เทีย่ วเกาะอังกฤษ ครบเมืองสวย เก็บเมืองเล็กๆทีน่ ่ ารัก (เขตคอร์ ทโวล์ด และแคว้ นยอร์ คเชียร์ ตะวันตก) สั มผัสเมือง
มรดกโลกที่มเี อกลักษณ์ แบบอังกฤษอย่ างแท้ จริง อาหารดีทพี่ กั เยีย่ ม ท่ านจะไม่ ผดิ หวังอย่ างแน่ นอน
ตะลุยมหานครลอนดอน สั มผัสกลิน่ ไอ แห่ งผู้ดีองั กฤษ อย่ างจุใจ
ช้ อปปิ้ งอย่ างจุใจ ลิม้ รสเป็ ดย่ างโฟร์ ซีซั่น + Burger & Lobster รสชาติต้นตารับ

กาหนดการเดินทาง

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
( กรุณาสารองที่นั่งล่วงหน้ าก่อนการเดินทางอย่ างน้ อย 8 สัปดาห์ เพื่อความสะดวกในการยื่นวีซ่า)
วันที่1
กรุงเทพฯ – ลอนดอน
22.00

สมาชิ กทุกท่ านพร้ อมกัน ณ ท่ าอากาศยานสุ วรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่ างประเทศชั้ น 4 เคาท์เตอร์ D
สายการบินไทยโดยมีเจ้ าหน้ าทีบ่ ริษัทฯ คอยอานวยความสะดวก

วันที่2

ลอนดอน – เมืองบาธ – สโตนเฮนจน์ – คาร์ ดฟิ

01.45
07.15

เหิรฟ้ าสู่ มหานครลอนดอน...โดยสายการบินไทย แอร์ เวย์ Thai Airways เทีย่ วบินที่ TG910
ถึงสนามบินฮิสโธรว์ มหานครลอนดอน หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้ าเมืองแล้ว จากนั้นนาท่าน ออกเดินทางเข้ าสู่
ทุ่งราบ ซอลส์ บุรี “Salisbury Plain” นาท่ านเข้ าชม สโตนเฮนจ์ STONEHENGE (รวมค่ าเข้ าชม) วงหิ นปริ ศนา
แห่ งเกาะอังกฤษ นับเป็ นหนึ่ งในเจ็ดสิ่ งมหัศ จรรย์
ของโลกยุคเก่า สร้างขึ้นราว 2,000 ปี ก่อนคริ สตกาล
นาท่ านเปลี่ ย นรถท้องถิ่ นเพื่อเข้า ชมสโตน์ เฮนจ์ มี
เวลาให้ท่านเดิ นเล่ นชมความมหัศจรรย์ของวงหิ น
ปริ ศนา ได้ เวลาสมควรนาท่ านออกเดิน ทางสู่ เมือง
บาธ “BATH” ดิ น แดนแห่ ง อาณาจั ก รโรมั น อั น
ยิ่งใหญ่ บนเกาะ อังกฤษเมื่ อกว่ า 2,000 ปี มาแล้ ว ตั้ง
ชื่ อเมื องว่ า “Aquae Sulis” เป็ นที่ต้ ังของโรมันบาธ
(ROMAN BATHS) (รวมค่ าเข้ าชม) สถานที่ ที่ชาวโรมันมาสร้างไว้เป็ นสถานที่อาบน้ าแร่ เมื่อ 2,000 ปี มาแล้ว
โดยอาศัย น้ าจากบ่อน้ าแร่ ธรรมชาติที่จะมีน้ าไหล ออกมาอย่างต่อเนื่ องถึงวันละประมาณ 1,250,000 ลิตร และมี
ความร้อนถึง 46 องศาเซลเซี ยส นาท่านชมตัวเมืองบาธ บาธตั้งอยู่เนิ นหลายลู กในหุ บเขาของแม่น้ าเอวอน ใน
บริ เวณที่มีน้ าพุร้อนธรรมชาติที่เป็ นที่ต้ งั ถิ่นฐานของโรมัน ผูส้ ร้างโรงอาบน้ าโรมัน (Roman Bath) เมืองบาธเป็ น
สถานที่ที่สมเด็จพระเจ้าเอ็ดการ์ ผรู ้ ักสงบทาพิธีราชาภิเษกเป็ นพระมหากษัตริ ยอ์ งั กฤษที่มหาวิหารบาธ ในปี ค.ศ.
973 ต่อมาในสมัยจอร์ เจี ย บาธกลายเป็ นเมื องน้ า แร่ ที่ เป็ นที่ นิยมกันมากซึ่ ง ทาให้เมื องขยายตัวขึ้ นมากและมี
สถาปัตยกรรมจอร์เจียที่เด่นๆ จากสมัยนั้นที่สร้างจากหิ นบาธที่เป็ นหิ นสี เหลืองนวล
บริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคาร

เทีย่ ง

บ่าย

ค่า

เมืองบาธได้ รับฐานะเป็ นเมืองมรดกโลกในปี ค.ศ. 1987 และมีโรงละคร, พิพิธภัณฑ์และสิ่ งสาคัญทางวัฒนธรรม
และทางการกี ฬ า ที่ ท าให้ ก ลายเป็ นเมื อ งที่ ดึ ง ดู ด
นักท่องเที่ยวโดยมีนกั ท่องเที่ยวค้างคืนหนึ่ งล้านคน เมือง
บาธมี ม หาวิท ยาลัย สองมหาวิท ยาลัย และวิทยาลัย และ
สถานศึกษาอื่นๆ แรงงานส่ วนใหญ่เป็ นอุตสาหกรรมการ
บริ การและมี ค วามเจริ ญเติ บ โตทางด้ า นข้ อ มู ล และ
เทคโนโลยีที่ สร้ า งงานให้แก่ ผูอ้ ยู่อาศัย ในเมื องบาธเอง
และบริ เวณปริ มณฑล ออกเดิ นทางสู่ เมื องคาร์ ดิฟ เมื อง
หลวง แห่งเวลส์
บริการอาหารมื้อค่า ณ ภัตตาคาร

พักที่:
วันที่3

Mercure Cardiff Holland Hotel / หรื อระดับใกล้เคียง
คาร์ ดฟิ – ชมเมือง – เบอร์ ตนั ออน เดอะวอเตอร์ – ไบบูรี – แมนเชสเตอร์

เช้ า

บริการอาหารมื้อเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
นาท่ านชมเมืองคาร์ ดิฟ เมืองหลวงของเวลส์ อาคารบ้ านเรื อนผู้คนที่สวยงามและหรู หรา ในอดีตเมืองนี้เป็ นเมือง
ที่ ส่ ง ออกถ่ า นหิ นมากที่ สุ ดเมื องหนึ่ ง ให้ ได้
เวลาสมควรนาท่านออกเดินทางสู่ “เมืองเบอร์
ตัน ออน เดอะวอเตอร์ ” หมู่บา้ นเล็ก ๆ ที่รู้จกั
กั น ใ น น า ม ข อ ง “เ ว นิ ส แ ห่ ง
คอตสวอลด์”Cotswold เมืองที่โด่งดังที่สุดใน
คอตสโวลด์ ดู เงี ย บสงบมี ลาธารสายเล็ก ๆ
(แม่ น้ า วิ น ด์ รั ช ) ไหลผ่า นกลางเมื อ ง และมี
สะพานหิ นทอดข้า มน้ า ป็ นช่ วง ๆ กับ ต้นวิล
โลว์ที่แกว่งกิ่ งก้านใบอยู่ริมน้ า เมื องนี้ มีร้านอาหารและโรงแรม รวมทั้งร้ านค้าให้เดิ นเล่ นเก็บบรรยากาศอัน
รื่ นรมย์ นาท่านชมความสวยงามภายในหมู่บา้ นแห่งนี้ พร้อมทั้งถ่ายภาพเป็ นที่ระลึก
บริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคาร

เทีย่ ง

บ่าย

ค่า

นาท่ านออกเดินทางมุ่งหน้ าสู่ “หมู่บ้านไบบุรี” เป็ นหมู่บ้านเล็กๆ ตั้งอยู่ในแคว้น Gloucestershire เขต Cotswolds
(คอทส์ โวล์ ด ) จั ด ว่ า เป็ น The Most beautiful village in England ให้ ท่ า นได้เ ดิ น เล่ น ชม บ้า นเรื อ นอัน เป็ น
เอกลักษณ์ ของหมู่บา้ นแห่ งนี้ นัน่ คือกระท่อมหิ นโบราณ ที่เรี ยงรายกันยาวไปเป็ นแถว มีชื่อว่า Arlington Row
ซึ่ งกระท่อมเหล่านี้เคยเป็ นที่พกั ของคนที่ทาอาชีพทอขนแกะในสมัยศตวรรษที่ 17ชม โบสถ์อนั เก่าแก่ อีกทั้งยังมี
ถนนสวย ๆ ที่ ร ายล้ อ มด้ ว ย
ดอกไม้สีสดใสริ มสองข้างทาง
นาท่ านชม “ฟาร์ มปลาเทราท์ ”
อายุก ว่า 100 ปี ตั้ง อยู่ใ จกลาง
หมู่ บ ้า น อันเนื่ องมาจากแม่ น้ า
โคล์นเป็ นสาขาหนึ่ ง ที่ แยกมา
จากแม่ น้ าเทมส์ เป็ นแหล่ ง ที่
สามารถเลี้ ยงปลาชนิ ด นี้ ได้
ตลอดทั้งปี ส่ วนใหญ่ปลาที่เลี้ยงเป็ นปลาเทราท์สีน้ าตาล กลายเป็ นอาชี พที่ทารายได้ให้กบั คนในหมู่บา้ นจานวน
มาก และฟาร์ มปลาเทราต์ยงั เป็ นแหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสี ยงของหมู่บา้ นอีกด้วย จากนั้นนาท่ านออกเดินทางสู่
เมืองลิเวอร์ พูล
บริการอาหารมื้อค่า ณ ภัตตาคาร

พักที่:
วันที่4

Crown Plaza Hotel Manchester Centre / หรื อระดับใกล้เคียง
ลิเวอร์ พูล – เดอะ บิทเทิล – สนามแอนฟิ ลด์
แมนเชสเตอร์ - สนามโอลด์ แทรฟฟอร์ ด – วินเดอร์ เมียร์

เช้ า

บริการอาหารมื้อเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
นาท่านชมเมืองลิ เวอร์ พูล เมื องที่ มีประวัติศาสตร์ ยาวนาน นาท่านชม “เมืองลิ เวอร์ พูล ” ถิ่ นกาเนิ ดวงดนตรี สี่
เต่ า ทอง The Beatle นาท่ า นถ่ า ยภาพคู่ กับ อนุ ส าวรี ย์ เดอะ บิ ทเทิ ล
บริ เวณท่ าเรื อ แห่ งการท่องเที่ยว ที่ มีความสาคัญมากแห่ งหนึ่ งของ
ประเทศอังกฤษ โดยเฉพาะในช่ วงคริ สต์ศตวรรษที่ 18 เมืองลิ เวอร์
พูลนั้นถื อว่าเป็ นจุ ดศู นย์กลางของการติ ดต่อค้าขายกับแคริ บเบี ยน,
ไอร์ แลนด์ และ แผ่นดิ นใหญ่ยุโรป จึ งส่ งผลให้เมื องลิ เวอร์ พูลเป็ น
เมื องส าคัญที่ สุ ดเมื องหนึ่ ง ของอัง กฤษ ปั จจุ บนั เมื อ งลิ เวอร์ พู ล ได้
กลายเป็ นที่ดึงดูดนักท่องเที่ยว ซึ่ งในปี ค.ศ. 2007 เมืองลิเวอร์ พูลได้มี
การฉลองครบรอบ 800 ปี ที่ก่อตั้งมาและในปี ค.ศ. 2008 ลิเวอร์ พูลก็
ได้รับ ตาแหน่ ง เมื องหลวงทางวัฒนธรรมของยุโรปพร้ อมกับเมื องสตราวันเจอร์ ในนอร์ เวย์อีก ด้วย นาท่า น

เทีย่ ง
บ่ าย

เดิ น ทางไปถ่ า ยรู ป ด้า นนอก Anfield ส นามของสโมสรดัง ลิ เวอร์ พู ล เจ้า ของค าขวัญ YOU WILL NEVER
WALK ALONE ได้เวลาสมควรนาท่านออกเดินทางสู่ เมืองแมนเชสเตอร์
บริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นาท่ านเข้ าชมภายในสนามฟุตบอลโอลด์ แทรฟฟอร์ ด ของสโมสรแมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด ซึ่ งมีจานวนความจุ
75,635 ที่นงั่ โอลด์แทรฟฟอร์ ดเป็ นสนามกี ฬาของสโมสรที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในสหราชอาณาจักร เป็ นสนาม
ฟุ ต บอลขนาดใหญ่ เป็ นอัน ดับ ที่ 2 ของประเทศและใหญ่ เ ป็ น
อันดับที่ 8 ในทวีปยุโรปพร้ อมชมพิพิธภัณฑ์ ความเป็ นมาของ
สนามฟุ ตบอล อันยิ่งใหญ่ แห่ ง นี้ มี เวลาให้ท่ านเลื อกซื้ อสิ นค้า
ลิ ขสิ ทธิ์ ประจาทีมแมนเชสเตอร์ ได้ตามอัธยาศัย ***กรณี มีการ
แข่ ง ขัน หรื อสนามแมนยู ฯ ปิ ด ทางบริ ษั ท ของสงวนสิ ทธิ์
เปลี่ยนเป็ นเข้าชมสนามลิเวอร์ พูลแทน*** ได้เวลาสมควรออก

เดิ น ทางสู่ เ มื อ งวิ น เดอร์ เ มี ย ร์ โดยใช้ เ ส้ น ทางผ่ า นเขต
เลคดิ สทริ ค เดิ นทางถึ งเมืองวินเดอร์ เมี ยร์ ซึ่ งเป็ นหนึ่ ง ในดิ นแดนแห่ งทะเลสาบทั้งสิ บหกแห่ ง นาท่านชม

ค่า

บรรยากาศของธรรมชาติรอบทะเลที่เต็มไปด้วยต้นไม้ และดอกไม้เมืองหนาวที่แลดูร่มรื่ นและสวยงาม บริ เวณ
หุ บเขาและที่ราบต่าของเขตคัมเบรี ย (Cumbria) และยังเป็ นทะเลสาบที่ ใหญ่ที่สุดในละแวกนี้ สาหรับอุทยาน
แห่ งชาติ เลค ดิ สทริ ก ก่ อตั้งเมื่ อปี ค.ศ.1951 เป็ นหนึ่ งใน 11 อุ ทยานแห่ งชาติ ของอังกฤษ ครอบคลุ มพื้นที่ 10
เปอร์ เซ็นต์ของประเทศ มีพ้ืนที่รวมกันทั้งหมด 2,292 ตารางกิโลเมตร อิสระท่านชมความงามของทะเลสาบวิน
เดอร์ เมียร์ ชมบรรยากาศเมืองพักตากอากาศริ มทะเลสาบที่ งดงามร่ มรื่ นที่ สุดของอังกฤษ จะเห็ นบ้านพักตาก
อากาศของเศรษฐีชาวอังกฤษ
บริการอาหารมื้อค่า ณ ภัตตาคาร

พักที่:

Hotel 4* หรื อระดับใกล้เคียง

วันที่5

วินเดอเมีย์ – เอดินเบอระ – เข้ าชมปราสาทเอดินเบอระ
ชมวิวบนคาร์ ลตัน ฮิลล์ – เดอะ รอยัลไมล์ – ช้ อปปิ้ ง

เช้ า

ค่า

บริการอาหารมื้อเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
นาท่ านออกเดินทางสู่ กรุ งเอดินเบิร์ก เป็ นเมื องที่เจริ ญมากที่สุดเมื องหนึ่งในสหราชอาณาจักร มีศูนย์กลางเมือง
ตั้งอยูร่ อบ ๆ ปราสาทเอดินเบิร์ก เมืองเอดินบะระติดอันดับเมืองที่มีนกั ท่องเที่ยวมากที่สุดเป็ นอันดับสองของส
หราชอาณาจักรรองจาก ลอนดอน เมืองเอดินเบิร์ก ยังเป็ นเมืองที่ได้
ชื่ อ ว่ า เป็ น "เมื อ งที่ เ ป็ นมิ ต รกั บ เด็ ก " (The Child Friendly City)
เนื่องจากภายในเมืองมีสถานที่ท่องเที่ยวที่เหมาะสาหรับเด็กมากมาย
เมืองเอดินบะระเป็ นเมืองศูนย์กลางทางการเงินที่ใหญ่เป็ นอันดับสอง
ของสหราชอาณาจักรรองจากลอนดอนและใหญ่เป็ นอันดับห้าของ
ยุโรป โดยมีมหาวิทยาลัยตั้งอยูถ่ ึงสามแห่ งด้วยกันคือ มหาวิทยาลัยเอ
ดินเบิร์ก มหาวิทยาลัยแฮเรี ยต-วัตต์ และมหาวิทยาลัยเนเปี ยร์ เดินทาง
ถึงเมืองเอดินเบิร์ก Edinburgh ผ่านชม“เมืองเอดินเบิร์ก” เมืองหลวง
และเมืองศู นย์ กลางวัฒนธรรม แห่ งความภาคภูมิใจของชาวสก๊ อต เป็ นเมืองศู นย์ กลางของประเทศสก๊ อตแลนด์
ตั้งแต่ ยุคศตวรรษที่ 15 เจ้ าของสมญานามกรุ งเอเธนส์ แห่ งยุโรปเหนื อ นาท่านเข้าชม “ปราสาทเอดินเบิร์ก” อัน
สง่างามจากทุกมุมเมืองเคยเป็ นที่ประทับของกษัตริ ยส์ กอตแลนด์ เคยถูกทาลายลงหลายครั้งแต่ทุกครั้งก็ไดรับ
การบูรณะและสร้างใหม่ให้กลับคืนสู่ ความสง่างาม โดยเฉพาะครั้งสุ ดท้ายในศตวรรษที่ 19 โดยเซอร์วอลเตอร์ ส
ก๊อต นักปราชญ์ชาวสกอตแลนด์เข้าชมห้องต่างๆ ภายใน อาทิห้องหุ่ นจาลองและห้องแสดงมหามงกุฎที่แสดง
เหตุการณ์นบั ตั้งแต่การขึ้นครองราชย์ของปฐมกษัตริ ยต์ ลอดจนห้องเครื่ องราชกกุธภัณฑ์
บริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นาท่ านเดินทางสู่ คาล์ตัน ฮิลล์ (Calton Hill) ทีเ่ ป็ นทีต่ ้ังของเสาคอลัม่ โรมันอันใหญ่ยกั ษ์ ที่ถือเป็ น The National
Monument ของสก็ อ ตแลนด์ พื้ น ที่ ต รงนี้ สมัย โบราณใช้ เ ป็ นที่
ประหารนักโทษ ต่อมาก็เปลี่ยนมาเรื่ อยๆ เป็ นโรงหนังบ้าง บ้านของ
ข้าราชการบ้าง จากนั้นผ่านชมรัฐสภาสก็อตแลนด์ ผ่านชมร้าน The
Elephant House เป็ นร้ า นนั่ง ชิ ล ๆ เมนู เ บาๆ อาหารราคาไม่ แพง ที่
J.K. Rowling มานั่ง แต่ ง หนัง สื อ แฮร์ รี่ พอตเตอร์ ภาคแรก จากนั้น
อิ สระทุ กท่านช้อปปิ้ งตามอัธยาศัย หรื อ เดิ นชมความสวยงามของ
เมืองเอดินเบิร์ก บนถนนรอยัลไมล์ สายสาคัญของเอดินเบิร์ก ที่เรี ยง
รายไปด้วยร้านขายสิ นค้าที่ระลึก และสิ นค้าแบรนด์เนมต่างๆ
บริการอาหารมื้อค่า ณ ภัตตาคารท้องถิ่น

พักที่:

Novotel York Hotel / หรื อระดับใกล้เคียง

เทีย่ ง
บ่ าย

วันที่6

เอดินเบอระ – ยอร์ ค – ชมเมือง – ลีดส์ / เชฟฟิ ลด์

เช้ า

ค่า

บริการอาหารมื้อเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
จากนั้นนาท่ านออกเดินทางสู่ เมืองยอร์ ก (York) ตัวเมืองยังมีกาแพงเมืองโบราณล้อมรอบค่อนข้างสมบูรณ์ ตั้งอยู่
ในเขตนอร์ ธ ยอร์ กเชอร์ มีแม่น้ าอูสและแม่น้ าฟอสส์ ไหลผ่าน เป็ นเมืองที่มีความสาคัญทางประวัติศาสตร์ และมี
บทบาทมาเกือบตลอด 2,000 ปี ที่ก่อตั้งมา โดย
ช่วงแรกก่อตั้งเป็ นเมืองป้ อมปราการเอบอราคุม
โดยชสวโรมัน และได้รั บ เลื อ กให้ เ ป็ นเมื อ ง
หลวงของบริ ท าเนี ย น้อ ย (Britannia Inferior)
กชาวแองเกิลส์เข้ามาตั้งถิ่นฐานยอร์ กก็ได้รับชื่ อ
ใ หม่ เ ป็ น “Eoferwic” ของร าชอา ณาจั ก ร
นอร์ทธัมเบรี ย จนเมื่อชาวไวกิ้งเข้ายึดเมืองในปี
ค.ศ. 866 ก็ เ ปลี่ ย นชื่ อ เมื อ งเป็ นจอร์ วิ ก ของ
ราชอาณาจัก รจอร์ วิก (Jórvík) ที่ มี อ าณาบริ เวณครอบคลุ ม ทางบริ เวณตอนเหนื อ ของอัง กฤษเกื อบทั้ง หมด
จนกระทัง่ ราว ค.ศ.1000 เมืองจึงมารู ้จกั กันในชื่อ “ยอร์ ก” ในปลายคริ สต์ศตวรรษที่ 14 พระเจ้าริ ชาร์ ดที่ 2 มีพระ
ราชประสงค์ที่ จะตั้ง ยอร์ ค เป็ นเมื องหลวงของอังกฤษแต่ ก่อนที่ จะส าเร็ จพระองค์ก็ท รงถู กถอดจากการเป็ น
พระมหากษัตริ ยเ์ สี ยก่อน
บริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นาท่านเดิ นชมเมืองยอร์ ก เมืองเก่าแสนสวยที่ท่านจะต้องหลงรัก ท่านสามารถเดินบนกาแพงเมือง ที่โอบล้อม
เมือง ซึ่ งสภาพยังคงสมบูรณ์ มาก เก็บภาพมหาวิหารยอร์ ค (York Minster) มหาวิหารที่ ใหญ่ที่สุดในประเทศ
อังกฤษ ใช้เวลาในการก่อสร้ างนานกว่า 250 ปี
นาท่ า นเดิ นเข้า สู่ ย่านเก่ าแก่ ที่ ชื่ อว่า ยอร์ ก แชม
เบิ ล (York Shamble) เป็ นถนนการค้ า ย่ า นที่
เก่าแก่ที่สุดในเมือง ลักษณะเป็ นตรอกเล็กๆ มี
ร้ า นค้า ของที่ ร ะลึ ก อยู่ ส องฝั่ ง ร้ า นค้า แถบนี้
สร้างขึ้นโดยใช้ไม้เป็ นโครงสร้าง เมื่อก่อนแถว
นี้ จะเป็ นที่ขายเนื้ อสัตว์ จะเห็ นตะขอที่ไว้เกี่ ยว
เนื้ อสัตว์ห้อยอยู่หน้าบ้าน และที่ เห็ นว่าบริ เวณชั้น 2 ของร้ านจะยื่นออกมามากกว่าชั้นล่าง The Little Shamble
แห่งนี้ มีชื่อเสี ยงมากขึ้น เพราะว่าเป็ นแรงบันดาลใจในการสร้าง ตรอกไดแอกอน (Diagon Alley) ในเรื่ อง Harry
Potter อิสระทุกท่านตามอัธยาศัย
บริการอาหารมื้อค่า ณ ภัตตาคารท้องถิ่น

พักที่:

Novotel Hotel Leeds / หรื อระดับใกล้เคียง

เทีย่ ง
บ่ าย

วันที่7

ลีดส์ – แคมบริดจ์ – ล่องเรื อแม่ นา้ เคม – ลอนดอน - ช้ อปปิ้ งห้ างแฮร์ ลอดส์

เช้ า

ค่า

บริการอาหารมื้อเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
จากนั้นนาท่านออกเดิ นทางสู่ เมืองเคมบริ ดจ์ (Cambridge) เคมบริ ดจ์ เป็ นเมืองมหาวิทยาลัยที่เก่าแก่เป็ นอันดับ
สองในอังกฤษ และเป็ นศูนย์กลางการปกครองของเคมบริ ดจ์เชี ยร์ ตัวเมืองห้อมล้อมไปด้วยหมู่บา้ นขนาดเล็ก
จานวนหนึ่ ง เมืองนี้ ยงั เป็ นหัวใจของศูนย์เทคโนโลยีช้ นั สู ง ที่รู้จกั กันในชื่ อ ซิ ลิคอนเฟน (Silicon Fen) และเป็ น
ที่ต้ งั ของวิทยาลัยสาขาต่างๆ มากมาย ของมหาวิทยาลัยเคมบริ ดจ์
บริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นาท่ านเดินสู่ ท่าเรื อแม่ น้าเคม พิเศษ...นาท่ านนั่งเรื อค้าถ่ อ หรื อ Punting ในแม่ น้าแคม เพื่อชมบรรยากาศริ ม
แม่น้ า และสถาปั ตยกรรมที่สวยงามของแคมปั สต่างๆ ใช้เวลาประมาณ 45 นาที ผ่านชมจุดสาคัญ อาทิ St. John's
College, The Trinity College, King's
College, Queens' Collage เป็ นต้ น ผ่ า น
Bridge of Sighs ที่ ท าเชื่ อมตึ กข้ามแม่ น้ า
แคม King's College ผ่ า น Mathematical
Bridge ของ Queens' College เป็ นสะพาน
ที่เซอร์ ไ อแซก นิ วตัน ออกแบบไว้โดย
ไม่ ใ ช้ ต ะปู แต่ มี นัก ศึ ก ษาอยากรู ้ อ ยาก
เข้าใจเลยรื้ อและประกอบกลับไม่ได้ จึ ง
ตรึ งไว้ ใ หม่ ด้ ว ยตาปู อ ย่ า งที่ เ ห็ น ใน
ปั จ จุ บ ัน ผ่ า น Trinity College สถานที่
ศึกษาของเซอร์ ไอแซก นิ วตัน ผูค้ ิดแรง
โน้ ม ถ่ ว งโลก จากนั้น น าท่ า นออกเดิ น
ทางเข้าสู่ มหานครลอนดอน / นาท่ านเข้ า
สู่ ห้ า งแฮร์ ลอดส์ (Harrods) มี ชื่ อ เสี ย ง
ของอั ง กฤษ และเป็ นบริ เ วณที่ มี ห้ า ง สิ น ค้า แบรนด์ เ นมมากมาย อาทิ MARK & SPENCER, NEXT,
BURBERRY ฯลฯ บริ เวณนีเต็มไปด้วยร้านค้าแบนด์เนม และสิ นค้าพื้นเมืองที่มีชือเสี ยง รวมถึงร้าน ชา กาแฟ
น่ารักๆ มากมาย ท่านจะเพลิดเพลินกับบรรยากาศแบบ ลอนดอนเนอร์ อย่างแท้จริ ง
บริการอาหารมื้อค่า ณ ภัตตาคาร

พักที่:

Dorsett Hotel Shepardbush / หรื อระดับใกล้เคียง

เทีย่ ง
บ่ าย

วันที่8

ลอนดอน – ล่องเรื อแม่ นา้ เทมป์ – เข้ าชมหอคอยลอนดอน
ชมมงกุฎเพชร – ชมเมือง – ช้ อปปิ้ งย่ านอ๊อกฟอร์ ด – Burger & Lobster

เช้ า

ค่า

บริการอาหารมื้อเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
นาท่ านเดินางสู่ ท่าเรื อล่ องชมความงามของแม่ น้าเทมป์ ที่ไหลผ่ านกลางเมืองผ่ านชม ลอนดอน อาย, หอนาฬิ กา
บิ๊ก เบน, ตึกแมรี่ แอ็กซ์ และอาคารเก่ าแก่ อีกมากมาย นาท่ านถ่ ายภาพคู่กับสะพาน ทาวเวอร์ บริ ดจ์ ที่สวยงาม
และเสมือนเป็ นสั ญลักษณ์ ของลอนดอน นาท่ านเข้ าชมหอคอย
แห่ ง ลอนดอน (Tower of London) สถานที่ ที่ เ คยเป็ น
พระราชวัง แม้ในภายหลังจะเปลี่ ยนมาเป็ นคุ ก หลวง ที่จองจา
บุคคลสาคัญของอังกฤษ ไม่ว่าจะเป็ นพระมเหสี แอนน์ โบลี น
เซอร์ โทมัส มอร์ ฯลฯ ปั จจุบ นั เป็ นพิพิธ ภัณฑ์ ที่ น่า สนใจมาก
แห่ ง หนึ่ ง ของประเทศ น าท่ า นต่ อ แถวเพื่ อ เข้า ชมมงกุ ฎ เพชร
ประจาราชวงศ์องั กฤษ ท่านจะได้ชมเพชรโคอินูร์ (Koor-I-noor)
กับ เพชร คัล ลิ แ นน (Cullinan II) ที่ มี ข นาดใหญ่ ที่ สุ ด ในโลก
รวมถึ งเครื่ องราชกุฏภัณฑ์ที่สาคัญของประเทศ จากนาท่านเก็บ
ภาพตึกขาวหรื อ ไวท์ ทาวเวอร์ (White Tower) ที่เป็ นจุดเริ่ มต้น
ของอาคารทั้งหมด จากนั้นมีเวลาให้ท่านเก็บภาพสะพานหอคอย (Tower Bridge) ที่ยงิ่ ใหญ่อลังการ และมีความ
สวยงามโด่งดังไปทัว่ โลก จากนั้นนาท่านนัง่ รถชมมหานครลอนดอน, ผ่านชมรัฐสภาของอังกฤษริ มแม่น้ าเทมส์ ,
จัตุรัสรัฐสภา, มหาวิหารเวสทมินส์ เตอร์ , หอนาฬิ กาบิ๊กเบน, ถนนดาวน์นิง ที่ต้ งั ของบ้านพักนายก รั ฐมนตรี
อังกฤษ, จตุรัสทราฟัลการ์ อนุสรณ์ของนายพลลอร์ ด เนลสัน และชัยชนะของอังกฤษเหนือทัพของนโปเลียน ณ
แหลมทราฟัลการ์ , มหาวิหารเซนต์พอลส์ , ธนาคารชาติของอังกฤษ, กองบัญชาการตารวจสก๊อตแลนด์ยาร์ ด ผ่าน
ชมพระราชวังบักกิง้ แฮม ที่ใช้วา่ ราชการของสมเด็จพระบรมราชินีนาถอลิซาเบธที่ 2 และพระราชวงศ์ช้ นั สู ง
บริการอาหารกลางวัน (อาหารจีน Four Season) เมนูพเิ ศษ เป็ ดย่ างรสเลิศ เมนูเด็ดของร้ าน ***
น าท่ า นเข้ า สู่ ถนนย่ า นช้ อปปิ้ ง ย่ า นอ็ อ กซ์ ฟอร์ ด สตรี ท OXFORD
STREET อันเป็ นที่ต้ งั ของร้านค้าประเภทต่างๆ มากมาย อาทิ เซลฟริ เจดส์
SELFRIDGES เป็ นห้างที่ มีครบครั น / มาร์ ค แอนด์ สเปนเซอร์ MARK &
SPENCER สิ นค้าที่ชาวไทยรู ้จกั กันเป็ นอย่างดี อาทิ คุกกี้ ท็อฟฟี่ เสื้ อผ้า ชุ ด
ชั้นใน ครี มอาบน้ าฯลฯ / พรี มาร์ ค PRIMARK สิ นค้าแฟชัน่ เสื้ อผ้าในราคา
สุ ดประหยัด
บริการอาหารมื้อค่า ณ ภัตตาคาร Berger & Lobster Restaurant เมนูพเิ ศษกุ้งมังกรรสเลิศ

พักที่:

Dorsett Hotel Shepardbush / หรื อระดับใกล้เคียง

เทีย่ ง
บ่ าย
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ลอนดอน – พระราชวังวินด์ เซอร์ – ช้ อปปิ้ ง Bicester Outlet – สนามบินฮิธโทรว์

เช้ า

เทีย่ ง
16.30
21.30

บริการอาหารมื้อเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
ท่ านเดินทางสู่ เมืองวินเซอร์ เข้ าชมภายในพระราชวังวินเซอร์ (Windsor Castle) อีกหนึ่งพระราชวังอัน เป็ นที่
แปรพระราชฐานของราชวงศ์องั กฤษมากว่า 900 ปี
โดยกษัตริ ยว์ ิลเลียมผูพ้ ิชิต ชมห้องที่สาคัญต่าง ๆ ที่
ประดั บ ประ ดาได้ อ ย่ า งสวย งามอลั ง การณ์
โดยเฉพาะ STATE APARTMENTที่ ร วบรวม
สมบัติล้ าค่าไว้มากมาย และ KING ‘ S CHAMBER
ที่ เ ก็ บ ภาพเขี ย นอัน ทรงคุ ณ ค่ า ตลอดจนอุ ท ยาน
ภายนอกบนเนื้ อที่ กว้างขวางตกแต่งด้วยพรรณไม้
นานาชนิ ดอย่างสวยงาม ได้ เวลาสมควรนาท่ านออกเดินทางสู่ ส่ ู เมืองบิเชสเตอร์ (Bicester Outlet) ศู นย์ เอาท์ เล็ท
ที่ใหญ่ และมีสินค้ าหลากหลายที่สุด มีเวลาให้ ท่านช้ อปปิ้ งสิ นค้ าแบรนด์ เนม อาทิ PRADA, GUICI, Burberry,
Calvin Klien, D&G, DKNY, Bally Mulberry, Paul Smith, POLO ฯลฯ
อิสระอาหารกลางวัน ภายในเอ้าท์เล็ท
พร้ อมกัน ณ จุดนัดหมายนาท่านออกเดินทางสู่ สนามบินฮิธโธรว์ ลอนดอน
เหิรฟ้ าสู่ กรุ งเทพฯ...โดย สายการบินไทย แอร์ เวย์ Thai Airways เทีย่ วบินที่ TG917
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กรุงเทพฯ

15.05

เดินทางถึงท่ าอากาศยานสุ วรรณภูมิ...โดยสวัสดิภาพพร้ อมความประทับใจ

* หมายเหตุ

โปรแกรมการเดินทางอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม เนื่ องจากสภาพ ลม ฟ้า อากาศ,การล่าช้าอันเนื่ องมาจากสายการบิน และสถานการณ์ใน
ต่างประเทศที่ทางคณะเดินทางในขณะนั้น เพื่อความปลอดภัยในการเดินทาง โดยบริ ษทั ฯ ได้มอบหมายให้ หัวหน้าทัวร์ ผนู้ าทัวร์ มีอานาจตัดสิ นใจ ณ
ขณะนั้นทั้งนี้ การตัดสิ นใจ จะคานึงถึงผลประโยชน์ของหมู่คณะเป็ นสาคัญ

อัตราค่าบริการ
ออกเดินทางช่ วง

ผู้ใหญ่ พกั
ห้ องละ 2 ท่ าน

เด็กอายุตา่ กว่ า 12 ปี เด็กอายุตา่ กว่ า 12 ปี พักท่ านเดียว / ห้ อง
พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่ าน พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่ าน
จ่ ายเพิม่
( มีเตียงเสริม )

ก.พ.-มี.ค. 2563
10-19 เม.ย. 2563
เม.ย.-ก.ค. 2563

87,900

87,900

82,900

19,900

96,900

96,900

91,900

19,900

92,900

92,900

87,900

19,900

ต้ องการเดินทางโดยชั้ นธุรกิจ Business Class กรุ ณาสอบถามราคาเพิม่ เติมจากเจ้ าหน้ าทีบ่ ริษัทฯ
อัตราค่ าบริการนีร้ วม
ค่าตัว๋ เครื่ องบินไป-กลับ กรุ งเทพฯ-ลอนดอน-กรุ งเทพฯ
ค่ารถปรับอากาศนาเที่ยวตามระบุไว้ในรายการ พร้อมคนขับรถที่ชานาญเส้นทาง กฎหมายในยุโรปไม่อนุญาตให้คนขับรถเกิน 12ช.ม./วัน
โรงแรมที่พกั ตามระบุหรื อเทียบเท่าในระดับเดียวกัน โรงแรมส่วนใหญ่ในยุโรปจะไม่มีเครื่ องปรับอากาศ เนื่องจากอยูใ่ นแถบที่มีอุณหภูมิต่า
และราคาโรงแรมจะปรับขึ้น 3-4 เท่าตัว หากวันเข้าพักตรงกับงานเทศกาลเทรดแฟร์หรื อการประชุมต่างๆ อันเป็ นผลที่ทาให้ตอ้ งมีการ
ปรับเปลี่ยนย้ายเมือง โดยคานึงถึงความเหมาะสมเป็ นหลัก
ค่าธรรมเนียมในการยืน่ วีซ่าอังกฤษ และค่าสแกนเอกสาร
ค่าอาหารที่ระบุในรายการ ให้ท่านได้เลิศรสกับอาหารท้องถิ่นในแต่ละประเทศ
ค่าบริ การนาทัวร์โดยหัวหน้าทัวร์นาเที่ยวให้ความรู ้ และคอยดูแลอานวยความสะดวกตลอดการเดินทาง 1 ท่าน
ค่าประกันอุบตั ิเหตุในการเดินทางวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท
ค่ายกกระเป๋ าใบใหญ่ท่านละ 1 ใบ น้ าหนักไม่เกิน 23 กก. / กระเป๋ าใบเล็กอยูใ่ นความดูแลของท่านเองไม่เกิน 7 กก.
ค่ าทิปพนักงานขับรถระหว่ างการท่ องเทีย่ วในอังกฤษ
นา้ ดื่มคอยบริการบนรถตลอดการเดินทาง

อัตราค่ าบริการนีไ้ ม่ รวม
ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และค่าภาษีหกั ณ ที่จ่าย 3 %
ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าโทรศัพท์ , ค่าซักรี ด , ค่าเครื่ องดื่มและอาหารนอกเหนือจากที่ระบุในรายการ
ค่าผกผันของภาษีน้ ามันที่ทางสายการบินแจ้งเปลี่ยนแปลงกะทันหัน
ค่ าทิปหัวหน้ าทัวร์ โดยเฉลีย่ 100 บาท / ท่ าน / วัน (หากท่ านประทับใจในการบริการ)

เงื่อนไขการสารองทีน่ ั่ง และการชาระเงิน





กรุ ณาจองล่วงหน้าพร้ อมชาระงวดแรก 50,000 บาท ก่ อนการเดิ นทาง พร้ อมแฟกซ์สาเนาหน้าหนังสื อเดิ นทาง Passport มายังบริ ษทั และ
ค่าใช้จ่ายส่วนที่เหลือกรุ ณาชาระก่อนการเดินทางไม่นอ้ ยกว่า 14 วัน มิฉะนั้นจะถือว่าท่านยกเลิกการเดินทาง
บริ ษทั ฯขอสงวนสิ ทธิ์ยกเลิกการเดินทางก่อนล่วงหน้า 10 วัน หากกรุ๊ ปไม่สามารถออกเดินทางได้
บริ ษทั ฯขอสงวนสิ ทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์น้ ี เมื่อเกิดเหตุจาเป็ น สุดวิสัย จนไม่อาจแก้ไขได้ และจะไม่รับผิดชอบใดๆ
ในกรณี ที่สูญหาย สู ญเสี ยหรื อได้รับบาดเจ็บ ที่นอกเหนื อความ รับผิดชอบของหัวหน้าทัวร์ และเหตุสุดวิสัยบางประการเช่น การนัดหยุดงาน ภัย
ธรรมชาติ การจลาจล ต่างๆ





เนื่ องจากรายการทัวร์น้ ี เป็ นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็ จ หากท่านสละสิ ทธิ์ การใช้บริ การใดๆตามรายการ หรื อถูกปฏิเสธการเข้า และออกประเทศไม่วา่
ในกรณี ใดก็ตาม ทางบริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ไม่คืนเงินในทุกกรณี
เมื่อท่านได้ชาระเงินมัดจาหรื อทั้งหมด ไม่วา่ จะเป็ นการชาระผ่านตัวแทนของบริ ษทั ฯ หรื อชาระโดยตรงกับทางบริ ษทั ฯ ทางบริ ษทั ฯ จะขอถือว่า
ท่านรับทราบและยอมรับในเงื่อนไขต่างๆของบริ ษทั ฯ ที่ได้ระบุไว้โดยทั้งหมด

หมายเหตุ
o ทางบริษัทจะทาการยื่นวีซ่าของท่ านก็ต่อเมื่ อในคณะมีผู้สารองที่นั่งครบ 25 ท่ าน และได้ รับคิวการตอบรั บจากทางสถานทูต เนื่ องจากบริ ษทั
จะต้องใช้เอกสารต่างๆที่เป็ นกรุ๊ ปในการยื่นวีซ่า อาทิ ตัว๋ เครี่ องบิน , ห้องพักที่คอนเฟิ ร์ มมาจากทางยุโรป ,ประกันการเดินทาง ฯลฯ ทางท่าน
จะต้องรอให้คณะครบ 15 ท่าน จึงจะสามารถยืน่ วีซ่าให้กบั ทางท่านได้อย่างถูกต้อง
o หากในช่ วงทีท่ ่ านเดินทางคิววีซ่ากรุ๊ ปในการยื่นวีซ่าเต็ม ทางบริ ษทั ต้องขอสงวนสิ ทธิ์ในการยืน่ วีซ่าเดี่ยว ซึ่ งทางท่านจะต้องเดินทางมายื่นวีซ่า
ด้วยตัวเอง ตามวัน และเวลานัดหมายจากทางสถานทูต โดยมีเจ้าหน้าที่ของบริ ษทั คอยดูแล และอานวยความสะดวก
o เอกสารต่ างๆที่ใช้ ในการยื่นวีซ่าท่ องเที่ยวทวีปยุโรป ทางสถานทูตเป็ นผูก้ าหนดออกมา มิใช่บริ ษทั ทัวร์เป็ นผูก้ าหนด ท่านที่มีความประสงค์จะ
ยืน่ วีซ่าท่องเที่ยวทวีปยุโรป กรุ ณาจัดเตรี ยมเอกสารให้ถูกต้อง และครบถ้วนตามที่สถานทูตต้องการ เพราะจะมีผลต่อการพิจารณาวีซ่าของท่าน
บริ ษทั ทัวร์เป็ นแต่เพียงตัวกลาง และอานวยความสะดวกในการยืน่ วีซ่าเท่านั้น มิได้เป็ นผูพ้ ิจารณาว่าวีซ่าให้กบั ทางท่าน
 กรณีวซี ่ าทีท่ ่ านยื่นไม่ ผ่านการพิจารณา และคณะสามารถออกเดินทางได้ ท่ านจะต้ องเสียค่ าใช้ จ่ายจริงทีเ่ กิดขึน้ ดังต่ อไปนี้
- ค่ าธรรมเนียมการยื่นวีซ่าและค่ าดาเนินการทางสถานทูตจะไม่คืนค่าธรรมเนียมใดๆทั้งสิ้นแม้วา่ จะผ่านหรื อไม่ผา่ นการพิจารณา
- ค่ ามัดจาตั๋วเครื่ องบิน หรื อตั๋วเครื่ องบินที่ออกมาจริง ณ วันยื่นวีซ่า ซึ่ งตัว๋ เป็ นเอกสารที่สาคัญในการยื่นวีซ่า หากท่านไม่ผ่านการพิจารณา ตัว๋
เครื่ องบินถ้าออกตัว๋ มาแล้วจะต้องทาการ REFUND โดยจะมีค่าธรรมเนี ยมที่ท่านต้องถูกหักบางส่วน และส่ วนที่เหลือจะคืนให้ท่านภายใน 4560 วัน (ตามกฎของแต่ละสายการบิน) ถ้ายังไม่ออกตัว๋ ท่านจะเสี ยแต่ค่ามัดจาตัว๋ ตามจริ งเท่านั้น
- ค่ าห้ องพักในการเข้ าพัก ถ้าคณะออกเดินทางได้ และท่านไม่ผ่านการพิจารณาวีซ่า ตามกฎท่านจะต้องโดนค่ามัดจาห้องพักทุกคืน ของการ
เดินทางหากท่านไม่ปรากฏตัวตามวันที่เข้าพัก ทางโรงแรมจะต้องยึดค่าห้อง 100% ในทันที ทางบริ ษทั ฯจะแจ้งให้ท่านทราบ และมีเอกสาร
ชี้แจงให้ท่านเข้าใจ(ทั้งนี้ขึน้ อยู่กับการต่ อรองระหว่ างบริ ษัทฯกับแลนด์ โอเปอเรเตอร์ ต่างประเทศหรื อโรงแรมที่พักต่ างประเทศเพื่ อที่จะได้
ประโยชน์ สูงสุ ดแก่ ลูกค้ าเป็ นสาคัญ)
 หากท่ านผ่ านการพิจารณาวีซ่า แล้ วยกเลิกการเดินทางทางบริษัทขอสงวนสิ ทธิ์ในการยึดค่ าใช้ จ่ายทั้งหมด 100%
 ทางบริ ษัทเริ่ มต้ น และจบ การบริการ ทีส
่ นามบินสุ วรรณภูมิ กรณี ท่านเดินทางมาจากต่างจังหวัด หรื อต่างประเทศ และจะสารองตัว๋ เครื่ องบิน
หรื อ พาหนะอย่า งหนึ่ ง อย่า งใดที่ ใ ช้ใ นการเดิ น ทางมาสนามบิ น ทางบริ ษ ัท จะไม่ รั บ ผิ ด ชอบค่ า ใช้จ่ า ยในส่ ว นนี้ เพราะเป็ นค่ า ใช้จ่ า ยที่
นอกเหนือจากโปรแกรมการเดินทางของบริ ษทั ฉะนั้นท่านควรจะให้กรุ๊ ป FINAL 100% ก่อนที่จะสารองยานพาหนะ

เงื่อนไขการยกเลิก
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 45 วัน - คืนค่าใช้จ่ายทั้งหมด ยกเว้ นกรุ๊ปทีเ่ ดินทางช่ วงวันหยุด หรื อเทศกาลทีต่ ้ องการันตีมดั จากับสายการบิน หรื อ กรุ๊ปที่มี
การการันตีค่ามัดจาทีพ่ กั โดยตรงหรื อโดยการผ่านตัวแทนในประเทศ หรื อต่ างประเทศและไม่ อาจขอคืนเงินได้
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วันขึ้นไป - เก็บค่าใช้จ่าย 20,000 บาท
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 20 วันขึ้นไป - เก็บค่าใช้จ่าย 70 % ของราคาทัวร์
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15 วัน - เก็บค่าบริ การทั้งหมด 100 %

เอกสารที่ใช้ ในการยื่นขอวีซ่า VISA (ต้ องมาโชว์ตวั ที่สถานทูตเพื่อสแกนลายนิว้ มือทุกท่ าน)
หนังสื อเดินทาง (ตัวจริง) ทีเ่ หลืออายุใช้ งานไม่ ตา่ กว่ า 6 เดือน และมีหน้ าหนังสื อเดินทางว่ างอย่ างน้ อย 3 หน้ า
หนังสื อเดินทางทีเ่ หลืออายุใช้ งานไม่ ตา่ กว่ า 6 เดือน และมีหน้ าหนังสื อเดินทางว่ างอย่ างน้ อย 3 หน้ า
รู ปถ่ ายสี ฉากหลังเป็ นสีขาวเท่ านั้น ขนาด 1.5 x 2 นิว้ จานวน 3 รู ป (ต้ องถ่ ายไว้ ไม่ เกิน 6 เดือน) หน้ าตรง ไม่ สวมแว่นตา ไม่ ยมิ้ เห็นฟัน
ขึน้ อยู่กบั ประเทศทีจ่ ะเดินทาง
หลักฐานแสดงสถานะการทางาน 1 ชุด
*** กรณีค้าขาย : หลักฐานทางการค้ า เช่ น สาเนาใบรับรองจากกระทรวงพาณิชย์ หรื อใบทะเบียนการค้ าทีม่ ชี ื่ อผู้เดินทาง หรื อสาเนาใบเสีย
ภาษีร้านค้ า (ภพ.20) อายุย้อนหลังไม่ เกิน 3 เดือน (นับจากเดือนทีจ่ ะเดินทาง)
*** กรณีพนักงานและผู้ถือหุ้น : หนังสื อรับรองการทางานเป็ นภาษาอังกฤษ ระบุตาแหน่ ง เงินเดือน และวันเริ่มงาน พร้ อมสลิปเงินเดือน
ย้ อนหลัง 3 เดือน อายุย้อนหลังไม่ เกิน 1 เดือน (นับจากเดือนทีจ่ ะเดินทาง)
*** ข้ าราชการ: หนังสื อรับรองจากต้ นสังกัด เป็ นภาษาอังกฤษ ระบุตาแหน่ ง เงินเดือน และวันเริ่มงานพร้ อมสลิปเงินเดือน ย้ อนหลัง 3 เดือน
อายุย้อนหลังไม่ เกิน 1 เดือน (นับจากเดือนทีจ่ ะเดินทาง)
*** นักเรียนและนักศึกษา: หนังสื อรับรองการเป็ นนักเรียนหรื อนักศึกษา เป็ นภาษาอังกฤษจากสถาบันทีศ่ ึกษาอยู่ อายุย้อนหลังไม่ เกิน 1
เดือน (นับจากเดือนทีจ่ ะเดินทาง)
หนังสื อแสดงการเคลื่อนไหวทางบัญชี (Bank Statement) บัญชีออมทรัพย์ ย้ อนหลัง 6 เดือน โดยต้องมีเลขทีบ่ ัญชีระบุอยู่ทุกหน้ า (สถานทูต
พิจารณาบัญชีออมทรัพย์ เป็ นอันดับแรก) แต่ ในกรณีทยี่ อดเงินในบัญชีออมทรัพย์ ไม่ ถงึ 6 หลัก สามารถแนบ Statement สมุดบัญชีฝากประจา
เพิม่ เติมในการยื่นได้) ( สถานทูตไม่ รับบัญชีกระแสรายวัน )
*** หมายเหตุ ***
ในกรณีเป็ น บิดา/มารดา/บุตร, สามี/ภรรยา และญาติ (สามารถรับรองค่ าใช้ จ่ายให้ กนั ได้ ) โดยใช้ เอกสารเพิม่ เติมคือ
- หนังสื อรับรองจากธนาคาร (สถานทูตพิจารณาบัญชีออมทรัพย์ เป็ นอันดับแรก) ในการออกจดหมายรับรองกรุณาระบุคาว่ า TO WHOM IT
MAY CONCERN แทนการใช้ ชื่อแต่ ละสถานทูต (เนื่องจากประเทศในยุโรปเข้ าร่ วมกลุ่มยูโรโซน) กรุณาสะกดชื่ อให้ ตรงกับหน้ าพาสปอร์ ต และ
หมายเลขบัญชีเล่มเดียวกับ Statement ทีท่ ่ านจะใช้ ยื่นวีซ่า (ใช้ เวลาดาเนินการขอประมาณ 3-5 วันทาการ) โดยต้ องทาแยกกัน ระบุตามชื่ อผู้เดินทาง
1 ท่ าน / 1 ฉบับ (ใช้ ตวั จริง / ไม่ สามารถถ่ ายเอกสารได้ )
กรณีเด็กอายุตา่ กว่ า 20 ปี บริบูรณ์ หากเด็กไม่ ได้ เดินทางกับบิดา/มารดาคนใดคนหนึ่ง หรื อบิดามารดาไม่ ได้ เดินทางทั้งสองคน ต้ องมี
จดหมายยินยอมให้ เดินทางไปต่ าง ประเทศจากบิดา & มารดา ซึ่งจดหมายต้ องออกโดยทีว่ ่ าการอาเภอ โดยระบุประเทศและวันเดินทาง
สาเนาบัตรประชาชน 1 ชุด
สาเนาสู ตบิ ัตร 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 ณาเตรียมเอกสารตัวจริงทั้งหมด ไปในวันนัดด้ วย ***
สถานทูตอาจมีการขอเอกสารอย่ างอื่นเพิ่มเติม ตามดุลพินิจของสถานทูต อย่ างกะทันหัน จึงขอความกรุ ณาเตรี ยมเอกสารตัวจริ ง
เพิม่ เติมให้ ครบถ้ วน ตามที่สถานทูตขอ เพื่อความสะดวกในการ พิจารณาอนุมตั ิ ออกวีซ่าสาหรับสถานทูต

