
  



  



 

 

Day 1 ท่าอากาศยานสุวรรณภูม ิ– ท่าอากาศยานลอนดอนฮีทโธรว์ - ลอนดอน (บริการอาหารบนเคร่ือง)  

09.30 น. คณะพร้อมกนั ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ    อาคารผูโ้ดยสารระหว่างประเทศชั้น  4  เคาน์เตอร์ สายการบิน Eva Airโดยมีเจา้หนา้ท่ี
บริษทัฯ คอยให้การตอ้นรับ และอ านวยความสะดวกดา้นเอกสารต่างๆ  

12.50 น. ออกเดินทางสู่ กรุงลอนดอน ประเทศองักฤษ โดยสายการบิน Eva Air เท่ียวบิน BR 067 

19.25 น. เดินทางถึงท่าอากาศยานลอนดอนแกตวิค ประเทศองักฤษ (เวลาทอ้งถ่ินชา้กว่าประเทศไทย 7 ชม.) 

ลอนดอน เมืองในฝันของนกัเดินทางทัว่โลกท่ีผสานความคลาสสิคแบบผูดี้กบัความทนัสมยัยคุใหม่ไวด้ว้ยกนัอยา่งลงตวัทั้งสถาปัตยกรรม 
อาหารและแฟชัน่สุดล ้า น าท่านเขา้สู่ท่ีพกั 

พกั Ibis London Wembley หรือเทียบเท่า 

  

วนัท่ี โปรแกรมทวัร์ อาหาร โรงแรม 
เชา้ เที่ยง เยน็ 

1 ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ – ท่าอากาศยานลอนดอนฮีทโธรว ์- ลอนดอน (บริการอาหารบน
เคร่ือง) 

 
  

Ibis London Wembley 
หรือเทียบเท่า 

2 ลอนดอน - สโตนเฮนจ ์–  Roman Bath – ร้านแซลล่ีลนัน–์ คอสเวลิด์ - หมู่บา้นไบบิวร่ี – 
โบสถเ์ซนตแ์มร่ี – เมืองบิสเตอร์ 

   

Holiday Inn Express 
Bicester หรือเทียบเท่า 

3 บิสเตอร์วิลเลจ เอาทเ์ลต็ - วอร์เนอร์บราเธอร์ แฮร่ีพอตเตอร์ - Tower of London – Tower 
Bridge - ไชน่าทาวน์ - จตัุรัสเลสเตอร์ – ยา่นพิคคาดิลลี - วงเวียนกามเทพ  

   

Ibis London Wembley 
หรือเทียบเท่า 

4. อ๊อกฟอร์ด ชมเมือง – สนามเวมบลีย ์- ตลาดโคเวน้ท ์- พิพิธภณัฑป์ระวติัศาสตร์ – ยา่น
ไนทบ์ริดจ ์- ห้างแฮร์รอดส์ 

   

Ibis London Wembley 
หรือเทียบเท่า 

5. พระราชวงับคัคงิแฮม - วิหารเวสตมิ์นสเตอร์ – อาคารรัฐสภา - หอนาฬิกา Big Ben - 
London Eye – Borough Market – ยา่นโซโห - Oxford Street - ท่าอากาศยานดอนฮีทโธรว ์

    

6. ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (บริการอาหารบนเคร่ือง)  
   

ขาไป BR 067  BKK-LHR เวลา 12.50 – 19.25น. 

ขากลบั BR 068 LHR-BKK เวลา 21.35 – 15.05น. 

สัมภาระโหลดใต้เคร่ือง 46 KG. (23kg./1ใบ) ถือขึน้เคร่ือง 7 KG. (อาจมีการเปลี่ยนแปลงขึน้อยู่กบัสายการบิน) 



Day 2 ลอนดอน - สโตนเฮนจ์ –  Roman Bath – ร้านแซลลีล่นัน์– คอสเวิล์ด - หมู่บ้านไบบิวร่ี – โบสถ์เซนต์แมร่ี – 
 เมืองบิสเตอร์ 

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

น าท่านเดินทางสู่ สโตนเฮนจ์ โบราณสถานลึกลบั 1 ใน 7 ส่ิง มหศัจรรยข์องโลกประกอบดว้ยแท่งหินขนาดยกัษท่ี์ถูกสร้างขึ้น เม่ือประมาณ 3,000
ปี ก่อนศริตกาล  

น าท่านชม Roman Bath โรงอาบน ้าโบราณขนาดใหญ่ ท่ีมีอายกุว่า 2,000 ปี สร้างขึ้นตั้งแต่สมยัท่ีชาวโรมนับุกเขา้ยึดเกาะองักฤษ ภายใน Roman 
Baths แบง่ออกเป็น 4 โซน คือ 1. บ่อน ้าพุร้อนธรรมชาติผดุขึ้นจากใตดิ้น และไหลเขา้สู่บ่อเก็บน ้าท่ีชาวโรมนัสร้างขึ้น บ่อน้ีถือว่าเป็น บอ่น ้า
ศกัด์ิสิทธ์ิ 2. วิหารโรมนั 3. ห้องอาบน ้าของชาวโรมนั และ 4. พิพิธภณัฑท่ี์เก็บรวบรวมส่ิงของต่าง ๆ   

เที่ยง เพ่ือไม่เป็นการรบกวนเวลา อิสระรับประทานอาหารตามอัธยาศัย ณ Roman Bath 

Sally Lunn's ร้านขนมปังในต านานท่ีเก่าแก่ท่ีสุดในเมืองบาธ ประเทศองักฤษ แถมพ่วงหน่ึงต านานคือหน่ึงในตึกเก่าท่ีสุดในเมืองเช่นกนัสร้าง
ปี1482 ส่วนตวัร้านเปิดมาตั้งแต่ปี1680 เจา้ของร้านSally Lunn คิดคน้ขนมปังทรงกลมดา้นนอกหนาดา้นในเน้ือนุ่มเป็นคนแรกในเมืองแห่งน้ี      
(รายการอาหารไม่รวมในโปรแกรมทวัร์)  



เดินทางสู่ เมืองคอสเวิล์ด (Cotswolds) คือ อาณาเขตป่าชนบทขนาดใหญท่างทิศตะวนัตกของเมืองลอนดอนท่ีครอบคลุมอาณาเขตกว่า 800 

ตารางไมลข์อง 5 เขตการปกครองของประเทศองักฤษ (อารมณ์คลา้ยๆ “เขาใหญข่ององักฤษ”) ท่ีมีเอกลกัษณ์โดดเดน่ไม่เหมือนใครอยูต่รงท่ี 

“หมู่บา้นเก่าแก่” บรรยากาศแสนโรแมนติกและพ้ืนท่ีเกษตรกรรมขนาดใหญ่ท่ีกระจายตวัอยูท่ัว่อาณาเขตของ Cotswolds ชมหมูบ่า้น ไบบิวร่ี 

เป็นหมู่บา้นชนบทดั้งเดิมท่ีสวยท่ีสุดแห่วหน่ึงของประเทศองักฤษ โดดเด่นดว้ยสถาปัตยกรรมดว้ยบา้นท่ีมีลกัษณะกระท่อมท่ีสร้างมาเป็น

เวลานาน และมีแม่น ้าไหลผา่นท าให้หมู่บา้นแห่งน้ีงดงามมากขึ้นไปอีก อิสระเก็บภาพความประทบัใจ                   

โบสถ์เซนต์แมร่ี เป็นโบสถท่ี์เก่าแก่ท่ีสุดในหมู่บา้น บง่บอกถึงประวติัศาสตร์ท่ีส าคญัขององักฤษอีกแห่งหน่ึง 

ออกเดินทางสู่ เมืองบิสเตอร์ 

ค ่า บริการอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร 

พกั Holiday Inn Express Bicester หรือเทียบเท่า 



Day 3 บิสเตอร์วิลเลจ เอาท์เลต็ - วอร์เนอร์บราเธอร์ แฮร่ีพอตเตอร์(ไม่รวมตั๋ว) - Tower of London – Tower Bridge -  

 ไชน่าทาวน์ - จัตุรัสเลสเตอร์ – ย่านพคิคาดิลล ี– วงเวียนกามเทพ 

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

น าท่านสู่ บิสเตอร์วิลเลจ เอาท์เล็ต สวรรคข์องแหล่งนกัชอ้ป มีสินคา้แฟชัน่มากมายให้เลือก ซ่ึงเตม็ไปดว้ยร้านคา้แบรนดด์งัระดบัโลก เส้ือผา้ 
กระเป๋า รองเทา้แฟชัน่ เช่น Mulberry, Stella McCartney, DVF, Coach, Saint Laurent Paris และ Marni อีกทั้งยงัมีร้านอาหารและคาเฟ่ให้ท่านได้
เลือกล้ิมลอง  

น าท่านออกเดินทางสู่ วอร์เนอร์ บราเธอร์ แฮร่ีพอตเตอร์ เยือนโลกแห่งเวทมนตร์มากท่ีสุด ทั้งชานชาลาเศษสามส่วนส่ีท่ีสถานีคิงส์ครอส, 
สถานีรถไฟใตดิ้นเวสตมิ์นสเตอร์ (ทางเขา้กระทรวงเวทมนตร์), สะพานมิลเลนเนียมท่ีเหล่าผูคุ้มวิญญาณบุกมาโจมตีมกัเก้ิล และสถานท่ีท่ีแฟน
แฮร์ร่ีทุกคนจะตอ้งฟินกนัสุด ๆ ก็คือ วอร์เนอร์บราเธอร์สตูดิโอแห่งน้ีน่ีคอืหน่ึงในสถานท่ีท่องเท่ียวท่ีไดรั้บความนิยมมากท่ีสุดในลอนดอน 

Tower of London (หอคอยลอนดอน) เป็นพระราชวงัหลวงและป้อมปราตั้งอยูบ่นฝ่ังแม่น ้าเทมป์ จากนั้นถ่ายรูปกบั Tower Bridge สะพานขา้ม
แม่น ้าเทมป์ท่ีสามารถยกเปิด – ปิดได ้



เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

จากนั้นถ่ายรูปกบั Tower Bridge สะพานขา้มแม่น ้าเทมป์ท่ีสามารถยกเปิด – ปิดได ้ 

London Chinatown หรือท่ีหลายคนเรียกกนัว่า “โซโห” เป็นท่ีตั้งของยา่นคนจีนกลางมหานครลอนดอน ท่ีเตม็ไปดว้ยตึกรามบา้นช่องท่ีเป็น

สถาปัตยกรรมแบบจีน ร้านอาหารและเคร่ืองด่ืมท่ีขึ้นช่ือของจีน รวมไปถึงร้านคา้ท่ีจ าหน่ายสินคา้อุปโภคบริโภคต่างๆ ของจีน 

ค ่า เพ่ือไม่เป็นการรบกวนเวลา อิสระรับประทานอาหารตามอัธยาศัย ณ ย่านไชน่าทาวน์ 



จัตุรัสเลสเตอร์ ศูนยร์วมความสนุกสนานและความบนัเทิงใจกลางกรุงลอนดอน ยา่นท่ีเตม็ไปดว้ยโรงหนงั โรงละครเวลา ร้านอาหาร แหล่งช้

อปป้ิงและผบั บาร์ต่างๆ อีกทั้งยงัเป็นสถานท่ีท่ีมีการจดัอีเวน้ทอ์ยา่งสวยงามน่าเท่ียวชมในทุกๆ เทศกาลอีกดว้ย 

ย่านพคิคาดิลล ีวงเวียนเลก็ๆท่ีเป็นสถานท่ีนดัพบของทั้งคนลอนดอนและนกัท่องเท่ียว  เพราะมีบ่อน ้าพุท่ีสังเกตไดง้่าย  มีรูปป้ันส าริดรูป

กามเทพอีรอส (วงเวียนกามเทพ) อยูเ่หนือน ้าพุ  จุดเด่นของท่ีน่ีคือป้ายไฟโฆษณาสินคา้ดิจิตอลท่ีทนัสมยัท่ีส่องแสงตลอดทั้งวนัทั้งคนื  

พกั Ibis London Wembley หรือเทียบเท่า 



 Day 4 อ๊อกฟอร์ด ชมเมือง – สนามเวมบลย์ี(ไม่รวมตั๋ว) - ตลาดโคเว้นท์ - พพิธิภัณฑ์ประวัติศาสตร์ – ย่านไนท์บริดจ์ – ห้าง

แฮร์รอดส์ 

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

น าท่านออกเดินทางสู่  อ๊อกฟอร์ด เมืองท่ีมีช่ือเสียงดา้นการศึกษาเป็นท่ีตั้งของมหาวิทยาลยัอ๊อกฟอร์ดหน่ึงในมหาวิทยาลยัท่ีเก่าแก่ท่ีสุดในโลก 
มีการเร่ิมสอนมาตั้งแต่ปี ค.ศ. 1906 อ๊อกฟอร์ดมีศิษยเ์ก่าท่ีมีช่ือเสียงจ านวนมาก ทั้งผูท่ี้ไดรั้บรางวลัโนเบล นายกรัฐมนตรี ประมุกแห่งรัฐทัว่โลก 
และยงัเป็นท่ีถ่ายท าภาพยนตร์ฟอร์มยกัษอ์ยา่ง แฮร์ร่ี พอ็ตเตอร์ อีกดว้ย 

สนามเวมบลีย์  มกัเรียกส้ัน ๆ ว่า เวมบลีย ์หรือในบางคร้ังเรียกว่า นิวเวมบลีย ์เพ่ือให้มีช่ือต่างจากสนามเดิมในท่ีตั้งน้ี เป็นสนามฟุตบอลท่ีตั้งอยู่

ในเวมบลียพ์าร์ก ในเบรนต ์ประเทศองักฤษ เปิดเม่ือปี 2007 ในสถานท่ีตั้งเดิมของสนามเดิมท่ีสร้างในปี ค.ศ. 1923 สนามมีความจุ 90,000 ท่ีนัง่ 

ถือเป็นสนามกีฬาท่ีใหญ่ท่ีสุดเป็นอนัดบั 2 ในยโุรป และเป็นสนามเหยา้ของทีมชาติองักฤษ (ไม่รวมตัว๋) หากสนใจบตัรเขา้กรุณาแจง้ ณ วนัท่ี

จอง *ขอสงวนสิทธ์ิการเขา้ชมในวนัท่ีมีการใชส้นาม* 



ตลาดโคเว้นท์ หรือท่ีรู้จกักนัดีในช่ือ Apple market แหล่งท่องเท่ียวท่ีส าคญัอีกแห่งหน่ึงในลอนดอน สามารถชอ้ปป้ิง เดินเล่นชิลๆ หาของกิน 

แถมยงัเช่ือมต่อกบัแหล่งท่ีเท่ียวและแหล่งชอ้ปป้ิงมากมายในยา่น west end เมือง Westminster ใจกลางกรุงลอนดอนอีกดว้ย 

เที่ยง เพ่ือไม่เป็นการรบกวนเวลา อิสระรับประทานอาหารตามอัธยาศัย ณ ตลาดโคเว้นท์ 

พพิธิภัณฑ์ประวตัิศาสตร์ทางธรรมชาติ เป็นแหล่งรวมความรู้เก่ียวกบัธรรมชาติตั้งแต่สมยัหลายลา้นปีก่อนไปจนถึงตน้ก าเนิดของมนุษยแ์ละ

สัตวป่์าท่ีทุกท่านพบเห็นไดใ้นปัจจุบนั โดยตวัพิพิธภณัฑน์ั้นมีถูกแบ่งออกเป็นห้องๆมากมาย ตั้งแต่ ห้องสัตวท์ะเล ห้องแมลง ห้องสัตวเ์ล้ียงลูก

ดว้ยนม ห้องมนุษย ์ห้องไดโนเสาร์ ห้องชาร์ล ดาร์วิน (บิดาแห่งชีววิทยา) ห้องจดุก าเนิดของโลกและภยัธรรมชาติ ซ่ึงถา้เพ่ือนๆตั้งใจท่ีจะเก็บ

ความรู้แบบครบๆนั้นจะตอ้งใชเ้วลานานมากทีเดียว 



ชอ้ปป้ิง ย่านไนท์บริดจ์ ถนนสายน้ีเป็นแหล่งรวมสถานท่ีชอ้ปป้ิงมากมาย ทั้งร้านคา้ท่ีมีช่ือเสียงโดง่ดงั ห้างสรรพสินคา้สุดหรูอยา่ง หา้ง Harrods 
และ Harvey Nichols รวมถึงดีไซน์เนอร์เจา้ของแฟชัน่ดงับนถนน Sloane ซ่ึงก็เหมาะกบัคนท่ีก าลงัมองหาสินคา้แบรนดห์รูหราและแฟชัน่อินเท
รนดท่ี์เพ่ิงจะขึ้นเวทีแฟชัน่เป็นท่ีสุด แถมบรรดาห้างร้านต่างๆ ก็ลว้นมีการออกแบบตกแต่งไดอ้ยา่งสวยงาม โดดเด่นและน่าสนใจเป็นอยา่งมาก
อีกดว้ย จึงเหมาะกบัการมาเท่ียวชม ชอ้ปป้ิงและถ่ายรูปเก็บเป็นความทรงจ าดีๆ มากทีเดียว 

ช้อปป้ิงห้างแฮร์รอดส์ ห้างสรรพสินคา้ท่ีเก่าแก่และหรูหราท่ีสุดในโลก ก่อตั้งเม่ือปี 2377 ภายในห้างตกแต่งไดอ้ยา่งสวยงามและหรูหราไฮเอน 
และยงัมีร้านคา้มากมายใหท้่านไดเ้ลือกชอ้ปถึง 300 กว่าร้าน 

ค ่า เพ่ือไม่เป็นการรบกวนเวลา อิสระรับประทานอาหารตามอัธยาศัย ณ ย่านไนท์บริดจ์ 

พกั Ibis London Wembley หรือเทียบเท่า  



Day 5 พระราชวังบัคคิงแฮม - วิหารเวสต์มินสเตอร์ – อาคารรัฐสภา - หอนาฬิกา Big Ben - London Eye – Borough 

Market – ย่านโซโห - Oxford Street - ท่าอากาศยานดอนฮีทโธรว์ 

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

น าท่านเดินทางสู่ พระราชวังบัคคิงแฮม เป็นท่ีประทบัของพระมหากษตัริยอ์งักฤษภายหลงัการเสด็จขึ้นครองราชยข์อง พระนางเจา้วิตอเรีย ในปี 
ค.ศ. 1837 ปัจจุบนัเป็นประทบัของ พระราชินีอลิซาเบธท่ี 2 อยูใ่จกลางกรุงลอนดอน  

ชมวิหารเวสต์มินสเตอร์ เป็นวิหารท่ีเก่าแก่ไดรั้บการสถาปนาตั้งแต่ปี ค.ศ. 1065 และยงัเป็นสถานท่ีจดัพระราชพิธีอภิเษกสมรสของราชวงศ์
ระหว่างเจา้หญิงอลิชาเบธ กบั เจา้ฟ้าชายฟิลิป และเจา้ชายวิลเลียม กบั องคห์ญิงเคท  



จากนั้นน าท่านถ่ายรูปกบั อาคารรัฐสภา หอนาฬิกาบิก๊เบน เป็นความภาคภูมิใจของชาวลอนดอน แลนมาร์คท่ีคนทัว่โลกรู้จกัและใฝ่ฝันว่า

จะตอ้งมาเช็คอินให้ไดสั้กคร้ังนึงในชีวิต  

ลอนดอนอาย ชิงชา้สวรรคท่ี์สร้างดว้ยโครงเหลก็ค ้าเพียงขา้งเดียวท่ีสูงท่ีสุดในโลก  

Borough Market เป็นตลาดคา้ส่งและคา้ปลีกในเมือง Southwark กรุงลอนดอน ประเทศองักฤษ เป็นตลาดอาหารท่ีใหญ่ท่ีสุดและเก่าแก่ท่ีสุด
แห่งหน่ึงในลอนดอน 



เที่ยง เพ่ือไม่เป็นการรบกวนเวลา อิสระรับประทานอาหารตามอัธยาศัย แนะน าเมนู 
เบอร์เกอร์&ลอ็บสเตอร์  

ย่านโซโห อยูใ่นเขต City of Westminter เป็นช่ือยา่นดงัแห่งหน่ึงใน WEST END ลอนดอน 

โด่งดงัดว้ยการเป็น Entertainment District ตั้งเเต่ ศตวรรษท่ี 19  มีถนนช่ือดงัหลายเสน้ท่ีอยู่

ในยา่นน้ี ไม่ว่าจะเป็น Carnaby street, Oxford street เเละ Regent street ท่ีเตม็ไปดว้ยส่ิง

อ านวยความสะดวกมากมาย 

ถนนออกซ์ฟอร์ด เป็นยา่นชอ้ปป้ิงท่ีคึกคกัและมีชีวิตชีวาท่ีสุดแห่งหน่ึงในยโุรป ถนนยาวประมาณ 2.4 กิโลเมตร มีร้านคา้และร้านอาหาร

ประมาณ 300 แห่ง บริษทัและหน่วยงานหลายแห่งมกัมาเปิด flagship store ขึ้นท่ีน่ี เน่ืองจากอยูใ่จกลางกรุงลอนดอนและง่ายต่อการเขา้ถึง 

21.35 น. ไดเ้วลาอนัสมควรน าท่านออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสายการบิน บิน Eva Air เที่ยวบิน BR 068 



Day 6 ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (บริการอาหารบนเคร่ือง)  

15.05 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสวสัดิภาพพร้อมความประทบัใจ                      

 

อตัราค่าบริการ                                                                           

 

  

ก าหนดการเดินทาง 
ผู้ใหญ่ 

พกั 2 ท่าน/ห้อง 
(ราคาต่อท่าน) 

เด็กอายุต ่ากว่า 12 ปี 
ไม่มีเตียง 

(ราคาต่อท่าน) 

พกัเดี่ยวเพิม่ 
(ราคาต่อ
ท่าน) 

12 – 17 ตุลาคม 65 
(วันคล้ายวันสวรรคต) 

57,777.- 55,777.- 8,777.- 

19 – 24 ตุลาคม 65 
(วันปิยมหาราช) 

65,777.- 63,777.- 8,777.- 

06 – 11 ธันวาคม 65 
(วันรัฐธรรมนูญ) 

65,777.- 63,777.- 8,777.- 

21 – 26 ธันวาคม 65 69,777.- 67,777.- 8,777.- 

28 ธันวาคม 65 – 02 มกราคม 66 
(วันปีใหม่) 

73,777.- 71,777.- 8,777.- 

หมายเหตุ : บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมทัวร์ โรงแรม ร้านอาหารตามความเหมาะสมเพ่ือให้สอดคล้องกบัสายการบิน สภาพ
อากาศ การจราจร ณ วันท่ีเดินทาง ท้ังนีเ้ราจะค านึงถึงลกูค้าส่วนใหญ่เป็นหลัก  

หากลูกค้าท่านใดท่ีต้องออกตั๋วภายใน (เคร่ืองบิน รถทัวร์ รถไฟ) กรุณาสอบถามเจ้าหน้าท่ีการท าการออกตั๋ว เน่ืองจากสายการบินอาจมีการ
ปรับเปลี่ยนไฟท์ หรือ เวลาบิน 

 





 



 



  



  





  





 



 

 


