อังกฤษ ชมฟุตบอลพรีเมียร์ลีก 7 วัน
RED FIGHTS ลิเวอร์พลู พบกับ แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด

กรุ งลอนดอน ล่องเรื อแม่นํ้าเทมส์ สแตรทฟอร์ด อัพพอน เอวอน
เบอร์ตนั ออน เดอะ วอเตอร์ หมูบ่ า้ นไบบิวรี่ เมื องเชสเตอร์ ลิ เวอร์พูล แมนเชสเตอร์
เข้าชมสนามโอลด์แทรฟฟอร์ด สนามแอนฟิ ลด์ และสนามเอมิเรตส์ สเตเดียม

พิเศษ!! รวมตัว๋ เข้าชมการแข่งขันฟุตบอล

เมนูเป็ ดย่างโฟร์ซีซนั ่ Burger&Lobster

17 ม.ค. 63 (1) กรุงเทพฯ-สนามบินสุ วรรณภูมิ
(ไทย)
17.00 น. พร้อมกัน ณ สนามบินสุ วรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ ชั้น 4 ประตู 9 แถว T
สายการ
บินเอมิเรตส์ (EK) เจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับพร้อมอํานวยความสะดวก
20.35 น. ออกเดิ น ทางสู่ เ มื อ งดู ไ บ ประเทศสหรั ฐ อาหรั บ เอมิเ รตส์ โดยสายการบิ น เอมิเ รตส์ เที่ ย วบิ น ที่ EK373
(บริ การอาหารและเครื่ องดื่มบนเครื่ องบิน)
18 ม.ค. 63 (2)

ดูไบ – เมืองแมนเชสเตอร์ – สนามฟุตบอลโอลด์แทรฟฟอร์ ด - ชมการแข่งขันฟุตบอลพรีเมียร์ ลกี อังกฤษ
ระหว่างสโมสรลิเวอร์ พลู พบกับ แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด

00.50 น.
02.40 น.
06.45 น.

กลางวัน

คํา่

(ดูไบ–อังกฤษ)

ถึงสนามบินเมืองดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ แวะเปลี่ยนเครื่ อง
เดินทางสู่ สนามบินเมืองแมนเชสเตอร์ โดยสายการบินเอมิเรตส์ เที่ยวบินที่ EK021 (บริ การอาหารและ
เครื่ องดื่มบนเครื่ องบิน)
เดินทางถึงสนามบิน เมืองแมนเชสเตอร์ ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองเรี ยบร้อยแล้ว หลังจากนั้นนําท่านเดินทาง
สู่ เมืองแมนเชสเตอร์ (Manchester) เมืองอุตสาหกรรมที่มีชื่อเสียงจากการเป็ นเมืองอุตสาหกรรมแห่ งแรกของโลก
เป็ นศูนย์กลางศิลปะ สื่อ และธุรกิจขนาดใหญ่ อีกทั้งยัง
เป็ นเมื อ งที่ มี ส โมสรที่ มี ชื่ อ เสี ยงโด่ ง ดัง ในวงการ
ฟุตบอลของโลก โดยมีสโมสรฟุตบอล 3 สโมสร ได้แก่
แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ ด และแมนเชสเตอร์ ซิ ต้ ี และ
สโมสร คริ กเก็ต แลงคาเชียร์ เคาน์ต้ ี จากนั้นนําท่านเข้า
ชมภายใน สนามฟุตบอลโอลด์ แ ทรฟฟอร์ ด ของที ม
แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด สโมสรฟุตบอลชื่อก้องโลกที่มี
สมาชิ ก แฟนคลับมากที่ สุด ในโลก เจ้าของสมญานาม
“ปิ ศาจแดง” สนามเริ่ มก่อสร้างในปี 1909 และเริ่ มใช้ต้ งั แต่ปี 1910 ปัจจุบนั มีความจุ 76,212 คน มีเวลาให้ท่านเลือก
ซื้อสินค้าที่ระลึกนานาชนิด ที่ MEGA STORE เช่น เสื้อ ผ้าพันคอ หมวก เป็ นต้น
บริ การอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร จากนั้นนําท่านออกเดินทางสู่ เมืองลิเวอร์ พูล (Liverpool) เมืองท่าเก่าเเก่
ของอังกฤษที่มีความสวยงาม ตั้งอยูท่ างตอนเหนือของอังกฤษ เต็มไปด้วยพิพิธภัณฑ์มากมายเเละเป็ นเเหล่งจุดกําเนิด
ทางด้านวัฒนธรรมของอังกฤษ หลายต่อหลายอย่างด้วยกัน โดยที่เมืองเเห่งนี้ น้ นั เป็ นเเหล่งกําเนิดของวงดนตรี ชื่อดัง
อย่าง เดอะ บีทเทิลส์ หรื อเเม้เเต่เป็ นหนึ่งในการก่อสร้างเรื อระดับตํานานอย่าง ไททานิค รวมทั้งเป็ นเมืองมรดก
โลกอีกด้วย เเละชาวเมืองลิเวอร์พูลนั้นยังคลัง่ ไคล้ในเกมส์กีฬาฟุตบอลไม่เเพ้เมืองอื่นๆ ของอังกฤษ เพราะพวก
เขามีท้ ังทีมดังอย่าง หงส์เเดง ลิเวอร์ พูล เเละท็อฟฟี่ สี น้ าํ เงิน เอฟเวอร์ ตนั นําท่ านเข้าสู่ บริ เวณ สนามแอนฟิ ลด์
สนามเหย้าของทีมหงส์แดงลิเวอร์ พูล เพื่อจะได้มีเวลาเก็บภาพบรรยากาศก่อนการแข่งขันและสะดวกในการเข้าชม
การแข่งขันฟุตบอล จากนั้นนําท่ านเข้ าชมการแข่ งขันฟุตบอลพรีเมียร์ ลีกฤดูกาล 2019-2020 ซึ่งเป็ นการแข่ งขัน
ระหว่างทีมสโมสรทีมสโมสรลิเวอร์ พูล พบกับ แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด
บริ การอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร นําท่านเข้าสู่ ที่พกั  ณ Hallmark Hotel Chester The Queen หรื อระดับ
เดียวกัน

19 ม.ค. 63 (3)

เมืองลิเวอร์ พูล – สนามฟุตบอลแอนฟิ ลด์ – เมืองเชสเตอร์ – เบอร์ มงิ แฮม

(อังกฤษ)

เช้ า

บริ การอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม นําท่านเข้าชม สนามฟุตบอลแอนฟิ ลด์ (Anfield Stadium) คื อ
สนามฟุต บอลที่ มีข นาดใหญ่ เป็ นอัน ดับที่ 6 ของ
ประเทศ และเป็ นถิ่น ของสโมสรลิเวอร์ พูล ตั้งแต่ ปี
1892 สนามฟุตบอลนี้ ได้เปิ ดตัวเมื่อปี 1884 และเป็ น
บ้านของสโมสรแอฟเวอร์ ต ัน ในช่ วงปี 1884-1891
สามารถจุผชู ้ มได้มากกว่า 54,076 คน และเคยใช้เป็ น
สถานที่จดั แข่งขันฟุตบอลนัดสําคัญมากมาย ฟุตบอล
นัดใหญ่ที่เคยดวลกัน ที่นี่ ได้แก่ ฟุตบอลยูโรปี 1996
และยังใช้จดั การแข่งขันกีฬาอืน่ ๆ อีกด้วย เช่น แข่งขันอเมริ กนั ฟุตบอล รักบี้ และคอนเสิร์ตครั้ งใหญ่ เข้าชม LFC
Story พิพิธภัณฑ์ที่เก็บรักษาประวัติศาสตร์ อนั ยาวนานกว่า 120 ปี ของสโมสรลิเวอร์ พูลเอาไว้ พร้อมด้วยลูกเล่น
กิจกรรมต่างๆ ให้สนุกกัน ชม คอลเลกชั่นของ สตีเฟ่ น เจอร์ ราด (The Steven Gerrard Collection) เรี ยกได้ว่าเป็ น
ห้องส่วนตัวของ สตีเฟ่ น เจอร์ราด อดีตกัปตันทีมลิเวอร์พูลก็ว่าได้ เพราะภายในนั้นจะเต็มไปด้วยของใช้ที่ สตีเฟ่ น
เจอร์ราด ได้อุทิศให้ทางสโมสรนํามาจัดแสดงให้แฟนๆ ลิเวอร์พูลได้ชมกัน เช่น เสื้อที่เคยใช้แข่ง เสื้ อพร้อมลายเซ็น
ของทีมคู่แข่ง ถ้วยรางวัลต่างๆ ที่ได้มาล้วนจัดแสดงให้ได้ชมกันภายในห้องแห่งนี้ จากนั้นนําท่านผ่านชม เดอะ ทรี
เกรซ (The Three Graces) คือ อาคารเก่าแก่ 3 หลังสัญลักษณ์ของเมืองลิเวอร์พูล ซ้ายมือสุด คือ Port of Liverpool
Building เป็ นที่ทาํ การของการท่าเรื อลิเวอร์ พูล อาคารกลางคือ Cunard Building อาคารของบริ ษทั เดินเรื อคูนาร์ ด
ส่วนด้านขวาสุด คือ Royal Liver Building เป็ นอาคารคอนกรี ตแบบหลายชั้นแห่งแรกที่สร้าง
กลางวัน บริ การอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร หลังจากนั้นนําท่านเดินทางสู่ เมืองเชสเตอร์ (Chester) นําท่านเดินชมเมือง
เก่าที่คน้ พบโดยชาวโรมันเมื่อประมาณ 2,000 ปี มาแล้ว ผ่านชมตัวเมืองอันสวยงาม ทางตอนเหนือของแคว้นเวลส์
ลักษณะของสถาปั ตยกรรมของอาคารบ้านเรื อนเป็ นแบบทิวดอร์ อันเป็ นเอกลักษณะเฉพาะของที่นี่โครงสร้างตึก
และบ้านเรื อนที่จะทําจากไม้และทาสีขาวดําซึ่งจะเห็นได้ทว่ั ๆ ไปแทบจะทุกถนน ซึ่งเสริ มให้บรรยากาศของเมืองนี้
มีเสน่ห์ และแฝงความน่ ารักเอาไว้ นอกจากนั้นตึกบางแห่ง ยังเป็ นตึกเก่าแก่ต้ งั แต่สมัยปี ค.ศ.1488 อีกด้วย จากนั้น
นําท่ านเดิน ทางสู่ เมื องเบอร์ มิง แฮม (Birmingham)เป็ นเมืองที่ ใหญ่ เป็ นอัน ดับสองในสหราชอาณาจัก ร ตั้งอยู่
บริ เวณตอนกลางของประเทศอังกฤษและเป็ นอีกหนึ่งเมืองใหญ่ และเป็ นเมืองอุตสาหกรรมที่สาํ คัญของอังกฤษ
คํา่
บริ การอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร นําท่านเข้าสู่ที่พกั  ณ Hilton Birmingham Metropole หรื อระดับเดียวกัน
20 ม.ค. 63 (4) เมืองสแตรทฟอร์ ด อัพพอน เอวอน - เบอร์ ตนั ออน เดอะ วอเตอร์ – หมู่บ้านไบบิวรี่ – บิซส์ เตอร์ เอ้าท์ เล็ต วิ ล
เลจ
เช้ า

(อังกฤษ)

บริ การอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม จากนั้นนําท่านเดินทางสู่ เมืองสแตรทฟอร์ ด อัพพอน เอวอน เมือง
บ้านเกิดของยอดกวีเอกเชคสเปี ยร์ ส นําท่านชมเมืองสเตรทฟอร์ดที่คงรักษาสภาพแวดล้อมแบบชนบทของอังกฤษ
แท้ ๆ ไว้ได้อย่างสมบูรณ์ นําท่านถ่ายรู ปด้านหน้า บ้ านเกิดของวิลเลี่ยม เชคสเปี ยร์ ส (SHAKESPEAR’S BIRTH
PLACE) กวีและนักเขียนบทละครชาวอังกฤษที่ได้รับการยกย่องทัว่ ไปว่าเป็ นนักเขียนผูย้ งิ่ ใหญ่ของอังกฤษและของ
โลกมักเรี ยกขานเขาว่าเป็ นกวีแห่ งชาติของอังกฤษและ “กวีแห่ งเอวอน” (BARD OF AVON) ชมบ้านที่เคยเป็ นที่

กลางวัน

อาศัยของเชคสเปี ยร์ เป็ นบ้านหลังคามุงด้วยฟาง ซึ่งเป็ นรู ปแบบเฉพาะของเมืองสแตรทฟอร์ ด ตั้งแต่ศตวรรษที่ 16
ปัจจุบนั ได้ปรับเป็ นพิพิธภัณฑ์ไปแล้ว หลังจากนั้นนําท่านเดินทางไปยังเมืองเล็กๆแสนน่ ารัก เบอร์ ตัน ออน เดอะ
วอเตอร์ (Bourton On The Water) ซึ่งเป็ นหมู่บา้ นที่ได้รับการโหวตให้เป็ นหมู่บา้ นที่มีความสวยงามมากที่สุดใน
อังกฤษ ด้วยลักษณะของตัวอาคารที่มีความโดดเด่นเฉพาะ ปลูกสร้างตัวอาคารด้วยหิน ซึ่งเป็ นหิ น Cotswold stone
เท่านั้น ภายในหมูบา้ นจะมีแม่น้ าํ Windrush ไหลผ่าน มีเป็ ดหัวเขีย วสวยงามเวียนว่ายเต็มแม่น้ ํา เป็ นหมู่บ้านที่ มี
ธรรมชาติสุดแสนโรแมนติค
บริ การอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร จากนั้นเดินทางสู่ หมู่บ้านไบบิวรี่ (Bibury Village) เป็ นหมู่บา้ นเล็กๆตั้งอยู่
ในแคว้นกลอสเตอร์ เชอร์ เขตคอทส์โวลส์ จัดว่าเป็ นหมู่บา้ นที่สวยที่สุด ในประเทศอังกฤษ (The Most Beautiful
Village in England) มีลกั ษณะบ้านที่ เป็ นกระท่ อมเก่ าแก่ เรี ย กว่าเป็ นแบบฉบับบ้านของประเทศอังกฤษโดยแท้
สร้างขึ้นเมื่อศตวรรษที่ 17-18 และยังคงรักษาสภาพให้คงอยูจ่ ากอดีตไว้ได้เป็ นอย่างดี มีแม่น้ าํ สายเล็กๆชื่อว่า แม่น้ าํ
โคน Coln River ซึ่ งมีน้ าํ ใสไหลผ่านหมู่บ้าน หลังจากนั้นนําท่านช๊อปปิ้ งที่ บิซส์ เตอร์ เอ้ าท์ เ ล็ต วิล เลจ (Bicester
Outlet Village) นําท่ านชมสิ น ค้าแบรนด์เนมต่ างๆ ทั้ง ของอังกฤษเช่ น 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 นต้ น
อิสระอาหารคํา่ ตามอัธยาศัยเพื่อความสะดวกและต่อเนื่องในการเลือกซื้อสินค้า ถึงเวลาอันสมควรนําท่านเดินทางสู่
โรงแรมที่พกั นําท่านเข้าสู่ที่พกั  ณ Holiday Inn Oxford หรื อระดับเดียวกัน

21 ม.ค. 63 (5) กรุ งลอนดอน – เอมิเรตส์ สเตเดียม - ห้ างสรรพสินค้าแฮร์ รอดส์
เช้ า

(อังกฤษ)

บริ การอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม จากนั้นนําท่านเดิน ทางสู่ กรุ งลอนดอน อัน ยิ่งใหญ่ที่เต็มไปด้ว ย
ประวัติศาสตร์ อนั ยาวนานเป็ นเมืองหลวงแห่งเครื อจักรภพ และศูนย์รวมอํานาจการปกครองของ สหราชอาณาจักร
ในปั จจุบนั และเป็ นศูนย์รวมสถาปั ตยกรรมที่สวยงามแห่งหนึ่งของ
โลก จา ก นั้ นนํ า ท่ าน เ ข้ า ช ม ภ า ยใน สนา ม เอ มิ เ รต ส์ ส เ ต
เดียม (Emirates Stadium) เป็ นสนามเหย้าของสโมสรฟุตบอลอาร์เซ
นอล ตั้งแต่เปิ ดใช้งานเมื่อเดือนกรกฎาคม ปี ค.ศ. 2006 สนามแห่ ง
นี้ อฒ
ั จรรย์จ ะเป็ นเก้าอี้ท้ ังหมด 60,355 ที่ น่ัง เป็ นสนามฟุต บอลที่
ใหญ่ที่สุดเป็ นอันดับ 2 ของพรี เมียร์ ลีก ตามหลังเพีย งสนามโอลด์
แทรฟฟอร์ด และเป็ นสนามกีฬาที่ใหญ่เป็ นอันดับ 3 ในลอนดอนรองจากสนามเวมบลียแ์ ละสนามทวิกเคนแฮม
กลางวัน บริ การอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (พิเศษ Burger & Lobster) จากนั้นนําท่านเลือกซื้อสิ้นค้าในย่านไนซ์บริ ดจ์
(Knights Bridge) ซึ่ ง เป็ น ที่ ต้ ัง ของห้า งสรรพสิ น ค้าชื่ อดัง อย่าง ฮาร์ วีย ์นิ โ คล (Harvey Nicole) และ แฮร์ รอดส์
(Harrods) ที่ท่านสามารถเลือกซื้อสิ นค้าแฟชัน่ ชั้นนําจากทัว่ ทุกมุม โลก รวมทั้งกระเป๋ าแฮร์ รอดส์ที่นิยมกันอย่าง
มาก รวมทั้งมีร้านค้าแฟชัน่ มากมาย ตั้งอยูบ่ ริ เวณ High Street เช่น Accessorize, H&M, Zara, Kipling, Gant, Hugo
Boss, Porsche Deign, Bally และยังมีถนนสโลน (Sloane Street) ที่เป็ นที่ต้งั ของร้าน 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
บริ การอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร นําท่านเข้าสู่ที่พกั  ณ Holiday Inn London West หรื อระดับเดียวกัน
22 ม.ค. 63 (6) พระราชวังบัคกิง้ แฮม – หอนาฬิ กาบิ๊กเบน – ล่องเรื อแม่นาํ้ เทมส์ – ถนนอ็อกซ์ ฟอร์ ด - สนามบิน
(อังกฤษ)
เช้ า

บริ การอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม จากนั้นนําท่านผ่านชม พระราชวังบัคกิง้ แฮม ที่ประทับแห่งพระราชินี
อัง กฤษ ก่ อ นนํา ท่ า นเก็ บ ภาพสวยๆที่ หอนาฬิ กาบิ๊ ก เบน
สัญลักษณ์ที่สาํ คัญของลอนดอนที่ต้ งั อยูเ่ คียงข้างอาคารรัฐสภา
ที่สวยงามริ มฝั่ งแม่น้ าํ เทมส์ ผ่านชมสถานที่ สาํ คัญต่างๆ อาทิ
บ้านเลขที่ 10, ถนนดาวน์น่ิงทําเนียบนายกรัฐมนตรี , จัตุรัสทรา
ฟัลการ์ , อนุ สรณ์แห่ งสงครามทราฟัลการ์ ของท่านลอร์ ดเนล
สัน , พิค คาเดลลี เซอร์ ค ัส, ย่านโซโห ฯลฯ นําท่าน ล่ อ งเรื อ
แม่ นํ้าเทมส์ ชมทิวทัศน์งดงามของสองฝากฝั่งแม่น้ าํ เทมส์ ซึ่ง
ไหลผ่า นกลางกรุ ง ลอนดอน ล่ องเรื อผ่านสถานที่ สําคัญ
ต่างๆ เช่น จัตุรัสรัฐสภา,พระราชวังเวสท์มินส์เตอร์ที่ต้งั ของ
รัฐสภาอังกฤษ,หอนาฬิกาบิ๊กเบนชมความงดงามสองฝั่งของ
แม่น้ ําเทมส์ผ่านจัตุ รั สรัฐสภา,พระราชวังเวสท์มิน ส์เตอร์
,มหาวิหารเซนต์ปอล,ลอนดอนบริ ด จ์ เป็ นการท่ องเที่ ย ว
ลอนดอนที่ดีที่สุดอีกวิธีหนึ่ ง จุดสวยงามที่สุด เมื่อมองจาก
จุดกลางแม่น้ าํ คือ อาคารรัฐสภา บิ๊กเบนและหอคอยลอนดอ
กลางวัน บริ การอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (พิเศษเป็ ดย่างโฟร์ ซีซั่น) นําท่านเดินทางสู่ ถนนอ็อกซ์ ฟอร์ ด เป็ นถนนสาย
หลักในย่านเวสต์เอนของลอนดอน ซึ่งมีความยาวมากถึง 1.6 กิโลเมตร และเป็ นย่านช้อปปิ้ งใหญ่ของลอนดอนที่
ท่านจะได้เลือกซื้อสินค้าคุณภาพเยีย่ ม มีร้านค้าชื่อดังมากมายกว่า 300 ร้านค้า ไม่ว่าจะเป็ น H&M , Topshop , Zara ,
Burberry , Mango, Next , LongChamp , UniQLO , Esprit รวมถึงห้างสรรพสิ น ค้า มาร์ ค แอนด์ สเปนเซอร์ เซลฟ
ริ ดจจ์ และห้างอื่นๆ อีกมากมาย สมควรแก่เวลานําท่านเดินทางสู่สนามบิน
20.25 น. ออกเดินทางสู่ ดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ โดยสายการบินเอมิเรตส์ เที่ยวบินที่ EK010 (บริ การ
อาหารและเครื่ องดื่มบนเครื่ องบิน)
23 ม.ค. 63 (7) ดูไบ –กรุ งเทพฯ
(ยูเออี-ไทย)
07.20 น. เดินทางถึงสนามบินดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ แวะเปลี่ยนเครื่ อง
09.30 น. ออกเดินทางสู่ สนามบินสุ วรรณภูมิ โดยสายการบินเอมิเรตส์ เที่ยวบินที่ EK372
(บริ การอาหารและเครื่ องดื่มบนเครื่ องบิน)
18.40 น. เดินทางถึงสนามบินสุ วรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ
***************************

ร้านค้าในยุโรปส่วนใหญ่จะปิ ดทําการในวันอาทิตย์ โปรแกรมการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความ
เหมาะสม ทั้งนี้ข้ ึนอยูก่ บั สภาวะอากาศและเหตุสุดวิสยั ต่าง ๆ ที่ไม่สามารถคาดการณ์ได้ล่วงหน้า

กําหนดการเดินทาง
มกราคม

ราคา

17-23 ม.ค. 2563

89,900

อัตราค่าบริการ
เด็ก (อายุตาํ่ กว่า 12 ปี ไม่มเี ตียง) ลดท่ านละ
พักเดี่ยว

เพิม่ ท่ านละ

2,000 บาท
10,000 บาท

กรุณาอ่ านรายละเอียดโปรแกรมทัวร์ และรายละเอียดต่ างๆของโปรแกรม
โดยละเอียดเมื่อท่ านทําการซื้อโปรแกรมทัวร์ แล้ วทางบริษัทถือว่ าท่ าน
รับทราบและยอมรับในเงื่อนไขต่ างๆของบริษัท
อัตราค่าบริการนีร้ วม
 ค่าตัว๋ เครื่ องบินชั้นประหยัด (ECONOMY CLASS) โดยสายการบินเอมิเรตส์ (เดินทางไป-กลับพร้อมคณะ)
 ค่าที่พกั 3-4 ดาว (ห้องละ 2-3 ท่าน) ตามที่ระบุในรายการ (ขอสงวนสิทธิ์ในการย้ายเมืองเข้าพัก ในกรณี ที่ไม่สามารถเข้า
พักที่ เมืองนั้นๆ ได้ เช่น ติดงานนิทรรศการ งานแสดงสินค้า งานประชุม เหตุสุดวิสยั ต่างๆ ฯลฯ
 ค่าธรรมเนียมในการขอยืน่ วีซ่า UNITED KINGDOM (UK) ทางสถานทูตจะไม่คืนเงินค่าธรรมเนียมทุกกรณี
 ค่ารถปรับอากาศ และบริ การนําเที่ยวตามที่ระบุในรายการ
 ค่าเข้าชมสถานที่ และค่าธรรมเนียมตามที่ระบุในรายการ
 ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ
 ค่าประกันภัยในการเดินทาง 2,000,000/500,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)
 หัวหน้าทัวร์ผมู ้ ีประสบการณ์นาํ เที่ยว คอยดูแลอํานวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
 ค่าตัว๋ ชมฟุตบอลการแข่ งขันฟุตบอลระหว่างทีมลิเวอร์ พูล พบกับ ทีมแมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด
อัตราค่าบริการนีไ้ ม่รวม

ค่าภาษีมูลค่าเพิม่ 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%

ค่านํ้าหนักของกระเป๋ าในกรณี เกินกว่าสายการบินกําหนดให้ 30 กิโลกรัมต่อหนึ่งคน

ค่าใช้จ่ายส่วนตัวต่างๆ นอกรายการ อาทิ ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรี ด และค่าเครื่ องดื่มในห้องพัก พนักงานยกกระเป๋ า

ค่าทิปคนขับรถท้ องถิ่น 2 GBP x 5 วัน = 10 GBP/คน

ค่าทิปหัวหน้ าทัวร์ ไทย 100 บาท x 7 วัน = 700 บาท/คน
เงื่อนไขในการจองทัวร์
1.
สําหรับการจอง กรุ ณาชําระเงินมัดจําท่ านละ 40,000 บาท พร้อมสําเนาหนังสือเดินทาง (หลังจองภายใน 3 วัน)

2.
ชําระยอดส่วนที่เหลือทั้งหมดก่อนการเดินทางไม่นอ้ ยกว่า 20 วัน
3.
หากไม่ชาํ ระค่าใช้จ่ายภายในกําหนด ทางบริ ษทั จะถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ
4.
หากท่านที่ตอ้ งการออกตัว๋ โดยสารภายในประเทศ (กรณี ลูกค้าอยู่ต่างจังหวัด) เพื่อมายืน่ วีซ่าหรื อวันเดินทาง ให้ท่าน
ติดต่อ เจ้าหน้าที่ ก่ อนออกบัตรโดยสารทุก ครั้ ง หากออกบัตรโดยสารโดยมิแจ้งเจ้าหน้าที่ทราบทางบริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิ์ไม่
รับผิดชอบ
ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น
การยกเลิกและคืนค่าทัวร์
1. ยกเลิกการเดินทาง 65 วันขึ้นไป คืนมัดจําทั้งหมด (ในกรณี ที่ยนื่ วีซ่าแล้วขอเก็บค่าใช้จ่ายตามที่เกิดขึ้นจริ ง)
2. ยกเลิกการเดินทาง 41-64 วัน เก็บค่าใช้จ่ายเบื้องต้น 5,000 บาท
3. ยกเลิกการเดินทาง 31-40 วัน เก็บเงินมัดจําทั้งหมด
4. ยกเลิกการเดินทาง 21-30 วัน เก็บค่าใช้จ่าย 50% ของราคาค่าทัวร์ท้งั หมด
5. ยกเลิกการเดินทาง 20 วันก่อนเดินทาง ขอเก็บค่าใช้จ่าย 100% ของราคาค่าทัวร์ท้งั หมด
6. กรณีเจ็บป่ วย จนไม่สามารถเดินทางได้ จะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง ทางบริ ษทั ขอสงวนสิทธิ์เรี ยกเก็บ
ค่าใช้จ่ายตามที่เกิดขึ้นจริ ง
7. กรณีวีซ่าถู ก ปฏิเ สธจากสถานทู ต (วีซ่าไม่ ผ่ าน) ทางบริ ษ ัทจะทําการเก็บค่ าใช้จ่ ายตามที่ เกิ ด ขึ้ น จริ ง เช่น ค่ าวีซ่าและ
ค่าบริ การยืน่ วีซ่า ค่ามัดจําตัว๋ เครื่ องบินหรื อค่าตัว๋ เครื่ องบิน เป็ นต้น
หมายเหตุ
1. บริ ษทั ขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกการเดินทางก่อนล่วงหน้าในกรณี ที่ผเู ้ ดินไม่ถึง 30 ท่าน และทางบริ ษทั ยินดีคืนเงินโดยหัก
เฉพาะค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นตามจริ ง
2. บริ ษทั ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการ เมื่อเกิดเหตุจาํ เป็ นสุดวิสยั และไม่รับผิดชอบใดๆ
ในกรณี ที่สูญหาย สูญเสียหรื อได้รับบาดเจ็บที่นอกเหนือความรับผิดชอบของหัวหน้าทัวร์ เช่นภัยธรรมชาติ ปัญหาการเมือง
เป็ นต้น
3. เนื่องจากรายการทัวร์น้ ีเป็ นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็ จ หากท่านสละสิทธิ์การใช้บริ การใดๆ หรื อถูกปฏิเสธการเข้าประเทศ
ไม่ว่ากรณี ใดๆ ก็ตาม ทางบริ ษทั ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินในทุกกรณี
4. เมื่อท่านได้ชาํ ระเงินมัดจําหรื อทั้งหมดไม่ว่าจะเป็ นการชําระผ่านตัวแทนของบริ ษทั หรื อชําระโดยตรงกับทางบริ ษทั
จะถือว่าท่านรับทราบและยอบรับเงื่อนไขต่างๆ ของบริ ษทั ฯที่ได้ระบุไว้โดยทั้งหมด
5. สําหรับที่นง่ั LONG LEG หรื อที่นง่ั บริ เวณทางออกฉุ กเฉิ น จะต้องเป็ นผูโ้ ดยสารที่มีคุณสมบัติตามที่สายการบินกําหนด
เช่น ต้องสามารถสื่ อสารภาษาอังกฤษได้ ไม่มีปัญหาด้านสุ ขภาพ สามารถช่วยเหลือผูอ้ ื่นได้อย่างรวดเร็ วในกรณี เกิดเหตุ
ฉุกเฉินและอํานาจในการให้ที่นง่ั LONG LEG ขึ้นอยูก่ บั ทางเจ้าหน้าที่สายการบินตอนเวลาที่เช็คอินเท่านั้น
6. โรงแรมที่ พกั ในยุโ รปส่ ว นใหญ่ ไม่มีเ ครื่ องปรั บอากาศเนื่ องจากเป็ นภู มิ ประเทศที่ มีอากาศเย็น และห้องพัก 3 ท่ า น
(TRIPPLE ROOM ) อาจจะมีการจัดเป็ น 2 เตียง และ SOFA BED ซึ่งขึ้นอยูก่ บั การออกแบบของแต่ละโรงแรม
7. กรณี ผเู ้ ดิ นทางดําเนิ นการเรื่ องตั๋วเครื่ องบิน เองและเดินทางมาร่ วมกับคณะในต่ างประเทศ (Join Land) ผูเ้ ดิน ทางต้อง
รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการเดินทางมาพบคณะด้วยตัวเอง
เอกสารเบื้องต้นในการขอยื่นวีซ่าระยะเวลาในการยื่น 15-30 วันทําการ ผู้เดินทางต้องมาสแกนลายนิว้ มือ ณ สถานทูต ตามวันและ
เวลาที่นัดหมาย (เอกสารและขั้นตอนการยื่นวีซ่าแต่ละสถานทูตมีความต่างกันและอาจจะมีการเปลีย่ นแปลงได้ โปรดสอบถามกับ
เจ้าหน้ าที่อกี ครั้งเพื่อความถูกต้องในการเตรียมตัวเพื่อยื่นวีซ่า)

1. พาสปอร์ต ที่ยงั ไม่หมดอายุ และมีอายุไม่ต่าํ กว่า 6 เดือน ก่อนวันหมดอายุ หากมีพาสปอร์ตเล่มเก่า ไม่ว่าจะเคยมีวีซ่าใน กลุ่ม
เชงเก้นหรื อไม่ก็ตาม ควรนําไปแสดงด้วยเพื่อเป็ นการง่ายต่อการอนุมตั ิวีซ่า
2. รู ปถ่ายสีขนาด 2 นิ้ว จํานวน 2 ใบ (**ต้องมีฉากหลังเป็ นสีขาวเท่านั้น และมีอายุไม่เกิน 6 เดือน และเหมือนกันทั้ง 2 รู ป)
3. สําเนาทะเบียนบ้าน / สําเนาบัตรประชาชน / หรื อสําเนาบัตรข้าราชการ / สําเนาทะเบียนสมรส พร้ อมแปลเป็ นภาษาอังกฤษ
(ถ้ามี)
4. ใบรับรองการทํางานจากบริ ษทั ที่ท่านทํางานอยูต่ ้องเป็ นภาษาอังกฤษเท่ านั้น โดยระบุตาํ แหน่งและอัตราเงินเดือนในปั จจุบนั
,วันเดือนปี ที่เริ่ มทํางานกับบริ ษทั นี้และช่วงเวลาที่ขอลางาน เพื่อเดินทางไปยุโรป หลังจากนั้นจะกลับมาทํางานตามปกติหลัง
ครบกําหนด
5. กรณี ที่เป็ นเจ้าของกิจการขอใบทะเบียนการค้าและหนังสื อรับรองที่คดั ไว้ไม่เกิน 3 เดือน พร้อมวัตถุประสงค์หรื อใบเสียภาษี
และหลักฐานการเงินของบริ ษทั ฯย้อนหลัง 6 เดือน (พร้ อมแปลเป็ นภาษาอังกฤษ)
6. STATEMENT ย้อนหลัง 6 เดือน (นับจากวันปัจจุบนั ) ควรเลือกเล่มที่มีการเข้าออกของเงินสมํ่าเสมอและมีจาํ นวนไม่ต่าํ กว่า
6 หลัก เพื่อแสดงให้เห็นว่ามีฐานะการเงินเพียงพอ ที่จะครอบคลุมกับค่าใช้จ่ายในการเดินทางและสามารถที่จะใช้จ่ายได้อย่าง
ไม่เดือดร้อนเมื่อกลับสู่ภูมิลาํ เนา ท่านต้องปรับสมุดถึงเดือนปัจจุบนั โดยการปรับยอดสมุดในบัญชี ต้องมียอดอัพเดตไม่เกิน
15 ก่อนวันนัดหมายยื่น วีซ่า และหนังสื อรับรองจากทางธนาคาร ต้องมีอายุไม่เกิน 15 วัน นับจากวันยื่น สถานฑูตไม่ รับ
พิจารณาบัญชีกระแสรายวัน
7. กรณี ที่บริ ษทั ของท่านเป็ นผูร้ ับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการเดินทางให้กบั ผูเ้ ดินทางทั้งหมด นอกเหนื อจากเอกสารข้อ 1-6 แล้ว
ทางบริ ษทั ฯ จะต้องออกจดหมายอีกหนึ่ งฉบับเพื่อแสดงความรับผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายและการกลับ มาทํางานของท่าน โดย
ระบุรายชื่อผูเ้ ดินทาง และเหตุผลที่จดั การเดินทางนี้ในจดหมายด้วย
8. กรณี ที่เป็ นนักเรี ยน นักศึกษา จะต้องมี หนังสื อรับรองจากทางสถาบันการศึกษาภาษาอังกฤษ (ตัวจริ ง) เท่านั้น
9. กรณี ที่เด็กอายุตาํ่ กว่า 20 ปี เดินทางไปกับบิดาหรื อมารดาท่านใดท่านหนึ่ง จะต้องทําจดหมายยินยอมเป็ นภาษาอังกฤษ โดยที่
บิดา, มารดา และบุตรจะต้องไปยื่นเรื่ องแสดงความจํานงในการอนุ ญาตให้บุตรเดินทางไปกับอีก ท่านหนึ่ งได้ ณ ที่ว่าการ
อําเภอ หรื อสํานักงานเขต โดยมีนายอําเภอหรื อผูอ้ าํ นวยการเขตลงลายมือชื่อและประทับตรารับรองจากทาง ราชการอย่าง
ถูกต้อง
10. การบิดเบือนข้อเท็จจริ งประการใดก็ตาม อาจจะถูกระงับมิให้เดินทางเข้าประเทศในกลุ่มเชงเก้นเป็ นการถาวร และถึงแม้ว่า
ท่ านจะถูก ปฏิเ สธวีซ่า สถานทู ต ไม่คื น ค่ าธรรมเนี ย มที่ ได้ช ําระไปแล้ว และหากต้องการขอยื่น คําร้ องใหม่ก็ต ้องชําระ
ค่าธรรมเนี ยมใหม่ทุกครั้ ง หากสถานทูตมีการสุ่ มเรี ยกสัมภาษณ์บางท่าน ทางบริ ษทั ฯ ขอความร่ วมมือในการเชิญท่านไป
สัมภาษณ์ต ามนัด หมาย และโปรดแต่ งกายสุ ภาพ ทั้งนี้ บริ ษ ัทฯ จะส่ งเจ้าหน้าที่ ไปอํานวยความสะดวกและประสานงาน
ตลอดเวลาและหากสถานทูตขอเอกสารเพิ่มเติมทางบริ ษทั ใคร่ ขอรบกวนท่านจัดส่งเอกสารดังกล่าวเช่นกัน
11. กรณี ยกเลิก การเดินทางภายหลังจากได้วีซ่าแล้ว ทางบริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการแจ้งสถานทูตเพื่อให้อยู่ในดุลพินิจของ
สถานฑูตฯ เรื่ องวีซ่าของท่าน เนื่องจากการขอวีซ่าในแต่ละประเทศจะถูกบันทึกไว้เป็ นสถิติในนามของบริ ษทั ฯ
12. เมื่อท่านได้ชาํ ระเงินมัดจําหรื อทั้งหมดไม่ว่าจะเป็ นการชําระผ่านตัวแทนของบริ ษทั ฯ หรื อชําระโดยตรงกับทางบริ ษทั ฯ ทาง
บริ ษทั ฯจะขอถือว่าท่านรับทราบและยอมรับในเงื่อนไขต่าง ๆ ของบริ ษทั ฯ ที่ได้ระบุโดยทั้งหมด
13. การยืน่ วีซ่านั้น ผูเ้ ดินทางต้องชําระยอดมัดจําท่านละ 40,000 ต่อท่านก่อนเท่านั้น ถึงสามารถดําเนินการขั้นตอนการยืน่ วีซ่าได้
** เอกสารประกอบการยื่นวีซ่าเป็ นภาษาอังกฤษเท่ านั้น และทางบริษัทไม่มนี โยบายรับแปลเอกสาร
หากท่ านต้องการให้ทางเราดําเนินการแปลเอกสารให้ มีค่าใช้ จ่ายเพิม่ เติมฉบับละ 500 บาท **

แบบฟอร์มรายละเอียดเพิ่ มเติ ม (สําคัญมาก)
ข้อมูลนี้ ใช้เพื่อนัดหมายคิววีซ่ากับสถานทูต 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 .......................................................................... หมายเลขพาสปอร์ต .....................................
ที่อยู่ ( ถ้ าที่อยูต่ ามทะเบียนบ้ าน กับที่อยู่ปัจจุบนั คนละที่อยู่กรุณาแจ้ งรายละเอียด )
........................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................. รหัสไปรษณีย์ ......................
ท่านอาศัยอยู่ในบ้ านหลังนี ้มาเป็ นเวลา ................ปี ................เดือน
โทรศัพท์ (มือถือ) ....................................................................... E-mail...................................................................
ในกรณีเป็นผู้เยาว์ กรุณากรอก ชื่อตัว นามสกุล ที่อยู่ (หากต่างจากผู้ขอ) และสัญชาติของผู้มีอํานาจปกครอง / ดูแลผู้เยาว์
........................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
สถานที่ทํางานหรือสถานศึกษา (ภาษาอังกฤษ) .............................................................................................................
ที่อยู่ที่ทํางานหรือสถานศึกษา .......................................................................................................................................
...................................................................................................................................... รหัสไปรษณีย์ ......................
ตําแหน่งงาน ............................................................................ โทรศัพท์ทที่ ํางาน ......................................................
วันที่เริ่มการทํางาน ........................... รายได้ ตอ่ เดือน .......................... บาท รายได้ อื่น ..................... จํานวน ..............
ท่านมีรายได้ มาจากแหล่งอื่นๆ หรือไม่ รวมทังเพื
้ ่อนๆ และครอบครัว

มี

ไม่มี

ถ้ ามีโปรดแจ้ งรายละเอียด ............................................................................................................................................
ท่านได้ มีการรออมเงิน เช่น ได้ ซื ้อบ้ าน , ที่ดิน , อสังหาริมทรัพย์ , ซื ้อหุ้นเล่นแชร์หรือไม่

มี

ไม่มี

ถ้ ามีโปรดแจ้ งรายละเอียด และระบุจํานวนเงิน ................................................ จํานวนเงิน .............................................
ท่านแบ่งรายได้ ของท่านให้ กบั สมาชิกครอบครัวเดือนละเท่าไหร่ ......................................................................................
ท่านได้ ใช้ เงินส่วนตัวต่อเดือนเท่าไหร่ .............................................................................................................................
ชื่อ - นามสกุล บิดา .....................................................................................................................................................
วัน / เดือน / ปี เกิด ................................... เชื ้อชาติ ............................................. สัญชาติ ...........................................
สัญชาติโดยกําเนิด ........................................... สถานที่เกิด ........................................... ประเทศ ................................
หมายเลขพาสปอร์ตของบิดา ................................................... วันที่ออก .......................... วันหมดอายุ ........................
ชื่อ - นามสกุล มารดา .................................................................................................................................................
วัน / เดือน / ปี เกิด ................................... เชื ้อชาติ ............................................. สัญชาติ ...........................................
สัญชาติโดยกําเนิด ........................................... สถานที่เกิด ........................................... ประเทศ ................................
หมายเลขพาสปอร์ตของมารดา ................................................ 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............................................
หมายเลขพาสปอร์ตของคูส่ มรส ......................................... วันที่ออก .......................... วันหมดอายุ ........................
ในกรณีท่ มี ีบุตร ต้ องกรอกรายละเอียดเพิ่มเติมทุกคน
ชื่อ - นามสกุล ของบุตร คนที่ 1 .....................................................................................................................................
วัน / เดือน / ปี เกิด ................................... เชื ้อชาติ ............................................. สัญชาติ ...........................................
สัญชาติโดยกําเนิด ........................................... สถานที่เกิด ........................................... ประเทศ ................................
หมายเลขพาสปอร์ตของมารดา ................................................ วันที่ออก .......................... วันหมดอายุ ........................
ที่อยู่ ( ถ้ าที่อยูต่ ามทะเบียนบ้ าน กับที่อยู่ปัจจุบนั คนละที่อยู่กรุณาแจ้ งรายละเอียด )

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

รหัสไปรษณีย์ ......................

ชื่อ - นามสกุล ของบุตร คนที่ 2 .....................................................................................................................................
วัน / เดือน / ปี เกิด ................................... เชื ้อชาติ ............................................. สัญชาติ ...........................................
สัญชาติโดยกําเนิด ........................................... สถานที่เกิด ........................................... ประเทศ ................................
หมายเลขพาสปอร์ตของมารดา ................................................ วันที่ออก .......................... วันหมดอายุ ........................
ที่อยู่ ( ถ้ าที่อยูต่ ามทะเบียนบ้ าน กับที่อยู่ปัจจุบนั คนละที่อยู่กรุณาแจ้ งรายละเอียด )
........................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................
ท่านเคยเดินทางเข้ ากลุม่ ประเทศเชงเก้ นหรือไม่

เคย

รหัสไปรษณีย์ ......................

ไม่เคย

ประเทศที่เคยเดินทางไป (ในรอบ 10 ปี ) วันเดือนปี ที่ไป รวมกี่วนั และวัตถุประสงค์ในการไป
1. ประเทศ ...................... วันที่เดินทางเข้ า (ตามหน้ าวีซา่ ) ....................... วันที่เดินทางออก (ตามหน้ าวีซ่า) ....................
2. ประเทศ ...................... วันที่เดินทางเข้ า (ตามหน้ าวีซา่ ) ....................... วันที่เดินทางออก (ตามหน้ าวีซ่า) ....................
3. ประเทศ ...................... วันที่เดินทางเข้ า (ตามหน้ าวีซา่ ) ....................... วันที่เดินทางออก (ตามหน้ าวีซ่า) ....................
ท่านเคยได้ รับการปฏิเสธวีซ่า หรือ ประเทศอื่น ๆ หรือไม่

เคย

ไม่เคย

ความรับผิดชอบค่าใช้ จ่ายในการดํารงชีพระหว่างการเดินทางและพํานักของผู้ร้องขอ
ออกค่าใช้ จ่ายเอง

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

