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วนัที ่1 กรงุเทพฯ - ลอนดอน

21.00 น. พรอ้มกันทีท่า่อากาศยานสวุรรณภมู ิเคาน์เตอรส์ายการบนิไทย

พบเจา้หนา้ทีใ่หก้ารตอ้นรับและอ านวยความสะดวกกอ่นขึน้เครือ่ง

00.15 น. ออกเดนิทางสูก่รุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ โดยสายการบนิไทย

เทีย่วบนิที ่TG910

วนัที ่2 ลอนดอน - Stonehenge - Bath - Stratford upon Avon - เบอรม์งิแฮม

06.20 น. ถงึสนามบนิ Heathrow กรุงลอนดอน 

หลังจากผา่นพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงและศลุกากรแลว้

น าทา่นเดนิทางสูส่โตนเฮนจ ์(STONEHENGE) วงหนิปรศินาแหง่เกาะอังกฤษนับเป็น 

หนึง่ในเจ็ดสิง่มหศัจรรยข์องโลกยคุเกา่ สรา้งขึน้ราว 2,000  ปี กอ่นครสิตกาล ไมเ่ป็นทีท่ราบ

แน่ชัดวา่ ท าไมสิง่นี้จงึถกูสรา้งขึน้มาแตจ่ากลักษณะของการกอ่สรา้ง ท าใหท้ราบวา่ผูก้อ่สรา้ง

ตอ้งมฐีานอ านาจอยูไ่มน่อ้ย เพราะมกีารขนหนิสฟ้ีามาจากเวลสเ์พือ่มาใชใ้นการกอ่สรา้งครัง้นี้ 

จากนัน้น าทา่นเดนิทางสู ่เมอืงบาธส ์(BATH) ดนิแดนแหง่อาณาจักรโรมันอันยิง่ใหญบ่นเกาะ

อังกฤษเมือ่กวา่ 2,000 ปีมาแลว้ เขา้ชมโรมันบาธส ์(ROMAN BATH) ทีช่าวโรมันมาสรา้งไว ้

เป็นสถานทีอ่าบน ้าแร ่โดยอาศัยจากบอ่น ้าแร่ธรรมชาตทิีจ่ะมนี ้าไหลออกมาอยา่งตอ่เนื่อง 

ถงึวนัละประมาณ 1,250,000 ลติร และมคีวามรอ้นถงึ 46 องศาเซลเซยีส น าทา่นแวะถา่ยภาพ

หนา้อาคารรอยัลเครสเซน่ (ROYAL CRESCENT) กลุม่อาคาร 30 หลังทีส่รา้งเชือ่มตอ่กัน

เป็นรูปครึง่วงกลมคลา้ยรูปพระจันทรเ์สีย้ว เป็นสถาปัตยากรรมแบบพาลาเดีย้น 

เทีย่ง รับประทานอาหารกลางวนั
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บา่ย เดนิทางสูเ่มอืงสแตรทฟอรด์ อัพพอน เอวอน (Stratford upon Avon) เป็นเมอืงขนาดเล็กทีม่ี

ชือ่เสยีงโดง่ดัง เพราะเป็นเมอืงบา้นเกดิของกวเีอกระดับโลก วลิเลยีม เชกสเปียร ์(William 

Shakespeare) ซึง่รัฐบาลอังกฤษยังคงรักษาสภาพบา้นเรอืนส าคัญของกวเีอกและญาติ

ใกลช้ดิไวใ้หนั้กทอ่งเทีย่วไดส้มัผัสถงึวถิชีวีติความเป็นอยูข่องผูค้นในสมัยนัน้

เย็น เดนิทางสูเ่มอืงเบอรม์ ิง่แฮม

ค า่ รับประทานอาหารค า่

เดนิทางสูท่ีพั่ก โรงแรมระดับ 4 ดาว ณ เมอืงเบอรม์ ิง่แฮม

วนัที ่3 เบอรม์ ิง่แฮม - โอลด์แทรฟฟอรด์ หรอื เอตฮิดั สเตเดยีม หรอื แอนฟิลด ์- ชมฟตุบอล

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม

น าทา่นสูส่นามโอลด์แทรฟฟอรด์ หรอืสนามเอตฮิัด สเตเดยีม หรอืสนามแอนฟิลด์

และซือ้ของทีร่ะลกึของสโมสร

เทีย่ง รับประทานอาหารกลางวนั

บา่ย ชมการแขง่ขันฟตุบอลพรเีมยีรล์กี 

รับประทานอาหารค า่

เดนิทางสูท่ีพั่ก โรงแรมระดับ 4 ดาว

***สามารถเลอืกชมแมตซก์ารแขง่ขนัฟตุบอลไดค้อื แมนย,ู แมนซติ ี ้หรอืลเิวอรพ์ลู ท ัง้นีข้ ึน้อยู่

กบัความตอ้งการของลกูคา้ หรอืข ึน้อยูก่บัโปรแกรมการแขง่ขนัพรเีมยีรล์กีน ัน้ๆ***

วนัที ่4 แมนเชสเตอร ์หรอื ลเิวอรพ์ลู - Bicester Outlet - กรงุลอนดอน -  ทานเป็ดโฟรซ์ซี ัน่ 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม

เดนิทางสู ่Bicester Village เป็น Outlet Center ทีไ่ดร้วบรวมเอารา้นคา้แบรนดเ์นม 

ตัง้แตร่ะดับ High end เชน่ Dolce & Gabbana, Dior, Bally, Mulberry, Celine, Versace

และ Valentino ไปจนถงึระดับ High Street อาท ิBurberry, Diesel, Fred Perry, 

Paul Smith และ Ralph Lauren รวมกวา่ 135 Stores

เทีย่ง รับประทานอาหารกลางวนั
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บา่ย อสิระชอ้ปป้ิง ทีบ่สิเตอร ์เอาทเ์ลท

จากนัน้เดนิทางกลับสูล่อนดอน

ค า่ รับประทานอาหารค า่ ณ Four Seasons 

เดนิทางสูท่ีพั่ก โรงแรมระดับ 4 ดาว

วนัที ่5 ลอนดอน - บิก๊เบน - ลอนดอนอาย - พระราชวงับกักงิแฮม - โบสถเ์ซนตพ์อล -

ชอ้ปป้ิงออกฟอรด์สตรที - หา้งแฮรร์อด 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม

น าทา่นเทีย่วชมกรุงลอนดอน ผา่นบิ๊กเบน เป็นหอนาฬกิาประจ าพระราชวงัเวสตม์นิสเตอร ์

ซึง่ในปัจจบุันใชเ้ป็นรัฐสภาอังกฤษ ตัง้อยูท่ศิตะวนัออกเฉียงเหนือของพระราชวงั นับเป็น 

สญัญลักษมณ์ทีส่ าคัญอยา่งหนึง่ของกรุงลอนดอน 

หลังจากนัน้น าทา่นขึน้สูล่อนดอนอาย เป็นชงิชา้สวรรคท์ีส่งูทีส่ดุในทวปียโุรป มคีวามสงู

135 เมตร (443 ฟตุ) เป็นสถานทีท่อ่งเทีย่วทีไ่ดรั้บความนยิมอยา่งมาก

เทีย่ง รับประทานอาหารกลางวนั

บา่ย แวะถา่ยรูป ณ พระราชวงับักกงิแฮมเป็นพระราชวงัทีเ่ป็นทีป่ระทับเป็นทางการของราชวงศ์

อังกฤษ เป็นสถานทีท่ีใ่ชส้ าหรับการเลีย้งรับรองของรัฐ และยังเป็นทีร่วมพลังใจทัง้ในการฉลอง

และในยามคับขันของชาวอังกฤษ

ผา่นชมโบสถเ์ซน็ตป์อลล ์ฝีมอืการออกแบบของเซอรค์รสิโตเฟอร ์เรน สถาปนกิชือ่ดังของ

อังกฤษ มคีวามสวยงามดา้นสถาปัตยกรรมและเต็มไปดว้ยคณุคา่ทางประวตัศิาสตร ์

เป็นมหาวหิารทีใ่ชใ้นพระราชพธิอีภเิษกสมรสของเจา้ฟ้าชายชาสล์กับเจา้หญงิไดอาน่า

แหง่เวลส ์ทัง้ยังเป็นทีฝั่งศพของคนส าคัญชาวอังกฤษ

เย็น ชอ้ปป้ิงทีอ่อกฟอรด์สตรที แหลง่ชอปป้ิงสนิคา้แบรนดเ์นม ชัน้น าของกรุงลอนดอน

และชอ้ปป้ิง ณ หา้งแฮรร์อด หา้งเกา่แกท่ีม่ชี ือ่เสยีงของกรุงลอนดอน

ค า่ รับประทานอาหารค า่ 

เดนิทางสูท่ีพั่ก โรงแรมระดับ 4 ดาว
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วนัที ่6 ลอนดอน - กรงุปารสี - พพิธิภณัฑล์ฟูวร์ - ลอ่งเรอืลุม่แมน่ า้แซน

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม

เดนิทางสูก่รุงปารสีโดยรถไฟยโูรสตาร์

เทีย่ง รับประทานอาหารกลางวนั ณ กรุงปารสี

บา่ย เดนิทางสูพ่พิธิภัณฑล์ฟูวร ์เป็นพพิธิภัณฑท์ีม่ชี ือ่เสยีงทีส่ดุ เกา่แกท่ีส่ดุ และใหญท่ีส่ดุ

แหง่หนึง่ของโลก เป็นสถานทีท่ีจั่ดแสดงและเก็บรักษาผลงานทางศลิปะทีท่รงคณุคา่ระดับโลก

เป็นจ านวนมากกวา่ 35,000 ชิน้ จากตัง้แตส่มัยกอ่นประวตัศิาสตรจ์นถงึศตวรรษที ่19 

อยา่งเชน่ ภาพเขยีนโมนาลซิา, The Virgin and Child with St. Anne, 

Madonna of the Rocks ผลงานของเลโอนารโ์ด ดาวนิช ีเป็นตน้

เย็น ลอ่งเรอืไปตามลุม่แมน่ ้าแซน พรอ้มชมทัศนียภาพสองฝากฝ่ังแมน่ ้าในกรุงปารสี

ค า่ รับประทานอาหารค า่ 

เดนิทางสูท่ีพั่ก โรงแรมระดับ 4 ดาว

วนัที ่7 พระราชวงัแวรซ์าย - มหาวหิารน็อทร-์ดาม - โรงอปุรากรปาแลการน์เีย -

มหาวหิารซาเคร-เกอร ์

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม

เดนิทางสูพ่ระราชวงัแวรซ์าย  เป็นพระราชวงัหลวงแหง่หนึง่ของประเทศฝร่ังเศส ตัง้อยูท่ี่

แวรซ์าย ซึง่ปัจจบุันเป็นสว่นหนึง่ของกรุงปารสี พระราชวงัแวรซ์ายเป็นพระราชวงัทีย่ ิง่ใหญแ่ละ

สวยงามแหง่หนึง่ของโลก และนับเป็นหนึง่ในเจ็ดสิง่มหศัจรรยข์องโลกยคุปัจจบุันดว้ย

เทีย่ง รับประทานอาหารกลางวนั 

บา่ย เดนิทางสูม่หาวหิารน็อทร-์ดาม เป็นโบสถแ์บบโรมันคาทอรคิ ถกูสรา้งขึน้ในปี 1863 – 1880 

จดุเดน่ของโบสถน์ี้คอืวสัดภุายนอกทีใ่ชใ้นการสรา้งโบสถนั์น้ท าดว้ยอฐิสสีม้ๆ แดงๆ ที ่Import 

มาจาก Marseille ในฝร่ังเศส ทีด่า้นหนา้ของโบสถจ์ะมหีอระฆงัคูท่ีส่งูถงึ 58 เมตร

หลังจากนัน้เดนิทางสูป่ารสี โอเปราเฮา้ส ์หรอื โรงอปุรากรปาแลการน์ีเย โอเปรา เฮาส ์

แหง่นี้มลีักษณะเฉพาะทีผ่ดิแผกแตกตา่งจากโรงโอเปราแหง่อืน่ กลา่วคอื มคีวามสงูถงึ 17 ชัน้ 

แตต่กึทีส่รา้งบนพืน้ดนิมเีพยีง 10 ชัน้เทา่นัน้ สว่น 7 ชัน้ทีเ่หลอืสรา้งลกึลงไปใตด้นิ สว่นของ

โรงละครมเีนื้อที ่118,500 ตารางฟตุ แตก่ลับมทีีน่ั่งชมละครคอ่นขา้งเล็ก บรรจผุูช้มไดเ้พยีง 

2,156 คน แตห่ลังเวทกีลับมขีนาดใหญโ่ตกวา้งขวาง ประกอบดว้ย หอ้งแตง่ตัว หอ้งชา่ง 

โรงอาหาร แผนกเสือ้ผา้นักแสดง ตลอดจนทีเ่ก็บขา้วของและอปุกรณ์ประกอบการแสดง 

เป็นตน้ โรงอปุรากรแหง่นี้ มปีระตทัูง้ส ิน้ 2,500 บาน ทีต่อ้งใชก้ารตรวจตราเป็นเวลานานกวา่ 

2 ชั่วโมงกอ่นกลับบา้น กอ่นทศวรรษ 1880 ตอ้งใชก้ าลังคนราว 1,000 - 1,500 คน มาเพือ่

การจดุไฟใหส้วา่งไสวจากโคมรูปกลมทีใ่ชแ้กส๊ซึง่สง่มาตามทอ่ทองแดง
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เย็น หลังจากนัน้เดนิทางสูม่หาวหิารซาเคร-เกอร ์เป็นโบสถแ์ละมหาวหิารรองในครสิตจักรโรมัน

คาทอลกิ ซึง่ตัง้อยูบ่นยอดเขาทีส่งูทีส่ดุของกรุงปารสี หรอืทีเ่รยีกกันวา่ "มงมาทร"์ สรา้งขึน้

เพือ่อทุศิแกพ่ระหฤทัยของพระเยซ ูปัจจบุันถอืเป็นหนึง่ในสถานทีท่อ่งเทีย่วหลักของกรุงปารสี 

โดยถอืเป็นอนุสาวรยีข์องทัง้สองดา้น คอืการเมอืง และวฒันธรรม

ค า่ รับประทานอาหารค า่ 

เดนิทางสูท่ีพั่ก โรงแรมระดับ 4 ดาว

วนัที ่8 หอไอเฟล - ช็องเซลเีซ - หา้งสรรพสนิคา้ลาฟาแยต 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม

เดนิทางสูห่อไอเฟล เป็นหอคอยโครงสรา้งเหล็กตัง้อยูบ่นชองป์ เดอ มารส ์

บรเิวณแมน่ ้าแซน ในกรุงปารสี หอไอเฟลเป็นสญัลักษณ์ของประเทศฝร่ังเศสทีเ่ป็นทีรู่จั้กกัน

ท่ัวโลก ทัง้ยังเป็นหนึง่ในสิง่กอ่สรา้งทีม่ชี ือ่เสยีงทีส่ดุในโลกอกีดว้ย

เดนิทางสูช่็องเซลเีซ เป็นถนนในเขตที ่8 ของกรุงปารสี ประเทศฝร่ังเศส เป็นยา่นการคา้ที่

ประกอบดว้ยโรงละคร คาเฟ่ และรา้นคา้หรูหรา สองขา้งทางมตีน้เกาลัดทีไ่ดรั้บการตกแตง่

อยา่งสวยงามปลกูเรยีงราย ซึง่ไดรั้บการขนานนามวา่เป็นถนนทีส่วยทีส่ดุในโลก

เทีย่ง รับประทานอาหารกลางวนั 

บา่ย ชอปป้ิงทีห่า้งสรรพสนิคา้ลาฟาแยต เป็นหา้งสรรพสนิคา้ชือ่ดังของฝร่ังเศส ปัจจบุันมหีา้งสาขา 

61 แหง่ เนื้อทีข่องหา้งประมาณ 500,000 ตร.ม. มพีนักงานทัง้ส ิน้ประมาณ10,863 คน 

มยีอดขายในปีค.ศ.2009 รวมภาษีแลว้ประมาณ 2,554 ลา้นยโูร หรอืประมาณ 102,160 

ลา้นบาท โดยเฉลีย่นแลว้มลีกูคา้เขา้ออกหา้งสรรพสนิคา้แหง่นี้ประมาณ 1,000,000 คน/วนั

ค า่ รับประทานอาหารค า่ 

เดนิทางสูท่ีพั่ก โรงแรมระดับ 4 ดาว



บริษัท ธนานันท์ แทรเวล จ ากัด
13 ซอยพระรามที่ 2 ซอย 54 แยก 4-15 แขวงแสมด า 
เขตบางขุนเทียน กทม. 10150        www.thananuntravel.com
084-361-4414, 02-899-5995 ใบอนุญาตเลขที่ 11/06927

วนัที ่9 กรงุปารสี - กรงุเทพฯ

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม

พักผอ่นตามอัธยาศัย เตรยีมตัวเดนิทางกลับกรุงเทพฯ

12:30 น. เดนิทางกลับกรุงเทพฯ ดว้ยเทีย่วบนิ TG931

วนัที ่10 สนามบนิสวุรรณภมู ิ

6:00 น. ถงึสนามบนิสวุรรณภมูโิดยสวสัดภิาพ


