
  1 | P a g e  

 

 

 

 

 

 
 

 
 

มหาอ านาจที่ผสานความคลาสสิคแบบฉบับของผู้ดีเข้ากับความสรรสร้างใหม่ๆ ได้อย่างลงตัว 
สถาปัตยกรรมอันงดงาม ความร ่ารวยทางวัฒนธรรม วิถีชีวิตที่แสนมีเสน่ห์ และแฟชั่นสุดล า้ ทีผ่สานอย่างกลมกลืน 

คัดสรรเมนูที่หลากหลาย  ทั้งอาหารพื้นเมือง สับเปล่ียนด้วยอาหารไทย และจนี เพื่ออรรถรสในการรับประทาน  

  
ก ำหนดกำรเดินทำง  27 ธนัวำคม 2562 – 4 มกรำคม 2563                จ ำนวน 20 ท่ำนเท่ำนั้น  

วนัแรกของกำรเดินทำง   (1)  กรุงเทพฯ  

21.00 น. คณะพร้อมกันท่ีสนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4 (ทางเข้าประตู 2) เคาน์เตอร์ C สายการบินไทย  โดยมีเจ้าหน้าท่ีของทาง

บริษัทฯ รอต้อนรับและอ านวยความสะดวก  

  

วนัที่สองของกำรเดินทำง  (2)         ลอนดอน – ลอนดอน (องักฤษ) – อ็อกฟอรด์  - แมนเชสเตอร ์  

00.40 น. ออกเดินทางสู่กรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ โดยสายการบินไทย เท่ียวบินท่ี TG 910 

06.25 น. เดินทางถึงสนำมบินฮีทโธรว ์ลอนดอน  ประเทศอังกฤษ หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรแล้ว   

จากนั้นน าท่านเดินทางสู่เมือง อ๊อกฟอรด์ (OXFORD) ในอดีตเป็นทุ่งกว้างส าหรับการเลี้ ยงวัว ผู้คนสมัยนั้นเลยตั้ง

ชื่อว่า ออ๊กซ์ฟอร์ด โดย ค าว่า “อ๊อกฟอร์ด” ox หมายถึงวัวตัวผู้  ส่วนค าว่า “ฟอร์ด (FORD)” หมายถึง “กลุ่มหรือ

ค่าย” พอรวมกันแล้วจึงหมายถึง ทุ่งกว้างส าหรับการเลี้ยงวัว  แต่ปัจจุบัน อ๊อกฟอร์ด กลายเป็นสถานท่ีท่ีมีชื่อเสียง

เร่ืองการศึกษาเป็นอย่างมาก ปัจจุบันมีมากถึง 39 คอลเลจ และรวมเรียกว่า มหาวิทยาลัยออ็กฟอร์ด คนดังท่ีจบจาก

ท่ีนี่  อาทิเช่น อองซาน ซูจี นักต่อสู้ เพื่อประชาธิปไตยในพม่า, สมเด็จพระราชาธิบดีจิกมี เคเซอร์ นัมเกล วังชุก 

พระมหากษัตริย์แห่งราชอาณาจักรภูฏาน, บิล คลินตัน (อดีตประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกา) , โทนี  แบลร์ 

(นายกรัฐมนตรีสหราชอาณาจักร), นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ (อดีตนายกรัฐมนตรีไทย)สตีเฟน ฮอว์คิง (นักฟิสิกส์), 

อดัม สมิท (นักเศรษฐศาสตร์การเมือง)เกือบตลอด 2,000 ปีท่ีก่อตั้งมา 
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เท่ียง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารท้องถ่ิน บริการท่านด้วยเมนู 4 คอร์ส   

 จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ เมืองแมนเชสเตอร ์ เมืองท่ีใหญ่เป็นอันดับ 2 รองจากลอนดอน ในอดีตเป็นศูนย์กลาง

การปฏิวัติอุตสาหกรรมของอังกฤษ โดยเฉพาะสินค้าและเคร่ืองจักรเก่ียวกับสิ่งทอ และเป็นเมืองท่ีมีรถไฟสายแรก

ของโลกและของอังกฤษเกิดข้ึนท่ีนี่  เพื่อใช้ขนถ่ายสินค้าระหว่างแมนเชสเตอร์กับลิเวอร์พูล ปัจจุบันคนท่ัวโลกรู้จัก

เมืองนี้ ดี ผ่านทางสโมสรฟุตบอลชื่อดังอย่าง “แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด” และยังเป็นศูนย์กลางอุตสาหกรรมด้าน

แฟชั่นเคร่ืองแต่งกาย อีกด้วย 
ค ่า  บริการอาหารค ่า ณ ภัตตาคารอาหารจีน  
ที่พกั   DOUBLE TREE BY HILTON HOTEL MANCHESTER  หรือเทียบเท่ำ  

 

วนัที่สำมของกำรเดินทำง  (3)  แมนเชสเตอร–์สนำมฟุตบอล-วินเดอรเ์มียร-์เลคดริสทริค–ล่องเรือทะเลสำบ   

เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  

น าท่านเข้าชม สนำมฟุตบอลโอลด ์แทรฟฟอรด์ (Old Trafford Stadium and Museum Tour) ของสโมสรแมนยูฯ 

เข้าชมพิพิธภัณฑ์ (Museum) ท่ีรวบรวมประวัติความเป็นมาตั้งแต่เร่ิมก่อตั้งสโมสร และ ยังมีสิ่งของ ถ้วยรางวัล

ต่างๆ แสดงโชว์อยู่ด้วย... จากนั้นอิสระให้ท่านเลือกซื้อของท่ีระลึกของทีมท่ีท่านชื่นชอบในร้าน MEGA STORE ท่ี

มากมายไปด้วยของท่ีระลึกหลากหลายชนิดส าหรับแฟนบอล (หมายเหตุ หากไม่สามารถเข้าชมสนามได้ ทางบริษัท

จะคนืเงินท่านละ 1,000 บาท) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เท่ียง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารท้องถ่ิน บริการท่านด้วยเมนู 3 คอร์ส   

จากนั้นน าท่านเดินทางสู่เมืองวินเดอร์เมียร์ ดินแดนแห่งทะเลสาบเลคดิสทริค (LAKE DISTRICT) เขตอุทยาน

แห่งชาติท่ีมีทะเลสาบใหญ่น้อยอยู่ถึง 16 แห่ง เป็นสถานตากอากาศยอดนิยมของคนอังกฤษ และนักท่องเท่ียวจาก

ยุโรป น าท่านลงเรือใหญ่ล่องชมความงามของทะเลสาบวินเดอร์เมียร์ (WINDERMERE) ท่ีงดงามกับบรรยากาศ

ของภูเขา-ทุ่งหญ้าและบ้านเรือนท่ีสร้างลดหลั่นกันอยู่ตลอด 2 ฝั่งทะเลสาบ 
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ค ่า  บริการอาหารค ่า ณ ภัตตาคารอาหารท้องถ่ิน บริการท่านด้วยเมนู 3 คอร์ส   
ท่ีพัก   LAKESIDE HOTEL WINDERMERE  หรือเทียบเท่า  

 

วนัที่สี่ของกำรเดินทำง    (4)  เลคดริสทริค - ลิเวอรพู์ล - Albert Dock – สนำมฟุตบอล - ลิเวอรพู์ล  

เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  

จากนั้นน าท่านเดินทางสู่  เมืองลิเวอรพู์ล ตั้งอยู่ทางตะวันออกของปากน า้เมอร์ซีย์ (Mersey Estuary) ลิเวอร์พูลเป็น

ท่ีรู้จักของคนท่ัวโลก จากความเป็นท่ีนิยมของเดอะบีทเทิลส์และกลุ่มนักร้องอ่ืนๆ  ใน ค.ศ. 2007 ลิเวอร์พูลฉลอง

ครบรอบ 800 ปีท่ีก่อตั้งมา และในปี ค.ศ. 2008 ลิเวอร์พูลก็ได้รับต าแหน่งเมืองหลวงทางวัฒนธรรมของยุโรป

พร้อมกับเมืองสตราวันเจอร์ ในนอร์เวย์  ในปี ค.ศ. 2004 บริเวณหลายบริเวณในตัวเมืองได้รับฐานะเป็นมรดกโลก

โดยยูเนสโกท่ีเรียกว่าเมืองการค้าทางทะเลลิเวอร์พูล (Liverpool Maritime Mercantile City) ท่ีประกอบด้วยบริเวณ

ท่ีแยกกันหกบริเวณในตัวเมืองท่ีรวมท้ัง เพียร์เฮด (Pier Head) , ท่าอัลเบิร์ตและถนนวิลเลียม บราวน์  จากนั้นน า

ท่านชมสถานท่ีท่ีน่าสนใจของตัวเมือง Albert Dock  ย่านตึกอิฐแดงมรดกโลกท่ี Albert Dock ของเมืองลิเวอร์พูล มี

รูปป้ันสัตว์ ท่ีมีชื่อเรียกว่า Superlambanana ซึ่งเป็นส่วนผสมระหว่าง Lamp และ Banana ย่านอัลเบิร์ตดอ็ก จึงเป็น

สถานท่ีท่องเท่ียวสุดฮิตของลิเวอร์พูล ใครมาท่ีเมืองนี้ ก็ต้องมาแวะท่ีนี่ด้วย ด้วยสภาพของตึกท่ีดูเก่าแก่ มีเรือแบบ

โบราณจอดอยู่ท่ัวไป มีคาเฟ่เล็กๆให้นั่งจิบชากาแฟหรือซัดฟิชแอนชิฟ  มีร้านขายของท่ีระลึกเยอะมากตรงบริเวณ

ท่าเรือ   

เท่ียง  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารจีน  

   

 

 

 

 

 

 

 

จากนั้นน าท่านแวะถ่ายรูปกับ สนำมฟุตบอลแอนฟิลด ์ของสโมสรลิเวอร์พูล ให้ท่านเลือกซื้ อสินค้าท่ีระลึก และชม

เร่ืองราวความย่ิงใหญ่ของสโมสรแห่งนี้   ท่ีเป็นเหมือนความภาคภูมิใจของคนเมืองลิเวอร์พูล   

ค ่า  บริการอาหารค ่า ณ ภัตตาคารอาหารท้องถ่ิน บริการท่านด้วยเมนู 3 คอร์ส  

ที่พกั   MARRIOTT LIVERPOOL CITY CENTRE HOTEL หรือเทียบเท่ำ  

 

 

http://uk-england-guides.blogspot.com/2014/08/albert-dock.html
http://uk-england-guides.blogspot.com/2014/08/albert-dock.html
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วนัที่ห้ำของกำรเดินทำง   (5) ลิเวอร์พูล - สตรำฟฟอร์ท อัพพอน เอวอน – บำ้นเชคสเปียร ์– คอสเวิรด์ –    

ไบบิวรี่ – บริสตอล  

เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  

 จากนั้นน าท่านเดินทางสู่เมือง สตรำฟฟอรท์ อัพพอน เอวอน เป็นเมืองส าคัญด้านวรรณกรรมของอังกฤษ เนื่องจาก

เป็นบ้านเกิดของวิลเลียมส์ เช็คสเปียร์ กวีเอกผู้ ย่ิงใหญ่ของโลก ตั้งอยู่ริมแม่น ้าเอวอน แหล่งท่องเท่ียวท่ีส าคัญคือ

บ้านเกิดของเช็คสเปียร์และโบสถ์ท่ีฝังศพของเขา บ้านเชค็สเปียร์ถือได้ว่าเป็นต้นแบบของสถาปัตยกรรมแบบทิวดอร์ 

รอบบ้านตกแต่งด้วยสวนในสไตล์อังกฤษ  มีการผสมผสานกันระหว่างมรดกทางวัฒนธรรมและการละครอย่างน่า

อัศจรรย์ บำ้นเกิดของเชคสเปียร์ เป็นบ้านก่ึงปูนและไม้ ออกแบบในสไตล์ทิวดอร์ มี 2 ชั้น ด้านในมีห้องท างาน 

ห้องนอน ห้องครัว และห้องอ่ืนๆ ปกติท่ัวไป หลังไม่ใหญ่มาก  ด้านในยังจัดเรียงเฟอร์นิเจอร์ในสมัยก่อนไว้

เหมือนเดิมทุกอย่าง... จากนั้นให้อิสระแก่ทุกท่านในการเลือกซื้ อสินค้าท่ีระลึกบนถนนสายช้อปป้ิงท่ีเต็มไปด้วยร้าน

รวงมากมาย  
 

 

 

 

 
 
 

 
เท่ียง  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง บริการท่านด้วยเมนู 3 คอร์ส 

จากนั้นน าท่านเดินทางสู่แคว้น Gloucestershire  เขตคอสเวิล์ด Cotswolds สู่หมู่บ้านท่ีได้ชื่อว่า “สวยงามท่ีสุดใน

อังกฤษ” ไบบิวรี่ (Bibury) โดยได้รับการยกย่องจากวิลเลียม มอร์ริส ดีไซเนอร์เสื้ อผ้า นักเขียน และเป็นผู้ ท่ีมี

อิทธิพลด้านสังคมของอังกฤษ มอร์ริสมีชีวิตอยู่ระหว่างปี 1834-1896 ได้ตั้งฉายาหมู่บ้านไบบิวร่ีว่าเป็น The Most 

Beautiful Village in England ส่วนสถานีโทรทัศน์ฟ็อกซ์ได้ยกย่องให้ไบบิวร่ีเป็นหมู่บ้านท่ีถ่ายรูปสวยท่ีสุด  ด้วย

ลักษณะของไบบิวร่ี ท่ีมีบ้านท่ีเป็นลักษณะกระท่อมท่ีสร้างมาเป็นเวลานาน และมีแม่น ้าสายเลก็ๆชื่อ Coln ไหลผ่าน
หมู่บ้านแห่งนี้  ประกอบกับคนในหมู่บ้านตกแต่งหน้าบ้านด้วยสวนดอกไม้แบบอังกฤษท าให้ความงดงามของไบบิวร่ี

มีมากข้ึน… เพลิดเพลินกับบรรยากาศหมู่บ้านเลก็ๆ พร้อมชมฟาร์มปลาเทราส์ท่ีถือว่าเป็นแหล่งเพาะพันธุ์ปลา- 
เทราส์ท่ีส าคัญ และปลาเทราส์จากท่ีนี่จะมีรสชาติอร่อยท่ีสุดแห่งหนึ่งในอังกฤษ   

 
 
 
 
 
 
 

 
 
ค ่า บริการอาหารค ่า ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง บริการท่านด้วยเมนู 3 คอร์ส 

ท่ีพัก MERCURE  HOTEL BRISTOL หรือเทียบเท่า  
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วนัที่หกของกำรเดินทำง   (6)   บริสตอล – สโตนเฮน้จ์ –  บิสเตอร ์เอำ้ทเ์ล็ต - ลอนดอน   

เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  

น าท่านเข้าชมเสำหินสโตนเฮ้นจ์ (Stonehenge) 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลก กองหินหรือแนวแท่งหินท่ีเป็น

ความลับด ามืดในช่วงหนึ่งของประวัติศาสตร์ จากนั้นน าท่านเดินทางสู่เมือง บิสเตอร์  

เท่ียง  อิสระให้ท่านรับประทานอาหารกลางวันภายในเอ้าท์เลต็ ตามอัธยาศัย   

น าเดินทางถึง บิสเตอร ์เอำ้ทเ์ล็ต เมืองย่อมๆ สวรรค์ของเหล่านักช้อปตัวยง แหล่งช้อปป้ิงท่ีสร้างเป็นบ้านไม้สไตล์

วินเทจ เรียงต่อกันเป็นแถวเหมือนหมู่บ้านรวมกว่า 120 หลัง ซึ่งเจ้าบ้านแต่ละหลังก็คือ เหล่าแบรนด์ดังระดับโลก 

อาทิ Diesel Paul Smith, Levi’s, Burberry, Christian Dior และอีกหลายแบรนด์ดัง ท่ีมารวมท่ีแห่งนี้  อิสระให้ทุก

ท่านเลือกซื้ อสินค้าท่ีน่าสนใจมีท้ังแพง และก็ถูกมากแล้วแต่เทคนิคของแต่ละท่านในการเลือกสินค้า  ได้เวลาอัน

สมควรน าท่านเดินทางสู่ มหำนครลอนดอน (LONDON) เมืองหลวงแห่งสหราชอาณาจักรท่ีย่ิงใหญ่  
ค ่า บริการอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร บริการท่านด้วยเมนูอาหารจีน ร้าน FOUR SEASON ท่ีมีชื่อเสียงไปท่ัวโลก  

ที่พกั   AMBA MARBLE ARCH HOTEL LONDON  หรือเทียบเท่ำ  

 

วนัที่เจ็ดของกำรเดินทำง  (7)  ลอนดอน – WARNER BROS. STUDIO – ชอ้ปป้ิงถนนอ๊อกฟอรด์  - ลอนดอน   

เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  

จากนั้นน าท่านเปิดโลกแห่งเวทมนต์ท่ีเป็นปรากฏการณ์ท่ัวโลก กับโลกแห่งพ่อมดน้อยแฮร์ร่ีพอร์ตเตอร์ ณ The 

Making of Harry Potter, Warner Bros Studio Tour ตั้งอยู่ไม่ห่างจากกรุงลอนดอนมากนัก เพียงแค่เร่ิมต้นเข้า

มายังท่ีแห่งนี้  เสมือนท่านได้หลุดเข้ามายังโลกของพ่อมด เพลิดเพลินกับการถ่ายภาพฉากต่างๆ จากในเนื้ อเร่ือง ท้ัง 

ห้องใต้บันไดของแฮร์ร่ี ห้องโถงของโรงเรียนสอนเวทมนต์ ฮอกวอตท์ กระท่อมแฮร์กริด หรือจะเป็นห้องต่างๆ 

อย่าง กริฟฟินดอร์ ห้องเรียนปรุงยา  ห้องโถงใหญ่ของฮอกวอตส์  ตรอกไดแอกอน รวมถึงปราสาท 

ฮอกวอตส์ ท้ังหลังขนาดจ าลองท่ีใช้ถ่ายท าจริง และอ่ืนๆ... และเม่ือไม่นานมานี้ มีการเปิดโซนใหม่ “ศาสตร์มืด” 

Dark Art Zone โดยเพิ่มฉากใหม่ๆ ในภาคหลังอย่าง ห้องภายในคฤหาสน์ของมัลฟอย และอ่ืนๆ อีกมากมาย ... 

จากนั้นให้อิสระแก่ทุกท่านในการเลือกซื้ อสินค้าท่ีระลึกจากเร่ืองแฮร์ร่ี พอร์ตเตอร์ ท้ังเยลลี่เม็ดทุกรส  ช็อกโกแลต  

บัตเตอร์เบียร์ ไม้กายสิทธิ์  และของท่ีระลึกอ่ืนๆ อีกมากมาย 

 

 

 

 

 

 

 

 

เท่ียง  อิสระให้ท่านรับประทานอาหารกลางวันตามอัธยาศัย   

จากนั้นน าท่านเดินทางกลับสู่ กรุงลอนดอน เพลิดเพลินกับถนนช้อปป้ิงอีกแห่งท่ีไม่ว่าใครมาลอนดอนต้องไม่พลาด

มาเยือนถนนแห่งความคลาสสิค Oxford Street เป็นถนนช้อปป้ิงขนาดใหญ่และเก่าแก่ของกรุงลอนดอน ระยะ

ประมาณ  2 กิโลกว่าๆ มีร้านค้าประมาณ 300 ร้าน ท้ัง Brand ราคาถูก ไปจนถึง Brand Name หรูหรา อยู่เรียงราย

ท้ัง 2 ฝั่งถนน และยังมีถนนย่อยท่ีแยกออกจาก Oxford Street อีกมากมาย รวมไปถึง Regent Street ซึ่งเป็นถนนท่ี

ตัดกับ Oxford Street ให้เหล่านักช้อปได้เดินเลือกซื้ อของกันได้ท้ังวันทีเดียว ปกติ Oxford Street นั้นจะมีท้ังชาว

ลอนดอนและนักท่องเท่ียวจ านวนมากเดินทางมาจับจ่ายซื้อของกัน... 

ค ่า บริการอาหารค ่า ณ ภัตตาคารอาหารไทย 

ที่พกั   AMBA MARBLE ARCH HOTEL LONDON  หรือเทียบเท่ำ 
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วนัที่แปดของกำรเดินทำง  (8)  ลอนดอน – ชมเมือง - วิหำรเวสตม์ินสเตอร ์– ชอ้ปป้ิง - สนำมบินฮีทโทรว ์

เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  

จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ หอคอยแห่งลอนดอน เป็นพระราชวังหลวงและป้อมปราการตั้งอยู่บนฝั่งแม่น า้เทมส์ในกรุง

ลอนดอนในอังกฤษเป็นพระราชวังท่ีเดิมสร้างโดยพระเจ้าวิลเลียมท่ี 1 แห่งอังกฤษ เม่ือปี ค.ศ. 1078เป็น

สถาปัตยกรรมแบบโรมาเนสก์  พระราชวังเป็น รู้จักกันในนามว่า “หอคอยแห่งลอนดอน” หรือ “หอ” ใน

ประวัติศาสตร์ ตัวปราสาทตั้งอยู่ภายในโบโรแห่งทาวเวอร์แฮมเล็ทส์และแยกจากด้านตะวันออกของนครหลวง

ลอนดอน (City of London) ด้วยลานโล่งท่ีเรียกว่าเนินหอคอยแห่งลอนดอน หรือ “ทาวเวอร์ฮิล” (Tower Hill) 

ยุโรป น าท่านชม ลอนดอนอำย (London Eye) ท่ีรู้จักในชื่อ มิลเลเนียมวีล (Millennium Wheel) เป็นชิงช้าสวรรค์

ท่ีสูงท่ีสุดในทวีปยุโรป มีความสูง 135 เมตร(443 ฟุต) และกลายมาเป็นสถานท่ีท่องเท่ียวท่ีได้รับความนิยมและ

เป็นจุดดึงดูดนักท่องเท่ียวได้อย่างมากในสหราชอาณาจักร   อย่างไรกต็าม ลอนดอน อาย กยั็งคงได้รับต าแหน่งจาก

การให้บริการว่า"ชิงช้าสวรรค์ท่ีก่อสร้างด้วยโครงเหลก็ค ้าข้างเดียวท่ีสูงท่ีสุดในโลก" (เพราะโครงสร้างท้ังหมดใช้โครง

ค า้เหลก็รูปตัว A ในการให้บริการโดยใช้โครงค า้เพียงแค่ด้านเดียวเท่านั้นไม่เหมือนชิงช้าสวรรค์อ่ืนๆ ท่ัวไปท่ีมีโครง

ค า้สองข้าง)  

เท่ียง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารจีน ม้ือนี้ เสิร์ฟท่านด้วยอาหารจีน ท่ีเด่นในเร่ืองอาหารทะเลสด  ลิ้ มลอง

เมนูแนะน า ท่ีเม่ือมาถึงต้องไม่พลาดท่ีจะลิ้ มลอง Lobster with ginger and spring onion  

จากนั้นน าท่านบันทึกภาพความสวยงามของสถานท่ีส าคัญต่างๆ รอบกรุงลอนดอน น าท่านผ่ำนชมจัตุรสัทรำฟัลกำ้ร ์

(Trafalgar Square) ท่ีรายล้อมไปด้วยอาคารท่ีน่าสนใจ ชมมหำวิหำรเซนต์ปอล (St.Paul’s Cathedral) ท่ีมียอด

โดมใหญ่เป็นอันดับ 2 ของโลก สถานท่ีใช้จัดพระราชพิธีอภิเษกสมรสระหว่างเจ้าฟ้าชายชาร์ลและเลดี้ไดอาน่า สเปน

เซอร์ แล้วเข้าสู่จัตุรัสรัฐสภา ถ่ายรูปบริเวณด้านนอกของมหำวิหำรเวสท์มินสเ์ตอร ์(Westminster Abbey) ท่ีตั้งของ

รัฐสภาอังกฤษมาตั้งแต่ต้นศตวรรษท่ี 16 และยังเป็นท่ีตั้งของหอนาฬิกาท่ีรู้จักกันดีในนามหอนำฬิกำบิกเบน (Big 

ben) ท่ีมีความสูง 320 ฟุต ตีบอกเวลาทุกหนึ่งชั่วโมง เป็นนาฬิกาท่ีมีหน้าปัดใหญ่ท่ีสุดในโลกและฝั่งตรงข้ามท่ีมี

แม่น า้เทมส์ก้ันอยู่เป็นท่ีตั้งของชิงช้าสวรรค์ลอนดอน อาย (London Eye) ชิงช้าสวรรค์ท่ีสูงท่ีสุดในยุโรป  จากนั้นน า

ท่านถ่ายรูปกับสะพำนหอคอย (Tower Bridge) สะพานข้ามแม่น ้าเทมส์ ท่ีสามารถยกเปิดปิดได้ จากนั้นน าท่าน

ถ่ายรูปบริเวณด้านนอกของพระรำชวงับั้คกิ้ งแฮม (Buckingham Palace) ท่ีประทับของพระราชินีอลิซาเบธท่ี 2 

และพระสวามี ใจกลางกรุงลอนดอน จากนั้นน าท่านเลือกซื้ อสิ้นค้าในย่านไนทบ์ริดจ์ (Knights Bridge) ซึ่งเป็นท่ีตั้ง

ของห้างสรรพสินค้าชื่อดังอย่าง ฮำรวี์ยน์ิโคล (Harvey Nicole) และ แฮรร์อดส ์(Harrods) ท่ีท่านสามารถเลือกซื้ อ

สินค้าแฟชั่นชั้นน าจากท่ัวทุกมุมโลก รวมท้ังกระเป๋าแฮร์รอดส์ท่ีนิยมกันอย่างมาก รวมท้ังมีร้านค้าแฟชั่นมากมาย

ตั้ งอยู่บริเวณ High Street เช่น  Accessorize, H&M, Zara, Kipling, Gant, Hugo Boss, Porsche Deign, Bally 

และยังมีถนนสโลน (Sloane Street) ท่ีเป็นท่ีตั้งของร้าน Super Brands อาทิ เช่น Louis Vuitton, Chanel, Hermes, 

Gucci, Valentino, Salvatore Ferragamo, MCM, Ermenegildo Zegna, Alberta  Ferretti, Shanghai Tang, Dior, 

Giorgio Armani, Dolce & Gabrana, Bottega Veneta, Bvlgari Fendi ฯลฯ 

ค ่า  อิสระรับประทานอาหารค ่าตามอัธยาศัย เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาในการเลือกซื้อสินค้า  

21.25 น. ออกเดินทางกลับกรุงเทพฯ โดยสายการบินไทย เท่ียวบินท่ี TG 917 

 

วนัที่เกำ้ของกำรเดินทำง    (9)    กรุงเทพฯ  

15.00 น. เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ 

 
********************************* 
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อตัรำค่ำบริกำร 

ประเภทผูเ้ดินทำง รำคำต่อท่ำน รำคำบตัรหลกั รำคำบตัรเสริม 

ผูใ้หญ่ 169,900.- 166,900.- 167,900.- 

เด็กอำยุต ำ่กว่ำ 12 ปี (พกักบั ผูใ้หญ่ 1ท่ำน) 161,900.- 158,900.- 159,900.- 

เด็กอำยุต ำ่กว่ำ 12 ปี (พกักบั ผูใ้หญ่ 2 ท่ำน ... มีเตียงเสริม ) 153,900.- 150,900.- 151,900.- 

เด็กอำยุต ำ่กว่ำ 6 ปี (พกักบั ผูใ้หญ่ 2 ท่ำน ... ไม่มีเตียงเสริม ) 145,900.- 142,900.- 143,900.- 

พกัเด่ียวเพ่ิม 28,000.- 28,000.- 28,000.- 

กรณีไม่ใชต้ั๋ว ลดท่ำนละ 30,000.- 30,000.- 30,000.- 

กรณีบินชั้นธุรกิจ ช ำระเพ่ิมท่ำนละ   99,500.- 99,500.- 99,500.- 

 

หมำยเหตุ -    ขอสงวนสิทธิออกเดินทำงขั้นต ำ่ 10 ท่ำนขึ้ นไป 

- ในกรณีออกเดินทำง 15 ท่ำนขึ้ นไป ลดรำคำ ท่ำนละ 15,000 บำท ** 

  

คะแนนสะสมส ำหรบัสมำชิก 

ประเภทผูเ้ดินทำง สมำชิกบตัรหลกั สมำชิกบตัรเสริม 

ผูใ้หญ่ 

เด็กอำยุต ำ่กว่ำ 12 ปี (พกักบั ผูใ้หญ่ 1ท่ำน) 

เด็กอำยุต ำ่กว่ำ 12 ปี (พกักบั ผูใ้หญ่ 2 ท่ำน ... มีเตียงเสริม ) 

เด็กอำยุต ำ่กว่ำ 6 ปี (พกักบั ผูใ้หญ่ 2 ท่ำน ... ไม่มีเตียงเสริม ) 

พกัเด่ียวเพ่ิม (ไดร้บัคะแนนเพ่ิม) 

มีตัว๋แลว้ (ไดร้บัคะแนนโดยประมำณ)  

กรณีบินชั้นธุรกิจ (ไดร้บัคะแนนเพ่ิม) 

1669 

1589 

1509 

1429 

280 

1369 

995 

1669 

1589 

1509 

1429 

280 

1369 

995 

1. สำมำรถใชค้ะแนนสะสมในกำรแลกส่วนลดไดสู้งสุด 1,000 คะแนน 

2. คะแนนสะสมที่ไดร้บัเป็นไปตำมยอดกำรช ำระจริง 

3. สมำชิกบตัรเสริมไดร้บัคะแนนสะสมเป็นไปตำมสมำชิกบตัรหลกั 

 

อตัรำค่ำบริกำรนี้ รวม 

1. ค่าบัตรโดยสารเคร่ืองบิน ไป –กลับชั้นประหยัด ตามเส้นทาง และ สายการบินท่ีได้ระบุไว้ในรายการ พรอ้มค่ำภำษีสนำมบิน

ทุกแห่ง 

2. ค่าท่ีพัก หอ้งละ 2-3 ท่ำน พร้อมอาหารเช้า ตามโรงแรมท่ีระบุไว้ในรายการ หรือระดับเดียวกัน  

3. ค่าธรรมเนียมวีซ่าสหราชอาณาจักร (ส าหรับผู้ ถือหนังสือเดินทางไทย) 

4. ค่าอาหาร, ค่าเข้าชม และค่ายานพาหนะทุกชนิด  ตามท่ีได้ระบุไว้ในรายการ 

5. ค่ามัคคุเทศก์ท่ีคอยอ านวยความสะดวกให้กับท่านในตลอดการเดินทาง พรอ้มทิปคนขบัรถและไกดท์อ้งถิน่ 

6. ค่าประกันอุบัติเหตุในระหว่างการเดินทางในวงเงิน ท่ำนละ 2,000,000.- บำท เงื่อนไขตามกรมธรรม์ 

 

อตัรำค่ำบริกำรนี้ ไม่รวม 

1. ค่าใช้จ่ายส่วนตัวเพิ่มเติม  นอกเหนือจากรายการ อาทิ เคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์, ค่าซักรีด, ค่าโทรศัพท์ เป็นต้น 

2. ค่าภาษีหัก ณ ท่ีจ่าย 3% และค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% 

3. ค่าท าหนังสือเดินทาง   

4. ค่าน า้หนักกระเป๋าส่วนเกินกว่าท่ีสายการบินอนุญาต ทางสายการบินเรียกเก็บเพิ่มเติม 
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เงื่อนไขกำรช ำระเงิน: ส าหรับการจอง กรุณาช าระมัดจ า ท่ำนละ 30,000.- บำท 

 ช าระยอดท้ังหมดก่อนการเดินทางอย่างน้อย 14 วัน 

• ช าระด้วยเชค็ หรือแคชเชียร์เชค็ โดยสั่งจ่ายในนาม บริษัท ลีลาวดี ฮอลิเดย ์(ประเทศไทย) จ  ากัด 

• ช าระโดยเงินสด 

• ช ำระดว้ยกำรโอนเงินผ่ำนธนำคำร  (กรุณำแฟกซใ์บน ำฝำกมำยงัเบอร ์Fax 0-2664-0023) 

 ชื่อบญัชี บริษัท ลีลาวดี ฮอลิเดย ์(ประเทศไทย) จ  ากัด 

ธนาคารกสิกรไทย บริษัท ลีลำวดี ฮอลิเดย ์จ ำกดั  สำขำ สุขุมวิท 18  ( เอ็กเชนทำวเวอร ์) 

   บญัชีกระแสรำยวนั  เลขท่ี  639-1-00265-5 

 

หมำยเหตุและเงื่อนไขในกำรรบับริกำร 

1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับท่านผู้ เดินทางท่ีเคยเดินทางแล้วมีประวัติความประพฤติไม่น่ารัก หรือมีพฤติกรรมเป็นท่ีรังเกียจ

ของคนส่วนใหญ่ เช่น ไม่รักษาเวลา, พูดจาหยาบคาย, ดื่มสุราบนรถ, ก่อเสียงร าคาญรบกวนผู้ อ่ืน, หรือพยายามสร้างความ

วุ่นวายในคณะทัวร์ ฯลฯ ท้ังนี้ เพื่อความสุขของคณะผู้เดินทางส่วนใหญ่ 

2. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับท่านผู้ เดินทางท่ีมีอายุครรภ์เกิน 4 เดือน ท้ังนี้ เพื่อความปลอดภัยของท่านผู้ เดินทางและทารกใน

ครรภ์ 

3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับท่านผู้เดินทางท่ีมีความประสงค์จะลักลอบเข้าประเทศอ่ืนเพื่อไปท างาน หรือเพื่อการอ่ืนใดอันมิใช่

การท่องเท่ียว 

4. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาให้หรือไม่ให้บริการแก่ท่านท่ีต้องใช้รถเข็น (กรุณาแจ้งให้บริษัทฯ ทราบก่อนจองทัวร์

เพื่อหาข้อสรุปร่วมกัน) โดยบริษัทฯ ต้องกราบขออภัยเพราะบางเส้นทางอาจไม่สะดวกในการเดินทางส าหรับท่านท่ีต้องใช้

รถเขน็ ยกเว้นทัวร์คณะส่วนตัว 

5. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาให้หรือไม่ให้บริการแก่ท่านท่ีมีเด็กทารกอายุต ่ากว่า 2 ขวบ ร่วมเดินทางไปด้วย (กรุณา

แจ้งให้บริษัทฯ ทราบก่อนจองทัวร์เพื่อหาข้อสรุปร่วมกัน) โดยบริษัทฯ ต้องกราบขออภัยเพราะเด็กเล็กอาจงอแงรบกวนผู้

เดินทางท่านอ่ืน ยกเว้นทัวร์คณะส่วนตัว 

6. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาให้หรือไม่ให้บริการแก่ท่านท่ีเป็นพระภิกษุสงฆ์หรือนักบวชในบางรายการทัวร์หรือบาง

เส้นทาง ยกเว้นทัวร์คณะส่วนตัว 

7. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกสิทธิประโยชน์ของท่านท่ีจองทัวร์ไว้แล้ว แต่ไม่ช าระเงินมัดจ าภายในระยะเวลาท่ีก าหนด ให้แก่

ลูกค้าท่านต่อไปท่ีแจ้งชื่อรอไว้ ท้ังนี้ เพื่อประโยชน์ของผู้ร่วมเดินทางท่านอ่ืน 

8. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางในกรณีท่ีมีผู้ เดินทางต ่ากว่า 15 ท่าน โดยจะแจ้งให้ผู้ เดินทางทราบล่วงหน้า

ก่อนเดินทางไม่น้อยกว่า 15 วัน และยินดีจะจัดหาคณะทัวร์อ่ืนทดแทนหากท่านต้องการ 

9. ในกรณีท่ีท่านยกเลิกการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการหักเงินค่าใช้จ่าย  

โดย หากยกเลิกก่อนเดินทาง 21 วัน  ขอหักร้อยละ 50 ของอัตราค่าบริการ 

 หากยกเลิกก่อนเดินทาง 14 วัน  ขอหักร้อยละ 100 ของอัตราค่าบริการ 

10. ในกรณีท่ีท่านขอเปลี่ยนตัวผู้ เดินทาง โดยสามารถขอวีซ่าได้ทันภายในก าหนดเวลา  บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคิดค่าใช้จ่าย

เพิ่ม เฉพาะค่าธรรมเนียมในการย่ืนวีซ่าและค่าเปลี่ ยนชื่อตั๋วเคร่ืองบินเท่านั้น เว้นแต่ตั๋วเคร่ืองบินท่ีไม่อนุญาตให้เปลี่ยนชื่อ

หรือคืนตั๋ว 

11. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าธรรมเนียมการย่ืนวีซ่าในทุกกรณี หากมีการย่ืนวีซ่าแล้ว 

12. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบต่อการท่ีท่านถูกปฏิเสธไม่ให้เดินทางเข้าหรือออกจากประเทศใด ๆ อันเนื่องมาจากเหตุผล

ส่วนตัวของท่านผู้ เดินทาง เช่น เอกสารการเดินทางไม่ถูกต้อง, พกพาสิ่งของผิดกฎหมาย หรือมีความประพฤติส่อไปในทาง

เสื่อมเสีย รวมถึงการท่ีมิได้เดินทางเพราะเหตุภัยธรรมชาติ หรือการยกเลิกเท่ียวบิน 

13. ส าหรับท่านผู้เดินทางท่ีประสงค์จะซื้ อตั๋วเคร่ืองบินภายในประเทศเพิ่มเติม ( นอกเหนือจากรายการตามทัวร์ ) หรือด าเนินการ

ใด ๆ ท่ีก่อให้เกิดค่าใช้จ่าย กรุณาแจ้งให้บริษัทฯ ทราบก่อน เพื่อขอค ายืนยันส าหรับการออกเดินทางของทัวร์นั้นๆ หากท่านผู้



  9 | P a g e  

 

เดินทางซื้ อตั๋วหรือช าระค่าใช้จ่ายใด ๆ ไป โดยไม่ได้รับการยืนยันดังกล่าว แล้วต่อมาทัวร์นั้น ๆ ไม่สามารถออกเดินทางได้ 

ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบส าหรับค่าใช้จ่ายท่ีเกิดข้ึน 

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

รายการท่องเท่ียวดังกล่าวไม่ตรงตามความประสงค์ของท่าน ไม่ว่าจะเป็นเพราะการเปลี่ยนแปลงของโรงแรมท่ีพัก หรือการ

ปรับเปลี่ยนรายการท่องเท่ียวใด ๆ  ท่านมีสิทธิ์ขอยกเลิกการเดินทางได้เป็นกรณีพิเศษ โดยแจ้งให้บริษัทฯ ทราบก่อนออก

เดินทางไม่น้อยกว่า 5 วัน หากท่านยืนยันจะออกเดินทาง บริษัทฯ ขอถือเอาตามไฟนอลโปรแกรมเป็นยุติ เว้นแต่ ในกรณีท่ี

เกิด เหตุ จ าเป็ นห รือสุดวิสั ย  อาทิ  การล่ าช้าของสายการบิ น , การนั ดห ยุด งาน , การประท้วง, การจลาจล , ภั ย

ธรรมชาติ, อุบัติเหตุ, ปัญหาการจราจร ฯลฯ  บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงไฟนอลโปรแกรมตามความเหมาะสม 

ท้ังนี้ เพื่อค านึงถึงความปลอดภัย และรักษาผลประโยชน์ของท่านให้ได้มากท่ีสุด 

15. สถานท่ีท่องเท่ียวท่ีระบุในรายการได้รวมค่าเข้าชมไว้แล้ว หากในวันเดินทาง สถานท่ีท่องเท่ียวดังกล่าวปิดท าการ  บริษัทฯ จะ

คืนเงินค่าเข้าชมให้แก่ท่านตามท่ีระบุไว้ในเอกสารของสถานท่ีนั้น ๆ หรือจะสลับปรับเปลี่ยนรายการเพื่อให้ท่านสามารถเข้าชม

ได้   แต่ในกรณีท่ีมีเหตุล่าช้าหรือเหตุอ่ืนใดเกิดข้ึนระหว่างการเดินทางท าให้ท่านไม่สามารถเข้าชมสถานท่ีท่องเท่ียวดังกล่าวได้ 

โดยมิใช่ความผิดของบริษัทฯ   บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินค่าเข้าชมให้แก่ท่าน 

16. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบต่อการสูญหายหรือเสียหายอย่างใด ๆ อันเกิดข้ึนแก่ทรัพย์สินของท่าน อันเนื่องจากการ

โจรกรรม และ/หรือความประมาทจากตัวนักท่องเท่ียวเอง 

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

สามารถเลือกใช้ของก านัลดังกล่าวในขณะร่วมเดินทางไปกับคณะทัวร์หรือไม่ก็ได้ตามอัธยาศัย 

18. ต าแหน่งท่ีนั่งบนเคร่ืองบินเป็นไปตามเงื่อนไขตั๋วเคร่ืองบินแบบหมู่คณะของสายการบินต่าง ๆ  บริษัทฯ  ไม่สามารถเลือก

ต าแหน่งท่ีนั่งได้เอง ท้ังนี้ บริษัทฯ จะพยายามจัดท่ีนั่งให้แก่ท่านและครอบครัวตามความเหมาะสมให้ ดีท่ีสุดภายใต้ลักษณะ

ต าแหน่งท่ีนั่งแบบหมู่คณะท่ีสายการบินจัดให้มา 

19. บริษัทฯ ขอต้อนรับและมีความยินดีท่ีได้ให้บริการแก่ท่านผู้ เดินทางท่ีเชื่อม่ันในมาตรฐานของบริษัทฯ ซึ่งประสงค์จะเดินทางไป

ท่องเท่ียวพักผ่อนแบบหมู่คณะ และเข้าใจถึงวิถีชีวิตตลอดจนวัฒนธรรมของประเทศท่ีท่านได้เดินทางไป 

20. เมื่อท่ำนจองทวัรแ์ละช ำระมดัจ ำแลว้ หมำยถึงท่ำนยอมรบัในขอ้ควำมและเงื่อนไขที่บริษทัฯ แจ้งแลว้ขำ้งตน้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  10 | P a g e  

 

 
 
 

รำยละเอียดกำรขอวีซ่ำองักฤษ 
** ระยะเวลำกำรพิจำรณวีซ่ำองักฤษใชเ้วลำ 15-30 วนัท ำกำร **  

 

1. แบบฟอร์มการขอย่ืนวีซ่า ประเทศอังกฤษ 
2. หนังสือเดินทาง (Passport)  ต้องมีอายุการใช้งานอย่างน้อย 6 เดือนข้ึนไปนับจากวันย่ืนวีซ่า มีหน้าประทับตราว่าง 2 หน้าข้ึน

ไป หากมีเล่มเก่าต้องติดเล่มเก่ามาด้วย 
3. รูปถ่าย ขนาด 2 นิ้ ว 2 ใบ สีพื้ นหลังต้องเป็นสีขาวเท่านั้น ไม่มีลาดลาย ไม่มีการตกแต่งภาพถ่าย ไม่อัดภาพแบบสติ๊กเกอร์

หรือแบบดิจิดอล ไม่สวมแว่นตากันแดด ไม่ย้ิมจนเห็นฟัน ต้องการรูปถ่ายท่ีชัดเจน และอายุการถ่ายไม่เกิน 6 เดือน 
4. ส าเนาทะเบียนบ้าน ส าเนาบัตรประชาชน ทะเบียนสมรส(หากมี) ใบหย่า(หากมี)  ใบเปลี่ยนชื่อ เปลี่ยนนามสกุล(หากมี)  

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

ยอดปัจจุบัน  จ าเป็นต้องมี สมุดบัญชีเงินฝากตัวจริง น ามาย่ืนวันย่ืนวีซ่า หรือ Bank Guarantee ตัวจริงจากทางธนาคาร 
- กรณีท่ีเป็นคู่สมรส สามารถใช้บัญชีของคู่สมรสได้ แต่ต้องมีทะเบียนสมรสใช้ในการย่ืนยัน  
- กรณีท่ีไม่ได้จดทะเบียนสมรส ต้องมีจดหมายรับรองเป็นภาษาอังกฤษว่าสมรสแต่ไม่ได้จดทะเบียนสมรส และเซ็นชื่อ

รับรองท้ัง 2 ท่าน กรณีท่ีผู้ เดินทางไม่ได้ท างาน หรือคู่สมรสไม่ได้เดินทางด้วยต้องแนบส าเนาบัตรประชาชน ส าเนา

ทะเบียนบ้าน และหลักฐานการท างานของคู่สมรส 
- กรณีรับรองญาติพี่ น้อง ต้องแนบจดหมายรับรองท่ีแสดงความเก่ียวข้องกัน เป็นภาษาอังกฤษ พร้อมเซ็นต์โดย

เจ้าของบัญชี และแนบสมุดบัญชีเล่มท่ีใช้รับรองมาด้วย 
6. เอกสารรับรองการงาน และเอกสารรับรองการศึกษา   

- กรณีผู้ ย่ืนเป็นพนักงาน หรือข้าราชการ ต้องมีหนังสือรับรองจากหน่อยงานท่ีสังกัดเป็นภาษาอังกฤษ พร้อมระบุ

ต าแหน่ง วันเร่ิมท างาน อัตราเงินเดือน และระยะเวลาในการลาพักร้อน  
- กรณีผู้ ย่ืนประกอบธุรกิจส่วนตัว ต้องคัดหนังสือรับรองจดทะเบียนบริษัท หรือทะเบียนการค้าจากทางกระทรวง

พาณิชย์ อายุไม่ต ่ากว่า 3 เดือน  
- กรณีผู้ ย่ืนเป็นหนักเรียน นักศึกษา ต้องมีหนังสือรับรองสถานภาพเป็นนักเรียน นักศึกษา จากสถาบันการศึกษาเป็น

ภาษาอังกฤษ และหนังสือรับรองการท างาน หนังสือรับรองจดทะเบียนบริษัท หรือทะเบียนการค้าของผู้ อุปการะ 

(บิดา มารดา หรือผู้ปกครอง) 
7. กรณีเด็กมีอายุต ่ากว่า 18 ปีบริบูรณ์ ไม่ได้เดินทางพร้อมบิดา มารดา หรือเดินทางกับบิดา มารดา ท่านใดท่านหนึ่งจะต้องท า

จดหมายยิมยอม จากทางอ าเภอ โดยท่ี บิดา มารดา จะต้องไปย่ืนเร่ืองแสดงความจ านงในการอนุญาตให้บุตรเดินทางไป

ต่างประเทศกับอีกท่านหนึ่งได้ ณ ท่ีว่าการอ าเภอหรือเขตโดยมีนายอ าเภอ หรือผู้อ านวยการเขตลงลายชื่อ และตราประทับจาก

ทางราชการอย่างถูกต้อง หรือขอแบบฟอร์มจากหน่อยงานรับย่ืนวีซ่า ให้บิดา มารดา เป็นผู้เซน็ต์ 
8. ส าเนาใบจองตั๋วเคร่ืองบิน ระบุผู้เดินทางและวันเดินทางไป-กลับ อย่างชัดเจน 
9. หลักฐานโรงแรมท่ีพัก ภาษาอังกฤษ  
10. กรณีไปเย่ียมและพักอาศัยกับญาติ ต้องออกจดหมายเชิญ ต้องระบุ ชื่อ-นามสกุลของผู้เชิญ สถานท่ีพัก ระยะเวลาในการพัก 

พร้อมแสดง หนังสือเดินทางของผู้เชิญ และหลักฐานแสดงท่ีอยู่อย่างชัดเจน เป็นภาษาอังกฤษ  
11. ตารางการเดินทางในประเทศอังกฤษ เป็นภาษาอังกฤษ  
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12. ประกันการเดินทางแบบท่องเท่ียวต่างประเทศ วงเงินข้ันต ่า 2,000,000 บาท  
 


