
 

 

 
 

 

 

 
 
 
 
 

 

 มหาอ านาจที่ผสานความคลาสสคิแบบฉบับของผู้ดีเข้ากับความสรรสร้างใหม่ๆ ได้อย่างลงตัว 
 สถาปัตยกรรมอนังดงาม ความร ่ารวยทางวัฒนธรรม วิถีชีวิตที่แสนมีเสน่ห์ และแฟช่ันสดุล า้ ที่ผสานอย่างกลมกลืน 

คัดสรรเมนูที่หลากหลาย  ทั้งอาหารพ้ืนเมือง สบัเปล่ียนด้วยอาหารไทย และจีน เพ่ืออรรถรสในการรับประทาน  
คัดสรรที่พักในระดับมาตรฐาน ที่พร่ังพร้อมไปด้วยสิ่งอ านวยความสะดวก เพ่ือการพักผ่อนแสนสบายจากการทอ่งเที่ยว   

พร้อมบริการที่จะสร้างความประทบัใจตลอดการเดินทางในแบบ ลีลา...ทีเ่ป็นตวัคุณ 

 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

LEELA EXCLUSIVE OF ENGLAND 

 



 

ก าหนดการเดินทาง 21-30 กรกฎาคม / 10-19 สิงหาคม / 15-24 กนัยายน

    13-22 ตุลาคม / 9-18 พฤศจิกายน 2561     

วนัแรกของการเดินทาง      (1)  กรุงเทพฯ – ลอนดอน (องักฤษ) 

21.30 น.  พร้อมกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ ...ระหว่างประเทศขาออก (ชั้น 4) เคารเ์ตอร ์สายการบิน ไทย แอรเ์วย ์   

ROW C ใกลก้บัประตูทางเขา้หมายเลข 2 พบกบัเจ้าหน้าที่ คอยต้อนรับและอ านวยความสะดวกแก่ทุกท่าน   

 

วนัท่ีสองของการเดินทาง   (2)  ลอนดอน – สโตนเฮน้จ์ – BATH CITY TOUR  

01.10  น. ออกเดนิทางสู่ลอนดอน โดยสายการบนิไทย เที่ยวบนิที่ TG 910 

07.15 น. เดนิทางถงึ สนามบินฮีทโธรวล์อนดอน (LONDON) หลังผ่านพิธกีารตรวจคนเข้าเมอืงและศุลกากรแล้ว  

  น าท่านเดินทางสู่ สโตนเฮน้จ์ (STONEHENGE) อนุสรณ์สถานยุคก่อนประวัติศาสตร์ ที่เป็นก้อนหินพิศวงตั้งอยู่ 

โดดๆท่ามกลางทุ่งราบกว้างใหญ่ในบริเวณตอนใต้ของเกาะอังกฤษ ตัวอนุสรณ์สถาน  ประกอบด้วยแท่งหินขนาด

ยักษ์ 112 ก้อน ตั้งเรียงกนัเป็นวงกลมซ้อนกนั 3 วง แท่งหิน บางอนัตั้งขึ้น บางอนัวางนอนลง และบางอนักถู็กวาง

ซ้อนอยู่ข้างบน นักโบราณคดีเชื่อ ว่ากลุ่มกองหินนี้ ถูกสร้างขึ้นจากที่ไหนสกัแห่งเมื่อประมาณ 3000–2000 ปีก่อน 

คริสตกาล สโตนเฮนจ์และบริเวณโดยรอบได้ถูกขึ้นทะเบยีนเป็นมรดกโลกในปี ค.ศ. 1986 และยังถูกจัดให้เป็นหนึ่ง

ในเจ็ดสิ่งมหัศจรรย์ของโลกในยุคกลางอีกด้วย จากนั้นน าท่านเดินทางสู่  เมืองบาธ (BATH) ใช้เวลาเดินทาง

ประมาณ 1 ชม. 

 

 

 

 

 
 

 

เท่ียง  อิสระอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารพื้ นเมือง 

  น าท่านเข้าชม โรงอาบน ้ าโรมนั (ROMAN BATH) โรงอาบน า้โรมนัแห่งนี้สร้างขึ้นในปี ค.ศ. 70 ภายในเป็นแหล่ง

น า้พุร้อนตามธรรมชาต ิมอีณุหภมูสิงูถงึ 46.5 องศาเซลเซียส โรงอาบน า้แห่งนี้ เป็นที่พบปะสมาคมของผู้คนในเมอืง

มากกว่าแค่จะมาอาบน ้า หรือแช่ตัว ปัจจุบันสถานที่แห่งนี้  จึงกลายเป็นพิพิธภัณฑ์ที่ส  าคัญอีกแห่งของเมืองบาธ 

จากนั้นน าท่านชม ความสวยงามของเมอืงบาธ 

 

 

 

 

 

 

 

ค า่ อิสระอาหารค า่ ณ ภตัตาคารอาหาร 

ท่ีพกั   HILTON BATH HOTEL หรือเทียบเท่า 

 

 

 

 



 

วนัท่ีสามของการเดินทาง   (3)  หมู่บา้นคาสเซิลคอมบ ์– ไบบิวร่ี 

เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  

  น าท่านชม หมู่บา้นคาสเซิลคอมบ์ (Castle Combe) หมู่บ้านเลก็ ๆ ที่ว่ากันว่าน่ารักที่สุดในคอตส์โวลด์สร้างขึ้น

ตั้งแต่ สมยัคริสตศ์ตวรรษที่ 14 มทั้ีงปราสาท สวนองักฤษสวๆ พิพิธภัณฑบ้์านโบราณ โบสถ์ ร้านชาและร้านค้า และ

เอกลักษณ์ส าคัญที่ท าให้หมู่บ้านแห่งนี้ คือการสร้างด้วยหินที่จัดเรียงกัน  อิสระให้ท่านได้เกบ็ภาพบรรยากาศและ

ความสวยงามของหมู่บ้าน 

 

 

 

 

 

 

 

เท่ียง  อิสระอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารพื้ นเมือง 

จากนั้นน าท่านเดินทางสู่แคว้น Gloucestershire  เขตคอสเวิล์ด Cotswolds สู่หมู่บ้านที่ได้ชื่อว่า “สวยงามที่สุดใน

อังกฤษ” ไบบิวร่ี (Bibury) โดยได้รับการยกย่องจากวิลเลียม มอร์ริส ดีไซเนอร์เสื้ อผ้า นักเขียน และเป็นผู้ที่มี

อทิธพิลด้านสงัคมขององักฤษ มอร์ริสมีชีวิตอยู่ระหว่างปี 1834-1896 ได้ตั้งฉายาหมู่บ้านไบบวิร่ีว่าเป็น The most 

beautiful village in England ส่วนสถานีโทรทัศน์ฟ็อกซ์ได้ยกย่องให้ไบบิวร่ีเป็นหมู่บ้านที่ถ่ายรูปสวยที่สุด ด้วย

ลักษณะของไบบิวร่ี ที่มีบ้านที่เป็นลักษณะกระท่อมที่สร้างมาเป็นเวลานาน และมีแม่น า้สายเลก็ๆชื่อ Coln ไหลผ่าน

หมู่บ้านแห่งนี้  ประกอบกบัคนในหมู่บ้านตกแต่งหน้าบ้านด้วยสวนดอกไม้แบบองักฤษท าให้ความงดงามของไบบิวร่ี

มมีากขึ้น… เพลิดเพลินกบับรรยากาศหมู่บ้านเลก็ๆ พร้อมชมฟาร์มปลาเทราสท์ี่ถอืว่าเป็นแหล่งเพาะพันธุป์ลา- 

เทราสท์ี่ส  าคญั และปลาเทราสจ์ากที่นี่จะมรีสชาตอิร่อยที่สดุแห่งหนึ่งในองักฤษ   

 

 

 

 

 

 

 

ค า่ อิสระอาหารค า่ ณ ภตัตาคารอาหาร 

ท่ีพกั   THE SWAN HOTEL BIBULY  หรือเทียบเท่า 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

วนัท่ีสี่ของการเดินทาง  (4) คอทสโ์วลส ์– เบอรต์นั ออน เดอะวอเตอร ์– ชิปปิง แคมป์เดน – สแตรทฟอรด์ อพัพอน  

     เอวอน – บา้นเกิดเชคสเปียร ์

เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  

   น าท่านเดนิทางเข้าสู่ เมืองคอทสโ์วลส ์ใช้เวลาประมาณ 01.00 ชม.  

น าท่านชม เบอรต์นั ออน เดอะวอเตอร ์(Bourton-On-The-Water) เป็นหนึ่งใน COTSWOLD VILLAGE ที่มี

ชื่อเสยีง เนื่องจากเอกลักษณเ์ฉพาะคอืสร้างด้วย COTSWOLD STONE ทั้งหมู่บ้าน และมแีม่น า้ WINDRUSH ไหล

ผ่านโดยมสีะพานน่ารักๆ เชื่อมทั้งสองฝั่ง จงึถูกขนานนามว่า LITTLE OF VENICE  

 

 

 

 

 

 

 

 

เท่ียง  อิสระอาหารกลางวนั แนะน า ภตัตาคาร Daylesford Organic Farm 

จากนั้นน าท่านเดนิทางสู่ ชิปปิง แคมป์เดน (CHIPPING CAMPDEN) เย่ียมชมเมอืงแห่งตลาดยุคกลางในใจกลาง

คอทสโ์วลสเ์มอืงที่ค้าขนสตัว์ของยุคกลางที่ส  าคญัมากที่สดุเมอืงหนึ่งในยุโรป ที่มสีถาปัตยกรรมสนี า้ผึ้ งอนัสง่างาม 

กบัทางเดนิที่มทีวิทศัน์สวยงามที่มเีสน่ห์ขององักฤษในศตวรรษที่ 7 ต่อมาน าท่านเดนิทางเข้าสู ่สแตรทฟอรด์ อพั

พอน เอวอน (Stratford-Upon-Avon) เป็นเมอืงส าคญัด้านวรรณกรรมขององักฤษ เนื่องจากเป็นบ้านเกดิของวิล

เลียมส ์เชค็สเปียร์ กวีเอกผู้ย่ิงใหญ่ของโลก ตั้งอยู่ริมแม่น า้เอวอน แหล่งท่องเที่ยวที่ส  าคญัคอืบ้านเกดิของเชค็สเปียร์

และโบสถท์ี่ฝงัศพของเขา บ้านเชค็สเปียร์ถอืได้ว่าเป็นต้นแบบของสถาปัตยกรรมแบบทวิดอร์ รอบบ้านตกแต่งด้วย

สวนในสไตล์องักฤษ  มกีารผสมผสานกนัระหว่างมรดกทางวฒันธรรมและการละครอย่างน่าอศัจรรย์ บา้นเกิดของ

เชคสเปียร ์เป็นบ้านกึ่งปูนและไม้ ออกแบบในสไตล์ทวิดอร์ ม ี2 ชั้น ด้านในมห้ีองท างาน ห้องนอน ห้องครัว และ

ห้องอื่นๆ ปกตทิั่วไป หลังไม่ใหญ่มาก  ด้านในยังจัดเรียงเฟอร์นเิจอร์ในสมยัก่อนไว้เหมอืนเดมิทุกอย่าง... จากนั้น

ให้อสิระแก่ทุกท่านในการเลือกซื้อสนิค้าที่ระลึกบนถนนสายช้อปป้ิงที่เตม็ไปด้วยร้านรวงมากมาย  

 

 

 

 

ค า่  อิสระอาหารค า่ แนะน า ภตัตาคารอาหาร THE DIRTY DUCK  

ท่ีพกั   HALLMARK HOTEL WALCOMBE หรือเทียบเท่า 

 

 

 



 

วนัท่ีหา้ของการเดินทาง  (5)  เมืองลิเวอรพู์ล – สนามฟุตบอลแอนฟิลด ์– CITY TOUR - พพิธิภณัฑ ์The Beatles Story  

เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  

จากนั้นน าท่านเดนิทางสู ่ เมอืงลิเวอรพู์ล (Liverpool) ได้รับการยกย่องให้เป็นเมอืง วัฒนธรรมแห่งยุโรปในปี 

2008 และยังเป็นเมอืงถิ่นก าเนดิของวงดนตรีชื่อดงัอกีด้วย ความรุ่งเรืองของเมอืงลเิวอร์พูลนั้นมาจากการเป็นเมอืง

ท่าส าคญั มกีารตดิต่อค้าขายกบัแคริบเบยีน, ไอร์แลนด ์ และแผ่นดนิใหญ่ยุโรป  จากนั้นน าท่านเดนิทางเข้าเย่ียม
ชม สนามฟุตบอลแอนฟิลด ์+ พพิธิภณัฑข์อง สโมสรลิเวอรพู์ล อสิระให้ท่านเลือกซื้อของที่ระลึกของทมีที่ท่านชื่น

ชอบในร้าน MEGA STORE ที่มากมายไปด้วยของที่ระลึกหลากหลายชนิดส าหรับแฟนบอล 

 

 

 

  

เท่ียง  อิสระอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารพื้ นเมือง 
น าท่านเที่ยวชม เมืองลิเวอรพู์ล และน าท่านเข้าชม พพิธิภณัฑ ์The Beatles Story ที่รวบรวมประวัตคิวามเป็นมา 

ของทมีสี่เต่าทอง 

 
 

 

 

 

 

ค า่  อิสระอาหารค า่ ณ ภตัตาคารอาหาร  

ท่ีพกั  THE SHANKLY HOTEL หรือเทียบเท่า 

 

วนัท่ีหกของการเดินทาง   (6) ออ๊กฟอรด์ – วิทยาลยัไครสเ์ชิรช์ – OXFORD CITY TOUR  

เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  

จากนั้นน าท่านเดินทางสู่เมือง อ๊อกฟอร์ด (OXFORD) จากนั้นน าท่านชม วิทยาลยัไครส์เชิรช์ หนึ่ งใน 38 

มหาวิทยาลัยของออ๊กซ์ฟอร์ด ก่อตั้งมาตั้งแต่ปี 1546 โด่งดงัจากภาพยนต์เรื่อง Harry Potter เนื่องจากมฉีากหลาย 

ฉากที่ได้รับแรงบนัดาลใจจากวิทยาลัยแห่งนี้   นอกจากนี้มาหาวิหารของวิทยาลัยนี้กยั็ง เป็นมหาวิหารประจ าเมอืงอกี

ด้วย 

 

 

 

 

 

 

 



 

เท่ียง อิสระอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารพื้ นเมือง 

จากนั้นน าท่านชมเมอืง ออ๊กฟอรด์ (OXFORD) ในอดตีเป็นทุ่งกว้างส าหรับการเลี้ยงวัว ผู้คนสมยันั้นเลยตั้งชื่อว่า 

ออ๊กซ์ฟอร์ด โดย ค าว่า “ออ๊กฟอร์ด” ox หมายถงึววัตวัผู้  ส่วนค าว่า “ฟอร์ด (FORD)” หมายถงึ “กลุ่มหรือค่าย” 

พอรวมกนัแล้วจงึหมายถงึ ทุ่งกว้างส าหรับการเล้ียงววั  แต่ปัจจุบนั ออ๊กฟอร์ด กลายเป็นสถานที่ที่มชีื่อเสยีงเร่ือง

การศึกษาเป็นอย่างมาก ปัจจุบนัมมีากถงึ 39 คอลเลจ และรวมเรียกว่า มหาวิทยาลัยออ็กฟอร์ด คนดงัที่จบจากที่นี่ 

อาทเิช่น อองซาน ซจูี นักต่อสู้เพ่ือประชาธปิไตยในพม่า, สมเดจ็พระราชาธบิดจีิกม ีเคเซอร์ นัมเกล วังชุก 

พระมหากษัตริย์แห่งราชอาณาจกัรภฏูาน, บลิ คลินตนั (อดตีประธานาธบิดสีหรัฐอเมริกา), โทนี แบลร์ 

(นายกรัฐมนตรีสหราชอาณาจักร), นายอภิสทิธิ์ เวชชาชวีะ (อดตีนายกรัฐมนตรีไทย)สตเีฟน ฮอวค์งิ (นักฟิสกิส)์, 

อดมั สมทิ (นักเศรษฐศาสตร์การเมอืง) 

 
 
 
 

 

 

 

ค า่ อิสระอาหารค า่ ณ ภตัตาคารอาหารพื้ นเมือง 
ท่ีพกั OXFORD HOTEL หรือเทียบเท่า 

 

วนัท่ีเจ็ดของการเดินทาง  (7)  ลอนดอน - บิสเตอร ์วิลเลจ เอา้ทเ์ล็ต - แฮรร่ี์ พอตเตอร ์สตูดิโอ 

เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  

ออกเดินทางสู่ มหานครลอนดอน (LONDON) เมืองหลวงแห่งสหราชอาณาจักรที่ ย่ิงใหญ่ น าท่านเดินทางถึง  

บิสเตอร ์วิลเลจ เอา้ทเ์ล็ต เมืองย่อมๆ สวรรคข์องเหล่านักช้อปตัวยง แหล่งช้อปป้ิงที่สร้างเป็นบ้านไม้สไตล์วินเทจ 

เรียงต่อกนัเป็นแถวเหมือนหมู่บ้านรวมกว่า 120 หลัง ซึ่งเจ้าบ้านแต่ละหลังกค็ือ เหล่าแบรนด์ดังระดับโลก อาท ิ

Diesel Paul Smith, Levi’s, Burberry, Christian Dior และอีกหลายแบรนด์ดัง ที่มารวมที่แห่งนี้  อิสระให้ทุกท่าน

เลือกซื้อสนิค้าที่น่าสนใจมทีั้งแพง และกถู็กมากแล้วแต่เทคนิคของแต่ละท่านในการเลือกสนิค้า 

 
 
 
 
 

  
 
เท่ียง  อิสระใหทุ้กท่านไดร้บัประทานอาหารกลางวนั ตามอธัยาศยั ภายใน บิชสเตอร ์วิลเลจ เอา้ทเ์ล็ต  

จากนั้นน าท่านเปิดโลกแห่งเวทมนต์ที่เป็นปรากฏการณ์ทั่วโลก กับโลกแห่งพ่อมดน้อยแฮร์ร่ีพอร์ตเตอร์ ณ The 

Making of Harry Potter, Warner Bros Studio Tour ตั้งอยู่ไม่ห่างจากกรุงลอนดอนมากนัก เพียงแค่เริ่มต้นเข้า

มายังที่แห่งนี้  เสมอืนท่านได้หลุดเข้ามายังโลกของพ่อมด เพลิดเพลินกบัการถ่ายภาพฉากต่างๆ จากในเนื้อเรื่อง ทั้ง 

ห้องใต้บันไดของแฮร์ร่ี ห้องโถงของโรงเรียนสอนเวทมนต์ ฮอกวอตท์ กระท่อมแฮร์กริด หรือจะเป็นห้องต่ างๆ 

อย่าง กริฟฟินดอร์ ห้องเรียนปรงุยา  ห้องโถงใหญ่ของฮอกวอตส ์ ตรอกไดแอกอน รวมถงึปราสาท 



 

ฮอกวอตส์ ทั้งหลังขนาดจ าลองที่ใช้ถ่ายท าจริง และอื่นๆ... และเมื่อไม่นานมานี้ มีการเปิดโซนใหม่ “ศาสตร์มืด” 

Dark Art Zone โดยเพ่ิมฉากใหม่ๆ ในภาคหลังอย่าง ห้องภายในคฤหาสน์ของมัลฟอย และอื่นๆ อกีมากมาย ... 

จากนั้นให้อสิระแก่ทุกท่านในการเลือกซื้ อสนิค้าที่ระลึกจากเร่ืองแฮร์ร่ี พอร์ตเตอร์ ทั้งเยลล่ีเมด็ทุกรส  ชอ็คโกแลต  

บตัเตอร์เบยีร์ ไม้กายสทิธิ์  และของที่ระลึกอื่นๆ อกีมากมาย 

 

 

 

 

 

 

 

ค า่  อิสระอาหารค า่ แนะน า ภตัตาคาร GOLD MINE บริการท่านดว้ยเป็ดย่าง ช่ือดงัจากเกาะองักฤษ 

ท่ีพกั   LONDON PARK INTERNATIONAL หรือเทียบเท่า  

 

วนัท่ีแปดของการเดินทาง     (8)  LONDON CITY TOUR (BUCKINGHAM PALACE – DOWNING STREET –  

      BIG BEN – LONDON EYE) - HARRODS 

เช้า   บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

น าท่านเดินทางสู่ พระราชวงับั้คก้ิงแฮม ที่ประทับของพระราชินีอลิซาเบธที่ 2 และพระสวามีในใจกลางกรุง

ลอนดอน  เดินทางต่อไปกันที่ ถนนดาวนน์ิ่ง (Downing Street) ให้ท่านได้ชมบ้านพักของนายกรัฐมนตรีองักฤษ 

จากนั้นน าท่านชม หอนาฬิกาบิ๊ กเบน เป็นหอนาฬิกาประจ าพระราชวังเวสตม์นิสเตอร์ หอนาฬกิานี้ ถูกสร้างหลังจาก

ไฟไหม้ พระราชวังเวสต์มินสเตอร์เดิม เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม พ.ศ. 2377 โดยชาลส์ แบร์รี เป็นผู้ออกแบบ หอ

นาฬิกามีความสูง 96.3 เมตร ตัวนาฬิกาอยู่สูงจากพ้ืน 55 เมตร จากนั้นน าท่านไปยัง ลอนดอนอาย หนึ่งใน

สิ่งก่อสร้างตามโครงการต้อนรับสหัสวรรษใหม่ เป็นชิงช้าสวรรค์ที่เคยสงูที่สดุในโลก (ปี 2000-2006) ด้วยความ 

สงู 135 เมตร ให้ทุกท่านได้สมัผัสทศันียภาพทั่วกรงุลอนดอนอย่าง ตื่นตาตื่นใจ กบัวงล้อแห่งกรงุลอนดอนทั้งหมด 

32 กระเช้า บรรจุได้แคปซูลละ 25 คน ในเวลา 30 นาท ีที่จะดื่มด ่าไปกบับรรยากาศบนท้องฟ้าเหนือกรงุลอนดอน

ได้เตม็ที่แบบพาโนราม่า ให้ท่านได้เกบ็ภาพความประทบัใจมุมสงูของมหานครที่ไม่เคยหลับไหล 

 

 

 

 

 

 

 

เท่ียง อิสระอาหารค า่ แนะน า ภตัตาคาร BUEGER LOBSTER เบอรก์ุง้ลีอบเตอรช่ื์อดงัท่ีใครๆ มาแลว้ตอ้งห้าม

พลาด   
  น าท่านเดินทางสู่ห้าง แฮรร์อด (HARRODS) ห้างสรรพสนิค้าชื่อดังของกรุงลอนดอน เพลิดเพลินกบัการเลือกซื้ อ 

 สนิค้าแบรนดด์งัมากมาย 

 

 

 

 

 



 

ค า่  อิสระอาหารค า่ แนะน า ภตัตาคาร GOLD MINE บริการท่านดว้ยเป็ดย่าง ช่ือดงัจากเกาะองักฤษ 

ท่ีพกั   LONDON PARK INTERNATIONAL หรือเทียบเท่า  

 

วนัท่ีเกา้ของการเดินทาง   (9)  LONDON CITY TOUR (TOWER OF LONDON – TOWER BRIDGE – ST’PAUL’S  

     CATHEDRAL) – OXFORD STREET  

เช้า   บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  

 จากนั้นน าท่านชมราชสมบตัิแห่งราชวงศ์องักฤษใน หอคอยแห่งลอนดอน หรือ TOWER OF LONDON ชมความ

งดงามของเพชร สตาร์ ออฟ แอฟริกา ขนาดกว่า 500 และ 300 กะรัต ซึ่งประดับอยู่ด้านหน้าของมหามงกุฎและ 

คฑาประจ าพระองคข์องพระราชนิีอลิซาเบธที่ 2 ท่านจะมโีอกาสถ่ายภาพกบัสะพานทาวเวอร์ออฟลอนดอนที่สวยงาม

ที่สดุที่ทอดข้ามแม่น า้เทมส.์.. จากนั้นน าท่านชม ทาวเวอร ์บริดจ์ สะพานที่ติดอนัดับสะพานที่สวยงามของโลกเป็น
ทั้งสะพานยกและสะพานแขวน ที่มีหอคอยคู่ตั้งกลางแม่น ้าเทมส์ สะพานนี้ เปิดให้ใช้เมื่อ ค.ศ.1894 มีเครื่องสูบ

พลังงานไอน า้ที่มกีลไกสลับซับซ้อนที่สดุในยุคนั้น ท าหน้าที่ยกสะพานให้เรือบรรทุกแล่นผ่าน ผู้คนที่ต้องการจะเดิน

ข้ามแม่น ้าจึงต้องสร้างหอคอยที่มีบันไดกว่า 300 ขั้นและใช้ทางเดินคู่ขนานด้านบนที่เชื่อมหอคอยทั้งสองแทน 
เดนิทางต่อกนัที่ มหาวิหารเซนตป์อล (St.Paul’s Cathedral) ที่มียอดโดมใหญ่ เป็นอนัดับ 2 ของโลก สถานที่ ใช้

จัดงานพระราชพิธอีภิเษกสมรสระหว่างเจ้าฟ้าชายชารล์ และเลดี้ ไดอาน่า สเปนเซอร์ 

 
 
 

  
 
 
 
 
 
เท่ียง อิสระอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  

น าท่านสู ่Oxford Street  เพียงแค่ได้มาเดนิเล่นในตลาดแห่งนี้  ทา่นจะได้รับความสนุกสนานกบัการถ่ายภาพ  

เสมอืนท่านได้เดนิอยู่ในตรอกชื่อดงัของแฮร์ร่ี พอตเตอร์ จากนั้นน าท่านเดนิทางสู่ ถนนช้อปป้ิงอกี 

แห่งที่ไม่ว่าใครมาลอนดอน ต้องไม่พลาดมาเยือนถนนแห่งความคลาสสคิ Oxford Street เป็นถนนช้อปป้ิงขนาด

ใหญ่และเก่าแก่ของกรงุลอนดอน ระยะประมาณ 2 กโิลกว่าๆ มร้ีานค้าประมาณ 300 ร้าน ทั้ง Brand ราคาถูก ไป

จนถงึ Brand Name หรหูรา อยู่เรียงรายทั้ง 2 ฝั่งถนน และยังมถีนนย่อยที่แยกออกจาก Oxford Street อกีมากมาย 

รวมไปถงึ Regent Street ซึ่งเป็นถนนที่กบั Oxford Street ให้เหล่านักช้อปได้เดนิเลือกซื้อของกนัได้ทั้งวันทเีดยีว 

ปกต ิOxford Street นั้นจะมทีั้งชาวลอนดอนและนักท่องเที่ยวจ านวนมากเดนิทางมาจับจ่ายซื้อของกนั...   

ค า่  อิสระอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร  

21.25 น. ออกเดนิทางกลับกรงุเทพฯ โดยสายการบนิไทย เที่ยวบนิที่ TG 917 

 
วนัท่ีสิบของการเดินทาง  (10) สุวรรณภูมิ  

05.45 น. เดนิทางถงึสนามบนิสวุรรณภมู ิโดยสวัสดภิาพ พร้อมความประทบัใจ 

 

 

ลีลาวดี ฮอลิเดย ์   
ลีลา...ท่ีเป็นตวัคุณ 

 



 

อตัราค่าบริการ  

ประเภทผูเ้ดินทาง 
ส าหรบัจ านวนผูเ้ดินทาง (ผูใ้หญ่) 

4-5 ท่าน 6-7 ท่าน 8-9 ท่าน 

ผูใ้หญ่ 299,800.- 289,900.- 269,900.- 

เด็กอายตุ า่กว่า 12 ปี (พกักบั ผูใ้หญ่ 1ท่าน) 284,800.- 275,900.- 256,500.- 

เด็กอายตุ า่กว่า 12 ปี (พกักบั ผูใ้หญ่ 2 ท่าน ... มีเตียงเสริม ) 269,500.- 260,900.- 242,500.- 

เด็กอายตุ า่กว่า 12 ปี (พกักบั ผูใ้หญ่ 2 ท่าน ... ไม่มีเตียงเสริม ) 254,500.- 246,9 00.- 229,500.- 

พกัเดี่ยวเพิม่ 42,000.- 42,000.- 42,000.- 

กรณีบินชั้นธุรกิจ เพิม่ท่านละ (โดยประมาณ )  125,500.- 125,500.- 125,500.- 

 

** ส าหรบัผูเ้ดินทาง 4-5 ท่าน บริการรถ Mercedes Benz V class จ านวน 7 ท่ีน ัง่ พรอ้มคนขบั ** 

** ส าหรบัผูเ้ดินทาง 6-7 / 8-9 ท่าน บริการรถมินิบสั จ านวน 13 ท่ีนัง่ พรอ้มคนขบั ** 

 

** ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิออกเดินทางตามจ านวนท่ีก าหนด  

**กรณีออกเดินทางไม่ครบตามก าหนด ทางบริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิเรียกเก็บเพิม่** 

**กรณีลูกคา้สมาชิก บตัรหลกัลดท่านละ 3,000 บาท และ สมาชิกบตัรเสริมลดท่านละ 2,000 บาท 

 

อตัราค่าบริการนี้ รวม 

1. ค่าบตัรโดยสารเครื่องบนิ ไป –กลับชั้นประหยัด ตามเส้นทาง และ สายการบนิที่ได้ระบุไว้ในรายการ  

พรอ้มค่าภาษีสนามบินทุกแห่ง 

2. ค่าที่พัก หอ้งละ 2 ท่าน ตามโรงแรมที่ระบุไว้ในรายการ หรือระดบัเดยีวกนั  

3. ค่าธรรมเนียมวีซ่า (ส าหรับผู้ถอืหนังสอืเดนิทางไทย) 

4. ค่าอาหาร, ค่าเข้าชม และค่ายานพาหนะทุกชนิด  ตามที่ได้ระบุไว้ในรายการ 

5. ค่ามคัคุเทศกท์ี่คอยอ านวยความสะดวกให้กบัท่านในตลอดการเดนิทาง 

6. ค่าประกนัอบุตัเิหตใุนระหว่างการเดนิทางในวงเงนิ ท่านละ 4,000,000.- บาท เงื่อนไขตามกรมธรรม์ 

 

อตัราค่าบริการนี้ ไม่รวม 

1. ค่าใช้จ่ายสว่นตวั  อาท ิค่าอาหาร-เคร่ืองดื่ม นอกเหนือจากรายการ, ค่าซักรีด, ค่าโทรศัพท ์เป็นต้น 

2. ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% และค่าภาษีมูลค่าเพ่ิม 7% 

3. ค่าท าหนังสอืเดนิทาง / ต่อหน้าเล่มหนังสอืเดนิทาง 

4. ค่าภาษีน า้มนัที่ทางสายการบนิเรียกเกบ็เพ่ิมอกี 

 

เงื่อนไขการช าระเงิน : ส าหรับการจอง กรณุาช าระมดัจ า ท่านละ 30,000.- บาท  

  - ช าระยอดมดัจ า โดยบตัรเครดติ หรือบตัรเดบติ ผ่านทางหน้าเวปไซต์ www.leelawadee.holiday 

  - ช าระด้วยเชค็ หรือแคชเชียร์เชค็ โดยสั่งจ่ายในนาม บริษทั ลีลาวดี ฮอลิเดย ์จ ากดั 

  - ช าระโดยเงนิสด 

  - ช าระด้วยการโอนเงนิผ่านธนาคาร (กรุณาแฟกซใ์บน าฝากมายงัเบอร ์Fax. 02-664-0023) 

         

   ชื่อบญัชี  บริษทั ลีลาวดี ฮอลิเดย ์จ ากดั   ธนาคารกสิกรไทย  

      บญัชีกระแสรายวนั       เลขท่ี 639 - 1 - 00265 - 5 

 



 

หมายเหตุและเง่ือนไขในการรบับริการ 

1. บริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ์ไม่รับท่านผู้เดินทางที่เคยเดินทางแล้วมีประวัติความประพฤติไม่น่ารัก หรือมีพฤติกรรมเป็นที่รังเกยีจ

ของคนส่วนใหญ่ เช่น ไม่รักษาเวลา, พูดจาหยาบคาย, ดื่มสรุาบนรถ, ก่อเสยีงร าคาญรบกวนผู้อื่น, หรือพยายามสร้างความ

วุ่นวายในคณะทวัร์ ฯลฯ ทั้งนี้ เพ่ือความสขุของคณะผู้เดนิทางส่วนใหญ่ 

2. บริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ์ไม่รับท่านผู้เดินทางที่มีอายุครรภ์เกนิ 4 เดือน ทั้งนี้ เพ่ือความปลอดภัยของท่านผู้เดินทางและทารกใน

ครรภ ์

3. บริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ์ไม่รับท่านผู้เดนิทางที่มคีวามประสงคจ์ะลักลอบเข้าประเทศอื่นเพ่ือไปท างาน หรือเพ่ือการอื่นใดอนัมใิช่

การท่องเที่ยว 

4. บริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ์ในการพิจารณาให้หรือไม่ให้บริการแก่ท่านที่ต้องใช้รถเขน็ (กรุณาแจ้งให้บริษัทฯ ทราบก่อนจองทวัร์

เพ่ือหาข้อสรุปร่วมกัน) โดยบริษัทฯ ต้องกราบขออภัยเพราะบางเส้นทางอาจไม่สะดวกในการเดินทางส าหรับท่านที่ต้องใช้

รถเขน็ ยกเว้นทวัร์คณะส่วนตวั 

5. บริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ์ในการพิจารณาให้หรือไม่ให้บริการแก่ท่านที่มีเดก็ทารกอายุต ่ากว่า 2 ขวบ ร่วมเดินทางไปด้วย (กรุณา

แจ้งให้บริษัทฯ ทราบก่อนจองทัวร์เพ่ือหาข้อสรุปร่วมกัน) โดยบริษัทฯ ต้องกราบขออภัยเพราะเดก็เลก็อาจงอแงรบกวนผู้

เดนิทางท่านอื่น ยกเว้นทวัร์คณะส่วนตวั 

6. บริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ์ในการพิจารณาให้หรือไม่ให้บริการแก่ท่านที่เป็นพระภิกษุสงฆ์หรือนักบวชในบางรายการทวัร์หรือบาง

เส้นทาง ยกเว้นทวัร์คณะส่วนตวั 

7. บริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ์ในการยกสทิธปิระโยชน์ของท่านที่จองทวัร์ไว้แล้ว แต่ไม่ช าระเงินมดัจ าภายในระยะเวลาที่ก  าหนด ให้แก่

ลูกค้าท่านต่อไปที่แจ้งชื่อรอไว้ ทั้งนี้ เพ่ือประโยชน์ของผู้ร่วมเดนิทางท่านอื่น 

8. บริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ์ในการยกเลิกการเดินทางในกรณีที่มีผู้เดินทางต ่ากว่า 15 ท่าน โดยจะแจ้งให้ผู้ เดินทางทราบล่วงหน้า

ก่อนเดนิทางไม่น้อยกว่า 15 วัน และยินดจีะจัดหาคณะทวัร์อื่นทดแทนหากท่านต้องการ 

9. ในกรณทีี่ท่านยกเลิกการเดนิทาง บริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ์ในการหักเงินค่าใช้จ่าย  

โดย หากยกเลิกก่อนเดนิทาง 21 วนั  ขอหักร้อยละ 50 ของอตัราค่าบริการ 

 หากยกเลิกก่อนเดนิทาง   14 วนั  ขอหักร้อยละ 100 ของอตัราค่าบริการ 

10. ในกรณีที่ท่านขอเปล่ียนตัวผู้เดินทาง โดยสามารถขอวีซ่าได้ทนัภายในก าหนดเวลา  บริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ์ในการคดิค่าใช้จ่าย

เพ่ิม เฉพาะค่าธรรมเนียมในการย่ืนวีซ่าและค่าเปล่ียนชื่อตั๋วเคร่ืองบินเท่านั้น เว้นแต่ตั๋วเคร่ืองบินที่ไม่อนุญาตให้เปล่ียนชื่อ

หรือคนืตัว๋ 

11. บริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ์ไม่คนืค่าธรรมเนียมการยื่นวีซ่าในทุกกรณ ีหากมกีารยื่นวีซ่าแล้ว 

12. บริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ์ไม่รับผดิชอบต่อการที่ท่านถูกปฏเิสธไม่ให้เดนิทางเข้าหรือออกจากประเทศใด ๆ อนัเนื่องมาจากเหตผุล

ส่วนตัวของท่านผู้ เดินทาง เช่น เอกสารการเดินทางไม่ถูกต้อง, พกพาสิ่งของผิดกฎหมาย หรือมีความประพฤติส่อไปในทาง

เสื่อมเสยี รวมถงึการที่มไิด้เดนิทางเพราะเหตภุัยธรรมชาต ิหรือการยกเลิกเที่ยวบนิ 

13. ส าหรับท่านผู้เดนิทางที่ประสงคจ์ะซื้อตัว๋เคร่ืองบนิภายในประเทศเพ่ิมเตมิ ( นอกเหนือจากรายการตามทวัร์ ) หรือด าเนินการ

ใด ๆ ที่ก่อให้เกดิค่าใช้จ่าย กรณุาแจ้งให้บริษัทฯ ทราบก่อน เพ่ือขอค ายืนยันส าหรับการออกเดนิทางของทวัร์นั้นๆ หากท่านผู้

เดินทางซื้ อตั๋วหรือช าระค่าใช้จ่ายใด ๆ ไป โดยไม่ได้รับการยืนยันดังกล่าว แล้วต่อมาทัวร์นั้น ๆ ไม่สามารถออกเดินทางได้ 

ทางบริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ์ไม่รับผดิชอบส าหรับค่าใช้จ่ายที่เกดิขึ้น 

14. บริษัทฯ จะส่งก าหนดการท่องเที่ยว (ไฟนอลโปรแกรม) ให้แก่ท่านก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า 10 วัน หากท่านเห็นว่า

รายการท่องเที่ยวดังกล่าวไม่ตรงตามความประสงค์ของท่าน ไม่ว่าจะเป็นเพราะการเปล่ียนแปลงของโรงแรมที่พัก หรือการ

ปรับเปล่ียนรายการท่องเที่ยวใด ๆ  ท่านมีสทิธิ์ขอยกเลิกการเดินทางได้เป็นกรณีพิเศษ โดยแจ้งให้บริษัทฯ ทราบก่อนออก

เดินทางไม่น้อยกว่า 5 วัน หากท่านยืนยันจะออกเดินทาง บริษัทฯ ขอถือเอาตามไฟนอลโปรแกรมเป็นยุติ เว้นแต่ ในกรณีที่

เกิดเหตุจ าเป็นหรือสุดวิสัย อาทิ การล่าช้าของสายการบิน , การนัดหยุดงาน, การประท้วง, การจลาจล, ภัยธรรมชาติ

, อบุตัิเหตุ, ปัญหาการจราจร ฯลฯ  บริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ์ในการเปล่ียนแปลงไฟนอลโปรแกรมตามความเหมาะสม ทั้งนี้ เพ่ือ

ค านึงถงึความปลอดภัย และรักษาผลประโยชน์ของท่านให้ได้มากที่สดุ 

 



 

15. สถานที่ท่องเที่ยวที่ระบุในรายการได้รวมค่าเข้าชมไว้แล้ว หากในวันเดินทาง สถานที่ท่องเที่ยวดังกล่าวปิดท าการ  บริษัทฯ จะ

คนืเงินค่าเข้าชมให้แก่ท่านตามที่ระบุไว้ในเอกสารของสถานที่นั้น ๆ หรือจะสลับปรับเปล่ียนรายการเพ่ือให้ท่านสามารถเข้าชม

ได้   แต่ในกรณทีี่มเีหตุล่าช้าหรือเหตอุื่นใดเกดิขึ้นระหว่างการเดนิทางท าให้ท่านไม่สามารถเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวดงักล่าวได้ 

โดยมใิช่ความผดิของบริษัทฯ   บริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ์ไม่คนืเงินค่าเข้าชมให้แก่ท่าน 

16. บริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ์ไม่รับผิดชอบต่อการสญูหายหรือเสียหายอย่างใด ๆ อนัเกดิขึ้นแก่ทรัพย์สนิของท่าน อนัเนื่องจากการ

โจรกรรม และ/หรือความประมาทจากตวันักท่องเที่ยวเอง 

17. ของก านัลต่าง ๆ ที่บริษัทฯ มอบให้ ( ถ้ามี ) เช่น กระเป๋าเดินทาง ไม่สามารถหักทอนเป็นส่วนลดเป็นตัวเงินได้ โดยท่าน

สามารถเลือกใช้ของก านัลดงักล่าวในขณะร่วมเดนิทางไปกบัคณะทวัร์หรือไม่กไ็ด้ตามอธัยาศัย 

18. ต าแหน่งที่นั่งบนเคร่ืองบินเป็นไปตามเงื่อนไขตั๋วเคร่ืองบินแบบหมู่คณะของสายการบินต่าง ๆ  บริษัทฯ  ไม่สามารถเลือก

ต าแหน่งที่นั่งได้เอง ทั้งนี้ บริษัทฯ จะพยายามจัดที่นั่งให้แก่ท่านและครอบครัวตามความเหมาะสมให้ดีที่สุดภายใต้ลักษณะ

ต าแหน่งที่นั่งแบบหมู่คณะที่สายการบนิจัดให้มา 

19. บริษัทฯ ขอต้อนรับและมคีวามยินดทีี่ได้ให้บริการแก่ท่านผู้เดนิทางที่เชื่อมั่นในมาตรฐานของบริษัทฯ ซึ่งประสงคจ์ะเดนิทางไป

ท่องเที่ยวพักผ่อนแบบหมู่คณะ และเข้าใจถงึวิถชีีวิตตลอดจนวัฒนธรรมของประเทศที่ท่านได้เดนิทางไป 

20. เมือ่ท่านจองทวัรแ์ละช าระมดัจ าแลว้ หมายถงึท่านยอมรบัในขอ้ความและเงื่อนไขท่ีบริษทัฯ แจง้แลว้ขา้งตน้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

รายละเอียดการขอวีซ่าองักฤษ 
** ระยะเวลาการพิจารณวีซ่าองักฤษใชเ้วลา 15-30 วนัท าการ **  

 

1. แบบฟอร์มการขอยื่นวีซ่า ประเทศองักฤษ 
2. หนังสอืเดนิทาง (Passport)  ต้องมอีายุการใช้งานอย่างน้อย 6 เดือนขึ้นไปนับจากวันยื่นวีซ่า มหีน้าประทบัตราว่าง 2 หน้าขึ้น

ไป หากมเีล่มเก่าต้องตดิเล่มเก่ามาด้วย 
3. รูปถ่าย ขนาด 2 นิ้ ว 2 ใบ สพ้ืีนหลังต้องเป็นสขีาวเท่านั้น ไม่มีลาดลาย ไม่มีการตกแต่งภาพถ่าย ไม่อดัภาพแบบสติ๊กเกอร์

หรือแบบดจิิดอล ไม่สวมแว่นตากนัแดด ไม่ยิ้มจนเหน็ฟัน ต้องการรปูถ่ายที่ชัดเจน และอายุการถ่ายไม่เกนิ 6 เดอืน 
4. ส าเนาทะเบียนบ้าน ส าเนาบัตรประชาชน ทะเบียนสมรส(หากมี) ใบหย่า(หากมี)  ใบเปล่ียนชื่อ เปล่ียนนามสกุล(หากมี)  

พร้อมเซน็ตส์ าเนาถูกต้อง 
5. ส าเนาบัญชีเงินฝากทุกหน้า และสมุดบัญชีเงินฝาก ออมทรัพย์ และ เงินฝากประจ า ย้อนหลัง 6 เดือน พร้อมปรับสมุดให้ถึง

ยอดปัจจุบนั  จ าเป็นต้องม ีสมุดบญัชีเงินฝากตวัจริง น ามาย่ืนวันยื่นวีซ่า หรือ Bank Guarantee ตวัจริงจากทางธนาคาร 
- กรณทีี่เป็นคู่สมรส สามารถใช้บญัชีของคู่สมรสได้ แต่ต้องมทีะเบยีนสมรสใช้ในการยื่นยัน  
- กรณทีี่ไม่ได้จดทะเบียนสมรส ต้องมจีดหมายรับรองเป็นภาษาองักฤษว่าสมรสแต่ไม่ได้จดทะเบยีนสมรส และเซน็ชื่อ

รับรองทั้ง 2 ท่าน กรณีที่ผู้เดินทางไม่ได้ท างาน หรือคู่สมรสไม่ได้เดนิทางด้วยต้องแนบส าเนาบัตรประชาชน ส าเนา

ทะเบยีนบ้าน และหลักฐานการท างานของคู่สมรส 
- กรณีรับรองญาติพ่ีน้อง ต้องแนบจดหมายรับรองที่แสดงความเกี่ยวข้องกัน เป็นภาษาอังกฤษ พร้อมเซ็นต์โดย

เจ้าของบญัชี และแนบสมุดบญัชีเล่มที่ใช้รับรองมาด้วย 
6. เอกสารรับรองการงาน และเอกสารรับรองการศึกษา   

- กรณีผู้ยื่นเป็นพนักงาน หรือข้าราชการ ต้องมีหนังสือรับรองจากหน่อยงานที่สังกัดเป็นภาษาอังกฤษ พร้อมระบุ

ต าแหน่ง วันเริ่มท างาน อตัราเงินเดอืน และระยะเวลาในการลาพักร้อน  
- กรณีผู้ยื่นประกอบธุรกิจส่วนตัว ต้องคัดหนังสือรับรองจดทะเบียนบริษัท หรือทะเบียนการค้าจากทางกระทรวง

พาณชิย ์อายุไม่ต ่ากว่า 3 เดอืน  
- กรณีผู้ยื่นเป็นหนักเรียน นักศึกษา ต้องมีหนังสอืรับรองสถานภาพเป็นนักเรียน นักศึกษา จากสถาบันการศึกษาเป็น

ภาษาอังกฤษ และหนังสือรับรองการท างาน หนังสือรับรองจดทะเบียนบริษัท หรือทะเบียนการค้าของผู้อุปการะ 

(บดิา มารดา หรือผู้ปกครอง) 
7. กรณผีู้เดนิทางมอีายุมากกว่า 70 ปีขึ้นไป ต้องมใีบตรวจสขุภาพและต้องท าประกนัการเดนิทางจากทางโรงพยาบาล 
8. กรณีเดก็มอีายุต ่ากว่า 18 ปีบริบูรณ์ ไม่ได้เดนิทางพร้อมบิดา มารดา หรือเดนิทางกบับดิา มารดา ท่านใดท่านหนึ่งจะต้องท า

จดหมายยิมยอม จากทางอ าเภอ โดยที่ บิดา มารดา จะต้องไปยื่นเรื่องแสดงความจ านงในการอนุญาตให้บุตรเดินทางไป

ต่างประเทศกบัอกีท่านหนึ่งได้ ณ ที่ว่าการอ าเภอหรือเขตโดยมนีายอ าเภอ หรือผู้อ  านวยการเขตลงลายชื่อ และตราประทบัจาก

ทางราชการอย่างถูกต้อง หรือขอแบบฟอร์มจากหน่อยงานรับยื่นวีซ่า ให้บดิา มารดา เป็นผู้เซน็ต์ 
9. ส าเนาใบจองตัว๋เคร่ืองบนิ ระบุผู้เดนิทางและวันเดนิทางไป-กลับ อย่างชัดเจน 
10. หลักฐานโรงแรมที่พัก ภาษาองักฤษ  
11. กรณีไปเย่ียมและพักอาศัยกบัญาติ ต้องออกจดหมายเชิญ ต้องระบุ ชื่อ-นามสกุลของผู้ เชิญ สถานที่พัก ระยะเวลาในการพัก 

พร้อมแสดง หนังสอืเดนิทางของผู้เชิญ และหลักฐานแสดงที่อยู่อย่างชัดเจน เป็นภาษาองักฤษ  
12. ตารางการเดนิทางในประเทศองักฤษ เป็นภาษาองักฤษ  
13. ประกนัการเดนิทางแบบท่องเที่ยวต่างประเทศ วงเงินขั้นต ่า 2,000,000 บาทไทย 

 

 


