ทัวร์ฉลองแชมป์ พรีเมียร์ลกี 7 วัน 4 คืน
30 ปี แห่งการรอคอย
ร่วมขบวนแห่สุดอลังการ

รายละเอียดการเดินทาง ระหว่างวันที่ 15 – 21 พฤษภาคม 2562
วันที่ 15 พฤษภาคม 2563
กรุงเทพมหานคร – สนามบินสุวรรณภูมิ
22.00 น.

พร้อมคณะที่สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผูโ้ ดยสารระหว่า งประเทศ เคาน์เตอร์ T สายการบินเอมิ เรตส์
เจ้าหน้าที่คอยอานวยความสะดวกในเรื่องสัมภาระและการเช็คอิน

วันที่ 16 พฤษภาคม 2563
สนามบินสุวรรณภูมิ - ดูไบ - ท่าอากาศยานแมนเชสเตอร์ – เมืองลิเวอร์พูล
01.15 น.
04.45 น.
07.20 น.
12.00 น.
เทีย่ ง
บ่าย

ค่า

เหริฟ้าสู่ เมือง แมนเชสเตอร์ โดยสายการบินเอมิเรตส์ เทีย่ วบินที่ EK385
แวะเปลี่ยนเครื่องที่สนามบินดูไบ (ใช้เวลาเปลีย่ นเครือ่ งประมาณ 2 ชั่วโมง 35 นาที)
เดินทางสู่ แมนเชสเตอร์ โดยสายการบินเอมิเรตส์ เทีย่ วบินที่ EK017
เดินทางถึง ท่าอากาศยานแมนเชสเตอร์ หลังจากผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมืองเรียบร้อยแล้ว
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
จากนัน้ นาท่านเดินทางสู่ เมืองลิเวอร์พูล ได้รบั การยก
ย่องให้เป็ นเมือง วัฒนธรรมแห่งยุโรปในปี 2008 และยัง
เป็ นเมืองถิ่นกาเนิดของวงดนตรีสี่เต่าทองหรือเดอะบีท
เทิล ความรุ่งเรืองของลิเวอร์พูลมาจากการเป็ นเมืองท่า
ส าคัญ มี ก ารติ ด ต่ อค้า ขายกับ แคริบ เบี ย น, ไอร์แ ลนด์
และแผ่ น ดิ น ใหญ่ ยุ โ รป น าท่ า นเข้า เยี่ ย มชม สนาม
ฟุตบอลแอนฟิ ลด์ +พิพิธภัณฑ์ (Museum) ของสโมสรลิเวอร์พูล อิสระให้ท่านเลือกซือ้ ของที่ระลึกของ
ทีมที่ท่านชื่นชอบในร้าน MEGA STORE ที่มากมายไปด้วยของที่ระลึกหลากหลายชนิดสาหรับแฟนบอล
จากนัน้ นาท่านสู่ย่านค้าขายและช็อปปิ ้งมอลล์กลางเมือง Liverpool ONE ที่นที ้ ่านจะได้พบกับร้านเสือ้ ผ้า
แบรนด์ดงั ต่างๆ เช่น H&M, Zara และอื่นๆอีกมากมาย อิสระให้ท่านได้ชอ้ ปปิ ้งกันตามอัธยาศัย
รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร
่ ัก
นาท่านเข้าสู่โรงแรมทีพ
DoubleTree by Hilton Hotel & Spa Liverpool หรือเทียบเท่า

วันที่ 17 พฤษภาคม 2563
ชมการแข่งขันฟุตบอลแบบถ่ายทอดสด ณ เมืองลิเวอร์พูล หรือ ซือ้ Option ไปดูการแข่งขันทีเ่ มืองนิวคาสเซิลอะ
พอนไทน์ (ไม่มีรถบริการ)
เช้า
เทีย่ ง
หมายเหตุ

ค่า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
อิสระอาหารกลางวัน
สาหรับลูกค้าที่ซือ้ Option เสริมเพื่อเข้าชมการแข่งขัน ระหว่าง Newcastle United Vs Liverpool FC นา
ท่านเดินทางสู่สนามเซนต์เจมส์พ าร์ค เพื่ อชมการแข่งขัน *** Option เสริม ส าหรับตั๋วเข้าชมการแข่งขัน
กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่เพื่อเช็คที่น่งั และราคาบัตรเข้าชม
สาหรับท่านที่ไม่มีบตั รเข้าชมการแข่งขัน นาท่านรับประทานอาหารค่า ณ Pub & Restaurant เพื่อชมและ
เชียร์การแข่งขันฟุตบอลพรีเมียร์ลีค ระหว่างทีม นิวคาสเซิลยูไนเต็ด พบ ลิเวอร์พลู
่ ัก
นาท่านเข้าสู่โรงแรมทีพ
DoubleTree by Hilton Hotel & Spa Liverpool หรือเทียบเท่า

วันที่ 18 พฤษภาคม 2563
อิสระร่วมขบวนแห่ เต็มวัน (ไม่มีรถบริการ)
เช้า
เทีย่ ง
ค่า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
อิสระอาหารกลางวัน
อิสระอาหารค่า

่ ัก
นาท่านเข้าสู่โรงแรมทีพ
DoubleTree by Hilton Hotel & Spa Liverpool หรือเทียบเท่า
วันที่ 19 พฤษภาคม 2563
เมืองลิเวอร์พูล – เมืองเชสเตอร์ - ช๊อปปิ้ ง Outlet
เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
จากนั้นนาท่านเดินทางสู่ เมืองเชสเตอร์ ให้ท่านได้สมั ผัสกลิ่ น
อายของเมื อ งเก่า ที่มี ส ถาปั ต ยกรรมสไตล์ทิ วดอร์ (Tudor) ตัว
เมื อ งเชสเตอร์จ ะค่ อ นข้า งมี เ อกลั ก ษณ์ เ ฉพาะในเรื่ อ งของ

เทีย่ ง

ค่า

โครงสร้างตึกและบ้านเรือนที่จะทาจากไม้และทาสีขาวดาซึ่งจะเห็นได้ท่ วั ๆ ไปแทบจะทุกถนน ในโซน
ของ shopping street ค่อนข้างจะคึกคัก เพราะเหมือนเป็ นจุดศูนย์รวมของคนเมืองนี ้ และจะมีคาเฟ่ น่ารักๆ
ตัง้ อยู่บนถนนเส้นนี ้ ให้ท่านได้เลือกแวะ เลือกชมแบบละลานตา
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารท้องถิ่น
จากนั้นนาท่านช๊อปปิ ้ง Cheshire Oaks Designer Outlet ตั้งอยู่ใกล้กับ Ellesmere Port ทางตอนเหนือ
ของเมืองเชสเตอร์ฝ่ ังตะวันตกเฉียงเหนื อของประเทศอังกฤษ มีรา้ นค้าและร้านอาหารมากก ว่า 145 ร้าน
และถือเป็ นหนึ่งใน outlet ที่ได้รบั ความนิยมมากในอังกฤษ โดยมีแบรนด์ช่ือดังอย่าง Nike, Adidas, Next,
Michael Kors หรือ Burberry และร้านกาแฟ Starbucks ร้านโดนัท Krispy Kreme หรือร้านอาหารญี่ ปุ่น
สุดชิคอย่าง Wagamama
รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร
่ ัก
นาท่านเข้าสู่โรงแรมทีพ
DoubleTree by Hilton Hotel & Spa Liverpool หรือเทียบเท่า

วันที่ 20 พฤษภาคม 2563
ลิเวอร์พูล – เมืองยอร์ก - สนามบินแมนเชสเตอร์ - เดินทางกลับกรุงเทพฯ
เช้า

เทีย่ ง
บ่าย

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
นาท่านเดินทางสู่ เมื องยอร์ค เมืองมรดกด้านประวัติศาสตร์และวัฒ นธรรมของประเทศอังกฤษ มีอายุ
เก่าแก่กว่า2,000ปี และเคยได้รบั รางวัลเมืองท่องเที่ยวแห่งยุโรปเมื่อปี 2007 มีทั้งกาแพงเมืองเก่าแก่และ
มหาวิหารศิลปะแบบกอธิค มี ช่ือว่า York Minster ที่ ยิ่งใหญ่
และสวยงาม นอกจากนี ้ ยังมีสถาปั ตยกรรมเก่าแก่ได้รบั อิทธิ
มาจากพวกโรมัน ไวกิ ้ง และยุ โรปชาติ อ่ื น ๆที่ เคยเข้า มาตั้ง
รกรากที่ น่ี ด้ ว ย ที่ น่ี มี บ ริ ก ารรถม้ า นั่ งชมเมื อ งสวยงาม
บรรยากาศดี เชิญ เที่ยวชมเมืองยอร์ค ศูนย์ก ลางระบบรถไฟ
ของสหราชอาณาจักรมาตัง้ แต่ค.ศ19 และเดินเล่นในเขตเมือง
เก่าตามอัธยาศัย
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
น าท่ า นราลึ ก ประวัติ ศ าสตร์ร ถไฟสองศตวรรษของสหราช
อาณาจักร์ ณ พิพิธภัณฑ์รถไฟแห่งชาติ ซึ่งมีรถไฟกว่า 100
คัน ให้ทุกท่านได้ชมและศึกษาเรื่องราวความเป็ นมาต่างๆ ที่หาชมได้ยากใจปั จจุบนั จากนัน้ มีเวลาให้ท่าน
อิสระช้อปปิ ้งในบริเวณ ถนนแชมเบิล้ และย่านเมืองเก่า ที่สดุ คลาสสิคและสวยงามโดยสินค้าที่มีช่อื เสียง
ของเมืองนีค้ ือ กระเบือ้ งเคลือบโพรเซเลน ผ้าปั กรวมถึงงานหัตรกรรมต่างๆ และสินค้าแบรนด์เนมจากยุโรป

16.00 น.
ค่า
21.15 น.

มากมาย
ได้เวลาอันสมควรนาท่านเดินทางสูท่ ่าอากาศยานแมนเชสเตอร์ และมีเวลาให้ท่านได้ทา Tax Refund
อิสระอาหารค่า บริเวณสนามบิน
ออกเดินทางสู่ กรุงเทพมหานคร โดยสายการบินเอมิเรตส์ เที่ยวบินที่ EK20

วันที่ 21 พฤษภาคม 2563
ดูไบ - กรุงเทพ
07.25 น.
09.40 น.
18.55 น.

เดินทางถึงสนามบินดูไบ เพื่อแวะเปลี่ยนเครื่อง (ใช้เวลาเปลี่ยนเครื่องประมาณ 2 ชั่วโมง 15 นาที)
เหิรฟ้าสูก่ รุงเทพ โดยสายการบินเอมิเรตส์ เที่ยวบิน EK372 พักผ่อนตามอัธยาศัยระหว่างเที่ยวบิน
เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ

** หมายเหตุ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิใ์ นการปรับเปลีย่ นโปรแกรมเพือ่ ความเหมาะสมโดยมิได้แจ้งล่วงหน้า
ในกรณีทเี่ กิดภัยทางธรรมชาติ, การยกเลิกเที่ยวบิน หรือเหตุสุดวิสยั อื่นๆ โดยจะคานึงถึงผลประโยชน์ทนี่ กั ท่องเทีย่ วได้รบั
เป็ นหลักฯ **

อัตราค่าบริการ
รายละเอียด
ผู้ใหญ่พัก (ห้องคู่) ท่านละ
เด็กอายุ ต่ากว่า 12 ปี 1 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (เสริมเตียง) ท่านละ
เด็กอายุ ต่ากว่า 12 ปี 1 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (ไม่เสริมเตียง) ท่านละ
พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ
กรณีไม่เอาตั๋วเครื่องบิน ผู้ใหญ่ หักออกท่านละ
กรณีไม่เอาตั๋วเครื่องบิน เด็กอายุต่ากว่า 12 ปี หักออกท่านละ
กรณีมีวีซ่า หักออกท่านละ

ราคา/บาท
118,000
108,000
98,000
25,000
30,000
22,500
5,000

** ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการรับเด็กทีม่ อี ายุ 5 ขวบ ขึน้ ไป ในการเดินทาง เนื่องจากทางเรา
คานึงถึงความปลอดภัยของเด็ก และ เพื่อความเป็ นส่วนตัวของผู้ร่วมทริปทุกท่าน **
** หากมีผู้เดินทางต่ากว่า 10 ท่าน ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม***

อัตราค่าบริการดังกล่าวรวม
✓ ค่าตั๋วเครื่องบิน ชัน้ ประหยัด (Economy Class) ที่ระบุวนั เดินทางไปกลับพร้อมคณะ (ในกรณีมีความประสงค์อยู่ต่อ
จะต้องไม่เกินจานวนวัน และอยู่ภายใต้เงื่อนไขของสายการบิน)
✓ ค่าภาษี สนามบินทุกแห่งตามรายการ
✓ ค่ารถโค้ชปรับอากาศนาเที่ยวตามรายการ
✓ ค่าห้องพักในโรงแรมตามที่ระบุในรายการหรือเทียบเท่า
✓ ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ
✓ ค่าเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวตามรายการ
✓ ค่าประกันภัยการเดินทางรายบุคคล กรณีเสียชีวิตและอวัยวะ 1,000,000 - 2,000,000 บาท ขึน้ อยู่กบั ช่วงอายุค่า
รักษาพยาบาลในต่างประเทศ ท่านละไม่เกิน 1,500,000 บาท (ต้องการเงื่อนไขกรมธรรม์สอบถามได้จากเจ้าหน้าที่)
✓ หัวหน้าทัวร์ของบริษัทดูแลตลอดการเดินทาง
✓ ค่าธรรมเนียมวีซ่าเข้าประเทศสหราชอาณาจักร ใช้เวลาดาเนินการ 15 วันทาการ โดยประมาณ ทัง้ นีก้ ารอนุมตั ิวีซ่า
จะขึน้ อยู่กบั การพิจารณาของสถานฑูตเท่านัน้
✓ ค่าทิปคนขับรถ และ ไกด์ทอ้ งถิ่น
✓ บริการนา้ ดื่ม ทุกวัน วันละ 2 ขวด
อัตราค่าบริการดังกล่าวไม่รวม
 ค่าตั๋วเข้าชมฟุตบอล
 ค่าภาษีมลู ค่าเพิ่ม 7% และภาษีหกั ณ ที่จ่าย 3%
 ค่าธรรมเนียมการจัดทาหนังสือเดินทาง
 ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิเช่น ค่าเครื่องดื่มที่ส่งั พิเศษ , ค่าโทรศัพท์ , ค่าซักรีด, ค่าธรรมเนียมหนังสือเดินทาง, ค่า
นา้ หนักเกินจากทางสายการบินกาหนดเกินกว่า 30 ก.ก.และมากกว่า 1 ชิน้ , ค่ารักษาพยาบาล กรณีเกิดการ
เจ็บป่ วยจากโรคประจาตัว, ค่ากระเป๋ าเดินทางหรือของมีคา่ ที่สญ
ู หายในระหว่างการเดินทาง เป็ นต้น
 ค่าวีซา่ ด่วน (กรณีลกู ค้าจองทัวร์นอ้ ยกว่ากาหนดวันยื่นวีซ่า)
 ค่าธรรมเนียมนา้ มันและภาษี สนามบิน ในกรณีท่สี ายการบินมีการปรับขึน้ ราคา
 ค่าทิปหัวหน้าทัวร์จากเมืองไทย (แล้วแต่ความพึงพอใจในการบริการ ซึ่งโดยมาตรฐาน 2 ปอนด์ /คน /วัน)
การชาระเงิน
1. กรณีทาการจองก่อนการเดินทาง 45 วัน
งวดที่ 1 : ชาระมัดจา 40,000 บาท ภายใน 3 วันหลังการจอง
งวดที่ 2 : ชาระส่วนทีเ่ หลือ หลังทาการยื่นวีซ่า 3 วัน

2. กรณีทาการจองน้อยกว่าการเดินทาง 45 วัน : ชาระเต็มจานวน
หมายเหตุ : หากกรณีลูกค้ าถูกปฏิเสธการได้ รับวีซ่า (วีซ่าไม่ผ่าน) ทางทัวร์จะขอทาการคืนเงินทีช่ าระมาแล้ ว
หลังจากหักค่าใช้ จ่ายทีเ่ กิดขึน้ จริง เช่น ค่าธรรมเนียมการยื่นวีซ่า , ค่าตั๋วเครื่องบิน , ค่าตั๋วฟุตบอล เป็ นต้ น
กรณียกเลิกการจอง
• กรณีแจ้งยกเลิกการเดินทางหลังจากที่ชาระมัดจาเข้ามาแล้ว ทางบริษัท ขอสงวนสิทธิ์ในการหักค่าใช้จ่ายบางส่วนที่
ได้เกิดขึน้ จริง
• หากท่านยกเลิกการเดินทางในเงื่อนไขใด เงื่อนไขหนึ่ง แต่ท่านสามารถหาผูเ้ ดินทางมาแทนได้ โดยสามารถยื่นขอวี
ซ่าได้ทนั ตามกาหนดเวลา ทางบริษัทฯ จะคิดค่าใช้จ่ายเพิ่มคือค่าวีซ่า และค่าเปลี่ยนชื่อตั๋วเท่านัน้ และต้องไม่อยู่ใน
เงื่อนไขของตั๋วที่ NON-CHANGE NAME & NON-REFUND
• หากท่านยกเลิกการเดินทาง อันเนื่องมาจากบุคคลใดบุคคลหนึ่งในคณะของท่านไม่ได้รบั การพิจารณาอนุมตั ิวีซ่า ไม่
ว่าด้วยเหตุผลใดๆ ก็ตามอันเป็ นการพิจารณาของสถานทูต ซึ่งการยกเลิกเฉพาะบุคคลหรือยกเลิกพร้อมกันทัง้ หมด
ให้ถือเป็ นการยกเลิกตามเงื่อนไขของวันเวลาที่ยกเลิกดังกล่าวข้างต้น
• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางในกรณีท่ีมีผเู้ ดินทาง ต่ากว่า 10 ท่าน โดยที่จะแจ้งให้ผเู้ ดินทางทราบ
ล่วงหน้าก่อน 15 วัน และขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงการท่องเที่ยว รวมทัง้ ไม่สามารถรับผิดชอบจากกรณีท่เี กิด
เหตุจาเป็ นสุดวิสยั ดังนี ้ การล่าช้าของสายการบิน, การนัดหยุดงาน, ภัยธรรมชาติ, การก่อจลาจล, อุบตั ิเหตุ ฯลฯ
ทัง้ นีจ้ ะคานึงถึงผลประโยชน์และจะรักษาผลประโยชน์ของท่านไว้ให้ได้มากที่สดุ และทางบริษัทฯจะไม่รบั ผิดชอบ
ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึน้ หากท่านถูกปฏิเสธการเข้าเมือง อันเนื่องจากการกระทาที่สอ่ ไปในทางผิดกฎหมายหรือการ
หลบหนีเข้าเมือง ฯลฯ และจะไม่คืนเงินค่าทัวร์ท่ที ่านชาระมาแล้ว
เอกสารในการยื่นวีซ่าประเทศอังกฤษ
ใช้เวลายื่นประมาณ 15-20 วันทาการไม่นับวันเสาร์ – อาทิตย์และวันหยุด
(การขอวีซ่าประเทศอังกฤษผูเ้ ดินทางทุกท่านต้องมา สแกนลายนิว้ มือ ด้วยตนเอง ณ ศูนย์รบั คาร้องขอวีซ่าประเทศอังกฤษ)
 พาสปอร์ตที่ยังไม่หมดอายุ และมีอายุไม่ต่ากว่า 6 เดือนก่อนวันหมดอายุ หากมีพาสปอร์ตเล่มเก่าไม่ว่าจะเคยมีวีซ่าใน
กลุม่ ประเทศเชงเก้นหรือประเทศอื่น ควรนาไปแสดงด้วยเพื่อเป็ นการง่ายต่อการอนุมตั ิวีซ่า
 สาเนาทะเบียนบ้าน /สาเนาบัตรประชาชน หรือบัต รข้าราชการ /สาเนาใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล /สาเนาทะเบียนสมรส , หย่า /
สาเนาสูติบตั ร ในกรณีอายุไม่ถึง 20 ปี บริบรู ณ์
 หนังสือรับ รองการทางานจากบริษั ท / สังกัดที่ ท่านทางานอยู่ต้องเป็ นภาษาอังกฤษเท่านั้นโดยระบุตาแหน่ ง, อัตรา
เงินเดือนในปัจจุบนั , วันเดือนปี ท่เี ริ่มทางานกับบริษัทนีแ้ ละช่วงเวลาที่ขอลางานเพื่อเดินทางไปท่องเที่ยว หลังจากนัน้ จะ
กลับมาทางานตามปกติหลังครบกาหนดลา

 กรณีท่เี ป็ นเจ้าของกิจการ ขอใบทะเบียนการค้า ,ใบทะเบียนพาณิชย์ และหนังสือรับรองบริษัทที่คดั ไว้ไม่เกิน 3 เดือน
 สาเนาสมุดบัญชีเงินฝากย้อนหลัง 6 เดือนต้องอัพเดทเป็ นเดือนปั จจุบนั ควรเลือกเล่มที่มีการเข้าออกของเงินสม่าเสมอ
และมีจานวนไม่ต่ากว่า 6 หลัก เพื่อให้เห็นว่ามีฐานะการเงินเพียงพอที่จะครอบคลุมกับค่าใช้จ่ายได้อย่างไม่เดือดร้อน
เมื่อกลับสู่ภูมิลาเนา ในกรณีท่ีเดินทางเป็ นครอบครัวหากใช้บญ
ั ชีใดบัญชีหนึ่งในการยื่นขอวีซ่า ต้องออกหนังสือรับรอง
ค่าใช้จ่ายในครอบครัวด้วย ***สถานทูตไม่รับบัญชีกระแสรายวัน***
 กรณีท่ีบริษัทของท่าน เป็ นผูร้ บั ผิดชอบค่าใช้จ่ายในการเดินทางให้กบั ผูเ้ ดินทางทัง้ หมดนอกเหนือจากเอกสารข้อ 1 – 6
แล้ว ทางบริษัทจะต้องออกจดหมายอีกหนึ่งฉบับเพื่อแสดงความรับผิดชอบต่อค่าใช้จ่าย และการกลับมาทางานของท่าน
โดยระบุช่ือผูเ้ ดินทางและเหตุผลที่จดั การเดินทางนีใ้ นจดหมายด้วย
 กรณีท่เี ป็ นนักเรียน นักศึกษาจะต้องมี หนังสือรับรองจากสถาบันการศึกษา ตัวจริง
 กรณี ท่ีเด็กอายุต่ากว่า 20 ปี เดินทางไปกับบิดา หรือมารดา ท่านใดท่านหนึ่ง จะต้องทาจดหมายยินยอม โดยที่บิดา,
มารดา จะต้องไปยื่นเรื่องแสดงความจานงในการอนุญาตให้บตุ รเดินทางไปกับอีกท่านหนึ่งได้ ณ ที่ว่าการอาเภอหรือเขต
โดยมีนายอาเภอ หรือผูอ้ านวยการเขตลงลายมือชื่อ และประทับตรารับรองจากทางราชการอย่างถูกต้อง
 การบิดเบือนข้อเท็จจริงประการใดก็ตาม อาจจะถูกระงับ มิให้เดินทางเข้าประเทศเป็ นการถาวร และถึงแม้ว่าท่านจะถูก
ปฏิเสธวีซ่า สถานทูตไม่คืนค่าธรรมเนียมที่ได้ชาระไปแล้ว และหากต้องการขอยื่ นคาร้องใหม่ ก็ตอ้ งชาระค่ าธรรมเนียม
ใหม่ทกุ ครัง้
 หากสถานทูตมีการสุ่มเรียกสัมภาษณ์บางท่าน ทางบริษัทฯ ขอความร่วมมือในการเชิญท่านไปสัม ภาษณ์ตามนัดหมาย
และโปรดแต่งกายสุภาพ ทั้งนีบ้ ริษัทฯ จะส่งเจ้าหน้าที่ไ ปอานวยความสะดวก และประสานงานตลอดเวลา และหาก
สถานทูตขอเอกสารเพิ่มเติม ทางบริษัทฯ ใคร่ขอรบกวนท่านจัดส่งเอกสารดังกล่าวเช่นกัน
 ทางสถานทูตไม่มีนโยบายในการคืนค่าธรรมเนียมวีซ่าให้กับผูร้ อ้ งขอ หากท่านไม่ผ่านการพิจารณาวีซ่าไม่ ว่าจะเป็ น
เหตุผลใดก็ตาม ท่านไม่สามารถเรียกร้องคืนค่าวีซ่าได้
หลังจากการจองทัวร์และชาระเงินมัดจาแล้ว ทางบริษัทฯ ถือว่า
ท่านได้ยอมรับในข้อตกลงและเงือ่ นไข ทีบ่ ริษัทฯ ได้ระบุไว้ข้างต้นทุกประการ

