แฟนหงส์ ตวั จริงห้ ามพลาด ชมการแข่ งขันฟุตบอลจุใจ 2 แมตซ์
ลิเวอร์ พลู ปะทะ แอตมาดริด (ยูฟ่าแชมเปี้ ยนลีก)
เอฟเวอตัน ปะทะ ลิเวอร์ พูล (เกมส์ เมอร์ ซี่ย์ไซด์ ดาร์ บี)้ ณ ประเทศอังกฤษ
เทีย่ วชม ชิม ช็อป ใช้ เมืองสุ ดน่ ารักไบบิวรี่ เเละมหานครลอนดอน
แมนเชสเตอร์ ลิเวอร์ พูล อ๊อกฟอร์ ด พระราชวังบักกิงแฮม ช้ อปปิ้ งห้ างแฮร์ รอดส์
นําทีมโดย พีไ่ ช้ ศรุต สุ ดหล่อ แห่ ง คลื่น FM99 ใสยังกะตาตัก๊ เเตน เเม่ นอย่ างกะต๋ อง
เเฟนหงส์ ตวั จริงทีจ่ ะร่ วมดูเเลคุณตลอดการเดินทาง
พิเศษ รวมตัว๋ เข้ าชมการแข่ งขันฟุตบอล !!
เดินทาง 10-18 มีนาคม 2563

ราคา 150,000.- บาท

Date
รายการทัวร์
อาหาร
โรงแรม
10/3 กรุงเทพฯ (สนามบินสุ วรรณภูมิ) – กาตาร์ (สนามบินนานาชาติโดฮา
QR833)
11/3 กาตาร์ (สนามบินนานาชาติโดฮา QR021) – แมนเชสเตอร์ (สนามบิน -/L/D
NOVOTEL
แมนเชสเตอร์ )- MANCHESTER SHIP CANEL- สนามฟุตบอล
LIVERPOOL หรื อ
โอลด์ แทรฟฟอร์ ด - MEGA STORE -ชมการแข่ งขันฟูตบอล
เทียบเท่ า 4 ดาว
12/3

LIVERPOOL-ATLETICO MADRID
ลิเวอร์ พูล- สแตรทฟอร์ ด- BIBURY VILLAGE- เมืองคาร์ ดิฟ

B/ L/D

13/3

บาธ- พิพธิ ภัณฑ์ นํา้ แร่ ร้อนโรมัน- เสาหินสโตนเฮนจ์ - ลอนดอน

B/ L/D

14/3 ลอนดอน- บิ๊กเบน- ลอนดอนอาย- พระราชวังบักกิงแฮม- ล่องเรื อแม่ นํา้ B/ L/เทมส์ - HARRODS - ช้ อปปิ้ งถนน อ็อกฟอร์ ด

15/3

ลอนดอน- บิสเตอร์ เอาท์ เลท- เมืองลิเวอร์ พูล-JAMAICA STREET

16/3

เมืองลิเวอร์ พูล –ทัวร์ สนามแอนฟิ ลด์ –ท่ าอัลเบิรต์ (ALBERT DOCK) B/ L/D
–LIVERPOOL CATHERDAL- LIVERPOOL ONEช้ อปปิ้ ง- ชม
การแข่ งขันฟูตบอล EVERTON- LIVERPOOL

17/3

ลิเวอร์ พูล- แมนเชสเตอร์ - กาตาร์ (สนามบินนานาชาติโดฮา QR028)

18/3

กาตาร์ (สนามบินนานาชาติโดฮา QR980)- กรุงเทพฯ

B/ -/D

B/-/-

CLAYTON HOTEL
CARDIFF หรื อเทียบเท่ า
4 ดาว
DOUBLETREE BY
HILTON LONDON
DOCKLANDS หรื อ
เทียบเท่ า 4 ดาว
DOUBLETREE BY
HILTON LONDON
DOCKLANDS หรื อ
เทียบเท่ า 4 ดาว
MERCURE
LIVERPOOL
ATLANTIC TOWER
หรื อเทียบเท่ า 4 ดาว
MERCURE
LIVERPOOL
ATLANTIC TOWER
หรื อเทียบเท่ า 4 ดาว
-

วันแรก

กรุ งเทพฯ (สนามบินสุ วรรณภูมิ) (QR833) – กาตาร์

17:30 น.

คณะพร้อมกันที่ สนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิช้ นั 4 ผูโ้ ดยสารขาออก เคาท์เตอร์ Q ประตูที่ 9 สาย
การบิน QATAR AIRWAYS โดยมีเจ้าหน้าที่คอยให้การต้อนรับและอํานวยความสะดวกตรวจเช็ค
สัมภาระและเอกสารการเดินทางให้กบั ทุกท่าน
ออกเดินทางสู่ เมืองกาตาร์ โดยสายการบินกาตาร์ แอร์ เวย์ เที่ยวบินที่ QR833 (บริ การอาหารและ
เครื่ องดื่มบนเครื่ องบิน)
กาตาร์ (สนามบินนานาชาติโดฮา) (QR021) – แมนเชสเตอร์ (สนามบินแมนเชสเตอร์ )MANCHESTER SHIP CANEL- สนามฟุตบอลโอลด์ แทรฟฟอร์ ด - MEGA STORE -ชมการ
แข่ งขันฟูตบอล LIVERPOOL-ATLETICO MADRID
ถึงสนามบินโดฮา ประเทศกาตาร์ แวะเปลี่ยนเครื่ อง เพื่อเดินทางสู่ แมนเชสเตอร์
เดินทางสู่ สนามบินแมนเชสเตอร์ โดยสายการบินกาตาร์ เที่ยวบินที่ QR021
(บริ การอาหารและเครื่ องดื่มบนเครื่ องบิน)
เดินทางถึง ถึง สนามบินแมนเชสเตอร์ ประเทศอังกฤษ หลังจากผ่ านขั้นตอนการตรวจคนเข้ าเมือง
และพิธีการศุลกากรเรียบร้ อยแล้ว (เวลาทีท่ ้ องถิ่นช้ ากว่ าทีป่ ระเทศไทย 6-7 ชั่วโมง)
หลังจากนั้นนําท่านเดินทางสู่ เมืองแมนเชสเตอร์ (Manchester) เมืองอุตสาหกรรมที่มีชื่อเสี ยงจาก
การเป็ นเมืองอุตสาหกรรมแห่งแรกของโลก เป็ นศูนย์กลางศิลปะ สื่ อ และธุรกิจขนาดใหญ่ อีกทั้งยัง
เป็ นเมืองที่มีสโมสรที่มีชื่อเสี ยงโด่งดังในวงการฟุตบอลของโลก โดยมีสโมสรฟุตบอล 3 สโมสร
ได้แก่ แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด และแมนเชสเตอร์ ซิต้ ี และสโมสร คริ กเก็ต แลงคาเชียร์ เคาน์ต้ ี
จากนั้นนําท่านชมคลองแมนเชสเตอร์ (MANCHESTER SHIP CANEL) ซึ่งคลองนี้เป็ นเหตุแห่ งการ
เริ่ มต้นความบาดหมางระหว่างเมืองแมนเชสเตอร์และเมืองลิเวอร์พลู

20:35 น.
วันที่ สอง

00:50 น.
02:40 น.
06:45 น.

จากนั้นนําท่านเข้าชม สนามฟุตบอลโอลด์ แทรฟฟอร์ ด ของทีมแมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด สโมสร
ฟุตบอลชื่อก้องโลกที่มีสมาชิกแฟนคลับมากที่สุดในโลก เจ้าของสมญานาม “ปิ ศาจแดง” สนามเริ่ ม
ก่อสร้างในปี 1909 และเริ่ มใช้ต้ งั แต่ปี 1910 ปัจจุบนั มีความจุ 76,212 คน มีเวลาให้ท่านเลือกซื้อสิ นค้า
ที่ระลึกนานาชนิด ที่ MEGA STORE เช่น เสื้ อ ผ้าพันคอ หมวก เป็ นต้น. จากนั้นนําท่านเดินทางสู่
เมืองลิเวอร์พลู (ใช้เวลาเดินทาง 1 ช.ม.)

กลางวัน
คํา่

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
พักผ่อนตามอัธยาศัย
รับประทานอาหารคํา่ ณ ภัตตาคาร
นําท่านเข้าสู่ บริ เวณ สนามแอนฟิ ลด์ สนามเหย้าของทีมหงส์แดงลิเวอร์ พูล เพื่อจะได้มีเวลาเก็บภาพ
บรรยากาศก่อนการแข่งขันและสะดวกในการเข้าชมการแข่งขันฟุตบอล จากนั้นนําท่ านเข้ าชมการ
แข่ งขันฟุตบอล ซึ่งเป็ นการแข่ งขันระหว่ างทีมสโมสรลิเวอร์ พูล พบกับ แอตเลติโกเดมาดริด

ทีพ่ กั

วันที่ สาม
เช้ า

โรงแรม NOVOTEL LIVERPOOL หรื อเทียบเท่ าระดับ 4 ดาว

ลิเวอร์ พูล- สแตรทฟอร์ ด- หมู่บ้านไบบิวรี่- เมืองคาร์ ดิฟ
รับประทานอาหารเช้ า ณ โรงแรมทีพ่ กั
นําท่านเดินทางสู่ เมืองสแตรทฟอร์ ด อัพพอน เอวอน (ใช้เวลาเดินทาง 3.15 ช.ม.) เมืองบ้านเกิดของ
ยอดกวีเอกเชคสเปี ยร์ส นําท่านชมเมืองแเตรทฟอร์ดที่คงรักษาสภาพแวดล้อมแบบชนบทของอังกฤษ
แท้ ๆ ไว้ได้อย่างสมบูรณ์ นําท่านถ่ายรู ปด้านหน้า บ้ านเกิดของวิลเลีย่ ม เชคสเปี ยร์ ส
(SHAKESPEAR’S BIRTH PLACE) กวี และนักเขียนบทละครชาวอังกฤษที่ได้รับการยกย่องทัว่ ไป
ว่าเป็ นนักเขียนผูย้ ง่ิ ใหญ่ของอังกฤษและของโลกมักเรี ยกขานเขาว่าเป็ นกวีแห่งชาติของอังกฤษและ
“กวี” แห่ งเอวอน” (BARD OF AVON) ชมบ้านที่เคยเป็ นที่อาศัยของเชคสเปี ยร์ เป็ นบ้านหลังคามุง
ด้วยฟาง ซึ่งเป็ นรู ปแบบเฉพาะของเมืองสแตรทฟอร์ด ตั้งแต่ศตวรรษที่ 16 ปัจจุบนั ได้ปรับเป็ น
พิพิธภัณฑ์ไปแล้ว หลังจากนั้นนําท่านเดินทางไปยังเมืองเล็กๆแสนน่ารัก เบอร์ ตัน ออน เดอะ วอ
เตอร์ (Bourton On The Water) ซึ่งเป็ นหมู่บา้ นที่ได้รับการโหวตให้เป็ นหมู่บา้ นที่มีความสวยงามม
ากที่สุดในอังกฤษ ด้วยลักษณะของตัวอาคารที่มีความโดดเด่นเฉพาะ ปลูกสร้างตัวอาคารด้วยหิ น ซึ่ง
เป็ นหิ น Cotswold stone เท่านั้น ภายในหมูบา้ นจะมีแม่น้ าํ Windrush ไหลผ่าน มีเป็ ดหัวเขียวสวยงาม
เวียนว่ายเต็มแม่น้ าํ เป็ นหมู่บา้ นที่มีธรรมชาติสุดแสนโรแมนติค

กลางวัน

คํา่
ทีพ่ กั

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
จากนั้นเดินทางสู่ หมู่บ้านไบบิวรี่ (Bibury Village) (ใช้เวลาเดินทาง 1.30 ช.ม.) เป็ นหมู่บา้ นเล็กๆ
ตั้งอยูใ่ นแคว้นกลอสเตอร์เชอร์ เขตคอทส์โวลส์ จัดว่าเป็ นหมู่บา้ นที่สวยที่สุด ในประเทศอังกฤษ
(The Most Beautiful Village in England) มีลกั ษณะบ้านที่เป็ นกระท่อมเก่าแก่ เรี ยกว่าเป็ นแบบฉบับ
บ้านของประเทศอังกฤษโดยแท้ สร้างขึ้นเมื่อศตวรรษที่ 17-18 และยังคงรักษาสภาพให้คงอยูจ่ ากอดีต
ไว้ได้เป็ นอย่างดี มีแม่น้ าํ สายเล็กๆชื่อว่า แม่น้ าํ โคน Coln River ซึ่งมีน้ าํ ใสไหลผ่านหมู่บา้ น

หลังจากนั้นนําท่านสู่ เมืองคาร์ดิฟ (ใช้เวลาเดินทาง 2.15 ช.ม.)
รับประทานอาหารคํา่ ณ ภัตตาคาร
โรงแรม CLAYTON HOTEL CARDIFF หรื อ เทียบเท่ าระดับ 4 ดาว

วันที่ สี่
เช้ า

เมืองบาธ-พิพธิ ภัฑ์นํา้ แร่ ร้อนโรมัน- เสาหินสโตนเฮนจ์ - ลอนดอน
รับประทานอาหารเช้ า ณ โรงแรมทีพ่ กั
นําท่านเดินทางสู่ เมืองบาธ (Bath (ใช้เวลาเดินทางประมาณ1ชัว่ โมง45 นาที) เป็ นเมืองที่มีฐานะนคร
ในมณฑลซอมเมอร์เซ็ทในภาคการปกครองตะวันตกเฉียงใต้ของประเทศอังกฤษ เมืองบาธได้รับ
พระราชทานฐานะเป็ น “นคร” โดยสมเด็จพระราชินีนาถเอลิซาเบธที่ 1 ในปี ค.ศ. 1590 และได้เป็ น
เทศบาลมณฑล ในปี ค.ศ. 1889 ตัวเมืองบาธตั้งอยูเ่ นินหลายลูกในหุบเขาของแม่น้ าํ เอวอนในบริ เวณที่
มีน้ าํ พุร้อนธรรมชาติที่เป็ นที่ต้ งั ถิ่นฐานของโรมัน ผูส้ ร้างโรงอาบนํ้าโรมันโบราณ (Roman Baths) และ
วัดโดยตั้งชื่อเมืองว่า “Aquae Sulis” เมืองบาธเป็ นสถานที่ที่สมเด็จพระเจ้าเอ็ดการ์ดผูร้ ักสงบทําพิธี
ราชาภิเษกเป็ นพระมหากษัตริ ยอ์ งั กฤษที่มหาวิหารบาธ ในปี ค.ศ. 973 ต่อมาในสมัยจอร์เจีย เมืองบาธก
ลายเป็ นเมืองนํ้าแร่ ที่ได้รับความนิยมกันมาก ซึ่งทําให้เมืองบาธขยายตัวมากขึ้นและมีสถาปัตยกรรม
จอร์เจียที่เด่นๆ จากสมัยนั้นที่สร้างจากหิ นบาธที่เป็ นหิ นสี เหลืองนวลสวยงามเป็ นเอกลักษณ์ ได้ รับการ
ขึน้ ทะเบียนให้ เป็ นมรดกโลกโดยองค์ การสหประชาชาติ หรื อ ยูเนสโก เมื่อปี ค.ศ. 1987
นําท่าน ถ่ ายรูปเป็ นทีร่ ะลึก กับ มหาวิหารบาธ (Bath Abbey) และ บริ เวณด้านหน้าของ โรงอาบนํา้
โรมันโบราณ (Roman Baths) ถือเป็ นโรงอาบนํ้าโรมันขนาดใหญ่ในสมัยโบราณที่ได้รับการอนุรักษ์
และดูแลเป็ นอย่างดี ซึ่งโรงอาบนํ้าของที่นี่อยูต่ ่าํ กว่าระดับพื้นถนนในปัจจุบนั ภายในแบ่งออกเป็ นโซน
หลักๆ 4 โซนด้วยกัน ตั้งแต่โซน Sacred Spring, Roman Temple, Roman Bath House และ Museum
ซึ่งแหล่งนํ้าแร่ แห่ งนี้ถูกค้นพบตั้งแต่สมัยชาวโรมันบุกเข้ามายึดเกาะอังกฤษ เป็ น 1 ใน 7 สิ่ งมหัศจรรย์
ทางธรรมชาติของทางตะวันตกอีกด้วย

กลางวัน

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นําท่านเดินทางสู่ เมืองซาลิสบัวรี่ (Salisbury) (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชัว่ โมง 15 นาที) ประเทศ
อังกฤษ เป็ นที่ต้ งั ของอนุสาวรี ยอ์ นั ลึกลับ เสาหิ นสโตนเฮ้นจ์
นําท่าน เข้ าชม ในรั้วอาณาเขตที่ต้ังของ อนุสาวรีย์เสาหินสโตนเฮ้ นจ์ (Stonehenge) ได้ รับการคัดเลือก
จากองค์ กร New 7 Wonders ให้ เป็ น 1 ใน 7 สิ่ งมหัศจรรย์ ของโลกยุคก่ อนประวัติศาสตร์ มีอายุกว่า
5,000 ปี เป็ นกลุ่มแท่งหิ นขนาดใหญ่ต้ งั อยู่กลางทุ่งราบกว้างใหญ่ ในบริ เวณตอนใต้ของเกาะอังกฤษ
ซึ่ งไม่มีใครทราบวัตถุประสงค์ในการสร้างอย่างชัดเจน ตัวอนุ สรณ์สถานประกอบด้วยแท่งหิ นขนาด
ยักษ์ 112 ก้อน ตั้งเรี ยงกันเป็ นวงกลมซ้อนกัน 3 วง แท่งหิ นบางอันตั้งขึ้น บางอันวางนอนลง และบาง
อัน ก็ถูกวางซ้อนอยู่ขา้ งบน นัก โบราณคดี เชื่ อว่ากลุ่ มกองหิ นนี้ ถูก สร้ างขึ้ นจากที่ ไหนสัก แห่ งเมื่ อ
ประมาณ 3000 - 2000 ปี ก่อนคริ สตกาล กล่าวคือ การหาอายุจากคาร์ บอนกัมมันตรังสี เมื่อ พ.ศ. 2551
เผยให้เห็นว่าหิ นก้อนแรกถูกวางตั้งเมื่อประมาณ 2400 - 2200 ปี ก่อนคริ สตกาล ในขณะที่ทฤษฎีอื่นๆ
ระบุว่ากลุ่มหิ นที่ถูกวางตั้งมาตั้งแต่ก่อนหน้านั้นถึง 3000 ปี ก่อนคริ สตกาลนักวิทยาศาสตร์ และนัก
ประวัติศาสตร์ ต่างสงสัยว่า คนในสมัยก่อนสามารถยกแท่งหิ นที่มีน้ าํ หนักกว่า 30 ตัน ขึ้นไปวางเรี ยง
กันได้อย่างไร ทั้งๆที่ปราศจากเครื่ องทุ่นแรงอย่างที่เราใช้อยูใ่ นปั จจุบนั และบริ เวณที่ราบดังกล่าวไม่มี
ก้อนหิ นขนาดมหึ มานี้ ดังนั้นจึงสันนิ ษฐานว่าผูส้ ร้างต้องทําการชักลากแท่งหิ นยักษ์ท้ งั หมดมาจากที่
อื่น ซึ่ งคาดว่าน่ าจะมาจาก "ทุ่งมาร์ ลโบโร" ที่ อยู่ไกลออกไปประมาณ 40 กิ โลเมตร ได้ รับการขึ้น
ทะเบียนให้ เป็ นมรดกโลกโดยองค์ การสหประชาชาติ หรื อ ยูเนสโก เมื่อปี ค.ศ. 1986

นําท่านเดินทางสู่ เมืองลอนดอน (London) (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชัว่ โมง 30 นาที) เมืองหลวง
ของประเทศอังกฤษ ที่เป็ นศูนย์กลางสําคัญทางธุรกิจ การเมือง วัฒนธรรม และประวัติศาสตร์ของโลก
เป็ นผูน้ าํ ด้านการเงิน การเมือง การสื่ อสาร การบันเทิง แฟชัน่ ศิลปะ และเป็ นที่ยอมรับว่ามีอิทธิพลไป
ทัว่ โลก และยังเป็ นเมืองท่องเที่ยวที่ใหญ่และสําคัญของยุโรปอีกด้วย
คํา่
ทีพ่ กั

รับประทานอาหารคํา่ ณ ภัตตาคาร พิเศษเป็ ดย่ าง 4 SEASONS
โรงแรม DOUBLETREE BY HILTON LONDON DOCKLANDS หรื อเทียบเท่ าระดับ 4 ดาว

วันที่ ห้ า
เช้ า

ลอนดอน- บิ๊กเบน- ลอนดอนอาย- พระราชวังบักกิงแฮม- HARRODS- ช้ อปปิ้ งถนน อ็อกฟอร์ ด
รับประทานอาหารเช้ า ณ โรงแรมทีพ่ กั
จากนั้นนําท่านเที่ยวชมกรุ งลอนดอน ผ่านชม หอนาฬิ กาบิ๊กเบน สัญลักษณ์ที่สาํ คัญของลอนดอนที่
ตั้งอยูเ่ คียงข้างอาคารรัฐสภาที่สวยงามริ มฝั่งแม่น้ าํ เทมส์ จากนั้นนําท่านชมลอนดอนอาย ซึ่งเป็ นชิงช้า
สวรรค์ที่สูงที่สุดในทวีปยุโรป มีความสู ง 135 เมตร (443ฟุต) เป็ นอีกหนึ่งสถานที่ของกรุ งลอนดอนที่
ได้รับความนิยมอย่างมาก

นําท่านถ่ ายรูปพระราชวังบัคกิง้ แฮม ที่เป็ นที่ประทับเป็ นทางการของราชวงศ์องั กฤษเป็ นสถานที่ที่ใช้
สําหรับการเลี้ยงรับรองของรัฐ และยังเป็ นที่รวมพลังใจทั้งในการฉลองและในยามคับขันของชาว
อังกฤษ

กลางวัน

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมนู พิเศษ BURGER & LOBSTER
นําท่านช้อปปิ้ งห้าง Harrod เป็ นห้างสรรพสิ นค้าใจกลางกรุ งลอนดอนที่ดงั ระดับโลก อีกทั้งยังเก่าแก่
และสวยงามหรู หราที่สุดในโลกห้าง Harrod นี้ต้ งั อยูบ่ นถนนบรอมพ์ตนั ย่าน Knight bridge ใจกลาง
กรุ งลอนดอน นอกจากนั้นแล้วในอดีตห้างนี้จดั เป็ นแหล่งช้อปปิ้ งของเหล่าชนชั้นสู งในประเทศ
อังกฤษ ทั้งเหล่าสมาชิกราชวงศ์องั กฤษหลายพระองค์ หรื อจะเป็ นนักแสดงหญิงระดับตํานานอย่าง
ออสการ์ ไวลด์ ลิลลี แลงทรี
ชั้น 1 จะเป็ นสิ นค้าสําหรับผูห้ ญิงโดยเฉพาะ ที่เด่นๆ และคนนิยมคือการไปช้อปปิ้ งกระเป๋ าแบรนด์
เนมที่มีใก้เลือกช้อปกันตั้งแต่แบรนด์ระดับกลางๆ ไปจนถึงไฮเอนที่แพงหูฉี่เลยทีเดียว แต่สาํ หรับใคร
ที่ชื่นชอบการshopping กระเป๋ าแบรนด์เนมอยูแ่ ล้วคุม้ มาก เพราะราคาของสิ นค้าแบรนด์เนมที่นี่ถูก
กว่าที่ใครมากโขเลยทีเดียว ดังนั้นใครอยากได้ของฝาก หรื อของขวัญที่ดูดีมีราคา ก็สามารถหาได้จาก
ที่นี่เช่นกัน
ชั้น B และ G ชั้นนี้จะเป็ นส่ วนของอาหารที่มีท้ งั โซนอาหารสด ไปจนถึงเค้าท์เตอร์ร้านหรู ให้เลือกสัง่
อาหารรับประทานกัน
ชั้น 2 จะเป็ นของตกแต่งบ้าน
ชั้น 3 เป็ นของอาร์ตๆ
ชั้น 4 เป็ นแฟชัน่ และของเด็ก และ

ชั้น 5 เป็ นโซนกีฬา เป็ นต้น

นําท่านเดินทางสู่ ถนนอ็อกซ์ ฟอร์ ด เป็ นถนนสายหลักในย่านเวสต์เอนของลอนดอน ซึ่งมี
ความยาวมากถึง 1.6 กิโลเมตร และเป็ นย่านช้อปปิ้ งใหญ่ของลอนดอนที่ท่านจะได้เลือก
ซื้อสิ นค้าคุณภาพเยีย่ ม มีร้านค้าชื่อดังมากมายกว่า 300 ร้านค้า ไม่วา่ จะเป็ น H&M ,
Topshop , Zara , Burberry , Mango, Next , LongChamp , UniQLO , Esprit รวมถึง
ห้างสรรพสิ นค้า มาร์ค แอนด์ สเปนเซอร์ เซลฟริ ดจจ์ และห้างอื่นๆ อีกมากมาย

คํา่
ทีพ่ กั

อิสระรับประทานอาหารคํา่
โรงแรม DOUBLETREE BY HILTON LONDON DOCKLANDS หรื อเทียบเท่ าระดับ 4 ดาว

วันที่ หก
เช้ า

กลางวัน

คํา่

เมืองลอนดอน- บิสเตอร์ เอ้าทเลท –เมืองลิเวอร์ พูล- JAMAICA STREET
รับประทานอาหารเช้ า ณ โรงแรมทีพ่ กั
หลังจากนั้นนําท่านชอปปิ้ งที่ บิซส์ เตอร์ เอ้ าท์ เล็ต วิลเลจ (Bicester Outlet Village) (ใช้เวลาเดินทาง
4 ช.ม.) นําท่านชมสิ นค้าแบรนด์เนมต่างๆ ทั้งของอังกฤษเช่น 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 เป็ นต้น อิสระอาหารคํา่ ตามอัธยาศัยเพื่อความสะดวกและต่ อเนื่องใน
การเลือกซื้อสิ นค้ า จากนั้นนําท่านเดินทางสู่ เมืองลิเวอร์พลู

อิสระรับประทานอาหารกลางวัน
นําท่านถ่ายรู ปที่ JAMAICA STREET ซึ่งเป็ นสตรี ทอาร์ตอันโด่งดังที่มีภาพวาดของนายใหญ่หงส์
แดง เจอร์เก้น คล็อปป์ ผูจ้ ดั การทีมลิเวอร์พลู บนกําแพงอย่างสวยงาม

รับประทานอาหารคํา่ ณ ภัตตาคาร

ทีพ่ กั

วันที่ เจ็ด
เช้ า

โรงแรม MERCURE LIVERPOOL ATLANTIC TOWER หรื อเทียบเท่ าระดับ 4 ดาว

ทัวร์ สนามแอนฟิ ลด์ -ท่ าเรื ออัลเบิรต์ (ALBERT DOCK)- LIVERPOOL CATTHERDALLIVERPOOL ONE- ชมการแข่ งขันฟูตบอล EVERTON- LIVERPOOL
รับประทานอาหารเช้ า ณ โรงแรมทีพ่ กั
นําท่านเข้าชม สนามฟุตบอลแอนฟิ ลด์ (Anfield Stadium) คือสนามฟุตบอลที่มีขนาดใหญ่ เป็ น
อันดับที่ 6 ของประเทศ และเป็ นถิ่นของสโมสรลิเวอร์พลู ตั้งแต่ปี 1892 สนามฟุตบอลนี้ได้เปิ ดตัวเมื่อ
ปี 1884 และเป็ นบ้านของสโมสรแอฟเวอร์ตนั ในช่วงปี 1884-1891 สามารถจุผชู ้ มได้มากกว่า 54,076
คน และเคยใช้เป็ นสถานที่จดั แข่งขันฟุตบอลนัดสําคัญมากมาย ฟุตบอลนัดใหญ่ที่เคยดวลกันที่นี่
ได้แก่ ฟุตบอลยูโรปี 1996 และยังใช้จดั การแข่งขันกีฬาอื่นๆ อีกด้วย เช่น แข่งขันอเมริ กนั ฟุตบอล
รักบี้ และคอนเสิ ร์ตครั้งใหญ่

นําท่านเดินทางสู่ ท่าเรื ออัลเบิร์ต (Albert Dock)หนึ่ งในสถานที่ท่องเที่ยวที่ใหญ่ที่สุดในเมืองลิเวอร์
พูลโดยบริ เวณท่าเรื อนั้นประกอบไปด้วยอาคารท่าเรื อและคลังสิ นค้าอาคารเหล่านี้เป็ นอาคารเก่าแก่ที่
ก่อสร้างด้วยอิฐปูนแห่งแรกๆ ในประเทศอังกฤษ

จากนั้นนําท่านชมความงามของมหาวิหารลิเวอร์ พูล (LIVERPOOL CATHEDRAL)อีกหนึ่ งสถานที่
ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสี ยงและมีนักท่องเที่ยวมาเยือนเป็ น จํานวนมาก โดยวิหารถูกสร้ างขึ้นบนเนิ นเขา
เซนต์เจมส์ (St James’s Mount) ด้วยอาคารที่มีความยาว นัน่ จึงทําให้มหาวิหารลิเวอร์พูลเป็ นโบสถ์ที่
ยาวที่สุดในโลก คือมีความยาวภายนอกอาคาร คือ 189 เมตร (620 ฟุต) และมีความยาวภายในอาคาร
คือ 146 เมตร (479 ฟุต)

กลางวัน

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

คํา่

ทีพ่ กั

วันที่ แปด
เช้ า

14:10 น.

นําท่านช้อปปิ้ งต่อที่ Liverpool ONE ศูนย์รวมร้านค้าร้านอาหารกลางแจ้งที่ใหญ่ที่สุดแห่ งหนึ่ งในส
หราชอาณาจักร เดิ นชมร้านเสื้ อผ้าไฮสตรี ทกว่า 150 ร้าน นั่งพักที่คาเฟ่ และร้านอาหารที่มีให้เลือก
มากมาย
รับประทานอาหารคํา่ ณ ภัตตาคาร
จากนั้นนําท่านเข้าสู่ บริ เวณ สนามกูดิสันพาร์ ค จากนั้นนําท่ านเข้ าชมการแข่ งขันฟุตบอล ซึ่งเป็ น
การแข่ งขันระหว่ างทีมสโมสรฟุตบอลเอฟเวอร์ ตัน พบกับ ทีมสโมสรลิเวอร์ พูล

โรงแรม MERCURE LIVERPOOL ATLANTIC TOWER หรื อเทียบเท่ าระดับ 4 ดาว

ลิเวอร์ พูล –แมนเชสเตอร์ - - กาตาร์
รับประทานอาหารเช้ า ณ โรงแรมทีพ่ กั
นําท่านเดินทางสู่ เมือง แมนเชสเตอร์ (ใช้เวลาเดินทาง 1 ช.ม.)
นําท่านเดินทางสู่ สนามบินแมนเชสเตอร์ ประเทศอังกฤษ เพื่อให้ท่านมีเวลาในการทําคืนภาษี
(Tax Refund) มีเวลาในการเลือกซื้อสิ นค้าในร้านค้าปลอดภาษี หรื อ ร้านอาหาร
ออกเดินทางสู่สนามบินนานาชาติโดฮา ประเทศกาตาร์ โดยสายการบินกาตาร์ แอร์ เวย์ เที่ยวบินที
QR028 (บริ การอาหารและเครื่ องดื่มบนเครื่ องบิน)

วันที่ เก้า

กาตาร์ - กรุงเทพฯ

00:10 น
02:25 น.

เดินทางถึงสนามบินนานาชาติโดฮา ประเทศกาตาร์ แวะเปลี่ยนเครื่ อง
ออกเดินทางสู่ สนามบินสุ วรรณภูมิ โดยสายการบินกาตาร์ แอร์ เวย์ เที่ยวบินที่ QR980
(บริ การอาหารและเครื่ องดื่มบนเครื่ องบิน)
เดินทางถึงสนามบินสุ วรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ

12.55 น.

กําหนดการเดินทาง
มีนาคม

ราคา

10-18 มี.ค. 2563

150,000

อัตราค่ าบริการ
เด็ก (อายุตํ่ากว่ า 12 ปี ไม่ มีเตียง) ลดท่ านละ

5,000 บาท

พักเดี่ยว

8,000 บาท

เพิม่ ท่ านละ

อัตราค่ าบริการนีร้ วม
 ค่าตัว๋ เครื่ องบินชั้นประหยัด (ECONOMY CLASS) โดยสายการบินกาตาร์ แอร์ เวย์ (เดินทางไป-กลับพร้อมคณะ)
 ค่าที่พกั 3-4 ดาว (ห้องละ 2 ท่าน) ตามที่ระบุในรายการ (ขอสงวนสิ ทธิ์ในการย้ายเมืองเข้าพัก ในกรณี ที่ไม่สามารถ
เข้าพักที่เมืองนั้นๆ ได้ เช่น ติดงานนิทรรศการ งานแสดงสิ นค้า งานประชุม เหตุสุดวิสยั ต่างๆ ฯลฯ
 ค่ารถปรับอากาศ และบริ การนําเที่ยวตามที่ระบุในรายการ
 ค่าเข้าชมสถานที่ และค่าธรรมเนียมตามที่ระบุในรายการ
 ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ
 ค่าประกันภัยในการเดินทาง 2,000,000/500,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)
 หัวหน้าทัวร์ผมู ้ ีประสบการณ์นาํ เที่ยว คอยดูแลอํานวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
 ค่ าตั๋วชมฟุตบอลการแข่ งขันฟุตบอลระหว่ างทีมลิเวอร์ พูล พบกับ แอตเลติโกเดมาดริด
 ค่ าตั๋วชมฟุตบอลการแข่ งขันฟุตบอลระหว่ างทีมเอฟเวอร์ ตัน พบกับ ทีมสโมสรลิเวอร์ พลู

อัตราค่ าบริการนีไ้ ม่ รวม









ค่ าภาษีมูลค่ าเพิม่ 7% และภาษีหัก ณ ทีจ่ ่ าย 3%
ค่าธรรมเนียมจัดทําหนังสื อเดินทาง
ค่าธรรมเนียมในการขอยืน่ วีซ่า UNITED KINGDOM (UK) ทางสถานทูตจะไม่ คืนเงินค่ าธรรมเนียมทุกกรณี
ค่าธรรมเนียมนํ้ามันและภาษีสนามบิน ในกรณี ที่สายการบินมีการปรับขึ้นราคา
ค่านํ้าหนักของกระเป๋ าในกรณี เกินกว่าสายการบินกําหนดให้ 30 กิโลกรัมต่อหนึ่งคน
ค่าใช้จ่ายส่ วนตัวต่างๆ นอกรายการ อาทิ ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรี ด และค่าเครื่ องดื่มในห้องพัก พนักงานยกกระเป๋ า
ค่ าทิปคนขับรถท้ องถิ่น 2 GBP x 5 วัน/ คน = 10 GBP/คน
ค่ าทิปหัวหน้ าทัวร์ ไทย 100 บาท x 5 วัน/ คน = 600 บาท/คน

เงื่อนไขการชําระเงิน
กรณี ทาํ การจองก่อนการเดินทาง 45 วัน
งวดที่ 1 : ชําระมัดจํา 60,000 บาท ภายใน 2 วันหลังการจอง
งวดที่ 2 : ชําระส่ วนที่เหลือ หลังทําการยืน่ วีซ่า 2 วัน
กรณี ทาํ การจองน้อยกว่าการเดินทาง 45 วัน : ชําระเต็มจํานวน
หมายเหตุ : หากกรณี ลูกค้าถูกปฏิเสธการได้รับวีซ่า (วีซ่าไม่ผ่าน) ทางทัวร์ จะขอทําการคืนเงินที่ชาํ ระมาแล้ว หลังจากหัก
ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริ ง เช่น ค่าธรรมเนียมการยืน่ วีซ่า , ค่าตัว๋ เครื่ องบิน , ค่าตัว๋ ฟุตบอล เป็ นต้น
กรณียกเลิกการจอง
• กรณี แจ้งยกเลิกการเดินทางหลังจากที่ชาํ ระมัดจําเข้ามาแล้ว ทางบริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการหักค่าใช้จ่ายบางส่ วนที่
ได้เกิดขึ้นจริ ง
• หากท่านยกเลิกการเดินทางในเงื่อนไขใด เงื่อนไขหนึ่ ง แต่ท่านสามารถหาผูเ้ ดินทางมาแทนได้ โดยสามารถยืน่ ขอวี
ซ่ าได้ทนั ตามกําหนดเวลา ทางบริ ษทั ฯ จะคิดค่าใช้จ่ายเพิ่มคือค่าวีซ่า และค่าเปลี่ยนชื่อตัว๋ เท่านั้น และต้องไม่อยู่ใน
เงื่อนไขของตัว๋ ที่ NON-CHANGE NAME & NON-REFUND
• หากท่านยกเลิกการเดินทาง อันเนื่องมาจากบุคคลใดบุคคลหนึ่งในคณะของท่านไม่ได้รับการพิจารณาอนุมตั ิวีซ่า ไม่
ว่าด้วยเหตุผลใดๆ ก็ตามอันเป็ นการ
• บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางในกรณี ที่มีผเู ้ ดินทาง ตํ่ากว่า 10 ท่าน โดยที่จะแจ้งให้ผเู ้ ดินทางทราบ
ล่วงหน้าก่อน 15 วัน
• ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการเปลี่ยนแปลงการท่องเที่ยว รวมทั้งไม่สามารถรับผิดชอบจากกรณี ที่เกิดเหตุจาํ เป็ นสุ ดวิสัยดังนี้
การล่าช้าของสายการบิน, การนัดหยุดงาน, ภัยธรรมชาติ, การก่อจลาจล, อุบตั ิเหตุ ฯลฯ ทั้งนี้จะคํานึงถึงผลประโยชน์
และจะรักษาผลประโยชน์ของท่านไว้ให้ได้มากที่สุด และทางบริ ษทั ฯจะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น หากท่านถูก

ปฏิเสธการเข้าเมือง อันเนื่ องจากการกระทําที่ส่อไปในทางผิดกฎหมายหรื อการหลบหนี เข้าเมือง ฯลฯ และจะไม่คืน
เงินค่าทัวร์ที่ท่านชําระมาแล้ว
หมายเหตุ
1.
2.
3.

4.
5.

เนื่องจากรายการทัวร์น้ ีเป็ นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็ จ หากท่านสละสิ ทธิ์การใช้บริ การใดๆ หรื อถูกปฏิเสธการเข้าประเทศ
ไม่วา่ กรณี ใดๆ ก็ตาม ทางบริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิ์ไม่คืนเงินในทุกกรณี
เมื่อท่านได้ชาํ ระเงินมัดจําหรื อทั้งหมดไม่วา่ จะเป็ นการชําระผ่านตัวแทนของบริ ษทั หรื อชําระโดยตรงกับทางบริ ษทั
จะถือว่าท่านรับทราบและยอบรับเงื่อนไขต่างๆ ของบริ ษทั ฯที่ได้ระบุไว้โดยทั้งหมด
สําหรั บที่ น่ัง LONG LEG หรื อที่ นั่งบริ เวณทางออกฉุ ก เฉิ น จะต้องเป็ นผูโ้ ดยสารที่ มีคุณ สมบัติตามที่ สายการบิ น
กําหนด เช่ น ต้องสามารถสื่ อสารภาษาอังกฤษได้ ไม่มีปัญหาด้านสุ ขภาพ สามารถช่ วยเหลือผูอ้ ื่นได้อย่างรวดเร็ วใน
กรณี เกิ ดเหตุฉุกเฉิ นและอํานาจในการให้ที่นั่ง LONG LEG ขึ้นอยู่กบั ทางเจ้าหน้าที่สายการบินตอนเวลาที่เช็คอิน
เท่านั้น
โรงแรมที่พกั ในยุโรปส่ วนใหญ่ไม่มีเครื่ องปรั บอากาศเนื่ องจากเป็ นภูมิประเทศที่มีอากาศเย็น และห้องพัก 3 ท่าน
(TRIPPLE ROOM ) อาจจะมีการจัดเป็ น 2 เตียง และ SOFA BED ซึ่งขึ้นอยูก่ บั การออกแบบของแต่ละโรงแรม
กรณี ผูเ้ ดินทางดําเนิ นการเรื่ องตัว๋ เครื่ องบินเองและเดินทางมาร่ วมกับคณะในต่างประเทศ (Join Land) ผูเ้ ดินทางต้อง
รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการเดินทางมาพบคณะด้วยตัวเอง

เอกสารเบื้องต้ นในการขอยื่นวีซ่าระยะเวลาในการยื่น 15-30 วันทําการ ผู้เดินทางต้ องมาสแกนลายนิว้ มือ ณ สถานทูต ตามวัน
และเวลาที่นัดหมาย (เอกสารและขั้นตอนการยื่นวีซ่าแต่ ละสถานทูตมีความต่ างกันและอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงได้ โปรด
สอบถามกับเจ้ าหน้ าทีอ่ กี ครั้งเพื่อความถูกต้ องในการเตรียมตัวเพื่อยื่นวีซ่า)
1. พาสปอร์ ต ที่ยงั ไม่หมดอายุ และมีอายุไม่ ตํ่ากว่ า 6 เดือน ก่อนวันหมดอายุ หากมีพาสปอร์ ตเล่มเก่า ไม่ว่าจะเคยมีวีซ่าใน
กลุ่มเชงเก้นหรื อไม่กต็ าม ควรนําไปแสดงด้วยเพื่อเป็ นการง่ายต่อการอนุมตั ิวีซ่า
2. รู ปถ่ ายสี ขนาด 2 นิ้ว จํานวน 2 ใบ (**ต้องมีฉากหลังเป็ นสี ขาวเท่านั้น และมีอายุไม่เกิน 6
เดือน และเหมือนกันทั้ง 2 รู ป)
3. สําเนาทะเบียนบ้าน / สําเนาบัตรประชาชน / หรื อสําเนาบัตรข้าราชการ / สําเนาทะเบียน
สมรส / สําเนาทะเบียนหย่า / สําเนาใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล / สําเนาสู ติบตั ร(กรณี ผเุ ้ ดินทาง
อายุต่าํ กว่า 18 ปี บริ บูรณ์) พร้ อมแปลเป็ นภาษาอังกฤษ (ถ้ามี)
4. หลักฐานการทํางาน/ เรี ยน
• กรณี เป็ นเจ้าของกิจการบริ ษทั /ร้านค้า : หนังสื อรับรองบริ ษทั ฯ ประทับตราฯ และเซ็นรับรองทุกหน้า (มีอายุไม่
เกิน 3 เดือน) / หรื อใบจดทะเบียนพาณิ ชย์หรื อใบจดทะเบียนการค้าพร้อมวัตถุประสงค์หรื อใบเสี ยภาษีและหลักฐาน
การเงินของบริ ษทั ฯย้อนหลัง 6เดือน )พร้ อมแปลเป็ นภาษาอังกฤษ(
• กรณี เป็ นพนักงาน : จดหมายรับรองการทํางานจากนายจ้าง ระบุตาํ แหน่ง วันเริ่ มงาน เงินเดือน และช่วงเวลาที่ขอลา
งาน เพื่อเดินทางไปยุโรป หลังจากนั้นจะกลับมาทํางานตามปกติหลังครบกําหนดโดยจดหมายรับรองการทํางานให้
ระบุ TO WHOM IT MAY CONCERN (แทนการระบุชื่อประเทศ ไม่จาํ เป็ นต้องระบุชื่อประเทศปลายทาง ในหัว

จดหมาย) จดหมายจะต้องออกจากองค์กรหรื อบริ ษทั ฯ ที่มีหวั จดหมาย ตราประทับ (ถ้ามี) ที่อยู่ และเบอร์ ติดต่ออย่าง
ชัดเจน เป็ นภาษาอังกฤษ
• กรณี ที่เป็ นข้าราชการ :หนังสื อรับรองการทํางานจากหน่วยงาน เป็ นภาษาอังกฤษ
• กรณี เกษียณอายุราชการ :จดหมายเกษียณอายุจากหน่วยงาน) ถ้ามี (สําเนาบัตรข้าราชการบํานาญ
• กรณี ประกอบอาชี พอิสระหรื อธุรกิจไม่จดทะเบียน : จดหมายชี้แจงตนเองเกี่ยวกับหน้าที่การงาน เป็ นภาษาอังกฤษ
สามารถเขียนแนะนําตนเอง พร้อมรู ปภาพเป็ นหลักฐานประกอบได้ แต่ท้ งั นี้ อยูท่ ี่ดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่รับยืน่ เท่านั้น
• กรณี เป็ นนักเรี ยน นักศึกษา : จดหมายรับรองการศึกษา เป็ นภาษาอังกฤษ ) ตัวจริ ง (เท่านั้น
** หลักฐานการทํางาน / การเรียน ควรมีอายุออกมาแล้ วไม่ เกิน 30 วัน ณ วันที่นัดยื่นวีซ่า จดหมายต้ องเป็ นภาษาอังกฤษและ
ต้ องสะกด ชื่ อ-นามสกุล ให้ ถูกต้ องตามหน้ าหนังสื อเดินทาง เท่ านั้น กรณีไม่ ถูกต้ องเจ้ าหน้ าทีอ่ าจปฏิเสธการรับยื่นได้ **

5. STATEMENT ย้ อนหลัง 6 เดือน (นับจากวันปั จจุบนั ) ควรเลือกเล่มที่มีการเข้าออกของเงินสมํ่าเสมอและมีจาํ นวน
ไม่ต่าํ กว่า 6 หลัก เพื่อแสดงให้เห็นว่ามีฐานะการเงินเพียงพอ ที่จะครอบคลุมกับค่าใช้จ่ายในการเดินทางและสามารถที่จะ
ใช้จ่ายได้อย่างไม่เดือดร้อนเมื่อกลับสู่ ภูมิลาํ เนา ท่านต้องปรับสมุดถึงเดือนปั จจุบนั โดยการปรับยอดสมุดในบัญชี ต้องมี
ยอดอัพเดตไม่เกิน 15 ก่อนวันนัดหมายยื่นวีซ่า และหนังสื อรับรองจากทางธนาคาร ต้องมีอายุไม่เกิน 15 วัน นับจากวัน
ยืน่ สถานฑูตไม่ รับพิจารณาบัญชีกระแสรายวัน
6. กรณี ที่บริ ษทั ของท่านเป็ นผูร้ ับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการเดินทางให้กบั ผูเ้ ดินทางทั้งหมด นอกเหนือจากเอกสารข้อ 1-6 แล้ว
ทางบริ ษทั ฯ จะต้องออกจดหมายอีกหนึ่ งฉบับเพื่อแสดงความรับผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายและการกลับ มาทํางานของท่าน โดย
ระบุรายชื่อผูเ้ ดินทาง และเหตุผลที่จดั การเดินทางนี้ในจดหมายด้วย
7. กรณี ที่เด็กอายุตํ่ากว่ า 20 ปี เดินทางไปกับบิดาหรื อมารดาท่านใดท่านหนึ่ ง จะต้องทําจดหมายยินยอมเป็ นภาษาอังกฤษ
โดยที่บิดา, มารดา และบุตรจะต้องไปยื่นเรื่ องแสดงความจํานงในการอนุ ญาตให้บุตรเดินทางไปกับอีก ท่านหนึ่ งได้ ณ
ที่ว่าการอําเภอ หรื อสํานักงานเขต โดยมีนายอําเภอหรื อผูอ้ าํ นวยการเขตลงลายมือชื่ อและประทับตรารับรองจากทาง
ราชการอย่างถูกต้อง
8. การบิดเบื อนข้อเท็จจริ งประการใดก็ตาม อาจจะถูกระงับมิ ให้เดิ นทางเข้าประเทศในกลุ่มเชงเก้นเป็ นการถาวร และ
ถึงแม้ว่าท่านจะถูกปฏิเสธวีซ่า สถานทูตไม่คืนค่าธรรมเนี ยมที่ได้ชาํ ระไปแล้ว และหากต้องการขอยื่นคําร้องใหม่ก็ตอ้ ง
ชําระค่าธรรมเนี ยมใหม่ทุกครั้ง หากสถานทูตมีการสุ่ มเรี ยกสัมภาษณ์บางท่าน ทางบริ ษทั ฯ ขอความร่ วมมือในการเชิ ญ
ท่ านไปสัมภาษณ์ ตามนัด หมาย และโปรดแต่ ง กายสุ ภ าพ ทั้ง นี้ บริ ษ ทั ฯ จะส่ งเจ้าหน้า ที่ ไ ปอํานวยความสะดวกและ
ประสานงานตลอดเวลาและหากสถานทูตขอเอกสารเพิม่ เติมทางบริ ษทั ใคร่ ขอรบกวนท่านจัดส่ งเอกสารดังกล่าวเช่นกัน
9. กรณี ยกเลิกการเดินทางภายหลังจากได้วีซ่าแล้ว ทางบริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการแจ้งสถานทูตเพื่อให้อยูใ่ นดุลพินิจของ
สถานฑูตฯ เรื่ องวีซ่าของท่าน เนื่องจากการขอวีซ่าในแต่ละประเทศจะถูกบันทึกไว้เป็ นสถิติในนามของบริ ษทั ฯ
10. เมื่อท่านได้ชาํ ระเงินมัดจําหรื อทั้งหมดไม่ว่าจะเป็ นการชําระผ่านตัวแทนของบริ ษทั ฯ หรื อชําระโดยตรงกับทางบริ ษทั ฯ
ทางบริ ษทั ฯจะขอถือว่าท่านรับทราบและยอมรับในเงื่อนไขต่าง ๆ ของบริ ษทั ฯ ที่ได้ระบุโดยทั้งหมด
11. การยืน่ วีซ่านั้น ผูเ้ ดินทางต้องชําระยอดมัดจําท่านละ 60,000 ต่อท่านก่อนเท่านั้น ถึงสามารถดําเนินการขั้นตอนการยืน่ วีซ่า
ได้
** เอกสารประกอบการยื่นวีซ่าเป็ นภาษาอังกฤษเท่ านั้น และทางบริษัทไม่ มีนโยบายรับแปลเอกสาร
หากท่ านต้ องการให้ ทางเราดําเนินการแปลเอกสารให้ มีค่าใช้ จ่ายเพิม่ เติมฉบับละ 500 บาท **

แบบฟอร์มรายละเอียดเพิ่มเติม (สําคัญมาก)

ข้อมูลนี้ใช้เพื่อนัดหมายคิววีซ่ากับสถานทูต ไม่สามารถแก้ไขภายหลังได้ กรุ ณาระบุรายละเอียดทั้งหมดให้ครบถ้วน
เพื่อประโยชน์ของตัวท่านเอง คําถามเป็ นภาษาไทย เพื่อให้ท่านเข้าใจง่าย
*** กรุ ณาตอบคําถามเป็ นภาษาอังกฤษตัวบรรจง เท่านั้น ***
โปรแกรม ....................................................................... วันที่เดินทาง .........................................................................
ชื่อ - นามสกุล (ภาษาไทย) ..........................................................................................................................................
* ในกรณีเปลี่ยนชื่อ *
ชื่อ - นามสกุล (ภาษาไทย) ....................................................................................................................................
ชื่อ (ภาษาอังกฤษ) ........................................... นามสกุล (ภาษาอังกฤษ) .............................................................
วัน / เดือน / ปี เกิด ............................................. เชื ้อชาติ .................................. สัญชาติ ...........................................
สัญชาติโดยกําเนิด .......................................... สถานที่เกิด ............................ ประเทศ ..........................................
หมายเลขบัตรประชาชน .......................................................................... หมายเลขพาสปอร์ ต .....................................
ที่อยู่ ( ถ้ าที่อยูต่ ามทะเบียนบ้ าน กับที่อยูป่ ั จจุบนั คนละที่อยูก่ รุณาแจ้ งรายละเอียด )
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................... รหัสไปรษณีย์ ......................
ท่านอาศัยอยูใ่ นบ้ านหลังนี ้มาเป็ นเวลา ................ปี ................เดือน
โทรศัพท์ (มือถือ) ....................................................................... E-mail...................................................................
ในกรณีเป็ นผู้เยาว์ กรุณากรอก ชื่อตัว นามสกุล ที่อยู่ (หากต่างจากผู้ขอ) และสัญชาติของผู้มีอํานาจปกครอง / ดูแลผู้เยาว์
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
สถานที่ทํางานหรื อสถานศึกษา (ภาษาอังกฤษ) .............................................................................................................
ที่อยูท่ ี่ทํางานหรื อสถานศึกษา .......................................................................................................................................
...................................................................................................................................... รหัสไปรษณีย์ ......................
ตําแหน่งงาน ............................................................................ โทรศัพท์ที่ทํางาน ......................................................
วันที่เริ่มการทํางาน ........................... รายได้ ตอ่ เดือน .......................... บาท รายได้ อื่น ..................... จํานวน ..............
ท่านมีรายได้ มาจากแหล่งอื่นๆ หรื อไม่ รวมทังเพื
้ ่อนๆ และครอบครัว

มี

ไม่มี

ถ้ ามีโปรดแจ้ งรายละเอียด ............................................................................................................................................

ท่านได้ มีการรออมเงิน เช่น ได้ ซื ้อบ้ าน , ที่ดนิ , อสังหาริมทรัพย์ , ซื ้อหุ้นเล่นแชร์ หรื อไม่

มี

ไม่มี

ถ้ ามีโปรดแจ้ งรายละเอียด และระบุจํานวนเงิน ................................................ จํานวนเงิน .............................................
ท่านแบ่งรายได้ ของท่านให้ กบั สมาชิกครอบครัวเดือนละเท่าไหร่ ......................................................................................
ท่านได้ ใช้ เงินส่วนตัวต่อเดือนเท่าไหร่ .............................................................................................................................
ท่านออมเงินต่อเดือนเท่าไหร่.........................................................................................................................................
ชื่อ - นามสกุล บิดา .....................................................................................................................................................
วัน / เดือน / ปี เกิด ................................... เชื ้อชาติ ............................................. สัญชาติ ...........................................
สัญชาติโดยกําเนิด ........................................... สถานที่เกิด ........................................... ประเทศ ................................
หมายเลขพาสปอร์ ตของบิดา ................................................... วันที่ออก .......................... วันหมดอายุ ........................
ชื่อ - นามสกุล มารดา .................................................................................................................................................
วัน / เดือน / ปี เกิด ................................... เชื ้อชาติ ............................................. สัญชาติ ...........................................
สัญชาติโดยกําเนิด ........................................... สถานที่เกิด ........................................... ประเทศ ................................
หมายเลขพาสปอร์ ตของมารดา ................................................ วันที่ออก .......................... วันหมดอายุ ........................
สถานภาพ

โสด

แต่งงาน

แต่งงาน (ไม่จดทะเบียน)

หม้ าย

หย่า

* ในกรณีสมรสแล้ วต้ องกรอกรายละเอียดเพิ่มเติม *
ชื่อ - นามสกุล คูส่ มรส ..........................................................................................................................................
วัน / เดือน / ปี เกิด คูส่ มรส ................................... สถานที่เกิด คูส่ มรส ......................... ประเทศ ............................
สัญชาติ คูส่ มรส .................. เชื ้อชาติ คูส่ มรส .................. วันที่ในการจดทะเบียนสมรส............................................
หมายเลขพาสปอร์ ตของคูส่ มรส ......................................... วันที่ออก .......................... วันหมดอายุ ........................
ในกรณีท่ มี ีบุตร ต้ องกรอกรายละเอียดเพิ่มเติมทุกคน
ชื่อ - นามสกุล ของบุตร คนที่ 1 .....................................................................................................................................
วัน / เดือน / ปี เกิด ................................... เชื ้อชาติ ............................................. สัญชาติ ...........................................
สัญชาติโดยกําเนิด ........................................... สถานที่เกิด ........................................... ประเทศ ................................

หมายเลขพาสปอร์ ตของมารดา ................................................ วันที่ออก .......................... วันหมดอายุ ........................
ที่อยู่ ( ถ้ าที่อยูต่ ามทะเบียนบ้ าน กับที่อยูป่ ั จจุบนั คนละที่อยูก่ รุณาแจ้ งรายละเอียด )
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................... รหัสไปรษณีย์ ......................
ชื่อ - นามสกุล ของบุตร คนที่ 2 .....................................................................................................................................
วัน / เดือน / ปี เกิด ................................... เชื ้อชาติ ............................................. สัญชาติ ...........................................
สัญชาติโดยกําเนิด ........................................... สถานที่เกิด ........................................... ประเทศ ................................
หมายเลขพาสปอร์ ตของมารดา ................................................ วันที่ออก .......................... วันหมดอายุ ........................
ที่อยู่ ( ถ้ าที่อยูต่ ามทะเบียนบ้ าน กับที่อยูป่ ั จจุบนั คนละที่อยูก่ รุณาแจ้ งรายละเอียด )
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................... รหัสไปรษณีย์ ......................
ท่านเคยเดินทางเข้ ากลุม่ ประเทศเชงเก้ นหรื อไม่

เคย

ไม่เคย

ประเทศที่เคยเดินทางไป (ในรอบ 10 ปี ) วันเดือนปี ที่ไป รวมกี่วนั และวัตถุประสงค์ในการไป
1. ประเทศ ...................... วันที่เดินทางเข้ า (ตามหน้ าวีซา่ ) ....................... วันที่เดินทางออก (ตามหน้ าวีซา่ ) ....................
2. ประเทศ ...................... วันที่เดินทางเข้ า (ตามหน้ าวีซา่ ) ....................... วันที่เดินทางออก (ตามหน้ าวีซา่ ) ....................
3. ประเทศ ...................... วันที่เดินทางเข้ า (ตามหน้ าวีซา่ ) ....................... วันที่เดินทางออก (ตามหน้ าวีซา่ ) ....................
ท่านเคยได้ รับการปฏิเสธวีซา่ หรื อ ประเทศอื่น ๆ หรื อไม่

เคย

ไม่เคย

ความรับผิดชอบค่าใช้ จ่ายในการดํารงชีพระหว่างการเดินทางและพํานักของผู้ร้องขอ
ออกค่าใช้ จ่ายเอง

มีผ้ อู ื่นออกให้ ความสัมพันธ์ .......................................
ชื่อ - นามสกุล ..........................................................
ที่อยู่ .........................................................................
................................................................................

