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วันที� 1 กรุงเทพฯ - ลอนดอน
07.00 น. พร้อมกันที�ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ 

พบเจ้าหน้าที�ให้การต้อนรับและอํานวยความสะดวกก่อนขึ�นเครื�อง

18.15 น. ถึงสนามบิน Heathrow Airport พร้อมรับประทานอาหารเย็น และเข้าพักโรงแรมระดับ 3 ดาว

วันที� 2 ลอนดอน - มาดามทุสโซ - พระราชวังบัคกิ�งแฮม - มหาวิหารเซนต์พอล - 
ทาวเวอร์ออฟลอนดอน - ลอนดอนอาย

เช้า รับประทานอาหารเช้าที�โรงแรม

เดินทางสู่มาดามทุสโซ พิพิธภัณฑ์หุ่นขี�ผึ�งที�มีชื�อเสียงของกรุงลอนดอน หลังจากนั�นพาท่าน

เดินทางสู่พระราชวังบัคกิ�งแฮม ชมขั�นตอนการเปลี�ยนเวรยามของทหารประจําพระราชวัง

เที�ยง รับประทานอาหารกลางวัน

บ่าย เดินทางสู่มหาวิหารเซนต์พอล มหาวิหารเก่าแก่ ซึ�งสร้างขึ�นเมื�อคริสต์ศตวรรษที� 17

นําท่านสู่ทาวเวอร์ออฟลอนดอน ตัวหอคอยใช้เป็นป้อมปราการ และพระราชวังของ

พระมหากษัตริย์สมัยก่อน และยังใช้เป็นที�คุมขังนักโทษ โดยเฉพาะนักโทษที�มียศศักดิ�สูง

หลังจากนั�นนําท่านขึ�นสู่ลอนดอนอาย เป็นชิงช้าสวรรค์ที�สูงที�สุดในทวีปยุโรป มีความสูง 

135 เมตร (443 ฟุต) เป็นสถานที�ท่องเที�ยวที�ได้รับความนิยมอย่างมาก

เย็น รับประทานอาหารเย็น

เดินทางสู่ที�พัก โรงแรมระดับ 3 ดาว
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วันที� 3 บริติช มิวเซียม - อิสระช๊อปปิ�งห้าง Harrods - Oxford Street 
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

เดินทางสู่บริติชมิวเซียม เป็นหนึ�งในพิพิธภัณฑ์ด้านประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมของมนุษย์

ที�สําคัญที�สุดและใหญ่ที�สุดในโลก และเป็นแหล่งรวบรวมวัตถุต่างๆ จากทุกทวีป 

จํานวนกว่า 7 ล้านชิ�น ซึ�งล้วนมีชื�อเสียง และมีการบันทึกเรื�องราวของวัฒนธรรมมนุษย์

จากจุดเริ�มต้นจนถึงปัจจุบัน 

หลังจากนั�นพาท่านช๊อปปิ�ง ตามอัธยาศัย อาทิเช่น 

ห้างแฮร์รอดส์ ห้างเซลฟริดเจส ตลาด Portobello ฯลฯ

เย็น รับประทานอาหารเย็น

เดินทางสู่ที�พัก โรงแรมระดับ 3 ดาว

วันที� 4 ลอนดอน - สแตรทฟอร์ด อัพพอน เอวอน - ชอปปิ�ง Outlet - อ๊อกฟอร์ด - ลอนดอน
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

เดินทางสู่เมืองสแตรทฟอร์ด อัพพอน เอวอน (Stratford upon Avon) เป็นเมืองขนาดเล็ก

ที�มีชื�อเสียงโด่งดัง เพราะเป็นเมืองบ้านเกิดของกวีเอกระดับโลก วิลเลียม เชกสเปียร์ 

(William Shakespeare) ซึ�งรัฐบาลอังกฤษยังคงรักษาสภาพบ้านเรือนสําคัญของกวีเอก

และญาติใกล้ชิดไว้ให้นักท่องเที�ยวได้สัมผัสถึงวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของผู้คนในสมัยนั�น

เที�ยง รับประทานอาหารกลางวัน

บ่าย แวะชอปปิ�งที� Bicester Village เป็น Outlet Center ที�ได้รวบรวมเอาร้านค้าแบรนด์เนม 

ตั�งแต่ระดับ High end เช่น Dolce & Gabbana, Dior, Bally, Mulberry, Celine, Versace

และ Valentino ไปจนถึงระดับ High Street อาทิ Burberry, Diesel, Fred Perry, 

Paul Smith และ Ralph Lauren รวมกว่า 135 Stores

เดินทางสู่เมืองอ็อกซฟอร์ด เมืองเก่าแก่ที�เป็นที�ตั�งของมหาวิทยาลัยอ็อกซฟอร์ดที�มีชื�อเสียง

โด่งดังไปทั�วโลก

เย็น รับประทานอาหารเย็น

เดินทางสู่ที�พัก โรงแรมระดับ 3 ดาว
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วันที� 5 ลอนดอน - สโตนเฮ้นจ์ - มหาวิหารซอลส์บรี - สนามบินฮีทโธรว์
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

เดินทางสู่สโตนเฮ้นจ์ กลุ่มแท่งหินขนาดใหญ่ 112 ก้อน ตั�งเรียงกันเป็นวงกลมซ้อนกัน 3 วง 

แท่งหินบางอันตั�งขึ�น บางอันวางนอนลง และบางอันก็ถูกวางซ้อนอยู่ข้างบน ซึ�งถือเป็น

สิ�งมหัศจรรย์ของโลกชิ�นหนึ�ง

เที�ยง รับประทานอาหารกลางวัน

บ่าย เดินทางสู่ มหาวิหารซอลส์บร ีหรือมหาวิหาร เซนต์แมรี ยอดของมหาวิหารซอลส์บรีสูงจากพื�น 

404 ฟุต (123 เมตร) ซึ�งสูงที�สุดในสหราชอาณาจักร และเนื�อที�บริเวณรอบมหาวิหารเท่ากับ 

80 เอเคอร์ ซึ�งกว้างใหญ่ที�สุดในอังกฤษ

เย็น รับประทานอาหารเย็น 

เดินทางสู่สนามบิน เตรียมเดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ

21.15 น. เดินทางกลับกรุงเทพฯ

วันที� 6 กรุงเทพ - สุวรรณภูมิ
18.40 น. กลับถึงสนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ
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              ราคาพิเศษ เพียงท่านละ 

*ราคานี�เป็นราคาแพ็คเกจของลูกค้าแต่ละราย
อาจมีการเปลี�ยนแปลงตามความเหมาะสม

หรือตามความต้องการของลูกค้าเป็นหลัก

อัตรานี�รวม

ค่าตั�วเครื�องบินไป-กลับตามที�ระบุ

ค่ารถรับส่ง สนามบิน-โรงแรม และระหว่างการนําเที�ยวตามที�ระบุ

ค่าตั�วชมฟุตบอล

ค่าวีซ่าประเทศอังกฤษ

ค่าอาหารและเครื�องดื�มตามรายการ

ค่าเข้าชมและค่าบริการสถานที�ต่าง ๆ ตามรายการ

ค่าประกันอุบัติเหตุการเดินทาง

อัตราดังกล่างไม่รวม

ค่าธรรมเนียมหนังสือเดินทาง

ค่านํ�าหนักกระเป๋าเดินทางในกรณีที�นํ�าหนักเกินกว่าที�สายการบินกําหนด

ค่าใช้จ่ายส่วนตัวต่าง ๆ เช่น ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด ฯลฯ

ค่าอาหาร และเครื�องดื�มที�นอกเหนือจากรายการ

ค่าภาษีมูลค่าเพิ�ม และค่าภาษีหัก ณ ที�จ่าย

การชําระเงิน

เก็บเงินมัดจํา 50% จากราคาข้างต้น ส่วนที�เหลือชําระทั�งหมดหลังจากออกตั�วเครื�องบินแล้ว ก่อนการ

เดินทาง


	ทัวร์อังกฤษ 6 วัน 4 คืน

