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ก ำหนดกำรเดนิทำง 26 พฤศจกิำยน - 2 ธนัวำคม 2562

26-Nov กรุงเทพฯ - ดูไบ

17.30 น. พรอ้มกนัทีท่า่อากาศยานสวุรรณภมิู พบกนัหนา้เคานเ์ตอรเ์ช็คอิน สายการบินเอมิเรตส์

20.35 น. ออกเดนิทางสู่เมืองแมนเชสเตอร ์ประเทศองักฤษ โดยสายการบินเอมิเรตส ์เทีย่วบินที ่EK373

27-Nov ดูไบ - แมนเชสเตอร ์– เชสเตอร ์- ลิเวอรพ์ูล - ชมฟุตบอล 

00.50 น. ถึงสนามบินกรุงดไูบ แวะเปลี่ยนเครื่อง

02.40 น. ออกเดนิทางสู่เมืองแมนเชสเตอร ์ประเทศองักฤษ โดยสายการบินเอมิเรตส ์เทีย่วบินที ่EK21

06.45 น. ถึงสนามบินเมืองแมนเชสเตอร ์หลงัจากผา่นพิธีการตรวจคนเขา้เมืองและศลุกากร น าทา่น  

เดนิทางสู่เมืองเชสเตอร์

เทีย่วชมเมืองเชสเตอร์

เทีย่ง รบัประทานอาหารกลางวนั

บา่ย น าทา่นเดนิทางสู่เมืองลเิวอรพ์ลู

LIVERPOOL VS  NAPOLI

27-Nov-19

LIVERPOOL VS  BRIGHTON

30-Nov-19



บริษัท ธนานันท ์แทรเวล จ ากัด
13 ซอยพระรามที่ 2 ซอย 54 แยก 4-15 แขวงแสมด า 
เขตบางขุนเทยีน กทม. 10150        www.thananuntravel.com
084-361-4414, 02-899-5995 ใบอนุญาตเลขที่ 11/06927

เย็น รบัประทานอาหารค า่

เดนิทางสู่สนามแอนฟิลด ์เพ่ือชมฟตุบอล

20.00 น. ชมฟตุบอลระหวา่ง ลเิวอรพ์ลู vs นาโปลี

เดนิทางเขา้สู่ทีพ่กัโรงแรมระดบั 4 ดาว 

28-Nov ลิเวอรพ์ูล - สแตรทฟอรด์- บิสเตอร ์เอาทเ์ลท - ลอนดอน

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม

เดนิทางสู่เมือง เมืองสแตรทฟอรด์ 

เมืองเกิดของศลิปินนกัเขียนทีมี่ช่ือเสยีงโดง่ดงัขององักฤษ วลิเลยีม เช็คสเปียร ์ดว้ยผลงานทีท่า่นรูจ้กั อาทิ 

โรมิโอแอนดจ์เูลยีส เวนิสวานิช ฯลฯ เมืองสแตรทฟอรด์เป็นเมืองเลก็ๆทีต่ัง้อยู่รมิฝ่ังแม่น า้เอวอน 

ถึงไดถ้กูเรยีกวา่เมือง Stratford upon Avon น าทา่นสู่ถนนเฮนรี่ ถนนคนเดนิมีบา้นสวยสไตลท์ิวดอรน์่ารกั

เรยีงรายมากมาย เชิญทา่นถ่ายรูปบรเิวณดา้นนอกของบา้นเกิดเช็คสเปียร ์ซึ่งเป็นบา้นไมก้ึ่งซุง

ทีอ่นรุกัษไ์วอ้ยา่งด ี

เทีย่ง รบัประทานอาหารกลางวนั

บา่ย เดนิทางสู่บิสเตอร ์เอาทเ์ลท

เชิญเลอืกซือ้สนิคา้หลากหลายแบรนดอ์ยา่งเตม็ที ่อาทิ 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 พิเศษ รบัคปูอง วี.ไอ.พี. เพ่ือใชเ้ป็นสว่นลด  เพ่ิมเตมิจากรา้นคา้ทีเ่ขา้รว่มโครงการ

เย็น เดนิทางสู่กรุงลอนดอน

ค า่ รบัประทานอาหารค า่

เดนิทางเขา้สู่ทีพ่กัโรงแรมระดบั 4 ดาว 

29-Nov ลอนดอน – เที่ยวชมเมือง (บิก๊เบน - ลอนดอนอาย - พระราชวงับกักิงแฮม) - ชอปป้ิง

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม

เทีย่วชมกรุงลอนดอน ผา่นบิก๊เบน เป็นหอนาฬิกาประจ าพระราชวงัเวสตมิ์นสเตอร ์ซึ่งในปัจจบุนัใชเ้ป็น

รฐัสภาองักฤษ ตัง้อยู่ทิศตะวนัออกเฉียงเหนือของพระราชวงั นบัเป็นสญัญลกัษมณท์ีส่  าคญัอยา่งหนึง่

ของกรุงลอนดอน หลงัจากนัน้น าทา่นขึน้สู่ลอนดอนอาย เป็นชิงชา้สวรรคท์ีส่งูทีส่ดุในทวปียโุรป มีความสงู 

135 เมตร (443 ฟตุ) เป็นสถานทีท่อ่งเทีย่วทีไ่ดร้บัความนิยมอยา่งมาก
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แวะถ่ายรูป ณ พระราชวงับกักิงแฮมเป็นพระราชวงัทีเ่ป็นทีป่ระทบัเป็นทางการของราชวงศอ์งักฤษ 

เป็นสถานทีท่ีใ่ชส้  าหรบัการเลีย้งรบัรองของรฐั และยงัเป็นทีร่วมพลงัใจทัง้ในการฉลองและในยามคบัขนั

ของชาวองักฤษ

เทีย่ง รบัประทานอาหารกลางวนั

บา่ย เดนิเลน่ชอ้ปป้ิงบน ถนนอ็อกซฟอรด์ ทีมี่หา้งช่ือดงั และรา้นคา้มากมาย อาทิ หา้ง Selfridge และ หา้ง

Mark & Spencer หลงัจากนัน้ เดนิทางสู่ Harrods อคัรหา้งสรรพสนิคา้ 

เป็นหา้งสรรพสนิคา้หรูหราบนถนนบรอมพต์นัในเขตไนทส์บรดิจ ์ลอนดอน ตัง้อยู่บนทีด่นิขนาด 18,000

ตารางเมตร มีพืน้ทีจ่  าหน่ายสนิคา้กวา่ 90,000 ตารางเมตร คตพิจนข์องแฮรร์อดสค์อื Omnia Omnibus

Ubique (ทกุสิ่งส  าหรบัทกุคนในทกุแหง่) หา้งแฮรอดส ์ถือเป็นสญัลกัษณอ์ยา่งหนึง่ของกรุงลอนดอน

ค า่ รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคารโฟรซี์ซั่น 

เขา้ทีพ่กัโรงแรมระดบั 4 ดาว ณ กรุงลอนดอน

30-Nov ลอนดอน - ลิเวอรพ์ูล - ชมฟุตบอล

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม

เดนิทางสู่เมืองลเิวอรพ์ลู

เทีย่ง รบัประทานอาหารกลางวนั

บา่ย เดนิทางสู่สนามแอนฟิลด์

15.00 น. ชมฟตุบอลระหวา่ง ลเิวอรพ์ลู vs ไบรท์ตนั

ค  า่ รบัประทานอาหารค า่

เดนิทางเขา้สู่ทีพ่กัโรงแรมระดบั 4 ดาว 

1-Dec ลิเวอรพ์ูล - เที่ยวชมเมือง - ทวัรส์นามแอนฟิลด ์- แมนเชสเตอร ์- สนามบิน

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม

เทีย่วชมเมืองลเิวอรพ์ลู

เดนิทางสู่สนามแอนฟิลด ์เพ่ือทวัรส์นาม และซือ้ของทีร่ะลกึของสโมสร

เทีย่ง รบัประทานอาหารกลางวนั

บา่ย เดนิทางสู่เมืองแมนเชสเตอร์

เย็น เดนิทางสู่สนามบิน 

20.40 น. เดนิทางกลบักรุงเทพฯ โดยสายการบินเอมิเรตส ์เทีย่วบินที ่EK20
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2-Dec ดูไบ - สนามบินสุวรรณภูมิ

07.55 น. ถึงสนามบินกรุงดไูบ แวะเปลี่ยนเครื่อง

09.30 น. ออกเดนิทางสู่กรุงเทพ โดยสายการบินเอมิเรตส ์เทีย่วบินที ่EK372

18.40 น. กลบัถึงสนามบินสวุรรณภมิู โดยสวสัดภิาพ
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ก าหนดการเดินทาง 26 พฤศจิกายน - 2 ธันวาคม 2562

ผู้ใหญ่ ราคาทา่นละ 109,000 บาท

พักเดี่ยวเพิม่ ทา่นละ 15,000 บาท

อัตรานี้รวม

คา่ตั๋วเครื่องบินไป-กลบั

คา่รถรบัสง่ สนามบิน-โรงแรม และระหวา่งการน าเทีย่วตามทีร่ะบุ

คา่วซี่าประเทศองักฤษ

คา่ประกนัอบุตัเิหตกุารเดนิทาง

คา่อาหารและเครื่องดื่มตามรายการ

คา่เขา้ชมและคา่บรกิารสถานทีต่า่ง ๆ ตามรายการ

อัตราดังกล่าวไม่รวม

คา่ธรรมเนียมหนงัสอืเดนิทาง

คา่น า้หนกักระเป๋าเดนิทางในกรณีทีน่  า้หนกัเกินกวา่ทีส่ายการบินก าหนด

คา่ใชจ้่ายสว่นตวัตา่ง ๆ เช่น คา่โทรศพัท ์คา่ซกัรดี ฯลฯ

คา่อาหาร และเครื่องดื่มทีน่อกเหนือจากรายการ

คา่ภาษีมลูคา่เพ่ิม และคา่ภาษีหกั ณ ทีจ่่าย
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เงือ่นไขการช าระเงิน

1. ช าระคา่มดัจ าทา่นละ 30,000 บาท เพ่ือยืนยนัการจองทวัร ์(ทางบรษัิทไม่สามารถจองตั๋วฟตุบอลไดจ้นกวา่จะไดร้บั

    เงินมดัจ า)

2. ช าระคา่มดัจ าอีก 50% ของราคาเตม็ เม่ือถึงก าหนดเวลาการออกตั๋วเครื่องบิน (ระยะเวลาขึน้อยู่กบัสายการบินนัน้ )ๆ

3. สว่นทีเ่หลอืช าระทัง้หมด ก่อนการเดนิทางอยา่งนอ้ย 14 วนั

4. ในกรณีทีว่ซี่าไม่ผา่น ทางบรษัิทขอสงวนสทิธ์ิในการยดึเงินมดัจ าตามจ านวนทีท่างบรษัิทไดช้  าระไปตามจรงิ 

    สว่นทีเ่หลอืจะคนืใหก้บัลกูคา้

การยกเลิก

1. ในกรณียกเลกิการเดนิทาง ทางบรษัิทจะคนืเฉพาะเงินสว่นทีเ่หลอืใหก้บัลกูคา้ เงินในสว่นทีบ่รษัิทไดส้  ารองจ่าย

    ไปแลว้ไม่สามารถคนืได ้เช่น ตั๋วฟตุบอล, ตั๋วเครื่องบิน, คา่ธรรมเนียมวซี่า ฯลฯ เป็นตน้

2. กรณียกเลกิการเดนิทางนอ้ยกวา่ 14 วนั บรษัิทขออนญุาตไม่คนืเงินใหก้บัลกูคา้

หมายเหตุ

1. ราคาตั๋วฟตุบอลมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ดงันัน้ถา้ทางบรษัิทไม่ไดร้บัเงินมดัจ าตามวนั และเวลาทีต่กลงกบั

    ลกูคา้  ลกูคา้อาจจะไม่ไดต้ั๋ว หรอืราคาทวัรอ์าจจะเปลี่ยนแปลง เน่ืองจากราคาตั๋วฟตุบอลมีการปรบัราคาขึน้

2. ในกรณีเดนิทางกรุ๊ปเลก็ (นอ้ยกวา่ 15 ทา่น) อาจจะไม่มีหวัหนา้ทวัรเ์ดนิทางไปดว้ย 

    (มีเจา้หนา้ทีส่ง่ทีส่นามบินสวุรรณภมิู) แตจ่ะมีเจา้หนา้ทีค่นไทยรอรบัทีส่นามบินประเทศองักฤษ

3. วซี่าประเทศองักฤษ จ าเป็นตอ้งไปยื่นดว้ยตนเองทกุทา่น เพราะจะตอ้งท าการสแกนลายนิว้มือ แตท่างบรษัิทจะ

    อ  านวยความสะดวกในเรื่องการเตรยีม และการกรอกเอกสาร และมีเจา้หนา้ทีไ่ปดว้ยในวนัทีเ่ขา้ไปยื่นวซี่า

4. ควรเตรยีมเอกสารและยื่นวซี่าลว่งหนา้ อยา่งนอ้ย 1 เดอืนก่อนการเดนิทาง

5. ในกรณีเกิดเหตสุดุวสิยั อาทิเช่น ภยัธรรมชาต ิการจลาจล หรอืมีเหตใุหต้อ้งงดการแข่งขนัฟตุบอล ทางบรษัิทจะไม่

    สามารถรบัผิดชอบในการไม่ไดร้บัชมฟตุบอล จากกรณีดงักลา่ว และไม่สามารถคนืเงินคา่ตั๋วฟตุบอล หรอืคนืเงิน

    บางสว่นได ้เน่ืองจากตั๋วฟตุบอลไดท้  าการช าระเงินทัง้หมดแลว้ และไม่สามารถคนืตั๋วได้


