
 
 

 

ลอนดอน – บาธ – สโตน์เฮนจ์ – คาร์ดิฟ – เบอร์ตัน ออน เดอะ วอเตอร์ – ไบบูรี – ฟาร์มปลาเทราท์ 
เข้าชมปราสาทเอดินเบอระ – ล่องเรือวินเดอร์เมียร์ – เข้าสนามแมนเชสเตอร์ – เชสเตอร์ – ช้อปป้ิงเอาท์เล็ท 

ขึน้กระเช้าลอนดอน อาย – หอคอยลอนดอน – ตะลุยมหานครลอนดอน – ล่องเรือแม่น ้าเทมส์ 
สัมผัสกล่ินไอ แห่งผู้ดีอังกฤษ ชมสถานท่ีต่างๆ ท่ีส าคัญ ช้อปป้ิงอย่างจุใจ 

 

*** อาหารรสเลิศ เป็ดย่างโฟร์ ซีซ่ัน + กุ้งมังกร + เบอร์เกอร์ ล็อบสเตอร์ + ฟิซ แอนด์ ชิพ *** 
ออกเดินทาง เมษายน – ตลุาคม 2565 

 

รวมค่าวีซ่าองักฤษ + ค่า PCR-Test ก่อนกลับ + ค่าทิปพนักงานขับรถและบริกรตลอดการเดนิทาง 
 
 



 
 

วันแรกของการเดินทาง(1) กรุงเทพฯ – ลอนดอน 
22.00 สมาชิกทุกท่านพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศช้ัน 4 เคาท์เตอร์ 

D สายการบินไทย โดยมีเจ้าหน้าที่บริษัท คอยอ านวยความสะดวก  

วันที่สองของการเดินทาง(2) ลอนดอน – บาธ – สโตนเฮนจน์ – คาร์ดิฟ    
00.55  เหิรฟ้าสู่มหานครลอนดอน...โดยสายการบินไทย แอร์เวย์  Thai Airways เที่ยวบินที่ TG910 
07.15 ถึงสนามบินฮิสโธรว์ มหานครลอนดอน หลงัผ่านพิธีการตรวจคนเขา้เมืองแลว้ จากนั้นน าท่าน ออกเดินทางเขา้

สู่ทุ่งราบ ซอลส์บุรี “Salisbury Plain” น าท่านเข้าชม สโตนเฮนจ์ STONEHENGE (รวมค่าเข้าชม) วงหิน
ปริศนาแห่งเกาะองักฤษ นับเป็นหน่ึงในเจ็ด
ส่ิงมหัศจรรย์ของโลกยุคเก่า สร้างขึ้ นราว 
2,000 ปีก่อนคริสตกาล น าท่านเปลี่ยนรถ
ทอ้งถิ่นเพ่ือเขา้ชมสโตน์เฮนจ์ มีเวลาให้ท่าน
เดินเล่นชมความมหัศจรรยข์องวงหินปริศนา  
ได้เวลาสมควรน าท่านออกเดินทางสู่เมือง
บาธ “Bath” ดินแดนแห่งอาณาจกัรโรมนัอนั
ย่ิงใหญ่บนเกาะ องักฤษเมื่อกว่า 2,000 ปีมาแลว้ ตั้งช่ือเมืองว่า “Aquae Sulis” เป็นที่ตั้งของโรมนับาธ สถานที่ ที่
ชาวโรมนัมาสร้างไวเ้ป็นสถานที่อาบน ้ าแร่ เมื่อ 2,000 ปีมาแลว้ โดยอาศยั น ้ าจากบ่อน ้ าแร่ธรรมชาติที่จะมีน ้ า
ไหล ออกมาอยา่งต่อเน่ืองถึงวนัละประมาณ 1,250,000 ลิตร และมีความร้อนถึง 46 องศาเซลเซียส 

เที่ยง   บริการอาหารมือ้กลางวัน  ณ ภัตตาคาร   
น าท่านชมตวัเมืองบาธ บาธตั้งอยู่เนินหลายลูกในหุบเขาของแม่น ้ าเอวอน ในบริเวณที่มีน ้ าพุร้อนธรรมชาติที่
เป็นที่ตั้งถิ่นฐานของโรมนั ผูส้ร้างโรงอาบน ้ าโรมนั (Roman Bath) เมืองบาธเป็นสถานที่ที่สมเด็จพระเจา้เอ็ด
การ์ผูรั้กสงบท าพิธีราชาภิเษกเป็นพระมหากษตัริยอ์งักฤษที่มหาวิหารบาธ ในปี ค.ศ. 973 ต่อมาในสมยัจอร์เจีย 
บาธกลายเป็นเมืองน ้ าแร่ที่เป็นที่นิยมกันมากซ่ึง
ท าให้เมืองขยายตวัขึ้นมากและมีสถาปัตยกรรม
จอร์เจียที่เด่นๆ จากสมยันั้นที่สร้างจากหินบาธที่
เป็นหินสีเหลืองนวล เมืองบาธได้รับฐานะเป็น
เมืองมรดกโลกในปี ค.ศ. 1987 และมีโรงละคร, 
พิพิธภัณฑ์และส่ิงส าคัญทางวัฒนธรรมและ
ทางการกีฬา ที่ท าให้กลายเป็นเมืองที่ ดึงดูด
นักท่องเที่ยวโดยมีนักท่องเที่ยวคา้งคืนหน่ึงลา้น
คน เมืองบาธมีมหาวิทยาลัยสองมหาวิทยาลัย
และวิทยาลัยและสถานศึกษาอื่นๆ แรงงานส่วนใหญ่เป็นอุตสาหกรรมการบริการและมีความเจริญเติบโต
ทางดา้นขอ้มูลและเทคโนโลยีที่สร้างงานให้แก่ผูอ้ยูอ่าศยัในเมืองบาธเองและบริเวณปริมณฑล ออกเดินทางสู่
เมืองคาร์ดิฟ เมืองหลวง แห่งเวลส์  ชมตวัเมืองคาร์ดีฟ เมืองหลวงของประเทศเวลส์ และยงัเป็นเมืองท่าส าคญั



 
 

ริมทะเลไอริช / น าท่านชมเมืองคาร์ดิฟ เมืองหลวงของเวลส์ อดีตเป็นเมืองที่ส่งออกถ่านหินมาก ที่สุดเมืองหน่ึง 
ชมศาลาว่าการเมือง (City Hall) จากนั้นน าเก็บภาพปราสาทคาร์ดิฟ (Cardiff Castle) (ภายนอก)  

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร / น าท่านเข้าที่พัก  

พักที่: Holiday Inn Cardiff City Centre / หรือระดับใกล้เคียง 

วันที่สามของการเดินทาง(3) คาร์ดิฟ – เบอร์ตัน ออน เดอะ วอเตอร์ – ไบบูรี  
     ฟาร์มปลาเทราท์ – ลิเวอร์พูล  
เชา้  บริการอาหารมื้อเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม   

น าท่านชมเมืองคาร์ดิฟ เมืองหลวงของเวลส์ อาคารบา้นเรือนผูค้นที่สวยงามและหรูหรา ในอดีตเมืองน้ี
เป็นเมืองที่ส่งออกถ่านหินมากที่สุดเมืองหน่ึง ให้น าท่านเดินทางสู่ “เมืองเบอร์ตัน ออน เดอะวอเตอร์” หมู่บา้น
เล็ ก  ๆ  ที่ รู้ จั ก กั น ใน น าม ข อ ง  “เว นิ ส  แ ห่ ง
คอตสวอลด”์Cotswold  เมืองที่โด่งดงัที่สุดในคอตส
โวลด ์ ดูเงียบสงบมี ล าธารสายเล็ก ๆ (แม่น ้าวินดรั์ช) 
ไหลผ่านกลางเมือง และมีสะพานหินทอดขา้มน ้าป็น
ช่วง ๆ กบัตน้วิลโลวท์ี่แกว่งก่ิงกา้นใบอยูริ่มน ้า เมือง
น้ีมีร้านอาหารและโรงแรม รวมทั้งร้านคา้ให้เดินเล่น
เก็บบรรยากาศอนัร่ืนรมย ์น าท่านชมความสวยงาม
ภายในหมู่บา้นแห่งน้ี พร้อมทั้งถ่ายภาพเป็นที่ระลึก น าท่านออกเดินทางมุ่งหน้าสู่ “หมู่ บ้านไบบุรี” (Bibury) 
เป็นหมู่บ้านเล็กๆ ตั้ งอยู่ในแคว้น  Gloucestershire เขต Cotswolds (คอทส์โวลส์  ) จัดว่าเป็น The Most 
beautiful village in England ให้ท่านได้เดินเล่นชม บ้านเรือนอันเป็นเอกลักษณ์ของหมู่บ้านแห่งน้ี นั่นคือ
กระท่อมหินโบราณ ที่เรียงรายกนัยาวไปเป็นแถว มีช่ือว่า Arlington Row ซ่ึงกระท่อมเหล่าน้ีเคยเป็นที่พกัของ
คนที่ท าอาชีพทอขนแกะในสมยัศตวรรษที่ 17 ชมโบสถอ์นัเก่าแก่ อีกทั้งยงัมีถนนสวย ๆ ที่รายลอ้มดว้ยดอกไม้
สีสดใสริมสองขา้งทาง น าท่านชม “ฟาร์มปลาเทราท์” อายุกว่า 100 ปี ตั้งอยู่ใจกลางหมู่บา้น อนัเน่ืองมาจาก
แม่น ้ าโคล์นเป็นสาขาหน่ึงที่แยกมาจากแม่น ้ าเทมส์ เป็นแหล่งที่สามารถเลี้ ยงปลาชนิดน้ีไดต้ลอดทั้งปี ส่วน
ใหญ่ปลาที่เลี้ยงเป็นปลาเทราทสี์น ้าตาล กลายเป็นอาชีพที่ท ารายไดใ้ห้กบัคนในหมู่บา้นจ านวนมาก และฟาร์ม
ปลาเทราตย์งัเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีช่ือเสียงของหมู่บา้นอีกดว้ย  

เที่ยง  บริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

 จากนั้นน าท่านออกเดินทางสู่เมืองลิเวอร์พูล Liverpool  น า
ท่านชมเมืองลิเวอร์พูล เมืองที่มีประวตัิศาสตร์ยาวนาน น าท่าน
ชม “เมืองลิเวอร์พูล” ถิ่นก าเนิดวงดนตรีส่ี เต่าทอง The Beatle 
น าท่านถ่ายภาพคู่กับอนุสาวรีย ์เดอะ บิทเทิล บริเวณท่าเรือ 
แห่งการท่องเที่ยว ที่มีความส าคัญมากแห่งหน่ึงของประเทศ
องักฤษ โดยเฉพาะในช่วงคริสตศ์ตวรรษที่ 18 เมืองลิเวอร์พูลนั้น 

 



 
 

ถือว่าเป็นจุดศูนยก์ลางของการติดต่อค้าขายกบัแคริบเบียน , ไอร์แลนด์ และ แผ่นดินใหญ่ยุโรป จึงส่งผลให้
เมืองลิเวอร์พูลเป็นเมืองส าคัญที่ สุดเมืองหน่ึงของอังกฤษ ปัจจุบันเมืองลิเวอร์พูลได้กลายเป็นที่ ดึงดูด
นกัท่องเที่ยว ซ่ึงในปี ค.ศ. 2007 เมืองลิเวอร์พูลไดม้ีการฉลองครบรอบ 800 ปี ที่ก่อตั้งมาและในปี ค.ศ. 2008 ลิ
เวอร์พูลก็ไดรั้บต าแหน่งเมืองหลวงทางวฒันธรรมของยุโรปพร้อมกบัเมืองสตราวนัเจอร์ ในนอร์เวยอ์ีกดว้ย น า
ท่านเดินทางไปถ่ายรูปดา้นนอก Anfield ส นามของสโมสรดงัลิเวอร์พูล เจา้ของค าขวญั YOU WILL NEVER 
WALK ALONE 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร / น าท่านเข้าที่พัก  

พักที่: Mercure Hotel Atlantic Tower / หรือเทียบเท่าระดับใกล้เคียง 

วันที่ส่ีของการเดินทาง(4) ลิเวอร์พูล – เอดินเบิร์ก – ปราสาทเอดินเบิร์ก – ชมเมือง   
เชา้  บริการอาหารมื้อเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  
 จากนั้นเดินทางสู่เมืองเอดินเบิร์ก Edinburgh เมือง

หลวงและเมืองศูนยก์ลางวฒันธรรมของ ประเทศส
ก๊อตแลนด์ ตั้ งแต่ยุคศตวรรษที่ 15 เจ้าของสมญา
นามกรุงเอเธนส์แห่ง ยุโรปเหนือ / เดินทางถึงเมือง
เอ ดิ น เบิ ร์ ก  Edinburgh เมื อ งห ล วงแล ะ เมื อ ง
ศูนย์กลางวัฒนธรรมของ ประเทศสก๊อตแลนด ์
ตั้ งแต่ยุคศตวรรษที่  15 เจ้าของสมญานามกรุง
เอเธนส์แห่งยโุรปเหนือ เอดินเบิร์ก เป็นเมืองที่เจริญมากที่สุดเมืองหน่ึงในสหราชอาณาจกัร มีศูนยก์ลางเมือง
ตั้งอยูร่อบ ๆ ปราสาทเอดินเบิร์ก เมืองเอดินบะระติดอนัดบัเมืองที่มีนกัท่องเที่ยวมากที่สุดเป็นอนัดบัสองของส
หราชอาณาจกัรรองจากลอนดอน เมืองเอดินเบิร์ก 
ยงัเป็นเมืองที่ไดช่ื้อว่าเป็น "เมืองที่เป็นมิตรกบัเด็ก" 
(The Child Friendly City) เน่ืองจากภายในเมืองมี
สถานที่ท่องเที่ยวที่เหมาะส าหรับเด็กมากมาย เมือง
เอดินบะระเป็นเมืองศูนย์กลางทางการเงินที่ใหญ่
เป็นอันดับสองของสหราชอาณาจักรรองจาก
ลอนดอนและใหญ่เป็นอันดับห้าของยุโรป โดยมี
ม ห า วิท ยาลั ยตั้ งอ ยู่ ถึ งส าม แ ห่ งด้ ว ยกัน คื อ 
มหาวิทยาลยัเอดินเบิร์ก มหาวิทยาลยัแฮเรียต-วตัต์ และมหาวิทยาลยัเนเปียร์ น ำท่ำนเที่ยวเมืองเอดินเบิร์ก ชม
สภำพบ้ำนเรือนยคุเก่ำบนถนนปร้ินเซสถนนสายส าคญัสายหน่ึงของเอดินเบิร์ก อนุสาวรียเ์ซอร์วอลเตอร์สก๊อต 
และย่านตวัเมืองใหม่บนถนนจอร์เจ้ียน น าท่านเดินทางสู่ คาล์ตนั ฮิลล์ (Calton Hill) ที่เป็นที่ตั้งของเสาคอลัม่ 
โรมันอันใหญ่ยกัษ์ ที่ถือเป็น The National Monument ของสก็อตแลนด์ พ้ืนที่ตรงน้ีสมัยโบราณใช้เป็นที่
ประหารนกัโทษ ต่อมาก็เปลี่ยนมาเร่ือยๆ เป็นโรงหนงับา้ง บา้นของขา้ราชการบา้ง จากนั้นผ่านชมรัฐสภา 
สก็อตแลนด์ ผ่านชมร้าน The Elephant House เป็นร้านนั่งชิลๆ เมนูเบาๆ อาหารราคาไม่แพง ที่ J.K. Rowling 
มานัง่แต่งหนงัสือแฮร์ร่ี พอตเตอร์ภาคแรก 



 
 

เที่ยง  บริการอาหารมื้อกลางวัน  ณ ภัตตาคาร   
 เข้าชมด้านในปราสาทเอดินเบิร์ก ที่ตั้งอยู่บนเนินเขาอันสวยงาม เขา้ชมเคร่ืองราชและอญัมนีอนัล ้าค่าของส

ก๊อตแลนด ์จากนั้นอิสระให้ท่านพกัผ่อน หรือเดินชมความสวยงามของเมืองเอดินเบิร์ก บนถนนรอยลัไมล ์สาย
ส าคัญของเอดินเบิร์ก ที่เรียงรายไปด้วยร้านขายสินค้าที่ระลึก ตามอัธยาศัย  เที่ยวเมืองเอดินเบิร์ก ชมสภำพ
บ้ำนเรือนยุคเก่ำบนถนนปร้ินเซสถนนสายส าคญัสายหน่ึงของเอดินเบิร์ก อนุสาวรีย์เซอร์วอลเตอร์สก๊อต และ
ยา่นตวัเมืองใหม่บนถนนจอร์เจ้ียน  

ค ่า  บริการอาหารมื้อค ่า ณ ภัตตาคาร 

พักที่: Holiday Inn Edinburgh Hotel, หรือระดับใกล้เคียง 

วันที่ห้าของการเดินทาง(5) เอดินเบิร์ก – ล่องเรือทะเลสาบวินเดอร์เมียร์  
    แมนเชสเตอร์ – เข้าชมสนามฟุตบอลโอลด์แทรฟฟอร์ด  
เชา้  บริการอาหารมื้อเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  

 ออกเดินทางสู่เมืองวินเดอร์เมียร์ Windermere โดยใชเ้ส้นทางผ่านเขตเลคดิสทริค ดินแดนแห่งทะเลสาบ
ทั้ง 16 ในเขตคมัเบรีย(Cumbria) แห่งชมบรรยากาศของธรรมชาติรอบทะเลที่เต็มไปด้วยต้นไม ้และดอกไม้
เมืองหนาวที่แลดูร่มร่ืนและสวยงาม จากนั้นน าท่านล่องเรือชมความงดงามของทะเลสาบวินเดอร์เมียร์ ใน
ฤดูร้อนที่แสนสวยงาม ท่านจะไดช้มบรรยากาศเมืองพกัตากอากาศริมทะเลสาบที่งดงามร่มร่ืนที่สุดขององักฤษ 
จะเห็นบา้นพกัตากอากาศของเศรษฐีชาวองักฤษ ที่ตั้งอยูต่ามเกาะแก่งต่างๆ ช่วยสร้างบรรยากาศความสวยงาม 
ให้มากย่ิงขึ้น บริเวณท่าเรือยงัเป็นสวนสาธารณะที่มีนกัท่องเที่ยวมาพกัผ่อนกนัมากมาย 

เที่ยง  บริการอาหารมื้อกลางวัน  ณ ภัตตาคาร เมนู Fish & Chip รสชาติต้นต ารับ   
 จากนั้นน าท่านออกเดินทางสู่เมืองแมนเชสเตอร์ น าท่านเขา้
ชมดา้นในสนามฟุตบอลโอลด์ แทรฟฟอร์ด ของสโมสร
แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด(รวมตัว๋เขา้ชม) สนามแห่งน้ีมีสมญา
นามว่า “โรงละครแห่งความฝัน” (Theatre of Dreams) ซ่ึงมี
จ านวนความจุผูช้มไดถ้ึง 74,140 ที่นั่ง โอลดแ์ทรฟฟอร์ดเป็น
สนามกีฬาของสโมสรที่มีขนาดใหญ่ที่ สุด ในสหราช
อาณาจกัร เป็นสนามฟุตบอลขนาดใหญ่เป็นอนัดบัที่ 2 ของ 
 



 
 

ประเทศและใหญ่เป็นอนัดบัที่ 8 ในทวีปยโุรปพร้อมชมพิพิธภณัฑ ์ความเป็นมาของสนามฟุตบอล อนัย่ิงใหญ่
แห่งน้ี มีเวลาให้ท่านเลือกซ้ือสินคา้ลิขสิทธ์ิประจ าทีมแมนเชสเตอร์ไดต้ามอธัยาศยั  

ค ่า  บริการอาหารมื้อค ่า ณ ภัตตาคาร 

พักที:่ Holiday Inn Manchester City Centre / หรือระดับใกล้เคียง 
*** หากในวนัดงักล่าวมีการแข่งขนัหรือรอบเขา้ชมภายในสนามเต็มทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการเขา้ชมสนามแอนฟิลด์
(ลิเวอร์พูล) แทน *** 

วันที่หกของการเดินทาง(6) แมนเชสเตอร์ – สแตรสฟอร์ด อัพพอน เอวอน 
  ช้อปป้ิง Bicester Outlet – กรุงลอนดอน     
เชา้  บริการอาหารมื้อเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  
 เดินทางสู่ “เมืองสแตรทฟอร์ด อพัพอน เอวอน” (190 กม.) เมืองที่ยงัคงรักษาสภาพแวดลอ้มแบบชนบท

ขององักฤษแท ้ๆ ไวไ้ดอ้ยา่งสมบูรณ์ เดินเล่นชมเมืองพร้อมถ่ายรูปบริเวณดา้นนอกของบา้นเกิดของ “วิลเลี่ยม
เชคส เปี ยร์ส ” SHAKESPEAR’S BIRTH PLACE 
กวีและนักเขียนบทละครชาวอังกฤษที่ไดรั้บการยก
ย่องทั่วไปว่าเป็นนักเขียนผูย่ิ้งใหญ่ขององักฤษและ
ของโลก ผลงานที่โด่งดงั เช่น โรมิโอกบัจูเลียส ชม
บา้นหลงัคามุงดว้ยฟางเป็นรูปแบบเฉพาะของเมืองส
แตรทฟอร์ด ตั้งแต่ศตวรรษที่ 16 จากนั้นเดินทางสู่
เมืองบริสทอล (100 กม.) เมืองในยุคกลางของบริส
ทอลถูกจัดตั้งขึ้ นในปี ค.ศ. 1155 ตั้ งอยู่ริมแม่น ้ าเอ
วอน ซ่ึงนับว่าเป็นเส้นเลือดใหญ่ของการคมนาคม
ในอดีต เเละท าให้เมืองเเห่งน้ีเป็นเมืองท่าส าคญัที่ใชใ้นการขนถ่ายสินคา้กนัอยา่งคึกคกัทางตอนใตข้ององักฤษ 

เที่ยง  บริการอาหารมื้อกลางวัน  ณ ภัตตาคาร   
จากนั้นออกเดนิทางสู ่Bicester Outlet ศูนยเ์อาทเ์ล็ทที่ใหญ่และมีสินคา้หลากหลายที่สุด มีเวลาให้ท่าน 
ชอ้ปป้ิงสินคา้แบรนดเ์นม  *** อิสระอาหารกลางวันเพื่อความสะดวกในการช้อปป้ิง ***  
อาทิเช่น Burberry, Calvin Klien, D&G, DKNY, Bally Mulberry, Paul Smith, POLO ฯลฯ จากนั้นเขา้สู่
โรงแรมที่พกั *** อิสระอาหารมื้อค ่าเพ่ือความสะดวกในการชอ้ปป้ิง *** 

พักที่: Holiday Inn Kensington Hotel / หรือระดับใกล้เคียง 

วันที่เจ็ดของการเดินทา(7) ล่องเรือแม่น ้าเทมส์ – หอคอยลอนดอน – ชมมหานครลอนดอน   
   ชิมเป็ดย่างโฟร์ซีซ่ัน – ช้อปป้ิงถนนอ๊อกฟอร์ด – เบอร์เกอร์ ล๊อบสเตอร์  
เชา้  บริการอาหารมื้อเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
 น าคณะล่องเรือแม่น ้าเทมส์สัมผัสบรรยากาศของวิวทิวทัศน์อันโรแมนติก ของมหานครลอนดอน  ซ่ึงแม่น ้ ำ

เทมส์สำยน้ีเป็นแม่น ้ ำใหญ่ที่ไหลในองักฤษตอนใต ้และเป็นที่รู้จกัมำกที่สุดเพรำะแม่น ้ ำไหลผ่ำนใจกลำงกรุง

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%81%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B3
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%A4%E0%B8%A9


 
 

ลอนดอน นอกจำกน้ี แม่น ้ำยงัไหลผ่ำนเมืองอื่นๆ ดว้ย เช่น เมืองอ็อกซ์ฟอร์ด รีดดิ้ง 
และ วินด์เซอร์ น าท่านเข้าชมทาวเวอร์ ออฟ ลอนดอน Tower Of London  สถานที่
ที่ เคยเป็นพระราชวงั แมใ้นภายหลงัจะเปลี่ยนมาเป็นคุกหลวง ที่จองจ าบุคคลส าคญั
ขององักฤษ ไม่ว่าจะเป็นพระมเหสี แอนน์ โบลีน เซอร์โทมสั มอร์ ฯลฯ ปัจจุบนัเป็น
พิพิธภณัฑ์ที่น่าสนใจมากแห่งหน่ึงของ
ประเทศ ชมห้องจิลเวอร่ีที่ เก็บ รักษา
เพชรและมงกุฎประจ าราชวงศ์ของ
องักฤษ  

เท่ียง บริการอาหารกลางวนั (อาหาร
จีน Four Season เมนูเป็ดยา่งและกุง้
มงักรรสเลิศ)  
จากนั้นชมมหานครลอนดอน , ผ่านชม
รัฐสภาขององักฤษริมแม่น ้ าเทมส์ จตุัรัส
รัฐสภา มหาวิหารเวสทมินส์เตอร์ หอนาฬิกาบิ๊กเบน ถนนดาวน์นิงที่ตั้งของบา้นพกันายก รัฐมนตรีองักฤษ, 
จตุรัสทราฟัลการ์ อนุสรณ์ของนายพลลอร์ด เนลสัน และชัยชนะของอังกฤษเหนือทัพของนโปเลียน ณ 
แหลมทราฟัลการ์, มหาวิหารเซนต์พอลส์ ธนาคารชาติของ  องักฤษ กองบญัชาการต ารวจสก๊อตแลนด์ยาร์ด 
ถ่ายภาพสะพานทาวเวอร์ บริดจ์ ที่โด่งดัง ผ่านชมพระราชวังบักกิ้งแฮม  ที่ ใช้ว่าราชการของสมเด็จ
พระบรมราชินีนาถอลิซาเบธที่ 2 และพระราชวงศ์ชั้นสูง จำกนั้นอิสระทุก
ท่ำนในย่ำนกำรค้ำ ถนนออกซ์ฟอร์ด ที่มีช่ือเสียงของอังกฤษ ช้อปป้ิงสินค้ำ
แบรนดเ์นมมำกมำย อำทิ MARK & SPENCER, NEXT, BURBERRY ฯลฯ   

ค ่า  บริการอาหารม้ือค ่า ณ ภัตตาคาร Berger & Lobster 
Restaurant เมนูพิเศษกุ้งมังกรรสเลิศ  

พักที่: Holiday Inn Kensington Hotel / หรือระดับใกล้เคียง 
 
 
 
 

วันที่แปดของการเดินทาง(8) ขึน้กระเช้าลอนดอน อาย – ภาพยนตร์ 4 มิต ิ– ห้างแฮร์รอดส์  
     สนามบินนานาชาติฮิธโธร์ว 
เชา้  บริการอาหารมื้อเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

น าท่านขึน้นั่งชิงช้าสวรรค์ขนาดยักษ์ หรือ ลอนดอนอาย ซ่ึงเป็นสถานที่ที่นกัท่องเที่ยวจากทัว่โลก ชม
ทศันียภาพของมหานครลอน บนความสูงถึง 135 เมตร ในแต่ล่ะวนัสามารถบริการนกัท่องเที่ยวได ้ 

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A5%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%94%E0%B8%AD%E0%B8%99
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%AD%E0%B9%87%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%8B%E0%B9%8C%E0%B8%9F%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%94&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%94%E0%B9%8C%E0%B9%80%E0%B8%8B%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C&action=edit&redlink=1


 
 

 
ถึง 10,000 คน และถา้อากาศดีก็สามารถมองไกลได้ ถึง 40 กิโลเมตรแต่ก่อนที่ทุกท่านจะเขา้สู่ตวัแคปซูล นั้น 
ชมภาพยนตร์ 4 มิติ เร่ืองราวเก่ียวกบั เด็กหญิงตวัน้อยที่มาเที่ยวลอนดอนกบัคุณพ่อและเธอไดจิ้นตนาการว่า
อยากจะเห็นมหานครลอนดอนจาก มุม
เบื้องสูง ซ่ึงท่านก็จะได้ซึมซับกับภาพ
เหตุการณ์ของเธออยา่งน่าตื่นเตน้และเร้า
ใจ 

เที่ยง  บ ริก ารอ าห าร มื้ อ ก ล างวั น   ณ 
ภัตตาคาร   
 จากนั้นน าท่านเข้าสู่ห้างแฮร์ลอดส์ 
(Harrods) มีช่ือเสียงขององักฤษ และ
เป็นบริเวณที่มีห้าง สินคา้แบรนด์เนมมากมาย อาทิ MARK & SPENCER, NEXT, BURBERRY ฯลฯ 
บริเวณนีเต็มไปดว้ยร้านคา้แบนดเ์นม และสินคา้พ้ืนเมืองที่มีชือเสียง รวมถึงร้าน ชา กาแฟ น่ารักๆ มากมาย 
ท่านจะเพลิดเพลินกบับรรยากาศแบบ ลอนดอนเนอร์อยา่งแทจ้ริงจุดนัดพบ ณ บริเวณ ย่านเคนชินตันไฮสตรีท 
(มีรถบริการท่านทั้งวัน) 

17.00 พร้อมกนั ณ จุดนดัหมายเพื่อออกเดินทางสู่สนามบิน(กรุณาตรงต่อเวลานดัหมาย) 

หมายเหตุ จุดนดัพบในช่วงบ่ายจะอยู่บริเวณห้างแฮร์ลอด หรือปรับเปลี่ยนตามสถานการณ์ขึ้นอยูก่บัดุลยพินิจ
ของหวัหนา้ทวัร์ ทั้งน้ีเพื่อความสะดวกของคณะทวัร์ 
21.25  เหิรฟ้าสู่กรุงเทพฯ...โดย สายการบินไทย แอร์เวย์ Thai Airways เที่ยวบินที่ TG917 

วันที่เก้าของการเดินทาง(9) กรุงเทพฯ 
15.00 เดินทางถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ...โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ 

************************************************************************* 
หมายเหตุ...โปรแกรมการเดินทางอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมะสม เน่ืองจากสภาพ ลม ฟ้า อากาศ,การล่าช้าอัน
เน่ืองมาจากสายการบิน และสถานการณ์ในต่างประเทศที่ทางคณะเดินทางในขณะนั้น เพ่ือความปลอดภยัในการเดินทาง 
โดยบริษัทฯ ได้มอบหมายให้ หัวหน้าทัวร์ผู ้น าทัวร์ มีอ  านาจตัดสินใจ ณ ขณะนั้ นทั้ งน้ีการตัดสินใจ  จะค านึงถึง
ผลประโยชน์ของหมู่คณะเป็นส าคญั 
 



 
 

อัตราค่าบริการ (รวมค่าวีซ่า*ค่าทิปพนักงานขับรถ*ค่าตรวจ PCR-Test ก่อนกลับ)  
ก าหนดการเดินทาง ผูใ้หญ่ 

พกัห้องละ 2 ท่าน 
เด็กอายตุ ่ากว่า 12 ปี 
พกักบัผูใ้หญ่ 1 ท่าน 

เด็กอายตุ ่ากว่า 12 ปี 
พกักบัผูใ้หญ่ 2 ท่าน (เสริมเตียง) 

พกัเด่ียว 
เพ่ิมท่านละ 

09 – 17 เม.ย.65  124,900 124,900 109,900 25,900 

11 – 19 เม.ย.65 124,900 124,900 109,900 25,900 

15 – 23 เม.ย.65 115,900 115,900 110,900 25,900 

29 เม.ย. – 07 พ.ค.65 115,900 115,900 110,900 25,900 

14 – 22 พ.ค.65 115,900 115,900 110,900 25,900 

20 – 28 พ.ค.65 115,900 115,900 110,900 25,900 

03 – 11 มิ.ย.65 115,900 115,900 110,900 25,900 

18 – 26 มิ.ย.65 115,900 115,900 110,900 25,900 

01 – 09 ก.ค.65 123,900 123,900 108,900 28,900 

22 – 30 ก.ค.65 123,900 123,900 108,900 28,900 

05 – 13 ส.ค.65 123,900 123,900 108,900 28,900 

19 – 27 ส.ค.65 123,900 123,900 108,900 28,900 

09 – 17 ก.ย.65 115,900 115,900 110,900 25,900 

23 ก.ย. – 1 ต.ค.65 115,900 115,900 110,900 25,900 

07 – 15 ต.ค.65 115,900 115,900 110,900 25,900 

21 – 29 ต.ค.65 115,900 115,900 110,900 25,900 

*** กรุณาจองทัวร์ล่วงหน้า 45 วัน ขึน้ไป เน่ืองจากอังกฤษใช้เวลาท าวีซ่านาน 20 วันไม่รวมวันหยุด *** 
 

 
 

อัตราค่าบริการนี้รวม 
• ค่าตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบั กรุงเทพฯ-ลอนดอน-กรุงเทพฯ  
• ค่ารถปรับอากาศน าเที่ยวตามระบุไวใ้นรายการ พร้อมคนขับรถที่ช านาญเส้นทาง กฎหมายในยุโรปไม่อนุญาตให้

คนขบัรถเกิน 12ช.ม./วนั  
• ค่าธรรมเนียมในการย่ืนวีซ่าอังกฤษ และค่าธรรมเนียมวีซ่า (แบบ Standard) หากท่านต่องการย่ืนแบบด่วน

ค่าใช้จ่ายเพ่ิมเติมประมาณท่านละ 10,000 บาท ต่อท่าน (ทางสถานทูตไม่คืนให้ท่านไม่ว่าท่านจะผ่านการพิจารณา
หรือไม่ก็ตาม)  

• โรงแรมที่พกัตามระบุหรือเทียบเท่าในระดบัเดียวกนั โรงแรมส่วนใหญ่ในยุโรปจะไม่มีเคร่ืองปรับอากาศ เน่ืองจากอยู่
ในแถบที่มีอุณหภูมิต ่าและราคาโรงแรมจะปรับขึ้น 3-4 เท่าตัว หากวนัเข้าพกัตรงกับงานเทศกาลเทรดแฟร์หรือการ
ประชุมต่างๆ อนัเป็นผลที่ท าให้ตอ้งมีการปรับเปลี่ยนยา้ยเมือง โดยค านึงถึงความเหมาะสมเป็นหลกั  

• ค่าอาหารที่ระบุในรายการ ให้ท่านไดเ้ลิศรสกบัอาหารทอ้งถิ่นในแต่ละประเทศ  



 
 

• ค่าบริการน าทวัร์โดยหัวหนา้ทวัร์น าเที่ยวให้ความรู้  และคอยดูแลอ านวยความสะดวกตลอดการเดินทาง 1 ท่าน  
• ค่าประกนัอุบตัิเหตุในการเดินทางวงเงินท่านละ 3,000,000 บาท (ตามเงื่อนไขกรมธรรม)์ หากท่านอายเุกิน 75 ปี หรือ  
     ไม่ไดเ้ดินทางไปและกลบัพร้อมกรุ๊ป ท่านตอ้งซ้ือประกนัเด่ียวเพ่ิม 
• ค่ายกกระเป๋าใบใหญ่ท่านละ 1 ใบ น ้าหนกัไม่เกิน 30 กก. / กระเป๋าใบเล็กอยูใ่นความดูแลของท่านเองไม่เกิน 7 กก. 
• ค่าทิปพนกังานขบัรถระหว่างการท่องเที่ยวในประเทศองักฤษ 
• น ้าด่ืมคอยบริการบนรถวนัละ 1 ขวด ต่อท่าน ต่อวนั 
• ค่า RT-PCR TEST ก่อนเดินทางขึ้นเคร่ืองขากลบัแบบไม่เกิน 72 ชัว่โมง ตามมาตราการของภาครัฐประมาณ  
    ก่อนเดินทางกลบัประมาณ 150 ปอนด ์

 

 อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม 
• ค่าภาษีมูลค่าเพ่ิม 7 % และค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 %  
• ค่าใชจ่้ายส่วนตวั อาทิ ค่าโทรศพัท ์, ค่าซกัรีด , ค่าเคร่ืองด่ืมและอาหารนอกเหนือจากที่ระบุในรายการ 
• ค่าผกผนัของภาษีน ้ามนัที่ทางสายการบินแจง้เปลี่ยนแปลงกะทนัหัน 
• ค่าทิปหัวหนา้ทวัร์ โดยเฉลี่ย 100 บาท / ท่าน / วนั ( 900 บาท) 
• ค่า Test & Go ตามมาตรการของภาครัฐ (สามารถจองเองหรือให้ทางบริษทัฯจองให้ได)้ 

 

เง่ือนไขการส ารองที่นั่ง และการช าระเงิน  
• กรุณาจองล่วงหนา้พร้อมช าระงวดแรก 60,000 บาท ก่อนการเดินทาง พร้อมแฟกซ์ส าเนาหนา้หนงัสือเดินทาง Passport 

มายงับริษทั และค่าใชจ่้ายส่วนที่เหลือกรุณาช าระก่อนการเดินทางไม่นอ้ยกว่า 20 วนั มิฉะนั้นจะถอืว่าท่านยกเลิกการ
เดินทาง 

• บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิยกเลิกการเดินทางก่อนล่วงหน้า 10 วนั ซ่ึงจะเกิดขึ้นไดก้็ต่อเมื่อไม่สามารถท ากรุ๊ปไดอ้ย่างน้อย 
15 ท่าน และหรือ ผูร่้วมเดินทางในคณะไม่สามารถผ่านการพิจารณาวีซ่าไดค้รบ 15 ท่าน ซ่ึงในกรณีน้ี ทางบริษทัฯ ยินดี
คืนเงินให้ทั้งหมดหักค่าธรรมเนียมวีซ่า หรือจดัหาคณะทวัร์อื่นให้ ถา้ท่านตอ้งการ 

• บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทวัร์น้ี เมื่อเกิดเหตุจ าเป็น สุดวิสัย จนไม่อาจแกไ้ขได ้
และจะไม่รับผิดชอบใดๆ ในกรณีที่สูญหาย สูญเสียหรือไดรั้บบาดเจ็บ ที่นอกเหนือความ รับผิดชอบของหัวหน้าทวัร์
และเหตุสุดวิสัยบางประการเช่น การนดัหยดุงาน ภยัธรรมชาติ การจลาจล ต่างๆ 

• เน่ืองจากรายการทวัร์น้ีเป็นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสิทธ์ิการใชบ้ริการใดๆตามรายการ หรือถูกปฏิเสธการ
เขา้ และออกประเทศไม่ว่าในกรณีใดก็ตาม ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนเงินในทุกกรณี  

• เมื่อท่านไดช้ าระเงินมดัจ าหรือทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นการช าระผ่านตวัแทนของบริษทัฯ หรือช าระโดยตรงกบัทางบริษทัฯ 
ทางบริษทัฯ จะขอถือว่าท่านรับทราบและยอมรับในเงื่อนไขต่างๆของบริษทัฯ ที่ไดร้ะบุไวโ้ดยทั้งหมด 

• กรณีวีซ่าที่ท่านย่ืนไม่ผ่านการพิจารณา และคณะสามารถออกเดินทางได้ ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายจริงที่เกิดขึ้น
ดังต่อไปนี้ 



 
 

-  ค่าธรรมเนียมการย่ืนวีซ่าและค่าด าเนินการ ทางสถานทูตจะไม่คืนค่าธรรมเนียมใดๆ ทั้งส้ินแมว่้าจะผ่านหรือไม่ผ่านการ
พิจารณา 

-  ค่ามดัจ าตัว๋เคร่ืองบิน หรือตัว๋เคร่ืองบินที่ออกมาจริง ณ วนัย่ืนวีซ่า ซ่ึงตัว๋เป็นเอกสารที่ส าคญัในการย่ืนวีซ่า หากท่านไม่
ผ่านการพิจารณา ตั๋วเคร่ืองบินถ้าออกตั๋วมาแล้วจะต้องท าการ REFUND โดยจะมีค่าธรรมเนียมที่ท่านตอ้งถูกหัก 
ขึ้นอยูก่บัขอ้ก าหนดของสายการบินนั้นๆ และส่วนที่เหลือจะคืนให้ท่านภายใน 45-60 วนั (ตามกฎของแต่ละสายการ
บิน) ถา้ยงัไม่ออกตัว๋ท่านจะเสียแต่ค่ามดัจ าตัว๋ตามจริงเท่านั้น 

-  ค่าห้องพกัในทวีปยโุรป ถา้คณะออกเดินทางได ้และท่านไม่ผ่านการพิจารณาวีซ่า ตามกฎท่านจะตอ้งโดนค่ามดั
จ าห้องใน 2 คืนแรก ของการเดินทางหากท่านไม่ปรากฏตัวตามวนัที่เข้าพัก ทางโรงแรมจะต้องยึดค่าห้อง 100% 
ในทนัที ทางบริษทัจะแจง้ให้ท่านทราบ และมีเอกสารช้ีแจงให้ท่านเขา้ใจ 
หากท่านผ่านการพิจารณาวีซ่า แล้วยกเลิกการเดินทางทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการยึดค่าใช้จ่ายทั้งหมด 100% ใน
ทุกๆ กรณี  
ทางบริษทัเร่ิมตน้ และจบ การบริการ ที่สนามบินสุวรรณภูมิ กรณีท่านเดินทางมาจากต่างจงัหวดั หรือต่างประเทศ และ
จะส ารองตั๋วเคร่ืองบิน หรือพาหนะอย่างหน่ึงอย่างใดที่ใช้ในการเดินทางมาสนามบิน ทางบริษทัจะไม่รับผิดชอบ
ค่าใช้จ่ายในส่วนน้ี เพราะเป็นค่าใช้จ่ายที่นอกเหนือจากโปรแกรมการเดินทางของบริษทั ฉะนั้นท่านควรจะให้กรุ๊ป 
ยืนยนัการเดินทาง 100% ก่อนที่จะส ารองยานพาหนะ 
 

เง่ือนไขการยกเลิก   
1. ยกเลิกก่อนกำรเดินทำง 30 วนั – คืนค่ำใชจ่้ำยทั้งหมด ยกเวน้กรุ๊ปที่เดินทำงช่วงวนัหยดุ หรือเงินค่ำมดัจ ำที่ตอ้ง 

       กำรันตีที่นั่งกับสำยกำรบิน หรือ กรุ๊ปที่มีกำรกำรันตีค่ำมดัจ ำที่พกัโดยตรงหรือโดยกำรผ่ำนตวัแทนในประเทศ หรือ  

ต่ำงประเทศและไม่อำจขอคืนเงินได ้(ค่ำใชจ่้ำยตำมควำมเป็นจริง)  
2. ยกเลิกก่อนกำรเดินทำง 16 – 29 วนัขึ้นไป – เก็บค่ำใชจ่้ำย 50 % ของรำคำทวัร์  
3. ยกเลิกก่อนกำรเดินทำง 1 – 15 วนั – เก็บค่ำบริกำรทั้งหมด 100 % 

 

เอกสารที่ใช้ประกอบในการย่ืนวีซ่าอังกฤษ 
❑ หนังสือเดินทาง (ตัวจริง) ที่เหลืออายุใช้งานไม่ต ่ากว่า 6 เดือน และมีหนา้หนงัสือเดินทางว่างอยา่งนอ้ย 3 หนา้  
❑ หนังสือเดินทางที่เหลืออายุใช้งานไม่ต ่ากว่า 6 เดือน และมีหนา้หนงัสือเดินทางว่างอยา่งนอ้ย 3 หนา้  
❑ รูปถ่ายสี ฉากหลังเป็นสีขาวเท่าน้ัน ขนาด 1.5 x 2 น้ิว จ านวน 3 รูป (ตอ้งถ่ายไวไ้ม่เกิน 6 เดือน) หนา้ตรง ไม่สวมแว่นตา ไม่ยิม้

เห็นฟัน ขึ้นอยูก่บัประเทศที่จะเดินทาง  
❑ หลักฐานแสดงสถานะการท างาน 1 ชุด  
*** กรณีค้าขาย  : หลกัฐานทางการคา้ เช่น ส าเนาใบรับรองจากกระทรวงพาณิชย์หรือใบทะเบียนการค้าที่มีช่ือผูเ้ดินทาง หรือส าเนา

ใบเสียภาษีร้านคา้ (ภพ.20) อายยุอ้นหลงัไม่เกิน 3 เดือน (นบัจากเดือนที่จะเดินทาง) 
*** กรณีพนักงานและผู้ถือหุ้น : หนงัสือรับรองการท างานเป็นภาษาองักฤษ ระบุต าแหน่ง เงินเดือน และวนัเร่ิมงาน พร้อมสลิป

เงินเดือน ยอ้นหลงั 3 เดือน อายยุอ้นหลงัไม่เกิน 1 เดือน (นบัจากเดือนที่จะเดินทาง) 



 
 

*** ข้าราชการ: หนงัสือรับรองจากตน้สังกดั เป็นภาษาองักฤษ ระบุต าแหน่ง เงินเดือน และวนัเร่ิมงานพร้อมสลิปเงินเดือน ยอ้นหลงั 
3 เดือน อายยุอ้นหลงัไม่เกิน 1 เดือน (นบัจากเดือนที่จะเดินทาง) 

*** นักเรียนและนักศึกษา: หนังสือรับรองการเป็นนักเรียนหรือนักศึกษา เป็นภาษาองักฤษจากสถาบนัที่ศึกษาอยู่  อายยุอ้นหลงัไม่
เกิน 1 เดือน (นบัจากเดือนที่จะเดินทาง) 

❑ หนังสือแสดงการเคลื่อนไหวทางบัญชี (Bank Statement) บญัชีออมทรัพย ์ยอ้นหลงั 6 เดือน โดยต้องมีเลขที่บัญชีระบุอยู่ทุกหน้า 
(สถานทูตพิจารณาบัญชีออมทรัพย์เป็นอันดับแรก) แต่ในกรณีที่ยอดเงินในบญัชีออมทรัพยไ์ม่ถึง 6 หลกั สามารถแนบ 
Statement สมุดบญัชีฝากประจ าเพิ่มเติมในการยื่นได)้ ( สถานทูตไม่รับบัญชีกระแสรายวัน ) 
*** หมายเหตุ *** 

❑ ในกรณีเป็น บิดา/มารดา/บุตร, สามี/ภรรยา และญาติ (สามารถรับรองค่าใช้จ่ายให้กันได้) โดยใช้เอกสารเพิ่มเติมคือ 
-  หนังสือรับรองจากธนาคาร (สถานทูตพิจารณาบญัชีออมทรัพยเ์ป็นอนัดบัแรก)  ในการออกจดหมายรับรองกรุณาระบุค าว่า 
TO WHOM IT MAY CONCERN แทนการใชช่ื้อแต่ละสถานทูต (เน่ืองจากประเทศในยโุรปเขา้ร่วมกลุ่มยโูรโซน) กรุณา
สะกดช่ือให้ตรงกบัหนา้พาสปอร์ต และหมายเลขบญัชีเล่มเดียวกบั Statement ที่ท่านจะใชย้ื่นวีซ่า (ใชเ้วลาด าเนินการขอประมาณ 
3-5 วนัท าการ) โดยตอ้งท าแยกกนั ระบุตามช่ือผูเ้ดินทาง 1 ท่าน / 1 ฉบบั (ใช้ตัวจริง / ไม่สามารถถ่ายเอกสารได้ ) 

❑ กรณีเด็กอายุต ่ากว่า 20 ปีบริบูรณ์  หากเด็กไม่ไดเ้ดินทางกบับิดา/มารดาคนใดคนหน่ึง หรือบิดามารดาไม่ไดเ้ดินทางทั้งสองคน 
ตอ้งมีจดหมายยินยอมให้เดินทางไปต่าง ประเทศจากบิดา & มารดา ซ่ึงจดหมายตอ้งออกโดยที่ว่าการอ าเภอ โดยระบปุระเทศและ
วนัเดินทาง 

❑ ส าเนาบัตรประชาชน  1 ชุด 
❑ ส าเนาสูติบัตร 1 ชุด (กรณีอายุต ่ากว่า 20 ปี) 
❑ ส าเนาทะเบียนบ้าน 1 ชุด 
❑ ส าเนาทะเบียนสมรส หรือ ส าเนาทะเบียนหย่า 1 ชุด (ถ้ามี) 
❑ ส าเนาใบมรณะบัตร 1 ชุด (กรณีเป็นหม้าย) 
❑ ส าเนาใบเปลี่ยนช่ือ-สกุล 1 ชุด (ถ้ามี) 

 
 
 
 

 

*** ในวันย่ืนวีซ่ากรุณาเตรียมเอกสารตัวจริงทั้งหมด ไปในวันนัดด้วย *** 
สถานทูตอาจมีการขอเอกสารอย่างอ่ืนเพ่ิมเติม ตามดุลพินิจของสถานทูต อย่างกะทันหัน จึง

ขอความกรุณาเตรียมเอกสารตัวจริงเพ่ิมเติมให้ครบถ้วน ตามที่สถานทตูขอ  
เพ่ือความสะดวกในการ พิจารณาอนุมัติ ออกวีซ่าส าหรับสถานทูต   


