
 
 
 
 

 

รหัสโปรแกรม : 23563 (กรุณาแจ้งรหัสโปรแกรมทุกคร้ังที่สอบถาม) 

 

 

 



  



 

 

Day 1 ท่าอากาศยานสวุรรณภมูิ – ทา่อากาศยานลอนดอนฮทีโธรว ์- ลอนดอน (บรกิารอาหารบนเครือ่ง)  

09.30 น. คณะพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ    อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศชั้น  4  เคาน์เตอร์ สายการบิน Eva Airโดยมี
เจ้าหน้าที่บริษัทฯ คอยให้การต้อนรับ และอำนวยความสะดวกด้านเอกสารต่างๆ  

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

19.25 น. เดินทางถึงท่าอากาศยานลอนดอนแกตวิค ประเทศอังกฤษ (เวลาท้องถิ่นช้ากว่าประเทศไทย 7 ชม.) 

ลอนดอน เมืองในฝันของนักเดินทางทั่วโลกที่ผสานความคลาสสิคแบบผู้ดีกับความทันสมัยยุคใหม่ไว้ด้วยกันอย่างลงตัวทั้งสถาปัตยกรรม 
อาหารและแฟชั่นสุดล้ำ นำท่านเข้าสู่ที่พัก 

พกั Ibis London Wembley หรอืเทยีบเท่า 

  

วนัท่ี โปรแกรมทวัร์ อาหาร โรงแรม 
เชา้ เที่ยง เยน็ 

1 ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ – ท่าอากาศยานลอนดอนฮีทโธรว ์- ลอนดอน (บริการอาหารบน
เคร่ือง) 

 
  

Ibis London Wembley 
หรือเทียบเท่า 

2 ลอนดอน - สโตนเฮนจ ์–  Roman Bath – ร้านแซลล่ีลนัน–์ คอสเวลิด์ - หมู่บา้นไบบิวร่ี – 
โบสถเ์ซนตแ์มร่ี – เมืองบิสเตอร์ 

   

Holiday Inn Express 
Bicester หรือเทียบเท่า 

3 บิสเตอร์วิลเลจ เอาทเ์ลต็ - วอร์เนอร์บราเธอร์ แฮร่ีพอตเตอร์ - Tower of London – Tower 
Bridge - ไชน่าทาวน์ - จตัุรัสเลสเตอร์ – ยา่นพิคคาดิลลี - วงเวียนกามเทพ  

   

Ibis London Wembley 
หรือเทียบเท่า 

4. อ๊อกฟอร์ด ชมเมือง – สนามเวมบลีย ์- ตลาดโคเวน้ท ์- พิพิธภณัฑป์ระวติัศาสตร์ – ยา่น
ไนทบ์ริดจ ์- ห้างแฮร์รอดส์ 

   

Ibis London Wembley 
หรือเทียบเท่า 

5. พระราชวงับคัคงิแฮม - วิหารเวสตมิ์นสเตอร์ – อาคารรัฐสภา - หอนาฬิกา Big Ben - 
London Eye – Borough Market – ยา่นโซโห - Oxford Street - ท่าอากาศยานดอนฮีทโธรว ์

    

6. ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (บริการอาหารบนเคร่ือง)  
   

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

ขากลบั BR 068 LHR-BKK เวลา 21.35 – 15.05น. 

สัมภาระโหลดใต้เคร่ือง 46 KG. (23kg./1ใบ) ถือขึน้เคร่ือง 7 KG. (อาจมีการเปลี่ยนแปลงขึน้อยู่กบัสายการบิน) 



Day 2 ลอนดอน - สโตนเฮนจ ์–  Roman Bath – รา้นแซลลีล่นัน–์ คอสเวิลด์ - หมูบ่้านไบบวิรี ่– โบสถเ์ซนตแ์มรี ่–  เมอืงบสิเตอร ์

เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

นำท่านเดินทางสู่ สโตนเฮนจ์ โบราณสถานลึกลับ 1 ใน 7 สิ่ง มหัศจรรย์ของโลกประกอบด้วยแท่งหินขนาดยักษ์ที่ถูกสร้างขึ้น เมื่อประมาณ 
3,000ปี ก่อนศริตกาล  

นำท่านชม Roman Bath โรงอาบน้ำโบราณขนาดใหญ่ ที่มีอายุกว่า 2,000 ปี สร้างขึ้นตั้งแต่สมัยที่ชาวโรมันบุกเข้ายึดเกาะอังกฤษ ภายใน 
Roman Baths แบ่งออกเป็น 4 โซน คือ 1. บ่อน้ำพุร้อนธรรมชาติผุดขึ้นจากใต้ดิน และไหลเข้าสู่บ่อเก็บน้ำที่ชาวโรมันสร้างขึ้น บ่อนี้ถือว่า
เป็น บ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ 2. วิหารโรมัน 3. ห้องอาบน้ำของชาวโรมัน และ 4. พิพิธภัณฑ์ที่เก็บรวบรวมสิ่งของต่าง ๆ   

เทีย่ง เพือ่ไมเ่ปน็การรบกวนเวลา อสิระรบัประทานอาหารตามอธัยาศยั ณ Roman Bath 

Sally Lunn's ร้านขนมปังในตำนานที่เก่าแก่ที่สุดในเมืองบาธ ประเทศอังกฤษ แถมพ่วงหนึ่งตำนานคือหนึ่งในตึกเก่าที่สุดในเมืองเช่นกัน
สร้างปี1482 ส่วนตัวร้านเปิดมาตั้งแต่ปี1680 เจ้าของร้านSally Lunn คิดค้นขนมปังทรงกลมด้านนอกหนาด้านในเน้ือนุ่มเป็นคนแรกใน
เมืองแห่งนี้      (รายการอาหารไม่รวมในโปรแกรมทัวร์)  



เดินทางสู่ เมอืงคอสเวลิด์ (Cotswolds) คือ อาณาเขตป่าชนบทขนาดใหญ่ทางทิศตะวันตกของเมืองลอนดอนที่ครอบคลุมอาณาเขตกว่า 
800 ตารางไมล์ของ 5 เขตการปกครองของประเทศอังกฤษ (อารมณ์คล้ายๆ “เขาใหญ่ของอังกฤษ”) ที่มีเอกลักษณ์โดดเด่นไม่เหมือนใคร
อยู่ตรงที่ “หมู่บ้านเก่าแก่” บรรยากาศแสนโรแมนติกและพื้นที่เกษตรกรรมขนาดใหญ่ที่กระจายตัวอยู่ทั่วอาณาเขตของ Cotswolds ชม
หมู่บ้าน ไบบวิรี ่เป็นหมู่บ้านชนบทดั้งเดิมท่ีสวยที่สุดแห่วหนึ่งของประเทศอังกฤษ โดดเด่นด้วยสถาปัตยกรรมด้วยบ้านที่มีลักษณะกระท่อม
ที่สร้างมาเป็นเวลานาน และมีแม่น้ำไหลผ่านทำให้หมู่บ้านแห่งนี้งดงามมากขึ้นไปอีก อิสระเก็บภาพความประทับใจ                   

โบสถเ์ซนตแ์มรี่ เป็นโบสถ์ที่เก่าแก่ที่สุดในหมู่บ้าน บ่งบอกถึงประวัติศาสตร์ที่สำคัญของอังกฤษอีกแห่งหนึ่ง 

ออกเดินทางสู่ เมอืงบสิเตอร ์

คำ่ บรกิารอาหารคำ่ ณ ภตัตาคาร 

พกั Holiday Inn Express Bicester หรอืเทยีบเทา่ 



Day 3 บสิเตอรว์ลิเลจ เอาท์เลต็ - วอรเ์นอรบ์ราเธอร ์แฮรีพ่อตเตอร(์ไมร่วมตั๋ว) - Tower of London – Tower Bridge -  
 ไชนา่ทาวน ์- จตัรุสัเลสเตอร ์– ยา่นพคิคาดลิล ี– วงเวยีนกามเทพ 

เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

นำท่านสู่ บสิเตอรว์ลิเลจ เอาท์เลต็ สวรรค์ของแหล่งนักช้อป มีสินค้าแฟชั่นมากมายให้เลือก ซึ่งเต็มไปด้วยร้านค้าแบรนด์ดังระดับโลก 
เสื้อผ้า กระเป๋า รองเท้าแฟชั่น เช่น Mulberry, Stella McCartney, DVF, Coach, Saint Laurent Paris และ Marni อีกทั้งยังมี
ร้านอาหารและคาเฟ่ให้ท่านได้เลือกลิ้มลอง  

นำท่านออกเดินทางสู่ วอรเ์นอร ์บราเธอร ์แฮรี่พอตเตอร์ เยือนโลกแห่งเวทมนตร์มากที่สุด ทั้งชานชาลาเศษสามส่วนสี่ที่สถานีคิงส์ครอส, 
สถานีรถไฟใต้ดินเวสต์มินสเตอร์ (ทางเข้ากระทรวงเวทมนตร์), สะพานมิลเลนเนียมที่เหล่าผู้คุมวิญญาณบุกมาโจมตีมักเกิ้ล และสถานที่ท่ี
แฟนแฮร์รี่ทุกคนจะต้องฟินกันสุด ๆ ก็คือ วอร์เนอร์บราเธอร์สตูดิโอแห่งนี้นี่คือหนึ่งในสถานที่ท่องเที่ยวที่ได้รับความนิยมมากที่สุดใน
ลอนดอน 

Tower of London (หอคอยลอนดอน) เป็นพระราชวังหลวงและป้อมปราตั้งอยู่บนฝั่งแม่น้ำเทมป์ จากนั้นถ่ายรูปกับ Tower Bridge 
สะพานข้ามแม่น้ำเทมป์ที่สามารถยกเปิด – ปิดได้ 



เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

จากนั้นถ่ายรูปกับ Tower Bridge สะพานข้ามแม่น้ำเทมป์ที่สามารถยกเปิด – ปิดได้  

London Chinatown หรือที่หลายคนเรียกกันว่า “โซโห” เป็นที่ตั้งของย่านคนจีนกลางมหานครลอนดอน ที่เต็มไปด้วยตึกรามบ้านช่องที่
เป็นสถาปัตยกรรมแบบจีน ร้านอาหารและเครื่องดื่มท่ีขึ้นชื่อของจีน รวมไปถึงร้านค้าที่จำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภคต่างๆ ของจีน 

คำ่ เพือ่ไมเ่ปน็การรบกวนเวลา อสิระรบัประทานอาหารตามอธัยาศยั ณ ยา่นไชนา่ทาวน์ 



จตัรุสัเลสเตอร์ ศูนย์รวมความสนุกสนานและความบันเทิงใจกลางกรุงลอนดอน ย่านที่เต็มไปด้วยโรงหนัง โรงละครเวลา ร้านอาหาร 
แหล่งช้อปปิ้งและผับ บาร์ต่างๆ อีกทั้งยังเป็นสถานที่ที่มีการจัดอีเว้นท์อย่างสวยงามน่าเท่ียวชมในทุกๆ เทศกาลอีกด้วย 

ยา่นพคิคาดลิลี วงเวียนเล็กๆที่เป็นสถานท่ีนัดพบของทั้งคนลอนดอนและนักท่องเที่ยว  เพราะมีบ่อน้ำพุที่สังเกตได้ง่าย  มีรูปปั้นสำริดรูป
กามเทพอีรอส (วงเวยีนกามเทพ) อยู่เหนือน้ำพุ  จุดเด่นของที่นี่คือป้ายไฟโฆษณาสินค้าดิจิตอลที่ทันสมัยที่ส่องแสงตลอดทั้งวันทั้งคืน  

พกั Ibis London Wembley หรอืเทยีบเท่า 



 Day 4 ออ๊กฟอร์ด ชมเมอืง – สนามเวมบลยี(์ไมร่วมตั๋ว) - ตลาดโคเวน้ท ์- พพิธิภณัฑป์ระวตัศิาสตร ์– ยา่นไนทบ์ริดจ ์– หา้งแฮรร์อดส ์

เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

นำท่านออกเดินทางสู่  อ๊อกฟอรด์ เมืองที่มีช่ือเสียงด้านการศึกษาเป็นที่ตั้งของมหาวิทยาลัยอ๊อกฟอร์ดหนึ่งในมหาวิทยาลัยที่เก่าแก่ที่สุด
ในโลก มีการเริ่มสอนมาตั้งแต่ปี ค.ศ. 1906 อ๊อกฟอร์ดมีศิษย์เก่าที่มีชื่อเสียงจำนวนมาก ทั้งผู้ที่ได้รับรางวัลโนเบล นายกรัฐมนตรี ประมุก
แห่งรัฐทั่วโลก และยังเป็นที่ถ่ายทำภาพยนตร์ฟอร์มยักษ์อย่าง แฮร์รี่ พ็อตเตอร์ อีกด้วย 

สนามเวมบลีย ์ มักเรียกสั้น ๆ ว่า เวมบลีย์ หรือในบางครั้งเรียกว่า นิวเวมบลีย์ เพื่อให้มีชื่อต่างจากสนามเดิมในที่ตั้งนี้ เป็นสนามฟุตบอลที่
ตั้งอยู่ในเวมบลีย์พาร์ก ในเบรนต์ ประเทศอังกฤษ เปิดเมื่อปี 2007 ในสถานที่ตั้งเดิมของสนามเดิมท่ีสร้างในปี ค.ศ. 1923 สนามมีความจุ 
90,000 ที่นั่ง ถือเป็นสนามกีฬาที่ใหญ่ที่สุดเป็นอันดับ 2 ในยุโรป และเป็นสนามเหย้าของทีมชาติอังกฤษ (ไม่รวมตั๋ว) หากสนใจบัตรเข้า
กรุณาแจ้ง ณ วันท่ีจอง *ขอสงวนสิทธิ์การเข้าชมในวันที่มีการใช้สนาม* 



ตลาดโคเวน้ท์ หรือที่รู้จักกันดีในชื่อ Apple market แหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญอีกแห่งหนึ่งในลอนดอน สามารถช้อปปิ้ง เดินเล่นชิลๆ หาของ
กิน แถมยังเชื่อมต่อกับแหล่งที่เที่ยวและแหล่งช้อปปิ้งมากมายในย่าน west end เมือง Westminster ใจกลางกรุงลอนดอนอีกด้วย 

เทีย่ง เพือ่ไมเ่ปน็การรบกวนเวลา อสิระรบัประทานอาหารตามอธัยาศยั ณ ตลาดโคเวน้ท์ 

พิพธิภณัฑป์ระวตัศิาสตร์ทางธรรมชาติ เป็นแหล่งรวมความรู้เกี่ยวกับธรรมชาติตั้งแต่สมัยหลายล้านปีก่อนไปจนถึงต้นกำเนิดของมนุษย์
และสัตว์ป่าที่ทุกท่านพบเห็นได้ในปัจจุบัน โดยตัวพิพิธภัณฑ์นั้นมีถูกแบ่งออกเป็นห้องๆมากมาย ตั้งแต่ ห้องสัตว์ทะเล ห้องแมลง ห้องสัตว์
เลี้ยงลูกด้วยนม ห้องมนุษย์ ห้องไดโนเสาร์ ห้องชาร์ล ดาร์วิน (บิดาแห่งชีววิทยา) ห้องจุดกำเนิดของโลกและภัยธรรมชาติ ซึ่งถ้าเพ่ือนๆ
ตั้งใจที่จะเก็บความรู้แบบครบๆนั้นจะต้องใช้เวลานานมากทีเดียว 



ช้อปปิ้ง ย่านไนทบ์รดิจ์ ถนนสายนี้เป็นแหล่งรวมสถานที่ช้อปปิ้งมากมาย ทั้งร้านค้าที่มีช่ือเสียงโด่งดัง ห้างสรรพสินค้าสุดหรูอยา่ง ห้าง 
Harrods และ Harvey Nichols รวมถึงดีไซน์เนอร์เจ้าของแฟชั่นดังบนถนน Sloane ซึ่งก็เหมาะกับคนที่กำลังมองหาสินค้าแบรนด์หรูหรา
และแฟชั่นอินเทรนด์ที่เพิ่งจะขึ้นเวทีแฟชั่นเป็นท่ีสุด แถมบรรดาห้างร้านต่างๆ ก็ล้วนมีการออกแบบตกแต่งได้อย่างสวยงาม โดดเด่นและ
น่าสนใจเป็นอย่างมากอีกด้วย จึงเหมาะกับการมาเที่ยวชม ช้อปปิ้งและถ่ายรูปเก็บเป็นความทรงจำดีๆ มากทีเดียว 

ชอ้ปปิง้หา้งแฮรร์อดส์ ห้างสรรพสินค้าที่เก่าแก่และหรูหราที่สุดในโลก ก่อตั้งเมื่อปี 2377 ภายในห้างตกแต่งได้อย่างสวยงามและหรูหราไฮ
เอน และยังมีร้านค้ามากมายให้ท่านได้เลือกช้อปถึง 300 กว่าร้าน 

คำ่ เพือ่ไมเ่ปน็การรบกวนเวลา อสิระรบัประทานอาหารตามอธัยาศยั ณ ยา่นไนทบ์รดิจ์ 

พกั Ibis London Wembley หรอืเทยีบเท่า  



Day 5 พระราชวงับคัคงิแฮม - วหิารเวสตม์ินสเตอร ์– อาคารรฐัสภา - หอนาฬกิา Big Ben - London Eye – Borough Market – 
ยา่นโซโห - Oxford Street - ทา่อากาศยานดอนฮทีโธรว์ 

เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

นำท่านเดินทางสู่ พระราชวังบัคคิงแฮม เป็นที่ประทับของพระมหากษัตริย์อังกฤษภายหลังการเสด็จขึ้นครองราชย์ของ พระนางเจ้าวิตอ
เรีย ในปี ค.ศ. 1837 ปัจจุบันเป็นประทับของ พระราชินีอลิซาเบธที่ 2 อยู่ใจกลางกรุงลอนดอน  

ชมวิหารเวสต์มินสเตอร์ เป็นวิหารที่เก่าแก่ได้รับการสถาปนาตั้งแต่ปี ค.ศ. 1065 และยังเป็นสถานที่จัดพระราชพิธีอภิเษกสมรสของ
ราชวงศ์ระหว่างเจ้าหญิงอลิชาเบธ กับ เจ้าฟ้าชายฟิลิป และเจ้าชายวิลเลียม กับ องค์หญิงเคท  



จากนั้นนำท่านถ่ายรูปกับ อาคารรฐัสภา หอนาฬกิาบิก๊เบน เป็นความภาคภูมิใจของชาวลอนดอน แลนมาร์คที่คนทั่วโลกรู้จักและใฝ่ฝันว่า
จะต้องมาเช็คอินให้ได้สักครั้งนึงในชีวิต  

ลอนดอนอาย ชิงช้าสวรรค์ที่สรา้งด้วยโครงเหล็กค้ำเพียงข้างเดียวท่ีสูงที่สุดในโลก  

Borough Market เป็นตลาดค้าส่งและค้าปลีกในเมือง Southwark กรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ เป็นตลาดอาหารที่ใหญ่ที่สุดและเก่าแก่
ที่สุดแห่งหนึ่งในลอนดอน 



เทีย่ง เพือ่ไมเ่ปน็การรบกวนเวลา อสิระรบัประทานอาหารตามอธัยาศยั แนะนำเมนู เบอรเ์กอร&์ล็
อบสเตอร ์ 

ยา่นโซโห อยู่ในเขต City of Westminter เป็นชือ่ย่านดังแห่งหนึ่งใน WEST END ลอนดอน โด่งดัง
ด้วยการเป็น Entertainment District ตัง้เเต่ ศตวรรษที่ 19  มีถนนชือ่ดงัหลายเส้นทีอ่ยู่ในย่านนี้ ไม่
ว่าจะเป็น Carnaby street, Oxford street เเละ Regent street ที่เต็มไปด้วยสิ่งอำนวยความสะดวก
มากมาย 

ถนนออกซฟ์อรด์ เป็นย่านช้อปปิง้ทีคึ่กคักและมีชีวิตชีวาที่สดุแหง่หนึง่ในยุโรป ถนนยาวประมาณ 2.4 
กิโลเมตร มรี้านค้าและร้านอาหารประมาณ 300 แห่ง บริษัทและหน่วยงานหลายแห่งมกัมาเปิด flagship store ขึ้นที่น่ี เนื่องจากอยู่ใจกลางกรงุลอนดอนและ
ง่ายต่อการเข้าถึง 

21.35 น. ได้เวลาอันสมควรนำท่านออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสายการบิน บิน Eva Air เที่ยวบิน BR 068 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Day 6 ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (บริการอาหารบนเคร่ือง)  

15.05 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสวสัดิภาพพร้อมความประทบัใจ                      

 

อตัราค่าบริการ                                                                           

 

  

ก าหนดการเดินทาง 
ผู้ใหญ่ 

พกั2-3ท่าน/ห้อง 
(ราคาต่อท่าน) 

เด็กอายุต ่ากว่า 12 ปี 
ไม่มีเตียง 

(ราคาต่อท่าน) 

พกัเดี่ยวเพิม่ 
(ราคาต่อ
ท่าน) 

12 – 17 ตุลาคม 65 
(วันคล้ายวันสวรรคต) 

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

19 – 24 ตุลาคม 65 
(วันปิยมหาราช) 

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

06 – 11 ธันวาคม 65 
(วันรัฐธรรมนูญ) 

65,777.- 63,777.- 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 ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมทัวร์ โรงแรม ร้านอาหารตามความเหมาะสมเพ่ือให้สอดคล้องกบัสายการบิน สภาพ
อากาศ การจราจร ณ วันท่ีเดินทาง ท้ังนีเ้ราจะค านึงถึงลกูค้าส่วนใหญ่เป็นหลัก  

หากลูกค้าท่านใดท่ีต้องออกตั๋วภายใน (เคร่ืองบิน รถทัวร์ รถไฟ) กรุณาสอบถามเจ้าหน้าท่ีการท าการออกตั๋ว เน่ืองจากสายการบินอาจมีการ
ปรับเปลี่ยนไฟท์ หรือ เวลาบิน 

 





 



 



 

 



  





 



หากสนจองกรุณาตดิตอ่ 

➢ สอบถามผ่าน Line กด  -> https://lin.ee/5nDHUO6 

➢ จองทัวร์ผ่าน FB inbox ก็ไดเ้ช่นกัน -> http://m.me/unithaitrip 

➢ หรือโทร 02-234-5936 
 

 
 
 

 

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

