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DAY ITINERARY 
MEALS 

BF L D 
1 กรุงเทพ-สนามบนิสุวรรณภูม ิ × × × 
2 แมนเชสเตอร-์ลเิวอรพ์ลู-สนามแอนฟิลด-์วหิารลเิวอรพ์ลู 

ท่าเรอือลัเบริต์-แมนเชสเตอร ์
× √ √ 

3 เมอืงยอรค์-แมนเชสเตอร-์โบสถ์แมนเชสเตอร ์ √ √ √ 

4 สนามโอลดแ์ทรฟฟอรด์-ลเิวอรพ์ลู-ชมการแขง่ขนั
ฟุตบอลแดงเดอืด 

√ × √ 

5 สแตรทฟอรด์ อพัพอน เอวอน-บา้นเกดิเชคสเปียรส์       
เบอรต์นัออนเดอะวอเตอร-์ไบบวิรี-่ออ็กซฟ์อรด์ 

√ √ √ 

6 Bicester Village Outlet-ลอนดอน-ล่องเรอืแม่น ้าเทมส ์      √ × √ 

7 พระราชวงับกักิ้งแฮม-ถนนออ็กซฟ์อรด์-สนามบนิ √ √ × 
8 สนามบนิดูไบ-กรุงเทพ-สนามบนิสุวรรณภูม ิ × × × 
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1 มี.ค. 66 กรุงเทพ-สนามบินสุวรรณภูมิ-ดูไบ                (-/-/-) 

17.00 น.  คณะเดินทางพรอ้มกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ  อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่าง
ประเทศ ชั้น 4 ประตู 10 แถว U สายการเอมิเรตส์ เจ้าหน้าท่ีให้การต้อนรับและ
อ านวยความสะดวก 

20.35 น. ออกเดินทางสู่ ดูไบ โดยสายการบินเอมิเรตส์ เท่ียวบินท่ี EK373 ( บริการ
อาหารและเครื่องด่ืมบนเครื่องบิน) 

00.50 น. เดินทางถึงดไูบ แวะเปลี่ยนเครื่อง 

2 มี.ค. 66 แมนเชสเตอร์-ลิเวอร์พูล-สนามแอนฟิลด์-วิหารลิเวอร์พูล   
  ท่าเรืออัลเบิร์ต-แมนเชสเตอร์            (-/L/D) 

02.40 น.  ออกเดินทางสู่เมืองแมนเชสเตอร ์ประเทศอังกฤษ โดยสายการบินเอมิเรตส์ 
เท่ียวบินท่ี EK021 ( บริการอาหารและเครื่องด่ืมบนเครื่องบิน) 

06.45 น.  เดินทางถึงเมืองแมนเชสเตอร์ ประเทศอังกฤษ หลังผ่านพิธีตรวจคนเขา้เมือง
และสัมภาระแล้ว น าท่านเดินทางสู่ เมืองลิเวอร์พูล ได้รับการยกย่องให้เป็นเมือง 
วัฒนธรรมแห่งยุโรปในปี 2008 และยังเป็นเมืองถิ่นก าเนิดของวงดนตรีส่ีเต่าทองหรือ
เดอะบีทเทิล ความรุ่งเรืองของลิ
เวอรพ์ูลมาจากการเป็นเมืองท่า
ส าคัญ มีการติดต่อค้าขายกับ
แคริบ เบียน , ไอร์แลนด์ และ
แผ่นดินใหญ่ยโุรปน าท่านเขา้ชม 
สนามฟุตบอลแอนฟิลด ์ของ
ส โมสร ลิ เ ว อ ร์พู ล  อิ ส ร ะ ให้
ท่านเลือซือ้ของท่ีระลึกของทีม ท่ีท่านชื่นชอบในรา้น MEGA STORE ท่ีมากมายไปดว้ย
ของท่ีระลึกหลากหลายชนิดส าหรบัแฟนบอล 
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เที่ยง  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร น าท่านชม Liverpool Cathedral เป็นโบสถ์ท่ี

ใหญ่ท่ีสุดในลิเวอรพ์ูล ใหญ่ท่ีสุดในอังกฤษ และใหญ่เป็นอันดับ 5 ของโลก สรา้งเสร็จ
ตั้งแต่ 1978 โดยใช้เวลาสรา้งทั้งหมด 74 ปี จากนั้นน าท่านสู่ย่านค้าขายและช็อปปิ้ง    
มอลลก์ลางเมือง Liverpool ONE ท่ีนีท่้านจะไดพ้บกับรา้นเสือ้ผา้แบรนด์ดังต่างๆ เช่น 
H&M, Zara และอื่นๆอีกมากมาย อิสระให้ท่านได้ช้อปปิ้งกันตามอัธยาศัย  น าท่าน
เดินทางกลับสู่แมนเชสเตอร ์น าท่านเดินทางสู่ ท่าเรืออัลเบิรต์ (Albert Dock) หน่ึงใน
สถานท่ีท่องเท่ียวท่ีใหญ่ท่ีสุดในเมืองลิเวอรพ์ูล โดยบริเวณท่าเรือนั้นประกอบไปดว้ย
อาคารท่าเรือและคลังสินคา้ นอกจากนีแ้ลว้ท่าอัลเบิรต์ยังเป็น สถานท่ีท่องเท่ียวท่ีมีคน
เขา้ชมมากท่ีสดุในสหราชอาณาจกัรอีกดว้ย เดินทางกลบัแมนเชสเตอร ์ 

 
ค ่า   บริการอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร น าท่านเขา้สู่ท่ีพกั 
   AC Manchester Salford Quays Hotel หรือเทียบเท่า 

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

เช้า  บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม น าท่านเดินทางสู่ เมืองยอรค์ นครท่ียัง
มีก าแพงเมืองโบราณลอ้มรอบท่ีตั้ง
อยู่ในนอรธ์ยอรค์เชอร ์เป็นเมืองท่ีมี
ความส าคัญทางประวัติศาสตรแ์ละ
มีบทบาทมาเกือบตลอด 2,000 ปีท่ี
ก่อตั้งมา ท่านจะได้ชมเมืองหลวง
ของแคว้นยอร์คเชียร์ ซึ่ งมีป้อม
ปราการ ท่ีชาวโรมันได้เคยสรา้งไว้
เมื่อ ค.ศ. 71 แต่ถกูชาวไวกิง้เขา้ยึดเมืองแห่งนีไ้ดใ้นปี 866 ค.ศ. อีกทัง้ “ยอรค์” ยงัขึน้ชื่อ
ว่าเป็น เมือง ศูนย์กลางระบบรถไฟของสหราชอาณาจักร และยังเป็นเมืองแห่งงาน
เทศกาลต่าง ๆ ยอรก์จึงประกอบไปดว้ยกิจกรรมต่าง ๆ มากมาย น าท่านถ่ายรูปดา้นหนา้ 
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มหาวิหารยอรค์ มินสเตอร์ท่ีสรา้งอุทิศแด่เซ็นต ์ปีเตอร ์นับว่าเป็นวิหารสไตลก์อธิคท่ี
ใหญ่ท่ีสดุในยโุรปตอนบนภายในตกแต่งดว้ยแผ่นกระจกสีท่ีใหญ่ท่ีสุดในเกาะองักฤษ น า
ท่านเดินทางกลบัสู่เมืองแมนเชสเตอร ์

เที่ยง  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร น าท่านเดินทางสู่ เมืองแมนเชสเตอร์ 
(Manchester) ตั้งอยู่ทางตอนเหนือของประเทศอังกฤษ จัดเป็นเมืองใหญ่และมี
ประชากรมากอันดับสองรองจากเมืองลอนดอน แมนเชสเตอรติ์ดต่อกับท่ีราบเชชเชอร์
ทางทิศใต ้ติอต่อกบัเทือกเขาเพนไนนท์างทิศเหนือและทิศตะวนัออก เมืองนีข้ยายตวัและ
เจริญรุ่งเรืองจากการผลิตส่ิงทอในช่วงการปฏิวัติอุตสาหกรรม ส่งผลให้แมนเชสเตอร์
กลายเป็นเมืองอุตสาหกรรมแห่งแรกของโลก น าท่านถ่ายรูปเป็นท่ีระลึกกับ วิหาร
แมนเชสเตอร ์(Manchester Cathedral) สรา้งขึน้มาตัง้แต่ปี ค.ศ. 1215 โดยบารอนโร
เบิรต์ เกรสเล็ต เจา้ของคฤหาสนแ์มนเชสเตอร ์สั่งใหส้รา้งขึน้มาขา้งกบัท่ีพกัของเขา เพื่อ
ใชเ้ป็นโบสถป์ระจ าเขตศาสนาของเมืองแมนเชสเตอร ์ไดร้บัความเสียหายอย่างหนักจาก
ระเบิดในสงครามโลกครัง้ท่ี 2 และเมื่อในปี ค.ศ. 1996 ไดถ้กูลอบวางระเบิดจากผูก้่อการ
รา้น ไออารเ์อ ท าใหต้อ้งมีการบูรณะใหม่อีกครัง้ แต่ปัจจุบันนั้นก็กลับมาสวยงามดั่งเดิม
และใชป้ระกอบพิธีกรรมทางศาสนารวมทัง้เป็นส่วนหน่ึงของ Church of England ท่ีหาก
มาถึงประเทศองักฤษ ตอ้งมาเยี่ยมเยือนอีกดว้ย 

ค ่า  บริการอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร น าท่านเขา้สู่ท่ีพกั  
  AC Manchester Salford Quays Hotel หรือเทียบเท่า 

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

เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม น าท่านเข้าชม สนามโอลดแ์ทรฟ
ฟอรด์ (OLD TRAFFORD) สนามเหยา้ของสโมสรฟุตบอลแมนเชสเตอรย์ูไนเต็ด ท่ีเริ่ม
ก่อสรา้งขึน้ในปี ค.ศ. 1909  พืน้
สนามมีระบบระบายน ้า  และ
ระบบท าความรอ้น มีจ  านวนท่ีนั่ง
ทัง้สิน้ 67,000 ท่ีนั่ง ใชเ้ป็นสนาม
ท าการแข่งขันในแมทซ์ส าคัญๆ
มาแล้ว หลังจากเยี่ยมชมแลนด์
ม า ร์ ค ส า คั ญ ใ น เ มื อ ง
แมนเชสเตอร ์หลังจากเก็บภาพ
ประทบัใจเรียบรอ้ย ใหท่้านไดอ้ิสระใหท่้านชอปปิ้งตามอธัยาศยั  
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จากนัน้น าท่านเดินทางสู่ เมืองลิเวอรพ์ูล เพื่อเตรียมตวัในการด ูฟุตบอลศึกแดงเดือด 
ระหว่าง ลิเวอรพ์ูล ปะทะ แมนเชสเตอร ์ยูไนเต็ด อิสระอาหารกลางวัน  

 
15.00 น. เชา้ชม ฟุตบอลศึกแดงเดือด ระหว่าง ลิเวอรพ์ูล ปะทะ แมนเชสเตอร ์ยูไนเต็ด  

หากวันและเวลาในการแข่งขันมีการเปล่ียนแปลง จะมีการปรับเปล่ียนโปรแกรมตาม
ความเหมาะสม โดยจะแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้  

ค ่า  บริการอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร จากนัน้น าท่านเดินทางกลบัสู่เมืองแมนเชสเตอรแ์ละ
น าท่านเขา้สู่ท่ีพกั  AC Manchester Salford Quays Hotel หรือเทียบเท่า 

5 มี.ค. 66 สแตรทฟอร์ด อัพพอน เอวอน-บ้านเกิดเชคสเปียร์ส         
  เบอร์ตันออนเดอะวอเตอร์-ไบบิวร่ี-อ็อกซ์ฟอร์ด       (B/L/D)    

เช้า  บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม น าท่านเดินทางสู่ เมืองสแตรทฟอรด์ 
อัพพอน เอวอน  เมืองบา้นเกิดของยอดกวีเอกเชคสเปียรส์ น าท่านชมเมืองสเตรทฟอรด์
ท่ีคงรกัษาสภาพแวดลอ้มแบบชนบทของอังกฤษแท ้ๆ ไวไ้ดอ้ย่างสมบูรณ ์น าท่านถ่ายรูป
ดา้นหนา้ บ้านเกิดของวิลเลี่ยม เชคสเปียรส์ (SHAKESPEAR’S BIRTH PLACE) กวี
และนักเขียนบทละครชาวอังกฤษท่ีได้รบัการยกย่องทั่วไปว่าเป็นนักเขียนผูย้ิ่งใหญ่ของ
อังกฤษและของโลกมักเรียกขานเขาว่าเป็นกวีแห่งชาติของอังกฤษและ “กวีแห่งเอวอน” 
(BARD OF AVON) ชมบา้นท่ีเคยเป็นท่ีอาศยัของเชคสเปียร ์ เป็นบา้นหลงัคามงุดว้ยฟาง 
ซึ่งเป็นรูปแบบเฉพาะของเมืองสแตรทฟอรด์ ตั้งแต่ศตวรรษท่ี 16 ปัจจุบันได้ปรับเป็น
พิพิธภณัฑไ์ปแลว้  

เที่ยง  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร น าท่านชมหมู่บ้าน BUORTON ON THE 
WATER ได้รับการโหวตว่าเป็นหมู่บ้านท่ีสวยงามท่ีสุดในประเทศอังกฤษ Regularly 
voted one of the prettiest villages in England แวะเดินเล่น ถ่ายรูป พักผ่อน น าท่าน
เดินทางสู่เขต COTSWOLDS น าท่านชม หมู่บ้านโบราณ BIBURY เป็นสถานท่ีซึ่งเต็ม
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ไปดว้ยกระท่อมโบราณ โบสถอ์ันเก่าแก่ อีกทัง้ยังมีถนนสวย ๆท่ีรายลอ้มดว้ยดอกไม้สี
สดใสริมสองขา้งทางซึ่งสรา้งความรูสึ้กสดชื่นใหผู้ม้าเยือนไดม้ากทีเดียวและมันยังถูกจัด
ให้เป็นหน่ึงในสถานท่ีสุดโรแมนติกซึ่งเหมาะแก่การถ่ายพรีเวดดิง้หรือจัดงานแต่งมาก
ทีเดียว นอกจากนีม้นัยังท าหนา้ท่ีเป็นฉากหลังสวย ๆ ให้ภาพยนตรช์ื่อดัง อย่าง Bridget 
Jones&ดว้ย และท่ีแห่งนีย้ังไดติ้ด1ใน10สถานท่ีท่ีท่องเท่ียวในองักฤษ น าท่านเดินทางสู่
เมืองอ็อกซฟ์อรด์ 

ค ่า   บริการอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร น าท่านเขา้สู่ท่ีพกั  
  Ramada Oxford Hotel หรือเทียบเท่า 

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

เช้า   บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม น าท่านเดินทางสู่ บิซสเ์ตอร ์เอ้าทเ์ลท 
วิลเลจ (Bicester village shopping Centre) ก่อตั้งในปี1992 มีร้านค้ามากกว่า 900 
ร้านของแฟชั่นชั้นน าของโลกและแบรนด์ไลฟ์สไตล์คอลเลคชั่นทันสมัย อาทิ Bally , 
Burberry , Calvin Klein , Clarks , D&G , DKNY , Fendi ,Gucci , Guess , Mulberry , 
Paul Smith , POLO , Samsonite , Timberland , Versace , Yves Saint Laurent ฯลฯ 
อิสระอาหารกลางวันเพื่อความสะดวกในการช้อปป้ิง น าทุกท่านออกเดินทางสู่             
กรุงลอนดอน (London) มหานครท่ีเป็นทัง้เมืองหลวงของประเทศอังกฤษและสหราช
อาณาจักร เป็นเมืองศูนย์กลางในทุกๆ 
ด้านไม่ว่าจะเป็นคมนาคม ท่องเท่ียว 
การศึกษา เทคโนโลยี  และเศรษฐกิจ 
ลอนดอนไดช้ื่อว่าเป็นเมืองศูนยก์ลางทาง
ธุรกิจท่ีใหญ่ท่ีสุดในโลกปัจจุบัน มากมาย
ดว้ยสถานท่ีท่องเท่ียวและแลนด์มารก์ชื่อ
ดงั นอกจากนีล้อนดอนยังเป็นเมืองเก่าแก่
ท่ี มี อ า ยุ ก ว่ า  3 ,0 0 0  ปี แ ล้ ว  สั่ ง ส ม
ประวติัศาสตรไ์วใ้นทกุๆ มมุของเมืองใหเ้รา
ไดช้มกันไม่มีเบื่อ น าท่านถ่ายรูป กระเช้า
ลอนดอนอาย (LONDON EYE) ท่ีรูจ้ักใน
ชื่อ  มิลเลเนียมวีล (Millennium Wheel) 
เป็นชิงช้าสวรรค์ท่ีสูงท่ีสุดในทวีปยุโรป มี
ความสงู 135 เมตร (443 ฟุต) อีกทัง้ยงัเป็น
ชิงช้าสวรรค์ ท่ีก่อสรา้งด้วยโครงเหล็กค า้ข้างเดียวท่ีสูงท่ีสุดในโลกอีกด้วย  เน่ืองจาก
โครงสรา้งทัง้หมดใชโ้ครงค า้เหล็กรูปตัว A ในการใหบ้ริการโดยใชโ้ครงค า้เพียงแค่ด้าน
เดียวเท่านัน้ ไม่เหมือนชิงชา้สวรรคอ์ื่นๆ ทั่วไปท่ีมีโครงค า้สองขา้งเป็นสถานท่ีท่องเท่ียวท่ี
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ไดร้บัความนิยม และเป็นจุดดึงดูดนักท่องเท่ียวไดอ้ย่างมาก โดยมีผูม้าเยือนมากกว่า 3 
ลา้นคนต่อปี น าท่าน ล่องเรือชมทิวทัศนง์ดงามของสองฝากฝ่ังแม่น ้าเทมส ์ซึ่งไหล
ผ่านกลางกรุงลอนดอน ล่องเรือ ผ่านสถานท่ีส าคัญต่างๆ เช่น จัตุรัสรัฐสภา,
พระราชวงัเวสทม์ินสเ์ตอรท่ี์ตัง้ของรฐัสภาอังกฤษ,หอนาฬิกาบิ๊กเบนชมความงดงามสอง
ฝ่ังของแม่น า้เทมสผ่์านจัตุรัสรฐัสภา,พระราชวังเวสท์มินสเ์ตอร,์ มหาวิหารเซนตป์อล, 
ลอนดอนบริดจ ์เป็นการท่องเท่ียวลอนดอนท่ีดีท่ีสุดอีกวิธีหน่ึง จุดสวยงามท่ีสุด เมื่อมอง
จากจดุกลางแม่น า้คืออาคารรฐัสภา บิก๊เบนและหอคอยลอนดอน  

ค ่า   บริการอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร น าท่านเขา้สู่ท่ีพกั  
  Hilton London Olympia Hotel หรือเทียบเท่า 

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

เช้า  บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม น าท่านผ่านชม พระราชวังบักกิง้แฮม 
(Buckingham Palace)อีกความงดงามของพระราชวงัแห่งราชวงศอ์งักฤษ และจนถึงทุก
วันนีก้็ยังเป็นท่ีประทับของ ควีนเอลิซาเบธท่ี 2และเหล่าสมาชิกในราชวงศ ์เพราะฉะนั้น
รอบรัว้พระราชวังบักกิง้แฮม
จึงมักจะมีชาวอังกฤษแวะ
เวียนโฉบไปมาอยู่บ่อยครั้ง
โดยหวังว่าอาจโชคดีได้เห็น
ท่านเหล่านีไ้ม่วนัใดก็วันหน่ึง 
พระราชวังบักกิงแฮมเป็น
บา้นเดิมของ ดยุคแห่งบักกิง้
แ ฮมขุนนา งชาวอังกฤษ 
สร้างขึ ้นในปี 1703-1705 
จากนัน้ก็กลายเป็นสมบติัของหลวงในสมยั จอรจ์ท่ี 3 และ ไดร้บัการปรบัปรุงใหก้ลายเป็น
ท่ีประทบัอย่างเป็นทางการของราชวงศอ์งักฤษตัง้แต่ปี 1837 นอกจากเป็นท่ีประทับแล้ว
ก็ยังใชเ้ป็นสถานท่ีจัดงานพิธีต่างๆ รวมทัง้จัดงานเลีย้งรบัรองอาคันตุกะแห่งราชวงศอ์ีก
ดว้ย  

เที่ยง  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อิสระท่านเดินเล่นช้อปปิ้งบน ถนนอ็อกซ์
ฟอร์ด ย่านช้อปปิ้งใหญ่ ของลอนดอนท่ีท่านจะได้เลือกซือ้สินค้าคุณภาพเยี่ยมจาก 
มารค์ แอนด ์สเปนเซอร ์เซลฟริดจจ ์และหา้งอื่นๆ ถึงเวลาอันสมควรน าท่านเดินทางสู่
สนามบิน 

20.25 น. ออกเดินทางสู่ดูไบ โดยสายการบินเอมิเรตส ์เท่ียวบินท่ี EK010 ( บริการอาหาร
และเครื่องด่ืมบนเครื่องบิน) 
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8 มี.ค. 66 กรุงเทพ-สนามบินสุวรรณภูมิ            (-/-/-)     

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

เท่ียวบินท่ี EK372 ( บริการอาหารและเครื่องด่ืมบนเครื่องบิน) 
18.40 น. ☺ เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ ประเทศไทย โดยสวสัดิภาพพรอ้มความประทบัใจ 
 

☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ 
 

ทางบริษัทจะด าเนนิการจดัการโปรแกรมการเดินทางใหเ้ป็นไปตามทีก่ าหนด แต่บางครัง้การเดินทางอาจจะมีการ
ปรบัเปลีย่นไดต้ามความเหมาะสม ทัง้นีข้ึน้อยู่กบัเหตสุดุวิสยัต่างๆ ทีอ่าจจะเกิดขึน้ได ้โดยค านงึถึงผลประโยชนแ์ละความ
ปลอดภยัของลูกคา้เป็นหลกั และขอแจง้ใหท้ราบว่ารา้นคา้และหา้งสรรพสินคา้ในยโุรปบางแห่งจะปิดท าการในวนัอาทิตย์ 

 
อัตราคา่บรกิาร 2303-UIEU009-England Football Match (Liverpool vs Man UTD) 8 วัน-EK 

เดือน วันเดินทาง ราคา พักเด่ียว 
เพ่ิมท่านละ 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

อัตราค่าบริการทีร่วมในรายการทัวร์ 
• ตัว๋เคร่ืองบินชั้นประหยดั ไป-กลบัพร้อมคณะ โดยสายการบินเอมิเรตส์ 
• โรงแรมท่ีพกัระดบั 4 ดาว ตามท่ีระบุในรายการหรือเทียบเท่า (2-3ท่าน/ห้อง) 
• ค่าธรรมเนียมเนียมในการยื่นวีซ่าธรรมดาประเทศองักฤษ (ส าหรับผูถ้ือหนงัสือเดินทางประเทศไทย) 
• ค่าอาหารและค่าเขา้ชมสถานท่ีต่างๆ ตามท่ีระบุไวใ้นรายการการเดินทาง 
• ค่ารถปรับอากาศ บริการน าเท่ียวตามรายการการท่องเท่ียว 
• หวัหนา้ทวัร์เดินทางพร้อมคณะเดินทางจากประเทศไทย ดูแลและให้บริการตลอดการเดินทาง 
• ค่าประกนัอุบตัิเหตุระหว่างการเดินทางตามกฎหมายก าหนด (ตามเง่ือนไขแห่งกรมธรรมป์ระกนัภยั) 
• ค่าภาษีมลูค่าเพิ่ม 7% ภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3% กรณีตอ้งการใบเสร็จ 
• ตัว๋เขา้ชมฟุตบอล LONGSIDE LOWER 
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โปรดศึกษาเง่ือนไขต่างๆ และรายละเอียดการเดินทางให้เรียบร้อยก่อนตัดสินใจซ้ือ 
เม่ือท่านท าการช าระมัดจ าแล้ว ถือว่าท่านรับทราบและยอมรับในเง่ือนไขต่างๆที่บริษัทระบุไว้ 

 
เง่ือนไขการจองและการช าระเงิน 

1. ช าระมดัจ าท่านละ 40,000 บาท หลงัจากท าการจองใน 3 วนัท าการ พร้อมส่งส าเนาหนา้หนังสือเดินทาง
ท่ีมีอายเุหลือไม่นอ้ยกว่า 6 เดือน นบัจากวนัเดินทางกลบัในโปรแกรมการเดินทาง 

2. ช าระค่าทวัร์ส่วนท่ีเหลือ 20 วนั ก่อนวนัเดินทาง หากไม่มีการช าระเขา้มาถือว่าท่านสละสิทธ์ิในการ
เดินทาง และไม่สามารถขอเงินคืนได ้(กรณียงัไม่ทราบผลวีซ่า ทางบริษทัฯขออนุญาตเก็บค่าทวัร์ส่วนท่ี
เหลือตามท่ีก าหนด) 

3. ส าหรับผูเ้ดินทางท่ีมีความจ าเป็นตอ้งซ้ือตัว๋เคร่ืองบินภายในประเทศ หรือตัว๋โดยสารอ่ืนๆในการเดินทาง
เพื่อมาท าการยื่นวีซ่า หรือในวนัเดินทางไป-กลบัจากสนามบิน กรุณาติดต่อเจา้หน้าท่ีก่อนทุกครั้ งก่อน
ออกตั๋วเคร่ืองบินหรือตั๋วโดยสารอ่ืนๆ มิฉะนั้นทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการไม่รับผิดชอบต่อ
ค่าใชจ้่ายท่ีเกิดขึ้น 

เง่ือนไขการยกเลิกและการคืนเงิน 
1. ยกเลิกการเดินทาง 30 วันก่อนการเดินทางขึ้นไป คืนเงินทั้งหมด (ทางบริษทัฯ ขอเก็บค่าใช้จ่ายตามท่ี

เกิดขึ้นจริง เช่น ค่าวีซ่า ค่ามดัจ าตัว๋เคร่ืองบิน ค่าโรงแรม หรืออ่ืนๆ) 
2. ยกเลิกการเดินทาง 15-29 วันก่อนการเดินทาง คืนมัดจ า 50% (ทางบริษทัฯ ขอเก็บค่าใชจ้่ายตามท่ีเกิดขึ้น

จริง เช่น ค่าวีซ่า ค่ามดัจ าตัว๋เคร่ืองบิน ค่าโรงแรม หรืออ่ืนๆ) 

อัตราค่าบริการทีไ่ม่รวมในรายการทัวร์ 
• ค่าธรรมเนียมและค่าบริการในการท าหนังสือเดินทางและวีซ่าส าหรับชาวต่างชาติ 

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

• ค่าส่วนเกินของน ้าหนักกระเป๋า สายการบินอนุญาตให้โหลดสัมภาระใต้ท้องเคร่ือง 30 กก./ท่าน 

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

• ค่าทิปหัวหน้าทัวร์คนไทย วันละ 100 x 8 วัน = 800 บาท 
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3. ยกเลิกการเดินทางน้อยกว่า 15 วันก่อนการเดินทาง เก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมดตามราคาทัวร์ที่ตามระบุใน
โปรแกรม 

4. กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได้ จะตอ้งมีใบรับรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรับรอง ทางบริษทัขอ
สงวนสิทธ์ิเรียกเก็บค่าใชจ้่ายตามท่ีเกิดขึ้นจริง 

5. กรณีผู้เดินทางถูกปฏิเสธการเข้า-ออกประเทศ ทางบริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิในการไม่คืนเงินค่าทวัร์ทั้งหมด 
6. กรณีวีซ่าถูกปฏิเสธจากสถานทูต (วีซ่าไม่ผ่าน) ทางบริษทัจะท าการเก็บค่าใช้จ่ายตามท่ีเกิดขึ้นจริง เช่น 

ค่าวีซ่าและค่าบริการยื่นวีซ่า ค่าตัว๋เคร่ืองบิน และค่าโรงแรม  เป็นตน้ 
7. ตามพระราชบัญญัติธุรกิจน าเที่ยวและมัคคุเทศก์ พ.ศ. 2551 หมวด 2 ธุรกิจน าเที่ยว  การยกเลิกการ

เดินทางของนักท่องเท่ียว ผู้ประกอบธุรกิจน าเท่ียวมีค่าใช้จ่ายที่ได้จ่ายจริงเพ่ือเตรียมการจัดน าเที่ยว ให้
น ามาหักจากเงินค่าบริการท่ีต้องจ่าย ท้ังน้ี ผู้ประกอบธุรกิจน าเท่ียวแสดงหลักฐานให้นักท่องเท่ียวทราบ 
เช่น ค่าวีซ่า ค่ามัดจ าตั๋วเคร่ืองบิน ค่าโรงแรม หรืออ่ืนๆ 

หมายเหตุ 
1. บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการแจ้งยกเลิกการเดินทางล่วงหน้า 30 วนัก่อนการเดินทาง ในกรณีท่ีมีผู ้

เดินทางนอ้ยกว่า 15 ท่าน และยินดีคืนเงินค่ามดัจ าให้ทั้งหมด (ในกรณีท่ีมีการยื่นวีซ่า และท่านไดร้ับการ
อนุมตัิวีซ่าแลว้ ทางบริษทัขอเรียกเก็บค่าธรรมเนียมและค่าบริการท่ีเกิดขึ้นจริง และท่านสามารถน าวีซ่า
น้ีไปใชไ้ด ้หากวีซ่านั้นยงัไม่หมดอาย)ุ 

2. หากท่านสละสิทธ์ิในการไม่ใช้บริการใดๆ ท่ีระบุไวใ้นโปรแกรมทวัร์ หรือถูกปฏิเสธการเขา้-ออก
ประเทศ ทางบริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิในการไม่คืนเงินค่าทวัร์ทั้งหมด 

3. ตัว๋เคร่ืองบินท่ีจดัไวต้ามโปรแกรมทวัร์ เป็นตัว๋แบบหมู่คณะ ซ่ึงจะตอ้งเดินทางไป-กลบัพร้อมคณะ ใน
กรณีท่ีท่านต้องการแยกวนัเดินทางกลบัหรือไปก่อน โปรดติดต่อเจ้าหน้าท่ีเพื่อสอบถามราคาอีกครั้ ง 
และการจดัท่ีนั่งของผูเ้ดินทาง เป็นการจดัการภายในของสายการบิน ทางบริษทัไม่สามารถเขา้ไปเพื่อ
แทรกแซงได ้
ส าหรับท่ีนัง่ LONG LEG หรือท่ีนัง่บริเวณทางออกฉุกเฉิน จะตอ้งเป็นผูโ้ดยสารท่ีมีคุณสมบติัตามท่ีสาย
การบินก าหนด เช่น ตอ้งสามารถส่ือสารภาษาองักฤษได ้ไม่มีปัญหาดา้นสุขภาพ สามารถช่วยเหลือผูอ่ื้น
ไดอ้ย่างรวดเร็วในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินและอ านาจในการให้ท่ีนั่ง LONG LEG ขึ้นอยู่กบัทางเจา้หน้าท่ี
สายการบินตอนเวลาท่ีเช็คอินเท่านั้น 

4. การพิจารณาผลวีซ่า เป็นอ านาจการตดัสินใจของสถานทูตเท่านั้น ทางบริษทัเป็นเพียงผูใ้ห้บริการและ
อ านวยความสะดวกในยื่นวีซ่าเท่านั้น และหากท่านถูกปฏิเสรธวีซ่า ทางสถานทูตมีสิทธ์ิท่ีจะไม่แจ้ง
เหตุผลให้ทราบ 

5. โรงแรมท่ีพกัส่วนใหญ่ในยโุรปไม่มีเคร่ืองปรับอากาศท่ีสามารถปรับควบคุมความเยน็ไดภ้ายในห้องพกั 
เน่ืองจากสภาพภูมิอากาศหนาวเยน็เกือบทั้งปี และส าหรับห้องหักแบบ TRIPPLE ROOM บางโรงแรม
อาจจะจดัเป็น 2 เตียง และเตียงเสริมหรือ SOFA BED ขึ้นอยูก่บัแต่ละโรงแรม 



 

UNIQUE INTER 

6. เมื่อท่านได้มีการช าระเงินแล้ว ไม่ว่าจะโดยตรงกับบริษทัฯหรือตวัแทนของบริษัท จะถือว่าท่านได้
ยอมรับเง่ือนไขต่างๆท่ีทางบริษทัฯไดก้ าหนดไวแ้ลว้ 

 

เอกสารเบื้องต้นในการขอย่ืนวีซ่าประเทศอังกฤษ 
ระหว่างการพิจารณาวีซ่าไม่สามารถขอพาสปอร์ตคืนก่อนก าหนด 
ระยะเวลาในการย่ืน : 30 วันท าการ (อาจจะช้าหรือเร็วกว่าน้ัน ขึน้อยู่กับศุนย์รับย่ืนวีซ่าและสถานทูต) 
วันย่ืนเอกสาร : ผู้เดินทางต้องมาสแกนลายนิ้วมือและย่ืนเอกสารด้วยตัวเอง (จะมีเจ้าหน้าคอย
ช่วยอ านวยความสะดวกในการนัดหมายและจัดเตรียมเอกสารย่ืนวีซ่า) 

1. PASSPORT ท่ียงัไม่หมดอายุและมีอายุเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน นับจากวนัเดินทางกลบัในโปรแกรม
การเดินทาง  

2. เอกสารรับรองการได้รับวัคซีน ครบ 2 เขม็โดยสามารถโหลดจาก Application หมอพร้อมหรือแนบเป็น 
Vaccine Passport 

3. รูปถ่ายสี จ านวน 2 รูป พื้นหลงัสีขาว (ขนาดตามรูปตวัอยา่ง) ถ่ายไวไ้ม่เกิน 6 เดือนและไม่เคยใชใ้นการ
ยื่นวีซ่ามาก่อนหน้าน้ี สถานทูตจะเขม้งวดในเร่ืองของรูปถ่าย จะตอ้งเห็นหน้า ใบหูและดวงตาชัดเจน 
ห้ามใส่เคร่ืองประดบั คอนแทคเลนส์ ในการถ่ายรูป 

4. ส าเนาเอกสารต่างๆ ทะเบียนบา้น / บตัรประชาชน / สูติบตัร (ส าหรับเด็กอายุต ่ากว่า 20 ปี) / ทะเบียน
สมรส ทะเบียนหยา่ และ ใบเปลี่ยนช่ือ-สกุล (ถา้มี) 

5. ใบรับรองการท างาน ท่ีออกจากหน่วยงานหรือบริษทัท่ีท่านท างานอยู ่ (ฉบบัภาษาองักฤษ) โดยสะกดช่ือ-
นามสกุล ให้ตรงตามหนา้พาสสปอร์ต และใบรับรองจะตอ้งออกมาไม่เกิน 30 วนั ก่อนวนัยื่นวีซ่า 
ในกรณีที่ท างานอิสระ เตรียมจดหมายช้ีแจงการท างานของตนเอง (ฉบบัภาษาองักฤษ) โดยระบุช่ือตวัเอง 
ลกัษณะงานท่ีท า รายไดต้่อเดือน และลงช่ือตวัเอง 

ในกรณีเป็นเจ้าของธุรกิจ เตรียมหนงัสือรับรองบริษทั (DBD) พร้อมแปลภาษาองักฤษ หรือใบจดทะเบียน
การคา้ พร้อมแปลภาษาองักฤษ 

ในกรณีเป็นนักเรียน นักศึกษา เตรียมเอกสารรับรองการเป็นนักเรียน-นักศึกษา ฉบบัจริงท่ีออกจาก
สถาบนัการศึกษา (ฉบบัภาษาองักฤษ) ใบรับรองจะตอ้งออกมาไม่เกิน 30 วนั ก่อนวนัยื่นวีซ่า 

6. หลักฐานทางการเงิน อพัเดต 15 วนั ก่อนวนัยื่น 

STATEMENT ยอ้นหลงั 6 เดือน ควรมีเงินหมุนเวียนอยู่เป็นประจ าและมีเงินคงเหลืออย่างน้อย 6 หลกั เพื่อ
ความเหมาะสมในการเดินทางและการพิจารณาวีซ่า 

BANK CERTIFICATE ฉบับภาษาอังกฤษ ท่ีระบุช่ือผูเ้ดินทางตรงตามหน้าพาสสปอร์ต สถานฑูตไม่รับ
พิจารณาบัญชีกระแสรายวัน 
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7. การรับรองค่าใช้จ่ายให้กับผู้เดินทาง SPONSOR ผูท่ี้ออกค่าใชจ้่ายให้กนัตอ้งมีความสัมพนัธ์กนั เช่น พ่อ
ออกเงินลูก สามีออกเงินให้ภรรยา พร้อมเขียนจดหมายรับรองค่าใช้จ่าย SPONSOR LETTER 
(รายละเอียดเพิ่มเติมสามารถติดต่อเจา้หนา้ท่ี) 

8. กรณีที่เด็กอายุต ่ากว่า 20 ปี เดินทางไปกบับิดา หรือมารดาท่านใดท่านหน่ึง จะตอ้งท าจดหมายยินยอม 
โดยท่ีบิดา, มารดา และบุตรจะตอ้งไปยื่นเร่ืองแสดงความจ านงคใ์นการอนุญาตให้บุตรเดินทางไปกบัอีก
ท่านหน่ึงได ้ณ ท่ีว่าการอ าเภอหรือเขต โดยมีนายอ าเภอหรือผูอ้  านวยการเขตลงลายมือช่ือและ
ประทบัตรารับรองจากทางราชการอยา่งถูกตอ้ง และในวนันดัหมายยื่นวีซ่า ผูป้กครองตอ้งมาเซ็นต์
เอกสารดว้ยกนัทั้งคู่ ณ ศูนยร์ับยื่นวีซ่า 

9. ใบกรอกข้อมูลผู้ขอวีซ่า กรุณากรอกแบบฟอร์มดา้นล่างให้ครบถว้นและตรงตามความจริง เพราะขอ้มูล
ท่ีท่านไดใ้ห้มา จะถูกบนัทึกลงในใบสมคัรยื่นวีซ่าและมีผลต่อการพิจารณาวีซ่า 

10. การยื่นวีซ่านั้น ผูเ้ดินทางตอ้งช าระยอดมดัจ าท่านละ 20,000 บาท/ท่านก่อนเท่านั้น ถึงสามารถด าเนินการ
ขั้นตอนการจองคิวและยื่นวีซ่าได ้

11. รายละเอียดด้านบนท้ังหมดเป็นเพียงเอกสารเบื้องต้น บางท่านอาจถูกการเรียกขอเอกสารเพ่ิมหรือแปล
เอกสารในบางข้อ เพ่ือความถูกต้องในการเตรียมเอกสารสามารถติดต่อสอบถามเจ้าหน้าท่ีของบริษัทฯ
ได้ 

12. ในช่วงการแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 อาจจะมีการขอเอกสารเพ่ิมเติมหรือข้ันตอนการย่ืนที่
เปล่ียนแปลงไป ทางเจ้าหน้าท่ีอาจจะมีการอัพเดตข้อมูลให้ทราบอีกคร้ัง 
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แบบฟอรม์รายละเอียดเพ่ิมเติม (ส าคญัมาก) 

ขอ้มูลน้ีใชเ้พ่ือนดัหมายคิววีซ่ากบัสถานทูต ไม่สามารถแกไ้ขภายหลงัได ้กรุณาระบุรายละเอียดทั้งหมดให้ครบถว้น 

เพื่อประโยชน์ของตวัท่านเอง ค าถามเป็นภาษาไทย เพื่อให้ท่านเขา้ใจง่าย 

*** กรุณาตอบค าถามเป็นภาษาองักฤษตวับรรจง เท่านั้น *** 
โปรแกรม ....................................................................... วนัท่ีเดินทาง ......................................................................... 
ชื่อ - นามสกุล (ภาษาไทย)  .......................................................................................................................................... 
 
 
 
 
วนั / เดือน / ปี เกิด ............................................. เชือ้ชาต ิ.................................. สญัชาต ิ........................................... 
สญัชาติโดยก าเนิด  .......................................... สถานท่ีเกิด ............................ ประเทศ  .......................................... 
หมายเลขบตัรประชาชน .......................................................................... หมายเลขพาสปอรต์ ..................................... 
ท่ีอยู่ ( ถา้ท่ีอยู่ตามทะเบียนบา้น กบัท่ีอยู่ปัจจบุนัคนละท่ีอยู่กรุณาแจง้รายละเอียด )   
....................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................... รหสัไปรษณีย ์...................... 
ท่านอาศยัอยู่ในบา้นหลงันีม้าเป็นเวลา ................ปี ................เดอืน 

โทรศพัท ์(มือถือ) ....................................................................... E-mail ................................................................... 
ในกรณีเป็นผูเ้ยาว ์กรุณากรอก ชื่อตวั นามสกุล ท่ีอยู่ (หากต่างจากผูข้อ) และสญัชาติของผูม้ีอ  านาจปกครอง / ดแูลผูเ้ยาว์ 
....................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................. 
สถานท่ีท างานหรือสถานศึกษา (ภาษาองักฤษ)  ............................................................................................................. 
ท่ีอยู่ท่ีท างานหรือสถานศึกษา ....................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................... รหสัไปรษณีย ์...................... 
ต าแหน่งงาน ............................................................................ โทรศพัทท่ี์ท างาน ...................................................... 
วนัทีเ่ริม่การท างาน ...........................  รายไดต้่อเดอืน .......................... บาท   
รายไดอ้ื่นๆ ................... จ านวน .............. บาท 
ท่านไดม้ีการรออมเงิน เช่น ไดซ้ือ้บา้น , ท่ีดิน , อสงัหาริมทรพัย ์, ซือ้หุน้เล่นแชรห์รือไม่           มี             ไม่ม ี

ถา้มีโปรดแจง้รายละเอียด และระบจุ านวนเงิน ................................................ จ านวนเงิน ............................................. 
ท่านแบ่งรายไดข้องท่านใหก้บัสมาชิกครอบครวัเดือนละเท่าไหร่ ...................................................................................... 
ท่านไดใ้ชเ้งินส่วนตวัต่อเดือนเท่าไหร่ ............................................................................................................................. 
ชื่อ - นามสกุล บิดา  ..................................................................................................................................................... 
วนั / เดือน / ปี เกิด ................................... เชือ้ชาติ ............................................. สญัชาติ ........................................... 
สญัชาติโดยก าเนิด ........................................... สถานท่ีเกิด ........................................... ประเทศ ................................ 

* ในกรณีเปลี่ยนชื่อ * 
ชื่อ - นามสกุล (ภาษาไทย)  .................................................................................................................................... 
ชื่อ (ภาษาองักฤษ)  ...........................................  นามสกุล (ภาษาองักฤษ) 
.............................................................   
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หมายเลขพาสปอรต์/หมายเลขบตัรประชาชนของบิดา .................................................................................................... 
วนัท่ีออก .................................................. วนัหมดอาย ุ.............................................. 
ชื่อ - นามสกุล มารดา  ................................................................................................................................................. 
วนั / เดือน / ปี เกิด ................................... เชือ้ชาติ ............................................. สญัชาติ ........................................... 
สญัชาติโดยก าเนิด ........................................... สถานท่ีเกิด ........................................... ประเทศ ................................ 
หมายเลขพาสปอรต์/หมายเลขบตัรประชาชนของมารดา ................................................................................................ 
วนัท่ีออก .................................................. วนัหมดอาย ุ.............................................. 
สถานภาพ           โสด            แต่งงาน           แต่งงาน (ไม่จดทะเบียน)         หมา้ย          หย่า 
 
 
     
    
 
 
 
 
 
 
 
ในกรณีที่มีบุตร ต้องกรอกรายละเอียดเพิ่มเติมทุกคน 

ชื่อ - นามสกุล ของบุตร คนท่ี 1 ..................................................................................................................................... 
วนั / เดือน / ปี เกิด ................................... เชือ้ชาติ ............................................. สญัชาติ ........................................... 
สญัชาติโดยก าเนิด ........................................... สถานท่ีเกิด ........................................... ประเทศ ................................ 
ท่ีอยู่ ( ถา้ท่ีอยู่ตามทะเบียนบา้น กบัท่ีอยู่ปัจจบุนัคนละท่ีอยู่กรุณาแจง้รายละเอียด )   
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................... รหสัไปรษณีย ์...................... 
ชื่อ - นามสกุล ของบุตร คนท่ี 2 ..................................................................................................................................... 
วนั / เดือน / ปี เกิด ................................... เชือ้ชาติ ............................................. สญัชาติ ........................................... 
สญัชาติโดยก าเนิด ........................................... สถานท่ีเกิด ........................................... ประเทศ ................................ 
หมายเลขพาสปอรต์ของมารดา ..................................................................................................................................... 
วนัท่ีออก .................................................. วนัหมดอาย ุ.............................................. 
ท่ีอยู่ ( ถา้ท่ีอยู่ตามทะเบียนบา้น กบัท่ีอยู่ปัจจบุนัคนละท่ีอยู่กรุณาแจง้รายละเอียด )   
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................... รหสัไปรษณีย ์...................... 
ท่านเคยเดินทางเขา้กลุ่มประเทศเชงเกน้หรือไม่            เคย              ไม่เคย 
ประเทศท่ีเคยเดินทางไป (ในรอบ 10 ปี ) วนัเดือนปี ท่ีไป รวมกี่วนั และวตัถปุระสงคใ์นการไป 
1. ประเทศ ...................... วนัท่ีเดินทางเขา้ (ตามหนา้วีซ่า) ....................... วนัท่ีเดินทางออก (ตามหนา้วีซ่า) .................... 

* ในกรณีสมรสแล้วต้องกรอกรายละเอียดเพิ่มเติม * 
ชื่อ - นามสกุล คู่สมรส  .......................................................................................................................................... 
วนั / เดือน / ปี เกิด คู่สมรส  ................................... สถานท่ีเกิด คู่สมรส ......................... ประเทศ 
............................ 
สญัชาติ คู่สมรส .................. เชือ้ชาติ คู่สมรส .................. วนัทีใ่นการจดทะเบยีนสมรส
............................................ 
หมายเลขพาสปอรต์/หมายเลขบตัรประชาชนของคู่สมรส .......................................................................................... 
วนัท่ีออก .................................................. วนัหมดอาย ุ.............................................. 
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2. ประเทศ ...................... วนัท่ีเดินทางเขา้ (ตามหนา้วีซ่า) ....................... วนัท่ีเดินทางออก (ตามหนา้วีซ่า) .................... 
3. ประเทศ ...................... วนัท่ีเดินทางเขา้ (ตามหนา้วีซ่า) ....................... วนัท่ีเดินทางออก (ตามหนา้วีซ่า) .................... 
 
ท่านเคยไดร้บัการปฏิเสธวีซ่า หรือ ประเทศอื่น ๆ หรือไม่          เคย              ไม่เคย 
ความรบัผิดชอบค่าใชจ้่ายในการด ารงชีพระหว่างการเดินทางและพ านกัของผูร้อ้งขอ 
       ออกค่าใชจ้่ายเอง                         มีผูอ้ื่นออกให ้ความสมัพนัธ ์....................................... 
        ชื่อ - นามสกุล .......................................................... 
        ท่ีอยู่ ......................................................................... 

      

 

 

 

 
 


