
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RED FIGHTS ลิเวอรพ์ลู พบกบั แมนเชสเตอร ์ยูไนเต็ด 

กรุงลอนดอน ลอ่งเรือแมน้ํ่าเทมส ์สแตรทฟอร์ด อพัพอน เอวอน  

เบอร์ตนั ออน เดอะ วอเตอร์ หมูบ่า้นไบบิวร่ี เมืองเชสเตอร์ ลิเวอร์พูล แมนเชสเตอร์ 

เขา้ชมสนามโอลดแ์ทรฟฟอร์ด สนามแอนฟิลด ์และสนามเอมิเรตส ์สเตเดียม  

 พิเศษ!!  รวมตัว๋เขา้ชมการแข่งขนัฟตุบอล  

เมนูเป็ดย่างโฟรซี์ซัน่-Burger&Lobster 
 

องักฤษ ชมฟตุบอลพรีเมียรลี์ก 7 วนั 



17 ม.ค. 63  (1) กรุงเทพฯ-สนามบนิสุวรรณภูม ิ         (ไทย) 

17.00 น. พร้อมกนั ณ สนามบินสุวรรณภูม ิอาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ ช้ัน 4 ประตู 9 แถว T             สายการ

บินเอมเิรตส์ (EK) เจา้หนา้ท่ีใหก้ารตอ้นรับพร้อมอาํนวยความสะดวก 

20.35 น. ออกเดินทางสู่เมืองดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ โดยสายการบินเอมิเรตส์ เท่ียวบินท่ี EK373   

(บริการอาหารและเคร่ืองด่ืมบนเคร่ืองบิน) 

18 ม.ค. 63  (2) ดูไบ – เมืองแมนเชสเตอร์ – สนามฟุตบอลโอลด์แทรฟฟอร์ด - ชมการแข่งขันฟุตบอลพรีเมยีร์ลกีองักฤษ

ระหว่างสโมสรลเิวอร์พูล พบกบั แมนเชสเตอร์ ยูไนเตด็           (ดูไบ–องักฤษ) 

00.50 น. ถึงสนามบินเมืองดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมเิรตส์ แวะเปล่ียนเคร่ือง   

02.40 น. เดินทางสู่ สนามบินเมืองแมนเชสเตอร์ โดยสายการบินเอมิเรตส์ เท่ียวบินท่ี EK021 (บริการอาหารและ

เคร่ืองด่ืมบนเคร่ืองบิน) 

06.45 น. เดินทางถึงสนามบิน เมืองแมนเชสเตอร์ ผา่นพิธีการตรวจคนเขา้เมืองเรียบร้อยแลว้ หลงัจากนั้นนาํท่านเดินทาง

สู่ เมืองแมนเชสเตอร์ (Manchester) เมืองอุตสาหกรรมท่ีมีช่ือเสียงจากการเป็นเมืองอุตสาหกรรมแห่งแรกของโลก 

เป็นศูนยก์ลางศิลปะ ส่ือ และธุรกิจขนาดใหญ่ อีกทั้งยงั

เป็นเมือง ท่ีมีสโมสรท่ีมี ช่ือเสียงโด่งดังในวงการ

ฟุตบอลของโลก โดยมีสโมสรฟุตบอล 3 สโมสร ไดแ้ก่ 

แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด และแมนเชสเตอร์ ซิต้ี และ

สโมสร คริกเก็ต แลงคาเชียร์ เคาน์ต้ี จากนั้นนาํท่านเขา้

ชมภายใน สนามฟุตบอลโอลด์แทรฟฟอร์ด ของทีม

แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด สโมสรฟุตบอลช่ือกอ้งโลกท่ีมี

สมาชิกแฟนคลบัมากท่ีสุดในโลก เจ้าของสมญานาม 

“ปิศาจแดง” สนามเร่ิมก่อสร้างในปี 1909 และเร่ิมใชต้ั้งแต่ปี 1910 ปัจจุบนัมีความจุ 76,212 คน มีเวลาให้ท่านเลือก

ซ้ือสินคา้ท่ีระลึกนานาชนิด ท่ี MEGA STORE เช่น เส้ือ ผา้พนัคอ หมวก เป็นตน้ 

กลางวนั บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร จากนั้นนาํท่านออกเดินทางสู่ เมืองลเิวอร์พูล (Liverpool) เมืองท่าเก่าเเก่

ขององักฤษท่ีมีความสวยงาม ตั้งอยูท่างตอนเหนือขององักฤษ เต็มไปดว้ยพิพิธภณัฑม์ากมายเเละเป็นเเหล่งจุดกาํเนิด

ทางดา้นวฒันธรรมขององักฤษ หลายต่อหลายอยา่งดว้ยกนั โดยท่ีเมืองเเห่งน้ีนั้นเป็นเเหล่งกาํเนิดของวงดนตรีช่ือดงั

อยา่ง       เดอะ บีทเทิลส์ หรือเเมเ้เต่เป็นหน่ึงในการก่อสร้างเรือระดบัตาํนานอยา่ง ไททานิค รวมทั้งเป็นเมืองมรดก

โลกอีกดว้ย     เเละชาวเมืองลิเวอร์พูลนั้นยงัคลัง่ไคลใ้นเกมส์กีฬาฟุตบอลไม่เเพเ้มืองอ่ืนๆ ขององักฤษ เพราะพวก

เขามีทั้งทีมดังอย่าง   หงส์เเดง ลิเวอร์พูล เเละท็อฟฟ่ีสีนํ้ าเงิน เอฟเวอร์ตนั  นาํท่านเขา้สู่บริเวณ สนามแอนฟิลด์ 

สนามเหยา้ของทีมหงส์แดงลิเวอร์พูล เพ่ือจะไดมี้เวลาเก็บภาพบรรยากาศก่อนการแข่งขนัและสะดวกในการเขา้ชม

การแข่งขนัฟุตบอล จากนั้นนําท่านเข้าชมการแข่งขันฟุตบอลพรีเมียร์ลีกฤดูกาล 2019-2020 ซ่ึงเป็นการแข่งขัน

ระหว่างทีมสโมสรทีมสโมสรลเิวอร์พูล พบกบั แมนเชสเตอร์ ยูไนเตด็   

คํา่ บริการอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร นาํท่านเขา้สู่ท่ีพกั  ณ  Hallmark Hotel Chester The Queen หรือระดับ

เดียวกนั 



19 ม.ค. 63  (3) เมืองลเิวอร์พูล – สนามฟุตบอลแอนฟิลด์ – เมืองเชสเตอร์ – เบอร์มงิแฮม       (องักฤษ) 

เช้า บริการอาหารเชา้ ณ ห้องอาหารของโรงแรม นาํท่านเขา้ชม สนามฟุตบอลแอนฟิลด์ (Anfield Stadium) คือ

สนามฟุตบอลท่ีมีขนาดใหญ่   เป็นอนัดับท่ี 6 ของ

ประเทศ และเป็นถ่ินของสโมสรลิเวอร์พูล ตั้ งแต่ปี 

1892 สนามฟุตบอลน้ีไดเ้ปิดตวัเม่ือปี 1884 และเป็น

บา้นของสโมสรแอฟเวอร์ตัน ในช่วงปี 1884-1891 

สามารถจุผูช้มไดม้ากกว่า 54,076 คน และเคยใชเ้ป็น

สถานท่ีจดัแข่งขนัฟุตบอลนดัสาํคญัมากมาย ฟุตบอล

นัดใหญ่ท่ีเคยดวลกนัท่ีน่ี ไดแ้ก่ ฟุตบอลยูโรปี 1996 

และยงัใชจ้ดัการแข่งขนักีฬาอ่ืนๆ อีกดว้ย เช่น แข่งขนัอเมริกนัฟุตบอล รักบ้ี และคอนเสิร์ตคร้ังใหญ่ เขา้ชม LFC 

Story พิพิธภณัฑ์ท่ีเก็บรักษาประวติัศาสตร์อนัยาวนานกว่า 120 ปี ของสโมสรลิเวอร์พูลเอาไว ้พร้อมดว้ยลูกเล่น

กิจกรรมต่างๆ ใหส้นุกกนั ชม คอลเลกช่ันของ สตเีฟ่น เจอร์ราด (The Steven Gerrard Collection) เรียกไดว้่าเป็น

หอ้งส่วนตวัของ สตีเฟ่น เจอร์ราด อดีตกปัตนัทีมลิเวอร์พูลก็ว่าได ้เพราะภายในนั้นจะเต็มไปดว้ยของใชท่ี้ สตีเฟ่น 

เจอร์ราด ไดอุ้ทิศใหท้างสโมสรนาํมาจดัแสดงใหแ้ฟนๆ ลิเวอร์พูลไดช้มกนั เช่น เส้ือท่ีเคยใชแ้ข่ง เส้ือพร้อมลายเซ็น

ของทีมคู่แข่ง ถว้ยรางวลัต่างๆ ท่ีไดม้าลว้นจดัแสดงให้ไดช้มกนัภายในหอ้งแห่งน้ี จากนั้นนาํท่านผา่นชม เดอะ ทรี 

เกรซ (The Three Graces) คือ อาคารเก่าแก่ 3 หลงัสญัลกัษณ์ของเมืองลิเวอร์พูล ซา้ยมือสุด คือ Port of Liverpool 

Building เป็นท่ีทาํการของการท่าเรือลิเวอร์พูล อาคารกลางคือ Cunard Building อาคารของบริษทัเดินเรือคูนาร์ด 

ส่วนดา้นขวาสุด คือ Royal Liver Building  เป็นอาคารคอนกรีตแบบหลายชั้นแห่งแรกท่ีสร้าง   

กลางวนั บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร หลงัจากนั้นนาํท่านเดินทางสู่ เมืองเชสเตอร์ (Chester) นาํท่านเดินชมเมือง

เก่าท่ีคน้พบโดยชาวโรมนัเม่ือประมาณ 2,000 ปีมาแลว้ ผา่นชมตวัเมืองอนัสวยงาม ทางตอนเหนือของแควน้เวลส์ 

ลกัษณะของสถาปัตยกรรมของอาคารบา้นเรือนเป็นแบบทิวดอร์ อนัเป็นเอกลกัษณะเฉพาะของท่ีน่ีโครงสร้างตึก

และบา้นเรือนท่ีจะทาํจากไมแ้ละทาสีขาวดาํซ่ึงจะเห็นไดท้ัว่ๆ ไปแทบจะทุกถนน ซ่ึงเสริมให้บรรยากาศของเมืองน้ี

มีเสน่ห์ และแฝงความน่ารักเอาไว ้นอกจากนั้นตึกบางแห่ง ยงัเป็นตึกเก่าแก่ตั้งแต่สมยัปี ค.ศ.1488 อีกดว้ย จากนั้น

นาํท่านเดินทางสู่ เมืองเบอร์มิงแฮม (Birmingham)เป็นเมืองท่ีใหญ่เป็นอนัดับสองในสหราชอาณาจกัร ตั้ งอยู่

บริเวณตอนกลางของประเทศองักฤษและเป็นอีกหน่ึงเมืองใหญ่ และเป็นเมืองอุตสาหกรรมท่ีสาํคญัขององักฤษ  

คํา่      บริการอาหารคํ่า ณ ภตัตาคาร นาํท่านเขา้สู่ท่ีพกั  ณ  Hilton Birmingham Metropole หรือระดบัเดียวกนั 

20 ม.ค. 63  (4)  เมืองสแตรทฟอร์ด อพัพอน เอวอน - เบอร์ตนั ออน เดอะ วอเตอร์ – หมู่บ้านไบบิวร่ี – บิซส์เตอร์เอ้าท์ เล็ต วิล

เลจ                   (องักฤษ) 

เช้า          บริการอาหารเชา้ ณ ห้องอาหารของโรงแรม  จากนั้นนาํท่านเดินทางสู่ เมืองสแตรทฟอร์ด อพัพอน เอวอน  เมือง

บา้นเกิดของยอดกวีเอกเชคสเปียร์ส นาํท่านชมเมืองสเตรทฟอร์ดท่ีคงรักษาสภาพแวดลอ้มแบบชนบทขององักฤษ

แท ้ๆ ไวไ้ดอ้ยา่งสมบูรณ์ นาํท่านถ่ายรูปดา้นหน้า บ้านเกดิของวิลเลี่ยม เชคสเปียร์ส (SHAKESPEAR’S BIRTH 

PLACE) กวีและนกัเขียนบทละครชาวองักฤษท่ีไดรั้บการยกยอ่งทัว่ไปว่าเป็นนกัเขียนผูย้ิง่ใหญ่ขององักฤษและของ

โลกมกัเรียกขานเขาว่าเป็นกวีแห่งชาติขององักฤษและ “กวีแห่งเอวอน” (BARD OF AVON) ชมบา้นท่ีเคยเป็นท่ี



อาศยัของเชคสเปียร์ เป็นบา้นหลงัคามุงดว้ยฟาง ซ่ึงเป็นรูปแบบเฉพาะของเมืองสแตรทฟอร์ด ตั้งแต่ศตวรรษท่ี 16 

ปัจจุบนัไดป้รับเป็นพิพิธภณัฑ์ไปแลว้  หลงัจากนั้นนาํท่านเดินทางไปยงัเมืองเลก็ๆแสนน่ารัก เบอร์ตัน ออน เดอะ 

วอเตอร์ (Bourton On The Water) ซ่ึงเป็นหมู่บา้นท่ีไดรั้บการโหวตให้เป็นหมู่บา้นท่ีมีความสวยงามมากท่ีสุดใน

องักฤษ ดว้ยลกัษณะของตวัอาคารท่ีมีความโดดเด่นเฉพาะ ปลูกสร้างตวัอาคารดว้ยหิน ซ่ึงเป็นหิน Cotswold stone 

เท่านั้น ภายในหมูบา้นจะมีแม่นํ้ า Windrush ไหลผ่าน มีเป็ดหัวเขียวสวยงามเวียนว่ายเต็มแม่นํ้ า เป็นหมู่บ้านท่ีมี

ธรรมชาติสุดแสนโรแมนติค 

กลางวนั บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร จากนั้นเดินทางสู่ หมู่บ้านไบบิวร่ี (Bibury Village) เป็นหมู่บา้นเลก็ๆตั้งอยู่

ในแควน้กลอสเตอร์เชอร์ เขตคอทส์โวลส์ จดัว่าเป็นหมู่บา้นท่ีสวยท่ีสุด ในประเทศองักฤษ (The Most Beautiful 

Village in England) มีลกัษณะบ้านท่ีเป็นกระท่อมเก่าแก่ เรียกว่าเป็นแบบฉบบับา้นของประเทศองักฤษโดยแท้ 

สร้างข้ึนเม่ือศตวรรษท่ี 17-18 และยงัคงรักษาสภาพใหค้งอยูจ่ากอดีตไวไ้ดเ้ป็นอยา่งดี มีแม่นํ้ าสายเลก็ๆช่ือว่า แม่นํ้ า

โคน Coln River ซ่ึงมีนํ้ าใสไหลผ่านหมู่บ้าน หลงัจากนั้นนาํท่านช๊อปป้ิงท่ี บิซส์เตอร์เอ้าท์เล็ต วิลเลจ (Bicester 

Outlet Village) นําท่านชมสินค้าแบรนด์เนมต่างๆ ทั้งขององักฤษเช่น 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  เ ป็ น ต้น 

อสิระอาหารคํา่ตามอัธยาศัยเพ่ือความสะดวกและต่อเน่ืองในการเลือกซ้ือสินค้า ถึงเวลาอนัสมควรนาํท่านเดินทางสู่

โรงแรมท่ีพกั นาํท่านเขา้สู่ท่ีพกั  ณ  Holiday Inn Oxford หรือระดบัเดียวกนั  

21 ม.ค. 63  (5) กรุงลอนดอน – เอมเิรตส์สเตเดียม - ห้างสรรพสินค้าแฮร์รอดส์                  (องักฤษ) 

เช้า          บริการอาหารเชา้ ณ ห้องอาหารของโรงแรม จากนั้นนาํท่านเดินทางสู่ กรุงลอนดอน อนัยิ่งใหญ่ท่ีเต็มไปดว้ย

ประวติัศาสตร์อนัยาวนานเป็นเมืองหลวงแห่งเครือจกัรภพ และศูนยร์วมอาํนาจการปกครองของ สหราชอาณาจกัร

ในปัจจุบนั และเป็นศูนยร์วมสถาปัตยกรรมท่ีสวยงามแห่งหน่ึงของ

โ ล ก  จ า ก นั้ น นํ า ท่ า น เ ข้ า ช ม ภ า ย ใ น ส น า ม  เ อ มิ เ ร ต ส์ ส เ ต

เดียม (Emirates Stadium) เป็นสนามเหยา้ของสโมสรฟุตบอลอาร์เซ

นอล ตั้งแต่เปิดใชง้านเม่ือเดือนกรกฎาคม ปี ค.ศ. 2006 สนามแห่ง

น้ีอฒัจรรยจ์ะเป็นเก้าอ้ีทั้ งหมด 60,355 ท่ีนั่ง เป็นสนามฟุตบอลท่ี

ใหญ่ท่ีสุดเป็นอนัดับ 2 ของพรีเมียร์ลีกตามหลงัเพียงสนามโอลด์

แทรฟฟอร์ด และเป็นสนามกีฬาท่ีใหญ่เป็นอนัดบั 3 ในลอนดอนรองจากสนามเวมบลียแ์ละสนามทวิกเคนแฮม  

กลางวนั บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (พเิศษ Burger & Lobster) จากนั้นนาํท่านเลือกซ้ือส้ินคา้ในยา่นไนซบ์ริดจ ์

(Knights Bridge) ซ่ึงเป็น ท่ีตั้ งของห้างสรรพสินค้าช่ือดังอย่าง ฮาร์วีย ์นิโคล (Harvey Nicole) และ แฮร์รอดส์ 

(Harrods) ท่ีท่านสามารถเลือกซ้ือสินคา้แฟชัน่ชั้นนาํจากทัว่ทุกมุม โลก รวมทั้งกระเป๋าแฮร์รอดส์ท่ีนิยมกนัอย่าง

มาก รวมทั้งมีร้านคา้แฟชัน่มากมาย ตั้งอยูบ่ริเวณ High Street เช่น Accessorize, H&M, Zara, Kipling, Gant, Hugo 

Boss, Porsche Deign, Bally และยงัมีถนนสโลน (Sloane Street) ท่ีเป็นท่ีตั้งของร้าน Super Brands    อาทิ เช่น Louis 

Vuitton, Chanel, Hermes, Gucci, Valentino, Salvatore Ferragamo, MCM, ErmenegildoZegna, Alberta Ferretti, 

Shanghai Tang, Dior, Giorgio Armani, Dolce & Gabrana, Bottega Veneta, Bvlgari Fendi ฯลฯ  



คํา่      บริการอาหารคํ่า ณ ภตัตาคาร นาํท่านเขา้สู่ท่ีพกั  ณ  Holiday Inn London West หรือระดบัเดียวกนั 

22 ม.ค. 63  (6) พระราชวงับัคกิง้แฮม – หอนาฬิกาบิ๊กเบน – ล่องเรือแม่นํา้เทมส์ – ถนนออ็กซ์ฟอร์ด - สนามบิน       

                (องักฤษ) 

เช้า          บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม จากนั้นนาํท่านผา่นชม  พระราชวงับัคกิง้แฮม ท่ีประทบัแห่งพระราชินี

อังกฤษ ก่อนนําท่านเก็บภาพสวยๆท่ี หอนาฬิกาบิ๊ก เบน 

สญัลกัษณ์ท่ีสาํคญัของลอนดอนท่ีตั้งอยูเ่คียงขา้งอาคารรัฐสภา

ท่ีสวยงามริมฝ่ังแม่นํ้ าเทมส์ ผ่านชมสถานท่ีสาํคญัต่างๆ อาทิ

บา้นเลขท่ี 10, ถนนดาวน์น่ิงทาํเนียบนายกรัฐมนตรี, จตุัรัสทรา

ฟัลการ์, อนุสรณ์แห่งสงครามทราฟัลการ์ของท่านลอร์ดเนล

สัน, พิคคาเดลลี เซอร์คัส,  ย่านโซโห ฯลฯ นาํท่าน ล่องเรือ

แม่นํ้าเทมส์ ชมทิวทศัน์งดงามของสองฝากฝ่ังแม่นํ้ าเทมส์ ซ่ึง

ไหลผ่านกลางกรุงลอนดอน ล่องเรือผ่านสถานท่ีสําคัญ

ต่างๆ เช่น จตุัรัสรัฐสภา,พระราชวงัเวสท์มินส์เตอร์ท่ีตั้งของ

รัฐสภาองักฤษ,หอนาฬิกาบ๊ิกเบนชมความงดงามสองฝ่ังของ

แม่นํ้ าเทมส์ผ่านจตุัรัสรัฐสภา,พระราชวงัเวสท์มินส์เตอร์

,มหาวิหารเซนต์ปอล,ลอนดอนบริดจ์ เป็นการท่องเท่ียว

ลอนดอนท่ีดีท่ีสุดอีกวธีิหน่ึง จุดสวยงามท่ีสุด เม่ือมองจาก

จุดกลางแม่นํ้ าคือ อาคารรัฐสภา บ๊ิกเบนและหอคอยลอนดอ 

กลางวัน    บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (พิเศษเป็ดย่างโฟร์ซีซ่ัน) นาํท่านเดินทางสู่ ถนนอ็อกซ์ฟอร์ด เป็นถนนสาย

หลกัในยา่นเวสตเ์อนของลอนดอน ซ่ึงมีความยาวมากถึง 1.6 กิโลเมตร และเป็นย่านชอ้ปป้ิงใหญ่ของลอนดอนท่ี

ท่านจะไดเ้ลือกซ้ือสินคา้คุณภาพเยีย่ม มีร้านคา้ช่ือดงัมากมายกว่า 300 ร้านคา้ ไม่ว่าจะเป็น H&M , Topshop , Zara , 

Burberry , Mango, Next , LongChamp , UniQLO , Esprit รวมถึงห้างสรรพสินคา้ มาร์ค แอนด์ สเปนเซอร์ เซลฟ

ริดจจ ์และหา้งอ่ืนๆ อีกมากมาย สมควรแก่เวลานาํท่านเดินทางสู่สนามบิน 

20.25 น. ออกเดินทางสู่ดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมเิรตส์ โดยสายการบินเอมเิรตส์ เท่ียวบินท่ี EK010         (บริการ

อาหารและเคร่ืองด่ืมบนเคร่ืองบิน) 

23 ม.ค. 63  (7) ดูไบ –กรุงเทพฯ                     (ยูเออ-ีไทย) 

07.20 น. เดินทางถึงสนามบนิดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมเิรตส์ แวะเปล่ียนเคร่ือง 

09.30 น. ออกเดินทางสู่สนามบินสุวรรณภูม ิโดยสายการบินเอมเิรตส์ เท่ียวบินท่ี EK372 

(บริการอาหารและเคร่ืองด่ืมบนเคร่ืองบิน) 

18.40 น. เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูม ิ โดยสวสัดิภาพพร้อมความประทบัใจ  

*************************** 

ร้านคา้ในยโุรปส่วนใหญ่จะปิดทาํการในวนัอาทิตย ์โปรแกรมการเดินทางอาจมีการเปล่ียนแปลงตามความ

เหมาะสม    ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัสภาวะอากาศและเหตุสุดวิสยัต่าง ๆ ท่ีไม่สามารถคาดการณ์ไดล้่วงหนา้ 



อตัราค่าบริการ  

  เด็ก (อายุตํา่กว่า 12 ปี ไม่มเีตยีง) ลดท่านละ   2,000 บาท 

  พกัเดี่ยว    เพิม่ท่านละ 10,000 บาท 

กรุณาอ่านรายละเอยีดโปรแกรมทวัร์และรายละเอยีดต่างๆของโปรแกรม 

โดยละเอยีดเม่ือท่านทาํการซ้ือโปรแกรมทวัร์แล้วทางบริษัทถือว่าท่าน 

รับทราบและยอมรับในเง่ือนไขต่างๆของบริษัท 

 

อตัราค่าบริการนีร้วม 

 ค่าตัว๋เคร่ืองบินชั้นประหยดั (ECONOMY CLASS) โดยสายการบินเอมเิรตส์ (เดินทางไป-กลบัพร้อมคณะ)  

 ค่าท่ีพกั 3-4 ดาว (หอ้งละ 2-3 ท่าน) ตามท่ีระบุในรายการ (ขอสงวนสิทธ์ิในการยา้ยเมืองเขา้พกั ในกรณีท่ีไม่สามารถเขา้

พกัท่ี เมืองนั้นๆ ได ้เช่น ติดงานนิทรรศการ งานแสดงสินคา้ งานประชุม เหตุสุดวิสยัต่างๆ ฯลฯ 

 ค่าธรรมเนียมในการขอยืน่วีซ่า UNITED KINGDOM (UK) ทางสถานทูตจะไม่คืนเงินค่าธรรมเนียมทุกกรณ ี

 ค่ารถปรับอากาศ และบริการนาํเท่ียวตามท่ีระบุในรายการ 

 ค่าเขา้ชมสถานท่ี และค่าธรรมเนียมตามท่ีระบุในรายการ 

 ค่าอาหารตามท่ีระบุในรายการ 

 ค่าประกนัภยัในการเดินทาง 2,000,000/500,000 บาท (เง่ือนไขตามกรมธรรม)์ 

 หวัหนา้ทวัร์ผูมี้ประสบการณ์นาํเท่ียว คอยดูแลอาํนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง 

 ค่าตัว๋ชมฟุตบอลการแข่งขันฟุตบอลระหว่างทีมลเิวอร์พูล พบกบั ทีมแมนเชสเตอร์ ยูไนเตด็ 

อตัราค่าบริการนีไ้ม่รวม 

 ค่าภาษีมูลค่าเพิม่ 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% 

 ค่านํ้ าหนกัของกระเป๋าในกรณีเกินกว่าสายการบินกาํหนดให ้30 กิโลกรัมต่อหน่ึงคน  

 ค่าใชจ่้ายส่วนตวัต่างๆ นอกรายการ อาทิ ค่าโทรศพัท ์ค่าซกัรีด และค่าเคร่ืองด่ืมในหอ้งพกั พนกังานยกกระเป๋า 

 ค่าทิปคนขับรถท้องถิ่น 2 GBP x 5 วนั = 10 GBP/คน   

 ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ไทย 100 บาท x 7 วนั = 700 บาท/คน 

เง่ือนไขในการจองทัวร์ 

1. สาํหรับการจอง กรุณาชําระเงินมดัจาํท่านละ 40,000 บาท พร้อมสาํเนาหนงัสือเดินทาง (หลงัจองภายใน 3 วนั)  

กําหนดการเดินทาง ราคา 

มกราคม  17-23 ม.ค. 2563 89,900 



2. ชาํระยอดส่วนท่ีเหลือทั้งหมดก่อนการเดินทางไม่นอ้ยกว่า 20 วนั   

3. หากไม่ชาํระค่าใชจ่้ายภายในกาํหนด ทางบริษทัจะถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอตัโนมติั 

4. หากท่านท่ีตอ้งการออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ (กรณีลูกคา้อยู่ต่างจงัหวดั) เพ่ือมายืน่วีซ่าหรือวนัเดินทาง ให้ท่าน

ติดต่อ เจา้หน้าท่ี ก่อนออกบตัรโดยสารทุกคร้ัง หากออกบตัรโดยสารโดยมิแจ้งเจา้หน้าท่ีทราบทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิไม่

รับผดิชอบ   ค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึน 

การยกเลกิและคืนค่าทัวร์  

1. ยกเลิกการเดินทาง 65 วนัข้ึนไป คืนมดัจาํทั้งหมด (ในกรณีท่ียืน่วีซ่าแลว้ขอเกบ็ค่าใชจ่้ายตามท่ีเกิดข้ึนจริง) 

2. ยกเลิกการเดินทาง 41-64 วนั เก็บค่าใชจ่้ายเบ้ืองตน้ 5,000 บาท 

3. ยกเลิกการเดินทาง 31-40 วนั เก็บเงินมดัจาํทั้งหมด 

4. ยกเลิกการเดินทาง 21-30 วนั เก็บค่าใชจ่้าย 50% ของราคาค่าทวัร์ทั้งหมด 

5. ยกเลิกการเดินทาง 20 วนัก่อนเดินทาง ขอเก็บค่าใชจ่้าย 100% ของราคาค่าทวัร์ทั้งหมด 

6. กรณเีจบ็ป่วย จนไม่สามารถเดินทางได ้จะตอ้งมีใบรับรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรับรอง ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิเรียกเก็บ

ค่าใชจ่้ายตามท่ีเกิดข้ึนจริง  

7. กรณีวีซ่าถูกปฏิเสธจากสถานทูต (วีซ่าไม่ผ่าน) ทางบริษัทจะทาํการเก็บค่าใช้จ่ายตามท่ีเกิดข้ึนจริง เช่น ค่าวีซ่าและ

ค่าบริการยืน่วีซ่า ค่ามดัจาํตัว๋เคร่ืองบินหรือค่าตัว๋เคร่ืองบิน เป็นตน้   

หมายเหตุ 

1. บริษทัขอสงวนสิทธ์ิยกเลิกการเดินทางก่อนล่วงหนา้ในกรณีท่ีผูเ้ดินไม่ถึง 30 ท่าน และทางบริษทัยนิดีคืนเงินโดยหกั 

 เฉพาะค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึนตามจริง 

2. บริษทัขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการ เม่ือเกิดเหตุจาํเป็นสุดวิสยั และไม่รับผดิชอบใดๆ  

 ในกรณีท่ีสูญหาย สูญเสียหรือไดรั้บบาดเจ็บท่ีนอกเหนือความรับผดิชอบของหวัหนา้ทวัร์ เช่นภยัธรรมชาติ ปัญหาการเมือง 

เป็นตน้ 

3. เน่ืองจากรายการทวัร์น้ีเป็นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสิทธ์ิการใชบ้ริการใดๆ หรือถูกปฏิเสธการเขา้ประเทศ 

 ไม่ว่ากรณีใดๆ ก็ตาม ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนเงินในทุกกรณี 

4. เม่ือท่านไดช้าํระเงินมดัจาํหรือทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นการชาํระผา่นตวัแทนของบริษทัหรือชาํระโดยตรงกบัทางบริษทั  

 จะถือว่าท่านรับทราบและยอบรับเง่ือนไขต่างๆ ของบริษทัฯท่ีไดร้ะบุไวโ้ดยทั้งหมด 

5. สาํหรับท่ีนั่ง LONG LEG หรือท่ีนั่งบริเวณทางออกฉุกเฉิน จะตอ้งเป็นผูโ้ดยสารท่ีมีคุณสมบติัตามท่ีสายการบินกาํหนด 

เช่น ตอ้งสามารถส่ือสารภาษาองักฤษได ้ไม่มีปัญหาดา้นสุขภาพ สามารถช่วยเหลือผูอ่ื้นไดอ้ย่างรวดเร็วในกรณีเกิดเหตุ

ฉุกเฉินและอาํนาจในการใหท่ี้นัง่ LONG LEG ข้ึนอยูก่บัทางเจา้หนา้ท่ีสายการบินตอนเวลาท่ีเช็คอินเท่านั้น 

6. โรงแรมท่ีพกัในยุโรปส่วนใหญ่ไม่มีเคร่ืองปรับอากาศเน่ืองจากเป็นภูมิประเทศท่ีมีอากาศเยน็ และห้องพัก 3 ท่าน  

(TRIPPLE ROOM ) อาจจะมีการจดัเป็น 2 เตียง และ SOFA BED ซ่ึงข้ึนอยูก่บัการออกแบบของแต่ละโรงแรม  

7. กรณีผูเ้ดินทางดาํเนินการเร่ืองตั๋วเคร่ืองบินเองและเดินทางมาร่วมกับคณะในต่างประเทศ (Join Land) ผูเ้ดินทางตอ้ง

รับผดิชอบค่าใชจ่้ายในการเดินทางมาพบคณะดว้ยตวัเอง 

เอกสารเบ้ืองต้นในการขอย่ืนวซ่ีาระยะเวลาในการย่ืน 15-30 วนัทําการ ผู้เดินทางต้องมาสแกนลายนิว้มือ ณ สถานทูต ตามวนัและ

เวลาที่นัดหมาย (เอกสารและขั้นตอนการย่ืนวซ่ีาแต่ละสถานทูตมคีวามต่างกนัและอาจจะมกีารเปลีย่นแปลงได้ โปรดสอบถามกบั

เจ้าหน้าที่อกีคร้ังเพ่ือความถูกต้องในการเตรียมตวัเพ่ือย่ืนวซ่ีา) 



1. พาสปอร์ต ท่ียงัไม่หมดอาย ุและมีอายไุม่ตํ่ากว่า 6 เดือน ก่อนวนัหมดอาย ุหากมีพาสปอร์ตเล่มเก่า ไม่ว่าจะเคยมีวีซ่าใน กลุ่ม

เชงเกน้หรือไม่ก็ตาม ควรนาํไปแสดงดว้ยเพ่ือเป็นการง่ายต่อการอนุมติัวีซ่า 

2. รูปถ่ายสีขนาด 2 น้ิว จาํนวน 2 ใบ (**ตอ้งมีฉากหลงัเป็นสีขาวเท่านั้น และมีอายไุม่เกิน 6 เดือน และเหมือนกนัทั้ง 2 รูป) 

3. สาํเนาทะเบียนบา้น / สาํเนาบตัรประชาชน / หรือสาํเนาบตัรขา้ราชการ / สาํเนาทะเบียนสมรส พร้อมแปลเป็นภาษาองักฤษ 

(ถา้มี) 

4. ใบรับรองการทํางานจากบริษทัท่ีท่านทาํงานอยูต้่องเป็นภาษาองักฤษเท่านั้น โดยระบุตาํแหน่งและอตัราเงินเดือนในปัจจุบนั

,วนัเดือนปีท่ีเร่ิมทาํงานกบับริษทัน้ีและช่วงเวลาท่ีขอลางาน เพ่ือเดินทางไปยโุรป  หลงัจากนั้นจะกลบัมาทาํงานตามปกติหลงั

ครบกาํหนด 

5. กรณีท่ีเป็นเจา้ของกิจการขอใบทะเบียนการคา้และหนงัสือรับรองที่คดัไว้ไม่เกนิ 3 เดือน  พร้อมวตัถุประสงคห์รือใบเสียภาษี

และหลกัฐานการเงินของบริษทัฯยอ้นหลงั 6 เดือน (พร้อมแปลเป็นภาษาองักฤษ) 

6. STATEMENT ย้อนหลงั 6 เดือน (นบัจากวนัปัจจุบนั) ควรเลือกเล่มท่ีมีการเขา้ออกของเงินสมํ่าเสมอและมีจาํนวนไม่ตํ่ากว่า 

6 หลกั เพ่ือแสดงใหเ้ห็นว่ามีฐานะการเงินเพียงพอ ท่ีจะครอบคลุมกบัค่าใชจ่้ายในการเดินทางและสามารถท่ีจะใชจ่้ายไดอ้ยา่ง

ไม่เดือดร้อนเม่ือกลบัสู่ภูมิลาํเนา ท่านตอ้งปรับสมุดถึงเดือนปัจจุบนั โดยการปรับยอดสมุดในบญัชี ตอ้งมียอดอพัเดตไม่เกิน 

15 ก่อนวนันัดหมายยื่นวีซ่า และหนังสือรับรองจากทางธนาคาร ตอ้งมีอายุไม่เกิน 15 วนั นับจากวนัยื่น  สถานฑูตไม่รับ

พจิารณาบัญชีกระแสรายวนั 

7. กรณีท่ีบริษทัของท่านเป็นผูรั้บผิดชอบค่าใชจ่้ายในการเดินทางให้กบัผูเ้ดินทางทั้งหมด นอกเหนือจากเอกสารขอ้ 1-6 แลว้ 

ทางบริษทัฯ จะตอ้งออกจดหมายอีกหน่ึงฉบบัเพ่ือแสดงความรับผิดชอบต่อค่าใชจ่้ายและการกลบั มาทาํงานของท่าน โดย

ระบุรายช่ือผูเ้ดินทาง และเหตุผลท่ีจดัการเดินทางน้ีในจดหมายดว้ย 

8. กรณีท่ีเป็นนกัเรียน นกัศึกษา จะตอ้งมี หนังสือรับรองจากทางสถาบันการศึกษาภาษาองักฤษ (ตวัจริง) เท่านั้น 

9. กรณีท่ีเด็กอายุตํา่กว่า 20 ปี เดินทางไปกบับิดาหรือมารดาท่านใดท่านหน่ึง จะตอ้งทาํจดหมายยนิยอมเป็นภาษาองักฤษ โดยท่ี

บิดา, มารดา และบุตรจะตอ้งไปยื่นเร่ืองแสดงความจาํนงในการอนุญาตให้บุตรเดินทางไปกบัอีก ท่านหน่ึงได ้ณ ท่ีว่าการ

อาํเภอ หรือสาํนักงานเขต โดยมีนายอาํเภอหรือผูอ้าํนวยการเขตลงลายมือช่ือและประทบัตรารับรองจากทาง ราชการอย่าง

ถูกตอ้ง 

10. การบิดเบือนขอ้เท็จจริงประการใดก็ตาม อาจจะถูกระงบัมิให้เดินทางเขา้ประเทศในกลุ่มเชงเกน้เป็นการถาวร และถึงแมว้่า

ท่านจะถูกปฏิเสธวีซ่า สถานทูตไม่คืนค่าธรรมเนียมท่ีได้ชําระไปแลว้ และหากต้องการขอยื่นคาํร้องใหม่ก็ต้องชาํระ

ค่าธรรมเนียมใหม่ทุกคร้ัง หากสถานทูตมีการสุ่มเรียกสมัภาษณ์บางท่าน ทางบริษทัฯ ขอความร่วมมือในการเชิญท่านไป

สมัภาษณ์ตามนดัหมาย และโปรดแต่งกายสุภาพ ทั้งน้ีบริษัทฯ จะส่งเจา้หน้าท่ีไปอาํนวยความสะดวกและประสานงาน

ตลอดเวลาและหากสถานทูตขอเอกสารเพ่ิมเติมทางบริษทัใคร่ขอรบกวนท่านจดัส่งเอกสารดงักล่าวเช่นกนั 

11. กรณียกเลิกการเดินทางภายหลงัจากไดว้ีซ่าแลว้ ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการแจง้สถานทูตเพ่ือให้อยู่ในดุลพินิจของ

สถานฑูตฯ เร่ืองวีซ่าของท่าน เน่ืองจากการขอวีซ่าในแต่ละประเทศจะถูกบนัทึกไวเ้ป็นสถิติในนามของบริษทัฯ  

12. เม่ือท่านไดช้าํระเงินมดัจาํหรือทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นการชาํระผา่นตวัแทนของบริษทัฯ หรือชาํระโดยตรงกบัทางบริษทัฯ ทาง

บริษทัฯจะขอถือว่าท่านรับทราบและยอมรับในเง่ือนไขต่าง ๆ ของบริษทัฯ ท่ีไดร้ะบุโดยทั้งหมด 

13. การยืน่วีซ่านั้น ผูเ้ดินทางตอ้งชาํระยอดมดัจาํท่านละ 40,000 ต่อท่านก่อนเท่านั้น ถึงสามารถดาํเนินการขั้นตอนการยืน่วีซ่าได ้

 

** เอกสารประกอบการย่ืนวซ่ีาเป็นภาษาองักฤษเท่านั้น และทางบริษัทไม่มนีโยบายรับแปลเอกสาร 

หากท่านต้องการให้ทางเราดําเนินการแปลเอกสารให้ มค่ีาใช้จ่ายเพิม่เตมิฉบบัละ 500 บาท ** 



 

แบบฟอรม์รายละเอียดเพ่ิมเติม (สาํคญัมาก) 
ขอ้มูลน้ีใชเ้พ่ือนดัหมายคิววีซ่ากบัสถานทูต ไม่สามารถแกไ้ขภายหลงัได ้กรุณาระบุรายละเอียดทั้งหมดใหค้รบถว้น 

เพ่ือประโยชน์ของตวัท่านเอง คาํถามเป็นภาษาไทย เพ่ือใหท่้านเขา้ใจง่าย 
*** กรุณาตอบคาํถามเป็นภาษาองักฤษตวับรรจง เท่านั้น *** 

โปรแกรม ....................................................................... วนัท่ีเดนิทาง ......................................................................... 
ช่ือ - นามสกลุ (ภาษาไทย)  .......................................................................................................................................... 
 

 

 

 

วนั / เดือน / ปี เกิด ............................................. เชือ้ชาติ .................................. สญัชาติ ........................................... 

สญัชาติโดยกําเนิด  .......................................... สถานท่ีเกิด ............................ ประเทศ  .......................................... 

หมายเลขบตัรประชาชน .......................................................................... หมายเลขพาสปอร์ต ..................................... 

ท่ีอยู่ ( ถ้าท่ีอยูต่ามทะเบียนบ้าน กบัท่ีอยู่ปัจจบุนัคนละท่ีอยู่กรุณาแจ้งรายละเอียด )   

........................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................. รหสัไปรษณีย์ ...................... 

ท่านอาศยัอยู่ในบ้านหลงันีม้าเป็นเวลา ................ปี ................เดือน 

โทรศพัท์ (มือถือ) ....................................................................... E-mail................................................................... 

ในกรณีเป็นผู้ เยาว์ กรุณากรอก ช่ือตวั นามสกลุ ท่ีอยู ่(หากตา่งจากผู้ขอ) และสญัชาติของผู้มีอํานาจปกครอง / ดแูลผู้ เยาว์ 

........................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................. 

สถานท่ีทํางานหรือสถานศกึษา (ภาษาองักฤษ)  ............................................................................................................. 

ท่ีอยู่ท่ีทํางานหรือสถานศกึษา ....................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................... รหสัไปรษณีย์ ...................... 

ตําแหน่งงาน ............................................................................ โทรศพัท์ท่ีทํางาน ...................................................... 

วนัท่ีเร่ิมการทํางาน ...........................  รายได้ตอ่เดือน .......................... บาท  รายได้อ่ืน ..................... จํานวน .............. 

ท่านมีรายได้มาจากแหลง่อ่ืนๆ หรือไม ่รวมทัง้เพ่ือนๆ และครอบครัว             มี            ไมมี่ 

* ในกรณีเปล่ียนช่ือ * 

ช่ือ - นามสกลุ (ภาษาไทย)  .................................................................................................................................... 

ช่ือ (ภาษาองักฤษ)  ...........................................  นามสกลุ (ภาษาองักฤษ) .............................................................   



ถ้ามีโปรดแจ้งรายละเอียด ............................................................................................................................................ 

ท่านได้มีการรออมเงิน เชน่ ได้ซือ้บ้าน , ท่ีดิน , อสงัหาริมทรัพย์ , ซือ้หุ้นเลน่แชร์หรือไม ่          มี             ไมมี่ 

ถ้ามีโปรดแจ้งรายละเอียด และระบจํุานวนเงิน ................................................ จํานวนเงิน ............................................. 

ท่านแบ่งรายได้ของท่านให้กบัสมาชิกครอบครัวเดือนละเทา่ไหร่ ...................................................................................... 

ท่านได้ใช้เงินสว่นตวัตอ่เดือนเท่าไหร่ ............................................................................................................................. 

ช่ือ - นามสกลุ บิดา  ..................................................................................................................................................... 

วนั / เดือน / ปี เกิด ................................... เชือ้ชาติ ............................................. สญัชาติ ........................................... 

สญัชาติโดยกําเนิด ........................................... สถานท่ีเกิด ........................................... ประเทศ ................................ 

หมายเลขพาสปอร์ตของบิดา ................................................... วนัท่ีออก .......................... วนัหมดอาย ุ........................ 

ช่ือ - นามสกลุ มารดา  ................................................................................................................................................. 

วนั / เดือน / ปี เกิด ................................... เชือ้ชาติ ............................................. สญัชาติ ........................................... 

สญัชาติโดยกําเนิด ........................................... สถานท่ีเกิด ........................................... ประเทศ ................................ 

หมายเลขพาสปอร์ตของมารดา ................................................ วนัท่ีออก .......................... วนัหมดอาย ุ........................ 

สถานภาพ           โสด            แตง่งาน           แตง่งาน (ไมจ่ดทะเบียน)         หม้าย          หย่า 

 

 

     

    

 

 

ในกรณีท่ีมีบุตร ต้องกรอกรายละเอียดเพิ่มเติมทุกคน 

ช่ือ - นามสกลุ ของบตุร คนท่ี 1 ..................................................................................................................................... 

วนั / เดือน / ปี เกิด ................................... เชือ้ชาติ ............................................. สญัชาติ ........................................... 

สญัชาติโดยกําเนิด ........................................... สถานท่ีเกิด ........................................... ประเทศ ................................ 

หมายเลขพาสปอร์ตของมารดา ................................................ วนัท่ีออก .......................... วนัหมดอาย ุ........................ 

ท่ีอยู่ ( ถ้าท่ีอยูต่ามทะเบียนบ้าน กบัท่ีอยู่ปัจจบุนัคนละท่ีอยู่กรุณาแจ้งรายละเอียด )   

* ในกรณีสมรสแล้วต้องกรอกรายละเอียดเพิ่มเตมิ * 

ช่ือ - นามสกลุ คูส่มรส  .......................................................................................................................................... 

วนั / เดือน / ปี เกิด คูส่มรส  ................................... สถานท่ีเกิด คูส่มรส ......................... ประเทศ ............................ 

สญัชาติ คูส่มรส .................. เชือ้ชาติ คูส่มรส .................. วนัท่ีในการจดทะเบียนสมรส............................................ 

หมายเลขพาสปอร์ตของคูส่มรส ......................................... วนัท่ีออก .......................... วนัหมดอาย ุ........................ 



........................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................. รหสัไปรษณีย์ ...................... 

ช่ือ - นามสกลุ ของบตุร คนท่ี 2 ..................................................................................................................................... 

วนั / เดือน / ปี เกิด ................................... เชือ้ชาติ ............................................. สญัชาติ ........................................... 

สญัชาติโดยกําเนิด ........................................... สถานท่ีเกิด ........................................... ประเทศ ................................ 

หมายเลขพาสปอร์ตของมารดา ................................................ วนัท่ีออก .......................... วนัหมดอาย ุ........................ 

ท่ีอยู่ ( ถ้าท่ีอยูต่ามทะเบียนบ้าน กบัท่ีอยู่ปัจจบุนัคนละท่ีอยู่กรุณาแจ้งรายละเอียด )   

........................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................. รหสัไปรษณีย์ ...................... 

ท่านเคยเดินทางเข้ากลุม่ประเทศเชงเก้นหรือไม ่           เคย              ไมเ่คย 

ประเทศท่ีเคยเดินทางไป (ในรอบ 10 ปี ) วนัเดือนปี ท่ีไป รวมก่ีวนั และวตัถปุระสงคใ์นการไป 

1. ประเทศ ...................... วนัท่ีเดินทางเข้า (ตามหน้าวีซา่) ....................... วนัท่ีเดินทางออก (ตามหน้าวีซ่า) .................... 

2. ประเทศ ...................... วนัท่ีเดินทางเข้า (ตามหน้าวีซา่) ....................... วนัท่ีเดินทางออก (ตามหน้าวีซ่า) .................... 

3. ประเทศ ...................... วนัท่ีเดินทางเข้า (ตามหน้าวีซา่) ....................... วนัท่ีเดินทางออก (ตามหน้าวีซ่า) .................... 

ท่านเคยได้รับการปฏิเสธวีซ่า หรือ ประเทศอ่ืน ๆ หรือไม ่         เคย              ไมเ่คย 

ความรับผิดชอบคา่ใช้จ่ายในการดํารงชีพระหวา่งการเดินทางและพํานกัของผู้ ร้องขอ 

       ออกคา่ใช้จ่ายเอง                         มีผู้ อ่ืนออกให้ ความสมัพนัธ์ ....................................... 
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