
 
 

 

เทีย่วเมืองประวัติศาสตร ์ถ่ายรูปกับแลนดม์ารก์ของอังกฤษ 

ช้อปป้ิงสุดชิคในมหานครน าสมัย เลือกได้ตามใจคุณ 

England 

  
6 วนั 3 คืน 

ราคาน้ีรวม 

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

Stonehenge 
✓ วีซ่าอังกฤษ ( standard ) 
✓ ประกันการเดินทาง 
✓ Oyster Card 

 

ราคาน้ีไม่รวม 

 ตั๋วเคร่ืองบินไป-กลบั ระหว่างประเทศ 

 อาหาร และ เคร่ืองดื่ม 

 ค่าทิปทุกประเภท 

 เจ้าหน้าท่ีหัวหน้าทัวร ์

 

30,900 บาท/ท่าน 
เริ่มต้น 

ราคาส าหรบัผูเ้ดนิทาง 4 ท่านขึน้ไป  



 
 

 

วันที ่1 | กรุงเทพมหานคร 

เช็คอินที่ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ 
แนะน าเป็นสายการบินไทย TG 910 เวลา 00.55 – 07.15 น. ( เวลาท้องถ่ิน
ประเทศองักฤษ ) เคานเ์ตอร ์D ชัน้ 4 (ประตู 2) 
หมายเหตุ : หากตอ้งการใชเ้ที่ยวบินอื่นกรุณาแจง้ก่อนท าการซือ้ เคานเ์ตอรเ์ช็คอิน

ปิด 1 ชม. ก่อนเคร่ืองออก กรุณาเผ่ือเวลาอย่างนอ้ย 3 ชม.         

วันที ่2 | กรุงเทพมหานคร – ลอนดอน – อิสระท่องเทีย่ว 
 

ออกเดินทางสู่กรุงลอนดอนเมืองหลวงของประเทศองักฤษ                                
โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG910 (00.55 – 07.10 น.) (เวลาท้องถ่ินประเทศ
องักฤษ) อิสระท่องเท่ียวตามอัธยาศัย 

✓ รถส่วนตวั จากสนามบิน สู่ โรงแรม 
✓ Oyster Card (สามารถเติมเงินไดท้ี่สถานี Underground) 

เขา้พกัที่ The Bailey’s hotel London หรือ เทียบเท่า 
 

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

 

08.30 น. เช็คอินพรอ้มกัน ณ ศูนยบ์ริการนักท่องเที่ยวโกลเด้นทัวร ์ สถานีรถไฟ 
Victoria 

✓ ปราสาทวินดเ์ซอร,์ สโตนเฮน้จ,์ โรงอาบน า้โรมนับาธ 
✓ Easy lunch pack ( มีบริการ ) 
เขา้พกัที่ The Bailey’s hotel London หรือ เทียบเท่า 

 

Pic 



 
 

 

 

เดินทางถึงท่าอากาศยานสวุรรณภูมิ โดยสวสัดิภาพ 

“ขอบคุณในความสนใจ และไวว้างใจใหเ้ราไดเ้ป็นผูช้่วยในการออกแบบเสน้ทาง
การเดินทางของคุณ แลว้พบกันใหม่ในการเดินทางครัง้ต่อไป ขอบคุณครบั/ค่ะ” 

 

วันที ่4 | ลอนดอน – อิสระทอ่งเทีย่วตามอัธยาศัย 
 

 

 

 

เชา้ : อิสระท่องเที่ยว หรือ พกัผ่อนตามอธัยาศยั 
17.00 น. : เดินทางกลบัสนามบินโดยรถรบั-ส่งส่วนตวั 
18.30 น.: เชค็อินที่สนามบินฮีทโธรว ์เพื่อท าการคืนภาษีจากการชอ้ปปิ้ง  
ขอแนะน า สายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG910 (21.25 – 15.00 น.) (+1) 
 

เดินทางกลับสู่กรุงเทพมหานคร 
 

Pic 

Pic 

 

กิจกรรมและสถานท่ีท่ีน่าสนใจแนะน า 

- Afternoon Tea 

- Stadium Tour  

- London City Tour 
(รายละเอียดสถานที่ท่องเที่ยวแนะน าอยู่ดา้นล่างโปรแกรม) 
เขา้พกัที่ โรงแรม The Bailey’s hotel London หรือ เทียบเท่า 

 
วันที ่5 | ลอนดอน – กรุงเทพ ฯ 

วันที ่6 | กรุงเทพมหานคร 



 
 

 

 

ค่าทัวรต์่อท่านรวม : 
✓ ค่าพาหนะตามโปรแกรมที่ระบุ  
✓ ค่าเขา้ชมสถานที่ตามที่ระบุในโปรแกรม พระราชวังวินดเ์ซอร,์ สโตนเฮ้นจ ์และ โรงอาบน ้าโรมันบาธ 
✓ โรงแรมที่พกัตามระบุในรายการตามมาตรฐาน  4 ดาวของยุโรป หรือ เทียบเท่าในระดบัเดียวกนั (หอ้งละ 

2 ท่าน)  
✓ ค่า Oyster Card 
✓ ค่าธรรมเนียมวีซ่าประเทศองักฤษ ( Standard ) 
✓ ค่าประกนัการเดินทาง 

 
ค่าทัวรไ์ม่รวม : 

 ค่าตั๋วเครื่องบินระหว่างประเทศ ไป-กลบั  
 ภาษีมลูค่าเพิ่ม 7 % และค่าภาษีหกั ณ ที่จ่าย 3 % ของค่าบริการ 
 ค่าท าหนงัสือเดินทาง (พาสปอรต์) 
 ค่าใชจ้่ายส่วนตัวอาทิ ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, ค่าเครื่องดื่มในหอ้งพัก และค่าอาหารที่สั่งมาในหอ้งพัก 

ค่าอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งพิเศษในรา้นอาหารนอกเหนือจากที่ทางบริษัทจดัให ้ยกเวน้จะตกลงกนัเป็น
กรณีพิเศษ เช่น หากท่านทานไดเ้ฉพาะอาหารทะเลเพียงอย่างเดียว ท่านอาจตอ้งมีค่าใชจ้่ายเพิ่มเติม 

 ค่าขนส่งสมัภาระส าหรบัเขา้-ออกจากโรงแรม ( Porter Service ) 
 ค่ากิจกรรม Optional อ่ืน ๆ เพิ่มเติมที่ไม่ไดร้ะบุในโปรแกรม 
 ทิปทุกประเภท 
 เจา้หนา้ที่หวัหนา้ทวัร ์
 บริการ รบั-ส่ง เอกสารส าหรบัการเตรียมยื่นวีซ่า 

ข้ันตอนการด าเนินการจอง และช าระเงิน :  
- หากมีการจองโปรแกรมแพ็คเกจทวัร ์และไดม้ีการสรุปยอดค่าใชจ้่ายทัง้หมดแลว้ จะตอ้งช าระเต็มจ านวน

เงินภายใน 3 วนั  
- หลังจากการช าระเงินทางบริษัทจะด าเนินการจองตามรายละเอียดในใบจองทั้งหมด  และช าระเงินกบั

ทางต่างประเทศทนัที 
- กรณีลูกคา้ตอ้งการจองกิจกรรมเสริม ( Optional ) ตอ้งท าการจองและช าระเงินใหเ้รียบร้อยก่อนการ

เดินทาง 

เพิ่มเติม | เงือ่นไขส าหรับการซือ้แพ็กเกจทวัร ์

 



 
 

 

  

- เมื่อด าเนินการเรื่องวีซ่าเรียบรอ้ยแลว้ ทางบริษัทจะส่งเอกสารการเดินทาง เช่น ใบจองที่พกั, เอกสารการ
จองกิจกรรมต่างๆ , หนงัสือเดินทางที่ใชย้ื่นวีซ่า, ประกนัภยัการเดินทาง , ตั๋วค่าเขา้ชมสถานที่ท่องเที่ยว 
และตั๋วการเดินทางต่างๆ ใหก้ับ Agent ทางไปรษณีย ์(แบบลงทะเบียน) ตามที่อยู่ที่แจง้มา ภายใน 7 - 
10 วนั ก่อนเดินทางหรือทนัทีที่การจองต่างๆ ส าเร็จ 

- กรณีไม่ตอ้งท าวีซ่า ทางบริษัทจะส่งเอกสารการเดินทาง เช่น ใบจองที่พกั, เอกสารการจองกิจกรรมต่างๆ 
, ประกันภัยการเดินทาง , ตั๋วค่าเขา้ชมสถานที่ท่องเที่ยวและตั๋วการเดินทางต่างๆ ใหก้ับ Agent ทาง
ไปรษณีย ์(แบบลงทะเบียน) ตามที่อยู่ที่แจง้ทนัทีที่การจองต่างๆส าเร็จ 

เง่ือนไขการยกเลกิการจอง : 
เนื่องจากระบบการจองทัง้หมดเป็นการช าระเงินแบบเต็มจ านวน และเป็นการจองช าระผ่านระบบออนไลน ์
ฉะนั้นการยกเลิกการจองจะตอ้งตรวจสอบเงื่อนไขการยกเลิกกบัทางบริษัททุกรายการ เพราะในบางบริการ
การจองไม่สามารถคืนเงินไดเ้ต็มจ านวน หรือไม่สามารถคืนไดเ้ลย 



 
 

 

London Trip 
✓ St.Paul’s Cathedral 
✓ Tower of London  

จุดรับส่ง: ศูนยบ์ริการนักท่องเที่ยว 
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 

 

เพิ่มเติม | ทัวรร์ายวนั 

Warner Bros. Studio 
✓ Entrance Fee 
✓ Transfer 

จุดรับส่ ง : เช็คอินพร้อมกัน ณ 

ศูนย์บริการนักท่องเที่ยว Golden 
Tour เวลา 08.00 น. 
ราคา : GBP 95 

 

ราคาดงักลา่วเป็นสกุลเงิน ปอนด ์(GBP) หากช าระดว้ยเงิน บาท กรุณาเช็คอตัราการแลกเปลี่ยนอีกครัง้ (ราคาดงักล่าวไม่รวมค่าบริการจอง 200 บาท/รายการ) 

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

✓ Visit to King's College 
จุดรับส่ ง : สถานีรถไฟ Euston  เวลา 
08.00 น. 
ราคา : GBP 159 

 

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

✓ Visit to King's College 
จุดรับส่ ง : ศูนย์บ ริการนักท่องเ 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 
จุดรับส่ ง : ศูนย์บ ริการนักท่องเ ท่ียว 
Golden Tour เวลา 08.00 น. 
ราคา : GBP 62 



 
 

 

 

 

 

  

เพิ่มเติม | 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 

 ราคาดงักลา่วเป็นสกุลเงิน ปอนด ์(GBP) หากช าระดว้ยเงิน บาท กรุณาเช็คอตัราการแลกเปลี่ยนอีกครัง้ (ราคาดงักล่าวไม่รวมค่าบริการจอง 200 บาท/รายการ) 



 
 

 

 

  
เพิ่มเติม | ทัวรส์นามฟุตบอล หรือ ชมการแข่งขนัตามฤดูกาล 

 

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

(สอบถามข้อมูลเพิม่เติม) 
 

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

(สอบถามข้อมูลเพิม่เติม) 

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

(สอบถามข้อมูลเพิม่เติม) 
 

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

(สอบถามข้อมูลเพิม่เติม) 
 

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

(สอบถามข้อมูลเพิม่เติม) 
 

Tottenham Hotspur Stadium 
จันทร-์เสาร ์ 10.00 - 18.00 น. 
อาทิตย ์10.30 – 16.30 น. 
ราคา : GBP 20 (Stadium Tour) 

 (สอบถามข้อมูลเพิม่เติม) 
 

ราคาดงักลา่วเป็นสกุลเงิน ปอนด ์(GBP) หากช าระดว้ยเงิน บาท กรุณาเช็คอตัราการแลกเปลี่ยนอีกครัง้ (ราคาดงักล่าวไม่รวมค่าบริการจอง 200 บาท/รายการ) 
** ราคาส าหรบัการแข่งขนัฟุตบอล ขึน้อยู่กับคู่แข่งขัน อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามวนัและเวลาท่ีจอง ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม** 

 



 
 

 

 

  

The Lion King 
สถานท่ี : Lyceum Theatre 
ราคาเร่ิมต้น : GBP 45.30 
(สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม) 
 

Phantom Of The Opera 
สถานท่ี : Her Majesty 
ราคาเร่ิมต้น : GBP 27.80 
(สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม) 

 

Wicked 
สถานท่ี : Apollo Victoria Theatre 

ราคาเร่ิมต้น : GBP 25 
(สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม) 

 

& Juliet 
สถานท่ี : Shaftesbury 
ราคาเร่ิมต้น : GBP 23.30 

(สอบถามข้อมูลเพิม่เติม) 
 

Magic goes wrong 
สถานท่ี : Vaudeville Theatre 
ราคาเร่ิมต้น : GBP 22.80 

(สอบถามข้อมูลเพิม่เติม) 
 

9 to 5 The musical 
สถานท่ี : Savoy Theatre 
ราคาเร่ิมต้น : GBP 22.80 

(สอบถามข้อมูลเพิม่เติม) 
 

เพิ่มเติม | ตั๋วโรงละคร 

 

ราคาดงักลา่วเป็นสกุลเงินปอนด ์(GBP) หากช าระดว้ยเงิน บาท กรุณาเช็คอตัราการแลกเปลี่ยนอีกครัง้ (ราคาดงักล่าวไม่รวมค่าบริการจอง 200 บาท/รายการ) 
**ราคาของการแสดงขึน้อยู่กับ วนั เวลา และโซนท่ีน่ัง อาจมีการเปลี่ยนแปลง ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม** 

 



 
 

 

 

 

  

เพิ่มเติม | ร้านอาหาร และ เคร่ืองดื่ม 

Burger Lobster 
จันทร ์– อาทิตย ์12.00 – 22.30. 
สถานท่ี : LONDON 

 

Four Seasons 
จันทร ์– อาทิตย ์12.00 – 23.30. 
สถานท่ี : BAYSWATER, LONDON 

 

The Breakfast Club 
สถานท่ี : The Breakfast Club,London 

เปิด วนัจันทร ์– อาทิตย ์07.30 – 22.30 
 

Louie Louie 
สถานท่ี : Walworth  Road, London 
เปิด วนัจันทร ์– อาทิตย ์07.30 – 23.00 

 

Flour & Grape 
สถานท่ี : Flour & Grape, London 
เปิด วนัจันทร ์– อาทิตย ์
Wees 

Afternoon Tea at 
The British Museum 

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

 

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

 

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

 

Fish and Chip 
จันทร ์– อาทิตย ์11.00 – 23.00. 
สถานท่ี : POPPIE’S FISH & CHIPS 

 



 
 

 

 

 

 

รายการกิจกรรมเสริมท่ีต้องการจอง (มีอัตราค่าบริการจอง 200 บาท/รายการ) 

 

ใบจองแพ็กเกจทัวร ์

ชื่อ-นามสกุลผูเ้ดินทาง...........................................................................บริษัททวัร ์(Travel Agency).......................................................  
เบอรติ์ดต่อ.................................................................... อีเมล........................................ ........................................................................ 
จ านวนผูเ้ดินทาง.......................................คน วนัที่เดินทาง...................................................................................................... ............. 
รายละเอียดตั๋วที่เดินทาง..................................................................................................... .................................................................... 
............................................................................................................................. ................................................................................ 

1. FIT PROGRAM ENGLAND (โรงแรม, วีซ่า, ประกันการเดินทาง, กิจกรรมที่ระบุในโปรแกรม, รถรบัส่งจากสนามบิน - โรงแรม 
และ Oyster Card) 

 โรงแรมระดบั 4 ดาวตามที่ระบุในโปรแกรม   โรงแรมระดบั 5 ดาว ( สอบถามขอ้มูลเพิ่มเติม ) 
2. สายการบิน 

 THAI AIRWAYS  BRITISH AIRWAYS EVA AIR   
        สายการบินอื่นโปรดระบุ............................. 

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

4. ตั๋ว หรือ ค่าเขา้ชม 
 Madame Tussaunds  ราคา 32.00 GBP วนัที่................................ 

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

 



 
 

 

 5. ทวัรส์นามฟุตบอล  
  Old Trafford Stadium   ราคา GBP 25 วนัที่................................ 
  Anfield Stadium     ราคา 20 GBP วนัที่................................ 
  Emirates Stadium    ราคา 25 GBP วนัที่................................ 
  City of Manchester    ราคา 25 GBP  วนัที่................................ 
  Stamford Stadium   ราคา 24 GBP วนัที่................................ 
  Tottenham Hotspur Stadium  ราคา 20 GBP วนัที่................................  
  อื่น ๆ โปรดระบุ...................................................................................................................  

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

7. อาหาร และ เคร่ืองด่ืม 
  Fish and Chip   วนัที่................................เวลา.................................................. 
  
                 Burger Lobster                   วนัที.่...............................เวลา.................................................. 
    
  Four Seasons                วนัที่................................เวลา.................................................. 
    
  Flour & Grape                 วนัที่................................เวลา.................................................. 
   
  The Breakfast club              วนัที.่...............................เวลา.................................................. 
    
  Louie Louie    วนัที่................................เวลา.................................................. 
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อาหาร และ เคร่ืองด่ืม (ต่อ) 

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

**ราคาดงักล่าวเป็นราคาที่เริ่มตน้ที่ 4 ท่านขึน้ไป หากมีจ านวน 1-3 ท่าน กรุณาสอบถามราคาเพ่ิมเติม
และไม่รวมช่วงเวลาเดินทาง เทศกาลคริสตม์าส และปีใหม่ กรุณาสอบถามราคาเพ่ิมเติมเช่นกนั** 
***  กิจกรรมเสริม หรือ Optional ราคาท่ีระบุเป็นราคาเร่ิมต้น ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้
โดยไม่ต้องบอกล่วงหน้า หากสนใจในกิจกรรมใด กรุณาสอบถามข้อมูลอีกคร้ัง ก่อนท าการ
ตัดสินใจ *** 

 
   
   
 

 
   
   
 

 
 


