
 
 
 

 

 

รหัสโปรแกรม : 23843 (กรุณาแจ้งรหัสโปรแกรมทุกครั้งที่สอบถาม) 

 

 

วัน โปรแกรมท่องเท่ียว เช้า เที่ยง ค ่า โรงแรม 4 ดาว 

14 ก.ย. 65 
พุธ 

D1 พร้อมกนัท่ี สนามบินสุวรรณภูมิ 22.00 น. - ออกเดินทางสู่ สนาม 
บินนานาชาติ โดฮา  

X X X 
สนามบินสุวรรณ

ภูมิ 

15 ก.ย. 65 
พฤหัสบด ี

D2 สนามบินโดฮา - ออกเดินทางสู่ สนามบินแมนเชสเตอร์  
- ออกเดินทางสู่ เมืองแมนเชสเตอร์ น าคณะทัวร์สนาม โอลด์  

แทรฟฟอร์ด ของทีม แมนยฯู รวมทั้ง ทัวร์สนามเอทิฮัท ทีมร่วมเมือง แมนเชสเตอร์ 
X O O MANCHESTER  

16 ก.ย. 65
ศุกร์ 

D3 แมนเชสเตอร์-ลิเวอร์พูล -น าท่านทัวร์สนามแอนฟิลด์– ชอ้ปป้ิงเมกา 

 สโตร์ The Shankly Experience -สนามกูดิสัน ชมเมกาสโตร์ ชอ้ปป้ิง 
O O O BIRMINGHAM  

17 ก.ย.  65
เสาร์ 

D4  เบอมิงแฮม-ผา่นเที่ยว-ไบเบอร์ร่ี-ออกเดินทางสู่  กรุงลอนดอน- 

ชม Matchday Chelsea VS. Liverpool (คู่หลกั) 
(TBC. อาจมีการเปล่ียนแปลง) 

O O O LONDON  

18 ก.ย. 65 
อาทิตย์ 

D5 ลอนดอน -ทัวร์สนามท๊อตแนมฮอท สเปอร์- ชอ้ปป้ิงเมกาสโตร์- 
ทัวรสนามเอมิเรตส์-ตลาดแคมเดน้   
 (TBC. อาจมีการเปล่ียนแปลง) 

O O O LONDON   

19 ก.ย. 65
จันทร์ 

D6 ลอนดอน- ทัวร์สนามสแตมฟอร์ด บริดจ์ เชลซี- ยา่น Piccadilly & Covent 
Garden Market -โซโห่ ไชน่าทาวน์  

O O O LONDON 

20 ก.ย.65
อังคาร 

D7 ลอนดอน-Buckingham-Oxford Street Bond Street  
- ชิมเบอร์เกอร์ ลอบเตอร์ -สนามบิน ฮีทโทรว-์สนามบินนานชาติโดฮา 
  (TBC. อาจมีการเปล่ียนแปลง รอการยืนยนัเท่ียวบิน) 

O O X 
HEATHROW  

AIRPORT 

21 ก.ย. 65
พุธ 

D8 ถึงสนามบินดูไบ แวะเปล่ียนเคร่ือง สนามบินโดฮา ถึงสนามบินสุวรรณภูมิ 
โดยสวสัดีภาพ (TBC. อาจมีการเปล่ียนแปลง รอการยืนยนัเท่ียวบิน) 

X X X 
สนามบินสุวรรณ

ภูมิ 



เดินทาง 14-21 กนัยายน 2565 

Matchday Chelsea VS. Liverpool 

 

 

 

วนัแรก  สนามบนิสวุรรณภมูิ-สนามบนิโดฮา การต์า้ 

17.00 น พร้อมกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ 17.00 น. เช็คอินที่เคาน์เตอร์สายการบินการ์ต้าแอร์ฯ 

 QR833 BKK DOH  2025 2340 (TBC. อาจมีการเปลี่ยนแปลง เที่ยวบิน) 

20.25 น ออกเดินทางจากสนามบินสุวรรณภูมิ สู่สนามบินโดฮา เท่ียวบินที่ QR833 

23.40 เดินทางถึงสนามบินโดฮา เพื่อเปลี่ยนเครื่องบินฯ ประมาณ 2 ชม. เศษ 

วนัทีส่อง  สนามบนิโดฮา-สนามบนิแมนเชสเตอร์-เมอืงแมนเชสเตอร ์ นำคณะทวัรส์นาม โอลด ์ 

แทรฟฟอรด์ ของทมี แมนยฯู รวมทัง้ ทวัรห์นา้สนามเอทฮิทั ทมีแมน ซิต้ี ้ทมีรว่มเมอืง แมนเชสเตอร์ 

01.25 น    ออกเเดินทางจากสนามบินโดฮา เพ่ือทางต่อไปยัง สนามบินแมนเชสเตอร์ ประเทศอังกฤษ เที่ยวบินที่ QR021  

QR 021     DOH MAN  0125 0650 

06.50 น     นำคณะเดินทางถึงสนามบินแมนเชสเตอร์ 

07.50 น     นำคณะเดินทางออกจากสนามบินแมนเชสเตอร์ฯ มุ่งหน้าสู่เมืองแมนเชสเตอร์ นำคณะแฟนบอลพันธุ์แท้ ไปทัวร์สนามโอลด์ แทรฟ
ฟอร์ด ของทีมแมนฯยูไนนเต็ด ซึ่งก่อนไป เราจะพาคณะไปเยี่ยมชมบรรยากาศ เมืองแมนเชสเตอร์ โดยรอบ แวะพาดื่มการแฟ และขนมปังรอง
ท้องมื้อเช้าในใจกลางเมืองฯ 

10.00 น.  นำคณะเดินทางไปยังสนามโอลด์แทรฟฟอร์ด เพื่อไปทัวร์สนามอย่างเต็มรูปแบบ และเยี่ยมชมเมกาสโตร์ฯ เลือกซื้อเสื้อผ้ากีฬาฯ 
และของที่ ระลึกของทางสโมสรแมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด เป็นของฝากให้กับญาติพี่น้อง และเพื่อนๆที่เมืองไทย รวมทั้งเก็บบรรยากาศถ่ายรูปหน้า
สนามฯเป็นที่ระลึก รวมท้ังเลือกชมสินค้าของที่ระลึก แผงลอยหน้าสนามฯที่มาเร่ขายบุคคลทั่วไป 



 

12.00 น. อาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารนานาชาต ิภัตตาคารอาหารอาเซียน Tampopo 

 

13.30 น.            นำคณะเดินทางต่อไปยังสนามเอทิฮัท ของสโมสรแมนฯ ซิ้ตี้ ไปเยี่ยมชมสนามนโดยรอบๆ แวะชมเมกาสโตร์ เลือกซื้อสินค้า
ของที่ระลึก ฯ และถ่ายรูปภาพหมู่ ด้านหน้าสนามฯ จนได้เวลาพอสมควร 

   

15.30 น.            จากนั้นนำทุกท่านชมเมืองฯ และให้ทุกท่านได้ไปชมมิวเซียม ฟุตบอลแห่งชาติ หรือพิพิธภัณฑ์ National Football 
Museum ในเมืองแมนเชสเตอร์ ที่รวมรวมประวัติศาสตร์ และข้อมูลของฟุตบอลทั่วโลก รวมทั้งนักเตะที่มีชื่อเสียงที่สร้างประวัติในวงการ
ฟุตบอลอังกฤษ พร้อมทั้งให้ทุกท่านได้ร่วมสนุกกับเกมส์ และถ่ายรูปกับถ้วยรางวัล เอฟ เอ คัพ พรีเมียร์ลีกฯ เป็นต้น สุดท้ายแวะช้อปของที่
ระลึกร้านค้าขายของเกี่ยวกับฟุตบอล เช่น เสื้อบอล ผ้าพันคอ ถ้วยรางวัลจำลอง อื่นๆที่น่าสนใจ จนได้เวลาพอสมควร  

 



หลังจากนั้นพาท่านชมร้านขายเสื้อบอลที่มีชื่อเสียงไปท่ัวโลก ในเมืองแมนเชสเตอร์ Classic Football Shirts Shop สำรับคอบอลที่ชื่นชอบ
การสะสมเสื้อบอลทีมต่างๆทั่วโลก ที่ไม่ควรพลาด โดยให้ท่านได้เลือกซื้อ และชมเสื้อบอลที่หายาก หรือมีราคาสูง ที่นักสะสมชื่นชอบในการเก็บ
ไว้เป็นงานอดิเรก หลังจากนั้นให้อิสระทุกท่านได้เลือกซื้อสินค้าทั่วไปตามร้านรวงต่างๆ ในย่าน อานเดล ช้อปปิ้งมอลล์ 

 

18.30 น. อาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารท้องถิ่น 

19.30 น.           เข้าที่พัก โรงแรม HOLIDAY INN CITY CENTE  หรือเทียเท่า (1) 

วนัทีส่าม  แมนเชสเตอร-์ลเิวอร์พลู -นำทา่นทวัรส์นามแอนฟลิด์–เมกาสโตร-์ซิต้ีท้วัร-์สนามกดูสินั ชมเมกาสโตร์-เบอบิง่แฮม 

08.00 น. อาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 

09.00 น. ออกเดินทางสู่ เมืองลิเวอร์พูล 

10.00 น. นำทุกท่าน เดินทางสู่ เมืองลิเวอร์พูล ไปเที่ยวชมเมืองชั้นในของลิเวอร์พูล แวะโรงแรมโฮบสตีท ชมบรรยากาศหน้าโรงแรมฯ
ที่นักเตะ จะเข้ามาพักล่วงหน้าก่อนเกมส์การแข่งขัน 1 คืน หลังจากนั้นพาคณะเที่ยวชมสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญในเมืองลิเวอร์พูล เช่น ท่า
เรืออัลเบิร์ต ด๊อก ท่าน้ำเมอร์ซี่ไซท์ รูปปั้นบีทเทล 4 คน ตึกสภาเมืองลิเวอร์พูล แวะเช็คอินถ่านรูปตามจุดต่างๆ ตามถนนเลียบเข่ือนแม่น้ำเมอร์
ซีไซท์ เป็นต้น เยี่ยมชมจนได้เวลาพอสมควร 

 

12.00 น              อาหารกลางวัน ณ ภัตคาคารอาหารจีน 



 13.30 น. ท่านเดินทางสู่สนามแอนฟิลด์ ของทีมฟุตบอลลิเวอร์พูล เพื่อไปทัวร์สนามแอนฟิลด์อย่างเต็มรูปแบบ เช่น ห้องแต่งตัวนัก
เตะ ห้องแถลงข่าว อุโมงค์นักเตะ ที่นั่งสแตนในสนามฯ และสถานที่ต่างในสนามแอนฟิลด์ พร้อมให้แฟนบอลลิเวอร์พูลได้เยี่ยมชม พิพิธภัณฑ์ลิ
เวอร์พูล รวมทั้งช้อปปิ้งในเมกาสโตร์ เลือกซื้อสินค้าเสื้อผ้า ของที่ระลึกของทางสโมสรฯ 

 

15.30 น.            เดินทางแวะไปชมสนามกูดิสัน ปาร์ค ของทีมเอฟเอร์ตัน ให้ท่านได้ชมรอบๆสนามแข่งขันฯ และถ่ายรูปเป็นที่ระลึก และเข้าชม
เมกาสโตร์ของสโมสรฯ ที่มีจำหน่าย เสื้อแข่งขันฯ กระเป๋า รองเท้า หมวก เป็นต้น จะได้เวลาพอสมควร 

 

(กรณี โปรแกรมการแข่งขันฯมีการเปลี่ยนแปลง อาจจะมีพักแรมที่ลิเวอร์พูล และจะพาทุกท่าน ไปเท่ียว พับบาร์ แถวย่าน Cavern Pub – 
Mathew Street ด้วย) 

  



16.30 น.           นำคณะเดินทางต่อไปยังเมืองเบอมิงแฮม เพื่อล่องลงไปแวะพักค้างแรมที่เมืองดังกล่าวต่อไป 

18.30 น. อาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารไทย หรืออาหารท้องถิ่น 

19.30 น.           เข้าที่พัก โรงแรม CLAYTON BIRMINGHAM  หรือเทียเท่า (2) 

วนัทีส่ี ่เบอมงิแฮม-ผา่นเทีย่ว-ไบเบอรร์ี-่ออกเดนิทางสู ่ กรงุลอนดอน-ชมแมตช ์Chelsea VS. Liverpool-ลอนดอน 

08.00 น. อาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรมฯ 
09.00 น.             นำคณะไปแวะท่องเที่ยวชมเมืองไบบูรี่ ที่มีบรรยากาศโรแมนติก ที่มีกลิ่นไอบ้านเรือนสไตล์อังกฤษยุคโบราณ ที่เรียงราย เงียบสงบ
สวยงาม พร้อมชมวิถีชีวิต วิถีอาชีพของคนพื้นเมืองฯ เลือกซื้อสินค้าประจำท้องถิ่น อาหาร ขนม ของที่ระลึกฯ และพาท่านถ่ายรูปวิวหมู่บ้านฯสวยๆ ที่
ก่อสร้างเรียงรายได้อย่างลงตัว น่าอยู่ น่าพักผ่อนฯ พร้อมอากาศดี สดชื่น ตลอดวัน  ให้ท่านอิสระจนได้เวลาพอสมควร และออกเดินทางสู่กรุง
ลอนดอน เพื่อไปชมฟุตบอลฯที่สนามสแตมฟอร์ด บริจด์ในช่วงบ่ายต่อไป 

 
12.30 น             พาคณะเดินทางถึงกรุงลอนดอน เดินทางต่อไปยังที่สนามสแตมฟอร์ด บริจด์ และให้อิสระเลือกรับประทานอาหารท้องถิ่น หน้าสนาม
ฯ ที่หลากหลาย พร้อมทั้งให้ท่านได้เก็บบรรยากาศหน้าสนามสแตมฟอร์ดบริจด์ ที่ครืนเครง สนุกสนาน และเลือกชมสินค้าของที่ระลึกตามแผงลอย 
หน้าสนามนที่หลากหลาย น่าสนใจ น่าสะสม 

 
 
14.00 น.           นำทุกท่านเข้าสนามฯแข่งขันก่อนเกมส์ ประมาณ 1 ชม. เพ่ือชมฟุตบอลพรีเมียร์ลีกฯ แมตส์เดย์ เชลซี พบ ลิเวอร์พูล 
โดยเกมส์การแข่งขันฯจะเริ่ม เวลา 15.00 น. ท่านจะได้ชมเกมส์การปะทะกันของสองทีมใหญ่ ในทัวร์นาเม้นฯพรีเมียร์ลีก ประเทศอังกฤษที่มีคนนิยม และ
มีแฟนบอลมากมายทั่วโลก ให้ความสนใจ เป็นเกมส์สนุก และมันส์ทุกครั้งแน่นอน 



 
18.00 น.        นำท่านไปรับประทานอาหารเย็น ที่ร้านอาหารไทย 
 
19.30 น.           เข้าที่พัก โรงแรม HOLIDAY INN KENSINGTON OR KINGCROSS  หรือเทียเท่า (3) 

วนัทีห่า้  ลอนดอน -ทวัรส์นามทอ๊ตแนมฮอท สเปอร์- ชอ้ปปิง้เมกาสโตร-์ทวัรสนามเอมเิรตส-์ตลาดแคมเดน้   

08.00 น. อาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรมฯ 
09.30 น.  นำท่านออกเดินทางสู่ สนามท๊อตแนม ฮอตสเปอร์ สเตเดียม เพื่อทัวร์สนามฟุตบอลฯของทีมท๊อตแนมฮอตสเปอร์ ที่พึ่ง
สร้างเสร็จเมื่อปี 2019 เป็นสนามฟุตบอลที่ทันสมัย มีระบบแสงสีเสียง ที่ใช้ประโยชน์ได้หลายประเภท เช่น จัดคอนเสิร์ต จัดงานเลี้ยง สนามมวย 
สนามอเมริกันฟุตบอล เป็นต้น พาคณะฯชมห้องแต่งตัว ห้องแถลงข่าว สนามแข่งขันฯ และที่นั่งตามจุดที่เปิดให้เข้าชมฯ พร้อมทั้งเลือกซื้อ
สินค้าของที่ระลึก ของทางสโมสร ที่กว้างขวาง สินค้ามากมาย แฟชั่นสวยๆ ให้ได้ซื้อเป็นของฝากกลับประเทศไทย จนได้เวลาอันเหมาะสม 

 

12.30 น. อาหารกลางวัน ณ ภัตคาคาร TOBY CARVERY (ร้านอาหารท้องถิ่น) 

14.00 น. จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ทัวร์สนาม เอมิเรตส์ สเตเดี้ยม ของทีมสโมสรอาร์เซนอล ทีมใหญ่ที่มีช่ือเสียง เก่าแก่ของกรุง
ลอนดอน เพื่อไปทัวร์สนาม เอมิเรตส์ สเตเด้ียม อย่างเต็มรูปแบบ เช่น ห้องแต่งตัวนักเตะ ห้องแถลงข่าว อุโมงค์นักเตะ ที่นั่งสแตนในสนามฯ 
และสถานที่ต่างในสนามเอมิเรตส์ พร้อมให้แฟนบอลฯได้เยี่ยมชม พิพิธภัณฑ์อาร์เซนอล รวมทั้งช้อปปิ้งในเมกาสโตร์ เลือกซื้อสินค้าเสื้อผ้า  
เสื้อบอล กระเป๋า ผ้าพันคอ หมวก และของที่ระลึกอื่นๆของทางสโมสรฯ พร้อมทั้งถ่ายรูปเช็คอิน ปืนใหญ่ ที่หน้าสนามเอมิเรตส์ด้วยเช่นกัน 



 

16.00 น.   ช่วงบ่ายเราจะพาคณะไปเที่ยวแถวย่าน แคมเด้น มาร์เก็ตสตีท (Camden Market Street) เพื่อไปช้อปปิ้งเดินเล่น ให้อิสระทุกท่าน
ได้เลือกซื้อสินค้าที่เป็น Local Brand ที่แปลกใหม่ หลากหลาย สวยงาม มีทั้งของใช้ ของกิน อาหาร เครื่องดื่ม ร้านค้าเก๋ๆ จุดถ่ายรูปเช็คอินที่
ดูน่าสนใจ น้อยนักที่คณะฯคนไทยจะได้ไปเยี่ยมชมบริเวณนี้ จนได้เวลาพอสมควร จนได้เวลาจนถึงเย็นๆ นำท่านไปรับประทานอาหารค่ำ ต่อไป   

 

17.30 น. นำคณะเดินทางกลับสู่กรุงลอนดอน เพื่อไปรับประทานอาหารค่ำต่อไป 

18.30 น. อาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร Local Restaurant (เมนูอาหารท้องถิ่น)  

19.30 น.           เข้าที่พัก โรงแรม HOLIDAY INN KENSINGTON OR KINGCROSS  หรือเทียเท่า (4) 

21.00 น.          พาลูกค้าที่สนใจอยากไปเรียนรู้วัฒนธรรมการดื่มเบียร์ เหล้า ไวน์ในร้านบาร์พับ ในสไตล์บริติชโดยแท้ในย่านระแวก โรงแรมที่
พักฯใจกลางเมืองที่เราเลือกสรรค์ ให้ท่านอย่างจุใจ (หากใครต้องการบริการเครื่องดื่ม ฟรีแก้วแรก) 

 

 

 

 



วนัทีห่ก   ลอนดอน- ทวัรส์นามสแตมฟอรด์ บรดิจ ์เชลซี- ย่าน Piccadilly & Covent Garden Market –โซโห ่ไชนา่ทาวน ์ 

08.00 น. อาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรมฯ 
10.00 น. นำทุกท่าน เดินทางสู่สนามสแตม ฟอร์ดบริดจ์ เพื่อไปทัวร์สนามฟุตบอลอย่างเต็มรูปแบบ ที่จะทุกท่านไปเปิดประสบการ์ณ 
การทัวร์สนามฯ ที่ประกอบด้วย พิพิธภัณฑ์สโมสรฯ ที่มีประวัติศาสตร์สโมสรเชลซี พร้อมถ้วยรางวัลแชมป์ มากมาย เช่น ถ้วยพรีเมียร์ลีก 
ถ้วยยูฟ่าแชมเปี้ยนลีก ถ้วยยูโรป้าลีก เป็นต้น ให้ทุกท่านได้ถ่ายรูปเก็บภาพเป็นที่ระลึก หลังจากนั้นพาทัวร์สนามฯ ตามจุดต่างๆ อาทิ เช่น ห้อง
แต่งตัวนักเตะ ห้องแถลงข่าว ห้องจัดเลี้ยง ห้องน้ำ ห้องกรรมการ จุดที่น่ังในสนามฯ จุดที่นั่งนักเตะตัวสำรองและโค้ชฯ ที่ใช้งานจริง อย่างเต็ม
อิ่ม จุใจ แฟนๆตัวตัวยง กับประสบการ์ณครั้งหนึ่งในชีวิต จนได้เวลาตามขั้นตอน หลังจากนั้น พาคณะไปยังเมกาสโตร์ ของทีมเชลซี ที่มีสินค้า
ให้เลือกซื้อมากมาย เช่น เสื้อบอล เสื้อผ้ากีฬา รองเท้า ผ้าพันคอ ถุงมือ กระเป๋า ของที่ระลึกอื่นๆที่น่าสนใจ เลือกซื้อเป็นของฝากให้กับเพื่อนๆ 
หรือญาติพี่น้อง ให้เป็นของขวัญฯกับคนที่คุณรัก อย่างจุใจ เต็มอิ่ม จนได้เวลาพอสมควร. 

 

12.30 น. อาหารกลางวัน ณ  ร้านอาหารท้องถิ่น  (เมนูอาหารพื้นเมือง) 

14.30 น.             หลังจากนั้นเดินทางเข้าสู่กรุงลอนดอน เพื่อไปท่องเที่ยว และนำท่านช้อปปิ้ง ณ ห้าง Lilywhites เป็นร้านขายเสื้อบอลและ
อุปกรณ์กีฬาราคาย่อมเยาว์ ที่มีชื่อเสียงไปทัวร์โลก ใจกลางกรุงลอนดอน ใกล้วงเวียน Piccadilly Circus ร้านนี้เปิดมาตั้งแต่ปี 1925 เดิมนั้น
ขายอุปกรณ์การเล่น Croquet และ เทนนิส พร้อมทั้งเดินเที่ยวชมบรรยากาศย่านไชน่าทาวน์ แถวโซโห่ ให้อิสระซื้อสินค้าตามร้านค้ามากมาย 
อย่างเตม็อิ่ม จุใจ และพื้นที่โดยรอบ เลือกซื้อสินค้า ของที่ระลึกที่หลายหลาย ก่อนเดินทางไปรับประทานอาหารเย็นต่อไป 



 

18.30 น. อาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร Local Restaurant (เมนูอาหารท้องถิ่น หรืออาหารจีน)  

19.30 น.           เข้าที่พัก โรงแรม HOLIDAY INN KENSINGTON OR KINGCROSS  หรือเทียเท่า (5) 

21.00 น.         พาลูกค้าที่สนใจอยากไปเรียนรู้วัฒนธรรมการดื่มเบียร์ เหล้า ไวน์ในร้านบาร์พับ ในสไตล์บริติชโดยแท้ในย่านระแวก โรงแรมที่
พักฯใจกลางเมืองที่เราเลือกสรรค์ ให้ท่านอย่างจุใจ (หากใครต้องการบริการเครื่องดื่ม ฟรีแก้วแรก) 

 

 

 



วนัทีเ่จด็   ลอนดอน-Buckingham-Oxford Street-Bond Street-สนามบนิ ฮทีโทรว์-สนามบนิโดฮา 

08.00 น. อาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรมฯ 
จากนั้นนำท่านเที่ยวชมเมือง ลอนดอน ชมความสวยงามของเมืองหลวงของประเทศอังกฤษ และสหราชอาณาจักร และเป็นเมืองที่ใหญ่ที่สุดของสหภาพ
ยุโรป เป็นเมืองที่มีศูนย์กลางทางธุรกิจที่ใหญ่ที่สุดในโลก นำทุกท่านเดินผ่านชมสถานที่สำคัญทางราชการของประเทศอังกฤษ เช่น รัฐสภา หอนาฬิกา
บิ๊กเบน โบถส์เวสมินเตอร์ รวมทั้งแวะถ่ายรูปที่พระราชวังบัคกิงแฮมฯ เป็นต้น 

 

12.00 น    อาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร Burger & Lobster Restaurant  (เมนูอาหารพื้นเมือง)

 

13.30 น. อิสระให้ท่านช้อปปิ้ง ณ ถนน อ๊อกฟอร์ด สตรีท เป็นถนนช้อปปิ้ง ของชาวลอนดอน เพราะมีสินค้าหลากหลาย จากราคา
ถูกจนถึงสินค้าราคาที่มีราคาสูง และแบรนด์เนมส์จากดีไซนด์เนอร์ชื่อดังมากมาย อาทิ ห้างสรรพสินค้า SELFRIDGES  MARK 
&SPENCER , PRIMARK , NEXT , และสินค้าต่างๆ ตลอดทาง 2.2 กิโลเมตร สามารถเลือกซื้อสินค้าได้จุใจ อย่างน้อย 2 ชม.  จนได้เวลา
พอสมควร 

 

 

 

 



16.00 น.  ออกเดินทางสูสนามบิน ฮีทโธรว์ 

17.30 น. พร้อมกัน ณ ท่าอากาศยาน ฮีทโธรว์ เพ่ือทำการ Check – In ทำการโหลดกระเป๋า  

21.40 น.             ออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติโดฮา ณ ประเทศการ์ต้า โดยสายการบินการ์ต้าแอร์เวย์ เที่ยวบินที่ QR016 

QR016 LHR DOH 2140 0620+1 // QR832 DOH BKK 0850 1855 

 

วนัทีแ่ปด  แวะเปลีย่นเครือ่ง สนามบนิโดฮา - สนามบนิสวุรรณภมู ิ

06.20 น. ถึง ท่าอากาศยานนานาชาติโดฮา ณ ประเทศการ์ต้า โดยสายการบินการ์ต้าแอร์เวย์ เที่ยวบินที่  (แวะเปลี่ยนเครื่อง) 

08.50 น. นำท่านออกเดินทางต่อสู่ สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสายการบินการ์ต้าแอร์เวย์ เที่ยวบินที่ QR832 

18.55 น. เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ 

……………………………………………………………………………………………………………………………………
. 
 
หมายเหต ุโปรแกรมดงักลา่วฯ อาจมกีารเปลีย่นแปลงได ้ทางบรษิทัฯขอสงวนสิทธใินการแก้ไข ตามสถานการณ์ทีเ่หมาะสม และเปน็ประโยชน์
กบัลกูคา้ฯใหม้ากทีส่ดุเทา่ทีจ่ะเปน็ไปได้ตอ่ไป 

 

โปรแกรมความสขุ 3 เดง้ !!!   

    เดง้ 1 > ความสขุ ได้ดบูอลสนกุ มันส์ Big Match 

    เดง้ 2 > ความสุขกบัโปรแกรมสวย เพิ่มเสน้ทางใหม ่ไดค้วามรู ้ความความบนัเบงิ 

   เดง้ 3 > ความสขุ กบัอาหารอรอ่ยๆ กนิดื่ม ครบทกุมือ้ แบบจา่ยครบ ไมป่ลอ่ยอสิระ (ขึน้อยูก่บัลูกคา้) 



 

 

 

 

 

** สามารถเลอืกอพัเกรด ตัว๋บอล แบบ HOSPITALITY VIP ไดต้ามตอ้งการ โปรดตรวจสอบลว่งหนา้กอ่นเดนิทางฯ 

 โปรแกมฯคณุภาพ ครบจบทกุเรือ่ง ไมป่ลอ่ยอสิระทิง้ใหก้นิเอง (แตไ่มช่อบกบ็อกได)้ ☺ 
อตัราคา่บรกิารนีร้วม 

1) โรงแรมที่พัก ฯ จำนวน 5 คืน ระดับ 4 ดาว พักหอ้งละ 2-3 ท่าน  

2) อาหารเครื่องดื่มฯ ตามโปรแกรมฯ และรถโคช้ รับสง่ มาตรฐาน 30 ที่นั่ง (Social Distancing)  

3) ค่าเข้าชมสถานที่ทอ่งเที่ยวท่ีระบุไว้ในรายการรวมถึงกจิกรรมต่าง ๆ 

4) ผู้นำทางจากประเทศไทย เชีย่วชาญเส้นทางประเทศอังกฤษ และอื่น ๆ เพื่อให้ข้อมูลลกูค้าได้เต็มที่  

5) ค่าประกันภัยการเดินทางฯ มาตรฐานสำหรับ เสียชีวิต 1,000,000 บาท และเจ็บป่วย 500,000 บาท 

6) น้ำดื่มบนรถโค้ช วันละ 2 ขวด 

7) ค่าธรรมเนียมวีซ่าฯ ประเทศองักฤษ (จำนวน 1 รอบ เท่านั้น) 

8) ตั๋วฟุตบอล Collective Ticket Long Lower & Short ตามที่ระบุในโปรแกรม (ดบูอล 1 คู่) 

 (ตั๋วบอลแมตชน์ี้ราคาอาจมีความผันผวนและเปลี่ยนแปลงได้ ขอสงวนสิทธิที่จะแจ้งให้ทราบต่อไป) 

9) ตั๋วเครือ่งบินไป - กลับ ชั้นประหยดั การ์ต้า หรือ เอมิเรตส์  กรุงเทพ – ลอนดอน /// ลอนดอน – กรุงเทพ 

10) ผ้าพันคอ Match day เป็นของที่ระลึก  

11) อุปกรณ์ปอ้งกัน แมส น้ำยาค่าเชื้อโรค หมวก เป็นต้น  

 

 

รายละเอยีด  ราคาเริม่ตน้ ทา่นละ 

ราคาผูใ้หญ ่พกัคู ่(ราคาท่านละ) 

เดนิทาง 15 ทา่น 
166,000 บาท** 

พกัเดีย่ว เพิ่มทา่นละ 23,000   บาท 

ยืน่เรง่ดว่น เริม่ตน้ 11,500   บาท 



อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 

1) ค่าน้ำหนักกระเป๋าเกินท่านละ 30 กิโลกรัม 

2) ค่าหนังสอืเดินทางฯ และวัคซีนฯพาสสปอร์ต 

3) ค่าใช้จ่ายส่วนตัวต่าง ๆ อาทิ ค่าโทรศัพท ์ค่าซักรีด ฯลฯ 

4) ค่าอาหาร และเครือ่งดื่มพิเศษ ที่ไม่ได้ระบุในรายการ เบียร์, เหล้า และแอลกอฮอล์ ต่างๆ หรือ ร้าน  

คาราโอเกะ 

5) ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % 

6) การ Isolate 10 วนั (กรณี ไม่ได้ฉดีวัคซีน 2 เข็ม) 

7) การกกัตัว 7 วัน หลงักลับมา เข้าประเทศไทย (รอการยืนยัน เป็นระยะๆ ที่ล่าสุด ก่อนเดินทาง) 

8) ค่าตรวจโควิด PCR TEST ก่อนบนิ ขากลับ (ยกเลกิ วันที่ 1 มถิุนายน 2565) 

9)  THAI LAND PASS Test & Go Hotel 1 คนื ประเทศไทย (ยกเลิก วันที่ 1 มิถุนายน 2565) 

ปล. ข้อมูลและเงื่อนไขการควบคุมโรคของประเทศองักฤษ อาจมีการเปลีย่นแปลงได้ กรุณาตรวจสอบ และทางบริษัทฯจะอัพเดทให้ทราบต่อไป 

เงื่อนการจองที่นั่งฯ และชำระเงิน 

1)ชำระมดัจำ 50 % หรอื 70,000 บาท เมือ่ตอ้งจองที่นั่งฯ ส่วนที่เหลือขอรับก่อนเดินทาง 45 วัน หรือวีซ่าฯอนุมัดแล้ว 

2)จองแล้ว และชำระเงินแล้ว ไม่สามารถยกเลกิการเดนิทาง และไม่คืนเงินได้เต็มจำนวนทั้งหมด 100%  ยกเว้นการยื่นวีซ่าฯไม่ได้รับการอนุมัตจิากทางสถานฑูตฯ 
โดยทางบริษัทฯจะคิดค่าใชจ้่ายเฉพาะค่าธรรมเนียมฯและค่าบริการยื่นวีซ่าฯ ทัง้หมดไมเ่กนิจำนวน 8,000 บาท 

3)ราคาดังกล่าวฯอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ หากยงัไม่มีการวางมัดจำฯ แต่อย่างใด 

4)ที่นั่งตั๋วเครื่องบิน และตั๋วบอล มจีำนวนจำกัด เดินทาง ไม่เกิน 15 ท่าน 

กรณียกเลิกการจอง 

ยกเลิกก่อนการเดินทาง 60 วัน ก่อนการเดินทาง หัก 100% ของค่าทัวร์ 

หากท่านยกเลิกการเดินทางในเงื่อนไขใด เงื่อนไขหนึ่ง แต่ท่านสามารถหาผู้เดินทางมาแทนได้ โดยสามารถยื่นขอวีซ่าได้ทันตามกำหนดเวลา ทา งบริษัทฯ จะคิด
ค่าใช้จ่ายเพิ่มคือค่าวีซ่า และค่าเปลี่ยนชื่อตั๋วเท่านั้น และต้องไม่อยู่ในเงื่อนไขของตั๋วท่ี NON-CHANGE NAME & NON-REFUND 

หากท่านยกเลิกการเดินทาง อันเนื่องมาจากบุคคลใดบุคคลหนึ่งในคณะของท่านไม่ได้รับการพิจารณาอนุมัติวีซ่า ไม่ว่าด้วยเหตุผลใด ๆ ก็ตามอันเป็นการพิจารณา
ของสถานทูต  ซึ่งการยกเลิกเฉพาะบุคคลหรือยกเลิกพร้อมกันทั้งหมด ให้ถือเป็นการยกเลิกตามเงื่อนไขของวันเวลาที่ยกเลิกดังกล่าวข้างต้น  

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางในกรณีที่มีผู้เดินทาง ต่ำกว่า 15 ท่าน โดยที่จะแจ้งให้ผู้เดินทางทราบล่วงหน้าก่อน 15 วัน และขอสงวนสิทธิ์ในการ
เปลี่ยนแปลงการท่องเที่ยว รวมทั้งไม่สามารถรับผิดชอบจากกรณีที่เกิดเหตุจำเป็นสุดวิสัยดังนี้ การล่าช้าของสายการบิน, การนัดหยุดงาน, ภัยธรรมชาติ, การก่อ



จลาจล, อุบัติเหตุ ฯลฯ ทั้งนี้จะคำนึงถึงผลประโยชน์และจะรักษาผลประโยชน์ของท่านไว้ให้ได้มากที่สุด และทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น หากท่าน
ถูกปฏิเสธการเข้าเมือง อันเนื่องจากการกระทำท่ีส่อไปในทางผิดกฎหมายหรือการหลบหนีเข้าเมือง ฯลฯ และจะไม่คืนเงินค่าทัวร์ที่ท่านชำระมาแล้ว 

 

ข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องโรงแรมที่พัก 

เนื่องจากการวางแปลนห้องพักของแต่ละโรงแรมแตกต่างกัน จึงอาจทำให้ห้องพักแบบห้องเดี่ยว (Single) ,ห้องคู่ (Twin/Double) และห้องพักแบบ 3 ท่าน/3 
เตียง (Triple Room) ห้องพักอาจจะไม่ติดกัน และบางโรงแรมอาจจะไม่มีห้องพักแบบ 3 เตียงเดี่ยวแต่อาจจะได้เป็น 1 เตียงใหญ่กับ 1 เตียงพับเสริม 

โรงแรมในยุโรปส่วนใหญ่อาจจะไม่มีเครื่องปรับอากาศเนื่องจากอยู่ในแถบที่มีอุณหภูมิต่ำ 

กรณีที่มีงานจัดประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เป็นผลให้ค่าโรงแรมสูงขึ้นมากและห้องพักในเมืองเต็ม บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนหรือย้ายเมืองเพื่อให้
เกิดความเหมาะสม 

โรงแรมในยุโรปที่มีลักษณะเป็น Traditional Building ห้องที่เป็นห้องเดี่ยวอาจเป็นห้องที่มีขนาดกะทัดรัต และไม่มีอ่างอาบน้ำ ซึ่งขึ้นอยู่กับการออกแบบของแต่ละ
โรงแรมนั้น ๆ และห้องแต่ละห้องอาจมีลักษณะแตกต่างกัน 

 

ข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องตั๋วเครื่องบิน 

ทางบริษัทได้สำรองที่นั่งพร้อมชำระเงินมัดจำค่าตั๋วเครื่องบินแล้ว หากท่านยกเลิกทัวร์ ไม่ว่าจะด้วยสาเหตุใ ด ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์การเรียกเก็บค่ามัดจำตั๋ว
เครื่องบิน ซึ่งมีค่าใช้จ่าย ประมาณ 1,000 - 5,000 บาท แล้วแต่สายการบินและช่วงเวลาเดินทาง 

หาก ตั๋วเครื่องบินทำการออกแล้ว แต่ท่านไม่สามารถออกเดินทางได้ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์เรียกเก็บค่าใช้จ่ายตามที่ เกิดขึ้นจริง และรอ Refund จากทางสาย
การบิน ใช้เวลาประมาณ 3-6 เดือนเป็นอย่างน้อย 

กรณียกเลิกการเดินทาง 

แจ้งยกเลิกน้อยกว่า 30 วันก่อนเดินทาง ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ เก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมด 100 % 

บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมด กรณีท่านยกเลิกการเดินทาง และมีผลทำให้คณะเดินทางไม่ครบตามจำนวนที่บริษัทฯกำหนดไว้ (15 ท่านขึ้นไป) 
เนื่องจากเกิดความเสียหายต่อทางบริษัท และผู้เดินทางอื่นที่เดินทางในคณะเดียวกัน บริษัทต้องนำไปชำระค่าเสียหายต่างๆที่เกิดจากการยกเลิกของท่าน 

กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได้ ซึ่งจะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง บริษัทฯจะทำการเลื่อนการเดินทางของท่านไปยังคณะต่อไป แต่ทั้งนี้
ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถเรียกคืนได้คือ ค่าธรรมเนียมในการมัดจำตั๋ว และค่าธรรมเนียมวีซ่าตามท่ีสถานทูตฯ เรียกเก็บ 

กรณียื่นวีซ่าแล้วไม่ได้รับการอนุมัติวีซ่าจากทางสถานทูต (วีซ่าไม่ผ่าน) และท่านได้ชำระค่าทัวร์หรือมัดจำมาแล้ว ทางบริษัทฯ ขอเก็บเฉพาะค่าใช้จ่ายที่เกดิขึ้นจริง 
เช่น ค่าวีซ่าและค่าบริการยื่นวีซ่า / ค่ามัดจำตั๋วเครื่องบิน หรือค่าตั๋วเครื่องบิน (กรณีออกตั๋วเครื่องบินแล้ว) / ค่าส่วนต่างในกรณีที่กรุ๊ปออกเดินทางไม่ครบตาม
จำนวน 

กรณีวีซ่าผ่านแล้ว แจ้งยกเลิกก่อนหรือหลังออกตั๋วโดยสาร บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการ ไม่คืนค่าทัวร์ทั้งหมด 



กรณีวีซ่าผ่านแล้ว แต่กรุ๊ปออกเดินทางไม่ได้ เนื่องจากผู้เดินทางท่านอื่นในกลุ่มโดนปฏิเสธ วีซ่า หรือไม่ว่าด้วยสาเหตุใดๆก็ตาม ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการหัก
เก็บค่าใช้จ่ายจริงที่เกิดขึ้นแล้วกับท่านเป็นกรณีไป 

กรณีผู้เดินทางไม่สามารถเข้า-ออกเมืองได้ เนื่องจากปลอมแปลงหรือการห้ามของเจ้าหน้าที่ ไม่ว่าเหตุผลใดๆตามทางบริษัทของสงวนสิทธิ์ในการ ไม่คืนค่าทัวร์
ทั้งหมด 

ข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องโรงแรมที่พัก 

เนื่องจากการวางแปลนห้องพักของแต่ละโรงแรมแตกต่างกัน จึงอาจทำให้ห้องพักแบบห้องเดี่ยว (Single) ,ห้องคู่ (Twin/Double) และห้องพักแบบ 3 ท่าน/3 
เตียง (Triple Room) ห้องพักอาจจะไม่ติดกัน และบางโรงแรมอาจจะไม่มีห้องพักแบบ 3 เตียงเดี่ยวแต่อาจจะได้เป็น 1 เตียงใหญ่กับ 1 เตียงพับเสริม 

โรงแรมในยุโรปส่วนใหญ่อาจจะไม่มีเครื่องปรับอากาศเนื่องจากอยู่ในแถบที่มีอุณหภูมิต่ำ 

กรณีที่มีงานจัดประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เป็นผลให้ค่าโรงแรมสูงขึ้นมากและห้องพักในเมืองเต็ม บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนหรือย้ายเมืองเพื่อให้
เกิดความเหมาะสม 

โรงแรมในยุโรปที่มีลักษณะเป็น Traditional Building ห้องที่เป็นห้องเดี่ยวอาจเป็นห้องที่มีขนาดกะทัดรัต และไม่มีอ่างอาบน้ำ ซึ่งขึ้นอยู่กับการออกแบบของแต่ละ
โรงแรมนั้นๆ และห้องแต่ละห้องอาจมีลักษณะแตกต่างกัน 

ข้อความซึ่งถือเป็นสาระสำหรับท่านผู้มีเกียรติซึ่งร่วมเดินทาง  

ทางบริษัทฯ เป็นตัวแทนในการจัดนำสัมมนา และการเดินทางที่มีความชำนาญ โดยจัดหาโรงแรมที่พัก อาหาร ยานพาหนะ และสถานที่ท่องเที่ยวพร้ อมทั้งการ
สัมมนา ดูงาน เพื่อความสะดวกสบาย และเกิดประโยชน์สูงสุดในการเดินทาง ทั้งนี้ทางบริษัทฯ ไม่สามารถรับผิดชอบในอุบัติเหตุหรือความเสียหายที่เกิดจาก
โรงแรมที่พัก ยานพาหนะ, อันเนื่องจากอุบัติเหตุรวมถึงภัยธรรมชาติ, โจรกรรม, วินาศกรรม, อัคคีภัย, การผละงาน, การจลาจล, สงครามการเมือง, การผันผวน
ของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราระหว่างประเทศ, การนัดหยุดงาน, ความล่าช้าของเที่ยวบิน, สายการเดินเรือ, รถไฟ, พาหนะท้องถิ่น, ตลอดจนการถูกปฏิเสธออกวี
ซ่าจากกงสุล และ / หรือ ส่วนงานที่เกี่ยวข้องกับสถานเอกอัครราชทูต รวมถึงผู้มีอำนาจทำการแทนประจำประเทศไทย (โดยไม่จำต้องแสดงเหตุผล เนื่องจากเป็น
สิทธิพิเศษทางการทูต) ซึ่งอยู่เหนือการควบคุมของบริษัทฯ หมายรวมถึงในระหว่างการเดินทางท่องเที่ยวท้ังใน หรือ ต่างประเทศ แต่ทางบริษัทฯ มีความคุ้มครอง 
และประกันอุบัติเหตุ ตามเงื่อนไขที่บริษัทฯ ที่รับประกันในกรณีที่ผู้ร่วมเดินทางถูกปฏิเสธโดยเจ้าหน้าท่ีตรวจคนเข้าเมืองของประเทศไทย และ/หรือ ต่างประเทศ มิให้
เดินทางออก หรือ เข้าประเทศ เนื่องมาจากความประพฤติ พฤติกรรมของผู้เดินทาง ไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบด้านการความคุมโรคติดต่อเฉพาะพื้นที่มีการปลอม
แปลงเอกสารเพื่อการเดินทาง รวมถึงมีสิ่งผิดกฎหมาย บริษัทฯ จะไม่คืนค่าใช้จ่ายใดๆ รายละเอียดด้านการเดินทาง อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความจำเป็น หรือ
เพื่อความเหมาะสมทั้งปวง โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทั้งนี้การขอสงวนสิทธิดังกล่าว บริษัท จะยึดถือและคำนึงถึงผลประโยชน์ตลอดจนความปลอดภัยของ
ท่านผู้มีเกียรติ ซึ่งร่วมเดินทางเป็นสำคัญ 

 เงื่อนไขข้อตกลง 

บริษัท ขอสงวนสิทธิ์ ในการยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงรายการทัวร์ส่วนหนึ่งส่วนใดตามความจำเป็นและความเหมาะสม ซึ่งทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับ การยืนยันการ
สำรองที่นั่งจากสายการบิน การล่าช้าของสายการบิน การจองโรงแรมที่พัก การเปลี่ยนแปลงโรงแรม การจองร้านอาหาร แ ละ รายการอาหาร และ / 
หรือ เหตุการณ์ทางการเมือง การประท้วง การนัดหยุดงาน ภัยจากธรรมชาติ อันเป็นสาเหตุให้ต้องเลื่อนการเดินทาง หรือ ไม่สามารถจัดพาคณะเที่ยว
ได้ตามรายการทั้งหมด ทั้งนี้ ทางบริษัทฯ จะคำนึงถึง ความปลอดภัย และผลประโยชน์สูงสุด ของท่านลูกค้า ผู้มีอุปการคุณ เป็นสำคัญ     

                               ***************************************************************** 

 



 

หากสนจองกรุณาตดิตอ่ 

➢ สอบถามผ่าน Line กด  -> https://lin.ee/5nDHUO6 

➢ จองทัวร์ผ่าน FB inbox ก็ไดเ้ช่นกัน -> http://m.me/unithaitrip 

➢ หรือโทร 02-234-5936 
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