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บนิสูเ่มอืงเอดนิบะระ ประเทศสกอตแลนด ์(Scotland) เขา้ชมปราสาทเอดนิเบริก์ (Edinburge 

Castle ) เคยเป็นทีป่ระทับของกษัตรยิส์ก๊อต ชมเลคดสิทรคิ (Lake District) อทุยานแหง่ชาตทิี่

ไดรั้บการขนานนามว่าดแีละสวยที่สุดของอังกฤษ แฟนบอลไม่พลาดเขา้ชมสนามฟุตบอลของทมี

ปีศาจแดง แมนเชสเตอร ์ยูไนเต็ด (Old Trafford Stadium)  เทีย่วบา้นเกดิของวลิเลีย่ม เช็คส

เปียร ์(William Shakespeare )  เยอืนเมอืงคารด์ฟิฟ์ (Cardiff) เมอืงหลวงแหง่เวลส ์(Wales) 

ชมพพิธิภณัฑน์ า้แรร่อ้นโรมนั(Roman Bath Museum) อดตีทีย่ ิง่ใหญแ่ละรุง่เรอืงของชาวโรมันที่

เมอืงบาธ ตืน่ตาตืน่ใจกับเสาหนิสโตนเฮน้จ ์(Stonehenge) 1 ใน 7 สิง่มหัศจรรยข์องโลก ชอ้ปป้ิงจุ

ใจทีห่า้งแฮรร์อดส ์และถนนออ๊กฟอรด์ ใจกลางกรงุลอนดอน (London)    

*** ราคาทวัรไ์มร่วมคา่ธรรมเนยีมวซีา่*** 

คา่ธรรมเนยีมวซีา่ทา่นละ 5,500 บาท  

(ไมร่วมคา่แปลเอกสารทีต่อ้งมตีราประทบัของสถาบนัแปลภาษา) 

 
ก าหนดการเดนิทาง      23-30 ส.ค., 30 ส.ค.-6 ก.ย.,6-13,11-18,15-22 ก.ย.2559 

 

6-13,11-18,23-30 ต.ค.,25 ต.ค.- 1 พ.ย.,27 ต.ค.- 3 พ.ย.2559 

 

สกอตแลนด ์เวลส ์องักฤษ 

8 วนั 5 คนื 

โดยสายการบนิการต์า้ (QR) 
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D1. กรงุเทพฯ  

D2. โดฮา – เอดนิบะระ – ปราสาทเอดนิบะระ 

D3. เอดนิบะระ – ลอ่งเรอืวนิเดอรเ์มยีร ์– แมนเชสเตอร ์ 

D4. เขา้สนามฟุตบอลโอลด ์แทรฟฟอรด์ – OUTLET – ลเิวอรพ์ูล  

                                             D5. ลเิวอรพ์ูล – สแตรทฟอรด์ – บา้นเกดิเชคสเปียร ์– คารด์ฟิฟ์  

D6. คารด์ฟิฟ์ – เมอืงบาธ – เสาหนิสโตนเฮน้จ ์– ลอนดอน 

D7. เทีย่วลอนดอน – บกิเบน – สนามบนิ  

D8. โดฮา – กรงุเทพฯ 

วนัแรกของการเดนิทาง     กรงุเทพ  

18.00 น.
  

คณะพรอ้มกนั ณ สนามบนิสวุรรณภมู ิอาคารผูโ้ดยสารระหวา่งประเทศประตู 8 

เคานเ์ตอร ์Q สายการบนิ กาตาร ์แอรเ์วย ์โดยมเีจา้หนา้ที ่คอยตอ้นรับและ

อ านวยความสะดวก 

 

21.15 น. ออกเดนิทาง โดยสายการบนิกาตาร ์แอรเ์วย ์เทีย่วบนิที ่QR833  

23.45 น. เดนิทางถงึ สนามบนิโดฮา น าทา่นเปลีย่นเครือ่งเพือ่เดนิทางตอ่*** คณะ 

เดนิทางเดอืนตลุาคม เป็นตน้ไป ถงึสนามบนิโดฮา เวลา 00.20 น. *** 

 

วนัทีส่องของการเดนิทาง     โดฮา  – เอดนิบะระ – ปราสาทเอดนิบะระ  

01.25 น. ออกเดนิทางตอ่สูเ่อดนิเบริก์ ประเทศสก็อตแลนด ์โดยเทีย่วบนิที ่QR031  

06.55 น. ถงึสนามบนิเอดนิเบริก์ ประเทศสก็อตแลนด ์(Scotland) (เวลาทอ้งถิน่ชา้กว่า

ประเทศไทย 6 ชัว่โมง) น าท่านผ่านพธิตีรวจคนเขา้เมอืงและศุลกากร น าทา่น

เข้าสู่ เมือง เอดินเบิร ์ก  (Edinburgh)  เมืองหลวงของสก็อตแลนด ์

(Scothland) ดนิแดนทีต่ัง้อยูใ่นพืน้ทีท่ีส่วยงาม น าท่านเดนิทางสูย่า่นเมอืงเกา่ 

สู่ถนนรอยัลไมล์ (Royal Mile) ถนนสายส าคัญที่เชือ่มสู่พระต าหนักโฮลี่รู๊ด 

(Palace of Holyrood House) ซึง่เป็นทีป่ระทับของพระราชนิี เวลาเสด็จเยอืน

สกอตแลนด ์และเคยเป็นทีป่ระทับของพระนางแมรแีห่ง สก็อต ฝ่ังตรงขา้มเป็น

รัฐสภาแหง่ชาตสิก็อตอนัน่าภาคภมูใิจ ดว้ยสถาปัตยกรรมรว่มสมยั  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เทีย่ง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคารอาหารจนี    

 แลว้น าท่านเขา้ชมปราสาทเอดนิบะระ (Edinburgh Castle ) อันสง่างาม

ดว้ยท าเลที่ตัง้บนเนินเขาสูง มองเห็นเด่นเป็นสง่าจากทุกมุมเมือง เคยเป็นที่

ประทับของกษัตรยิ์สก๊อต แบ่งเป็นส่วนต่างๆอย่างน่าชม อาทิ ส่วนของป้อม

ปราการและก าแพงปราสาทโบราณ มปืีนใหญ่เรยีงราย รวมทัง้ประเพณีการยงิปืน

ใหญใ่นเวลา 13.00 น. ของทุกวันตลอด 150 ปีที่ผ่านมา, โบสถเ์ซนต ์มากาเร็ต 
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สรา้งในครสิตศ์ตวรรษที ่12 เพือ่ร าลกึถงึพระมารดาของกษัตรยิเ์ดวดิที ่1 แลว้เขา้

สูพ่ระราชฐานชัน้ในสว่นทีเ่ป็น The Palace จัดแสดงเกีย่วกบัเรือ่งราวของราชวงศ์

แหง่สก็อต 

ค า่ รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารอาหารจนี  

 น าคณะเขา้สูท่ีพั่ก โรงแรม NOVOTEL EDINBURGH PARK หรอืเทยีบเทา่  

วนัทีส่ามของการเดนิทาง      เอดนิบะระ – วนิเดอรเ์มยีร ์– ลอ่งเรอืเลคดสิทรคิ – แมนเชสเตอร ์

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

 จากนัน้ออกเดนิทางสูเ่มอืงวนิเดอรเ์มยีร ์(Windermere) สูเ่ขตเลคดสิทรคิ 

(Lake District) อทุยานแห่งชาตทิีไ่ดรั้บการขนานนามว่าดแีละสวยทีส่ดุของ

อังกฤษ ที่กวา้งขวางและครอบคลุมทะเลสาบถงึ 16 แห่ง น าท่านสัมผัสกับ

บรรยากาศของ ดว้ยการล่องเรอืเลคดสิทรคิ ที่ท่านจะไดช้ืน่ชมกับความเป็น

ธรรมชาตใินทะเลสาบจากแอมเบลิไซดส์ูเ่มอืงเบาวเ์นส ท่ามกลางทัศนียภาพอัน

งดงามยิง่ 

ระยะทาง 241 ก.ม.
ใชเ้วลาเดนิทาง

ประมาณ 3.30 ชม. 

เทีย่ง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคารอาหารพืน้เมอืง    
 

บา่ย จากนัน้ออกเดนิทางสู่เมอืงแมนเชสเตอร ์(Manchester) เมอืงอุตสาหกรรม   

ทีม่ชี ือ่เสยีงจากการเป็นเมอืงอตุสาหกรรมแห่งแรกของโลก เป็นศูนยก์ลางศลิปะ 

สือ่ และธรุกจิขนาดใหญ ่อกีทัง้ยังเป็นเมอืงทีต่ัง้ของสโมสรทีม่ชี ือ่เสยีงโด่งดังใน

วงการฟุตบอลของโลก โดยมีสโมสรฟุตบอล 3 สโมสร ไดแ้ก่ แมนเชสเตอร ์

ยไูนเต็ด และแมนเชสเตอร ์ซติี ้และสโมสรครกิเก็ต แลงคาเชยีร ์เคานต์ี ้  

ระยะทาง 136 ก.ม.

ใชเ้วลาเดนิทาง

ประมาณ 1.30 ชม. 

ค า่ รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารอาหารไทย  

 น าคณะเขา้สูท่ีพั่ก โรงแรม CROWNE PLAZA MANCESTER CITY CENTER หรอืเทยีบเทา่ 

วนัทีส่ ีข่องการเดนิทาง   เขา้ชมสนามฟตุบอลโอลด ์แทรฟฟอรด์  – OUTLET – ลเิวอรพ์ลู                                         

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

  น าคณะเขา้ชมสนามฟุตบอลโอลด ์แทรฟฟอรด์ (Old Trafford Stadium 

and Museum Tour ) ของสโมสรแมนยฯู ทีจ่ัดว่ารวยทีส่ดุในโลก เป็นสนาม

ทีใ่หญเ่ป็นอันดับ 2 ของอังกฤษ รองรับแฟนบอลไดม้ากถงึ 76,212 คน เป็นรอง

จากสนามเวมบลยี ์สเตเดยีม (Wembley Stadium) สนามฟตุบอลของทมี

ชาตอิังกฤษเพียงแห่งเดยีว และใหญ่เป็นอันดับที ่11 ของยุโรปนอกจากนัน้ยัง

เป็น 1 ใน 2 สนามในอังกฤษที่ ยูฟ่า รับรองเป็นสนาม 5 ดาว รวมทัง้เขา้ชม

พพิธิภณัฑ ์(Museum) ที่รวบรวมประวัตคิวามเป็นมาตัง้แต่เริม่ก่อตัง้สโมสร 

และ ยงัมสี ิง่ของ ถว้ยรางวัลตา่งๆ แสดงโชวอ์ยูด่ว้ย จากนัน้อสิระใหท้่านเลอืกซือ้

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%81%E0%B8%A1%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%8A%E0%B8%AA%E0%B9%80%E0%B8%95%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%A2%E0%B8%B9%E0%B9%84%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%95%E0%B9%87%E0%B8%94
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%81%E0%B8%A1%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%8A%E0%B8%AA%E0%B9%80%E0%B8%95%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%A2%E0%B8%B9%E0%B9%84%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%95%E0%B9%87%E0%B8%94
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ของทีร่ะลกึของทมีทีท่่านชืน่ชอบในรา้น MEGA STORE ทีม่ากมายไปดว้ยของ

ทีร่ะลกึหลากหลายชนดิส าหรับแฟนบอล (หมายเหต ุหากไมส่ามารถเขา้ชม

สนามฟุตบอลและพพิธิภณัฑไ์ด ้เชน่ ในวนัทีม่กีารแขง่ขนั ฯลฯ ทางบรษิทั

ขอคนืคา่ใชจ้า่ย 700 บาท ตอ่ทา่น *** คณะเดนิทางวนัที ่4 – 11 พ.ค.

2559 ไม่สามารถ เขา้ชมทวัรส์นามฟุตบอลได ้เนือ่งจากเป็นวนัทีม่นีดั

แข่งขนั องิจากขอ้มูลการตารางการเตะฟุตบอล ณ วนัที ่24 ธนัวาคม 

2558 ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้***)  จากนั้นน าท่านเดินทางสู ่

CHESHIRE OAKS DESIGNER OUTLET 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ระยะทาง 54 ก.ม.
ใชเ้วลาเดนิทาง
ประมาณ 45 นาท ี

เทีย่ง อสิระอาหารกลางวนั  

บา่ย ใหเ้วลาทา่นอสิระที ่CHESHIRE OAKS DESIGNER OUTLET เพือ่ซือ้สนิคา้

ทีล่ดราคาแบบสดุๆอสิระใหท้า่นไดเ้ดนิเลน่เลอืกซือ้สนิคา้มกีวา่ 140 รา้นคา้ อาท ิ

เชน่ Amani, Barbour, Gap, Diesel, French Connection,Polo Ralph lauren, 

Hugo Boss, Samsonite, Burbury, Superdry, Calvin Klein, Next, Mulburry, 

M&S Outlet ฯลฯ จากนัน้ออกเดนิทางสู่เมอืงลเิวอรพ์ูล (Liverpool)        

ไดรั้บการยกย่องใหเ้ป็นเมืองวัฒนธรรมแห่งยุโรปในปี 2008 และยังเป็น        

เมอืงถิน่ก าเนดิของวงดนตรสีีเ่ตา่ทองหรอืเดอะบทีเทลิ  

 

ค า่ รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารอาหารจนี  

 เขา้สูท่ีพั่ก โรงแรม  LIVERPOOL MARRIOTT HOTEL CITY CENTER หรอืเทยีบเทา่ 

วนัทีห่า้ของการเดนิทาง  ลเิวอรพ์ลู – บา้นเช็คสเปียร ์– คารด์ฟิฟ์ เมอืงหลวงประเทศเวลส ์

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

  เดนิทางต่อสู ่เมอืงสแตรทฟอรด์ (Stratford Upon Avon) เมอืงทีต่ัง้อยูร่มิ

ฝ่ังแม่น ้ า เอวอน อันเ ป็นบา้นเกิดของ วิลเลี่ยม เ ช็คสเปียร์ (William 

Shakespeare ) กวีที่มีชือ่เสียงที่สุดของอังกฤษ  น าท่านเที่ยวชมเมอืง

แสตรทฟอรด์ ซึง่ ร่มรื่นไปดว้ยสวนสาธารณะ น าชมบา้นเช็คสเปียร ์(ดา้น

นอก) และชวีติความเป็นอยูข่องกวเีอกในอดตี ชมโบสถเ์กา่แก ่Holy Trinity 

แม่น ้าเอวอนอันเงยีบสงบ และสถานทีใ่นประวัตศิาสตรท์ีเ่กีย่วขอ้งกับกวเีอกผูน้ี ้

อสิระใหท้า่นเลอืกซือ้สนิคา้ทีร่ะลกึจากรา้นคา้มากมาย  

ระยะทาง 214 ก.ม.
ใชเ้วลาเดนิทาง

ประมาณ 2.30 ชม. 

เทีย่ง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคารอาหารจนี    

บา่ย จากนั้นเดนิทางต่อสู่เมอืงคารด์ฟิฟ์ (Cardiff) เมืองหลวงประเทศเวลส ์

(Wales) หนึง่ในเครอืจักรภพ กลางใจเมอืงเป็นทีต่ัง้ของปราสาทคารด์ิ๊ฟ เดมิ

เป็นทีพ่ านักของขนุนางผูป้กครองเมอืง ถกูลอ้มรอบไวด้ว้ยก าแพงโบราณ จากนัน้

ผ่านชมศาลาว่าการเมืองและกลุ่มอาคารโบราณเก่าแก่ผ่ านชมเมือง 

ระยะทาง 160 ก.ม.
ใชเ้วลาเดนิทาง
ประมาณ 2 ชม. 
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สวนสาธารณะคารด์ิ๊ฟ, สนามกฬีามลิเลนเนยีม, อาคารทีท่ าการของรัฐ 

ค า่ รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารอาหารพืน้เมอืง  

 น าเขา้สูท่ีพั่ก  โรงแรม CARDIFF MARRIOTT หรอืเทยีบเทา่ 

วนัทีห่กของการเดนิทาง  คารด์ฟิฟ์ – เมอืงบาธ – เสาหนิสโตนเฮน้จ ์– ลอนดอน 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

  ออกเดนิทางต่อสูเ่มอืงบาธ (Bath) ตัง้อยูใ่นหุบเขาของแมน่ ้าเอวอนในบรเิวณ

ทีม่นี ้าพุรอ้นธรรมชาตทิีเ่ป็นทีต่ัง้ถิน่ฐานของชาวโรมันสมัยทีย่ังเรอืงอ านาจ และ

เป็นผูส้รา้งโรงอาบน า้โรมนั (Roman Bath) และยงัไดเ้ป็นเมอืงมรดกโลกจาก

องคก์ารยเูนสโก ้(UNESCO) ในปี ค.ศ. 1987 น าท่านเขา้ชมพพิธิภณัฑน์ า้แร่

รอ้นโรมนั (Roman Bath Museum) ซึง่มปีระวัตกิารคน้พบที่น่าสนใจ 

ปัจจุบันเป็นกลุ่มอาคารส าคัญของเมอืง คอื บรเิวณทีเ่ป็นทีต่ัง้ของบ่อน ้าแร่รอ้น

คงิส ์(The Sacred Spring)  ส่วนทีส่อง คอื บรเิวณวัด และส่วนทีส่าม คอื 

บรเิวณทีเ่ปิดบรกิารใหนั้กท่องเทีย่วหรือชาวเมอืงใชบ้รกิารน ้าแร่ซ ึง่มทีัง้สระว่าย

น ้า, บอ่น ้าแรเ่ย็น-รอ้น,หอ้งอบไอน ้า และสว่นทีเ่ป็น Turkish Bath   

ระยะทาง 92 ก.ม.
ใชเ้วลาเดนิทาง

ประมาณ 1.30 ชม. 

เทีย่ง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคารอาหารไทย  

บา่ย น าท่านออกเดนิทางสู ่เมอืงซาลสิบวัรี ่(Salisbury) น าท่านชมเสาหนิสโตน

เฮน้จ ์(Stonehenge) 1 ใน 7 สิง่มหัศจรรยข์องโลกในยคุกอ่นประวัตศิาสตร ์มี

อายกุว่า 5,000 ปี เป็นกลุ่มแท่งหนิขนาดใหญ่ ตัง้อยู่กลางทุ่งราบกวา้งใหญ่ ซึง่

ไมม่ใีครทราบวัตถุประสงคใ์นการสรา้งอยา่งชดัเจน จากนัน้น าท่านเดนิทางเขา้สู่

มหานครลอนดอน (London) เมอืงทีเ่ป็นศูนยก์ลางส าคัญทางธุรกจิ การเมอืง 

วัฒนธรรม และประวัตศิาสตรข์องโลก เป็นผูน้ าดา้นการเงนิ การเมอืง การสือ่สาร 

การบันเทงิ แฟชัน่ ศลิปะ และเป็นทีย่อมรับว่ามอีทิธพิลไปทั่วโลก และยังเป็น

เมอืงทอ่งเทีย่วทีใ่หญแ่ละส าคัญของยโุรปอกีดว้ย   

ระยะทาง 62 ก.ม.
ใชเ้วลาเดนิทาง
ประมาณ 1 ชม. 

 
 
 

ระยะทาง 136 ก.ม.
ใชเ้วลาเดนิทาง

ประมาณ 1.30 ชม. 
 

ค า่ รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารอาหารพืน้เมอืง (FISH&CHIPS)   

 น าเขา้สูท่ีพั่ก โรงแรม DORSETT SHEPHERDS BUSH หรอืเทยีบเทา่ 

วนัทีเ่จ็ดของการเดนิทาง  เทีย่วลอนดอน – หอนาฬกิาบกิเบน – ถนนออ๊กฟอรด์ – สนามบนิ 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

  น าท่านเที่ยวชม มหานครลอนดอน ผ่านพิคคาดิลลี่เซอร์คัส (Piccadilly 

Circus) เดมิเป็นวงเวียนที่บรรจบของถนน 6 สาย มนี ้าพุ และรูปปั้นอรีอสตรง

กลาง และเขา้สู่ไชน่าทาวน์ ย่านชุมชนชาวจีนกลางมหานครลอนดอน ผ่าน

จตัรุสัทราฟัลกา้ร ์(Trafalgar Square) ทีร่ายลอ้มไปดว้ยอาคารทีน่่าสนใจ 
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ผ่านมหาวหิารเซนตป์อล (St.Paul’s Cathedral) ที่มยีอดโดมใหญ่เป็น

อนัดับ 2 ของโลก สถานทีใ่ชจั้ดพระราชพธิอีภเิษกสมรสระหว่างเจา้ฟ้าชายชารล์ 

และเลดี้ไดอาน่า สเปนเซอร ์แลว้เขา้สู่จัตุรัสรัฐสภา ถา่ยรูปบรเิวณดา้นนอก

ของมหาวหิารเวสทม์นิสเ์ตอร ์(Westminster Abbey) ที่ตัง้ของรัฐสภา

อังกฤษมาตัง้แต่ตน้ศตวรรษที ่16 และยังเป็นทีต่ัง้ของหอนาฬกิาที่รูจั้กกันดใีน

นามหอนาฬกิาบกิเบน (Big ben) ทีม่คีวามสงู 320 ฟตุ ตบีอกเวลาทุกหนึง่

ชัว่โมง เป็นนาฬกิาทีม่หีนา้ปัดใหญ่ทีส่ดุในโลกและฝ่ังตรงขา้มทีม่แีมน่ ้าเทมสก์ัน้

อยูเ่ป็นทีต่ัง้ของชงิชา้สวรรคล์อนดอน อาย (London Eye) ชงิชา้สวรรคท์ีส่งู

ทีสุ่ดในยุโรป  จากนัน้น าท่านถา่ยรูปบรเิวณดา้นนอกของพระราชวงับ ัค้ก ิง้

แฮม (Buckingham Palace) ทีป่ระทับของพระราชนิีอลซิาเบธที ่2 และพระ

สวาม ีใจกลางกรงุลอนดอน  

เทีย่ง รบัประทานอาหาร ณ ภตัตาคารอาหารจนี โฟรซ์ซี ัน่ เพือ่ล ิม้รสเป็ดยา่งอนั

เลือ่งชือ่ 

 

บา่ย จากนัน้พาท่านเลอืกซือ้สิน้คา้ในยา่นไนซบ์รดิจ ์(Knights Bridge)  ซึง่เป็น

ทีต่ัง้ของหา้งสรรพสนิคา้ชือ่ดงัอยา่ง ฮารว์ยี ์นโิคล(Harvey Nicole) และ 

แฮรร์อดส ์(Harrods) ทีท่่านสามารถเลอืกซือ้สนิคา้แฟชัน่ชัน้น าจากทั่วทุกมมุ

โลก รวมทัง้กระเป๋าแฮรร์อดสท์ีน่ยิมกันอยา่งมาก รวมทัง้มรีา้นคา้แฟชั่นมากมาย

ตัง้อยู่บรเิวณ High Street เช่น Accessorize, H&M, Zara, Kipling, Gant, 

Hugo Boss, Porsche Deign, Bally  และยังมถีนนสโลน(Sloane Street) ที่

เป็นทีต่ัง้ของรา้น Super Brands อาท ิเชน่ Louis Vuitton, Chanel, Hermes, 

Gucci, Valentino, Salvatore Ferragamo, MCM, Ermenegildo Zegna, 

Alberta  Ferretti, Shanghai Tang, Dior, Giorgio Armani, Dolce & 

Gabrana, Bottega Veneta, Bvlgari Fendi ฯลฯ  

 

17.00 น. พาท่านเดนิทางสู่สนามบนิฮีทโธรว์ เพื่อใหท้่านไดม้ีเวลาท า คนืภาษี (Tax 

Refund) และเลอืกซือ้สนิคา้ปลอดภาษีในสนามบนิ 

ระยะทาง 39 ก.ม. 

21.55 น. ออกเดนิทางกลับสูก่รงุเทพฯ เทีย่วบนิที ่QR016  

วนัทีแ่ปดของการเดนิทาง       โดฮา – กรงุเทพฯ  

06.50 น. เดนิทางถงึ สนามบนิโดฮา แวะรอเปลีย่นเครือ่ง***คณะเดนิทางคณะวนัที ่ 

11-18 ต.ค. เดนิทางถงึโดฮา เวลา 06.40 น.//คณะเดนิทางวนัที ่25  

ต.ค.- 1 พ.ย. และ 27 ต.ค. – 3 พ.ย. เดนิทางถงึ โดฮา เวลา 07.35  

น.*** 

 

08.10 น. ออกเดนิทางสูป่ระเทศไทย โดยเทีย่วบนิที ่QR832***คณะเดนิทางวนัที ่30   
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ส.ค. – 6 ก.ย.และ เดอืน ก.ย. ออกเดนิทางเวลา 08.20 น.// คณะ 

เดนิทางเดอืน ต.ค. ออกเดนิทาง 08.30 น. และ ถงึสนามบนิสวุรรณภมู ิ  

เวลา 19.00 น.*** 

19.05 น. คณะเดนิทางกลับถงึ สนามบนิสวุรรณภมู ิโดยสวัสดภิาพ  

 

กรณุาอา่นหมายเหตใุหล้ะเอยีดทกุขอ้ 

หมายเหต ุ
  

1. บรษัิทฯ สงวนสทิธิใ์นการทีจ่ะไมรั่บผดิชอบตอ่คา่ชดเชยความเสยีหาย อนัเกดิจากเหตสุดุวสิยัทีท่าง 

บรษัิทฯ ไมส่ามารถควบคมุได ้ เชน่ ทรัพยส์นิสว่นตัวหาย, การนัดหยดุงาน, จลาจล,การลา่ชา้หรอื

ยกเลกิของเทีย่วบนิ รวมถงึกรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงไมอ่นุญาตใหเ้ดนิทางออกหรอืกองตรวจคนเขา้

เมอืงของแตล่ะประเทศไมอ่นุญาตใหเ้ขา้เมอืง รวมทัง้ในกรณีทีท่า่นจะใชห้นังสอืเดนิทางราชการ (เลม่

สนี ้าเงนิ) เดนิทาง หากทา่นถกูปฏเิสธการเดนิทางเขา้หรอืออกนอกประเทศใดประเทศหนึง่      

2. บรษัิทฯ สงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงโปรแกรมรายการทอ่งเทีย่ว โดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

3. บรษัิทฯ สงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงอตัราคา่บรกิาร โดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

4. กรณีทีค่ณะไมค่รบจ านวน 15 ทา่น ทางบรษัิทฯ สงวนสทิธิใ์นการงดออกเดนิทาง โดยทางบรษัิทฯ  

จะแจง้ใหท้า่นทราบลว่งหนา้ 14 วันกอ่นการเดนิทาง  

5. เมือ่ทา่นท าการซือ้โปรแกรมทวัร ์ทางบรษิทัฯ จะถอืวา่ทา่นรบัทราบและ

ยอมรบัเง ือ่นไขของหมายเหตทุกุขอ้แลว้ 

ในกรณีทีล่กูคา้ตอ้งออกต ัว๋โดยสารภายในประเทศ 

กรณุาตดิตอ่เจา้หนา้ทีข่องบรษิทัฯ กอ่นทุกคร ัง้ มฉิะน ัน้ทางบรษิทัฯจะไมข่อรบัผดิชอบคา่ใชจ้า่ยใดๆ ท ัง้ส ิน้ 

โปรแกรมและรายละเอยีดของการเดนิทางอาจมกีารเปลีย่นแปลงได ้ท ัง้นีข้ ึน้อยูก่บัสภาวะอากาศ 

และเหตสุดุวสิยัตา่ง ๆ ทีไ่มส่ามารถคาดการณ์ลว่งหนา้โดยทางบรษิทัฯ จะค านงึถงึผลประโยชนแ์ละ 

ความปลอดภยัของผูร้ว่มเดนิทางเป็นส าคญั 

 

โปรแกรม : สกอตแลนด ์เวลส ์องักฤษ 

8 วนั 5 คนื 

โดยสายการบนิการต์า้ (QR) 

 

ก าหนดการเดนิทาง     23-30 ส.ค., 30 ส.ค.-6 ก.ย.,6-13,11-18,15-22 ก.ย.2559 

6-13,11-18,23-30 ต.ค.,25 ต.ค.- 1 พ.ย.,27 ต.ค.- 3 พ.ย.2559 
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อตัราคา่บรกิาร ราคา 

ผูใ้หญ ่พักหอ้งคู ่(หอ้งละ 2 ทา่น) ราคาทา่นละ 65,900.- 

ผูใ้หญ ่พัก 3 ทา่น 1 หอ้ง (กรณุาอา่นขอ้มลูเพิม่เตมิเรือ่งโรงแรมทีพ่กั) 65,900.- 

พกัหอ้งเดีย่ว เพิม่ทา่นละ 10,500.- 

เด็ก (อายไุมเ่กนิ 12 ปี) 1 ทา่น พักกบัผูใ้หญ ่1 ทา่น 65,900.- 

เด็ก (อายไุมเ่กนิ 12 ปี) 1 ทา่น พักกบัผูใ้หญ ่2 ทา่น (กรณุาอา่นขอ้มลู

เพิม่เตมิเรือ่งโรงแรมทีพ่กั) 
65,900.- 

ในกรณีไมใ่ชต้ ัว๋เครือ่งบนิ ลดทา่นละ  20,000.- 

***   ราคาไมร่วมวซีา่ คา่ธรรมเนยีมวซีา่ทา่นละ 5,500 บาท   *** 

ช ัน้ธุรกจิเพิม่เงนิจากราคาทวัร ์เร ิม่ตน้ทีท่า่นละ 

(ราคาสามารถยนืยนัไดก็้ตอ่เมือ่ทีน่ ัง่ confirm เทา่น ัน้) 
80,000.- 

** โรงแรมในยโุรป ไมอ่นญุาตใหเ้ด็กอายตุ า่กวา่ 7 ปี เขา้พกัแบบไมม่เีตยีงเสรมิ ** 

                 

อตัราคา่บรกิารนีร้วม 

1. คา่ตั๋วเครือ่งบนิ ชัน้ประหยดั (Economy Class) ทีร่ะบวุันเดนิทางไปกลับพรอ้มคณะ (ในกรณีมคีวามประสงคอ์ยูต่อ่ 

จะตอ้งไมเ่กนิจ านวนวัน และอยูภ่ายใตเ้งือ่นไขของสายการบนิ) 

2. คา่ภาษีสนามบนิทกุแหง่ตามรายการ 

3. คา่รถโคช้ปรับอากาศน าเทีย่วตามรายการ  

4. คา่หอ้งพักในโรงแรมตามทีร่ะบใุนรายการหรอืเทยีบเทา่  (3 ดาว – 4 ดาว) 

5. คา่อาหารตามทีร่ะบใุนรายการ 

6. คา่เขา้ชมสถานทีท่อ่งเทีย่วตามรายการ 

7. คา่ประกนัภยัการเดนิทางรายบคุคล (หากตอ้งการเงือ่นไขกรมธรรมส์อบถามไดจ้ากเจา้หนา้ที)่ 

คา่ประกนัอบุตัเิหตคุุม้ครองในระหวา่งการเดนิทางวงเงนิไมเ่กนิทา่นละ 1,000,000 บาท  

คา่รักษาพยาบาลในกรณีเกดิอบุตัเิหตวุงเงนิไมเ่กนิทา่นละ 500,000 บาท (ตามเงือ่นไขกรมธรรม)์ 

** ลูกคา้ทา่นใดสนใจ...ซือ้ประกนัการเดนิทางส าหรบัครอบคลุมเรือ่งสุขภาพสามารถสอบถามขอ้มูล 

เพิม่เตมิกบัทางบรษิทัได ้**  

- เบีย้ประกนัเร ิม่ตน้ 370 บาท [ระยะเวลา 5-7 วนั] 

- เบีย้ประกนัเร ิม่ตน้ 430 บาท [ระยะเวลา 8-10 วนั]  

**ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัทีม่อีายมุากกวา่ 16 หรอืนอ้ยกวา่ 75 ปี **  

  [รกัษาพยาบาล 2 ลา้น, รกัษาตอ่เนือ่ง 2 แสน, เสยีชวีติหรอืเสยีอวยัวะจากอบุตัเิหต ุ3 ลา้นบาท] 

**ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัทีม่อีายนุอ้ยกวา่ 16 หรอืมากกวา่ 75 ปี **  

  [รกัษาพยาบาล 2 ลา้น, รกัษาตอ่เนือ่ง 2 แสน, เสยีชวีติหรอืเสยีอวยัวะจากอบุตัเิหต ุ1.5 ลา้นบาท] 
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8. คา่มคัคเุทศกข์องบรษัิทดแูลตลอดการเดนิทาง (ไมร่วมทปิมคัคเุทศก)์ 

  9. คา่ทปิพนักงานขบัรถตลอดรายการเดนิทาง 

อตัรานีไ้มร่วม 

1. คา่ธรรมเนยีมการจัดท าหนังสอืเดนิทาง 

2. คา่ใชจ้า่ยสว่นตัว อาทเิชน่  คา่เครือ่งดืม่ทีส่ัง่พเิศษ, คา่โทรศัพท,์ คา่ซกัรดี, คา่ธรรมเนยีมหนังสอืเดนิทาง,            

คา่น ้าหนักเกนิจากทางสายการบนิก าหนดเกนิกวา่ 20 ก.ก.และมากกวา่ 1 ชิน้,  คา่รักษาพยาบาล กรณีเกดิการ

เจ็บป่วยจากโรคประจ าตัว, คา่กระเป๋าเดนิทางหรอืของมคีา่ทีส่ญูหายในระหวา่งการเดนิทาง เป็นตน้ 

3. คา่ภาษีมลูคา่เพิม่ 7% และภาษีหัก ณ ทีจ่า่ย 3% 

4. คา่ธรรมเนยีมน า้มนัและภาษสีนามบนิ ในกรณีทีส่ายการบนิมกีารปรบัขึน้ราคา 

5. คา่ทปิมคัคเุทศกจ์ากเมอืงไทย  (โดยมาตรฐาน 2 ปอนด ์ตอ่คน ตอ่วนั : 8 x 2 = 16 ปอนด)์ 

6. คา่บรกิารยกกระเป๋าในโรงแรม ซึง่ทา่นจะตอ้งดแูลกระเป๋าและทรพัยส์นิดว้ยตวัทา่นเอง 

เง ือ่นไขการจอง 

1. ช าระเงนิมดัจ าทา่นละ 20,000 บาท ภายใน 36 ชัว่โมงหลังการจอง โดยโอนเขา้บญัช ีทีน่ ัง่จะยนืยนัเมือ่ไดร้บั 

     เงนิมดัจ าแลว้เทา่น ัน้ 

2.  สง่ส าเนาหนา้พาสปอรต์ของผูท้ีเ่ดนิทาง ทีม่อีายกุารใชง้านไมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน เพือ่ท าการจองควิยืน่วซีา่ ภายใน   

    3 วันนับจากวันจอง หากไมส่ง่ส าเนาหนา้พาสปอรต์ทางบรษิทัขออนญุาตยิกเลกิการจองทวัรโ์ดยอตัโนมตั ิ

3. เมือ่ไดรั้บการยนืยนัวา่กรุ๊ปออกเดนิทางได ้ลกูคา้จัดเตรยีมเอกสารใหก้ารขอวซีา่ไดท้ันท ี

4. หากทา่นทีต่อ้งการออกต ัว๋โดยสารภายในประเทศ (กรณีลกูคา้อยูต่า่งจงัหวดั) ใหท้า่นตดิตอ่เจา้หนา้ที ่ 

    กอ่นออกบตัรโดยสารทกุครัง้ หากออกบตัรโดยสารโดยมแิจง้เจา้หนา้ที ่ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์มรั่บผดิชอบ 

    คา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้ 

  5. การยืน่วซีา่ในแตล่ะสถานทตูมกีารเตรยีมเอกสาร และมขีัน้ตอนการยืน่วซีา่ไมเ่หมอืนกนั ทัง้แบบหมูค่ณะและยืน่  

      รายบคุคล (แสดงตน) ทา่นสามารถสอบถามขอ้มลูเพือ่ประกอบการตัดสนิใจกอ่นการจองไดจ้ากทางเจา้หนา้ที ่

7. หากในคณะของท่านมผีูต้อ้งการดูแลพเิศษ น่ังรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูสู้งอายุ, มโีรคประจ าตัว หรอืไม่

สะดวกในการเดนิทางท่องเทีย่วในระยะเวลาเกนิกว่า 4-5 ชั่วโมงตดิต่อกัน ท่านและครอบครัวตอ้งใหก้ารดูแล

สมาชกิภายในครอบครัวของท่านเอง เนื่องจากการเดนิทางเป็นหมูค่ณะ หัวหนา้ทัวรม์คีวามจ าเป็นตอ้งดูแลคณะ

ทัวรท์ัง้หมด 

เงือ่นไขการช าระคา่ทวัรส์ว่นทีเ่หลอื 

ทางบรษิทัขอเก็บคา่ทวัรส์ว่นทีเ่หลอื 20 วนักอ่นการเดนิทาง 

หากทา่นไมผ่า่นการอนมุตัวิซีา่หรอืยกเลกิการเดนิทางโดยเหตจุ าเป็น 

ทางบรษิทัขอเก็บเฉพาะคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้จรงิเหต 
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ขอ้มลูเบือ้งตน้ในการเตรยีมเอกสารยืน่วซีา่และการยืน่ขอวซีา่ 

 
1. การพจิารณาวซี่าเป็นดุลยพนิิจของสถานทูต มใิชบ่รษัิททัวร์ การเตรียมเอกสารทีด่ีและถูกตอ้งจะช่วยใหก้าร

พจิารณา ของสถานทตูงา่ยขึน้ 

2. กรณีทา่นใดตอ้งใชพ้าสปอรต์เดนิทาง ชว่งระหวา่งยืน่วซีา่ หรอื กอ่นเดนิทางกับทางบรษัิท ท่านตอ้งแจง้ใหท้าง

บรษัิทฯ ทราบล่วงหนา้เพื่อวางแผนในการขอวีซ่าของท่าน ซึง่บางสถานทูตใชเ้วลาในการพจิารณาวีซ่าที่

คอ่นขา้งนานและอาจไมส่ามรถดงึเลม่ออกมาระหวา่งการพจิารณาอนุมตัวิซีา่ได ้ 

3. ส าหรับผูเ้ดนิทางทีศ่กึษาหรอืท างานอยู่ต่างประเทศ จะตอ้งด าเนนิเรือ่งการขอวซีา่ดว้ยตนเองในประเทศทีต่น

พ านักหรอืศกึษาอยูเ่ทา่นัน้ 

4. หนังสอืเดนิทางตอ้งมอีายุไม่ต ่ากว่า 6 เดือน โดยนับวันเริม่เดนิทางออกนอกประเทศ หากนับแลว้ต ่ากว่า 6 

เดอืน ผูเ้ดนิทางตอ้งไปยืน่ค ารอ้งขอท าหนังสอืเดนิทางเลม่ใหม ่และกรุณาเตรยีมหนังสอืเดนิทางเล่มเกา่ ใหก้ับ

ทางบรษัิทดว้ย เนื่องจากประวัตกิารเดนิทางของท่านจะเป็นประโยชน์อย่างยิง่ในการยืน่ค ารอ้งขอวีซ่า และ

จ านวนหนา้หนังสอืเดนิทาง ตอ้งเหลอืวา่งส าหรับตดิวซีา่ไมต่ ่ากวา่ 3 หนา้ 

5. ท่านทีใ่สป่กหนังสอืเดนิทางกรุณาถอดออก หากมกีารสญูหาย บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบต่อปกหนังสอืเดนิทาง

นัน้ๆ และพาสปอรต์ ถอืเป็นหนังสอืของทางราชการ ตอ้งไมม่รีอยฉีกขาด หรอื การขดีเขยีน หรอื แต่งเตมิใดๆ 

ในเลม่ 

ขอ้มลูเพิม่เตมิเร ือ่งต ัว๋เครือ่งบนิ 

1.   ทางบรษัิทไดส้ ารองทีน่ั่งพรอ้มช าระเงนิมดัจ าคา่ตั๋วเครือ่งบนิแลว้  หากทา่นยกเลกิทัวร ์ไมว่า่จะดว้ย 

      สาเหตใุด ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิก์ารเรยีกเก็บคา่มดัจ าตั๋วเครือ่งบนิ ซึง่มคีา่ใชจ้า่ย ประมาณ 1,000 –  

      5,000 บาท  แลว้แตส่ายการบนิและชว่งเวลาเดนิทาง   

2.   หากตั๋วเครือ่งบนิท าการออกแลว้ แตท่า่นไมส่ารถออกเดนิทางได ้ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิเ์รยีกเก็บ 

      คา่ใชจ้า่ยตามทีเ่กดิขึน้จรงิ  และรอ Refund จากทางสายการบนิ ใชเ้วลาประมาณ 3- 6 เดอืนเป็นอยา่งนอ้ย 

กรณียกเลกิการเดนิทาง 

1. แจง้ยกเลกิภายใน   45 วันกอ่นเดนิทาง  เก็บคา่ใชจ้า่ย ทา่นละ 10,000 บาท 

2. แจง้ยกเลกิภายใน   30 วันกอ่นเดนิทาง  เก็บคา่ใชจ้า่ย ทา่นละ 20,000 บาท 

3. แจง้ยกเลกินอ้ยกวา่ 20 วันกอ่นเดนิทาง  เก็บคา่ใชจ้า่ย ทา่นละ 80 % จากราคาทัวร ์

4. แจง้ยกเลกินอ้ยกวา่ 15 วันกอ่นเดนิทาง  ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธิ ์เก็บคา่ใชจ้า่ยทัง้หมด 

5. บรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการเก็บคา่ใชจ้า่ยท ัง้หมดกรณีทา่นยกเลกิการเดนิทางและมผีลท าใหค้ณะ

เดนิทางไมค่รบตามจ านวนทีบ่รษิทัฯก าหนดไว ้ (30ทา่นขึน้ไป) เนือ่งจากเกดิความเสยีหายตอ่ทางบรษัิท

และผูเ้ดนิทางอืน่ทีเ่ดนิทางในคณะเดยีวกนับรษัิทตอ้งน าไปช าระคา่เสยีหายตา่งๆทีเ่กดิจากการยกเลกิของทา่น  
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6. กรณีเจ็บป่วย จนไมส่ามารถเดนิทางได ้ ซึง่จะตอ้งมใีบรับรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรับรอง บรษัิทฯจะท าการ

เลือ่นการเดนิทางของทา่นไปยงัคณะตอ่ไปแตท่ัง้นีท้า่นจะตอ้งเสยีคา่ใชจ้า่ยทีไ่มส่ามารถเรยีกคนืไดค้อื 

คา่ธรรมเนยีมในการมดัจ าตั๋ว และคา่ธรรมเนยีมวซีา่ตามทีส่ถานทตูฯ เรยีกเก็บ  

7. กรณียืน่วซีา่แลว้ไมไ่ดร้บัการอนมุตัวิซีา่จากทางสถานทตู (วซีา่ไมผ่า่น) และทา่นไดช้ าระคา่ทัวรห์รอืมดัจ า

มาแลว้ ทางบรษัิทฯ ขอเก็บเฉพาะคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้จรงิ เชน่ คา่วซีา่และคา่บรกิารยืน่วซีา่ / คา่มดัจ าตั๋ว

เครือ่งบนิ หรอืคา่ตั๋วเครือ่งบนิ (กรณีออกตั๋วเครือ่งบนิแลว้) / คา่สว่นตา่งในกรณีทีก่รุ๊ปออกเดนิทางไมค่รบตาม

จ านวน  

8. กรณีวซีา่ผา่นแลว้ แจง้ยกเลกิกอ่นหรอืหลงัออกต ัว๋โดยสาร บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการ  ไมค่นืคา่ทวัร ์

ท ัง้หมด    

9. กรณีวซีา่ผา่นแลว้ แตก่รุป๊ออกเดนิทางไมไ่ด ้ เนือ่งจากผูเ้ดนิทางทา่นอืน่ในกลุม่โดนปฏเิสธ   วซีา่ หรอืไมว่า่

ดว้ยสาเหตใุดๆก็ตาม ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการหักเก็บคา่ใชจ้า่ยจรงิทีเ่กดิขึน้แลว้กบัทา่นเป็นกรณีไป 

10. กรณีผูเ้ดนิทางไมส่ามารถเขา้-ออกเมอืงได ้ เนือ่งจากปลอมแปลงหรอืการหา้มของเจา้หนา้ที ่ ไมว่า่เหตผุล

ใดๆตามทางบรษัิทของสงวนสทิธิใ์นการ ไมค่นืคา่ทวัรท์ ัง้หมด 

 

ขอ้มลูเพิม่เตมิเร ือ่งโรงแรมทีพ่กั 
1. เนือ่งจากการวางแปลนหอ้งพกัของแตล่ะโรงแรมแตกตา่งกนั จงึอาจท าให้

หอ้งพกัแบบหอ้งเดีย่ว (Single) ,หอ้งคู ่ (Twin/Double) และหอ้งพกัแบบ 3 

ทา่น/3 เตยีง (Triple Room) หอ้งพกัตา่งประเภทอาจจะไมต่ดิกนั หรอื อยูค่นละ

ช ัน้กนั และบางโรงแรมอาจจะไมม่หีอ้งพกัแบบ 3 ทา่น ซึง่ถา้เขา้พกั 3 ทา่น 

อาจจะไดเ้ป็น 1 เตยีงใหญก่บั 1 เตยีงพบัเสรมิ หรอื อาจมคีวามจ าเป็นตอ้งแยกหอ้งพกัเนือ่งจาก

โรงแรมน ัน้ไมส่ามารถจดัหาได ้ ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเก็บเงนิเพิม่เตมิในกรณีทีอ่าจมกีาร

แยกหอ้งพกั 

2. โรงแรมในยโุรปสว่นใหญอ่าจจะไมม่เีครือ่งปรับอากาศเนือ่งจากอยูใ่นแถบทีม่อีณุหภมูติ ่า  

3. กรณีทีม่งีานจัดประชมุนานาชาต ิ (Trade Fair) เป็นผลใหค้า่โรงแรมสงูขึน้มากและหอ้งพักในเมอืงเต็ม บรษัิทฯ

ขอสงวนสทิธิใ์นการปรับเปลีย่นหรอืยา้ยเมอืงเพือ่ใหเ้กดิความเหมาะสม 

4. โรงแรมในยโุรปทีม่ลีักษณะเป็น Traditional Building หอ้งทีเ่ป็นหอ้งเดีย่วอาจเป็นหอ้งทีม่ขีนาดกะทัดรัต และ

ไมม่อีา่งอาบน ้า ซึง่ขึน้อยูก่บัการออกแบบของแตล่ะโรงแรมนัน้ๆ และหอ้งแตล่ะหอ้งอาจมลีักษณะแตกตา่งกนั 

5. หากมงีานเทศกาลโรงแรมอาจจะไดพ้ักในเมอืงอืน่แทน 
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เอกสารประกอบการขอวซีา่ประเทศองักฤษ  

ใชเ้วลาท าการอนมุตัวิซีา่นบัจากวนัยืน่ประมาณ 15 วนัท าการ 

(การขอวซีา่ประเทศองักฤษผูเ้ดนิทางทกุทา่นตอ้งมาสแกนลายนิว้มอื ดว้ยตนเอง  

ณ ศนูยร์บัค ารอ้งขอวซีา่ประเทศองักฤษ  ) 

 

***คา่ธรรมเนยีมวซีา่ทา่นละ 5,500 บาท  

(ไมร่วมคา่แปลเอกสารทีต่อ้งมตีราประทบัของสถาบนัแปลภาษา)*** 
 

1. หนงัสอืเดนิทาง (Passport) หนังสอืเดนิทาง ตอ้งมหีนา้เหลอืส าหรับประทับวซีา่อยา่งนอ้ย 2 หนา้ อายุ

การใชง้านเหลอืไมน่อ้ยกว่า 6 เดอืน นับจากหลังวันเดนิทางกลบั  และหนังสอืเดนิทางจะตอ้งไมช่ ารุด ฉีก

ขาด มรีอยขดีเขยีน (ส าหรับทา่นทีม่หีนังสอืเดนิทางเลม่เกา่ กรณุาน ามาประกอบการยืน่วซีา่ดว้ย) 

 

2. รูปถา่ย รูปถ่ายสหีนา้ตรงขนาด 1.5 x 2 นิว้ จ านวน 2 ใบ (ใชรู้ปสพีืน้หลังขาว

เท่านั้น ถ่ายไวไ้ม่เกนิ 6 เดือน, สติ๊ กเกอร์ใชไ้ม่ได,้ หา้มสวมแว่นตาหรือ

เครือ่งประดับ) และกรุณาเขยีนชือ่-นามสกลุตัวบรรจงไวด้า้นหลังรูป  และประกบ

ดา้นหนา้ของรูปเขา้หากัน   (กรุณาอยา่ใหรู้ปเลอะหมกึ และอยา่ใหรู้ปมรีอยลวด

เย็บกระดาษ เพราะสถานฑตูจะไมรั่บรปูแบบนี ้ทา่นอาจจะตอ้งถา่ยใหม่) 

 

3. ส าเนาทะเบยีนบา้น/บตัรประชาชน/สตูบิตัร (กรณีเด็กอายุต า่กวา่ 20 ปี)/

ทะเบยีนสมรส/ทะเบยีนหยา่/มรณะบตัร/ใบเปลีย่นชือ่-นามสกลุ (ถา้เคยเปลีย่น) 

 

4. หลกัฐานการเงนิ  

- ส าเนาสมดุเงนิฝากสว่นตัวของผูเ้ดนิทาง ยอ้นหลัง 6 เดอืน ถา่ยส าเนามาทกุหนา้(กรุณาปรบัสมุดเงนิฝาก

แสดงยอดลา่สดุถงึ ณ เดอืนปจัจบุนัใหเ้รยีบรอ้ยกอ่นถา่ยส าเนา) ยอดเงนิและเดอืน หา้มกระโดด 

- หากมกีารต่อเล่มจากสมุดเล่มเกา่ กรุณาถ่ายส าเนาหนา้แรกทีม่ชี ือ่เจา้ของบัญชขีองเล่มเก่าทีต่่อ พรอ้มกับ

ตัวเลขบญัชเีงนิฝากเป็นปัจจบุนั 

*** ไมร่บัพจิารณาบญัชกีระแสรายวนั และ บญัชฝีากประจ า*** 

            กรณีผูเ้ดนิทางไมไ่ดอ้อกคา่ใชจ้า่ยเอง ตอ้งท าเป็นหนงัสอืรบัรองคา่ใชจ้า่ยในการเดนิทาง  

BANK CERTIFICATE หรอื BANK GUARANTEE ทีอ่อกจากทางธนาคารเท่านัน้ ระบชุือ่เจา้ของบัญช ี

(บุคคลทีอ่อกค่าใชจ้่าย) ตอ้งสะกดชือ่ – สกุล ใหต้รงตามหนา้พาสปอรต์ และบุคคลทีเ่จา้ของบัญชี

ออกค่าใชจ้่ายให(้ผูเ้ดนิทาง) ตอ้งสะกดชือ่ – สกุล ใหต้รงตามหนา้พาสปอรต์ โดยชัดเจน ฉบับ

ภาษาองักฤษ 
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หนังสอืรับรองการเงนิจากทางธนาคาร (BANK GUARANTEE) กรุณายื่นขอจากธนาคาร โดยใชเ้วลา

ด าเนนิงานประมาณ 3 วัน ฉบบัภาษาองักฤษ (สถานทตูอาจขอดสูมดุเงนิฝากเลม่จรงิของทา่นในบางกรณี) 

 

5. หลกัฐานการท างาน(ภาษาองักฤษและเป็นหลกัฐานปจัจบุนัเทา่น ัน้)   

 กรณีเป็นพนกังาน หนังสอืรับรองการท างานจากบรษัิทฯ ระบุต าแหน่ง, เงนิเดอืน, วันเริม่ท างานและ

ชว่งเวลาทีอ่นุมตัใิหล้าหยดุ ตอ้งมอีายุ 1 เดอืนกอ่นยืน่วซี่า ตอ้งสะกดชือ่ – นามสกุลใหต้รงตามหนา้

พาสปอรต์  

 กรณีเจา้ของกจิการ ส าเนาใบทะเบยีนการคา้และหนังสอืรับรองการจดทะเบยีนทีม่ชี ือ่ของผูเ้ดนิทางเป็น

กรรมการหรอืหุน้สว่น พรอ้มทัง้ เซน็ชือ่รับรองส าเนาและประทับตราบรษัิทฯ (อายสุ าเนาไมเ่กนิ 3 เดอืน) 

 กรณีเป็นนกัเรียน หรือ นกัศกึษา ใชห้นังสือรับรองจากทางโรงเรียนหรือสถาบันที่ก าลังศึกษาอยู ่

(สถานทูตไมร่บัเอกสารทีเ่ป็นบตัรนกัเรยีน ไมว่า่เป็นช่วงปิดเทอมและตอ้งมอีายุ 1 เดอืนกอ่นยืน่ว ี

ซา่) ตอ้งสะกดชือ่ – นามสกลุใหต้รงตามหนา้พาสปอรต์ 

  

6. กรณีเด็กไมไ่ดเ้ดนิทางไปตา่งประเทศพรอ้มบดิา มารดา  

- หากเด็กเดนิทางไปกบับดิา จะตอ้งมหีนังสอืยนิยอมจากมารดา โดยมารดาจะตอ้งคัดหนังสอืระบยุนิยอมให ้

บุตรเดนิทางไปต่างประเทศกับบดิา โดยมีการรับรองค่าใชจ้่ายพรอ้มแจง้ความสัมพันธ์และยนิดีชดเชย

ค่าเสยีหายที่อาจจะเกดิขึน้โดยคัดฉบับจรงิจากอ าเภอตน้สังกัด พรอ้มแนบส าเนาบัตรประชาชนหรือหนา้

พาสปอรต์มารดามาดว้ย  

- หากเด็กเดนิทางกบัมารดา จะตอ้งมหีนังสอืยนิยอมจากบดิา   โดยบดิาจะตอ้งคัดหนังสอืระบยุนิยอมใหบ้ตุร

เดินทางไปต่างประเทศกับมารดา โดยมีการรับรองค่าใชจ้่ายพรอ้มแจง้ความสัมพันธ์และยนิดีชดเชย

ค่าเสยีหายที่อาจจะเกดิขึน้โดยคัดฉบับจรงิจากอ าเภอตน้สังกัด พรอ้มแนบส าเนาบัตรประชาชนหรือหนา้

พาสปอรต์บดิามาดว้ย 

- หากเด็กไมไ่ดเ้ดนิทางพรอ้มกบับดิาและมารดา ทัง้บดิาและมารดาจะตอ้งคัดหนังสอืระบยุนิยอมใหบ้ตุร

เดนิทางไปต่างประเทศกับใคร และมคีวามสัมพันธ์อะไรกันกับเด็ก โดยมีการรับรองค่าใชจ้่ายพรอ้มแจง้

ความสัมพันธ์และยนิดีชดเชยค่าเสียหายที่อาจจะเกดิขึน้โดยคัดฉบับจรงิจากอ าเภอตน้สังกัด พรอ้มแนบ

ส าเนาบัตรประชาชนหรอืหนา้พาสปอรต์บดิาและมารดามาดว้ย พรอ้มทัง้แนบสถานะทางการงานและการเงนิ

ของบดิาหรอืมารดาเพือ่รับรองแกบ่ตุรดว้ย 

- กรณีเด็กทีบ่ดิา-มารดาหยา่รา้ง จะตอ้งแนบส าเนาใบหยา่ และมกีารสลักหลังโดยมรีายละเอยีดว่าฝ่ายใด

เป็นผูม้อี านาจปกครองบตุรแตเ่พยีงผูเ้ดยีว พรอ้มฉบบัแปลภาษาองักฤษ 

*** กรณีเด็กอายุต ่ากว่า 18 ปี บดิา-มารดาลงชือ่รับรองในแบบฟอร์มสมัครวีซ่า พรอ้มเดนิทางมา

สมัภาษณ์  กบับตุรทีส่ถานทตูดว้ย ท ัง้สองทา่น *** 

 

7. เบอรม์อืถอืทีต่ดิตอ่ไดส้ะดวกพรอ้มอเีมล ์
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8. กรณุากรอกขอ้มลูภาษาไทยตามแบบฟอรม์ทีแ่นบมาใหถู้กตอ้งดว้ย เนื่องจากเป็นขอ้มลูทีต่อ้งสง่ใหก้ับทาง

สถานฑตู ทางบรษัิทฯ ไมส่ามารถกรอกแทนทา่นได ้เพราะถา้ขอ้มลูผดิพลาด ทา่นอาจจะถกูปฏเิสธวซีา่ได ้

 

แบบฟอร์มส ำหรับกรอกข้อมูลย่ืนวซ่ีำประเทศองักฤษ 
              (กรุณากรอกขอ้มูลเป็นภำษำองักฤษ ใหค้รบทุกขอ้ เพราะจะมีผลต่อการพิจารณาวซ่ีาของท่าน) 

ช่ือ-นามสกุล ผูเ้ดินทาง ภาษาไทย.................................................................................................................. 
ช่ือ-นามสกุล ผูเ้ดินทาง ภาษาองักฤษ ตามหนงัสือเดินทาง............................................................................. 
วนั เดือน ปีเกิด................................................................................................................................................ 
เช้ือชาติ.......................... สัญชาติ ............................ สถานท่ีเกิด........................... ประเทศ........................... 
ท่ีอยู ่( ถา้ท่ีอยูต่ามทะเบียนบา้น กบัท่ีอยูปั่จจุบนัคนละท่ีอยูก่รุณาแจง้รายละเอียด ) 
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................ 
รหสัไปรษณีย.์..........................ท่านอาศยัอยูใ่นบา้นหลงัน้ีมาเป็นเวลา ……. ..ปี ............. เดือน            
หมายเลขโทรศพัท ์มือถือ..........................................หมายเลขโทรศพัท์ท่ีท างาน .........................................  
หมายเลขโทรศพัทบ์า้น.………………….…Fax…………….………….E.mail……………………..…  
มีหนงัสือเดินทางมาแลว้ทั้งหมด ..................เล่ม     
หมายเลขหนงัสือเดินทางปัจจุบนั ........................วนัท่ีออก...............................หมดอาย.ุ............................. 
หมายเลขหนงัสือเดินทางเล่มเก่า .........................วนัท่ีออก...............................หมดอาย.ุ.............................. 
ท่านเคยเดินทางเขา้ประเทศองักฤษหรือไม่ ………………………………………………………………… 
วนัเดือนปีท่ีเคยเขา้ประเทศองักฤษคร้ังล่าสุด ................................................ รวมทั้งหมดก่ีวนั .................... 
วตัถุประสงคใ์นการไป (ท่องเท่ียว , ธุรกิจ , นกัเรียน) ................................................................................... 
ประเภทของวซ่ีาองักฤษท่ีเคยไดรั้บ เป็นประเภทใด ...................................................................................... 
ระยะเวลาของวซ่ีาองักฤษท่ีเคยไดรั้บ เร่ิมตั้งแต่วนัท่ี .....................................ถึงวนัท่ี ................................... 
ท่านเคยไดรั้บการปฏิเสธวซ่ีาองักฤษ หรือ ประเทศอ่ืนๆหรือไม่ ................................................................... 
ประเทศอ่ืน ๆ ท่ีท่านเคยเดินทางไปนอกจากองักฤษ (ในรอบ 10 ปี) วนัเดือนปี ท่ีไป รวมก่ีวนั และ
วตัถุประสงคใ์นการไป (ท่องเท่ียว , ธุรกิจ, นกัเรียน) 
1.ประเทศ...............................วนัเดือนปีท่ีไป ............................ รวม .......... วนั วตัถุประสงคใ์นการไป ............................. 
2.ประเทศ...............................วนัเดือนปีท่ีไป ............................ รวม .......... วนั วตัถุประสงคใ์นการไป ............................. 
3.ประเทศ...............................วนัเดือนปีท่ีไป ............................ รวม .......... วนั วตัถุประสงคใ์นการไป ............................. 
4.ประเทศ...............................วนัเดือนปีท่ีไป ............................ รวม .......... วนั วตัถุประสงคใ์นการไป ............................. 
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 5.ประเทศ...............................วนัเดือนปีท่ีไป ............................ รวม .......... วนั วตัถุประสงคใ์นการไป ............................. 

สถานภาพ .........โสด                                           ........ หยา่ และมีทะเบียนหยา่ (ตอ้งน ามาแสดงดว้ย)                          
......... แต่งงานแลว้ (แต่ไม่ไดจ้ดทะเบียน)           ........ แต่งงานและมีทะเบียนสมรส (ตอ้งน ามาแสดงดว้ย) 
........ หมา้ย (คู่สมรสเสียชีวติ) 
ขอ้มูลส่วนตวัของผูเ้ดินทางเก่ียวกบัดา้นอาชีพ การงาน รายได ้รายรับ และรายจ่ายต่างๆ 
งานปัจจุบนัท าอาชีพ , ต าแหน่ง (โปรดระบุเป็นภาษาองักฤษ) ...................................................................... 
ช่ือบริษทัท่ีท างาน .......................................................................................................................................... 
 
ท่ีอยูข่องบริษทัท่ีท างาน
............................................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................................................
วนั/เดือน/ปี ท่ีเร่ิมท างาน ............................................... เงินเดือน ........................บาท 
 
ท่านเคยท างานเหล่าน้ีหรือไม่ (ทหาร ต ารวจ รปภ. ศาล ทนาย ส่ือมวลชน ขา้ราชการ) ........เคย ........ไม่เคย 
ถา้เคย ระบุอาชีพท่ีท า , ต าแหน่ง (โปรดระบุเป็นภาษาองักฤษ) .................................................................... 
ช่ือตน้สังกดัท่ีเคยท างาน ................................................................................................................................  
ท่ีอยูข่องตน้สังกดัท่ีเคยท างาน
....................................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................................
วนั/เดือน/ปี ท่ีเร่ิมท างาน .......................................... วนั/เดือน/ปี ท่ีออกจากงาน .......................................... 
 
ท่านมีรายไดน้อกเหนือจากงานประจ าหรือไม่ ............ มี ...........ไม่มี                                                            
ถา้มีโปรดกรอกรายละเอียด............................................................................................................................
รายไดร้วมต่อเดือนจากทุกงานท่ีท า................................................................................................................
ท่านมีรายรับจากแหล่งอ่ืนๆหรือไม่ รวมทั้งเพื่อนๆและครอบครัว ..........มี  รายได.้...........บาท   ............ไม่
มี ถา้มีโปรดแจง้รายละเอียด ...........................................................................................................................
ท่านไดมี้การออมเงิน เช่น ไดซ้ื้อบา้น , ท่ีดิน , อสังหาริมทรัพย ์, ซ้ือหุน้เล่นแชร์หรือไม่   .......มี   ...........ไม่
มี ถา้มีโปรดแจง้รายละเอียด ...........................................................................................................................       
........................................................................................................................................................................
ท่านมีสมุดบญัชีเงินฝากหรือไม่                ........มี      .......ไม่มี                                                                        
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ถา้มีโปรดแจง้รายละเอียด ( บญัชีออมทรัพย ์/ ฝากประจ า , จากธนาคารอะไร, ยอดรวมเท่าไหร่)   
………………………………………………………………………………………………………………
.……………………………………………………………………………………………………………... 
ท่านไดใ้ชเ้งินส่วนตวัต่อเดือนเท่าไหร่........................................................................................................... 
ท่านแบ่งรายไดข้องท่านใหก้บัสมาชิกครอบครัวเดือนละเท่าไหร่ .................................................................  
ค่าใชจ่้ายของท่านในการไปองักฤษเป็นจ านวนเงินเท่าไหร่ ...........................................................................   
ในการเดินทางคร้ังน้ี ใครเป็นคนออกค่าใชจ่้ายใหท้่าน ..................................................................................
ใครเป็นคนจ่ายค่าใชจ่้ายต่างๆ เช่น ค่าตัว๋เคร่ืองบิน ค่าโรงแรม ค่าอาหาร ..................................................... 
ถา้มีคนจ่ายใหท้่าน ไม่วา่จะเป็นบางส่วน หรือ ทั้งหมด  เขาไดจ่้ายใหเ้ป็นจ านวนเงินเท่าไหร่ ......................  
 
ในกรณีสมรสแลว้ทั้งจดทะเบียนและไม่จดทะเบียน ตอ้งกรอกรายละเอียดเพิ่มเติม                                                                                                       
ช่ือ นามสกุล ของคู่สมรส ..............................................................................................................................
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