สรุปการเดินทาง
วัน ที่

กํา หนดการ

1

บิ๊กเบน - ลอนดอน อาย – หอคอยลอนดอน –

2

วิหารเวสต์ม ินสเตอร์ – สะพานทาวเวอร์บ ริดจ์ –

3

มหาวิท ยาลัย อ๊อกซฟอร์ด – สะพานบริดจ์ออฟซายห์ -

จัตุร ัสทราฟัลการ์
พระราชวังบัคคิงแฮม - ไชน่า ทาวน์ ลอนดอน
Bicester Village

4

มหาวิหารบาธ – โรงอาบน้าํ โรมัน - สโตนเฮนจ์

5

อิส ระตามอัธยาศัย

เช้า เที่ย ง เย็น

กําหนดการทัง้ หมด
วัน ที่ 1 บิ๊กเบน - ลอนดอนอาย – หอคอยลอนดอน - จัตุร ัสทราฟัลการ์
เช้า

รถพร้อมคนขับ รับ ท่านจากสนามบิน
 นําท่านสู่ บิ๊ก เบน (Big Ben) หอนาฬิกาพระราชวังเวสต์มินสเตอร์ หรือรู้จัก
กันดีในชื่อของ บิ๊กเบน หอเก่าแก่นี้
ถูกสร้าง เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม พ.ศ.
2377 หลังจากไฟไหม้พระราชวังเวสต์
มินสเตอร์เดิม แท้จริงแล้ว บิ๊กเบน
ไม่ใช่ชื่อหอนาฬิกา แต่เป็นชื่อของ ระฆังหนัก 13 ตัน ซึ่งแขวนอยู่ตรงช่องลม
เหนือหน้าปัดนาฬิกา
 นําท่านชม ลอนดอน อาย (London Eye) เป็นชิงช้าสวรรค์ที่สูงที่สุดในทวีป
ยุโรป มีความสูง 135 เมตร(443 ฟุต) และกลายมาเป็นสถานที่ท่องเที่ย วที่
ได้รับ ความนิยม และเป็นจุดดึงดูด
นักท่องเที่ยวได้อย่างมาก ในสหราช
อาณาจักร london eye นั้น จะมี
ระยะเวลาในการหมุนต่อรอบ ด้วย
เงื่อนไข 30 นาที ด้วยระยะความเร็วที่ 0.9 กิโลเมตรต่อชั่วโมง

กลางวัน

รับ ประทานอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร
 นําท่านชม หอคอยลอนดอน (Tower of London) หอคอยแห่งลอนดอน
สถานที่ท่องเที่ยว ประเทศอังกฤษ ตั้งอยู่ที่ฝั่งแม่น้ําเทมส์ในกรุงลอนดอน

เป็นพระราชวังหลวงและป้อมปราการ สร้างขึ้นโดยพระเจ้าวิลเลียมที่ 1 แห่ง
อังกฤษ เมื่อปี ค.ศ. 1078 เพื่อ
ป้องกันการโจมตีของชาวเมืองที่
ต่อต้านชาวนอร์มัน ต่อมา
หอคอยแห่งลอนดอน ถูกใช้เป็น
ที่คุมขังนักโทษที่มียศศักดิ์สูง ตั้งแต่ ปี ค.ศ. 1100 จนถึง กลางศตวรรษที่
20 และที่แห่งนี้ถูกโจษจันว่าเป็นหนึ่งในสถานที่สุดหลอน
 นําท่านชม จัตุร ัสทราฟัลการ์ (Trafalgar Square) จัตุรัสใจกลางกรุง
ลอนดอน จุดนัดพบ แลนด์มาร์คสําคัญ ของเมือง เนืองแน่นด้วยนักท่องเที่ยว
มหาศาล จัตุรัสทราฟัลการ์แห่งนี้
ออกแบบโดย จอห์น แนช ในปี
ค.ศ.1812 สร้างเพื่อเป็นอนุสรณ์
แก่ลอร์ดเนลสัน มีชื่อเต็มว่า
Horatio Nelson เป็นทหารเรือที่อังกฤษภาคภูมิใจในความกล้ าหาญ เป็น
วีรบุรุษที่ถูกยิงสูญ เสียดวงตา 1 ดวงและแขนหนึ่งข้าง และเสียชีวิตในสงคราม
ระหว่างอังกฤษกับ ฝรั่งเศสที่แหลมทราฟัล การ์ โดยท่านเป็นผู้นําการรบที่ทําให้
อังกฤษชนะสงครามทางเรือครั้งนี้
เย็น

รับ ประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร
นําท่านกลับ สู่โรงแรม เพื่อพักผ่อนตามอัธยาศัย

วัน ที่ 2 วิห ารเวสต์มินสเตอร์ – สะพานทาวเวอร์บริดจ์ –
พระราชวังบัคคิงแฮม - ไชน่าทาวน์ ลอนดอน
เช้า

รถพร้อมคนขับ รับ ท่านจากโรงแรม
 นําท่านสู่ วิหารเวสต์มน
ิ สเตอร์ (Westminster Abbey) ที่นอกเหนือจาก
สถาปัตยกรรมแบบโกธิกคือ วิหาร
แห่งนี้ปรากฏอยู่ในหน้าประวั ติศาสตร์
เกือบทุกยุคสมัย โดยเป็นสถานที่ฝัง
ร่างของผู้ปกครองประเทศหลายคน
มี ความสําคัญ อย่างยิ่งใน
ประวัติศาสตร์อังกฤษ เพราะเป็นสถานที่ประกอบพระราชพิธีราชาภิเษกกษัตริย์
แห่งอังกฤษมากว่า 900 ปีแล้ว
 นําท่านสู่ สะพานทาวเวอร์บ ริดจ์ (Tower Bridge) มีชื่อเสียงและเป็น
สัญ ลักษณ์คู่บ ้านคู่เมืองของกรุง
ลอนดอน เชื่อมดินแดนสองฝั่งของ
แม่น้ํา เทมส์ (River Thames) ตั้ง
โดดเด่นสวยตระหง่าน พร้อมทิวทัศน์
อันงดงามรอบข้าง แต่กลายเป็นสะพานที่นักท่องเที่ยวเข้าใจชื่อสับ สนมาก
ที่สุด

กลางวัน

รับ ประทานอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร
 นําท่านสู่ พระราชวังบัคคิงแฮม
(Buckingham Palace) คฤหาสน์
บัคคิงแฮม เป็นพระราชวังที่เป็นที่
ประทับ เป็นทางการของราชวงศ์

อังกฤษ ตั้งอยู่ที่กรุง ลอนดอน ในสหราชอาณาจักร เป็นสถานที่ที่ใช้สําหรับ
การเลี้ยงรับ รองของรัฐและยังเป็นสิ่งดึงดูดนักท่องเที่ยวสําคัญ ที่หนึ่งของกรุง
ลอนดอน แล้วยังเป็นที่รวมพลังใจทั้งในการฉลองและในยามคับ ขันของชาว
อังกฤษ
 นําท่านสู่ ไชน่า ทาวน์ ลอนดอน (London Chinatown) หรือที่หลายคน
เรียกกันว่า “โซโห” เป็นที่ตั้งของย่าน
คนจีนกลางมหานครลอนดอน ที่เต็ม
ไป ด้วยตึกรามบ้านช่องที่เป็น
สถาปัตยกรรมแบบจีน
เย็น

รับ ประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร
นําท่านกลับ สู่โรงแรม เพื่อพักผ่อนตามอัธยาศัย

วัน ที่ 3 มหาวิทยาลัยอ๊อกซฟอร์ด – สะพานบริดจ์ออฟซายห์ –
Bicester Village
เช้า

รถพร้อมคนขับ รับ ท่านจากโรงแรม
 นําท่านสู่ มหาวิท ยาลัยอ๊อกซฟอร์ด (University of Oxford) ตั้งอยู่ใน
เมืองอ๊อกซฟอร์ด สหราชอาณาจักร และเป็นมหาวิทยาลัยที่เก่า แก่ ที่สุดใน
ประเทศ ที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาแม่
มีอายุไม่น้อยกว่า 800 ปี โดยประวัติ
การก่อตั้ง ไม่มีหลักฐานที่แน่นอน แต่
มีหลักฐานว่าอ๊อกซฟอร์ดได้เริ่มสอนมา
ตั้งแต่ พ.ศ. 1639 (ค.ศ. 1096) และ ในปี พ.ศ. 1710 (ค.ศ. 1167)
หลังจากที่ พระเจ้าเฮนรีที่ 2 ของอังกฤษ ทรงสั่งห้ามชาวอังกฤษไปศึกษาที่

มหาวิทยาลัยปารีส เหมือนที่ชาวอังกฤษนิยม
 นําท่านสู่ สะพานบริดจ์ออฟซายห์ (Bridge of Sighs) เป็นสะพานที่รู้จัก
กันแพร่หลายในชื่อ สะพานบริดจ์ออฟ
ซายห์ (Bridge of Sighs) เป็น
สกายเวย์ระหว่าง Hertford College
และ New College Lane ในอ๊อกซ
ฟอร์ด สะพานมีการออกแบบที่โดดเด่น และเป็นสถานที่สําคัญ ของเมือง
กลางวัน

รับ ประทานอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร
นําท่านสู่ Bicester Villa ge เอาท์เลทที่คนมาเยือนอังกฤษควรมาลองBicester
Village เป็นศูนย์การค้าทางออกในชานเมื อง
Bicester เมืองใน Oxfordshire ประเทศ
อังกฤษ เป็นเจ้าของโดย Value Retail plc
ศูนย์เปิดในปี 1995 ส่วนใหญ่ของร้านค้าอยู่
ในสินค้าหรูหราและภาคเสื้อผ้า ออกแบบ

เย็น

รับ ประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร
นําท่านกลับ สู่โรงแรม เพื่อพักผ่อนตามอัธยาศัย

วัน ที่ 4 มหาวิหารบาธ – โรงอาบน้าํ โรมัน - สโตนเฮนจ์
เช้า

รถพร้อมคนขับ รับ ท่านจากโรงแรม
 นําท่านชม มหาวิหารบาธ (Bath Abbey) สร้างขึ้นตั้งแต่สมัยศตวรรษที่ 12
เป็นสัญ ลักษณ์ของเมืองและเป็นอีกสถานที่สําคัญ ของเมืองนี้ ที่ดึงดูด

นักท่องเที่ยว มหาวิหารแห่งนี้ได้ขึ้นชื่อว่าเป็นมหาวิหารกอธิก ที่ใหญ่ที่สุดใน
อังกฤษ และยังเชื่อกันอีกว่าลักษณะสถาปั ตยกรรมแบบกอธิ ก ภายในมีความ
สวยงามที่สุดในทวีปยุโรป ลักษณะเด่นภายในมีอยู่ 3 ตําแหน่ง ซึ่งว่ากันว่า
เป็นสิ่งที่นักท่องเที่ยวห้ามพลาดโดย
เด็ดขาด หลังคาพัดภายในมหาวิหาร
บาท ตําแหน่งแรกก็คือ เพดาน ที่มี
ชื่อเรียกว่า “เพดานพัด (Fan
Vault)” โดยเพดานพัดนี้เป็นสถาปัตยกรรมแบบกอธิกซึ่งลักษณะสันของ
เพดาน แยก ออกไปเป็นแฉกคล้ายรูปพัด และต้องบอกว่าเป็นสถาปัตยกรรม
ที่มีเฉพาะใน ประเทศอังกฤษเท่านั้น ตําแหน่งต่อมาก็คือ หน้าต่าง ที่มี
ลักษณะของงาน “กระจกสี (Stained Glass)” ซึ่งได้มีการนํากระจกสีมา
ตกแต่งหน้าต่างของมหาวิ หาร และยามที่แสงแดดสาดส่องลงมาจะมีความ
สวยงามเป็นอย่างมาก และในตําแหน่งสุดท้ายก็คือ ผนังของมหาวิหารที่เต็ม
ไปด้วยสุสาน โดยเชื่อกันว่าที่มหาวิหารแห่งนี้ มีสุสานมากที่สุดในอัง กฤษ
 นําท่านชม โรงอาบน้าํ โรมัน (Roman Bath) หรือบ่อน้ําร้อน (Roman Bath)
ตั้งอยู่เมืองบาธ ประเทศอังกฤษ เป็นโรงอาบน้ําของชาวโรมันในสมัยแรกเริ่ม
นั้นได้ผุพังไปบ้างตามกาลเวลา แล้วก็มี
ชาวอังกฤษไปสร้างเพิ่มเติมและ
ซ่อมแซม ส่วนที่พังทลายขึ้นมาใหม่
ปัจจุบ ันตึกที่สร้างเพิ่มก็จัดเป็น
พิพิธภัณฑ์โชว์หินเก่าบ้าง แท่นบูชาหินบ้าง หินหลุมฝังศพบ้าง รูปปั้นชายโรมัน
เกือบเปลือยบ้าง ไปตามเรื่องตามราวของชาวผู้ดีผู้ชอบอนุ รักษ์และเก็บ ของเก่ า
เป็นที่สุด Roman Bath เป็นสถานที่จริงในการอาบน้ําของชาวโรมันโบราณ
กลางวัน

รับ ประทานอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร

 นําท่านชม สโตนเฮนจ์ (Stonehenge) เป็นอนุสรณ์สถาน ยุคก่อน
ประวัติศาสตร์ กลางทุ่งราบกว้างใหญ่บ นที่ราบซอลส์บ ุ รี (Salisbury Plain)
ในบริเวณตอนใต้ของเกาะอังกฤษ ตัวอนุสรณ์สถานประกอบด้วยแท่งหินขนาด
ยักษ์ 112 ก้อน ตั้งเรียงกันเป็น
วงกลมซ้อนกัน 3 วง แท่งหินบางอัน
ตั้งขึ้น บางอันวางนอนลง และบาง
อันก็ถูกวางซ้อนกัน นักโบราณคดีเชื่อ
ว่ากลุ่มกองหินนี้ถูกสร้างขึ้นจากที่ไหนสักแห่งเมื่ อประมาณ 3000–2000
ปีก่อนคริสตกาล กล่าวคือ การหาอายุจากคาร์บ อนกัมมันตรังสี เมื่อ พ.ศ.
2551 เผยให้เห็นว่าหินก้อนแรกถู กวางตั้งเมื่ อประมาณ 2400–2200 ปี
ก่อนคริสตกาล ในขณะที่ทฤษฎีอื่น ๆ ระบุว่ากลุ่มหินที่ถูกวางตั้งมาตั้งแต่ก่ อน
หน้านั้นถึง 3000 ปีก่อนคริสตกาล
เย็น

รับ ประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร
นําท่านกลับ สู่โรงแรม เพื่อพักผ่อนตามอัธยาศัย

วัน ที่ 5 อิส ระตามอัธยาศัย
เช้า

อิส ระตามอัธยาศัย
นําท่านสู่สนามบิน หรือ กลับ ที่พักโรงแรม

เงื่อ นไข
 ทัวร์นี้เป็นทัวร์แบบส่วนตัว ผู้เดินทางจะเป็นกลุ่มส่วนตัวของท่านเท่ านั้น
 ทัวร์แบบส่วนตัวไม่มีนโยบายในการบังคับ ซื้อของ ลงร้านและบังคับ ทิป
 การมัดจําเป็นการยืนยันยานพาหนะที่ให้บ ริการ ท่านจะได้รับ ใบยืนยันและ
ใบเสร็จรับ เงิน เป็นเอกสารอ้างอิงชื่อคนขับ และไกด์ จะได้รับ 1-3 วัน ก่อน
เดินทาง
 กรณียกเลิก 30 วันก่อนเดินทาง หัก 30% ของค่าทัวร์ ( ค่าตั๋วเครื่องบินกับ
โรงแรมขึ้นอยู่กับ นโยบายของสายการบินและโรงแรมนั้นๆ)
 กรณียกเลิก 15 วันก่อนเดินทาง หัก 50% ของค่าทัวร์ ( ค่าตั๋วเครื่องบินกับ
โรงแรมขึ้นอยู่กับ นโยบายของสายการบินและโรงแรมนั้นๆ)
 กรณียกเลิก 3 วันก่อนเดินทาง หัก 100% ของค่าทัวร์ ( ค่าตั๋วเครื่องบินกับ
โรงแรมขึ้นอยู่กับ นโยบายของสายการบินและโรงแรมนั้นๆ)

การชําระเงิน
อัตรานีร้ วม
 ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการท่ องเที่ ยว
 ค่ารถเช่าแบบส่วนตัว 5 วัน เต็ม
 คนขับ แบบส่วนตัวตลอดทริป
 ค่าน้ํามัน ค่าทางด่วน ค่าคนขับ และที่พักคนขับ
อัตรานีไ้ ม่รวม
 ค่าตั๋วเครื่องบินไป - กลับ
 ค่าห้องพักโรงแรม
 ค่าตั๋วเข้าชมต่างๆ
 ค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่น อาหาร-เครื่องดื่ม นอกเหนือจากรายการท่องเที่ยว เช่น
ค่าซักรีด ค่าโทรศัพท์ เป็นต้น
 ค่าธรรมเนียมในการทําหนังสือเดินทาง

