
                        
 

 

 

 

 

 

 

 

 



                        
 

Program 

EPL Liverpool Vs. Chelsea  19 - 26 Jan. 2023 

***โปรแกรมท่องเท่ียวฯ อาหารและโรงแรมฯ รวมถึงสายการบินฯ ในช่วงหลงัโควิด 19 อาจมีการเปล่ียนแปลงไดต้ามความ
เหมาะสม  เน่ืองจากความพร้อมต่างๆยงัไม่สมบูรณ์ 

วันท่ี โปรแกรมท่องเท่ียว เช้า เท่ียง ค ่า โรงแรม 4 ดาว 

D1 

19 ม.ค. 66 

 

พร้อมกนัท่ี สนามบินสุวรรณภูมิ 17.00 น. - ออกเดินทางสู่ สนาม 

บินนานชาติโดฮา QR 837 BKK-DOH 19.45-23.10 
X X X 

Qatar Airways 

Emirates 

D2 

20 ม.ค. 66 

สนามบินโดฮา - ออกเดินทางสู่ สนามบินแมนเชสเตอร์ QR 021              
DOH-MAN 01.30-06.05 - ออกเดินทางสู่เมือง เชสเตอร์ - เวลส์ - ปราสาท
คอนวี ่- อุทยานสโนวโ์นเดีย - Snowdon Mountain Railway  (TBC. อาจมี
การเปลี่ยนแปลง) - เชสเตอร์   

X O O Chester 

D3 

21 ม.ค. 66 

 

เชสเตอร์ - เดินทางสู่เมือง ลิเวอร์พูล - ท่าเรืออลัเบิร์ต ด๊อก - ท่าน ้าเมอร์ซ่ีไซท ์                                
- แมตทิวสตีท - ตึกสภาเมืองลิเวอร์พูล 

- ชมการแข่งขันฟุตบอลระหว่าง  Liverpool vs.  Chelsea ณ สนามแอนฟิลด์                          
- แวะชมบรรยากาศหนา้สนามหลงัเกมส์การแข่งขนัฯ 

O O O 
MANCHESTER 

OR LIVERPOOL 

D4 

22 ม.ค. 66 

 

ลิเวอร์พูล - น าท่าน ทัวร์สนามแอนฟิลด์ - ชอ้ปป้ิง เมกาสโตร์ - สนามกูดิสัน            
เมกาสโตร์ ชอ้ปป้ิง - แมนเชสเตอร์ - สนามโอลดแ์ทรฟฟอร์ด เมกาสโตร์        

ชอ้ปป้ิง (อาจมีการเปล่ียนแปลง) - เมืองลิเวอร์พูล (หรือพกัที่แมนเชสเตอร์) 
O O O 

MANCHESTER 

OR LIVERPOOL 

D5 

23 ม.ค. 66 

 

แมนเชสเตอร์ - เดินทางสู่ กรุงลอนดอน -น าท่านทวัร์สนามสแตมฟอร์ดบ
ริดจ ์ - เท่ียวชมเมืองยา่นพิคคาดิลล่ี ชอ้ปป้ิง โคเวน้ท ์- โซโห้ ไชน่าทาวน์ 
ลอนดอน (TBC. อาจมีการเปลี่ยนแปลง) 

O O O LONDON 

D6 

24 ม.ค. 66 

 

ลอนดอน - แม่น ้าแทมส์ ล่องเรือความเร็ว JET THAMES (TBC. อาจมีการ
เปลี่ยนแปลง) - ชอ้ปป้ิง ชมสนาม เวมบลีย ์- ยา่นไนทบ์ริดจ ์- ห้างแฮร์รอดส์  
ชิมเป็ดโฟร์ซีซัน่ และอาหารซีฟู๊ ด 

O O O LONDON 

D7 

25 ม.ค. 66 

 

ลอนดอน - พระราชวงับคัก้ิงแฮม - โบโรมาร์เก็ต - ถนนอ๊อกฟอร์ด บอร์น 
สตีท - คานาบ้ี สตีท - สนามบิน ฮีทโธรว ์- ออกเดินทางสู่ สนามบินโดฮา 
(TBC. อาจมีการเปลี่ยนแปลง)  โดย QR 016  LHR-DOH 21.20-07.10 

O O X 
Qatar Airways 

Emirates 

D8 

26 ม.ค. 66 

 

ถึงสนามบินโดฮา แวะเปล่ียนเคร่ือง -ออกเดินทางสู่ สนามบินสุวรรณภูมิ   

QR 838 DOH-BKK 08.10-18.35 - ถึงสนามบินสุวรรณภูมิ 
X X X 

สนามบินสุวรรณ
ภูมิ 



                        
 

DAY 1  สนามบินสุวรรณภูมิ – ท่าอากาศยานนานาชาติ โดฮา  
17.00 น. คณะพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผูโ้ดยสารขาออก ชั้น 4 สายการบินการ์ต้า พร้อมกับ

เจา้หนา้ท่ีคอยใหก้ารตอ้นรับและอ านวยความสะดวกเช็คอินใหแ้ก่ท่าน 

19.45 น. QR837 BKK-DOH  19.45-23.10 ออกเดินทางสู่สนามบินนานาชาติโดฮา ประเทศการ์ตา้เท่ียวบินท่ี QR 833 

23.10 น. ถึง ท่าอากาศยานนานาชาติโดฮา ณ ประเทศการ์ตา้ (แวะเปล่ียนเคร่ือง) 

DAY 2 สนามบิน โดฮา – แมนเชสเตอร์ – เวลส์ – ปราสาทคอนวี่ – อุทยานสโนว์โนเดีย – Snowdon Mountain Railway 

01.30 น. ออกเดินทางจากสนามบินโดฮา ไปสู่ สนามบินแมนเชสเตอร์ ณ ประเทศองักฤษ เท่ียวบินท่ี QR021 

DOH-MAN 01.30-06.05 

06.05 น. ถึง สนามบินแมนเชสเตอร์ ณ ประเทศองักฤษ น าท่านผา่นการตรวจคนเขา้เมือง  

09.00 น. น าทุกท่านนัง่รถโคช้ฯเดินทางสู่เมืองเชสเตอร์ ท่ีมีประวติัศาสตร์ยาวนาน ในดา้นการคา้ และเมืองยทุธศาสตร์
ส าคญัของชาวโรมนั ร่วมพนัปี  

10.30 น. น าท่านเดินทางสู่ เมืองคอนวี่ ไปชม ปราสาท คอนวี่ คลาสเซิล Conwy Castle (North Wales) ป้อมปราการ
หินสีเขม้ตั้งตระหง่านอยู่บนแนวหินเหนือภูมิประเทศของเมืองคอนว่ียแ์ละเป็นปราสาทท่ีมีราคาแพงท่ีสุด
ของพระเจา้เอด็เวิร์ดท่ี1เพื่อชมทิวทศัน์อนังดงามของทะเลและภูเขานอกตวัเมืองสัมผสัปราสาทท่ีงดงามท่ีสุด
แห่งหน่ึงของเวลส์  ใหทุ้กท่านไดเ้ขา้ไปเยีย่มชมภายในปราสาท และถ่ายรูปในจุดชมวิว ท่ีสวยงาม เก็บเป็นท่ี
ระลึกไว ้รวมทั้งเลือกซ้ือสินคา้ของท่ีระลึกประจ าเมืองคอนว่ี ของประเทศเวลส์  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12.00 น. บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (อาหารทอ้งถ่ิน) 



                        
 

13.00 น. เดินทางไปยงั อุทยานแห่งชาติสโนว์โนเดีย อุทยานแห่งชาติท่ีมีช่ือเสียงมากท่ีสุดในเวลส์เป็นท่ีตั้งของอนุสรณ์
สถานทางประวติัศาสตร์ท่ามกลางทศันียภาพงดงามท่ีสุดในประเทศเยี่ยมชมอุทยานแห่งชาติ Snowdonia   

ยอดเขาท่ีปกคลุมดว้ยหิมะและผ่านชายฝ่ังท่ียงัคงความเป็นธรรมชาติงดงาม ผ่านป่าอุดมสมบูรณ์เลียบแม่น ้ า
ใสทอ ผ่อนคลายในเมืองงดงามตระการตาท่ีสุดในเวลส์ ร่วมผจญภยัคร้ังหน่ึงในชีวิตบนรถไฟภูเขาสโนว์
ดอน ซ่ึงไดรั้บการขนานนามว่าเป็นหน่ึงในเส้นทางรถไฟท่ีมีทศันียภาพสวยงามท่ีสุดในโลก  เส้นทางรถไฟ
สายประวติัศาสตร์จากลานเบอริสไปยงัยอดเขาสโนวด์อน(ขอสงวนสิทธิยนืยนัอีกคร้ังก่อนเดินทาง) 

  

17.00 น. น าท่านเดินทางสู่ เมืองเชสเตอร์ (Chester) เมืองเก่าท่ีคน้พบโดยชาวโรมนัเม่ือประมาณ 2,000 ปีมาแลว้       น า
ท่านผ่านชมตัวเมืองอันสวยงาม ทางตอนเหนือของแควน้เวลส์ ลักษณะของสถาปัตยกรรมของอาคาร
บา้นเรือนเป็นแบบทิวดอร์ อนัเป็นเอกลกัษณะเฉพาะของท่ีน่ีโครงสร้างตึกและบา้นเรือนท่ีจะท าจากไมแ้ละ
ทาสีขาวด าซ่ึงจะเห็นไดท้ัว่ๆ ไปแทบจะทุกถนน หลงัจากนั้นน าทุกท่านไปรับท่านอาหารค ่า ต่อไป 

18.00 น. บริการอาหารค ่า ณ 1539 Restaurant Chester ร้านอาหารในสนามมา้ท่ีเก่าแก่ท่ีสุดในโลก ร่วม 450 ปี  

 

 

19.00 น. น าท่านเขา้สู่ท่ีพกั ณ โรงแรม Crown Plaza Chester  หรือเทียบเท่า (1) 
 

 

 

 

 

 

 



                        
 

DAY  3  เชสเตอร์ – เมืองลเิวอร์พูล – ท่าเรืออลัเบิร์ต ด๊อก – ท่าน ้าเมอร์ซ่ีไซท์ – แมตทิว สตีท – ชมการแข่งขันฟุตบอล  
               ระหว่าง LIVERPOOL vs. MAN.U ณ สนามแอนฟิลด์ – แมนเชสเตอร์ 

08.00 น. อาหารเชา้ ณ ห้องอาหารโรงแรม 

09.00 น. 
 

น าท่านเดินทางสู่ เมืองลิเวอร์พูล ไปเท่ียวชมเมืองชั้นในของลิเวอร์พูล พาคณะเท่ียวชมสถานท่ีท่องเท่ียว
ส าคญัในเมืองลเิวอร์พูล เช่น  เช็คอนิกนัในย่านท่ีฮิปท่ีสุดในลเิวอร์พูล Albert Dock ย่านตึกอฐิแดง รูปป้ันบีท
เทล The Beatles   ตึกสภาเมืองลิเวอร์พูล British Museum Experience  เช็คอินถ่านรูปตามจุดต่างๆ ตาม
ถนนเลียบเขื่อนแม่น ้ าเมอร์ซีไซท ์และแวะชมถนน ถนนแมตทิว สตีท เยี่ยมชมจนไดเ้วลาพอสมควร น าท่าน
เดินทางต่อไปยงัสนามแอนฟิลด ์ต่อไป 

 



                        
 

 

 12.00 น บริการอาหารกลางวนั ณ หน้าสนามฯ Burger & Hot doge  (แจกเงิน 10 ปอนด์) เพื่อความรวดเร็ว ท่ีหน้า
สนามฯ 

13.30 น. น าท่านเดินทางสู่ สนามแอนฟิลด์ เพ่ือไปชมฟุตบอลพรีเมียร์ แมตส์ส าคัญ ลเิวอร์พูล พบ เชลซี  ก่อนหนา้นั้น 
2 ชม. เราพาทุกท่านเดินเท่ียวหน้าสนามแอนฟิลด์ เพื่อเลือกซ้ือสินคา้ของท่ีระลึกตามแผงลอยหน้าสนามฯ 
ก่อนการแข่งขนัฯ และทานอาหารหนา้สนามฯ 

15:00 น. Liverpool vs.  Chelsea  (เวลาการแข่งขันฯอาจจะมีการเปลีย่นได้ TBC)   

 



                        
 

17.00 น. นดัหมายเจอกนัหลงัเกมส์ และน าคณะฯเดินทางกลบัเมืองแมนเชสเตอร์ หรือทานอาหารเยน็ท่ีเมืองลิเวอร์พูล 
ตามความเหมาะสมของเวลา  

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

20.00 น. น าท่านเขา้สู่ท่ีพกั ณ โรงแรม Holiday Inn City Center Manchester  หรือเทียบเท่า (2) 

   

21.30 น. พาลูกคา้ท่ีอยากไปเรียนรู้วฒันธรรมการด่ืมเบียร์ เหลา้ ไวน์สไตลบ์ริติชโดยแทใ้นยา่นระแวก โรงแรมท่ีพกัฯ
ใจกลางเมือง ใหท้่านอยา่งจุใจ (หากตอ้งการบริการเคร่ืองด่ืมฟรีแกว้แรก)  

DAY 4  แมนเชสเตอร์ – ลเิวอร์พูล – ทัวร์สนามแอนฟิลด์ ช้อปป้ิง เมกาสโตร์ – สนามกูดิสัน ช้อปป้ิง เมกาสโตร์             
              - สนามโอลด์ แทรฟฟอร์ด ช้อปป้ิง เมกาสโตร์ 

08.00 น. อาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

09.00 น. ท่านเดินทางสู่ สนามแอนฟิลด์ ของทีมฟุตบอลลิเวอร์พูล เพื่อไปทวัร์สนามแอนฟิลด์อย่างเต็มรูปแบบ เช่น 
ห้องแต่งตวันักเตะ ห้องแถลงข่าว อุโมงค์นักเตะ ท่ีนั่งสแตนในสนามฯ และสถานท่ีต่างในสนามแอนฟิลด์ 
พร้อมให้แฟนบอลลิเวอร์พูลไดเ้ยี่ยมชม พิพิธภณัฑ์ลิเวอร์พูล รวมทั้งช้อปป้ิงในเมกาสโตร์ เลือกซ้ือสินคา้
เส้ือผา้ ของท่ีระลึกของทางสโมสรฯ 

 

 จากนั้นน าท่านแวะถ่ายรูปหนา้สนามกูดิสัน ของทีมเอฟเวอร์ตนั โดยให้เวลาเล็กนอ้ยเขา้เมกาสโตร์ ชอ้ปป้ิง 
สินคา้ของท่ีระลึก ท่ีอยใูนเมืองลิเวอร์พูลเช่นกนั  



                        
 

  

12.00 น. อาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารทอ้งถ่ิน เมืองลิเวอร์พูล 

14.30 น. จากนั้นน าท่านเดินทางสู่สนาม เอติฮัท ทีมแมน ซิตี ้ ไปทวัร์สนามฯของสโมสรแมนฯ ซิต้ี (ชมสนามฯภายใน 
ถว้ยรางวลั รอตรวจสอบอีกคร้ังก่อนการเดินทางฯ)ไปเยี่ยมชมสนามโดยรอบๆ แวะชมเมกาสโตร์ เลือกซ้ือ
สินคา้ของท่ีระลึก ฯ  จนไดเ้วลาพอสมควร 

 

18.30 น. บริการอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร  Thai Khun Restaurant  (เมนูอาหารไทย)  

20.00 น. น าท่านเขา้สู่ท่ีพกั ณ โรงแรม Holiday Inn City Center Manchester  หรือเทียบเท่า (3) 

 

21.30 น. พาลูกคา้ท่ีอยากไปเรียนรู้วฒันธรรมการด่ืมเบียร์ เหลา้ ไวน์ฃในสไตลบ์ริติชโดยแทใ้นย่านระแวก โรงแรมท่ี
พกัฯใจกลางเมืองท่ีเราเลือกสรรค ์ใหท้่านอยา่งจุใจ (หากตอ้งการบริการเคร่ืองด่ืมฟรีแกว้แรก)  
 

 

 



                        
 

DAY 5  แมนเชสเตอร์ – สนามกฬีาโอลด์แทรฟฟอร์ด – ช้อปป้ิง เมกาสโตร์ – กรุงลอนดอน – ย่านพคิคาดิลลี ่ช้อปป้ิง     
              โคเว้นท์ 

07.00 น. อาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

10.00 น. น าคณะเดินทางไปยงั สนามโอลด์แทรฟฟอร์ด เป็นสนามกีฬาท่ีมีขนาดใหญ่ท่ีสุดในบรรดาสโมสรในสหราช
อาณาจักร โดยเป็นสนามกีฬาฟุตบอลขนาดใหญ่เป็นอันดับท่ี 2 (รองจากสนามกีฬาเวมบลีย์)   เยี่ยมชม           
เมกาสโตร์ฯ เลือกซ้ือเส้ือผา้กีฬาฯ ของท่ีระลึกของทางสโมสรแมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด เป็นของฝาก รวมทั้ง
เก็บบรรยากาศถ่ายรูปหนา้สนามฯเป็นท่ีระลึก ท่านจะไดรั้บความประทบัใจสูงสุดกลบัไปอยา่งแน่นอน 

 

12.30 น. บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัคาคาร TOBY CARVERY (ร้านอาหารท้องถิ่น) 

 

13.30 น. หลงัจากนั้นเดินทางเขา้สู่ กรุงลอนดอน เพื่อไปท่องเท่ียว และน าท่านชอ้ปป้ิง ณ หา้ง Lilywhites เป็นร้านขาย
เส้ือบอลและอุปกรณ์กีฬาราคาย่อมเยาว ์ท่ีมีช่ือเสียงไปทวัร์โลก ใจกลางกรุงลอนดอน ใกลว้งเวียน Piccadilly 

Circus ร้านน้ีเปิดมาตั้งแต่ปี 1925 เดิมนั้นขายอุปกรณ์การเล่น Croquet และ เทนนิส พร้อมทั้งเดินเท่ียวชม
บรรยากาศยา่นไชน่าทาวน์ แถวโซโห่ ใหอิ้สระซ้ือสินคา้ตามร้านคา้มากมาย อยา่งเตม็อ่ิม จุใจ 



                        
 

 

 

18.00 น. บริการอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร Four Seasons Restaurant (เมนูอาหารจีน)  

 

 น าท่านเขา้สู่ท่ีพกั ณ โรงแรม Holiday Inn Kensington หรือเทียบเท่า (4) 

 



                        
 

DAY 6  ลอนดอน – แม่น ้าแทมส์ – ล่องเรือ Jet Thames – ทัวร์สนาม สนามสแตมฟอร์ด บริดจ์  – ห้างแฮร์รอดส์ 

07.00 น. บริการอาหารเชา้ ณ ห้องอาหารโรงแรม  
09.00 น. น าท่านเท่ียวชมเมือง ลอนดอน ชมความสวยงามของเมืองหลวงของประเทศองักฤษ และสหราชอาณาจกัร 

น าทุกท่านเดินผ่านชมสถานท่ีส าคญัทางราชการของประเทศองักฤษ เช่น รัฐสภา หอนาฬิกาบ๊ิกเบน โบถส์
เวสมินเตอร์ เป็นตน้   น าท่านล่องเรือเร็วกิจกรรมใหม่ท่ี แม่น ้ า Thames หรือท่ีเรียกกนัว่าRIB Jet Thames* 
ให้ทุกท่านไดร่้วมสนุก  ชมแลนด์มาร์คหลากหลายจุดของกรุงลอนดอนไม่ว่าจะเป็น  Tower of London และ 
Tower Bridge  (*โปรแกรมฯอาจมีเปล่ียนแปลงได ้ขึ้นอยูก่บัสภาวะอากาศ และสภาพของแม่น ้าขึ้นลงได)้ 

 

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

14.30 น. น าท่านเข้าชม สนามสแตมฟอร์ด บริดจ์  เป็นสนามฟุตบอลท่ีตั้ งอยู่ในเขตฟูแล่ม กรุงลอนดอนประเทศ
องักฤษ เป็นสนามเหยา้ของทีมเชลซี เอฟซี สนามน้ีตั้งอยู่ภายในอสังหาริมทรัพย ์มวัร์ ปาร์ค หรือท่ีรู้จกัดนัดี
ในช่ือ วอแฮม กรีนและเรียกสั้นๆ ว่า เดอะ บิดจ์  เดอะ บริดจ์ มีความจุ 41,798 ท่ีนัง่เป็นสนามฟุตบอลท่ีใหญ่
เป็นอนัดบัท่ี 8 ของพรีเมียร์ลีก องักฤษ 

16.00 น น าท่านกลบักรุงลอนดอน ไปยงัห้างสรรพสินคา้ช่ือดงัขององักฤษ “แฮร์ร็อด”  เป็นห้างสรรพสินคา้หรูหรา
บนถนนบรอมพต์นัในเขตไนทส์บริดจ์ ให้ทุกท่านไดไ้ปช่ืนชมบรรยายกาศภายในห้างฯ หรือเลือกซ้ือสินคา้
แบรนด์เนมหลากหลาย เช่น เคร่ืองประดบั กระเป๋า รองเทา้ เส้ือผา้ น ้ าหอม  อุปกรณ์กีฬาต่างๆ  จนไดเ้วลา
พอสมควร 



                        
 

 

 

18.00 น. บริการอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร Thai Square Restaurant (เมนูอาหารไทย)  

 น าท่านเขา้สู่ท่ีพกั ณ โรงแรม Holiday Inn Kensington หรือเทียบเท่า (5) 

 

21.30 น. พาลูกคา้ท่ีอยากไปเรียนรู้วฒันธรรมการด่ืมเบียร์ เหลา้ ไวน์สไตลบ์ริติชโดยแทใ้นยา่นระแวก โรงแรมท่ีพกัฯ
ใจกลางเมืองท่ีเราเลือกสรรค ์ใหท้่านอยา่งจุใจ (หากตอ้งการบริการเคร่ืองด่ืมฟรีแกว้แรก)  
 



                        
 

DAY 7  ลอนดอน – พระราชวังบัคกิง้แฮม – โบโรมาร์เกต็ – ถนนอ๊อกฟอร์ด สตีท – สนามบินฮีทโธรว์ – สนามบินโดฮา 

07.00 น. บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม  

8.30 น. น าท่านเท่ียวชม เมืองลอนดอน ชมความสวยงามของเมืองหลวงของประเทศองักฤษ และสหราชอาณาจกัร 
และเป็นเมืองท่ีใหญ่ท่ีสุดของสหภาพยุโรป เป็นเมืองท่ีมีศูนยก์ลางทางธุรกิจท่ีใหญ่ท่ีสุดในโลก น าทุกท่าน
ถ่ายรูป พระราชวังบัคกิง้แฮมเป็นพระราชวงัหลกัของกษตัริยอ์งักฤษในลอนดอน หน่ึงในสถานท่ีส าหรับการ
เฉลิมฉลองแห่งชาติและพิธีตอ้นรับของราชวงศ ์ให้ท่านไดเ้ก็บบรรยากาศถ่ายรูปภาพเป็นท่ีระลึก จนไดเ้วลา
พอสมควร 

 

 หลงัจากนั้นน าทุกท่านไปยงัตลาดเช้าของคนองักฤษท่ีมีช่ือเสียงในย่าน Side bank ท่ีมีสินคา้ อาหารของกิน 
ของใช ้ร้านคา้มากมาย ใหลู้กคา้ไดเ้ลือกชมและซ้ือเป็นของฝากไดอ้ย่างหลากหลาย จนไดเ้วลาพอสมควร น า
คณะไปรับประทานอาหารกลางวนั  



                        
 

 

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

13.30 น. อิสระให้ท่านชอ้ปป้ิง ณ ถนน อ๊อกฟอร์ด สตรีท เป็นถนนชอ้ปป้ิง ของชาวลอนดอนถนนท่ีผูค้นพลุกพล่าน
ท่ีสุดของยุโรป เพราะมีสินคา้หลากหลายร้านคา้ประมาณ 300ร้าน จากราคาถูกจนถึงสินคา้ราคาท่ีมีราคาสูง 
และแบรนด์เนมส์จากดีไซนด์เนอร์ช่ือดงัมากมายและสินคา้แฟชัน่ต่างๆ ตลอดทาง 2.2 กิโลเมตร สามารถ
เลือกซ้ือสินคา้ไดจุ้ใจ จนไดเ้วลาพอสมควร 

 

 

16.00 น.  ออกเดินทางสูสนามบิน ฮีทโธรว ์



                        
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

** สามารถเลือกอพัเกรด ตั๋วบอล แบบ HOSPITALITY VIP ได้ตามต้องการ โปรดตรวจสอบล่วงหน้าก่อนเดินทางฯ 

 

 

17.00 น. พร้อมกนั ณ ท่าอากาศยาน ฮีทโธรว์ เพื่อท าการ Check – In ท าการโหลดกระเป๋า และ เพื่อให้ทุกท่านท าการ
คืนเงินภาษี (TAX REFUND) 

21.20 น. ออกเดินทางสู่ สนามบินนานชาติโดฮา (TBC. อาจมีการเปล่ียนแปลง)  โดยเท่ียวบิน  QR 016  
 LHR-DOH 21.20-07.10 

DAY 8  สนามบินโดฮา - สนามบินสุวรรณภูมิ 
07.10 น. ถึง ท่าอากาศยานนานาชาติโดฮา ณ ประเทศการ์ตา้ สายการบิน การ์ตา้แอร์ 

 (แวะเปล่ียนเคร่ือง)  เท่ียวบิน QR 838 DOH-BKK 08.10-18.35 

08.10 น. น าท่านออกเดินทางต่อสู่ สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสายการบินการ์ตา้แอร์ เท่ียวบินท่ี QR838 

18.35 น. เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวสัดิภาพ 

อตัราค่าบริการ (เดินทาง 8 วัน 5 คืน)                             
วันเดินทาง ราคาทัวร์/ท่าน พกัคู่ พกัเดี่ยว  

19 – 26 ม.ค 66 

(LONG LOWER TIER) 

150,000 บาท 30,000 

 

ย่ืนวีซ่าฯแบบเร่งด่วน เร่ิมต้น               12,000 บาท 



                        
 

อตัราค่าบริการนีร้วม 

1) โรงแรมท่ีพกั ฯ จ านวน 5 คืน ระดบั 4 ดาว พกัหอ้งละ 2 ท่าน  

2) อาหารเคร่ืองด่ืมฯ ตามโปรแกรมฯ และรถโคช้ 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 Lower & Short ตามท่ีระบุในโปรแกรม (ดูบอล 1 คู)่ 
 (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  
คาราโอเกะ 

5) ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % 

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

 

เง่ือนไขการเดินทาง และการย่ืนขอวีซ่าฯ ประเทศองักฤษ ช่วงโควิด  

1) ยืน่เร่ืองการขอวีซ่าฯ ตามขั้นตอนของ VFS จนัทร์ กบั พุธ (2 วนัต่อสัปดาห์)  8.00- 16.00 น.  
(รายละเอียดเอกสาร ทางบริษทัทวัร์ฯเป็นผูป้ระสานงาน) 
2) ก่อนการเดินทางฯ ตามขั้นตอนการยืน่วีซ่าฯ จะตอ้งมีการตรวจโรค เพื่อขอใบอนุญาตการเดินทางขา้มประเทศ 

 FIT TO FLY จากกรมควบคุมโรคและ ท า PCR TEST  72 ชม. (ทางบริษทัฯทวัร์จะเป็นผูป้ระสานงานฯให)้ 



                        
 

3) เม่ือเดินทางถึงประเทศองักฤษ จะตอ้งมีการ ISOLATE 10 วนั ก่อนเร่ิมการท่องเท่ียวตามโปรแกรมฯท่ีวางแผนไว ้8 วนั 
5 คืน ฉะนั้นรวมวนัเดินทางทั้งหมด 18 วนั 15 คืน (ไม่รวมวนักลบัมาประเทศไทย) กรณีน้ี เป็นเง่ือนไขของบุคคลท่ียงั
ไม่ไดฉี้ดวคัซีนฯ Pfizer Moderna Astra-z  J&J Biontech 

4) กรณีผูเ้ดินทางท่ีฉีดวคัซีนของ Pfizer Moderna Astra-z J&J Biontech  แลว้  ตามเง่ือนไขของประเทศองักฤษ สามารถ
เดินทางไดอิ้สระไม่ตอ้ง ISOLATE 10 วนั (ส่วนวคัซีนฯตวัอ่ืนๆ ขออพัเดทอีกคร้ัง จากทางสถานฑูตฯต่อไป) 

ปล. ขอ้มูลและเง่ือนไขการควบคุมโรคของประเทศองักฤษ อาจมีการเปล่ียนแปลงได ้กรุณาตรวจสอบ และทางบริษทัฯจะ
อพัเดทใหท้ราบต่อไป 

 

 

เง่ือนการจองที่นั่งฯ และช าระเงิน 

1)ช าระมดัจ าท่านละ 75,000 บาท เม่ือตอ้งจองท่ีนัง่ฯ ส่วนท่ีเหลือขอรับก่อนเดินทาง 45 วนั หรือวีซ่าฯอนุมตัแลว้ 

2)จองแลว้ และช าระเงินแลว้ ไม่สามารถยกเลิกการเดินทาง และคืนเงินไดเ้ตม็จ านวนทั้งหมด 100%  ยกเวน้วีซ่าฯไม่ได้
รับการอนุมติัจากทางสถานฑูตฯ โดยทางบริษทัฯจะคิดค่าใชจ่้ายเฉพาะค่าธรรมเนียมฯและค่าบริการยืน่วีซ่าฯ ทั้งหมด ไม่
เกินจ านวน 8,000 บาท 

3)ราคาดงักล่าวฯอาจมีการเปล่ียนแปลงได ้หากยงัไม่มีการวางมดัจ าฯ แต่อยา่งใด 

4)ท่ีนัง่ตัว๋เคร่ืองบิน และตัว๋บอล มีจ านวนจ ากดั เดินทาง ไม่เกิน 15 ท่าน 

 

กรณียกเลิกการจอง 

ยกเลิกก่อนออกเดินทาง 60 วนั  50% ของค่าทวัร์ /ท่าน 

ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วนั ก่อนการเดินทาง หกั 80% ของค่าทวัร์ 

ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15 วนั ก่อนการเดินทาง หกั 100% ของค่าทวัร์ 

หากท่านยกเลิกการเดินทางในเง่ือนไขใด เง่ือนไขหน่ึง แต่ท่านสามารถหาผูเ้ดินทางมาแทนได ้โดยสามารถยืน่ขอวีซ่าได้
ทนัตามก าหนดเวลา ทางบริษทัฯ จะคิดค่าใชจ่้ายเพิ่มคือค่าวีซ่า และค่าเปล่ียนช่ือตัว๋เท่านั้น และตอ้งไม่อยูใ่นเง่ือนไขของ
ตัว๋ท่ี NON-CHANGE NAME & NON-REFUND 

หากท่านยกเลิกการเดินทาง อนัเน่ืองมาจากบุคคลใดบุคคลหน่ึงในคณะของท่านไม่ไดรั้บการพิจารณาอนุมติัวีซ่า ไม่วา่
ดว้ยเหตุผลใด ๆ ก็ตามอนัเป็นการพิจารณาของสถานทูต  ซ่ึงการยกเลิกเฉพาะบุคคลหรือยกเลิกพร้อมกนัทั้งหมด ให้ถือ
เป็นการยกเลิกตามเง่ือนไขของวนัเวลาท่ียกเลิกดงักล่าวขา้งตน้  
บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทางในกรณีท่ีมีผูเ้ดินทาง ต ่ากวา่ 15 ท่าน โดยท่ีจะแจง้ใหผู้เ้ดินทางทราบ
ล่วงหนา้ก่อน 15 วนั และขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงการท่องเท่ียว รวมทั้งไม่สามารถรับผิดชอบจากกรณีท่ีเกิดเหตุ
จ าเป็นสุดวิสัยดงัน้ี การล่าชา้ของสายการบิน, การนดัหยดุงาน, ภยัธรรมชาติ, การก่อจลาจล, อุบติัเหตุ ฯลฯ ทั้งน้ีจะ
ค านึงถึงผลประโยชน์และจะรักษาผลประโยชน์ของท่านไวใ้หไ้ดม้ากท่ีสุด และทางบริษทัฯจะไม่รับผิดชอบค่าใชจ่้ายท่ี
เกิดขึ้น หากท่านถูกปฏิเสธการเขา้เมือง อนัเน่ืองจากการกระท าท่ีส่อไปในทางผิดกฎหมายหรือการหลบหนีเขา้เมือง ฯลฯ 
และจะไม่คืนเงินค่าทวัร์ท่ีท่านช าระมาแลว้ 



                        
 

 

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) ห้องพกัอาจจะไม่ติดกนั และบางโรงแรมอาจจะไม่มีห้องพกั
แบบ 3 เตียงเด่ียวแต่อาจจะไดเ้ป็น 1 เตียงใหญ่กบั 1 เตียงพบัเสริม 

โรงแรมในยโุรปส่วนใหญ่อาจจะไม่มีเคร่ืองปรับอากาศเน่ืองจากอยูใ่นแถบท่ีมีอุณหภูมิต ่า 

กรณีท่ีมีงานจดัประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เป็นผลให้ค่าโรงแรมสูงขึ้นมากและห้องพกัในเมืองเต็ม บริษทัฯขอสงวน
สิทธ์ิในการปรับเปล่ียนหรือยา้ยเมืองเพื่อใหเ้กิดความเหมาะสม 

โรงแรมในยุโรปท่ีมีลกัษณะเป็น Traditional Building ห้องท่ีเป็นห้องเด่ียวอาจเป็นห้องท่ีมีขนาดกะทดัรัต และไม่มีอ่าง
อาบน ้า ซ่ึงขึ้นอยูก่บัการออกแบบของแต่ละโรงแรมนั้น ๆ และหอ้งแต่ละหอ้งอาจมีลกัษณะแตกต่างกนั 

ข้อมูลเพิม่เติมเร่ืองตั๋วเคร่ืองบิน 

ทางบริษทัไดส้ ารองท่ีนัง่พร้อมช าระเงินมดัจ าค่าตัว๋เคร่ืองบินแลว้ หากท่านยกเลิกทวัร์ ไม่ว่าจะดว้ยสาเหตุใด ทางบริษทั
ขอสงวนสิทธ์ิการเรียกเก็บค่ามดัจ าตัว๋เคร่ืองบิน ซ่ึงมีค่าใช้จ่าย ประมาณ 1,000 - 5,000 บาท แลว้แต่สายการบินและ
ช่วงเวลาเดินทาง หากตัว๋เคร่ืองบินท าการออกแลว้ แต่ท่านไม่สามารถออกเดินทางได ้ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิเรียกเก็บ
ค่าใชจ่้ายตามท่ี เกิดขึ้นจริง และรอ Refund จากทางสายการบิน ใชเ้วลาประมาณ 3-6 เดือนเป็นอยา่งนอ้ย 



                        
 

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     

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 


