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RED FIGHTS ลิเวอรพ์ูล พบกบั แมนเชสเตอร ์ยูไนเต็ด 

กรุงลอนดอน ลอ่งเรือแมน่ ้ำเทมส ์สแตรทฟอร์ด อพัพอน เอวอน  

เบอร์ตนั ออน เดอะ วอเตอร์ หมูบ่ำ้นไบบิวร่ี เมืองเชสเตอร์ ลิเวอร์พูล แมนเชสเตอร์ 

เขำ้ชมสนำมโอลดแ์ทรฟฟอร์ด สนำมแอนฟิลด ์และสนำมเอมิเรตส ์สเตเดียม  

 พิเศษ!!  รวมตัว๋เขา้ชมการแข่งขนัฟุตบอล  

เมนูเป็ดย่างโฟรซี์ซัน่-Burger&Lobster 

 

องักฤษ ชมฟุตบอลพรีเมียรลี์ก 7 วนั 
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17 ม.ค. 63  (1) กรุงเทพฯ-สนามบินสุวรรณภูมิ         (ไทย) 

17.00 น. พร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ ชั้น 4 ประตู 9 แถว T             

สำยกำรบินเอมิเรตส ์(EK) เจำ้หนำ้ที่ ใหก้ำรตอ้นรับพรอ้มอ ำนวยควำมสะดวก 

20.35 น. ออกเดินทำงสู่เมืองดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ โดยสำยกำรบินเอมิเรตส์ เท่ียวบินท่ี EK373   

(บริกำรอำหำรและเคร่ืองด่ืมบนเคร่ืองบิน) 

18 ม.ค. 63  (2) ดไูบ – เมืองแมนเชสเตอร ์– สนามฟุตบอลโอลดแ์ทรฟฟอรด์ - ชมการแข่งขนัฟุตบอลพรีเมียรลี์ก

องักฤษระหว่างสโมสรลิเวอรพ์ูล พบกบั แมนเชสเตอร ์ยูไนเต็ด           (ดไูบ–องักฤษ) 

00.50 น. ถึงสนำมบินเมืองดไูบ ประเทศสหรฐัอาหรบัเอมิเรตส ์แวะเปล่ียนเคร่ือง   

02.40 น. เดินทำงสู่ สนามบินเมืองแมนเชสเตอร ์โดยสำยกำรบินเอมิเรตส ์เท่ียวบินท่ี EK021 (บริกำรอำหำรและ

เคร่ืองด่ืมบนเคร่ืองบิน) 

06.45 น. เดินทำงถึงสนำมบิน เมืองแมนเชสเตอร ์ผำ่นพิธีกำรตรวจคนเขำ้เมืองเรียบรอ้ยแลว้ หลงัจำกนั้นน ำทำ่นเดินทำงสู่ 

เมืองแมนเชสเตอร ์(Manchester) เมืองอุตสำหกรรมท่ีมีช่ือเสียงจำกกำรเป็นเมืองอุตสำหกรรมแหง่แรกของโลก เป็น

ศูนยก์ลำงศิลปะ ส่ือ และธุรกิจขนำดใหญ ่อีกทัง้ยงัเป็น

เมืองท่ีมีสโมสรท่ีมีช่ือเสียงโดง่ดงัในวงกำรฟตุบอลของโลก 

โดยมีสโมสรฟุตบอล 3 สโมสร ไดแ้ก่ แมนเชสเตอร์ 

ยูไนเต็ด และแมนเชสเตอร์ ซิต้ี และสโมสร คริกเก็ต แลง

คำเชียร์ เคำน์ต้ี จำกนั้นน ำท่ำนเขำ้ชมภำยใน สนาม

ฟุตบอลโอลด์แทรฟฟอร์ด  ของทีมแมนเชสเตอร์  

ยูไนเต็ด สโมสรฟุตบอลช่ือกอ้งโลกท่ีมีสมำชิกแฟนคลบั

มำกท่ีสุดในโลก เจำ้ของสมญำนำม “ปิศำจแดง” สนำม

เร่ิมกอ่สรำ้งในปี 1909 และเร่ิมใชต้ ัง้แตปี่ 1910 ปัจจุบนัมีควำมจุ 76,212 คน มีเวลำใหท้ำ่นเลือกซ้ือสินคำ้ที่ ระลึกนำนำ

ชนิด ท่ี MEGA STORE เชน่ เส้ือ ผำ้พนัคอ หมวก เป็นตน้ 

กลางวนั บริกำรอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำร จำกนั้นน ำทำ่นออกเดินทำงสู ่เมืองลิเวอรพ์ูล (Liverpool) เมืองทำ่เกำ่เเกข่อง

องักฤษท่ีมีควำมสวยงำม ตัง้อยูท่ำงตอนเหนือขององักฤษ เต็มไปดว้ยพิพิธภณัฑม์ำกมำยเเละเป็นเเหลง่จุดก ำเนิดทำงดำ้น

วฒันธรรมขององักฤษ หลำยตอ่หลำยอยำ่งดว้ยกนั โดยท่ีเมืองเเห่งน้ีนั้นเป็นเเหลง่ก ำเนิดของวงดนตรีช่ือดงัอยำ่ง       

เดอะ บีทเทิลส์ หรือเเมเ้เตเ่ป็นหน่ึงในกำรกอ่สรำ้งเรือระดบัต ำนำนอยำ่ง ไททำนิค รวมทัง้เป็นเมืองมรดกโลกอีกดว้ย     

เเละชำวเมืองลิเวอร์พูลนั้นยงัคลั่งไคลใ้นเกมสก์ีฬำฟุตบอลไมเ่เพเ้มืองอ่ืนๆ ขององักฤษ เพรำะพวกเขำมีท ัง้ทีมดงัอยำ่ง   

หงสเ์เดง ลิเวอร์พูล เเละท็อฟฟ่ีสีน ้ำเงิน เอฟเวอร์ตนั  น ำทำ่นเขำ้สูบ่ริเวณ สนามแอนฟิลด ์สนำมเหยำ้ของทีมหงสแ์ดงลิ

เวอร์พูล เพ่ือจะไดมี้เวลำเก็บภำพบรรยำกำศกอ่นกำรแขง่ขนัและสะดวกในกำรเขำ้ชมกำรแขง่ขนัฟุตบอล จากนั้นน า

ท่านเขา้ชมการแข่งขนัฟุตบอลพรีเมียรลี์กฤดูกาล 2019-2020 ซ่ึงเป็นการแข่งขนัระหว่างทีมสโมสรทีม

สโมสรลิเวอรพ์ูล พบกบั แมนเชสเตอร ์ยูไนเต็ด   

ค า่ บริกำรอำหำรค ่ำ ณ ภตัตำคำร น ำทำ่นเขำ้สูท่ี่พกั  ณ  Hallmark Hotel Chester The Queen หรือระดบัเดียวกนั 
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19 ม.ค. 63  (3) เมืองลิเวอรพ์ูล – สนามฟุตบอลแอนฟิลด ์– เมืองเชสเตอร ์– เบอรมิ์งแฮม       (องักฤษ) 

เชา้ บริกำรอำหำรเชำ้ ณ หอ้งอำหำรของโรงแรม น ำทำ่นเขำ้ชม สนามฟุตบอลแอนฟิลด ์(Anfield Stadium) คือ

สนำมฟตุบอลท่ีมีขนำดใหญ ่  เป็นอนัดบัท่ี 6 ของประเทศ และเป็นถ่ินของสโมสรลิเวอร์พูล ตัง้แตปี่ 1892 สนำมฟตุบอล

น้ีไดเ้ปิดตวัเม่ือปี 1884 และเป็นบำ้นของสโมสรแอฟ

เวอร์ต ัน ในช่วงปี 1884-1891 สำมำรถจุผูช้มได ้

มำกกวำ่ 54,076 คน และเคยใชเ้ป็นสถำนท่ีจดัแขง่ขนั

ฟตุบอลนัดส ำคญัมำกมำย ฟตุบอลนัดใหญท่ี่เคยดวลกนั

ท่ีน่ี ไดแ้ก ่ฟตุบอลยูโรปี 1996 และยงัใชจ้ดักำรแขง่ขนั

กีฬำอ่ืนๆ อีกดว้ย เชน่ แขง่ขนัอเมริกนัฟุตบอล รักบี้  

และคอนเสิร์ตครั้งใหญ ่เขำ้ชม LFC Story พิพิธภณัฑท่ี์

เก็บรักษำประวติัศำสตร์อนัยำวนำนกวำ่ 120 ปี ของสโมสรลิเวอร์พูลเอำไว ้พรอ้มดว้ยลูกเลน่กิจกรรมตำ่งๆ ใหส้นุกกนั 

ชม คอลเลกชัน่ของ สตีเฟ่น เจอรร์าด (The Steven Gerrard Collection) เรียกไดว้ำ่เป็นหอ้งสว่นตวัของ สตีเฟ่น 

เจอร์รำด อดีตกปัตนัทีมลิเวอร์พูลก็วำ่ได ้เพรำะภำยในนั้นจะเต็มไปดว้ยของใชท่ี้ สตีเฟ่น เจอร์รำด ไดอุ้ทิศใหท้ำงสโมสร

น ำมำจดัแสดงใหแ้ฟนๆ ลิเวอร์พูลไดช้มกนั เชน่ เส้ือท่ีเคยใชแ้ขง่ เส้ือพรอ้มลำยเซ็นของทีมคูแ่ขง่ ถว้ยรำงวลัตำ่งๆ ท่ีไดม้ำ

ลว้นจดัแสดงใหไ้ดช้มกนัภำยในหอ้งแหง่น้ี จำกนั้นน ำทำ่นผำ่นชม เดอะ ทรี เกรซ (The Three Graces) คือ อำคำร

เกำ่แก ่3 หลงัสญัลกัษณ์ของเมืองลิเวอร์พูล ซำ้ยมือสุด คือ Port of Liverpool Building เป็นท่ีท ำกำรของกำรทำ่เรือลิ

เวอร์พูล อำคำรกลำงคือ Cunard Building อำคำรของบริษัทเดินเรือคูนำร์ด สว่นดำ้นขวำสุด คือ Royal Liver Building  

เป็นอำคำรคอนกรีตแบบหลำยชัน้แหง่แรกท่ีสรำ้ง   

กลางวนั บริกำรอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำร หลงัจำกนั้นน ำทำ่นเดินทำงสู ่เมืองเชสเตอร ์(Chester) น ำทำ่นเดินชมเมือง

เกำ่ท่ีคน้พบโดยชำวโรมนัเม่ือประมำณ 2,000 ปีมำแลว้ ผำ่นชมตวัเมืองอนัสวยงำม ทำงตอนเหนือของแควน้เวลส์ 

ลกัษณะของสถำปัตยกรรมของอำคำรบำ้นเรือนเป็นแบบทิวดอร์ อนัเป็นเอกลกัษณะเฉพำะของท่ีน่ีโครงสรำ้งตึกและ

บำ้นเรือนท่ีจะท ำจำกไมแ้ละทำสีขำวด ำซ่ึงจะเห็นไดท้ ัว่ๆ ไปแทบจะทุกถนน ซ่ึงเสริมใหบ้รรยำกำศของเมืองน้ีมีเสน่ห ์และ

แฝงควำมน่ำรักเอำไว ้นอกจำกนั้นตึกบำงแหง่ ยงัเป็นตึกเกำ่แกต่ ัง้แตส่มยัปี ค.ศ.1488 อีกดว้ย จำกนั้นน ำทำ่นเดินทำงสู ่

เมืองเบอรมิ์งแฮม (Birmingham)เป็นเมืองท่ีใหญเ่ป็นอนัดบัสองในสหรำชอำณำจกัร ตัง้อยูบ่ริเวณตอนกลำงของ

ประเทศองักฤษและเป็นอีกหน่ึงเมืองใหญ ่และเป็นเมืองอุตสำหกรรมท่ีส ำคญัขององักฤษ  

ค า่      บริกำรอำหำรค ่ำ ณ ภตัตำคำร น ำทำ่นเขำ้สูท่ี่พกั  ณ  Hilton Birmingham Metropole หรือระดบัเดียวกนั 

20 ม.ค. 63  (4)  เมืองสแตรทฟอรด์ อพัพอน เอวอน - เบอรต์นั ออน เดอะ วอเตอร ์– หมู่บา้นไบบิวร่ี – บิซสเ์ตอรเ์อา้ท์

 เล็ต วิลเลจ                   (องักฤษ) 

เชา้          บริกำรอำหำรเชำ้ ณ หอ้งอำหำรของโรงแรม  จำกนั้นน ำทำ่นเดินทำงสู ่เมืองสแตรทฟอรด์ อพัพอน เอวอน  เมือง

บำ้นเกิดของยอดกวีเอกเชคสเปียร์ส น ำทำ่นชมเมืองสเตรทฟอร์ดท่ีคงรักษำสภำพแวดลอ้มแบบชนบทขององักฤษแท ้ๆ ไว ้

ไดอ้ยำ่งสมบูรณ์ น ำทำ่นถำ่ยรูปดำ้นหนำ้ บา้นเกิดของวิลเล่ียม เชคสเปียรส์ (SHAKESPEAR’S BIRTH PLACE) กวี

และนักเขียนบทละครชำวองักฤษท่ีไดร้ับกำรยกยอ่งทัว่ไปวำ่เป็นนักเขียนผูย่ิ้งใหญข่ององักฤษและของโลกมกัเรียกขำน

เขำวำ่เป็นกวีแหง่ชำติขององักฤษและ “กวีแหง่เอวอน” (BARD OF AVON) ชมบำ้นท่ีเคยเป็นท่ีอำศยัของเชคสเปียร์ เป็น

บำ้นหลงัคำมุงดว้ยฟำง ซ่ึงเป็นรูปแบบเฉพำะของเมืองสแตรทฟอร์ด ตัง้แตศ่ตวรรษท่ี 16 ปัจจุบนัไดป้รับเป็นพิพิธภณัฑไ์ป
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แลว้  หลงัจำกนั้นน ำทำ่นเดินทำงไปยงัเมืองเล็กๆแสนน่ำรัก เบอรต์นั ออน เดอะ วอเตอร ์(Bourton On The Water

) ซ่ึงเป็นหมูบ่ำ้นท่ีไดร้ับกำรโหวตใหเ้ป็นหมูบ่ำ้นท่ีมีควำมสวยงำมมำกท่ีสุดในองักฤษ ดว้ยลกัษณะของตวัอำคำรท่ีมีควำม

โดดเดน่เฉพำะ ปลูกสรำ้งตวัอำคำรดว้ยหิน ซ่ึงเป็นหิน Cotswold stone เทำ่นั้น ภำยในหมูบำ้นจะมีแมน่ ้ำ Windrush 

ไหลผำ่น มีเป็ดหวัเขียวสวยงำมเวียนวำ่ยเต็มแมน่ ้ำ เป็นหมูบ่ำ้นท่ีมีธรรมชำติสุดแสนโรแมนติค 

กลางวนั บริกำรอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำร จำกนั้นเดินทำงสู ่หมู่บา้นไบบิวร่ี (Bibury Village) เป็นหมูบ่ำ้นเล็กๆตัง้อยูใ่น

แควน้กลอสเตอร์เชอร์ เขตคอทสโ์วลส ์จดัวำ่เป็นหมูบ่ำ้นท่ีสวยที่ สุด ในประเทศองักฤษ (The Most Beautiful Village in 

England) มีลกัษณะบำ้นท่ีเป็นกระทอ่มเกำ่แก ่เรียกวำ่เป็นแบบฉบบับำ้นของประเทศองักฤษโดยแท ้สรำ้งข้ึนเม่ือศตวรรษ

ท่ี 17-18 และยงัคงรักษำสภำพใหค้งอยูจ่ำกอดีตไวไ้ดเ้ป็นอยำ่งดี มีแมน่ ้ำสำยเล็กๆช่ือวำ่ แมน่ ้ำโคน Coln River ซ่ึงมีน ้ำ

ใสไหลผำ่นหมูบ่ำ้น หลงัจำกนั้นน ำทำ่นชอ๊ปป้ิงท่ี บิซสเ์ตอรเ์อา้ทเ์ล็ต วิลเลจ (Bicester Outlet Village) น ำทำ่นชม

สินคำ้แบรนดเ์นมตำ่งๆ ทัง้ขององักฤษเชน่ 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  เป็นตน้ อิสระอาหารค า่

ตามอธัยาศยัเพ่ือความสะดวกและต่อเน่ืองในการเลือกซ้ือสินคา้ ถึงเวลำอนัสมควรน ำทำ่นเดินทำงสูโ่รงแรมที่ พกั 

น ำทำ่นเขำ้สูท่ี่พกั  ณ  Holiday Inn Oxford หรือระดบัเดียวกนั  

21 ม.ค. 63  (5) กรุงลอนดอน – เอมิเรตสส์เตเดียม - หา้งสรรพสินคา้แฮรร์อดส ์                 (องักฤษ) 

เชา้          บริกำรอำหำรเชำ้ ณ หอ้งอำหำรของโรงแรม จำกนั้นน ำทำ่นเดินทำงสู่ กรุงลอนดอน อนัย่ิงใหญท่ี่เต็มไปดว้ย

ประวติัศำสตร์อนัยำวนำนเป็นเมืองหลวงแห่งเครือจกัรภพ และศูนยร์วมอ ำนำจกำรปกครองของ  สหรำชอำณำจกัรใน

ปัจจุบนั และเป็นศูนยร์วมสถำปัตยกรรมท่ีสวยงำมแห่งหน่ึงของโลก 

จำกนั้นน ำทำ่นเขำ้ชมภำยในสนำม เอมิเรตสส์เตเดียม (Emirates 

Stadium) เป็นสนำมเหยำ้ของสโมสรฟุตบอลอำร์เซนอล ตัง้แตเ่ปิดใช ้

งำนเม่ือเดือนกรกฎำคม ปี ค.ศ. 2006 สนำมแห่งน้ีอฒัจรรยจ์ะเป็น

เกำ้อี้ ท ัง้หมด 60,355 ท่ีนั่ง เป็นสนำมฟุตบอลท่ีใหญท่ี่สุดเป็นอนัดบั 2 

ของพรีเมียร์ลีกตำมหลงัเพียงสนำมโอลดแ์ทรฟฟอร์ด และเป็นสนำม

กีฬำท่ีใหญเ่ป็นอนัดบั 3 ในลอนดอนรองจำกสนำมเวมบลียแ์ละสนำม

ทวิกเคนแฮม  

กลางวนั บริกำรอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำร (พิเศษ Burger & Lobster) จำกนั้นน ำทำ่นเลือกซ้ือส้ินคำ้ในยำ่นไนซบ์ริดจ ์

(Knights Bridge) ซ่ึงเป็น ท่ีตั้งของหำ้งสรรพสินคำ้ช่ือดังอย่ำง ฮำร์วีย ์นิโคล (Harvey Nicole) และ แฮร์รอดส์ 

(Harrods) ท่ีทำ่นสำมำรถเลือกซ้ือสินคำ้แฟชัน่ช ัน้น ำจำกทัว่ทุกมุม โลก รวมทัง้กระเป๋ำแฮร์รอดสท่ี์นิยมกนัอยำ่งมำก 

รวมทัง้มีรำ้นคำ้แฟชัน่มำกมำย ตัง้อยูบ่ริเวณ High Street เชน่ Accessorize, H&M, Zara, Kipling, Gant, Hugo Boss, 

Porsche Deign, Bally และยงัมีถนนสโลน (Sloane Street) ท่ีเป็นท่ีตัง้ของร้ำน Super Brands    อำทิ 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  

ค า่      บริกำรอำหำรค ่ำ ณ ภตัตำคำร น ำทำ่นเขำ้สูท่ี่พกั  ณ  Holiday Inn London West หรือระดบัเดียวกนั 
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22 ม.ค. 63  (6) พระราชวงับคัก้ิงแฮม – หอนาฬิกาบ๊ิกเบน – ล่องเรือแม่น ้าเทมส์ – ถนนอ็อกซฟ์อรด์ - สนามบิน

                        (องักฤษ) 

เชา้          บริกำรอำหำรเชำ้ ณ หอ้งอำหำรของโรงแรม จำกนั้นน ำทำ่นผำ่นชม  พระราชวงับคัก้ิงแฮม ท่ีประทบัแหง่พระรำชินี

อ ังกฤษ ก่อนน ำท่ำนเก็บภำพสวยๆท่ี หอนาฬิกาบ๊ิกเบน 

สญัลกัษณ์ท่ีส ำคญัของลอนดอนท่ีตัง้อยูเ่คียงขำ้งอำคำรรัฐสภำท่ี

สวยงำมริมฝ่ังแม่น ้ำเทมส์ ผ่ำนชมสถำนท่ีส ำค ัญต่ำงๆ อำทิ

บำ้นเลขท่ี 10, ถนนดำวน์น่ิงท ำเนียบนำยกรัฐมนตรี, จตุัรัสทรำ

ฟัลกำร์, อนุสรณ์แห่งสงครำมทรำฟัลกำร์ของทำ่นลอร์ดเนลสนั, 

พิคคำเดลลี เซอร์คสั,  ยำ่นโซโห ฯลฯ น ำทำ่น ล่องเรือแม่น ้า

เทมส ์ชมทิวทศัน์งดงำมของสองฝำกฝ่ังแมน่ ้ำเทมส ์ซ่ึงไหลผำ่น

กลำงกรุงลอนดอน ล่องเรือผ่ำนสถำนท่ีส ำคญัต่ำงๆ เช่น 

จตุัรัสรัฐสภำ,พระรำชวงัเวสทมิ์นสเ์ตอร์ท่ีต ัง้ของรัฐสภำองักฤษ

,หอนำฬิกำบ๊ิกเบนชมควำมงดงำมสองฝ่ังของแมน่ ้ำเทมส์ผำ่น

จตุัรัสรัฐสภำ,พระรำชวงัเวสทมิ์นสเ์ตอร์,มหำวิหำรเซนต์ปอล,

ลอนดอนบริดจ ์เป็นกำรทอ่งเท่ียวลอนดอนท่ีดีท่ีสุดอีกวิธีหน่ึง 

จุดสวยงำมท่ีสุด เม่ือมองจำกจุดกลำงแมน่ ้ำคือ อำคำรรัฐสภำ 

บ๊ิกเบนและหอคอยลอนดอ 

กลางวนั    บริกำรอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำร (พิเศษเป็ดย่างโฟรซี์

ซัน่) น ำทำ่นเดินทำงสู่ ถนนอ็อกซฟ์อรด์ เป็นถนนสำยหลกัในยำ่นเวสตเ์อนของลอนดอน ซ่ึงมีควำมยำวมำกถึง 1.6 

กิโลเมตร และเป็นยำ่นชอ้ปป้ิงใหญข่องลอนดอนท่ีทำ่นจะไดเ้ลือกซ้ือสินคำ้คุณภำพเย่ียม มีรำ้นคำ้ช่ือดงัมำกมำยกวำ่ 300 

รำ้นคำ้ ไมว่ำ่จะเป็น H&M , Topshop , Zara , Burberry , Mango, Next , LongChamp , UniQLO , Esprit รวมถึง

หำ้งสรรพสินคำ้ มำร์ค แอนด ์สเปนเซอร์ เซลฟริดจจ ์และหำ้งอ่ืนๆ อีกมำกมำย สมควรแกเ่วลำน ำทำ่นเดินทำงสูส่นำมบิน 

20.25 น. ออกเดินทำงสู่ดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์  โดยสำยกำรบิน เอมิเรตส์ เ ท่ียวบิน ท่ี  EK010         

(บริกำรอำหำรและเคร่ืองด่ืมบนเคร่ืองบิน) 

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

07.20 น. เดินทำงถึงสนามบินดไูบ ประเทศสหรฐัอาหรบัเอมิเรตส ์แวะเปล่ียนเคร่ือง 

09.30 น. ออกเดินทำงสูส่นามบินสุวรรณภูมิ โดยสำยกำรบินเอมิเรตส ์เท่ียวบินท่ี EK372 

(บริกำรอำหำรและเคร่ืองด่ืมบนเคร่ืองบิน) 

18.40 น. เดินทำงถึงสนามบินสุวรรณภูมิ  โดยสวสัดิภำพพรอ้มควำมประทบัใจ  

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

รำ้นคำ้ในยุโรปสว่นใหญจ่ะปิดท ำกำรในวนัอำทิตย ์โปรแกรมกำรเดินทำงอำจมีกำรเปล่ียนแปลงตำมควำมเหมำะสม    

ท ัง้น้ีข้ึนอยูก่บัสภำวะอำกำศและเหตุสุดวิสยัตำ่ง ๆ ท่ีไมส่ำมำรถคำดกำรณไ์ดล้ว่งหนำ้ 
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อตัราค่าบริการ  

  เด็ก (อายุต า่กว่า 12 ปี ไม่มีเตียง) ลดท่านละ   2,000 บาท 

  พกัเด่ียว     เพ่ิมท่านละ 10,000 บาท 

กรุณาอ่านรายละเอียดโปรแกรมทวัรแ์ละรายละเอียดต่างๆของโปรแกรม 

โดยละเอียดเม่ือท่านท าการซ้ือโปรแกรมทวัรแ์ลว้ทางบริษทัถือว่าท่าน 

รบัทราบและยอมรบัในเง่ือนไขต่างๆของบริษทั 

อตัราค่าบริการน้ีรวม 

✓ คำ่ตัว๋เคร่ืองบินชัน้ประหยดั (ECONOMY CLASS) โดยสายการบินเอมิเรตส ์(เดินทำงไป-กลบัพรอ้มคณะ)  

✓ คำ่ท่ีพกั 3-4 ดำว (หอ้งละ 2-3 ทำ่น) ตำมท่ีระบุในรำยกำร (ขอสงวนสิทธ์ิในกำรยำ้ยเมืองเขำ้พกั ในกรณีท่ีไมส่ำมำรถเขำ้พกัท่ี

 เมืองนั้นๆ ได ้เชน่ ติดงำนนิทรรศกำร งำนแสดงสินคำ้ งำนประชุม เหตุสุดวิสยัตำ่งๆ ฯลฯ 

✓ คำ่ธรรมเนียมในกำรขอย่ืนวีซำ่ UNITED KINGDOM (UK) ทางสถานทูตจะไม่คืนเงินค่าธรรมเนียมทุกกรณี 

✓ คำ่รถปรับอำกำศ และบริกำรน ำเท่ียวตำมท่ีระบุในรำยกำร 

✓ คำ่เขำ้ชมสถำนที่  และคำ่ธรรมเนียมตำมท่ีระบุในรำยกำร 

✓ คำ่อำหำรตำมที่ ระบุในรำยกำร 

✓ คำ่ประกนัภยัในกำรเดินทำง 2,000,000/500,000 บำท (เง่ือนไขตำมกรมธรรม)์ 

✓ หวัหนำ้ทวัร์ผูมี้ประสบกำรณน์ ำเท่ียว คอยดูแลอ ำนวยควำมสะดวกตลอดกำรเดินทำง 

✓ ค่าตัว๋ชมฟุตบอลการแข่งขนัฟุตบอลระหว่างทีมลิเวอรพ์ูล พบกบั ทีมแมนเชสเตอร ์ยูไนเต็ด 

อตัราค่าบริการน้ีไม่รวม 

 ค่าภาษีมูลค่าเพ่ิม 7% และภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3% 

 คำ่น ้ำหนักของกระเป๋ำในกรณีเกินกวำ่สำยกำรบินก ำหนดให ้30 กิโลกรัมตอ่หน่ึงคน  

 คำ่ใชจ้ำ่ยสว่นตวัตำ่งๆ นอกรำยกำร อำทิ คำ่โทรศพัท ์คำ่ซกัรีด และคำ่เคร่ืองด่ืมในหอ้งพกั พนักงำนยกกระเป๋ำ 

 ค่าทิปคนขบัรถทอ้งถ่ิน 2 GBP x 5 วนั = 10 GBP/คน   

 ค่าทิปหวัหนา้ทวัรไ์ทย 100 บาท x 7 วนั = 700 บาท/คน 

เง่ือนไขในการจองทวัร ์

1. ส ำหรับกำรจอง กรุณาช าระเงินมดัจ าท่านละ 40,000 บาท พรอ้มส ำเนำหนังสือเดินทำง (หลงัจองภำยใน 3 วนั)  

2. ช ำระยอดสว่นท่ีเหลือทัง้หมดกอ่นกำรเดินทำงไมน่อ้ยกวำ่ 20 วนั   

3. หำกไมช่ ำระคำ่ใชจ้ำ่ยภำยในก ำหนด ทำงบริษัทจะถือวำ่ทำ่นยกเลิกกำรเดินทำงโดยอตัโนมติั 

ก าหนดการเดินทาง ราคา 

มกราคม  17-23 ม.ค. 2563 89,900 
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4. หำกทำ่นท่ีตอ้งกำรออกตัว๋โดยสำรภำยในประเทศ (กรณีลูกคำ้อยูต่ำ่งจงัหวดั)  เพ่ือมำย่ืนวีซำ่หรือวนัเดินทำง ใหท้ำ่นติดตอ่

 เจำ้หนำ้ท่ี กอ่นออกบตัรโดยสำรทุกครั้ง หำกออกบตัรโดยสำรโดยมิแจง้เจำ้หนำ้ท่ีทรำบทำงบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไมร่ับผิดชอบ  

 คำ่ใชจ้ำ่ยที่ เกิดข้ึน 

 

ช่ือธนาคาร สาขา ประเภท เลขท่ีบญัชี ช่ือบญัชี 

       ธนำคำรกรุงเทพ เซ็นทรัลพลำซำ่ พระรำม 9 ออมทรัพย ์ 877-7-31971-9 นำยรำเมศร์ เสือยงค ์

       ธนำคำรไทยพำณิชย ์ เซ็นทรัลพลำซำ่ พระรำม 9 ออมทรัพย ์ 407-989482-0 นำยรำเมศร์ เสือยงค ์

       ธนำคำรกรุงศรีอยุธยำ เซ็นทรัลพลำซำ่ พระรำม 9 ออมทรัพย ์ 670-1-23301-0 นำยรำเมศร์ เสือยงค ์

       ธนำคำรกสิกรไทย เซ็นทรัลพลำซำ่ พระรำม 9 ออมทรัพย ์ 026-8-69526-5 นำยรำเมศร์ เสือยงค ์

       ธนำคำรกรุงไทย เซ็นทรัลพลำซำ่ พระรำม 9 ออมทรัพย ์ 986-0-65322-4 นำยรำเมศร์ เสือยงค ์

 

การยกเลิกและคืนค่าทวัร ์ 

1. ยกเลิกกำรเดินทำง 65 วนัข้ึนไป คืนมดัจ ำท ัง้หมด (ในกรณีท่ีย่ืนวีซำ่แลว้ขอเก็บคำ่ใชจ้ำ่ยตำมท่ีเกิดข้ึนจริง) 

2. ยกเลิกกำรเดินทำง 41-64 วนั เก็บคำ่ใชจ้ำ่ยเบ้ืองตน้ 5,000 บำท 

3. ยกเลิกกำรเดินทำง 31-40 วนั เก็บเงินมดัจ ำท ัง้หมด 

4. ยกเลิกกำรเดินทำง 21-30 วนั เก็บคำ่ใชจ้ำ่ย 50% ของรำคำคำ่ทวัร์ท ัง้หมด 

5. ยกเลิกกำรเดินทำง 20 วนักอ่นเดินทำง ขอเก็บคำ่ใชจ้ำ่ย 100% ของรำคำคำ่ทวัร์ท ัง้หมด 

6. กรณีเจ็บป่วย จนไมส่ำมำรถเดินทำงได ้จะตอ้งมีใบรับรองแพทยจ์ำกโรงพยำบำลรับรอง ทำงบริษัทขอสงวนสิทธ์ิเรียกเก็บ

คำ่ใชจ้ำ่ยตำมท่ีเกิดข้ึนจริง  

7. กรณีวีซ่าถูกปฏิเสธจากสถานทูต (วีซ่าไม่ผ่าน) ทำงบริษัทจะท ำกำรเก็บคำ่ใชจ้ำ่ยตำมท่ีเกิดข้ึนจริง เชน่ คำ่วีซำ่และ

คำ่บริกำรย่ืนวีซำ่ คำ่มดัจ ำตัว๋เคร่ืองบินหรือคำ่ตัว๋เคร่ืองบิน เป็นตน้   

หมายเหตุ 

1. บริษัทขอสงวนสิทธ์ิยกเลิกกำรเดินทำงกอ่นลว่งหนำ้ในกรณีท่ีผูเ้ดินไมถึ่ง 30 ทำ่น และทำงบริษัทยินดีคืนเงินโดยหกั 

 เฉพำะคำ่ใชจ้ำ่ยที่ เกิดข้ึนตำมจริง 

2. บริษัทขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงรำยละเอียดบำงประกำร เม่ือเกิดเหตุจ ำเป็นสุดวิสยั และไมร่ับผิดชอบใดๆ  

 ในกรณีท่ีสูญหำย สูญเสียหรือไดร้ับบำดเจ็บท่ีนอกเหนือควำมรับผิดชอบของหวัหนำ้ทวัร์ เชน่ภยัธรรมชำติ ปัญหำกำรเมือง เป็น

ตน้ 

3. เน่ืองจำกรำยกำรทวัร์น้ีเป็นแบบเหมำจำ่ยเบ็ดเสร็จ หำกทำ่นสละสิทธ์ิกำรใชบ้ริกำรใดๆ หรือถูกปฏิเสธกำรเขำ้ประเทศ 

 ไมว่ำ่กรณีใดๆ ก็ตำม ทำงบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไมคื่นเงินในทุกกรณี 

4. เม่ือทำ่นไดช้  ำระเงินมดัจ ำหรือทัง้หมดไมว่ำ่จะเป็นกำรช ำระผำ่นตวัแทนของบริษัทหรือช ำระโดยตรงกบัทำงบริษัท  

 จะถือวำ่ทำ่นรับทรำบและยอบรับเง่ือนไขตำ่งๆ ของบริษัทฯท่ีไดร้ะบุไวโ้ดยทัง้หมด 

5. ส ำหรับท่ีนั่ง LONG LEG หรือท่ีนั่งบริเวณทำงออกฉุกเฉิน จะตอ้งเป็นผูโ้ดยสำรท่ีมีคุณสมบติัตำมที่ สำยกำรบินก ำหนด เชน่ ตอ้ง

สำมำรถส่ือสำรภำษำองักฤษได ้ไมมี่ปัญหำดำ้นสุขภำพ สำมำรถชว่ยเหลือผูอ่ื้นไดอ้ยำ่งรวดเร็วในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน และ

อ ำนำจในกำรใหท่ี้นั่ง LONG LEG ข้ึนอยูก่บัทำงเจำ้หนำ้ที่ สำยกำรบินตอนเวลำที่ เช็คอินเทำ่นั้น 

6. โรงแรมท่ีพกัในยุโรปส่วนใหญไ่มมี่เคร่ืองปรับอำกำศเน่ืองจำกเป็นภูมิประเทศท่ีมีอำกำศเย็น และหอ้งพกั 3 ทำ่น  (TRIPPLE 

ROOM ) อำจจะมีกำรจดัเป็น 2 เตียง และ SOFA BED ซ่ึงข้ึนอยูก่บักำรออกแบบของแตล่ะโรงแรม  
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7. กรณีผูเ้ดินทำงด ำเนินกำรเร่ืองตัว๋เคร่ืองบินเองและเดินทำงมำร่วมกบัคณะในตำ่งประเทศ  (Join Land) ผูเ้ดินทำงตอ้งรับผิดชอบ

คำ่ใชจ้ำ่ยในกำรเดินทำงมำพบคณะดว้ยตวัเอง 

 

เอกสารเบ้ืองตน้ในการขอย่ืนวีซ่าระยะเวลาในการย่ืน 15-30 วนัท าการ ผูเ้ดินทางตอ้งมาสแกนลายน้ิวมือ ณ สถานทูต 

ตามวนัและเวลาท่ีนัดหมาย (เอกสารและขัน้ตอนการย่ืนวีซ่าแต่ละสถานทูตมีความต่างกนัและอาจจะมีการเปล่ียนแปลง

ได ้โปรดสอบถามกบัเจา้หนา้ท่ีอีกครัง้เพ่ือความถกูตอ้งในการเตรียมตวัเพ่ือย่ืนวีซ่า) 

1. พำสปอร์ต ท่ียงัไมห่มดอำยุ และมีอำยุไมต่ ่ำกวำ่ 6 เดือน กอ่นวนัหมดอำยุ หำกมีพำสปอร์ตเลม่เกำ่ ไมว่ำ่จะเคยมีวีซำ่ใน กลุม่เชง

เกน้หรือไมก็่ตำม ควรน ำไปแสดงดว้ยเพ่ือเป็นกำรงำ่ยตอ่กำรอนุมติัวีซำ่ 

2. รูปถำ่ยสีขนำด 2 น้ิว จ ำนวน 2 ใบ (**ตอ้งมีฉำกหลงัเป็นสีขาวเทำ่นั้น และมีอำยุไมเ่กิน 6 เดือน และเหมือนกนัทัง้ 2 รูป) 

3. ส ำเนำทะเบียนบำ้น / ส ำเนำบตัรประชำชน / หรือส ำเนำบตัรขำ้รำชกำร / ส ำเนำทะเบียนสมรส พรอ้มแปลเป็นภาษาองักฤษ 

(ถำ้มี) 

4. ใบรบัรองการท างานจำกบริษัทท่ีทำ่นท ำงำนอยูต่อ้งเป็นภาษาองักฤษเท่านั้น โดยระบุต ำแหน่งและอตัรำเงินเดือนในปัจจุบนั,วนั

เดือนปีท่ีเร่ิมท ำงำนกบับริษัทน้ีและชว่งเวลำที่ ขอลำงำน เพ่ือเดินทำงไปยุโรป  หลงัจำกนั้นจะกลบัมำท ำงำนตำมปกติหลงัครบก ำหนด 

5. กรณีท่ีเป็นเจำ้ของกิจกำรขอใบทะเบียนกำรคำ้และหนังสือรบัรองท่ีคดัไวไ้ม่เกิน 3 เดือน  พรอ้มวตัถุประสงคห์รือใบเสียภำษี

และหลกัฐำนกำรเงินของบริษัทฯยอ้นหลงั 6 เดือน (พรอ้มแปลเป็นภาษาองักฤษ) 

6. STATEMENT ยอ้นหลงั 6 เดือน (นับจำกวนัปัจจุบนั) ควรเลือกเลม่ท่ีมีกำรเขำ้ออกของเงินสม ่ำเสมอและมีจ ำนวนไมต่ ่ำกวำ่ 6 

หลกั เพ่ือแสดงใหเ้ห็นวำ่มีฐำนะกำรเงินเพียงพอ ท่ีจะครอบคลุมกบัคำ่ใชจ้ำ่ยในกำรเดินทำงและสำมำรถท่ีจะใชจ้ำ่ยไดอ้ยำ่งไม่

เดือดรอ้นเม่ือกลบัสูภู่มิล ำเนำ ทำ่นตอ้งปรับสมุดถึงเดือนปัจจุบนั โดยกำรปรับยอดสมุดในบญัชี ตอ้งมียอดอพัเดตไมเ่กิน 15 กอ่น

วนันัดหมำยย่ืนวีซำ่ และหนังสือรับรองจำกทำงธนำคำร ตอ้งมีอำยุไมเ่กิน 15 วนั นับจำกวนัย่ืน  สถานฑูตไม่รบัพิจารณาบญัชี

กระแสรายวนั 

7. กรณีท่ีบริษัทของทำ่นเป็นผูร้ับผิดชอบคำ่ใชจ้ำ่ยในกำรเดินทำงใหก้บัผูเ้ดินทำงทัง้หมด นอกเหนือจำกเอกสำรขอ้ 1-6 แลว้ ทำงบริษัท

ฯ จะตอ้งออกจดหมำยอีกหน่ึงฉบบัเพ่ือแสดงควำมรับผิดชอบตอ่คำ่ใชจ้ำ่ยและกำรกลบั มำท ำงำนของทำ่น โดยระบุรำยช่ือผูเ้ดินทำง 

และเหตุผลท่ีจดักำรเดินทำงน้ีในจดหมำยดว้ย 

8. กรณีท่ีเป็นนักเรียน นักศึกษำ จะตอ้งมี หนงัสือรบัรองจากทางสถาบนัการศึกษาภาษาองักฤษ (ตวัจริง) เทำ่นั้น 

9. กรณีท่ีเด็กอายุต า่กว่า 20 ปี เดินทำงไปกบับิดำหรือมำรดำทำ่นใดทำ่นหน่ึง จะตอ้งท ำจดหมายยินยอมเป็นภาษาองักฤษ โดยท่ี

บิดำ, มำรดำ และบุตรจะตอ้งไปย่ืนเร่ืองแสดงควำมจ ำนงในกำรอนุญำตใหบุ้ตรเดินทำงไปกบัอีก ทำ่นหน่ึงได ้ณ ท่ีวำ่กำรอ ำเภอ หรือ

ส ำนักงำนเขต โดยมีนำยอ ำเภอหรือผูอ้  ำนวยกำรเขตลงลำยมือช่ือและประทบัตรำรับรองจำกทำง รำชกำรอยำ่งถูกตอ้ง 

10. กำรบิดเบือนขอ้เท็จจริงประกำรใดก็ตำม อำจจะถูกระงบัมิใหเ้ดินทำงเขำ้ประเทศในกลุม่เชงเกน้เป็นกำรถำวร และถึงแมว้ำ่ทำ่นจะ

ถูกปฏิเสธวีซำ่ สถำนทูตไมคื่นคำ่ธรรมเนียมท่ีไดช้  ำระไปแลว้ และหำกตอ้งกำรขอย่ืนค ำรอ้งใหมก็่ตอ้งช ำระคำ่ธรรมเนียมใหมทุ่กครั้ง 

หำกสถำนทูตมีกำรสุม่เรียกสมัภำษณบ์ำงทำ่น ทำงบริษัทฯ ขอควำมร่วมมือในกำรเชิญทำ่นไปสมัภำษณต์ำมนัดหมำย และโปรดแตง่

กำยสุภำพ ทัง้น้ีบริษัทฯ จะสง่เจำ้หนำ้ที่ ไปอ ำนวยควำมสะดวกและประสำนงำนตลอดเวลำและหำกสถำนทูตขอเอกสำรเพ่ิมเติมทำง

บริษัทใคร่ขอรบกวนทำ่นจดัสง่เอกสำรดงักลำ่วเชน่กนั 

11. กรณียกเลิกกำรเดินทำงภำยหลงัจำกไดวี้ซำ่แลว้ ทำงบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในกำรแจง้สถำนทูตเพ่ือใหอ้ยูใ่นดุลพินิจของสถำนฑูตฯ 

เร่ืองวีซำ่ของทำ่น เน่ืองจำกกำรขอวีซำ่ในแตล่ะประเทศจะถูกบนัทึกไวเ้ป็นสถิติในนำมของบริษัทฯ  

12. เม่ือทำ่นไดช้  ำระเงินมดัจ ำหรือทัง้หมดไมว่ำ่จะเป็นกำรช ำระผำ่นตวัแทนของบริษัทฯ หรือช ำระโดยตรงกบัทำงบริษัทฯ ทำงบริษัทฯจะ

ขอถือวำ่ทำ่นรับทรำบและยอมรับในเง่ือนไขตำ่ง ๆ ของบริษัทฯ ท่ีไดร้ะบุโดยทัง้หมด 

13. กำรย่ืนวีซำ่นั้น ผูเ้ดินทำงตอ้งช ำระยอดมดัจ ำทำ่นละ 40,000 ตอ่ทำ่นกอ่นเทำ่นั้น ถึงสำมำรถด ำเนินกำรข ัน้ตอนกำรย่ืนวีซำ่ได ้
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** เอกสารประกอบการย่ืนวีซ่าเป็นภาษาองักฤษเท่านั้น และทางบริษทัไม่มีนโยบายรบัแปลเอกสาร 

หากท่านตอ้งการใหท้างเราด าเนินการแปลเอกสารให ้มีค่าใชจ่้ายเพ่ิมเติมฉบบัละ 500 บาท ** 

 

แบบฟอรม์รายละเอียดเพ่ิมเติม (ส าคญัมาก) 

ขอ้มูลน้ีใชเ้พื่อนดัหมายคิววีซ่ากบัสถานทูต ไม่สามารถแกไ้ขภายหลงัได ้กรุณาระบุรายละเอียดทั้งหมดใหค้รบถว้น 

เพื่อประโยชน์ของตวัท่านเอง ค าถามเป็นภาษาไทย เพื่อให้ท่านเขา้ใจง่าย 

*** กรุณาตอบค าถามเป็นภาษาองักฤษตวับรรจง เท่านั้น *** 
โปรแกรม ....................................................................... วนัที่เดินทาง ......................................................................... 
ชื่อ - นามสกลุ (ภาษาไทย)  .......................................................................................................................................... 
 
 

 

 

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

สญัชาติโดยก าเนิด  .......................................... สถานที่เกิด ............................ ประเทศ  .......................................... 

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

ที่อยู่ ( ถ้าที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน กบัที่อยู่ปัจจบุนัคนละที่อยู่กรุณาแจ้งรายละเอียด )   

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

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

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

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

ในกรณีเป็นผู้ เยาว์ กรุณากรอก ชื่อตวั นามสกลุ ที่อยู่ (หากต่างจากผู้ขอ) และสญัชาติของผู้มีอ านาจปกครอง / ดแูลผู้ เยาว์ 

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

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

สถานที่ท างานหรือสถานศกึษา (ภาษาองักฤษ)  ............................................................................................................. 

ที่อยู่ที่ท างานหรือสถานศึกษา ....................................................................................................................................... 

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

ต าแหน่งงาน ............................................................................ โทรศพัท์ที่ท างาน ...................................................... 

* ในกรณีเปลี่ยนชื่อ * 

ชื่อ - นามสกลุ (ภาษาไทย)  .................................................................................................................................... 

ชื่อ (ภาษาองักฤษ)  ...........................................  นามสกลุ (ภาษาองักฤษ) .............................................................   
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วนัที่เร่ิมการท างาน ...........................  รายได้ต่อเดือน .......................... บาท  รายได้อ่ืน ..................... จ านวน .............. 

ท่านมีรายได้มาจากแหลง่อื่นๆ หรือไม่ รวมทัง้เพื่อนๆ และครอบครัว             มี            ไม่มี 

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

ท่านได้มีการรออมเงิน เช่น ได้ซือ้บ้าน , ที่ดิน , อสงัหาริมทรัพย์ , ซือ้หุ้นเลน่แชร์หรือไม่           มี             ไม่มี 

ถ้ามีโปรดแจ้งรายละเอียด และระบุจ านวนเงิน ................................................ จ านวนเงิน ............................................. 

ท่านแบ่งรายได้ของท่านให้กบัสมาชิกครอบครัวเดือนละเท่าไหร่ ...................................................................................... 

ท่านได้ใช้เงินสว่นตวัต่อเดือนเท่าไหร่ ............................................................................................................................. 

ชื่อ - นามสกลุ บิดา  ..................................................................................................................................................... 

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

สญัชาติโดยก าเนิด ........................................... สถานที่เกิด ........................................... ประเทศ ................................ 

หมายเลขพาสปอร์ตของบิดา ................................................... วนัที่ออก .......................... วนัหมดอาย ุ........................ 

ชื่อ - นามสกลุ มารดา  ................................................................................................................................................. 

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

สญัชาติโดยก าเนิด ........................................... สถานที่เกิด ........................................... ประเทศ ................................ 

หมายเลขพาสปอร์ตของมารดา ................................................ วนัที่ออก .......................... วนัหมดอาย ุ........................ 

สถานภาพ           โสด            แต่งงาน           แต่งงาน (ไม่จดทะเบียน)         หม้าย          หย่า 

 

 

     

    

 

 

ในกรณีที่มีบุตร ต้องกรอกรายละเอียดเพิ่มเติมทุกคน 

ชื่อ - นามสกลุ ของบุตร คนที่ 1 ..................................................................................................................................... 

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

* ในกรณีสมรสแล้วต้องกรอกรายละเอียดเพิ่มเติม * 

ชื่อ - นามสกลุ คู่สมรส  .......................................................................................................................................... 

วนั / เดือน / ปี เกิด คู่สมรส  ................................... สถานที่เกิด คู่สมรส ......................... ประเทศ ............................ 

สญัชาติ คู่สมรส .................. เชือ้ชาติ คู่สมรส .................. วนัที่ในการจดทะเบียนสมรส............................................ 

หมายเลขพาสปอร์ตของคู่สมรส ......................................... วนัที่ออก .......................... วนัหมดอายุ ........................ 



 Dream Destinations Tour 
 

 

สญัชาติโดยก าเนิด ........................................... สถานที่เกิด ........................................... ประเทศ ................................ 

หมายเลขพาสปอร์ตของมารดา ................................................ วนัที่ออก .......................... วนัหมดอาย ุ........................ 

ที่อยู่ ( ถ้าที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน กบัที่อยู่ปัจจบุนัคนละที่อยู่กรุณาแจ้งรายละเอียด )   

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

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

ชื่อ - นามสกลุ ของบุตร คนที่ 2 ..................................................................................................................................... 

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

สญัชาติโดยก าเนิด ........................................... สถานที่เกิด ........................................... ประเทศ ................................ 

หมายเลขพาสปอร์ตของมารดา ................................................ วนัที่ออก .......................... วนัหมดอาย ุ........................ 

ที่อยู่ ( ถ้าที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน กบัที่อยู่ปัจจบุนัคนละที่อยู่กรุณาแจ้งรายละเอียด )   

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

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

ท่านเคยเดินทางเข้ากลุม่ประเทศเชงเก้นหรือไม่            เคย              ไม่เคย 

ประเทศที่เคยเดินทางไป (ในรอบ 10 ปี ) วนัเดือนปี ที่ไป รวมก่ีวนั และวตัถปุระสงค์ในการไป 

1. ประเทศ ...................... วนัที่เดินทางเข้า (ตามหน้าวีซ่า) ....................... วนัที่เดินทางออก (ตามหน้าวีซ่า) .................... 

2. ประเทศ ...................... วนัที่เดินทางเข้า (ตามหน้าวีซ่า) ....................... วนัที่เดินทางออก (ตามหน้าวีซ่า) .................... 

3. ประเทศ ...................... วนัที่เดินทางเข้า (ตามหน้าวีซ่า) ....................... วนัที่เดินทางออก (ตามหน้าวีซ่า) .................... 

ท่านเคยได้รับการปฏิเสธวีซ่า หรือ ประเทศอ่ืน ๆ หรือไม่          เคย              ไม่เคย 

ความรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการด ารงชีพระหว่างการเดินทางและพ านกัของผู้ ร้องขอ 

       ออกค่าใช้จ่ายเอง                         มีผู้ อ่ืนออกให้ ความสมัพนัธ์ ....................................... 

        ชื่อ - นามสกลุ .......................................................... 

        ที่อยู่ ......................................................................... 

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

 

 


