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HILIGHT








ชมเมืองลิเวอร์พูล เมืองถิ่นกําเนิดของวงดนตรี สี่เต่าทองหรือ เดอะบีทเทิล
ชมมหาวิหารยอร์คมินสเตอร์ ที่ใหญ่ที่สุดบนเกาะอังกฤษ
ชมฟุตบอลพรีเมียร์ลีค คู่แรก ระหว่าง LIVERPOOL VS LEEDS UNITED (HOSPITALITY)
ชมฟุตบอลพรีเมียร์ลีค คู่ที่สอง ระหว่าง MANCHESTER UNITED VS BURNLEY (TIER II)
ช้อปปิ้งจุใจที่ BICESTER OUTLET
เที่ยวสบายไม่เหนื่อย (พักลิเวอร์พูล 2 คืน, พักแมนเชสเตอร์ 1 คืน, พักลอนดอน 2 คืน)
ลิ้มรสเป็ดย่าง พร้อมกุ้งมังกร อันโด่งดัง ณ ภัตตาคาร FOUR SEASON และ BURGER & LOBSTER

โปรแกรมการเดินทาง :25 ธันวาคม 2021 - 1 มกราคม 2022

25 ธ.ค. 64
21.30 น.

กรุงเทพฯ - ลอนดอน

พร้อมคณะที่สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ประตู 4 เคาน์เตอร์สายการบินไทย เจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับและ
อํานวยความสะดวกในการเช็คอิน

26 ธ.ค. 64

ลอนดอน - ลิเวอร์พูล
ชมการแข่งขันฟุตบอลพรีเมียร์ลีก LIVERPOOL vs LEEDS

00.55 น.

ออกเดินทางสู่ลอนดอน โดยเที่ยวบินที่ TG910 (00.15-01.20)

01.25 น.

ถึงแล้วนําท่านชม เมือ งลิเวอร์พูล (Liverpool) ได้รับการยกย่องให้เป็นเมืองวัฒนธรรมแห่งยุโรปในปี
2008 และยังเป็นเมืองถิ่นกําเนิดของวงดนตรี สี่เต่าทองหรือ เดอะบีทเทิล (The Beatles) ความรุ่งเรือง
ของลิ เ วอร์ พู ล มาจากการเป็ น เมื อ งท่ า สํ า คั ญ มี ก ารติ ด ต่ อ ค้ า ขายกั บ แคริ บ เบี ย น ,ไอร์ แ ลนด์ แ ละ
แผ่นดินใหญ่ยุโรป นําท่านชมบริเวณท่าเรืออัลเบิร์ต (AlbertDock) โดยบริเวณท่าเรือ ประกอบไปด้วย
อาคารท่าเรือและคลังสินค้าชมตึกรอยัลลิเวอร์ (Royal Liver Building) อีกหนึ่งอาคารที่ถือว่าเป็น
สัญลักษณ์และมีชื่อเสียงของเมือง

เที่ยง

รับประทานอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร
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บ่าย

นําคณะเดินทางสู่ สนามแอนฟิล ด์ (Anfield) อันเป็นสนามของสโมสรฟุตบอลลิ เวอร์พูล เพื่อชมการ
แข่งขันฟุตบอลพรีเมียร์ลีก ระหว่างคู่ ลิเวอร์พูล ปะทะ ลีดส์ ยูไนเต็ด
ที่นั่งชมนัดนี้ CHEMISTRY LOUNGE หรือ The Beautiful Game
***** โปรดสอบถามข้อสงสัยก่อนจอง *****
นําท่านเข้าสนามก่อนเวลาแข่งขันเริ่มประมาณ 2 ชั่วโมงเพื่อให้ท่านได้ต้อนรับนักเตะขวัญใจ ชมการ
ฝึกซ้อม และเก็บภาพบรรยากาศไว้เป็นที่ระลึก
อิสระอาหารค่ํา ณ บริเวณสนามฟุตบอล เพื่อให้ท่านได้ดื่มด่ํากับบรรยากาศบริเวณสนามฟุตบอลได้
อย่างเต็มที่ก่อนเข้าชมการแข่งขัน
ในกรณีที่เกิดเหตุการณ์สุดวิสัย เช่น การประท้วง จลาจล ปิดถนน
หรือ สถานะการณ์ใดๆ ก็ตาม ที่ทางฝ่ายการจัดการฯ แข่งขันไม่สามารถจัดแข่งได้
ทางฝ่ายการจัดการแข่งขัน มีมติ ยกเลิก หรือเลื่อนการแข่ง
ทางบริษัทฯ จะคืนเงินค่าตั๋วเข้าชมการแข่งขันให้เท่านั้น !!!

ค่ํา

นําคณะเดินทางเข้าสู่ที่พัก HARD DAYS NIGHT HOTEL LIVERPOOL
โรงแรมสไตล์บูติคที่ประดับตกแต่งเอาใจสาวก วงเดอะบีทเทิล

27 ธ.ค. 64

ลีดส์ - ยอร์ค - ลิเวอร์พูล

เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม

08.00 น.

นําคณะเดินทางสู่ เมืองลีดส์ เมืองแห่งศูนย์กลางทางกฎหมาย การเงิน การศึกษา และเป็นเมืองแห่งสโมสร
ฟุตบอล Leeds United ที่โด่งดังประจําเมืองถึงแล้วนําท่านเข้าชม พิพิธภัณฑ์อาวุธ The Royal
Armouries Museum เป็นที่ตั้งแสดงชุดอาวุธและชุดเกราะแห่งชาติของสหราชอาณาจักร เป็นศูนย์รวม
อาวุธยุทโธปกรณ์มากมายหลายยุคสมัยจากทั่วโลก และที่มีวัตถุมากกว่า 8,500 ชิ้นที่จัดแสดงใน 6
แกลเลอรี่ จากนั้นนําท่านเดินเล่นเยี่ยมชมตลาดที่เก่าแก่ที่สุดในเมืองลีดส์ Leeds Kirkgate Market ที่
เต็มไปด้วยร้านค้า ร้านขายของชํามากมาย จากนั้นนําท่านเดินทางสู่เมืองยอร์ค

เที่ยง

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย

นําท่านเยี่ยมชมเมืองยอร์ค ให้ท่านได้ถ่ายรูปคู่กับ คลิฟฟอร์ดทาวเวอร์ ที่ตั้งอยู่บนเนินดินที่สูงเด่น เป็น
ส่วนหนึ่งของปราสาทยอร์ค ที่หลงเหลืออยู่ สร้างโดยพระเจ้าวิลเลี่ยม ผู้พิชิต จากนั้นนําท่านเดินทางตัว
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เมือง โดยการเดินเท้าเข้าไปยังเมืองเก่า ผ่านถนนโบราณ ซอกแซกลัดเลาะไปตามตรอกซอกซอย มุ่งหน้าสู่
มหาวิหารยอร์ก วิหารที่ใหญ่ที่สุดในอังกฤษ ที่ใช้เวลาก่อสร้างยาวนานถึง 250 ปี ได้เวลาพอสมควรนํา
ท่านเดินทางกลับสู่เมืองลิเวอร์พูล

ค่ํา

รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร
นําคณะเดินทางเข้าสู่ที่พัก HARD DAYS NIGHT HOTEL LIVERPOOL
โรงแรมสไตล์บูติคที่ประดับตกแต่งเอาใจสาวก วง เดอะบีทเทิล

28 ธ.ค. 64
เช้า

ลิเวอร์พูล - แมนเชสเตอร์
ชมการแข่งขันฟุตบอลคู่ Manchester United vs Burnsley

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
นําท่านเยี่ยมชมทัวร์สนามแอนฟิลด์แล้วดื่มด่ําไปกับความยิ่งใหญ่เกี่ยวกับประวัติศาสตร์อันรุ่งเรืองของ
สโมสรแห่งนี้ ขณะเดินชมส่วนต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็น ห้องแถลงข่าว, ห้องรับรองผู้จัดการ และห้องแต่งตัว
นักกีฬาทั้งทีมเหย้า,ทีมเยือน และเยี่ยมชมนิทรรศการ LFC Story ซึ่งเป็นพิพิธภัณฑ์ที่จัดแสดงถ้วย
รางวัล, เสื้อแข่ง, ของล้ําค่าของสโมสรถลิเวอร์พูล และคอลเลคชั่นส่วนตัวของสตีเวน เจอร์ราร์ด อีกด้วย
ดังนั้น ทัวร์นี้จึงเป็นทัวร์ที่เหล่าแฟนหงส์ไม่ควรพลาดด้วยประการทั้งปวง

กลางวัน

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

13.00 น.

นําคณะเดินทางสู่ สนามโอลด์ทราฟฟอร์ด อันเป็นสนามของสโมสรฟุตบอลแมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด เพื่อ
ชมการแข่งขันฟุตบอลพรีเมียร์ลีก นัดแดงเดือดระหว่างคู่ แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด ปะทะ เบิร์นลี่

ทีน่ ั่งชมนัดนี้ LONG SIDE TEIR 2
***** โปรดสอบถามข้อสงสัยก่อนจอง *****
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นําท่านเข้าสนามก่อนเวลาแข่งขันเริ่มประมาณ 2 ชั่วโมงเพื่อให้ท่านได้ต้อนรับนักเตะขวัญใจ ชมการ
ฝึกซ้อม และเก็บภาพบรรยากาศไว้เป็นที่ระลึก
อิสระอาหารค่ํา ณ บริเวณสนามฟุตบอล เพื่อให้ท่านได้ดื่มด่ํากับบรรยากาศบริเวณสนามฟุตบอลได้
อย่างเต็มที่ก่อนเข้าชมการแข่งขัน
ในกรณีที่เกิดเหตุการณ์สุดวิสัย เช่น การประท้วง จลาจล ปิดถนน
หรือ สถานะการณ์ใดๆ ก็ตาม ที่ทางฝ่ายการจัดการฯ แข่งขันไม่สามารถจัดแข่งได้
ทางฝ่ายการจัดการแข่งขัน มีมติ ยกเลิก หรือเลื่อนการแข่ง
ทางบริษัทฯ จะคืนเงินค่าตั๋วเข้าชมการแข่งขันให้เท่านั้น !!!
ค่ํา

โรงแรมที่พัก AC HOTEL by MARRIOTT MANCHESTER หรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน

29 ธ.ค. 64

อ๊อกฟอร์ด - BICESTER VILLAGE OUTLET - ลอนดอน

เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม

08.00 น.

นํ า ชม เมื อ งอ็ อ กซ์ ฟ อร์ ด (Oxford) เมื อ งที่ อ ยู่ ท างตะวั น ออกเฉี ย งใต้ ข องประเทศอั ง กฤษ มี ค วาม
หลากหลายของเชื้อชาติและเติบโตเร็วมากที่สุด รวมถึงเป็นเมืองที่มีสถานที่ท่องเที่ยวที่มีประวัติศาสตร์ที่
ยาวนาน หากพู ด ถึ งเมื อ ง Oxford คนทั่วโลกมักจะรู้จักเมือ งนี้ในฐานะของ “เมือ งแห่ งการศึกษา”
เนื่องจากเป็นสถานที่ตั้งของ University of Oxford ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยที่เก่าแก่ที่สุดในโลก และยังเป็น
“เมื อ งแห่ ง ยอดแหลมชวนฝั น ” มี ย อดโบสถ์ ที่ ง ดงามและสถาปั ต ยกรรมอั น กลมกลื น ของอาคาร
มหาวิทยาลัยในเมือง ทิวทัศน์ริมแม่น้ํา ร้านค้าที่มีกลิ่นอายพื้นเมือง ดนตรี และ ละคร สวนสาธารณะ
ภัตตาคาร ผับ โรงละคร และสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ เป็นเมืองประวัติศาสตร์ ที่มีความหลากหลายและมี
ชีวิตชีวาน่าหลงใหล

เที่ยง

อิสระอาหารกลางวัน เพื่อให้ท่านได้ช้อปปิ้งอย่างเต็มที่

บ่าย

นําคณะเข้าสู่ BICESTER VILLAGE-Outlet ที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งในอังกฤษ ให้ท่านได้เพลิดเพลินไปกับ
การช้อปปิ้งสินค้าภายในเอ๊าท์เล็ทกว่า 120 ร้านค้าแบรนด์เนมให้ท่านเลือกซื้ออย่างจุใจ สมควรแก่เวลา
ออกเดิน ทางสู่มหานครลอนดอน เป็นเมืองหลวงของสหราชอาณาจักรและเป็นเมืองที่ใหญ่ที่สุดของ
สหภาพยุโรป มีประชากรกว่า 7.5 ล้านคน ลอนดอนเป็นหนึ่งในศูนย์กลางสําคัญทางธุรกิจการเมือง และ
วัฒนธรรมของโลก การสื่อสารการบันเทิง แฟชั่น และศิลปะและเป็นที่ยอมรับว่ามีอิทธิพลไปทั่วโลก ได้
เวลาพอสมควรนําท่านเดินทางเข้าสู่มหานครลอนดอน
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ค่ํา

รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคารโฟร์ซีซั่น-ต้นตําหรับเป็ดย่างอันโด่งดัง
โรงแรมที่พัก COPTHORNE MILLENIUM HOTEL CHELSEA หรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน

30 ธ.ค. 64
เช้า

เที่ยวชมมหานครลอนดอน - ล่องเรือแม่น้ําเทมส์
อิสระช้อปปิ้ง

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
นําคณะผ่านชมศาลากลางเทศบาลนครลอนดอน ศูนย์กลางการปกครองส่วนท้องถิ่นมากว่า 800 ปี,
เสาอนุสรณ์ไฟไหม้ครั้งใหญ่ แล้วเข้าสู่ถนนไวท์ฮอลล์ อาคารที่ทําการของรัฐในปัจจุบัน, บ้านเลขที่ 10
ถนนดาวน์นิ่ง บ้านพักของนายกรัฐมนตรีอังกฤษ จากนั้นเดินทางผ่านพิคคาดิลลี่เซอร์คัส เดิมเป็นวง
เวียนที่บรรจบของถนน 6 สาย มีน้ําพุ และรูปปั้นอีรอสตรงกลางเป็นที่นิย มของหนุ่มสาวมานั่งพลอดรัก
กัน และเข้าสู่ไชน่าทาวน์ย่า นชุมชนชาวจีนกลางมหานครลอนดอน จากนั้น นําคณะเที่ยวชมมหานคร
ลอนดอน จากนั้ น นํ า คณะล่ อ งเรื อ ชมความงดงามสองฝั่ ง ของแม่ น้ํ า เทมส์ ผ่ า นจั ตุ รั ส รั ฐ สภา,
พระราชวังเวสท์มินส์เตอร์ ที่ตั้งของรัฐสภาอังกฤษ, หอนาฬิกาบิ๊กเบน ที่มี ความสูง 320 ฟุต เป็นนาฬิกา
ที่มีหน้าปัดใหญ่ที่สุดในโลก, มหาวิหารเซนต์ปอล ที่มียอดโดมใหญ่เป็นอันดับ 2 ของโลก, ลอนดอนบริดจ์
สะพานข้ามแม่น้ําเทมส์แห่งแรก แล้วขึ้นฝั่งที่ทาวเวอร์บริดจ์ สัญลักษณ์อีกแห่งหนึ่งของเมือง

เที่ยง

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารจีน (DIM SUM)
อิสระให้ท่านได้ช้อปปิ้งสินค้าตามอัธยาศัยในย่าน Knightsbridge และถนน Brompton ที่นี่เป็นแหล่งรวม
ร้านค้าแบรนด์เนมหรู หรา และห้ างสรรพสินค้าชั้ นนํา อาทิ ห้างสรรพสินค้า Harrods และ Harvey
Nichols ที่มีสินค้าเทรนด์ใหม่ล่าสุดจากทุกเวทีแฟชั่น นอกจากนี้คุณจะได้พบกับดีไซเนอร์เจ้าของแฟชั่น
ดังบนถนน Sloane และยังมีสาขาของ Topshop อยู่ฝั่งตรงข้ามของห้าง Harrods อีกด้วย
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18.00 น.

รับประทานอาหารค่าํ ณ ภัตตาคาร BURGER & LOBSTER
โรงแรมที่พัก COPTHORNE MILLENIUM HOTEL CHELSEA หรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน

31 ธ.ค. 64

ลอนดอน - กรุงเทพฯ

เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม

08.00 น.

นําท่านเดินทางสู่สนามบินฮีทโธรว์ เพื่อทําการเช็คอิน

11.50 น.

เดินทางกลับสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG911 (12.30-06.00+1)

1 ม.ค. 65
01.00 น.

กรุงเทพฯ

เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ…


กําหนดการเดินทาง

25 ธ.ค. 64 - 1 ม.ค. 65

ผู้ใหญ่
พักห้องละ 2-3 ท่าน
ท่านละ

พักเดี่ยว
จ่ายเพิ่มท่านละ

ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน
ลดท่านละ

ผู้เดินทาง 10-14 ท่าน

159,000.-

20,500.-

29,000.-

ผู้เดินทาง 15 ท่านขึ้นไป

149,000.-

20,500.-

29,000.-

*****ยังไม่รวมค่ากักตัวใดๆ ทีร่ ฐั บาลไทยกําหนดเมือ่ กลับสูป่ ระเทศไทย*****
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รายละเอียดที่นั่งในสนามฟุตบอล

เตรียมตัวก่อนเดินทางไปสหราชอาณาจักร
 จะเดินทางไปสหราชอาณาจักร ต้องฉีดวัคซีนก่อนหรือไม่

ตอบ

มีความจําเป็น เพราะรัฐบาลสหราชอาณาจักรได้กําหนดให้การฉีดวัคซีนเป็นเงื่อนไขในการเข้าประเทศ
และจะต้องได้รับวัคซีนครบโด๊สก่อนเดินทาง 14 วันตามกําหนด วัคซีนที่ทางรัฐบาลอังกฤษกําหนดในการ
เข้าประเทศดังนี้ Astra Zeneca, Johnson&Johnson, Pfizer และ Moderna และสามารถฉีดไขว้ตาม
ยี่ห้อที่ระบุได้ ส่วนวัคซีนที่องค์การอนามัยโลกรับรองยี่ห้ออื่นๆ ยังรอการประกาศอีกครั้งของทาง
รัฐบาลสหราชอาณาจักร

 ต้องใช้เอกสารอะไรบ้างเพือ่ เดินทางไปสหราชอาณาจักร (นอกเหนือจากวีซา่ )

ตอบ

ผู้เดินทางจะต้องมีผลตรวจโควิค-19 ที่เป็นลบ (ไม่มีเชื้อ) ไม่เกิน 72 ชั่วโมงก่อนเดินทาง โดยตรวจแบบ
PCR ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ http://www.gov.uk/guidance/coronavirus-covid-19-testing-forpeople-travelling-to-england และแบบฟอร์ม Passenger Locator Form ซึ่งจะต้องกรอกข้อมูล
ออนไลน์ 2 วันก่อนเดินทาง เพื่อให้ข้อมูลที่พํานักที่จะใช้เป็นสถานที่กักตัว โดยกรอกได้ที่
http://www.gov.uk/provide-journey-contact-details-before-travel-uk

หลังจากเดินทางถึงสหราชอาณาจักร

 ตามข้อกําหนดของทางสหราชอาณาจักร ผู้ที่เดินทางถึงสหราชอาณาจักร วันที่สองของการเดินทางจะต้อง

ตรวจหาเชื่อโควิด โดยชุดตรวจโควิด RAPID ANTIGEN TEST หรือ ANTIGEN TEST KIT ทางบริษัทจะเป็น
ผู้ดําเนินการจองชุดตรวจให้ ค่าใช้จา่ ยโดยประมาณ 69 ปอนด์ (ผู้เดินทางจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบ ราคาอาจจะถูก
กว่า หรือ แพงกว่านี้เล็กน้อย) อ้างอิงราคาจาก https://www.collinsongroup.com/en/covid-19-testing
ข้อกําหนดอาจจะมีการปรับเปลีย่ นได้ตลอดเวลา ขึน้ อยูก่ บั สถานการณ์
ทางบริษทั ฯจะรายงานเป็นระยะ
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การชําระค่าบริการ

ขณะนี้ทางบริษทั ยังไม่มนี โยบายรับมัดจําใดๆ

การวางเงินมัดจํา ตามรายละเอียดด้านล่าง
การชําระค่าบริการ แบ่งเป็น 2 งวด
 งวดแรก กรุณาชําระมัดจํา ท่านละ 40,000.- บาท
 งวดทีส่ อง ก่อนออกเดินทาง 30 วัน ชําระส่วนที่เหลือเต็มจํานวน
หมายเหตุ : กรณีที่ผู้เดินทางทางถูกปฏิเสธวีซ่า ทางบริษัทฯ จะคิดค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง เช่น ค่าธรรมเนียมวีซ่า,
ตั๋วเครื่องบิน, ตั๋วฟุตบอล โดยหักออกจากค่ามัดจํา

อัตราค่าบริการนี้รวม

 ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับชั้นประหยัด รวมค่าภาษี และส่วนเพิ่มของน้ํามันเชื้อเพลิง ณ วันที่ 15 ตุลาคม 2564
 ค่าธรรมเนียมในการยื่นวีซ่าสหราชอาณาจักร (Standard time) อัตราค่าธรรมเนียมวีซ่า 95 ปอนด์และรวม










ค่าบริการ VFS ประมาณท่านละ 5,500 บาท ในกรณีทยี่ นื่ วีซา่ เร่งด่วน ชําระเพิม่ ท่านละ 10,200 บาท
ค่าพาหนะท่องเที่ยวตามโปรแกรมที่ระบุ
ค่าตั๋วชมฟุตบอลพรีเมียร์ลีก LIVERPOOL HOSPITALITY และ MANCESTER UNITED TIER 2
ค่าเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวตามระบุในรายการ
โรงแรมที่พักตามระบุในรายการ หรือ เทียบเท่าในระดับเดียวกัน (ห้องละ 2 ท่าน)
ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ คัดสรรเมนูและให้ท่านได้เลิศรสกับอาหารท้องถิ่นในแต่ละเมือง
ค่าบริการนําทัวร์โดยหัวหน้าทัวร์ผู้มีประสบการณ์นําเที่ยว และคอยดูแลอํานวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
ค่าประกันการเดินทางต่างประเทศของบริษัท MSIG เอ็ม เอส ไอ จี ประกันภัย แบบ Easy 3 คุ้มครองการสูญเสียชีวิต/
อวัยวะ/สายตาหรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง จากอุบัติเหตุ สําหรับผู้เอาประกันภัยอายุ 15-75 ปี จํานวนเงินเอา
ประกันภัย 3,000,000 บาท / ค่ารักษาพยาบาลในต่างประเทศ 2,000,000 บาท และค่ารักษาพยาบาลต่อเนื่อง
หลังจากกลับถึงประเทศไทย 100,000 บาท ทั้งนี้ครอบคลุมถึงประกันสุขภาพที่ไม่ได้เกิดจากโรคประจําตัว และโรคที่
เป็นมาก่อนทําประกัน
น้ําหนักกระเป๋าเดินทาง 1 ใบ ไม่เกิน 30 กิโลกรัม ส่วนกระเป๋าใบเล็กอยู่ในความดูแลของท่านเองไม่เกิน 7 กิโลกรัม

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม

ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
ค่าทิปคนขับรถ และมัคคุเทศก์ตลอดรายการ (ประมาณ 50 ปอนด์)
ค่าน้ําหนักกระเป๋าสัมภาระ ที่หนักเกินกว่าสายการบินกําหนด
ค่าบริการยกกระเป๋าส่งห้องพักในโรงแรม
ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอาทิ ค่าทําหนังสือเดินทาง(พาสปอร์ต), ค่าโทรศัพท์ , ค่าซักรีด, ค่าเครื่องดื่มในห้องพัก และ
ค่าอาหารที่สั่งมาในห้องพักค่าอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งพิเศษในร้านอาหารนอกเหนือจากที่ทางบริษัทฯจัดให้ ยกเว้น
จะตกลงกันเป็นกรณีพิเศษ เช่น หากท่านทานได้เฉพาะอาหารทะเลเพียงอย่างเดียว ท่านต้องมีค่าใช้จ่ายเพิ่ม
 ค่าตรวจหาเชื้อโควิดทั้งในไทย และในต่างประเทศ
 ค่าสถานที่กักตัวทั้งในไทย และในต่างประเทศ
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เงื่อนไขเพิ่มเติม

 กรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งที่กรุงเทพฯ และในต่างประเทศปฏิเสธมิให้เดินทางออกหรือเข้าประเทศ ที่บริษัทฯระบุใน

รายการเดินทาง บริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าบริการไม่ว่ากรณีใดๆ
 เมื่อตกลงชําระเงิน ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไขและข้อตกลง
ต่างๆ ที่ได้ระบุไว้ทั้งหมดนี้แล้ว
 เที่ยวบินชั้นประหยัดในรายการ อาจะมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 ในกรณีที่ ฝ่ ายจัด การแข่ งขั น ฟุต บอลพรี เมี ยร์ ลี ค มีม ติ ให้ เลื่ อนการแข่ งขัน หรือ ยกเลิ ก การแข่ง ที่ท างบริษั ทฯไม่
สามารถนําท่านชมการแข่งขันได้ในทุกกรณี ทางบริษัทฯ ยินดีคืนค่าเข้าชมการแข่งขันให้ตามราคาหน้าตั๋วที่ บริษัทได้
จัดซื้อมา

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับจองทัวร์

ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่รับจองทัวร์สําหรับลูกค้าดังต่อไปนี้
1. เด็กที่มีอายุในระหว่างแรกเกิดถึง 4 ขวบ
2. ผู้สูงอายุที่มีความจําเป็นต้องใช้วีลแชร์, ไม้เท้า หรือเครื่องมือต่างๆ ในการพยุงตัว
3. ผู้เดินทางที่บ่งบอกการเป็นบุคคลไร้ความสามารถ
4. ท่านที่มีความประสงค์จะร่วมเดินทางกับทัวร์ หรือแยกจากคณะทัวร์ระหว่างทาง/กลางทาง
5. บุคคลที่มีความประพฤติไม่เหมาะสมระหว่างทัวร์ อาทิเช่น ผู้ที่ดื่มสุราบนรถ, ไม่รักษาเวลา, เสียงดัง พูดจาหยาบคาย
สร้างความรําคาญให้แก่ผู้ร่วมคณะ, ผู้ที่ไม่ยอมรับเงื่อนไขระหว่างทัวร์ ที่มีระบุอยู่ชัดเจนในโปรแกรมทัวร์,
ผู้ที่ก่อหวอด ประท้วง ยุยงให้ผู้ร่วมเดินทางบังคับให้หัวหน้าทัวร์ต้องทําการนอกเหนือโปรแกรมทัวร์ ซึ่งบางครั้งอาจจะ
มีผลกระทบกับผู้ร่วมคณะท่านอื่นหรือโปรแกรมท่องเที่ยวได้

การยกเลิก

ยกเลิกก่อนออกเดินทาง 10 วัน หักค่าบริการ 1,000 บาท สําหรับการประสานงานของเจ้าหน้าที่
ยกเลิกก่อนออกเดินทาง 59 - 45 วัน หักมัดจํา 20,000 บาท/ท่าน
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 44 - 30 วัน หักมัดจํา 30,000 บาท/ท่าน
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 29 - 15 วัน ก่อนการเดินทาง หัก 50% ของค่าทัวร์
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 14 - 1 วัน ก่อนการเดินทาง หัก 90% ของค่าทัวร์
ยกเลิกในวันเดินทาง หรือ NO SHOW หัก 100% ของค่าทัวร์
หากท่านยกเลิกการเดินทางในเงื่อนไขใด เงื่อนไขหนึ่ง แต่ท่านสามารถหาผู้เดินทางมาแทนได้ โดยสามารถยื่นขอวีซ่าได้
ทันตามกําหนดเวลา ทางบริษัทฯ จะคิดค่าใช้จ่ายเพิ่มคือค่าวีซ่า และค่าเปลี่ยนชื่อตั๋วเท่านั้น
 หากท่านยกเลิกการเดินทาง กรณีที่ตั๋วมีเงื่อนไข NON-REFUND ท่านจะไม่สามารถ รับคืนเงินค่าตั๋วได้ทุกกรณี
 หากท่านเปลี่ยนผู้เดินทาง กรณีที่ตั๋วมีเงื่อนไข NON-CHANGE NAME ท่านจะไม่สามารถเปลี่ยนชื่อผู้เดินทางได้ทุก
กรณี
 หากท่านยกเลิกการเดินทาง อันเนื่องมาจากบุคคลใดบุคคลหนึ่งในคณะของท่านไม่ได้รับการพิจารณาอนุมัติวีซ่า ไม่
ว่าด้วยเหตุผลใดๆ ก็ตามอันเป็นการพิจารณาของสถานทูต ซึ่งการยกเลิกเฉพาะบุคคลหรือยกเลิกพร้อมกันทั้งหมด
ให้ถือเป็นการยกเลิกตามเงื่อนไขของวันเวลาที่ยกเลิกดังกล่าวข้างต้น








Premier League | DOUBLE MATCH | 25 December 2021

หน้า | 10

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางในกรณีที่มีผู้เดินทาง ต่ํากว่า 15 ท่าน โดยที่จะแจ้งให้ผู้เดินทางทราบ
ล่วงหน้าก่อน 15 วัน และขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงการท่องเที่ยว รวมทั้งไม่สามารถรับผิดชอบจากกรณีที่เกิด
เหตุจําเป็นสุดวิสัยดังนี้ การล่าช้าของสายการบิน, การนัดหยุดงาน, ภัยธรรมชาติ, การก่อจลาจล, อุบัติเหตุ ฯลฯ
ทั้งนี้จะคํานึงถึงผลประโยชน์และจะรักษาผลประโยชน์ของท่านไว้ให้ได้มากที่สุด และทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบ
 ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น หากท่านถูกปฏิเสธการเข้าเมือง อันเนื่องจากการกระทําที่ส่อไปในทางผิดกฎหมายหรือการ
หลบหนีเข้าเมือง ฯลฯ และจะไม่คืนเงินค่าทัวร์ที่ท่านชําระมาแล้ว


ประกาศ เนื่องจากสภาวะนํ้ามันโลกที่มีการปรับราคาสูงขึ้น ทําให้สายการบินอาจมีการปรับราคาภาษีนํ้ามัน
ขึ้นในอนาคต
ซึ่งทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์เก็บค่าภาษีนํ้ามันเพิ่มตามความเป็นจริง
หมายเหตุ

 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนรายละเอียดบางประการทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุจําเป็นสุดวิสัย จนไม่อาจแก้ไขได้โดยจะ
คํานึงถึงผลประโยชน์ของลูกค้าเป็นสําคัญ
 หากท่านถอนตัวก่อนรายการท่องเทียวสิ้นสุดลง ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านสละสิทธิ์ และจะไม่รับผิดชอบต่อค่าบริการ
ที่ท่านได้ชําระไว้แล้วไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
 รายการนี้เป็นเพียงการเสนอราคา ที่ต้องได้รับการยืนยันจากบริษัทฯ อีกครั้งหนึ่งหลังจากได้สํารองที่นั่งกับสายการ
บิน และโรงแรมที่พัก อย่างไรก็ตาม รายการนี้อาจจะเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม
 สตรีมีครรภ์ ควรแจ้งเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ เพื่อการตรวจสอบขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมือง
 บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ในกรณีเกิดความเสียหาย หรือสูญหาย สําหรับกระเป๋าเดินทาง กระเป๋าใบเล็ก หรือของมี
ค่าส่วนตัวของท่านระหว่างการเดินทาง
 กรณีที่ท่านไม่ได้จองตั๋วกรุ๊ป กับทางบริษัท โดยที่ท่านได้ทําการจัดหาตั๋วเอง จําเป็นต้องได้รับการยืนยัน (แยกตัว)
คอนเฟิร์มออกกรุ๊ปจากบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษรเท่านั้น ก่อนทําการออกตั๋วหรือจองบริการต่างๆด้วยตัวเอง หาก
ไม่มีการยืนยันเป็นลากลักษณ์อักษร เรื่องการคอนเฟิร์มออกกรุ๊ป บริษัทจะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น หากกรุ๊ป
มีการยกเลิกการเดินทาง
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เอกสารในการยื่นวีซ่าของประเทศอังกฤษ
ใช้เวลายื่นประมาณ 20-30 วันทําการไม่นับวันเสาร์-อาทิตย์ และวันหยุด

 พาสปอร์ตที่ยังไม่หมดอายุ และมีอายุไม่ต่ํากว่า 6 เดือนก่อนวันหมดอายุ หากมีพาสปอร์ตเล่มเก่าต้องนําไปแสดง



















ด้วยเพื่อเป็นการง่ายต่อการอนุมัติวีซ่า และต้องแจ้งการเดินทางเข้า-ออกประเทศต่างๆ 10 ครั้งล่าสุดด้วย
สําเนาทะเบียนบ้าน / สําเนาบัตรประชาชน หรือบัตรข้าราชการ / สําเนาใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล / สําเนาทะเบียนสมรส,
หย่า / สําเนาสูติบัตร ในกรณีอายุไม่ถึง 20 ปีบริบูรณ์
หนังสือรับรองการทํางานจากบริษัท / สังกัดที่ท่านทํางานอยู่ต้องเป็นภาษาอังกฤษเท่านั้นโดยระบุตําแหน่ง, อัตรา
เงินเดือนในปัจจุบัน, วันเดือนปีที่เริ่มทํางานกับบริษัทนี้และช่วงเวลาที่ขอลางานเพื่อเดินทางไปท่องเที่ยว หลังจากนั้น
จะกลับมาทํางานตามปกติหลังครบกําหนดลา
กรณีที่เป็นเจ้าของกิจการ ขอใบทะเบียนการค้า, ใบทะเบียนพาณิชย์ และหนังสือรับรองบริษัทที่คัดไว้ไม่เกิน 6 เดือน
พร้อมวัตถุประสงค์ หรือใบเสียภาษี และหลักฐานการเงินของบริษัทฯ ย้อนหลัง 1 เดือน
สําเนาสมุดบัญชีเงินฝากย้อนหลัง 1 เดือนต้องอัพเดทเป็นเดือนปัจจุบัน ควรเลือกเล่มที่มีการเข้าออกของเงิน
สม่ําเสมอ และมีจํานวนไม่ต่ํากว่า 1 หลัก เพื่อให้เห็นว่ามีฐานะการเงินเพียงพอที่จะครอบคลุมกับค่าใช้จ่ายได้อย่างไม่
เดือดร้อนเมื่อกลับสู่ภูมิลําเนา ในกรณีที่เดินทางเป็นครอบครัวหากใช้บัญชีใดบัญชีหนึ่งในการยื่นขอวีซ่า ต้องออก
หนังสือรับรองค่าใช้จ่ายในครอบครัวด้วย ***สถานทูตไม่รับบัญชีกระแสรายวัน***
กรณีที่บริษัทของท่าน เป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการเดินทางให้กับผู้เดินทางทั้งหมดนอกเหนือจากเอกสารข้อ 1 –
1แล้ว ทางบริษัทจะต้องออกจดหมายอีกหนึ่งฉบับเพื่อแสดงความรับผิดชอบต่อค่าใช้จ่าย และการกลับมาทํางานของ
ท่าน โดยระบุชื่อผู้เดินทางและเหตุผลที่จัดการเดินทางนี้ในจดหมายด้วย
กรณีที่เป็นนักเรียน นักศึกษาจะต้องมีหนังสือรับรองจากสถาบันการศึกษาตัวจริง พร้อมสําเนาบัตรนักเรียน/
นักศึกษา
กรณีที่เด็กอายุต่ํากว่า 20 ปี เดินทางไปกับบิดา หรือมารดา ท่านใดท่านหนึ่ง จะต้องทําจดหมายยินยอม โดยที่บิดา,
มารดา จะต้องไปยื่นเรื่องแสดงความจํานงในการอนุญาตให้บุตรเดินทางไปกับอีกท่านหนึ่งได้ ณ ที่ว่าการอําเภอหรือ
เขต โดยมีนายอําเภอ หรือผู้อํานวยการเขตลงลายมือชื่อ และประทับตรารับรองจากทางราชการอย่างถูกต้อง
การบิดเบือนข้อเท็จจริงประการใดก็ตาม อาจจะถูกระงับ มิให้เดินทางเข้าประเทศเป็นการถาวร และถึงแม้ว่าท่านจะถูก
ปฏิเสธวีซ่า สถานทูตไม่คืนค่าธรรมเนียมที่ได้ชําระไปแล้ว และหากต้องการขอยื่นคําร้องใหม่ ก็ต้องชําระค่าธรรมเนียม
ใหม่ทุกครั้ง
หากสถานทูตมีการสุ่มเรียกสัมภาษณ์บางท่าน ทางบริษัทฯ ขอความร่วมมือในการเชิญท่านไปสัมภาษณ์ตามนัด
หมาย และโปรดแต่งกายสุภาพ ทั้งนี้บริษัทฯ จะส่งเจ้าหน้าที่ไปอํานวยความสะดวก และประสานงานตลอดเวลา และ
หากสถานทูตขอเอกสารเพิ่มเติม ทางบริษัทฯ ใคร่ขอรบกวนท่านจัดส่งเอกสารดังกล่าวเช่นกัน
กรณีที่ท่านยกเลิกการเดินทางภายหลังจากได้วีซ่าแล้ว ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการแจ้งสถานทูต ยกเลิกวีซ่า
ของท่าน เนื่องจากการขอวีซ่าในแต่ละประเทศ จะถูกบันทึกไว้เป็นสถิติในนามของบริษัทฯ
ทางสถานทูตไม่มีนโยบายในการคืนค่าธรรมเนียมวีซ่าให้กับผู้ร้องขอ หากท่านไม่ผ่านการพิจารณาวีซ่าไม่ว่าจะเป็น
เหตุผลใดก็ตาม ท่านไม่สามารถเรียกร้องคืนค่าวีซ่าได้
เอกสารการรับรองการฉีดวัคซีนโควิดทั้ง 2 เข็ม
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ระยะเวลาในการยื่นวีซ่าประมาณ 20 วันทําการ
ผู้เดินทางต้องมาสแกนลายนิ้วมือ ณ ศูนย์ยื่นวีซ่า ตามวันและเวลาที่นัดหมาย
แบบฟอร์มสําหรับกรอกข้อมูลยื่นวีซ่าประเทศอังกฤษ

** กรุณากรอกให้ครบ เนื่องจากข้อมูลมีผลกับการพิจารณาการอนุมัติวีซ่า **
ชื่อ-นามสกุล ผู้เดินทาง ภาษาไทย .............................................................................................................................................................
ชื่อ-นามสกุล ผู้เดินทาง ภาษาอังกฤษ ตามหนังสือเดินทาง........................................................................................................................
วัน เดือน ปีเกิด ค.ศ.....................................................................................................................................................................................
เชื้อชาติ ............................... สัญชาติ ................................จังหวัดที่เกิด........................................ประเทศ..................................................
ที่อยู่ ที่สามารถติดต่อได้ในกรณีสถานทูตติดต่อในช่วงระยะเวลาที่มีการยื่นขออนุมัติวีซ่า
( ถ้าที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน กับที่อยู่ปัจจุบันคนละที่อยู่กรุณาแจ้งรายละเอียด )
................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................รหัสไปรษณี ย์.......................................................
ท่านอาศัยอยู่ในบ้านหลังนี้มาเป็นเวลา .................. ปี .................. เดือน หมายเลขโทรศัพท์ บ้าน.......................................................
ที่ทํางาน .................................................มือถือ..........................................................หมายเลขโทรสาร Fax …………………….......…........
E-Mail .....................................................................................................................................................................................................
มีหนังสือเดินทางมาแล้วทั้งหมด ...........................เล่ม

หมายเลขหนังสือเดินทางเล่มเก่า ......................................................................

หนังสือเดินทางปัจจุบันเลขที่ ........................................ วันที่ออก........................................หมดอายุ.........................................................
(**ทั้งพาสปอร์ตเล่มเก่าและเล่มใหม่ระบุวันออก, วันหมดอายุด้วย**)
ประเทศที่เคยเดินทางไปต่างประเทศ(ในรอบ10 ปี) วันเดือนปี ที่ไป กี่วัน และวัตถุประสงค์ในการไป (โปรดระบุวันเดินทางไป-กลับ)
...............................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................................
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ท่านเคยเดินทางเข้าประเทศอังกฤษหรือไม่ .................................................................................................................................................
เคยเข้าประเทศอังกฤษเมื่อ ...........................................................................................................................................................................
วันเดือนปีที่เคยเข้าครั้งล่าสุด ......................................................................................รวมทั้งหมดกี่วัน.......................................................
วัตถุประสงค์ในการไป.................................................................................................................................................................................
ท่านเคยเดินทางเข้าประเทศ อเมริกา / แคนาดา / ออสเตรเลีย / นิวซีแลนด์ / ประเทศในกลุ่มเชงเก้นหรือไม่
................................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................................
ท่านเคยได้รับการปฏิเสธวีซ่าอังกฤษ หรือ ประเทศอื่นๆหรือไม่ .................................................................................................................
ถ้าเคยถูกปฏิเสธวีซ่าอังกฤษ หรือ ประเทศอื่นๆ ต้องแจ้งสาเหตุ และแนบเอกสารการถูกปฏิเสธด้วย
สถานภาพ ........... โสด
........... แต่งงานแล้ว (ไม่ได้จดทะเบียน) ระบุวัน...........................

...........หย่า และมีทะเบียนหย่า (ต้องนํามาแสดงด้วย)
.........แต่งงาน และมีทะเบียนสมรส (ต้องนํามาแสดงด้วย)

ข้อมูลส่วนตัวของผู้เดินทางเกี่ยวกับด้านอาชีพ การงาน รายได้ รายรับ และรายจ่ายต่างๆ
กรณีรับราชการอาทิ ทหาร ตํารวจ และอื่น ๆ กรุณาระบุยศและสังกัดทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ(ถ้าทราบ)
งานปัจจุบันทําอาชีพ, ตําแหน่ง ( โปรดระบุเป็นภาษาอังกฤษ) .....................................................................................................................
ชื่อบริษัทที่ทํางาน .............................................................................................โปรดระบุวันที่เริ่มทํางาน ...................................................
ที่อยู่ของบริษัทที่ทํางาน ..............................................................................................................................................................................
โปรดระบุโทรศัพท์ ....................................................................อีเมล์ .........................................................................................................
ท่านมีรายได้นอกเหนือจากงานประจําหรือไม่ ................ มี เงินเดือน.................................บาท

................ไม่มี

ถ้ามีโปรดกรอกรายละเอียด .......................................................................................................................................................................
รายได้รวมต่อเดือนจากทุกงานที่ท่านทํา ......................................................................................................................................................
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ท่านมีรายรับจากแหล่งอื่นๆหรือไม่ รวมทั้งเพื่อนๆและ ครอบครัว .............. มี รายได้....................บาท

..............ไม่มี

ถ้ามีโปรดกรอกรายละเอียด........................................................................................................................................................................
ท่านได้มีการออมเงิน เช่น ได้ซื้อบ้าน , ที่ดิน , อสังหาริมทรัพย์ , ซื้อหุ้นเล่นแชร์หรือไม่ ........ มี .......ไม่มี
ถ้ามีโปรดแจ้งรายละเอียดพร้อมระบุมูลค่ารวม.............................................................................................................................................
ท่านแบ่งรายได้ของท่านให้กับสมาชิกครอบครัวเดือนละเท่าไหร่ ...............................................................................................................
ท่านได้ใช้เงินส่วนตัวต่อเดือนเท่าไหร่...........................................................................................................................................................
ในการเดินทางครั้งนี้ ใครเป็นคนออกค่าใช้จ่ายให้ท่าน ...............................................................................................................................
ถ้ามีคนจ่ายให้ท่าน ไม่ว่าจะเป็นบางส่วน หรือ ทั้งหมด เขาได้จ่ายให้เป็นจํานวนเงินเท่าไหร่ .....................................................................
ค่าใช้จ่ายส่วนตัวของท่านในการไปอังกฤษเป็นจํานวนเงินเท่าไหร่ ............................................................................................................
ท่านมีเงินออมที่ให้แสดงใน วันยื่นวีซ่าเท่าไหร่.............................................................................................................................................
ในกรณีสมรสแล้วต้องกรอกรายละเอียดเพิ่มเติมหรือกรณีหย่ากรุณากรอกข้อมูลของคู่สมรสเก่าด้วย
ชื่อ นามสกุล ของ คู่สมรส ................................................................................................มือถื อ...................................................................
วัน เดือน ปีเกิด ของคู่สมรส .......................................................หมายเลขหนังสือเดินทาง ........................................................................
เชื้อชาติ ..................................................................................... สัญชาติ ..................................................................................................
ที่อยู่ปัจจุบันของคู่สมรส .............................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................โทรศัพท์ที่บ้าน................................................................
ในกรณีที่มีบุตร ต้องกรอกรายละเอียดเพิ่มเติมทุกคน

( ระบุจํานวน

คน )

ชื่อ นามสกุล ของบุตร
...................................................................................................................................................................................
วัน เดือน ปีเกิดของบุตร ......................................................................... หมายเลขหนังสือเดินทาง ...........................................................
ปัจจุบันบุตรอาศัยอยู่ที่ ...............................................................................................................................................................................

Premier League | DOUBLE MATCH | 25 December 2021

หน้า | 15

ชื่อ นามสกุล ของบุตร ................................................................................................................................................................................
วัน เดือน ปีเกิดของบุตร ......................................................................... หมายเลขหนังสือเดินทาง ...........................................................
ปัจจุบันบุตรอาศัยอยู่ที่ ..............................................................................................................................................................................
ชื่อ นามสกุล ของบุตร ................................................................................................................................................................................
วัน เดือน ปีเกิดของบุตร ......................................................................... หมายเลขหนังสือเดินทาง ...........................................................
ปัจจุบันบุตรอาศัยอยู่ที่ ..............................................................................................................................................................................
ประวัติของบิดา
ชื่อของบิดา .................................................................................. นามสกุลของบิดา ...............................................................................
วัน เดือน ปีเกิด ของบิดา .............................................................

สถานที่เกิดของบิดา ...........................................................................

ประเทศที่เกิด ................................................................ เชื้อชาติ ......................................... สัญชาติ ..........................................................
ประวัติของมารดา
ชื่อของมารดา ............................................................................... นามสกุลของมารดา ...........................................................................
วัน เดือน ปีเกิดของมารดา ...........................................................

สถานที่เกิดของมารดา .......................................................................

ประเทศที่เกิด ................................................................ เชื้อชาติ ......................................... สัญชาติ ..........................................................
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