


  



 

 

Day 1 ท่าอากาศยานสุวรรณภูม ิ(บริการอาหารบนเคร่ือง) 

21.00 น. คณะพร้อมกนั ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผูโ้ดยสารระหว่างประเทศชั้น 4 เคานเ์ตอร์สายการบินไทย TG โดยมีเจา้หนา้ท่ีบริษทั
ฯ คอยให้การตอ้นรับ และอ านวยความสะดวกดา้นเอกสารต่างๆ  

00.55 น. ออกเดินทางสู่ กรุงลอนดอน ประเทศองักฤษ โดยเที่ยวบิน TG910 

วนัท่ี โปรแกรมทวัร์ อาหาร โรงแรม 
เชา้ เที่ยง เยน็ 

1. ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (บริการอาหารบนเคร่ือง) 
  

 

 

2. ท่าอากาศยานลอนดอนฮีทโธรว ์ - เมืองซาลิสบวัร่ี สโตนเฮน้จ์ - เมืองมรดกโลก
บาธ โรงอาบน ้าโรมนั ร้านแซลล่ีลนัน์ ถ่ายรูปคู่วิหารบาธ 

   

Ibis Bristol Centre 
หรือเทียบเท่า 

★★★ 
3. หมู่บา้นไบบิวร่ี โบสถเ์ซนตแ์มร่ี – สแตรทฟอร์ดอพัพอนเอวอน ถ่ายรูปบา้นเกิด

เช็คสเปียร์ ถนนสายชอ้ปป้ิง - ลิเวอร์พูล ตึกรอยลัลิเวอร์ ถ่ายรูปคู่รูปป้ันเดอะบี
เทิลส์ แม่น ้าเมอร์ซีย ์ท่าเรือรอยลัอลัเบิร์ต 

   

Adelphi Hotel หรือ
เทียบเท่า 

★★★ 
4. ถ่ายรูปวิหารลิเวอร์พูล สนามแอนฟิลด ์ร้านของฝากสโมสร - แมนเชสเตอร์ 

สนามโอแทรฟฟอร์ด ร้านของฝากสโมส – เมืองบิสเตอร์ ชอ้ปป้ิงบิสเตอร์เอาท์
เลต็ 
    

   

Holiday Inn Express 
Bicester หรือ
เทียบเท่า 

★★★★ 
5. ออกซ์ฟอร์ดชมเมือง - วอร์เนอร์บราเธอร์ แฮร่ีพอตเตอร์ สตูดิโอ - ยา่นไนทบิ์ดจ ์

ห้างแฮรอดส์ 
  แนะน า Ibis City Shoreditch 

หรือเทียบเท่า 
6. นัง่รถบสัเปิดประทนุชมเมืองลอนดอน วิหารเวสตมิ์นสเตอร์ อาคารรัฐสภา หอ

นาฬิกาบ๊ิกเบน ลอนดอนอาย จตัุรัสทราฟัลการ์ พระราชวงับคัคิงแฮม ล่องเรือ
แม่น ้าเทมป์ ถ่ายรูปวิหารเซนตพ์อล หอคอยลอนดอน ทาวเวอร์บริด 

  

แนะน า Ibis City Shoreditch 
หรือเทียบเท่า 

★★★ 
7. อิสระท่องเท่ียวกรุงลอนดอน ไกดแ์นะน าสถานท่ีท่องเท่ียวการเดินทาง : พอร์ท

โทเบโล่ พิพิธภณัฑบ์ริติซ โคเวน้การ์เดน้มาร์เก็ต ยา่นโซโห พิคาดิลลี 
 แนะน า แนะน า Ibis City Shoreditch 

หรือเทียบเท่า 

★★★ 
8. ตลาดเชา้ลอนดอนโบโร่มาร์เก็ต ถ่ายรูปเดอะชาร์ดทาวเวอร์ - ขึ้นกระเชา้ลอยฟ้า

ขา้มแม่น ้าเทมป์ ยา่นไชน่าทาวน์ เลสเตอร์สแควร์ ถนนชอ้ปป้ิงรีเจน้ทส์ตรีท ออ็ก
ฟอร์ดสตรีท - ท่าอากาศยานดอนฮีทโธรว ์

 เบอร์เกอร์
เน้ือ& 

ลอ็บสเตอร์ 

 

 

9. ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (บริการอาหารบนเคร่ือง)     

ขาไป TG910  BKK - LHR เวลา 00.55 – 06.20น. 

ขากลบั TG917 LHR - BKK เวลา 21.35 – 16.00น. 

สัมภาระโหลดใต้เคร่ือง 23 KG. ถือขึน้เคร่ือง 7 KG. (อาจมกีารเปลี่ยนแปลงขึน้อยู่กับสายการบิน) 
หากต้องการซ้ือน ้าหนักเพิม่กรุณาแจ้งในวันจอง เร่ิม 2,500 บ./5 กก./ ขา 



Day 2 ท่าอากาศยานลอนดอนฮีทโธรว์  - เมืองซาลสิบัวร่ี สโตนเฮ้นจ์ - เมืองมรดกโลกบาธ โรงอาบน ้าโรมัน ร้านแซลลีล่นัน์ 

ถ่ายรูปคู่วิหารบาธ 

06.20 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานดอนฮีทโธรว ์ ประเทศองักฤษ (ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 6 ชม.) (เวลาทอ้งถ่ินชา้กว่าประเทศไทย 7 ชม.) 

น าท่านสู่ เมืองซาลิสบัวร่ี (ใชเ้วลาดินทางประมาณ 1.30 ชม.) ชม สโตนเฮนจ์ โบราณสถานลึกลบั 1 ใน 7 ส่ิง มหศัจรรยข์องโลกประกอบดว้ย

แท่งหินขนาดยกัษท่ี์ถูกสร้างขึ้น เม่ือประมาณ 3,000ปี ก่อนศริตกาล  

 จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ เมืองบาธ Bath เมืองอาบน ้าแร่ท่ีมีอิทธิพลมาตั้งแต่ยคุเรืองอ านาจของอาณาจกัรโรมนัโบราณ  

เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

น าท่านเขา้ชม โรงอาบน ้าโรมัน สร้างขึ้นมาตั้งแต่ยคุโรมนัโบราณ ปัจจุบนัน ้าพุร้อนน้ีก็ยงัมีปริมาณนบัลา้นนบัแสนแกลลอน ดว้ยอุณหภูมิระดบั 
45-46 องศาเซลเซียส ซ่ึงหลกัฐานบ่อนา้พุร้อนและซากอาคารเก่าแก่ท่ีหลงเหลืออยูน้ี่ ท  าให้เมืองบาธไดรั้บการแต่งตั้งให้เป็นเมืองมรดกโลกจาก
องคก์ารยเูนสโกในปี ค.ศ.1987 ให้ท่านไดชิ้มน ้าแร่ท่ีจดัให้กบันกัท่องเท่ียวเท่านั้น  

Sally Lunn's ร้านขนมปังในต านานท่ีเก่าแก่ท่ีสุดในเมืองบาธ ประเทศองักฤษ แถมพ่วงหน่ึงต านานคือหน่ึงในตึกเก่าท่ีสุดในเมืองเช่นกนัสร้าง

ปี1482 ส่วนตวัร้านเปิดมาตั้งแต่ปี1680 เจา้ของร้านSally Lunn คิดคน้ขนมปังทรงกลมดา้นนอกหนาดา้นในเน้ือนุ่มเป็นคนแรกในเมืองแห่งน้ี     



น าท่าน ถ่ายรูปคู่มหาวิหารบาธ มีประวติัศาสตร์ยาวนาน สร้างขึ้นในสมยัศตวรรษท่ี 7 ต่อมาไดมี้การปรับปรุงในศตวรรษท่ี 10 ก่อนจะแลว้เสร็จ

ในศตวรรษท่ี 16 โดย โดดเดน่ดว้ยสถาปัตยกรรมโกธิกท่ีสวยงามท่ีสุดแห่งหน่ึง  

ค ่า บริการอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร 

พกั Ibis Bristol Centre หรือเทียบเท่า 

 

  



Day 3 หมู่บ้านไบบิวร่ี โบสถ์เซนต์แมร่ี – สแตรทฟอร์ดอพัพอนเอวอน ถ่ายรูปบ้านเกดิเช็คสเปียร์ ถนนสายช้อปป้ิง - ลเิวอร์

พูล ตึกรอยัลลเิวอร์ ถ่ายรูปคู่รูปป้ันเดอะบีเทิลส์ แม่น ้าเมอร์ซีย์ ท่าเรือรอยัลอลัเบิร์ต 

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

เดินทางสู่ หมู่บ้านไบบิวร่ี (ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 1 ชัว่โมง) เป็นหมู่บา้นชนบทดั้งเดิมท่ีสวยท่ีสุดแห่วหน่ึงของประเทศองักฤษ โดดเด่นดว้ย

สถาปัตยกรรมดว้ยบา้นท่ีมีลกัษณะกระท่อมท่ีสร้างมาเป็นเวลานาน และมีแม่น ้าไหลผา่นท าให้หมู่บา้นแห่งน้ีงดงามมากขึ้นไปอีก อิสระเก็บ

ภาพความประทบัใจ                   

โบสถ์เซนต์แมร่ี เป็นโบสถท่ี์เก่าแก่ท่ีสุดในหมู่บา้น บง่บอกถึงประวติัศาสตร์ท่ีส าคญัขององักฤษอีกแห่งหน่ึง 



น าท่านเดินทางสู่ เมืองสแตรทฟอร์ด-อพัอน-เอวอน (ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 1 ชัว่โมง) เมืองท่ีมีความส าคญัดา้นวรรณกรรมขององักฤษ 

เน่ืองจากเป็นบา้นเกิดของวิลเลียมส์ เช็คสเปียร์ กวีเอกผูย่ิ้งใหญ่ของโลก ถ่ายรูปบ้านเกิดเช็คสเปียร์ เป็นบา้นก่ึงปูนก่ึงไมส้ไตลทิ์วดอร์ 2 ชั้น 

รอบบา้นตกแตง่ดว้ยสวนสไตลอ์งักฤษ ต่อดว้ย ถนนสายช้อปป้ิง ท่ีเตม็ไปดว้ยร้านของฝาก คาเฟ่ มากมาย 

เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 



น าท่านเดินทางสู่ ลิเวอร์พูล (ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 2.30 ชัว่โมง)  เมืองมรดกโลก ก่อตั้งแต่ปี ค.ศ. 1207 ตั้งอยูท่างตะวนัออกของปากน ้าเมอร์

ซีย ์ลิเวอร์พูลเป็นท่ีรู้จกัของทัว่โลกจากความเป็นท่ีนิยมของวงดนตรี เดอะบิทเทิลส์และสโมสรฟุตบอลช่ือดงัซ่ึงปัจจุบนักลายเป็นสัญลกัษณ์

ของเมืองลิเวอร์พูล ตกึรอยัลลิเวอร์ หน่ึงในอาคารเก่าแก่ท่ีสูงท่ีสุดในยโุรปเร่ิมสร้างตั้งแต่ปี ค.ศ. 1908 มีความสูงประมาณ 322 ฟุต โดดเด่นดว้ย

สถาปัตยกรรมท่ีสวยงามมีหอนาฬิกาขนาดใหญ่ อิสระ ถ่ายรูปคู่รูปป้ัน The Beatles เป็นอีกหน่ึงแลนดม์าร์คท่ีตอ้งมาเช็คอิน 

แม่น ้าเมอร์ซีย์ เป็นแม่น ้าในภาคตะวนัตกเฉียงเหนือขององักฤษ มีความยาวราว 70.33 ไมล ์ไหลผา่นตั้งแต่เมืองสตอ็กพอร์ตในเกรเทอร์

แมนเชสเตอร์ ไปยงัอ่าวลิเวอร์พูล หลายศตวรรษแลว้ท่ีแม่น ้าเป็นเขตแดนระหว่างแลงคาเชอร์และเชชเชอร์  

ท่าเรือรอยัลอัลเบร์ิต เป็นสถานท่ีท่องเท่ียวสุดฮิตของเมืองลิเวอร์พูล ดว้ยสภาพตึกท่ีเก่าแก่แบบมีสไตล ์ มีเรือโบราณ คาเฟ่ และร้านขายของท่ี
ระลึกอีกมากมาย 

ค ่า บริการอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร 

พกั Adelphi Hotel หรือเทียบเท่า 

  



Day 4 ถ่ายรูปวิหารลเิวอร์พูล สนามแอนฟิลด์ ร้านของฝากสโมสร (หากตอ้งการเขา้สนามกรุณาแจง้ในวนัจองเพ่ิม 1,299บ./ท่าน 

เด็ก 3-15ปี 699บ./ท่าน เวลาอยูด่า้นในประมาณ 90 นาที) - แมนเชสเตอร์ สนามโอแทรฟฟอร์ด ร้านของฝากสโมส (หาก

ตอ้งการเขา้สนามกรุณาแจง้ในวนัจองเพ่ิม 1,799บ./ท่าน เด็ก 3-15ปี 999บ./ท่าน เวลาอยูด่า้นในประมาณ 90 นาที)  – เมืองบิสเตอร์ 

ช้อปป้ิงบสิเตอร์เอาท์เลต็ 

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

น าท่านถ่ายรูป วิหารลิเวอร์พูล เป็นโบสถท่ี์ใหญ่ท่ีสุดในองักฤษเก่าแก่มากกว่า 100 ปี  จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ สนามฟุตบอลแอนฟิลด์ ของ
สโมสรลิเวอร์พูล อิสระให้ท่านเลือกซ้ือสินท่ีระลึก ร้านของฝากสโมสร เก็บภาพความประทบัใจและชมความย่ิงใหญ่ของสโมสรแห่งน้ี  (หาก
ตอ้งการเขา้สนามกรุณาแจง้ในวนัจองเพ่ิม 1,299บ./ท่าน เด็ก 3-15ปี 699บ./ท่าน เวลาอยู่ดา้นในประมาณ 90 นาที) *ขอสงวนสิทธ์ิการเขา้มใน
วนัท่ีมีการใชส้นาม* 



เดินทางสู่ เมืองแมนเชสเตอร์ เมืองท่ีใหญ่อนัดบั 2 รองจากลอนดอนในอดีตเป็นศนูยก์ลางการปฎิวติัอุตสาหกรรม ปัจจุบนัคนทัว่โลกรู้จกัเมืองน้ี

ผา่นสโมรฟุตบอลช่ือดงัอยา่ง แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด  

เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

น าท่านเยี่ยมชม สนามโอลด์แทรฟฟอร์ด อิสระให้ท่านเลือกซ้ือสินท่ีระลึก ร้านของฝากสโมสร และชมความย่ิงใหญ่ของสโมสรแห่งน้ี (หาก

ตอ้งการเขา้สนามกรุณาแจง้ในวนัจองเพ่ิม 1,799บ./ท่าน เด็ก 3-15ปี 999บ./ท่าน เวลาอยูด่า้นในประมาณ 90 นาที) *ขอสงวนสิทธ์ิการเขา้ชมใน

วนัท่ีมีการใชส้นาม*   



น าท่านสู่ เมืองบิสเตอร์ (ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 2.30 ชัว่โมง) อิสระชอ้ปป้ิง บิสเตอร์วิลเลจ เอาท์เล็ต สวรรคข์องแหลง่นกัชอ้ป มีสินคา้แฟชัน่

มากมายให้เลือก ซ่ึงเตม็ไปดว้ยร้านคา้แบรนดด์งัระดบัโลก เส้ือผา้ กระเป๋า รองเทา้แฟชัน่ เช่น Mulberry, Stella McCartney, DVF, Coach, Saint 

Laurent Paris และ Marni อีกทั้งยงัมีร้านอาหารและคาเฟ่ใหท้่านไดเ้ลือกล้ิมลอง  

ค ่า บริการอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร 

พกั Holiday Inn Express Bicester หรือเทียบเท่า 



Day 5 ออกซ์ฟอร์ดชมเมือง - วอร์เนอร์บราเธอร์ แฮร่ีพอตเตอร์ สตูดิโอ - ย่านไนท์บิดจ์ ห้างแฮรอดส์ 

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

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

เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 



น าท่านสู่ Warner Brother Studio ชมสถานท่ีจ าลองการถ่ายท าภาพยนตร์ฟอร์มยกัษเ์ร่ืองดงั Harry Potter พร้อมส ารวจฉากต่างๆ ท่ีใชจ้ริงใน
ภาพยนตร์ เช่น ฮอกส์วอตส์ ตรอกไดอากอนและซอนพรีเวต็และอกีมากมาย ซ่ึงจะไดเ้ห็นหมวกคดัสรรของจริงท่ีใชพ้จิารณาว่าเหล่านกัเรียน
ควรอยูบ่า้นไหนในภาคแรก และฉากการจาลองเหตุการณ์ต่างๆ จากภาพยนตร์ดงัและห้องต่างๆ พร้อมกบักิจกรรมตามอยา่งภาพยนตร์ ให้ท่าน 
ไดถ่้ายรูปบริเวณหนา้บา้นหลงัเก่าของแฮร์ร่ีในซอยพรีเวต็ รวมถึงเลือกซ้ือสินคา้เป็นท่ีระลึก ใหท้่านถ่ายรูปกบั สถานี Kings Cross 9 ¾ สถานท่ี
หน่ึงในการถ่ายทาภาพยนตร์เร่ืองดงัแฮร่ี พอ็ตเตอร์ 
น าท่านเดินทางสู่ ย่านไนท์บริดจ์ ถนนสายน้ีเป็นแหล่งรวมสถานท่ีชอ้ปป้ิงมากมาย ทั้งร้านคา้ท่ีมีช่ือเสียงโด่งดงั ห้างสรรพสินคา้สุดหรูอยา่ง 

ห้าง Harrods และ Harvey Nichols รวมถึงดีไซน์เนอร์เจา้ของแฟชัน่ดงับนถนน Sloane ซ่ึงก็เหมาะกบัคนท่ีก าลงัมองหาสินคา้แบรนดห์รูหรา

และแฟชัน่อินเทรนดท่ี์เพ่ิงจะขึ้นเวทีแฟชัน่เป็นท่ีสุด แถมบรรดาหา้งร้านต่างๆ ก็ลว้นมีการออกแบบตกแต่งไดอ้ยา่งสวยงาม โดดเดน่และ

น่าสนใจเป็นอยา่งมากอีกดว้ย จึงเหมาะกบัการมาเท่ียวชม ชอ้ปป้ิงและถ่ายรูปเก็บเป็นความทรงจ าดีๆ มากทีเดียว 



ช้อปป้ิงห้างแฮร์รอดส์ ห้างสรรพสินคา้ท่ีเก่าแก่และหรูหราท่ีสุดในโลก ก่อตั้งเม่ือปี 2377 ภายในห้างตกแต่งไดอ้ยา่งสวยงามและหรูหราไฮเอน 
และยงัมีร้านคา้มากมายใหท้่านไดเ้ลือกชอ้ปถึง 300 กว่าร้าน 

ค ่า เพ่ือไม่เป็นการรบกวนเวลาช้อปป้ิง อิสระรับประทานอาหารตามอัธยาศัย  

พกั Ibis City Shoreditch หรือเทียบเท่า 

  



Day 6 น่ังรถบัสเปิดประทุนชมเมืองลอนดอน วิหารเวสต์มินสเตอร์ อาคารรัฐสภา หอนาฬิกาบิ๊กเบน ลอนดอนอาย 

 จัตุรัสทราฟัลการ์ พระราชวังบัคคิงแฮม (หากตอ้งการเขา้ชมกรุณาแจง้ก่อนเดินทางเพ่ิม 2,699บ./ท่าน เด็ก 3-15ปี 1,499บ./ท่าน) 

ล่องเรือแม่น ้าเทมป์ ถ่ายรูปวิหารเซนต์พอล หอคอยลอนดอน ทาวเวอร์บริด 

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

นั่งรถบัสเปิดประทุนชมเมืองลอนดอน ท่านจะไดสั้มผสัประสบการณ์ในรูปแบบใหม่ของการชมเมืองท่ีเตม็ไปดว้ยสถานท่ีท่องเท่ียวยอดนิยม

มากท่ีสุดแห่งหน่ึงของโลก 

ชมวิหารเวสต์มินสเตอร์ เป็นวิหารท่ีเก่าแก่ไดรั้บการสถาปนาตั้งแต่ปี ค.ศ. 1065 และยงัเป็นสถานท่ีจดัพระราชพิธีอภิเษกสมรสของราชวงศ์

ระหว่างเจา้หญิงอลิชาเบธ กบั เจา้ฟ้าชายฟิลิป และเจา้ชายวิลเลียม กบั องคห์ญิงเคท  



จากนั้นน าท่านถ่ายรูปกบั อาคารรัฐสภา หอนาฬิกาบิก๊เบน เป็นความภาคภูมิใจของชาวลอนดอน แลนมาร์คท่ีคนทัว่โลกรู้จกัและใฝ่ฝันว่า

จะตอ้งมาเช็คอินให้ไดสั้กคร้ังนึงในชีวิต  

ลอนดอนอาย ชิงชา้สวรรคท่ี์สร้างดว้ยโครงเหลก็ค ้าเพียงขา้งเดียวท่ีสูงท่ีสุดในโลก  

  



จัตุรัสทราฟัลการ์ เป็นจตัุรัสท่ีมีพ้ืนท่ีขนาดใหญ่ใจกลางเมืองลอนดอน ตั้งอยูบ่ริเวณหนา้ The National Gallery สร้างขึ้นในปี ค.ศ. 1830 เพื่อเป็น

อนุสรณ์สถานของยทุธนาวีทราฟัลการ์และสงครามวอเตอร์ลูระหว่างองักฤษกบัฝร่ังเศสในปี ค.ศ. 1805 ซ่ึงลกัษณะเด่นของจตัุรัสทราฟัลการ์ก็

คือ มีเสาหินท่ีเป็นอนุสาวรีย ์เนลสันตั้งอยูบ่ริเวณจดุศนูยก์ลาง โดยท่ีมีสิงโต 4 ตวัท าจากโลหะท่ีหลอมจากปืนใหญ่ท่ีปลดประจ าการแลว้ 

เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

เดินทางสู่ พระราชวังบัคคิงแฮม เป็นท่ีประทบัของพระมหากษตัริยอ์งักฤษภายหลงัการเสด็จขึ้นครองราชยข์อง พระนางเจา้วิตอเรีย ในปี ค.ศ. 

1837 ปัจจบุนัเป็นประทบัของ พระราชินีอลิซาเบธท่ี 2 อยูใ่จกลางกรุงลอนดอน (หากตอ้งการเขา้ชมกรุณาแจง้ก่อนเดินทางเพ่ิม 2,699บ./ท่าน 

เด็ก 3-15ปี 1,499บ./ท่าน) 



จากนั้นน าท่าน ล่องเรือแม่น ้าเทมส์ ท่านจะไดสั้มผสัช่วงเวลาสุดแสนโรแมนติกบนแม่น ้าท่ีมีระยะทางยาวท่ีสุดในองักฤษนานถึง 30 นที โดย

ระหว่างทางท่านจะไดช้มแลนดม์าร์คส าคญัอยา่ง วิหารเซนต์พอล เป็นโบสถส์ าคญัทางศาสนาของสหราชอาณาจกัร โดยใชเ้ป็นสถานท่ีจดัพิธี

แต่งงานหรือพระราชพิธีใหญ่ๆ รวมถึงเป็นสถานท่ีฝังร่างของบคุคลส าคญัท่ีมีช่ือเสียงในประวติัศาสตร์องักฤษ ท าให้เป็นหน่ึงในโบสถท่ี์มี

ช่ือเสียงและมีนกัท่องเที่ยวเดินทางมาเท่ียวมากท่ีสุดในสหราชอาณาจกัร   

  



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

จากนั้นถ่ายรูปกบั Tower Bridge สะพานขา้มแม่น ้าเทมป์ท่ีสามารถยกเปิด – ปิดได ้ 

ค ่า เพ่ือไม่เป็นการรบกวนเวลา อิสระรับประทานอาหารตามอัธยาศัย  

พกั Ibis City Shoreditch หรือเทียบเท่า  



Day 7 อสิระท่องเท่ียวกรุงลอนดอน ไกด์แนะน าสถานท่ีท่องเท่ียวการเดินทาง : พอร์ทโทเบโล่ พพิธิภัณฑ์บริติซ โคเว้นการ์

เด้นมาร์เกต็ ย่านโซโห พคิาดิลลี 

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

แนะน า พอร์ทโทเบโล่ อยูใ่นยา่นนอตทิงฮิลลซ่ึ์งอยูใ่นเขตตะวนัตกของกรุงลอนดอน ถนนพอร์โทเบลโลเป็นตลาดขายของโบราณท่ีใหญ่ท่ีสุด

แห่งหน่ึงของโลก ตลอดทั้งสองฝ่ังถนนเตม็ไปดว้ยร้านคา้หลากหลายชนิด 

แนะน า   พพิธิภณัฑ์บริติซ ในยา่นบลูมส์บรีของลอนดอน ก่อตั้งขึ้นในปี ค.ศ.1753 มีของเก่าแก่โบราณสะสมอยูม่ากท่ีสุดแห่งหน่ึงของโลกกว่า 

8,000,000 ช้ิน ดว้ยอ านาจของสมยัยคุล่า อาณานิคม ของจกัรวรรดิองักฤษ 

https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B8%95%E0%B8%97%E0%B8%B4%E0%B8%87%E0%B8%AE%E0%B8%B4%E0%B8%A5%E0%B8%A5%E0%B9%8C&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A5%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%94%E0%B8%AD%E0%B8%99


แนะน า โคเว้นการ์เด้นมาร์เก็ต นวิยาร์ด หรือท่ีรู้จกักนัดีในช่ือ Apple market แหล่งท่องเท่ียวท่ีส าคญัอีกแห่งหน่ึงในลอนดอน สามารถชอ้ปป้ิง 

เดินเล่นชิลๆ หาของกิน แถมยงัเช่ือมต่อกบัแหล่งท่ีเท่ียวและแหล่งชอ้ปป้ิงมากมายในยา่น west end เมือง Westminster ใจกลางกรุงลอนดอนอีก

ดว้ย 

แนะน า ย่านโซโห เป็นยา่นท่ีมีการผสมผสานความแตกต่างของวฒันธรรมไดอ้ยา่งลงตวัทั้งอาหารการกินและร้านคา้อนัหลากหลายจึงท าให้ท่ีน่ี
เนืองแน่นไปดว้ยนกัท่องเท่ียวทัว่ทุกมุมโลก 

แนะน า ย่านพคิคาดิลลี วงเวียนเลก็ๆท่ีเป็นสถานท่ีนดัพบของทั้งคนลอนดอนและนกัท่องเท่ียว  เพราะมีบ่อน ้าพุท่ีสังเกตไดง้่าย  มีรูปป้ันส าริด

รูปกามเทพอีรอส (วงเวียนกามเทพ) อยูเ่หนือน ้าพุ  จุดเดน่ของท่ีน่ีคือป้ายไฟโฆษณาสินคา้ดิจิตอลท่ีทนัสมยัท่ีส่องแสงตลอดทั้งวนัทั้งคืน  

เที่ยง/ค ่า เพ่ือไม่เป็นการรบกวนเวลา อิสระรับประทานอาหารตามอัธยาศัย  

พกั Ibis City Shoreditch หรือเทียบเท่า 



Day 8 ตลาดเช้าลอนดอนโบโร่มาร์เกต็ ถ่ายรูปเดอะชาร์ดทาวเวอร์ - ขึน้กระเช้าลอยฟ้าข้ามแม่น ้าเทมป์ ย่านไชน่าทาวน์  

 เลสเตอร์สแควร์ ถนนช้อปป้ิงรีเจ้นท์สตรีท ออ็กฟอร์ดสตรีท - ท่าอากาศยานดอนฮีทโธรว์ 

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

ตลาดเช้าลอนดอนโบโร่มาร์เก็ต เป็นตลาดท่ีมีช่ือเสียงและประวติัศาสตร์ยาวนานกว่า 1,000 ปี เป็นสวรรคข์องนกัชิมเตม็ไปดว้ยอาหารเคร่ืองด่ืม
ทุกชนิด เช่นอาหารทะเลสดๆ เคก้ ชิส ผลไม ้ของน่ากินเตม็ไปหมด แถมยงัมีร้านของฝากให้ติดไมติ้ดมือกลบับา้นอีกดว้ย ถ่ายรูปเดอะชาร์ด ตึก
ท่ีสูงท่ีสุดในยโุรปตั้งอยูใ่จกลางกรุงลอนดอนดว้ยความสูงถึง 1,016 ฟุต 



น าท่านสัมผสัประสบการณ์ ขึน้กระเช้าลอยฟ้าข้ามแม่น ้าเทมป์ สามารถมองเห็นทศันียภาพรอบดา้นและมุมสูงของมหานครลอนดอน 

ไชน่าทาวน์ (โซโฮ) London China Town (SOHO) ไชน่าทาวน์ ณ มหานครลอนดอน ประเทศองักฤษ หรือท่ีหลายคนเรียกว่า “โซโห” (Soho) 

ตามช่ือของยา่นท่ีเป็นถ่ินท่ีตั้งของชุมชนคนจีนแห่งน้ีนั้น  



เลสเตอร์สแควร์ ศนูยร์วมความสนุกสนานและความบนัเทิงใจกลางกรุงลอนดอน 

ยา่นท่ีเตม็ไปดว้ยโรงหนงั โรงละครเวลา ร้านอาหาร แหล่งชอ้ปป้ิงและผบั บาร์

ต่างๆ อีกทั้งยงัเป็นสถานท่ีท่ีมีการจดัอีเวน้ทอ์ยา่งสวยงามน่าเท่ียวชมในทุกๆ 

เทศกาลอีกดว้ย 

เที่ยง บริการอาหารกลางวัน เมนู เบอร์เกอร์เน้ือ&ล็อบสเตอร์ 

ถนนช้อปป้ิงรีเจ้นท์สตรีท ถนนชอ้ปป้ิงแบรนดห์รูและแบรนดท์ัว่ไปในลอนดอน 

เป็นสถานท่ีตั้งของร้านคา้ช่ือดงัระดบัโลก เช่น ทอรี เบิร์ช (Tory Burch), เบอร์เบอร่ี (Burberry), โคช้(Coach), เคท สเปด นิวยอร์ก (Kate Spade) 

และ เค ครูว ์ไวล ์(J. Crew. While) ตั้งอยูริ่มสองขา้งทางบนถนนรีเจน้ท ์สตรีท  



ถนนออกซ์ฟอร์ด เป็นถนนชอ้ปป้ิงขนาดใหญ่ของกรุงลอนดอนมีร้านคา้ประมาณ 300 ร้านทั้งแบรนดร์าคาถูก ไปจนถึง แบรนดเ์นม หรูหรา 

น าท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานดอนฮีทโธรว์ เพ่ือเดินทางกลบัสู่กรุงเทพฯ ระหว่างนั้นทุกท่านยงัสามารถชอ้ปป้ิง เลือกซ้ือของฝาก ของท่ีระลึก

ได ้ภายในสนามบิน 

21.35 น.       เหินฟ้าสู่ กรุงเทพฯ โดย สายการบินการบินไทย TG เที่ยวบินท่ี  TG 917 

 

 

Day 9 ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (บริการอาหารบนเคร่ือง) 

16.00 น.       เดินทางกลบัถึง ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสวสัดิภาพ พร้อมความทรงจ าสุดประทบัใจ 

 

  

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

หากลูกค้าท่านใดท่ีต้องออกตั๋วภายใน (เคร่ืองบนิ รถทัวร์ รถไฟ) กรุณาสอบถามเจ้าหน้าท่ีก่อนท าการออกตั๋ว เน่ืองจากสายการบินอาจมีการ
ปรับเปลี่ยนไฟท์ หรือ เวลาบิน 

 



อตัราค่าบริการ 

 

ก าหนดการเดินทาง 
ผู้ใหญ่ 

พกั 2 ท่าน/ห้อง 
(ราคาต่อท่าน) 

เด็กอายุ 3 – 6 ปี 
ไม่มีเตียง 

(ราคาต่อท่าน) 

พกัเดี่ยวเพิม่ 
(ราคาต่อ
ท่าน) 

11 – 19 กุมภาพนัธ์ 66 
(วันวาเลนไทน์) 

89,977.- 89,977.- 16,977.- 

04 – 12 มีนาคม 66 
(วันมาฆบูชา) 

97,977.- 94,977.- 16,977.- 

01 – 09 เมษายน 66 
(วันจักรี) 

97,977.- 94,977.- 16,977.- 

08 – 16 เมษายน 66 
(วันสงกานต์) 

109,977.- 106,977.- 16,977.- 

29 เมษายน – 07 พฤษภาคม 66 
(วันแรงงาน) 

97,977.- 94,977.- 16,977.- 



  



 



 



  



  





  





 



 

 


