
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

เทีย่วเกาะองักฤษ ครบเมืองสวย เกบ็เมืองเลก็ๆทีน่่ารัก (เขตคอร์ทโวล์ด และแคว้นยอร์คเชียร์ตะวนัตก) สัมผสัเมือง 
มรดกโลกที่มเีอกลกัษณ์แบบองักฤษอย่างแท้จริง อาหารดีทีพ่กัเยีย่ม ท่านจะไม่ผดิหวงัอย่างแน่นอน  

ตะลยุมหานครลอนดอน สัมผสักลิน่ไอ แห่งผู้ดีองักฤษ อย่างจุใจ 
ช้อปป้ิงอย่างจุใจ ลิม้รสเป็ดย่างโฟร์ ซีซ่ัน + Burger & Lobster รสชาติต้นต ารับ      

 
 

 



 

ก าหนดการเดนิทาง 

07-16 ก.พ.//20-29 มี.ค.//10-19 เม.ย.//30 เม.ย.-09 พ.ค.//14-23 พ.ค.// 
29 พ.ค.-07 มิ.ย.//19-28 มิ.ย.//03-12 ก.ค.//24 ก.ค.-02 ส.ค. 2563 

( กรุณาส ารองที่น่ังล่วงหน้าก่อนการเดนิทางอย่างน้อย 8 สัปดาห์เพ่ือความสะดวกในการย่ืนวซ่ีา) 
วนัที่1 กรุงเทพฯ – ลอนดอน 
22.00 สมาชิกทุกท่านพร้อมกนั ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศช้ัน 4 เคาท์เตอร์ D 

สายการบินไทยโดยมีเจ้าหน้าทีบ่ริษัทฯ คอยอ านวยความสะดวก 

วนัที่2 ลอนดอน – เมืองบาธ – สโตนเฮนจน์ – คาร์ดฟิ    
01.45  เหิรฟ้าสู่มหานครลอนดอน...โดยสายการบินไทย แอร์เวย์  Thai Airways เทีย่วบินที ่TG910 
07.15 ถึงสนามบินฮิสโธรว์ มหานครลอนดอน หลงัผ่านพธีิการตรวจคนเข้าเมืองแล้ว จากน้ันน าท่าน ออกเดินทางเข้าสู่

ทุ่งราบ ซอลส์บุรี “Salisbury Plain” น าท่านเข้าชม สโตนเฮนจ์ STONEHENGE (รวมค่าเข้าชม) วงหินปริศนา
แห่งเกาะองักฤษ นับเป็นหน่ึงในเจ็ดส่ิงมหัศจรรย์
ของโลกยุคเก่า สร้างข้ึนราว 2,000 ปีก่อนคริสตกาล 
น าท่านเปล่ียนรถทอ้งถ่ินเพื่อเขา้ชมสโตน์เฮนจ์ มี
เวลาให้ท่านเดินเล่นชมความมหัศจรรยข์องวงหิน
ปริศนา  ได้เวลาสมควรน าท่านออกเดินทางสู่เมือง
บาธ “BATH” ดินแดนแห่งอาณาจักรโรมันอัน
ยิ่งใหญ่บนเกาะ อังกฤษเม่ือกว่า 2,000 ปีมาแล้ว ตั้ง
ช่ือเมืองว่า “Aquae Sulis” เป็นที่ตั้งของโรมันบาธ 
(ROMAN BATHS) (รวมค่าเข้าชม) สถานท่ี ท่ีชาวโรมนัมาสร้างไวเ้ป็นสถานท่ีอาบน ้ าแร่ เม่ือ 2,000 ปีมาแลว้ 
โดยอาศยั น ้ าจากบ่อน ้ าแร่ธรรมชาติท่ีจะมีน ้ าไหล ออกมาอยา่งต่อเน่ืองถึงวนัละประมาณ 1,250,000 ลิตร และมี
ความร้อนถึง 46 องศาเซลเซียส น าท่านชมตวัเมืองบาธ บาธตั้งอยู่เนินหลายลูกในหุบเขาของแม่น ้ าเอวอน ใน
บริเวณท่ีมีน ้ าพุร้อนธรรมชาติท่ีเป็นท่ีตั้งถ่ินฐานของโรมนั ผูส้ร้างโรงอาบน ้าโรมนั (Roman Bath) เมืองบาธเป็น
สถานท่ีท่ีสมเด็จพระเจา้เอ็ดการ์ผูรั้กสงบท าพิธีราชาภิเษกเป็นพระมหากษตัริยอ์งักฤษท่ีมหาวิหารบาธ ในปี ค.ศ. 
973 ต่อมาในสมยัจอร์เจีย บาธกลายเป็นเมืองน ้ าแร่ท่ีเป็นท่ีนิยมกนัมากซ่ึงท าให้เมืองขยายตวัข้ึนมากและมี
สถาปัตยกรรมจอร์เจียท่ีเด่นๆ จากสมยันั้นท่ีสร้างจากหินบาธท่ีเป็นหินสีเหลืองนวล 

เทีย่ง บริการอาหารมื้อกลางวนั  ณ ภัตตาคาร 



 

บ่าย เมืองบาธได้รับฐานะเป็นเมืองมรดกโลกในปี ค.ศ. 1987 และมีโรงละคร, พิพิธภณัฑแ์ละส่ิงส าคญัทางวฒันธรรม
และทางการกีฬา  ท่ีท า ให้กลาย เ ป็น เ มือง ท่ี ดึ ง ดูด
นกัท่องเท่ียวโดยมีนกัท่องเท่ียวคา้งคืนหน่ึงลา้นคน เมือง
บาธมีมหาวิทยาลัยสองมหาวิทยาลัยและวิทยาลัยและ
สถานศึกษาอ่ืนๆ แรงงานส่วนใหญ่เป็นอุตสาหกรรมการ
บริการและมีความเจริญเติบโตทางด้านข้อมูลและ
เทคโนโลยีท่ีสร้างงานให้แก่ผูอ้ยู่อาศยัในเมืองบาธเอง
และบริเวณปริมณฑล ออกเดินทางสู่เมืองคาร์ดิฟ เมือง
หลวง แห่งเวลส์ 

ค ่า บริการอาหารมื้อค ่า ณ ภัตตาคาร 

พกัที่:  Mercure Cardiff Holland Hotel / หรือระดบัใกล้เคยีง 

วนัที่3 คาร์ดฟิ – ชมเมือง – เบอร์ตนั ออน เดอะวอเตอร์ – ไบบูรี – แมนเชสเตอร์ 

เช้า บริการอาหารมื้อเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม   
 น าท่านชมเมืองคาร์ดิฟ เมืองหลวงของเวลส์ อาคารบ้านเรือนผู้คนที่สวยงามและหรูหรา ในอดีตเมืองน้ีเป็นเมือง

ท่ีส่งออกถ่านหินมากท่ีสุดเมืองหน่ึง ให้ ได้
เวลาสมควรน าท่านออกเดินทางสู่ “เมืองเบอร์
ตัน ออน เดอะวอเตอร์” หมู่บา้นเล็ก ๆ ท่ีรู้จกั
กั น ใ น น า ม ข อ ง  “เ ว นิ ส  แ ห่ ง
คอตสวอลด์”Cotswold  เมืองท่ีโด่งดงัท่ีสุดใน
คอตสโวลด์  ดูเงียบสงบมี ล าธารสายเล็ก ๆ 
(แม่น ้ าวินด์รัช) ไหลผ่านกลางเมือง และมี
สะพานหินทอดข้ามน ้ าป็นช่วง ๆ กับต้นวิล
โลวท่ี์แกว่งก่ิงก้านใบอยู่ริมน ้ า เมืองน้ีมีร้านอาหารและโรงแรม รวมทั้งร้านคา้ให้เดินเล่นเก็บบรรยากาศอนั
ร่ืนรมย ์น าท่านชมความสวยงามภายในหมู่บา้นแห่งน้ี พร้อมทั้งถ่ายภาพเป็นท่ีระลึก 

เทีย่ง บริการอาหารมื้อกลางวนั ณ ภัตตาคาร 
 



 

บ่าย น าท่านออกเดินทางมุ่งหน้าสู่ “หมู่บ้านไบบุรี” เป็นหมู่บ้านเลก็ๆ ตั้งอยู่ในแคว้น Gloucestershire เขต Cotswolds 
(คอทส์โวล์ด ) จัดว่าเป็น The Most beautiful village in England ให้ท่านได้เดินเล่นชม บ้านเรือนอันเป็น
เอกลกัษณ์ของหมู่บา้นแห่งน้ี นัน่คือกระท่อมหินโบราณ ท่ีเรียงรายกนัยาวไปเป็นแถว มีช่ือว่า Arlington Row 
ซ่ึงกระท่อมเหล่าน้ีเคยเป็นท่ีพกัของคนท่ีท าอาชีพทอขนแกะในสมยัศตวรรษท่ี 17ชม โบสถ์อนัเก่าแก่ อีกทั้งยงัมี
ถนนสวย ๆ  ท่ีรายล้อมด้วย
ดอกไมสี้สดใสริมสองขา้งทาง 
น าท่านชม “ฟาร์มปลาเทราท์” 
อายุกว่า 100 ปี ตั้ งอยู่ใจกลาง
หมู่บ้าน อนัเน่ืองมาจากแม่น ้ า
โคล์นเป็นสาขาหน่ึงท่ีแยกมา
จากแม่น ้ า เทมส์ เป็นแหล่งท่ี
สามารถเ ล้ียงปลาชนิดน้ีได้
ตลอดทั้งปี ส่วนใหญ่ปลาท่ีเล้ียงเป็นปลาเทราทสี์น ้ าตาล กลายเป็นอาชีพท่ีท ารายไดใ้ห้กบัคนในหมู่บา้นจ านวน
มาก และฟาร์มปลาเทราต์ยงัเป็นแหล่งท่องเท่ียวท่ีมีช่ือเสียงของหมู่บา้นอีกดว้ย จากน้ันน าท่านออกเดินทางสู่
เมืองลเิวอร์พูล 

ค ่า บริการอาหารมื้อค ่า ณ ภัตตาคาร 

พกัที่:  Crown Plaza Hotel Manchester Centre / หรือระดบัใกล้เคยีง 

วนัที่4 ลเิวอร์พูล – เดอะ บิทเทิล – สนามแอนฟิลด์ 
 แมนเชสเตอร์ - สนามโอลด์แทรฟฟอร์ด – วนิเดอร์เมียร์ 
เช้า บริการอาหารมื้อเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  
 น าท่านชมเมืองลิเวอร์พูล เมืองท่ีมีประวติัศาสตร์ยาวนาน น าท่านชม “เมืองลิเวอร์พูล” ถ่ินก าเนิดวงดนตรีส่ี 

เต่าทอง The Beatle น าท่านถ่ายภาพคู่กับอนุสาวรีย์ เดอะ บิทเทิล 
บริเวณท่าเรือ แห่งการท่องเท่ียว ท่ีมีความส าคญัมากแห่งหน่ึงของ
ประเทศองักฤษ โดยเฉพาะในช่วงคริสต์ศตวรรษท่ี 18 เมืองลิเวอร์
พูลนั้นถือว่าเป็นจุดศูนยก์ลางของการติดต่อคา้ขายกบัแคริบเบียน, 
ไอร์แลนด์ และ แผ่นดินใหญ่ยุโรป จึงส่งผลให้เมืองลิเวอร์พูลเป็น
เมืองส าคญัท่ีสุดเมืองหน่ึงขององักฤษ ปัจจุบนัเมืองลิเวอร์พูลได้
กลายเป็นท่ีดึงดูดนกัท่องเท่ียว ซ่ึงในปี ค.ศ. 2007 เมืองลิเวอร์พูลไดมี้
การฉลองครบรอบ 800 ปี ท่ีก่อตั้งมาและในปี ค.ศ. 2008 ลิเวอร์พูลก็
ได้รับต าแหน่งเมืองหลวงทางวฒันธรรมของยุโรปพร้อมกับเมืองสตราวนัเจอร์ ในนอร์เวย์อีกด้วย น าท่าน



 

เดินทางไปถ่ายรูปด้านนอก Anfield ส นามของสโมสรดังลิเวอร์พูล เจ้าของค าขวญั YOU WILL NEVER 
WALK ALONE ไดเ้วลาสมควรน าท่านออกเดินทางสู่เมืองแมนเชสเตอร์ 

เทีย่ง บริการอาหารมื้อกลางวนั ณ ภัตตาคาร 
บ่าย น าท่านเข้าชมภายในสนามฟุตบอลโอลด์ แทรฟฟอร์ด ของสโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด ซ่ึงมีจ านวนความจุ 

75,635 ท่ีนัง่ โอลด์แทรฟฟอร์ดเป็นสนามกีฬาของสโมสรท่ีมีขนาดใหญ่ท่ีสุดในสหราชอาณาจกัร เป็นสนาม
ฟุตบอลขนาดใหญ่เป็นอนัดับท่ี 2 ของประเทศและใหญ่เป็น
อนัดบัท่ี 8 ในทวีปยุโรปพร้อมชมพิพิธภณัฑ์ ความเป็นมาของ
สนามฟุตบอล อนัยิ่งใหญ่แห่งน้ี มีเวลาให้ท่านเลือกซ้ือสินค้า
ลิขสิทธ์ิประจ าทีมแมนเชสเตอร์ได้ตามอธัยาศยั ***กรณีมีการ
แข่งขันหรือสนามแมนยูฯ ปิด ทางบริษัทของสงวนสิทธ์ิ
เปล่ียนเป็นเขา้ชมสนามลิเวอร์พูลแทน***  ไดเ้วลาสมควรออก
เดินทาง สู่เ มืองวินเดอร์ เ มียร์  โดยใช้เส้นทางผ่านเขต
เลคดิสทริค เดินทางถึงเมืองวินเดอร์เมียร์ ซ่ึงเป็นหน่ึง ในดินแดนแห่งทะเลสาบทั้งสิบหกแห่ง น าท่านชม
บรรยากาศของธรรมชาติรอบทะเลท่ีเต็มไปดว้ยตน้ไม ้และดอกไมเ้มืองหนาวท่ีแลดูร่มร่ืนและสวยงาม บริเวณ
หุบเขาและท่ีราบต ่าของเขตคมัเบรีย (Cumbria) และยงัเป็นทะเลสาบท่ีใหญ่ท่ีสุดในละแวกน้ี ส าหรับอุทยาน
แห่งชาติเลค ดิสทริก ก่อตั้งเม่ือปี ค.ศ.1951 เป็นหน่ึงใน 11 อุทยานแห่งชาติขององักฤษ ครอบคลุมพื้นท่ี 10 
เปอร์เซ็นตข์องประเทศ มีพื้นท่ีรวมกนัทั้งหมด 2,292 ตารางกิโลเมตร อิสระท่านชมความงามของทะเลสาบวิน
เดอร์เมียร์ ชมบรรยากาศเมืองพกัตากอากาศริมทะเลสาบท่ีงดงามร่มร่ืนท่ีสุดขององักฤษ จะเห็นบา้นพกัตาก
อากาศของเศรษฐีชาวองักฤษ 

ค ่า บริการอาหารมื้อค ่า ณ ภัตตาคาร 

พกัที่: Hotel 4* หรือระดบัใกล้เคยีง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

วนัที่5 วนิเดอเมีย์ – เอดนิเบอระ – เข้าชมปราสาทเอดนิเบอระ  
 ชมววิบนคาร์ลตนั ฮิลล์ – เดอะ รอยลัไมล์ – ช้อปป้ิง   
เช้า บริการอาหารมื้อเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
 น าท่านออกเดินทางสู่กรุงเอดินเบิร์ก เป็นเมืองที่เจริญมากที่สุดเมืองหน่ึงในสหราชอาณาจักร มีศูนยก์ลางเมือง

ตั้งอยูร่อบ ๆ ปราสาทเอดินเบิร์ก เมืองเอดินบะระติดอนัดบัเมืองท่ีมีนกัท่องเท่ียวมากท่ีสุดเป็นอนัดบัสองของส
หราชอาณาจกัรรองจาก ลอนดอน เมืองเอดินเบิร์ก ยงัเป็นเมืองท่ีได้
ช่ือว่า เ ป็น " เ มืองท่ี เ ป็นมิตรกับเ ด็ก"  (The Child Friendly City) 
เน่ืองจากภายในเมืองมีสถานท่ีท่องเท่ียวท่ีเหมาะส าหรับเด็กมากมาย 
เมืองเอดินบะระเป็นเมืองศูนยก์ลางทางการเงินท่ีใหญ่เป็นอนัดบัสอง
ของสหราชอาณาจกัรรองจากลอนดอนและใหญ่เป็นอนัดบัห้าของ
ยโุรป โดยมีมหาวทิยาลยัตั้งอยูถึ่งสามแห่งดว้ยกนัคือ มหาวทิยาลยัเอ
ดินเบิร์ก มหาวทิยาลยัแฮเรียต-วตัต ์และมหาวทิยาลยัเนเปียร์ เดินทาง
ถึงเมืองเอดินเบิร์ก Edinburgh ผา่นชม“เมืองเอดินเบิร์ก” เมืองหลวง
และเมืองศูนย์กลางวัฒนธรรม แห่งความภาคภูมิใจของชาวสก๊อต เป็นเมืองศูนย์กลางของประเทศสก๊อตแลนด์ 
ตั้งแต่ยุคศตวรรษที่ 15 เจ้าของสมญานามกรุงเอเธนส์แห่งยุโรปเหนือ น าท่านเขา้ชม “ปราสาทเอดินเบิร์ก” อนั
สง่างามจากทุกมุมเมืองเคยเป็นท่ีประทบัของกษตัริยส์กอตแลนด์ เคยถูกท าลายลงหลายคร้ังแต่ทุกคร้ังก็ไดรับ
การบูรณะและสร้างใหม่ให้กลบัคืนสู่ความสง่างาม โดยเฉพาะคร้ังสุดทา้ยในศตวรรษท่ี 19 โดยเซอร์วอลเตอร์ส
ก๊อต นกัปราชญช์าวสกอตแลนด์เขา้ชมห้องต่างๆ ภายใน อาทิห้องหุ่นจ าลองและห้องแสดงมหามงกุฎท่ีแสดง
เหตุการณ์นบัตั้งแต่การข้ึนครองราชยข์องปฐมกษตัริยต์ลอดจนหอ้งเคร่ืองราชกกุธภณัฑ์ 

เทีย่ง บริการอาหารมื้อกลางวนั ณ ภัตตาคาร 
บ่าย น าท่านเดินทางสู่ คาล์ตัน ฮิลล์ (Calton Hill) ทีเ่ป็นทีต่ั้งของเสาคอลัม่ โรมนัอนัใหญ่ยกัษ ์ท่ีถือเป็น The National 

Monument ของสก็อตแลนด์  พื้น ท่ีตรงน้ีสมัยโบราณใช้เ ป็นท่ี
ประหารนกัโทษ ต่อมาก็เปล่ียนมาเร่ือยๆ เป็นโรงหนงับา้ง บา้นของ
ขา้ราชการบา้ง จากนั้นผ่านชมรัฐสภาสก็อตแลนด์ ผ่านชมร้าน The 
Elephant House เป็นร้านนั่งชิลๆ เมนูเบาๆ อาหารราคาไม่แพง ท่ี 
J.K. Rowling มานั่งแต่งหนังสือแฮร์ร่ี พอตเตอร์ภาคแรก  จากนั้น
อิสระทุกท่านช้อปป้ิงตามอธัยาศยั หรือ เดินชมความสวยงามของ
เมืองเอดินเบิร์ก บนถนนรอยลัไมล ์สายส าคญัของเอดินเบิร์ก ท่ีเรียง
รายไปดว้ยร้านขายสินคา้ท่ีระลึก และสินคา้แบรนดเ์นมต่างๆ 

ค ่า บริการอาหารมื้อค ่า ณ ภัตตาคารท้องถิ่น 

พกัที่:  Novotel York Hotel / หรือระดบัใกล้เคยีง 
 



 

วนัที่6 เอดนิเบอระ – ยอร์ค – ชมเมือง – ลดีส์ / เชฟฟิลด์  
เช้า บริการอาหารมื้อเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  
 จากน้ันน าท่านออกเดินทางสู่เมืองยอร์ก (York) ตวัเมืองยงัมีก าแพงเมืองโบราณลอ้มรอบค่อนขา้งสมบูรณ์ ตั้งอยู่

ในเขตนอร์ธ ยอร์กเชอร์ มีแม่น ้ าอูสและแม่น ้ าฟอสส์ไหลผา่น เป็นเมืองท่ีมีความส าคญัทางประวติัศาสตร์และมี
บทบาทมาเกือบตลอด 2,000 ปี ท่ีก่อตั้งมา โดย
ช่วงแรกก่อตั้งเป็นเมืองป้อมปราการเอบอราคุม 
โดยชสวโรมัน และได้รับเลือกให้เป็นเมือง
หลวงของบริทาเนียน้อย (Britannia Inferior) 
กชาวแองเกิลส์เขา้มาตั้งถ่ินฐานยอร์กก็ไดรั้บช่ือ
ใหม่ เ ป็ น  “Eoferwic” ของร าชอาณาจัก ร
นอร์ทธมัเบรีย จนเม่ือชาวไวก้ิงเขา้ยึดเมืองในปี 
ค.ศ. 866 ก็ เปล่ียนช่ือเมืองเป็นจอร์วิกของ
ราชอาณาจักรจอร์วิก (Jórvík) ท่ีมีอาณาบริเวณครอบคลุมทางบริเวณตอนเหนือของอังกฤษเกือบทั้ งหมด 
จนกระทัง่ราว ค.ศ.1000 เมืองจึงมารู้จกักนัในช่ือ “ยอร์ก” ในปลายคริสตศ์ตวรรษท่ี 14 พระเจา้ริชาร์ดท่ี 2 มีพระ
ราชประสงค์ท่ีจะตั้งยอร์คเป็นเมืองหลวงขององักฤษแต่ก่อนท่ีจะส าเร็จพระองค์ก็ทรงถูกถอดจากการเป็น
พระมหากษตัริยเ์สียก่อน 

เทีย่ง บริการอาหารมื้อกลางวนั ณ ภัตตาคาร 
บ่าย น าท่านเดินชมเมืองยอร์ก เมืองเก่าแสนสวยท่ีท่านจะตอ้งหลงรัก ท่านสามารถเดินบนก าแพงเมือง ท่ีโอบลอ้ม 

เมือง ซ่ึงสภาพยงัคงสมบูรณ์มาก เก็บภาพมหาวิหารยอร์ค (York Minster) มหาวิหารท่ีใหญ่ท่ีสุดในประเทศ
องักฤษ ใช้เวลาในการก่อสร้างนานกว่า 250 ปี 
น าท่านเดินเข้าสู่ย่านเก่าแก่ท่ีช่ือว่ายอร์กแชม
เบิล (York Shamble) เป็นถนนการค้าย่านท่ี
เก่าแก่ท่ีสุดในเมือง ลกัษณะเป็นตรอกเล็กๆ มี
ร้านค้าของท่ีระลึกอยู่สองฝ่ัง ร้านค้าแถบน้ี
สร้างข้ึนโดยใชไ้มเ้ป็นโครงสร้าง เม่ือก่อนแถว
น้ีจะเป็นท่ีขายเน้ือสัตว ์จะเห็นตะขอท่ีไวเ้ก่ียว
เน้ือสัตวห์้อยอยู่หน้าบา้น และท่ีเห็นว่าบริเวณชั้น 2 ของร้านจะยื่นออกมามากกว่าชั้นล่าง The Little Shamble 
แห่งน้ีมีช่ือเสียงมากข้ึน เพราะวา่เป็นแรงบนัดาลใจในการสร้าง ตรอกไดแอกอน (Diagon Alley) ในเร่ือง Harry 
Potter อิสระทุกท่านตามอธัยาศยั 

ค ่า บริการอาหารมื้อค ่า ณ ภัตตาคารท้องถิ่น 

พกัที่:  Novotel Hotel Leeds / หรือระดบัใกล้เคยีง 
 



 

วนัที่7 ลดีส์ – แคมบริดจ์ – ล่องเรือแม่น า้เคม – ลอนดอน - ช้อปป้ิงห้างแฮร์ลอดส์  
เช้า บริการอาหารมื้อเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
 จากนั้นน าท่านออกเดินทางสู่เมืองเคมบริดจ์ (Cambridge) เคมบริดจ์ เป็นเมืองมหาวิทยาลยัท่ีเก่าแก่เป็นอนัดบั

สองในองักฤษ และเป็นศูนยก์ลางการปกครองของเคมบริดจ์เชียร์ ตวัเมืองห้อมลอ้มไปดว้ยหมู่บา้นขนาดเล็ก
จ านวนหน่ึง เมืองน้ียงัเป็นหวัใจของศูนยเ์ทคโนโลยีชั้นสูง ท่ีรู้จกักนัในช่ือ ซิลิคอนเฟน (Silicon Fen) และเป็น
ท่ีตั้งของวทิยาลยัสาขาต่างๆ มากมาย ของมหาวทิยาลยัเคมบริดจ ์

เทีย่ง บริการอาหารมื้อกลางวนั ณ ภัตตาคาร 
บ่าย น าท่านเดินสู่ท่าเรือแม่น ้าเคม พิเศษ...น าท่านน่ังเรือค ้าถ่อ หรือ Punting ในแม่น ้าแคม เพื่อชมบรรยากาศริม

แม่น ้ า และสถาปัตยกรรมท่ีสวยงามของแคมปัสต่างๆ ใชเ้วลาประมาณ 45 นาที ผา่นชมจุดส าคญั อาทิ St. John's 
College, The Trinity College, King's 
College, Queens' Collage เ ป็นต้น  ผ่าน 
Bridge of Sighs ท่ีท  าเช่ือมตึกข้ามแม่น ้ า
แคม King's College ผ่าน Mathematical 
Bridge ของ Queens' College เป็นสะพาน
ท่ีเซอร์ไอแซก นิวตนั ออกแบบไวโ้ดย
ไม่ใช้ตะปู แต่มีนักศึกษาอยากรู้อยาก
เขา้ใจเลยร้ือและประกอบกลบัไม่ได ้จึง
ตรึงไว้ใหม่ด้วยตา ปูอย่า ง ท่ี เ ห็นใน
ปัจจุบัน ผ่าน Trinity College สถานท่ี
ศึกษาของเซอร์ไอแซก นิวตนั ผูคิ้ดแรง
โน้มถ่วงโลก จากนั้ นน าท่านออกเดิน
ทางเขา้สู่มหานครลอนดอน / น าท่านเข้า
สู่ห้างแฮร์ลอดส์ (Harrods) มีช่ือเสียง

ของอังกฤษ และเป็นบริเวณที่มีห้าง  สินค้าแบรนด์เนมมากมาย อาทิ MARK & SPENCER, NEXT, 
BURBERRY ฯลฯ บริเวณนีเต็มไปดว้ยร้านคา้แบนด์เนม และสินคา้พื้นเมืองท่ีมีชือเสียง รวมถึงร้าน ชา กาแฟ 
น่ารักๆ มากมาย ท่านจะเพลิดเพลินกบับรรยากาศแบบ ลอนดอนเนอร์อยา่งแทจ้ริง 

ค ่า บริการอาหารมื้อค ่า ณ ภัตตาคาร 

พกัที่:  Dorsett Hotel Shepardbush / หรือระดบัใกล้เคยีง 
 
 
 
 



 

วนัที่8 ลอนดอน – ล่องเรือแม่น า้เทมป์ – เข้าชมหอคอยลอนดอน  
 ชมมงกฎุเพชร – ชมเมือง – ช้อปป้ิงย่านอ๊อกฟอร์ด – Burger & Lobster 
เช้า บริการอาหารมื้อเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
 น าท่านเดินางสู่ท่าเรือล่องชมความงามของแม่น ้าเทมป์ ที่ไหลผ่านกลางเมืองผ่านชม ลอนดอน อาย, หอนาฬิกา

บิ๊ก เบน, ตึกแมร่ี แอ็กซ์ และอาคารเก่าแก่ อีกมากมาย น าท่านถ่ายภาพคู่กับสะพาน ทาวเวอร์ บริดจ์ ที่สวยงาม
และเสมือนเป็นสัญลักษณ์ ของลอนดอน น าท่านเข้าชมหอคอย 
แห่ง  ลอนดอน (Tower of London)   สถาน ท่ี  ท่ี เ คย เ ป็น
พระราชวงั แม้ในภายหลงัจะเปล่ียนมาเป็นคุกหลวง ท่ีจองจ า
บุคคลส าคญัขององักฤษ ไม่ว่าจะเป็นพระมเหสี แอนน์ โบลีน 
เซอร์โทมสั มอร์ ฯลฯ ปัจจุบนัเป็นพิพิธภณัฑ์ ท่ีน่าสนใจมาก
แห่งหน่ึงของประเทศ น าท่านต่อแถวเพื่อเข้าชมมงกุฎเพชร
ประจ าราชวงศอ์งักฤษ ท่านจะไดช้มเพชรโคอินูร์ (Koor-I-noor) 
กับเพชร คัลลิแนน (Cullinan II) ท่ีมีขนาดใหญ่ท่ีสุดในโลก 
รวมถึงเคร่ืองราชกุฏภณัฑ์ท่ีส าคญัของประเทศ จากน าท่านเก็บ
ภาพตึกขาวหรือ ไวท์ ทาวเวอร์(White Tower) ท่ีเป็นจุดเร่ิมตน้
ของอาคารทั้งหมด จากนั้นมีเวลาให้ท่านเก็บภาพสะพานหอคอย (Tower Bridge) ท่ียิ่งใหญ่อลงัการ และมีความ
สวยงามโด่งดงัไปทัว่โลก จากนั้นน าท่านนัง่รถชมมหานครลอนดอน, ผา่นชมรัฐสภาขององักฤษริมแม่น ้าเทมส์, 
จตุัรัสรัฐสภา, มหาวิหารเวสทมินส์เตอร์, หอนาฬิกาบ๊ิกเบน, ถนนดาวน์นิง ท่ีตั้งของบา้นพกันายก รัฐมนตรี
องักฤษ, จตุรัสทราฟัลการ์ อนุสรณ์ของนายพลลอร์ด เนลสัน และชยัชนะขององักฤษเหนือทพัของนโปเลียน ณ 
แหลมทราฟัลการ์, มหาวิหารเซนตพ์อลส์, ธนาคารชาติขององักฤษ, กองบญัชาการต ารวจสก๊อตแลนด์ยาร์ด ผ่าน
ชมพระราชวงับักกิง้แฮม ท่ีใชว้า่ราชการของสมเด็จพระบรมราชินีนาถอลิซาเบธท่ี 2 และพระราชวงศช์ั้นสูง 

เทีย่ง บริการอาหารกลางวนั (อาหารจีน Four Season) เมนูพเิศษ เป็ดย่างรสเลศิ เมนูเด็ดของร้าน *** 
บ่าย น าท่านเข้า สู่ถนนย่านช้อปป้ิง ย่านอ็อกซ์ฟอร์ด สตรีท OXFORD 

STREET อนัเป็นท่ีตั้งของร้านคา้ประเภทต่างๆ มากมาย อาทิ เซลฟริเจดส์ 
SELFRIDGES เป็นห้างท่ีมีครบครัน  / มาร์ค แอนด์ สเปนเซอร์ MARK & 

SPENCER สินคา้ท่ีชาวไทยรู้จกักนัเป็นอยา่งดี อาทิ คุกก้ี ท็อฟฟ่ี เส้ือผา้ ชุด
ชั้นใน ครีมอาบน ้ าฯลฯ / พรีมาร์ค PRIMARK สินคา้แฟชัน่เส้ือผา้ในราคา
สุดประหยดั 

ค ่า บริการอาหารมื้อค ่า ณ ภัตตาคาร Berger & Lobster Restaurant เมนูพเิศษกุ้งมังกรรสเลศิ 

พกัที่:  Dorsett Hotel Shepardbush / หรือระดบัใกล้เคยีง 
 
 



 

วนัที่9 ลอนดอน – พระราชวงัวนิด์เซอร์ – ช้อปป้ิง Bicester Outlet – สนามบินฮิธโทรว์ 
เช้า บริการอาหารมื้อเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
 ท่านเดินทางสู่ เมืองวินเซอร์ เข้าชมภายในพระราชวังวินเซอร์ (Windsor Castle) อีกหน่ึงพระราชวงัอนั  เป็นท่ี

แปรพระราชฐานของราชวงศอ์งักฤษมากวา่ 900 ปี 
โดยกษตัริยว์ิลเลียมผูพ้ิชิต ชมห้องท่ีส าคญัต่าง ๆ ท่ี
ประดับประดาได้อย่ า งสวย งามอลัง ก า ร ณ์
โดย เฉพาะ  STATE APARTMENTท่ี รวบรวม
สมบติัล ้าค่าไวม้ากมาย และ KING ‘ S CHAMBER 
ท่ีเก็บภาพเขียนอันทรงคุณค่าตลอดจนอุทยาน
ภายนอกบนเน้ือท่ีกวา้งขวางตกแต่งด้วยพรรณไม้
นานาชนิดอยา่งสวยงาม ได้เวลาสมควรน าท่านออกเดินทางสู่สู่เมืองบิเชสเตอร์ (Bicester Outlet) ศูนย์เอาท์เล็ท
ที่ใหญ่และมีสินค้าหลากหลายที่สุด มีเวลาให้ท่านช้อปป้ิงสินค้าแบรนด์เนม อาทิ PRADA, GUICI, Burberry, 
Calvin Klien, D&G, DKNY, Bally Mulberry, Paul Smith, POLO ฯลฯ  

เทีย่ง  อสิระอาหารกลางวนั ภายในเอ้าท์เลท็ 
16.30 พร้อมกนั ณ จุดนัดหมายน าท่านออกเดินทางสู่สนามบินฮิธโธรว์ ลอนดอน 
21.30  เหิรฟ้าสู่กรุงเทพฯ...โดย สายการบินไทย แอร์เวย์ Thai Airways เทีย่วบินที ่TG917 
วนัที่10 กรุงเทพฯ 
15.05  เดินทางถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ...โดยสวสัดิภาพพร้อมความประทบัใจ 
* หมายเหตุ  โปรแกรมการเดินทางอาจเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสม เน่ืองจากสภาพ ลม ฟ้า อากาศ,การล่าชา้อนัเน่ืองมาจากสายการบิน และสถานการณ์ใน

ต่างประเทศท่ีทางคณะเดินทางในขณะนั้น เพ่ือความปลอดภยัในการเดินทาง โดยบริษทัฯ ไดม้อบหมายให้ หวัหนา้ทวัร์ผูน้  าทวัร์ มีอ  านาจตดัสินใจ ณ 
ขณะนั้นทั้งน้ีการตดัสินใจ  จะค านึงถึงผลประโยชน์ของหมู่คณะเป็นส าคญั 

  



 

อตัราค่าบริการ 

ออกเดนิทางช่วง 
 

ผู้ใหญ่พกั 
ห้องละ 2 ท่าน 

เดก็อายุต า่กว่า 12 ปี  
พกักบัผู้ใหญ่ 1 ท่าน 

เดก็อายุต า่กว่า 12 ปี 
พกักบัผู้ใหญ่ 2 ท่าน 
( มเีตยีงเสริม ) 

พกัท่านเดยีว / ห้อง 
จ่ายเพิม่ 

 

ก.พ.-มี.ค. 2563 87,900 87,900 82,900 19,900 

10-19 เม.ย. 2563 96,900 96,900 91,900 19,900 

เม.ย.-ก.ค. 2563 92,900 92,900 87,900 19,900 

ต้องการเดินทางโดยช้ันธุรกจิ Business Class กรุณาสอบถามราคาเพิม่เติมจากเจ้าหน้าทีบ่ริษัทฯ 

อตัราค่าบริการนีร้วม 
 ค่าตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบั กรุงเทพฯ-ลอนดอน-กรุงเทพฯ  
 ค่ารถปรับอากาศน าเท่ียวตามระบุไวใ้นรายการ พร้อมคนขบัรถท่ีช านาญเสน้ทาง กฎหมายในยโุรปไม่อนุญาตใหค้นขบัรถเกิน 12ช.ม./วนั  
 โรงแรมท่ีพกัตามระบุหรือเทียบเท่าในระดบัเดียวกนั โรงแรมส่วนใหญ่ในยโุรปจะไม่มีเคร่ืองปรับอากาศ เน่ืองจากอยูใ่นแถบท่ีมีอุณหภูมิต ่า
และราคาโรงแรมจะปรับข้ึน 3-4 เท่าตวั หากวนัเขา้พกัตรงกบังานเทศกาลเทรดแฟร์หรือการประชุมต่างๆ อนัเป็นผลท่ีท าใหต้อ้งมีการ
ปรับเปล่ียนยา้ยเมือง โดยค านึงถึงความเหมาะสมเป็นหลกั  

 ค่าธรรมเนียมในการยืน่วซ่ีาองักฤษ และค่าสแกนเอกสาร  
 ค่าอาหารท่ีระบุในรายการ ใหท่้านไดเ้ลิศรสกบัอาหารทอ้งถ่ินในแต่ละประเทศ  
 ค่าบริการน าทวัร์โดยหวัหนา้ทวัร์น าเท่ียวใหค้วามรู้  และคอยดูแลอ านวยความสะดวกตลอดการเดินทาง 1 ท่าน  
 ค่าประกนัอุบติัเหตุในการเดินทางวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท  
 ค่ายกกระเป๋าใบใหญ่ท่านละ 1 ใบ น ้ าหนกัไม่เกิน 23 กก. / กระเป๋าใบเลก็อยูใ่นความดูแลของท่านเองไม่เกิน 7 กก. 
 ค่าทปิพนักงานขับรถระหว่างการท่องเทีย่วในองักฤษ 

 น า้ด่ืมคอยบริการบนรถตลอดการเดนิทาง 

อตัราค่าบริการนีไ้ม่รวม 
 ค่าภาษีมูลค่าเพ่ิม 7 % และค่าภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3 %  
 ค่าใชจ่้ายส่วนตวั อาทิ ค่าโทรศพัท ์, ค่าซกัรีด , ค่าเคร่ืองด่ืมและอาหารนอกเหนือจากท่ีระบุในรายการ  
 ค่าผกผนัของภาษีน ้ ามนัท่ีทางสายการบินแจง้เปล่ียนแปลงกะทนัหนั 
 ค่าทปิหัวหน้าทวัร์ โดยเฉลีย่ 100 บาท / ท่าน / วนั (หากท่านประทบัใจในการบริการ) 

เง่ือนไขการส ารองทีน่ั่ง และการช าระเงิน  
 กรุณาจองล่วงหน้าพร้อมช าระงวดแรก 50,000 บาท ก่อนการเดินทาง พร้อมแฟกซ์ส าเนาหน้าหนังสือเดินทาง Passport  มายงับริษทั และ

ค่าใชจ่้ายส่วนท่ีเหลือกรุณาช าระก่อนการเดินทางไม่นอ้ยกวา่ 14 วนั มิฉะนั้นจะถือวา่ท่านยกเลิกการเดินทาง 
 บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิยกเลิกการเดินทางก่อนล่วงหนา้ 10 วนั หากกรุ๊ปไม่สามารถออกเดินทางได ้ 
 บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการในทวัร์น้ี เม่ือเกิดเหตุจ าเป็น สุดวสิัย จนไม่อาจแกไ้ขได ้และจะไม่รับผิดชอบใดๆ 

ในกรณีท่ีสูญหาย สูญเสียหรือไดรั้บบาดเจ็บ ท่ีนอกเหนือความ รับผิดชอบของหัวหนา้ทวัร์และเหตุสุดวิสัยบางประการเช่น การนัดหยดุงาน ภยั
ธรรมชาติ การจลาจล ต่างๆ 



 

 เน่ืองจากรายการทวัร์น้ีเป็นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสิทธ์ิการใชบ้ริการใดๆตามรายการ หรือถูกปฏิเสธการเขา้ และออกประเทศไม่วา่
ในกรณีใดก็ตาม ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนเงินในทุกกรณี  

 เม่ือท่านไดช้ าระเงินมดัจ าหรือทั้งหมด ไม่วา่จะเป็นการช าระผ่านตวัแทนของบริษทัฯ หรือช าระโดยตรงกบัทางบริษทัฯ ทางบริษทัฯ จะขอถือวา่
ท่านรับทราบและยอมรับในเง่ือนไขต่างๆของบริษทัฯ ท่ีไดร้ะบุไวโ้ดยทั้งหมด 

 

หมายเหตุ 
o ทางบริษัทจะท าการย่ืนวีซ่าของท่านก็ต่อเม่ือในคณะมีผู้ส ารองที่นั่งครบ 25 ท่าน และได้รับคิวการตอบรับจากทางสถานทูต เน่ืองจากบริษทั

จะตอ้งใชเ้อกสารต่างๆท่ีเป็นกรุ๊ปในการยื่นวีซ่า อาทิ ตัว๋เคร่ีองบิน , ห้องพกัท่ีคอนเฟิร์มมาจากทางยโุรป ,ประกนัการเดินทาง ฯลฯ ทางท่าน
จะตอ้งรอใหค้ณะครบ 15 ท่าน จึงจะสามารถยืน่วซ่ีาใหก้บัทางท่านไดอ้ยา่งถูกตอ้ง  

o หากในช่วงทีท่่านเดินทางคิววซ่ีากรุ๊ปในการย่ืนวีซ่าเตม็ ทางบริษทัตอ้งขอสงวนสิทธ์ิในการยืน่วซ่ีาเด่ียว ซ่ึงทางท่านจะตอ้งเดินทางมายื่นวีซ่า
ดว้ยตวัเอง ตามวนั และเวลานดัหมายจากทางสถานทูต โดยมีเจา้หนา้ท่ีของบริษทัคอยดูแล และอ านวยความสะดวก  

o เอกสารต่างๆที่ใช้ในการย่ืนวซ่ีาท่องเที่ยวทวีปยุโรป ทางสถานทูตเป็นผูก้  าหนดออกมา มิใช่บริษทัทวัร์เป็นผูก้  าหนด ท่านท่ีมีความประสงคจ์ะ
ยืน่วซ่ีาท่องเท่ียวทวปียโุรป กรุณาจดัเตรียมเอกสารใหถู้กตอ้ง และครบถว้นตามท่ีสถานทูตตอ้งการ เพราะจะมีผลต่อการพิจารณาวีซ่าของท่าน 
บริษทัทวัร์เป็นแต่เพียงตวักลาง และอ านวยความสะดวกในการยืน่วซ่ีาเท่านั้น มิไดเ้ป็นผูพิ้จารณาวา่วซ่ีาใหก้บัทางท่าน 

 กรณีวซ่ีาทีท่่านย่ืนไม่ผ่านการพจิารณา และคณะสามารถออกเดนิทางได้ ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายจริงทีเ่กดิขึน้ดงัต่อไปนี ้
-  ค่าธรรมเนียมการย่ืนวซ่ีาและค่าด าเนินการทางสถานทูตจะไม่คืนค่าธรรมเนียมใดๆทั้งส้ินแมว้า่จะผา่นหรือไม่ผา่นการพิจารณา 
-  ค่ามัดจ าตั๋วเคร่ืองบิน หรือตั๋วเคร่ืองบินที่ออกมาจริง ณ วันย่ืนวีซ่า  ซ่ึงตัว๋เป็นเอกสารท่ีส าคญัในการยื่นวีซ่า หากท่านไม่ผ่านการพิจารณา ตัว๋

เคร่ืองบินถา้ออกตัว๋มาแลว้จะตอ้งท าการ REFUND โดยจะมีค่าธรรมเนียมท่ีท่านตอ้งถูกหกับางส่วน และส่วนท่ีเหลือจะคืนใหท่้านภายใน 45-
60 วนั (ตามกฎของแต่ละสายการบิน) ถา้ยงัไม่ออกตัว๋ท่านจะเสียแต่ค่ามดัจ าตัว๋ตามจริงเท่านั้น 

-  ค่าห้องพักในการเข้าพัก ถา้คณะออกเดินทางได ้และท่านไม่ผ่านการพิจารณาวีซ่า ตามกฎท่านจะตอ้งโดนค่ามดัจ าห้องพกัทุกคืน ของการ
เดินทางหากท่านไม่ปรากฏตวัตามวนัท่ีเขา้พกั ทางโรงแรมจะตอ้งยึดค่าห้อง 100% ในทนัที ทางบริษทัฯจะแจง้ให้ท่านทราบ และมีเอกสาร
ช้ีแจงให้ท่านเขา้ใจ(ทั้งนี้ขึน้อยู่กับการต่อรองระหว่างบริษัทฯกับแลนด์โอเปอเรเตอร์ต่างประเทศหรือโรงแรมที่พักต่างประเทศเพ่ือที่จะได้
ประโยชน์สูงสุดแก่ลูกค้าเป็นส าคญั) 

 หากท่านผ่านการพจิารณาวซ่ีา แล้วยกเลกิการเดนิทางทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการยดึค่าใช้จ่ายทั้งหมด 100% 
 ทางบริษัทเร่ิมต้น และจบ การบริการ ทีส่นามบินสุวรรณภูมิ กรณีท่านเดินทางมาจากต่างจงัหวดั หรือต่างประเทศ และจะส ารองตัว๋เคร่ืองบิน 

หรือพาหนะอย่างหน่ึงอย่างใดท่ีใช้ในการเดินทางมาสนามบิน ทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในส่วนน้ี เพราะเป็นค่าใช้จ่ายท่ี
นอกเหนือจากโปรแกรมการเดินทางของบริษทั ฉะนั้นท่านควรจะใหก้รุ๊ป FINAL 100% ก่อนท่ีจะส ารองยานพาหนะ 

เง่ือนไขการยกเลกิ   
 ยกเลิกก่อนการเดินทาง  45 วนั - คืนค่าใชจ่้ายทั้งหมด ยกเว้นกรุ๊ปทีเ่ดนิทางช่วงวนัหยุด หรือเทศกาลทีต้่องการันตมีดัจ ากบัสายการบิน   หรือ กรุ๊ปที่มี
การการันตค่ีามดัจ าทีพ่กัโดยตรงหรือโดยการผ่านตวัแทนในประเทศ หรือต่างประเทศและไม่อาจขอคืนเงนิได้      

 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วนัข้ึนไป -  เก็บค่าใชจ่้าย 20,000 บาท    
 ยกเลิกก่อนการเดินทาง  20 วนัข้ึนไป  -  เก็บค่าใชจ่้าย  70 % ของราคาทวัร์ 
 ยกเลิกก่อนการเดินทาง  15 วนั - เก็บค่าบริการทั้งหมด 100 % 

 
 
 
 



 

เอกสารที่ใช้ในการย่ืนขอวซ่ีา VISA  (ต้องมาโชว์ตวัที่สถานทูตเพ่ือสแกนลายนิว้มือทุกท่าน) 
 หนังสือเดนิทาง (ตวัจริง) ทีเ่หลืออายุใช้งานไม่ต า่กว่า 6 เดือน และมหีน้าหนังสือเดนิทางว่างอย่างน้อย 3 หน้า  
 หนังสือเดนิทางทีเ่หลืออายุใช้งานไม่ต า่กว่า 6 เดือน และมหีน้าหนังสือเดนิทางว่างอย่างน้อย 3 หน้า  
 รูปถ่ายสี ฉากหลงัเป็นสีขาวเท่านั้น ขนาด 1.5 x 2 นิว้ จ านวน 3 รูป (ต้องถ่ายไว้ไม่เกนิ 6 เดือน) หน้าตรง ไม่สวมแว่นตา ไม่ยิม้เห็นฟัน 

ขึน้อยู่กบัประเทศทีจ่ะเดนิทาง  
 หลกัฐานแสดงสถานะการท างาน 1 ชุด  
 *** กรณีค้าขาย  : หลกัฐานทางการค้า เช่น ส าเนาใบรับรองจากกระทรวงพาณิชย์หรือใบทะเบียนการค้าทีม่ช่ืีอผู้เดนิทาง หรือส าเนาใบเสีย

ภาษีร้านค้า (ภพ.20) อายุย้อนหลงัไม่เกนิ 3 เดือน (นับจากเดือนทีจ่ะเดนิทาง) 
 *** กรณพีนักงานและผู้ถือหุ้น : หนังสือรับรองการท างานเป็นภาษาองักฤษ ระบุต าแหน่ง เงนิเดือน และวนัเร่ิมงาน พร้อมสลปิเงนิเดือน 

ย้อนหลงั 3 เดือน อายุย้อนหลงัไม่เกนิ 1 เดือน (นับจากเดือนทีจ่ะเดนิทาง) 
 *** ข้าราชการ: หนังสือรับรองจากต้นสังกดั เป็นภาษาองักฤษ ระบุต าแหน่ง เงนิเดือน และวนัเร่ิมงานพร้อมสลปิเงนิเดือน ย้อนหลงั 3 เดือน 

อายุย้อนหลงัไม่เกนิ 1 เดือน (นับจากเดือนทีจ่ะเดนิทาง) 
 *** นักเรียนและนกัศึกษา: หนังสือรับรองการเป็นนักเรียนหรือนกัศึกษา เป็นภาษาองักฤษจากสถาบันทีศึ่กษาอยู่ อายุย้อนหลงัไม่เกนิ 1 

เดือน (นับจากเดือนทีจ่ะเดนิทาง) 
 หนังสือแสดงการเคล่ือนไหวทางบัญชี (Bank Statement) บัญชีออมทรัพย์ ย้อนหลงั 6 เดือน โดยต้องมเีลขทีบ่ัญชีระบุอยู่ทุกหน้า (สถานทูต

พจิารณาบญัชีออมทรัพย์เป็นอนัดบัแรก) แต่ในกรณีทีย่อดเงนิในบญัชีออมทรัพย์ไม่ถงึ 6 หลกั สามารถแนบ Statement สมุดบัญชีฝากประจ า
เพิม่เตมิในการย่ืนได้) ( สถานทูตไม่รับบญัชีกระแสรายวนั ) 
*** หมายเหตุ *** 

 ในกรณีเป็น บิดา/มารดา/บุตร, สาม/ีภรรยา และญาต ิ(สามารถรับรองค่าใช้จ่ายให้กนัได้) โดยใช้เอกสารเพิม่เตมิคือ 
-  หนังสือรับรองจากธนาคาร (สถานทูตพจิารณาบัญชีออมทรัพย์เป็นอนัดบัแรก)  ในการออกจดหมายรับรองกรุณาระบุค าว่า TO WHOM IT 
MAY CONCERN แทนการใช้ช่ือแต่ละสถานทูต (เน่ืองจากประเทศในยุโรปเข้าร่วมกลุ่มยูโรโซน) กรุณาสะกดช่ือให้ตรงกบัหน้าพาสปอร์ต และ
หมายเลขบัญชีเล่มเดยีวกบั Statement ทีท่่านจะใช้ย่ืนวซ่ีา (ใช้เวลาด าเนินการขอประมาณ 3-5 วนัท าการ) โดยต้องท าแยกกนั ระบุตามช่ือผู้เดนิทาง 
1 ท่าน / 1 ฉบับ (ใช้ตวัจริง / ไม่สามารถถ่ายเอกสารได้ ) 

 กรณีเดก็อายุต า่กว่า 20 ปีบริบูรณ์  หากเดก็ไม่ได้เดนิทางกบับิดา/มารดาคนใดคนหนึ่ง หรือบิดามารดาไม่ได้เดนิทางทั้งสองคน ต้องมี
จดหมายยนิยอมให้เดนิทางไปต่าง ประเทศจากบิดา & มารดา ซ่ึงจดหมายต้องออกโดยทีว่่าการอ าเภอ โดยระบุประเทศและวนัเดนิทาง 

 ส าเนาบัตรประชาชน  1 ชุด 
 ส าเนาสูตบิัตร 1 ชุด (กรณอีายุต 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 ไปในวันนัดด้วย *** 
สถานทูตอาจมีการขอเอกสารอย่างอ่ืนเพิ่มเติม ตามดุลพินิจของสถานทูต อย่างกะทันหัน จึงขอความกรุณาเตรียมเอกสารตัวจริง

เพิม่เตมิให้ครบถ้วน ตามที่สถานทูตขอ เพ่ือความสะดวกในการ พจิารณาอนุมตั ิออกวซ่ีาส าหรับสถานทูต 


