รหัสโปรแกรม : 22169 (กรุณาแจ้งรหัสโปรแกรมทุกครั้งที่สอบถาม)

เที่ยวเกาะอังกฤษ ครบเมืองสวย เก็บเมืองเล็กๆที่น่ารัก (เขตคอร์ทโวล์ด และแคว้นยอร์คเชียร์ตะวันตก)
สัมผัสเมืองมรดกโลกที่มีเอกลักษณ์แบบอังกฤษอย่างแท้จริ ง อาหารดีที่พกั เยีย่ ม ท่านจะไม่ผิดหวังอย่างแน่นอน
ตะลุยมหานครลอนดอน สัมผัสกลิ่นไอ แห่งผูด้ ีองั กฤษ อย่างจุใจ

ช้ อปปิ้ งอย่ างจุใจ ลิม้ รสเป็ ดย่ างโฟร์ ซีซั่น + Burger & Lobster รสชาติต้นตารับ
ออกเดินทาง มกราคม - มีนาคม 2565

รายการทัวร์ องั กฤษ สก๊ อตแลนด์ เวลส์ 11 วัน
1. โรงแรมที่พกั แบบ 4 ดาว พร้อมพนักงานยกกระเป๋ า

3.
4.
5.
7.
8.

อาหารพื้นเมืองแบบมีคุณภาพ เพื่อลองชิมรสชาติแบบต้นตารับ ***
อาหารจีนเมนูดีลกั ซ์ 7 อย่าง พร้อมผลไม้
อาหารไทย 6 อย่าง พร้อมของหวาน
ค่าทิปพนักงานขับรถในยุโรป
น้ าดื่มบริ การบนรถ

วันแรกของการเดินทาง (1) กรุงเทพฯ – ลอนดอน
22.00 สมาชิกทุกท่านพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานสุ วรรณภูมิ อาคารผูโ้ ดยสารขาออกระหว่างประเทศชั้น 4
เคาท์เตอร์ D สายการบินไทย โดยมีเจ้าหน้าที่บริ ษทั คอยอานวยความสะดวก

วันที่สองของการเดินทาง (2) ลอนดอน – แคมบริดจ์ – ยอร์ ค – ชมเมือง
00.15 เหิ รฟ้าสู่ มหานครลอนดอน...โดยสายการบินไทย แอร์เวย์ Thai Airways เที่ยวบินที่ TG910
06.20 ถึ ง สนามบิ น ฮิ ส โธรว์ มหานครลอนดอน หลัง ผ่ า นพิ ธี ก ารตรวจคนเข้า เมื อ งแล้ว เดิ น ทางสู่ เมื อ งเคมบริ ด จ์
(Cambridge) (114 กม.) เป็ นเมื อ งมหาวิ ท ยาลัย ที่
เก่าแก่เป็ นอันดับสองในอังกฤษ และเป็ นศูนย์กลาง
การปกครองของเคมบริ ดจ์เชียร์ ตัวเมืองห้อมล้อมไป
ด้ว ยหมู่ บ ้า นขนาดเล็ ก จ านวนหนึ่ ง เมื อ งนี้ ยัง เป็ น
หั ว ใจของศู น ย์เทคโนโลยี ช้ ั น สู ง ที่ รู้ จ ัก กัน ในชื่ อ
ซิ ลิคอนเฟน (Silicon Fen) และเป็ นที่ต้ งั ของวิทยาลัย
สาขาต่างๆ มากมาย ของมหาวิทยาลัยเคมบริ ดจ์ เดิ น
สู่ ท่าเรื อแม่ นา้ เคม พิ เศษ...นาท่ านนั่งเรื อค้าถ่ อ หรื อ
Punting ใ น แ ม่ น้ า แ ค ม (River Cam) เพื่ อ ช ม
บรรยากาศริ ม แม่ น้ า และสถาปั ตยกรรมที่ ส วยงาม
ของแคมปั สต่างๆ ใช้เวลาประมาณ 45 นาที ผ่านชม
จุ ด ส า คั ญ อ า ทิ St. John's College, The Trinity
College, King's College, Queens' Collage เป็ นต้ น ผ่ า น Bridge of Sighs ที่ ท าเชื่ อ มตึ ก ข้ า มแม่ น้ าแคม King's
College ผ่าน Mathematical Bridge ของ Queens' College เป็ นสะพานที่เซอร์ ไอแซก นิวตัน ออกแบบไว้โดยไม่ใช้
ตะปู แต่มีนกั ศึกษาอยากรู ้อยากเข้าใจเลยรื้ อและประกอบกลับไม่ได้ จึงตรึ งไว้ใหม่ดว้ ยตาปูอย่างที่เห็นในปั จจุบนั
ผ่าน Trinity College สถานที่ศึกษาของเซอร์ไอแซก นิวตัน ผูค้ ิดแรงโน้มถ่วงโลก จากนั้นนาท่านออกเดินทางเข้าสู่
มหานครลอนดอน /
เที่ยง บริ การอาหารกลางวัน ณ ภัคคาคาร

บ่าย

ค่า

หลังอาหารเดิ นทางสู่ เมื องยอร์ ก (York) (254 กม.) ตัวเมืองยังมี กาแพงเมื องโบราณล้อมรอบค่อนข้างสมบู รณ์
ตั้งอยูใ่ นเขตนอร์ ธ ยอร์ กเชอร์ มีแม่น้ าอูสและแม่น้ า
ฟอสส์ ไหลผ่ า น เป็ นเมื อ งที่ มี ค วามส าคั ญ ทาง
ประวัติศาสตร์ และมีบทบาทมาเกือบตลอด 2,000 ปี
นาท่ านเดิ นชมเมื องยอร์ ก เมื องเก่ าแสนสวยที่ ท่ าน
จะต้องหลงรั ก ก าแพงเมื องเก่ าที่ โอบล้อมตัวเมื อง
สภาพยังคงสมบู รณ์ ม าก เก็ บ ภาพมหาวิห ารยอร์ ค
(York Minster) มหาวิ ห ารที่ ใ หญ่ ที่ สุ ด ในประเทศ
อังกฤษใช้เวลาในการก่อสร้ างนานกว่า 250 ปี เข้าสู่
ย่านเก่ าแก่ ที่ชื่ อว่ายอร์ กแชมเบิ ล (York Shamble) เป็ นถนนการค้าย่านที่ เก่ าแก่ ที่สุ ดในเมื อง ลัก ษณะเป็ นตรอก
เล็กๆ มีร้านค้าของที่ ระลึ กอยู่สองฝั่ ง ร้ านค้าแถบนี้ สร้ างขึ้นโดยใช้ไม้เป็ นโครงสร้ างเมื่อก่อนแถวนี้ จะเป็ นที่ขาย
เนื้ อสัตว์ จะเห็นตะขอที่ไว้เกี่ยวเนื้ อสัตว์ห้อยอยูห่ น้าบ้าน และที่เห็ นว่าบริ เวณชั้น 2 ของร้านจะยื่นออกมามากกว่า
ชั้น ล่ าง The Little Shamble แห่ งนี้ มี ชื่ อเสี ยงมากขึ้ น เพราะว่าเป็ นแรงบัน ดาลใจในการสร้ าง ตรอกไดแอกอน
(Diagon Alley) ในเรื่ อง Harry Potter อิสระทุกท่านตามอัธยาศัย
บริ การอาหารมื้อค่า ณ ภัตตาคาร

พักที่: NOVOTEL YORK CENTRE HOTEL หรื อที่พกั ระดับใกล้เคียง
วันที่สามของการเดินทาง (3) ยอร์ ค – เอดินเบิร์ก – ปราสาทเอดินเบิร์ก – คาล์ตนั ฮิลล์
เช้า

บริ การอาหารเช้า ที่หอ้ งอาหารของโรงแรม
หลังอาหารเดินทางสู่ กรุ งเอดินเบิร์ก (324 กม.) เป็ นเมืองที่เจริ ญมากที่สุดเมืองหนึ่งในสหราชอาณาจักร เมืองหลวง
และเมื องศู นย์กลางวัฒนธรรม แห่ งความภาคภู มิใจ
ของชาวสก๊อต เป็ นเมืองศูนย์กลางของประเทศสก๊อต
แลนด์ ตั้งแต่ยุคศตวรรษที่ 15 เจ้าของสมญานามกรุ ง
เอเธนส์แห่งยุโรปเหนือ
เที่ยง บริ การอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย นาท่านเข้าชม “ปราสาทเอดินเบิร์ก” อันสง่างามจาก
ทุ ก มุ ม เมื อ งเคยเป็ นที่ ป ระทับ ของกษัต ริ ย ์ สก๊ อ ต
แลนด์ เคยถู กท าลายลงหลายครั้ งแต่ทุก ครั้ งก็ ไดรั บ
การบู รณะและสร้ างใหม่ให้กลับคืนสู่ ความสง่างาม
โดยเฉพาะครั้งสุ ดท้ายในศตวรรษที่ 19 โดยเซอร์ วอล
เตอร์ สก๊ อต นักปราชญ์ช าวสกอตแลนด์เข้าชมห้อง
ต่างๆ ภายใน อาทิห้องหุ่ นจาลองและห้องแสดงมหามงกุฎที่แสดงเหตุการณ์นบั ตั้งแต่การขึ้นครองราชย์ของปฐม
กษัตริ ยต์ ลอดจนห้องเครื่ องราชกกุธภัณฑ์ จากนั้นนาท่านชมกรุ งเอดิ นเบอระ ซึ่ งมี ศูนย์กลางเมื องตั้งอยู่รอบ ๆ
ปราสาทเอดินเบิร์ก เมืองเอดินเบอระติดอันดับเมืองที่มีนกั ท่องเที่ยวมากที่สุดเป็ นอันดับสองของสหราชอาณาจักร
รองจากกรุ งลอนดอน จากนั้นขึ้นสู่ คาล์ ตัน ฮิ ลล์ (Calton Hill) ที่เป็ นที่ต้ งั ของเสาคอลัม่ โรมันอันใหญ่ยกั ษ์ ที่ถือ

ค่า

เป็ น The National Monument ของสก็อตแลนด์ พื้นที่ตรงนี้ สมัยโบราณใช้เป็ นที่ประหารนักโทษ ต่อมาก็เปลี่ ยน
มาเรื่ อยๆ เป็ นโรงหนังบ้าง บ้านของข้าราชการบ้าง
จากนั้นผ่านชมรัฐสภาสก็อตแลนด์ ผ่านชมร้าน The
Elephant House เป็ นร้ านนั่ง ชิ ล ๆ เมนู เบาๆ อาหาร
ราคาไม่แพง ที่ J.K. Rowling มานัง่ แต่งหนังสื อแฮร์ รี่
พอตเตอร์ภาคแรก
บริ การอาหารมื้อค่า ณ ภัตตาคาร

พักที่: CROWN PLAZA HOTEL EDINBURGH หรื อที่พกั ระดับใกล้เคียง
วันที่สี่ของการเดินทาง (4)

เอดินเบอร์ ก – ล่องเรื อทะเลสาบวินเดอเมียร์ – ลิเวอร์ พูล – ชมเมือง

เช้า

บริ การอาหารเช้า ที่หอ้ งอาหารของโรงแรม
หลัง อาหารเดิ นทางสู่ เมื องวิน เดอร์ เมี ยร์ (241 กม.)
โดยใช้เส้ นทางผ่านเขตเลคดิ สทริ ค ซึ่ งเป็ นหนึ่ ง ใน
ดินแดนแห่ งทะเลสาบทั้งสิ บหกแห่ ง นาท่ านล่ องเรื อ
ชมความงดงามของทะเลสาบวิ น เดอร์ เมี ย ร์ ชม
บรรยากาศของธรรมชาติ ร อบทะเลที่ เต็ ม ไปด้ว ย
ต้ น ไม้ และดอกไม้ เมื อ งหนาวที่ แ ลดู ร่ ม รื่ นและ
สวยงาม บริ เวณหุ บเขาและที่ราบต่าของเขตคัมเบรี ย และยังเป็ นทะเลสาบที่ใหญ่ที่สุดในละแวกนี้
เที่ยง บริ การอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย จากนั้นเดิ นทางสู่ เมืองลิ เวอร์ พูล (138 กม.) เมืองที่มี
ประวัติศาสตร์ ยาวนาน นาท่ านชม “เมืองลิ เวอร์ พูล”
ถิ่ นกาเนิ ดวงดนตรี สี่ เต่ าทอง The Beatle ถ่ ายภาพคู่
กับ อนุ สาวรี ย์ เดอะ บิ ท เทิ ล บริ เวณท่ าเรื อ แห่ งการ
ท่องเที่ยว ที่มีความสาคัญมากแห่ งหนึ่ งของประเทศ
อังกฤษ โดยเฉพาะในช่วงคริ สต์ศตวรรษที่ 18 ลิเวอร์
พู ล ก็ ไ ด้รับ ตาแหน่ งเมื องหลวงทางวัฒ นธรรมของ
ยุโรปพร้อมกับเมืองสตราวันเจอร์ ในนอร์ เวย์อีกด้วย
นาท่ านเดิ น ทางไปถ่ ายรู ป ด้ านนอก Anfield ส นาม
ของสโมสรดังลิเวอร์ พูล เจ้ าของคาขวัญ YOU WILL
NEVER WALK ALONE
ค่า
บริ การอาหารมื้อค่า ณ ภัตตาคาร

พักที่: NOVOTEL LIVERPOOL CENTRE HOTEL หรื อที่พกั ระดับใกล้เคียง

วันที่ห้าของการเดินทาง (5) ลิเวอร์ พูล – แมนเชสเตอร์ – สนามโอลแทรฟฟอร์ ด
สเตรทฟอร์ ด อัพ ออน เอวอน – บริสทอล
เช้า

บริ การอาหารเช้า ที่หอ้ งอาหารของโรงแรม
หลังอาหารเดินทางสู่ เมืองแมนเชสเตอร์ (55 กม.) เข้า
ชมภายในสนามฟุ ต บอลโอลด์ แทรฟฟอร์ ด ของ
สโมสรแมนเชสเตอร์ ยูไ นเต็ด ซึ่ งมี จานวนความจุ
75,635 ที่ นั่ง อลด์ แทรฟฟอร์ ด เป็ นสนามกี ฬ าของ
สโมสรที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในสหราชอาณาจักร เป็ น
สนามฟุตบอลขนาดใหญ่เป็ นอันดับที่ 2 ของประเทศ
และใหญ่ เป็ นอัน ดับ ที่ 8 ในทวี ป ยุ โ รปพร้ อ มชม
พิ พิ ธ ภัณ ฑ์ ความเป็ นมาของสนามฟุ ต บอล อัน
ยิ่งใหญ่แห่ งนี้ มี เวลาให้ท่านเลื อกซื้ อสิ นค้าลิ ขสิ ท ธิ์
ประจาทีมแมนเชสเตอร์ ได้ตามอัธยาศัย ***กรณี มีการแข่ งขันหรื อสนามแมนเชสเตอร์ ปิ ด ทางบริ ษทั ของ

สงวนสิ ทธิ์เปลี่ยนเป็ นเข้าชมสนามฟุตบอลลิเวอร์พลู แทน***
เที่ยง บริ การอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย เดิ นทางสู่ “เมื องสแตรทฟอร์ ด อัพ พอน เอวอน” (194 กม.) เมืองที่ ยงั คงรักษาสภาพแวดล้อมแบบชนบทของ
อัง กฤษแท้ ๆ ไว้ไ ด้อ ย่างสมบู รณ์ เดิ น เล่ น ชมเมื อ ง
พร้ อมถ่ ายรู ปบริ เวณด้ านนอกของบ้ านเกิ ดของ “วิ ล
เลี่ยมเชคสเปี ยร์ ส” SHAKESPEAR’S BIRTH PLACE
กวีและนักเขียนบทละครชาวอังกฤษที่ได้รับการยก
ย่องทัว่ ไปว่าเป็ นนักเขี ยนผูย้ ิ่งใหญ่ ข องอังกฤษและ
ของโลก ผลงานที่ โด่ งดัง เช่ น โรมิ โอกับจู เลี ยส ชม
บ้านหลังคามุงด้วยฟางเป็ นรู ปแบบเฉพาะของเมืองส
แตรทฟอร์ ด ตั้งแต่ ศ ตวรรษที่ 16 จากนั้นเดิ นทางสู่
เมื องบริ ส ทอล (116 กม.) เมื องในยุค กลางของบริ
สตอลถูกจัดตั้งขึ้นในปี ค.ศ. 1155 ตั้งอยูร่ ิ มแม่น้ าเอวอน ซึ่ งนับว่าเป็ นเส้นเลือดใหญ่ของการคมนาคมในอดีต เเละ
ทาให้เมืองเเห่งนี้เป็ นเมืองท่าสาคัญที่ใช้ในการขนถ่ายสิ นค้ากันอย่างคึกคักทางตอนใต้ของอังกฤษ
ค่า
บริ การอาหารมื้อค่า ณ ภัตตาคาร

พักที่: NOVOTEL BRISTOL CENTRE HOTEL หรื อที่พกั ระดับใกล้เคียง

วันที่หกของการเดินทาง (6) บริสทอล – ไบบูรี – เบอร์ ตนั ออน เดอะวอเตอร์
คาร์ ดฟิ ฟ์ – เข้ าชมปราสาทคาร์ ดฟิ – บริสทอล
เช้า

บริ การอาหารเช้า ที่หอ้ งอาหารของโรงแรม
หลังอาหารเดิ นทางมุ่งหน้าสู่ “หมู่ บ้านไบบุ รี” (78 กม.) เป็ นหมู่ บา้ นเล็กๆ ตั้งอยู่ในแคว้น Gloucestershire เขต
Cotswolds (ค อ ท ส์ โวล์ ด ) จั ด ว่ า เป็ น The Most
beautiful village in England เดิ น เล่ น ชมบ้า นเรื อ น
อันเป็ นเอกลักษณ์ของหมู่บา้ นแห่ งนี้ นัน่ คือกระท่อม
หิ น โบราณ ที่ เรี ย งรายกัน ยาวไปเป็ นแถว มี ชื่ อ ว่ า
Arlington Row ซึ่ งกระท่อมเหล่ านี้ เคยเป็ นที่ พ กั ของ
คนที่ ทาอาชี พ ทอขนแกะในสมัย ศตวรรษที่ 17 ชม
โบสถ์อนั เก่าแก่ อีกทั้งยังมีถนนสวย ๆ ที่รายล้อมด้วย
ดอกไม้สีสดใสริ มสองข้างทาง ชม “ฟาร์ มปลาเทราท์ ” อายุกว่า 100 ปี ตั้งอยูใ่ จกลางหมู่บา้ น อันเนื่องมาจากแม่น้ า
โคล์นเป็ นสาขาหนึ่ งที่แยกมาจากแม่น้ าเทมส์ เป็ นแหล่งที่สามารถเลี้ ยงปลาชนิ ดนี้ ได้ตลอดทั้งปี ส่ วนใหญ่ปลาที่
เลี้ ยงเป็ นปลาเทราท์สี น้ าตาล กลายเป็ นอาชี พ ที่ ท า
รายได้ให้ก ับ คนในหมู่ บ ้านจานวนมาก และฟาร์ ม
ปลาเทราต์ย งั เป็ นแหล่ ง ท่ อ งเที่ ย วที่ มี ชื่ อ เสี ย งของ
หมู่บา้ นอีกด้วย ได้เวลาสมควรนาท่านออกเดินทางสู่
“เมืองเบอร์ ตัน ออน เดอะวอเตอร์ ” (18 กม.) หมู่บา้ น
เล็กๆ ที่รู้จกั กันในนามของ “เวนิส แห่ งคอตสวอลด์”
เมืองที่ โด่งดังที่สุดในคอตสโวลด์ ดู เงียบสงบมี ลา
ธารสายเล็ ก ๆ (แม่น้ าวินด์รัช ) ไหลผ่านกลางเมื อง
และมีสะพานหิ นทอดข้ามน้ าป็ นช่ วง ๆ กับต้นวิลโลว์ที่แกว่งกิ่งก้านใบอยูร่ ิ มน้ า เมืองนี้ มีร้านอาหารและโรงแรม
รวมทั้งร้ านค้าให้ เดิ นเล่ น เก็ บ บรรยากาศอัน รื่ น รมย์ น าท่ านชมความสวยงามภายในหมู่ บ ้านแห่ งนี้ พร้ อมทั้ง
ถ่ายภาพเป็ นที่ระลึก
เที่ยง บริ การอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย หลังอาหารออกเดินทางสู่ เมืองคาร์ ดิฟ (133 กม.) เมืองหลวง แห่ งเวลส์ ชมตัวเมืองคาร์ดีฟ เมืองหลวงของประเทศ
เวลส์ และยังเป็ นเมืองท่าสาคัญริ มทะเลไอริ ช เข้าชม
ปราสาทคาร์ ดิ ฟ (Cardiff Castle) ที่ มี ก ารบรรยาย
ประวัติค วามเป็ นมาของเมื องคาร์ ดิฟ เมื่ อประมาณ
2,000 ปี มาแล้ว ผ่านทางภาพวาดบนฝาผนัง โดยเริ่ ม
ตั้ งแต่ ช่ ว งศตวรรษที่ 1 ที่ พวกโรมั น ได้ เข้ า มา
จนกระทัง่ ถึงพวกนอร์ มงั ในที่สุดปราสาทคาร์ ดิฟตก
มาอยู่ในความครอบครองของขุนนางหลายตระกูล
เรื่ อยมาจนถึงตระกูลบิวท์ (Bute Family) ซึ่ งภายหลัง
ตระกูลบิวท์ได้ตกแต่งปรับปรุ งปราสาทคาร์ ดิฟให้มีความงดงามมากขึ้น

ค่า

บริ การอาหารมื้อค่า ณ ภัตตาคาร

พักที่: NOVOTEL BRISTOL CENTRE HOTEL หรื อที่พกั ระดับใกล้เคียง
วันที่เจ็ดของการเดินทาง (7) บริสทอล – บาธ – สโตนเฮนจน์ –BICESTER OUTLET–ลอนดอน
เช้า

บริ การอาหารเช้า ที่หอ้ งอาหารของโรงแรม
หลังอาหารเดินทางสู่ เมืองบาธ “BATH” (22 กม.) เมืองมรดกโลกในปี ค.ศ. 1987 และมีโรงละคร, พิพิธภัณฑ์และ
สิ่ งส าคัญ ทางวัฒ นธรรมบาธตั้งอยู่เนิ นหลายลู ก ใน
หุ บเขาของแม่น้ าเอวอน ดินแดนแห่งอาณาจักรโรมัน
อั น ยิ่ ง ใหญ่ บนเกาะ อั ง กฤษ เข้ า ชมโรมั น บาธ
(ROMAN BATHS) (รวมค่ าเข้าชม) สถานที่ ที่ ช าว
โรมันมาสร้างไว้เป็ นสถานที่อาบน้ าแร่ เมื่อ 2,000 ปี
ม าแล้ ว จาก นั้ น เดิ น ท างสู่ ทุ่ งราบ ซ อ ล ส์ บุ รี
“Salisbury Plain” (54 กม.) น าท่ า นเข้า ชม สโตน
เฮนจ์ STONEHENGE (รวมค่ า เข้ า ชม) วงหิ น
ปริ ศนาแห่ งเกาะอังกฤษ นับเป็ นหนึ่ งในเจ็ดสิ่ งมหัศจรรย์ของโลกยุคเก่า สร้างขึ้นราว 2,000 ปี ก่อนคริ สตกาล นา
ท่านเปลี่ ยนรถท้องถิ่ นเพื่อเข้าชมสโตน์เฮนจ์ มีเวลา
ให้ท่านเดินเล่นชมความมหัศจรรย์ของวงหิ นปริ ศนา
เที่ยง บริ การอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย ได้ เวลาสมควรน าท่ า นออกเดิ น ทางสู่ สู่ เมื อ งบิ เช
สเตอร์ (Bicester Outlet) (20 กม.) ศู น ย์เอาท์เล็ท ที่
ใหญ่ และมี สิ นค้าหลากหลายที่ สุ ด มี เวลาให้ท่ านช้
อปปิ้ งสิ นค้ า แบรนด์ เนม อาทิ PRADA, GUICI,
Burberry, Calvin Klien, D&G, DKNY, Bally
Mulberry, Paul Smith, POLO ฯลฯ *** อิสระอาหารคา่ ภายในเอ้ าท์ เล็ท ***
.......... เดินทางกลับเข้าสู่ กรุ งลอนดอน (100 กม.)

พักที่: Holiday Inn London - Kensington High St หรื อระดับใกล้เคียง

วันที่แปดของการเดินทาง (8) ลอนดอน – ล่องเรื อแม่ นา้ เทมป์ – เข้ าชมหอคอยลอนดอน
ชมมงกุฎเพชร – ชมเมือง – ช้ อปปิ้ งย่ านอ๊อกฟอร์ ด – Burger & Lobster
เช้า

บริ การอาหารมื้อเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นาท่านเดินางสู่ ท่าเรื อล่องชมความงามของแม่น้ าเทมป์ ที่ไหลผ่านกลางเมืองผ่านชม ลอนดอน อาย, หอนาฬิกา
บิ๊ ก เบน, ตึ ก แมรี่ แอ็ ก ซ์ และอาคารเก่ า แก่ อี ก
มากมาย นาท่านถ่ายภาพคู่กบั สะพาน ทาวเวอร์
บริ ดจ์ ที่สวยงามและเสมือนเป็ นสัญลักษณ์ ของ
ลอนดอน นาท่านเข้าชมหอคอย แห่ ง ลอนดอน
(T ow er of L on don ) ส ถ าน ที่ ที่ เค ย เป็ น
พระราชวัง แม้ใ นภายหลังจะเปลี่ ย นมาเป็ นคุ ก
หลวง ที่จองจาบุคคลสาคัญของอังกฤษ ไม่วา่ จะ
เป็ นพระมเหสี แอนน์ โบลี น เซอร์ โทมัส มอร์
ฯลฯ ปั จจุบนั เป็ นพิพิธภัณฑ์ ที่น่าสนใจมากแห่ ง
หนึ่งของประเทศ นาท่านต่อแถวเพื่อเข้าชมมงกุฎ
เพชรประจาราชวงศ์องั กฤษ ท่านจะได้ชมเพชร
โคอิ นู ร์ (Koor-I-noor) กั บ เพชร คั ล ลิ แ นน
(Cullinan II) ที่ มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลก รวมถึ ง
เครื่ องราชกุฏภัณฑ์ที่สาคัญของประเทศ จากนาท่านเก็บภาพตึกขาวหรื อ ไวท์ ทาวเวอร์ (White Tower) ที่เป็ น
จุดเริ่ มต้นของอาคารทั้งหมด จากนั้นมีเวลาให้ท่านเก็บภาพสะพานหอคอย (Tower Bridge) ที่ยิ่งใหญ่อลังการ
และมีความสวยงามโด่งดังไปทัว่ โลก

เที่ยง

บริ การอาหารกลางวัน (อาหารจีน Four Season) เมนูพิเศษ เป็ ดย่างรสเลิศ เมนูเด็ดของร้ าน ***
นาท่านเข้าสู่ ถนนย่านช้อปปิ้ ง ย่านอ็อกซ์ฟอร์ด สตรี ท OXFORD STREET อันเป็ นที่ต้ งั ของร้านค้าประเภท
ต่างๆ มากมาย อาทิ เซลฟริ เจดส์ SELFRIDGES เป็ นห้างที่มีครบครัน / มาร์ค แอนด์ สเปนเซอร์ MARK &
SPENCER สิ นค้าที่ชาวไทยรู ้จกั กันเป็ นอย่างดี อาทิ คุกกี้ ท็อฟฟี่ เสื้ อผ้า ชุดชั้นใน ครี มอาบน้ าฯลฯ / พรี มาร์ค
PRIMARK สิ นค้าแฟชัน่ เสื้ อผ้าในราคาสุ ดประหยัด

ค่า

บริ การอาหารมื้อค่า ณ ภัตตาคาร Berger & Lobster Restaurant เมนูพิเศษกุง้ มังกรรสเลิศ
/ นาคณะเดินทางเข้าสู่ที่พกั

พักที่: Holiday Inn London - Kensington High St / หรื อระดับใกล้เคียง

วันที่เก้าของการเดินทาง (9) ลอนดอน – ขึน้ ลอนดอน อาย – ช้ อปปิ้ งห้ างแฮร์ ลอดส์
เช้า

บริ การอาหารมื้อเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

นาท่ านขึ้ นนั่งชิ งช้าสวรรค์ขนาดยักษ์ หรื อ ลอนดอนอาย ซึ่ งเป็ นสถานที่ ที่นักท่องเที่ยวจากทัว่ โลก ชม

เที่ยง

ทัศนียภาพของมหานครลอน บนความสู งถึง 135
เมตร ภาพยนตร์ 4 มิติ เรื่ องราวเกี่ยวกับ เด็กหญิ ง
ตัวน้อยที่มาเที่ยวลอนดอนกับคุ ณพ่อและเธอได้
จิ น ตนาการว่า อยากจะเห็ น มหานครลอนดอน
จากมุ ม เบื้ อ งสู ง ซึ่ งท่ า นก็ จ ะได้ซึ ม ซั บ กับ ภาพ
เหตุ การณ์ ของเธออย่างน่ าตื่ นเต้นและเร้ าใจ น า
ท่ า นนั่ ง รถชมมหานครลอนดอน, ผ่ า นชม
รั ฐสภาของอังกฤษริ มแม่ นา้ เทมส์ , จัตุรัสรั ฐสภา,
มหาวิหารเวสทมินส์ เตอร์ , หอนาฬิ กาบิ๊กเบน, ถนนดาวน์ นิง ที่ตั้งของบ้ านพักนายก รั ฐมนตรี อังกฤษ, จตุรัสท
ราฟั ลการ์ อนุสรณ์ ของนายพลลอร์ ด เนลสั น และชัยชนะของอังกฤษเหนือทัพของนโปเลียน ณ แหลมทราฟั ล
การ์ , มหาวิ ห ารเซนต์ พ อลส์ , ธนาคารชาติ ข องอั งกฤษ, กองบั ญ ชาการต ารวจสก๊ อ ตแลนด์ ย าร์ ด ผ่ า นชม
พระราชวังบักกิง้ แฮม ที่ใช้วา่ ราชการของสมเด็จพระบรมราชินีนาถอลิซาเบธที่ 2 และพระราชวงศ์ช้ นั สู ง
บริ การอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคาร

น าท่ าน เข้ า สู่ ห้ างแฮร์ ลอด ส์ (Harrods) มี
ชื่ อ เสี ยงของอังกฤษ และเป็ นบริ เวณที่ มี ห้าง
สิ น ค้ า แบรนด์ เนมมากมาย อาทิ MARK &
SPENCER, NEXT, BURBERRY ฯ ล ฯ

ค่า

บริ เวณนี เต็มไปด้วยร้านค้าแบนด์เนม และสิ นค้า
พื้นเมืองที่มีชื่อเสี ยง รวมถึงร้าน ชา กาแฟ น่ารักๆ
มากมาย ท่ านจะเพลิ ดเพลิ น กับ บรรยากาศแบบ
ลอนดอนเนอร์ อย่างแท้จริ ง
บริ การอาหารมื้อค่า ณ ภัตตาคาร

พักที่: HILTON HEATHROW AIRPORT / หรื อระดับใกล้เคียง
วันที่สิบของการเดินทาง (10)

สนามบินลอนดอน ฮีธโธรว์ – กรุงเทพฯ

เช้า

บริ การอาหารมื้อเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

08.00

นาท่านออกเดินทางสู่สนามบินฮิธโธรว์ ลอนดอน

11.50

เหิ รฟ้าสู่ กรุ งเทพฯ...โดย สายการบินไทย แอร์ เวย์ Thai Airways เที่ยวบินที่ TG919

วันที่สิบเอ็ดของการเดินทาง (11)
06.15

กรุงเทพฯ

เดินทางถึงท่าอากาศยานสุ วรรณภูมิ...โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ
************************************************************

***หมายเหตุ โปรแกรมการเดินทางอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมะสม เนื่องจากสภาพ ลม ฟ้า อากาศ,การล่าช้า
อันเนื่องมาจากสายการบิน และสถานการณ์ในต่างประเทศที่ทางคณะเดินทางในขณะนั้น เพื่อความปลอดภัยในการ
เดิ นทาง โดยบริ ษทั ฯ ได้มอบหมายให้ หัวหน้าทัวร์ ผูน้ าทัวร์ มี อานาจตั ดสิ นใจ ณ ขณะนั้นทั้งนี้ การตัดสิ นใจ จะ
คานึงถึงผลประโยชน์ของหมู่คณะเป็ นสาคัญ

อัตราค่าบริการ (ทิปพนักงานขับรถ)
กาหนดการเดินทาง

ผูใ้ หญ่
เด็กอายุต่ากว่า 12 ปี
เด็กอายุต่ากว่า 12 ปี
พักห้องละ 2 ท่าน พักกับผูใ้ หญ่ 1 ท่าน พักกับผูใ้ หญ่ 2 ท่าน (เสริ มเตียง)
30 ธ.ค.64 – 09 ม.ค.65
129,900
129,900
124,900
20 – 30 ม.ค.65
122,900
122,900
117,900
11 – 21 ก.พ.65
122,900
122,900
117,900
11 – 21 มี.ค.65
122,900
122,900
117,900

พักเดี่ยว
28,900
28,900
28,900
28,900

* คณะออกเดินทางได้เมื่อมีจานวนผูเ้ ดินทางครบ 15 ท่านเท่านั้น *
*** ต้องการเดินทางโดยชั้นธุ รกิจ (Business Class) กรุ ณาสอบถามราคาเพิ่มเติมจากเจ้าหน้าที่บริ ษทั ฯ ***
รวมค่ า RT-PCR TEST ก่อนกลับประเทศไทยแล้ว หากมีการยกเลิกการตรวจทางบริษัทจะคืนเงินให้ 4,000 บาท

อัตราค่าบริการนีร้ วม
 ค่าตัว๋ เครื่ องบินไป-กลับ กรุ งเทพฯ-ลอนดอน-กรุ งเทพฯ
 ค่ารถปรั บ อากาศนาเที่ ยวตามระบุ ไว้ในรายการ พร้ อมคนขับ รถที่ ช านาญเส้ นทาง กฎหมายในยุโรปไม่ อนุ ญ าตให้
คนขับรถเกิน 12ช.ม./วัน
 โรงแรมที่พกั ตามระบุหรื อเทียบเท่าในระดับเดียวกัน โรงแรมส่ วนใหญ่ในยุโรปจะไม่มีเครื่ องปรับอากาศ เนื่ องจากอยู่
ในแถบที่ มีอุณหภู มิต่ าและราคาโรงแรมจะปรับขึ้ น 3-4 เท่าตัว หากวันเข้าพักตรงกับ งานเทศกาลเทรดแฟร์ หรื อการ
ประชุมต่างๆ อันเป็ นผลที่ทาให้ตอ้ งมีการปรับเปลี่ยนย้ายเมือง โดยคานึงถึงความเหมาะสมเป็ นหลัก
 ค่าอาหารที่ระบุในรายการ ให้ท่านได้เลิศรสกับอาหารท้องถิ่นในแต่ละประเทศ
 ค่าบริ การนาทัวร์ โดยหัวหน้าทัวร์ นาเที่ยวให้ความรู ้ และคอยดูแลอานวยความสะดวกตลอดการเดินทาง 1 ท่าน
 ค่าประกันอุบตั ิเหตุและสุ ขภาพในการเดินทางวงเงินท่านละ 5,000,000 บาท
 ค่ายกกระเป๋ าใบใหญ่ท่านละ 1 ใบ น้ าหนักไม่เกิน 25 กก. / กระเป๋ าใบเล็กอยูใ่ นความดูแลของท่านเองไม่เกิน 7 กก.






รวมค่ า RT-PCR TEST ก่อนกลับประเทศไทยแล้วหากมีการยกเลิกการตรวจทางบริษัทจะคืนเงินให้ 4,000 บาท
ค่าธรรมเนียมในการยืน่ วีซ่าอังกฤษ
ค่ าทิปพนักงานขับรถระหว่างการท่องเทีย่ วในอังกฤษ
นา้ ดื่มคอยบริการบนรถตลอดการเดินทาง

อัตราค่าบริการนีไ้ ม่ รวม






ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และค่าภาษีหกั ณ ที่จ่าย 3 %
ค่าเอกสารเพิ่มเติมจากสถานทูต(ค่าแปลเอกสารในบางกรณี )
ค่าใช้จ่ายส่ วนตัว อาทิ ค่าโทรศัพท์ , ค่าซักรี ด , ค่าเครื่ องดื่มและอาหารนอกเหนือจากที่ระบุในรายการ
ค่าผกผันของภาษีน้ ามันที่ทางสายการบินแจ้งเปลี่ยนแปลงกะทันหัน
ค่ าทิปหัวหน้ าทัวร์ โดยเฉลีย่ 100 บาท / ท่าน / วัน (1,100 บาท) ***หากท่านประทับใจในการบริการ***

เงื่อนไขการสารองที่นั่ง และการชาระเงิน
 กรุ ณาจองล่วงหน้าพร้อมชาระงวดแรก 50,000 บาท ภายใน 24 ชัว่ โมงหลังการจอง พร้อมแฟกซ์สาเนาหน้าหนังสื อ
เดินทาง Passport มายังบริ ษทั และค่าใช้จ่ายส่ วนที่เหลือกรุ ณาชาระก่อนการเดินทางไม่นอ้ ยกว่า 30 วัน มิฉะนั้นจะถือว่า
ท่านยกเลิกการเดินทาง
 บริ ษทั ฯขอสงวนสิ ทธิ์ ยกเลิ กการเดิ นทางก่อนล่วงหน้า 10 วัน ซึ่ งจะเกิ ดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อไม่สามารถทากรุ๊ ปได้อย่างน้อย
15 ท่าน และหรื อ ผูร้ ่ วมเดินทางในคณะไม่สามารถผ่านการพิจารณาวีซ่าได้ครบ 15 ท่าน ซึ่ งในกรณี น้ ี ทางบริ ษทั ฯ ยินดี
คืนเงินให้ท้ งั หมดหักค่าธรรมเนียมวีซ่า หรื อจัดหาคณะทัวร์ อื่นให้ ถ้าท่านต้องการ
 บริ ษทั ฯขอสงวนสิ ทธิ์ ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์ น้ ี เมื่อเกิดเหตุจาเป็ น สุ ดวิสัย จนไม่อาจแก้ไขได้
และจะไม่รับผิดชอบใดๆ ในกรณี ที่สูญหาย สู ญเสี ยหรื อได้รับบาดเจ็บ ที่นอกเหนื อความ รับผิดชอบของหัวหน้าทัวร์
และเหตุสุดวิสัยบางประการเช่น การนัดหยุดงาน ภัยธรรมชาติ การจลาจล ต่างๆ
 เนื่ องจากรายการทัวร์ น้ ี เป็ นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็ จ หากท่านสละสิ ทธิ์ การใช้บริ การใดๆตามรายการ หรื อถูกปฏิเสธการ
เข้า และออกประเทศไม่วา่ ในกรณี ใดก็ตาม ทางบริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ ไม่คืนเงินในทุกกรณี
 เมื่อท่านได้ชาระเงินมัดจาหรื อทั้งหมด ไม่วา่ จะเป็ นการชาระผ่านตัวแทนของบริ ษทั ฯ หรื อชาระโดยตรงกับทางบริ ษทั ฯ
ทางบริ ษทั ฯ จะขอถือว่าท่านรับทราบและยอมรับในเงื่อนไขต่างๆของบริ ษทั ฯ ที่ได้ระบุไว้โดยทั้งหมด

 กรณีวีซ่าที่ท่านยื่นไม่ ผ่านการพิจารณา และคณะสามารถออกเดินทางได้ ท่ านจะต้ องเสี ยค่ าใช้ จ่ายจริงที่เกิดขึน้
ดังต่ อไปนี้
- ค่าธรรมเนี ยมการยืน่ วีซ่าและค่าดาเนิ นการ ทางสถานทูตจะไม่คืนค่าธรรมเนียมใดๆ ทั้งสิ้ นแม้วา่ จะผ่านหรื อไม่ผา่ นการ
พิจารณา
- ค่ามัดจาตัว๋ เครื่ องบิน หรื อตัว๋ เครื่ องบินที่ออกมาจริ ง ณ วันยื่นวีซ่า ซึ่ งตัว๋ เป็ นเอกสารที่สาคัญในการยื่นวีซ่า หากท่านไม่
ผ่านการพิจารณา ตั๋วเครื่ องบินถ้ าออกตั๋วมาแล้ วจะต้ องทาการ REFUND โดยจะมีค่าธรรมเนี ยมที่ท่านต้องถู กหัก
ขึ้นอยูก่ บั ข้อกาหนดของสายการบินนั้นๆ และส่ วนที่เหลื อจะคืนให้ท่านภายใน 45-60 วัน (ตามกฎของแต่ละสายการ
บิน) ถ้ายังไม่ออกตัว๋ ท่านจะเสี ยแต่ค่ามัดจาตัว๋ ตามจริ งเท่านั้น

- ค่าห้องพักในทวีปยุโรป ถ้าคณะออกเดินทางได้ และท่านไม่ผ่านการพิจารณาวีซ่า ตามกฎท่านจะต้องโดนค่ามัด
จาห้องใน 2 คื นแรก ของการเดิ นทางหากท่านไม่ปรากฏตัวตามวัน ที่ เข้าพัก ทางโรงแรมจะต้องยึดค่าห้อง 100%
ในทันที ทางบริ ษทั จะแจ้งให้ท่านทราบ และมีเอกสารชี้แจงให้ท่านเข้าใจ
หากท่านผ่านการพิจารณาวีซ่า แล้วยกเลิ กการเดิ นทางทางบริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการยึดค่าใช้จ่ายทั้งหมด 100% ใน
ทุกๆ กรณี
ทางบริ ษทั เริ่ มต้น และจบ การบริ การ ที่สนามบินสุ วรรณภูมิ กรณี ท่านเดินทางมาจากต่างจังหวัด หรื อต่างประเทศ และ
จะส ารองตัว๋ เครื่ องบิ น หรื อพาหนะอย่างหนึ่ งอย่างใดที่ ใช้ในการเดิ นทางมาสนามบิ น ทางบริ ษ ทั จะไม่รับ ผิดชอบ
ค่าใช้จ่ายในส่ วนนี้ เพราะเป็ นค่าใช้จ่ายที่ นอกเหนื อจากโปรแกรมการเดิ นทางของบริ ษทั ฉะนั้นท่านควรจะให้กรุ๊ ป
ยืนยันการเดินทาง 100% ก่อนที่จะสารองยานพาหนะ

เงื่อนไขการยกเลิก
1. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วัน – คืนค่าใช้จ่ายทั้งหมด ยกเว้นกรุ๊ ปที่เดินทางช่วงวันหยุด หรื อเงินค่ามัดจาที่ตอ้ ง
การันตีที่นงั่ กับสายการบิน หรื อ กรุ๊ ปที่มีการการันตีค่ามัดจาที่พกั โดยตรงหรื อโดยการผ่านตัวแทนในประเทศ หรื อ
ต่างประเทศและไม่อาจขอคืนเงินได้ (ค่าใช้จ่ายตามความเป็ นจริ ง)
2. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 16 – 29 วันขึ้นไป – เก็บค่าใช้จ่าย 50 % ของราคาทัวร์
3. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 1 – 15 วัน – เก็บค่าบริ การทั้งหมด 100 %

เอกสารที่ใช้ ประกอบในการยื่นวีซ่าอังกฤษ
 หนังสื อเดินทาง (ตัวจริ ง) ที่เหลืออายุใช้ งานไม่ ต่ากว่ า 6 เดือน และมีหน้าหนังสื อเดินทางว่างอย่างน้อย 3 หน้า
 หนังสื อเดินทางที่เหลืออายุใช้ งานไม่ ต่ากว่ า 6 เดือน และมีหน้าหนังสื อเดินทางว่างอย่างน้อย 3 หน้า
 รู ปถ่ ายสี ฉากหลังเป็ นสี ขาวเท่ านั้น ขนาด 1.5 x 2 นิว้ จานวน 3 รู ป (ต้องถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน) หน้าตรง ไม่สวมแว่นตา ไม่ยมิ้
เห็นฟัน ขึ้นอยูก่ บั ประเทศที่จะเดินทาง
 หลักฐานแสดงสถานะการทางาน 1 ชุด
*** กรณีค้าขาย : หลักฐานทางการค้า เช่น สาเนาใบรับรองจากกระทรวงพาณิชย์ หรื อใบทะเบียนการค้ าที่มีชื่อผูเ้ ดินทาง หรื อสาเนา
ใบเสี ยภาษีร้านค้า (ภพ.20) อายุยอ้ นหลังไม่เกิน 3 เดือน (นับจากเดือนที่จะเดินทาง)
*** กรณีพนักงานและผู้ถือหุ้น : หนังสื อรับรองการทางานเป็ นภาษาอังกฤษ ระบุตาแหน่ง เงินเดือน และวันเริ่ มงาน พร้อมสลิป
เงินเดือน ย้อนหลัง 3 เดือน อายุยอ้ นหลังไม่เกิน 1 เดือน (นับจากเดือนที่จะเดินทาง)
*** ข้ าราชการ: หนังสื อรับรองจากต้นสังกัด เป็ นภาษาอังกฤษ ระบุตาแหน่ง เงินเดือน และวันเริ่ มงานพร้อมสลิปเงินเดือน ย้อนหลัง
3 เดือน อายุยอ้ นหลังไม่เกิน 1 เดือน (นับจากเดือนที่จะเดินทาง)
*** นักเรี ยนและนักศึกษา: หนังสื อรับรองการเป็ นนักเรี ยนหรื อนักศึ กษา เป็ นภาษาอังกฤษจากสถาบันที่ศึกษาอยู่ อายุยอ้ นหลังไม่
เกิน 1 เดือน (นับจากเดือนที่จะเดินทาง)
 หนังสื อแสดงการเคลื่อนไหวทางบัญชี (Bank Statement) บัญชีออมทรัพย์ ย้อนหลัง 6 เดือน โดยต้ องมีเลขที่บัญชีระบุอยู่ทุกหน้ า
(สถานทูตพิจารณาบัญชีออมทรัพย์ เป็ นอันดับแรก) แต่ในกรณี ที่ยอดเงินในบัญชีออมทรัพย์ไม่ถึง 6 หลัก สามารถแนบ
Statement สมุดบัญชีฝากประจาเพิ่มเติมในการยื่นได้) ( สถานทูตไม่ รับบัญชีกระแสรายวัน )
*** หมายเหตุ ***

 ในกรณีเป็ น บิดา/มารดา/บุตร, สามี/ภรรยา และญาติ (สามารถรับรองค่ าใช้ จ่ายให้ กนั ได้ ) โดยใช้ เอกสารเพิม่ เติมคือ
- หนังสื อรับรองจากธนาคาร (สถานทูตพิจารณาบัญชีออมทรัพย์เป็ นอันดับแรก) ในการออกจดหมายรับรองกรุ ณาระบุคาว่า
TO WHOM IT MAY CONCERN แทนการใช้ชื่อแต่ละสถานทูต (เนื่ องจากประเทศในยุโรปเข้าร่ วมกลุ่มยูโรโซน) กรุ ณา
สะกดชื่อให้ตรงกับหน้าพาสปอร์ต และหมายเลขบัญชีเล่มเดียวกับ Statement ที่ท่านจะใช้ยื่นวีซ่า (ใช้เวลาดาเนินการขอประมาณ
3-5 วันทาการ) โดยต้องทาแยกกัน ระบุตามชื่อผูเ้ ดินทาง 1 ท่าน / 1 ฉบับ (ใช้ ตวั จริง / ไม่ สามารถถ่ ายเอกสารได้ )
 กรณีเด็กอายุตา่ กว่ า 20 ปี บริบูรณ์ หากเด็กไม่ได้เดินทางกับบิดา/มารดาคนใดคนหนึ่ง หรื อบิดามารดาไม่ได้เดินทางทั้งสองคน
ต้องมีจดหมายยินยอมให้เดินทางไปต่าง ประเทศจากบิดา & มารดา ซึ่ งจดหมายต้องออกโดยที่วา่ การอาเภอ โดยระบุประเทศและ
วันเดินทาง
 สาเนาบัตรประชาชน 1 ชุด
 สาเนาสู ติบัตร 1 ชุด (กรณีอายุตา่ กว่ า 20 ปี )
 สาเนาทะเบียนบ้ าน 1 ชุด
 สาเนาทะเบียนสมรส หรื อ สาเนาทะเบียนหย่ า 1 ชุด (ถ้ ามี)
 สาเนาใบมรณะบัตร 1 ชุด (กรณีเป็ นหม้ าย)
 สาเนาใบเปลีย่ นชื่ อ-สกุล 1 ชุด (ถ้ ามี)

*** ในวันยื่นวีซ่ากรุ ณาเตรี ยมเอกสารตัวจริงทั้งหมด ไปในวันนัดด้ วย ***
สถานทูตอาจมีการขอเอกสารอย่ างอื่นเพิม่ เติม ตามดุลพินิจของสถานทูต อย่ างกะทันหัน จึงขอความกรุ ณาเตรี ยมเอกสาร
ตัวจริงเพิม่ เติมให้ ครบถ้ วน ตามทีส่ ถานทูตขอ เพื่อความสะดวกในการ พิจารณาอนุมัติ ออกวีซ่าสาหรับสถานทูต

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

