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MANCHESTER UNITED VS MANCHESTER CITY
MANCHESTER CITY VS SPURS
MANCHESTER UNITED VS CHELSEA
MANCHESTER UNITED VS LIVERPOOL
MANCHESTER UNITED VS ARSENAL

5 – 11 December 2017
14 – 20 December 2017
22 – 28 February 2018
8 – 14 March 2018
26 April – 2 May 2018

กําหนดการเดินทาง
วันที่ 1
กรุงเทพฯ – กรุงลอนดอน
21.00 น.

คณะพรอมกันที่ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผูโ ดยสารระหวางประเทศชั้น 4 ประตูทางเขาหมายเลข 4
ROW D เคานเตอรสายการบินไทย พบเจาหนาที่อํานวยความสะดวกเช็คอินสัมภาระและติดแท็คกระเปาใหทาน

วันที่ 2

กรุงลอนดอน – แมนเชสเตอร – ทัวรสนามโอลดแทรฟฟอรด – ชอปปง Mega Store

00.15 น.
06.20 น.

ออกเดินทางสู กรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ โดยสายการไทย เที่ยวบินที่ TG 910
ถึง สนามบินฮีทโธรว กรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ หลังผานพิธีการตรวจคนเขาเมืองและศุลกากรแลว
นําทานเดินทางสูเ มือง แมนเชสเตอร (Manchester) (ใชเวลาเดินทาง 4 ชั่วโมง 30 นาที)
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นําทานเขาชม สนามโอลด แทรฟฟอรด (Old Trafford) ของสโมสร
แมนเชสเตอร ยูไนเต็ด สโมสรฟุตบอลที่ร่ํารวยที่สุดในโลก เปนแชมปลีกสูงสุด
ของอังกฤษ 20 ครั้งและมีประวัติศาสตรอันยาวนาน นําทานเขาชมความยิ่งใหญ
ของสนามโอลดแทรฟฟอรด (Old Trafford) ใหทานถายรูปที่ระลึก ณ จุดสําคัญ
ตางๆ เชน รูปปนเซอรอเล็กเฟอรกูสัน, บริเวณซุมมานั่งสํารอง หรือแมกระทั่งหอง
แตงตัวนักเตะ หลังจากนั้นอิสระทานชอปปงที่รานขายของที่ระลึก Mega Store
ของสโมสร
รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร Burger & Lobster
นําทานเดินทางเขาสูทพี่ ักโรงแรม The Midland Hotel Manchester หรือเทียบเทา

เที่ยง
บาย

ค่ํา
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วันที่ 3

แมนเชสเตอร – ลิเวอรพูล – ทัวรสนามแอนฟลด – แมนเชสเตอร – ชมฟุตบอล

เชา

รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม
นําทานเดินทางสูเ มือง ลิเวอรพลู (Liverpool) (ใชเวลาเดินทาง 1 ชม.)
นําทานทัวร สนามแอนฟลด (Anfield) ของสโมสรลิเวอรพูล เปนหนึ่งในสโมสรที่
ประสบความสําเร็จสูงสุดทีมหนึง่ ในฟุตบอลอังกฤษ ลิเวอรพูลครองแชมปดิวชิ ั่น 1
ถึง 18 ครั้ง ครองแชมปยูโรเปยนคัพ 5 ครั้ง นําทานเขาชมภายในสโมสรลิเวอรพูล
สวนสําคัญดานในสนาม เชน หองแตงตัวนักเตะ หลังจากนั้นอิสระทานชอปปงที่
รานขายของที่ระลึกของสโมสร
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นําทานเดินทางสู สนามโอลด แทรฟฟอรด (Old Trafford) ของสโมสรแมนเชสเตอร ยูไนเต็ด
ชมการแขงขันฟุตบอลพรีเมียรลีกอังกฤษ
รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร
นําทานเดินทางเขาสูทพี่ ักโรงแรม The Midland Hotel Manchester หรือเทียบเทา

เที่ยง
บาย
15.00 น.
ค่ํา

วันที่ 4

แมนเชสเตอร – ชอปปง Bicester Village – กรุงลอนดอน

เชา

รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม
นําทานเดินทางสู Bicester Village (ใชเวลาเดินทาง 3 ชัว่ โมง 30 นาที)
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารไทย Cabbages & Condom
อิสระทานชอปปง ที่ Bicester Village เปนสถานที่สรางเปนบานไมสไตลวินเทจเรียง
ตอกันเปนทิวแถวเหมือนหมูบาน เพลิดเพลินไปกับการชอปปงสินคาภายในเอาทเล็ท
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 (SEAFOOD MENU)
นําทานเดินทางเขาสูที่พักโรงแรม Amba Hotel Marble Arch หรือเทียบเทา

เที่ยง
บาย

ค่ํา

วันที่ 5

กรุงลอนดอน – ทราฟลการ – พิคคาดิลลี – โทรคาเดโรเซ็นเตอร – บิ๊กเบน – โบสถเวสตมินสเตอร
มหาวิหารเซนตปอล – หอคอยลอนดอน – ลอนดอนอายส – ชอปปง

เชา

รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหาร
นําทานเที่ยวชมกรุงลอนดอนมหานครที่เกาแก โดยเริ่มจากจัตุรัสทราฟลการ บริเวณที่เต็มไปดวยนกพิราบใจ
กลางกรุงลอนดอน ผาน พิคคาดิลลีเซอรคัส เลี้ยวผานโทรคาเดโร เซ็นเตอร, โบสถ

เซนต พอล ผานรัฐสภาอังกฤษ และขามแมน้ําเทมส แวะถายรูปเปนที่ระลึกกับ
นาฬิกาบิ๊กเบน กอนเลี้ยวผาน โบสถเวสตมินสเตอร นําทานแวะถายรูปกับ มหา
วิหารเซนตปอล มียอดโดมใหญเปนอันดับ 2 ของโลก สถานทีท่ ี่ใชจัดงานพระราช
พิธีอภิเษกสมรสระหวางเจาฟาชายชารลและเจาหญิงไดอานาสเปนเซอรผานชม
ธนาคารแหงอังกฤษศูนยกลางทางการเงินการธนาคาร ที่สําคัญที่สุดแหงหนึ่งของ
โลก ชมศาลากลางเทศบาลนครลอนดอน นําทานผานชมหอคอยลอนดอน (Tower
of London) สถานที่เกิดเหตุแหงประวัติศาสตรที่ยิ่งใหญ นองเลือด ซับซอนซอนเงื่อน เคยเปนปอมปราการ
ปราสาทราชวัง คุก แดนประหาร ปจจุบันเปนพิพิธภัณฑ ซึ่งเปนกลุมอาคาร และหอคอยหลายหลัง จากนั้นนํา
ทานชม ลอนดอนอายส (London Eyes) ซึ่งถือวาเปนสัญลักษณของลอนดอนอีกอยางหนึ่ง ซึ่งชาวอังกฤษ
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สรางขึ้นเพื่อเปนการเฉลิมฉลองการขึ้นสหัสวรรษใหมป 2000
เที่ยง
บาย

ค่ํา

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
เมื่อไดเวลาอันสมควร พรอมนําทานอิสระชอปปงตามอัธยาศัย เลือกสรรสินคา
Brand name ชั้นนําของกรุงลอนดอน อาทิ Mark & Spencers, Next, Bally จาก
หางสรรพสินคาชื่อดัง อาทิ Selfridges, John Louis หรือหางที่ใหญที่สุดในกรุง
ลอนดอน Harrods
รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร
นําทานเดินทางเขาสูที่พักโรงแรม Amba Hotel Marble Arch หรือเทียบเทา

วันที่ 6

กรุงลอนดอน – Warner Bro. Studio Tour – พระราชวังวินเซอร – สนามบินฮีทโธรว

เชา

21.35 น.

รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม
นําทานเดินทางสู HARRY POTTER W.B. STUDIO นําทานเขาชมสตูดิโอ ที่
ใชในการถายทําภาพยนตเรื่อง แฮรรี่พอตเตอร ของ เจเค โรลลิ่ง นักประพันธ ที่
มีชื่อเสียงของอังกฤษ ชมสตูดโิ อ ของ วอรเนอร บราเทอร พิคเจอร โดยจําลอง
บรรยากาศเสมือน เราไดเขาไปอยุในบรรยากาศ ของหนังเรื่องแฮรรี่ พอตเตอร
ฯ และซื้อของที่ระลึก จากทางสตูดิโอ
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นําทานเดินทางสู พระราชวังวินเซอร (Windsor Castle) พระราชวังที่ตั้งอยู
เมืองวินดเซอร ในมณฑลบารคเชอร สรางโดยสมเด็จพระเจาวิลเลี่ยมที่ 1 แหง
อังกฤษ เมื่อป 1070 เปนสถาปตยกรรมแบบโรมาเนสก เปนพระราชฐานที่ยังมี
ผูอยูอาศัยทีใ่ หญที่สุดในโลก
และเปนพระราชฐานที่เกาที่สุดที่มผี ูอยูอาศัย
ตอเนื่องกันมาตลอดตั้งแตเริม่ สราง
มีเนื้อทีใ่ ชสอยทัง้ หมดดวยกันประมาณ
45,000 ตารางเมตร โดยเปนหนึ่งในสามพระราชฐานหลักแหงราชวงศอังกฤษ
อีกสองแหงไดแก พระราชวังบักกิ้งแฮมและพระราชวังโฮลี่รูดทีเ่ อดินเบอระ โดยสมเด็จพระราชินีนาถอลิซาเบ็ธที่ 2
ทรงมักใชเวลาวันสุดสัปดาหหลายวันที่พระราชวังวินดเซอรแหงนี้ พระมหากษัตริยแ ละกษัตริยแหงอังกฤษเกือบทุก
พระองคมีสวนเกี่ยวของโดยตรงตอการกอสรางและการวิวฒ
ั นาการของพระราชวังวินดเซอรโดยตลอด เคยใชเปน
ปอมปราการ ที่อยูอาศัย ที่ประทับอยางเปนทางการ และบางครัง้ เปนเรือนจํา
นําทานเดินทางสู สนามบินฮีทโธรว (Heathrow Airport)
16.00 น. สมควรแกเวลานําทานเดินทางสู สนามบินฮีทโธรว (Heathrow Airport)
ออกเดินทางสู กรุงเทพฯ โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 917

วันที่ 7

สนามบินสุวรรณภูมิ

16.00 น.

เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ........
***************************************

เที่ยง
บาย

16.30 น.
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อัตราคาบริการ : ตอทาน
ผูใหญ (พักหองละ 2 ทาน)
พักหองเดี่ยว จายเพิ่ม

บาท
123,000
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 21 กันยายน 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
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
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หมายเหตุ
* ปจจุบันการยื่นวีซาอังกฤษ ผูเดินทางตองทําการยื่นเอกสารตางๆและสแกนลายนิ้วมือดวยตัวเองเทานั้น พรอมทัง้ ตรวจสอบ
ประวัติ การเดินทางและสถานะทางการเงินในปจจุบัน กรอกรายละเอียดสวนบุคคล ยื่นตอเจาหนาที่สถานทูตอังกฤษประจําประเทศไทย
* อัตราดังกลาวอาจมีการเปลี่ยนแปลง ขึ้นอยูกบั การยืนยันของตัว๋ เครื่องบิน กรณีคาน้ํามัน และประกันเพิ่มขึ้น ทางบริษทั ฯ
จําเปนตองปรับขึ้น และอัตราดังกลาวอาจเปลีย่ นแปลง 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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