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รหสัโปรแกรม : 17286  (กรณุาแจง้รหสัโปรแกรมทกุคร ัง้ทีส่อบถาม) 

HI-LIGHT 
  ชมเสาหินสโตนเฮ้นจ ์1 ใน 7 ส่ิงมหศัจรรยข์องโลก 
  ชมฟตุบอลพรีเมียรลี์คคู่  ระหว่าง Spurs vs Arsenal การนัตี 2 ท่ีนัง่ติดกนั  
  ช้อปป้ิงจใุจท่ี BICESTER OUTLET 
  ล่องเรือ ณ แม่น ้าเทมส ์ 
  ขึ้น LONDON EYE รวมวิวทิวทศัน์มหานครลอนดอน 
  ล้ิมรสเป็ดย่าง พร้อมกุ้งมงักร อนัโด่งดงั ณ ภตัตาคาร FOUR SEASON 

 

โปรแกรมการเดินทาง : 21 - 27 เมษายน 2563 
 
 
 
21.30 น. พรอ้มคณะทีส่นามบนิสุวรรณภมู ิชัน้ 4 ประตู 4 เคาน์เตอร ์D 9-12 สายการบนิไทย  เจา้หน้าทีใ่ห้

การตอ้นรบัและอ านวยความสะดวกในการเชค็อนิ  

 

 

 

 

21 เม.ย. 63  กรงุเทพฯ - ลอนดอน 
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หมายเหตุ ราคาLoungeอาจมีการเปล่ืยนแปลง ณ วันทีจ่องกรุณาสอบถามก่อนการจองอีกคร้ัง 

บรรยากาศภายใน Miracle Lounge 
คลกิชม http://bit.ly/2NMk5YE 

 

 
 
 

 

00.55 น.  ออกเดนิทางสู่ลอนดอน โดยเทีย่วบนิที ่TG910 (00.55-
07.15) 

07.15 น.   คณะถงึสนามบนิฮทีโธรว ์นครลอนดอน ผ่านการตรวจคน
เขา้เมอืงแล้ว รถโค้ชปรบัอากาศรอรบัท่านอ  อกเดนิทางสู่
เมอืงซาลสบ์วัรี ่น ำชมเสำหนิสโตนเฮน้จ ์(Stonehenge) 1 
ใน 7 สิง่มหศัจรรยข์องโลก กองหนิหรอืแนวแท่งหนิทีเ่ป็น
ความลบัด ามดืในช่วงหนึ่งของประวตัศิาสตร ์
จากนัน้น าคณะออกเดนิทางสู่ หมู่บ้านไบบิวร่ี (Bibury) 
จดัว่าเป็น The Most beautiful village in England เป็นหมู่บา้นเลก็ ๆ มลีกัษณะเป็นกระท่อมเก่าแก่ 
เรยีกว่าเป็นแบบฉบบับา้นเมอืงขององักฤษของแทยุ้คศตวรรษที ่17 - 18 ทีย่งัคงรกัษาสภาพในอดตี
ไว้เป็นอย่างดมีแีม่น ้าสายเลก็ ๆ ไหลผ่านหมู่บ้าน ในช่วงฤดูรอ้นบ้านแต่ละหลงัจะตกแต่งหน้าบ้าน
ดว้ยสวนดอกไมแ้บบองักฤษ โดยเฉพาะดอกกุหลาบก าลงับานสะพรัง่สวยงดงามมาก   

เท่ียง  รบัประทานอาหารเท่ียง ณ ภตัตาคาร 

บ่าย ชมเมืองเบอรต์นั ออน เดอะ วอเตอร ์(Bourton on the water) เป็นเมอืงชนบททีเ่ป็นเอกลกัษณ์
ในแถบภูมภิาค คอตโวลส์ (Cotswold) หมู่บ้านเลก็ ๆ น่ารกั น ้าใสเปรยีบดัง่กระจก มสีะพานที่เป็น
เอกลกัษณ์ทอดตวัยาวขา้มล าธาร เดนิชมบรรยากาศสวยๆ อสิระใหท้่านไดม้เีวลาเกบ็ภาพประทบัใจ 

22 เม.ย. 63  ลอนดอน - สโตนเฮ้นจ ์- หมู่บา้นไบบิวร่ี - เบอรต์นั
ออนเดอะวอเตอร ์- สแตรทฟอรด์ อพัพอน เอวอน 

http://bit.ly/2NMk5YE
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แล้วน าท่านเดินทางไปยงั สแตรทฟอร์ด (Stratford)  ตัง้อยู่ร ิมแม่น ้ าเอวอน เมืองส าคัญด้าน
วรรณกรรมขององักฤษเนื่องจากเป็นบา้นเกดิของวลิเลยีมส ์เชค็สเปียร์ นักเขยีนบทละครชาวองักฤษ
และกวี เ อกผู้ ยิ่ ง ใ ห ญ่ขอ ง โลก  ให้ท่ าน ได้ สัมผัสชีวิต คว าม เ ป็นอยู่ ข อ งกวี เ อ ก ในอดีต

 

ค า่ รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร  

น าคณะเดนิทางเขา้สู่ทีพ่กั CROWN PLAZA STRATFORD-UPON-AVON หรอืเทยีบเท่าในระดบั
เดยีวกนั 

 
 
 

 

เช้า  รบัประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม  

น าคณะออกเดนิทางสู่เมอืงเลสเตอร์ (Leicester) พาท่านแวะถ่ายรูปด้านหน้า คิง เพาเว  อร ์สเต
เด้ียม (King Power Stadium หรือ เลสเตอร ์ซิต้ี สเตเด้ียม Leicester City Stadium) เป็นสนาม
เหย้าของเลสเตอร์ซิตี้ในพรีเมียร์ลีคอังกฤษ 
ตัง้อยู่ในเมอืงเลสเตอร์ประเทศอังกฤษ สนาม
กฬีาแห่งนี้ตัง้ตามชื่อบรษิทั คงิ เพาเวอร ์ซึ่งเป็น
ผูส้นบัสนุนหลกัของทมีในปัจจบุนั ทีส่นามแห่งนี้
ได้ชื่อว่าเป็นสนามที่สวยงาม มสีิง่อ านวยความ
สะดวกครบครนั  แลว้เดนิทางต่อสู่เมอืงน็อตติ้ง
แ ฮ ม  Nottingham ตั ้ง อ ยู่ ใ น เ ขต มิต แ ลนด์
ตะวนัออกของอังกฤษ ซึ่งอยู่ใจกลางประเทศ
อังกฤษพอดี เป็นเมืองส าคัญของการปฏิวัติ
อุตสาหกรรมในองักฤษ เตบิโตมาเหมอืนกบัเมอืงลเิวอรพ์ลูและแมนเชสเตอร์ 

กลางวนั  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

น าท่านเดนิทางสู่ เมืองลิเวอรพ์ลู (Liverpool) ไดร้บัการยกย่องใหเ้ป็นเมอืงวฒันธรรมแห่งยุโรปในปี 
2008 และยงัเป็นเมอืงถิ่นก าเนิดของวงดนตร ีสี่เต่าทองหรอื เดอะบทีเทลิ (The beatles)  ความ
รุ่งเรอืงของลเิวอรพ์ูลมาจากการเป็นเมอืงท่าส าคญั มกีารตดิต่อค้าขายกบัแครบิเบยีน ,ไอรแ์ลนดแ์ละ
แผ่นดนิใหญ่ยโุรป น าท่านชมบรเิวณท่าเรอือลัเบริต์ (AlbertDock) โดยบรเิวณท่าเรอืประกอบไปดว้ย
อาคารท่าเรอืและคลงัสนิค้าชมตกึรอยลัลเิวอร ์(Royal Liver Building) อกีหนึ่งอาคารที่ถอืว่าเป็น

23 เม.ษ. 63  สแตรทฟอรด์ - เลสเตอร ์- น็อตต้ิงแฮม - ลิเวอรพ์ลู  
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สญัลกัษณ์และมชีื่อเสยีงของเมอืงจากนัน้ น าท่านถ่ายรูปสนามแอนฟิลด ์(Anfield) เป็นสนามของ
สโมสรฟุตบอลลเิวอรพ์ลูดา้นนอก และ ชอ้ปป้ิงทีร่า้นจ าหน่ายของทีร่ะลกึอย่างเป็นทางการของสโมสร
พรอ้มเกบ็ภาพบรรยากาศโดยรอบ   
(หมายเหตุ การเขา้ชมสนามฟุตบอลและพพิธิภณัฑจ์ะงดใหบ้รกิารในวนัท าการแขง่ขนั) 

 

ค า่  รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร 

 โรงแรมที่พกั IBIS LIVERPOOL CENTER ALBERT DOCK HOTEL  หรอืเทยีบเท่าในระดบั
เดยีวกนั    

 
 
 
 
เช้า  รบัประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม  

น าคณะเข้าชม สนามโอลด์แทรฟฟอร์ด ที่สร้างนักเตะเก่ง ฝีเท้ายอดของปีศาจแดงมาหลายสมยั 
สนามฟุตบอลของสโมสรแมนยูฯ ที่จดัว่ารวยทีสุ่ดในโลก อสิระใหท้่านเลอืกซื้อของทีร่ะลกึของทมีที่
ท่านชื่นชอบในรา้น MEGA STORE ทีม่ากมายไปดว้ยของทีร่ะลกึหลากหลายชนิดส าหรบัแฟนบอล  
(หมายเหตุ การเขา้ชมสนามฟุตบอลและมวิเซยีมจะงดใหบ้รกิารในวนัท าการแขง่ขนั)  

 
 

เท่ียง   รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

24 เม.ย. 63  แมนเชสเตอร ์- สนามโอลดแ์ทรฟฟอรด์ - BICESTER 
VILLAGE OUTLET  - ลอนดอน
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บ่าย น าคณะเขา้สู่ BICESTER VILLAGE-Outlet ทีใ่หญ่
ทีสุ่ดแห่งหนึ่งในองักฤษ ใหท้่านได้เพลดิเพลนิไป
กับการช้อปป้ิงสินค้าภายในเอ๊าท์เล็ทกว่า 120 
รา้นคา้แบรนดเ์นมใหท้่านเลอืกซือ้อยา่งจใุจ สมควร
แก่เวลาออกเดนิทางสู่มหานครลอนดอน เป็นเมอืง
หลวงของสห ราชอาณาจกัรและเป็นเมอืงที่ใหญ่
ทีสุ่ดของสหภาพยโุรป มปีระชากรกว่า 7.5 ลา้นคน 
ลอนดอนเป็นหนึ่งในศูนย์กลางส าคัญทางธุรกิจ
การเมอืง และวฒันธรรมของโลก การสื่อสารการ
บันเทิง แฟชัน่ และศิลปะและเป็นที่ยอมรับว่ามี
อทิธพิลไปทัว่โลก ไดเ้วลาพอสมควรน าท่านเดนิทางเขา้สู่มหานครลอนดอน 

ค า่ รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคารโฟรซี์ซัน่-ต้นต าหรบัเป็ดย่างอนัโด่งดงั 

 โรงแรมทีพ่กั COPTHORNE TARA HOTEL LONDON KENSINGTONหรอืเทยีบเท่าในระดบั
เดยีวกนั    

 
 
 
 
08.00 น. น าท่านชม บริติช มิวเซียม (British Museum) พพิธิภณัฑท์ีร่วบรวมของสะสม และสิง่ของมคี่าจาก

ทัว่ทุกมุมโลก พพิธิภณัฑแ์ห่งนี้ ก่อตัง้ขึน้เมื่อปี 1953 และเปิดใหเ้ขา้ชมฟร ีอย่างเป็นทางการเมื่อปี 
1959 โดยเริม่ต้นจาก Sir Hans Sloane ผูซ้ึง่มขีองสะสมโบราณมากมาย ไดถ้วายพระราชา George 
II เพื่อเป็นสมบตัขิองประเทศองักฤษ จากนัน้ก็มขีอง
สะสมมาเพิม่อกีมากมาย ต่อมากม็กีารปรบัแต่งอาคารจน
สวยงาม ภายนอกเป็นวหิารกรกี อย่างที่เหน็ในปัจจุบนั 
สิง่ของมคี่ามากมายส าหรบัการศกึษาประวตัศิาสตรโ์ลกนี้
ทีไ่ม่ควรพลาด ไดแ้ก่ Rosetta Stone (หนิจารกึอกัษร) / 
วหิาร Parthenon (วหิารใหญ่แห่งอาณาจกัรกรกีโบราณ 
ที่บูชาเทพอีาธนีา) / โลงศพมมัมีต่่างๆ จากอียปิต์ และ
รปูสลกั / นาฬิกาโบราณ (นาฬิกากลไกรปูเรอืทองค า) / 
รปูสลกัหน้าวหิารของเปอรเ์ซยี อสัซเีรยี ฯลฯ  

เท่ียง  รบัประทานอาหารเท่ียง ณ ภตัตาคาร 

บ่าย ไดเ้วลาอนัสมควร น าคณะเดนิทางสู่ สนามทอตนัมฮอตสเปอร ์เพื่อชมการแข่งขนัฟุตบอลพรเีมยีร์
ลกี นดัพเิศษระหว่างคู่ สเปอร ์ปะทะ อารเ์ซนอล 

 น าท่านเขา้สนามก่อนเวลาแข่งขนัเริม่ประมาณ 2 ชัว่โมงเพื่อใหท้่านไดต้้อนรบันักเตะขวญัใจ ชมการ
ฝึกซอ้ม และเกบ็ภาพบรรยากาศไวเ้ป็นทีร่ะลกึ 

อิสระอาหารค า่ ณ บริเวณสนามฟุตบอล เพ่ือให้ท่านได้ด่ืมด า่กบับรรยากาศบริเวณสนาม
ฟตุบอลได้อย่างเตม็ท่ีก่อนเข้าชมการแข่งขนั 

25 เม.ย. 63  เท่ียวบิชติชมิวเซ่ียม – ชมฟตุบอลพรีเมียรลี์ค 
Tottenham Hotspur vs Arsenal  
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 โรงแรมทีพ่กั COPTHORNE TARA HOTEL LONDON KENSINGTON หรอืเทยีบเท่าในระดบั
เดยีวกนั   

 
 
 
เช้า  รบัประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม  

น าคณะผ่านชมศาลากลางเทศบาลนครลอนดอน ศูนยก์ลางการปกครองส่วนทอ้งถิน่มากว่า 800 ปี, 
เสาอนุสรณ์ไฟไหมค้รัง้ใหญ่ แลว้เขา้สู่ถนนไวทฮ์อลล ์อาคารทีท่ าการของรฐัในปัจจุบนั, บา้นเลขที ่10 
ถนนดาวน์นิ่ง บา้นพกัของนายกรฐัมนตรอีงักฤษ จากนัน้เดนิทางผ่านพคิคาดลิลีเ่ซอรค์สั เดมิเป็นวง
เวียนที่บรรจบของถนน 6 สาย มีน ้าพุ และรูปปั้นอีรอสตรงกลางเป็นที่นิยมของหนุ่มสาวมานัง่
พลอดรกักนั และเขา้สู่ไชน่าทาวน์ย่านชุมชนชาวจนีกลางมหานครลอนดอน จากนัน้น าคณะเทีย่วชม
มหานครลอนดอน โดยขึน้ชมทศันียภาพของเมอืงแบบเบริด์อายววิบนลอนดอนอาย ชงิชา้สวรรคท์ีสู่ง
ทีสุ่ดในทวปียุโรป มคีวามสูง 135 เมตร (443 ฟุต) และกลายมาเป็นสถานทีท่่องเทีย่วทีไ่ดร้บัความ
นิยมและเป็นจุดดงึดูดนักท่องเทีย่วไดอ้ย่างมากในสหราชอาณาจกัร มผีูม้าเยอืนมากกว่า 3 ลา้นคน
ต่อปี จากนั ้นน าคณะล่องเรือชมความงดงามสองฝัง่ของแม่น ้ าเทมส์  ผ่านจัตุร ัสรัฐสภา, 
พระราชวงัเวสท์มนิส์เตอร์ ที่ตัง้ของรฐัสภาองักฤษ, หอนาฬิกาบิก๊เบน ที่มคีวามสูง 320 ฟุต เป็น
นาฬิกาที่มหีน้าปัดใหญ่ที่สุดในโลก, มหาวหิารเซนต์ปอล ที่มยีอดโดมใหญ่เป็นอนัดบั 2 ของโลก, 
ลอนดอนบรดิจ ์สะพานขา้มแม่น ้าเทมส์แห่งแรก แล้วขึน้ฝัง่ทีท่าวเวอรบ์รดิจ ์สญัลกัษณ์อกีแห่งหนึ่ง
ของเมอืง  

 
เท่ียง   อิสระรบัประทานอาหารกลางวนั  

อสิระใหท้่านไดช้อ้ปป้ิงสนิคา้ตามอธัยาศยัในย่าน Knightsbridge และถนน Brompton ทีน่ี่เป็นแหล่ง
รวมรา้นคา้แบรนดเ์นมหรหูรา และหา้งสรรพสนิคา้ชัน้น า อาท ิหา้งสรรพสนิคา้ Harrods และ Harvey 
Nichols ที่มสีนิคา้เทรนดใ์หม่ล่าสุดจากทุกเวทแีฟชัน่  นอกจากนี้คุณจะไดพ้บกบัดไีซเนอรเ์จา้ของ
แฟชัน่ดงับนถนน Sloane และยงัมสีาขาของ Topshop อยูฝั่ง่ตรงขา้มของหา้ง Harrods อกีดว้ย 

 
16.30 น.   น าคณะเดนิทางสู่สนามบนิฮทีโธรว ์เพื่อเตรยีมตวัเดนิทางกลบั มเีวลาใหท้่านไดท้ า Tax Refund และ   

ชอ้ปป้ิงสนิคา้ปลอดภาษภีายในสนามบนิ 

21.25 น.  เดนิทางกลบัสู่ กรงุเทพฯ โดยสายการบนิไทย เทีย่วบนิที ่TG917 (21.25-15.00) 
 
 

26 เม.ย. 63  เท่ียวชมมหานครลอนดอน - ขึน้ลอนดอนอาย - ล่องเรือ
แม่น ้าเทมส ์อิสระช้อปป้ิง - สนามบิน 
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15.00 น.     เดนิทางถงึสนามบนิสุวรรณภมู ิกรงุเทพฯ โดยสวสัดภิาพ… 
 

 
 

ก าหนดการ
เดินทาง 

ผูใ้หญ่ 
พกัห้องละ 2-3 

ท่าน 
ท่านละ 

เดก็อายไุม่เกิน 
12 ปี  

(เสริมเตียง) 
ท่านละ 

เดก็อายไุม่เกิน 
12 ปี (ไม่เสริม

เตียง) 
ท่านละ 

พกัเด่ียว 
ท่านละ 

ไม่รวมตัว๋
เคร่ืองบิน 
ลดท่านละ 

21-27 เม.ษ. 63 92,900.- 90,900.- 88,900.- 12,900.- -28,000.- 
หมายเหตุ : ไมร่วมค่า UK Visa 5,500 บาท และ ***หากผูเ้ดนิทางต ่ากว่า 20 ท่าน เพิม่ค่าบรกิารท่านละ 3,500 บาท 
 
การช าระค่าบริการ 

การช าระค่าบรกิาร แบ่งเป็น 2 งวด 
 งวดแรก   กรณุาช าระมดัจ าหลงัจอง 1 วนั  ท่านละ 30,000.- บาท  
 งวดทีส่อง ก่อนออกเดนิทาง 30 วนั  ช าระส่วนทีเ่หลอืเตม็จ านวน 

หมายเหต ุ: กรณทีีผู่เ้ดนิทางทางถูกปฏเิสธวซี่า ทางบรษิทัฯ จะคดิค่าใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้จรงิ เช่น ค่าธรรมเนียม
วซี่า, ตัว๋เครือ่งบนิ, ตัว๋ฟุตบอล โดยหกัออกจากค่ามดัจ า 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

27 เม.ย. 63 ลอนดอน - กรงุเทพฯ 
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อตัราค่าบริการน้ีรวม 
 ค่าตัว๋เครือ่งบนิไป-กลบัชัน้ประหยดั รวมค่าภาษ ีและส่วนเพิม่ของน ้ามนัเชือ้เพลงิ ณ วนัที ่1 กรกฎาคม 2562 
 ค่าพาหนะท่องเทีย่วตามโปรแกรมทีร่ะบุ 
 ค่าตัว๋ชมฟุตบอลพรเีมยีรล์กี Long Side Upper การนัตทีีน่ัง่คู่ตดิกนั 
 ค่าเขา้ชมสถานทีท่่องเทีย่วตามระบุในรายการ  
 โรงแรมทีพ่กัตามระบุในรายการ หรอื เทยีบเท่าในระดบัเดยีวกนั (หอ้งละ 2 ท่าน)  
 ค่าอาหารตามทีร่ะบุในรายการ คดัสรรเมนูและใหท้่านไดเ้ลศิรสกบัอาหารทอ้งถิน่ในแต่ละเมอืง 
 ค่าบรกิารน าทวัรโ์ดยหวัหน้าทวัรผ์ูม้ปีระสบการณ์น าเทีย่ว และคอยดแูลอ านวยความสะดวกตลอดการเดนิทาง 1 

ท่าน 
 ค่าประกนัการเดนิทางของ MSIG เอม็ เอส ไอ จ ี ประกนัภยั แบบ TRAVEL GROUP TOUR คุม้ครองการ

สญูเสยีชวีติ/อวยัวะ/สายตาหรอืทุพพลภาพถาวรสิน้เชงิ จากอุบตัเิหตุ ส าหรบัผูเ้อาประกนัภยัอาย ุ 16-75 ปี 
จ านวนเงนิเอาประกนัภยั 1,000,000 บาท / ค่ารกัษาพยาบาลในต่างประเทศ รวมถงึค่ารกัษาพยาบาลต่อเนื่อง
หลงัจากกลบัถงึประเทศไทย 150,000 บาท ทัง้นี้ครอบคลุมถงึประกนัสุขภาพทีไ่มไ่ดเ้กดิจากโรคประจ าตวั 

 น ้าหนกักระเป๋าเดนิทาง 1 ใบ ไมเ่กนิ 30 กโิลกรมั ส่วนกระเป๋าใบเลก็อยูใ่นความดูแลของท่านเองไมเ่กนิ 7 
กโิลกรมั  
 

อตัราค่าบริการน้ีไม่รวม 
 ค่าใชจ้่ายส่วนตวัอาท ิค่าท าหนังสอืเดนิทาง(พาสปอรต์), ค่าโทรศพัท,์ ค่าซกัรดี, ค่าเครื่องดื่มในหอ้งพกั และ

ค่าอาหารที่ส ัง่มาในห้องพกัค่าอาหารและเครื่องดื่มที่ส ัง่พเิศษในร้านอาหารนอกเหนือจากที่ทางบรษิทัฯจดัให ้
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ยกเวน้จะตกลงกนัเป็นกรณีพเิศษ เช่น หากท่านทานไดเ้ฉพาะอาหารทะเลเพยีงอย่างเดยีว ท่านต้องมคี่าใชจ้่าย
เพิม่ 

 ค่าธรรมเนียมในการยื่นวซี่าสหราชอาณาจกัร (Standard time) อตัราค่าธรรมเนียมวซี่า 95 ปอนดร์วมค่าบรกิาร 
VFS ประมาณท่านละ 5,500 บาท  ในกรณีทียื่น่วีซ่าเร่งด่วน ช าระเพิม่ท่านละ 10,120 บาท 

 ค่าน ้าหนกักระเป๋าสมัภาระ ทีห่นกัเกนิกว่าสายการบนิก าหนด 
 ค่าบรกิารยกกระเป๋าส่งหอ้งพกัในโรงแรม 
 ค่าภาษมีลูค่าเพิม่ 7%  และค่าภาษหีกั ณ ทีจ่า่ย 3% 
 ค่าทปิหวัหน้าทวัร ์และคนขบัรถ (ท่านละประมาณ 50GBP / คน) 

 
เง่ือนไขเพ่ิมเติม 
 กรณทีีก่องตรวจคนเขา้เมอืงทัง้ทีก่รงุเทพฯ และในต่างประเทศปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออกหรอืเขา้ประเทศ ทีบ่รษิทัฯ

ระบุในรายการเดนิทาง บรษิทัขอสงวนสทิธิไ์มค่นืค่าบรกิารไมว่่ากรณใีดๆ 
 เมื่อตกลงช าระเงนิ ไม่ว่าทัง้หมดหรอืบางส่วนกบัทางบรษิทัฯ ทางบรษิทัฯ จะถอืว่าท่านได้ยอมรบัเงื่อนไขและ

ขอ้ตกลงต่างๆ ทีไ่ดร้ะบุไวท้ัง้หมดน้ีแลว้ 
 เทีย่วบนิชัน้ประหยดัในรายการ อาจะมกีารเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหน้า 
 ในกรณีท่ีฝ่ายจดัการแข่งขนัฟุตบอลพรีเมียรลี์ค มีมติให้เล่ือนการแข่งขนั หรือ ยกเลิกการแข่ง ท่ีทาง

บริษทัฯไม่สามารถน าท่านชมการแข่งขนัได้ในทุกกรณี ทางบริษทัฯ ยินดีคืนค่าเข้าชมการแข่งขนัให้ตาม
ราคาหน้าตัว๋ท่ีบริษทัได้จดัซ้ือมา 

 
บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่รบัจองทวัร ์
ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการไม่รบัจองทวัรส์ าหรบัลูกคา้ดงัต่อไปน้ี 
1. เดก็ทีม่อีายใุนระหว่างแรกเกดิถงึ 4 ขวบ 
2. ผูส้งูอายทุีม่คีวามจ าเป็นตอ้งใชว้ลีแชร์, ไมเ้ทา้ หรอืเครื่องมอืต่างๆ ในการพยงุตวั 
3. ผูเ้ดนิทางทีบ่่งบอกการเป็นบุคคลไรค้วามสามารถ 
4. ท่านทีม่คีวามประสงคจ์ะรว่มเดนิทางกบัทวัร ์หรอืแยกจากคณะทวัรร์ะหว่างทาง/กลางทาง 
5. บุคคลทีม่คีวามประพฤตไิมเ่หมาะสมระหว่างทวัร ์อาทเิช่น ผูท้ีด่ ื่มสุราบนรถ, ไมร่กัษาเวลา, เสยีงดงั พดูจาหยาบ

คาย สรา้งความร าคาญใหแ้ก่ผูร้ว่มคณะ, ผูท้ีไ่มย่อมรบัเงือ่นไขระหว่างทวัร ์ทีม่รีะบุอยูช่ดัเจนในโปรแกรมทวัร์, ผู้
ทีก่่อหวอด ประทว้ง ยยุงใหผู้ร้ว่มเดนิทางบงัคบัใหห้วัหน้าทวัรต์อ้งท าการนอกเหนือโปรแกรมทวัร ์ ซึง่บางครัง้
อาจจะมผีลกระทบกบัผูร้ว่มคณะท่านอื่นหรอืโปรแกรมท่องเทีย่วได ้  
 

การยกเลิก 
 ยกเลกิก่อนออกเดนิทาง 60 วนั  หกัค่าบรกิาร 1,000 บาท ส าหรบัการประสานงานของเจา้หน้าที ่ 
 ยกเลกิก่อนออกเดนิทาง 59 - 45 วนั  หกัมดัจ า 20,000 บาท/ท่าน 
 ยกเลกิก่อนการเดนิทาง 44 - 30 วนั  หกัมดัจ า 30,000 บาท/ท่าน 
 ยกเลกิก่อนการเดนิทาง 29 - 15 วนั ก่อนการเดนิทาง หกั 50% ของค่าทวัร ์
 ยกเลกิก่อนการเดนิทาง 14 - 1 วนั ก่อนการเดนิทาง หกั 90% ของค่าทวัร์ 
 ยกเลกิในวนัเดนิทาง หรอื NO SHOW หกั 100% ของค่าทวัร ์
 หากท่านยกเลกิการเดนิทางในเงือ่นไขใด เงือ่นไขหน่ึง แต่ท่านสามารถหาผูเ้ดนิทางมาแทนได ้โดยสามารถยืน่

ขอวซี่าไดท้นัตามก าหนดเวลา ทางบรษิทัฯ จะคดิค่าใชจ้า่ยเพิม่คอืค่าวซี่า และค่าเปลีย่นชื่อตัว๋เท่านัน้  
 หากท่านยกเลกิการเดนิทาง กรณทีีต่ ัว๋มเีงือ่นไข NON-REFUND ท่านจะไมส่ามารถ รบัคนืเงนิค่าตัว๋ไดทุ้กกรณี 
 หากท่านเปลีย่นผูเ้ดนิทาง กรณทีีต่ ัว๋มเีงือ่นไข NON-CHANGE NAME ท่านจะไมส่ามารถเปลีย่นชื่อผูเ้ดนิทางได้

ทุกกรณี 
 หากท่านยกเลกิการเดนิทาง อนัเน่ืองมาจากบุคคลใดบุคคลหนึ่งในคณะของท่านไมไ่ดร้บัการพจิารณาอนุมตัวิซี่า 

ไมว่่าดว้ยเหตุผลใดๆ กต็ามอนัเป็นการพจิารณาของสถานทตู  ซึง่การยกเลกิเฉพาะบุคคลหรอืยกเลกิพรอ้มกนั
ทัง้หมด ใหถ้อืเป็นการยกเลกิตามเงือ่นไขของวนัเวลาทีย่กเลกิดงักล่าวขา้งตน้  
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 บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลกิการเดนิทางในกรณีทีม่ผีูเ้ดนิทาง ต ่ากว่า 15 ท่าน โดยทีจ่ะแจง้ใหผู้เ้ดนิทาง
ทราบล่วงหน้าก่อน 15 วนั และขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงการท่องเทีย่ว รวมทัง้ไมส่ามารถรบัผดิชอบจาก
กรณทีีเ่กดิเหตุจ าเป็นสุดวสิยัดงันี้ การล่าชา้ของสายการบนิ, การนดัหยดุงาน, ภยัธรรมชาต,ิ การก่อจลาจล, 
อุบตัเิหตุ ฯลฯ ทัง้นี้จะค านึงถงึผลประโยชน์และจะรกัษาผลประโยชน์ของท่านไวใ้หไ้ดม้ากทีสุ่ด และทางบรษิทัฯ
จะไมร่บัผดิชอบ 

 ค่าใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้ หากท่านถูกปฏเิสธการเขา้เมอืง อนัเนื่องจากการกระท าทีส่่อไปในทางผดิกฎหมายหรอืการ
หลบหนีเขา้เมอืง ฯลฯ และจะไมค่นืเงนิค่าทวัรท์ีท่่านช าระมาแลว้ 

ประกาศ เน่ืองจากสภาวะน ้ามนัโลกท่ีมีการปรบัราคาสงูขึน้ ท าให้สายการบินอาจมีการปรบัราคา
ภาษีน ้ามนัขึน้ในอนาคต 

ซ่ึงทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิเกบ็ค่าภาษีน ้ามนัเพ่ิมตามความเป็นจริง 
 
หมายเหต ุ
 บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิท์ี่จะเปลี่ยนรายละเอยีดบางประการทวัรน้ี์ เมื่อเกดิเหตุจ าเป็นสุดวสิยั จนไม่อาจแก้ไขได้

โดยจะค านึงถงึผลประโยชน์ของลกูคา้เป็นส าคญั 
 หากท่านถอนตวัก่อนรายการท่องเทยีวสิน้สุดลง ทางบรษิทัฯ จะถอืว่าท่านสละสทิธิ ์และจะไมร่บัผดิชอบต่อ

ค่าบรกิารทีท่่านไดช้ าระไวแ้ลว้ไมว่่ากรณใีดๆ ทัง้สิน้ 
 รายการนี้เป็นเพยีงการเสนอราคา ทีต่อ้งไดร้บัการยนืยนัจากบรษิทัฯ อกีครัง้หนึ่งหลงัจากไดส้ ารองทีน่ัง่กบัสาย

การบนิ และโรงแรมทีพ่กั  อยา่งไรกต็าม รายการนี้อาจจะเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม 
 สตรมีคีรรภ ์ควรแจง้เจา้หน้าทีข่องบรษิทัฯ เพื่อการตรวจสอบขัน้ตอนการตรวจคนเขา้เมอืง  
 บรษิทัฯ จะไม่รบัผดิชอบใดๆ ในกรณเีกดิความเสยีหาย หรอืสญูหาย ส าหรบักระเป๋าเดนิทาง กระเป๋าใบเลก็ หรอื

ของมคี่าส่วนตวัของท่านระหว่างการเดนิทาง 
 กรณทีีท่่านไมไ่ดจ้องตัว๋กรุป๊ )แยกตวั (กบัทางบรษิทั โดยทีท่่านไดท้ าการจดัหาตัว๋เอง จ าเป็นตอ้งไดร้บัการ

ยนืยนัคอนเฟิร์มออกกรุป๊จากบรษิทัเป็นลายลกัษณ์อกัษรเท่านัน้ ก่อนท าการออกตัว๋หรอืจองบรกิารต่างๆดว้ย
ตวัเอง หากไมม่กีารยนืยนัเป็นลากลกัษณ์อกัษร เรือ่งการคอนเฟิรม์ออกกรุป๊ บรษิทัจะไมร่บัผดิชอบค่าใชจ้่าย
ใดๆทัง้สิน้ หากกรุ๊ปมกีารยกเลกิการเดนิทาง 

 
เอกสารในการย่ืนวีซ่าของประเทศองักฤษ 

ใชเ้วลายืน่ประมาณ 20-30 วนัท าการไมน่บัวนัเสาร-์อาทติย ์และวนัหยดุ 
 พาสปอรต์ทีย่งัไมห่มดอาย ุและมอีายไุมต่ ่ากว่า 6 เดอืนก่อนวนัหมดอาย ุหากมพีาสปอรต์เล่มเก่าตอ้งน าไป

แสดงดว้ยเพื่อเป็นการงา่ยต่อการอนุมตัวิซี่า และตอ้งแจง้การเดนิทางเขา้-ออกประเทศต่างๆ 10 ครัง้ล่าสุดดว้ย 
 ส าเนาทะเบยีนบา้น / ส าเนาบตัรประชาชน หรอืบตัรขา้ราชการ / ส าเนาใบเปลีย่นชื่อ-สกุล / ส าเนาทะเบยีน

สมรส, หยา่ / ส าเนาสตูบิตัร ในกรณอีายไุมถ่งึ 20 ปีบรบิรูณ์  
 หนงัสอืรบัรองการท างานจากบรษิทั / สงักดัทีท่่านท างานอยูต่อ้งเป็นภาษาองักฤษเท่านัน้โดยระบุต าแหน่ง, 

อตัราเงนิเดอืนในปัจจบุนั, วนัเดอืนปีทีเ่ริม่ท างานกบับรษิทัน้ีและช่วงเวลาทีข่อลางานเพื่อเดนิทางไปท่องเทีย่ว 
หลงัจากนัน้จะกลบัมาท างานตามปกตหิลงัครบก าหนดลา   

 กรณทีีเ่ป็นเจา้ของกจิการ ขอใบทะเบยีนการคา้, ใบทะเบยีนพาณชิย ์และหนงัสอืรบัรองบรษิทัทีค่ดัไว้ไมเ่กนิ 6  
เดอืน พรอ้มวตัถุประสงค ์หรอืใบเสยีภาษ ีและหลกัฐานการเงนิของบรษิทัฯ ยอ้นหลงั 6 เดอืน 

 ส าเนาสมดุบญัชเีงนิฝากยอ้นหลงั 6 เดอืนตอ้งอพัเดทเป็นเดอืนปัจจบุนั ควรเลอืกเล่มทีม่กีารเขา้ออกของเงนิ
สม ่าเสมอ และมจี านวนไมต่ ่ากว่า 6 หลกั เพื่อใหเ้หน็ว่ามฐีานะการเงนิเพยีงพอทีจ่ะครอบคลุมกบัค่าใชจ้่ายได้
อยา่งไมเ่ดอืดรอ้นเมือ่กลบัสู่ภมูลิ าเนา ในกรณทีีเ่ดนิทางเป็นครอบครวัหากใชบ้ญัชใีดบญัชหีนึ่งในการยื่นขอวซี่า 
ตอ้งออกหนงัสอืรบัรองค่าใชจ้า่ยในครอบครวัดว้ย  ***สถานทตูไมร่บับญัชกีระแสรายวนั*** 

 กรณทีีบ่รษิทัของท่าน เป็นผู้รบัผดิชอบค่าใชจ้่ายในการเดนิทางใหก้บัผูเ้ดนิทางทัง้หมดนอกเหนือจากเอกสารขอ้ 
1 –6แลว้ ทางบรษิทัจะตอ้งออกจดหมายอกีหนึ่งฉบบัเพื่อแสดงความรบัผดิชอบต่อค่าใชจ้า่ย และการกลบัมา
ท างานของท่าน โดยระบุชื่อผูเ้ดนิทางและเหตุผลทีจ่ดัการเดนิทางนี้ในจดหมายดว้ย 
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 กรณทีีเ่ป็นนกัเรยีน นกัศกึษาจะตอ้งมหีนงัสอืรบัรองจากสถาบนัการศกึษาตวัจรงิ พรอ้มส าเนาบตัรนกัเรยีน/
นกัศกึษา   

 กรณทีีเ่ดก็อายตุ ่ากว่า 20 ปี เดนิทางไปกบับดิา หรอืมารดา ท่านใดท่านหนึ่ง จะตอ้งท าจดหมายยนิยอม โดยที่
บดิา, มารดา จะตอ้งไปยืน่เรือ่งแสดงความจ านงในการอนุญาตใหบุ้ตรเดนิทางไปกบัอกีท่านหนึ่งได ้ณ ทีว่่าการ
อ าเภอหรอืเขต โดยมนีายอ าเภอ หรอืผูอ้ านวยการเขตลงลายมอืชื่อ และประทบัตรารบัรองจากทางราชการอย่าง
ถูกตอ้ง 

 การบดิเบอืนขอ้เทจ็จรงิประการใดกต็าม อาจจะถูกระงบั มใิหเ้ดนิทางเขา้ประเทศเป็นการถาวร และถงึแมว้่าท่าน
จะถูกปฏเิสธวซี่า สถานทตูไมค่นืค่าธรรมเนียมทีไ่ดช้ าระไปแลว้ และหากตอ้งการขอยืน่ค ารอ้งใหม ่กต็อ้งช าระ
ค่าธรรมเนียมใหมทุ่กครัง้ 

 หากสถานทตูมกีารสุ่มเรยีกสมัภาษณ์บางท่าน ทางบรษิทัฯ ขอความรว่มมอืในการเชญิท่านไปสมัภาษณ์ตามนัด
หมาย และโปรดแต่งกายสุภาพ ทัง้นี้บรษิทัฯ จะส่งเจา้หน้าที่ไปอ านวยความสะดวก และประสานงานตลอดเวลา 
และหากสถานทตูขอเอกสารเพิม่เตมิ ทางบรษิทัฯ ใครข่อรบกวนท่านจดัส่งเอกสารดงักล่าวเช่นกนั 

 กรณทีีท่่านยกเลกิการเดนิทางภายหลงัจากไดว้ซ่ีาแลว้ ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการแจง้สถานทตู ยกเลกิวี
ซ่าของท่าน เนื่องจากการขอวซี่าในแต่ละประเทศ จะถูกบนัทกึไวเ้ป็นสถติใินนามของบรษิทัฯ  

 ทางสถานทตูไม่มนีโยบายในการคนืค่าธรรมเนียมวซี่าใหก้บัผูร้อ้งขอ หากท่านไมผ่่านการพจิารณาวซี่าไมว่่าจะ
เป็นเหตุผลใดกต็าม ท่านไม่สามารถเรยีกรอ้งคนืค่าวซี่าได้ 
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ระยะเวลาในการยื่นวีซ่าประมาณ 20 วนัท าการ 
ผูเ้ดนิทางตอ้งมาสแกนลายนิ้วมอื ณ ศูนยย์ืน่วซี่า ตามวนัและเวลาทีน่ดัหมาย 

แบบฟอรม์ส าหรบักรอกขอ้มลูยืน่วซี่าประเทศองักฤษ 

**  กรณุากรอกให้ครบเพราะข้อมูลมีผลกบัการพิจารณาการอนุมติัวีซ่า ** 
 

ช่ือ-นามสกลุ  ผูเ้ดินทาง  ภาษาไทย  

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

ช่ือ-นามสกลุ  ผูเ้ดินทาง  ภาษาองักฤษ ตามหนังสือเดินทาง

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

วนั เดือน ปีเกิด ค.ศ

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

เช้ือชาติ .............................. สญัชาติ ..............................สถานท่ีเกิด.....................................ประเทศ

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

ท่ีอยู่ ท่ีสามารถติดต่อได้ในกรณีสถานทูตติดต่อในช่วงระยะเวลาท่ีมีการย่ืนขออนุมติัวีซ่า  
 ( ถ้าท่ีอยู่ตามทะเบียนบ้าน กบัท่ีอยู่ปัจจบุนัคนละท่ีอยู่กรณุาแจ้งรายละเอียด ) 
................................................................................................................................................................................
..................... 

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

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

ท่านอาศยัอยู่ในบ้านหลงัน้ีมาเป็นเวลา ................. ปี ................ เดือน หมายเลขโทรศพัท ์บ้าน

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

ท่ีท างาน .................................................มือถือ................................................หมายเลขโทรสาร Fax 
…………………….......…........ 

E-Mail 
................................................................................................................................................................................
........ 
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มีหนังสือเดินทางมาแล้วทัง้หมด ........................เล่ม หมายเลขหนังสือเดินทางเล่มเก่า 
................................................................ 

หนังสือเดินทางปัจจบุนัเลขท่ี ................................. วนัท่ีออก.....................................หมดอายุ

..................................................... (**ทัง้พาสปอรต์เล่มเก่าและเล่มใหม่ระบวุนัออก,วนัหมดอายดุ้วย**) 

ประเทศท่ีเคยเดินทางไปต่างประเทศ(ในรอบ10 ปี) วนัเดือนปี ท่ีไป ก่ีวนั และวตัถปุระสงคใ์นการไป (โปรด
ระบวุนัเดินทางไป-กลบั) 

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

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

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

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

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

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

ท่านเคยเดินทางเข้าประเทศองักฤษหรือไม่ 
...................................................................................................................................... 

เคยเข้าประเทศองักฤษเม่ือ 

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

วนัเดือนปีท่ีเคยเข้าครัง้ล่าสดุ ......................................................................................รวมทัง้หมดก่ีวนั
........................................ 

วตัถปุระสงคใ์นการไป
..................................................................................................................................................................... 

ท่านเคยเดินทางเข้าประเทศ อเมริกา / แคนาดา / ออสเตรเลีย / นิวซีแลนด ์/ ประเทศในกลุ่มเชงเก้นหรือไม่ 

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

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

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

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

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

ท่านเคยได้รบัการปฏิเสธวีซ่าองักฤษ หรือ ประเทศอ่ืนๆหรือไม่ 
...................................................................................................... 

สถานภาพ .......... โสด      ...........หย่า และมีทะเบียนหย่า (ต้องน ามา
แสดงด้วย) 

  .......... แต่งงานแล้ว (ไม่ได้จดทะเบียน) ระบวุนั................... .........แต่งงาน และมีทะเบียนสมรส 
(ต้องน ามาแสดงด้วย) 

ข้อมลูส่วนตวัของผูเ้ดินทางเก่ียวกบัด้านอาชีพ การงาน รายได้ รายรบั และรายจ่ายต่างๆ 
กรณรีบัราชการอาท ิทหาร ต ารวจ และอื่น ๆ กรณุาระบุยศและสงักดัทัง้ภาษาไทยและภาษาองักฤษ(ถา้ทราบ) 

งานปัจจบุนัท าอาชีพ , ต าแหน่ง ( โปรดระบเุป็นภาษาองักฤษ) 
......................................................................................................... 

ช่ือบริษทัท่ีท างาน ............................................................................................โปรดระบวุนัท่ีเร่ิมท างาน 
........................................ 

ท่ีอยู่ของบริษทัท่ีท างาน 
................................................................................................................................................................ 

โปรดระบโุทรศพัท ์...............................................................อีเมล ์
................................................................................................ 

ท่านมีรายได้นอกเหนือจากงานประจ าหรือไม่  ............... มี   เงินเดือน.............................บาท 
 ..............ไม่มี 

ถ้ามีโปรดกรอกรายละเอียด 
.......................................................................................................................................................... 

รายได้รวมต่อเดือนจากทุกงานท่ีท่านท า 
......................................................................................................................................... 

ท่านมีรายรบัจากแหล่งอ่ืนๆหรือไม่ รวมทัง้เพ่ือนๆและ ครอบครวั    ............ มี    รายได้.................บาท
 ..............ไม่มี 



 
 

Premier League | Tottenham Hotspur vs Arsenal | 25 April 2020  หนา้ | 17  
 

ถ้ามีโปรดกรอกรายละเอียด 
.......................................................................................................................................................... 

ท่านได้มีการออมเงิน เช่น ได้ซ้ือบ้าน , ท่ีดิน , อสงัหาริมทรพัย ์, ซ้ือหุ้นเล่นแชรห์รือไม่  ........ มี .......ไม่มี 

ถ้ามีโปรดแจ้งรายละเอียดพร้อมระบมุลูค่ารวม
................................................................................................................................ 

ท่านแบ่งรายได้ของท่านให้กบัสมาชิกครอบครวัเดือนละเท่าไหร่ 
....................................................................................................... 

ท่านได้ใช้เงินส่วนตวัต่อเดือนเท่าไหร่
............................................................................................................................................... 

ในการเดินทางครัง้น้ี ใครเป็นคนออกค่าใช้จ่ายให้ท่าน 
...................................................................................................................... 

ใครเป็นคนจ่ายค่าใช้จ่าย ต่างๆ เช่น ค่าโรงแรม  ค่าอาหาร 
.............................................................................................................. 

ถ้ามีคนจ่ายให้ท่าน ไม่ว่าจะเป็นบางส่วน หรือ ทัง้หมด เขาได้จ่ายให้เป็นจ านวนเงินเท่าไหร่ 
.................................................................. 

ค่าใช้จ่ายส่วนตวัของท่านในการไปองักฤษเป็นจ านวนเงินเท่าไหร่ 
..................................................................................................... 

ท่านมีเงินออมท่ีให้แสดงใน วนัย่ืนวีซ่าเท่าไหร่
.................................................................................................................................. 

ในกรณีสมรสแล้วต้องกรอกรายละเอียดเพ่ิมเติมหรือกรณีหย่ากรณุากรอกข้อมลูของคู่สมรสเก่าด้วย 

ช่ือ นามสกลุ ของ คู่สมรส ................................................................................................มือถือ
................................................. 

วนั เดือน ปีเกิด ของคู่สมรส .......................................................หมายเลขหนังสือเดินทาง 
......................................................... 

เช้ือชาติ ..................................................................................... สญัชาติ 
.................................................................................... 
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ท่ีอยู่ปัจจบุนัของคู่สมรส 
............................................................................................................................................................. 

...........................................................................................................................โทรศพัทท่ี์บ้าน

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

ในกรณีท่ีมีบตุร ต้องกรอกรายละเอียดเพ่ิมเติมทุกคน ( ระบจุ านวน   คน ) 

ช่ือ นามสกลุ ของบตุร 
................................................................................................................................................................. 

วนั เดือน ปีเกิดของบตุร ......................................................................... หมายเลขหนังสือเดินทาง 
............................................  

ปัจจบุนับตุรอาศยัอยู่ท่ี 

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

ช่ือ นามสกลุ ของบตุร 
................................................................................................................................................................. 

วนั เดือน ปีเกิดของบตุร ......................................................................... หมายเลขหนังสือเดินทาง 
............................................  

ปัจจบุนับตุรอาศยัอยู่ท่ี 

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

ช่ือ นามสกลุ ของบตุร 
................................................................................................................................................................. 

วนั เดือน ปีเกิดของบตุร ......................................................................... หมายเลขหนังสือเดินทาง 
............................................  

ปัจจบุนับตุรอาศยัอยู่ท่ี 

................................................................................................................................................................ 
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ประวติัของบิดา  

ช่ือของบิดา ............................................................................. นามสกลุของบิดา 
....................................................................... 

วนั เดือน ปีเกิด ของบิดา ........................................................ สถานท่ีเกิดของบิดา 
.................................................................... 

ประเทศท่ีเกิด ................................................................ เช้ือชาติ ...................................... สญัชาติ 
............................................ 

ประวติัของมารดา  
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