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ลอนดอน – บาธ – สโตน์เฮนจ์ – คาร์ดิฟ – เบอร์ตัน ออน เดอะ วอเตอร์ – ไบบูรี – ฟาร์มปลาเทราท์ 

เข้าชมปราสาทเอดินเบอระ – ชมทะเลสาบวนิเดอร์เมียร์ – เข้าสนามแมนเชสเตอร์ – เชสเตอร์ 

ช้อปป้ิงเอาท์เลท็ – หอคอยลอนดอน – ตะลุยมหานครลอนดอน 



 

ล่องเรือแม่น า้เทมส์ – สัมผสักลิน่ไอ แห่งผู้ดีองักฤษ ชมสถานทีต่่างๆ ทีส่ าคัญ ช้อปป้ิงอย่างจุใจ 

*** อาหารรสเลศิ เป็ดย่างโฟร์ ซีซ่ัน + ฟิซ แอนด์ ชิพ *** 

ก าหนดการเดนิทาง 

15-23 พ.ค. // 23-31 พ.ค. // 14-22 มิ.ย. 2562 
( กรุณาส ารองทีน่ั่งล่วงหน้าก่อนการเดินทางอย่างน้อย 8 สัปดาห์เพ่ือความสะดวกในการย่ืนวีซ่า) 

 
 

*** จุดเด่นของรายการทวัร์*** 

 เข้าชมภายในปราสาทเอดินเบิร์ก 

 เข้าชมภายในสนามโอลด์แทรฟฟอร์ด (แมนยูฯ) 

 เข้าชมฟาร์มปลาเทราท์ เมืองไบบูรี 

 เข้าชมภายในบริเวณสโตน์เฮนจ์ 

 เข้าชมภายในหอคอยลอนดอน (ชมมงกุฎเพชร) 

 ล่องเรือแม่น า้เทมส์ 

วนัที่1 กรุงเทพฯ – ลอนดอน 
22.30 สมาชิกทุกท่านพร้อมกนั ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศช้ัน 4 เคาท์เตอร์ 

D สายการบินไทย โดยมีเจ้าหน้าทีบ่ริษัทคอยอ านวยความสะดวก  

 
บรรยากาศภายใน Miracle Lounge 
คลิกชม http://bit.ly/2NMk5YE 

 
 
 

http://bit.ly/2NMk5YE


 

วนัที่ 2 ลอนดอน – บาธ – สโตนเฮนจน์ – คาร์ดฟิ    
00.55  เหิรฟ้าสู่มหานครลอนดอน...โดยสายการบินไทย แอร์เวย์  Thai Airways เทีย่วบินที ่TG910 
07.15 เดินทางถึงสนามบินฮิสโธรว ์มหานครลอนดอน หลงัผา่นพิธีการตรวจคนเขา้เมืองแลว้ จากนั้นน าท่านออกเดิน

ทางเขา้สู่ทุ่งราบ ซอลส์บุรี “Salisbury Plain” น าท่านเข้าชม สโตนเฮนจ์ STONEHENGE (รวมค่าเข้าชม) วง
หินปริศนาแห่งเกาะองักฤษ นับเป็นหน่ึงใน
เจ็ดส่ิงมหัศจรรยข์องโลกยุคเก่า สร้างข้ึนราว 
2,000 ปีก่อนคริสตกาลน าท่านเปล่ียนรถ
ทอ้งถ่ินเพื่อเขา้ชมสโตน์เฮนจ์ มีเวลาให้ท่าน
เดินเล่นชมความมหัศจรรยข์องวงหินปริศนา  
ได้เวลาสมควรน าท่านออกเดินทางสู่เมืองบาธ 
“Bath” ดินแดนแห่งอาณาจักรโรมันอัน
ยิ่งใหญ่บนเกาะ องักฤษเม่ือกว่า 2,000 ปี
มาแลว้ ตั้งช่ือเมืองวา่ “Aquae Sulis” เป็นท่ีตั้งของโรมนับาธ สถานท่ี ท่ีชาวโรมนัมาสร้างไวเ้ป็นสถานท่ีอาบ
น ้ าแร่ เม่ือ 2,000 ปีมาแลว้ โดยอาศยั น ้ าจากบ่อน ้ าแร่ธรรมชาติท่ีจะมีน ้ าไหล ออกมาอย่างต่อเน่ืองถึงวนัละ
ประมาณ 1,250,000 ลิตร และมีความร้อนถึง 46 องศาเซลเซียส 

เทีย่ง  บริการอาหารมื้อกลางวนั  ณ ภัตตาคาร   
บ่าย น าท่านชมตัวเมืองบาธ บาธตั้งอยู่เนินหลาย

ลูกในหุบเขาของแม่น ้าเอวอน ในบริเวณท่ีมี
น ้ าพุร้อนธรรมชาติท่ีเป็นท่ีตั้ ง ถ่ินฐานของ
โรมนั ผูส้ร้างโรงอาบน ้ าโรมนั (Roman Bath) 
เมืองบาธเป็นสถานท่ีท่ีสมเด็จพระเจา้เอ็ดการ์
ผูรั้กสงบท าพิธีราชาภิเษกเป็นพระมหากษตัริย์
องักฤษท่ีมหาวิหารบาธ ในปี ค.ศ. 973 ต่อมา
ในสมยัจอร์เจีย บาธกลายเป็นเมืองน ้ าแร่ท่ีเป็น
ท่ีนิยมกนัมากซ่ึงท าให้เมืองขยายตวัข้ึนมาก
และมีสถาปัตยกรรมจอร์เจียท่ีเด่นๆ จากสมยั
นั้นท่ีสร้างจากหินบาธท่ีเป็นหินสีเหลืองนวล 
เมืองบาธได้รับฐานะเป็นเมืองมรดกโลกในปี 
ค.ศ. 1987 และมีโรงละคร, พิพิธภณัฑ์และ
ส่ิงส าคญัทางวฒันธรรมและทางการกีฬา ท่ี
ท าใหก้ลายเป็นเมืองท่ีดึงดูดนกัท่องเท่ียวโดย
มีนกัท่องเท่ียวคา้งคืนหน่ึงลา้นคน เมืองบาธ
มีมหาวิทยาลยัสองมหาวิทยาลยัและวิทยาลยั
และสถานศึกษาอ่ืนๆ แรงงานส่วนใหญ่เป็นอุตสาหกรรมการบริการและมีความเจริญเติบโตทางดา้นขอ้มูลและ



 

เทคโนโลยีท่ีสร้างงานให้แก่ผูอ้ยู่อาศยัในเมืองบาธเองและบริเวณปริมณฑลออกเดินทางสู่เมืองคาร์ดิฟ เมือง
หลวง แห่งเวลส์  ชมตวัเมืองคาร์ดีฟ เมืองหลวงของประเทศเวลส์ และยงัเป็นเมืองท่าส าคญัริมทะเลไอริช / น า
ท่านชมเมืองคาร์ดิฟ เมืองหลวงของเวลส์ อดีตเป็นเมืองท่ีส่งออกถ่านหินมากท่ีสุดเมืองหน่ึง ผา่นชมเมืองหลวง
ท่ีสวยงามของประเทศเวลส์ เก็บภาพศาลาวา่การเมือง (City Hall) จากนั้นน าเก็บภาพปราสาทคาร์ดิฟ(Cardiff 
Castle) (ภายนอก) อิสระทุกท่านเดินเล่น ชอ้ปป้ิงตามอธัยาศยั  

ค ่า บริการอาหารมื้อค ่า ณ ภัตตาคาร / น าท่านเข้าทีพ่กั  

พกัที่:  Holiday Inn Cardiff City Centre / หรือระดบัใกล้เคยีง 
 

วนัที่ 3 คาร์ดฟิ – เบอร์ตนั ออน เดอะ วอเตอร์ – ไบบูรี - ฟาร์มปลาเทราท์ – ลเิวอร์พูล  
เช้า บริการอาหารมื้อเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม   

น าท่านเดินทางสู่ “เมืองเบอร์ตัน ออน เดอะวอเตอร์” หมู่บ้านเล็ก ๆ ท่ีรู้จักกันในนามของ “เวนิส แห่ง
คอตสวอลด์”Cotswold  เมืองท่ีโด่งดงัท่ีสุดในคอตสโวลด์  ดูเงียบสงบมี ล าธารสายเล็กๆ(แม่น ้ าวินด์รัช) ไหล
ผ่านกลางเมือง และมีสะพานหินทอดข้ามน ้ า
ป็นช่วง ๆ กับต้นวิลโลว์ท่ีแกว่งก่ิงก้านใบอยู่
ริมน ้ า เมืองน้ีมีร้านอาหารและโรงแรม รวมทั้ง
ร้านคา้ให้เดินเล่นเก็บบรรยากาศอนัร่ืนรมย ์น า
ท่านชมความสวยงามภายในหมู่บ้านแห่งน้ี 
พร้อมทั้งถ่ายภาพเป็นท่ีระลึก น าท่านออก
เดินทางมุ่งหน้าสู่ “หมู่บ้านไบบุรี” (Bibury) 
เ ป็ น ห มู่ บ้ า น เ ล็ ก ๆ  ตั้ ง อ ยู่ ใ น แ ค ว้ น 
Gloucestershire เขต Cotswolds (คอทส์โวลส์ ) จดัวา่เป็น The Most beautiful village in England ให้ท่านได้
เดินเล่นชม บา้นเรือนอนัเป็นเอกลกัษณ์ของหมู่บา้นแห่งน้ี นัน่คือกระท่อมหินโบราณ ท่ีเรียงรายกนัยาวไปเป็น
แถว มีช่ือวา่ Arlington Row ซ่ึงกระท่อมเหล่าน้ีเคยเป็นท่ีพกัของคนท่ีท าอาชีพทอขนแกะในสมยัศตวรรษท่ี 17 
ชมโบสถอ์นัเก่าแก่ อีกทั้งยงัมีถนนสวย ๆ ท่ีรายลอ้มดว้ยดอกไมสี้สดใสริมสองขา้งทาง น าท่านชม “ฟาร์มปลา
เทราท์” อายุกว่า 100 ปี ตั้งอยู่ใจกลางหมู่บา้น อนัเน่ืองมาจากแม่น ้ าโคล์นเป็นสาขาหน่ึงท่ีแยกมาจากแม่น ้ า
เทมส์ เป็นแหล่งท่ีสามารถเล้ียงปลาชนิดน้ีไดต้ลอดทั้งปี ส่วนใหญ่ปลาท่ีเล้ียงเป็นปลาเทราทสี์น ้าตาล กลายเป็น
อาชีพท่ีท ารายไดใ้ห้กบัคนในหมู่บา้นจ านวนมาก 
และฟาร์มปลาเทราต์ยงัเป็นแหล่งท่องเท่ียวท่ีมี
ช่ือเสียงของหมู่บา้นอีกดว้ย 

เทีย่ง  บริการอาหารมื้อกลางวนั ณ ภัตตาคาร 
บ่าย น ำท่ำนชมเมืองลิเวอร์พูล Liverpool เมืองท่ำแห่ง

กำรท่องเท่ียวท่ีมีควำมส ำคัญมำกแห่งหน่ึงของ
ประเทศ องักฤษ โดยเฉพำะในช่วงคริสตศ์ตวรรษ



 

ท่ี 18 เมืองลิเวอร์พูลนั้นถือว่ำเป็นจุดศูนย์กลำงของกำรติดต่อค้ำขำยกับแคริบเบียน, ไอร์แลนด์ และ
แผน่ดินใหญ่ยโุรป จึงส่งผลใหเ้มืองลิเวอร์พูลเป็นเมืองส ำคญัท่ีสุดเมืองหน่ึงขององักฤษ ปัจจุบนัเมืองลิเวอร์พูล
ไดก้ลำยเป็นท่ีดึงดูดนกัท่องเท่ียว ซ่ึงในปี ค.ศ. 2007 เมืองลิเวอร์พูลไดมี้กำรฉลองครบรอบ 800 ปี ท่ีก่อตั้งมำ
และในปี ค.ศ. 2008 ลิเวอร์พูลก็ไดรั้บต ำแหน่งเมืองหลวงทำงวฒันธรรมของยุโรปพร้อมกบัเมืองสตรำวนัเจอร์ 
ในนอร์เวยอี์กดว้ย เก็บภำพบริเวณดำ้นหนำ้สนำมแอนฟิลด ์สนำมฟุตบอลท่ีมลิเวอร์พูลท่ีโด่งดงั สนำมกีฬำแห่ง
ประวติัศำสตร์แห่งน้ีคือสถำนท่ีท่ีมีควำมส ำคญัท่ีสุดของเมือง คนเมืองลิเวอร์พูลนั้นช่ืนชอบและคลัง่ไคลกี้ฬำ
ฟุตบอลมำก สนำมกีฬำแอนฟิลด์ก็เป็นเหมือนบำ้นของสโมสรฟุตบอลลิเวอร์พูลมำตั้งแต่ก่อตั้งข้ึนในปี 1892 
สนำมกีฬำนั้นมีมำก่อนสโมสรฟุตบอลประมำณ 8 ปี และไดรั้บกำรปรับปรุงให้ทนัสมยัอย่ำงสม ่ำเสมอตลอด
ช่วงศตวรรษท่ี 20  ใหท้่ำนเลือกซ้ือสินคำ้ท่ีระลึกประจ ำทีมลิเวอร์พูล  

ค ่า บริการอาหารมื้อค ่า ณ ภัตตาคาร / น าท่านเข้าทีพ่กั  

พกัที่:  Mercure Hotel Atlantic Tower / หรือเทียบเท่าระดบัใกล้เคยีง 
วนัที่ 4 ลเิวอร์พูล – เอดนิเบิร์ก – ปราสาทเอดนิเบิร์ก – ชมเมือง   
เช้า บริการอาหารมื้อเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  
 จากน้ันเดินทางสู่เมืองเอดินเบิร์ก Edinburgh 

เมืองหลวงและเมืองศูนยก์ลางวฒันธรรมของ 
ประเทศสก๊อตแลนด์ ตั้ งแต่ยุคศตวรรษท่ี 15 
เจา้ของสมญานามกรุงเอเธนส์แห่ง ยุโรปเหนือ 
/ เดินทางถึงเมืองเอดินเบิร์ก Edinburgh เมือง
หลวงและเมืองศูนย์กลางว ัฒนธรรมของ 
ประเทศสก๊อตแลนด์ ตั้ งแต่ยุคศตวรรษท่ี 15 
เจา้ของสมญานามกรุงเอเธนส์แห่งยุโรปเหนือ 
เอดินเบิร์ก เป็นเมืองท่ีเจริญมากท่ีสุดเมืองหน่ึงในสหราชอาณาจกัร มีศูนยก์ลางเมืองตั้งอยูร่อบ ๆ ปราสาทเอดิน
เบิร์ก เมืองเอดินบะระติดอนัดบัเมืองท่ีมีนักท่องเท่ียวมากท่ีสุดเป็นอนัดบัสองของสหราชอาณาจกัรรองจาก
ลอนดอน เมืองเอดินเบิร์ก ยงัเป็นเมืองท่ีไดช่ื้อว่าเป็น "เมืองท่ีเป็นมิตรกบัเด็ก" (The Child Friendly City) 
เน่ืองจากภายในเมืองมีสถานท่ีท่องเท่ียวท่ีเหมาะส าหรับเด็กมากมาย เมืองเอดินบะระเป็นเมืองศูนยก์ลางทาง
การเงินท่ีใหญ่เป็นอนัดบัสองของสหราชอาณาจกัรรองจากลอนดอนและใหญ่เป็นอนัดบัห้าของยุโรป โดยมี
มหาวิทยาลัยตั้ งอยู่ ถึงสามแห่งด้วยกันคือ มหาวิทยาลัยเอดินเบิร์ก มหาวิทยาลัยแฮเรียต -วัตต์ และ
มหาวิทยาลยัเนเปียร์ น าท่านเท่ียวเมืองเอดินเบิร์ก ชมสภาพบา้นเรือนยุคเก่าบนถนนปร้ินเซสถนนสายส าคญั
สายหน่ึงของเอดินเบิร์ก อนุสาวรียเ์ซอร์วอลเตอร์สก๊อต และยา่นตวัเมืองใหม่บนถนนจอร์เจ้ียน น าท่านเดินทาง
สู่ คาล์ตัน ฮิลล์ (Calton Hill) ท่ีเป็นท่ีตั้งของเสาคอลัม่ โรมนัอนัใหญ่ยกัษ ์ท่ีถือเป็น The National Monument 
ของสก็อตแลนด์ พื้นท่ีตรงน้ีสมยัโบราณใช้เป็นท่ีประหารนกัโทษ ต่อมาก็เปล่ียนมาเร่ือยๆ เป็นโรงหนงับา้ง 
บา้นของขา้ราชการบา้ง จากนั้นผา่นชมรัฐสภาสก็อตแลนด์ ผา่นชมร้าน The Elephant House เป็นร้านนัง่ชิลๆ 
เมนูเบาๆ ท่ี J.K. Rowling มานัง่แต่งหนงัสือแฮร์ร่ี พอตเตอร์ภาคแรก 



 

เทีย่ง บริการอาหารมื้อกลางวนั  ณ ภัตตาคาร   

บ่าย เข้าชมปราสาทเอดินเบิร์ก ที่ตั้งอยู่บนเนิน
เขาอนัสวยงาม เขา้ชมเคร่ืองราชและอญัมนี
อนัล ้ าค่าของสก๊อตแลนด์ จากนั้นอิสระให้
ท่านพกัผ่อน หรือเดินชมความสวยงามของ
เมืองเอดินเบิร์ก บนถนนรอยัลไมล์ สาย
ส าคญัของเอดินเบิร์ก ท่ีเรียงรายไปดว้ยร้าน
ขายสินคา้ท่ีระลึก ตามอธัยาศยั เท่ียวเมืองเอ
ดินเบิร์ก ชมสภาพบา้นเรือนยุคเก่าบนถนนป
ร้ินเซสถนนสายส าคัญสายหน่ึงของเอดิน
เบิร์ก อนุสาวรียเ์ซอร์วอลเตอร์สก๊อต และยา่นตวัเมืองใหม่บนถนนจอร์เจ้ียน  

ค ่า บริการอาหารมื้อค ่า ณ ภัตตาคาร 

พกัที่:  Holiday Inn Edinburgh Hotel, หรือระดบัใกล้เคยีง 
 

วนัที่ 5 เอดนิเบิร์ก - ชมทะเลสาบวนิเดอร์เมียร์ - เข้าชมสนามแมนเชสเตอร์ 
เช้า บริการอาหารมื้อเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  

 ออกเดินทางสู่เมืองวนิเดอร์เมียร์ Windermere โดยใชเ้ส้นทางผา่นเขตเลคดิสทริค ดินแดนแห่งทะเลสาบทั้ง 16 
ในเขตคมัเบรีย(Cumbria) แห่งชมบรรยากาศของธรรมชาติรอบทะเลท่ีเตม็ไปดว้ยตน้ไม ้และดอกไมเ้มืองหนาว

ท่ีแลดูร่มร่ืนและสวยงาม จากนั้นอิสระท่าน ชมความงดงามของทะเลสาบวินเดอร์เมียร์ ในฤดูร้อนท่ีแสน
สวยงาม ท่านจะได้ชมบรรยากาศเมืองพกัตากอากาศริมทะเลสาบท่ีงดงามร่มร่ืนท่ีสุดขององักฤษ จะเห็น
บา้นพกัตากอากาศของเศรษฐีชาวองักฤษ ท่ีตั้งอยูต่ามเกาะแก่งต่างๆ ช่วยสร้างบรรยากาศความสวยงาม ให้มาก
ยิง่ข้ึน บริเวณท่าเรือยงัเป็นสวนสาธารณะท่ีมีนกัท่องเท่ียวมาพกัผอ่นกนัมากมาย 

 
 
 
 
 
 



 

เทีย่ง บริการอาหารมื้อกลางวนั ณ ภัตตาคาร เมนู Fish & Chip รสชาตต้ินต ารับ   
 บ่าย จากนั้นน าท่านออกเดินทางสู่เมืองแมนเชสเตอร์ เข้าชมภายในสนามฟุตบอลโอลด์ แทรฟฟอร์ด ของสโมสร

แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด ซ่ึงมีจ านวนความจุ 75,635 ท่ีนัง่ 
โอลด์แทรฟฟอร์ดเป็นสนามกีฬาของสโมสรท่ีมีขนาด
ใหญ่ท่ีสุดในสหราชอาณาจกัร เป็นสนามฟุตบอลขนาด
ใหญ่เป็นอนัดบัท่ี 2 ของประเทศและใหญ่เป็นอนัดบัท่ี 8 
ในทวีปยุโรปพร้อมชมพิพิธภัณฑ์ ความเป็นมาของ
สนามฟุตบอล อนัยิ่งใหญ่แห่งน้ี มีเวลาให้ท่านเลือกซ้ือ
สินคา้ลิขสิทธ์ิประจ าทีมแมนเชสเตอร์ไดต้ามอธัยาศยั  

 
 
ค ่า บริการอาหารมื้อค ่า ณ ภัตตาคาร 

พกัที่:  Holiday Inn Manchester City Centre / หรือระดบัใกล้เคยีง 
 

วนัที่ 6 แมนเชสเตอร์ – เชสเตอร์ – ช้อปป้ิง Bicester Outlet – ลอนดอน     
เช้า บริการอาหารมื้อเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  
 จากน้ันน าท่านเดินทางสู่เมือง เชสเตอร์ Chester 

เมืองเก่าท่ีคน้พบโดยชาวโรมนัเม่ือประมาณ 2,000 
ปีมาแล้วน าท่านผ่านชมตวัเมืองอนัสวยงาม ทาง
ต อน เ ห นื อ ข อ ง แ ค ว้น เ ว ล ส์  ลั ก ษณะ ข อ ง
สถาปัตยกรรมของอาคารบ้านเรือนเป็นแบบ
ทิวดอร์ อนัเป็นเอกลกัษณะเฉพาะของท่ีน่ีซ่ึงเสริม
ให้บรรยากาศของเมืองน้ีมีเสน่ห์ และแฝงความ
น่ารักเอาไว ้นอกจาก นั้นตึกบางแห่งยงัเป็นตึก
เก่าแก่ตั้งแต่สมยัปี ค.ศ.1488 อีกด้วย ชมก าแพง
เมือง ซ่ึงเป็นลกัษณะสถาปัตยกรรมของโรมนั เช
สเตอร์ไดช่ื้อวา่เป็นเมืองเดียวในสหราชอาณาจกัรท่ี
ยงัคงรักษาสภาพเดิมไวไ้ดม้ากท่ีสุด จากน้ันออก
เดินทางสู่ Bicester Outlet ศูนยเ์อาท์เล็ทท่ีใหญ่
และมีสินคา้หลากหลายท่ีสุด มีเวลาให้ท่านชอ้ปป้ิง
สินคา้แบรนดเ์นม   

*** อสิระอาหารกลางวนัเพ่ือความสะดวกในการช้อปป้ิง *** 



 

บ่าย อาทิเช่น Burberry, Calvin Klien, D&G, DKNY, Bally Mulberry, Paul Smith, POLO ฯลฯ จากนั้นเขา้สู่
โรงแรมท่ีพกั  

ค ่า บริการอาหารมื้อค ่า ณ ภัตตาคาร 

พกัที่:  Hilton London Wembley / หรือระดบัใกล้เคยีง 
วนัที่ 7 ชมมหานครลอนดอน – ชิมเป็ดย่างโฟร์ซีซ่ัน รสต้นต ารับ - ช้อปป้ิงย่านอ๊อกฟอร์ด 
เช้า บริการอาหารมื้อเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

จากน้ันชมมหานครลอนดอน , ผ่านชม
รัฐสภาของอังกฤษริมแม่น ้ าเทมส์ จัตุรัส
รัฐสภา มหาวิหารเวสทมินส์เตอร์ หอนาฬิกา
บ๊ิกเบน ถนนดาวน์นิงท่ีตั้งของบา้นพกันายก 
รัฐมนตรีองักฤษ, จตุรัสทราฟัลการ์ อนุสรณ์
ของนายพลลอร์ด เนลสัน และชัยชนะของ
องักฤษเหนือทพัของนโปเลียน ณ แหลมทรา
ฟัลการ์, มหาวิหารเซนตพ์อลส์ ธนาคารชาติ
ของ  องักฤษ กองบญัชาการต ารวจสก๊อต
แลนดย์าร์ด ถ่ายภาพสะพานทาวเวอร์ บริดจ ์ท่ีโด่งดงั ผ่านชมพระราชวังบักกิง้แฮม ท่ีใชว้า่ราชการของสมเด็จ
พระบรมราชินีนาถอลิซาเบธท่ี 2 และพระราชวงศช์ั้นสูง 

เทีย่ง บริการอาหารกลางวนั (อาหารจีน Four Season เมนูเป็ดย่างรสเลศิ)  
บ่าย จากนั้ นอิสระทุกท่านในย่านการค้า  ถนน

ออกซ์ฟอร์ด หรือบริเวณถนนรีเจนท์ อิสระให้
ท่านได้ช้อปป้ิง สินค้าบริเวณย่านเคนชินตัน 
ไฮสตรีท ท่านสามารถเลือกช้อปป้ิงในย่าน
ถนน รี เ จน ท์  อ๊ อ กฟอ ร์ ด  ห รื อ  เ ข้ า ช ม
พิพิธภัณฑ์หุ่นขี้ผึ้ง  มาดามทุสโซ่  (ค่าเข้า
ประมาณ 1,500 บาท) พิพิธภัณฑ์อังกฤษ 
(Britist Museum) (ไม่เสียค่าเข้าชม) โรง
ถ่ายภาพยนตร์วอร์เนอร์ (Harry Potter ค่าเข้า
ชมประมาณ 2,800 บาท กรุณาจองล่วงหน้าจากเมืองไทย) ได้ตามอธัยาศัย 

*** อสิระอาหารม้ือค า่เพ่ือสะดวกในการช้อปป้ิง *** 

พกัที่:  Hilton London Wembley / หรือระดบัใกล้เคยีง 
วนัที่ 8 ล่องเรือแม่น า้เทมส์ – ชมหอคอยลอนดอน - ช้อปป้ิงแฮร์รอด – สนามบิน 
เช้า บริการอาหารมื้อเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 



 

น าท่านล่องเรือแม่น ้าเทมส์สัมผัสบรรยากาศของ
วิวทิวทัศน์อันโรแมนติก ของมหานครลอนดอน 
ซ่ึงแม่น ้ า เทมส์สายน้ีเป็นแม่น ้ าใหญ่ท่ีไหลใน
อังกฤษตอนใต้ และเป็นท่ีรู้จักมากท่ีสุดเพราะ
แม่น ้ าไหลผ่านใจกลางกรุงลอนดอนนอกจากน้ี 
แม่น ้ ายงัไหลผ่านเมืองอ่ืนๆ อีกด้วย เช่น เมืองอ็
อกซ์ฟอร์ด รีดด้ิง และ วินด์เซอร์ น าท่านเข้าชม
หอคอย แห่ง ลอนดอน(Tower of London)  
สถานท่ี ท่ีเคยเป็นพระราชวงั แมใ้นภายหลงัจะเปล่ียนมาเป็นคุกหลวง ท่ีจองจ าบุคคลส าคญัขององักฤษ ไม่ว่า
จะเป็นพระมเหสี แอนน์ โบลีน เซอร์โทมสั มอร์ ฯลฯ ปัจจุบนัเป็นพิพิธภณัฑ์ท่ีน่าสนใจมากแห่งหน่ึงของ
ประเทศ มีเวลาใหท้่านเก็บภาพสะพานหอคอย (Tower Bridge) ท่ีโด่งดงัไปทัว่โลก  

เทีย่ง บริการอาหารมื้อกลางวนั  ณ ภัตตาคาร   
บ่าย จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ยา่นไนทบ์ริดจ์ แหล่งชอ้ปป้ิงสุดไฮโซ อนัเป็นท่ีตั้งของ “ห้างแฮร์รอด” ท่ีมีช่ือเสียง

ขององักฤษ ชอ้ปป้ิงสินคา้แบรนดเ์นมมากมาย อาทิ MARK & SPENCER, NEXT, BURBERRY ฯลฯ   
จุดนัดพบ ณ บริเวณ ด้านหน้าห้าง (มีรถบริการท่านทั้งวนั) 

16.30 พร้อมกนั ณ จุดนัดหมายเพ่ือออกเดินทางสู่สนามบิน(กรุณาตรงต่อเวลานัดหมาย) 
หมายเหตุ จุดนดัพบในช่วงบ่ายจะอยูบ่ริเวณหา้งแฮร์ลอด หรือปรับเปล่ียนตามสถานการณ์ข้ึนอยูก่บัดุลยพินิจของหวัหนา้ทวัร์ ทั้งน้ีเพ่ือ
ความสะดวกของคณะทวัร์ 

21.25  เหิรฟ้าสู่กรุงเทพฯ...โดย สายการบินไทย แอร์เวย์ Thai Airways เทีย่วบินที ่TG917 

วนัที่ 9 กรุงเทพฯ 
15.00 เดินทางถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ...โดยสวสัดิภาพพร้อมความประทบัใจ 
หมายเหตุ...โปรแกรมการเดินทางอาจเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมะสม เน่ืองจากสภาพ ลม ฟ้า อากาศ,การล่าชา้อนัเน่ืองมาจากสายการบิน 
และสถานการณ์ในต่างประเทศท่ีทางคณะเดินทางในขณะนั้น เพ่ือความปลอดภยัในการเดินทาง โดยบริษทัฯ ไดม้อบหมายให้ หัวหนา้ทวัร์
ผูน้ าทวัร์ มีอ านาจตดัสินใจ ณ ขณะนั้นทั้งน้ีการตดัสินใจ  จะค านึงถึงผลประโยชน์ของหมู่คณะเป็นส าคญั 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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
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%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


 

อตัราค่าบริการ 

ออกเดนิทางช่วง 
 

       ผู้ใหญ่พกั 
  ห้องละ 2 ท่าน 

    เดก็อายุต า่กว่า 12 ปี 
    พกักบัผู้ใหญ่ 1 ท่าน 

เดก็อายุต า่กว่า 12 ปี 
พกักบัผู้ใหญ่ 2 ท่าน 
( มเีตยีงเสริม ) 

พกัท่านเดยีว / ห้อง 
จ่ายเพิม่ 

 

15–23 พ.ค.62 70,900 70,900 70,900 19,900 

23-31 พ.ค.62 69,900 69,900 64,900 19,900 

14 - 22 ม.ิย.62 69,900 69,900 64,900 19,900 
ต้องการเดินทางโดยช้ันธุรกจิ Business Class กรุณาสอบถามราคาเพิม่เติมจากเจ้าหน้าทีบ่ริษัทฯ 

 



 

 
อตัราค่าบริการนีร้วม 

 ค่าตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบั กรุงเทพฯ-ลอนดอน-กรุงเทพฯ  
 ค่ารถปรับอากาศน าเท่ียวตามระบุไวใ้นรายการ พร้อมคนขบัรถท่ีช านาญเส้นทาง กฎหมายในยุโรปไม่อนุญาตให้คนขบัรถเกิน 
12ช.ม./วนั  
 โรงแรมท่ีพกัตามระบุหรือเทียบเท่าในระดบัเดียวกนั โรงแรมส่วนใหญ่ในยโุรปจะไม่มีเคร่ืองปรับอากาศ เน่ืองจากอยู ่
ในแถบท่ีมีอุณหภูมิต ่าและราคาโรงแรมจะปรับข้ึน 3-4 เท่าตวั หากวนัเขา้พกัตรงกบังานเทศกาลเทรดแฟร์หรือการ  ประชุมต่างๆ 
อนัเป็นผลท่ีท าใหต้อ้งมีการปรับเปล่ียนยา้ยเมืองโดยค านึงถึงความเหมาะสมเป็นหลกั  
 ค่าอาหารท่ีระบุในรายการ ใหท้่านไดเ้ลิศรสกบัอาหารทอ้งถ่ินในแต่ละประเทศ  
 ค่าบริการน าทวัร์โดยหวัหนา้ทวัร์น าเท่ียวใหค้วามรู้และคอยดูแลอ านวยความสะดวกตลอดการเดินทาง 1 ท่าน  
 ค่าประกนัอุบติัเหตุในการเดินทางวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท  
 กระเป๋าใบใหญ่ท่านละ 1 ใบ น ้าหนกัไม่เกิน 23 กก. / กระเป๋าใบเล็กอยูใ่นความดูแลของท่านเองไม่เกิน 7 กก. 

 
 



 

อตัราค่าบริการนีไ้ม่รวม 
 ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และค่าภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3 %  
 ค่าใชจ่้ายส่วนตวั อาทิ ค่าโทรศพัท ์, ค่าซกัรีด , ค่าเคร่ืองด่ืมและอาหารนอกเหนือจากท่ีระบุในรายการ  
 ค่าผกผนัของภาษีน ้ามนัท่ีทางสายการบินแจง้เปล่ียนแปลงกะทนัหนั 
 ค่าธรรมเนียมในการย่ืนวซ่ีาองักฤษ 5,500 บาท และค่าสแกนเอกสารท่านล่ะ 460 บาท(ช าระด้วยตัวท่านเอง ณ เคาท์เตอร์รับย่ืนวีซ่า) ค่าวี ซ่า
และค่าสแกนเอกสารทางสถานทูตไม่คืนให้ท่านไม่ว่าท่านจะผ่านการพิจารณา หรือไม่ก็ตาม และอาจใช้เวลาท าการมากว่า 15 วัน ขึน้อยู่กับ
เอกสารทีท่่านจดัเตรียมค่าทปิหัวหน้าทวัร์ ตามวฒันธรรมการบริการแบบสากลโลก ท่านละ 100 บาทต่อวนั  

 ค่าทปิพนักงานขับรถระหว่างการท่องเทีย่วในองักฤษ 12 ปอนด์ ต่อท่าน 

 
เง่ือนไขการส ารองทีน่ั่ง และการช าระเงิน  
 กรุณาจองล่วงหนา้พร้อมช าระงวดแรก 40,000   บาท ก่อนการเดินทาง พร้อมแฟกซ์ส าเนาหน้าหนงัสือเดินทาง Passport 
มายงับริษทั และค่าใช้จ่ายส่วนท่ีเหลือกรุณาช าระก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า 30 วนั มิฉะนั้นจะถือว่าท่านยกเลิกการ
เดินทาง 

 บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิยกเลิกการเดินทางก่อนล่วงหน้า 10 วนั ซ่ึงจะเกิดข้ึนไดก้็ต่อเม่ือไม่สามารถท ากรุ๊ปไดอ้ยา่งน้อย 15 
ท่าน และหรือ ผูร่้วมเดินทางในคณะไม่สามารถผา่นการพิจารณาวีซ่าไดค้รบ 15 ท่าน ซ่ึงในกรณีน้ี ทางบริษทัฯ ยินดีคืนเงิน
ใหท้ั้งหมดหกัค่าธรรมเนียมวซ่ีา หรือจดัหาคณะทวัร์อ่ืนให ้ถา้ท่านตอ้งการ 

 บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการในทวัร์น้ี เม่ือเกิดเหตุจ าเป็น สุดวสิัย จนไม่อาจแกไ้ขได ้และ
จะไม่รับผิดชอบใดๆ ในกรณีท่ีสูญหาย สูญเสียหรือไดรั้บบาดเจ็บ ท่ีนอกเหนือความ รับผิดชอบของหวัหนา้ทวัร์และเหตุ
สุดวสิัยบางประการเช่น การนดัหยดุงาน ภยัธรรมชาติ การจลาจล ต่างๆ 

 เน่ืองจากรายการทวัร์น้ีเป็นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสิทธ์ิการใชบ้ริการใดๆ ตามรายการ หรือถูกปฏิเสธการเขา้ 
และออกประเทศไม่วา่ในกรณีใดก็ตาม ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนเงินในทุกกรณี  

 เม่ือท่านไดช้ าระเงินมดัจ าหรือทั้งหมด ไม่วา่จะเป็นการช าระผา่นตวัแทนของบริษทัฯ หรือช าระโดยตรงกบัทางบริษทัฯ ทาง
บริษทัฯ จะขอถือวา่ท่านรับทราบและยอมรับในเง่ือนไขต่างๆของบริษทัฯ ท่ีไดร้ะบุไวโ้ดยทั้งหมด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

หมายเหตุ 
o ทางบริษัทจะท าการย่ืนวีซ่าของท่านก็ต่อเม่ือในคณะมีผู้ส ารองที่นั่งครบ 20 ท่าน และได้รับคิวการตอบรับจากทางสถานทูต เน่ืองจากบริษทั

จะตอ้งใชเ้อกสารต่างๆท่ีเป็นกรุ๊ปในการยื่นวีซ่า อาทิ ตัว๋เคร่ีองบิน , ห้องพกัท่ีคอนเฟิร์มมาจากทางยุโรป ,ประกนัการเดินทาง ฯลฯ ทางท่าน
จะตอ้งรอใหค้ณะครบ 20 ท่าน จึงจะสามารถยืน่วซ่ีาใหก้บัทางท่านไดอ้ยา่งถูกตอ้ง  

o หากในช่วงที่ท่านเดินทางคิววีซ่ากรุ๊ปในการย่ืนวีซ่าเต็ม ทางบริษทัตอ้งขอสงวนสิทธ์ิในการยื่นวีซ่าเด่ียว ซ่ึงทางท่านจะตอ้งเดินทางมายื่นวีซ่า
ดว้ยตวัเอง ตามวนั และเวลานดัหมายจากทางสถานทูต โดยมีเจา้หนา้ท่ีของบริษทัคอยดูแล และอ านวยความสะดวก  

o เอกสารต่างๆทีใ่ช้ในการย่ืนวซ่ีาท่องเทีย่วทวปียุโรป ทางสถานทูตเป็นผูก้  าหนดออกมา มิใช่บริษทัทวัร์เป็นผูก้  าหนด ท่านท่ีมีความประสงคจ์ะยื่น
วีซ่าท่องเท่ียวทวีปยุโรป กรุณาจดัเตรียมเอกสารให้ถูกตอ้ง และครบถว้นตามท่ีสถานทูตตอ้งการ เพราะจะมีผลต่อการพิจารณาวีซ่าของท่าน 
บริษทัทวัร์เป็นแต่เพียงตวักลาง และอ านวยความสะดวกในการยืน่วซ่ีาเท่านั้น มิไดเ้ป็นผูพิ้จารณาวา่วซ่ีาใหก้บัทางท่าน 

 กรณีวซ่ีาทีท่่านย่ืนไม่ผ่านการพจิารณา และคณะสามารถออกเดนิทางได้ ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายจริงทีเ่กดิขึน้ดงัต่อไปนี้ 
-  ค่าธรรมเนียมการย่ืนวซ่ีาและค่าด าเนินการทางสถานทูตจะไม่คืนค่าธรรมเนียมใดๆทั้งส้ินแมว้า่จะผา่นหรือไม่ผา่นการพิจารณา 
-  ค่ามัดจ าตั๋วเคร่ืองบิน หรือตั๋วเคร่ืองบินที่ออกมาจริง ณ วันย่ืนวีซ่า  ซ่ึงตัว๋เป็นเอกสารท่ีส าคญัในการยื่นวีซ่า หากท่านไม่ผ่านการพิจารณา ตัว๋

เคร่ืองบินถา้ออกตัว๋มาแลว้จะตอ้งท าการ REFUND โดยจะมีค่าธรรมเนียมท่ีท่านตอ้งถูกหักบางส่วน และส่วนท่ีเหลือจะคืนให้ท่านภายใน 120 
วนั (ตามกฎของแต่ละสายการบิน) ถา้ยงัไม่ออกตัว๋ท่านจะเสียแต่ค่ามดัจ าตัว๋ตามจริงเท่านั้น 

-  ค่าห้องพักในทวีปยุโรป ถา้คณะออกเดินทางได ้และท่านไม่ผ่านการพิจารณาวีซ่า ตามกฎท่านจะตอ้งโดนค่ามดัจ าห้องใน 2 คืนแรกของการ
เดินทางหากท่านไม่ปรากฏตวัตามวนัท่ีเขา้พกั ทางโรงแรมจะตอ้งยึดค่าห้อง 100% ในทนัที ทางบริษทัจะแจง้ให้ท่านทราบ และมีเอกสารช้ีแจง
ใหท่้านเขา้ใจ 

 หากท่านผ่านการพจิารณาวซ่ีา แล้วยกเลกิการเดนิทางทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการยดึค่าใช้จ่ายทั้งหมด 100% 
 ทางบริษัทเร่ิมต้น และจบ การบริการ ที่สนามบินสุวรรณภูมิ กรณีท่านเดินทางมาจากต่างจังหวัด หรือต่างประเทศ และจะส ารองตั๋วเคร่ืองบิน 

หรือพาหนะอย่างหนึ่งอย่างใดทีใ่ช้ในการเดนิทางมาสนามบิน ทางบริษัทจะไม่รับผดิชอบค่าใช้จ่ายในส่วนนี ้เพราะเป็นค่าใช้จ่ายที่นอกเหนือจาก
โปรแกรมการเดนิทางของบริษัท ฉะนั้นท่านควรจะให้กรุ๊ป FINAL 100% ก่อนทีจ่ะส ารองยานพาหนะ 

เง่ือนไขการยกเลกิ 
 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 40 วนั - คืนค่าใช้จ่ายทั้งหมด ยกเว้นกรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุด หรือเทศกาลที่ต้องการันตีมัดจ ากับสายการบิน หรือ 
กรุ๊ปทีม่กีารการันตค่ีามดัจ าทีพ่กัโดยตรงหรือโดยการผ่านตวัแทนในประเทศ หรือต่างประเทศและไม่อาจขอคืนเงนิได้      

 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วนัข้ึนไป -  เก็บค่าใชจ่้าย 40,000 บาท    
 ยกเลิกก่อนการเดินทาง  15 วนั  -  เก็บค่าใชจ่้าย  50 % ของราคาทวัร์     
 ยกเลิกก่อนการเดินทาง  1-14 วนั - เก็บค่าบริการทั้งหมด 100 % 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

เอกสารที่ใช้ประกอบในการย่ืนวซ่ีาองักฤษ 
 หนังสือเดนิทาง (ตวัจริง) ที่เหลืออายุใช้งานไม่ต า่กว่า 6 เดือน และมีหนา้หนงัสือเดินทางวา่งอยา่งนอ้ย 3 หนา้  
 หนังสือเดนิทางที่เหลืออายุใช้งานไม่ต า่กว่า 6 เดือน และมีหนา้หนงัสือเดินทางวา่งอยา่งนอ้ย 3 หนา้  
 รูปถ่ายสี ฉากหลงัเป็นสีขาวเท่าน้ัน ขนาด 1.5 x 2 นิว้ จ านวน 3 รูป (ตอ้งถ่ายไวไ้ม่เกิน 6 เดือน) หนา้ตรง ไม่สวมแว่นตา ไม่ยิ้มเห็น
ฟัน ข้ึนอยูก่บัประเทศท่ีจะเดินทาง  

 หลกัฐานแสดงสถานะการท างาน 1 ชุด  
 *** กรณีค้าขาย  : หลกัฐานทางการคา้ เช่น ส าเนาใบรับรองจากกระทรวงพาณิชย์หรือใบทะเบียนการค้า ท่ีมีช่ือผูเ้ดินทาง หรือ
ส าเนาใบเสียภาษีร้านคา้ (ภพ.20) อายยุอ้นหลงัไม่เกิน 3 เดือน (นบัจากเดือนท่ีจะเดินทาง) 

 *** กรณีพนักงานและผู้ถือหุ้น : หนงัสือรับรองการท างานเป็นภาษาองักฤษ ระบุต าแหน่ง เงินเดือน และวนัเร่ิมงาน พร้อมสลิป
เงินเดือน ยอ้นหลงั 3 เดือน อายยุอ้นหลงัไม่เกิน 1 เดือน (นบัจากเดือนท่ีจะเดินทาง) 

 *** ข้าราชการ: หนังสือรับรองจากตน้สังกดั เป็นภาษาองักฤษ ระบุต าแหน่ง เงินเดือน และวนัเร่ิมงานพร้อมสลิปเงินเดือน 
ยอ้นหลงั 3 เดือน อายยุอ้นหลงัไม่เกิน 1 เดือน (นบัจากเดือนท่ีจะเดินทาง) 

 *** นักเรียนและนักศึกษา: หนงัสือรับรองการเป็นนกัเรียนหรือนกัศึกษา เป็นภาษาองักฤษจากสถาบนัท่ีศึกษาอยู่ อายุยอ้นหลงัไม่
เกิน 1 เดือน (นบัจากเดือนท่ีจะเดินทาง) 

 หนังสือแสดงการเคล่ือนไหวทางบัญชี (Bank Statement) บญัชีออมทรัพย ์ยอ้นหลงั 6 เดือน โดยต้องมีเลขที่บัญชีระบุอยู่ทุกหน้า 
(สถานทูตพจิารณาบัญชีออมทรัพย์เป็นอนัดบัแรก) แต่ในกรณีท่ียอดเงินในบญัชีออมทรัพยไ์ม่ถึง 6 หลกั สามารถแนบ Statement 
สมุดบญัชีฝากประจ าเพ่ิมเติมในการยื่นได)้ ( สถานทูตไม่รับบัญชีกระแสรายวนั ) 

 ในกรณีเป็น บิดา/มารดา/บุตร, สามี/ภรรยา และญาติ (สามารถรับรองค่าใช้จ่ายให้กันได้) โดยใช้เอกสารเพิ่มเติมคือ  
-  หนังสือรับรองจากธนาคาร (สถานทูตพิจารณาบญัชีออมทรัพยเ์ป็นอนัดบัแรก)  ในการออกจดหมายรับรองกรุณาระบุค าว่า TO 
WHOM IT MAY CONCERN แทนการใชช่ื้อแต่ละสถานทูต (เน่ืองจากประเทศในยุโรปเขา้ร่วมกลุ่มยูโรโซน) กรุณาสะกดช่ือ
ใหต้รงกบัหนา้พาสปอร์ต และหมายเลขบญัชีเล่มเดียวกบั Statement ท่ีท่านจะใชย้ื่นวีซ่า (ใชเ้วลาด าเนินการขอประมาณ 3-5 วนัท า
การ) โดยตอ้งท าแยกกนั ระบุตามช่ือผูเ้ดินทาง 1 ท่าน / 1 ฉบบั (ใช้ตวัจริง / ไม่สามารถถ่ายเอกสารได้ ) 

 กรณีเด็กอายุต ่ากว่า 20 ปีบริบูรณ์  หากเด็กไม่ไดเ้ดินทางกบับิดา/มารดาคนใดคนหน่ึง หรือบิดามารดาไม่ไดเ้ดินทางทั้งสองคน 
ตอ้งมีจดหมายยินยอมใหเ้ดินทางไปต่าง ประเทศจากบิดา & มารดา ซ่ึงจดหมายตอ้งออกโดยท่ีว่าการอ าเภอ โดยระบุประเทศและ
วนัเดินทาง 

 ส าเนาบัตรประชาชน  1 ชุด / ส าเนาทะเบียนบ้าน 1 ชุด 
 ส าเนาสูตบัิตร 1 ชุด (กรณีอายุต า่กว่า 20 ปี) 
 ส าเนาทะเบียนสมรส หรือ ส าเนาทะเบียนหย่า 1 ชุด (ถ้าม)ี 
 ส าเนาใบมรณะบัตร 1 ชุด (กรณีเป็นหม้าย) 
 ส าเนาใบเปลีย่นช่ือ-สกลุ 1 ชุด (ถ้าม)ี 


