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วันที่ โปรแกรมทัวร์ 
อาหาร 

โรงแรม 
เช้า เที่ยง เย็น 

1 สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบินชางงี     

2 
สนามบินชางงี – สนามบินฮีทโธรว์ – เมืองลอนดอน - 
เมืองบาธ – มหาวิหารบาธ – โรงอาบน้ำโรมันโบราณ 
- เมืองซาลิสบัวรี่ - อนุเสาวรีย์เสาหินสโตนเฮนจ์   

   

Holiday Inn Express 
London Victoria หรือ
เทียบเท่า 
 

3 

เมืองลอนดอน – หอนาฬิกาบิ๊กเบน – ถ่ายรูปที่ระลึก
ลอนดอนอาย – พระราชวังบัคกิ้งแฮม – ชมพิธีการ
ผล ัดเปล ี ่ยนเวรยาม – หอคอยแห่งลอนดอน –        
สะพานทาวเวอร์บริดจ์ – ไชน่าทาวน์ 

   

4 
เม ืองลอนดอน – อ ิสระช ้อปป ิ ้ งแบบเต ็มว ัน –            
ย่านคอเวินท์การ์เดิน – ถนนช้อปปิ้งรีเจ้นท์สตรีท – 
ถนนอ๊อกฟอร์ด – ถนนคิงส์โร๊ด 

   

5 สนามบินฮีทโธรว์ – สนามบินชางงี     
6 สนามบินชางงี – สนามบินสุวรรณภูมิ – ประเทศไทย     



 
Day 1 สนามบินสุวรรณภูมิ - สนามบินชางงี 

 
17.00 นัดหมายพร้อมกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ 

ประเทศไทย โปรดสังเกตุป้าย เลทส์โกกรุ๊ป 
พบเจ้าหน้าที่คอยให้การต้อนรับพร้อมอำนวย
ความสะดวกเช็คอินให้แก่ท่าน 

20.00 ออกเดินทางสู ่  สนามบินชางงี ประเทศ
ส ิงคโปร ์  โดยสายการบ ิน SINGAPORE 
AIRLINES เที่ยวบินที่ SQ 713 

23.30 เดินทางถึง สนามบินชางงี ประเทศสิงคโปร์ 
และรอต่อเครื่อง 

 

 
 
 
 

 
Day 2 สนามบ ินชางง ี  - สนามบ ินฮ ีทโธรว ์  -             

เมืองลอนดอน เมืองบาธ - มหาวิหารบาธ -
โรงอาบน้ำโรมันโบราณ - เมืองซาลิสบัวรี่ - 
อนุเสาวรีย์เสาหินสโตนเฮนจ์   

 
01.10 ออกเดินทางสู่ สนามบินฮีทโธรว์ ประเทศ

อ ั งกฤษ  โดยสายการบ ิน  SINGAPORE 
AIRLINES เที่ยวบินที่ SQ 306  

07.20 เด ินทางถ ึง สนามบินฮ ีทโธรว์  ประเทศ
อ ังกฤษ ผ ่านการตรวจคนเข ้า เม ืองรับ
สัมภาระผ่านจุดคัดกรองตามระเบียบของ
สนามบิน 

นำท่าน เดินทางสู่ เมืองบาธ (Bath) เมืองมรดกโลก 
2,000 ปี ที่ยังคงมีร่องรอยโรมันบนแผ่นดิน
อังกฤษ ซึ ่งเมืองบาธถือเป็นเมืองเล็กๆ ที่
ได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวตลอดทั้งปี 
ตั้งอยู่บริเวณหุบเขาริมแม่น้ำเอวอน (Avon) 
จุดเด่นของเมืองบาธ คือเป็นเมืองแห่งน้ำแร่
และน้ำพุร้อน 

นำท่าน ถ ่ายร ูปท ี ่ ระล ึก มหาว ิหารบาธ (Bath 
Abbey) มหาวิหารใหญ่ประจำเมืองบาธ 



และถือว่าเป็นมหาวิหารสไตล์โกธิคขนาด
ใหญ่ทางทิศตะวันตกในอังกฤษและบริเวณ
ด้านหน้าของมหาวิหารคือ โรงอาบน้ำโรมัน
โบราณ (Roman Baths) สร้างขึ ้นตั ้งแต่
สมัยที่ชาวโรมันรุกรานและบุกเข้ายึดเกาะ
อังกฤษ และค้นพบแหล่งน้ำแร่ในบริเวณนี้ 
ถูกสร้างขึ ้นเพื่อใช้เป็นสถานที่ประกอบพิธี
ทางศาสนา และยังม ีส ่วนที ่ เป ็นสถานที่
อาบน้ำ เพื ่อใช้ชำระล้างให้ความสะอาด
บริสุทธิ์ และเพ่ือบำบัดโรค     
 ** ราคาทัวร์นี้ยังไม่รวมค่าตั๋วเข้าชม
สำหรับผู ้ใหญ่ ท่านละประมาณ 15 ปอนด์ 
และสำหรับเด็ก ท่านละประมาณ 14 ปอนด์  

เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหาร
จีน  

นำท่าน เดินทางไปยัง เมืองซาลิสบัวรี่ (Salisbury) 
ซึ่งเป็นที่ตั้งของอนุเสาวรีย์เสาหินสโตนเฮนจ์  

นำท่าน เข ้าชม อน ุ เสาวร ีย ์ เสาห ินสโตนเฮ ้นจ์ 
(Stonehenge) 1 ใน 7 สิ ่งมหัศจรรย์ของ
โลกย ุคกลาง และมรดกโลก (UNESCO)        

มีลักษณะเป็นกลุ่มหินขนาดใหญ่ยักษ์ลึกลับ
อันน่าประหลาดใจ ที่ในปัจจุบันยังไม่สามารถ
ไขคำตอบเกี่ยวกับวัตถุประสงค์ในการสร้าง
หรือวิธีในการสร้าง จนแม้กระทั่งอายุและ
ความเก่าแก่ได้อย่างแน่นอน ** ทั้งนี้รอบของ
การเข้าชมอาจมีการเปลี ่ยนแปลงได้ตาม
ความเหมาะสม กรณีไม่สามารถเข้าชมได้ไม่
ว่ากรณีใดก็ตาม ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่
สามารถคืนค่าใช้จ่ายไม่ว่าส่วนใดส่วนหนึ่ง
ให้กับท่านได้ในทุกกรณี  

ค่ำ บร ิการอาหารค ่ำ ณ ภ ัตตาคาร อาหาร
ท้องถิ่น   

ที่พัก Holiday Inn Express London Victoria 
ระดับ 3 ดาว หรือเทียบเท่า 

 

 
 



Day 3 เมืองลอนดอน - หอนาฬิกาบิ๊กเบน - ถ่ายรูปที่ระลึกลอนดอนอาย - พระราชวังบัคกิ้งแฮม - ชมพิธี
ผลัดเปลี่ยนเวรยาม - หอคอยแห่งลอนดอน - สะพานทาวเวอร์บริดจ์ - ไชน่าทาวน์ 

 
เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  
นำท่าน ชม หอนาฬิกาบิ๊กเบน (Big Ben) ถือว่าเป็นสัญลักษณ์ของประเทศอังกฤษ มีความสูง 320 ฟุต จะทำการ

ตีบอกเวลาทุกๆหนึ่งชั่วโมงและเป็นนาฬิกาที่มีหน้าปัดใหญ่ที่สุดในโลก ตรงกันข้ามกันนั้นนำท่านถ่ายรูป          
ที่ระลึก ลอนดอนอาย (London Eye) เป็นหนึ่งในแลนด์มาร์คสำคัญของกรุงลอนดอนที่หลายคนคุ้นชิน
กันดี เป็นชิงช้าสวรรค์ที่มีขนาดใหญ่และสูงที่สุดในยุโรป  

นำท่าน เยี่ยมชม พระราชวังบัคกิ ้งแฮม (Buckingham Palace) เป็นหนึ่งเป็นอึกหนึ่งแลนด์มาร์คสำคัญใน
ลอนดอน  โดยเป็นพระราชวังที่มีความเก่าแก่มากกว่า 300 ปี  ที่มีความสวยงาม  มีบริเวณเชื่อมต่อกับ
สถานที่ท่องเที่ยวสำคัญอื่นๆในลอนดอน มีอายุมากกว่า 300 ปี เดิมเป็นที่ประทับของดยุคแห่งบักกิ้งแฮม  
ต่อมาพระเจ้าจอร์จที่ 3 ได้ทรงขอซื้อต่อและในสมัยพระเจ้าจอร์จที่ 4 ก็ได้มีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงและ
บูรณะให้มีความสวยงามโดดเด่นด้วยศิลปะสมัยวิคตอเรียดังเช่นปัจจุบัน  

นำท่าน ชม พิธีการผลัดเปลี่ยนเวรยาม(Changing the guard) ได้ชื่อว่าโด่งดังไปทั่วโลก สำหรับพิธีการที่ยอด
เยี่ยมนี้เป็นขบวนพาเหรดที่สวยงามที่มีให้ชมกันที่ลานหน้าพระราชวังบักกิ้งแฮม  โดยเป็นการเปลี่ยน
หน้าที่เวรยามระหว่างทหารผลัดเก่าและผลัดใหม่ที่จะมาทำหน้าที่ต่อ ซึ่งจะเริ่มตั้งขบวนของทหารที่จะมา
รับหน้าทีผ่ลัดใหม่ที่ด้านหน้าเวลลิงตันหรือพระราชวังบัคกิ้งแฮมเก่าในเวลา 10.30 น. และพิธีจะเริ่มราวๆ 
10.45 น. และใช้เวลาทั้งหมดประมาณ 45 นาที  โดยจะมีการส่งมอบหน้าที่ที่เกิดขึ้นจริงในเวลา 11.00 น. 
โดยประมาณ ** ทั้งนี้พิธีการผลัดเปลี่ยนเวรยามอาจมีหรือไม่มีขึ้นอยู่กับการจัดการของทางพระราชวังหรือ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  

นำท่าน ชม หอคอยแห่งลอนดอน (Tower of London) เดิมถูกใช้เป็นปราสาทพระราชวังแห่งราชวงศ์อังกฤษ
ในยุคกลาง ตั้งอยู่ในใจกลางเมืองลอนดอนริมแม่น้ำเทมส์จนเป็นอีกหนึ่งแลนด์มาร์คสำคัญ  

จากนั้น นำท่านชม สะพานทาวเวอร์บริดจ์ (Tower Bridge) สะพานแขวนยักษ์ใหญ่ที่พาดผ่านแม่น้ำเทมส์ เป็น
สะพานที่มีรูปแบบของสะพานยกและสะพานแขวนอยู่รวมกัน ตั้งอยู่ใจกลางกรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ 
สร้างขึ้นในระหว่างปี 1886-1894 เพ่ือเป็นสะพานข้ามแม่น้ำเทมส์ 

เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมนูพิเศษ!! เป็ดปักกิ่ง ร้าน Four Season 
 นำท่านอิสระช้อปปิ้ง ไชน่าทาวน์ (London Chinatown) หรือที่หลายคนเรียกกันว่า “โซโห” เป็นที่ตั้ง

ของย่านคนจีนกลางมหานครลอนดอน ที ่เต็มไปด้วยตึกรามบ้านช่องที ่เป็นสถาปัตยกรรมแบบจีน  
ร้านอาหารที่จำหน่ายอาหารและเครื่องดื่มที่ขึ้นชื่อของจีน รวมไปถึงร้านค้าที่จำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภค
ต่างๆ ของจีนอีกด้วย ตึกบ้านช่องต่างๆ ตกแต่งสวยงามด้วยสีแดง  มีโคมระย้า มีความรุ่งเรืองของอารย
ธรรมจีน  



 

 
 
 
อิสระ ให้ท่านได้เลือกซื้อของฝาก ที่มีให้ท่านได้เลือกซื้อ อาทิเช่น โมเดล สโนว์บอล แม็กเนท พวงกุญแจ เป็นต้น 

นอกจากของที่ระลึกยังมีอาหารขึ้นชื่ออย่าง เป็ดย่าง บะหมี่ หรือติ่มซำ ให้เลือกลิ้มรสมากมาย 
ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร เมนูพิเศษ!! Burger & Lobster 
ที่พัก Holiday Inn Express London Victoria ระดับ 3 ดาว หรือเทียบเท่า 

 
Day 4 เมืองลอนดอน - อิสระช้อปปิ้งแบบเตม็วัน - 

ย่านคอเวินท์การ์เดิน - ถนนช้อปปิ้งรีเจ้นท์
สตรีท - ถนนอ๊อกฟอร์ด - ถนนคิงส์โร๊ด 

 

 

เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
อิสระช้อปปิ้งแบบเต็มวัน ทั้งนี้มีหัวหน้าทัวร์พร้อม

ให้บริการแนะนำวิธีการเดินทางไปยังแหล่งช้อปปิ้ง
ต่างๆ  

ย่านคอเวินท์การ์เดิน (Convent Garden) 
แหล่งช้อปที่รวบรวมสินค้าแปลก หายากไว้อย่าง
มากมาย โดยเฉพาะเครื่องประดับทำมือที่มีเพียงชิ้น
เดียวจากการสั่งทำของคุณเท่านั ้น ทั ้งยังมีเสื ้อผ้า 
เครื ่องสำอางแนวฟังกี ้ สินค้าหัตถกรรมและงาน
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ศิลปะต่างๆ ที่ล้วนสร้างสรรค์ขึ้นมาจากจินตนาการ
ทั้งสิ้น ซึ่งที่นี ่ก็ถือเป็นอีกหนึ่งแหล่งช้อปที่โดดเด่น
ที่สุดของลอนดอนเลยทีเดียว จากนั้นนำท่านช้อปปิ้ง
ต่อ  

ถนนช ้อปป ิ ้ ง ร ี เจ ้นท ์สตร ีท  ( Regent 
Street) ขึ้นชื่อในเรื่องของความหรูหราอลังการ และ
สามารถสร้างความประทับใจให้กับนักท่องเที่ยวได้
ทันทีที่แวะไปเที่ยวยังถนนสายนี้ ซึ ่งถนน Regent 
Street ก็มีสินค้าให้เลือกซื ้อกันอย่างหลากหลาย 
โดยเฉพาะส ินค ้าแฟช ั ่น ของเล ่นเด ็ก เส ื ้อผ้า 
เคร่ืองประดับและ Apple Store นำท่านสนุกกันต่อ  

ถนนอ๊อกฟอร์ด (Oxford Street) แหล่งช้
อปป้ิงที่เรียกได้ว่าเป็นหัวใจของกรุงลอนดอน ซึ่งถนน
สายนี้จะมีร้านค้าทอดยาวสองข้างทางไปจนตลอด
ระยะทาง 1.6 กิโลเมตร มีร้านค้าให้เลือกซื้อมากมาย
กว่า 300 ร้านค้าด้วยกัน แถมยังขึ้นชื่อในเรื่องของ
ความอินเทรนด์อีกด้วย 

ถนนคิงส์โร๊ด (King’s Road) สำหรับใครที่
รักในสินค้าแฟชั่นอินเทรนด์แบบบูติค ต้องมาที่ถนนช้
อปปิ้งสายนี้ เพราะที่นี ่นอกจากจะมีร้านจำหน่าย
สินค้ามากมายหลายร้านให้คุณได้ช้อปกันอย่างสนุก
ไม่แพ้กับแหล่งช้อปอื ่นๆ แล้ว ก็มีการออกแบบ
ตกแต่งร้านได้อย่างดึงดูด น่าสนใจอีกด้วย 
ที่พัก Holiday Inn Express London Victoria 
ระดับ 3 ดาว หรือเทียบเท่า 
 
 

 
 
Day 5 สนามบินฮีทโธรว์ – สนามบินชางงี 
 

เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  
ได้เวลาอันสมควรนำท่านเดินทางสู่ สนามบิน
ฮีทโธรว์ ประเทศอังกฤษ 

11.25 นำท่านเดินทางสู่ สนามบินชางงี ประเทศ
ส ิงคโปร์  โดยสายการบ ิน SINGAPORE 
AIRLINES เที่ยวบินที่ SQ 317   

 

 
 
Day 6 สนามบินชางงี - สนามบินสุวรรณภูมิ - 

ประเทศไทย 
 

 
07.30 เดินทางถึง สนามบินชางงี ประเทศสิงคโปร์ 

เพ่ือรอเปลี่ยนเคร่ืองกลับสู่กรุงเทพฯ 
09.30 นำท่านเดินทางสู ่  สนามบินสุวรรณภูมิ  

ประเทศไทย สายการบ ิน SINGAPORE 
AIRLINES เที่ยวบินที่ SQ 708 

11.00 เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ ประเทศ
ไทยโดยสวัสดิภาพ ... พร้อมความประทับใจ

 
 
 
 



อัตราค่าบริการ 

วันเดินทาง 
ราคาทัวร์ / ท่าน 

พักห้องละ  
2-3 ท่าน 

ราคาทัวร์เด็ก / ท่าน 
(อายุไม่เกิน 12 ปี) 

ราคาทัวรไ์ม่รวม 
ตั๋วเคร่ืองบิน 

ราคา 
ห้องพักเดี่ยว 

24 – 29 มีนาคม 2565 59,999 56,999 35,999 8,999 
12 – 17 เมษายน 2565 69,999 66,999 45,999 8,999 
12 – 17 พฤษภาคม 2565 59,999 56,999 35,999 8,999 
02 – 07 มิถุนายน 2565 59,999 56,999 35,999 8,999 

 
 - อัตราค่าบริการสำหรับเด็กอายุไม่เกิน 2 ปี ณ วันเดินทางกลับ (Infant) ท่านละ 10,000 บาท 
 - อัตรานี้ยังไม่รวมค่าทิปคนขับรถ, มัคคุเทศก์ท้องถิ่น และหัวหน้าทัวร์ : ท่านละ 2,500 บาท 
 - ราคาทัวร์ข้างต้นไม่รวมค่าวีซ่าสหราชอาณาจักร ยื ่นแบบปกติระยะเวลายื่น 30 วันทำการราคา                
6,500 บาท โดยเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ อำนวยความสะดวกในการยื่น และใหค้ำแนะนำแก่ท่าน 

 
สำคัญโปรดอ่าน 

1. กรุณาทำการจองล่วงหน้าก่อนเดินทางอย่างน้อย 45 - 60 วัน พร้อมชำระเงินมัดจำ ท่านละ 30,000 บาท 
/ ท่าน ,ค่าวีซ่า ท่านละ 6,500 บาท / ท่าน และชำระส่วนที่เหลือ 30 วัน ก่อนการเดินทาง กรณีวัน
เดินทางน้อยกว่า 30 วัน ต้องชำระค่าทัวร์เต็มจำนวน 100% เท่านั้น 

2. อัตราค่าบริการนี้ จำเป็นต้องมีผู้เดินทาง จำนวน 15 ท่าน ขึ้นไป ในแต่ละคณะ กรณีที่มีผู้เดินทางไม่ถึงตาม
จำนวนที่กำหนด ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเลื่อนการเดินทาง หรือเปลี่ยนแปลงอัตราค่าบริการ 
(ปรับราคาเพ่ิมขึ้น เพ่ือให้คณะได้ออกเดินทาง ตามความต้องการ) 

3. ท่านที่ต้องออกบัตรโดยสารภายในประเทศ (ตั๋วเครื่องบิน , รถทัวร์, รถไฟ) กรุณาสอบถามที่เจ้าหน้าที่ทุก
ครั้งก่อนทำการออกบัตรโดยสาร เนื่องจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟล์ท หรือ เวลาบิน โดยไม่
แจ้งให้ทราบล่วงหน้า และการแนะนำจากเจ้าหน้าที่เป็นเพียงการแนะนำเท่านั้น 

4. นักท่องเที่ยวที่ต้องการเดินทางโปรแกรมข้างต้นควรทำการจอง และ ส่งเอกสารเพื่อขอวีซ่าหมู่คณะก่อน
เดินทางอย่างน้อย 45 วัน วันหยุดนักขัตฤกษ์ 60 วัน หากระยะเวลาน้อยกว่าที่ระบุไว้ข้างต้น ขอสงวนสิทธิ์
ในการขอวีซ่าประเภทอื่นซึ่งอาจมีค่าใช้จ่ายเพิ่ม หรือมีผลต่อการพิจารณาวีซ่าของท่าน 

5. ระหว่างท่องเที่ยวหากนักท่องเที่ยวได้รับการตรวจยืนยันว่ามีเชื้อโควิด ทางโรงแรมอาจมีค่าทำความ
สะอาดห้องพักเพ่ิมเติม ถ้ามี (ไม่รวมอยู่ในรายการทัวร์) 

6. ในกรณีที่ภาครัฐทั้งไทย และประเทศปลายทางมีข้อกำหนดในการกักตัว หรือ การตรวจหาเชื้อโควิด -19 
ทุกประเภท ผู้เดินทางต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายส่วนนี้ด้วยตัวท่านเอง ถ้าม ี(ไม่รวมอยู่ในรายการทัวร์) 

  



  
  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 
 
  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



หากสนจองกรุณาติดต่อ 
 

➢ สอบถามผ่าน Line กด -> https://lin.ee/5nDHUO6 
➢ จองทัวร์ผ่าน FB inbox ก็ได้เช่นกัน -> http://m.me/unithaitrip 
➢ หรือโทร 02-234-5936 
 

 
 

https://lin.ee/5nDHUO6
http://m.me/unithaitrip

