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เดินทางสบายสไตล์มินิกรุ๊ ป 6 ท่าน กับการท่องเที่ยวประเทศอังกฤษ ราคาสบายกระเป๋ า เดินทางสบายโดยรถตู ้
ส่ วนตัวพร้อมสัมผัสประสบการณ์จริ งในการดูบอลและเชียร์ได้เต็มอรรถรสที่สนามฟุตบอล

ชมฟุตบอลนัด

สําคัญ CHELSEA VS WEST HAM แบบติดขอบสนาม Long side Lower Tier
ชม Stonehenge 1 ใน 7 สิ่ งมหัศจรรย์ของโลก เดินเล่นในบรรยากาศสุ ดน่ารักที่ Cotswolds ชม
Landmark เมือง London อาทิเช่น Westminster Palace , Bigben , London
Eye

Tower of London & Tower Bridge เพลิดเพลินกับการช้อปปิ้ ง Bicester

Village outletชื่อดัง Harrods และOxford St. ชมความงามของ Windsor Castle
ร้านอาหารชื่อดังกับเมนูพิเศษ เป็ ดย่าง Four Seasons อิสระในการท่องเที่ยวก่อนเดินทางกลับ หรื อจะ
เลือก Optional Tour เพิ่มเติม

วันที่ 1 ( 4 เม.ย. 2562) : สนามบิน สุ วรรณภูมิ
-------------------------------X

17. 20 น.
(QR)

คณะพร้อมกันที่ สนามบินสุ วรรณภูมิ อาคารผูโ้ ดยสารขาออก สายการบิน QATAR

ทางเจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับและอํานวยความสะดวกเช็คอินสัมภาระและติดแท็คกระเป๋ าให้ท่านก่อน

ขึ้นเครื่ อง
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20.20 น. ออกเดินทางสู่ กรุ งลอนดอน โดย สายการบิน QATAR เที่ยวบินที่ QR 0981

วันที่ 2 (5

เม.ย. 2562) : ดูไบ-สนามบินฮีทโธร์ ว ลอนดอน– สโตนเฮ้ นจ์– เมืองเบอร์ ตันออน เดอะวอ

เตอร์ - เมือง ลอนดอน
-------------------------------X

00.00 น.

คณะเดินทางถึง ดูไบ เพื่อทําการพักและเตรี ยมเปลี่ยนเครื่ องบิน เพือ่ เดินทางไปยังลอนดอน

(ระยะเวลาเปลี่ยนเครื่ อง 1 ชม. 30 นาที) โดยเดินทางเที่ยวบินที่ QR 0009

06.20 น.

คณะเดินทางถึง สนามบินฮีทโธรว์ กรุ งลอนดอน เมืองหลวง ประเทศอังกฤษ (เวลาท้องถิ่นช้า

กว่าประเทศไทย 6-7 ชัว่ โมง / ขึ้นอยูก่ บั ฤดูกาล)

นําท่านผ่านด่านตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรเรี ยบร้อย

แล้ว จากนั้นนําท่านเดินทางสู่ เมือง ซาลิสบัวรี่ (Salisbury) (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1.30 ชัว่ โมง/
121 กม) เพื่อเยีย่ มชมความมหัศจรรย์ของ สโตนเฮ้นจ์ (STONEHENGE) แท่งหินโบราณ ในยุค
ก่อนประวัติศาสตร์มากกว่า 4,000 ปี มาแล้ว ได้รับการยกย่องให้เป็ น 1 ใน 7 สิ่ งมหัศจรรย์ของโลกและถูก
ขึ้นทะเบียนเป็ นมรดกโลกในปี ค.ศ. 1986 ตั้งอยูก่ ลางทุ่งราบกว้างใหญ่ซาลิสบัวรี่ ในบริ เวณตอนใต้ของ
อังกฤษ
กลางวัน

รับประทานอาหารกลางวัน ที่ภตั ตาคารพื้นเมือง (ไม่รวมค่าเครื่ องดื่ม)

ช่ วงบ่ าย

นําท่านเดินทางไปชื่นชมธรรมชาติ ณ คอตส์โวลด์ เมืองเบอร์ตนั ออน เดอะวอเตอร์ เมืองที่โด่ง
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ดังที่สุดในคอตส์โวลด์ บรรยากาศเงียบสงบและมีเสน่ห์ ด้วยลําธารสายเล็กๆ ของแม่น้ าํ วินด์รัช รู ้จกั กันในนาม

Little Venice ไหลผ่านกลางเมือง สามารถเดินลงลําธารได้ ให้เวลาอิสระท่านในการ เดินเล่น ถ่ายรู ป ชม
เมืองดื่มดํ่าบรรยากาศของความน่ารักของเมืองนี้ เมื่อถึงเวลาอันสมควรนําท่านเดินทางไปยังเมืองลอนดอน
ช่ วงเย็น รับประทานอาหารเย็นที่ภตั ตาคารจีน (ไม่รวมค่าเครื่ องดื่ม)
พักโรงแรม พักผ่อนที่โรงแรม Millennium Gloucester Hotel หรื อระดับใกล้เคียง

วันที่ 3 (6 เม.ย. 2562)

: Westminster Palace – Bigben – London Eye –

Tower of London & Tower Bridge – ชมฟุตบอล CHELSEA VS WEST
HAM
-------------------------------X
ช่ วงเช้ า

รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม

นําท่านเที่ยวชมกรุ งลอนดอน

ถ่ายรู ปคู่กบั หอนาฬิกาบิ๊กเบน

BIGBEN ที่มีหน้าปัดใหญ่ที่สุดในโลก ซึ่งตั้งอยูเ่ คียงข้าง Westminster Palace พระราชวังเวสต์
แวะถ่ายรู ปชิงช้าสวรรค์สูงที่สุดในยุโรป
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หรื ออาคารรัฐสภาที่งดงามริ มฝั่งแม่น้ าํ เทมส์,
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มินสเตอร์

LONDON EYES หรื อ "ชิงช้าสวรรค์ที่ก่อสร้างด้วยโครงเหล็กคํ้าข้างเดียวที่สูงที่สุดในโลก และนํา
ท่านแวะถ่ายรู ปที่ Tower of London & Tower Bridge หอคอยแห่งลอนดอน เดิมเป็ น
พระราชวังที่สร้างโดยพระเจ้าวิลเลียมที่ 1 แห่งอังกฤษ เมื่อปี ค.ศ. 1078 เป็ นสถาปัตยกรรมโรมาเนสก์ มหามงกุฎ
อิมพีเรี ยล ซึ่งประดับด้วยเพชรที่ใหญ่เป็ นอันดับสองของโลก และมงกุฎของราชินีอลิซาเบธประดับด้วยเพชรที่
เคยเป็ นเพชรที่ใหญที่สุดในโลก พร้อมทั้ง คทา ประดับด้วยเพชรเม็ดใหญ่ที่สุดในโลก และอีกหนึ่งสัญลักษณ์
ของลอนดอน ตั้งอยูใ่ กล้กบั หอคอยแห่งลอนดอน ทาวเวอร์บริ ดจ์ (Tower Bridge) มีรูปแบบของสะพาน
ยกและสะพานแขวนอยูร่ วมกันเป็ นสะพานข้ามแม่น้ าํ เทมส์ ตั้งอยูใ่ จกลางกรุ งลอนดอน

กลางวัน

รับประทานอาหารกลางวัน ที่ภตั ตาคารจีน (ไม่รวมค่าเครื่ องดื่ม)

ช่ วงบ่ าย

นําท่านเดินทางไปยังสนามฟุตบอล สแตมฟอร์ดบริ ดจ์ Stamford Bridge Stadium

สนามฟุตบอลของ สโมสรทีมฟุตบอลเชลซี ตั้งอยูท่ ี่เมืองฟูลแล่ม (Fulham) ทางตะวันตกเฉียงใต้ของกรุ ง
ลอนดอน ก่อตั้งเมื่อวันที่ 20 มิถุนายน ค.ศ. 1876 และเปิ ดใช้สนามอย่างเป็ นทางการเมื่อวันที่ 20 เมษายน ค.ศ.
1877 โดยสถาปนิกชื่อ อาชิบลั ด์ ลีตช์ เป็ นคนออกแบบรู ปแบบสนาม สนามมีพ้นื ที่ 103 x 67 ม. เป็ นพื้นสนาม
หญ้า ภายในสามารถจุผชู ้ มได้ถึง 41,631 คน ทําให้สนามฟุตบอลแห่งนี้ติดอยูใ่ นอันดับที่ 8 ของสนามฟุตบอลที่
ใหญ่ที่สุดในศึกลูกหนังพรี เมียร์ลีคปี 2017-18 นอกจากนี้ในปี ค.ศ 2021-2022 สนามแห่งนี้มีแผนขยายขนาดเพื่อ
รองรับผูช้ มให้มากขึ้นถึง 60,000 คน อีกด้วย
15.00

น.

นําท่านพบกับประสบการณ์ที่น่าประทับใจกับการชมแมทซ์ฟุตบอล

ระหว่างเชลซี

(CHELSEA) พบกับทีมแมนเชสเตอร์ เวสต์แฮม ยูไนเต็ด (WEST HAM) แบบติดขอบสนาม

ซอย 28 แยก 14 แขวงดอกไม ้ เขตประเวศ กทม. 10250เบอร์โทรศัพท์ :02-1305210 , 062-623-8999
Website : www.bluebeartravel.com

Page

บริษัท บลู แบร์ เซ็นเตอร์ จํากัด ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนํ าเทียวเลขที 11/08676 | สถานทีติดต่อ : 98/23 ซอยเฉลิมพระเกียรติ ร.๙

5

Long side Lower Tier ที่สนามเย้า Stamford Bridge Stadium ท่านจะได้พบกับนัก

ฟุตบอลชื่อดัง และการแข่งขันให้ชวนลุน้ ตลอดการแข่งขัน สัมผัสกับบรรยากาศการแข่งขันฟุตบอลอย่างแท้จริ ง
และได้รับอรรถรสในการชม นอกจากนี้เสี ยงเชียร์ที่กระหึ่ มดังในสนามจะยิง่ สร้างบรรยากาศในการเชียร์ได้อย่าง
เต็มอรรถรส

ช่ วงเย็น

รับประทานอาหารเย็นที่ภตั ตาคารจีน Four Seasons (ไม่รวมค่าเครื่ องดื่ม)

พักโรงแรม พักผ่อนที่โรงแรม Millennium Gloucester Hotel หรื อระดับใกล้เคียง

วันที่ 4 (7

เม.ย. 2562) : Windsor Castle – Bicester outlet village – ห้ างแฮร์

รอดส์ – Oxford Street
-------------------------------X
ช่ วงเช้ า รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม และนําท่านเดินทางไปยัง Windsor Castle พระราชวัง
วินด์เซอร์ ตั้งอยูท่ ี่วินด์เซอร์, มลฑลบาร์คเชอร์ในสหราชอาณาจักร สร้างโดยสมเด็จพระเจ้าวิลเลียมที่ 1 แห่ง
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อังกฤษเมื่อปี ค.ศ. 1070 สถาปัตยกรรมเป็ นแบบโรมาเนสก์ พระราชวังวินด์เซอร์เป็ นพระราชฐานที่ใหญ่ที่สุดใน

โลกและเก่าแก่ที่สุดที่มีผอู ้ ยูอ่ าศัยที่ต่อเนื่องกันมาตั้งแต่เริ่ มสร้าง เนื้อที่การใช้สอยมีท้ งั หมดด้วยกัน 484,000
ตารางฟุต หรื อ 45,000 ตารางเมตร และพิธีเสกสมรสเจ้าชายแฮร์รี-เมแกน มาร์เคิล มีพิธีจดั ขึ้นที่โบสถ์เซนต์
จอร์จ ภายในพระราชวังวินด์เซอร์
กลางวัน

รับประทานอาหารกลางวัน ที่ภตั ตาคารพื้นเมือง (ไม่รวมค่าเครื่ องดื่ม)

ช่ วงบ่ าย

ท่านมีอิสระช้อปปิ้ งที่เอ้าท์เลทชื่อดังและมีขนาดใหญ่แห่งหนึ่งของอังกฤษ

BICESTER

OUTLET VILLAGE ศูนย์รวมสิ นค้าแบรนด์เนมหลากหลายยีห่ อ้ ราคาถูก อาทิเช่น Bally ,
Burberrly , Calvin Klein , Clarks , D&G , DKNY , Fendi , Gucci , Guess
เป็ นต้น ให้ท่านใช้เวลากันอย่างเต็มอิ่ม เมื่อถึงเวลาอันสมควรนําท่านเดินทางเข้าสู่ ลอนดอน และแวะช้อปปิ้ ง ให้
ท่านมี อิสระช้อปปิ้ งที่หา้ ง Harrods ห้างสรรพสิ นค้าหรู หราแบรนด์เนม มีร้านค้ามากกว่า 330 ร้าน อีกทั้ง
ยังมีอนุสรณ์เพื่อรําลึกถึง ไดอาน่า เจ้าหญิงแห่งเวลส์ สิ้ นพระชนม์พร้อมกับโดดี ฟาเยด บุตรชายของโมฮัมเหม็ด
อัล ฟาเยด และถนนอ็อกฟอร์ด (Oxford Street) เป็ นแหล่งชอปปิ้ งอีกแห่งที่ไม่ควรพลาด มีความยาว
ประมาณเกือบ 2 กม. ทั้งสองฟากฝั่งถนน ประกอบไปด้วยร้านค้าและห้างสรรพสิ นค้านานาชนิด มีหา้ งเซลฟริ ด
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เสจ (Selfridges) ที่จดั ว่าใหญ่โตมโหฬารที่สุดในย่านนี้ และยังมีหา้ งสรรพสิ นค้าเฮาส์ ออฟ เฟรเซอร์

(House of Frazer),พลาซา อ็อกซฟอร์ดสตรี ท (Plaza Oxford Street), ห้างสรรพสิ นค้าจอห์น
หลุยส์ หรื อจะเป็ นห้างแฮร์รอดส์ หนึ่งในห้างดังของกรุ งลอนดอน ซึ่งท่านสามารถเลือกช้อปปิ้ งสิ นค้าแบรนด์
เนม หรื อของที่ระลึกได้ตามอัธยาศัย

ช่ วงเย็น

อิสระอาหารเย็น

พักโรงแรม พักผ่อนที่โรงแรม Millennium Gloucester Hotel หรื อระดับใกล้เคียง

วันที่ 5 (8 เม.ย. 2562) : อิสระเต็มวัน หรื อ ซื้อ Optional Tour – สนามบินฮีทโธร์ ว ลอนดอน
-------------------------------X
ช่ วงเช้ า

รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม

อิสระอาหารกลางวัน

ช่ วงเย็น

อิสระอาหารเย็น
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ท่ านสามารถเลือกการเดินทางด้ วยตนเองหรื อซื้อ Optional Tour เพิม่ เติม

17.00 น.

รับท่านที่โรงแรมเดินทางสู่ สนามบินฮีทโธร์ว ลอนดอน เพื่อเตรี ยมตัวเดินทางกลับเมืองไทย

โดยนําท่านเช็คอินและทําการ Tax refund สิ นค้าก่อนขึ้นเครื่ อง

21.55 น.

ออกเดินทางสู่กรุ งเทพฯ โดยสายการบิน QATAR เที่ยวบินที่ QR 0016

วันที่ 6 (9 เม.ย. 2562) : ดูไบ - สนามบินสุ วรรณภูมิ กรุงเทพฯ

-------------------------------X

07. 40 น. เดินทางถึงมหานครดูไบ เพื่อพักและดําเนินการเปลี่ยนเครื่ อง (ระยะเวลาเปลี่ยน
เครื่ อง 55นาที)
08. 35 น. เดินทางต่อไปยังกรุ งเทพ ด้วยเที่ยวบินที่ QR 0838
19.20 น. เดินทางถึงสนามบินสุ วรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ

CHELSEA VS WEST
HAM

กําหนดการเดินทาง

4-9 เมษายน 2562

108,300 บาท
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สํ าหรับ 6 ท่ าน
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กําหนดการเดินทาง

อัตราค่ าบริการนีร้ วม
● ค่าตัว๋ เครื่ องบินไป–กลับ รวมค่าภาษีสนามบินและค่าภาษีน้ าํ มัน ณ วันที่ เดินทาง หากในวันเดินทางมี
การปรับเพิ่มจากทางสายการบิน ทางบริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิ์ในการเรี ยกเก็บเพิ่มจากท่านตามความเป็ นจริ ง
● ค่าโรงแรมที่พกั ตามระบุในรายการ หรื อเทียบเท่าในระดับเดียวกัน ราคาโรงแรมจะปรับขึ้น หากวันเข้า
พักเป็ นช่วงงานเทศกาลหรื อการประชุมต่างๆอาจทําให้ตอ้ งมีการปรับเปลี่ยนย้ายเมืองโดยคํานึงถึงความ
เหมาะสมเป็ นหลัก
● ค่าอาหารที่ระบุในรายการ เนื่องจากบางรายการเป็ นอาหารท้องถิ่นในแต่ละเมือง หากท่านมีขอ้ จํากัดใน
การรับประทานอาหารบางชนิด กรุ ณาแจ้งทางเจ้าหน้าที่ให้ทราบล่วงหน้า เพื่อความเหมาะสม
● ค่าเข้าชมภายใน ของสถานที่ต่างๆ ตามที่ระบุไว้ในรายการ
● ค่าบัตรชมฟุตบอลตําแหน่ง

Long side Lower Tier

● ค่ายานพาหนะ(รถโค้ช, เรื อ, รถไฟ) ในการเดินทางตามรายการที่ระบุ
● ค่า COACH TAX และค่าภาษีผา่ นเข้าเมืองต่างๆ
● ค่าประกันการเดินทาง
● ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %
อัตราค่ าบริการนีไ้ ม่ รวม
1. ค่าธรรมเนียมการทําวีซ่า
2. ค่าทิปพนักงานขับรถตามโปรแกรมตลอดการเดินทาง
3. ค่าทําหนังสื อเดินทาง (พาสปอร์ต)
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4. ค่าสัมภาระที่มีน้ าํ หนักเกิน 30 กก. และมีจาํ นวนมากกว่า 2 ชิ้น

5. ค่าใช้จ่ายส่ วนตัว อาทิ ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรี ด, ค่าเครื่ องดื่มและอาหารนอกเหนือจากที่ระบุในรายการที่
ร้านอาหารหรื อ โรงแรม
6. ค่าใช้จ่ายอันเกิดจากการทําหนังสื อเดินทางหายทุกกรณี
7. ค่าธรรมเนียมนํ้ามันและภาษีสนามบิน ในกรณี ที่สายการบินนั้นมีการปรับราคา
8. ค่าทิปพนักงานยกกระเป๋ าที่โรงแรม
9. ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ และไกด์ทอ้ งถิ่น
หมายเหตุ
● เมื่อท่านได้มีการจองทัวร์และจ่ายค่ามัดจําหรื อค่าทัวร์ท้ งั หมดเรี ยบร้อยแล้ว ทางบริ ษทั ฯ จะขอถือว่า
ท่านรับทราบและยอมรับเงื่อนไขทุกข้อแล้ว
● กรณี ที่คณะไม่ครบจํานวน 6 ท่าน ทางบริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ในการปรับราคาหรื อปรับเปลี่ยน
โปรแกรม หรื อยกเลิกการเดินทาง โดยจะแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วัน
● บริ ษทั ฯ สงวนสิ ทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมรายการท่องเที่ยว กรณี ที่เกิดเหตุสุดวิสยั ที่ทางบริ ษทั ฯ
ไม่สามารถควบคุมได้ เช่น การล่าช้าของสายการบิน, ภัยธรรมชาติ, อุบตั ิเหตุ, การนัดหยุดงาน,การก่อ
จลาจล เป็ นต้น โดยจะคํานึงถึงผลประโยชน์และความปลอดภัยของท่านไว้ให้มากที่สุด
● บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบต่อ ความเสี ยหายอันเกิดจากเหตุสุดวิสยั ที่ทางบริ ษทั ฯ ไม่
สามารถควบคุมได้

เช่น กองตรวจคนเข้าเมืองไม่อนุญาตให้เดินทางออกหรื อเข้าเมือง, ทรัพย์สิน

ส่ วนตัวหาย, การนัดหยุดงาน,การล่าช้าสายการบิน, จลาจล เป็ นต้น
การจองทัวร์
● กรุ ณาจองทัวร์พร้อมชําระเงินมัดจําล่วงหน้า 50,000 บาท/ผูเ้ ดินทาง 1 ท่าน ภายใน 2 วันนับจาก
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วันที่ตกลงทําการจอง ซึ่งเงินมัดจําดังกล่าวจะเป็ นการยืนยันการจองของท่าน

● ในกรณี การชําระค่าจองทัวร์ล่าช้าทางบริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ในการคืน ที่นงั่ กับทางสายการบิน เพื่อ
หลีกเลี่ยงค่าเสี ยหายในกรณี ยกเลิกในภายหลัง

และทางบริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิ์ในการเรี ยกเก็บค่าใช้จ่าย

เพิ่มเติม ในกรณี ที่สายการบินเรี ยกเก็บค่าใช้จ่ายเพิ่ม ในการคอมเฟิ ร์มที่นงั่ ของเที่ยวบินนั้น
● ค่าทัวร์ส่วนที่เหลือชําระก่อนการเดินทางไม่นอ้ ยกว่า 30 วัน มิฉะนั้นถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดย
อัตโนมัติ
● หลังจากสํารองที่นงั่ เรี ยบร้อยแล้วทางบริ ษทั ฯ ขอหน้าพาสปอร์ตของผูเ้ ดินทางทุกท่านเพื่อดําเนินการ
ในเรื่ องขอวีซ่า และป้องกันการจองที่ซ้ าํ กันในหมู่คณะ
การยกเลิกการจองทัวร์
● ยกเลิกก่อนออกเดินทาง ทางบริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์หกั เงินตามที่เกิดค่าใช้จ่ายขึ้นจริ ง เนื่องจากทาง
บริ ษทั ฯ มีค่าใช้จ่ายที่ได้ชาํ ระล่วงหน้าไปแล้ว
บริษัทฯ

ไม่ มีนโยบายให้ ท่านชําระเงินผ่ านการโอนเงินเข้ าบัญชีธนาคารส่ วนตัวหากมีการติดต่ อให้ โอนเงินเข้ า
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บัญชีโปรดพึงระวังว่ าท่ านอาจถูกกลุ่มมิจฉาชีพ ทีแ่ อบอ้างชื่ อบริษัทฯ

