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กําหนดการเดินทาง
วันที่ 12 ตุลาคม 2560
21.00 น.

คณะพรอมกันที่ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผูโ ดยสารระหวางประเทศชั้น 4 ประตูทางเขาหมายเลข 4
ROW D เคานเตอรสายการบินไทย พบเจาหนาที่อํานวยความสะดวกเช็คอินสัมภาระและติดแท็คกระเปาใหทาน

วันที่ 13 ตุลาคม 2560
00.15 น.
06.20 น.
เที่ยง
บาย

ค่ํา

วันที่ 12 – 18 ตุลาคม 2560
กรุงเทพฯ – กรุงลอนดอน

กรุงลอนดอน – ลิเวอรพูล – ทัวรสนามแอนฟลด

ออกเดินทางสู กรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ โดยสายการไทย เที่ยวบินที่ TG 910
ถึง สนามบินฮีทโธรว กรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ หลังผานพิธีการตรวจคนเขาเมืองและศุลกากรแลว
นําทานเดินทางสูเ มือง ลิเวอรพลู (Liverpool) (ใชเวลาเดินทาง 4.30 ชัว่ โมง)
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร Tai Pan
นําทานทัวร สนามแอนฟลด (Anfield) ของสโมสรลิเวอรพูล เปนหนึ่งในสโมสรที่
ประสบความสําเร็จสูงสุดทีมหนึง่ ในฟุตบอลอังกฤษ ลิเวอรพูลครองแชมปดิวชิ ั่น 1
ถึง 18 ครั้ง ครองแชมปยโู รเปยนคัพ 5 ครัง้ นําทานเขาชมภายในสโมสรลิเวอรพูล
หลังจากนั้นอิสระทานชอปปงที่รา นขายของที่ระลึก Mega Store ของสโมสร
รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร
นําทานเดินทางเขาสูทพี่ ักโรงแรม Pullman Liverpool หรือเทียบเทา
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วันที่ 14 ตุลาคม 2560
เชา

เที่ยง
บาย
15.00 น.
ค่ํา

รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม
นําทานเขาชม สนามโอลด แทรฟฟอรด (Old Trafford) ของสโมสร
แมนเชสเตอร ยูไนเต็ด สโมสรฟุตบอลที่ร่ํารวยที่สุดในโลก เปนแชมปลีกสูงสุด
ของอังกฤษ 20 ครั้งและมีประวัติศาสตรอันยาวนาน นําทานเขาชมความยิ่งใหญ
ของสนามโอลดแทรฟฟอรด (Old Trafford) ใหทานถายรูปที่ระลึก ณ จุดสําคัญ
ตางๆ เชน รูปปนเซอรอเล็กเฟอรกูสัน, บริเวณซุมมานั่งสํารอง หรือแมกระทั่ง
หองแตงตัวนักเตะ หลังจากนั้นอิสระทานชอปปงที่รานขายของทีร่ ะลึก Mega Store ของสโมสร
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร Burger & Lobster
นําทานเดินทางสู สนามแอนฟลด (Anfield) ของสโมสรลิเวอรพูล
ชมการแขงขันฟุตบอลพรีเมียรลีกอังกฤษฤดูกาล 2017/2018 ศึกแดงเดือดระหวาง
“หงสแดง” ลิเวอรพูล ปะทะ “ปศาจแดง” แมนเชสเตอร ยูไนเต็ด
รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร
นําทานเดินทางเขาสูทพี่ ักโรงแรม Pullman Liverpool หรือเทียบเทา

วันที่ 15 ตุลาคม 2560
เชา
เที่ยง
บาย

ค่ํา

เที่ยง
บาย

ค่ํา

ลิเวอรพูล – ชอปปง Bicester Village – กรุงลอนดอน

รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม
นําทานเดินทางสู Bicester Village (ใชเวลาเดินทาง 3 ชัว่ โมง)
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารไทย Cabbages & Condom
อิสระทานชอปปง ที่ Bicester Village เปนสถานที่สรางเปนบานไมสไตลวินเทจเรียง
ตอกันเปนทิวแถวเหมือนหมูบาน เพลิดเพลินไปกับการชอปปง สินคาภายในเอาทเล็ท
กวา 120 รานคาแบรนดเนม เชน Gucci, Prada, Burberry, Tod’s, Dior, Mulberry,
Superdry, Bally, Paul Smith ใหทานเลือกซื้ออยางจุใจ
ไดเวลาพอสมควร นําทานเดินทางสู กรุงลอนดอน (London)
รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคารอาหารจีน Four Season
นําทานเดินทางเขาสูที่พักโรงแรม Amba Hotel Marble Arch หรือเทียบเทา

วันที่ 16 ตุลาคม 2560
เชา
09.00 น.
10.30 น.

ลิเวอรพูล – แมนเชสเตอร – ทัวรสนามโอลดแทรฟฟอรด – สนามแอนฟลด
ชมฟุตบอลพรีเมียรลีก

กรุงลอนดอน – HARRY POTTER W.B. STUDIO – ชอปปงถนนอ็อกฟอรด

รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม
นําทานเดินทางสู HARRY POTTER W.B. STUDIO
นําทานเขาชมสตูดิโอ ที่ใชในการถายทําภาพยนตเรื่อง แฮรรี่พอตเตอร ของ
เจเค โรลลิ่ง นักประพันธ ที่มีชื่อเสียงของอังกฤษ ชมสตูดโิ อ ของ วอรเนอร บราเทอร
พิคเจอร โดยจําลองบรรยากาศเสมือน เราไดเขาไปอยุใ นบรรยากาศ ของหนังเรื่อง
แฮรรี่ พอตเตอร ฯ จากนั้นซื้อของที่ระลึกจากทางสตูดิโอ
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารจีน Four Season (SEAFOOD MENU)
อิสระชอปปงตามอัธยาศัยที่ ถนนอ็อกฟอรด (Oxford Street) เลือกสรรสินคา
Brand name ชั้นนําของกรุงลอนดอน อาทิ Mark & Spencers, Next, Bally จาก
หางสรรพสินคาชื่อดัง อาทิ Selfridges, John Louis
รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร
นําทานเดินทางเขาสูทพี่ ักโรงแรม Amba Hotel Marble Arch หรือเทียบเทา
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วันที่ 17 ตุลาคม 2560

เชา

กรุงลอนดอน – ทราฟลการ – พิคคาดิลลี – โทรคาเดโรเซ็นเตอร – บิ๊กเบน
โบสถเวสตมินสเตอร – มหาวิหารเซนตปอล – หอคอยลอนดอน – ลอนดอนอายส
พระราชวังวินเซอร – สนามบินฮีทโธรว

รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม
นําทานเที่ยวชม กรุงลอนดอน มหานครที่เกาแก โดยเริ่มจากจัตุรัสทราฟลการ
บริเวณที่เต็มไปดวยนกพิราบใจกลางกรุงลอนดอน ผาน พิคคาดิลลีเซอรคัส เลี้ยว

ผานโทรคาเดโร เซ็นเตอร, โบสถเซนต พอล ผานรัฐสภาอังกฤษ และขามแมน้ํา
เทมส แวะถายรูปเปนที่ระลึกกับ นาฬิกาบิ๊กเบน กอนเลี้ยวผาน โบสถเวสตมินส
เตอร นําทานแวะถายรูปกับ มหาวิหารเซนตปอล มียอดโดมใหญเปนอันดับ 2 ของ
โลก สถานทีท่ ี่ใชจัดงานพระราชพิธีอภิเษกสมรสระหวางเจาฟาชายชารลและเจา
หญิงไดอานาสเปนเซอรผานชมธนาคารแหงอังกฤษศูนยกลางทางการเงินการ
ธนาคาร ที่สําคัญที่สุดแหงหนึ่งของโลก ชมศาลากลางเทศบาลนครลอนดอน นําทานผานชมหอคอย
ลอนดอน (Tower of London) สถานที่เกิดเหตุแหงประวัติศาสตรที่ยิ่งใหญ นองเลือด ซับซอนซอนเงื่อน เคย
เปนปอมปราการ ปราสาทราชวัง คุก แดนประหาร ปจจุบันเปนพิพิธภัณฑ ซึ่งเปนกลุมอาคาร และหอคอย
หลายหลัง จากนั้นนําทานชม ลอนดอนอายส (London Eyes) ซึ่งถือวาเปนสัญลักษณของลอนดอนอีกอยาง
หนึ่ง ซึ่งชาวอังกฤษสรางขึ้นเพื่อเปนการเฉลิมฉลองการขึ้นสหัสวรรษใหมป 2000
เที่ยง
บาย

16.00 น.
21.35 น.

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารจีน Royal China
จากนั้นนําทาน ชมพระราชวังวินเซอร (WINDSOR CASTLE) เปนพระราชวัง
ที่ประทับสําหรับการพักผอนสุดสัปดาหของพระราชินีอังกฤษ พระราชวังนี้เปน
พระราชวังที่ใหญที่สุดในโลกและสรางมากวา 900 ปแลว พระราชวังนี้เปดให
ประชาชนเขาชมดานในสวนที่อยูรอบๆกําแพง แตนาเสียดายทีห่ ามถายรูป สวน
ที่เปดใหชมเปนหองตางๆสําหรับการใชงานในวาระตางๆ แตทแี่ ตกตางจาก
พระราชวังอื่นก็ตรงทีม่ ีขาวของเครื่องใช อาวุธ ตลอดจนของกํานัลจากประเทศ
ตางๆใหชม และมีของกํานัลจากรัชกาลที่ 6 ของไทยดวย ขาวของเหลานี้แทบจะไมมีใหชมทีพ่ ระราชวังอื่น ซึ่งอาจจะ
เปนเพราะประเทศเหลานั้นแพสงคราม ถูกขนยายไปหมดแลว หรือระบบพระเจาแผนดินไมมแี ลว
สมควรแกเวลานําทานเดินทางสู สนามบินฮีทโธรว (Heathrow Airport)
ออกเดินทางสู กรุงเทพฯ โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 917

วันที่ 18 ตุลาคม 2560
16.00 น.

สนามบินสุวรรณภูมิ

เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ........
************************************
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อัตราคาบริการ : ตอทาน
ผูใหญ (พักหองละ 2 ทาน)
พักหองเดี่ยว จายเพิ่ม

บาท
122,500
18,000

หมายเหตุ
อัตราดังกลาวอาจมีการเปลี่ยนแปลง ขึ้นอยูกับการยืนยันของตั๋วเครื่องบิน, โรงแรม กรณีคาน้ํามัน และ
ประกันเพิ่มขึ้น ทางบริษัทฯ จําเปนตองปรับขึ้น และอัตราดังกลาวตองมีผูเดินทางอยางนอย 15 ทาน
*โปรแกรมฟุตบอลพรีเมียรลีกอาจมีการเปลี่ยนแปลงไดขึ้นอยูกับการยืนยันของสมาคมฟุตบอลอังกฤษ*
อัตรานี้รวม
คาตั๋วเครื่องบินไป – กลับ สายการบินไทย ชั้นประหยัด
คารถรับสง สนามบิน – โรงแรม และระหวางการนําเที่ยวตามที่ระบุไวในรายการ
คาตั๋วชมฟุตบอล
คาวีซาประเทศอังกฤษสําหรับนักทองเที่ยว
คาอาหารและเครื่องดื่มตามรายการ
คาเขาชมสถานที่ตางๆ ตามที่ระบุในรายการ
คาประกันอุบัติเหตุการเดินทางในวงเงินทานละ 1,000,000 บาท (หนึ่งลานบาท)
มัคคุเทศกมืออาชีพดูแลทานตลอดการเดินทาง
คาภาษีน้ํามันเชื้อเพลิงและคาประกันภัยการเดินทางจากสายการบิน อัตราเรียกเก็บ ฯ วันที่ 19 กรกฎาคม 2560
อัตราดังกลาวไมรวม
คาธรรมเนียมหนังสือเดินทาง
คาน้ําหนักกระเปาเดินทางในกรณีที่เกินกวาสายการบินกําหนด (30 กิโลกรัมตอทาน)
คาใชจายสวนตัวตางๆ อาทิ คาโทรศัพท คาซักรีด ฯลฯ
คาอาหาร และเครื่องดื่มที่ไมไดระบุในรายการ
คาภาษีมูลคาเพิม่ 7% และคาภาษีหัก ณ ทีจ่ าย 3% จากคาบริการ
การชําระเงิน
* ทางบริษัทฯจะขอเก็บเงินคามัดจําเปนจํานวน 20,000 บาท ตอผูโดยสารหนึ่งทาน สําหรับการจองทัวรในสวนที่เหลือ ทาง
บริษัทฯจะขอเก็บกอนเดินทางอยางนอย 20 วันกอนการเดินทาง มิฉะนั้นทางบริษทั ฯ จะขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินคามัดจําทั้งหมด
* เมื่อไดรับการยืนยันของตั๋วเครือ่ งบิน และที่พัก ชําระอีกสวนตามจํานวนเต็ม
* ทานจะไดรับการยืนยันการจองทั้งหมดก็ตอเมื่อไดชําระคาทัวรแลวเต็มจํานวนเทานั้น
* กรณีทางบริษทั ฯ มีการชําระคาตั๋วเครื่องบิน หรือคาใชจายอื่นๆ เชน คาโรงแรม ไปแลว เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงใดๆ ก็ตาม
เชนยกเลิก หรือ ลดจํานวนผูเดินทาง ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนคาใชจายบางสวน หรือทั้งหมด ไมวากรณีใดๆ ก็ตาม
* ระหวางการเดินทาง ถาทานไมไดทองเทีย่ วพรอมคณะ หรือถอนตัวออกจากคณะถือวาทานสละสิทธิ์ไมอาจเรียกรองเงินหรือ
บริการสวนที่ขาดไปได
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WORLD PLANET INTERNATIONAL CO.,LTD.
T.A.T. LICENSE NO. 11/ 3626
รางวัลจรรยาบรรณ ดีเดน หอการคาไทย

การยกเลิกการจองทัวร
* หากมีการยกเลิก 30 วันกอนการเดินทาง คืนเงินมัดจําทั้งหมด
* หากมีการยกเลิก 15 – 29 วันกอนการเดินทาง หักมัดจํา 40,000 บาท
* หากมีการยกเลิก 1 – 14 วันกอนการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทัง้ หมด
* หากผูโ ดยสารทานใดวีซาผานแลวแจงยกเลิกกอนออกตั๋วเครื่องบิน บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิใ์ นการคืนคามัดจําทั้งหมด
หมายเหตุ
* ปจจุบันการยื่นวีซาอังกฤษ ผูเดินทางตองทําการยื่นเอกสารตางๆและสแกนลายนิ้วมือดวยตัวเองเทานั้น พรอมทัง้ ตรวจสอบ
ประวัติ การเดินทางและสถานะทางการเงินในปจจุบัน กรอกรายละเอียดสวนบุคคล ยื่นตอเจาหนาที่สถานทูตอังกฤษประจําประเทศไทย
* อัตราดังกลาวอาจมีการเปลี่ยนแปลง ขึ้นอยูกบั การยืนยันของตัว๋ เครื่องบิน กรณีคาน้ํามัน และประกันเพิ่มขึ้น ทางบริษทั ฯ
จําเปนตองปรับขึ้น และอัตราดังกลาวอาจเปลี่ยนแปลง ขึ้นอยูกบั การยืนยันของทางโรงแรม
* รายการดังกลาวเปนเพียงขอเสนอของบริษัทฯ เทานั้น ยังมิใชการยืนยันการเดินทางจนกวาจะไดรับการยืนยันจากบริษัทฯ
เปนลายลักษณอักษร และบริษทั ฯ ในฐานะตัวแทนของสายการบิน โรงแรม รานอาหาร ฯลฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการ
ราคาตามความเหมาะสม ทั้งนีข้ นึ้ อยูกับความจําเปนจนไมอาจแกไขได อาทิ ภัยทางการเมือง ภัยธรรมชาติ การนัดหยุดงาน หรือการ
ประทวง ฯลฯ แตบริษัทฯ จะคงไวซึ่งมาตรฐานการบริการและความปลอดภัยของทานเปนสําคัญ
* โปรแกรมการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม ทั้งนีข้ ึ้นอยูกับโรงแรมที่พักในตางประเทศ การจราจร การ
เปลี่ยนวันแขงขันฟุตบอล, และการเกิดภัยอื่นใดที่นอกเหนือความคาดหมาย
* บริษัทฯ จะไมรับผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเขาเมืองหามผูเดินทาง เนื่องจากมีสิ่งผิดกฎหมายหรือสิ่งตองหามนําเขา
ประเทศ หรือเอกสารเดินทางไมถูกตอง หรือมีการบันทึกดานการประพฤติที่สมุ เสี่ยงไปในทางเสือ่ มเสีย หรือดวยเหตุผลใดๆก็ตามที่กอง
ตรวจคนเขาเมืองพิจารณาแลว ทางบริษทั ฯ ไมอาจคืนเงินทานได ไมวาจํานวนทัง้ หมดหรือบางสวน
* บริษัทจะไมรับผิดชอบในกรณีที่สถานทูตงดออกวีซา อันสืบเนือ่ งมาจากตัวผูเดินทางเอง
* บริษัทฯ จะไมรับผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเขาเมืองของประเทศไทยงดออกเอกสารเขาเมืองใหกับชาวตางชาติ หรือ คน
ตางดาวที่พํานักอยูในประเทศไทย
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