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PREMIER LEAGUE 2021/2022 

LIVERPOOL  VS  MAN UTD 

19/3/2022 

 

 

ก ำหนดกำรเดินทำง  16-21 มนีำคม 2565 

พุธ 16 ม.ีค.   สนำมบินสุวรรณภูมิ  

17.30 น.  พรอ้มกนัที่ท่าอากาศยานสวุรรณภมูิ พบกนัหนา้เคานเ์ตอรเ์ช็คอิน สายการบินเอมิเรตส ์

20.35 น. ออกเดินทางสูก่รุงลอนดอน ประเทศองักฤษ โดยสายการบินเอมิเรตส ์เที่ยวบินที่ EK 373 

 

พฤหัส 17 มี.ค. ดูไบ – ลอนดอน – เทีย่วชมเมือง (บิ๊กเบน - ลอนดอนอำย - บักกิงแฮม พำเลซ) - ชอปป้ิง 

00.50 น.  เดินทางถึงสนามบินกรุงดไูบ แวะเปลี่ยนเครื่อง 

03.10 น.  ออกเดินทางสูก่รุงลอนดอน โดยสายการบินเอมิเรตส ์เที่ยวบินที่ EK 7 

07.10 น.  ถึงสนามบิน Heathrow กรุงลอนดอน 

เท่ียวชมกรุงลอนดอน ผ่านบิ๊กเบน เป็นหอนาฬิกาประจ าพระราชวงัเวสตม์ินสเตอร ์ซึ่งใน 

ปัจจบุนัใชเ้ป็นรฐัสภาองักฤษ ตัง้อยู่ทิศตะวนัออกเฉียงเหนือของพระราชวงั นบัเป็น 

สญัญลกัษมณท์ี่ส  าคญัอย่างหนึ่งของกรุงลอนดอน น าท่านขึน้สูล่อนดอนอาย เป็นชิงชา้ 

สวรรคท์ี่สงูที่สดุในทวีปยุโรป มีความสงู 135 เมตร (443 ฟุต) เป็นสถานที่ท่องเที่ยวท่ี 

ไดร้บัความนิยมอย่างมาก  แวะถ่ายรูป ณ พระราชวงับกักิงแฮมเป็นพระราชวงัที่เป็นที่ 

ประทบัเป็นทางการของราชวงศอ์งักฤษ เป็นสถานที่ที่ใชส้  าหรบัการเลีย้งรบัรองของรฐั  
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และยงัเป็นที่รวมพลงัใจทัง้ในการฉลองและในยามคบัขนัของชาวองักฤษ 

กลางวนั   รบัประทานอาหารกลางวนั ณ Berger & Lobster 

บ่าย เดินเลน่ชอ้ปป้ิงบน ถนนอ็อกซฟอรด์ ที่มีหา้งชื่อดงั และรา้นคา้มากมาย อาทิ หา้ง  

Selfridge และ หา้ง Mark & Spencer หลงัจากนัน้ เดินทางสู ่Harrods อคัร 

หา้งสรรพสินคา้ เป็นหา้งสรรพสินคา้หรูหราบนถนนบรอมพต์นัในเขตไนทส์บริดจ ์ 

ลอนดอน ตัง้อยู่บนท่ีดินขนาด 18,000 ตารางเมตร มีพืน้ที่จ  าหน่ายสินคา้กว่า 90,000  

ตารางเมตร คติพจนข์องแฮรร์อดสคื์อ Omnia Omnibus Ubique (ทกุสิ่งส  าหรบัทุกคน 

ในทกุแห่ง) หา้งแฮรอดส ์ถือเป็นสญัลกัษณอ์ย่างหนึ่งของกรุงลอนดอน 

ค ่า   รบัประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารโฟรซ์ีซั่น 

   เขา้สูท่ี่พกัโรงแรม Novotel London Wembley หรือเทียบเท่า 

 

ศุกร ์18 ม.ีค.  ลอนดอน – บิสเตอร ์เอำทเ์ลท – แมนเชสเตอร ์

เชา้   รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

ออกเดินทางสูบ่ิสเตอร ์เอาทเ์ลท (ระยะทาง 106 กม. ประมาณ 1.45 ชั่วโมง) 

เชิญเลือกซือ้สินคา้หลากหลายแบรนดอ์ย่างเต็มที่ 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 รบั 

คปูอง วี.ไอ.พี. เพื่อใชเ้ป็นสว่นลด  เพิ่มเติมจากรา้นคา้ที่เขา้รว่มโครงการ 

กลางวนั   รบัประทานอาหารกลางวนั  

เย็น   ออกเดินทางสูเ่มืองแมนเชสเตอร ์(ระยะทาง 252 กม. ประมาณ 4.0 ชั่วโมง) 

ค ่า   รบัประทานอาหารค ่า  

เขา้พกัโรงแรม 4 ดาว ณ เมืองแมนเชสเตอร ์
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เสำร ์19 ม.ีค.   แมนเชสเตอร ์– ลิเวอรพู์ล – รอพบนักเตะ – ชมฟุตบอล – แมนเชสเตอร ์

เชา้   รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

   ออกเดินทางสูเ่มืองลิเวอรพ์ลู (ระยะทาง 56 กม. ประมาณ 1.0 ชั่วโมง) 

   น าท่านรอพบนกัเตะลิเวอรพ์ลู บรเิวณหนา้โรงแรม Hope Street Hotel 

กลางวนั   รบัประทานอาหารกลางวนั  

บ่าย   เดินทางสูส่นามแอนฟิลด ์ 

15.00 น.  ชมฟตุบอลระหว่าง Liverpool vs Manchester United 

   เดินทางกลบัสูเ่มืองแมนเชสเตอร ์  

ค ่า   รบัประทานอาหารค ่า 

เขา้พกัโรงแรม 4 ดาว ณ เมืองแมนเชสเตอร ์

 

อำทติย ์20 ม.ีค. แมนเชสเตอร ์– ทัวรส์นำมโอลด์แทรฟฟอรด์ – ลิเวอรพู์ล – ทัวรส์นำมแอนฟิลด ์
– สนำมบิน          

เชา้   รบัประทานอาหาร ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

   เดินทางสูส่นามโอลด์แทรฟฟอรด์ 

   น าท่านทวัรส์นามโอลด์แทรฟฟอรด์ พรอ้มซือ้ของที่ระลกึของสโมสร 

กลางวนั   รบัประทานอาหารกลางวนั 

บ่าย   เดินทางสูส่นามแอนฟิลด ์เมืองลิเวอรพ์ลู 

   น าท่านทวัรส์นามแอนฟิลด ์พรอ้มซือ้ของที่ระลกึของสโมสร 

16.30 น.  เดินทางสูส่นามบินเมืองแมนเชสเตอร ์

20.40 น.  เดินทางกลบักรุงเทพฯ โดยสายการบินเอมิเรตส ์เที่ยวบินที่ EK 20 

 

จันทร ์21 ม.ีค.  ดูไบ – สนำมบินสุวรรณภูมิ 

07.55 น.  ถึงสนามบินกรุงดไูบ แวะเปลี่ยนเครื่อง 
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09.30 น.  ออกเดินทางกลบัสูก่รุงเทพฯ โดยสายการบินเอมิเรตส ์เที่ยวบินที่ EK 372 

18.40 น.  เดินทางถึงสนามบินสวุรรณภมูิโดยสวสัดิภาพ 

 

ก ำหนดกำรเดินทำง  16-21 มีนำคม 2565  

ผูใ้หญ่ ราคาท่านละ   119,000 บาท 

พกัเด่ียวเพิ่ม ท่านละ     11,000 บาท 

 

อัตรำนีร้วม             

ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลบั            

ค่ารถรบัสง่ สนามบิน-โรงแรม และระหว่างการน าเที่ยวตามที่ระบุ       

ค่าวีซ่าประเทศองักฤษ           

ค่าประกนัอบุติัเหตกุารเดินทาง         

ค่าอาหารและเครื่องด่ืมตามรายการ          

ค่าเขา้ชมและค่าบริการสถานที่ต่าง ๆ ตามรายการ 

 

อัตรำดังกล่ำวไม่รวม          

ค่าธรรมเนียมหนงัสือเดินทาง          

ค่าน า้หนกักระเป๋าเดินทางในกรณีที่น า้หนกัเกินกว่าที่สายการบินก าหนด     

ค่าใชจ้่ายส่วนตวัต่าง ๆ เช่น ค่าโทรศพัท ์ค่าซกัรีด ฯลฯ      

ค่าอาหาร และเครื่องดื่มที่นอกเหนือจากรายการ        

ค่าภาษีมลูค่าเพิ่ม และค่าภาษีหกั ณ ที่จ่าย 

 

 

 



                                                       THANANUN TRAVEL CO., LTD. 

                                                             13 Soi RamaII, Soi 54 Yaek 4-15, Samae-dam, Bangkhunthien, Bangkok 10150 

                                                             Tel. 084-361-4414      www.thananuntravel.com 

                                                             License no. 11/06927 

___________________________________________________________________________________________ 

 

เงือ่นไขกำรช ำระเงิน           

1. ช าระค่ามดัจ าท่านละ 45,000 บาท เป็นค่าตั๋วชมฟุตบอล และเพื่อยืนยนัการจองทวัร ์(ทางบรษิัทไม่
สามารถจองตั๋วฟตุบอลไดจ้นกว่าจะไดร้บัเงินมดัจ า)    

2. ช าระค่ามดัจ าอีก 30,000 บาท เมื่อถึงก าหนดเวลาการออกตั๋วเครื่องบิน (ระยะเวลาขึน้อยู่กบัสายการบิน
นัน้ๆ)          

3. สว่นที่เหลือช าระทัง้หมดหลงัจากไดร้บัวีซ่าแลว้     
4. ในกรณีที่วีซ่าไม่ผ่าน ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยดึเงินมดัจ าตามจ านวนท่ีทางบริษัทไดช้ าระไปตาม 

จรงิ สว่นที่เหลือจะคืนใหก้บัลกูคา้   
 

กำรยกเลิก 

1. ในกรณียกเลิกการเดินทาง ทางบรษิัทจะคืนเฉพาะเงินสว่นที่เหลือใหก้บัลกูคา้ เงินในส่วนที่บริษัทได้
ส  ารองจ่ายไปแลว้ไม่สามารถคืนได ้เช่น ตั๋วฟตุบอล, ตั๋วเครื่องบิน, ค่าธรรมเนียมวีซ่า ฯลฯ เป็นตน้  

2. กรณียกเลิกการเดินทางนอ้ยกว่า 14 วนั บรษิัทขออนญุาตไม่คืนเงินใหก้บัลกูคา้ 

 

หมำยเหตุ            

1. ราคาตั๋วฟตุบอลมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ดงันัน้ถา้ทางบรษิัทไม่ไดร้บัเงินมดัจ าตามวนั และเวลาที่
ตกลงกบัลกูคา้ ลกูคา้อาจจะไม่ไดต้ั๋ว หรือราคาทวัรอ์าจจะเปลี่ยนแปลง เนื่องจากราคาตั๋วฟตุบอลมีการ
ปรบัราคาขึน้ 

2. ในกรณีเดินทางกรุ๊ปเล็ก (นอ้ยกว่า 10 ท่าน) อาจจะไม่มีหวัหนา้ทวัรเ์ดินทางไปดว้ย (มีเจา้หนา้ที่สง่ที่
สนามบินสวุรรณภมูิ) แต่จะมีเจา้หนา้ที่คนไทยรอรบัที่สนามบินประเทศองักฤษ  

3. วีซ่าประเทศองักฤษ จ าเป็นตอ้งไปย่ืนดว้ยตนเองทุกท่าน เพราะจะตอ้งท าการสแกนลายนิว้มือ แต่ทาง
บรษิัทจะอ านวยความสะดวกในเรื่องการเตรียม และการกรอกเอกสาร และมีเจา้หนา้ที่ไปดว้ยในวนัที่เขา้
ไปย่ืนวีซ่า  

4. ควรเตรียมเอกสารและยื่นวีซ่าลว่งหนา้ อย่างนอ้ย 1 เดือนก่อนการเดินทาง   
5. ในกรณีเกิดเหตสุดุวิสยั อาทิเช่น ภยัธรรมชาติ การจลาจล โรคระบาด หรือมีเหตใุหต้อ้งงดการแข่งขนั

ฟตุบอล ทางบริษัทจะไม่สามารถรบัผิดชอบในการไม่ไดร้บัชมฟตุบอล จากกรณีดงักล่าว และไม่สามารถ
คืนเงินค่าตั๋วฟุตบอล หรือคืนเงินบางสว่นได ้เนื่องจากตั๋วฟตุบอลไดท้ าการช าระเงินทัง้หมดแลว้ และไม่
สามารถคืนตั๋วได ้รวมถึงค่าใชจ้่ายต่างๆ ที่ทางบรษิัทไดช้ าระลว่งหนา้ไปแลว้   


