเพียงการแนะนำเท่านั้น 

4. นักท่องเที่ยวที่ต้องการเดินทางโปรแกรมข้างต้นควรทำการจอง และ ส่งเอกสารเพื่อขอวีซ่าหมู่คณะก่อนเดินทางอย่างน้อย 45 วัน วันหยุดนักขัตฤกษ์ 60 วัน 
หากระยะเวลาน้อยกว่าที่ระบุไว้ข้างต้น ขอสงวนสิทธิ์ในการขอวีซ่าประเภทอื่นซึ่งอาจมีค่าใช้จ่ายเพิ่ม หรือมีผลต่อการพิจารณาวีซ่าของท่าน 

 



 



 



 



 



  



 

หากสนจองกรุณาติดต่อ 

➢ สอบถามผ่าน Line กด -> https://lin.ee/5nDHUO6 
➢ จองทัวร์ผ่าน FB inbox ก็ได้เช่นกัน -> http://m.me/unithaitrip 
➢ หรือโทร 02-234-5936 
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