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เดินทาง 18-25 ตุลาคม 2565   Matchday Man U VS. Spur - Chelsea VS. Man U 

 

 

วัน โปรแกรมท่องเท่ียว เช้า เที่ยง ค ่า โรงแรม 4 ดาว 

18 ต.ค. 65 
อังคาร 

D1 พร้อมกนัท่ี สนามบินสุวรรณภูมิ 22.00 น. - ออกเดินทางสู่ สนาม 
บินนานาชาติ โดฮา  

X X X 
สนามบินสุวรรณ

ภูมิ 

19 ต.ค. 65 
พุธ 

D2 สนามบินโดฮา - ออกเดินทางสู่ สนามบินแมนเชสเตอร์  
แมนเชสเตอร์- ทัวร์สนามเอทิฮัท ของทีม แมนฯซ้ิต้ี-โรงกลัน่จิน GIN Distillery – 

Museum of Football ชมฟตุบอล Matchday Man. U VS. Spurs (20.15 น.) 

X O O MANCHESTER  

20 ต.ค. 65
พฤหัสบด ี

D3 แมนเชสเตอร์-ลิเวอร์พูล ทัวร์สนามแอนฟิลด์ ของทีมลิเวอร์พูล – ชอ้ปป้ิงเมกา 
น าคณะทัวร์สนาม โอลด์ แทรฟฟอร์ด ของทีม แมนฯย ู

O O O MANCHESTER   

21 ต.ค. 65
ศุกร์ 

D4 แมนเชสเตอร์ -ออกเดินทางสู่เมืองน๊อตติง้แฮมไปท่ี สนามซิ้ตีก้าวด์  
ทีมน๊อตติง้แฮม ฟอเรสฯ -Mega Store - พิคคาเดยล่ี์ ไชน่าทาวน์ ลอนดอน 

O O O LONDON  

22 ต.ค. 65 
เสาร์ 

D5 ลอนดอน-ทัวร์สนามสแตมฟอร์ด บริดจ์ เชลซี-ทัวร์สนามท๊อตแนมฮอท สเปอร์ (TBC. 
อาจมีการเปล่ียนแปลง) ลอนดอนทวัร์- แฮร์ร็อด ชอ้ปป้ิง 

O O O LONDON   

23 ต.ค. 65
อาทิตย์ 

D6 ลอนดอน-ทัวรสนามเอมิเรตส์ อาร์เซนอล - Matchday  
Chelsea VS. Man. U เวลา16.30 น.(อาจมีการเปล่ียนแปลง)  

O O O LONDON 

24 ต.ค.65
จันทร์ 

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

O O X 
HEATHROW  

AIRPORT 

25 ต.ค. 65
อังคาร 

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

X X X 
สนามบินสุวรรณ

ภูมิ 



วันแรก 18 ตุลาคม 2565  สนามบินสุวรรณภูมิ-สนามบินโดฮา การ์ต้า 

17.00 น  พร้อมกนัท่ี สนามบินสุวรรณภูมิ เช็คอินท่ีเคาน์เตอร์สายการบินการ์ตา้แอร์ฯ 

 QR833 BKK DOH  2025 2340 (TBC. อาจมีการเปล่ียนแปลง เท่ียวบิน) 

20.25 น ออกเดินทางจากสนามบินสุวรรณภูมิ สู่สนามบินโดฮา เท่ียวบินท่ี QR833 

23.40 เดินทางถึงสนามบินโดฮา เพื่อเปล่ียนเคร่ืองบินฯ ประมาณ 2 ชม. เศษ 

วันที่สอง วันท่ี 19 ตุลาคม 2565  สนามบินโดฮา-สนามบินแมนเชสเตอร์-แมนเชสเตอร์- ทัวร์สนามเอทิฮัท ของทีม 

แมนฯซ้ิตี-้Museum of Football-ชมฟุตบอล Matchday Man. U VS. Spurs  

01.25 น.     ออกเดินทางสู่เมืองแมนเชสเตอร์ ประเทศองักฤษ เท่ียวบินท่ี QR 021     DOH MAN  0125 0650 

06.50 น     น าคณะเดินทางถึงสนามบินแมนเชสเตอร์  

08.50 น     น าคณะเดินทางออกจากสนามบินแมนเชสเตอร์ฯ มุ่งหนา้สู่เมืองแมนเชสเตอร์ น าคณะแฟนบอลพนัธุ์แท ้ไปทวัร์สนาม

โอลด ์แทรฟฟอร์ด ของทีมแมนฯยไูนนเตด็ ซ่ึงก่อนไป เราจะพาคณะไปเยีย่มชมบรรยากาศ เมืองแมนเชสเตอร์ โดยรอบ แวะพา

ด่ืมการแฟ และขนมปังรองทอ้งม้ือเชา้ในใจกลางเมืองฯ 

10.30 น.            น าคณะเดินทางต่อไปยงัสนามเอทิฮทั ไปทวัร์สนามฯของสโมสรแมนฯ ซ้ิต้ี (ชมสนามฯภายใน ถว้ยรางวลั รอ

ตรวจสอบอีกคร้ังก่อนการเดินทางฯ)ไปเยีย่มชมสนามโดยรอบๆ แวะชมเมกาสโตร์ เลือกซ้ือสินคา้ของท่ีระลึก ฯ และถ่ายรูปภาพ

หมู่ ดา้นหนา้สนามฯ จนไดเ้วลาพอสมควร 

 

 

 



12.00 น. อาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารนานาชาติ ภตัตาคารอาหารอาเซียน Tampopo 

 

13.30 น. พาท่านเปิดประสบการณ์เรียนรู้การกลัน่ และชิมเคร่ืองด่ืม GIN OF MANCHESTER ท่ีมีช่ือเสียง นิยมด่ืมกนัทัว่เกาะ

องักฤษ และมีขายไปทัว่โลก ทวัร์โรงกลัน่สุราในแมนเชสเตอร์ จินน้ีเป็นขอ้มูลเชิงลึกท่ีไม่เหมือนใครเก่ียวกบัชีวิตของโรงกลัน่ 

โดยมีโอกาสไดเ้ห็นพื้นท่ีการผลิตทองแดงท่ียงัคงใชง้านไดจ้ริงขนาด 1,000 ลิตร และพื้นท่ีการผลิตท่ีพลุกพล่านของธุรกิจท่ี

ด าเนินกิจการโดยครอบครัวท่ีไดรั้บรางวลัจากสภาธุรกิจเมืองแมนเชสเตอร์ (อาจมีการเปล่ียนแปลงได ้TBC.) 

 

14.30 น.            จากนั้นน าทุกท่านชมเมืองฯ และใหทุ้กท่านไดไ้ปชมมิวเซียม ฟุตบอลแห่งชาติ หรือพิพิธภณัฑ ์National Football 

Museum ในเมืองแมนเชสเตอร์ ท่ีรวมรวมประวติัศาสตร์ และขอ้มูลของฟุตบอลทัว่โลก รวมทั้งนกัเตะท่ีมีช่ือเสียงท่ีสร้างประวติั

ในวงการฟุตบอลองักฤษ พร้อมทั้งใหทุ้กท่านไดร่้วมสนุกกบัเกมส์ และถ่ายรูปกบัถว้ยรางวลั เอฟ เอ คพั พรีเมียร์ลีกฯ เป็นตน้ 

สุดทา้ยแวะชอ้ปของท่ีระลึกร้านคา้ขายของเก่ียวกบัฟุตบอล เช่น เส้ือบอล ผา้พนัคอ ถว้ยรางวลัจ าลอง อ่ืนๆท่ีน่าสนใจ จนไดเ้วลา

พอสมควร  



   

 

หลงัจากนั้นพาท่านชมร้านขายเส้ือบอลท่ีมีช่ือเสียงไปทัว่โลก ในเมืองแมนเชสเตอร์ Classic Football Shirts Shop ส ารับคอบอลท่ี

ช่ืนชอบการสะสมเส้ือบอลทีมต่างๆทัว่โลก ท่ีไม่ควรพลาด โดยใหท้่านไดเ้ลือกซ้ือ และชมเส้ือบอลท่ีหายาก หรือมีราคาสูง ท่ีนกั

สะสมช่ืนชอบในการเก็บไวเ้ป็นงานอดิเรก หลงัจากนั้นใหอิ้สระทุกท่านไดเ้ลือกซ้ือสินคา้ทัว่ไปตามร้านรวงต่างๆ ในยา่น อาน

เดล ชอ้ปป้ิงมอลล ์

 

17.00 น          น าท่านเดินทางไปท่ีสนามโอลด ์แทรฟฟอร์ด เพื่อไปชมการแข่งขนัฟุตบอลพรีเมียร์ลีกฯนดักลางสัปดาห์ ในช่วง

ตอนเยน็ค ่าๆ ระหวา่ง แมนฯย ูพบ สเปอร์ส พร้อมทั้งใหอิ้สระทุกท่านไดแ้วะชมแผงลอยขายของท่ีระลึก ผา้พนัคอ เส้ือ หมวก 

และถ่ายรูปหนา้สนามฯ เก็บบรรยากาศโดยรอบ รอดูนกัเตะเขา้สนามฯดว้ยเช่นกนั 

  



18.30 น. อาหารค ่า  อิสระทานอาหารท่ีหนา้สนามโอลด ์แทรฟฟอร์ด (แจกเงิน 10  ปอนด)์ เพื่อความสะดวกรวดเร็ว 

 

20.00 น.             ชมแมตส์การแข่งขนัฯ ระหวา่งทีม  Manchester United vs. Tottenham Hotspurs  

  

23.30 น.           เขา้ท่ีพกั โรงแรม HOLIDAY INN CITY CENTE  หรือเทียเท่า (1) 

วันที่สาม วันที ่20 ตุลาคม 2565 แมนเชสเตอร์-ลเิวอร์พูล ทัวร์สนามแอนฟิลด์ ของทีมลเิวอร์พูล – ช้อปป้ิงเมกา-

ทัวร์สนาม โอลด์ แทรฟฟอร์ด ของทีม แมนฯยู 

08.00 น. อาหารเชา้ ณ ห้องอาหารโรงแรม 

09.00 น. ออกเดินทางสู่ เมืองลิเวอร์พูล 

10.00 น. น าทุกท่าน เดินทางสู่ เมืองลิเวอร์พูล ไปเท่ียวชมเมืองชั้นในของลิเวอร์พูล แวะโรงแรมโฮบสตีท ชมบรรยากาศ

หนา้โรงแรมฯท่ีนกัเตะ จะเขา้มาพกัล่วงหนา้ก่อนเกมส์การแข่งขนั 1 คืน หลงัจากนั้นพาคณะเท่ียวชมสถานท่ีท่องเท่ียวส าคญัใน

เมืองลิเวอร์พูล เช่น ท่าเรืออลัเบิร์ต ด๊อก ท่าน ้าเมอร์ซ่ีไซท ์รูปป้ันบีทเทล 4 คน ตึกสภาเมืองลิเวอร์พูล แวะเช็คอินถ่านรูปตามจุด

ต่างๆ ตามถนนเลียบเขื่อนแม่น ้าเมอร์ซีไซท ์เป็นตน้ เยีย่มชมจนไดเ้วลาพอสมควร 



 

10.30 น. ท่านเดินทางสู่สนามแอนฟิลด ์ของทีมฟุตบอลลิเวอร์พูล เพื่อไปทวัร์สนามแอนฟิลด์อยา่งเตม็รูปแบบ เช่น หอ้ง

แต่งตวันกัเตะ ห้องแถลงข่าว อุโมงคน์กัเตะ ท่ีนัง่สแตนในสนามฯ และสถานท่ีต่างในสนามแอนฟิลด์ พร้อมให้แฟนบอลลิเวอร์

พูลไดเ้ยีย่มชม พิพิธภณัฑลิ์เวอร์พูล รวมทั้งชอ้ปป้ิงในเมกาสโตร์ เลือกซ้ือสินคา้เส้ือผา้ ของท่ีระลึกของทางสโมสรฯ 

 

12.00 น           อาหารกลางวนั ณ ภตัคาคารอาหารจีน 

15.30 น.         น าคณะเดินทางไปยงัสนามโอลดแ์ทรฟฟอร์ด เพื่อไปทวัร์สนามอยา่งเต็มรูปแบบ และเยีย่มชมเมกาสโตร์ฯ เลือก

ซ้ือเส้ือผา้กีฬาฯ และของท่ี ระลึกของทางสโมสรแมนเชสเตอร์ ยไูนเตด็ เป็นของฝากใหก้บัญาติพี่นอ้ง และเพื่อนๆท่ีเมืองไทย 

รวมทั้งเก็บบรรยากาศถ่ายรูปหนา้สนามฯเป็นท่ีระลึก รวมทั้งเลือกชมสินคา้ของท่ีระลึก แผงลอยหนา้สนามฯท่ีมาเร่ขายบุคคล

ทัว่ไป 



 

17.00 น.            น าคณะเดินทางกบัเขา้เมืองแมนเชสเตอร์ให ้อิสระทุกท่านเดินเท่ียวชมเมืองฯ เลือกสินคา้ทัว่ไปตามร้านรวง 

18.30 น.           อาหารค ่า ณ ภตัตาคารอาหารไทย หรืออาหารทอ้งถ่ิน 

 

19.30 น.           เขา้ท่ีพกั โรงแรม HOLIDAY INN CITY CENTE  หรือเทียเท่า (2) 

วันที่ส่ี วันที ่21 ตุลาคม 2565  แมนเชสเตอร์ -ออกเดินทางสู่เมืองน๊อตติง้แฮมไปท่ี สนามซ้ิตีก้าวด์ ทีมน๊อตติง้แฮม 

ฟอเรสฯ -Mega Store - พคิคาเดย์ลี ่ไชน่าทาวน์ ลอนดอน 

07.30 น. อาหารเชา้ ณ ห้องอาหารโรงแรมฯ 
08.30 น.            ออกเดินทางสู่เมืองน๊อตต้ิงแฮม เมือง Nottinghamshire 
10.30 น. น าท่านเดินทางถึงเมืองน๊อตต้ิงแฮม เมือง Nottinghamshire แห่งน้ีตั้งอยูบ่นเนินเขาท่ีอยู่ทางดา้นเหนือของแม่น ้า Trent 
เมืองน้ีมีประเพณีอนัยาวนานเป็นศูนยก์ลางการคา้และศูนยก์ารผลิตและเป็นท่ีรู้จกักนัดีส าหรับลูกไม ้เม่ือไม่นานมาน้ีไดก้ลายเป็นจุดหมาย
ปลายทางทางวฒันธรรมยอดนิยมท่ีมีสถานท่ีท่องเท่ียวมากมายรวมถึงโรงละครขนาดใหญ่ 2 แห่งและหอศิลป์หลายแห่ง น าท่านเยีย่มชม 
สนาม The City Ground สนามเหยา้สุดคลาสสิค ของ สโมสร Nottingham Forest ในประเทศองักฤษ มีฉายาในภาษาไทยวา่ "เจา้ป่า" เป็น
สโมสรท่ีเคยประสบความส าเร็จอยา่งสูงดว้ยการควา้แชมป์ยโูรเป้ียนส์คพั ( ยฟู่า แชมป์เป้ียนส์ลีก ในปัจจุบนั ) ไดถึ้งสองสมยัติดต่อกนั 
คือใน ปี ค.ศ.1979 และ 1980 ถือวา่สโมสรแห่งน้ีมีความยิ่งใหญ่และเป็นต านานมาก่อนเลยทีเดียว พร้อมทั้งเยีย่มสนามทีมน๊อตเคาน์ต้ี สีด า
ขาว ทีมร่วมเมืองท่ีมีอายสุโมสร เก่าแก่ท่ีสุดของเกาะองักฤษเช่นกนั (ภายนอกสนาม) 



 

 
 
12.30 น. อาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารทอ้งถ่ิน (Bill’s Restaurant) ท่ีเมืองน๊อตต้ิงแฮม 

  
13.30 น.             หลงัจากนั้นเดินทางเขา้สู่กรุงลอนดอน เพื่อไปท่องเท่ียว และน าท่านชอ้ปป้ิง ณ หา้ง Lilywhites เป็นร้านขายเส้ือ

บอลและอุปกรณ์กีฬาราคายอ่มเยาว ์ท่ีมีช่ือเสียงไปทวัร์โลก ใจกลางกรุงลอนดอน ใกลว้งเวียน Piccadilly Circus ร้านน้ีเปิดมา

ตั้งแต่ปี 1925 เดิมนั้นขายอุปกรณ์การเล่น Croquet และ เทนนิส พร้อมทั้งเดินเท่ียวชมบรรยากาศยา่นไชน่าทาวน์ แถวโซโห่ ให้

อิสระซ้ือสินคา้ตามร้านคา้มากมาย อยา่งเตม็อ่ิม จุใจ และพื้นท่ีโดยรอบ เลือกซ้ือสินคา้ ของท่ีระลึกท่ีหลายหลาย ก่อนเดินทางไป

รับประทานอาหารเยน็ต่อไป 

 

 



 

18.00 น.        น าท่านไปรับประทานอาหารเยน็ ท่ีร้านอาหารจีนหรือทอ้งถ่ินฯ 
 
19.30 น.           เขา้ท่ีพกั โรงแรม HOLIDAY INN KENSINGTON OR KINGCROSS  หรือเทียเท่า (3) 

วันที่ห้า วันที ่22 ตุลาคม 2565 ลอนดอน- ทัวร์สนามสแตมฟอร์ด บริดจ์ เชลซี-ทัวร์สนามท๊อตแนมฮอท สเปอร์ 

(อาจมีการเปลีย่นแปลง) ลอนดอนทัวร์- แฮร์ร็อด ช้อปป้ิง 

08.00 น. อาหารเชา้ ณ ห้องอาหารโรงแรมฯ 
09.00 น.             ทุกท่าน เดินทางสู่สนามสแตม ฟอร์ดบริดจ์ 
10.00 น.  เดินทางถึงสนามสแตม ฟอร์ดบริดจ ์เพื่อไปทวัร์สนามฟุตบอลอยา่งเตม็รูปแบบ ท่ีจะทุกท่านไปเปิดประสบ

การ์ณ การทวัร์สนามฯ ท่ีประกอบดว้ย พิพิธภณัฑส์โมสรฯ ท่ีมีประวติัศาสตร์สโมสรเชลซี พร้อมถว้ยรางวลัแชมป์ มากมาย เช่น 

ถว้ยพรีเมียร์ลีก ถว้ยยฟู่าแชมเป้ียนลีก ถว้ยยโูรป้าลีก เป็นตน้ ใหทุ้กท่านไดถ้่ายรูปเก็บภาพเป็นท่ีระลึก หลงัจากนั้นพาทวัร์สนามฯ 

ตามจุดต่างๆ อาทิ เช่น หอ้งแต่งตวันกัเตะ ห้องแถลงข่าว หอ้งจดัเล้ียง หอ้งน ้า หอ้งกรรมการ จุดท่ีนัง่ในสนามฯ จุดท่ีนัง่นกัเตะตวั

ส ารองและโคช้ฯ ท่ีใชง้านจริง อยา่งเตม็อ่ิม จุใจ แฟนๆตวัตวัยง กบัประสบการ์ณคร้ังหน่ึงในชีวิต จนไดเ้วลาตามขั้นตอน หลงัจาก

นั้น พาคณะไปยงัเมกาสโตร์ ของทีมเชลซี ท่ีมีสินคา้ใหเ้ลือกซ้ือมากมาย เช่น เส้ือบอล เส้ือผา้กีฬา รองเทา้ ผา้พนัคอ ถุงมือ 

กระเป๋า ของท่ีระลึกอ่ืนๆท่ีน่าสนใจ เลือกซ้ือเป็นของฝากใหก้บัเพื่อนๆ หรือญาติพี่นอ้ง ใหเ้ป็นของขวญัฯกบัคนท่ีคุณรัก อยา่งจุใจ 

เตม็อ่ิม จนไดเ้วลาพอสมควร. 



 

12.30 น. อาหารกลางวนั ณ  ร้านอาหารทอ้งถ่ิน หรืออาหารไทย  (เมนูอาหารพื้นเมือง) 

 
 

14.30 น.  น าท่านออกเดินทางสู่ สนามท๊อตแนม ฮอตสเปอร์ สเตเดียม เพื่อทวัร์สนามฟุตบอลฯของทีมท๊อตแนม

ฮอตสเปอร์ ท่ีพึ่งสร้างเสร็จเม่ือปี 2019 เป็นสนามฟุตบอลท่ีทนัสมยั มีระบบแสงสีเสียง ท่ีใชป้ระโยชน์ไดห้ลายประเภท เช่น จดั

คอนเสิร์ต จดังานเล้ียง สนามมวย สนามอเมริกนัฟุตบอล เป็นตน้ พาคณะฯชมหอ้งแต่งตวั หอ้งแถลงข่าว สนามแข่งขนัฯ และท่ี

นัง่ตามจุดท่ีเปิดให้เขา้ชมฯ พร้อมทั้งเลือกซ้ือสินคา้ของท่ีระลึก ของทางสโมสร ท่ีกวา้งขวาง สินคา้มากมาย แฟชัน่สวยๆ ใหไ้ด้

ซ้ือเป็นของฝากกลบัประเทศไทย จนไดเ้วลาอนัเหมาะสม 

 



16.00 น   น าคณะกลบัเขา้กรุงลอนดอนอีกคร้ัง เพื่อหา้งสรรพสินคา้ช่ือดงัขององักฤษ “แฮร์ร็อด” ใหทุ้กท่านไดไ้ปช่ืนชม

บรรยายกาศภายในหา้งฯ หรือเลือกซ้ือสินคา้แบรนดเ์นมมามาย เช่น กระเป๋า รองเทา้ เส้ือผา้ น ้าหอม นาฬิกา อุปกรณ์กีฬาต่างๆ 

ปากกา เคร่ืองเขียน และอาหารขนม เคร่ืองด่ืม เป็นตน้ จนไดเ้วลาพอสมควร 

 

18.30 น. อาหารค ่า ณ ภตัตาคาร Local Restaurant (เมนูอาหารทอ้งถ่ิน หรืออาหารจีน)  

 

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

21.00 น.          พาลูกคา้ท่ีสนใจอยากไปเรียนรู้วฒันธรรมการด่ืมเบียร์ เหลา้ ไวน์ในร้านบาร์พบั ในสไตลบ์ริติชโดยแทใ้นยา่น

ระแวก โรงแรมท่ีพกัฯใจกลางเมืองท่ีเราเลือกสรรค์ ใหท้่านอยา่งจุใจ (หากใครตอ้งการบริการเคร่ืองด่ืม ฟรีแกว้แรก) 

 

 



วันที่หก วันที ่23 ตุลาคม 2565  ลอนดอน -ทัวรสนามเอมิเรตส์ อาร์เซนอล - Matchday Chelsea VS. Man. U 

08.00 น. อาหารเชา้ ณ ห้องอาหารโรงแรมฯ 
09.00 น.            น าท่านเดินทางสู่ทวัร์สนาม เอมิเรตส์ สเตเด้ียม 
10.00 น. จากนั้นน าท่านทวัร์สนาม เอมิเรตส์ สเตเด้ียม ของทีมสโมสรอาร์เซนอล ทีมใหญ่ท่ีมีช่ือเสียง เก่าแก่ของกรุง

ลอนดอน เพื่อไปทวัร์สนาม เอมิเรตส์ สเตเด้ียม อยา่งเตม็รูปแบบ เช่น ห้องแต่งตวันกัเตะ หอ้งแถลงข่าว อุโมงคน์กัเตะ ท่ีนัง่สแตน

ในสนามฯ และสถานท่ีต่างในสนามเอมิเรตส์ พร้อมให้แฟนบอลฯไดเ้ยีย่มชม พิพิธภณัฑอ์าร์เซนอล รวมทั้งชอ้ปป้ิงในเมกาสโตร์ 

เลือกซ้ือสินคา้เส้ือผา้  เส้ือบอล กระเป๋า ผา้พนัคอ หมวก และของท่ีระลึกอ่ืนๆของทางสโมสรฯ พร้อมทั้งถ่ายรูปเช็คอิน ปืนใหญ่ 

ท่ีหนา้สนามเอมิเรตส์ดว้ยเช่นกนั 

 

12.30 น             พาคณะเดินทางถึงกรุงลอนดอน เดินทางต่อไปยงัท่ีสนามสแตมฟอร์ด บริจด์ และใหอิ้สระเลือกรับประทานอาหาร
ทอ้งถ่ิน หนา้สนามฯ ท่ีหลากหลาย พร้อมทั้งใหท้่านไดเ้ก็บบรรยากาศหนา้สนามสแตมฟอร์ดบริจด ์ท่ีครืนเครง สนุกสนาน และเลือกชม
สินคา้ของท่ีระลึกตามแผงลอย หนา้สนามนท่ีหลากหลาย น่าสนใจ น่าสะสม 

 
 
 

14.00 น.           น าทุกท่านเขา้สนามฯแข่งขนัก่อนเกมส์ ประมาณ 1 ชม. เพื่อชมฟุตบอลพรีเมียร์ลีกฯ แมตส์เดย์ เชลซี พบ แมนฯยู 
โดยเกมส์การแข่งขนัฯจะเร่ิม เวลา 15.00 น. ท่านจะไดช้มเกมส์การปะทะกนัของสองทีมใหญ่ ในทวัร์นาเมน้ฯพรีเมียร์ลีก ประเทศองักฤษ
ท่ีมีคนนิยม และมีแฟนบอลมากมายทัว่โลก ใหค้วามสนใจ เป็นเกมส์สนุก และมนัส์ทุกคร้ังแน่นอน 



 
18.30 น. อาหารค ่า ณ ภตัตาคาร Local Restaurant (เมนูอาหารทอ้งถ่ิน)  

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

21.00 น.         พาลูกคา้ท่ีสนใจอยากไปเรียนรู้วฒันธรรมการด่ืมเบียร์ เหลา้ ไวน์ในร้านบาร์พบั ในสไตลบ์ริติชโดยแทใ้นยา่น

ระแวก โรงแรมท่ีพกัฯใจกลางเมืองท่ีเราเลือกสรรค์ ใหท้่านอยา่งจุใจ (หากใครตอ้งการบริการเคร่ืองด่ืม ฟรีแกว้แรก) 

 

 

วันที่เจ็ด วันที ่24 ตุลาคม 2565  ลอนดอน-Buckingham-ซ้ีตีท้ัวร์-อสิระ Oxford Street Bond & Carnaby Street 

-สนามบิน ฮีทโทรว์-สนามบินโดฮา 

08.00 น. อาหารเชา้ ณ ห้องอาหารโรงแรมฯ 
จากนั้นน าท่านเท่ียวชมเมือง ลอนดอน ชมความสวยงามของเมืองหลวงของประเทศองักฤษ และสหราชอาณาจกัร และเป็นเมืองท่ีใหญ่
ท่ีสุดของสหภาพยโุรป เป็นเมืองท่ีมีศูนยก์ลางทางธุรกิจท่ีใหญ่ท่ีสุดในโลก น าทุกท่านเดินผา่นชมสถานท่ีส าคญัทางราชการของประเทศ
องักฤษ เช่น รัฐสภา หอนาฬิกาบ๊ิกเบน โบถส์เวสมินเตอร์ รวมทั้งแวะถ่ายรูปท่ีพระราชวงับคักิงแฮมฯ เป็นตน้ 



 

12.00 น    อาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร Burger & Lobster Restaurant  (เมนูอาหารพื้นเมือง)

 

13.30 น. อิสระใหท้่านชอ้ปป้ิง ณ ถนน อ๊อกฟอร์ด สตรีท เป็นถนนชอ้ปป้ิง ของชาวลอนดอน เพราะมีสินคา้หลากหลาย 

จากราคาถูกจนถึงสินคา้ราคาท่ีมีราคาสูง และแบรนดเ์นมส์จากดีไซนดเ์นอร์ช่ือดงัมากมาย อาทิ หา้งสรรพสินคา้ SELFRIDGES  

MARK &SPENCER , PRIMARK , NEXT , และสินคา้ต่างๆ ตลอดทาง 2.2 กิโลเมตร สามารถเลือกซ้ือสินคา้ไดจุ้ใจ อยา่งนอ้ย 2 

ชม.  จนไดเ้วลาพอสมควร 

 

 



 

16.00 น.  ออกเดินทางสูสนามบิน ฮีทโธรว ์

17.30 น. พร้อมกนั ณ ท่าอากาศยาน ฮีทโธรว ์เพื่อท าการ Check – In ท าการโหลดกระเป๋า  

21.40 น.             ออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติโดฮา ณ ประเทศการ์ตา้ โดยสายการบินการ์ตา้แอร์เวย ์เท่ียวบินท่ี QR016 

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

 

วันที่แปด วันท่ี 25 ตุลาคม 2565 แวะเปลีย่นเคร่ือง สนามบินโดฮา - สนามบินสุวรรณภูมิ 

06.20 น. ถึง ท่าอากาศยานนานาชาติโดฮา ณ ประเทศการ์ตา้ โดยสายการบินการ์ตา้แอร์เวย ์เท่ียวบินท่ี  (แวะเปล่ียนเคร่ือง) 

08.50 น. น าท่านออกเดินทางต่อสู่ สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสายการบินการ์ตา้แอร์เวย ์เท่ียวบินท่ี QR832 

18.55 น. เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวสัดิภาพ 

……………………………………………………………………………………………………………………………………. 



 
หมายเหตุ โปรแกรมดังกล่าวฯ อาจมีการเปลีย่นแปลงได้ ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิในการแก้ไข ตามสถานการ์ณท่ีเหมาะสม และ

เป็นประโยชน์กบัลูกค้าฯให้มากท่ีสุดเท่าท่ีจะเป็นไปได้ต่อไป 

 

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) 

 

 

 

 

 

** สามารถเลือกอัพเกรด ตั๋วบอล แบบ HOSPITALITY VIP ได้ตามต้องการ โปรดตรวจสอบล่วงหน้าก่อนเดินทางฯ 

 โปรแกมฯคุณภาพ ครบจบทุกเร่ือง ไม่ปล่อยอสิระทิง้ให้กนิเอง (แต่ไม่ชอบกบ็อกได้) ☺ 

อัตราค่าบริการนีร้วม 

1) โรงแรมท่ีพกั ฯ จ านวน 5 คนื ระดบั 4 ดาว พกัห้องละ 2-3 ท่าน  

2) อาหารเคร่ืองด่ืมฯ ตามโปรแกรมฯ และรถโค้ช รับส่ง มาตรฐาน 30 ท่ีนัง่ (Social Distancing)  

3) ค่าเขา้ชมสถานท่ีท่องเที่ยวท่ีระบุไวใ้นรายการรวมถึงกิจกรรมต่าง ๆ 

รายละเอียด  ราคาเร่ิมต้น ท่านละ 

ราคาผู้ใหญ่ พกัคู่ (ราคาท่านละ) 

เดินทาง 15 ท่าน 

                    169,000 บาท** 

พกัเดี่ยว เพิม่ท่านละ                             38,000   บาท 

ย่ืนเร่งด่วน เร่ิมต้น                            10,000   บาท 



4) ผูน้ าทางจากประเทศไทย เช่ียวชาญเส้นทางประเทศองักฤษ และอื่น 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) 

**หมายเหต*ุ* ทางบริษทัฯเป็ นเพียงตวัแทนผูด้  าเนินการยน่ื วีซ่าให้ท่านเท่านั้น การพิจารณาวีซ่าของท่านจะไดรั้บการอนุมติัผา่น หรือไม่ผา่นนั้น 

เป็นดุลยพินิจและการตดัสินใจของสถานทูตองักฤษ บริษทัฯไม่อาจรับผิดชอบหรือ แทรกแซง หรือ ให้ความช่วยเหลือใดๆในการท างานของสถาน

ฑูตได ้หากมีผูห้น่ึงผูใ้ดบอกท่านว่า รับประกนัและ สามารถช่วยเหลือให้ไดวี้ซ่าองักฤษ นั้น แสดงว่าท่านก าลงัถูกหลอก** 

8) ตัว๋ฟุตบอล Collective Ticket Long Lower & Short ตามท่ีระบุในโปรแกรม (ดูบอล 2 คู)่ 

 (ตัว๋บอลแมตช์น้ีราคาอาจมีความผนัผวนและเปลี่ยนแปลงได ้ขอสงวนสิทธิท่ีจะแจง้ให้ทราบต่อไป) 

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

10) ผา้พนัคอ Match day เป็นของท่ีระลึก  

11) อุปกรณ์ป้องกนั แมส น ้ายาคา่เช้ือโรค หมวก เป็นตน้  

อัตราค่าบริการนีไ้ม่รวม 

1) ค่าน ้าหนกักระเป๋าเกินท่านละ 30 กิโลกรัม 

2) ค่าหนงัสือเดินทางฯ และวคัซีนฯพาสสปอร์ต 

3) ค่าใชจ้่ายส่วนตวัต่าง ๆ อาทิ คา่โทรศพัท ์ค่าซกัรีด ฯลฯ 

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

คาราโอเกะ 

5) คา่ภาษีมูลค่าเพ่ิม 7 % 

6) การ Isolate 10 วัน (กรณี ไม่ไดฉี้ดวคัซีน 2 เขม็) 

7) การกกัตวั 7 วนั หลงักลบัมา เขา้ประเทศไทย (รอการยืนยนั เป็นระยะๆ ท่ีล่าสุด ก่อนเดินทาง) 

8) ค่าตรวจโควิด PCR TEST ก่อนบิน ขากลบั (ยกเลิก วนัท่ี 1 มิถนุายน 2565) 

9)  THAI LAND PASS Test & Go Hotel 1 คืน ประเทศไทย (ยกเลิก วนัท่ี 1 มิถนุายน 2565) 



ปล. ขอ้มูลและเง่ือนไขการควบคมุโรคของประเทศองักฤษ อาจมีการเปล่ียนแปลงได ้กรุณาตรวจสอบ และทางบริษทัฯจะอพัเดทให้ทราบต่อไป 

เง่ือนการจองท่ีนัง่ฯ และช าระเงิน 

1)ช าระมัดจ า 50 % หรือ 70,000 บาท เม่ือตอ้งจองท่ีนัง่ฯ ส่วนท่ีเหลือขอรับก่อนเดินทาง 45 วนั หรือวีซ่าฯอนุมดัแลว้ 

2)จองแลว้ และช าระเงินแลว้ ไม่สามารถยกเลิกการเดินทาง และคนืเงินไดเ้ตม็จ านวนทั้งหมด 100%  ยกเวน้วีซ่าฯไม่ไดรั้บการอนุมติัจากทางสถาน

ฑูตฯ โดยทางบริษทัฯจะคดิค่าใชจ้่ายเฉพาะค่าธรรมเนียมฯและค่าบริการยื่นวีซ่าฯ ทั้งหมด ไม่เกินจ านวน 8,000 บาท 

3)ราคาดงักล่าวฯอาจมีการเปล่ียนแปลงได ้หากยงัไม่มีการวางมดัจ าฯ แต่อยา่งใด 

4)ท่ีนัง่ตัว๋เคร่ืองบิน และตัว๋บอล มีจ านวนจ ากดั เดินทาง ไม่เกิน 16 ท่าน 

กรณียกเลิกการจอง 

ยกเลิกก่อนการเดินทาง 60 วนั ก่อนการเดินทาง หกั 100% ของค่าทวัร์ 

หากท่านยกเลิกการเดินทางในเง่ือนไขใด เง่ือนไขหน่ึง แต่ท่านสามารถหาผูเ้ดินทางมาแทนได ้โดยสามารถยื่นขอวีซ่าไดท้นัตามก าหนดเวลา ทาง

บริษทัฯ จะคิดค่าใชจ้่ายเพ่ิมคือค่าวีซ่า และค่าเปล่ียนช่ือตัว๋เท่านั้น และตอ้งไม่อยูใ่นเง่ือนไขของตัว๋ท่ี NON-CHANGE NAME & NON-REFUND 

หากท่านยกเลิกการเดินทาง อนัเน่ืองมาจากบุคคลใดบคุคลหน่ึงในคณะของทา่นไม่ไดรั้บการพิจารณาอนุมติัวีซ่า ไม่ว่าดว้ยเหตุผลใด ๆ ก็ตามอนัเป็น

การพิจารณาของสถานทูต  ซ่ึงการยกเลิกเฉพาะบุคคลหรือยกเลิกพร้อมกนัทั้งหมด ให้ถือเป็นการยกเลิกตามเง่ือนไขของวนัเวลาท่ียกเลิกดงักล่าว

ขา้งตน้  

บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทางในกรณีท่ีมีผูเ้ดินทาง ต ่ากว่า 15 ท่าน โดยท่ีจะแจง้ให้ผูเ้ดินทางทราบล่วงหน้าก่อน 15 วนั และขอ

สงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงการท่องเท่ียว รวมทั้งไม่สามารถรับผิดชอบจากกรณีท่ีเกิดเหตุจ าเป็นสุดวิสัยดงัน้ี การล่าชา้ของสายการบิน, การนดั

หยุดงาน, ภยัธรรมชาติ, การก่อจลาจล, อุบติัเหตุ ฯลฯ ทั้งน้ีจะค านึงถึงผลประโยชน์และจะรักษาผลประโยชน์ของท่านไวใ้ห้ไดม้ากท่ีสุด และทาง

บริษทัฯจะไม่รับผิดชอบค่าใชจ้่ายท่ีเกิดขึ้น หากท่านถูกปฏิเสธการเขา้เมือง อนัเน่ืองจากการกระท าท่ีส่อไปในทางผิดกฎหมายหรือการหลบหนีเขา้

เมือง ฯลฯ และจะไม่คืนเงินค่าทวัร์ท่ีท่านช าระมาแลว้ 

ข้อมูลเพิม่เติมเร่ืองโรงแรมท่ีพกั 

เน่ืองจากการวางแปลนห้องพกัของแต่ละโรงแรมแตกต่างกนั จึงอาจท าให้ห้องพกัแบบห้องเด่ียว (Single) ,ห้องคู่ (Twin/Double) และห้องพกัแบบ 3 

ท่าน/3 เตียง (Triple Room) ห้องพกัอาจจะไม่ติดกนั และบางโรงแรมอาจจะไม่มีห้องพกัแบบ 3 เตียงเด่ียวแต่อาจจะไดเ้ป็น 1 เตียงใหญ่กบั 1 เตียงพบั

เสริม 

โรงแรมในยโุรปส่วนใหญ่อาจจะไม่มีเคร่ืองปรับอากาศเน่ืองจากอยูใ่นแถบท่ีมีอุณหภูมิต ่า 

กรณีท่ีมีงานจดัประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เป็นผลให้ค่าโรงแรมสูงขึ้นมากและห้องพกัในเมืองเตม็ บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิในการปรับเปล่ียนหรือ

ยา้ยเมืองเพื่อให้เกิดความเหมาะสม 



โรงแรมในยุโรปท่ีมีลกัษณะเป็น Traditional Building ห้องท่ีเป็นห้องเด่ียวอาจเป็นห้องท่ีมีขนาดกะทดัรัต และไม่มีอ่างอาบน ้ า ซ่ึงขึ้นอยู่กบัการ

ออกแบบของแต่ละโรงแรมนั้น ๆ และห้องแต่ละห้องอาจมีลกัษณะแตกต่างกนั 

ข้อมูลเพิม่เติมเร่ืองตั๋วเคร่ืองบิน 

ทางบริษทัไดส้ ารองท่ีนัง่พร้อมช าระเงินมดัจ าค่าตัว๋เคร่ืองบินแลว้ หากท่านยกเลิกทวัร์ ไม่ว่าจะดว้ยสาเหตุใด ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิการเรียกเก็บ

ค่ามดัจ าตัว๋เคร่ืองบิน ซ่ึงมีค่าใชจ้่าย ประมาณ 1,000 - 5,000 บาท แลว้แต่สายการบินและช่วงเวลาเดินทาง 

หาก ตัว๋เคร่ืองบินท าการออกแลว้ แต่ท่านไม่สามารถออกเดินทางได ้ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิเรียกเก็บค่าใชจ้่ายตามท่ี เกิดขึ้นจริง และรอ Refund 

จากทางสายการบิน ใชเ้วลาประมาณ 3-6 เดือนเป็นอยา่งนอ้ย 

กรณียกเลิกการเดินทาง 

แจง้ยกเลิกนอ้ยกว่า 30 วนัก่อนเดินทาง ทางบริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิ เก็บค่าใชจ้่ายทั้งหมด 100 % 

บริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการเก็บค่าใชจ้่ายทั้งหมด กรณีท่านยกเลิกการเดินทาง และมีผลท าให้คณะเดินทางไม่ครบตามจ านวนท่ีบริษทัฯก าหนดไว ้

(15 ท่านขึ้นไป) เน่ืองจากเกิดความเสียหายต่อทางบริษทั และผูเ้ดินทางอื่นท่ีเดินทางในคณะเดียวกนั บริษทัตอ้งน าไปช าระค่าเสียหายต่างๆท่ีเกิดจาก

การยกเลิกของท่าน 

กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได ้ซ่ึงจะตอ้งมีใบรับรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรับรอง บริษทัฯจะท าการเล่ือนการเดินทางของท่านไปยงัคณะ

ต่อไป แต่ทั้งน้ีท่านจะตอ้งเสียค่าใชจ้่ายท่ีไม่สามารถเรียกคืนไดค้ือ ค่าธรรมเนียมในการมดัจ าตัว๋ และค่าธรรมเนียมวีซ่าตามท่ีสถานทูตฯ เรียกเก็บ 

กรณียื่นวีซ่าแล้วไม่ไดรั้บการอนุมติัวีซ่าจากทางสถานทูต (วีซ่าไม่ผ่าน) และท่านไดช้ าระค่าทวัร์หรือมัดจ ามาแล้ว ทางบริษทัฯ ขอเก็บเฉพาะ

ค่าใชจ้่ายท่ีเกิดขึ้นจริง เช่น ค่าวีซ่าและค่าบริการย่ืนวีซ่า / ค่ามดัจ าตัว๋เคร่ืองบิน หรือค่าตัว๋เคร่ืองบิน (กรณีออกตัว๋เคร่ืองบินแลว้) / ค่าส่วนต่างในกรณี

ท่ีกรุ๊ปออกเดินทางไม่ครบตามจ านวน 

กรณีวีซ่าผา่นแลว้ แจง้ยกเลิกก่อนหรือหลงัออกตัว๋โดยสาร บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการ ไม่คืนค่าทวัร์ทั้งหมด 

กรณีวีซ่าผา่นแลว้ แต่กรุ๊ปออกเดินทางไม่ได ้เน่ืองจากผูเ้ดินทางท่านอื่นในกลุ่มโดนปฏิเสธ วีซ่า หรือไม่ว่าดว้ยสาเหตุใดๆก็ตาม ทางบริษทัขอสงวน

สิทธ์ิในการหกัเก็บค่าใชจ้่ายจริงท่ีเกิดขึ้นแลว้กบัท่านเป็นกรณีไป 

กรณีผูเ้ดินทางไม่สามารถเขา้-ออกเมืองได ้เน่ืองจากปลอมแปลงหรือการห้ามของเจา้หน้าท่ี ไม่ว่าเหตุผลใดๆตามทางบริษทัของสงวนสิทธ์ิในการ 

ไม่คืนค่าทวัร์ทั้งหมด 

ข้อมูลเพิม่เติมเร่ืองโรงแรมท่ีพกั 

เน่ืองจากการวางแปลนห้องพกัของแต่ละโรงแรมแตกต่างกนั จึงอาจท าให้ห้องพกัแบบห้องเด่ียว (Single) ,ห้องคู่ (Twin/Double) และห้องพกัแบบ 3 

ท่าน/3 เตียง (Triple Room) ห้องพกัอาจจะไม่ติดกนั และบางโรงแรมอาจจะไม่มีห้องพกัแบบ 3 เตียงเด่ียวแต่อาจจะไดเ้ป็น 1 เตียงใหญ่กบั 1 เตียงพบั

เสริม 



โรงแรมในยโุรปส่วนใหญ่อาจจะไม่มีเคร่ืองปรับอากาศเน่ืองจากอยูใ่นแถบท่ีมีอุณหภูมิต ่า 

กรณีท่ีมีงานจดัประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เป็นผลให้ค่าโรงแรมสูงขึ้นมากและห้องพกัในเมืองเตม็ บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิในการปรับเปล่ียนหรือ

ยา้ยเมืองเพื่อให้เกิดความเหมาะสม 

โรงแรมในยุโรปท่ีมีลกัษณะเป็น Traditional Building ห้องท่ีเป็นห้องเด่ียวอาจเป็นห้องท่ีมีขนาดกะทดัรัต และไม่มีอ่างอาบน ้ า ซ่ึงขึ้นอยู่กบัการ

ออกแบบของแต่ละโรงแรมนั้นๆ และห้องแต่ละห้องอาจมีลกัษณะแตกต่างกนั 

ข้อความซ่ึงถือเป็นสาระส าหรับท่านผู้มีเกียรติซ่ึงร่วมเดินทาง 

ทางบริษทัฯ เป็นตวัแทนในการจดัน าสัมมนา และการเดินทางท่ีมีความช านาญ โดยจดัหาโรงแรมท่ีพกั  อาหาร ยานพาหนะ และสถานท่ีท่องเท่ียว

พร้อมทั้งการสัมมนา ดูงาน เพ่ือความสะดวกสบาย และเกิดประโยชน์สูงสุดในการเดินทาง ทั้งน้ีทางบริษทัฯ ไม่สามารถรับผิดชอบในอุบติัเหตุหรือ

ความเสียหายท่ีเกิดจากโรงแรมท่ีพกั ยานพาหนะ , อนัเน่ืองจากอุบติัเหตุรวมถึงภยัธรรมชาติ, โจรกรรม, วินาศกรรม, อคัคีภยั, การผละงาน, การ

จลาจล, สงครามการเมือง, การผนัผวนของอตัราแลกเปล่ียนเงินตราระหว่างประเทศ , การนัดหยุดงาน, ความล่าช้าของเท่ียวบิน, สายการเดินเรือ, 

รถไฟ, พาหนะทอ้งถ่ิน, ตลอดจนการถูกปฏิเสธออกวีซ่าจากกงสุล และ / หรือ ส่วนงานท่ีเก่ียวขอ้งกบัสถานเอกอคัรราชทูต รวมถึงผูมี้อ านาจท าการ

แทนประจ าประเทศไทย (โดยไม่จ าตอ้งแสดงเหตุผล เน่ืองจากเป็นสิทธิพิเศษทางการทูต) ซ่ึงอยู่เหนือการควบคุมของบริษทัฯ หมายรวมถึงใน

ระหว่างการเดินทางท่องเท่ียวทั้งใน หรือ ต่างประเทศ แต่ทางบริษทัฯ มีความคุม้ครอง และประกนัอุบติัเหตุ ตามเง่ือนไขท่ีบริษทัฯ ท่ีรับประกนัใน

กรณีท่ีผูร่้วมเดินทางถูกปฏิเสธโดยเจ้าหน้าท่ีตรวจคนเข้าเมืองของประเทศไทย และ /หรือ ต่างประเทศ มิให้เดินทางออก หรือ เข้าประเทศ 

เน่ืองมาจากความประพฤติ พฤติกรรมของผูเ้ดินทาง ไม่ปฏิบติัตามกฎระเบียบดา้นการความคุมโรคติดต่อเฉพาะพ้ืนท่ีมีการปลอมแปลงเอกสารเพ่ือ

การเดินทาง รวมถึงมีส่ิงผิดกฎหมาย บริษทัฯ จะไม่คืนค่าใชจ้่ายใดๆ รายละเอียดดา้นการเดินทาง อาจมีการเปล่ียนแปลงไดต้ามความจ าเป็น หรือเพื่อ

ความเหมาะสมทั้งปวง โดยมิตอ้งแจง้ให้ทราบล่วงหน้า ทั้งน้ีการขอสงวนสิทธิดงักล่าว บริษทั จะยึดถือและค านึงถึงผลประโยชน์ตลอดจนความ

ปลอดภยัของท่านผูมี้เกียรติ ซ่ึงร่วมเดินทางเป็นส าคญั 

 เง่ือนไขข้อตกลง 

บริษทั ขอสงวนสิทธ์ิ ในการยกเลิกหรือเปล่ียนแปลงรายการทวัร์ส่วนหน่ึงส่วนใดตามความจ าเป็นและความเหมาะสม ซ่ึงทั้งน้ี ขึ้นอยูก่บั 

การยืนยนัการส ารองท่ีนัง่จากสายการบิน การล่าชา้ของสายการบิน การจองโรงแรมท่ีพกั การเปล่ียนแปลงโรงแรม การจองร้านอาหาร 

และ รายการอาหาร และ / หรือ เหตุการณ์ทางการเมือง การประทว้ง การนัดหยุดงาน ภยัจากธรรมชาติ อนัเป็นสาเหตุให้ตอ้งเล่ือนการ

เดินทาง หรือ ไม่สามารถจดัพาคณะเท่ียวไดต้ามรายการทั้งหมด ทั้งน้ี ทางบริษทัฯ จะค านึงถึง ความปลอดภยั และผลประโยชน์สูงสุด ของ

ท่านลูกคา้ ผูมี้อุปการคุณ เป็นส าคญั     

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

 

 

 



หากสนจองกรุณาตดิตอ่ 

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

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

➢ หรือโทร 02-234-5936 
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