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เท่ียวเกาะองักฤษ ครบเมืองสวย เกบ็เมืองเลก็ๆท่ีน่ารัก (เขตคอร์ทโวลด์ และแควน้ยอร์คเชียร์ตะวนัตก) 

สมัผสัเมืองมรดกโลกท่ีมีเอกลกัษณ์แบบองักฤษอยา่งแทจ้ริง อาหารดีท่ีพกัเยีย่ม ท่านจะไม่ผิดหวงัอยา่งแน่นอน 
ตะลุยมหานครลอนดอน สมัผสักล่ินไอ แห่งผูดี้องักฤษ อยา่งจุใจ 

     



 

ช้อปป้ิงอย่างจุใจ ลิม้รสเป็ดย่างโฟร์ ซีซ่ัน + Burger & Lobster รสชาตต้ินต ารับ 

รายการทวัร์องักฤษ สก๊อตแลนด์ เวลส์ 11 วนั ออกเดินทาง มนีาคม – ตุลาคม 2565 

1. โรงแรมท่ีพกัแบบ 4 ดาว พร้อมพนกังานยกกระเป๋า 
3. อาหารพื้นเมืองแบบมีคุณภาพ เพื่อลองชิมรสชาติแบบตน้ต ารับ *** 
4. อาหารจีนเมนูดีลกัซ์ 7 อยา่ง พร้อมผลไม ้
5. อาหารไทย 6 อยา่ง พร้อมของหวาน 
7. ค่าทิปพนกังานขบัรถในยโุรป  
8. น ้าด่ืมบริการบนรถ 
9.  ค่าตรวจ PCR-Test ก่อนกลบัเมืองไทย(ลอนดอน) 

 

วนัแรกของการเดนิทาง (1)  กรุงเทพฯ – ลอนดอน 
22.00 สมาชิกทุกท่านพร้อมกนั ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผูโ้ดยสารขาออกระหวา่งประเทศชั้น 4  
 เคาทเ์ตอร์ D สายการบินไทย โดยมีเจา้หนา้ท่ีบริษทัคอยอ านวยความสะดวก 

วนัที่สองของการเดนิทาง (2) ลอนดอน – แคมบริดจ์ – ยอร์ค – ชมเมือง     
00.15  เหิรฟ้าสู่มหานครลอนดอน...โดยสายการบินไทย แอร์เวย ์ Thai Airways เท่ียวบินท่ี TG910 
06.20 ถึงสนามบินฮิสโธรว์ มหานครลอนดอน หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองแล้ว เดินทางสู่เมืองเคมบริดจ ์

(Cambridge) (114 กม.) เป็นเมืองมหาวิทยาลยัท่ีเก่าแก่เป็นอนัดบัสองในองักฤษ และเป็นศูนยก์ลางการปกครอง
ของเคมบริดจ์เชียร์ ตัวเมืองห้อมล้อมไปด้วย
หมู่บ้านขนาดเล็กจ านวนหน่ึง เมืองน้ีย ังเป็น
หวัใจของศูนยเ์ทคโนโลยีชั้นสูง ท่ีรู้จกักนัในช่ือ 
ซิลิคอนเฟน (Silicon Fen) และเป็นท่ีตั้งของ
วิ ท ย า ลั ย ส า ข า ต่ า ง ๆ  ม า ก ม า ย  ข อ ง
มหาวิทยาลัยเคมบริดจ์ เดินสู่ท่าเรือแม่น ้าเคม 
พิเศษ...น าท่านนั่งเรือค ้าถ่อ หรือ Punting ใน
แม่น ้ าแคม (River Cam) เพื่อชมบรรยากาศริม
แม่น ้ า และสถาปัตยกรรมท่ีสวยงามของแคมปัส
ต่างๆ ใชเ้วลาประมาณ 45 นาที ผา่นชมจุดส าคญั 
อาทิ St. John's College, The Trinity College, 
King's College, Queens' Collage เป็นตน้ ผา่น 
Bridge of Sighs ท่ีท  าเช่ือมตึกขา้มแม่น ้ าแคม 



 

King's College ผา่น Mathematical Bridge ของ Queens' College เป็นสะพานท่ีเซอร์ไอแซก นิวตนั ออกแบบไว้
โดยไม่ใชต้ะปู แต่มีนกัศึกษาอยากรู้อยากเขา้ใจเลยร้ือและประกอบกลบัไม่ได ้จึงตรึงไวใ้หม่ดว้ยตาปูอย่างท่ีเห็น
ในปัจจุบนั ผา่น Trinity College สถานท่ีศึกษาของเซอร์ไอแซก นิวตนั ผูคิ้ดแรงโนม้ถ่วงโลก  

เท่ียง บริการอาหารกลางวนั ณ ภคัคาคาร 
บ่าย หลงัอาหารเดินทางสู่เมืองยอร์ก (York) (254 กม.) ตวัเมืองยงัมีก าแพงเมืองโบราณล้อมรอบค่อนขา้งสมบูรณ์ 

ตั้งอยูใ่นเขตนอร์ธ ยอร์กเชอร์ มีแม่น ้ าอูสและแม่น ้ าฟอสส์ไหลผา่น เป็นเมืองท่ีมีความส าคญัทางประวติัศาสตร์
และมีบทบาทมาเกือบตลอด 2,000 ปี น าท่านเดิน
ชมเมืองยอร์ก เมืองเก่าแสนสวย ท่ีท่านจะต้อง
หลงรัก ก าแพงเมืองเก่าท่ีโอบลอ้มตวัเมืองสภาพ
ยังคงสมบูรณ์มาก เก็บภาพมหาวิหารยอร์ค 
(York Minster) มหาวหิารท่ีใหญ่ท่ีสุดในประเทศ
องักฤษ ใช้เวลาในการก่อสร้างนานกว่า 250 ปี 
เข้าสู่ย่านเก่าแก่ท่ี ช่ือว่ายอร์กแชมเบิล (York 
Shamble) เป็นถนนการคา้ย่านท่ีเก่าแก่ท่ีสุดใน
เมือง ลกัษณะเป็นตรอกเล็กๆ มีร้านค้าของท่ีระลึกอยู่สองฝ่ัง ร้านคา้แถบน้ีสร้างข้ึนโดยใช้ไมเ้ป็นโครงสร้าง
เม่ือก่อนแถวน้ีจะเป็นท่ีขายเน้ือสัตว ์จะเห็นตะขอท่ีไวเ้ก่ียวเน้ือสัตวห์้อยอยู่หน้าบา้น และท่ีเห็นว่าบริเวณชั้น 2 
ของร้านจะยื่นออกมามากกวา่ชั้นล่าง The Little Shamble แห่งน้ีมีช่ือเสียงมากข้ึน เพราะวา่เป็นแรงบนัดาลใจใน
การสร้าง ตรอกไดแอกอน (Diagon Alley) ในเร่ือง Harry Potter อิสระทุกท่านตามอธัยาศยั 

ค ่า  บริการอาหารมื้อค ่า ณ ภัตตาคาร 

พกัที่: HILTON YORK HOTEL หรือที่พกัระดบัใกล้เคยีง 

วนัที่สามของการเดนิทาง (3) ยอร์ค – เอดนิเบิร์ก – ปราสาทเอดนิเบิร์ก – ชมเมือง 
เชา้ บริการอาหารเชา้ ท่ีหอ้งอาหารของโรงแรม 

หลงัอาหารเดินทางสู่กรุงเอดินเบิร์ก (324 กม.) เป็นเมืองท่ีเจริญมากท่ีสุดเมืองหน่ึงในสหราชอาณาจกัร เมืองหลวง
และเ มือง ศูนย์กลางว ัฒนธรรม  แห่งความ
ภาคภูมิใจของชาวสก๊อต เป็นเมืองศูนยก์ลางของ
ประเทศสก๊อตแลนด์ ตั้ งแต่ยุคศตวรรษท่ี 15 
เจา้ของสมญานามกรุงเอเธนส์แห่งยโุรปเหนือ  

เท่ียง บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
บ่าย น าท่านเขา้ชม “ปราสาทเอดินเบิร์ก” อนัสง่างาม

จากทุกมุมเมืองเคยเป็นท่ีประทับของกษัตริย ์
สก๊อตแลนด ์เคยถูกท าลายลงหลายคร้ังแต่ทุกคร้ัง
ก็ได้รับการบูรณะและสร้างใหม่ให้กลับคืนสู่
ความสง่างาม โดยเฉพาะคร้ังสุดทา้ยในศตวรรษ



 

ท่ี 19 โดยเซอร์วอลเตอร์สก๊อต นกัปราชญช์าวสกอตแลนด์เขา้ชมห้องต่างๆ ภายใน อาทิห้องหุ่นจ าลองและห้อง
แสดงมหามงกุฎท่ีแสดงเหตุการณ์นบัตั้งแต่การข้ึนครองราชยข์องปฐมกษตัริยต์ลอดจนห้องเคร่ืองราชกกุธภณัฑ ์
จากนั้นน าท่านชมกรุงเอดินเบิร์กซ่ึงมีศูนยก์ลางเมืองตั้งอยูร่อบ ๆ ปราสาทเอดินเบิร์ก เมืองเอดินเบอระติดอนัดบั
เมืองท่ีมีนกัท่องเท่ียวมากท่ีสุดเป็นอนัดบัสองของสหราชอาณาจกัรรองจากกรุงลอนดอน จากนั้นผา่นชมรัฐสภาส
ก็อตแลนด ์ผา่นชมร้าน The Elephant House เป็นร้านนัง่ชิลๆ เมนูเบาๆ อาหารราคาไม่แพง ท่ี J.K. Rowling มานัง่
แต่งหนงัสือแฮร์ร่ี พอตเตอร์ภาคแรก จากนั้นอิสระทุกท่านตามอธัยาศยั ในยา่นเมือเก่า 

ค ่า  บริการอาหารมื้อค ่า ณ ภัตตาคาร 

พกัที่: SHERATON GRAND HOTEL & SPA EDINBURG หรือที่พกัระดบัใกล้เคยีง 

วนัที่ส่ีของการเดนิทาง (4) เอดนิเบิร์ก –  กลาสโกว์ – ล่องเรือทะเลสาบวนิเดอเมียร์  
เชา้ บริการอาหารเชา้ ท่ีหอ้งอาหารของโรงแรม 

หลงัอาหารเดินทางสู่ คาล์ตัน ฮิลล์ (Calton Hill) ท่ี
เป็นท่ีตั้งของเสาคอลั่ม โรมนัอนัใหญ่ยกัษ์ ท่ีถือ
เป็น The National Monument ของสก็อตแลนด ์
พื้นท่ีตรงน้ี สมยัโบราณใชเ้ป็นท่ีประหารนกัโทษ 
ต่อมาก็เปล่ียน มาเร่ือยๆ เป็นโรงหนงับา้ง บา้น
ของข้าราชการบ้าง จากนั้นน าท่านเดินทางสู่
เมืองกลาสโกว์ (76 กม.) เมืองท่ีใหญ่ท่ีสุดของ
สกอตแลนด ์ตั้งอยูบ่นแม่น ้าไคลด์ ชมเมืองท่ีมีอายุ
ยอ้นไปประมาณ 1,500 ปีท่ีแลว้ ยอ้นกลบัไปในปี 
1990 กลาสโกว์กลายเป็นเมืองหลวงแห่ง
ว ัฒนธรรมแห่งยุ โรปแห่งแรกของสหราช
อาณาจกัร ท่ีมีมรดกทางสถาปัตยกรรมท่ีส าคัญ 
รวมทั้งจตุัรัสจอร์จในใจกลางเมือง การรวมตวักนั
ท่ีน่าประทบัใจของคฤหาสน์สไตล์วิกตอเรียและ
อาคารอนัโอ่อ่า ซ่ึงเป็นผลมาจากความมัง่คัง่ท่ีเกิด
จากการผลิตและการคา้ในอดีต  

เท่ียง บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
บ่าย หลังอาหารเดินทางสู่เมืองวินเดอร์เมียร์ (239 

กม.)โดยใช้เส้นทางผ่านเขตเลคดิสทริค ซ่ึงเป็น
หน่ึง ในดินแดนแห่งทะเลสาบทั้งสิบหกแห่งน า
ท่านล่องเรือชมความงดงามของทะเลสาบวินเดอร์
เมียร์ ชมบรรยากาศของธรรมชาติรอบทะเลท่ีเต็ม
ไปดว้ยตน้ไม ้และดอกไมเ้มืองหนาวท่ีแลดูร่มร่ืน



 

และสวยงาม บริเวณหุบเขาและท่ีราบต ่าของเขตคมัเบรีย และยงัเป็นทะเลสาบท่ีใหญ่ท่ีสุดในละแวกน้ี 
ค ่า  บริการอาหารมื้อค ่า ณ ภัตตาคาร 

พกัที่: MACDONALD OLD ENGLAND HOTEL & SPA หรือที่พกัระดบัใกล้เคยีง 

วนัที่ห้าของการเดนิทาง (5)  วนิเดอเมยีร์ – แมนเชสเตอร์ – เข้าชมสนามโอลด์แทรฟฟอร์ด 
      ลเิวอร์พูล – ชมเมือง 
เชา้ บริการอาหารเชา้ ท่ีหอ้งอาหารของโรงแรม 

หลังอาหารเดินทางสู่เมืองแมนเชสเตอร์ (130 
กม.) เข้าชมภายในสนามฟุตบอลโอลด์แทรฟ
ฟอร์ด ของสโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด  ซ่ึงมี
จ านวนความจุ 75,635 ท่ีนั่ง โอลด์แทรฟฟอร์ด
เป็นสนามกีฬาของสโมสรท่ีมีขนาดใหญ่ท่ีสุด
ในสหราชอาณาจักร เป็นสนามฟุตบอลขนาด
ใหญ่เป็นอันดับท่ี 2 ของประเทศและใหญ่เป็น
อันดับท่ี 8 ในทวีปยุโรปพร้อมชมพิพิธภัณฑ์
ความเป็นมาของสนามฟุตบอล อนัยิ่งใหญ่แห่งน้ี 
มีเวลาให้ท่านเลือกซ้ือสินคา้ ลิขสิทธ์ิประจ าทีม
แมนเชสเตอร์ได้ตามอัธยาศัย ***กรณีมีการ
แข่งขันหรือสนามแมนเชสเตอร์ ปิด ทาง
บริษทัของสงวนสิทธ์ิเปล่ียนเป็นเขา้ชมสนามฟุตบอลลิเวอร์พลูแทน***  

เท่ียง บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
บ่าย เดินทางสู่เมืองลิเวอร์พูล (55 กม.) เมืองท่ีมี

ประวติัศาสตร์ยาวนาน ชม “เมืองลิเวอร์พูล” ถ่ิน
ก าเนิดวงดนตรีส่ี เต่าทอง The Beatle ถ่ายภาพคู่
กับอนุสาวรีย์ เดอะ บิทเทิล บริเวณท่าเรือ  แห่ง
การท่องเท่ียว ท่ีมีความส าคญัมากแห่งหน่ึงของ
ประเทศองักฤษ โดยเฉพาะในช่วงคริสตศ์ตวรรษ
ท่ี 18 ลิเวอร์พูลก็ได้รับต าแหน่งเมืองหลวงทาง
วฒันธรรมของยุโรปพร้อมกบัเมืองสตราวนัเจอร์ 
ในนอร์เวยอี์กด้วย ถ่ายรูปด้านนอก Anfield ส 
นามของสโมสรดังลิเวอร์พูล เจ้าของค าขวัญ 
YOU WILL NEVER WALK ALONE   

ค ่า  บริการอาหารมื้อค ่า ณ ภัตตาคาร 



 

พกัที่: PULLMAN HOTEL LIVERPOOL หรือที่พกัระดบัใกล้เคยีง 

วนัที่หกของการเดนิทาง (6) ลเิวอร์พูล–เชสเตอร์–สเตรทฟอร์ด  อพั ออน เอวอน–บริสทอล  
เชา้ บริการอาหารเชา้ ท่ีหอ้งอาหารของโรงแรม 

หลังอาหารเดินทางสู่เมือง ‘เชสเตอร์’ Chester 
(45 กม.) เมืองเก่าท่ีคน้พบโดยชาวโรมนัเม่ือ
ประมาณ 2,000 ปีมาแลว้ ชมตวัเมืองอนัสวยงาม 
ทางตอนเหนือของแคว้นเวลส์ ลักษณะของ
สถาปัตยกรรมของอาคารบ้านเรือนเป็นแบบ
ทิวดอร์ อันเป็นเอกลักษณะเฉพาะของท่ีน่ีซ่ึง
เสริมให้บรรยากาศของเมืองน้ีมีเสน่ห์ และแฝง
ความน่ารักเอาไว ้นอกจาก นั้นตึกบางแห่งยงัเป็น
ตึกเก่าแก่ตั้ งแต่สมัยปี ค.ศ.1488 เดินทางสู่ 
“เมืองสแตรทฟอร์ด อัพพอน เอวอน” (210 กม.) เมืองท่ียงัคงรักษาสภาพแวดลอ้มแบบชนบทขององักฤษแท ้ๆ 
ไวไ้ดอ้ยา่งสมบูรณ์ 

เท่ียง บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
บ่าย  หลงัอาหาร เข้าชมบ้านเกิดของ “วิลเลี่ยมเชคส

เปียร์ส” SHAKESPEAR’S BIRTH PLACE กวี
และนกัเขียนบทละครชาวองักฤษท่ีไดรั้บการยก
ย่องทัว่ไปว่าเป็นนักเขียนผูย้ิ่งใหญ่ขององักฤษ
และของโลก ผลงานท่ีโด่งดงั เช่น โรมิโอกับจู
เลียส ชมบ้านหลังคามุงด้วยฟางเป็นรูปแบบ
เฉพาะของเมืองสแตรทฟอร์ด ตั้งแต่ศตวรรษท่ี 
16 จากนั้นเดินทางสู่เมืองบริสทอล (116 กม.) 
เมืองในยุคกลางของบริสทอลถูกจดัตั้งข้ึนในปี 
ค.ศ. 1155 ตั้งอยูริ่มแม่น ้ าเอวอน ซ่ึงนบัว่าเป็นเส้นเลือดใหญ่ของการคมนาคมในอดีต เเละท าให้เมืองเเห่งน้ีเป็น
เมืองท่าส าคญัท่ีใชใ้นการขนถ่ายสินคา้กนัอยา่งคึกคกัทางตอนใตข้ององักฤษ 

ค ่า  บริการอาหารมื้อค ่า ณ ภัตตาคาร 

พกัที่: HILTON GARDEN HOTEL, RADISSON BLU, BRISTOL หรือที่พกัระดบัใกล้เคยีง 

 
 
 
 
 



 

 วนัที่เจด็ของการเดนิทาง (7) บริสทอล –  ไบบูรี – เบอร์ตนั ออน เดอะวอเตอร์  
      คาร์ดฟิฟ์ – เข้าชมปราสาทคาร์ดฟิ – บริสทอล  
เชา้ บริการอาหารเชา้ ท่ีหอ้งอาหารของโรงแรม 

หลงัอาหารเดินทางมุ่งหนา้สู่ “หมู่บ้านไบบุรี” (78 
ก ม . )  เ ป็ นห มู่ บ้ า น เ ล็ ก ๆ  ตั้ ง อ ยู่ ใ น แค ว้น 
Gloucestershire เขต Cotswolds (คอทส์โวล์ด) จดั
วา่เป็น The Most beautiful village in England 
เ ดินเล่นชมบ้านเรือนอันเป็นเอกลักษณ์ของ
หมู่บา้นแห่งน้ี นัน่คือกระท่อมหินโบราณ ท่ีเรียง
รายกนัยาวไปเป็นแถว มีช่ือวา่ Arlington Row ซ่ึง
กระท่อมเหล่าน้ีเคยเป็นท่ีพกัของคนท่ีท าอาชีพ
ทอขนแกะในสมยัศตวรรษท่ี 17 ชมโบสถ์อนัเก่าแก่ อีกทั้งยงัมีถนนสวย ๆ ท่ีรายลอ้มดว้ยดอกไมสี้สดใสริมสอง
ขา้งทาง  ชม “ฟาร์มปลาเทราท์” อายุกว่า 100 ปี 
ตั้ งอยู่ใจกลางหมู่บ้าน อันเน่ืองมาจากแม่น ้ า
โคล์นเป็นสาขาหน่ึงท่ีแยกมาจากแม่น ้ าเทมส์ 
เป็นแหล่งท่ีสามารถเล้ียงปลาชนิดน้ีไดต้ลอดทั้ง
ปี ส่วนใหญ่ปลาท่ีเล้ียงเป็นปลาเทราท์สีน ้ าตาล 
กลายเป็นอาชีพท่ีท ารายได้ให้กบัคนในหมู่บา้น
จ านวนมาก และฟาร์มปลาเทราต์ยงัเป็นแหล่ง
ท่องเท่ียวท่ีมีช่ือเสียงของหมู่บา้นอีกดว้ย ไดเ้วลา
สมควรน าท่านออกเดินทางสู่ “เมืองเบอร์ตัน 
ออน เดอะวอเตอร์” (18 กม.) หมู่บ้านเล็กๆ ท่ี
รู้จักกันในนามของ “เวนิส แห่งคอตสวอลด์”  
เมืองท่ีโด่งดงัท่ีสุดในคอตสโวลด์  ดูเงียบสงบมี 

ล าธารสายเล็ก ๆ (แมน่ ้าวนิดรั์ช) ไหลผา่นกลางเมือง และมีสะพานหินทอดขา้มน ้าป็นช่วง ๆ กบัตน้วิลโลวท่ี์แกวง่
ก่ิงก้านใบอยู่ ริมน ้ า  เ มืองน้ีมี ร้านอาหารและ
โรงแรม รวมทั้งร้านคา้ให้เดินเล่นเก็บบรรยากาศ
อัน ร่ืนรมย์ น าท่านชมความสวยงามภายใน
หมู่บา้นแห่งน้ี พร้อมทั้งถ่ายภาพเป็นท่ีระลึก 

เท่ียง บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  
บ่าย หลงัอาหารออกเดินทางสู่เมืองคาร์ดิฟ (133 กม.) 

เมืองหลวง แห่งเวลส์  ชมตวัเมืองคาร์ดีฟ เมือง
หลวงของประเทศเวลส์ และยงัเป็นเมืองท่าส าคญั



 

ริมทะเลไอริช เขา้ชมปราสาทคาร์ดิฟ (Cardiff Castle) ท่ีมีการบรรยายประวติัความเป็นมาของเมืองคาร์ดิฟเม่ือ
ประมาณ 2,000 ปีมาแล้ว ผ่านทางภาพวาดบนฝาผนัง โดยเร่ิมตั้งแต่ช่วงศตวรรษท่ี 1 ท่ี พวกโรมนัได้เขา้มา
จนกระทัง่ถึงพวกนอร์มงั ในท่ีสุดปราสาทคาร์ดิฟตกมาอยูใ่นความครอบครองของขุนนางหลายตระกูลเร่ือยมา
จนถึงตระกูลบิวท ์(Bute Family) ซ่ึงภายหลงัตระกูลบิวทไ์ดต้กแต่งปรับปรุงปราสาทคาร์ดิฟให้มีความงดงามมาก
ข้ึน   

ค ่า  บริการอาหารมื้อค ่า ณ ภัตตาคาร 

พกัที่: HILTON GARDEN HOTEL, RADISSON BLU, BRISTOL หรือที่พกัระดบัใกล้เคยีง 

วนัที่แปดของการเดนิทาง (8) บริสทอล – บาธ – สโตนเฮนจน์ – BICESTER OUTLET 
      ลอนดอน 
เชา้ บริการอาหารเชา้ ท่ีหอ้งอาหารของโรงแรม 

หลงัอาหารเดินทางสู่เมืองบาธ “BATH” (22 กม.) 
เมืองมรดกโลกในปี ค.ศ. 1987 และมีโรงละคร , 
พิพิธภณัฑแ์ละส่ิงส าคญัทางวฒันธรรมบาธตั้งอยู่
เนินหลายลูกในหุบเขาของแม่น ้ าเอวอน ดินแดน
แห่งอาณาจกัรโรมนัอนัยิ่งใหญ่บนเกาะ องักฤษ 
เขา้ชมโรมนับาธ (ROMAN BATHS) (รวมค่าเขา้
ชม) สถานท่ี ท่ีชาวโรมนัมาสร้างไวเ้ป็นสถานท่ี
อาบน ้ าแร่ เม่ือ 2,000 ปีมาแลว้ จากนั้นเดินทางสู่
ทุ่งราบ ซอลส์บุรี “Salisbury Plain” (54 กม.) น า
ท่านเขา้ชม สโตนเฮนจ ์STONEHENGE (รวม
ค่าเขา้ชม) วงหินปริศนาแห่งเกาะองักฤษ นบัเป็น
หน่ึงในเจ็ดส่ิงมหศัจรรยข์องโลกยุคเก่า สร้างข้ึน
ราว 2,000 ปีก่อนคริสตกาล น าท่านเปล่ียนรถ
ทอ้งถ่ินเพื่อเขา้ชมสโตน์เฮนจ์ มีเวลาให้ท่านเดิน
เล่นชมความมหศัจรรยข์องวงหินปริศนา     

เท่ียง        บริการอาหารม้ือกลางวนั  ณ ภตัตาคาร   
บ่าย ไดเ้วลาสมควรน าท่านออกเดินทางสู่สู่เมืองบิเชสเตอร์ (Bicester Outlet) (20 กม.) ศูนยเ์อาท์เล็ทท่ีใหญ่และมี

สินคา้หลากหลายท่ีสุด มีเวลาให้ท่านชอ้ปป้ิงสินคา้แบรนด์เนม อาทิ PRADA, GUICI, Burberry, Calvin Klien, 
D&G, DKNY, Bally Mulberry, Paul Smith, POLO ฯลฯ  

** อสิระอาหารค า่ ภายในเอ้าท์เลท็ ** 
.......... เดินทางกลบัเขา้สู่กรุงลอนดอน (100 กม.) 

พกัที่: HILTON LONDON HYDE PARK หรือที่พกัระดบัใกล้เคยีง 



 

วนัที่เก้าของการเดนิทาง (9) ลอนดอน – ล่องเรือแม่น า้เทมป์ – เข้าชมหอคอยลอนดอน  
   ชมมงกฎุเพชร – ชมเมือง – ช้อปป้ิงย่านอ๊อกฟอร์ด – Burger & Lobster 
เชา้  บริการอาหารมื้อเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

หลังอาหารเดินทางสู่ท่าเรือล่องชมความงามของแม่น ้าเทมป์ ท่ีไหลผ่านกลางเมืองผ่านชม ลอนดอน อาย, หอ
นาฬิกาบ๊ิก เบน, ตึกแมร่ี แอ็กซ์ และอาคารเก่าแก่ อีกมากมาย น าท่านถ่ายภาพคู่กบัสะพาน ทาวเวอร์ บริดจ์ ท่ี
สวยงามและเสมือนเป็นสัญลกัษณ์ ของลอนดอน 
น าท่านเข้าชมหอคอย แห่ง ลอนดอน (Tower 
of London) สถานท่ี ท่ีเคยเป็นพระราชวงั แมใ้น
ภายหลงัจะเปล่ียนมาเป็นคุกหลวง ท่ีจองจ าบุคคล
ส าคญัขององักฤษ ไม่วา่จะเป็นพระมเหสี แอนน์ 
โบลีน เซอร์โทมัส  มอร์  ฯลฯ ปัจจุบันเ ป็น
พิพิธภณัฑ์ ท่ีน่าสนใจมากแห่งหน่ึงของประเทศ 
น าท่านต่อแถวเพื่อเข้าชมมงกุฎเพชรประจ า
ราชวงศ์อังกฤษ ท่านจะได้ชมเพชรโคอินู ร์ 
(Koor-I-noor) กบัเพชร คลัลิแนน (Cullinan II) ท่ี
มีขนาดใหญ่ท่ีสุดในโลก รวมถึงเคร่ืองราชกุฏ
ภณัฑ์ท่ีส าคญัของประเทศ จากน าท่านเก็บภาพ
ตึกขาวหรือ ไวท์ ทาวเวอร์(White Tower) ท่ีเป็นจุดเร่ิมตน้ของอาคารทั้งหมด จากนั้นมีเวลาให้ท่านเก็บภาพ
สะพานหอคอย (Tower Bridge) ท่ียิง่ใหญ่อลงัการ และมีความสวยงามโด่งดงัไปทัว่โลก  

เท่ียง บริการอาหารกลางวนั (อาหารจีน Four Season) เมนูพิเศษ เป็ดยา่งรสเลิศ เมนูเดด็ของร้าน *** 
บ่าย น าท่านเขา้สู่ถนนยา่นชอ้ปป้ิง ยา่นอ็อกซ์ฟอร์ด สตรีท OXFORD STREET อนัเป็นท่ีตั้งของร้านคา้ประเภทต่างๆ 

มากมาย อาทิ เซลฟริเจดส์ SELFRIDGES เป็นห้างท่ีมีครบครัน  / มาร์ค แอนด์ สเปนเซอร์ MARK & SPENCER 
สินคา้ท่ีชาวไทยรู้จกักนัเป็นอย่างดี อาทิ คุกก้ี ท็อฟฟ่ี เส้ือผา้ ชุดชั้นใน ครีมอาบน ้ าฯลฯ / พรีมาร์ค PRIMARK 
สินคา้แฟชัน่เส้ือผา้ในราคาสุดประหยดั 

ค ่า  บริการอาหารมื้อค า่ ณ ภัตตาคาร Berger & Lobster Restaurant เมนูพเิศษกุ้งมงักรรสเลศิ / น าคณะ
เดินทางเขา้สู่ท่ีพกั 

พกัที่: HILTON LONDON HYDE PARK หรือที่พกัระดบัใกล้เคยีง 
 
 
 
 



 

วนัที่สิบของการเดนิทาง (10) ลอนดอน – ขึน้ลอนดอน อาย  – ช้อปป้ิงห้างแฮร์ลอดส์    
เชา้  บริการอาหารมื้อเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  

น าท่านขึ้นนั่งชิงช้าสวรรค์ขนาดยักษ์ หรือ ลอนดอนอาย  ซ่ึงเป็นสถานท่ีท่ีนักท่องเท่ียวจากทัว่โลก ชม
ทศันียภาพของมหานครลอน บนความสูงถึง 135 เมตร ภาพยนตร์ 4 มิติ เร่ืองราวเก่ียวกบั เด็กหญิงตวัน้อยท่ีมา
เท่ียวลอนดอนกบัคุณพ่อและเธอได้จินตนาการ
ว่าอยากจะเห็นมหานครลอนดอน จากมุมเบ้ือง
สูง ซ่ึงท่านก็จะได้ซึมซับกบัภาพเหตุการณ์ของ
เธออย่างน่าต่ืนเตน้และเร้าใจ น าท่านนั่งรถชม
มหานครลอนดอน, ผ่านชมรัฐสภาของอังกฤษ
ริมแม่น ้า เทมส์ ,  จัตุ รัส รัฐสภา ,  มหา วิหาร
เวสทมินส์เตอร์, หอนาฬิกาบ๊ิกเบน, ถนนดาวน์
นิง ท่ีตั้งของบ้านพักนายก รัฐมนตรีอังกฤษ, 
จตุรัสทราฟัลการ์ อนุสรณ์ของนายพลลอร์ด เนลสัน และชัยชนะของอังกฤษเหนือทัพของนโปเลียน ณ แหลมทรา
ฟัลการ์, มหาวิหารเซนต์พอลส์, ธนาคารชาติของอังกฤษ, กองบัญชาการต ารวจสก๊อตแลนด์ยาร์ด ผ่านชม
พระราชวงับักกิง้แฮม ท่ีใชว้า่ราชการของสมเด็จพระบรมราชินีนาถอลิซาเบธท่ี 2 และพระราชวงศช์ั้นสูง  

เทีย่ง  บริการอาหารมื้อกลางวนั ณ ภัตตาคาร 

บ่าย น าท่านเ ข้า สู่ ห้างแฮร์ลอดส์  (Harrods) มี
ช่ือเสียงของอังกฤษ และเป็นบริเวณท่ีมีห้าง 
สินค้าแบรนด์เนมมากมาย อาทิ MARK & 
SPENCER, NEXT, BURBERRY ฯลฯ 
บริเวณนีเต็มไปดว้ยร้านคา้แบนด์เนม และสินคา้
พื้ นเ มืองท่ี มี ช่ือ เสียง รวมถึง ร้าน ชา กาแฟ 
น่ า รั กๆ  ม ากมา ย  ท่ านจะ เพ ลิ ด เพ ลินกับ
บรรยากาศแบบ ลอนดอนเนอร์อยา่งแทจ้ริง 

17.00 น าท่านเดินทางสู่สนามบินฮีทโธรว ์TERMINAL 3 มีเวลาใหท่้านไดผ้า่นขั้นตอนการเชค็บตัรโดยสาร แถม
ทา้ยดว้ยการชอ้ปป้ิงในอาคารผูโ้ดยสารขาออกท่ีมีร้านคา้มากมาย 

21.25  เหิรฟ้าสู่กรุงเทพฯ...โดย สายการบินไทย แอร์เวย ์Thai Airways เท่ียวบินท่ี TG919 

วนัที่สิบเอด็ ของการเดนิทาง(10) สนามบินนานาชาตสุิวรรณภูมิ  
15.00  เดินทางถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ...โดยสวสัดิภาพพร้อมความประทบัใจ  
 

************************ // ************************ 



 

*** หมายเหตุ โปรแกรมการเดินทางอาจเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมะสม เน่ืองจากสภาพ ลม ฟ้า อากาศ,การล่าช้าอนั
เน่ืองมาจากสายการบิน และสถานการณ์ในต่างประเทศท่ีทางคณะเดินทางในขณะนั้น เพื่อความปลอดภยัในการเดินทาง 
โดยบริษัทฯ ได้มอบหมายให้ หัวหน้าทัวร์ผูน้  าทัวร์ มีอ านาจตัดสินใจ ณ ขณะนั้ นทั้ งน้ีการตัดสินใจ  จะค านึงถึง
ผลประโยชน์ของหมู่คณะเป็นส าคญั 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

อตัราค่าบริการ (รวมวซ่ีา+ทิปพนักงานขบัรถ)  
ก าหนดการเดินทาง ผูใ้หญ่ 

พกัหอ้งละ 2 ท่าน 
เด็กอายตุ  ่ากวา่ 12 ปี 
พกักบัผูใ้หญ่ 1 ท่าน 

เด็กอายตุ  ่ากวา่ 12 ปี 
พกักบัผูใ้หญ่ 2 ท่าน (เสริมเตียง) 

พกัเด่ียว 

08 – 18 เม.ย.65 159,900 159,900 159,900 45,900 

09 – 19 เม.ย.65 159,900 159,900 159,900 45,900 

15 – 25 เม.ย.65 149,900 149,900 149,900 45,900 

29 เม.ย. – 09 พ.ค.65 149,900 149,900 149,900 45,900 

13 – 23 พ.ค.65 149,900 149,900 149,900 45,900 

03 – 13 มิ.ย.65 149,900 149,900 149,900 45,900 

17 – 27 มิ.ย.65 149,900 149,900 149,900 45,900 

08 – 18 ก.ค.65 159,900 159,900 159,900 45,900 

05 – 15 ส.ค.65 159,900 159,900 159,900 45,900 

16 – 26 ก.ย.65 149,900 149,900 149,900 45,900 

07 – 17 ต.ค.65 149,900 149,900 149,900 45,900 

21 – 31 ต.ค.65 149,900 149,900 149,900 45,900 

* คณะออกเดินทางไดเ้ม่ือมีจ านวนผูเ้ดินทางครบ 10 ท่านเท่านั้น * 

** ตอ้งการเดินทางโดยชั้นธุรกิจ (Business Class) กรุณาสอบถามราคาเพิ่มเติมจากเจา้หนา้ท่ีบริษทัฯ ** 



 

อตัราค่าบริการนีร้วม 
1. ค่าตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบั กรุงเทพฯ-ลอนดอน-กรุงเทพฯ  
2. ค่ารถปรับอากาศน าเท่ียวตามระบุไวใ้นรายการ พร้อมคนขบัรถท่ีช านาญเส้นทาง กฎหมายในยุโรปไม่อนุญาตให้คนขบัรถเกิน 

12ช.ม./วนั  
3. ค่าธรรมเนียมในการยื่นวีซ่าองักฤษ และค่าธรรมเนียมวีซ่า (แบบ Standard) หากท่านต่องการยื่นแบบด่วนค่าใชจ่้าย

เพิ่มเติมประมาณท่านละ 10,000 บาท ต่อท่าน (ทางสถานทูตไม่คืนใหท้่านไม่วา่ท่านจะผา่นการพิจารณาหรือไม่ก็ตาม)  
4. โรงแรมท่ีพกัตามระบุหรือเทียบเท่าในระดบัเดียวกนั โรงแรมส่วนใหญ่ในยุโรปจะไม่มีเคร่ืองปรับอากาศ เน่ืองจากอยูใ่นแถบ

ท่ีมีอุณหภูมิต ่าและราคาโรงแรมจะปรับข้ึน 3-4 เท่าตวั หากวนัเขา้พกัตรงกบังานเทศกาลเทรดแฟร์หรือการประชุมต่างๆ อนั
เป็นผลท่ีท าใหต้อ้งมีการปรับเปล่ียนยา้ยเมือง โดยค านึงถึงความเหมาะสมเป็นหลกั  

5. ค่าอาหารท่ีระบุในรายการ ใหท้่านไดเ้ลิศรสกบัอาหารทอ้งถ่ินในแต่ละประเทศ  
6. ค่าบริการน าทวัร์โดยหวัหนา้ทวัร์น าเท่ียวใหค้วามรู้  และคอยดูแลอ านวยความสะดวกตลอดการเดินทาง 1 ท่าน  
7. ค่าประกนัอุบติัเหตุในการเดินทางวงเงินท่านละ 5,000,000 บาท (ตามเง่ือนไขกรมธรรม)์ หากท่านอายเุกิน 75 ปี หรือ  
     ไม่ไดเ้ดินทางไปและกลบัพร้อมกรุ๊ป ท่านตอ้งซ้ือประกนัเด่ียวเพิ่ม 
 ค่ายกกระเป๋าใบใหญ่ท่านละ 1 ใบ น ้าหนกัไม่เกิน 30 กก. / กระเป๋าใบเล็กอยูใ่นความดูแลของท่านเองไม่เกิน 7 กก. 
 ค่าทิปพนกังานขบัรถระหวา่งการท่องเท่ียวในประเทศองักฤษ 
 น ้าด่ืมคอยบริการบนรถวนัละ 2 ขวด ต่อท่าน ต่อวนั 
 ค่า RT-PCR TEST ก่อนเดินทางข้ึนเคร่ืองขากลบัแบบไม่เกิน 72 ชัว่โมง ตามมาตราการของภาครัฐประมาณ  
    ก่อนเดินทางกลบัประมาณ 150 ปอนด ์

 

 อตัราค่าบริการนีไ้ม่รวม 
 ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และค่าภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3 %  
 ค่าใชจ่้ายส่วนตวั อาทิ ค่าโทรศพัท ์, ค่าซกัรีด , ค่าเคร่ืองด่ืมและอาหารนอกเหนือจากท่ีระบุในรายการ 
 ค่าผกผนัของภาษีน ้ามนัท่ีทางสายการบินแจง้เปล่ียนแปลงกะทนัหนั 
 ค่าทิปหวัหนา้ทวัร์ โดยเฉล่ีย 100 บาท / ท่าน / วนั (1,100 บาท) 
 ค่า Test & Go ตามมาตรการของภาครัฐ (สามารถจองเองหรือใหท้างบริษทัฯจองใหไ้ด)้ 

 
 
 
 
 
 
 



 

เง่ือนไขการส ารองที่น่ัง และการช าระเงนิ  
1. กรุณาจองล่วงหนา้พร้อมช าระงวดแรก 70,000 บาท ก่อนการเดินทาง พร้อมแฟกซ์ส าเนาหนา้หนงัสือเดินทาง Passport มายงั

บริษทั และค่าใชจ่้ายส่วนท่ีเหลือกรุณาช าระก่อนการเดินทางไม่นอ้ยกวา่ 20 วนั มิฉะนั้นจะถือวา่ท่านยกเลิกการเดินทาง 
2. บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิยกเลิกการเดินทางก่อนล่วงหนา้ 10 วนั ซ่ึงจะเกิดข้ึนไดก้็ต่อเม่ือไม่สามารถท ากรุ๊ปไดอ้ยา่งนอ้ย 15 ท่าน 

และหรือ ผูร่้วมเดินทางในคณะไม่สามารถผ่านการพิจารณาวีซ่าไดค้รบ 15 ท่าน ซ่ึงในกรณีน้ี ทางบริษทัฯ ยินดีคืนเงินให้
ทั้งหมดหกัค่าธรรมเนียมวซ่ีา หรือจดัหาคณะทวัร์อ่ืนให ้ถา้ท่านตอ้งการ 

3. บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการในทวัร์น้ี เม่ือเกิดเหตุจ าเป็น สุดวิสัย จนไม่อาจแกไ้ขได ้และ
จะไม่รับผิดชอบใดๆ ในกรณีท่ีสูญหาย สูญเสียหรือไดรั้บบาดเจ็บ ท่ีนอกเหนือความ รับผิดชอบของหัวหน้าทวัร์และเหตุ
สุดวสิัยบางประการเช่น การนดัหยดุงาน ภยัธรรมชาติ การจลาจล ต่างๆ 

4. เน่ืองจากรายการทวัร์น้ีเป็นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสิทธ์ิการใช้บริการใดๆตามรายการ หรือถูกปฏิเสธการเขา้ 
และออกประเทศไม่วา่ในกรณีใดก็ตาม ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนเงินในทุกกรณี  

5. เม่ือท่านไดช้ าระเงินมดัจ าหรือทั้งหมด ไม่วา่จะเป็นการช าระผา่นตวัแทนของบริษทัฯ หรือช าระโดยตรงกบัทางบริษทัฯ ทาง
บริษทัฯ จะขอถือวา่ท่านรับทราบและยอมรับในเง่ือนไขต่างๆของบริษทัฯ ท่ีไดร้ะบุไวโ้ดยทั้งหมด 

6. กรณีวีซ่าที่ท่านย่ืนไม่ผ่านการพิจารณา และคณะสามารถออกเดินทางได้ ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายจริงที่เกิดขึ้น
ดงัต่อไปนี ้

-  ค่าธรรมเนียมการยื่นวีซ่าและค่าด าเนินการ ทางสถานทูตจะไม่คืนค่าธรรมเนียมใดๆ ทั้งส้ินแมว้่าจะผ่านหรือไม่ผ่านการ
พิจารณา 

-  ค่ามดัจ าตัว๋เคร่ืองบิน หรือตัว๋เคร่ืองบินท่ีออกมาจริง ณ วนัยื่นวีซ่า ซ่ึงตัว๋เป็นเอกสารท่ีส าคญัในการยื่นวีซ่า หากท่านไม่ผ่าน
การพิจารณา ตั๋วเคร่ืองบินถ้าออกตั๋วมาแล้วจะต้องท าการ REFUND โดยจะมีค่าธรรมเนียมท่ีท่านตอ้งถูกหัก ข้ึนอยู่กบั
ขอ้ก าหนดของสายการบินนั้นๆ และส่วนท่ีเหลือจะคืนให้ท่านภายใน 45-60 วนั (ตามกฎของแต่ละสายการบิน) ถา้ยงัไม่ออก
ตัว๋ท่านจะเสียแต่ค่ามดัจ าตัว๋ตามจริงเท่านั้น 

-  ค่าหอ้งพกัในทวีปยโุรป ถา้คณะออกเดินทางได ้และท่านไม่ผา่นการพิจารณาวีซ่า ตามกฎท่านจะตอ้งโดนค่ามดัจ าห้อง
ใน 2 คืนแรก ของการเดินทางหากท่านไม่ปรากฏตวัตามวนัท่ีเขา้พกั ทางโรงแรมจะตอ้งยึดค่าห้อง 100% ในทนัที ทางบริษทั
จะแจง้ใหท้่านทราบ และมีเอกสารช้ีแจงใหท้่านเขา้ใจ 
หากท่านผา่นการพิจารณาวซ่ีา แลว้ยกเลิกการเดินทางทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการยดึค่าใชจ่้ายทั้งหมด 100% ในทุกๆ กรณี  
ทางบริษทัเร่ิมตน้ และจบ การบริการ ท่ีสนามบินสุวรรณภูมิ กรณีท่านเดินทางมาจากต่างจงัหวดั หรือต่างประเทศ และจะ
ส ารองตัว๋เคร่ืองบิน หรือพาหนะอย่างหน่ึงอย่างใดท่ีใช้ในการเดินทางมาสนามบิน ทางบริษทัจะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายใน
ส่วนน้ี เพราะเป็นค่าใช้จ่ายท่ีนอกเหนือจากโปรแกรมการเดินทางของบริษทั ฉะนั้นท่านควรจะให้กรุ๊ป ยืนยนัการเดินทาง 
100% ก่อนท่ีจะส ารองยานพาหนะ 
 
 
 
 



 

เง่ือนไขการยกเลกิ   
1. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วนั – คืนค่าใชจ่้ายทั้งหมด ยกเวน้กรุ๊ปท่ีเดินทางช่วงวนัหยดุ หรือเงินค่ามดัจ าท่ีตอ้ง 

       การันตีท่ีนั่งกับสายการบิน หรือ กรุ๊ปท่ีมีการการันตีค่ามัดจ าท่ีพกัโดยตรงหรือโดยการผ่านตัวแทนในประเทศ หรือ 

ต่างประเทศและไม่อาจขอคืนเงินได ้(ค่าใชจ่้ายตามความเป็นจริง)  
2. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 16 – 29 วนัข้ึนไป – เก็บค่าใชจ่้าย 50 % ของราคาทวัร์  
3. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 1 – 15 วนั – เก็บค่าบริการทั้งหมด 100 % 

 

เอกสารที่ใช้ประกอบในการย่ืนวซ่ีาองักฤษ 
 หนังสือเดินทาง (ตวัจริง) ที่เหลืออายุใช้งานไม่ต ่ากว่า 6 เดือน และมีหนา้หนงัสือเดินทางวา่งอยา่งนอ้ย 3 หนา้  
 หนังสือเดินทางที่เหลืออายุใช้งานไม่ต ่ากว่า 6 เดือน และมีหนา้หนงัสือเดินทางวา่งอยา่งนอ้ย 3 หนา้  
 รูปถ่ายสี ฉากหลงัเป็นสีขาวเท่าน้ัน ขนาด 1.5 x 2 นิว้ จ านวน 3 รูป (ตอ้งถ่ายไวไ้ม่เกิน 6 เดือน) หนา้ตรง ไม่สวมแวน่ตา ไม่ยิม้เห็นฟัน 

ข้ึนอยูก่บัประเทศท่ีจะเดินทาง  
 หลกัฐานแสดงสถานะการท างาน 1 ชุด  
*** กรณีค้าขาย  : หลกัฐานทางการคา้ เช่น ส าเนาใบรับรองจากกระทรวงพาณิชย์หรือใบทะเบียนการค้าท่ีมีช่ือผูเ้ดินทาง หรือส าเนาใบเสีย

ภาษีร้านคา้ (ภพ.20) อายยุอ้นหลงัไม่เกิน 3 เดือน (นบัจากเดือนท่ีจะเดินทาง) 
*** กรณีพนักงานและผู้ถือหุ้น : หนงัสือรับรองการท างานเป็นภาษาองักฤษ ระบุต าแหน่ง เงินเดือน และวนัเร่ิมงาน พร้อมสลิปเงินเดือน 

ยอ้นหลงั 3 เดือน อายยุอ้นหลงัไม่เกิน 1 เดือน (นบัจากเดือนท่ีจะเดินทาง) 
*** ข้าราชการ: หนงัสือรับรองจากตน้สงักดั เป็นภาษาองักฤษ ระบุต าแหน่ง เงินเดือน และวนัเร่ิมงานพร้อมสลิปเงินเดือน ยอ้นหลงั 3 เดือน 

อายยุอ้นหลงัไม่เกิน 1 เดือน (นบัจากเดือนท่ีจะเดินทาง) 
*** นักเรียนและนักศึกษา: หนงัสือรับรองการเป็นนกัเรียนหรือนกัศึกษา เป็นภาษาองักฤษจากสถาบนัท่ีศึกษาอยู่ อายุยอ้นหลงัไม่เกิน 1 

เดือน (นบัจากเดือนท่ีจะเดินทาง) 
 หนังสือแสดงการเคล่ือนไหวทางบัญชี (Bank Statement) บญัชีออมทรัพย ์ยอ้นหลงั 6 เดือน โดยต้องมเีลขที่บัญชีระบุอยู่ทุกหน้า 

(สถานทูตพจิารณาบัญชีออมทรัพย์เป็นอนัดบัแรก) แต่ในกรณีท่ียอดเงินในบญัชีออมทรัพยไ์ม่ถึง 6 หลกั สามารถแนบ Statement สมุด
บญัชีฝากประจ าเพ่ิมเติมในการยื่นได)้ ( สถานทูตไม่รับบัญชีกระแสรายวนั ) 
*** หมายเหตุ *** 

 ในกรณีเป็น บิดา/มารดา/บุตร, สาม/ีภรรยา และญาต ิ(สามารถรับรองค่าใช้จ่ายให้กนัได้) โดยใช้เอกสารเพิม่เตมิคือ 
-  หนังสือรับรองจากธนาคาร (สถานทูตพิจารณาบญัชีออมทรัพยเ์ป็นอนัดบัแรก)  ในการออกจดหมายรับรองกรุณาระบุค าวา่ TO 
WHOM IT MAY CONCERN แทนการใชช่ื้อแต่ละสถานทูต (เน่ืองจากประเทศในยโุรปเขา้ร่วมกลุ่มยโูรโซน) กรุณาสะกดช่ือใหต้รง
กบัหนา้พาสปอร์ต และหมายเลขบญัชีเล่มเดียวกบั Statement ท่ีท่านจะใชย้ื่นวีซ่า (ใชเ้วลาด าเนินการขอประมาณ 3-5 วนัท าการ) โดย
ตอ้งท าแยกกนั ระบุตามช่ือผูเ้ดินทาง 1 ท่าน / 1 ฉบบั (ใช้ตวัจริง / ไม่สามารถถ่ายเอกสารได้ ) 

 กรณีเดก็อายุต า่กว่า 20 ปีบริบูรณ์  หากเดก็ไม่ไดเ้ดินทางกบับิดา/มารดาคนใดคนหน่ึง หรือบิดามารดาไม่ไดเ้ดินทางทั้งสองคน ตอ้งมี
จดหมายยินยอมใหเ้ดินทางไปต่าง ประเทศจากบิดา & มารดา ซ่ึงจดหมายตอ้งออกโดยท่ีวา่การอ าเภอ โดยระบุประเทศและวนัเดินทาง 

 ส าเนาบัตรประชาชน  1 ชุด 
 ส าเนาสูติบัตร 1 ชุด (กรณีอายุต า่กว่า 20 ปี) 



 
 ส าเนาทะเบียนบ้าน 1 ชุด 
 ส าเนาทะเบียนสมรส หรือ ส าเนาทะเบียนหย่า 1 ชุด (ถ้าม)ี 
 ส าเนาใบมรณะบัตร 1 ชุด (กรณีเป็นหม้าย) 
 ส าเนาใบเปลีย่นช่ือ-สกลุ 1 ชุด (ถ้าม)ี 

 
 

*** ในวนัย่ืนวซ่ีากรุณาเตรียมเอกสารตวัจริงทั้งหมด ไปในวนันัดด้วย *** 
สถานทูตอาจมีการขอเอกสารอย่างอ่ืนเพิม่เตมิ ตามดุลพนิิจของสถานทูต อย่างกะทันหนั จงึขอ

ความกรุณาเตรียมเอกสารตวัจริงเพิม่เตมิให้ครบถ้วน ตามที่สถานทูตขอ  
เพ่ือความสะดวกในการ พจิารณาอนุมัต ิออกวซ่ีาส าหรับสถานทูต   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

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