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ชมเสาหินสโตนเฮ้ นจ์ - ถ่ ายรูปบริเวณหน้ าพระราชวังวินเซอร์ – ชมมหาวิหารเวสท์ มนิ ส์ เตอร์ –
ถ่ ายรูปกับหอนาฬิ กาบิ๊กเบน – ถ่ ายรูปกับพระราชวังบักกิงแฮม – ชมหอคอยแห่ งลอนดอน – ชม
วอร์ เนอร์ บราเธอร์ ส สตูดิโอ – ช้ องปิ้ งที่ย่านไนซ์ บริดจ์ และบิซส์ เตอร์ เอ้ าท์ เลท วิลเล
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สรุปการเดินทาง
วันที่

กาหนดการ

1

กรุ งเทพฯ

2

3

เมืองซาลส์บ ัวรี่ – เสาหิ นสโตนเฮ้นจ์ – พระราชวังวินเซอร์ – พิคคาดิลลี่เ ซอร์
คัส – จัตรุ สั ทราฟั ลก้าร์ – มหาวิหารเซนต์ปอล – มหาวิหารเวสท์มินส์เ ตอร์ –
หอนาฬิกาบิกเบน – สะพานหอคอย - พระราชวังบักกิงแฮม
กรุงลอนดอน – หอคอยแห่ งลอนดอน – ถนนอ๊อกฟอร์ด

4

เมือง Leavesden - วอร์เ นอร์ บราเธอร์ส สตูดิโอ

5

กรุงลอนดอน – ช้อปปิ้ งย่านไนซ์บริดจ์ - บิซส์เ ตอร์ เอ้าท์เ ลท วิลเลจ - สนามบิน
ฮีทโธรว์
กรุ งเทพฯ

6

เอเซี ยออนทัวร์

เช้ า

เที่ยง

เย็น
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กาหนดการทั้งหมด
วันแรก

กรุงเทพฯ
คณะพร้อมกันทีส่ นามบิน ออกเดินทางจากกรุงเทพฯ โดยสายการบินทีท่ า่ นเลือก
(ตัวเครื
๋ ่องบินไม่รวมในแพคเกจ)

วันที่สอง

สนามบิน - เมืองซาลส์ บัวรี่ – เสาหินสโตนเฮ้ นจ์ – พระราชวังวินเซอร์ – พิค
คาดิลลี่เซอร์ คัส –จัตุรัสทราฟั ลก้ าร์ – มหาวิหารเซนต์ ปอล – มหาวิหารเวสท์ มนิ ส์
เตอร์ – หอนาฬิ กาบิกเบน –สะพานหอคอย - พระราชวังบักกิงแฮม

เช้า

ไกด์และรถพร้อมคนขับ รับท่านจากสนามบินนาท่านสู่ เสาหินสโตนเฮ้ นจ์ 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของ
โลกในยุคก่อนประวัติศาสตร์ มีอายุกว่า 5,000 ปี เป็ นกลุ่มแท่งหิ นขนาดใหญ่ ตัง้ อยู่กลางทุง่ ราบกว้าง
ใหญ่ ซึ่งไม่มีใครทราบวัตถุประสงค์ในการสร้างอย่างชัดเจน กองหิ นหรือแนวแท่งหิ นทีเ่ ป็ นความลับดา
มืดในช่วงหนึ่ งของประวัติศาสตร์ แนวหิ นนี้ มีขนาดมหึ มาเรียงรายราวๆ 3กิโลเมตร ประกอบไปด้วยก้อน
หิ นทรงสูงขนาดใหญ่ประมาณ 112 ก้อน ตัง้ โดดเดี่ยวอยู่กลางทุง่ นา เป็ นรูปวงกลมซ้อนกันอยู่ 3 วงมีอายุ
ประมาณปลายยุคหิ นถึงต้นยุคบรอนซ์ ให้ทา่ นได้เ ก็บภาพทีร่ ะลึก
รับประทานอาหารเทีย่ ง ณ ภัตตาคาร

เทีย่ ง
บ่าย

จากนั้นนาท่านสู่เ มืองวินเซอร์ถ่ายรูปบริเ วณหน้า พระราชวังวินเซอร์ เป็ นพระราชวังเก่าแก่แห่ งเมือง
Eton ซึ่งถือเป็ นพระราชวังทีส่ ร้างเป็ นปราสาทใหญ่ทสี ุดในอังกฤษ ตัง้ แต่สมัยพระเจ้าวิลเลียมใน
ศตวรรษที่ 11 ปัจจุบ ันยังคงเป็ นทีป่ ระทับของสมเด็จพระราชินีอลิซาเบธที่ 2 ทีย่ งั ทรงเสด็จมาประทับบ้าง
เป็ นครั้งคราว จากนั้นนาท่านสู่ มหานครลอนดอนพิคคาดิลลีเ่ ซอร์ คสั ทีน่ ี่ มกั จะได้สมญาว่าเป็ นไทม์ส
แควร์ในเวอร์ช ันของอังกฤษ เป็ นศูนย์กลางการเดินทางทีเ่ ป็ นทัง้ สัญลักษณ์และจุดเริ่มต้นสาหรับการ
เดินทางสารวจลอนดอนจากนั้นนาท่านชม จัตุรัส ทราฟั ลก้าร์ เป็ นจัตรุ สั ทีม่ ีพื้นทีข่ นาดใหญ่ใจกลางเมือง
ลอนดอน ตัง้ อยู่บริเ วณหน้า The National Gallery ซึ่งลักษณะเด่นของจัตรุ สั ทราฟั ลการ์กค็ อื มีเ สาหิ นที่
เป็ นอนุ สาวรีย์ เนลสันตัง้ อยู่บริเ วณจุดศูนย์กลาง โดยทีม่ ีสิงโตโลหะ 4 ตัวล้อมรอบ จากนั้นนาท่านชม
มหาวิหารเซนต์ ปอล เป็ นวิหารเก่าแก่ทมี่ ีความสวยงามมากทีส่ ุดแห่ งหนึ่ งใจกลางกรุงลอนดอน และมี
ขนาดใหญ่เ ป็ นอันดับที่ 2 รองจากโบสถ์ Liverpool Cathedral ในอังกฤษ ก่อตัง้ ขึ้นในปี ค.ศ. 604 ตัง้ อยู่
บน Ludgate Hill ซึ่งเป็ นจุดทีส่ ูงสุดของเมืองลอนดอน สร้างขึ้นเพื่ออุทศิ แด่นักบุญเปาโล จากนั้นนาท่าน
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เย็น

สู่จัตรุ สั รัฐสภาถ่ายรูปบริเ วณด้านนอก มหาวิหารเวสท์ มนิ ส์ เตอร์ เป็ นหนึ่ งสถานทีท่ อ่ งเทีย่ วห้ามพลาด
ของกรุงลอนดอน ตัง้ อยู่ทางตะวันตกของพระราชวัง Westminster สร้างขึ้นในปี ค.ศ. 1245 ซึ่งถือว่าเป็ น
โบสถ์ทมี่ ีอายุเ ก่าแก่ทสี่ ุดในประเทศอังกฤษ และทีส่ าคัญยังได้ข้ นึ ทะเบียนเป็ นมรดกโลกจากองค์การ
UNESCO อีกด้วย จากนั้นนาท่านถ่ายรูปกับ หอนาฬิ กาบิก๊ เบน เป็ นหนึ่ งในสัญลักษณ์ทรี่ จู ้ ักมากทีส่ ุด
ของสหราชอาณาจักร อันทีจ่ ริงหอนาฬิกานี้ ชือ่ ว่า หอเอลิซาเบธ (Elizabeth Tower) แต่ทกุ คนมักจะรูจ้ ัก
กันดีในชือ่ ของ บิก๊ เบน (Big Ben) จากนั้นนาท่านถ่ายรูปกับ สะพานหอคอย เป็ นสะพานทีข่ ้นึ ชือ่ ว่าเป็ น
สัญลักษณ์ของกรุงลอนดอน โดยมีลกั ษณะเป็ นสะพานยกและสะพานแขวนอยู่รวมกัน ทัง้ ยังประกอบไป
ด้วยหอคอย 2 หอ จึ งทาให้สะพานแห่ งนี้ มีชอื่ เรียกอีกชือ่ หนึ่ งว่า สะพานหอคอยและนาท่านถ่ายรูป
บริเ วณด้านนอก พระราชวังบักกิงแฮม เป็ นพระราชวังเก่าแก่มีอายุมากกว่า 300 ปี เดิมเป็ นทีป่ ระทับ
ของดแห่ งยุคบักกิง้ แฮม ต่อมาพระเจ้าจอร์จที่ 3 ได้ทรงขอซือ้ ต่อและในสมัยพระเจ้าจอร์จที่ 4 ก็ได้มีการ
ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงและบูรณะให้มีความสวยงามโดดเด่นด้วยศิลปะสมัยวิคตอเรียดังเช่นปัจจุบ ัน
บริเ วณด้านหน้าของพระราชวังมี Victoria memorial สถานทีส่ าคัญอีกแห่ งของลอนดอนทีน่ ักท่องเทีย่ ว
นิ ยมมาถ่ายรูปอีกทัง้ ยังเป็ นแหล่งทีน่ ักท่องเทีย่ วใช้นัง่ รอชม Changing the guard หรือพิธีผลัดเวรยามของ
ทหารอันสวยงามอันสวยงามและเป็ นไฮไลท์หนึ่ งของการมาเทีย่ วชมพระราชวังแห่ งนี้ นั่นเอง
รับประทานอาหารเทีย่ ง ณ ภัตตาคาร

วันที่สาม

กรุงลอนดอน – หอคอยแห่ งลอนดอน – ถนนอ๊ อกฟอร์ ด

เช้า

ไกด์ พร้อมรถนาเทีย่ วส่วนตัว นาท่านเดินทางสู่ หอคอยแห่งลอนดอน เป็ นพระราชวังหลวงและป้ อม
ปราการตัง้ อยู่บนฝั่งแม่น้ าเทมส์ในกรุงลอนดอนในอังกฤษเป็ นพระราชวังทีเ่ ดิมสร้างโดยพระเจ้าวิลเลียม
ที่ 1 แห่ งอังกฤษ เมื่อปี ค.ศ. 1078เป็ นสถาปัตยกรรมแบบโรมาเนสก์ พระราชวังเป็ นรูจ้ ักกันในนามว่า
“หอคอยแห่ งลอนดอน” หรือ “หอ” ในประวัติศาสตร์ ตัวปราสาทตัง้ อยู่ภายในโบโรแห่ งทาวเวอร์แฮม
เล็ทส์และแยกจากด้านตะวันออกของนครหลวงลอนดอน (City of London) ด้วยลานโล่งทีเ่ รียกว่าเนิ น
หอคอยแห่ งลอนดอน หรือ “ทาวเวอร์ฮิล” (Tower Hill) ยุโรป จากนั้นนาท่านสู่ ถนนอ๊ อกฟอร์ ด (Oxford
Street) เรียกได้วา่ เป็ นศูนย์กลางการช๊อปปิ้ งในกรุงลอนดอน มีรา้ นค้าเสื้อผ้าแฟชัน่ เครื่องประดับ นาฬิกา
ชือ่ ดังมากมายตลอดแนวถนนกว่า 2 กิโลเมตร อาทิ เช่น Next, Zara, Top Shop, Accessorize, River
Island, Nike Town, Uniqlo, Mark&Spencer, H&M, Miss Selfridge ฯลฯ
*** อิสระอาหารกลางวันและอาหารคา่ เพื่อให้ทา่ นได้ช ้อปปิ้ งตามอัธยาศัย ***
นาท่านกลับสู่โรงแรม เพื่อพักผ่อนตามอัธยาศัย

เทีย่ ง
เย็น

เอเซี ยออนทัวร์
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วันที่สี่

เมือง Leavesden - วอร์ เนอร์ บราเธอร์ ส สตูดิโอ

เช้า

ไกด์ พร้อมรถนาเทีย่ วส่วนตัว นารถพร้อมคนขับ รับท่านจากโรงแรม นาท่านสู่ เมืองLeavesdenชม วอร์
เนอร์ บราเธอร์ ส สตูดิโอ (Warner Bros. Studio) เป็ นสถานทีถ่ ่ายทาของภาพยนตร์ Harry Potter ทัง้ 7
ภาค ทีไ่ ด้เ ปิ ดให้แฟนๆ เข้าชมตัง้ แต่ต ้นปี 2012 ซึ่งภายในนั้นจะได้เ ห็นแทบทุกมุมสาคัญๆ ทีเ่ คยเห็ นใน
ภาพยนตร์ ไม่วา่ จะเป็ นห้องนั่งเล่นรวมของบ้านกริฟฟิ นดอร์ กระท่อมแฮกริด ภายในบ้านโพรงกระต่าย
ห้องทางานรูปทรงกลมของดัมเบิลดอร์ คุกใต้ดินของสเนป รวมถึงกระทรวงเวทมนตร์ดว้ ย รวมถึง
สถานทีข่ นาดใหญ่อย่างตรอกไดแอกอน ซอยพริเ ว็ท บ้านเก่าของแฮร์รี่ทโี่ ดนระเบิด และชานชาลา 9 3/4
ก็มีให้เ ราได้เ ดินเข้าไปชมของจริง เสมือนเดินเข้าไปในภาพยนตร์จริ งๆ ทุกประการ
*** อิสระอาหารกลางวันและอาหารคา่ เพื่อให้ทา่ นได้สนุ กในโลกของพ่อมด แม่มด อย่างเต็มอิม่ ***
นาท่านกลับสู่โรงแรม เพื่อพักผ่อนตามอัธยาศัย

เทีย่ ง
เย็น

วันที่ห้า

กรุงลอนดอน – ช้ อปปิ้ งย่ านไนซ์ บริดจ์ - บิซส์ เตอร์ เอ้ าท์ เลท วิลเลจ - สนามบิน
ฮีทโธรว์

เช้า

ไกด์ พร้อมรถนาเทีย่ วส่วนตัวนาท่านเดินทาง ย่ านไนซ์ บริ ดจ์ เป็ นทีต่ ง้ ั ของห้างสรรพสินค้าชือ่ ดังอย่าง
ฮาร์วยี ์ นิ โคล(Harvey Nicole) และ แฮร์รอดส์ (Harrods) ทีท่ า่ นสามารถเลือกซือ้ สินค้าแฟชันชั
่ น้ นาจาก
ทัวทุ
ง้ อยู่บริเ วณ
่ กมุมโลก รวมทัง้ กระเป๋ าแฮร์รอดส์ทนี่ ิ ยมกันอย่างมาก รวมทัง้ มีรา้ นค้าแฟชันมากมายตั
่
High Street เช่น Accessorize, H&M, Zara, Kipling, Gant, Hugo Boss, Porsche Deign, Bally และยังมี
ถนนสโลน(Sloane Street) ทีเ่ ป็ นทีต่ ง้ ั ของร้าน Super Brands อาทิ เช่น Louis Vuitton, Chanel, Hermes,
Gucci, Valentino, Salvatore Ferragamo, MCM, Ermenegildo Zegna, Alberta Ferretti, Shanghai Tang,
Dior, Giorgio Armani, Dolce & Gabrana, Bottega Veneta, Bvlgari Fendi ฯลฯ
รับประทานอาหารเทีย่ ง ณ ภัตตาคาร

เทีย่ ง
บ่าย

เย็น

ไกด์ พร้อมรถนาเทีย่ วส่วนตัวนาท่านสู่ บิซส์ เตอร์ เอ้ าท์ เลท วิล เลจ (BICESTER VILLAGE
OUTLET) เป็ นแหล่งช้อปปิ้ ง ทีม่ ีรา้ นค้ามากกว่า 120 ร้านค้าแบรนด์เ นม ให้ทา่ นเลือกซือ้ อย่างจุใจ อาทิ
Bally , Burberrly , Calvin Klein , Clarks , D&G , DKNY , Fendi , Gucci , Guess , Hugo Boss , Jigsaw ,
Kipling , L’Occitane , Levi’s , MaxMara , Molton Brown , Mulberry , Paul Smith , POLO , Samsonite
, Timberland , Versace , Yves Saint Laurent ฯลฯ
*** อิสระอาหารคา่ ตามอัธยาศัย เพื่อให้ทา่ นได้ช ้อปปิ้ งตามอัธยาศัย ***
นาท่านสู่สนามบินฮีทโธรว์

เอเซี ยออนทัวร์
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วันที่หก

กรุงเทพฯ

เช้า

เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ

เอเซี ยออนทัวร์
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