ลอนดอน – บาธ – สโตน์เฮนจ์ – คาร์ดิฟ – เบอร์ตนั ออน เดอะ วอเตอร์ – เข้าชมปราสาทเอดินเบิร์ก
ยอร์ค – เมืองเอดินเบอระ – ทะเลสาบวินเดอร์เมียร์ – แมนเชสเตอร์ – ลิเวอร์พลู – ไบบูรี – ฟาร์มปลาเทราท์
ช้อปปิ้ งเอาท์เล็ท ตะลุยมหานครลอนดอน สัมผัสกลิ่นไอ แห่ งผูด้ ีองั กฤษ
เข้าชมภายในสโตน์เฮนจ์, โรมันบาธ, หอคอยลอนดอนและลอนดอน อาย
ชมสถานที่ต่างๆ ที่สาคัญ ช้ อปปิ ้ งอย่ างจุใจ ลิม้ รสเป็ ดย่ างโฟร์ ซี ซั่น, กุ้งมังกร และ เมนู Fish & Chip ต้ นตารั บ

ออกเดินทางมกราคม – ตุลาคม 2566

วันแรกของการเดินทาง(1)
17.00 น.
20.30 น.
23.20 น.

กรุ งเทพฯ(สนามบินสุ วรรณภูมิ) – โดฮา

พร้อมกัน ณ สนามบินสุ วรรณภูมิ เคาน์เตอร์ สายการบินกาต้าร์ แอร์ เวย์ แถว T ใช้ประตูทางเข้า 8-9 เจ้าหน้าที่
คอยอานวยความสะดวกและให้การต้อนรับ พร้อมจัดเตรี ยมเรื่ องเอกสารการเดินทาง
ออกเดินทางสู่ กรุ งโดฮา ประเทศกาต้าร์ โดยเที่ยวบินที่ QR833
เดินทางถึงกรุ งโดฮา ประเทศกาต้าร์ เพื่อแวะเปลี่ยนเที่ยวบิน ให้ท่านเดินเล่นพักผ่อนช้อปปิ้ งในสนามบินที่มี
ร้านค้าปลอดภาษีมากมาย

วันที่สองของการเดินทาง(2) โดฮา – เอดินเบอระ (สก๊ อตแลนด์ ) – คาล์ ตน
ั ฮิลล์
เข้ าชมปราสาทเอดินเบอระ – ชมเมือง
01.20 น.
06.50 น.

ออกเดินทางต่อสู่ กรุ งเอดิเบอระ ประเทศสก๊อตแลนด์ โดยเที่ยวบิน QR031
เดินทางถึงสนามบินเอดินเบอระ หลังผ่านขั้นตอนการตรวจหนังสื อเดินทาง-วีซ่าและตรวจรับสัมภาระ
เรี ยบร้อยแล้ว นาท่านเดินทางสู่ กรุ งเอดินเบอระ เอดินเบรอะ (Edinburgh) นครหลวงแสนสวยแห่ ง สก็อต
แลนด์ นาท่ านชมเมืองเอดินเบอระ เมืองหลวงและศูนย์กลางวัฒนธรรมของสก็อตแลนด์ต้ งั แต่ศตวรรษที่ 15
ซึ่ งได้รับการขนานนามว่า "ATHENS OF THE
NORTH" เป็ นที่ต้ งั ของรัฐสภาแห่งใหม่ของสก็อต
แลนด์ (เพิ่งแยกมาจากรัฐสภาของสหราชอาณาจักร)
ตั้งอยูบ่ นถนนสายหลักของเอดินเบอระคือรอยัลไมล์
(ROYAL MILE) ซึ่ งสร้างตามแนวสันเขาเชื่อมโยง
พื้นที่ประวัติศาสตร์ ระหว่างปราสาทเอดินเบอระและ

พระราชวังเข้าชมภายในปราสาทเอดินเบอระ
(EDINBURGH CASTLE) บนเนินเขาอันงามสง่า ซึ่ งเริ่ มสร้างขึ้นในราวช่วงศตวรรษที่ 11-16 ภายในปราสาท

เที่ยง

เป็ นพิพิธภัณฑ์และที่เก็บสมบัติล้ าค่ามากมาย อาทิ มงกุฎ พระแสงดาบ และคธาแห่งสก็อตแลนด์ และที่สาคัญ
ปราสาทเอดินเบอระแห่งนี้เป็ นปราสาทที่ใช้เป็ นสถานที่เปิ ดตัวของหนังสื อเรื่ องแฮรี่ พอตเตอร์ เนื่องจากมี
ลักษณะใกล้เคียงฉากเมืองแม่มดในท้องเรื่ องอีกด้วย
 บริการอาหารมือ้ กลางวัน ณ ภัตตาคาร

จากนั้นนาท่านเดินทางสู่ คาล์ตนั ฮิลล์ (Calton Hill) ที่เป็ นที่ต้ งั
ของเสาคอลัม่ โรมันอันใหญ่ยกั ษ์ ที่ถือเป็ น The National
Monument ของสก็อตแลนด์ พื้นที่ตรงนี้สมัยโบราณใช้เป็ นที่
ประหารนักโทษ ต่อมาก็เปลี่ยนมาเรื่ อยๆ เป็ นโรงหนังบ้าง บ้าน
ของข้าราชการบ้าง จากนั้นผ่านชมรัฐสภาสก็อตแลนด์ ผ่านชมร้าน
The Elephant House เป็ นร้านนัง่ ชิลๆ เมนูเบาๆ อาหารราคาไม่
แพง ที่ J.K. Rowling มานัง่ แต่งหนังสื อแฮร์ รี่ พอตเตอร์ ภาคแรก
นาท่านเดินเล่นชมเมืองบน ถนนปริ้นซ์ Prince Street ที่มีร้านค้า

ค่า

มากมายเปรี ยบได้กบั ถนน อ็อกซ์ฟอร์ ดในลอนดอน และชมบรรยากาศของตัวเมืองเก่าที่ต้ งั อยูบ่ นเนินเขาฝั่ง
ตรงข้ามซึ่ งเป็ นบรรยากาศที่สวยงามมากๆของเมืองเอดินเบิร์ก
รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร

พักที่: Doubletree by Hilton Edinburgh / หรือเทียบเท่ า
วันที่สามของการเดินทาง(3)
เอดินเบอระ – ชมทะเลสาบวินเดอร์ เมีย – ยอร์ ก – ชมเมือง
เช้า

 บริการอาหารมือ้ เช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม

นาท่านออกเดินทางลงใต้สู่ เมืองวินเดอร์ เมียร์ เมืองที่ต้ งั อยูใ่ นเขตทะเลสาบแสนสวยหรื อ เลค ดิสทริ ก
Lake District เป็ นเมืองบ้ านเกิดของปี เตอร์ แรบบิท ตัวการ์ ตูนทีม่ ีชื่อเสี ยงของอังกฤษ ให้เวลาท่านเดินเล่นชม
เมืองเล็กๆน่ารักที่ต้ งั อยูร่ ิ มทะเลสาบวินเดอร์ เมียร์ ชื่นชมกับบรรยากาศของธรรมชาติที่ร่มรื่ นและอาคาร
บ้านเรื อนที่สวยงาม ชมความงามของทะเลสาบวินเดอร์ เมียร์ ชมบ้านเรื อนที่อยูร่ ิ มฝั่งทะเลสาบและบนเกาะ
แก่งต่างๆ ท่านจะเพลิดเพลินไปกับธรรมชาติที่บริ สุทธิ์

เที่ยง

 บริการอาหารมือ้ กลางวัน ณ ภัตตาคาร

จากนั้นนาท่านออกเดินทางสู่เมืองยอร์ ก (York) ตัวเมืองยอร์ กยังคงมีกาแพงเมืองโบราณล้อมรอบค่อนข้าง
สมบูรณ์ ตั้งอยูใ่ นเขตนอร์ ธ ยอร์ กเชอร์ มีแม่น้ าอูสและแม่น้ าฟอสส์ไหลผ่านเป็ นเมืองที่มีความสาคัญทาง
ประวัติศาสตร์ และมีบทบาทมาเกือบตลอด 2,000 ปี ที่
ก่อตั้งมาโดยช่วงแรกก่อตั้งเป็ นเมืองป้ อมปราการเอบอรา
คุม โดยชาวโรมัน และได้รับเลือกให้เป็ นเมืองหลวงขอ
งบริ ทาเนียน้อย (Britannia Inferior) ชาวแองเกิลส์เข้ามา
ตั้งถิ่นฐานยอร์ กก็ได้รับชื่อใหม่เป็ น “Eoferwic” ของ
ราชอาณาจักรนอร์ ทธัมเบรี ย จนเมื่อชาวไวกิ้งเข้ายึดเมือง
ในปี ค.ศ. 866 ก็เปลี่ยนชื่อเมืองเป็ นจอร์ วกิ ของ
ราชอาณาจักรจอร์ วกิ (Jórvík) ที่มีอาณาบริ เวณครอบคลุม
ทางบริ เวณตอนเหนือของอังกฤษเกือบทั้งหมด
จนกระทัง่ ราว ค.ศ.1000 เมืองจึงมารู ้จกั กันในชื่อ “ยอร์ ก”
ในปลายคริ สต์ศตวรรษที่ 14 พระเจ้าริ ชาร์ ดที่ 2
มีพระราชประสงค์ที่จะตั้งยอร์ คเป็ นเมืองหลวงของ

ค่า

อังกฤษแต่ก่อนที่จะสาเร็ จพระองค์ก็ทรงถูกถอดจากการเป็ นพระมหากษัตริ ยเ์ สี ยก่อน นาท่านเดินชมเมือง
ยอร์ ก เมืองเก่าแสนสวยที่ท่านจะต้องหลงรัก ท่านสามารถเดินบนกาแพงเมือง ที่โอบล้อม เมือง ซึ่ งสภาพ
ยังคงสมบูรณ์มาก เก็บภาพมหาวิหารยอร์ ค (York Minster) มหาวิหารที่ใหญ่ที่สุดในประเทศอังกฤษ ใช้เวลา
ในการก่อสร้างนานกว่า 250 ปี นาท่านเดินเข้าสู่ ยา่ นเก่าแก่ที่ชื่อว่ายอร์ กแชมเบิล (York Shamble) เป็ นถนน
การค้าย่านที่เก่าแก่ที่สุดในเมือง ลักษณะเป็ นตรอกเล็กๆ มีร้านค้าของที่ระลึกอยูส่ องฝั่ง ร้านค้าแถบนี้สร้างขึ้น
่ น้าบ้าน
โดยใช้ไม้เป็ นโครงสร้างเมื่อก่อนแถวนี้จะเป็ นที่ขายเนื้อสัตว์ จะเห็นตะขอที่ไว้เกี่ยวเนื้อสัตว์หอ้ ยอยูห
และที่เห็นว่าบริ เวณชั้น 2 ของร้านจะยืน
่ ออกมามากกว่าชั้นล่าง The Little Shamble แห่งนี้มีชื่อเสี ยงมากขึ้น
เพราะว่าเป็ นแรงบันดาลใจในการสร้าง ตรอกไดแอกอน (Diagon Alley) ในเรื่ อง Harry Potter อิสระทุกท่าน
ตามอัธยาศัย
 บริการอาหารมือ้ ค่า ณ ภัตตาคาร

พักที่: DoubleTree by Hilton Leeds City Centre / หรือระดับใกล้ เคียง
วันที่สี่ของการเดินทาง(4) ยอร์ ก – แมนเชสเตอร์ – เข้ าชมสนามแมนยูไนเต็ด
ลิเวอร์ พูล – ชมเมือง
เช้า

 บริการอาหารมือ้ เช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
นาท่ านเดินทางต่ อสู่ เมืองแมนเชสเตอร์ ประมาณ 1 ชัว่ โมง เมืองหลวงทางตอนเหนือของอังกฤษ อดีตเมือง
ท่าที่สาคัญและเป็ นเมืองทีมี 2 สโมสรฟุตบอลที่ชาวไทยชื่นชอบ อย่างแมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ดและ
แมนเชสเตอร์ ซิ ต้ ี นาท่านเข้าชมภายบริ เวณภายในของ

สนามฟุตบอลโอลด์แทรฟฟอร์ ด OLD TRAFFORD
STADIUM แห่งทีมแมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด เจ้าของสมญานาม

เที่ยง

“ปิ ศาจแดง” ก่อสร้างในปี 1909 และเริ่ มใช้ต้ งั แต่ปี 1910
ปั จจุบนั มีที่นงั่ จุผชู ้ มได้ถึง 76,212 คน ให้ เวลาท่ านเลือกซื้อ
สิ นค้ าในร้ านมกกะสโตร์ ของสโมสร
 บริการอาหารมือ้ กลางวัน ณ ภัตตาคาร
น าท่ า นเดิ น ทางสู่ “เมื อ งลิ เ วอร์ พู ล ” ถิ่ น ก าเนิ ด วงดนตรี สี่ เต่ า ทอง และเมื อ งท่ า แห่ ง การท่ อ งเที่ ย วที่ มี
ความสาคัญมากแห่งหนึ่งของประเทศอังกฤษ โดยเฉพาะในช่วงคริ สต์ศตวรรษที่ 18 เมืองลิเวอร์ พลู นั้นถือ
ว่าเป็ นจุดศูนย์กลางของการติดต่อค้าขายกับแคริ บเบียน, ไอร์ แลนด์
และ แผ่นดิ นใหญ่ยุโรป จึงส่ งผลให้เมืองลิ เวอร์ พูลเป็ นเมื องสาคัญ
ที่ สุ ด เมื องหนึ่ งของอัง กฤษ ปั จ จุ บน
ั เมื องลิ เวอร์ พูลได้กลายเป็ นที่
ดึงดูดนักท่องเที่ยว ซึ่ งในปี ค.ศ. 2007 เมืองลิเวอร์ พูลได้มีการฉลอง
ครบรอบ 800 ปี ที่ก่อตั้งมาและในปี ค.ศ. 2008 ลิเวอร์ พูลก็ได้รับ
ตาแหน่งเมืองหลวงทางวัฒนธรรมของยุโรปพร้อมกับเมืองสตราวัน
เจอร์ ในนอร์ เ วย์อี ก ด้ว ย น าท่ า นเดิ น ทางไปถ่ า ยรู ป ด้า นนอก

Anfield ส นามของสโมสรดังลิเวอร์ พลู เจ้าของคาขวัญ YOU WILL NEVER WALK ALONE มีเวลา
ค่า

เก็บภาพรอบๆตัวเมืองลิเวอร์ พลู อิสระช้อปปิ้ งตามอัธยาศัย
รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร

พักที่: Hotel Indigo Liverpool / เทียบเท่ าระดับใกล้ เคียง
วันที่ห้าของการเดินทาง(5) ลิเวอร์ พูล – เบอร์ ตน
ั ออน เดอะ วอเตอร์
หมู่บ้านไบบูรี – ฟาร์ มปลาเทราท์ – คาร์ ดฟ
ิ /บริสทอล
เช้า

เที่ยง

 บริการอาหารมือ้ เช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
นาท่ านเดินทางสู่ “เมืองเบอร์ ตัน ออน เดอะ วอเตอร์ ” Bourton On The Water หมู่บา้ นเล็ก ๆ ที่รู้จกั กันใน
นามของ “เวนิ ส แห่ งคอตสวอล์ ด” เมืองที่ โด่ งดังที่ สุดในเขตคอตสโวลด์ Cotswold ดูเงียบสงบมี ลาธารสาย
เล็ ก ๆ (แม่ น้ า วิ น ด์รั ช ) ไหลผ่า นกลางเมื อ ง และมี
สะพานหิ นทอดข้ามน้ า เป็ นช่ วง ๆ กับ ต้นวิล โลว์ที่
แกว่ง กิ่ ง ก้า นใบอยู่ริม น้ า เมื อ งนี้ มี ร้ า นอาหารและ
โรงแรม รวมทั้งร้านค้าให้เดินเล่นเก็บบรรยากาศอัน
รื่ นรมย์ นาท่านชมความสวยงามภายในหมู่บา้ นแห่ ง
นี้ พร้อมทั้งถ่ายภาพเป็ นที่ระลึก
 บริการอาหารมือ้ กลางวัน ณ ภัตตาคาร
นาท่านออกเดินทางมุ่งหน้าสู่ “หมู่บ้านไบบุรี” เป็ นหมู่บา้ นเล็กๆ ตั้งอยูใ่ นแคว้น Gloucestershire เขต
Cotswolds (คอทส์โวลส์ ) จัดว่าเป็ น The Most

beautiful village in England ให้ท่านได้

คํ่า

เดินเล่นชม บ้านเรื อนอันเป็ นเอกลักษณ์ของ
หมู่บา้ นแห่งนี้ นัน่ คือกระท่อมหิ นโบราณ ที่เรี ยง
รายกันยาวไปเป็ นแถว มีชื่อว่า Arlington Row ซึ่ ง
กระท่อมเหล่านี้เคยเป็ นที่พกั ของคนที่ทาอาชีพทอ
ขนแกะในสมัยศตวรรษที่ 17ชม โบสถ์อนั เก่าแก่
อีกทั้งยังมีถนนสวย ๆ ที่รายล้อมด้วยดอกไม้สี
สดใสริ มสองข้างทาง นาท่ านออกเดินทางสู่ เมืองคาร์ ดิฟ ชมตัวเมือง
คาร์ ดีฟ เมืองหลวงของประเทศเวลส์ และยังเป็ น
เมืองท่ าสาคัญริมทะเลไอริช อดีตเป็ นเมืองที่ส่งออกถ่านหิ นมากที่สุด
เมืองหนึ่งของสหราชอาณาจักร ผ่านชมศาลาว่าการเมือง (City Hall)
แวะเก็บภาพปราสาทคาร์ ดิฟ (Cardiff Castle)เป็ นที่ระลึก
 บริการอาหารมือ้ คํ่า ณ ภัตตาคาร

พักที่: Leonardo Hotel Cardiff / หรือระดับใกล้ เคียง

วันที่หกของการเดินทาง(6) คาร์ ดฟ
ิ ฟ์ –บาธ – เข้ าชมสโตนเฮนจ์
ช้ อปปิ้ งบิสเตอร์ เอาท์ เล็ท – ลอนดอน
เช้า

 บริการอาหารมือ้ เช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม

เดินทางสู่ เมืองบาธ “Bath” / นาท่านเดินเล่นชมเมืองบาธ ดินแดนแห่ งอาณาจักรโรมันอันยิง่ ใหญ่บน

เที่ยง

เกาะอังกฤษ สร้างเป็ นเมืองเมื่อกว่า 2,000 ปี มาแล้ว
เก็บภาพโรมันบาธ(Roman Bath) ชมภายนอก
โบราณสถาน ที่ชาวโรมันมาสร้างไว้เป็ นสถานที่
อาบน้ าแร่ เมื่อ 2,000 ปี มาที่แล้ว โดยอาศัยน้ าจาก
บ่อน้ าแร่ ธรรมชาติที่จะมีน้ าไหลออกมาอย่าง
ต่อเนื่องถึงวันละประมาณ 1,250,000 ลิตร และมี
ความร้อนถึง 46 องศาเซลเซี ยส มีเวลาให้ท่านเดิน
เล่นเก็บภาพความสวยงามของเมืองเก่าหรื อเลือกซื้ อ
สิ นค้าตามอัธยาศัย / ได้เวลาสมควรนาท่านผ่าน
บริ เวณทุ่งราบ ซอลส์ บรี “Salisbury Plain” เป็ น
ทีต่ ้ งั ของ สโตนเฮนจ์ Stonehenge (รวมค่ าเข้ าชม
บริเวณภายใน) วงหิ นปริ ศนาแห่งเกาะอังกฤษ
นับเป็ นหนึ่งในเจ็ดสิ่ งมหัศจรรย์ของโลกยุคเก่า
สร้างขึ้นราว 2,000 ปี ก่อนคริ สตกาล /
 บริการอาหารมือ้ กลางวัน ณ ภัตตาคาร

จากนั้นออกเดินทางสู่ ศูนย์การค้าบิสเตอร์ เอาท์เล็ท
(Bicester Village Outlet) / เป็ นเอาท์เล็ทที่ใหญ่และมี
สิ นค้าหลากหลายที่สุด มีเวลาให้ท่านช้อปปิ้ งสิ นค้าแบ
รนด์เนม อาทิเช่น Burberry, Calvin Klien, D&G,
DKNY, Bally, Mulberry, Paul Smith, POLO ฯลฯ ***
อิสระอาหารเย็นเพือ่ ความสะดวกในการช้ อปปิ้ ง ***
ได้เวลาสมควรนาท่านเดินทางเข้าสู่ มหานครลอนดอน

พักที่: Hilton London Wembley Hotels / หรือระดับใกล้ เคียง
วันที่เจ็ดของการเดินทาง(7) ลอนดอน – ล่ องเรือแม่ นํา้ เทมส์ – หอคอยลอนดอน
ชมเมือง – โคเวนต์ การ์ เดน – ช้ อปปิ้ งย่ านอ๊ อกซ์ ฟอร์ ด
เช้า

 บริการอาหารมือ้ เช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม

นาคณะล่องเรื อแม่น้ าเทมส์สัมผัสบรรยากาศของวิวทิวทัศน์อนั โรแมนติก ของมหานครลอนดอน ซึ่ ง
แม่ นา้ เทมส์ สายนี ้เป็ นแม่ นา้ ใหญ่ ที่ไหลในอั งกฤษตอนใต้ และเป็ นที่ ร้ ู จักมากที่ สุดเพราะแม่ นา้ ไหลผ่ านใจ

กลางกรุ งลอนดอนนอกจากนี ้ แม่ นา้ ยังไหลผ่ านเมืองอื่ นๆ ด้ วย เช่ น เมืองอ็อกซ์ ฟอร์ ด รี ดดิ ง้ และ วิ นด์ เซอร์
ฯลฯ นาท่ านเข้ าชมทาวเวอร์ ออฟ ลอนดอน (เข้าชมด้านใน)
เป็ นสถานที่ที่เคยเป็ นพระราชวัง แม้ในภายหลังจะเปลี่ยนมาเป็ น
คุ ก หลวง ที่ จ องจ าบุ ค คลส าคัญ ของอัง กฤษ ไม่ ว่า จะเป็ นพระ
มเหสี แอนน์ โบลี น เซอร์ โทมัส มอร์ ฯลฯ ปั จจุ บ ัน เป็ น
พิพิธภัณฑ์ที่น่าสนใจมากแห่ งหนึ่ งของประเทศ ชมห้องจิลเวอรี่
ที่เก็บรักษาเพชรและมงกุฎประจาราชวงศ์ของอังกฤษ จากนั้น

ชมมหานครลอนดอน, ผ่านชมรั ฐสภาของอังกฤษริ มแม่น้ า
เทมส์ จัตุรัสรัฐสภา มหาวิหารเวสทมิ นส์เตอร์ Westminster
Abbey หอนาฬิกาบิ๊กเบน ถนนดาวน์นิงที่ต้ งั ของบ้านพักนายก รัฐมนตรี องั กฤษ, จตุรัสทราฟั ลการ์ อนุ สรณ์
ของนายพลลอร์ ด เนลสัน และชัยชนะของอังกฤษเหนื อทัพของนโปเลียน ณ แหลมทราฟั ลการ์ , มหาวิหาร
เซนต์พอลส์ ธนาคารชาติของ อังกฤษ กองบัญชาการตารวจสก๊อตแลนด์ยาร์ ด ถ่ายภาพสะพานทาวเวอร์
บริ ดจ์ ที่ โด่ งดัง ผ่ านชมพระราชวังบักกิ้งแฮม ที่ ใช้ว่าราชการของสมเด็จ
พระบรมราชินีนาถอลิซาเบธที่ 2 และพระราชวงศ์ช้ นั สู ง

เที่ยง

 บริ การอาหารมือ้ กลางวัน ณ ภัตตาคาร Four Seasons Restaurant
เมนูเป็ ดย่ างรสเลิศและกุ้งมังกร (เด็ดทีส่ ุ ดในร้ าน)
นาท่านเดินทางสู่โคเวนต์ การ์ เดน (Covent Garden) ตั้งอยูใ่ นบริ เวณที่เคย
เป็ นตลาดผลไม้สมัยศตวรรษที่ 17 แต่ปัจจุบนั ได้เปลี่ยนเป็ น
ลานพลาซ่า ร้านค้า บาร์ และภัตตาคาร ตลาดผลไม้น้ นั ย้ายไป
บริ เวณอื่นแล้ว แต่บริ เวณนี้ก็ยงั คงคึกคักมีชีวติ ชีวา ย่านที่
เรี ยกว่า "เดอะการ์ เดน" นี้มีการแสดงข้างถนนมากมายจากทัว่
ทั้งยุโรป(Street Show) ไม่วา่ จะเป็ นวงดนตรี แสดงตลก ศิลปิ น
ละครใบ้ ฯลฯ และในบริ เวณนี้ยงั เป็ นสวรรค์สาหรับนักชิม
และคนรักกาแฟอีกด้วยได้เวลาสมควร จากนั้นอิสระทุกท่าน
ในย่านการค้า ถนนออกซ์ฟอร์ ด และรี เจนท์ ให้ท่านเลือก
ซื้ อสิ นค้าต่างๆ ทั้งสิ นค้าแบรนด์เนม และสิ นค้าที่ระลึก มากมาย หรือท่ านอาจเลือก เข้ าชมพิพธิ ภัณฑ์ ห่ ุน

ขีผ้ งึ้ มาดามทุสโซ่ (ค่ าเข้ าประมาณ 1,500 บาท) โรงถ่ ายภาพยนตร์ วอร์ เนอร์ (Harry Potter ค่ าเข้ า
ประมาณ 3,000 บาท กรุ ณาจองตัว๋ จากเมืองไทยเพราะรอบเข้ าชมอาจเต็มได้ ) เข้ าชมพิพธิ ภัณฑ์ บริตชิ
(ไม่ เสี ยค่ าเข้ าชม) ได้ ตามอัธยาศัย ท่านจะเพลิดเพลินกับบรรยากาศแบบ ลอนดอนเนอร์ อย่างแท้จริ ง / ได้
เวลาสมควรประมาณ 19.00 นาท่านเดินทางกลับสู่ ที่พกั
***** อิสระอาหารเย็นเพื่อความสะดวกในการช้อปปิ้ ง *****

พักที่: Hilton London Wembley Hotels / หรือระดับใกล้ เคียง

วันที่แปดของการเดินทาง(8) ลอนดอน – ขึน้ กระเช้ าลอนดอน อาย – ช้ อปปิ้ งย่ านไนท์ บริดจ์
แฮร์ รอด – สนามบินฮีธโธรว์ – โดฮา
เช้า

 บริการอาหารมือ้ เช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม

นาท่ านขึน้ นั่งชิงช้ าสวรรค์ ขนาดยักษ์ หรือ ลอนดอนอาย ซึ่ งเป็ นสถานที่ที่นกั ท่องเที่ยวจากทัว่ โลก ชม

เที่ยง

ทัศนียภาพของมหานครลอน บนความสู งถึง 135 เมตร
ในแต่ล่ะวันสามารถบริ การนักท่องเที่ยวได้ ถึง 10,000
คน และถ้าอากาศดีก็สามารถมองไกลได้ ถึง 40
กิโลเมตร แต่ก่อนที่ทุกท่านจะเข้าสู่ ตวั แคปซูล นั้น ชม
ภาพยนตร์ 4 มิติ เรื่ องราวเกี่ยวกับ เด็กหญิงตัวน้อยที่มา
เที่ยวลอนดอนกับคุณพ่อและเธอได้จินตนาการว่า
อยากจะเห็นมหานครลอนดอนจาก มุมเบื้องสู ง ซึ่ งท่าน
ก็จะได้ซึมซับกับภาพเหตุการณ์ของเธออย่างน่าตื่นเต้น
และเร้าใจ
 บริการอาหารมือ้ กลางวัน ณ ภัตตาคาร

จากนั้นชมย่านการค้า ในย่านไนท์บริ ด อันเป็ นที่ต้ งั ของ “ห้ างแฮร์ รอด” ที่มีชื่อเสี ยงของอังกฤษ และ
เป็ นบริ เวณที่มีหา้ ง สิ นค้าแบรนด์เนมมากมาย อาทิ MARK & SPENCER, NEXT, BURBERRY ฯลฯ
ในบริ เวณนี้เต็มไปด้วยร้านค้าแบนด์เนม และสิ นค้าพื้นเมืองที่มีชือเสี ยง รวมถึงร้าน ชา กาแฟ น่ารักๆ
มากมาย ท่านจะเพลิดเพลินกับบรรยากาศแบบ ลอนดอนเนอร์ อย่างแท้จริ ง

17.00 น. นาท่านเดินทางสู่ สนามบินฮีทโธรว์ TERMINAL 3 มีเวลาให้ท่านได้ผา่ นขั้นตอนการขอคืนภาษี
และเช็คบัตรโดยสาร แถมท้ายด้วยการช้อปปิ้ งในอาคารผูโ้ ดยสารขาออกที่มีร้านค้ามากมาย
21.55 น.

ออกเดินทางกลับสู่ กรุ งเทพฯ แวะต่ อเครื่องทีโ่ ดฮา(กาต้ าร์ ) โดยเทีย่ วบินที่ QR016

วันที่เก้ าของการเดินทาง(9) สนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ
06.40 น.
08.10 น.
19.00 น.

เดินทางดึงกรุ งโดฮา ประเทศกาต้ าร์ นาท่ านต่ อเครื่อง
ออกเดินทางสู่ กรุ งเทพฯ โดยเทีย่ วบินที่ QR838
เดินทางกลับถึงสนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ ด้ วยความสุ ข สนุกสนานและประทับใจ
***************************************************************************

หมายเหตุ....โปรแกรมการเดินทางอาจเปลีย่ นแปลงได้ ตามความเหมะสม เนื่องจากความล้ าช้ าของสายการบิน สภาพ
ลม, ฟ้า, อากาศ การจราจร และสถานการณ์ ในต่ างประเทศทีท่ างคณะเดินทางในขณะนั้น เพือ่ ความสนุกสนาน และความ
ปลอดภัยในการเดินทาง บริษัทฯ ได้ มอบหมายให้ หัวหน้ าทัวร์ ผ้ น
ู ําทัวร์ มีอาํ นาจตัดสิ นใจ ณ ขณะนั้นทั้งนีก้ ารตัดสิ นใจ
จะคํานึงถึงผลประโยชน์ ของหมู่คณะเป็ นสํ าคัญ

อัตราค่ าบริการ 2566 (ไม่ รวมค่ าวีซ่าอังกฤษ)
กาหนดการเดินทาง
23 – 31 ม.ค.66
10 – 18 ก.พ.66
10 – 18 มี.ค.66
18 – 26 มี.ค.66
31 มี.ค. – 08 เม.ย.66
07 – 15 เม.ย.66
11 – 19 เม.ย.66
27 เม.ย. – 04 พ.ค.66
12 – 20 พ.ค.66
26 พ.ค. – 03 มิ.ย.66
09 – 17 มิ.ย.66
07 – 15 ก.ค.66
11 – 19 ส.ค.66
08 – 16 ก.ย.66
22 – 30 ก.ย.66
06 – 14 ต.ค.66
20 – 28 ต.ค.66

ผูใ้ หญ่
เด็กอายุต่ากว่า 12 ปี
เด็กอายุต่ากว่า 12 ปี
พักห้องละ 2 ท่าน พักกับผูใ้ หญ่ 1 ท่าน พักกับผูใ้ หญ่ 2 ท่าน (เสริ มเตียง)
109,900
109,900
109,900
109,900
109,900
109,900
109,900
109,900
109,900
109,900
109,900
109,900
119,900
119,900
119,900
119,900
119,900
119,900
129,900
129,900
129,900
119,900
119,900
119,900
119,900
119,900
119,900
119,900
119,900
119,900
119,900
119,900
119,900
132,900
132,900
132,900
132,900
132,900
132,900
119,900
119,900
119,900
119,900
119,900
119,900
119,900
119,900
119,900
119,900
119,900
119,900

พักเดี่ยว
15,900
15,900
15,900
15,900
18,900
18,900
18,900
18,900
18,900
18,900
18,900
20,900
20,900
18,900
18,900
18,900
18,900

* คณะออกเดินทางได้เมื่อมีจานวนผูเ้ ดินทางครบ 15 ท่านเท่านั้น *
** ต้องการเดินทางโดยชั้นธุ รกิจ (Business Class) กรุ ณาสอบถามราคาเพิ่มเติมจากเจ้าหน้าที่บริ ษทั ฯ **
*** ราคาทัวร์ ขา้ งต้นยังไม่รวมค่าวีซ่า(ค่าวีซ่าและค่าบริ การ 7,000บาท) ซึ่ งใช้เวลาทาการประมาณ 80 วัน ไม่รวมวันหยุด
เสาร์ อาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์หากรวมวันหยุดแล้วจะใช้เวลาทาการทั้งหมดประมาณ 100 วัน
*** ทางบริ ษทั ขอแนะนาให้ทุกท่านที่จองทัวร์ องั กฤษ ใช้วธิ ี การยืน
่ วีซ่าแบบเร่ งด่วน ซึ่ งใช้เวลาทาการ 15 วันไม่รวมวัน
เดินทาง การชาระค่าธรรมเนียมการยืน
่ วีซ่าแบบเร่ งด่วนนั้นผูย้ น
ื่ ต้องชาระค่าธรรมเนียมเพิม่ กับทางศูนย์รับยืน
่ ประมาณ
12,000 – 13,000.- บาท (ขึ้นอยูก่ บั อัตราแลกเปลี่ยนในแต่ล่ะวัน)
*** กรณี ที่ท่านต้องการยืน
่ วีซ่าแบบ 10 ปี กรุ ณาแจ้งความประสงค์กบั ทางเจ้าหน้าที่ฝ่ายขายได้ก่อนวันยืน
่ วีซ่า(ค่าธรรมเนียม
ประมาณ 36,000 – 38,000.- บาท(ขึ้นอยูก่ บั ค่าเงินในแต่ล่ะวัน)

อัตราค่ าบริการนีร้ วม

 ค่าตัว๋ เครื่ องบินไป-กลับ กรุ งเทพฯ-เอดินเบอระ // ลอนดอน-กรุ งเทพฯ
 ค่ารถปรับอากาศนําเที่ยวตามระบุไว้ในรายการ พร้อมคนขับรถที่ชาํ นาญเส้นทาง กฎหมายในยุโรปไม่อนุญาตให้
คนขับรถเกิน 12ช.ม./วัน

 โรงแรมที่พกั ตามระบุหรื อเทียบเท่าในระดับเดียวกัน โรงแรมส่ วนใหญ่ในยุโรปจะไม่มีเครื่ องปรับอากาศ เนื่องจากอยู่
ในแถบที่มีอุณหภูมิต่าํ และราคาโรงแรมจะปรับขึ้น 3-4 เท่าตัว หากวันเข้าพักตรงกับงานเทศกาลเทรดแฟร์ หรื อการ
ประชุมต่างๆ อันเป็ นผลที่ทาํ ให้ตอ้ งมีการปรับเปลี่ยนย้ายเมือง โดยคํานึงถึงความเหมาะสมเป็ นหลัก

 ค่าอาหารที่ระบุในรายการ ให้ท่านได้เลิศรสกับอาหารท้องถิ่นในแต่ละประเทศ
 ค่าบริ การนําทัวร์ โดยหัวหน้าทัวร์ ผมู ้ ีประสบการณ์นาํ เที่ยวให้ความรู ้ และคอยดูแลอํานวยความสะดวกตลอดการ
เดินทาง

 ค่าประกันอุบตั ิเหตุในการเดินทางวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท

อัตราค่ าบริการนีไ้ ม่ รวม
o
o
o
o

ค่าภาษีมูลค่าเพิม่ 7 % และค่าภาษีหกั ณ ที่จ่าย 3 %
ค่าใช้จ่ายส่ วนตัว อาทิ ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรี ด, ค่าเครื่ องดื่มและอาหารนอกเหนือจากที่ระบุในรายการ
ค่าผกผันของภาษีน้ าํ มันที่ทางสายการบินแจ้งเปลี่ยนแปลงกะทันหัน

ค่าธรรมเนี ยมในการยืน
่ วีซ่าสหราชอาณาจักร และค่าสแกนเอกสาร 7,000.- บาท (ค่าวีซ่าทางสถานทูตไม่คืนให้
ท่านไม่วา่ ท่านจะผ่านการพิจารณาหรื อไม่กต็ าม)

o ค่ าทิปหัวหน้ าทัวร์ โดยเฉลีย่ 100 บาท / ท่ าน / วัน (900 บาท)
o ค่ าทิปพนักงานขับรถในอังกฤษ 14 ปอนด์
เงื่อนไขการสํ ารองทีน
่ ั่ง และการชํ าระเงิน










กรุ ณาจองล่วงหน้าพร้ อมชําระงวดแรก 70,000.- บาท ก่อนการเดิ นทาง พร้อมแฟกซ์ หรื ออีเมล์ สําเนาหน้าหนังสื อ
เดินทาง Passport มายังบริ ษทั และค่าใช้จ่ายส่ วนที่เหลือกรุ ณาชําระก่อนการเดินทางไม่นอ้ ยกว่า 20 วัน มิฉะนั้นจะถือ
ว่าท่านยกเลิกการเดินทาง
บริ ษทั ฯขอสงวนสิ ทธิ์ ยกเลิ กการเดิ นทางก่อนล่วงหน้า 10 วัน ซึ่ งจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อไม่สามารถทํากรุ๊ ปได้อย่างน้อย
20 ท่าน และหรื อ ผูร้ ่ วมเดินทางในคณะไม่สามารถผ่านการพิจารณาวีซ่าได้ครบ 15 ท่าน ซึ่ งในกรณี น้ ี ทางบริ ษทั ฯ ยินดี
คืนเงินให้ท้ งั หมดหักค่าธรรมเนียมวีซ่า หรื อจัดหาคณะทัวร์ อื่นให้ ถ้าท่านต้องการ
บริ ษทั ฯขอสงวนสิ ทธิ์ ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์ น้ ี เมื่อเกิดเหตุจาํ เป็ น สุ ดวิสัย จนไม่อาจแก้ไขได้
และจะไม่รับผิดชอบใดๆ ในกรณี ที่สูญหาย สู ญเสี ยหรื อได้รับบาดเจ็บ ที่นอกเหนื อความ รั บผิดชอบของหัวหน้าทัวร์
และเหตุสุดวิสัยบางประการเช่น การนัดหยุดงาน ภัยธรรมชาติ การจลาจล ต่างๆ
เนื่องจากรายการทัวร์ น้ ีเป็ นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็ จ หากท่านสละสิ ทธิ์ การใช้บริ การใดๆตามรายการ หรื อถูกปฏิเสธการ
เข้า และออกประเทศไม่วา่ ในกรณี ใดก็ตาม ทางบริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ ไม่คืนเงินในทุกกรณี
เมื่อท่านได้ชาํ ระเงินมัดจําหรื อทั้งหมด ไม่วา่ จะเป็ นการชําระผ่านตัวแทนของบริ ษทั ฯ หรื อชําระโดยตรงกับทางบริ ษทั ฯ
ทางบริ ษทั ฯ จะขอถือว่าท่านรับทราบและยอมรับในเงื่อนไขต่างๆของบริ ษทั ฯ ที่ได้ระบุไว้โดยทั้งหมด

หมายเหตุ
o ทางบริษัทจะทําการยืน
่ วีซ่าของท่ านก็ต่อเมื่อในคณะมีผ้ สู ํ ารองทีน
่ ั่งครบ 15 ท่ าน และได้ รับคิวการตอบรับจากทาง
สถานทูต เนื่องจากบริ ษทั จะต้องใช้เอกสารต่างๆที่เป็ นกรุ๊ ปในการยืน
่ วีซ่า อาทิ ตัว๋ เครี่ องบิน, ห้องพักที่คอนเฟิ ร์ ม มา
จากทางยุโรป ,ประกันการเดินทาง ฯลฯ ทางท่านจะต้องรอให้คณะครบ 15 ท่าน จึงจะสามารถยืน
่ วีซ่าให้กบั ทางท่านได้
อย่างถูกต้อง
o หากในช่ วงทีท่ ่ านเดินทางคิววีซ่ากรุ๊ ปในการยืน
่ วีซ่าเต็ม ทางบริ ษทั ต้องขอสงวนสิ ทธิ์ ในการยืน
่ วีซ่าเดี่ยว ซึ่ งทางท่าน
จะต้องเดินทางมายืน
่ วีซ่าด้วยตัวเอง ตามวัน และเวลานัดหมายจากทางสถานทูต โดยมีเจ้าหน้าที่ของบริ ษทั คอยดูแล
และอํานวยความสะดวก
o เอกสารต่ างๆทีใ่ ช้ ในการยืน
่ วีซ่าท่ องเทีย่ วทวีปยุโรป ทางสถานทูตเป็ นผูก้ าํ หนดออกมา มิใช่บริ ษทั ทัวร์ เป็ นผูก้ าํ หนด
ท่านที่มีความประสงค์จะยืน
่ วีซ่าท่องเที่ยวทวีปยุโรป กรุ ณาจัดเตรี ยมเอกสารให้ถูกต้อง และครบถ้วนตามที่สถานทูต
ต้องการ เพราะจะมีผลต่อการพิจารณาวีซ่าของท่าน บริ ษทั ทัวร์ เป็ นแต่เพียงตัวกลาง และอํานวยความสะดวกในการยืน
่ วี
ซ่าเท่านั้น มิได้เป็ นผูพ้ ิจารณาว่าวีซ่าให้กบั ทางท่าน
กรณีวซ
ี ่ าทีท่ ่ านยืน
่ ไม่ ผ่านการพิจารณา และคณะสามารถออกเดินทางได้ ท่ านจะต้ องเสี ยค่ าใช้ จ่ายจริงทีเ่ กิดขึน
้ ดังต่ อไปนี้
- ค่ าธรรมเนียมการยืน
่ วีซ่าและค่ าดําเนินการทางสถานทูตจะไม่คืนค่าธรรมเนียมใดๆทั้งสิ้ นแม้วา่ จะผ่านหรื อไม่ผา่ นการ
พิจารณา
- ค่ ามัดจําตั๋วเครื่องบิน หรือตั๋วเครื่องบินทีอ่ อกมาจริง ณ วันยืน
่ วีซ่า ซึ่ งตัว๋ เป็ นเอกสารที่สาํ คัญในการยืน
่ วีซ่า หากท่านไม่
ผ่านการพิจารณา ตัว๋ เครื่ องบินถ้าออกตัว๋ มาแล้วจะต้องทําการ REFUND โดยจะมีค่าธรรมเนียมที่ท่านต้องถูกหัก
บางส่ วน และส่ วนที่เหลือจะคืนให้ท่านภายใน 45-60 วัน (ตามกฎของแต่ละสายการบิน) ถ้ายังไม่ออกตัว๋ ท่านจะเสี ย
แต่ค่ามัดจําตัว๋ ตามจริ งเท่านั้น
- ค่ าห้ องพักในอังกฤษ ถ้ าคณะออกเดินทางได้ และท่านไม่ผา่ นการพิจารณาวีซ่า ตามกฎท่านจะต้องโดนค่ามัดจําห้องใน
2 คืนแรกของการเดินทางหากท่านไม่ปรากฏตัวตามวันที่เข้าพัก ทางโรงแรมจะต้องยึดค่าห้อง 100% ในทันที ทาง
บริ ษทั จะแจ้งให้ท่านทราบ และมีเอกสารชี้แจงให้ท่านเข้าใจ
 หากท่ านผ่ านการพิจารณาวีซ่า แล้ วยกเลิกการเดินทางทางบริ ษัทขอสงวนสิ ทธิ์ในการยึดค่ าใช้ จ่ายทั้งหมด 100%
 ทางบริ ษัทเริ่ มต้ น และจบ การบริ การ ทีส
่ นามบินสุ วรรณภูมิ กรณี ท่านเดินทางมาจากต่างจังหวัด หรื อต่างประเทศ และ
จะสํารองตัว๋ เครื่ องบิน หรื อพาหนะอย่างหนึ่งอย่างใดที่ใช้ในการเดินทางมาสนามบิน ทางบริ ษทั จะไม่รับผิดชอบ
ค่าใช้จ่ายในส่ วนนี้ เพราะเป็ นค่าใช้จ่ายที่นอกเหนือจากโปรแกรมการเดินทางของบริ ษทั ฉะนั้นท่านควรจะให้กรุ๊ ป
FINAL 100% ก่อนที่จะสํารองยานพาหนะ

เงือ่ นไขการยกเลิก
1. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วัน - คืนค่าใช้จา่ ยทั้งหมด ยกเว้นกรุ๊ ปที่เดินทางช่วงวันหยุด หรื อเงินค่ามัดจาที่ตอ้ ง
การันตีที่นงั่ กับสายการบิน หรื อ กรุ๊ ปที่มีการการันตีค่ามัดจาที่พกั โดยตรงหรื อโดยการผ่านตัวแทนในประเทศ หรื อ
ต่างประเทศและไม่อาจขอคืนเงินได้ (ค่าใช้จ่ายตามความเป็ นจริ ง)
2. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 16 – 29 วันขึ้นไป – เก็บค่าใช้จ่าย 50 % ของราคาทัวร์
3. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 1 – 15 วัน – เก็บค่าบริ การทั้งหมด 100 %

เอกสารที่ใช้ ประกอบในการยืน
่ วีซ่า VISA
(ทุกท่ านต้ องมาโชว์ ตวั พร้ อมสแกนนิว้ มือในวันยืน
่ วีซ่า)
 หนังสื อเดินทาง (ตัวจริ ง) ที่เหลืออายุใช้งานไม่ต่าํ กว่า 6 เดือน และมีหน้าหนังสื อเดินทางว่างอย่างน้อย 3 หน้า
 หนังสื อเดินทางที่เหลืออายุใช้งานไม่ต่าํ กว่า 6 เดือน และมีหน้าหนังสื อเดินทางว่างอย่างน้อย 3 หน้า
 รู ปถ่ายสี ฉากหลังเป็ นสี ขาวเท่านั้น ขนาด 1.5 x 2 นิ้ว จํานวน 3 รู ป (ต้องถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน) หน้าตรง ไม่สวมแว่นตา
ไม่ยมิ้ เห็นฟัน ขึ้นอยูก่ บั ประเทศที่จะเดินทาง
 หลักฐานแสดงสถานะการทํางาน 1 ชุด
*** กรณี คา้ ขาย : หลักฐานทางการค้า เช่น สําเนาใบรับรองจากกระทรวงพาณิ ชย์หรื อใบทะเบียนการค้าที่มีชื่อผูเ้ ดินทาง
หรื อสําเนาใบเสี ยภาษีร้านค้า (ภพ.20) อายุยอ้ นหลังไม่เกิน 3 เดือน (นับจากเดือนที่จะเดินทาง)
*** กรณี พนักงานและผูถ้ ือหุ น
้ : หนังสื อรับรองการทํางานเป็ นภาษาอังกฤษ ระบุตาํ แหน่ง เงินเดือน และวันเริ่ ม
งาน พร้อมสลิปเงินเดือน ย้อนหลัง 3 เดือน อายุยอ้ นหลังไม่เกิน 1 เดือน (นับจากเดือนที่จะเดินทาง)
*** ข้าราชการ: หนังสื อรับรองจากต้นสังกัด เป็ นภาษาอังกฤษ ระบุตาํ แหน่ง เงินเดือน และวันเริ่ มงานพร้อม
สลิปเงินเดือน ย้อนหลัง 3 เดือน อายุยอ้ นหลังไม่เกิน 1 เดือน (นับจากเดือนที่จะเดินทาง)
*** นักเรี ยนและนักศึกษา: หนังสื อรับรองการเป็ นนักเรี ยนหรื อนักศึกษา เป็ นภาษาอังกฤษจากสถาบันที่ศึกษาอยู่
อายุยอ้ นหลังไม่เกิน 1 เดือน (นับจากเดือนที่จะเดินทาง)
 หนังสื อแสดงการเคลื่อนไหวทางบัญชี (Bank Statement) บัญชี ออมทรัพย์ ย้อนหลัง 6 เดือน โดยต้องมีเลขที่บญ
ั ชี ระบุ
อยูท่ ุกหน้า (สถานทูตพิจารณาบัญชีออมทรัพย์เป็ นอันดับแรก) แต่ในกรณี ที่ยอดเงินในบัญชีออมทรัพย์ไม่ถึง
6 หลัก สามารถแนบ Statement สมุดบัญชี ฝากประจําเพิ่มเติมในการยืน
่ ได้) ( สถานทูตไม่รับบัญชีกระแสรายวัน )
*** หมายเหตุ ***
 ในกรณี เป็ น บิดา/มารดา/บุตร, สามี/ภรรยา และญาติ (สามารถรับรองค่าใช้จ่ายให้กนั ได้) โดยใช้เอกสารเพิ่มเติมคือ
- หนังสื อรับรองจากธนาคาร (สถานทูตพิจารณาบัญชีออมทรัพย์เป็ นอันดับแรก) ในการออกจดหมายรับรองกรุ ณาระบุ
คําว่า TO WHOM IT MAY CONCERN แทนการใช้ชื่อแต่ละสถานทูต (เนื่ องจากประเทศในยุโรปเข้าร่ วมกลุ่มยูโรโซน)
กรุ ณาสะกดชื่ อให้ตรงกับหน้าพาสปอร์ ต และหมายเลขบัญชี เล่มเดี ยวกับ Statement ที่ท่านจะใช้ยื่นวีซ่า (ใช้เวลา
ดําเนินการขอประมาณ 3-5 วันทําการ) โดยต้องทําแยกกัน ระบุตามชื่อผูเ้ ดินทาง 1 ท่าน / 1 ฉบับ (ใช้ตวั จริ ง /
ไม่สามารถถ่ายเอกสารได้ )
 กรณี เด็กอายุต่าํ กว่า 20 ปี บริ บูรณ์ หากเด็กไม่ได้เดินทางกับบิดา/มารดาคนใดคนหนึ่ ง หรื อบิดามารดาไม่ได้เดินทางทั้ง
สองคน ต้องมีจดหมายยินยอมให้เดิ นทางไปต่าง ประเทศจากบิดา & มารดา ซึ่ งจดหมายต้องออกโดยที่วา่ การอําเภอ
โดยระบุประเทศและวันเดินทาง
 สําเนาบัตรประชาชน 1 ชุด
 สําเนาสู ติบตั ร 1 ชุด (กรณี อายุต่าํ กว่า 20 ปี )
 สําเนาทะเบียนบ้าน 1 ชุด
 สําเนาทะเบียนสมรส หรื อ สําเนาทะเบียนหย่า 1 ชุด (ถ้ามี)

 สําเนาใบมรณะบัตร 1 ชุด (กรณี เป็ นหม้าย)
 สําเนาใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล 1 ชุด (ถ้ามี)

*** ในวันทีย่ น
ื่ วีซ่าทีศ่ ู นย์ ยน
ื่ กรุ ณาเตรียมเอกสารตัวจริงทั้งหมดไปในวันนัดยืน
่ ด้ วย ***
สถานทูตอาจมีการขอเอกสารอย่ างอืน
่ เพิม่ เติม ตามดุลพินิจของสถานทูต อย่ างกะทันหัน จึงขอความกรุ ณาเตรียมเอกสาร
เพิม่ เติมทีเ่ ห็นว่ าเป็ นผลดีกบั การอนุมัติวซ
ี ่ าของท่ าน เพือ่ ความสะดวกในการพิจารณาอนุมัติ ออกวีซ่าสาหรับสถานทูต ***

