
 

แฟนสิงโตนํ*าเงนิครามตวัจริงห้ามพลาด ชมการแข่งขนัฟุตบอลพรีเมยีร์ลคี 

นอตทงิแฮม ฟอเรสต์ ปะทะ เชลซี ทีGนัGงฝัGง AWAY 

เชลซี ปะทะ แมนเชสเตอรซิตี* ทีGนัGง HOSPITALITY LONG LOWER ณ ประเทศองักฤษ 

เค้าท์ดาวน์ทีGมหานครลอนดอน, เดนิเล่นสบายๆชมงาน WINTER WONDERLAND 

ชอปปิ* งถนนออกซ์ฟอร์ด, ชมววิบนลอนดอนอาย, พาท่านเทีGยวชมเมือง OXFORD 

นําทมีโดย พีGไช้ ศรุต สุดหล่อ แห่ง คลืGน FM99 ใสยงักะตาตัRกเเตน เเม่นอย่างกะต๋อง  

พร้อมกบั พีGปาล์ม จาก เพจปาล์ม 3 บาท 5 บาท แฟนเชลซี ทีGจะร่วมดูเเลคุณตลอดการเดนิทาง 

พเิศษ รวมตัUวเข้าชมการแข่งขนัฟุตบอล !! 

เดนิทาง 30 ธันวาคม- 5 มกราคม 2566           ราคา  145,000.- บาท 

 

 



 

วนัแรก กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูม)ิ- ลอนดอน(สนามบินฮีทโธรว์ ) 

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

AIR โดยมีเจา้หนา้ที.คอยใหก้ารตอ้นรับและอาํนวยความสะดวกตรวจเช็คสมัภาระและเอกสารการเดินทางใหก้บัทุก

ท่าน 

12:30 น. ออกเดินทางสู่เมือง ลอนดอน โดยสายการบินEVA AIRเที.ยวบินที. BR67  

19:25 น. เดินทางถึง ถึง สนามบินฮีทโธรว์ ประเทศอังกฤษ หลังจากผ่านขัLนตอนการตรวจคนเข้าเมืองและพิธีการศุลกากร

เรียบร้อยแล้ว (เวลาทีAท้องถิAนช้ากว่าทีAประเทศไทย 6-7 ชัAวโมง) 

คํAา รับประทานอาหารคํAา ณ  ภตัตาคาร  

ทีAพกั 

 

โรงแรม ROYAL NATIONAL HOTEL หรือเทยีบเท่า 3 ดาว 

วนัทีA สอง LONDON- NOTTINGHAM- ชมการแข่งขนัฟุตบอล NOTTINGHAM FOREST VS CHELSEA- LONDON 

 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมทีAพกั 

 นาํท่านเดินทางสู่ เมืองนอตทงิแฮม (Nottingham) (ใชเ้วลาเดินทาง 2.30 ชม.)  

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ  ภตัตาคาร  

Date รายการทวัร์ อาหาร โรงแรม 

30/12 BKK (SUVARNABHUMI AIRPORT)- LONDON (HEATHROW 

AIRPORT) 

-/-/D ROYAL NATIONAL HOTEL 

หรือเทยีบเท่า 3 ดาว 

31/12 LONDON- NOTTINGHAM- ชมการแข่งขนัฟุตบอล NOTTINGHAM 

FOREST VS CHELSEA- LONDON 

B/L/- ROYAL NATIONAL HOTEL 

หรือเทยีบเท่า 3 ดาว 

1/1 FREE HALF DAY- LONDON EYE –TOWER BRIDGE- WINTER 

WONDERLAND 

B/-/- ROYAL NATIONAL HOTEL 

หรือเทยีบเท่า 3 ดาว 

2/1 ชมการแข่งขนัฟุตบอล CHELSEA VS MANCHESTER CITY B/-/- ROYAL NATIONAL HOTEL 

หรือเทยีบเท่า 3 ดาว 

3/1 TOUR STAMFORD BRIDGE STADIUM- OXFORD STREET B/L/- ROYAL NATIONAL HOTEL 

หรือเทยีบเท่า 3 ดาว 

4/1 LONDON- OXFORD- MUSEUM OF SCIENCE HISTORY- CHRIST 

CHURCH - BICESTER OUTLET- LONDON 

B/-/D ROYAL NATIONAL HOTEL 

หรือเทยีบเท่า 3 ดาว 

5/1 LONDON (HEATHROW AIRPORT)- BKK (SUVARNABHUMI 

AIRPORT) 

B/-/- - 



 นาํท่านเขา้สู่บริเวณ สนามฟุตบอลซิตีLกราวด์  สนามของสโมสรฟุตบอลนอตทิงแฮมฟอเรสตเ์พื.อจะไดมี้เวลาเกบ็ 

ภาพบรรยากาศก่อนการแข่งขนัและสะดวกในการเขา้ชมการแข่งขนัฟุตบอล จากนัLนนําท่านเข้าชมการแข่งขนั 

ฟุตบอล ซึAงเป็นการแข่งขนัระหว่างทมีสโมสรนอตทงิแฮมฟอเรสต์ พบกบั สโมสรเชลซี 

 

 หลงัจากจบการแข่งขนันาํท่านกลบัมาเคาทด์าวนที์.เมืองลอนดอน 

ทีAพกั โรงแรม ROYAL NATIONAL HOTEL หรือเทยีบเท่าระดบั 3 ดาว 

วนัทีA สาม FREE HALF DAY- LONDON EYE- TOWER BRIDGE- WINTERWONDERLAND 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมทีAพกั 

กลางวนั อสิระอาหารกลางวนั  

 จากนั9นนาํท่านเที.ยวชมกรุงลอนดอน ผา่นชม หอนาฬิกาบิXกเบน สญัลกัษณ์ที.สาํคญัของลอนดอนที.ตั9งอยูเ่คียงขา้ง

อาคารรัฐสภาที.สวยงามริมฝั.งแม่นํ9าเทมส์ จากนั9นนาํท่านชมลอนดอนอาย ซึ. งเป็นชิงชา้สวรรคที์.สูงที.สุดในทวปี

ยโุรป มีความสูง 135 เมตร (443ฟุต) เป็นอีกหนึ.งสถานที.ของกรุงลอนดอนที.ไดรั้บความนิยมอยา่งมาก  

นาํท่านชม ทาวเวอร์บริดจ์ (Tower Bridge) เดิมทีสะพานทาวเวอร์บริดจถู์กสร้างขึ9นมาเพื.อใชเ้ป็นเส้นทางสาํหรับ

การจราจรขา้มแม่นํ9าเทมส์ของลอนดอน ซึ. งใชเ้วลาในการสร้างนานถึง 8 ปี โดยแลว้เสร็จในปี ค.ศ.1894 นั.นเอง โดย

หอคอยแห่งนี9 ไดถู้กออกแบบให้มีลกัษณะเป็นหอคอยคู่และใชส้ถาปัตยกรรมแบบโกธิคที.มีความสวยงดงามและ

แสดงถึงการเป็นหอคอยลอนดอนไดเ้ป็นอยา่งดี 

 นาํท่านชมงาน Winter Wonderland เป็นหนึ.งในเทศกาลฤดูหนาวที.มีชื.อเสียงที.สุดในกรุงลอนดอน  ซึ. งในงานนั9น

มีเครื.องเล่นมากมายสาํหรับทุกเพศทุกวยัไดร่้วมสนุก  มีร้านคา้อาหารและเครื.องดื.มใหเ้ลือกชิม  นอกจากนั9นในงาน

ยงัมีนิทรรศการและการแสดงโชวม์ากมายที.น่าตื.นตาตื.นใจใหเ้ลือกชมกนัอีกดว้ยเทศกาลฤดูหนาวนี9ตั9งอยูบ่นสวน

สาธารนะ Hyde Park สาํหรับเทศกาลนี9จะจดัในช่วงฤดูหนาวในช่วงเดือนพฤศจิกายนถึงเดือนมกราคมของทุกปี 

คํAา อสิระอาหารคํAา 

ทีAพกั โรงแรม ROYAL NATIONAL HOTEL หรือเทยีบเท่า 3 ดาว 

  

วนัทีA สีA ชมการแข่งขนัฟุตบอล CHELSEA VS MANCHESTER CITY  

 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมทีAพกั 

กลางวนั อสิระอาหารกลางวนั 



นาํท่านเขา้สู่บริเวณ สนามฟุตบอลสแตมฟอร์ดบริดจ์ สนามของสโมสรฟุตบอลเชลซี เพื.อจะไดมี้เวลาเกบ็ภาพ 

บรรยากาศก่อนการแข่งขนัและสะดวกในการเขา้ชมการแข่งขนัฟุตบอล จากนัLนนําท่านเข้าชมการแข่งขนัฟุตบอล  

ซึAงเป็นการแข่งขนัระหว่างทมีสโมสรเชลซี พบกบั แมนเชสเตอร์ซิติL 

 

คํAา อสิระอาหารคํAา 

ทีAพกั โรงแรม ROYAL NATIONAL HOTEL หรือเทยีบเท่า 3 ดาว 

วนัทีA ห้า ทวัร์สนามฟุตบอลสแตมฟอร์ดบริดจ์- อ๊อกซ์ฟอร์ดสตรีท 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมทีAพกั 

กลางวนั 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  

 รับประทานอาหารกลางวนั ณ  ภตัตาคาร Burger & Lobster 

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  

คํAา อสิระรับประทานอาหารคํAา  

ทีAพกั 

 

โรงแรม ROYAL NATIONAL HOTEL หรือเทยีบเท่า 3 ดาว 



วนัทีA หก OXFORD- MUSEUM OF SCIENCE HISTORY- CHRIST CHURCH- BICESTER OUTLET- LONDON 

 

เช้า นาํท่านเดินทางสู่ เมืองอ๊อกฟอร์ด ซึ. งขึ9นชื.อวา่เป็นเมืองแห่งการเรียนรู้ เป็นที.ตั9งของมหาวทิยาลยัออ๊กฟอร์ด หนึ.งใน

มหาวิทยาลยัที.เก่าแก่ที.สุดในโลกมีการเริ.มสอนมาตั9งแต่ปี ค.ศ.1906 และยงัเป็นที.ถ่ายทาํภาพยนตร์ฟอร์มยกัษอ์ยา่ง 

แฮร์รี.  พอตเตอร์ อีกด้วย นําท่านเขา้ชม Museum Of The History Of Science เป็นที.ที. เก็บรวบรวมเครื. องมือทาง

วิทยาศาสตร์และดาราศาสตร์สมยัโบราณ จุดเด่นที.ห้ามพลาดเลยก็คือ Einstein’s Blackboard ซึ. งเป็นกระดานที. 

Einstein ใชส้อนที. Oxford ในปี 1931 

 

 จากนั9นนาํท่านเขา้ชม Christ Church เป็นสถาบนัทางการศึกษาเพียงแห่งเดียวในโลกที.เป็นโบสถ ์โดยมีหวัหนา้

วทิยาลยัเป็นคณบดีของคริสตจกัร ซึ. งมีฐานะเป็นบาทหลวง คริสตจกัรนี9ไดก่้อตั9งขึ9นท่ามกลางการเปลี.ยนแปลงทาง

ศาสนาในสมยัพระเจา้ Henry VIII รวมถึงเป็นหนึ.งในสถาบนัที.ใหญ่ที.สุดในมหาวทิยาลยัออกซ์ฟอร์ด ซึ. ง

มหาวทิยาลยัแห่งนี9ยงัเป็นสถานที.ถ่ายทาํของโรงเรียน ฮอกวอตส์ ในภาพยนตร์ แฮร์รี.  พอตเตอร์อีกดว้ย โดย

ประกอบดว้ย หอ้งโถงใหญ่ ที.ใชใ้นการรับประทานอาหารของวทิยาลยัเป็นหอ้งโถงขนาดใหญ่ที.มีสถาปัตยกรรม

โกธิคโอ่อ่าอลงัการ พร้อมกบัภาพวาดเหมือนของบุคคลสาํคญัต่างๆติดอยูต่ามฝาผนงั 

อีกสถานที.นึงคือบนัไดทางขึ9นหอ้งโถงซึ.งเป็นหนึ.งในฉากสาํคญัของภาคแรกในภาพยนตร์ แฮร์รี.  พอตเตอร์ 

กลางวนั อสิระอาหารกลางวนั 

ออกเดินทางจากเมืองอ๊อกฟอร์ด นาํท่านแวะชอปปิ9 งที. บิซส์เตอร์เอ้าท์เลต็ วลิเลจ (Bicester Outlet Village)(ใชเ้วลา

เดินทาง 1.30 ชม.) นาํท่านชมสินคา้แบรนดเ์นมต่างๆ 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  

คํAา รับประทานอาหารคํAา ณ  ภตัตาคาร 

ทีAพกั โรงแรม ROYAL NATIONAL HOTEL หรือเทยีบเท่า 3 ดาว 



วนัทีA เจด็ TRANSFER TO HEATHROW AIRPORT 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมทีAพกั 

12:30 น. นาํท่านเดินทางสู่ สนามบินฮีทโทรว์ ประเทศองักฤษ เพื.อใหท่้านมีเวลาในการทาํคืนภาษี(Tax Refund) มีเวลาในการ

เลือกซื9อสินคา้ในร้านคา้ปลอดภาษี หรือ ร้านอาหาร    

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

เครื.องบิน) 

วนัทีA แปด กรุงเทพฯ 

15:05 น เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูม ิ โดยสวสัดิภาพพร้อมความประทบัใจ    

 

 

 

 

 

อตัราค่าบริการ  

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

พกัเดีAยว                   เพิAมท่านละ 15,000 บาท 

อตัราค่าบริการนีLรวม 

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

ü ค่าที.พกั 3-4 ดาว (หอ้งละ 2 ท่าน) ตามที.ระบุในรายการ (ขอสงวนสิทธิc 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 ค่าตั\วชมฟุตบอลการแข่งขนัฟุตบอลระหว่างทมี NOTTINGHAM FOREST VS CHELSEA  

ü ค่าตั\วชมฟุตบอลการแข่งขนัฟุตบอลระหว่างทมี CHELSEA VS MANCHESTER CITY 

 

อตัราค่าบริการนีLไม่รวม 

û ค่าภาษมูีลค่าเพิAม 7% และภาษหัีก ณ ทีAจ่าย 3% 

û ค่าธรรมเนียมจดัทาํหนงัสือเดินทาง 

û ค่าธรรมเนียมในการขอยื.นวซ่ีา UNITED KINGDOM (UK) ทางสถานทูตจะไม่คืนเงนิค่าธรรมเนียมทุกกรณ ี

û ค่าธรรมเนียมนํ9ามนัและภาษีสนามบิน ในกรณีที.สายการบินมีการปรับขึ9นราคา 

กาํหนดการเดนิทาง ราคา 

ธันวาคม- มกราคม 30 ธ.ค. -5 ม.ค. 2566 145,000 



û ค่านํ9าหนกัของกระเป๋าในกรณีเกินกวา่สายการบินกาํหนดให ้ 

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

û ค่าทปิคนขบัรถท้องถิAน 2 GBP/คน*7 วนั=14 ปอนด์/คน/ทริป  

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

เงืAอนไขการชําระเงนิ 

กรณีทาํการจองก่อนการเดินทาง 45 วนั 

งวดที. 1 : ชาํระมดัจาํ 45,000 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 , ค่าตัaวเครื.องบิน , ค่าตัaวฟุตบอล เป็นตน้ 

 


