Football Tour
Chelsea VS Man United 2020
Travel Dates: Wednesday (evening), 05/02/20 – Tuesday, 11/02/20

Day 1 – Wednesday, 05/02/20
Evening : สนามบินสุวรรณภูมิ
 นัดคณะเดินทางพบกันสนามบินสุวรรณภูมเิ วลา 17.35 น. เพือ่ เตรียมเช็คอิน
 คณะเดินทางด้วยสายการบิน EK หมายเลขเทีย่ วบิน EK373 เวลา 20.35 น.

Day 2 – Thursday, 06/02/20
Morning : Heathrow Airport > Bourton on the water
คณะเดินทางถึงสนามบินฮีทโทร์ว และทําพิธกี ารตรวจคนเข้าเมือง และเตรียมขึน้ รถตู้ เตรียมเดินทาง
 ท่องเทีย่ วเมืองชนบทเลือ่ งชือ่ ของอังกฤษ เมือง Cotswolds เพือ่ พักผ่อนกับบรรยากาศหมูบ่ า้ น Bourton on the water


Afternoon : Stratford upon avon


นําท่านเดินทางไปยัง Stratford upon avon เพือ่ พาท่านไปเยีย่ มชมบ้านเกิดของเชคส์เปี ย Shakespeare Birthplace
ก่อนพาท่านเดินทางต่อไปยังเมืองอ๊อกฟอร์ด

Meal
Breakfast :
Lunch :
Dinner :

NA
Local restaurant
Chinese restaurant

Hotel
Name:
Address:

Oxford Thames Four Pillars
Henley Road Sandford on Thames OX4 4GX Oxford England
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Day 3 – Friday, 07/02/20
Morning : Oxford


9.00 น. คณะเดินทางจากโรงแรมเพือ่ ไปเมือง Oxford เยีย่ มชมสถานทีส่ าํ คัญต่าง ๆ ในเมือง oxford

Afternoon : Bicester Village Outlet


คณะเดินทาง Bicester Village Outlet พร้อมอิสระ shopping เต็มทีก่ บั แบรนด์ชนั ้ นํา

Meal
Breakfast :
Lunch :
Dinner :

At Hotel
Thai restaurant
4 seasons

Hotel
Name:
Address:

Hilton London Canary Wharf
South Quay, Marsh Wall, London, England

Day 4 – Saturday, 08/02/20
Morning : LONDON
 9.00 น. คณะเดินทางจากโรงแรมเพือ่ ไปเยีย่ มสถานทีส่ าํ คัญต่าง ๆ ในลอนดอน อาทิ London Eye,Big Ben , Abbey
Westminster เป็ นต้น

Afternoon : Stamford Bridge
 คณะเดินทางมาถึงสนามฟุตบอล Stamford Bridge เพือ่ เตรียมชมฟุตบอล Chelsea VS Man United เวลาแข่งขัน 15.00
น. โซนทีน่ งั ่ Longside Lower Tier
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Meal
Breakfast :
Lunch :
Dinner :

At Hotel
Duck & Waffle
Chinese restaurant

Hotel
Name:
Address:

Hilton London Canary Wharf
South Quay, Marsh Wall, London, England

Day 5 – Sunday, 09/02/20
Morning : Windsor Castle
 9.00 น. คณะเดินทางจากโรงแรมเพือ่ ไปเยีย่ มชมปราสาทแห่งประวัตศิ าสตร์ของอังกฤษ Windsor Castle

In The Afternoon – LONDON & Stamford Bridge




นําท่านเยือนภายในสนามฟุตบอล Stamford Bridge รวมถึงการชมประวัติศาสตร์ของสโมสรฟุตบอลเชลซี
เข้าสูย่ า่ น Hipsters ถ่ายรูปพร้อมซือ้ ของทีร่ ะลึกกับ Portobello Market และที่ Neal's Yard (Covent Garden)
พาคณะ Shopping กับย่านดัง Oxford Street , Regent Street และปิ ดท้ายทีห้างดัง Harrods

Meal
Breakfast :
Lunch :
Dinner :

At Hotel
Local restaurant
Burger & Lobster

Hotel
Name:
Address:

Hilton London Canary Wharf
South Quay, Marsh Wall, London, England
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Day 6 – Monday, 10/02/20
Moring : Heathrow Airport
 6.00 น.คณะเดินทางจากโรงแรม สูส่ นามบินฮีทโทร์ว เพือ่ เตรียมเช็คอิน
 คณะเดินทางด้วยสายการบิน EK หมายเลขเทีย่ วบิน EK008 เวลา 9.10 น.

Day 7 – Tuesday, 11/02/20

สนามบินสุวรรณภูมิ
 7.35 น.คณะเดินทางมาถึงสนามบินสุวรรณภูม ิ สิน้ สุดโปรแกรมการเดินทาง
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จํานวนผูเ้ ดินทาง

ราคาขาย (รวม Vat)

6-7 ท่าน

109,500 บาท

อัต ราค่า บริ ก ารนี้ ร วม
1. ค่าโรงแรมทีพ่ กั ตามระบุในรายการ หรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน ราคาโรงแรมจะปรับขึน้ หากวันเข้าพักช่วงงาน
เทศกาลหรือการประชุมต่างๆ
2. ค่าประกันการเดินทาง
3. ค่าพาหนะท่องเทีย่ วพร้อมคนขับตามโปรแกรมระบุ
4. ค่าเข้าชมสถานทีท่ ร่ี ะบุตามรายการ
5. ค่าอาหารทีร่ ะบุตามรายการ เนื่องจากบางรายการเป็ นอาหารท้องถิน่ ในแต่ละเมือง หากท่านมีขอ้ จํากัดในการ
รับประทานอาหารบางชนิด กรุณาแจ้งทางเจ้าหน้าทีใ่ ห้ทราบล่วงหน้า เพือ่ ความเหมาะสม
6. ค่าภาษีมลู ค่าเพิม่ % 7
7. ค่าตั ๋วเครือ่ งบินไป–กลับ รวมค่าภาษีสนามบินและค่าภาษีน้ํามัน ณ วันที่ เดินทาง หากในวันเดินทางมีการปรับ
เพิม่ จากทางสายการบิน ทางบริษทั ขอสงวนสิทธิ ์ในการเรียกเก็บเพิม่ จากท่านตามความเป็ นจริง
8. ค่าไกด์ดแู ลตลอดเส้นทาง

อัต ราค่า บริ ก ารนี้ ไม่ร วม
1. ค่าทําหนังสือเดินทาง(พาสปอร์ต) และ ค่าทําวีซ่า
2. ค่าสัมภาระทีม่ นี ้ําหนักเกิน 30 กก. หรือจํานวนมากกว่า 1 ชิน้
3. ค่าทิปพนักงานยกกระเป๋ าทีโ่ รงแรม
4. ค่าใช้จา่ ยส่วนตัว อาทิ ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด และค่าเครือ่ งดื่ม เป็ นต้น
5. ค่าใช้จา่ ยอันเกิดจากการทําหนังสือเดินทางหายทุกกรณี
6. ค่าธรรมเนียมนํ้ามันและภาษีสนามบิน ในกรณีทส่ี ายการบินนัน้ มีการปรับราคา
7. ทิปไกด์และคนขับรถ
หมายเหตุ
 เมือ่ ท่านได้มกี ารจองทัวร์และจ่ายค่ามัดจําหรือค่าทัวร์ทงั ้ หมดเรียบร้อยแล้ว ทางบริษทั ฯ จะขอถือว่าท่านรับทราบ
และยอมรับเงือ่ นไขทุกข้อแล้ว
 บริษทั ฯ สงวนสิทธิ ์ในการเปลีย่ นแปลงโปรแกรมรายการท่องเทีย่ ว กรณีทเ่ี กิดเหตุสดุ วิสยั ทีท่ างบริษทั ฯ ไม่สามารถ
ควบคุมได้ เช่น การล่าช้าของสายการบิน, ภัยธรรมชาติ, อุบตั เิ หตุ, การนัดหยุดงาน,การก่อจลาจล เป็ นต้น โดยจะ
คํานึงถึงผลประโยชน์และความปลอดภัยของท่านไว้ให้มากทีส่ ดุ
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 บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ ์ทีจ่ ะไม่รบั ผิดชอบต่อ ความเสียหายอันเกิดจากเหตุสดุ วิสยั ทีท่ างบริษทั ฯ ไม่สามารถควบคุม
ได้ เช่น กองตรวจคนเข้าเมืองไม่อนุญาตให้เดินทางออกหรือเข้าเมือง, ทรัพย์สนิ ส่วนตัวหาย, การนัดหยุดงาน,
การล่าช้าสายการบิน, จลาจล เป็ นต้น
 บริษทั ฯ สงวนสิทธิ ์ในการเปลีย่ นแปลงอัตราค่าบริการ โดยไม่ตอ้ งแจ้งให้ทราบล่วงหน้า แต่จะแจ้งให้ทา่ นทราบ
ล่วงหน้าก่อนทําการชําระค่าบริการ
 สายการบินและเทีย่ วบินอาจมีการเปลีย่ นแปลงขึน้ อยูก่ บั ราคาทีเ่ ปลีย่ นแปลงของสายการบินขณะทีท่ าํ การจอง
เงื่อ นไขการจองทัว ร์
 กรุณาจองทัวร์พร้อมชําระเงิน 50 เปอร์เซ็นต์ของแพ็คเกจ/ผูเ้ ดินทาง 1 ท่าน นับจากวันทีต่ กลงทําการจอง ซึง่ เงิน
มัดจําดังกล่าวจะเป็ นการยืนยันการจองของท่าน
 ค่าทัวร์สว่ นทีเ่ หลือชําระก่อนเดินทาง 45 วัน
การยกเลิ ก การจองทัว ร์
 ยกเลิกก่อนออกเดินทาง ทางบริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ ์หักเงินตามทีเ่ กิดค่าใช้จา่ ยขึน้ จริง เนื่องจากทางบริษทั ฯ มี
ค่าใช้จา่ ยทีไ่ ด้ชาํ ระล่วงหน้าไปแล้ว
บริษัทฯ ไม่มีนโยบายให้ ท่านชําระเงินผ่านการโอนเงินเข้ าบัญชีธนาคารส่วนตัวหากมีการติดต่อให้ โอนเงินเข้ าบัญชี
โปรดพึงระวังว่าท่านอาจถูกกลุ่มมิจฉาชีพทีแอบอ้ างชือบริษัทฯ
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