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วนัที ่1 ออกเดนิทางจากกรงุเทพฯ - ลอนดอน (องักฤษ)  
22.00 น. พร้อมคณะที่สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ เคาน์เตอร์ D 9-12 สายการบินไทย เจ้าหน้าที่คอยอำนวยความ

สะดวกในเรื่องสัมภาระและการเช็คอิน 
วนัที ่2 ลอนดอน - สโตนเฮน้จ ์-พพิธิภณัฑน์ำ้แรท่ีเ่มอืงบาธ - คารด์ีฟ๊เมอืงหลวงแหง่เวลส์  
00.15 น. ออกเดินทางสู่ลอนดอน โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่  TG 910  
06.20 น. คณะถึงสนามบินฮีทโธรว์ นครลอนดอน ผา่นการตรวจคนเข้าเมืองแล้ว รถโค้ชรอรับท่านออกเดินทางสู่เมืองซาลส์บัวรี่ นำเขา้ชม

เสาหนิสโตนเฮน้จ ์(Stonehenge) 1 ใน 7 ส่ิงมหัศจรรย์ของโลก กองหินหรือแนวแท่งหินที่เป็นความลับดำมืดในชว่งหนึ่ง
ของประวัติศาสตร์ จากนั้นออกเดินทางต่อสู่เมืองบาธ     ในหุบเขาเอวอนเมืองเก่าแก่ที่มีอายุตั้งแต่เมื่อครั้งโรมันเรืองอำนาจจาก
หลักฐานบ่อน้ำพุร้อน และซากอาคารเก่าแก่ที่หลงเหลืออยู่ทำให้เมืองบาธได้รับการแต่งตั้งเป็นเมืองมรดกโลกจากองค์การยูเนสโก
ในปี ค.ศ. 1987 

12.00 น. รบัประทานอาหารกลางวนั  ณ ภตัตาคาร 
13.00 น. นำเขา้ชมพพิธิภณัฑน์ำ้แรร่อ้นโรมนั (Roman Bath Museum) ซึ่งมีประวัติการค้นพบทีน่่าสนใจ ปัจจุบนัเป็นกลุ่มอาคาร

สำคัญของเมือง คือบริเวณที่เป็นที่ตั้งของบ่อน้ำแร่ร้อนคิงส์ (The Sacred Spring)  ส่วนที่สองคือ บริเวณวัด และส่วนที่สาม

คือ บริเวณที่เปิดบริการให้นักท่องเที่ยวหรอืชาวเมืองใช้บริการน้ำแร่ ซึ่งมีทั้งสระว่ายน้ำ, บ่อน้ำแร่เย็น-ร้อน, ห้องอบไอน้ำ และส่วนที่เป็น 

Turkish Bath และให้ท่านได้ชิมน้ำแรท่ี่จัดให้กับนักท่องเที่ยวเท่านั้นจากนั้นเที่ยวชมเมืองอาคารบ้านเรือนถูกสร้างข้ึนในยุคจอร์เจียน 
ที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวอีกทั้งอาคารรอยัล เครสเซ่น กลุ่มอาคารรูปครึ่งวงกลมที่มีสถาปัตยกรรมแปลกตา ทำให้เมืองบาธมีเสน่ห์ไม่

น้อย แล้วเดินทางต่อสู่เมือง บริสตอล เมืองในอังกฤษที่มีพรมแดนติดต่อกับประเทศเวลส์ เพียงแค่ช่องแคบกั้นข้ามสะพานเชเวิร์น ผ่าน
ช่องแคบบริสตอลเข้าสู่ เมืองคาร์ดิ๊ฟ เมืองหลวงของประเทศเวลส์  หนึ่งในเครือจักรภพ กลางใจเมืองเป็นที่ตั้งของปราสาทคาร์ดิ๊ฟ เดิม
เป็นที่พำนักของขุนนางผู้ปกครองเมือง ถูกล้อมรอบไว้ด้วยกำแพงโบราณ จากนั้นชม ศาลาว่าการเมือง และ พิพิธภัณฑ์ ซึ่งเป็นกลุ่ม

อาคารโบราณเก่าแก่ ผ่านชมเมือง สวนสาธารณะคาร์ดิ๊ฟ, สนามกีฬามิลเลนเนียม, อาคารที่ทำการของรัฐ   
19.00 น. รบัประทานอาหารคำ่ ณ ภตัตาคาร 
 นำทา่นเขา้สูท่ีพ่กั Radisson Blu Hotel, Cardiff ***** หรอืเทยีบเทา่ในระดบัเดยีวกนั 
วนัที ่3 ไบบวิรี ่- เบอรต์นั ออน เดอะวอเตอร ์- สแตรทฟอรด์ อพัพอน เอวอน - แมนเชสเตอร ์  
07.00 น. รบัประทานอาหารเชา้ทีโ่รงแรม 
08.00 น. นำท่านสู่เขตคอต์สโวลส์ ภูมิภาคทางตะวันตกของอังกฤษ หมู่บ้านไบบิวรี่ (Bibury) ได้รับการยกย่องเป็นหมู่บ้านแสนสวยของ

อังกฤษ บ้านที่สร้างด้วยหินที่มีเอกลักษณ์ของที่นี่ (Cotswold stone) มีแม่นำ้สายเล็กๆ ไหลผ่านอันเป็นต้นแบบวิถีสโลว์ไลฟ์ 

แล้วไปชมหมู่บ้านเบอรต์ัน ออน เดอะ วอเตอร์ เมืองที่โด่งดังที่สุดในคอต์สโวลส์ ดูเงียบสงบมีลำธารสายเล็ก ๆ (แม่น้ำวินด์รัช) ไหลผ่าน
กลางเมือง และมีสะพานหินทอดข้ามน้ำเป็นช่วง ๆ กับต้นวิลโลว์ที่แกว่งกิ่งก้านใบอยู่ริมน้ำ เมืองนี้มีร้านอาหารและโรงแรม รวมทัง้ร้านค้า
ให้เดินเล่นเก็บบรรยากาศอันรื่นรมย์ แล้วเดินทางต่อสู่เมืองสแตรทฟอร์ด เพียง 42 ก.ม. เมืองที่ตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำเอวอนอันเป็นบ้าน
เกิดของวิลเลียม เช็คสเปียร์ กวีที่มีชื่อเสียงที่สุดของอังกฤษ   

13.00 น. รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
 อิสระเดินเล่นชมเมือง หาซื้อของที่ระลึกเก่ียวกับวิลเลียม เชคสเปียร์ กวีเอกที่โด่งดังของโลก หลังจากนั้นออกเดินทางสู่แมนเชสเตอร์ 

เมืองอุตสาหกรรมที่มีชื่อเสียง อีกทั้งยังเป็นเมืองที่มีสโมสรที่มีชื่อเสียงโด่งดังในวงการฟุตบอลของโลก คือ แมนยู หรือ ปีศาจแดง  
19.00 น. รบัประทานอาหารคำ่ ณ ภตัตาคาร 
 นำทา่นเขา้สูท่ีพ่กั Crowne Plaza Manchester City Centre **** หรอืเทยีบเทา่ในระดบัเดยีวกนั 
วนัที ่4 สนามโอลด ์แทรฟฟอรด์ - เลค ดสิทรคิ - ลอ่งเรอืทะเลสาบวนิเดอรเ์มยีร ์- เอดนิเบริก์ (สกอ็ตแลนด)์ 
08.00 น. รบัประทานอาหารเชา้ทีโ่รงแรม 
09.00 น. นำคณะเขา้ชมสนามโอลด ์แทรฟฟอรด์ ทีส่ร้างนักเตะเก่ง ฝีเท้ายอดของปีศาจแดงมาหลายสมัย สนามฟุตบอลของสโมสรแมนยูฯ ที่จัด

ว่ารวยที่สุดในโลก อิสระให้ท่านเลือกซื้อของที่ระลึกของทีมที่ท่านชื่นชอบในร้าน MEGA STORE ที่มากมายไปด้วยของที่ระลึก

หลากหลายชนิดสำหรับแฟนบอล (หมายเหต ุการเขา้ชมสนามฟตุบอลและ    มวิเซยีมจะงดใหบ้รกิารในวนัทำการแขง่ขนั) แล้วออก



เดินทางสู่เมืองวินเดอร์เมียร์ เขตเลคดิสทริค (Lake District) อุทยานแห่งชาติที่ได้รับการขนานนามว่าดีและสวยที่สุดของอังกฤษ 

ที่กว้างขวางและครอบคลุมทะเลสาบถึง 16 แห่ง 
12.30 น. รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
13.00 น. นำคณะลอ่งเรอืชมความสวยงามของทะเลสาบวนิเดอรเ์มยีร์ ทะเลสาบน้ำจืดขนาดใหญ่ มีความยาว 18 ก.ม. และส่วนกว้างที่สุดราวๆ 

1.5 ก.ม. ชาวอังกฤษเรียกกันว่า “ทะเลสาบริบบิ้น” บ่งบอกถึงลักษณะของทะเลสาบนี้ ว่ากันว่าน้ำในทะเลสาบเป็นน้ำที่เกิดจากการ
ละลายของหิมะบนภูเขา  สองฝั่งของทะเลสาบเต็มไปด้วยความร่มรื่นของไม้ใหญ่นานาพันธุ์ สลับกับบ้านพักตากอากาศที่มาสร้างไว้ 
ช่วยเติมแต่งให้เป็นทัศนียภาพทีน่่าดูชมยิ่งข้ึนไปอีก จึงกลายเป็นที่พักผ่อนยอดนิยมอกีแห่งหนึ่งของคนอังกฤษที่นิยมมาเล่นเรือใบลำ
เล็กๆ หรือนั่งเรือล่องไปตามทะเลสาบ เพื่อดื่มด่ำกับธรรมชาติ แล้วเดินทางสู่ดินแดนภาคเหนือที่เมืองเอดินเบิร์ก หรือ เอดินเบอระ เมือง
หลวงของสก็อตแลนด์ที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ที่สวยงาม  

19.00 น. รบัประทานอาหารคำ่ ณ ภตัตาคาร 
 นำทา่นเขา้สูท่ีพ่กั Novotel Edinburgh Hotel **** หรอืเทยีบเทา่ในระดบัเดยีวกนั 
วนัที ่5 แคลตนัฮลิล ์- ปราสาทเอดนิเบริก์ - แครน์ไรอนั - เบลฟาสต ์(ไอรแ์ลนดเ์หนอื) 
08.00 น. รบัประทานอาหารเชา้ทีโ่รงแรม 
09.00 น. นำเที่ยวชมเมืองเอดินเบอระ ข้ึนสู่ยอดเขาแคลตันที่จะทำให้ท่านประทับใจไปกับเมืองที่ถกูแบ่งเป็นสองฝั่งของโอลด์ทาวน์และนิวทาวน์ นอก

จะได้ชมวิวทิวทัศน์ของตัวเมืองแล้ว บนเนินเขาแห่งนี้ยังเป็นที่ตั้งของอนุสรณ์สถานรำลึกถึงสงครามนโปเลียน ที่ยังสร้างไม่เสร็จสมบูรณ์ 
สถาปัตยกรรมที่คล้ายคลึงมหาวิหารแพนธีออน ในประเทศกรีซ ทำให้เอดินเบอระได้รบัการขนานนามว่า “เอเธนส์แห่งทิศเหนือ” ผ่าน
ชมอนุสาวรีย์บ็อบบี ้สุนัขพันธุ์สกายเทอเรียร์ที่โด่งดังที่สุดตัวหนึ่งของโลก จากความซื่อสัตย์ และจงรักภักดี  ถนนรอยัลไมล์ ถนนสาย
สำคัญที่เชื่อมสู่พระตำหนักโฮลี่รู๊ด (Palace of Holyrood House) ซึ่งเปน็ที่ประทบัของพระราชินีเวลาเสด็จเยือนสก็อต
แลนด์ และเคยเป็นที่ประทับของพระนางแมรีแห่งสก็อต ฝั่งตรงข้ามเป็นรัฐสภาแห่งชาติสก็อตอันน่าภาคภูมิใจ ด้วยสถาปัตยกรรมร่วม
สมัย นำทา่นเขา้ชมปราสาทเอดนิเบริก์ อันสง่างามด้วยทำเลที่ตั้งบนเนินเขาสูง มองเห็นเด่นเป็นสง่าจากทุกมุมเมือง เคยเป็นที่ประทับของ
กษัตริย์สก๊อต เคยถูกทำลายลงหลายครั้ง แต่ทุกครั้งก็ได้รับการบูรณะและสร้างใหม่ให้กลับคืนสู่ความสง่างาม โดยเฉพาะครั้งสุดท้าย ใน
ศตวรรษที่ 19 โดยเซอร์วอลเตอร์ สก็อต นักปราชญ์ ชาวสก็อต แบ่งเป็นส่วนต่าง ๆ อย่างน่าชม อาทิ ส่วนของป้อมปราการ และ

กำแพงปราสาทโบราณ มีปืนใหญ่เรียงราย รวมทั้งประเพณีการยิงปืนใหญ่ในเวลา 1300 น. ของทุกวันตลอด 150 ปีที่ผ่านมา, 
โบสถ์เซนต์มากาเร็ตสร้างในคริสต์ศตวรรษที่ 12 เพื่อรำลึกถึงพระมารดาของกษัตริย์เดวิดที่ 1 แล้วเข้าสู่พระราชฐานชั้นในส่วนที่เป็น 

The Palace จัดแสดงเกี่ยวกับเรื่องราวของราชวงศ์แห่งสก็อต ห้องประทับ และห้องมหามงกุฎ และ Great Hall เคยเป็นทั้งห้อง

จัดเลี้ยง, การประชุมสภา, โรงเรือนทหาร และโรงพยาบาลมาแล้วในแต่ละยุคสมัยปัจจบุัน จัดแสดงเก่ียวกับอาวุธยุทโธปกรณ์ที่ใช้ในการ
สงครามบันทึกภาพสวยตามอัธยาศัย   

12.00 น. รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
13.00 น. อิสระให้ท่านได้ช้อปปิ้งบนถนนปริ้นเซส ทีม่หี้างสรรพสินค้าแบรนด์เนม และร้านขายของที่ระลึก โดยเฉพาะปี่สก็อตเครื่องดนตรีประจำ

ชาติสก็อต ที่มีความเก่าแก่ที่สุดในโลก รวมทั้งผ้า WOOL และผ้าแคชเมียร์ และผ้าตาร์ตันผ้าลายสก็อตพื้นเมืองอันเป็นเอกลักษณ์

ของประเทศ  ได้เวลารถโค้ชเดินทางสู่เมืองแคร์นไรอัน (Cairnryan) เป็นหมูบ่้านชาวประมงเล็ก ๆ ของสก็อตแลนด์ชายฝั่ง
ตะวันออก ที่นิยมในการข้ามเรือเฟอร์รี่สู่ไอร์แลนด์เหนือ เส้นทางคมนาคมหลักที่สะดวกสบาย และยังมีประวัติศาสตร์อันยาวนาน 

19.30 น. เรือ High Speed Ferry (Stena Line) ข้ามสู่เบลฟาสต์ (BELFAST) เพียง 2.15 ช.ม. สู่เมืองหลวงที่มากด้วยสีสัน 
และมีชีวิตชีวา ทั้งยังเป็นประตูสู่ชนบทอันเงียบสงบของไอร์แลนด์เหนือ เบลฟาสต์เป็นแหล่งกำเนิดของเรือไททานิค และยังคงมีร่องรอย
ความเจริญทางอุตสาหกรรมที่ก่อร่างข้ึน อีกทั้งยังได้ซึมซับจนกลายเป็นวัฒนธรรมของเมือง แม้ภาพความทรงจำที่เต็มไปด้วยความ
รุนแรงของปี 1970 ถึง 1980 แต่ในปัจจุบันนี้ เมืองนี้เปลี่ยนมุมมองและหันมาส่งเสริมการท่องเที่ยว สถานที่สำคัญต่างๆ แสดงความ
เป็นไอร์แลนด์เหนือได้อย่างสมบูรณ์  

19.45 น. รบัประทานอาหารคำ่ ณ ภตัตาคารบนเรอื 
21.45 น. ถึงเมืองเบลฟาสต์ เมืองหลวงของไอร์แลนด์เหนือ 1 ใน 4 เมืองปกครองของสหราชอาณาจักร นำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พักโรงแรม 
 นำทา่นเขา้สูท่ีพ่กั Hilton Belfast **** หรอืเทยีบเทา่ในระดบัเดยีวกนั 

 



วนัที ่6 คารร์กิ เฟอกัส - คารร์กิ อะ รดี - บชุมลิล ์- ไจแอนท ์คอสตเ์วย ์(World Heritage Site) - ดารก์ เฮดจ ์
08.00 น. รบัประทานอาหารเชา้ทีโ่รงแรม 
09.00 น. นำท่านเที่ยวชมไอร์แลนด์เหนือ ตามรอยซรีส์ีดังของ HBO เรื่อง "Game of Thrones"  แหล่งท่องเที่ยวยอดฮิต สถานที่หลักที่

ใช้เป็นที่ถ่ายทำซีรีส์ดัง เรียกได้ว่าเปลี่ยนจากเมืองร้างเป็นเมืองท่องเที่ยว ที่รองรับนักท่องเที่ยวหลายร้อยคนต่อวันในชั่วพริบตา และ
กลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวยอดฮิตติดอันดับโลก สถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติ ตั้งแต่ถ้ำ ทุ่งหญ้า ภูเขา ซึ่งล้วนแต่ใช้เป็นสถานที่ถ่ายทำ 
Game of Thrones ทั้งส้ิน รถโค้ชเลาะเลียบชายฝั่ง Northern Ireland โดยแวะให้ถ่ายรูปกับปราสาท 

Carrickfergus ซึ่งสร้างข้ึนในศตวรรษที่ 12 ถือได้ว่าเป็นปราการนอร์มันที่เก่าแก่และดีที่สุดของไอร์แลนด์เหนือ ชมทัศนียภาพ

ชายฝั่งทะเลที่ Carrick-A-Rede ที่มีสะพานเชือก (Rope Bridge) ท้าทายผู้กล้า ท้าความสูง ความเสียว ช่องแคบที่มีความ

ลึก 30 เมตร กว้าง 20 เมตร แรกเริ่มเดิมทีสร้างโดยชาวประมง เพื่อไว้ใช้ข้ามไปจับปลาแซลมอน สร้างมาสามร้อยกว่าปี โดยเริ่มแรก

เป็นแค่เชือกจับเส้นเดียว ต่อมาได้มีการปรับปรุงสร้างใหม่ให้มั่นคงแข็งแรง และทำเป็นสถานที่ท่องเที่ยว จากนั้นแวะเมือง Bushmills 
เมืองนี้มีชื่อเรื่องวิสก้ี โดยมีโรงกลั่นวิสกี้เก่าแก่ ตั้งแต่ปี ค.ศ.1608  

12.00 น. รบัประทานอาหารกลางวนั  ณ  ภตัตาคาร 
บ่าย นำท่านสู่เขตอนุรักษ์ธรรมชาติของเนชั่นแนลทรัสต์ และแหล่งมรดกโลกแห่งที่หนึ่งของไอร์แลนด์ (Giant’s Causeway) คนที่นี่ถือ

ว่าเป็นส่ิงมหัศจรรย์อันดับ 8 ของโลก ธรรมชาติอันน่าพิศวงนี้ปรากฏให้เห็นบริเวณชายฝั่งนอร์ธ แอนทริม โคสต์ มีตำนานเล่า ขานกัน

ต่อมาว่า แนวหินพวกนี้ เกิดจากการสร้างของยักษ์ไอริชที่ชื่อ Finn Mac Cool เพื่อท้าทายประลองยุทธกับยักษ์ฝั่งสก็อตแลนด์ ที่

ชื่อว่า Benandonner และนั่นเอง สถานที่นี้จึงได้ถูกเรียกว่า Giant's Causeway หินราว 40,000 แท่งที่สูงถึง 12 เมตร 

หินบะซอลหกเหลี่ยมเหล่านี้ถูกสร้างข้ึนในช่วงภูเขาไฟระเบิด 60 ล้านปีที่แล้ว นี้เป็นหนึง่ในสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่อัศจรรย์ที่สุด
ของโลก 

 แวะชมวิวที่ปราสาทดูนเลซ เปน็ภาพวิวสุดท้ายและ The Dark Hedges อุโมงค์ต้นบีชอันน่าสะพรึงกลัว HBO ได้ใช้สถานที่แห่ง

นี้ถ่ายทำ Game of Thrones 
19.00 น. รบัประทานอาหารคำ่ ณ ภตัตาคาร 
 นำทา่นเขา้สูท่ีพ่กั Hilton Belfast **** หรอืเทยีบเทา่ในระดบัเดยีวกนั 
วนัที ่7 เทีย่วเบลฟาสต ์- ไททานกิ - บนิสูม่หานครลอนดอน - Oxford Street 
08.00 น. รบัประทานอาหารเชา้ทีโ่รงแรม 
09.00 น. เที่ยวชมเมืองเบลฟาสต์ เมืองหลวงของไอร์แลนด์เหนือ ที่มีอุตสาหกรรมการต่อเรือและท่าเรือขนาดใหญ่สำหรับจัดส่งสินค้าไปทั่วโลก ใน

ยุคที่เศรษฐกิจเฟื่องฟู และมีการเจริญเตบิโต เกิดข้ึนหลังจากมีการเซ็นข้อตกลงสันติภาพ เขา้ชมไททานคิ เบลฟาสต ์(Belfast 
Titanic) พพิิธภัณฑ์ขนาดใหญ่เป็นอาคาร 6 ชั้น รปูร่างเหมือนหัวเรือลำมหึมา แหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่ของเมือง เรือไททานิคถูก
สร้างข้ึนที่อู่ต่อเรือฮาร์แลนด์และวูลฟฟ์ในเบลฟาสต์ ก่อนที่จะแล่นไปยังเมืองเซาท์แธมตัน ภายในพิพิธภัณฑม์ีการนำห้องจำลองของ
ห้องสันทนาการต่างๆ บนเรือและบันไดใหญ่กลางเรือมาโชว์ด้วย นักท่องเที่ยวยังสามารถสำรวจเรื่องราวของไททานิค ผ่านการแสดง
ด้วยเทคนิคพิเศษและระบบอินเตอร์แอ็คทีฟ ในปีค.ศ. 1912 ไททานิกเป็นเรือข้ามสมุทรที่ใหญ่ที่สุดในโลก ใช้เวลาในการสร้างนานถึง 3 
ปี ด้วยแรงงานมากกว่า 5,000 คน เรือเดินสมุทรอันหรูหราของบริษัทไวท ์สตาร์ ไลน์ ได้ออกเดินทางจากเซาท์แธมตัน ได้ดำดิ่งลงสู่

ก้นมหาสมุทรแอตแลนติกเมื่อ 100 ปี นอกจากนี้ยังมีนิทรรศการบอกเล่าความเป็นมาของเมืองเบลฟาสต์ ตั้งแต่เริ่มมีผู้บุกเบิกเข้ามา

อาศยั ณ ดินแดนแห่งนี้ แล้วนำไปชมอาคารสถาปัตยกรรม อาทิ ศาลากลางสไตล์วิคตอเรีย, มหาวิทยาลัยควอเตอร์ (University 
Quarter) กำแพงสันติภาพ (Peace Wall) และชมภาพจิตรกรรมฝาผนังของถนน Falls และ Shankill สถานที่ทอ่งเที่ยว
ทั้งหมดนี้ทำให้ท่านได้สัมผัสและเห็นทั้งสองด้านของชีวิตที่ทันสมัยในเบลฟาสต์  

12.00 น. รบัประทานอาหารกลางวนั  ณ  ภตัตาคาร 
บ่าย ออกเดินทางโดยสายการบินภายในประเทศ สู่มหานครลอนดอน หลังจากรับสัมภาระรถโค้ชนำคณะเดินทางไปยังภัตตาคาร 

19.00 น. รบัประทานอาหารคำ่เมนแูบบดลีกัซ ์ณ ภตัตาคารโฟรซ์ซีัน่ - ตน้ตำรบัเปด็อนัโดง่ดงั / หอยเชลล ์/ กุง้มงักร และหลายเมนคูวามอรอ่ย 

 นำทา่นเขา้สูท่ีพ่กั The Tower Hotel **** หรอืเทยีบเทา่ในระดบัเดยีวกนั 



วนัที ่8 พระราชวงัวนิดเ์ซอร ์- BICESTER VILLAGE - มหานครลอนดอน 
07.30 น. รบัประทานอาหารเชา้ทีโ่รงแรม 
08.30 น. นำคณะเดินทางสู่เมืองวินด์เซอร์ กษัตริย์วิลเลียมผู้พชิิต เป็นผู้เลือกทำเลก่อสร้างพระราชวัง ซึ่งอยู่บนเนินสูงมองเห็นแม่น้ำเทมส์อยู่

เบื้องล่าง นำเขา้ชมพระราชวงัวนิดเ์ซอร์ เป็นที่ประทับประมุขสูงสุดแห่งประเทศอังกฤษมาตลอด 900 ปี จึงถือได้ว่าพระราชวังแห่งนี้

เป็นพระราชวังที่มีผู้พำนักอาศัยต่อเนื่องยาวนานกว่าพระราชวังแห่งใดในโลก เดินผ่าน Jubilee Garden ก่อนเข้าสู่อาคารจัด

แสดงประวัติความเป็นมาของพระราชวัง ส่ิงที่น่าสนใจควรค่าแก่การชมคือ เขตพระราชฐานชั้นใน State Apartment  ถือเป็น

หัวใจของพระราชวัง ห้องทุกห้องจึงถูกประดับประดาด้วยทรัพย์สมบัติของราชวงศ์อันประมาณค่ามิได้ ไม่ว่าจะเป็นภาพเขียนฝีมอื, ม่าน

ปักประดับ ผนัง, เครื่องลายคราม, รูปปั้น, อาวุธ ชุดเกราะ รวมไปถึงเฟอร์นิเจอร์ในยุคต่างๆ The King's Chamber อันมี

ภาพเขียนเป็นจุดเด่น นอกเหนือจากเตียงไม้สลักปิดทองสไตล์ฝรั่งเศสสมัยศตวรรษที ่18 ที่ตั้งตระหง่านอยู่กลางห้อง และห้องที่โดด

เด่นที่สุด St.George's Hall ท้องพระโรงแห่งนี้มีความยาวกว่า 50 เมตร จึงมักใช้ในงานพระราชพิธี เชน่งานเลี้ยงรับรองพระ
ราชอาคันตุกะในพระนางเจ้าอลิซาเบซ ภายในตกแต่งตามศิลปะแบบกอธิก ประดับประดาด้วยอาวุธชุดเกราะ และตราประจำราชวงศ์ 
St. George's Chapel มหาวิหารสไตล์โกธิกที่งดงามที่สุดในประเทศอังกฤษ อาคารแห่งนี้เริ่มก่อสร้างในปีค.ศ. 1475 โดย

พระเจ้าเอ็ดเวิร์ดที่ 4 และใช้เวลากว่า 50 ปีจนสำเร็จลุล่วง   
12.00 น. รบัประทานอาหารกลางวนั  ณ  ภตัตาคาร 
13.30 น. รถโค้ชนำท่านสู่ BICESTER VILLAGE เพลิดเพลินไปกับการช้อปปิ้งสินค้าภายในเอ๊าท์เล็ทกว่า 130 ร้านค้าแบรนด์เนมให้ท่าน

เลือกซื้ออย่างจุใจ อาทิ Gucci , Prada , Dior , Burberry , Chloe , Coach , Superdry และอีกมากมาย 
สมควรแก่เวลาออกเดินทางสู่มหานครลอนดอน เป็นเมืองหลวงของสหราชอาณาจักรและเป็นเมืองที่ใหญ่ที่สุดของสหภาพยุโรป มี
ประชากรกว่า 7.5 ล้านคน ลอนดอนเป็นหนึ่งในศูนย์กลางสำคัญทางธุรกิจการเมือง และวัฒนธรรมของโลก การสื่อสารการบันเทิง 
แฟชั่น และศิลปะและเป็นที่ยอมรับว่ามีอิทธพิลไปทั่วโลก 

19.00 น. รบัประทานอาหารคำ่ ณ ภตัตาคาร  
 นำทา่นเขา้สูท่ีพ่กั The Tower Hotel **** หรอืเทยีบเทา่ในระดบัเดยีวกนั 
วนัที ่9 เทีย่วมหานครลอนดอน - ทาวเวอร ์ออฟ ลอนดอน - พระราช วงับคักิง้แฮม - ลอนดอนอาย - Harrods - เดนิทางกลบั

กรงุเทพฯ 
08.00 น. รบัประทานอาหารเชา้ทีโ่รงแรม 
09.00 น. เที่ยวชมมหานครลอนดอน บรรยายและนำชมโดยมคัคเุทศกท์อ้งถิน่  ผ่านจัตรุัส ทราฟัลก้าร์, ถ่ายรูปกับรฐัสภา, หอนาฬิกาบิ๊กเบน, ที่

มีความสูง 320 ฟุต เป็นนาฬิกาที่มีหน้าปดัใหญ่ที่สุดในโลก, มหาวิหารเวสต์มินสเตอร์, มหาวิหารเซนต์ปอล ที่มียอดโดมใหญเ่ป็น

อันดับ 2 ของโลก, ลอนดอนบริดจ์ สะพานข้ามแม่น้ำเทมส์แห่งแรก แล้วข้ึนฝั่งที่ทาวเวอร์บริดจ์ สัญลักษณ์อีกแห่งหนึ่งของเมือง  เขา้ชม
ทาวเวอรอ์อฟลอนดอน ที่มีประวัติศาสตร์อันเกรียงไกรยิ่งใหญ่นองเลือด หรือแม้แต่ซับซ้อนซ่อนเง่ือน มีอดีตที่ยาวนาน เคยเปน็ป้อม
ปราการ, ปราสาทราชวัง, คุก และแดนประหาร ปัจจุบันเป็นพิพิธภัณฑ์ ซึ่งเป็นกลุ่มอาคารและหอคอยหลายหลัง นำชมมหามงกุฎอิมพี

เรียล ซึ่งประดับด้วยเพชรที่ใหญ่เป็นอันดับสองของโลกชื่อ “ดาราแห่งอาฟริกา 2” หรือ “คัลลินัน 2” และ “มงกุฎของพระราชินีอลิ

ซาเบธ” ประดับด้วยเพชร “โคอินูร์” ที่เคยเป็นเพชรเม็ดใหญ่ที่สุดในโลก และชิ้นสุดท้ายคือ “คฑา” ประดับด้วยเพชรเม็ดใหญ่ทีสุ่ดใน

โลก “ดาราแห่งอาฟริกา 1” หรือ “คัลลินัน 1” แล้วนำท่านสู่ถนนไวท์ฮอลล์ อาคารที่ทำการของรัฐในปัจจุบัน, บ้านเลขที่ 10 ถนน

ดาวน์นิ่ง บ้านพักของนายกรัฐมนตรีอังกฤษ, พิคคาดิลลี่เซอร์คัส เดิมเป็นวงเวียนทีบ่รรจบของถนน 6 สาย มีน้ำพุ และรูปปั้นอรีอสตรง
กลางเป็นที่นิยมของหนุ่มสาวมานั่งพลอดรักกัน และถ่ายรูปกับพระราชวังบัคกิ้งแฮม 

12.00 น. รบัประทานอาหารกลางวนั  ณ  ภตัตาคาร  
13.00 น. ขึน้ชมทศันยีภาพของเมอืงแบบเบริด์อายววิบนลอนดอนอาย กระเช้าลอยฟ้าที่สูงที่สุดในทวีปยุโรป มีความสูง 135 เมตร (443 ฟุต) 

และกลายมาเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่ได้รับความนิยม และเป็นจุดดึงดูดนักท่องเที่ยวได้อย่างมากในสหราชอาณาจักร มีผู้มาเยือนมากกว่า 
3 ล้านคนต่อปี ย่านช้อปปิ้งไนท์บริดจ์ ที่มหี้างสรรพสินค้าแฮร์ร็อด อันหรูหราให้ท่านได้เลือกซื้อหาสินค้าแบรนด์เนมจากทั่วยุโรปจนได้

เวลานำท่านเดินทางสู่สนามบินฮีทโธรว์   เพื่อเตรียมตัวเดินทางกลับมีเวลาให้ท่านได้ทำ Tax Refund พร้อมช้อปปิ้งสินค้าปลอด



ภาษีภายในสนามบิน 
21.25 น. ออกเดินทางโดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่  TG917 
วนัที ่10 เดนิทางกลบัถงึกรงุเทพฯ  
15.15 น. สายการบินไทย นำท่านเดินทางกลับถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ 

หมายเหตุ     ทางบริษทัได้เตรียมการเดินทางของคณะทัวร์ก่อน 15 วัน โดยซื้อตั๋วเครื่องบิน, เช่ารถโค้ช, จองที่พัก, ร้านอาหาร สถานที่เข้าชมต่าง ๆ ไว้

ล่วงหน้าให้กับกรุ๊ปทัวร์ กรณีที่เกิดเหตุการณ์ อาทิ การยกเลิกเที่ยวบิน, การล่าช้าของสายการบิน,  การพลาดเที่ยวบิน (ข้ึนเครื่องไม่ทัน), การนัดหยุด

งาน, การจลาจล, ภัยพิบัติ, การถูกปฏิเสธการเข้าเมือง ทำให้การเดินทางล่าช้า หรือเหตุสุดวิสัยอื่น ๆ ไม่สามารถเดินทางไปยังจุดหมายตามโปรแกรมได้ 
หัวหน้าทัวร์ มีสิทธิ์ในการเปลี่ยนโปรแกรม และไม่สามารถคืนเงินค่าใช้จ่ายต่าง ๆ  ที่ชำระแล้ว เพราะทางบริษัทฯ ได้ชำระค่าใช้จ่ายต่าง ๆ  ล่วงหน้าแล้ว และหาก
มีค่าใช้จ่ายอื่น ๆ เกิดข้ึนนอกจากในรายการทัวร์ หัวหน้าทัวร์จะแจ้งให้ท่านทราบ เพราะเป็นส่ิงที่ทางบริษัท ฯ มิอาจรบัผิดชอบได้  

PERIOD 
Tour 
Fare 

Adults 

Child 4-
11 

With Bed 

Child 4-6 
No Bed 

DBL 
SGL 

USED 

SGL 
SUPP 

NO TKT 
ADL / CHD 

14-23 ตลุาคม 2565 144,000.- 129,000.- 115,200.- 21,000.- 16,000.- -32,000 / -24,000 

คา่ทวัรร์วม :  
 ✔ ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ รวมค่าภาษี และส่วนเพิ่มของน้ำมันเชื้อเพลิง ณ วันที่ 11 กรกฎาคม 2565 

✔ ค่ารถโค้ชปรับอากาศ มาตรฐานของสหราชอาณาจักร ท่องเที่ยวตามโปรแกรมที่ระบุ 
✔ ค่าเข้าสโตนเฮ้นจ์ / พิพิธภัณฑ์น้ำแร่ที่เมืองบาธ / ค่าเข้าสนามกีฬาโอลด์แทรฟฟอร์ด (ในกรณไีมไ่ดเ้ขา้ชมทางบรษิทัฯ คืน

เงินท่านละ 15 ปอนด์) / ค่าเข้าปราสาทเอดินเบิร์ก / ค่าเรือ High Speed Ferry to Belfast / ค่าเข้าชมพิพิธภัณฑ์ไททา

นิก / ค่าข้ึนลอนดอนอาย / ค่าเข้าพระราชวังวินด์เซอร์ / ค่าเข้าทาวเวอร์ออฟลอนดอน 
✔ โรงแรมที่พักตามระบุในรายการ หรือ เทียบเท่าในระดับเดียวกัน (ห้องละ 2 ท่าน)  
✔ ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ คัดสรรเมนูและให้ท่านได้เลิศรสกับอาหารท้องถิ่นในแต่ละเมือง  
✔ ค่าธรรมเนียมในการยื่นวีซ่าสหราชอาณาจักร (Standard time) ในกรณทีีย่ืน่วซีา่เรง่ดว่น ชำระเพิม่ทา่นละ 9,315 
บาทโดยประมาณขึ้นอยุ่กับอัตราการแลกเปลี่ยน 
✔ ค่าทิปพนักงานขับรถท่องเที่ยวตามโปรแกรมตลอดการเดินทาง 
✔ ค่าประกันการเดินทางของ MSIG เอ ไอ จี ประกันภัย แบบ TRAVEL GROUP TOUR คุ้มครองการสูญเสีย

ชีวิต/อวัยวะ/สายตาหรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง จากอุบัติเหตุ สำหรับผู้เอาประกันภัยอายุ 16-75 ปี จำนวนเงินเอาประกันภัย 

1,000,000 บาท / ค่ารักษาพยาบาลในต่างประเทศ 2,000,000 บาท รวมถึงค่ารักษาพยาบาลต่อเนื่องหลังจากกลับถึงประเทศ

ไทยไม่เกิน 40,000 บาท ทั้งนี้ครอบคลุมถึงประกันสุขภาพที่ไม่ได้เกิดจากโรคประจำตัว 
✔ ค่ายกกระเป๋าใบใหญ่ท่านละ 1 ใบ น้ำหนักไม่เกิน 20 กิโลกรัม ส่วนกระเป๋าใบเล็กอยู่ในความดูแลของท่านเองไม่เกิน 7 
กิโลกรัม  
✔ สำหรับสายการบินไทย อนุญาตให้โหลดกระเป๋าใต้เครื่องน้ำหนักไม่เกิน 20 กิโลกรัม และสามารถถือสัมภาระขึ้นเครื่องได้

น้ำหนักไม่เกิน 7 กิโลกรัม / สำหรับสายการบินภายในประเทศ อนุญาตให้โหลดสัมภาระใต้เครื่องได้ไม่เกิน 23 กิโลกรัม/ใบ โหลดได้

ท่านละ 1 ใบเท่านั้น และนำสัมภาระถือข้ึนเครื่องน้ำหนักไม่เกิน 7 กิโลกรัม การเรียกค่าระวางน้ำหนักเพิ่มเป็นสิทธิของสายการบินที่ท่าน

ไม่อาจปฏิเสธได ้
 
 



คา่ทวัรไ์มร่วม : 
 🗷 ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% 

🗷 คา่ทปิหวัหนา้ทวัร ์และไกดท์อ้งถิน่ 
🗷 ค่าทำหนังสือเดินทาง (พาสปอร์ต) 
🗷 ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอาทิ ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรดี, ค่าเครื่องดื่มในห้องพัก และค่าอาหารที่ส่ังมาในห้องพักค่าอาหารและ

เครื่องดื่มที่ส่ังพิเศษในร้านอาหารนอกเหนือจากที่ทางบริษัทฯจัดให้ ยกเว้นจะตกลงกันเป็นกรณีพิเศษ เช่น หากท่านทานได้เฉพาะอาหาร
ทะเลเพียงอย่างเดียว ท่านต้องมีค่าใช้จ่ายเพิ่ม 

การจองทวัร ์(How to make your reservation) 
 เพื่อเป็นการยืนยันการเดิน ทางของท่าน กรุณาจองทัวร์และชำระเงินมัดจำล่วงหน้า 60,000 บาทต่อผู้เดินทางหนึ่งท่าน ภายใน 1 วัน

นับจากวันที่จอง ซึ่งเงินมัดจำดังกล่าวจะเป็นการยืนยันการจองของท่าน และกรุณาชำระค่าทัวร์ส่วนที่เหลือล่วงหน้า 30 วันก่อนการ
เดินทาง หากท่านไม่ชำระเงินส่วนที่เหลือตามวันที่กำหนด ทางบริษัทฯถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยไม่มีเง่ือนไข 

ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการไมร่บัจองทวัร ์(Cannot make your reservation) 
เนื่องจากสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ ในโปรแกรมไม่เอ้ืออำนวยต่อบุคคลดังต่อไปนี้ 
 ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่รับจองทัวร์สำหรับลูกค้าดังต่อไปนี้ 

1. เด็กที่มีอายุในระหว่างแรกเกิดถึง 3 ขวบ 
2. ผู้สูงอายุที่มีความจำเป็นต้องใช้วีลแชร์, ไม้เท้า หรือเครื่องมือต่างๆ ในการพยุงตัว 
3. ผู้เดินทางที่บ่งบอกการเป็นบุคคลไร้ความสามารถ 

การยกเลกิการจองทวัร ์(Cancellation Charge)  
● ยกเลิกก่อนออกเดินทางไม่น้อยกว่า 30 วัน  **คืนเงินมัดจำ** 

(หักค่าใช้จ่ายที่ได้จ่ายไปแล้ว) 
● ยกเลิกก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า 15 วัน **คืนเงินมัดจำ 50%** 
● ยกเลิกก่อนการเดินทางน้อยกว่า 15 วันก่อนการเดินทาง  **ไม่คืนเงินค่าทัวร*์* 
● การจ่ายค่าบริการคืนให้แก่นักท่องเที่ยว หากผู้ประกอบธุรกิจนำเที่ยวมีค่าใช้จ่ายที่ได้จา่ยจริงเพื่อการเตรียมการจัดนำเที่ยว ให้นำมาหักจาก
เงินค่าบริการที่ต้องจ่าย ทั้งนี้ให้ผู้ประกอบธุรกิจนำเที่ยวแสดงหลักฐานให้นักท่องเที่ยวทราบ ดังต่อไปนี้ 
1. ค่าธรรมเนียมการขอวีซ่า 
2. ค่ามัดจำของบัตรโดยสารเครื่องบิน 
3. ค่าใช้จ่ายที่จำเป็นอื่น 
ในกรณีค่าใช้จ่ายของผู้ประกอบธุรกิจนำเที่ยวตามวรรคหนึ่ง สูงกว่าเงินค่าบริการที่ได้ชำระไว้ผู้ประกอบธุรกิจนำเที่ยวจะเรยีกจากนักท่องเที่ยวไม่ได ้
● หากท่านยกเลิกการเดินทางในเง่ือนไขใดเง่ือนไขหนึ่ง แต่ท่านสามารถหาผู้เดินทางมาแทนได้ โดยสามารถยื่นขอวีซ่าได้ทันตามกำหนดเวลา ทาง
บริษัทฯ จะคิดค่าใช้จ่ายเพิ่มคือค่าวีซ่า และค่าเปลี่ยนชื่อตั๋วเท่านั้น และต้องไม่อยู่ในเง่ือนไขของตั๋วที่ NON-CHANGE NAME & NON-
REFUND 
● หากท่านยกเลิกการเดินทาง อันเนื่องมาจากบุคคลใดบุคคลหนึ่งในคณะของท่านไม่ได้รับการพิจารณาอนุมัติวซี่า ไม่ว่าด้วยเหตุผลใดๆ ก็ตาม
อันเป็นการพิจารณาของสถานทูต  ซึ่งการยกเลิกเฉพาะบุคคลหรือยกเลิกพร้อมกันทั้งหมด ให้ถือเป็นการยกเลิกตามเง่ือนไขของวันเวลาที่ยกเลิกดังกล่าว
ข้างต้น ในกรณีที่ท่านไม่แน่ใจว่าจะได้รับการพิจารณาอนุมัติวซี่าจากทางสถานทูต ทางบริษัทขอแนะนำให้ท่านยื่นขอวีซ่าแบบเด่ียว ซึ่งจะรู้ผลเร็วกว่าการยื่น
ขอวีซ่าแบบกรุ๊ป 
● บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางในกรณีที่มีผู้เดินทาง ต่ำกว่า 15 ท่าน โดยที่จะแจ้งให้ผู้เดินทางทราบล่วงหน้าก่อน 15 วัน และ

ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงการท่องเที่ยว รวมทั้งไม่สามารถรับผิดชอบจากกรณีที่เกิดเหตุจำเป็นสุดวิสัยดังนี้ การล่าช้าของสายการบิน, การนัดหยุด

งาน, ภัยธรรมชาติ, การก่อจลาจล, อุบตัิเหตุ ฯลฯ และทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดข้ึน หากท่านถูกปฏิเสธการเข้าเมือง อันเนื่องจากการ

กระทำที่ส่อไปในทางผิดกฎหมายหรือการหลบหนีเข้าเมือง ฯลฯ และจะไม่คืนเงินค่าทัวร์ที่ท่านชำระมาแล้ว 
หมายเหตุ หลักเกณฑ์ที่นำมาใช้นี้ เป็นประกาศในราชกิจจานุเบกษา แห่งพระราชบัญญัติธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ พ.ศ.2551 โดยประกาศใช้

นับตั้งแต่วันที่ 15 มิถุนายน 2553 เป็นต้นไป 



ตัว๋เครือ่งบนิ (Air Ticket) 
 ในการเดินทางเป็นหมู่คณะ ผู้โดยสารจะต้องเดินทางไป-กลับพร้อมกัน หากต้องการเลื่อนวันเดินทางกลับ ท่านจะต้องชำระค่าใช้จ่ายส่วน

ต่างที่สายการบินเรียกเก็บ และการจัดที่นั่งของกรุ๊ป เป็นไปโดยสายการบินเป็นผู้กำหนด ซึ่งทางบริษัทฯ ไม่สามารถเข้าไปแทรกแซงได้  และใน
กรณียกเลิกการเดินทาง ถ้าทางบริษัทฯ ได้ดำเนินการออกตั๋วเครื่องบินไปแล้ว ผู้เดินทางต้องรอ REFUND ตามระบบของสายการบิน
เท่านั้น และหากท่านไม่แน่ใจในวันเดินทางดังกล่าว กรุณาตรวจสอบกับเจ้าหน้าที่ฯ เพื่อยืนยันในกรณีที่ตั๋วเครื่องบินสามารถทำ 
REFUND ได้หรือไม่ก่อนที่ท่านจะชำระเงินค่าทัวร์ส่วนที่เหลือ 

คา่ธรรมเนยีมประกนัภยัและคา่ธรรมเนยีมนำ้มนัเชือ้เพลงิของสายการบนิ (Insurance and Fuel Surcharge / Tax YQ) 
 คิดตามอัตราที่ทางสายการบินปรับค่าธรรมเนียม ณ วันที ่11 กรกฎาคม 2565 การเปลี่ยนแปลงของสายการบินในภายหลัง ถือเป็นค่า

ทัวร์ส่วนเพิ่มที่ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บตามความเป็นจริง ณ วันที่ออกตั๋ว 
 

เอกสารในการยืน่วซีา่ประเทศองักฤษ 
ระยะเวลาในการพจิารณา 30-60 วนัทำการ (ไมน่บัวนัเสาร ์- อาทติยแ์ละวนัหยดุ) 

(การขอวีซ่าประเทศอังกฤษผู้เดนิทางทุกทา่นต้องมา สแกนลายนิ้วมือ ด้วยตนเอง และไม่ต้องนำรูปไปด้วย เพราะต้องไปถา่ยรูปที่ศูนย์รับยื่นฯ ในวันที่ไปยื่นขอวีซา่ 
ศูนย์รับคำร้องขอวีซ่า VFS ประเทศอังกฤษ (สหราชอาณาจักร/United Kingdom) 

ชั้น 28 อาคารเดอะเทรนดี้ ออฟฟิศ ซ.สุขมุวิท 13, แขวงคลองตันเหนือ, เขตวัฒนา, กรุงเทพฯ 
เว็บ: vfsglobal.co.uk/th/en รับคำร้อง 

เวลารับใบคำร้อง : วันจันทร์ - วันศุกร์ 8.30 น. - 15.30 น. 
 

🗹 พาสปอร์ตที่ยังไม่หมดอายุ และมีอายุไม่ตำ่กว่า 6 เดือนก่อนวันหมดอายุ หากมีพาสปอร์ตเล่มเก่าไม่ว่าจะเคยมีวีซา่ในกลุ่มประเทศเชงเก้นหรือประเทศอืน่ 

ควรนำไปแสดงด้วยเพื่อเปน็การง่ายต่อการอนมุัติวีซ่า 
🗹 สำเนาทะเบยีนบ้าน / สำเนาบัตรประชาชน หรอืบัตรข้าราชการ / สำเนาใบเปลีย่นชื่อ-สกุล / สำเนาทะเบียนสมรส, หย่า / สำเนาสูตบิัตร ในกรณีอายไุม่ถึง 

20 ปบีริบูรณ์  
🗹 หนังสือรับรองการทำงานจากบริษทั / สังกัดที่ท่านทำงานอยูต่้องเปน็ภาษาอังกฤษเท่านัน้โดยระบุตำแหน่ง, อตัราเงนิเดือนในปัจจุบัน, วันเดือนปทีี่เริ่ม

ทำงานกับบรษิัทนี้และช่วงเวลาที่ขอลางานเพื่อเดินทางไปท่องเที่ยว หลังจากนัน้จะกลับมาทำงานตามปกติหลังครบกำหนดลา   
🗹 กรณีที่เปน็เจ้าของกิจการ ขอใบทะเบยีนการคา้ ,ใบทะเบยีนพาณชิย์ และหนังสือรับรองบริษทัทีค่ัดไว้ไม่เกิน 1  เดือน พร้อมวัตถุประสงค์ หรือใบเสียภาษี และ

หลักฐานการเงินของบรษิัทฯ ย้อนหลัง 6 เดือน 
🗹 สำเนาสมุดบญัชีเงินฝากย้อนหลัง 6 เดือนตอ้งอัพเดทเปน็เดือนปัจจุบัน ควรเลือกเล่มที่มีการเข้าออกของเงินสม่ำเสมอ และมีจำนวนไมต่ำ่กว่า 6 หลัก 

เพื่อให้เห็นว่ามีฐานะการเงนิเพยีงพอที่จะครอบคลุมกับคา่ใช้จ่ายได้อยา่งไม่เดือดร้อนเมื่อกลบัสู่ภูมิลำเนา ในกรณีทีเ่ดินทางเปน็ครอบครัวหากใช้บัญชีใดบญัชีหนึ่งในการ
ยื่นขอวีซ่า ต้องออกหนังสือรับรองค่าใช้จ่ายในครอบครัวด้วย ***สถานทูตไม่รบับัญชีกระแสรายวัน*** 
🗹 กรณีที่บรษิัทของท่าน เป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการเดนิทางให้กับผู้เดินทางทั้งหมดนอกเหนือจากเอกสารข้อ 1 –6แล้ว ทางบริษทัจะต้องออกจดหมาย

อีกหนึ่งฉบบัเพื่อแสดงความรบัผิดชอบต่อค่าใช้จ่าย และการกลับมาทำงานของท่าน โดยระบชุื่อผู้เดินทางและเหตุผลที่จัดการเดนิทางนี้ในจดหมายด้วย 
🗹 กรณีที่เปน็นักเรียน นักศึกษาจะต้องมี หนังสือรับรองจากสถาบันการศึกษา ตัวจริง   
🗹 กรณีที่เด็กอายตุ่ำกว่า 20 ปี เดินทางไปกับบดิา หรือมารดา ทา่นใดท่านหนึ่ง จะต้องทำจดหมายยนิยอม โดยทีบ่ิดา, มารดา จะต้องไปยืน่เรื่องแสดงความ

จำนงในการอนุญาตใหบุ้ตรเดนิทางไปกบัอีกทา่นหนึ่งได้ ณ ที่ว่าการอำเภอหรือเขต โดยมีนายอำเภอ หรือผู้อำนวยการเขตลงลายมือชื่อ และประทับตรารับรองจากทาง
ราชการอย่างถูกต้อง 
🗹 การบิดเบือนข้อเท็จจริงประการใดก็ตาม อาจจะถูกระงับ มิให้เดินทางเข้าประเทศเปน็การถาวร และถึงแม้ว่าท่านจะถูกปฏิเสธวีซ่า สถานทูตไม่คนื
ค่าธรรมเนียมทีไ่ด้ชำระไปแล้ว และหากต้องการขอยื่นคำร้องใหม่ ก็ต้องชำระค่าธรรมเนียมใหมทุ่กคร้ัง 
🗹 ทางสถานทูตไม่มนีโยบายในการคนืค่าธรรมเนยีมวีซ่าให้กับผู้ร้องขอ หากท่านไมผ่่านการพิจารณาวีซ่าไม่ว่าจะเปน็เหตผุลใดก็ตาม ท่านไม่สามารถเรียกร้อง
คืนค่าวีซ่าได ้

หลงัจากการจองทัวรแ์ละชำระเงนิมดัจำแลว้ ทางบรษิทัฯ ถอืวา่ทา่นไดย้อมรบัในขอ้ตกลง 
และเงือ่นไขทีบ่รษิัทฯ ไดร้ะบุไวข้้างตน้ทกุประการ 

 
 
 



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