
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
เทีย่วเกาะองักฤษ ครบเมอืงสวย เก็บเมอืงเล็กๆทีน่า่รกั (เขตคอรท์โวลด์ และแควน้ยอรค์เชยีรต์ะวนัตก)  

สมัผสัเมอืงมรดกโลกทีม่เีอกลกัษณ์แบบองักฤษอยา่งแทจ้รงิ อาหารดที ีพ่กัเยีย่ม  

ตะลยุมหานครลอนดอน สมัผสักลิน่ไอ แหง่ผูด้อีงักฤษ อยา่งจใุจ 

ชอ้ปป้ิงอยา่งจใุจ ลิม้รสเป็ดยา่งโฟร ์ซซี ัน่ + Burger & Lobster รสชาตติน้ต ารบั 

ก าหนดการเดนิทาง 

 

18-27 ม.ีค.//20-29 ม.ีค.//12-21 เม.ย.//30 เม.ย.-09 พ.ค.//14-23 พ.ค.// 

29 พ.ค.-07 ม.ิย.//19-28 ม.ิย.//03-12 ก.ค.//24 ก.ค.-02 ส.ค. 2563 

 

( กรณุาส ารองทีน่ ัง่ลว่งหนา้กอ่นการเดนิทางอยา่งนอ้ย 8 สปัดาหเ์พือ่ความสะดวกในการยืน่วซีา่) 

 

 

 

 



 

วนัที1่ กรงุเทพฯ – ลอนดอน 

22.00 สมาชกิทุกทา่นพรอ้มกนั ณ ทา่อากาศยานสุวรรณภมู ิอาคารผูโ้ดยสารขาออกระหวา่งประเทศช ัน้ 

4 เคาทเ์ตอร ์D สายการบนิไทยโดยมเีจา้หนา้ทีบ่รษิทัฯ คอยอ านวยความสะดวก 

 

วนัที2่ ลอนดอน – เมอืงบาธ – สโตนเฮนจน ์– คารด์ฟิ    

01.45  เหริฟ้าสูม่หานครลอนดอน...โดยสายการบนิไทย แอรเ์วย ์ Thai Airways เทีย่วบนิที ่TG910 

07.15  ถงึสนามบนิฮสิโธรว ์มหานครลอนดอน หลงัผ่านพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงแลว้ จากนัน้น าท่าน ออกเดนิทาง

เขา้สู่ทุ่งราบ ซอลสบ์ุรี “Salisbury Plain” น าท่านเขา้ชม สโตนเฮนจ ์STONEHENGE (รวมค่าเขา้ชม) วง

หนิปรศินาแห่งเกาะอังกฤษ นับเป็นหนึ่งในเจ็ดสิง่มหัศจรรย์ของโลกยุคเก่า สรา้งขึน้ราว 2,000 ปีก่อน

คริสตกาล น าท่านเปลี่ยนรถทอ้งถิ่นเพื่อเขา้

ชมสโตน์เฮนจ์ มีเวลาใหท้่านเดินเล่นชมความ

มหัศจรรย์ของวงหินปริศนา  ไดเ้วลาสมควรน า

ท่านออกเดินทางสู่เมืองบาธ “BATH” ดินแดน

แห่งอาณาจักรโรมันอนัยิง่ใหญ่บนเกาะ น าท่านชม

ตวัเมอืงบาธ บาธตัง้อยู่เนินหลายลกูในหุบเขาของ

แม่น ้าเอวอน ในบรเิวณทีม่นี ้าพุรอ้นธรรมชาตทิีเ่ป็น

ที่ตัง้ถิ่นฐานของโรมัน ผูส้รา้งโรงอาบน ้ าโรมัน 

(Roman Bath) เมอืงบาธเป็นสถานทีท่ีส่มเด็จพระ

เจ า้เอ็ดการ์ผู ร้ั กส งบท าพิธี ราช าภิ เษกเป็ น

พระมหากษัตรยิอ์งักฤษทีม่หาวหิารบาธ ในปี ค.ศ. 

973 ต่อมาในสมัยจอร์เจีย บาธกลายเป็นเมือง

น ้าแร่ที่เป็นที่นิยมกันมากซึง่ท าใหเ้มอืงขยายตัวขึน้มากและมีสถาปัตยกรรมจอรเ์จยีที่เด่นๆ จากสมัยนัน้ที่

สรา้งจากหนิบาธทีเ่ป็นหนิสเีหลอืงนวล 

เทีย่ง บรกิารอาหารมือ้กลางวนั  ณ ภตัตาคาร 

บ่าย  เมอืงบาธไดร้บัฐานะเป็นเมอืงมรดกโลกในปี ค.ศ. 

1987 และมีโรงละคร, พิพิธภัณฑแ์ละสิง่ส าคัญทาง

วัฒนธรรมและทางการกีฬา ที่ท าใหก้ลายเป็นเมืองที่

ด ึงดูดนักท่องเที่ยว เมืองบาธมีมหาวิทยาลัยสอง

มหาวิทยาลัยและวิทยาลัยและสถานศึกษาอื่นๆ 

แรงงานส่วนใหญ่เป็นอุตสาหกรรมการบริการและมี

ความเจรญิเตบิโตทางดา้นขอ้มูลและเทคโนโลยทีีส่รา้ง

งานใหแ้ก่ ผู อ้ยู่ อาศัยในเมืองบาธเองและบริเวณ

ปรมิณฑล ออกเดนิทางสูเ่มืองคารด์ฟิ เมอืงหลวง แห่ง

เวลส ์

ค า่ บรกิารอาหารมือ้ค า่ ณ ภตัตาคาร 

 

พกัที:่  Mercure Cardiff Holland Hotel / หรอืระดบัใกลเ้คยีง 

 

วนัที3่ คารด์ฟิ – ชมเมอืง – เบอรต์นั ออน เดอะวอเตอร ์– ไบบรู ี– แมนเชสเตอร ์

เชา้ บรกิารอาหารมือ้เชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม   



 

 น าท่านชมเมอืงคารด์ฟิ เมอืงหลวงของเวลส ์อาคารบา้นเรอืนผูค้นทีส่วยงามและหรูหรา ในอดีต

เมืองน้ีเป็นเมืองที่ส่งออกถ่านหินมากที่สุด

เมืองหนึ่ง ให  ้ไดเ้วลาสมควรน าท่านออก

เดนิทางสู่ “เมืองเบอรต์นั ออน เดอะวอ

เตอร”์ หมู่บา้นเล็ก ๆ ที่รูจ้ักกันในนามของ 

“เวนสิ แห่งคอตสวอลด”์Cotswold  เมือง

ที่โด่งดังที่สุดในคอตสโวลด ์ ดูเงียบสงบม ี

ล าธารสายเล็ก ๆ (แม่น ้าวนิดร์ัช) ไหลผ่าน

กลางเมือง และมีสะพานหนิทอดขา้มน ้าป็น

ช่วง ๆ กับตน้วิลโลวท์ี่แกว่งกิ่งกา้นใบอยู่

ร ิมน ้ า  เมือง น้ีมี ร า้นอาหารและโรงแรม 

รวมทัง้รา้นคา้ใหเ้ดนิเล่นเก็บบรรยากาศอัน

รื่นรมย์ น าท่านชมความสวยงามภายใน

หมู่บา้นแห่งน้ี พรอ้มทัง้ถ่ายภาพเป็นทีร่ะลกึ 

เทีย่ง บรกิารอาหารมือ้กลางวนั ณ ภตัตาคาร 

บ่าย น าทา่นออกเดนิทางมุ่งหนา้สู่ “หมู่บา้นไบบุร”ี เป็นหมู่บา้นเล็กๆ ต ัง้อยู่ในแควน้ Gloucestershire 

เขต Cotswolds (คอทส์โวล์ด ) จดัว่า

เ ป็ น  The Most beautiful village in 

England ใหท้่านไดเ้ดนิเล่นชม บา้นเรือน

อันเป็นเอกลักษณ์ของหมู่บา้นแห่งน้ี น่ันคือ

กระท่อมหนิโบราณ ทีเ่รยีงรายกนัยาวไปเป็น

แถว มีชื่อว่า Arlington Row ซึ่งกระท่อม

เหล่าน้ีเคยเป็นที่พักของคนที่ท าอาชีพทอ

ขนแกะในสมัยศตวรรษที่ 17ชม โบสถ์อัน

เกา่แก ่อกีทัง้ยังมีถนนสวย ๆ ที่รายลอ้มดว้ย

ดอกไมส้ีสดใสรมิสองขา้งทาง น าท่านชม 

“ฟารม์ปลาเทราท”์ อายุกวา่ 100 ปี ตัง้อยู่ใจกลางหมู่บา้น อันเน่ืองมาจากแม่น ้าโคลน์เป็นสาขาหนึ่งที่แยก

มาจากแม่น ้าเทมส ์เป็นแหล่งทีส่ามารถเลีย้งปลาชนดิน้ีไดต้ลอดทัง้ปี สว่นใหญ่ปลาทีเ่ลีย้งเป็นปลาเทราทส์ี

น ้าตาล กลายเป็นอาชีพที่ท ารายไดใ้หก้ับคนในหมู่บา้นจ านวนมาก และฟาร์มปลาเทราตย์ังเป็นแหล่ง

ท่องเทีย่วทีม่ชี ือ่เสยีงของหมู่บา้นอกีดว้ย จากน ัน้น าทา่นออกเดนิทางสูเ่มอืงลเิวอรพ์ูล 

ค า่ บรกิารอาหารมือ้ค า่ ณ ภตัตาคาร 

พกัที:่  Crown Plaza Hotel Manchester Centre / หรอืระดบัใกลเ้คยีง 

 

วนัที4่ ลเิวอรพ์ูล – เดอะ บทิเทลิ – สนามแอนฟิลด ์แมนเชสเตอร ์- สนามโอลดแ์ทรฟฟอรด์ – วนิเดอร ์

เมยีร ์

เชา้ บรกิารอาหารมือ้เชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

 น าท่านชมเมืองลเิวอรพ์ูล เมอืงที่มีประวัตศิาสตรย์าวนาน น าท่านชม 

“เมืองลเิวอรพ์ูล” ถิน่ก าเนิดวงดนตรสีี่ เต่าทอง The Beatle น าทา่น

ถ่ายภาพคู่กบัอนุสาวรยี ์เดอะ บทิเทลิ บรเิวณท่าเรอื แห่งการ

ท่องเที่ ยว ที่มีความส าคัญมากแห่งหนึ่งของประเทศอังกฤษ 

โดยเฉพาะในช่วงครสิตศ์ตวรรษที่ 18 เมืองลเิวอรพ์ูลนัน้ถือว่าเป็นจุด

ศูนย์กลางของการติดต่อคา้ขายกับแคริบเบียน , ไอร์แลนด์ และ 

แผ่นดนิใหญ่ยุโรป จึงส่งผลใหเ้มืองลเิวอร์พูลเป็นเมืองส าคัญที่สุด

เมืองหนึ่งของอังกฤษ ปัจจุบันเมืองลเิวอรพ์ูลไดก้ลายเป็นที่ดงึดูด



 

นักท่องเที่ยว ซึง่ในปี ค.ศ. 2007 เมืองลเิวอรพ์ูลไดม้ีการฉลองครบรอบ 800 ปี ที่ก่อตัง้มาและในปี ค.ศ. 

2008 ลเิวอรพ์ูลก็ไดร้ับต าแหน่งเมืองหลวงทางวัฒนธรรมของยุโรปพรอ้มกบัเมอืงสตราวนัเจอร ์ในนอรเ์วย์

อกีดว้ย น าท่านเดนิทางไปถ่ายรูปดา้นนอก Anfield สนามของสโมสรดังลเิวอรพ์ูล ไดเ้วลาสมควรน าท่าน

ออกเดนิทางสูเ่มอืงแมนเชสเตอร ์

เทีย่ง บรกิารอาหารมือ้กลางวนั ณ ภตัตาคาร 

บา่ย น าทา่นเขา้ชมภายในสนามฟุตบอลโอลด ์แทรฟฟอรด์ ของ

สโมสรแมนเชสเตอรย์ูไนเต็ด ซึง่มจี านวนความจุ 75,635 ทีน่ั่ง 

โอลดแ์ทรฟฟอรด์เป็นสนามกฬีาของสโมสรที่มีขนาดใหญ่ที่สุด

ในสหราชอาณาจักร เป็นสนามฟุตบอลขนาดใหญ่เป็นอนัดับที่ 2 

ของประเทศ มีเวลาใหท้่านเลือกซื้อสนิคา้ลิขสิทธิ์ประจ าทีม

แมนเชสเตอรไ์ดต้ามอัธยาศัย ***กรณีมีการแข่งขันหรือสนาม

แมนยูฯ ปิด ทางบรษัิทของสงวนสทิธิเ์ปลีย่นเป็นเขา้ชมสนามลิ

เวอรพ์ูลแทน***  ไดเ้วลาสมควรออกเดนิทางสูเ่มอืงวนิเดอร์

เมยีร ์โดยใชเ้สน้ทางผา่นเขตเลคดสิทรคิ เดนิทางถงึเมอืงวนิ

เดอรเ์มยีร ์ซ ึง่เป็นหนึง่ ในดนิแดนแห่งทะเลสาบทัง้สบิหกแห่ง น า

ท่านชมบรรยากาศของธรรมชาตริอบทะเลที่เต็มไปดว้ยตน้ไม ้

และดอกไมเ้มอืงหนาวทีแ่ลดรู่มรืน่และสวยงาม บรเิวณหุบเขาและทีร่าบต า่ของเขตคมัเบรยี (Cumbria) และ

ยังเป็นทะเลสาบที่ใหญ่ที่สุดในละแวกน้ี ส าหรับอุทยานแห่งชาตเิลค ดสิทรกิ ก่อตัง้เมื่อปี ค.ศ.1951 เป็น

หนึ่งใน 11 อุทยานแห่งชาตขิองอังกฤษ ครอบคลมุพืน้ที ่10 เปอรเ์ซ็นตข์องประเทศ มพีื้นที่รวมกันทัง้หมด 

2,292 ตารางกโิลเมตร อสิระท่านชมความงามของทะเลสาบวนิเดอรเ์มยีร ์ชมบรรยากาศเมอืงพักตากอากาศ

รมิทะเลสาบทีง่ดงามร่มรืน่ทีส่ดุขององักฤษ จะเห็นบา้นพักตากอากาศของเศรษฐชีาวองักฤษ 

ค า่ บรกิารอาหารมือ้ค า่ ณ ภตัตาคาร 

พกัที:่ Hotel 4* หรอืระดบัใกลเ้คยีง 

 

วนัที5่ วนิเดอเมยี ์– เอดนิเบอระ – เขา้ชมปราสาทเอดนิเบอระ - ชมววิบนคารล์ตนั ฮลิล ์– เดอะ รอยลัไมล ์

– ชอ้ปป้ิง   

เชา้ บรกิารอาหารมือ้เชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 น าทา่นออกเดนิทางสู่กรุงเอดนิเบริก์ เป็นเมอืงทีเ่จรญิมากทีสุ่ดเมอืงหนึง่ในสหราชอาณาจกัร มี

ศนูยก์ลางเมอืงตัง้อยู่รอบ ๆ ปราสาทเอดนิเบริก์ เมอืงเอดนิบะระตดิอนัดบัเมอืงทีม่นัีกท่องเที่ยวมากทีส่ดุเป็น

อนัดับสองของสหราชอาณาจักรรองจาก ลอนดอน เมอืงเอดนิเบริก์ ยังเป็นเมอืงที่ไดช้ือ่ว่าเป็น "เมอืงที่เป็น

มติรกับเด็ก" (The Child Friendly City) เน่ืองจากภายในเมืองมี

สถานทีท่่องเทีย่วทีเ่หมาะส าหรับเด็กมากมาย เมอืงเอดนิบะระเป็น

เมืองศูนย์กลางทางการเงินที่ใหญ่เป็นอันดับสองของสหราช

อาณาจักรรองจากลอนดอนและใหญ่เป็นอนัดบัหา้ของยุโรป โดยมี

มหาวทิยาลยัตัง้อยู่ถงึสามแห่งดว้ยกนัคอื มหาวทิยาลยัเอดนิเบริก์ 

มหาวทิยาลัยแฮเรียต-วตัต ์และมหาวทิยาลัยเนเปียร ์เดนิทางถงึ

เมอืงเอดนิเบริก์ Edinburgh ผ่านชม“เมอืงเอดนิเบริก์” เมอืง

หลวงและเมอืงศูนยก์ลางวฒันธรรม แห่งความภาคภูมใิจ

ของชาวสกอ๊ต เป็นเมอืงศูนยก์ลางของประเทศสกอ๊ตแลนด ์

ต ัง้แต่ยุคศตวรรษที ่15 เจา้ของสมญานามกรุงเอเธนสแ์ห่ง

ยุโรปเหนอื น าท่านเขา้ชม “ปราสาทเอดนิเบริก์” อันสง่างามจาก

ทุกมุมเมอืงเคยเป็นทีป่ระทับของกษัตรยิส์กอตแลนด ์เคยถูกท าลายลงหลายครัง้แตทุ่กครัง้ก็ไดรับการบูรณะ



 

และสรา้งใหม่ใหก้ลับคนืสู่ความสง่างาม โดยเฉพาะครัง้สุดทา้ยในศตวรรษที่ 19 โดยเซอรว์อลเตอรส์ก๊อต 

นักปราชญ์ชาวสกอตแลนดเ์ขา้ชมหอ้งต่างๆ ภายใน อาทิหอ้งหุ่นจ าลองและหอ้งแสดงมหามงกุฎที่แสดง

เหตกุารณนั์บตัง้แตก่ารขึน้ครองราชยข์องปฐมกษัตรยิต์ลอดจนหอ้งเครือ่งราชกกธุภัณฑ ์

เทีย่ง บรกิารอาหารมือ้กลางวนั ณ ภตัตาคาร 

บา่ย น าท่านเดินทางสู่ คาลต์นั ฮลิล ์(Calton Hill) ทีเ่ป็นทีต่ ัง้

ของเสาคอล ั่ม  โรมันอันใหญ่ยักษ์ ที่ถือเป็น The National 

Monument ของสก็อตแลนด์ พื้นที่ตรงน้ีสมัยโบราณใชเ้ป็นที่

ประหารนักโทษ ต่อมาก็เปลี่ยนมาเรื่อยๆ เป็นโรงหนังบา้ง บา้น

ของขา้ราชการบา้ง จากนัน้ผ่านชมรัฐสภาสก็อตแลนด ์ผ่านชม

รา้น The Elephant House เป็นรา้นน่ังชลิๆ เมนูเบาๆ อาหารราคา

ไม่แพง ที่ J.K. Rowling มาน่ังแต่งหนังสอืแฮรร์ี่ พอตเตอรภ์าค

แรก จากนัน้อสิระทุกท่านชอ้ปป้ิงตามอธัยาศยั หรอื เดนิชมความ

สวยงามของเมอืงเอดนิเบริก์ บนถนนรอยัลไมล ์สายส าคญัของเอ

ดนิเบิรก์ ที่เรียงรายไปดว้ยรา้นขายสนิคา้ที่ระลกึ และสนิคา้แบ

รนดเ์นมตา่งๆ 

ค า่ บรกิารอาหารมือ้ค า่ ณ ภตัตาคารทอ้งถิน่ 

พกัที:่  Novotel York Hotel / หรอืระดบัใกลเ้คยีง 

 

วนัที6่ เอดนิเบอระ – ยอรค์ – ชมเมอืง – ลดีส ์/ เชฟฟิลด ์ 

เชา้ บรกิารอาหารมือ้เชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

 จากน ัน้น าทา่นออกเดนิทางสู่เมอืงยอรก์ (York) ตัวเมืองยังมีก าแพงเมืองโบราณลอ้มรอบค่อนขา้ง

สมบูรณ์  ตั ้งอยู่ในเขตนอร์ธ ยอร์กเชอร์ มี

แม่น ้าอูสและแม่น ้าฟอสสไ์หลผ่าน เป็นเมือง

ที่มีความส าคัญทางประวัติศาสตร์และมี

บทบาทมาเกือบตลอด 2,000 ปี ที่ก่อตัง้มา 

โดยชว่งแรกกอ่ตัง้เป็นเมอืงป้อมปราการเอบอ

ราคุม โดยชสวโรมัน และไดร้ับเลือกใหเ้ป็น

เมืองหลวงของบริทาเนียนอ้ย (Britannia 

Inferior) กชาวแองเกิลส์เขา้มาตัง้ถิ่นฐาน

ยอร์กก็ไดร้ับชื่อใหม่เป็น “Eoferwic” ของ

ราชอาณาจักรนอรท์ธัมเบรีย จนเมือ่ชาวไวกิง้

เขา้ยดึเมืองในปี ค.ศ. 866 ก็เปลีย่นชือ่เมือง

เป็นจอรว์กิของราชอาณาจักรจอรว์กิ (Jórvík) 

ที่มีอาณาบรเิวณครอบคลุมทางบรเิวณตอน

เหนือขององักฤษเกอืบทัง้หมด จนกระทั่งราว 

ค.ศ.1000 เมืองจึงมารูจ้ักกันในชื่อ “ยอรก์” 

ในปลายครสิตศ์ตวรรษที ่14 พระเจา้รชิารด์ที ่

2 มีพระราชประสงค์ที่จะตัง้ยอร์คเป็นเมือง

หลวงของอังกฤษแต่ก่อนที่จะส าเร็จพระองค์

ก็ทรงถูกถอดจากการเป็นพระมหากษัตริย์

เสยีกอ่น 

เทีย่ง บรกิารอาหารมือ้กลางวนั ณ ภตัตาคาร 

บา่ย น าท่านเดนิชมเมืองยอรก์ เมืองเก่าแสนสวยที่ท่านจะตอ้งหลงรัก ท่านสามารถเดนิบนก าแพงเมือง ที่โอบ

ลอ้ม เมือง ซึง่สภาพยังคงสมบูรณ์มาก เก็บภาพมหาวหิารยอรค์ (York Minster) มหาวหิารที่ใหญ่ที่สุดใน



 

ประเทศอังกฤษ ใชเ้วลาในการก่อสรา้งนานกว่า 250 ปี น าท่านเดนิเขา้สู่ย่านเก่าแก่ที่ชือ่ว่ายอรก์แชมเบิล 

(York Shamble) เป็นถนนการคา้ย่านทีเ่กา่แก่ทีสุ่ดในเมอืง ลกัษณะเป็นตรอกเล็กๆ มรีา้นคา้ของที่ระลกึอยู่

สองฝ่ัง รา้นคา้แถบน้ีสรา้งขึน้โดยใชไ้มเ้ป็นโครงสรา้ง เมือ่กอ่นแถวน้ีจะเป็นทีข่ายเน้ือสัตว ์จะเห็นตะขอทีไ่ว ้

เกีย่วเน้ือสัตวห์อ้ยอยู่หนา้บา้น และที่เห็นว่าบรเิวณชัน้ 2 ของรา้นจะยื่นออกมามากกว่าชัน้ล่าง The Little 

Shamble แห่งน้ีมีชือ่เสยีงมากขึน้ เพราะวา่เป็นแรงบันดาลใจในการสรา้ง ตรอกไดแอกอน (Diagon Alley) 

ในเรือ่ง Harry Potter อสิระทุกท่านตามอธัยาศยั 

ค า่ บรกิารอาหารมือ้ค า่ ณ ภตัตาคารทอ้งถิน่ 

พกัที:่  Novotel Hotel Leeds / หรอืระดบัใกลเ้คยีง 

 

วนัที7่ ลดีส ์– แคมบรดิจ ์– ลอ่งเรอืแมน่ า้เคม – ลอนดอน - ชอ้ปป้ิงหา้งแฮรล์อดส ์ 

เชา้ บรกิารอาหารมือ้เชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 จากนัน้น าท่านออกเดนิทางสู่เมืองเคมบรดิจ ์(Cambridge) เคมบรดิจ ์เป็นเมืองมหาวทิยาลัยที่เก่าแก่เป็น

อันดับสองในอังกฤษ และเป็นศูนยก์ลางการปกครองของเคมบรดิจเ์ชยีร ์ตัวเมืองหอ้มลอ้มไปดว้ยหมู่บา้น

ขนาดเล็กจ านวนหนึ่ง เมืองน้ียังเป็นหัวใจของศูนยเ์ทคโนโลยีชัน้สูง ที่รูจ้ักกันในชือ่ ซลิคิอนเฟน (Silicon 

Fen) และเป็นทีต่ัง้ของวทิยาลยัสาขาตา่งๆ มากมาย ของมหาวทิยาลยัเคมบรดิจ ์

เทีย่ง บรกิารอาหารมือ้กลางวนั ณ ภตัตาคาร 

บา่ย น าท่านเดนิสู่ท่าเรอืแม่น า้เคม พเิศษ...น าท่านน ัง่เรอืค า้ถ่อ หรอื Punting ในแม่น า้แคม เพื่อชม

บรรยากาศรมิแม่น ้า และสถาปัตยกรรมที่สวยงามของแคมปัสต่างๆ ใชเ้วลาประมาณ 45 นาที ผ่านชม

จุ ด ส าคัญ  อาทิ  St. John's College, The Trinity 

College, King's College, Queens' Collage เป็นตน้ 

ผ่าน Bridge of Sighs ที่ท าเชื่อมตึกขา้มแม่น ้ าแคม 

King's College ผ่ า น  Mathematical Bridge ข อ ง 

Queens' College เป็นสะพานที่เซอร์ไอแซก นิวตัน 

ออกแบบไวโ้ดยไม่ใชต้ะปู แต่มนัีกศกึษาอยากรูอ้ยาก

เขา้ใจเลยรือ้และประกอบกลบัไม่ได ้จงึตรงึไวใ้หม่ดว้ย

ตาปูอย่างที่ เห็นในปัจจุบั น ผ่าน Trinity College 

สถานที่ศกึษาของเซอร์ไอแซก นิวตัน ผูค้ดิแรงโนม้

ถ่วงโลก จากนั้นน าท่านออกเดินทางเขา้สู่มหานคร

ลอนดอน / น าทา่นเขา้สูห่า้งแฮรล์อดส ์(Harrods) 

มีชื่อเสียงขององักฤษ และเป็นบรเิวณทีม่ ีห ้าง 

สินคา้แบรนด์เนมมากมาย ท่านจะเพลิดเพลินกับ

บรรยากาศแบบ ลอนดอนเนอรอ์ย่างแทจ้รงิ 

ค า่ บรกิารอาหารมือ้ค า่ ณ ภตัตาคาร 

 

 

พกัที:่  Dorsett Hotel Shepardbush / หรอืระดบัใกลเ้คยีง 

 

วนัที8่ ลอนดอน – ล่องเรอืแม่น า้เทมป์ – เขา้ชมหอคอยลอนดอน - ชมมงกุฎเพชร – ชมเมอืง – ชอ้ปป้ิง

ยา่นออ๊กฟอรด์ – Burger & Lobster 

เชา้ บรกิารอาหารมือ้เชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 น าท่านเดนิางสู่ท่าเรอืล่องชมความงามของแม่น า้เทมป์ ทีไ่หลผ่านกลางเมอืงผ่านชม ลอนดอน 

อาย, หอนาฬิกาบิก๊ เบน, ตกึแมรี ่แอ็กซ์ และอาคารเก่าแก่ อกีมากมาย น าท่านถ่ายภาพคู่กบั

สะพาน ทาวเวอร ์บรดิจ ์ทีส่วยงามและเสมอืนเป็นสญัลกัษณ์ ของลอนดอน น าทา่นเขา้ชมหอคอย 

แห่ง ลอนดอน (Tower of London)  สถานที่ ที่เคยเป็นพระราชวัง แมใ้นภายหลังจะเปลีย่นมาเป็นคุก



 

หลวง ที่จองจ าบุคคลส าคัญของอังกฤษ ไม่ว่าจะเป็นพระ

มเหสี แอนน์ โบลีน เซอร์โทมัส มอร์ ฯลฯ ปัจจุบันเป็น

พพิธิภัณฑ ์ที่น่าสนใจมากแห่งหนึ่งของประเทศ น าท่านต่อ

แถวเพื่อเขา้ชมมงกฎุเพชรประจ าราชวงศอ์งักฤษ ท่านจะได ้

ชม เพ ช รโคอินู ร์  (Koor-I-noor)  กับ เพ ช ร  คัลลิแน น 

(Cullinan II) ที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลก รวมถงึเครื่องราช

กุฏภัณฑท์ี่ส าคัญของประเทศ จากน าท่านเก็บภาพตกึขาว

หรือ ไวท์ ทาวเวอร์(White Tower) ที่เป็นจุดเริ่มตน้ของ

อาคารทัง้หมด จากนัน้มเีวลาใหท้่านเก็บภาพสะพานหอคอย 

(Tower Bridge) ทีย่ ิง่ใหญ่อลังการ และมคีวามสวยงามโด่ง

ดงัไปทั่วโลก จากน ัน้น าทา่นน ัง่รถชมมหานครลอนดอน, 

ผ่านชมรัฐสภาของอังกฤษริมแม่น ้ าเทมส,์ จัตุรัสรัฐสภา, 

มหาวหิารเวสทมนิสเ์ตอร,์ หอนาฬกิาบิ๊กเบน, ถนนดาวน์นิง 

ที่ตัง้ของบา้นพักนายก รัฐมนตรีอังกฤษ, จตุรัสทราฟัลการ ์

อนุสรณ์ของนายพลลอรด์ เนลสัน และชัยชนะของอังกฤษเหนือทัพของนโปเลยีน ณ แหลมทราฟัลการ,์ 

มหาวิหารเซนต์พอลส์, ธนาคารชาติของอังกฤษ, กองบัญชาการต ารวจสก๊อตแลนด์ยาร์ด ผ่านชม

พระราชวงับกักิง้แฮม ทีใ่ชว้า่ราชการของสมเด็จพระบรมราชนีินาถอลซิาเบธที ่2 และพระราชวงศช์ัน้สงู 

เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวนั (อาหารจนี Four Season) เมนูพเิศษ เป็ดยา่งรสเลศิ เมนูเด็ดของรา้น *** 

บา่ย น าท่านเขา้สู่ถนนย่านชอ้ปป้ิง ย่านอ็อกซฟ์อรด์ สตรที OXFORD STREET อันเป็นที่ตัง้ของรา้นคา้

ประเภทตา่งๆ  

ค า่ บรกิารอาหารมือ้ค า่ ณ ภตัตาคาร Berger & Lobster Restaurant เมนูพเิศษกุง้มงักรรสเลศิ 

พกัที:่  Dorsett Hotel Shepardbush / หรอืระดบัใกลเ้คยีง 

 

วนัที9่ ลอนดอน – พระราชวงัวนิดเ์ซอร ์– ชอ้ปป้ิง Bicester Outlet – สนามบนิฮธิโทรว ์

เชา้ บรกิารอาหารมือ้เชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 ท่านเดินทางสู่ เมืองวนิเซอร ์เข ้าชมภายในพระราชวงัวนิเซอร ์(Windsor Castle) อีกหนึ่ง

พระราชวังอัน   เป็นที่แปรพ ระราชฐานของ

ราชวงศ์อังกฤษมากว่า 900 ปี โดยกษัตริย์ว ิ

ลเลียมผูพ้ิชติ ชมหอ้งที่ส าคัญต่าง ๆ ที่ประดับ

ประดาไดอ้ย่างสวยงามอลังการณ์  ได้เวลา

สมควรน าท่านออกเดินทางสู่สู่ เม ืองบิเช

สเตอร  ์(Bicester Outlet) ศูนย์เอาทเ์ล็ทที่

ใหญ่และมสีนิคา้หลากหลายทีสุ่ด มเีวลาให้

ทา่นชอ้ปป้ิงสนิคา้แบรนดเ์นม  

เทีย่ง  อสิระอาหารกลางวนั ภายในเอา้ทเ์ล็ท 

16.30 พร้อมก ัน  ณ  จุดน ัด หม ายน าท่านออก

เดนิทางสูส่นามบนิฮธิโธรว ์ลอนดอน 

21.30  เหริฟ้าสูก่รงุเทพฯ...โดย สายการบนิไทย แอรเ์วย ์Thai Airways เทีย่วบนิที ่TG917 

 

วนัที1่0 กรงุเทพฯ 

15.05  เดนิทางถงึทา่อากาศยานสุวรรณภมู.ิ..โดยสวสัดภิาพพรอ้มความประทบัใจ 

 

 

 



 

หมายเหตุ  โปรแกรมการเดนิทางอาจเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม เนือ่งจากสภาพ ลม ฟ้า อากาศ,การ

ล่าชา้อนัเนือ่งมาจากสายการบนิ และสถานการณ์ในต่างประเทศทีท่างคณะเดนิทางในขณะน ัน้ 

เพื่อความปลอดภยัในการเดนิทาง โดยบรษิทัฯ ไดม้อบหมายให ้หวัหนา้ทวัรผ์ูน้ าทวัร ์มอี านาจ

ตดัสนิใจ ณ ขณะน ัน้ท ัง้นีก้ารตดัสนิใจ  จะค านงึถงึผลประโยชนข์องหมูค่ณะเป็นส าคญั 

 

อตัราคา่บรกิาร 

ออกเดนิทางชว่ง 

 

ผูใ้หญพ่กั 

หอ้งละ 2 ทา่น 

เด็กอายุต า่กวา่ 12 ปี 

พกักบัผูใ้หญ ่1 ทา่น 

เด็กอายุต า่กวา่ 12 ปี 

พกักบัผูใ้หญ ่2 ทา่น 

( มเีตยีงเสรมิ ) 

พกัทา่นเดยีว / หอ้ง 

จา่ยเพิม่ 

 

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

12-21 เม.ย. 2563 96,900 96,900 91,900 19,900 

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

ตอ้งการเดนิทางโดยช ัน้ธรุกจิ Business Class กรณุาสอบถามราคาเพิม่เตมิจากเจา้หนา้ทีบ่รษิทัฯ 

 

อตัราคา่บรกิารนีร้วม 

 คา่ตัว๋เครือ่งบนิไป-กลบั กรุงเทพฯ-ลอนดอน-กรุงเทพฯ  

 ค่ารถปรับอากาศน าเที่ยวตามระบุไวใ้นรายการ พรอ้มคนขับรถที่ช านาญเสน้ทาง กฎหมายในยุโรปไม่อนุญาตให ้

คนขบัรถเกนิ 12ช.ม./วนั  

 โรงแรมทีพ่ักตามระบหุรอืเทยีบเท่าในระดบัเดยีวกนั โรงแรมสว่นใหญ่ในยุโรปจะไม่มเีครือ่งปรับอากาศ เน่ืองจากอยู่ใน

แถบทีม่อีณุหภูมติ า่และราคาโรงแรมจะปรบัขึน้ 3-4 เท่าตวั หากวนัเขา้พักตรงกบังานเทศกาลเทรดแฟรห์รอืการประชมุ

ตา่งๆ อนัเป็นผลทีท่ าใหต้อ้งมกีารปรับเปลีย่นยา้ยเมอืง โดยค านงึถงึความเหมาะสมเป็นหลกั  

 คา่ธรรมเนียมในการยืน่วซีา่องักฤษ และคา่สแกนเอกสาร  

 คา่อาหารทีร่ะบุในรายการ ใหท้่านไดเ้ลศิรสกบัอาหารทอ้งถิน่ในแตล่ะประเทศ  

 คา่บรกิารน าทัวรโ์ดยหัวหนา้ทัวรน์ าเทีย่วใหค้วามรู ้ และคอยดแูลอ านวยความสะดวกตลอดการเดนิทาง 1 ท่าน  

 คา่ประกนัอบุัตเิหตใุนการเดนิทางวงเงนิท่านละ 1,000,000 บาท  

 คา่ยกกระเป๋าใบใหญ่ท่านละ 1 ใบ น ้าหนักไม่เกนิ 23 กก. / กระเป๋าใบเล็กอยู่ในความดแูลของท่านเองไม่เกนิ 7 กก. 

 คา่ทปิพนกังานขบัรถระหวา่งการทอ่งเทีย่วในองักฤษ 

 น า้ดืม่คอยบรกิารบนรถตลอดการเดนิทาง 

 

อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 

 คา่ภาษีมูลคา่เพิม่ 7 % และคา่ภาษีหัก ณ ทีจ่่าย 3 %  

 คา่ใชจ้่ายสว่นตวั อาท ิคา่โทรศพัท ์, คา่ซกัรดี , คา่เครือ่งดืม่และอาหารนอกเหนือจากทีร่ะบุในรายการ  

 คา่ผกผันของภาษีน ้ามันทีท่างสายการบนิแจง้เปลีย่นแปลงกะทันหัน 

 คา่ทปิหวัหนา้ทวัร ์โดยเฉลีย่ 100 บาท / ทา่น / วนั (หากทา่นประทบัใจในการบรกิาร) 

 

เง ือ่นไขการส ารองทีน่ ัง่ และการช าระเงนิ  

 กรุณาจองล่วงหน้าพรอ้มช าระงวดแรก 50,000 บาท ก่อนการเดินทาง พรอ้มแฟกซส์ าเนาหนา้หนังสือเดินทาง 

Passport  มายังบรษัิท และคา่ใชจ้่ายสว่นทีเ่หลอืกรุณาช าระกอ่นการเดนิทางไม่นอ้ยกวา่ 14 วนั มฉิะนัน้จะถอืวา่ท่านยกเลกิ

การเดนิทาง 

 บรษัิทฯขอสงวนสทิธิย์กเลกิการเดนิทางกอ่นลว่งหนา้ 10 วนั หากกรุ๊ปไม่สามารถออกเดนิทางได ้ 



 

 บรษัิทฯขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะเปลีย่นแปลงรายละเอยีดบางประการในทัวรน้ี์ เมือ่เกดิเหตจุ าเป็น สดุวสิยั จนไม่อาจแกไ้ขได ้และ

จะไม่รับผดิชอบใดๆ ในกรณีที่สูญหาย สูญเสยีหรือไดร้ับบาดเจ็บ ที่นอกเหนือความ รับผดิชอบของหัวหนา้ทัวรแ์ละเหตุ

สดุวสิยับางประการเชน่ การนัดหยุดงาน ภัยธรรมชาต ิการจลาจล ตา่งๆ 

 เน่ืองจากรายการทัวรน้ี์เป็นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสทิธิก์ารใชบ้รกิารใดๆตามรายการ หรือถูกปฏเิสธการเขา้ 

และออกประเทศไม่วา่ในกรณีใดก็ตาม ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิไ์ม่คนืเงนิในทุกกรณี  

 

หมายเหต ุ

o ทางบรษิทัจะท าการยืน่วซี่าของท่านก็ตอ่เมือ่ในคณะมผีู ้ส ารองที่น ัง่ครบ 25 ท่าน และไดร้บัควิการตอบรบัจากทาง

สถานทูต เนื่องจากบรษัิทจะตอ้งใชเ้อกสารตา่งๆทีเ่ป็นกรุ๊ปในการยืน่วซีา่ อาท ิตั๋วเครีอ่งบนิ , หอ้งพักทีค่อนเฟิรม์มาจากทางยโุรป ,

ประกันการเดนิทาง ฯลฯ ทางทา่นจะตอ้งรอใหค้ณะครบ 15 ทา่น จงึจะสามารถยืน่วซีา่ใหก้ับทางทา่นไดอ้ยา่งถูกตอ้ง  

o หากในช่วงทีท่า่นเดนิทางควิวซีา่กรุป๊ในการยืน่วซีา่เต็ม ทางบรษัิทตอ้งขอสงวนสทิธิใ์นการยืน่วซี่าเดีย่ว ซึง่ทางท่านจะตอ้ง

เดนิทางมายืน่วซี่าดว้ยตัวเอง ตามวัน และเวลานัดหมายจากทางสถานทูต โดยมเีจา้หนา้ทีข่องบรษัิทคอยดูแล และอ านวยความ

สะดวก  

o เอกสารตา่งๆทีใ่ชใ้นการยืน่วซีา่ท่องเทีย่วทวปียุโรป ทางสถานทูตเป็นผูก้ าหนดออกมา มใิชบ่รษัิททัวรเ์ป็นผูก้ าหนด ท่านทีม่ี

ความประสงคจ์ะยืน่วซีา่ทอ่งเทีย่วทวปียโุรป กรุณาจัดเตรยีมเอกสารใหถ้กูตอ้ง และครบถว้นตามทีส่ถานทตูตอ้งการ เพราะจะมผีลตอ่

การพจิารณาวซีา่ของทา่น บรษัิททัวร์เป็นแต่เพยีงตัวกลาง และอ านวยความสะดวกในการยืน่วซีา่เทา่นั้น มไิดเ้ป็นผูพ้จิารณาวา่วซี่า

ใหก้ับทางทา่น 

 กรณีวซี่าที่ท่านยืน่ไม่ผ่านการพจิารณา และคณะสามารถออกเดนิทางได ้ท่านจะตอ้งเสยีค่าใช้จา่ยจรงิที่เกดิข ึน้

ดงัตอ่ไปนี ้

-  คา่ธรรมเนยีมการยืน่วซีา่และคา่ด าเนนิการทางสถานทตูจะไมค่นืคา่ธรรมเนียมใดๆทัง้ส ิน้แมว้า่จะผ่านหรอืไมผ่่านการพจิารณา 

-  คา่มดัจ าต ัว๋เครือ่งบนิ หรอืต ัว๋เครือ่งบนิทีอ่อกมาจรงิ ณ วนัยืน่วซีา่ ซึง่ตั๋วเป็นเอกสารทีส่ าคัญในการยืน่วซี่า หากท่านไม่ผ่าน

การพจิารณา ตั๋วเครือ่งบนิถา้ออกตั๋วมาแลว้จะตอ้งท าการ REFUND โดยจะมคีา่ธรรมเนียมทีท่า่นตอ้งถูกหักบางสว่น และสว่นทีเ่หลอื

จะคนืใหท้า่นภายใน 45-60 วัน (ตามกฎของแตล่ะสายการบนิ) ถา้ยังไมอ่อกตั๋วทา่นจะเสยีแตค่า่มัดจ าตั๋วตามจรงิเทา่นัน้ 

-  คา่หอ้งพกัในการเขา้พกั ถา้คณะออกเดนิทางได ้และทา่นไมผ่่านการพจิารณาวซีา่ ตามกฎทา่นจะตอ้งโดนคา่มัดจ าหอ้งพักทกุคนื 

ของการเดนิทางหากท่านไม่ปรากฏตัวตามวันทีเ่ขา้พัก ทางโรงแรมจะตอ้งยดึค่าหอ้ง 100% ในทันท ีทางบรษัิทฯจะแจง้ใหท้่าน

ทราบ และมเีอกสารชีแ้จงใหท้่านเขา้ใจ(ท ัง้นีข้ ึน้อยูก่บัการตอ่รองระหวา่งบรษิทัฯกบัแลนดโ์อเปอเรเตอรต์า่งประเทศหรอื

โรงแรมทีพ่กัตา่งประเทศเพือ่ทีจ่ะไดป้ระโยชนส์งูสดุแกล่กูคา้เป็นส าคญั) 

 หากทา่นผา่นการพจิารณาวซีา่ แลว้ยกเลกิการเดนิทางทางบรษิทัขอสงวนสทิธ ิใ์นการยดึคา่ใชจ้า่ยท ัง้หมด 100% 

 ทางบรษิทัเร ิม่ตน้ และจบ การบรกิาร ทีส่นามบนิสวุรรณภมู ิกรณีทา่นเดนิทางมาจากตา่งจังหวัด หรอืตา่งประเทศ และจะส ารอง

ตั๋วเครือ่งบนิ หรือพาหนะอยา่งหนึง่อยา่งใดทีใ่ชใ้นการเดนิทางมาสนามบนิ ทางบรษัิทจะไมรั่บผดิชอบคา่ใชจ้า่ยในส่วนนี้ เพราะเป็น

คา่ใชจ้า่ยทีน่อกเหนือจากโปรแกรมการเดนิทางของบรษัิท ฉะนัน้ทา่นควรจะใหก้รุ๊ป FINAL 100% กอ่นทีจ่ะส ารองยานพาหนะ 

 

เง ือ่นไขการยกเลกิ   

 ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง  45 วัน - คนืคา่ใชจ้่ายทัง้หมด ยกเวน้กรุป๊ทีเ่ดนิทางชว่งวนัหยุด หรอืเทศกาลทีต่อ้งการนัตมีดั

จ ากบัสายการบนิ   หรอื กรุ๊ปทีม่ ีการการนัตีค่ามดัจ าทีพ่กัโดยตรงหรอืโดยการผ่านตวัแทนในประเทศ หรอื

ตา่งประเทศและไมอ่าจขอคนืเงนิได ้     

 ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 30 วนัขึน้ไป -  เก็บคา่ใชจ้่าย 20,000 บาท    

 ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง  20 วนัขึน้ไป  -  เก็บคา่ใชจ้่าย  70 % ของราคาทัวร ์

 ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง  15 วนั - เก็บคา่บรกิารทัง้หมด 100 % 



 

เอกสารทีใ่ชใ้นการยืน่ขอวซี่า VISA  (ตอ้งมาโชวต์วัทีส่ถานทตูเพือ่สแกนลายนิว้มอืทกุทา่น) 

 หนงัสอืเดนิทางทีเ่หลอือายุใชง้านไมต่ า่กวา่ 6 เดอืน และมหีนา้หนงัสอืเดนิทางวา่งอยา่งนอ้ย 3 หนา้  

 รปูถา่ยส ีฉากหลงัเป็นสขีาวเทา่น ัน้ ขนาด 1.5 x 2 นิว้ จ านวน 3 รูป (ตอ้งถา่ยไวไ้ม่เกนิ 6 เดอืน) หนา้ตรง 

ไมส่วมแวน่ตา ไมย่ ิม้เห็นฟนั ข ึน้อยูก่บัประเทศทีจ่ะเดนิทาง  

 หลกัฐานแสดงสถานะการท างาน 1 ชุด  

 *** กรณีคา้ขาย  : หลกัฐานทางการคา้ เชน่ ส าเนาใบรบัรองจากกระทรวงพาณิชยห์รอืใบทะเบยีนการคา้

ทีม่ชี ือ่ผูเ้ดนิทาง หรอืส าเนาใบเสยีภาษรีา้นคา้ (ภพ.20) อายุยอ้นหลงัไมเ่กนิ 3 เดอืน (นบัจากเดอืนทีจ่ะเดนิทาง) 

 *** กรณีพนกังานและผูถ้อืหุน้ : หนงัสอืรบัรองการท างานเป็นภาษาองักฤษ ระบุต าแหนง่ เงนิเดอืน และวนั

เร ิม่งาน พรอ้มสลปิเงนิเดอืน ยอ้นหลงั 3 เดอืน อายุยอ้นหลงัไมเ่กนิ 1 เดอืน (นบัจากเดอืนทีจ่ะเดนิทาง) 

 *** ขา้ราชการ: หนงัสอืรบัรองจากตน้สงักดั เป็นภาษาองักฤษ ระบตุ าแหนง่ เงนิเดอืน และวนัเร ิม่งานพรอ้ม

สลปิเงนิเดอืน ยอ้นหลงั 3 เดอืน อายุยอ้นหลงัไมเ่กนิ 1 เดอืน (นบัจากเดอืนทีจ่ะเดนิทาง) 

 *** นกัเรยีนและนกัศกึษา: หนงัสอืรบัรองการเป็นนกัเรยีนหรอืนกัศกึษา เป็นภาษาองักฤษจากสถาบนัที่

ศกึษาอยู ่อายุยอ้นหลงัไมเ่กนิ 1 เดอืน (นบัจากเดอืนทีจ่ะเดนิทาง) 

 หนงัสอืแสดงการเคลือ่นไหวทางบญัช ี(Bank Statement) บญัชอีอมทรพัย ์ยอ้นหลงั 6 เดอืน โดยตอ้งมี

เลขทีบ่ญัชรีะบุอยูทุ่กหนา้ (สถานทตูพจิารณาบญัชอีอมทรพัยเ์ป็นอนัดบัแรก) แต่ในกรณีทีย่อดเงนิในบญัชอีอม

ท ร ัพ ย์ ไ ม่ ถ ึ ง  6  ห ล ัก  ส าม ารถ แน บ  Statement ส มุ ด บ ัญ ชีฝ าก ป ระจ า เพิ่ ม เติ ม ใน ก ารยื่ น ได้ )  

 

** หมายเหตุ ** 

 ในกรณีเป็น บดิา/มารดา/บตุร, สาม/ีภรรยา และญาต ิ(สามารถรบัรองคา่ใชจ้า่ยใหก้นัได)้  

** ตอ้งใชเ้อกสารเพิม่เตมิ ** 

-  หนงัสอืรบัรองจากธนาคาร (สถานทูตพจิารณาบญัชอีอมทรพัยเ์ป็นอนัดบัแรก)  ในการออกจดหมายรบัรอง

กรุณาระบุค าวา่ TO WHOM IT MAY CONCERN แทนการใชช้ือ่แต่ละสถานทูต (เนือ่งจากประเทศในยุโรปเขา้

รว่มกลุ่มยูโรโซน) กรณุาสะกดชือ่ใหต้รงกบัหนา้พาสปอรต์ และหมายเลขบญัชเีลม่เดยีวกบั Statement ทีท่า่น

จะใชย้ ืน่วซีา่ (ใชเ้วลาด าเนนิการขอประมาณ 3-5 วนัท าการ) โดยตอ้งท าแยกกนั ระบตุามชือ่ผูเ้ดนิทาง 1 ทา่น / 

1 ฉบบั (ใชต้วัจรงิ / ไมส่ามารถถา่ยเอกสารได ้) 

 กรณีเด็กอายุต ่ากวา่ 20 ปีบรบิูรณ์  หากเด็กไม่ไดเ้ดนิทางกบับดิา/มารดาคนใดคนหนึง่ หรอืบดิามารดา

ไม่ไดเ้ดนิทางท ัง้สองคน ตอ้งมจีดหมายยนิยอมใหเ้ดนิทางไปต่าง ประเทศจากบดิา & มารดา ซึง่จดหมายตอ้ง

ออกโดยทีว่า่การอ าเภอ โดยระบปุระเทศและวนัเดนิทาง 

 ส าเนาบตัรประชาชน  1 ชุด 

 ส าเนาสูตบิตัร 1 ชุด (กรณีอายุต า่กวา่ 20 ปี) 

 ส าเนาทะเบยีนบา้น 1 ชุด 

 ส าเนาทะเบยีนสมรส หรอื ส าเนาทะเบยีนหยา่ 1 ชุด (ถา้ม)ี 

 ส าเนาใบมรณะบตัร 1 ชุด (กรณีเป็นหมา้ย) 

 ส าเนาใบเปลีย่นชือ่-สกลุ 1 ชุด (ถา้ม)ี 

 

*** ในวนัยืน่วซีา่กรณุาเตรยีมเอกสารตวัจรงิท ัง้หมด ไปในวนันดัดว้ย *** 

สถานทตูอาจมกีารขอเอกสารอยา่งอืน่เพิม่เตมิ ตามดุลพนิจิของสถานทตู อยา่งกะทนัหนั จงึขอความกรณุ

เตรยีมเอกสารตวัจรงิเพิม่เตมิใหค้รบถว้น ตามทีส่ถานทตูขอ เพือ่ความสะดวกในการ พจิารณา 

อนุมตั ิออกวซีา่ส าหรบัสถานทตู 

 


