
 

แฟนหงส์ตวัจริงห้ามพลาด ชมการแข่งขนัฟุตบอลพรีเมยีร์ลคี 

ลเิวอร์พูล ปะทะ แมนเชสเตอร์ ยูไนเตด็  

เทีEยวสบายๆ มหานครลอนดอน ลเิวอร์พูล และเมืองแมนเชสเตอร์ 

 ชอปปิH งถนนออกซ์ฟอร์ด, ชมววิบนลอนดอนอาย, เทีEยวชม WARNER BROS STUDIO 

นําทมีโดย พีEไช้ ศรุต สุดหล่อ แห่ง คลืEน FM99 ใสยงักะตาตัOกเเตน เเม่นอย่างกะต๋อง 

เเฟนหงส์ตวัจริง พร้อมกบั พีEฟลุ๊ค จาก FLUKE FAMILY แฟนแมนยู ทีEจะร่วมดูเเลคุณ

ตลอดการเดนิทาง 

พเิศษ รวมตัTวเข้าชมการแข่งขนัฟุตบอล !! เลือกฝัEงทีEนัEงได้ 

เดนิทาง 2- 10 มนีาคม 2566           ราคา  138,000.- บาท 

ราคา EARLY BIRD หมดเขต 31 ตุลาคม 2565  

หลงัจาก 31 ตุลาคม 2565 จะเป็นราคาปรกต ิ148,000.- บาท 
 

 

 

 



Date รายการทวัร์ อาหาร โรงแรม 

2/3 BKK- LONDON -/ -/D ROYAL NATIONAL 

HOTEL หรือเทยีบเท่า 3 ดาว 

3/3 LONDON- MANCHESTER- TOUR OLD TRAFFORD STADIUM- 

MEGA STORE- MANCHESTER CITY SHOP- LIVERPOOL 

B/ L/- IBIS STYLES CENTRE 

DALE STREET หรือเทยีบเท่า 

3 ดาว 

4/3 ชมการแข่งขนัฟูตบอล LIVERPOOL VS MANCHESTER UNITED B/ -/- IBIS STYLES CENTRE 

DALE STREET หรือเทยีบเท่า 

3 ดาว 

5/3 LIVERPOOL- TOUR ANFIELD STADIUM- LIVERPOOL SHOP- 

JAMAICA STREET- LIVERPOOL ONE 

B/ -/- IBIS STYLES CENTRE 

DALE STREET หรือเทยีบเท่า 

3 ดาว 

6/3 LIVERPOOL-BICESTER OUTLET- LONDON EYE B/ -/D IBIS LONDON EARLS 

COURT หรือเทยีบเท่า 3 ดาว 

7/3 LONDON- HARRY POTTER OR STONEHENGE- OXFORD STREET B/-/D IBIS LONDON EARLS 

COURT หรือเทยีบเท่า 3 ดาว 

8/3 FREE FULL DAY B/-/- IBIS LONDON EARLS 

COURT หรือเทยีบเท่า 3 ดาว 

9/3 LONDON- BKK B/ -/- TRANSFER TO AIRPORT 

 

วนัแรก กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูม)ิ- ลอนดอน(สนามบินฮีทโธรว์ ) 

8:30 น. คณะพร้อมกนัที. สนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิชั9น 4 ผูโ้ดยสารขาออก เคาท์เตอร์ Q ประตูทีH 8 สายการบิน EVA 

AIR โดยมีเจา้หนา้ที.คอยใหก้ารตอ้นรับและอาํนวยความสะดวกตรวจเช็คสมัภาระและเอกสารการเดินทางใหก้บัทุก

ท่าน 

12:30 น. 

 
ออกเดินทางสู่เมือง ลอนดอน โดยสายการบินEVA AIRเที.ยวบินที. BR67 (บริการอาหารและเครื.องดื.มบน 

เครื.องบิน) 

19:25 น. 

 

เดินทางถึง ถึง สนามบินฮีทโธรว์ ประเทศอังกฤษ หลังจากผ่านขัPนตอนการตรวจคนเข้าเมืองและพิธีการศุลกากร

เรียบร้อยแล้ว (เวลาทีHท้องถิHนช้ากว่าทีHประเทศไทย 6-7 ชัHวโมง) 

คํHา รับประทานอาหารคํHา ณ  ภตัตาคาร FOUR SEASON 

ทีHพกั โรงแรม ROYAL NATIONAL HOTEL หรือเทยีบเท่า 3 ดาว 



วนัทีH สอง ลอนดอน- เมืองแมนเชสเตอร์- ทวัร์สนามฟุตบอลโอลด์แทรฟฟอร์ด- สนามเอตฮัิด 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมทีHพกั  

 นาํท่านเขา้สู่ เมืองแมนเชสเตอร์ (Manchester)ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 4 ช.ม. เมืองอุตสาหกรรมที.มีชื.อเสียงจาก  

การเป็นเมืองอุตสาหกรรมแห่งแรกของโลก เป็นศูนยก์ลางศิลปะ สื.อ และธุรกิจขนาดใหญ่ อีกทั9งยงั เป็นเมืองที.มี 

สโมสรที.มีชื.อเสียงโด่งดงัในวงการฟุตบอลของโลก โดยมีสโมสรฟุตบอล 2 สโมสร ไดแ้ก่ แมนเชสเตอร์ ยไูนเตด็  

และแมนเชสเตอร์ ซิตี9  นาํท่านเขา้ชม สนามฟุตบอลโอลด์แทรฟฟอร์ด ของทีมแมนเชสเตอร์ ยไูนเตด็ สโมสร 

ฟุตบอลชื.อกอ้งโลกที.มีสมาชิกแฟนคลบัมากที.สุดในโลก เจา้ของสมญานาม “ปิศาจแดง” สนามเริ.มก่อสร้างในปี  

1909 และเริ.มใชต้ั9งแต่ปี 1910 ปัจจุบนัมีความจุ 76,212 คน มีเวลาใหท่้านเลือกซื9อสินคา้ที.ระลึกนานาชนิด ที. MEGA  

STORE เช่น เสื9อ ผา้พนัคอ หมวก เป็นตน้. 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

นาํท่านเดินทางไปยงัสนามเอตฮัิด ของทีมสโมสรฟุตบอลแมนเชสเตอร์ซิตี9  เพื.อใหท่้านไดซื้9อสินคา้ที.ระลึกที. 

แมนเชสเตอร์ซิตี9ชอป 

คํHา รับประทานอาหารกลางคํHา ณ ภตัตาคาร 

ทีHพกั IBIS STYLES CENTRE DALE STREET หรือเทยีบเท่า 3 ดาว 

วนัทีH สาม ชมการแข่งขนัฟุตบอลระหว่าง LIVERPOOL VS MANCHESTER UNITED 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมทีHพกั 

กลางวนั อสิระอาหารกลางวนั 

นาํท่านเขา้สู่บริเวณ สนามกีฬาแอนฟิลด์ สนามของสโมสรฟุตบอลลิเวอร์พูล เพื.อจะไดมี้เวลาเก็บภาพบรรยากาศ

ก่อนการแข่งขนัและสะดวกในการเขา้ชมการแข่งขนัฟุตบอล จากนัPนนําท่านเข้าชมการแข่งขันฟุตบอล ซึHงเป็นการ

แข่งขนัระหว่างทมีสโมสร ลเิวอร์พูล พบกบั แมนเชสเตอร์ ยูไนเตด็ 

 

คํHา อสิระอาหารคํHา  

ทีHพกั IBIS STYLES CENTRE DALE STREET หรือเทยีบเท่า 3 ดาว 

วนัทีH สีH ลเิวอร์พูล- ทวัร์สนามแอนฟิลด์- ชอปปิP ง LIVERPOOL SHOP- JAMICA STREET- LIVERPOOL ONE 

 



เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมทีHพกั 

กลางวนั อสิระอาหารกลางวนั 

 ท่านเดินทางไปยงั สนามฟุตบอลแอนฟิลด์ (Anfield Stadium) คือสนามฟุตบอลที.มีขนาดใหญ่   เป็นอนัดบัที. 6 

ของประเทศ และเป็นถิ.นของสโมสรลิเวอร์พลู ตั9งแต่ปี 1892 สนามฟุตบอลนี9ไดเ้ปิดตวัเมื.อปี 1884 และเป็นบา้นของ

สโมสรแอฟเวอร์ตนั ในช่วงปี 1884-1891 สามารถจุผูช้มไดม้ากกวา่ 54,076 คน และเคยใชเ้ป็นสถานที.จดัแข่งขนั

ฟุตบอลนดัสาํคญัมากมาย ฟุตบอลนดัใหญ่ที.เคยดวลกนัที.นี. ไดแ้ก่ ฟุตบอลยโูรปี 1996 และยงัใชจ้ดัการแข่งขนักีฬา

อื.นๆ อีกดว้ย เช่น แข่งขนัอเมริกนัฟุตบอล รักบี9  และคอนเสิร์ตครั9 งใหญ่ อิสระใหท่้านชอ้ปปิ9 งที. Liverpool Shop 

นาํนาํท่านถ่ายรูปที. JAMAICA STREET ซึ. งเป็นสตรีทอาร์ตอนัโด่งดงัที.มีภาพวาดของนายใหญ่หงส์แดง เจอร์เกน้ 

คลอ็ปป์ ผูจ้ดัการทีมลิเวอร์พลู บนกาํแพงอยา่งสวยงาม จากนั9นนาํท่านชอปปิ9 งที. LIVERPOOL ONE 

คํHา อสิระอาหารคํHา  

ทีHพกั IBIS STYLES CENTRE DALE STREET หรือเทยีบเท่า 3 ดาว 

วนัทีH ห้า เมืองลเิวอร์พูล- บิสเตอร์ เอ้าท์เลต็- ลอนดอนอาย  

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมทีHพกั 

 ออกเดินทางจากเมืองลิเวอร์พลู นาํท่านเขา้สู่เมืองลอนดอน นาํท่านแวะชอปปิ9 งที. บิซส์เตอร์เอ้าท์เลต็ วลิเลจ  

(Bicester Outlet Village)(ใชเ้วลาเดินทาง 4.30 ชม.) นาํท่านชมสินคา้แบรนดเ์นมต่างๆ ทั9งขององักฤษเช่น  

Fontaine, Armani, Bally, Bodum, Bose, Burberry, CalvinKlein, D&G, DKNY, Diesel, Dior, Fendi, Gucci, Guess,  

Hugo,Boss, Jaeger, Jigsaw, Kipling,L'Occitane, Levi's, Max Mara, Missoni, Molton Brown, Mulberry, Paul  

Smith เป็นตน้ 

กลางวนั อสิระอาหารกลางวนั 

 นาํท่านเดินทางสู่ เมืองลอนดอน (London) (ใชเ้วลาเดินทาง 2.30 ชม.) เมืองหลวงของประเทศองักฤษ ที.เป็น 

ศูนยก์ลางสาํคญัทางธุรกิจ การเมือง วฒันธรรม และประวติัศาสตร์ของโลก เป็นผูน้าํดา้นการเงิน การเมือง การ 

สื.อสาร การบนัเทิง แฟชั.น ศิลปะ และเป็นที.ยอมรับวา่มีอิทธิพลไปทั.วโลก และยงัเป็นเมืองท่องเที.ยวที.ใหญ่และ 

สาํคญัของยโุรปอีกดว้ย นาํท่านชมลอนดอนอาย ซึ. งเป็นชิงชา้สวรรคที์.สูงที.สุดในทวปียโุรป มีความสูง 135 เมตร 

(443ฟุต) เป็นอีกหนึ.งสถานที.ของกรุงลอนดอนที.ไดรั้บความนิยมอยา่งมาก  

คํHา รับประทานอาหารคํHา ณ  ภตัตาคาร  

ทีHพกั IBIS LONDON EARLS COURT หรือเทยีบเท่า 3 ดาว 

วนัทีH หก WARNOR BROS STUDIO OR STONEHENGE- OXFORD STREET 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมทีHพกั 

 นาํท่านเดินทางสู่เมือง Leavesden อนัเป็นที.ตั9งของ Warner Bros Studio London ใหท่้านไดเ้ขา้ชม  



บา้นของภาพยนตร์ Harry Potter ทั9ง7ภาค ที.ไดเ้ปิดใหแ้ฟนๆเขา้ชมตั9งแต่ตน้ปี 2012 หลงัจากการถ่ายทาํทั9งหมดเสร็จ

สิ9นลง ใหท่้านไดตื้.นตาตื.นใจกบัสถานที.ถ่ายทาํจริงของทุกๆอยา่ง ที.เราไดเ้ห็นในหนงัตลอดระยะเวลากวา่ 10 ปีแห่ง

การถ่ายทาํอนัยาวนาน จนอาจเรียกไดว้า่เป็นบา้นอีกหลงัของนกัแสดงและทีมงานหลายร้อยชีวติผูอ้ยูเ่บื9องหลงัความ

อลงัการและความสําเร็จทั.วโลก ท่านจะมีโอกาสไดเ้ห็นแทบทุกมุมสําคญัที.เคยเห็นในภาพยนตร์ ไม่ว่าจะเป็น

หอ้งนั.งเล่นของบา้นกริฟฟินดอร์ กระท่อมแฮกริด ภายในบา้นโพรงกระต่าย หอ้งทาํงานรูปกลมของดบัเบิลดอร์ คุก

ใตดิ้นของสเนป รวมถึงกระทรวงเวทมนตร์ดว้ย ตรอกไดแอกอน บา้นเก่าของแฮร์รี.  และชานชาลา9 ¾ 

กลางวนั อสิระอาหารกลางวนั  

 นาํท่านเดินทางสู่ ถนนอ็อกซ์ฟอร์ด เป็นถนนสายหลกัในย่านเวสต์เอนของลอนดอน ซึ. งมีความยาวมากถึง 1.6 

กิโลเมตร และเป็นยา่นชอ้ปปิ9 งใหญ่ของลอนดอนที.ท่านจะไดเ้ลือกซื9อสินคา้คุณภาพเยี.ยม มีร้านคา้ชื.อดงัมากมายกวา่ 

300 ร้านคา้ ไม่วา่จะเป็น H&M , Topshop , Zara , Burberry , Mango, Next , LongChamp , UniQLO , Esprit รวมถึง

หา้งสรรพสินคา้ มาร์ค แอนด ์สเปนเซอร์ เซลฟริดจจ ์และหา้งอื.นๆ อีกมากมาย 

คํHา อสิระอาหารคํHา 

ทีHพกั IBIS LONDON EARLS COURT หรือเทยีบเท่า 3 ดาว 

วนัทีH เจด็ อสิระ 

 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมทีHพกั 

กลางวนั อสิระอาหารกลางวนั 

คํHา อสิระอาหารคํHา 

ทีHพกั IBIS LONDON EARLS COURT หรือเทยีบเท่า 3 ดาว 

วนัทีH แปด ลอนดอน- กรุงเทพฯ 

08:00 น. 

12:30 น. 

รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมทีHพกั   

นาํท่านเดินทางสู่ สนามบินฮีทโทรว์ ประเทศองักฤษ เพื.อใหท่้านมีเวลาในการทาํคืนภาษี(Tax Refund) มีเวลาในการ

เลือกซื9อสินคา้ในร้านคา้ปลอดภาษี หรือ ร้านอาหาร    

21:35 น. ออกเดินทางสู่สนามบินสุวรรณภูม ิโดยสายการบินEVA AIRเที.ยวบินที. BR68(บริการอาหารและเครื.องดื.มบน 

เครื.องบิน) 

วนัทีH เก้า ลอนดอน- กรุงเทพฯ 

15:05 น. เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูม ิ โดยสวสัดิภาพพร้อมความประทบัใจ 

  

 

 

 



*หลงัจากวนัที, 31 ตุลาคม 2565 จะเป็นราคาปรกติที, 148,000. -บาท* 

 

อตัราค่าบริการ  

พกัเดี/ยว                   เพิ/มท่านละ 15,000 บาท 

อตัราค่าบริการนีPรวม 

ü ค่าตัgวเครื.องบินชั9นประหยดั (ECONOMY CLASS) โดยสายการบิน EVA AIR (เดินทางไป-กลบัพร้อมคณะ)  

ü ค่าที.พกั 3-4 ดาว (หอ้งละ 2 ท่าน) ตามที.ระบุในรายการ (ขอสงวนสิทธิh ในการยา้ยเมืองเขา้พกั ในกรณีที.ไม่สามารถ    

เขา้พกัที.เมืองนั9นๆ ได ้เช่น ติดงานนิทรรศการ งานแสดงสินคา้ งานประชุม เหตุสุดวสิยัต่างๆ ฯลฯ 

ü ค่ารถปรับอากาศ และบริการนาํเที.ยวตามที.ระบุในรายการ 

ü ค่าเขา้ชมสถานที. และค่าธรรมเนียมตามที.ระบุในรายการ 

ü ค่าอาหารตามที.ระบุในรายการ 

ü ค่าประกนัภยัในการเดินทาง 2,000,000/500,000 บาท (เงื.อนไขตามกรมธรรม)์ 

ü หวัหนา้ทวัร์ผูมี้ประสบการณ์นาํเที.ยว คอยดูแลอาํนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง 

ü ค่าตัWวชมฟุตบอลการแข่งขนัฟุตบอลระหว่างทมี ลเิวอร์พูล พบกบั  แมนเชสเตอร์ยูไนเตด็ 

 

อตัราค่าบริการนีPไม่รวม 

û ค่าภาษมูีลค่าเพิHม 7% และภาษหัีก ณ ทีHจ่าย 3% 

û ค่าธรรมเนียมจดัทาํหนงัสือเดินทาง 

û ค่าธรรมเนียมในการขอยื.นวซ่ีา UNITED KINGDOM (UK) ทางสถานทูตจะไม่คืนเงนิค่าธรรมเนียมทุกกรณ ี

û ค่าธรรมเนียมนํ9ามนัและภาษีสนามบิน ในกรณีที.สายการบินมีการปรับขึ9นราคา 

û ค่านํ9าหนกัของกระเป๋าในกรณีเกินกวา่สายการบินกาํหนดให ้ 

û ค่าใชจ่้ายส่วนตวัต่างๆ นอกรายการ อาทิ ค่าโทรศพัท ์ค่าซกัรีด และค่าเครื.องดื.มในหอ้งพกั พนกังานยกกระเป๋า 

û ค่าทปิคนขบัรถท้องถิHน 8 GBP/คน*44=352 บาท/คน/ทริป  

û ค่าทปิหัวหน้าทวัร์ไทย 100 บาท/คน/ ทริป (100*9=900 บาท) 

เงืHอนไขการชําระเงนิ 

กรณีทาํการจองก่อนวนัที. 31 ตุลาคม 2565 

งวดที. 1 : ชาํระมดัจาํ 69,000 บาท ภายใน 2 วนัหลงัการจอง 

งวดที. 2 : ชาํระส่วนที.เหลือ 34,500 ก่อนยื.นวซ่ีา  2 วนั  

กาํหนดการเดนิทาง ราคา 

มนีาคม 2 -10 ม.ีค. 2566 138,000 



งวดที. 3 : ชาํระส่วนที.เหลือ 34,500 หลงัวซ่ีาออก  2 วนั  

กรณีทาํการจองหลงัวนัที. 31 ตุลาคม 2565 

งวดที. 1 : ชาํระมดัจาํ 74,000 บาท ภายใน 2 วนัหลงัการจอง 

งวดที. 2 : ชาํระส่วนที.เหลือ 37,000 ก่อนยื.นวซ่ีา  2 วนั  

งวดที. 3 : ชาํระส่วนที.เหลือ 37,000 หลงัวซ่ีาออก  2 วนั  

กรณีทาํการจองนอ้ยกวา่การเดินทาง 45 วนั  : ชาํระเตม็จาํนวน  

 

หมายเหตุ : หากกรณีลูกคา้ถูกปฏิเสธการไดรั้บวีซ่า (วีซ่าไม่ผา่น) ทางทวัร์จะขอทาํการคืนเงินที.ชาํระมาแลว้ หลงัจากหกัค่าใชจ่้ายที.เกิดขึ9นจริง 

เช่น ค่าธรรมเนียมการยื.นวซ่ีา , ค่าตัgวเครื.องบิน , ค่าตัgวฟุตบอล เป็นตน้ 

กรณยีกเลกิการจอง 

• กรณแีจ้งยกเลกิการเดนิทางหลงัจากทีHชําระมดัจาํหรือชําระค่าทวัร์เข้ามาแล้ว ทางบริษทั ขอสงวนสิทธิ[ในการคืนค่ามดัจาํทุกกรณ ี

• หากท่านยกเลิกการเดินทางในเงื.อนไขใด เงื.อนไขหนึ. ง แต่ท่านสามารถหาผูเ้ดินทางมาแทนได ้โดยสามารถยื.นขอวีซ่าไดท้นัตาม

กาํหนดเวลา ทางบริษทัฯ จะคิดค่าใชจ่้ายเพิ.มคือค่าวซ่ีา และค่าเปลี.ยนชื.อตัgวเท่านั9น และตอ้งไม่อยูใ่นเงื.อนไขของตัgวที. NON-CHANGE 

NAME & NON-REFUND 

• กรณียื.นวีซ่าแลว้ไม่ไดรั้บการอนุมติัวีซ่าจากสถานทูต (วีซ่าไม่ผา่น)หรือวีซ่าออกไม่ทนั และท่านไดช้าํระค่ามดัจาํมาแลว้ ทางบริษทัขอ

เก็บเฉพาะค่าใชจ่้ายที.เกิดขึ9นจริง เช่น ค่าวีซ่าและค่าบริการยื.นวีซ่า / ค่ามดัจาํตัgวเครื.องบิน หรือค่าตัgวเครื.องบิน กรณีออกตัgวเครื.องบิน

แลว้ / ค่าส่วนต่างกรณีที.กรุ๊ปออกเดินทางไม่ครบจาํนวน  

• ขอสงวนสิทธิh ในการเปลี.ยนแปลงการท่องเที.ยว รวมทั9งไม่สามารถรับผิดชอบจากกรณีที.เกิดเหตุจาํเป็นสุดวิสัยดงันี9  การล่าชา้ของสาย
การบิน, การนดัหยดุงาน, ภยัธรรมชาติ, การก่อจลาจล, อุบติัเหตุ ฯลฯ ทั9งนี9 จะคาํนึงถึงผลประโยชน์และจะรักษาผลประโยชน์ของท่าน

ไวใ้หไ้ดม้ากที.สุด และทางบริษทัฯจะไม่รับผิดชอบค่าใชจ่้ายที.เกิดขึ9น หากท่านถูกปฏิเสธการเขา้เมือง อนัเนื.องจากการกระทาํที.ส่อไป

ในทางผดิกฎหมายหรือการหลบหนีเขา้เมือง ฯลฯ และจะไม่คืนเงินค่าทวัร์ที.ท่านชาํระมาแลว้ 

• กรณีผูเ้ดินทางถูกปฏิเสธการเขา้-ออกประเทศ ทางบริษทัฯขอสงวนสิทธิh ในการคืนเงินค่าทวัร์ทั9งหมด 

• หลงัจากอนุมตัวิซ่ีาแล้วหากต้องการยกเลกิการเดนิทางทางบริษทังดคืนเงนิในทุกกรณ ี

หมายเหตุ 

1. เนื.องจากรายการทวัร์นี9 เป็นแบบเหมาจ่ายเบด็เสร็จ หากท่านสละสิทธิh การใชบ้ริการใดๆ หรือถูกปฏิเสธการเขา้ประเทศไม่วา่กรณีใดๆ ก็

ตาม ทางบริษทัขอสงวนสิทธิh ไม่คืนเงินในทุกกรณี 

2. เมื.อท่านไดช้าํระเงินมดัจาํหรือทั9งหมดไม่ว่าจะเป็นการชาํระผ่านตวัแทนของบริษทัหรือชาํระโดยตรงกบัทางบริษทั จะถือว่าท่าน

รับทราบและยอบรับเงื.อนไขต่างๆ ของบริษทัฯที.ไดร้ะบุไวโ้ดยทั9งหมด 


