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DAY ITINERARY 
MEALS 

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

ท่าเรอือลัเบริต์-แมนเชสเตอร ์
× √ √ 

3 เมอืงยอรค์-แมนเชสเตอร-์โบสถแ์มนเชสเตอร ์ √ √ √ 

4 สนามโอลดแ์ทรฟฟอรด์-ลเิวอรพ์ลู-ชมการแขง่ขนั
ฟุตบอลแดงเดอืด 

√ × √ 

5 สแตรทฟอรด์ อพัพอน เอวอน-บา้นเกดิเชคสเปียรส์       
เบอรต์นัออนเดอะวอเตอร-์ไบบวิรี-่ออ็กซฟ์อรด์ 

√ √ √ 

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

7 พระราชวงับกักิง้แฮม-ถนนออ็กซฟ์อรด์-สนามบนิ √ √ × 
8 สนามบนิดไูบ-กรงุเทพ-สนามบนิสุวรรณภมู ิ × × × 

 
 

1 มี.ค. 66 กรุงเทพ-สนามบินสุวรรณภูมิ-ดูไบ                (-/-/-) 

17.00 น.  คณะเดินทางพรอ้มกนั ณ สนามบินสวุรรณภูมิ  อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่าง
ประเทศ ช้ัน 4 ประตู 10 แถว U สายการเอมิเรตส ์ เจา้หนา้ท่ีใหก้ารตอ้นรบัและ
อ านวยความสะดวก 

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

00.50 น. เดนิทางถึงดไูบ แวะเปล่ียนเครื่อง 
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2 มี.ค. 66 แมนเชสเตอร์-ลเิวอร์พูล-สนามแอนฟิลด์-วหิารลเิวอร์พูล   
  ท่าเรืออัลเบิร์ต-แมนเชสเตอร์            (-/L/D) 

02.40 น.  ออกเดินทางสู่เมืองแมนเชสเตอร ์ประเทศอังกฤษ โดยสายการบินเอมิเรตส์ 
เท่ียวบนิท่ี EK021 ( บรกิารอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่องบิน) 

06.45 น.  เดินทางถึงเมืองแมนเชสเตอร์ ประเทศอังกฤษ หลงัผ่านพิธีตรวจคนเขา้เมือง
และสัมภาระแล้ว น าท่านเดินทางสู่ เมืองลิเวอร์พูล ไดร้ับการยกย่องให้เป็นเมือง 
วัฒนธรรมแห่งยุโรปในปี 2008 และยังเป็นเมืองถ่ินก าเนิดของวงดนตรีส่ีเต่าทองหรือ
เดอะบีทเทิล ความรุง่เรืองของลิ
เวอรพ์ูลมาจากการเป็นเมืองท่า
ส าคัญ มีการติดต่อค้าขายกับ
แคริบเบียน, ไอร์แลนด์ และ
แผ่นดินใหญ่ยโุรปน าทา่นเขา้ชม 
สนามฟุตบอลแอนฟิลด์ ของ
ส โมส รลิ เ ว อ ร์พู ล  อิ ส ร ะ ให้
ท่านเลือซือ้ของท่ีระลึกของทีม ท่ีท่านช่ืนชอบในรา้น MEGA STORE ท่ีมากมายไปดว้ย
ของท่ีระลกึหลากหลายชนิดส าหรบัแฟนบอล 

 
เทีย่ง  บริการอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร น าท่านชม Liverpool Cathedral เป็นโบสถท่ี์

ใหญ่ท่ีสุดในลิเวอรพ์ูล ใหญ่ท่ีสุดในองักฤษ และใหญ่เป็นอันดบั 5 ของโลก สรา้งเสร็จ
ตัง้แต่ 1978 โดยใชเ้วลาสรา้งทัง้หมด 74 ปี จากนัน้น าท่านสู่ย่านคา้ขายและช็อปป้ิง    
มอลลก์ลางเมือง Liverpool ONE ท่ีนีท้่านจะไดพ้บกับรา้นเสือ้ผา้แบรนดด์งัต่างๆ เช่น 
H&M, Zara และอ่ืนๆอีกมากมาย อิสระให้ท่านได้ช้อปป้ิงกันตามอัธยาศัย  น าท่าน
เดินทางกลบัสู่แมนเชสเตอร ์น าท่านเดินทางสู่ ท่าเรืออัลเบิรต์ (Albert Dock) หนึ่งใน
สถานท่ีท่องเท่ียวท่ีใหญ่ท่ีสุดในเมืองลิเวอรพ์ูล โดยบริเวณท่าเรือนัน้ประกอบไปด้วย
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อาคารท่าเรือและคลงัสินคา้ นอกจากนีแ้ลว้ท่าอลัเบิรต์ยงัเป็น สถานท่ีท่องเท่ียวท่ีมีคน
เขา้ชมมากท่ีสดุในสหราชอาณาจกัรอีกดว้ย เดนิทางกลบัแมนเชสเตอร ์ 

 
ค ่า   บรกิารอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร น าทา่นเขา้สูท่ี่พกั 
   AC Manchester Salford Quays Hotel หรือเทยีบเทา่ 

3 มี.ค. 66 ยอร์ค-มหาวหิารยอร์ค-แมนเชสเตอร์-วหิารแมนเชสเตอร์     (B/L/D) 

เช้า  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม น าทา่นเดนิทางสู ่เมืองยอรค์ นครท่ียงั
มีก าแพงเมืองโบราณลอ้มรอบท่ีตัง้
อยู่ในนอรธ์ยอรค์เชอร ์เป็นเมืองท่ีมี
ความส าคญัทางประวตัิศาสตรแ์ละ
มีบทบาทมาเกือบตลอด 2,000 ปีท่ี
ก่อตัง้มา ท่านจะไดช้มเมืองหลวง
ของแคว้นยอร์คเ ชียร์ ซึ่ ง มีป้อม
ปราการ ท่ีชาวโรมันไดเ้คยสรา้งไว้
เม่ือ ค.ศ. 71 แตถ่กูชาวไวกิง้เขา้ยึดเมืองแห่งนีไ้ดใ้นปี 866 ค.ศ. อีกทัง้ “ยอรค์” ยงัขึน้ช่ือ
ว่าเป็น เมือง ศูนยก์ลางระบบรถไฟของสหราชอาณาจักร และยังเป็นเมืองแห่งงาน
เทศกาลตา่ง ๆ ยอรก์จงึประกอบไปดว้ยกิจกรรมตา่ง ๆ มากมาย น าทา่นถ่ายรูปดา้นหนา้ 
มหาวิหารยอรค์ มินสเตอร์ท่ีสรา้งอุทิศแด่เซ็นต ์ปีเตอร ์นบัว่าเป็นวิหารสไตลก์อธิคท่ี
ใหญ่ท่ีสดุในยโุรปตอนบนภายในตกแตง่ดว้ยแผ่นกระจกสีท่ีใหญ่ท่ีสดุในเกาะองักฤษ น า
ทา่นเดนิทางกลบัสูเ่มืองแมนเชสเตอร ์

เทีย่ง  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร น าท่านเดินทางสู่ เมืองแมนเชสเตอร์ 
(Manchester) ตั้งอยู่ทางตอนเหนือของประเทศอังกฤษ จัดเป็นเมืองใหญ่และมี
ประชากรมากอนัดบัสองรองจากเมืองลอนดอน แมนเชสเตอรต์ิดต่อกับท่ีราบเชชเชอร์
ทางทิศใต ้ตอิตอ่กบัเทือกเขาเพนไนนท์างทิศเหนือและทิศตะวนัออก เมืองนีข้ยายตวัและ
เจริญรุ่งเรืองจากการผลิตสิ่งทอในช่วงการปฏิวัติอุตสาหกรรม ส่งผลใหแ้มนเชสเตอร์
กลายเป็นเมืองอุตสาหกรรมแห่งแรกของโลก น าท่านถ่ายรูปเป็นท่ีระลึกกับ วิหาร
แมนเชสเตอร ์(Manchester Cathedral) สรา้งขึน้มาตัง้แตปี่ ค.ศ. 1215 โดยบารอนโร
เบิรต์ เกรสเล็ต เจา้ของคฤหาสนแ์มนเชสเตอร ์สั่งใหส้รา้งขึน้มาขา้งกบัท่ีพกัของเขา เพ่ือ
ใชเ้ป็นโบสถป์ระจ าเขตศาสนาของเมืองแมนเชสเตอร ์ไดร้บัความเสียหายอยา่งหนกัจาก
ระเบดิในสงครามโลกครัง้ท่ี 2 และเม่ือในปี ค.ศ. 1996 ไดถ้กูลอบวางระเบิดจากผูก้่อการ
รา้น ไออารเ์อ ท าใหต้อ้งมีการบรูณะใหม่อีกครัง้ แตปั่จจบุนันัน้ก็กลบัมาสวยงามดั่งเดิม
และใชป้ระกอบพิธีกรรมทางศาสนารวมทัง้เป็นส่วนหนึ่งของ Church of England ท่ีหาก
มาถึงประเทศองักฤษ ตอ้งมาเย่ียมเยือนอีกดว้ย 
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ค ่า  บรกิารอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร น าทา่นเขา้สูท่ี่พกั  
  AC Manchester Salford Quays Hotel หรือเทยีบเทา่ 

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

เช้า  บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม น าท่านเขา้ชม สนามโอลดแ์ทรฟ
ฟอรด์ (OLD TRAFFORD) สนามเหยา้ของสโมสรฟุตบอลแมนเชสเตอรย์ูไนเต็ด ท่ีเริ่ม
ก่อสรา้งขึน้ในปี ค.ศ. 1909  พืน้
สนามมีระบบระบายน ้า และ
ระบบท าความรอ้น มีจ านวนท่ีนั่ง
ทัง้สิน้ 67,000 ท่ีนั่ง ใชเ้ป็นสนาม
ท าการแข่งขันในแมทซส์ าคัญๆ
มาแลว้ หลังจากเย่ียมชมแลนด์
ม า ร์ ค ส า คั ญ ใ น เ มื อ ง
แมนเชสเตอร ์หลังจากเก็บภาพ
ประทบัใจเรียบรอ้ย ใหท้า่นไดอิ้สระใหท้า่นชอปป้ิงตามอธัยาศยั  
จากนัน้น าทา่นเดนิทางสู ่เมืองลิเวอรพู์ล เพ่ือเตรียมตวัในการด ูฟุตบอลศึกแดงเดือด 
ระหว่าง ลิเวอรพู์ล ปะทะ แมนเชสเตอร ์ยูไนเตด็ อิสระอาหารกลางวัน  

 
15.00 น. เชา้ชม ฟุตบอลศึกแดงเดือด ระหว่าง ลิเวอรพู์ล ปะทะ แมนเชสเตอร ์ยูไนเต็ด 

หากวันและเวลาในการแข่งขันมีการเปล่ียนแปลง จะมีการปรบัเปล่ียนโปรแกรมตาม
ความเหมาะสม โดยจะแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้  

ค ่า  บริการอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร จากนัน้น าท่านเดินทางกลบัสูเ่มืองแมนเชสเตอรแ์ละ
น าทา่นเขา้สูท่ี่พกั  AC Manchester Salford Quays Hotel หรือเทยีบเทา่ 
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5 มี.ค. 66 สแตรทฟอร์ด อัพพอน เอวอน-บ้านเกดิเชคสเปียร์ส         
  เบอร์ตันออนเดอะวอเตอร์-ไบบิวร่ี-อ็อกซ์ฟอร์ด       (B/L/D)    

เช้า  บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม น าท่านเดินทางสู่ เมืองสแตรทฟอรด์ 
อัพพอน เอวอน  เมืองบา้นเกิดของยอดกวีเอกเชคสเปียรส์ น าทา่นชมเมืองสเตรทฟอรด์
ท่ีคงรกัษาสภาพแวดลอ้มแบบชนบทขององักฤษแท ้ๆ ไวไ้ดอ้ยา่งสมบรูณ ์น าทา่นถ่ายรูป
ดา้นหนา้ บ้านเกิดของวิลเล่ียม เชคสเปียรส์ (SHAKESPEAR’S BIRTH PLACE) กวี
และนกัเขียนบทละครชาวองักฤษท่ีไดร้บัการยกย่องทั่ วไปว่าเป็นนกัเขียนผูย้ิ่งใหญ่ของ
องักฤษและของโลกมกัเรียกขานเขาว่าเป็นกวีแห่งชาติขององักฤษและ “กวีแห่งเอวอน” 
(BARD OF AVON) ชมบา้นท่ีเคยเป็นท่ีอาศยัของเชคสเปียร ์เป็นบา้นหลงัคามงุดว้ยฟาง 
ซึ่งเป็นรูปแบบเฉพาะของเมืองสแตรทฟอรด์ ตัง้แต่ศตวรรษท่ี 16 ปัจจุบนัไดป้รับเป็น
พิพิธภณัฑไ์ปแลว้  

เทีย่ง  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  น าท่านชมหมู่บา้น BUORTON ON THE 
WATER ไดร้บัการโหวตว่าเป็นหมู่บา้นท่ีสวยงามท่ีสุดในประเทศอังกฤษ Regularly 
voted one of the prettiest villages in England แวะเดินเล่น ถ่ายรูป พกัผ่อน น าท่าน
เดินทางสู่เขต COTSWOLDS น าท่านชม หมู่บ้านโบราณ BIBURY เป็นสถานท่ีซึ่งเต็ม
ไปดว้ยกระท่อมโบราณ โบสถอ์นัเก่าแก่ อีกทัง้ยงัมีถนนสวย ๆท่ีรายลอ้มดว้ยดอกไมสี้
สดใสริมสองขา้งทางซึ่งสรา้งความรูส้ึกสดช่ืนใหผู้ม้าเยือนไดม้ากทีเดียวและมนัยงัถกูจดั
ใหเ้ป็นหนึ่งในสถานท่ีสุดโรแมนติกซึ่งเหมาะแก่การถ่ายพรีเวดดิง้หรือจัดงานแต่งมาก
ทีเดียว นอกจากนีม้นัยงัท าหนา้ท่ีเป็นฉากหลงัสวย ๆ ให้ภาพยนตรช่ื์อดงั อย่าง Bridget 
Jones&ดว้ย และท่ีแห่งนีย้งัไดต้ิด1ใน10สถานท่ีท่ีท่องเท่ียวในองักฤษ น าท่านเดินทางสู่
เมืองอ็อกซฟ์อรด์ 

ค ่า   บรกิารอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร น าทา่นเขา้สูท่ี่พกั  

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

เช้า   บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม น าทา่นเดนิทางสู ่บิซสเ์ตอร ์เอ้าทเ์ลท 
วิลเลจ (Bicester village shopping Centre) ก่อตัง้ในปี1992 มีรา้นคา้มากกว่า 900 
รา้นของแฟชั่นชั้นน าของโลกและแบรนดไ์ลฟ์สไตลค์อลเลคชั่นทันสมัย อาทิ Bally , 
Burberry , Calvin Klein , Clarks , D&G , DKNY , Fendi ,Gucci , Guess , Mulberry , 
Paul Smith , POLO , Samsonite , Timberland , Versace , Yves Saint Laurent ฯลฯ 
อิสระอาหารกลางวันเพื่อความสะดวกในการช้อปป้ิง น าทุกท่านออกเดินทางสู่             
กรุงลอนดอน (London) มหานครท่ีเป็นทัง้เมืองหลวงของประเทศองักฤษและสหราช
อาณาจักร เป็นเมืองศูนย์กลางในทุกๆ 
ด้านไม่ว่าจะเป็นคมนาคม ท่องเ ท่ียว 
การศึกษา เทคโนโลยี และเศรษฐกิจ 
ลอนดอนไดช่ื้อว่าเป็นเมืองศนูยก์ลางทาง
ธุรกิจท่ีใหญ่ท่ีสุดในโลกปัจจุบนั มากมาย
ดว้ยสถานท่ีท่องเท่ียวและแลนดม์ารก์ช่ือ
ดงั นอกจากนีล้อนดอนยงัเป็นเมืองเก่าแก่
ท่ี มี อ า ยุ ก ว่ า  3 ,0 0 0  ปี แ ล้ ว  สั่ ง ส ม
ประวตัศิาสตรไ์วใ้นทกุๆ มมุของเมืองใหเ้รา
ไดช้มกันไม่มีเบื่อ น าท่านถ่ายรูป กระเช้า
ลอนดอนอาย (LONDON EYE) ท่ีรูจ้กัใน
ช่ือ มิลเลเนียมวีล (Millennium Wheel) 
เป็นชิงช้าสวรรคท่ี์สูงท่ีสุดในทวีปยุโรป มี
ความสงู 135 เมตร (443 ฟตุ) อีกทัง้ยงัเป็น
ชิงชา้สวรรค ์ท่ีก่อสรา้งดว้ยโครงเหล็กค า้ข้างเดียวท่ีสูงท่ีสุดในโลกอีกดว้ย  เน่ืองจาก
โครงสรา้งทัง้หมดใชโ้ครงค า้เหล็กรูปตวั A ในการใหบ้ริการโดยใชโ้ครงค า้เพียงแค่ดา้น
เดียวเท่านัน้ ไม่เหมือนชิงชา้สวรรคอ่ื์นๆ ทั่วไปท่ีมีโครงค า้สองขา้งเป็นสถานท่ีท่องเท่ียวท่ี
ไดร้บัความนิยม และเป็นจดุดงึดดูนกัท่องเท่ียวไดอ้ย่างมาก โดยมีผูม้าเยือนมากกว่า 3 
ลา้นคนตอ่ปี น าท่าน ล่องเรือชมทิวทัศนง์ดงามของสองฝากฝ่ังแม่น ้าเทมส ์ซึ่งไหล
ผ่านกลางกรุงลอนดอน ล่องเรือผ่านสถานท่ีส าคัญต่างๆ เช่น จัตุรัสรัฐสภา,
พระราชวงัเวสทม์ินสเ์ตอรท่ี์ตัง้ของรฐัสภาองักฤษ,หอนาฬิกาบิก๊เบนชมความงดงามสอง
ฝ่ังของแม่น า้เทมสผ์่านจัตุรสัรฐัสภา,พระราชวงัเวสท์มินสเ์ตอร,์ มหาวิหารเซนตป์อล, 
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ลอนดอนบริดจ ์เป็นการท่องเท่ียวลอนดอนท่ีดีท่ีสุดอีกวิธีหนึ่ง จดุสวยงามท่ีสดุ เม่ือมอง
จากจดุกลางแมน่ า้คืออาคารรฐัสภา บิก๊เบนและหอคอยลอนดอน  

ค ่า   บรกิารอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร น าทา่นเขา้สูท่ี่พกั  

  Hilton London Olympia Hotel หรือเทยีบเทา่ 

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

เช้า  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม น าทา่นผา่นชม พระราชวังบักกิง้แฮม 
(Buckingham Palace)อีกความงดงามของพระราชวงัแห่งราชวงศอ์งักฤษ และจนถึงทกุ
วนันีก็้ยงัเป็นท่ีประทบัของ ควีนเอลิซาเบธท่ี 2และเหล่าสมาชิกในราชวงศ ์เพราะฉะนัน้
รอบรัว้พระราชวงับกักิง้แฮม
จึงมักจะมีชาวอังกฤษแวะ
เวียนโฉบไปมาอยู่บ่อยครั้ง
โดยหวังว่าอาจโชคดีไดเ้ห็น
ทา่นเหลา่นีไ้มว่นัใดก็วนัหนึ่ง 
พระราชวังบักกิงแฮมเป็น
บา้นเดิมของ ดยคุแห่งบกักิง้
แฮมขุนนางชาวอัง กฤษ 
สร้างขึน้ในปี 1703-1705 
จากนัน้ก็กลายเป็นสมบตัขิองหลวงในสมยั จอรจ์ท่ี 3 และ ไดร้บัการปรบัปรุงใหก้ลายเป็น
ท่ีประทบัอย่างเป็นทางการของราชวงศอ์งักฤษตัง้แตปี่ 1837 นอกจากเป็นท่ีประทบัแลว้
ก็ยงัใชเ้ป็นสถานท่ีจดังานพิธีต่างๆ รวมทั้งจดังานเลีย้งรบัรองอาคนัตกุะแห่งราชวงศอี์ก
ดว้ย  

เทีย่ง  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อิสระท่านเดินเล่นช้อปป้ิงบน ถนนอ็อกซ์
ฟอร์ด ย่านช้อปป้ิงใหญ่ ของลอนดอนท่ีท่านจะไดเ้ลือกซือ้สินคา้คุณภาพเย่ียมจาก 
มารค์ แอนด ์สเปนเซอร ์เซลฟรดิจจ ์และหา้งอ่ืนๆ ถงึเวลาอันสมควรน าท่านเดนิทางสู่
สนามบิน 

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

07.20 น. เดนิทางถึงดูไบ แวะเปล่ียนเครื่อง 
09.30 น. ออกเดินทางสู่ สนามบินสุวรรณภูมิ ประเทศไทย โดยสายการบินเอมิเรตส์ 

เท่ียวบนิท่ี EK372 ( บรกิารอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่องบนิ) 
18.40 น.  เดนิทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ ประเทศไทย โดยสวสัดภิาพพรอ้มความประทบัใจ 
 

               
 

ทางบริษัทจะด าเนนิการจดัการโปรแกรมการเดนิทางใหเ้ป็นไปตามทีก่ าหนด แต่บางครัง้การเดนิทางอาจจะมีการ
ปรบัเปลีย่นไดต้ามความเหมาะสม ทัง้นีขึ้น้อยูก่บัเหตสุดุวิสยัตา่งๆ ทีอ่าจจะเกิดขึน้ได ้โดยค านงึถงึผลประโยชนแ์ละความ
ปลอดภยัของลูกคา้เป็นหลกั และขอแจง้ใหท้ราบว่ารา้นคา้และหา้งสรรพสนิคา้ในยโุรปบางแหง่จะปิดท าการในวนัอาทิตย์ 

 

เดือน วนัเดนิทาง ราคา พกัเดีย่ว 
เพิม่ท่านละ 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

อตัราค่าบริการที่รวมในรายการทัวร์ 
 ตัว๋เคร่ืองบินชั้นประหยดั ไป-กลบัพร้อมคณะ โดยสายการบินเอมิเรตส์ 
 โรงแรมท่ีพกัระดบั 4 ดาว ตามท่ีระบุในรายการหรือเทียบเท่า (2-3ท่าน/หอ้ง) 
 ค่าธรรมเนียมเนียมในการยืน่วซ่ีาธรรมดาประเทศองักฤษ (ส าหรับผูถื้อหนงัสือเดินทางประเทศไทย) 
 ค่าอาหารและค่าเขา้ชมสถานท่ีต่างๆ ตามท่ีระบุไวใ้นรายการการเดินทาง 
 ค่ารถปรับอากาศ บริการน าเท่ียวตามรายการการท่องเท่ียว 
 หวัหนา้ทวัร์เดินทางพร้อมคณะเดินทางจากประเทศไทย ดูแลและใหบ้ริการตลอดการเดินทาง 
 ค่าประกนัอุบติัเหตุระหวา่งการเดินทางตามกฎหมายก าหนด (ตามเง่ือนไขแห่งกรมธรรมป์ระกนัภยั) 
 ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% ภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3% กรณีตอ้งการใบเสร็จ 
 ตัว๋เขา้ชมฟุตบอล LONGSIDE LOWER 
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โปรดศึกษาเง่ือนไขต่างๆ และรายละเอยีดการเดนิทางให้เรียบร้อยก่อนตดัสินใจซ้ือ 
เม่ือท่านท าการช าระมัดจ าแล้ว ถือว่าท่านรับทราบและยอมรับในเง่ือนไขต่างๆที่บริษทัระบุไว้ 

 
เง่ือนไขการจองและการช าระเงนิ 

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

2. ช าระค่าทวัร์ส่วนท่ีเหลือ 30 วนั ก่อนวนัเดินทาง หากไม่มีการช าระเขา้มาถือว่าท่านสละสิทธ์ิในการ
เดินทาง และไม่สามารถขอเงินคืนได ้(กรณียงัไม่ทราบผลวีซ่า ทางบริษทัฯขออนุญาตเกบ็ค่าทวัร์ส่วนท่ี
เหลือตามท่ีก าหนด) 

3. ส าหรับผูเ้ดินทางท่ีมีความจ าเป็นตอ้งซ้ือตัว๋เคร่ืองบินภายในประเทศ หรือตัว๋โดยสารอ่ืนๆในการเดินทาง
เพื่อมาท าการยื่นวีซ่า หรือในวนัเดินทางไป-กลบัจากสนามบิน กรุณาติดต่อเจา้หนา้ท่ีก่อนทุกคร้ังก่อน
ออกตัว๋เคร่ืองบินหรือตั๋วโดยสารอ่ืนๆ มิฉะนั้นทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการไม่รับผิดชอบต่อ
ค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึน 

 
 
 
 
 

อตัราค่าบริการที่ไม่รวมในรายการทัวร์ 
 ค่าธรรมเนียมและค่าบริการในการท าหนังสือเดินทางและวซ่ีาส าหรับชาวต่างชาติ 

 ค่าใช้จ่ายส่วนตัวต่างๆ ทีเ่กดิขึน้ระหว่างการเดินทาง อาทเิช่น ค่าโทรศัพท์ ค่าเดินทางทีน่อกเหนือจาก
รายการทวัร์ ค่ามนิิบาร์ ค่าบริการซักรีด หรือ ค่าเกดิความเสียหายต่างๆภายในห้องพกั เป็นต้น 

 ค่าส่วนเกนิของน า้หนักกระเป๋า สายการบินอนุญาตให้โหลดสัมภาระใต้ท้องเคร่ือง 30 กก./ท่าน 

 ค่าทปิคนขบัรถท้องถิ่น  (2 ปอนด์ x 6 วนั = 12 ปอนด์) 

 ค่าทปิหัวหน้าทวัร์คนไทย วนัละ 100 x 8 วนั = 800 บาท 
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เง่ือนไขการยกเลกิและการคืนเงนิ 
1. ยกเลิกการเดินทาง 30 วันก่อนการเดินทางขึน้ไป คืนเงินทั้งหมด  (ทางบริษทัฯ ขอเก็บค่าใชจ่้ายตามท่ี

เกิดข้ึนจริง เช่น ค่าวซ่ีา ค่ามดัจ าตัว๋เคร่ืองบิน ค่าโรงแรม หรืออ่ืนๆ) 
2. ยกเลกิการเดินทาง 15-29 วนัก่อนการเดินทาง คืนมดัจ า 50% (ทางบริษทัฯ ขอเกบ็ค่าใชจ่้ายตามท่ีเกิดข้ึน

จริง เช่น ค่าวซ่ีา ค่ามดัจ าตัว๋เคร่ืองบิน ค่าโรงแรม หรืออ่ืนๆ) 
3. ยกเลิกการเดินทางน้อยกว่า 15 วันก่อนการเดินทาง เก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมดตามราคาทัวร์ที่ตามระบุใน

โปรแกรม 
4. กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได ้จะตอ้งมีใบรับรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรับรอง ทางบริษทัขอ

สงวนสิทธ์ิเรียกเกบ็ค่าใชจ่้ายตามท่ีเกิดข้ึนจริง 
5. กรณผู้ีเดินทางถูกปฏเิสธการเข้า-ออกประเทศ ทางบริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิในการไม่คืนเงินค่าทวัร์ทั้งหมด 
6. กรณีวีซ่าถูกปฏิเสธจากสถานทูต (วีซ่าไม่ผ่าน) ทางบริษทัจะท าการเก็บค่าใชจ่้ายตามท่ีเกิดข้ึนจริง เช่น 

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

เดินทางของนักท่องเที่ยว ผู้ประกอบธุรกจิน าเที่ยวมีค่าใช้จ่ายที่ได้จ่ายจริงเพ่ือเตรียมการจัดน าเที่ยว ให้
น ามาหักจากเงินค่าบริการที่ต้องจ่าย ทั้งนี้ ผู้ประกอบธุรกจิน าเที่ยวแสดงหลกัฐานให้นักท่องเที่ยวทราบ 
เช่น ค่าวซ่ีา ค่ามดัจ าตั๋วเคร่ืองบิน ค่าโรงแรม หรืออ่ืนๆ 

หมายเหตุ 
1. บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการแจง้ยกเลิกการเดินทางล่วงหน้า 30 วนัก่อนการเดินทาง ในกรณีท่ีมีผู ้

เดินทางนอ้ยกวา่ 15 ท่าน และยนิดีคืนเงินค่ามดัจ าใหท้ั้งหมด (ในกรณีท่ีมีการยืน่วซ่ีา และท่านไดรั้บการ
อนุมติัวีซ่าแลว้ ทางบริษทัขอเรียกเกบ็ค่าธรรมเนียมและค่าบริการท่ีเกิดข้ึนจริง และท่านสามารถน าวซ่ีา
น้ีไปใชไ้ด ้หากวซ่ีานั้นยงัไม่หมดอาย)ุ 

2. หากท่านสละสิทธ์ิในการไม่ใช้บริการใดๆ ท่ีระบุไวใ้นโปรแกรมทวัร์ หรือถูกปฏิเสธการเขา้-ออก
ประเทศ ทางบริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิในการไม่คืนเงินค่าทวัร์ทั้งหมด 

3. ตัว๋เคร่ืองบินท่ีจดัไวต้ามโปรแกรมทวัร์ เป็นตัว๋แบบหมู่คณะ ซ่ึงจะตอ้งเดินทางไป-กลบัพร้อมคณะ ใน
กรณีท่ีท่านตอ้งการแยกวนัเดินทางกลบัหรือไปก่อน โปรดติดต่อเจา้หน้าท่ีเพื่อสอบถามราคาอีกคร้ัง 
และการจดัท่ีนัง่ของผูเ้ดินทาง เป็นการจดัการภายในของสายการบิน ทางบริษทัไม่สามารถเขา้ไปเพื่อ
แทรกแซงได ้
ส าหรับท่ีนัง่ LONG LEG หรือท่ีนัง่บริเวณทางออกฉุกเฉิน จะตอ้งเป็นผูโ้ดยสารท่ีมีคุณสมบติัตามท่ีสาย
การบินก าหนด เช่น ตอ้งสามารถส่ือสารภาษาองักฤษได ้ไม่มีปัญหาดา้นสุขภาพ สามารถช่วยเหลือผูอ่ื้น
ไดอ้ย่างรวดเร็วในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินและอ านาจในการให้ท่ีนั่ง LONG LEG ข้ึนอยู่กบัทางเจา้หน้าท่ี
สายการบินตอนเวลาท่ีเช็คอินเท่านั้น 
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4. การพิจารณาผลวีซ่า เป็นอ านาจการตดัสินใจของสถานทูตเท่านั้น ทางบริษทัเป็นเพียงผูใ้ห้บริการและ
อ านวยความสะดวกในยื่นวีซ่าเท่านั้น และหากท่านถูกปฏิเสรธวีซ่า ทางสถานทูตมีสิทธ์ิท่ีจะไม่แจง้
เหตุผลใหท้ราบ 

5. โรงแรมท่ีพกัส่วนใหญ่ในยโุรปไม่มีเคร่ืองปรับอากาศท่ีสามารถปรับควบคุมความเยน็ไดภ้ายในห้องพกั 
เน่ืองจากสภาพภูมิอากาศหนาวเยน็เกือบทั้งปี และส าหรับหอ้งหักแบบ TRIPPLE ROOM บางโรงแรม
อาจจะจดัเป็น 2 เตียง และเตียงเสริมหรือ SOFA BED ข้ึนอยูก่บัแต่ละโรงแรม 

6. เม่ือท่านได้มีการช าระเงินแลว้ ไม่ว่าจะโดยตรงกบับริษทัฯหรือตวัแทนของบริษทั จะถือว่าท่านได้
ยอมรับเง่ือนไขต่างๆท่ีทางบริษทัฯไดก้  าหนดไวแ้ลว้ 

 

เอกสารเบื้องต้นในการขอย่ืนวซ่ีาประเทศองักฤษ 
ระหว่างการพจิารณาวซ่ีาไม่สามารถขอพาสปอร์ตคืนก่อนก าหนด 
ระยะเวลาในการย่ืน : 30 วนัท าการ (อาจจะช้าหรือเร็วกว่าน้ัน ขึน้อยู่กบัศุนย์รับย่ืนวซ่ีาและสถานทูต) 
วันย่ืนเอกสาร : ผู้เดินทางต้องมาสแกนลายนิว้มือและย่ืนเอกสารด้วยตัวเอง (จะมีเจ้าหน้าคอย
ช่วยอ านวยความสะดวกในการนัดหมายและจัดเตรียมเอกสารย่ืนวซ่ีา) 

1. PASSPORT ท่ียงัไม่หมดอายแุละมีอายุเหลือไม่นอ้ยกว่า 6 เดือน นบัจากวนัเดินทางกลบัในโปรแกรม
การเดินทาง  

2. เอกสารรับรองการได้รับวคัซีน ครบ 2 เขม็โดยสามารถโหลดจาก Application หมอพร้อมหรือแนบเป็น 
Vaccine Passport 

3. รูปถ่ายสี จ  านวน 2 รูป พื้นหลงัสีขาว (ขนาดตามรูปตวัอยา่ง) ถ่ายไวไ้ม่เกิน 6 เดือนและไม่เคยใชใ้นการ
ยื่นวีซ่ามาก่อนหนา้น้ี สถานทูตจะเขม้งวดในเร่ืองของรูปถ่าย จะตอ้งเห็นหนา้ ใบหูและดวงตาชดัเจน 
หา้มใส่เคร่ืองประดบั คอนแทคเลนส์ ในการถ่ายรูป 

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

5. ใบรับรองการท างาน ท่ีออกจากหน่วยงานหรือบริษทัท่ีท่านท างานอยู ่(ฉบบัภาษาองักฤษ) โดยสะกดช่ือ-
นามสกลุ ใหต้รงตามหนา้พาสสปอร์ต และใบรับรองจะตอ้งออกมาไม่เกิน 30 วนั ก่อนวนัยืน่วซ่ีา 
ในกรณทีีท่ างานอสิระ เตรียมจดหมายช้ีแจงการท างานของตนเอง (ฉบบัภาษาองักฤษ) โดยระบุช่ือตวัเอง 
ลกัษณะงานท่ีท า รายไดต่้อเดือน และลงช่ือตวัเอง 

ในกรณเีป็นเจ้าของธุรกจิ เตรียมหนงัสือรับรองบริษทั (DBD) พร้อมแปลภาษาองักฤษ หรือใบจดทะเบียน
การคา้ พร้อมแปลภาษาองักฤษ 

ในกรณีเป็นนักเรียน นักศึกษา เตรียมเอกสารรับรองการเป็นนักเรียน-นักศึกษา ฉบบัจริงท่ีออกจาก
สถาบนัการศึกษา (ฉบบัภาษาองักฤษ) ใบรับรองจะตอ้งออกมาไม่เกิน 30 วนั ก่อนวนัยืน่วซ่ีา 
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6. หลกัฐานทางการเงิน อพัเดต 15 วนั ก่อนวนัยืน่ 

STATEMENT ยอ้นหลงั 6 เดือน ควรมีเงินหมุนเวียนอยูเ่ป็นประจ าและมีเงินคงเหลืออยา่งนอ้ย 6 หลกั เพื่อ
ความเหมาะสมในการเดินทางและการพิจารณาวซ่ีา 

BANK CERTIFICATE ฉบับภาษาอังกฤษ ท่ีระบุช่ือผูเ้ดินทางตรงตามหน้าพาสสปอร์ต สถานฑูตไม่รับ
พจิารณาบัญชีกระแสรายวนั 

7. การรับรองค่าใช้จ่ายให้กบัผู้เดินทาง SPONSOR ผูท่ี้ออกค่าใชจ่้ายใหก้นัตอ้งมีความสัมพนัธ์กนั เช่น พ่อ
ออกเงินลูก สามีออกเงินให้ภรรยา พร้อมเขียนจดหมายรับรองค่าใช้จ่าย SPONSOR LETTER 
(รายละเอียดเพิ่มเติมสามารถติดต่อเจา้หนา้ท่ี) 

8. กรณทีีเ่ด็กอายุต ่ากว่า 20 ปี เดินทางไปกบับิดา หรือมารดาท่านใดท่านหน่ึง จะตอ้งท าจดหมายยนิยอม 
โดยท่ีบิดา, มารดา และบุตรจะตอ้งไปยืน่เร่ืองแสดงความจ านงคใ์นการอนุญาตใหบุ้ตรเดินทางไปกบัอีก
ท่านหน่ึงได ้ณ ท่ีวา่การอ าเภอหรือเขต โดยมีนายอ าเภอหรือผูอ้  านวยการเขตลงลายมือช่ือและ
ประทบัตรารับรองจากทางราชการอยา่งถูกตอ้ง และในวนันดัหมายยืน่วซ่ีา ผูป้กครองตอ้งมาเซ็นต์
เอกสารดว้ยกนัทั้งคู่ ณ ศูนยรั์บยืน่วซ่ีา 

9. ใบกรอกข้อมูลผู้ขอวีซ่า กรุณากรอกแบบฟอร์มดา้นล่างใหค้รบถว้นและตรงตามความจริง เพราะขอ้มูล
ท่ีท่านไดใ้หม้า จะถูกบนัทึกลงในใบสมคัรยืน่วซ่ีาและมีผลต่อการพิจารณาวซ่ีา 

10. การยืน่วซ่ีานั้น ผูเ้ดินทางตอ้งช าระยอดมดัจ าท่านละ 20,000 บาท/ท่านก่อนเท่านั้น ถึงสามารถด าเนินการ
ขั้นตอนการจองคิวและยืน่วซ่ีาได ้

11. รายละเอยีดด้านบนทั้งหมดเป็นเพยีงเอกสารเบ้ืองต้น บางท่านอาจถูกการเรียกขอเอกสารเพิม่หรือแปล
เอกสารในบางข้อ เพ่ือความถูกต้องในการเตรียมเอกสารสามารถติดต่อสอบถามเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ
ได้ 

12. ในช่วงการแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 อาจจะมีการขอเอกสารเพิ่มเติมหรือขั้นตอนการย่ืนที่
เปลีย่นแปลงไป ทางเจ้าหน้าทีอ่าจจะมกีารอพัเดตข้อมูลให้ทราบอกีคร้ัง 
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แบบฟอรม์รายละเอียดเพ่ิมเติม (ส าคญัมาก) 

ขอ้มูลน้ีใชเ้พื่อนดัหมายคิววีซ่ากบัสถานทูต ไม่สามารถแกไ้ขภายหลงัได ้กรุณาระบุรายละเอียดทั้งหมดใหค้รบถว้น 

เพื่อประโยชน์ของตวัท่านเอง ค าถามเป็นภาษาไทย เพื่อให้ท่านเขา้ใจง่าย 
*** กรุณาตอบค าถามเป็นภาษาองักฤษตวับรรจง เท่านั้น *** 

โปรแกรม ....................................................................... วนัท่ีเดนิทาง ......................................................................... 
ช่ือ - นามสกลุ (ภาษาไทย)  .......................................................................................................................................... 
 
 
 
 
วนั / เดือน / ปี เกิด ............................................. เชือ้ชาต ิ.................................. สญัชาต ิ........................................... 
สญัชาตโิดยก าเนิด  .......................................... สถานท่ีเกิด ............................ ประเทศ  .......................................... 
หมายเลขบตัรประชาชน .......................................................................... หมายเลขพาสปอรต์ ..................................... 
ท่ีอยู ่( ถา้ท่ีอยู่ตามทะเบียนบา้น กบัท่ีอยู่ปัจจบุนัคนละท่ีอยูก่รุณาแจง้รายละเอียด )   
....................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................... รหสัไปรษณีย ์...................... 
ทา่นอาศยัอยูใ่นบา้นหลงันีม้าเป็นเวลา ................ปี ................เดอืน 

โทรศพัท ์(มือถือ) ....................................................................... E-mail ................................................................... 
ในกรณีเป็นผูเ้ยาว ์กรุณากรอก ช่ือตวั นามสกลุ ท่ีอยู่ (หากตา่งจากผูข้อ) และสญัชาตขิองผูมี้อ านาจปกครอง / ดแูลผูเ้ยาว ์
....................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................. 
สถานท่ีท างานหรือสถานศกึษา (ภาษาองักฤษ)  ............................................................................................................. 
ท่ีอยูท่ี่ท  างานหรือสถานศกึษา ....................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................... รหสัไปรษณีย ์...................... 
ต าแหน่งงาน ............................................................................ โทรศพัทท่ี์ท างาน ...................................................... 
วนัทีเ่ริม่การท างาน ...........................  รายไดต่้อเดอืน .......................... บาท   
รายไดอ้ื่นๆ ................... จ านวน .............. บาท 

* ในกรณีเปล่ียนชื่อ * 
ช่ือ - นามสกลุ (ภาษาไทย)  .................................................................................................................................... 
ชื่อ (ภาษาองักฤษ)  ...........................................  นามสกุล (ภาษาองักฤษ) 
.............................................................   
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ทา่นไดมี้การรออมเงิน เชน่ ไดซื้อ้บา้น , ท่ีดนิ , อสงัหารมิทรพัย ์, ซือ้หุน้เลน่แชรห์รือไม่           มี             ไมมี่ 

ถา้มีโปรดแจง้รายละเอียด และระบจุ  านวนเงิน ................................................ จ  านวนเงิน ............................................. 
ทา่นแบง่รายไดข้องทา่นใหก้บัสมาชิกครอบครวัเดือนละเทา่ไหร่ ...................................................................................... 
ทา่นไดใ้ชเ้งินสว่นตวัตอ่เดือนเทา่ไหร ่............................................................................................................................. 
ช่ือ - นามสกลุ บดิา  ..................................................................................................................................................... 
วนั / เดือน / ปี เกิด ................................... เชือ้ชาต ิ............................................. สญัชาต ิ........................................... 
สญัชาตโิดยก าเนิด ........................................... สถานท่ีเกิด ........................................... ประเทศ ................................ 
หมายเลขพาสปอรต์/หมายเลขบตัรประชาชนของบิดา .................................................................................................... 
วนัท่ีออก .................................................. วนัหมดอาย ุ.............................................. 
ช่ือ - นามสกลุ มารดา  ................................................................................................................................................. 
วนั / เดือน / ปี เกิด ................................... เชือ้ชาต ิ............................................. สญัชาต ิ........................................... 
สญัชาตโิดยก าเนิด ........................................... สถานท่ีเกิด ........................................... ประเทศ ................................ 
หมายเลขพาสปอรต์/หมายเลขบตัรประชาชนของมารดา ................................................................................................ 
วนัท่ีออก .................................................. วนัหมดอาย ุ.............................................. 
สถานภาพ           โสด            แตง่งาน           แตง่งาน (ไมจ่ดทะเบียน)         หมา้ย          หยา่ 
 

 
     
    
 
 
 
 
 
 
 
ในกรณีทีม่ีบุตร ต้องกรอกรายละเอียดเพิม่เตมิทุกคน 

ช่ือ - นามสกลุ ของบตุร คนท่ี 1 ..................................................................................................................................... 
วนั / เดือน / ปี เกิด ................................... เชือ้ชาต ิ............................................. สญัชาต ิ........................................... 
สญัชาตโิดยก าเนิด ........................................... สถานท่ีเกิด ........................................... ประเทศ ................................ 
ท่ีอยู ่( ถา้ท่ีอยู่ตามทะเบียนบา้น กบัท่ีอยู่ปัจจบุนัคนละท่ีอยูก่รุณาแจง้รายละเอียด )   
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................... รหสัไปรษณีย ์...................... 
ช่ือ - นามสกลุ ของบตุร คนท่ี 2 ..................................................................................................................................... 
วนั / เดือน / ปี เกิด ................................... เชือ้ชาต ิ............................................. สญัชาต ิ........................................... 
สญัชาตโิดยก าเนิด ........................................... สถานท่ีเกิด ........................................... ประเทศ ................................ 
หมายเลขพาสปอรต์ของมารดา ..................................................................................................................................... 

* ในกรณีสมรสแล้วต้องกรอกรายละเอียดเพิม่เตมิ * 
ช่ือ - นามสกลุ คูส่มรส  .......................................................................................................................................... 
วนั / เดือน / ปี เกิด คูส่มรส  ................................... สถานท่ีเกิด คูส่มรส ......................... ประเทศ 
............................ 
สญัชาต ิคูส่มรส .................. เชือ้ชาต ิคูส่มรส .................. วนัทีใ่นการจดทะเบยีนสมรส
............................................ 
หมายเลขพาสปอรต์/หมายเลขบตัรประชาชนของคูส่มรส .......................................................................................... 
วนัท่ีออก .................................................. วนัหมดอาย ุ.............................................. 
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วนัท่ีออก .................................................. วนัหมดอาย ุ.............................................. 
ท่ีอยู ่( ถา้ท่ีอยู่ตามทะเบียนบา้น กบัท่ีอยู่ปัจจบุนัคนละท่ีอยูก่รุณาแจง้รายละเอียด )   
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................... รหสัไปรษณีย ์...................... 
ทา่นเคยเดนิทางเขา้กลุม่ประเทศเชงเกน้หรือไม่            เคย              ไมเ่คย 
ประเทศท่ีเคยเดนิทางไป (ในรอบ 10 ปี ) วนัเดือนปี ท่ีไป รวมก่ีวนั และวตัถปุระสงคใ์นการไป 
1. ประเทศ ...................... วนัท่ีเดนิทางเขา้ (ตามหนา้วีซ่า) ....................... วนัท่ีเดนิทางออก (ตามหนา้วีซา่) .................... 
2. ประเทศ ...................... วนัท่ีเดนิทางเขา้ (ตามหนา้วีซ่า) ....................... วนัท่ีเดนิทางออก (ตามหน้าวีซา่) .................... 
3. ประเทศ ...................... วนัท่ีเดนิทางเขา้ (ตามหนา้วีซ่า) ....................... วนัท่ีเดนิทางออก (ตามหนา้วีซา่) .................... 
 
ทา่นเคยไดร้บัการปฏิเสธวีซา่ หรือ ประเทศอ่ืน ๆ หรือไม่          เคย              ไมเ่คย 
ความรบัผิดชอบคา่ใชจ้า่ยในการด ารงชีพระหวา่งการเดนิทางและพ านกัของผูร้อ้งขอ 
       ออกคา่ใชจ้า่ยเอง                         มีผูอ่ื้นออกให ้ความสมัพนัธ ์....................................... 
        ช่ือ - นามสกลุ .......................................................... 
        ท่ีอยู ่......................................................................... 

      

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

UNIQUE INTER 

 
                                                            หากสนใจจองกรุณาติดตอ่ 

 สอบถามผ่าน Line กด -> https://lin.ee/5nDHUO6 
 จองทัวรผ์่าน FB inbox ก็ได้เช่นกัน -> http://m.me/unithaitrip 
 หรือโทร 02-234-5936 
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