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วนัพฤหัสบดีที ่16 มกราคม 2563  (1)       สนามบินสุวรรณภูม ิ 
16.30 น. พร้อมกนัท่ี สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ประตู 7 เคาร์เตอร์ Q สายการบินกาตาร์ แอร์เวย ์

พบเจา้หนา้ท่ีบริษทัฯ คอยใหก้ารตอ้นรับและอ านวยความสะดวกในดา้นเอกสาร 
บริการอาหารแบบกล่อง (แซนวซิ+น ้าผลไมแ้บบกล่อง) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
บรรยากาศภายใน Miracle Lounge 
คลิกชม http://bit.ly/2NMk5YE 

19.40 น. ออกเดินทางสู่ท่าอากาศยานนานาชาติโดฮา ประเทศกาตาร์ โดยสายการบินกาตาร์ แอร์เวย์
เทีย่วบินที ่QR981 

22.50 น. เดินทางถึงท่าอากาศยานนานาชาติโดฮา ประเทศกาตาร์ เพื่อเปล่ียนเท่ียวบิน 
วนัศุกร์ที ่17 มกราคม 2563 (2)        สุวรรณภูม ิ–แมนเชสเตอร์-สนามโอลด์ แทร็ฟฟอร์ด – สนามแอนฟิลด์ 
01.35 น. ออกเดินทางสู่ท่าอากาศยานนานาชาติแมนเชสเตอร์  ประเทศสหราชอาณาจกัร โดยสายการบิน

กาตาร์ แอร์เวย ์เทีย่วบินที่ QR21 
07.00 น. เดินทางถึงอากาศยานนานาชาติแมนเชสเตอร์ (เวลาประเทศสหราชอาณาจกัร ชา้กวา่ประเทศ

ไทย 7 ชัว่โมง) เม่ือเสร็จพิธีการตรวจคนเขา้เมืองเรียบร้อย น าท่านเดินทางเขา้สู่เมือง 
แมนเชสเตอร์ ซ่ึงตั้งอยู่ทางตอนเหนือของประเทศองักฤษ มีสโมสรโด่งดงัในวงการฟุตบอล
ของโลกคือ “แมนยู” หรือ “ปีศาจแดง” และมีช่ือเสียงจากการเป็นเมืองอุตสาหกรรมแห่งแรก
ของโลก ไดก้ารยอมรับจากหลายฝ่ายว่า เป็นเมืองรองของสหราชอาณาจกัร นอกจากน้ี ยงั
เป็นศูนยก์ลางส่ิงทอ ศิลปะ ส่ือ และธุรกิจขนาดใหญ่ และเป็นตน้ก าเนิดของวงดนตรีท่ีมี
ช่ือเสียงมากมาย ทั้งระดบัทอ้งถ่ินและระดบันานาชาติในเมืองแมนเชสเตอร์ มีโรงละคร ศูนย์
แสดงงานศิลปะ และพิพิธภณัฑ์จ  านวนมา น าท่านผ่านชม วิหารแมนเชสเตอร์(Manchester 

http://bit.ly/2NMk5YE
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Cathedral)เป็นอาคารประวติัศาสตร์ท่ีมีความส าคญัเเละสวยงามอย่างมากโดยจะตั้งอยู่ใจ
กลางเมืองเเมนเชสเตอร์จุดท่ีน่าสนใจภายในวิหารแห่งน้ี คือ การตกเเต่งดว้ยไมท่ี้เป็นการ
สร้างเลียนเเบบข้ึนมาของเดิม อาทิเช่นงานเเกะสลกัรูปเหล่าเทพแห่งดนตรี,ดา้นใตข้องท่ีนั่ง
คณะประสานเสียงมีงานเเกะสลกัไมท่ี้ช่ือว่า“Misericords” น าท่านผ่านชมสถานท่ีส าคญั
ต่างๆ ในเมืองแมนเชสเตอร์ ไดแ้ก่ โบสถป์ระจ าเมือง ศาลาว่าการ และจตุัรัสกลางเมือง  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 จากนั้นน าท่านชมโรงละครแห่งความฝันสนามโอลด์ แทร็ฟฟอร์ด (Old Trafford)ท่ีแฟน

บอลทัว่โลกตอ้งการเดินทางมาสักคร้ังในชีวิต อิสระให้ท่านเลือกซ้ือของท่ีระลึกของทีมท่ี
ท่านช่ืนชอบใน ร้าน MEGA STORE ท่ีมากมายไปดว้ยของท่ีระลึกหลากหลายชนิดส าหรับ
แฟนบอล 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
เทีย่ง รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร  
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  ไดเ้วลาอนัสมควรน าท่านเดินทางสู่ เมืองลเิวอร์พูล ไดรั้บการยกยอ่งใหเ้ป็นเมือง วฒันธรรม

แห่งยโุรปในปี 2008 และยงัเป็นเมืองถ่ินก าเนิดของวงดนตรีส่ีเต่าทองหรือเดอะบีทเทิล ความ
รุ่งเรืองของลิเวอร์พูลมาจากการเป็นเมืองท่าส าคญั มีการติดต่อคา้ขายกบัแคริบเบียน, ไอร์แลนด ์
และแผน่ดินใหญ่ยโุรป น าท่านชม Liverpool Cathedral เป็นโบสถท่ี์ใหญ่ท่ีสุดในลิเวอร์พูล 
ใหญ่ท่ีสุดในองักฤษ และใหญ่เป็นอนัดบั 5 ของโลก สร้างเสร็จตั้งแต่ 1978 โดยใชเ้วลาสร้าง
ทั้งหมด 74 ปี  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 จากนั้นน าท่านเขา้เยีย่มชมสนามฟุตบอลแอนฟิลด์ +พพิธิภัณฑ์ (Museum) ของสโมสรลเิวอร์

พูล อิสระใหท่้านเลือกซ้ือของท่ีระลึกของทีมท่ีท่านช่ืนชอบในร้าน LFC Official Storeท่ีมากมาย
ไปดว้ยของท่ีระลึกหลากหลายชนิดส าหรับแฟนบอล 
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ค า่  รับประทานอาหารค า่ ณ ภัตตาคาร 
จากนั้นน าท่านเดินทางเขา้สู่ Hotel Novotel Liverpool Centre หรือเทียบเท่า ระดบั 4 ดาว 

วนัเสาร์ที ่18 มกราคม 2563 (3)     The Three Grace – ศึกแดงเดือด - Albert Dock - Liverpool One 
เช้า รับประทานอาหารเช้าทีโ่รงแรม  

น าท่านชม เดอะ ทรี เกรซ (The Three Grace) อาคารเก่าแก่ 3 หลงั สัญลกัษณ์ของเมืองลิเวอร์
พูล คือ ท่ีท าการของการท่าเรือลิเวอร์พูล, อาคารของบริษทัเดินเรือคูนาร์ด, อาคารส านกังาน
สร้างดว้ยคอนกรีตแบบหลายชั้น อาคารแรกท่ีสร้างในประเทศองักฤษอิสระใหท่้านไดถ่้ายรูปกบั
ส่ีเต่าทองแห่งวงการเพลง The Beatles เป็นวงดนตรีท่ีมีช่ือเสียงกอ้งโลกท่ีใครๆ กต็อ้งเคยไดฟั้ง

เพลงของพวกเขาแน่นอน และภาพถ่าย 
Royal Liver Building เป็นอาคารท่ีสูง
ท่ีสุดขององักฤษเลยกว็า่ได ้Royal Liver 
Building นั้นตั้งอยูริ่มแม่น ้าเมอร์ซีย ์เเถ
มอยูใ่จกลางเมืองลิเวอร์พูล บนถนนลิ
เวอร์พูล นบัวา่เป็นอาคารรูปทรงท่ีเเป
ลกเเละมีความสูงอยา่งมากอีกเเห่งของ
เมืองลิเวอร์พูล เเต่คร้ังหน่ึงใครจะรู้วา่
อาคารเเห่งน้ีเคยเป็นเจา้ของต าเเหน่ง

อาคารท่ีมีความสูงมากท่ีสุดในยโุรป มาเเลว้ เเละการทีไดม้าเยีย่มชมความสวยงามของอาคารเเห่
งน้้ีอยูภ่ายนอกกน็บัวา่คุม้ค่าเเลว้ส าหรับการมาเท่ียวลิเวอร์พูล โดยอาคารแห่งน่ีนั้นสร้างมาตั้งเเต่
ปี ค.ศ.1911 โดยมีความสูงมากกวา่ 90 เมตร เเถมมีหอนาฬิการสูงอยา่งมาก โดยหนา้ปัดของ
นาฬิกาน้ีนั้นมีขนาดใหญ่กวา่บ๊ิกเบนอีกดว้ย โดยอาคารเเห่งน้ีนั้นเป็นท่ีตั้งของ บริษทั Royal 
Liver Insurance เเละมนักเ็ป็นอยา่งนั้นมาจนถึงทุกวนัน้ี โดยตวัสถาปัตยกรรมนั้นจะเป็นในเเบบ
ศิลปะอาร์ตนูโวท่ีมีความสวยงามเเละมีกล่ินอายของอาคารฝ่ังอเมริกามากกว่าทางองักฤษ เเต่มนั
กดุ็ลงตวัเเละสวยงามอยา่งมากเลยทีเดียว เเถมยงัเป็นส่ิงก่อสร้างดว้ยคอนกรีตขนาดใหญ่เเห่ง
เเรกๆ ขององักฤษอีกดว้ย เเละตั้งเด่นเป็นสง่าเเบบน้ีมานานกวา่ร้อยกวา่ปีเเลว้ โดยเงาสะทอ้น
ของอาคารเเห่งน้ีท่ีลงอยูบ่นผนืผวิน ้าของเเม่น ้านั้นเป็นภาพท่ีมีความสวยงามเเละน่าท่ึงเป็นอยา่ง
มากเลย พร้อมกบัสร้างความประทบัใจใหก้บั
นกัท่องเท่ียวเป็นอยา่งมาก และหอนาฬิกาของ Royal 
Liver Building นั้นมีความสูงกวา่ 100 เมตร เเละมี
การประดบัประดาดว้ยนกลิเวอร์เบิร์ดท่ีท าจากทอง
เเดงสวยงามอยา่งมาก โดยนกลิเวอร์เบิร์ดนั้นเป็น
สัญลกัษณ์ของเมืองลิเวอร์พูลท่ีคุณจะพบไดบ้น
อาคารสถาปัตยกรรมของเมืองน้ี เเละนกัท่องเท่ียว
นิยมถ่ายภาพของอาคารเเห่งน้ีจากอีกฝากของเเม่น ้า 
เพราะจะไดภ้าพท่ีมีความสวยงามเป็นอยา่งมาก 
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**อสิระอาหารกลางวนัเน่ืองจากปกติการแข่งขนัฟุตบอลระหว่างทมีลเิวอร์พูลกบัทีมแมนเซสเตอร์ จะท าการ
แข่งขนัเวลาโดยประมาณ 11.30 หรือ 12.30 ตามเวลาท้องถิ่น จึงไม่สามารถจดัอาหารกลางวนัให้ท่านได้ ** 

ไดเ้วลาอนัสมควร น าท่านเขา้สู่ สนามแอนฟิลด ์ของ หงส์แดง - ลิเวอร์พูล  เร็วกวา่เวลาแข่งขนั
เร่ิมประมาณ 2 ชม. เพื่อน าท่านตอ้นรับนกัเตะ ชมการฝึกซอ้ม และ เกบ็ภายบรรยากาศไวเ้ป็นท่ี
ระลึกก่อนการแข่งขนัจะเร่ิมข้ึน หลงัจากนั้นชมการแข่งขนัฟุตบอลพรีเมียร์ลีกองักฤษ ฤดูกาล 
2019/2020 "ศึกแดงเดือด" ระหวา่ง ทีมหงส์แดง – ลิเวอร์พูล ปะทะ ทีมปีศาจแดง –
แมนเชสเตอร์ยไูนเตด็  ** ท่ีนัง่ในสนามฟุตบอล Hospitality Seat การันตี 2 ท่ีนัง่ติดกนั ** 

 หลงัจากชมการแข่งขนัแลว้ น าท่านเดินทางสู่ ท่าอลัเบิร์ต (Albert Dock) หน่ึงในสถานท่ี
ท่องเท่ียวท่ีใหญ่ท่ีสุดในเมืองลิเวอร์พูล โดยบริเวณท่าเรือนั้นประกอบไปดว้ยอาคารท่าเรือและ
คลงัสินคา้ นอกจากน้ีแลว้ท่าอลัเบิร์ตยงัเป็น สถานท่ีท่องเท่ียวท่ีมีคนเขา้ชมมากท่ีสุดในสหราช
อาณาจกัรอีกดว้ยจากนั้นน าท่านสู่ ยา่นชอ็ปป้ิง Liverpool One เป็น walking Street ท่ีมีท่ีร้านรวง
มากมาย ใหท่้านช็อปป้ิงตามอธัยาศยั 

 
 
 
 
 
 
 
 
ค า่  รับประทานอาหารค า่ ณ ภัตตาคาร 

จากนั้นน าท่านเดินทางเขา้สู่ Hotel Novotel Liverpool Centre หรือเทียบเท่า ระดบั 4 ดาว 
 

วนัอาทติย์ที ่19 มกราคม 2563  (4)       สแตรทฟอร์ด – เบอร์ตันออนเดอะวอเตอร์ – ไบบูลร่ี - บริสตอล 
เช้า รับประทานอาหารเช้าทีโ่รงแรม 
   น าท่านเดินทางสู่ เมืองสแตรทฟอร์ด เมืองเกิดของศิลปินนกัเขียนท่ีมีช่ือเสียงโด่งดงัขององักฤษ 

วลิเลียมเช็คสเปียร์ ดว้ยผลงานท่ีท่านรู้จกัอาทิ โรมิโอแอนดจู์เลียส / เวนิสวานิช ฯลฯ เมืองส
แตรทฟอร์ด เป็นเมืองเลก็ๆ ท่ีตั้งอยูริ่มฝ่ังแม่น ้าเอวอน ถึงไดถู้กเรียกวา่เมือง Strattford Upon 
Avon ใหเ้วลาท่านเดินเล่น ถ่ายรูปชมเมืองหรือชอ้ปป้ิงสินคา้ต่างๆ ชมดา้นนอกบา้นเกิดของ
เชคสเปียร์ (Shakespear’s Birthplace) จินตกวท่ีีมีช่ือเสียงกอ้งโลกท่ีใครทัว่โลกพากนัคลัง่ไคลใ้น
บทกวขีองเขา อาทิ เช่น โรมิโอ แอนด ์จูเลียต ใหเ้วลาท่านไดเ้ดินเล่นชมทศันียภาพของร้านคา้, 
ของท่ีระลึกท่ีตกแต่งน่ารักๆ ในสไตลบ์า้นในเทพนิยาย 
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เทีย่ง  รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร 

จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ เมืองเบอร์ตัน  ออนเดอะวอเตอร์ (Bourton on the Water) เมืองท่ีโด่ง
ดงัท่ีสุดในคอทส์โวลส์ ดูเงียบสงบมีล าธารสายเลก็ๆ (แม่น ้าวนิดรั์ช) ไหลผา่นกลางเมือง และมี
สะพานหินทอดขา้มน ้าเป็นช่วงๆ กบัตน้วลิโลวท่ี์แกวง่ก่ิงกา้นใบอยูริ่มน ้า เมืองน้ีมีร้านอาหาร
และโรงแรม รวมทั้งร้านคา้ใหเ้ดินเล่นเกบ็บรรยากาศอนัร่ืนรมย ์จากนั้นน าท่านเดินทางสู่  
หมู่บ้านไบบูลร่ี (Bibury Village) เป็นหมู่บา้นเลก็ๆตั้งอยูใ่น แควน้กลอสเตอร์เชอร์ 
(Gloucestershire) เขต คอทส์โวลส์ (Cotswolds) จดัวา่เป็น หมู่บา้นท่ีสวยท่ีสุด ในประเทศ
องักฤษ (The Most Beautiful Village in England) เป็นหมู่บา้นน่ารัก มีลกัษณะบา้นท่ีเป็น
กระท่อมเก่าแก่ เรียกวา่เป็นแบบฉบบับา้นของประเทศองักฤษโดยแท ้สร้างข้ึนเม่ือศตวรรษท่ี 
17-18 และยงัคงรักษาสภาพใหค้งอยูจ่ากอดีตไวไ้ดเ้ป็นอยา่งดี มีแม่นา้สายเลก็ๆช่ือวา่ แม่นา้โคน 
(Coln River) ซ่ึงมีน ้าใสไหลผา่นหมู่บา้น โดยบา้นแต่ละหลงัจะตกแต่งหนา้บา้นดว้ยสวนดอกไม ้
 
 
 
 
 
จากน่ันเดินทางต่อสู่ เมืองบริสตอล เมืองในองักฤษทีม่พีรมแดนติดต่อกบัประเทศเวลส์ 

ค า่ รับประทานอาหารค า่ ณ ภัตตาคาร 
จากนั้นน าท่านเดินทางเขา้สู่ Hotel Radisson Blu, Bristol หรือเทียบเท่า ระดบั 4 ดาว 
  

วนัจันทร์ที ่20 มกราคม 2563 (5)        Roman Bath – สโตนเฮ้นจ์ - Bicester Village Outlet – ลอนดอน 
เช้า รับประทานอาหารเช้าทีโ่รงแรม  
  น าท่านเท่ียวชม(ดา้นนอก) พพิธิภัณฑ์น า้แร่ร้อนโรมนั (Roman Bath Museum) ซ่ึงมีประวติั

การคน้พบท่ีน่าสนใจ ปัจจุบนัเป็นกลุ่มอาคารส าคญัของเมือง คือบริเวณท่ีเป็นท่ีตั้งของบ่อน ้าแร่
ร้อนคิงส์ (The Sacred Spring)  ส่วนท่ีสองคือ บริเวณวดั และส่วนท่ีสามคือ บริเวณท่ีเปิดบริการ
ใหน้กัท่องเท่ียวหรือชาวเมืองใชบ้ริการน ้าแร่ ซ่ึงมีทั้งสระวา่ยน ้า, บ่อน ้าแร่เยน็-ร้อน, หอ้งอบไอ
น ้า และส่วนท่ีเป็น Turkish Bath จากนั้นเท่ียวชมเมืองอาคารบา้นเรือนถูกสร้างข้ึนในยคุ
จอร์เจียนท่ีมีเอกลกัษณ์เฉพาะตวัอีกทั้งอาคารรอยลั เครสเซ่น กลุ่มอาคารรูปคร่ึงวงกลมท่ีมี
สถาปัตยกรรมแปลกตา ท าใหเ้มืองบาธมีเสน่ห์ไม่นอ้ย 
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เทีย่ง  รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร 

น าท่านชม เสาหินสโตนเฮ้นจ์ (Stonehenge) 1 ใน 7 ส่ิงมหศัจรรยข์องโลกกองหินหรือแนวแท่ง
หินท่ีเป็นความลบัด ามืดในช่วงหน่ึงของประวติัศาสตร์ จากนั้นออกเดินทางต่อสู่ เมืองบาธ ใน
หุบเขาเอวอนเมืองเก่าแก่ท่ีมีอายตุั้งแต่เม่ือคร้ังโรมนัเรืองอ านาจจากหลกัฐานบ่อน ้าพุร้อน และ
ซากอาคารเก่าแก่ท่ีหลงเหลืออยูท่  าใหเ้มืองบาธไดรั้บการแต่งตั้งเป็นเมืองมรดกโลกจากองคก์าร
ยเูนสโกในปี ค.ศ. 1987 จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ Bicester Village Outlet ใหท่้านเพลิดเพลิน
กบัการชอ้ปป้ิงสินคา้ ท่ีมีร้านคา้มากกวา่ 120 ร้านคา้แบรนดเ์นม ใหท่้านเลือกซ้ืออยา่งจุใจ อาทิ 
Bally , Burberrly , Calvin Klein , Clarks , D&G , DKNY , Fendi , Gucci , Guess , Hugo Boss , 
Jigsaw , Kipling , L’Occitane , Levi’s , MaxMara , Molton Brown , Mulberry , Paul Smith , 
POLO , Samsonite , Timberland , Versace , Yves Saint Laurent ฯลฯ 
  
 
 
 
 
 
 

ค า่  อสิระอาหารค า่เพ่ือไม่ให้เป็นการเสียเวลาในการเลือกซ้ือสินค้าของท่าน 
 
จากนั้นน าท่านเดินทางเขา้สู่ มหานครลอนดอน (London) เมืองท่ีเป็นศูนยก์ลางส าคญัทางธุรกิจ 
การเมือง วฒันธรรม และประวติัศาสตร์ของโลก เป็นผูน้  าดา้นการเงิน การเมือง การส่ือสาร การ
บนัเทิง แฟชัน่ ศิลปะ และเป็นท่ียอมรับวา่มีอิทธิพลไปทัว่โลก และยงัเป็นเมืองท่องเท่ียวท่ีใหญ่
และส าคญัของยโุรปอีกดว้ย 
จากนั้นน าท่านเดินทางเขา้สู่ Hotel at Dorsett Shepherds Bush หรือเทียบเท่า ระดบั 4 ดาว 

วนัองัคารที ่21 มกราคม 2563 (6)      London City Tour - Tower Of London - Tower Bridge –                            
ล่องเรือแม่น า้เทมส์ – ขึน้ London Eyes – เป็ดโฟร์ซีซ่ัน 

เช้า รับประทานอาหารเช้าทีโ่รงแรม  



องักฤษแดงเดอืด 9 วนั 6 คืน l หนา้ 9 

 

  น าท่านผา่นชมความงามของ “กรุงลอนดอน” แวะชมและบนัทึกภาพบริเวณดา้นหนา้ 
“พระราชวงับักกิง้แฮม” ท่ีใชว้า่ราชการของสมเดจ็พระบรมราชินีนาถอลิซาเบธท่ี 2 และพระ
ราชวงศช์ั้นสูงขององักฤษ จากนั้นผา่นชมอาคารรัฐสภาขององักฤษ ริมแม่น ้าเทมส์,จตุัรัสรัฐสภา
,มหาวหิารเวสทมินส์เตอร์,หอนาฬิกาบ๊ิกเบน, บา้นเลขท่ี 10 ถนนดาวนนิ์ง ท่ีตั้งของบา้นพกั
นายกรัฐมนตรีองักฤษ, จตุรัสทราฟัลการ์ อนุสรณ์ของ นายพลลอร์ดเนลสัน และชยัชนะของ
องักฤษเหนือทพัของนโปเลียน ณ แหลมทราฟัลการ์, มหาวหิารเซนตพ์อลส์ ธนาคารชาติของ
องักฤษ กองบญัชาการต ารวจสก๊อตแลนดย์าร์ด  

 
 
 
 
 
 
 

น าท่านเขา้ชม “ทาวเวอร์ออฟ ลอนดอน” Tower Of London สถานท่ีท่ีเคยเป็นพระราชวงั แม้
ในภายหลงัจะเปล่ียนมาเป็นคุกหลวง ท่ีจองจ าบุคคลส าคญัขององักฤษ ไม่วา่จะเป็น พระมเหสี 
แอนน ์โบลีนเซอร์โทมสัมอร์ ฯลฯ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
น าท่านสามารถถ่ายรูปกบัสะพานหอคอย (Tower Bridge) สะพานขา้มแม่น ้าเทมส์ท่ีสามารถยก
เปิด-ปิดได ้ 
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จากนั้นน าท่าน ล่องเรือแม่น า้เทมส์ สัมผสับรรยากาศของววิทิวทศันอ์นัโรแมนติก ของมหานคร
ลอนดอน ซ่ึงแม่น ้าเทมส์สายน้ีเป็นแม่น ้าใหญ่ท่ีไหลในองักฤษตอนใต ้และเป็นท่ีรู้จกัมากท่ีสุด
เพราะแม่น ้าไหลผา่นใจกลางกรุงลอนดอน นอกจากน้ี แม่น ้ายงัไหลผา่นเมืองอ่ืนๆ ดว้ย เช่น 
เมืองออ็กซ์ฟอร์ด รีดด้ิง และ วนิดเ์ซอร์ ฯลฯ ถ่ายภาพ สะพานทาวเวอร์ บริดจ ์ท่ีโด่งดงั  
 
 
 
 
 

เทีย่ง  รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร  
น าท่  านข้ึนชมทศันียภาพของ “มหานครลอนดอน” บนลอนดอนอาย (London Eyes) ชิงชา้
สวรรคท่ี์มีขนาดใหญ่ท่ีสุดในโลก ซ่ึงมีความสูงถึง 135 เมตร ตั้งอยูริ่ม แม่น ้าเทมส์ ยา่น 
Southwark เปิดใหป้ระชาชนเขา้ชมอยา่งเป็นทางการ ตั้งแต่ปี ค.ศ. 2000 ซ่ึงนกัท่องเท่ียวสามารถ
เพลิดเพลินกบัการชมววิทิวทศันข์องเมืองลอนดอนท่ีค่อยๆเคล่ือนสูงข้ึนไดแ้บบ 360 องศา และ
สถานท่ีส าคญัในลอนดอนทั้ง Big B  en, The Tower Bridge, St. Paul’s Cathedral, The River 
Thames และอีกมากมาย จนท าใหปั้จจุบนักลายเป็นสถานท่ีท่องเท่ียวท่ีมีช่ือเสียงระดบัโลก และ
สามารถดึงดูดนกัท่องเท่ียวจากทัว่โลกไดอ้ยา่งไม่ขาดสาย 
  
 
 
 
 
 

ค า่  รับประทานอาหารค า่ ณ ภัตตาคาร โฟร์ซีซ่ัน ลิม้รสเป็ดย่างขึน้ช่ือ 
จากนั้นน าท่านเดินทางเขา้สู่ Hotel at Dorsett Shepherds Bush หรือเทียบเท่า ระดบั 4 ดาว 
 

วนัพธุที ่22 มกราคม 2563 (7)        อสิระท่องเทีย่ว หรือ พกัผ่อน ทีเ่มืองลอนดอน ตามอธัยาศัย แบบเต็มวนั 
เช้า รับประทานอาหารเช้าทีโ่รงแรม 

อิสระท่องเท่ียว หรือ พกัผ่อน ท่ีเมืองลอนดอน ตามอธัยาศยั แบบเตม็วนั (ไม่มีบริการรถโคช้) 
** อิสระอาหารกลางวนั และ ค ่า เพื่อสะดวกแก่การเดินทางท่องเท่ียว ** 

    โดยมีหวัหนา้ทวัร์แนะน าวธีิการเดินทางเบ้ืองตน้ ทั้งน้ีท่านควรเตรียมความพร้อม 
วางแผนการเดินทางล่วงหนา้ก่อนถึงวนัเดินทาง เพื่อประโยชนสู์งสุดของท่านแนะน าสถานท่ีท่องเท่ียว 

**ให้ท่านทดลองเปิดประสบการณ์ใช้ระบบขนส่งสาธารณะของชาวเมืองลอนดอน โดยรถไฟใต้ดิน หรือทูป(Tube)** 
ท่านสามารถเลือกท่องเที่ยวตามสไตร์ท่านเอง เช่น 
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1. เดินทางไปยงั “เมืองวตัฟอร์ด” (Watford) เมืองน้ีถือวา่เป็นเมืองท่ีมีขนาดใหญ่ท่ีสุดของ มณฑล
ฮทัฟอร์ดเชอร์ แถมยงัเป็นศูนยก์ลางการคา้ท่ีรุ่งเรือง เยีย่มชม โรงถ่ายภาพยนตร์ แฮร์ร่ี พอตเตอร์ 
“Warner Brothers Harry Potter Studio” แห่งค่าย Warner Brosตั้งอยูท่างตอนเหนือของเมือง
ลอนดอน ถึงเวลาท่ีทุกท่านรอคอย เป็นสถานท่ีท่ีรวบรวมฉากต่างๆ ของภาพยนตร์ช่ือดงัอยา่ง 
“Harry Potter” ไวม้ากมาย ไม่วา่จะเป็น “หอ้งใตบ้นัได” ของตวัละครหลกัอยา่ง “แฮร่ี พอตเตอร์” ท่ี
อยูใ่นของบา้นตระกูล “เดอร์สร่ี” หรือไม่วา่จะเป็น “หอ้งอาหารของ ฮอกวอตส์” (Hogwarts Dinning 
Hall) ภายในหอ้งน้ีเองท่ีมีการแสดงชุดของเหล่าศาสตราจารยค์นดงัมากมาย พร้อมดว้ยเคร่ืองแต่ง
กายของเหล่านกัเรียนบา้นต่างเร่ิมตั้งแต่ กริฟฟินดอร์, ฮฟัเฟิลพฟั, เรเวนคลอ และบา้นท่ีรวบรวมพ่อ
มดดา้นมืด สลิธีริน อิสระใหเ้หล่าสาวกอาณาเวทมนตไ์ดด่ื้มด ่าบรรยากาศ และเลือกซ้ือของท่ีระลึก 
ตามอธัยาศยั ในสถานท่ีท่ีมีช่ือวา่ Leavesden Aerodromeซ่ึงแต่เดิมเคยเป็นโรงงานผลิตเคร่ืองบินท่ีมี
ช่ือเสียงหลายรุ่น เช่น Mosquito, Halifax Bombersในสมยัสงความโลกคร้ังท่ีสอง ก่อนท่ี Warner 
Brosจะซ้ือท่ีน่ีและตั้งโรงถ่ายภาพยนตร์แฮร์ร่ี พอตเตอร์มานานกวา่สิบปี และสุดทา้ยท่ีน่ีกก็ลายมา
เป็นสถานท่ีท่องเท่ียวซ่ึงสาวกเหล่าพ่อมดแม่มดนอ้ยไม่ควรพลาด ดว้ย Warner Brosยงัคงเกบ็รักษา
หลายๆ ฉากท่ีโดดเด่นจากภาพยนตร์ รวมถึงของประกอบ  ฉาก กระทัง่เส้ือผา้และเคร่ืองแต่งกาย 
เพื่อใหแ้ฟนๆ แฮร์ร่ี พอตเตอร์ไดเ้ขา้มาสัมผสักบัความมหศัจรรย ์และเกบ็ภาพความประทบัใจลงใน
บนัทึกความทรงจ าไปตลอดกาล 

              ** ค่าบตัรเขา้ชม ท่านละ ประมาณ 85 ปอนด ์(GBP) 
หรือ ค านวณเป็นเงินไทย ท่านละ ประมาณ 3,500 บาท  ข้ึนอยูก่บัประเภทของบตัร และจ าเป็นตอ้งจองก่อน

ล่วงหนา้เพราะอาจจ ากดัจ านวนผูเ้ขา้ชมในแต่ละวนัได ้** 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. ชอ้ปป้ิง ถนนออ็กฟอร์ด (Oxford Street) แหล่งชอปป้ิงอีกแห่งท่ีไม่ควรพลาด มีความยาวถึง 1 ไมล ์
(1.6 กม.) ทั้งสองฟากฝ่ังถนน ประกอบไปดว้ยร้านคา้นานาชนิด มีหา้งเซลฟริดเสจ (Selfridges) ซ่ึง
ถือวา่ใหญ่โตมโหฬารท่ีสุดในยา่นน้ี นอกจากน้ียงัมี พลาซา ออ็กซฟอร์ดสตรีท (Plaza Oxford 
Street), หา้งสรรพสินคา้จอห์นหลุยส์ (John Lewis), หา้งสรรพสินคา้เฮาส์ ออฟ เฟรเซอร์ (House of 
Frazer) ฯลฯ 
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3. บริติชมวิเซียม (British Museum) หรือท่ีนิยมเรียกกนัวา่ พิพิธภณัฑอ์งักฤษ (British Museum) ใน
กรุงลอนดอน สหราชอาณาจกัร เป็นหน่ึงในพิพิธภณัฑด์า้นประวติัศาสตร์และวฒันธรรมของมนุษย์
ท่ีส าคญัท่ีสุดและใหญ่ท่ีสุดในโลก มีการก่อตั้งข้ึนในปี พ.ศ. 2296 (ค.ศ. 1753) ในเบ้ืองตน้วตัถุท่ีเกบ็
รวบรวมไวส่้วนใหญ่เป็นของสะสมของเซอร์ แฮนส์ สโลน (Hans Sloane) ซ่ึงเป็นแพทยแ์ละ
นกัวทิยาศาสตร์ พิพิธภณัฑแ์ห่งน้ีเปิดใหบ้ริการแก่สาธารณะเป็นคร้ังแรกในวนัท่ี 15 มกราคม พ.ศ. 
2302 (ค.ศ. 1759) ในมงตากเูฮาส์ เมืองบลูมส์เบอร์รี กรุงลอนดอน อนัเป็นสถานท่ีตั้งของอาคาร
พิพิธภณัฑใ์นปัจจุบนับริติชมิวเซียม เป็นแหล่งรวบรวมวตัถุต่างๆ จากทุกทวีป จ  านวนกวา่ 7 ลา้นช้ิน 
ซ่ึงลว้นมีช่ือเสียง และมีการบนัทึกเร่ืองราวของวฒันธรรมมนุษยจ์ากจุดเร่ิมตน้จนถึงปัจจุบนั บริติช
มิวเซียมนั้นคลา้ยกบัพิพิธภณัฑข์นาดใหญ่และหอศิลปะอ่ืนๆ ในองักฤษ นัน่คือ ไม่คิดค่าเขา้ชม แต่
อาจคิดค่าธรรมเนียมพิเศษส าหรับการจดัแสดงพิเศษชัว่คราวบริติชมิวเซียมนบัวา่ใหป้ระสบการณ์
การเรียนรู้แก่ทุกคน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. ชมการแข่งขนัฟุตบอลพรีเมียร์ลีกองักฤษ ฤดูกาล 2019/2020 "ลอนดอน ดาร์บีแ้มตช์" ระหวา่ง ทีม
สิงโตน ้าเงินคราม เชลซี ปะทะ ทีมปืนใหญ่ –อาร์เซนอล  

** ค่าบตัรเขา้ชม ใบละ ประมาณ …………… ปอนด ์(GBP)** 
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5. ชมการแข่งขนัฟุตบอลพรีเมียร์ลีกองักฤษ ฤดูกาล 2019/2020 ระหวา่ง ทีมไก่เดือยทอง 
ทอตนมัฮอตสเปอร์ ปะทะ ทีมแตนอาละวาด วตัฟอร์ด 

** ค่าบตัรเขา้ชม ใบละ ประมาณ …………… ปอนด ์(GBP)** 
 
 
 
 
 
 
 

จากนั้นอิสระเขา้ท่ีพกั Hotel at Dorsett Shepherds Bush หรือเทียบเท่า ระดบั 4 ดาว 
 

วนัพฤหัสบดีที ่23 มกราคม 2563 (8)       สนามแสตมฟอร์ด บริดจ์ – ห้างแฮร์รอดส์ – สนามบิน 
เช้า รับประทานอาหารเช้าทีโ่รงแรม  
  น าท่านเดินทางสู่ Chelsea FC Stadium หรือท่ีรู้จกักนัเป็นอยา่งดีในวงการลูกหนงัองักฤษในช่ือ

แสตมฟอร์ด บริดจ์ (Stamford Bridge) สนามเหยา้ของทีมฟุตบอลระดบัโลกท่ีมีแฟนบอล
ติดตามกนัอยา่งหนาแน่น อยา่งทีมเชลซี (Chelsea) ซ่ึงสนามฟุตบอลแห่งน้ีตั้งอยูท่ี่เมืองฟูลแล่ม 
(Fulham) ท่ีอยูท่างตะวนัตกเฉียงใตข้องกรุงลอนดอน โดยสามารถจุผูช้มไดถึ้ง 41,631 คน ท าให้
สนามน้ีติดอยูใ่นอนัดบัท่ี 8 ของสนามฟุตบอลท่ีใหญ่ท่ีสุดในศึกลูกหนงัพรีเมียร์ลีกปี 2017-18 
และยงัมีแผนท่ีจะท าการขยายขนาดของสนามเพื่อรองรับผูช้มใหม้ากข้ึนถึง 60,000 คน ในปีค.ศ 
2021-2022 อีกดว้ย สนามแสตมฟอร์ด บริดจ ์ถูกสร้างข้ึน ในปีค.ศ.1877 ในฐานะสนามฟุตบอล
ของสโมสร London Athletic Club ก่อนท่ีกสุ เมียร์ (Gus Mears) เจา้ของสโมสรจะก่อตั้งสโมสร
เชลซีข้ึนในปีค.ศ.1905 และสโมสรเชลซีกไ็ดใ้ชส้นามแห่งน้ีต่อมาจนถึงปัจจุบนั ก่อนท่ีจะมี
ปรับปรุงสนามใหมี้ความทนัสมยัข้ึนในปีค.ศ.1990 และจนถึงปัจจุบนัท่ีสนามแห่งน้ียงัมีการ
บนัทึกสถิติผูเ้ขา้ชมท่ีสูงถึง 82,905 คน อนัถือเป็นสถิติท่ีสูงท่ีสุดท่ีเคยมีมาตั้งแต่การสร้างแสตม
ฟอร์ด บริดจม์า ในเกมส์ท่ีเชลซีลงสนามเจอกบักบัทีมอาร์เซนอล ในปี 1935 และนอกจากการใช้
ท่ีน่ีเป็นสนามท่ีใชใ้นการแข่งขนัฟุตบอลแลว้ท่ีน่ียงัถูกใชใ้นกีฬาอ่ืนๆ อีกดว้ย เช่น รักบ้ี คริกเกต 
การแข่งขนัวิง่ของสุนขัเกรยฮ์าวด ์เบสบอล และอเมริกนัฟุตบอล อีกดว้ย ภายในสนามฟุตบอล
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ของสโมสรเชลซีแห่งน้ี ประกอบไปดว้ยอศัจรรยท์ั้งหมด 4 ฝ่ังดว้ยกนั คือ Matthew Harding 
Stand, East Stand, Shed End และ West Stand โดยมี West Stand ท่ีสามารถจุผูช้มไดม้ากท่ีสุด 
และยงัถูกเรียกในอีกช่ือหน่ึงวา่ Great Hall ซ่ึงจะถูกใชใ้นพิธีการต่างๆอีกดว้ย เช่น การเฉลิม
ฉลองผูเ้ล่นแห่งปีของสโมสรเชลซี เป็นตน้ และนอกจากในส่วนของตวัสนามฟุตบอลท่ีแฟนๆ
สามารถเขา้ชมฟุตบอลไดแ้ลว้ น าท่านชมภายในสนามฟุตบอล แสตมฟอร์ด บริดจ์ เขา้ชมหอ้ง
แต่งตวันกักีฬาทั้งของฝ่ังทีมเหยา้ และทีมเยอืน หอ้งประชุมท่ีใชใ้นการประชุมแผนการเล่นของ
ทีมอุโมงคเ์ขา้สนามและหอ้งปล่อยตวันกักีฬา และท่ีขาดไม่ไดแ้ละเป็นสีสันส าหรับแฟนพนัธ์ุแท้
ของสโมสรเชลซีนั้นกคื็อ พิพิธภณัฑ ์ซ่ึงรวบรวมและจดัแสดงเร่ืองราวต่างๆของทีมเชลซีเอาไว ้
ไม่วา่จะเป็น โมเดลจ าลองของสนามในสมยัแรกท่ีเร่ิมก่อสร้าง ของสะสมของสโมสร อาทิ ป้าย 
ธง และเส้ือของนกัเตะ และท่ีส าคญัท่ีเป็นส่ิงยนืยนัความส าเร็จของทีมกคื็อถว้ยรางวลัต่างๆท่ีถูก
จดัเรียงตามล าดบัปีท่ีชนะเลิศ และถว้ยแชมป์พรีเมียร์ลีก ลีกสูงสุดแห่งเกาะองักฤษท่ีเชลซีไดม้า
ครอบครองท่ีทางสนามเพิ่งไดม้าสดๆร้อนในปี 2016-17 ท่ีผา่นมาน้ีเอง ก่อนจะปิดทา้ยกนัดว้ย
การชอ้ปป้ิงใน Megastore ท่ีแฟนคลบัทีมสิงโตน ้าเงินครามจะไดซ้ื้อของท่ีระลึกต่างๆติดไมติ้ด
มือกลบับา้นกนัดว้ย   
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จากนั้นน าท่านเลือกซ้ือส้ินคา้ในยา่น ไนซ์บริดจ์ (Knights Bridge)  ท่ีเป็นท่ีตั้งของ ห้างแฮร์
รอดส์ (Harrods) ท่ีท่านสามารถเลือกซ้ือสินคา้แฟชัน่ชั้นน าจากทัว่ทุกมุมโลก รวมทั้ง กระเป๋า
แฮร์รอดส์ ท่ีนิยมกนัอยา่งมาก อีกยงัมี High End Brands อาทิ เช่น Louis Vuitton, Chanel, 
Hermes, Gucci , Valentino, Salvatore Ferragamo, MCM, Ermenegildo Zegna, Alberta  Ferretti, 
Shanghai Tang, Dior, Giorgio Armani, Dolce & Gabrana, Bottega Veneta, Bvlgari Fendi ฯลฯ 
รวมทั้งมีร้านคา้แฟชัน่มากมายตั้งอยูบ่ริเวณ High Street เช่น Accessorize, H&M, Zara, Kipling, 
Gant, Hugo Boss, Porsche Deign, Bally  
  
 
 
 

  
อสิระอาหารกลางวนัเพ่ือไม่ให้เป็นการเสียเวลาในการเลือกซ้ือสินค้าของท่าน                                                                                   

16.00 น. น าท่านเดินทางสู่ท่าอากาศยานท่าอากาศยานนานาชาติลอนดอนฮีทโธรว ์เพื่อใหท่้านไดมี้เวลา
ในการท าคืนภาษี 

21.30 น. ออกเดินทางสู่ท่าอากาศยานนานาชาติโดฮา ประเทศกาตาร์ โดยสายการบินกาตาร์ แอร์เวย์
เทีย่วบินที ่QR2 

 
วนัศุกร์ที ่24 มกราคม 2563 (9)        สนามบินสุวรรณภูมิ 
06.20 น. เดินทางถึงท่าอากาศยานนานาชาติโดฮา ประเทศกาตาร์ เพื่อเปล่ียนเท่ียวบิน 
09.40 น. ออกเดินทางสู่สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสายการบินกาตาร์ แอร์เวย ์เทีย่วบินที่ QR838 
19.15 น. เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวสัดิภาพ พร้อมกบัความทรงจ าใหม่ท่ีงดงาม 
 
 ********************************************************************* 
หมายเหตุ : ทางบริษทัฯ เป็นตวัแทนในการจดัน าท่องเท่ียว และการเดินทางท่ีมีความช านาญ โดยจดัหาโรงแรมท่ีพกั อาหาร ยานพาหนะ และสถานท่ีท่องเท่ียว 
และเกิดประโยชน์สูงสุดในการเดินทาง ทั้งน้ีทางบริษทัฯ ไม่สามารถรับผิดชอบในอุบติัเหตุหรือความเสียหายท่ีเกิดจากโรงแรมท่ีพกั ยานพาหนะ, อนัเน่ืองจากอุบติัเหตุ

รวมถึงภยัธรรมชาติ, โจรกรรม, วินาศกรรม, อคัคีภยั, การผละงาน, การจลาจล, สงครามการเมือง, การผนัผวนของอตัราแลกเปล่ียนเงินตราระหวา่งประเทศ, การนดั

หยดุงาน, ความล่าชา้ของเท่ียวบิน, สายการเดินเรือ, รถไฟ, พาหนะทอ้งถ่ิน ฯลฯ ตลอดจนการถูกปฏิเสธวีซ่าจากกงสุล และ / หรือ ส่วนงานท่ีเก่ียวขอ้งกบัสถาน

เอกอคัรราชทูต รวมถึงผูมี้อ  านาจท าการแทนประจ าประเทศไทย (โดยไม่จ  าตอ้งแสดงเหตุผล เน่ืองจากเป็นสิทธิพิเศษทางการทูต) ซ่ึงอยูเ่หนือการควบคุมของบริษทัฯ 

หมายรวมถึงในระหวา่งการเดินทางท่องเท่ียวทั้งใน หรือ ต่างประเทศ แต่ทางบริษทัฯ มีความคุม้ครอง และประกนัอุบติัเหตุ ตามเง่ือนไขท่ีบริษทัฯ ท่ีรับประกนั รวมถึง

ในกรณีท่ีผูร่้วมเดินทางถูกปฏิเสธโดยเจา้หนา้ท่ี ตม.ของประเทศไทย และ/หรือ เจา้หนา้ท่ี ตม.ต่างประเทศ มิให้เดินทางออก หรือ เขา้ประเทศ เน่ืองมาจากความ

ประพฤติ พฤติกรรมของผูเ้ดินทาง ไม่ปฏิบติัตามกฎระเบียบดา้นการความคุมโรคติดต่อเฉพาะพ้ืนท่ีมีการปลอมแปลงเอกสารเพ่ือการเดินทาง รวมถึงมีส่ิงผิดกฎหมาย 

ข้ึนอยูก่บัดุลพินิจของ เจา้หนา้ท่ี ตม. ทางบริษทัฯ จะไม่คืนค่าใชจ่้ายใดๆ ทั้งส้ิน รายละเอียดดา้นการเดินทาง อาจมีการเปล่ียนแปลงไดต้ามความจ าเป็น หรือเพื่อความ

เหมาะสมทั้งปวง โดยมิตอ้งแจง้ให้ทราบล่วงหนา้ ทั้งน้ีการขอสงวนสิทธิดงักล่าว บริษทั จะยดึถือและค านึงถึงผลประโยชน์ตลอดจนความปลอดภยัของท่านผูมี้เกียรติ 

ซ่ึงร่วมเดินทางเป็นส าคญั 
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อตัราค่าบริการ 
ส าหรับคณะผู้เดินทาง 16 ท่าน 

ผู้ใหญ่             ราคาท่านละ  139,900.- บาท 

ราคาเดก็อายุ 2 – 11 ปี (ไม่เสริมเตยีง)   ราคาท่านละ            135,900.- บาท 
***กรณเีด็กไม่เสริมเตียงต้องพกักบัผู้ใหญ่ 2 คน เท่าน้ัน*** 

ห้องพกัเดีย่ว               ช าระเพิม่ท่านละ    18,900.- บาท 
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อตัราค่าบริการนีร้วม   
1.    ค่าตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบั ชั้นประหยดัตามโปรแกรมท่ีระบุ และค่าโหลดสัมภาระตามท่ีสายการบิน    
       ก  าหนด 
2.    ค่าภาษีสนามบิน, ค่าภาษีน ้ามนั, ค่าประกนัภยัทางอากาศ 
3.    ค่าพาหนะทุกชนิด หรือ รถรับ-ส่ง ระหวา่งน าเท่ียวพร้อมคนขบัรถท่ีช านาญเส้นทางตามโปรแกรมท่ีระบุ     
4.    ค่าท่ีพกัหอ้งละ 2 ท่าน ในโรงแรมตามท่ีระบุในรายการหรือระดบัเดียวกนัตามโปรแกรมท่ีระบุ  
5.    ค่าอาหารทุกม้ือ ตามโปรแกรมท่ีระบุ 
6.    ค่าบตัรเขา้ชมสถานท่ีและการแสดงทุกแห่งท่ีระบุตามรายการตามโปรแกรมท่ีระบุ    
7.    ค่าบริการน าทวัร์โดยหวัหนา้ทวัร์ผูมี้ประสบการณ์    
8.    ค่าประกนัอุบติัเหตุในระหวา่งการเดินทาง คุม้ครองในวงเงินสูงสุดท่านละ 1,000,000.- บาท 
       (หน่ึงลา้นบาท) (เง่ือนไขตามกรมธรรม)์ 
9.    ค่าธรรมเนียมวซ่ีาองักฤษ และค่าด าเนินการย่ืนขอวซ่ีา 

อตัราค่าบริการนีไ้ม่รวม  
1. ค่าท าหนงัสือเดินทาง, ค่าท าใบอนุญาตกลบัเขา้ประเทศของคนต่างชาติ หรือ คนต่างดา้ว 
2. ค่าวซ่ีาด่วน (กรณีลูกคา้จองทวัร์นอ้ยกวา่ก าหนดวนัยืน่วซ่ีา) 
3. ภาษีต่าง ๆ เช่น ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% , ภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3% ฯลฯ  
4. ค่าใชจ่้ายส่วนตวัอ่ืนๆ  เช่น ค่าโทรศพัท,์ ค่าซกัรีด, มินิบาร์และทีวีช่องพิเศษ ฯลฯ ค่ารักษาพยาบาล กรณี

เกิดการเจบ็ป่วยจากโรคประจ าตวั, ค่ากระเป๋าเดินทางหรือของมีค่าท่ีสูญหายในระหวา่งการเดินทาง เป็นตน้ 
5. ค่าอาหารและเคร่ืองด่ืมสั่งพิเศษ นอกเหนือรายการท่ีระบุ 
6. ค่าพนกังานยกกระเป๋าของทางโรงแรมท่ีพกั  
7. ค่าทปิหัวหน้าทวัร์ ตามธรรมเนียมปฏบิัติ วนัละ100บาท รวม 9 วนั = 900 บาท 
8. ค่าทปิพนักงานขบัรถ 2 ปอนด์ ต่อวนั รวม 7 วนั = 14 ปอนด์  
 

เง่ือนไขการให้บริการ 
1. ในการจองคร้ังแรกมดัจ าท่านละ 39,900.-บาท  ส่วนท่ีเหลือทั้งหมดช าระก่อนเดินทาง 30 วนั  
2. เน่ืองจากราคาน้ีเป็นราคาตัว๋เคร่ืองบินแบบหมู่คณะตอ้งเดินทางตามวนัท่ี ท่ีระบุบนหนา้ตัว๋เท่านั้น จึงไม่   

 สามารถยกเลิก หรือเปล่ียนแปลงการเดินทางใดๆ ทั้งส้ิน ถา้กรณียกเลิก หรือเปล่ียนแปลงการเดินทาง ทาง  บริษทั
ฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงิน  ทั้งหมดหรือบางส่วนใหก้บัท่านและราคาน้ีคิดตามราคาบตัรโดยสาร  เคร่ืองบิน ณ 
ปัจจุบนั หากมีการปรับราคาบตัรโดยสารสูงข้ึน ตามอตัรา ค่าน ้ ามนั หรือ ค่าเงินแลกเปล่ียน  ทางบริษทั สงวนสิทธ์ิ
ท่ีจะปรับราคา ตามสถานการณ์ดงักล่าว 

3. เม่ือท่านออกเดินทางไปกบัคณะแลว้ ท่านงดการใชบ้ริการรายการใดรายการหน่ึงหรือไม่เดินทางพร้อมคณะถือว่า
ท่านสละสิทธ์ิ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการ และเงินมดัจ าคืน ไม่วา่กรณีใดๆ ทั้งส้ิน 
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4. ในกรณีท่ีเจา้หนา้ท่ี ตม.ประเทศไทยปฏิเสธมิใหเ้ดินทางออกนอกประเทศ และ เจา้หนา้ท่ี ตม.ประเทศปลายทางท่ี
ระบุในรายการเดินทาง ปฏิเสธมิใหเ้ดินทางเขา้ประเทศ บริษทัฯของสงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่คืนค่าบริการไม่วา่กรณีใดๆ 
ทั้งส้ิน  

5. การยกเลิกจะตอ้งแจง้ทางบริษทัก่อนเดินทางอย่างน้อย 45 วนั มิฉะนั้นบริษทัฯ จะขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงิน
ทั้งหมด 

6. บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิยกเลิกการเดินทางก่อนล่วงหน้า 14 วนั ในกรณีท่ีไม่สามารถท ากรุ๊ปได(้ไม่ถึงจ านวนอยา่ง
นอ้ย 20 ท่าน ซ่ึงในกรณีน้ีทางบริษทัฯ ยนิดีคืนเงินใหท้ั้งหมด หรือจดัหาคณะทวัร์อ่ืนใหถ้า้ตอ้งการ  

7. บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการในทวัร์น้ีและบริษทัฯ จะไม่รับผิดชอบค่าเสียหายท่ี
เกิดข้ึนจากเหตุการณ์สุดวิสัยจนไม่อาจแกไ้ขได ้และบริษทัจะไม่รับผิดชอบค่าใชจ่้ายใดๆ ท่ีเพิ่มท่ีเกิดข้ึนทางตรง 
หรือทางออ้ม ในกรณีท่ีทรัพยข์องท่านสูญหาย สูญเสียหรือเหตุท่ีท่านไดรั้บบาดเจ็บท่ีนอกเหนือความรับผิดชอบ
ของบริษทัและเหตุสุดวิสัยบางประการ เช่น เหตุการณ์ท่ีเกิดจากสายการบิน การนัดหยุดงาน ภยัธรรมชาติ การ
จลาจล ต่างๆ ฯลฯ  

8. ในกรณีท่ีท่านผูโ้ดยสารตอ้งการใช้พาสปอร์ตเล่มสีน ้ าเงิน (ราชการ) ในการเดินทาง บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่ 
รับผิดชอบใดๆในการท่ีท่านอาจจะถูกปฏิเสธมิใหเ้ขา้เมือง เพราะโดยปกติในการท่องเท่ียวจะใชเ้ล่มสีน ้าตาล 

9. เน่ืองจากรายการทวัร์น้ีเป็นแบบเหมาจ่ายเบด็เสร็จ หากท่านสละสิทธ์ิการใชบ้ริการใดๆตามรายการ หรือถูกปฏิเสธ
การเขา้ประเทศไม่วา่ในกรณีใดกต็าม ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนเงินในทุกกรณี 

ข้อแนะน าและแจ้งเพ่ือทราบ   

 ส าหรับหอ้งพกัแบบ 3 เตียง มีบริการเฉพาะบางโรงแรมเท่านั้น กรณีเดินทางเป็นผูใ้หญ่ 3 ท่าน แนะน าใหท่้าน เปิดหอ้งพกั เป็น 2 หอ้ง 

(ท่านท่ีพกัเด่ียวกรุณาช าระค่าพกัเด่ียวเพ่ิม)   

 กรณีเดินทางเป็นตัว๋กรุ๊ป หากออกตัว๋แลว้ ไม่สามารถขอคืนเงินได ้และไม่สามารถเปล่ียนช่ือและวนัเดินทางได ้ 

 กระเป๋าเดินทางเพ่ือโหลด ท่านละ 1 ใบ น ้ าหนกัไม่เกิน 15 ก.ก.กระเป๋าถือข้ึนเคร่ือง (Hand carry) น ้าหนกัไม่เกิน 7 ก.ก.  

 หากกรณีลูกคา้ถูกปฏิเสธการไดรั้บวีซ่า (วีซ่าไม่ผ่าน) ทางทวัร์จะขอท าการคืนเงินท่ีช าระมาแลว้ หลงัจากหักค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึนจริง 

เช่น ค่าธรรมเนียมการยืน่วซ่ีา , ค่าตัว๋เคร่ืองบิน , ค่าตัว๋ฟตุบอล เป็นตน้ 

***เม่ือท่านจองทวัร์และช าระเงินมัดจ าแล้ว หมายถึงท่านยอมรับในข้อความ และเง่ือนไขทีบ่ริษัทฯ แจ้งไว้แล้ว*** 
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