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15 พฤษภาคม  กรงุเทพ – อาบูดาบ ี  

 

17.00 น. 
คณะพรอ้มกนัทีส่นามบนิสุวรรณภมู ิ อาคารผูโ้ดยสารขาออก ช ัน้ 4 
ประตูทางเขา้หมายเลข 8  ROW Q สายการบนิ ETIHAD AIRWAYS 
(หรอืเทยีบเท่า)  เจา้หนา้ทีร่อใหก้ารตอ้นรบั 

 

20.25 น.  ออกเดนิทางโดยสายการบนิ ETIHAD AIRWAYS  เทีย่วบนิที ่ EY401  

23.55 น. ถงึ สนามบนิเมอืงอาบูดาบ ีรอเปลีย่นเทีย่วบนิ  

16 พฤษภาคม แมนเชสเตอร ์– ลเิวอรพ์ูล – เชสเตอร ์  

 

02.50 น. ออกเดนิทางสู่เมอืงแมนเชสเตอร ์โดยสายการบนิ  ETIHAD AIRWAYS  
เทีย่วบนิที ่EY015 

 

 

07.35 น. คณะถงึสนามบนิท่าอากาศยานนานาชาตแิมนเชสเตอร ์เมอืง
แมนเชสเตอร ์ประเทศองักฤษ ผ่านการตรวจคนเขา้เมอืงแลว้  
น าท่านเดนิทางสู่ เมอืงลเิวอรพู์ล ไดร้บัการยกยอ่งใหเ้ป็นเมอืง วฒันธรรม
แห่งยุโรปในปี 2008 และยงัเป็นเมอืงถิน่ก าเนิดของวงดนตรสีีเ่ต่าทองหรอื
เดอะบทีเทลิ ความรุง่เรอืงของลเิวอรพู์ลมาจากการเป็นเมอืงท่าส าคญั  
มกีารตดิต่อคา้ขายกบัแครบิเบยีน, ไอรแ์ลนด ์และแผ่นดนิใหญ่ยุโรป 

 

เทีย่ง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  

 

บ่าย น าท่านเขา้เยีย่มชม สนามฟุตบอลแอนฟิลด ์+ พพิธิภณัฑ ์(Museum) 
ของสโมสรลเิวอรพู์ล อสิระใหท่้านเลอืกซือ้ของทีร่ะลกึของทมีทีท่่านชืน่
ชอบในรา้น MEGA STORE ทีม่ากมายไปดว้ยของทีร่ะลกึหลากหลาย
ชนิดส าหรบัแฟนบอล 

 

ค ่า รบัประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร  

 น าท่านเขา้สู่ทีพ่กั Hallmark Hotel The Queen Chester หรอื
เทยีบเท่า 

 

17 พฤษภาคม ลเิวอรพู์ล – เชสเตอร ์  

07.30 น. รบัประทานอาหารเชา้ทีโ่รงแรม    

 
น าท่านชม Liverpool Cathedral เป็นโบสถท์ีใ่หญ่ทีสุ่ดในลเิวอรพู์ล 
ใหญ่ทีสุ่ดในองักฤษ และใหญ่เป็นอนัดบั 5 ของโลก  

 

เทีย่ง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  

 รว่มกจิกรรม มทีแอนดก์ร ีด๊ พูดคุย แลกเปลีย่นประสบการณแ์ละความรู ้
กบั คุณกติตกิร อดุมผล หรอื คุณกบ ณ รา้นอาหารในเมอืงลเิวอรพู์ล  
และ รบัชมเกมส ์Premier League นัดสุดทา้ย  
ระหว่าง นิวคาสเซลิ กบั ลเิวอรพู์ล 

 
ค ่า รบัประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร 

 

 ทีพ่กั Hallmark Hotel The Queen Chester หรอืเทยีบเท่า 
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18 พฤษภาคม ฉลองแชมป์ PREMIER LEAGUE 2019/20  LIVERPOOL FC  

07.30 น. รบัประทานอาหารเชา้ทีโ่รงแรม    
 

09.30 น. 
รว่มฉลองแชมป์ Premier League 2019/20  
ของ Liverpool FC 
คร ัง้แรกในรอบ 30 ปี!!! ณ เมอืงลเิวอรพู์ล 

 

ค ่า รบัประทานอาหารค ่า ณ โรงแรมทีพ่กั  

 ทีพ่กั Hallmark Hotel The Queen chester หรอืเทยีบเท่า  

19 พฤษภาคม River Explorer Cruise – Albert Dock   

07.30 น. รบัประทานอาหารเชา้ทีโ่รงแรม 
 

 
เชา้ น าท่านลอ่งเรอื เยีย่มชมเมอืงลเิวอรพู์ล ในแม่น ้าเมอรซ์ยี ์(Mersey River) 

บนเรอืเฟอรร์ ี ่River Explorer Cruise 

 
เทีย่ง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  

บ่าย 

น าท่านสู่ ท่าอลัเบริต์ (Albert Dock) หน่ึงในสถานทีท่่องเทีย่วทีใ่หญ่ทีส่ดุ
ในเมอืงลเิวอรพู์ล จากน้ันน าชม เดอะ ทร ีเกรซ (The Three Graces) 
อาคารเกา่แก ่3 หลงั สญัลกัษณข์องเมอืงลเิวอรพู์ล และเดนิชอ้ปป้ิง ณ.
เมอืงลเิวอรพู์ล 

 
 
 
 
 

ค ่า รบัประทานอาหารค ่า ณ โรงแรมทีพ่กั 
 

 ทีพ่กั Hallmark Hotel The Queen chester หรอืเทยีบเท่า 
 

20 พฤษภาคม City Tour Chester – Cheshire Oaks Designer Outlet  

07.30 น. รบัประทานอาหารเชา้ทีโ่รงแรม  

 

น าท่านถ่ายรปู เก็บภาพเป็นทีร่ะลกึทีเ่มอืง Chester  
เมอืงเชสเตอรเ์ป็นเมอืงเล็กๆ ทีต่ดิอยู่กบัชายแดนของประเทศ  
England / Wales ห่างจากเมอืง Liverpool ราวๆ 30 นาทเีท่าน้ัน  
(หากขบัรถยนต)์ Chester เป็นเมอืงทีก่อ่สรา้งมาตัง้แตส่มยัยุคโรมนั  
(1st Century A.D.) มรีายละเอยีดต่างๆ มากมายทีน่่าสนใจ  
และสถาปัตยกรรมตัง้แต่ยุคสมยั Medieval รวมไปถงึยคุ Victorian  
ทีห่าดูไดย้าก แถมมมีนตเ์สน่หบ์างอย่างดงึดูดใจอย่างมาก  

บ่าย 
น าท่านสู่ Cheshier Oaks Designer Outlet ใหท่้านเพลดิเพลนิกบัการ 
ชอ้ปป้ิงสนิคา้ ทีม่รีา้นคา้มากกว่า 150 รา้นคา้แบรนดเ์นม ใหท่้านเลอืกซือ้ 
อย่างจใุจ 
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 น าคณะเดนิทางสู่สนามบนิเพือ่มเีวลาท า Tax Refund และเตรยีมตวักลบั 
กรงุเทพฯ 

 

20.30 น. ออกเดนิทางกลบักรงุเทพ โดยสายการบนิ ETIHAD AIRWAYS   
เทีย่วบนิที ่EY022 

 

21 พฤษภาคม อาบูดาบ ี– กรงุเทพ  

06.30 น. ถงึสนามบนิเมอืงอาบูดาบ ีรอเปลีย่นเทีย่วบนิ  

08.45 น. ออกเดนิทางสู่ประเทศไทยโดยสายการบนิ ETIHAD AIRWAYS  
เทีย่วบนิที ่EY408 

 

18.25 น. เดนิทางถงึท่าอากาศยานสวุรรณภมู ิ  

 

 

**อัตราค่าบริการท่านละ 85,000 บาท (พักคู่)** 

**พักเดีย่วเพิม่ท่านละ 12,000 บาท** 

**ค่ามัดจ า 30,000 บาท** 

 

 

ค่าทวัรร์วม : 

✓ ค่าตั๋วเคร ือ่งบนิไป-กลบัสาย Etihad Airways รวมคา่ภาษี และส่วนเพิม่ของน ้ามนัเช ือ้เพลงิ 
✓ ค่ารถโคช้มาตรฐานขององักฤษ ท่องเทีย่วตามโปรแกรมทีร่ะบุ 
✓ ค่าโรงแรมทีพ่กัตามโปรแกรมทีร่ะบุ  
✓ ค่าอาหารทีร่ะบุในรายการ คดัสรรเมนูและใหท่้านไดเ้ลศิรสกบัอาหารทอ้งถิน่ในแตล่ะแห่ง 
✓ ค่าทปิพนักงานขบัรถโคช้ท่องเทีย่วตามโปรแกรมทีร่ะบุ 
✓ ชา่งภาพ พรอ้มบนัทกึภาพและวดีโีอเพือ่เป็นทีร่ะลกึ ตลอดการเดนิทาง 
✓ กจิกรรมมทีแอนดก์ร ีด๊ 

ค่าทวัรไ์ม่รวม : 

 ค่าท าหนังสอืเดนิทาง (พาสปอรต์) 
 ค่าใชจ้า่ยส่วนตวั อาท ิค่าโทรศพัท,์ ค่าซกัรดี, คา่เคร ือ่งดืม่ในหอ้งพกั และค่าอาหารทีส่ ัง่มาในหอ้งพกั ค่าอาหารและ

เคร ือ่งดืม่พเิศษในรา้นอาหาร นอกเหนือจากทีท่างบรษิทัฯ จดัให ้ยกเวน้จะตกลงกนัเป็นกรณีพเิศษ เชน่ หากท่านทานได ้
เฉพาะอาหารทะเลเพยีงอย่างเดยีว ท่านตอ้งมคี่าใชจ้า่ยเพิม่เตมิ 

 ค่าธรรมเนียมการยืน่วซีา่ประเทศองักฤษ 


