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ก ำหนดกำรเดนิทำง 6-11 มนีำคม 2562

6-Mar กรุงเทพฯ - ดูไบ - ลอนดอน

00.30 น. พร้อมกนัทีท่า่อากาศยานสวุรรณภมิู พบกนัหน้าเคาน์เตอร์เช็คอิน สายการบินเอมิเรตส์

03.30 น. ออกเดนิทางสู่กรุงลอนดอน ประเทศองักฤษ โดยสายการบินเอมิเรตส์ เทีย่วบินที ่EK419

07.15 น. ถึงสนามบินกรุงดไูบ แวะเปลี่ยนเคร่ือง 

09.40 น. ออกเดนิทางสู่กรุงลอนดอน ประเทศองักฤษ โดยสายการบินเอมิเรตส์ เทีย่วบินที ่EK29

13.50 น. ถึงสนามบิน Heathrow กรุงลอนดอน หลงัจากผา่นพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศลุกากรแล้ว   

น าทา่นเดนิทางเข้าสู่ทีพ่กัโรงแรมระดบั 3 ดาว

ค า่ รับประทานอาหารค า่ และพกัผอ่นตามอธัยาศยั

7-Mar ลอนดอน – สโตนเฮ้นจ์ - ชอปป้ิง 

เช้า รับประทานอาหารเช้า

น าทา่นเดนิทางสู่สโตนเฮนจ์ (STONEHENGE) วงหินปริศนาแหง่เกาะองักฤษนบัเป็นหนึง่ในเจ็ดสิ่ง

มหศัจรรย์ของโลกยคุเก่า สร้างขึน้ราว 2,000  ปี ก่อนคริสตกาล ไม่เป็นทีท่ราบแน่ชดัวา่ ท าไมสิ่งนีจ้ึง

ถกูสร้างขึน้มาแตจ่ากลกัษณะของการก่อสร้าง ท าให้ทราบวา่ผู้ก่อสร้างต้องมีฐานอ านาจอยู่ไม่น้อย 

เพราะมีการขนหินสฟีา้มาจากเวลส์เพ่ือมาใช้ในการก่อสร้างครัง้นี ้

เทีย่ง รับประทานอาหารกลางวนั 

บา่ย น าทา่นเดนิเลน่ช้อปปิง้บน ถนนอ็อกซฟอร์ด ทีมี่ห้างช่ือดงั และร้านค้ามากมาย

อาทิ ห้าง Selfridge และ ห้าง Mark & Spencer

หลงัจากนัน้น าทา่นสู่ Harrods อคัรห้างสรรพสนิค้า 

เป็นห้างสรรพสนิค้าหรูหราบนถนนบรอมพ์ตนัในเขตไนท์สบริดจ์ ลอนดอน ตัง้อยู่บนทีด่นิขนาด 18,000

ตารางเมตร มีพืน้ทีจ่ าหน่ายสนิค้ากวา่ 90,000 ตารางเมตร คตพิจน์ของแฮร์รอดส์คอื Omnia Omnibus
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Ubique (ทกุสิ่งส าหรับทกุคนในทกุแหง่) ห้างแฮรอดส์ ถือเป็นสญัลกัษณ์อยา่งหนึง่ของกรุงลอนดอน

ค า่ รับประทานอาหารค า่ 

เข้าทีพ่กัโรงแรมระดบั 3 ดาว

8-Mar ลอนดอน - ลิเวอร์พูล - ทวัร์สนามแอนฟิลด์

เช้า รับประทานอาหารเช้า

เดนิทางสู่เมืองลเิวอร์พลู

เทีย่ง รับประทานอาหารกลางวนั

บา่ย เดนิทางสู่สนามแอนฟิลด์ เพ่ือทวัร์สนาม และซือ้ของทีร่ะลกึของสโมสรลเิวอร์พลู

ค า่ รับประทานอาหารค า่

เข้าสู่ทีพ่กัโรงแรมระดบั 3 ดาว

9-Mar ลิเวอร์พูล - รอพบนักเตะที่ Hope Street - ชมฟุตบอล

เช้า รับประทานอาหารเช้า 

เดนิทางสู่โรงแรม Hope Street เพ่ือรบพบนกัเตะลเิวอร์พลู

เทีย่ง รับประทานอาหารกลางวนั

15.00 น. ชมฟตุบอล Liverpool vs Burnley

ค า่ รับประทานอาหารค า่

เข้าสู่ทีพ่กัโรงแรมระดบั 3 ดาว

10-Mar ลิเวอร์พูล – ลอนดอน - เที่ยวชมเมือง (พระราชวงับกักิงแฮม - บิก๊เบน - ลอนดอนอาย) - สนามบิน

เช้า รับประทานอาหารเช้า

เดนิทางกลบัสู่ลอนดอน

น าทา่นเทีย่วชมกรุงลอนดอน ผา่นบิก๊เบน เป็นหอนาฬิกาประจ าพระราชวงัเวสต์มินสเตอร์ ซึ่งในปัจจบุนั

ใช้เป็นรัฐสภาองักฤษ ตัง้อยู่ทิศตะวนัออกเฉียงเหนือของพระราชวงั นบัเป็นสญัลกัษณ์ทีส่ าคญัอยา่งหนึง่

ของกรุงลอนดอน แวะถ่ายรูป ณ พระราชวงับกักิงแฮม เป็นพระราชวงัทีเ่ป็นทีป่ระทบัเป็นทางการของ

ราชวงศ์องักฤษ เป็นสถานทีท่ีใ่ช้ส าหรับการเลีย้งรับรองของรัฐ และยงัเป็นทีร่วมพลงัใจทัง้ในการฉลองและ

ในยามคบัขนัของชาวองักฤษ 

เทีย่ง รับประทานอาหารกลางวนั

บา่ย น าทา่นขึน้สู่ลอนดอนอาย เป็นชิงช้าสวรรค์ทีส่งูทีส่ดุในทวปียโุรป 

มีความสงู 135 เมตร (443 ฟตุ) เป็นสถานทีท่อ่งเทีย่วทีไ่ด้รับความนิยมอยา่งมาก

เย็น เดนิทางสู่สนามบิน
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22.00 น. ออกเดนิทางจากสนามบิน Heathrow โดยสายการบินเอมิเรตส์ เทีย่วบินที ่EK6

11-Mar ดูไบ - สนามบินสุวรรณภูมิ

08.45 น. ถึงสนามบินกรุงดไูบ แวะเปลี่ยนเคร่ือง

11.45 น. ออกเดนิทางกลบัสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบินเอมิเรตส์ เทีย่วบินที ่EK370

20.50 น. เดนิทางถึงสนามบินสวุรรณภมิู โดยสวสัดภิาพ
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ก าหนดการเดินทาง 6 มีนาคม - 11 มีนาคม 2562

ผู้ใหญ่ ราคาท่านละ 69,999 บาท

พักเดี่ยวเพิ่ม ท่านละ 6,000 บาท
**ราคานีส้ าหรับคณะเดินทางตัง้แต่ 10 ท่านขึน้ไป ราคาอาจมีการเปล่ียนแปลงถ้าคณะเดินทางไม่ถงึ 10 ท่าน**

อัตรานีร้วม

คา่ตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบั

คา่เดนิทาง สนามบิน-โรงแรม และระหวา่งการน าเทีย่วตามทีร่ะบุ

คา่ประกนัอบุตัเิหตกุารเดนิทาง

คา่เข้าชมและคา่บริการสถานทีต่า่ง ๆ ตามรายการ

อัตราดังกล่าวไม่รวม

คา่ธรรมเนียมหนงัสอืเดนิทาง

คา่น า้หนกักระเป๋าเดนิทางในกรณีทีน่ า้หนกัเกินกวา่ทีส่ายการบินก าหนด

คา่ใช้จ่ายสว่นตวัตา่ง ๆ เช่น คา่โทรศพัท์ คา่ซกัรีด ฯลฯ

คา่อาหาร และเคร่ืองดื่ม

คา่ภาษีมลูคา่เพ่ิม และคา่ภาษีหกั ณ ทีจ่่าย

คา่วซี่าประเทศองักฤษ

เงื่อนไขการช าระเงิน

1. ช าระคา่มดัจ าทา่นละ 20,000 บาท เพ่ือยืนยนัการจองทวัร์

    (ทางบริษัทไม่สามารถจองตัว๋ฟตุบอลได้จนกวา่จะได้รับเงินมดัจ า)

2. ช าระคา่ตัว๋เคร่ืองบิน 30,000 บาท เม่ือถึงก าหนดเวลาการออกตัว๋เคร่ืองบิน (ระยะเวลาขึน้อยู่กบัสายการบินนัน้ )ๆ

3. สว่นทีเ่หลอืช าระทัง้หมด ก่อนการเดนิทางอยา่งน้อย 14 วนั

4. ในกรณีทีว่ซี่าไม่ผา่น ทางบริษัทขอสงวนสทิธ์ิในการยดึเงินมดัจ าตามจ านวนทีท่างบริษัทได้ช าระไปตามจริง 

    สว่นทีเ่หลอืจะคนืให้กบัลกูค้า
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การยกเลิก

1. ในกรณียกเลกิการเดนิทาง ทางบริษัทจะคนืเฉพาะเงินสว่นทีเ่หลอืให้กบัลกูค้า เงินในสว่นทีบ่ริษัทได้ส ารองจ่ายไปแล้ว

    ไม่สามารถคนืได้ เช่น ตัว๋ฟตุบอล, ตัว๋เคร่ืองบิน, คา่ธรรมเนียมวซี่า ฯลฯ เป็นต้น

2. กรณียกเลกิการเดนิทางน้อยกวา่ 14 วนั บริษัทขออนญุาตไม่คนืเงินให้กบัลกูค้า

หมายเหตุ

1. ราคาตัว๋ฟตุบอลมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ดงันัน้ถ้าทางบริษัทไม่ได้รับเงินมดัจ าตามวนั และเวลาทีต่กลงกบั

    ลกูค้า  ลกูค้าอาจจะไม่ได้ตัว๋ หรือราคาทวัร์อาจจะเปลี่ยนแปลง เน่ืองจากราคาตัว๋ฟตุบอลมีการปรับราคาขึน้

2. ในกรณีเดนิทางกรุ๊ปเลก็ (น้อยกวา่ 10 ทา่น) อาจจะไม่มีหวัหน้าทวัร์เดนิทางไปด้วย 

    (มีเจ้าหน้าทีส่ง่ทีส่นามบินสวุรรณภมิู) แตจ่ะมีเจ้าหน้าทีค่นไทยรอรับทีส่นามบินประเทศองักฤษ

3. วซี่าประเทศองักฤษ จ าเป็นต้องไปยื่นด้วยตนเองทกุทา่น เพราะจะต้องท าการสแกนลายนิว้มือ แตท่างบริษัทจะ

    อ านวยความสะดวกในเร่ืองการเตรียม และการกรอกเอกสาร และมีเจ้าหน้าทีไ่ปด้วยในวนัทีเ่ข้าไปยื่นวซี่า

4. ควรเตรียมเอกสารและยื่นวซี่าลว่งหน้า อยา่งน้อย 1 เดอืนก่อนการเดนิทาง


