
 

 

 

 

 

 

 

รหัสโปรแกรม : 27414 (กรุณาแจ้งรหัสโปรแกรมทุกครั้งที่สอบถาม) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



เดินทาง 25 พ.ค. – 31 พ.ค. 2566  Last Judgement Arsenal vs. Wolves 

 
 
 
 

 
 

วัน โปรแกรมท่องเท่ียว เช้า เที่ยง ค ่า โรงแรม 4 ดาว 

25 พ.ค.66 
พฤหัสบด ี

D1 พร้อมกนัท่ี สนามบินสุวรรณภูมิ 18.30 น. - เดินทางสู่ สนามบินนานาชาติ ดูไบ 
 1 EK  373    BKKDXB HK15      2125-2 0050-3 Y-G   
 2 EK   07    DXBLHR HK15       0310-3 0710-3 Y-G   

X X X 
สนามบินสุวรรณ

ภูมิ 

26 พ.ค.66 
ศุกร์ 

D2 สนามบินดูไบ - ออกเดินทางสู่ สนามบินฮีทโทรว - ออกเดินทางไปยงั  
Stonehenge – Photo stop - เทีย่วชมเมือง Bath   - เขา้ที่พกั 

X O O BATH 

27 พ.ค.66 
เสาร์ 

D3 บาธ - ไบบิวร่ี คอสเวิลด์ – เที่ยวชมเมืองไบบิวร่ี – ทวัร์สนาม Emirates Stadium - ผา่น
ชมยา่นสนามเก่า Highbury –สเตเดียม - ชมบรรยากาศรอบสนาม -เดินเล่น 
ตลาด แคมเดน 

O O O LONDON   

28 พ.ค.66 
     อาทิตย์ 

D4 ลอนดอน – ท่องเท่ียว กรีนิช Greenwich – พาคณะย้อนรอยท่ีตั้งแรกของสโมสร 
ณ ย่าน Woolwich - ล่องเรือแม่น า้เทมส์ ผ่านชมTower of London – ถ่ายรูป 

Tower Bridge – ชมการแข่งขนับอลพรีเมียร์ลีก Arsenal vs Wolves  
   

O O O 

LONDON 

 29 พ.ค.66 
จันทร์ 

D5 ลอนดอน-(ในกรณีที่มีการเฉลมิฉลองใน 
ลอนดอนเหนือ จะพาคณะติดตามบรรยากาศการเฉลิมฉลองทั้งวนั) -  หรือ  
ท่องเท่ียว ปราสาท Blenheim Palace- Bicester Outlet – 
 ท่องเที่ยวรอบกรุง ลอนดอน (City Tour) TBC 
 

O O O LONDON 

30 พ.ค.66 
อังคาร 

D6 ลอนดอน-Buckingham ลอนดอน City Tours -อิสระ Oxford Street Bond & Carnaby 
Street  
 -สนามบิน ฮีทโทรว-์สนามบินนานชาติดูไบ 
  3 EK    4   LHRDXB HK15      2020-1 0635-2 Y-G   
 4 EK  372   DXBBKK HK15      0940-2 1915-2 Y-G   

O O X 
HEATHROW  

AIRPORT  

31 พ.ค. 66 
พุธ 

D7 ถึงสนามบินดูไบ แวะเปล่ียนเคร่ือง เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ  
โดยสวสัดีภาพ (TBC. อาจมีการเปล่ียนแปลง) 

X X X 
สนามบินสุวรรณ

ภูมิ 



 

วันแรก วันท่ี 25 พ.ค. 2566   สนามบินสุวรรณภูมิ-สนามบินดูไบ 

18.30 น  พร้อมกนัท่ี สนามบินสุวรรณภูมิ เช็คอินท่ีเคาน์เตอร์สายการบินเอมิเรตส์ 
 EK  373 BKKDXB   2125 0050 Y-G  (TBC. สายการบินฯอาจมีการเปล่ียนแปลง เท่ียวบิน) 
21.25 น ออกเดินทางจากสนามบินสุวรรณภูมิ สู่สนามบินดูไบ เท่ียวบินท่ี EK373 

 

 

วันท่ี 26 พ.ค. 2566  สนามบินดูไบ – ออกเดินทางสู่ สนามบินฮีทโทรว - ออกเดินทางไปยัง Stonehenge – Photo Stop - เท่ียวชม
เมือง Bath - เข้าสู่ท่ีพกั 

00.50 น.    เดินทางถึงสนามบินดูไบ เพื่อเปล่ียนเคร่ืองบินฯ ประมาณ 2 ชม. เศษ 
01.25 น.     ออกเดินทางสู่เมืองลอนดอนประเทศองักฤษ เท่ียวบินท่ี EK 07 
EK 021 DXBMAN   0300 0745 Y-G (TBC. สายการบินฯ อาจมีการเปล่ียนแปลง เท่ียวบิน) 
07.45 น     น าคณะเดินทางถึงสนามบินลอนดอน 
08.50 น     น าคณะเดินทางออกจากสนามบินฮีทโทรว มุ่งหนา้สู่ Stonehenge ( 1 ช่ัวโมง) 
10.00 น.    คณะเดินทางถึง Stonehenge ส่ิงมหศัจรรยท่ี์เป็นดัง่ Landmark ของประเทศองักฤษ (อิสระคณะถ่ายรูปตามอธัยาศยั) 



 

 
 

11.00 น. คณะออกเดินทางไปยงัเมือง Bath (1 ชัว่โมง) 

 

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  
13.30 น.  ท่องเท่ียว City Tour เมือง Bath - ชมหอ้งอาบน ้ายคุโรมนั หน่ึงในความโอ่อ่าจากอดีตกาล ท่ียงัคงหลงเหลือใน

ยคุปัจจุบนั เท่ียวชมเมืองเก่า จิบกาแฟ ตะลอนร้านเบเกอร่ีน่ารักๆ  

   
 

 

18.00 น. รับประทานอาหารค ่า และ เขา้สู่ท่ีพกั Hilton Bath หรือเทียบเท่า  



วันท่ี 27 พ.ค. 2566  บาธ - ไบบิวร่ี - เท่ียวชมเมืองไบบิวร่ี - ทัวร์สนาม เอมิเรตส์ สเตเดีย้ม - ผ่านชมย่านสนามเก่า Highbury 
(Photo Stop) – ตลาดแคมเดน  

08.00 น. อาหารเชา้ ณ ห้องอาหารโรงแรม 
09.00 น. ออกเดินทางสู่ เมืองไบบิวร่ี (1 ช่ัวโมง) 
10.00 น. ท่องเท่ียวชมเมือง Bibury ชมบา้นเมืองน่ารักสไตลอ์งักฤษ ท่ีวางตวัเรียงรายกบับรรยากาศชนบทท่ีฮีลจิตใจไดเ้ป็น

อยา่งดี  

 

11.30 น. อาหารกลางวนั ณ ภตัคาคาร 
12.30 น. น าคณะเดินทางไปยงั สนามเอมิเรตส์ สเตเดียม (Emirated Stadium)  
14.30 น. คณะเดินทางถึงหนา้สนาม เอมิเรตส์ พาคณะเดินเล่นกินบรรยากาศ และ ซ้ือของท่ีระลึกบริเวณโดยรอบเพื่อท า

การเชียร์ ก่อนพาคณะเขา้สนามเพื่อรับชมเกมส์นดัส าคญั 
14.30 น.  น าคณะ ทัวร์ สนาม เอมิเรตส์ สเดเตีย้ม  

 



  
 

EXCLUSIVE *** แวะเยี่ยมชมร้านของที่ระลึก และ ผับ ของแฟนตัวยงอาร์เซนอล UK ที่เหล่ากูนเนอร์ชาวบริติชมักแวะเวียนมากัน
บ่อยๆ ก่อนเกม และ หลังเกม*** 

 

 
16.30 น. น าคณะเดินทางเยีย่มชม ย่านสนามเก่า Highbury ท่ีปัจจุบัน แปรสภาพเป็น Flat และ Apartment  

 



 

 
17.00 น.   ช่วงเยน็ (หากมีเวลาเหลือ)  เราจะพาคณะไปเท่ียวแถวยา่น แคมเดน้ มาร์เก็ตสตีท (Camden Market Street) เพื่อไปชอ้ป
ป้ิงเดินเล่น ใหอิ้สระทุกท่านไดเ้ลือกซ้ือสินคา้ท่ีเป็น Local Brand ท่ีแปลกใหม่ หลากหลาย สวยงาม มีทั้งของใช ้ของกิน อาหาร 
เคร่ืองด่ืม ร้านคา้เก๋ๆ จุดถ่ายรูปเช็คอินท่ีดูน่าสนใจ นอ้ยนกัท่ีคณะฯคนไทยจะไดไ้ปเยีย่มชมบริเวณน้ี  จนไดเ้วลาพอสมควร จนได้
เวลาจนถึงเยน็ๆ น าท่านไปรับประทานอาหารค ่า ต่อไป   

 
 
 

 
18.30 น.           อาหารค ่า ณ ภตัตาคารอาหารไทย หรืออาหารทอ้งถ่ิน 
19.30 น.           เขา้ท่ีพกั โรงแรม Crown Plaza King Cross หรือ เทียบเท่า 



วันท่ี 28 พ.ค. 2566 ลอนดอน - ท่องเท่ียว กรีนิช – ย้อนรอยท่ีตั้งสโมสร – ล่องเรือแม่น ้าเทมส์ – Tower of London – Tower 
Bridge– ชมบรรยากาศรอบสนาม – MATCH DAY Arsenal vs Wolverhampton   

07.30 น. อาหารเชา้ ณ ห้องอาหารโรงแรมฯ 
09.00 น.             ออกเดินทางไปยงั กรีนิช - เท่ียวชมเมือง กรีนิช  

 

      
 
 

      แวะผ่านชมย่านตั้งต้นสโมสร อาร์เซนอล  

 

 
10.30 น. ล่องเรือชมแม่น ้า Thames เพ่ือไปยัง Tower of London 



 

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  
13.30 น. น าคณะออกเดินทางไปยงัสนาม เอมิเรตส์ สเตเดียม สัมผสับรรยากาศก่อนเกม  
16.30 น. MATCHDAY Arsenal vs Wolves      

 

 
19.30 น.           อาหารค ่า ณ ภตัตาคารอาหารไทย หรืออาหารทอ้งถ่ิน 
20.30 น.           เขา้ท่ีพกั โรงแรม Crown Plaza King Cross หรือ เทียบเท่า 
*** หากท่านไหนยังมีอารมณ์ร่วมหลงัเกมส์ ทางเราจะพาไปผับที่แฟนบอลท่ี UK นิยมไปบ่น ไปพูดคุยกนัหลงัเกม !! 
 
 

 



 

วันท่ี 29 พ.ค. 2566  ลอนดอน- (OPTION 1 พาคณะร่วมสัมผัสบรรยากาศการเฉลมิฉลอง ย่านลอนดอนเหนือ) – (Option 2 
ท่องเท่ียวรอบๆ ลอนดอน Bleinheim Palace – Bicester Outlet) 

08.00 น. อาหารเชา้ ณ ห้องอาหารโรงแรมฯ 
09.00 น.             ออกเดินทางไปยงั Emirates Stadium  

OPTION 1 พาคณะร่วมสัมผัสบรรยากาศการเฉลมิฉลอง ย่านลอนดอนเหนือ) 

 
 

   
 

 



  

Option 2 ท่องเท่ียวรอบๆ ลอนดอน Bleinheim Palace – Bicester Outlet) 

 
 

Bicester Outlet  

 

 
 
 

18.00 น.          อาหารเยน็ ภตัตราคารอาหารไทย  
19.30 น.           เขา้ท่ีพกั โรงแรม Crown Plaza King cross London  หรือเทียบเท่า 



 

วันท่ี 30 พ.ค. 2566   ลอนดอน-Buckingham-ซี้ตีทั้วร์-อสิระ Oxford Street Bond & Carnaby Street -สนามบิน ฮีทโทรว์-
สนามบินดูไบ 

08.00 น. อาหารเชา้ ณ ห้องอาหารโรงแรมฯ 
จากนั้นน าท่านเท่ียวชมเมือง ลอนดอน ชมความสวยงามของเมืองหลวงของประเทศองักฤษ และสหราชอาณาจกัร และ
เป็นเมืองท่ีใหญ่ท่ีสุดของสหภาพยโุรป เป็นเมืองท่ีมีศูนยก์ลางทางธุรกิจท่ีใหญ่ท่ีสุดในโลก น าทุกท่านเดินผา่นชม
สถานท่ีส าคญัของประเทศองักฤษ เช่น โบสถ ์St Paul  

 

 

 
12.00 น    อาหารค ่า ณ ภตัตาคาร Local Restaurant (เมนูอาหารทอ้งถ่ินหรือ คนรักเน้ือววั)  
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  
20.40 น.             ออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติดูไบ ณ ประเทศสหรัฐอาหรับ เอมิเรตส์ โดยสายการบินเอมิเรตส์ 
                         เท่ียวบินท่ี EK    4 G 24OCT LHRDXB HK15      2040-1 0635-2 Y-G   

 
 



 

 วันท่ี 31 พ.ค. 2566 แวะเปลี่ยนเคร่ือง สนามบินดูไบ - สนามบินสุวรรณภูมิ 

06.35 น. ถึง ท่าอากาศยานนานาชาติดูไบ ณ ประเทศสหรัฐอาหรับ เอมิเรตส์ โดยสายการบินเอมิเรตส์ (แวะเปล่ียนเคร่ือง) 
09.40 น. น าท่านออกเดินทางต่อสู่ สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสายการบินเอมิเรตส์ เท่ียวบินท่ี EK372 
                            EK  372 DXBBKK HK15      0940-2 1915-2 Y-G   
19.15 น. เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวสัดิภาพ 
……………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
หมายเหตุ โปรแกรมดังกล่าวฯ อาจมีการเปลีย่นแปลงได้ ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิในการแก้ไข ตามสถานการ์ณท่ีเหมาะสม และ
เป็นประโยชน์กบัลูกค้าฯให้มากท่ีสุดเท่าท่ีจะเป็นไปได้ต่อไป 
 
 
 

ค่าบริการทัวร์ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

หมายเหตุ  ตั๋วบอลฯ และทัวร์ฯจองช าระเงินแล้ว ไม่สามารถยกเลกิและคืนเงินได้ทั้งหมด ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งส้ิน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รายละเอยีด  ราคาเร่ิมต้น ท่านละ 

ราคาผู้ใหญ่ พกัคู่ (ราคาท่านละ) 
               (Early Bird)  

                      285,000 บาท  
ราคาผู้ใหญ่ พกัคู่ (ราคาท่านละ) 

หลงั 31 มีนาคม. 66 
  340,000  บาท  +++ 

พกัเดี่ยว เพิม่ท่านละ                                            27,000   บาท 

ย่ืนเร่งด่วน เร่ิมต้น                                            12,000   บาท 



 

อัตราค่าบริการนีร้วม 

1) โรงแรมท่ีพกั ฯ จ านวน 4 คนื ระดบั 4 ดาว พกัห้องละ 2 ท่าน  
2) ค่าเขา้ชมสถานท่ีท่องเที่ยวท่ีระบุไวใ้นรายการรวมถึงกิจกรรมต่าง ๆ ในโปรแกรมฯ 

3) ค่าประกนัภยัการเดินทางฯ มาตรฐานส าหรับ เสียชีวิต 1,500,000 บาท และเจ็บป่วย 500,000 บาท 

4) น ้าด่ืม วนัละ 2 ขวด 

5) ค่าธรรมเนียมวีซ่าฯ ประเทศองักฤษ (จ านวน 1 รอบ เท่านั้น) 
**หมายเหต*ุ* ทางบริษทัฯเป็นเพียงตวัแทนผูด้  าเนินการย่ืนวีซ่าให้ท่านเท่านั้น การพิจารณาวีซ่าของท่านจะไดรั้บการอนุมติัผา่น หรือไม่ผา่นนั้น 
เป็นดุลยพินิจและการตดัสินใจของสถานทูตองักฤษ บริษทัฯไม่อาจรับผิดชอบหรือ แทรกแซง หรือ ให้ความช่วยเหลือใดๆในการท างานของสถาน
ฑูตได ้หากมีผูห้น่ึงผูใ้ดบอกท่านว่า รับประกนัและ สามารถช่วยเหลือให้ไดวี้ซ่าองักฤษนั้น แสดงว่าท่านก าลงัถูกหลอก** (กรณีวีซ่าฯไม่ผา่น หกัไว้
เฉพาะค่าวีซ่าฯ 8,000 บาท ต่อท่าน) 

6) ตั๋วฟุตบอล แบบมาตรฐาน Collective Ticket Long Upper & Lower (Random Seat)  
 (ตั๋วบอลแมตช์นีร้าคามีความผันผวนและเปลีย่นแปลงมาก) 
- ราคาตั๋วบอลพรีเมียร์ลกีแมตสุดท้าย  อาร์เซนอล พบ วูฟล์แฮมตัน ฯ  เป็นไปตามเง่ือนไขของบริษัทฯ ตามโปรแกรม  

   (ตั๋วบอล Hospitality ลูกค้าสามารถเลือกอพัเกรด ช าระเพิม่ได้ ถ้ามี) 
7) การทัวร์สนามฟุตบอล อย่างเตม็รูปแบบจะจดัให้เฉพาะสโมสรฯท่ีเปิดให้บริการเท่านั้น ขอสงวนสิทธิท่ีจะพิจาราณาให้ตามความเหมาะสม  
8) อาหารคุณภาพดี และเคร่ืองด่ืมครบทุกม้ือตามโปรแกรมฯ 
9) ตัว๋เคร่ืองบินไป - กลบั การ์ตา้ หรือ เอมิเรตส์  ชั้นประหยดั  กรุงเทพ – ลอนดอน /// ลอนดอน – กรุงเทพ 
10) นน.กระเป๋า รวมกนัไม่เกิน 2 ใบ ตอ้งไม่เกิน 30 กก.  
 
อัตราค่าบริการนีไ้ม่รวม 

1) ค่าน ้าหนกักระเป๋าเกินท่านละ 30 กิโลกรัม 
2) ค่าหนงัสือเดินทางฯ 
3) ค่าใชจ้่ายส่วนตวัต่าง ๆ อาทิ คา่โทรศพัท ์ค่าซกัรีด ฯลฯ 
4) ค่าอาหาร และเคร่ืองด่ืมพิเศษ ท่ีไม่ไดร้ะบใุนรายการ เบียร์, เหลา้ และแอลกอฮอล ์ต่างๆ หรือ ร้าน  
คาราโอเกะ 
5) ค่าภาษีมูลค่าเพ่ิม 7 % 
6) การ Isolate 10 วัน (กรณี ไม่ไดฉี้ดวคัซีน 2 เขม็) 
7) การกกัตวั 7-10 วนั หลงักลบัมา เขา้ประเทศไทย (ไดถู้กยกเลิกแลว้) 
8)รถรับส่ง สนามบินฯการเดินทางใชร้ถสาธารณะ 
 
ปล. ขอ้มูลและเง่ือนไขการควบคมุโรคของประเทศองักฤษ อาจมีการเปล่ียนแปลงได ้กรุณาตรวจสอบ และทางบริษทัฯจะอพัเดทให้ทราบต่อไป 

 
 



 

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