
 

 

 



 

 

  



 

 

 

Day 1 ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ – ท่าอากาศยานลอนดอนฮีทโธรว์ - ลอนดอน (บริการอาหารบนเครื?อง)  

09.30 น. คณะพร้อมกนั ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ    อาคารผูโ้ดยสารระหวา่งประเทศชั?น  4  เคานเ์ตอร์ สายการบิน Eva Airโดยมีเจา้หนา้ทีF

บริษทัฯ คอยใหก้ารตอ้นรับ และอาํนวยความสะดวกดา้นเอกสารต่างๆ  

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

19.25 น. เดินทางถึงท่าอากาศยานลอนดอนแกตวคิ ประเทศองักฤษ (เวลาทอ้งถิFนชา้กวา่ประเทศไทย 7 ชม.) 

ลอนดอน เมืองในฝันของนกัเดินทางทัFวโลกทีFผสานความคลาสสิคแบบผูดี้กบัความทนัสมยัยคุใหม่ไวด้ว้ยกนัอยา่งลงตวัทั?งสถาปัตยกรรม 

อาหารและแฟชัFนสุดลํ?า นาํท่านเขา้สู่ทีFพกั 

พกั Ibis London Wembley หรือเทยีบเท่า  

วนัทีF โปรแกรมทวัร์ อาหาร โรงแรม 

เชา้ เทีFยง เยน็ 

1 ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ – ท่าอากาศยานลอนดอนฮีทโธรว ์- ลอนดอน (บริการอาหารบน

เครืFอง) 

 

  

Ibis London Wembley 

หรือเทียบเท่า 

2 ลอนดอน – ออ๊กฟอร์ด ชมเมือง – คอสเวลิด์ - หมู่บา้นไบบิวรีF  – โบสถเ์ซนตแ์มรีF  - ลิเวอร์

พลู - ท่าเรือรอยลั อลัเบิร์ต 
   

Adelphi Hotel หรือ

เทียบเท่า 

3 ตึกรอยลัลิเวอร์ - สนามแอนฟิลด ์- แมนเชสเตอร์ - สนามโอลดแ์ทรฟฟอร์ด – บิสเตอร์วลิ

เลจ เอาทเ์ลต็ 
   

Holiday Inn Express 

Bicester หรือเทียบเท่า 

4. Roman Bath – ร้านแซลลีFลนัน ์- สโตนเฮนจ ์- ลอนดอน - Tower of London – Tower 

Bridge - ยา่นไนทบ์ริดจ ์- หา้งแฮร์รอดส์  
   

Ibis London Wembley 

หรือเทียบเท่า 

5. พระราชวงับคัคิงแฮม - วหิารเวสตมิ์นสเตอร์ – อาคารรัฐสภา - หอนาฬิกา Big Ben - 

London Eye – ตลาดโคเวน้ท ์- Oxford Street - ท่าอากาศยานดอนฮีทโธรว ์
    

6. ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (บริการอาหารบนเครืFอง 1 มื?อ)   

  

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

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

สัมภาระโหลดใต้เครื?อง 46 KG. (23kg./1ใบ) ถือขึPนเครื?อง 7 KG. (อาจมกีารเปลี?ยนแปลงขึPนอยู่กบัสายการบิน) 



 

 

Day 2 ลอนดอน – อ๊อกฟอร์ด ชมเมือง – คอสเวล์ิด - หมู่บ้านไบบิวรี? – โบสถ์เซนต์แมรี? - ลเิวอร์พลู - ท่าเรือรอยลั อลัเบิร์ต 

เช้าä บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

นาํท่านออกเดินทางสู่  อ๊อกฟอร์ด เมืองทีFมีชืFอเสียงดา้นการศึกษาเป็นทีFตั?งของมหาวิทยาลยัอ๊อกฟอร์ดหนึFงในมหาวิทยาลยัทีFเก่าแก่ทีFสุดในโลก 

มีการเริFมสอนมาตั?งแต่ปี ค.ศ. 1906 ออ๊กฟอร์ดมีศิษยเ์ก่าทีFมีชืFอเสียงจาํนวนมาก ทั?งผูที้Fไดรั้บรางวลัโนเบล นายกรัฐมนตรี ประมุกแห่งรัฐทัFวโลก 

และยงัเป็นทีFถ่ายทาํภาพยนตร์ฟอร์มยกัษอ์ยา่ง แฮร์รีF  พอ็ตเตอร์ อีกดว้ย 

เดินทางสู่ เมืองคอสเวล์ิด (Cotswolds) คือ อาณาเขตป่าชนบทขนาดใหญ่ทางทิศตะวนัตกของเมืองลอนดอนทีFครอบคลุมอาณาเขตกวา่ 800 

ตารางไมลข์อง 5 เขตการปกครองของประเทศองักฤษ (อารมณ์คลา้ยๆ “เขาใหญ่ขององักฤษ”) ทีFมีเอกลกัษณ์โดดเด่นไม่เหมือนใครอยูต่รงทีF 

“หมู่บา้นเก่าแก่” บรรยากาศแสนโรแมนติกและพื?นทีFเกษตรกรรมขนาดใหญ่ทีFกระจายตวัอยูท่ ัFวอาณาเขตของ Cotswolds ชมหมู่บา้น ไบบิวรี? 



 

 

เป็นหมู่บา้นชนบทดั?งเดิมทีFสวยทีFสุดแห่วหนึFงของประเทศองักฤษ โดดเด่นดว้ยสถาปัตยกรรมดว้ยบา้นทีFมีลกัษณะกระท่อมทีFสร้างมาเป็น

เวลานาน และมีแม่นํ?าไหลผา่นทาํใหห้มู่บา้นแห่งนี? งดงามมากขึ?นไปอีก อิสระเกบ็ภาพความประทบัใจ                   

โบสถ์เซนแมรี? เป็นโบสถที์Fเก่าแก่ทีFสุดในหมู่บา้น บ่งบอกถึงประวติัศาสตร์ทีFสาํคญัขององักฤษอีกแห่งหนึFง 

เที?ยงä บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

จากนั?นนาํท่านเดินทางสู่ ลเิวอร์พูล เมืองมรดกโลก ก่อตั?งแต่ปี ค.ศ. 1207 ตั?งอยูท่างตะวนัออกของปากนํ?าเมอร์ซีย ์ ลิเวอร์พลูเป็นทีFรู้จกัของทัFว

โลกจากความเป็นทีFนิยมของวงดนตรี เดอะบิทเทิลส์และสโมสรฟุตบอลชืFอดงัซึF งปัจจุบนักลายเป็นสญัลกัษณ์ของเมืองลิเวอร์พลู ย่านAlbert 

Dock เป็นสถานทีFท่องเทีFยวสุดฮิตของเมืองลิเวอร์พลู ดว้ยสภาพตึกทีFเก่าแก่แบบมีสไตล ์มีเรือโบราณ คาเฟ่ และร้านขายของทีFระลึกอีกมากมาย 

คํ?าä เพื?อไม่เป็นการรบกวนเวลา อสิระรับประทานอาหารตามอธัยาศัย ณ ท่าเรือ 

พกั Adelphi Hotel หรือเทยีบเท่า 



 

 

 

 Day 3 ตึกรอยลัลเิวอร์ – สนามแอนฟิลด์(ไม่รวมตัZว) - แมนเชสเตอร์ - สนามโอลด์แทรฟฟอร์ด(ไม่รวมตัZว) – บิสเตอร์วลิเลจ 

 เอาท์เลต็ 

เช้าä บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

ตึกรอยัลลิเวอร์ หนึFงในอาคารเก่าแก่ทีFสูงทีFสุดในยโุรปเริFมสร้างตั?งแต่ปี ค.ศ. 1908 มีความสูงประมาณ 322 ฟุต โดดเด่นดว้ยสถาปัตยกรรมทีF

สวยงามมีหอนาฬิกาขนาดใหญ่ และมีรูปปั? น The Beatles เป็นอีกหนึFงแลนดม์าร์คทีFตอ้งมาเชค็อิน  



 

 

จากนั?นนาํท่านเดินทางสู่ สนามฟุตบอลแอนฟิลด์ ของสโมสรลิเวอร์พลู อิสระใหท่้านเลือกซื?อสินทีFระลึกและชมความยิFงใหญ่ของสโมสรแห่งนี?  

(ไม่รวมบตัรเขา้ Museum) หากสนใจบตัรเขา้กรุณาแจง้ ณ วนัทีFจอง *ขอสงวนสิทธิi การเขา้ชมในวนัทีFมีการใชส้นาม*  

เดินทางสู่ เมืองแมนเชสเตอร์ เมืองทีFใหญ่อนัดบั 2 รองจากลอนดอนในอดีตเป็นศูนยก์ลางการปฎิวติัอุตสาหกรรม ปัจจุบนัคนทัFวโลกรู้จกัเมืองนี?

ผา่นสโมรฟุตบอลชืFอดงัอยา่ง แมนเชสเตอร์ ยูไนเตด็ นาํท่านเยีFยมชม สนามโอลด์แทรฟฟอร์ด อิสระใหท่้านเลือกซื?อสินทีFระลึกและชมความ

ยิFงใหญ่ของสโมสรแห่งนี?  (ไม่รวมบตัรเขา้ Museum) หากสนใจบตัรเขา้กรุณาแจง้ ณ วนัทีFจอง *ขอสงวนสิทธิi การเขา้ชมในวนัทีFมีการใชส้นาม* 

เที?ยงä บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

นาํท่านสู่ บิสเตอร์วลิเลจ เอาท์เลต็ สวรรคข์องแหล่งนกัชอ้ป มีสินคา้แฟชัFนมากมายใหเ้ลือก ซึF งเตม็ไปดว้ยร้านคา้แบรนดด์งัระดบัโลก เสื?อผา้ 

กระเป๋า รองเทา้แฟชัFน เช่น Mulberry, Stella McCartney, DVF, Coach, Saint Laurent Paris และ Marni อีกทั?งยงัมีร้านอาหารและคาเฟ่ใหท่้านได้

เลือกลิ?มลอง  

คํ?าä เพื?อไม่เป็นการรบกวนเวลา อสิระรับประทานอาหารตามอธัยาศัย ณ บิสเตอร์วลิเลจ เอาท์เลต็ 



 

 

พกั Holiday Inn Express Bicester หรือเทยีบเท่า 

Day 4 Roman Bath – ร้านแซลลี?ลนัน์ - สโตนเฮนจ์ - ลอนดอน - Tower of London – Tower Bridge - ย่านไนท์บริดจ์ - 

ห้างแฮร์รอดส์ 

เช้าä บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

นาํท่านชม Roman Bath โรงอาบนํ?าโบราณขนาดใหญ่ ทีFมีอายกุวา่ 2,000 ปี สร้างขึ?นตั?งแต่สมยัทีFชาวโรมนับุกเขา้ยดึเกาะองักฤษ ภายใน Roman 

Baths แบ่งออกเป็น 4 โซน คือ 1. บ่อนํ?าพรุ้อนธรรมชาติผดุขึ?นจากใตดิ้น และไหลเขา้สู่บ่อเกบ็นํ?าทีFชาวโรมนัสร้างขึ?น บ่อนี? ถือวา่เป็น บ่อนํ?า

ศกัดิi สิทธิi  2. วหิารโรมนั 3. หอ้งอาบนํ?าของชาวโรมนั และ 4. พิพิธภณัฑที์Fเกบ็รวบรวมสิFงของต่าง ๆ   

เที?ยงä เพื?อไม่เป็นการรบกวนเวลา อสิระรับประทานอาหารตามอธัยาศัย ณ Roman Bath 

Sally Lunn's ร้านขนมปังในตาํนานทีFเก่าแก่ทีFสุดในเมืองบาธ ประเทศองักฤษ แถมพว่งหนึFงตาํนานคือหนึFงในตึกเก่าทีFสุดในเมืองเช่นกนัสร้าง

ปี1482 ส่วนตวัร้านเปิดมาตั?งแต่ปี1680 เจา้ของร้านSally Lunn คิดคน้ขนมปังทรงกลมดา้นนอกหนาดา้นในเนื?อนุ่มเป็นคนแรกในเมืองแห่งนี?       

( รายการอาหารไม่รวมในโปรแกรมทวัร์ )  

นาํท่านออกเดินทางสู่เมือง Salisbury ชม สโตนเฮนจ์ โบราณสถานลึกลบั 1 ใน 7 สิFง มหศัจรรยข์องโลกประกอบดว้ยแท่งหินขนาดยกัษที์Fถูก

สร้างขึ?น เมืFอประมาณ 3,000ปี ก่อนศริตกาล  



 

 

นาํท่านเดินทางสู่ ลอนดอน 

Tower of London (หอคอยลอนดอน) เป็นพระราชวงัหลวงและป้อมปราตั?งอยูบ่นฝัFงแม่นํ?าเทมป์ จากนั?นถ่ายรูปกบั Tower Bridge สะพานขา้ม

แม่นํ?าเทมป์ทีFสามารถยกเปิด – ปิดได ้

ชอ้ปปิ? ง ย่านไนท์บริดจ์ ถนนสายนี? เป็นแหล่งรวมสถานทีFชอ้ปปิ? งมากมาย ทั?งร้านคา้ทีFมีชืFอเสียงโด่งดงั หา้งสรรพสินคา้สุดหรูอยา่ง หา้ง Harrods 

และ Harvey Nichols รวมถึงดีไซนเ์นอร์เจา้ของแฟชัFนดงับนถนน Sloane ซึF งกเ็หมาะกบัคนทีFกาํลงัมองหาสินคา้แบรนดห์รูหราและแฟชัFนอินเท

รนดที์FเพิFงจะขึ?นเวทีแฟชัFนเป็นทีFสุด แถมบรรดาหา้งร้านต่างๆ กล็ว้นมีการออกแบบตกแต่งไดอ้ยา่งสวยงาม โดดเด่นและน่าสนใจเป็นอยา่งมาก

อีกดว้ย จึงเหมาะกบัการมาเทีFยวชม ชอ้ปปิ? งและถ่ายรูปเกบ็เป็นความทรงจาํดีๆ มากทีเดียว 



 

 

ช้อปปิP งห้างแฮร์รอดส์ หา้งสรรพสินคา้ทีFเก่าแก่และหรูหราทีFสุดในโลก ก่อตั?งเมืFอปี 2377 ภายในหา้งตกแต่งไดอ้ยา่งสวยงามและหรูหราไฮเอน 

และยงัมีร้านคา้มากมายใหท่้านไดเ้ลือกชอ้ปถึง 300 กวา่ร้าน 

คํ?าä เพื?อไม่เป็นการรบกวนเวลา อสิระรับประทานอาหารตามอธัยาศัย  

แนะนําเมนู เบอร์เกอร์&ลอ็บสเตอร์ 

พกั Ibis London Wembley หรือเทยีบเท่า  

Day 5 พระราชวงับัคคงิแฮม - วหิารเวสต์มินสเตอร์ – อาคารรัฐสภา - หอนาฬิกา Big Ben - London Eye – ตลาดโคเว้นท์ - 

Oxford Street - ท่าอากาศยานดอนฮีทโธรว์ 

เช้าä บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

นาํท่านเดินทางสู่ พระราชวงับัคคงิแฮม เป็นทีFประทบัของพระมหากษตัริยอ์งักฤษภายหลงัการเสดจ็ขึ?นครองราชยข์อง พระนางเจา้วติอเรีย ในปี 

ค.ศ. 1837 ปัจจุบนัเป็นประทบัของ พระราชินีอลิซาเบธทีF 2 อยูใ่จกลางกรุงลอนดอน  



 

 

ชมวิหารเวสต์มินสเตอร์ เป็นวิหารทีFเก่าแก่ไดรั้บการสถาปนาตั?งแต่ปี ค.ศ. 1065 และยงัเป็นสถานทีFจดัพระราชพิธีอภิเษกสมรสของราชวงศ์

ระหวา่งเจา้หญิงอลิชาเบธ กบั เจา้ฟ้าชายฟิลิป และเจา้ชายวลิเลียม กบั องคห์ญิงเคท จากนั?นนาํท่านถ่ายรูปกบั  

อาคารรัฐสภา หอนาฬิกาบิ^กเบน เป็นความภาคภูมิใจของชาวลอนดอน แลนมาร์คทีFคนทัFวโลกรู้จกัและใฝ่ฝันว่าจะตอ้งมาเช็คอินให้ไดส้ัก

ครั? งนึงในชีวติ ลอนดอนอาย ชิงชา้สวรรคที์Fสร้างดว้ยโครงเหลก็คํ?าเพียงขา้งเดียวทีFสูงทีFสุดในโลก  



 

 

ตลาดโคเว้นท์ หรือทีFรู้จกักนัดีในชืFอ Apple market แหล่งท่องเทีFยวทีFสาํคญัอีกแห่งหนึFงในลอนดอน สามารถชอ้ปปิ? ง เดินเล่นชิลๆ หาของกิน 

แถมยงัเชืFอมต่อกบัแหล่งทีFเทีFยวและแหล่งชอ้ปปิ? งมากมายในยา่น west end เมือง Westminster ใจกลางกรุงลอนดอนอีกดว้ย 

ช้อปปิP งอ๊อกฟอร์ดสตรีท เป็นถนนชอ้ปปิ? งขนาดใหญ่ของกรุงลอนดอนมีร้านคา้ประมาณ 300 ร้านทั?งแบรนดร์าคาถูก ไปจนถึง แบรนดเ์นม 

หรูหรา ไดเ้วลาอนัสมควรนาํท่านเดินสู่ท่าอากาศยานดอนฮีทโธรว ์  

เที?ยงä เพื?อไม่เป็นการรบกวนเวลา อสิระรับประทานอาหารตามอธัยาศัย ณ ตลาดโคเว้นท์ 

21.35 น. ไดเ้วลาอนัสมควรนาํท่านออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสายการบิน บิน Eva Air เทีFยวบิน BR 068 



 

 

Day 6 ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (บริการอาหารบนเครื?อง)  

15.05 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสวสัดิภาพพร้อมความประทบัใจ                                                                                                

 

อตัราค่าบริการ 

  

กาํหนดการเดนิทาง 

ผู้ใหญ่ 

พกั 2 ท่าน/ห้อง 

(ราคาต่อท่าน) 

เดก็อายุตํ?ากว่า 12 ปี 

ไม่มเีตยีง 

(ราคาต่อท่าน) 

พกัเดี?ยวเพิ?ม 

(ราคาต่อ

ท่าน) 

12 – 17 ตุลาคม 65 

(วนัคล้ายวนัสวรรคต) 
65,777.- 63,777.- 8,777.- 

19 – 24 ตุลาคม 65 

(วนัปิยมหาราช) 
65,777.- 63,777.- 8,777.- 

06 – 11 ธันวาคม 65 

(วนัรัฐธรรมนูญ) 
57,777.- 55,777.- 8,777.- 

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

28 ธันวาคม 65 – 02 มกราคม 66 

(วนัปีใหม่) 
73,777.- 71,777.- 8,777.- 

หมายเหตุ : บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิgในการเปลี?ยนแปลงโปรแกรมทัวร์ โรงแรม ร้านอาหารตามความเหมาะสมเพื?อให้สอดคล้องกับสายการบิน สภาพ

อากาศ การจราจร ณ วันที?เดินทาง ทัPงนีPเราจะคํานึงถึงลูกค้าส่วนใหญ่เป็นหลัก  

หากลูกค้าท่านใดที?ต้องออกตัZวภายใน (เครื?องบิน รถทัวร์ รถไฟ) กรุณาสอบถามเจ้าหน้าที?การทําการออกตัZว เนื?องจากสายการบินอาจมีการ

ปรับเปลี?ยนไฟท์ หรือ เวลาบิน 

 



 

 



 

  



 

 



 

  



 

 

  



 

   



 

 



 

   



 

 



 

  



 

 

 

 


