
 

 
 

รหัสโปรแกรม : 23844 (กรุณาแจ้งรหัสโปรแกรมทุกครั้งที่สอบถาม) 
 

 

 
 Program EPL Man. U vs. Liverpool 19-26 Aug. 2022 

 
***โปรแกรมท่องเที่ยวฯ ร้านอาหารและโรงแรมฯ รวมถึงสายการบินฯ ในช่วงหลงัโควิด 19 อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม  เนือ่งจากความ

พร้อมต่างๆยงัไม่สมบูรณ ์
 

วนั โปรแกรมทอ่งเทีย่ว เชา้ เทีย่ง ค่ำ โรงแรม 4 ดาว 

19 ส.ค. 65
ศกุร ์

D1 พรอ้มกันที่ สนามบินสุวรรณภูม ิ17.00 น. - ออกเดินทางสู่ สนาม 
บิน นานชาติโดฮา QR833 BKK DOH  2025 2340 (TBC. อาจมีเปลี่ยนแปลง) X X X Qatar Airways  

Emirates 

20 ส.ค. 65 
เสาร ์

D2 สนามบินนานชาติโดฮา - ออกเดินทางสู่ สนามบินแมนเชสเตอร ์
  QR 021 DOH MAN  0125 0650 
 ออกเดินทางสู่ เมือง เชสเตอร์ -เวลส์-คอนวี่(Conwy Castle)-อุทยานสโนว์โนเดีย-Snowdon 
Mountain Railway (TBC.)-เชสเตอร์   

X O O CHESTER 

21 ส.ค. 65 
อาทติย ์

D3 เชสเตอร์ -ลิเวอรพ์ูล -นำท่านเทีย่วสนามแอนฟลิด–์ ช้อปปิง้เมกา -ชมเมืองลิเวอร์
พูล-สนามกูดสิัน ปาร์ค เมกาสโตร์ ชอ้ปปิ้ง-มืองแมนเชสเตอร์ -ทัวร์สนาม โอลด ์แทรฟ
ฟอรด์ - เมกาสโตร ์

O O O MANCHESTER OR 
LIVERPOOL 

22 ส.ค. 65 
จนัทร ์

D4 แมนเชสเตอร ์-เมืองแมนเชสเตอร์-มิวเซียม ฟตุบอล-ช้อปปชืิ้ง-แมตสเ์ดย ์
 – ชมการแขง่ขนัฟตุบอลระหวา่ง MAN, U vs. LIVERPOOL (20.00 PM) 
ณ สนามโอลด ์แทรฟฟอรด์  (คู่หลกั) 

O O O MANCHESTER 

23 ส.ค. 65 
องัคาร 

D5 แมนเชสเตอร ์-ออกเดินทางสู่เมอืงน๊อตติง้แฮมไปที่ สนามซิต้ี้กาวด์ ทมีนอ๊ตติง้แฮม 
ฟอเรสฯ - ช้อปปิ้ง Mega Store - ไชน่าทาวน์ ลอนดอน O O O LONDON 

24 ส.ค. 65 
พธุ 

D6 ลอนดอน -เยี่ยมชมสนาม New Wembley Stadium -ล่องเรือ JET THAMES-ช้
อปปิ้ง Borough Market หรือถนนไนท์บริดจ์ Harrods 
ชิมเป็ดโฟร์ซีซั่น และอาหารซฟีู๊ดแบบสดๆ 

O O X LONDON 

25 ส.ค. 65 
พฤหสับด ี

D7 ลอนดอน-พระราชวังบัคกงิแฮม-ช้อปปิ้ง ย่าน Oxford street- ชิมเบอร์เกอร์ ลอบ
เตอร์ - สนามบิน Heathrow - ออกเดินทางสู่ สนามบินโดฮา (TBC. อาจมกีาร
เปลีย่นแปลง)  โดย  QR016  LHR DOH 2140 0620+1 

X X X 
Qatar Airways 

Emirates 

26 ส.ค. 65 
ศกุร ์

D8 ถึงสนามบินโดฮา แวะเปลี่ยนเครือ่ง -ออกเดินทางสู่ สนามบินสุวรรณภูมิ   QR832 
DOH BKK 0850 1855 - ถึงสนามบินสุวรรณภูม ิ    สนามบินสุวรรณภูม ิ



วันศกุรท์ี ่19 สงิหาคม 2565 (1) 
สนามบนิสุวรรณภมู ิ– ทา่อากาศยานนานาชาต ิโดฮา  

17.00 น. คณะพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 สายการบินการ์ต้า โดยมีเจ้าหน้าที่ให้การ
ต้อนรับและอำนวยความ สะดวกเพื่อ ทำการโหลดสัมภาระฯ 

20.25 น. QR833 BKK DOH  2025 2340 ออกเดินทางสูสนามบินนานาชาติโดฮา ประเทศการ์ต้าเที่ยวบินที่ QR833 

23.40 น. ถึง ท่าอากาศยานนานาชาติโดฮา ณ ประเทศการ์ต้า (แวะเปลี่ยนเครื่อง) 

วันเสาร์ที ่20 สงิหาคม 2565 (2) 
สนามบนิโดฮา – แมนเชสเตอร ์– เวลส-์คอนวี(่Conwy Castle)-อทุยานสโนวโ์นเดยี-Snowdon Mountain Railway 

01.25 น. ออกเดินทางจากสนามบินโดฮา ไปสู่ สนามบินแมนเชสเตอร์ ณ ประเทศอังกฤษ เที่ยวบินที่ QR021 
DOH MAN  0125 0650 

06.50 น. ถึง สนามบินแมนเชสเตอร์ ณ ประเทศอังกฤษ นำท่านผ่านการตรวจคนเข้าเมือง  

09.00 น. นำทุกท่านนั่งรถโค้ชฯเดินทางสู่เมืองเชสเตอร์ ที่มีประวัติศาสตร์ยาวนาน ในด้านการค้า และเมืองยุทธศาสตร์สำคัญของ
ชาวโรมัน ร่วมพันปี  

 
10.30 น. นำคณะฯเดินเมืองคอนวี่ ไปชมปราสาท คอนวี่ คลาสเซิล Conwy Castle (North Wales) โดยรถโค้ช ซึ่งเมืองคอนวี่ เป็น

เมืองยุคกลางที่คลาสสิคและเต็มไปด้วยทรัพย์สินที่สำคัญทางประวัติศาสตร์ ตั้งอยู่ที่หุบเขาคอนว่ี ทางตอนเหนือของเวลส์ 
อเบอร์คอนวี่ เฮาส์ เป็นบ้านเก่าแก่ยุคเอลิซาบีธันที่ได้รับการอนุรักษ์ไว้เป็นอย่างดีที่สุดแห่งหนึ่งของสหราชอาณาจักรที่มี
ชื่อเสียงทางด้านคุณภาพและปริมาณของผลงานการตกแต่งจากปูนปลาสเตอร์ ให้ทุกท่านได้เข้าไปเยี่ยมชมภายในปราสาท 
และถ่ายรูปในจุดชมวิว ที่สวยงาม เก็บเป็นที่ระลึกไว้ รวมทั้งเลือกซื้อสินค้าของที่ระลึกประจำเมืองคอนวี่ ของประเทศเวลส ์
เช่นตุ๊กตามังกรเขียว ธงชาติฯ ถ้วยกาแฟ เสื้อยืด กระเป๋า รูปภาพ และสินค้าอื่นๆ มากมาย 



 
12.00 น. อาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่น 

13.30 น. เดินทางต่อไปยังอุทยานสโนว์โนเดีย ทางตอนเหนือของประเทศเวลส์ ที่มีบรรยายกาศวิวทิวทัศน์ที่สวยงามอันดับต้นๆของ
ยูเค ร่วมผจญภัยครั้งหนึ่งในชีวิตบนรถไฟภูเขาสโนว์ดอน ซึ่งได้รับการขนานนามว่าเป็นหนึ่งในเส้นทางรถไฟท่ีมีทัศนียภาพ
สวยงามที่สุดในโลก ซึ่งเป็นการเดินทางที่มีผู้เดินทางกว่า 12 ล้านคนได้สัมผัสมาตั้งแต่ปี 1896 ด้วยทิวทัศน์อันตระการตา
และทิวทัศน์อันตระการตา ทั้งหมดน้ีเป็นส่วนหนึ่งของวันที่ยอดเยี่ยมสำหรับคุณและครอบครัวในประเทศ North Wales 

Snowdon Mountain Railway จะเปิดให้บริการอีกครั้งเพื่อเฉลิมฉลองครบรอบ 125 ปีของการบรรทุกผู้โดยสารบน
ภูเขาที่สูงที่สุดของเวลส์ เส้นทางรถไฟสายประวัติศาสตร์เปิดดำเนินการครั้งแรกในปี พ.ศ. 2439 และปัจจุบันมีผู้โดยสาร
เฉลี่ย 140,000 คนต่อปีในการเดินทางระยะทาง 4.7 ไมล์จากลานเบอริสไปยังยอดเขาสโนว์ดอน (ขอสงวนสิทธิยืนยันอีก
ครั้งก่อนเดินทาง) 

 

 
17.30 น. นำท่านออกเดินทางสู่ ตัวเมืองเชสเตอร์ เพื่อเช็คอินเข้าโรงแรมฯในเมืองเชสเตอร์ หลังจากนั้นนำทุกท่านไปรับท่านอาหาร

ค่ำ ต่อไป 

18.00 น. อาหารค่ำ ณ 1539 Restaurant Chester ร้านอาหารในสนามม้าที่เก่าแก่ที่สุดในโลก ร่วม 450 ปี  ชิมมนูอาหารฝรั่ง หรือ
ท้องถิ่น ในบริเวณพื้นท่ีจัดเลี้ยงที่นั่งชมการแข่งขันฯม้าแข่ง ที่มีการจัดแข่งทุกทัวร์นามเม้นฯ 



 
19.00 น. นำท่านเข้าสู่ที่พัก ณ โรงแรม Crown Plaza Chester  หรอืเทยีบเทา่ (1) 

 
วันอาทิตยท์ี ่21 สงิหาคม 2565 (3) 
เชสเตอร-์ลเิวอรพ์ลู-ทวัรส์นามแอนฟลิด์–ชอ้ปปิง้เมกา สโตร ์-สนามกดูสินั เมกาสโตร ์ชอ้ปปิง้-ทัวรส์นามโอลด ์แทรฟฟอรด์-
แมนเชสเตอร ์

08.00 น. อาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 

09.00 น. ออกเดินทางจากเมืองเชสเตอร์ เดินทางไปยังเมืองลิเวอร์พูล 

10.00 น. ท่านเดินทางสู่เมืองลิเวอร์พูล พาคณะเที่ยวชมเมือง ท่าเรือ อัลเบิร์ต ด็อก และทัวร์สนามแอนฟิลด์ ของทีมฟุตบอลลิเวอร์
พูล เพื่อไปเที่ยวสนามแอนฟิลด์ (ด้านนอกสนามฯ) ช้อปปิ้งในเมกาสโตร์ เลือกซื้อสินค้าเสื้อผ้า ของที่ระลึกของทางสโมสร
ฯ 

 
 จากนั้นนำท่านแวะถ่ายรูปหน้าสนามกูดิสัน ของทีมเอฟเวอร์ตัน โดยให้เวลาเล็กน้อยเข้าเมกาสโตร์ ช้อปปิ้ง สินค้าของ

ที่ระลึก ที่อยูในเมืองลิเวอร์พูลเช่นกัน  จนได้เวลาพอสมควร หลังจากนั้นเดินทางกลับมายังเมืองแมนเชสเตอร์ต่อไป 



 
 12.00 น อาหารกลางวัน ณ ร้านอาหารท้องถิ่น 

13.30 น. จากนั้นนำท่านเดินทางสู่สนาม โอลด์ แทรฟฟอร์ด เพื่อทัวร์สนามฯอย่างเต็มรูปแบบ เช่น  มิวเซียมของสโมสรฯห้องแต่งตัว
นักเตะ ห้องแถลงข่าว สนามแข่งขันฯ ที่นั่งผู้จัการทีม ที่นั่งตัวสำรอง ถ่ายรูปเช็คอิน เยี่ยมชมเมกาสโตร์ฯ เลือกซื้อเสื้อผ้า
กีฬาฯ และของที่ ระลึกของทางสโมสรแมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด เป็นของฝากให้กับญาติพี่น้อง และเพื่อนๆที่เมืองไทย รวมทั้ง
เก็บบรรยากาศถ่ายรูปหน้าสนามฯเป็นที่ระลึก จนได้เวลาพอสมควร 

 

 
18.00 น. อาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร PAGODA  (เมนูอาหารจีน)  

20.00 น. นำท่านเข้าสู่ที่พัก ณ โรงแรม Holiday Inn City Center Manchester  หรอืเทยีบเทา่ (2) 

 



21.30 น. พาลูกค้าที่สนใจอยากไปเรียนรู้วัฒนธรรมการดื่มเบียร์ เหล้า ไวน์ในร้านบาร์พับ ในสไตล์บริติชโดยแท้ในย่านระแวก โรงแรม
ที่พักฯใจกลางเมืองที่เราเลือกสรรค์ ให้ท่านอย่างจุใจ (บริการเครื่องดื่มฟรีแก้วแรก)  

 
วันจนัทร์ที ่22 สงิหาคม 2565 (4) 
แมนเชสเตอร–์มวิเซยีมฟุตบอล-อาร์นเดล- ชมการแขง่ขนัฟตุบอลระหว่าง MAN.U vs LIVERPOOL ณ สนามโอลด ์แทรฟฟอรด์ -
แมนเชสเตอร ์

08.00 น. อาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 

09.00 น.  เมืองแมนเชสเตอร์ เพื่อไปท่องเที่ยวมิวเซียมฟุตบอลแห่งชาติฯ และชมฟุตบอลพรีเมียร์ลีกฯ 

10.00 น. นำทุกท่าน  พาทุกท่านชมเมืองฯ และให้ทุกท่านได้ไปชมมิวเซียม ฟุตบอลแห่งชาติ หรือพิพิธภัณฑ์ National Football 
Museum ในเมืองแมนเชสเตอร์ ที่รวมรวมประวัติศาสตร์ และข้อมูลของฟุตบอลทั่วโลก รวมทั้งนักเตะที่มีชื่อเสียงที่สร้าง
ประวตัิในวงการฟุตบอลอังกฤษ พร้อมทั้งให้ทุกท่านได้ร่วมสนุกกับเกมส์ และถ่ายรูปกับถ้วยรางวัล เอฟ เอ คัพ พรีเมียร์
ลีกฯ เป็นต้น สุดท้ายแวะช้อปของที่ระลึกร้านค้าขายของเกี่ยวกับฟุตบอล เช่น เสื้อบอล ผ้าพันคอ ถ้วยรางวัลจำลอง อื่นๆ
ที่น่าสนใจ จนได้เวลาพอสมควร ก่อนจะนำคณะเดินทางไปสนามโอลด์ แทรฟฟอร์ด ต่อไป 

 
12.00 น. อาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารท้องถิ่น เมืองแมนเชสเตอร์ 



13.30 น. หลังจากนั้นพาท่านชมร้านขายเสื้อบอลที่มีชื่อเสียงไปท่ัวโลก ในเมืองแมนเชสเตอร์ Classic Football Shirts Shop สำรับ
คอบอลที่ชื่นชอบการสะสมเสื้อบอลทีมต่างๆทั่วโลก ที่ไม่ควรพลาด โดยให้ท่านได้เลือกซื้อ และชมเสื้อบอลที่หายาก หรือมี
ราคาสูง ที่นักสะสมชื่นชอบในการเก็บไว้เป็นงานอดิเรก หลังจากนั้นให้อิสระทุกท่านได้เลือกซื้อสินค้าทั่วไปตามร้านรวง
ต่างๆ ในย่าน อานเดล ช้อปปิ้งมอลล์ 

 

 
17.00 น. นัดเจอกัน เพื่อเดินทางต่อไปยังสนามโอลด์ แทรฟฟอร์ดในช่วงเย็น 

17.30 น. อาหารเย็น ณ หน้าสนามฯ Burger & Hot doge  (แจกเงิน 10 ปอนด)์ เพื่อความรวดเร็ว ที่หน้าสนามฯ 

  
20.00 น. นำคณะฯเดินทางสู่สนามโอลด์ แทรฟฟอร์ด  เพื่อไปชมฟุตบอลพรีเมียร์ แมตส์สำคัญ ระหว่างทีม  

 แมนเชสเตอร ์ยไูนเตด็ พบ ลเิวอรพ์ลู   ก่อนหน้าน้ัน 2 ชม. เราพาทุกท่านเดินเท่ียวหน้าสนามโอลด์ แทรฟฟอร์ด  เพื่อ
เลือกซื้อสินค้าของที่ระลึกตามแผงลอยหน้าสนามฯ ก่อนการแข่งขันฯ และทานอาหารหน้าสนามฯ 
20:00 น. Manchester United. Vs. Liverpool  
(เวลาการแขง่ขันฯอาจจะมกีารเปลีย่นได ้TBC) 
 



 

 
22.30 น. นัดหมายเจอกันหลังเกมส์ และนำคณะฯเดินทางกลับเมืองแมนเชสเตอร์ โดยใช้รถรางไฟฟ้า 

23.30 น. นำท่านเข้าสู่ที่พัก ณ โรงแรม Holiday Inn City Center Manchester  หรอืเทยีบเทา่ (3) 

 

 
 
 
 
 
 



วันองัคารที ่23 สงิหาคม 2565 (5) 
แมนเชสเตอร ์-ออกเดนิทางสูเ่มอืงนอ๊ตติง้แฮมไปที ่สนามซิต้ีก้าวด ์ทมีนอ๊ตติง้แฮม ฟอเรสฯ - ชอ้ปปิง้ Mega Store - ไชน่าทาวน ์
ลอนดอน  

07.00 น. อาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 

08.30 น. นำท่านเดินทางสู่เมืองน๊อตติ้งแฮม มือง Nottinghamshire แห่งนี้ตั้งอยู่บนเนินเขาที่อยู่ทางด้านเหนือของแม่น้ำ Trent 
เมืองนี้มีประเพณีอันยาวนานเป็นศูนย์กลางการค้าและศูนย์การผลิตและเป็นท่ีรู้จักกันดีสำหรับลูกไม้ เม่ือไม่นานมาน้ีได้
กลายเป็นจุดหมายปลายทางทางวัฒนธรรมยอดนิยมที่มีสถานที่ท่องเที่ยวมากมายรวมถึงโรงละครขนาดใหญ่ 2 แห่งและ
หอศิลป์หลายแห่ง นำท่านเยี่ยมชม สนาม The City Ground สนามเหย้าสุดคลาสสิค ของ สโมสร Nottingham Forest 
ในประเทศอังกฤษ มีฉายาในภาษาไทยว่า "เจ้าป่า" เป็นสโมสรที่เคยประสบความสำเร็จอย่างสูงด้วยการคว้าแชมป์ยูโร
เปี้ยนส์คัพ ( ยูฟ่า แชมป์เปี้ยนส์ลีก ในปัจจุบัน ) ได้ถึงสองสมัยติดต่อกัน คือใน ปี ค.ศ.1979 และ 1980 ถือว่าสโมสรแห่งนี้
มีความยิ่งใหญ่และเป็นตำนานมาก่อนเลยทีเดียว พร้อมทั้งเยี่ยมสนามทีมน๊อตเคาน์ตี้ สีดำขาว ทีมร่วมเมืองที่มีอายุสโมสร 
เก่าแก่ที่สุดของเกาะอังกฤษเช่นกัน (ภายนอกสนาม) 

 

 
12.30 น. อาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารท้องถิ่น (Bill’s Restaurant) ที่เมืองน๊อตติ้งแฮม 

14.30 น. หลังจากนั้นเดินทางเข้าสู่กรุงลอนดอน เพ่ือไปท่องเที่ยว และนำท่านช้อปปิ้ง ณ ห้าง Lilywhites เป็นร้านขายเสื้อบอลและ
อุปกรณ์กีฬาราคาย่อมเยาว์ ที่มีชื่อเสียงไปทัวร์โลก ใจกลางกรุงลอนดอน ใกล้วงเวียน Piccadilly Circus ร้านนี้เปิดมา
ตั้งแต่ปี 1925 เดิมน้ันขายอุปกรณ์การเล่น Croquet และ เทนนิส พร้อมทั้งเดินเที่ยวชมบรรยากาศย่านไชน่าทาวน์ แถวโซ
โห่ ให้อิสระซื้อสินค้าตามร้านค้ามากมาย อย่างเต็มอิ่ม จุใจ 
 



 

18.00 น. อาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร Four Seasons Restaurant (เมนูอาหารจีน)  

 นำท่านเข้าสู่ที่พัก ณ โรงแรม Holiday Inn Kensington หรอืเทยีบเท่า (4) 

 

วันพธุที ่24 สงิหาคม 2565 (6) 
ลอนดอน-ชมวิวกรงุลอนดอน-ลอ่งเรอื JET THAMES-เยี่ยมชมสนาม New Wembley Stadium-ถนนไนท์บรดิจ ์Harrods 

07.00 น. อาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม  

09.00 น. จากนั้นนำท่านเที่ยวชมเมืองลอนดอน ชมความสวยงามของเมืองหลวงของประเทศอังกฤษ และสหราชอาณาจักร และเป็น
เมืองที่ใหญ่ที่สุดของสหภาพยุโรป เป็นเมืองที่มีศูนย์กลางทางธุรกิจที่ใหญ่ที่สุดในโลก นำทุกท่านเดินผ่านชมสถานท่ีสำคัญ
ทางราชการของประเทศอังกฤษ เช่น รัฐสภา หอนาฬิกาบิ๊กเบน โบถส์เวสมินเตอร์ เป็นต้น  

นำท่านล่องเรือเร็วกิจกรรมใหม่ที่ แม่น้ำ Thames หรือที่เรียกกันว่า RIB Jet Thames* ให้ทุกท่านได้ร่วมสนุก 
นำท่านชมแลนด์มาร์คหลากหลายจุดของกรุงลอนดอนไม่ว่าจะเป็น Tower of London และ Tower Bridge  
(*โปรแกรมฯอาจมีเปลี่ยนแปลงได้ ขึ้นอยู่กับสภาวะอากาศ และสภาพของแม่น้ำขึ้นลงได้) 

 



 
12.00 น. อาหารกลางวัน ณ  Nando’s Grill Chicken Restaurant London (เมนูอาหารพื้นเมือง)  

 
13.30 น. นำคณะเดินทางต่อไปยัง Wembley Park เพื่อเข้าชม สนามเวมบลยี ์สเตเดีย้ม - WEMBLEY STADIUM มักเรียกสั้น ๆ 

ว่า เวมบลีย์ หรือในบางครั้งเรียกว่า นิวเวมบลีย์ สนามมีความจุ 90,000 ที่นั่ง ถือเป็นสนามกีฬาที่ใหญ่ที่สุดเป็นอันดับ 2 ใน
ยุโรป และเป็นสนามเหย้าของฟุตบอลทีมชาติอังกฤษ นำคณะทัวร์สนามและถ่ายรูปกับถ้วยเอฟเอ คัพ ฟุตบอลถ้วยท่ี
เก่าแก่ที่สุดของเกาะอังกฤษ รวมทั้งได้ช้อปป้ิงในร้านขายของที่ระลึก จากทางสนามเวมบลีย์ โดยตรง  (รอการยืนยนั TBC 
หากมกีารเปลีย่นแปลง เราจะพาไปทัวรส์นามฯอืน่ตอ่ไป) 

 
16.00 น นำคณะกลับเข้ากรุงลอนดอนอีกครั้ง เพื่อห้างสรรพสินค้าชื่อดังของอังกฤษ “แฮร์ร็อด” ให้ทุกท่านได้ไปช่ืนชมบรรยายกา

ศภายในห้างฯ หรือเลือกซื้อสินค้าแบรนด์เนมมามาย เช่น กระเป๋า รองเท้า เสื้อผ้า น้ำหอม นาฬิกา อุปกรณ์กีฬาต่างๆ 
ปากกา เครื่องเขียน และอาหารขนม เครื่องดื่ม เป็นต้น จนได้เวลาพอสมควร 



 

 
18.00 น. อาหารค่ำ ณ  ภัตตราคาร อาหารทอ้งถิน่  

 
 นำท่านเข้าสู่ที่พัก ณ โรงแรม Holiday Inn Kensington หรอืเทยีบเท่า (5) 

 

  



วันพฤหสับดทีี ่25 สงิหาคม 2565 (7) 
ลอนดอน – พระราชวงับคักิง้แฮม-Borough Market - ถนนออ๊กฟอร์ด สตที-สนามบนิฮทีโทร์ว - สนามบนิดูไบ 

07.00 น. อาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม  

 จากนั้นนำท่านเที่ยวชมเมือง ลอนดอน ชมความสวยงามของเมืองหลวงของประเทศอังกฤษ และสหราชอาณาจักร และเป็น
เมืองที่ใหญ่ที่สุดของสหภาพยุโรป เป็นเมืองที่มีศูนย์กลางทางธุรกิจที่ใหญ่ที่สุดในโลก นำทุกท่านเดินผ่าน พระราชวงับคักิง้
แฮมเป็นพระราชวังหลักและสํานักงานของกษัตริย์อังกฤษในลอนดอน พระราชวังตั้งอยู่ในวัดตะวันตกของลอนดอนเป็น
หนึ่งในสถานท่ีสําหรับการเฉลิมฉลองแห่งชาติและพิธีต้อนรับของราชวงศ์ ให้ท่านได้เก็บบรรยากาศถ่ายรูปภาพเป็นที่ระลึก 
จนได้เวลาพอสมควร 

 
 หลังจากนั้นผ่านทุกท่านไปยังตลาดเช้าของคนอังกฤษที่มีช่ือเสียงในย่าน Side bank ที่มีสินค้า อาหารของกิน ของใช้ 

ร้านค้ามากมาย ให้ลูกค้าได้เลือกชมและซื้อเป็นของฝากได้อย่างหลากหลาย ตลาดนี้ชื่อว่า ตลาด โบโร่มาร์เกต ทีมอายุ
ยาวนาน กว่า 50 ปี จนได้เวลาพอสมควร นำคณะไปรับประทานอาหารกลางวัน  

 

 

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 2-3 ชม.  จนได้เวลาพอสมควร 

 
 
 
 

 

 
 
16.00 น.  ออกเดินทางสูสนามบิน ฮีทโธรว์ 

17.00 น. พร้อมกัน ณ ท่าอากาศยาน ฮีทโธรว์ เพื่อทำการ Check – In ทำการโหลดกระเป๋า และ เพื่อให้ทุกท่านทำการคืนเงินภาษี 
(TAX REFUND) 

21.40 น. ออกเดินทางสู่ สนามบินนานชาติโดฮา (TBC. อาจมีการเปลี่ยนแปลง)  โดยเที่ยวบิน  QR016  
 LHR DOH 2140 0620+1 



 
หมายเหตุ     

➢ โปรแกรมการเดินทางอาจเปล่ียนแปลงตามความเหมาะสม บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ในการปรับเปล่ียนการพาท่องเที่ยวตาม
สถานการ์ณท่ีเหมาะสมต่อไป 

➢ เป็นโปรแกรมฯเบื้องต้น หากลูกค้าฯท าจองมัดจ าท่ีนั่งแล้ว ทางทัวร์ฯจะจัดส่งรายการโปรแกรมการเดินทางอย่างละเอียด 
ส่งให้ทุกท่านพจิาราณา ก่อนเดินทาง 7-10 วนั ต่อไป 

 
 
 

โปรแกรมความสุข 3 เด้ง !!!   
    เด้ง 1 > ความสุข ได้ดูบอลสนุก มันส์ Big Match 
    เด้ง 2 > ความสุขกบัโปรแกรมสวย เพิม่เส้นทางใหม่ ได้ความรู้ ความความบันเบิง 
   เด้ง 3 > ความสุข กบัอาหารอร่อยๆ กินด่ืม ครบทุกมื้อ แบบจ่ายครบ ไม่ปล่อยอสิระ (ขึน้อยู่กบัลูกค้า) 
 
 
 
 
 

 
 
วันศกุรท์ี ่26 สงิหาคม 2565 (8) 
                                             สนามบนิโดฮา - สนามบินสวุรรณภมูิ 

06.20 น. ถึง ท่าอากาศยานนานาชาติโดฮา ณ ประเทศการ์ต้า สายการบิน การ์ต้าแอร์ 
 (แวะเปลี่ยนเครื่อง)  เที่ยวบิน QR832 DOH BKK 0850 1855 

08.50 น. นำท่านออกเดินทางต่อสู่ สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสายการบินการ์ต้าแอร์ เที่ยวบินที่ QR832 

18.55 น. เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ 



 
อตัราค่าบริการ (เดินทาง 8 วัน 5 คืน) 

** สามารถเลือกอพัเกรด ตั๋วบอล แบบ HOSPITALITY VIP ได้ตามต้องการ โปรดตรวจสอบล่วงหน้าก่อนเดินทางฯ 

 โปรแกมฯคุณภาพ ครบจบทุกเร่ือง ไม่ปล่อยอสิระทิง้ให้กนิเอง (แต่ไม่ชอบกบ็อกได้) ☺ 
 
อตัราค่าบริการนี้รวม 
1) โรงแรมท่ีพกั ฯ จ านวน 5 คืน ระดบั 4 ดาว พกัหอ้งละ 2 ท่าน  

2) อาหารเคร่ืองด่ืมฯ ตามโปรแกรมฯ และรถโค้ช รับส่ง มาตรฐาน 39 ท่ีนัง่ (Social Distancing)  

3) ค่าเขา้ชมสถานท่ีท่องเท่ียวท่ีระบุไวใ้นรายการรวมถึงกิจกรรมต่าง ๆ 
4) ผูน้ าทางจากประเทศไทย เช่ียวชาญเส้นทางประเทศองักฤษ และอ่ืน ๆ เพื่อใหข้อ้มูลลูกคา้ไดเ้ตม็ท่ี  
5) ค่าประกนัภยัการเดินทางฯ มาตรฐานส าหรับ เสียชีวิต 1,000,000 บาท และเจ็บป่วย 500,000 บาท 
6) น ้าด่ืมบนรถโคช้ วนัละ 2 ขวด 
7) ค่าธรรมเนียมวีซ่าฯ ประเทศองักฤษ (จ านวน 1 รอบ เท่านั้น) 
8) ตัว๋ฟุตบอล Collective Ticket Long Upper & Short ตามท่ีระบุในโปรแกรม  
 (ตั๋วบอลแมตช์นีร้าคามีความผันผวนและเปลี่ยนแปลงมาก) 

9) ตัว๋เคร่ืองบินไป - กลบั การ์ตา้ หรือ เอมิเรตส์  ชั้นประหยดั  กรุงเทพ – แมนเชสเตอร์ /// ลอนดอน – กรุงเทพ 

10) ผา้พนัคอ Matchday เป็นของท่ีระลึก  
11)  อุปกรณ์ป้องกนั แมส น ้ายาค่าเช้ือโรค หมวก เป็นตน้  
 

อตัราค่าบริการนีไ้ม่รวม 
1) ค่าน ้าหนกักระเป๋าเกินท่านละ 30 กิโลกรัม 

2) ค่าหนงัสือเดินทางฯ 

3) ค่าใชจ่้ายส่วนตวัต่าง ๆ อาทิ ค่าโทรศพัท ์ค่าซกัรีด ฯลฯ 

4) ค่าอาหาร และเคร่ืองด่ืมพิเศษ ท่ีไม่ไดร้ะบุในรายการ เบียร์, เหลา้ และแอลกอฮอล ์ต่างๆ หรือ ร้าน  

รายละเอยีด  ราคาเร่ิมต้น ท่านละ 

ราคาผู้ใหญ่ พกัคู่ (ราคาท่านละ) 

เดินทาง 15 ท่าน  

 

155,000    บาท**  

พกัเดี่ยว เพิม่ท่านละ  23,000 บาท 

ย่ืนวีซ่าฯแบบเร่งด่วน เร่ิมต้น  11,500 บาท 



คาราโอเกะ 

5) ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % 
6) การ Isolate 10 วัน (กรณี ไม่ไดฉี้ดวคัซีน 2 เขม็) 
7) การกกัตวั 7-10 วนั หลงักลบัมา เขา้ประเทศไทย (รอการยนืยนั เป็นระยะๆ ท่ีล่าสุด ก่อนเดินทาง) 
 
ปล. ขอ้มูลและเง่ือนไขการควบคุมโรคของประเทศองักฤษ อาจมีการเปล่ียนแปลงได ้กรุณาตรวจสอบ และทางบริษทัฯจะ
อพัเดทใหท้ราบต่อไป 

 
เง่ือนการจองท่ีนัง่ฯ และช าระเงิน 
1)ช าระมดัจ า 50 % หรือ 70,000 บาท เม่ือตอ้งจองท่ีนัง่ฯ ส่วนท่ีเหลือขอรับก่อนเดินทาง 45 วนั หรือวีซ่าฯอนุมดัแลว้ 
2)จองแลว้ และช าระเงินแลว้ ไม่สามารถยกเลิกการเดินทาง และไม่คืนเงินไดเ้ตม็จ านวนทั้งหมด 100%  ยกเวน้การยื่นวีซ่าฯ
ไม่ไดรั้บการอนุมติัจากทางสถานฑูตฯ โดยทางบริษทัฯจะคิดค่าใชจ่้ายเฉพาะค่าธรรมเนียมฯและค่าบริการยืน่วีซ่าฯ ท้ังหมด
ไม่เกนิจ านวน 8,000 บาท 
3)ราคาดงักล่าวฯอาจมีการเปล่ียนแปลงได ้หากยงัไม่มีการวางมดัจ าฯ แต่อยา่งใด 
4)ท่ีนัง่ตัว๋เคร่ืองบิน และตัว๋บอล มีจ านวนจ ากดั เดินทาง ไม่เกิน 15 ท่าน 

 
 

กรณียกเลกิการจอง 
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วนั ก่อนการเดินทาง หกั 100% ของค่าทวัร์ 
หากท่านยกเลิกการเดินทางในเง่ือนไขใด เง่ือนไขหน่ึง แต่ท่านสามารถหาผูเ้ดินทางมาแทนได ้โดยสามารถยืน่ขอวีซ่าไดท้นั
ตามก าหนดเวลา ทางบริษทัฯ จะคิดค่าใชจ่้ายเพิ่มคือค่าวีซ่า และค่าเปล่ียนช่ือตัว๋เท่านั้น และตอ้งไม่อยู่ในเง่ือนไขของตัว๋ท่ี 
NON-CHANGE NAME & NON-REFUND 

หากท่านยกเลิกการเดินทาง อนัเน่ืองมาจากบุคคลใดบุคคลหน่ึงในคณะของท่านไม่ไดรั้บการพิจารณาอนุมติัวีซ่า ไม่ว่าดว้ย
เหตุผลใด ๆ ก็ตามอนัเป็นการพิจารณาของสถานทูต  ซ่ึงการยกเลิกเฉพาะบุคคลหรือยกเลิกพร้อมกนัทั้งหมด ให้ถือเป็นการ
ยกเลิกตามเง่ือนไขของวนัเวลาท่ียกเลิกดงักล่าวขา้งตน้  
บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทางในกรณีท่ีมีผูเ้ดินทาง ต ่ากว่า 15 ท่าน โดยท่ีจะแจ้งให้ผูเ้ดินทางทราบ
ล่วงหนา้ก่อน 15 วนั และขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงการท่องเท่ียว รวมทั้งไม่สามารถรับผิดชอบจากกรณีท่ีเกิดเหตุ
จ าเป็นสุดวิสัยดงัน้ี การล่าชา้ของสายการบิน, การนดัหยุดงาน, ภยัธรรมชาติ, การก่อจลาจล, อุบติัเหตุ ฯลฯ ทั้งน้ีจะค านึงถึง
ผลประโยชน์และจะรักษาผลประโยชน์ของท่านไวใ้ห้ไดม้ากท่ีสุด และทางบริษทัฯจะไม่รับผิดชอบค่าใชจ่้ายท่ีเกิดขึ้น หาก
ท่านถูกปฏิเสธการเขา้เมือง อนัเน่ืองจากการกระท าท่ีส่อไปในทางผิดกฎหมายหรือการหลบหนีเขา้เมือง ฯลฯ และจะไม่คืน
เงินค่าทวัร์ท่ีท่านช าระมาแลว้ 
 
 



ข้อมูลเพิม่เติมเร่ืองโรงแรมท่ีพกั 
เน่ืองจากการวางแปลนห้องพักของแต่ละโรงแรมแตกต่างกัน จึงอาจท าให้ห้องพักแบบห้องเด่ียว (Single) ,ห้องคู่  
(Twin/Double) และห้องพกัแบบ 3 ท่าน/3 เตียง (Triple Room) ห้องพกัอาจจะไม่ติดกัน และบางโรงแรมอาจจะไม่มีห้องพกั
แบบ 3 เตียงเด่ียวแต่อาจจะไดเ้ป็น 1 เตียงใหญ่กบั 1 เตียงพบัเสริม 

โรงแรมในยโุรปส่วนใหญ่อาจจะไม่มีเคร่ืองปรับอากาศเน่ืองจากอยูใ่นแถบท่ีมีอุณหภูมิต ่า 

กรณีท่ีมีงานจดัประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เป็นผลให้ค่าโรงแรมสูงขึ้นมากและห้องพกัในเมืองเต็ม บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิ
ในการปรับเปล่ียนหรือยา้ยเมืองเพื่อใหเ้กิดความเหมาะสม 

โรงแรมในยุโรปท่ีมีลกัษณะเป็น Traditional Building ห้องท่ีเป็นห้องเด่ียวอาจเป็นห้องท่ีมีขนาดกะทดัรัต และไม่มีอ่างอาบน ้า 
ซ่ึงขึ้นอยูก่บัการออกแบบของแต่ละโรงแรมนั้น ๆ และหอ้งแต่ละหอ้งอาจมีลกัษณะแตกต่างกนั 
 

ข้อมูลเพิม่เติมเร่ืองตั๋วเคร่ืองบิน 
ทางบริษทัไดส้ ารองท่ีนัง่พร้อมช าระเงินมดัจ าค่าตัว๋เคร่ืองบินแลว้ หากท่านยกเลิกทวัร์ ไม่ว่าจะดว้ยสาเหตุใด ทางบริษทัขอ
สงวนสิทธ์ิการเรียกเก็บค่ามดัจ าตัว๋เคร่ืองบิน ซ่ึงมีค่าใชจ่้าย ประมาณ 1,000 - 5,000 บาท แลว้แต่สายการบินและช่วงเวลา
เดินทาง 

หาก ตัว๋เคร่ืองบินท าการออกแลว้ แต่ท่านไม่สามารถออกเดินทางได้ ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิเรียกเก็บค่าใช้จ่ายตามท่ี 
เกิดขึ้นจริง และรอ Refund จากทางสายการบิน ใชเ้วลาประมาณ 3-6 เดือนเป็นอยา่งนอ้ย 

 
กรณียกเลกิการเดินทาง 
แจง้ยกเลิกนอ้ยกวา่ 30 วนัก่อนเดินทาง ทางบริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิ เก็บค่าใชจ่้ายทั้งหมด 100 % 

บริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการเก็บค่าใชจ่้ายทั้งหมด กรณีท่านยกเลิกการเดินทาง และมีผลท าใหค้ณะเดินทางไม่ครบตามจ านวน
ท่ีบริษทัฯก าหนดไว ้(15 ท่านขึ้นไป) เน่ืองจากเกิดความเสียหายต่อทางบริษทั และผูเ้ดินทางอ่ืนท่ีเดินทางในคณะเดียวกนั 
บริษทัตอ้งน าไปช าระค่าเสียหายต่างๆท่ีเกิดจากการยกเลิกของท่าน 

กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได ้ ซ่ึงจะตอ้งมีใบรับรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรับรอง บริษทัฯจะท าการเล่ือนการ
เดินทางของท่านไปยงัคณะต่อไป แต่ทั้งน้ีท่านจะตอ้งเสียค่าใชจ่้ายท่ีไม่สามารถเรียกคืนไดค้ือ ค่าธรรมเนียมในการมดัจ าตัว๋ 
และค่าธรรมเนียมวีซ่าตามท่ีสถานทูตฯ เรียกเก็บ 

กรณียืน่วีซ่าแลว้ไม่ไดรั้บการอนุมติัวีซ่าจากทางสถานทูต (วีซ่าไม่ผา่น) และท่านไดช้ าระค่าทวัร์หรือมดัจ ามาแลว้ ทางบริษทั
ฯ ขอเก็บเฉพาะค่าใช้จ่ายท่ีเกิดขึ้นจริง เช่น ค่าวีซ่าและค่าบริการยื่นวีซ่า / ค่ามดัจ าตัว๋เคร่ืองบิน หรือค่าตัว๋เคร่ืองบิน (กรณี
ออกตัว๋เคร่ืองบินแลว้) / ค่าส่วนต่างในกรณีท่ีกรุ๊ปออกเดินทางไม่ครบตามจ านวน 

กรณีวีซ่าผา่นแลว้ แจง้ยกเลิกก่อนหรือหลงัออกตัว๋โดยสาร บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการ ไม่คืนค่าทวัร์ทั้งหมด 

กรณีวีซ่าผ่านแลว้ แต่กรุ๊ปออกเดินทางไม่ได ้เน่ืองจากผูเ้ดินทางท่านอ่ืนในกลุ่มโดนปฏิเสธ วีซ่า หรือไม่ว่าดว้ยสาเหตุใดๆก็
ตาม ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการหกัเก็บค่าใชจ่้ายจริงท่ีเกิดขึ้นแลว้กบัท่านเป็นกรณีไป 

กรณีผูเ้ดินทางไม่สามารถเขา้-ออกเมืองได ้เน่ืองจากปลอมแปลงหรือการหา้มของเจา้หนา้ท่ี ไม่วา่เหตุผลใดๆตามทางบริษทั
ของสงวนสิทธ์ิในการ ไม่คืนค่าทวัร์ทั้งหมด 



ข้อมูลเพิม่เติมเร่ืองโรงแรมท่ีพกั 
เน่ืองจากการวางแปลนห้องพักของแต่ละโรงแรมแตกต่างกัน จึงอาจท าให้ห้องพักแบบห้องเด่ียว (Single) ,ห้องคู่  
(Twin/Double) และห้องพกัแบบ 3 ท่าน/3 เตียง (Triple Room) ห้องพกัอาจจะไม่ติดกัน และบางโรงแรมอาจจะไม่มีห้องพกั
แบบ 3 เตียงเด่ียวแต่อาจจะไดเ้ป็น 1 เตียงใหญ่กบั 1 เตียงพบัเสริม 

โรงแรมในยโุรปส่วนใหญ่อาจจะไม่มีเคร่ืองปรับอากาศเน่ืองจากอยูใ่นแถบท่ีมีอุณหภูมิต ่า 

กรณีท่ีมีงานจดัประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เป็นผลให้ค่าโรงแรมสูงขึ้นมากและห้องพกัในเมืองเต็ม บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิ
ในการปรับเปล่ียนหรือยา้ยเมืองเพื่อใหเ้กิดความเหมาะสม 

โรงแรมในยุโรปท่ีมีลกัษณะเป็น Traditional Building ห้องท่ีเป็นห้องเด่ียวอาจเป็นห้องท่ีมีขนาดกะทดัรัต และไม่มีอ่างอาบน ้า 
ซ่ึงขึ้นอยูก่บัการออกแบบของแต่ละโรงแรมนั้นๆ และหอ้งแต่ละหอ้งอาจมีลกัษณะแตกต่างกนั 

ข้อความซ่ึงถือเป็นสาระส าหรับท่านผู้มีเกยีรติซ่ึงร่วมเดินทาง 
ทางบริษทัฯ เป็นตวัแทนในการจดัน าสัมมนา และการเดินทางท่ีมีความช านาญ โดยจดัหาโรงแรมท่ีพกั อาหาร ยานพาหนะ 
และสถานท่ีท่องเท่ียวพร้อมทั้งการสัมมนา ดูงาน เพื่อความสะดวกสบาย และเกิดประโยชน์สูงสุดในการเดินทาง ทั้งน้ีทาง
บริษทัฯ ไม่สามารถรับผิดชอบในอุบติัเหตุหรือความเสียหายท่ีเกิดจากโรงแรมท่ีพกั ยานพาหนะ , อนัเน่ืองจากอุบติัเหตุ
รวมถึงภยัธรรมชาติ, โจรกรรม, วินาศกรรม, อคัคีภยั, การผละงาน, การจลาจล, สงครามการเมือง, การผนัผวนของอตัรา
แลกเปล่ียนเงินตราระหว่างประเทศ , การนัดหยุดงาน, ความล่าช้าของเท่ียวบิน, สายการเดินเรือ, รถไฟ, พาหนะทอ้งถ่ิน, 

ตลอดจนการถูกปฏิเสธออกวีซ่าจากกงสุล และ / หรือ ส่วนงานท่ีเก่ียวขอ้งกบัสถานเอกอคัรราชทูต รวมถึงผูมี้อ านาจท าการ
แทนประจ าประเทศไทย (โดยไม่จ าตอ้งแสดงเหตุผล เน่ืองจากเป็นสิทธิพิเศษทางการทูต) ซ่ึงอยูเ่หนือการควบคุมของบริษทั
ฯ หมายรวมถึงในระหว่างการเดินทางท่องเท่ียวทั้งใน หรือ ต่างประเทศ แต่ทางบริษทัฯ มีความคุม้ครอง และประกัน
อุบติัเหตุ ตามเง่ือนไขท่ีบริษทัฯ ท่ีรับประกนัในกรณีท่ีผูร่้วมเดินทางถูกปฏิเสธโดยเจา้หนา้ท่ีตรวจคนเขา้เมืองของประเทศ
ไทย และ/หรือ ต่างประเทศ มิให้เดินทางออก หรือ เขา้ประเทศ เน่ืองมาจากความประพฤติ พฤติกรรมของผูเ้ดินทาง ไม่
ปฏิบติัตามกฎระเบียบด้านการความคุมโรคติดต่อเฉพาะพื้นท่ีมีการปลอมแปลงเอกสารเพื่อการเดินทาง รวมถึงมีส่ิงผิด
กฎหมาย บริษทัฯ จะไม่คืนค่าใชจ่้ายใดๆ รายละเอียดดา้นการเดินทาง อาจมีการเปล่ียนแปลงไดต้ามความจ าเป็น หรือเพื่อ
ความเหมาะสมทั้งปวง โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทั้ งน้ีการขอสงวนสิทธิดังกล่าว บริษทั จะยึดถือและค านึงถึง
ผลประโยชน์ตลอดจนความปลอดภยัของท่านผูมี้เกียรติ ซ่ึงร่วมเดินทางเป็นส าคญั 

 
 เง่ือนไขข้อตกลง 

บริษทั ขอสงวนสิทธ์ิ ในการยกเลิกหรือเปล่ียนแปลงรายการทัวร์ส่วนหน่ึงส่วนใดตามความจ าเป็นและความ
เหมาะสม ซ่ึงทั้งน้ี ขึ้นอยู่กบั การยืนยนัการส ารองท่ีนัง่จากสายการบิน การล่าชา้ของสายการบิน การจองโรงแรมท่ี
พกั การเปล่ียนแปลงโรงแรม การจองร้านอาหาร และ รายการอาหาร และ / หรือ เหตุการณ์ทางการเมือง การ
ประทว้ง การนดัหยดุงาน ภยัจากธรรมชาติ อนัเป็นสาเหตุใหต้อ้งเล่ือนการเดินทาง หรือ ไม่สามารถจดัพาคณะเท่ียว
ไดต้ามรายการทั้งหมด ทั้งน้ี ทางบริษทัฯ จะค านึงถึง ความปลอดภยั และผลประโยชน์สูงสุด ของท่านลูกคา้ ผูมี้อุป
การคุณ เป็นส าคญั     
                     ***************************************************************** 



หากสนจองกรุณาติดต่อ 
➢ สอบถามผ่าน Line กด -> https://lin.ee/5nDHUO6 
➢ จองทัวร์ผ่าน FB inbox ก็ได้เช่นกัน -> http://m.me/unithaitrip 
➢ หรือโทร 02-234-5936 
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