
  

  

 
 
 

  
 
 

 
 
 
 
 
 
 

                     โดยสายการบนิไทย THAI AIRWAYS พรอ้มสะสมไมล ์25-50 % 
 

ชมการแขง่ขนัพรเีมยีรล์กี 2018/2019 แมนเชสเตอรซ์ติ ี ้พบ แมนเชสเตอร ์ยไูนเต็ด 
 

ชมสนามโอลดแ์ทรฟฟอรด์+พพิธิภณัฑ ์– ทมีปีศาจแดง แมนเชสเตอร ์ยไูนเต็ด  
ชมสนามกฬีาอลัตฮิดั – แมนเชสเตอรซ์ติ ี

* ชมสิง่มหศัจรรยข์องโลก เสาหนิสโตนเฮน้จ ์Stonehenge *  
* ชมพพิธิภณัฑน์ า้แรร่อ้นโรมนั  Roman Bath Museum * 

* ชมววิมมุสงูของลอนดอน ดว้ยการขึน้ ลอนดอนอาย * 
* ลิม้รส Burger & Lobster ยา่นดงัของลอนดอน * 

*ตามรอย Harry Portter ที ่เมอืงออ๊กฟอรด์ * 
* ชมิเป็ดยา่งทีโ่ฟรซ์ซี ัน่เมนสูดุฮติ *  

* ชอ้ปป้ิงที ่ถนนออ๊กฟอรด์ * 

 
 
 
 
 
 
 

ทัวร์ดูบอลพรีเมียร์ลีก 
เรือใบสีฟ้า แมนเชสเตอร์ซิตี้ vs ปีศาจแดง แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด 

8-15 พ.ย. 61 



  

  

 
ก าหนดการเดนิทาง ระหวา่งวนัที ่8-15 พ.ย. 61 

8 พ.ย. 61 กรุงเทพมหานคร  
21.30 น. คณะพบเจา้หนา้ที่และมัคคุเทศก์ไดท้ี่ สนามบนิสุวรรณภูมิ อาคารผูโ้ดยสารระหว่างประเทศ ประตู 2-3 

เคานเ์ตอร ์D สายการบนิไทย เจา้หนา้ทีใ่หก้ารตอ้นรับและอํานวยความสะดวกกอ่นขึน้เครือ่ง 

 
บรรยากาศภายใน Miracle Lounge 

คลกิชม http://bit.ly/2NMk5YE 
 

9 พ.ย. 61  ลอนดอน - เสาหนิสโตนเฮน้จ ์– พพิธิภณัฑน์ า้แรเ่มอืงบาธ - เมอืงบรสิตอล 
00.15 น. นําทา่นเดนิทางสู ่นครลอนดอน ประเทศองักฤษ โดยสายการบนิไทย เทีย่วบนิที ่TG910 (Air bus A380) 

06.20 น. เดนิทางถงึ สนามบนิฮทีโธรว ์มหานครลอนดอน เมืองหลวง ประเทศอังกฤษ และ สหราชอาณาจักร (United 

Kingdom) (เวลาทอ้งถิน่ชา้กวา่ประเทศไทย 6-7 ชัว่โมง) คณะผ่านดา่นตรวจคนเขา้เมอืงและรับสมัภาระเรยีบรอ้ย 
นําท่านชมเสาหนิสโตนเฮน้จ ์(Stonehenge) 1 ใน 7 สิง่มหัศจรรย์ของโลกกองหนิหรือแนวแท่งหนิทีเ่ป็น

ความลับดํามืดในช่วงหนึ่งของประวัตศิาสตร์ จากนั้นออก
เดนิทางต่อสู่เมืองบาธ ในหุบเขาเอวอนเมืองเก่าแก่ที่มีอายุ

ตัง้แต่เมื่อครัง้โรมันเรืองอํานาจจากหลักฐานบ่อน้ําพุรอ้น และ

ซากอาคารเก่าแก่ที่หลงเหลืออยู่ทําใหเ้มืองบาธไดรั้บการ
แตง่ตัง้เป็นเมอืงมรดกโลกจากองคก์ารยเูนสโกในปี ค.ศ. 1987 

เทีย่ง  รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร 
บา่ย  นําทา่นเทีย่วชมพพิธิภณัฑน์ า้แรร่อ้นโรมนั (Roman Bath 

Museum) ซึง่มีประวัตกิารคน้พบทีน่่าสนใจ ปัจจุบันเป็นกลุ่ม
อาคารสําคัญของเมือง คอืบริเวณทีเ่ป็นทีต่ัง้ของบ่อน้ําแร่รอ้น

คงิส ์(The Sacred Spring)  สว่นทีส่องคอื บรเิวณวัด และสว่น

ทีส่ามคือ บริเวณที่เปิดบริการใหนั้กท่องเที่ยวหรือชาวเมืองใช ้

บรกิารน้ําแร่ ซึง่มทีัง้สระวา่ยน้ํา, บอ่น้ําแร่เย็น-รอ้น, หอ้งอบไอน้ํา 

และส่วนที่เป็น Turkish Bath จากนั้นเที่ยวชมเมืองอาคาร
บา้นเรอืนถกูสรา้งขึน้ในยุคจอรเ์จยีนทีม่เีอกลักษณ์เฉพาะตัวอกีทัง้

อาคารรอยัล เครสเซน่ กลุม่อาคารรูปครึง่วงกลมทีม่สีถาปัตยกรรม

แปลกตา ทําใหเ้มอืงบาธมเีสน่หไ์ม่นอ้ย จากน่ันเดนิทางตอ่สูเ่มอื
งบรสิตอล เมอืงในองักฤษทีม่พีรมแดนตดิตอ่กบัประเทศเวลส ์

ค า่ รับประทานอาหารคํา่ ณ ภัตตาคาร  
 

 

น าทา่นเขา้สูโ่รงแรมทีพ่กั 
Mercure Bristol Grand hotel **** หรอืเทยีบเทา่ 

 
 

 
 

 

http://bit.ly/2NMk5YE


  

  

10 พ.ย. 61 เมอืงไบบวิร ี– เบอรต์นัออนเดอะวอเตอร ์- เมอืงสแตรทฟอรด์ – เมอืงแมนเชสเตอร ์– สนามกฬีาอลัตฮิดั 

เชา้  รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 
นําท่านเดนิทางสู่ หมู่บา้นไบบวิร ี(Bibury Village) หมู่บา้นเล็กๆ ตัง้อยู่ในแควน้ Gloucestershire เขต 

Cotswolds (คอทสโ์วลส ์) จัดวา่เป็น The Most beautiful village in England ลกัษณะของหมูบ่า้นเป็น 
กระทอ่มเกา่แกส่รา้งมาเป็นเวลานาน เรยีกวา่เป็นแบบฉบับบา้นเมอืงของอังกฤษของแทยุ้คศตวรรษที ่17 - 18 ที่

ยังคงรักษาสภาพในอดตีไวเ้ป็นอยา่งดมีแีมน้ํ่าสายเล็กๆชือ่วา่ Coln ซึง่ไหลผ่านหมู่บา้นยิง่ในฤดรูอ้นบา้นแตล่ะหลัง

จะตกแต่งหนา้บา้นดว้ยสวนดอกไมแ้บบอังกฤษ จากน่ันนําท่านเดนิทางสู่ เมอืงเบอรต์นัออนเดอะวอเตอร ์
(Bourton on the Water) เมอืงทีโ่ดง่ดังทีส่ดุในคอตสโ์วลส ์ดเูงยีบสงบมลํีาธารสายเล็กๆ (แมน่ า้วนิดร์ชั) 

ไหลผ่านกลางเมือง และมีสะพานหินทอดขา้มน้ําเป็นช่วงๆ กับตน้วลิโลว์ที่แกว่งกิง่กา้นใบอยู่ริมน้ํา เมืองนี้มี
รา้นอาหารและโรงแรม รวมทัง้รา้นคา้ใหเ้ดนิเลน่เก็บบรรยากาศอนัรืน่รมย ์ 

เทีย่ง  รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร 
บา่ย นําท่านเดนิทางต่อยัง เมอืงสแตรทฟอรด์ เมืองเกดิของศลิปิน

นักเขยีนทีม่ีช ือ่เสยีงโด่งดังของอังกฤษ วลิเลยีมเช็คสเปียร์ ดว้ย

ผลงานที่ท่านรูจ้ักอาทิ โรมิโอแอนด์จูเลียส / เวนิสวานิช ฯลฯ 
เมอืงสแตรทฟอรด์ เป็นเมอืงเล็กๆ ทีต่ัง้อยู่รมิฝ่ังแม่น้ําเอวอน ถงึได ้

ถูกเรียกว่าเมอืง Strattford Upon Avon ใหว้ลาท่านเดนิเล่น 
ถ่ายรูปชมเมอืงหรือชอ้ปป้ิงสนิคา้ต่างๆ บา้นเกดิของเชคสเปียร ์

(Shakespear’s Birthplace) จนิตกวทีีม่ชี ือ่เสยีงกอ้งโลกทีใ่คร

ทั่วโลกพากันคลั่งไคลใ้นบทกวขีองเขา อาท ิเชน่ โรมโิอ แอนด ์จู
เลยีต (ในกรณีทีม่ีการเปิดใหเ้ขา้ชม) ใหเ้วลาท่านไดเ้ดนิเล่นชม

ทัศนียภาพของรา้นคา้, ของทีร่ะลกึทีต่กแตง่น่ารักๆ ในสไตลบ์า้นใน
เทพนยิาย ไดเ้วลาอันสมควรนําทา่นเดนิทางสู ่เมอืงแมนเชสเตอร ์

ตัง้อยู่ทางตอนเหนือของประเทศอังกฤษ มีสโมสรโด่งดังในวงการ
ฟตุบอลของโลกคอื “แมนย”ู หรอื “ปีศาจแดง” และมชีือ่เสยีงจากการ

เป็นเมอืงอตุสาหกรรมแหง่แรกของโลก ไดก้ารยอมรับจาก หลายฝ่าย

วา่ เป็นเมอืงรองของสหราชอาณาจักร นอกจากนี ้ยังเป็นศนูยก์ลางสิง่
ทอ ศลิปะ สือ่ และธุรกจิขนาดใหญ่ และเป็นตน้กําเนดิของวงดนตรทีี่

มีชื่อเสียงมากมาย ทัง้ระดับทอ้งถิ่นและระดับนานาชาติในเมือง
แมนเชสเตอร ์มโีรงละคร ศนูยแ์สดงงานศลิปะ และพพิธิภัณฑจํ์านวน

มาก จากนั้นนําท่านเขา้ชม สนามกฬีาอลัตฮิดั สนามเหยา้ของ

สโมสรฟุตบอลแมนเชสเตอรซ์ติ ี เป็นสนามกฬีาใหญ่เป็นอันดับ 5 ของทมีพรเีมยีรล์กี และใหญ่เป็นอันดับ 12 
ในสหราชอาณาจักร มจํีานวนทีน่ั่ง 47,805 ทีน่ั่ง อสิระใหท้กุทา่นไดถ้่ายภาพเป็นทีร่ะลกึกอ่นเขา้ชมการแขง่ขันใน

วนัถัดไป 
ค า่  รับประทานทานอาหารคํา่ ณ ภัตตาคาร 

 น าทา่นเขา้สูโ่รงแรมทีพ่กั 
Novotel Manchester Hotel **** หรอืเทยีบเทา่ 

 

11 พ.ย. 61  ชมพพิธิภณัฑแ์ละสนามฟตุบอลโอลดแ์ทรฟฟอรด์ -  MEGA STORE -  แมสเชสเตอร ์ซติ ีท้วัร ์-    
                    ชมการแขง่ขนัฟตุบอลพรเีมยีรล์กี คู ่แมนเชสเตอรซ์ติ ี ้vs แมนเชสเตอร ์ยไูนเต็ด   

เชา้  รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 
นําท่านเยี่ยมชม สนามฟุตบอลโอลด์แทรฟฟอร์ด (Old 

Trafford Stadium) และพพิธิภณัฑ ์(Museum) ของ

สโมสรแมนยูฯ อสิระใหท้่านเลอืกซือ้ของทีร่ะลกึของทมีทีท่่าน
ชืน่ชอบใน รา้น MEGA STORE ทีม่ากมายไปดว้ยของทีร่ะลกึ

หลากหลายชนดิสาํหรับแฟนบอล 
เทีย่ง  รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร 

 นําทา่นชมเมอืงแมนเชสเตอร ์เป็นเมอืงทีม่ชี ือ่เสยีงจากการ
เป็นเมอืงอตุสาหกรรมแหง่แรกของโลก เป็นศนูยก์ลางศลิปะ สือ่ 

และธรุกจิขนาดใหญ ่นําทา่นเขา้ชมความสวยงามของ 

Manchester Cathedral & Manchester Town Hall อสิระให ้
ทกุทา่นไดถ้า่ยภาพกับมมุสวยๆ และ นําทา่นเดนิทางสูส่นามฟตุบอล "City of Manchester Stadium" หรอืที่

รูจั้กกนัในชือ่ "สนามกฬีาเอทฮิดั (Etihad Stadium)"  นําทา่นเขา้สู ่สนามเร็วกวา่เวลาแขง่ขนัเริม่ประมาณ 2 
ชม. เพือ่นําทา่นตอ้นรับนักเตะ ชมการฝึกซอ้ม ขอลายเซ็น และ เก็บภายบรรยากาศไวเ้ป็นทีร่ะลกึ 

จากนัน้ชม การแขง่ขนัฟตุบอลพรเีมยีรล์กีองักฤษ ฤดกูาล 2018/2019 

ระหวา่ง ทมีเรอืใบสฟ้ีา แมนเชสเตอรซ์ติ ี ้vs  ปีศาจแดง แมนเชสเตอร ์ยูไนเต็ด 



  

  

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

*** ทีน่ั่ง ในสนามฟุตบอล LONG SIDE 
LOWER   การันต ี 2 ทีน่ั่งตดิกนั *** 

ค า่ อสิระอาหารคํา่ ณ บรเิวณสนามฟตุบอล เพือ่ใหท้า่นได ้

ดืม่ดํา่กับ บรรยากาศบรเิวณสนามฟตุบอลได ้
เต็มที ่ กอ่นเขา้ชม การแขง่ขนั** (Cash back ทา่นละ 

20 ปอนด)์ 
 

 

น าทา่นเขา้สูโ่รงแรมทีพ่กั  
Novotel Manchester Hotel **** หรอืเทยีบเทา่  

 
12 พ.ย. 61 บซิสเ์ตอร ์เอา้ทเ์ลท วลิเลจ - เมอืงออ๊กฟอรด์ - ลอนดอน 

 
เชา้  รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

นําทา่นเดนิทางสู ่บซิสเ์ตอร ์เอา้ทเ์ลท วลิเลจ ใหท้า่นเพลดิเพลนิกับการชอ้ปป้ิงสนิคา้ ทีม่รีา้นคา้มากกวา่ 120 

รา้นคา้แบรนดเ์นม ใหท้า่นเลอืกซือ้อย่างจุใจ อาท ิBally , Burberrly , Calvin Klein , Clarks , D&G , DKNY , 
Fendi , Gucci , Guess , Hugo Boss , Jigsaw , Kipling , L’Occitane , Levi’s , MaxMara , Molton Brown , 

Mulberry , Paul Smith , POLO , Samsonite , Timberland , Versace , Yves Saint Laurent ฯลฯ 
เทีย่ง  ** อสิระอาหารกลางวนั ณ บซิสเ์ตอร ์เอา้ทเ์ลท ** 

จากนัน้นําท่านเขา้สู ่เมอืงอ๊อกฟอรด์ (Oxford) เมอืงแห่งการเรียนรู ้และเมอืงสถานทีถ่่ายทําภาพยนตร์เรื่อง 

Harry Potter ภาพยนตรท์ีม่ชี ือ่เสยีงโดง่ดังในยุค 2000 โดย J.K. Rowling เมอืงอ๊อกซฟอรด์ เป็นเมอืงทีค่อ่นขา้ง
เล็กกะทัดรัด ตัง้อยู่ทางตะวันออกเฉียงใตข้องประเทศอั  งกฤษ ใกลก้ับ

แม่น้ําเทมส ์ นําท่านชม อาคารไครช้เชริท์คอลเล็ท (Christchurch 
College) เป็นสถานทีถ่่ายทําหนึง่ในฉากหอ้งอาหารของภาพยนตร์ แฮรี ่

พ็อตเตอร ์จากนัน้นําทา่นตามรอย Harry Potter กันตอ่ที ่หอ้งสมุดบอด
เลยีน (Bodleian Library) เป็นหอ้งสมุดสําหรับการวจัิยหลักของ

มหาวทิยาลัยออกซฟ์อร์ด เป็นหนึ่งในหอ้งสมุดทีม่ีขนาดใหญ่ทีสุ่ดของ

ประเทศอังกฤษและเกา่แกท่ีส่ดุในโลก กอ่ตัง้ขึน้ในปี ค.ศ.1602 ทีน่ี่ถูกใช ้

เป็นสถานทีถ่่ายทําภาพยนตร์แฮร์รี่พอตเตอร์อยู่หลายฉาก คอื ฉากหอ้ง

พยาบาลในภาค 1 ฉากชัน้เรียนเตน้รําในภาค 4 และฉากหอ้งสมุดฮอก
วอตสใ์นภาค 1 และ 2 โซนหอ้งสมุดบางสว่นไม่สามารถถ่ายภาพหรอือัด

วดิโีอไดเ้นื่องจากเจา้หนา้ทีเ่กรงวา่แสงแฟลชจะสรา้งความเสยีหายใหก้ับ

หนังสอืเกา่แกใ่นหอ้งสมดุ 
ไดเ้วลาอนัสมควรนําทา่นเดนิทางสู ่มหานครลอนดอน  

ค า่  รับประทานอาหารคํา่ ณ ภัตตาคาร โฟรซ์ซี ัน่ ล ิม้รสเป็ดยา่งขึน้ชือ่ 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
น าทา่นเขา้สูโ่รงแรมทีพ่กั  

Hilton London - Kensington **** หรอืเทยีบเทา่ 
 

 

 
 



  

  

13 พ.ย. 61 ลอนดอน ซติีท้วัร ์- ข ึน้ลอนดอนอาย - ช๊อปป้ิงถนนออ๊กฟอรด์ 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 
 นําทา่นเทีย่วชมมหานครลอนดอน ผ่านจัตรัุส ทราฟัลกา้ร ์ผ่านจตรัุสรัฐสภา, พระราชวังเวสทม์นิสเ์ตอร ์ทีต่ัง้ของ

รัฐสภาอังกฤษ, หอนาฬกิาบิ๊กเบน ทีม่คีวามสงู 320 ฟตุ เป็นนาฬกิาทีม่หีนา้ปัดใหญ่ทีส่ดุในโลก ผ่านชมลอนดอน
บริดจ์ สะพานขา้มแม่น้ําเทมสแ์ห่งแรก มหาวหิารเซนตป์อล ที่มียอดโดมใหญ่เป็นอันดับ 2 ของโลก จากนั้น

เดนิทางสูท่าวเวอร์บรดิจ ์สัญลักษณ์อกีแห่งหนึง่ของเมอืง  เพือ่เขา้สูท่าวเวอร์ออฟลอนดอน ทีม่ปีระวัตศิาสตรอ์ัน

เกรยีงไกรยิง่ใหญ่นองเลอืดหรอืแมแ้ตซ่ับซอ้นซอ่นเงือ่น มอีดตีทีย่าวนาน เคยเป็นป้อมปราการ, ปราสาทราชวัง, 
คกุ และแดนประหาร ปัจจุบันเป็นพพิธิภัณฑ ์ซึง่เป็นกลุม่อาคารและหอคอยหลายหลัง ชมมหามงกฎุอมิพเีรยีล ซึง่

ประดับดว้ยเพชรทีใ่หญ่เป็นอันดับสองของโลกชือ่ “ดาราแห่งอาฟรกิา 2” หรอื “คัลลนัิน 2” และ “มงกฎุของพระ
ราชนิอีลซิาเบธ” ประดบัดว้ยเพชร “โคอนูิร”์ ทีเ่คยเป็นเพชรเม็ดใหญท่ีส่ดุในโลก และชิน้สดุทา้ยคอื “คฑา” ประดับ

ดว้ยเพชรเม็ดใหญ่ทีส่ดุในโลก “ดาราแห่งอาฟรกิา 1” หรอื “คัลลนัิน 1” ขึน้ชมทศันยีภาพของเมอืงแบบเบริด์
อายววิบนลอนดอนอาย กระเชา้ไฟฟ้าทีส่งูทีส่ดุในทวปียุโรป มคีวามสงู 135 เมตร (443 ฟุต) และกลายมาเป็น

สถานทีท่อ่งเทีย่วทีไ่ดรั้บความนิยม จากนัน้รถโคช้นําทา่นผ่านไปชมศาลากลางเทศบาลนครลอนดอน ศนูยก์ลาง

การปกครองสว่นทอ้งถิน่มากวา่ 800 ปี, เสาอนุสรณ์ไฟไหมค้รัง้ใหญ่ แลว้เขา้สูถ่นนไวทฮ์อลล ์อาคารทีทํ่าการของ
รัฐในปัจจุบัน, บา้นเลขที ่10 ถนนดาวน์นิง่ บา้นพักของนายกรัฐมนตรอีังกฤษ จัตุรัสพคิคาดลิลี ่เดมิเป็นวงเวยีนที่

บรรจบของถนน 6 สาย มน้ํีาพุ และรูปปัน้อรีอสตรงกลางเป็นทีน่ยิมของหนุ่มสาวมาน่ังพลอดรักกนั  
เทีย่ง  รับประทานอาหารกลางวนั  ณ  ภัตตาคาร 

บา่ย หลงัจากรับประทานอาหารเรยีบรอ้ยแลว้ นําทา่น เดนิเลน่ ชอ้ปป้ิง ถนนอ็อกฟอรด์ (Oxford Street) แหลง่ชอป

ป้ิงอกีแหง่ทีไ่มค่วรพลาด มคีวามยาวถงึ 1 ไมล ์(1.6 กม.) ทัง้สองฟากฝ่ังถนน ประกอบไปดว้ยรา้นคา้นานาชนดิ มี
หา้งเซลฟรดิเสจ (Selfridges) ซึง่ถอืวา่ใหญโ่ตมโหฬารทีส่ดุในย่านนี้ นอกจากนี้ยังม ี

พลาซา อ็อกซฟอรด์สตรที (Plaza Oxford Street), หา้งสรรพสนิคา้จอหน์หลยุส ์
(John Lewis), หา้งสรรพสนิคา้เฮาส ์ออฟ เฟรเซอร ์(House of Frazer) ฯลฯ  

 
ค า่ เพื่อใหท้านไดเ้พลดิเพลนิกับการช๊อปป้ิงไดอ้ย่างเต็มที่ ใหท้่านไดเ้ลอืก

รับประทานอาหารคํา่ตามอธัยาศยั 

 
 

 
 

 

น าทา่นเขา้สูโ่รงแรมทีพ่กั  
Hilton London - Kensington **** หรอืเทยีบเทา่ 

 
 

14 พ.ย. 61 พระราชวงับคักิง้แฮม – ช๊อปป้ิงยา่นไนทบ์รดิจ ์- สนามบนิ 
เชา้  รับประทานอาหารเชา้ทีโ่รงแรม 

นําทา่นเชา้ชม พระราชวงับคักิง้แฮม ซึง่สรา้งขึน้ในสมัยตน้ทศวรรษที ่

18 เพื่อเป็นตําหนักของดยุกแห่งบัคกิง้แฮม พระราชวังบัค้กิง้แฮม  ผูท้ี่
เขา้พํานักอยา่งเป็นทางการคอืเจา้หญงิวคิตอเรยี ผูซ้ ึง่ข ึน้ครองราชยเ์ป็น

ราชนิใีนปี ค.ศ. 1837 และตัง้แตนั่น้พระราชวังแห่งนี้จงึเป็นทีป่ระทับของ
กษัตรยิใ์นกรุงลอนดอน เป็นตน้ 

เทีย่ง  รับประทานอาหารกลางวัน  ณ  ภัตตาคาร Burger & Lobster 

ลอนดอน 
บา่ย นําทา่นสูย่า่นไนทบ์รดิจ ์(Knightsbridge London) ทีต่ัง้ของหา้ง

ดัง อาทเิชน่ หา้งแฮรอดส ์เป็นตน้ มเีวลา
ใหท้า่นเดนิเล่นชอ้ปป้ิงเลอืกซือ้สนิคา้แบ

รนดเ์นมตา่ง ๆ ตามอธัยาศยั 
ค า่ เพื่อใหท้านไดเ้พลดิเพลนิกับการชอ๊ปป้ิง

ไดอ้ยา่งเต็มที ่ใหท้า่นไดเ้ลอืกรับประทาน

อาหารคํา่ตามอธัยาศยั 
18.00 น. จนไดเ้วลานําท่านเดนิทางสูส่นามบนิฮที

โธรว ์  เพื่อเตรียมตัวเดนิทางกลับมเีวลา
ใหท้า่นไดทํ้า Tax Refund พรอ้มชอ้ปป้ิง

สนิคา้ปลอดภาษีภายในสนามบนิ 
21.35 น. ออกเดนิทางโดยสายการบนิไทย เทีย่วบนิที ่ TG 917 

 

15 พ.ย. 61  กรุงเทพฯ 
 

16.00 น.       เดนิทางถงึสนามบนิสวุรรณภมู ิกรุงเทพฯ โดยสวสัดภิาพ   
 

>>>>>>>>>>>>>>>>><<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<< 



  

  

 
** หมายเหตุ   ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการปรับเปลีย่นโปรแกรมเพือ่ความเหมาะสมโดยมไิดแ้จง้ลว่งหนา้  

ในกรณีทีเ่กดิภัยทางธรรมชาต,ิ  การยกเลกิเทีย่วบนิ หรอืเหตสุดุวสิยัอืน่ๆ โดยจะคํานงึถงึผลประโยชน์ทีนั่กทอ่งเทีย่วไดรั้บเป็นหลกัฯ 
** 

 

อตัราคา่บรกิาร 

รายละเอยีด ราคา/บาท  

ผูใ้หญพ่กั (หอ้งคู)่ ทา่นละ 135,000 

เด็กอาย ุต า่กวา่ 12 ปี 1 ทา่น พกักบัผูใ้หญ ่2 ทา่น (เสรมิเตยีง) ทา่นละ 118,000 

เด็กอาย ุต า่กวา่ 12 ปี 1 ทา่น พกักบัผูใ้หญ ่2 ทา่น (ไมเ่สรมิเตยีง) ทา่นละ 105,000 

พกัเดีย่วเพิม่ทา่นละ 12,000 

กรณีไมเ่อาต ัว๋เครือ่งบนิ ผูใ้หญ ่หกัออกทา่นละ  32,000 

กรณีไมเ่อาต ัว๋เครือ่งบนิ เด็ก อายตุ า่กวา่ 12 ปี หกัออกทา่นละ 25,000 

กรณีมวีซี่า หกัออกทา่นละ  5,000 

 
** หากมผีูเ้ดนิทางต า่กวา่ 15 ทา่น ราคาอาจมกีารเปลีย่นแปลงตามความเหมาะสม*** 

 

อตัราคา่บรกิารดงักลา่วรวม  

 คา่ตัว๋เครือ่งบนิ ชัน้ประหยัด (Economy Class) ทีร่ะบวุนัเดนิทางไปกลับพรอ้มคณะ (ในกรณีมคีวามประสงคอ์ยู่ตอ่ จะตอ้งไม่

เกนิจํานวนวนั และอยูภ่ายใตเ้งือ่นไขของสายการบนิ) 

 คา่ภาษีสนามบนิทกุแหง่ตามรายการ 

 คา่รถโคช้ปรับอากาศนําเทีย่วตามรายการ 

 คา่หอ้งพักในโรงแรมตามทีร่ะบใุนรายการหรอืเทยีบเทา่ 

 คา่อาหารตามทีร่ะบใุนรายการ 

 คา่เขา้ชมสถานทีท่อ่งเทีย่วตามรายการ 

 คา่ต ัว๋เขา้ชมฟตุบอล (บรเิวณ Long Side Lower และการนัต ี2 ทีน่ ัง่ตดิกนั) 

 คา่ประกนัภัยการเดนิทางรายบคุคล (หากตอ้งการเงือ่นไขกรมธรรมส์อบถามไดจ้ากเจา้หนา้ที)่ กรณีเสยีชวีติและอวยัวะ 

1,000,000 - 2,000,000 บาท ขึน้อยู่กบัชว่งอายคุา่รักษาพยาบาลในตา่งประเทศ ทา่นละไมเ่กนิ 1,500,000 บาท 

 หัวหนา้ทัวรข์องบรษัิทดแูลตลอดการเดนิทาง 

 คา่ธรรมเนยีมวซีา่เขา้ประเทศสหราชอาณาจักร ใชเ้วลาดําเนนิการ 15 วนัทําการ โดยประมาณ ทัง้นีก้ารอนุมัตวิซีา่จะขึน้อยู่

กบัการพจิารณาของสถานฑตูเทา่นัน้ 

 คา่ทปิคนขับรถ และ ไกด ์ทอ้งถิน่ 

 บรกิารน้ําดืม่ ทกุวนั วนัละ 1 ขวด 

 

อตัราคา่บรกิารดงักลา่วไมร่วม 

 คา่ธรรมเนยีมการจัดทําหนังสอืเดนิทาง 

 คา่ใชจ้่ายสว่นตัว อาทเิชน่ คา่เครือ่งดืม่ทีส่ัง่พเิศษ , คา่โทรศัพท ์, คา่ซักรดี, คา่ธรรมเนยีมหนังสอืเดนิทาง, คา่น้ําหนักเกนิ

จากทางสายการบนิกําหนดเกนิกวา่ 30 ก.ก.และมากกวา่ 1 ชิน้, คา่รักษาพยาบาล กรณีเกดิการเจ็บป่วยจากโรคประจําตวั, 

คา่กระเป๋าเดนิทางหรอืของมคีา่ทีส่ญูหายในระหวา่งการเดนิทาง เป็นตน้ 

 คา่ภาษีมลูคา่เพิม่ 7% และภาษีหัก ณ ทีจ่า่ย 3% 

 คา่วซีา่ดว่น (กรณีลกูคา้จองทัวรน์อ้ยกวา่กําหนดวนัยืน่วซีา่) 

 คา่ธรรมเนยีมน้ํามันและภาษีสนามบนิ ในกรณีทีส่ายการบนิมกีารปรับขึน้ราคา 

 คา่ทปิหวัหนา้ทวัรจ์ากเมอืงไทย (แลว้แตค่วามพงึพอใจในการบรกิาร ซึง่โดยมาตรฐาน 2 ปอนด ์/คน /วนั)  

 
 

 



  

  

การช าระเงนิ  

 
1. กรณีท าการจองกอ่นการเดนิทาง 45 วนั 

งวดที ่1 : ช าระมดัจ า 30,000 บาท ภายใน 24 หลงัการจอง 
งวดที ่2 : ช าระสว่นทีเ่หลอื หลงัท าการยืน่วซีา่ 2 วนั  

 

2. กรณีท าการจองนอ้ยกวา่การเดนิทาง 45 วนั  : ช าระเต็มจ านวน  
 

หมายเหต ุ: หากกรณีลกูคา้ถกูปฏเิสธการไดร้บัวซีา่ (วซีา่ไมผ่า่น) ทางทวัรจ์ะขอท าการคนืเงนิทีช่ าระมาแลว้ หลงัจากหกั
คา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิข ึน้จรงิ เชน่ คา่ธรรมเนยีมการยืน่วซีา่ , คา่ต ัว๋เครือ่งบนิ , คา่ต ัว๋ฟตุบอล เป็นตน้ 

 
กรณียกเลกิการจอง 

 

 ยกเลกิกอ่นออกเดนิทาง 60 วัน  หักคา่บรกิาร 1,000 บาท สาํหรับการประสานงานของพนักงาน 

 ยกเลกิกอ่นออกเดนิทาง 59 - 45 วนั  หักมัดจํา 20,000 บาท/ทา่น 

 ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 44 - 30 วนั  หักมัดจํา 30,000 บาท/ทา่น 

 ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 29 - 15 วนั กอ่นการเดนิทาง หัก 50% ของคา่ทัวร ์

 ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 14 - 1 วนั กอ่นการเดนิทาง หัก 90% ของคา่ทัวร ์

 ยกเลกิในวนัเดนิทาง หรอื NO SHOW หัก 100% ของคา่ทัวร ์

 หากทา่นยกเลกิการเดนิทางในเงือ่นไขใด เงือ่นไขหนึง่ แตท่า่นสามารถหาผูเ้ดนิทางมาแทนได ้ โดยสามารถยืน่ขอวซีา่ได ้

ทนัตามกําหนดเวลา ทางบรษัิทฯ จะคดิคา่ใชจ้า่ยเพิม่คอืคา่วซีา่ และคา่เปลีย่นชือ่ตั๋วเทา่นัน้ และตอ้งไม่อยูใ่นเงือ่นไขของ
ตัว๋ที ่NON-CHANGE NAME & NON-REFUND 

 หากทา่นยกเลกิการเดนิทาง อนัเนือ่งมาจากบคุคลใดบคุคลหนึง่ในคณะของทา่นไมไ่ดรั้บการพจิารณาอนุมัตวิซีา่ ไม่วา่ดว้ย

เหตผุลใดๆ ก็ตามอนัเป็นการพจิารณาของสถานทตู  ซึง่การยกเลกิเฉพาะบคุคลหรอืยกเลกิพรอ้มกนัทัง้หมด ใหถ้อืเป็นการ
ยกเลกิตามเงือ่นไขของวนัเวลาทีย่กเลกิดงักลา่วขา้งตน้  

 บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลกิการเดนิทางในกรณีทีม่ผีูเ้ดนิทาง ตํา่กวา่ 15 ทา่น โดยทีจ่ะแจง้ใหผู้เ้ดนิทางทราบ

ลว่งหนา้กอ่น 15 วนั และขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงการทอ่งเทีย่ว รวมทัง้ไม่สามารถรับผดิชอบจากกรณีทีเ่กดิเหตุ
จําเป็นสดุวสิยัดงันี้ การลา่ชา้ของสายการบนิ, การนัดหยดุงาน, ภัยธรรมชาต,ิ การกอ่จลาจล, อบุตัเิหต ุฯลฯ ทัง้นี้จะคํานงึถงึ

ผลประโยชนแ์ละจะรักษาผลประโยชนข์องทา่นไวใ้หไ้ดม้ากทีส่ดุ และทางบรษัิทฯจะไมรั่บผดิชอบคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้ หาก

ทา่นถกูปฏเิสธการเขา้เมอืง อันเนือ่งจากการกระทําทีส่อ่ไปในทางผดิกฎหมายหรอืการหลบหนเีขา้เมอืง ฯลฯ และจะไมค่นื
เงนิคา่ทวัรท์ีท่า่นชําระมาแลว้ 

 
ขอ้มูลเพิม่เตมิเรือ่งโรงแรมทีพ่กั 

 เนือ่งจากการวางแปลนหอ้งพักของแตล่ะโรงแรมแตกตา่งกนั จงึอาจทําใหห้อ้งพักแบบหอ้งเดีย่ว (Single) ,หอ้งคู ่

(Twin/Double) และหอ้งพักแบบ 3 ทา่น/3 เตยีง (Triple Room) หอ้งพักอาจจะไมต่ดิกนั และบางโรงแรมอาจจะไมม่ี

หอ้งพักแบบ 3 เตยีงเดีย่วแตอ่าจจะไดเ้ป็น 1 เตยีงใหญก่บั 1 เตยีงพับเสรมิ 



  

  

 โรงแรมในยโุรปสว่นใหญ่อาจจะไมม่เีครือ่งปรับอากาศเนือ่งจากอยูใ่นแถบทีม่อีณุหภมูตํิา่ 

 กรณีทีม่งีานจัดประชมุนานาชาต ิ(Trade Fair) เป็นผลใหค้า่โรงแรมสงูขึน้มากและหอ้งพักในเมอืงเต็ม บรษัิทฯขอสงวนสทิธิ์

ในการปรับเปลีย่นหรอืยา้ยเมอืงเพือ่ใหเ้กดิความเหมาะสม 

 โรงแรมในยโุรปทีม่ลีักษณะเป็น Traditional Building หอ้งทีเ่ป็นหอ้งเดีย่วอาจเป็นหอ้งทีม่ขีนาดกะทัดรัต และไมม่อีา่ง

อาบน้ํา ซึง่ขึน้อยู่กบัการออกแบบของแตล่ะโรงแรมนัน้ๆ และหอ้งแตล่ะหอ้งอาจมลีกัษณะแตกตา่งกนั 

ขอ้ความซึง่ถอืเป็นสาระส าหรบัทา่นผูม้เีกยีรตซิึง่รว่มเดนิทาง 

 ทางบรษัิทฯ เป็นตวัแทนในการจัดนําสมัมนา และการเดนิทางทีม่คีวามชาํนาญ โดยจัดหาโรงแรมทีพั่ก อาหาร ยานพาหนะ 

และสถานทีท่อ่งเทีย่วพรอ้มทัง้การสมัมนา ดงูาน เพือ่ความสะดวกสบาย และเกดิประโยชน์สงูสดุในการเดนิทาง ทัง้นี้ทาง

บรษัิทฯ ไมส่ามารถรับผดิชอบในอบุตัเิหตหุรอืความเสยีหายทีเ่กดิจากโรงแรมทีพั่ก ยานพาหนะ, อนัเนือ่งจากอบุตัเิหตุ

รวมถงึภัยธรรมชาต,ิ โจรกรรม, วนิาศกรรม, อคัคภีัย, การผละงาน, การจลาจล, สงครามการเมอืง, การผันผวนของอตัรา

แลกเปลีย่นเงนิตราระหวา่งประเทศ, การนัดหยดุงาน, ความลา่ชา้ของเทีย่วบนิ, สายการเดนิเรอื, รถไฟ, พาหนะทอ้งถิน่, 

ตลอดจนการถกูปฏเิสธออกวซีา่จากกงสลุ และ / หรอื สว่นงานทีเ่กีย่วขอ้งกบัสถานเอกอคัรราชทตู รวมถงึผูม้อํีานาจทําการ

แทนประจําประเทศไทย (โดยไมจํ่าตอ้งแสดงเหตผุล เนื่องจากเป็นสทิธพิเิศษทางการทตู) ซึง่อยูเ่หนอืการควบคมุของ

บรษัิทฯ หมายรวมถงึในระหวา่งการเดนิทางทอ่งเทีย่วทัง้ใน หรอื ตา่งประเทศ แตท่างบรษัิทฯ มคีวามคุม้ครอง และประกัน

อบุตัเิหต ุตามเงือ่นไขทีบ่รษัิทฯ ทีรั่บประกนัในกรณีทีผู่ร้่วมเดนิทางถกูปฏเิสธโดยเจา้หนา้ทีต่รวจคนเขา้เมอืงของประเทศ

ไทย และ/หรอื ตา่งประเทศ มใิหเ้ดนิทางออก หรอื เขา้ประเทศ เนือ่งมาจากความประพฤต ิพฤตกิรรมของผูเ้ดนิทาง ไม่

ปฏบิตัติามกฎระเบยีบดา้นการความคมุโรคตดิตอ่เฉพาะพืน้ทีม่กีารปลอมแปลงเอกสารเพือ่การเดนิทาง รวมถงึมสี ิง่ผดิ

กฎหมาย บรษัิทฯ จะไมค่นืคา่ใชจ้า่ยใดๆ รายละเอยีดดา้นการเดนิทาง อาจมกีารเปลีย่นแปลงไดต้ามความจําเป็น หรอืเพือ่

ความเหมาะสมทัง้ปวง โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ ทัง้นี้การขอสงวนสทิธดิงักลา่ว บรษัิท จะยดึถอืและคํานงึถงึ

ผลประโยชนต์ลอดจนความปลอดภัยของทา่นผูม้เีกยีรต ิซึง่ร่วมเดนิทางเป็นสาํคัญ 

 


