
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

เทีย่วเกาะองักฤษ ครบเมืองสวย เกบ็เมืองเลก็ๆทีน่่ารัก (เขตคอร์ทโวล์ด และแคว้นยอร์คเชียร์ตะวนัตก) สัมผสัเมือง 
มรดกโลกทีม่เีอกลกัษณ์แบบองักฤษอย่างแท้จริง อาหารดทีีพ่กัเยีย่ม ท่านจะไม่ผดิหวงัอย่างแน่นอน  

ตะลยุมหานครลอนดอน สัมผสักลิน่ไอ แห่งผู้ดอีงักฤษ อย่างจุใจ  



ช้อปป้ิงอย่างจุใจ ลิม้รสเป็ดย่างโฟร์ ซีซ่ัน + Burger & Lobster รสชาติต้นตํารับ      

กาํหนดการเดนิทาง 

07-16 ก.พ.//18-27 มี.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 มิ.ย.//03-12 ก.ค.//24 ก.ค.-02 ส.ค. 2563 

( กรุณาสํารองที่นั่งล่วงหน้าก่อนการเดนิทางอย่างน้อย 8 สัปดาห์เพ่ือความสะดวกในการย่ืนวซ่ีา) 
วนัที่1 กรุงเทพฯ – ลอนดอน 
22.00 สมาชิกทุกท่านพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศช้ัน 4 เคาท์เตอร์ D 

สายการบินไทยโดยมีเจ้าหน้าที่บริษัทฯ คอยอ านวยความสะดวก 

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

ทุ่งราบ ซอลส์บุรี “Salisbury Plain” น าท่านเข้าชม สโตนเฮนจ์ STONEHENGE (รวมค่าเข้าชม) วงหินปริศนา
แห่งเกาะองักฤษ นบัเป็นหน่ึงในเจด็ส่ิงมหศัจรรย์
ของโลกยคุเก่า สร้างขึ้นราว 2,000 ปีก่อนคริสตกาล  
น าท่านเปล่ียนรถทอ้งถ่ินเพือ่เขา้ชมสโตน์เฮนจ ์มี
เวลาใหท้่านเดินเล่นชมความมหศัจรรยข์องวงหิน
ปริศนา  ได้เวลาสมควรน าท่านออกเดิน ทางสู่เมือง
บาธ “BATH” ดินแดนแห่งอาณาจักรโรมันอัน
ยิ่งใหญ่บนเกาะ  อังกฤษเม่ือกว่า 2,000 ปีมาแล้ว ต้ัง
ช่ือเมืองว่า “Aquae Sulis” เป็นที่ต้ังของ โรมันบาธ 
(ROMAN BATHS) (รวมค่าเข้าชม) สถานที่ ที่ชาวโรมนัมาสร้างไวเ้ป็นสถานที่อาบน ้ าแร่ เม่ื อ 2,000 ปีมาแลว้ 
โดยอาศยั น ้ าจากบ่อน ้ าแร่ธรรมชาติที่จะมีน ้ าไหล ออกมาอยา่งต่อเน่ืองถึงวนัละประมาณ 1,250,000 ลิตร และมี
ความร้อนถึง 46 องศาเซลเซียส  น าท่านชมตวัเมืองบาธ  บาธตั้งอยูเ่นินหลายลูกในหุบเขาของแม่น ้ าเอวอน  ใน
บริเวณที่มีน ้ าพรุ้อนธรรมชาติที่เป็นที่ตั้งถ่ินฐานของโรมนั ผูส้ร้างโรงอาบน ้ าโรมนั (Roman Bath) เมืองบาธเป็น
สถานที่ที่สมเด็จพระเจา้เอ็ดการ์ผูรั้กสงบท าพธีิราชาภิเษกเป็นพระมหากษตัริยอ์งักฤษที่มหาวหิารบาธ ในปี ค .ศ. 
973 ต่อมาในสมยัจอร์เจีย  บาธกลายเป็นเมืองน ้ าแ ร่ที่เป็นที่นิยมกนัมากซ่ึงท าใหเ้มืองขยายตวัขึ้นมากและมี
สถาปัตยกรรมจอร์เจียที่เด่นๆ จากสมยันั้นที่สร้างจากหินบาธที่เป็นหินสีเหลืองนวล 

เที่ยง บริการอาหารมื้อกลางวัน  ณ ภัตตาคาร 
บ่าย เมืองบาธได้รับฐานะเป็นเมืองมรดกโลกในปี ค .ศ. 1987 

และมีโรงละคร , พพิธิภณัฑแ์ละส่ิงส าคญัทางวฒันธรรม
และทางการกีฬา ที่ท  าใหก้ลายเป็นเมืองที่ดึงดูด
นกัท่องเที่ยวโดยมีนกัท่องเที่ยวคา้งคืนหน่ึงลา้นคน เมือง
บาธมีมหาวทิยาลยัสองมหาวทิยาลยัและวทิยาลยัและ



สถานศึกษาอ่ืนๆ แรงงานส่วนใหญ่เป็นอุตสาหกรรมการบริการและมีความเจริญเติบโตทางดา้นข้ อมูลและ
เทคโนโลยทีี่สร้างงานใหแ้ก่ผูอ้ยูอ่าศยัในเมืองบาธเองและบริเวณปริมณฑล  ออกเดินทางสู่เมืองคาร์ดิฟ เมือง
หลวง แห่งเวลส์ 

ค า่ บริการอาหารมื้อค า่ ณ ภัตตาคาร 

พกัที่:  Mercure Cardiff Holland Hotel / หรือระดบัใกล้เคยีง 

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

เช้า บริการอาหารมื้อเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม   
 นําท่านชมเมืองคาร์ดิฟ เมืองหลวงของเวลส์ อาคารบ้านเรือนผู้คนที่สวยงามและหรูหรา ในอดีตเมืองน้ีเป็นเมือง

ที่ส่งออกถ่านหินมากที่สุดเมืองหน่ึง  ให้ ได้
เวลาสมควรนาํท่านออกเดินทางสู่ “เมืองเบอร์
ตัน ออน เดอะวอเตอร์ ” หมู่บา้นเล็ก ๆ ที่รู้จกั
กนัในนามของ “เวนิส แห่ง
คอตสวอลด์”Cotswold  เมืองที่โด่ งดงัที่สุดใน
คอตสโวล ด์  ดูเงียบสงบมี  ลาํธารสายเล็ก ๆ 
(แม่นํ้ าวนิดรั์ช ) ไหลผ่ านกลางเมือง และมี
สะพานหินทอดข้ ามนํ้ า ป็นช่วง ๆ กบัต้ นวลิ
โลวท์ี่แกว่ งก่ิงก้านใบอยู่ ริมนํ้ า  เมืองน้ีมีร้ านอาหารและโรงแรม รวมทั้งร้ านค้าให้เดินเล่ นเก็บบรรยากาศอนั
ร่ืนรมย ์นาํท่านชมความสวยงามภายในหมู่บา้นแห่งน้ี พร้อมทั้งถ่ายภาพเป็นที่ระลึก 

เที่ยง บริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
บ่าย นําท่านออกเดินทางมุ่งหน้าสู่  “หมู่บ้านไบบุรี ” เป็นหมู่บ้านเล็กๆ ต้ังอยู่ในแคว้น Gloucestershire เขต 

Cotswolds (คอทส์โวล์ ด ) จัดว่าเป็น The Most beautiful village in England ใหท้่านไดเ้ดินเล่นชม บา้นเรือน
อนัเป็นเอกลกัษณ์ของหมู่บา้นแห่งน้ี นัน่คือกระท่อมหินโบราณ ที่เรียงรายกนัยาวไปเป็นแถว มีช่ือวา่ Arlington 
Row ซ่ึงกระท่อมเหล่าน้ีเคยเป็นที่พกัของคนที่ทาํอาชีพทอขนแกะในสมยัศตวรรษที่ 17ชม โบสถอ์นัเก่าแก่ อีก
ทั้งยงัมีถนนสวย ๆ ที่ร ายลอ้ม
ดว้ยดอกไมสี้สดใสริมสองขา้ง
ทาง นําท่านชม “ฟาร์มปลาเท
ราท์” อายกุวา่ 100 ปี ตั้งอยูใ่จ
กลางหมู่บา้น อนัเน่ืองมาจาก
แม่นํ้ าโคลน์เป็นสาขาหน่ึงที่
แยกมาจากแม่นํ้ าเทมส์ เป็น
แหล่งที่สามารถเล้ียงปลาชนิดน้ี
ไดต้ลอดทั้งปี ส่วนใหญ่ปลาที่เล้ียงเป็นปลาเทราทสี์นํ้ าตาล กลาย เป็นอาชีพที่ทาํรายไดใ้หก้บัคนในหมู่บา้น
จาํนวนมาก และฟาร์มปลาเทราตย์งัเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีช่ือเสียงของหมู่บา้นอีกดว้ย  จากน้ันนําท่านออก
เดินทางสู่เมืองลิเวอร์พูล 

คํา่ บริการอาหารมื้อคํา่ ณ ภัตตาคาร 



พกัที่:  Crown Plaza Hotel Manchester Centre / หรือระดบัใกล้เคยีง 
 

วนัที่4 ลเิวอร์พูล – เดอะ บิทเทิล – สนามแอนฟิลด์ 
 แมนเชสเตอร์ - สนามโอลด์แทรฟฟอร์ด – วนิเดอร์เมียร์ 
เช้า บริการอาหารมื้อเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  
 นาํท่านชมเมืองลิเวอร์พลู เมืองที่มีประวติัศาสตร์ยาวนาน นาํท่าน ชม “เมืองลิเวอร์พลู ” ถ่ินกาํเนิดวงดนตรีส่ี 

เต่าทอง  The Beatle นําท่านถ่ายภาพคู่กับอนุสาวรีย์ เดอะ บิทเทิล 
บริเวณ ท่าเรือ  แห่งการท่องเที่ยว  ที่มีความสาํคญัมากแห่งหน่ึงของ
ประเทศองักฤษ โดยเฉพาะในช่วงคริสตศ์ตวรรษที่ 18 เมืองลิเวอร์
พลูนั้นถือวา่เป็นจุดศูนยก์ลางของการติดต่อคา้ขายกบัแคริ บเบียน , 
ไอร์แลนด ์และ แผน่ดินใหญ่ยโุรป จึงส่งผลใหเ้มืองลิเวอร์พลูเป็น
เมืองสาํคญัที่สุดเมืองหน่ึงขององักฤษ ปัจจุบนัเมืองลิเวอร์พลูได้
กลายเป็นที่ดึงดูดนกัท่องเที่ยว ซ่ึงในปี ค.ศ. 2007 เมืองลิเวอร์พลูไดมี้
การฉลองครบรอบ 800 ปี ที่ก่อตั้งมาและในปี ค .ศ. 2008 ลิเวอร์พลูก็
ไดรั้บตาํแหน่งเมืองหลวงทางวฒันธรรมของยโุรปพร้อมกบัเมืองสตราวนัเจอร์ ในนอร์เวยอี์กดว้ย นาํท่าน
เดินทางไปถ่ายรูปดา้นนอก Anfield ส นามของสโมสรดงัลิเวอร์พลู เจา้ของคาํขวญั YOU WILL NEVER 
WALK ALONE ไดเ้วลาสมควรนาํท่านออกเดินทางสู่เมืองแมนเชสเตอร์ 

เที่ยง บริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
บ่าย นําท่าน เข้าชมภายในสนามฟุตบอลโอลด์ แทรฟฟอร์ด ของสโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด  ซ่ึงมีจาํนวนความจุ 

75,635 ที่นัง่ โอลดแ์ทรฟฟอร์ดเป็นสนามกีฬาของสโมสรที่มีขนาดใหญ่ที่สุด ในสหราชอาณาจกัร เป็นสนาม
ฟุตบอลขนาดใหญ่เป็นอนัดบัที่ 2 ของประเทศ และใหญ่เป็น
อนัดบัที่ 8 ในทวปียโุรป พร้อมชมพพิธิภณัฑ ์ความเป็นมาของ
สนามฟุตบอล อนัยิง่ใหญ่แห่งน้ี มีเวลาใหท้่านเลือกซ้ือสินคา้
ลิขสิทธ์ิประจาํทีมแมนเชสเตอร์ไดต้ามอธัยาศยั ***กรณีมีการ
แข่งขนัหรือสนามแมนยฯู ปิด ทางบริษทัของสงวนสิทธ์ิ
เปล่ียนเป็นเขา้ชมสนามลิเวอร์พลูแทน***  ไดเ้วลาสมควร ออก
เดินทางสู่เมืองวนิเดอร์เมียร์ โดยใชเ้ส้นทางผา่นเขต
เลคดิสทริค  เดินทางถึงเมืองวนิเดอร์เมียร์ ซ่ึงเป็นหน่ึง ใน ดินแดนแห่งทะเลสาบทั้ง สิบหก แห่ง  นาํท่าน ชม
บรรยากาศของธรรมชาติรอบทะเลที่เตม็ไปดว้ยตน้ไม ้และดอกไมเ้มืองหนาวที่แลดูร่มร่ื นและสวยงาม  บริเวณ
หุบเขาและที่ราบตํ่าของเขตคมัเบรีย (Cumbria) และยงัเป็นทะเลสาบที่ใหญ่ที่สุดในละแวกน้ี สาํหรับอุทยาน
แห่งชาติเลค ดิสทริก ก่อตั้งเม่ือปี ค .ศ.1951 เป็นหน่ึงใน 11 อุทยานแห่งชาติขององักฤษ ครอบคลุมพื้นที่ 10 
เปอร์เซ็นตข์องประเทศ มีพื้นที่รวมกนัทั้งหมด 2,292 ตารางกิโลเมตร  อิสระท่าน ชมความงามของทะเลสาบวนิ
เดอร์เมียร์  ชมบรรยากาศเมืองพกัตากอากาศริมทะเลสาบที่งดงามร่มร่ืนที่สุดขององักฤษ จะเห็นบา้นพกัตาก
อากาศของเศรษฐีชาวองักฤษ 



คํา่ บริการอาหารมื้อคํา่ ณ ภัตตาคาร 

พกัที่: Hotel 4* หรือระดบัใกล้เคยีง 

วนัที่5 วนิเดอเมีย์ – เอดนิเบอระ – เข้าชมปราสาทเอดนิเบอระ  
 ชมววิบนคาร์ลตัน ฮิลล์ – เดอะ รอยลัไมล์ – ช้อปป้ิง   
เช้า บริการอาหารมื้อเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
 นําท่านออกเดินทางสู่กรุงเอดินเบิร์ก เป็นเมืองที่เจริญมากที่สุดเมืองหน่ึงในสหราชอาณาจักร  มีศูนยก์ลางเมือง

ตั้งอยูร่อบ ๆ ปราสาทเอดินเบิร์ก เมืองเอดินบะระติดอนัดบัเมืองที่มีนกัท่องเที่ยวมากที่สุดเป็นอนัดบัสองของส
หราชอาณาจกัรรองจาก ลอนดอน  เมืองเอดิน เบิร์ก ยงัเป็นเมืองที่ได้
ช่ือวา่เป็น "เมืองที่เป็ นมิตรกบัเด็ก " ( The Child Friendly City) 
เน่ืองจากภายในเมืองมีสถานที่ท่องเที่ยวที่เหมาะสาํหรับเด็กมากมาย 
เมืองเอดินบะระเป็นเมืองศูนยก์ลางทางการเงินที่ใหญ่เป็นอนัดบัสอง
ของสหราชอาณาจกัรรองจากลอนดอนและใหญ่เป็นอนัดบัหา้ของ
ยโุรป โดยมีมหาวทิยาลยัตั้งอยูถึ่งสามแห่งดว้ยกนัคือ มหาวทิยาลยัเอ
ดิน เบิร์ก  มหาวทิยาลยัแฮเรียต- วตัต ์และมหาวทิยาลยัเนเปียร์  
เดินทาง ถึง เมืองเอดินเบิร์ก  Edinburgh ผา่น ชม“เมืองเอดินเบิร์ก ” 
เมืองหลวงและเมืองศูนย์กลางวัฒนธรรม แห่งความภาคภูมิใจของชาวสก๊อต เป็นเมืองศูนย์กลาง ของประเทศส
ก๊อตแลนด์ ต้ังแต่ยุคศตวรรษที่ 15 เจ้าของสมญานามกรุงเอเธนส์แห่งยุโรปเหนือ  นาํท่านเขา้ชม “ปราสาทเอดิน
เบิร์ก” อนัสง่างามจากทุกมุมเมืองเคยเป็นที่ประทบัของกษตัริยส์กอตแลนด ์เคยถูกทาํลายลงหลายคร้ังแต่ทุกคร้ั ง
ก็ไดรับการบูรณะและสร้างใหม่ใหก้ลบัคืนสู่ความสง่างาม โดยเฉพาะคร้ังสุดทา้ยในศตวรรษที่ 19 โดยเซอร์วอล
เตอร์สก๊อต นกัปราชญช์าวสกอตแลนดเ์ขา้ชมหอ้งต่างๆ ภายใน อาทิห้ องหุ่นจาํลองและหอ้งแสดงมหามงกุฎที่
แสดงเหตุการณ์นบัตั้งแต่การขึ้นครองราชยข์องปฐมกษตัริยต์ลอดจนหอ้งเคร่ืองราชกกุธภณัฑ ์

เที่ยง บริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
บ่าย นําท่านเดินทางสู่ คาล์ตัน ฮิลล์ (Calton Hill) ที่เป็นที่ต้ังของเสาคอลั่ม  โรมนัอนัใหญ่ยกัษ ์ที่ถือเป็น The 

National Monument ของสก็อตแลนด ์พื้นที่ตรงน้ีสมยัโบราณใชเ้ป็น
ที่ประหารนกัโทษ ต่อมาก็เปล่ียนมาเร่ือยๆ เป็นโรงหนงับา้ง บา้น
ของขา้ราชการบา้ง จากนั้นผา่นชม รัฐสภาสก็อตแลนด ์ ผา่นชมร้าน 
The Elephant House เป็นร้านนัง่ชิลๆ เมนูเบาๆ อาหารราคาไม่แพง 
ที่ J.K. Rowling มานัง่แต่ง หนงัสือแฮร์ร่ี พอตเตอร์ภาคแรก  จากนั้น
อิสระทุกท่านชอ้ปป้ิงตามอธัยาศยั  หรือ  เดินชมความสวยงามของ
เมืองเอดินเบิร์ก บนถนนรอยลัไมล ์สายสาํคญัของ เอดินเบิร์ก ที่เรียง
รายไปดว้ยร้านขายสินคา้ที่ระลึก และสินคา้แบรนดเ์นมต่างๆ 

คํา่ บริการอาหารมื้อคํา่ ณ ภัตตาคารท้องถิ่น 

พกัที่:  Novotel York Hotel / หรือระดบัใกล้เคยีง 
 



 
 
 

วนัที่6 เอดนิเบอระ – ยอร์ค – ชมเมือง – ลดีส์ / เชฟฟิลด์  
เช้า บริการอาหารมื้อเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  
 จากน้ันนําท่านออกเดินทางสู่เมืองย อร์ก (York) ตวัเมือง ยงัมีกาํแพงเมืองโบราณลอ้มรอบ ค่อนขา้งสมบูรณ์ 

ตั้งอยูใ่นเขตนอร์ธ ยอร์กเชอร์ มีแม่นํ้ าอูสและแม่นํ้ าฟอสส์ไหลผา่น เป็นเมืองที่มีความสาํคญัทางประวตัิศาสตร์
และมีบทบาทมาเกือบตลอด 2,000 ปี ที่ก่อตั้ง
มา โดยช่วงแรก ก่อตั้งเป็นเมืองป้อมปราการเอ
บอราคุม โดยชสวโรมนั และไดรั้บเลือกใหเ้ป็น
เมืองหลวงของบริทาเนียนอ้ย ( Britannia 
Inferior) กชาวแองเกิลส์เขา้มาตั้งถ่ินฐานยอร์ก
ก็ไดรั้บช่ือใหม่เป็น “ Eoferwic” ของ
ราชอาณาจกัรนอร์ทธมัเบรีย  จนเม่ือชาวไวก้ิง
เขา้ยดึเมืองในปี ค .ศ. 866 ก็เปล่ียนช่ือเมืองเป็น
จอร์วกิของราชอาณาจกัรจอร์วกิ (Jórvík) ที่มีอาณาบริเวณครอบคลุมทางบริเวณตอนเหนือขององักฤษเกือบ
ทั้งหมด จนกระทัง่ราว ค.ศ.1000 เมืองจึงมารู้จกักนัในช่ือ “ยอร์ก” ในปลายคริสตศ์ตวรรษที่ 14 พระเจา้ริชาร์ดที่ 
2 มีพระราชประสง คท์ี่จะตั้งยอร์คเป็นเมืองหลวงขององักฤษแต่ก่อนที่จะสาํเร็จพระองคก์็ทรงถูกถอดจากการ
เป็นพระมหากษตัริยเ์สียก่อน 

เที่ยง บริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
บ่าย นาํท่านเดินชมเมืองยอร์ก เมืองเก่าแสนสวยที่ท่านจะตอ้งหลงรัก ท่านสามารถเดินบนกาํแพงเมือง ที่โอบล้ อม 

เมือง  ซ่ึงสภาพยงัคงสมบูรณ์มาก เก็บภาพมหาวหิารยอร์ค (York Minster) มหาวหิารที่ใหญ่ที่สุดในประเทศ
องักฤษ ใชเ้วลาในการก่อสร้างนานกวา่ 250 ปี 
นาํท่านเดินเขา้สู่ยา่นเก่าแก่ที่ช่ือวา่ยอร์กแชม
เบิล (York Shamble) เป็นถนนการคา้ยา่นที่
เก่าแก่ที่สุดใน เมือง  ลกัษณะเป็น ตรอกเล็กๆ มี
ร้านคา้ของที่ระลึกอยูส่องฝ่ัง ร้านคา้แถบน้ี
สร้างขึ้นโดยใชไ้มเ้ป็นโครงสร้าง เม่ือก่อนแถว
น้ีจะเป็นที่ขายเน้ือสตัว์  จะเห็นตะขอที่ไวเ้ก่ียว
เน้ือสตัวห์อ้ยอยูห่นา้บา้น และที่เห็นวา่บริเวณชั้น 2 ของร้านจะยืน่ออกมามากกวา่ชั้นล่าง The Little Shamble 
แห่งน้ีมีช่ือเสียงมากขึ้น เพราะวา่เป็นแรงบนัดาลใจในการสร้าง ตรอกไดแอกอน (Diagon Alley) ในเร่ือง Harry 
Potter อิสระทุกท่านตามอธัยาศยั 

คํา่ บริการอาหารมื้อคํา่ ณ ภัตตาคารท้องถิ่น 

พกัที่:  Novotel Hotel Leeds / หรือระดบัใกล้เคยีง 
 



 

วนัที่7 ลดีส์ – แคมบริดจ์ – ล่องเรือแม่นํา้เคม – ลอนดอน - ช้อปป้ิงห้างแฮร์ลอดส์  
เช้า บริการอาหารมื้อเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
 จากนั้นนาํท่านออกเดิน ทางสู่เมืองเคมบริดจ์  (Cambridge) เคมบริดจ ์ เป็นเมืองมหาวทิยาลยัที่เก่าแก่ เป็นอนัดบั

สองในองักฤษ และเป็นศูนยก์ลางการปกครองของเคมบริดจเ์ชียร์ ตวัเมืองหอ้มลอ้มไปดว้ยหมู่บา้นขนาดเล็ก
จาํนวนหน่ึง เมืองน้ียงัเป็นหวัใจของศูนยเ์ทคโนโลยชีั้นสูง ที่รู้จกักนัในช่ือ ซิลิคอนเฟน (Silicon Fen) และเป็น
ที่ตั้งของวทิยาลยัสาขาต่างๆ มากมาย ของมหาวทิยาลยัเคมบริดจ ์

เที่ยง บริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
บ่าย นําท่านเดินสู่ท่าเรือแม่นํ้าเคม พิเศษ ...นําท่าน น่ังเรือคํา้ถ่อ หรือ Punting ในแม่นํ้าแคม  เพือ่ชมบรรย ากาศริม

แม่นํ้ า และสถาปัตยกรรมที่สวยงามของแคมปัสต่างๆ ใชเ้วลาประมาณ 45 นาที ผา่นชมจุดสาํคญั อาทิ St. John's 
College, The Trinity College, King's 
College, Queens' Collage เป็นตน้ ผา่น 
Bridge of Sighs ที่ทาํเช่ือมตึกขา้มแม่นํ้ า
แคม King's College ผา่น Mathematical 
Bridge ของ  Queens' College เป็น
สะพานที่เซอร์ไอแซก นิวตนั ออกแบบ
ไวโ้ดยไม่ใชต้ ะปู แต่มีนกัศึกษา อยากรู้
อยากเขา้ใจเลยร้ือและประกอบกลบั
ไม่ได ้จึงตรึงไวใ้หม่ดว้ยตาปูอยา่งที่เห็น
ในปัจจุบนั ผา่น Trinity College สถานที่
ศึกษาของ เซอร์ไอแซก นิวตนั ผูค้ิดแรง
โนม้ถ่วงโลก  จากนั้นนาํท่านออกเดิน
ทางเขา้สู่มหานครลอนดอน / นําท่านเข้า
สู่ห้างแฮร์ลอดส์ (Harrods) มีช่ือเสียง

ของอังกฤษ และเป็นบริเวณที่มีห้าง  สินคา้แบรนดเ์นมมากมาย อาทิ MARK & SPENCER, NEXT, 
BURBERRY ฯลฯ บริเวณนีเตม็ไปดว้ยร้านคา้แบนดเ์นม และสินคา้พื้นเมืองที่มีชือเสียง รวมถึงร้าน ชา กาแฟ 
น่ารักๆ มากมาย ท่านจะเพลิดเพลินกบับรรยากาศแบบ ลอนดอนเนอร์อยา่งแทจ้ริง 

คํา่ บริการอาหารมื้อคํา่ ณ ภัตตาคาร 

พกัที่:  Dorsett Hotel Shepardbush / หรือระดบัใกล้เคยีง 
 

วนัที่8 ลอนดอน – ล่องเรือแม่นํา้เทมป์ – เข้าชมหอคอยลอนดอน  
 ชมมงกฎุเพชร – ชมเมือง – ช้อปป้ิงย่านอ๊อกฟอร์ด – Burger & Lobster 
เช้า บริการอาหารมื้อเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 



 น าท่านเดินางสู่ท่าเรือล่องชมความงามของแม่น ้าเทมป์ ที่ไหลผ่านกลางเมืองผ่านชม ลอนดอน อาย , หอนาฬิกา
บ๊ิก เบน, ตึกแมร่ี แอ็กซ์ และอาคารเก่าแก่ อีกมากมาย  น าท่านถ่ายภาพคู่กับ สะพาน  ทาวเวอร์ บริดจ์ ที่ สวยงาม
และเสมือนเป็นสัญลักษณ์ ของลอนดอน  น าท่านเข้าชมหอคอย 
แห่ง  ลอนดอน (Tower of London)   สถานที่  ที่เคยเป็น
พระราชวงั แมใ้นภายหลงัจะเปล่ียนมาเป็นคุกหลวง ที่จองจ า
บุคคลส าคญัขององักฤษ ไม่วา่จะเป็นพระมเหสี แอนน์ โบลีน 
เซอร์โทมสั มอร์ ฯลฯ ปัจจุบนัเป็นพพิธิภณัฑ์  ที่น่าสนใจมาก
แห่งหน่ึงของประเทศ  น าท่านต่ อแถวเพือ่เขา้ชมมงกุฎเพชร
ประจ าราชวงศอ์งักฤษ ท่านจะไดช้มเพชรโคอินูร์  (Koor-I-noor) 
กบัเพชร คลัลิแนน (Cullinan II) ที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลก 
รวมถึงเคร่ืองราชกุฏภณัฑท์ี่ส าคญัของประเทศ จากน าท่านเก็บ
ภาพตึกขาวหรือ ไวท ์ทาวเวอร์ (White Tower) ที่เป็นจุดเร่ิมตน้
ของอาคารทั้งหมด จากนั้นมีเวลาใหท้่านเก็บภาพสะพานหอคอย (Tower Bridge) ที่ยิง่ใหญ่อลงัการ และมีความ
สวยงามโด่งดงัไปทัว่โลก จากนั้นน าท่านนัง่รถชมมหานครลอนดอน, ผา่นชมรัฐสภาขององักฤษริมแม่น ้ าเทมส์ , 
จตัุรัสรัฐสภา , มหาวหิารเวสทมินส์เตอร์ , หอนาฬิกาบิ๊กเบน , ถนนดาวน์นิง  ที่ตั้งของบา้นพกันายก รัฐมนตรี
องักฤษ, จตุรัสทราฟัลการ์ อนุสรณ์ของนายพลลอร์ด เนลสนั และชยัชนะขององักฤษเหนือทพัของนโปเลียน ณ 
แหลมทราฟัลการ์, มหาวหิารเซนตพ์อลส์, ธนาคารชาติขององักฤษ, กองบญัชาการต ารวจสก๊อตแลนดย์าร์ด ผ่าน
ชมพระราชวังบักกิง้แฮม ที่ใชว้า่ราชการของสมเด็จพระบรมราชินีนาถอลิซาเบธที่ 2 และพระราชวงศช์ั้นสูง 

เที่ยง บริการอาหารกลางวัน (อาหารจีน Four Season) เมนูพิเศษ เป็ดย่างรสเลิศ เมนูเด็ดของร้าน *** 
บ่าย นําท่านเข้าสู่ถนนย่านช้อปป้ิง ย่านอ็อกซ์ฟอร์ด สตรีท OXFORD 

STREET อนัเป็นที่ตั้งของร้านคา้ประเภทต่างๆ มากมาย อาทิ เซลฟริ
เจดส์ SELFRIDGES เป็นหา้งที่มีครบครัน  / มาร์ค แอนด ์สเปนเซอร์ 
MARK & SPENCER สินคา้ที่ชาวไทยรู้จกักนัเป็นอยา่งดี อาทิ คุกก้ี ทอ็ฟฟ่ี 
เส้ือผา้ ชุดชั้นใน ครีมอาบน ้ าฯลฯ / พรีมาร์ค PRIMARK สินคา้แฟชัน่
เส้ือผา้ในราคาสุดประหยดั 

คํา่ บริการอาหารมื้อคํา่ ณ ภัตตาคาร Berger & Lobster Restaurant เมนูพิเศษกุ้งมังกรรสเลิศ 

พกัที่:  Dorsett Hotel Shepardbush / หรือระดบัใกล้เคยีง 
 
 

 

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

แปรพระราชฐานของราชวงศอ์งักฤษมากวา่ 900 ปี โดยกษตัริยว์ลิเลียมผูพ้ชิิต ชมหอ้งที่สาํคญัต่าง ๆ ที่ประดบั
ประดาไดอ้ยา่งสวยงามอลงัการณ์โดยเฉพาะ STATE APARTMENTที่รวบรวมสมบติัลํ้าค่าไวม้ากมาย และ 



KING ‘ S CHAMBER ที่เก็บภาพเขียนอนัทรงคุณค่า
ตลอดจนอุทยานภายนอกบนเน้ือที่กวา้งขวางตกแต่ง
ดว้ยพรรณไมน้านาชนิดอยา่งสวยงาม  ได้เวลา
สมควร นําท่านออก เดินทางสู่สู่เมืองบิเชสเตอร์  
(Bicester Outlet) ศูนย์เอาท์เล็ทที่ใหญ่และมีสินค้า
หลากหลายที่สุด มีเวลาให้ท่านช้อปป้ิงสินค้าแบรนด์
เนม อาทิ  PRADA, GUICI, Burberry, Calvin Klien, D&G, DKNY, Bally Mulberry, Paul Smith, POLO 
ฯลฯ  

เที่ยง  อิสระอาหารกลางวัน ภายในเอ้าท์เล็ท 
16.30 พร้อมกัน ณ จุดนัดหมายนําท่านออกเดินทางสู่สนามบินฮิธโธรว์ ลอนดอน 
21.30  เหิรฟ้าสู่กรุงเทพฯ...โดย สายการบินไทย แอร์เวย์ Thai Airways เที่ยวบินที่ TG917 
วนัที่10 กรุงเทพฯ 
15.05  เดินทางถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ...โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ 
* หมายเหตุ  โปรแกรมการเดินทางอาจเปลี่ยนแปลงไดต้ามความเหมาะสม เน่ืองจากสภาพ ลม ฟ้า อากาศ,การล่าชา้อนัเน่ืองมาจากสายการบิน และสถานการณ์ใน

ต่างประเทศที่ทางคณะเดินทางในขณะนั้น เพื่อความปลอดภยัในการเดินทาง โดยบริษทัฯ ไดม้อบหมายให้ หัวหน้าทวัร์ผูน้ าทวัร์ มีอ  านาจตดัสินใจ ณ 
ขณะนั้นทั้งน้ีการตดัสินใจ  จะค านึงถึงผลประโยชน์ของหมู่คณะเป็นส าคญั 

  



อตัราค่าบริการ 

ออกเดินทางช่วง 
 

ผู้ใหญ่พัก 
ห้องละ 2 ท่าน 

เด็กอายุตํา่กว่า 12 ปี  
พักกบัผู้ใหญ่ 1 ท่าน 

เด็กอายุตํา่กว่า 12 ปี 
พักกบัผู้ใหญ่ 2 ท่าน 

( มเีตยีงเสริม ) 

พักท่านเดียว / ห้อง 
จ่ายเพิ่ม 

 

ก.พ.-มี.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 

ต้องการเดินทางโดยช้ันธุรกิจ Business Class กรุณาสอบถามราคาเพิ่มเติมจากเจ้าหน้าที่บริษัทฯ 

อัตราค่าบริการนี้รวม 
 ค่าตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบั กรุงเทพฯ-ลอนดอน-กรุงเทพฯ  
 ค่ารถปรับอากาศนาํเท่ียวตามระบุไวใ้นรายการ พร้อมคนขบัรถท่ีชาํนาญเส้นทาง กฎหมายในยโุรปไม่อนุญาตให้คนขบัรถเกิน 12ช.ม./วนั  
 โรงแรมท่ีพกัตามระบุหรือเทียบเท่าในระดบัเดียวกนั โรงแรมส่วนใหญ่ในยโุรปจะไม่มีเคร่ืองปรับอากาศ เน่ืองจากอยูใ่นแถบท่ีมีอุณหภูมิตํ่า

และราคาโรงแรมจะปรับข้ึน 3-4 เท่าตวั หากวนัเขา้พกัตรงกบังานเทศกาลเทรดแฟร์หรือการประชุมต่างๆ อนัเป็นผลท่ีทาํให้ตอ้งมีการ
ปรับเปล่ียนยา้ยเมือง โดยคาํนึงถึงความเหมาะสมเป็นหลกั  

 ค่าธรรมเนียมในการยืน่วีซ่าองักฤษ และค่าสแกนเอกสาร  
 ค่าอาหารท่ีระบุในรายการ ให้ท่านไดเ้ลิศรสกบัอาหารทอ้งถ่ินในแต่ละประเทศ  
 ค่าบริการนาํทวัร์โดยหัวหนา้ทวัร์นาํเท่ียวให้ความรู้  และคอยดูแลอาํนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง 1 ท่าน  
 ค่าประกนัอุบติัเหตุในการเดินทางวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท  
 ค่ายกกระเป๋าใบใหญ่ท่านละ 1 ใบ นํ้ าหนกัไม่เกิน 23 กก. / กระเป๋าใบเล็กอยูใ่นความดูแลของท่านเองไม่เกิน 7 กก. 
 ค่าทปิพนักงานขับรถระหว่างการท่องเทีย่วในองักฤษ 

 นํา้ด่ืมคอยบริการบนรถตลอดการเดินทาง 

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม 
 ค่าภาษีมูลค่าเพ่ิม 7 % และค่าภาษีหัก ณ ท่ีจ่าย 3 %  
 ค่าใชจ่้ายส่วนตวั อาทิ ค่าโทรศพัท ์, ค่าซกัรีด , ค่าเคร่ืองด่ืมและอาหารนอกเหนือจากท่ีระบุในรายการ  
 ค่าผกผนัของภาษีนํ้ ามนัท่ีทางสายการบินแจง้เปล่ียนแปลงกะทนัหัน 
 ค่าทปิหัวหน้าทวัร์ โดยเฉลีย่ 100 บาท / ท่าน / วนั (หากท่านประทบัใจในการบริการ) 

เง่ือนไขการสํารองที่น่ัง และการชําระเงิน  
 กรุณาจองล่วงหนา้พร้อมชาํระงวดแรก  50,000 บาท ก่อนการเดินทาง พร้อม แฟกซ์สาํเนาหนา้หนงัสือเดินทาง Passport  มายงับริษทั และ

ค่าใชจ่้ายส่วนท่ีเหลือกรุณาชาํระก่อนการเดินทางไม่นอ้ยกว่า 14 วนั มิฉะนั้นจะถือว่าท่านยกเลิกการเดินทาง 
 บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิยกเลิกการเดินทางก่อนล่วงหนา้ 10 วนั หากกรุ๊ปไม่สามารถออกเดินทางได ้ 
 บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการในทวัร์น้ี เม่ือเกิดเหตุจาํเป็น สุดวิสัย จนไม่อาจแกไ้ขได ้และจะไม่รับผดิ ชอบใดๆ 

ในกรณีท่ีสูญหาย สูญเสียหรือไดรั้บบาดเจ็บ ท่ีนอกเหนือความ รับผดิชอบของหัวหนา้ทวัร์และเหตุสุดวิสัยบางประการเช่น การนดัหยดุงาน ภยั
ธรรมชาติ การจลาจล ต่างๆ 

 เน่ืองจากรายการทวัร์น้ีเป็นแบบเหมาจ่ายเบด็เสร็จ หากท่านสละสิทธ์ิการใชบ้ริการใดๆตามรายการ หรือถูกปฏิเสธการเขา้  และออก ประเทศไม่ว่า
ในกรณีใดก็ตาม ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนเงินในทุกกรณี  

 เม่ือท่านไดช้าํระเงินมดัจาํหรือทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นการชาํระผา่นตวัแทนของบริษทัฯ หรือชาํระโดยตรงกบัทางบริษทัฯ ทางบริษทัฯ จะขอถือว่ า
ท่านรับทราบและยอมรับในเง่ือนไขต่างๆของบริษทัฯ ท่ีไดร้ะบุไวโ้ดยทั้งหมด 

 



หมายเหตุ 
o ทางบริษัทจะทาํการย่ืนวซ่ีาของท่านกต่็อเม่ือในคณะมผีู้สํารองทีน่ั่งครบ 25 ท่าน และได้รับควิการตอบรับจากทางสถานทูต  เน่ืองจากบริษทั

จะตอ้งใชเ้อกสารต่างๆท่ีเป็นกรุ๊ปในการยืน่วีซ่า อาทิ ตัว๋เคร่ีองบิน , ห้องพกัท่ีคอนเฟิร์มมาจากทางยโุรป ,ประกนัการเดินทาง ฯลฯ ทางท่า น
จะตอ้งรอให้คณะครบ 15 ท่าน จึงจะสามารถยืน่วีซ่าให้กบัทางท่านไดอ้ยา่งถูกตอ้ง  

o หากในช่วงทีท่่านเดินทางควิวซ่ีากรุ๊ปในการย่ืนวซ่ีาเตม็ ทางบริษทัตอ้งขอสงวนสิทธ์ิในการยืน่วีซ่าเด่ียว ซ่ึงทางท่านจะตอ้งเดินทางมายืน่วีซ่า
ดว้ยตวัเอง ตามวนั และเวลานดัหมายจากทางสถานทูต โดยมีเจา้หนา้ท่ีของบริษทัคอยดูแล และอาํนวยความสะดวก  

o เอกสารต่างๆทีใ่ช้ในการย่ืนวซ่ีาท่องเทีย่วทวปียุโรป ทางสถานทูตเป็นผูก้าํหนดออกมา มิใช่บริษทัทวัร์เป็นผูก้าํหนด ท่านท่ีมีความประสงคจ์ะ
ยืน่วีซ่าท่องเท่ียวทวีปยโุรป กรุณาจดัเตรียมเอกสารให้ถูกตอ้ง และครบถว้นตามท่ีสถานทูตตอ้งการ เพราะจะมีผลต่อการพิจารณาวีซ่าของท่าน 
บริษทัทวัร์เป็นแต่เพียงตวักลาง และอาํนวยความสะดวกในการยืน่วีซ่าเท่านั้น มิไดเ้ป็นผูพิ้จารณาว่าวีซ่าให้กบัทางท่าน 

 กรณวีซ่ีาทีท่่านย่ืนไม่ผ่านการพิจารณา และคณะสามารถออกเดินทางได้ ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายจริงทีเ่กดิขึน้ดังต่อไปนี ้
-  ค่าธรรมเนียมการย่ืนวซ่ีาและค่าดําเนินการทางสถานทูตจะไม่คืนค่าธรรมเนียมใดๆทั้งส้ินแมว้่าจะผา่นหรือไม่ผา่นการพิจารณา 
-  ค่ามดัจําตัว๋เคร่ืองบิน หรือตัว๋เคร่ืองบินทีอ่อกมาจริง ณ วนัย่ืนวซ่ีา  ซ่ึงตัว๋เป็นเอกสารท่ีสาํคญัในการยืน่วีซ่า หากท่านไม่ผา่นการพิจารณา ตัว๋

เคร่ืองบินถา้ออกตัว๋มาแลว้จะตอ้งทาํการ REFUND โดยจะมีค่าธรรมเนียมท่ีท่านตอ้งถูกหักบางส่วน และส่วนท่ีเหลือจะคืนให้ท่านภายใน 45-
60 วนั (ตามกฎของแต่ละสายการบิน) ถา้ยงัไม่ออกตัว๋ท่านจะเสียแต่ค่ามดัจาํตัว๋ตามจริงเท่านั้น 

-  ค่าห้องพักในการเข้าพัก ถา้คณะออกเดินทางได ้และท่านไม่ผา่นการพิจารณาวีซ่า ตามกฎท่านจะตอ้งโดนค่ามดัจาํห้องพกัทุกคืน ของการ
เดินทางหากท่านไม่ปรากฏตวัตามวนัท่ีเขา้พกั ทางโรงแรมจะตอ้งยดึค่าห้อง 100% ในทันที ทางบริษทัฯจะแจง้ให้ท่านทราบ และมีเอกสาร
ช้ีแจงให้ท่านเขา้ใจ (ทั้งนีขึ้น้อยู่กบัการต่อรองระหว่างบริษัทฯกบัแลนด์โอเปอเรเตอร์ต่างประเทศหรือโรงแรมทีพ่ักต่างประเทศเพ่ือทีจ่ะได้
ประโยชน์สูงสุดแก่ลูกค้าเป็นสําคญั) 

 หากท่านผ่านการพิจารณาวซ่ีา แล้วยกเลกิการเดินทางทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยดึค่าใช้จ่ายทั้งหมด 100% 
 ทางบริษัทเร่ิมต้น และจบ การบริการ ทีส่นามบินสุวรรณภูม ิกรณีท่านเดินทางมาจากต่างจงัหวดั หรือต่างประเทศ และจะสาํรองตัว๋เคร่ืองบิน 

หรือพาหนะอยา่งหน่ึงอยา่งใดท่ีใชใ้นการเดินทางมาสนามบิน ทางบริษทัจะไม่รับผดิชอบค่าใชจ่้ายในส่วนน้ี เพราะเป็นค่าใชจ่้ายท่ี
นอกเหนือจากโปรแกรมการเดินทางของบริษทั ฉะนั้นท่านควรจะให้กรุ๊ป FINAL 100% ก่อนท่ีจะสาํรองยานพาหนะ 

เง่ือนไขการยกเลิก   
***กรณทีีลู่กค้ายกเลกิการเดินทาง ไม่สามารถคืนเงินได้ทุกกรณี*** 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



เอกสารที่ใช้ในการย่ืนขอวซ่ีา VISA  (ต้องมาโชว์ตัวที่สถานทูตเพ่ือสแกนลายนิว้มือทุกท่าน) 
 หนังสือเดินทาง (ตวัจริง) ทีเ่หลืออายุใช้งานไม่ตํา่กว่า 6 เดือน และมหีน้าหนังสือเดินทางว่างอย่างน้อย 3 หน้า  
 หนังสือเดินทางทีเ่หลืออายุใช้งานไม่ตํา่กว่า 6 เดือน และมหีน้าหนังสือเดินทางว่างอย่างน้อย 3 หน้า  
 รูปถ่ายสี ฉากหลงัเป็นสีขาวเท่าน้ัน ขนาด 1.5 x 2 นิว้ จํานวน 3 รูป (ต้องถ่ายไว้ไม่เกนิ 6 เดือน) หน้าตรง ไม่สวมแว่นตา ไม่ยิม้เห็นฟัน 

ขึน้อยู่กบัประเทศทีจ่ะเดินทาง  
 หลกัฐานแสดงสถานะการทาํงาน 1 ชุด  
 *** กรณค้ีาขาย  : หลกัฐานทางการค้า เช่น สําเนาใบรับรองจากกระทรวงพาณชิย์หรือใบทะเบียนการค้าทีม่ช่ืีอผู้เดินทาง หรือสําเนาใบเสีย

ภาษีร้านค้า (ภพ.20) อายุย้อนหลงัไม่เกนิ 3 เดือน (นับจากเดือนทีจ่ะเดินทาง) 
 *** กรณพีนักงานและผู้ถือหุ้น : หนังสือรับรองการทาํงานเป็นภาษาองักฤษ ระบุตาํแหน่ง เงินเดือน และวนัเร่ิมงาน พร้อมสลปิเงินเดือน 

ย้อนหลงั 3 เดือน อายุย้อนหลงัไม่เกนิ 1 เดือน (นับจากเดือนทีจ่ะเดินทาง) 
 *** ข้าราชการ: หนังสือรับรองจากต้นสังกดั เป็นภาษาองักฤษ ระบุตาํแหน่ง เงินเดือน และวนัเร่ิมงานพร้อมสลปิเงินเดือน ย้อนหลงั 3 เดือน 

อายุย้อนหลงัไม่เกนิ 1 เดือน (นับจากเดือนทีจ่ะเดินทาง) 
 *** นักเรียนและนักศึกษา: หนังสือรับรองการเป็นนักเรียนหรือนักศึกษา เป็นภาษาองักฤษจากสถาบันทีศึ่กษาอยู่ อายุย้อนหลงัไม่เกนิ 1 

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

พิจารณาบัญชีออมทรัพย์เป็นอนัดับแรก) แต่ในกรณทีีย่อดเงินในบัญชีออมทรัพย์ไม่ถึง 6 หลกั สามารถแนบ Statement สมุดบัญชีฝากประจํา
เพิ่มเตมิในการย่ืนได้) ( สถานทูตไม่รับบัญชีกระแสรายวนั ) 
*** หมายเหตุ *** 

 ในกรณเีป็น บิดา/มารดา/บุตร, สาม/ีภรรยา และญาต ิ(สามารถรับรองค่าใช้จ่ายให้กนัได้) โดยใช้เอกสารเพิ่มเตมิคือ 
-  หนังสือรับรองจากธนาคาร (สถานทูตพิจารณาบัญชีออมทรัพย์เป็นอนัดับแรก)  ในการออกจดหมายรับรองกรุณาระบุคาํว่า TO WHOM IT 
MAY CONCERN แทนการใช้ช่ือแต่ละสถานทูต (เน่ืองจากประเทศในยุโรปเข้าร่วมกลุ่มยูโรโซน) กรุณาสะกดช่ือให้ตรงกบัหน้าพาสปอร์ต และ
หมายเลขบัญชีเล่มเดียวกบั Statement ทีท่่านจะใช้ย่ืนวซ่ีา (ใช้เวลาดําเนินการขอประมาณ 3-5 วนัทาํการ) โดยต้องทาํแยกกนั ระบุตามช่ือผู้เดินทาง 
1 ท่าน / 1 ฉบับ (ใช้ตวัจริง / ไม่สามารถถ่ายเอกสารได้ ) 

 กรณเีด็กอายุตํา่กว่า 20 ปีบริบูรณ์  หากเด็กไม่ได้เดินทางกบับิดา/มารดาคนใดคนหนึ่ง หรือบิดามารดาไม่ได้เดินทางทั้งสองคน ต้องมี
จดหมายยนิยอมให้เดินทางไปต่าง ประเทศจากบิดา & มารดา ซ่ึงจดหมายต้องออกโดยทีว่่าการอาํเภอ โดยระบุประเทศและวนัเดินทาง 

 สําเนาบัตรประชาชน  1 ชุด 
 สําเนาสูตบิัตร 1 ชุด (กรณอีายุตํา่กว่า 20 ปี) 
 สําเนาทะเบียนบ้าน 1 ชุด 
 สําเนาทะเบียนสมรส หรือ สําเนาทะเบียนหย่า 1 ชุด (ถ้าม)ี 
 สําเนาใบมรณะบัตร 1 ชุด (กรณเีป็นหม้าย) 
 สําเนาใบเปลีย่นช่ือ-สกุล 1 ชุด (ถ้าม)ี 

*** ในวนัย่ืนวซ่ีากรุณาเตรียมเอกสารตวัจริงทั้งหมด ไปในวนันัดด้วย *** 
สถานทูตอาจมีการขอเอกสารอย่างอ่ืนเพิม่เตมิ ตามดุลพนิิจของสถานทูต อย่างกะทันหัน จงึขอความกรุณาเตรียมเอกสารตวัจริง

เพิม่เตมิให้ครบถ้วน ตามที่สถานทูตขอ เพ่ือความสะดวกในการ พจิารณาอนุมัต ิออกวซ่ีาสําหรับสถานทูต 
 
 
 
 


