
 

 

 

รหัสโปรแกรม : 23526  (กรุณาแจ้งรหัสโปรแกรมทุกครั้งที่สอบถาม) 

 

   



 

  



 

Day 1 ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ – ท่าอากาศยานลอนดอนฮีทโธรว์ - ลอนดอน (บริการอาหารบนเครื่อง)  

09.30 น. คณะพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ    อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศชั้น  4   เคาน์เตอร์ สายการบิน Eva 
Airโดยมีเจ้าหน้าที่บริษัทฯ คอยให้การต้อนรับ และอ านวยความสะดวกด้านเอกสารต่างๆ  

12.50 น. ออกเดินทางสู่ กรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ โดยสายการบิน Eva Air เที่ยวบิน BR 067 

19.25 น. เดินทางถึงท่าอากาศยานลอนดอนแกตวิค ประเทศอังกฤษ (เวลาท้องถิ่นช้ากว่าประเทศไทย 7 ชม.) 

วันที่ โปรแกรมทัวร์ อาหาร โรงแรม 

เช้า เที่ยง เย็น 
1 ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ – ท่าอากาศยานลอนดอนฮีทโธรว์ - ลอนดอน (บริการ

อาหารบนเครื่อง) 

 
  

Ibis London 
Wembley หรือ

เทียบเท่า 

2 ลอนดอน – อ๊อกฟอร์ด ชมเมือง – คอสเวิล์ด - หมู่บ้านไบบิวรี่ – โบสถ์เซนต์แมรี่ 
- ลิเวอร์พลู - ท่าเรือรอยัล อัลเบิร์ต 

   

Adelphi Hotel หรือ
เทียบเท่า 

3 ตึกรอยัลลิเวอร์ - สนามแอนฟิลด์ - แมนเชสเตอร์ - สนามโอลด์แทรฟฟอร์ด – บิ
สเตอร์วิลเลจ เอาท์เล็ต 

   

Holiday Inn 
Express Bicester 

หรือเทียบเท่า 
4. Roman Bath – ร้านแซลลี่ลันน์ - สโตนเฮนจ์ - ลอนดอน - Tower of 

London – Tower Bridge - ย่านไนท์บริดจ์ - ห้างแฮร์รอดส์ 
   

Ibis London 
Wembley หรือ

เทียบเท่า 

5. พระราชวังบัคคิงแฮม - วิหารเวสต์มินสเตอร์ – อาคารรัฐสภา - หอนาฬิกา Big 
Ben - London Eye – ตลาดโคเว้นท์ - Oxford Street - ท่าอากาศยานดอน

ฮีทโธรว์ 

    

6. ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (บริการอาหารบนเครื่อง 1 มื้อ)   

  

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

ขากลับ BR 068 LHR-BKK เวลา 21.35 – 15.05น. 
สัมภาระโหลดใต้เครื่อง 46 KG. (23kg./1ใบ) ถือขึ้นเครื่อง 7 KG. (อาจมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นอยู่กับสายการบิน) 



ลอนดอน เมืองในฝันของนักเดินทางทั่วโลกที่ผสานความคลาสสิคแบบผู้ดีกับความทันสมัยยุคใหม่ไว้ด้วยกันอย่างลงตัวทั ้ง
สถาปัตยกรรม อาหารและแฟชั่นสุดล ้า น าท่านเข้าสู่ที่พัก 

พัก Ibis London Wembley หรือเทียบเท่า 

 

Day 2 ลอนดอน – อ๊อกฟอร์ด ชมเมือง – คอสเวิล์ด - หมู่บ้านไบบิวรี่ – โบสถ์เซนต์แมรี่ - ลิเวอร์พลู - ท่าเรือรอยัล 
อัลเบิร์ต 

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

น าท่านออกเดินทางสู่  อ๊อกฟอร์ด เมืองที่มีชื่อเสียงด้านการศึกษาเป็นที่ตั้งของมหาวิทยาลัยอ๊อกฟอร์ดหนึ่งในมหาวิทยาลัยที่
เก่าแก่ที่สุดในโลก มีการเริ่มสอนมาตั้งแต่ปี ค.ศ. 1906 อ๊อกฟอร์ดมีศิษย์เก่าที่มีชื่อเสียงจ านวนมาก ทั้งผู้ที่ได้รับรางวัลโนเบล 
นายกรัฐมนตรี ประมุกแห่งร ัฐทั ่วโลก และยังเป็นที ่ถ ่ายท าภาพยนตร์ฟอร์มย ักษ์อย ่าง แฮร์ร ี ่  พ็อตเตอร์ อีกด้วย  
เดินทางสู่ เมืองคอสเวิล์ด (Cotswolds) คือ อาณาเขตป่าชนบทขนาดใหญ่ทางทิศตะวันตกของเมืองลอนดอนที่ครอบคลุมอาณา



เขตกว่า 800 ตารางไมล์ของ 5 เขตการปกครองของประเทศอังกฤษ (อารมณ์คล้ายๆ “เขาใหญ่ของอังกฤษ”) ที่มีเอกลักษณ์โดด
เด่นไม่เหมือนใครอยู่ตรงที่ “หมู่บ้านเก่าแก่” บรรยากาศแสนโรแมนติกและพ้ืนที่เกษตรกรรมขนาดใหญ่ที่กระจายตัวอยู่ทั่วอาณา
เขตของ Cotswolds ชมหมู่บ้าน ไบบิวรี่ เป็นหมู่บ้านชนบทดั้งเดิมที่สวยที่สุดแห่วหนึ่งของประเทศอังกฤษ โดดเด่นด้วย
สถาปัตยกรรมด้วยบ้านที่มีลักษณะกระท่อมที่สร้างมาเป็นเวลานาน และมีแม่น ้าไหลผ่านท าให้หมู่บ้านแห่งนี้งดงามมากขึ้นไปอีก 
อิสระเก็บภาพความประทับใจ                   

โบสถ์เซนแมรี่ เป็นโบสถ์ท่ีเก่าแก่ท่ีสุดในหมู่บ้าน บ่งบอกถึงประวัติศาสตร์ที่ส าคัญของอังกฤษอีกแห่งหนึ่ง 

เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ ลิเวอร์พูล เมืองมรดกโลก ก่อตั้งแต่ปี ค.ศ. 1207 ตั้งอยู่ทางตะวันออกของปากน ้าเมอร์ซีย์ ลิเวอร์พูล
เป็นที่รู้จักของทั่วโลกจากความเป็นที่นิยมของวงดนตรี เดอะบิทเทิลส์และสโมสรฟุตบอลชื่อดังซึ่งปัจจุบันกลายเป็นสัญลักษณ์
ของเมืองลิเวอร์พูล ย่านAlbert Dock เป็นสถานที่ท่องเที่ยวสุดฮิตของเมืองลิเวอร์พูล ด้วยสภาพตึกที่เก่าแก่แบบมีสไตล์ มีเรือ
โบราณ คาเฟ่ และร้านขายของที่ระลึกอีกมากมาย 

ค ่า เพื่อไม่เป็นการรบกวนเวลา อิสระรับประทานอาหารตามอัธยาศัย ณ ท่าเรือ 

พัก Adelphi Hotel หรือเทียบเท่า 



 

 

Day 3 ตึกรอยัลลิเวอร์ – สนามแอนฟิลด์(ไม่รวมตั๋ว) - แมนเชสเตอร์ - สนามโอลด์แทรฟฟอร์ด(ไม่รวมตั๋ว) – บิสเตอร์วิล

เลจ  เอาท์เล็ต 

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

ตึกรอยัลลิเวอร์ หนึ่งในอาคารเก่าแก่ที่สูงที่สุดในยุโรปเริ่มสร้างตั้งแต่ปี ค.ศ. 1908 มีความสูงประมาณ 322 ฟุต โดดเด่นด้วย
สถาปัตยกรรมที ่สวยงามมีหอนาฬิกาขนาดใหญ่ และมีรูปปั ้น The Beatles เป็นอีกหนึ ่งแลนด์มาร์คที ่ต้องมาเช็คอิน  
จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ สนามฟุตบอลแอนฟิลด์ ของสโมสรลิเวอร์พูล อิสระให้ท่านเลือกซื้อสินที่ระลึกและชมความยิ่งใหญ่ของ
สโมสรแห่งนี้ (ไม่รวมบัตรเข้า Museum) หากสนใจบัตรเข้ากรุณาแจ้ง ณ วันที่จอง *ขอสงวนสิทธิ์การเข้าชมในวันที่มีการใช้
สนาม*  



เดินทางสู่ เมืองแมนเชสเตอร์ เมืองที่ใหญ่อันดับ 2 รองจากลอนดอนในอดีตเป็นศูนย์กลางการปฎิวัติอุตสาหกรรม ปัจจุบันคน

ทั่วโลกรู้จักเมืองนี้ผ่านสโมรฟุตบอลชื่อดังอย่าง แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด น าท่านเยี่ยมชม สนามโอลด์แทรฟฟอร์ด อิสระให้ทา่น

เลือกซื้อสินที่ระลึกและชมความยิ่งใหญ่ของสโมสรแห่งนี้ (ไม่รวมบัตรเข้า Museum) หากสนใจบัตรเข้ากรุณาแจ้ง ณ วันที่จอง *

ขอสงวนสิทธิ์การเข้าชมในวันที่มีการใช้สนาม* 

เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

น าท่านสู่ บิสเตอร์วิลเลจ เอาท์เล็ต สวรรค์ของแหล่งนักช้อป มีสินค้าแฟชั่นมากมายให้เลือก ซึ่งเต็มไปด้วยร้านค้าแบรนด์ดัง 



ระดับโลก เสื ้อผ้า กระเป๋า รองเท้าแฟชั ่น เช่น Mulberry, Stella McCartney, DVF, Coach, Saint Laurent Paris และ 
Marni อีกท้ังยังมีร้านอาหารและคาเฟ่ให้ท่านได้เลือกลิ้มลอง  

ค ่า เพื่อไม่เป็นการรบกวนเวลา อิสระรับประทานอาหารตามอัธยาศัย ณ บิสเตอร์วิลเลจ เอาท์เล็ต 

พัก Holiday Inn Express Bicester หรือเทียบเท่า 

Day 4 Roman Bath – ร้านแซลลี่ลันน์ - สโตนเฮนจ์ - ลอนดอน - Tower of London – Tower Bridge - ย่านไนท์

บริดจ์ - ห้างแฮร์รอดส์ 

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

น าท่านชม Roman Bath โรงอาบน ้าโบราณขนาดใหญ่ ที่มีอายุกว่า 2 ,000 ปี สร้างขึ้นตั้งแต่สมัยที่ชาวโรมันบุกเข้ายึดเกาะ
อังกฤษ ภายใน Roman Baths แบ่งออกเป็น 4 โซน คือ 1. บ่อน ้าพุร้อนธรรมชาติผุดขึ้นจากใต้ดิน และไหลเข้าสู่บ่อเก็บน ้าที่ชาว
โรมันสร้างขึ้น บ่อนี้ถือว่าเป็น บ่อน ้าศักดิ์สิทธิ์ 2. วิหารโรมัน 3. ห้องอาบน ้าของชาวโรมัน และ 4. พิพิธภัณฑ์ที่เก็บรวบรวม
สิ่งของต่าง ๆ   

เที่ยง เพื่อไม่เป็นการรบกวนเวลา อิสระรับประทานอาหารตามอัธยาศัย ณ Roman Bath 



Sally Lunn's ร้านขนมปังในต านานที่เก่าแก่ที่สุดในเมืองบาธ ประเทศอังกฤษ แถมพ่วงหนึ่งต านานคือหนึ่งในตึกเก่าที่สุดใน
เมืองเช่นกันสร้างปี1482 ส่วนตัวร้านเปิดมาตั้งแต่ปี1680 เจ้าของร้านSally Lunn คิดค้นขนมปังทรงกลมด้านนอกหนาด้านใน
เนื้อนุ่มเป็นคนแรกในเมืองแห่งนี้      ( รายการอาหารไม่รวมในโปรแกรมทัวร์ )  

น าท่านออกเดินทางสู่เมือง Salisbury ชม สโตนเฮนจ์ โบราณสถานลึกลับ 1 ใน 7 สิ่ง มหัศจรรย์ของโลกประกอบด้วยแท่งหิน
ขนาดยักษ์ที่ถูกสร้างขึ้น เมื่อประมาณ 3,000ปี ก่อนศริตกาล  

น าท่านเดินทางสู่ ลอนดอน 

Tower of London (หอคอยลอนดอน) เป็นพระราชวังหลวงและป้อมปราตั้งอยู่บนฝั่งแม่น ้าเทมป์ จากนั้นถ่ายรูปกับ Tower 

Bridge สะพานข้ามแม่น ้าเทมป์ที่สามารถยกเปิด – ปิดได ้

ช้อปปิ้ง ย่านไนท์บริดจ์ ถนนสายนี้เป็นแหล่งรวมสถานที่ช้อปปิ้งมากมาย ทั้งร้านค้าที่มีชื่อเสียงโด่งดัง ห้างสรรพสินค้าสุดหรู
อย่าง ห้าง Harrods และ Harvey Nichols รวมถึงดีไซน์เนอร์เจ้าของแฟชั่นดังบนถนน Sloane ซึ่งก็เหมาะกับคนที่ก าลังมองหา
สินค้าแบรนด์หรูหราและแฟชั่นอินเทรนด์ที่เพ่ิงจะขึ้นเวทีแฟชั่นเป็นที่สุด แถมบรรดาห้างร้านต่างๆ ก็ล้วนมีการออกแบบตกแต่ง
ได้อย่างสวยงาม โดดเด่นและน่าสนใจเป็นอย่างมากอีกด้วย จึงเหมาะกับการมาเที่ยวชม ช้อปปิ้งและถ่ายรูปเก็บเป็นความทรงจ า
ดีๆ มากทีเดียว 



ช้อปปิง้ห้างแฮร์รอดส์ ห้างสรรพสินค้าที่เก่าแก่และหรูหราที่สุดในโลก ก่อตั้งเมื่อปี 2377 ภายในห้างตกแต่งได้อย่างสวยงามและ
หรูหราไฮเอน และยังมีร้านค้ามากมายให้ท่านได้เลือกช้อปถึง 300 กว่าร้าน 

ค ่า เพื่อไม่เป็นการรบกวนเวลา อิสระรับประทานอาหารตามอัธยาศัย  

แนะน าเมนู เบอร์เกอร์&ล็อบสเตอร์ 

พัก Ibis London Wembley หรือเทียบเท่า  

Day 5 พระราชวังบัคคิงแฮม - วิหารเวสต์มินสเตอร์ – อาคารรัฐสภา - หอนาฬิกา Big Ben - London Eye – ตลาดโค

เว้นท์ - Oxford Street - ท่าอากาศยานดอนฮีทโธรว์ 

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

น าท่านเดินทางสู่ พระราชวังบัคคิงแฮม เป็นที่ประทับของพระมหากษัตริย์อังกฤษภายหลังการเสด็จขึ้นครองราชย์ของ พระนาง
เจ้าวิตอเรีย ในปี ค.ศ. 1837 ปัจจุบันเป็นประทับของ พระราชินีอลิซาเบธที่ 2 อยู่ใจกลางกรุงลอนดอน  



ชมวิหารเวสต์มินสเตอร์ เป็นวิหารที่เก่าแก่ได้รับการสถาปนาตั้งแต่ปี ค.ศ. 1065 และยังเป็นสถานที่จัดพระราชพิธีอภิเษกสมรส
ของราชวงศ์ระหว่างเจ้าหญิงอลิชาเบธ กับ เจ้าฟ้าชายฟิลิป และเจ้าชายวิลเลียม กับ องค์หญิงเคท จากนั้นน าท่านถ่ายรูปกับ  

อาคารรัฐสภา หอนาฬิกาบิ๊กเบน เป็นความภาคภูมิใจของชาวลอนดอน แลนมาร์คที่คนทั่วโลกรู้จักและใฝ่ฝันว่าจะต้องมา
เช็คอินให้ได้สักครั้งนึงในชีวิต  



ลอนดอนอาย ชิงช้าสวรรค์ที่สร้างด้วยโครงเหล็กค ้าเพียงข้างเดียวที่สูงที่สุดในโลก  

ตลาดโคเว้นท์ หรือที่รู้จักกันดีในชื่อ Apple market แหล่งท่องเที่ยวที่ส าคัญอีกแห่งหนึ่งในลอนดอน สามารถช้อปปิ้ง เดินเล่น

ชิลๆ หาของกิน แถมยังเชื่อมต่อกับแหล่งที่เที่ยวและแหล่งช้อปปิ้งมากมายในย่าน west end เมือง Westminster ใจกลางกรุง

ลอนดอนอีกด้วย 

ช้อปปิ้งอ๊อกฟอร์ดสตรีท เป็นถนนช้อปปิ้งขนาดใหญ่ของกรุงลอนดอนมีร้านค้าประมาณ 300 ร้านทั้งแบรนด์ราคาถูก ไปจนถึง 

แบรนด์เนม หรูหรา ได้เวลาอันสมควรน าท่านเดินสู่ท่าอากาศยานดอนฮีทโธรว์   

เที่ยง เพื่อไม่เป็นการรบกวนเวลา อิสระรับประทานอาหารตามอัธยาศัย ณ ตลาดโคเว้นท์ 

21.35 น. ได้เวลาอันสมควรน าท่านออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ  โดยสายการบิน บิน Eva Air เที่ยวบิน BR 068 
 



Day 6 ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (บริการอาหารบนเครื่อง)  

15.05 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ                                                                                                

อัตราค่าบริการ 

ก าหนดการเดินทาง 
ผู้ใหญ่ 

พัก 2 ท่าน/ห้อง 
(ราคาต่อท่าน) 

เด็กอายุต ่ากว่า 12 ปี 
ไม่มีเตียง 

(ราคาต่อท่าน) 

พักเดี่ยวเพิ่ม 
(ราคาต่อท่าน) 

12 – 17 ตุลาคม 65 
(วันคล้ายวันสวรรคต) 

65,777.- 63,777.- 8,777.- 

19 – 24 ตุลาคม 65 
(วันปิยมหาราช) 

65,777.- 63,777.- 8,777.- 

06 – 11 ธันวาคม 65 
(วันรัฐธรรมนูญ) 

57,777.- 55,777.- 8,777.- 

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

28 ธันวาคม 65 – 02 มกราคม 66 
(วันปีใหม่) 

73,777.- 71,777.- 8,777.- 

หมายเหตุ : บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปลีย่นแปลงโปรแกรมทวัร์ โรงแรม ร้านอาหารตามความเหมาะสมเพ่ือให้สอดคล้องกบัสายการบิน สภาพ
อากาศ การจราจร ณ วนัทีเ่ดนิทาง ทั้งนีเ้ราจะค านึงถึงลูกค้าส่วนใหญ่เป็นหลกั  

หากลูกค้าท่านใดทีต้่องออกตัว๋ภายใน (เคร่ืองบนิ รถทวัร์ รถไฟ) กรุณาสอบถามเจ้าหน้าทีก่ารท าการออกตัว๋ เน่ืองจากสายการบินอาจมกีาร
ปรับเปลีย่นไฟท์ หรือ เวลาบิน 

 



 



 



 



  



  





  





 



 

 

 



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

