
 
 
 
1. I want to visit my friend at the Rotary Club of……………………………………………………………………………… 
The date of travel……………………………..The date of arriving…………………………………………………………… 
ข้อ 1  ฉันต้องการเดินทางไปเยี่ยมเพื่อนของฉันท่ีสโมสร……………………………………………………………………...                       
วันเร่ิมเดินทาง………………………………………….วันเดินทางกลับ…………………………………………………….... 
 
2.The purpose…………………………………………………………………………………………………………………... 
…………………………………………………………………………………………………………………………………..
ข้อ 2 วัตถุประสงค์……………………………………………………………………………………………………………… 
 
3. During the time of visit is my school holiday that I don’t have classes those days, no school activities,no activities with 
the club , no activities with the host families. 
ข้อ 3 ระหว่างไปเยี่ยม เป็นวันหยุดโรงเรียน และไม่มีการเรียนในวันหยุด ไม่มีกิจกรรมของโรงเรียน ไม่มีกิจกรรมของสโมสร 
ไม่มีกิจกรรมของครอบครัวอุปถัมภ์ 
 
4. I agree to pay for the round trip fare following the way of travelling suggested by the hosting family. 
ข้อ 4 ฉันเป็นผู้จ่ายเงิน ค่าเดินทาง ไปและกลับ ที่แนะน าโดยครอบครัวอุปถัมภ์ 
 
5. I can read, write and speak  THAI well enough. 
ข้อ 5 ฉันสามารถอ่าน เขียน และพูดไทยได้ดี 
 
6. I cannot travel to The Rotary Club of …………………………………………if  the hosting family of The Rotary  
club of ……………………………………………………..during that period does not permit. 
ข้อ 6 ฉันไม่สามารถเดินทางไปยังสโมสร………………………………………………..หากครอบครัวของสโมสรท่ีฉันจะไป
อยู่ด้วยไม่พร้อมและไม่อนุญาต 
 
7. I accept to the process in asking permission of travel to another rotary club as follows: 
ข้อ 7 ฉันยอมรับในขั้นตอนการขออนุญาต ดังต่อไปนี้ 
 
 7.1 My host family agrees ( Name: …………………………………………………………………..…….)  
 And responsibility to send me at the departure station and pick me up when I come back. 
          Signature………………………………… Date:…………………… HP: …………………………….. 
ข้อ 7.1 ครอบครวัอุปถัมภ์ ที่ฉันอยู่ด้วย เห็นด้วย และมีความรับผิดชอบที่จะไปส่งไปรับ และลงชื่อ 
 



 7.2 My club YEO agrees      ( Name: …………………………………………………………………………..)  
                  Signature……………………………….. Date:…………………… HP:……………………………… 
ข้อ 7.2 YEO เห็นด้วย และลงชื่อ 
 
 7.3 My club President agrees ( Name: …………………………………………………………………..……)  
               Signature ………………………………. Date:…………………… HP: …………………………….. 
ข้อ 7.3 นายกสโมสร เห็นด้วย และ ลงชื่อ 
 
 7.4 The club President that I want to visit agrees ( Name: …………………………………………………….)  
The club that I want to visit has the following plans for my visit 
1………………………………………………………………………………………………………………………………… 
2…………………………………………………………………………………………………………………………………  
3.……………………………………………………………………………………………………………………………….. 
                 Signature……………………………….. Date:…………………… HP: ………………………. 
ข้อ 7.4 นายกสโมสร ท่ีจะรับฉันไปอยู่ด้วย เห็นด้วยท่ีจะรับฉัน และมีแผนท่ีจะรับฉันดังต่อไปนี้ และลงชื่อ 
 
 7.5  The YEO of the club that I want to visit agrees  ( Name: ……………………………..…………………………..)  
           Signature………………………………..  Date:…………………… HP: …………………….. 
ข้อ  7.5  YEO สโมสรท่ีฉันจะไปเยี่ยม เห็นด้วย และลงชื่อ  
 
 7.6 The host family that I want to visit agrees ( Name: ……………………………………………………………….)  
      The host family that I want to visit has done the Police Background Check and has responsibility to pick me up at the 
arrival and send me back to the departure station. 
                                   Signature……………………………….. Date:…………………… HP: ………………………. 
ข้อ 7.6 ครอบครัวอุปถัมภ์ ที่ฉันจะไปอยู่ด้วย เห็นด้วย และจะไปรับฉันที่สถานีเมื่อไปถึง และจะไปส่งฉันท่ีสถานี เมื่อเดินทาง
กลับ และลงชื่อ 
 
 7.7 The district inbound coordinator Kannavee Petchgate approves  
                                   Signature……………………………….. Date:…………………… HP   089-1272238 
ข้อ 7.7 ผู้ประสานงาน เยาวชนแลกเปลี่ยน Inbound เป็นผู้อนุญาตให้เดินทางได้ หาก เป็นการเดินทางในภาค 3330 
 
 7.8 The District Chairman Manit Wongsuryrat approves only outside the District area 
                               Signature……………………………….. Date:…………………… HP: 084-843-5665 
ข้อ 7.8 ประธานคณะกรรมการ YE จะเป็นผู้อนุญาต เฉพาะกรณี ที่เดินทางออกพื้นท่ี ภาค 3330 
 


