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กาหนดการ
บิ๊กเบน - ลอนดอน อาย – หอคอยลอนดอน –
จัตุรสั ทราฟัลการ์
วิ หารเวสต์มินสเตอร์ – สะพานทาวเวอร์บริ ดจ์ – พระราชวังบัคคิ ง
แฮม - ไชน่ าทาวน์ ลอนดอน
มหาวิ ทยาลัยอ๊อกซฟอร์ด – สะพานบริ ดจ์ออฟซายห์ - Bicester
Village
มหาวิ หารบาธ – โรงอาบน้าโรมัน – สโตนเฮนจ์
ทัวร์สนามฟุตบอลในลอนดอน
อิ สระตามอัธยาศัย

เช้า

เที่ยง

เย็น

กาหนดการทัง้ หมด
วันที่ 1

บิ๊กเบน - ลอนดอนอาย – หอคอยลอนดอน - จัตรุ สั ทราฟัลการ์

เช้า

รถพร้อมคนขับ รับท่านจากสนามบิน
• นาท่านสู่ บิ๊กเบน (Big Ben) หอนาฬิกาพระราชวังเวสต์มนิ สเตอร์ หรือรูจ้ กั กันดีในชื่อของ
บิก๊ เบน หอเก่าแก่น้ถี ูกสร้าง เมื่อวันที่ 16
ตุลาคม พ.ศ. 2377 หลังจากไฟไหม้
พระราชวังเวสต์มนิ สเตอร์เดิม แท้จริงแล้ว
บิก๊ เบน ไม่ใช่ช่อื หอนาฬิกา แต่เป็ นชื่อของ
ระฆังหนัก 13 ตัน ซึง่ แขวนอยู่ตรงช่องลม
เหนือหน้าปั ดนาฬิกา
• นาท่านชม ลอนดอน อาย (London Eye) เป็ นชิงช้าสวรรค์ทส่ี งู ทีส่ ุดในทวีปยุโรป มี
ความสูง 135 เมตร(443 ฟุต) และกลาย
มาเป็ นสถานทีท่ ่องเทีย่ วทีไ่ ด้รบั ความนิยม
และเป็ นจุดดึงดูดนักท่องเทีย่ วได้อย่างมาก
ในสหราช อาณาจักร london eye นัน้
จะมีระยะเวลาในการหมุนต่อรอบ ด้วย
เงือ่ นไข 30 นาที ด้วยระยะความเร็วที่ 0.9 กิโลเมตรต่อชัวโมง
่

กลางวัน

รับประทานอาหารเทีย่ ง ณ ภัตตาคาร
• นาท่านชม หอคอยลอนดอน (Tower of London) หอคอยแห่งลอนดอน สถานที่
ท่องเทีย่ ว ประเทศอังกฤษ ตัง้ อยู่ทฝ่ี ัง่ แม่น้ าเทมส์ในกรุงลอนดอน เป็ นพระราชวังหลวงและ
ป้ อมปราการ สร้างขึน้ โดยพระเจ้าวิลเลียมที่ 1 แห่ง อังกฤษ เมื่อปี ค.ศ. 1078 เพือ่ ป้ องกัน
การโจมตีของชาวเมืองทีต่ ่อต้านชาวนอร์มนั ต่อมา หอคอยแห่งลอนดอน ถูกใช้เป็ นทีค่ ุมขัง
นักโทษทีม่ ยี ศศักดิ ์สูง ตัง้ แต่ ปี ค.ศ. 1100 จนถึง กลางศตวรรษที่ 20 และทีแ่ ห่งนี้ถูก
โจษจันว่าเป็ นหนึ่งในสถานทีส่ ุดหลอน

เย็น

วันที่ 2

เช้า

• นาท่านชม จัตุรสั ทราฟัลการ์
(Trafalgar Square) จัตุรสั ใจกลาง
กรุงลอนดอน จุดนัดพบ แลนด์มาร์คสาคัญ
ของเมือง เนืองแน่นด้วยนักท่องเทีย่ ว
มหาศาล จัตุรสั ทราฟั ลการ์แห่งนี้ ออกแบบ
โดย จอห์น แนช ในปี ค.ศ.1812 สร้าง
เพือ่ เป็ นอนุสรณ์แก่ลอร์ดเนลสัน มีช่อื เต็มว่า
Horatio Nelson เป็ น ทหารเรือที่
อังกฤษภาคภูมใิ จในความกล้าหาญ เป็ น
วีรบุรษุ ทีถ่ ูกยิงสูญเสียดวงตา 1 ดวงและ
แขนหนึ่งข้าง และเสียชีวติ ในสงครามระหว่างอังกฤษกับฝรังเศสที
่
แ่ หลมทราฟั ลการ์ โดยท่าน
เป็ นผูน้ าการรบทีท่ าให้องั กฤษชนะสงครามทางเรือครัง้ นี้
*** อิสระอาหารเย็นเพือ่ ให้ท่านได้เดินเล่นตามอัธยาศัย ***
นาท่านกลับสู่โรงแรม เพือ่ พักผ่อนตามอัธยาศัย

วิ หารเวสต์มินสเตอร์ – สะพานทาวเวอร์บริดจ์ –
พระราชวังบัคคิ งแฮม - ไชน่ าทาวน์ ลอนดอน
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารในโรงแรม
รถพร้อมคนขับ รับท่านจากโรงแรม
• นาท่านสู่ วิ หารเวสต์มินสเตอร์ (Westminster Abbey) ทีน่ อกเหนือจาก
สถาปั ตยกรรมแบบโกธิกคือ วิหารแห่งนี้ปรากฏอยู่ในหน้าประวัตศิ าสตร์เกือบทุกยุคสมัย โดย
เป็ นสถานทีฝ่ ังร่างของผูป้ กครองประเทศ
หลายคน มี ความสาคัญอย่างยิง่ ใน
ประวัตศิ าสตร์องั กฤษ เพราะเป็ นสถานที่
ประกอบพระราชพิธรี าชาภิเษกกษัตริยแ์ ห่ง
อังกฤษมากว่า 900 ปี แล้ว

• นาท่านสู่ สะพานทาวเวอร์บริ ดจ์ (Tower Bridge) มีช่อื เสียงและเป็ นสัญลักษณ์
คู่บา้ นคู่เมืองของกรุงลอนดอน เชื่อม
ดินแดนสองฝัง่ ของแม่น้ าเทมส์ (River
Thames) ตัง้ โดดเด่นสวยตระหง่าน
พร้อมทิวทัศน์อนั งดงามรอบข้าง แต่
กลายเป็ นสะพานทีน่ กั ท่องเทีย่ วเข้าใจชื่อ
สับสนมากทีส่ ุด
กลางวัน

รับประทานอาหารเทีย่ ง ณ ภัตตาคาร
• นาท่านสู่ พระราชวังบัคคิ งแฮม (Buckingham Palace) คฤหาสน์บคั คิงแฮม เป็ น
พระราชวังทีเ่ ป็ นทีป่ ระทับเป็ นทางการของ
ราชวงศ์องั กฤษ ตัง้ อยู่ทก่ี รุง ลอนดอน ในส
หราชอาณาจักร เป็ นสถานทีท่ ใ่ี ช้สาหรับการ
เลีย้ งรับรองของรัฐ และยังเป็ นสิง่ ดึงดูด
นักท่องเทีย่ วสาคัญทีห่ นึ่งของกรุงลอนดอน
แล้วยังเป็ นทีร่ วมพลังใจทัง้ ในการฉลองและในยามคับขันของชาวอังกฤษ
• นาท่านสู่ ไชน่ าทาวน์ ลอนดอน (London Chinatown) หรือทีห่ ลายคนเรียกกันว่า
“โซโห” เป็ นทีต่ งั ้ ของย่านคนจีนกลางมหา
นครลอนดอน ทีเ่ ต็มไป ด้วยตึกรามบ้านช่องที่
เป็ นสถาปั ตยกรรมแบบจีน

เย็น

*** อิสระอาหารเย็นเพือ่ ให้ท่านได้เดินเทีย่ วในไชน่าทาวน์ได้ตามอัธยาศัย ***
นาท่านกลับสู่โรงแรม เพือ่ พักผ่อนตามอัธยาศัย

วันที่ 3

มหาวิ ทยาลัยอ๊อกซฟอร์ด – สะพานบริดจ์ออฟซายห์ - Bicester
Village

เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารในโรงแรม
รถพร้อมคนขับ รับท่านจากโรงแรม

• นาท่านสู่ มหาวิ ทยาลัยอ๊อกซฟอร์ด (University of Oxford) ตัง้ อยู่ใน เมืองอ๊อกซ
ฟอร์ด สหราชอาณาจักร และเป็ นมหาวิทยาลัยทีเ่ ก่าแก่ทส่ี ุดในประเทศ ทีใ่ ช้ภาษาอังกฤษเป็ น
ภาษาแม่ มีอายุไม่น้อยกว่า 800 ปี โดยประวัติ การก่อตัง้ ไม่มหี ลักฐานทีแ่ น่นอน แต่มี
หลักฐานว่าอ๊อกซฟอร์ดได้เริม่ สอนมาตัง้ แต่
พ.ศ. 1639 (ค.ศ. 1096) และ ในปี พ.ศ.
1710 (ค.ศ. 1167) หลังจากที่ พระเจ้าเฮ
นรีท่ี 2 ของอังกฤษ ทรงสังห้
่ ามชาวอังกฤษไป
ศึกษาที่ มหาวิทยาลัยปารีส เหมือนทีช่ าว
อังกฤษนิยม
• นาท่านสู่ สะพานบริ ดจ์ออฟซายห์ (Bridge of Sighs) เป็ นสะพานทีร่ จู้ กั กันแพร่หลาย
ในชื่อ สะพานบริดจ์ออฟซายห์ (Bridge of
Sighs) เป็ น สกายเวย์ระหว่าง Hertford
College และ New College Lane
ในอ๊อกซฟอร์ด สะพานมีการออกแบบทีโ่ ดด
เด่น และเป็ นสถานทีส่ าคัญของเมือง
กลางวัน

รับประทานอาหารเทีย่ ง ณ ภัตตาคาร
นาท่านสู่ Bicester Village เอาท์เลททีค่ นมาเยือนอังกฤษควรมาลองBicester Village
เป็ นศูนย์การค้าทางออกในชานเมือง Bicester เมือง
ใน Oxfordshire ประเทศอังกฤษ เป็ นเจ้าของโดย
Value Retail plc ศูนย์เปิ ดในปี 1995 ส่วนใหญ่
ของร้านค้าอยู่ในสินค้าหรูหราและภาคเสือ้ ผ้าออกแบบ

เย็น

*** อิสระอาหารเย็นเพือ่ ให้ท่านได้ชอ้ ปปิ้ งตามอัธยาศัย ***
นาท่านกลับสู่โรงแรม เพือ่ พักผ่อนตามอัธยาศัย

วันที่ 4

มหาวิ หารบาธ – โรงอาบน้าโรมัน – สโตนเฮนจ์

เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารในโรงแรม
รถพร้อมคนขับ รับท่านจากโรงแรม

• นาท่านชม มหาวิ หารบาธ (Bath
Abbey) สร้างขึน้ ตัง้ แต่สมัยศตวรรษที่ 12
เป็ นสัญลักษณ์ของเมืองและเป็ นอีกสถานที่
สาคัญของเมืองนี้ ทีด่ งึ ดูดนักท่องเทีย่ ว มหา
วิหารแห่งนี้ได้ขน้ึ ชื่อว่าเป็ นมหาวิหารกอธิก ที่
ใหญ่ทส่ี ุดในอังกฤษ และยังเชื่อกันอีกว่าลักษณะสถาปั ตยกรรมแบบกอธิก ภายในมีความ
สวยงามทีส่ ุดในทวีปยุโรป ลักษณะเด่นภายในมีอยู่ 3 ตาแหน่ง ซึง่ ว่ากันว่า เป็ นสิง่ ที่
นักท่องเทีย่ วห้ามพลาดโดยเด็ดขาด หลังคาพัดภายในมหาวิหารบาท ตาแหน่งแรกก็คอื
เพดาน ทีม่ ชี ่อื เรียกว่า “เพดานพัด (Fan Vault)” โดยเพดานพัดนี้เป็ นสถาปั ตยกรรม
แบบกอธิกซึง่ ลักษณะสันของเพดาน แยกออกไปเป็ นแฉกคล้ายรูปพัด และต้องบอกว่าเป็ น
สถาปั ตยกรรมทีม่ เี ฉพาะใน ประเทศอังกฤษเท่านัน้ ตาแหน่งต่อมาก็คอื หน้าต่าง ทีม่ ลี กั ษณะ
ของงาน “กระจกสี (Stained Glass)” ซึง่ ได้มกี ารนากระจกสีมาตกแต่งหน้าต่างของ
มหาวิหาร และยามทีแ่ สงแดดสาดส่องลงมาจะมีความสวยงามเป็ นอย่างมาก และในตาแหน่ง
สุดท้ายก็คอื ผนังของมหาวิหารทีเ่ ต็มไปด้วยสุสาน โดยเชื่อกันว่าทีม่ หาวิหารแห่งนี้มสี ุสาน
มากทีส่ ุดในอังกฤษ
• นาท่านชม โรงอาบน้าโรมัน (Roman Bath) หรือบ่อน้าร้อน (Roman Bath)
ตัง้ อยู่เมืองบาธ ประเทศอังกฤษ เป็ นโรง
อาบน้ าของชาวโรมันในสมัยแรกเริม่ นัน้ ได้ผุพงั
ไปบ้างตามกาลเวลา แล้วก็มชี าวอังกฤษไป
สร้างเพิม่ เติมและ ซ่อมแซม ส่วนทีพ่ งั ทลาย
ขึน้ มาใหม่ ปั จจุบนั ตึกทีส่ ร้างเพิม่ ก็จดั เป็ น
พิพธิ ภัณฑ์โชว์หนิ เก่าบ้าง แท่นบูชาหินบ้าง หินหลุมฝังศพบ้าง รูปปั ้นชายโรมันเกือบเปลือย
บ้าง ไปตามเรื่องตามร
กลางวัน

รับประทานอาหารเทีย่ ง ณ ภัตตาคาร
• นาท่านชม สโตนเฮนจ์ (Stonehenge) เป็ นอนุสรณ์สถาน ยุคก่อนประวัตศิ าสตร์ กลาง
ทุ่งราบกว้างใหญ่บนทีร่ าบซอลส์บุรี (Salisbury Plain) ในบริเวณตอนใต้ของเกาะ
อังกฤษ ตัวอนุสรณ์สถานประกอบด้วยแท่งหิน
ขนาดยักษ์ 112 ก้อน ตัง้ เรียงกันเป็ นวงกลม
ซ้อนกัน 3 วง แท่งหินบางอันตัง้ ขึน้ บางอัน
วางนอนลง และบางอันก็ถูกวางซ้อนกัน นัก
โบราณคดีเชื่อว่ากลุ่มกอง หินนี้ถูกสร้างขึน้
จากทีไ่ หนสักแห่งเมื่อประมาณ 3000–2000 ปี ก่อนคริสตกาล กล่าวคือ การหาอายุจาก
คาร์บอนกัมมันตรังสีเมื่อ พ.ศ. 2551 เผยให้เห็นว่าหินก้อนแรกถูกวางตัง้ เมื่อประมาณ

2400–2200 ปี ก่อนคริสตกาล ในขณะทีท่ ฤษฎีอ่นื ๆ ระบุว่ากลุ่มหินทีถ่ ูกวางตัง้ มาตัง้ แต่
ก่อนหน้านัน้ ถึง 3000 ปี ก่อนคริสตกาล
เย็น

วันที่ 5
เช้า

กลางวัน

รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร
นาท่านกลับสู่โรงแรม เพือ่ พักผ่อนตามอัธยาศัย

ทัวร์สนามฟุตบอลในลอนดอน
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารในโรงแรม
รถพร้อมคนขับ รับท่านจากโรงแรม
• นาท่านสู่ สนามกีฬาเวมบลีย์ (Wembley Stadium) เป็ นสนามฟุตบอลทีต่ งั ้ อยู่ใน
เวมบลียพ์ าร์ก ในเบรนต์ ประเทศอังกฤษ เปิ ด
เมื่อปี 2007 ในสถานทีต่ งั ้ เดิมของสนามเดิม
ทีส่ ร้างในปี ค.ศ. 1923 สนามมีความจุ
90,000 ทีน่ งั ่ ถือเป็ นสนามกีฬาทีใ่ หญ่ทส่ี ุด
เป็ นอันดับ 2 ในยุโรป และเป็ นสนามเหย้าของ
ทีมชาติองั กฤษ
รับประทานอาหารเทีย่ ง ณ ภัตตาคาร
• นาท่านสู่ เอมิ เรตส์สเตเดียม (Emirates Stadium) หรือ สนามกีฬาเอมิเรตส์ คือ
สนามฟุตบอลทีม่ ที ต่ี งั ้ อยู่ทแ่ี อชเบอร์ตนั โกรฟในฮอลโลเวย์ (Holloway) ลอนดอนเหนือ
และเป็ นสนามเหย้าของสโมสรฟุตบอลอาร์เซนอล ตัง้ แต่เปิ ดใช้งานเมื่อเดือนกรกฎาคม ค.ศ.
2006 สนามแห่งนี้อฒ
ั จรรย์จะเป็ นเก้าอีท้ งั ้ หมด 60,355 ทีน่ งั ่ ซึ่งนับว่าเป็ นสนามฟุตบอล
ทีใ่ หญ่ทส่ี ุดเป็ นอันดับ 2 ของพรีเมียร์ลกี ตามหลังเพียงสนามโอลด์แทรฟฟอร์ด และเป็ น
สนามกีฬาทีใ่ หญ่เป็ นอันดับ 3 ในลอนดอนรองจากสนามเวมบลียแ์ ละสนามทวิกเคนแฮม
ในช่วงวางแผนและกาลังก่อสร้างอยู่นนั ้ เดิม
สนามนี้เป็ นทีร่ จู้ กั ในชื่อ แอชเบอร์ตนั โกรฟ
ก่อนทีจ่ ะมีการใช้ช่อื ตามข้อตกลงของสาย
การบินเอมิเรตส์ ผูส้ นับสนุนการก่อสร้าง
สนามนี้ เมื่อเดือนตุลาคม ปี 2004 มูลค่า

การก่อสร้างสนามอยู่ท่ี 430 ล้านปอนด์
• นาท่านสู่ สแตมฟอร์ดบริ ดจ์ (Stamford Bridge) เป็ นสนามฟุตบอลของ สโมสร
ฟุตบอลเชลซี ตัง้ อยู่ท่ี ฟูลมั ลอนดอน ก่อตัง้
เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน ค.ศ. 1876 และ
เปิ ดใช้สนามอย่างเป็ นทางการในอีกปี คอื 20
เมษายน ค.ศ. 1877 โดยสถาปนิกชื่อ อาชิ
บัลด์ ลีตช์ เป็ นคนออกแบบรูปแบบสนาม มี
พืน้ ที่ 103 x 67 ม. เป็ นพืน้ สนามหญ้า
• (กรณีท่านอยากไปชมสนามทีมรักทีอ่ ยู่ต่างเมืองเช่น แมนยู และลิเวอร์พลู สามารถนังรถไฟ
่
ไปกลับได้ในวันนี้ )
เย็น

วันที่ 6
เช้า

รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร
นาท่านกลับสู่โรงแรม เพือ่ พักผ่อนตามอัธยาศัย

อิ สระตามอัธยาศัย
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารในโรงแรม
อิสระตามอัธยาศัย
นาท่านสูส่ นามบิน หรือ กลับทีพ่ กั โรงแรม

เงื่อนไข
• ทัวร์น้เี ป็ นทัวร์แบบส่วนตัว ผูเ้ ดินทางจะเป็ นกลุ่มส่วนตัวของท่านเท่านัน้
• ทัวร์แบบส่วนตัวไม่มนี โยบายในการบังคับซือ้ ของ ลงร้านและบังคับทิป
• การมัดจาเป็ นการยืนยันยานพาหนะทีใ่ ห้บริการ ท่านจะได้รบั ใบยืนยันและใบเสร็จรับเงิน เป็ น
เอกสารอ้างอิงชื่อคนขับและไกด์ จะได้รบั 1-3 วัน ก่อนเดินทาง
• กรณียกเลิก 30 วันก่อนเดินทาง หัก 30% ของค่าทัวร์ ( ค่าตั ๋วเครื่องบินกับโรงแรมขึน้ อยู่กบั
นโยบายของสายการบินและโรงแรมนัน้ ๆ)
• กรณียกเลิก 15 วันก่อนเดินทาง หัก 50% ของค่าทัวร์ ( ค่าตั ๋วเครื่องบินกับโรงแรมขึน้ อยู่กบั
นโยบายของสายการบินและโรงแรมนัน้ ๆ)
• กรณียกเลิก 3 วันก่อนเดินทาง หัก 100% ของค่าทัวร์ ( ค่าตั ๋วเครื่องบินกับโรงแรมขึน้ อยู่กบั
นโยบายของสายการบินและโรงแรมนัน้ ๆ)

การชาระเงิน
อัตรานี้ รวม
• ค่าอาหารตามทีร่ ะบุในรายการท่องเทีย่ ว
• ค่ารถเช่าแบบส่วนตัว 5 วัน เต็ม
• ค่าโรงแรม 5 วัน (3 ดาว)

• คนขับแบบส่วนตัวตลอดทริป
• ค่าน้ามัน ค่าทางด่วน ค่าคนขับ และทีพ่ กั คนขับ
อัตรานี้ ไม่รวม
• ค่าตั ๋วเครื่องบินไป - กลับ
• ค่าตั ๋วเข้าชมต่างๆ
• ค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่น อาหาร-เครื่องดื่ม นอกเหนือจากรายการท่องเทีย่ ว เช่น ค่าซักรีด ค่า
โทรศัพท์ เป็ นต้น
• ค่าธรรมเนียมในการทาหนังสือเดินทาง

