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เทีย่วเกาะองักฤษ ครบเมืองสวย เกบ็เมืองเลก็ๆที่น่ารัก (เขตคอร์ทโวล์ด และแคว้นยอร์คเชียร์ตะวนัตก) สัมผสัเมือง  
มรดกโลกทีม่เีอกลกัษณ์แบบองักฤษอย่างแท้จริง อาหารดทีีพ่กัเยีย่ม ทีท่่านจะไม่ผดิหวงัอย่างแน่นอน  

ตะลยุมหานครลอนดอน สัมผสักลิน่ไอ แห่งผู้ดอีงักฤษ อย่างจุใจ 
ช้อปป้ิงอย่างจุใจ ลิม้รสเป็ดย่างโฟร์ ซีซ่ัน + กุ้งมงักรรสเลศิ และ สเต๊กเน้ือองักสั รสชาติต้นต ารับ      

ก าหนดการเดนิทาง 

09-18 ส.ค.//20-29 ก.ย.//17-26 ต.ค.//15-24 พ.ย. 2562//25 ธ.ค.-03 ม.ค. 2563 

( กรุณาส ารองที่นั่งล่วงหน้าก่อนการเดินทางอย่างน้อย 8 สัปดาห์เพ่ือความสะดวกในการย่ืนวซ่ีา) 
 

World Premium 
1. โรงแรมที่พกัแบบ 4 ดาว ในเมือง พร้อมพนกังานยกกระเป๋าส่งถึงหอ้งพกั 
2. บริการอาหารเชา้ ในหอ้ง F.I.T. (ไม่ใช่หอ้งกรุ๊ป) 
3. อาหารพื้นเมืองแบบมีคุณภาพ เพือ่ลองชิมรสชาติแบบตน้ต ารับ *** 
4. อาหารจีนเมนูดีลกัซ์ 7 อยา่ง พร้อมผลไม ้
5. อาหารไทย 6 อยา่ง พร้อมของหวาน 
7. ค่าทิปพนกังานขบัรถในยโุรป  
8. น ้ าด่ืมบริการบนรถ 

 

วนัที่1 กรุงเทพฯ – ลอนดอน 
22.00 สมาชิกทุกท่านพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศช้ัน 4 เคาท์เตอร์ D สาย

การบินไทย โดยมีเจ้าหน้าที่บริษัทฯ คอยอ านวยความสะดวก 
วนัที่2 ลอนดอน – เมืองบาธ – สโตนเฮนจน์ – คาร์ดฟิ    
01.45  เหิรฟ้าสู่มหานครลอนดอน...โดยสายการบินไทย แอร์เวย์  Thai Airways เที่ยวบินที่ TG910 
07.15 ถึงสนามบินฮิสโธรว์ มหานครลอนดอน หลังผ่านพิธีการ

ตรวจคนเข้าเมืองแล้ว  
 จากนั้นน าท่าน ออกเดินทางเขา้สู่ทุ่งราบ ซอลส์บุรี “Salisbury 

Plain” น าท่านเข้าชม สโตนเฮนจ์ STONEHENGE (รวม
ค่าเขา้ชม) วงหินปริศนาแห่งเกาะองักฤษ นบัเป็นหน่ึงในเจ็ด
ส่ิงมหัศจรรย์ของโลกยุคเก่า สร้างขึ้ นราว 2,000 ปีก่อน
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คริสตกาล น าท่านเปล่ียนรถทอ้งถ่ินเพือ่เขา้ชมสโตน์เฮนจ ์มีเวลาให้ท่านเดินเล่นชมความมหัศจรรยข์องวงหินปริศนา  
ไดเ้วลาสมควรน าท่านออกเดินทางสู่เมืองบาธ “BATH” ดินแดนแห่งอาณาจกัรโรมนัอนัยิง่ใหญ่บนเกาะ องักฤษเม่ือ
กว่า 2,000 ปีมาแลว้ ตั้งช่ือเมืองว่า “Aquae Sulis” เป็นที่ตั้งของโรมนับาธ (ROMAN BATHS) (รวมค่าเขา้ชม) สถานที่ 
ที่ชาวโรมนัมาสร้างไวเ้ป็นสถานที่อาบน ้ าแร่ เม่ือ 2,000 ปีมาแลว้ โดยอาศยั น ้ าจากบ่อน ้ าแร่ธรรมชาติที่จะมีน ้ าไหล 
ออกมาอยา่งต่อเน่ืองถึงวนัละประมาณ 1,250,000 ลิตร และมีความร้อนถึง 46 องศาเซลเซียส น าท่านชมตวัเมืองบาธ 
บาธตั้งอยูเ่นินหลายลูกในหุบเขาของแม่น ้ าเอวอน ในบริเวณที่มีน ้ าพรุ้อนธรรมชาติที่เป็นที่ตั้งถ่ินฐานของโรมนั ผูส้ร้าง
โรงอาบน ้ าโรมัน (Roman Bath) เมืองบาธเป็นสถานที่ที่สมเด็จพระเจ้าเอ็ดการ์ผู ้รักสงบท าพิธีราชาภิเษกเป็น
พระมหากษตัริยอ์งักฤษที่มหาวิหารบาธ ในปี ค.ศ. 973 ต่อมาในสมยัจอร์เจีย บาธกลายเป็นเมืองน ้ าแร่ที่เป็นที่นิยมกนั
มากซ่ึงท าใหเ้มืองขยายตวัขึ้นมากและมีสถาปัตยกรรมจอร์เจียที่เด่นๆ จากสมยันั้นที่สร้างจากหินบาธที่เป็นหินสีเหลือง
นวล  

เที่ยง         บริการอาหารมื้อกลางวัน  ณ ภัตตาคาร 

บ่าย เมืองบาธได้รับฐานะเป็นเมืองมรดกโลกในปี ค.ศ. 1987 และมีโรงละคร, พพิธิภณัฑแ์ละส่ิงส าคญัทางวฒันธรรมและ
ทางการกีฬา ที่ท  าใหก้ลายเป็นเมืองที่ดึงดูดนกัท่องเที่ยวโดยมีนกัท่องเที่ยวคา้งคืนหน่ึงลา้นคน เมืองบาธมีมหาวทิยาลยั
สองมหาวิทยาลัยและวิทยาลัยและสถานศึกษาอ่ืนๆ แรงงานส่วนใหญ่เป็นอุตสาหกรรมการบริการและมีความ
เจริญเติบโตทางดา้นขอ้มูลและเทคโนโลยทีี่สร้างงานใหแ้ก่ผูอ้ยูอ่าศยัในเมืองบาธเองและบริเวณปริมณฑล ออกเดินทาง
สู่เมืองคาร์ดิฟ เมืองหลวง แห่งเวลส์  

ค า่ บริการอาหารมื้อค า่ ณ ภัตตาคาร 
พกัที่:  Hilton Cardiff Hotel / หรือระดบัใกล้เคยีง 
วนัที่3 คาร์ดฟิ – ชมเมือง – เบอร์ตัน ออน เดอะวอเตอร์ – ไบบูรี – แมนเชสเตอร์ 
เช้า บริการอาหารมื้อเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

 น าท่านชมเมืองคาร์ดิฟ เมืองหลวงของเวลส์ อาคารบ้านเรือน
ผู้คนที่สวยงามและหรูหรา ในอดีตเมืองน้ีเป็นเมืองที่ส่งออกถ่าน
หินมากที่สุดเมืองหน่ึง ให้ ได้เวลาสมควรน าท่านออกเดินทางสู่ 
“เมืองเบอร์ตัน ออน เดอะวอเตอร์” หมู่บา้นเล็ก ๆ ที่รู้จกักนัในนาม
ของ “เวนิส แห่งคอตสวอลด์”Cotswold  เมืองที่โด่งดังที่ สุดใน
คอตสโวลด์  ดูเงียบสงบมี ล าธารสายเล็ก ๆ (แม่น ้ าวินด์รัช) ไหล
ผ่านกลางเมือง และมีสะพานหินทอดขา้มน ้ าป็นช่วง ๆ กบัตน้วิล
โลวท์ี่แกว่งก่ิงกา้นใบอยูริ่มน ้ า เมืองน้ีมีร้านอาหารและโรงแรม รวมทั้งร้านคา้ให้เดินเล่นเก็บบรรยากาศอนัร่ืนรมย ์น า
ท่านชมความสวยงามภายในหมู่บา้นแห่งน้ี พร้อมทั้งถ่ายภาพเป็นที่ระลึก 

เที่ยง บริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
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บ่าย น าท่านออกเดินทางมุ่ งหน้าสู่ “หมู่บ้านไบบุรี” เป็น
ห มู่บ้าน เล็กๆ  ตั้ งอยู่ในแคว้น  Gloucestershire เขต 

Cotswolds (คอทส์ โวล์ด  ) จัดว่ า เป็น  The Most 
beautiful village in England ให้ท่ านได้ เดิน
เล่นชม บา้นเรือนอนัเป็นเอกลกัษณ์ของหมู่บา้นแห่งน้ี 
นั่นคือกระท่อมหินโบราณ ที่เรียงรายกันยาวไปเป็น
แถว มีช่ือว่า Arlington Row ซ่ึงกระท่อมเหล่าน้ีเคยเป็  
นที่พกัของคนที่ท  าอาชีพทอขนแกะในสมัยศตวรรษที่ 
17ชม โบสถอ์นัเก่าแก่ อีกทั้งยงัมีถนนสวย ๆ ที่รายลอ้ม
ดว้ยดอกไมสี้สดใสริมสองขา้งทาง น าท่านชม “ฟาร์มปลาเทราท์” อายกุวา่ 100 ปี ตั้งอยูใ่จกลางหมู่บา้น อนัเน่ืองมาจาก
แม่น ้ าโคลน์เป็นสาขาหน่ึงที่แยกมาจากแม่น ้ าเทมส์ เป็นแหล่งที่สามารถเล้ียงปลาชนิดน้ีไดต้ลอดทั้งปี ส่วนใหญ่ปลาที่
เล้ียงเป็นปลาเทราทสี์น ้ าตาล กลายเป็นอาชีพที่ท  ารายไดใ้ห้กบัคนในหมู่บา้นจ านวนมาก และฟาร์มปลาเทราตย์งัเป็น
แหล่งท่องเที่ยวที่มีช่ือเสียงของหมู่บา้นอีกดว้ย  

ค า่ บริการอาหารมื้อค า่ ณ ภัตตาคาร 
พกัที่:  Crown Plaza Hotel Manchester Centre / หรือระดบัใกล้เคยีง 

 

วนัที่4 ทัวร์สนามแมนเชสเตอร์ – เมืองฮิบเดน บริดจ์ – ฮาวอร์ธ – วนิเดอร์เมียร์ 
เช้า บริการอาหารมื้อเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  
 จากนั้ นน าท่านออกเดินทางสู่เมืองแมนเชสเตอร์ เข้าชมภายในสนามฟุตบอลโอลด์ แทรฟฟอร์ด ของสโมสร

แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด ซ่ึงมีจ  านวนความจุ 75,635 ที่
นั่ง โอลด์แทรฟฟอร์ดเป็นสนามกีฬาของสโมสรที่มี
ขนาดใหญ่ที่ สุดในสหราชอาณาจักร เป็นสนาม
ฟุตบอลขนาดใหญ่เป็นอันดับที่ 2 ของประเทศและ
ใหญ่เป็นอนัดบัที่ 8 ในทวีปยโุรปพร้อมชมพพิิธภณัฑ ์
ความเป็นมาของสนามฟุตบอล อันยิ่งใหญ่แห่งน้ี มี
เวลาให้ท่ าน เลือก ซ้ือ สินค้าลิ ข สิท ธ์ิประจ าที ม
แมนเชสเตอร์ได้ตามอัธยาศยั ***กรณีมีการแข่งขนั
หรือสนามแมนยูฯ ปิด ทางบริษัทของสงวนสิทธ์ิ
เปล่ียนเป็นเข้าชมสนามลิเวอร์พูลแทน*** ได้เวลาสมควรน าท่านเดินทางเข้าสู่แควน้ยอร์คเชียร์ตะวนัตก (West 
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Yorkshire) ที่ตั้งอยูใ่นบริเวณเนินเขาเพนไนน์ มีเมืองเล็กๆ ที่สวยงามมากมาย จากน้ันน าท่านออกเดินทางสู่หมู่บ้าน
เฮบเดน บริดจ์ (Hebden Bridge) เมืองศูนยก์ลางการค้าขาย มาตั้ งแต่สมัยโบราณ ตัวเมืองตั้ งอยู่บนยอดเขา 
Heptonstall มีแม่น ้ าเฮบเดนใหลผ่านกลางเมือง มีสะพานเก่าเก่าเป็นเอกลกัษณ์ ช่ือเมืองเฮบเดน มีมาตั้งแต่สมยั Anglo-
Saxon ที่แปลวา่กุหลาบป่า (Wild Rose) กระแสน ้ าจากล าธารไหลลงจากเบินเขาผา่นตวัเมือง ช่วยในการขนส่งและเป็น
ตวัช่วยขบัเคล่ือนกังหันในการเกษตร และการทอขนสัตว ์ท  าให้เศษฐกิจของตวัเมืองเจริญรุ่งเรือง จนกระทัง่เขา้สู่ปี 
1970 ถึงปัจจุบนั หมู่บา้นแห่งน้ีกลายเป็นสถานที่ดึงดูดเหล่าศิลปิน นกัเขียน นกัถ่ายภาพ รวมถึงนกัท่องเที่ยวที่หลัง่ไหล
กนัเขา้มาชมความน่ารักของเมืองแห่งน้ีกนัอยา่งลน้หลาม ไดเ้วลาสมควร  

เที่ยง บริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

บ่าย น าท่านเดินทางสู่หมู่บ้านฮาเวิอร์ธ(Haworth) หมู่บา้นเก่าแก่น่ารักที่ตั้งอยูบ่นเนินเขา มีถนนคนเดินแบบอิฐโบราณ
น ามาเรียงเป็นทางเดินตั้งแต่ยคุดั้งเดิม ตดัผา่นกลางเมืองมีตึกเก่ากวา่ 200 ปีเรียงรายอยูส่องขา้ง ท่านจะรู้สึกเสมือนหลง
เขา้ไปใน ยุควิคตอเรียเลยทีเดียว บ้านเรือนผูค้นส่วนใหญ่ปรับประยกุต์ มาเป็นร้านคา้ร้านกาแฟ และโรงแรมที่พกั 
อิสระทุกท่านเดินเล็นชมเมืองที่น่ารักแห่งน้ีอยา่งเตม็ที่ ไดเ้วลาสมควรออกเดินทางสู่เมืองวินเดอร์เมียร์ โดยใช้เส้นทาง
ผ่านเขตเลคดิสทริค เดินทางถึงเมืองวินเดอร์เมียร์ ซ่ึงเป็นหน่ึง ในดินแดนแห่งทะเลสาบทั้งสิบหกแห่ง น าท่านชม
บรรยากาศของธรรมชาติรอบทะเลที่เต็มไปดว้ยตน้ไม ้และดอกไมเ้มืองหนาวที่แลดูร่มร่ืนและสวยงาม บริเวณหุบเขา
และที่ราบต ่าของเขตคมัเบรีย (Cumbria) และยงัเป็นทะเลสาบที่ใหญ่ที่สุดในละแวกน้ี ส าหรับอุทยานแห่งชาติเลค 
ดิสทริก ก่อตั้งเม่ือปี ค.ศ.1951 เป็นหน่ึงใน 11 อุทยานแห่งชาติขององักฤษ ครอบคลุมพื้นที่ 10 เปอร์เซ็นตข์องประเทศ 
มีพื้นที่รวมกนัทั้งหมด 2,292 ตารางกิโลเมตร 

ค า่ บริการอาหารมื้อค า่ ณ ภัตตาคาร 

พกัที่:  McDonald Hotel Windermere / หรือระดบัใกล้เคยีง 

วนัที่5 วนิเดอเมียร์ – ล่องเรือชมทะเลสาบ – เอดนิเบิร์ก – คาร์ลตัน ฮิลล์   
เช้า บริการอาหารมื้อเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  
 น าท่านเดินทางสู่ท่าเรือ เพ่ือล่องชมความงามของทะเลสาบ

วินเดอร์เมียร์ ท่านจะได้ชมบรรยากาศเมืองพกัตากอากาศ
ริมทะเลสาบที่งดงามร่มร่ืนที่สุดขององักฤษ จะเห็นบา้นพกั
ตากอากาศของเศรษฐีชาวองักฤษ ที่ตั้งอยูต่ามเกาะแก่งต่างๆ 
ประมาณ 1 ชั่วโมง ได้เวลาสมควรน าท่านออกเดินทางสู่
เมืองเอดินเบอระ ผา่นชมธรรมชาติที่แสนงดงามของภูมิภาค
ทางตอนเหนือขององักฤษ 

เที่ยง บริการอาหารมื้อกลางวัน  ณ ภัตตาคารพื้นเมือง 
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บ่าย น าท่านออกเดินทางถึงเมืองเอดินเบิร์ก Edinburgh เมืองหลวงและเมืองศูนยก์ลางวฒันธรรมของ ประเทศสก๊อตแลนด ์
ตั้งแต่ยุคศตวรรษที่ 15 เจา้ของสมญานามกรุงเอเธนส์แห่งยโุรปเหนือ เอดินเบิร์กเป็นเมืองที่เจริญมากที่สุดเมืองหน่ึง
ในสหราชอาณาจกัร มีศูนยก์ลางเมืองตั้งอยูร่อบ ๆ ปราสาทเอดินเบิร์ก เมืองเอดินบะระติดอนัดบัเมืองที่มีนักท่องเที่ยว
มากที่ สุดเป็นอันดับสองของสหราชอาณาจักรรองจาก 
ลอนดอน เมืองเอดินเบิร์ก ยงัเป็นเมืองที่ไดช่ื้อวา่เป็น "เมือง
ที่ เป็น มิตรกับ เด็ก" (The Child Friendly City) เน่ื องจาก
ภายในเมืองมีสถานที่ท่องเที่ยวที่เหมาะส าหรับเด็กมากมาย 
เมืองเอดินบะระเป็นเมืองศูนยก์ลางทางการเงินที่ใหญ่เป็น
อนัดบัสองของสหราชอาณาจกัรรองจากลอนดอนและใหญ่
เป็นอนัดบัหา้ของยโุรป โดยมีมหาวทิยาลยัตั้งอยูถึ่งสามแห่ง
ด้วยกันคือ มหาวิทยาลัยเอดินเบิร์ก มหาวิทยาลัยแฮเรียต-
วตัต์ และมหาวิทยาลัยเนเปียร์ ผ่านชม“เมืองเอดินเบิร์ก” 
เมืองหลวงและเมืองศูนย์กลางวัฒนธรรม แห่งความ
ภาคภูมิใจของชาวสก๊อต เป็นเมืองศูนย์กลางของประเทศสก๊อตแลนด์ ต้ังแต่ยุคศตวรรษที่ 15 เจ้าของสมญานามกรุง
เอเธนส์แห่งยุโรปเหนือ น าท่านเดินทางสู่ คาล์ตนั ฮิลล์ (Calton Hill) ที่เป็นที่ตั้งของเสาคอลัม่ โรมนัอนัใหญ่ยกัษ ์ที่ถือ
เป็น The National Monument ของสก็อตแลนด์ พื้นที่ตรงน้ีสมัยโบราณใช้เป็นที่ประหารนักโทษ ต่อมาก็เปล่ียนมา
เร่ือยๆ เป็นโรงหนังบา้ง บา้นของขา้ราชการบา้ง จากนั้นผ่านชมรัฐสภาสก็อตแลนด์ ผ่านชมร้าน The Elephant House 
เป็นร้านนัง่ชิลๆ เมนูเบาๆ อาหารราคาไม่แพง ที่ J.K. Rowling มานัง่แต่งหนงัสือแฮร์ร่ี พอตเตอร์ภาคแรก 

ค า่ บริการอาหารค ่า ณ ภัตตาคารเมนูพิเศษ สเต๊กเน้ือสก๊อตแลนด์ อังกัส (Scottish Angus Beef Steak) ที่มีช่ือเสียงของ
ชาวไฮแลนด์ 

พกัที่:  Crowne Plaza Edinburgh Royal Terrace / หรือระดบัใกล้เคยีง 

วนัที่6 เอดนิเบิร์ก – เข้าชมปราสาทเอดนิเบอระ – รอยลัไมล์ - บัลลงัก์อาเธอร์ – ยอร์ค    
เช้า บริการอาหารมื้อเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  
 น าท่านเข้าชม “ปราสาทเอดินเบิร์ก” อันสง่างามจากทุกมุมเมือง

เคยเป็นที่ประทับของกษัตริย์สกอตแลนด์ เคยถูกท าลายลงหลาย
คร้ังแต่ทุกคร้ังก็ไดรับการบูรณะและสร้างใหม่ให้กลบัคืนสู่ความ
สง่างาม โดยเฉพาะคร้ังสุดท้ายในศตวรรษที่  19 โดยเซอร์วอล
เตอร์สก๊อต นักปราชญ์ชาวสกอตแลนด์เขา้ชมห้องต่างๆ ภายใน 
อาทิห้องหุ่นจ าลองและห้องแสดงมหามงกุฎที่แสดงเหตุการณ์
นับตั้งแต่การขึ้นครองราชยข์องปฐมกษตัริยต์ลอดจนห้องเคร่ือง
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ราชกกุธภณัฑ ์จากนั้นอิสระทุกท่านชอ้ปป้ิงตามอธัยาศยั จากนั้นอิสระให้ท่านพกัผอ่น หรือ เดินชมความสวยงามของ
เมืองเอดินเบิร์ก บนถนนรอยลัไมล ์สายส าคญัของเอดินเบิร์ก ที่เรียงรายไปดว้ยร้านขายสินคา้ที่ระลึก ตามอธัยาศยั 

เที่ยง บริการอาหารมื้อกลางวัน  ณ ภัตตาคาร  

บ่าย จากน้ันน าท่านเดินทางขึ้นสู่จุดชมวิวบัลลังก์อาเธอร์ 
(Arthur's Seat) เป็นหน่ึงในส่ีเนินเขาของกรุงเอดินเบอระ 
เป็นส่วนหน่ึงของอุทยาน Holyrood Park บริเวณน้ีเป็นเนิน
ภูเขาไฟที่ดบัแลว้ น าท่านนั่งรถชมวิวที่สวยงามของกรุงเอดิ
เบอระจากจุดจอดรถ จะมี เส้นทางเดินเท้า สู่ จุดชมวิวที่
สวยงามไดเ้วลาสมควรน าท่านออกเดินทางสู่เมืองยอร์ค 

ค า่ บริการอาหารมื้อค า่ ณ ภัตตาคารท้องถิ่น 

พกัที่:  Novotel York Hotel / หรือระดบัใกล้เคยีง 
 
 
 

วนัที่7 ยอร์ค – ชมเมือง – ช้อปป้ิงเอาท์เลท็ – ลอนดอน  
เช้า บริการอาหารมื้อเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  
 น าท่านเขา้สู่ตวัเมือง ชมเมืองยอร์ที่สวยงามและยิง่ใหญ่ มี

วิหาร ยอร์ค มินสเตอร์ ที่สร้างอุทิศแด่เซนต ์ปีเตอร์ นบัว่า
เป็นวิหารสไตล์กอธิคที่ ใหญ่  ที่ สุดในยุโรปตอนบน
ภายในตกแต่งด้วยแผ่นกระจกสีที่ใหญ่ที่ สุดในเกาะ
อังกฤษ โดยเฉพาะอย่างยิ่งบริเวณหน้าต่างกลม Rose 
Window ซ่ึงเป็นที่มาของสัญลักษณ์ของดอกกุหลาบใน
สงครามแย่งชิงราชสมบัติ  (สงครามกุหลาบ War of 

Roses) ในสมยัราชวงศ์ยอร์ค ปกครองประเทศ น าท่าน
ออกเดินทางสู่สู่เมืองบิเชสเตอร์ 

เที่ยง บริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคาร   
บ่าย น าท่านออกเดินทางสู่ Bicester Outlet ศูนยเ์อาท์เล็ทที่

ใหญ่และมีสินคา้หลากหลายที่สุด มีเวลาให้ท่านชอ้ปป้ิง
สินค้าแบรนด์ เนม  อาทิ เช่น  Burberry, Calvin Klien, 
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D&G, DKNY, Bally Mulberry, Paul Smith, POLO ฯลฯ ไดเ้วลาสมควรน าท่านออกเดินทางสู่มหานครลอนดอน 
ค า่ บริการอาหารมื้อค า่ ณ ภัตตาคาร 

พกัที่:  DoubleTree by Hilton Hotel London Hyde Park / หรือระดบัใกล้เคยีง 

วนัที่8 ลอนดอน - ชมเมือง - หอคอยลอนดอน - ลอนดอน อาย – ช้อปป้ิงย่านอ๊อกฟอร์ด 
เช้า บริการอาหารมื้อเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

 น าท่านเข้าชมภายใน ทาวเวอร์ ออฟ ลอนดอน Tower Of London  สถานที่ที่ เคยเป็นพระราชวงั แมใ้นภายหลงัจะ
เปล่ียนมาเป็นคุกหลวง ที่จองจ าบุคคลส าคัญของ
อังกฤษ ไม่ว่าจะเป็นพระมเหสี แอนน์ โบลีน เซอร์
โทมสั มอร์ ฯลฯ ปัจจุบนัเป็นพพิธิภณัฑท์ี่น่าสนใจมาก
แห่งหน่ึงของประเทศ ชมหอ้งจิลเวอร่ีที่เก็บรักษาเพชร
และมงกุฎประจ าราชวงศข์ององักฤษ จากนั้นชมมหา
นครลอนดอน, ผ่านชมรัฐสภาของอังกฤษริมแม่น ้ า
เทมส์ จัตุรัสรัฐสภา มหาวิหารเวสทมินส์เตอร์ , หอ
นาฬิกาบิ๊กเบน ถนนดาวน์นิงที่ตั้ งของบ้านพกันายก 
รัฐมนตรีองักฤษ, จตุรัสทราฟัลการ์ อนุสรณ์ของนายพลลอร์ด เนลสัน และชยัชนะขององักฤษเหนือทพัของนโปเลียน 
ณ แหลมทราฟัลการ์, มหาวหิารเซนตพ์อลส์ ธนาคารชาติของ  องักฤษ กองบญัชาการต ารวจสก๊อตแลนด์ยาร์ด ถ่ายภาพ
สะพาน ทาวเวอร์ บริดจ ์ที่โด่งดงั ผ่านชมพระราชวังบักกิ้งแฮม ที่ใชว้า่ราชการ
ของสมเด็จพระบรมราชินีนาถอลิซาเบธที่ 2 และพระราชวงศช์ั้นสูง  

เที่ยง บริการอาหารกลางวัน (อาหารจีน Four Season) เมนูพิเศษ เป็ดย่างรสเลิศ 
พร้อมเมนูกุ้งมังกร ผัดซ๊อส เมนูเด็ดของร้าน *** 

บ่าย น าท่านขึ้นน่ังชิงช้าสวรรค์ขนาดยักษ์ หรือ ลอนดอนอาย  ซ่ึงเป็นสถานที่ที่
นั กท่ อ ง เที่ ยว จากทั่ วโลก  ชม
ทศันียภาพของมหานครลอน บน
ความสูงถึง 135 เมตร ในแต่ล่ะวนั
สามารถบริการนกัท่องเที่ยวได ้ถึง 
10 ,000  คน  และถ้ าอ าก าศ ดีก็
ส าม า รถ ม อ งไ ก ล ไ ด้  ถึ ง  4 0 
กิโลเมตร แต่ก่อนที่ทุกท่านจะเขา้
สู่ตวัแคปซูล นั้ น ชมภาพยนตร์ 4 
มิติ เร่ืองราวเก่ียวกับ เด็กหญิงตัว
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นอ้ยที่มาเที่ยวลอนดอนกบัคุณพอ่และเธอไดจิ้นตนาการวา่อยากจะเห็นมหานครลอนดอนจาก มุมเบื้องสูง ซ่ึงท่านก็จะ
ไดซึ้มซับกับภาพเหตุการณ์ของเธออย่างน่าต่ืนเตน้และเร้าใจ น าท่านเขา้สู่ถนนยา่นชอ้ปป้ิง ย่านอ็อกซ์ฟอร์ด สตรีท 
OXFORD STREET อนัเป็นที่ตั้งของร้านคา้ประเภทต่างๆ มากมาย อาทิ เซลฟริเจดส์ SELFRIDGES เป็นห้างที่มีครบ
ครัน  / มาร์ค แอนด ์สเปนเซอร์ MARK & SPENCER สินคา้ที่ชาวไทยรู้จกักนัเป็นอยา่งดี อาทิ คุกก้ี ท็อฟฟ่ี เส้ือผา้ ชุด
ชั้นใน ครีมอาบน ้ าฯลฯ / พรีมาร์ค PRIMARK สินคา้แฟชัน่เส้ือผา้ในราคาสุดประหยดั 

ค า่ บริการอาหารมื้อค า่ ณ ภัตตาคาร Berger & Lobster Restaurant เมนูพิเศษกุ้งมังกรรสเลิศ 

พกัที่:  DoubleTree by Hilton Hotel London Hyde Park / หรือระดบัใกล้เคยีง 
วนัที่9 ลอนดอน – พระราชวงัวนิเซอร์ – ช้อปป้ิงย่านไนท์บริดจ์ – เข้าสู่สนามบิน 
เช้า บริการอาหารมื้อเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
 น าท่านเดินทางสู่ เมืองวินเซอร์ เข้าชมภายในพระราชวังวินเซอร์ (Windsor Castle) อีกหน่ึงพระราชวงัอนั  เป็นที่แปร

พระราชฐานของราชวงศอ์งักฤษมากว่า 900 ปี โดยกษตัริยว์ิลเลียมผูพ้ิชิต ชมห้องที่ส าคญัต่าง ๆ ที่ประดับประดาได้
อย่างสวยงามอลังการณ์โดยเฉพาะ STATE APARTMENTที่รวบรวมสมบัติล ้ าค่าไว้มากมาย และ KING ‘ S 
CHAMBER ที่เก็บภาพเขียนอนัทรงคุณค่าตลอดจนอุทยานภายนอกบนเน้ือที่กวา้งขวางตกแต่งดว้ยพรรณไมน้านาชนิด
อยา่งสวยงาม น าท่านเดินทางกลบัสู่นครลอนดอน 

เที่ยง บริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

บ่าย จากน้ันน าท่านสู่ย่านการค้า ในย่านไนท์บริดจ์ อันเป็นที่ต้ังของ “ห้างแฮร์รอด” ที่มีช่ือเสียงของอังกฤษ และเป็นบริเวณ

ที่ มี ห้ าง  สิ น ค้ าแบรน ด์ เนมมากมาย  อ าทิ  MARK & 
SPENCER, NEXT, BURBERRY ฯลฯ  บริเวณ นี เต็มไป
ด้วยร้านค้าแบนด์เนม และสินค้าพื้นเมืองที่ มี ชือ เสียง 
รวมถึงร้าน ชา กาแฟ น่ารักๆ มากมาย ท่านจะเพลิดเพลิน
กับบรรยากาศแบบ ลอนดอนเนอร์อย่างแท้จริง ได้เวลา
สมควรน าท่านออกเดินทางสู่สนามบิน 

........... พร้อมกนั ณ จุดนดัหมายเพือ่ออกเดินทางสู่สนามบิน(กรุณาตรงต่อเวลานดัหมาย) 
21.30  เหิรฟ้าสู่กรุงเทพฯ...โดย สายการบินไทย แอร์เวย์ Thai Airways เที่ยวบินที่ TG917 

วนัที่10 กรุงเทพฯ 

15.05  เดินทางถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ...โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ 
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* หมายเหตุ  โปรแกรมการเดินทางอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม เน่ืองจากสภาพ ลม ฟ้า อากาศ,การล่าช้าอันเน่ืองมาจากสายการบิน และสถานการณ์ใน
ต่างประเทศที่ทางคณะเดินทางในขณะนั้น เพื่อความปลอดภยัในการเดินทาง โดยบริษทัฯ ไดม้อบหมายให้ หัวหน้าทวัร์ผูน้ าทวัร์ มีอ  านาจตดัสินใจ ณ ขณะนั้น
ทั้งน้ีการตดัสินใจ  จะค านึงถึงผลประโยชน์ของหมู่คณะเป็นส าคญั 

 
 

อัตราค่าบริการนี้รวม 
 ค่าตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบั กรุงเทพฯ-ลอนดอน-กรุงเทพฯ  
 ค่ารถปรับอากาศน าเท่ียวตามระบุไวใ้นรายการ พร้อมคนขบัรถท่ีช านาญเส้นทาง กฎหมายในยโุรปไม่อนุญาตให้คนขบัรถเกิน 12ช.ม./วนั  
 โรงแรมท่ีพกัตามระบุหรือเทียบเท่าในระดบัเดียวกนั โรงแรมส่วนใหญ่ในยโุรปจะไม่มีเคร่ืองปรับอากาศ เน่ืองจากอยู่ในแถบท่ีมีอุณหภูมิต ่าและราคา
โรงแรมจะปรับข้ึน 3-4 เท่าตวั หากวนัเขา้พกัตรงกบังานเทศกาลเทรดแฟร์หรือการประชุมต่างๆ อนัเป็นผลท่ีท าให้ตอ้งมีการปรับเปล่ียนยา้ยเมือง โดย
ค านึงถึงความเหมาะสมเป็นหลกั  

 ค่าธรรมเนียมในการยืน่วีซ่าองักฤษ และค่าสแกนเอกสาร  
 ค่าอาหารท่ีระบุในรายการ ให้ท่านไดเ้ลิศรสกบัอาหารทอ้งถ่ินในแต่ละประเทศ  
 ค่าบริการน าทวัร์โดยหัวหนา้ทวัร์น าเท่ียวให้ความรู้  และคอยดูแลอ านวยความสะดวกตลอดการเดินทาง 1 ท่าน  
 ค่าประกนัอุบติัเหตุในการเดินทางวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท  
 ค่ายกกระเป๋าใบใหญ่ท่านละ 1 ใบ น ้ าหนกัไม่เกิน 23 กก. / กระเป๋าใบเล็กอยูใ่นความดูแลของท่านเองไม่เกิน 7 กก. 
 ค่าทปิพนักงานขับรถระหว่างการท่องเทีย่วในองักฤษ 

 น า้ด่ืมคอยบริการบนรถตลอดการเดินทาง 

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

     

อตัราค่าบริการ 

ออกเดินทางช่วง 
 

ผู้ใหญ่พัก 
ห้องละ 2 ท่าน 

เด็กอายุต า่กว่า 12 ปี  
พักกบัผู้ใหญ่ 1 ท่าน 

เด็กอายุต า่กว่า 12 ปี 
พักกบัผู้ใหญ่ 2 ท่าน 
( มเีตยีงเสริม ) 

พักท่านเดียว / ห้อง 
จ่ายเพิ่ม 

 

ส.ค.-ต.ค. 2562 105,900 105,900 100,900 27,900 

พ.ย. 2562 102,900 102,900 97,900 27,900 

25 ธ.ค.-03 ม.ค. 2563 109,900 109,900 104,900 29,900 

ต้องการเดินทางโดยช้ันธุรกิจ Business Class กรุณาสอบถามราคาเพิ่มเติมจากเจ้าหน้าทีบ่ริษัทฯ 
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เง่ือนไขการส ารองที่น่ัง และการช าระเงิน  
❖ กรุณาจองล่วงหนา้พร้อมช าระงวดแรก 50,000 บาท ก่อนการเดินทาง พร้อมแฟกซ์ส าเนาหนา้หนงัสือเดินทาง Passport  มายงับริษทั  

ช ำระเงินโดยโอนเงินเขำ้บญัชีกรรมกำรบรษิัท รกัยิ้ มทวัร ์ชื่อบญัชี : อรนิทรช์ยำ  บรรเจดิศริ ิ

 ธนำคำรกสิกรไทย  เลขที ่ 760-2-60427–0 สำขำเดอะพำซิโอลำดกระบงั  

   ธนำคำรไทยพำณิชย ์ เลขที ่ 405-0-14046-4 สำขำเดอะพำซิโอ(ลำดกระบงั) 

    ธนำคำร กรุงเทพ  เลขที ่ 919-0-20407–4 สำขำสุขุมวิท 77 (ประเวศ)  

 ธนำคำรกรุงไทย เลขที ่ 845-0-11221-4 สำขำเดอะพำซิโอ(ลำดกระบงั) 

         ธนำคำรทหำรไทย เลขที ่ 262-2-02142-2 สำขำเดอะพำซิโอลำดกระบงั 

หลงัจำกท ำกำรโอนเงินแลว้รบกวนส่งหนำ้หนังสือเดินทำง(พำสปอรต์)พรอ้มระบุหมำยเลขโทรศพัทต์ดิตอ่

กลบัระบุโปรแกรม วนัเดินทำงมำทีไ่ลนอ์อฟฟิศ Line ID: @rakyimtour / rakyimtour 

/rakyimtour2/0613934433/0818171514/0936952758  E-
Mail:rakyimtour@gmail.com 

❖ และค่าใชจ่้ายส่วนท่ีเหลือกรุณาช าระก่อนการเดินทางไม่นอ้ยกว่า 14 วนั มิฉะนั้นจะถือว่าท่านยกเลิกการเดินทาง 
❖ บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิยกเลิกการเดินทางก่อนล่วงหนา้ 10 วนั หากกรุ๊ปไม่สามารถออกเดินทางได ้ 
❖ บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการในทวัร์น้ี เม่ือเกิดเหตุจ าเป็น สุดวิสัย จนไม่อาจแกไ้ขได ้และจะไม่รับผดิชอบใดๆ ในกรณีท่ี

สูญหาย สูญเสียหรือไดรั้บบาดเจ็บ ท่ีนอกเหนือความ รับผิดชอบของหัวหน้าทวัร์และเหตุสุดวิสัยบางประการเช่น การนดัหยดุงาน ภยัธรรมชาติ  การจลาจล 
ต่างๆ 

❖ เน่ืองจากรายการทวัร์น้ีเป็นแบบเหมาจ่ายเบด็เสร็จ หากท่านสละสิทธ์ิการใชบ้ริการใดๆตามรายการ หรือถูกปฏิเสธการเขา้ และออกประเทศไม่ว่าในกรณีใด
ก็ตาม ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนเงินในทุกกรณี  

❖ เม่ือท่านไดช้ าระเงินมดัจ าหรือทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นการช าระผ่านตวัแทนของบริษทัฯ หรือช าระโดยตรงกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะขอถือว่าท่าน
รับทราบและยอมรับในเง่ือนไขต่างๆของบริษทัฯ ท่ีไดร้ะบุไวโ้ดยทั้งหมด 

 

หมายเหตุ 
o ทางบริษัทจะท าการย่ืนวซ่ีาของท่านก็ต่อเม่ือในคณะมผีู้ส ารองที่น่ังครบ 25 ท่าน และได้รับคิวการตอบรับจากทางสถานทูต เน่ืองจากบริษทัจะตอ้งใช้

เอกสารต่างๆท่ีเป็นกรุ๊ปในการยืน่วีซ่า อาทิ ตัว๋เคร่ีองบิน , ห้องพกัท่ีคอนเฟิร์มมาจากทางยโุรป ,ประกนัการเดินทาง ฯลฯ ทางท่านจะตอ้งรอให้คณะครบ 
15 ท่าน จึงจะสามารถยืน่วีซ่าให้กบัทางท่านไดอ้ยา่งถูกตอ้ง  

o หากในช่วงทีท่่านเดินทางควิวซ่ีากรุ๊ปในการย่ืนวซ่ีาเตม็ ทางบริษทัตอ้งขอสงวนสิทธ์ิในการยืน่วีซ่าเด่ียว ซ่ึงทางท่านจะตอ้งเดินทางมายืน่วีซ่าดว้ยตวัเอง 
ตามวนั และเวลานดัหมายจากทางสถานทูต โดยมีเจา้หนา้ท่ีของบริษทัคอยดูแล และอ านวยความสะดวก  

o เอกสารต่างๆที่ใช้ในการย่ืนวีซ่าท่องเที่ยวทวีปยุโรป ทางสถานทูตเป็นผูก้  าหนดออกมา มิใช่บริษทัทวัร์เป็นผูก้  าหนด ท่านท่ีมีความประสงค์จะยื่นวีซ่า
ท่องเท่ียวทวีปยโุรป กรุณาจดัเตรียมเอกสารให้ถูกตอ้ง และครบถว้นตามท่ีสถานทูตตอ้งการ เพราะจะมีผลต่อการพิจารณาวีซ่าของท่าน บริษทัทวัร์เป็น
แต่เพียงตวักลาง และอ านวยความสะดวกในการยืน่วีซ่าเท่านั้น มิไดเ้ป็นผูพิ้จารณาว่าวีซ่าให้กบัทางท่าน 

• กรณวีซ่ีาทีท่่านย่ืนไม่ผ่านการพิจารณา และคณะสามารถออกเดินทางได้ ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายจริงทีเ่กดิขึน้ดังต่อไปนี้ 
-  ค่าธรรมเนียมการย่ืนวซ่ีาและค่าด าเนินการทางสถานทูตจะไม่คืนค่าธรรมเนียมใดๆทั้งส้ินแมว้่าจะผา่นหรือไม่ผา่นการพิจารณา 
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-  ค่ามดัจ าตัว๋เคร่ืองบิน หรือตัว๋เคร่ืองบินทีอ่อกมาจริง ณ วนัย่ืนวซ่ีา ซ่ึงตัว๋เป็นเอกสารท่ีส าคญัในการยืน่วีซ่า หากท่านไม่ผา่นการพิจารณา ตัว๋เคร่ืองบินถา้
ออกตัว๋มาแลว้จะตอ้งท าการ REFUND โดยจะมีค่าธรรมเนียมท่ีท่านตอ้งถูกหักบางส่วน และส่วนท่ีเหลือจะคืนให้ท่านภายใน 45-60 วนั (ตามกฎของแต่
ละสายการบิน) ถา้ยงัไม่ออกตัว๋ท่านจะเสียแต่ค่ามดัจ าตัว๋ตามจริงเท่านั้น 

-  ค่าห้องพักในทวปียุโรป ถา้คณะออกเดินทางได ้และท่านไม่ผา่นการพิจารณาวีซ่า ตามกฎท่านจะตอ้งโดนค่ามดัจ าห้องใน 2 คืนแรกของการเดินทางหาก
ท่านไม่ปรากฏตวัตามวนัท่ีเขา้พกั ทางโรงแรมจะตอ้งยดึค่าห้อง 100% ในทนัที ทางบริษทัจะแจง้ให้ท่านทราบ และมีเอกสารช้ีแจงให้ท่านเขา้ใจ 

• หากท่านผ่านการพิจารณาวซ่ีา แล้วยกเลกิการเดินทางทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยดึค่าใช้จ่ายทั้งหมด 100% 
• ทางบริษัทเร่ิมต้น และจบ การบริการ ที่สนามบินสุวรรณภูมิ กรณีท่านเดินทางมาจากต่างจงัหวดั หรือต่างประเทศ และจะส ารองตัว๋เคร่ืองบิน หรือ

พาหนะอยา่งหน่ึงอย่างใดท่ีใชใ้นการเดินทางมาสนามบิน ทางบริษทัจะไม่รับผิดชอบค่าใชจ่้ายในส่วนน้ี เพราะเป็นค่าใชจ่้ายท่ีนอกเหนือจากโปรแกรม
การเดินทางของบริษทั ฉะนั้นท่านควรจะให้กรุ๊ป FINAL 100% ก่อนท่ีจะส ารองยานพาหนะ 

เง่ื  เง่ือนไขการยกเลิก   
-ยกเลิกก่อนการเดินทาง  45 วนั - คืนค่าใชจ่้ายทั้งหมด ยกเว้นกรุ๊ปทีเ่ดินทางช่วงวันหยุด หรือเทศกาลทีต้่องการันตมีดัจ ากบัสายการบิน   หรือ กรุ๊ปทีม่กีารการัน
ตค่ีามดัจ าทีพ่ักโดยตรงหรือโดยการผ่านตวัแทนในประเทศ หรือต่างประเทศและไม่อาจขอคืนเงินได้      
-ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วนัข้ึนไป -  เก็บค่าใชจ่้าย 20,000 บาท    
-ยกเลิกก่อนการเดินทาง  20 วนัข้ึนไป  -  เก็บค่าใชจ่้าย  70 % ของราคาทวัร์ 
-ยกเลิกก่อนการเดินทาง  15 วนั - เก็บค่าบริการทั้งหมด 100 % 

 
 

เอกสารที่ใช้ในการย่ืนขอวซ่ีา VISA  (ต้องมาโชว์ตัวที่สถานทูตเพ่ือสแกนลายนิว้มือทุกท่าน) 
 หนังสือเดินทาง (ตวัจริง) ทีเ่หลืออายุใช้งานไม่ต า่กว่า 6 เดือน และมหีน้าหนังสือเดินทางว่างอย่างน้อย 3 หน้า  
 หนังสือเดินทางทีเ่หลืออายุใช้งานไม่ต า่กว่า 6 เดือน และมหีน้าหนังสือเดินทางว่างอย่างน้อย 3 หน้า  
 รูปถ่ายสี ฉากหลังเป็นสีขาวเท่าน้ัน ขนาด 1.5 x 2 นิ้ว จ านวน 3 รูป (ต้องถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน) หน้าตรง ไม่สวมแว่นตา ไม่ยิม้เห็นฟัน ขึ้นอยู่กับ

ประเทศทีจ่ะเดินทาง  
 หลกัฐานแสดงสถานะการท างาน 1 ชุด  
 *** กรณีค้าขาย  : หลกัฐานทางการค้า เช่น ส าเนาใบรับรองจากกระทรวงพาณิชย์หรือใบทะเบียนการค้าที่มช่ืีอผู้เดินทาง หรือส าเนาใบเสียภาษีร้านค้า 

(ภพ.20) อายุย้อนหลงัไม่เกนิ 3 เดือน (นับจากเดือนทีจ่ะเดินทาง) 
 *** กรณพีนักงานและผู้ถือหุ้น : หนังสือรับรองการท างานเป็นภาษาองักฤษ ระบุต าแหน่ง เงินเดือน และวนัเร่ิมงาน พร้อมสลปิเงินเดือน ย้อนหลงั 3 

เดือน อายุย้อนหลงัไม่เกนิ 1 เดือน (นับจากเดือนทีจ่ะเดินทาง) 
 *** ข้าราชการ: หนังสือรับรองจากต้นสังกัด เป็นภาษาอังกฤษ ระบุต าแหน่ง เงินเดือน และวันเร่ิมงานพร้อมสลิปเงินเดือน ย้อนหลงั 3 เดือน อายุ

ย้อนหลงัไม่เกนิ 1 เดือน (นับจากเดือนทีจ่ะเดินทาง) 
 *** นักเรียนและนักศึกษา: หนังสือรับรองการเป็นนักเรียนหรือนักศึกษา เป็นภาษาองักฤษจากสถาบันที่ศึกษาอยู่  อายุย้อนหลังไม่เกิน 1 เดือน (นับ

จากเดือนทีจ่ะเดินทาง) 
 หนังสือแสดงการเคล่ือนไหวทางบัญชี (Bank Statement) บัญชีออมทรัพย์ ย้อนหลงั 6 เดือน โดยต้องมเีลขทีบ่ญัชีระบุอยู่ทุกหน้า (สถานทูตพิจารณา

บัญชีออมทรัพย์เป็นอนัดับแรก) แต่ในกรณทีีย่อดเงินในบัญชีออมทรัพย์ไม่ถึง 6 หลกั สามารถแนบ Statement สมุดบัญชีฝากประจ าเพิ่มเตมิในการย่ืนได้) ( 
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สถานทูตไม่รับบัญชีกระแสรายวนั ) 
*** หมายเหตุ *** 

 ใน ก รณี เป็ น  บิ ด า /ม ารด า /บุ ต ร , ส ามี /ภ รร ย า  แ ล ะญ าติ  (ส าม ารถ รั บ รอ ง ค่ า ใช้ จ่ าย ให้ กั น ไ ด้ )  โด ย ใ ช้ เอ ก ส าร เพิ่ ม เติ ม คื อ 
-  หนังสือรับรองจากธนาคาร (สถานทูตพิจารณาบัญชีออมทรัพย์เป็นอันดับแรก)  ในการออกจดหมายรับรองกรุณาระบุค าว่า TO WHOM IT MAY 
CONCERN แทนการใช้ช่ือแต่ละสถานทูต (เน่ืองจากประเทศในยุโรปเข้าร่วมกลุ่มยูโรโซน) กรุณาสะกดช่ือให้ตรงกับหน้าพาสปอร์ต และหมายเลขบัญชีเล่ม
เดียวกับ Statement ทีท่่านจะใช้ย่ืนวซ่ีา (ใช้เวลาด าเนินการขอประมาณ 3-5 วันท าการ) โดยต้องท าแยกกนั ระบุตามช่ือผู้เดินทาง 1 ท่าน / 1 ฉบับ (ใช้ตวัจริง / 
ไม่สามารถถ่ายเอกสารได้ ) 

 กรณเีด็กอายุต า่กว่า 20 ปีบริบูรณ์  หากเด็กไม่ได้เดินทางกบับิดา/มารดาคนใดคนหนึ่ง หรือบิดามารดาไม่ได้เดินทางทั้งสองคน ต้องมจีดหมายยนิยอม
ให้เดินทางไปต่าง ประเทศจากบิดา & มารดา ซ่ึงจดหมายต้องออกโดยทีว่่าการอ าเภอ โดยระบุประเทศและวนัเดินทาง 

 ส าเนาบัตรประชาชน  1 ชุด 
 ส าเนาสูตบิัตร 1 ชุด (กรณอีายุต า่กว่า 20 ปี) 
 ส าเนาทะเบียนบ้าน 1 ชุด 
 ส าเนาทะเบียนสมรส หรือ ส าเนาทะเบียนหย่า 1 ชุด (ถ้าม)ี 
 ส าเนาใบมรณะบัตร 1 ชุด (กรณเีป็นหม้าย) 
 ส าเนาใบเปลีย่นช่ือ-สกุล 1 ชุด (ถ้าม)ี 

*** ในวนัย่ืนวซ่ีากรุณาเตรียมเอกสารตวัจริงทั้งหมด ไปในวนันัดด้วย *** 
สถานทูตอาจมีการขอเอกสารอย่างอ่ืนเพิม่เตมิ ตามดุลพนิิจของสถานทูต อย่างกะทันหัน จงึขอความกรุณาเตรียมเอกสารตวัจริงเพิม่เตมิให้

ครบถ้วน ตามที่สถานทูตขอ เพ่ือความสะดวกในการ พจิารณาอนุมัต ิออกวซ่ีาส าหรับสถานทูต 
 
 
 

  


