ใบอนุญาตฯ 11/09867

เน็ก ซ์ทั วร์ .คอม โดย
บร ิษั ท เน็ ก ซ์ บุ๊ค กิง จํา กั ด
เลขที 300/50 ถนนนวมิน ทร์ แขวงนวมิน ทร์
เขตบึงกุ่ม กรุงเทพฯ 10240

Tel : 081-343-6566 , 063-969-6566 , 081-873-6566 (ทุก วั น)
02-379-2959 (จ-ส) Fax: 02-379-1163 (อั ตโนมั ติ)
Line ID : @nexttour , e-mail : info@nexttour.com
Website : https://www.nexttour.com/

NT524
SUMMER FOOTBALL CAMPS LIVERPOOL ~ แคมปฝกฟุ ตบอลกับสโมสรลิเวอร์พูล 24 วัน
21 คืน (EK)
ทัวร์ อังกฤษ ดูบอล ยุโรป , 24 วั น 21 คืน ,

แคมปฝกฟุ ตบอลกับสโมสรลิเวอร์พูล และโรงเรียนสอนฟุ ตบอลเซอร์บ็อบบีชาร์ลตัน
คลาสเรียนภาษาอังกฤษพร้อมกิจกรรมเสริมทักษะการเรียนร้ ตู ่าง ๆ อีกมากมาย
เข้าเยียมชมสนามฟุ ตบอลแอนฟลด์และพิพิธภัณฑ์ (Museum) ของสโมสรลิเวอร์พูล

กําหนดการเดินทาง
รายละเอียดการเดินทาง
วัน ที 5 เมษายน 62
กร ุ ง เทพฯ - ดู ไ บ
18.00 น.
นักเร ียนทุกท่านพร้ อมกัน ณ ท่ า อากาศยานสุ ว รรณภู มิ ชัน 4 เคาน์เตอร์ T ประตู 9 สายการบิ น Emirates เจ้าหน้าที
คอยจัดเตร ียมเอกสารการเดินทางสําหรั บผู้เข้าร ่ว มทุกท่าน
21.05 น.
ออกเดินทางสู่ สนามบิ น นานาชาติ ดู ไ บ เพือแวะเปลียนเครือง เทียวบินที EK373 บริการอาหารและเครืองดืมบนเครือง (ใช้เวลาบินประมาณ
06.45 ชัวโมง)
วัน ที 6 เมษายน 62
ดู ไ บ - แมนเชสเตอร์ - ลิเ วอร์พู ล - ท่ า อั ลเบิ ร์ ต - ชมวัฒ นธรรมย่า นกลางเมือ งลิเ วอร์พู ล

00.50 น.
เดินทางถึง สนามบิ น นานาชาติ ดู ไ บ (รอเปลียนเครือง 02.10 ชัวโมง)
03.00 น.
เดินทางออกจาก สนามบิ น ดู ไ บ เทียวบินที EK021 บริการอาหารและเครืองดืมบนเครือง (ใช้เวลาบินประมาณ 07.50 ชัวโมง)
07.50 น.
นําคณะนักเร ียนเดินทางถึง ท่ า อากาศยานแมนเชสเตอร์ ทําพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุล กากร
เช้ า
จากนันนําคณะนักเรียนออกเดินทางสู่ เมือ งลิเ วอร์พู ล (Liverpool) ได้ร ับการยกย่องให้เปนเมือง วัฒนธรรมแห่งยุโรปในป 2008
และยังเปนเมืองถินกําเนิดของวงดนตรีสีเต่าทองหรือเดอะบีทเทิล ความรุ่งเรืองของลิเวอร์พูล มาจากการเปนเมืองท่าสําคัญ
มีการติดต่อค้าขายกับแคร ิบเบียน, ไอร์ แลนด์ และแผ่นดินใหญ ่ยุโรป จากนัน
นําท่านเดินทางสู่ ท่ า อั ลเบิ ร์ ต (Albert Dock) หนึงในสถานทีท่องเทียวทีใหญ่ทีสุดในเมืองลิเวอร์พูล
โดยบริเวณท่าเรือนันประกอบไปด้ว ยอาคารท่าเรือและคลังสินค้า
นอกจากนีแล้ว ท่าอัล เบิร ์ตยังเปนสถานทีท่องเทียวทีมีคนเข้าชมมากทีสุดในสหราชอาณาจักรอีกด้ว ย
เทียง
รับประทานอาหารเทียง ณ ภัตตาคาร (มือที1)
บ่ า ย
จากนันนําท่านสู่ Liverpool One เปน walking Street ทีมีทีร้านรวงมากมาย ให้น้องๆได้ชมตามอัธยาศัย
คา
รั บประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร (มือที2)
ทีพั ก
Hotel Indigo Liverpool หร ือเทียบเท่า
วัน ที 7 เมษายน 62
ลิเ วอร์พู ล - สนามฟุ ต บอลแอนฟลด์แ ละพิ พิ ธ ภัณ ฑ์ - โบสถ์ล ิเ วอร์พู ล
เช้ า
รั บประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม (มือที3) พักผ่อนตามอัธยาศัย
เทียง
รั บประทานอาหารกลางวั น ณ ภัตตาคาร (มือที4)
บ่ า ย
นําคณะนักเรียนเข้าเยียมชม สนามฟุ ต บอลแอนฟลด์แ ละพิ พิ ธ ภัณ ฑ์ (Museum) ของ สโมสรลิเ วอร์พู ล
อิสรให้ท่านเลือกซือของทีระลึกของทีมทีท่านชืนชอบในร้าน MEGA STORE ทีมากมาย ไปด้ว ยของทีระลึกหลากหลายชนิดสําหรับแฟนบอล
จากนันนําท่านชม Liverpool Cathedral เปนโบสถ์ทีใหญ่ทีสุดในลิเวอร์พูล ใหญ่ทีสุดในอังกฤษ และใหญ่เปนอันดับ 5 ของโลก
สร้างเสร็จตังแต่ 1978 โดยใช้เวลาสร้างทังหมด 74 ป
คา
รั บประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร (มือที5)
ทีพั ก
Travelodge Liverpool Stonedale Park หร ือเทียบเท่า
วัน ที 8 เมษายน 62
ลิเ วอร์พู ล ฟุ ต บอลแคมปอะคาเดมี
เช้ า
รั บประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม (มือที6)
09.00 น.
คลาสฟุ ตบอล

เทียง
รับประทานอาหารเทียง Lunch Box (มือที7)
14.00 น.
เลิกคลาสและพักผ่อนตามอัธยาศัย
บ่ า ย
อิสระพักผ่อนตามอัธยาศัย
คา
รั บประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร (มือที8)
ทีพั ก
Travelodge Liverpool Stonedale Park หร ือเทียบเท่า
หมายเหตุ เปนโรงแรมมาตรฐานระดับ 3 ดาว เนืองจากเปนโรงแรมนอกเมือ งและอยู่ใ กล้ก ับ อะคาเดมี
วัน ที 9 เมษายน 62
ลิเ วอร์พู ล ฟุ ต บอลแคมปอะคาเดมี
เช้ า
รั บประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม (มือที9)
09.00 น.
คลาสฟุ ตบอล
เทียง
รับประทานอาหารเทียง Lunch Box (มือที10)
14.00 น.
เลิกคลาสและพักผ่อนตามอัธยาศัย
บ่ า ย
อิสระพักผ่อนตามอัธยาศัย
คา
รั บประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร (มือที11)
ทีพั ก
Travelodge Liverpool Stonedale Park หร ือเทียบเท่า
หมายเหตุ เปนโรงแรมมาตรฐานระดับ 3 ดาว เนืองจากเปนโรงแรมนอกเมือ งและอยู่ใ กล้ก ับ อะคาเดมี
วัน ที 10 เมษายน 62
ลิเ วอร์พู ล ฟุ ต บอลแคมปอะคาเดมี
เช้ า
รั บประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม (มือที12)
09.00 น.
คลาสฟุ ตบอล
เทียง
รับประทานอาหารเทียง Lunch Box (มือที13)
14.00 น.
เลิกคลาสและพักผ่อนตามอัธยาศัย
บ่ า ย
อิสระพักผ่อนตามอัธยาศัย

คา
รั บประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร (มือที14)
ทีพั ก
Travelodge Liverpool Stonedale Park หร ือเทียบเท่า
หมายเหตุ เปนโรงแรมมาตรฐานระดับ 3 ดาว เนืองจากเปนโรงแรมนอกเมือ งและอยู่ใ กล้ก ับ อะคาเดมี
วัน ที 11 เมษายน 62
ลิเ วอร์พู ล - เลสเตอร์ - อ ็อ กฟอร์ ด - ลอนดอน
เช้ า
รั บประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม (มือที15)
นําคณะนักเร ียนออกเดินทางสู่ มหานครลอนดอน
ระหว ่างทางนําน้องๆเดินทางสู่ เมื อ งเลสเตอร์ เปนเมืองทีมีชีว ิตชีว า เตม็ ไปด้ว ยสสี ั นของเทศกาลตา่ งๆ สถานทีท่องเทียวยุคกลาง
พิพิธภัณฑ์สมัยใหม่ และหอศิล ป เลสเตอร์คือเมืองทีเก่าแก่ทีสุดแห่งหนึงในประเทศอังกฤษ ค้นพบโดยชาวโรมัน และยังเปน
เมืองทีมีความหลากหลายทางวัฒนธรรมทีสุดแห่งหนึงในประเทศ สังเกตได้จากความแตกต่างของแต่ล ะหัวมุมถนน
นําท่านถ่ายภาพด้านนอก สนามฟุ ต บอล คิ ง เพาเวอร์ สเตเดียม (King Power Stadium) หรือทีเรียกกันว่า เลสเตอร์ ซติ ี สเตเดียม
(Leicester City Stadium) เปนสนามเหย้าของเลสเตอร์ ซิตี ให้ท่านได้เลือกซือของทีระลึกต่างๆได้ตามอัธยาศัย
เทียง
รับประทานอาหารเทียง ณ ภัตตาคาร (มือที16)
บ่ า ย
ระหว ่างทางนําน้องๆเข้าสู่ เมื อ งอ ๊อ กฟอร์ ด (Oxford) เมืองแห่งการเร ียนรู้ และเมืองสถานทีถ่ายทําภาพยนตร์เรือง Harry Potter
ภาพยนตร์ทีมีชือเสียงโด่งดังในยุค 2000 โดย J.K. Rowling เมืองออ๊ กซฟอร์ ด เปนเมืองทีค่อนข้างเล็กกะทัดรัด
ตังอยู่ทางตะวันออกเฉียงใต้ของประเทศอังกฤษ ใกล้ กับแม่นาเทมส์ นําน้องๆเข้าชม อาคารไคร้ ชเชริ ์ ทคอลเล ็ท (Christchurch College)
เปนสถานทีถ่ายทําหนึงในฉากห้องอาหารของภาพยนตร์ แฮรี พ็อตเตอร์
จากนัน นําท่าน ตามรอย Harry Potter กันต่อที ห้องสมุดบอดเล ียน (Bodleian Library)
เปนห้องสมุดสําหรับการวิจัยหลักของมหาวิทยาลัยออกซ์ฟอร์ด
เปนหนึงในห้องสมุดทีมีขนาดใหญ่ทีสุดของประเทศอังกฤษและเปนหนึงในห้องสมุดทีเก่าแก่ทีสุดในโลก ก่อตังขึนในป ค.ศ.1602
ทีนีถูกใช้เปนสถานทีถ่ายทําภาพยนตร์แฮร์ร ี พอตเตอร์ อยู่หลายฉาก คือ ฉากห้องพยาบาลในภาค 1 ฉากชันเรียนเต้นรําในภาค 4
และฉากห้องสมุดฮอกวอตส์ในภาค 1 และ 2
โซนห้องสมุดบางส่ว นไม่สามารถถ่ายภาพหรืออัดวิดีโอได้เนืองจากเจ้าหน้าทีเกรงว่าแสงแฟลชจะสร้างความเสียหายให้กับหนังสือเก่าแก่ในห้องสมุด
จากนันนําท่านเดินทางสู่ มหานครลอนดอน
คา
รั บประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร (มือที17)
ทีพั ก
Crowne Plaza London Kensington หร ือเทียบเท่า
วัน ที 12 เมษายน 62
ลอนดอนซิต ีทัว ร์ - ล ่ อ งเร ื อ แม่ น าเทมส์ - ขึนกระเช้า ไฟฟาลอนดอนอาย - พิ พิ ธ ภัณ ฑ์ธ รรมชาติ
เช้ า
รั บประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม (มือที18)
นําคณะนักเรียนเทียวชม เมื อ งลอนดอน ล่องเรือชมสองฟากฝงของแม่นาเทมส์ ผ่าน หอนา ิ ก าบิกเบน อาคารรั ฐสภาอั งกฤษ
มหาว ิ ห ารเซ ็น ต์ ปอล มีโดมใหญ่เปนอันดับทีสองของโลก สะพานหอคอยลอนดอน ขึนฝงทีลอนดอนบริจด์หอนา ิกาบิกเบน อาคารหอนา ิกา
ทีมีความสูง 320 ฟุ ต ตีบอกเวลาทุกๆ หนึงชัวโมง เปนนา ิกาทีมีหน้าปดใหญ่ทีสุดในโลก

นําทกุ ท่าน ขึนกระเช้า ไฟฟาลอนดอนอาย ไฮไลท์ของเมอื งลอนดอนวงล้ ออันประกอบไปด้ว ยแคปซูล กระจก จํานวน 32 ห้อง ณ ระดับความสูงที
137 เมตร จุดสูงสุดทีสามารถมองเห็นกรุงลอนดอน ได้อย่างไกลสุดตา
นําท่านแวะถ่ายรูป หอนา ิ ก าบิกเบน , พระราชวั งเวสท์ มิ น เตอร์ ทีตังของรัฐสภาอังกฤษมาตังแต่ต้นศตวรรษที 16
เทียง
รับประทานอาหารเทียง ณ ภัตตาคาร (มือที19)
บ่ า ย
นําน้องๆเยียม พิ พิ ธ ภัณ ฑ์ธ รรมชาติ (Natural History Museum) เปนพิพิธภัณฑ์ทีใหญ่เปนอันดับสามบนถนน Exhibition Road
และอาจเปนพิพิธภัณฑ์ทีมีสถาปตยกรรมทีน่าตืนตลึงมากทีสุด พิพิธภัณฑ์แห่งนีมุ่งเน้นในเรืองของโลกของธรรมชาติ รวมถึงเปนศูนย์ว ิจัยในเรือง
ต่างๆราว 70 ล้ านสาขา ซึงรวมถึงด้านพันธุ์พืช Entomology, Mineralogy, Palaeontology และสัตว์ ว ิทยา
คา
รั บประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร (มือที20)
ทีพั ก
Crowne Plaza London Kensington หร ือเทียบเท่า
วัน ที 13 เมษายน 62
ลอนดอน - พระราชวัง บัคกิงแฮม - พิ พิ ธ ภัณ ฑ์บ ริต ิช
เช้ า
รั บประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม (มือที21)
นําคณะนักเร ียนถ่ายรูปด้านหน้า พระราชวัง บัคกิงแฮม ซึงสร้างขึนในสมัยต้นทศวรรษที 18
เพือเปนตําหนักของดยุกแห่งบัคกิงแฮมพระราชวังบัคกิงแฮม ผู้ทีเข้าพํานักอย่างเปนทางการคือเจ้าหญิงวิคตอเรีย ผู้ซึงขึนครองราชย์เปนราชินีในป
ค.ศ. 1837 และตังแต่นันพระราชวังแห่งนีจึงเปนทีประทับของกษัตริย์ในกรุงลอนดอน เปนต้น
เทียง
รับประทานอาหารเทียง ณ ภัตตาคาร (มือที22)
บ่ า ย
จากนันนําน้องๆเดินทางสู่ บร ิ ติ ช มิ ว เซ ีย ม (British Museum) หรือทีนิยมเรียกกันว่าพิพิธภัณฑ์อังกฤษในกรุงลอนดอน
นําท่านชม ภายในพิ พิ ธ ภัณ ฑ์ บริติชมิว เซียมเปนหนึงในพิพิธภัณฑ์ด้านประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมของมนุษย์ทีสําคัญ ทีสุดและใหญ่ทีสุดในโลก
มีการก่อตังขึนในป ค.ศ. 1753 ในเบืองต้นวัตถุทีเก็บรวบรวมไว้ส่ว นใหญ่เปนของสะสมของเซอร์ แฮนส์ สโลน ซึงเปนแพทย์และนักวิทยาศาสตร์
พิพิธภัณฑ์แห่งนีเปดให้บริการ แก่สาธารณะเปนครังแรกในวันที 15 มกราคม ค.ศ. 1759 ในมงตากูเฮาส์ เมืองบลูมส์เบอร์ ร ี กร ุงลอนดอน
อันเปนสถานทีตังของอาคารพิพิธภัณฑ์ ในปจจุบันบริติชมิว เซียมเปนแหล่งรวบรวมวัตถุต่างๆ จากทุกทว ีป จํานวนกว ่า 7 ล้านชิน
ซึงล้ว นมีชือเสียงและมีการบันทึกเรืองราวของวัฒนธรรมมนุษย์จากจุดเริมต้นจนถึงปจจุบัน
คา
รั บประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร (มือที23)
ทีพั ก
Crowne Plaza London Kensington หร ือเทียบเท่า
วัน ที 14 เมษายน 62
ลอนดอน - แมนเชสเตอร์
เช้ า
รั บประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม (มือที24)
นําคณะนักเร ียนเดินทางสู่ เมื อ งแมนเชสเตอร์ เปนเมืองทีมีชือเสียงจากการเปนเมืองอุตสาหกรรมแห่งแรกของโลก เปนศูนย์กลางศิล ปะ สือ
และธุร กิจขนาดใหญ ่
เทียง

รั บประทานอาหารกลางวั น ณ ภัตตาคาร (มือที25)
บ่ า ย
นําน้องๆเดินทางถึง เมื อ งเมนเชสเตอร์ และเช็คอินเข้าสู่ทีพัก อิสระพักผ่อนจัดเก็บเสือผ้าตามอัธยาศัย
คา
รั บประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร (มือที26)
ทีพั ก
Travelodge Manchester Didsbury
วัน ที 15 เมษายน 62
บ๊อ บบีชาร์ล ตัน ฟุ ต บอลแคมป
เช้ า
รั บประทานอาหารเช้า (มือที27)
คลาสเรียนฟุ ตบอล
เทียง
รั บประทานอาหารกลางวั น (มือที28)
บ่ า ย
คลาสเร ียนภาษาอังกฤษ
คา
รั บประทานอาหารเย็น (มือที29)
กิจกรรมอิสระพักผ่อนตามอัธยาศัย
ทีพั ก
Travelodge Manchester Didsbury
วัน ที 16 เมษายน 62
บ๊อ บบีชาร์ล ตัน ฟุ ต บอลแคมป
เช้ า
รั บประทานอาหารเช้า (มือที30)
คลาสเรียนฟุ ตบอล
เทียง
รั บประทานอาหารกลางวั น (มือที31)
บ่ า ย
คลาสเร ียนภาษาอังกฤษ
คา
รั บประทานอาหารเย็น (มือที32)
กิจกรรม FIFA 19 Tournament
ทีพั ก
Travelodge Manchester Didsbury
วัน ที 17 เมษายน 62
บ๊อ บบีชาร์ล ตัน ฟุ ต บอลแคมป - Manchester City และ Football Academy
เช้ า

รั บประทานอาหารเช้า (มือที33)
คลาสเรียนฟุ ตบอล
เทียง
รั บประทานอาหารกลางวั น (มือที34)
บ่ า ย
นําคณะทัว ร์ทีสโมสรฟุ ตบอล Manchester City และ Football Academy
คา
รั บประทานอาหารเย็น (มือที35)
กิจกรรม Social and down time
ทีพั ก
Travelodge Manchester Didsbury
วัน ที 18 เมษายน 62
บ๊อ บบีชาร์ล ตัน ฟุ ต บอลแคมป
เช้ า
รั บประทานอาหารเช้า (มือที36)
คลาสเรียนฟุ ตบอล
เทียง
รั บประทานอาหารกลางวั น (มือที37)
บ่ า ย
คลาสเร ียนภาษาอังกฤษ
คา
รั บประทานอาหารเย็น (มือที38)
กิจกรรม โบว์ล ิง
ทีพั ก
Travelodge Manchester Didsbury
วัน ที 19 เมษายน 62
บ๊อ บบีชาร์ล ตัน ฟุ ต บอลแคมป
เช้ า
รั บประทานอาหารเช้า (มือที39)
คลาสเรียนฟุ ตบอล
เทียง
รั บประทานอาหารกลางวั น (มือที40)
บ่ า ย
คลาสเร ียนภาษาอังกฤษ
คา
รั บประทานอาหารเย็น (มือที41)
กิจกรรม Football Golf
ทีพั ก

Travelodge Manchester Didsbury
วัน ที 20 เมษายน 62
ชมพรีเ มีย ร์ล ีก ระหว่า งแมนเชสเตอร์ซ ิต ีและสเปอร์
เช้ า
รั บประทานอาหารเช้า (มือที42)
เทียง
รับประทานอาหารเทียง (มือที43)
บ่ า ย
ชม แมชต์ฟุตบอลพรีเมียร์ล ีก ระหว ่าง แมนเชสเตอร์ซิตี และ สเปอร์
คา
รั บประทานอาหารเย็น (มือที44) กิจกรรม Social and down time
ทีพั ก
Travelodge Manchester Didsbury
วัน ที 21 เมษายน 62
ทั วร์ เมื อ งแมนเชสเตอร์
เช้ า
รั บประทานอาหารเช้า (มือที45)
นําท่านชม พิ พิ ธ ภัณ ฑ์ข องเมือ งแมนเชสเตอร์
เทียง
รับประทานอาหารเทียง (มือที46)
บ่ า ย
ทัวร์ เมืองแมนเชสเตอร์
คา
รั บประทานอาหารเย็น (มือที47)
กิจกรรม Social and down time
ทีพั ก
Travelodge Manchester Didsbury
วัน ที 22 เมษายน 62
บ๊อ บบีชาร์ล ตัน ฟุ ต บอลแคมป
เช้ า
รั บประทานอาหารเช้า (มือที48)
คลาสฟุ ตบอล
เทียง
รั บประทานอาหารกลางวั น (มือที49)
บ่ า ย
คลาสเร ียนภาษาอังกฤษ
คา
รั บประทานอาหารเย็น (มือที50)

กิจกรรม Table Tennis Tournament
ทีพั ก
Travelodge Manchester Didsbury
วัน ที 23 เมษายน 62
ลอนดอน - แมนเชสเตอร์ - บ๊อ บบีชาร์ล ตัน ฟุ ต บอลแคมป
เช้ า
รั บประทานอาหารเช้า (มือที51)
คลาสฟุ ตบอล
เทียง
รั บประทานอาหารกลางวั น (มือที52)
บ่ า ย
คลาสภาษาอังกฤษ
คา
รั บประทานอาหารเย็น (มือที53) กิจกรรม ว ่ายนา
ทีพั ก
Travelodge Manchester Didsbury
วัน ที 24 เมษายน 62
บ๊อ บบีคชาร์ล ตัน ฟุ ต บอลแคมป - สนามฟุ ต บอลโอลด์แ ทรฟฟอร์ด
เช้ า
รั บประทานอาหารเช้า (มือที54) คลาสฟุ ตบอล
เทียง
รั บประทานอาหารกลางวั น (มือที55)
บ่ า ย
นําน้องๆเยียมชม สนามฟุ ต บอลโอลด์แ ทรฟฟอร์ด (Old Trafford Stadium) และพิ พิ ธ ภัณ ฑ์ (Museum) ของ สโมสรแมนยูฯ
อิสระให้ท่านเลือกซือของทีระลึกของทีมทีท่านชืนชอบใน ร้ าน MEGA STORE ทีมากมายไปด้ว ยของทีระลึกหลากหลายชนิดสําหรับแฟนบอล
คา
รั บประทานอาหารเย็น (มือที56) กิจกรรม Social and down time
ทีพั ก
Travelodge Manchester Didsbury
วัน ที 25 เมษายน 62
ลอนดอน - แมนเชสเตอร์ - บ๊อ บบีชาร์ล ตัน ฟุ ต บอลแคมป
เช้ า
รั บประทานอาหารเช้า (มือที57) คลาสฟุ ตบอล
เทียง
รั บประทานอาหารกลางวั น (มือที58)
บ่ า ย
คลาสเร ียนภาษาอังกฤษ
คา
รั บประทานอาหารเย็น (มือที59) กิจกรรม Pool/8 Ball Competition
ทีพั ก
Travelodge Manchester Didsbury

วัน ที 26 เมษายน 62
บ๊อ บบีชาร์ล ตัน ฟุ ต บอลแคมป
เช้ า
รั บประทานอาหารเช้า (มือที60)
งานเลียงอําลาและพิธีมอบประกาศนีย์บัตร
เทียง
รั บประทานอาหารกลางวั น (มือที61)
บ่ า ย
อิสระพักผ่อนและเก็บสัมภาระ
คา
รั บประทานอาหารเย็น (มือที62)
ทีพั ก
Travelodge Manchester Didsbury
วัน ที 27 เมษายน 62
แมนเชสเตอร์ - ดู ไ บ
เช้ า
รั บประทานอาหารเช้า (มือที63)
12.00 น.
นําคณะถึง สนามบินแมนเชสเตอร์
14.00 น.
ออกเดินทางสู่ สนามบิ น นานาชาติ ดู ไ บ เพือแวะเปลียนเครือง เทียวบินที EK018 บริการอาหารและเครืองดืมบนเครือง (ใช้เวลาบินประมาณ 7.15
ชัวโมง)
วัน ที 28 เมษายน 62
ดู ไ บ - กร ุ ง เทพฯ
00.15 น.
เดินทางถึง สนามบิ น นานาชาติ ดู ไ บ (รอเปลียนเครือง 02.45 ชัวโมง)
03.00 น.
เดินทางออกจาก สนามบิ น ดู ไ บ เทียวบินที EK384 บริการอาหารและเครืองดืมบนเครือง (ใช้เวลาบินประมาณ 6.15 ชัวโมง)
12.15 น.
นําคณะเดินทางถึง ท่ า อากาศยานสุ ว รรณภู มิ โดยสวั สดิภาพ พร้ อมความประทับใจ

อัตราค่าบริการทัว ร์ อัง กฤษ ดูบ อล ยุโ รป
ข้อมูล ทัว ร์อัปเดทเมือ :
วันจันทร์ที 1 เมษายน 2562 เวลา 16:58 น.

เงือนไขการให้บ ริการทัว ร์อัง กฤษ ดูบ อล ยุโ รป
อั ตราค่าบริการดั งกล่าวรวม
• ค่าตัวเครืองบิน ชันประหยัด (Economy Class) ทีระบุวันเดินทางไปกลับพร้อมคณะ (ในกรณีมีความประสงค์ อยู่ต่อ จะต้ องไม่เกินจํานวนวั น
และอยู่ภายใต้เงือนไขของสายการบิน)
• ค่าภาษี สนามบินทุกแห่งตามรายการ
• ค่ารถโค้ชปรับอากาศนําเทียวตามรายการ
• ค่าห้องพั กในโรงแรมตามทีระบุในรายการหรือเทียบเท่า
• ค่าอาหารตามทีระบุในรายการ
• ค่าเข้าชมสถานทีท่องเทียวตามรายการ
• ค่าแคมปที Liverpool FC Academy และ Bobby Charlton Soccer School
• ค่าประกั นภั ยการเดินทางรายบุคคล (หากต้องการเงือนไขกรมธรรม์สอบถามได้จากเจ้าหน้าที) กรณีเสียชีวิตและอวั ยวะ 2,000,000 - 4,000,000 บาท
ขึนอยู่กับช่วงอายุค่ารักษาพยาบาลในต่างประเทศ ท่านละไม่เกิน 2,500,000 บาท
• หัวหน้าทัวร์ของบริษัทดูแลตลอดการเดินทาง
• ค่าธรรมเนียมวีซ่าเข้ าประเทศสหราชอาณาจั กรใช้ เวลาดําเนินการประมาณ 15 วั นทําการ ทังนีการอนุมัติวีซ่าจะขึนอยู่กับการพิ จารณาของสถานทูตเท่านัน
• ค่าทิปคนขั บรถ และ ไกด์ ท้องถิน
• บริการนาดืม ทุกวั น วั นละ 2 ขวด

อั ตราค่าบริการดั งกล่าวไม่รวม
• ค่าธรรมเนียมการจั ดทําหนั งสือเดินทาง
• ค่าใช้ จ่ายส่วนตั ว อาทิเช่น ค่าเครืองดืมทีสังพิ เศษ , ค่าโทรศั พท์ , ค่าซั กรีด, ค่าธรรมเนียมหนั งสือเดินทาง, ค่านาหนั กเกินจากทางสายการบินกําหนดเกินกว่า
30ก.ก.และมากกว่า 1 ชิน, ค่ารั กษาพยาบาล กรณีเกิดการเจ็บปวยจากโรคประจําตัว, ค่ากระเปาเดินทางหรือของมีค่าทีสูญหายในระหว่างการเดินทาง เปนต้น
• ค่าภาษี มูลค่าเพิ ม 7% และภาษี หัก ณ ทีจ่าย 3%
• ค่าวีซ่าด่วน (กรณีลูกค้าจองทัวร์น้อยกว่ากําหนดวันยืนวีซ่า)
• ค่า ธรรมเนีย มนามัน และภาษี ส นามบิน ในกรณีท ีสายการบิน มีก ารปรับ ขึนราคา
• ค่ า ทิ ป หั วหน้ าทั วร์ จากเมื อ งไทย ( แล้ว แต่ค วามพึ ง พอใจในการบริก าร ซึงโดยมาตรฐาน 2 ปอนด์ / คน / วั น )

การชําระเงิน
• กรณีทําการจองก่อนการเดินทาง 45 วั น
• งวดที 1 : ชําระมั ดจํา 50,000 บาท ภายใน 3 วั นหลั งการจอง
• งวดที 2 : ชําระส่วนทีเหลือ หลังทําการยืนวีซ่า 3 วั น
• กรณีทําการจองน้ อยกว่าการเดินทาง 45 วั น : ชําระเต็มจํานวน
หมายเหตุ : หากกรณีลูกค้ าถูกปฏิเสธการได้ รับวีซ่า (วีซ่าไม่ผ่าน) ทางทัวร์จะขอทําการคืนเงินทีชําระมาแล้ว หลังจากหักค่าใช้จ่ายทีเกิดขึนจริง เช่น
ค่าธรรมเนียมการยืนวีซ่า , ค่าตัวเครืองบิน , ค่าแคมป เปนต้น

กรณียกเลิ กการจอง
• ยกเลิกก่อนออกเดินทาง 60 วั น หั กค่าบริการ 1,000 บาท สําหรั บการประสานงานของพนั กงาน

• ยกเลิกก่อนออกเดินทาง 59 - 45 วั น หั กมั ดจํา 20,000 บาท/ท่าน
• ยกเลิกก่อนการเดินทาง 44 - 30 วั น หั กมั ดจํา 30,000 บาท/ท่าน
• ยกเลิกก่อนการเดินทาง 29 - 15 วั นก่อนการเดินทาง หั ก 50% ของค่าทั วร์
• ยกเลิกก่อนการเดินทาง 14 - 1 วั นก่อนการเดินทางหั ก 90% ของค่าทั วร์
• ยกเลิกในวั นเดินทาง หรือ NO SHOWหั ก 100% ของค่าทั วร์
• หากท่านยกเลิกการเดินทางในเงือนไขใด เงือนไขหนึง แต่ทา่ นสามารถหาผู้เดินทางมาแทนได้ โดยสามารถยืนขอวีซ่าได้ทันตามกําหนดเวลา ทางบริษัทฯ
จะคิดค่าใช้จ่ายเพิ มคือค่าวีซ่า และค่าเปลียนชือตัวเท่านัน และต้องไม่อยู่ในเงือนไขของตัวที NON-CHANGE NAME & NON-REFUND
• หากท่านยกเลิกการเดินทาง อันเนืองมาจากบุคคลใดบุคคลหนึงในคณะของท่านไม่ได้รับการพิ จารณาอนุมัติวีซ่า ไม่ว่าด้ วยเหตุผลใดๆ
ก็ตามอันเปนการพิ จารณาของสถานทูต ซึงการยกเลิกเฉพาะบุคคลหรือยกเลิกพร้อมกันทังหมด
ให้ถือเปนการยกเลิกตามเงือนไขของวันเวลาทียกเลิกดังกล่าวข้างต้น
• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการยกเลิกการเดินทางในกรณีทีมีผู้เดินทาง ตากว่า 15 ท่าน โดยทีจะแจ้งให้ผู้เดินทางทราบล่วงหน้าก่อน 15 วั น
และขอสงวนสิทธิในการเปลียนแปลงการท่องเทียว รวมทังไม่สามารถรับผิดชอบจากกรณีทีเกิดเหตุจําเปนสุดวิสัยดังนี การล่าช้ าของสายการบิน, การนั ดหยุดงาน,
ภั ยธรรมชาติ, การก่อจลาจล, อุบัติเหตุ ฯลฯ ทังนีจะคํานึงถึงผลประโยชน์และจะรักษาผลประโยชน์ของท่านไว้ให้ได้มากทีสุด
และทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายทีเกิดขึน หากท่านถูกปฏิเสธการเข้ าเมือง อันเนืองจากการกระทําทีส่อไปในทางผิดกฎหมายหรือการหลบหนีเข้าเมือง ฯลฯ
และจะไม่คืนเงินค่าทัวร์ทีท่านชําระมาแล้ว

ข้อมูลเพิมเติมเรืองโรงแรมทีพัก
• เนืองจากการวางแปลนห้องพั กของแต่ละโรงแรมแตกต่างกัน จึงอาจทําให้ห้องพั กแบบห้องเดียว (Single) ,ห้ องคู่ (Twin/Double) และห้องพั กแบบ 3
ท่าน/3 เตียง (Triple Room) ห้องพั กอาจจะไม่ติดกัน และบางโรงแรมอาจจะไม่มีห้องพั กแบบ 3 เตียงเดียวแต่อาจจะได้เปน 1 เตียงใหญ่กับ 1 เตียงพั บเสริม
• โรงแรมในยุโรปส่วนใหญ่อาจจะไม่มีเครืองปรับอากาศเนืองจากอยู่ในแถบทีมีอุณหภูมิตา
• กรณีทีมีงานจัดประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เปนผลให้ค่าโรงแรมสูงขึนมากและห้องพั กในเมืองเต็ม
บริษัทฯขอสงวนสิทธิในการปรับเปลียนหรือย้ายเมืองเพื อให้เกิดความเหมาะสม
• โรงแรมในยุโรปทีมีลักษณะเปน Traditional Building ห้องทีเปนห้องเดียวอาจเปนห้องทีมีขนาดกะทัดรัต และไม่มีอ่างอาบนา
ซึงขึนอยู่กับการออกแบบของแต่ละโรงแรมนันๆ และห้ องแต่ละห้ องอาจมีลักษณะแตกต่างกั น
• ข้อความซึงถือเปนสาระสําหรับท่านผู้มีเกียรติซึงร่วมเดินทาง
• ทางบริษัทฯ เปนตัวแทนในการจัดนําสัมมนา และการเดินทางทีมีความชํานาญ โดยจัดหาโรงแรมทีพั ก อาหาร ยานพาหนะ
และสถานทีท่องเทียวพร้อมทังการสัมมนา ดูงาน เพื อความสะดวกสบาย และเกิดประโยชน์ สงู สุดในการเดินทาง ทังนีทางบริษัทฯ
ไม่สามารถรับผิดชอบในอุบัติเหตุหรือความเสียหายทีเกิดจากโรงแรมทีพั ก ยานพาหนะ, อันเนืองจากอุบัติเหตุรวมถึงภัยธรรมชาติ, โจรกรรม, วินาศกรรม, อั คคีภัย,
การผละงาน, การจลาจล, สงครามการเมือง, การผันผวนของอัตราแลกเปลียนเงินตราระหว่างประเทศ, การนั ดหยุดงาน, ความล่าช้าของเทียวบิน,
สายการเดินเรือ, รถไฟ, พาหนะท้องถิน, ตลอดจนการถูกปฏิเสธออกวีซ่าจากกงสุล และ / หรือ ส่วนงานทีเกียวข้องกับสถานเอกอัครราชทูต
รวมถึงผู้มีอํานาจทําการแทนประจําประเทศไทย (โดยไม่จําต้ องแสดงเหตุผล เนืองจากเปนสิทธิพิเศษทางการทูต) ซึงอยู่เหนือการควบคุมของบริษัทฯ
หมายรวมถึงในระหว่างการเดินทางท่องเทียวทังใน หรือ ต่างประเทศ แต่ทางบริษัทฯ มีความคุ้มครอง และประกั นอุบัติเหตุ ตามเงือนไขทีบริษัทฯ
ทีรับประกันในกรณีทีผู้ร่วมเดินทางถูกปฏิเสธโดยเจ้าหน้าทีตรวจคนเข้าเมืองของประเทศไทย และ/หรือ ต่างประเทศ มิให้ เดินทางออก หรือ เข้ าประเทศ
เนืองมาจากความประพฤติ พฤติกรรมของผู้เดินทาง ไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบด้านการความคุมโรคติดต่อเฉพาะพื นทีมีการปลอมแปลงเอกสารเพื อการเดินทาง
รวมถึงมีสิงผิดกฎหมาย บริษัทฯ จะไม่คืนค่าใช้ จ่ายใดๆ รายละเอียดด้ านการเดินทาง อาจมีการเปลียนแปลงได้ตามความจําเปน หรือเพื อความเหมาะสมทังปวง
โดยมิต้องแจ้ งให้ ทราบล่วงหน้ า ทังนีการขอสงวนสิทธิดังกล่าว บริษัท จะยึดถือและคํานึงถึงผลประโยชน์ ตลอดจนความปลอดภั ยของท่านผู้มีเกียรติ
ซึงร่วมเดินทางเปนสําคัญ

เอกสารในการยืนวีซ่าประเทศอังกฤษ ใช้เวลายืนประมาณ 15-20 วั นทําการไม่นับวั นเสาร์ –
อาทิ ตย์และวั นหยุ ด (การขอวีซ่าประเทศอั งกฤษผู้ เดินทางทุ กท่านต้ องมา สแกนลายนิวมือ ด้ วยตนเอง ณ
ศูนย์รับคําร้องขอวีซ่าประเทศอังกฤษ ตังอยู่ทีอาคารเดอะเทรนดี ชัน 28 สุขุมวิท 13 แขวงคลองเตยเหนื อ
เขตวั ฒนากทม.)
• พาสปอร์ตทียังไม่หมดอายุ และมีอายุไม่ตากว่า 6 เดือนก่อนวั นหมดอายุ หากมีพาสปอร์ตเล่มเก่าไม่ว่าจะเคยมีวีซ่าในกลุ่มประเทศเชงเก้นหรือประเทศอืน
ควรนําไปแสดงด้วยเพื อเปนการง่ายต่อการอนุมัติวีซ่า

• สําเนาทะเบียนบ้าน /สําเนาบั ตรประชาชน หรือบั ตรข้ าราชการ /สําเนาใบเปลียนชือ-สกุล /สําเนาทะเบียนสมรส , หย่า / สําเนาสูติบัตร ในกรณีอายุไม่ถึง 20
ปบริบูรณ์
• หนังสือรับรองการทํางานจากบริษัท / สังกัดทีท่านทํางานอยู่ต้องเปนภาษาอังกฤษเท่านันโดยระบุตําแหน่ง, อัตราเงินเดือนในปจจุบัน,
วันเดือนปทีเริมทํางานกับบริษัทนีและช่วงเวลาทีขอลางานเพื อเดินทางไปท่องเทียว หลังจากนันจะกลับมาทํางานตามปกติหลังครบกําหนดลา
• กรณีทีเปนเจ้าของกิจการ ขอใบทะเบียนการค้ า ,ใบทะเบียนพาณิชย์ และหนังสือรับรองบริษัททีคัดไว้ไม่เกิน 1 เดือน พร้ อมวั ตถุประสงค์ หรือใบเสียภาษี
และหลักฐานการเงินของบริษัทฯ ย้ อนหลั ง 6 เดือน
• สําเนาสมุดบั ญชีเงินฝากย้ อนหลั ง 6 เดือนต้องอัพเดทเปนเดือนปจจุบัน ควรเลือกเล่มทีมีการเข้าออกของเงินสมาเสมอ และมีจํานวนไม่ตากว่า 6 หลั ก
เพื อให้เห็นว่ามีฐานะการเงินเพี ยงพอทีจะครอบคลุมกับค่าใช้จ่ายได้อย่างไม่เดือดร้อนเมือกลับสู่ภูมิลําเนา
ในกรณีทีเดินทางเปนครอบครัวหากใช้บัญชีใดบัญชีหนึงในการยืนขอวีซ่า ต้ องออกหนั งสือรั บรองค่าใช้ จ่ายในครอบครั วด้ วย
***สถานทูตไม่รับบั ญชีกระแสรายวั น***
• กรณีทีบริษัทของท่าน เปนผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการเดินทางให้กับผู้เดินทางทังหมดนอกเหนือจากเอกสารข้อ 1 – 6แล้ ว
ทางบริษัทจะต้องออกจดหมายอีกหนึงฉบับเพื อแสดงความรับผิดชอบต่อค่าใช้จ่าย และการกลั บมาทํางานของท่าน
โดยระบุชือผู้เดินทางและเหตุผลทีจัดการเดินทางนีในจดหมายด้วย
• กรณีทีเปนนักเรียน นักศึ กษาจะต้องมี หนังสือรับรองจากสถาบันการศึ กษา ตั วจริง
• กรณีทีเด็กอายุตากว่า 20 ป เดินทางไปกั บบิดา หรือมารดา ท่านใดท่านหนึง จะต้ องทําจดหมายยินยอม โดยทีบิดา, มารดา
จะต้องไปยืนเรืองแสดงความจํานงในการอนุญาตให้บุตรเดินทางไปกับอีกท่านหนึงได้ ณ ทีว่าการอําเภอหรือเขต โดยมีนายอําเภอ
หรือผู้อํานวยการเขตลงลายมือชือ และประทั บตรารั บรองจากทางราชการอย่างถูกต้ อง
• การบิดเบือนข้ อเท็จจริงประการใดก็ตาม อาจจะถูกระงั บ มิให้เดินทางเข้าประเทศเปนการถาวร และถึงแม้ ว่าท่านจะถูกปฏิเสธวีซ่า
สถานทูตไม่คืนค่าธรรมเนียมทีได้ชําระไปแล้ว และหากต้องการขอยืนคําร้องใหม่ ก็ต้องชําระค่าธรรมเนียมใหม่ทุกครัง
• หากสถานทูตมีการสุม่ เรียกสั มภาษณ์บางท่าน ทางบริษัทฯ ขอความร่วมมือในการเชิญท่านไปสั มภาษณ์ตามนั ดหมาย และโปรดแต่งกายสุภาพ ทังนีบริษัทฯ
จะส่งเจ้าหน้าทีไปอํานวยความสะดวก และประสานงานตลอดเวลา และหากสถานทูตขอเอกสารเพิ มเติม ทางบริษัทฯ
ใคร่ขอรบกวนท่านจั ดส่งเอกสารดั งกล่าวเช่นกั น
• กรณีทีท่านยกเลิกการเดินทางภายหลังจากได้วีซ่าแล้ว ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการแจ้งสถานทูต ยกเลิกวีซ่าของท่าน เนืองจากการขอวีซ่าในแต่ละประเทศ
จะถูกบันทึกไว้เปนสถิติในนามของบริษัทฯ
• ทางสถานทูตไม่มีนโยบายในการคืนค่าธรรมเนียมวีซ่าให้ กับผู้ร้องขอ หากท่านไม่ผ่านการพิ จารณาวีซ่าไม่ว่าจะเปนเหตุผลใดก็ตาม
ท่านไม่สามารถเรียกร้ องคืนค่าวีซ่าได้
• หลั งจากการจองทั วร์ และชํา ระเงิ น มั ดจํา แล้ ว ทางบริษั ท ฯ ถือ ว่า ท่า นได้ย อมรับ ในข้อ ตกลงและเงือนไข ทีบริษั ท ฯ ได้ ระบุไ ว้ ข้ างต้ นทุ ก ประการ

