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Program EPL Liverpool Vs. Man.C & West Ham United 15-22 Oct. 2022 

***โปรแกรมท่องเท่ียวฯ ร้านอาหารและโรงแรมฯ รวมถึงสายการบินฯ ในช่วงหลงัโควิด 19 อาจมีการเปล่ียนแปลงไดต้าม
ความเหมาะสม  เน่ืองจากความพร้อมต่างๆยงัไม่สมบูรณ์ 

 

วัน โปรแกรมท่องเที่ยว เช้า เที่ยง ค ่า โรงแรม 4 ดาว 

15 ต.ค. 65 
เสาร์ 

D1 พร้อมกนัท่ี สนามบินสุวรรณภูมิ 10.00 น. - ออกเดินทางสู่ สนาม 
บินนานฮีทโทร์ว  BR067 BKK LHR  12.30 19.25  โรงแรมฯฮีทโทร์ว 
(สายการบินฯ อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ TBC) 

X X O 
SUVANAPHUMI 

HEATHROW 
AIRPORT (1) 

16 ต.ค. 65 
อาทิตย์ 

D2  ฮีทโทร์ว-เมืองลิเวอร์พูล –ท่าเรืออลัเบิร์ต ด๊อก ท่าน ้าเมอร์ซ่ีไซท ์ 
- British Museum Experience 
 -ชมการแข่งขันฟุตบอลระหว่าง LIV vs. MAN, C ณ สนามแอนฟิลด์ (16.30 น.) 
 แวะชมบรรยากาศหนา้สนามหลงัเกมส์การแข่งขนัฯ (หรือพกัท่ีแมนเชสเตอร์) 
ที่นั่งโซน Long Lower  (Random Seat) 

O O O LIVERPOOL (2) 

17 ต.ค. 65 
จันทร์ 

D3 ลิเวอร์พูล -ทัวร์สนามแอนฟิลด์– ชอ้ปป้ิงเมกา (เดินทางสู่เมืองแมนเชสเตอร์ 
Sightseeing –ทัวร์สนามแมนยูฯ ชอ้ปป้ิง เดินทางกลบัสู่ลิเวอร์พูล (หรือพกัท่ี
แมนเชสเตอร์) 

O O O LIVERPOOL (3) 

18 ต.ค. 65 
อังคาร 

D4 ลิเวอร์พูล -อุทยานสโนว์โนเดีย รถไฟขึน้ภูเขา Snowdon Mountain 
Railway (TBC)-Mersey Tunnel Tours-แมตทิว สตีท 

O O O LIVERPOOL (4) 

19 ต.ค. 65 
พุธ 

D5 ลิเวอร์พูล-เชสเตอร์-เชสเตอร์ เอาทตเ์ลต- แมตส์เดย์   
ชมการแข่งขนัฟุตบอลระหว่าง Liverpool vs. West Ham United (19.30 น.) 
ที่นั่งโซน Long Lower  (Random Seat) 

O O O LIVERPOOL (5) 

20 ต.ค. 65 
พฤหัสบด ี

D6 แมนเชสเตอร์-ลอนดอน-ทัวร์สนามท๊อตแนม ฮอตสเปอร์-ซ้ิตีทวัร์ลอนดอน- 
ยา่น Piccadilly & Covent Garden Market -โซโห้ ไชน่าทาวน์ ลอนดอน 

O O X LONDON (6) 

21 ต.ค. 65 
ศุกร์ 

D7 ลอนดอน-พระราชวงับคัก้ิงแฮม-Borough Market - ถนนอ๊อกฟอร์ด บอร์น 
สตีท - คานาบ้ี สตีท- สนามบิน Heathrow – สนามบินสุวรรณภูมิ 
(TBC. อาจมีการเปลี่ยนแปลง)  โดย  BR068  LHR BKK 2135 1505+1 

O O X สนามบินฮีทโทร์ว 

22 ต.ค. 65 
เสาร์ 

D8 ถึงสนามบินสุวรรณภูมิ    BR068 LHR BKK 2135 1505+1 X X X สนามบินสุวรรณภูมิ 



                        
 

วันเสาร์ท่ี 15 ตุลาคม 2565 (1) 
สนามบินสุวรรณภูมิ – ท่าอากาศยานนานาชาติ ฮีทโทร์ว 

10.00 น. นดัหมายพร้อมกนัเช็คอินสัมภาระ ท่ี สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4 เวลา 10.00 น. เคาน์เตอร์ EVA AIR 

13.05 น. ณ ประเทศองักฤษ เท่ียวบินท่ี  BR067 BKK LHR  13.05 19.09 

19.09 น. ถึง สนามบินฮีทโทร์ว ณ ประเทศองักฤษ น าท่านผา่นการตรวจคนเขา้เมือง  

20.00 น. น าทุกท่านนัง่รถโคช้ฯเดินทางสู่ ท่ีพกัใกลส้นามบินฮีทโทร์ว  เพื่อเขา้พกัฯ และรับประทานอาหารค ่า 

20.00 น. อาหารค ่า ณ ภตัตราคารอาหารทอ้งถ่ิน ท่ีโรงแรมฯ 

21.00 น. น าท่านเขา้สู่ท่ีพกั ณ โรงแรม Crown Plaza Heathrow  หรือเทียบเท่า (1) 

 
วันอาทิตย์ท่ี 16 ตุลาคม 2565 (2) 
 ฮีทโทร์ว–เดินทางสู่ เมืองลเิวอร์พูล -ท่าเรืออลัเบิร์ต ด๊อก ท่าน ้าเมอร์ซ่ีไซท์ แมตทิว สตีท– ชมการแข่งขันฟุตบอล ระหว่าง 
LIVERPOOL vs. MANCHESTER CITY ณ สนามแอนฟิลด์-ลเิวอร์พูล 

08.00 น. อาหารเชา้ ณ ห้องอาหารโรงแรม 

09.00 น. ออกเดินทาง มุ่งหนา้สู่เมืองลิเวอร์พูล เมืองท่องเท่ียวมรดโลกทางดา้นการคา้ท่าเรือ และวฒันธรรมทางดา้น
ดนตรี ทีมช่ือเสียงทัว่โลก 

11.00 น. 
 

น าทุกท่าน เดินทางสู่ เมืองลิเวอร์พูล ไปเท่ียวชมเมืองชั้นในของลิเวอร์พูล พาคณะเท่ียวชมสถานท่ีท่องเท่ียว
ส าคญัในเมืองลิเวอร์พูล เช่น ท่าเรืออลัเบิร์ต ด๊อก ท่าน ้าเมอร์ซ่ีไซท ์รูปป้ันบีทเทล 4 คน ตึกสภาเมืองลิเวอร์พูล 
British Museum Experience แวะเช็คอินถ่านรูปตามจุดต่างๆ ตามถนนเลียบเขื่อนแม่น ้าเมอร์ซีไซท ์ British 
Music Experience เป็นพิพิธภณัฑอิ์สระและองคก์รการกุศลท่ีไม่แสวงหาผลก าไรท่ีจดทะเบียนโดยมี
วตัถุประสงคเ์พื่อพฒันาการศึกษาและการช่ืนชมศิลปะ ประวติัศาสตร์ และแวะชมถนน ถนนแมตทิว สตีท 
ซอยท่ีมพบั บาร์ในยามเยน็ มากมาย รวมถึง CAVERN PUB  ท่ีมีช่ือของเมืองลิเวอร์พูล เป็นตน้ เยีย่มชมจนได้
เวลาพอสมควร น าคณะนเดินทางต่อไปยงัสนามแอนฟิลด ์ต่อไป 



                        
 

 

 

   
 12.00 น อาหารกลางวนั ณ หนา้สนามฯ Burger & Hot doge  (แจกเงิน 10 ปอนด)์ เพื่อความรวดเร็ว ท่ีหนา้สนามฯ 

13.30 น. น าคณะฯเดินทางสู่สนามแอนฟิลด ์เพื่อไปชมฟุตบอลพรีเมียร์ แมตส์ส าคญั แดงเดือด  
ลิเวอร์พูล พบ แมนเชสเตอร์ ยไูนเตด็ ก่อนหนา้นั้น 2 ชม. เราพาทุกท่านเดินเท่ียวหนา้สนามแอนฟิลด ์เพื่อเลือก
ซ้ือสินคา้ของท่ีระลึกตามแผงลอยหนา้สนามฯ ก่อนการแข่งขนัฯ และทานอาหารหนา้สนามฯ 
15:00 น. Liverpool vs. Manchester City (เวลาการแข่งขันฯอาจจะมีการเปลีย่นได้ TBC) 
ท่ีนั่งโซน Long Lower Tier (Random Seat) 

 



                        
 

 

17.00 น. นดัหมายเจอกนัหลงัเกมส์ และน าคณะฯเดินทางกลบัเมืองแมนเชสเตอร์ หรือทานอาหารเยน็ท่ีเมืองลิเวอร์พูล
ต่อไป ตามความเหมาะสมของเวลา เม่ือมีการยนืยนัการแข่งขนัฯแลว้ 

18.00 น. อาหารค ่า ณ ภตัตาคาร  Tai Pan Restaurant Liverpool (เมนูอาหารจีน)  

 20.00 น. น าท่านเขา้สู่ท่ีพกั ณ โรงแรม   Inn side - Holiday Inn -Mercure Atlantic Liverpool หรือเทียบเท่า (2) 

   
วันจันทร์ท่ี 17 ตุลาคม 2565 (3) 
ลเิวอร์พูล-ทัวร์สนามแอนฟิลด์–ช้อปป้ิงเมกา สโตร์-เมืองแมนเชสเตอร์ Sightseeing ทัวร์สนาม Man U Mega Store ช้อป
ป้ิง-แมนเชสเตอร์ 

08.00 น. อาหารเชา้ ณ ห้องอาหารโรงแรม 

09.00 น. ท่านเดินทางสู่สนามแอนฟิลด ์ของทีมฟุตบอลลิเวอร์พูล เพื่อไปทวัร์สนามแอนฟิลด์อยา่งเตม็รูปแบบ เช่น หอ้ง
แต่งตวันกัเตะ ห้องแถลงข่าว อุโมงคน์กัเตะ ท่ีนัง่สแตนในสนามฯ และสถานท่ีต่างในสนามแอนฟิลด ์พร้อมให้
แฟนบอลลิเวอร์พูลไดเ้ยีย่มชม พิพิธภณัฑลิ์เวอร์พูล รวมทั้งชอ้ปป้ิงในเมกาสโตร์ เลือกซ้ือสินคา้เส้ือผา้ ของท่ี
ระลึกของทางสโมสรฯ 

 

12.00 น. อาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารทอ้งถ่ิน เมืองลิเวอร์พูล 



                        
 

14.30 น. จากนั้นน าท่านเดินทางสู่สนาม โอลด ์แทรฟฟอร์ด เยีย่มชมเมกาสโตร์ฯ เลือกซ้ือเส้ือผา้กีฬาฯ และของท่ี ระลึก
ของทางสโมสรแมนเชสเตอร์ ยไูนเต็ด เป็นของฝากใหก้บัญาติพี่นอ้ง และเพื่อนๆท่ีเมืองไทย รวมทั้งเก็บ
บรรยากาศถ่ายรูปหนา้สนามฯเป็นท่ีระลึก 

 

16.30 น. หลงัจากนั้นพาท่านชมร้านขายเส้ือบอลท่ีมีช่ือเสียงไปทัว่โลก ในเมืองแมนเชสเตอร์ Classic Football Shirts 
Shop ส ารับคอบอลท่ีช่ืนชอบการสะสมเส้ือบอลทีมต่างๆทัว่โลก ท่ีไม่ควรพลาด โดยให้ท่านไดเ้ลือกซ้ือ และ
ชมเส้ือบอลท่ีหายาก หรือมีราคาสูง ท่ีนกัสะสมช่ืนชอบในการเก็บไวเ้ป็นงานอดิเรก หลงัจากนั้นใหอิ้สระทุก
ท่านไดเ้ลือกซ้ือสินคา้ทัว่ไปตามร้านรวงต่างๆ ในยา่น อานเดล ชอ้ปป้ิงมอลล ์(กรณีหากมีเวลาเหลือพอ) 
หลงัจากนั้นเดินทางกลบัเมืองลิเวอร์พูลต่อไป 

 
18.30 น. อาหารค ่า ณ ภตัตาคาร  Chinese Restaurant  

20.00 น. น าท่านเขา้สู่ท่ีพกั ณ โรงแรม Inn side - Holiday Inn -Mercure Atlantic Liverpool หรือเทียบเท่า (3) 

   
21.30 น. พาลูกคา้ท่ีสนใจอยากไปเรียนรู้วฒันธรรมการด่ืมเบียร์ เหลา้ ไวน์ในร้านบาร์พบั ในสไตลบ์ริติชโดยแทใ้นยา่น

ระแวก โรงแรมท่ีพกัฯใจกลางเมืองท่ีเราเลือกสรรค ์ใหท้่านอยา่งจุใจ (หากตอ้งการบริการเคร่ืองด่ืมฟรีแกว้
แรก)  



                        
 

วันองัคารท่ี 18 ตุลาคม 2565 (4) 
แมนเชสเตอร์(ลเิวอร์พูล)-อุทยานสโนว์โนเดีย รถไฟขึน้ภูเขา Snowdon Mountain Railway (TBC)-)-Mersey Tunnel 
Tours-แมตทิว สตีท 

07.00 น. อาหารเชา้ ณ ห้องอาหารโรงแรม 

09.00 น. เดินทางต่อไปยงัอุทยานสโนวโ์นเดีย ทางตอนเหนือของประเทศเวลส์ ท่ีมีบรรยายกาศวิวทิวทศัน์ท่ีสวยงาม
อนัดบัตน้ๆของยเูค ร่วมผจญภยัคร้ังหน่ึงในชีวิตบนรถไฟภูเขาสโนวด์อน ซ่ึงไดรั้บการขนานนามวา่เป็นหน่ึง
ในเส้นทางรถไฟท่ีมีทศันียภาพสวยงามท่ีสุดในโลก ซ่ึงเป็นการเดินทางท่ีมีผูเ้ดินทางกว่า 12 ลา้นคนไดส้ัมผสั
มาตั้งแต่ปี 1896 ดว้ยทิวทศัน์อนัตระการตาและทิวทศัน์อนัตระการตา ทั้งหมดน้ีเป็นส่วนหน่ึงของวนัท่ียอด
เยีย่มส าหรับคุณและครอบครัวในประเทศ North Wales Snowdon Mountain Railway จะเปิดใหบ้ริการอีกคร้ัง
เพื่อเฉลิมฉลองครบรอบ 125 ปีของการบรรทุกผูโ้ดยสารบนภูเขาท่ีสูงท่ีสุดของเวลส์ เส้นทางรถไฟสาย
ประวติัศาสตร์เปิดด าเนินการคร้ังแรกในปี พ.ศ. 2439 และปัจจุบนัมีผูโ้ดยสารเฉลี่ย 140,000 คนต่อปีในการ
เดินทางระยะทาง 4.7 ไมลจ์ากลานเบอริสไปยงัยอดเขาสโนวด์อน (ขอสงวนสิทธิยืนยันอกีคร้ังก่อนเดินทาง 
เน่ืองจากสภาพอากาศในแต่ละวันและการให้บริการ) 

 
12.30 น. อาหารกลางวนั ณ ภตัคาคารร้านอาหารท้องถิ่น 

16.00 น. น าทุกท่านนัง่รถโคช้ฯเดินทางสู่เมืองลิเวอร์พูล น าท่านเดินทางไปเปิดประสบการณ์ชมความมหศัจรรยแ์ละ
เทคโนโลยกีารก่อสร้างอุโมงคใ์ตดิ้นแม่น ้าเมอร์ซ่ี  Mersey Tunnel Tours  ท่ีเปิดใชง้านในเมืองลิเวอร์พูล ท่ี
สร้างประโยชน์ส าหรับการเดินทางขา้มแม่น ้าระหวา่งเมืองฯ พาคณะเขา้ชมโครงสร้างฯท่ีสร้างขึ้นไดน่้าสนใจ 
การควบคุมระบบจาราจร การใชง้านระบบปรับอากาศ ระบบน ้า ระบบความปลอดภยัในการเดินทางฯ ท่ีมี
ความทนัสมยั ต่ืนตา ต่ืนใจ  หานอ้ยคนท่ีไดส้ัมผสับรรยากาศดงักล่าวฯ วา่เป็นอยา่งไร จนไดเ้วลาพอสมควร  

 



                        
 

  
17.00 น. น าคณะเดินทางกลบัสู่เมืองแมนเชสเตอร์ เพื่อไปรับประทานอาหารเยน็ 

18.00 น. อาหารค ่า ณ  Thai Restaurant  ท่ีลิเวอร์พูลวนั 

19.30 น. น าท่านเขา้สู่ท่ีพกั ณ โรงแรม  Inn side - Holiday Inn -Mercure Atlantic Liverpool หรือเทียบเท่า (4) 

 ลูกคา้ท่ีสนใจอยากไปเรียนรู้วฒันธรรมการด่ืมเบียร์ เหลา้ ไวน์ในร้านบาร์พบั ในสไตลบ์ริติชโดยแทใ้นยา่น
ระแวก โรงแรมท่ีพกัฯในยา่นแมตทิว สตีท (หากตอ้งการบริการเคร่ืองด่ืมฟรีแกว้แรก)  

 
วันพุธท่ี 19 ตุลาคม 2565 (5) 
ลิเวอร์พูล-ลเิวอร์พูล-เชสเตอร์-เชสเตอร์ เอาทต์เลต- แมตส์เดย์ ชมการแข่งขันฟุตบอลระหว่าง Liverpool vs. West Ham 
United 

07.00 น. อาหารเชา้ ณ ห้องอาหารโรงแรม  

09.30 น. น าทุกท่านนัง่รถโคช้ฯเดินทางสู่เมืองเชสเตอร์ ท่ีมีประวติัศาสตร์ยาวนาน ในดา้นการคา้ และเมืองยทุธศาสตร์

ส าคญัของชาวโรมนั ร่วมพนัปี มีสถานท่ีท่องเท่ียวสวยงาม ชมสถานท่ีส าคญั ในเมืองเชสเตอร์ เช่น ชมนาฬิกา 

EASTGATE ท่ีมีช่ือเสียง โบถส์ประจ าเมืองเชสเตอร์ และถนนยา่นส าคญัในเมือง .อีสเกรทสตีท” มี สนามมา้ฯ 

เก่าแก่ท่ีสุดในโลก ร่วม 450 ปี  ก าแพงเมืองชาวโรมนัฯ มีร้านคา้ท่ีจ าหน่ายสินคา้ท่ีระลึก หา้งร้านฯ ร้าเส้ือผา้ 

กระเป๋า รองเทา้  รองเทา้กีฬา ร้านลิเวอร์พูลชอ้ปและร้านคา้อาคารทางประวติัศาสตร์เก่าแก่ยคุทีโอดอร์ ของ

พระเจา้เฮนรร่ีท่ี 8 เมืองเชสเตอร์ เป็นตน้ 

 



                        
 

12.00 น. อาหารกลางวนั ณ  Local Restaurant (เมนูอาหารพื้นเมือง TBC)  

13.30 น. น าคณะฯเดินทางเขา้สู่ Cheshire Oak Outlet  แหล่งชอ้ปป้ิงท่ีมีช่ือเสียงหน่ึงในเมืองเชสเตอร์ ท่ีพื้นท่ีราว 
5,000 ตร.ม มีสินคา้แบรนดเ์นม และสินคา้ทอ้งถ่ิน ใหเ้ลือกซ้ือมากมาย เราใหเ้วลาทุกท่านอยา่งเตม็อ่ิมในการช้
อปป้ิง หรือเลือกนัง่พกัด่ืมกาแฟ หรือทานขนมไดอ้ยา่งสบายๆ โดยมีสินคา้ เช่น กระเป๋า รองเทา้ เคร่ืองส าอาง 
ขนม เล้ือผา้ผูช้าย ผูห้ญิง เด็ก ของเล่น ช่ือสินคา้ Adidas Nike Polo RALPH LUAREN  Amani Coach Diesel 
Tommy & Hilfiger Mulberry REISS  PANDORA Ted Baker Calvin Kelin Boss เป็นตน้ 

 

 
17.00 น น าท่านเดินทางไปท่ีสนามแอนฟิลด ์เพื่อไปชมการแข่งขนัฟุตบอลพรีเมียร์ลีกฯนดักลางสัปดาห์ ในช่วงตอน

เยน็ค ่าๆ ระหวา่ง ลเิวอร์พูล พบ เวสต์แฮมยูไนนเต็ด พร้อมทั้งใหอิ้สระทุกท่านไดแ้วะชมแผงลอยขายของท่ี
ระลึก ผา้พนัคอ เส้ือ หมวก และถ่ายรูปหนา้สนามฯ เก็บบรรยากาศโดยรอบ รอดูนกัเตะเขา้สนามฯดว้ยเช่นกนั 

 

 
 



                        
 

17.30 น. อาหารค ่า   อิสระทานอาหารท่ีหนา้สนามแอนฟิลด ์(แจกเงิน 10  ปอนด)์ เพื่อความสะดวกรวดเร็ว 

 
19.00 น. ชมเกมส์การแข่งขนั แมตส์เดย ์ ท่ีสนามแอนฟิลด ์ ลเิวอร์พูล พบ เวสต์แฮมยูไนนเต็ด 

(เวลาการแข่งขัน 19.30 น.  อาจจะมีการเปลีย่นได้ TBC) ลูกค้าควรเข้าสนามฯก่อน 1 ชม. 
ท่ีนั่งโซน Long Lower Tier (Random Seat) 

 
22.00 น. นดัหมายเจอกนัท่ีหนา้สนามดา้นฝ่ัง Mega Store เดินทางกลบัโรงแรมนโดยใชร้ถเขา้เมือง 

23.30 น. น าท่านเขา้สู่ท่ีพกั ณ โรงแรม  Inn side - Holiday Inn -Mercure Atlantic Liverpool หรือเทียบเท่า (5) 

 
วันพฤหัสบดีท่ี 20 ตุลาคม 2565 (6) 
แมนเชสเตอร์-คอตวอร์-ลอนดอน-ทัวร์สนามท๊อตแนม ฮอตสเปอร์-กรุงลอนดอน-ย่าน Piccadilly & Covent Garden 
Market 
07.00 น. อาหารเชา้ ณ ห้องอาหารโรงแรม  

9.00 น. น าคณะเดินทางออกจากเมืองแมนเชสเตอร์ ไปท่ีเมืองคอตวอร์ ดินแดนท่ีมีหมู่บา้นท่ีน่ารักท่ีสุดในประเทศ

องักฤษเตม็ไปหมด ดว้ยความท่ีบา้นเรือนแต่ละหลงัจะสร้างดว้ยหินสีน ้าผ้ึง ซ่ึงก็ไดม้าจากพื้นท่ีในบริเวณน้ี 

รวมถึงภูมิประเทศท่ีเป็นป่าเขา เลยท าให ้Cotswolds เปรียบดัง่ในโลกของนิทานท่ีมีอยู่จริง จนทางการองักฤษ

ตอ้งอนุรักษเ์อาไว ้(ขอสงวนสิทธิผ่านเมือง หากมีเวลาไม่พอเพยีงในการเดินทางฯไปสนามท๊อตแนมฯ) 



                        
 

 

12.00 น. อาหารกลางวนั ภตัตราคารอาหารทอ้งถ่ิน 

 

13.00 น. น าท่านออกเดินทางสู่ สนามท๊อตแนม ฮอตสเปอร์ สเตเดียม เพื่อทวัร์สนามฟุตบอลฯของทีมท๊อตแนม

ฮอตสเปอร์ ท่ีพึ่งสร้างเสร็จเม่ือปี 2019 เป็นสนามฟุตบอลท่ีทนัสมยั มีระบบแสงสีเสียง ท่ีใชป้ระโยชน์ไดห้ลาย

ประเภท เช่น จดัคอนเสิร์ต จดังานเล้ียง สนามมวย สนามอเมริกนัฟุตบอล เป็นตน้ พาคณะฯชมหอ้งแต่งตวั 

หอ้งแถลงข่าว สนามแข่งขนัฯ และท่ีนัง่ตามจุดท่ีเปิดให้เขา้ชมฯ พร้อมทั้งเลือกซ้ือสินคา้ของท่ีระลึก ของทาง

สโมสร ท่ีกวา้งขวาง สินคา้มากมาย แฟชัน่สวยๆ ใหไ้ดซ้ื้อเป็นของฝากกลบัประเทศไทย จนไดเ้วลาอนั

เหมาะสม 

 
15.30 น. หลงัจากนั้นเดินทางเขา้สู่กรุงลอนดอน เพื่อไปท่องเท่ียว และน าท่านชอ้ปป้ิง ณ หา้ง Lilywhites เป็นร้านขาย

เส้ือบอลและอุปกรณ์กีฬาราคายอ่มเยาว ์ท่ีมีช่ือเสียงไปทวัร์โลก ใจกลางกรุงลอนดอน ใกลว้งเวียน Piccadilly 

Circus ร้านน้ีเปิดมาตั้งแต่ปี 1925 เดิมนั้นขายอุปกรณ์การเล่น Croquet และ เทนนิส พร้อมทั้งเดินเท่ียวชม

บรรยากาศยา่นไชน่าทาวน์ แถวโซโห่ ให้อิสระซ้ือสินคา้ตามร้านคา้มากมาย อยา่งเตม็อ่ิม จุใจ 



                        
 

 

 

18.00 น. อาหารเยน็ ภตัตาคาร Four Seasons Restaurant (เมนูอาหารจีน) 

 

19.30 น. น าท่านเขา้สู่ท่ีพกั ณ โรงแรม Holiday Inn Kensington หรือเทียบเท่า (6) 

 



                        
 

วันศุกร์ท่ี 21 ตุลาคม 2565 (7) 
ลอนดอน-พระราชวังบัคกิง้แฮม-Borough Market - ถนนอ๊อกฟอร์ด บอร์น สตีท - คานาบี ้สตีท- สนามบิน Heathrow - 

ออกเดินทางสู่ สนามบินสุวรรณภูมิ 

07.00 น. อาหารเชา้ ณ ห้องอาหารโรงแรม 

8.30 น. จากนั้นน าท่านเท่ียวชมเมือง ลอนดอน ชมความสวยงามของเมืองหลวงของประเทศองักฤษ และสหราช

อาณาจกัร และเป็นเมืองท่ีใหญ่ท่ีสุดของสหภาพยุโรป เป็นเมืองท่ีมีศูนยก์ลางทางธุรกิจท่ีใหญ่ท่ีสุดในโลก น า

ทุกท่านเดินผา่น พระราชวังบัคกิง้แฮมเป็นพระราชวงัหลกัและส านกังานของกษตัริยอ์งักฤษในลอนดอน 

พระราชวงัตั้งอยูใ่นวดัตะวนัตกของลอนดอนเป็นหน่ึงในสถานท่ีส าหรับการเฉลิมฉลองแห่งชาติและพิธี

ตอ้นรับของราชวงศ ์ใหท้่านไดเ้ก็บบรรยากาศถ่ายรูปภาพเป็นท่ีระลึก จนไดเ้วลาพอสมควร 

 

 
 หลงัจากนั้นผา่นทุกท่านไปยงัตลาดเชา้ของคนองักฤษท่ีมีช่ือเสียงในยา่น Side bank ท่ีมีสินคา้ อาหารของกิน 

ของใช ้ร้านคา้มากมาย ใหลู้กคา้ไดเ้ลือกชมและซ้ือเป็นของฝากไดอ้ยา่งหลากหลาย ตลาดน้ีช่ือวา่ ตลาด โบโร่
มาร์เกต ทีมอายยุาวนาน กวา่ 50 ปี จนไดเ้วลาพอสมควร น าคณะไปรับประทานอาหารกลางวนั  



                        
 

 

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

 

 
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 2-3 ชม. หรือแวะไปคานาบ้ี สตีท หรืออิสระไปหาร้านกาแฟ
สุดชิกและชิลยา่นส าคญัโดยรอบ  จนไดเ้วลาพอสมควร 



                        
 

 

 
 
 
 

 

 
16.00 น.  ออกเดินทางสูสนามบิน ฮีทโธรว ์

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

21.35 น. ออกเดินทางสู่ สนามบินนานชาติโดฮา (TBC. อาจมีการเปล่ียนแปลง)  โดยเท่ียวบิน  BR068  
 LHR BKK 2135 1505+1 

 
วันเสาร์ท่ี 22 ตุลาคม 2565 (8) 
สนามบินสุวรรณภูมิ 
15.05 น. เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวสัดิภาพ 



                        
 

***โปรแกรมท่องเท่ียวฯ ร้านอาหารและโรงแรมฯ รวมถึงสายการบินฯ ในช่วงหลงัโควิด 19 อาจมีการเปล่ียนแปลงไดต้าม
ความเหมาะสม  เน่ืองจากความพร้อมต่างๆยงัไม่สมบูรณ์ 

 
 

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) 
 
 
อตัราค่าบริการ (เดินทาง 8 วัน 5 คืน) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

** สามารถเลือกอพัเกรด ตั๋วบอล แบบ HOSPITALITY VIP ได้ตามต้องการ โปรดตรวจสอบล่วงหน้าก่อนเดินทางฯ 
 

 โปรแกมฯคุณภาพ ครบจบทุกเร่ือง ไม่ปล่อยอสิระทิง้ให้กนิเอง (ไม่ชอบกบ็อกได้) ☺ 
 
 
 
 
 

รายละเอยีด  ราคาเร่ิมต้น ท่านละ 

ราคาผู้ใหญ่ พกัคู่ (ราคาท่านละ) 

เดินทาง 20 ท่าน  

(LONG LOWER TIER) 

  165,000 บาท**  

 
เดินทาง 15 ท่าน  

 
176,000 บาท**  

เดินทาง 10 ท่าน  

 
 198,000 บาท**  

พกัเดี่ยว เพิม่ท่านละ                                        38,000 บาท 

ย่ืนวีซ่าฯแบบเร่งด่วน เร่ิมต้น                                        12,000 บาท 



                        
 

อตัราค่าบริการนี้รวม 
1) โรงแรมท่ีพกั ฯ จ านวน 6 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) ตัว๋ฟุตบอล Collective Ticket Long Lower ตามท่ีระบุในโปรแกรม (ดูบอล 2 คู)่ 
 (ตั๋วบอลแมตช์นีร้าคามีความผันผวนและเปลี่ยนแปลงมาก) 

8) ตัว๋เคร่ืองบินไป - กลบั อีวีเอ หรือ เอมิเรตส์  ชั้นประหยดั  กรุงเทพ – แมนเชสเตอร์ /// ลอนดอน – กรุงเทพ 

9) ผา้พนัคอ Matchday เป็นของท่ีระลึก  
10) 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  
คาราโอเกะ 

5) ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % 
6) การ Isolate 10 วัน (กรณี ไม่ไดฉี้ดวคัซีน 2 เขม็) 
7) การกกัตวั 7-10 วนั หลงักลบัมา เขา้ประเทศไทย (รอการยนืยนั เป็นระยะๆ ท่ีล่าสุด ก่อนเดินทาง) 
8) ค่าตรวจโควิด PCR และ เอกสารประกอบการเขา้เมืองฯ 

9)ค่าธรรมเนียมวีซ่าฯ ประเทศองักฤษ (จ านวน 1 รอบ เท่านั้น) 
**หมายเหต*ุ* ทางบริษทัฯเป็นเพียงตวัแทนผูด้  าเนินการยื่น วีซ่าใหท้่านเท่านั้น การพิจารณาวีซ่าของท่านจะไดรั้บการอนุมติั
ผา่น หรือไม่ผา่นนั้น เป็นดุลยพินิจและการตดัสินใจของสถานทูตองักฤษ บริษทัฯไม่อาจรับผิดชอบหรือ แทรกแซง หรือ ให้
ความช่วยเหลือใดๆในการท างานของสถานฑูตได ้หากมีผูห้น่ึงผูใ้ดบอกท่านวา่ รับประกนัและ สามารถช่วยเหลือให้ไดว้ีซ่า
องักฤษนั้น แสดงวา่ท่านก าลงัถูกหลอก** 
 

 

 
 



                        
 

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

 
กรณียกเลกิการจอง 
ยกเลิกก่อนออกเดินทาง 60 วนั  50% ของค่าทวัร์ /ท่าน 
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วนั ก่อนการเดินทาง หกั 80% ของค่าทวัร์ 
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15 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 
แจง้ยกเลิกภายใน 60 วนัก่อนเดินทาง เก็บค่าใชจ่้าย 50% ของค่าทวัร์ /ท่าน 

แจง้ยกเลิกนอ้ยกวา่ 45 วนัก่อนเดินทาง เก็บค่าใชจ่้าย ท่านละ 80% จากราคาทวัร์ 

แจง้ยกเลิกนอ้ยกวา่ 30 วนัก่อนเดินทาง ทางบริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิ เก็บค่าใชจ่้ายทั้งหมด 100 % 

บริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการเก็บค่าใชจ่้ายทั้งหมด กรณีท่านยกเลิกการเดินทาง และมีผลท าใหค้ณะเดินทางไม่ครบตามจ านวน
ท่ีบริษทัฯก าหนดไว ้(22 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 ไม่สามารถจัดพาคณะเท่ียว
ไดต้ามรายการทั้งหมด ทั้งน้ี ทางบริษทัฯ จะค านึงถึง ความปลอดภยั และผลประโยชน์สูงสุด ของท่านลูกคา้ ผูมี้อุป
การคุณ เป็นส าคญั     
                               ***************************************************************** 

 
 
 
 

 



                        
 

ทริปไฮไลท์ (ทัวร์คุณภาพฯ ทานดี พกัสบาย ดูบอลอย่าง เหมาะสม ไม่เน้นที่ราคา) 
-ดูบอลบ๊ิก 4 แมตส์ 2 คู่  ลเิวอร์พูล พบ แมนฯซี้ตี ้และเวสต์แฮม ยูไนเต็ด 
-ทวัร์สนามฯและมิวเซียม 4 สนามฯ 
-อุทยานสโนวโ์นเดีย รถไฟบนภูเขา Snowdon Mountain Railway 
- British Museum Experience, ท่าเรือเมอร์ซ่ีไซท ์และบามสเล่ยม์อร์ ด๊อก ฯ เมือลิเวอร์พูล 
-อุโมงค ์เมอร์ซ่ี ลิเวอร์พูล 
- แมตทิว สตีท ด่ืมเบียร์ คอกเทิล มอกเทิล และฟังดนตรีสดในคราาแวนพบั 
-ลอบเตอร์ ผดัหม่ี หอยเชลลใ์หญ่ๆยา่ง ซีฟู๊ ดสด (ไม่กินเป็ดยา่งฯก็ได)้ 
-ไก่ยา่งโปรตุเกส เลิศรส 
-ชอ้ปป้ิง ถนนอ๊อกฟอร์ด, บอร์นสตีท, คานาบ้ีสตีท และพิคคาเดยล่ี์ โคเวน้การ์เดน้ 
-แถมดว้ยร้านกาแฟสุดชิก และชิลในลอนดอน ไปถ่ายรูปกบัร้านสวยๆน่ารัก กินขนมด่ืมกาแฟ (ความลบัอยา่บอกใคร:)   
 

Ж โปรแกรมไม่เหมือนใคร โปรดระวงัของเลียนแบบ Ж 
 
*ปล. เง่ือนไข เป็นไปตามขอ้ก าหนดของบริษทัฯ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                        
 

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