
 

 

  



    

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

วันที่ โปรแกรมทัวร 
อาหาร 

โรงแรม 
เชา เท่ียง เย็น 

1 สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบินชางงี     

2 
สนามบินชางงี – สนามบินฮีทโธรว – เมืองลอนดอน เมืองบาธ – มหาวิหารบาธ – โรงอาบน้ำโรมัน

โบราณ เมืองซาลิสบัวร่ี อนุเสาวรียเสาหินสโตนเฮนจ      
Holiday Inn Express London Victoria 

หรือเทียบเทา 

3 
เมืองลอนดอน – หอนาิกาบิ๊กเบน – ถายรูปที่ระลึกลอนดอนอาย – พระราชวังบัคก้ิงแฮม – ชมพิธีการ

ผลัดเปล่ียนเวรยาม – หอคอยแหงลอนดอน – สะพานทาวเวอรบริดจ – ไชนาทาวน    
Holiday Inn Express London Victoria 

หรือเทียบเทา 

4 
เมืองลอนดอน – อิสระชอปปงแบบเต็มวัน – ยานคอเวินทการเดิน – ถนนชอปปงรีเจนทสตรีท – ถนนอ

อกฟอรด – ถนนคิงสโรด    
Holiday Inn Express London Victoria 

หรือเทียบเทา 

5 สนามบินฮีทโธรว – สนามบินชางงี     

6 สนามบินชางงี – สนามบินสุวรรณภูม ิ– ประเทศไทย     



 

Day1 สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบินชางง ี
 

 

17.00 นัดหมายพรอมกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ ประเทศไทย โปรดสังเกตุปาย 
เลทสโกกรุป พบเจาหนาที่คอยใหการตอนรับพรอมอำนวยความสะดวก
เช็คอินใหแกทาน 

20.00 ออกเด ินทางส ู   สนามบินชางงี ประเทศสิงคโปร  โดยสายการบิน 
SINGAPORE AIRLINES เที่ยวบินที่ SQ 713 

23.30 เดินทางถึง สนามบินชางงี ประเทศสิงคโปร และรอตอเคร่ือง 
 

 
 

Day2 สนามบินชางงี – สนามบินฮีทโธรว – เมืองลอนดอน เมือง

บาธ – มหาวิหารบาธ – โรงอาบน้ำโรมันโบราณ เมืองซา

ลิสบัวร่ี อนุเสาวรียเสาหินสโตนเฮนจ   
 
 

01.10 ออกเดินทางสู  สนามบินฮีทโธรว ประเทศอังกฤษ โดยสายการบิน 
SINGAPORE AIRLINES เที่ยวบินที่ SQ 306  

07.20 เดินทางถึง สนามบินฮีทโธรว ประเทศอังกฤษ ผานการตรวจคนเขาเมือง
รับสัมภาระผานจุดคัดกรองตามระเบียบของสนามบิน 

 
 
 
 

 
 

นำทานเดินทางสู เมืองบาธ (Bath) เมืองมรดกโลก 2,000 ป ที่ยังคงมี
รองรอยโรมันบนแผนดินอังกฤษ ซึ่งเมืองบาธถือเปนเมืองเล็กๆ ที่ไดรับ
ความนิยมจากนักทองเที่ยวตลอดทั้งป ต้ังอยูบริเวณหุบ 
เขาริมแมน้ำเอวอน (Avon) จุดเดนของเมืองบาธ คือเปนเมืองแหงน้ำแร
และน้ำพุรอน 
นำทานถายรูปที่ระลึก มหาวิหารบาธ (Bath Abbey) มหาวิหารใหญ
ประจำเมืองบาธ และถือวาเปนมหาวิหารสไตลโกธิคขนาดใหญทางทิศ
ตะวันตกในอังกฤษ 
และบริเวณดานหนาของมหาวิหารคือ โรงอาบน้ำโรมันโบราณ (Roman 
Baths) สรางขึ้นตั้งแตสมัยที่ชาวโรมันรุกรานและบุกเขายึดเกาะอังกฤษ 
และคนพบแหลงน้ำแรในบริเวณนี้ ถูกสรางขึ้นเพื่อใชเปนสถานที่ประกอบ
พิธีทางศาสนา และยังมีสวนที่เปนสถานที่อาบน้ำ เพื่อใชชำระลางใหความ
สะอาดบริสุทธิ์ และเพ่ือบำบัดโรค     
** ราคาทัวรนี้ยังไมรวมคาตั๋วเขาชมสำหรับผูใหญ ทานละประมาณ 15 
ปอนด และสำหรับเด็ก ทานละประมาณ 14 ปอนด  

เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารจีน  
นำทานเดินทางไปยัง เมืองซาลิสบัวรี่ (Salisbury) ซึ ่งเปนที ่ตั ้งของ
อนุเสาวรียเสาหินสโตนเฮนจ  นำทานเขาชม อนุเสาวรียเสาหินสโตนเฮนจ 
(Stonehenge) 1 ใน 7 สิ ่งมหัศจรรยของโลกยุคกลาง และมรดกโลก 
(UNESCO) มีลักษณะเปนกลุมหินขนาดใหญยักษลึกลับอันนาประหลาดใจ 
ที่ในปจจุบันยังไมสามารถไขคำตอบเกี่ยวกับวัตถุประสงคในการสรางหรือ
วิธีในการสราง จนแมกระทั่งอายุและความเกาแกไดอยางแนนอน ** ทั้งนี้
รอบของการเขาชมอาจมีการเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม กรณีไม
สามารถเขาชมไดไมวากรณีใดก็ตาม ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไมสามารถคืน
คาใชจายไมวาสวนใดสวนหนึ่งใหกับทานไดในทุกกรณี  

ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร อาหารทองถิ่น   
ที่พัก Holiday Inn Express London Victoria ระดับ 3 ดาว หรือเทียบเทา 
 

 



 
 

Day3 เมืองลอนดอน – หอนาิกาบ๊ิกเบน – ถายรูปที่ระลึกลอนดอนอาย – พระราชวังบัคกิ้งแฮม – ชมพิธีผลัดเปลี่ยนเวรยาม หอคอยแหง

ลอนดอน – สะพานทาวเวอรบริดจ – ไชนาทาวน 
 

 

เชา  บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม  
นำทานชม หอนาิกาบิ๊กเบน (Big Ben) ถือวาเปนสัญลักษณของประเทศอังกฤษ มีความสูง 320 ฟุต จะทำการตีบอกเวลาทกุๆหนึ่งชั่วโมงและเปนนาิกาที่มีหนาปดใหญ
ที่สุดในโลก ตรงกันขามกันนั้นนำทานถายรูปที่ระลึก ลอนดอนอาย (London Eye) เปนหนึ่งในแลนดมารคสำคัญของกรุงลอนดอนที่หลายคนคุนชินกันดี เปนชิงชาสวรรคที่
มีขนาดใหญและสูงที่สุดในยุโรป  
นำทานเยี่ยมชม พระราชวังบัคก้ิงแฮม (Buckingham Palace) เปนหนึ่งเปนอึกหนึ่งแลนดมารคสำคัญในลอนดอน  โดยเปนพระราชวังที่มีความเกาแกมากกวา 300 ป  ที่
มีความสวยงาม  มีบริเวณเชื่อมตอกับสถานที่ทองเที่ยวสำคัญอื่นๆในลอนดอน มีอายุมากกวา 300 ป เดิมเปนที่ประทับของดยุคแหงบักกิ้งแฮม  ตอมาพระเจาจอรจที่ 3 ได
ทรงขอซื้อตอและในสมัยพระเจาจอรจที่ 4 ก็ไดมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงและบูรณะใหมีความสวยงามโดดเดนดวยศิลปะสมัยวิคตอเรียดังเชนปจจุบัน นำทานชม พิธีการ
ผลัดเปลี่ยนเวรยาม(Changing the guard) ไดชื่อวาโดงดังไปทั่วโลก สำหรับพิธกีารที่ยอดเยี่ยมนี้เปนขบวนพาเหรดที่สวยงามที่มีใหชมกันที่ลานหนาพระราชวังบักกิ้งแฮม  
โดยเปนการเปลี่ยนหนาที่เวรยามระหวางทหารผลัดเกาและผลัดใหมที่จะมาทำหนาที่ตอ ซึ่งจะเริ่มตั้งขบวนของทหารที่จะมารับหนาที่ผลัดใหมที่ดานหนาเวลลิงตันหรือ
พระราชวังบัคกิ้งแฮมเกาในเวลา 10.30 น. และพิธีจะเริ่มราวๆ 10.45 น. และใชเวลาทั้งหมดประมาณ 45 นาที  โดยจะมีการสงมอบหนาที่ที่เกิดขึ้นจริงในเวลา 11.00 น. 
โดยประมาณ ** ทั้งนี้พิธีการผลัดเปล่ียนเวรยามอาจมีหรือไมมีขึ้นอยูกับการจัดการของทางพระราชวังหรือหนวยงานที่เก่ียวของ  
นำทานชม หอคอยแหงลอนดอน (Tower of London) เดิมถูกใชเปนปราสาทพระราชวังแหงราชวงศอังกฤษในยุคกลาง ตั้งอยูในใจกลางเมืองลอนดอนริมแมน้ำเทมสจน
เปนอีกหนึ่งแลนดมารคสำคัญ จากนั้นนำทานชม สะพานทาวเวอรบริดจ (Tower Bridge) สะพานแขวนยักษใหญที่พาดผานแมน้ำเทมส เปนสะพานที่มีรูปแบบของสะพาน
ยกและสะพานแขวนอยูรวมกัน ต้ังอยูใจกลางกรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ สรางขึ้นในระหวางป 1886-1894 เพ่ือเปนสะพานขามแมน้ำเทมส 

เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมนูพิเศษ!! เปดปกก่ิง ราน Four Season 
 นำทานอิสระชอปปง ไชนาทาวน (London Chinatown) หรือที่หลายคนเรียกกันวา “โซโห” เปนที่ตั้งของยานคนจีนกลางมหา

นครลอนดอน ที่เต็มไปดวยตึกรามบานชองที่เปนสถาปตยกรรมแบบจีน  รานอาหารที่จำหนายอาหารและเครื่องดื่มที่ขึ้นชื่อของจีน 
รวมไปถึงรานคาที่จำหนายสินคาอุปโภคบริโภคตางๆ ของจีนอีกดวย ตึกบานชองตางๆ ตกแตงสวยงามดวยสีแดง  มีโคมระยา มี
ความรุงเรืองของอารยธรรมจีน อิสระใหทานไดเลือกซื้อของฝาก ที่มีใหทานไดเลือกซื้อ อาทิเชน โมเดล สโนวบอล แม็กเนท พวง
กุญแจ เปนตน นอกจากของที่ระลึกยังมีอาหารขึ้นชื่ออยาง เปดยาง บะหมี่ หรือต่ิมซำ ใหเลือกล้ิมรสมากมาย 

ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร เมนูพิเศษ!! Burger & Lobster 
ที่พัก Holiday Inn Express London Victoria ระดับ 3 ดาว หรือเทียบเทา
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Day4 เมืองลอนดอน – อสิระชอปปงแบบเต็มวัน – ยานคอ

เวินทการเดิน – ถนนชอปปงรีเจนทสตรีท  

ถนนออกฟอรด – ถนนคิงสโรด 
 

 

เชา  บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 
อิสระชอปปงแบบเต็มวัน ทั้งนี้มีหัวหนาทัวรพรอมใหบริการแนะนำวิธีการ
เดินทางไปยังแหลงชอปปงตางๆ  
ยานคอเวินทการเดิน (Convent Garden) แหลงชอปที่รวบรวมสินคา
แปลก หายากไวอยางมากมาย โดยเฉพาะเครื่องประดับทำมือที่มีเพียงชิ้น
เดียวจากการสั่งทำของคุณเทานั้น ทั้งยังมีเสื้อผา เครื่องสำอางแนวฟงก้ี 
ส ินค าหัตถกรรมและงานศิลปะตางๆ ที ่ล วนสรางสรรคข ึ ้นมาจาก
จินตนาการทั้งสิ้น ซึ่งที่นี ่ก็ถือเปนอีกหนึ่งแหลงชอปที่โดดเดนที่สุดของ
ลอนดอนเลยทีเดียว จากนั้นนำทานชอปปงตอ  
ถนนชอปปงรีเจนทสตรีท (Regent Street) ขึ้นชื ่อในเรื ่องของความ
หรูหราอลังการ และสามารถสรางความประทับใจใหกับนักทองเที่ยวได
ทันทีที่แวะไปเที่ยวยังถนนสายนี้ ซึ่งถนน Regent Street ก็มีสินคาใหเลือก
ซื ้อกันอยางหลากหลาย โดยเฉพาะสินคาแฟชั ่น ของเลนเด็ก เส้ือผา 
เคร่ืองประดับและ Apple Store นำทานสนุกกันตอ  
ถนนออกฟอรด (Oxford Street) แหลงชอปปงที่เรียกไดวาเปนหัวใจ
ของกรุงลอนดอน ซึ่งถนนสายนี้จะมีรานคาทอดยาวสองขางทางไปจน
ตลอดระยะทาง 1.6 กิโลเมตร มีรานคาใหเลือกซื ้อมากมายกวา 300 
รานคาดวยกัน แถมยังขึ้นชื่อในเร่ืองของความอินเทรนดอีกดวย 
ถนนคิงสโรด (King’s Road) สำหรับใครที่รักในสินคาแฟชั่นอินเทรนด
แบบบูติค ตองมาที่ถนนชอปปงสายนี้ เพราะที่นี่นอกจากจะมีรานจำหนาย
สินคามากมายหลายรานใหคุณไดชอปกันอยางสนุกไมแพกับแหลงชอป
อ่ืนๆ แลว ก็มีการออกแบบตกแตงรานไดอยางดึงดูด นาสนใจอีกดวย 

ที่พัก Holiday Inn Express London Victoria ระดับ 3 ดาว หรือเทียบเทา 
 

 

 

Day5 สนามบินฮีทโธรว – สนามบินชางง ี
 

 

เชา  บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม   
ไดเวลาอันสมควรนำทานเดินทางสู สนามบินฮีทโธรว ประเทศอังกฤษ 

11.25 นำทานเดินทางสู  สนามบินชางงี ประเทศสิงคโปร โดยสายการบิน 
SINGAPORE AIRLINES เที่ยวบินที่ SQ 317   

 

 
 

Day6 สนามบินชางงี – สนามบินสุวรรณภูมิ – ประเทศไทย 
 

 

07.30 เดินทางถึง สนามบินชางงี ประเทศสิงคโปร เพื่อรอเปลี่ยนเครื่องกลับสู
กรุงเทพฯ 

09.30 นำทานเดินทางสู   สนามบินส ุวรรณภูมิ ประเทศไทย สายการบิน 
SINGAPORE AIRLINES เที่ยวบินที่ SQ 708 

11.00 เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ ประเทศไทยโดยสวัสดิภาพ ... พรอม
ความประทับใจ

 

 



 

 

 

 

 

 

 

อัตราคาบริการ 

วันเดินทาง 
ราคาทัวร/ทาน 

พักหองละ 2-3 ทาน 

ราคาทัวรเด็ก/ทาน 

(อายุไมเกิน 12 ป) 

ราคาทัวรไมรวม 

ต๋ัวเครื่องบิน 

ราคา 

หองพักเด่ียว 

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 

 

อัตราคาบริการสำหรับเด็กอายุไมเกิน 2 ป ณ วันเดินทางกลับ (Infant) ทานละ 10,000 บาท 

อัตรานี้ ยังไมรวมคาทิปคนขับรถ มคัคุเทศกทองถิ่น และ หัวหนาทัวร ทานละ 2,500 บาท 

ราคาทัวรขางตนไมรวมคาวีซาสหราชอาณาจักร ยื่นแบบปกติระยะเวลายื่น 30 วันทำการ ราคา 6,500 บาท  

โดยเจาหนาที่ของบริษัทฯ อำนวยความสะดวกในการยื่น และใหคำแนะนำแกทาน 

 

สำคัญโปรดอาน 

1. กรุณาทำการจองลวงหนากอนเดินทางอยางนอย 45 - 60 วัน พรอมชำระเงินมัดจำ ทานละ 30,000 บาท/ทาน ,คาวีซา ทานละ 6,500 บาท/ทาน และชำระสวนที่เหลือ 30 

วัน กอนการเดินทาง กรณีวันเดินทางนอยกวา 21 วัน ตองชำระคาทัวรเต็มจำนวน 100% เทานั้น 

2. อัตราคาบริการนี้ จำเปนตองมีผูเดินทาง จำนวน 15 ทาน ขึ้นไป ในแตละคณะ กรณีที่มีผูเดินทางไมถึงตามจำนวนที่กำหนด ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเล่ือนการเดินทาง 

หรือเปล่ียนแปลงอัตราคาบริการ (ปรับราคาเพ่ิมขึ้น เพ่ือใหคณะไดออกเดินทาง ตามความตองการ) 

3. ทานที่ตองออกบัตรโดยสารภายในประเทศ (ตั๋วเครื่องบิน, รถทัวร, รถไฟ) กรุณาสอบถามที่เจาหนาที่ทุกครั้งกอนทำการออกบัตรโดยสาร เนื่องจากสายการบินอาจมีการ

ปรับเปล่ียนไฟลท หรือ เวลาบิน โดยไมแจงใหทราบลวงหนา และการแนะนำจากเจาหนาที่เปนเพียงการแนะนำเทานั้น 

4. นักทองเที่ยวที่ตองการเดินทางโปรแกรมขางตนควรทำการจอง และ สงเอกสารเพื่อขอวีซาหมูคณะกอนเดินทางอยางนอย 45 วัน วันหยุดนักขัตฤกษ 60 วัน หากระยะเวลา

นอยกวาที่ระบุไวขางตน ขอสงวนสิทธิ์ในการขอวีซาประเภทอ่ืนซึ่งอาจมีคาใชจายเพ่ิม หรือมีผลตอการพิจารณาวีซาของทาน 

5. ระหวางทองเที่ยวหากนักทองเที่ยวไดรับการตรวจยืนยันวามีเชื้อโควิด ทางโรงแรมอาจมีคาทำความสะอาดหองพักเพ่ิมเติม ถามี (ไมรวมอยูในรายการทัวร) 

6. ในกรณีที่ภาครัฐทั้งไทย และประเทศปลายทางมีขอกำหนดในการกักตัว หรือ การตรวจหาเชื้อโควิด-19 ทุกประเภท ผูเดินทางตองรับผิดชอบคาใชจายสวนนี้ดวยตัวทานเอง 

ถามี (ไมรวมอยูในรายการทัวร) 

  



  



  



  





  



 

 

  

 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 
 

 

  

 

 



  

 

 บริษัท เน็กซ์ ทริป ฮอลิเดย์ จํากัด 
 

 

 
 
 

 

 

 

 


