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องักฤษ – ไอร์แลนด์เหนือจรดใต้ 10 วนั 
โปรแกรมอนัซีน.....ชมความงามของเส้นอันซีนองักฤษ และ ไอร์แลนด์แบบเต็มๆ 

 

 

          
วันแรก กรุงเทพมหานคร  
 

22.00 น. คณะพบเจา้หนา้ท่ีและมคัคุเทศกไ์ดท่ี้ เคาน์เตอร์เช็คอิน D (แถว D) ประตูทางเขา้ท่ี 3-4 อาคารผูโ้ดยสาร สายการ
บินไทย ณ สนามบินสุวรรณภูมิ 

 

วันท่ีสอง ลอนดอน – เบลฟัสต์ (ไอร์แลนด์เหนือ) – เข้าชมพพิธิภัณฑ์ไททานิค – ศาลาว่าการเมือง 
 

01.10 น.  ออกเดินทางจากสนามบินสุวรรณภูมิ (BKK) สู่สนามบินฮีทโธรว์ (LHR) ประเทศอังกฤษโดยการบินไทย 
เท่ียวบินท่ี TG910 สายการบินบริการอาหารค ่าและอาหารเชา้ บนเคร่ืองบิน (ใชเ้วลาบินประมาณ11.30 ชม.) 

07.15 น. เดินทางถึงสนามบินฮีทโธรว ์ประเทศองักฤษ น าท่านผา่นพิธีการตรวจคนเขา้เมืองและศุลกากร 
08.30 น. น าท่านเช็คอินสายการบิน Air Lingus  
11.05 น. ออกเดินทางจากสนามบินฮีทโธรว ์สู่สนามบินเบลฟัสต์ 
12.25 น. เดินทางถึงสนามบินเบลฟัสต ์
 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารจีน 



บ่าย น าท่านเขา้ชมพิพิธภณัฑ์ไททานิค (Titanic Museum) จากนั้นน าท่านเท่ียวชมเมืองซ่ึงยงัคงมีร่องรอยความเจริญ
ทางอุตสาหกรรมทางดา้นการต่อเรือ อีกทั้งยงัไดซึ้มซบัจนกลายเป็นวฒันธรรม ดงัจะเห็นไดจ้ากการท่ีมีผลงานการ
ก่อสร้างเหล่าน้ีจดัแสดงในพิพิธภณัฑ์และสถานท่ีส าคญัต่างๆ น าท่านแวะถ่ายรูปกบั ศาลาวา่การเมือง (City hall) 
สร้างขึ้นในปี 1888 ในสถาปัตยกรรมแบบบารอก ดา้นหนา้ศาลาว่าการเป็นท่ีตั้งของอนุสาวรียพ์ระราชินีวิคตอเรีย
แห่งองักฤษ (Queen Victoria)  

 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารทอ้งถ่ิน 
 

น าท่านเข้าสู่โรงแรมท่ีพกั Ramada Plaza Belfast Hotel/ Holiday Inn Belfast Hotel**** หรือเทียบเท่า 
 

 
 

วันท่ีสาม ไจแอนท์ คอสเวย์ – หาดหินพศิวง – ปราสาทดันลูซ  
 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 
 น าท่านแวะถ่ายรูปกบัอุโมงคต์น้ไม ้(Dark Hedges) สถานท่ีถ่ายท าซีรียช่ื์อดงั Game of Thrones เป็นอุโมงคต์น้ไม้

ท่ีมีช่ือเสียงท่ีสุดแห่งหน่ึงของโลก โดยตระกูลสจ๊วต (Stuart) ได้ปลูกตน้ไมน้ี้ตั้งแต่สมัยศตวรรษท่ี 18 น าท่าน
เดินทางสู่ ไจแอนทส์คอสเวย ์(Giant’s Causeway) (ระยะทาง 96 กม. ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 1.20 ชัว่โมง)หรือท่ี
รู้จกัในนาม “หาดหินพิศวง”  ลกัษณะเป็นคนัถนนหิน ซ่ึงเกิดจากเสาหินบะซอลต์จ านวนมหาศาลท่ีตั้งเบียดกนั
แน่นจนส่วนหัวเสาเรียงล าดับลดหลั่นกันเป็นขั้นบันได ท่ีปูลาดจากเชิงผาลงสู่ท้องสมุทร เสาหินเหล่าน้ีมีอยู่
ดว้ยกนัทั้งหมดร่วม 40,000 เสา  ส่วนใหญ่มีรูปร่างเป็นเสาหินหกเหล่ียม แต่ก็มีปะปนทั้งแบบส่ีเหล่ียม ห้าเหล่ียม 
เจ็ดเหล่ียม และแปดเหล่ียม ท่ีสูงท่ีสุดวดัไดเ้กือบ 40 ฟุต  ส่วนท่ีเป็นหน้าผาเป็นหินลาวาท่ีแข็งตวัแลว้ มีขนาด
ความหนา 90 ฟุต ตามต านานเล่าว่าทางเดินหินน้ีเป็นฝีมือของยกัษ์ตนหน่ึง ซ่ึงเกิดความรักท่ีเกาะสตาฟฟาของ
สกอตแลนด์จึงไดส้ร้างทางเดินแห่งน้ี เพื่อนางอนัเป็นท่ีรักจะไดเ้ดินทางกลบับา้นเกิดท่ีไอร์แลนด ์ส าหรับทางเดิน
ไจแอนท์สคอสเวยน้ี์ นักธรณีวิทยาไดท้ าการศึกษามาเป็นเวลากว่า 300 ปีแลว้และนบัเป็นส่ิงส าคญัในการพฒันา
วิชาวิทยาศาสตร์โลก กลุ่มหินเหล่าน้ีเกิดจากปฏิกิริยาของภูเขาไฟเม่ือ 50-60 ลา้นปีท่ีผา่นมา จดัไดว้า่เป็นธรรมชาติ
อนัน่าพิศวงบริเวณชายฝ่ัง นอร์ธ แอนทริม โคสต ์ซ่ึงในปัจจุบนัอยู่ในความดูแลของมูลนิธิอนุรักษ์ธรรมชาติของ
เนชัน่แนลทรัสต ์และเป็นแหล่งมรดกโลกแห่งแรกของไอร์แลนดเ์หนือ  
 



กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารทอ้งถ่ิน 
 

บ่าย น าท่านถ่ายรูปกบัปราสาทดนัลูซ (Dunluce Castle) ซ่ึงตั้งอยู่ทางเหนือของชายฝ่ัง แอนทริมของไอร์แลนด์เหนือ 
ปราสาทของช่วงปลายยคุกลางและในศตวรรษท่ี 17 น้ีตั้งอยูใ่นพื้นท่ีท่ียืน่ออกไปในทะเล ดว้ยท่ีตั้งท่ีน่าต่ืนเตน้น้ีว่า
กนัว่าเป็นแรงบนัดาลใจให้กับลูอิสในการรังสรรค์ปราสาทแคร์ พาราเวล ได้เวลาน าท่านเดินทางสู่เมืองซลิโก 
(Sligo) (ระยะทาง 200 กม. ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 3 ชัว่โมง)  

 

ค ่า รับประทานอาหารค ่าในโรงแรมท่ีพกั 
 

น าท่านเข้าสู่โรงแรมท่ีพกั Sligo Park Hotel / Clayton Hotel Sligo **** หรือเทียบเท่า 
 
วันท่ีส่ี กลัเวย์ – คลฟิ ออฟ โมเออร์ – ลมิริค 
 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 
 น าท่านเดินทางสู่เมืองกลัเวย ์(Galway) (ระยะทาง 139 กม. ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 2 ชัว่โมง) กลัเวยไ์ดรั้บสมญา

นามว่าเป็นเมืองแห่งชนเผ่า เน่ืองจากเม่ือคร้ังยุคกลาง ดินแดนแถบน้ีเคยอยู่ในความครอบครองของชนชาติต่างๆ 
ถึง 14 เผ่าด้วยกัน  ในปัจจุบันเมืองท่ีก าลังเติบโตแห่งน้ีเป็นเมืองท่ีมีการจับจ่ายใช้สอยมากท่ีสุดในยุโรป 
ขณะเดียวกนัก็มัง่คัง่ดว้ยมรดกทางศิลปะและความเฟ่ืองฟูทางศิลปกรรมแขนงต่างๆ รวมทั้งดนตรี ละครเวที และ
ภาพยนตร์ น าท่านเท่ียวชมเมืองกลัเวย ์อีกหน่ึงเมืองสวยแห่งไอร์แลนดเ์หนือ 

 

 
 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารทอ้งถ่ิน 
 

บ่าย น าท่านเดินทางสู่ คลิฟส์ ออฟ โมเออร์ (Cliffs of Moher) (ระยะทาง 77 ก.ม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1.30 ชม.) 
ผาชันแห่งโมเออร์ตั้งอยู่ในเขตเคาน์ตี แคร์ เป็นหน่ึงในทิวทศัน์อนัน่าท่ึงท่ีสุดของไอร์แลนด์ ตั้งตระหง่านด้วย
ความสูง 230 เมตรเหนือมหาสมุทรแอตแลนติกอนัเกร้ียวกราด แนวผาทอดยาวสุดสายตาเป็นระยะทางราว 8 
กิโลเมตร จาก HAG’S HEAD ซ่ึงอยู่ทางดา้นใตจ้รดหอคอย O’BRIAN ท่ีอยู่ทิศเหนือและบนยอดของหนา้ผาเป็น
ท่ีราบกวา้งใหญ่ อยู่สูงจากน ้ าทะเลเบ้ืองล่างท าให้เกิดทศันียภาพอนังดงามท่ีน่าอศัจรรยท์างธรรมชาติของผาชนั 



ขุนเขา และทอ้งทะเลมหาสมุทรแอตแลนติก บา้งก็ว่าการไดม้าเยือน คลิฟส์ ออฟ โมเออร์ เสมือนไดม้ายืน ณ จุด
ปลายสุดของขอบโลก และยงัเป็นฉากในภาพยนต ์Harry Potter อีกดว้ย อิสระให้ท่านไดเ้ก็บภาพธรรมชาติอนัน่า
พิศวงและด่ืมด ่ากบัอากาศบริสุทธ์ิตามอธัยาศยั ไดเ้วลาน าท่านเดินทางสู่เมืองลิมริค (Limerick)  (ระยะทาง 73 กม. 
เดินทางประมาณ 1 ชม.) เป็นเมืองใหญ่อนัดับ 3 มีท าเลท่ีตั้งอยู่ริมฝ่ังแม่น ้ าแชนนอน ได้รับการกล่าวขานว่ามี
ทศันียภาพงดงามท่ีสุดของไอร์แลนด์ 
 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารทอ้งถ่ิน 
 

น าท่านเข้าสู่โรงแรมท่ีพกั Absolute Hotel Limerick / Castletroy Park Hotel**** หรือเทียบเท่า 
 

วันท่ีห้า  ลมิริค – คิลลานีย์ – คอร์ค 
 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 
น าท่านออกเดินทางสู่เมืองคิลลาร์นีย ์(Killarney) (ระยะทาง 111 กม. เดินทางประมาณ 1.30 ชม.) เมืองในรัฐเคอร์ร่ี 
ทางตะวนัตกเฉียงใตข้องประเทศไอร์แลนด์ น าท่านแวะถ่ายรูปกบัโบสถเ์ซ็นตแ์มร่ี (St. Mary Cathedral) ซ่ึงเป็น
โบสถป์ระจ าเมือง น าท่านเขา้ชมคฤหาสน์สมยัวิคตอเรียน มคัรอส เฮา้ส์ (The Muckross’s House) ซ่ึงก่อสร้างดว้ย
หินในแบบอลิซาเบธช่วงกลางศตวรรษท่ี 19 ตั้งอยูใ่นอุทยานสวยริมทะเลสาบมคัรอส ภายในท่านจะไดส้ัมผสักบั
วิถีชีวิตของชาวไอริช และการจดัสวนสวยดว้ยพนัธุ์ไมห้ลากหลายชนิด ตลอดจนบา้นและร้านคา้ท่ีออกแบบ
ก่อสร้างในแบบชาวไอริช อิสระใหท้่านเพลิดเพลินกบัการถ่ายรูปมุมสวย และ สวนสวย ตามอธัยาศยั  

 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารทอ้งถ่ิน 

 
 

บ่าย น าท่านเดินทางสู่เมืองคอร์ค (Cork) (ระยะทาง 84 กม. เดินทางประมาณ 1.15 ชม.) เมืองใหญ่อันดับ 2 ของ
สาธารณรัฐไอร์แลนด์ เป็นเมืองท่ีเคยไดรั้บเลือกให้เป็นนครหลวงแห่งวฒันธรรมยโุรปประจ าปี 2005    น าท่านเขา้
ชมปราสาทแบลร์นีย ์(Blarney Castle) สร้างขึ้นเป็นคร้ังแรกในสมยัศตวรรษท่ี 10 โดยแรกเร่ิมสร้างจากไม ้ต่อไป
ในสมยัศตวรรษท่ี 12 ไดน้ าหินมาใชเ้ป็นโครงสร้างหลกัของปราสาท อย่างไรก็ตามตวัปราสาทไดถู้กท าลายลงใน
สมยัศตวรรษท่ี 14 และผ่านสงครามกลางเมืองมาหลายคร้ังจนในสมยัศตวรรษท่ี 16 คอร์แมค็ แม็คคาร์ธี (Cormac 

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B9%84%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%99%E0%B8%94%E0%B9%8C


MacCarthy) ซ่ึงด ารงต าแหน่ง เอิร์ล คนแรกแห่งแคลคาร์ที ได้ท าการบูรณะปราสาทขึ้นใหม่ให้สวยงามดังเดิม 
พื้นท่ีโดยรอบปราสาทเต็มไปด้วยต้นไม้และสวนสวยนานาชนิด ปราสาทแห่งน้ีจึงเป็นสถานท่ีดึงดูดใจของ
นกัท่องเท่ียวนบัลา้นคนหลัง่ไหลไปท่ีแบลร์นีย ์จนท าให้ท่ีสถานท่ีแห่งน้ีเป็นท่ีรู้จกัไปทัว่โลกว่าเป็นหน่ึงในมรดก
อันล ้ าค่าของสาธารณรัฐไอร์แลนด์ ส่ิงท่ีดึงดูดใจให้นักท่องเท่ียวอีกอย่างหน่ึงก็คือผนังหินแบลร์นีย์ สโตน 
(Blarney Stone) หินในต านานบนยอดหอคอย ท่ีมีต านานเล่าขานกนัว่า หากไดจุ้มพิตผนังหินท่ีน่ีจะท าให้คุณไม่
อบัจนโวหาร บุคคลส าคญัหลายท่าน นับแต่เซอร์ วอลเตอร์ สก็อต ไปจนถึงประธานาธิบดีอเมริกาและผูน้ าโลก
หลายคน รวมถึงนักแสดงช่ือกอ้งโลก ไดเ้คยมาลองจุมพิตแบลร์นีย ์สโตน จากนั้นอิสระให้ท่านไดเ้ดินเล่นและ
ถ่ายรูปกบัตวัปราสาทและสวนสวยโดยรอบ 

 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารจีน 
 

น าท่านเข้าสู่โรงแรมท่ีพกั Best Western Montenotte Hotel/ Ambassador Cork Hotel**** หรือเทียบเท่า 
 
วันท่ีหก แคสเซล - คลิเคนนีย์ - ดับลนิ 
 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 
น าท่านเดินทางสู่ เมืองแคสเซล (Cashel) (ระยะทาง 93 กม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง) ซ่ึงเป็นอีกหน่ึง
เมืองท่องเท่ียวท่ีมีความส าคญัทางดา้นประวติัศาสตร์และมีช่ือเสียงมากแห่งหน่ึงของสาธารณรัฐไอร์แลนด์ ตั้งอยู่
ทางตอนใต้ของแคว้นทิปเปอรารี (Tipperary) ซ่ึงเป็นอีกหน่ึงแคว้นท่ีมีช่ือเสียงทางด้านการท่องเท่ียวของ             
สาธารณรัฐไอร์แลนด ์น าท่านเขา้ชม "ร็อค ออฟ แคสเซล" (Rock of Cashel) หน่ึงในสัญลกัษณ์ท่ีไดรั้บการยกย่อง
เป็นอะโครโปลิสแห่งสาธารณรัฐไอร์แลนด์ เป็นสถานท่ีท่องเท่ียวท่ีไดรั้บการขนานนามว่ามีความงดงามท่ีสุดใน
สาธารณรัฐไอร์แลนด์ “ร็อค ออฟ แคสเซล” เป็นอีกหน่ึงสถานท่ีท่องเท่ียวท่ีมีประวติัศาสตร์อนัยาวนานมากแห่ง
หน่ึงของประเทศ ดว้ยความโดดเด่นทางดา้นสถาปัตยกรรมของร็อค ออฟ แคสเซล ถือวา่เป็นส่ิงท่ีสะทอ้นให้เห็น
คุณค่าทางมรดกทางวฒันธรรมท่ีเก่าแก่ท่ีสุดของชาวไอริชโบราณ โดยภายในร็อค ออฟ แคสเซลนั้นประกอบไป
ดว้ยส่วนต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นกลุ่มอาคารบา้นเรือนยุคกลาง ป้อมปราการ วิหารจอร์เจียน และห้องสมุด นอกจากน้ี
แลว้ในอดีต ร็อค ออฟ แคสเซล ยงัเคยใช้เป็นท่ีประทบัของกษตัริยแ์ห่งมุนสเตอร์ ตั้งแต่ศตวรรษท่ี 4 จนถึงตน้
ศตวรรษท่ี 12 และมีการใช้อย่างต่อเน่ืองพร้อมทั้งก่อสร้างเพิ่มจนถึงศตวรรษท่ี 18 และไดรั้บการอนุรักษ์และยก
ย่องให้เป็นอนุสรณ์สถานแห่งชาติ เม่ือปี ค.ศ.1874 อิสระให้ท่านได้เก็บภาพและเดินเล่นถ่ายรูปตามอธัยาศยั น า
ท่านเดินทางสู่เมืองคิลเคนนี (Kilkenny) (ระยะทาง 61 กม. ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 50 นาที) เมืองท่ีอุดมดว้ยสีสัน 
เต็มไปดว้ยร่องรอยประวติัศาสตร์ยุคกลางอนัน่าท่ึง รวมถึงงานฝีมือทอ้งถ่ินท่ีน่าสนใจ คิลเคนนียซิ์ต้ี คือหน่ึงใน
เมืองท่ีน่าไปเยอืนมากท่ีสุดเมืองหน่ึงของประเทศ  



 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารทอ้งถ่ิน 
 

บ่าย น าท่านเขา้ชมความงามของปราสาทคิลเคนนี (Killkeny Castle) ซ่ึงเป็นปราสาทแบบนอร์มนั สร้างขึ้นในปี 1172 
โดยอศัวิน Richard de Clare หรือท่ีรู้จกัในนาม Strongbow ซ่ึงปราสาทเดิมสร้างจากไมแ้ละมีหอคอยสูง สามารถ
มองเห็นวิวแม่น ้ านอร์ แต่หลงัจากนั้นทายาทรุ่นถดัไปคือ วิลเล่ียม มาร์แชล (Earl of Pembroke) ไดท้ าการบูรณะ
ขึ้นใหม่โดยใชหิ้นมาสร้างปราสาท ปราสาทแห่งน้ีมีหอคอยสูงถึง 4 หอคอยและยงัคงสภาพให้เห็นจนถึงปัจจุบนั 
น าท่านเขา้ชมความงามของห้องโถง และ ห้องต่างๆภายในปราสาทโบราณแห่งน้ี นอกจากน้ียงัมีสวนสวยขนาด
ใหญ่ด้านนอก ซ่ึงท่านสามารถเก็บภาพเป็นท่ีระลึกได้ตามอัธยาศัย  น าท่านเดินทางสู่เมืองดับลิน (Dublin) 
(ระยะทาง 123 กม. ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 1.45 ชัว่โมง)  ซ่ึงเป็นเมืองหลวงและเมืองท่ีใหญ่ท่ีสุดของสาธารณรัฐ
ไอร์แลนด ์ช่ือดบัลินนั้นมาจากค าวา่ Dubh Linn ซ่ึงในภาษาไอริชมีความหมายวา่ "สระน ้าสีด า" (Black Pool)  

 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารไทย 
 

น าท่านเข้าสู่โรงแรมท่ีพกั Ballsbridge Hotel/ Red Cow Morans Hotel**** หรือเทียบเท่า 
 
วันท่ีเจ็ด ดับลนิ – เข้าชมปราสาทดับลิน – โฮลเีฮด – โชว์สเบอร์ร่ี 
 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 
 น าท่านเข้าชมปราสาทดับลิน (Dublin Castle) หน่ึงในสถานท่ีท่องเท่ียวท่ีมีความเก่าแก่ท่ีสุดของไอร์แลนด ์

ปราสาทสร้างขึ้นในปี 1204 โดยกษตัริยจ์อห์นแห่งองักฤษ ปัจจุบนัปราสาทดบัลินนั้นถือวา่เป็นสัญลกัษณ์ของการ
ปกครองขององักฤษในไอร์แลนด์จนไดรั้บอิสระเป็นสาธารณรัฐไอร์แลนดใ์นปี 1922 ปราสาทแห่งน้ียงัคงใชเ้ป็น
สถานท่ีจดังานส าคญัระดบัประเทศ เช่น จดัการประชุมของสหภาพยุโรป และ จดังานคอนเสิร์ตส าคญัเป็นตน้ น า
ท่านชมความงามภายในปราสาท ซ่ึงมีห้องจดัแสดงและหอ้งรับรองมากมาย น าท่านผา่นชมสถาปัตยกรรม "สไปร์ 
ออฟ ดบัลิน" หรือ "อนุสาวรียแ์ห่งแสง" (Spire of Dublin) อนุสาวรียท่ี์สร้างจากเสาสแตนเลสรูปกรวยท่ีมีปลาย
ยอดแหลม ซ่ึงมีความสูงประมาณ 121.2 เมตร (398 ฟุต) โดยในอดีตเคยเป็นท่ีตั้งของเสาเนลสัน ปัจจุบันเป็น
อนุสาวรียป์ระติมากรรมท่ีมีช่ือเสียงและมีผูค้นมาเยี่ยมชมมากเป็นพิเศษ  ไดรั้บรางวลันานาชาติ 2-3 รางวลั เป็น
สัญลักษณ์ของเมืองตั้ งตระหง่านอยู่กลางถนน ผ่านชมสวนสาธารณะโฟนิค ผ่านชมย่านอาคารจอร์เจียท่ีมี



สถาปัตยกรรมท่ีสวยงามของเร่ืองประตู ผ่านชม ตรินิต้ี คอลเลจ (Trinity College) มหาวิทยาลยัท่ีเก่าแก่ท่ีสุดใน
ไอร์แลนด์ สร้างในสมยั ค.ศ.1592 โดยควีนอลิซาเบธท่ี 1 ในยุคท่ีเป็นอาณานิคมขององักฤษ ผูน้ าประเทศหลายคน
จบจากมหาวิทยาลยัแห่งน้ี อาคารสถาปัตยกรรมยงัคงรูปแบบดั้งเดิมไม่ถูกท าลาย น าท่านสู่ "ถนนกราฟตนั" 
(Grafton Street) เพื่อให้ท่านได้เลือกซ้ือสินค้าและของฝาก อิสระให้ท่านได้ช้อปป้ิงแบบจัดเต็ม หากท่านท่ี
ตอ้งการซ้ือสินคา้แบรนด์เนม เช่น Louis Vuitton, Marks & Spencer, The Body Shop และอ่ืนๆอีกมากมาย  อิสระ
ใหท้่านไดเ้ดินเล่น และ เลือกซ้ือของฝากตามอธัยาศยั 

 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารทอ้งถ่ิน 
 

13.50 น. น าท่านเดินทางสู่ท่าเรือเฟอร์ร่ี เพื่อขา้มสู่ประเทศองักฤษ 
16.05 น. เดินทางถึงท่าเรือเมืองโฮลีเฮด ประเทศองักฤษ 

น าท่านเดินทางสู่เมืองโชวส์เบอร์ร่ี (Shrewsbury) (ระยะทาง 170 ก.ม. เดินทางประมาณ 2 .15 ชัว่โมง) เมือง
ประวติัศาสตร์ท่ีสวยงามประกอบไปดว้ยอาคารเก่าแก่ท่ีไดรั้บการขึ้นทะเบียนถึง 660 แห่งและยงัมีถนนท่ีมีช่ือ
แปลก ๆ อยา่ง Dogpole and Mardol, Gullet Passage และ Grope Lane   

 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารจีน 
 

น าท่านเข้าสู่โรงแรมท่ีพกั Hotel Mcdonald Hill**** หรือเทียบเท่า 
 
วันท่ีแปด โชว์สเบอร์ร่ี – กลอสเตอร์ – ไบบิวร่ี – ลอนดอน 
 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 
น าท่านเท่ียวชมเมืองโชวส์เบอร์ร่ี (Shrewbury) เมืองประวติัศาสตร์ท่ีสวยงาม และยงัมีอาคารเก่าแก่ท่ีไดรั้บการ
อนุรักษไ์วเ้ป็นอยา่งดี น าท่านแวะถ่ายรูปกบั มหาวิหารนอร์มนัแอบบีย ์ซ่ึงมีอายเุก่าแก่ตั้งแต่ปี ค.ศ. 1083 ปราสาท
ยคุกลางและพิพิธภณัฑ ์และหอศิลป์โชวส์เบอร์ร่ี ซ่ึงตั้งอยูใ่นอาคารก่ึงไมก่ึ้งปูนท่ีมีอายุเก่าแก่ตั้งแต่สมยัศตวรรษท่ี 
16 นอกจากน้ีชาร์ลส ดาร์วิน ยงัเป็นบุคคลส าคญัของเมืองน้ีอีกดว้ย เพราะเกิดและได้รับการศึกษาท่ีน่ี น าท่าน
เท่ียวชมความสวยงามภายในบริเวณเมืองเก่า สมควรแก่เวลาน าท่านเดินทางสู่เมืองกลอสเตอร์ (Gloucester) 
(ระยะทาง 155 ก.ม.ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 2 ชัว่โมง) น าท่านเท่ียวชมเมืองกลอสเตอร์ ซ่ึงเป็นเมืองท่ีสะทอ้นให้
เห็นถึงสถาปัตยกรรมงดงามยุคทิวดอร์ (ค.ศ.1485 – 1603) ซ่ึงอาคารบา้นเรือนในปัจจุบนัคือผบัท่ีเปิดขายอาหาร
และเคร่ืองด่ืมแก่นักท่องเท่ียว น าท่านเขา้ชมมหาวิหารกลอสเตอร์ (Gloucester Cathedral) มหาวิหารตั้งอยู่ตอน
เหนือของเมืองกลอสเตอร์ แต่เดิมเป็นแอบเบยท่ี์อุทิศให้นักบุญเปโตร เม่ือราวปี ค.ศ. 678 หรือ 679 มาจนกระทัง่
เปล่ียนเป็นมหาวิหาร ปีค.ศ. 1541 ส่ิงท่ีสะดุดตาและสวยงามท่ีสุดในมหาวิหารแห่งน้ีคือซุ้มท่ีฝังพระศพของพระ
เจา้เอด็เวิร์ดท่ี 2 และยงัเป็นสถานท่ีถ่ายท าภาพยนตร์ดงัแฮร์ร่ี พอตเตอร์ ตอนท่ีหน่ึง สอง และหก เม่ือปี ค.ศ. 2000 
 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารทอ้งถ่ิน 



บ่าย น าท่านเดินทางสู่หมู่บา้นไบบิวรี (Bibury Cottage) (ระยะทาง 41 ก.ม.ใช้เวลาเดินทางประมาณ 30 นาที) หมู่บา้นท่ี
ได้ช่ือว่าเป็นหมู่บ้านชนบทท่ีสวยท่ีสุดในอังกฤษ  ตั้ งอยู่ในเขตเขตค็อตสวอลล์ ซ่ึงเป็นสถานท่ีซ่ึงเต็มไปด้วย
กระท่อมโบราณ โบสถ์อันเก่าแก่ อีกทั้งยงัมีถนนสวยๆ ท่ีรายลอ้มด้วยดอกไม้สีสดใสริมสองข้างทาง ซ่ึงสร้าง
ความรู้สึกสดช่ืนใหผู้ม้าเยอืนไดม้ากทีเดียว นอกจากน้ีหมู่บา้นแห่งน้ียงัไดรั้บการจดัอนัดบัให้เป็นหน่ึงในสถานท่ีสุด
โรแมนติก และยงัเป็นสถานท่ีถ่ายท าภาพยนตร์ช่ือดัง อย่าง Bridget Jones's Diary อีกด้วย ซ่ึงบ้านหรือกระท่อม
เหล่าน้ี เคยเป็นท่ีพกัของคนท่ีท าอาชีพทอขนแกะ ในศตวรรษท่ี 17 ปัจจุบนัได้รับการอนุรักษ์ให้อยู่ในสภาพเดิม 
นอกจากน้ีไฮไลทส์ าคญัคือทิวทศัน์ของแม่น ้ า Coln ท่ีผ่านหมู่บา้น ก็ช่วยเพิ่มความงดงามของดินแดนแห่งน้ีไดเ้ป็น
อย่างดี อิสระให้ท่านไดเ้ก็บภาพความสวยงามของหมู่บา้นไบบิวรี ไดเ้วลาน าท่านเดินทางสู่กรุงลอนดอน น าท่าน
เดินทางสู่ บริเวณถนนอ๊อกฟอร์ด (Oxford Street) ซ่ึงเรียกไดว้่าเป็นศูนยก์ลางการช๊อปป้ิงในกรุงลอนดอน มีร้านคา้
เส้ือผา้แฟชัน่ เคร่ืองประดบั นาฬิกา ช่ือดงัมากมายตลอดแนวถนนกว่า 2 กิโลเมตร อาทิ เช่น Next, Zara, Top Shop, 
Accessorize, River Island, Nike Town, Uniqlo, Mark&Spencer, H&M, Miss Selfridge ฯ ล ฯ  ห้ า ง  John Lewis, 
House of Fraser และ ยงัมีหา้งสุดหรูอยา่ง Selfridges ท่ีมีสินคา้ซุปเปอร์แบรนดต์ั้งอยูอี่กดว้ย 

 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารไทย 
  

น าท่านเข้าสู่โรงแรมท่ีพกั Hilton London Heathrow Hotel**** หรือเทียบเท่า 
 

วันท่ีเก้า ลอนดอน – ล่องเรือแม่น ้าเทมส์ – ช้อปป้ิงเอาท์เลต – กรุงเทพมหานคร 

 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 
 น าท่านสัมผสัประสบการณ์ ล่องเรือในแม่น ้ าเทมส์ (Thames River) แม่น ้ าใหญ่ท่ีไหลผ่านใจกลางกรุงลอนดอน 

และยงัเป็นจุดท่องเท่ียว Landmark ท่ีสวยงามมากท่ีสุดแห่งหน่ึงในองักฤษ เรือจะล่องผ่านสถานท่ีท่องเท่ียวอนัเป็น
ไฮไลท์ของเมืองทั้ ง หอนาฬิกาบ๊ิกเบน (Big Ben), ทาวเวอร์บริดจ์ (Tower Bridge) สะพานข้ามแม่น ้ าเทมส์ท่ีมี
ช่ือเสียงระดบัโลก,  ดิ โอทู อารีนา (The O2 Arena) เดิมช่ือ นอร์ท กรีนวิช อารีน่า (North Greenwich Arena) ถูกใช้
เป็นสนามแข่งขนัในโอลิมปิกฤดูร้อน 2012 และพาราลิมปิก 2012, สะพานวอกซ์ฮอลล ์(Vauxhall Bridge) อีกหน่ึง
สะพานข้ามแม่น ้ าเทมส์ท่ีเปิดท าการคร้ังแรกในวนัท่ี 26 พฤษภาคม ปีพ.ศ.2449 ถือเป็นอีก หน่ึงสะพานโค้งท่ี
สวยงามในใจกลางกรุงลอนดอน, สะพานแลมเบิร์ธ (Lambeth Bridge) สะพานขา้มแม่น ้ าเทมส์ท่ีเช่ือมต่อระหว่าง
ย่าน Westminster และ Lambeth โดยทางด้านตะวันออกของ สะพานจะเป็นพระราชวงัแลมเบิร์ธ (Lambeth 
Palace) จุดเด่นของพระราชวงัอยูท่ี่สีของสะพาน เป็นสีแดงสีเดียวกบัมา้นัง่หนงัใน House of Lords  

 

กลางวัน อสิระอาหารกลางวันตามอธัยาศัย เพ่ือให้ท่านได้มีเวลาช้อปป้ิงแบบจัดเต็ม 
 



บ่าย น าท่านเดินทางสู่ บิซส์เตอร์ เอา้ท์เลท วิลเลจ (Bicester Outlet) เชิญท่านช้อปป้ิงสินคา้แบรนด์เนมหลากหลาย อาทิ 
Burberry, Calvin Klein, Cath Kidston, Cerruti, Anne, Armani, Bally, Bodum Bose, Bodum, Fontainฯลฯ อิสระให้
ท่านชอ้ปป้ิงและเลือกซ้ือสินคา้ตามอธัยาศยั  

17.00 น. น าท่านเชคอิน และ ท า TAX Refund (การท า TAX Refund ในประเทศองักฤษใชเ้วลานานมาก จึงจ าเป็นตอ้งรีบ
 เดินทางไปสนามบิน) 
21.25 น. ออกเดินทางจากสนามบินฮีทโธรว ์(LHR) สู่สนามบินสุวรรณภูมิ (BKK) โดยเท่ียวบิน TG 917  
 (ใชเ้วลาบิน ประมาณ 11.35 ชม.) สายการบินมีบริการอาหารค ่า และ อาหารเชา้ ระหวา่งเท่ียวบิน 
 

วันท่ีสิบ  กรุงเทพฯ 
 

15.00 น. เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ (BON VOYAGE) 



 องักฤษ – ไอร์แลนด์เหนือจรดใต้ 10 วนั 
(ไม่รวมค่าวซ่ีาองักฤษ แต่รวมทิปทุกอย่างแล้ว) 

ราคาทัวร์ 99,900 บาท : 24 เม.ย. - 3 พ.ค. / 22-31 พ.ค. / 19-28 มิ.ย. / 19-28 ก.ค. / 7-16 ส.ค. /  8-17 ต.ค. / 16-25 
ต.ค. 63  

ราคาทัวร์ 103,900 บาท : 11-20 เม.ย. 63 (สงกรานต์) 
 

อตัราค่าบริการ  (บาท) เม.ย. – ต.ค. 2563 สงกรานต์ 2563 
ราคาผูใ้หญ่พกัห้องคู่หรือ เด็ก 1 ท่านพกักบัผูใ้หญ่ 1 
ท่าน 

99,900 103,900 

พกัเด่ียวเพิ่มท่านละ 13,000 13,000 
เด็กอาย ุ2 - 12 ปี (เสริมเตียง – พกักบัผูใ้หญ่ 2 ท่าน) 95,900 99,900 
ชั้นธุรกิจเพิ่มเงินจากราคาทวัร์ เร่ิมตน้ท่ีท่านละ  
(ราคาสามารถยืนยนัไดก็้ต่อเม่ือท่ีนัง่ confirm เท่านั้น) 

90,000 – 120,000 

ไม่เอาตัว๋เคร่ืองบิน BKK-LHR –BKK หกัค่าตัว๋ (TG) 28,000 33,000 
ค่าธรรมเนียมและค่าด าเนินการวีซ่าองักฤษ 5,500 

 
 

**ราคาอาจมีการปรับขึ้น – ลง ตามราคาน ้ามนัท่ีปรับขึ้นลง แต่จะปรับตามความเป็นจริง 
ท่ีสายการบินประกาศปรับ และท่ีมีเอกสารยนืยนัเท่านั้น (คิด ณ วนัท่ี 8 มกราคม 2563) ** 

ข้อแนะน าและแจ้งเพ่ือทราบ 
▪ ส าหรับห้องพกัแบบ 3 เตียง มีบริการเฉพาะบางโรงแรมเท่านั้น กรณีเดินทางเป็นผูใ้หญ่ 3 ท่าน แนะน าให้ท่าน เปิดห้องพกั 

เป็น 2 หอ้งจะสะดวกกบัท่านมากกวา่ 
▪ กรณีเดินทางเป็นตัว๋กรุ๊ป หากออกตัว๋แลว้ ไม่สามารถขอคืนเงินได ้และไม่สามารถเปล่ียนวนัเดินทางได ้
▪ กระเป๋าเดินทางเพื่อโหลด ท่านละ 1 ใบ น ้าหนกัไม่เกิน 30 ก.ก. (TG) / น ้าหนกัเท่ียวบินภายในได ้20 ก.ก. 
▪ กระเป๋าถือขึ้นเคร่ือง (Hand carry) น ้าหนกัไม่เกิน 7 ก.ก.  

 

โปรแกรมท่องเท่ียวองักฤษ – ไอร์แลนด ์(ตามท่ีระบุไวใ้นรายการ) อตัราน้ีรวมถึง 
▪ ตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบัชั้นนกัท่องเท่ียวโดยสายการบินไทย (TG /EI) (กระเป๋าเดินทาง 1 ใบ) 
▪ ค่าภาษีสนามบิน, ภาษีน ้ามนั, ค่าประกนัภยัทางอากาศ,  
▪ ค่าประกนัภยัการเดินทางอุบติัเหตุวงเงิน 1,500,000 บาท และ ค่ารักษาพยาบาลในต่างประเทศวงเงิน 2,000,000 บาท 

ค่ารักษาพยาบาลหลงักลบัจากต่างประเทศภายใน 21 วนั วงเงิน 40,000 บาท   (ประกนัภยัไม่ครอบคลุมผูท่ี้อายุเกิน 85 ปี) 



▪ ค่าภาษีในทุกประเทศ  (ประเทศตามระบุในโปรแกรมทวัร์) 
▪ ค่าท่ีพกัตลอดการเดินทาง (พกัหอ้งคู่) 
▪ ค่าอาหารทุกม้ือตามระบุ, ค่าพาหนะ หรือรถรับ-ส่ง ระหว่างน าเท่ียว, ค่าเขา้ชมสถานท่ี 
▪ เจา้หนา้ท่ี (ไกดไ์ทย) คอยอ านวยความสะดวกตลอดการเดินทาง และ ค่าทิปต่างๆ 

 

อตัราน้ีไม่รวมถึง 
▪ ค่าวีซ่าองักฤษ (บริการด าเนินการกรอกเอกสารเพื่อยืน่วีซ่าองักฤษ ท่านละ 5,500 บาท) 
▪ ค่าทิปพนกังานยกกระเป๋า เพื่อป้องกนัการสูญหาย ท่านควรดูแลกระเป๋าดว้ยตวัท่านเอง 
▪ ค่าใชจ่้ายส่วนตวัอาทิ ค่าซกัรีด ค่าโทรศพัท-์แฟกซ์ และค่าใชจ่้ายอ่ืนๆท่ีไม่ไดร้ะบุในรายการ 
▪ ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3% 
 

การช าระเงิน งวดท่ี 1 : ส ารองท่ีนัง่จ่าย 40,000 บาท/ท่าน ช าระหลงัจากส ารองท่ีนัง่ภายใน 3 วนัหลงัยนืยนักรุ๊ป 
  งวดท่ี 2 : ช าระส่วนท่ีเหลือ 30 วนั ล่วงหนา้ก่อนออกเดินทาง  
กรณียกเลกิ  
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 45 วนั ไม่เก็บค่าใชจ่้าย (หากไม่ไดมี้การยืน่วีซ่าล่วงหนา้)   (สงกรานต-์ปีใหม่ 60 วนั) 
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30-45 วนั หกัค่ามดัจ า 20,000 บาท + ค่าวีซ่า (ถา้มี)   (สงกรานต-์ปีใหม่ 44-59 วนั) 
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 10-30 วนั หกัค่ามดัจ า 20,000 บาท + ค่าใชจ่้ายอ่ืน (ถา้มี)  (สงกรานต-์ปีใหม่ 20-43 วนั) 
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 0-9 วนั หกัค่าใชจ่้าย 75-100% ของค่าทวัร์     (สงกรานต-์ปีใหม่ 0-19วนั) 
***ผูเ้ดินทางท่ีไม่สามารถเขา้-ออกเมืองได ้เน่ืองจากการยื่นเอกสารปลอม หกัค่าใช้จ่าย 100%  
***หากมีการยกเลิกการจองทวัร์ หลงัไดท้ าการยืน่วีซ่าเรียบร้อยแลว้ บริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการน าเล่มพาสปอร์ตไปยกเลิกวีซ่า

ในทุกกรณี ไม่วา่ค่าใชจ่้ายในการยืน่วีซ่าจะรวมหรือแยกจากรายการทวัร์ก็ตาม*** 
หมายเหตุ : 
▪ บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทางในกรณีท่ีมีผู้เดินทาง ต ่ากว่า 15 ท่าน โดยจะแจง้ใหผู้เ้ดินทางทราบล่วงหนา้ 

อยา่งนอ้ย 20 วนั ก่อนการเดินทาง  
▪ บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงรายการท่องเท่ียว กรณีท่ีเกิดเหตุจ าเป็นสุดวิสัย อาทิ การล่าช้าของสายการบิน  

การนัดหยุดงาน  การประท้วง  ภยัธรรมชาติ  การก่อจราจล  อุบัติเหตุ  ปัญหาการจราจร ฯลฯ   ทั้งน้ีจะค านึงและรักษา
ผลประโยชน์ของผูเ้ดินทางไวใ้หไ้ดม้ากท่ีสุด 

▪ เน่ืองจากการท่องเท่ียวน้ีเป็นการช าระแบบเหมาจ่ายกบับริษทัตวัแทนในต่างประเทศ  ท่านไม่สามารถท่ีจะเรียกร้องเงินคืน 
ในกรณีท่ีท่านปฎิเสธหรือสละสิทธ์ิ ในการใช้บริการท่ีทางทวัร์จดัให้ ยกเวน้ท่านไดท้ าการตกลง หรือ แจง้ให้ทราบ ก่อน
เดินทาง 

▪ บริษทัฯ จะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายท่ีเกิดขึ้น หากท่านถูกปฎิเสธการตรวจคนเขา้เมือง และจะไม่คืนเงินค่าทวัร์ท่ีท่านช าระ
มาแลว้  หากท่านถูกปฎิเสธการเขา้เมือง อนัเน่ืองจากการกระท าท่ีส่อไปในทางผิดกฎหมาย หรือการหลบหนีเขา้เมือง  



▪ ในกรณีท่ีท่านจะใชห้นงัสือเดินทางราชการ (เล่มสีน ้าเงิน) เดินทางกบัคณะ  บริษทัฯ สงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่รับผิดชอบ หากท่าน
ถูกปฎิเสธการเขา้หรือออกนอกประเทศใดประเทศหน่ึง เพราะโดยปกตินกัท่องเท่ียวใชห้นงัสือเดินทางบุคคลธรรมดา เล่ ม
สีเลือดหมู 
 

กรณีเดินทางโดยลูกค้าจัดการตั๋วเคร่ืองบินเอง (Land Only) 
▪ ในกรณีลูกคา้ด าเนินการเร่ืองตัว๋เคร่ืองบินเองและมาเท่ียวร่วมกบัคณะ (Join Tour) ลูกคา้ตอ้งด าเนินการมาพบคณะทวัร์ดว้ย

ตวัเอง และตอ้งรับผิดชอบค่าใชจ่้ายในการมาพบคณะใหญ่ดว้ยตวัเอง รวมถึงหากกรณีเท่ียวบินของคณะใหญ่เกิดความล่าชา้
หรือยกเลิกเท่ียวบินอนัดว้ยสาเหตุใดๆก็ตาม 
 

ตั๋วเคร่ืองบิน 
▪ ในการเดินทางเป็นหมู่คณะผูโ้ดยสารจะตอ้งเดินทางไป-กลบั หากท่านตอ้งการเล่ือนวนัเดินทางกลบั ท่านจะตอ้งช าระ 

ค่าใชจ่้ายส่วนต่างท่ีสายการบินเรียกเก็บโดยสายการบิน เป็นผูก้  าหนด ซ่ึงทางบริษทัฯ ไม่สามารถเขา้ไปแทรกแซงได ้และ
ในกรณีท่ียกเลิกการเดินทาง ถา้ทางบริษทัไดอ้อกตัว๋เคร่ืองบินไปแลว้ ผูเ้ดินทางตอ้งรอ Refund ตามระบบของสายการบิน
เท่านั้น (ในกรณีท่ีตัว๋เคร่ืองบินสามารถท าการ Refund ไดเ้ท่านั้น) 

▪ ท่านท่ีจะออกตัว๋เคร่ืองบินภายในประเทศ เช่น เชียงใหม่ ภูเก็ต หาดใหญ่ ฯลฯ โปรดแจง้ฝ่ายขายก่อนเพื่อขอค ายนืยนัวา่ทวัร์
นั้นๆ ยนืยนัการเดินทาง แน่นอน หากท่านออกตัว๋ภายในประเทศโดยไม่ไดรั้บการยืนยนัจากพนกังาน แลว้ทวัร์นั้นยกเลิก 
บริษทัฯไม่สามารถรับผิดชอบค่าใชจ่้ายใดๆท่ีเก่ียวขอ้งกบัตัว๋เคร่ืองบินภายในประเทศได ้

▪ เม่ือท่านจองทวัร์และช าระมดัจ าแลว้ หมายถึงท่านยอมรับในขอ้ความและเง่ือนไขท่ีบริษทัฯแจง้แลว้ขา้งตน้ 
 

โรงแรมและห้อง 
▪ หอ้งพกัในโรงแรมเป็นแบบหอ้งพกัคู่ ( TWN/DBL ) ในกรณีท่ีท่านมีความประสงคจ์ะพกัแบบ 3 ท่าน / 3 เตียง ( TRIPLE 

ROOM ) ขึ้นอยูก่บัขอ้ก าหนดของห้องพกัและรูปแบบของหอ้งพกัของแต่ละโรงแรม ซ่ึงมกัมีความแตกต่างกนั ซ่ึงอาจจะท า
ใหท้่านไม่ไดห้อ้งพกัติดกนัตามท่ีตอ้งการ หรือ อาจไม่สามารถจดัห้องท่ีพกัแบบ 3 เตียงได ้

▪ โรงแรมหลายแห่งในยุโรป จะไม่มีเคร่ืองปรับอากาศเน่ืองจากอยูใ่นแถบท่ีมีอุณหภมิต ่า เคร่ืองปรับอากาศท่ีมีจะใหบ้ริการ
ในช่วงฤดูร้อนเท่านั้น 

▪ ในกรณีท่ีมีการจดัประชุมนานาชาติ ( TRADE FAIR ) เป็นผลใหค้่าโรงแรมสูงขึ้น 3-4 เท่าตวั บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิในการ
ปรับเปล่ียนหรือยา้ยเมืองเพื่อใหเ้กิดความเหมาะสม 

กระเป๋าเลก็ถือติดตัวขึน้เคร่ืองบิน 
▪ กรุณางดน าของมีคม ทุกชนิด ใส่ในกระเป๋าใบเลก็ท่ีจะถือขึ้นเคร่ืองบิน เช่น มีดพบั กรรไกรตดัเลบ็ทุกขนาด ตะไบเลบ็ เป็น

ตน้ กรุณาใส่ในกระเป๋าเดินทางใบใหญ่หา้มน าติดตวัขึ้นบนเคร่ืองบินโดยเด็ดขาด 
▪ วตัถุท่ีเป็นลกัษณะของเหลว อาทิ ครีม โลชัน่ น ้าหอม ยาสีฟัน เจล สเปรย ์และเหลา้ เป็นตน้ จะถูกท าการตรวจอยา่งละเอียด

อีกคร้ัง โดยจะอนุญาตใหถื้อขึ้นเคร่ืองไดไ้ม่เกิน 10 ช้ิน ในบรรจุภณัฑล์ะไม่เกิน 100 ml. แลว้ใส่รวมเป็นท่ีเดียวกนัในถุงใส
พร้อมท่ีจะส าแดงต่อเจา้หนา้ท่ีรักษาความปลอดภยัตามมาตราการองคก์ารการบินพลเรือนระหวา่งประเทศ ( ICAO ) 



▪ หากท่านซ้ือสินคา้ปลอดภาษีจากสนามบิน จะตอ้งปิดผนึกถุงโดยระบุ วนัเดินทาง เท่ียวบิน จึงสามารถน าขึ้นเคร่ืองได ้และ
หา้มมีร่องรอยการเปิดปากถุงโดยเด็ดขาด 

สัมภาระและค่าพนักงานยกสัมภาระ 
▪ ส าหรับน ้าหนกัของสัมภาระท่ีทางสายการบินอนุญาตให้โหลดใตท้อ้งเคร่ืองบิน คือ 20-30 กิโลกรัม (ส าหรับผูโ้ดยสารชั้น

ประหยดั/ Economy Class Passenger ซ่ึงขึ้นกบัแต่ละสายการบิน) การเรียกเก็บค่าระวางน ้าหนกัเพิ่มเป็นสิทธ์ิของสายการ
บินท่ีท่านไม่อาจปฎิเสธได ้หาก น ้าหนกักระเป๋าเดินทางเกินกวา่ท่ีสายการบินก าหนด 

▪ ส าหรับกระเป๋าสัมภาระท่ีทางสายการบินอนุญาตใหน้ าขึ้นเคร่ืองได ้ตอ้งมีน ้าหนกัไม่เกิน 7 กิโลกรัมและมีสัดส่วนไม่เกิน 
7.5 x 13.5 x 21.5 ส าหรับหน่วยวดั “น้ิว” (Inch) หรือ 19 x 35 x 55 ส าหรับหน่วยวดั “เซนติเมตร” (Centimeter) 

▪ ในบางรายการทวัร์ ท่ีตอ้งบินดว้ยสายการบินภายในประเทศ น ้าหนกัของกระเป๋าอาจจะถูกก าหนดใหต้ ่ากวา่มาตรฐานได ้
ทั้งน้ีขึ้นอยูก่บัขอ้ก าหนดของแต่ละสายการบิน บริษทัขอสงวนสิทธ์ิไม่รับภาระ ความรับผิดชอบค่าใชจ่้ายในน ้าหนกัส่วนท่ี
เกิน 

▪ กระเป๋าและสัมภาระท่ีมีลอ้เล่ือนและมีขนาดใหญ่เกินไป ไม่เหมาะกบัการเป็นกระเป๋าถือขึ้นเคร่ืองบิน (Hand carry) 
การชดเชยค่ากระเป๋าในกรณีเกดิการสูญหาย 
▪ ของมีค่าทุกชนิด ขอแนะน าไม่ควรใส่เข้าไปในกระเป๋าใบใหญ่ท่ีเช็คไปกับเคร่ือง เพราะหากเกิดการสูญหาย สายการบินจะ

รับผิดชอบชดใชต้ามกฎไออาตา้เท่านั้น ซ่ึงจะชดใชใ้ห้ประมาณ กิโลกรัมละ 20 USD คูณดว้ยน ้ าหนักกระเป๋าจริง ทั้งน้ีจะ
ชดเชยไม่เกิน USD 400 กรณีเดินทางชั้นธรรมดา (Economy) หรือ USD 600 กรณีเดินทางชั้นธุรกิจ (Business) ดงันั้นจึงไม่
แนะน าใหโ้หลดของมีค่าทุกประเภทลงกระเป๋าใบใหญ่ 

▪ กรณีกระเป๋าใบใหญ่เกิดการสูญหายระหวา่งการท่องเท่ียว (ระหว่างทวัร์ ไม่ใช่ระหวา่งบิน) โดยปกติประกนัภยัการเดินทาง
ท่ีบริษทัทวัร์ไดจ้ดัท าให้ลูกคา้จะไม่ครอบคลุมค่าชดเชยในกรณีกระเป๋าใบใหญ่สูญหาย อย่างไรก็ตาม บริษทัฯจะพิจารณา
ชดเชยค่าเสียหายให้ท่าน โดยชดใช้ตามกฎของสายการบินเท่านั้น นั่นหมายถึงจะชดเชยตามน ้ าหนักกระเป๋า คูณ ด้วย
ค่าชดเชย USD 20 ต่อกิโลกรัมเท่านั้น ดงันั้นท่านจึงไม่ควรโหลดของมีค่าทุกประเภทในกระเป๋าใบใหญ่ เพราะหากเกิดการ
สูญหาย ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิการชดเชยค่าเสียหายตามรายระเอียดขา้งตน้เท่านั้น 

▪ กรณีกระเป๋าใบเล็ก (Hand Carry) เกิดการสูญหาย บริษทัฯ ไม่สามารถรับผิดชอบชดเชยค่าเสียหายให้ท่านได ้ดงันั้นท่าน
ตอ้งระวงัทรัพยสิ์นส่วนตวัของท่าน 

 
 
 
 
 
 
 



เอกสารส าหรับย่ืนวซ่ีาประเทศองักฤษ 
(ใช้เวลา 15-20 วนัท าการ ต้องแสดงตวัเพ่ือสแกนลายนิว้มือและม่านตา) 

 

1.หนังสือเดินทาง ท่ีเหลืออายุใช้งานได้เกนิ 6 เดือนขึน้ไป และมีหน้าว่าง 2 หน้าติดกนั ถ้ามีหนังสือเดินเล่มเก่าให้น ามาด้วย 
2.หลกัฐานการท างาน (จดหมายรับรองการท างานภาษาองักฤษ) หรือ หนงัสือจดทะเบียน บริษทั หรือ จดทะเบียนร้านคา้  
3. หลกัฐานการเงิน 
   - หนงัสือรับรองบญัชีท่ีออกโดยธนาคาร และสมุดบญัชีเงินฝากปรับสมุดถึงเดือนปัจจุบนัท่ีจะยืน่วีซ่าตวัจริง พร้อมส าเนา 1  
 ชุด  (ใหน้ ามาแสดง ณ วนั นดัสัมภาษณ์) 
4.  ส าเนาทะเบียนสมรส / ส าเนาทะเบียนหยา่ / ส าเนาใบมรณะบตัร / เอกสารเพิ่มเติมกรณีอ่ืน ๆ  
5.  ส าเนาบตัรประชาชน  
6.  ส าเนาทะเบียนบา้น (ส าหรับผูเ้ดินทางท่ีอายุต ่ากวา่ 20 ปี จ าเป็นตอ้งแปลสูติบตัรดว้ย) 
 
การย่ืนวีซ่าองักฤษต้องท าอย่างไร 
ผูส้มคัรตอ้งยื่นค าร้องดว้ยตนเองเท่านั้น 
ปัจจุบนัสถานทูตองักฤษไดมี้การเปล่ียนระบบใหมี้การสแกนลายน้ิวมือพร้อมสแกนม่านตาของผูส้มคัรขอวีซ่า 
 

“ศูนย์รับค าร้องขอวซ่ีาเข้าสหราชอาณาจักร” 
อาคารเทรนดี ้ ช้ัน 28 ถนนสุขุมวทิ 

แขวงคลองเตยเหนือ เขตวฒันา กรุงเทพฯ 10110  
อาคารเทรนดีจ้ะอยู่ในซอยสุมขุมวทิ 13 ติดกบัสถานีรถไฟฟ้านานา 

 

ทางทัวร์มีบริการกรอกเอกสารเพ่ือย่ืนวีซ่าองักฤษ โดยจะด าเนินการกรอกข้อมูลออนไลน์  
และ มีค่าวีซ่า พร้อมค่าบริการท่านละ 5,500 บาท 

 
 
 
 
 
 
 



บรษิทั รเีจนซี ่แทรเวล แอนด์ เอดูเคช ัน่ จ  ำกดั 
Regency Travel & Education Co., Ltd. 
ใ บอนุญำตปร ะกอบธุ รก ิจน ำ เท ี่ยว  เลขที่  11/5171  
  

แบบฟอร์มการส ารองที่น่ัง 

องักฤษ – ไอร์แลนด์เหนือจรดใต้ 10 วนั 
 (ไม่รวมค่าวซ่ีาองักฤษ แต่รวมทิปทุกอย่างแล้ว… บินภายใน 1 เที่ยว) 

 

ราคาทัวร์ 99,900 บาท    24 เม.ย. – 3 พ.ค. 63    22-31 พ.ค. 63  19-28 มิ.ย. 63  
 19-28 ก.ค.63    7-16 ส.ค. 63   8-17 ต.ค. 63  
 16-25 ต.ค. 63  

ราคาทัวร์ 103,900 บาท   11-20 เม.ย. 2563 (สงกรานต์) 
     

ล าดบัท่ี ช่ือ – สกลุ (ภาษาองักฤษ) เบอร์โทรศพัท์ ห้องพกั 
(SGL/TWN/ 
DBL/ TRP) 

เลขท่ี 
สะสมไมล ์

อาหาร 
(หากแพอ้าหาร 
โปรดระบุ) 

สถานฑูตท่ีท่านเคยสแกน
ลายน้ิวมือในการย่ืน 

วีซ่าเชงเกน้ (กรุณาระบุ) 
(หลงัวนัท่ี 14 พ.ย. 

2556) 

       

       

       

       

       

       

 
 (รบกวนเอเย่นต์ใส่เบอร์โทรศัพท์ลูกค้าด้วยนะค่ะ เน่ืองจากต้องกรอกข้อมูลในการย่ืนวซ่ีา) 

ช่ือผู้ส ารองท่ีนั่ง........................................................................................ เอเย่นต์............................................................... 
โทรศัพท์.................................... แฟกซ์............................................................. อเีมล์......................................................... 
โทรศัพท์มือถือ.......................................................... 

 


