
วันที่พิมพ์ : 13-02-2020 12:12:00

DE225 : ทัวร์ฉลองแชมป์พรีเมียร์ลีก 7 วัน 4 คืน (EK)

ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของประวัติศาสตร์ในการเฉลิมฉลองชัยชนะ ประจำฤดูกาล 2019-2020

** Option เสริม **

เข้าชมการแข่งขัน ระหว่าง Newcastle United Vs Liverpool FC

(สำหรับตั๋วเข้าชมการแข่งขัน กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่เพื่อเช็คที่นั่งและราคาบัตรเข้าชม)

สัมผัสกลิ่นอายเมืองเก่า ชมสถาปัตยกรรมสไตล์ทิวดอร์ ณ เมืองเชสเตอร์

รำลึกประวัติศาสตร์รถไฟสองศตวรรษของสหราชอาณาจักร ณ พิพิธภัณฑ์รถไฟแห่งชาติ

อิสระช้อปปิ้ง ณ Liverpool ONE และ Cheshire Oaks Designer Outlet 

** รวมค่าทิปคนขับรถ และ ไกด์ท้องถิ่น **

** บริการน้ำดื่ม ทุกวัน วันละ 2 ขวด **

เดือน กำหนดการ

พฤษภาคม 2563 15-21 พ.ค. 63
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15 พฤษภาคม

2563

กรุงเทพมหานคร - สนามบินสุวรรณภูมิ

22.00 น. พร้อมคณะที่ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ เคาน์เตอร์ T สายการบินเอมิเรตส์

เจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวกในเรื่องสัมภาระและการเช็คอิน

16 พฤษภาคม

2563

สนามบินสุวรรณภูมิ - ดูไบ - ท่าอากาศยานแมนเชสเตอร์ - เมืองลิเวอร์พูล

01.15 น. เหิรฟ้าสู่ เมืองแมนเชสเตอร์ โดย สายการบินเอมิเรตส์ เที่ยวบินที่ EK385

04.45 น. แวะเปลี่ยนเครื่องที่ สนามบินดูไบ (ใช้เวลาเปลี่ยนเครื่องประมาณ 2 ชั่วโมง 35 นาที) 

07.20 น. เดินทางสู่ แมนเชสเตอร์ โดย สายการบินเอมิเรตส์ เที่ยวบินที่ EK017

12.00 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานแมนเชสเตอร์ หลังจากผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมืองเรียบร้อยแล้ว 

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

บ่าย จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองลิเวอร์พูล ได้รับการยกย่องให้เป็นเมือง วัฒนธรรมแห่งยุโรปในปี 2008

และยังเป็นเมืองถิ่นกำเนิดของวงดนตรีสี่เต่าทองหรือเดอะบีทเทิล ความรุ่งเรืองของลิเวอร์พูลมาจากการเป็นเมืองท่าสำคัญ

มีการติดต่อค้าขายกับแคริบเบียน, ไอร์แลนด์ และแผ่นดินใหญ่ยุโรป

นำท่านเข้าเยี่ยมชม สนามฟุตบอลแอนฟิลด์ +พิพิธภัณฑ์ (Museum) ของสโมสรลิเวอร์พูล

อิสระให้ท่านเลือกซื้อของที่ระลึกของทีมที่ท่านชื่นชอบในร้าน MEGA STORE

ที่มากมายไปด้วยของที่ระลึกหลากหลายชนิดสำหรับแฟนบอล  จากนั้นนำท่านสู่ย่านค้าขายและช็อปปิ้งมอลล์กลางเมือง 

Liverpool ONE  ที่นี้ท่านจะได้พบกับร้านเสื้อผ้าแบรนด์ดังต่างๆ เช่น H&M, Zara และอื่นๆอีกมากมาย

อิสระให้ท่านได้ช้อปปิ้งกันตามอัธยาศัย

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร 

ที่พัก DoubleTree by Hilton Hotel &Spa Liverpool หรือเทียบเท่า

17 พฤษภาคม

2563

ชมการแข่งขันฟุตบอลแบบถ่ายทอดสด ณ เมืองลิเวอร์พูล หรือ ซื้อ Option ไปดูการแข่งขันที่เมืองนิวคาสเซิลอะพอนไทน์

(ไม่มีรถบริการ)

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม

เที่ยง ** อิสระอาหารกลางวัน **

หมายเหตุ สำหรับลูกค้าที่ซื้อ Option เสริมเพื่อเข้าชมการแข่งขัน ระหว่าง Newcastle United Vs Liverpool FC

นำท่านเดินทางสู่สนามเซนต์เจมส์พาร์คเพื่อชมการแข่งขัน

*** Option เสริม สำหรับตั๋วเข้าชมการแข่งขัน กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่เพื่อเช็คที่นั่งและราคาบัตรเข้าชม
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ค่ำ สำหรับท่านที่ไม่มีบัตรเข้าชมการแข่งขัน นำท่านรับประทานอาหารค่ำ ณ Pub &Restaurant

เพื่อชมและเชียร์การแข่งขันฟุตบอลพรีเมียร์ลีค ระหว่างทีม นิวคาสเซิลยูไนเต็ด พบ ลิเวอร์พูล

ที่พัก DoubleTree by Hilton Hotel &Spa Liverpool หรือเทียบเท่า

18 พฤษภาคม

2563

อิสระร่วมขบวนแห่ เต็มวัน (ไม่มีรถบริการ)

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม

เที่ยง ** อิสระอาหารกลางวัน **

ค่ำ ** อิสระอาหารค่ำ **

ที่พัก DoubleTree by Hilton Hotel &Spa Liverpool หรือเทียบเท่า

19 พฤษภาคม

2563

เมืองลิเวอร์พูล - เมืองเชสเตอร์ - ช้อปปิ้ง Outlet

เช้า จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองเชสเตอร์ ให้ท่านได้สัมผัสกลิ่นอายของเมืองเก่า ที่มีสถาปัตยกรรมสไตล์ทิวดอร์ (Tudor)

ตัวเมืองเชสเตอร์จะค่อนข้างมีเอกลักษณ์เฉพาะในเรื่องของโครงสร้างตึกและบ้านเรือนที่จะทำจากไม้และทาสีขาวดำ

ซึ่งจะเห็นได้ทั่วๆ ไปแทบจะทุกถนน ในโซนของ shopping street ค่อนข้างจะคึกคัก

เพราะเหมือนเป็นจุดศูนย์รวมของคนเมืองนี้ และจะมีคาเฟ่น่ารักๆ ตั้งอยู่บนถนนเส้นนี้ ให้ท่านได้เลือกแวะ

เลือกชมแบบละลานตา

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารท้องถิ่น

บ่าย จากนั้นนำท่านช้อปปิ้ง Cheshire Oaks Designer Outlet ตั้งอยู่ใกล้กับ Ellesmere Port

ทางตอนเหนือของเมืองเชสเตอร์ฝั่งตะวันตกเฉียงเหนือของประเทศอังกฤษ มีร้านค้าและร้านอาหารมากกว่า 145

ร้านและถือเป็นหนึ่งใน outlet ที่ได้รับความนิยมมากในอังกฤษ โดยมีแบรนด์ชื่อดังอย่าง Nike, Adidas, Next, Michael

Kors หรือ Burberry และร้านกาแฟ Starbucks ร้านโดนัท Krispy Kreme หรือร้านอาหารญี่ปุ่นสุดชิคอย่าง Wagamama

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

ที่พัก DoubleTree by Hilton Hotel &Spa Liverpool หรือเทียบเท่า

20 พฤษภาคม

2563

ลิเวอร์พูล - เมืองยอร์ก - สนามบินแมนเชสเตอร์ - เดินทางกลับกรุงเทพฯ

เช้า นำท่านเดินทางสู่ เมืองยอร์ค เมืองมรดกด้านประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมของประเทศอังกฤษ มีอายุเก่าแก่กว่า 2,000 ปี

และเคยได้รับรางวัลเมืองท่องเที่ยวแห่งยุโรปเมื่อปี2007 มีทั้งกำแพงเมืองเก่าแก่และมหาวิหารศิลปะแบบกอธิค มีชื่อว่า York

Minster ที่ยิ่งใหญ่และสวยงาม นอกจากนี้ ยังมีสถาปัตยกรรมเก่าแก่ได้รับอิทธิมาจากพวกโรมันไวกิ้ง

และยุโรปชาติอื่นๆที่เคยเข้ามาตั้งรกรากที่นี่ด้วย ที่นี่ มีบริการรถม้านั่งชมเมืองสวยงาม บรรยากาศดี

เชิญเที่ยวชมเมืองยอร์ค ศูนย์กลางระบบรถไฟของสหราชอาณาจักรมาตั้งแต่ค.ศ19 และเดินเล่นในเขตเมืองเก่าตามอัธยาศัย

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
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บ่าย นำท่านรำลึกประวัติศาสตร์รถไฟสองศตวรรษของสหราชอาณาจักร์ ณ พิพิธภัณฑ์รถไฟแห่งชาติ ซึ่งมีรถไฟกว่า 100 คัน

ให้ทุกท่านได้ชมและศึกษาเรื่องราวความเป็นมาต่างๆ ที่หาชมได้ยากใจปัจจุบัน

จากนั้นมีเวลาให้ท่านอิสระช้อปปิ้งในบริเวณ ถนนแชมเบิ้ล

และย่านเมืองเก่าที่สุดคลาสสิคและสวยงามโดยสินค้าที่มีชื่อเสียงของเมืองนี้คือ กระเบื้องเคลือบโพรเซเลน

ผ้าปักรวมถึงงานหัตรกรรมต่างๆ และสินค้าแบรนด์เนมจากยุโรปมากมาย

16.00 น. ได้เวลาอันสมควรนำท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานแมนเชสเตอร์ และมีเวลาให้ท่านได้ทำ Tax Refund

ค่ำ ** อิสระอาหารค่ำ บริเวณสนามบิน **

21.15 น. ออกเดินทางสู่ กรุงเทพมหานคร โดย สายการบินเอมิเรตส์ เที่ยวบินที่ EK20

21 พฤษภาคม

2563

ดูไบ - กรุงเทพฯ

07.25 น. เดินทางถึง สนามบินดูไบ เพื่อแวะเปลี่ยนเครื่อง (ใช้เวลาเปลี่ยนเครื่องประมาณ 2 ชั่วโมง 15 นาที)

09.40 น. เหิรฟ้าสู่ กรุงเทพฯ โดย สายการบินเอมิเรตส์ เที่ยวบิน EK372 พักผ่อนตามอัธยาศัยระหว่างเที่ยวบิน

18.55 น. เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ

ราคาต่อท่านสำหรับรอบการเดิน
ทางที่

ลักษณะการเข้าพัก / ราคาทัวร์ รวมตั๋ว(บาท/ท่าน)

ผู้ใหญ่
พักห้องละ 2

ท่าน
ราคาท่านละ

เด็กอายุไม่เกิน
12 ขวบ 1 ท่าน
พักกับผู้ใหญ่ 2

ท่าน
(เสริมเตียง)
ราคาท่านละ

เด็กอายุไม่เกิน
12 ขวบ 1 ท่าน
พักกับผู้ใหญ่ 2

ท่าน
(ไม่เสริมเตียง)
ราคาท่านละ

พักเดี่ยว
จ่ายเพิ่มท่านละ

ราคาไม่รวมตั๋ว
(ผู้ใหญ่)

หักคืนท่านละ

ราคาไม่รวมตั๋ว
(เด็ก)

หักคืนท่านละ

กรณีมีวีซ่าแล้ว
หักคืนท่านละ

15 - 21 พฤษภาคม 2563 118,000 108,000 98,000 25,000 30,000 22,500 5,000
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อัตราค่าบริการรวม

ค่าตั๋วเครื่องบิน ชั้นประหยัด (Economy Class) ที่ระบุวันเดินทางไปกลับพร้อมคณะ (ในกรณีมีความประสงค์อยู่ต่อ จะต้องไม่เกินจำนวนวัน

และอยู่ภายใต้เงื่อนไขของสายการบิน)

•

ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการ•

ค่ารถโค้ชปรับอากาศนำเที่ยวตามรายการ•

ค่าห้องพักในโรงแรมตามที่ระบุในรายการหรือเทียบเท่า•

ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ•

ค่าเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวตามรายการ•

ค่าประกันภัยการเดินทางรายบุคคล กรณีเสียชีวิตและอวัยวะ 1,000,000 - 2,000,000 บาท ขึ้นอยู่กับช่วงอายุค่ารักษาพยาบาลในต่างประเทศ

ท่านละไม่เกิน 1,500,000 บาท (ต้องการเงื่อนไขกรมธรรม์สอบถามได้จากเจ้าหน้าที่)

•

หัวหน้าทัวร์ของบริษัทดูแลตลอดการเดินทาง•

ค่าธรรมเนียมวีซ่าเข้าประเทศสหราชอาณาจักร ใช้เวลาดำเนินการ 15 วันทำการ โดยประมาณ

ทั้งนี้การอนุมัติวีซ่าจะขึ้นอยู่กับการพิจารณาของสถานฑูตเท่านั้น

•

ค่าทิปคนขับรถ และ ไกด์ท้องถิ่น•

บริการน้ำดื่ม ทุกวัน วันละ 2 ขวด•

อัตราค่าบริการไม่รวม

ค่าตั๋วเข้าชมฟุตบอล•

ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%•

ค่าธรรมเนียมการจัดทำหนังสือเดินทาง•

ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิเช่น ค่าเครื่องดื่มที่สั่งพิเศษ , ค่าโทรศัพท์ , ค่าซักรีด, ค่าธรรมเนียมหนังสือเดินทาง,

ค่าน้ำหนักเกินจากทางสายการบินกำหนดเกินกว่า 30 ก.ก.และมากกว่า 1 ชิ้น, ค่ารักษาพยาบาล กรณีเกิดการเจ็บป่วยจากโรคประจำตัว,

ค่ากระเป๋าเดินทางหรือของมีค่าที่สูญหายในระหว่างการเดินทาง เป็นต้น

•

ค่าวีซ่าด่วน (กรณีลูกค้าจองทัวร์น้อยกว่ากำหนดวันยื่นวีซ่า)•

ค่าธรรมเนียมน้ำมันและภาษีสนามบิน ในกรณีที่สายการบินมีการปรับขึ้นราคา•

ค่าทิปหัวหน้าทัวร์จากเมืองไทย (แล้วแต่ความพึงพอใจในการบริการ ซึ่งโดยมาตรฐาน 2 ปอนด์ /คน /วัน) •

การชำระเงิน

กรณีทำการจองก่อนการเดินทาง 45 วัน•

งวดที่ 1 : ชำระมัดจำ 40,000 บาท ภายใน 3 วันหลังการจอง•

งวดที่ 2 : ชำระส่วนที่เหลือ หลังทำการยื่นวีซ่า 3 วัน •

กรณีทำการจองน้อยกว่าการเดินทาง 45 วัน  : ชำระเต็มจำนวน •

หมายเหตุ : หากกรณีลูกค้าถูกปฏิเสธการได้รับวีซ่า (วีซ่าไม่ผ่าน) ทางทัวร์จะขอทำการคืนเงินที่ชำระมาแล้ว หลังจากหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง เช่น

ค่าธรรมเนียมการยื่นวีซ่า , ค่าตั๋วเครื่องบิน , ค่าตั๋วฟุตบอล เป็นต้น

กรณียกเลิกการจอง
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กรณีแจ้งยกเลิกการเดินทางหลังจากที่ชำระมัดจำเข้ามาแล้ว ทางบริษัท ขอสงวนสิทธิ์ในการหักค่าใช้จ่ายบางส่วนที่ได้เกิดขึ้นจริง •

หากท่านยกเลิกการเดินทางในเงื่อนไขใด เงื่อนไขหนึ่ง แต่ท่านสามารถหาผู้เดินทางมาแทนได้ โดยสามารถยื่นขอวีซ่าได้ทันตามกำหนดเวลา

ทางบริษัทฯ จะคิดค่าใช้จ่ายเพิ่มคือค่าวีซ่า และค่าเปลี่ยนชื่อตั๋วเท่านั้น และต้องไม่อยู่ในเงื่อนไขของตั๋วที่ NON-CHANGE NAME &NON-REFUND

•

หากท่านยกเลิกการเดินทาง อันเนื่องมาจากบุคคลใดบุคคลหนึ่งในคณะของท่านไม่ได้รับการพิจารณาอนุมัติวีซ่า ไม่ว่าด้วยเหตุผลใดๆ

ก็ตามอันเป็นการพิจารณาของสถานทูต  ซึ่งการยกเลิกเฉพาะบุคคลหรือยกเลิกพร้อมกันทั้งหมด

ให้ถือเป็นการยกเลิกตามเงื่อนไขของวันเวลาที่ยกเลิกดังกล่าวข้างต้น 

•

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางในกรณีที่มีผู้เดินทาง ต่ำกว่า 10 ท่าน โดยที่จะแจ้งให้ผู้เดินทางทราบล่วงหน้าก่อน 15 วัน

และขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงการท่องเที่ยว รวมทั้งไม่สามารถรับผิดชอบจากกรณีที่เกิดเหตุจำเป็นสุดวิสัยดังนี้ การล่าช้าของสายการบิน,

การนัดหยุดงาน, ภัยธรรมชาติ, การก่อจลาจล, อุบัติเหตุ ฯลฯ ทั้งนี้จะคำนึงถึงผลประโยชน์และจะรักษาผลประโยชน์ของท่านไว้ให้ได้มากที่สุด

และทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น หากท่านถูกปฏิเสธการเข้าเมือง

อันเนื่องจากการกระทำที่ส่อไปในทางผิดกฎหมายหรือการหลบหนีเข้าเมือง ฯลฯ และจะไม่คืนเงินค่าทัวร์ที่ท่านชำระมาแล้

•

เอกสารในการยื่นวีซ่าประเทศอังกฤษ
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เอกสารในการยื่นวีซ่าประเทศอังกฤษ ใช้เวลายื่นประมาณ 15-20 วันทำการไม่นับวันเสาร์ - อาทิตย์และวันหยุด

(การขอวีซ่าประเทศอังกฤษผู้เดินทางทุกท่านต้องมา สแกนลายนิ้วมือ ด้วยตนเอง ณ ศูนย์รับคำร้องขอวีซ่าประเทศอังกฤษ)

พาสปอร์ตที่ยังไม่หมดอายุ และมีอายุไม่ต่ำกว่า 6 เดือนก่อนวันหมดอายุ

หากมีพาสปอร์ตเล่มเก่าไม่ว่าจะเคยมีวีซ่าในกลุ่มประเทศเชงเก้นหรือประเทศอื่น ควรนำไปแสดงด้วยเพื่อเป็นการง่ายต่อการอนุมัติวีซ่า

•

สำเนาทะเบียนบ้าน /สำเนาบัตรประชาชน หรือบัตรข้าราชการ /สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล /สำเนาทะเบียนสมรส , หย่า / สำเนาสูติบัตร

ในกรณีอายุไม่ถึง 20 ปีบริบูรณ์ 

•

หนังสือรับรองการทำงานจากบริษัท / สังกัดที่ท่านทำงานอยู่ต้องเป็นภาษาอังกฤษเท่านั้นโดยระบุตำแหน่ง, อัตราเงินเดือนในปัจจุบัน,

วันเดือนปีที่เริ่มทำงานกับบริษัทนี้และช่วงเวลาที่ขอลางานเพื่อเดินทางไปท่องเที่ยว หลังจากนั้นจะกลับมาทำงานตามปกติหลังครบกำหนดลา

•

กรณีที่เป็นเจ้าของกิจการ ขอใบทะเบียนการค้า ,ใบทะเบียนพาณิชย์ และหนังสือรับรองบริษัทที่คัดไว้ไม่เกิน 3  เดือน •

สำเนาสมุดบัญชีเงินฝากย้อนหลัง 6 เดือนต้องอัพเดทเป็นเดือนปัจจุบัน ควรเลือกเล่มที่มีการเข้าออกของเงินสม่ำเสมอ และมีจำนวนไม่ต่ำกว่า 6

หลัก เพื่อให้เห็นว่ามีฐานะการเงินเพียงพอที่จะครอบคลุมกับค่าใช้จ่ายได้อย่างไม่เดือดร้อนเมื่อกลับสู่ภูมิลำเนา

ในกรณีที่เดินทางเป็นครอบครัวหากใช้บัญชีใดบัญชีหนึ่งในการยื่นขอวีซ่า ต้องออกหนังสือรับรองค่าใช้จ่ายในครอบครัวด้วย

***สถานทูตไม่รับบัญชีกระแสรายวัน***

•

กรณีที่บริษัทของท่าน เป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการเดินทางให้กับผู้เดินทางทั้งหมดนอกเหนือจากเอกสารข้อ 1 - 6แล้ว

ทางบริษัทจะต้องออกจดหมายอีกหนึ่งฉบับเพื่อแสดงความรับผิดชอบต่อค่าใช้จ่าย และการกลับมาทำงานของท่าน

โดยระบุชื่อผู้เดินทางและเหตุผลที่จัดการเดินทางนี้ในจดหมายด้วย

•

กรณีที่เป็นนักเรียน นักศึกษาจะต้องมี หนังสือรับรองจากสถาบันการศึกษา ตัวจริง•

กรณีที่เด็กอายุต่ำกว่า 20 ปี เดินทางไปกับบิดา หรือมารดา ท่านใดท่านหนึ่ง จะต้องทำจดหมายยินยอม โดยที่บิดา, มารดา

จะต้องไปยื่นเรื่องแสดงความจำนงในการอนุญาตให้บุตรเดินทางไปกับอีกท่านหนึ่งได้ ณ ที่ว่าการอำเภอหรือเขต โดยมีนายอำเภอ

หรือผู้อำนวยการเขตลงลายมือชื่อ และประทับตรารับรองจากทางราชการอย่างถูกต้อง

•

การบิดเบือนข้อเท็จจริงประการใดก็ตาม อาจจะถูกระงับ มิให้เดินทางเข้าประเทศเป็นการถาวร และถึงแม้ว่าท่านจะถูกปฏิเสธวีซ่า

สถานทูตไม่คืนค่าธรรมเนียมที่ได้ชำระไปแล้ว และหากต้องการขอยื่นคำร้องใหม่ ก็ต้องชำระค่าธรรมเนียมใหม่ทุกครั้ง

•

หากสถานทูตมีการสุ่มเรียกสัมภาษณ์บางท่าน ทางบริษัทฯ ขอความร่วมมือในการเชิญท่านไปสัมภาษณ์ตามนัดหมาย และโปรดแต่งกายสุภาพ

ทั้งนี้บริษัทฯ จะส่งเจ้าหน้าที่ไปอำนวยความสะดวก และประสานงานตลอดเวลา และหากสถานทูตขอเอกสารเพิ่มเติม ทางบริษัทฯ

ใคร่ขอรบกวนท่านจัดส่งเอกสารดังกล่าวเช่นกัน

•

ทางสถานทูตไม่มีนโยบายในการคืนค่าธรรมเนียมวีซ่าให้กับผู้ร้องขอ หากท่านไม่ผ่านการพิจารณาวีซ่าไม่ว่าจะเป็นเหตุผลใดก็ตาม

ท่านไม่สามารถเรียกร้องคืนค่าวีซ่าได้

•

**หลังจากการจองทัวร์และชำระเงินมัดจำแล้ว ทางบริษัทฯ ถือว่าท่านได้ยอมรับในข้อตกลงและเงื่อนไข ที่บริษัทฯ ได้ระบุไว้ข้างต้นทุกประการ**
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