วันที่

โปรแกรมทัวร์

1

สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบินลอนดอนฮีทโธรว์ – เมืองลอนดอน

2

เมืองลอนดอน – ไบเซสเตอร์วิลเลจ – เมืองออกซ์ฟอร์ด
มหาวิทยาลัยออกซ์ฟอร์ด – มหาวิหารไครสต์เชิร์ช

3

หมูํบ๎านไบบลูรี่ – เมืองบาธ – มหาวิหารบาธ – โรงอาบน้้าโรมันโบราณ
เมืองซาลิสบัวรี่ – อนุสาวรีย์เสาหินสโตนเฮ๎นจ์

4

เมืองลอนดอน – อิสระทํองเที่ยว หรือ พักผํอน ที่เมืองลอนดอน ตามอัธยาศัย
แบบเต็มวัน

5

เมืองลอนดอน – อิสระทํองเที่ยว หรือ พักผํอน ที่เมืองลอนดอน ตามอัธยาศัย
แบบเต็มวัน

เช้า

อาหาร
เที่ยง

เย็น

โรงแรม
Hotel Ibis London
Wembley
หรือเทียบเทํา
Hotel Ramada Oxford

หรือเทียบเทํา
Hotel Ibis London
Wembley
หรือเทียบเทํา
Hotel Ibis London
Wembley
หรือเทียบเทํา
Hotel Ibis London
Wembley
หรือเทียบเทํา

6
7

จัตุรัสทราฟัลก๎าร์ – จัตุรัสรัฐสภา – พระราชวังเวสท์มินเตอร์ – พระราชวังบัคกิ้ง
แฮม – ปราสาทวินด์เซอร์ – สนามบินฮีทโธรว์
สนามบินสุวรรณภูมิ

Day1

สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบินฮีทโธรว์

10.00

นัดหมายพร๎อมกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ ประเทศไทย โปรดสังเกตุป้าย เลทส์โกกรุ๏ป พบเจ๎าหน๎าที่คอยให๎การต๎อนรับพร๎อมอ้านวยความสะดวก
เช็คอินให๎แกํทําน
ออกเดินทางสูํ สนามบินลอนดอนฮีทโธรว์ ประเทศอังกฤษ โดยสายการบิน EVA AIRWAYS เที่ยวบินที่ BR 067
(บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง) ใช๎เวลาในการเดินทาง ประมาณ 13 ชั่วโมง 15 นาที
เดินทางถึง สนามบินลอนดอนฮีทโธรว์ ประเทศอังกฤษ ผํานการตรวจคนเข๎าเมืองรับสัมภาระผํานจุดคัดกรองตามระเบียบของสนามบิน
น้าทํานเดินทางสูํ เมืองลอนดอน (London) (ใช๎เวลาในการเดินทางประมาณ 30 นาที) เมืองหลวงของประเทศอังกฤษ ที่เป็นศูนย์กลางส้าคัญทาง
ธุรกิจ การเมือง วัฒนธรรม และประวัติศาสตร์ของโลก เป็นผู๎น้าด๎านการเงิน การเมือง การสื่อสาร การบันเทิง แฟชั่น ศิลปะ และเป็นที่ยอมรับวํามี
อิทธิพลไปทั่วโลก และยังเป็นเมืองทํองเที่ยวที่ใหญํและส้าคัญของยุโรปอีกด๎วย น้าทํานเดินทางเข๎าสูํที่พัก
HOTEL IBIS LONDON WEMBLEY ระดับ 3 ดาว หรือระดับเทียบเทํา

12.50
19.25

ที่พัก

Day2

เมืองลอนดอน – ไบเซสเตอร์วิลเลจ – เมืองออกซ์ฟอร์ด – มหาวิทยาลัยออกซ์ฟอร์ด – มหาวิทยาลัยไครสต์เชิร์ช
มหาวิหารไครสต์เชิร์ช

เช้า

บริการอาหารเช๎า ณ ห๎องอาหารของโรงแรม
น้าทํานเดินทางสูํ เมืองไบเซสเตอร์ (Bicester) (ใช๎เวลาในการเดินทางประมาณ 1.30 ชั่วโมง)
น้าทํานช๎อปปิ้งที่ ไบเซสเตอร์วิลเลจ (Bicester Villlage) แหลํงช๎อปปิ้งกลางแจ๎งใจกลางชนบทของ Oxfordshire Village มีสินค๎าลดราคา
พิเศษตลอดทั้งปี มีร๎านบูติกมากกวํา 160 แหํงของแบรนด์แฟชั่นและไลฟ์สไตล์ที่หรูหรา
อิสระอาหารกลางวัน ตามอัธยาศัยเพื่อสะดวกตํอการช๎อปปิ้ง

เที่ยง

น้าทํานเดินทางสูํ เมืองออกซ์ฟอร์ด (Oxford) (ใช๎เวลาในการเดินทางประมาณ 30 นาที) เป็นเมืองที่เป็นที่รู๎จัก
กันในนามเมืองแหํงมหาวิทยาลัย ของประเทศอังกฤษ ซึ่งชื่อเมืองตั้งตาม มหาวิทยาลัยระดับโลกที่รู๎จักกันในนาม
ของมหาวิทยาลัยออกซ์ฟอร์ด (Oxford University)
น้าทํานถํายรูปเป็นที่ระลึก กับ มหาวิทยาลัยออกซ์ฟอร์ด (Oxford University) เป็นมหาวิทยาลัยเกําแกํที่ใช๎
ภาษาอังกฤษเป็นภาษาแมํในการเรียนการสอน โดยเปิดสอนมานานนับ 900 ปี โดยไมํมีหลักฐานประวัติการกํอตั้ง
มหาวิทยาลัยที่แนํนอน และประวัติศาสตร์ที่ยาวนานนับเป็นเวลามากกวํา 9 ศตวรรษของสถาบันแหํงนี้ ชื่อเสียง
ทางด๎านการศึกษา , งานวิจัย , การค๎นพบสิ่งใหมํๆ และการประสบความส้าเร็จของศิษย์เกําที่สร๎างชื่อเสียงที่มีมา
ตลอด ท้าให๎ผู๎คนทั้งโลกตํางยกยํองให๎เป็นมหาวิทยาลัยที่ใครก็ตํางใฝ่ฝันอยากที่จะมาเรียนที่มหาวิทยาลัยแหํงนี้
น้าทํานถํายรูปเป็นที่ระลึก กับ มหาวิทยาลัยไครสต์เชิร์ช (Christ Church University) หรือ ไครสต์เชิร์ชคอลเลจ (Christ Church College)
เป็นมหาวิทยาลัยที่ใหญํและงามสงําที่สุดของเมืองอ็อกซ์ฟอร์ด มีชื่อเรียกกันงํายๆวํา เดอะเฮ๎าส์ (The House) กํอตั้งในปี 1525 ในชื่อ คาร์ดินัล
คอลเลจ โดยพระคาร์นัลวูลซีย์ คนเดียวกับผู๎ที่สร๎างแฮมป์ตันคอร์ดในเมืองลอนดอน กํอนที่พระเจ๎าเฮนรีที่ 8 จะเปลี่ยนชื่นมาเป็นไครสต์เชิร์ช แตํ
ตราวิทยาลัยก็ยังคงเป็นหมวกทรงแหลม ของพระราชาคณะวูลซีย์ วิทยาลัยแหํงนี้อยูํในเครือของมหาวิทยาลัยแหํงอ๏อกซ์ฟอร์ด บริเวณเดียวกัน

ค่่า
ที่พัก

น้าทํานถํายรูปเป็นที่ระลึก กับ มหาวิหารไครสต์เชิร์ช (Christ Church Cathedral) เป็นอาคารที่สร๎างด๎วยหินสีทองและเป็นสถาปัตยกรรมที่
สวยงามนําประทับใจที่สุดของประเทศอังกฤษ สร๎างขึ้นในสมัยพระเจ๎าเฮนรี่ที่ 8 เป็นมหาวิหารที่มียอดแหลมสูง 43 เมตร
รับประทานอาหารค่้า ณ ภัตตาคารอาหารจีน
HOTEL RAMADA OXFORD ระดับ 4 ดาว หรือระดับเทียบเทํา

Day3

หมู่บ้านไบบลูรี่ – เมืองบาธ – มหาวิหารบาธ – โรงอาบน้่าโรมันโบราณ – เมืองซาลิสบัวรี่ – อนุสาวรีย์เสาหินสโตนเฮ้นจ์

เช้า

บริการอาหารเช๎า ณ ห๎องอาหารของโรงแรมน้าทํานเดินทางสูํ หมู่บ้านไบบูลรี่ (Bibury Village)
(ใช๎เวลาเดินทางประมาณ 30 นาที) เป็นหมูํบ๎านเล็กๆตั้งอยูํในแคว๎นกลอสเตอร์เชอร์ เขตคอทส์
โวลส์ จัดวําเป็น หมู่บ้านที่สวยที่สุด ในประเทศอังกฤษ (The Most Beautiful Village in
England) เป็นหมูํบ๎านนํารัก มีลักษณะบ๎านที่เป็นกระทํอมเกําแกํ เรียกวําเป็นแบบฉบับบ๎านของ
ประเทศอังกฤษโดยแท๎ สร๎างขึ้นเมื่อศตวรรษที่ 17-18 และยังคงรักษาสภาพให๎คงอยูํจากอดีตไว๎ได๎
เป็นอยํางดี มีแมํน้าสายเล็กๆชื่อวํา แมํน้าโคน (Coln River) ซึ่งมีน้าใสไหลผํานหมูํบ๎าน โดยบ๎านแตํ
ละหลังจะตกแตํงหน๎าบ๎านด๎วยสวนดอกไม๎แบบอังกฤษตามฤดูกาล แตํที่มีชื่อเสียงและสวยงามมาก
ที่สุดคือ ดอกกุหลาบอังกฤษ อันเป็นที่มาของ กุหลาบอังกฤษ

เที่ยง

น้าทํานเดินทางสูํ เมืองบาธ (Bath) (ใช๎เวลาเดินทางประมาณ 1.30 ชั่วโมง)
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารท้องถิ่น พิเศษเมนู Fish & Chip
น้าทํานถํายรูปเป็นที่ระลึก กับ มหาวิหารบาธ (Bath Abbey) และ บริเวณด๎านหน๎าของ โรงอาบน้่าโรมันโบราณ (Roman Baths) ถือเป็นโรง
อาบน้้าโรมันขนาดใหญํในสมัยโบราณที่ได๎รับการอนุรักษ์และดูแลเป็นอยํางดี ซึ่งโรงอาบน้้าของที่นี่อยูํต่้ากวําระดับพื้นถนนในปัจจุบัน ภายในแบํง
ออกเป็นโซนหลักๆ 4 โซนด๎วยกัน ตั้งแตํโซน Sacred Spring, Roman Temple, Roman Bath House และ Museum ซึ่งแหลํงน้้าแรํแหํงนี้ถูก
ค๎นพบตั้งแตํสมัยชาวโรมันบุกเข๎ามายึดเกาะอังกฤษ เป็น 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ทางธรรมชาติของทางตะวันตกอีกด๎วย ** ยังไมํรวมคําบัตรเข๎าชม

ค่่า
ที่พัก

ส้าหรับเด็ก ทํานละ ประมาณ 20 ปอนด์ หรือ ค้านวณเป็นเงินไทย ทํานละ ประมาณ 900 บาท / ผู๎ใหญํ ทํานละ ประมาณ 27.5 ปอนด์ หรือ
ค้านวณเป็นเงินไทย ทํานละ ประมาณ 1237.50 บาท ขึ้นอยูํกับประเภทของบัตร และ จ้าเป็นต๎องจองกํอนลํวงหน๎า เพราะอาจจ้ากัดจ้า นวนผู๎เข๎า
ชมในแตํละวันได๎ **
น้าทํานเดินทางสูํ เมืองซาลิสบัวรี่ (Salisbury) (ใช๎เวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง) ประเทศอังกฤษ เป็นที่ตั้งของอนุสาวรีย์อันลึกลับ
เสาหินสโตนเฮ๎นจ์
น้าทํานเข๎าชม ในรั้วอาณาเขตที่ตั้งของ อนุสาวรีย์เสาหินสโตนเฮ้นจ์ (Stonehenge) มีอายุกวํา 5,000 ปี เป็นกลุํมแทํงหินขนาดใหญํตั้งอยูํกลาง
ทุํงราบกว๎างใหญํ ในบริเวณตอนใต๎ของเกาะอังกฤษ ซึ่งไมํมีใครทราบวัตถุประสงค์ในการสร๎างอยํางชัดเจน ตัวอนุสรณ์สถานประกอบด๎วยแทํงหิ น
ขนาดยักษ์ 112 ก๎อน ตั้งเรียงกันเป็นวงกลมซ๎อนกัน 3 วง แทํงหินบางอันตั้งขึ้น บางอันวางนอนลง และบางอันก็ถูกวางซ๎อนอยูํข๎างบน นัก
โบราณคดีเชื่อวํากลุํมกองหินนี้ถูกสร๎างขึ้นจากที่ไหนสักแหํงเมื่อประมาณ 3000 - 2000 ปีกํอนคริสตกาล กลําวคือ การหาอายุจากคาร์บอน
กัมมันตรังสีเมื่อ พ.ศ. 2551 เผยให๎เห็นวําหินก๎อนแรกถูกวางตั้งเมื่อประมาณ 2400 - 2200 ปีกํอนคริสตกาล ในขณะที่ทฤษฎีอื่นๆ ระบุวํากลุํมหิน
ที่ถูกวางตั้งมาตั้งแตํกํอนหน๎านั้นถึง 3000 ปีกํอนคริสตกาลนักวิทยาศาสตร์และนักประวัติศาสตร์ตํางสงสัยวํา คนในสมัยกํอนสามารถยกแทํ งหินที่
มีน้าหนักกวํา 30 ตัน ขึ้นไปวางเรียงกันได๎อยํางไร ทั้งๆที่ปราศจากเครื่องทุํนแรงอยํางที่เราใช๎อยูํในปัจจุบัน และบริเวณที่ราบดังกลําวไมํมีก๎อนหิน
ขนาดมหึมานี้ ดังนั้นจึงสันนิษฐานวําผู๎สร๎างต๎องท้าการชักลากแทํงหินยักษ์ทั้งหมดมาจากที่อื่น ซึ่งคาดวํานําจะมาจาก "ทุํงมาร์ลโบโร " ที่อยูํไกล
ออกไปประมาณ 40 กิโลเมตร ได้รับการขึ้นทะเบียนให้เป็นมรดกโลกโดยองค์การสหประชาชาติ หรือ ยูเนสโก เมื่อปี ค.ศ. 1986
น้าทํานเดินทางสูํ เมืองลอนดอน (London) (ใช๎เวลาในการเดินทางประมาณ 30 นาที)
รับประทานอาหารค่้า ณ ภัตตาคารอาหารจีน
HOTEL IBIS LONDON WEMBLEY ระดับ 3 ดาว หรือระดับเทียบเทํา

Day4

เมืองลอนดอน – อิสระท่องเที่ยว หรือ พักผ่อน ที่เมืองลอนดอน ตามอัธยาศัย แบบเต็มวัน

เช้า

บริการอาหารเช๎า ณ ห๎องอาหารของโรงแรม
อิสระท่องเที่ยว หรือ พักผ่อน ที่เมืองลอนดอน ตามอัธยาศัย แบบเต็มวัน (ไม่มีบริการรถโค้ช)
หัวหน๎าทัวร์แนะน้าวิธีการเดินทางเบื้องต๎น ทั้งนี้ทํานควรเตรียมความพร๎อม วางแผนการเดินทางลํวงหน๎ากํอนถึงวันเดินทาง เพื่อประโยชน์ สูงสุด
ของทําน

แนะน่าสถานที่ท่องเที่ยว
- ทดลองใช้ระบบขนส่งสาธารณะของชาวเมืองลอนดอน โดยรถไฟใต้ดิน หรือทูป (Tube) เที่ยวชมเมือง และวิถีชีวิตของชาวลอนดอนเนอร์
(Londoner) ** คําบัตรโดยสาร เริ่มต๎น ประมาณ 15 ปอนด์ หรือ ค้านวณเป็นเงินไทย ประมาณ 675 บาท (ชนิด One Day Pass) ขึ้นอยูํกับ
ประเภทของบัตร **
- ทดลองนั่งรถเมล์ 2 ชั้น หรือลอนดอนแท็กซี่ เพื่อเที่ยวชมเมืองและวิถีชีวิตของชาวลอนดอนเนอร์ (Londoner) ** คําบัตรโดยสาร เริ่มต๎น
ประมาณ 15 ปอนด์ หรือ ค้านวณเป็นเงินไทย ประมาณ 675 บาท ขึ้นอยูํกับประเภทของแพ็คเกจ **
- ขึ้นชมความสวยงามของเมืองลอนดอน บน ชิงช้าสวรรค์ลอนดอน อาย (London Eye)
หรือที่รู๎จักในชื่อของ มิลเลเนียม วีล (Millennium Wheel) เป็นชิงช๎าสวรรค์ที่สูงที่สุดใน
ทวีปยุโรป มีความสูง 135 เมตร และกลายมาเป็นสถานที่ทํองเที่ยวทีไ่ ด๎รับความนิยมอยําง
มาก มีผู๎มาเยือนมากกวํา 3 ล๎านคนตํอปี ** คําบัตรเข๎าชม ทํานละ ประมาณ 32.5 ปอนด์
หรือ ค้านวณเป็นเงินไทย ทํานละ ประมาณ 1462.5 บาท ขึ้นอยูํกับประเภทของบัตร และ
จ้าเป็นต๎องจองกํอนลํวงหน๎า เพราะอาจจ้ากัดจ้านวนผู๎เข๎าชมในแตํละวันได๎ **
** อิสระอาหารกลางวัน และ อาหารค่่า เพื่อสะดวกแก่การเดินทางท่องเที่ยว **
ที่พัก
HOTEL IBIS LONDON WEMBLEY ระดับ 3 ดาว หรือระดับเทียบเทํา
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เมืองลอนดอน – อิสระท่องเที่ยว หรือ พักผ่อน ที่เมืองลอนดอน ตามอัธยาศัย แบบเต็มวัน

เช้า

บริการอาหารเช๎า ณ ห๎องอาหารของโรงแรม
อิสระท่องเที่ยว หรือ พักผ่อน ที่เมืองลอนดอน ตามอัธยาศัย แบบเต็มวัน (ไม่มีบริการรถโค้ช)

หัวหน๎าทัวร์แนะน้าวิธีการเดินทางเบื้องต๎น ทั้งนี้ทํานควรเตรียมความพร๎อม วางแผนการเดินทางลํวงหน๎ากํอนถึงวันเดินทาง เพื่อประโยชน์ สูงสุด
ของทําน
แนะน่าสถานที่ท่องเที่ยว
- หอคอยแห่งกรุงลอนดอน (Tower of London) ปราสาทราชวัง คุก สถานที่เก็บสมบัติ สถานที่ส้ารวจทางประวัติศาสตร์
ทั้งหมดรวมอยูํในสถานที่เดียวกันซึ่งก็คือหอคอยแหํงกรุงลอนดอนนี่เอง ภายในมีอาคารส้าคัญๆ มากมายที่ล๎วนแตํมี
ประวัติศาสตร์ที่คํอนข๎างโหดเหี้ยม จึงไมํแปลกเทําไรที่สถานที่แหํงนี้จะได๎รับการกลําวขานวํา “ผีดุ” ที่สุดแหํงหนึ่ง
โดยเฉพาะ White Tower หรือหอคอยสีขาว ที่สร๎างขึ้นในปี 1078 ในรัชสมัยของวิลเลี่ยมผู๎พิชิต นอกจากนี้ไมํควร
พลาดที่จะเข๎าชมพิพิธภัณฑ์ที่เก็บรักษาของมีคําของราชวงศ์เอาไว๎ ไมํวําจะเป็นมงกุฎเพชร ชุดอัศวินสมัยโบราณ
รวมถึงการเข๎ารํวมทริปกับ Yeoman Warders อดีตทหารรักษาพระองค์ ที่ผันตัวมาเป็นไกด์น้าเที่ยว ** คําบัตรเข๎าชม ทําน
ละ ประมาณ 32.9 ปอนด์ หรือ ค้านวณเป็นเงินไทย ทํานละ ประมาณ 1480.5 บาท ขึ้นอยูํกับประเภทของบัตร และ จ้าเป็นต๎องจองกํอนลํวงหน๎า
เพราะอาจจ้ากัดจ้านวนผู๎เข๎าชมในแตํละวันได๎ **

- โรงถ่ายภาพยนตร์ แฮร์รี่ พอตเตอร์ (Warner Bros Studio Tour London : The Making of Harry Potter)
แหํงคําย Warner Bros ตั้งอยูํทางตอนเหนือของเมืองลอนดอน ในสถานที่ที่มีชื่อวํา Leavesden Aerodrome ซึ่ง
แตํเดิมเคยเป็นโรงงานผลิตเครื่องบินที่มีชื่อเสียงหลายรุํน เชํน Mosquito , Halifax Bombers ในสมัยสงความโลก
ครั้งที่สอง กํอนที่ Warner Bros จะซื้อที่นี่และตั้งโรงถํายภาพยนตร์แฮร์รี่ พอตเตอร์มานานกวําสิบปี และสุดท๎ายที่นี่
ก็กลายมาเป็นสถานที่ทํองเที่ยวซึ่งสาวกเหลําพํอมดแมํมดน๎อยไมํควรพลาด ด๎วย Warner Bros ยังคงเก็บรักษาหลายๆ
ฉากที่โดดเดํนจากภาพยนตร์ รวมถึงของประกอบฉาก กระทั่งเสื้อผ๎าและเครื่องแตํงกาย เพื่อให๎แฟนๆ แฮร์รี่ พอตเตอร์ได๎
เข๎ามาสัมผัสกับความมหัศจรรย์ และเก็บภาพความประทับใจลงในบันทึกความทรงจ้าไปตลอดกาล
** คําบัตรเข๎าชม ทํานละ ประมาณ 49.95 ปอนด์ หรือ ค้านวณเป็นเงินไทย ทํานละ ประมาณ 2,247.75 บาท ขึ้นอยูํกับประเภทของ
บัตร และ จ้าเป็นต๎องจองกํอนลํวงหน๎า เพราะอาจจ้ากัดจ้านวนผู๎เข๎าชมในแตํละวันได๎ **

- ช้อปปิ้งห้างสรรพสินค้าชั้นน่าที่ ถนนออกซ์ฟอร์ด (Oxford Street) ที่มีห๎างสรรพสินค๎าใหญํมากมายอยําง Mark
& Spencer, Primark, Selfridges, Next, Zara ฯลฯ หรือ ย่านไนซ์บริดจ์ (Knights Bridge) ซึ่งเป็นที่ตั้งของ
ห๎างสรรพสินค๎าชื่อดังอยําง
ห้างฮาร์วีย์ นิโคล (Harvey Nicole) และ ห้างแฮร์รอดส์ (Harrods) ที่ทํานสามารถเลือกซื้อสินค๎าแฟชั่นชั้นน้าจากทั่วทุกมุมโลก รวมทั้ ง
กระเป๋าแฮร์รอดส์ที่นิยมกันทั่วโลก
** อิสระอาหารกลางวัน และ อาหารค่่า เพื่อสะดวกแก่การเดินทางท่องเที่ยว **
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จัตุรัสทราฟัลก้าร์ – จัตุรัสรัฐสภา – พระราชวังเวสท์มินเตอร์ – พระราชวังบัคกิ้งแฮม – ปราสาทวินด์เซอร์ – สนามบินฮีทโธรว์

เช้า

บริการอาหารเช๎า ณ ห๎องอาหารของโรงแรม
น้าทํานเดินทางสูํ จัตุรัสทราฟัลก้าร์ (Trafalgar Square) จตุรัสกลางเมืองที่รายล๎อมไปด๎วยอาคารราชการส้าคัญของเมืองลอนดอน
น้าทํานถํายรูปเป็นที่ระลึก กับ จัตรุ ัสรัฐสภา (Parliament Square) และ พระราชวังเวสท์มินส์เตอร์ (Westminster Palace) หรือ ตึก
รัฐสภาเวสต์มินสเตอร์ (Houses of Parliament) เป็นสถานที่ที่สภาสองสภาของรัฐสภาแหํงสหราชอาณาจักร (สภาขุนนาง และสภาสามัญชน) ใช๎
ประชุม พระราชวังตั้งอยูํบนฝั่งเหนือของแมํน้าเทมส์ในนครเวสต์มินสเตอร์ของเมืองลอนดอนบะระห์ไมํไกลจากพระราชวังไวท์ฮอลล์
พระราชวังเวสต์มินสเตอร์ สร๎างในปี ค.ศ. 1016 มีห๎องทั้งหมดด๎วยกันประมาณ 1,100 ห๎อง, 100 บันได และ ระเบียงยาวรวมทั้งหมดประมาณ
4.8 กิโลเมตร ตัวสิ่งกํอสร๎างสํวนใหญํสร๎างในคริสต์ศตวรรษที่ 19 แตํก็ยังมีสํวนกํอสร๎างเดิมเหลืออยูํบา๎ งเล็กน๎อยรวมทั้งท๎องพระโรงที่ในปัจจุบันใช๎
ในงานส้าคัญๆ เชํน การตั้งศพของบุคคลส้าคัญกํอนที่จะน้าไปฝัง และหออัญมณี (Jewel Tower) การบริหารพระราชวังแตํเดิมเป็นหน๎าที่ของ
ผู๎แทนพระองค์ Lord Great Chamberlain แตํในปี ค.ศ. 1965 เปลี่ยนมือไปเป็นของรัฐสภานอกจากห๎องพิธีบางห๎องที่ยังคงอยูํภายใต๎การบริหาร
ของผู๎แทนพระองค์ หลังจากเกิดเพลิงใหม๎ในปี ค.ศ. 1834 ตึกรัฐสภาปัจจุบันก็ได๎รับการสร๎างใหมํโดยใช๎เวลาสร๎าง 30 ปี โดยมีเซอร์ ชาร์ลส์ บาร์
รีย์ (Charles Barry) และผู๎ชํวยออกัสตัส พิวจินเป็นสถาปนิก การออกแบบรวมท๎องพระโรงเวสต์
มินสเตอร์และชาเปลเซนต์สตีเฟน (St Stephen's Chapel) ได้รับการขึ้นทะเบียนให้เป็นมรดกโลก
โดยองค์การสหประชาชาติ หรือ ยูเนสโก เมื่อปี ค.ศ. 1987 และยังเป็นที่ตั้งของหอนาฬิกาที่รู๎จัก
กันดีในนาม หอนาฬิกาบิก๊ เบน (Big Ben / Elizabeth Tower) อันเป็นสัญลักษณ์ของประเทศ
อังกฤษ ที่มีความสูง 320 ฟุต ตีบอกเวลาทุกหนึ่งชั่วโมง เป็นนาฬิกาที่มีหน๎าปัดใหญํทสี่ ุดในโลก

น้าทํานถํายรูปเป็นที่ระลึก กับ พระราชวังบัคกิ้งแฮม (Buckingham Palace) เดิมชื่อ คฤหาสน์บักกิ้งแฮม (Buckingham House) เป็น
พระราชวังที่เป็นที่ประทับเป็นทางการของราชวงศ์อังกฤษ เป็นสถานที่ ที่ใช๎ส้าหรับการเลี้ยงรับรองของรัฐและยังเป็นสิ่งดึงดูดนักทํองเที่ยวส้าคัญที่
หนึ่งของเมืองลอนดอน เป็นที่รวมพลังใจทั้งในการฉลองและในยามคับขันของชาวอังกฤษ สิ่งกํอสร๎างเดิมเป็นคฤหาสน์ที่สร๎างส้า หรับจอห์น เชฟ
ฟิลด์ ยุคแหํงบักกิ้งแฮมในปี ค.ศ. 1703 ตํอมาในปี ค.ศ. 1761 สมเด็จพระเจ๎าจอร์จที่ 3 ทรงซื้อเพื่อใช๎เป็นพระราชฐานสํวนพระองค์ ที่ รู๎จักกันใน
ชื่อ “วังพระราชินี” (The Queen's House) ระยะ 75 ปีตํอมาเป็นเวลาที่มีการขยายตํอเติมพระราชวังโดยสถาปนิกจอห์น แนช (John Nash)
และ เอ็ดเวิร์ด บลอร์ (Edward Blore) เป็นสามปีกรอบลานกลาง พระราชวังบักกิ้งแฮมกลายมาเป็นพระราชฐานที่ประทับอยํางเป็นทางการของ
ราชวงศ์อังกฤษเมื่อสมเด็จพระราชินีนาถวิกตอเรียขึ้น ครองราชย์เมื่อปี ค.ศ. 1837 การตํอเติมครั้งใหญํครั้งสุดท๎าย ได๎เริ่มด้า เนินขึ้นชํวงปลาย
คริสต์ศตวรรษที่ 19 และ ต๎นคริสต์ศตวรรษที่ 20 ซึ่งรวมทั้งด๎านหน๎าที่เห็นอยูํในปัจจุบัน

เที่ยง

ค่่า
21.35

บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารจีน พิเศษเมนูเป็ดย่างเลิศรส
น้าทํานเดินทางสูํ ปราสาทวินด์เซอร์ (Windsor Castle) (ใช๎เวลาในการเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง) เป็นพระราชฐานในนครวินเซอร์ ซึ่งได๎ชื่อวํา
เป็นบ๎านของครอบครัวกษัตริย์และพระราชินีแหํงอังกฤษมานานกวํา 1,000 ปี โดยพระราชวังเกําแกํขนาด 5 ไรํแหํงนี้ ปัจจุบันยังถูกใช๎เป็นที่พ้านัก
ของสมเด็จพระราชินีอลิซาเบธที่ 2 ซึ่งมักจะใช๎เวลาสํวนใหญํในชํวงวันหยุดสุดสัปดาห์อยูํเสมอ ทั้งนี้ผู๎มาเยือนควรเผื่อเวลาในการเข๎าชมอยํางน๎อย
ประมาณ 2-3 ชั่วโมง เพราะที่นี่ล๎วนเต็มไปด๎วยสิ่งที่นําตื่นตาตื่นใจ ทั้ง State Apartments ที่ถูกตกแตํงอยํางสวยงามด๎วยผลงานศิลปะอัน
ทรงคุณคํา ซึ่งเป็นของสะสมของเหลําราชวงศ์ รวมถึงความงดงามของสถาปัตยกรรมแบบกอธิคในโบสถ์ St. George ซึ่งเป็นที่ฝังพระศพของ
กษัตริย์แหํงประเทศอังกฤษหลายพระองค์ และประหลาดใจไปกับ Queen Mary’s Dolls House บ๎านตุ๏กตาแสนสวยและมีชื่อเสียงที่สุดโลกที่
สร๎างขึ้นในปี ค.ศ. 1920 โดยชํางฝีมือชั้นน้าในสมัยนั้น เป็นต๎น ** คําบัตรเข๎าชมส้าหรับเด็ก ทํานละ ประมาณ 15 ปอนด์ หรือ ค้านวณเป็นเงิน
ไทย ทํานละ ประมาณ 675 บาท / ผู๎ใหญํ ทํานละ ประมาณ 25 ปอนด์ หรือ ค้านวณเป็นเงินไทย ทํานละ ประมาณ 1,125 บาท ขึ้นอยูํกับ
ประเภทของบัตร และ จ้าเป็นต๎องจองกํอนลํวงหน๎า เพราะอาจจ้ากัดจ้านวนผู๎เข๎าชมในแตํละวันได๎ **
อิสระอาหารค่้า ตามอัธยาศัยเพื่อสะดวกตํอการช๎อปปิ้ง
น้าทํานเดินทางสูํ สนามบินลอนดอนฮีทโธรว์ ประเทศอังกฤษ (ใช๎เวลาในการเดินทางประมาณ 30 นาที)
น้าทํานเดินทางสูํ สนามบินสุวรรณภูมิ ประเทศไทย โดยสายการบิน EVA AIRWAYS เที่ยวบินที่ BR 068
(บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง) ใช๎เวลาเดินทางประมาณ 13 ชั่วโมง 30 นาที

Day7

สนามบินสุวรรณภูมิ

15.05

เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ ประเทศไทย โดยสวัสดิภาพ พร๎อมความประทับใจ

อัตราค่าบริการ
วันเดินทาง

ราคาทัวร์/ท่าน
พักห้องละ 2-3 ท่าน

15 – 21 กันยายน 2565

59,990

ราคาทัวร์เด็ก
ไม่มีเตียง/ท่าน
(อายุไม่เกิน 12 ปี)
56,990

27 ธันวาคม – 02 มกราคม 2566

69,990

29 ธันวาคม – 04 มกราคม 2566

69,990

ราคาทัวร์ไม่รวม
ตั๋วเครื่องบิน

ราคา
ห้องพักเดี่ยว

36,990

9,900

66,990

40,990

16,900

66,990

40,990

16,900

อัตราค่าบริการสําหรับเด็กอายุไม่เกิน 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 วันทําการ
ราคาทัวร์ขา้ งต้นไม่รวมค่าวีซ่าประเทศอังกฤษ (ยืน่ วีซ่าแบบด่วน) ใช้เวลาในการพิจารณา 5-10 วันทําการ ราคาประมาณ 11,xxx บาท
(ราคาอาจมีการเปลีย่ นแปลงตามค่าเงินในแต่ละวัน)
โดยเจ้าหน้าทีข่ องบริษทั ฯ อํานวยความสะดวกในการยืน่ และให้คาํ แนะนําแก่ท่าน
สําคัญโปรดอ่าน
1. กรุณาทําการจองล่วงหน้าก่อนเดินทางอย่างน้อย 30 วัน พร้อมชําระเงินมัดจํา ท่านละ 20,000 บาท/ท่าน และค่าวีซ่า และชําระส่วนทีเ่ หลือ 30 วัน ก่อนการเดินทาง
กรณีวนั เดินทางน้อยกว่า 21 วัน ต้องชําระค่าทัวร์เต็มจํานวน 100% เท่านัน้
2. อัตราค่าบริการนี้ จําเป็นต้องมีผเู้ ดินทาง จํานวน 10 ท่าน ขึน้ ไป ในแต่ละคณะ กรณีทม่ี ผี เู้ ดินทางไม่ถงึ ตามจํานวนทีก่ ํ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 ก่อนทําการออกบัตรโดยสาร เนื่องจากสายการบินอาจ
มีการปรับเปลีย่ นไฟล์ท หรือ เวลาบิน โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า และการแนะนําจากเจ้าหน้าทีเ่ ป็นเพียงการแนะนําเท่านัน้
4. นักท่องเทีย่ วทีต่ อ้ งการเดินทางโปรแกรมข้างต้นควรทําการจอง และ ส่งเอกสารเพือ่ ขอวีซ่าหมู่คณะก่อนเดินทางอย่างน้อย 45 วัน วันหยุดนักขัตฤกษ์ 60 วัน หาก
ระยะเวลาน้อยกว่าทีร่ ะบุไว้ขา้ งต้น ขอสงวนสิทธิในการขอวี
ซ่าประเภทอื่นซึง่ อาจมีค่าใช้จ่ายเพิม่ หรือมีผลต่อการพิจารณาวีซ่าของท่าน
์

