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NT103
ทวัรอ์ังกฤษ ไอรแ์ลนดเ์หนอืจรดใต ้10 วัน 7 คนื (TK)
ทัวรส์ก็อตแลนด ์ไอรแ์ลนด ์, 10 วัน 7 คนื ,

Hallmark Hotel Glasgow  , Ramada Plaza Belfast Hotel  , Sligo Park Hotel  , Absolute Hotel Limerick
 , Best Western Montenotte Hotel  , Ballsbridge Hotel

พพิธิภณัฑไ์ททานคิ - ไจแอนท ์คอสเวย ์- หาดหนิพศิวง - ปราสาทดนัลซู

กลัเวย ์- คลฟิ ออฟ โมเออร ์- ลมิรคิ-โบสถเ์ซ็นตแ์มร ี- คฤหาสนส์มยัวคิตอเรยีน มคัรอส เฮา้ส ์

เมอืงคอรค์ - ปราสาทแบลรน์ยี ์- ร็อค ออฟ แคสเซล - เมอืงคลิเคนน ี- ปราสาทคลิเคนนี

ปราสาทดบัลนิ - อนุสาวรยีแ์หง่แสง - เมอืงโชวส์เบอรร์ ี- มหาวหิารนอรม์นัแอบบยี ์- หมูบ่า้นไบบวิรี

กาํหนดการเดนิทาง

รายละเอยีดการเดนิทาง

วนัท ี1
กรุงเทพมหานคร

22.00 น.
คณะพบเจา้หนา้ทแีละมัคคเุทศกไ์ดท้ ีเคานเ์ตอรเ์ช็คอนิ D (แถว D) ประตทูางเขา้ท ี3-4 อาคารผูโ้ดยสาร สายการบนิไทย ณ
สนามบนิสวุรรณภมูิ



วนัท ี2
ลอนดอน - เบลฟสัต ์(ไอรแ์ลนดเ์หนอื) - เขา้ชมพพิธิภณัฑไ์ททานคิ - ศาลาวา่การเมอืง

01.10 น.
ออกเดนิทางสู ่สนามบนิฮทีโธรว ์(LHR) ประเทศองักฤษ โดย การบนิไทย เทยีวบนิท ีTG910
สายการบนิบรกิารอาหารค่าํและอาหารเชา้บนเครืองบนิ (ใชเ้วลาบนิประมาณ 11.30 ชม.)

07.15 น.
เดนิทางถงึ สนามบนิฮทีโธรว ์ประเทศองักฤษ นําทา่นผา่นพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงและศลุกากร

08.30 น.
นําทา่นเช็คอนิสายการบนิ Air Lingus

11.05 น.
ออกเดนิทางสู ่สนามบนิเบลฟสัต์

12.25 น.
เดนิทางถงึ สนามบนิเบลฟสัต์

เทยีง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารจนี

บา่ย
นําทา่นเขา้ชม พพิธิภณัฑไ์ททานคิ (Titanic Museum)
จากนันนําทา่นเทยีวชมเมอืงซงึยังคงมรี่องรอยความเจรญิทางอุตสาหกรรมทางดา้นการตอ่เรือ อกีทังยังไดซ้มึซบัจนกลายเป็นวัฒนธรรม
ดังจะเห็นไดจ้ากการทมีผีลงานการกอ่สรา้งเหลา่นีจัดแสดงในพพิธิภัณฑแ์ละสถานทสํีาคัญตา่งๆ

นําทา่นแวะถ่ายรูปกับ ศาลาวา่การเมอืง (City hall) สรา้งขนึในปี 1888 ในสถาปัตยกรรมแบบบารอก
ดา้นหนา้ศาลาวา่การเป็นทตัีงของอนุสาวรียพ์ระราชนีิวคิตอเรียแหง่อังกฤษ (Queen Victoria)

ค่าํ
รับประทานอาหารค่าํ ณ ภัตตาคารทอ้งถนิ

ทพีกั
Ramada Plaza Belfast Hotel / Holiday Inn Belfast Hotel ระดบั 4 ดาวหรอืเทยีบเทา่

วนัท ี3
ไจแอนท ์คอสเวย ์- หาดหนิพศิวง - ปราสาทดนัลซู

เชา้
รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม

นําทา่นแวะถ่ายรูปกับ อโุมงคต์น้ไม ้(Dark Hedges) สถานทถี่ายทําซรีียช์อืดัง Game of Thrones
เป็นอุโมงคต์น้ไมท้มีชีอืเสยีงทสีดุแหง่หนงึของโลก โดยตระกลูสจ๊วต (Stuart) ไดป้ลกูตน้ไมนี้ตังแตส่มัยศตวรรษท ี18

นําทา่นเดนิทางสู ่ไจแอนทส์คอสเวย ์(Giant’s Causeway) (ระยะทาง 96 กม. ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1.20 ชวัโมง)หรือทรีูจั้กในนาม
“หาดหนิพศิวง” ลักษณะเป็นคันถนนหนิ
ซงึเกดิจากเสาหนิบะซอลตจํ์านวนมหาศาลทตัีงเบยีดกันแน่นจนสว่นหัวเสาเรียงลําดับลดหลันกันเป็นขันบันได ทปีลูาดจากเชงิผาลงสูท่อ้งสมุทร
เสาหนิเหลา่นีมอียู่ดว้ยกันทังหมดร่วม 40,000 เสา สว่นใหญ่มรีูปร่างเป็นเสาหนิหกเหลยีม แตก็่มปีะปนทังแบบสเีหลยีม หา้เหลยีม เจ็ดเหลยีม
และแปดเหลยีม ทสีงูทสีดุวัดไดเ้กอืบ 40 ฟตุ สว่นทเีป็นหนา้ผาเป็นหนิลาวาทแีข็งตัวแลว้ มขีนาดความหนา 90 ฟตุ
ตามตํานานเลา่วา่ทางเดนิหนินีเป็นฝีมอืของยักษ์ตนหนงึ ซงึเกดิความรักทเีกาะสตาฟฟาของสกอตแลนดจ์งึไดส้รา้งทางเดนิแหง่นี
เพอืนางอันเป็นทรัีกจะไดเ้ดนิทางกลับบา้นเกดิทไีอรแ์ลนด ์สําหรับทางเดนิไจแอนทส์คอสเวยนี์ นักธรณีวทิยาไดทํ้าการศกึษามาเป็นเวลากวา่ 300
ปีแลว้และนับเป็นสงิสําคัญในการพัฒนาวชิาวทิยาศาสตรโ์ลก กลุม่หนิเหลา่นีเกดิจากปฏกิริยิาของภเูขาไฟเมอื 50-60 ลา้นปีทผีา่นมา
จัดไดว้า่เป็นธรรมชาตอัินน่าพศิวงบรเิวณชายฝัง นอรธ์ แอนทรมิ โคสต์
ซงึในปัจจบัุนอยู่ในความดแูลของมูลนธิอินุรักษ์ธรรมชาตขิองเนชนัแนลทรัสต ์และเป็นแหลง่มรดกโลกแหง่แรกของไอรแ์ลนดเ์หนือ 

เทยีง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารทอ้งถนิ

บา่ย



นําทา่นถ่ายรูปกับ ปราสาทดนัลซู (Dunluce Castle) ซงึตังอยู่ทางเหนือของชายฝัง แอนทรมิของไอรแ์ลนดเ์หนือ
ปราสาทของชว่งปลายยุคกลางและในศตวรรษท ี17 นีตังอยู่ในพนืททียีืนออกไปในทะเล
ดว้ยทตัีงทน่ีาตนืเตน้นีวา่กันวา่เป็นแรงบันดาลใจใหก้ับลอูสิในการรังสรรคป์ราสาทแคร ์พาราเวล

นําทา่นเดนิทางสู ่เมอืงซลโิก (Sligo) (ระยะทาง 200 กม. ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 3 ชวัโมง)

ค่าํ
รับประทานอาหารค่าํในโรงแรมทพัีก

ทพีกั
Sligo Park Hotel / Clayton Hotel Sligo ระดบั 4 ดาวหรอืเทยีบเทา่

วนัท ี4
กลัเวย ์- คลฟิ ออฟ โมเออร ์- ลมิรคิ

เชา้
รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม

นําทา่นเดนิทางสู ่เมอืงกลัเวย ์(Galway) (ระยะทาง 139 กม. ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 2 ชวัโมง) กัลเวยไ์ดรั้บสมญานามวา่เป็นเมอืงแหง่ชนเผา่
เนืองจากเมอืครังยุคกลาง ดนิแดนแถบนีเคยอยู่ในความครอบครองของชนชาตติา่ง  ๆถงึ 14 เผา่ดว้ยกัน
ในปัจจบัุนเมอืงทกํีาลังเตบิโตแหง่นีเป็นเมอืงทมีกีารจับจา่ยใชส้อยมากทสีดุในยุโรป
ขณะเดยีวกันก็มังคังดว้ยมรดกทางศลิปะและความเฟืองฟทูางศลิปกรรมแขนงตา่ง  ๆรวมทังดนตรี ละครเวท ีและภาพยนตร์
นําทา่นเทยีวชมเมอืงกัลเวย ์อกีหนงึเมอืงสวยแหง่ไอรแ์ลนดเ์หนือ

เทยีง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารทอ้งถนิ

บา่ย
นําทา่นเดนิทางสู ่คลฟิส ์ออฟ โมเออร ์(Cliffs of Moher) (ระยะทาง 77 ก.ม. ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1.30 ชม.)
ผาชนัแหง่โมเออรตั์งอยู่ในเขตเคานต์ ีแคร ์เป็นหนงึในทวิทัศนอั์นน่าทงึทสีดุของไอรแ์ลนด ์ตังตระหงา่นดว้ยความสงู 230
เมตรเหนือมหาสมุทรแอตแลนตกิอันเกรียวกราด แนวผาทอดยาวสดุสายตาเป็นระยะทางราว 8 กโิลเมตร จาก HAG’S HEAD
ซงึอยู่ทางดา้นใตจ้รดหอคอย O’BRIAN ทอียู่ทศิเหนือและบนยอดของหนา้ผาเป็นทรีาบกวา้งใหญ่
อยู่สงูจากน ้าํทะเลเบอืงลา่งทําใหเ้กดิทัศนียภาพอันงดงามทน่ีาอัศจรรยท์างธรรมชาตขิองผาชนั ขนุเขา และทอ้งทะเลมหาสมุทรแอตแลนตกิ
บา้งก็วา่การไดม้าเยือน คลฟิส ์ออฟ โมเออร ์เสมอืนไดม้ายืน ณ จดุปลายสดุของขอบโลก และยังเป็นฉากในภาพยนต ์Harry Potter อกีดว้ย
อสิระใหท้า่นไดเ้ก็บภาพธรรมชาตอัินน่าพศิวงและดมืด่าํกับอากาศบรสิทุธติามอัธยาศัย

ไดเ้วลานําทา่นเดนิทางสู ่เมอืงลมิรคิ (Limerick) (ระยะทาง 73 กม. เดนิทางประมาณ 1 ชม.) เป็นเมอืงใหญ่อันดับ 3
มทํีาเลทตัีงอยู่รมิฝังแม่น ้าํแชนนอน ไดรั้บการกลา่วขานวา่มทัีศนียภาพงดงามทสีดุของไอรแ์ลนด์

ค่าํ
รับประทานอาหารค่าํ ณ ภัตตาคารทอ้งถนิ

ทพีกั
Absolute Hotel Limerick / Castletroy Park Hotel ระดบั 4 ดาวหรอืเทยีบเทา่

วนัท ี5
ลมิรคิ - คลิลานยี ์- คอรค์

เชา้
รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม

นําทา่นออกเดนิทางสู ่เมอืงคลิลารน์ยี ์(Killarney) (ระยะทาง 111 กม. เดนิทางประมาณ 1.30 ชม.) เมอืงในรัฐเคอรร์ี
ทางตะวันตกเฉียงใตข้องประเทศไอรแ์ลนด์

นําทา่นแวะถ่ายรูปกับ โบสถเ์ซ็นตแ์มร ี(St. Mary Cathedral) ซงึเป็นโบสถป์ระจําเมอืง

นําทา่นเขา้ชม คฤหาสนส์มยัวคิตอเรยีน มคัรอส เฮา้ส ์(The Muckross’s House)  ซงึกอ่สรา้งดว้ยหนิในแบบอลซิาเบธชว่งกลางศตวรรษที
19 ตังอยู่ในอุทยานสวยรมิทะเลสาบมัครอส ภายในทา่นจะไดส้มัผัสกับวถิชีวีติของชาวไอรชิ และการจัดสวนสวยดว้ยพันธุไ์มห้ลากหลายชนดิ
ตลอดจนบา้นและรา้นคา้ทอีอกแบบกอ่สรา้งในแบบชาวไอรชิ อสิระใหท้า่นเพลดิเพลนิกับการถ่ายรูปมุมสวย และ สวนสวย ตามอัธยาศัย 



เทยีง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารทอ้งถนิ

บา่ย
นําทา่นเดนิทางสู ่เมอืงคอรค์ (Cork) (ระยะทาง 84 กม. เดนิทางประมาณ 1.15 ชม.) เมอืงใหญ่อันดับ 2 ของสาธารณรัฐไอรแ์ลนด์
เป็นเมอืงทเีคยไดรั้บเลอืกใหเ้ป็นนครหลวงแหง่วัฒนธรรมยุโรปประจําปี 2005

นําทา่นเขา้ชม ปราสาทแบลรน์ยี ์(Blarney Castle) สรา้งขนึเป็นครังแรกในสมัยศตวรรษท ี10 โดยแรกเรมิสรา้งจากไม ้ตอ่ไปในสมัยศตวรรษที
12 ไดนํ้าหนิมาใชเ้ป็นโครงสรา้งหลักของปราสาท อย่างไรก็ตามตัวปราสาทไดถู้กทําลายลงในสมัยศตวรรษท ี14
และผา่นสงครามกลางเมอืงมาหลายครังจนในสมัยศตวรรษท ี16 คอรแ์ม็ค แม็คคารธ์ ี(Cormac MacCarthy) ซงึดํารงตําแหน่ง เอริล์
คนแรกแหง่แคลคารท์ ีไดทํ้าการบรูณะปราสาทขนึใหม่ใหส้วยงามดังเดมิ พนืทโีดยรอบปราสาทเต็มไปดว้ยตน้ไมแ้ละสวนสวยนานาชนดิ
ปราสาทแหง่นีจงึเป็นสถานทดีงึดดูใจของนักทอ่งเทยีวนับลา้นคนหลังไหลไปทแีบลรนี์ย์
จนทําใหท้สีถานทแีหง่นีเป็นทรีูจั้กไปทัวโลกวา่เป็นหนงึในมรดกอันล ้าํคา่ของสาธารณรัฐไอรแ์ลนด์
สงิทดีงึดดูใจใหนั้กทอ่งเทยีวอกีอย่างหนงึก็คอืผนังหนิแบลรนี์ย ์สโตน (Blarney Stone) หนิในตํานานบนยอดหอคอย ทมีตํีานานเลา่ขานกันวา่
หากไดจ้มุพติผนังหนิทนีีจะทําใหค้ณุไม่อับจนโวหาร บคุคลสําคัญหลายทา่น นับแตเ่ซอร ์วอลเตอร ์สก็อต
ไปจนถงึประธานาธบิดอีเมรกิาและผูนํ้าโลกหลายคน รวมถงึนักแสดงชอืกอ้งโลก ไดเ้คยมาลองจมุพติแบลรนี์ย ์สโตน
จากนันอสิระใหท้า่นไดเ้ดนิเลน่และถ่ายรูปกับตัวปราสาทและสวนสวยโดยรอบ

ค่าํ
รับประทานอาหารค่าํ ณ ภัตตาคารจนี

ทพีกั
Best Western Montenotte Hotel / Ambassador Cork Hotel ระดบั 4 ดาวหรอืเทยีบเทา่

วนัท ี6
แคสเซล - คลิเคนนยี ์- ดบัลนิ

เชา้
รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม

นําทา่นเดนิทางสู ่เมอืงแคสเซล (Cashel) (ระยะทาง 93 กม. ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1 ชวัโมง)
ซงึเป็นอกีหนงึเมอืงทอ่งเทยีวทมีคีวามสําคัญทางดา้นประวัตศิาสตรแ์ละมชีอืเสยีงมากแหง่หนงึของสาธารณรัฐไอรแ์ลนด์
ตังอยู่ทางตอนใตข้องแควน้ทปิเปอรารี (Tipperary) ซงึเป็นอกีหนงึแควน้ทมีชีอืเสยีงทางดา้นการทอ่งเทยีวของสาธารณรัฐไอรแ์ลนด์

นําทา่นเขา้ชม ร็อค ออฟ แคสเซล (Rock of Cashel) หนงึในสญัลักษณ์ทไีดรั้บการยกย่องเป็นอะโครโปลสิแหง่สาธารณรัฐไอรแ์ลนด์
เป็นสถานททีอ่งเทยีวทไีดรั้บการขนานนามวา่มคีวามงดงามทสีดุในสาธารณรัฐไอรแ์ลนด ์“ร็อค ออฟ แคสเซล”
เป็นอกีหนงึสถานททีอ่งเทยีวทมีปีระวัตศิาสตรอั์นยาวนานมากแหง่หนงึของประเทศ ดว้ยความโดดเดน่ทางดา้นสถาปัตยกรรมของร็อค ออฟ
แคสเซล ถอืวา่เป็นสงิทสีะทอ้นใหเ้ห็นคณุคา่ทางมรดกทางวัฒนธรรมทเีกา่แกท่สีดุของชาวไอรชิโบราณ โดยภายในร็อค ออฟ
แคสเซลนันประกอบไปดว้ยสว่นตา่ง  ๆไม่วา่จะเป็นกลุม่อาคารบา้นเรือนยุคกลาง ป้อมปราการ วหิารจอรเ์จยีน และหอ้งสมุด นอกจากนีแลว้ในอดตี
ร็อค ออฟ แคสเซล ยังเคยใชเ้ป็นทปีระทับของกษัตรยิแ์หง่มุนสเตอร ์ตังแตศ่ตวรรษท ี4 จนถงึตน้ศตวรรษท ี12
และมกีารใชอ้ย่างตอ่เนืองพรอ้มทังกอ่สรา้งเพมิจนถงึศตวรรษท ี18 และไดรั้บการอนุรักษ์และยกย่องใหเ้ป็นอนุสรณ์สถานแหง่ชาต ิเมอืปี
ค.ศ.1874 อสิระใหท้า่นไดเ้ก็บภาพและเดนิเลน่ถ่ายรูปตามอัธยาศัย

นําทา่นเดนิทางสู ่เมอืงคลิเคนน ี(Kilkenny) (ระยะทาง 61 กม. ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 50 นาท)ี เมอืงทอีุดมดว้ยสสีนั
เต็มไปดว้ยร่องรอยประวัตศิาสตรย์ุคกลางอันน่าทงึ รวมถงึงานฝีมอืทอ้งถนิทน่ีาสนใจ คลิเคนนียซ์ติี
คอืหนงึในเมอืงทน่ีาไปเยือนมากทสีดุเมอืงหนงึของประเทศ 

เทยีง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารทอ้งถนิ

บา่ย
นําทา่นเขา้ชมความงามของ ปราสาทคลิเคนน ี(Killkeny Castle) ซงึเป็นปราสาทแบบนอรมั์น สรา้งขนึในปี 1172 โดยอัศวนิ Richard de Clare
หรือทรีูจั้กในนาม Strongbow ซงึปราสาทเดมิสรา้งจากไมแ้ละมหีอคอยสงู สามารถมองเห็นววิแม่น ้าํนอร ์แตห่ลังจากนันทายาทรุ่นถัดไปคอื
วลิเลยีม มารแ์ชล (Earl of Pembroke) ไดทํ้าการบรูณะขนึใหม่โดยใชห้นิมาสรา้งปราสาท ปราสาทแหง่นีมหีอคอยสงูถงึ 4
หอคอยและยังคงสภาพใหเ้ห็นจนถงึปัจจบัุน นําทา่นเขา้ชมความงามของหอ้งโถง และ หอ้งตา่งๆภายในปราสาทโบราณแหง่นี
นอกจากนียังมสีวนสวยขนาดใหญ่ดา้นนอก ซงึทา่นสามารถเก็บภาพเป็นทรีะลกึไดต้ามอัธยาศัย

นําทา่นเดนิทางสู ่เมอืงดบัลนิ (Dublin) (ระยะทาง 123 กม. ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1.45 ชวัโมง)



ซงึเป็นเมอืงหลวงและเมอืงทใีหญ่ทสีดุของสาธารณรัฐไอรแ์ลนด ์ชอืดับลนินันมาจากคําวา่ Dubh Linn ซงึในภาษาไอรชิมคีวามหมายวา่
"สระน ้าํสดํีา" (Black Pool)

ค่าํ
รับประทานอาหารค่าํ ณ ภัตตาคารไทย

ทพีกั
Ballsbridge Hotel / Red Cow Morans Hotel ระดบั 4 ดาวหรอืเทยีบเทา่

วนัท ี7
ดบัลนิ - เขา้ชมปราสาทดบัลนิ - โฮลเีฮด - โชวส์เบอรร์ี

เชา้
รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม

นําทา่นเขา้ชม ปราสาทดบัลนิ (Dublin Castle) หนงึในสถานททีอ่งเทยีวทมีคีวามเกา่แกท่สีดุของไอรแ์ลนด ์ปราสาทสรา้งขนึในปี 1204
โดยกษัตรยิจ์อหน์แหง่อังกฤษ
ปัจจบัุนปราสาทดับลนินันถอืวา่เป็นสญัลักษณ์ของการปกครองของอังกฤษในไอรแ์ลนดจ์นไดรั้บอสิระเป็นสาธารณรัฐไอรแ์ลนดใ์นปี 1922
ปราสาทแหง่นียังคงใชเ้ป็นสถานทจัีดงานสําคัญระดับประเทศ เชน่ จัดการประชมุของสหภาพยุโรป และ จัดงานคอนเสริต์สําคัญเป็นตน้
นําทา่นชมความงามภายในปราสาท ซงึมหีอ้งจัดแสดงและหอ้งรับรองมากมาย

นําทา่นผา่นชมสถาปัตยกรรม สไปร ์ออฟ ดบัลนิ หรือ อนุสาวรยีแ์หง่แสง (Spire of Dublin)
อนุสาวรียท์สีรา้งจากเสาสแตนเลสรูปกรวยทมีปีลายยอดแหลม ซงึมคีวามสงูประมาณ 121.2 เมตร (398 ฟตุ)
โดยในอดตีเคยเป็นทตัีงของเสาเนลสนั ปัจจบัุนเป็นอนุสาวรียป์ระตมิากรรมทมีชีอืเสยีงและมผีูค้นมาเยียมชมมากเป็นพเิศษ ไดรั้บรางวัลนานาชาติ
2-3 รางวัล เป็นสญัลักษณ์ของเมอืงตังตระหงา่นอยู่กลางถนน ผา่นชมสวนสาธารณะโฟนคิ
ผา่นชมย่านอาคารจอรเ์จยีทมีสีถาปัตยกรรมทสีวยงามของเรืองประตู

ผา่นชม ตรนิติ ีคอลเลจ (Trinity College)  มหาวทิยาลัยทเีกา่แกท่สีดุในไอรแ์ลนด ์สรา้งในสมัย ค.ศ.1592 โดยควนีอลซิาเบธท ี1
ในยุคทเีป็นอาณานคิมของอังกฤษ ผูนํ้าประเทศหลายคนจบจากมหาวทิยาลัยแหง่นี อาคารสถาปัตยกรรมยังคงรูปแบบดังเดมิไม่ถูกทําลาย

นําทา่นสู ่ถนนกราฟตนั (Grafton Street) เพอืใหท้า่นไดเ้ลอืกซอืสนิคา้และของฝาก อสิระใหท้า่นไดช้อ้ปปิงแบบจัดเต็ม
หากทา่นทตีอ้งการซอืสนิคา้แบรนดเ์นม เชน่ Louis Vuitton, Marks & Spencer, The Body Shop และอนืๆอกีมากมาย อสิระใหท้า่นไดเ้ดนิเลน่
และ เลอืกซอืของฝากตามอัธยาศัย

เทยีง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารทอ้งถนิ

13.50 น.
นําทา่นเดนิทางสู ่ทา่เรอืเฟอรร์ ีเพอื ขา้มสูป่ระเทศองักฤษ

06.05 น.
เดนิทางถงึ ทา่เรอืเมอืงโฮลเีฮด ประเทศองักฤษ

นําทา่นเดนิทางสู ่เมอืงโชวส์เบอรร์ ี(Shrewsbury) (ระยะทาง 170 ก.ม. เดนิทางประมาณ 2 .15 ชวัโมง)
เมอืงประวัตศิาสตรท์สีวยงามประกอบไปดว้ยอาคารเกา่แกท่ไีดรั้บการขนึทะเบยีนถงึ 660 แหง่และยังมถีนนทมีชีอืแปลกๆอย่าง Dogpole and
Mardol, Gullet Passage และ Grope Lane 

ค่าํ
รับประทานอาหารค่าํ ณ ภัตตาคารจนี

ทพีกั
Hotel Mcdonald Hill ระดบั 4 ดาวหรอืเทยีบเทา่

วนัท ี8
โชวส์เบอรร์ ี- กลอสเตอร ์- ไบบวิร ี- ลอนดอน

เชา้
รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม

นําทา่นเทยีวชม เมอืงโชวส์เบอรร์ ี(Shrewbury) เมอืงประวัตศิาสตรท์สีวยงาม และยังมอีาคารเกา่แกท่ไีดรั้บการอนุรักษ์ไวเ้ป็นอย่างดี



นําทา่นแวะถ่ายรูปกับ มหาวหิารนอรม์นัแอบบยี ์ซงึมอีายุเกา่แกตั่งแตปี่ ค.ศ. 1083 ปราสาทยุคกลางและพพิธิภัณฑ ์และหอศลิป์โชวส์เบอรร์ี
ซงึตังอยู่ในอาคารกงึไมก้งึปนูทมีอีายุเกา่แกตั่งแตส่มัยศตวรรษท ี16 นอกจากนีชารล์ส ดารว์นิ ยังเป็นบคุคลสําคัญของเมอืงนีอกีดว้ย
เพราะเกดิและไดรั้บการศกึษาทนีี นําทา่นเทยีวชมความสวยงามภายในบรเิวณเมอืงเกา่

นําทา่นเดนิทางสู ่เมอืงกลอสเตอร ์(Gloucester) (ระยะทาง 155 ก.ม.ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 2 ชวัโมง) นําทา่นเทยีวชมเมอืงกลอสเตอร์
ซงึเป็นเมอืงทสีะทอ้นใหเ้ห็นถงึสถาปัตยกรรมงดงามยุคทวิดอร ์(ค.ศ.1485 – 1603)
ซงึอาคารบา้นเรือนในปัจจบัุนคอืผับทเีปิดขายอาหารและเครืองดมืแกนั่กทอ่งเทยีว

นําทา่นเขา้ชม มหาวหิารกลอสเตอร ์(Gloucester Cathedral) มหาวหิารตังอยู่ตอนเหนือของเมอืงกลอสเตอร์
แตเ่ดมิเป็นแอบเบยท์อีุทศิใหนั้กบญุเปโตร เมอืราวปี ค.ศ. 678 หรือ 679 มาจนกระทังเปลยีนเป็นมหาวหิาร ปีค.ศ. 1541
สงิทสีะดดุตาและสวยงามทสีดุในมหาวหิารแหง่นีคอืซุม้ทฝัีงพระศพของพระเจา้เอ็ดเวริด์ท ี2 และยังเป็นสถานทถี่ายทําภาพยนตรดั์งแฮรร์ี
พอตเตอร ์ตอนทหีนงึ สอง และหก เมอืปี ค.ศ. 2000

เทยีง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารทอ้งถนิ

บา่ย
นําทา่นเดนิทางสู ่หมูบ่า้นไบบวิร ี(Bibury Cottage) (ระยะทาง 41 ก.ม.ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 30 นาท)ี
หมู่บา้นทไีดช้อืวา่เป็นหมู่บา้นชนบททสีวยทสีดุในอังกฤษ ตังอยู่ในเขตเขตค็อตสวอลล ์ซงึเป็นสถานทซีงึเต็มไปดว้ยกระทอ่มโบราณ
โบสถอั์นเกา่แก ่อกีทังยังมถีนนสวย  ๆทรีายลอ้มดว้ยดอกไมส้สีดใสรมิสองขา้งทาง ซงึสรา้งความรูส้กึสดชนืใหผู้ม้าเยือนไดม้ากทเีดยีว
นอกจากนีหมู่บา้นแหง่นียังไดรั้บการจัดอันดับใหเ้ป็นหนงึในสถานทสีดุโรแมนตกิ และยังเป็นสถานทถี่ายทําภาพยนตรช์อืดัง อย่าง Bridget
Jones's Diary อกีดว้ย ซงึบา้นหรือกระทอ่มเหลา่นี เคยเป็นทพัีกของคนททํีาอาชพีทอขนแกะ ในศตวรรษท ี17
ปัจจบัุนไดรั้บการอนุรักษ์ใหอ้ยู่ในสภาพเดมิ นอกจากนีไฮไลทสํ์าคัญคอืทวิทัศนข์องแม่น ้าํ Coln ทผีา่นหมู่บา้น
ก็ชว่ยเพมิความงดงามของดนิแดนแหง่นีไดเ้ป็นอย่างด ีอสิระใหท้า่นไดเ้ก็บภาพความสวยงามของหมู่บา้นไบบวิรีไดต้ามอัธยาศัย

ไดเ้วลานําทา่นเดนิทางสู ่บซิสเ์ตอร ์เอา้ทเ์ลท วลิเลจ (Bicester Outlet) (ระยะทางประมาณ 60 ก.ม. ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 50 นาท ี)
ใหท้า่นชอ้ปปิงสนิคา้แบรนดเ์นมหลากหลาย อาท ิBurberry, Calvin Klein, Cath Kidston, Cerruti, Anne, Armani, Bally, Bodum Bose,
Bodum, Fontain ฯลฯ อสิระใหท้า่นชอ้ปปิงและเลอืกซอืสนิคา้ตามอัธยาศัย

ค่าํ
**อสิระอาหารค่าํ ตามอธัยาศยั เพอืใหท้า่นไดช้อ้ปปิงแบบจดัเต็ม**

ทพีกั
Hilton London Heathrow Hotel ระดบั 4 ดาวหรอืเทยีบเทา่

วนัท ี9
ลอนดอน - กรุงเทพมหานคร

09.00 น.
นําทา่น เช็คอนิ และ ทํา TAX Refund (การทํา TAX Refund ในประเทศอังกฤษใชเ้วลานานมาก จงึจําเป็นตอ้งรีบเดนิทางไปสนามบนิ)

12.30 น.
ออกเดนิทางสู ่สนามบนิสวุรรณภมู(ิBKK) โดยเทยีวบนิ TG911 (ใชเ้วลาบนิประมาณ 11.35 ชม.) สายการบนิมบีรกิารอาหารค่าํและอาหารเชา้
ระหวา่งเทยีวบนิ

วนัท ี10
กรุงเทพมหานคร

05.45 น.
เดนิทางถงึ สนามบนิสวุรรณภมู ิกรุงเทพฯ โดยสวัสดภิาพ

อตัราคา่บรกิารทวัรส์ก็อตแลนด ์ไอรแ์ลนด์
ขอ้มูลทัวรอั์ปเดทเมอื :
วันพฤหัสบดที ี19 กันยายน 2562 เวลา 09:42 น.



เงอืนไขการใหบ้รกิารทวัรส์ก็อตแลนด ์ไอรแ์ลนด์

ขอ้แนะนําและแจง้เพอืทราบ

• สาํหรบัหอ้งพกัแบบ 3 เตยีง มบีรกิารเฉพาะบางโรงแรมเท่านัน กรณเีดนิทางเป็นผูใ้หญ ่3 ท่าน แนะนําใหท้่าน เปิดหอ้งพกั เป็น 2 หอ้งจะสะดวกกบัท่านมากกวา่

• กรณเีดนิทางเป็นตวักรุป๊ หากออกตวัแลว้ ไมส่ามารถขอคนืเงนิได ้และไมส่ามารถเปลยีนวันเดนิทางได ้

• กระเป๋าเดนิทางเพอืโหลด ท่านละ 1 ใบ น ้าํหนักไมเ่กนิ 30 ก.ก./น ้าํหนักเทยีวบนิภายในได ้20 ก.ก.

• กระเป๋าถอืขนึเครอืง (Hand carry) น ้าํหนักไมเ่กนิ 7 ก.ก.

อัตราคา่บรกิารนรีวม

• ตวัเครอืงบนิไป-กลบัชันนักท่องเทยีวโดยสายการบนิไทย (TG /EI) (กระเป๋าเดนิทาง 1 ใบ)

• คา่ภาษีสนามบนิ, ภาษีน ้าํมนั, คา่ประกนัภยัทางอากาศ

• คา่ประกนัภยัการเดนิทางอบุัตเิหตวุงเงนิ 1,500,000 บาท และ คา่รกัษาพยาบาลในตา่งประเทศวงเงนิ 2,000,000
บาทคา่รกัษาพยาบาลหลงักลบัจากตา่งประเทศภายใน 21 วัน วงเงนิ 40,000 บาท (ประกนัภยัไมค่รอบคลมุผูท้อีายเุกนิ 85 ปี)

• คา่ภาษีในทุกประเทศ (ประเทศตามระบุในโปรแกรมทัวร)์

• คา่ทพีกัตลอดการเดนิทาง (พกัหอ้งคู)่

• คา่อาหารทุกมอืตามระบุ, คา่พาหนะ หรอืรถรบั-สง่ ระหวา่งนําเทยีว, คา่เขา้ชมสถานที

• เจา้หนา้ท  ี(ไกดไ์ทย) คอยอาํนวยความสะดวกตลอดการเดนิทาง และ คา่ทปิตา่งๆ

อัตราคา่บรกิารนไีมร่วม

• คา่วซีา่องักฤษ (บรกิารดาํเนนิการกรอกเอกสารเพอืยนืวซีา่องักฤษ ท่านละ 5,500 บาท)

• คา่ทปิพนักงานยกกระเป๋า เพอืป้องกนัการสญูหาย ท่านควรดแูลกระเป๋าดว้ยตวัท่านเอง

• คา่ใชจ้่ายสว่นตวัอาท  ิคา่ซกัรดี คา่โทรศพัท -์แฟกซ ์และคา่ใชจ้่ายอนืๆทไีมไ่ดร้ะบุในรายการ

• คา่ภาษีมลูคา่เพมิ 7% และภาษีหกั ณ ทจี่าย 3%

เงอืนไขการสํารองทนัีง และการชําระเงนิ
• งวดท  ี1 : สาํรองทนัีงจ่าย 40,000 บาท/ท่าน ภายใน 3 วันหลงัไดร้บัการยนืยันกรุป๊เดนิทางแนน่อน

• งวดท  ี2 : ชําระสว่นทเีหลอื 30 วัน ลว่งหนา้กอ่นออกเดนิทาง

เงอืนไขการยกเลกิ

• ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 45 วัน ไมเ่กบ็คา่ใชจ้่าย (หากไมไ่ดม้กีารยนืวซีา่ลว่งหนา้)  (สงกรานต-์ปีใหม ่60 วัน)

• ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 30-45 วัน หกัคา่มดัจํา 20,000 บาท + คา่วซีา่ (ถา้ม)ี (สงกรานต-์ปีใหม ่44-59 วัน)

• ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 10-30 วัน หกัคา่มดัจํา 20,000 บาท + คา่ใชจ้่ายอนื (ถา้ม)ี (สงกรานต-์ปีใหม ่20-43 วัน)

• ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 0-9 วัน หกัคา่ใชจ้่าย 75-100% ของคา่ทัวร ์ (สงกรานต-์ปีใหม ่0-19วัน)

• ***ผูเ้ดนิทางทไีมส่ามารถเขา้-ออกเมอืงได ้เนอืงจากการยนืเอกสารปลอม หกัคา่ใชจ้่าย 100%

• ***หากมกีารยกเลกิการจองทัวร ์หลงัไดท้ําการยนืวซีา่เรยีบรอ้ยแลว้ บรษัิทขอสงวนสทิธใินการนําเลม่พาสปอรต์ไปยกเลกิวซีา่ในทุกกรณี
ไมว่า่คา่ใชจ้่ายในการยนืวซีา่จะรวมหรอืแยกจากรายการทัวรก์ต็าม***



หมายเหตุ

• บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธใินการยกเลกิการเดนิทางในกรณทีมีผีูเ้ดนิทาง ต่าํกวา่ 20 ท่าน โดยจะแจง้ใหผู้เ้ดนิทางทราบลว่งหนา้ อยา่งนอ้ย 20 วัน กอ่นการเดนิทาง
(หากจํานวนผูโ้ดยสายรวม 15-19 ท่าน เพมิเงนิท่านละ 5,000 บาท)

• บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธใินการเปลยีนแปลงรายการท่องเทยีว กรณทีเีกดิเหตจุําเป็นสดุวสิยั อาท  ิการลา่ชา้ของสายการบนิ การนัดหยดุงาน การประทว้ง
ภยัธรรมชาต ิการกอ่จราจล อบุัตเิหต ุปัญหาการจราจร ฯลฯ ทังนจีะคาํนงึและรกัษาผลประโยชนข์องผูเ้ดนิทางไวใ้หไ้ดม้ากทสีดุ

• เนอืงจากการท่องเทยีวนเีป็นการชําระแบบเหมาจ่ายกบับรษัิทตวัแทนในตา่งประเทศ ท่านไมส่ามารถทจีะเรยีกรอ้งเงนิคนื ในกรณทีที่านปฎเิสธหรอืสละสทิธ ิ
ในการใชบ้รกิารททีางทัวรจ์ัดให ้ยกเวน้ท่านไดท้ําการตกลง หรอื แจง้ใหท้ราบ กอ่นเดนิทาง

• บรษัิทฯ จะไมร่บัผดิชอบคา่ใชจ้่ายทเีกดิขนึ หากท่านถกูปฎเิสธการตรวจคนเขา้เมอืง และจะไมค่นืเงนิคา่ทัวรท์ที่านชําระมาแลว้
หากท่านถกูปฎเิสธการเขา้เมอืง อนัเนอืงจากการกระทําทสีอ่ไปในทางผดิกฎหมาย หรอืการหลบหนเีขา้เมอืง

• ในกรณทีที่านจะใชห้นังสอืเดนิทางราชการ (เลม่สนี ้าํเงนิ) เดนิทางกบัคณะ บรษัิทฯ สงวนสทิธทิจีะไมร่บัผดิชอบ
หากท่านถกูปฎเิสธการเขา้หรอืออกนอกประเทศใดประเทศหนงึ เพราะโดยปกตนัิกท่องเทยีวใชห้นังสอืเดนิทางบุคคลธรรมดา เลม่สเีลอืดหมู

กรณีเดนิทางโดยลูกคา้จดัการตวัเครอืงบนิเอง (Land Only)
• ในกรณลีกูคา้ดาํเนนิการเรอืงตวัเครอืงบนิเองและมาเทยีวรว่มกบัคณะ (Join Tour) ลกูคา้ตอ้งดาํเนนิการมาพบคณะทัวรด์ว้ยตวัเอง
และตอ้งรบัผดิชอบคา่ใชจ้่ายในการมาพบคณะใหญด่ว้ยตวัเอง
รวมถงึหากกรณเีทยีวบนิของคณะใหญเ่กดิความลา่ชา้หรอืยกเลกิเทยีวบนิอนัดว้ยสาเหตใุดๆกต็าม

ตวัเครอืงบนิ

• ในการเดนิทางเป็นหมูค่ณะผูโ้ดยสารจะตอ้งเดนิทางไป-กลบั หากท่านตอ้งการเลอืนวันเดนิทางกลบั ท่านจะตอ้งชําระ
คา่ใชจ้่ายสว่นตา่งทสีายการบนิเรยีกเกบ็โดยสายการบนิ เป็นผูก้าํหนด ซงึทางบรษัิทฯ ไมส่ามารถเขา้ไปแทรกแซงได ้และในกรณทียีกเลกิการเดนิทาง
ถา้ทางบรษัิทไดอ้อกตวัเครอืงบนิไปแลว้ ผูเ้ดนิทางตอ้งรอ Refund ตามระบบของสายการบนิเท่านัน (ในกรณทีตีวัเครอืงบนิสามารถทําการ Refund ไดเ้ท่านัน)

• ท่านทจีะออกตวัเครอืงบนิภายในประเทศ เช่น เชยีงใหม ่ภเูกต็ หาดใหญ ่ฯลฯ โปรดแจง้ฝ่ายขายกอ่นเพอืขอคาํยนืยันวา่ทัวรนั์นๆ ยนืยันการเดนิทาง แนน่อน
หากท่านออกตวัภายในประเทศโดยไมไ่ดร้บัการยนืยันจากพนักงาน แลว้ทัวรนั์นยกเลกิ
บรษัิทฯไมส่ามารถรบัผดิชอบคา่ใชจ้่ายใดๆทเีกยีวขอ้งกบัตวัเครอืงบนิภายในประเทศได ้

• เมอืท่านจองทัวรแ์ละชําระมดัจําแลว้ หมายถงึท่านยอมรบัในขอ้ความและเงอืนไขทบีรษัิทฯแจง้แลว้ขา้งตน้

โรงแรมและหอ้ง

• หอ้งพกัในโรงแรมเป็นแบบหอ้งพกัคู ่( TWN/DBL ) ในกรณทีที่านมคีวามประสงคจ์ะพกัแบบ 3 ท่าน / 3 เตยีง ( TRIPLE ROOM )
ขนึอยูก่บัขอ้กาํหนดของหอ้งพกัและรปูแบบของหอ้งพกัของแตล่ะโรงแรม ซงึมกัมคีวามแตกตา่งกนั ซงึอาจจะทําใหท้่านไมไ่ดห้อ้งพกัตดิกนัตามทตีอ้งการ หรอื
อาจไมส่ามารถจัดหอ้งทพีกัแบบ 3 เตยีงได ้

• โรงแรมหลายแหง่ในยโุรป จะไมม่เีครอืงปรบัอากาศเนอืงจากอยูใ่นแถบทมีอีณุหภมติ่าํ เครอืงปรบัอากาศทมีจีะใหบ้รกิารในช่วงฤดรูอ้นเท่านัน

• ในกรณทีมีกีารจัดประชุมนานาชาต ิ( TRADE FAIR ) เป็นผลใหค้า่โรงแรมสงูขนึ 3-4 เท่าตวั
บรษัิทฯขอสงวนสทิธใินการปรบัเปลยีนหรอืยา้ยเมอืงเพอืใหเ้กดิความเหมาะสม

กระเป๋าเล็กถอืตดิตวัขนึเครอืงบนิ

•  กรณุางดนําของมคีม ทุกชนดิ ใสใ่นกระเป๋าใบเลก็ทจีะถอืขนึเครอืงบนิ เช่น มดีพบั กรรไกรตดัเลบ็ทุกขนาด ตะไบเลบ็ เป็นตน้
กรณุาใสใ่นกระเป๋าเดนิทางใบใหญห่า้มนําตดิตวัขนึบนเครอืงบนิโดยเดด็ขาด

• วัตถทุเีป็นลกัษณะของเหลว อาท  ิครมี โลชัน น ้าํหอม ยาสฟัีน เจล สเปรย ์และเหลา้ เป็นตน้ จะถกูทําการตรวจอยา่งละเอยีดอกีครงั
โดยจะอนญุาตใหถ้อืขนึเครอืงไดไ้มเ่กนิ 10 ชนิ ในบรรจุภณัฑล์ะไมเ่กนิ 100 ml.
แลว้ใสร่วมเป็นทเีดยีวกนัในถงุใสพรอ้มทจีะสาํแดงตอ่เจา้หนา้ทรีกัษาความปลอดภยัตามมาตราการองคก์ารการบนิพลเรอืนระหวา่งประเทศ ( ICAO )



เอกสารสําหรบัยนืวซีา่ประเทศองักฤษ (ใชเ้วลา 15-20 วนัทาํการ ) ยนืดว้ยตวัเองเทา่นนั

• หากท่านซอืสนิคา้ปลอดภาษีจากสนามบนิ จะตอ้งปิดผนกึถงุโดยระบุ วันเดนิทาง เทยีวบนิ จงึสามารถนําขนึเครอืงได ้
และหา้มมรีอ่งรอยการเปิดปากถงุโดยเดด็ขาด

สมัภาระและคา่พนกังานยกสมัภาระ

• สาํหรบักระเป๋าสมัภาระททีางสายการบนิอนญุาตใหนํ้าขนึเครอืงได ้ตอ้งมนี ้าํหนักไมเ่กนิ 7 กโิลกรมัและมสีดัสว่นไมเ่กนิ 7.5 x 13.5 x 21.5 สาํหรบัหนว่ยวัด “นวิ”
(Inch) หรอื 19 x 35 x 55 สาํหรบัหนว่ยวัด “เซนตเิมตร” (Centimeter)

•  สาํหรบัน ้าํหนักของสมัภาระททีางสายการบนิอนญุาตใหโ้หลดใตท้อ้งเครอืงบนิ คอื 20-30 กโิลกรมั (สาํหรบัผูโ้ดยสารชันประหยัด/ Economy Class
Passenger ซงึขนึกบัแตล่ะสายการบนิ) การเรยีกเกบ็คา่ระวางน ้าํหนักเพมิเป็นสทิธขิองสายการบนิทที่านไมอ่าจปฎเิสธได ้หาก
น ้าํหนักกระเป๋าเดนิทางเกนิกวา่ทสีายการบนิกาํหนด

• ในบางรายการทัวร ์ทตีอ้งบนิดว้ยสายการบนิภายในประเทศ น ้าํหนักของกระเป๋าอาจจะถกูกาํหนดใหต้่าํกวา่มาตรฐานได ้
ทังนขีนึอยูก่บัขอ้กาํหนดของแตล่ะสายการบนิ บรษัิทขอสงวนสทิธไิมร่บัภาระ ความรบัผดิชอบคา่ใชจ้่ายในน ้าํหนักสว่นทเีกนิ

• กระเป๋าและสมัภาระทมีลีอ้เลอืนและมขีนาดใหญเ่กนิไป ไมเ่หมาะกบัการเป็นกระเป๋าถอืขนึเครอืงบนิ (Hand carry)

การชดเชยคา่กระเป๋าในกรณีเกดิการสูญหาย

• ของมคีา่ทุกชนดิ ขอแนะนําไมค่วรใสเ่ขา้ไปในกระเป๋าใบใหญท่เีช็คไปกบัเครอืง เพราะหากเกดิการสญูหาย
สายการบนิจะรบัผดิชอบชดใชต้ามกฎไออาตา้เท่านัน ซงึจะชดใชใ้หป้ระมาณ กโิลกรมัละ 20 USD คณูดว้ยน ้าํหนักกระเป๋าจรงิ ทังนจีะชดเชยไมเ่กนิ USD 400
กรณเีดนิทางชันธรรมดา (Economy) หรอื USD 600 กรณเีดนิทางชันธรุกจิ (Business) ดงันันจงึไมแ่นะนําใหโ้หลดของมคีา่ทุกประเภทลงกระเป๋าใบใหญ่

• กรณกีระเป๋าใบใหญเ่กดิการสญูหายระหวา่งการท่องเทยีว (ระหวา่งทัวร ์ไมใ่ช่ระหวา่งบนิ)
โดยปกตปิระกนัภยัการเดนิทางทบีรษัิททัวรไ์ดจ้ัดทําใหล้กูคา้จะไมค่รอบคลมุคา่ชดเชยในกรณกีระเป๋าใบใหญส่ญูหาย อยา่งไรกต็าม
บรษัิทฯจะพจิารณาชดเชยคา่เสยีหายใหท้่าน โดยชดใชต้ามกฎของสายการบนิเท่านัน นันหมายถงึจะชดเชยตามน ้าํหนักกระเป๋า คณู ดว้ยคา่ชดเชย USD 20
ตอ่กโิลกรมัเท่านัน ดงันันท่านจงึไมค่วรโหลดของมคีา่ทุกประเภทในกระเป๋าใบใหญ ่เพราะหากเกดิการสญูหาย ทางบรษัิทฯ
ขอสงวนสทิธกิารชดเชยคา่เสยีหายตามรายระเอยีดขา้งตน้เท่านัน

• กรณกีระเป๋าใบเลก็ (Hand Carry) เกดิการสญูหาย บรษัิทฯ ไมส่ามารถรบัผดิชอบชดเชยคา่เสยีหายใหท้่านได ้ดงันันท่านตอ้งระวังทรพัยส์นิสว่นตวัของท่าน

• หนังสอืเดนิทาง (Passport) ทเีหลอือายกุารใชง้านไดเ้กนิ 6 เดอืนขนึไป และมหีนา้สาํหรบัตดิวซีา่ อยา่งนอ้ย 3 หนา้
หากมหีนังสอืเดนิทางเลม่เกา่ใหแ้นบมาดว้ย

• รปูถา่ยสหีนา้ตรง ขนาด 2 นวิ 2 รปู พนืฉากหลงัรปูตอ้งเป็นพนืสขีาว (อยา่ถา่ยเอง เพราะพนืเป็นสเีทา ใชไ้มไ่ด)้ หา้มสวมแวน่สายตา (รปูถา่ยตอ้งถา่ยไวไ้มเ่กนิ 6
เดอืน...สถานฑูตมกีารเทยีบรปูกบัหนา้วซีา่ทเีคยได)้

• สาํเนาบัตรประชาชน

• สาํเนาทะเบยีนบา้น (กรณุาถา่ยหนา้แรกทมีรีายละเอยีดบา้นเลขทมีาดว้ย)

• สาํเนาทะเบยีนสมรส (กรณผีูห้ญงิ.....หากมกีารเปลยีนคาํนําหนา้เป็น ...นาง... ตอ้งแนบมา)

• สาํเนาทะเบยีนหยา่ (กรณผีูห้ญงิ.....ถา้หยา่และหากมกีารใชค้าํนําหนา้เป็น ....นาง...ตอ้งแนบมา)

• สาํเนาใบมรณะบัตร

• สตูบิัตร (กรณเีดก็ต่าํกวา่ 20 ปีบรบิูรณต์อ้งแนบสตูบิัตรมา)

• กรณเีดก็อายตุ่าํกวา่ 20 ปีบรบิูรณ:์ (หากเดก็ไมไ่ดเ้ดนิทางพรอ้ม พอ่และแม)่ ตอ้งยนืเอกสารเพมิเตมิดงันี
• เดก็ เดนิทางกบับุคคลอนื บดิาและมารดาตอ้งทําหนังสอืแสดงความยนิยอม ซงึออกใหโ้ดยทวีา่การเขตหรอือาํเภอเท่านัน และใหร้ะบุวา่
ยนิยอมใหเ้ดก็เดนิทางกบัใคร (ระบุชอื) มคีวามสมัพนัธอ์ยา่งไรกบัครอบครวั

• เดก็ เดนิทางกบับดิา มารดาตอ้งทําหนังสอืแสดงความยนิยอมซงึออกใหโ้ดยทวีา่การเขตหรอือาํเภอเท่านันและใหร้ะบุวา่ มารดายนิยอมใหเ้ดก็เดนิทางกบับดิา
(ระบุชอืบดิา)

• เดก็ เดนิทางกบัมารดา บดิาตอ้งทําหนังสอืแสดงความยนิยอมซงึออกใหโ้ดยทวีา่การเขตหรอือาํเภอเท่านันและใหร้ะบุวา่ บดิายนิยอมใหเ้ดก็เดนิทางกบัมารดา
(ระบุชอืมารดา)



• หลกัฐานการทํางาน (จดหมายรบัรองการทํางาน) ทําเป็นภาษาองักฤษ

• จดหมายรบัรองการทํางานใหร้ะบุ TO WHOM IT MAY CONCERN (ไมต่อ้งระบุสถานฑูตและประเทศ)
• กรณผีูเ้ดนิทางเป็นเจา้ของกจิการ : ใชห้นังสอืจดทะเบยีนบรษัิทฯ ทมีรีายชอืผูป้ระกอบกจิการ (อายไุมเ่กนิ 3 เดอืน)

• กรณผีูเ้ดนิทางเป็นเจา้ของรา้นคา้ : ใชท้ะเบยีนพาณชิยท์มีชีอืผูเ้ป็นเจา้ของรา้นคา้

• กรณพีนักงานบรษัิท : ใชจ้ดหมายรบัรองการทํางานจากนายจา้ง ระบุตาํแหนง่ ระยะเวลาการวา่จา้ง เงนิเดอืน

• กรณทีเีป็นขา้ราชการ : ใชห้นังสอืรบัรองจากหนว่ยงาน

• กรณเีกษียณอายรุาชการ: ถา่ยสาํเนาบัตรขา้ราชการบํานาญ

• กรณเีป็นนักเรยีนนักศกึษา ตอ้งมหีนังสอืรบัรองจากสถาบันศกึษา นันวา่กาํลงัศกึษาอยู ่ระบุชันปีทศีกึษา

• หลกัฐานการเงนิ : (กรณุาเตรยีมใหถ้กูตอ้ง ใชท้ัง Bank guarantee และ สาํเนาบัญช  ีเลม่เดยีวกนั)

• หนังสอืรบัรองสถานะทางการเงนิ (Bank guarantee) ของบัญชอีอมทรพัย ์(Saving account) ออกโดยธนาคาร ระบุชอืเจา้ของบัญชใีหค้รบถว้น มอีายไุมเ่กนิ
20 วันนับจากวันทจีะยนืวซีา่

• สาํเนาสมดุบัญชยีอ้นหลงั 6 เดอืน นับขนึไปจากเดอืนทจีะยนืวซีา่ มยีอดเงนิไมต่่าํกวา่ 100,000 บาทตอ่การรบัรอง 1 ท่าน
และยอดแสดงในบัญชตีอ้งไมก่า้วขา้มเดอืน (ปรบัสมดุและสาํเนา 20 วันกอ่นยนืวซีา่)

• ************* ขอ้ 1 และ ขอ้ 2 ตอ้งเป็นสมดุบัญชอีอมทรพัยเ์ลม่เดยีวกนัเท่านัน *************

หมายเหต ุ:
• หากสมดุบัญชแีสดงยอดรวมทมีกีารกระโดดขา้มเดอืน (ยอดไมต่อ่เนอืง) เช่นจากเดอืน 1 ขา้มไปเป็นยอดของ เดอืน 3 (เดอืน 2 ไมม่)ี ท่านตอ้งไปขอ Bank
statement จากทางธนาคารแทนการถา่ยสาํเนาสมดุบัญชบีัญชฝีากประจํา (Fixed) สามารถแนบประกอบได ้แตท่่านตอ้งแนบบัญชอีอมทรพัย ์(Saving) มาดว้ย

• หากตอ้งการใชบ้ัญชฝีากประจํา ตอ้งเตรยีมดงันี

- หนังสอืรบัรองสถานะทางการเงนิ (Bank guarantee) ของบัญชฝีากประจํา (Fixed account) ออกโดยธนาคาร ระบุชอืเจา้ของบัญชใีหค้รบถว้น มอีายไุมเ่กนิ
20 วันนับจากวันทจีะยนืวซีา่ - สาํเนาสมดุบัญชฝีากประจํา มยีอดเงนิไมต่่าํกวา่ 100,000 บาทตอ่การรบัรอง 1 ท่าน
• หากตอ้งการรบัรองการเงนิใหค้นภายในครอบครวั ตอ้งเตรยีมเอกสารดงันี

- หนังสอืรบัรองทางการเงนิ (Bank Guarantee) ตอ้งระบุชอืเจา้ของบัญช  ีรบัรองคา่ใชจ้่ายใหใ้คร (ตอ้งระบุชอืผูถ้กูรบัรองในจดหมายดว้ย) - กรณุาแนบสตูบิัตร,
ทะเบยีนบา้น, ทะเบยีนสมรส หรอืหลกัฐาน เพอืแสดงสถานะ และความสมัพนัธว์า่เป็นคนในครอบครวัเดยีวกนั
• กรณนีายจา้งรบัรองคา่ใชจ้่ายใหล้กูจา้ง

- จดหมายรบัรองจากนายจา้งระบุวา่เป็นผูร้บัรองคา่ใชจ้่าย พมิพเ์ป็นภาษาองักฤษเท่านัน - หนังสอืรบัรองเงนิฝาก ดงัขอ้ 1 และ 2
(สถานฑตูไมร่บัพจิารณาบญัชกีระแสรายวนัในทุกกรณ ีไมต่อ้งแนบมา)

*** ทางสถานทูตไมใ่หด้งึเลม่พาสปอรต์ในทุกกรณ ีหากลูกคา้จาํเป็นตอ้งใชพ้าสปอรต์เดนิทางในชว่งทยีนืวซีา่กรุป๊
ลูกคา้จะตอ้งไปแสดงตวัยนืวซีา่เดยีวเทา่นนั โดยถา้เดนิทางเป็นครอบครวั หากมบีคุคลในครอบครวัคนใดคนหนงึจาํเป็นตอ้งยนืวซีา่เดยีว
คนในครอบครวัครวัทเีหลอืจาํเป็นตอ้งยนืวซีา่เดยีวดว้ยเชน่กนั ***

การยนืวซีา่องักฤษตอ้งทาํอยา่งไร

ผูส้มคัรตอ้งยนืคาํรอ้งดว้ยตนเองเทา่นนั ปัจจุบันสถานทูตองักฤษไดม้กีารเปลยีนระบบใหม้กีารสแกนลายนวิมอืพรอ้มสแกนมา่นตาของผูส้มคัรขอวซีา่
“ศนูยร์บัคาํรอ้งขอวซีา่เขา้สหราชอาณาจักร” อาคารเทรนด ีชัน 28 ถนนสขุมุวทิ แขวงคลองเตยเหนอื เขตวัฒนา กรงุเทพฯ 10110
อาคารเทรนดจีะอยูใ่นซอยสมุขมุวทิ 13 ตดิกบัสถานรีถไฟฟ้านานา
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