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วันที ่1 ออกเดนิทางจากกรุงเทพฯ – กลาสโกว ์(สกอ็ตแลนด)์ 
22.30 น. พรอ้มคณะที่สนามบินสวุรรณภมู ิอาคารผูโ้ดยสารระหว่างประเทศ เคานเ์ตอร ์T สายการบิน Emirates Airlines เจา้หนา้ที่

คอยอ านวยความสะดวกในเรื่องสมัภาระและการเช็คอิน 
วันที ่2 กลาสโกว์ - เอดินเบอระ – แคลตนัฮิลล์ – ปราสาทเอดินเบิร์ก 
01.15 น. ออกเดินทางโดยสายการบิน Emirates Airlines โดยเที่ยวบินที่ EK 385 สู่ดไูบ 
04.45 น. ถึงสนามบินดไูบ รอเปล่ียนเที่ยวบิน  
07.50 น. ออกเดินทางสู่กลาสโกว ์โดยสายการบิน Emirates Airlines เที่ยวบินที่  EK 027 
12.45 น. ถึงสนามบินกลาสโกว ์(สก็อตแลนด)์ ผา่นการตรวจคนเขา้เมืองและศุลกากร รถโคช้ รอรับคณะ แลว้เดินทางสู่เมืองเอดิน

เบอระ อนังามสง่าของประเทศสก็อตแลนด ์
 น าท่านเข้าชมปราสาทเอดนิเบิรก์ อนัสง่างามดว้ยท าเลที่ตัง้บนเนินเขาสงูมอง เห็นเด่นเป็นสง่าจากทกุมมุเมือง แบ่งเป็น

ส่วนต่าง ๆ อย่างน่าชม อาทิ ส่วนของป้อมปราการ และก าแพงปราสาทโบราณ มีปืนใหญ่เรียงราย รวมทัง้ประเพณีการยิง
ปืนใหญ่ในเวลา 1300 น. ของทกุวนัตลอด 150 ปีที่ผ่านมา, โบสถเ์ซนตม์ากาเรต็สรา้งในครสิตศ์ตวรรษที่ 12 เขา้สู่
พระราชฐานชัน้ในส่วนท่ีเป็น The Palace จดัแสดงเก่ียวกบัเรื่องราวของราชวงศแ์หง่สก็อต หอ้งประทบั และหอ้งมหา
มงกฎุ และ Great Hall เคยเป็นทัง้หอ้งจดัเลีย้ง, การประชมุสภา, โรงเรือนทหาร จดัแสดงเก่ียวกบัอาวธุยทุโธปกรณท์ี่ใชใ้น
การสงครามบนัทึกภาพสวยตามอธัยาศยั น าเที่ยวชมเมืองเอดินเบอระ ขึน้สู่ยอดเขาแคลตนั ที่จะท าใหท้่านประทบัใจไปกบั
เมืองที่ถกูแบง่เป็นสองฝ่ังของโอลดท์าวนแ์ละนวิทาวน ์ บนเนินเขาแห่งนีย้งัเป็นท่ีตัง้ของอนสุรณส์ถานร าลกึถึงสงครามนโป
เลียน สถาปัตยกรรมที่คลา้ยคลงึมหาวิหารแพนธีออน ท าใหเ้อดินเบอระไดร้บัการขนานนามว่า “เอเธนสแ์ห่งทิศเหนือ” ชม
ถนนรอยลัไมล ์ ถนนสายส าคญัที่เชื่อมสู่พระต าหนกัโฮลี่รู๊ด ที่ประทบัของพระราชินี ฝ่ังตรงขา้มเป็นรฐัสภาแห่งชาติสก็อต
อนัน่าภาคภมูใิจ          

19.00 น. รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร 
 น าท่านเข้าสูท่ีพ่ัก Novotel Hotel Edinburgh **** หรือเทยีบเท่าในระดับเดียวกนั 
วันที ่3 เอดินเบอระ – แคร์นไรอัน – High Speed Ferry เบลฟาสต์ – ไททานิก 
07.00 น. รับประทานอาหารเช้าทีโ่รงแรม 
08.00 น. เดินทางสู่เมืองแครน์ไรอนั (Cairnryan) เป็นหมู่บา้นชาวประมงเล็ก ๆ ของสก็อตแลนดช์ายฝ่ังตะวนัออก ที่นิยมในการขา้ม

เรือเฟอรร์ี่สู่ไอรแ์ลนดเ์หนือ เสน้ทางคมนาคมหลกัที่สะดวกสบาย และยงัมีประวตัิศาสตรอ์นัยาวนาน 
11.30 น. เรือ High Speed Ferry ขา้มสู่เบลฟาสต ์เพียง 2.15 ช.ม. สู่เมืองหลวงที่มากดว้ยสีสนัและมีชวีิตชวีาของไอรแ์ลนดเ์หนือ 

เบลฟาสตเ์ป็นแหล่งก าเนิดของเรอืไททานิค และยงัคงมีรอ่งรอยความเจรญิทางอตุสาหกรรมที่ก่อรา่งขึน้ อีกทั้งยงัไดซ้มึซบั
จนกลายเป็นวฒันธรรมของเมือง แมภ้าพความทรงจ าที่เตม็ไปดว้ยความรุนแรงของปี 1970 ถึง 1980 แตใ่นปัจจบุนันี ้เมือง
นีเ้ปล่ียนมมุมองและหนัมาส่งเสรมิการท่องเที่ยว สถานท่ีส าคญัตา่งๆ แสดงความเป็นไอรแ์ลนดเ์หนือไดอ้ย่างสมบรูณ ์ 

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารบนเรือ 
13.45 น. ถึงเมืองเบลฟาสต ์ เมืองหลวงของไอรแ์ลนดเ์หนือ 1 ใน 4 เมืองปกครองของสหราชอาณาจกัร เที่ยวชมเมืองที่มี

อตุสาหกรรมการต่อเรือ และท่าเรือขนาดใหญ่ เข้าชมไททานิค เบลฟาสต์ (Belfast Titanic) พพิิธภณัฑข์นาดใหญ่เป็น
อาคาร 6 ชัน้ รูปรา่งเหมือนหวัเรอืล ามหึมา แหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่ของเมืองในปี ค.ศ. 1912      ไททานิกเป็นเรือเดินสมทุร
ที่ใหญ่และหรูหราที่สดุในโลกของบรษิัทไวท ์ สตาร ์ ไลน ์ ไดอ้อกเดินทางจากเซาทแ์ธมตนั ไดด้  าดิง่ลงสู่กน้มหาสมทุร
แอตแลนติกเมื่อ 100 ปี นิทรรศการบอกเล่าความเป็นมาของเมืองเบลฟาสต ์ ตัง้แต่เริ่มมีผูบ้กุเบกิเขา้มาอาศยั ณ ดินแดน
แห่งนี,้ น าไปชมอาคารสถาปัตยกรรม อาทิ ศาลากลางสไตลว์คิตอเรีย, มหาวิทยาลยัควอเตอร ์ (University Quarter) 
ก าแพงสนัติภาพ (Peace Wall) และชมภาพจติรกรรมฝาผนงัของถนน Falls และ Shankill สถานที่ท่องเที่ยวทัง้หมดนีท้  า
ใหท้่านไดส้มัผสัและเห็นทัง้สองดา้นของชีวิตที่ทนัสมยัในเบลฟาสต ์

19.00 น. รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร 
 น าท่านเข้าสูท่ีพ่ัก Hilton Hotel Belfast City **** หรือเทยีบเทา่ในระดับเดียวกนั 
วันที ่4 คารริ์ก เฟอกัส - คารริ์ก อะ รีด - บุชมิลล ์- ไจแอนท ์คอสตเ์วย ์(World Heritage Site) – เดอรร่ี์ (ลอนดอนเดอร์

ร่ี) 
07.00 น. รับประทานอาหารเช้าทีโ่รงแรม 
08.00 น. น าท่านเที่ยวชมไอรแ์ลนดเ์หนือ ตามรอยซีรีสด์งัของ HBO เรื่อง "Game of Thrones"  สถานท่ีท่องเที่ยวทางธรรมชาตติัง้แต่

ถ า้ ทุ่งหญา้ ภเูขา ซึง่ลว้นแตใ่ชเ้ป็นสถานท่ีถ่ายท า Game of Thrones ทัง้สิน้ รถโคช้เลาะเลียบชายฝ่ัง Northern Ireland 
โดยแวะใหถ้่ายรูปกบัปราสาท Carrickfergus ซึง่สรา้งขึน้ในศตวรรษที่ 12 ถือไดว้า่เป็นปราการนอรม์นัท่ีเก่าแก่และดีที่สดุ
ของไอรแ์ลนดเ์หนือ ชมทศันียภาพชายฝ่ังทะเลที่ Carrick-A-Rede ที่มีสะพานเชือก (Rope Bridge) ทา้ทายผูก้ลา้ ทา้
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ความสงู ความเสียว ช่องแคบที่มีความลกึ 30 เมตร แวะเมือง Bushmills เมืองนีม้ีชื่อเรื่องวิสกี ้ โดยมีโรงกลั่นวิสกีเ้กา่แก ่
ตัง้แต่ปี ค.ศ.1608  

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน  ณ  ภัตตาคาร 
บ่าย น าท่านสู่เขตอนรุกัษ์ธรรมชาติของเนชั่นแนลทรสัต ์และแหล่งมรดกโลกแห่งที่หน่ึงของไอรแ์ลนด ์(Giant’s Causeway) คน

ที่นี่ถือว่าเป็นส่ิงมหศัจรรยอ์นัดบั 8 ของโลก ธรรมชาติอนัน่าพศิวงนีป้รากฏใหเ้ห็นบรเิวณชายฝ่ังนอรธ์แอนทรมิโคสต ์หิน
ราว 40,000 แท่งที่สงูถึง 12 เมตร หินบะซอลหกเหล่ียมเหล่านีเ้กดิขึน้ในชว่งภเูขาไฟระเบดิ 60 ลา้นปีที่แลว้ เป็นหนึ่งใน
สถานท่ีท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่อศัจรรยท์ี่สดุของโลก แวะชมววิที่ปราสาทดนูเลซ เป็นภาพววิสดุทา้ยและ The Dark 
Hedges อโุมงคต์น้บีชอนัน่าสะพรงึกลวั HBO ไดใ้ชส้ถานท่ีแหง่นีถ้่ายท า Game of Thrones แลว้เดินทางสู่ลอนดอนเดอรี่ 
หรือเรียกสัน้ๆ ว่า เดอรร์ี่ เมืองที่อยู่กลางใจของผูค้นที่รกัในศิลปวฒันธรรม ผูค้นน่ารกัและมเีสน่ห ์เป็นเมืองในเสน้ทาง
ท่องเที่ยว Wild Atlantic Way เสน้ทางเลาะเลียบชายฝ่ังทะเลแอตแลนติกเหนือ เดอรร์ีม่ีจดุเด่นอยูท่ี่เมืองเกา่แก่กว่า 400 ปี
บนก าแพงโบราณเดอรร์ี่ท่ีขนานไปกบัโบสถ ์St. Columb’s เดอรร์ี่เป็นเมืองสดุทา้ยของยโุรปที่สรา้งก าแพงป้อมปราการ
ลอ้มรอบ ทศันียภาพนอกก าแพงเมืองโบราณ คอืเมืองเดอรร์ี่ท่ีปรบัเปล่ียนใหเ้ป็นโมเดิรนซ์ติี ้มีความทนัสมยัและสวยงาม
เป็นยิ่งนกั 

18.30 น. รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร 
 น าท่านเข้าสูท่ีพ่ัก City Hotel Derry **** หรือเทยีบเท่าในระดับเดียวกนั 
วันที ่5 เดอรร่ี์ - สลีโก้ – มาโย - อทุยานฯ คอนเนมารา - ไคลม์อร ์แอบบีย ์- กัลเวย ์  
07.00 น. รับประทานอาหารเช้าทีโ่รงแรม  
08.00 น. ออกเดินทางขา้มพรมแดนจากไอรแ์ลนดเ์หนือ สู่ไอรแ์ลนด ์ ผ่านเคานต์ีส้ลีโก ้ และเคาน์

ตีม้าโย กว่า 800 ปีมาแลว้ที่ชาวนอรม์นัไดเ้ขา้มาตัง้รกราก เห็นไดจ้ากสิง่ก่อสรา้งอาท ิ
ปราสาท, โบสถ ์ ที่ยงัหลงเหลือใหเ้ป็นหลกัฐานทางประวตัิศาสตร ์ แลว้เขา้สู่เคานต์ี ้
กลัเวย ์เขตอทุยานฯ คอนเนมารา ที่มีภาพของทอ้งทุง่หญา้สีทอง มีแนวสนัเขาเป็นฉาก
หลงัทอดยาวไปตามสายน า้ที่ไหลเอื่อย จดุหมายปลายทางที่ Kylemore Abbey ที่ซ่อน
ความงามเอาไวอ้ย่างเหลือเชื่อ 

 

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน  ณ  ภัตตาคาร  
บ่าย น าคณะเขา้ชม ไคลม์อร ์ แอบบีย ์ ศาสนสถานแห่งนีง้ดงามไปดว้ยสถาปัตยกรรมแบบ

วิคตอเรียน-กอธิค ซ่อนตวัอยู่ท่ามกลางป่าใหญ่และสวนสวย มทิเชล เฮนรี พ่อคา้ผู้
ร  ่ารวยจากการคา้ผา้ มดี  ารใิหส้รา้งขึน้ใหเ้ป็นของขวญัแด่ มากาเรต็ เฮนรี ในปี 1867 
ก่อนที่จะกลายเป็นวดัของนิกายเบเนดิกตท์ีนในปี 1920 ไคลม์อร ์นบัเป็นมรดกตกทอด
ในดา้นสถาปัตยกรรมที่งดงามบนเกาะไอรแ์ลนด ์ ที่ไดร้บัการอนรุกัษ์ใหค้นรุน่หลงัไดไ้ป
เยือน 

 

 น าคณะเขา้สู่เมืองกลัเวย ์ เป็นเมืองที่มีขนาดใหญ่ และพลเมอืงหนาแน่น เมืองนี ้
เปรียบเสมือนสีสนั ที่สรา้งบรรยากาศใหน้กัท่องเที่ยวลุ่มหลง บา้นเรือนสีสะดดุตารมิ
สองฝ่ังแม่น า้คอรร์บิ ผูค้นชาวเมอืงน่ารกั ถนนคนเดิน ผบั บาร ์ ก่อนที่จะไดร้บัการ
ประกาศใหเ้ป็นเมืองหลวงแหง่วฒันธรรมในปี 2020 อิสระใหท้่านเดินเที่ยวชมเมือง 
ถ่ายภาพสวย ๆ จากหลากหลายมมุมอง 

 

19.00 น. รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร  
 น าท่านเข้าสูท่ีพ่ัก Harbour Hotel Glaway **** หรือเทยีบเท่าในระดับเดียวกนั  
วันที ่6 กัลเวย ์– หน้าผาโมเฮอร ์–บันแรตตี ้คาสเซิล โฟลค์พารค์ –        ลิมเมอริก  
07.00 น. รับประทานอาหารเช้าทีโ่รงแรม  
08.00 น. ออกเดินทางสู่หนา้ผาโมเฮอร ์ (Cliffs of Moher) ในเคานต์ีแ้คลร ์ เสน้ทางสบายตาผ่าน

ทอ้งทุ่งชนบท ฟารม์ปศสุตัว ์ หมู่บา้นเล็ก ๆ เรียงรายตลอดเสน้ทาง และส่ิงก่อสรา้ง
โบราณสถานอายหุลายรอ้ยปี  

 

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน  ณ  ภัตตาคาร  
บ่าย หนา้ผาโมเฮอร ์ หนา้ผามหศัจรรยบ์นเสน้ทาง Wild Atlantic way และสดุขอบแผ่นดิน

ฝ่ังตะวนัตกของไอรแ์ลนด ์เปิดใหน้กัท่องเที่ยวไดเ้ขา้ชมในปี 2007 ความมหศัจรรยข์อง
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หนา้ผาขนาดใหญ่ที่ถกูกดักรอ่นจากทะเลแอตแลนตกิ จนก่อใหเ้กิดหนา้ผมหลายชัน้
เรียงราย และแท่งหินท่ีมีรูปรา่งสะดดุตา บรเิวณแห่งนีเ้ป็นแหล่งนิเวศนท์ี่อนรุกัษ์ไวท้ัง้
พนัธุส์ตัวท์ะเล และนกทะเลที่หาชมไดย้าก บนพืน้ท่ีกวา่ 1,250 ไร ่ เป็นท่ีอยู่อาศยัและ
แหล่งเพาะพนัธุข์นาดใหญ่ของนกทะเลกวา่ 20 สายพนัธุ ์ ปัจจบุนันกเหล่านีเ้ป็นสตัว์
สงวน อยูใ่นความดแูลของกรมสิง่แวดลอ้มคณะ กรรมาธิการสหภาพยโุรป หนา้ผาโม
เฮอรน์ีม้ีจดุชมววิแบบ 360 องศาถงึ 3 แพลทฟอรม์ ที่ถา้ทายนกัเล่นกลอ้ง รวมถงึ
นกัท่องเที่ยวที่นิยมในการถา่ยภาพแบบเคลื่อน ไหว ความมหศัจรรยข์องธรรมชาติไม่
เกินกว่าความทา้ทายของมนษุย ์

 น าคณะเขา้สู่ บนัแรตตี ้ คาสเซิล 1 ในปราสาทเก่าแก่ที่ยงัคงหลงเหลือ และไดร้บัการ
อนรุกัษ์ซ่อมแซมเป็นอยา่งดี ในบรเิวณของ บนัแรตตี ้ คาสเซิล โฟลค์พารค์ จดัแสดง 2 
เรื่องราวตา่งยคุสมยั บรเิวณส่วนของปราสาทและป้อมปราการ บอกเล่าเรื่องราวตัง้แต่
ยคุกลางจนถงึปัจจบุนั ที่ผ่านรอ้นผ่านหนาวมาท่ามกลางอปุสรรคต่างๆ นานา และใน
ส่วนของโฟลค์ พารค์ ยอ้นร าลกึไปในปลายครสิตศ์ตวรรษที่ 19 ที่บอกเล่าเรื่องราวของ
ชาวไอรชิ และการด าเนินชีวติในยคุนัน้ รวมไปถงึการเจรญิ เติบโตของหมู่บา้นตา่งๆ ที่
จะท าใหท้่านไดรู้จ้กัชาวไอรชิมากขึน้ 

 

19.00 น. รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคารในบนัแรตตี ้ โฟลค์ พารค์ ย้อนไปในยุค
คริสตศ์ตวรรษที ่15 

 

 น าท่านเข้าสูท่ีพ่ัก Radisson Blu Hotel & Spa Limmerlick **** หรือเทยีบเท่าใน
ระดับเดียวกัน 

 

วันที ่7 คิงสจ์อหน์ คาสเซิล – บลารนี์ย ์คาสเซิล – จุมพติหนิศักดิส์ทิธิ์ - คอรก์  
08.00 น. รับประทานอาหารเช้าทีโ่รงแรม  
09.00 น. น าคณะเที่ยวชมเมืองลิมเมอรกิ เมืองที่นบัไดว้่าเกา่แก่ที่สดุในไอรแ์ลนด ์ จากหลกัฐาน

ทางประวตัิศาสตรพ์บการมาของชาวไวกิง้ตัง้แต่ปี 812 เรยีกดินแดนนีว้า่ King’s 
Island เขา้ชมเรื่องราวประวตัศิาสตรใ์นปราสาทกษตัรยิจ์อหน์ สรา้งในปี 1212 เป็น
มรดกทางประวตัิศาสตรท์ี่จดัแสดงทัง้ในหอ้งนิทรรศการ และกลางแจง้ บอกเล่า
เรื่องราวชาวไอรชิเดิม หรือเรียกวา่กลุ่มชาติพนัธุเ์กลลิค ในครสิตศ์ตวรรษที่ 6 จนถงึการ
รุกรานของนอรแ์มน สงครามการแบ่งแยกศาสนาระหว่างคาทอลิก และโปรเตนแตนท ์
เรื่องราวทัง้หมดจะท าใหเ้ราทา่นไดรู้จ้กัชาวไอรชิมากขึน้ นอกจากนีย้งัมศีาสนสถานท่ี
ไม่ควรพลาดแก่การมาเยือน โบสถเ์ซนตจ์อหน์ออฟเดอะแบพติสท ์และโบสถพ์ระแม่มา
รีเวอรจ์ิน้  

 

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน  ณ  ภัตตาคาร  
บ่าย เดินทางสู่เคานต์ีค้อรก์ ที่ร  ่ารวยไปดว้ยแหล่งประวตัศิาสตร ์ 1 ในนัน้คือ บลารน์ียค์าส

เซิล ท่ีมั่นป้อมปราการของแมคคารธี์ยส์รา้งในปี 1446 เร่ืองราวการจมุพิตหินศกัดิ์สิทธ์ิ
เป็นท่ีกล่าวขานมาตัง้แตค่รสิตศ์ตวรรษที่ 19 หากใครไดม้ีโอกาสจมุพิตแลว้ จะไดร้บัพร
ใหเ้ป็นผูม้ีวาทะศิลป์เป็นเลิศจนผูค้นหลงใหล เขา้สู่เมืองคอรก์ เมืองส าคญัอนัดบัหนึ่ง
ของแควน้มึนสเตอร ์อิสระใหท้่านเดินเล่นแพรททรคิสตรีท ถนนสายส าคญัย่านใจกลาง
เมือง 

 

19.00 น. รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร   
 น าท่านเข้าสูท่ีพ่ัก Metropole Hotel Cork **** หรือเทยีบเท่าในระดับเดียวกนั  
วันที ่8 คอรก์ – คิลเคนนีย ์– คิลแดร ์เอ๊าทเ์ล็ท – ดับลนิ (เมืองหลวง)  
08.00 น. รับประทานอาหารเช้าทีโ่รงแรม  
09.00 น. ออกเดินทางสู่คิลเคนนีย ์ เมืองสวยรมิฝ่ังแม่น า้นอร ์1 ใน แม่น า้ 3 สายที่มีความส าคญั

ต่อไอรแ์ลนด ์ชมความสวยงามของอาคารบา้นเรือนแบบสโตนเฮา้ส ์ที่สรา้งตัง้แต่ปลาย
ครสิตศ์ตวรรษที่ 16 กลางเมืองเป็นท่ีตัง้ของ คิลเคนนีย ์ คาสเซิล และอทุยานอนัรม่รื่น 
อิสระใหท้่านไดถ้า่ยรูป หรือ เดินส ารวจสินคา้งานฝีมือของชาวไอรชิคร๊าฟ แอนด ์ดีไซน ์
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12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน  ณ  ภัตตาคาร  
บ่าย เดินทางต่อสู่คิลแดร ์ เอา๊ทเ์ล็ทเพียงแห่งเดยีวบนไอรแ์ลนด ์ กวา่ 90 ลกัซวัรีแ่บรนด ์

สินคา้ราคาพิเศษกบัส่วนลดสงูสดุถึง 60% ใหท้า่นไดช้อ้ปป้ิงอย่างจใุจ 
 

19.00 น. รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร   
 น าท่านเข้าสูท่ีพ่ัก Clayton Hotel Cardiff Lane **** หรือเทยีบเท่าในระดับ

เดียวกัน 
 

วันที ่9 กรุงดับลนิ – ชมเมือง – เดนิทางกลับประเทศไทย  
07.00 น. รับประทานอาหารเช้าทีโ่รงแรม  
08.00 น. น าคณะเที่ยวชมกรุงดบัลิน เมืองหลวงอนังามสง่า และมีอายเุกา่แก่กว่า 2,000 ปี 

ตัง้แตก่ารเขา้มาครองครองของเผ่าเซลท ์หรือ เคลท ์จนถงึปัจจบุนัเป็นเมืองอนัทนัสมัย 
ภมูิทศันถ์กูปรบัใหเ้ป็นเมืองที่น่ามาเยือนที่สดุเมืองหน่ึงในยโุรป จดุเริ่มตน้ของการเที่ยว
ชมเมืองเริ่มจาก รูปป้ันมอลลี มาโลน สู่อาคารรฐัสภาที่เก่าแก่ศตวรรษที่ 18 และ ทรนิิตี ้
คอลเลจ กบัหอ้งสมดุที่ไดร้บัการยกย่องวา่งดงามติดอนัดบัโลก ครอบคลมุหนงัสือกวา่ 
2 แสนเล่ม, ดบัลิน คาสเซิล แสดงถึงความเป็นมหาอ านาจขององักฤษ และโบสถใ์นยคุ
กลาง เซนตแ์พรคทรคิ และไครสเ์ชิรช์  

 

11.00 น. ออกเดินทางสู่สนามบินดบัลิน   
14.15 น. ออกเดินทางโดยสายการบิน Emirates Airlines เที่ยวบินที่  EK 162  
วันที ่10 เดินทางกลับถึงประเทศไทย  
00.45 น. ถึงสนามบินดไูบ รอเปล่ียนเที่ยวบิน  
02.50 น. ออกเดินทางโดยสายการบิน Emirates Airlines เที่ยวบินที่ EK 384  
12.15 น. สายการบิน Emirates Airlines น าท่านเดินทางกลบัถงึกรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ  
เร่ิมตั้งแต่วนัที ่7 มกราคม 2565 ประเทศอังกฤษยกเลกิการตรวจผลโควิดก่อนเขา้ประเทศ โดยสามารถเดนิทางไปทอ่งเทีย่ว
ได้แบบไม่ตอ้งกกัตัว โดยหากคุณได้รับวัคซีนทีไ่ด้รับการอนุมัติอย่างครบถ้วนอย่างน้อย 14 วนักอ่นเดนิทาง วัคซีนทีอ่ังกฤษ
ยอมรับ Oxford/AstraZeneca / Pfizer BioNTech / Moderna / Janssen / Sinovac / Sinopharm Beijing 
หมายเหต ุ    ทางบรษิัทไดเ้ตรียมการเดินทางของคณะทวัรก์่อน 15 วนั โดยซือ้ตั๋วเครื่องบิน, เชา่รถโคช้, จองที่พกั, รา้นอาหาร สถานท่ีเขา้
ชมตา่ง ๆ ไวล่้วงหนา้ใหก้บักรุ๊ปทวัร ์ กรณีที่เกิดเหตกุารณ ์อาท ิการยกเลิกเที่ยวบิน, การล่าชา้ของสายการบิน,  การพลาดเที่ยวบิน (ขึน้
เครื่องไม่ทนั), การนดัหยดุงาน, การจลาจล, ภยัพิบตัิ, การถกูปฏิเสธการเขา้เมือง ท าใหก้ารเดนิทางล่าชา้ หรือเหตสุดุวิสยัอื่น ๆ ไม่
สามารถเดินทางไปยงัจดุหมายตามโปรแกรมได ้หวัหนา้ทวัร ์มีสิทธ์ิในการเปล่ียนโปรแกรม และไมส่ามารถคืนเงินค่าใชจ้่ายตา่ง ๆ ท่ีช าระ
แลว้ เพราะทางบรษิัทฯ ไดช้ าระค่าใชจ้า่ยตา่ง ๆ ล่วงหนา้แลว้ และหากมคี่าใชจ้า่ยอื่น ๆ เกิดขึน้นอกจากในรายการทวัร ์ หวัหนา้ทวัร์
จะแจง้ใหท้า่นทราบ เพราะเป็นส่ิงที่ทางบรษิัท ฯ มิอาจรบัผิดชอบได ้

PERIOD Tour Fare 
Adults 

Child 4-11 
With Bed 

Child 4-6 
No Bed 

DBL 
SGL USED 

NO TKT 
ADL / CHD 

06 – 15 พฤษภาคม 2565 115,000 103,500 92,000 13,000 -28000 -21,000 

20 – 29 พฤษภาคม 2565 115,000 103,500 92,000 13,000 -28000 -21,000 

03-12 มิถุนายน 2565 115,000 103,500 92,000 13,000 -28000 -21,000 

08 – 17 2565 
(วนัเข้าพรรษา) 

115,000 103,500 92,000 13,000 -28000 -21,000 

22-31 กรกฎาคม 2565 115,000 103,500 92,000 13,000 -28000 -21,000 

05-14 สงิหาคม 2565 
(วนัแม่แห่งชาติ) 

115,000 103,500 92,000 13,000 -28000 -21,000 

02 – 11 กนัยายน 2565 115,000 103,500 92,000 13,000 -28000 -21,000 

07-16 ตุลาคม 2565 115,000 103,500 92,000 13,000 -28000 -21,000 
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21 – 30 ตลุาคม 
(วนัปิยมหาราช) 

115,000 103,500 92,000 13,000 -28000 -21,000 

ค่าทวัรร์วม : 
 ✓ ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลบั รวมค่าภาษี และส่วนเพิ่มของน า้มนัเชือ้เพลิง ณ วันที ่1 มกราคม 2565 

✓ ค่ารถโคช้ปรบัอากาศ มาตรฐานของสหราชอาณาจกัร ท่องเที่ยวตามโปรแกรมที่ระบุ 
✓ ค่าเขา้ปราสาทเอดินเบิรก์ / ค่าเรือ High Speed Ferry to Belfast / ค่าธรรมเนียม Titanic Museum ค่าธรรมเนียม 

Rope Bridge/ ค่าธรรมเนียม Giant’s Causway Translink Bus / ค่าธรรมเนียม Kylemore Abbey / ค่าเข้า King 
John Castle / ค่าธรรมเนียม Cliff of Mother  / ค่าธรรมเนียม Blaney Castle 

✓ โรงแรมที่พกัตามระบใุนรายการ หรือ เทียบเท่าในระดบัเดียวกนั (หอ้งละ 2 ท่าน)  
✓ ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ คัดสรรเมนูและใหท้่านไดเ้ลิศรสกับอาหารทอ้งถิ่นในแต่ละเมือง  ในกรณีทีท่านมี

ข้อจ ากัดในการรับประทานอาหารบางชนิด กรุณาสอบถามรายละเอียดล่วงหน้าเพื่อความเหมาะสม 
✓ ค่าธรรมเนียมในการยื่นวีซ่าสหราชอาณาจักร (Standard time) ในกรณีที่ย่ืนวีซ่าเร่งด่วน ช าระเพ่ิมท่านละ 

9,315 บาท 
✓ ค่าทิปพนกังานขบัรถท่องเที่ยวตามโปรแกรมตลอดการเดินทาง 
✓ ค่าประกันการเดินทางของ AIG เอ ไอ จี ประกันภัย แบบ TRAVEL GROUP TOUR คุ้มครองการสูญเสียชีวิต/

อวัยวะ/สายตาหรือทุพพลภาพถาวรสิน้เชิง จากอุบัติเหตุ ส าหรับผู้เอาประกันภัยอายุ 16 -75 ปี จ านวนเงินเอา
ประกันภัย 1,000,000 บาท / ค่ารกัษาพยาบาลในต่างประเทศ 2,000,000 บาท รวมถึงค่ารกัษาพยาบาลต่อเนื่อง
หลงัจากกลบัถึงประเทศไทยไม่เกิน 40,000 บาท ทัง้นีค้รอบคลมุถึงประกนัสขุภาพท่ีไม่ไดเ้กิดจากโรคประจ าตวั 

✓ ค่ายกกระเป๋าใบใหญ่ท่านละ 1 ใบ น า้หนกัไม่เกิน 30 กิโลกรมั ส่วนกระเป๋าใบเล็กอยู่ในความดแูลของท่านเองไม่เกิน 
7 กิโลกรมั  

✓ ส าหรบัสายการบิน Emirates Airlines อนญุาตใหโ้หลดกระเป๋าใตเ้ครื่องน า้หนกัไม่เกิน 30 กิโลกรมั และสามารถถือ
สมัภาระขึน้เครื่องไดน้ า้หนกัไม่เกิน 7 กิโลกรมั  

ค่าทวัรไ์ม่รวม : 
  ค่าภาษีมลูคา่เพิ่ม 7% และค่าภาษีหกั ณ ที่จ่าย 3% 

 ค่าตรวจ PCR / ATK / Lateral flow Test 
 ค่าใช้จ่ายต่างๆเกี่ยวกบั Test & Go ตามทีรั่ฐก าหนด 
 ค่าทปิหัวหน้าทวัร ์และไกดท์อ้งถ่ิน 
 ค่าท าหนงัสือเดินทาง (พาสปอรต์) 
 ค่าใชจ้า่ยส่วนตวัอาทิ ค่าโทรศพัท,์ ค่าซกัรีด, คา่เครื่องดืม่ในหอ้งพกั และค่าอาหารที่สั่งมาในหอ้งพกัค่าอาหาร

และเครื่องดื่มที่สั่งพิเศษในรา้นอาหารนอกเหนือจากที่ทางบรษิัทฯจดัให ้ยกเวน้จะตกลงกนัเป็นกรณีพิเศษ เช่น 
หากท่านทานไดเ้ฉพาะอาหารทะเลเพียงอย่างเดียว ท่านตอ้งมีคา่ใชจ้า่ยเพิ่ม 

การจองทัวร ์(How to make your reservation) 
   กรุณาจองทวัรแ์ละช าระเงินมดัจ าล่วงหนา้ 65,000 บาทต่อผูเ้ดนิทางหน่ึงทา่น ภายใน 3 วนันบัจากวนัท่ีจอง ซึง่เงินมดัจ า

ดงักล่าวจะเป็นการยืนยนัการจองของทา่น และกรุณาช าระค่าทวัรส่์วนท่ีเหลือล่วงหนา้ 30 วนัก่อนการเดินทาง หากทา่นไม่
ช าระเงินส่วนท่ีเหลือตามวนัท่ีก าหนด ทางบรษิัทฯถือวา่ท่านยกเลิกการเดินทางโดยไม่มเีงื่อนไข 

ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่รับจองทัวร ์(Cannot make your reservation) 
เนื่องจากสถานท่ีท่องเที่ยวต่างๆ ในโปรแกรมไม่เอือ้อ านวยต่อบคุคลดงัต่อไปนี ้
 ทางบรษิัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการไม่รบัจองทวัรส์  าหรบัลกูคา้ดงัต่อไปนี ้

1. เด็กที่มีอายใุนระหวา่งแรกเกดิถงึ 3 ขวบ 
2. ผูส้งูอายทุี่มคีวามจ าเป็นตอ้งใชว้ลีแชร,์ ไมเ้ทา้ หรือเครื่องมือตา่งๆ ในการพยงุตวั 
3. ผูเ้ดินทางที่บง่บอกการเป็นบคุคลไรค้วามสามารถ 

การยกเลกิการจองทวัร ์(Cancellation Charge)  
• ยกเลิกก่อนออกเดินทางไม่นอ้ยกว่า 30 วนั  **คืนเงินมดัจ า** 
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(หกัคา่ใชจ้า่ยที่ไดจ้า่ยไปแลว้) 
• ยกเลิกก่อนการเดินทางไม่นอ้ยกว่า 15 วนั **คืนเงินมดัจ า 40%** 
• ยกเลิกก่อนการเดินทางนอ้ยกวา่ 15 วนัก่อนการเดินทาง  **ไม่คืนเงินคา่ทวัร*์* 
• การจา่ยคา่บรกิารคืนใหแ้ก่นกัท่องเที่ยว หากผูป้ระกอบธุรกิจน าเที่ยวมคี่าใชจ้า่ยที่ไดจ้่ายจรงิเพื่อการเตรียมการจดัน าเที่ยว ให้
น ามาหกัจากเงินคา่บรกิารท่ีตอ้งจ่าย ทัง้นีใ้หผู้ป้ระกอบธุรกจิน าเที่ยวแสดงหลกัฐานใหน้กัท่องเที่ยวทราบ ดงัต่อไปนี ้

1. ค่าธรรมเนียมการขอวีซา่ 
2. ค่ามดัจ าของบตัรโดยสารเครื่องบิน 
3. ค่าใชจ้า่ยที่จ  าเป็นอื่น 

ในกรณีคา่ใชจ้า่ยของผูป้ระกอบธรุกิจน าเที่ยวตามวรรคหนึง่ สงูกวา่เงินค่าบรกิารท่ีไดช้ าระไวผู้ป้ระกอบธุรกิจน าเที่ยวจะเรียกจาก
นกัท่องเที่ยวไม่ได ้
• หากท่านยกเลิกการเดินทางในเงื่อนไขใดเงื่อนไขหน่ึง แต่ท่านสามารถหาผูเ้ดินทางมาแทนได ้ โดยสามารถยื่นขอวีซา่ไดท้นัตาม
ก าหนดเวลา ทางบรษิัทฯ จะคิดค่าใชจ้า่ยเพิ่มคือค่าวีซา่ และค่าเปล่ียนชื่อตั๋วเทา่นัน้ และตอ้งไมอ่ยู่ในเงื่อนไขของตั๋วที่ NON-CHANGE 
NAME & NON-REFUND 
• หากท่านยกเลิกการเดินทาง อนัเนื่องมาจากบคุคลใดบคุคลหน่ึงในคณะของทา่นไม่ไดร้บัการพิจารณาอนมุตัิวซี่า ไมว่่าดว้ย
เหตผุลใดๆ กต็ามอนัเป็นการพิจารณาของสถานทตู  ซึ่งการยกเลิกเฉพาะบคุคลหรือยกเลิกพรอ้มกนัทัง้หมด ใหถื้อเป็นการยกเลิกตาม
เงื่อนไขของวนัเวลาที่ยกเลิกดงักล่าวขา้งตน้ ในกรณีที่ทา่นไม่แน่ใจวา่จะไดร้บัการพิจารณาอนมุตัิวีซา่จากทางสถานทตู ทางบรษิัทขอ
แนะน าใหท้า่นยื่นขอวีซา่แบบเดีย่ว ซึง่จะรูผ้ลเรว็กวา่การยื่นขอวซี่าแบบกรุ๊ป 
• บรษิัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทางในกรณีท่ีมีผูเ้ดินทาง ต ่ากว่า 15 ท่าน โดยที่จะแจง้ใหผู้เ้ดินทางทราบล่วงหนา้ก่อน 
15 วนั และขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงการท่องเท่ียว รวมทัง้ไม่สามารถรบัผิดชอบจากกรณีท่ีเกิดเหตจุ าเป็นสดุวิสยัดงันี ้ การล่าชา้
ของสายการบิน, การนดัหยดุงาน, ภยัธรรมชาติ, การก่อจลาจล, อบุตัิเหต ุ ฯลฯ และทางบรษิัทฯจะไม่รบัผิดชอบคา่ใชจ้า่ยที่เกิดขึน้ หาก
ท่านถกูปฏิเสธการเขา้เมือง อนัเนื่องจากการกระท าที่ส่อไปในทางผิดกฎหมายหรือการหลบหนีเขา้เมือง ฯลฯ และจะไม่คืนเงินคา่ทวัรท์ี่ท่าน
ช าระมาแลว้ 
หมายเหต ุ หลกัเกณฑท์ี่น ามาใชน้ี ้ เป็นประกาศในราชกิจจานเุบกษา แห่งพระราชบญัญัติธุรกิจน าเที่ยวและมคัคเุทศก ์ พ.ศ.2551 โดย

ประกาศใชน้บัตัง้แตว่นัท่ี 15 มิถนุายน 2553 เป็นตน้ไป 
การขอเปลี่ยนแปลงวนัเดนิทาง (Revision Fees) 
 หากท่านประสงคจ์ะขอเปล่ียนแปลงวนัเดินทาง สามารถท าไดล่้วงหนา้ก่อนการเดินทางจรงิ 45 วนั โดยไม่เสียค่าใชจ้่าย 
ตั๋วเคร่ืองบนิ (Air Ticket) 
 ในการเดินทางเป็นหมู่คณะ ผูโ้ดยสารจะตอ้งเดินทางไป-กลบัพรอ้มกนั หากตอ้งการเลื่อนวนัเดนิทางกลบัท่านจะตอ้งช าระ

ค่าใชจ้า่ยส่วนต่างที่สายการบินเรียกเก็บ และการจดัที่นั่งของกรุ๊ป เป็นไปโดยสายการบินเป็นผูก้  าหนด ซึ่งทางบรษิัทฯ ไม่
สามารถเขา้ไปแทรกแซงได ้  และในกรณียกเลิกการเดินทาง ถา้ทางบรษิัทฯ ไดด้  าเนินการออกตั๋วเครื่องบินไปแลว้ ผูเ้ดินทาง
ตอ้งรอ REFUND ตามระบบของสายการบินเทา่นัน้ และหากท่านไม่แน่ใจในวนัเดินทางดงักล่าว กรุณาตรวจสอบกบั
เจา้หนา้ที่ฯ เพื่อยืนยนัในกรณีที่ตั๋วเครื่องบินสามารถท า REFUND ไดห้รือไม่ก่อนท่ีท่านจะช าระเงินค่าทวัรส่์วนท่ีเหลือ 

ค่าธรรมเนียมประกันภัยและค่าธรรมเนียมน ้ามันเชือ้เพลงิของสายการบิน (Insurance and Fuel Surcharge / Tax YQ) 
 คิดตามอตัราที่ทางสายการบินปรบัค่าธรรมเนยีม ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2565 การเปล่ียนแปลงของสายการบินในภายหลงั ถือ

เป็นค่าทวัรส่์วนเพ่ิมท่ีทางบรษิัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเรียกเก็บตามความเป็นจรงิ ณ วนัท่ีออกตั๋ว 
 

เอกสารในการยืน่วีซ่าประเทศองักฤษ 
ระยะเวลาในการพจิารณา 15-20 วันท าการ (ไม่นับวันเสาร ์- อาทติยแ์ละวันหยุด) 

(การขอวีซา่ประเทศองักฤษผูเ้ดินทางทกุทา่นตอ้งมา สแกนลายนิว้มือ ดว้ยตนเอง และไม่ตอ้งน ารูปไปดว้ย เพราะตอ้งไปถา่ยรูปท่ีศนูย์
รบัยื่นฯ ในวนัท่ีไปยื่นขอวีซ่า 

ศนูยร์บัค ารอ้งขอวซี่า VFS ประเทศองักฤษ (สหราชอาณาจกัร/United Kingdom) 
ชัน้ 28 อาคารเดอะเทรนดี ้ออฟฟิศ ซ.สขุมุวิท 13, แขวงคลองตนัเหนือ, เขตวฒันา, กรุงเทพฯ 

เว็บ: vfsglobal.co.uk/th/en รบัค ารอ้ง 
เวลารบัใบค ารอ้ง : วนัจนัทร ์- วนัศกุร ์8.30 น. - 15.30 น. 
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 พาสปอรต์ที่ยงัไม่หมดอาย ุและมีอายไุม่ต  ่ากว่า 6 เดือนก่อนวนัหมดอาย ุหากมีพาสปอรต์เล่มเก่าไม่ว่าจะเคยมีวีซ่าในกลุ่มประเทศ
เชงเกน้หรือประเทศอื่น ควรน าไปแสดงดว้ยเพื่อเป็นการง่ายต่อการอนมุตัิวีซ่า 

 ส าเนาทะเบียนบา้น / ส าเนาบตัรประชาชน หรือบตัรขา้ราชการ / ส าเนาใบเปล่ียนชื่อ-สกลุ / ส าเนาทะเบียนสมรส, หย่า / ส าเนาสตูิ
บตัร ในกรณีอายไุม่ถึง 20 ปีบรบิรูณ ์ 

 หนังสือรบัรองการท างานจากบริษัท / สังกัดที่ท่านท างานอยู่ตอ้งเป็นภาษาอังกฤษเท่ านั้นโดยระบุต าแหน่ง, อัตราเงินเดือนใน
ปัจจุบัน, วันเดือนปีที่เริ่มท างานกับบริษัทนี ้และช่วงเวลาที่ขอลางานเพื่อเดินทางไปท่องเที่ยว หลังจากนั้นจะกลับมาท างาน
ตามปกติหลงัครบก าหนดลา   

 กรณีที่เป็นเจ้าของกิจการ ขอใบทะเบียนการคา้ ,ใบทะเบียนพาณิชย ์และหนังสือรับรองบริษัทที่คัดไว้ไม่เกิน 1  เดือน พรอ้ม
วตัถปุระสงค ์หรือใบเสียภาษี และหลกัฐานการเงินของบรษิัทฯ ยอ้นหลงั 6 เดือน 

 ส าเนาสมุดบัญชีเงินฝากย้อนหลัง 6 เดือนตอ้งอัพเดทเป็นเดือนปัจจุบัน ควรเลือกเล่มที่มีการเขา้ออกของเงินสม ่าเสมอ และมี
จ านวนไม่ต ่ากว่า 6 หลกั เพื่อใหเ้ห็นว่ามีฐานะการเงินเพียงพอท่ีจะครอบคลมุกบัค่าใชจ้่ายไดอ้ย่างไม่เดือดรอ้นเมื่อกลบัสู่ภมูิล  าเนา 
ในกรณีที่เดินทางเป็นครอบครวัหากใชบ้ัญชีใดบญัชีหนึ่งในการยื่นขอวีซ่า ตอ้งออกหนงัสือรบัรองค่าใชจ้่ายในครอบครวัดว้ย ***
สถานทตูไม่รบับญัชีกระแสรายวนั*** 

 กรณีที่บริษัทของท่าน เป็นผูร้บัผิดชอบค่าใชจ้่ายในการเดินทางใหก้ับผูเ้ดินทางทั้งหมดนอกเหนือจากเอกสารขอ้ 1  –6แลว้ ทาง
บริษัทจะตอ้งออกจดหมายอีกหนึ่งฉบับเพื่อแสดงความรบัผิดชอบต่อค่าใชจ้่าย และการกลับมาท างานของท่าน โดยระบุชื่อผู้
เดินทางและเหตผุลที่จดัการเดินทางนีใ้นจดหมายดว้ย 

 กรณีที่เป็นนกัเรียน นกัศกึษาจะตอ้งมี หนงัสือรบัรองจากสถาบนัการศกึษา ตวัจรงิ   
 กรณีที่เด็กอายตุ  ่ากวา่ 20 ปี เดินทางไปกบับิดา หรือมารดา ท่านใดท่านหน่ึง จะตอ้งท าจดหมายยินยอม โดยที่บิดา, มารดา จะตอ้ง

ไปยื่นเรื่องแสดงความจ านงในการอนุญาตใหบุ้ตรเดินทางไปกับอีกท่านหนึ่งได ้ณ ที่ว่าการอ าเภอหรือเขต โดยมีนายอ าเภอ หรือ
ผูอ้  านวยการเขตลงลายมือชื่อ และประทบัตรารบัรองจากทางราชการอย่างถกูตอ้ง 

 การบิดเบือนขอ้เท็จจรงิประการใดก็ตาม อาจจะถกูระงบั มิใหเ้ดินทางเขา้ประเทศเป็นการถาวร และถึงแมว้่าท่านจะถกูปฏิเสธวีซ่า 
สถานทตูไม่คืนค่าธรรมเนียมที่ไดช้ าระไปแลว้ และหากตอ้งการขอยื่นค ารอ้งใหม่ ก็ตอ้งช าระค่าธรรมเนียมใหม่ทกุครัง้ 

 ทางสถานทตูไม่มีนโยบายในการคืนค่าธรรมเนียมวีซ่าใหก้ับผูร้อ้งขอ หากท่านไม่ผ่านการพิจารณาวีซ่าไม่ว่าจะเป็นเหตผุลใดก็ตาม 
ท่านไม่สามารถเรียกรอ้งคืนค่าวีซ่าได ้

หลังจากการจองทัวรแ์ละช าระเงนิมัดจ าแล้ว ทางบริษัทฯ ถือว่าท่านได้ยอมรับในข้อตกลง 
และเงือ่นไขทีบ่ริษัทฯ ได้ระบุไว้ข้างต้นทุกประการ 

 

 

 


