
                                                                               

 

องักฤษ-เวลส์-สก๊อตแลนด์ (A) 
ลเิวอร์พูล-สนาม แอนด์ฟิลด์ ทีมหงส์แดง - สนามฟุตบอลโอลด์  แทรฟฟอร์ด ทีมปีศาจแดงแมนยู
ทะเลสาบวนิเดอร์เมียร์-ปราสาทเอดนิเบรอะ- ยอร์ก-สแตรทฟอร์ด อพัออนเอวอน-บ้านเชคสเปียร์ 

ปราสาทคาร์ดฟิ-สโตนเฮ้นจ์-ทาวเวอร์ ออฟลอนดอน-หอบิ๊กเบน-พระราชวงับั๊กกิง้แฮม 
วหิารเวสต์มินสเตอร์ สถานที่อภเิษกเจ้าชายวลิเลีย่ม  เคท มิดเดลิตั้น 

!! ช้อปป้ิงจุใจ ที่ Bicester Outlet  ช้อปป้ิงถนน Oxford  ช้อปป้ิง Harrods 
โดยสายการบิน กาตาร์แอร์เวยส์ (QR) 5 Star Airlines น่ังสบาย จอทีวส่ีวนตวั 

 ** พเิศษ ปีใหม่ พกัโรงแรม ที่ลอนดอน 2 คืน  ด่ืมด า่นับถอยหลงัสู่ปีใหม่ ที่ลอนดอน 

เดนิทาง  27 ธันวาคม 2562 – 3 มกราคม 2563 
 

 
        
 
 
                   
 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                 



                                                                               

วนัแรก กรุงเทพฯ -- / -- / -- 
 

22.30 น. พร้อมกนั  ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ช้ัน 4   เคาน์เตอร์ P ประตู 8 สายการบิน กาตาร์ แอร์
เวย์ เจา้หนา้ท่ีจากบริษทัฯ อาํนวยความสะดวกดูแลเร่ืองการเช็คบตัรโดยสารและสัมภาระ  

 
วนัทีส่อง โดฮา-เอดินเบิร์ก (สก๊อตแลนด์)- ปราสาทเอดินเบรอะ -- / -- / D 

 

02.10 น. ออกเดินทางสู่ กรุงโดฮา โด   ยสายการบิน กา   ตาร์ แอร์เวย์ เท่ียวบินท่ี QR-837  
05.30 น. เดินทางถึง สนามบินกรุงโดฮา ประเทศกาตาร์ เพื่อแวะเปล่ียนเคร่ืองประมาณ 2.15 ช.ม. 
07.45 น. ออกเดินทางสู่ เมืองเอดินเบิร์ก  ประเทศสกอตแลนด์ โดยสายการบิน กาต้าร์ แอร์เวย์ เท่ียวบินท่ี QR-209 

(อาหารเชา้บริการบนเคร่ือง) 
13.15 น. ถึง ท่าอากาศยานเอดินเบิร์ก ประเทศสกอตแลนด์ ดินแดนแห่งท่ีราบสูง ผา้ทาร์ทนั และสก็อตวสิก้ี เป็นเมือง

เก่าแก่ท่ีมีประวติัความเป็นมาตั้งแต่ยคุกลาง ลกัษณะภูมิประเทศเป็นภูเขาสูงอยูก่ลางเมือง เป็นเมืองท่ีเจริญมาก
ท่ีสุดเมืองหน่ึงในสหราชอาณาจกัร เป็นเมืองแห่งเทศกาลร่ืนเริงต่าง ๆ  หลงัผา่นขั้นตอนการตรวจคนเขา้เมือง
และตรวจรับสัมภาระ นาํท่านเขา้ชมภายใน ปราสาทเอดิน
เบอระ หรือ ปราสาทเอดินบะระ (Edinburgh Castle) อนั
สง่างามดว้ยทาํเลท่ีตั้งบนเนินเขาสูง มองเห็นเด่นเป็นสง่าจาก
ทุกมุมเมืองเคยเป็นท่ีประทบัของกษตัริยส์ก๊อต เคยถูกทาํลาย
ลงหลายคร้ัง แต่ทุกคร้ังก็ไดรั้บการบูรณะ และสร้างใหม่ให้
กลบัคืนสู่ความสง่างาม โดยเฉพาะคร้ังสุดทา้ยในศตวรรษท่ี 
19 โดยท่านเซอร์วอลเตอร์สก็อต ตวัปราสาทแบ่งเป็นส่วน
ต่างๆอยา่งน่าชมอาทิส่วนของป้อมปราการและกาํแพงปราสาทโบราณ ชม ห้องเกบ็มงกุฏ คฑา ดาบแห่ง
พระราชา และหินแห่งโชคชะตา (Stone of Scone) ท่ีศกัด์ิสิทธ์ิสุดของชาวสก็อต ผา่นชมถนนหลวง หรือ 
“รอยลั ไมล”์ ผา่นชม อนุสาวรียบ์อ็บบ้ี สร้างอุทิศใหแ้ก่สุนขัพนัธ์ุสกายเทอเรียร์ท่ีโด่งดงัท่ีสุดตวัหน่ึงของโลก 
จากความซ่ือสัตย ์และจงรักภกัดีต่อเจา้นายของเขา  

ค ่า  รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคารจีน 
น าท่านเดินทางเข้าสู่ทีพ่กั HOLIDAYINN EDINBURGH CITY WEST หรือเทยีบเท่า 
 

วนัทีส่าม เอดินเบิร์ก –ทะเลสาบวนิเดอร์เมียร์-ลเิวอร์พลู BF / L / D 
 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  
 น าท่านเดินทางสู่ เมืองวนิเดอร์เมียร์ (WINDERMERE) เมืองริมทะเลสาบในเขตอุทยานแห่งชาติเลค ดิสทริค 

ท่ีมีช่ือเสียงไปทัว่โลกถึงทิวทศัน์ท่ีงดงามแสนโรแมนติค และเป็นเมืองท่ีสร้างแรงบนัดาลใจแก่  
 



                                                                               

  เบียทริกซ์ พอตเตอร์ หรือมิสพอตเตอร์ ท่ีไดแ้ต่งวรรณกรรมคลาสสิค สาํหรับเด็กเร่ือง the tale of Peter Rabbit 
อนัเป็นท่ีรู้จกักนัดี 

กลางวนั  รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคารพืน้เมือง 
บ่าย นาํท่านเดินทางสู่เมืองลเิวอร์พูล เมืองถ่ินกาํเนิดของวงดนตรีส่ีเต่าทองหรือเดอะบีทเทิล ท่ี   โด่งดงัและมี

ช่ือเสียงกอ้งโลก นาํท่าน ชมเมืองท่ีไดจ้ดังานฉลองครบรอบ 800 ปี เม่ือไม่นานมาน้ี นบัแต่เม่ือคราวไดรั้บการ
แต่งตัง่ใหเ้ป็นเมืองในสมยัของพระเจา้จอห์น และเป็นเมืองวฒันธรรมแห่งยโุรปในปี 2008   

นาํท่านชม ย่านท่าเรืออลัเบิร์ต (Albert Dock) แห่งลเิวอร์พูล ท่ีเป็นเขตมรดกโลก ถ่ายรูป   กบั THE THREE 
GRACES หรือตึกอลงัการสามหลงั ท่ีประกอบไปดว้ยตึกบริษทัเรือ Cunard ตึกการท่าแห่งลิเวอร์พูล และตึก 
Royal Liver ท่ีเป็นสัญลกัษณ์แห่งเมือง นาํท่านถ่ายรูปดา้นนอกกบั สนามแอนฟิลด์ สนามเหยา้ของทีมสโมสร
ลิเวอร์พูล ยอดทีมแห่งถ่ินเมอร์ซ่ีไซด์ ซ้ือสินคา้ท่ีระลึกของสโมสร  
 
 
 
                                                                                                        
 
 
                                                                                                      

 
 
ค ่า  รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคารจีน 

น าท่านเดินทางเข้าสู่ทีพ่กั NOVOTEL LIVERPOOL  หรือเทยีบเท่า 
 
 



                                                                               

วนัทีส่ี่ แมนเชสเตอร์- สแตรทฟอร์ด อพัออน เอวอน - ช้อปป้ิง Bicester Outlet – บริสตอล BF / L / -- 
 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  
 นาํท่านเดินทางสู่ เมืองแมนเชสเตอร์ เมืองท่ีตั้งอยูใ่จกลางของประเทศทางตอนเหนือ เป็นเมืองอุตสาหกรรม
ใหญ่ และมีช่ือเสียงมากเก่ียวกบัววิฒันาการทางดนตรี และการ   ละครของประเทศ นอกจากน้ียงัเป็นสถานท่ีตั้ง
ของทีมฟุตบอลท่ีชาวไทยรู้จกัดี คือ ทมีปีศาจแดง แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด นาํท่าน ถ่ายรูปบริเวณภายนอกของ 
สนามฟุตบอลโอลด์  แทรฟฟอร์ด ของทีมปีศาจแดง แมนเชสเตอร์ยไูนเตด็  
 
 
 
 
 
 
 
จากนั้นนาํท่านเดินทางต่อสู่เมือง เมืองสแตรทฟอร์ด เมืองเกิดของศิลปินนกัเขียนท่ีมีช่ือเสียงโด่งดงัของ
องักฤษ  วลิเลียม เช็คสเปียร์ ดว้ยผลงานท่ีท่ารู้จกัอาทิ โรมิโอแอนดจู์เลียส  เวนิสวานิช ฯลฯ เมืองสแตรท

ฟอร์ดเป็นเมืองเล็กๆท่ีตั้งอยูริ่มฝ่ังแม่นํ้าเอวอน ถึงไดถู้กเรียกวา่เมือง Strattford upon Avon นาํท่านสู่ถนน
เฮนร่ี ถนนคนเดินมีบา้นสวยสไตลทิ์วดอร์น่ารักเรียงรายมากมาย เชิญท่านถ่ายรูปบริเวณดา้นนอกของบ้านเกดิ
เช็คสเปียร์ ซ่ึงเป็นบา้นไมก่ึ้งซุง ท่ีอนุรักษไ์วอ้ยา่งดี  

กลางวนั  รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคารจีน 
บ่าย นาํท่านเดินทางสู่ บิซส์เตอร์ เอ้าท์เลท วลิเลจ เชิญเลือกซ้ือสินคา้

หลากหลายแบรนดอ์ยา่งเตม็ท่ี 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 พเิศษ รับคูปอง วี.ไอ.พ.ี เพื่อใชเ้ป็นส่วนลดเพิ่มเติมจาก
ร้านคา้ท่ีเขา้ร่วมโครงการ  

ค ่า  ** ไม่มีบริการอาหารค ่า เพ่ือความสะดวกในการช้อปป้ิงของท่าน **  
                           จากนั้นเดินทางสู่ท่ีพกัเมืองบริสตอล 

น าท่านเข้าสู่ทีพ่กั HILTON GARDEN INN BRISTOL CITY หรือเทยีบเท่า 
 
 
 



                                                                               

วนัทีห้่า บริสตอล – ปราสาทคาร์ดิฟ - สโตนเฮ้นจ์ – ลอนดอน BF / L / D 
 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  
นาํท่านเดินทางสู่ เมืองคาร์ดิฟ นาํท่านเขา้ชมภายใน ปราสาทคาร์ดิฟ ชมความงดงามของปราสาท ท่ีสวยสุด   
แห่งหน่ึงของเวลส์ ท่ีแสดงประวติัความเป็นมาของเมือง
คาร์ดิฟเม่ือประมาณ 2000 ปีมาแลว้ โดยเร่ิมตั้งแต่ช่วง 
ศตวรรษท่ี 1 ท่ีพวกโรมนัไดเ้ขา้มา จนกระทัง่ถึงพวกนอร์มงั 
ในท่ีสุดปราสาทคาร์ดิฟตกมาอยูค่วามครอบครองของขนุนาง
หลายตระกูลเร่ือยมา จนกระทัง่ถึงตระกูลบิวท์ (Bute Family) 
ซ่ึงภายหลงัตระกูลบิวทไ์ดต้กแต่งปรับปรุงปราสาทคาร์ดิฟ ณ 
หอ้งต่างๆใหมี้ความงดงามมากข้ึน อาทิ หอ้งอาห   รับราตรี หอ้งเทพนิยาย หอ้งสมุดภาษาโบราณ หอ้งกาลเวลา 
หอ้งอศัวนิ ฯลฯ  

กลางวนั  รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร 
บ่าย นาํท่านเดินทางสู่ เขตทุ่งหญ้าแอมสเบอร่ี เชิญท่านเขา้ชม

ภายใน สโตนเฮ้นจ์ กองหินประหลาด 1 ใน 7 ส่ิงมหศัจรรย์
ของโลกในยคุก่อนประวติัศาสตร์มากกวา่ 4,000 ปีมาแลว้ 
และยงัไดรั้บการเสนอช่ือใหเ้ป็น 1 ใน 7 ส่ิงมหศัจจรรยใ์น 
New 7 Wonders อีกดว้ย ท่ีปัจจุบนัก็ยงัไม่สามารถสรุป   
ขอ้เทจ็จริงไดว้า่ใครสร้าง? เพื่ออะไร? มีแต่การวเิคราะห์
และคาดเดา เดินทางต่อสู่ กรุงลอนดอน 

ค ่า  รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคารพืน้เมือง 
น าท่านเดินทางเข้าสู่ทีพ่กั NOVOTEL LONDON WEMBLEY หรือเทยีบเท่า 
 

วนัทีห่ก ลอนดอน – เทีย่วชมเมือง – ช้อปป้ิง BF / L / -- 
 

 
 
 
 
 
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  
 นาํท่านเขา้ชมภายใน ทาวเวอร์ ออฟ ลอนดอน (Tower of London)  พระราชวงัรูปทรงป้อมปราการแห่งแรกท่ี

สร้างข้ึนตั้งแต่กษตัริย ์วลิเลียมผูพ้ิชิต ผูป้กครององักฤษเม่ือปี ค.ศ.1066 นาํท่านชมเพชรสตาร์ ออฟ แอฟริกาท่ี 
 



                                                                               

มีขนาดใหญ่ท่ีสุดในโลกกวา่ 300กะรัตท่ีประดบัอยูบ่ริเวณหนา้มงกุฎและคฑาอาญาสิทธิแห่งองคพ์ระราชินี   
ถ่ายรูปกบั  สะพานหอคอย หรือ TOWER BRIDGE ท่ีเป็นสัญลกัษณ์ ของกรุงล  อนดอน และถ่  ายรูปกบั The 
Shard ตึกท่ีสูงท่ีสุดในองักฤษ และสูงท่ีสุดในสหภาพยโุรป  จากนั้น นาํท่านถ่ายรูปดา้นหนา้ พระราชวงั
บั๊กกิง้แฮม  

กลางวนั  รับประทานอาหารกลางวนั  ณ ภัตตาคารจีน เมนูดิ่มซ า 
 
 
 
 
 
 
บ่าย นาํท่านสู่ยา่น พคิาดิลลี ่เซอร์คัส แหล่งรวมแห่งความบนัทิง และเป็นศูนยร์วมการพบปะของวยัรุ่น จากนั้นนาํ 

ใหเ้วลาท่านเดินเล่นชอ้ปป้ิงบน ถนนออ็กซฟอร์ด ท่ีมีหา้งช่ือดงั และร้านคา้มากมาย อาทิ หา้ง Selfridge และ 
หา้ง Mark & Spencer  

ค ่า  อสิระรับประทานอาหารค ่า เพ่ือสะดวกในการช้อปป้ิง 
                           น าท่านเดินทางเข้าสู่ทีพ่กั NOVOTEL LONDON WEMBLEY หรือเทยีบเท่า 
 

วนัทีเ่จ็ด  ลอนดอน - สนามบิน BF / L / -- 
 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  
 
 
 
 
 
 

นาํท่านถ่ายรูปกบั พระราชวงัเวสต์มินสเตอร์ ทีต่ั้งรัฐสภา , หอระฆงับิ๊กเบน และ กระเช้า ลอนดอนอายเป็น
ชิงชา้สวรรคท่ี์สูงท่ีสุดในทวปียโุรป 135 เมตร (443 ฟุต) ตั้งอยูฝ่ั่งตะวนัตกของสวนจูบิล่ี แต่ละรอบจะใชเ้วลา
หมุนประมาณ 30 นาที ดว้ยความเร็วท่ี 0.9 กิโลเมตรต่อชัว่โมง ทาํใหน้กัท่องเท่ียวชอบท่ีจะข้ึนไปเก็บภาพสวย 
มุมต่างของลอนดอนไดส้วยงาม (ไม่รวมค่าข้ึนกระเชา้) ก่อนนาํท่านนัง่รถผา่นชมสถานท่ีสาํคญัๆต่างๆ อาทิ 
บา้นเลขท่ี 10 ถนนดาวน์น่ิงของนายกรัฐมนตรี จตุรัสทราฟัลการ์ อนุสรณ์แห่งสงครามทราฟัลการ์ของ
ท่านลอร์ดเนลสัน พิคคาเดลลี เซอร์คสั ยา่นโซโห มหาวหิารเซนตพ์อล  
 

กลางวนั  รับประทานอาหารกลางวนั  ณ ภัตตาคารจีน 



                                                                               

บ่าย นาํท่านสู่หา้งแฮร์รอดส์  Harrods เป็นหา้งสรรพสินคา้หรูหรา
บนถนนบรอมพต์นัในเขตไนทส์บริดจ ์ลอนดอน ตั้งอยูบ่นท่ีดิน
ขนาด 18,000 ตารางเมตร มีพื้นท่ีจาํหน่ายสินคา้กวา่ 90,000 
ตารางเมตร หา้งแฮรอดส์ ถือเป็นสัญลกัษณ์อยา่งหน่ึงของกรุง
ลอนดอน เป็นแหล่งท่องเท่ียว และ เป็นหา้งหรูดว้ยในเวลา
เดียวกนั ประกอบดว้ยร้านคา้กวา่ 300 ร้านในพื้นท่ีทั้งหมดเจด็ชั้น 
จึงเป็นท่ีท่ีเหมาะ   สาํหรับการใชเ้วลาเดินเท่ียวและจบัจ่ายใชส้อย การตกแต่งภายในของท่ีน่ีก็มีความโดดเด่น
และมีเอกลกัษณ์ 

ค ่า ** ไม่มีบริการอาหารค ่า เพ่ือความสะดวกในการช้อปป้ิงของท่าน ** 
 สมควรแก่เวลา  นาํท่านออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยานลอนดอนฮีทโธรว์ เพื่อผา่นขั้นตอนการทาํคืนภาษี-เช็ค

บตัรโดยสารตรวจหนงัสือเดินทาง เพื่อเดินทางกลบั กรุงเทพฯ 
21.55 น. ออกเดินทางสู่  กรุงโดฮา โดยสายการบิน กาตาร์ แอร์เวย์ เท่ียวบินท่ี QR 016  
 

วนัทีแ่ปด กรุงเทพฯ -- / -- / -- 
 

06.45 น. เดินทางถึง สนามบินกรุงโดฮา ประเทศกาตาร์ เพื่อแวะเปล่ียนเคร่ือง 
08.35 น. ออกเดินทางสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบิน กาตาร์ แอร์เวย์ เท่ียวบินท่ี QR 838 (มีบริการอาหารบนเคร่ือง) 
19.20 น. เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวสัดิภาพ 
 

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

อตัราค่าบริการ 
ก าหนดการเดนิทาง 

ผูใ้หญ ่
หอ้งละ 2  ทา่น 

พกัเดีย่วเพิม่ 

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

 

*** บัตรโดยสารของการบินการ์ต้า แอร์เวย์ ทีเ่สนอเป็นราคาพเิศษไม่มีราคาเด็ก *** 
*** บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเรียกเกบ็ค่าภาษีน า้มัน  ในกรณทีีส่ายการบินมีการเรียกเกบ็เพิม่ *** 

** โรงแรมในยุโรป ไม่อนุญาตให้เด็กอายุต ่ากว่า 7 ปี เข้าพกัแบบไม่มีเตียงเสริม ***  
 

 
 
 
อตัรานีร้วม 
 * ค่าตัว๋เคร่ืองบินสายการบินกาตาร์ แอร์เวย์ ไป-กลบั กรุงเทพฯ- เอดินเบิร์ก // ลอนดอน-กรุงเทพฯ  



                                                                               

* ค่าโรงแรมท่ีพกัตามรายการท่ีระบุ (สอง ท่านต่อหน่ึงหอ้ง) 
* ค่าเขา้ชมสถานท่ีต่าง ๆ ตามรายการท่ีระบุ 
* ค่าอาหารและเคร่ืองด่ืมตามรายการ 
* ค่ารถรับส่งระหวา่งนาํเท่ียวตามรายการท่ีระบุ 
* ค่ามคัคุเทศกข์องบริษทัจากกรุงเทพฯ ท่ีคอยอาํนวยความสะดวกแก่ท่านตลอดการเดินทางในต่างประเทศ  
* ค่าประกนัอุบติัเหตุคุม้ครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท 

  * ค่าภาษีนํ้ามนัเช้ือเพลิงและค่าประกนัภยัการเดินทางจากสายการบิน ซ่ึงเป็นอตัราเรียกเก็บ ณ วนัท่ี 2 ม.ค.62 บริษทัฯ 
     ขอสงวนสิทธ์ิเพิ่มราคาทวัร์ หากสายการบินประกาศเพิ่มค่าภาษี 

 

อตัรานีไ้ม่รวม 
 * ค่านํ้าหนกัของกระเป๋าเดินทางในกรณีท่ีเกินกวา่สายการบินกาํหนด (30 กิโลกรัมต่อท่าน) 

* ค่าธรรมเนียมการทาํหนงัสือเดินทาง 
* ค่าใชจ่้ายนอกเหนือจากรายการท่ีระบุ เช่น ค่าเคร่ืองด่ืมและค่าอาหารท่ีสั่งเพิ่มเอง  ค่าโทรศพัท ์ค่าซกัรีดฯลฯ  
* ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3% 
* ค่าธรรมเนียมการย่ืนวซ่ีาองักฤษและค่าบริการด้านเอกสารและการนัดหมายท าวซ่ีา ท่านละ 5,500 บาท  
(ช าระพร้อมมัดจ า) ส าหรับวซ่ีาองักฤษย่ืนปกติ ประมาณ 15-20 วนัท าการ (กรณต้ีองการคิวเร่งด่วน / บริการเสริมเพ่ือ  
อ านวยความสะดวกต่าง อาจมีค่าใช้จ่ายเพิม่เติม กรุณาสอบถามกบัเจ้าหน้าทีท่ีท่่านจองทวัร์) 
* ค่าทปิคนขับรถ/ไกด์ท้องถิ่น/หัวหน้าทวัร์ ท่านละ 2,000 บาท (ช าระพร้อมค่าทวัร์ส่วนเหลือ)  

 

การช าระเงิน  
 * ทางบริษทัฯ เก็บเงินค่ามัดจ าเป็นจ านวน 20,000 บาท (3 วนั) ต่อผูโ้ดยสารหน่ึงท่านสาํหรับการจองทวัร์  
 * ทางบริษทัฯ จะขอเก็บเงินค่าทวัร์ส่วนท่ีเหลือทั้งหมดก่อนเดินทางอยา่งนอ้ย  21วนัทาํการ หรือหลงัจากการยืน่วซ่ีา 
  มิฉะนั้นทางบริษทัฯจะขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงินค่ามดัจาํทั้งหมด  
การยกเลกิการจองทวัร์ หลงัจากมัดจ าแล้ว 
 *สามารถยกเลิกก่อนเดินทาง 40 วนัท าการ คืนเงินมดัจาํทั้งหมด 
 * หากมีการยกเลิกก่อนเดินทาง 30 วนัท าการ หกัมดัจาํ 15,000 บาท 
 * หากมีการยกเลิกก่อนการเดินทาง 20 วนัท าการ หรือหลงัจากยืน่วซ่ีาแลว้ หกั 50% ของราคาทวัร์รวมทั้งค่าวซ่ีาท่ี 
  ดาํเนินการไปแลว้ 
 * หากมีการยกเลิกก่อนการเดินทาง 10-วนัเดินทาง บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงินทั้งหมด  
 
 
 * หากผูโ้ดยสารท่านใด ยืน่วซ่ีาแลว้ไม่ไดรั้บการอนุมติั ผูโ้ดยสารตอ้งชาํระค่ามดั จาํท่ีนัง่ 5,000 บาท และค่าวซ่ีาตามท่ี
  สถานทูตเรียกเก็บ 



                                                                               

 * บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทางในกรณีท่ีมีผูเ้ดินทาง ต ่ากว่า 20 ท่าน โดยจะแจง้ใหผู้ ้เดินทางทราบ
  ล่วงหนา้ก่อน 20 วนัทาํการ และทางบริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงการท่องเท่ียวรวมทั้งไม่สามารถรับ 
  ผดิชอบจากกรณีท่ีเกิดเหตุสุดวสิัยดงัน้ี การล่าชา้ของสายาการบิน การนดั หยดุงาน ภยัธรรมชาติ การก่อการ จลาจล 
  อุบติัเหตุฯลฯ และบริษทัจะไม่รับผดิชอบค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึน  หากท่านถูกปฏิเสธการเขา้เมือง อนัเน่ืองจากการกระทาํ  
  ท่ีส่อไปในทางผดิกฎหมายหรือหลบหนีเขา้เมือง และจะไม่คืนเงินค่าทวัร์ท่ีท่านชาํระมาแลว้  
หมายเหตุ  
 * รายการอาจจะมีการเปล่ียนแปลงตามความเหมาะสม เน่ืองจากความล่าชา้ของสายการบิน โรงแรมท่ีพกั ในต่างประเทศ
  เหตุการณ์ทางการเมืองและภยัธรรมชาติ ฯลฯ บริษทัฯจะคาํนึงถึงความสะดวกของผูเ้ดินทางเป็นสาํคญั กรณีท่ีมีการเกิด
  ภยัธรรมชาติ ทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศท่ีผูเ้ดินทางกาํลงัจะไป หากมีเหตุการณ์ต่างๆ เกิดข้ึนและมีเหตุทาํให้     
   การเดินทางไม่สามารถออกเดินทางตามกาํหนดได ้บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงินจนกวา่จะไดรั้บการยนืยนัจาก
  สายการบิน โรงแรม หรือหน่วยงานจากต่างประเทศท่ีบริษทัทวัร์ติดต่อวา่สามารถคืนเงินได้  
 * บริษทัฯจะไม่รับผดิชอบในกรณีท่ีกองตรวจคนเขา้เมืองหา้มผูเ้ดินทาง เน่ืองจากมีส่ิงผดิกฎหมายหรือส่ิงของหา้มนาํเขา้
  ประเทศเอกสารเดินทางไม่ถูกตอ้งหรือความประพฤติส่อไปในทางเส่ือมเสีย หรือดว้ยเหตุผลใดๆก็ตามท่ีกองตรวจคน
  เขา้เมืองพิจารณาแลว้ทางบริษทัฯไม่อาจคืนเงินใหท้่านได ้ไม่วา่จาํนวนทั้งหมดหรือบางส่วน  
 * บริษทัฯ จะไม่รับผดิชอบในกรณีท่ีสถานทูตงดออกวซ่ีา อนัสืบเน่ืองมาจากตวัผูโ้ดยสารเอง  
 * บริษทัฯ จะไม่รับผดิชอบในกรณีท่ีกองตรวจคนเขา้เมืองของประเทศไทยงดออกเอกสารเขา้เมืองใหก้บัชาวต่างชาติ 
  หรือ คนต่างดา้วท่ีพาํนกัอยูใ่นประเทศไทย 
 * รายการทวัร์อาจมีการเปล่ียนแปลงไปตามความเหมาะสมหรือสภาพอากาศ หรือมีเหตุการณ์อ่ืนๆ ท่ีไม่คาดคิดหรือมีผล
  กบัการเดินทางและรายการทวัร์  ทั้งน้ีเพื่อประโยชน์ของคณะเป็นสาํคญั  
 

ข้อมูลเพิม่เติมเร่ืองโรงแรมทีพ่กั 
 * เน่ืองจากการวางแปลนหอ้งพกัของแต่ละโรงแรมแตกต่างกนั จึงอาจทาํใหห้อ้งพกัแบบ
  หอ้งเด่ียว (Single) ,หอ้งคู่ (Twin/Double) และหอ้งพกัแบบ 3 ท่าน / 3 เตียง (Triple  
  Room) หอ้งพกัอาจจะไม่ติดกนั และบางโรงแรมอาจจะไม่มีหอ้งพกัแบบ 3 เตียงเด่ียว แต่
  อาจจะไดเ้ป็น 1 เตียงใหญ่กบั 1 เตียงพบัเสริม  
 * โรงแรมในยโุรปส่วนใหญ่อาจจะไม่มีเคร่ืองปรับอากาศเน่ืองจากอยูใ่นแถบท่ีมีอุณหภูมิตํ่า  
 * กรณีท่ีมีงานจดัประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เป็นผลใหค้่าโรงแรมสูงข้ึนมากและหอ้งพกั ในเมืองเตม็ บริษทัฯ 
  ขอสงวนสิทธ์ิในการปรับเปล่ียนหรือยา้ยเมืองเพื่อใหเ้กิดความเหมาะสม 
 * โรงแรมในยโุรปท่ีมีลกัษณะเป็น Traditional Building หอ้งท่ีเป็นหอ้งเด่ียวอาจเป็นหอ้งท่ีมีขนาดกะทดัรัต และไม่ มี
 อ่างอาบนํ้า ซ่ึงข้ึนอยูก่บัการออกแบบของแต่ละโรงแรมนั้นๆ และหอ้งแต่ละหอ้งอาจมีลกัษณะแตกต่างกนั  
 
 
 
 

หลกัฐานการยืน่วีซ่าองักฤษ 
***ยืน่วซ่ีาองักฤษ ทุกท่านตอ้งแสดงตวัสแกนลายน้ิวมือท่ี ***  ใชเ้วลาพิจารณาอนุมติัวซ่ีา ประมาณ  15-20 วนัทาํการ  



                                                                               

1.เอกสารส่วนตัว 
* หนงัสือเดินทางมีอายไุม่ตํ่ากวา่ 6 เดือน หากมีหนงัสือเดินทางเล่มเก่า ท่ีมีวซ่ีาเชงเกน้ใหแ้นบมาดว้ย  
* สาํเนาทะเบียนบา้น /บตัรประจาํตวัประชาชน พร้อมหมายเลขโทรศพัทท่ี์สามารถติดต่อไดท้ั้งเบอร์บา้น /เบอร์มือถือ 
* สาํเนาสูติบตัร (ในกรณีท่ีอายยุงัไม่ครบ 20 ปีบริบูรณ์ตอ้งแนบมาดว้ย) 

 * สาํเนาทะเบียนสมรส หรือ ใบหยา่ และใบมรณะ (ถา้มี) 
* สาํเนาใบเปล่ียนช่ือ-สกุล (ถา้มี) 
* สาํเนาบตัรขา้ราชการ 

2.หลกัฐานการท างาน 
* พนักงานบริษัท :  หนงัสือรับรองการทาํงานของบริษทัท่ีทาํงานอยู่ (เป็นภาษาองักฤษตัวจริง) จะตอ้ง 

ระบุอตัราเงินเดือน-ตาํแหน่ง-วนัเร่ิมงาน  
 * เจ้าของบริษัท  :  สาํเนาทะเบียนการคา้ กรณีเป็นเจา้ของกิจการ ถ่ายสาํเนาทุกหนา้ พร้อมวตัถุประสงค ์(คัด 
     ส าเนาไม่เกนิ 3 เดือน) 
 * เจ้าของกจิการ  :  ใชท้ะเบียนพาณิชย ์(ทพ.4) , พค. 0403 

* ข้าราชการ  :  ใชห้นงัสือรับรองตาํแหน่งจากหน่วยงานตน้สังกดั (เป็นภาษาองักฤษตัวจริงเท่าน้ัน)  
จะตอ้งระบุอตัราเงินเดือน-ตาํแหน่ง-วนัเร่ิมงาน  

* ประกอบอาชีพอสิระ  : พิมพจ์ดหมายรับรองตวัเองเป็นภาษาองักฤษ ระบุรายไดต่้อเดือน พร้อมหลกัฐานแสดง
อาชีพตวัเอง เช่น ภาพถ่าย , สัญญาเช่า , ใบเสร็จแสดงการซ้ือขาย , เอกสารการเสียภาษี 

 * นักเรียน/นักศึกษา :  ใชห้นงัสือรับรองจากสถานศึกษา (เป็นภาษาองักฤษตัวจริง) ระบุชั้นเรียน 
3.หลกัฐานการเงิน 
 * ใช้ส าเนาสมุดบัญชี ฝากออมทรัพย์ หรือ ฝากประจ าส่วนตัว ย้อนหลงั 6 เดือน จนถึงปัจจุบนัยอดในบญัชี จะตอ้งมี 
100,000 บาท ขึน้ไป พร้อมหนา้บญัชีหนา้แรกท่ีมีช่ือเจา้ของบญัชี (หากมีการต่อเล่ม กรุณาสาํเนาหนา้แรกท่ีมีช่ือเจา้ของบญัชี
ของเล่มท่ีต่อพร้อมกบัตวัเลขบญัชีเงินฝากเป็นปัจจุบนั)  ** สถานทูตไม่รับสมุดเงินฝากกระแสรายวนั และ พนัธบัตร ฯลฯ 
4.กรณทีีผู้่เดินทางเป็นเด็กอายุต ่ากว่า 20 ปี 

* เด็กอายตุ ํ่ากวา่ 20 ปีบริบูรณ์ ไม่ไดเ้ดินทางพร้อมบิดา-มารดา หรือเดินทางๆไปกบัท่านใดท่านหน่ึง  
จะตอ้งทาํจดหมายยนิยอมจากทางอาํเภอ โดยท่ีบิดา-มารดาจะตอ้งไปยืน่เร่ืองแสดงความจาํนงในการอนุญาตใหบุ้ตรเดินทางไป
ต่างประเทศกบัอีกท่านหน่ึงได ้ณ ท่ีวา่การอาํเภอหรือเขต โดยมีนายอาํเภอหรือผูอ้าํนวยการเขตลงลายมือช่ือและประทบัตรา
จากทางราชการอยา่งถูกตอ้ง 
* กรณีบุตรอยูใ่นความดูแลของบิดาหรือมารดาฝ่ายใดฝ่ายหน่ึง จะตอ้งมีหนงัสือรับรองการปกครองบุตร และเอกสารการหยา่
ร้าง โดยมีขอ้ความระบุวา่ “มีอาํนาจปกครองบุตรแต่เพียงผูเ้ดียว” 
 

กรุณากรอกข้อมูล ส าหรับย่ืนค าร้องขอวซ่ีา ประเทศสหราชอาณาจกัร (UNITED KINGDOM) 

 



                                                                               

กรุณากรอกขอ้มูลใหค้รบถว้น เพราะขอ้มูลทั้งหมดจะเป็นหลกัฐานท่ีมีความสาํคญัต่อการพิจารณาออกวซ่ีาใหท้่านจากทาง
สถานทูต ทางบริษทั MS VACATIONS มีหนา้ท่ีเป็นเพียงตวักลางท่ีอาํนวยความสะดวกต่อการยืน่ขอวซ่ีาของท่านเท่านั้น ไม่มี
ส่วนใดๆ ต่อการพิจารณาของทางสถานทูตทั้งส้ิน ขอสงวนสิทธ์ิ ไม่รับผดิชอบใดๆทั้งส้ินต่อความเสียหายท่ีข้ึนเกิดจากการให้
ขอ้มูลหรือเอกสารไม่ครบถว้น  และการบิดเบือนขอ้มูลส่วนหน่ึงส่วนใดจากความเป็นจริง รวมถึงการปลอมแปลงเอกสารของ
ทางผูย้ืน่ดว้ย 
 
ช่ือ-นามสกุลท่ีระบุในพาสปอร์ต (ภาษาองักฤษ) MR./MS./MRS./MSTR…………………………………………………… 
สถานะ          สมรส           โสด           อาศยักบัคู่ชีวติ ไม่สมรส        สมรสแลว้       หยา่ร้าง       แยกอาศยั        หมา้ย 
วนัเกิด ………………………..     ท่ีจงัหวดั……………………………  ประเทศ……………………………..     
สัญชาติท่ีสอง (ถา้มี )………………………..    
หมายเลขพาสปอร์ตเล่มปัจจุบนั………………......................เป็นเล่มท่ี………………………. 
วนัท่ีออก…………………………..…วนัหมดอายุ………………….………… 
ท่านเคยมีการเปล่ียน ช่ือ – นามสกุล หรือไม่ หากมี กรุณาระบุ ..................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................................................... 
ข้อมูลบัตรประชาชน  ออกให ้ณ....................................... วนัออก........................................วนัหมดอายุ……………………… 
 
กรุณาระบุรายละเอียดสถานะของหนงัสือเดินทางทุกเล่มท่ีท่านถือในระยะเวลา 10 ปีล่าสุด  
ตวัอยา่ง: 1.) X123456 : หมดอาย ุ       2.) Y123456 : ชาํรุด 
…………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
ท่ีอยูปั่จจุบนั……………………………………………………………………………………………………………………… 
....................................................................................................................................................................................................... 
รหสัไปรษณีย…์……………………………………      ท่านไดอ้าศยัในท่ีอยูน้ี่เป็นระยะเวลา…………ปี……………เดือน  
บา้นท่ีท่านอยูปั่จจุบนั  ................... ท่านเป็นเจา้บา้น   ....................... ท่านเป็นผูอ้าศยั   ....................... ท่านเป็นผูเ้ช่า     
หมายเลขโทรศพัทบ์า้น……………………………………หมายเลขโทรศพัทมื์อถือ………………………………………… 
อีเมล ส่วนตวั ............................................................................................................................................................................. 
ในระหวา่งดาํเนินการขอวซ่ีา ทางสถานทูตสามารถติดต่อท่านไดต้ามท่ีอยูน้ี่  ใช่หรือไม่…………………………… 
 
 
 
หากไม่ใช่ กรุณาระบุท่ีอยูท่ี่สามารถติดต่อได้…………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………… 



                                                                               

 
ช่ือ-สกุลมารดา MS./MRS.……………………………………………………………… วนัท่ีเกิด…………….…………….… 
สัญชาติ………………………………………….     สถานท่ีเกิด .................................................................. 
ช่ือ-สกุลบิดา MR..………………………………………………………………………..วนัท่ีเกิด…………………………… 
สัญชาติ………………………………………….     สถานท่ีเกิด .................................................................. 
 
ช่ือ-สกุลคู่สมรส 
MR./MS./MRS………………………………………………………………………….............................................................. 
สัญชาติ……………………………………………………….วนัท่ีเกิด…………………………… 
คู่สมรสอาศยัอยูก่บัท่านใช่หรือไม่………………คู่สมรสเดินทางไปกบัคุณในคร้ังน้ีดว้ย ………. ใช่     .................ไม่ใช่ 
หากไม่ กรุณาระบุท่ีอยูท่ี่สามารถติดต่อได้ ……………………………………………………………………………………… 
หมายเลขโทรศพัทบ์า้น…………………………………………หมายเลขโทรศพัทมื์อถือ…………………………………… 
 
ข้อมูลส่วนตัวของผู้เดินทางเกีย่วกบัด้านอาชีพ การงาน รายได้ รายรับ และรายจ่ายต่างๆ  
 
กรณ ีเป็นนักเรียน / นักศึกษา  
ช่ือสถานศึกษา........................................................................................................................................................................... 
ท่ีอยู ่......................................................................................................................................................................................... 
เบอร์ติดต่อ................................................................................. 
ท่านเดินทาง กบั บิดา-มารดา พร้อมกนัในคร้ังน้ีดว้ยหรือไม่...................................................................................... .............. 
 
กรณที างาน 
ท่านประกอบอาชีพอะไร (ลกัษณะงาน) …………………………….............................................................................................
ตาํแหน่ง………………………………..………………………………………………………………………………………… 
ช่ือบริษทัหรือองคก์รท่ีสังกดั…………………………………………………..………………………………………. 
ท่ีอยูส่าํนกังาน………………………………………………………………………….……………………………………….. 
......................................................................................................................................................................................................... 
วนัท่ีเร่ิมงาน ............................................................................................................................................................................... 
 
 
หมายเลขโทรศพัทส์าํนกังาน………………………………………อีเมลล…์…………………………………………………… 
 
รายไดร้วมจากงานท่ีทาํต่อเดือน…………………………….………(หลงัหกัภาษีแลว้) 
(กรณ ีเป็นเจ้าของกจิการ) รายได้รวมจากการท างาน ต่อปี ................................................... 



                                                                               

ท่านมีรายไดจ้ากหนทางอ่ืน  รวมทั้งจากเพื่อน หรือครอบครัว อีกใช่หรือไม่………………หากมีโปรด
ระบุ………………………………………………. 
ท่านมีบญัชีเงินฝากออมทรัพย ์ส่วนตวั (เล่มท่ีใชย้ืน่วซ่ีา)  ประมาณ (เป็นเงินปอนด)์ 
..................................................................... 
ท่านมีรายไดท้างอ่ืนๆ เช่น เล่นหุน้ แชร์อีก ใช่หรือไม่…………………………หากมีโปรดระบุ……………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………… 
จาํนวนค่าใชจ่้ายท่ีแบ่งใหก้บัครอบครัวต่อเดือน………………………………………………………………………………… 
ค่าใชจ่้ายส่วนตวัท่ีท่านใชต่้อเดือน……………………………………………………………………………………………… 
จาํนวนเงินท่ีเตรียมไวใ้ชจ่้ายสาํหรับการเดินทางคร้ังน้ี…………………………………………………………………………… 
ใครเป็นคนออกค่าใชจ่้ายในการเยอืนสหราชอาณาจกัรคร้ังน้ี…………………………………………………………………… 
ใครเป็นคนออกค่าใชจ่้ายในส่วนของท่ีพกัและค่าอาหาร………………………………………………………………………… 
หากมีผูห้น่ึงผูใ้ดออกค่าใชจ่้ายในบางส่วนหรือทั้งหมดของการเดินทางในคร้ังน้ี เขาออกใหคุ้ณจาํนวนเงินเท่าไร …………….… 
ค่าใชจ่้ายส่วนตวัของคุณสาํหรับการอยูใ่นองักฤษคร้ังน้ี……………………………………………………………………….. 
 
ท่านเคยไดรั้บวซ่ีาองักฤษ หรือไม่   ..................... หากใช่กรุณาระบุ วนัท่ีออกวซ่ีา................................................................... 
(หากท่านไม่ทราบวธีิการดูหน้าวซ่ีา กรุณาถ่ายส าเนาหน้าวซ่ีาองักฤษ แล้วส่งให้เจ้าหน้าที)่  
หากท่านเคยได้รับวซ่ีา  เดินทางมาแลว้ทั้งหมดก่ีคร้ัง..............  
ไปเม่ือไร (วนัท่ีไป-กลบั).................................................................ไปทาํอะไร......................................... 
ไปเม่ือไร (วนัท่ีไป-กลบั).................................................................ไปทาํอะไร........................................ 
ไปเม่ือไร (วนัท่ีไป-กลบั).................................................................ไปทาํอะไร........................................ 
 
ท่านเคยเดินทางไปประเทศดงัต่อไปน้ี  ออสเตรเลีย / แคนนาดา / นิวซีแลนด ์/ อเมริกา / กลุ่มเชงเกน้ จาํนวนก่ีคร้ังในรอบ 10 ปี    
..... ไม่เคย ....... 1 คร้ัง ........ 2-5 คร้ัง  ........ 6 คร้ัง หรือมากกวา่  
ท่านเคยเดินทางไปประเทศดงัต่อไปน้ี  ออสเตรเลีย / แคนนาดา / นิวซีแลนด ์/ อเมริกา / กลุ่มเชงเกน้   คร้ังล่าสุดเม่ือไร  
(ขอขอ้มูล 2 คร้ังสุดทา้ยล่าสุด แต่ละประเทศ)   
1)ประเทศท่ีไป.................................................................................................................................................................................  
ไปทาํอะไร   ..... ท่องเท่ียว     ......ธุรกิจ ........เรียน ........ผา่นทาง       .........เหตุผลอ่ืน.....................................  
เดินทางไปเม่ือไร             เดือน .................   ปี.....................   อยูน่านก่ีวนั ............................... วนั 
 
2)ประเทศท่ีไป.................................................................................................................................................................................  
ไปทาํอะไร   ..... ท่องเท่ียว     ......ธุรกิจ ........เรียน ........ผา่นทาง       .........เหตุผลอ่ืน
................................................. 
เดินทางไปเม่ือไร             เดือน .................   ปี.....................   อยูน่านก่ีวนั ............................... วนั 
 



                                                                               

ท่านเคยเดินทางออกนอกประเทศอ่ืนๆ (ไม่รวม ออสเตรเลีย / แคนนาดา / นิวซีแลนด ์/ อเมริกา / กลุ่มเชงเกน้) ในระยะ 10 ปีน้ี   
 ..................ใช่ หรือ .....................ไม่   
หากใช่ โปรดระบุประเทศ / วนัท่ีเดินทาง เขา้ และ ออก / จาํนวนวนัท่ีอยู ่และวตัถุประสงคข์องการเดินทาง  
……………………………………………………………………………………………………………………………………  
…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

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

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

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

 


