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England
6 วัน 3 คืน

เทีย่ วเมืองประวัตศิ าสตร์ ถ่ายรู ปกับแลนด์มาร์กของอังกฤษ
ช้อปปิ้ งสุดชิคในมหานครนาสมัย เลือกได้ตามใจคุณ

ราคานีร้ วม
 โรงแรมระดับ 4 ดาว 3 คืน
 รถรับส่งจากสนามบิน – โรงแรม
 ท่องเทีย่ วเต็มวัน Windsor, The Roman Bath,
Stonehenge
 วีซา่ อังกฤษ ( standard )
 ประกันการเดินทาง
 Oyster Card

ราคานีไ้ ม่รวม
 ตั๋วเครื่องบินไป-กลับ ระหว่างประเทศ
่
 อาหาร และ เครื่องดืม
 ค่าทิปทุกประเภท
่ วั หน้าทัวร์
 เจ้าหน้าทีห

เริ่มต้น
30,900
บาท/ท่
า
น
ราคาสาหรับผูเ้ ดินทาง 4 ท่านขึน้ ไป
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วันที่ 1 |

กรุ งเทพมหานคร
เช็คอินที่ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ อาคารผูโ้ ดยสารระหว่างประเทศ
แนะนาเป็ นสายการบินไทย TG 910 เวลา 00.55 – 07.15 น. ( เวลาท้องถิ่น
ประเทศอังกฤษ ) เคาน์เตอร์ D ชัน้ 4 (ประตู 2)
หมายเหตุ : หากต้องการใช้เที่ยวบินอื่นกรุณาแจ้งก่อนทาการซือ้ เคาน์เตอร์เช็คอิน
ปิ ด 1 ชม. ก่อนเครื่องออก กรุณาเผื่อเวลาอย่างน้อย 3 ชม.

วันที่ 2 |

กรุ งเทพมหานคร – ลอนดอน – อิสระท่องเทีย่ ว
ออกเดินทางสูก่ รุงลอนดอนเมืองหลวงของประเทศอังกฤษ
โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG910 (00.55 – 07.10 น.) (เวลาท้องถิ่นประเทศ
อังกฤษ) อิสระท่องเทีย่ วตามอัธยาศัย
 รถส่วนตัว จากสนามบิน สู่ โรงแรม
 Oyster Card (สามารถเติมเงินได้ท่ีสถานี Underground)
เข้าพักที่ The Bailey’s hotel London หรือ เทียบเท่า

วันที่ 3 |

Pic

Day Tour (Windsor – Stonehenge – Roman Bath)
08.30 น. เช็ คอินพร้อมกัน ณ ศูนย์บริการนักท่องเที่ยวโกลเด้นทัวร์ สถานี รถไฟ
Victoria
 ปราสาทวินด์เซอร์, สโตนเฮ้นจ์, โรงอาบนา้ โรมันบาธ
 Easy lunch pack ( มีบริการ )
เข้าพักที่ The Bailey’s hotel London หรือ เทียบเท่า
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วันที่ 4 |

ลอนดอน – อิสระท่องเทีย่ วตามอัธยาศัย
กิจกรรมและสถานทีท่ นี่ ่าสนใจแนะนา
- Afternoon Tea

- Stadium Tour
- London City Tour
(รายละเอียดสถานที่ทอ่ งเที่ยวแนะนาอยูด่ า้ นล่างโปรแกรม)
เข้าพักที่ โรงแรม The Bailey’s hotel London หรือ เทียบเท่า

วันที่ 5 |

ลอนดอน – กรุ งเทพ ฯ
เช้า : อิสระท่องเที่ยว หรือ พักผ่อนตามอัธยาศัย
17.00 น. : เดินทางกลับสนามบินโดยรถรับ-ส่งส่วนตัว
18.30 น.: เช็คอินที่สนามบินฮีทโธรว์ เพื่อทาการคืนภาษี จากการช้อปปิ ้ง
ขอแนะนา สายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG910 (21.25 – 15.00 น.) (+1)
เดินทางกลับสู่กรุ งเทพมหานคร

วันที่ 6 |

กรุ งเทพมหานคร
เดินทางถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ
“ขอบคุณในความสนใจ และไว้วางใจให้เราได้เป็ นผูช้ ่วยในการออกแบบเส้นทาง
การเดินทางของคุณ แล้วพบกันใหม่ในการเดินทางครัง้ ต่อไป ขอบคุณครับ/ค่ะ”

Pic
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เพิม่ เติม | เงือ่ นไขสาหรับการซือ้ แพ็กเกจทัวร์
ค่าทัวร์ต่อท่านรวม :

 ค่าพาหนะตามโปรแกรมที่ระบุ
 ค่าเข้าชมสถานที่ตามที่ระบุในโปรแกรม พระราชวังวินด์เซอร์, สโตนเฮ้นจ์ และ โรงอาบน้าโรมัน
บาธ
 โรงแรมที่พกั ตามระบุในรายการตามมาตรฐาน 4 ดาวของยุโรป หรือ เทียบเท่าในระดับเดียวกัน (ห้องละ
2 ท่าน)
 ค่า Oyster Card
 ค่าธรรมเนียมวีซา่ ประเทศอังกฤษ ( Standard )
 ค่าประกันการเดินทาง
ค่าทัวร์ไม่รวม :

 ค่าตั๋วเครือ่ งบินระหว่างประเทศ ไป-กลับ
 ภาษีมลู ค่าเพิ่ม 7 % และค่าภาษีหกั ณ ที่จ่าย 3 % ของค่าบริการ
 ค่าทาหนังสือเดินทาง (พาสปอร์ต)
 ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอาทิ ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, ค่าเครื่องดื่มในห้องพัก และค่าอาหารที่ส่งั มาในห้องพัก
ค่าอาหารและเครื่องดื่มที่ส่งั พิเศษในร้านอาหารนอกเหนือจากที่ทางบริษัทจัดให้ ยกเว้นจะตกลงกันเป็ น
กรณีพิเศษ เช่น หากท่านทานได้เฉพาะอาหารทะเลเพียงอย่างเดียว ท่านอาจต้องมีคา่ ใช้จ่ายเพิ่มเติม
 ค่าขนส่งสัมภาระสาหรับเข้า-ออกจากโรงแรม ( Porter Service )
 ค่ากิจกรรม Optional อื่น ๆ เพิ่มเติมที่ไม่ได้ระบุในโปรแกรม
 ทิปทุกประเภท
 เจ้าหน้าที่หวั หน้าทัวร์
 บริการ รับ-ส่ง เอกสารสาหรับการเตรียมยื่นวีซา่
ขั้นตอนการดาเนินการจอง และชาระเงิน :
- หากมีการจองโปรแกรมแพ็คเกจทัวร์ และได้มีการสรุปยอดค่าใช้จ่ายทัง้ หมดแล้ว จะต้องชาระเต็มจานวน
เงินภายใน 3 วัน
- หลังจากการชาระเงินทางบริษัทจะดาเนินการจองตามรายละเอียดในใบจองทัง้ หมด และชาระเงินกับ
ทางต่างประเทศทันที
- กรณีลกู ค้าต้องการจองกิจกรรมเสริม ( Optional ) ต้องทาการจองและชาระเงินให้เรียบร้อยก่อนการ
เดินทาง
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- เมื่อดาเนินการเรือ่ งวีซา่ เรียบร้อยแล้ว ทางบริษัทจะส่งเอกสารการเดินทาง เช่น ใบจองที่พกั , เอกสารการ
จองกิจกรรมต่างๆ , หนังสือเดินทางที่ใช้ย่ืนวีซา่ , ประกันภัยการเดินทาง , ตั๋วค่าเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยว
และตั๋วการเดินทางต่างๆ ให้กบั Agent ทางไปรษณีย ์ (แบบลงทะเบียน) ตามที่อยู่ท่ีแจ้งมา ภายใน 7 10 วัน ก่อนเดินทางหรือทันทีท่ีการจองต่างๆ สาเร็จ
- กรณีไม่ตอ้ งทาวีซา่ ทางบริษัทจะส่งเอกสารการเดินทาง เช่น ใบจองที่พกั , เอกสารการจองกิจกรรมต่างๆ
, ประกันภัยการเดินทาง , ตั๋วค่าเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวและตั๋วการเดินทางต่างๆ ให้กบั Agent ทาง
ไปรษณีย ์ (แบบลงทะเบียน) ตามที่อยูท่ ่ีแจ้งทันทีท่ีการจองต่างๆสาเร็จ
เงือ่ นไขการยกเลิกการจอง :
เนื่องจากระบบการจองทัง้ หมดเป็ นการชาระเงินแบบเต็มจานวน และเป็ นการจองชาระผ่านระบบออนไลน์
ฉะนัน้ การยกเลิกการจองจะต้องตรวจสอบเงื่อนไขการยกเลิกกับทางบริษัททุกรายการ เพราะในบางบริการ
การจองไม่สามารถคืนเงินได้เต็มจานวน หรือไม่สามารถคืนได้เลย
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เพิม่ เติม | ทัวร์รายวัน

London Trip
 St.Paul’s Cathedral
 Tower of London
จุดรับส่ง: ศูนย์บริการนักท่องเที่ยว
Golden Tour เวลา 07.30 น. ใกล้
สถานีรถไฟ Victoria
ราคา : GBP 92

Cotworld – Bibury –
Bourton-on-the-water
 Visit to Stratford-Upon-Avon
 Photo Stops at Bourton-onthe-water and Bibury
จุ ด รั บ ส่ ง : ศู น ย์ บ ริ ก ารนั ก ท่ อ งเที่ ย ว
Golden Tour เวลา 08.00 น.
ราคา : GBP 62

Shakespeare’s Birthplace
 Shakespeare’s birthplace
 ช ม เ มื อ ง Bourton-on-theWater and Bibury
จุดรับส่ง: ศูนย์บริการนักท่องเที่ยว
Golden Tour เวลา 08.00 น.
ราคา : GBP 87

Warner Bros. Studio
 Entrance Fee
 Transfer
จุ ดรั บส่ง: เช็คอินพร้อมกัน ณ
ศูน ย์บริก ารนักท่อ งเที่ ยว Golden
Tour เวลา 08.00 น.
ราคา : GBP 95

Oxford and Cambridge
 Walking Tour Oxford
 Walking Tour Cambridge
 Visit to Church College
 Visit to King's College
จุ ด รั บ ส่ ง : ศู น ย์ บ ริ ก ารนั ก ท่ อ งเที่ ย ว
Golden Tour เวลา 08.00 น.
ราคา : GBP 99

The Beatles & Liverpool
 Seat on Vergin Trains
 Beatles Story
 Cavern Club
 Visit to King's College
จุดรับส่ง: สถานีรถไฟ Euston
เวลา
08.00 น.
ราคา : GBP 159

ราคาดังกล่าวเป็ นสกุลเงิน ปอนด์ (GBP) หากชาระด้วยเงิน บาท กรุณาเช็คอัตราการแลกเปลี่ยนอีกครัง้ (ราคาดังกล่าวไม่รวมค่าบริการจอง 200 บาท/รายการ)

รหัสทัวร์ : THS15-TG-UK-1JAN-31DEC20

เพิม่ เติม | ตั๋ว หรือ ค่าเข้าชม

Madam Tussands
ราคา GBP 32

Sea Life Aquarium
ราคา GBP 34.20

Tower of London
ราคา GBP 27.50

Buchingham Palace
ราคา GBP 25

City Cruise
ราคา GBP 10.50

London Eye
ราคา GBP 27

Bicester Village
ราคา GBP 28

View from the shard
ราคา GBP 27

Shrek’s Adventure
ราคา GBP 21
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เพิม่ เติม | ทัวร์สนามฟุตบอล หรือ ชมการแข่งขันตามฤดูกาล

Old Trafford Stadium
จันทร์-อาทิตย์ 10.00 - 16.00 น.
ราคา : GBP 25 (Stadium Tour)
ราคาเริ่มต้น : GBP 119 (Match)
(สอบถามข้อมูลเพิม่ เติม)

Anfield Stadium
เปิ ดทุกวัน 10.00 - 17.00 น.
ราคา : GBP 20 (Stadium Tour)
ราคาเริ่มต้น : GBP 119
(Match)

Man City Stadium
จันทร์-อาทิตย์ 10.00 - 17.00 น.
ราคา : GBP 25 (Stadium Tour)
ราคาเริ่มต้น : GBP 99 (Match)
(สอบถามข้อมูลเพิม่ เติม)

Chelsea FC Stadium
จันทร์-อาทิตย์ 09.30 - 15.00 น.
ราคา : GBP 24 (Stadium Tour)
ราคาเริ่มต้น : GBP 156 (Match)
(สอบถามข้อมูลเพิม่ เติม)

Emirates Stadium
จันทร์-อาทิตย์ 10.00 - 17.00 น.
ราคา : GBP 25 (Stadium Tour)
ราคาเริ่มต้น : GBP 119 (Match)
(สอบถามข้อมูลเพิม่ เติม)

Tottenham Hotspur Stadium

จันทร์-เสาร์ 10.00 - 18.00 น.
อาทิตย์ 10.30 – 16.30 น.
ราคา : GBP 20 (Stadium Tour)
(สอบถามข้อมูลเพิม่ เติม)

ราคาดังกล่าวเป็ นสกุลเงิน ปอนด์ (GBP) หากชาระด้วยเงิน บาท กรุณาเช็คอัตราการแลกเปลี่ยนอีกครัง้ (ราคาดังกล่าวไม่รวมค่าบริการจอง 200 บาท/รายการ)
** ราคาสาหรับการแข่งขันฟุตบอล ขึน้ อยู่กบั คูแ่ ข่งขัน อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามวันและเวลาที่จอง ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม**
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เพิม่ เติม | ตั๋วโรงละคร

The Lion King
สถานที่ : Lyceum Theatre
ราคาเริ่มต้น : GBP 45.30
(สอบถามข้อมูลเพิม่ เติม)

& Juliet
สถานที่ : Shaftesbury
ราคาเริ่มต้น : GBP 23.30
(สอบถามข้อมูลเพิม่ เติม)

Phantom Of The Opera
สถานที่ : Her Majesty
ราคาเริ่มต้น : GBP 27.80
(สอบถามข้อมูลเพิม่ เติม)

Wicked
สถานที่ : Apollo Victoria Theatre
ราคาเริ่มต้น : GBP 25
(สอบถามข้อมูลเพิม่ เติม)

Magic goes wrong
สถานที่ : Vaudeville Theatre
ราคาเริ่มต้น : GBP 22.80
(สอบถามข้อมูลเพิม่ เติม)

9 to 5 The musical

สถานที่ : Savoy Theatre
ราคาเริ่มต้น : GBP 22.80
(สอบถามข้อมูลเพิม่ เติม)

ราคาดังกล่าวเป็ นสกุลเงินปอนด์ (GBP) หากชาระด้วยเงิน บาท กรุณาเช็คอัตราการแลกเปลี่ยนอีกครัง้ (ราคาดังกล่าวไม่รวมค่าบริการจอง 200 บาท/รายการ)
**ราคาของการแสดงขึน้ อยู่กบั วัน เวลา และโซนที่น่งั อาจมีการเปลี่ยนแปลง ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม**
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เพิม่ เติม | ร้านอาหาร และ เครื่องดืม่

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

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

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

Flour & Grape
สถานที่ : Flour & Grape, London
เปิ ด วันจันทร์ – อาทิตย์

The Breakfast Club
สถานที่ : The Breakfast Club,London
เปิ ด วันจันทร์ – อาทิตย์ 07.30 – 22.30

Louie Louie
สถานที่ : Walworth Road, London
เปิ ด วันจันทร์ – อาทิตย์ 07.30 – 23.00

Afternoon Tea at
The British Museum
สถานที่ : ร้านอาหาร Great Court, British
Museum เวลา 15.00-16.30 น.

Superior Afternoon Tea
สถานที่ : Embankment Pier
เปิ ดทุกวัน 15.15 – 16.45.

Wees

Mad Hatter’s
่
สถานที : Sanderson Hotel
เปิ ดทุกวัน 19.00 – 21.00.

