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ก าหนดการทัง้หมด 
วนัท่ี 1  บ๊ิกเบน - ลอนดอนอาย – หอคอยลอนดอน - จตัรุสัทราฟัลการ ์
  
เช้า รถพรอ้มคนขบั รบัท่านจากสนามบนิ 

 • น าท่านสู่ บ๊ิกเบน (Big Ben) หอนาฬกิาพระราชวงัเวสตม์นิสเตอร์ หรอืรูจ้กักนัดใีนชื่อของ 
บิก๊เบน หอเก่าแก่นี้ถูกสรา้ง เมื่อวนัที ่16 

ตุลาคม พ.ศ.  2377 หลงัจากไฟไหม้
พระราชวงัเวสตม์นิสเตอรเ์ดมิ แทจ้รงิแลว้ 
บิก๊เบน ไม่ใช่ชื่อหอนาฬกิา แต่เป็นชื่อของ 
ระฆงัหนกั 13 ตนั ซึง่แขวนอยู่ตรงช่องลม
เหนือหน้าปัดนาฬกิา 

• น าท่านชม ลอนดอน อาย (London Eye)  เป็นชงิชา้สวรรคท์ีส่งูทีสุ่ดในทวปียุโรป มี
ความสงู 135 เมตร(443 ฟุต) และกลาย
มาเป็นสถานทีท่่องเทีย่วทีไ่ดร้บัความนิยม 

และเป็นจุดดงึดดูนกัท่องเทีย่วไดอ้ย่างมาก 

ในสหราช  อาณาจกัร london eye นัน้ 

จะมรีะยะเวลาในการหมุนต่อรอบ ดว้ย
เงือ่นไข 30 นาท ีดว้ยระยะความเรว็ที ่0.9 กโิลเมตรต่อชัว่โมง 

กลางวนั 
รบัประทานอาหารเทีย่ง ณ ภตัตาคาร 

 • น าท่านชม หอคอยลอนดอน (Tower of London) หอคอยแห่งลอนดอน สถานที่
ท่องเทีย่ว ประเทศองักฤษ ตัง้อยู่ทีฝั่ง่แม่น ้าเทมสใ์นกรุงลอนดอน เป็นพระราชวงัหลวงและ
ป้อมปราการ สรา้งขึน้โดยพระเจา้วลิเลยีมที่ 1 แห่ง  องักฤษ เมื่อปี ค.ศ. 1078 เพือ่ป้องกนั
การโจมตขีองชาวเมอืงทีต่่อตา้นชาวนอรม์นั ต่อมา หอคอยแห่งลอนดอน ถูกใชเ้ป็นทีคุ่มขงั
นกัโทษทีม่ยีศศกัดิส์งู ตัง้แต่ ปี ค.ศ. 1100 จนถงึ กลางศตวรรษที ่20 และทีแ่ห่งนี้ถูก
โจษจนัว่าเป็นหน่ึงในสถานทีสุ่ดหลอน 



• น าท่านชม จตัุรสัทราฟัลการ ์
(Trafalgar Square) จตัุรสัใจกลาง
กรุงลอนดอน จุดนดัพบ แลนดม์ารค์ส าคญั
ของเมอืง เนืองแน่นดว้ยนกัท่องเทีย่ว
มหาศาล จตัุรสัทราฟัลการแ์ห่งนี้ ออกแบบ
โดย จอหน์ แนช ในปี ค.ศ.1812 สรา้ง
เพือ่เป็นอนุสรณ์แก่ลอรด์เนลสนั มชีื่อเตม็ว่า 
Horatio Nelson เป็น  ทหารเรอืที่
องักฤษภาคภูมใิจในความกลา้หาญ เป็น
วรีบุรษุทีถู่กยงิสญูเสยีดวงตา 1 ดวงและ
แขนหน่ึงขา้ง และเสยีชวีติในสงครามระหว่างองักฤษกบัฝรัง่เศสทีแ่หลมทราฟัลการ์ โดยท่าน
เป็นผูน้ าการรบทีท่ าใหอ้งักฤษชนะสงครามทางเรอืครัง้นี้ 

เยน็ *** อสิระอาหารเยน็เพือ่ใหท้่านไดเ้ดนิเล่นตามอธัยาศยั *** 

 น าท่านกลบัสู่โรงแรม เพือ่พกัผ่อนตามอธัยาศยั 

 

 

 

 

วนัท่ี 2 วิหารเวสตมิ์นสเตอร ์– สะพานทาวเวอรบ์ริดจ ์–  

พระราชวงับคัคิงแฮม - ไชน่าทาวน์ ลอนดอน 
  
เช้า 

รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารในโรงแรม 

 รถพรอ้มคนขบั รบัท่านจากโรงแรม 

 • น าท่านสู่ วิหารเวสต์มินสเตอร ์(Westminster Abbey) ทีน่อกเหนือจาก
สถาปัตยกรรมแบบโกธกิคอื วหิารแห่งนี้ปรากฏอยู่ในหน้าประวตัศิาสตรเ์กอืบทุกยุคสมยั โดย
เป็นสถานทีฝั่งร่างของผูป้กครองประเทศ
หลายคน ม ี ความส าคญัอย่างยิง่ใน
ประวตัศิาสตรอ์งักฤษ เพราะเป็นสถานที่
ประกอบพระราชพธิรีาชาภเิษกกษตัรยิแ์ห่ง
องักฤษมากว่า 900 ปีแลว้ 



• น าท่านสู่ สะพานทาวเวอรบ์ริดจ ์(Tower Bridge) มชีื่อเสยีงและเป็นสญัลกัษณ์
คู่บา้นคู่เมอืงของกรุงลอนดอน เชื่อม
ดนิแดนสองฝัง่ของแม่น ้าเทมส ์(River 

Thames) ตัง้โดดเด่นสวยตระหง่าน 

พรอ้มทวิทศัน์อนังดงามรอบขา้ง แต่
กลายเป็นสะพานทีน่กัท่องเทีย่วเขา้ใจชื่อ
สบัสนมากทีสุ่ด 

กลางวนั 
รบัประทานอาหารเทีย่ง ณ ภตัตาคาร 

 • น าท่านสู่ พระราชวงับคัคิงแฮม (Buckingham Palace) คฤหาสน์บคัคงิแฮม เป็น
พระราชวงัทีเ่ป็นทีป่ระทบัเป็นทางการของ
ราชวงศอ์งักฤษ ตัง้อยู่ทีก่รุง  ลอนดอน ในส
หราชอาณาจกัร เป็นสถานทีท่ีใ่ชส้ าหรบัการ
เลีย้งรบัรองของรฐั  และยงัเป็นสิง่ดงึดดู
นกัท่องเทีย่วส าคญัทีห่นึ่งของกรุงลอนดอน 

แลว้ยงัเป็นทีร่วมพลงัใจทัง้ในการฉลองและในยามคบัขนัของชาวองักฤษ 

• น าท่านสู่ ไชน่าทาวน์ ลอนดอน (London Chinatown) หรอืทีห่ลายคนเรยีกกนัว่า 
“โซโห” เป็นทีต่ ัง้ของย่านคนจนีกลางมหา
นครลอนดอน ทีเ่ตม็ไป  ดว้ยตกึรามบา้นช่องที่
เป็นสถาปัตยกรรมแบบจนี 

เยน็ *** อสิระอาหารเยน็เพือ่ใหท้่านไดเ้ดนิเทีย่วในไชน่าทาวน์ไดต้ามอธัยาศยั *** 

 น าท่านกลบัสู่โรงแรม เพือ่พกัผ่อนตามอธัยาศยั 

 

วนัท่ี 3 มหาวิทยาลยัออ๊กซฟอรด์ – สะพานบริดจอ์อฟซายห ์- Bicester 

Village 
  
เช้า 

รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารในโรงแรม 

 รถพรอ้มคนขบั รบัท่านจากโรงแรม 



 • น าท่านสู่ มหาวิทยาลยัออ๊กซฟอรด์ (University of Oxford) ตัง้อยู่ใน เมอืงอ๊อกซ
ฟอรด์ สหราชอาณาจกัร และเป็นมหาวทิยาลยัทีเ่ก่าแก่ทีสุ่ดในประเทศ ทีใ่ชภ้าษาองักฤษเป็น
ภาษาแม่ มอีายุไม่น้อยกว่า 800 ปี โดยประวตั ิ การก่อตัง้ ไม่มหีลกัฐานทีแ่น่นอน แต่มี
หลกัฐานว่าอ๊อกซฟอรด์ไดเ้ริม่สอนมาตัง้แต่ 
พ.ศ. 1639 (ค.ศ. 1096) และ ในปี พ.ศ. 

1710 (ค.ศ. 1167) หลงัจากที ่พระเจา้เฮ
นรทีี ่2 ขององักฤษ ทรงสัง่หา้มชาวองักฤษไป
ศกึษาที ่มหาวทิยาลยัปารสี เหมอืนทีช่าว
องักฤษนิยม 

• น าท่านสู่ สะพานบริดจอ์อฟซายห์ (Bridge of Sighs) เป็นสะพานทีรู่จ้กักนัแพร่หลาย
ในชื่อ สะพานบรดิจอ์อฟซายห ์(Bridge of 

Sighs) เป็น  สกายเวยร์ะหว่าง Hertford 

College และ New College Lane 

ในอ๊อกซฟอรด์ สะพานมกีารออกแบบทีโ่ดด
เด่น และเป็นสถานทีส่ าคญัของเมอืง 

กลางวนั 
รบัประทานอาหารเทีย่ง ณ ภตัตาคาร 

 น าท่านสู่ Bicester Village เอาทเ์ลททีค่นมาเยอืนองักฤษควรมาลองBicester Village 

เป็นศูนยก์ารคา้ทางออกในชานเมอืง Bicester เมอืง
ใน Oxfordshire  ประเทศองักฤษ เป็นเจา้ของโดย 

Value Retail plc ศูนยเ์ปิดในปี 1995 สว่นใหญ่
ของรา้นคา้อยู่ในสนิคา้หรหูราและภาคเสือ้ผา้ออกแบบ 

เยน็ *** อสิระอาหารเยน็เพือ่ใหท้่านไดช้อ้ปป้ิงตามอธัยาศยั *** 

 น าท่านกลบัสู่โรงแรม เพือ่พกัผ่อนตามอธัยาศยั 

 

วนัท่ี 4  มหาวิหารบาธ – โรงอาบน ้าโรมนั – สโตนเฮนจ ์
  
เช้า 

รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารในโรงแรม 

 รถพรอ้มคนขบั รบัท่านจากโรงแรม 



 • น าท่านชม มหาวิหารบาธ (Bath 

Abbey) สรา้งขึน้ตัง้แต่สมยัศตวรรษที ่12 

เป็นสญัลกัษณ์ของเมอืงและเป็นอกีสถานที่
ส าคญัของเมอืงนี้ ทีด่งึดดูนักท่องเทีย่ว มหา
วหิารแห่งนี้ไดข้ึน้ชื่อว่าเป็นมหาวหิารกอธกิ ที่
ใหญ่ทีสุ่ดในองักฤษ และยงัเชื่อกนัอกีว่าลกัษณะสถาปัตยกรรมแบบกอธกิ ภายในมคีวาม
สวยงามทีสุ่ดในทวปียุโรป ลกัษณะเด่นภายในมอียู่ 3 ต าแหน่ง ซึง่ว่ากนัว่า  เป็นสิง่ที่
นกัท่องเทีย่วหา้มพลาดโดยเดด็ขาด หลงัคาพดัภายในมหาวหิารบาท ต าแหน่งแรกกค็อื 

เพดาน ทีม่ชีื่อเรยีกว่า “เพดานพดั (Fan Vault)” โดยเพดานพดันี้เป็นสถาปัตยกรรม
แบบกอธกิซึง่ลกัษณะสนัของเพดาน แยกออกไปเป็นแฉกคลา้ยรปูพดั และตอ้งบอกว่าเป็น
สถาปัตยกรรมทีม่เีฉพาะใน ประเทศองักฤษเท่านัน้ ต าแหน่งต่อมากค็อื หน้าต่าง ทีม่ลีกัษณะ
ของงาน “กระจกส ี(Stained Glass)” ซึง่ไดม้กีารน ากระจกสมีาตกแต่งหน้าต่างของ
มหาวหิาร และยามทีแ่สงแดดสาดสอ่งลงมาจะมคีวามสวยงามเป็นอย่างมาก และในต าแหน่ง
สุดทา้ยกค็อื ผนงัของมหาวหิารทีเ่ตม็ไปดว้ยสุสาน โดยเชื่อกนัว่าทีม่หาวหิารแห่งนี้มสีุสาน
มากทีสุ่ดในองักฤษ 

• น าท่านชม โรงอาบน ้าโรมนั (Roman Bath) หรอืบ่อน ้ารอ้น (Roman Bath) 

ตัง้อยู่เมอืงบาธ ประเทศองักฤษ เป็นโรง
อาบน ้าของชาวโรมนัในสมยัแรกเริม่นัน้ไดผุ้พงั
ไปบา้งตามกาลเวลา แลว้กม็ชีาวองักฤษไป
สรา้งเพิม่เตมิและ  ซ่อมแซม สว่นทีพ่งัทลาย
ขึน้มาใหม่ ปัจจุบนัตกึทีส่รา้งเพิม่กจ็ดัเป็น
พพิธิภณัฑโ์ชวห์นิเก่าบา้ง แท่นบูชาหนิบา้ง หนิหลุมฝังศพบา้ง รูปปั้นชายโรมนัเกอืบเปลอืย
บา้ง ไปตามเรื่องตามร 

กลางวนั 
รบัประทานอาหารเทีย่ง ณ ภตัตาคาร 

 • น าท่านชม สโตนเฮนจ ์(Stonehenge) เป็นอนุสรณ์สถาน ยุคก่อนประวตัศิาสตร ์กลาง
ทุ่งราบกวา้งใหญ่บนทีร่าบซอลสบ์ุร ี(Salisbury Plain) ในบรเิวณตอนใตข้องเกาะ
องักฤษ ตวัอนุสรณ์สถานประกอบดว้ยแท่งหนิ
ขนาดยกัษ์ 112 กอ้น ตัง้เรยีงกนัเป็นวงกลม
ซอ้นกนั 3 วง แท่งหนิบางอนัตัง้ขึน้ บางอนั
วางนอนลง และบางอนักถ็ูกวางซอ้นกนั นกั
โบราณคดเีชื่อว่ากลุ่มกอง  หนิน้ีถูกสรา้งขึน้
จากทีไ่หนสกัแห่งเมื่อประมาณ 3000–2000 ปีก่อนครสิตกาล กล่าวคอื การหาอายุจาก
คารบ์อนกมัมนัตรงัสเีมื่อ พ.ศ. 2551 เผยใหเ้หน็ว่าหนิกอ้นแรกถูกวางตัง้เมื่อประมาณ 



2400–2200 ปีก่อนครสิตกาล ในขณะทีท่ฤษฎอีื่น ๆ ระบุว่ากลุ่มหนิทีถู่กวางตัง้มาตัง้แต่
ก่อนหน้านัน้ถงึ 3000 ปีก่อนครสิตกาล 

เยน็ 
รบัประทานอาหารเยน็ ณ ภตัตาคาร 

 น าท่านกลบัสู่โรงแรม เพือ่พกัผ่อนตามอธัยาศยั 

 

วนัท่ี 5  ทวัรส์นามฟตุบอลในลอนดอน 

  
เช้า 

รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารในโรงแรม 

 รถพรอ้มคนขบั รบัท่านจากโรงแรม 

 • น าท่านสู่ สนามกีฬาเวมบลีย ์(Wembley Stadium) เป็นสนามฟุตบอลทีต่ ัง้อยู่ใน
เวมบลยีพ์ารก์ ในเบรนต ์ประเทศองักฤษ เปิด
เมื่อปี 2007 ในสถานทีต่ ัง้เดมิของสนามเดมิ
ทีส่รา้งในปี ค.ศ. 1923 สนามมคีวามจุ 
90,000 ทีน่ัง่  ถอืเป็นสนามกฬีาทีใ่หญ่ทีสุ่ด
เป็นอนัดบั 2 ในยุโรป และเป็นสนามเหยา้ของ
ทมีชาตอิงักฤษ 

กลางวนั 
รบัประทานอาหารเทีย่ง ณ ภตัตาคาร 

 • น าท่านสู่ เอมิเรตสส์เตเดียม (Emirates Stadium) หรอื สนามกฬีาเอมเิรตส ์คอื 

สนามฟุตบอลทีม่ทีีต่ ัง้อยู่ทีแ่อชเบอรต์นัโกรฟในฮอลโลเวย์ (Holloway) ลอนดอนเหนือ 

และเป็นสนามเหยา้ของสโมสรฟุตบอลอารเ์ซนอล ตัง้แต่เปิดใชง้านเมื่อเดอืนกรกฎาคม ค.ศ. 

2006 สนามแห่งนี้อฒัจรรยจ์ะเป็นเก้าอีท้ ัง้หมด 60,355 ทีน่ัง่ ซึ่งนบัว่าเป็นสนามฟุตบอล
ทีใ่หญ่ทีสุ่ดเป็นอนัดบั 2 ของพรเีมยีรล์กีตามหลงัเพยีงสนามโอลดแ์ทรฟฟอรด์ และเป็น  

สนามกฬีาทีใ่หญ่เป็นอนัดบั 3 ในลอนดอนรองจากสนามเวมบลยีแ์ละสนามทวกิเคนแฮม 

ในช่วงวางแผนและก าลงัก่อสรา้งอยู่นัน้ เดมิ
สนามนี้เป็นทีรู่จ้กัในชื่อ แอชเบอรต์นัโกรฟ 

ก่อนทีจ่ะมกีารใชช้ื่อตามขอ้ตกลงของสาย
การบนิเอมเิรตส ์ผูส้นบัสนุนการก่อสรา้ง
สนามนี้ เมื่อเดอืนตุลาคม ปี 2004 มลูค่า



การก่อสรา้งสนามอยู่ที ่430 ลา้นปอนด์ 
• น าท่านสู่ สแตมฟอรด์บริดจ ์(Stamford Bridge) เป็นสนามฟุตบอลของ สโมสร

ฟุตบอลเชลซ ีตัง้อยู่ที ่ฟูลมั ลอนดอน ก่อตัง้
เมื่อวนัที ่20 มถิุนายน  ค.ศ. 1876 และ
เปิดใชส้นามอย่างเป็นทางการในอกีปีคอื 20 

เมษายน ค.ศ. 1877 โดยสถาปนิกชื่อ อาชิ
บลัด ์ลตีช ์เป็นคนออกแบบรปูแบบสนาม มี
พืน้ที ่103 x 67 ม. เป็นพืน้สนามหญ้า 

• (กรณีท่านอยากไปชมสนามทมีรกัทีอ่ยู่ต่างเมอืงเช่น แมนย ูและลเิวอรพ์ลู สามารถนัง่รถไฟ
ไปกลบัไดใ้นวนันี้ ) 

เยน็ 
รบัประทานอาหารเยน็ ณ ภตัตาคาร 

 น าท่านกลบัสู่โรงแรม เพือ่พกัผ่อนตามอธัยาศยั 

 

วนัท่ี 6  อิสระตามอธัยาศยั 

  
เช้า 

รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารในโรงแรม 

 อสิระตามอธัยาศยั 

 น าท่านสูส่นามบนิ หรอื กลบัทีพ่กัโรงแรม 

 

 

 

 



เงื่อนไข 
  

• ทวัรน์ี้เป็นทวัรแ์บบสว่นตวั ผูเ้ดนิทางจะเป็นกลุ่มสว่นตวัของท่านเท่านัน้ 

• ทวัรแ์บบสว่นตวัไม่มนีโยบายในการบงัคบัซือ้ของ ลงรา้นและบงัคบัทปิ 

• การมดัจ าเป็นการยนืยนัยานพาหนะทีใ่หบ้รกิาร ท่านจะไดร้บัใบยนืยนัและใบเสรจ็รบัเงนิ เป็น

เอกสารอา้งองิชื่อคนขบัและไกด์ จะไดร้บั 1-3 วนั ก่อนเดนิทาง 

• กรณียกเลกิ 30 วนัก่อนเดนิทาง หกั 30% ของค่าทวัร ์( ค่าตัว๋เครื่องบนิกบัโรงแรมขึน้อยู่กบั

นโยบายของสายการบนิและโรงแรมนัน้ๆ) 

• กรณียกเลกิ 15 วนัก่อนเดนิทาง หกั 50% ของค่าทวัร ์( ค่าตัว๋เครื่องบนิกบัโรงแรมขึน้อยู่กบั

นโยบายของสายการบนิและโรงแรมนัน้ๆ) 

• กรณียกเลกิ 3 วนัก่อนเดนิทาง หกั 100% ของค่าทวัร ์( ค่าตัว๋เครื่องบนิกบัโรงแรมขึน้อยู่กบั

นโยบายของสายการบนิและโรงแรมนัน้ๆ) 

 

 

 

 

 

การช าระเงิน 
 

อตัราน้ีรวม 

• ค่าอาหารตามทีร่ะบุในรายการท่องเทีย่ว 

• ค่ารถเช่าแบบสว่นตวั 5 วนั เตม็ 

• ค่าโรงแรม 5 วนั (3 ดาว) 



• คนขบัแบบสว่นตวัตลอดทรปิ 

• ค่าน ้ามนั ค่าทางด่วน ค่าคนขบั และทีพ่กัคนขบั 

อตัราน้ีไม่รวม 

• ค่าตัว๋เครื่องบนิไป - กลบั 

• ค่าตัว๋เขา้ชมต่างๆ 

• ค่าใชจ่้ายสว่นตวั เช่น อาหาร-เครื่องดื่ม นอกเหนือจากรายการท่องเทีย่ว เช่น ค่าซกัรดี ค่า

โทรศพัท ์เป็นตน้ 

• ค่าธรรมเนียมในการท าหนงัสอืเดนิทาง 

 

 

 

 


