
 

 

แฟนสิงโตนํ*าเงนิครามตวัจริงห้ามพลาด ชมการแข่งขนัฟุตบอลพรีเมยีร์ลคี 

เวสต์แฮม ปะทะ ลเิวอร์พูล  

อาร์เซนอล ปะทะ เชลซี (AWAY SEAT) ณ ประเทศองักฤษ 

ชมเมืองมหานครลอนดอน, เทีMยวเมืองตากอากาศ ไบรท์ตนั- ทวัร์สองสนาม STAMFORD BRIDGE และ 

EMIRATES STADIUM, ชอปปิ* งถนนออกซ์ฟอร์ด, ชมววิบนลอนดอนอาย,  

นําทมีโดย พีMไช้ ศรุต สุดหล่อ แห่ง คลืMน FM99 ใสยงักะตาตัQกเเตน เเม่นอย่างกะต๋อง  

พร้อมกบั พีMปาล์ม จาก เพจปาล์ม 3 บาท 5 บาท แฟนเชลซี ทีMจะร่วมดูเเลคุณตลอดการเดนิทาง 

พเิศษ รวมตัSวเข้าชมการแข่งขนัฟุตบอล !! 

เดนิทาง 24 เมษายน-  1 พฤษภาคม 2566           ราคา  172,000.- บาท 

 

 



 
Date รายการทวัร์ อาหาร โรงแรม 

24/4 BKK (SUVARNABHUMI AIRPORT)- LONDON 

(HEATHROW AIRPORT) 19:05 

- HOTEL IBIS LONDON WEMBLY หรือ

เทยีบเท่า 3 ดาว 

25/4 LONDON EYE- TOUR EMIRATES STADIUM- ชมการแข่งขนั

ฟุตบอล WEST HAM VS LIVERPOOL 19:45 

B/ L/- HOTEL IBIS LONDON WEMBLY หรือ

เทยีบเท่า 3 ดาว 

26/4 TOUR STAMFORD BRIDGE STADIUM- BICESTER OUTLET B/-/D HOTEL IBIS LONDON WEMBLY หรือ

เทยีบเท่า 3 ดาว 

27/4 LONDON- 2 HRS BRIGHTON BEACH- ROYAL PAVILLION- 

THE LANES- LONDON- OXFORD STREET  

B/ L/- HOTEL IBIS LONDON WEMBLY หรือ

เทยีบเท่า 3 ดาว 

28/4 FREE FULL DAY B/ -/- HOTEL IBIS LONDON WEMBLY หรือ

เทยีบเท่า 3 ดาว 

29/4 ชมการแข่งขนัฟูตบอล ARSENAL VS CHELSEA 15:00 B/ -/D HOTEL IBIS LONDON WEMBLY หรือ

เทยีบเท่า 3 ดาว 

30/4 LONDON (HEATHROW AIRPORT)- BKK 

(SUVARNABHUMI AIRPORT) 21:35 

B/-/- TRANSFER TO AIRPORT 

1/5 BKK (SUVARNABHUMI AIRPORT) 15:30   

 

วนัแรก กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูม)ิ- ลอนดอน(สนามบินฮีทโธรว์ ) 

9:00 น. คณะพร้อมกนัที. สนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิชั9น 4 ผูโ้ดยสารขาออก เคาท์เตอร์ Q ประตูทีH 8 สายการบิน EVA 

AIR โดยมีเจา้หนา้ที.คอยใหก้ารตอ้นรับและอาํนวยความสะดวกตรวจเช็คสมัภาระและเอกสารการเดินทางใหก้บัทุก

ท่าน 

13:05 น. ออกเดินทางสู่เมือง ลอนดอน โดยสายการบินEVA AIRเที.ยวบินที. BR67 

19:20 น. เดนิทางถงึ ถงึ สนามบินฮีทโธรว์ ประเทศองักฤษ หลงัจากผ่านขัPนตอนการตรวจคนเข้าเมืองและพธีิการศุลกากร 

เรียบร้อยแล้ว (เวลาทีHท้องถิHนช้ากว่าทีHประเทศไทย 6-7 ชัHวโมง) 

ทีHพกั โรงแรม HOTEL IBIS LONDON WEMBLY หรือเทยีบเท่า 3 ดาว 

วนัทีH สอง ลอนดอนอาย- ทวัร์สนามเอมเิรตส์สเตเดยีม- ชมการแข่งขนัฟุตบอล WEST HAM VS LIVERPOOL 

 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมทีHพกั 

 นาํท่านเที.ยวชมกรุงลอนดอน ผ่านชม หอนาฬิกาบิTกเบน สัญลกัษณ์ที.สําคญัของลอนดอนที.ตั9งอยู่เคียงขา้งอาคาร

รัฐสภาที.สวยงามริมฝั.งแม่นํ9 าเทมส์ จากนั9นนาํท่านชมลอนดอนอาย ซึ. งเป็นชิงชา้สวรรคที์.สูงที.สุดในทวีปยโุรป มี

ความสูง 135 เมตร (443ฟุต) เป็นอีกหนึ.งสถานที.ของกรุงลอนดอนที.ไดรั้บความนิยมอยา่งมาก 



 

 
กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ  ภตัตาคาร BURGER & LOBSTER 

 นาํท่านเขา้ชม เอมเิรตส์สเตเดยีม (Emirates Stadium) หรือ สนามกฬีาเอมเิรตส์ คือ สนามฟุตบอลที.มีที.ตั9งอยูที่.แอช 

เบอร์ตนัโกรฟในฮอลโลเวย ์(Holloway) ลอนดอนเหนือ และเป็นสนามเหยา้ของสโมสรฟุตบอลอาร์เซนอล ตั9งแต่ 

เปิดใชง้านเมื.อเดือนกรกฎาคม ปี ค.ศ. 2006 สนามแห่งนี9อฒัจรรยจ์ะเป็นเกา้อี9ทั9งหมด 60,355 ที.นั.ง ซึ. งนบัวา่เป็น 

สนามฟุตบอลที.ใหญ่ที.สุดเป็นอนัดบั 2 ของพรีเมียร์ลีกตามหลงัเพียงสนามโอลดแ์ทรฟฟอร์ด และเป็นสนามกีฬาที. 

ใหญ่เป็นอนัดบั 3 ในลอนดอนรองจากสนามเวมบลียแ์ละสนามทวกิเคนแฮม ในช่วงวางแผนและกาํลงัก่อสร้างอยู ่

นั9น เดิมสนามนี9 เป็นที.รู้จกัในชื.อ แอชเบอร์ตนัโกรฟ ก่อนที.จะมีการใชชื้.อตามขอ้ตกลงของสายการบินเอมิเรตส์  

ผูส้นบัสนุนการก่อสร้างสนามนี9  เมื.อเดือนตุลาคม ปี 2004 มูลค่าการก่อสร้างสนามอยูที่. 430 ลา้นปอนด ์ 

 

 นาํท่านเขา้สู่บริเวณ ลอนดอนสเตเดยีม  สนามของสโมสรฟุตบอลเวสตแ์ฮม เพื.อจะไดมี้เวลาเกบ็ภาพบรรยากาศ 

ก่อนการแข่งขนัและสะดวกในการเขา้ชมการแข่งขนัฟุตบอล จากนัPนนําท่านเข้าชมการแข่งขนัฟุตบอล ซึHงเป็นการ 

แข่งขนัระหว่างทมีสโมสรเวสต์แฮม พบกบั สโมสรลเิวอร์พูล 



 

 

ทีHพกั โรงแรม HOTEL IBIS LONDON WEMBLY หรือเทยีบเท่า 3 ดาว 

วนัทีH สาม ทวัร์สนามฟุตบอลสแตมฟอร์ดบริดจ์- บิซส์เตอร์ เอ้าท์เลต็ 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมทีHพกั 

 นาํท่านเดินทางไปยงั สนามฟุตบอลสแตมฟอร์ดบริดจ์ Chelsea FC Stadium หรือที.รู้จกักนัเป็นอยา่งดีในวงการ 

ลูกหนงัองักฤษในชื.อแสตมฟอร์ด บริดจ ์(Stamford Bridge) สนามเหยา้ของทีมฟุตบอลระดบัโลกที.มีแฟนบอล 

ติดตามกนัอยา่งหนาแน่น อยา่งทีมเชลซี (Chelsea) ซึ. งสนามฟุตบอลแห่งนี9ตั9งอยูที่.เมืองฟูลแล่ม (Fulham) ที.อยูท่าง 

ตะวนัตกเฉียงใตข้องกรุงลอนดอน โดยสนามุตบอลแห่งนี9สามารถจุผูช้มไดถึ้ง 41,631 คน ทาํใหส้นามฟุตบอลแห่ง 

นี9 ติดอยูใ่นอนัดบัที. 8 ของสนามฟุตบอลที.ใหญ่ที.สุดในศึกลูกหนงัพรีเมียร์ลีคปี 2017-18 ภายในสนามฟุตบอลของ 

สโมสรเชลซีแห่งนี9  ประกอบไปดว้ยอศัจรรยท์ั9งหมด 4 ฝั.งดว้ยกนั คือ Matthew Harding Stand, East Stand, Shed  

End และ West Stand โดยมี West Stand ที.สามารถจุผูช้มไดม้ากที.สุด  

 

 อสิระอาหารกลางวนั  

 นาํท่านแวะชอปปิ9 งที. บิซส์เตอร์เอ้าท์เลต็ วลิเลจ (Bicester Outlet Village)(ใชเ้วลาเดินทาง 1.30 ชม.) นาํท่านชม

สินคา้แบรนดเ์นมต่างๆ ทั9งขององักฤษเช่น Fontaine, Armani, Bally, Bodum, Bose, Burberry, CalvinKlein, D&G, 



 
DKNY, Diesel, Dior, Dunhill ErmenegildoZegna, Fendi, Gucci, Guess, Hugo,Boss, Jaeger, Jigsaw, 

Kipling,L'Occitane, Levi's, Max Mara, Missoni, Molton Brown, Mulberry, Paul Smith เป็นตน้  

 

คํHา รับประทานอาหารอาหารคํHา ณ  ภตัตาคาร 

ทีHพกั โรงแรม HOTEL IBIS LONDON WEMBLY หรือเทยีบเท่า 3 ดาว 

  

วนัทีH สีH ลอนดอน- เมืองไบรท์ตนั- อ๊อกซ์ฟอร์ดสตรีท- ลอนดอน 

 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมทีHพกั 

 นาํท่านเดินทางสู่ เมืองไบรตนั (Brighton) (ระยะทาง 80 ก.ม. ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 2 ชั.วโมง) เป็นแหล่งสถานที.

พกัตากอากาศทางริมชายฝั.งทะเลตอนใต  ้ที.มีชื.อเสียงของประเทศองักฤษ ตั9งอยู่ที.นครไบรตนัและโฮฟ ในเทศ

มณฑลอีสตซ์สัเซกซ์ สาํหรับเมืองไบรตนัไดก้ลายเป็นแหล่งท่องเที.ยวตากอากาศชายทะเลที.มีชื.อเสียงมากที.สุดแห่ง

หนึ.งขององักฤษเมื.อพระเจา้จอร์จที. 4 แห่งสหราชอาณาจกัร ขณะที.ยงัดาํรงพระอิสริยยศเป็นเจา้ชายจอร์จแห่งเวลส์ 

ไดท้รงเสดจ็มาประทบัที.ไบรตนัอยูบ่่อยครั9 ง และทรงมีรับสั.งใหส้ร้าง พระราชวงัพาวลิเลยีน (Royal Pavilion)ขึ9นที.

ไบรตนั ในปี ค.ศ. 1787 

 



 
นาํท่านถ่ายรูปกบั พระราชวังพาวิลเลียน (Royal Pavilion) สร้างขึ9นเพื.อเป็นที.พาํนกัของเจ้าชายแห่งเวลส์ รูปแบบ

ของพระราชวงัจะเป็นสถาปัตยกรรม Mogul แบบอินเดียผสมผสานกบัองักฤษ 

จากนั9นนาํท่านเดินทางสู่ The Lanes เป็นยา่นประวติัศาสตร์ชื.อดงัของเมือง เดิมเป็นแหล่งที.พกัของชาวประมง ใน

ปัจจุบนัถือว่าเป็นยา่นนกัชอ้ป โดยเฉพาะคนที.ชอบของวินเทจยอ้นยคุ ของ Handmade และของ Hi Street ที.มีให้

เลือกมากมายระหวา่งสองขา้งทางร้านคา้ ภายในโซนจะเป็นตรอกเลก็ๆ ปูกระเบื9องแดง หา้มรถภายนอกเขา้ อิสระ

ใหท่้านไดเ้ลือกซื9อของและชอ้ปปิ9 งตามอธัยาศยั 

 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ  ภตัตาคาร 

 นาํท่านเดินทางสู่ ถนนออ็กซ์ฟอร์ด เป็นถนนสายหลกัในยา่นเวสตเ์อนของลอนดอน 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 โรงแรม HOTEL IBIS LONDON WEMBLY หรือเทยีบเท่า 3 ดาว 

วนัทีH ห้า FREE FULL DAY 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมทีHพกั 

กลางวนั อสิระอาหารกลางวนั 

คํHา อสิระอาหารคํHา  

ทีHพกั 

 

โรงแรม HOTEL IBIS LONDON WEMBLY หรือเทยีบเท่า 3 ดาว 

  



 
วนัทีH หก ชมการแข่งขนัฟุตบอล ARSENAL VS CHELSEA 

 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมทีHพกั 

กลางวนั อสิระอาหารกลางวนั 

 นาํท่านเขา้สู่บริเวณ เอมเิรตส์ สเตเดยีม  สนามของสโมสรฟุตบอลอาร์เซนอล เพื.อจะไดมี้เวลาเกบ็ภาพบรรยากาศ 

ก่อนการแข่งขนัและสะดวกในการเขา้ชมการแข่งขนัฟุตบอล จากนัPนนําท่านเข้าชมการแข่งขนัฟุตบอล ซึHงเป็นการ 

แข่งขนัระหว่างทมีสโมสรอาร์เซนอล พบกบั สโมสรเชลซี 

 

คํHา รับประทานอาหารคํHา ณ  ภตัตาคาร 

ทีHพกั โรงแรม HOTEL IBIS LONDON WEMBLY หรือเทยีบเท่า 3 ดาว 

วนัทีH เจด็ TRANSFER TO HEATHROW AIRPORT 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมทีHพกั 

16:30 น. นาํท่านเดินทางสู่ สนามบินฮีทโทรว์ ประเทศองักฤษ เพื.อใหท่้านมีเวลาในการทาํคืนภาษี(Tax Refund) มีเวลาในการ

เลือกซื9อสินคา้ในร้านคา้ปลอดภาษี หรือ ร้านอาหาร    

21:20 น. ออกเดินทางสู่สนามบินสุวรรณภูม ิโดยสายการบินEVA AIRเที.ยวบินที. BR68 (บริการอาหารและเครื.องดื.มบน 

เครื.องบิน) 

วนัทีH แปด กรุงเทพฯ 

15:45 น. เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูม ิ โดยสวสัดิภาพพร้อมความประทบัใจ   

 

 

 

 

 

กาํหนดการเดนิทาง ราคา 

เมษายน- พฤษภาคม 24 เม.ย. -1 พ.ค. 2566 172,000 



 
อตัราค่าบริการ  

เดก็ (อายุตํHากว่า 12 ปี ไม่มเีตยีง) ลดท่านละ 5,000 บาท 

พกัเดีHยว                   เพิHมท่านละ 15,000 บาท 

 

อตัราค่าบริการนีPรวม 

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

ü ค่าที.พกั 3-4 ดาว (หอ้งละ 2 ท่าน) ตามที.ระบุในรายการ (ขอสงวนสิทธิe 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 1,000,000 บาท (เงื.อนไขตามกรมธรรม)์ 

ü หวัหนา้ทวัร์ผูมี้ประสบการณ์นาํเที.ยว คอยดูแลอาํนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง 

ü ค่าตั[วชมฟุตบอลการแข่งขนัฟุตบอลระหว่างทมี WESTHAM VS LIVERPOOL  

ü ค่าตั[วชมฟุตบอลการแข่งขนัฟุตบอลระหว่างทมี ARSENAL VS CHELSEA (AWAY SEAT) 

 

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 2 GBP/คน*7 วนั=14 ปอนด์/คน/ทริป  

û ค่าทปิหัวหน้าทวัร์ไทย 100 บาท/คน/ ทริป (100*8=800 บาท) 

เงืHอนไขการชําระเงนิ 

กรณีทาํการจองก่อนการเดินทาง 45 วนั 

งวดที. 1 : ชาํระมดัจาํ 72,000 บาท หลงัการจอง 

งวดที. 2 : ชาํระส่วนที.เหลือ 50,000 ก่อนทาํการยื.นวซ่ีา 1 วนั  

งวดที. 3 : ชาํระส่วนที.เหลือ 50,000 หลงัไดรั้บวซ่ีา 2 วนั  

กรณีทาํการจองนอ้ยกวา่การเดินทาง 45 วนั  : ชาํระเตม็จาํนวน  



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

เช่น ค่าธรรมเนียมการยื.นวซ่ีา , ค่าตัcวเครื.องบิน , ค่าตัcวฟุตบอล เป็นตน้ 

กรณยีกเลกิการจอง 

• กรณแีจ้งยกเลกิการเดนิทางหลงัจากทีHชําระมดัจาํหรือชําระค่าทวัร์เข้ามาแล้ว ทางบริษทั ขอสงวนสิทธ̂ิในการคืนค่ามดัจาํทุกกรณ ี

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

กาํหนดเวลา ทางบริษทัฯ จะคิดค่าใช้จ่ายเพิ.มคือค่าวีซ่า และค่าเปลี.ยนชื.อตัcวเท่านั9น และตอ้งไม่อยู่ในเงื.อนไขของตัcวที. NON-

CHANGE NAME & NON-REFUND 

• กรณียื.นวซ่ีาแลว้ไม่ไดรั้บการอนุมติัวซ่ีาจากสถานทูต (วซ่ีาไม่ผา่น) และท่านไดช้าํระค่ามดัจาํมาแลว้ ทางบริษทัขอเกบ็เฉพาะค่าใชจ่้าย

ที.เกิดขึ9นจริง เช่น ค่าวีซ่าและค่าบริการยื.นวีซ่า / ค่ามดัจาํตัcวเครื.องบิน หรือค่าตัcวเครื.องบิน กรณีออกตัcวเครื.องบินแลว้ / ค่าส่วนต่าง

กรณีที.กรุ๊ปออกเดินทางไม่ครบจาํนวน  

• ขอสงวนสิทธิe ในการเปลี.ยนแปลงการท่องเที.ยว รวมทั9งไม่สามารถรับผดิชอบจากกรณีที.เกิดเหตุจาํเป็นสุดวิสยัดงันี9  การล่าชา้ของสาย
การบิน, การนดัหยุดงาน, ภยัธรรมชาติ, การก่อจลาจล, อุบติัเหตุ ฯลฯ ทั9งนี9 จะคาํนึงถึงผลประโยชน์และจะรักษาผลประโยชน์ของ

ท่านไวใ้หไ้ดม้ากที.สุด และทางบริษทัฯจะไม่รับผิดชอบค่าใชจ่้ายที.เกิดขึ9น หากท่านถูกปฏิเสธการเขา้เมือง อนัเนื.องจากการกระทาํที.

ส่อไปในทางผดิกฎหมายหรือการหลบหนีเขา้เมือง ฯลฯ และจะไม่คืนเงินค่าทวัร์ที.ท่านชาํระมาแลว้ 

• กรณีผูเ้ดินทางถูกปฏิเสธการเขา้-ออกประเทศ ทางบริษทัฯขอสงวนสิทธิe ในการคืนเงินค่าทวัร์ทั9งหมด 

• หลงัจากอนุมตัวิซ่ีาแล้วหากต้องการยกเลกิการเดนิทางทางบริษทังดคืนเงนิในทุกกรณ ี

หมายเหตุ 

1. เนื.องจากรายการทวัร์นี9 เป็นแบบเหมาจ่ายเบด็เสร็จ หากท่านสละสิทธิe การใชบ้ริการใดๆ หรือถูกปฏิเสธการเขา้ประเทศ 

 ไม่วา่กรณีใดๆ กต็าม ทางบริษทัขอสงวนสิทธิe ไม่คืนเงินในทุกกรณี 

2. เมื.อท่านไดช้าํระเงินมดัจาํหรือทั9งหมดไม่วา่จะเป็นการชาํระผา่นตวัแทนของบริษทัหรือชาํระโดยตรงกบัทางบริษทั  

 จะถือวา่ท่านรับทราบและยอบรับเงื.อนไขต่างๆ ของบริษทัฯที.ไดร้ะบุไวโ้ดยทั9งหมด 


