
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รหัสโปรแกรม : 26666 (กรุณาแจ้งรหัสโปรแกรมทุกครั้งที่สอบถาม) 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

วนัที ่ โปรแกรมทวัร์ 
อาหาร 

โรงแรม 
เชา้ เทีย่ง เย็น 

1 
สนามบนิสุวรรณภูม ิ– สนามบนิลอนดอนฮีทโธรว์ – เมือง
ลอนดอน 

   
Moxy London 
Heathrow Airport หรือ
เทียบเทา่  

2 
เมืองลอนดอน – ไบเซสเตอร์วลิเลจ – เมืองออกซ์ฟอร์ด – 
มหาวทิยาลยัออกซ์ฟอร์ด – มหาวหิารไครสต์เชริ์ช    

Hotel Ramada Oxford 
หรือเทียบเทา่  

3 
หมูบ่า้นไบบลูรี ่–  เมืองบาธ – มหาวหิารบาธ – โรงอาบน ้า
โรมนัโบราณ – เมืองซาลสิบวัรี ่– อนุสาวรีย์เสาหนิสโตนเฮน้จ์    

Holiday Inn Express 
London Park Royal 
หรือเทียบเทา่  

4 
เมืองลอนดอน – อสิระทอ่งเทีย่ว หรือ พกัผอ่น ทีเ่มือง
ลอนดอน ตามอธัยาศยัแบบเต็มวนั    

Holiday Inn Express 
London Park Royal 
หรือเทียบเทา่  

5 
จตัุรสัทราฟลักา้ร์ – จตัุรสัรฐัสภา – พระราชวงัเวสท์มนิเตอร์ – 
พระราชวงับคักิง้แฮม – ปราสาทวนิด์เซอร์ – สนามบนิฮีท
โธรว์ 

    

6 สนามบนิสุวรรณภูม ิ     

    



 
 

BKK       LHR LHR       BKK 

  
BR067 13.05 19.20 BR068 21.20 15.45 

      

 

วนัเดนิทาง 
ราคาทวัร์/ทา่น 
พกัหอ้งละ 2-3 

ทา่น 

ราคาทวัร์เด็ก/
ทา่น 

(อายุไมเ่กนิ 12 
ปี) 

ราคาทวัร์ไม่
รวม 

ต ั๋วเครือ่งบนิ 

ราคา 
หอ้งพกั
เดีย่ว 

23 – 28 เมษายน 
2566 

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

29 เม.ย. – 04 พ.ค. 
2566 

71,990 68,990 51,990 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 

01 – 06 มถิุนายน 
2566 

71,990 68,990 51,990 10,000 

อตัราคา่บรกิารส าหรบั เด็กอายุไมเ่กนิ 2 ปี ณ วนัเดนิทางกลบั (Infant) ทา่นละ 20,000 บาท 

 

อตัราน้ี ยงัไมร่วมคา่ทปิคนขบัรถ มคัคเุทศก์ทอ้งถิน่ และ หวัหน้าทวัร์ ทา่นละ 2,500 บาท 
ราคาทวัรข์า้งตน้ไมร่วมคา่วซีา่ประเทศองักฤษ (ยืน่แบบปกต)ิ ราคาประมาณ 5,000 บาท  

(ราคาอาจมกีารเปลีย่นแปลงตามคา่เงนิในแต่ละวนั) 
การยืน่วซี่าแบบปกตขิองประเทศองักฤษใชเวลาในการพจิารณาประมาณ 30-60 วนัท าการ 

ราคาทวัรข์า้งตน้ไม่รวมค่าวซี่าประเทศองักฤษ (ยื่นวซี่าแบบด่วน) ใชเ้วลาในการพจิารณา 5-10 วนัท าการ ราคาประมาณ 11,xxx บาท  
(ราคาอาจมกีารเปลีย่นแปลงตามคา่เงนิในแต่ละวนั) 

 โดยเจา้หน้าทีข่องบรษิทัฯ อ านวยความสะดวกในการยืน่ และใหค้ าแนะน าแกท่า่น 
ส าคญัโปรดอ่าน 

1. กรุณาท าการจองล่วงหน้าก่อนเดนิทางอย่างน้อย 30 วนั พรอ้มช าระเงนิมดัจ า ท่านละ 20,000 บาท/ท่าน และค่าวซี่า และช าระสว่นที่
เหลอื 30 วนั ก่อนการเดนิทาง กรณีวนัเดนิทางน้อยกว่า 21 วนั ตอ้งช าระค่าทวัรเ์ตม็จ านวน 100% เท่านัน้ 

2. อตัราค่าบรกิารนี้ จ าเป็นต้องมผีูเ้ดนิทาง จ านวน 10 ท่าน ขึน้ไป ในแต่ละคณะ กรณีที่มผีู้เดนิทางไม่ถึงตามจ านวนที่ก าหนด ทาง
บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเลื่อนการเดนิทาง หรอืเปลีย่นแปลงอตัราค่าบรกิาร (ปรบัราคาเพิม่ขึน้ เพื่อใหค้ณะไดอ้อกเดนิทาง ตาม
ความตอ้งการ) 

3. ท่านทีต่้องออกบตัรโดยสารภายในประเทศ (ตัว๋เครื่องบนิ , รถทวัร,์ รถไฟ) กรุณาสอบถามทีเ่จา้หน้าทีทุ่กครัง้ก่อนท าการออกบตัร
โดยสาร เนื่องจากสายการบนิอาจมกีารปรบัเปลีย่นไฟลท์ หรอื เวลาบนิ โดยไม่แจง้ใหท้ราบล่วงหน้า และการแนะน าจากเจา้หน้าที่
เป็นเพยีงการแนะน าเท่านัน้ 

4. นักท่องเทีย่วทีต่้องการเดนิทางโปรแกรมขา้งต้นควรท าการจอง และ ส่งเอกสารเพื่อขอวซี่าหมู่คณะก่อนเดนิทางอย่างน้อย 45 วนั 
วนัหยุดนกัขตัฤกษ์ 60 วนั หากระยะเวลาน้อยกว่าทีร่ะบุไวข้า้งตน้ ขอสงวนสทิธิใ์นการขอวซ่ีาประเภทอื่นซึง่อาจมค่ีาใชจ้่ายเพิม่ หรอื
มผีลต่อการพจิารณาวซี่าของท่าน 

โปรแกรมเดนิทาง 6 วนั 4 คนื : โดยสายการบนิ EVA AIR 

(BR) 

      เทีย่วบนิที ่  เวลาออก             เวลาถงึ       เทีย่วบนิที ่  เวลาออก             เวลาถงึ 

อตัราคา่บรกิาร 



 

Day1 สนามบนิสุวรรณภูม ิ– สนามบนิฮีทโธรว์ 
 

 

10.00 นดัหมายพร้อมกนัที่ สนามบินสุวรรณภูมิ ประเทศไทย โปรดสงัเกตุป้าย เลทส์โกกรุ๊ป พบ
เจา้หน้าทีค่อยใหก้ารตอ้นรบัพรอ้มอ านวยความสะดวกเช็คอนิใหแ้กท่า่น 

12.50 ออกเดินทางสู ่สนามบนิลอนดอนฮีทโธรว์ ประเทศองักฤษ โดยสายการบนิ EVA AIRWAYS 
เทีย่วบนิที ่BR 067 (บรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่ง) ใชเ้วลาในการเดนิทาง ประมาณ 13 
ชั่วโมง 15 นาท ี

19.25 เดินทางถึง สนามบนิลอนดอนฮีทโธรว์ ประเทศองักฤษ ผ่านการตรวจคนเข้าเมืองรบัสมัภาระ
ผา่นจุดคดักรองตามระเบยีบของสนามบนิ 
น าท่านเดินทางสู่ เมืองลอนดอน (London) (ใช้เวลาในการเดินทางประมาณ 30 นาที) เมือง
หลวงของประเทศองักฤษ ที่เป็นศูนย์กลางส าคญัทางธุรกิจ การเมือง วฒันธรรม และ
ประวตัศิาสตร์ของโลก เป็นผูน้ าดา้นการเงนิ การเมอืง การสือ่สาร การบนัเทงิ แฟชั่น ศลิปะ และ
เป็นทีย่อมรบัวา่มีอทิธพิลไปท ั่วโลก และยงัเป็นเมืองทอ่งเทีย่วทีใ่หญแ่ละส าคญัของยุโรปอีกดว้ย 
น าทา่นเดนิทางเขา้สูท่ีพ่กั 

ทีพ่กั          Moxy London Heathrow Airport ระดบั 4 ดาว หรือระดบัเทยีบเทา่ 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Day2 เมืองลอนดอน – ไบเซสเตอร์วลิเลจ – เมืองออกซ์ฟอร์ด – มหาวทิยาลยัออกซ์ฟอร์ด – มหาวทิยาลยั

ไครสต์เชร์ิช  
            มหาวหิารไครสต์เชร์ิช 
 

 

เช้า บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
 น าทา่นเดนิทางสู ่เมืองไบเซสเตอร์ (Bicester) (ใชเ้วลาในการเดนิทางประมาณ 1.30 ช ั่วโมง)  

น าทา่นช้อปป้ิงที ่ไบเซสเตอร์วลิเลจ (Bicester Villlage) แหล่งช้อปป้ิงกลางแจง้ใจกลางชนบทของ 
Oxfordshire Village มีสินค้าลดราคาพิเศษตลอดท ัง้ปี มีรา้นบูติกมากกว่า 160 แห่งของแบรนด์
แฟชั่นและไลฟ์สไตล์ทีห่รูหรา 

เทีย่ง   อสิระอาหารกลางวนั ตามอธัยาศยัเพือ่สะดวกตอ่การชอ้ปป้ิง 
 

น าทา่นเดนิทางสู ่เมืองออกซ์ฟอร์ด (Oxford) (ใชเ้วลาในการเดนิทางประมาณ 
30 นาที) เป็นเมืองทีเ่ป็นทีรู่จ้กักนัในนามเมืองแหง่มหาวิทยาลยั ของประเทศ
องักฤษ ซึ่งชื่อเมืองต ั้งตาม มหาวิทยาลยัระดบัโลกที่รู ้จกักนัในนามของ
มหาวทิยาลยัออกซ์ฟอร์ด (Oxford University)  
น าทา่นถา่ยรูปเป็นทีร่ะลกึ กบั มหาวทิยาลยัออกซ์ฟอร์ด (Oxford University) 
เป็นมหาวิทยาลยัเก่าแก่ที่ใช้ภาษาองักฤษเป็นภาษาแม่ในการเรียนการสอน 
โดยเปิดสอนมานานนบั 900 ปี โดยไมม่หีลกัฐานประวตักิารกอ่ต ัง้มหาวทิยาลยั
ที่แน่นอน และประวตัิศาสตร์ที่ยาวนานนบัเป็นเวลามากกว่า 9 ศตวรรษของ

สถาบนัแหง่น้ี ชื่อเสียงทางด้านการศกึษา , งานวจิยั , การคน้พบสิง่ใหม่ๆ  และการประสบความส าเร็จ
ของศิษย์เก่าที่สรา้งชื่อเสียงที่มีมาตลอด ท าให้ผู้คนท ัง้โลกต่างยกย่องให้เป็นมหาวิทยาลยัที่ใครก็ต่าง
ใฝ่ฝนัอยากทีจ่ะมาเรียนทีม่หาวทิยาลยัแหง่น้ี 
น าทา่นถ่ายรูปเป็นทีร่ะลกึ กบั มหาวทิยาลยัไครสต์เชิร์ช (Christ Church University) หรือ ไครสต์
เชิร์ชคอลเลจ (Christ Church College) เป็นมหาวิทยาลยัที่ใหญ่และงามสง่าที่สุดของเมืองอ็อกซ์
ฟอร์ด มีชื่อเรียกกนังา่ยๆวา่ เดอะเฮา้ส์ (The House) กอ่ต ัง้ในปี 1525 ในชื่อ คาร์ดนิลั คอลเลจ โดย
พระคาร์นลัวูลซีย์ คนเดียวกบัผู้ที่สรา้งแฮมป์ตนัคอร์ดในเมืองลอนดอน ก่อนที่พระเจ้าเฮนรีที่ 8 จะ
เปลีย่นชืน่มาเป็นไครสต์เชร์ิช แต ่
ตราวิทยาลยัก็ยงัคงเป็นหมวกทรงแหลม ของพระราชาคณะวูลซีย์ วิทยาลยัแห่งน้ีอยู่ในเครือของ
มหาวทิยาลยัแหง่ออ๊กซ์ฟอร์ด บรเิวณเดียวกนั  
น าทา่นถา่ยรูปเป็นทีร่ะลกึ กบั มหาวหิารไครสต์เชร์ิช (Christ Church Cathedral) เป็นอาคารทีส่รา้ง
ด้วยหนิสีทองและเป็นสถาปตัยกรรมทีส่วยงามน่าประทบัใจทีสุ่ดของประเทศองักฤษ สรา้งขึ้นในสมยั
พระเจา้เฮนรีท่ี ่8 เป็นมหาวหิารทีม่ยีอดแหลมสงู 43 เมตร 

ค ่า        รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคารอาหารจีน 
ทีพ่กั      Hotel Ramada Oxford ระดบั 4 ดาว หรือระดบัเทยีบเทา่ 



 

  

Day3 หมู่บ้านไบบลูรี่ – เมืองบาธ – มหาวิหารบาธ – โรงอาบน ้าโรมนัโบราณ – เมืองซาลิสบวัรี่ – 
อนุสาวรีย์เสาหนิสโตนเฮน้จ์ 

 

 
เชา้   บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

น าทา่นเดนิทางสู ่หมูบ่า้นไบบลูรี ่(Bibury Village) (ใชเ้วลา
เดนิทางประมาณ 30 นาท)ี เป็นหมูบ่า้นเล็กๆต ัง้อยูใ่นแควน้
กลอสเตอร์เชอร์ เขตคอทส์โวลส์ จดัวา่เป็น หมูบ่า้นทีส่วยทีส่ดุ 
ในประเทศองักฤษ (The Most Beautiful Village in 
England) เป็นหมูบ่า้นน่ารกั มลีกัษณะบา้นทีเ่ป็นกระทอ่ม
เกา่แก ่เรยีกวา่เป็นแบบฉบบับา้นของประเทศองักฤษโดยแท ้
สรา้งขึน้เมือ่ศตวรรษที ่17-18 และยงัคงรกัษาสภาพใหค้งอยู่
จากอดตีไวไ้ดเ้ป็นอยา่งดี มแีมน่ ้าสายเล็กๆชือ่วา่ แมน่ ้าโคน 
(Coln River) ซึง่มนี ้าใสไหลผา่นหมูบ่า้น โดยบา้นแตล่ะหลงัจะ
ตกแตง่หน้าบา้นดว้ยสวนดอกไมแ้บบองักฤษตามฤดูกาล แตท่ีม่ชืีอ่เสยีงและสวยงามมากทีส่ดุคอื ดอก
กุหลาบองักฤษ อนัเป็นทีม่าของ กุหลาบองักฤษ 

 
   น าทา่นเดนิทางสู ่เมอืงบาธ (Bath) (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1.30 ช ั่วโมง) 

เทีย่ง        รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารทอ้งถิน่ พเิศษเมนู Fish & Chip 
น าทา่นถา่ยรูปเป็นทีร่ะลกึ กบั มหาวหิารบาธ (Bath Abbey) และ บรเิวณดา้นหน้าของ โรงอาบน ้า
โรมนัโบราณ (Roman Baths) ถือเป็นโรงอาบน ้าโรมนัขนาดใหญ่ในสมยัโบราณที่ได้รบัการ
อนุรกัษ์และดูแลเป็นอย่างดี ซึ่งโรงอาบน ้าของที่น่ีอยู่ต ่ากว่าระดบัพ้ืนถนนในปจัจุบนั ภายในแบง่
ออกเป็นโซนหลกัๆ 4 โซนดว้ยกนั ต ัง้แตโ่ซน Sacred Spring, Roman Temple, Roman Bath 
House และ Museum ซึง่แหลง่น ้าแรแ่หง่น้ีถูกคน้พบต ัง้แตส่มยัชาวโรมนับกุเขา้มายดึเกาะองักฤษ 
เป็น 1 ใน 7 สิง่มหศัจรรย์ทางธรรมชาตขิองทางตะวนัตกอีกดว้ย ** ยงัไมร่วมคา่บตัรเขา้ชมส าหรบั
เด็ก ทา่นละ ประมาณ 20 ปอนด์ หรือ ค านวณเป็นเงนิไทย ทา่นละ ประมาณ 900 บาท / ผูใ้หญ ่ทา่น
ละ ประมาณ 27.5 ปอนด์ หรือ ค านวณเป็นเงินไทย ท่านละ ประมาณ 1237.50 บาท ขึ้นอยู่กบั
ประเภทของบตัร และ จ าเป็นตอ้งจองกอ่นลว่งหน้า เพราะอาจจ ากดัจ านวนผูเ้ขา้ชมในแตล่ะวนัได ้** 
น าทา่นเดนิทางสู ่เมืองซาลสิบวัรี ่(Salisbury) (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1 ช ั่วโมง) ประเทศองักฤษ 
เป็นทีต่ ัง้ของอนุสาวรีย์อนัลกึลบั เสาหนิสโตนเฮน้จ์  
น าท่านเข้าชม ในร ั้วอาณาเขตที่ต ัง้ของ อนุสาวรีย์เสาหินสโตนเฮ้นจ์ (Stonehenge) มีอายุกว่า 
5,000 ปี เป็นกลุม่แทง่หนิขนาดใหญต่ ัง้อยูก่ลางทุง่ราบกวา้งใหญ ่ในบรเิวณตอนใตข้องเกาะองักฤษ 
ซึง่ไมม่ีใครทราบวตัถุประสงค์ในการสรา้งอยา่งชดัเจน ตวัอนุสรณ์สถานประกอบดว้ยแทง่หนิขนาด
ยกัษ์ 112 ก้อน ต ัง้เรียงกนัเป็นวงกลมซ้อนกนั 3 วง แทง่หนิบางอนัต ัง้ขึ้น บางอนัวางนอนลง และ



บางอนัก็ถูกวางซ้อนอยูข่า้งบน นกัโบราณคดีเชื่อวา่กลุม่กองหนิน้ีถูกสรา้งขึน้จากทีไ่หนสกัแหง่เมือ่
ประมาณ 3000 - 2000 ปีก่อนคริสตกาล กล่าวคือ การหาอายุจากคาร์บอนกมัมนัตรงัสีเมือ่ พ.ศ. 
2551 เผยใหเ้ห็นวา่หนิกอ้นแรกถูกวางต ัง้เมือ่ประมาณ 2400 - 2200 ปีก่อนคริสตกาล ในขณะที่
ทฤษฎีอื่นๆ ระบุว่ากลุ่มหินที่ถูกวางต ั้งมาต ั้งแต่ก่อนหน้านั้นถึง 3000 ปีก่อนคริสตกาล
นกัวทิยาศาสตร์และนกัประวตัศิาสตร์ตา่งสงสยัวา่ คนในสมยักอ่นสามารถยกแทง่หนิทีม่นี ้าหนกักวา่ 
30 ตนั ขึ้นไปวางเรียงกนัไดอ้ยา่งไร ท ัง้ๆทีป่ราศจากเครือ่งทุน่แรงอยา่งทีเ่ราใช้อยูใ่นปจัจุบนั และ
บรเิวณทีร่าบดงักลา่วไมม่ีกอ้นหนิขนาดมหมึาน้ี ดงันั้นจงึสนันิษฐานวา่ผูส้รา้งตอ้งท าการชกัลากแทง่
หินยกัษ์ท ัง้หมดมาจากที่อื่น ซึ่งคาดว่าน่าจะมาจาก "ทุ่งมาร์ลโบโร" ที่อยู่ไกลออกไปประมาณ 40 
กิโลเมตร ได้รบัการขึ้นทะเบียนให้เป็นมรดกโลกโดยองค์การสหประชาชาติ หรือ ยูเนสโก เมื่อปี 
ค.ศ. 1986 

   น าทา่นเดนิทางสู ่เมืองลอนดอน (London) (ใชเ้วลาในการเดนิทางประมาณ 30 นาท)ี 
ค ่า           รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคารอาหารจีน  
ทีพ่กั        Holiday Inn Express London Park Royal ระดบั 3 ดาว หรือระดบัเทยีบเทา่ 
  
 
 
 

 
 

Day4 เมืองลอนดอน – อสิระทอ่งเทีย่ว หรือ พกัผอ่น ทีเ่มืองลอนดอน ตามอธัยาศยั แบบเต็มวนั 

 
เช้า  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

อสิระทอ่งเทีย่ว หรือ พกัผอ่น ทีเ่มืองลอนดอน ตามอธัยาศยั แบบเต็มวนั (ไมม่ีบรกิารรถโคช้) 
หวัหน้าทวัร์แนะน าวิธีการเดินทางเบื้องต้น ท ัง้น้ีท่านควรเตรียมความพร้อม วางแผนการเดินทาง
ลว่งหน้ากอ่นถงึวนัเดนิทาง เพือ่ประโยชน์สงูสดุของทา่น 
แนะน าสถานทีท่อ่งเทีย่ว 
- ทดลองใช้ระบบขนส่งสาธารณะของชาวเมืองลอนดอน โดยรถไฟใต้ดิน หรือทูป (Tube) เที่ยวชม
เมือง และวถิีชีวติของชาวลอนดอนเนอร์ (Londoner) ** คา่บตัรโดยสาร เริม่ตน้ ประมาณ 15 ปอนด์ 
หรือ ค านวณเป็นเงนิไทย ประมาณ 675 บาท (ชนิด One Day Pass) ขึน้อยูก่บัประเภทของบตัร ** 
- ทดลองนั่งรถเมล์ 2 ช ั้น หรือลอนดอนแท็กซี่ เพื่อเที่ยวชมเมืองและวิถีชีวิตของชาวลอนดอนเนอร์ 
(Londoner) ** คา่บตัรโดยสาร เริม่ตน้ ประมาณ 15 ปอนด์ หรือ ค านวณเป็นเงนิไทย ประมาณ 675 
บาท ขึน้อยูก่บัประเภทของแพ็คเกจ ** 
 
 
 



 
 

- ขึ้นชมความสวยงามของเมืองลอนดอน บน ชิงช้าสวรรค์
ลอนดอน อาย (London Eye) หรือทีรู่จ้กัในชื่อของ มลิเลเนียม 
วีล (Millennium Wheel) เป็นชิงช้าสวรรค์ที่สูงที่สุดในทวีป
ยุโรป มีความสูง 135 เมตร และกลายมาเป็นสถานทีท่อ่งเทีย่วที่
ไดร้บัความนิยมอยา่งมาก มีผูม้าเยือนมากกวา่ 3 ลา้นคนตอ่ปี ** 
คา่บตัรเข้าชม ทา่นละ ประมาณ 32.5 ปอนด์ หรือ ค านวณเป็น
เงินไทย ท่านละ ประมาณ 1462.5 บาท ขึ้นอยู่กบัประเภทของ
บตัร และ จ าเป็นตอ้งจองกอ่นลว่งหน้า เพราะอาจจ ากดัจ านวนผู้
เขา้ชมในแตล่ะวนัได ้** 

** อสิระอาหารกลางวนั และ อาหารค า่ เพือ่สะดวกแกก่าร
เดนิทางทอ่งเทีย่ว ** 

ทีพ่กั        Holiday Inn Express London Park Royal ระดบั 3 ดาว หรือระดบัเทยีบเทา่ 
 

 
 

 
- หอคอยแหง่กรงุลอนดอน (Tower of London) ปราสาทราชวงั คกุ สถานทีเ่ก็บสมบตั ิ

สถานที่ส ารวจทางประวตัิศาสตร์ ท ัง้หมดรวมอยู่ในสถานที่เดียวกนัซึ่งก็คือหอคอย
แหง่กรุงลอนดอนน่ีเอง ภายในมีอาคารส าคญัๆ มากมายทีล่ว้นแตม่ีประวตัศิาสตร์
ทีค่อ่นข้างโหดเหี้ยม จึงไมแ่ปลกเทา่ไรทีส่ถานทีแ่หง่น้ีจะไดร้บัการกล่าวขานวา่ 
“ผีดุ” ทีสุ่ดแหง่หน่ึงโดยเฉพาะ White Tower หรือหอคอยสีขาว ทีส่รา้งขึน้ในปี 

1078 ในรชัสมยัของวลิเลีย่มผูพ้ิชิต นอกจากน้ีไมค่วรพลาดทีจ่ะเขา้ชมพพิธิภณัฑ์ที่
เก็บรกัษาของมีค่าของราชวงศ์เอาไว้ ไม่ว่าจะเป็นมงกุฎเพชร ชุดอศัวินสมยัโบราณ 
รวมถึงการเขา้รว่มทรปิกบั Yeoman Warders อดีตทหารรกัษาพระองค์ ทีผ่นัตวัมา

เป็นไกด์น าเที่ยว ** ค่าบตัรเข้าชม ท่านละ ประมาณ 32.9 ปอนด์ หรือ ค านวณเป็นเงนิไทย 
ท่านละ ประมาณ 1480.5 บาท ขึน้อยู่กบัประเภทของบตัร และ จ าเป็นต้องจองก่อนล่วงหน้า 
เพราะอาจจ ากดัจ านวนผูเ้ขา้ชมในแตล่ะวนัได ้** 

- โรงถา่ยภาพยนตร์ แฮร์รี ่พอตเตอร์ (Warner Bros Studio Tour London : 
The Making of Harry Potter) แหง่คา่ย Warner Bros ต ัง้อยูท่างตอนเหนือของ
เมืองลอนดอน ในสถานที่ที่มีชื่อว่า Leavesden Aerodrome ซึ่งแต่เดิมเคยเป็น

โรงงานผลติเครือ่งบนิทีม่ชืี่อเสียงหลายรุน่ เช่น Mosquito , Halifax Bombers 
ในสมยัสงความโลกคร ัง้ที่สอง ก่อนที่ Warner Bros จะซื้อที่น่ีและต ั้งโรงถ่าย
ภาพยนตร์แฮร์รี ่พอตเตอร์มานานกวา่สบิปี และสุดทา้ยทีน่ี่ก็กลายมาเป็นสถานที่



ทอ่งเทีย่วซึง่สาวกเหลา่พอ่มดแมม่ดน้อยไมค่วรพลาด ดว้ย Warner Bros ยงัคงเก็บรกัษาหลายๆ ฉาก
ทีโ่ดดเดน่จากภาพยนตร์ รวมถงึของประกอบฉาก กระท ั่ง 
 
เสื้อผา้และเครือ่งแตง่กาย เพือ่ใหแ้ฟนๆ แฮร์รี ่พอตเตอร์ไดเ้ขา้มาสมัผสักบัความมหศัจรรย์ และเก็บ
ภาพความประทบัใจลงในบนัทกึความทรงจ าไปตลอดกาล  
** คา่บตัรเขา้ชม ทา่นละ ประมาณ 49.95 ปอนด์ หรือ ค านวณเป็นเงนิไทย ทา่นละ ประมาณ 2,247.75 บาท ขึน้อยูก่บั
ประเภทของบตัร และ จ าเป็นตอ้งจองกอ่นลว่งหน้า เพราะอาจจ ากดัจ านวนผูเ้ขา้ชมในแตล่ะวนัได ้** 

- ช้อปป้ิงหา้งสรรพสนิคา้ช ัน้น าที ่ถนนออกซ์ฟอร์ด (Oxford Street) ทีม่หีา้งสรรพสนิคา้ใหญม่ากมาย
อย่าง Mark & Spencer, Primark, Selfridges, Next, Zara ฯลฯ หรือ ย่านไนซ์บริดจ์ (Knights 
Bridge) ซึง่เป็นทีต่ ัง้ของ หา้งสรรพสนิคา้ชือ่ดงัอยา่ง  
ห้างฮาร์วีย์ นิโคล (Harvey Nicole) และ ห้างแฮร์รอดส์ (Harrods) ที่ท่านสามารถเลือกซื้อสินค้า
แฟชั่นช ัน้น าจากท ั่วทกุมมุโลก รวมท ัง้กระเป๋าแฮร์รอดส์ทีนิ่ยมกนัท ั่วโลก 

** อสิระอาหารกลางวนั และ อาหารค า่ เพือ่สะดวกแกก่ารเดนิทางทอ่งเทีย่ว ** 
 
 
 

 

Day5 จตัุรสัทราฟลัก้าร์ – จตัุรสัรฐัสภา – พระราชวงัเวสท์มนิเตอร์ – พระราชวงับคักิ้งแฮม – ปราสาท
วนิด์เซอร์ – สนามบนิฮีทโธรว์ 

 

 
เช้า บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

น าทา่นเดนิทางสู ่จตัรุสัทราฟลักา้ร์ (Trafalgar Square) จตรุสักลางเมอืงทีร่ายลอ้มไปดว้ยอาคาร
ราชการส าคญัของเมอืงลอนดอน  
น าทา่นถา่ยรูปเป็นทีร่ะลกึ กบั จตัุรสัรฐัสภา (Parliament Square) และ พระราชวงัเวสท์มนิส์เตอร์ 
(Westminster Palace) หรือ ตกึรฐัสภาเวสต์มนิสเตอร์ (Houses of Parliament) เป็นสถานทีท่ี่
สภาสองสภาของรฐัสภาแหง่สหราชอาณาจกัร (สภาขุนนาง และสภาสามญัชน) ใชป้ระชุม พระราชวงั
ต ัง้อยูบ่นฝั่งเหนือของแมน่ ้าเทมส์ในนครเวสต์มนิสเตอร์ของเมอืงลอนดอนบะระหไ์มไ่กลจาก
พระราชวงัไวท์ฮอลล์ พระราชวงัเวสต์มนิสเตอร์ สรา้งในปี ค.ศ. 1016 มหีอ้งท ัง้หมดดว้ยกนัประมาณ 
1,100 หอ้ง, 100 บนัได และ ระเบยีงยาวรวมท ัง้หมดประมาณ 4.8 กโิลเมตร ตวัสิง่กอ่สรา้งสว่นใหญ่
สรา้งในครสิต์ศตวรรษที ่19 แตก็่ยงัมสีว่นกอ่สรา้งเดมิเหลืออยูบ่า้งเล็กน้อยรวมท ัง้ทอ้งพระโรงทีใ่น
ปจัจุบนัใชใ้นงานส าคญัๆ เชน่ การต ัง้ศพของบคุคลส าคญักอ่นทีจ่ะน าไปฝงั และหออญัมณี (Jewel 
Tower) การบรหิารพระราชวงัแตเ่ดมิเป็นหน้าทีข่องผูแ้ทนพระองค์ Lord Great Chamberlain แต่
ในปี ค.ศ. 1965 เปลีย่นมอืไปเป็นของรฐัสภานอกจากหอ้งพธิีบางหอ้งทีย่งัคงอยูภ่ายใตก้ารบรหิารของ
ผูแ้ทนพระองค์ หลงัจากเกดิเพลงิใหมใ้นปี ค.ศ. 1834 ตกึรฐัสภาปจัจุบนัก็ไดร้บัการสรา้งใหมโ่ดยใช้
เวลาสรา้ง 30 ปี โดยมเีซอร์ ชาร์ลส์ บาร์รีย์ (Charles Barry) และผูช้ว่ยออกสัตสั พวิจนิเป็นสถาปนิก 



การออกแบบรวมทอ้งพระโรงเวสต์มนิสเตอร์และชาเปลเซนต์สตีเฟน (St Stephen's Chapel) ไดร้บั
การขึน้ทะเบยีนใหเ้ป็นมรดกโลกโดยองคก์ารสหประชาชาต ิหรือ ยูเนสโก เมือ่ปี ค.ศ. 1987 และยงั
เป็นทีต่ ัง้ของหอนาฬกิาทีรู่จ้กักนัดีในนาม หอนาฬกิาบิก๊เบน (Big Ben / Elizabeth Tower) อนัเป็น
สญัลกัษณ์ของประเทศองักฤษ ทีม่คีวามสงู 320 ฟุต ตีบอกเวลาทกุหน่ึงช ั่วโมง เป็นนาฬกิาทีม่หีน้าปดั
ใหญท่ีส่ดุในโลก 

น าทา่นถ่ายรูปเป็นทีร่ะลึก กบั พระราชวงับคักิง้แฮม (Buckingham 
Palace) เดิมชื่อ คฤหาสน์บกักิ้งแฮม (Buckingham House) เป็น
พระราชวงัทีเ่ป็นทีป่ระทบัเป็นทางการของราชวงศ์องักฤษ เป็นสถานที ่
ที่ใช้ส าหรบัการเลี้ยงรบัรองของรฐัและยงัเป็นสิ่งดึงดูดนกัท่องเที่ยว
ส าคญัทีห่น่ึงของเมืองลอนดอน เป็นทีร่วมพลงัใจท ัง้ในการฉลองและ
ในยามคบัขนัของชาวองักฤษ สิ่งก่อสร้างเดิมเป็นคฤหาสน์ที่สร้าง
ส าหรบัจอห์น เชฟฟิลด์ ยุคแหง่บกักิง้แฮมในปี ค.ศ. 1703 ตอ่มาในปี 
ค.ศ. 1761 สมเด็จพระเจ้าจอร์จที ่3 ทรงซื้อเพื่อใช้เป็นพระราชฐาน
สว่นพระองค์ ทีรู่จ้กักนัในชือ่ “วงัพระราชนีิ” (The Queen's House) 
ระยะ 75 ปีตอ่มาเป็นเวลาทีม่ีการขยายตอ่เตมิพระราชวงัโดยสถาปนิก
จอห์น แนช (John Nash) และ เอ็ดเวิร์ด บลอร์ (Edward Blore) 

เป็นสามปีกรอบลานกลาง พระราชวงับกักิง้แฮมกลายมาเป็นพระราชฐานทีป่ระทบัอยา่งเป็นทางการของ
ราชวงศ์องักฤษเมือ่สมเด็จพระราชนีินาถวกิตอเรียขึน้ครองราชย์เมือ่ปี ค.ศ. 1837 การตอ่เตมิคร ัง้ใหญ่
คร ัง้สดุทา้ย ไดเ้ริม่ด าเนินขึน้ชว่งปลายครสิต์ศตวรรษที ่19 และ ตน้ครสิต์ศตวรรษที ่20 ซึง่รวมท ัง้ดา้น
หน้าทีเ่ห็นอยูใ่นปจัจุบนั  

 
เทีย่ง      บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารจนี พเิศษเมนูเป็ดยา่งเลศิรส 

น าทา่นเดนิทางสู่ ปราสาทวินด์เซอร์ (Windsor Castle) (ใช้เวลาในการเดนิทางประมาณ 1 ชั่วโมง) 
เป็นพระราชฐานในนครวนิเซอร์ซึ่งไดชื้่อวา่เป็นบา้นของครอบครวักษตัรย์ิและพระราชินีแหง่องักฤษ
มานานกวา่ 1,000 ปี โดยพระราชวงัเกา่แกข่นาด 5 ไรแ่หง่น้ี ปจัจุบนัยงัถูกใช้เป็นทีพ่ านกัของสมเด็จ
พระราชินีอลซิาเบธที ่2 ซึง่มกัจะใช้เวลาสว่นใหญใ่นช่วงวนัหยุดสุดสปัดาห์อยูเ่สมอ ท ัง้น้ีผูม้าเยือนควร
เผือ่เวลาในการเขา้ชมอยา่งน้อยประมาณ 2-3 ชั่วโมง เพราะทีน่ี่ลว้นเต็มไปดว้ยสิง่ทีน่่าตืน่ตาตืน่ใจ ท ัง้ 
State Apartments ที่ถูกตกแต่งอย่างสวยงามด้วยผลงานศิลปะอนัทรงคุณค่า ซึ่งเป็นของสะสมของ
เหลา่ราชวงศ์ รวมถงึความงดงามของสถาปตัยกรรมแบบกอธคิในโบสถ์ St. George ซึง่เป็นทีฝ่งัพระ
ศพของกษัตริย์แห่งประเทศองักฤษหลายพระองค์ และประหลาดใจไปกบั Queen Mary’s Dolls 
House บ้านตุ๊กตาแสนสวยและมีชื่อเสียงที่สุดโลกที่สรา้งขึ้นในปี ค.ศ. 1920 โดยช่างฝีมือช ัน้น าใน
สมยันั้น เป็นต้น ** ค่าบตัรเข้าชมส าหรบัเด็ก ท่านละ ประมาณ 15 ปอนด์ หรือ ค านวณเป็นเงินไทย 
ท่านละ ประมาณ 675 บาท / ผู้ใหญ่ ท่านละ ประมาณ 25 ปอนด์ หรือ ค านวณเป็นเงินไทย ท่านละ 
ประมาณ 1,125 บาท ขึ้นอยู่กบัประเภทของบตัร และ จ าเป็นต้องจองก่อนล่วงหน้า เพราะอาจจ ากดั
จ านวนผูเ้ขา้ชมในแตล่ะวนัได ้** 

ค ่า        อสิระอาหารค า่ ตามอธัยาศยัเพือ่สะดวกตอ่การชอ้ปป้ิง 



 
 

น าท่านเดินทางสู่ สนามบินลอนดอนฮีทโธรว์ ประเทศองักฤษ (ใช้เวลาในการเดินทางประมาณ 30 
นาท)ี 

 21.35 น าทา่นเดนิทางสู ่สนามบนิสวุรรณภมู ิประเทศไทย โดยสายการบนิ EVA AIRWAYS เทีย่วบนิที ่BR 
068 (บรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่ง) ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 13 ช ั่วโมง 30 นาท ี

 
 
 

Day6 สนามบนิสุวรรณภูม ิ            

 
15.05 เดนิทางถงึ สนามบนิสวุรรณภมู ิประเทศไทย โดยสวสัดภิาพ พรอ้มความประทบัใจ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 
 
 
 



 

 
 
 
 



 

 
 
 
 



 
 

 

 



 

 

 
 



 
 
 
 
 
 

 

  



 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

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