
 
  

 

 

 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ลอนดอน – บาธ – สโตนเ์ฮนจ ์– คาร์ดิฟ – เบอร์ตนั ออน เดอะ วอเตอร์ – เขา้ชมปราสาทเอดินเบิร์ก 

ยอร์ค – เมืองเอดินเบอระ – ทะเลสาบวนิเดอร์เมียร์ – แมนเชสเตอร์ – ลิเวอร์พลู – ไบบูรี – ฟาร์มปลาเทราท ์
ชอ้ปป้ิงเอาทเ์ลท็ ตะลุยมหานครลอนดอน สัมผสักล่ินไอ แห่งผูดี้องักฤษ  
เขา้ชมภายในสโตนเ์ฮนจ,์ โรมนับาธ, หอคอยลอนดอนและลอนดอน อาย 

ชมสถานท่ีต่างๆ ท่ีส าคัญ ช้อปป้ิงอย่างจุใจ ลิม้รสเป็ดย่างโฟร์ ซีซ่ัน, กุ้งมงักร และ เมนู Fish & Chip ต้นต ารับ 
 
 

ออกเดนิทางมกราคม – ตุลาคม 2566 
 
 
 
 



 

วนัแรกของการเดนิทาง(1) กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ) – โดฮา 
17.00 น. พร้อมกนั ณ สนามบินสุวรรณภูมิ เคาน์เตอร์สายการบินกาตา้ร์ แอร์เวย ์แถว T ใชป้ระตูทางเขา้ 8-9 เจา้หนา้ท่ี 

คอยอ านวยความสะดวกและใหก้ารตอ้นรับ พร้อมจดัเตรียมเร่ืองเอกสารการเดินทาง 
20.30 น. ออกเดินทางสู่กรุงโดฮา ประเทศกาตา้ร์ โดยเท่ียวบินท่ี QR833 
23.20 น. เดินทางถึงกรุงโดฮา ประเทศกาตา้ร์ เพื่อแวะเปล่ียนเท่ียวบิน ให้ท่านเดินเล่นพกัผอ่นชอ้ปป้ิงในสนามบินท่ีมี

ร้านคา้ปลอดภาษีมากมาย 

วนัที่สองของการเดนิทาง(2) โดฮา – เอดนิเบอระ (สก๊อตแลนด์) – คาล์ตนั ฮิลล์              
    เข้าชมปราสาทเอดนิเบอระ – ชมเมือง  
01.20 น.      ออกเดินทางต่อสู่กรุงเอดิเบอระ ประเทศสก๊อตแลนด ์โดยเท่ียวบิน QR031 
06.50 น. เดินทางถึงสนามบินเอดินเบอระ หลงัผา่นขั้นตอนการตรวจหนงัสือเดินทาง-วซ่ีาและตรวจรับสัมภาระ

เรียบร้อยแลว้ น าท่านเดินทางสู่กรุงเอดินเบอระ เอดินเบรอะ (Edinburgh) นครหลวงแสนสวยแห่ง สกอ็ต
แลนด์ น าท่านชมเมืองเอดินเบอระ เมืองหลวงและศูนยก์ลางวฒันธรรมของสก็อตแลนดต์ั้งแต่ศตวรรษท่ี 15 
ซ่ึงไดรั้บการขนานนามวา่ "ATHENS OF THE 
NORTH" เป็นท่ีตั้งของรัฐสภาแห่งใหม่ของสก็อต
แลนด ์(เพิ่งแยกมาจากรัฐสภาของสหราชอาณาจกัร) 
ตั้งอยูบ่นถนนสายหลกัของเอดินเบอระคือรอยลัไมล ์
(ROYAL MILE) ซ่ึงสร้างตามแนวสันเขาเช่ือมโยง
พื้นท่ีประวติัศาสตร์ระหวา่งปราสาทเอดินเบอระและ
พระราชวงัเขา้ชมภายในปราสาทเอดินเบอระ 
(EDINBURGH CASTLE) บนเนินเขาอนังามสง่า ซ่ึงเร่ิมสร้างข้ึนในราวช่วงศตวรรษท่ี 11-16 ภายในปราสาท
เป็นพิพิธภณัฑแ์ละท่ีเก็บสมบติัล ้าค่ามากมาย อาทิ มงกุฎ พระแสงดาบ และคธาแห่งสก็อตแลนด ์และท่ีส าคญั
ปราสาทเอดินเบอระแห่งน้ีเป็นปราสาทท่ีใชเ้ป็นสถานท่ีเปิดตวัของหนงัสือเร่ืองแฮร่ี พอตเตอร์ เน่ืองจากมี
ลกัษณะใกลเ้คียงฉากเมืองแม่มดในทอ้งเร่ืองอีกดว้ย  

เท่ียง  บริการอาหารมือ้กลางวนั  ณ ภัตตาคาร   
จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ คาลต์นั ฮิลล ์(Calton Hill) ท่ีเป็นท่ีตั้ง
ของเสาคอลัม่ โรมนัอนัใหญ่ยกัษ ์ท่ีถือเป็น The National 
Monument ของสกอ็ตแลนด ์พื้นท่ีตรงน้ีสมยัโบราณใชเ้ป็นท่ี
ประหารนกัโทษ ต่อมาก็เปล่ียนมาเร่ือยๆ เป็นโรงหนงับา้ง บา้น
ของขา้ราชการบา้ง จากนั้นผา่นชมรัฐสภาสก็อตแลนด ์ผา่นชมร้าน 
The Elephant House เป็นร้านนัง่ชิลๆ เมนูเบาๆ อาหารราคาไม่
แพง ท่ี J.K. Rowling มานัง่แต่งหนงัสือแฮร์ร่ี พอตเตอร์ภาคแรก 
น าท่านเดินเล่นชมเมืองบน ถนนปร้ินซ์ Prince Street ท่ีมีร้านคา้



 

มากมายเปรียบไดก้บัถนน ออ็กซ์ฟอร์ดในลอนดอน และชมบรรยากาศของตวัเมืองเก่าท่ีตั้งอยูบ่นเนินเขาฝ่ัง
ตรงขา้มซ่ึงเป็นบรรยากาศท่ีสวยงามมากๆของเมืองเอดินเบิร์ก  

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร  

พกัที่: Doubletree by Hilton Edinburgh / หรือเทียบเท่า  

วนัที่สามของการเดนิทาง(3)        เอดนิเบอระ – ชมทะเลสาบวนิเดอร์เมีย – ยอร์ก – ชมเมือง   
เชา้  บริการอาหารมือ้เช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

น าท่านออกเดินทางลงใตสู่้ เมืองวินเดอร์เมียร์  เมืองท่ีตั้งอยูใ่นเขตทะเลสาบแสนสวยหรือ เลค ดิสทริก 
Lake District เป็นเมืองบ้านเกดิของปีเตอร์ แรบบิท ตัวการ์ตูนทีม่ีช่ือเสียงขององักฤษ ใหเ้วลาท่านเดินเล่นชม
เมืองเล็กๆน่ารักท่ีตั้งอยูริ่มทะเลสาบวนิเดอร์เมียร์ ช่ืนชมกบับรรยากาศของธรรมชาติท่ีร่มร่ืนและอาคาร
บา้นเรือนท่ีสวยงาม ชมความงามของทะเลสาบวนิเดอร์เมียร์ ชมบา้นเรือนท่ีอยูริ่มฝ่ังทะเลสาบและบนเกาะ
แก่งต่างๆ ท่านจะเพลิดเพลินไปกบัธรรมชาติท่ีบริสุทธ์ิ  

เท่ียง  บริการอาหารมือ้กลางวนั  ณ ภัตตาคาร   
จากนั้นน าท่านออกเดินทางสู่เมืองยอร์ก (York) ตวัเมืองยอร์กยงัคงมีก าแพงเมืองโบราณลอ้มรอบค่อนขา้ง
สมบูรณ์ ตั้งอยูใ่นเขตนอร์ธ ยอร์กเชอร์ มีแม่น ้าอูสและแม่น ้าฟอสส์ไหลผา่นเป็นเมืองท่ีมีความส าคญัทาง
ประวติัศาสตร์และมีบทบาทมาเกือบตลอด 2,000 ปี ท่ี
ก่อตั้งมาโดยช่วงแรกก่อตั้งเป็นเมืองป้อมปราการเอบอรา
คุม โดยชาวโรมนั และไดรั้บเลือกใหเ้ป็นเมืองหลวงขอ
งบริทาเนียนอ้ย (Britannia Inferior) ชาวแองเกิลส์เขา้มา
ตั้งถ่ินฐานยอร์กก็ไดรั้บช่ือใหม่เป็น “Eoferwic” ของ
ราชอาณาจกัรนอร์ทธมัเบรีย จนเม่ือชาวไวก้ิงเขา้ยดึเมือง
ในปี ค.ศ. 866 ก็เปล่ียนช่ือเมืองเป็นจอร์วกิของ
ราชอาณาจกัรจอร์วกิ (Jórvík) ท่ีมีอาณาบริเวณครอบคลุม
ทางบริเวณตอนเหนือขององักฤษเกือบทั้งหมด 
จนกระทัง่ราว ค.ศ.1000 เมืองจึงมารู้จกักนัในช่ือ “ยอร์ก” 
ในปลายคริสตศ์ตวรรษท่ี 14 พระเจา้ริชาร์ดท่ี 2  
มีพระราชประสงคท่ี์จะตั้งยอร์คเป็นเมืองหลวงของ 



 

องักฤษแต่ก่อนท่ีจะส าเร็จพระองคก์็ทรงถูกถอดจากการเป็นพระมหากษตัริยเ์สียก่อน น าท่านเดินชมเมือง
ยอร์ก เมืองเก่าแสนสวยท่ีท่านจะตอ้งหลงรัก ท่านสามารถเดินบนก าแพงเมือง ท่ีโอบลอ้ม เมือง ซ่ึงสภาพ
ยงัคงสมบูรณ์มาก เก็บภาพมหาวหิารยอร์ค (York Minster) มหาวหิารท่ีใหญ่ท่ีสุดในประเทศองักฤษ ใชเ้วลา
ในการก่อสร้างนานกวา่ 250 ปี น าท่านเดินเขา้สู่ยา่นเก่าแก่ท่ีช่ือวา่ยอร์กแชมเบิล (York Shamble) เป็นถนน
การคา้ยา่นท่ีเก่าแก่ท่ีสุดในเมือง ลกัษณะเป็นตรอกเล็กๆ มีร้านคา้ของท่ีระลึกอยูส่องฝ่ัง ร้านคา้แถบน้ีสร้างข้ึน
โดยใชไ้มเ้ป็นโครงสร้างเม่ือก่อนแถวน้ีจะเป็นท่ีขายเน้ือสัตว ์จะเห็นตะขอท่ีไวเ้ก่ียวเน้ือสัตวห์อ้ยอยูห่นา้บา้น 
และท่ีเห็นวา่บริเวณชั้น 2 ของร้านจะยืน่ออกมามากกวา่ชั้นล่าง The Little Shamble แห่งน้ีมีช่ือเสียงมากข้ึน 
เพราะวา่เป็นแรงบนัดาลใจในการสร้าง ตรอกไดแอกอน (Diagon Alley) ในเร่ือง Harry Potter อิสระทุกท่าน
ตามอธัยาศยั  

ค ่า  บริการอาหารมือ้ค ่า ณ ภัตตาคาร 

พกัที่: DoubleTree by Hilton Leeds City Centre / หรือระดบัใกล้เคยีง  

วนัที่ส่ีของการเดนิทาง(4) ยอร์ก – แมนเชสเตอร์ – เข้าชมสนามแมนยูไนเตด็ 
   ลเิวอร์พูล – ชมเมือง 
เชา้  บริการอาหารมือ้เช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

น าท่านเดินทางต่อสู่ เมืองแมนเชสเตอร์  ประมาณ 1 ชัว่โมง เมืองหลวงทางตอนเหนือขององักฤษ อดีตเมือง
ท่าท่ีส าคญัและเป็นเมืองทีมี 2 สโมสรฟุตบอลท่ีชาวไทยช่ืนชอบ อยา่งแมนเชสเตอร์ ยไูนเตด็และ
แมนเชสเตอร์ ซิต้ี น าท่านเขา้ชมภายบริเวณภายในของ
สนามฟุตบอลโอลดแ์ทรฟฟอร์ด OLD TRAFFORD 
STADIUM แห่งทีมแมนเชสเตอร์ ยไูนเตด็ เจา้ของสมญานาม 
“ปิศาจแดง” ก่อสร้างในปี 1909 และเร่ิมใชต้ั้งแต่ปี 1910 
ปัจจุบนัมีท่ีนัง่จุผูช้มไดถึ้ง 76,212 คน ให้เวลาท่านเลอืกซ้ือ
สินค้าในร้านมกกะสโตร์ของสโมสร 

เท่ียง  บริการอาหารมือ้กลางวนั  ณ ภัตตาคาร   
น าท่านเดินทางสู่ “เมืองลิเวอร์พูล” ถ่ินก าเนิดวงดนตรีส่ี เต่าทอง และเมืองท่าแห่งการท่องเท่ียวท่ีมี
ความส าคญัมากแห่งหน่ึงของประเทศองักฤษ โดยเฉพาะในช่วงคริสตศ์ตวรรษท่ี 18 เมืองลิเวอร์พลูนั้นถือ 
วา่เป็นจุดศูนยก์ลางของการติดต่อคา้ขายกบัแคริบเบียน, ไอร์แลนด ์
และ แผ่นดินใหญ่ยุโรป จึงส่งผลให้เมืองลิเวอร์พูลเป็นเมืองส าคญั
ท่ีสุดเมืองหน่ึงขององักฤษ ปัจจุบนัเมืองลิเวอร์พูลได้กลายเป็นท่ี 
ดึงดูดนกัท่องเท่ียว ซ่ึงในปี ค.ศ. 2007 เมืองลิเวอร์พูลไดมี้การฉลอง
ครบรอบ 800 ปี ท่ีก่อตั้งมาและในปี ค.ศ. 2008 ลิเวอร์พูลก็ไดรั้บ
ต าแหน่งเมืองหลวงทางวฒันธรรมของยุโรปพร้อมกบัเมืองสตราวนั
เจอร์ ในนอร์เวย์อีกด้วย น าท่านเดินทางไปถ่ายรูปด้านนอก 



 

Anfield ส นามของสโมสรดงัลิเวอร์พลู เจา้ของค าขวญั YOU WILL NEVER WALK ALONE มีเวลา
เก็บภาพรอบๆตวัเมืองลิเวอร์พลู อิสระชอ้ปป้ิงตามอธัยาศยั 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร  

พกัที่: Hotel Indigo Liverpool / เทียบเท่าระดบัใกล้เคยีง 

วนัที่ห้าของการเดนิทาง(5) ลเิวอร์พูล – เบอร์ตนั ออน เดอะ วอเตอร์     
  หมู่บ้านไบบูรี – ฟาร์มปลาเทราท์ – คาร์ดฟิ/บริสทอล  
เชา้  บริการอาหารมือ้เช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
  น าท่านเดินทางสู่ “เมืองเบอร์ตัน ออน เดอะ วอเตอร์” Bourton On The Water หมู่บา้นเล็ก ๆ ท่ีรู้จกักนัใน

นามของ “เวนิส แห่งคอตสวอล์ด” เมืองท่ีโด่งดังท่ีสุดในเขตคอตสโวลด์ Cotswold ดูเงียบสงบมี ล าธารสาย
เล็ก ๆ (แม่น ้ าวินด์รัช) ไหลผ่านกลางเมือง และมี
สะพานหินทอดข้ามน ้ าเป็นช่วง ๆ กบัตน้วิลโลว์ท่ี
แกว่งก่ิงก้านใบอยู่ริมน ้ า เมืองน้ีมีร้านอาหารและ
โรงแรม รวมทั้งร้านคา้ให้เดินเล่นเก็บบรรยากาศอนั
ร่ืนรมย ์น าท่านชมความสวยงามภายในหมู่บา้นแห่ง
น้ี พร้อมทั้งถ่ายภาพเป็นท่ีระลึก  

เท่ียง  บริการอาหารมือ้กลางวนั  ณ ภัตตาคาร   
น าท่านออกเดินทางมุ่งหนา้สู่ “หมู่บ้านไบบุรี” เป็นหมู่บา้นเล็กๆ ตั้งอยูใ่นแควน้ Gloucestershire เขต 

Cotswolds (คอทส์โวลส์ ) จดัวา่เป็น The Most 
beautiful village in England ใหท้่านได้
เดินเล่นชม บา้นเรือนอนัเป็นเอกลกัษณ์ของ
หมู่บา้นแห่งน้ี นัน่คือกระท่อมหินโบราณ ท่ีเรียง
รายกนัยาวไปเป็นแถว มีช่ือวา่ Arlington Row ซ่ึง
กระท่อมเหล่าน้ีเคยเป็  นท่ีพกัของคนท่ีท าอาชีพทอ
ขนแกะในสมยัศตวรรษท่ี 17ชม โบสถอ์นัเก่าแก่ 
อีกทั้งยงัมีถนนสวย ๆ ท่ีรายลอ้มดว้ยดอกไมสี้
สดใสริมสองขา้งทาง น าท่านออกเดินทางสู่เมืองคาร์ดิฟ ชมตัวเมือง
คาร์ดีฟ เมืองหลวงของประเทศเวลส์ และยงัเป็น 
เมืองท่าส าคัญริมทะเลไอริช อดีตเป็นเมืองท่ีส่งออกถ่านหินมากท่ีสุด
เมืองหน่ึงของสหราชอาณาจกัร ผา่นชมศาลาวา่การเมือง (City Hall) 
แวะเกบ็ภาพปราสาทคาร์ดิฟ (Cardiff Castle)เป็นท่ีระลึก  

คํ่า  บริการอาหารมือ้คํ่า ณ ภัตตาคาร 
พกัที่: Leonardo Hotel Cardiff / หรือระดบัใกล้เคยีง 



 

วนัที่หกของการเดนิทาง(6) คาร์ดฟิฟ์ –บาธ – เข้าชมสโตนเฮนจ์  
     ช้อปป้ิงบิสเตอร์ เอาท์เลท็ – ลอนดอน   
เชา้  บริการอาหารมือ้เช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

เดินทางสู่ เมืองบาธ “Bath” / น าท่านเดินเล่นชมเมืองบาธ ดินแดนแห่งอาณาจกัรโรมนัอนัยิง่ใหญ่บน
เกาะองักฤษ สร้างเป็นเมืองเม่ือกวา่ 2,000 ปีมาแลว้ 
เกบ็ภาพโรมันบาธ(Roman Bath) ชมภายนอก 
โบราณสถาน ท่ีชาวโรมนัมาสร้างไวเ้ป็นสถานท่ี
อาบน ้าแร่ เม่ือ 2,000 ปีมาท่ีแลว้ โดยอาศยัน ้าจาก
บ่อน ้าแร่ธรรมชาติท่ีจะมีน ้าไหลออกมาอยา่ง
ต่อเน่ืองถึงวนัละประมาณ 1,250,000 ลิตร และมี
ความร้อนถึง 46 องศาเซลเซียส มีเวลาใหท้่านเดิน
เล่นเก็บภาพความสวยงามของเมืองเก่าหรือเลือกซ้ือ
สินคา้ตามอธัยาศยั / ไดเ้วลาสมควรน าท่านผา่น
บริเวณทุ่งราบ ซอลส์บรี “Salisbury Plain” เป็น
ทีต่ั้งของ สโตนเฮนจ์ Stonehenge (รวมค่าเข้าชม
บริเวณภายใน) วงหินปริศนาแห่งเกาะองักฤษ 
นบัเป็นหน่ึงในเจด็ส่ิงมหศัจรรยข์องโลกยคุเก่า 
สร้างข้ึนราว 2,000 ปีก่อนคริสตกาล /  

เท่ียง  บริการอาหารมือ้กลางวนั  ณ ภัตตาคาร    
จากนั้นออกเดินทางสู่ ศนูยก์ารคา้บิสเตอร์ เอาทเ์ลท็ 
(Bicester Village Outlet) / เป็นเอาทเ์ล็ทท่ีใหญ่และมี
สินคา้หลากหลายท่ีสุด มีเวลาใหท้่านชอ้ปป้ิงสินคา้แบ
รนดเ์นม อาทิเช่น Burberry, Calvin Klien, D&G, 
DKNY, Bally, Mulberry, Paul Smith, POLO ฯลฯ *** 
อสิระอาหารเยน็เพือ่ความสะดวกในการช้อปป้ิง *** 
ไดเ้วลาสมควรน าท่านเดินทางเขา้สู่มหานครลอนดอน 

พกัที่: Hilton London Wembley Hotels / หรือระดบัใกล้เคยีง 

วนัที่เจด็ของการเดนิทาง(7) ลอนดอน – ล่องเรือแม่นํา้เทมส์ – หอคอยลอนดอน  
    ชมเมือง – โคเวนต์ การ์เดน – ช้อปป้ิงย่านอ๊อกซ์ฟอร์ด  
เชา้  บริการอาหารมือ้เช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

น าคณะล่องเรือแม่น ้ าเทมส์สัมผสับรรยากาศของวิวทิวทศัน์อนัโรแมนติก ของมหานครลอนดอน ซ่ึง
แม่น า้เทมส์สายนี้เป็นแม่น า้ใหญ่ท่ีไหลในอังกฤษตอนใต้ และเป็นท่ีรู้จักมากท่ีสุดเพราะแม่น า้ไหลผ่านใจ

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


 

กลางกรุงลอนดอนนอกจากนี ้แม่น า้ยังไหลผ่านเมืองอ่ืนๆ ด้วย เช่น เมืองอ็อกซ์ฟอร์ด รีดดิง้ และ วินด์เซอร์ 
ฯลฯ น าท่านเข้าชมทาวเวอร์ ออฟ ลอนดอน (เขา้ชมดา้นใน) 
เป็นสถานท่ีท่ีเคยเป็นพระราชวงั แมใ้นภายหลงัจะเปล่ียนมาเป็น
คุกหลวง ท่ีจองจ าบุคคลส าคญัขององักฤษ ไม่ว่าจะเป็นพระ
มเหสี แอนน์  โบลีน เซอร์โทมัส มอร์ ฯลฯ ปัจจุบันเป็น
พิพิธภณัฑ์ท่ีน่าสนใจมากแห่งหน่ึงของประเทศ ชมห้องจิลเวอร่ี
ท่ีเก็บรักษาเพชรและมงกุฎประจ าราชวงศ์ขององักฤษ จากนั้น
ชมมหานครลอนดอน, ผ่านชมรัฐสภาขององักฤษริมแม่น ้ า
เทมส์ จตุัรัสรัฐสภา มหาวิหารเวสทมินส์เตอร์ Westminster 
Abbey หอนาฬิกาบ๊ิกเบน ถนนดาวน์นิงท่ีตั้งของบา้นพกันายก รัฐมนตรีองักฤษ, จตุรัสทราฟัลการ์ อนุสรณ์
ของนายพลลอร์ด เนลสัน และชยัชนะขององักฤษเหนือทพัของนโปเลียน ณ แหลมทราฟัลการ์, มหาวิหาร
เซนต์พอลส์ ธนาคารชาติของ  องักฤษ กองบญัชาการต ารวจสก๊อตแลนด์ยาร์ด ถ่ายภาพสะพานทาวเวอร์ 
บริดจ์ ท่ีโด่งดงั  ผ่านชมพระราชวังบักกิ้งแฮม ท่ีใช้ว่าราชการของสมเด็จ
พระบรมราชินีนาถอลิซาเบธท่ี 2 และพระราชวงศช์ั้นสูง 

เท่ียง   บริการอาหารมือ้กลางวัน ณ ภัตตาคาร Four Seasons Restaurant  
เมนูเป็ดย่างรสเลศิและกุ้งมงักร (เดด็ทีสุ่ดในร้าน) 
น าท่านเดินทางสู่โคเวนต ์การ์เดน (Covent Garden) ตั้งอยูใ่นบริเวณท่ีเคย
เป็นตลาดผลไมส้มยัศตวรรษท่ี 17 แต่ปัจจุบนัไดเ้ปล่ียนเป็น
ลานพลาซ่า ร้านคา้ บาร์ และภตัตาคาร ตลาดผลไมน้ั้นยา้ยไป
บริเวณอ่ืนแลว้ แต่บริเวณน้ีก็ยงัคงคึกคกัมีชีวติชีวา ยา่นท่ี
เรียกวา่ "เดอะการ์เดน" น้ีมีการแสดงขา้งถนนมากมายจากทัว่
ทั้งยโุรป(Street Show) ไม่วา่จะเป็นวงดนตรีแสดงตลก ศิลปิน
ละครใบ ้ฯลฯ และในบริเวณน้ียงัเป็นสวรรคส์ าหรับนกัชิม
และคนรักกาแฟอีกดว้ยไดเ้วลาสมควร จากนั้นอิสระทุกท่าน
ในยา่นการคา้ ถนนออกซ์ฟอร์ด และรีเจนท ์ใหท้่านเลือก
ซ้ือสินคา้ต่างๆ ทั้งสินคา้แบรนดเ์นม และสินคา้ท่ีระลึก มากมาย  หรือท่านอาจเลอืก เข้าชมพพิธิภัณฑ์หุ่น
ขีผ้ึง้ มาดามทุสโซ่(ค่าเข้าประมาณ 1,500 บาท) โรงถ่ายภาพยนตร์วอร์เนอร์ (Harry Potter ค่าเข้า
ประมาณ 3,000 บาท กรุณาจองตัว๋จากเมอืงไทยเพราะรอบเข้าชมอาจเตม็ได้) เข้าชมพพิธิภัณฑ์บริตชิ 
(ไม่เสียค่าเข้าชม) ได้ตามอธัยาศัย ท่านจะเพลิดเพลินกบับรรยากาศแบบ ลอนดอนเนอร์อยา่งแทจ้ริง / ได้
เวลาสมควรประมาณ 19.00 น าท่านเดินทางกลบัสู่ท่ีพกั 

***** อิสระอาหารเยน็เพื่อความสะดวกในการชอ้ปป้ิง ***** 

พกัที่: Hilton London Wembley Hotels / หรือระดบัใกล้เคยีง 

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


 

วนัที่แปดของการเดนิทาง(8) ลอนดอน – ขึน้กระเช้าลอนดอน อาย – ช้อปป้ิงย่านไนท์บริดจ์  
  แฮร์รอด – สนามบินฮีธโธรว์ – โดฮา   
เชา้  บริการอาหารมือ้เช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
 น าท่านขึน้น่ังชิงช้าสวรรค์ขนาดยกัษ์ หรือ ลอนดอนอาย ซ่ึงเป็นสถานท่ีท่ีนกัท่องเท่ียวจากทัว่โลก ชม

ทศันียภาพของมหานครลอน บนความสูงถึง 135 เมตร 
ในแต่ล่ะวนัสามารถบริการนกัท่องเท่ียวได ้ถึง 10,000 
คน และถา้อากาศดีก็สามารถมองไกลได ้ถึง 40 
กิโลเมตร แต่ก่อนท่ีทุกท่านจะเขา้สู่ตวัแคปซูล นั้น ชม
ภาพยนตร์ 4 มิติ เร่ืองราวเก่ียวกบั เด็กหญิงตวันอ้ยท่ีมา
เท่ียวลอนดอนกบัคุณพอ่และเธอไดจิ้นตนาการวา่
อยากจะเห็นมหานครลอนดอนจาก มุมเบ้ืองสูง ซ่ึงท่าน
ก็จะไดซึ้มซบักบัภาพเหตุการณ์ของเธออยา่งน่าต่ืนเตน้
และเร้าใจ 

เท่ียง  บริการอาหารมือ้กลางวนั  ณ ภัตตาคาร 
จากนั้นชมยา่นการคา้ ในยา่นไนทบ์ริด อนัเป็นท่ีตั้งของ “ห้างแฮร์รอด” ท่ีมีช่ือเสียงขององักฤษ และ
เป็นบริเวณท่ีมีหา้ง สินคา้แบรนดเ์นมมากมาย อาทิ MARK & SPENCER, NEXT, BURBERRY ฯลฯ  
ในบริเวณน้ีเตม็ไปดว้ยร้านคา้แบนดเ์นม และสินคา้พื้นเมืองท่ีมีชือเสียง รวมถึงร้าน ชา กาแฟ น่ารักๆ 
มากมาย ท่านจะเพลิดเพลินกบับรรยากาศแบบ ลอนดอนเนอร์อยา่งแทจ้ริง  

17.00 น. น าท่านเดินทางสู่สนามบินฮีทโธรว ์TERMINAL 3 มีเวลาใหท่้านไดผ้า่นขั้นตอนการขอคืนภาษี
และเช็คบตัรโดยสาร แถมทา้ยดว้ยการชอ้ปป้ิงในอาคารผูโ้ดยสารขาออกท่ีมีร้านคา้มากมาย 

21.55 น. ออกเดินทางกลบัสู่ กรุงเทพฯ แวะต่อเคร่ืองทีโ่ดฮา(กาต้าร์) โดยเทีย่วบินที ่QR016  

วนัที่เก้าของการเดนิทาง(9) สนามบินนานาชาตสุิวรรณภูมิ  
06.40 น. เดินทางดึงกรุงโดฮา ประเทศกาต้าร์ น าท่านต่อเคร่ือง 
08.10 น. ออกเดินทางสู่กรุงเทพฯ โดยเทีย่วบินที ่QR838 
19.00 น. เดินทางกลบัถึงสนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ ด้วยความสุข สนุกสนานและประทบัใจ  

*************************************************************************** 
 

หมายเหตุ....โปรแกรมการเดินทางอาจเปลีย่นแปลงได้ตามความเหมะสม เน่ืองจากความล้าช้าของสายการบิน สภาพ  
ลม, ฟ้า, อากาศ การจราจร และสถานการณ์ในต่างประเทศทีท่างคณะเดินทางในขณะน้ัน  เพือ่ความสนุกสนาน และความ 
ปลอดภัยในการเดินทาง บริษัทฯ ได้มอบหมายให้ หัวหน้าทวัร์ผู้นําทวัร์ มีอาํนาจตัดสินใจ ณ ขณะน้ันทั้งนีก้ารตัดสินใจ  
จะคํานึงถึงผลประโยชน์ของหมู่คณะเป็นสําคัญ  



 
 

 
 
 

 

อตัราค่าบริการนีร้วม 

อตัราค่าบริการ 2566 (ไม่รวมค่าวซ่ีาองักฤษ) 
ก าหนดการเดินทาง ผูใ้หญ่ 

พกัหอ้งละ 2 ท่าน 
เด็กอายตุ  ่ากวา่ 12 ปี 
พกักบัผูใ้หญ่ 1 ท่าน 

เด็กอายตุ  ่ากวา่ 12 ปี 
พกักบัผูใ้หญ่ 2 ท่าน (เสริมเตียง) 

พกัเด่ียว 

23 – 31 ม.ค.66 109,900 109,900 109,900 15,900 

10 – 18 ก.พ.66 109,900 109,900 109,900 15,900 

10 – 18 มี.ค.66 109,900 109,900 109,900 15,900 

18 – 26 มี.ค.66 109,900 109,900 109,900 15,900 

31 มี.ค. – 08 เม.ย.66 119,900 119,900 119,900 18,900 

07 – 15 เม.ย.66 119,900 119,900 119,900 18,900 

11 – 19 เม.ย.66 129,900 129,900 129,900 18,900 

27 เม.ย. – 04 พ.ค.66 119,900 119,900 119,900 18,900 

12 – 20 พ.ค.66  119,900 119,900 119,900 18,900 

26 พ.ค. – 03 มิ.ย.66 119,900 119,900 119,900 18,900 

09 – 17 มิ.ย.66 119,900 119,900 119,900 18,900 

07 – 15 ก.ค.66 132,900 132,900 132,900 20,900 

11 – 19 ส.ค.66 132,900 132,900 132,900 20,900 

08 – 16 ก.ย.66 119,900 119,900 119,900 18,900 

22 – 30 ก.ย.66 119,900 119,900 119,900 18,900 

06 – 14 ต.ค.66 119,900 119,900 119,900 18,900 

20 – 28 ต.ค.66 119,900 119,900 119,900 18,900 

* คณะออกเดินทางไดเ้ม่ือมีจ านวนผูเ้ดินทางครบ 15 ท่านเท่านั้น * 

** ตอ้งการเดินทางโดยชั้นธุรกิจ (Business Class) กรุณาสอบถามราคาเพิ่มเติมจากเจา้หนา้ท่ีบริษทัฯ ** 
*** ราคาทวัร์ขา้งตน้ยงัไม่รวมค่าวซ่ีา(ค่าวซ่ีาและค่าบริการ 7,000บาท) ซ่ึงใชเ้วลาท าการประมาณ 80 วนั ไม่รวมวนัหยดุ
เสาร์อาทิตยแ์ละวนัหยดุนกัขตัฤกษห์ากรวมวนัหยดุแลว้จะใชเ้วลาท าการทั้งหมดประมาณ 100 วนั 

  *** ทางบริษทัขอแนะน าใหทุ้กท่านท่ีจองทวัร์องักฤษ ใชว้ธีิการยืน่วซ่ีาแบบเร่งด่วน ซ่ึงใชเ้วลาท าการ 15 วนัไม่รวมวนั
เดินทาง การช าระค่าธรรมเนียมการยืน่วซ่ีาแบบเร่งด่วนนั้นผูย้ืน่ตอ้งช าระค่าธรรมเนียมเพิ่มกบัทางศูนยรั์บยืน่ประมาณ 
12,000 – 13,000.- บาท (ข้ึนอยูก่บัอตัราแลกเปล่ียนในแต่ล่ะวนั) 

  *** กรณีท่ีท่านตอ้งการยืน่วซ่ีาแบบ 10 ปี กรุณาแจง้ความประสงคก์บัทางเจา้หนา้ท่ีฝ่ายขายไดก่้อนวนัยืน่วซ่ีา(ค่าธรรมเนียม
ประมาณ 36,000 – 38,000.- บาท(ข้ึนอยูก่บัค่าเงินในแต่ล่ะวนั) 



 

 ค่าตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบั กรุงเทพฯ-เอดินเบอระ // ลอนดอน-กรุงเทพฯ 

 ค่ารถปรับอากาศนาํเท่ียวตามระบุไวใ้นรายการ พร้อมคนขบัรถท่ีชาํนาญเส้นทาง กฎหมายในยโุรปไม่อนุญาตให้
คนขบัรถเกิน 12ช.ม./วนั  

 โรงแรมท่ีพกัตามระบุหรือเทียบเท่าในระดบัเดียวกนั โรงแรมส่วนใหญ่ในยโุรปจะไม่มีเคร่ืองปรับอากาศ เน่ืองจากอยู่
ในแถบท่ีมีอุณหภูมิตํ่าและราคาโรงแรมจะปรับข้ึน 3-4 เท่าตวั หากวนัเขา้พกัตรงกบังานเทศกาลเทรดแฟร์หรือการ
ประชุมต่างๆ อนัเป็นผลท่ีทาํใหต้อ้งมีการปรับเปล่ียนยา้ยเมือง โดยคาํนึงถึงความเหมาะสมเป็นหลกั  

 ค่าอาหารท่ีระบุในรายการ ใหท้่านไดเ้ลิศรสกบัอาหารทอ้งถ่ินในแต่ละประเทศ  

 ค่าบริการนาํทวัร์โดยหวัหนา้ทวัร์ผูมี้ประสบการณ์นาํเท่ียวใหค้วามรู้  และคอยดูแลอาํนวยความสะดวกตลอดการ
เดินทาง  

 ค่าประกนัอุบติัเหตุในการเดินทางวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท  

อตัราค่าบริการนีไ้ม่รวม 
o ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และค่าภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3 %  
o ค่าใชจ่้ายส่วนตวั อาทิ ค่าโทรศพัท,์ ค่าซกัรีด, ค่าเคร่ืองด่ืมและอาหารนอกเหนือจากท่ีระบุในรายการ  
o ค่าผกผนัของภาษีนํ้ามนัท่ีทางสายการบินแจง้เปล่ียนแปลงกะทนัหนั 
o ค่าธรรมเนียมในการยืน่วีซ่าสหราชอาณาจกัร และค่าสแกนเอกสาร 7,000.- บาท (ค่าวีซ่าทางสถานทูตไม่คืนให้

ท่านไม่วา่ท่านจะผา่นการพิจารณาหรือไม่กต็าม) 
o ค่าทปิหัวหน้าทวัร์ โดยเฉลีย่ 100 บาท / ท่าน / วนั (900 บาท) 
o ค่าทปิพนักงานขับรถในองักฤษ 14 ปอนด์ 

เงื่อนไขการสํารองทีน่ั่ง และการชําระเงิน  

 กรุณาจองล่วงหน้าพร้อมชาํระงวดแรก 70,000.- บาท ก่อนการเดินทาง พร้อมแฟกซ์ หรืออีเมล์ สําเนาหนา้หนงัสือ
เดินทาง Passport  มายงับริษทั และค่าใชจ่้ายส่วนท่ีเหลือกรุณาชาํระก่อนการเดินทางไม่นอ้ยกวา่ 20 วนั มิฉะนั้นจะถือ
วา่ท่านยกเลิกการเดินทาง 

 บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิยกเลิกการเดินทางก่อนล่วงหน้า 10 วนั ซ่ึงจะเกิดข้ึนไดก้็ต่อเม่ือไม่สามารถทาํกรุ๊ปไดอ้ยา่งนอ้ย 
20 ท่าน และหรือ ผูร่้วมเดินทางในคณะไม่สามารถผา่นการพิจารณาวซ่ีาไดค้รบ 15 ท่าน ซ่ึงในกรณีน้ี ทางบริษทัฯ ยินดี
คืนเงินใหท้ั้งหมดหกัค่าธรรมเนียมวซ่ีา หรือจดัหาคณะทวัร์อ่ืนให ้ถา้ท่านตอ้งการ 

 บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการในทวัร์น้ี เม่ือเกิดเหตุจาํเป็น สุดวิสัย จนไม่อาจแกไ้ขได ้
และจะไม่รับผิดชอบใดๆ ในกรณีท่ีสูญหาย สูญเสียหรือไดรั้บบาดเจ็บ ท่ีนอกเหนือความ รับผิดชอบของหวัหนา้ทวัร์
และเหตุสุดวสิัยบางประการเช่น การนดัหยดุงาน ภยัธรรมชาติ การจลาจล ต่างๆ 

 เน่ืองจากรายการทวัร์น้ีเป็นแบบเหมาจ่ายเบด็เสร็จ หากท่านสละสิทธ์ิการใชบ้ริการใดๆตามรายการ หรือถูกปฏิเสธการ
เขา้ และออกประเทศไม่วา่ในกรณีใดก็ตาม ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนเงินในทุกกรณี  

 เม่ือท่านไดช้าํระเงินมดัจาํหรือทั้งหมด ไม่วา่จะเป็นการชาํระผา่นตวัแทนของบริษทัฯ หรือชาํระโดยตรงกบัทางบริษทัฯ 
ทางบริษทัฯ จะขอถือวา่ท่านรับทราบและยอมรับในเง่ือนไขต่างๆของบริษทัฯ ท่ีไดร้ะบุไวโ้ดยทั้งหมด 



 

หมายเหตุ 
o ทางบริษัทจะทาํการยืน่วซ่ีาของท่านกต่็อเมื่อในคณะมีผู้สํารองทีน่ั่งครบ 15 ท่าน และได้รับคิวการตอบรับจากทาง

สถานทูต เน่ืองจากบริษทัจะตอ้งใชเ้อกสารต่างๆท่ีเป็นกรุ๊ปในการยืน่วซ่ีา อาทิ ตัว๋เคร่ีองบิน, หอ้งพกัท่ีคอนเฟิร์ม มา
จากทางยโุรป ,ประกนัการเดินทาง ฯลฯ ทางท่านจะตอ้งรอใหค้ณะครบ 15 ท่าน จึงจะสามารถยืน่วซ่ีาใหก้บัทางท่านได้
อยา่งถูกตอ้ง  

o หากในช่วงทีท่่านเดินทางคิววซ่ีากรุ๊ปในการยืน่วซ่ีาเต็ม ทางบริษทัตอ้งขอสงวนสิทธ์ิในการยืน่วซ่ีาเด่ียว ซ่ึงทางท่าน
จะตอ้งเดินทางมายืน่วซ่ีาดว้ยตวัเอง ตามวนั และเวลานดัหมายจากทางสถานทูต โดยมีเจา้หนา้ท่ีของบริษทัคอยดูแล 
และอาํนวยความสะดวก  

o เอกสารต่างๆทีใ่ช้ในการยืน่วซ่ีาท่องเทีย่วทวปียุโรป ทางสถานทูตเป็นผูก้าํหนดออกมา มิใช่บริษทัทวัร์เป็นผูก้าํหนด 
ท่านท่ีมีความประสงคจ์ะยืน่วซ่ีาท่องเท่ียวทวปียโุรป กรุณาจดัเตรียมเอกสารใหถู้กตอ้ง และครบถว้นตามท่ีสถานทูต
ตอ้งการ เพราะจะมีผลต่อการพิจารณาวซ่ีาของท่าน บริษทัทวัร์เป็นแต่เพียงตวักลาง และอาํนวยความสะดวกในการยืน่วี
ซ่าเท่านั้น มิไดเ้ป็นผูพ้ิจารณาวา่วซ่ีาใหก้บัทางท่าน 

กรณวีซ่ีาทีท่่านยืน่ไม่ผ่านการพจิารณา และคณะสามารถออกเดินทางได้ ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายจริงทีเ่กดิขึน้ดังต่อไปนี้ 

-  ค่าธรรมเนียมการยืน่วซ่ีาและค่าดําเนินการทางสถานทูตจะไม่คืนค่าธรรมเนียมใดๆทั้งส้ินแมว้า่จะผา่นหรือไม่ผา่นการ
พิจารณา 

-  ค่ามัดจําตั๋วเคร่ืองบิน หรือตั๋วเคร่ืองบินทีอ่อกมาจริง ณ วนัยืน่วซ่ีา ซ่ึงตัว๋เป็นเอกสารท่ีสาํคญัในการยืน่วซ่ีา หากท่านไม่
ผา่นการพิจารณา ตัว๋เคร่ืองบินถา้ออกตัว๋มาแลว้จะตอ้งทาํการ REFUND โดยจะมีค่าธรรมเนียมท่ีท่านตอ้งถูกหกั
บางส่วน และส่วนท่ีเหลือจะคืนใหท้่านภายใน 45-60 วนั (ตามกฎของแต่ละสายการบิน) ถา้ยงัไม่ออกตัว๋ท่านจะเสีย
แต่ค่ามดัจาํตัว๋ตามจริงเท่านั้น 

-  ค่าห้องพกัในองักฤษ ถ้าคณะออกเดินทางได้ และท่านไม่ผา่นการพิจารณาวซ่ีา ตามกฎท่านจะตอ้งโดนค่ามดัจาํหอ้งใน 
2 คืนแรกของการเดินทางหากท่านไม่ปรากฏตวัตามวนัท่ีเขา้พกั ทางโรงแรมจะตอ้งยดึค่าหอ้ง 100% ในทนัที ทาง
บริษทัจะแจง้ใหท้่านทราบ และมีเอกสารช้ีแจงใหท้่านเขา้ใจ 

 หากท่านผ่านการพจิารณาวซ่ีา แล้วยกเลกิการเดินทางทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการยดึค่าใช้จ่ายทั้งหมด 100% 
 ทางบริษัทเร่ิมต้น และจบ การบริการ ทีส่นามบินสุวรรณภูมิ กรณีท่านเดินทางมาจากต่างจงัหวดั หรือต่างประเทศ และ

จะสาํรองตัว๋เคร่ืองบิน หรือพาหนะอยา่งหน่ึงอยา่งใดท่ีใชใ้นการเดินทางมาสนามบิน ทางบริษทัจะไม่รับผดิชอบ
ค่าใชจ่้ายในส่วนน้ี เพราะเป็นค่าใชจ่้ายท่ีนอกเหนือจากโปรแกรมการเดินทางของบริษทั ฉะนั้นท่านควรจะใหก้รุ๊ป 
FINAL 100% ก่อนท่ีจะสาํรองยานพาหนะ 

เงือ่นไขการยกเลกิ   
1. ยกเลิกก่อนการเดินทาง  30 วนั - คืนค่าใชจ่้ายทั้งหมด ยกเวน้กรุ๊ปท่ีเดินทางช่วงวนัหยดุ หรือเงินค่ามดัจ าท่ีตอ้ง 
     การันตีท่ีนัง่กบัสายการบิน หรือ กรุ๊ปท่ีมีการการันตีค่ามดัจ าท่ีพกัโดยตรงหรือโดยการผา่นตวัแทนในประเทศ หรือ

ต่างประเทศและไม่อาจขอคืนเงินได ้(ค่าใชจ่้ายตามความเป็นจริง)      
2. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 16 – 29 วนัข้ึนไป – เก็บค่าใชจ่้าย 50 % ของราคาทวัร์  
3. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 1 – 15 วนั – เก็บค่าบริการทั้งหมด 100 % 



 

เอกสารที่ใช้ประกอบในการยืน่วซ่ีา VISA 

(ทุกท่านต้องมาโชว์ตวัพร้อมสแกนนิว้มือในวนัยืน่วซ่ีา) 
 หนงัสือเดินทาง (ตวัจริง) ท่ีเหลืออายใุชง้านไม่ตํ่ากวา่ 6 เดือน และมีหนา้หนงัสือเดินทางวา่งอยา่งนอ้ย 3 หนา้  
 หนงัสือเดินทางท่ีเหลืออายใุชง้านไม่ตํ่ากวา่ 6 เดือน และมีหนา้หนงัสือเดินทางวา่งอยา่งนอ้ย 3 หนา้  
 รูปถ่ายสี ฉากหลงัเป็นสีขาวเท่านั้น ขนาด 1.5 x 2 น้ิว จาํนวน 3 รูป (ตอ้งถ่ายไวไ้ม่เกิน 6 เดือน) หนา้ตรง ไม่สวมแวน่ตา 

ไม่ยิม้เห็นฟัน ข้ึนอยูก่บัประเทศท่ีจะเดินทาง  
 หลกัฐานแสดงสถานะการทาํงาน 1 ชุด  
*** กรณีคา้ขาย  : หลกัฐานทางการคา้ เช่น สําเนาใบรับรองจากกระทรวงพาณิชยห์รือใบทะเบียนการคา้ท่ีมีช่ือผูเ้ดินทาง 

หรือสาํเนาใบเสียภาษีร้านคา้ (ภพ.20) อายยุอ้นหลงัไม่เกิน 3 เดือน (นบัจากเดือนท่ีจะเดินทาง) 
*** กรณีพนกังานและผูถื้อหุน้ : หนงัสือรับรองการทาํงานเป็นภาษาองักฤษ ระบุตาํแหน่ง เงินเดือน และวนัเร่ิม 
งาน พร้อมสลิปเงินเดือน ยอ้นหลงั 3 เดือน อายยุอ้นหลงัไม่เกิน 1 เดือน (นบัจากเดือนท่ีจะเดินทาง) 
*** ขา้ราชการ: หนงัสือรับรองจากตน้สังกดั เป็นภาษาองักฤษ ระบุตาํแหน่ง เงินเดือน และวนัเร่ิมงานพร้อม 
สลิปเงินเดือน ยอ้นหลงั 3 เดือน อายยุอ้นหลงัไม่เกิน 1 เดือน (นบัจากเดือนท่ีจะเดินทาง) 
*** นกัเรียนและนกัศึกษา: หนงัสือรับรองการเป็นนกัเรียนหรือนกัศึกษา เป็นภาษาองักฤษจากสถาบนัท่ีศึกษาอยู ่ 
อายยุอ้นหลงัไม่เกิน 1 เดือน (นบัจากเดือนท่ีจะเดินทาง) 
 หนงัสือแสดงการเคล่ือนไหวทางบญัชี (Bank Statement) บญัชีออมทรัพย ์ยอ้นหลงั 6 เดือน โดยตอ้งมีเลขท่ีบญัชีระบุ

อยูทุ่กหนา้ (สถานทูตพิจารณาบญัชีออมทรัพยเ์ป็นอนัดบัแรก) แต่ในกรณีท่ียอดเงินในบญัชีออมทรัพยไ์ม่ถึง  
6 หลกั สามารถแนบ Statement สมุดบญัชีฝากประจาํเพิ่มเติมในการยืน่ได)้ ( สถานทูตไม่รับบญัชีกระแสรายวนั ) 
*** หมายเหตุ *** 
 ในกรณีเป็น บิดา/มารดา/บุตร, สามี/ภรรยา และญาติ (สามารถรับรองค่าใชจ่้ายใหก้นัได)้ โดยใชเ้อกสารเพิ่มเติมคือ 
-  หนงัสือรับรองจากธนาคาร (สถานทูตพิจารณาบญัชีออมทรัพยเ์ป็นอนัดบัแรก)  ในการออกจดหมายรับรองกรุณาระบุ 
คาํวา่ TO WHOM IT MAY CONCERN แทนการใชช่ื้อแต่ละสถานทูต (เน่ืองจากประเทศในยุโรปเขา้ร่วมกลุ่มยโูรโซน) 

กรุณาสะกดช่ือให้ตรงกบัหน้าพาสปอร์ต และหมายเลขบญัชีเล่มเดียวกบั Statement ท่ีท่านจะใช้ยื่นวีซ่า (ใช้เวลา
ดาํเนินการขอประมาณ 3-5 วนัทาํการ) โดยตอ้งทาํแยกกนั ระบุตามช่ือผูเ้ดินทาง 1 ท่าน / 1 ฉบบั (ใชต้วัจริง /  

ไม่สามารถถ่ายเอกสารได ้) 
 กรณีเด็กอายตุ ํ่ากวา่ 20 ปีบริบูรณ์  หากเด็กไม่ไดเ้ดินทางกบับิดา/มารดาคนใดคนหน่ึง หรือบิดามารดาไม่ไดเ้ดินทางทั้ง

สองคน ตอ้งมีจดหมายยินยอมให้เดินทางไปต่าง ประเทศจากบิดา & มารดา ซ่ึงจดหมายตอ้งออกโดยท่ีวา่การอาํเภอ 
โดยระบุประเทศและวนัเดินทาง 

 สาํเนาบตัรประชาชน  1 ชุด 
 สาํเนาสูติบตัร 1 ชุด (กรณีอายตุ ํ่ากวา่ 20 ปี) 
 สาํเนาทะเบียนบา้น 1 ชุด 
 สาํเนาทะเบียนสมรส หรือ สาํเนาทะเบียนหยา่ 1 ชุด (ถา้มี) 



 

 สาํเนาใบมรณะบตัร 1 ชุด (กรณีเป็นหมา้ย) 
 สาํเนาใบเปล่ียนช่ือ-สกุล 1 ชุด (ถา้มี) 

*** ในวนัทีย่ืน่วซ่ีาทีศู่นย์ยืน่ กรุณาเตรียมเอกสารตัวจริงทั้งหมดไปในวนันัดยืน่ด้วย *** 
สถานทูตอาจมีการขอเอกสารอย่างอืน่เพิม่เติม ตามดุลพนิิจของสถานทูต อย่างกะทนัหัน จึงขอความกรุณาเตรียมเอกสาร
เพิม่เติมทีเ่ห็นว่าเป็นผลดีกบัการอนุมัติวซ่ีาของท่าน เพือ่ความสะดวกในการพจิารณาอนุมัติ ออกวซ่ีาส าหรับสถานทูต *** 

 
 


