


วันที ่ โปรแกรมทัวร์ 
อาหาร 

โรงแรม 
เช้า เที่ยง เย็น 

1 สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบินชางงี 

2 
สนามบินชางงี – สนามบินฮีทโธรว์ – เมืองลอนดอน เมืองบาธ – มหาวิหารบาธ – โรงอาบน ้าโรมัน
โบราณ เมืองซาลิสบัวรี่ อนุเสาวรีย์เสาหินสโตนเฮนจ์   

Holiday Inn Express London Victoria 
หรือเทียบเท่า

3 
เมืองลอนดอน – หอนาฬิกาบิ๊กเบน – ถ่ายรูปที่ระลึกลอนดอนอาย – พระราชวังบัคกิ งแฮม – ชมพิธีการ
ผลัดเปลี่ยนเวรยาม – หอคอยแห่งลอนดอน – สะพานทาวเวอร์บริดจ์ – ไชน่าทาวน์ 

Holiday Inn Express London Victoria 
หรือเทียบเท่า 

4 
เมืองลอนดอน – อิสระช้อปปิ้งแบบเต็มวัน – ย่านคอเวินท์การ์เดิน – ถนนช้อปปิ้งรีเจ้นท์สตรีท – ถนนอ๊
อกฟอร์ด – ถนนคิงส์โร๊ด 

Holiday Inn Express London Victoria 
หรือเทียบเท่า 

5 สนามบินฮีทโธรว์ – สนามบินชางงี 

6 สนามบินชางงี – สนามบินสุวรรณภูมิ – ประเทศไทย 



Day1 สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบินชางงี 

17.00 นัดหมายพร้อมกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ ประเทศไทย โปรดสังเกตุป้าย 

เลทส์โกกรุ๊ป พบเจ้าหน้าที่คอยให้การต้อนรับพร้อมอ้านวยความสะดวก

เช็คอินให้แก่ท่าน 
20.00 ออกเดินทางสู่  สนามบินชางงี  ประเทศสิงคโปร์ โดยสายการบิน 

SINGAPORE AIRLINES เท่ียวบินที่ SQ 713 

23.30 เดินทางถึง สนามบินชางงี ประเทศสิงคโปร์ และรอต่อเครื่อง 

Day2 สนามบินชางงี – สนามบินฮีทโธรว์ – เมืองลอนดอน เมือง

บาธ – มหาวิหารบาธ – โรงอาบน ้าโรมันโบราณ เมืองซา
ลิสบัวรี่ อนุเสาวรีย์เสาหินสโตนเฮนจ์   

01.10 ออกเดินทางสู่  สนามบินฮีทโธรว์ ประเทศอังกฤษ โดยสายการบิน 

SINGAPORE AIRLINES เท่ียวบินที่ SQ 306  
07.20 เดินทางถึง สนามบินฮีทโธรว์ ประเทศอังกฤษ ผ่านการตรวจคนเข้าเมือง

รับสัมภาระผ่านจุดคัดกรองตามระเบียบของสนามบิน 
น้าท่านเดินทางสู่ เมืองบาธ (Bath) เมืองมรดกโลก 2,000 ปี ที่ยังคงมี
ร่องรอยโรมันบนแผ่นดินอังกฤษ ซ่ึงเมืองบาธถือเป็นเมืองเล็กๆ ที่ได้รับ
ความนิยมจากนักท่องเที่ยวตลอดทั งปี ตั งอยู่บริเวณหุบ 
เขาริมแม่น ้าเอวอน (Avon) จุดเด่นของเมืองบาธ คือเป็นเมืองแห่งน ้าแร่
และน ้าพุร้อน 
น้าท่านถ่ายรูปที่ระลึก มหาวิหารบาธ (Bath Abbey) มหาวิหารใหญ่
ประจ้าเมืองบาธ และถือว่าเป็นมหาวิหารสไตล์โกธิคขนาดใหญ่ทางทิศ
ตะวันตกในอังกฤษ และบริเวณด้านหน้าของมหาวิหารคือ โรงอาบน ้าโรมัน
โบราณ (Roman Baths) สร้างขึ นตั งแต่สมัยที่ชาวโรมันรุกรานและบุก
เข้ายึดเกาะอังกฤษ และค้นพบแหล่งน ้าแร่ในบริเวณนี  ถูกสร้างขึ นเพื่อใช้
เป็นสถานที่ประกอบพิธีทางศาสนา และยังมีส่วนที่เป็นสถานที่อาบน ้า เพื่อ
ใช้ช้าระล้างให้ความสะอาดบริสุทธิ์ และเพื่อบ้าบัดโรค     
** ราคาทัวร์นี ยังไม่รวมค่าตั๋วเข้าชมส้าหรับผู้ใหญ่ ท่านละประมาณ 15 
ปอนด์ และส้าหรับเด็ก ท่านละประมาณ 14 ปอนด์  

เท่ียง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารจีน  
น้าท่านเดินทางไปยัง เมืองซาลิสบัวรี่  (Salisbury) ซ่ึงเป็นที่ตั งของ
อนุเสาวรีย์เสาหินสโตนเฮนจ์  น้าท่านเข้าชม อนุเสาวรีย์เสาหินสโตนเฮ้นจ์ 
(Stonehenge) 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลกยุคกลาง และมรดกโลก 
(UNESCO) มีลักษณะเป็นกลุ่มหินขนาดใหญ่ยักษ์ลึกลับอันน่าประหลาดใจ 



ที่ในปัจจุบันยังไม่สามารถไขค้าตอบเกี่ยวกับวัตถุประสงค์ในการสร้างหรือ
วิธีในการสร้าง จนแม้กระทั่งอายุและความเก่าแก่ได้อย่างแน่นอน ** ทั งนี 
รอบของการเข้าชมอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม กรณีไม่
สามารถเข้าชมได้ไม่ว่ากรณีใดก็ตาม ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่สามารถคืน
ค่าใช้จ่ายไม่ว่าส่วนใดส่วนหนึ่งให้กับท่านได้ในทุกกรณี  

ค้่า บริการอาหารค้่า ณ ภัตตาคาร อาหารท้องถิ่น   
ที่พัก Holiday Inn Express London Victoria ระดับ 3 ดาว หรือเทียบเท่า 

Day3 เมืองลอนดอน – หอนาฬิกาบิ๊กเบน – ถ่ายรูปที่ระลึกลอนดอนอาย – พระราชวังบัคกิ งแฮม – ชมพิธีผลัดเปลี่ยนเวรยาม หอคอยแห่ง
ลอนดอน – สะพานทาวเวอร์บริดจ์ – ไชน่าทาวน ์

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  
น้าท่านชม หอนาฬิกาบิ๊กเบน (Big Ben) ถือว่าเป็นสัญลักษณ์ของประเทศอังกฤษ มีความสูง 320 ฟุต จะท้าการตีบอกเวลาทุกๆหนึ่งชั่วโมงและเป็นนาฬิกาที่มีหน้าปัดใหญ่
ที่สุดในโลก ตรงกันข้ามกันนั นน้าท่านถ่ายรูปที่ระลึก ลอนดอนอาย (London Eye) เป็นหนึ่งในแลนด์มาร์คส้าคัญของกรุงลอนดอนที่หลายคนคุ้นชินกันดี เป็นชิงช้าสวรรค์ที่
มีขนาดใหญ่และสูงที่สุดในยุโรป  
น้าท่านเยี่ยมชม พระราชวังบัคกิ งแฮม (Buckingham Palace) เป็นหนึ่งเป็นอึกหนึ่งแลนด์มาร์คส้าคัญในลอนดอน  โดยเป็นพระราชวังที่มีความเก่าแก่มากกว่า 300 ปี  ที่
มีความสวยงาม  มีบริเวณเชื่อมต่อกับสถานที่ท่องเที่ยวส้าคัญอื่นๆในลอนดอน มีอายุมากกว่า 300 ปี เดิมเป็นที่ประทับของดยุคแห่งบักกิ งแฮม  ต่อมาพระเจ้าจอร์จที่ 3 ได้
ทรงขอซื อต่อและในสมัยพระเจ้าจอร์จที่ 4 ก็ได้มีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงและบูรณะให้มีความสวยงามโดดเด่นด้วยศิลปะสมัยวิคตอเรียดังเช่นปัจจุบัน  น้าท่านชม พิธีการ
ผลัดเปลี่ยนเวรยาม(Changing the guard) ได้ชื่อว่าโด่งดังไปทั่วโลก ส้าหรับพิธีการที่ยอดเยี่ยมนี เป็นขบวนพาเหรดที่สวยงามที่มีให้ชมกันที่ลานหน้าพระราชวังบักกิ งแฮม 
โดยเป็นการเปลี่ยนหน้าที่เวรยามระหว่างทหารผลัดเก่าและผลัดใหม่ที่จะมาท้าหน้าที่ต่อ  ซ่ึงจะเริ่มตั งขบวนของทหารที่จะมารับหน้าที่ผลัดใหม่ที่ด้านหน้าเวลลิงตันหรือ
พระราชวังบัคกิ งแฮมเก่าในเวลา 10.30 น. และพิธีจะเริ่มราวๆ 10.45 น. และใช้เวลาทั งหมดประมาณ 45 นาที  โดยจะมีการส่งมอบหน้าที่ที่เกิดขึ นจริงในเวลา 11.00 น. 
โดยประมาณ ** ทั งนี พิธีการผลัดเปลี่ยนเวรยามอาจมีหรือไม่มีขึ นอยู่กับการจัดการของทางพระราชวังหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  
น้าท่านชม หอคอยแห่งลอนดอน (Tower of London) เดิมถูกใช้เป็นปราสาทพระราชวังแห่งราชวงศ์อังกฤษในยุคกลาง ตั งอยู่ในใจกลางเมืองลอนดอนริมแม่น ้าเทมส์จน
เป็นอีกหนึ่งแลนด์มาร์คส้าคัญ จากนั นน้าท่านชม สะพานทาวเวอร์บริดจ์ (Tower Bridge) สะพานแขวนยักษ์ใหญ่ที่พาดผ่านแม่น ้าเทมส์ เป็นสะพานที่มีรูปแบบของสะพาน
ยกและสะพานแขวนอยู่รวมกัน ตั งอยู่ใจกลางกรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ สร้างขึ นในระหว่างปี 1886-1894 เพื่อเป็นสะพานข้ามแม่น ้าเทมส์ 



เท่ียง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมนูพิเศษ!! เป็ดปักกิ่ง รา้น Four Season 
น้าท่านอิสระช้อปปิ้ง ไชน่าทาวน์ (London Chinatown) หรือที่หลายคนเรียกกันว่า “โซโห” เป็นที่ตั งของย่านคนจีนกลางมหา
นครลอนดอน ที่เต็มไปด้วยตึกรามบ้านช่องที่เป็นสถาปัตยกรรมแบบจีน  ร้านอาหารที่จ้าหน่ายอาหารและเครื่องดื่มที่ขึ นชื่อของจีน 
รวมไปถึงร้านค้าที่จ้าหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภคต่างๆ ของจีนอีกด้วย ตึกบ้านช่องต่างๆ ตกแต่งสวยงามด้วยสีแดง  มีโคมระย้า มีความ
รุ่งเรืองของอารยธรรมจีน อิสระให้ท่านได้เลือกซื อของฝาก ที่มีให้ท่านได้เลือกซื อ อาทิเช่น โมเดล สโนว์บอล แม็กเนท พวงกุญแจ 
เป็นต้น นอกจากของที่ระลึกยังมีอาหารขึ นชื่ออย่าง เป็ดย่าง บะหมี่ หรือติ่มซ้า ให้เลือกลิ มรสมากมาย 

ค้่า บริการอาหารค้่า ณ ภัตตาคาร เมนูพิเศษ!! Burger & Lobster 
ที่พัก Holiday Inn Express London Victoria ระดับ 3 ดาว หรือเทียบเท่า

Day4 เมืองลอนดอน – อิสระช้อปปิ้งแบบเต็มวัน – ย่านคอ

เวินท์การ์เดิน – ถนนช้อปปิ้งรีเจ้นท์สตรีท 
ถนนอ๊อกฟอร์ด – ถนนคิงส์โร๊ด 

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
อิสระช้อปปิ้งแบบเต็มวัน ทั งนี มีหัวหน้าทัวร์พร้อมให้บริการแนะน้าวิธีการ
เดินทางไปยังแหล่งช้อปปิ้งต่างๆ  

ย่านคอเวินท์การ์เดิน (Convent Garden) แหล่งช้อป
ที่ ร วบรวมสิน ค้ าแปลก หายากไว้อย่ า งมากมาย 
โดยเฉพาะเครื่องประดับท้ามือที่มีเพียงชิ นเดียวจากการ
สั่งท้าของคุณเท่านั น ทั งยังมีเสื อผ้า เครื่องส้าอางแนวฟัง

กี  สินค้าหัตถกรรมและงานศิลปะต่างๆ ที่ล้วนสร้างสรรค์
ขึ นมาจากจินตนาการทั งสิ น ซ่ึงที่นี่ก็ถือเป็นอีกหนึ่งแหล่งช้อปที่
โดดเด่นที่สุดของลอนดอนเลยทีเดียว 

จากนั นน้าท่านช้อปปิ้งต่อ ถนนช้อปปิ้งรีเจ้นท์สตรีท (Regent Street) 
ขึ นชื่อในเรื่องของความหรูหราอลังการ และสามารถสร้างความประทับใจ
ให้กับนักท่องเที่ยวได้ทันทีที่แวะไปเที่ยวยังถนนสายนี  ซ่ึงถนน Regent 
Street ก็มีสินค้าให้เลือกซื อกันอย่างหลากหลาย โดยเฉพาะสินค้าแฟชั่น 
ของเล่นเด็ก เสื อผ้า เครื่องประดับและ Apple Store น้าท่านสนุกกันต่อ  
ถนนอ๊อกฟอร์ด (Oxford Street) แหล่งช้อปปิ้งที่เรียกได้ว่าเป็นหัวใจ
ของกรุงลอนดอน ซ่ึงถนนสายนี จะมีร้านค้าทอดยาวสองข้างทางไปจน
ตลอดระยะทาง 1.6 กิโลเมตร มีร้านค้าให้เลือกซื อมากมายกว่า 300 
ร้านค้าด้วยกัน แถมยังขึ นชื่อในเรื่องของความอินเทรนด์อีกด้วย 
ถนนคิงส์โร๊ด (King’s Road) ส้าหรับใครที่รักในสินค้าแฟชั่นอินเทรนด์
แบบบูติค ต้องมาที่ถนนช้อปปิ้งสายนี  เพราะที่นี่นอกจากจะมีร้านจ้าหน่าย
สินค้ามากมายหลายร้านให้คุณได้ช้อปกันอย่างสนุกไม่แพ้กับแหล่งช้อป
อื่นๆ แล้ว ก็มีการออกแบบตกแต่งร้านได้อย่างดึงดูด น่าสนใจอีกด้วย 

ที่พัก Holiday Inn Express London Victoria ระดับ 3 ดาว หรือเทียบเท่า 
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Day5 สนามบินฮีทโธรว์ – สนามบินชางงี 

เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
ได้เวลาอันสมควรน้าท่านเดินทางสู่ สนามบินฮีทโธรว์ ประเทศอังกฤษ 

11.25 น้าท่านเดินทางสู่ สนามบินชางงี ประเทศสิงคโปร์  โดยสายการบิน 
SINGAPORE AIRLINES เท่ียวบินที่ SQ 317  

Day6 สนามบินชางงี – สนามบินสุวรรณภูมิ – ประเทศไทย 

07.30 เดินทางถึง สนามบินชางงี ประเทศสิงคโปร์ เพื่อรอเปลี่ยนเครื่องกลับสู่
กรุงเทพฯ 

09.30 น้าท่านเดินทางสู่  สนามบินสุวรรณภูมิ  ประเทศไทย สายการบิน 
SINGAPORE AIRLINES เท่ียวบินที่ SQ 708 

11.00 เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ ประเทศไทยโดยสวัสดิภาพ ... พร้อม
ความประทับใจ

อัตราค่าบริการ 

วันเดินทาง 
ราคาทัวร์/ท่าน 

พักห้องละ 2-3 ท่าน 
ราคาทัวร์เด็ก/ท่าน 
(อายุไม่เกิน 12 ปี) 

ราคาทัวร์ไม่รวม 
ต๋ัวเคร่ืองบิน 

ราคา 
ห้องพักเด่ียว 

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 

อัตราค่าบริการส้าหรับเด็กอายุไม่เกิน 2 ปี ณ วันเดินทางกลับ (Infant) ท่านละ 10,000 บาท 
อัตรานี  ยังไม่รวมค่าทิปคนขับรถ มัคคุเทศก์ท้องถิ่น และ หัวหน้าทัวร ์ท่านละ 2,500 บาท 

ราคาทัวร์ข้างต้นไม่รวมค่าวีซ่าสหราชอาณาจักร ยื่นแบบปกติระยะเวลายื่น 30 วันท้าการ ราคา 6,500 บาท 
โดยเจ้าหนา้ที่ของบริษัทฯ อ้านวยความสะดวกในการยื่น และให้ค้าแนะน้าแก่ทา่น 



ส้าคัญโปรดอ่าน 
1. กรุณาท้าการจองล่วงหน้าก่อนเดินทางอย่างน้อย 45 - 60 วัน พร้อมช้าระเงินมัดจ้า ท่านละ 35,000 บาท/ท่าน ,ค่าวีซ่า ท่านละ 6,500 บาท/ท่าน และช้าระส่วนที่เหลือ 30

วัน ก่อนการเดินทาง กรณีวันเดินทางน้อยกว่า 21 วัน ต้องช้าระค่าทัวร์เต็มจ้านวน 100% เท่านั น
2. อัตราค่าบริการนี  จ้าเป็นต้องมีผู้เดินทาง จ้านวน 15 ท่าน ขึ นไป ในแต่ละคณะ กรณีที่มีผู้เดินทางไม่ถึงตามจ้านวนที่ก้าหนด ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเลื่อนการเดินทาง

หรือเปลี่ยนแปลงอัตราค่าบริการ (ปรับราคาเพิ่มขึ น เพื่อให้คณะได้ออกเดินทาง ตามความต้องการ)
3. ท่านที่ต้องออกบัตรโดยสารภายในประเทศ (ตั๋วเครื่องบิน , รถทัวร์, รถไฟ) กรุณาสอบถามที่เจ้าหน้าที่ทุกครั งก่อนท้าการออกบัตรโดยสาร เนื่องจากสายการบินอาจมีการ

ปรับเปลี่ยนไฟล์ท หรือ เวลาบิน โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า และการแนะน้าจากเจ้าหน้าที่เป็นเพียงการแนะน้าเท่านั น
4. นักท่องเที่ยวที่ต้องการเดินทางโปรแกรมข้างต้นควรท้าการจอง และ ส่งเอกสารเพื่อขอวีซ่าหมู่คณะก่อนเดินทางอย่างน้อย 45 วัน วันหยุดนักขัตฤกษ์ 60 วัน หากระยะเวลา

น้อยกว่าที่ระบุไว้ข้างต้น ขอสงวนสิทธิ์ในการขอวีซ่าประเภทอื่นซ่ึงอาจมีค่าใช้จ่ายเพิ่ม หรือมีผลต่อการพิจารณาวีซ่าของท่าน
5. ระหว่างท่องเที่ยวหากนักท่องเที่ยวได้รับการตรวจยืนยันว่ามีเชื อโควิด ทางโรงแรมอาจมีค่าท้าความสะอาดห้องพักเพิ่มเติม ถ้ามี (ไม่รวมอยู่ในรายการทัวร์)
6. ในกรณีที่ภาครัฐทั งไทย และประเทศปลายทางมีข้อก้าหนดในการกักตัว หรือ การตรวจหาเชื อโควิด-19 ทุกประเภท ผู้เดินทางต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายส่วนนี ด้วยตัวท่านเอง

ถ้ามี (ไม่รวมอยู่ในรายการทัวร์)
















