
 
  

England 

  เที่ยวเมืองประวตัศิาสตร์ ถ่ายรูปกับแลนด์มาร์กของอังกฤษ 
ช้อปป้ิงสุดชิคในมหานครน าสมัย เลือกได้ตามใจคุณ 

6 วนั 3 คืน 

ราคานีร้วม 

 โรงแรมระดับ 4 ดาว 3 คืน 
 รถรับส่งจากสนามบิน – โรงแรม 
 ท่องเที่ยวเตม็วัน Windsor, The Roman Bath, 

Stonehenge 
 วีซ่าอังกฤษ ( standard ) 
 ประกันการเดนิทาง 
 Oyster Card 

 

ราคานีไ้ม่รวม 

 ตั๋วเคร่ืองบินไป-กลับ ระหว่างประเทศ 

 อาหาร และ เคร่ืองดื่ม 

 ค่าทปิทุกประเภท 

 เจ้าหน้าที่หัวหน้าทัวร์ 

 30,900 บาท/ท่าน 
เร่ิมต้น 

ราคาส าหรับผู้ เดนิทาง 4 ทา่นขึน้ไป  



 
  

 

 

วันที่ 1 | กรุงเทพมหานคร 

เช็คอินที่ท่าอากาศยานนานาชาติสวุรรณภูมิ อาคารผู้ โดยสารระหว่างประเทศ 
แนะน าเป็นสายการบินไทย TG 910 เวลา 00.55 – 07.15 น. ( เวลาท้องถ่ิน
ประเทศองักฤษ ) เคาน์เตอร์ D ชัน้ 4 (ประต ู2) 
หมายเหต ุ: หากต้องการใช้เที่ยวบินอื่นกรุณาแจ้งก่อนท าการซือ้ เคาน์เตอร์เช็คอิน

ปิด 1 ชม. ก่อนเคร่ืองออก กรุณาเผ่ือเวลาอยา่งน้อย 3 ชม.         

วันที่ 2 | กรุงเทพมหานคร – ลอนดอน – อสิระท่องเที่ยว 
 

ออกเดินทางสูก่รุงลอนดอนเมืองหลวงของประเทศองักฤษ                                
โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG910 (00.55 – 07.10 น.) (เวลาท้องถ่ินประเทศ
องักฤษ) อิสระท่องเที่ยวตามอัธยาศัย 

 รถสว่นตวั จากสนามบิน สู ่โรงแรม 
 Oyster Card (สามารถเตมิเงินได้ที่สถานี Underground) 

เข้าพกัที่ The Bailey’s hotel London หรือ เทียบเทา่ 
 

วันที่ 3 | Day Tour (Windsor – Stonehenge – Roman Bath) 

 

 

08.30 น. เช็คอินพร้อมกัน ณ ศูนย์บริการนักท่องเที่ยวโกลเด้นทัวร์ สถานีรถไฟ 
Victoria 

 ปราสาทวินด์เซอร์, สโตนเฮ้นจ์, โรงอาบน า้โรมนับาธ 
 Easy lunch pack ( มีบริการ ) 
เข้าพกัที่ The Bailey’s hotel London หรือ เทียบเทา่ 

 

Pic 

 



 
  

 

เดินทางถงึทา่อากาศยานสวุรรณภมูิ โดยสวสัดิภาพ 

“ขอบคณุในความสนใจ และไว้วางใจให้เราได้เป็นผู้ช่วยในการออกแบบเส้นทาง
การเดินทางของคณุ แล้วพบกนัใหมใ่นการเดินทางครัง้ตอ่ไป ขอบคณุครับ/คะ่” 

 

 

วันที่ 4 | ลอนดอน – อิสระท่องเที่ยวตามอัธยาศัย 
 

 

 

 

เช้า : อิสระทอ่งเที่ยว หรือ พกัผอ่นตามอธัยาศยั 
17.00 น. : เดินทางกลบัสนามบินโดยรถรับ-สง่สว่นตวั 
18.30 น.: เช็คอินท่ีสนามบินฮีทโธรว์ เพื่อท าการคืนภาษีจากการช้อปปิง้  
ขอแนะน า สายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG910 (21.25 – 15.00 น.) (+1) 
 

เดินทางกลับสู่กรุงเทพมหานคร 
 

Pic 

Pic 

 

กิจกรรมและสถานที่ที่น่าสนใจแนะน า 

- Afternoon Tea 

- Stadium Tour  

- London City Tour 
(รายละเอียดสถานท่ีทอ่งเที่ยวแนะน าอยูด้่านลา่งโปรแกรม) 
เข้าพกัที่ โรงแรม The Bailey’s hotel London หรือ เทียบเทา่ 

 
วันที่ 5 | ลอนดอน – กรุงเทพ ฯ 

วันที่ 6 | กรุงเทพมหานคร 



 
  

 

  

ค่าทัวร์ต่อท่านรวม : 
 คา่พาหนะตามโปรแกรมท่ีระบ ุ 
 คา่เข้าชมสถานท่ีตามท่ีระบใุนโปรแกรม พระราชวังวินด์เซอร์, สโตนเฮ้นจ์ และ โรงอาบน า้โรมันบาธ 
 โรงแรมท่ีพกัตามระบใุนรายการตามมาตรฐาน  4 ดาวของยโุรป หรือ เทียบเท่าในระดบัเดียวกนั (ห้องละ 

2 ทา่น)  
 คา่ Oyster Card 
 คา่ธรรมเนียมวีซา่ประเทศองักฤษ ( Standard ) 
 คา่ประกนัการเดนิทาง 

 
ค่าทัวร์ไม่รวม : 

 คา่ตัว๋เคร่ืองบนิระหวา่งประเทศ ไป-กลบั  
 ภาษีมลูคา่เพิ่ม 7 % และคา่ภาษีหกั ณ ท่ีจา่ย 3 % ของคา่บริการ 
 คา่ท าหนงัสือเดนิทาง (พาสปอร์ต) 
 ค่าใช้จ่ายส่วนตวัอาทิ ค่าโทรศพัท์, ค่าซักรีด, ค่าเคร่ืองด่ืมในห้องพกั และค่าอาหารท่ีสัง่มาในห้องพัก 

คา่อาหารและเคร่ืองดื่มท่ีสัง่พิเศษในร้านอาหารนอกเหนือจากท่ีทางบริษัทจดัให้ ยกเว้นจะตกลงกนัเป็น
กรณีพิเศษ เชน่ หากทา่นทานได้เฉพาะอาหารทะเลเพียงอยา่งเดียว ทา่นอาจต้องมีคา่ใช้จา่ยเพิ่มเตมิ 

 คา่ขนสง่สมัภาระส าหรับเข้า-ออกจากโรงแรม ( Porter Service ) 
 คา่กิจกรรม Optional อ่ืน ๆ เพิ่มเตมิท่ีไมไ่ด้ระบใุนโปรแกรม 
 ทิปทกุประเภท 
 เจ้าหน้าท่ีหวัหน้าทวัร์ 
 บริการ รับ-สง่ เอกสารส าหรับการเตรียมย่ืนวีซา่ 

ขัน้ตอนการด าเนินการจอง และช าระเงิน :  
- หากมีการจองโปรแกรมแพ็คเกจทวัร์ และได้มีการสรุปยอดคา่ใช้จา่ยทัง้หมดแล้ว จะต้องช าระเตม็จ านวน

เงินภายใน 3 วนั  
- หลงัจากการช าระเงินทางบริษัทจะด าเนินการจองตามรายละเอียดในใบจองทัง้หมด  และช าระเงินกับ

ทางตา่งประเทศทนัที 

เพิ่มเตมิ | เงื่อนไขส าหรับการซือ้แพก็เกจทวัร์ 

 



 
  

- กรณีลูกค้าต้องการจองกิจกรรมเสริม ( Optional ) ต้องท าการจองและช าระเงินให้เรียบร้อยก่อนการ
เดนิทาง 

- เม่ือด าเนินการเร่ืองวีซ่าเรียบร้อยแล้ว ทางบริษัทจะส่งเอกสารการเดินทาง เชน่ ใบจองท่ีพกั , เอกสารการ
จองกิจกรรมตา่งๆ , หนงัสือเดินทางท่ีใช้ย่ืนวีซ่า, ประกนัภยัการเดินทาง , ตัว๋คา่เข้าชมสถานท่ีท่องเท่ียว 
และตัว๋การเดินทางต่างๆ ให้กับ Agent ทางไปรษณีย์ (แบบลงทะเบียน) ตามท่ีอยู่ท่ีแจ้งมา ภายใน 7 - 
10 วนั ก่อนเดนิทางหรือทนัทีท่ีการจองตา่งๆ ส าเร็จ 

- กรณีไม่ต้องท าวีซา่ ทางบริษัทจะส่งเอกสารการเดินทาง เชน่ ใบจองท่ีพกั, เอกสารการจองกิจกรรมตา่งๆ 
, ประกันภัยการเดินทาง , ตัว๋ค่าเข้าชมสถานท่ีท่องเท่ียวและตั๋วการเดินทางต่างๆ ให้กับ Agent ทาง
ไปรษณีย์ (แบบลงทะเบียน) ตามท่ีอยูท่ี่แจ้งทนัทีท่ีการจองตา่งๆส าเร็จ 

เงื่อนไขการยกเลิกการจอง : 
เน่ืองจากระบบการจองทัง้หมดเป็นการช าระเงินแบบเต็มจ านวน และเป็นการจองช าระผ่านระบบออนไลน์ 
ฉะนัน้การยกเลิกการจองจะต้องตรวจสอบเง่ือนไขการยกเลิกกับทางบริษัททกุรายการ เพราะในบางบริการ
การจองไมส่ามารถคืนเงินได้เตม็จ านวน หรือไมส่ามารถคืนได้เลย 

London Trip 
 St.Paul’s Cathedral 
 Tower of London  

จุดรับส่ง: ศูนย์บริการนกัท่องเที่ยว 
Golden Tour เวลา 07.30 น. ใกล้
สถานีรถไฟ Victoria  
ราคา : GBP 92 
 

Shakespeare’s Birthplace 
 Shakespeare’s birthplace 
 ช ม เ มื อ ง Bourton-on-the-

Water and  Bibury 
จุดรับส่ง : ศูนย์บริการนักท่องเที่ยว 
Golden Tour เวลา 08.00 น. 
ราคา : GBP 87 

 

เพิ่มเตมิ | ทัวร์รายวัน 

Warner Bros. Studio 
 Entrance Fee 
 Transfer 

จุด รับส่ง : เ ช็คอินพร้อมกัน ณ 

ศูนย์บริการนักท่องเที่ยว Golden 
Tour เวลา 08.00 น. 
ราคา : GBP 95 

 

ราคาดงักล่าวเป็นสกลุเงิน ปอนด์ (GBP) หากช าระด้วยเงิน บาท กรุณาเช็คอตัราการแลกเปล่ียนอีกครัง้ (ราคาดงักล่าวไม่รวมค่าบริการจอง 200 บาท/รายการ) 

The Beatles & Liverpool 
 Seat on Vergin Trains 
 Beatles Story 
 Cavern Club 

 Visit to King's College 
จุด รับ ส่ง : สถานีรถไฟ Euston  เ วลา 
08.00 น. 
ราคา : GBP 159 

 

Oxford and Cambridge 
 Walking Tour Oxford 
 Walking Tour Cambridge 
 Visit to Church College 

 Visit to King's College 
จุด รับส่ง : ศูนย์บริการนักท่องเ ท่ียว 
Golden Tour เวลา 08.00 น. 
ราคา : GBP 99 

 

Cotworld – Bibury – 
Bourton-on-the-water 

 Visit to Stratford-Upon-Avon 
 Photo Stops at Bourton-on-

the-water and Bibury 
จุด รับส่ง : ศูนย์บริการนักท่องเ ท่ียว 
Golden Tour เวลา 08.00 น. 
ราคา : GBP 62 



 
  

 

 

 

  

เพิ่มเตมิ | ตั๋ว หรือ ค่าเข้าชม 

Sea Life Aquarium 
ราคา GBP 34.20 

 

Tower of London 
ราคา GBP 27.50 

 

Madam Tussands 
ราคา GBP 32 

 

City Cruise 
ราคา GBP 10.50 

 

London Eye 
ราคา GBP 27 

 

Buchingham Palace 
ราคา GBP 25 

 

View from the shard 
ราคา GBP 27 

 

Shrek’s Adventure 
ราคา GBP 21 

 

Bicester Village 
ราคา GBP 28 

 ราคาดงักล่าวเป็นสกลุเงิน ปอนด์ (GBP) หากช าระด้วยเงิน บาท กรุณาเช็คอตัราการแลกเปล่ียนอีกครัง้ (ราคาดงักล่าวไม่รวมค่าบริการจอง 200 บาท/รายการ) 



 
  

 

  
เพิ่มเตมิ | ทัวร์สนามฟุตบอล หรือ ชมการแข่งขันตามฤดูกาล 

 

Old Trafford Stadium 
จันทร์-อาทติย์  10.00 - 16.00 น. 
ราคา : GBP 25 (Stadium Tour) 
ราคาเร่ิมต้น : GBP 119 (Match) 

(สอบถามข้อมูลเพิ่มเตมิ) 
 

Anfield Stadium 
เปิดทุกวัน 10.00 - 17.00 น. 
ราคา : GBP 20 (Stadium Tour) 
ราคาเร่ิมต้น : GBP 119 (Match) 

(สอบถามข้อมูลเพิ่มเตมิ) 

Emirates Stadium 
จันทร์-อาทติย์  10.00 - 17.00 น. 
ราคา : GBP 25 (Stadium Tour) 
ราคาเร่ิมต้น : GBP 119 (Match) 

(สอบถามข้อมูลเพิ่มเตมิ) 
 

Man City Stadium 
จันทร์-อาทติย์  10.00 - 17.00 น. 
ราคา : GBP 25 (Stadium Tour) 
ราคาเร่ิมต้น : GBP 99 (Match) 

(สอบถามข้อมูลเพิ่มเตมิ) 
 

Chelsea FC Stadium 
จันทร์-อาทติย์  09.30 - 15.00 น. 
ราคา : GBP 24 (Stadium Tour) 
ราคาเร่ิมต้น : GBP 156 (Match) 

(สอบถามข้อมูลเพิ่มเตมิ) 
 

Tottenham Hotspur Stadium 
จันทร์-เสาร์  10.00 - 18.00 น. 
อาทติย์ 10.30 – 16.30 น. 
ราคา : GBP 20 (Stadium Tour) 

 (สอบถามข้อมูลเพิ่มเตมิ) 
 

ราคาดงักล่าวเป็นสกลุเงิน ปอนด์ (GBP) หากช าระด้วยเงิน บาท กรุณาเช็คอตัราการแลกเปล่ียนอีกครัง้ (ราคาดงักล่าวไม่รวมค่าบริการจอง 200 บาท/รายการ) 
** ราคาส าหรับการแข่งขนัฟตุบอล ขึน้อยู่กบัคูแ่ข่งขนั อาจมีการเปล่ียนแปลงตามวนัและเวลาท่ีจอง ตดิตอ่สอบถามเพิ่มเตมิ** 

 



 
  
 

  

The Lion King 
สถานที่ : Lyceum Theatre 
ราคาเร่ิมต้น : GBP 45.30 
(สอบถามข้อมูลเพิ่มเตมิ) 
 

Phantom Of The Opera 
สถานที่ : Her Majesty 
ราคาเร่ิมต้น : GBP 27.80 
(สอบถามข้อมูลเพิ่มเตมิ) 

 

Wicked 
สถานที่ : Apollo Victoria Theatre 

ราคาเร่ิมต้น : GBP 25 
(สอบถามข้อมูลเพิ่มเตมิ) 

 

& Juliet 
สถานท่ี : Shaftesbury 
ราคาเร่ิมต้น : GBP 23.30 

(สอบถามข้อมูลเพิ่มเตมิ) 
 

Magic goes wrong 
สถานท่ี : Vaudeville Theatre 
ราคาเร่ิมต้น : GBP 22.80 

(สอบถามข้อมูลเพิ่มเตมิ) 
 

9 to 5 The musical 

สถานท่ี : Savoy Theatre 
ราคาเร่ิมต้น : GBP 22.80 

(สอบถามข้อมูลเพิ่มเตมิ) 
 

เพิ่มเตมิ | ตั๋วโรงละคร 

 

ราคาดงักล่าวเป็นสกลุเงินปอนด์ (GBP) หากช าระด้วยเงิน บาท กรุณาเช็คอตัราการแลกเปล่ียนอีกครัง้ (ราคาดงักล่าวไม่รวมค่าบริการจอง 200 บาท/รายการ) 
**ราคาของการแสดงขึน้อยู่กบั วนั เวลา และโซนท่ีนัง่ อาจมีการเปล่ียนแปลง ตดิตอ่สอบถามเพิ่มเตมิ** 

 



 
  

 

 

  

เพิ่มเตมิ | ร้านอาหาร และ เคร่ืองดื่ม 

Burger Lobster 
จันทร์ – อาทติย์ 12.00 – 22.30. 
สถานที่ : LONDON 

 

Four Seasons 
จันทร์ – อาทติย์ 12.00 – 23.30. 
สถานที่ : BAYSWATER, LONDON 

 

The Breakfast Club 
สถานที่ : The Breakfast Club,London 

เปิด วนัจนัทร์ – อาทิตย์ 07.30 – 22.30 
 

Louie Louie 
สถานที่ : Walworth  Road, London 
เปิด วนัจนัทร์ – อาทิตย์ 07.30 – 23.00 

 

Flour & Grape 
สถานที่ : Flour & Grape, London 
เปิด วนัจนัทร์ – อาทิตย์ 
Wees 

Afternoon Tea at 
The British Museum 

สถานที่  : ร้านอาหาร Great Court, British 
Museum เวลา 15.00-16.30 น. 

 

Superior  Afternoon Tea 
สถานที่ : Embankment Pier 
เปิดทุกวัน 15.15  – 16.45. 

 

Mad Hatter’s 
สถานที่ : Sanderson Hotel 
เปิดทุกวัน 19.00 – 21.00. 

 

Fish and Chip 
จันทร์ – อาทติย์ 11.00 – 23.00. 
สถานที่ : POPPIE’S FISH & CHIPS 

 



 
  
 

 

 

รายการกิจกรรมเสริมที่ต้องการจอง (มีอัตราค่าบริการจอง 200 บาท/รายการ) 

 

ใบจองแพก็เกจทัวร์ 

ช่ือ-นามสกลุผู้ เดินทาง...........................................................................บริษัททวัร์ (Travel Agency).......................................................  
เบอร์ติดตอ่.................................................................... อีเมล................................................................................................................ 
จ านวนผู้เดินทาง.......................................คน วนัท่ีเดินทาง................................................................................................................... 
รายละเอียดตัว๋ที่เดินทาง......................................................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................................................................. 

1. FIT PROGRAM ENGLAND (โรงแรม, วีซา่, ประกนัการเดินทาง, กิจกรรมที่ระบใุนโปรแกรม, รถรับสง่จากสนามบิน - โรงแรม 
และ Oyster Card) 

 โรงแรมระดบั 4 ดาวตามที่ระบใุนโปรแกรม   โรงแรมระดบั 5 ดาว ( สอบถามข้อมลูเพิ่มเติม ) 
2. สายการบิน 

 THAI AIRWAYS  BRITISH AIRWAYS EVA AIR   
        สายการบินอื่นโปรดระบ.ุ............................ 

3. ทวัร์รายวนั (เพิม่เตมิ) 
  London Trip   ราคา 92 GBP วนัท่ี................................   
  Shakespeare’s Birthplace  ราคา 87 GBP วนัท่ี................................ 
  Warner Bros. Studio  ราคา 95 GBP วนัท่ี................................ 
  The Beatles & Liverpool  ราคา 159 GBP  วนัท่ี................................  
  Oxford and Cambridge  ราคา 99 GBP  วนัท่ี................................  
  Cotworlds - Bibury - Bourton - On - The - Water ราคา GBP 62 วนัท่ี................................ 

4. ตัว๋ หรือ คา่เข้าชม 
 Madame Tussaunds  ราคา 32.00 GBP วนัท่ี................................ 

  Sea Life Aquarium  ราคา 34.20 GBP วนัท่ี................................ 
  Tower of London    ราคา 27.50 GBP วนัท่ี................................ 
  Buckingham Palace   ราคา 25.00 GBP  วนัท่ี................................ 
  City Cruise   ราคา 10.50 GBP วนัท่ี................................ 
  London Eye   ราคา 27.00 GBP วนัท่ี................................    
  Bicester Village   ราคา 28.00 GBP วนัท่ี................................  
  View from the Shard   ราคา 27.00 GBP วนัท่ี................................ 
  Shrek’s Adventure   ราคา 21.00 GBP วนัท่ี................................ 
 

 

 



 
  
 5. ทวัร์สนามฟตุบอล  

  Old Trafford Stadium   ราคา GBP 25 วนัท่ี................................ 
  Anfield Stadium     ราคา 20 GBP วนัท่ี................................ 
  Emirates Stadium    ราคา 25 GBP วนัท่ี................................ 
  City of Manchester    ราคา 25 GBP  วนัท่ี................................ 
  Stamford Stadium   ราคา 24 GBP วนัท่ี................................ 
  Tottenham Hotspur Stadium  ราคา 20 GBP วนัท่ี................................  
  อื่น ๆ โปรดระบ.ุ.................................................................................................................. 

6. ตัว๋โรงละคร 
 The Lion King    ราคา 45.30 GBP วนัท่ี................................ 
 Phantom of the Opera    ราคา 27.80 GBP วนัท่ี................................ 
 Wicked      ราคา 25.00 GBP วนัท่ี................................ 
 & Juliet     ราคา 23.30 GBP วนัท่ี................................ 
 Magic go Wrong    ราคา 22.80 GBP วนัท่ี................................ 
 9 to 5 The Musical   ราคา 22.80 GBP วนัท่ี................................ 
 อื่น ๆ โปรดระบ.ุ.................................................................................................... 

7. อาหาร และ เคร่ืองดื่ม 
  Fish and Chip   วนัท่ี................................เวลา.................................................. 
  
                 Burger Lobster                   วนัท่ี................................เวลา.................................................. 
    
  Four Seasons                วนัท่ี................................เวลา.................................................. 
    
  Flour & Grape                 วนัท่ี................................เวลา.................................................. 
   
  The Breakfast club              วนัท่ี................................เวลา.................................................. 
    
  Louie Louie    วนัท่ี................................เวลา.................................................. 
   
   
 

 
 



 
  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ใบจองแพก็เกจทวัร์ 
อาหาร และ เคร่ืองดื่ม (ตอ่) 

  Mad Hatter’s     วนัท่ี................................เวลา.................................................. 
    
                            Afternoon Tea at the British Museum     วนัท่ี................................เวลา................................. 
   
   Superior Afternoon Tea at the British Museum  วนัท่ี................................เวลา........................ 
    

**ราคาดงักล่าวเป็นราคาท่ีเร่ิมต้นที่ 4 ท่านขึน้ไป หากมีจ านวน 1-3 ท่าน กรุณาสอบถามราคาเพิ่มเติม
และไมร่วมช่วงเวลาเดินทาง เทศกาลคริสต์มาส และปีใหม ่กรุณาสอบถามราคาเพิ่มเติมเช่นกนั** 
***  กิจกรรมเสริม หรือ Optional ราคาที่ระบุเป็นราคาเร่ิมต้น ราคาอาจมีการเปล่ียนแปลงได้
โดยไม่ต้องบอกล่วงหน้า หากสนใจในกิจกรรมใด กรุณาสอบถามข้อมูลอีกครัง้ ก่อนท าการ
ตัดสินใจ *** 

 
   
   
 

 
   
   
 

 
 


