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HILIGHT  
• ทวัรเ์ตม็รปูแบบ Full Service มีหวัหน้าทวัรม์ืออาชีพ บริการตลอดการเดินทาง 
• ชมเมืองลิเวอรพ์ลู เมืองถ่ินก าเนิดของวงดนตรี ส่ีเต่าทองหรือ เดอะบีทเทิล 
• ชมมหาวิหารยอรค์มินสเตอร ์ท่ีใหญ่ท่ีสุดบนเกาะองักฤษ 
• ชมฟตุบอลพรีเมียรลี์ค ระหว่าง LIVERPOOL VS MANCHESTER UNITED  (Longside Center Upper) 
• แวะ 5 สนามฟตุบอล MAN CITY, MAN UTD, LIVERPOOL, LEEDS, CHELSEA 
• ช้อปป้ิงจุใจท่ี BICESTER OUTLET 
• เท่ียวสบายไม่เหน่ือย (พกัใจกลางเมืองลิเวอรพ์ลู 3 คืน, พกัใจกลางกรงุลอนดอน 2 คืน) 
• ล้ิมรสเป็ดย่าง Scallop กุ้งมงักร อนัโด่งดงั ณ ภตัตาคาร FOUR SEASON และ BURGER & LOBSTER 

 
ทวัรอ์งักฤษ 8 วนั  

ชมฟตุบอลองักฤษ ศึกแดงเดือด 
 
 
 

 
โปรแกรมการเดินทาง : 2 - 9 มีนาคม 2566 
 
 
 
16.30 น. พรอ้มคณะทีส่นามบนิสุวรรณภูม ิชัน้ 4 ประตู 4 เคาน์เตอร ์Q สายการการบนิการต์า้  เจา้หน้าทีใ่ห้

การตอ้นรบัและอ านวยความสะดวกในการเชค็อนิ  
19.45 น. ออกเดนิทางสูก่รุงโดฮา ประเทศการต์า้ เทีย่วบนิที ่QR837 
23.10 น. คณะเดนิทางถงึโดฮา รอแวะเปลีย่นเครื่อง 
 
 
 

 

01.30 น.  ออกเดนิทางสูเ่มอืงแมนเชสเตอร ์เทีย่วบนิที ่QR021 
06.50 น. คณะเดนิทางถงึเมอืงแมนเชสเตอร ์ผ่านการตรวจคนเขา้เมอืงแลว้ รถโคช้ปรบัอากาศรอรบัท่าน 

อ  อกเดนิทางสูเ่มอืงแมนเชสเตอร ์
08.30 น. รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม Radisson Blu Manchester Airport 
09.30 น. ถงึแลว้น าท่านเดนิทางเขา้สู่ตวัเมอืงน าท่านเดนิทางสูเ่มอืง แมนเชสเตอร ์เทีย่วชมเมอืงแมนเชสเตอร ์

เมอืงนี้เป็นเมอืงใหญ่อนัดบัตน้ๆ ขององักฤษ ทีม่ปีระวตัศิาสตรใ์นการเป็นเมอืงอุตสาหกรรมแห่งแรก
ของโลก เคยเป็นฐานการผลติผา้ฝ้ายขนาดใหญ่ของโลกในยุควคิตอเรยี จนไดฉ้ายาว่า Cottonpolis 

2 ม.ีค. 66 กรงุเทพฯ - แมนเชสเตอร ์

3 ม.ีค. 66 
แมนเชสเตอร ์- เข้าชมสนาม ETIHAD STUDIUM  

แมนเชสเตอรย์ูไนเตด็ – ลิเวอรพ์ลู 
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ทีน่ี่มรี่องรอยทางประวตัศิาสตรเ์กีย่วขอ้งกบัยุคปฏวิตัอิุตสาหกรรมมากมาย อาท ิFirst British 
Working Canal, Bridgewater Canal เป็นเสน้ทางขนถ่านหนิมาทางน ้า Manchester Canal เป็น
เสน้ทางส าหรบัเรอืสนิคา้ใหญ่มายงัท่าเรอืในตวัเมอืง ปัจจุบนักย็งัมกีารใชง้านอยู่  
น าท่านเดินทางเข้าสู่หนึ่งในสโมสรที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในยุคปัจจุบัน แมนเชสเตอร์ ซิตี้  “Home of The 
Champion” ใหท้่านไดถ้่ายรูปเป็นที่ระลกึ พรอ้มเขา้ชมสนามดา้นใน หอ้งเกบ็ถ้วยรางวลัความส าเรจ็
ต่างๆ ของสโมสร, หอ้งแต่งตวันักกฬีา, หอ้งแถลงข่าว, และชมสนามแข่งขนัดา้นในอย่างใกลช้ดิ และ
เลอืกซื้อของฝากเป็นที่ระลกึ ได้เวลาพอสมควรน าคณธเดนิทางไปเยี่ยมชมสนามโอลด์ทราฟฟอรด์ 
สโมสรทีป่ระวตัศิาสตรค์วา้แชมป์มากทีสุ่ดบนเกาะองักฤษ ถงึแลว้ใหท้่านไดถ้่ายรปูและเลอืกซือ้ของที่
ระลกึ 

 

 

 

 
 
 
13.00 น. รบัประทานอาหารเทีย่ง ณ ภตัตาคาร 
บ่าย  น าท่านเดนิทางมายงัเมอืงลเิวอรพ์ลู (ใชเ้วลาโดยประมาณ 1 ชัว่โมง) น าท่านไดเ้ทีย่วชม  

เมอืงลเิวอรพ์ลู (Liverpool) ไดร้บัการยกย่องใหเ้ป็นเมอืงวฒันธรรมแห่งยุโรปในปี 2008 และยงัเป็น
เมอืงถิน่ก าเนิดของวงดนตร ีสีเ่ต่าทองหรอื เดอะบทีเทลิ (The Beatles)  ความรุ่งเรอืงของลเิวอรพ์ลู
มาจากการเป็นเมอืงท่าส าคญั มกีารตดิต่อคา้ขายกบัแครบิเบยีน,ไอรแ์ลนดแ์ละแผ่นดนิใหญ่ยุโรป น า
ท่านชมบรเิวณท่าเรอือลัเบริต์ (AlbertDock) โดยบรเิวณท่าเรอืประกอบไปดว้ยอาคารท่าเรอืและ
คลงัสนิคา้ชมตกึรอยลัลเิวอร ์(Royal Liver Building) อกีหนึ่งอาคารทีถ่อืว่าเป็นสญัลกัษณ์และมี
ชื่อเสยีงของเมอืง  

 
 
 
 
 
 
18.00 น. รบัประทานอาหารเยน็ ณ ภตัตาคาร   
  พกัคา้งคนื ณ โรงแรม  HILTON LIVERPOOL CITY CENTER HOTEL ใจกลางเมอืงหรอืเทยีบเท่า 
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08.30 น. รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม  
09.30 น. น าท่านเดนิทางชมงานศลิปะบนก าแพงรูปวาดของเจอรเ์กน้ คลอ็ปป์ ผูจ้ดัการทมีลเิวอรพ์ลู ทีส่รรค์

สรา้งความสวยงามบนก าแพงในใจกลางเมอืงลเิวอรพ์ล ตรงถนนจาไมกา้ ย่านบอลตกิ พืน้ทีเ่ขตบอล
ตกิเป็นทีรู่จ้กักนัทัว่ทศิตะวนัตกเฉียงเหนือ ในฐานะย่านทีเ่ป็นศูนยก์ลางการเฉลมิฉลองงานศลิปะ 
และวฒันธรรม บนทอ้งถนน รวมถงึยงักลายเป็นศูนยก์ลางในการรวมตวัชมฟุตบอล ซึง่ท าใหเ้ป็น
สถานทีเ่หมาะสมส าหรบังานศลิปะในลกัษณะนี้อย่างลงตวั 

 
 
 
 
 
 
 
 
12.00 น. รบัประทานอาหารเทีย่ง ณ ภตัตาคาร 
บ่าย น าคณะเดนิทางสู ่สนามแอนฟิลด ์(Anfield) อนัเป็นสนามของสโมสรฟุตบอลลเิวอรพ์ลู เพือ่ชมการ

แขง่ขนัฟุตบอลพรเีมยีรล์กี นดัพเิศษระหว่างคู่ ลเิวอรพ์ลู ปะทะ แมนเชสเตอร ์ยไูนเตด็ 
น าท่านเขา้สนามก่อนเวลาแขง่ขนัเริม่ประมาณ 2 ชัว่โมงเพือ่ใหท้่านไดต้อ้นรบันกัเตะขวญัใจ ชมการ
ฝึกซอ้ม และเกบ็ภาพบรรยากาศไวเ้ป็นทีร่ะลกึ  (ทีน่ัง่ MAIN STAND U2-U7 LONGSIDE UPPER) 
อิสระอาหารค า่ ณ บริเวณสนามฟตุบอล เพื่อให้ท่านได้ด่ืมด า่กบับรรยากาศบริเวณสนาม
ฟตุบอลได้อย่างเตม็ท่ีก่อนเข้าชมการแข่งขนั 

 
 
 
 
 
 
 

หลงัจบการแข่งขนั น าท่านเข้าสู่ท่ีพกั HILTON LIVERPOOL CITY CENTER HOTEL หรอืเทยีบเท่า 
 
 
 

4 ม.ีค. 66  
สนามแอนฟิลด ์- ชมการแข่งขนัฟตุบอลพรีเมียรลี์ก 
Liverpool vs Manchester United – แมนเชสเตอร ์
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เช้า  รบัประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม  

08.00 น. น าคณะเดนิทางสู่ เมอืงลดีส ์เมอืงแห่งศูนยก์ลางทางกฎหมาย การเงนิ การศกึษา และเป็นเมอืงแห่ง
สโมสรฟุตบอล Leeds United ที่โด่งดงัประจ าเมือง  ถึงแล้วน าท่านเข้าชม พิพิธภัณฑ์อาวุธ The 
Royal Armouries Museum เป็นทีต่ ัง้แสดงชุดอาวุธและชุดเกราะแห่งชาตขิองสหราชอาณาจกัร เป็น
ศูนย์รวมอาวุธยุทโธปกรณ์มากมายหลายยุคสมยัจากทัว่โลก   และที่มวีตัถุมากกว่า 8,500 ชิ้นที่จดั
แสดงใน 6 แกลเลอรี่ จากนัน้น าท่านเดินเล่นเยี่ยมชมตลาดที่เก่าแก่ที่สุดในเมืองลีดส์ Leeds 
Kirkgate Market ทีเ่ตม็ไปดว้ยรา้นคา้ รา้นขายของช ามากมาย จากนัน้น าท่านเดนิทางสูเ่มอืงยอรค์ 

 
 
เท่ียง   รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

บ่าย น าท่านเยี่ยมชมเมอืงยอร์ค ให้ท่านได้ถ่ายรูปคู่กบั คลฟิฟอร์ดทาวเวอร์ ที่ตัง้อยู่บนเนินดนิที่สูงเด่น 
เป็นส่วนหนึ่งของปราสาทยอร์ค ที่หลงเหลืออยู่ สร้างโดยพระเจ้าวลิเลี่ยม ผู้พชิิต จากนัน้น าท่าน
เดนิทางตวัเมอืง โดยการเดนิเทา้เขา้ไปยงัเมอืงเก่า ผ่านถนนโบราณ ซอกแซกลดัเลาะไปตามตรอก
ซอกซอย มุ่งหน้าสูม่หาวหิารยอรก์ วหิารทีใ่หญ่ทีสุ่ดในองักฤษ ทีใ่ชเ้วลาก่อสรา้งยาวนานถงึ 250 ปี  

 
  ไดเ้วลาพอสมควรน าท่านเดนิทางกลบัเมอืงลเิวอรพ์ลู 

ค ่า  รบัประทานอาหารเยน็ ณ ภตัตาคาร 

น าคณะเดนิทางเขา้สูท่ีพ่กั HILTON LIVERPOOL CITY CENTER HOTEL หรอืเทยีบเท่า 
 

 
 
 
 

5 ม.ีค. 66  สโมสรลีดด ์ยูไนเตด็ – เมืองยอรค์ – ลิเวอรพ์ลู 
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07.00 น.  รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม 
08.00 น. น าคณะเดนิทางสู ่เมืองออ็กซ์ฟอรด์ (Oxford) เมอืงทีอ่ยู่ทางตะวนัออกเฉียงใตข้องประเทศองักฤษ 

มคีวามหลากหลายของเชือ้ชาตแิละเตบิโตเรว็มากทีสุ่ด รวมถงึเป็นเมอืงทีม่สีถานทีท่่องเทีย่วทีม่ี
ประวตัศิาสตรท์ีย่าวนาน หากพดูถงึเมอืง Oxford คนทัว่โลกมกัจะรูจ้กัเมอืงนี้ในฐานะของ “เมอืงแห่ง
การศกึษา” เนื่องจากเป็นสถานทีต่ ัง้ของ University of Oxford ซึง่เป็นมหาวทิยาลยัทีเ่ก่าแก่ทีสุ่ดใน
โลก และยงัเป็น “เมอืงแห่งยอดแหลมชวนฝัน” มยีอดโบสถท์ีง่ดงามและสถาปัตยกรรมอนักลมกลนื
ของอาคาร มหาวทิยาลยัในเมอืง ทวิทศัน์รมิแม่น ้า รา้นคา้ทีม่กีลิน่อายพืน้เมอืง ดนตร ีและ ละคร 
สวนสาธารณะ ภตัตาคาร ผบั โรงละคร และสถานทีท่่องเทีย่วต่างๆ เป็นเมอืงประวตัศิาสตร ์ทีม่คีวาม
หลากหลายและมชีวีติชวีาน่าหลงใหล 
 

 

 

 

 

เท่ียง   รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

บ่าย น าคณะ เข้ า สู่  BICESTER VILLAGE-Outlet ที่
ใหญ่ที่สุดในองักฤษ ให้ท่านได้เพลิดเพลินไปกับ
การชอ้ปป้ิงสนิคา้ภายในเอ๊าทเ์ลท็กว่า 140 รา้นคา้
แบรนด์เนมให้ท่านเลือกซื้ออย่างจุใจ สมควรแก่
เวลาออกเดินทางสู่มหานครลอนดอน เป็นเมือง
หลวงของสหราชอาณาจกัรและเป็นเมืองที่ใหญ่
ที่สุดของสหภาพยุโรป มปีระชากรกว่า 7.5 ล้าน
คน ลอนดอนเป็นหนึ่งในศูนย์กลางส าคัญทาง
ธุรกจิการเมอืง และวฒันธรรมของโลก การสือ่สารการบนัเทงิ แฟชัน่ และศลิปะและเป็นทีย่อมรบัว่ามี
อทิธพิลไปทัว่โลก ไดเ้วลาพอสมควรน าท่านเดนิทางเขา้สูม่หานครลอนดอน 

ค า่ รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคารโฟรซี์ซัน่-ต้นต าหรบัเป็ดย่างอนัโด่งดงั (กุ้งมงักร+Scallop) 

 พกัคา้งคนื ณ โรงแรม COPTHORNE TARA HOTEL หรอืเทยีบเท่า 
 
 
 

6 ม.ีค. 66  ลิเวอรพ์ลู – ออ๊คฟอรด์ – BICESTER OUTLET –ลอนดอน  
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07.30 น. รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม  
08.30 น. น าคณะผ่านชมศาลากลางเทศบาลนครลอนดอน ศูนยก์ลางการปกครองสว่นทอ้งถิน่มากว่า 800 ปี, 

เสาอนุสรณ์ไฟไหมค้รัง้ใหญ่ แลว้เขา้สูถ่นนไวทฮ์อลล ์อาคารทีท่ าการของรฐัในปัจจุบนั, บา้นเลขที ่10 
ถนนดาวน์นิ่ง บา้นพกัของนายกรฐัมนตรอีงักฤษ จากนัน้เดนิทางผ่านพคิคาดลิลีเ่ซอรค์สั เดมิเป็นวง
เวยีนทีบ่รรจบของถนน 6 สาย มนี ้าพุ และรปูปั้นอรีอสตรงกลางเป็นทีน่ิยมของหนุ่มสาวมานัง่
พลอดรกักนั และเขา้สูไ่ชน่าทาวน์ย่านชุมชนชาวจนีกลางมหานครลอนดอน ผ่านจตัุรสัรฐัสภา, 
พระราชวงัเวสท์มนิสเ์ตอร ์ทีต่ ัง้ของรฐัสภาองักฤษ, หอนาฬกิาบิก๊เบน ทีม่คีวามสงู 320 ฟุต เป็น
นาฬกิาทีม่หีน้าปัดใหญ่ทีสุ่ดในโลก, มหาวหิารเซนตป์อล ทีม่ยีอดโดมใหญ่เป็นอนัดบั 2 ของโลก, 
ลอนดอนบรดิจ ์สะพานขา้มแม่น ้าเทมสแ์ห่งแรก แลว้ขึน้ฝัง่ทีท่าวเวอรบ์รดิจ ์สญัลกัษณ์อกีแห่งหนึ่ง
ของเมอืง  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
เทีย่ง  รบัประทานอาหารเทีย่ง ณ ภตัตาคาร  
บ่าย อสิระชอ้ปป้ิงในท่านไดเ้ลอืกซือ้สนิคา้บนถนนอ๊อกฟอรด์ (Oxford Street) แหล่งชอปป้ิง อกีแห่งทีไ่ม่

ควรพลาดคอื อ๊อกฟอรด์สตรที มคีวามยาวถงึ 1 ไมล ์(1.6 กม .) ทัง้สองฟากฝัง่ถนนอุดมไปดว้ย
รา้นคา้นานาชนิด ทีเ่หน็ใหญ่โตมโหฬารทีสุ่ดในย่านนี้กค็งจะเป็นหา้งทีม่ชีื่อว่าเซลฟรดิเจส 
(Selfridges) ซึง่มขีองขายตัง่แต่เครื่องใชใ้นบา้น ฟอรน์ิเจอร ์เสือ้ผา้เครื่องส าอาง เครื่องแกว้ ลว้น
แลว้แต่เป็นสนิคา้แบรนเนม ซึง่เป็นอกีแหล่งชอปป้ิง ทีทุ่ก ๆ คนประทบัใจมาก 

18.30 น. รบัประทานอาหารเยน็ ณ ภตัตาคาร 
  พกัคา้งคนื ณ โรงแรม COPTHORNE TARA HOTEL หรอืเทยีบเท่า 
 
 
 
 

07 พ.ค. 63  เท่ียวชมมหานครลอนดอน – มหาวิหารเซน็พอล  
ช้อปป้ิงย่านถนนออ๊กฟอรด์  
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07.30 น. รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม  
08.30 น. น าท่านเดนิทางสูส่นาม STAMFORD BRIDGE ทมีมหาเศรษฐแีห่งกรุงลอนดอน สโมสรเชลซ ีตัง้อยู่

ในเขตฟูแล่ม ปัจจุบนัสโมสรแห่งนี้มกีล่มทุนทอ็ดด ์โบล ีเป็นเจา้ของ ถงึแลว้ใหท้่านไดส้มัผสัเกยีรติ
ประวตัขิองสโมสร และน าชมดา้นในของสโมสร อาท ิสนามแขง่ขนั หอ้งเปลีย่นชุดนกักฬีา หอ้งแถลง
ขา่ว ฯลฯ 

 
 
 
 
 
 
 
เท่ียง   รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร BURGERS & LOBSTER  
บ่าย อสิระใหท้่านไดช้อ้ปป้ิงสนิคา้ตามอธัยาศยัในย่าน Knightsbridge และถนน Brompton ทีน่ี่เป็นแหล่ง

รวมรา้นคา้แบรนดเ์นมหรหูรา และหา้งสรรพสนิคา้ชัน้น า อาท ิหา้งสรรพสนิคา้ Harrods และ Harvey 
Nichols ทีม่สีนิคา้เทรนดใ์หม่ล่าสุดจากทุกเวทแีฟชัน่  นอกจากนี้คุณจะไดพ้บกบัดไีซเนอรเ์จา้ของ
แฟชัน่ดงับนถนน Sloane และยงัมสีาขาของ Topshop อยู่ฝัง่ตรงขา้มของหา้ง Harrods อกีดว้ย 

17.00 น.   น าคณะเดนิทางสูส่นามบนิฮทีโธรว ์ชอ้ปป้ิงสนิคา้ปลอดภาษภีายในสนามบนิ 
21.20 น.  เดนิทางกลบัสู ่กรุงเทพฯ โดยสายการการต์้า เทีย่วบนิที ่QR016 
 

 

 
07.10 น. คณะเดนิทางถงึการต์า้ รอแวะเปลีย่นเครื่อง 
08.10 น. ออกเดนิทางสูก่รุงเทพฯ เทีย่วบนิที ่QR838 
18.30 น.     เดนิทางถงึสนามบนิสุวรรณภูม ิกรุงเทพฯ โดยสวสัดภิาพ… 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

09 ม.ีค. 66  ลอนดอน - กรงุเทพฯ 

 

08 ม.ีค. 66 ชมสนาม STAMFORD BRIDGE เชลซี  – ช้อปป้ิงห้างแฮรร์อด  
สนามบินฮีทโธรว ์ 
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ก าหนดการเดินทาง 
ผู้ใหญ่ 

พกัห้องละ 2-3 ท่าน 
ท่านละ 

พกัเด่ียว 
ท่านละ 

ไม่รวมตัว๋เคร่ืองบิน 
ลดท่านละ 

2–9 มนีาคม 2023 159,900-. 28,900 35,000-. 
หมายเหตุ : การนัตเีดนิทางที ่15 ท่าน    
 
รายละเอียดท่ีนัง่ในสนามฟตุบอล 
 
        
        Longside CENTER Upper การนัตีท่ีนัง่คู่ 

BLOCK  U3 – U7 (Main Stand) 
 
        Optional Add On  (โปรดสอบถามราคา) 

Longside Lower  L2,L4,L7,L8 
Hopitality  M3 และ M7  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
การช าระค่าบริการ 

การช าระค่าบรกิาร แบ่งเป็น 2 งวด 
• งวดแรก   กรุณาช าระมดัจ าหลงัจอง 1 วนั  ท่านละ 60,000.- บาท  
• งวดทีส่อง ก่อนออกเดนิทาง 30 วนั  ช าระสว่นทีเ่หลอืเตม็จ านวน 

หมายเหตุ : กรณีทีผู่เ้ดนิทางทางถูกปฏเิสธวซี่า ทางบรษิทัฯ จะคดิค่าใชจ่้ายทีเ่กดิขึน้จรงิ เช่น ค่าธรรมเนียม
วซี่า, ตัว๋เครื่องบนิ, ตัว๋ฟุตบอล โดยหกัออกจากค่ามดัจ า 
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อตัราค่าบริการน้ีรวม 
 ค่าตัว๋เครื่องบนิไป-กลบัชัน้ประหยดั รวมค่าภาษ ีและสว่นเพิม่ของน ้ามนัเชือ้เพลงิ ณ วนัที ่1 กรกฎาคม 2565 
 ค่าพาหนะท่องเทีย่วตามโปรแกรมทีร่ะบุ 
 ค่าเขา้ชมสถานทีท่่องเทีย่วตามระบุในรายการ  
 ค่าตัว๋ชมฟุตบอล Liverpool vs Manchester United  
 รวมค่าธรรมเนียมวซี่า UK 6 เดอืน 
 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 คุม้ครองการสญูเสยี

ชวีติ/อวยัวะ/สายตาหรอืทุพพลภาพถาวรสิน้เชงิ จากอุบตัเิหตุ ส าหรบัผูเ้อาประกนัภยัอายุ 16-75 ปี จ านวนเงนิ
เอาประกนัภยั 1,500,000 บาท / ค่ารกัษาพยาบาลในต่างประเทศ รวมถงึค่ารกัษาพยาบาลต่อเนื่องหลงัจากกลบั
ถงึประเทศไทย 100,000 บาท ทัง้นี้ครอบคลุมถงึประกนัสุขภาพทีไ่ม่ไดเ้กดิจากโรคประจ าตวั 

 น ้าหนกักระเป๋าเดนิทาง 1 ใบ ไม่เกนิ 20 กโิลกรมั สว่นกระเป๋าใบเลก็อยู่ในความดูแลของท่านเองไม่เกนิ 7 
กโิลกรมั  

 ค่าทปิหวัหน้าทวัร ์และคนขบัรถ  
 

อตัราค่าบริการน้ีไม่รวม 
 ค่าใช้จ่ายส่วนตวัอาท ิค่าท าหนังสอืเดินทาง(พาสปอร์ต) , ค่าโทรศพัท์, ค่าซกัรดี, ค่าเครื่องดื่มในห้องพกั และ

ค่าอาหารที่ส ัง่มาในห้องพกัค่าอาหารและเครื่องดื่มที่ส ัง่พเิศษในร้านอาหารนอกเหนือจากที่ทางบรษิัทฯจัดให้ 
ยกเวน้จะตกลงกนัเป็นกรณีพเิศษ เช่น หากท่านทานไดเ้ฉพาะอาหารทะเลเพยีงอย่างเดยีว ท่านต้องมคี่าใช้จ่าย
เพิม่ 

 ค่าธรรมเนียมในการยื่นวซี่าสหราชอาณาจกัร ในกรณีทีย่ืน่วีซ่าเร่งด่วน ช าระเพิม่ท่านละ 10,800 บาท 
 ค่าน ้าหนกักระเป๋าสมัภาระ ทีห่นกัเกนิกว่าสายการบนิก าหนด 
 ค่าบรกิารยกกระเป๋าสง่หอ้งพกัในโรงแรม 
 ค่าภาษมีลูค่าเพิม่ 7%  และค่าภาษหีกั ณ ทีจ่่าย 3% 

 
เง่ือนไขเพ่ิมเติม 
 กรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงทัง้ทีก่รุงเทพฯ และในต่างประเทศปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออกหรอืเขา้ประเทศ ทีบ่รษิทัฯ

ระบุในรายการเดนิทาง บรษิทัขอสงวนสทิธิไ์ม่คนืค่าบรกิารไม่ว่ากรณีใดๆ 
 เมื่อตกลงช าระเงนิ ไม่ว่าทัง้หมดหรอืบางส่วนกบัทางบรษิทัฯ ทางบรษิทัฯ จะถอืว่าท่านได้ยอมรบัเงื่อนไขและ

ขอ้ตกลงต่างๆ ทีไ่ดร้ะบุไวท้ัง้หมดน้ีแลว้ 
 เทีย่วบนิชัน้ประหยดัในรายการ อาจะมกีารเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหน้า 
 ในกรณีทีฝ่่ายจดัการแข่งขนัฟุตบอลพรเีมยีรล์คี มมีตใิหเ้ลื่อนการแข่งขนั หรอื ยกเลกิการแข่ง ทีท่างบรษิทัฯไม่

สามารถน าท่านชมการแข่งขนัได้ในทุกกรณี ทางบรษิัทฯ ยนิดีคนืค่าเข้าชมการแข่งขนัให้ตามราคาหน้าตัว๋ที่
บรษิทัไดจ้ดัซือ้มา 
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บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่รบัจองทวัร ์
ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการไม่รบัจองทวัรส์ าหรบัลูกคา้ดงัต่อไปนี้ 
1. เดก็ทีม่อีายุในระหว่างแรกเกดิถงึ 4 ขวบ 
2. ผูส้งูอายุทีม่คีวามจ าเป็นตอ้งใชว้ลีแชร์, ไมเ้ทา้ หรอืเครื่องมอืต่างๆ ในการพยุงตวั 
3. ผูเ้ดนิทางทีบ่่งบอกการเป็นบุคคลไรค้วามสามารถ 
4. ท่านทีม่คีวามประสงคจ์ะร่วมเดนิทางกบัทวัร ์หรอืแยกจากคณะทวัรร์ะหว่างทาง/กลางทาง 
5. บุคคลทีม่คีวามประพฤตไิม่เหมาะสมระหว่างทวัร ์อาทเิช่น ผูท้ีด่ื่มสุราบนรถ, ไม่รกัษาเวลา, เสยีงดงั พดูจาหยาบ

คาย สรา้งความร าคาญใหแ้ก่ผูร้่วมคณะ, ผูท้ีไ่ม่ยอมรบัเงือ่นไขระหว่างทวัร ์ทีม่รีะบุอยู่ชดัเจนในโปรแกรมทวัร์, ผู้
ทีก่่อหวอด ประทว้ง ยุยงใหผู้ร้่วมเดนิทางบงัคบัใหห้วัหน้าทวัรต์อ้งท าการนอกเหนือโปรแกรมทวัร ์ ซึง่บางครัง้
อาจจะมผีลกระทบกบัผูร้่วมคณะท่านอื่นหรอืโปรแกรมท่องเทีย่วได ้  
 

การยกเลิก 
▪ ยกเลกิก่อนออกเดนิทาง 60 วนั  หกัค่าบรกิาร 10,000 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 50% ของค่าทวัร ์
▪ ยกเลกิในวนัเดนิทาง หรอื NO SHOW หกั 100% ของค่าทวัร์ 
▪ หากท่านยกเลกิการเดนิทางในเงือ่นไขใด เงือ่นไขหน่ึง แต่ท่านสามารถหาผูเ้ดนิทางมาแทนได ้โดยสามารถยื่น

ขอวซี่าไดท้นัตามก าหนดเวลา ทางบรษิทัฯ จะคดิค่าใชจ่้ายเพิม่คอืค่าวซี่า และค่าเปลีย่นชื่อตัว๋เท่านัน้  
▪ หากท่านยกเลกิการเดนิทาง กรณีทีต่ ัว๋มเีงือ่นไข NON-REFUND ท่านจะไม่สามารถ รบัคนืเงนิค่าตัว๋ไดทุ้กกรณี 
▪ หากท่านเปลีย่นผูเ้ดนิทาง กรณีทีต่ ัว๋มเีงือ่นไข NON-CHANGE NAME ท่านจะไม่สามารถเปลีย่นชื่อผูเ้ดนิทางได้

ทุกกรณี 
▪ หากท่านยกเลกิการเดนิทาง อนัเน่ืองมาจากบุคคลใดบุคคลหนึ่งในคณะของท่านไม่ไดร้บัการพจิารณาอนุมตัวิซี่า 

ไม่ว่าดว้ยเหตุผลใดๆ กต็ามอนัเป็นการพจิารณาของสถานทตู  ซึง่การยกเลกิเฉพาะบุคคลหรอืยกเลกิพรอ้มกนั
ทัง้หมด ใหถ้อืเป็นการยกเลกิตามเงือ่นไขของวนัเวลาทีย่กเลกิดงักล่าวขา้งตน้  

▪ บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลกิการเดนิทางในกรณีทีม่ผีูเ้ดนิทาง ต ่ากว่า 15 ท่าน โดยทีจ่ะแจง้ใหผู้เ้ดนิทาง
ทราบล่วงหน้าก่อน 15 วนั และขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงการท่องเทีย่ว รวมทัง้ไม่สามารถรบัผดิชอบจาก
กรณีทีเ่กดิเหตุจ าเป็นสุดวสิยัดงันี้ การล่าชา้ของสายการบนิ, การนดัหยุดงาน, ภยัธรรมชาต,ิ การก่อจลาจล, 
อุบตัเิหตุ ฯลฯ ทัง้นี้จะค านึงถงึผลประโยชน์และจะรกัษาผลประโยชน์ของท่านไวใ้หไ้ดม้ากทีสุ่ด และทางบรษิทัฯ
จะไม่รบัผดิชอบ 

▪ ค่าใชจ่้ายทีเ่กดิขึน้ หากท่านถูกปฏเิสธการเขา้เมอืง อนัเนื่องจากการกระท าทีส่อ่ไปในทางผดิกฎหมายหรอืการ
หลบหนีเขา้เมอืง ฯลฯ และจะไม่คนืเงนิค่าทวัรท์ีท่่านช าระมาแลว้ 

ประกาศ เน่ืองจากสภาวะน ้ามนัโลกท่ีมีการปรบัราคาสงูขึ้น ท าให้สายการบินอาจมีการปรบัราคา
ภาษีน ้ามนัขึ้นในอนาคต 

ซ่ึงทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิเกบ็ค่าภาษีน ้ามนัเพ่ิมตามความเป็นจริง 
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หมายเหตุ 
• บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิท์ี่จะเปลี่ยนรายละเอยีดบางประการทวัร์นี้ เมื่อเกดิเหตุจ าเป็นสุดวสิยั จนไม่อาจแก้ไขได้

โดยจะค านึงถงึผลประโยชน์ของลูกคา้เป็นส าคญั 
• หากท่านถอนตวัก่อนรายการท่องเทยีวสิน้สุดลง ทางบรษิทัฯ จะถอืว่าท่านสละสทิธิ ์และจะไม่รบัผดิชอบต่อ

ค่าบรกิารทีท่่านไดช้ าระไวแ้ลว้ไม่ว่ากรณีใดๆ ทัง้สิน้ 
• รายการนี้เป็นเพยีงการเสนอราคา ทีต่อ้งไดร้บัการยนืยนัจากบรษิทัฯ อกีครัง้หนึ่งหลงัจากไดส้ ารองทีน่ัง่กบัสาย

การบนิ และโรงแรมทีพ่กั  อย่างไรกต็าม รายการนี้อาจจะเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม 
• สตรมีคีรรภ ์ควรแจง้เจา้หน้าทีข่องบรษิทัฯ เพือ่การตรวจสอบขัน้ตอนการตรวจคนเขา้เมอืง  
• บรษิทัฯ จะไม่รบัผดิชอบใดๆ ในกรณีเกดิความเสยีหาย หรอืสญูหาย ส าหรบักระเป๋าเดนิทาง กระเป๋าใบเลก็ หรอื

ของมคี่าสว่นตวัของท่านระหว่างการเดนิทาง 
• กรณีทีท่่านไม่ไดจ้องตัว๋กรุ๊ป )ตวัแยก (กบัทางบรษิทั โดยทีท่่านไดท้ าการจดัหาตัว๋เอง จ าเป็นตอ้งไดร้บัการ

ยนืยนัคอนเฟิรม์ออกกรุ๊ปจากบรษิทัเป็นลายลกัษณ์อกัษรเท่านัน้ ก่อนท าการออกตัว๋หรอืจองบรกิารต่างๆดว้ย
ตวัเอง หากไม่มกีารยนืยนัเป็นลากลกัษณ์อกัษร เรื่องการคอนเฟิรม์ออกกรุ๊ป บรษิทัจะไม่รบัผดิชอบค่าใชจ่้าย
ใดๆทัง้สิน้ หากกรุ๊ปมกีารยกเลกิการเดนิทาง 
 

เอกสารในการยื่นวีซ่าของประเทศองักฤษ 
ใชเ้วลายืน่ประมาณ 20-30 วนัท าการไมน่บัวนัเสาร-์อาทติย ์และวนัหยุด 

 พาสปอร์ตที่ยังไม่หมดอายุ และมีอายุไม่ต่ำกว่า 6 เดือนก่อนวันหมดอายุ หากมีพาสปอร์ตเล่มเก่าต้องนำไปแสดงด้วยเพื่อเป็น
การง่ายต่อการอนุมัติวีซ่า และต้องแจ้งการเดินทางเข้า-ออกประเทศต่างๆ 10 ครั้งล่าสุดด้วย 

 สำเนาทะเบียนบ้าน / สำเนาบัตรประชาชน หรือบัตรข้าราชการ / สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล / สำเนาทะเบียนสมรส, หย่า / สำเนา
สูติบัตร ในกรณีอายุไม่ถึง 20 ปีบริบูรณ์  

 หนังสือรับรองการทำงานจากบริษัท / สังกัดที่ท่านทำงานอยู่ต้องเป็นภาษาอังกฤษเท่านั้นโดยระบุตำแหน่ง, อัตราเงินเดือนใน
ปัจจุบัน, วันเดือนปีที่เริ่มทำงานกับบริษัทนี้และช่วงเวลาที่ขอลางานเพื่อเดินทางไปท่องเที่ยว หลังจากนั้นจะกลับมาทำงาน
ตามปกติหลังครบกำหนดลา   

 กรณีที่เป็นเจ้าของกิจการ ขอใบทะเบียนการค้า, ใบทะเบียนพาณิชย์ และหนังสือรับรองบริษัทที่คัดไว้ไม่เกิน 6  เดือน พร้อม
วัตถุประสงค์ หรือใบเสียภาษี และหลักฐานการเงินของบริษัทฯ ย้อนหลัง 6 เดือน 

 สำเนาสมุดบัญชีเงินฝากย้อนหลัง 6 เดือนต้องอัพเดทเป็นเดือนปัจจุบัน ควรเลือกเล่มที่มีการเข้าออกของเงินสม่ำเสมอ และมี
จำนวนไม่ต่ำกว่า 6 หลัก เพื่อให้เห็นว่ามีฐานะการเงินเพียงพอที่จะครอบคลุมกับค่าใช้จ่ายได้อย่างไม่เดือดร้อนเมื่อกลับสู่
ภูมิลำเนา ในกรณีที่เดินทางเป็นครอบครัวหากใช้บัญชีใดบัญชีหนึ่งในการยื่นขอวีซ่า ต้องออกหนังสือรับรองค่าใช้จ่ายใน
ครอบครัวด้วย  ***สถานทูตไม่รับบัญชีกระแสรายวัน*** 

 กรณีที่บริษัทของท่าน เป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการเดินทางให้กับผู้เดินทางทั้งหมดนอกเหนือจากเอกสารข้อ 1 –6แล้ว ทาง
บริษัทจะต้องออกจดหมายอีกหนึ่งฉบับเพ่ือแสดงความรับผิดชอบต่อค่าใช้จ่าย และการกลับมาทำงานของท่าน โดยระบุชื่อผู้
เดินทางและเหตุผลที่จัดการเดินทางนี้ในจดหมายด้วย 

 กรณีที่เป็นนักเรียน นักศึกษาจะต้องมีหนังสือรับรองจากสถาบันการศึกษาตัวจริง พร้อมสำเนาบัตรนักเรียน/นักศึกษา   
 กรณีที่เด็กอายุต่ำกว่า 20 ปี เดินทางไปกับบิดา หรือมารดา ท่านใดท่านหนึ่ง จะต้องทำจดหมายยินยอม โดยที่บิดา, มารดา 

จะต้องไปยื่นเรื่องแสดงความจำนงในการอนุญาตให้บุตรเดินทางไปกับอีกท่านหนึ่งได้ ณ ที่ว่าการอำเภอหรือเขต โดยมี
นายอำเภอ หรือผู้อำนวยการเขตลงลายมือชื่อ และประทับตรารับรองจากทางราชการอย่างถูกต้อง 

 การบิดเบือนข้อเท็จจริงประการใดก็ตาม อาจจะถูกระงับ มิให้เดินทางเข้าประเทศเป็นการถาวร และถึงแม้ว่าท่านจะถูกปฏิเสธวีซ่า 
สถานทูตไม่คืนค่าธรรมเนียมที่ได้ชำระไปแล้ว และหากต้องการขอยื่นคำร้องใหม่ ก็ต้องชำระค่าธรรมเนียมใหม่ทุกครั้ง 

 หากสถานทูตมีการสุ่มเรียกสัมภาษณ์บางท่าน ทางบริษัทฯ ขอความร่วมมือในการเชิญท่านไปสัมภาษณ์ตามนัดหมาย และโปรด
แต่งกายสุภาพ ทั้งนี้บริษัทฯ จะส่งเจ้าหน้าที่ไปอำนวยความสะดวก และประสานงานตลอดเวลา และหากสถานทูตขอเอกสาร
เพิ่มเติม ทางบริษัทฯ ใคร่ขอรบกวนท่านจัดส่งเอกสารดังกล่าวเช่นกัน 

 กรณีที่ท่านยกเลิกการเดินทางภายหลังจากได้วีซ่าแล้ว ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการแจ้งสถานทูต ยกเลิกวีซ่าของท่าน 
เนื่องจากการขอวีซ่าในแต่ละประเทศ จะถูกบันทึกไว้เป็นสถิติในนามของบริษัทฯ  

 ทางสถานทูตไม่มีนโยบายในการคืนค่าธรรมเนียมวีซ่าให้กับผู้ร้องขอ หากท่านไม่ผ่านการพิจารณาวีซ่าไม่ว่าจะเป็นเหตุผลใดก็
ตาม ท่านไม่สามารถเรียกร้องคืนค่าวีซ่าได้ 
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ระยะเวลาในการยื่นวีซ่า 20 วนัท าการ 
ผูเ้ดนิทางตอ้งมาสแกนลายนิ้วมอื ณ ศูนยย์ื่นวซี่า ตามวนัและเวลาทีน่ดัหมาย 

แบบฟอร์มส ำหรับกรอกขอ้มูลยืน่วีซ่ำประเทศองักฤษ 

**  กรุณำกรอกให้ครบเพรำะขอ้มูลมีผลกบักำรพิจำรณำกำรอนุมติัวีซ่ำ ** 
ช่ือ-นำมสกุล  ผูเ้ดินทำง  ภำษำไทย  .................................................................................................................................................... 
ช่ือ-นำมสกุล  ผูเ้ดินทำง  ภำษำองักฤษ ตำมหนงัสือเดินทำง................................................................................................................. 
วนั เดือน ปีเกิด ค.ศ.............................................................................................................................................................................. 
เช้ือชำติ .............................. สัญชำติ ..............................สถำนท่ีเกิด......................................ประเทศ................................................ 
ท่ีอยู ่ท่ีสำมำรถติดต่อไดใ้นกรณีสถำนทูตติดต่อในช่วงระยะเวลำท่ีมีกำรยื่นขออนุมติัวีซ่ำ  
 ( ถำ้ท่ีอยูต่ำมทะเบียนบำ้น กบัที่อยูปั่จจุบนัคนละท่ีอยูก่รุณำแจง้รำยละเอียด ) 
............................................................................................................................................................................................................ 
......................................................................................................................................................รหสัไปรษณีย.์................................... 
ท่ำนอำศยัอยูใ่นบำ้นหลงัน้ีมำเป็นเวลำ ............... ปี ......... เดือน  หมำยเลขโทรศพัท ์บำ้น............................................... 
ท่ีท ำงำน .................................................มือถือ................................................หมำยเลขโทรสำร Fax …………………………........ 
E-Mail ................................................................................. ............................................................................................................... 
มีหนงัสือเดินทำงมำแลว้ทั้งหมด .........................เล่ม หมำยเลขหนงัสือเดินทำงเล่มเก่ำ ................................................................ 
หนงัสือเดินทำงปัจจบุนัเลขท่ี ................................. วนัท่ีออก.....................................หมดอำย.ุ........................................................... (โปรด
(**ทั้งพำสปอร์ตเล่มเก่ำและเล่มใหม่ระบุวนัออก,วนัหมดอำยดุว้ย**) 
ประเทศท่ีเคยเดินทำงไป (ในรอบ10 ปี) วนัเดือนปี ท่ีไป รวมก่ีวนั และวตัถุประสงคใ์นกำรไป  (โปรดระบุวนัเดินทำงและวนักลบัตำมวีซ่ำ) 
...............................................................................................................................................................................................................  
............................................................................................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................................................................... 
ท่ำนเคยเดินทำงเขำ้ประเทศองักฤษหรือไม่ ......................................................................................................................................... 
เคยเขำ้ประเทศองักฤษเม่ือ .................................................................................................................................................................. 
วนัเดือนปีท่ีเคยเขำ้คร้ังล่ำสุด ..............................................................................................รวมทั้งหมดก่ีวนั...................................... 
วตัถุประสงคใ์นกำรไป.......................................................................................................................................................................... 
ท่ำนเคยไดรั้บกำรปฏิเสธวีซ่ำองักฤษ หรือ ประเทศอื่นๆหรือไม่ ......................................................................................................... 
สถำนภำพ .......... โสด    ...........หยำ่ และมีทะเบียนหยำ่ (ตอ้งน ำมำแสดงดว้ย) 
       .......... แต่งงำนแลว้ (แต่ไม่ไดจ้ดทะเบียน)     ...........แต่งงำน และมีทะเบียนสมรส (ตอ้งน ำมำแสดงดว้ย) 
ขอ้มูลส่วนตวัของผูเ้ดินทำงเก่ียวกบัดำ้นอำชีพ กำรงำน รำยได ้รำยรับ และรำยจ่ำยต่ำงๆ 
กรณีรับรำชกำรอำทิ ทหำร ต ำรวจ และอ่ืน ๆ กรุณำระบุยศและสังกดัทั้งภำษำไทยและภำษำองักฤษ(ถำ้ทรำบ) 
งำนปัจจบุนัท ำอำชีพ , ต ำแหน่ง ( โปรดระบุเป็นภำษำองักฤษ) ........................................................................................................... 
ช่ือบริษทัท่ีท ำงำน ..............................................................โปรดระบุวนัท่ีเร่ิมท ำงำน ........................................................................ 
ท่ีอยูข่องบริษทัท่ีท ำงำน ....................... ................................................................................................................................................. 
โปรดระบุโทรศพัท ์.............................................................อีเมล ์........................................................................................................ 
ท่ำนมีรำยไดน้อกเหนือจำกงำนประจ ำหรือไม่  ............... มี   เงินเดือน.............................บำท  ..............ไม่มี 
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ถำ้มีโปรดกรอกรำยละเอียด.................................................................................................................................................................. 
รำยไดร้วมต่อเดือนจำกทุกงำนท่ีท่ำนท ำ ............................................................................................................................................. 
ท่ำนมีรำยรับจำกแหล่งอ่ืนๆหรือไม่ รวมทั้งเพ่ือนๆและ ครอบครัว    ............ มี    รำยได.้................บำท ..............ไม่มี 
ถำ้มีโปรดแจง้รำยละเอียด ..................................................................................................... ..............................................................      
ท่ำนไดมี้กำรออมเงิน เช่น ไดซ้ื้อบำ้น , ท่ีดิน , อสังหำริมทรัพย ์, ซ้ือหุ้นเล่นแชร์หรือไม่  ........ มี .......ไม่มี 
ถำ้มีโปรดแจง้รำยละเอียดพร้อมระบุมูลค่ำรวม................................................................................................................................... 
ท่ำนแบ่งรำยไดข้องท่ำนให้กบัสมำชิกครอบครัวเดือนละเท่ำไหร่ ....................................................................................................... 
ท่ำนไดใ้ชเ้งินส่วนตวัต่อเดือนเท่ำไหร่................................................................................................................................................. 
ในกำรเดินทำงคร้ังน้ี ใครเป็นคนออกค่ำใชจ้่ำยใหท้่ำน ......................................................................................................................... 
ใครเป็นคนจ่ำยค่ำใชจ้่ำย ต่ำงๆ เช่น ค่ำโรงแรม  ค่ำอำหำร ................................................................................................................... 
ถำ้มีคนจ่ำยให้ท่ำน ไม่ว่ำจะเป็นบำงส่วน หรือ ทั้งหมด เขำไดจ้่ำยให้เป็นจ ำนวนเงินเท่ำไหร่ ............................................................. 
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