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เทีย่วเกาะองักฤษ ครบเมืองสวย เกบ็เมืองเลก็ๆทีน่่ารัก (เขตคอร์ทโวล์ด และแคว้นยอร์คเชียร์ตะวนัตก) สัมผสัเมือง 
มรดกโลกที่มเีอกลกัษณ์แบบองักฤษอย่างแท้จริง อาหารดีทีพ่กัเยีย่ม ทีท่่านจะไม่ผดิหวงัอย่างแน่นอน  

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

ก าหนดการเดนิทาง 

21-30 มิ.ย. // 12-21 ก.ค.2562 

( กรุณาส ารองที่น่ังล่วงหน้าก่อนการเดนิทางอย่างน้อย 8 สัปดาห์เพ่ือความสะดวกในการย่ืนวซ่ีา) 
*** จุดเด่นของรายการทวัร์ *** 

1. โรงแรมทีพ่กัแบบ 4-5 ดาว พร้อมพนักงานยกกระเป๋าส่งถึงห้องพกั 
2. บริการอาหารเช้า ในห้อง F.I.T. (ไม่ใช่ห้องกรุ๊ป) 
3. อาหารพืน้เมืองแบบมีคุณภาพ เพ่ือลองชิมรสชาติแบบต้นต ารับ *** 
4. อาหารจีนเมนูดีลกัซ์ 7 อย่าง พร้อมผลไม้ 
5. อาหารไทย 6 อย่าง พร้อมของหวาน 
7. ค่าทปิพนักงานขับรถในยุโรป  

วนัที่1        ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ – ลอนดอน 
22.00 น. สมาชิกทุกท่านพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศช้ัน 4 เคาร์

เตอร์สายการบินไทย(เคาเตอร์ D) พร้อมเจ้าหน้าทีค่อยดูแลเช็คสัมภาระและบัตรทีน่ั่งบนเคร่ือง 

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

วนัที่2       ลอนดอน – เมืองบาธ – สโตนเฮนจน์ – คาร์ดฟิ     
01.45 น. ออกเดินทางสู่มหานครลอนดอน โดยสายการบินไทยเทีย่วบินที ่TG910  

http://bit.ly/2NMk5YE


 

 

07.15น. เดินทางถึงสนามบินนานาชาติ ฮีทโรว์ ประเทศอังกฤษ  หลังผ่านการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรแล้ว
จากนั้นน าท่าน ออกเดินทางเข้าสู่ทุ่งราบ ซอลส์บุรี “Salisbury Plain” น าท่านเข้าชม สโตนเฮนจ์ 
STONEHENGE (รวมค่าเข้าชม) วง
หินปริศนาแห่งเกาะอังกฤษ นับเป็น
หน่ึงในเจ็ดส่ิงมหศัจรรยข์องโลกยุคเก่า 
สร้างข้ึนราว 2,000 ปีก่อนคริสตกาล น า
ท่านเปล่ียนรถทอ้งถ่ินเพื่อเขา้ชมสโตน์
เฮนจ์ มีเวลาให้ท่านเดินเล่นชมความ
มหัศจรรย์ของวงหินปริศนา  ได้เวลา
สมควรน าท่านออกเดินทางสู่เมืองบาธ 
“BATH” ดินแดนแห่งอาณาจกัรโรมนัอนัยิ่งใหญ่บนเกาะ องักฤษเม่ือกวา่ 2,000 ปีมาแลว้ ตั้งช่ือเมืองว่า 
“Aquae Sulis” เป็นท่ีตั้งของโรมนับาธ (ROMAN BATHS) (รวมค่าเข้าชม) สถานท่ี ท่ีชาวโรมนัมาสร้างไว้
เป็นสถานท่ีอาบน ้ าแร่ เม่ือ 2,000 ปีมาแลว้ โดยอาศยั น ้ าจากบ่อน ้ าแร่ธรรมชาติท่ีจะมีน ้ าไหล ออกมาอยา่ง
ต่อเน่ืองถึงวนัละประมาณ 1,250,000 
ลิตร และมีความร้อนถึง 46 องศา
เซลเซียส น าท่านชมตวัเมืองบาธ บาธ
ตั้งอยูเ่นินหลายลูกในหุบเขาของแม่น ้ า
เ อ ว อน  ใ นบ ริ เ ว ณ ท่ี มี น ้ า พุ ร้ อ น
ธรรมชาติท่ีเป็นท่ีตั้งถ่ินฐานของโรมนั 
ผูส้ร้างโรงอาบน ้ าโรมนั (Roman Bath) 
เมืองบาธเป็นสถานท่ีท่ีสมเด็จพระเจา้เอ็ดการ์ผูรั้กสงบท าพิธีราชาภิเษกเป็นพระมหากษตัริยอ์งักฤษท่ีมหา
วิหารบาธ ในปี ค.ศ. 973 ต่อมาในสมยัจอร์เจีย บาธกลายเป็นเมืองน ้ าแร่ท่ีเป็นท่ีนิยมกนัมากซ่ึงท าให้เมือง
ขยายตวัข้ึนมากและมีสถาปัตยกรรมจอร์เจียท่ีเด่นๆ จากสมยันั้นท่ีสร้างจากหินบาธท่ีเป็นหินสีเหลืองนวล 

เทีย่ง บริการอาหารมื้อกลางวนั ณ ภัตตาคาร  
บ่าย เมืองบาธได้รับฐานะเป็นเมืองมรดกโลกในปี ค.ศ. 1987 และมีโรงละคร, พิพิธภณัฑ์และส่ิงส าคญัทาง

วฒันธรรมและทางการกีฬา ท่ีท าให้
กลายเป็นเมืองท่ีดึงดูดนักท่องเท่ียว
โดยมีนักท่องเท่ียวค้างคืนหน่ึงล้าน
คน เมืองบาธมีมหาวิทยาลัยสอง
มหาวิ ท ย าลัย แล ะ วิ ทย าลัย แล ะ
สถานศึกษาอ่ืนๆ แรงงานส่วนใหญ่
เป็นอุตสาหกรรมการบริการและมี
ความเจริญเติบโตทางดา้นข้อมูลและ



 

 

เทคโนโลยีท่ีสร้างงานให้แก่ผูอ้ยู่อาศยัในเมืองบาธเองและบริเวณปริมณฑล ออกเดินทางสู่เมืองคาร์ดิฟ 
เมืองหลวง แห่งเวลส์   

ค ่า บริการอาหารมื้อค ่า ณ ภัตตาคาร 
พกัที่ :      Hilton Cardiff Hotel       หรือที่พกัระดบัใกลเ้คียง 
วนัที่3       คาร์ดฟิ - ชมเมือง -  เบอร์ตนั ออน เดอะ วอเตอร์  - ไบบูรี – แมนเชสเตอร์ 
เช้า บริการอาหารมื้อเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมทีพ่กั 
 น าท่านชมเมืองคาร์ดิฟ เมืองหลวงของ

เวลส์ อาคารบา้นเรือนผูค้นท่ีสวยงาม
และหรูหรา ในอดีตเมืองน้ีเป็นเมืองท่ี
ส่งออกถ่านหินมากท่ีสุดเมืองหน่ึง ให ้
ได้เวลาสมควรน าท่านออกเดินทางสู่ 
“เมืองเบอร์ตัน ออน เดอะวอเตอร์” 
หมู่บา้นเล็ก ๆ ท่ีรู้จกักนัในนามของ “เว
นิส แห่งคอตสวอลด์”Cotswold  เมือง
ท่ีโด่งดงัท่ีสุดในคอตสโวลด์  ดูเงียบ
สงบมี ล าธารสายเล็ก ๆ (แม่น ้าวนิด์รัช) 
ไหลผา่นกลางเมือง และมีสะพานหินทอดขา้มน ้าป็นช่วง ๆ กบัตน้วิลโลวท่ี์แกวง่ก่ิงกา้นใบอยูริ่มน ้ า เมืองน้ี
มีร้านอาหารและโรงแรม รวมทั้งร้านคา้ให้เดินเล่นเก็บบรรยากาศอนัร่ืนรมย ์น าท่านชมความสวยงาม
ภายในหมู่บา้นแห่งน้ี พร้อมทั้งถ่ายภาพเป็นท่ีระลึก  

เทีย่ง บริการอาหารมื้อกลางวนั ณ ภัตตาคาร  
บ่าย น าท่านออกเดินทางมุ่งหน้าสู่ “หมู่บ้านไบบุรี” เป็นหมู่บา้นเล็กๆ ตั้งอยู่ในแควน้ Gloucestershire เขต 

Cotswolds (คอทส์โวล์ด ) จดัวา่เป็น The 
Most beautiful village in England ให้
ท่านได้เ ดินเล่นชม บ้านเ รือนอันเป็น
เอกลักษณ์ของหมู่บ้านแห่งน้ี  นั่นคือ
กระท่อมหินโบราณ ท่ีเรียงรายกนัยาวไป
เป็นแถว มีช่ือว่า Arlington Row ซ่ึง
กระท่อมเหล่าน้ีเคยเป็นท่ีพกัของคนท่ีท า
อาชีพทอขนแกะในสมยัศตวรรษท่ี 17ชม 
โบสถอ์นัเก่าแก่ อีกทั้งยงัมีถนนสวย ๆ ท่ีรายลอ้มดว้ยดอกไมสี้สดใสริมสองขา้งทาง น าท่านชม “ฟาร์มปลา
เทราท์” อายกุวา่ 100 ปี ตั้งอยูใ่จกลางหมู่บา้น อนัเน่ืองมาจากแม่น ้ าโคล์นเป็นสาขาหน่ึงท่ีแยกมาจากแม่น ้ า
เทมส์ เป็นแหล่งท่ีสามารถเล้ียงปลาชนิดน้ีได้ตลอดทั้งปี ส่วนใหญ่ปลาท่ีเล้ียงเป็นปลาเทราท์สีน ้ าตาล 

http://www.tripadvisor.com/Hotel_Review-g194843-d567582-Reviews-Hotel_Picchio-Orvieto_Umbria.html


 

 

กลายเป็นอาชีพท่ีท ารายไดใ้ห้กบัคนในหมู่บา้นจ านวนมาก และฟาร์มปลาเทราตย์งัเป็นแหล่งท่องเท่ียวท่ีมี
ช่ือเสียงของหมู่บา้นอีกดว้ย  

ค ่า บริการอาหารมื้อค ่า ณ ภัตตาคาร 
พกัท่ี :   Crown Plaza Hotel Manchester Centre หรือที่พกัระดบัใกล้เคยีง 
วนัที่4       ทัวร์สนามแมนเชสเตอร์ – เมืองฮิบเดน บริดจ์ – ฮาวอร์ธ - วนิเดอร์เมียร์ 
เช้า บริการอาหารมื้อเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมทีพ่กั 
 จากนั้นน าท่านออกเดินทางสู่เมืองแมนเชสเตอร์ เข้าชมภายในสนามฟุตบอลโอลด์ แทรฟฟอร์ด ของสโมสร

แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด ซ่ึงมีจ านวนความจุ 75,635 ท่ีนัง่ โอลด์แทรฟฟอร์ดเป็นสนามกีฬาของสโมสรท่ีมี
ขนาดใหญ่ท่ีสุดในสหราชอาณาจักร เป็น
สนามฟุตบอลขนาดใหญ่เป็นอนัดบัท่ี 2 ของ
ประเทศและใหญ่เป็นอนัดบัท่ี 8 ในทวีปยุโรป
พร้อมชมพิพิธภณัฑ์ ความเป็นมาของสนาม
ฟุตบอล อนัยิ่งใหญ่แห่งน้ี มีเวลาให้ท่านเลือก
ซ้ือสินคา้ลิขสิทธ์ิประจ าทีมแมนเชสเตอร์ได้
ตามอธัยาศยั ไดเ้วลาสมควรน าท่านเดินทางเขา้
สู่แควน้ยอร์คเชียร์ตะวนัตก (West Yorkshire) 
ท่ีตั้งอยูใ่นบริเวณเนินเขาเพนไนน์ มีเมืองเล็กๆ ท่ีสวยงามมากมาย จากน้ันน าท่านออกเดินทางสู่หมู่บ้านเฮบ
เดน บริดจ์ (Hebden Bridge) เมืองศูนยก์ลางการคา้ขาย มาตั้งแต่สมยัโบราณ ตวัเมืองตั้งอยู่บนยอดเขา 
Heptonstall มีแม่น ้ าเฮบเดนใหลผา่นกลางเมือง มีสะพานเก่าเก่าเป็นเอกลกัษณ์ ช่ือเมืองเฮบเดน มีมาตั้งแต่
สมยั Anglo-Saxon ท่ีแปลวา่กุหลาบป่า (Wild Rose) กระแสน ้ าจากล าธารไหลลงจากเบินเขาผา่นตวัเมือง 
ช่วยในการขนส่งและเป็นตวัช่วยขบัเคล่ือนกงัหนัในการเกษตร และการทอขนสัตว ์ท าให้เศษฐกิจของตวั
เมืองเจริญรุ่งเรือง จนกระทัง่เขา้สู่ปี 1970 ถึงปัจจุบนั หมู่บา้นแห่งน้ีกลายเป็นสถานท่ีดึงดูดเหล่าศิลปิน 
นกัเขียน นกัถ่ายภาพ รวมถึงนกัท่องเท่ียวท่ีหลัง่ไหลกนัเขา้มาชมความน่ารักของเมืองแห่งน้ีกนัอย่างล้น
หลาม ไดเ้วลาสมควร  

เทีย่ง บริการอาหารมื้อกลางวนั ณ ภัตตาคาร   
บ่าย น าท่านเดินทางสู่หมู่บ้านฮาเวิอร์ธ(Haworth) 

หมู่บา้นเก่าแก่น่ารักท่ีตั้งอยูบ่นเนินเขา มีถนนคน
เดินแบบอิฐโบราณน ามาเรียงเป็นทางเดินตั้งแต่
ยุคดั้ งเดิมตดัผ่านกลางเมืองมีตึกเก่ากว่า 200 ปี
เรียงรายอยู่สองขา้ง ท่านจะรู้สึกเสมือนหลงเขา้
ไปใน ยคุวคิตอเรียเลยทีเดียว บา้นเรือนผูค้นส่วน
ใหญ่ปรับประยุกต ์มาเป็นร้านคา้ร้านกาแฟ และ
โรงแรมท่ีพกั อิสระทุกท่านเดินเล็นชมเมืองท่ี
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น่ารักแห่งน้ีอย่างเต็มท่ี จากนั้ นน าท่านออก
เดินทางสู่หมู่บ้านเฮบเดน บริดจ์ (Hebden 
Bridge) เมืองศูนยก์ลางการคา้ขาย มาตั้งแต่
สมัย โบราณ  ตัว เ มื อ งตั้ ง อยู่ บนยอด เข า 
Heptonstall มีแม่น ้าเฮบเดนใหลผา่นกลางเมือง 
มีสะพานเก่าเก่าเป็นเอกลกัษณ์ ช่ือเมืองเฮบเดน 
มีมาตั้งแต่สมยั  Anglo-Saxon ท่ีแปลวา่กุหลาบ
ป่า (Wild Rose) กระแสน ้ าจากล าธารไหลลง
จากเบินเขาผ่านตวัเมือง ช่วยในการขนส่งและเป็นตวัช่วยขบัเคล่ือนกงัหันในการเกษตร และการทอขน
สัตว ์ท าให้เศษฐกิจของตวัเมืองเจริญรุ่งเรือง จนกระทัง่เขา้สู่ปี 1970 ถึงปัจจุบนั หมู่บา้นแห่งน้ีกลายเป็น
สถานท่ีดึงดูดเหล่าศิลปิน นกัเขียน นกัถ่ายภาพ รวมถึงนกัท่องเท่ียวท่ีหลัง่ไหลกนัเขา้มาชมความน่ารักของ
เมืองแห่งน้ีกนัอย่างล้นหลาม ได้เวลาสมควรออกเดินทางสู่เมืองวินเดอร์เมียร์ โดยใช้เส้นทางผ่านเขต
เลคดิสทริค เดินทางถึงเมืองวินเดอร์เมียร์ ซ่ึงเป็นหน่ึง ในดินแดนแห่งทะเลสาบทั้งสิบหกแห่ง น าท่านชม
บรรยากาศของธรรมชาติรอบทะเลท่ีเต็มไปด้วยตน้ไม ้และดอกไมเ้มืองหนาวท่ีแลดูร่มร่ืนและสวยงาม 
บริเวณหุบเขาและท่ีราบต ่าของเขตคมัเบรีย (Cumbria) และยงัเป็นทะเลสาบท่ีใหญ่ท่ีสุดในละแวกน้ี 
ส าหรับอุทยานแห่งชาติเลค ดิสทริก ก่อตั้งเม่ือปี ค.ศ.1951 เป็นหน่ึงใน 11 อุทยานแห่งชาติขององักฤษ 
ครอบคลุมพื้นท่ี 10 เปอร์เซ็นตข์องประเทศ มีพื้นท่ีรวมกนัทั้งหมด 2,292 ตารางกิโลเมตร 

ค ่า บริการอาหารมื้อค ่า ณ ภัตตาคาร 
พกัท่ี :      McDonald Hotel Windermere หรือท่ีพกัระดบัใกลเ้คียง 
วนัที่5       วนิเดอเมียร์ – ล่องเรือชมทะเลสาบ – เอดนิเบิร์ก – คาร์ลตนั ฮิลล์   
เช้า บริการอาหารมื้อเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมทีพ่กั   
 น าท่านเดินทางสู่ท่าเรือ เพื่อล่องชมความงาม

ของทะเลสาบวินเดอร์เมียร์ ท่านจะได้ชม
บรรยากาศเมืองพกัตากอากาศริมทะเลสาบท่ี
งดงามร่มร่ืนท่ีสุดขององักฤษ จะเห็นบา้นพกั
ตากอากาศของเศรษฐีชาวองักฤษ ท่ีตั้งอยูต่าม
เกาะแก่งต่างๆ ประมาณ 1 ชั่วโมง ได้เวลา
สมควรน าท่านออกเดินทางสุ่เมืองเอดินเบอ
ระ ผา่นชมธรรมชาติท่ีแสนงดงามของภูมิภาค
ทางตอนเหนือขององักฤษ 

เทีย่ง บริการอาหารมื้อกลางวนั ณ ภัตตาคารพืน้เมือง  
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บ่าย น าท่านเดินทางถึงเมืองเอดินเบิร์ก Edinburgh เมืองหลวงและเมืองศูนยก์ลางวฒันธรรมของ ประเทศส
ก๊อตแลนด์ ตั้งแต่ยุคศตวรรษท่ี 15 เจา้ของ
สมญานามกรุงเอเธนส์แห่งยุโรปเหนือ เอ
ดินเบิร์กเป็นเมืองท่ีเจริญมากท่ีสุดเมือง
หน่ึงในสหราชอาณาจกัร มีศูนยก์ลางเมือง
ตั้ งอยู่รอบ ๆ ปราสาทเอดินเบิร์ก เมือง
เอดินบะระติดอนัดบัเมืองท่ีมีนกัท่องเท่ียว
มาก ท่ี สุด เ ป็นอันดับสองของสหราช
อาณาจกัรรองจาก ลอนดอน เมืองเอดิน
เบิร์ก ยงัเป็นเมืองท่ีไดช่ื้อวา่เป็น "เมืองท่ีเป็นมิตรกบัเด็ก" (The Child Friendly City) เน่ืองจากภายในเมืองมี
สถานท่ีท่องเท่ียวท่ีเหมาะส าหรับเด็กมากมาย เมืองเอดินบะระเป็นเมืองศูนยก์ลางทางการเงินท่ีใหญ่เป็น
อนัดบัสองของสหราชอาณาจกัรรองจากลอนดอนและใหญ่เป็นอนัดบัห้าของยุโรป โดยมีมหาวิทยาลยั
ตั้งอยู่ถึงสามแห่งดว้ยกนัคือ มหาวิทยาลยัเอดินเบิร์ก มหาวิทยาลยัแฮเรียต-วตัต ์และมหาวิทยาลยัเนเปียร์ 
ผ่านชม“เมืองเอดินเบิร์ก” เมืองหลวงและเมืองศูนยก์ลางวฒันธรรม แห่งความภาคภูมิใจของชาวสก๊อต 
เป็นเมืองศูนยก์ลางของประเทศสก๊อตแลนด์ ตั้งแต่ยุคศตวรรษท่ี 15 เจา้ของสมญานามกรุงเอเธนส์แห่ง
ยโุรปเหนือ น าท่านเดินทางสู่ คาล์ตัน ฮิลล์ (Calton Hill) ท่ีเป็นท่ีตั้งของเสาคอลัม่ โรมนัอนัใหญ่ยกัษ ์ท่ีถือ
เป็น The National Monument ของสก็อตแลนด์ พื้นท่ีตรงน้ีสมยัโบราณใชเ้ป็นท่ีประหารนกัโทษ ต่อมาก็
เปล่ียนมาเร่ือยๆ เป็นโรงหนงับา้ง บา้นของขา้ราชการบา้ง จากนั้นผา่นชมรัฐสภาสก็อตแลนด์ ผา่นชมร้าน 
The Elephant House เป็นร้านนัง่ชิลๆ เมนูเบาๆ อาหารราคาไม่แพง ท่ี J.K. Rowling มานัง่แต่งหนงัสือแฮร์
ร่ี พอตเตอร์ภาคแรก 

ค ่า บริการอาหารมื้อค ่า ณ ภัตตาคารเมนูพิเศษ สเต๊กเน้ือสก๊อตแลนด์ อังกัส (Scottish Angus Beef Steak) ที่มี
ช่ือเสียงของชาวไฮแลนด์ 

พกัท่ี :      Crowne Plaza Edinburgh Royal Terrace      ท่ีพกัระดบัใกลเ้คียง 
วนัที่6   เอดนิเบิร์ก – เข้าชมปราสาทเอดนิเบอระ – รอยลัไมล์ - บัลลงัก์อาเธอร์ – ยอร์ค    
เช้า บริการอาหารมื้อเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
 น าท่านเข้าชม “ปราสาทเอดินเบิร์ก” อนัสง่างามจากทุกมุมเมืองเคยเป็นท่ีประทบัของกษตัริยส์กอตแลนด ์

เคยถูกท าลายลงหลายคร้ังแต่ทุกคร้ังก็ไดรับ
การบูรณะและสร้างใหม่ให้กลับคืนสู่ความ
สง่างาม โดยเฉพาะคร้ังสุดทา้ยในศตวรรษท่ี 
19 โดยเซอร์วอลเตอร์สก๊อต นักปราชญ์ชาว
สกอตแลนด์เขา้ชมห้องต่างๆ ภายใน อาทิห้อง
หุ่นจ าลองและห้องแสดงมหามงกุฎท่ีแสดง



 

 

เหตุการณ์นบัตั้งแต่การข้ึนครองราชยข์องปฐมกษตัริยต์ลอดจนห้องเคร่ืองราชกกุธภณัฑ์ จากนั้นอิสระทุก
ท่านชอ้ปป้ิงตามอธัยาศยั จากนั้นอิสระให้ท่านพกัผอ่น หรือ เดินชมความสวยงามของเมืองเอดินเบิร์ก บน
ถนนรอยลัไมล ์สายส าคญัของเอดินเบิร์ก ท่ีเรียงรายไปดว้ยร้านขายสินคา้ท่ีระลึก ตามอธัยาศยั 

เทีย่ง บริการอาหารมื้อกลางวนั ณ ภัตตาคาร 
บ่าย จากนั้นน าท่านเดินทางข้ึนสู่จุดชมววิบลัลงัก์อาเธอร์ (Arthur's Seat) เป็นหน่ึงในส่ีเนินเขาของกรุงเอดินเบอ

ระ เป็นส่วนหน่ึงของอุทยาน Holyrood Park บริเวณน้ีเป็นเนินภูเขาไฟท่ีดบัแลว้ น าท่านนัง่รถชมวิวท่ี
สวยงามของกรุงเอดิเบอระจากจุดจอดรถ จะมีเส้นทางเดินเทา้สู่จุดชมวิวท่ีสวยงามไดเ้วลาสมควรน าท่าน
ออกเดินทางสู่เมืองยอร์ค  

ค ่า บริการอาหารมื้อค ่า ณ ภัตตาคารท้องถิ่น 

พกัท่ี :      Novotel York Hotel      หรือที่พกัระดบัใกลเ้คียง 
วนัที่7       ยอร์ค – ชมเมือง – ช้อปป้ิงเอาท์เลท็ – ลอนดอน  

เช้า บริการอาหารมื้อเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมทีพ่กั 
 น าท่านเข้าสู่ตัวเมือง ชมเมืองยอร์ที่สวยงามและ

ยิง่ใหญ่ มีวหิาร ยอร์ค มินสเตอร์ ท่ีสร้างอุทิศแด่เซนต ์
ปีเตอร์ นบัว่าเป็นวิหารสไตล์กอธิคท่ีใหญ่ ท่ีสุดใน
ยุโรปตอนบนภายในตกแต่งดว้ยแผน่กระจกสีท่ีใหญ่
ท่ีสุดในเกาะอังกฤษ โดยเฉพาะอย่างยิ่งบริเวณ
หน้าต่างกลม Rose Window ซ่ึงเป็นท่ีมาของ
สัญลกัษณ์ของดอกกุหลาบในสงครามแยง่ชิงราชสมบติั (สงครามกุหลาบ War of Roses) ในสมยัราชวงศ์
ยอร์ค ปกครองประเทศจากนั้นมีเวลาให้ท่านอิสระช้อปป้ิงในบริเวณถนนแชมเบิ้ล และย่านเมืองเก่า ท่ีสุด
คลาสสิคและสวยงาม โดยสินคา้ท่ีมีช่ือเสียงของเมืองน้ีคือ กระเบ้ืองเคลือบโพรเซเลน ผา้ปักรวมถึงงาน
หตัถกรรมต่างๆ และสินคา้แบรนดเ์นมจากยโุรป มากมาย ท่านเดินทางสู่เมืองบิเชสเตอร์  

เทีย่ง บริการอาหารมื้อกลางวนั ณ ภัตตาคาร 

บ่าย จากนั้นน าท่านออกเดินทางสู่ “Bicester Outlet” 
ศูนยเ์อาท์เ  ล็ท ท่ีใหญ่ท่ีสุด และมีสินคา้หลากหลาย
ท่ีสุด มีเวลาให้ท่านช้อปป้ิงสินค้าแบรนด์เนม อาทิ
เช่น Burberry, Calvin Klien, D&G, DKNY, Bally 
Mulberry, Paul Smith, POLO ฯลฯ จากนั้นเดินทางสู่
กรุงลอนดอน เมืองหลวงของประเทศองักฤษ น าท่าน
เขา้สู่โรงแรมท่ีพกั 

ค ่า บริการอาหารมื้อค ่า ณ ภัตตาคารจีน 

พกัท่ี :      DoubleTree by Hilton Hotel London Hyde Park  หรือที่พกัระดบัใกลเ้คียง 
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วนัที่8      ลอนดอน – หอคอยลอนดอน – โคเวนต์ การ์เดน – ชมเมือง - ช้อปป้ิงย่านอ๊อกฟอร์ด  
เช้า บริการอาหารมื้อเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมทีพ่กั 
 น าท่านเข้าชมภายใน ทาวเวอร์ ออฟ ลอนดอน 

Tower Of London  สถานท่ีท่ี เคยเป็น
พระราชวงั แม้ในภายหลังจะเปล่ียนมาเป็นคุก
หลวง ท่ีจองจ าบุคคลส าคญัขององักฤษ ไม่วา่จะ
เป็นพระมเหสี แอนน์ โบลีน เซอร์โทมสั มอร์ 
ฯลฯ ปัจจุบนัเป็นพิพิธภณัฑ์ท่ีน่าสนใจมากแห่ง
หน่ึงของประเทศ ชมห้องจิลเวอร่ีท่ีเก็บรักษา
เพชรและมงกุฎประจ าราชวงศ์ของอังกฤษ 
จากนั้นชมมหานครลอนดอน, ผา่นชมรัฐสภาขององักฤษริมแม่น ้ าเทมส์ จตุัรัสรัฐสภา มหาวิหารเวสทมินส์
เตอร์, หอนาฬิกาบ๊ิกเบน ถนนดาวน์นิงท่ีตั้งของบา้นพกันายก รัฐมนตรีองักฤษ, จตุรัสทราฟัลการ์ อนุสรณ์
ของนายพลลอร์ด เนลสัน และชยัชนะขององักฤษเหนือทพัของนโปเลียน ณ แหลมทราฟัลการ์ , มหาวิหาร
เซนตพ์อลส์ ธนาคารชาติของ  องักฤษ กองบญัชาการต ารวจสก๊อตแลนด์ยาร์ด ถ่ายภาพสะพาน ทาวเวอร์ 
บริดจ ์ท่ีโด่งดงั ผา่นชมพระราชวงับกัก้ิงแฮม ท่ีใชว้่าราชการของสมเด็จพระบรมราชินีนาถอลิซาเบธท่ี 2 
และพระราชวงศช์ั้นสูง  

เทีย่ง บริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคาร(อาหารจีน Four Season) เมนูพิเศษ เป็ดย่างรสเลิศ พร้อมเมนูกุ้ง
มังกร ผดัซ๊อส เมนูเด็ดของร้าน *** 

บ่าย น าท่านเดินทางสู่โคเวนต ์การ์เดน (Covent Garden) ตั้งอยูใ่นบริเวณท่ีเคยเป็นตลาดผลไมส้มยัศตวรรษท่ี 17 

แต่ปัจจุบนัไดเ้ปล่ียนเป็นลานพลาซ่า ร้านคา้ 

บาร์ และภัตตาคาร ตลาดผลไม้นั้ นยา้ยไป

บริเวณอ่ืนแล้ว แต่บริเวณน้ีก็ยงัคงคึกคกัมี

ชีวิตชีวา ย่านท่ีเรียกว่า "เดอะการ์เดน" น้ีมี

การแสดงขา้งถนนมากมายจากทัว่ทั้งยุโรป

(Street Show) ไม่ว่าจะเป็นวงดนตรี แสดง

ตลก ศิลปินละครใบ ้ฯลฯ และในบริเวณน้ียงั

เป็นสวรรคส์ าหรับนกั  ชิมและคนรักกาแฟอีกดว้ยไดเ้วลาสมควร น าท่านเขา้สู่ถนนยา่นชอ้ปป้ิง ยา่นอ็อกซ์

ฟอร์ด สตรีท OXFORD STREET อนัเป็นท่ีตั้งของร้านคา้ประเภทต่างๆ มากมาย อาทิ เซลฟริเจดส์ SELFRIDGES เป็น

ห้างท่ีมีครบครัน  / มาร์ค แอนด์ สเปนเซอร์ MARK & SPENCER สินคา้ท่ีชาวไทยรู้จกักนัเป็นอยา่งดี อาทิ คุกก้ี 

ทอ็ฟฟ่ี เส้ือผา้ ชุดชั้นใน ครีมอาบน ้าฯลฯ / พรีมาร์ค PRIMARK สินคา้แฟชัน่เส้ือผา้ในราคาสุดประหยดั 

ค ่า บริการอาหารมื้อค ่า ณ ภัตตาคาร  



 

 

พกัท่ี :   DoubleTree by Hilton Hotel London Hyde Park    หรือท่ีพกัระดบัใกลเ้คียง 
วนัที่9      ลอนดอน – พระราชวงัวนิเซอร์ – ช้อปป้ิงย่านไนท์บริดจ์ - เข้าสู่สนามบิน 
เช้า บริการอาหารมื้อเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมทีพ่กั 

น าท่านเดินทางสู่ เมืองวินเซอร์ เข้าชมภายใน
พระราชวังวินเซอร์ (Windsor Castle) อีกหน่ึง
พระราชวงัอนั  เป็นท่ีแปรพระราชฐานของ
ราชวงศ์อังกฤษมากว่า 900 ปี โดยกษัตริย์วิ
ลเลียมผูพ้ิชิต ชมห้องท่ีส าคญัต่าง ๆ ท่ีประดบั
ประดาได้อย่างสวยงามอลังการณ์โดยเฉพาะ 
STATE APARTMENTท่ีรวบรวมสมบติัล ้ าค่า
ไวม้ากมาย และ KING ‘ S CHAMBER ท่ีเก็บ
ภาพเขียนอนัทรงคุณค่าตลอดจนอุทยานภายนอกบนเน้ือท่ีกวา้งขวางตกแต่งดว้ยพรรณไมน้านาชนิดอยา่ง
สวยงาม 

เทีย่ง บริการอาหารมื้อกลางวนั ณ ภัตตาคาร 

บ่าย จากนั้นน าท่านสู่ย่านการค้า ในย่านไนท์บริดจ ์
อนัเป็นท่ีตั้งของ “ห้างแฮร์รอด” ท่ีมีช่ือเสียงของ
องักฤษ และเป็นบริเวณท่ีมีห้าง สินคา้แบรนด์
เนมมากมาย อาทิ MARK & SPENCER, NEXT, 

BURBERRY ฯลฯ บริเวณนีเต็มไปดว้ยร้านคา้แบนด์
เนม และสินคา้พื้นเมืองท่ีมีชือเสียง รวมถึงร้าน 
ชา กาแฟ น่ารักๆ มากมาย ท่านจะเพลิดเพลินกบั
บรรยากาศแบบ ลอนดอนเนอร์อย่างแทจ้ริง ได้
เวลาสมควรน าท่านออกเดินทางสู่สนามบิน  

........... พร้อมกนั ณ จุดนดัหมายเพื่อออกเดินทางสู่สนามบิน(กรุณาตรงต่อเวลานดัหมาย) 
21.30น. ออกเดินทางสู่กรุงเทพฯโดยสายการบินไทยเที่ยวบินที ่TG 917 

วนัที่10     กรุงเทพฯ 

15.05 น. เดินทางถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ / โดยสวสัดิภาพพร้อมความประทบัใจ 
หมายเหตุ โปรแกรมการเดินทางอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม เน่ืองจากสภาพ ลม ,ฟ้า , อากาศ,การล่าช้าอันเน่ืองมาจากสายการบิน และ

สถานการณ์ในต่างประเทศที่ทางคณะเดนิทางในขณะนั้น เพ่ือความปลอดภัยในการเดินทาง โดย เวิลด์ คอนเน็คช่ันส์  ได้มอบหมายให้ หัวหน้า
ทัวร์ผู้น าทัวร์ มีอ านาจตัดสินใจ ณ ขณะนั้นทั้งนีก้ารตัดสินใจ  จะค านึงถึงผลประโยชน์ของหมู่คณะเป็นส าคญั 

 
 
 

http://www.tripadvisor.com/Hotel_Review-g194843-d567582-Reviews-Hotel_Picchio-Orvieto_Umbria.html


 

 

อตัราค่าบริการ 

ออกเดนิทางช่วง 
 

ผู้ใหญ่พกั 
ห้องละ 2 ท่าน 

เดก็อายุต า่กว่า 12 ปี  
พกักบัผู้ใหญ่ 1 ท่าน 

เดก็อายุต า่กว่า 12 ปี  
พกักบัผู้ใหญ่ 2 ท่าน  
( มเีตยีงเสริม ) 

พกัท่านเดยีว / ห้อง 
จ่ายเพิม่ 

 

21-30 ม.ิย.62 109,900 109,900 104,900 27,900 

12-21 ก.ค.62 109,900 109,900 104,900 27,900 

ต้องการเดินทางโดยช้ันธุรกจิ Business Class กรุณาสอบถามราคาเพิม่เติมจากเจ้าหน้าทีบ่ริษัทฯ 

 



 

 

 
อตัราค่าบริการนีร้วม 
 ค่าตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบั กรุงเทพฯ-ลอนดอน // ลอนดอน-กรุงเทพฯ(หรือสลบัก่อนหลงั) 
 ค่ารถปรับอากาศน าเท่ียวตามระบุไวใ้นรายการ พร้อมคนขบัรถท่ีช านาญเสน้ทาง กฎหมายในยโุรปไม่อนุญาตใหค้นขบัรถเกิน 12ช.ม./วนั  
 โรงแรมท่ีพกัตามระบุหรือเทียบเท่าในระดบัเดียวกนั โรงแรมส่วนใหญ่ในยโุรปจะไม่มีเคร่ืองปรับอากาศ เน่ืองจากอยูใ่นแถบท่ีมี
อุณหภูมิต ่าและราคาโรงแรมจะปรับข้ึน 3-4 เท่าตวั หากวนัเขา้พกัตรงกบังานเทศกาลเทรดแฟร์หรือการประชุมต่างๆ อนัเป็นผลท่ีท าให้
ตอ้งมีการปรับเปล่ียนยา้ยเมือง โดยค านึงถึงความเหมาะสมเป็นหลกั  

 ค่าธรรมเนียมในการย่ืนวซ่ีายุโรปหรือกลุ่มเชงเก้นวซ่ีา และค่าธรรมเนียมวซ่ีา ทางสถานทูตไม่คืนให้ท่านไม่ว่าท่านจะผ่านการพจิารณา
หรือไม่กต็าม  

 ค่าอาหารท่ีระบุในรายการ ใหท่้านไดเ้ลิศรสกบัอาหารทอ้งถ่ินในแต่ละประเทศ  
 ค่าบริการน าทวัร์โดยหวัหนา้ทวัร์ผูมี้ประสบการณ์น าเท่ียวใหค้วามรู้  และคอยดูแลอ านวยความสะดวกตลอดการเดินทาง  
 ค่าประกนัอุบติัเหตุในการเดินทางวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท  
 ค่าทปิพนักงานขับรถระหว่างการท่องเทีย่วในองักฤษ 
 ค่ายกกระเป๋าใบใหญ่ท่านละ 1 ใบ น า้หนักไม่เกนิ 23 กก. /กระเป๋าใบเลก็อยู่ในความดูแลของท่านเองไม่เกนิ 7 กก. 

 
 



 

 

อตัราค่าบริการนีไ้ม่รวม 
 ค่าภาษีมูลค่าเพ่ิม 7 % และค่าภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3 %  
 ค่าใชจ่้ายส่วนตวั อาทิ ค่าโทรศพัท ์, ค่าซกัรีด , ค่าเคร่ืองด่ืมและอาหารนอกเหนือจากท่ีระบุในรายการ  
 ค่าผกผนัของภาษีน ้ ามนัท่ีทางสายการบินแจง้เปล่ียนแปลงกะทนัหนั 

 ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ ตามวฒันธรรมการบริการแบบสากลโลก ท่านละ 100 บาทต่อวนั  
เง่ือนไขการส ารองทีน่ั่ง และการช าระเงิน  

 กรุณาจองล่วงหนา้พร้อมช าระงวดแรก 50,000 บาท ก่อนการเดินทาง พร้อมแฟกซ์ส าเนาหนา้หนงัสือเดินทาง Passport  มายงับริษทั 
และค่าใชจ่้ายส่วนท่ีเหลือกรุณาช าระก่อนการเดินทางไม่นอ้ยกวา่ 30 วนั มิฉะนั้นจะถือวา่ท่านยกเลิกการเดินทาง 

 บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิยกเลิกการเดินทางก่อนล่วงหนา้ 10 วนั หากกรุ๊ปไม่สามารถออกเดินทางได ้ 
 บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการในทวัร์น้ี เม่ือเกิดเหตุจ าเป็น สุดวิสัย จนไม่อาจแกไ้ขได ้และจะไม่
รับผิดชอบใดๆ ในกรณีท่ีสูญหาย สูญเสียหรือได้รับบาดเจ็บ ท่ีนอกเหนือความ รับผิดชอบของหัวหน้าทวัร์และเหตุสุดวิสัยบาง
ประการเช่น การนดัหยดุงาน ภยัธรรมชาติ การจลาจล ต่างๆ 

 เน่ืองจากรายการทวัร์น้ีเป็นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสิทธ์ิการใชบ้ริการใดๆตามรายการ หรือถูกปฏิเสธการเขา้ และออก
ประเทศไม่วา่ในกรณีใดก็ตาม ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนเงินในทุกกรณี  

 เม่ือท่านไดช้ าระเงินมดัจ าหรือทั้งหมด ไม่วา่จะเป็นการช าระผา่นตวัแทนของบริษทัฯ หรือช าระโดยตรงกบัทางบริษทัฯ ทางบริษทัฯ 
จะขอถือวา่ท่านรับทราบและยอมรับในเง่ือนไขต่างๆของบริษทัฯ ท่ีไดร้ะบุไวโ้ดยทั้งหมด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

หมายเหตุ 
 ทางบริษัทจะท าการย่ืนวซ่ีาของท่านกต่็อเม่ือในคณะมผู้ีส ารองทีน่ั่งครบ 25 ท่าน และได้รับควิการตอบรับจากทางสถานทูต เน่ืองจาก

บริษทัจะตอ้งใชเ้อกสารต่างๆท่ีเป็นกรุ๊ปในการยืน่วซ่ีา อาทิ ตัว๋เคร่ีองบิน , ห้องพกัท่ีคอนเฟิร์มมาจากทางยโุรป ,ประกนัการเดินทาง 
ฯลฯ ทางท่านจะตอ้งรอใหค้ณะครบ 15 ท่าน จึงจะสามารถยืน่วซ่ีาใหก้บัทางท่านไดอ้ยา่งถูกตอ้ง  

 หากในช่วงทีท่่านเดนิทางควิวซ่ีากรุ๊ปในการย่ืนวีซ่าเต็ม ทางบริษทัตอ้งขอสงวนสิทธ์ิในการยื่นวีซ่าเด่ียว ซ่ึงทางท่านจะตอ้งเดินทาง
มายืน่วซ่ีาดว้ยตวัเอง ตามวนั และเวลานดัหมายจากทางสถานทูต โดยมีเจา้หนา้ท่ีของบริษทัคอยดูแล และอ านวยความสะดวก  

 เอกสารต่างๆที่ใช้ในการย่ืนวีซ่าท่องเที่ยวทวีปยุโรป ทางสถานทูตเป็นผูก้  าหนดออกมา มิใช่บริษทัทวัร์เป็นผูก้  าหนด ท่านท่ีมีความ
ประสงคจ์ะยืน่วซ่ีาท่องเท่ียวทวปียโุรป กรุณาจดัเตรียมเอกสารใหถู้กตอ้ง และครบถว้นตามท่ีสถานทูตตอ้งการ เพราะจะมีผลต่อการ
พิจารณาวซ่ีาของท่าน บริษทัทวัร์เป็นแต่เพียงตวักลาง และอ านวยความสะดวกในการยื่นวีซ่าเท่านั้น มิไดเ้ป็นผูพิ้จารณาวา่วีซ่าให้กบั
ทางท่าน 

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

พิจารณา ตัว๋เคร่ืองบินถา้ออกตัว๋มาแลว้จะตอ้งท าการ REFUND โดยจะมีค่าธรรมเนียมท่ีท่านตอ้งถูกหักบางส่วน และส่วนท่ีเหลือจะ
คืนใหท่้านภายใน 45-60 วนั (ตามกฎของแต่ละสายการบิน) ถา้ยงัไม่ออกตัว๋ท่านจะเสียแต่ค่ามดัจ าตัว๋ตามจริงเท่านั้น 

-  ค่าห้องพกัในทวปียุโรป ถา้คณะออกเดินทางได ้และท่านไม่ผ่านการพิจารณาวีซ่า ตามกฎท่านจะตอ้งโดนค่ามดัจ าห้องใน 2 คืนแรก
ของการเดินทางหากท่านไม่ปรากฏตวัตามวนัท่ีเขา้พกั ทางโรงแรมจะตอ้งยึดค่าห้อง 100% ในทนัที ทางบริษทัจะแจง้ให้ท่านทราบ 
และมีเอกสารช้ีแจงใหท่้านเขา้ใจ 

 หากท่านผ่านการพจิารณาวซ่ีา แล้วยกเลกิการเดนิทางทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการยดึค่าใช้จ่ายทั้งหมด 100% 
 ทางบริษัทเร่ิมต้น และจบ การบริการ ทีส่นามบินสุวรรณภูมิ กรณีท่านเดินทางมาจากต่างจงัหวดั หรือต่างประเทศ และจะส ารองตัว๋

เคร่ืองบิน หรือพาหนะอยา่งหน่ึงอยา่งใดท่ีใชใ้นการเดินทางมาสนามบิน ทางบริษทัจะไม่รับผิดชอบค่าใชจ่้ายในส่วนน้ี เพราะเป็น
ค่าใชจ่้ายท่ีนอกเหนือจากโปรแกรมการเดินทางของบริษทั ฉะนั้นท่านควรจะใหก้รุ๊ป FINAL 100% ก่อนท่ีจะส ารองยานพาหนะ 

เง่ือนไขการยกเลกิ   
 ยกเลิกก่อนการเดินทาง  45 วนั - คืนค่าใชจ่้ายทั้งหมด ยกเว้นกรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุด หรือเทศกาลที่ต้องการันตีมัดจ ากับสายการบิน   
หรือ กรุ๊ปทีม่กีารการันตค่ีามดัจ าทีพ่กัโดยตรงหรือโดยการผ่านตวัแทนในประเทศ หรือต่างประเทศและไม่อาจขอคืนเงนิได้      

 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วนัข้ึนไป -  เก็บค่าใชจ่้าย 20,000 บาท    
 ยกเลิกก่อนการเดินทาง  20 วนัข้ึนไป  -  เก็บค่าใชจ่้าย  70 % ของราคาทวัร์ 
 ยกเลิกก่อนการเดินทาง  15 วนั - เก็บค่าบริการทั้งหมด 100 % 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

เอกสารที่ใช้ในการย่ืนขอวซ่ีา VISA  (ต้องมาโชว์ตวัที่สถานทูตเพ่ือสแกนลายนิว้มือทุกท่าน) 
 หนังสือเดินทางทีเ่หลืออายุใช้งานไม่ต ่ากว่า 6 เดือน และมีหนา้พาสปอร์ตวา่งอยา่งนอ้ย 3 หนา้  
 รูปถ่ายสี (ต้องถ่ายไว้ไม่เกนิ 6 เดือน ฉากหลงัเป็นสีขาวเท่าน้ัน ) 1.5 X 2.0 นิว้ จ านวน 3 รูป ข้ึนอยูก่บัประเทศท่ีจะเดินทาง  
 หลกัฐานแสดงสถานะการท างาน 1 ชุด 
* ค้าขาย หลกัฐานทางการคา้ เช่น ใบรับรองจากกระทรวงพาณิชยห์รือใบทะเบียนการคา้ท่ีมีช่ือผูเ้ดินทาง อายยุอ้นหลงัไม่เกิน 
3 เดือนนบัจากเดือนท่ีจะเดินทาง *พนักงานและผู้ถือหุ้น หนงัสือรับรองการท างานเป็นภาษาองักฤษ  ในการออกจดหมาย
รับรองกรุณาระบุค าวา่ TO WHOM IT MAY CONCERN แทนการใชช่ื้อแต่ละสถานทูต 
*ข้าราชการและนักเรียน หนงัสือรับรองจากตน้สังกดั หนงัสือรับรองเป็นภาษาองักฤษ 

  หลกัฐานแสดงฐานะการเงินท่านละ 1 ฉบับ ( สถานทูตรับบัญชีออมทพัย์เท่าน้ัน ส่วนบัญชีอ่ืนๆนอกจากออมทรัพย์และเอกสาร
แสดงทางการเงินอ่ืนๆ สามารถย่ืนแนบเพิม่เติมได้ ทั้งนีเ้พ่ือให้หลกัฐานการเงินของท่านสมบูรณ์ท่สุด)  
* หนังสือรับรองจากธนาคาร ในการออกจดหมายรับรองกรุณาระบุค าวา่ TO WHOM IT MAY CONCERN แทนการใชช่ื้อแต่

ละสถานทูตพร้อม Statement  และ ส าเนาสมุดเงินฝาก ออมทรัพย์ โดยละเอียดทุกหน้า ย้อนหลงั 6 เดือน กรุณาสะกดช่ือให้

ตรงกบัหนา้พาสปอร์ต และหมายเลขบญัชีเล่มเดียวกบัส าเนาท่ีท่านจะใชย้ืน่วซ่ีา (ใชเ้วลาด าเนินการขอประมาณ 3-5 วนัท าการ) 
* เด็กตอ้งท าเอกสารรับรองบญัชีจากทางธนาคารบิดาหรือมารดา 
*สามี-ภรรยาท่ีมีการจดทะเบียนสมรส สามารถใชเ้อกสารการเงินร่วมกนัได ้แต่ใหท้างธนาคารออกเอกสารแยกคนละชุด 

 กรณเีด็กอายุต ่ากว่า 20 ปีบริบูรณ์  / หากเด็กไม่ไดเ้ดินทางกบับิดา/มารดาคนใดคนหน่ึง หรือบิดามารดาไม่ไดเ้ดินทางทั้งสอง
คน ตอ้งมีจดหมายยนิยอมให้เดินทางไปต่าง ประเทศจากบิดา และ มารดา ซ่ึงจดหมายตอ้งออกโดยท่ีวา่การอ าเภอ 

 ส าเนาบัตรประชาชน หรือ ส าเนาสูติบัตร 1 ชุด 
 ส าเนาทะเบียนบ้าน 1 ชุด 
 ส าเนาทะเบียนสมรส หรือ ทะเบียนหย่า 1 ชุด 
 ส าเนาใบเปลีย่นช่ือ-สกุล (ถ้ามี) 1 ชุด 
  การบิดเบือนข้อเทจ็จริงประการใดกต็ามอาจจะถูกระงบัมใิห้เดนิทางเข้าประเทศในกลุ่มเชงเก้นเป็นการถาวร และถึงแมว้า่ท่านจะถูกปฏิเสธวซ่ีา
สถานทูตไม่คืนค่าธรรมเนียมท่ีไดช้ าระไปแลว้และหากตอ้งการขอยืน่ค  าร้องใหม่ก็ตอ้งช าระค่าธรรมเนียมใหม่ทุกคร้ัง  

 หากสถานทูตมกีารเรียกสัมภาษณ์ ทางบริษัทฯขอความร่วมมือในการเชิญท่านไปสัมภาษณ์ตามนดัหมายและโปรดแต่งกายสุภาพ ทั้งน้ีทางบริษทั
ฯ จะส่งเจา้หนา้ท่ีไปอ านวยความสะดวก และประสานงานตลอดเวลาและหากสถานทูตขอเอกสารเพ่ิมเติมทางบริษทัใคร่ขอรบกวนท่านจดัส่ง
เอกสารดงักล่าวเช่นกนั  

 กรณีทีท่่านยกเลกิการเดนิทางภายหลงัจากได้วซ่ีาแล้ว ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิในการแจ้งสถานทูตยกเลกิวซ่ีาของท่าน เน่ืองจากการขอวซ่ีา
ในแต่ละประเทศจะถูกบนัทึกไวเ้ป็นสถิติในนามของบริษทัฯ  

 ทางสถานทูตจะรับพจิารณาเฉพาะท่านทีม่เีอกสารพร้อมและมคีวามประสงค์ทีจ่ะเดนิทางไปท่องเทีย่วยงัประเทศตามทีร่ะบุเท่านั้น การ
ปฏิเสธวซ่ีาอนัเน่ืองมาจากหลกัฐานในการขอยืน่วซ่ีาปลอมหรือผดิวตัถุประสงคใ์นการยืน่ขอวซ่ีาท่องเท่ียว ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการ
คืนเงิน โดยจะหกัค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึนจริงและจะคืนใหท่้านหลงัจากทวัร์ออกเดินทางภายใน 30 วนั โปรแกรมการเดินทางอาจเปล่ียนแปลงได้
ตามความเหมาะสม ทั้งน้ีจะค านึงถึงประโยชน์และความปลอดภยัของผูเ้ดินทางเป็นหลกั 

 
 


