
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ชมฟุตบอลพรีเมียร์ลีก LIVERPOOL vs MAN UTD 
สเตเดี้ยมทัวร์ 2 สนาม ANFIELD และ OLD TRAFFORD 



 
 
 
 
 

 

 

DAY ITINERARY 
MEALS 

BF L D 
1 กรุงเทพ-สนามบินสุวรรณภูมิ × × × 
2 แมนเชสเตอร์-ลิเวอร์พูล-สนามแอนฟิลด์-วิหารลิเวอร์พูล 

ท่าเรืออัลเบิร์ต-แมนเชสเตอร์ 
× √ √ 

3 เมืองยอร์ค-แมนเชสเตอร์-โบสถ์แมนเชสเตอร์ √ √ √ 

4 สนามโอลด์แทรฟฟอร์ด-ลิเวอร์พูล-ชมการแข่งขัน
ฟุตบอลแดงเดือด 

√ × √ 

5 สแตรทฟอร์ด อัพพอน เอวอน-บ้านเกิดเชคสเปียร์ส       
เบอร์ตันออนเดอะวอเตอร์-ไบบิวรี่-อ็อกซ์ฟอร์ด 

√ √ √ 

6 Bicester Village Outlet-ลอนดอน-ล่องเรือแม่น้ำเทมส์       √ × √ 

7 พระราชวังบักกิ้งแฮม-ถนนอ็อกซ์ฟอร์ด-สนามบิน √ √ × 
8 สนามบินดูไบ-กรุงเทพ-สนามบินสุวรรณภูมิ × × × 

 
 

1 มี.ค. 66 กรุงเทพ-สนามบินสุวรรณภูมิ-ดูไบ                (-/-/-) 

17.00 น.  คณะเดินทางพร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ  อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่าง

ประเทศ ชั้น 4 ประตู 10 แถว U สายการเอมิเรตส์ เจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับและ
อำนวยความสะดวก 

20.35 น. ออกเดินทางสู่ ดูไบ โดยสายการบินเอมิเรตส์ เที่ยวบินที่ EK373 ( บริการ

อาหารและเครื่องดื่มบนเครื่องบิน) 
00.50 น. เดินทางถึงดูไบ แวะเปลี่ยนเครื่อง 

2 มี.ค. 66 แมนเชสเตอร์-ลิเวอรพ์ลู-สนามแอนฟิลด-์วิหารลิเวอร์พูล   
  ท่าเรืออัลเบิร์ต-แมนเชสเตอร ์            (-/L/D) 



 
 
 
 
 

 

02.40 น.  ออกเดินทางสู่เมืองแมนเชสเตอร์ ประเทศอังกฤษ โดยสายการบินเอมิเรตส์ 
เที่ยวบินที ่EK021 ( บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่องบิน) 

06.45 น.  เดินทางถึงเมืองแมนเชสเตอร์ ประเทศอังกฤษ หลังผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมือง
และสัมภาระแล้ว นำท่านเดินทางสู่ เมืองลิเวอร์พูล ได้รับการยกย่องให้เป็นเมือง 
วัฒนธรรมแห่งยุโรปในปี 2008 และยังเป็นเมืองถิ่นกำเนิดของวงดนตรีสี่เต่าทองหรือ
เดอะบีทเทิล ความรุ่งเรืองของลิ
เวอร์พูลมาจากการเป็นเมืองท่า
สำคัญ มีการติดต่อค้าขายกับ
แคร ิบเบ ียน , ไอร ์แลนด์  และ
แผ่นดินใหญ่ยุโรปนําท่านเข้าชม 
สนามฟุตบอลแอนฟิลด์ ของ
สโมสรล ิ เ วอร ์พ ูล  อ ิสระให้
ท่านเลือซื้อของที่ระลึกของทีม ที่ท่านชื่นชอบในร้าน MEGA STORE ที่มากมายไปด้วย
ของที่ระลึกหลากหลายชนิดสำหรับแฟนบอล 

 
เที่ยง  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร นำท่านชม Liverpool Cathedral เป็นโบสถ์ที่

ใหญ่ที่สุดในลิเวอร์พูล ใหญ่ที่สุดในอังกฤษ และใหญ่เป็นอันดับ 5 ของโลก สร้างเสร็จ
ตั้งแต่ 1978 โดยใช้เวลาสร้างทั้งหมด 74 ปี จากนั้นนำท่านสู่ย่านค้าขายและช็อปปิ้ง    
มอลล์กลางเมือง Liverpool ONE ที่นี้ท่านจะได้พบกับร้านเสื้อผ้าแบรนด์ดังต่างๆ เช่น 
H&M, Zara และอื ่นๆอีกมากมาย อิสระให้ท่านได้ช้อปปิ้งกันตามอัธยาศัย  นำท่าน
เดินทางกลับสู่แมนเชสเตอร์ นำท่านเดินทางสู่ ท่าเรืออัลเบิร์ต (Albert Dock) หนึ่งใน
สถานที่ท่องเที่ยวที่ใหญ่ที่สุดในเมืองลิเวอร์พูล โดยบริเวณท่าเรือนั้นประกอบไปด้วย
อาคารท่าเรือและคลังสินค้า นอกจากนี้แล้วท่าอัลเบิร์ตยังเป็น สถานที่ท่องเที่ยวที่มีคน
เข้าชมมากที่สุดในสหราชอาณาจักรอีกด้วย เดินทางกลับแมนเชสเตอร ์ 



 
 
 
 
 

 

 
ค่ำ   บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร นำท่านเข้าสู่ที่พัก 
   AC Manchester Salford Quays Hotel หรือเทียบเท่า 

3 มี.ค. 66 ยอร์ค-มหาวิหารยอร์ค-แมนเชสเตอร์-วิหารแมนเชสเตอร ์     (B/L/D) 

เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม นำท่านเดินทางสู่ เมืองยอร์ค นครที่ยัง
มีกำแพงเมืองโบราณล้อมรอบที่ต้ัง
อยู่ในนอร์ธยอร์คเชอร์ เป็นเมืองที่มี
ความสำคัญทางประวัติศาสตร์และ
มีบทบาทมาเกือบตลอด 2,000 ปีที่
ก่อตั้งมา ท่านจะได้ชมเมืองหลวง
ของแคว้นยอร ์คเช ียร ์ ซ ึ ่งมีป ้อม
ปราการ ที่ชาวโรมันได้เคยสร้างไว้
เมื่อ ค.ศ. 71 แต่ถูกชาวไวกิ้งเข้ายึดเมืองแห่งนี้ได้ในปี 866 ค.ศ. อีกทั้ง “ยอร์ค” ยังขึ้นชื่อ
ว่าเป็น เมือง ศูนย์กลางระบบรถไฟของสหราชอาณาจักร และยังเป็นเมืองแห่งงาน
เทศกาลต่าง ๆ ยอร์กจึงประกอบไปด้วยกิจกรรมต่าง ๆ มากมาย นำท่านถ่ายรูปด้านหน้า 
มหาวิหารยอร์ค มินสเตอร์ที่สร้างอุทิศแด่เซ็นต์ ปีเตอร์ นับว่าเป็นวิหารสไตล์กอธิคที่
ใหญ่ที่สุดในยุโรปตอนบนภายในตกแต่งด้วยแผ่นกระจกสีที่ใหญ่ที่สุดในเกาะอังกฤษ นำ
ท่านเดินทางกลับสู่เมืองแมนเชสเตอร์ 

เที่ยง  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร นำท่านเดินทางสู ่ เมืองแมนเชสเตอร์  
(Manchester) ตั ้งอยู ่ทางตอนเหนือของประเทศอังกฤษ จัดเป็นเมืองใหญ่และมี
ประชากรมากอันดับสองรองจากเมืองลอนดอน แมนเชสเตอร์ติดต่อกับที่ราบเชชเชอร์
ทางทิศใต้ ติอต่อกับเทือกเขาเพนไนน์ทางทิศเหนือและทิศตะวันออก เมืองนี้ขยายตัวและ
เจริญรุ่งเรืองจากการผลิตสิ่งทอในช่วงการปฏิวัติอุตสาหกรรม ส่งผลให้แมนเชสเตอร์
กลายเป็นเมืองอุตสาหกรรมแห่งแรกของโลก นำท่านถ่ายรูปเป็นที ่ระลึกกับ วิหาร

แมนเชสเตอร์ (Manchester Cathedral)  
 
 
 



 
 
 
 
 

 

สร้างขึ ้นมาตั ้งแต่ปี ค.ศ. 1215 โดยบารอนโรเบิร ์ต เกรสเล็ต เจ ้าของคฤหาสน์
แมนเชสเตอร์ สั่งให้สร้างขึ้นมาข้างกับที่พักของเขา เพื่อใช้เป็นโบสถ์ประจำเขตศาสนา
ของเมืองแมนเชสเตอร์ ได้รับความเสียหายอย่างหนักจากระเบิดในสงครามโลกครั้งที่ 2 
และเมื่อในปี ค.ศ. 1996 ได้ถูกลอบวางระเบิดจากผู้ก่อการร้าน ไออาร์เอ ทำให้ต้องมีการ
บูรณะใหม่อีกครั้ง แต่ปัจจุบันนั้นก็กลับมาสวยงามดั่งเดิมและใช้ประกอบพิธีกรรมทาง
ศาสนารวมทั้งเป็นส่วนหนึ่งของ Church of England ที่หากมาถึงประเทศอังกฤษ ต้อง
มาเยี่ยมเยือนอีกด้วย 

ค่ำ  บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร นำท่านเข้าสู่ที่พัก  
  AC Manchester Salford Quays Hotel หรือเทียบเท่า 

4 มี.ค. 66 สนามโอลด์แทรฟฟอร์ด-ลิเวอร์พูล-ชมการแข่งขันฟุตบอลแดงเดือด
                  (B/-/D) 

เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม นำท่านเข้าชม สนามโอลด์แทรฟ

ฟอร์ด (OLD TRAFFORD) สนามเหย้าของสโมสรฟุตบอลแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด ที่เริ่ม
ก่อสร้างขึ้นในปี ค.ศ. 1909  พื้น
สนามมีระบบระบายน้ำ และ
ระบบทำความร้อน มีจำนวนที่นั่ง
ทั้งสิ้น 67,000 ที่นั่ง ใช้เป็นสนาม
ทำการแข่งขันในแมทซ์สำคัญๆ
มาแล้ว หลังจากเยี่ยมชมแลนด์
ม า ร ์ ค ส ำ ค ั ญ ใ น เ ม ื อ ง
แมนเชสเตอร์ หลังจากเก็บภาพ
ประทับใจเรียบร้อย ให้ท่านได้อิสระให้ท่านชอปปิ้งตามอัธยาศัย  
จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองลิเวอร์พูล เพื่อเตรียมตัวในการดู ฟุตบอลศึกแดงเดือด 
ระหว่าง ลิเวอร์พูล ปะทะ แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด อิสระอาหารกลางวัน  



 
 
 
 
 

 

 
15.00 น. เช้าชม ฟุตบอลศึกแดงเดือด ระหว่าง ลิเวอร์พูล ปะทะ แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด 

หากวันและเวลาในการแข่งขันมีการเปลี่ยนแปลง จะมีการปรับเปลี่ยนโปรแกรมตาม
ความเหมาะสม โดยจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า  

ค่ำ  บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร จากนั้นนำท่านเดินทางกลับสู่เมืองแมนเชสเตอร์และ
นำท่านเข้าสู่ที่พัก  AC Manchester Salford Quays Hotel หรือเทียบเท่า 

5 มี.ค. 66 สแตรทฟอรด์ อัพพอน เอวอน-บ้านเกิดเชคสเปียรส์         
  เบอร์ตันออนเดอะวอเตอร์-ไบบิวร่ี-อ็อกซฟ์อรด์       (B/L/D)    

เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม นำท่านเดินทางสู่ เมืองสแตรทฟอร์ด 

อัพพอน เอวอน  เมืองบ้านเกิดของยอดกวีเอกเชคสเปียร์ส นำท่านชมเมืองสเตรทฟอร์ด
ที่คงรักษาสภาพแวดล้อมแบบชนบทของอังกฤษแท้ ๆ ไว้ได้อย่างสมบูรณ์ นำท่านถ่ายรูป
ด้านหน้า บ้านเกิดของวิลเลี่ยม เชคสเปียร์ส (SHAKESPEAR’S BIRTH PLACE) กวี
และนักเขียนบทละครชาวอังกฤษที่ได้รับการยกย่องทั่วไปว่าเป็นนักเขียนผู้ยิ่งใหญ่ของ
อังกฤษและของโลกมักเรียกขานเขาว่าเป็นกวีแห่งชาติของอังกฤษและ “กวีแห่งเอวอน” 
(BARD OF AVON) ชมบ้านที่เคยเป็นที่อาศัยของเชคสเปียร์ เป็นบ้านหลังคามุงด้วยฟาง 
ซึ่งเป็นรูปแบบเฉพาะของเมืองสแตรทฟอร์ด ตั้งแต่ศตวรรษที่ 16 ปัจจุบันได้ปรับเป็น
พิพิธภัณฑ์ไปแล้ว  

 



 
 
 
 
 

 

เที่ยง  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  นำท่านชมหมู่บ้าน BUORTON ON THE 

WATER ได้รับการโหวตว่าเป็นหมู่บ้านที่สวยงามที่สุดในประเทศอังกฤษ Regularly 
voted one of the prettiest villages in England แวะเดินเล่น ถ่ายรูป พักผ่อน นำท่าน
เดินทางสู่เขต COTSWOLDS นำท่านชม หมู่บ้านโบราณ BIBURY เป็นสถานที่ซึ่งเต็ม
ไปด้วยกระท่อมโบราณ โบสถ์อันเก่าแก่ อีกทั้งยังมีถนนสวย ๆที่รายล้อมด้วยดอกไม้สี
สดใสริมสองข้างทางซึ่งสร้างความรู้สึกสดชื่นให้ผู้มาเยือนได้มากทีเดียวและมันยังถูกจัด
ให้เป็นหนึ่งในสถานที่สุดโรแมนติกซึ่งเหมาะแก่การถ่ายพรีเวดดิ้งหรือจัดงานแต่งมาก
ทีเดียว นอกจากนี้มันยังทำหน้าที่เป็นฉากหลังสวย ๆ ให้ภาพยนตร์ชื่อดัง อย่าง Bridget 
Jones&ด้วย และที่แห่งนี้ยังได้ติด1ใน10สถานที่ที่ท่องเที่ยวในอังกฤษ นำท่านเดินทางสู่
เมืองอ็อกซ์ฟอร์ด 

ค่ำ   บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร นำท่านเข้าสู่ที่พัก  
  Ramada Oxford Hotel หรือเทียบเท่า 

6 มี.ค. 66 Bicester Village Outlet-ลอนดอน-ล่องเรือแมน่้ำเทมส์           (B/-/D) 

เช้า   บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม นำท่านเดินทางสู่ บิซส์เตอร์ เอ้าท์เลท 

วิลเลจ (Bicester village shopping Centre) ก่อตั้งในปี1992 มีร้านค้ามากกว่า 900 
ร้านของแฟชั่นชั ้นนำของโลกและแบรนด์ไลฟ์สไตล์คอลเลคชั ่นทันสมัย อาทิ Bally , 
Burberry , Calvin Klein , Clarks , D&G , DKNY , Fendi ,Gucci , Guess , Mulberry , 
Paul Smith , POLO , Samsonite , Timberland , Versace , Yves Saint Laurent ฯ ลฯ 
อิสระอาหารกลางวันเพื่อความสะดวกในการช้อปปิ้ง นำทุกท่านออกเดินทางสู่             
กรุงลอนดอน (London) มหานครที่เป็นทั้งเมืองหลวงของประเทศอังกฤษและสหราช
อาณาจักร เป็นเมืองศูนย์กลางในทุกๆ 
ด้านไม่ว ่าจะเป็นคมนาคม ท่องเที ่ยว 
การศ ึกษา เทคโนโลย ี  และเศรษฐกิจ 
ลอนดอนได้ชื่อว่าเป็นเมืองศูนย์กลางทาง
ธุรกิจที่ใหญ่ที่สุดในโลกปัจจุบัน มากมาย
ด้วยสถานที่ท่องเที่ยวและแลนด์มาร์กชื่อ
ดัง นอกจากนี้ลอนดอนยังเป็นเมืองเก่าแก่
ท ี ่ ม ี อ า ย ุ ก ว ่ า  3 ,0 0 0  ป ี แ ล ้ ว  ส ั ่ ง ส ม
ประวัติศาสตร์ไว้ในทุกๆ มุมของเมืองให้เรา



 
 
 
 
 

 

ได้ชมกันไม่มีเบื่อ นำท่านถ่ายรูป กระเช้าลอนดอนอาย (LONDON EYE) ที่รู้จักในชื่อ 
มิลเลเนียมวีล (Millennium Wheel) เป็นชิงช้าสวรรค์ที่สูงที่สุดในทวีปยุโรป มีความสูง 
135 เมตร (443 ฟุต) อีกทั้งยังเป็นชิงช้าสวรรค์ ที่ก่อสร้างด้วยโครงเหล็กค้ำข้างเดียวที่สูง
ที่สุดในโลกอีกด้วย  เนื่องจากโครงสร้างทั้งหมดใช้โครงค้ำเหล็กรูปตัว A ในการให้บริการ
โดยใช้โครงค้ำเพียงแค่ด้านเดียวเท่านั้น ไม่เหมือนชิงช้าสวรรค์อ่ืนๆ ทั่วไปที่มีโครงค้ำสอง
ข้างเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่ได้รับความนิยม และเป็นจุดดึงดูดนักท่องเที่ยวได้อย่างมาก 
โดยมีผู้มาเยือนมากกว่า 3 ล้านคนต่อปี นำท่าน ล่องเรือชมทิวทัศน์งดงามของสอง

ฝากฝั่งแม่น้ำเทมส์ ซึ่งไหลผ่านกลางกรุงลอนดอน ล่องเรือผ่านสถานที่สำคัญต่างๆ เช่น 
จัตุรัสรัฐสภา,พระราชวังเวสท์มินส์เตอร์ที่ตั้งของรัฐสภาอังกฤษ,หอนาฬิกาบิ๊กเบนชม
ความงดงามสองฝั่งของแม่น้ำเทมส์ผ่านจัตุรัสรัฐสภา,พระราชวังเวสท์มินส์เตอร์, มหา
วิหารเซนต์ปอล, ลอนดอนบริดจ์ เป็นการท่องเที ่ยวลอนดอนที่ดีที ่สุดอีกวิธีหนึ ่ง จุด
สวยงามที่สุด เมื่อมองจากจุดกลางแม่น้ำคืออาคารรัฐสภา บิ๊กเบนและหอคอยลอนดอน  

ค่ำ   บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร นำท่านเข้าสู่ที่พัก  
  Hilton London Olympia Hotel หรือเทียบเท่า 

7 มี.ค. 66    พระราชวังบักกิ้งแฮม-ถนนอ็อกซฟ์อร์ด-สนามบิน         (B/L/-) 

เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม นำท่านผ่านชม พระราชวังบักกิ้งแฮม 
(Buckingham Palace)อีกความงดงามของพระราชวังแห่งราชวงศ์อังกฤษ และจนถึงทุก
วันนี้ก็ยังเป็นที่ประทับของ ควีนเอลิซาเบธที่ 2และเหล่าสมาชิกในราชวงศ์ เพราะฉะนั้น
รอบรั้วพระราชวังบักกิ้งแฮม
จึงมักจะมีชาวอังกฤษแวะ
เวียนโฉบไปมาอยู่บ่อยครั้ง
โดยหวังว่าอาจโชคดีได้เห็น
ท่านเหล่านี้ไม่วันใดก็วันหนึ่ง 
พระราชวังบักกิงแฮมเป็น
บ้านเดิมของ ดยุคแห่งบักกิ้ง
แฮมข ุนนางชาวอ ั ง ก ฤษ 
สร้างขึ ้นในปี 1703-1705 
จากนั้นก็กลายเป็นสมบัติของหลวงในสมัย จอร์จที่ 3 และ ได้รับการปรับปรุงให้กลายเป็น
ที่ประทับอย่างเป็นทางการของราชวงศ์อังกฤษตั้งแต่ปี 1837 นอกจากเป็นที่ประทับแล้ว



 
 
 
 
 

 

ก็ยังใช้เป็นสถานที่จัดงานพิธีต่างๆ รวมทั้งจัดงานเลี้ยงรับรองอาคันตุกะแห่งราชวงศ์อีก
ด้วย  

เที่ยง  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อิสระท่านเดินเล่นช้อปปิ้งบน ถนนอ็อกซ์

ฟอร์ด ย่านช้อปปิ้งใหญ่ ของลอนดอนที่ท่านจะได้เลือกซื้อสินค้าคุณภาพเยี่ยมจาก 
มาร์ค แอนด์ สเปนเซอร์ เซลฟริดจจ์ และห้างอ่ืนๆ ถึงเวลาอันสมควรนำท่านเดินทางสู่
สนามบิน 

20.25 น. ออกเดินทางสู่ดูไบ โดยสายการบินเอมิเรตส์ เที่ยวบินที่ EK010 ( บริการอาหาร
และเครื่องดื่มบนเครื่องบิน) 

8 มี.ค. 66 กรุงเทพ-สนามบนิสุวรรณภูม ิ            (-/-/-)     

07.20 น. เดินทางถึงดูไบ แวะเปลี่ยนเครื่อง 
09.30 น. ออกเดินทางสู่ สนามบินสุวรรณภูมิ ประเทศไทย โดยสายการบินเอมิเรตส์ 

เที่ยวบินที่ EK372 ( บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่องบิน) 

18.40 น. ☺ เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ ประเทศไทย โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ 
 

☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ 
 

ทางบริษัทจะดำเนินการจัดการโปรแกรมการเดินทางให้เป็นไปตามที่กำหนด แต่บางครั้งการเดินทางอาจจะมีการ
ปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับเหตุสุดวิสัยต่างๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นได้ โดยคำนึงถึงผลประโยชน์และความ
ปลอดภัยของลูกค้าเป็นหลัก และขอแจ้งให้ทราบว่าร้านค้าและห้างสรรพสินค้าในยุโรปบางแห่งจะปิดทำการในวันอาทิตย์ 

 

เดือน วันเดินทาง ราคา พักเดี่ยว 
เพิ่มท่านละ 

มีนาคม 2566 1-8 ม.ีค. 139,000 15,000 
 

 
 
 
 



 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

โปรดศึกษาเง่ือนไขต่างๆ และรายละเอียดการเดินทางให้เรียบร้อยก่อนตัดสนิใจซ้ือ 
เมื่อท่านทำการชำระมัดจำแล้ว ถือว่าท่านรับทราบและยอมรับในเงือ่นไขต่างๆที่บริษทัระบุไว้ 

 
 
 
 

อัตราค่าบริการที่รวมในรายการทัวร์ 
• ตั๋วเครื่องบินชั้นประหยัด ไป-กลับพร้อมคณะ โดยสายการบินเอมิเรตส ์
• โรงแรมท่ีพักระดับ 4 ดาว ตามท่ีระบุในรายการหรือเทียบเท่า (2-3ท่าน/ห้อง) 
• ค่าธรรมเนียมเนียมในการย่ืนวีซ่าธรรมดาประเทศอังกฤษ (สำหรับผู้ถือหนังสือเดินทางประเทศไทย) 
• ค่าอาหารและค่าเข้าชมสถานท่ีต่างๆ ตามท่ีระบุไว้ในรายการการเดินทาง 
• ค่ารถปรับอากาศ บริการนำเท่ียวตามรายการการท่องเท่ียว 
• หัวหน้าทัวร์เดินทางพร้อมคณะเดินทางจากประเทศไทย ดูแลและให้บริการตลอดการเดินทาง 
• ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างการเดินทางตามกฎหมายกำหนด (ตามเงื่อนไขแห่งกรมธรรม์ประกันภัย) 
• ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% ภาษหีัก ณ ที่จ่าย 3% กรณีต้องการใบเสร็จ 
• ตั๋วเข้าชมฟุตบอล LONGSIDE LOWER 

 
อัตราค่าบริการที่ไม่รวมในรายการทัวร์ 
• ค่าธรรมเนียมและค่าบริการในการทำหนังสือเดินทางและวีซ่าสำหรับชาวต่างชาติ 

• ค่าใช้จ่ายส่วนตัวต่างๆ ที่เกิดขึ้นระหว่างการเดินทาง อาทิเช่น ค่าโทรศัพท์ ค่าเดินทางที่นอกเหนือจาก
รายการทัวร์ ค่ามินิบาร์ ค่าบริการซักรีด หรือ ค่าเกิดความเสียหายต่างๆภายในห้องพัก เป็นต้น 

• ค่าส่วนเกินของน้ำหนักกระเป๋า สายการบินอนุญาตให้โหลดสัมภาระใต้ท้องเครื่อง 30 กก./ท่าน 

• ค่าทิปคนขับรถท้องถิ่น  (2 ปอนด์ x 6 วัน = 12 ปอนด์) 

• ค่าทิปหัวหน้าทัวร์คนไทย วันละ 100 x 8 วัน = 800 บาท 
 
 
 



 
 
 
 
 

 

เงื่อนไขการจองและการชำระเงิน 
1. ชำระมัดจำท่านละ 40,000 บาท หลังจากทำการจองใน 3 วันทำการ พร้อมส่งสำเนาหน้าหนังสือเดินทาง

ท่ีมีอายุเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน นับจากวันเดินทางกลับในโปรแกรมการเดินทาง 
2. ชำระค่าทัวร์ส่วนที่เหลือ 20 วัน ก่อนวันเดินทาง หากไม่มีการชำระเข้ามาถือว่าท่านสละสิทธิ์ในการ

เดินทาง และไม่สามารถขอเงินคืนได้ (กรณียังไม่ทราบผลวีซ่า ทางบริษัทฯขออนุญาตเก็บค่าทัวร์ส่วนท่ี
เหลือตามท่ีกำหนด) 

3. สำหรับผู้เดินทางท่ีมีความจำเป็นต้องซื้อตั๋วเครื่องบินภายในประเทศ หรือตั๋วโดยสารอื่นๆในการเดินทาง
เพื่อมาทำการยื่นวีซ่า หรือในวันเดินทางไป-กลับจากสนามบิน กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ก่อนทุกครั้งก่อน
ออกตั๋วเครื่องบินหรือตั๋วโดยสารอื่นๆ มิฉะนั้นทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการ ไม่รับผิดชอบต่อ
ค่าใช้จ่ายท่ีเกิดขึ้น 

เงื่อนไขการยกเลิกและการคืนเงิน 
1. ยกเลิกการเดินทาง 30 วันก่อนการเดินทางขึ้นไป คืนเงินทั้งหมด  (ทางบริษัทฯ ขอเก็บค่าใช้จ่ายตามท่ี

เกิดขึ้นจริง เช่น ค่าวีซ่า ค่ามัดจำตั๋วเครื่องบิน ค่าโรงแรม หรืออื่นๆ) 
2. ยกเลิกการเดินทาง 15-29 วันก่อนการเดินทาง คืนมัดจำ 50% (ทางบริษัทฯ ขอเก็บค่าใช้จ่ายตามท่ีเกิดขึ้น

จริง เช่น ค่าวีซ่า ค่ามัดจำตั๋วเครื่องบิน ค่าโรงแรม หรืออื่นๆ) 
3. ยกเลิกการเดินทางน้อยกว่า 15 วันก่อนการเดินทาง เก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมดตามราคาทัวร์ที่ตามระบุใน

โปรแกรม 
4. กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได้ จะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง ทางบริษัทขอ

สงวนสิทธิ์เรียกเก็บค่าใช้จ่ายตามท่ีเกิดขึ้นจริง 
5. กรณีผู้เดินทางถูกปฏิเสธการเข้า-ออกประเทศ ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการไม่คืนเงินค่าทัวร์ท้ังหมด 
6. กรณีวีซ่าถูกปฏิเสธจากสถานทูต (วีซ่าไม่ผ่าน) ทางบริษัทจะทำการเก็บค่าใช้จ่ายตามที่เกิดขึ้นจริง เช่น 

ค่าวีซ่าและค่าบริการย่ืนวีซ่า ค่าตั๋วเครื่องบิน และค่าโรงแรม  เป็นตน้ 
7. ตามพระราชบัญญัติธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ พ.ศ. 2551 หมวด 2 ธุรกิจนำเที่ยว  การยกเลิกการ

เดินทางของนักท่องเที่ยว ผู้ประกอบธุรกิจนำเที่ยวมีค่าใช้จ่ายที่ได้จ่ายจริงเพื่อเตรียมการจัดนำเที่ยว ให้
นำมาหักจากเงินค่าบริการที่ต้องจ่าย ทั้งนี้ ผู้ประกอบธุรกิจนำเที่ยวแสดงหลักฐานให้นักท่องเที่ยวทราบ 
เช่น ค่าวีซ่า ค่ามัดจำตั๋วเครื่องบิน ค่าโรงแรม หรืออ่ืนๆ 

หมายเหตุ 



 
 
 
 
 

 

1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการแจ้งยกเลิกการเดินทางล่วงหน้า 30 วันก่อนการเดินทาง ในกรณีที่มีผู้
เดินทางน้อยกว่า 15 ท่าน และยินดีคืนเงินค่ามัดจำให้ท้ังหมด (ในกรณีท่ีมีการย่ืนวีซ่า และท่านได้รับการ
อนุมัติวีซ่าแล้ว ทางบริษัทขอเรียกเก็บค่าธรรมเนียมและค่าบริการที่เกิดขึ้นจริง และท่านสามารถนำวีซ่า
นี้ไปใช้ได้ หากวีซ่านั้นยังไม่หมดอายุ) 

2. หากท่านสละสิทธิ์ในการไม่ใช้บริการใดๆ ที่ระบุไว้ในโปรแกรมทัวร์ หรือถูกปฏิเสธการเข้า-ออก
ประเทศ ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการไม่คืนเงินค่าทัวร์ท้ังหมด 

3. ตั๋วเครื่องบินที่จัดไว้ตามโปรแกรมทัวร์ เป็นตั๋วแบบหมู่คณะ ซึ่งจะต้องเดินทางไป-กลับพร้อมคณะ ใน
กรณีที่ท่านต้องการแยกวันเดินทางกลับหรือไปก่อน โปรดติดต่อเจ้าหน้าที่เพื่อสอบถามราคาอีกครั้ง 
และการจัดที่นั่งของผู้เดินทาง เป็นการจัดการภายในของสายการบิน ทางบริษัทไม่สามารถเข้าไปเพื่อ
แทรกแซงได้ 
สำหรับท่ีนั่ง LONG LEG หรือท่ีนั่งบริเวณทางออกฉุกเฉิน จะต้องเป็นผู้โดยสารท่ีมีคุณสมบัติตามท่ีสาย
การบินกำหนด เช่น ต้องสามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ ไม่มีปัญหาด้านสุขภาพ สามารถช่วยเหลือผู้อื่น
ได้อย่างรวดเร็วในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินและอำนาจในการให้ที่นั่ง LONG LEG ขึ้นอยู่กับทางเจ้าหน้าท่ี
สายการบินตอนเวลาท่ีเช็คอินเท่านั้น 

4. การพิจารณาผลวีซ่า เป็นอำนาจการตัดสินใจของสถานทูตเท่านั้น ทางบริษัทเป็นเพียงผู้ให้บริการและ
อำนวยความสะดวกในยื่นวีซ่าเท่านั้น และหากท่านถูกปฏิเสรธวีซ่า ทางสถานทูตมีสิทธิ์ที่จะไม่แจ้ง
เหตุผลให้ทราบ 

5. โรงแรมท่ีพักส่วนใหญ่ในยุโรปไม่มีเครื่องปรับอากาศท่ีสามารถปรับควบคุมความเย็นได้ภายในห้องพัก 
เนื่องจากสภาพภูมิอากาศหนาวเย็นเกือบทั้งปี และสำหรับห้องหักแบบ TRIPPLE ROOM บางโรงแรม
อาจจะจัดเป็น 2 เตียง และเตียงเสริมหรือ SOFA BED ขึ้นอยู่กับแต่ละโรงแรม 

6. เมื่อท่านได้มีการชำระเงินแล้ว ไม่ว่าจะโดยตรงกับบริษัทฯหรือตัวแทนของบริษัท จะถือว่าท่านได้
ยอมรับเงื่อนไขต่างๆที่ทางบริษัทฯได้กำหนดไว้แล้ว 

 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

 

เอกสารเบื้องต้นในการขอยื่นวีซ่าประเทศอังกฤษ 
ระหว่างการพิจารณาวีซ่าไม่สามารถขอพาสปอร์ตคืนก่อนกำหนด 
ระยะเวลาในการยื่น : 30 วันทำการ (อาจจะช้าหรือเร็วกว่านั้น ขึ้นอยู่กับศุนย์รับยื่นวีซ่าและสถานทูต) 

วันยื่นเอกสาร : ผู้เดินทางต้องมาสแกนลายนิ้วมือและยื่นเอกสารด้วยตัวเอง (จะมีเจ้าหน้าคอย

ช่วยอำนวยความสะดวกในการนัดหมายและจัดเตรียมเอกสารยื่นวีซ่า) 
1. PASSPORT ที่ยังไม่หมดอายุและมีอายุเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน นับจากวันเดินทางกลับในโปรแกรม

การเดินทาง  
2. เอกสารรับรองการได้รับวัคซีน ครบ 2 เข็มโดยสามารถโหลดจาก Application หมอพร้อมหรือแนบเป็น 

Vaccine Passport 
3. รูปถ่ายสี จำนวน 2 รูป พื้นหลังสีขาว (ขนาดตามรูปตัวอย่าง) ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือนและไม่เคยใช้ในการ

ยื่นวีซ่ามาก่อนหน้านี้ สถานทูตจะเข้มงวดในเรื่องของรูปถ่าย จะต้องเห็นหน้า ใบหูและดวงตาชัดเจน 
ห้ามใส่เครื่องประดับ คอนแทคเลนส์ ในการถ่ายรูป 

4. สำเนาเอกสารต่างๆ ทะเบียนบ้าน / บัตรประชาชน / สูติบัตร (สำหรับเด็กอายุต่ำกว่า 20 ปี) / ทะเบียน
สมรส ทะเบียนหย่า และ ใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ถ้ามี) 

5. ใบรับรองการทำงาน ท่ีออกจากหน่วยงานหรือบริษัทท่ีท่านทำงานอยู่ (ฉบับภาษาอังกฤษ) โดยสะกดชื่อ-
นามสกุล ให้ตรงตามหน้าพาสสปอร์ต และใบรับรองจะต้องออกมาไม่เกิน 30 วัน ก่อนวันย่ืนวีซ่า 

ในกรณีท่ีทำงานอิสระ เตรียมจดหมายชี้แจงการทำงานของตนเอง (ฉบับภาษาอังกฤษ) โดยระบุชื่อตัวเอง 
ลักษณะงานที่ทำ รายได้ต่อเดือน และลงชื่อตัวเอง 

ในกรณีเป็นเจ้าของธุรกิจ เตรียมหนังสือรับรองบริษัท (DBD) พร้อมแปลภาษาอังกฤษ หรือใบจดทะเบียน
การค้า พร้อมแปลภาษาอังกฤษ 

ในกรณีเป็นนักเรียน นักศึกษา เตรียมเอกสารรับรองการเป็นนักเรียน-นักศึกษา ฉบับจริงที่ออกจาก
สถาบันการศึกษา (ฉบับภาษาอังกฤษ) ใบรับรองจะต้องออกมาไม่เกิน 30 วัน ก่อนวันย่ืนวีซ่า 

6. หลักฐานทางการเงิน อัพเดต 15 วัน ก่อนวันย่ืน 

STATEMENT ย้อนหลัง 6 เดือน ควรมีเงินหมุนเวียนอยู่เป็นประจำและมีเงินคงเหลืออย่างน้อย 6 หลัก เพื่อ
ความเหมาะสมในการเดินทางและการพิจารณาวีซ่า 

BANK CERTIFICATE ฉบับภาษาอังกฤษ ที่ระบุชื ่อผู้เดินทางตรงตามหน้าพาสสปอร์ต สถานฑูตไม่รับ
พิจารณาบัญชีกระแสรายวัน 



 
 
 
 
 

 

7. การรับรองค่าใช้จ่ายให้กับผู้เดินทาง SPONSOR ผู้ที่ออกค่าใช้จ่ายให้กันต้องมีความสัมพันธ์กัน เช่น พ่อ
ออกเงินลูก สามีออกเง ินให้ภรรยา พร้อมเขียนจดหมายรับรองค่าใช้จ ่าย SPONSOR LETTER 
(รายละเอียดเพิ่มเติมสามารถติดต่อเจ้าหน้าท่ี) 

8. กรณีท่ีเด็กอายุต่ำกว่า 20 ปี เดินทางไปกับบิดา หรือมารดาท่านใดท่านหนึ่ง จะต้องทำจดหมายยินยอม 
โดยท่ีบิดา, มารดา และบุตรจะต้องไปย่ืนเร่ืองแสดงความจำนงค์ในการอนุญาตให้บุตรเดินทางไปกับอีก
ท่านหนึ่งได้ ณ ที่ว่าการอำเภอหรือเขต โดยมีนายอำเภอหรือผู้อำนวยการเขตลงลายมือชื่อและ
ประทับตรารับรองจากทางราชการอย่างถูกต้อง และในวันนัดหมายย่ืนวีซ่า ผู้ปกครองต้องมาเซ็นต์
เอกสารด้วยกันท้ังคู่ ณ ศูนย์รับยื่นวีซ่า 

9. ใบกรอกข้อมูลผู้ขอวีซ่า กรุณากรอกแบบฟอร์มด้านล่างให้ครบถ้วนและตรงตามความจริง เพราะข้อมูล
ท่ีท่านได้ให้มา จะถูกบันทึกลงในใบสมัครย่ืนวีซ่าและมีผลต่อการพิจารณาวีซ่า 

10. การยื่นวีซ่านั้น ผู้เดินทางต้องชำระยอดมัดจำท่านละ 20,000 บาท/ท่านก่อนเท่านั้น ถึงสามารถดำเนินการ
ขั้นตอนการจองคิวและยื่นวีซ่าได ้

11. รายละเอียดด้านบนทั้งหมดเป็นเพียงเอกสารเบื้องต้น บางท่านอาจถูกการเรียกขอเอกสารเพิ่มหรือแปล
เอกสารในบางข้อ เพื่อความถูกต้องในการเตรียมเอกสารสามารถติดต่อสอบถามเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ
ได ้

12. ในช่วงการแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 อาจจะมีการขอเอกสารเพิ่มเติมหรือขั้นตอนการยื่นที่
เปลี่ยนแปลงไป ทางเจ้าหน้าที่อาจจะมีการอัพเดตข้อมูลให้ทราบอีกครั้ง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 

 

แบบฟอร์มรายละเอียดเพ่ิมเติม (สำคัญมาก) 

ข้อมูลนี้ใช้เพื่อนัดหมายคิววีซ่ากับสถานทูต ไม่สามารถแก้ไขภายหลังได้ กรุณาระบุรายละเอียดทั้งหมดให้ครบถ้วน 

เพื่อประโยชน์ของตัวท่านเอง คำถามเป็นภาษาไทย เพื่อให้ท่านเข้าใจง่าย 

*** กรุณาตอบคำถามเป็นภาษาอังกฤษตัวบรรจง เท่านั้น *** 

โปรแกรม ....................................................................... วันที่เดินทาง ......................................................................... 
ชื่อ - นามสกุล (ภาษาไทย)  .......................................................................................................................................... 
 
 
 
 
วัน / เดือน / ปี เกิด ............................................. เชื้อชาติ .................................. สัญชาติ ........................................... 
สัญชาติโดยกำเนิด  .......................................... สถานที่เกิด ............................ ประเทศ  .......................................... 
หมายเลขบัตรประชาชน .......................................................................... หมายเลขพาสปอร์ต ..................................... 
ที่อยู่ ( ถ้าที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน กับที่อยู่ปัจจุบันคนละที่อยู่กรุณาแจ้งรายละเอียด )   
....................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................... รหัสไปรษณีย์ ...................... 
ท่านอาศัยอยู่ในบ้านหลังนี้มาเป็นเวลา ................ปี ................เดือน 

โทรศัพท์ (มือถือ) ....................................................................... E-mail ................................................................... 
ในกรณีเป็นผู้เยาว์ กรุณากรอก ชื่อตัว นามสกุล ที่อยู ่(หากต่างจากผู้ขอ) และสัญชาติของผู้มีอำนาจปกครอง / ดูแลผู้เยาว์ 
....................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................. 
สถานที่ทำงานหรือสถานศึกษา (ภาษาอังกฤษ)  ............................................................................................................. 
ที่อยู่ที่ทำงานหรือสถานศึกษา ....................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................... รหัสไปรษณีย์ ...................... 
ตำแหน่งงาน ............................................................................ โทรศัพท์ที่ทำงาน ...................................................... 
วันท่ีเริ่มการทำงาน ...........................  รายได้ต่อเดือน .......................... บาท   
รายได้อื่นๆ ................... จำนวน .............. บาท 
ท่านได้มีการรออมเงิน เช่น ได้ซื้อบ้าน , ที่ดิน , อสังหาริมทรัพย์ , ซื้อหุ้นเล่นแชร์หรือไม่           มี             ไม่มี 
ถ้ามีโปรดแจ้งรายละเอียด และระบุจำนวนเงิน ................................................ จำนวนเงิน ............................................. 
ท่านแบ่งรายได้ของท่านให้กับสมาชิกครอบครัวเดือนละเท่าไหร่ ...................................................................................... 
ท่านได้ใช้เงินส่วนตัวต่อเดือนเท่าไหร่ ............................................................................................................................. 
ชื่อ - นามสกุล บิดา  ..................................................................................................................................................... 

* ในกรณีเปลี่ยนชื่อ * 
ชื่อ - นามสกุล (ภาษาไทย)  .................................................................................................................................... 
ชื่อ (ภาษาอังกฤษ)  ...........................................  นามสกุล (ภาษาอังกฤษ) 
.............................................................   



 
 
 
 
 

 

วัน / เดือน / ปี เกิด ................................... เชื้อชาติ ............................................. สัญชาติ ........................................... 
สัญชาติโดยกำเนิด ........................................... สถานที่เกิด ........................................... ประเทศ ................................ 
หมายเลขพาสปอร์ต/หมายเลขบัตรประชาชนของบิดา .................................................................................................... 
วันที่ออก .................................................. วันหมดอาย ุ.............................................. 
ชื่อ - นามสกุล มารดา  ................................................................................................................................................. 
วัน / เดือน / ปี เกิด ................................... เชื้อชาติ ............................................. สัญชาติ ........................................... 
สัญชาติโดยกำเนิด ........................................... สถานที่เกิด ........................................... ประเทศ ................................ 
หมายเลขพาสปอร์ต/หมายเลขบัตรประชาชนของมารดา ................................................................................................ 
วันที่ออก .................................................. วันหมดอาย ุ.............................................. 
สถานภาพ           โสด            แต่งงาน           แต่งงาน (ไม่จดทะเบียน)         หม้าย          หย่า 

 

 
     
    
 
 
 
 
 
 
 
ในกรณีที่มีบุตร ต้องกรอกรายละเอียดเพิ่มเติมทุกคน 

ชื่อ - นามสกุล ของบุตร คนที่ 1 ..................................................................................................................................... 
วัน / เดือน / ปี เกิด ................................... เชื้อชาติ ............................................. สัญชาติ ........................................... 
สัญชาติโดยกำเนิด ........................................... สถานที่เกิด ........................................... ประเทศ ................................ 
ที่อยู่ ( ถ้าที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน กับที่อยู่ปัจจุบันคนละที่อยู่กรุณาแจ้งรายละเอียด )   
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................... รหัสไปรษณีย์ ...................... 
ชื่อ - นามสกุล ของบุตร คนที่ 2 ..................................................................................................................................... 
วัน / เดือน / ปี เกิด ................................... เชื้อชาติ ............................................. สัญชาติ ........................................... 
สัญชาติโดยกำเนิด ........................................... สถานที่เกิด ........................................... ประเทศ ................................ 
หมายเลขพาสปอร์ตของมารดา ..................................................................................................................................... 
วันที่ออก .................................................. วันหมดอาย ุ.............................................. 

* ในกรณีสมรสแล้วต้องกรอกรายละเอียดเพิ่มเติม * 
ชื่อ - นามสกุล คู่สมรส  .......................................................................................................................................... 
วัน / เดือน / ปี เกิด คู่สมรส  ................................... สถานที่เกิด คู่สมรส ......................... ประเทศ 
............................ 
สัญชาติ คู่สมรส .................. เชื้อชาติ คู่สมรส .................. วันท่ีในการจดทะเบียนสมรส
............................................ 
หมายเลขพาสปอร์ต/หมายเลขบัตรประชาชนของคู่สมรส .......................................................................................... 
วันที่ออก .................................................. วันหมดอาย ุ.............................................. 
 



 
 
 
 
 

 

ท่ีอยู่ ( ถ้าที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน กับที่อยู่ปัจจุบันคนละที่อยู่กรุณาแจ้งรายละเอียด )   
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................... รหัสไปรษณีย์ ...................... 
ท่านเคยเดินทางเข้ากลุ่มประเทศเชงเก้นหรือไม่            เคย              ไม่เคย 
ประเทศที่เคยเดินทางไป (ในรอบ 10 ปี ) วันเดือนปี ที่ไป รวมกี่วัน และวัตถุประสงค์ในการไป 
1. ประเทศ ...................... วันที่เดินทางเข้า (ตามหน้าวีซ่า) ....................... วันที่เดินทางออก (ตามหน้าวีซ่า) .................... 
2. ประเทศ ...................... วันที่เดินทางเข้า (ตามหน้าวีซ่า) ....................... วันที่เดินทางออก (ตามหน้าวีซ่า) .................... 
3. ประเทศ ...................... วันที่เดินทางเข้า (ตามหน้าวีซ่า) ....................... วันที่เดินทางออก (ตามหน้าวีซ่า) .................... 
 
ท่านเคยได้รับการปฏิเสธวีซ่า หรือ ประเทศอ่ืน ๆ หรือไม่          เคย              ไม่เคย 
ความรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการดำรงชีพระหว่างการเดินทางและพำนักของผู้ร้องขอ 
       ออกค่าใช้จ่ายเอง                         มีผู้อ่ืนออกให้ ความสัมพันธ์ ....................................... 
        ชื่อ - นามสกุล .......................................................... 
        ที่อยู่ ......................................................................... 

      

 

 

 

 
 


