เกาะอังกฤษ - ไอร์แลนด์เหนือ 12 วัน 9 คืน

“นําทํานเดินทางสูํ เกาะอังกฤษ และเดินทางข๎ามไปยังเกาะแหํงความอุดมสมบูรณ์ทมี่ ีธรรมชาติพร๎อมสรรพ ถือเป็นดินแดน
ที่ร๎องหาความสงบสุขเรื่อยมา เชิญชวนชาวตํางชาติให๎เข๎ามาทํองเที่ยวและเยี่ยมชมกับสถานที่อันล้ําคําของชาติ มีปราสาทเกําแกํ
และนับร๎อยพัน บํงบอกถึงความเจริญรุํงเรือง เข๎มแข็ง ตั้งมั่น และรักชาติอยําง หาที่สุดไมํได๎ เพราะที่นี่คือ ไอร์แลนด์”
กําหนดการเดินทาง วันที่ 9-20 ส.ค. // 20ก.ย.-1ต.ค. //4-15 / 11-22 ต.ค. 60
ราคา 115,000.สรุปการเดินทางโดยย่อ
วันที่1

กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)

วันที่2

แวะเปลี่ยนเครื่องดูไบ - สนามบินกลาสโกว์, กรุงกลาสโกว์ - เมืองเอดินบะระ - ถนนปริ้นเซสสตรีท

วันที่3

เมืองเอดินบะระ - ผ่านชมพระราชวังโฮลี่รู้ด - อนุสาวรีย์สุนขั บ๊อบบี้ - ท่าเรือแคร์ไรอัน - ล่องเรือข้ามฟากสู่เมือง
เบลฟาสต์ - เข้าที่พัก

วันที่4

เมืองเบลฟาสต์ - พิพิธภัณฑ์ไททานิค - ศาลากลางของเมืองเบลฟาสต์ - ควีนส์lแคว์ - ห้างวิคตอเรียlแคว์

วันที่5

คาร์รคิ เฟอกัส - คาร์ริค อะลิด - ไจแอนท์ คอสเวย์ - เก็บภาพปราสาทดุนลูซ - เมืองลอนดอนเดอร์รี่

วันที่6

เมืองเดอร์รี่ - กิลด์ฮอล - เมืองกาลเวย์

วันที่7

คาบสมุทรเรนวิรี - โบสถ์ไคล์มอร์ - หมู่บ้านไคล์มอร์ - เมืองกาลเวย์ - ช้อปปิ้งย่านถนนช้อปสตรีท

วันที่8

หน้าผามาเฮอร์ - เมืองบันแรดดี้ - เมืองลิมเมอร์ริก

วันที่9

เมืองลิมเมอร์รกิ - เมืองบลานีย์ - เมืองคอร์ก

วันที่10

ผ่านชมเมืองคอร์ก - เมืองคิลเคนนี่ - เมืองคิลแดร์ - หมู่บา้ นคิลแดร์เอ้าเล็ท - กรุงดับลิน

วันที่11

เมืองดับลิน - มหาวิหารเซนต์แพทริก - ถ่ายภาพทรินิตี้คอลเลจ - โรงเบียร์ระดับโลก กินเนสเฮ้าส์ - ช้อปปิ้งบนถนน
กราฟตัน - สนามบินดับลิน

วันที่12

แวะเปลี่ยนเครื่องดูไบ - กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูม)ิ
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วันที่หนึ่ง |

วันที่สอง |

วันที่สาม |

กรุงเทพมหานคร
นัดพบพร๎อมคณะที่สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู๎โดยสารระหวํางประเทศ เคาน์เตอร์ T สายการบินเอมิเรตส์
เจ๎าหน๎าที่คอยอํานวยความสะดวกในเรื่องสัมภาระและการเช็คอินเดินทางจากกรุงเทพมหานคร ด๎วยสายการบิน
ระดับโลกอยําง “เอมิเรตส์ แอร์ไลน์ ”
หมายเหตุ ทางบริษัทได๎เตรียมการเดินทางของคณะทัวร์กํอน 30 วัน โดยซื้อตั๋วเครื่องบิน, เชํารถโค๎ช, จองที่พัก,
ร๎านอาหาร สถานที่เข๎าชมตําง ๆ ไว๎ลํวงหน๎าให๎กับกรุ๏ปทัวร์ กรณีที่เกิดเหตุการณ์ อาทิ การยกเลิกเที่ยวบิน, การ
ลําช๎าของสายการบิน, การพลาดเที่ยวบิน (ขึ้นเครื่องไมํทัน), การนัดหยุดงาน, การจลาจล, ภัยพิบัติ, การถูก
ปฏิเสธการเข๎าเมือง ทําให๎การเดินทางลําช๎า หรือเหตุสุดวิสัยอื่น ๆ ไมํสามารถเดินทางไปยังจุดหมายตามโปรแกรม
ได๎ หัวหน๎าทัวร์ มีสิทธิ์ในการเปลี่ยนโปรแกรม และไมํสามารถคืนเงินคําใช๎จํายตําง ๆ ที่ชําระแล๎ว เพราะทางบริษัท
ฯ ได๎ชําระคําใช๎จํายตําง ๆ ลํวงหน๎าแล๎ว และหากมีคําใช๎จํายอื่น ๆ เกิดขึ้นนอกจากในรายการทัวร์ หัวหน๎าทัวร์
จะแจ๎งให๎ทํานทราบ เพราะเป็นสิ่งที่ทางบริษัท ฯ มิอาจรับผิดชอบได๎
กลาสโกว์ - เอดินบะระ
ออกเดินทางจากกรุงเทพมหานครไป ดูไบ โดยไฟลท์ EK385 เวลา 01.35 – 04.45 น.(ณ เวลาท๎องถิ่นปลายทาง)
รอตํอเครื่องเพื่อไปสนามบินกลาสโกว์ กรุงกลาสโกว์ ประเทศสหราชอาณาจักรบริเตนใหญํและไอร์แลนด์เหนือ
โดยไฟลท์ EK027 เวลา 07.50 – 12.35 น. (ณ เวลาท๎องถิ่นปลายทาง)เดินทางถึงเมืองกลาสโกว์ ประเทศสหราช
อาณาจักรบริเตนใหญํและไอร์แลนด์เหนือ แคว๎นสกอตแลนด์ เวลา 12.35น. เมื่อผํานพิธีการตรวจคนเข๎าเมือง
และได๎สัมภาระเรียบร๎อย จากนั้นคณะเดินทางด๎วยรถโค๎ชปรับอากาศ
นําคณะเดินทางสูํเมืองเอดินบะระ เมืองหลวงแหํงแคว๎นสกอตแลนด์ เมืองที่มีอ ดีตอันยาวนาน เป็นรากฐานของ
ชาติสกอตแลนด์ มีวิวทิวทัศน์บวกกับสถาปัตยกรรมที่งดงามสํงผลให๎ เมืองเอดินบะระได๎รับยกยํองให๎เป็นเมือง
มรดกโลกอี ก ด๎ ว ย จากนั้ น อิ ส ระทํ า นเดิ น ทางช๎ อ ปปิ้ ง เยี่ ย มชมยํ า นเมื อ งใหมํ บนถนนปริ้ น เซสสตรี ท ซึ่ ง มี
ห๎างสรรพสินค๎ามากมาย อาทิ H&M Jenner’s M&S เป็นต๎น
รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร
เข๎าพักโรงแรม Mercure Edinburgh Haymarket หรือเทียบเทําในระดับเดียวกัน

Edinburgh, Scotland
Edinburgh castle, Edinburgh, Scotland
เอดินบะระ - แคร์ไรอัน - เบลฟาสต์
รับประทานอาหารเช๎า ณ โรงแรม
นําคณะเดินทางเยี่ยมชม เมืองเอดินบะระ โดยมีมัคคุเทศก์ท๎องถิ่นนําเที่ยวด๎วย เริ่มกันที่การชมวิวเมืองบนยอดเขา
แคลตันฮิล
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จากนั้นผํานชมพระราชวังโฮลี่รู๎ด ผํานถนนรอยัลไมล์ และชมอนุสาวรีย์สุนัขบ๏อบบี้ ผํานร๎านกาแฟชื่อดังที่ทาง
เจ เค โรลลิ่ง ได๎ทําการนั่งเขียนนวนิยายก๎องโลกอยํางแฮร์รี่ พ็อตเตอร์เลํมแรกที่ร๎านนี้ และเดินทางสูํยํานเมืองเกํา
จากนั้นนําทํานเดินเข๎าชม ปราสาทเอดินบะระ ถือเป็นปราสาทโบราณอายุราว 1,000 ปี ที่อยูํคูํบ๎านคูํเมืองของ
สกอตแลนด์ และราชวงศ์สกอตแลนด์มาอยํางยาวนาน
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นําคณะเดินทางสูํทําเรือ “แคร์ไรอัน” ซึ่งถือเป็นทําเรือน้ําลึกที่สําคัญของสกอตแลนด์ โดยทํานสามารถออก
เดินทางไปยังเมืองทําอื่น ๆ ที่สําคัญของบริเวณใกล๎เคียงได๎ อาทิ ลิเวอร์พูล เซาแธมป์ตัน ไบร์ตัน ดับลิน และ
เบลฟาสต์ โดยคณะจะเดินทางด๎วยเรือสําราญข๎ามฟากขนาดใหญํ ใช๎เวลาประมาน 2 ชัว่ โมง 15 นาที เพื่อเดินทาง
ข๎ามไปยังเมืองหลวงของแคว๎นไอร์แลนด์เหนือ ได๎แกํ เมืองเบลฟาสต์ เมื่อเดินทางถึงปลายทาง
นําคณะเข๎าสูํทพี่ ัก
รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร (รับประทานอาหารบนเรือ)
เข๎าพักโรงแรม Clayton Hotel Belfast หรือเทียบเทํา

Titanic Museum
วันที่สี่ |

เยี่ยมชมเบลฟาสต์
รับประทานอาหารเช๎า ณ โรงแรม
นําคณะรู๎จักกับเรื่องราวตํานานของเมืองเบลฟาสต์ เมืองแหํงทําเรือ ผํานเรื่องราวโศกอนาฏกรรมอันก๎องโลก ได๎แกํ
พิพิธภัณฑ์ไททานิค ภายในมีการนําเสนอเรื่องราวจของเมืองเบลฟาสต์ตั้งแตํอดีตมาถึงจนปัจจุบัน รวมไปถึงความ
เป็นจิตวิญญาณแหํงแรงงานการทําและการตํอเรือ โดยสร๎างความภาคภูมิใจสูงสุดแหํงยุคให๎กับเมือง ๆ นี้ ด๎วยการ
สร๎างเรือที่ได๎รับฉายาวําไมํมีวันจมอยําง “ไททานิค”
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นําทํานเยี่ยมชม เมืองเบลฟาสต์ เริ่มต๎นด๎วยการแวะชมศาลากลางของเมืองเบลฟาสต์ จากนั้นเป็นมหาวิทยาลัย
ควีนส์ มหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียง และผํานชมยํานถนนฟอลส์ (Falls) และถนนแชงคิ้ล (Shankill) เพื่อเยี่ยมชม
อนุสรณ์ที่ถูกตีแผํผํานงานศิลปะข๎างถนน บนสํวนหนึ่งของกําแพงเบลฟาสต์ ที่เคยถูกสร๎างขึ้นเพื่อกั้นพื้นที่ในเมือง
และแบํงเมืองออกเป็นสองสํวน เนื่องจากเกิดสงครามกลางเมืองขึ้น จากความต๎องการแบํงแยกดินแดนระหวํางฝั่ง
เหนือและฝั่งใต๎
จากนั้นนําทํานตรงไปที่บริเวณควีนส์สแคว์ เพื่อเก็บภาพกับหอนาฬิกาชื่อดัง ได๎แกํ “หอนาฬิกาลําลึกถึงเจ๎าชาย
อัลเบิร์ต” และอิสระทํานช๎อปปิ้ง ณ ห๎างสรรพสินค๎าชื่อดังอยําง วิคตอเรียสแคว์
รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร
เข๎าพักโรงแรม Clayton Hotel Belfast หรือเทียบเทํา
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Carrick a Rede, Northern Ireland
วันที่ห้า |

เบลฟาสต์ - ลอนดอนเดอร์รี
รับประทานอาหารเช๎า ณ โรงแรม
ออกเดินทางไปยังชนบทของแคว๎นไอร์แลนด์เหนือ เริ่มต๎นชมปราสาทเกําแกํได๎แกํ คาร์ริคเฟอกัส (Carrickfergus)
สร๎างในคริสต์ศตวรรษที่ 12 เพื่อไว๎เป็นป้อมปราการสําหรับปกป้องดินแดนจากข๎าศึกศัตรู และจากนั้นเดินทางไป
ยังภูมิภาคแอนทริม และชมวิถีชนบทของชาวไอร์แลนด์เหนือ
จากนั้นเดินทางไปยังบริเวณริมฝั่งทะเลทางตอนเหนือ เพื่อเดินเท๎าสํารวจเส๎นทางหาปลาของชาวบ๎านท๎องถิ่น
ได๎แกํ “คาร์ริค อะลิด” (Carrick a Rede) เดินเท๎าผํานสะพานแขวนข๎ามหุบเขาชื่อดัง และเพลิดเพลินเก็บภาพกับ
วิวทิวทัศน์
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
เดินทางไปชมมรดกโลกทางธรรมชาติ “ไจแอนท์ คอสเวย์” (Giant’s causeway) ชายหาดที่มีแทํงหินบะซอลต์
โผลํขึ้นมาและมีรูปรํางแปลกตาอยํางนําอัศจรรย์
เดินทางตํอไปเก็บภาพปราสาทดุนลูซ (Dunluce castle) ปราสาทเกําแกํอายุราว 700 ปี ป้อมปราการของเจ๎า
เมือง และสุดท๎ายเดินทางไปเก็บภาพกับไฮไลท์ของชนบทกับ The Dark Hedges หรือ อุโมงค์ต๎นบีชอายุราว 200
ปี เมื่อได๎เวลาอันสมควรเดินทางตํอไปยัง เมืองลอนดอนเดอร์รี่
รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร
เข๎าพักโรงแรม City Hotel Derry หรือเทียบเทํา

Derry, Northern Ireland
วันที่หก |

ลอนดอนเดอร์รี - กาลเวย์
รับประทานอาหารเช๎า ณ โรงแรม
นําคณะเดินทางสํารวจ เมืองเดอร์รี่ เมืองลําดับ 2 ของไอร์แลนด์เหนือ เมืองที่เคยถูกยกยํองให๎เป็นมหานครแหํง
ใหมํของไอร์แลนด์ แตํท๎ายทีส่ ุดทุกอยํางต๎องหยุดชะงักไปเนื่องจากความไมํสงบภายในประเทศ เริ่มต๎นสํารวจที่
สะพานสันติภาพ ที่มีแมํน้ําฟอยล์ไหลผําน ซึ่งถือเป็นจุดถํายภาพสําคัญของวิวเมือง

BKK Tel:02748 6245 (auto) Fax: 027486246-7
www.twitter.com/eTravelWay
www.facebook.com/eTravelWay

Emergency call only : 0853642449

www.etravelway.com

tour.bkk@etravelway.com

VS110717

www.etravelway.com/+

Page 4 of 14

จากนั้นชมครบเพลิงเปลวไฟแหํงสันติภาพ แสดงถึงความต๎องการยุติความรุนแรงที่เกิดขึ้นในเมือง เมือ่ ครั้งเคยมี
ปัญหาการแบํงแยกดินแดน และบริเวณนั้นมีกิลด์ฮอล (Guildhall) หรือสถานที่นัดพบปะพูดคุยของพํอค๎าและ
ผู๎ปกครอง และด๎านหน๎าก็มีจัตุรัสหรือลานคนเมืองที่สําคัญ ใช๎จัดงานพิธีสําคัญ ๆ ของเมือง
จากนั้นเดินตรงตํอเข๎าไปในยํานเมืองเกํา มีกําแพงเมืองล๎อมรอบ เพื่อชมบริเวณอนุสรณ์ปลดปลํอยเดอร์รี่ของคนฝั่ง
ใต๎ (Free Derry corner) และอิสระเดินเลํนถํายภาพบริเวณตัวยํานเมืองเกํา
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
จากนั้นนําคณะเดินทางข๎ามพรมแดนระหวํางประเทศ เพื่อเข๎าสูํเมืองกาลเวย์ เมืองทําที่สําคัญของสาธารณรัฐ
ไอร์แลนด์ หรือไอร์แลนด์ในฝั่งใต๎ โดยระยะทางประมาน 276 กิโลเมตร
รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร
เข๎าพักโรงแรม Clayton Hotel Galway หรือเทียบเทํา

วันที่เจ็ด |

killary fjord, Ireland
กาลเวย์ - คิลลาร์รี ฟยอร์ด - ไคล์มอร์ - เยี่ยมชมกาลเวย์
รับประทานอาหารเช๎า ณ โรงแรม
นําคณะเดินทางไปเยี่ยมชมชนบทบริเวณคาบสมุทรเรนวิรี (Renvyle) เพื่อเยี่ยมชมบรรยากาศของธรรมชาติอัน
บริสุทธิ์ของไอร์แลนด์ โดยคณะจะผํานหมูบํ ๎านลีแนนและบริเวณอําวฟยอร์ดที่สวยงาม เพื่อตรงไปยังทําเรือและชม
ความงามของ “คิลลาร์รีฟยอร์ด”
นําทํานเยี่ยมชมโบสถ์ไคล์มอร์ โบสถ์ทมี่ ีสถาปัตยกรรมโดดเดํนในรูปแบบของวิคตอเรีย ตั้งอยูํริมทะเลสาบอันเงียบ
สงบ บรรยากาศรํมรื่น เหมาะแกํการพักผํอนหยํอนใจเป็นอยํางยิ่ง จากนั้นนําทํานเดินทางตํอไปยังหมูํบ๎านไคล์มอร์
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
เมื่อได๎เวลาอันสมควรเดินทางกลับสูํ เมืองกาลเวย์ เยี่ยมชมเมืองกาลเวย์โดยเริ่มต๎นที่โบสถ์เซนต์นิโคลัส ที่มีอายุราว
700 ปี ซึ่งมีความเชื่อวํากํอนที่โคลัมบัสจะเดินทางออกไปสํารวจโลกใหมํ เขาได๎แวะพักที่เมืองนี้ และขอพรที่โบสถ์
แหํงนี้ พร๎อมกับจดบันทึกลงในสมุดการเดินทางของเขาเป็นหลักฐาน
จากนั้นอิสระเดินช๎อปปิ้งยํานถนนช๎อปสตรีท ถือเป็นยํานที่มีชื่อเสียงของเมือง
รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร
เข๎าพักโรงแรม Clayton Hotel Galway หรือเทียบเทํา
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วันที่แปด |

วันที่เก้า |

Cliff of Mahor, Ireland
กาลเวย์ - หน้าผาโมเฮอร์ - เอนนิส - บันแรดดี - ลิมเมอร์ริก
รับประทานอาหารเช๎า ณ โรงแรม
เดินทางเลาะริมชายฝั่งตะวันตกของไอร์แลนด์ เพื่อไปยังหน๎าผามาเฮอร์ (Cliff of Mohor) เพื่อชมทัศนียภาพทาง
ธรรมชาติ ที่ทํานจะได๎พบกับหน๎าผ๎าสูงริมชายฝั่งเรียงรายสวยงาม ซึ่งบริเวณดังกลําวถือเป็นจุดชมวิวยอดนิยม
สามารถมองเห็นชายฝั่งของไอร์แลนด์ทางตะวันตกได๎อยํางชัดเจน โดยบริเวณนั้นยังมีหอคอยโอไบรอัน ซึ่งถือเป็น
สัญลักษณ์ของนักสํารวจในสมัยวิคตอเรียอีกด๎วย อิสระเก็บภาพความประทับใจ และเดินทางตํอไปยังเมืองเอนนิส
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นําคณะเดินทางสูํ เมืองบันแรดดี้ (Bunratty) เพื่อเข๎าชมปราสาทบันแรดดี ปราสาทเกําแกํสมัยศตวรรษที่ 15 โดย
สร๎างในรูปแบบยุคกลาง หรือโรมาเนสก์ ถือเป็นป้อมปราการสําคัญทางตะวันตกอีกหนึ่งแหํงที่ทํานไมํควรพลาดชม
อิสระทํานเดินสํารวจปราสาทและพื้นที่โดยอบ เมื่อได๎เวลาอันสมควร นําทํานเดินทางสูํ เมืองลิมเมอร์ริก เมืองที่มี
ขนาดใหญํเป็นอันดับที่ 3 ของไอร์แลนด์
รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร
เข๎าพักโรงแรม Clayton Hotel Limerick หรือเทียบเทํา

Blarney Castle, Cork
เยี่ยมชมลิมเมอร์ริก - บลานีย์ - คอร์ก
รับประทานอาหารเช๎า ณ โรงแรม
นําคณะเยี่ยมชมเมืองลิมเมอร์ริก เมื่องเกําแกํสมัยยุคกลาง โดยไฮไลท์สําคัญอยูํที่ปราสาทกษัตริย์จอห์นที่ 1 แหํง
อังกฤษ อายุราว 800 ปี ซึ่งตั้งอยูํบริเวณเกาะกลางน้ําของยํานเมืองเกําที่เรียกวํา “เกาะของกษัตริย”์ โดยบริเวณ
โดยรอบนั้นมีสถานที่สําคัญ ๆ ที่นําสนใจอีกมากมาย เหมาะแกํการถํายภาพและเดินสํารวจ
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
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นําคณะเดินทางสูํ เมืองคอร์ก เมืองที่มีขนาดใหญํเป็นลําดับที่ 2 ของรัฐไอร์แลนด์ โดยระหวํางทางจะ
นําทํานแวะไปยังเมืองบลานีย์ เมืองที่มีปราสาทเกําแกํที่มชี ื่อเสียง ซึ่งสร๎างในสมัยยุคกลางอีกเชํนเดียวกันหรือราว
ศตวรรษที่ 13 และเดินขึ้นไปด๎านบนของปราสาท เพื่อทําการจูบหินศักดิ์สิทธิ์ของปราสาท เพื่อขอพรให๎ทํานโชคดี
จากนั้นอิสระถํายภาพอยํางจุใจ และเดินทางตํอไปเมืองคอร์ก ฉายาเมืองแหํงกบฏ ถือเมืองทําที่มีลักษณะตาม
ธรรมชาติที่ขนาดใหญํที่สุดในโลก มีประวัติศาสตร์ยาวนาน โดยตั้งอยูํทางตอนใต๎ของประเทศไอร์แลนด์
รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร
เข๎าพักโรงแรม Clayton Hotel Silver Springs หรือเทียบเทํา

วันที่สิบ |

Kilkenny Castle, Kilkenny
เยี่ยมชมคอร์ก - คิลเคนนี่ - คิลแดร์ - ดับลิน
รับประทานอาหารเช๎า ณ โรงแรม
เดินทางผํานชม เมืองคอร์ก ด๎วยรถโค๎ช โดยวิ่งลัดเลาะริมแมํน้ําลี ผํานทําเรือโฮแกน ทําเรือโป๊ป และตัดเข๎าถนน
แกรนด์พาเรด และแวะถํายภาพกับยํานถนนคนเดิน
จากนั้นเดินทางสูํ เมืองคิลเค็นนี เพื่อแวะถํายภาพเป็นที่ระลึกกับปราสาทเกําแกํ “คิลเค็นนี” ทีม่ ีอายุราว 800 ปี
อิสระเพลิดเพลินกับบรรยากาศสวนโดยรอบ ซึ่งถูกใช๎เป็นสํวนหนึ่งของมหาวิทยาลัยแหํงชาติไอร์แลนด์อีกด๎วย
และจากนั้นเดินทางตํอไปยังเมืองคิลแดร์
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นําคณะเดินทางสูํ หมูํบ๎านคิลแดร์เอ๎าเล็ท (Kildare outlet) อิสระช๎อปปิ้งกับสิ้นค๎าเอ๎าท์เล็ท เอ๎าท์เล็ทแหํงนี้อยูํใน
เครือเดียวกันกับหลายแหํงในยุโรป คือ “ชิค เอ๎าท์เล็ท” ซึ่งถือได๎วําเป็นเครือเอ๎าท์เล็ทที่ใหญํที่สุดและมีร๎านค๎ามาก
ที่สุดในยุโรป โดยบรรจุกวํา 200 ร๎านค๎าลงในตัวศูนย์การค๎ากลางแจ๎ง อาทิ Calvin Klein, kate spade new
York , Samsonite, Gucci, Armani เป็นต๎น
เมื่อได๎เวลาอันสมควรเดินทางตํอไปยังกรุงดับลิน เมืองหลวงแหํงชาติไอร์แลนด์
รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร
เข๎าพักโรงแรม The North Star Hotel หรือเทียบเทํา
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วันที่สิบเอ็ด | เยี่ยมชมดับลิน - ดูไบ
รับประทานอาหารเช๎า ณ โรงแรม
เยี่ยมชมเมืองดับลิน โดยเริ่มที่ ปราสาทดับลิน พระราชวังเกําแกํของราชวงศ์อังกฤษ จากนั้นตํอด๎วยมหาวิหาร
เซนต์แพทริก โบสถ์ประจําชาติไอร์แลนด์ อิสระทํานเก็บภาพอยํางจุใจและเดินทางตํอ
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นําทํานถํายภาพกับทรินิตี้คอลเลจ มหาวิทยาลัยประจําชาติไอร์แลนด์ ที่ผลิตบุคลากรสําคัญ ๆ ของชาติ
จากนั้นเดินทางไปเยี่ยมชมโรงเบียร์ระดับโลกที่ “กินเนสเฮ๎าส์” (Guinness Storehouse) ชมบรรยากาศของวิว
ด๎านบนแบบ 360 องศา จากนั้นกลับเข๎ามายังใจกลางเมืองดับลิน เดินช๎อปปิ้งบนถนนกราฟตัน ถนนคนเดินยําน
สําคัญของเมืองดับลิน มีทั้งสินค๎าแบรนด์เนมและสินค๎าท๎องถิ่นให๎เลือกมากมาย
และเมื่อได๎เวลาอันสมควรเดินทางไปยัง สนามบินดับลิน เพื่อทําการเช็คอิน การคืนภาษีสําหรับการช๎อปปิ้งและ
เดินทางกลับกรุงเทพมหานคร โดยสายการบินเอมิเรสต์ ไฟลท์ EK164 เวลา 21.35 – 07.55 (+1) น. และ
ไฟลท์ EK370 เวลา 11.45 – 21.25 น. (ณ เวลาท๎องถิ่นปลายทาง)
วันที่สิบสอง | กรุงเทพมหานคร
21.25 น.
เดินทางกลับถึงสนามบินสุวรรณภูมิ ประเทศไทย โดยสวัสดิภาพ (เวลาท๎องถิ่นประเทศไทย)
อัตราค่าบริการ ต่อท่าน วันที่ 9-20 ส.ค. // 20ก.ย.-1ต.ค. // 4-15 / 11-22 ต.ค. 60
ผู๎ใหญํพักห๎องคูํ (ห๎องละ 2 ทําน), ห๎องพัก 3 ทําน (Triple) ทํานละ
115,000.เด็กอายุ 4-12 ปี พักรวมกับผู๎ใหญํ 1 หรือ 2 ทําน โดยมีเตียง ทํานละ
103,500.เด็กอายุ 4-6 ปี พักรวมกับผูใ๎ หญํ 2 ทําน โดยไมํมีเตียง ทํานละ
92,000.พักห๎องเดี่ยว (Single room) จํายเพิ่มทํานละ
17,500.พักห๎องเดี่ยวใหญํ (Double Single use) จํายเพิ่มทํานละ
สอบถาม.ไมํใช๎ตั๋วเครื่องบิน ผู๎ใหญํหักทํานละ
29,600.ไมํใช๎ตั๋วเครื่องบิน เด็กหักทํานละ
สอบถาม.ตั๋วเครื่องบินชั้นธุรกิจ จํายเพิ่มทํานละ
สอบถาม.เพื่อประโยชน์ของผูเ้ ดินทาง โปรดศึกษาเงือ่ นไขการจองทัวร์ และการยกเลิกทัวร์ ทีร่ ะบุในรายการทั้งหมด
หลังจากท่านทําการจองทัวร์แล้ว ทางบริษัทฯจะถือว่าท่านเข้าใจ และพร้อมปฏิบตั ิตามเงื่อนไขดังกล่าว
คําแนะนํา สําหรับผู๎เดินทางที่ไมํได๎อยูํจังหวัดเดียวกับสนามบินที่ทริปเดินทาง และ/หรือ จําเป็นต๎องซือ้ ตั๋วเครื่องบิน หรือการ
เดินทางรูปแบบอื่นๆ มายังสนามบินที่ทริปเดินทาง กํอนออกตั๋วเครื่องบิน ภายในประเทศ / ระหวํางประเทศ หรือซื้อตั๋วรถไฟ หรือ
ซื้อตั๋วรถโดยสาร ฯลฯ หรือมีการจองห๎องพัก ลํวงหน๎ากํอนวันเดินทางจริง ควรสอบถามยอดจองทัวร์ และตารางเวลาการเดินทาง
ของทัวร์ที่ทํานจอง ที่แนํนอนจากเจ๎าหน๎าที่เป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อเป็นการป้องกัน มิให๎เกิดข๎อผิดพลาดขึ้นกับทํานในภายหลัง
ทั้งนี้ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไมํรับผิดชอบคําใช๎จํายที่อาจเกิดขึ้น หากทํานได๎มีการจองการเดินทางดังกลําวมายัง
สนามบินที่ทริปเดินทาง โดยยังไมํได๎รับการยืนยันเป็นลายลักษณ์อักษรจากทางบริษัทฯ
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อัตรานี้รวม
 คําตั๋วเครื่องบินไป-กลับ รวมคําภาษีสนามบิน
 คําพาหนะทํองเที่ยวตามโปรแกรมที่ระบุ ตามมาตรฐานยุโรป
 คําเข๎าชมสถานที่ ปราสาททเอดินบะระ, พิพิธภัณฑ์ไททานิค, คาริค อะริด, ไจแอน์คอสเวย์, โบสถ์ไคล์มอร์, หน๎าผาโมเฮอร์,
ปราสาทคิงจอห์น, ปราสาทบลานีย์, ปราสาทดับลิน, โบสถ์เซนต์แพททริก, โรงเบียร์กินเนสส์
 โรงแรมที่พักตามระบุในรายการตามมาตรฐาน 4 ดาวของยุโรป หรือ เทียบเทําในระดับเดียวกัน (ห๎องละ 2 ทําน)
 คําอาหารตามที่ระบุในรายการ คัดสรรเมนูและให๎ทํานได๎เลิศรสกับอาหารท๎องถิ่นในแตํละประเทศ ในกรณีทีทํานมีข๎อจํากัด
ในการรับประทานอาหารบางชนิด กรุณาสอบถามรายละเอียดลํวงหน๎าเพื่อความเหมาะสม
 คําธรรมเนียมวีซําประเทศสหราชอาณาจักร (ทํานไมํต๎องทําวีซํ าของประเทศไอร์แลนด์ เพราะคณะเดินทางเข๎าประเทศ
ไอร์แลนด์ผํานประเทศสหราชอาณาจักร จึงเป็นเหตุให๎ยกเว๎น)
 คําประกันการเดินทางของ บริษัท Allianz Global Assistance Service (Thailand) Co., Ltd. แบบ OASIS TRIPPER
PLAN.คุ๎มครองการสูญเสียชีวิต/อวัยวะจากอุบัติเหตุ สําหรับผู๎เอาประกันภัยอายุมากกวํา 16 ปีน๎อยกวํา 75 ปี ไมํเกิน
3,000,000 บาท และคํารักษาพยาบาลในตํางประเทศไมํเกิน 2,000,000 บาท ทั้งนี้ครอบคลุมถึงสุขภาพที่ไมํได๎เกิดจากโรค
ประจําตัว (หากมีความประสงค์จะเพิ่มความคุ๎มครองในกรณีสัมภาระในการเดินทางสูญหายตลอดจนความลําช๎ าของ
สัมภาระและเที่ยวบินกรุณาสอบถามและโปรดศึกษาจากรายละเอียดของกรมธรรม์ตามเอกสารแนบท๎ายใบจองทัวร์)
 คํายกกระเป๋าใบใหญํทํานละ 1 ใบ น้ําหนักไมํเกิน 30 กิโลกรัม สํวนกระเป๋าใบเล็กอยูํในความดูแลของทํานเองไมํเกิน 7
กิโลกรัม
 คําทิปคนขับรถ 2 ยูโรตํอคนตํอวัน
อัตรานี้ไม่รวม
 คําภาษีมูลคําเพิ่ม 7 % และคําภาษีหัก ณ ที่จําย 3 %
 คําทิปหัวหน๎าทัวร์
 คําทําหนังสือเดินทาง (พาสปอร์ต)
 คําใช๎จํายสํวนตัวอาทิ คําโทรศัพท์ , คําซักรีด, คําเครื่องดื่มในห๎องพัก และคําอาหารที่สั่งมาในห๎องพัก คําอาหารและ
เครื่องดื่มที่สั่งพิเศษในร๎านอาหารนอกเหนือจากที่ทางบริษัทจัดให๎ ยกเว๎นจะตกลงกันเป็นกรณีพิเศษ เชํน หากทํานทานได๎
เฉพาะอาหารทะเลเพียงอยํางเดียว ทํานต๎องมีคําใช๎จํายเพิ่มเติม
การจองทัวร์ (How to make your reservation) :
* กรุณาจองทัวร์ และชําระเงินมัดจําลํวงหน๎า 20,000 บาทตํอผู๎เดินทางหนึ่งทําน ภายใน 2 วันทําการนับจากวันจองทัวร์ เงินมัดจํา
ดังกลําวจะเป็นการยืนยันการจองของทําน พร๎อมสํงสําเนาหน๎าหนังสือเดินทาง(ที่ไมํหมดอายุภายใน6เดือน นับจากวันริ่มเดินทาง/
หนังสือเดินทางเลํมใหมํสามารถเดินทางได๎เลย) และหลักฐานโอนเงินมาได๎ที่ Fax 0 2748 6246-7
* คําทัวร์สวํ นที่เหลือชําระกํอนการเดินทางไมํน๎อยกวํา 35 วันทําการ (ในชํวงปกติ) หรือชําระกํอนการเดินทางไมํน๎อยกวํา 45 วันทํา
การ (ในชํวงเทศกาล HIGH SEASON เทศกาลปีใหมํ, ตรุษจีน, ตลอดเดือนเมษายน, พฤษภาคมและเดือนตุลาคม หรือเมื่อสายการ
บินเรํงออกบัตรโดยสาร) หากทํานไมํชําระเงินสํวนที่เหลือตามวันที่กําหนดทางบริษัทฯถือวําทํานยกเลิกการเดินทางโดยไมํมีเงื่อนไข
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ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่รับจองทัวร์ต่อบุคคลดังต่อไปนี้ (Cannot make your reservation)
ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการไมํรับจองทัวร์สําหรับบุคคลดังตํอไปนี้
1. เด็กที่มีอายุในระหวํางแรกเกิด ถึง 4 ขวบ
2. ผู๎สูงอายุที่มีความจําเป็นต๎องใช๎ วีลแชร์, ไม๎เท๎า หรือเครื่องมือตําง ๆ ในการพยุงตัว
3. ผู๎เดินทางที่บํงบอกถึงการเป็นบุคคลไร๎ความสามารถที่เกี่ยวข๎องกับการเดินทางทํองเที่ยว
4. ทํานที่มีความประสงค์จะรํวมเดินทางกับทัวร์ และต๎องการแยกจากคณะทัวร์ระหวํางทาง หรือกลางทาง
5. บุคคลที่มีความประพฤติไมํเหมาะสมระหวํางทัวร์ อาทิ ผู๎ที่ดื่มสุราบนรถ, ไมํรักษาเวลา, เสียงดัง, พูดจาหยาบคาย, สร๎าง
ความรําคาญให๎แกํผู๎รํวมคณะ, ผู๎ที่ไมํยอมรับเงื่อนไขระหวํางทัวร์ ที่มีระบุอยูํชัดเจนในโปรแกรมทัวร์ , ผู๎ที่กํอหวอด ประท๎วง
ยุยงให๎ผู๎รํวมเดินทางบังคับให๎หัวหน๎าทัวร์ต๎องทําการนอกเหนือโปรแกรมทัวร์ ซึ่งบางครั้งอาจจะมีผลกระทบกับผู๎รํวมคณะ
ทํานอื่นหรือโปรแกรมทํองเที่ยวได๎
การยกเลิกการจองทัวร์ (Cancellation Charge) High Season = เทศกาลสงกรานต์ (5 เม.ย.-15 เม.ย.) /
เดือนตุลาคม (1-31 ต.ค.) / เทศกาลคริสต์มาส และเทศกาลปีใหม่ (24 ธ.ค.-31 ธ.ค.)
***เงื่อนไขการยกเลิกตามระยะวันเวลา***
•ยกเลิกกํอนวันเดินทาง 60 วันทําการ
คืนเงินมัดจําทั้งหมด
•ยกเลิกกํอนวันเดินทาง 30 วันทําการ
หักมัดจํา 20,000 บาท/ทําน
•ยกเลิกกํอนวันเดินทาง 15 วันทําการ
หัก 50% ของคําทัวร์
•ยกเลิกในวันเดินทาง 3 วันทําการ หรือ NO SHOW
หัก 100% ของคําทัวร์
เหตุผลประกอบการยกเลิกการเดินทาง
•หากทํานยกเลิกการเดินทางในเงื่อนไขใดเงื่อนไขหนึ่ง และสามารถหาบุคคลมาแทนได๎ โดยสามารถยืน่ ขอวีซําได๎ทันตามกําหนดเวลา
ทางบริษัทฯ จะคิดคําใช๎จํายเพิ่มคือคําวีซํา และคําเปลี่ยนชื่อตั๋วเทํานั้น (แตํจะต๎องไมํอยูํในเงื่อนไขของตั๋วที่เป็น NON-CHANGE
NAME & NON-REFUND)
•หากทํานยกเลิกการเดินทาง อันเนื่องมาจากบุคคลใดบุคคลหนึ่งในคณะของทํานไมํได๎รับการพิจารณาอนุมัติวีซํา ตามหลักการ
พิจารณาของสถานทูตทุกประการ ให๎นับการยกเลิกเฉพาะบุคคลหรือยกเลิกพร๎อมกันทัง้ หมด เป็นไปตามเงื่อนไขการยกเลิกตาม
ระยะวันเวลาดังกลําวข๎างต๎น หากในกรณีที่ทํานไมํแนํใจวําจะได๎รับการพิจารณาอนุมัติวีซําจากทางสถานทูต ทางบริษัทขอแนะนําให๎
ทํานยื่นขอวีซําแบบเดี่ยว ซึ่งจะรู๎ผลเร็วกวําการยื่นขอวีซําแบบกรุ๏ป
•บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางในกรณีที่มีผู๎เดินทาง ต่ํากวํา 20 ทําน โดยที่จะแจ๎งให๎ผู๎เดินทางทราบลํวงหน๎ากํอน
การเดินทาง 15 วัน (โดยจะคืนคําทัวร์ให๎แกํผู๎เดินทางเต็มจํานวน ยกเว๎นคําวีซําในกรณีที่มีการยื่นแล๎ว)
•บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงตารางเวลาการทํองเที่ยวให๎เหมาะสมกับชํวงเวลาการเดินทาง รวมทั้งไมํสามารถ
รับผิดชอบจากกรณีที่เกิดเหตุจําเป็นสุดวิสัยอันได๎แกํ การลําช๎าของสายการบิน, การนัดหยุดงาน, ภัยธรรมชาติ, การกํอจลาจล,
อุบัติเหตุ ฯลฯ โดยสิทธิประโยชน์ของทํานจะได๎รับจากการซื้อประกันเพิ่มเติมแบบ TRAVELLER OASIS PLAN ของ บ. Allianz
Global Assistance Service (Thailand) Co., Ltd. ที่ระบุความรับผิดชอบไว๎ในกรมธรรม์เทํานั้น ทั้งนี้บริษัทฯ จะคํานึงถึง
ผลประโยชน์และจะรักษาผลประโยชน์ของทํานไว๎ให๎ได๎มากที่สุด
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•ทางบริษัทฯจะไมํรับผิดชอบคําใช๎จํายที่เกิดขึ้น หากทํานถูกปฏิเสธการเข๎าเมือง อันเนื่องมาจากการกระทําที่สํอไปในทางผิด
กฎหมาย หรือการหลบหนีเข๎าเมือง ฯลฯ และจะไมํมีการคืนเงินคําทัวร์ที่ทํานชําระมาแล๎วทั้งหมด
การขอเปลี่ยนแปลงวันเดินทาง (Revision Fees)
หากทํานประสงค์จะขอเปลี่ยนแปลงชํวงเวลาวันเดินทางสามารถทําได๎ลํวงหน๎ากํอนการเดินทางจริง 30 วันทําการ โดยไมํเสีย
คําใช๎จําย
ตั๋วเครื่องบิน (Air Ticket)
•ในการเดินทางเป็นหมูํคณะ ผู๎โดยสารจะต๎องเดินทางไป-กลับพร๎อมกัน หากต๎องการเลื่อนวันเดินทางกลับ ทํานจะต๎องชําระ
คําใช๎จํายสํวนตํางที่สายการบินเรียกเก็บ และการจัดที่นั่งของกรุ๏ป โดยจะเป็นไปตามสายการบินซึ่งเป็นผู๎กําหนด และทางบริษัทฯ ไมํ
สามารถเข๎าไปแทรกแซงได๎
•กรณียกเลิกการเดินทาง ถ๎าทางบริษทั ฯ ได๎ดาํ เนินการออกตัว๋ เครือ่ งบินไปแล๎วนัน้ ผู๎เดินทางต๎องรอ REFUND เงินตามระบบของ
สายการบินเทํานั้น และหากทํานไมํแนํใจในวันเดินทางดังกลําว กรุณาสอบถามกับเจ๎าหน๎าที่ฯ เพื่อยืนยันในกรณีที่ตั๋วเครื่องบินนั้น
สามารถทํา REFUND ได๎หรือไมํ
การสะสมไมล์ของสายการบิน (Mileage Claim)
การเดินทางเป็นหมูํคณะของสายการบินเอมิเรตส์ในกรณีตั๋วกรุ๏ป สามารถสะสมไมล์กับเครือ Emirate Skywards ได๎ โดยขึ้นอยูํกบั
เงื่อนไขในแตํละประเภทของตั๋วเดินทาง ซึ่งการสะสมไมล์ของสายการบินนั้น หากมีการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขบางสํวน หรือทั้งหมด
ล๎วนเป็นสิทธิของสายการบิน และทางบริษทั ฯ ไมํสามารถเข๎าไปแทรกแซงได๎
ค่าธรรมเนียมประกันภัยและค่าธรรมเนียมน้ํามันเชื้อเพลิงของสายการบิน (Insurance and Fuel Surcharge / Tax YQ)
ตามที่สายการบินได๎แจ๎งยกเลิกการเก็บคําธรรมเนียมจนถึงปัจจุบัน หากมีการเปลี่ยนแปลงของสายการบินในภายหลัง ถือเป็นคําทัวร์
สํวนเพิ่มที่ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บตามความเป็นจริง ณ วันที่ออกตั๋ว
โรงแรมและห้องพัก (Hotel Accommodation)
 ห๎องพักในโรงแรมเป็นแบบห๎องพักคูํ (Twin/Double) ในกรณีที่ทํานมีความประสงค์จะพักแบบ 3 ทําน / 3 เตียง (Triple
Room) ขึ้นอยูํกับข๎อจํากัดของห๎องพัก และการวางรูปแบบของห๎องพักของแตํละโรงแรม ซึ่งมักมีความแตกตํางกัน และอาจจะ
ทําให๎ทํานไมํได๎ห๎องติดกันกับกลุํมคณะของทํานตามที่ต๎องการ
 โรงแรมหลายแหํงในยุโรปและทวีปอื่นในเขตโซนเหนือหรือใต๎สุด โดยเฉพาะโรงแรมที่อยูํในบริเวณอุทยานแหํงชาติ หรือเขตพื้นที่
เมืองที่มีอุณภูมิเฉลี่ยไมํเกิน 18 องศาเซลเซียสตํอปี จะไมํมีเครื่องปรับอากาศในห๎องพัก โดยมักจะมีเครื่องปรับอากาศหรื อพัดลม
ให๎บริการเฉพาะในชํวงฤดูร๎อนเทํานั้น
 ในกรณีที่มีการจัดประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เป็นผลให๎คําโรงแรมสูงขึ้น 3-4 เทําตัว บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ ในการ
ปรับเปลี่ยนหรือย๎ายเมืองเพื่อให๎เกิดความเหมาะสมในชํวงเวลาดังกลําว
 โรงแรมในยุโรปที่มีลักษณะเป็น Traditional Building ห๎องที่เป็นห๎องเดี่ยวอาจเป็นห๎องที่มีขนาดกะทัดรัด และไมํมีอํางอาบน้ํา
ซึ่งขึ้นอยูํกับการออกแบบของแตํละโรงแรมนั้น ๆ และห๎องพักแตํละห๎องอาจมีลักษณะแตกตํางกันด๎วย หากทํานต๎องการความ
สะดวกสบายและห๎องที่ใหญํกวําเดิม ทํานสามารถจํายเพิ่มเติม เพื่อให๎เป็นห๎องพักแบบ DOUBLE SINGLE USE ได๎
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สถานทีเ่ ข้าชม (Reservation Fee & Entrance Fee)
 การจัดโปรแกรมทัวร์ เป็นการกําหนดโปรแกรมตลอดทั้งปี หากวันเดินทางดังกลําวตรงกับวันที่สถานที่เข๎าชมนั้น ๆ ปิดทํา
การ หรือ ปิดโดยมิได๎แจ๎งลํวงหน๎า หรือการเปิดรับจองผํานทาง Online ซึ่งหากในชํวงวันเวลาเดินทางดังกลําวที่คณะจะเข๎า
ชมและไมํสามารถจองผํานระบบดังกลําวได๎ ทางบริษัทฯจะคืนเงินคํา Entrance Fee ตามที่ระบุไว๎ในเอกสารของสถานที่
นั้น ๆ หรือ สลับโปรแกรมเพื่อให๎ทํานได๎เข๎าชมสถานที่ดังกลําวได๎
 และหากมีการลําช๎า หรือเหตุหนึ่งเหตุใดในระหวํางการเดินทาง ที่เป็นผลทําให๎ทํานไมํสามารถเข๎าชมสถานที่ดังกลําวได๎ ทาง
บริษัทฯจะไมํมีการคืนเงินให๎แกํทําน เนื่องจากได๎ชําระคํา Reservation Fee ไปแล๎ว กรุณาสอบถามรายละเอียดสถานที่
เข๎าชมจากเจ๎าหน๎าที่ในชํวงวันเดินทางของทํานกํอนชําระเงิน
สัมภาระและค่าพนักงานยกสัมภาระ (Porter)
 คําทัวร์นี้ได๎รวมคําขนสัมภาระสําหรับเข๎าและออกจากโรงแรม ทํานละ 1 ใบ ทุกโรงแรม หากทํานมีกระเป๋าเพิ่มเติม ทํานจะ
ถูกเรียกเก็บโดยผู๎ให๎บริการในแตํละโรงแรม และหากโรงแรมดังกลําวไมํสามารถให๎บริการในการยกกระเป๋าขึ้นลงได๎ ทําน
สามารถเรียกร๎องเงินคืนได๎ 1.5 ยูโร / ใบ / ครั้ง
 สําหรับน้ําหนักของสัมภาระที่ทางสายการบินอนุญาตให๎บรรทุกใต๎ท๎องเครื่องบิน คือ 30 กิโลกรัม (สําหรับผู๎โดยสารชั้น
ประหยัด / Economy Class Passenger) และการเรียกคําระวางน้ําหนักเพิ่มเป็นสิทธิของสายการบินที่ทํานไมํอาจปฏิเสธ
ได๎ หากสัมภาระของทํานมีน้ําหนักเกินกวําที่กําหนด
 สําหรับกระเป๋าสัมภาระที่ทางสายการบินอนุญาตให๎นําขึ้นเครื่องได๎ ต๎องมีน้ําหนักไมํเกิน 7 กิโลกรัม และมีความกว๎าง+
ยาว+สูง ไมํเกิน 115 เซนติเมตร หรือ 25 เซนติเมตร (9.75 นิ้ว) x 56 เซนติเมตร (21.5 นิ้ว) x 46 เซนติเมตร (18 นิ้ว)
 ในบางรายการทัวร์ ที่ต๎องมีการบินด๎วยสายการบินภายในประเทศ น้ําหนักของกระเป๋าอาจจะถูกกําหนดให๎มีน้ําหนักไมํเกิน
20 กิโลกรัม หรือ 23 กิโลกรัม ทั้งนี้ขึ้นอยูํกับข๎อกําหนดของสายการบินนั้น ๆ บริษัท ฯ ขอสงวนสิทธิ์ไมํรับภาระคําใช๎จํายใน
น้ําหนักสํวนที่เกิน ทั้งนี้เจ๎าหน๎าที่จะทํา การสํง “ใบเตรียมตัวสําหรับการเดินทาง” ให๎แกํทํานในชํวงกํอนวันเดินทาง โปรด
ศึกษาโดยละเอียด
 กระเป๋า สัมภาระที่มีล๎อเลื่อน และมีขนาดใหญํเกินกวําขนาดมาตรฐาน ไมํเหมาะแกํการเป็นกระเป๋าถือขึ้นบนยานพาหนะ
ในการเดินทาง ได๎แกํ เครื่องบิน รถโค๎ช รถไฟ เป็นต๎น โปรดพิจารณาในการใช๎งานดังกลําว
 บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในความรับผิดชอบตํอกรณีเกิดการสูญหาย, สูญเสียของกระเป๋าและสัมภาระของผู๎โดยสาร อันเกิดจาก
สายการบิน โดยทางสายการบินผู๎ให๎บริการจะเป็นผู๎รับผิดชอบตามกฎของกรมการบินพาณิชย์ ซึ่งสายการบินจะรับผิดชอบ
ตํอการสูญหาย หรือสูญเสียของสัมภาระในกระเป๋าใบใหญํที่โหลดขึ้นเครื่อง ตามการพิจารณาการชดเชยเงินตามแตํกฎของ
สายการบินนั้นๆ
การสูบบุหรี่ (Smoking Area)
ในประเทศตําง ๆ ในยุโรป หรืออเมริกา มีการรณรงค์เรื่องการงดสูบบุหรี่ บนรถโค๎ช, โรงแรม และสถานที่ตําง ๆ จะมีข๎อกําหนด
ที่ชัดเจนในเรื่องการสูบบุหรี่ และมีสถานที่โดยเฉพาะสําหรับผู๎สูบบุหรี่ ทัง้ นี้เนื่องจากสุขภาพของคนสํวนรวม
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การเดินทางเป็นครอบครัว (Family)
หากทํานเดินทางเป็นครอบครัวใหญํ หรือเดินทางพร๎อมสมาชิกในครอบครัว ที่ต๎องได๎รับการดูแลเป็นพิเศษ (Wheelchair), เด็ก,
และผู๎สูงอายุ มีโรคประจําตัว ไมํสะดวกในการเดินทํองเที่ยวในระยะเวลาเกินกวํา 4-5 ชั่วโมงติดตํอกัน ทํานและครอบครัวต๎องให๎
การดูแลสมาชิกภายในครอบครัวของทํานเอง เนื่องจากการเดินทางเป็นหมูํคณะ หัวหน๎าทัวร์มีความจําเป็นต๎องดูแลคณะทัวร์
ทั้งหมด
ผู้เดินทางที่ประสงค์จะขอคืนหนังสือเดินทางที่ผ่านการพิจารณาวีซ่าแล้ว ก่อนวันเดินทาง
จะต้องชําระค่าเดินทางส่วนที่เหลือเสียก่อน (เฉพาะกรณีที่สถานฑูตปล่อยเล่มคืนมาแล้วเท่านัน้ )
เอกสารในการยื่นวีซ่าของประเทศสหราชอาณาจักร ใช้เวลายื่นประมาณ 15 วันทําการ
(ในการยื่นคําร้องขอวีซ่า ขอความกรุณาทุกท่านมาสแกนลายนิ้วมือด้วยตนเอง
ที่ศูนย์รับคําร้องขอวีซ่า VFS ของประเทศสหราชอาณาจักร) อาคารเดอะเทรนดี้ สุขุมวิท 13
1. พาสปอร์ตที่ยังไมํหมดอายุ และมีอายุไมํต่ํากวํา 6 เดือนกํอนวันหมดอายุ หากมีพาสปอร์ตเลํมเกําไมํวําจะเคยมีวีซํา
ในกลุํมประเทศเชงเก๎นหรือประเทศอื่น ทํานจะต๎องนําไปแสดงด๎วย เพื่อเป็นการงํายตํอการอนุมัติวีซํา
2. รูปถํายสีขนาด 2x2 นิ้ว จํานวน 2 ใบ พื้นหลังเป็นสีขาว (ไมํใชํรูปขาวดํา และห๎ามสแกน) มีอายุไมํเกิน 6 เดือน
และเหมือนกันทั้ง 2 รูป
3. สําเนาทะเบียนบ๎าน / สําเนาบัตรประชาชน หรือบัตรข๎าราชการ / สําเนาใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล /สําเนาทะเบียนสมรส,
หยํา / สําเนาสูติบัตร ในกรณีอายุไมํถึง 18 ปีบริบูรณ์
4. หนังสือรับรองการทํางานจากบริษัท (ภาษาอังกฤษ) / สังกัดที่ทํานทํางานอยูํ (ภาษาอังกฤษ) โดยระบุตําแหนํง,
อัตราเงินเดือนในปัจจุบัน, วันเดือนปีที่เริ่มทํางานกับบริษัทนี้ และชํวงเวลาที่ขอลางานเพื่อเดินทางไปทํองเที่ยว
หลังจากนั้นจะกลับมาทํางานตามปกติหลังครบกําหนดลา (หนังสือรับรองการทํางานที่ยื่นในแต่ละประเทศ ต้อง
ออกเอกสารใหม่ ไม่เกิน 1 เดือน ก่อนการไปยื่นวีซ่าในแต่ละประเทศ)
5. กรณีที่เป็นเจ๎าของกิจการ ขอหนังสือรับรองบริษัทที่คัดไว๎ไมํเกิน 1 เดือน
6. Statement บัญชีเงินฝากออมทรัพย์สํวนตัวของผู๎เดินทางย๎อนหลัง 3 เดือน โดยต๎องอัพเดทถึงเดือนปัจจุบันและ
ออกโดยธนาคารรับรอง ควรเลือกเลํมที่มีการเข๎าออกของเงินสม่ําเสมอ และมีจํานวนไมํต่ํากวํา 6 หลัก เพื่อให๎เห็น
วํามีฐานะการเงินเพียงพอที่จะครอบคลุมกับคําใช๎จํายได๎อยํางไมํเดือดร๎อนเมื่อกลับสูํภูมิลําเนา เพื่อเป็นการงํายตํอ
การอนุมัติวีซํา ในกรณีที่เดินทางเป็นครอบครัวหากใช๎บัญชีใดบัญชีหนึ่งในการยื่นขอวีซํา ต๎องออกหนังสือรับรอง
คําใช๎จํายให๎บุคคลในครอบครัว (เป็นภาษาอังกฤษ)
***สถานทูตไมํรับพิจารณาบัญชีกระแสรายวัน***
7. กรณีที่บริษัทของทําน ทํานเป็นผู๎รับผิดชอบคําใช๎จํายในการเดินทางให๎กับผู๎เดินทางทั้งหมด นอกเหนือจากเอกสาร
ข๎อ 1 – 6 แล๎ว ทางบริษัทจะต๎องออกจดหมายอีกหนึ่งฉบับเพื่อแสดงความรับผิดชอบตํอคําใช๎จําย และการกลับมา
ทํางานของทําน โดยระบุชื่อผู๎เดินทางและเหตุผลที่จัดการเดินทางนี้ในจดหมายด๎วย
8. กรณีที่เป็นนักเรียน นักศึกษาจะต๎องมี หนังสือรับรองจากสถาบันการศึกษา (ภาษาอังกฤษ) ตัวจริง
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9. กรณีที่เด็กอายุต่ํากวํา 18 ปี เดินทางไปกับ บิดาหรือมารดา ทํานใดทํานหนึ่ง จะต๎องทําจดหมายยินยอม โดยที่บิดา,
มารดา จะต๎องไปยื่นเรื่องแสดงความจํานงในการอนุญาตให๎บุตรเดินทางไปกับอีกทํานหนึ่งได๎ ณ ที่วําการอําเภอ
หรือเขต โดยมีนายอําเภอ หรือผู๎อํานวยการเขตลงลายมือชื่อ และประทับตรารับรองจากทางราชการอยํางถูกต๎อง
10. การบิดเบือนข๎อเท็จจริงประการใดก็ตาม อาจจะถูกระงับ มิให๎เดินทางเข๎าประเทศเป็นการถาวร และถึงแม๎วําทําน
จะถูกปฏิเสธวีซํา สถานทูตจะไมํคืนคําธรรมเนียมที่ได๎ชําระไปแล๎ว และหากต๎องการขอยื่นคําร๎องใหมํ ก็ต๎องชําระ
คําธรรมเนียมใหมํทุกครั้ง
11. หากสถานทูตมีการสุํมเรียกสัมภาษณ์บางทําน ทางบริษัทฯ ขอความรํวมมือในการเชิญทํานไปสัมภาษณ์ตามวันและ
เวลานัดหมาย และโปรดแตํงกายสุภาพ ทั้งนี้บริษัทฯ จะสํงเจ๎าหน๎าที่ไปอํานวยความสะดวกและประสานงาน
ตลอดเวลา และหากสถานทูตขอเอกสารเพิ่มเติม ทางบริษัทฯ ใครํขอรบกวนทํานจัดสํงเอกสารดังกลําวด๎วยเชํนกัน
12. กรณีที่ทํานยกเลิกการเดินทางภายหลังจากได๎วีซําแล๎ว ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการแจ๎งสถานทูต ยกเลิกวีซํา
ของทําน เนื่องจากการขอวีซําในแตํละประเทศ จะถูกบันทึกไว๎เป็นสถิติในนามของบริษัทฯ
หมายเหตุ : ทางสถานทูตไมํมีนโยบายในการคืนคําธรรมเนียมวีซําให๎กับผู๎ร๎องขอทุกกรณี
หลังจากการจองทัวร์และชําระเงินมัดจําแล้ว ทางบริษัทฯ ถือว่า
ท่านได้ยอมรับในข้อตกลงและเงื่อนไข ที่บริษัทฯ ได้ระบุไว้ข้างต้นทุกประการ
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