เบลฟั สต์ – กัลเวย์ – ลิมริค – คิลลานี่ – คอร์ก
คาเซล – คิลเคนนี – ดับลิน – ลอนดอน
สายการบิน
โรงแรม
อาหาร
รถโค้ช
มัคคุเทศก์

การบินไทย บินตรงไป-กลับ และสายการบินแอร์ลงิ กัส (ของไอร์แลนด์)
มาตรฐานยุโรป พร้อมสิง่ อํานวยความสะดวก
เช้าแบบอเมริกนั , กลางวัน-คํา่ แบบยุโรปและเอเชีย
*ทุกมื้ออาหารแบบยุโรป หรืออาหารพื้นเมือง จะรวม 1 ดืม่ (ไวน์, เบียร์, โค๊ก, นํา้ ผลไม้)
มาตรฐานยุโรป 45-50 ทีน่ งั ่
รับประกันชํานาญเส้นทาง 100%

วันแรก
21.30 น.

กรุงเทพฯ
นัดพร้อมกันทีส่ นามบินสุวรรณภูมิ (ทางเข้าประตู 3) เคาน์เตอร์ D-E สายการบินไทย เจ้าหน้าทีจ่ ากบริษทั คอย
ให้การต้อนรับ

วันที่สอง
00.15 น.
07.15 น.
11.05 น.
12.25 น.

กรุงเทพฯ – ลอนดอน – เบลฟั สต์ (ไอร์แลนด์เหนื อ)
ออกเดินทางสู่ลอนดอน โดยบินเทีย่ วบินที่ TG 910
ถึงสนามบินฮีโธว์ กรุงลอนดอน ผ่านพิธกี ารตรวจคนเข้าเมือง
ออกเดินทางสู่เบลฟัสต์ โดยสายการบิน แอร์ ลิงกัส เทีย่ วบินที่ EI 031
ถึงสนามบินเบลฟัสต์ (BELFAST) เมืองหลวงของไอร์แลนด์เหนือ (NORTH IRELAND) ทีม่ อี ตุ สาหกรรม
และท่าเรือขนาดใหญ่ เป็ นเมืองทีเ่ ฟื่ องฟูและมีการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจทีส่ าํ คัญ แล ้วเดินทางเข้าสู่ตวั เมือง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารแบบเอเชีย
นําท่านบันทึกภาพไททานิ คเบลฟัสต์ (BELFAST TITANIC EXHIBITION CENTER) คือประสบการณ์ของ
ผูม้ าเยือนไอร์แลนด์เหนือแห่งนี้ท่หี า้ มพลาด ที่จดั นิทรรศการเกี่ยวกับ
เรือไททานิ ก ที่ใ หญ่ ท่ีสุ ด ในโลก ตัง้ อยู่ ในบริเวณที่เคยเป็ นอู่ ต่อเรือ ที่
ก่อสร้างไททานิกนานถึง 3 ปี ด้วยแรงงานมากกว่า 5,000 คน เรือเดิน
สมุ ท รที่ ไ ด้ร ับ ฉายาว่ า “ไม่ มี ว ัน จม” ได้ด ํา ดิ่ ง ลงสู่ ก น้ มหาสมุ ท ร
แอตแลนติกเมื่อ 100 ปี ท่แี ลว้ ที่คุณจะได้เจอกับเรื่องราวของไททานิก
ตัง้ แต่แนวความคิด การก่อสร้างและจุดสุดท้ายของการเดินทางทีน่ ่าเศร้า

เทีย่ ง
บ่าย
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คํา่
วันที่สี่
เช้า

จากนัน้ นําท่านชมเมือง ชมศาลาว่าการเมือง (CITYA HALL)
ศาลากลางเก่าสไตล์วคิ ตอเรีย สร้างเสร็จเมือ่ ปี ค.ศ. 1906 ผ่านชม
ประวัติศาสตร์ดงั้ เดิมอีกแห่งคือ มหาวิทยาลัยควีนส์ (QUEEN’S
UNIVERSITY) มหาวิทยาลัยเก่ าแก่ ของไอร์แลนด์เหนือ ตัง้ ขึ้น
เมือ่ ปี ค.ศ. 1810 ผ่านหอนาฬกิ าที่ระลึกเจ้าชายอัลเบิรต์ (ALBERT MEMORIAL CLOCK) สร้างเสร็จในปี
ค.ศ. 1780 เพือ่ เป็ นทีร่ ะลึกถึงเจ้าชายอัลเบิรต์ พระสวามี ของสมเด็จพระนางเจ้าวิคตอเรียพระบรมราชินีนารถ
แล ว้ นํา ท่ า นชมกํ า แพงสัน ติ ภ าพ (PEACE
WALL)
ชมภาพจิ ต รกรรมฝาผนัง ของ
ถนน FALLS และ SHANKILL ทีบ่ อกเล่าเรื่องราวหลังการตกลงสันติภาพของไอร์แลนด์เหนือ
รับประทานอาหารคํา่ ณ ภัตตาคารพื้นเมือง
นําท่านเข้าทีพ่ กั โรงแรม HILTON หรือระดับเดียวกัน
เบลฟั สต์ – กัลเวย์
รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
นําท่านแวะชม THE DARK HEDGES เป็ นหนึ่งในสถานที่ถ่ายทํา
ภาพยนตร์ GAME OF THRONES แลว้ เดินทางต่อสู่ทางเดิน
ยักษ์ (GIANT’S CAUSEWAY) ซึ่งคนที่น่ีถือว่าเป็ นสิ่งมหัศจรรย์
อันดับ 8 ของโลก เสาหินราว 40,000 แท่งที่สูงถึง 12 เมตร หินบะซอล
หกเหลีย่ มเหล่านี้ถูกสร้างขึ้นโดยธรรมชาติในช่วงภูเขาไฟระเบิด 60 ลา้ น
ปี ท่แี ลว้ เป็ นหนึ่งในสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติท่อี ศั จรรย์ท่สี ุดของโลกแห่งหนึ่ง ได้รบั การขึ้นทะเบียนเป็ น
มรดกโลกทางธรรมชาติโดยองค์การยูเนสโก ในปี ค.ศ. 1986 ชาวไอริชเชื่อว่าทางเดินยักษ์ถูกสร้างขึ้นโดยนักรบ
เซลติก ฟิ นน์ แม็คคูล (FINN MCCOOL)
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
ออกเดินทางสู่เมืองกัลเวย์ (GALWAY / 5 ชม.) เมืองชายฝัง่ ทะเลด้านตะวันตกของไอร์แลนด์ ได้ช่อื ว่าเป็ น
เมืองศู นย์กลางของชนชาวไอริชในไอร์แลนด์ เมืองที่ได้รบั สมญานามว่าเป็ นเมืองแห่งชนเผ่า เนื่องจากอดีต
ดินแดนแถบนี้เคยตกอยู่ในครอบครองของชนชาติต่างๆ ถึง 14 เผ่าด้วยกัน ปัจจุบนั เมืองนี้ได้เจริญก้าวหน้าขึ้น
อย่างรวดเร็ว ขณะเดียวกันก็มงคั
ั ่ ง่ ด้วยมรดกทางศิลปะและความเฟื่ องฟูทางศิลปกรรมแขนงต่างๆ ดนตรี ละคร
เวที และภาพยนตร์
รับประทานอาหารคํา่ ณ ภัตตาคาร / นําท่านเข้าทีพ่ กั โรงแรม RADISSON BLU หรือระดับเดียวกัน
กัลเวย์ – โมเฮอร์ – ลิมริค (ไอร์แลนด์ใต้)
รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
นําท่านชมเมืองกัลเวย์และอาคารบ้านเรือนที่ตงั้ อยู่ริมแม่นาํ้ คอร์ริบ (CORRIB) ชมโบสถ์ประจําเมืองกัลเวย์
(GALWAY CATHEDRAL) สร้างขึ้นในปี ค.ศ. 1958 และได้ช่อ
ื ว่าเป็ น
โบสถ์ขนาดใหญ่ท่สี ุดที่ สร้างด้วยหิน นําท่านสู่มหาวิทยาลัยกัลเวย์
(NATIONAL OF UNIVERSITY IRELAND, GALWAY) สร้างอยู่
ริมฝัง่ แม่นาํ้ คอร์ริบ โดยสร้างจากหินที่สามารถสะท้อนชีวติ ความเป็ นอยู่
ของผูค้ นในเมืองกัลเวย์ และเป็ นสถานทีท่ ใ่ี ช้จดั แสดงดนตรีใน
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โอกาสต่างๆ ให้ท่านได้เก็บภาพความเก่ าแก่ และความงามของมหาวิทยาลัยที่เก่ าแก่ แห่งนี้
นําชมโบสถ์
เซ็นต์นิโคลัส (ST. NICHOLAS’ COLLEGIATE CHURCH) โบสถ์เก่าแก่ประจําเมือง แลว้ อิสระให้ท่านได้
ถ่ า ยรู ป และเก็ บ ภาพเป็ นที่ ร ะลึ ก เดิ น ชมถนนคนเดิ น ย่ า นศู น ย์ร วมร้า นค้า มากมาย แล ว้ เดิ น ทางสู่
คลิฟส์ ออฟ โมเฮอร์ (CLIFFS OF MOHER / 1 ชม.)
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพื้นเมือง
นําท่านชมคลิฟส์ ออฟ โอเฮอร์ เป็ นหนึ่งในทิวทัศน์อนั น่าทึง่ ทีส่ ุดของไอร์แลนด์ ตัง้ ตระหง่านด้วยความสูง 230
เมตรเหนื อ มหาสมุท รแอตแลนติก แนวหน้า ผาทอดยาวสุ ด สายตาเป็ น ระยะทางราว 8
กิโลเมตร ชมหอคอย O’BRIAN ทีอ่ ยู่บนยอดของหน้าผาเป็ นที่ราบกว้างใหญ่อยู่สูงจากนํา้
ทะเลเบื้องล่างทําให้เกิดทัศนียภาพอันงดงามที่น่าอัศจรรย์
ทางธรรมชาติของผาชัน ขุนเขา และท้องทะเลมหาสมุทร
แอตแลนติก บ้างก็ว่าการได้มาเยือนคลิฟส์ ออฟ โมเออร์ เสมือนได้มายืน ณ
จุดปลายสุดของขอบโลก อิสระให้ท่านได้เก็บภาพธรรมชาติอนั น่าพิศวง และ
ดื่มดํา่ กับอากาศบริสุทธิ์ หลังจากนัน้ นําท่านเข้าชม O’BRIEN’S TOWER CLIFFS OF MOHER ซึง่ เป็ น
ประภาคารทีต่ งั้ เด่นตระหง่านปลายสุดของผาชัน เป็ นจุดทีเ่ ก็บภาพความอัศจรรย์และความตระการตาของผาชัน
แห่งโมเออร์ได้ดที ส่ี ุด อิสระให้ท่านเดินเล่นตามอัธยาศัย
ออกเดินทางสู่ลมิ ริค (LIMERICK / 1 ชม. 20 นาที) นําท่านสู่ลมิ ริค (LIMERICK) เมืองใหญ่อนั ดับสามของ
ประเทศ ตัง้ อยู่ในทําเลทีด่ ี คืออยู่บริเวณปากแม่นาํ้ แชนนอน (SHANNON) เป็ นเมืองทีม่ คี วามเจริญรุ่งเรืองมาตัง้ แต่
ยุคไวกิ้ง ปัจจุบนั เป็ นเมืองแห่งการค้าพาณิชย์ ผ่านชมปราสาท พระเจ้าจอห์น (KING JOHN’S CASTLE) ทีต่ งั้

คํา่
วันที่หา้
เช้า
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อยู่ริมแม่นาํ้ แชนนอน (SHANNON) ป้ อมปราการอันยิ่งใหญ่ท่มี ี
ประวัตทิ น่ี ่าทึง่ มากว่า 800 ปี สร้างขึ้นบน KING’S ISLAND ซึง่ เป็ น
ส่วนที่เก่าแก่ท่สี ุดของเมือง ในช่วงปี 1200-1212 แลว้ ผ่านชมสถานที่
สําคัญต่างๆ เช่น โบสถ์เซ็นต์แมรี่ (ST. MARY ‘S CATHEDRAL)
โบสถ์เก่าแก่ซง่ึ อายุกว่า 800 ปี
รับประทานอาหารคํา่ ณ ภัตตาคาร / นําท่านเข้าทีพ่ กั โรงแรม RADISSON BLU หรือระดับเดียวกัน
ลิมริค – คิลลานี่ – คอร์ก
รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
ออกเดินทางสู่คลิ ลานี่ (KILLARNEY / 1 ชม. 15 นาที) เมืองริมทะเลสาบทีม่ คี วามสวยทีส่ ุด ประกอบด้วย
ทะเลสาบน้อยใหญ่ 3 ทะเลสาบเชื่อมต่อกัน นํา้ ในทะเลสาบใสดุจดัง่ กระจกเงาสะท้อนธรรมชาติอนั สวยงาม
อิสระเดินเล่นชมบ้านเรือนทีต่ งั้ เรียงรายริมทะเลสาบแห่งนี้
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพื้นเมือง
นําท่านเดินทางสู่เมืองคอร์ก (CORK/ 1 ชม.) เป็ นเมืองใหญ่อนั ดับ 2 ของประเทศไอร์แลนด์ ตัง้ อยู่ทาง
ตะวันออกเฉียงใต้ของประเทศทีป่ ากแม่นาํ้ ลี (RIVER LEE) ตรงก้นอ่าว
คอร์ก ห่างจากมหาสมุทรแอตแลนติก 24 กิโลเมตร และ เป็ นเมืองที่เคย
ได้รบั เลือกให้เป็ นนครหลวงแห่งวัฒนธรรมยุโรปประจําปี ค.ศ. 2005 เดิน
เล่นชมเมืองคอร์ก เมืองแห่งมหาวิทยาลัย พิพธิ ภัณฑ์ชนั้ นํา และยังเป็ นบ้าน
เกิดของนักฟุตบอลระดับตํานาน ROY KEANE ชมวิหาร ST. MARY’S ROMAN CATHOLIC
CHURCH สร้างขึ้นในปี ค.ศ. 1832 โดยใช้หน
ิ ปูน อยู่บริเวณ POPE’S QUAY ใจกลางเมืองคอร์ก
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นําท่านชมปราสาท BLACKROCK CASTLE สร้างขึ้นในปี ค.ศ. 1582
โดยประชาชนชาวคอร์ก เป็ นเพียงหอคอยใช้เพือ่ ป้ องกันการรุกรานทางนํา้
และจุดสังเกตของการเดินเรือ จากนัน้ อังกฤษที่เข้ามายึดครองบริเวณนี้และ
ได้สร้างปราสาทขึ้น ในปี ค.ศ. 1608 JAME THE FIRST ได้คนื ปราสาทให้
ประชาชนชาวคอร์ก ครอบครอง ต่อจากนัน้ ปราสาทถูกซื้อและเปลีย่ นมือโดย
กลุม่ นักธุรกิจชาวคอร์ก จนมาถึงช่วงปี ค.ศ. 2007 ได้ถูกเปิ ดใช้งานอีกครัง้
ในชื่อ CIT BLACKROCK CASTLE OBSEVATORY เพือ่ เป็ นเป็ นศูนย์สงั เกตและศึกษาอวกาศ โดยมีการ
จัดนิทรรศการและกิจกรรมทางวิทยาศาสตร์ตลอดปี
รับประทานอาหารคํา่ ณ ภัตตาคาร / นําท่านเข้าทีพ่ กั โรงแรม RADISSON BLU หรือระดับเดียวกัน
คอร์ก – คาเซล – คิลเคนนี – ดับลิน
รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
นําท่านเดินทางสู่เมืองคาเซล (CASHEL / 1 ชม.) ซึ่งเป็ นอีกหนึ่งเมืองท่องเที่ยวที่มี
ความสําคัญทางด้านประวัติศาสตร์และมีช่ือเสียงมากแห่งหนึ่งของไอร์แลนด์ ตัง้ อยู่ทาง
ตอนใต้ของแควน้ ทิปเปอรารี (TIPPERARY) ซึง่ เป็ นอีกหนึ่งแควน้ ทีม่ ชี ่อื เสียงทางด้านการ
ท่องเทีย่ วของไอร์แลนด์ นําท่านเข้าชม "ร็อค ออฟ คาเซล" (ROCK OF CASHEL) หนึ่ง
ในสัญลักษณ์ท่ไี ด้รบั การยกย่องให้เป็ นอะโครโปลิสแห่งไอร์แลนด์ เป็ นสถานที่ท่องเที่ยวที่
ได้รบั การขนานนามว่ามีความงดงามที่สุดในไอร์แลนด์ และยังเป็ นสถานที่ท่องเที่ยวที่มีประวัติศาสตร์อนั
ยาวนานมากแห่งหนึ่งของประเทศ ด้วยความโดดเด่นทางด้านสถาปัตยกรรมของร็อค ออฟ คาเซล ถือว่าเป็ นสิง่
ทีส่ ะท้อนให้เห็นคุณค่าทางมรดกทางวัฒนธรรมทีเ่ ก่าแก่ท่สี ุดของชาวไอริชโบราณ โดยภายในร็อค ออฟ คาเซล
ประกอบไปด้วยส่วนต่างๆ ไม่วา่ จะเป็ นกลุม่ อาคารบ้านเรือนยุคกลาง วิหารจอร์เจีย ห้องสมุด ป้ อมปราการทีต่ งั้
ตระหง่านอยู่บนเนินหินใหญ่โดดเด่นท่ามกลางทุ่งราบรอบด้าน นอกจากนี้แลว้ ในอดีต ร็อค ออฟ คาเซล ยัง
เคยใช้เป็ นที่ประทับของกษัตริยแ์ ห่งมันสเตอ ตัง้ แต่ศตวรรษที่ 4 จนถึงต้นศตวรรษที่ 12 และมีการใช้อย่าง
ต่อเนื่องพร้อมทัง้ ก่ อสร้างเพิ่มจนถึงศตวรรษที่ 18 และได้รบั การอนุ รกั ษ์และยกย่องให้เป็ นอนุ สรณ์สถาน
แห่งชาติ เมือ่ ปี ค.ศ.1874 อิสระให้ท่านได้ถ่ายรูปตามอัธยาศัย
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพื้นเมือง
ออกเดินทางสู่เมืองคิลเคนนี (KILKENNY / 1 ชม.) เมืองท่องเทีย่ วเล็กๆ น่ารัก เมืองทีเ่ ต็มไปด้วยร่องรอย
ประวัตศิ าสตร์ยุคกลางอันน่าทึง่ นําท่านชมปราสาทคิลเคนนี่ (KILLKENNY CASTLE) ปราสาทแบบนอรมัน
สร้างขึ้นในปี ค.ศ. 1172 โดยอัศวิน RICHARD DE CLARE
หรือที่รูจ้ กั ในนาม STRONGBOW ซึ่งปราสาทเดิมสร้างจากไม้
และมีหอคอยสูง สามารถมองเห็นวิวแม่นาํ้ นอร์ (RIVER NORE)
แต่หลังจากนัน้ ทายาทรุ่นถัดไปคือ วิลเลีย่ ม มาร์แชล (WILLIAM
MARSHAL, 4TH EARL OF PEMBROKE) ได้ทาํ การบูรณะ
ขึ้นใหม่โดยใช้หนิ มาสร้างปราสาท และต่อมาตกเป็ นของตระกูล BUTLER ซึง่ ครอบครองปราสาทเป็ นเวลานาน
ร่วม 800 ปี และทายาทคนสุดท้ายได้ให้หน่วยงานของรัฐนําไปบูรณะเป็ นสมบัตขิ องชาติต่อไป ปราสาทแห่งนี้มี
หอคอยสูงถึง 4 หอคอยและยังคงสภาพให้เห็นจนถึงปัจจุบนั ชมความงามของห้องโถง และห้องต่างๆ ภายใน
ปราสาท แล ้วเดินทางสู่ดบั ลิน (DUBLIN / 1 ชม. 30 นาที) เมืองหลวงของประเทศไอร์แลนด์
รับประทานอาหารคํา่ ณ ภัตตาคารแบบเอเชีย / นําท่านเข้าทีพ่ กั โรงแรม HILTON หรือระดับเดียวกัน
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วันที่เจ็ด
เช้า

ดับลิน – ลอนดอน (อังกฤษ)
รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
นํา ท่ า นชมเมือ งดับ ลิน ผ่ า นชมสถานที่ท างประวัติ ศ าสตร์ต่ า งๆ เริ่ ม จากตอนใต้ข องแม่ นํา้ ลิฟ เฟ่ จนถึง สะพาน
โอ คอนเนล (O’CONNELL BRIDGE) อาทิเช่น ธนาคารแห่งประเทศ
ไอร์แลนด์ (BANK OF IRELAND) ศาลาว่าการเมืองดับลิน (CITY
HALL) โบสถ์เซนต์แพททริค (ST. PATRICK’S CTHEDRAL) เป็ น
โบสถ์ทใ่ี หญ่ทส่ี ุดของประเทศ สร้างขึ้นในศตวรรษที่ 11 เพือ่ อุทศิ แด่นกั บวช
แพททริค ผูน้ าํ ทางศาสนาคริสต์นิกายโรมันคาธอลิคที่เขา้ มาเผยแพร่ และ
ได้รบั การแต่งตัง้ ให้เป็ นนักบุญของชาวไอริช ชมการตกแต่งอย่างสวยงามภายในโบสถ์ ชมออร์แกนที่ใหญ่ท่สี ุดและมี
เสียงดีทส่ี ุดในไอร์แลนด์ นําชมสไปร์ ออฟ ดับลิน หรือ อนุ สาวรียแ์ ห่งแสง (Spire of Dublin) อนุสาวรียท์ ส่ี ร้าง

จากเสาสแตนเลส รูปกรวยทีม่ ปี ลายยอดแหลม มีความสูงประมาณ 121.2 เมตร (398 ฟุต) ในอดีตเคยเป็ น
ที่ต งั้ ของเสาเนลสัน ปัจ จุบ นั เป็ น อนุ ส าวรีย ป์ ระติม ากรรมที่มีช่ือ เสีย ง เป็ น สัญ ลัก ษณ์ ข องเมือ ง ผ่ า นชม
ตรินิต้ ี คอลเลจ (Trinity College) มหาวิทยาลัยเก่าแก่ สร้างในปี ค.ศ. 1592 โดยพระราชินีอลิซาเบธที่ 1
เพือ่ ให้เป็ นวิทยาลัยของนิกายโปเตสแตนท์ นําท่านชมปราสาทดับลิน (DUBLIN CASTLE) สร้างขึ้นระหว่างปี ค.ศ.
1208 ถึง 1220 เป็ นสิง่ ก่อสร้างทีย่ งั คงดํารงอยู่มายาวนานทีส่ ุดอีกแห่ง
หนึ่ ง ปราสาทแห่ ง นี้ เ คยเป็นศู น ย์ร วมของชาวอัง กฤษในประเทศ
ไอร์แลนด์มานานกว่า 7 ศตวรรษ จนกระทัง่ ถูกกองกําลังปลดปล่อย
ไอร์แลนด์ยดึ ในปี ค.ศ. 1922 ชมหอคอยที่สร้างขึ้นในศตวรรษที่ 13
ปัจจุบนั ใช้เป็ นสถานทีร่ บั รองทางการเมือง

เทีย่ ง
บ่าย

17.00 น.
18.20 น.
คํา่
วันที่แปด
เช้า

เทีย่ ง

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารแบบเอเชีย
นําท่านชมโรงผลิตเบียร์กินเนส (GINNESS BREWERY BUDLIN)
ผลิตเบียร์ดาํ สู ตรพิเศษอันเลื่องชื่อระดับโลกที่ผลิตเฉพาะที่ไอร์แลนด์ มี
อายุกว่า 200 ปี มาแลว้ ได้ช่อื ว่าเป็ นโรงผลิตเบียร์ดาํ ที่ใหญ่ทส่ี ุดในยุโรป
ท่านจะได้ชมขบวนการผลิตและทดลองดื่มเบียร์ข้นึ ชื่อของทีน่ ่ี พร้อมเลือก
ซื้อของทีร่ ะลึกต่างๆ ของกินเนส / นําท่านสู่สนามบิน
ออกเดินทางสู่ลอนดอน โดยเทีย่ วบินที่ EI 176
ถึงสนามบินฮีโธรว์ ลอนดอน (LONDON) เมืองหลวงแห่งสหราชอาณาจักรที่ย่งิ ใหญ่ เดินทางเขา้ สู่ตวั เมือง
ลอนดอน
รับประทานอาหารคํา่ ณ ภัตตาคาร / นําท่านเข้าทีพ่ กั โรงแรม CUMBERLAND หรือระดับเดียวกัน 2 คืน
** CUMBERLAND เป็ นโรงแรมอยู่ตรงหัวถนนอ็อกซ์ฟอร์ด ย่านช้อปปิ้ ง
ลอนดอน (ช้อปปิ้ ง)
รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
นําท่านเดินทางสู่ BICESTER OUTLETS (1 ชม. 30 นาที) อิสระให้ท่าน
ได้ชอ้ ปปิ้ งสินค้าแบรนด์เนมราคาถูกมากมาย
รับประทานอาหารกลางวันภายในเอ้าท์เล็ทตามอัธยาศัย (ไม่รวมในค่าบริการ)
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ออกเดินทางกลับนครลอนดอน นําท่านสู่ย่านช้อปปิ้ งบนถนนอ๊อกซ์ฟอร์ด เดินสํารวจราคาสินค้าคุณภาพดีจาก
ห้างสรรพสินค้าชื่อดัง อาทิ เซลฟริดจ์, มาร์คแอนด์ สเปนเซอร์ (เซนต์ไมเคิล) ฯลฯ
รับประทานอาหารคํา่ ณ ภัตตาคาร

บ่าย
คํา่
วันที่เก้า
เช้า

เทีย่ ง
บ่าย

21.25 น.
วันที่สิบ
15.00 น.

ลอนดอน (ชมเมือง และวังวินเซอร์) - กรุงเทพฯ
รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
นําท่านชมตัวเมืองลอนดอนมหานครที่ย่งิ ใหญ่ แวะถ่ายรูปหน้าพระราชวังบัคกิ้งแฮม ผ่านชม
สถานที่สาํ คัญๆ อาทิ พิคาเดลลี่ เซอร์คสั , จตุรสั ทราฟัลการ์ อนุ สรณ์ของท่านนายพล
ลอร์ดเนลสัน ผ่านย่านธุรกิจ การเงิน การธนาคารในซิต้ อี อฟ ลอนดอน มหาวิหารเซนต์ปอล
ก่ อนนําชมราชสมบัติแห่งราชวงศ์องั กฤษในหอคอยแห่งลอนดอน หรือ TOWER OF
LONDON ซึง่ ท่านจะได้สม
ั ผัสกับเพชรสตาร์ ออฟ แอฟริกาขนาดกว่า 500 และ 300 กะรัต
ซึง่ ประดับอยู่ดา้ นหน้าของมหามงกุฎและ คฑาประจําพระองค์ของพระราชินีอลิซาเบธที่ 2 ท่าน
จะมีโอกาสถ่ายภาพกับสะพานทาวเวอร์ออฟลอนดอนที่สวยงามที่สุดที่ทอดข้าม
แม่นาํ้ เทมส์ จากนัน้ นําท่านบันทึกภาพของวิหารเวสท์มนิ สเตอร์ แอมบี้ อาคาร
รัฐสภา และหอนาฬกิ าบิ๊กเบ็น (BIGBEN / ฉลอง 150 ปี เดือน กรกฎาคม 2009)
สัญลักษณ์ของมหานครลอนดอนที่โด่งดังไปทัว่ โลก นําท่านขึ้นกระเช้าไฟฟ้ าขนาด
ใหญ่ทส่ี ุดในโลกทีต่ งั้ อยู่รมิ ฝัง่ แม่นาํ้ เทมส์ เดอะลอนดอนอาย (THE LONDON
่ ริษทั บริตชิ แอร์เวย์เป็ นผูส้ ร้างขึ้นเพือ่ ร่วมฉลองปี ค.ศ. 2000 ชมวิวสุด
EYES) ทีบ
สวยของลอนดอนจากกระเช้าไฟฟ้ า
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร FOUR SEASON (เมนู พเิ ศษกุง้ มังกร / เป็ ดย่างลือชื่อ)
เดินทางสู่เมืองวินด์เซอร์ (WINDSOR) เพื่อนําท่านเข้าชม
พระราชวังวินด์เซอร์ (WINDSOR CASTLE) ปราสาทในรูปแบบ
ของอังกฤษโบราณ หนึ่งในที่ประทับในช่วงฤดู รอ้ นของราชวงศ์
อังกฤษ นําชมภายในของพระราชวังวินด์เซอร์ท่ไี ด้รบั การปรับปรุง
ซ่อมแซมอย่างสวยงามหลังการถูกไฟไหม้ครัง้ ใหญ่เมือ่ หลายปี ก่อน
ในพระราชวัง ท่ า นจะได้ช มเครื่ อ งใช้ต ั้ง แต่ อ ดี ต จนถึ ง ปัจ จุ บ นั
สวยงามมากๆ / เดินทางไปสนามบิน
ออกเดินทางกลับกรุงเทพฯ โดยเทีย่ วบินที่ TG 917
กรุงเทพฯ
เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ (ชัน้ 2 ผูโ้ ดยสารขาเขา้ )

 แกรนด์ไอร์แลนด์(เหนือ-ใต้) - อังกฤษ (TG)...25/11/17

วันเดินทาง
10-19, 12-21 เม.ย. // 27 เม.ย.-6 พ.ค. (คิววีซ่าแน่นมาก โปรดจองก่อนอย่างน้อย 60 วัน)
อัตราค่าบริการ
รายการ
10/12 เม.ย.
27 เม.ย.
ผูใ้ หญ่ พักห้องคู่ ราคาท่านละ
143,000.139,000.124,000.120,000.เด็กอายุ 2-11 ปี พักกับผูใ้ หญ่ (มีเตียงเสริม) ราคาท่านละ
118,000.114,000.เด็กอายุ 2-5 ปี พักกับผูใ้ หญ่ (ไม่มเี ตียงเสริม) ราคาท่านละ
พักเดีย่ วเพิม่ ท่านละ ราคาท่านละ
24,000.27,000.*สถานทีเ่ ทีย่ วในไอร์แลนด์ ส่วนใหญ่อยู่รมิ ทะเลและเป็ นหน้าผาสูง ปลายตุลาคม-กุมภาพันธ์ ลมแรงมาก-ฝนตกบ่อย งดจัด
**จองและมัดจําภายใน 20 มกราคม เพือ่ เดินทาง มกราคม-พฤษภาคม ลดท่านละ 2,000.-บาท
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หมายเหตุ
*บางโรงแรมเท่านั้นที่มีหอ้ ง 3 เตียง หากเป็ นผูใ้ หญ่ 3 ท่าน เรียนแนะนํ าว่าเปิ ด 2 ห้องจะสะดวกกว่า
** ตัวกรุ
๋ ป๊ เมื่อออกตัวแล้
๋ วไม่สามารถเปลี่ยนได้ทกุ กรณี
อัตราค่าบริการนี้ รวม
- ค่าตัวเครื
๋ ่องบินไป-กลับเป็ นหมู่คณะสายการบินไทย และค่านํา้ หนักกระเป๋ าขึ้นเครื่องบิน 1 ใบไม่เกิน 30 กก.*สายการบิน
แอร์ลงิ กัส หรือสายการบินอืน่ ภายในยุโรป ท่านละ 23 กก.
- ค่าโรงแรมทีพ่ กั ตามรายการ และค่าขนกระเป๋ าขึ้น-ลงท่านละ 1 ใบ
- ค่าอาหารตามรายการ
- ค่าเข้าชมสถานทีต่ ามรายการ
- ค่าธรรมเนียมวีซ่า
- ค่าภาษีสนามบินตามรายการ
- ค่ามัคคุเทศก์ชาํ นาญงานอํานวยความสะดวก
- ค่ารถ-รับส่งและนําเทีย่ วตามรายการ
- ค่าทิปคนขับรถ 2 ยูโร/คน/วัน
- ค่าประกันอุบตั เิ หตุ ในวงเงินประกันท่านละ 1,000,000 บาท, ค่ารักษาพยาบาล 1,500,000 บาท (ไม่คมุ ้ ครองโรคประจําตัว)
**ปกติแล้วทัวร์ทวั ่ ไปจะใช้ประกันของตัวแทนที่ยุโรป ซึ่งคุม้ ครองแต่อบุ ตั ิเหตุ เป็ นประกันกลุ่มแบบเหมาเป็ นหมื่นหัว และเบี้ย
ประกันประมาณคนละ 50-60 บาท แต่ของยูนิต้ เี รามีซ้ ือประกัน ALLIANZ เพิ่มให้ลูกค้าทุกท่านอีก 1 ฉบับ เจ็บป่ วยจากการ
เดินทางจากอุบตั เิ หตุหรือสาเหตุอน่ื ถ้าเข้ารักษาตัวในโรงพยาบาลจะคุม้ ครองได้มากกว่าทัวร์ทวั ่ ไป ยกเว้นโรคประจําตัวหรือโรค
ร้ายแรงที่แพทย์วนิ ิ จฉัยว่าเป็ นมาก่อนเดินทาง
อัตราค่าบริการไม่รวม
- ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าซักรีด ค่าเครื่องดืม่ พิเศษ , ค่าภาษีมลู ค่าเพิม่
- ค่าสัมภาระที่มีน้ํ าหนักเกิน 30 กก. (การบินไทยให้เป็ นกรณีพเิ ศษจากเดิม 20 กก. เท่านัน้ แต่หากการบินไทยมีการ
ปรับลดลง บริษทั ฯ จะปรับตามประกาศของการบินไทย)
- ค่าทิปหัวหน้าทัวร์จากบริษทั
- ค่าใช้จ่ายอันเกิดจากการทําหนังสือเดินทางหายทุกกรณี
การจองและชําระเงิน
- กรุณาชําระมัดจําท่านละ 30,000 บาท ภายใน 3 วัน จากวันจองและชําระส่วนทีเ่ หลือก่อนเดินทาง 10 วัน
- **กรุณาจัดเตรียมเอกสารและหนังสือเดินทาง ก่อนการเดินทางอย่างน้อย 40 วัน (สงกรานต์ 60 วัน)
การยกเลิก
- ยกเลิกก่อนการเดินทาง 60 วัน ไม่เก็บค่าใช้จ่าย
- ยกเลิกก่อนการเดินทาง 41-59 วัน หักค่ามัดจํา 15,000.-บาท
- ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30-40 วัน ไม่คนื มัดจํา (30,000.-บาท)
- ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-29 วัน หักค่าใช้จ่าย 50% ของราคาทัวร์
- ยกเลิกก่อนการเดินทาง 1-14 วัน หักค่าใช้จ่าย 75-100% ของราคาทัวร์
- ผูเ้ ดินทางไม่สามารถเขา้ -ออกเมืองได้ เนื่องจากเอกสารปลอมหรือการห้ามของเจ้าหน้าที่ หักค่าใช้จ่าย 100%
**นี่คอื กฏเกณฑ์ทวั ่ ๆ ไป แต่ในความเป็ นจริง บริษทั เราจะคืนเงินท่านให้มากทีส่ ุดเพราะเราต้องการกําไรจากการทําธุรกิจ ไม่ใช่จาก
ความเดือดร้อนของลูกค้า
หมายเหตุ
- บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางในกรณีทม่ี ผี ูเ้ ดินทางตํา่ กว่า 15 ท่าน โดยทีจ่ ะแจ้งให้ผูเ้ ดินทางทราบล่วงหน้าก่อน
อย่างน้อย 20 วัน และยินดีทจ่ี ะจัดหาคณะทัวร์อน่ื ทดแทนให้หากท่านต้องการ

แกรนด์ ไอร์ แลนด์ (เหนือ-ใต้ ) – อังกฤษ 10 วัน (TG) หน้ า 8

- บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รบั ผิดชอบกรณีท่เี กิดเหตุสุดวิสยั อาทิ การยกเลิกหรือการล่าช้าของสายการบิน การนัดหยุดงาน การ
ประท้วงจลาจล ปัญหาจราจร, ภัยธรรมชาติทกุ ชนิด อาทิ แผ่นดินไหว, ฝนตกหนัก, นํา้ ท่วม, ภูเขาไฟระเบิด ฯลฯ
-บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลีย่ นแปลงรายการท่องเทีย่ ว กรณีทเ่ี กิดเหตุจาํ เป็ นสุดวิสยั อาทิ การล่าช้าของสายการบิน, การนัด
หยุดงาน, การประท้วงจลาจล, ภัยอันเกิดจากการเมือง, ภัยสงคราม, ภัยธรรมชาติ, อุบตั เิ หตุ, ปัญหาการจราจร ฯลฯ ทัง้ นี้จะรักษา
ผลประโยชน์ของท่านไว้ให้ได้มากทีส่ ุด
- เนื่องจากการท่องเทีย่ วนี้เป็ นการชําระแบบเหมาจ่ายกับบริษทั ตัวแทนในต่างประเทศ ท่านไม่สามารถทีจ่ ะเรียกร้องเงินคืน ในกรณี
ทีท่ ่านปฏิเสธ หรือสละสิทธิ์ในการใช้บริการทีท่ างทัวร์จดั ให้ ยกเว้นจะตกลงกันเป็ นกรณีก่อนเดินทางอย่างน้อย 20 วัน
- บริษทั ฯ จะไม่รบั ผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น และจะไม่คืนเงินค่าทัวร์ท่ที ่านชําระมาแลว้ หากท่านถูกปฏิเสธวีซ่า หรือการเขา้ ออก
เมือง อันเนื่องจากการกระทําทีส่ ่อไปในทางผิดกฎหมาย หรือการหลบหนีเข้าเมือง ฯลฯ
- สงวนสิทธิ์ไม่ขายแก่บคุ คลซึง่ สงสัยว่าจะไปลักลอบทํางานในยุโรป (และจะแจ้งเจ้าหน้าที)่
- บริษทั ฯ ไม่ขายทัวร์แก่ลูกเทพ หรือกุมารทอง กุมารี หรืออย่างอื่นทีม่ ลี กั ษณะใกลเ้ คียงกัน และไม่อนุญาติให้ท่านนําสิง่ เหล่านี้มา
ตัง้ บนรถหรือทีโ่ ต๊ะอาหาร เพราะอาจก่อความลําบากใจ หรือความหวาดกลัวแก่ท่านอืน่
- ราคาอาจมีการปรับขึ้น หากมีการปรับราคาของสายการบินตามราคานํา้ มันทีข่ ้นึ โดยมีเอกสารยืนยันจากสายการบิน
- สถานฑูตเก็บค่าธรรมเนียมวีซ่า ประมาณ 4,200 บาท โดยปริยาย (ไม่คนื ทุกกรณี หากมีการยืน่ วีซ่าแล ้ว)
- การที่วซี ่าจะออกหรือไม่ เราไม่สามารถฟ้ องร้องค่าเสียหายใดๆ ได้ทง้ั สิ้น เพราะมีเอกสิทธิ์ทางการทูตคุม้ ครองตามข้อตกลงของ
ทุกประเทศ โปรดทําความเข้าใจ
- บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่ขายแก่ท่านทีม่ คี รรภ์เกิน 4 เดือน (เพราะอาจเกิดอันตราย / เพือ่ ความปลอดภัย)
- บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการขายหรือไม่ขายแก่ ท่านที่มเี ด็กทารกอายุตาํ ่ กว่า 2 ขวบ (กรุณาแจ้งบริษทั ฯ ก่ อนจองทัวร์เพื่อหา
ข้อสรุปร่วมกัน) ต้องกราบขออภัยท่าน เพราะหากเด็กงอแงจะไปรบกวนผูเ้ ดินทางท่านอืน่
- บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการขายหรือไม่ขายแก่ ท่านที่ตอ้ งใช้รถเข็น (กรุณาแจ้งบริษทั ฯ ก่ อนซื้อทัวร์ เพื่อหาข้อสรุปร่ วมกัน
สถานที่เที่ยวบางแห่งมีเวลาไม่มากนัก หากท่านจัดกรุป๊ เฉพาะครอบครัว ท่านจะเที่ยวแบบสบายๆ และไม่ตอ้ งเกรงใจท่านอื่น)
**รายการนี้เดินเยอะพอสมควร ไม่เหมาะอย่างมากกับท่านทีใ่ ช้รถเข็น
- บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่ขายแก่ลูกค้าที่เคยเดินทางแล้วมีความประพฤติไม่น่ารัก หรือมีพฤติกรรมเป็ นที่รงั เกียจของคนส่วน
ใหญ่ เช่น ไม่รกั ษาเวลาเลย พูดจาหยาบคาย ดื่มสุราบนรถ ก่อเสียงรําคาญรบกวนผูอ้ น่ื เอาแต่ใจตนเอง หรือถือว่ามากลุ่มใหญ่
แล้วไม่เกรงใจผูอ้ น่ื ชักชวนผูอ้ น่ื ให้ก่อความวุ่นวายในทัวร์ ฯลฯ(เพือ่ ความสุขของผูเ้ ดินทางส่วนใหญ่/บริษทั ไม่ได้อยากเรื่องมาก)
**บริษทั ฯ ต้องขออนุ ญาตกราบเรียนว่า เรามิได้หยิ่งจองหองแต่ประการใด ตรงกันข้ามการไม่ขายก็คอื ผลประโยชน์ของบริษทั ฯ
หายไปมากมายมหาศาล แต่ท่ีเราจําเป็ นต้องทําก็เพราะเราอยากให้ลูกค้ามีเพื่อนร่วมทางที่ดี เที่ยวแล้วมีความสุข คุม้ ค่ากับเงิน
และเวลาที่เสียไป (หากท่านต้องเจอเพือ่ นร่วมทางดังกล่าว ท่านจะเที่ยวสนุ กหรือไม่)
- ใน 1 วัน คนขับรถจะทํางานและพักผ่อนระหว่างขับรถรวมแล้วไม่เกิน 12 ชม. เช่น เริ่มงาน 08.00 น. ต้องจบงานภายใน
20.00 น. หากมีการเสียเวลาระหว่างวัน โปรแกรมอาจต้องแก้ไขปรับเปลี่ยน
- ในกรณี ท่ที ่านจะใช้หนังสือเดินทางราชการ (เล่มสีนาํ้ เงิน) เดินทางกับคณะ บริษทั ฯ สงวนสิทธิ์ท่จี ะไม่รบั ผิดชอบ หากท่านถูก
ปฏิเสธการเขา้ หรือออกนอกประเทศใดประเทศหนึ่ง เพราะโดยปกติเราใช้หนังสือเดินทางบุคคลธรรมดา เล่มสีเลือดหมู
- ท่านที่จะออกตัวภายในประเทศ
๋
เช่น เชียงใหม่ หาดใหญ่ ฯลฯ โปรดแจ้งฝ่ ายขายก่อนเพื่อขอคํายืนยันว่าทัวร์นนั้ ๆ ยืนยันการ
เดินทาง หากท่านออกตัวโดยไม่
๋
ได้รบั การยืนยันแล ้วทัวร์นนั้ ยกเลิก บริษทั ฯ ไม่สามารถรับผิดชอบค่าใช้จ่ายนัน้ ได้ กรณี CHECKTHROUGH (เช็คจากต่างจังหวัดไปยุโรปเลย) กระเป๋ าเดินทาง ต้องออกตัวให้
๋ ถูกต้องตรงกับหนังสือเดินทางเท่านัน้ แต่ขอเรียน
แนะนําว่าท่านควรเช็คกระเป๋ ามาสุวรรณภูมแิ ลว้ เช็คไปยุโรปอีกครัง้ จะดีกว่า เพราะจากสถิตลิ ูกค้าทีก่ ระเป๋ าหลงไม่ไปกับเจ้าของจะ
เป็ นลูกค้าทีเ่ ช็คมาจากต่างจังหวัดมากทีส่ ุด
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- หากโรงแรมในเมืองทีจ่ ะเข้าพักเต็มเนื่องมาจากมีงานแสดงสินค้า หรือมีการจัดประชุมสัมมนาใหญ่ บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการ
นําท่านเข้าพักเมืองใกล ้เคียง และโรงแรมดีมมี าตรฐานระดับเดียวกัน
- เมื่อท่านจองทัวร์และชําระมัดจําแล้ว หมายถึงท่านยอมรับในข้อความและเงือ่ นไขที่บริษทั ฯ แจ้งแล้วข้างต้น
เอกสารยื่นวีซ่าอังกฤษ ** การทําวีซ่า จะต้องมีขอ้ มูลโดยละเอียดของลูกค้าเพื่อจองในระบบคอมพิวเตอร์เท่านัน้
วัน-เวลาที่จะต้องมายื่นจะกําหนดมาอีกครัง้ และจะต้องมีเวลาสําหรับสถานทูตพิจารณาวีซ่าประมาณ 1 เดือน
(เข้มมาก) หากลูกค้าต้องการยื่นวีซ่าด่วนต้องจ่ายเพิ่มประมาณ 8,500 บาท**
** เอกสารทุกชุดทีม่ ชี ่อื ภาษาอังกฤษของผูเ้ ดินทาง จะต้องตรงกับหนังสือเดินทาง (พาสปอร์ต) ทุกตัวอักษร **
1. หนังสือเดินทาง (พาสปอร์ต) ทีเ่ หลืออายุใช้งานไม่นอ้ ยกว่า 6 เดือน และต้องมีหน้าว่างทีย่ งั ไม่ประทับตรา 2 หน้าขึ้นไป
โปรดตรวจดูอย่างละเอียด (ถ้ามีเล่มเก่าโปรดแนบมาด้วย)
2. หลักฐานการงาน
 พนักงานบริษท
ั ใช้หนังสือรับรองจากสถานทีท่ าํ งานเป็ นภาษาอังกฤษ ระบุตาํ แหน่ง อัตราเงินเดือนและวันเข้าทํางาน
และวันทีอ่ นุญาติให้ลางาน
 ข้าราชการ ใช้หนังสือรับรองตําแหน่ งจากต้นสังกัด เป็ นภาษาอังกฤษ (ไม่จาํ เป็ นต้องระบุว่าไปต่างประเทศ) กรณี
เกษียณอายุ ใช้สาํ เนาบัตรข้าราชการบํานาญ
 เจ้าของกิจการ ใช้สาํ เนาทะเบียนการค้า หรือหนังสือจดทะเบียนบริษท
ั
 นักเรียน / นักศึกษา หนังสือรับรองจากสถานการศึกษาเป็ นภาษาอังกฤษ ระบุชน
ั้ เรียน
กรุณาแจ้งเบอร์โทรศัพท์, แฟ็ กซ์ท่ที าํ งาน, เบอร์โทรศัพท์ท่บี า้ น และเบอร์มือถือ
3. หลักฐานการเงิน สําเนาสมุดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ ย้อนหลัง 6 เดือนเท่านัน้ (ไม่รบั กระแสรายวัน) และปรับยอดเป็ น
ปัจจุบนั
4. สําเนาทะเบียนบ้าน / ในกรณีทอ่ี ายุตาํ ่ กว่า 18 ปี ใช้สาํ เนาสูตบิ ตั ร
5. สําเนาใบสําคัญสมรส , หรือหย่า (กรณีทส่ี มรสแล ้ว หรือหย่าแล ้ว), สําเนาใบสําคัญเปลีย่ นชื่อ หรือนามสกุล (ถ้ามี)
6. หนังสือยินยอมให้เด็กเดินทางไปต่างประเทศ ในกรณีท่เี ด็กอายุไม่เกิน 18 ปี ไม่ได้เดินทางกับบิดาและมารดา หรือ
เดินทางไปกับท่านใดท่านหนึ่ง ทําทีเ่ ขต หรืออําเภอเท่านัน้ พร้อมสําเนาบัตรประชาชน

*** ผูเ้ ดินทางทุกคน ต้องมาทําการสแกนนิ้ วมือ ที่ศูนย์รบั เรื่อง VFS อังกฤษ โดยบริษทั ฯ จะจัดเตรียมเอกสารและ
นัดวัน เวลาที่แน่ นอนอีกครัง้ ***
* การพิจารณาว่าจะให้วซี ่าหรือไม่ เป็ นดุลยพินิจของสถานฑูต มิใช้บริษทั ทัวร์ การเตรียมเอกสารที่ดีและถูกต้อง จะช่วยให้การ
พิจารณาง่ายขึ้น (เอกสารทีย่ ุ่งยากมากมายไม่ได้เป็ นความต้องการของบริษทั ฯ แต่ประการใด)

