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โดยสายการบินไทย (TG)

FA CUP FINAL
กาหนดการเดิ นทาง
วันพุธที่ 27 พฤษภาคม 2558
22.00 น.

เที่ยง
บ่าย

คา่

วันที่ 27 พฤษภาคม – 1 มิ ถนุ ายน 2558
กรุงเทพฯ – กรุงลอนดอน

คณะพร้อมกันทีท่ ่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผูโ้ ดยสารระหว่างประเทศชัน้ 4 ประตูทางเข้าหมายเลข 4
ROW D เคาน์เตอร์สายการบินไทย พบเจ้าหน้าทีใ่ ห้การต้อนรับและอํานวยความสะดวกก่อนขึน้ เครื่อง

วันพฤหัสบดีที่ 28 พฤษภาคม 2558
01.10 น.
07.15 น.

27 MAY – 1 JUNE 2015

กรุงลอนดอน – อ๊อกฟอร์ด – ช้อปปิ้ ง Bicester Village – กรุงลอนดอน

ออกเดินทางสูก่ รุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ โดยสายการบินไทย เทีย่ วบินที่ TG 910
เดินทางถึง สนามบิ นฮีทโธรว์ (London Heathrow Airport) หลังจากผ่านพิธตี รวจคนเข้าเมืองแล้ว
นําท่านเดินทางชม เมืองอ็อกซ์ฟอร์ด ทีโ่ ด่งดังและมีช่อื เสียงมากของอังกฤษ ตัง้ อยู่บนฝั ง่ แม่น้ําเชอร์เวล และแม่น้ํา
เทมส์ เป็ นเมืองทีม่ ชี ่อื เสียงมากเพราะเป็ นทีต่ งั ้ ของ มหาวิทยาลัยอ็อกซ์ฟอร์ด มหาวิทยาลัยเก่าแก่และมีช่อื เสียงอันดับ
หนึ่งของอังกฤษ ทีร่ ชั กาลที่ 6, ม.ร.ว. คึกฤทธิ ์ ปราโมช, นายกอภิสทิ ธิ ์ เวชชาชีวะ
สําเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัย อ็อกซ์ฟอร์ด ทีน่ ่กี ่อตัง้ มานานกว่า 700 ปี นําท่านชม
บริเวณโบสถ์ไครเชิรต์ ทีเ่ ป็ นต้นแบบของโถงต้อนรับของฮ๊อกวอตต์ ในภาพยนต์เรื่อง
แฮร์ร่ี พ็อตเตอร์ ชื่นชมกับบรรยากาศอันร่มรื่นโดยรอบ
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารไทย Bangkok House Restaurant
ได้เวลาอันควรนําท่านเดินทางสู่ Bicester Village
อิสระท่านช้อปปิ้ งที่ Bicester Village แหล่งช้อปปิ้ งทีส่ ร้างเป็ นบ้านไม้สไตล์วนิ เทจเรียง
ต่อกันเป็ นทิวแถวเหมือนหมู่บา้ น เพลิดเพลินไปกับการช้อปปิ้ งสินค้าภายในเอ๊าท์เล็ท
กว่า 120 ร้านค้าแบรนด์เนม เช่น Gucci, Prada, Burberry, Tod’s, Dior, Mulberry,
Superdry, Bally, Paul Smith ให้ท่านเลือกซือ้ อย่างจุใจ ได้เวลาอันควรนําท่านเดินทางสู่
กรุงลอนดอน (London)
รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคารจีน Gold Mine
นําท่านเดินทางเข้าสูท่ พ่ี กั โรงแรม Cumberland Hotel London
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วันศุกร์ที่ 29 พฤษภาคม 2558
เช้า
09.00 น.

เที่ยง
บ่าย
คา่

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
อิสระท่านช้อปปิ้ งตามอัธยาศัยบริเวณ ถนนอ็อกฟอร์ด (Oxford Street) ถนนช้อปปิ้ งชื่อ
ดังทีร่ วบรวมห้างดังของลอนดอน เช่น Selfridges & Co, House of Frazer, Marks &
Spencers, Next, Debenhams
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารจีน Mandarin Kitchen
เมื่อได้เวลาอันสมควร พร้อมนําท่านอิสระช้อปปิ้ งตามอัธยาศัย เลือกสรรสินค้า Brand name ชัน้ นําของกรุงลอนดอน
อาทิ Mark & Spencers, Next, Bally จากห้างสรรพสินค้าชื่อดัง อาทิ Selfridges, John Louis
รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคารอาหารไทย Jasmine
จากนัน้ นําท่านเข้าสูท่ พ่ี กั โรงแรม Cumberland Hotel London

วันเสาร์ที่ 30 พฤษภาคม 2558
เช้า
08.00 น.
09.30 น.
เที่ยง
13.00 น.
16.00 น.
คา่

กรุงลอนดอน – ทัวร์สนามแสตมฟอร์ดบริ ดจ์ – สนามเวมบลีย์
ชมฟุตบอล FA Cup รอบชิ งชนะเลิ ศ

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นําท่านเดินทางสูส่ นาม แสตมฟอร์ดบริดจ์ (Stamford Bridge) ของสโมสรเชลซี (Chelsea FC) สโมสรทีม่ ชี ่อื เสียง
ทีส่ ดุ แห่งหนึ่งของกรุงลอนดอน
นําท่านเข้าชมสนามแสตมฟอร์ดบริดจ์ ให้ท่านถ่ายรูปทีร่ ะลึก ณ จุดสําคัญต่างๆ, บริเวณซุม้ ม้านังสํ
่ ารอง หรือ
แม้กระทังห้
่ องแต่งตัวนักเตะอิสระท่านซือ้ ของทีร่ ะลึกของสโมสร
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารจีน Royal China
นําท่านเดินทางสู่ สนามเวมบลีย์ (Wembley Stadium)
ชมการแข่งขันฟุตบอล FA Cup รอบชิ งชนะเลิ ศ ฤดูกาล 2014/2015
รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคารอาหารไทย Jasmine
จากนัน้ นําท่านเข้าสูท่ พ่ี กั โรงแรม Cumberland Hotel London

วันอาทิ ตย์ที่ 31 พฤษภาคม 2558

เช้า

กรุงลอนดอน – ช้อปปิ้ ง Oxford Street – ช้อปปิ้ ง Harrods

กรุงลอนดอน – ทราฟัลการ์ – พิ คคาดิ ลลี – โทรคาเดโรเซ็นเตอร์ – บิ๊กเบน
โบสถ์เวสต์มินสเตอร์ – มหาวิ หารเซนต์ปอล – หอคอยลอนดอน
ลอนดอนอายส์ – สนามบิน

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม พร้อมเช็คเอาท์ออกจากทีพ่ กั
นําท่านเทีย่ วชมกรุงลอนดอนมหานครทีเ่ ก่าแก่ โดยเริม่ จากจัตุรสั ทราฟั ลการ์ บริเวณ
ทีเ่ ต็มไปด้วยนกพิราบใจกลางกรุงลอนดอน ผ่าน พิ คคาดิ ลลีเซอร์คสั เลีย้ วผ่านโทรคา

เดโร เซ็นเตอร์, โบสถ์เซนต์ พอล ผ่านรัฐสภาอังกฤษ และข้ามแม่น้ําเทมส์ แวะถ่ายรูป
เป็ นทีร่ ะลึกกับ นาฬิ กาบิ๊ กเบน ก่อนเลีย้ วผ่าน โบสถ์เวสต์มินสเตอร์ นําท่านแวะ
ถ่ายรูปกับ มหาวิ หารเซนต์ปอล มียอดโดมใหญ่เป็ นอันดับ 2 ของโลก สถานทีท่ ใ่ี ช้จดั
งานพระราชพิธอี ภิเษกสมรสระหว่างเจ้าฟ้ าชายชาร์ลและเจ้าหญิงไดอาน่าสเปนเซอร์
ผ่านชมธนาคารแห่งอังกฤษศูนย์กลางทางการเงินการธนาคาร ทีส่ าํ คัญทีส่ ดุ แห่งหนึ่งของโลก ชมศาลากลาง
เทศบาลนครลอนดอน นําท่านผ่านชม หอคอยลอนดอน (Tower of London) สถานทีเ่ กิดเหตุแห่ง
ประวัตศิ าสตร์ทย่ี งิ่ ใหญ่ นองเลือด ซับซ้อนซ่อนเงือ่ น เคยเป็ นป้ อมปราการ ปราสาทราชวัง คุก แดนประหาร
ปั จจุบนั เป็ นพิพธิ ภัณฑ์ ซึง่ เป็ นกลุ่มอาคาร และหอคอยหลายหลัง จากนัน้ นําท่านชม ลอนดอนอายส์
(London Eyes) ซึง่ ถือว่าเป็ นสัญลักษณ์ของลอนดอนอีกอย่างหนึ่ง ซึง่ ชาวอังกฤษสร้างขึน้ เพือ่ เป็ นการเฉลิม
ฉลองการขึน้ สหัสวรรษใหม่ปี 2000
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เที่ยง
บ่าย
16.00 น.
21.35 น.

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารจีน Four Season
อิสระท่านช้อปปิ้ งตามอัธยาศัยทีห่ า้ งทีใ่ หญ่ทส่ี ดุ ในกรุงลอนดอน Harrods
สมควรแก่เวลานําท่านเดินทางสู่ สนามบิ นฮีทโธรว์ (Heathrow Airport)
ออกเดินทางสูก่ รุงเทพฯ โดยสายการบินไทย เทีย่ วบินที่ TG 917

วันจันทร์ที่ 1 มิ ถนุ ายน 2558
15.55 น.

กรุงเทพฯ

เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ........
********************************************************
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อัตราค่าบริการ : ต่อท่าน
ผูใ้ หญ่ (พักห้องละ 2 ท่าน)
พักห้องเดี่ยว จ่ายเพิ่ ม

บาท
155,000
20,000

หมายเหตุ
อัตราดังกล่า วอาจมี การเปลี่ ย นแปลง ขึ้น อยู่กบั การยืน ยันของตั ๋วเครื่องบิ น กรณี ค่า น้ ามัน และประกัน
เพิ่ มขึ้น ทางบริ ษัทฯ จาเป็ นต้องปรับขึ้น และอัตราดังกล่าวอาจเปลี่ยนแปลง ขึ้นอยู่กบั การยืนยันของทางโรงแรม และอัตรา
ดังกล่าวต้องมีผเู้ ดิ นทางอย่างน้ อย 15 ท่าน
*โปรแกรมฟุตบอลอังกฤษอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ขนึ้ อยู่กบั การยืนยันของสมาคมฟุตบอลอังกฤษ*
อัตรานี้ รวม
ค่าตั ๋วเครื่องบินไป – กลับ สายการบินไทย ชัน้ ประหยัด
ค่ารถรับส่ง สนามบิน – โรงแรม และระหว่างการนําเทีย่ วตามทีร่ ะบุไว้ในรายการ
ค่าวีซา่ ประเทศอังกฤษสําหรับนักท่องเทีย่ ว
ค่าตั ๋วชมฟุตบอล
ค่าอาหารและเครื่องดื่มตามรายการ
ค่าเข้าชมสถานทีต่ ่างๆ ตามทีร่ ะบุในรายการ
ค่าประกันอุบตั เิ หตุการเดินทางในวงเงินท่านละ 2,000,000 บาท (สองล้านบาท)
มัคคุเทศก์มอื อาชีพดูแลท่านตลอดการเดินทาง
ค่าภาษีน้ํามันเชือ้ เพลิงและค่าประกันภัยการเดินทางจากสายการบิน อัตราเรียกเก็บ ฯ วันที่ 9 มีนาคม 2558
อัตราดังกล่าวไม่รวม
ค่าธรรมเนียมหนังสือเดินทาง
ค่านํ้าหนักกระเป๋ าเดินทางในกรณีทเ่ี กินกว่าสายการบินกําหนด (20 กิโลกรัมต่อท่าน)
ค่าใช้จ่ายส่วนตัวต่างๆ อาทิ ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด ฯลฯ
ค่าอาหาร และเครื่องดื่มทีไ่ ม่ได้ระบุในรายการ
ค่าภาษีมลู ค่าเพิม่ 7% และค่าภาษีหกั ณ ทีจ่ ่าย 3 % จากค่าบริการ
การชาระเงิ น
* ทางบริษทั ฯจะขอเก็บเงินค่ามัดจําเป็ นจํานวน 50 % ของราคาเต็มจากรายการท่องเทีย่ ว ต่อผูโ้ ดยสารหนึ่งท่าน สําหรับการ
จองทัวร์ในส่วนทีเ่ หลือ ทางบริษทั ฯจะขอเก็บก่อนเดินทางอย่างน้อย 30 วันก่อนการเดินทาง มิฉะนัน้ ทางบริษทั ฯ จะขอสงวนสิทธิในการ
์
คืนเงินค่ามัดจําทัง้ หมด
* เมื่อได้รบั การยืนยันของตั ๋วเครือ่ งบิน และทีพ่ กั ชําระอีกส่วนตามจํานวนเต็ม
* ท่านจะได้รบั การยืนยันการจองทัง้ หมดก็ต่อเมื่อได้ชาํ ระค่าทัวร์แล้วเต็มจํานวนเท่านัน้
* กรณีทางบริษทั ฯ มีการชําระค่าตั ๋วเครื่องบิน หรือค่าใช้จ่ายอื่นๆ เช่น ค่าโรงแรม ไปแล้ว เมื่อมีการเปลีย่ นแปลงใดๆ ก็ตาม
เช่นยกเลิก หรือ ลดจํานวนผูเ้ ดินทาง ทางบริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิในการคื
นค่าใช้จ่ายบางส่วน หรือทัง้ หมด ไม่ว่ากรณีใดๆ ก็ตาม
์
* ระหว่างการเดินทาง ถ้าท่านไม่ได้ท่องเทีย่ วพร้อมคณะ หรือถอนตัวออกจากคณะถือว่าท่านสละสิทธิไม่
์ อาจเรียกร้องเงินหรือ
บริการส่วนทีข่ าดไปได้
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การยกเลิ กการจองทัวร์
* หากมีการยกเลิก 30 วันก่อนการเดินทาง คืนเงินมัดจําทัง้ หมด
* หากมีการยกเลิก 21 – 29 วันก่อนการเดินทาง หักมัดจํา 20,000 บาท
* หากมีการยกเลิก 15 – 20 วันก่อนการเดินทาง หักมัดจํา 40,000 บาท
* หากมีการยกเลิก 1 – 14 วันก่อนการเดินทาง บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิในการคื
นเงินทัง้ หมด
์
* หากผูโ้ ดยสารท่านใดวีซ่าผ่านแล้วแจ้งยกเลิกก่อนออกตั ๋วเครื่องบิน บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิในการคื
นค่ามัดจําทัง้ หมด
์
หมายเหตุ
* ปั จจุบนั การยื่นวีซ่าอังกฤษ ผูเ้ ดินทางต้องทําการยื่นเอกสารต่างๆและสแกนลายนิ้วมือด้วยตัวเองเท่านัน้ พร้อมทัง้ ตรวจสอบ
ประวัติ การเดินทางและสถานะทางการเงินในปั จจุบนั กรอกรายละเอียดส่วนบุคคล ยื่นต่อเจ้าหน้าทีส่ ถานทูตอังกฤษประจําประเทศไทย
* อัตราดังกล่าวอาจมีการเปลีย่ นแปลง ขึน้ อยู่กบั การยืนยันของตั ๋วเครื่องบิน กรณีค่านํ้ามัน และประกันเพิม่ ขึน้ ทางบริษทั ฯ
จําเป็ นต้องปรับขึน้ และอัตราดังกล่าวอาจเปลีย่ นแปลง ขึน้ อยู่กบั การยืนยันของทางโรงแรม
* รายการดังกล่าวเป็ นเพียงข้อเสนอของบริษทั ฯ เท่านัน้ ยังมิใช่การยืนยันการเดินทางจนกว่าจะได้รบั การยืนยันจากบริษทั ฯ
เป็ นลายลักษณ์อกั ษร และบริษทั ฯ ในฐานะตัวแทนของสายการบิน โรงแรม ร้านอาหาร ฯลฯ ขอสงวนสิทธิในการเปลี
ย่ นแปลงรายการ
์
ราคาตามความเหมาะสม ทัง้ นี้ขน้ึ อยู่กบั ความจําเป็ นจนไม่อาจแก้ไขได้ อาทิ ภัยทางการเมือง ภัยธรรมชาติ การนัดหยุดงาน หรือการ
ประท้วง ฯลฯ แต่บริษทั ฯ จะคงไว้ซง่ึ มาตรฐานการบริการและความปลอดภัยของท่านเป็ นสําคัญ
* โปรแกรมการเดินทางอาจมีการเปลีย่ นแปลงตามความเหมาะสม ทัง้ นี้ขน้ึ อยู่กบั โรงแรมทีพ่ กั ในต่างประเทศ การจราจร การ
เปลีย่ นวันแข่งขันฟุตบอล, และการเกิดภัยอื่นใดทีน่ อกเหนือความคาดหมาย
* บริษทั ฯ จะไม่รบั ผิดชอบในกรณีทก่ี องตรวจคนเข้าเมืองห้ามผูเ้ ดินทาง เนื่องจากมีสงิ่ ผิดกฎหมายหรือสิง่ ต้องห้ามนําเข้า
ประเทศ หรือเอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือมีการบันทึกด้านการประพฤติทส่ี ุ่มเสีย่ งไปในทางเสือ่ มเสีย หรือด้วยเหตุผลใดๆก็ตามทีก่ อง
ตรวจคนเข้าเมืองพิจารณาแล้ว ทางบริษทั ฯ ไม่อาจคืนเงินท่านได้ ไม่ว่าจํานวนทัง้ หมดหรือบางส่วน
* บริษทั จะไม่รบั ผิดชอบในกรณีทส่ี ถานทูตงดออกวีซ่า อันสืบเนื่องมาจากตัวผูเ้ ดินทางเอง
* บริษทั ฯ จะไม่รบั ผิดชอบในกรณีทก่ี องตรวจคนเข้าเมืองของประเทศไทยงดออกเอกสารเข้าเมืองให้กบั ชาวต่างชาติ หรือ คน
ต่างด้าวทีพ่ าํ นักอยู่ในประเทศไทย
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