
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เท่ียวเกาะองักฤษ ครบเมืองสวย เก็บเมืองเลก็ๆท่ีน่ารัก (เขตคอร์ทโวลด์ และแควน้ยอร์คเชียร์ตะวนัตก)  
สัมผสัเมืองมรดกโลกท่ีมีเอกลกัษณ์แบบองักฤษอยา่งแทจ้ริง อาหารดีท่ีพกัเยีย่ม ท่านจะไม่ผิดหวงัอยา่งแน่นอน  

ตะลุยมหานครลอนดอน สัมผสักล่ินไอ แห่งผูดี้องักฤษ อยา่งจุใจ 

ช้อปป้ิงอย่างจุใจ ลิม้รสเป็ดย่างโฟร์ ซีซ่ัน + Burger & Lobster รสชาติต้นต ารับ 
 

ออกเดินทาง มกราคม - มีนาคม 2565 
 
 
 
 



รายการทัวร์องักฤษ สก๊อตแลนด์ เวลส์ 11 วัน  
1. โรงแรมท่ีพกัแบบ 4 ดาว พร้อมพนกังานยกกระเป๋า 
3. อาหารพื้นเมืองแบบมีคุณภาพ เพื่อลองชิมรสชาติแบบตน้ต ารับ *** 
4. อาหารจีนเมนูดีลกัซ์ 7 อยา่ง พร้อมผลไม ้
5. อาหารไทย 6 อยา่ง พร้อมของหวาน 
7. ค่าทิปพนกังานขบัรถในยโุรป  
8. น ้าด่ืมบริการบนรถ 

 

วนัแรกของการเดินทาง (1) กรุงเทพฯ – ลอนดอน 
22.00 สมาชิกทุกท่านพร้อมกนั ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผูโ้ดยสารขาออกระหวา่งประเทศชั้น 4 
 เคาทเ์ตอร์ D สายการบินไทย โดยมีเจา้หนา้ท่ีบริษทัคอยอ านวยความสะดวก 
 

วนัที่สองของการเดินทาง (2) ลอนดอน – แคมบริดจ์ – ยอร์ค – ชมเมือง     
00.15  เหิรฟ้าสู่มหานครลอนดอน...โดยสายการบินไทย แอร์เวย ์ Thai Airways เท่ียวบินท่ี TG910 
06.20 ถึงสนามบินฮิสโธรว์ มหานครลอนดอน หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองแล้ว เดินทางสู่เมืองเคมบริดจ ์

(Cambridge) (114 กม.) เป็นเมืองมหาวิทยาลัย ท่ี
เก่าแก่เป็นอนัดับสองในองักฤษ และเป็นศูนยก์ลาง
การปกครองของเคมบริดจ์เชียร์ ตวัเมืองห้อมลอ้มไป
ด้วยหมู่บ้านขนาดเล็กจ านวนหน่ึง เมืองน้ียงัเป็น
หัวใจของศูนย์เทคโนโลยีชั้ นสูง ท่ี รู้จักกันในช่ือ 
ซิลิคอนเฟน (Silicon Fen) และเป็นท่ีตั้งของวิทยาลยั
สาขาต่างๆ มากมาย ของมหาวิทยาลยัเคมบริดจ์ เดิน
สู่ท่าเรือแม่น ้าเคม พิเศษ...น าท่านนั่งเรือค ้าถ่อ หรือ 
Punting ใ น แ ม่ น ้ า แ ค ม  (River Cam) เพื่ อ ช ม
บรรยากาศริมแม่น ้ า และสถาปัตยกรรมท่ีสวยงาม
ของแคมปัสต่างๆ ใช้เวลาประมาณ 45 นาที ผ่านชม
จุ ด ส า คั ญ  อ า ทิ  St. John's College, The Trinity 
College, King's College, Queens' Collage เป็นต้น  ผ่าน  Bridge of Sighs ท่ีท าเช่ือมตึกข้ามแม่น ้ าแคม King's 
College ผ่าน Mathematical Bridge ของ Queens' College เป็นสะพานท่ีเซอร์ไอแซก นิวตนั ออกแบบไวโ้ดยไม่ใช้
ตะปู แต่มีนกัศึกษาอยากรู้อยากเขา้ใจเลยร้ือและประกอบกลบัไม่ได ้จึงตรึงไวใ้หม่ดว้ยตาปูอย่างท่ีเห็นในปัจจุบนั 
ผา่น Trinity College สถานท่ีศึกษาของเซอร์ไอแซก นิวตนั ผูค้ิดแรงโนม้ถ่วงโลก จากนั้นน าท่านออกเดินทางเขา้สู่
มหานครลอนดอน /  

เท่ียง บริการอาหารกลางวนั ณ ภคัคาคาร 



บ่าย หลงัอาหารเดินทางสู่เมืองยอร์ก (York) (254 กม.) ตวัเมืองยงัมีก าแพงเมืองโบราณลอ้มรอบค่อนข้างสมบูรณ์ 
ตั้งอยู่ในเขตนอร์ธ ยอร์กเชอร์ มีแม่น ้ าอูสและแม่น ้ า
ฟอสส์ไหลผ่าน  เป็น เมืองท่ี มีความส าคัญทาง
ประวติัศาสตร์และมีบทบาทมาเกือบตลอด 2,000 ปี 
น าท่านเดินชมเมืองยอร์ก เมืองเก่าแสนสวยท่ีท่าน
จะต้องหลงรัก ก าแพงเมืองเก่าท่ีโอบล้อมตัวเมือง
สภาพยงัคงสมบูรณ์มาก เก็บภาพมหาวิหารยอร์ค 
(York Minster) มหาวิหารท่ีใหญ่ท่ีสุดในประเทศ
องักฤษใช้เวลาในการก่อสร้างนานกว่า 250 ปี เขา้สู่
ย่านเก่าแก่ท่ีช่ือว่ายอร์กแชมเบิล (York Shamble) เป็นถนนการคา้ย่านท่ีเก่าแก่ท่ีสุดในเมือง ลกัษณะเป็นตรอก
เล็กๆ มีร้านคา้ของท่ีระลึกอยู่สองฝ่ัง ร้านคา้แถบน้ีสร้างขึ้นโดยใช้ไมเ้ป็นโครงสร้างเม่ือก่อนแถวน้ีจะเป็นท่ีขาย
เน้ือสัตว ์จะเห็นตะขอท่ีไวเ้ก่ียวเน้ือสัตวห์้อยอยูห่นา้บา้น และท่ีเห็นว่าบริเวณชั้น 2 ของร้านจะยื่นออกมามากกว่า
ชั้นล่าง The Little Shamble แห่งน้ีมีช่ือเสียงมากขึ้น เพราะว่าเป็นแรงบันดาลใจในการสร้าง ตรอกไดแอกอน 
(Diagon Alley) ในเร่ือง Harry Potter อิสระทุกท่านตามอธัยาศยั 

ค ่า บริการอาหารม้ือค ่า ณ ภตัตาคาร 

พกัที่: NOVOTEL YORK CENTRE HOTEL หรือที่พกัระดับใกล้เคยีง 

 

วนัที่สามของการเดินทาง (3) ยอร์ค – เอดินเบิร์ก – ปราสาทเอดินเบิร์ก – คาล์ตัน ฮิลล์  
เชา้ บริการอาหารเชา้ ท่ีหอ้งอาหารของโรงแรม 
 หลงัอาหารเดินทางสู่กรุงเอดินเบิร์ก (324 กม.) เป็นเมืองท่ีเจริญมากท่ีสุดเมืองหน่ึงในสหราชอาณาจกัร เมืองหลวง

และเมืองศูนยก์ลางวฒันธรรม แห่งความภาคภูมิใจ
ของชาวสก๊อต เป็นเมืองศูนยก์ลางของประเทศสก๊อต
แลนด์ ตั้งแต่ยุคศตวรรษท่ี 15 เจา้ของสมญานามกรุง
เอเธนส์แห่งยโุรปเหนือ  

เท่ียง บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
บ่าย น าท่านเขา้ชม “ปราสาทเอดินเบิร์ก” อนัสง่างามจาก

ทุกมุมเมืองเคยเป็นท่ีประทับของกษัตริย์ สก๊อต
แลนด์ เคยถูกท าลายลงหลายคร้ังแต่ทุกคร้ังก็ไดรับ
การบูรณะและสร้างใหม่ให้กลบัคืนสู่ความสง่างาม 
โดยเฉพาะคร้ังสุดทา้ยในศตวรรษท่ี 19 โดยเซอร์วอล
เตอร์สก๊อต นักปราชญ์ชาวสกอตแลนด์เข้าชมห้อง
ต่างๆ ภายใน อาทิห้องหุ่นจ าลองและห้องแสดงมหามงกุฎท่ีแสดงเหตุการณ์นับตั้งแต่การขึ้นครองราชยข์องปฐม
กษตัริยต์ลอดจนห้องเคร่ืองราชกกุธภณัฑ์ จากนั้นน าท่านชมกรุงเอดินเบอระ ซ่ึงมีศูนยก์ลางเมืองตั้งอยู่รอบ ๆ 
ปราสาทเอดินเบิร์ก เมืองเอดินเบอระติดอนัดบัเมืองท่ีมีนกัท่องเท่ียวมากท่ีสุดเป็นอนัดบัสองของสหราชอาณาจกัร
รองจากกรุงลอนดอน จากนั้นขึ้นสู่ คาล์ตัน ฮิลล์ (Calton Hill) ท่ีเป็นท่ีตั้งของเสาคอลัม่ โรมนัอนัใหญ่ยกัษ์ ท่ีถือ



เป็น The National Monument ของสก็อตแลนด์ พื้นท่ีตรงน้ี สมยัโบราณใชเ้ป็นท่ีประหารนักโทษ ต่อมาก็เปล่ียน
มาเร่ือยๆ เป็นโรงหนังบา้ง บา้นของขา้ราชการบา้ง 
จากนั้นผ่านชมรัฐสภาสก็อตแลนด์ ผ่านชมร้าน The 
Elephant House เป็นร้านนั่งชิลๆ เมนูเบาๆ อาหาร
ราคาไม่แพง ท่ี J.K. Rowling มานัง่แต่งหนงัสือแฮร์ร่ี 
พอตเตอร์ภาคแรก 

ค ่า บริการอาหารม้ือค ่า ณ ภตัตาคาร 

พกัที่: CROWN PLAZA HOTEL EDINBURGH หรือที่พกัระดับใกล้เคยีง 
 

วนัที่ส่ีของการเดินทาง (4) เอดินเบอร์ก – ล่องเรือทะเลสาบวนิเดอเมียร์ – ลเิวอร์พูล – ชมเมือง  
เชา้ บริการอาหารเชา้ ท่ีหอ้งอาหารของโรงแรม 
 หลังอาหารเดินทางสู่เมืองวินเดอร์เมียร์ (241 กม.)

โดยใช้เส้นทางผ่านเขตเลคดิสทริค ซ่ึงเป็นหน่ึง ใน
ดินแดนแห่งทะเลสาบทั้งสิบหกแห่ง น าท่านล่องเรือ
ชมความงดงามของทะเลสาบวินเดอร์เมียร์  ชม
บรรยากาศของธรรมชาติรอบทะเลท่ีเต็มไปด้วย
ต้นไม้ และดอกไม้เมืองหนาวท่ีแลดูร่มร่ืนและ
สวยงาม บริเวณหุบเขาและท่ีราบต ่าของเขตคมัเบรีย และยงัเป็นทะเลสาบท่ีใหญ่ท่ีสุดในละแวกน้ี 

เท่ียง บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
บ่าย จากนั้นเดินทางสู่เมืองลิเวอร์พูล (138 กม.) เมืองท่ีมี

ประวติัศาสตร์ยาวนาน น าท่านชม “เมืองลิเวอร์พูล” 
ถ่ินก าเนิดวงดนตรีส่ี เต่าทอง The Beatle ถ่ายภาพคู่
กับอนุสาวรีย์ เดอะ บิทเทิล บริเวณท่าเรือ  แห่งการ
ท่องเท่ียว ท่ีมีความส าคญัมากแห่งหน่ึงของประเทศ
องักฤษ โดยเฉพาะในช่วงคริสตศ์ตวรรษท่ี 18 ลิเวอร์
พูลก็ได้รับต าแหน่งเมืองหลวงทางวฒันธรรมของ
ยโุรปพร้อมกบัเมืองสตราวนัเจอร์ ในนอร์เวยอี์กดว้ย 
น าท่านเดินทางไปถ่ายรูปด้านนอก Anfield ส นาม
ของสโมสรดังลิเวอร์พูล เจ้าของค าขวัญ YOU WILL 
NEVER WALK ALONE   

ค ่า บริการอาหารม้ือค ่า ณ ภตัตาคาร 

พกัที่: NOVOTEL LIVERPOOL CENTRE HOTEL หรือที่พกัระดับใกล้เคยีง 

 
 



 

วนัที่ห้าของการเดินทาง (5) ลเิวอร์พูล – แมนเชสเตอร์ – สนามโอลแทรฟฟอร์ด 
  สเตรทฟอร์ด  อพั ออน เอวอน – บริสทอล  
เชา้ บริการอาหารเชา้ ท่ีหอ้งอาหารของโรงแรม 
 หลงัอาหารเดินทางสู่เมืองแมนเชสเตอร์ (55 กม.) เขา้

ชมภายในสนามฟุตบอลโอลด์ แทรฟฟอร์ด ของ
สโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด  ซ่ึงมีจ านวนความจุ 
75,635 ท่ีนั่ง อลด์แทรฟฟอร์ดเป็นสนามกีฬาของ
สโมสรท่ีมีขนาดใหญ่ท่ีสุดในสหราชอาณาจกัร เป็น
สนามฟุตบอลขนาดใหญ่เป็นอนัดบัท่ี 2 ของประเทศ
และใหญ่เป็นอันดับท่ี  8 ในทวีปยุโรปพร้อมชม
พิพิธภัณฑ์  ความเป็นมาของสนามฟุตบอล อัน
ยิ่งใหญ่แห่งน้ี มีเวลาให้ท่านเลือกซ้ือสินคา้ลิขสิทธ์ิ
ประจ าทีมแมนเชสเตอร์ไดต้ามอธัยาศยั ***กรณีมีการแข่งขนัหรือสนามแมนเชสเตอร์ ปิด ทางบริษทัของ
สงวนสิทธ์ิเปล่ียนเป็นเขา้ชมสนามฟุตบอลลิเวอร์พูลแทน*** 

เท่ียง บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
บ่าย เดินทางสู่ “เมืองสแตรทฟอร์ด อัพพอน เอวอน” (194 กม.) เมืองท่ียงัคงรักษาสภาพแวดล้อมแบบชนบทของ

อังกฤษแท้ ๆ ไวไ้ด้อย่างสมบูรณ์  เดินเล่นชมเมือง
พร้อมถ่ายรูปบริเวณด้านนอกของบ้านเกิดของ “วิล
เลี่ยมเชคสเปียร์ส” SHAKESPEAR’S BIRTH PLACE 
กวีและนักเขียนบทละครชาวองักฤษท่ีได้รับการยก
ย่องทั่วไปว่าเป็นนักเขียนผูย้ิ่งใหญ่ของอังกฤษและ
ของโลก ผลงานท่ีโด่งดัง เช่น โรมิโอกับจูเลียส ชม
บา้นหลงัคามุงดว้ยฟางเป็นรูปแบบเฉพาะของเมืองส
แตรทฟอร์ด ตั้ งแต่ศตวรรษท่ี 16 จากนั้นเดินทางสู่
เมืองบริสทอล (116 กม.) เมืองในยุคกลางของบริ
สตอลถูกจดัตั้งขึ้นในปี ค.ศ. 1155 ตั้งอยู่ริมแม่น ้ าเอวอน ซ่ึงนบัว่าเป็นเส้นเลือดใหญ่ของการคมนาคมในอดีต เเละ
ท าใหเ้มืองเเห่งน้ีเป็นเมืองท่าส าคญัท่ีใชใ้นการขนถ่ายสินคา้กนัอยา่งคึกคกัทางตอนใตข้ององักฤษ 

ค ่า บริการอาหารม้ือค ่า ณ ภตัตาคาร 

พกัที่: NOVOTEL BRISTOL CENTRE HOTEL หรือที่พกัระดับใกล้เคยีง 

 
 
 
 



 

 วนัที่หกของการเดินทาง (6) บริสทอล –  ไบบูรี – เบอร์ตัน ออน เดอะวอเตอร์  
      คาร์ดิฟฟ์ – เข้าชมปราสาทคาร์ดิฟ – บริสทอล  
เชา้ บริการอาหารเชา้ ท่ีหอ้งอาหารของโรงแรม 
 หลังอาหารเดินทางมุ่งหน้าสู่ “หมู่บ้านไบบุรี” (78 กม.) เป็นหมู่บา้นเล็กๆ ตั้งอยู่ในแควน้ Gloucestershire เขต 

Cotswolds (ค อท ส์ โวล์ ด ) จัด ว่ า เป็ น  The Most 
beautiful village in England เดินเล่นชมบ้านเรือน
อนัเป็นเอกลกัษณ์ของหมู่บา้นแห่งน้ี นัน่คือกระท่อม
หินโบราณ ท่ีเรียงรายกันยาวไปเป็นแถว มีช่ือว่า 
Arlington Row ซ่ึงกระท่อมเหล่าน้ีเคยเป็นท่ีพกัของ
คนท่ีท าอาชีพทอขนแกะในสมัยศตวรรษท่ี 17 ชม
โบสถอ์นัเก่าแก่ อีกทั้งยงัมีถนนสวย ๆ ท่ีรายลอ้มดว้ย
ดอกไมสี้สดใสริมสองขา้งทาง  ชม “ฟาร์มปลาเทราท์” อายุกวา่ 100 ปี ตั้งอยู่ใจกลางหมูบ่า้น อนัเน่ืองมาจากแม่น ้ า
โคล์นเป็นสาขาหน่ึงท่ีแยกมาจากแม่น ้ าเทมส์ เป็นแหล่งท่ีสามารถเล้ียงปลาชนิดน้ีไดต้ลอดทั้งปี ส่วนใหญ่ปลาท่ี
เล้ียงเป็นปลาเทราท์สีน ้ าตาล กลายเป็นอาชีพท่ีท า
รายได้ให้กับคนในหมู่บ้านจ านวนมาก และฟาร์ม
ปลาเทราต์ยงัเป็นแหล่งท่องเท่ียวท่ีมีช่ือเสียงของ
หมู่บา้นอีกดว้ย ไดเ้วลาสมควรน าท่านออกเดินทางสู่ 
“เมืองเบอร์ตัน ออน เดอะวอเตอร์” (18 กม.) หมู่บา้น
เล็กๆ ท่ีรู้จกักนัในนามของ “เวนิส แห่งคอตสวอลด์”  
เมืองท่ีโด่งดังท่ีสุดในคอตสโวลด์  ดูเงียบสงบมี ล า
ธารสายเล็ก ๆ (แม่น ้ าวินด์รัช) ไหลผ่านกลางเมือง 
และมีสะพานหินทอดขา้มน ้ าป็นช่วง ๆ กบัตน้วิลโลวท่ี์แกว่งก่ิงกา้นใบอยู่ริมน ้ า เมืองน้ีมีร้านอาหารและโรงแรม 
รวมทั้ งร้านค้าให้เดินเล่นเก็บบรรยากาศอันร่ืนรมย์ น าท่านชมความสวยงามภายในหมู่บ้านแห่งน้ี พร้อมทั้ ง
ถ่ายภาพเป็นท่ีระลึก 

เท่ียง บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  
บ่าย หลงัอาหารออกเดินทางสู่เมืองคาร์ดิฟ (133 กม.) เมืองหลวง แห่งเวลส์  ชมตวัเมืองคาร์ดีฟ เมืองหลวงของประเทศ

เวลส์ และยงัเป็นเมืองท่าส าคญัริมทะเลไอริช เขา้ชม
ปราสาทคาร์ดิฟ (Cardiff Castle) ท่ี มีการบรรยาย
ประวติัความเป็นมาของเมืองคาร์ดิฟเม่ือประมาณ 
2,000 ปีมาแลว้ ผ่านทางภาพวาดบนฝาผนัง โดยเร่ิม
ตั้ งแต่ ช่วงศตวรรษ ท่ี  1 ท่ี  พวกโรมันได้เข้ามา
จนกระทัง่ถึงพวกนอร์มงั ในท่ีสุดปราสาทคาร์ดิฟตก
มาอยู่ในความครอบครองของขุนนางหลายตระกูล
เร่ือยมาจนถึงตระกูลบิวท ์(Bute Family) ซ่ึงภายหลงั



ตระกูลบิวทไ์ดต้กแต่งปรับปรุงปราสาทคาร์ดิฟใหมี้ความงดงามมากขึ้น   
ค ่า บริการอาหารม้ือค ่า ณ ภตัตาคาร 

พกัที่: NOVOTEL BRISTOL CENTRE HOTEL หรือที่พกัระดับใกล้เคยีง 

 
วนัที่เจ็ดของการเดินทาง (7) บริสทอล – บาธ – สโตนเฮนจน์–BICESTER OUTLET–ลอนดอน 
เชา้ บริการอาหารเชา้ ท่ีหอ้งอาหารของโรงแรม 
 หลงัอาหารเดินทางสู่เมืองบาธ “BATH” (22 กม.) เมืองมรดกโลกในปี ค.ศ. 1987 และมีโรงละคร, พิพิธภณัฑแ์ละ

ส่ิงส าคญัทางวฒันธรรมบาธตั้งอยู่เนินหลายลูกใน
หุบเขาของแม่น ้าเอวอน ดินแดนแห่งอาณาจกัรโรมนั
อันยิ่ งให ญ่บน เกาะ  อังกฤษ  เข้าชมโรมันบาธ 
(ROMAN BATHS) (รวมค่าเข้าชม) สถานท่ี ท่ีชาว
โรมนัมาสร้างไวเ้ป็นสถานท่ีอาบน ้ าแร่ เม่ือ 2,000 ปี
ม าแล้ ว  จ ากนั้ น เดิ น ท าง สู่ทุ่ ง ร าบ  ซ อล ส์ บุ รี 
“Salisbury Plain” (54 กม.) น าท่านเข้าชม สโตน
เฮนจ์  STONEHENGE (รวมค่ าเข้าชม) วงหิน
ปริศนาแห่งเกาะองักฤษ นับเป็นหน่ึงในเจ็ดส่ิงมหัศจรรยข์องโลกยุคเก่า สร้างขึ้นราว 2,000 ปีก่อนคริสตกาล น า
ท่านเปล่ียนรถทอ้งถ่ินเพื่อเขา้ชมสโตน์เฮนจ์ มีเวลา
ใหท้่านเดินเล่นชมความมหศัจรรยข์องวงหินปริศนา      

เท่ียง      บริการอาหารม้ือกลางวนั  ณ ภตัตาคาร   
บ่าย ได้เวลาสมควรน าท่านออกเดินทางสู่ สู่ เมืองบิเช

สเตอร์ (Bicester Outlet) (20 กม.) ศูนย์เอาท์เล็ทท่ี
ใหญ่และมีสินค้าหลากหลายท่ีสุด มีเวลาให้ท่านช้
อป ป้ิงสินค้าแบรนด์ เนม อาทิ  PRADA, GUICI, 
Burberry, Calvin Klien, D&G, DKNY, Bally 

Mulberry, Paul Smith, POLO ฯลฯ *** อสิระอาหารค า่ ภายในเอ้าท์เลท็ *** 
.......... เดินทางกลบัเขา้สู่กรุงลอนดอน (100 กม.) 

พกัที่: Holiday Inn London - Kensington High St  หรือระดับใกล้เคยีง 
 
 
 
 
 



วนัที่แปดของการเดินทาง (8) ลอนดอน – ล่องเรือแม่น ้าเทมป์ – เข้าชมหอคอยลอนดอน  
    ชมมงกุฎเพชร – ชมเมือง – ช้อปป้ิงย่านอ๊อกฟอร์ด – Burger & Lobster 
เชา้ บริการอาหารม้ือเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

น าท่านเดินางสู่ท่าเรือล่องชมความงามของแม่น ้ าเทมป์ ท่ีไหลผ่านกลางเมืองผ่านชม ลอนดอน อาย, หอนาฬิกา
บ๊ิก เบน, ตึกแมร่ี แอ็กซ์ และอาคารเก่าแก่ อีก
มากมาย น าท่านถ่ายภาพคู่กับสะพาน ทาวเวอร์ 
บริดจ์ ท่ีสวยงามและเสมือนเป็นสัญลกัษณ์ ของ
ลอนดอน น าท่านเขา้ชมหอคอย แห่ง ลอนดอน 
(T ow e r of  L o n don )  ส ถ าน ท่ี  ท่ี เค ย เป็ น
พระราชวงั แม้ในภายหลังจะเปล่ียนมาเป็นคุก
หลวง ท่ีจองจ าบุคคลส าคญัขององักฤษ ไม่ว่าจะ
เป็นพระมเหสี แอนน์ โบลีน เซอร์โทมัส มอร์ 
ฯลฯ ปัจจุบนัเป็นพิพิธภณัฑ์ ท่ีน่าสนใจมากแห่ง
หน่ึงของประเทศ น าท่านต่อแถวเพื่อเขา้ชมมงกุฎ
เพชรประจ าราชวงศ์องักฤษ ท่านจะได้ชมเพชร
โคอิ นู ร์  (Koor-I-noor) กับ เพชร คัล ลิแนน 
(Cullinan II) ท่ีมีขนาดใหญ่ท่ีสุดในโลก รวมถึง
เคร่ืองราชกุฏภณัฑ์ท่ีส าคญัของประเทศ จากน าท่านเก็บภาพตึกขาวหรือ ไวท์ ทาวเวอร์(White Tower) ท่ีเป็น
จุดเร่ิมตน้ของอาคารทั้งหมด จากนั้นมีเวลาให้ท่านเก็บภาพสะพานหอคอย (Tower Bridge) ท่ียิ่งใหญ่อลงัการ 
และมีความสวยงามโด่งดงัไปทัว่โลก  

เท่ียง บริการอาหารกลางวนั (อาหารจีน Four Season) เมนูพิเศษ เป็ดยา่งรสเลิศ เมนูเด็ดของร้าน *** 
น าท่านเขา้สู่ถนนยา่นชอ้ปป้ิง ยา่นออ็กซ์ฟอร์ด สตรีท OXFORD STREET อนัเป็นท่ีตั้งของร้านคา้ประเภท
ต่างๆ มากมาย อาทิ เซลฟริเจดส์ SELFRIDGES เป็นหา้งท่ีมีครบครัน  / มาร์ค แอนด ์สเปนเซอร์ MARK & 
SPENCER สินคา้ท่ีชาวไทยรู้จกักนัเป็นอยา่งดี อาทิ คุกก้ี ทอ็ฟฟ่ี เส้ือผา้ ชุดชั้นใน ครีมอาบน ้าฯลฯ / พรีมาร์ค 
PRIMARK สินคา้แฟชัน่เส้ือผา้ในราคาสุดประหยดั 

ค ่า บริการอาหารม้ือค ่า ณ ภตัตาคาร Berger & Lobster Restaurant เมนูพเิศษกุง้มงักรรสเลิศ  
/ น าคณะเดินทางเขา้สู่ท่ีพกั 

พกัที่: Holiday Inn London - Kensington High St / หรือระดับใกล้เคยีง 
 
 
 
 
 



วนัที่เก้าของการเดินทาง (9) ลอนดอน – ขึน้ลอนดอน อาย  – ช้อปป้ิงห้างแฮร์ลอดส์    
เชา้ บริการอาหารม้ือเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

น าท่านข้ึนนั่งชิงช้าสวรรค์ขนาดยกัษ์ หรือ ลอนดอนอาย ซ่ึงเป็นสถานท่ีท่ีนักท่องเท่ียวจากทั่วโลก ชม
ทศันียภาพของมหานครลอน บนความสูงถึง 135 
เมตร ภาพยนตร์ 4 มิติ เร่ืองราวเก่ียวกบั เด็กหญิง
ตวัน้อยท่ีมาเท่ียวลอนดอนกับคุณพ่อและเธอได้
จินตนาการว่าอยากจะเห็นมหานครลอนดอน 
จากมุมเบ้ืองสูง ซ่ึงท่านก็จะได้ซึมซับกับภาพ
เหตุการณ์ของเธออย่างน่าต่ืนเตน้และเร้าใจ น า
ท่านนั่งรถชมมหานครลอนดอน, ผ่านชม
รัฐสภาของอังกฤษริมแม่น า้เทมส์, จัตุรัสรัฐสภา, 
มหาวิหารเวสทมินส์เตอร์, หอนาฬิกาบ๊ิกเบน, ถนนดาวน์นิง ท่ีตั้งของบ้านพักนายก รัฐมนตรีอังกฤษ, จตุรัสท
ราฟัลการ์ อนุสรณ์ของนายพลลอร์ด เนลสัน และชัยชนะของอังกฤษเหนือทัพของนโปเลียน ณ แหลมทราฟัล
การ์, มหาวิหารเซนต์พอลส์ , ธนาคารชาติของอังกฤษ, กองบัญชาการต ารวจสก๊อตแลนด์ยาร์ด ผ่านชม
พระราชวังบักกิง้แฮม ท่ีใชว้า่ราชการของสมเด็จพระบรมราชินีนาถอลิซาเบธท่ี 2 และพระราชวงศช์ั้นสูง  

เท่ียง บริการอาหารม้ือกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
น าท่ าน เข้ า สู่ ห้ างแฮ ร์ลอด ส์  (Harrods) มี
ช่ือเสียงของอังกฤษ และเป็นบริเวณท่ีมีห้าง 
สินค้าแบรนด์เนมมากมาย อาทิ  MARK & 
SPENCER, NEXT, BURBERRY ฯ ล ฯ 
บริเวณนีเต็มไปดว้ยร้านคา้แบนด์เนม และสินคา้
พื้นเมืองท่ีมีช่ือเสียง รวมถึงร้าน ชา กาแฟ น่ารักๆ 
มากมาย ท่านจะเพลิดเพลินกับบรรยากาศแบบ 
ลอนดอนเนอร์อยา่งแทจ้ริง 

ค ่า บริการอาหารม้ือค ่า ณ ภตัตาคาร 

พกัที่: HILTON HEATHROW AIRPORT / หรือระดับใกล้เคยีง 
 

วนัที่สิบของการเดนิทาง (10)  สนามบินลอนดอน ฮีธโธรว์ – กรุงเทพฯ 
เชา้ บริการอาหารม้ือเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
08.00 น าท่านออกเดินทางสู่สนามบินฮิธโธรว ์ลอนดอน 
11.50  เหิรฟ้าสู่กรุงเทพฯ...โดย สายการบินไทย แอร์เวย ์Thai Airways เท่ียวบินท่ี TG919 
 

วนัที่สิบเอด็ของการเดินทาง (11) กรุงเทพฯ 



06.15  เดินทางถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ...โดยสวสัดิภาพพร้อมความประทบัใจ 
 

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

***หมายเหตุ โปรแกรมการเดินทางอาจเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมะสม เน่ืองจากสภาพ ลม ฟ้า อากาศ,การล่าชา้
อนัเน่ืองมาจากสายการบิน และสถานการณ์ในต่างประเทศท่ีทางคณะเดินทางในขณะนั้น เพื่อความปลอดภยัในการ
เดินทาง โดยบริษทัฯ ไดม้อบหมายให้ หัวหน้าทวัร์ผูน้ าทวัร์ มีอ านาจตดัสินใจ ณ ขณะนั้นทั้งน้ีการตดัสินใจ  จะ
ค านึงถึงผลประโยชน์ของหมู่คณะเป็นส าคญั 
 

 

อตัราค่าบริการนีร้วม 
• ค่าตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบั กรุงเทพฯ-ลอนดอน-กรุงเทพฯ  
• ค่ารถปรับอากาศน าเท่ียวตามระบุไวใ้นรายการ พร้อมคนขับรถท่ีช านาญเส้นทาง กฎหมายในยุโรปไม่อนุญาตให้

คนขบัรถเกิน 12ช.ม./วนั  
• โรงแรมท่ีพกัตามระบุหรือเทียบเท่าในระดบัเดียวกนั โรงแรมส่วนใหญ่ในยุโรปจะไม่มีเคร่ืองปรับอากาศ เน่ืองจากอยู่

ในแถบท่ีมีอุณหภูมิต ่าและราคาโรงแรมจะปรับขึ้น 3-4 เท่าตวั หากวนัเขา้พกัตรงกบังานเทศกาลเทรดแฟร์หรือการ
ประชุมต่างๆ อนัเป็นผลท่ีท าใหต้อ้งมีการปรับเปล่ียนยา้ยเมือง โดยค านึงถึงความเหมาะสมเป็นหลกั  

• ค่าอาหารท่ีระบุในรายการ ใหท้่านไดเ้ลิศรสกบัอาหารทอ้งถ่ินในแต่ละประเทศ  
• ค่าบริการน าทวัร์โดยหวัหนา้ทวัร์น าเท่ียวใหค้วามรู้  และคอยดูแลอ านวยความสะดวกตลอดการเดินทาง 1 ท่าน  
• ค่าประกนัอุบติัเหตุและสุขภาพในการเดินทางวงเงินท่านละ 5,000,000 บาท  
• ค่ายกกระเป๋าใบใหญ่ท่านละ 1 ใบ น ้าหนกัไม่เกิน 25 กก. / กระเป๋าใบเลก็อยูใ่นความดูแลของท่านเองไม่เกิน 7 กก. 
• รวมค่า RT-PCR TEST ก่อนกลบัประเทศไทยแล้วหากมีการยกเลกิการตรวจทางบริษัทจะคืนเงินให้ 4,000 บาท 
• ค่าธรรมเนียมในการยืน่วีซ่าองักฤษ  

อตัราค่าบริการ (ทิปพนักงานขับรถ)  
ก าหนดการเดินทาง ผูใ้หญ่ 

พกัหอ้งละ 2 ท่าน 
เด็กอายตุ  ่ากวา่ 12 ปี 
พกักบัผูใ้หญ่ 1 ท่าน 

เด็กอายตุ  ่ากวา่ 12 ปี 
พกักบัผูใ้หญ่ 2 ท่าน (เสริมเตียง) 

พกัเด่ียว 

30 ธ.ค.64 – 09 ม.ค.65 129,900 129,900 124,900 28,900 

20 – 30 ม.ค.65 122,900 122,900 117,900 28,900 
11 – 21 ก.พ.65 122,900 122,900 117,900 28,900 

11 – 21 มี.ค.65 122,900 122,900 117,900 28,900 

* คณะออกเดินทางไดเ้ม่ือมีจ านวนผูเ้ดินทางครบ 15 ท่านเท่านั้น * 

*** ตอ้งการเดินทางโดยชั้นธุรกิจ (Business Class) กรุณาสอบถามราคาเพิ่มเติมจากเจา้หนา้ท่ีบริษทัฯ *** 
รวมค่า RT-PCR TEST ก่อนกลบัประเทศไทยแล้ว หากมีการยกเลกิการตรวจทางบริษัทจะคืนเงินให้ 4,000 บาท 



• ค่าทิปพนักงานขับรถระหว่างการท่องเท่ียวในองักฤษ 

• น ้าด่ืมคอยบริการบนรถตลอดการเดินทาง 
 

 อตัราค่าบริการนีไ้ม่รวม 
• ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และค่าภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3 %  
• ค่าเอกสารเพิ่มเติมจากสถานทูต(ค่าแปลเอกสารในบางกรณี) 
• ค่าใชจ่้ายส่วนตวั อาทิ ค่าโทรศพัท ์, ค่าซกัรีด , ค่าเคร่ืองด่ืมและอาหารนอกเหนือจากท่ีระบุในรายการ  
• ค่าผกผนัของภาษีน ้ามนัท่ีทางสายการบินแจง้เปล่ียนแปลงกะทนัหนั 
• ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ โดยเฉลีย่ 100 บาท / ท่าน / วัน (1,100 บาท) ***หากท่านประทับใจในการบริการ*** 

 

เง่ือนไขการส ารองที่นั่ง และการช าระเงิน  
• กรุณาจองล่วงหนา้พร้อมช าระงวดแรก 50,000 บาท ก่อนการเดินทาง พร้อมแฟกซ์ส าเนาหนา้หนงัสือเดินทาง Passport 

มายงับริษทั และค่าใชจ่้ายส่วนท่ีเหลือกรุณาช าระก่อนการเดินทางไม่นอ้ยกวา่ 20 วนั มิฉะนั้นจะถือวา่ท่านยกเลิกการ
เดินทาง 

• บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิยกเลิกการเดินทางก่อนล่วงหน้า 10 วนั ซ่ึงจะเกิดขึ้นไดก้็ต่อเม่ือไม่สามารถท ากรุ๊ปไดอ้ย่างน้อย 
15 ท่าน และหรือ ผูร่้วมเดินทางในคณะไม่สามารถผา่นการพิจารณาวีซ่าไดค้รบ 15 ท่าน ซ่ึงในกรณีน้ี ทางบริษทัฯ ยนิดี
คืนเงินใหท้ั้งหมดหกัค่าธรรมเนียมวีซ่า หรือจดัหาคณะทวัร์อ่ืนให ้ถา้ท่านตอ้งการ 

• บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการในทวัร์น้ี เม่ือเกิดเหตุจ าเป็น สุดวิสัย จนไม่อาจแกไ้ขได ้
และจะไม่รับผิดชอบใดๆ ในกรณีท่ีสูญหาย สูญเสียหรือไดรั้บบาดเจ็บ ท่ีนอกเหนือความ รับผิดชอบของหัวหน้าทวัร์
และเหตุสุดวิสัยบางประการเช่น การนดัหยดุงาน ภยัธรรมชาติ การจลาจล ต่างๆ 

• เน่ืองจากรายการทวัร์น้ีเป็นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสิทธ์ิการใชบ้ริการใดๆตามรายการ หรือถูกปฏิเสธการ
เขา้ และออกประเทศไม่วา่ในกรณีใดก็ตาม ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนเงินในทุกกรณี  

• เม่ือท่านไดช้ าระเงินมดัจ าหรือทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นการช าระผา่นตวัแทนของบริษทัฯ หรือช าระโดยตรงกบัทางบริษทัฯ 
ทางบริษทัฯ จะขอถือวา่ท่านรับทราบและยอมรับในเง่ือนไขต่างๆของบริษทัฯ ท่ีไดร้ะบุไวโ้ดยทั้งหมด 

• กรณีวีซ่าท่ีท่านย่ืนไม่ผ่านการพิจารณา และคณะสามารถออกเดินทางได้ ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายจริงท่ีเกิดขึ้น
ดังต่อไปนี ้

-  ค่าธรรมเนียมการยืน่วีซ่าและค่าด าเนินการ ทางสถานทูตจะไม่คืนค่าธรรมเนียมใดๆ ทั้งส้ินแมว้า่จะผา่นหรือไม่ผา่นการ
พิจารณา 

-  ค่ามดัจ าตัว๋เคร่ืองบิน หรือตัว๋เคร่ืองบินท่ีออกมาจริง ณ วนัยื่นวีซ่า ซ่ึงตัว๋เป็นเอกสารท่ีส าคญัในการยื่นวีซ่า หากท่านไม่
ผ่านการพิจารณา ตั๋วเคร่ืองบินถ้าออกตั๋วมาแล้วจะต้องท าการ REFUND โดยจะมีค่าธรรมเนียมท่ีท่านตอ้งถูกหัก 
ขึ้นอยู่กบัขอ้ก าหนดของสายการบินนั้นๆ และส่วนท่ีเหลือจะคืนให้ท่านภายใน 45-60 วนั (ตามกฎของแต่ละสายการ
บิน) ถา้ยงัไม่ออกตัว๋ท่านจะเสียแต่ค่ามดัจ าตัว๋ตามจริงเท่านั้น 



-  ค่าห้องพกัในทวีปยุโรป ถา้คณะออกเดินทางได ้และท่านไม่ผ่านการพิจารณาวีซ่า ตามกฎท่านจะตอ้งโดนค่ามดั
จ าห้องใน 2 คืนแรก ของการเดินทางหากท่านไม่ปรากฏตวัตามวนัท่ีเข้าพกั ทางโรงแรมจะต้องยึดค่าห้อง 100% 
ในทนัที ทางบริษทัจะแจง้ใหท้่านทราบ และมีเอกสารช้ีแจงใหท้่านเขา้ใจ 
หากท่านผ่านการพิจารณาวีซ่า แลว้ยกเลิกการเดินทางทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการยึดค่ าใช้จ่ายทั้งหมด 100% ใน
ทุกๆ กรณี  
ทางบริษทัเร่ิมตน้ และจบ การบริการ ท่ีสนามบินสุวรรณภูมิ กรณีท่านเดินทางมาจากต่างจงัหวดั หรือต่างประเทศ และ
จะส ารองตัว๋เคร่ืองบิน หรือพาหนะอย่างหน่ึงอย่างใดท่ีใช้ในการเดินทางมาสนามบิน ทางบริษทัจะไม่รับผิดชอบ
ค่าใช้จ่ายในส่วนน้ี เพราะเป็นค่าใช้จ่ายท่ีนอกเหนือจากโปรแกรมการเดินทางของบริษทั ฉะนั้นท่านควรจะให้กรุ๊ป 
ยนืยนัการเดินทาง 100% ก่อนท่ีจะส ารองยานพาหนะ 
 

เง่ือนไขการยกเลกิ   
1. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วนั – คืนค่าใชจ่้ายทั้งหมด ยกเวน้กรุ๊ปท่ีเดินทางช่วงวนัหยดุ หรือเงินค่ามดัจ าท่ีตอ้ง 

       การันตีท่ีนั่งกบัสายการบิน หรือ กรุ๊ปท่ีมีการการันตีค่ามดัจ าท่ีพกัโดยตรงหรือโดยการผ่านตวัแทนในประเทศ หรือ  

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

 

เอกสารที่ใช้ประกอบในการย่ืนวซ่ีาองักฤษ 
❑ หนังสือเดินทาง (ตัวจริง) ที่เหลืออายุใช้งานไม่ต ่ากว่า 6 เดือน และมีหนา้หนงัสือเดินทางวา่งอยา่งนอ้ย 3 หนา้  
❑ หนังสือเดินทางที่เหลืออายุใช้งานไม่ต ่ากว่า 6 เดือน และมีหน้าหนงัสือเดินทางวา่งอยา่งนอ้ย 3 หนา้  
❑ รูปถ่ายสี ฉากหลังเป็นสีขาวเท่าน้ัน ขนาด 1.5 x 2 นิว้ จ านวน 3 รูป (ตอ้งถ่ายไวไ้ม่เกิน 6 เดือน) หนา้ตรง ไม่สวมแวน่ตา ไม่ยิม้

เห็นฟัน ขึ้นอยูก่บัประเทศท่ีจะเดินทาง  
❑ หลักฐานแสดงสถานะการท างาน 1 ชุด  
*** กรณีค้าขาย  : หลกัฐานทางการคา้ เช่น ส าเนาใบรับรองจากกระทรวงพาณิชย์หรือใบทะเบียนการค้าท่ีมีช่ือผูเ้ดินทาง หรือส าเนา

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

เงินเดือน ยอ้นหลงั 3 เดือน อายุยอ้นหลงัไม่เกิน 1 เดือน (นบัจากเดือนท่ีจะเดินทาง) 
*** ข้าราชการ: หนงัสือรับรองจากตน้สังกดั เป็นภาษาองักฤษ ระบุต าแหน่ง เงินเดือน และวนัเร่ิมงานพร้อมสลิปเงินเดือน ยอ้นหลงั 

3 เดือน อายยุอ้นหลงัไม่เกิน 1 เดือน (นบัจากเดือนท่ีจะเดินทาง) 
*** นักเรียนและนักศึกษา: หนังสือรับรองการเป็นนักเรียนหรือนักศึกษา เป็นภาษาองักฤษจากสถาบนัท่ีศึกษาอยู่  อายุยอ้นหลงัไม่

เกิน 1 เดือน (นบัจากเดือนท่ีจะเดินทาง) 
❑ หนังสือแสดงการเคล่ือนไหวทางบัญชี (Bank Statement) บญัชีออมทรัพย ์ยอ้นหลงั 6 เดือน โดยต้องมีเลขที่บัญชีระบุอยู่ทุกหน้า 

(สถานทูตพจิารณาบัญชีออมทรัพย์เป็นอันดับแรก) แต่ในกรณีท่ียอดเงินในบญัชีออมทรัพยไ์ม่ถึง 6 หลกั สามารถแนบ 
Statement สมุดบญัชีฝากประจ าเพิ่มเติมในการยืน่ได)้ ( สถานทูตไม่รับบัญชีกระแสรายวัน ) 
*** หมายเหตุ *** 



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

❑ กรณีเด็กอายุต ่ากว่า 20 ปีบริบูรณ์  หากเด็กไม่ไดเ้ดินทางกบับิดา/มารดาคนใดคนหน่ึง หรือบิดามารดาไม่ไดเ้ดินทางทั้งสองคน 
ตอ้งมีจดหมายยนิยอมใหเ้ดินทางไปต่าง ประเทศจากบิดา & มารดา ซ่ึงจดหมายตอ้งออกโดยท่ีวา่การอ าเภอ โดยระบุประเทศและ
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) 

*** ในวันย่ืนวีซ่ากรุณาเตรียมเอกสารตัวจริงท้ังหมด ไปในวันนัดด้วย *** 
สถานทูตอาจมีการขอเอกสารอย่างอ่ืนเพิม่เติม ตามดุลพนิิจของสถานทูต อย่างกะทันหัน จึงขอความกรุณาเตรียมเอกสาร

ตัวจริงเพิม่เติมให้ครบถ้วน ตามท่ีสถานทูตขอ เพ่ือความสะดวกในการ พจิารณาอนุมัติ ออกวีซ่าส าหรับสถานทูต   


