
 

 
 

รหัสโปรแกรม : 24023 (กรุณาแจ้งรหัสโปรแกรมทุกครั้งที่สอบถาม) 
 
 
 
 Program EPL Man. C vs. Man. U 29 Sept.-6 Oct. 2022 

 
***โปรแกรมท่องเที่ยวฯ ร้านอาหารและโรงแรมฯ รวมถึงสายการบินฯ ในช่วงหลงัโควิด 19 อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม  เนือ่งจากความ

พร้อมต่างๆยงัไม่สมบูรณ ์

วนั โปรแกรมทอ่งเทีย่ว เชา้ เทีย่ง ค่ำ โรงแรม 4 ดาว 
29 ก.ย. 65 
พฤหสับด ี

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

Emirates 

30 ก.ย. 65
ศกุร ์

D2 สนามบินนานชาติโดฮา - ออกเดินทางสู่ สนามบินแมนเชสเตอร ์
  QR 021 DOH MAN  0125 0650 
 ออกเดินทางสู่ เมือง เชสเตอร์ -เวลส์-คอนวี่(Conwy Castle)-เชสเตอร ์  

X O O CHESTER 

1 ต.ค. 65 
เสาร ์

D3 เชสเตอร์ –เดินทางสู่ เมอืงแมนเชสเตอร์-ฟุบอล มิวเซียม-แมตส์เดย ์
 – ชมการแข่งขันฟุตบอลระหว่าง MAN. C vs.  MAN. U  
ณ สนามเอทิฮัท แมนซิ้ตี้  (คู่หลัก)  

O O O MANCHESTER OR 
LIVERPOOL  

2 ต.ค. 65 
อาทติย ์

D4 แมนเชสเตอร์-ทัวร์สนาม โอลด ์แทรฟฟอรด์ - เมกาสโตร ์-ลิเวอร์พูล -นำท่านเทีย่ว
สนามแอนฟลิด–์ ชอ้ปปิ้งเมกา -ชมเมืองลิเวอร์พูล-สนามกูดิสัน ปาร์ค เมกาสโตร์ ช้อป
ปิ้ง-เดินทางสู่เมืองแมนเชสเตอร ์ 

O O O MANCHESTER OR 
LIVERPOOL 

3 ต.ค 65 
จนัทร ์

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

4 ต.ค. 65 
องัคาร 

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

O O O LONDON 

5 ต.ค 65 
พธุ 

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

O O X Qatar Airways 
Emirates 

6 ต.ค. 65 
พฤหสับด ี

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



วันพฤหสับดทีี ่29 กันยายน 2565 (1) 
สนามบนิสุวรรณภมู ิ– ทา่อากาศยานนานาชาต ิดไุบ  

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) 

วันศกุรท์ี ่30 กันยายน 2565 (2) 
สนามบนิโดฮา – แมนเชสเตอร ์– เวลส-์คอนวี(่Conwy Castle)-เชสเตอร ์

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. เดินทางต่อไปยังเมืองเชสเตอร์ ชมสถานท่ีสำคัญ ในเมืองเชสเตอร์ เช่น ชมนาฬิกา EASTGATE ที่มีช่ือเสียง โบถส์ประจำ
เมืองเชสเตอร์ และถนนย่านสำคัญในเมือง .อีสเกรทสตีท” มีร้านค้าที่จำหน่ายสินค้าที่ระลึก ห้างร้านฯ ร้าเสื้อผ้า กระเป๋า 
รองเท้า  รองเท้ากีฬา ลิเวอร์พูลช้อปและอาคารทางประวัติศาสตร์เก่าแก่ยุคทีโอดอร์ ของพระเจ้าเฮนรรี่ที่ 8 เมืองเชสเตอร์ 



 

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) 

 
วันเสาร์ที ่1 ตลุาคม 2565 (3) 
 เชสเตอร ์–แมนเชสเตอร–์ ชมการแขง่ขนัฟตุบอลระหว่าง Man.C vs.  Man.U ณ สนามเอทฮิทั -แมนเชสเตอร ์

08.00 น. อาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 

09.00 น. ออกเดินทางจากเมืองเชสเตอร์ ไปสู่ เมืองแมนเชสเตอร์ เพื่อไปท่องเที่ยวมิวเซียมฟุตบอลแห่งชาติฯ และชมฟุตบอล
พรีเมียร์ลีกฯ 

10.00 น. นำทุกท่าน เดินทางถึงเมืองแมนเชสเตอร์ พาทุกท่านชมเมืองฯ และให้ทุกท่านได้ไปชมมิวเซียม ฟุตบอลแห่งชาติ หรือ
พิพิธภัณฑ์ National Football Museum ในเมืองแมนเชสเตอร์ ที่รวมรวมประวัติศาสตร์ และข้อมูลของฟุตบอลทั่วโลก 
รวมท้ังนักเตะที่มีชื่อเสียงที่สร้างประวัติในวงการฟุตบอลอังกฤษ พร้อมทั้งให้ทุกท่านได้ร่วมสนุกกับเกมส์ และถ่ายรูปกับ
ถ้วยรางวัล เอฟ เอ คัพ พรีเมียร์ลีกฯ เป็นต้น สุดท้ายแวะช้อปของที่ระลึกร้านค้าขายของเกี่ยวกับฟุตบอล เช่น เสื้อบอล 
ผ้าพันคอ ถ้วยรางวัลจำลอง อื่นๆที่น่าสนใจ จนได้เวลาพอสมควร ก่อนจะนำคณะเดินทางไปสนามโอลด์ แทรฟฟอร์ด 
ต่อไป 



 
 12.00 น อาหารกลางวัน ณ หน้าสนามฯ Burger & Hot doge  (แจกเงนิ 10 ปอนด)์ เพื่อความรวดเร็ว ที่หน้าสนามฯ 

13.30 น. นำคณะฯเดินทางสู่สนามเอทิฮัท แมนซี้ตี้  เพื่อไปชมฟุตบอลพรีเมียร์ แมตส์สำคัญ ระหว่างทีม  
 แมนเชสเตอร์ ซี้ตี้ พบแมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด ก่อนหน้านั้น 2 ชม. เราพาทุกท่านเดินเที่ยวหน้าสนามเอทิฮัท  เพื่อเลือกซื้อ
สินค้าของที่ระลึกตามแผงลอยหน้าสนามฯ ก่อนการแข่งขันฯ และทานอาหารหน้าสนามฯ 
15:00 น.  Manchester City Vs. Manchester United.  
(เวลาการแขง่ขันฯอาจจะมกีารเปลีย่นได ้TBC) 

 
 นัดหมายเจอกันหลังเกมส์ และนำคณะฯเดินทางกลับเมืองแมนเชสเตอร์ หรือทานอาหารเย็นท่ีเมืองลิเวอร์พูลต่อไป ตาม

ความเหมาะสมของเวลา เมื่อมีการยืนยันการแข่งขันฯแล้ว 

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)  

 
วันอาทิตยท์ี ่2 ตลุาคม 2565  (4) 
แมนเชสเตอร-์ทัวรส์นามโอลด ์แทรฟฟอรด์-ลิเวอรพ์ลู-สนามแอนฟลิด–์ชอ้ปปิง้เมกา สโตร ์-สนามกดูสินั เมกาสโตร ์ชอ้ปปิง้--
แมนเชสเตอร ์

08.00 น. อาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 

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

 



 
12.00 น. อาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารท้องถิ่น เมืองลิเวอร์พูล 

14.00 น. ท่านเดินทางสู่เมืองลิเวอร์พูล พาคณะเที่ยวชมเมือง ท่าเรือ อัลเบิร์ต ด็อก และสนามแอนฟิลด์ ของทีมฟุตบอลลิเวอร์พูล 
เพื่อไปเที่ยวสนามแอนฟิลด์ (ด้านนอกสนามฯ) ช้อปปิ้งในเมกาสโตร์ เลือกซื้อสินค้าเสื้อผ้า ของที่ระลึกของทางสโมสรฯ 

 
 จากนั้นนำท่านแวะถ่ายรูปหน้าสนามกูดิสัน ของทีมเอฟเวอร์ตัน โดยให้เวลาเล็กน้อยเข้าเมกาสโตร์ ช้อปปิ้ง สินค้าของที่

ระลึก ที่อยูในเมืองลิเวอร์พูลเช่นกัน  จนได้เวลาพอสมควร หลังจากนั้นเดินทางกลับมายังเมืองแมนเชสเตอร์ต่อไป 

 

18.30 น. อาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร  Thai Restaurant  (เมนูอาหารไทย)  

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



 

 
วันจนัทร์ที ่3 ตลุาคม 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) 

 
 
 
 
 
 
 



วันองัคารที ่ 4 ตลุาคม 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 หรือที่เรียกกันว่าRIB 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 อาหารทอ้งถิ่น  

 นำท่านเข้าสู่ที่พัก ณ โรงแรม Holiday Inn Kensington หรอืเทยีบเท่า (5) 

 



  
วันพธุที ่5 ตลุาคม 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 

 
 
 
 

 



 
หมายเหต ุ    

➢ โปรแกรมการเดินทางอาจเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ในการปรับเปลี่ยนการพาท่องเที่ยว
ตามสถานการ์ณที่เหมาะสมต่อไป 

➢ เปน็โปรแกรมฯเบือ้งตน้ หากลกูคา้ฯทำจองมดัจำทีน่ัง่แล้ว ทางทัวรฯ์จะจดัสง่รายการโปรแกรมการเดนิทางอยา่ง
ละเอยีด สง่ใหท้กุทา่นพจิาราณา กอ่นเดินทาง 7-10 วนั ตอ่ไป 

 
 
 

 
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 

 
วันพฤหสับดทีี ่6 ตลุาคม 2565  (8) 
สนามบนิโดฮา - สนามบนิสวุรรณภมูิ 

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 



โปรแกรมความสขุ 3 เดง้ !!!   
    เดง้ 1 > ความสขุ ไดด้บูอลสนกุ มนัส์ Big Match 
    เดง้ 2 > ความสขุกับโปรแกรมสวย เพิ่มเสน้ทางใหม ่ไดค้วามรู ้ความความบนัเบงิ 
   เดง้ 3 > ความสขุ กับอาหารอรอ่ยๆ กนิดื่ม ครบทกุมือ้ แบบจา่ยครบ ไมป่ลอ่ยอสิระ (ขึน้อยูก่บัลกูคา้) 
 
อตัราคา่บรกิาร (เดนิทาง 8 วัน 5 คนื) 
 

** สามารถเลอืกอัพเกรด ตั๋วบอล แบบ HOSPITALITY VIP ไดต้ามตอ้งการ โปรดตรวจสอบล่วงหนา้กอ่นเดนิทางฯ 
 โปรแกมฯคณุภาพ ครบจบทกุเรือ่ง ไมป่ลอ่ยอสิระทิง้ใหก้นิเอง (แตไ่มช่อบก็บอกได)้ ☺ 
 
อตัราคา่บรกิารนีร้วม 
1) โรงแรมที่พัก ฯ จำนวน 5 คืน ระดับ 4 ดาว พักห้องละ 2 ท่าน  
2) อาหารเครื่องดื่มฯ ตามโปรแกรมฯ และรถโคช้ รับส่ง มาตรฐาน 39 ที่นั่ง (Social Distancing)  
3) ค่าเข้าชมสถานท่ีท่องเที่ยวที่ระบุไว้ในรายการรวมถึงกิจกรรมต่าง ๆ 
4) ผู้นำทางจากประเทศไทย เชี่ยวชาญเส้นทางประเทศอังกฤษ และอื่น ๆ เพื่อให้ข้อมูลลูกค้าได้เต็มที่  
5) ค่าประกันภัยการเดินทางฯ มาตรฐานสำหรับ เสียชีวิต 1,000,000 บาท และเจ็บป่วย 500,000 บาท 
6) น้ำด่ืมบนรถโค้ช วันละ 2 ขวด 
7) ค่าธรรมเนียมวีซ่าฯ ประเทศอังกฤษ (จำนวน 1 รอบ เท่านั้น) 
8) ตั๋วฟุตบอล Collective Ticket Long Upper & Short ตามที่ระบุในโปรแกรม  
 (ตัว๋บอลแมตชน์ีร้าคามคีวามผนัผวนและเปลีย่นแปลงมาก) 
9) ตั๋วเครื่องบินไป - กลับ การ์ต้า หรือ เอมิเรตส์  ชั้นประหยัด  กรุงเทพ – แมนเชสเตอร์ /// ลอนดอน – กรุงเทพ 
10) ผ้าพันคอ Matchday เป็นของที่ระลึก  
11)  อุปกรณ์ป้องกัน แมส น้ำยาค่าเชื้อโรค หมวก เป็นต้น  
 
 
 
 
 

รายละเอยีด  ราคาเริ่มตน้ ท่านละ 

ราคาผูใ้หญ ่พกัคู ่(ราคาท่านละ) 
เดนิทาง 15 ทา่น  

  

139,900 บาท**  

พกัเดีย่ว เพิ่มทา่นละ  33,000 บาท 

ยืน่วซีา่ฯแบบเรง่ดว่น เริม่ตน้  11,500 บาท 



อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 
1) ค่าน้ำหนักกระเป๋าเกินท่านละ 30 กิโลกรัม 
2) ค่าหนังสือเดินทางฯ 
3) ค่าใช้จ่ายส่วนตัวต่าง ๆ อาทิ ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด ฯลฯ 
4) ค่าอาหาร และเครื่องดื่มพิเศษ ที่ไม่ได้ระบุในรายการ เบียร์, เหล้า และแอลกอฮอล์ ต่างๆ หรอื ร้าน  
คาราโอเกะ 
5) ค่าภาษีมูลค่าเพ่ิม 7 % 
6) การ Isolate 10 วนั (กรณี ไม่ได้ฉีดวัคซีน 2 เข็ม) 
7) การกักตัว 7-10 วัน หลังกลับมา เข้าประเทศไทย (รอการยืนยัน เป็นระยะๆ ที่ล่าสุด ก่อนเดินทาง) 
 
ปล. ข้อมูลและเงื่อนไขการควบคุมโรคของประเทศอังกฤษ อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ กรุณาตรวจสอบ และทางบริษัทฯจะอัพเดทให้ทราบ
ต่อไป 
 
เงื่อนการจองที่นั่งฯ และชำระเงิน 
1)ชำระมัดจำ 50 % หรือ 70,000 บาท เมื่อต้องจองที่นั่งฯ ส่วนท่ีเหลือขอรับก่อนเดินทาง 45 วัน หรือวีซ่าฯอนุมัดแล้ว 
2)จองแล้ว และชำระเงินแล้ว ไม่สามารถยกเลิกการเดินทาง และไม่คืนเงินได้เต็มจำนวนทั้งหมด 100%  ยกเว้นการยื่นวีซ่าฯไม่ได้รับการ
อนุมัติจากทางสถานฑูตฯ โดยทางบริษัทฯจะคิดค่าใช้จ่ายเฉพาะค่าธรรมเนียมฯและค่าบริการยื่นวีซ่าฯ ทั้งหมดไมเ่กนิจำนวน 8,000 บาท 
3)ราคาดังกล่าวฯอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ หากยังไม่มีการวางมัดจำฯ แต่อย่างใด 
4)ที่นั่งตั๋วเครื่องบิน และตั๋วบอล มีจำนวนจำกัด เดินทาง ไม่เกิน 15 ท่าน 

 
 

กรณียกเลิกการจอง 
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วัน ก่อนการเดินทาง หัก 100% ของค่าทัวร์ 
หากท่านยกเลิกการเดินทางในเงื ่อนไขใด เงื ่อนไขหนึ่ง แต่ท่านสามารถหาผู้เดินทางมาแทนได้ โดยสามารถยื่นขอวีซ่าได้ทันตาม
กำหนดเวลา ทางบริษัทฯ จะคิดค่าใช้จ่ายเพิ่มคือค่าวีซ่า และค่าเปลี่ยนชื่อตั๋วเท่านั้น และต้องไม่อยู่ในเงื่อนไขของตั๋วที่ NON-CHANGE 
NAME & NON-REFUND 
หากท่านยกเลิกการเดินทาง อันเนื่องมาจากบุคคลใดบุคคลหนึ่งในคณะของท่านไม่ได้รับการพิจารณาอนุมัติวีซ่า ไม่ว่าด้วยเหตุผลใด ๆ 
ก็ตามอันเป็นการพิจารณาของสถานทูต  ซึ่งการยกเลิกเฉพาะบุคคลหรือยกเลิกพร้อมกันทั้งหมด ให้ถือเป็นการยกเลิกตามเงื่อนไขของ
วันเวลาที่ยกเลิกดังกล่าวข้างต้น  
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางในกรณีที่มีผู้เดินทาง ต่ำกว่า 15 ท่าน โดยท่ีจะแจ้งให้ผู้เดินทางทราบล่วงหน้าก่อน 15 วัน 
และขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงการท่องเที่ยว รวมทั้งไม่สามารถรับผิดชอบจากกรณีที่เกิดเหตุจำเป็นสุดวิสัยดังนี้ กา รล่าช้าของ
สายการบิน, การนัดหยุดงาน, ภัยธรรมชาติ, การก่อจลาจล, อุบัติเหตุ ฯลฯ ทั้งนี้จะคำนึงถึงผลประโยชน์และจะรักษาผลประโยชน์ของ
ท่านไว้ให้ได้มากที่สุด และทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น หากท่านถูกปฏิเสธการเข้าเมือง อันเนื่องจากการกระทำที่ส่ อไป
ในทางผิดกฎหมายหรือการหลบหนีเข้าเมือง ฯลฯ และจะไม่คืนเงินค่าทัวร์ที่ท่านชำระมาแล้ว 
ข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องโรงแรมที่พัก 
เนื่องจากการวางแปลนห้องพักของแต่ละโรงแรมแตกต่างกัน จึงอาจทำให้ห้องพักแบบห้องเดี่ยว (Single) ,ห้องคู่ (Twin/Double) และ
ห้องพักแบบ 3 ท่าน/3 เตียง (Triple Room) ห้องพักอาจจะไม่ติดกัน และบางโรงแรมอาจจะไม่มีห้องพักแบบ 3 เตียงเดี่ยวแต่อาจจะได้
เป็น 1 เตียงใหญ่กับ 1 เตียงพับเสริม 



โรงแรมในยุโรปส่วนใหญ่อาจจะไม่มีเครื่องปรับอากาศเนื่องจากอยู่ในแถบที่มีอุณหภูมิต่ำ 
กรณีที่มีงานจัดประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เป็นผลให้ค่าโรงแรมสูงขึ้นมากและห้องพักในเมืองเต็ม บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการ
ปรับเปลี่ยนหรือย้ายเมืองเพื่อให้เกิดความเหมาะสม 
โรงแรมในยุโรปที่มีลักษณะเป็น Traditional Building ห้องที่เป็นห้องเดี่ยวอาจเป็นห้องที่มีขนาดกะทัดรัต และไม่มีอ่างอาบน้ำ ซึ่งขึ้นอยู่
กับการออกแบบของแต่ละโรงแรมนั้น ๆ และห้องแต่ละห้องอาจมีลักษณะแตกต่างกัน 
 
ข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องตั๋วเครื่องบิน 
ทางบริษัทได้สำรองที่นั่งพร้อมชำระเงินมัดจำค่าตั๋วเครื่องบินแล้ว หากท่านยกเลิกทัวร์ ไม่ว่าจะด้วยสาเหตุใด ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์การ
เรียกเก็บค่ามัดจำตั๋วเครื่องบิน ซึ่งมีค่าใช้จ่าย ประมาณ 1,000 - 5,000 บาท แล้วแต่สายการบินและช่วงเวลาเดินทาง 
หาก ตั๋วเครื่องบินทำการออกแล้ว แต่ท่านไม่สามารถออกเดินทางได้ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์เรียกเก็บค่าใช้จ่ายตามที่ เกิดข้ึนจริง และรอ 
Refund จากทางสายการบิน ใช้เวลาประมาณ 3-6 เดือนเป็นอย่างน้อย 
 
กรณียกเลิกการเดินทาง 
แจ้งยกเลิกน้อยกว่า 30 วันก่อนเดินทาง ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ เก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมด 100 % 
บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมด กรณีท่านยกเลิกการเดินทาง และมีผลทำให้คณะเดินทางไม่ครบตามจ ำนวนที่บริษัทฯ
กำหนดไว้ (15 ท่านขึ้นไป) เนื่องจากเกิดความเสียหายต่อทางบริษัท และผู้เดินทางอื่นที่เดินทางในคณะเดียวกัน บริษัทต้องนำไปชำระ
ค่าเสียหายต่างๆที่เกิดจากการยกเลิกของท่าน 
กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได้ ซึ่งจะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง บริษัทฯจะทำการเลื่อนการเดินทางของท่าน
ไปยังคณะต่อไป แต่ทั้งนี้ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถเรียกคืนได้คือ ค่าธรรมเนียมในการมัดจำตั๋ว และค่าธรรมเนียมวีซ่าตาม ที่
สถานทูตฯ เรียกเก็บ 
กรณียื่นวีซ่าแล้วไม่ได้รับการอนุมัติวีซ่าจากทางสถานทูต (วีซ่าไม่ผ่าน) และท่านได้ชำระค่าทัวร์หรือมัดจำมาแล้ว ทางบริษัทฯ ขอเก็บ
เฉพาะค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง เช่น ค่าวีซ่าและค่าบริการยื่นวีซ่า / ค่ามัดจำตั๋วเครื่องบิน หรือค่าตั๋วเครื่องบิน (กรณีออกตั๋วเครื่องบินแล้ว) 
/ ค่าส่วนต่างในกรณีที่กรุ๊ปออกเดินทางไม่ครบตามจำนวน 
กรณีวีซ่าผ่านแล้ว แจ้งยกเลิกก่อนหรือหลังออกตั๋วโดยสาร บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการ ไม่คืนค่าทัวร์ทั้งหมด 
กรณีวีซ่าผ่านแล้ว แต่กรุ๊ปออกเดินทางไม่ได้ เนื่องจากผู้เดินทางท่านอื่นในกลุ่มโดนปฏิเสธ วีซ่า หรือไม่ว่าด้วยสาเหตุใดๆก็ตา ม ทาง
บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการหักเก็บค่าใช้จ่ายจริงที่เกิดขึ้นแล้วกับท่านเป็นกรณีไป 
กรณีผู้เดินทางไม่สามารถเข้า-ออกเมืองได้ เนื่องจากปลอมแปลงหรือการห้ามของเจ้าหน้าที่ ไม่ว่าเหตุผลใดๆตามทางบริษัทของสงวน
สิทธิ์ในการ ไม่คืนค่าทัวร์ทั้งหมด 
ข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องโรงแรมที่พัก 
เนื่องจากการวางแปลนห้องพักของแต่ละโรงแรมแตกต่างกัน จึงอาจทำให้ห้องพักแบบห้องเดี่ยว (Single) ,ห้องคู่ (Twin/Double) และ
ห้องพักแบบ 3 ท่าน/3 เตียง (Triple Room) ห้องพักอาจจะไม่ติดกัน และบางโรงแรมอาจจะไม่มีห้องพักแบบ 3 เตียงเดี่ยวแต่อาจจะได้
เป็น 1 เตียงใหญ่กับ 1 เตียงพับเสริม 
โรงแรมในยุโรปส่วนใหญ่อาจจะไม่มีเครื่องปรับอากาศเนื่องจากอยู่ในแถบที่มีอุณหภูมิต่ำ 
กรณีที่มีงานจัดประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เป็นผลให้ค่าโรงแรมสูงขึ้นมากและห้องพักในเมืองเต็ม บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการ
ปรับเปลี่ยนหรือย้ายเมืองเพื่อให้เกิดความเหมาะสม 
โรงแรมในยุโรปที่มีลักษณะเป็น Traditional Building ห้องที่เป็นห้องเดี่ยวอาจเป็นห้องที่มีขนาดกะทัดรัต และไม่มีอ่างอาบน้ำ ซึ่งขึ้นอยู่
กับการออกแบบของแต่ละโรงแรมนั้นๆ และห้องแต่ละห้องอาจมีลักษณะแตกต่างกัน 
 



ข้อความซึ่งถือเป็นสาระสำหรับท่านผู้มีเกียรติซึ่งร่วมเดินทาง  
ทางบริษัทฯ เป็นตัวแทนในการจัดนำสัมมนา และการเดินทางที่มีความชำนาญ โดยจัดหาโรงแรมที่พัก อาหาร ยานพาหนะ และสถานที่
ท่องเที่ยวพร้อมทั้งการสัมมนา ดูงาน เพื่อความสะดวกสบาย และเกิดประโยชน์สูงสุดในการเดิน ทาง ทั้งนี้ทางบริษัทฯ ไม่สามารถ
รับผิดชอบในอุบัติเหตุหรือความเสียหายที่เกิดจากโรงแรมที่พัก ยานพาหนะ , อันเนื่องจากอุบัติเหตุรวมถึงภัยธรรมชาติ , โจรกรรม, 
วินาศกรรม, อัคคีภัย, การผละงาน, การจลาจล, สงครามการเมือง, การผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราระหว่างประเทศ, การนัด
หยุดงาน, ความล่าช้าของเที่ยวบิน, สายการเดินเรือ, รถไฟ, พาหนะท้องถิ่น, ตลอดจนการถูกปฏิเสธออกวีซ่าจากกงสุล และ / หรือ 
ส่วนงานที่เกี่ยวข้องกับสถานเอกอัครราชทูต รวมถึงผู้มีอำนาจทำการแทนประจำประเทศไทย (โดยไม่จำต้องแสดงเหตุผล เนื่องจากเป็น
สิทธิพิเศษทางการทูต) ซึ่งอยู่เหนือการควบคุมของบริษัทฯ หมายรวมถึงในระหว่างการเดินทางท่องเที่ยวทั้งใน หรือ ต่างประเทศ แต่ทาง
บริษัทฯ มีความคุ้มครอง และประกันอุบัติเหตุ ตามเงื่อนไขท่ีบริษัทฯ ที่รับประกันในกรณีที่ผู้ร่วมเดินทางถูกปฏิเสธโดยเจ้าหน้าที่ตรวจคน
เข้าเมืองของประเทศไทย และ/หรือ ต่างประเทศ มิให้เดินทางออก หรือ เข้าประเทศ เนื่องมาจากความประพฤติ พฤติกรรมของผู้เดินทาง 
ไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบด้านการความคุมโรคติดต่อเฉพาะพื้นที่มีการปลอมแปลงเอกสารเพื่อการเดินทาง รวมถึงมีสิ่งผิดกฎหมาย 
บริษัทฯ จะไม่คืนค่าใช้จ่ายใดๆ รายละเอียดด้านการเดินทาง อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความจำเป็น หรือเพื่อความเหมาะสมทั้งปวง 
โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทั้งนี้การขอสงวนสิทธิดังกล่าว บริษัท จะยึดถือและคำนึงถึงผลประโยชน์ตลอดจนความปลอดภัยของ
ท่านผู้มีเกียรติ ซึ่งร่วมเดินทางเป็นสำคัญ 
 
 เงื่อนไขข้อตกลง 

บริษัท ขอสงวนสิทธิ์ ในการยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงรายการทัวร์ส่วนหนึ่งส่วนใดตามความจำเป็นและความเหมาะสม ซึ่งทั้งนี้ 
ขึ้นอยู่กับ การยืนยันการสำรองที่นั่งจากสายการบิน การล่าช้าของสายการบิน การจองโรงแรมที่พัก การเปลี่ยนแปลงโรงแรม 
การจองร้านอาหาร และ รายการอาหาร และ / หรือ เหตุการณ์ทางการเมือง การประท้วง การนัดหยุดงาน ภัยจากธรรมชาติ 
อันเป็นสาเหตุให้ต้องเลื่อนการเดินทาง หรือ ไม่สามารถจัดพาคณะเที่ยวได้ตามรายการทั้งหมด ทั้งนี้ ทางบริษัทฯ จะคำนึงถึง 
ความปลอดภัย และผลประโยชน์สูงสุด ของท่านลูกค้า ผู้มีอุปการคุณ เป็นสำคัญ     
              ***************************************************************** 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



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

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://lin.ee/5nDHUO6
http://m.me/unithaitrip

