
                                                                               

 

 
 

 

 
 

 

 

องักฤษ-เวลส์-สก๊อตแลนด์ (A) 
ลเิวอร์พูล-สนาม แอนด์ฟิลด์ ทีมหงส์แดง - สนามฟุตบอลโอลด์  แทรฟฟอร์ด ทีมปีศาจแดงแมนยู

ทะเลสาบวนิเดอร์เมยีร์-ปราสาทเอดินเบรอะ- ยอร์ก-สแตรทฟอร์ด อพัออนเอวอน-บ้านเชคสเปียร์ 

ปราสาทคาร์ดฟิ-สโตนเฮ้นจ์-ทาวเวอร์ ออฟลอนดอน-หอบกิเบน-พระราชวังบกักงิแฮม 

วิหารเวสต์มินสเตอร์ สถานทีอภิเษกเจ้าชายวลิเลยีม  เคท มิดเดิลตัน 

!! ช้อปปิงจุใจ ที Bicester Outlet  ช้อปปิงถนน Oxford  ช้อปปิง Harrods 

โดยสายการบนิ กาตาร์แอร์เวยส์ (QR) 5 Star Airlines นังสบาย จอทีวีส่วนตวั 

 พิเศษ พกัโรงแรมทีลอนดอน  คืน  !!!   

 

        

 

 

                   

 

 

 

 

 

 

 



                                                                               

วนัแรก กรุงเทพฯ -- / -- / -- 
 

.  น. พร้อมกนั ณ สนามบินสุวรรณภูม ิอาคารผู้โดยสารขาออก ชัน   เคาน์เตอร์ P ประตู  สายการบิน กาตาร์ แอร์

เวย์ เจา้หนา้ทีจากบริษทัฯ อาํนวยความสะดวกดูแลเรืองการเช็คบตัรโดยสารและสมัภาระ 

 

วนัทีสอง โดฮา-เอดนิเบิร์ก (สก๊อตแลนด์)- ปราสาทเอดนิเบรอะ -- / -- / D 
 

.  น. ออกเดินทางสู่ กรุงโดฮา โด   ยสายการบิน กา   ตาร์ แอร์เวย์ เทียวบินที QR-   

.  น. เดนิทางถึง สนามบินกรุงโดฮา ประเทศกาตาร์ เพือแวะเปลียนเครืองประมาณ .  ช.ม. 

.  น. ออกเดินทางสู่ เมืองเอดนิเบิร์ก  ประเทศสกอตแลนด์ โดยสายการบิน กาต้าร์ แอร์เวย์ เทียวบินที QR-  

(อาหารเชา้บริการบนเครือง) 

.  น. ถึง ท่าอากาศยานเอดินเบร์ิก ประเทศสกอตแลนด์ ดินแดนแห่งทีราบสูง ผา้ทาร์ทนั และสกอ็ตวิสกี เป็นเมือง

เก่าแก่ทีมีประวติัความเป็นมาตงัแต่ยุคกลาง ลกัษณะภูมิประเทศเป็นภูเขาสูงอยู่กลางเมือง เป็นเมืองทีเจริญมาก

ทีสุดเมืองหนึงในสหราชอาณาจกัร เป็นเมืองแห่งเทศกาลรืนเริงต่าง ๆ  หลงัผา่นขนัตอนการตรวจคนเขา้เมือง

และตรวจรับสัมภาระ นาํท่านเขา้ชมภายใน ปราสาทเอดิน

เบอระ หรือ ปราสาทเอดนิบะระ (Edinburgh Castle) อนั

สง่างามดว้ยทาํเลทีตงับนเนินเขาสูง มองเห็นเด่นเป็นสง่าจาก

ทุกมุมเมืองเคยเป็นทีประทบัของกษตัริยส์ก๊อต เคยถูกทาํลาย

ลงหลายครัง แต่ทุกครังกไ็ดรั้บการบูรณะ และสร้างใหม่ให้

กลบัคืนสู่ความสง่างาม โดยเฉพาะครังสุดทา้ยในศตวรรษที 

19 โดยท่านเซอร์วอลเตอร์สก็อต ตวัปราสาทแบ่งเป็นส่วน

ต่างๆอยา่งน่าชมอาทิส่วนของป้อมปราการและกาํแพงปราสาทโบราณ ชม ห้องเกบ็มงกุฏ คฑา ดาบแห่ง

พระราชา และหินแห่งโชคชะตา (Stone of Scone) ทีศกัดิสิทธิสุดของชาวสก็อต ผา่นชมถนนหลวง หรือ 

“รอยลั ไมล”์ ผา่นชม อนุสาวรียบ์็อบบี สร้างอุทิศใหแ้ก่สุนขัพนัธ์ุสกายเทอเรียร์ทีโด่งดงัทีสุดตวัหนึงของโลก 

จากความซือสตัย ์และจงรักภกัดีต่อเจา้นายของเขา  

คาํ  รับประทานอาหารคํา ณ ภัตตาคารจนี 

นําท่านเดนิทางเข้าสู่ทีพัก HOLIDAYINN EDINBURGH CITY WEST หรือเทียบเท่า 

 

วนัทีสาม เอดนิเบิร์ก –ทะเลสาบวินเดอร์เมยีร์-ลเิวอร์พล ู BF / L / D 
 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

 นาํท่านเดินทางสู่ เมืองวินเดอร์เมยีร์ (WINDERMERE) เมืองริมทะเลสาบในเขตอทุยานแห่งชาติเลค ดิสทริค 

ทีมีชือเสียงไปทวัโลกถึงทิวทศัน์ทีงดงามแสนโรแมนติค และเป็นเมืองทีสร้างแรงบนัดาลใจแก่ 

 



                                                                               

  เบียทริกซ์ พอตเตอร์ หรือมิสพอตเตอร์ ทีไดแ้ต่งวรรณกรรมคลาสสิค สาํหรับเดก็เรือง the tale of Peter Rabbit 

อนัเป็นทีรู้จกักนัดี 

กลางวัน  รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคารพืนเมือง 

บ่าย นาํท่านเดินทางสู่เมืองลเิวอร์พูล เมืองถินกาํเนิดของวงดนตรีสีเต่าทองหรือเดอะบีทเทิล ที   โด่งดงัและมี

ชือเสียงกอ้งโลก นาํท่าน ชมเมืองทีไดจ้ดังานฉลองครบรอบ  ปี เมือไม่นานมานี นบัแตเ่มือคราวไดรั้บการ

แต่งตงัให้เป็นเมืองในสมยัของพระเจา้จอห์น และเป็นเมืองวฒันธรรมแห่งยโุรปในปี   

นาํท่านชม ย่านท่าเรืออลัเบร์ิต (Albert Dock) แห่งลเิวอร์พูล ทีเป็นเขตมรดกโลก ถ่ายรูป   กบั THE THREE 

GRACES หรือตึกอลงัการสามหลงั ทีประกอบไปดว้ยตึกบริษทัเรือ Cunard ตึกการท่าแห่งลิเวอร์พูล และตึก 

Royal Liver ทีเป็นสญัลกัษณ์แห่งเมือง นาํท่านถ่ายรูปดา้นนอกกบั สนามแอนฟิลด์ สนามเหยา้ของทีมสโมสร

ลิเวอร์พูล ยอดทีมแห่งถินเมอร์ซีไซด ์ซือสินคา้ทีระลึกของสโมสร  

 

 

 

                                                                                                        

 

 

                                                                                                      

 

 

คาํ  รับประทานอาหารคํา ณ ภัตตาคารจีน 

นําท่านเดนิทางเข้าสู่ทีพัก NOVOTEL LIVERPOOL  หรือเทียบเท่า 

 

 

 



                                                                               

วนัทีสี แมนเชสเตอร์- สแตรทฟอร์ด อพัออน เอวอน - ช้อปปิง Bicester Outlet – บริสตอล BF / L / -- 

 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

 นาํท่านเดินทางสู่ เมืองแมนเชสเตอร์ เมืองทีตงัอยู่ใจกลางของประเทศทางตอนเหนือ เป็นเมืองอุตสาหกรรม

ใหญ่ และมีชือเสียงมากเกียวกบัวิวฒันาการทางดนตรี และการละครของประเทศ นอกจากนียงัเป็นสถานทีตงั

ของทีมฟุตบอลทีชาวไทยรู้จกัดี คือ ทีมปีศาจแดง แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด นาํท่าน ถ่ายรูปบริเวณภายนอกของ 

สนามฟุตบอลโอลด์  แทรฟฟอร์ด ของทีมปีศาจแดง แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด  

 

 

 

 

 

 

 

จากนันนําท่านเดินทางต่อสู่เมือง เมืองสแตรทฟอร์ด เมืองเกิดของศิลปินนักเขียนทีมีชือเสียงโด่งดังของ

องักฤษ  วิลเลียม เช็คสเปียร์ ด้วยผลงานทีท่ารู้จกัอาทิ โรมิโอแอนด์จูเลียส  เวนิสวานิช ฯลฯ เมืองสแตรท

ฟอร์ดเป็นเมืองเล็กๆทีตงัอยูริ่มฝังแม่นาํเอวอน ถึงไดถู้กเรียกว่าเมือง Strattford upon Avon นาํท่านสู่ถนน

เฮนรี ถนนคนเดินมีบา้นสวยสไตลทิ์วดอร์น่ารักเรียงรายมากมาย เชิญท่านถ่ายรูปบริเวณดา้นนอกของบ้านเกิด

เช็คสเปียร์ ซึงเป็นบา้นไมกึ้งซุง ทีอนุรักษไ์วอ้ย่างดี  

กลางวัน  รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคารจีน 

บ่าย นาํท่านเดินทางสู่ บิซส์เตอร์ เอ้าท์เลท วลิเลจ เชิญเลือกซือสินคา้

หลากหลายแบรนด์อยา่งเต็มที อาทิ Bally , Burberrly , Calvin Klein , 

Clarks , D&G , DKNY , Fendi , Gucci , Guess , Hugo Boss , Jigsaw , 

Kipling , L’Occitane , Levi’s , MaxMara , Molton Brown , Mulberry , 

Paul Smith , POLO , Samsonite , Timberland , Versace , Yves Saint 

Laurent ฯลฯ พิเศษ รับคูปอง ว.ีไอ.พ.ี เพือใชเ้ป็นส่วนลดเพิมเติมจาก

ร้านคา้ทีเขา้ร่วมโครงการ  

คาํ  ** ไม่มีบริการอาหารคํา เพือความสะดวกในการช้อปปิงของท่าน **   

                           จากนนัเดินทางสู่ทีพกัเมืองบริสตอล 

นําท่านเข้าสู่ทีพัก HILTON GARDEN INN BRISTOL CITY หรือเทียบเท่า 

 

 

 

 



                                                                               

วนัทีห้า บริสตอล – ปราสาทคาร์ดฟิ - สโตนเฮ้นจ์ – ลอนดอน BF / L / D 
 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

นาํท่านเดินทางสู่ เมืองคาร์ดิฟ นาํท่านเขา้ชมภายใน ปราสาทคาร์ดฟิ ชมความงดงามของปราสาท ทีสวยสุด   

แห่งหนึงของเวลส์ ทีแสดงประวติัความเป็นมาของเมือง

คาร์ดิฟเมือประมาณ 2000 ปีมาแลว้ โดยเริมตงัแต่ช่วง 

ศตวรรษที 1 ทีพวกโรมนัไดเ้ขา้มา จนกระทงัถึงพวกนอร์มงั 

ในทีสุดปราสาทคาร์ดิฟตกมาอยู่ความครอบครองของขนุนาง

หลายตระกูลเรือยมา จนกระทงัถึงตระกลูบิวท์ (Bute Family) 

ซึงภายหลงัตระกลูบิวทไ์ดต้กแต่งปรับปรุงปราสาทคาร์ดิฟ ณ 

หอ้งต่างๆใหมี้ความงดงามมากขึน อาทิ หอ้งอาห   รับราตรี ห้องเทพนิยาย หอ้งสมดุภาษาโบราณ หอ้งกาลเวลา 

หอ้งอศัวิน ฯลฯ  

กลางวัน  รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร 

บ่าย นาํท่านเดินทางสู่ เขตทุ่งหญ้าแอมสเบอรี เชิญท่านเขา้ชม

ภายใน สโตนเฮ้นจ์ กองหินประหลาด 1 ใน 7 สิงมหศัจรรย์

ของโลกในยุคก่อนประวติัศาสตร์มากกว่า 4,000 ปีมาแลว้ 

และยงัไดรั้บการเสนอชือใหเ้ป็น 1 ใน 7 สิงมหศัจจรรยใ์น 

New 7 Wonders อีกดว้ย ทีปัจจุบนักย็งัไม่สามารถสรุป   

ขอ้เท็จจริงไดว้า่ใครสร้าง? เพืออะไร? มีแต่การวิเคราะห์

และคาดเดา เดินทางต่อสู่ กรุงลอนดอน 

คาํ  รับประทานอาหารคํา ณ ภัตตาคารพืนเมือง 

นําท่านเดนิทางเข้าสู่ทีพัก NOVOTEL LONDON WEMBLEY หรือเทียบเท่า 

 

วนัทหีก ลอนดอน – เทียวชมเมือง – ช้อปปิง BF / L / -- 
 

 

 

 

 

 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

 นาํท่านเขา้ชมภายใน ทาวเวอร์ ออฟ ลอนดอน (Tower of London)  พระราชวงัรูปทรงป้อมปราการแห่งแรกที

สร้างขึนตงัแต่กษตัริย ์วิลเลียมผูพิ้ชิต ผูป้กครององักฤษเมือปี ค.ศ.1066 นาํท่านชมเพชรสตาร์ ออฟ แอฟริกาที

มีขนาดใหญที่สุดในโลกกวา่ 300กะรัตทีประดบัอยู่บริเวณหนา้มงกุฎและคฑาอาญาสิทธิแห่งองคพ์ระราชินี   

ถ่ายรูปกบั  สะพานหอคอย หรือ TOWER BRIDGE ทีเป็นสญัลกัษณ์ ของกรุงล อนดอน และถ่  ายรูปกบั The 



                                                                               

Shard ตึกทีสูงทีสุดในองักฤษ และสูงทีสุดในสหภาพยโุรป  จากนนั นาํท่านถ่ายรูปดา้นหนา้ พระราชวงั

บกักงิแฮม  

กลางวัน  รับประทานอาหารกลางวนั  ณ ภัตตาคารจีน เมนูดมิซํา 

 

 

 

 

 

 

บ่าย นาํท่านสู่ยา่น พิคาดลิล ีเซอร์คัส แหล่งรวมแห่งความบนัทิง และเป็นศูนยร์วมการพบปะของวยัรุ่น จากนนันาํ 

ใหเ้วลาท่านเดินเล่นชอ้ปปิงบน ถนนออ็กซฟอร์ด ทีมีหา้งชือดงั และร้านคา้มากมาย อาทิ หา้ง Selfridge และ 

หา้ง Mark & Spencer  

คาํ  อสิระรับประทานอาหารคํา เพือสะดวกในการช้อปปิง 

                           นําท่านเดนิทางเข้าสู่ทีพัก NOVOTEL LONDON WEMBLEY หรือเทียบเท่า 

 

วนัทีเจด็  ลอนดอน - สนามบิน BF / L / -- 
 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

 

 

 

 

 

 

 

 

นาํท่านถ่ายรูปกบั พระราชวังเวสต์มนิสเตอร์ ทีตงัรัฐสภา , หอระฆังบิกเบน และ กระเช้า ลอนดอนอายเป็น

ชิงชา้สวรรคที์สูงทีสุดในทวีปยโุรป 135 เมตร (443 ฟุต) ตงัอยูฝั่งตะวนัตกของสวนจูบิลี แต่ละรอบจะใชเ้วลา

หมุนประมาณ 30 นาที ดว้ยความเร็วที 0.9 กิโลเมตรต่อชวัโมง ทาํใหน้กัท่องเทียวชอบทีจะขึนไปเกบ็ภาพสวย 

มุมต่างของลอนดอนไดส้วยงาม (ไม่รวมค่าขึนกระเชา้) ก่อนนาํท่านนงัรถผา่นชมสถานทีสาํคญัๆต่างๆ อาทิ 

บา้นเลขที 10 ถนนดาวน์นิงของนายกรัฐมนตรี จตุรัสทราฟัลการ์ อนุสรณ์แห่งสงครามทราฟัลการ์ของ

ท่านลอร์ดเนลสัน พิคคาเดลลี เซอร์คสั ย่านโซโห มหาวิหารเซนตพ์อล  

กลางวัน  รับประทานอาหารกลางวนั  ณ ภัตตาคารจีน 



                                                                               

บ่าย นาํท่านสู่หา้งแฮร์รอดส์  Harrods เป็นหา้งสรรพสินคา้

หรูหราบนถนนบรอมพต์นัในเขตไนทส์บริดจ์ ลอนดอน 

ตงัอยูบ่นทีดินขนาด 18,000 ตารางเมตร มีพืนทีจาํหน่าย

สินคา้กวา่ 90,000 ตารางเมตร หา้งแฮรอดส์ ถือเป็น

สญัลกัษณ์อยา่งหนึงของกรุงลอนดอน เป็นแหล่งท่องเทียว 

และ เป็นหา้งหรูดว้ยในเวลาเดียวกนั ประกอบดว้ยร้านคา้กวา่ 

300 ร้านในพืนทีทงัหมดเจ็ดชนั จึงเป็นทีทีเหมาะ   สาํหรับการ

ใชเ้วลาเดินเทียวและจบัจ่ายใชส้อย การตกแต่งภายในของทีนีก็มีความโดดเด่นและมีเอกลกัษณ์ 

คาํ ** ไม่มีบริการอาหารคํา เพือความสะดวกในการช้อปปิงของท่าน ** 

 สมควรแก่เวลา  นาํท่านออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยานลอนดอนฮีทโธรว์ เพือผา่นขนัตอนการทาํคืนภาษี-เช็ค

บตัรโดยสารตรวจหนงัสือเดินทาง เพือเดินทางกลบั กรุงเทพฯ 

.  น. ออกเดินทางสู่ กรุงโดฮา โดยสายการบิน กาตาร์ แอร์เวย์ เทียวบินที QR   

 

วนัทีแปด กรุงเทพฯ -- / -- / -- 
 

.  น. เดินทางถึง สนามบินกรุงโดฮา ประเทศกาตาร์ เพือแวะเปลียนเครือง 

.  น. ออกเดินทางสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบิน กาตาร์ แอร์เวย์ เทียวบินที QR  (มีบริการอาหารบนเครือง) 

.  น. เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ 

 

************************************************* 

อัตราค่าบริการ 

กําหนดการเดนิทาง ผูใ้หญ ่
หอ้งละ 2  ทา่น 

พกัเดยีวเพมิ 

8-15 พฤศจกิายน 2562 62,900 8,000 

ปีใหม ่27 ธนัวาคม – 3 มกราคม 2563 68,900 12,500 
 

 

** พเิศษ ปีใหม่ พกัโรงแรม ทีลอนดอน  คืน  ดืมดาํนับถอยหลงัสู่ปีใหม่ ทลีอนดอน 

 

 

*** บัตรโดยสารของการบนิการ์ต้า แอร์เวย์ ทีเสนอเป็นราคาพเิศษไม่มีราคาเดก็ *** 

*** บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการเรียกเกบ็ค่าภาษนํีามัน  ในกรณทีีสายการบินมกีารเรียกเก็บเพิม *** 

** โรงแรมในยุโรป ไม่อนุญาตให้เดก็อายุตํากว่า  ปี เข้าพักแบบไม่มเีตยีงเสริม *** 
 

 

 

 



                                                                               

อตัรานรีวม 

 * ค่าตวัเครืองบินสายการบินกาตาร์ แอร์เวย์ ไป-กลบั กรุงเทพฯ- เอดนิเบิร์ก // ลอนดอน-กรุงเทพฯ  

* ค่าโรงแรมทีพกัตามรายการทีระบุ (สอง ท่านต่อหนึงห้อง) 

* ค่าเขา้ชมสถานทีต่าง ๆ ตามรายการทีระบุ 

* ค่าอาหารและเครืองดืมตามรายการ 

* ค่ารถรับส่งระหว่างนาํเทียวตามรายการทีระบุ 

* ค่ามคัคุเทศกข์องบริษทัจากกรุงเทพฯ ทีคอยอาํนวยความสะดวกแก่ท่านตลอดการเดินทางในต่างประเทศ 

* ค่าประกนัอบุติัเหตุคุม้ครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท 

  * ค่าภาษีนาํมนัเชือเพลิงและค่าประกนัภยัการเดินทางจากสายการบิน ซึงเป็นอตัราเรียกเก็บ ณ วนัที 2 ม.ค.6  บริษทัฯ 

     ขอสงวนสิทธิเพิมราคาทวัร์ หากสายการบินประกาศเพิมค่าภาษี 

 

อตัรานไีม่รวม 

 * ค่านาํหนกัของกระเป๋าเดินทางในกรณีทีเกินกวา่สายการบินกาํหนด ( 0 กิโลกรัมต่อท่าน) 

* ค่าธรรมเนียมการทาํหนงัสือเดินทาง 

* ค่าใชจ้่ายนอกเหนือจากรายการทีระบุ เช่น ค่าเครืองดืมและค่าอาหารทีสังเพิมเอง ค่าโทรศพัท ์ค่าซกัรีดฯลฯ  

* ค่าภาษีมูลค่าเพิม 7% และภาษีหกั ณ ทีจ่าย 3% 

* ค่าธรรมเนียมการยืนวซ่ีาอังกฤษและค่าบริการด้านเอกสารและการนัดหมายทําวซ่ีา ท่านละ 5,500 บาท  

(ชําระพร้อมมัดจํา) สําหรับวซ่ีาองักฤษยืนปกต ิประมาณ -  วนัทําการ (กรณีต้องการคิวเร่งด่วน / บริการเสริมเพือ 

อาํนวยความสะดวกต่าง อาจมีค่าใช้จ่ายเพิมเติม กรุณาสอบถามกับเจ้าหน้าทีทีท่านจองทัวร์) 

* ค่าทิปคนขับรถ/ไกด์ท้องถิน/หัวหน้าทัวร์ ท่านละ ,  บาท (ชําระพร้อมค่าทัวร์ส่วนเหลือ) 

 

การชําระเงิน  

 * ทางบริษทัฯ เก็บเงินค่ามดัจําเป็นจํานวน 0,000 บาท (3 วนั) ต่อผูโ้ดยสารหนึงท่านสาํหรับการจองทวัร์ 

 * ทางบริษทัฯ จะขอเก็บเงินค่าทวัร์ส่วนทีเหลือทงัหมดก่อนเดินทางอย่างน้อย  21วนัทาํการ หรือหลงัจากการยืนวีซ่า 

  มิฉะนนัทางบริษทัฯจะขอสงวนสิทธิในการคืนเงินค่ามดัจาํทงัหมด  

การยกเลกิการจองทัวร์ หลงัจากมดัจาํแล้ว 

 *สามารถยกเลิกก่อนเดินทาง 40 วนัทําการ คืนเงินมดัจาํทงัหมด 

 * หากมีการยกเลิกก่อนเดินทาง 30 วนัทําการ หกัมดัจาํ 15,000 บาท 

 * หากมีการยกเลิกก่อนการเดินทาง 20 วนัทําการ หรือหลงัจากยืนวีซ่าแลว้ หัก 50% ของราคาทวัร์รวมทงัค่าวีซ่าที 

  ดาํเนินการไปแลว้ 

 * หากมีการยกเลิกก่อนการเดินทาง 10-วนัเดนิทาง บริษทัฯ ขอสงวนสิทธิในการคืนเงินทงัหมด  

 * หากผูโ้ดยสารท่านใด ยืนวีซ่าแลว้ไม่ไดรั้บการอนุมติั ผูโ้ดยสารตอ้งชาํระค่ามดั จาํทีนงั 5,000 บาท และค่าวีซ่าตามที

  สถานทูตเรียกเกบ็ 



                                                                               

 * บริษทัฯขอสงวนสิทธิในการยกเลิกการเดินทางในกรณีทีมีผูเ้ดินทาง ตาํกว่า 20 ท่าน โดยจะแจง้ใหผู้ ้เดินทางทราบ

  ล่วงหนา้ก่อน 20 วนัทาํการ และทางบริษทัฯขอสงวนสิทธิในการเปลียนแปลงการท่องเทียวรวมทงัไม่สามารถรับ 

  ผิดชอบจากกรณีทีเกิดเหตุสุดวิสัยดงันี การล่าชา้ของสายาการบิน การนดั หยุดงาน ภยัธรรมชาติ การก่อการ จลาจล 

  อุบติัเหตุฯลฯ และบริษทัจะไม่รับผิดชอบค่าใชจ่้ายทีเกิดขึน  หากท่านถูกปฏิเสธการเขา้เมือง อนัเนืองจากการกระทาํ 

  ทีส่อไปในทางผิดกฎหมายหรือหลบหนีเขา้เมือง และจะไม่คืนเงินค่าทวัร์ทีท่านชาํระมาแลว้ 

หมายเหต ุ 

 * รายการอาจจะมีการเปลียนแปลงตามความเหมาะสม เนืองจากความล่าชา้ของสายการบิน โรงแรมทีพกั ในต่างประเทศ

  เหตุการณ์ทางการเมืองและภยัธรรมชาติ ฯลฯ บริษทัฯจะคาํนึงถึงความสะดวกของผูเ้ดินทางเป็นสาํคญั กรณีทีมีการเกิด

  ภยัธรรมชาติ ทงัในประเทศไทยและต่างประเทศทีผูเ้ดินทางกาํลงัจะไป หากมีเหตุการณต่์างๆ เกิดขึนและมเีหตุทาํให ้   

   การเดินทางไมส่ามารถออกเดินทางตามกาํหนดได ้บริษทัฯ ขอสงวนสิทธิในการคืนเงินจนกวา่จะไดรั้บการยืนยนัจาก

  สายการบิน โรงแรม หรือหน่วยงานจากต่างประเทศทีบริษทัทวัร์ติดต่อวา่สามารถคืนเงินได ้

 * บริษทัฯจะไม่รับผิดชอบในกรณีทีกองตรวจคนเขา้เมืองหา้มผูเ้ดินทาง เนืองจากมีสิงผิดกฎหมายหรือสิงของหา้มนาํเขา้

  ประเทศเอกสารเดินทางไม่ถูกตอ้งหรือความประพฤติส่อไปในทางเสือมเสีย หรือดว้ยเหตุผลใดๆก็ตามทีกองตรวจคน

  เขา้เมืองพิจารณาแลว้ทางบริษทัฯไม่อาจคืนเงินใหท่้านได ้ไมว่่าจาํนวนทงัหมดหรือบางส่วน 

 * บริษทัฯ จะไมรั่บผิดชอบในกรณีทีสถานทูตงดออกวีซ่า อนัสืบเนืองมาจากตวัผูโ้ดยสารเอง 

 * บริษทัฯ จะไมรั่บผิดชอบในกรณีทีกองตรวจคนเขา้เมืองของประเทศไทยงดออกเอกสารเขา้เมืองให้กบัชาวต่างชาติ 

  หรือ คนต่างดา้วทีพาํนกัอยู่ในประเทศไทย 

 * รายการทวัร์อาจมีการเปลียนแปลงไปตามความเหมาะสมหรือสภาพอากาศ หรือมีเหตุการณ์อืนๆ ทีไม่คาดคิดหรือมีผล

  กบัการเดินทางและรายการทวัร์  ทงันีเพือประโยชน์ของคณะเป็นสาํคญั 

 

 

ข้อมูลเพมิเติมเรืองโรงแรมทีพัก 

 * เนืองจากการวางแปลนหอ้งพกัของแต่ละโรงแรมแตกต่างกนั จึงอาจทาํใหห้้องพกัแบบ

  หอ้งเดียว (Single) ,หอ้งคู่ (Twin/Double) และหอ้งพกัแบบ 3 ท่าน / 3 เตียง (Triple  

  Room) หอ้งพกัอาจจะไม่ติดกนั และบางโรงแรมอาจจะไม่มีหอ้งพกัแบบ 3 เตียงเดียว แต่

  อาจจะไดเ้ป็น 1 เตียงใหญ่กบั 1 เตียงพบัเสริม  

 * โรงแรมในยโุรปส่วนใหญ่อาจจะไม่มีเครืองปรับอากาศเนืองจากอยูใ่นแถบทีมีอุณหภูมิตาํ  

 * กรณีทีมีงานจดัประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เป็นผลใหค่้าโรงแรมสูงขึนมากและหอ้งพกั ในเมืองเตม็ บริษทัฯ 

  ขอสงวนสิทธิในการปรับเปลียนหรือยา้ยเมืองเพือให้เกิดความเหมาะสม 

 * โรงแรมในยโุรปทีมีลกัษณะเป็น Traditional Building หอ้งทีเป็นหอ้งเดียวอาจเป็นห้องทีมีขนาดกะทดัรัต และไม่ มี

 อ่างอาบนาํ ซึงขึนอยู่กบัการออกแบบของแต่ละโรงแรมนนัๆ และหอ้งแต่ละหอ้งอาจมีลกัษณะแตกต่างกนั 

 

 

 หลกัฐานการยนืวซ่ีาองักฤษ 

***ยนืวีซ่าองักฤษ ทุกท่านตอ้งแสดงตวัสแกนลายนิวมือที *** 

ใชเ้วลาพจิารณาอนุมติัวีซ่า ประมาณ  -  วนัทาํการ  



                                                                               

 

 

 

 

.เอกสารส่วนตวั 

* หนงัสือเดินทางมีอายุไม่ตาํกวา่ 6 เดือน หากมีหนงัสือเดินทางเล่มเก่า ทีมีวีซ่าเชงเกน้ใหแ้นบมาดว้ย  

* สาํเนาทะเบียนบา้น /บตัรประจาํตวัประชาชน พร้อมหมายเลขโทรศพัท์ทีสามารถติดต่อไดท้งัเบอร์บา้น/เบอร์มือถือ 

* สาํเนาสูติบตัร (ในกรณีทีอายุยงัไมค่รบ  ปีบริบูรณ์ตอ้งแนบมาดว้ย) 

 * สาํเนาทะเบียนสมรส หรือ ใบหยา่ และใบมรณะ (ถา้มี) 

* สาํเนาใบเปลียนชือ-สกลุ (ถา้มี) 

* สาํเนาบตัรขา้ราชการ 

.หลกัฐานการทํางาน 

* พนักงานบริษทั :  หนงัสือรับรองการทาํงานของบริษทัทีทาํงานอยู่ (เป็นภาษาองักฤษตัวจริง) จะตอ้ง 

ระบุอตัราเงินเดือน-ตาํแหน่ง-วนัเริมงาน  

 * เจ้าของบริษัท  :  สาํเนาทะเบียนการคา้ กรณีเป็นเจา้ของกิจการ ถ่ายสาํเนาทุกหนา้ พร้อมวตัถุประสงค ์(คัด 

     สําเนาไม่เกิน 3 เดือน) 

 * เจ้าของกจิการ  :  ใชท้ะเบียนพาณิชย ์(ทพ. ) , พค.  

* ข้าราชการ  :  ใชห้นงัสือรับรองตาํแหน่งจากหน่วยงานตน้สังกดั (เป็นภาษาอังกฤษตัวจริงเท่านัน)  

จะตอ้งระบุอตัราเงินเดือน-ตาํแหน่ง-วนัเริมงาน  

 

 

* ประกอบอาชีพอิสระ  : พิมพจ์ดหมายรับรองตวัเองเป็นภาษาองักฤษ ระบุรายไดต่้อเดือน พร้อมหลกัฐานแสดง

อาชีพตวัเอง เช่น ภาพถา่ย , สัญญาเช่า , ใบเสร็จแสดงการซือขาย , เอกสารการเสียภาษี 

 * นักเรียน/นกัศึกษา :  ใชห้นงัสือรับรองจากสถานศึกษา (เป็นภาษาองักฤษตัวจริง) ระบุชนัเรียน 

 

.หลกัฐานการเงิน 

 * ใช้สําเนาสมุดบัญชี ฝากออมทรัพย์ หรือ ฝากประจาํส่วนตัว ย้อนหลงั 6 เดือน จนถึงปัจจุบนัยอดในบญัชี จะตอ้งมี 

100,000 บาท ขึนไป พร้อมหนา้บญัชีหนา้แรกทีมีชือเจา้ของบญัชี (หากมีการต่อเล่ม กรุณาสาํเนาหนา้แรกทีมีชือเจา้ของบญัชี

ของเล่มทีต่อพร้อมกบัตวัเลขบญัชีเงินฝากเป็นปัจจุบนั)  ** สถานทูตไม่รับสมุดเงนิฝากกระแสรายวนั และ พนัธบัตร ฯลฯ 

 

 

 

.กรณทีีผู้เดนิทางเป็นเดก็อายุตาํกว่า  ปี 

* เด็กอายตุาํกวา่  ปีบริบูรณ์ ไมไ่ดเ้ดินทางพร้อมบิดา-มารดา หรือเดินทางๆไปกบัท่านใดท่านหนึง  



                                                                               

จะตอ้งทาํจดหมายยินยอมจากทางอาํเภอ โดยทีบิดา-มารดาจะตอ้งไปยืนเรืองแสดงความจาํนงในการอนุญาตใหบุ้ตรเดินทางไป

ต่างประเทศกบัอีกท่านหนึงได ้ณ ทีวา่การอาํเภอหรือเขต โดยมีนายอาํเภอหรือผูอ้าํนวยการเขตลงลายมือชือและประทบัตรา

จากทางราชการอย่างถูกตอ้ง 

* กรณีบุตรอยูใ่นความดูแลของบิดาหรือมารดาฝ่ายใดฝ่ายหนึง จะตอ้งมีหนงัสือรับรองการปกครองบุตร และเอกสารการหย่า

ร้าง โดยมีขอ้ความระบุวา่ “มีอาํนาจปกครองบุตรแต่เพียงผูเ้ดียว” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กรุณากรอกข้อมูล สําหรับยืนคาํร้องขอวซ่ีา ประเทศสหราชอาณาจกัร (UNITED KINGDOM) 

 



                                                                               

กรุณากรอกขอ้มูลใหค้รบถว้น เพราะขอ้มูลทงัหมดจะเป็นหลกัฐานทีมีความสาํคญัต่อการพิจารณาออกวีซ่าให้ท่านจากทาง

สถานทูต ทางบริษทั MS VACATIONS มีหนา้ทีเป็นเพียงตวักลางทีอาํนวยความสะดวกต่อการยืนขอวซ่ีาของท่านเท่านนั ไม่มี

ส่วนใดๆ ต่อการพิจารณาของทางสถานทูตทงัสิน ขอสงวนสิทธิ ไม่รับผิดชอบใดๆทงัสินต่อความเสียหายทีขึนเกิดจากการให้

ขอ้มลูหรือเอกสารไม่ครบถว้น  และการบิดเบือนขอ้มลูส่วนหนึงส่วนใดจากความเป็นจริง รวมถึงการปลอมแปลงเอกสารของ

ทางผูยื้นดว้ย 

 

ชือ-นามสกุลทีระบุในพาสปอร์ต (ภาษาองักฤษ) MR./MS./MRS./MSTR…………………………………………………… 

สถานะ          สมรส           โสด           อาศยักบัคู่ชีวิต ไม่สมรส        สมรสแลว้       หย่าร้าง       แยกอาศยั        หมา้ย 

วนัเกิด ………………………..     ทีจงัหวดั……………………………  ประเทศ……………………………..     

สญัชาติทีสอง (ถา้มี )………………………..    

หมายเลขพาสปอร์ตเล่มปัจจุบนั………………......................เป็นเล่มที………………………. 

วนัทีออก…………………………..…วนัหมดอาย…ุ……………….………… 

ท่านเคยมีการเปลียน ชือ – นามสกุล หรือไม่ หากมี กรุณาระบุ ..................................................................................................... 

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

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

ข้อมูลบัตรประชาชน  ออกให ้ณ....................................... วนัออก........................................วนัหมดอายุ……………………… 

 

กรุณาระบุรายละเอียดสถานะของหนงัสือเดินทางทุกเล่มทีท่านถือในระยะเวลา  ปีล่าสุด  

ตวัอย่าง: 1.) X123456 : หมดอายุ        .) Y123456 : ชาํรุด 

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

ทีอยู่ปัจจุบนั……………………………………………………………………………………………………………………… 

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

รหสัไปรษณีย…์……………………………………      ท่านไดอ้าศยัในทีอยูนี่เป็นระยะเวลา…………ปี……………เดือน  

บา้นทีท่านอยูปั่จจุบนั  ................... ท่านเป็นเจา้บา้น   ....................... ท่านเป็นผูอ้าศยั   ....................... ท่านเป็นผูเ้ช่า     

หมายเลขโทรศพัทบ์า้น……………………………………หมายเลขโทรศพัทม์ือถือ………………………………………… 

อีเมล ส่วนตวั ............................................................................................................................................................................. 

ในระหว่างดาํเนินการขอวีซ่า ทางสถานทูตสามารถติดต่อท่านไดต้ามทีอยูนี่  ใช่หรือไม…่………………………… 

 

 

 

หากไม่ใช่ กรุณาระบุทีอยู่ทีสามารถติดต่อได…้………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 



                                                                               

ชือ-สกลุมารดา MS./MRS.……………………………………………………………… วนัทีเกิด…………….…………….… 

สญัชาติ………………………………………….     สถานทีเกิด .................................................................. 

ชือ-สกลุบิดา MR..………………………………………………………………………..วนัทีเกิด…………………………… 

สญัชาติ………………………………………….     สถานทีเกิด .................................................................. 

 

ชือ-สกลุคู่สมรส 

MR./MS./MRS………………………………………………………………………….............................................................. 

สญัชาติ……………………………………………………….วนัทีเกิด…………………………… 

คู่สมรสอาศยัอยู่กบัท่านใช่หรือไม่………………คู่สมรสเดินทางไปกบัคุณในครังนีดว้ย ………. ใช่     .................ไม่ใช่ 

หากไม่ กรุณาระบุทีอยูที่สามารถติดต่อได ้……………………………………………………………………………………… 

หมายเลขโทรศพัทบ์า้น…………………………………………หมายเลขโทรศพัทม์ือถือ…………………………………… 

 

ข้อมูลส่วนตวัของผู้เดินทางเกียวกบัด้านอาชีพ การงาน รายได้ รายรับ และรายจ่ายต่างๆ 

 

กรณี เป็นนักเรียน / นักศึกษา  

ชือสถานศึกษา........................................................................................................................................................................... 

ทีอยู่ ......................................................................................................................................................................................... 

เบอร์ติดต่อ................................................................................. 

ท่านเดินทาง กบั บิดา-มารดา พร้อมกนัในครังนีดว้ยหรือไม่.................................................................................................... 

 

กรณีทํางาน 

ท่านประกอบอาชีพอะไร (ลกัษณะงาน) …………………………….............................................................................................

ตาํแหน่ง………………………………..………………………………………………………………………………………… 

ชือบริษทัหรือองคก์รทีสังกดั…………………………………………………..………………………………………. 

ทีอยู่สาํนกังาน………………………………………………………………………….……………………………………….. 

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

วนัทีเริมงาน ............................................................................................................................................................................... 

 

 

หมายเลขโทรศพัทส์าํนกังาน………………………………………อีเมลล…์…………………………………………………… 

 

รายไดร้วมจากงานทีทาํต่อเดือน…………………………….………(หลงัหกัภาษีแลว้) 

(กรณี เป็นเจ้าของกิจการ) รายได้รวมจากการทํางาน ต่อปี ................................................... 



                                                                               

ท่านมีรายไดจ้ากหนทางอืน  รวมทงัจากเพือน หรือครอบครัว อีกใช่หรือไม่………………หากมีโปรด

ระบุ………………………………………………. 

ท่านมีบญัชีเงินฝากออมทรัพย ์ส่วนตวั (เล่มทีใชยื้นวซ่ีา)  ประมาณ (เป็นเงินปอนด)์ 

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

ท่านมีรายไดท้างอืนๆ เช่น เล่นหุน้ แชร์อีก ใช่หรือไม่…………………………หากมีโปรดระบุ……………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

จาํนวนค่าใชจ่้ายทีแบ่งใหก้บัครอบครัวต่อเดือน………………………………………………………………………………… 

ค่าใชจ้่ายส่วนตวัทีท่านใชต่้อเดือน……………………………………………………………………………………………… 

จาํนวนเงินทีเตรียมไวใ้ชจ้่ายสําหรับการเดินทางครังนี…………………………………………………………………………… 

ใครเป็นคนออกค่าใชจ่้ายในการเยือนสหราชอาณาจักรครังนี…………………………………………………………………… 

ใครเป็นคนออกค่าใชจ่้ายในส่วนของทีพกัและค่าอาหาร………………………………………………………………………… 

หากมีผูห้นึงผูใ้ดออกค่าใชจ่้ายในบางส่วนหรือทงัหมดของการเดินทางในครังนี เขาออกใหคุ้ณจาํนวนเงินเท่าไร…………….… 

ค่าใชจ้่ายส่วนตวัของคุณสาํหรับการอยู่ในองักฤษครังนี……………………………………………………………………….. 

 

ท่านเคยไดรั้บวีซ่าองักฤษ หรือไม่   ..................... หากใช่กรุณาระบุ วนัทีออกวีซ่า................................................................... 

(หากท่านไม่ทราบวธีิการดูหน้าวซ่ีา กรุณาถ่ายสําเนาหน้าวซ่ีาอังกฤษ แล้วส่งให้เจ้าหน้าที) 

หากท่านเคยได้รับวีซ่า  เดินทางมาแลว้ทงัหมดกีครัง..............  

ไปเมือไร (วนัทีไป-กลบั).................................................................ไปทาํอะไร......................................... 

ไปเมือไร (วนัทีไป-กลบั).................................................................ไปทาํอะไร........................................ 

ไปเมือไร (วนัทีไป-กลบั).................................................................ไปทาํอะไร........................................ 

 

ท่านเคยเดินทางไปประเทศดงัต่อไปนี  ออสเตรเลีย / แคนนาดา / นิวซีแลนด ์/ อเมริกา / กลุ่มเชงเกน้ จาํนวนกีครังในรอบ  ปี   

..... ไม่เคย .......  ครัง ........ -  ครัง  ........  ครัง หรือมากกว่า 

ท่านเคยเดินทางไปประเทศดงัต่อไปนี  ออสเตรเลีย / แคนนาดา / นิวซีแลนด ์/ อเมริกา / กลุ่มเชงเกน้   ครังล่าสุดเมือไร 

(ขอขอ้มลู  ครังสุดทา้ยล่าสุด แต่ละประเทศ)   

)ประเทศทีไป.................................................................................................................................................................................  

ไปทาํอะไร   ..... ท่องเทียว     ......ธุรกิจ ........เรียน ........ผ่านทาง       .........เหตุผลอืน..................................... 

เดินทางไปเมือไร             เดือน .................   ปี.....................   อยูน่านกีวนั ............................... วนั 

 

)ประเทศทีไป.................................................................................................................................................................................  

ไปทาํอะไร   ..... ท่องเทียว     ......ธุรกิจ ........เรียน ........ผา่นทาง       .........เหตุผลอืน

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

เดินทางไปเมือไร             เดือน .................   ปี.....................   อยูน่านกีวนั ............................... วนั 

 



                                                                               

ท่านเคยเดินทางออกนอกประเทศอืนๆ (ไม่รวม ออสเตรเลีย / แคนนาดา / นิวซีแลนด ์/ อเมริกา / กลุ่มเชงเกน้) ในระยะ  ปีนี   

 ..................ใช่ หรือ .....................ไม ่  

หากใช่ โปรดระบุประเทศ / วนัทีเดินทาง เขา้ และ ออก / จาํนวนวนัทีอยู ่และวตัถุประสงคข์องการเดินทาง 

……………………………………………………………………………………………………………………………………  

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 


