
 
 
 
 

2312-0802-SCOTLAND.IRELAND                                             www.smileytour.com                                                                   Page 1 of 18 

12 วนั สกอตแลนด์ – ไอร์แลนด์เหนือจรดใต้ 
โปรแกรมอันซีน.....ชมความงามของประเทศ สกอตแลนด์ และ ไอร์แลนด์แบบเต็มๆ 

 

 

 

พฤษภาคม - ตุลาคม 2566 

139,900 บาท  
(ไม่รวมค่าวซ่ีาองักฤษ แต่ รวมทิปทุกอย่างแล้ว) 

สกอตแลนด์– ไอเซิลออฟสกาย – กลาสโกว์ – สเตอร์ลิง – เอดินบะระ – เบลฟัสต์ – อุโมงค์ต้นไม้

แห่ง Game of Thrones  ไจแอนท์ คอสเวย์ – ดันลูซ - กัลเวย์ - คลฟิ ออฟ โมเออร์ – ลมิริค  

 คลิลานีย์ – คอร์ค – แคสเซล - คิลเคนนย์ี – ดบัลนิ  

ราคาทัวร์ 139,900 บาท : 9-20 ส.ค. 66 / 15-26 ก.ย. / 11-22 ตค. 66 / 17-28 พ.ย. / 1- 12 ธ.ค. 2566 
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12 วนั สกอตแลนด์ – ไอร์แลนด์เหนือจรดใต้ 
          

วนัแรก กรุงเทพมหานคร  
 

23.30 น. คณะพบเจา้หนา้ทีและมคัคุเทศก์ไดที้ เคาน์เตอร์เช็คอิน ผูโ้ดยสารขาออก ชนั 4 เคาน์เตอร์เช็คอินสายการบิน  

เอมิเรสต ์แอร์ไลน์ส (EK) ณ สนามบินสุวรรณภูมิ 

 

วันทีสอง ดูไบ – กลาสโกว์ - เอดินบะระ 
 

03.30 น. ออกเดินทางสู่ดูไบ โดยเทียวบิน EK371 (ใช้เวลาบินประมาณ 6.20 ชัวโมง) เพลิดเพลินกับภาพยนตร์

หลากหลายกบั จอทีวีส่วนตวัทุกทีนงั สายการบินฯ มีบริการ อาหารคาํ ระหวา่งเทียวบิน  

06.50 น. เดินทางถึงดูไบ แวะเปลียนเครือง เทียวบิน EK027 อิสระใหท้่านไดช้้อปปิงสินคา้ปลอดภาษีภายในสนามบิน

ซึงมีสินคา้ใหเ้ลือกซือมากมาย  

07.50 น.  ออกเดินทางจากสนามบินดูไบ (DXB) สู่สนามบินกลาสโกว ์(GLA) บริการอาหารเชา้บนเครืองบิน (ใชเ้วลา

บินประมาณ 7.55 ชม.) 

12.45 น. เดินทางถึงสนามบิน กลาสโกว ์สกอตแลนด ์(สหราชอาณาจกัร) ผา่นพิธีการตรวจคนเขา้เมืองและศุลกากร 

นาํท่านเดินทางสู่เมือง เอดินบะระ (Edinburgh) (ระยะทาง 98 กม. ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 1.45 ชม.) ซึงเป็น

เมืองหลวงของประเทศสกอตแลนด์  สหราชอาณาจกัร ตงัอยู่ทางฝังตะวนัออกของสกอตแลนด์ เป็นเมือง

เก่าแก่ทีมีประวติัความเป็นมาตงัแต่ยุคกลาง ลกัษณะภูมิประเทศเป็นภูเขาสูงอยู่กลางเมือง เมืองเอดินบะระ

(Edinburgh) นีเป็นเมืองทีมีทศันียภาพของเมืองทีสวยงาม ซึงแบ่งออกเป็นสองส่วนสําคญัดังนีคือ โอลด์

ทาวน์ ทีมีความสาํคญัทางประวติัศาสตร์และเก่าแก่ มีถนนหรือทางเดินทีเก่าแก่ในยุคกลาง และ จอร์เจียนนิว

ทาวน์ ทีมีความงามในแบบนีโอ-คลาสสิค เมืองเก่าและเมืองใหม่ทีสวยงามของเอดินบะระไดรั้บการยกย่อง

ให้เป็นมรดกโลกจากองคก์ารยูเนสโกถึงสองครัง ในตวัเมืองมีอาคารถึง 4,500 หลงัซึงมีความหนาแน่นมาก

ทีสุดในโลก และยงัเป็นเมืองสมยัใหม่ทีมีชีวิตชีวาเต็มไปดว้ยศิลปะและวฒันธรรมโดยมี พิพิธภณัฑ์ ห้อง

แสดงภาพ มหาวิทยาลยั 
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 นาํท่านเขา้ชมปราสาทเอดินบะระ คาสเซิล (Edinburg Castle) อนัสง่างามดว้ยทาํเลทีตงับนเนินเขาสูงและ 

เคยเป็น ทีประทับของกษตัริย์แห่งสกอตแลนด์ ถึงแม้ว่าจะเคยถูกทาํลายแต่ก็ได้รับการบูรณะให้มีสภาพ 

ทีสมบูรณ์  ปัจจุบนัสามารถดึงดูดนักท่องเทียวมหาศาลให้แวะเขา้มาสู่ใจกลางประวติัศาสตร์ของประเทศ 

ท่านจะไดพ้บกบัสกอตทิช คราวน์ จูเวลส์ ซึงจดัแสดงพร้อมดว้ย สโตน ออฟ เดสทินี ทีมีชือเสียง นาํท่านเขา้

ชมความงามของห้องต่างๆภายในปราสาท สวนสวยทีตกแต่งไดอ้ย่างสวยงาม อิสระให้ท่านถ่ายรูปและเดิน

เล่นตามอธัยาศยั นาํท่านเดินชมความสวยงามของเมืองเก่ายา่นโอลด์ทาวน์ และเดินเล่นไปตามเส้นทางรอยลั

ไมล ์ซึงเป็นถนนเก่าแก่ และเดินตามรอยเทา้ของบุคคลทีมีชือเสียงในประวติัศาสตร์ของสกอตแลนด์ อาทิ

เช่น พระราชินีแมรีแห่งสกอตแลนด์ และโรเบิร์ต หลุยส์ สตีเวนสัน ท่านจะไดช้มสถาปัตยกรรมและความ

สวยงามของเมืองนี จากนนัอิสระใหท้่านไดช้้อปปิงตามอธัยาศยับนถนนรอยลัไมล ์ซึงมีสินคา้ทงัแบรนดเ์นม

ต่างๆ  
 

คาํ รับประทานอาหารคาํ ณ ภตัตาคารจีน 
 

นําท่านเข้าสู่โรงแรมทีพัก Hotel in Edinburg **** หรือเทียบเท่า  
 

วันทีสาม เอดนิบะระ - ลอชโลมอน - ฟอร์ท วิลเลยีม 
 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 

นําท่านเดินทางสู่ ทะเลสาบลอชโลมอน (Loch Lomond) (ระยะทาง 127 กม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 

ชัวโมง) ขึนชือว่าเป็นทะเลสาบนําจืดทีสวยทีสุดในสกอตแลนด์ และมีขนาดใหญ่ทีสุดในเครือสหราช

อาณาจกัร ความยาวทงัสินราว 39 กิโลเมตร นาํท่านถ่ายรูปบรรยากาศริมทะเลสาบ ณ จุดชมวิว ทีสมเด็จพระ

ราชินีควนีอลิซาเบธครังหนึงเคยทรงทอดพระเนตรชมความงาม ณ ริมทะเลสาบแห่งนีเมือครังปี ค.ศ.1879  

 
 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารทอ้งถิน 
 

บ่าย นําท่านเดินทางสู่ เมืองฟอร์ด วิลเลียม (ระยะทาง 123 กม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชม.) เมืองแห่งแรก

ในสหราชอาณาจักรทีมีไฟฟ้าทีผลิตจากพลังนําท้องถินใช้ในช่วงแรกเริมของการปฏิวติัอุตสาหกรรม 
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นอกจากนียงัเป็นจุดทีใช้ถ่ายทาํ เส้นทางรถไฟหัวรถจกัรไอนาํ Jacobite หลายๆฉากซึงประกอบภาพยนตร์

พ่อมดชือดงั แฮร์รี พอตเตอร์ในเกือบทุกๆภาค นาํท่านนงักระเชา้ The Nevis Range จากเมืองฟอร์ด วิลเลียม 

สู่ โรงกลนัวิสกีเบ็น เนวิส (Ben Nevis Distillery) หนึงในโรงกลนัวิสกีทีเก่าแก่ทีสุดของสกอตแลนด ์และหัว

เชือวิสกีของ Ben Nevis นัน ถูกส่งต่อเพือไปผลิตเป็นวิสกีอีกหลายยีห้อ ซึงก็มียีห้อดังๆ ระดับโลกด้วย

เช่นกนั ก่อตงัเมือปี ค.ศ.1825 โดย ลองจอห์น แมคโดนลัด์  ซึงมีชือเสียงดา้นการผลิตสกอตวิสกีทางทีราบสูง

ฝังตะวนัตกของประเทศ โดยอาศยัแหล่งนาํสองแหล่งจากหุบเขาใกลเ้คียงเป็นหนึงในสูตรของการผลิตวิสกี

ชนัเลิศ ต่อมาถูกซือกิจการโดยบริษทัญีปุ่ น นาม นิกก้า เมือปี ค.ศ.1989 นําท่านเยียมชมโรงกลนัพร้อมชิม

วิสกีชนัเลิศ (***สงวนสิทธิสาํหรับลูกค้าทีมีอาย ุ18 ปีบริบูรณ์ขึนไปเท่านนั)  

 

คาํ รับประทานอาหารคาํในโรงแรม 
 

นําท่านเข้าสู่โรงแรมทีพัก Caledonian Hotel Fort William *** หรือเทียบเท่า 
 

วันทีสี ไอเซิลออฟสกาย – ไอเซิล ออฟ สตอร์ 
 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 

นาํท่านเดินทางต่อสู่ หมู่บา้นไคเลียคิน (Kyleakin) แห่งเกาะสกาย (Isle of Skye) (ระยะทาง 185 กม. ใชเ้วลา

เดินทางประมาณ 2.40 ชม.) หมู่บ ้านเล็กๆทีตงัอยู่บนชายฝังตะวนัออกของเกาะสกาย เป็นทีตังของซาก

ปราสาทโบราณดูนากิน (Dunakin Castle) ปราสาททีตงัอยู่ใกลท้่าเรือของหมู่บ้าน โดยปราสาทแห่งนีถูก

สร้างขึนในช่วงปลายศตวรรษที 15 ตาํนานกล่าววา่ปราสาทถูกสร้างขนึมาสาํหรับเจา้หญิงนอร์เวย ์ 

 
 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารทอ้งถิน 
 



 
 

2312-0802-SCOTLAND.IRELAND                                             www.smileytour.com                                                                   Page 5 of 18 

บ่าย นาํท่านเดินทางสู่หินยอดแหลมหรือ Isel of Storr สัญลกัษณ์อีกแห่งบนเกาะสกาย ทีนกัท่องเทียวมกันิยมเดิน 

tracking เพือสัมผสัธรรมชาติแห่งเกาะสกาย สมควรแก่เวลานาํท่านเดินทางสู่เมืองฟอร์ทวลิเลียม นาํท่านเดิน

เล่นภายในเมืองฟอร์ทวิลเลียม และ ถ่ายรูปกบัอาคารสถาปัตยกรรมสกอตติช ทียงัคงอนุรักษไ์วไ้ดอ้ยา่งดี 

 

คาํ รับประทานอาหารคาํ ณ ภตัตาคารทอ้งถิน 
 

นําท่านเข้าสู่โรงแรมทีพัก Caledonian Hotel Fort William *** หรือเทียบเท่า 
 

วันทีห้า สเตอร์ริง - กลาสโกลว์  
 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 

 นาํท่านเดินทางสู่เมืองสเตอร์ลิง (Stirling) (ระยะทาง 165 ก.ม. ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 2.30 ชม.) เป็นเมืองที

ตงัอยู่ในแขวงการปกครองสเตอร์ลิงและปริมณฑล ในมณฑลผูบ้ริหารแทนพระองค์สเตอร์ลิงและฟอล์ค

เคิร์คในสกอตแลนด์ ตวัสเตอร์ลิงตงัอยู่รอบปราสาทสเตอร์ลิงและเมืองโบราณจากยุคกลาง สเตอร์ลิงเป็นที

มนัหลกัแห่งหนึงของประเทศสกอตแลนด์ และถูกสถาปนาให้เป็นรอยลับะระห์ (Royal burgh) โดยพระเจ้า

เดวิดที 1 แห่งสกอตแลนด์ในปี ค.ศ. 1130 และอยู่ในฐานะนนัจนปี ค.ศ. 1975 เมือมณฑลสเตอร์ลิงเชอร์ถูก

รวมเขา้กบัภาคกลาง ในปี ค.ศ. 2002 ในวโรกาสทีสมเด็จพระราชินีนาถเอลิซาเบธที 2 แห่งสหราชอาณาจกัร

ทรงครองสิริราชสมบติัครบ 50 ปี พระองคพ์ระราชทานฐานะของสเตอร์ลิงให้เป็น “นคร”  จากนนันาํท่าน

เข้าชมความงามของปราสาทสเตอร์ลิง (Stirling Castle) ซึงเป็นปราสาททีมีความโดดเด่นทางด้าน

ประวติัศาสตร์และสถาปัตยกรรม และมีขนาดใหญ่ทีสุดและสําคญัทีสุดปราสาทหนึงของสกอตแลนด์  ตงัอยู่

บนเนินคาลเซิลฮิลล ์(Castle Hill) ซึงเป็นเนินทีเกิดจากหินภูเขาไฟโบราณ และลอ้มรอบสามดา้นดว้ยผาสูง

ชันทาํให้เหมาะแก่การป้องกันตน จากนัน นําท่านแวะถ่ายรูปกบั อนุสาวรียว์อลเลซ (Wallace Monument) 

เป็นอนุสาวรียท์ีสร้างขึนเพือเป็นเกียรติแด่ วิลเลียม วอลเลซ (William Wallace) วีรบุรุษนักรบผูย้ิงใหญ่ของ

สกอตแลนด์ โดยอนุสาวรียว์อลเลซ ถูกสร้างขึนบนเนินเขาแอบบีเครก (Abbey Craig) เนินเขาทีมีความสูง
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ประมาณ 111 เมตร (364 ฟุต) ตงัอยู่ทางตอนเหนือของเมืองสเตอร์ลิง และได้มีการนําเรืองราวของวิลเลียม 

วอลเลซมาสร้างเป็นภาพยนตร์เรือง “Brave Heart” ทีนาํแสดงโดย เมล กิบสัน ไดเ้วลานาํท่านเดินทางสู่เมือง

กลาสโกว์ (Glasgow) (ระยะทาง 50 ก.ม. ใช้ เวลาเดินทางประมาณ 1 ชม.) เป็นเมืองทีใหญ่ที สุดของ

สกอตแลนด์ ตงัอยู่บนแม่นําไคลด์ เมืองกลาสโกว์นันถือได้ว่าเป็นเมืองใหญ่ในสหราชอาณาจกัรทีมีความ

เจริญรุ่งเรืองและลาํหน้ามากทีสุดเมืองหนึง ตงัแต่ในศตวรรษที 16 เมืองกลาสโกวเ์ติบโตขึนอย่างรวดเร็ว

เนืองจากเป็นเมืองท่าใหญ่ของมหาสมุทรแอตแลนติก  

 

 
 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารทอ้งถิน 
 

บ่าย นําท่านเทียวชมเมืองกลาสโกว์ (Glasgow) ซึงในปี 1990 เมืองแห่งนีได้รับการยกย่องให้เป็น เมืองแห่ง

สถาปัตยกรรมและวฒันธรรมของยุโรป (Europe’s City of Architecture & Culture) นาํท่านเขา้ชมมหาวิหาร

แห่งเมืองกลาสโกว ์(Glasgow Cathedral) มหาวิหารแห่งนีตงัอยู่ทางตอนเหนือของ High Street สร้างขึนตาม

แบบสถาปัตยกรรมโกธิค โดยมหาวิหารแห่งนีเป็นสุสานฝังศพของนักบุญ Saint Mungo นาํท่านแวะถ่ายรูป

กับ ศูนย์ประชุม Clyde Auditorium สถานทีจัดงานคอนเสิร์ต นิทรรศการและการประชุมต่างๆ โดย

โครงสร้างของตวัอาคารนันมีลกัษณะคลา้ยโอเปร่าเฮาส์จาํลองจากนนันาํท่านสัมผสัสีสันของเมืองกลาสโกว์

ที Buchanan Street สถานทีแห่งการจบัจ่ายหรือการนดัพบของคนเมือง ไม่ว่าจะเป็นตอนกลางวนัหรือแมแ้ต่

ยามคาํคืน ถนนสายนีจะเป็นถนนทีมีผูค้นพลุกพล่านมาก สามารถเดินชมอาคารบา้นเรือนทียงัคงอนุรักษ์

ความเก่าแก่ และสถาปัตยกรรมแบบดงัเดิมไวเ้ป็นอยา่งดี 
 

คาํ รับประทานอาหารคาํ ณ ภตัตาคารจีน 
 

นําท่านเข้าสู่โรงแรมทีพัก Hallmark Hotel Glasgow/ Crowne Plaza Glasgow **** หรือเทียบเท่า  
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วันทีหก เคนไรอนั – เบลฟัสต์ (ไอร์แลนด์เหนือ) – เข้าชมพพิธิภัณฑ์ไททานิค – ศาลาว่าการเมือง 
 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 

นาํท่านเดินทางสู่ท่าเรือเมืองเคนไรอนั (Cairnryan) (ระยะทาง 181 กม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1.45 ชม.) 

เพือนําท่านลงเรือเฟอร์รีข้ามฟากจากฝังสกอตแลนด์สู่เมืองเบลฟัสต์ (Belfast) เมืองหลวงและเมืองทีใหญ่

ทีสุดใน ประเทศไอร์แลนดเ์หนือ  “เบลฟัสต”์ จดัไดว้า่เป็นเมืองหลวงทีมากดว้ยสีสันและชีวิตชีวา ทงัยงัเป็น

ประตูสู่ชนบทอันเงียบสงบของไอร์แลนด์เหนือ จตุรัส ถนนหลัก และท้องถนนทัวไปเต็มไปด้วย

สถาปัตยกรรมแบบวิคตอเรียนและจอร์เจียน โดดเด่นสวยงาม ตงัตระหง่านให้นักท่องเทียวเขา้มาเก็บภาพ

และชืนชมกบัความงามแบบฉบบัไอริช  
 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนับนเรือ ทางทวัร์จดัค่าอาหารให้ท่านละ 20 ปอนด ์
 

บ่าย นาํท่านเขา้ชมพิพิธภณัฑ์ไททานิค (Titanic Museum) จากนันนําท่านเทียวชมเมืองซึงยงัคงมีร่องรอยความ

เจริญทางอุตสาหกรรมทางดา้นการต่อเรือ อีกทงัยงัไดซึ้มซับจนกลายเป็นวฒันธรรม ดงัจะเห็นไดจ้ากการทีมี

ผลงานการก่อสร้างเหล่านีจัดแสดงในพิพิธภณัฑ์และสถานทีสําคญัต่างๆ นําท่านแวะถ่ายรูปกับ ศาลาว่า

การเมือง (City hall) สร้างขึนในปี 1888 ในสถาปัตยกรรมแบบบารอก ด้านหน้าศาลาว่าการเป็นทีตงัของ

อนุสาวรียพ์ระราชินีวคิตอเรียแห่งองักฤษ (Queen Victoria)  
 

คาํ รับประทานอาหารคาํ ณ ภตัตาคารจีน 
 

นําท่านเข้าสู่โรงแรมทีพัก Ramada Plaza Belfast Hotel/ Holiday Inn Belfast Hotel**** หรือเทียบเท่า 
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วันทีเจ็ด ไจแอนท์ คอสเวย์ – หาดหินพศิวง – เข้าชมปราสาทดันลูซ  
 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 

 นาํท่านแวะถ่ายรูปกบัอุโมงค์ตน้ไม ้(Dark Hedges) สถานทีถ่ายทาํซีรียชื์อดงั Game of Thrones เป็นอุโมงค์

ตน้ไมที้มีชือเสียงทีสุดแห่งหนึงของโลก โดยตระกูลสจ๊วต (Stuart) ไดป้ลูกตน้ไมนี้ตงัแต่สมยัศตวรรษที 18 

นําท่านเดินทางสู่ ไจแอนท์ คอสเวย ์(Giant’s Causeway) (ระยะทาง 96 กม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1.20 

ชม.)หรือทีรู้จกัในนาม “หาดหินพิศวง”  ลกัษณะเป็นคนัถนนหิน ซึงเกิดจากเสาหินบะซอลตจ์าํนวนมหาศาล

ทีตงัเบียดกนัแน่นจนส่วนหัวเสาเรียงลาํดบัลดหลนักนัเป็นขนับนัได ทีปูลาดจากเชิงผาลงสู่ทอ้งสมุทร เสา

หินเหล่านีมีอยูด่ว้ยกนัทงัหมดร่วม 40,000 เสา  ส่วนใหญ่มีรูปร่างเป็นเสาหินหกเหลียม แตก่็มีปะปนทงัแบบ

สีเหลียม ห้าเหลียม เจ็ดเหลียม และแปดเหลียม ทีสูงทีสุดวดัไดเ้กือบ 40 ฟุต  ส่วนทีเป็นหน้าผาเป็นหินลาวา

ทีแข็งตวัแลว้ มีขนาดความหนา 90 ฟุต ตามตาํนานเล่าว่าทางเดินหินนีเป็นฝีมือของยกัษต์นหนึง ซึงเกิดความ

รักทีเกาะสตาฟฟาของสกอตแลนดจึ์งไดส้ร้างทางเดินแห่งนี เพอืนางอนัเป็นทีรักจะไดเ้ดินทางกลบับา้นเกิดที

ไอร์แลนด์ สําหรับทางเดินไจแอนท์ คอสเวยนี์ นักธรณีวิทยาไดท้าํการศึกษามาเป็นเวลากว่า 300 ปีแลว้และ

นบัเป็นสิงสําคญัในการพฒันาวิชาวิทยาศาสตร์โลก กลุ่มหินเหล่านีเกิดจากปฏิกิริยาของภูเขาไฟเมือ 50-60 

ลา้นปีทีผ่านมา จดัไดว้่าเป็นธรรมชาติอนัน่าพิศวงบริเวณชายฝัง นอร์ธ แอนทริม โคสต ์ซึงในปัจจุบนัอยู่ใน

ความดูแลของมูลนิธิอนุรักษธ์รรมชาติของเนชนัแนลทรัสต์ และเป็นแหล่งมรดกโลกแห่งแรกของไอร์แลนด์

เหนือ  

 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารทอ้งถิน 
 

บา่ย นาํท่านเดินทางแวะถ่ายรูปกับปราสาทดนัลูซ (Dunluce Castle) ซึงตงัอยู่ทางเหนือของชายฝัง แอนทริมของ

ไอร์แลนด์เหนือ ปราสาทของช่วงปลายยุคกลางและในศตวรรษที 17 นีตงัอยู่ในพืนทีทียืนออกไปในทะเล 

ดว้ยทีตงัทีน่าตืนเตน้นีวา่กนัวา่เป็นแรงบนัดาลใจให้กบัลูอิสในการรังสรรคป์ราสาทแคร์ พาราเวล ไดเ้วลานาํ

ท่านเดินทางสู่เมืองซลิโก (Sligo) (ระยะทาง 200 กม. ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 3 ชม.)  
 

คาํ รับประทานอาหารคาํในโรงแรมทีพกั 
 

นําท่านเข้าสู่โรงแรมทีพัก Sligo Park Hotel / Clayton Hotel Sligo **** หรือเทียบเท่า 
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วันทีแปด กลัเวย์ – คลฟิ ออฟ โมเออร์ – ลิมริค 
 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 

 นําท่านเดินทางสู่เมืองกัลเวย ์(Galway) (ระยะทาง 139 กม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชม.) กัลเวยไ์ด้รับ

สมญานามว่าเป็นเมืองแห่งชนเผา่ เนืองจากเมือครังยุคกลาง ดินแดนแถบนีเคยอยู่ในความครอบครองของชน

ชาติต่างๆ ถึง 14 เผ่าดว้ยกนั ในปัจจุบนัเมืองทีกาํลงัเติบโตแห่งนีเป็นเมืองทีมีการจบัจ่ายใช้สอยมากทีสุดใน

ยุโรป ขณะเดียวกันก็มงัคงัด้วยมรดกทางศิลปะและความเฟืองฟูทางศิลปกรรมแขนงต่างๆ รวมทงัดนตรี 

ละครเวที และภาพยนตร์ นาํท่านเทียวชมเมืองกลัเวย ์อีกหนึงเมืองสวยแห่งไอร์แลนดเ์หนือ 
 

 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารทอ้งถิน 
 

บ่าย นาํท่านเดินทางสู่ คลิฟส์ ออฟ โมเออร์ (Cliffs of Moher) (ระยะทาง 77 ก.ม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1.30 

ชม.) ผาชันแห่งโมเออร์ตังอยู่ในเขตเคาน์ตี แคลร์ เป็นหนึงในทิวทัศน์อันน่าทึงทีสุดของไอร์แลนด์ ตัง

ตระหง่านดว้ยความสูง 230 เมตรเหนือมหาสมุทรแอตแลนติกอนัเกรียวกราด แนวผาทอดยาวสุดสายตาเป็น

ระยะทางราว 8 กิโลเมตร จาก HAG’S HEAD ซึงอยู่ทางดา้นใตจ้รดหอคอย O’BRIAN ทีอยู่ทิศเหนือและบน

ยอดของหน้าผาเป็นทีราบกวา้งใหญ่ อยู่สูงจากนาํทะเลเบืองล่างทาํให้เกิดทศันียภาพอนังดงามทีน่าอศัจรรย์

ทางธรรมชาติของผาชนั ขุนเขา และทอ้งทะเลมหาสมุทรแอตแลนติก บา้งก็ว่าการไดม้าเยือน คลิฟส ์ออฟ โม

เออร์ เสมือนไดม้ายนื ณ จุดปลายสุดของขอบโลก และยงัเป็นฉากในภาพยนต ์Harry Potter อีกดว้ย อิสระให้

ท่านไดเ้ก็บภาพธรรมชาติอนัน่าพิศวงและดืมดาํกบัอากาศบริสุทธิตามอธัยาศยั ไดเ้วลานาํท่านเดินทางสู่เมือง

ลิมริค (Limerick)  (ระยะทาง 73 กม. เดินทางประมาณ 1 ชม.) เป็นเมืองใหญ่อนัดบั 3 มีทาํเลทีตงัอยู่ริมฝัง

แม่นาํแชนนอน ไดรั้บการกล่าวขานว่ามีทศันียภาพงดงามทีสุดของไอร์แลนด์ 
 

คาํ รับประทานอาหารคาํ ณ ภตัตาคารทอ้งถิน 
 

นําท่านเข้าสู่โรงแรมทีพัก Absolute Hotel Limerick / Castletroy Park Hotel**** หรือเทียบเท่า 
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วันทีเก้า  ลิมริค – คิลลานีย์ – คอร์ค 

 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 

นําท่านออกเดินทางสู่เมืองคิลลานีย์ (Killarney) (ระยะทาง 111 กม. เดินทางประมาณ 1.30 ชม.) เมืองใน

รัฐเคอร์รี ทางตะวนัตกเฉียงใต้ของประเทศไอร์แลนด์ นําท่านแวะถ่ายรูปกับโบสถ์เซ็นต์แมรี (St. Mary 

Cathedral) ซึงเป็นโบสถ์ประจาํเมือง นาํท่านเขา้ชมคฤหาสน์สมยัวิคตอเรียน มคัรอส เฮา้ส์ (The Muckross’s 

House) ซึงก่อสร้างดว้ยหินในแบบอลิซาเบธช่วงกลางศตวรรษที 19 ตงัอยูใ่นอทุยานสวยริมทะเลสาบมคัรอส 

ภายในท่านจะไดส้ัมผสักบัวิถีชีวิตของชาวไอริช และการจดัสวนสวยดว้ยพนัธุ์ไมห้ลากหลายชนิด ตลอดจน

บา้นและร้านคา้ทีออกแบบก่อสร้างในแบบชาวไอริช อิสระให้ท่านเพลิดเพลินกบัการถ่ายรูปมุมสวย และ 

สวนสวย ตามอธัยาศยั  
 

 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารทอ้งถิน 
 

บ่าย นาํท่านเดินทางสู่เมืองคอร์ค (Cork) (ระยะทาง 84 กม. เดินทางประมาณ 1.15 ชม.) เมืองใหญ่อนัดบั  ของ

สาธารณรัฐไอร์แลนด์ ตงัอยู่ทางตะวนัออกเฉียงใต ้บริเวณปากแม่นาํลี ตรงกน้อ่าวคอร์คห่างจากมหาสมุทร

แอตแลนติก  กิโลเมตร และ เป็นเมืองทีเคยได้รับเลือกให้เป็นนครหลวงแห่งวฒันธรรมยุโรปประจาํปี 

2005    นําท่านเขา้ชมปราสาทบลาร์นีย ์(Blarney Castle) สร้างขึนเป็นครังแรกในสมัยศตวรรษที 10 โดย

แรกเริมสร้างจากไม ้ต่อไปในสมยัศตวรรษที 12 ได้นาํหินมาใช้เป็นโครงสร้างหลกัของปราสาท อย่างไรก็

ตามตัวปราสาทได้ถูกทาํลายลงในสมัยศตวรรษที 14 และผ่านสงครามกลางเมืองมาหลายครังจนในสมยั

ศตวรรษที 16 คอร์แมค็ แม็คคาร์ธี (Cormac MacCarthy) ซึงดาํรงตาํแหน่ง เอิร์ล คนแรกแห่งแคลคาร์ที ไดท้าํ

การบูรณะปราสาทขึนใหม่ให้สวยงามดงัเดิม พืนทีโดยรอบปราสาทเต็มไปด้วยตน้ไมแ้ละสวนสวยนานา

ชนิด ปราสาทแห่งนีจึงเป็นสถานทีดึงดูดใจของนักท่องเทียวนับลา้นคนหลงัไหลไปทีบลาร์นีย ์จนทาํให้ที

สถานทีแห่งนีเป็นทีรู้จักไปทวัโลกว่าเป็นหนึงในมรดกอันลาํค่าของสาธารณรัฐไอร์แลนด์ สิงทีดึงดูดใจ

ให้นักท่องเทียวอีกอย่างหนึงก็คือผนังหินบลาร์นีย ์สโตน (Blarney Stone) หินในตาํนานบนยอดหอคอย 

ทีมีตาํนานเล่าขานกนัวา่ หากไดจุ้มพิตผนังหินทีนีจะทาํใหคุ้ณไม่อบัจนโวหาร บุคคลสําคญัหลายท่าน นบัแต่

เซอร์ วอลเตอร์ สก็อต ไปจนถึงประธานาธิบดีอเมริกาและผูน้าํโลกหลายคน รวมถึงนกัแสดงชือกอ้งโลก ได้
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เคยมาลองจุมพิตบลาร์นีย ์สโตน จากนันอิสระให้ท่านไดเ้ดินเล่นและถ่ายรูปกับตวัปราสาทและสวนสวย

โดยรอบ 

 
 

คาํ รับประทานอาหารคาํ ณ ภตัตาคารจีน 
 

นําท่านเข้าสู่โรงแรมทีพัก Best Western Montenotte Hotel/ Ambassador Cork Hotel**** หรือเทียบเท่า 

 

วันทีสิบ แคสเซล - คิลเคนนีย์ - ดับลนิ 
 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 

นาํท่านเดินทางสู่ เมืองแคสเซล (Cashel) (ระยะทาง 93 กม. ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 1 ชม.) ซึงเป็นอีกหนึง

เมืองท่องเทียวทีมีความสําคญัทางด้านประวตัิศาสตร์และมีชือเสียงมากแห่งหนึงของสาธารณรัฐไอร์แลนด ์

ตงัอยู่ทางตอนใตข้องแควน้ทิปเปอรารี (Tipperary) ซึงเป็นอีกหนึงแควน้ทีมีชือเสียงทางดา้นการท่องเทียว

ของสาธารณรัฐไอร์แลนด์ นาํท่านเขา้ชม "ร็อค ออฟ แคสเซล" (Rock of Cashel) หนึงในสัญลกัษณ์ทีไดรั้บ

การยกย่องเป็นอะโครโปลิสแห่งสาธารณรัฐไอร์แลนด์ เป็นสถานทีทอ่งเทียวทีไดรั้บการขนานนามวา่มีความ

งดงามทีสุดในสาธารณรัฐไอร์แลนด์ “ร็อค ออฟ แคสเซล” เป็นอีกหนึงสถานทีท่องเทียวทีมีประวติัศาสตร์

อนัยาวนานมากแห่งหนึงของประเทศ ดว้ยความโดดเด่นทางดา้นสถาปัตยกรรมของร็อค ออฟ คาเซล ถือว่า

เป็นสิงทีสะทอ้นให้เห็นคุณค่าทางมรดกทางวฒันธรรมทีเก่าแก่ทีสุดของชาวไอริชโบราณ โดยภายในร็อค 

ออฟ แคสเซลนนัประกอบไปดว้ยส่วนต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นกลุ่มอาคารบา้นเรือนยุคกลาง ป้อมปราการ วิหาร

จอร์เจียน และห้องสมุด นอกจากนีแลว้ในอดีต ร็อค ออฟ แคสเซล ยงัเคยใช้เป็นทีประทบัของกษตัริยแ์ห่ง

มุนสเตอร์ ตงัแต่ศตวรรษที 4 จนถึงตน้ศตวรรษที 12 และมีการใช้อย่างต่อเนืองพร้อมทงัก่อสร้างเพิมจนถึง

ศตวรรษท ี18 และไดรั้บการอนุรักษแ์ละยกย่องให้เป็นอนุสรณ์สถานแห่งชาติ เมือปี ค.ศ.1874 อิสระให้ท่าน

ไดเ้ก็บภาพและเดินเล่นถ่ายรูปตามอธัยาศยั นาํท่านเดินทางสู่เมืองคิลเคนนีย ์(Kilkenny) (ระยะทาง 61 กม. 

ใช้เวลาเดินทางประมาณ 50 นาที) เมืองทีอุดมดว้ยสีสัน เต็มไปดว้ยร่องรอยประวติัศาสตร์ยุคกลางอนัน่าทึง 

รวมถึงงานฝีมือทอ้งถินทีน่าสนใจ คิลเคนนียซิ์ตี คือหนึงในเมืองทีน่าไปเยอืนมากทีสุดเมอืงหนึงของประเทศ  
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กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารทอ้งถิน 

บ่าย นาํท่านเขา้ชมความงามของปราสาทคิลเคนนีย ์(Killkeny Castle) ซึงเป็นปราสาทแบบนอร์มนั สร้างขึนในปี 

1172 โดยอศัวิน Richard de Clare หรือทีรู้จกัในนาม Strongbow ซึงปราสาทเดิมสร้างจากไมแ้ละมีหอคอยสูง 

สามารถมองเห็นวิวแม่นาํนอร์ แต่หลงัจากนนัทายาทรุ่นถดัไปคือ วิลเลียม มาร์แชล (Earl of Pembroke) ได้

ทาํการบูรณะขึนใหม่โดยใชหิ้นมาสร้างปราสาท ปราสาทแห่งนีมีหอคอยสูงถึง 4 หอคอยและยงัคงสภาพให้

เห็นจนถึงปัจจุบัน นําท่านเข้าชมความงามของห้องโถง และ ห้องต่างๆภายในปราสาทโบราณแห่งนี 

นอกจากนียงัมีสวนสวยขนาดใหญ่ด้านนอก ซึงท่านสามารถเก็บภาพเป็นทีระลึกได้ตามอธัยาศยั นําท่าน

เดินทางสู่เมืองดบัลิน (Dublin) (ระยะทาง 123 กม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1.45 ชวัโมง)  ซึงเป็นเมืองหลวง

และเมืองทีใหญ่ทีสุดของสาธารณรัฐไอร์แลนด์ ชือดับลินนันมาจากคาํว่า Dubh Linn ซึงในภาษาไอริชมี

ความหมายว่า "สระนาํสีดาํ" (Black Pool) ดบัลิน นครหลวงของสาธารณรัฐไอร์แลนด์ ตงัอยู่ใจกลางดินแดน

อนัเป็นทีหลงใหลของผูม้าเยือนนบัจากร่องรอยทางประวติัศาสตร์อนัน่าทึง ความงามทิวทศัน์ตามธรรมชาติ 

รวมถึงทะเลสาบ แม่นาํ และฝังทะเลอนัยาวไกล 
  

คาํ รับประทานอาหารคาํ ณ ภตัตาคารจีน 
 

นําท่านเข้าสู่โรงแรมทีพัก Ballsbridge Hotel/ Kingswood Hotel City West**** หรือเทียบเท่า 

 

วันทีสิบเอ็ด ดับลนิ – เข้าชมปราสาทดับลิน  
 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 

นาํท่านเขา้ชมปราสาทดับลิน (Dublin Castle) หนึงในสถานทีท่องเทียวทีมีความเก่าแก่ทีสุดของไอร์แลนด ์

ปราสาทสร้างขึนในปี 1204 โดยกษตัริยจ์อห์นแห่งองักฤษ ปัจจุบนัปราสาทดับลินนนัถือว่าเป็นสัญลกัษณ์

ของการปกครองขององักฤษในไอร์แลนดจ์นไดรั้บอิสระเป็นสาธารณรัฐไอร์แลนดใ์นปี 1922 ปราสาทแห่งนี

ยงัคงใช้เป็นสถานทีจดังานสําคญัระดบัประเทศ เช่น จดัการประชุมของสหภาพยุโรป และ จดังานคอนเสิร์ต

สาํคญัเป็นตน้ นาํท่านชมความงามภายในปราสาท ซึงมีหอ้งจดัแสดงและห้องรับรองมากมาย นาํท่านผ่านชม
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สถาปัตยกรรม "สไปร์ ออฟ ดบัลิน" หรือ "อนุสาวรียแ์ห่งแสง" (Spire of Dublin) อนุสาวรียท์ีสร้างจากเสาส

แตนเลสรูปกรวยทีมีปลายยอดแหลม ซึงมีความสูงประมาณ 121.2 เมตร (398 ฟุต) โดยในอดีตเคยเป็นทีตงั

ของเสาเนลสัน ปัจจุบนัเป็นอนุสาวรียป์ระติมากรรมทีมีชือเสียงและมีผูค้นมาเยยีมชมมากเป็นพิเศษ  ไดรั้บ

รางวลันานาชาติ -  รางวลั เป็นสัญลกัษณ์ของเมืองตงัตระหง่านอยู่กลางถนน ผ่านชมสวนสาธารณะโฟนิค 

ผ่านชมย่านอาคารจอร์เจียทีมีสถาปัตยกรรมทีสวยงามของเรืองประตู ผ่านชม ตรินิตี คอลเลจ (Trinity 

College) มหาวิทยาลยัทีเก่าแก่ทีสุดในไอร์แลนด ์สร้างในสมยั ค.ศ.  โดยควีนอลิซาเบธที  ในยุคทีเป็น

อาณานิคมขององักฤษ ผูน้าํประเทศหลายคนจบจากมหาวิทยาลยัแห่งนี อาคารสถาปัตยกรรมยงัคงรูปแบบ

ดงัเดิมไม่ถูกทาํลาย นาํท่านแวะถ่ายรูปกับมหาวิหารเซ็นต์แพททริค (St. Patrick’s Cathedral) สร้างขึนในปี 

1191 และได้รับการขนานนามให้เป็นมหาวิหารในปี 1224 มหาวิหารแห่งนีสร้างขึนเพืออุทิศให้แก่เซ็นตแ์พ

ททริค ปัจจุบนัมหาวิหารแห่งนีได้กลายมาเป็นมหาวิหารแห่งชาติของไอร์แลนด์ จากนันนําท่านสู่ "ถนน

แกรฟตนั" (Grafton Street) เพือให้ท่านได้เลือกซือสินคา้และของฝาก อิสระให้ท่านไดช้้อปปิงแบบจดัเต็ม 

หากท่านทีตอ้งการซือสินคา้แบรนด์เนม เช่น Louis Vuitton, Marks & Spencer, The Body Shop และอืนๆอีก

มากมาย  อิสระใหท้่านไดเ้ดินเล่น และ เลือกซือของฝากตามอธัยาศยั 

***** อิสระอาหารกลางวนัตามอธัยาศยั เพือใหท้่านไดช้อ้ปปิงแบบจดัเต็ม***** 

 
17.30 น. นาํท่านเดินทางสู่สนามบินดบัลิน 

20.50 น. ออกเดินทางจากสนามบินดบัลิน สาธารณรัฐไอร์แลนด์ สู่สนามบินดูไบ โดยเทียวบิน EK 164 (ใชเ้วลาบิน

ประมาณ 7.30 ชวัโมง) 

 

วันทีสิบสอง ดไูบ - กรุงเทพมหานคร 
 

08.30 น. เดินทางถึงสนามบินดูไบ รอเปลียนเทียวบิน 

09.40 น. ออกเดินทางสู่กรุงเทพฯ โดยเทียวบินที EK078 (ใชเ้วลาบินประมาณ 6.35 ชวัโมง) บริการ อาหาร เครืองดืม 

และพกัผอ่นบนเครืองบิน 

19.15 น. เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ (BON VOYAGE) 



 
 

2312-0802-SCOTLAND.IRELAND                                             www.smileytour.com                                                                   Page 14 of 18 

 

12 วนั สกอตแลนด์ – ไอร์แลนด์เหนือจรดใต้ 
(ไม่รวมค่าวีซ่าองักฤษ แตร่วมทิปทุกอยา่งแลว้) 

ราคาทัวร์ 139,900 บาท : 9-20 ส.ค. 66 / 15-26 ก.ย. / 11-22 ตค. 66 / 17-28 พ.ย. / 1- 12 ธ.ค. 2566 

 

อตัราค่าบริการ  (บาท)  สิงหาคม - ธันวาคม 2566 

ราคาผูใ้หญ่พกัห้องคู่หรือ เด็ก 1 ท่านพกักบัผูใ้หญ ่1 ท่าน 139,900 

พกัเดยีวเพมิท่านละ 30,000 

เด็กอายุ 2 - 12 ปี (เสริมเตียง – พกักบัผูใ้หญ่  ท่าน) 135,900 

ชนัธุรกิจเพมิเงินจากราคาทวัร์ เริมตน้ทีท่านละ  

(ราคาสามารถยืนยนัไดก้็ตอ่เมือทีนงั confirm เท่านนั) 

100,000 – 150,000 

ไม่เอาตวัเครืองบิน BKK-DXB-GLA //DUB –DXB-BKK หักค่าตวั 30,000 
 

 

**ราคาอาจมีการปรับขึน – ลง ตามราคานาํมนัทีปรับขึนลง แต่จะปรับตามความเป็นจริง 

ทีสายการบินประกาศปรับ และทีมีเอกสารยนืยนัเท่านนั (คิด ณ วนัที 30/1/2023) ** 

ข้อแนะนําและแจ้งเพือทราบ 

 สําหรับห้องพกัแบบ 3 เตียง มีบริการเฉพาะบางโรงแรมเท่านัน กรณีเดินทางเป็นผูใ้หญ่ 3 ท่าน แนะนําให้ท่าน เปิด

ห้องพกั เป็น 2 หอ้งจะสะดวกกบัทา่นมากกวา่ 

 กรณีเดินทางเป็นตวักรุ๊ป หากออกตวัแลว้ ไม่สามารถขอคืนเงินได ้และไม่สามารถเปลียนวนัเดินทางได ้

 กระเป๋าเดินทางเพือโหลด ท่านละ 1 ใบ นาํหนกัไม่เกิน 30 ก.ก.  

 กระเป๋าถือขึนเครือง (Hand carry) นาํหนกัไม่เกิน 7 ก.ก.  

 

โปรแกรมท่องเทียวสกอตแลนด์ – ไอร์แลนด ์(ตามทีระบุไวใ้นรายการ) อตัรานีรวมถึง 

 ตวัเครืองบินไป-กลบัชนันกัท่องเทียวโดยสายการบินTK (กระเป๋าเดินทาง 1 ใบ นน. ไม่เกิน 30 กก./ท่าน) 

 ค่าภาษีสนามบิน, ภาษีนาํมนั, ค่าประกนัภยัทางอากาศ,  

 ค่าประกนัภยัการเดินทางอุบติัเหตุวงเงิน ,5 ,  บาท และ ค่ารักษาพยาบาลในต่างประเทศวงเงิน 2,000,000 บาท 

ค่ารักษาพยาบาลหลงักลบัจากต่างประเทศภายใน 21 วนั วงเงิน 40,000 บาท (ประกนัภยัไม่ครอบคลุมผูอ้ายุเกิน 80 ปี) 

 ค่าภาษีในทุกประเทศ  (ประเทศตามระบุในโปรแกรมทวัร์) 

 ค่าทีพกัตลอดการเดินทาง (พกัหอ้งคู่) 

 ค่าอาหารทุกมือตามระบุ, ค่าพาหนะ หรือรถรับ-ส่ง ระหว่างนาํเทียว, ค่าเขา้ชมสถานที 

 เจา้หนา้ท ี(ไกด์ไทย) คอยอาํนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง และ ค่าทิปต่างๆ 
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อตัรานีไม่รวมถึง 

 ค่าวีซ่าองักฤษ (ยนืปกติ) ท่านละ 6,000 บาท (เรียกเก็บจากอินวอยซ)์ 

 ค่าทิปพนกังานยกกระเป๋า เพือป้องกนัการสูญหาย ท่านควรดูแลกระเป๋าดว้ยตวัท่านเอง 

 ค่าใชจ่้ายส่วนตวัอาทิ ค่าซกัรีด ค่าโทรศพัท-์แฟกซ์ และค่าใชจ่้ายอืนๆทีไม่ไดร้ะบุในรายการ 

 ค่าภาษีมูลค่าเพิม 7% และภาษีหกั ณ ทีจ่าย 3% 
 

การชาํระเงิน งวดที 1 : สาํรองทีนงัจ่าย 50,000 บาท/ท่าน ชาํระหลงัจากสาํรองทีนงัภายใน 3 วนัหลงัยืนยนักรุ๊ป 

  งวดที 2 : ชาํระส่วนทีเหลือ 30 วนั ล่วงหนา้ก่อนออกเดินทาง  

กรณยีกเลกิ  

ยกเลิกก่อนการเดินทาง 45 วนั ไม่เก็บค่าใชจ่้าย (หากไม่ไดมี้การยนืวีซ่าล่วงหนา้)  (สงกรานต-์ปีใหม่ 60 วนั) 

ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30-45 วนั หักค่ามดัจาํ 20,000 บาท + ค่าวีซ่า (ถา้มี)   (สงกรานต-์ปีใหม่ 44-59 วนั) 

ยกเลิกก่อนการเดินทาง 10-30 วนั หักค่ามดัจาํ 20,000 บาท + ค่าใชจ่้ายอืน (ถา้มี)  (สงกรานต-์ปีใหม่ 20-43 วนั) 

ยกเลิกก่อนการเดินทาง 0-9 วนั หกัค่าใชจ่้าย 75-100% ของค่าทวัร์     (สงกรานต-์ปีใหม ่0-19วนั) 

***ผูเ้ดินทางทีไม่สามารถเขา้-ออกเมืองได ้เนืองจากการยืนเอกสารปลอม หกัค่าใชจ่้าย 100%  

***หากมีการยกเลิกการจองทวัร์ หลงัไดท้าํการยนืวซ่ีาเรียบร้อยแลว้ บริษทัขอสงวนสิทธิในการนาํเล่มพาสปอร์ตไป

ยกเลิกวีซ่าในทุกกรณี ไม่วา่ค่าใชจ่้ายในการยืนวซ่ีาจะรวมหรือแยกจากรายการทวัร์ก็ตาม*** 

หมายเหตุ : 

 บริษทัฯ ขอสงวนสิทธิในการยกเลิกการเดินทางในกรณีทีมีผู้ เดินทาง ตํากว่า 15 ท่าน โดยจะแจง้ให้ผูเ้ดินทางทราบ

ล่วงหนา้ อยา่งนอ้ย 20 วนั ก่อนการเดินทาง  

 บริษทัฯ ขอสงวนสิทธิในการเปลียนแปลงรายการท่องเทียว กรณีทีเกิดเหตุจาํเป็นสุดวิสัย อาทิ การล่าช้าของสายการ

บิน  การนดัหยุดงาน  การประทว้ง  ภยัธรรมชาติ  การก่อจราจล  อุบติัเหตุ  ปัญหาการจราจร ฯลฯ   ทงันีจะคาํนึงและ

รักษาผลประโยชน์ของผูเ้ดินทางไวใ้หไ้ดม้ากทีสุด 

 เนืองจากการท่องเทียวนีเป็นการชาํระแบบเหมาจ่ายกบับริษทัตวัแทนในต่างประเทศ  ท่านไม่สามารถทีจะเรียกร้อง

เงินคืน ในกรณีทีท่านปฎิเสธหรือสละสิทธิ ในการใช้บริการทีทางทวัร์จดัให้ ยกเวน้ท่านไดท้าํการตกลง หรือ แจง้ให้

ทราบ ก่อนเดินทาง 

 บริษทัฯ จะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายทีเกิดขึน หากท่านถูกปฎิเสธการตรวจคนเขา้เมือง และจะไม่คืนเงินค่าทวัร์ทีท่าน

ชาํระมาแลว้  หากท่านถูกปฎิเสธการเขา้เมือง อนัเนืองจากการกระทาํทีส่อไปในทางผิดกฎหมาย หรือการหลบหนีเขา้

เมือง  

 ในกรณีทีท่านจะใช้หนังสือเดินทางราชการ (เล่มสีนําเงิน) เดินทางกบัคณะ  บริษทัฯ สงวนสิทธิทีจะไม่รับผิดชอบ 

หากท่านถูกปฎิเสธการเขา้หรือออกนอกประเทศใดประเทศหนึง เพราะโดยปกตินกัท่องเทียวใชห้นงัสือเดินทางบุคคล

ธรรมดา เล่มสีเลือดหมู 
 

 

 

 

 



 
 

2312-0802-SCOTLAND.IRELAND                                             www.smileytour.com                                                                   Page 16 of 18 

 

กรณเีดินทางโดยลูกค้าจัดการตัวเครืองบินเอง (Land Only) 

 ในกรณีลูกคา้ดาํเนินการเรืองตวัเครืองบินเองและมาเทียวร่วมกบัคณะ (Join Tour) ลูกคา้ตอ้งดาํเนินการมาพบคณะ

ทวัร์ดว้ยตวัเอง และตอ้งรับผิดชอบค่าใชจ่้ายในการมาพบคณะใหญด่ว้ยตวัเอง รวมถึงหากกรณีเทียวบินของคณะใหญ่

เกิดความล่าชา้หรือยกเลิกเทียวบินอนัดว้ยสาเหตุใดๆก็ตาม 
 

ตัวเครืองบิน 

 ในการเดินทางเป็นหมู่คณะผูโ้ดยสารจะตอ้งเดินทางไป-กลบั หากท่านตอ้งการเลือนวนัเดินทางกลบั ท่านจะตอ้งชาํระ 

ค่าใชจ่้ายส่วนต่างทีสายการบินเรียกเก็บโดยสายการบิน เป็นผูก้าํหนด ซึงทางบริษทัฯ ไม่สามารถเขา้ไปแทรกแซงได ้

และในกรณีทียกเลิกการเดินทาง ถา้ทางบริษทัไดอ้อกตวัเครืองบินไปแลว้ ผูเ้ดินทางตอ้งรอ Refund ตามระบบของสาย

การบินเท่านนั (ในกรณีทีตวัเครืองบินสามารถทาํการ Refund ไดเ้ท่านนั) 

 ท่านทีจะออกตวัเครืองบินภายในประเทศ เช่น เชียงใหม่ ภูเก็ต หาดใหญ่ ฯลฯ โปรดแจง้ฝ่ายขายก่อนเพอืขอคาํยนืยนั

วา่ทวัร์นนัๆ ยืนยนัการเดินทาง แน่นอน หากท่านออกตวัภายในประเทศโดยไม่ไดรั้บการยนืยนัจากพนกังาน แลว้ทวัร์

นนัยกเลิก บริษทัฯไม่สามารถรับผิดชอบค่าใชจ่้ายใดๆทีเกียวขอ้งกบัตวัเครืองบินภายในประเทศได ้

 เมือท่านจองทวัร์และชาํระมดัจาํแลว้ หมายถึงท่านยอมรับในขอ้ความและเงือนไขทีบริษทัฯแจง้แลว้ขา้งตน้ 
 

 

โรงแรมและห้อง 

 ห้องพกัในโรงแรมเป็นแบบห้องพกัคู่ ( TWN/DBL ) ในกรณีทีท่านมีความประสงคจ์ะพกัแบบ 3 ท่าน / 3 เตียง ( 

TRIPLE ROOM ) ขึนอยูก่บัขอ้กาํหนดของห้องพกัและรูปแบบของห้องพกัของแตล่ะโรงแรม ซึงมกัมีความแตกต่าง

กนั ซึงอาจจะทาํให้ท่านไม่ไดห้อ้งพกัติดกนัตามทีตอ้งการ หรือ อาจไม่สามารถจดัหอ้งทีพกัแบบ 3 เตียงได ้

 โรงแรมหลายแห่งในยุโรป จะไม่มีเครืองปรับอากาศเนืองจากอยูใ่นแถบทีมีอุณหภมิตาํ เครืองปรับอากาศทีมีจะ

ให้บริการในช่วงฤดูร้อนเท่านนั 

 ในกรณีทีมีการจดัประชุมนานาชาติ ( TRADE FAIR ) เป็นผลใหค่้าโรงแรมสูงขึน 3-4 เท่าตวั บริษทัฯขอสงวนสิทธิ

ในการปรับเปลียนหรือยา้ยเมืองเพือให้เกิดความเหมาะสม 

 

กระเป๋าเลก็ถือติดตัวขึนเครืองบิน 

 กรุณางดนาํของมีคม ทุกชนิด ใส่ในกระเป๋าใบเล็กทีจะถือขึนเครืองบิน เช่น มีดพบั กรรไกรตดัเลบ็ทุกขนาด ตะไบเลบ็ 

เป็นตน้ กรุณาใส่ในกระเป๋าเดินทางใบใหญ่ห้ามนาํติดตวัขึนบนเครืองบินโดยเด็ดขาด 

 วตัถุทีเป็นลกัษณะของเหลว อาทิ ครีม โลชนั นาํหอม ยาสีฟัน เจล สเปรย ์และเหลา้ เป็นตน้ จะถูกทาํการตรวจอยา่ง

ละเอียดอีกครัง โดยจะอนุญาตใหถื้อขึนเครืองไดไ้ม่เกิน 10 ชิน ในบรรจุภณัฑล์ะไมเ่กิน 100 ml. แลว้ใส่รวมเป็นที

เดียวกนัในถุงใสพร้อมทีจะสําแดงต่อเจา้หนา้ทีรักษาความปลอดภยัตามมาตราการองคก์ารการบินพลเรือนระหวา่ง

ประเทศ ( ICAO ) 

 หากท่านซือสินคา้ปลอดภาษีจากสนามบิน จะตอ้งปิดผนึกถุงโดยระบุ วนัเดินทาง เทียวบิน จึงสามารถนาํขนึเครืองได ้

และหา้มมีร่องรอยการเปิดปากถุงโดยเด็ดขาด 
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สัมภาระและค่าพนักงานยกสัมภาระ 

 สาํหรับนาํหนกัของสัมภาระทีทางสายการบินอนุญาตให้โหลดใตท้อ้งเครืองบิน คือ 20-30 กิโลกรัม (สาํหรับ

ผูโ้ดยสารชนัประหยดั/ Economy Class Passenger ซึงขึนกบัแต่ละสายการบิน) การเรียกเก็บค่าระวางนาํหนกัเพิมเป็น

สิทธิของสายการบินทีท่านไม่อาจปฎิเสธได ้หาก นาํหนกักระเป๋าเดินทางเกินกวา่ทีสายการบินกาํหนด 

 สาํหรับกระเป๋าสัมภาระทีทางสายการบินอนุญาตใหน้าํขึนเครืองได ้ตอ้งมีนาํหนกัไม่เกิน 7 กิโลกรัมและมีสัดส่วนไม่

เกิน 7.5 x 13.5 x 21.5 สาํหรับหน่วยวดั “นิว” (Inch) หรือ 19 x 35 x 55 สําหรับหน่วยวดั “เซนติเมตร” (Centimeter) 

 ในบางรายการทวัร์ ทีตอ้งบินดว้ยสายการบินภายในประเทศ นาํหนกัของกระเป๋าอาจจะถูกกาํหนดใหต้าํกวา่มาตรฐาน

ได ้ทงันีขึนอยูก่บัขอ้กาํหนดของแต่ละสายการบิน บริษทัขอสงวนสิทธิไม่รับภาระ ความรับผิดชอบค่าใชจ่้ายใน

นาํหนกัส่วนทีเกิน 

 กระเป๋าและสัมภาระทีมีลอ้เลือนและมีขนาดใหญ่เกินไป ไม่เหมาะกบัการเป็นกระเป๋าถือขึนเครืองบิน (Hand carry) 

 

การชดเชยค่ากระเป๋าในกรณีเกดิการสูญหาย 

 ของมีค่าทุกชนิด ขอแนะนําไม่ควรใส่เข้าไปในกระเป๋าใบใหญ่ทีเช็คไปกับเครือง เพราะหากเกิดการสูญหาย สายการบิน

จะรับผิดชอบชดใช้ตามกฎไออาตา้เท่านัน ซึงจะชดใชใ้ห้ประมาณ กิโลกรัมละ 20 USD คูณดว้ยนาํหนักกระเป๋าจริง 

ทงันีจะชดเชยไม่เกิน USD 400 กรณีเดินทางชนัธรรมดา (Economy) หรือ USD 600 กรณีเดินทางชนัธุรกิจ (Business) 

ดงันนัจึงไม่แนะนาํให้โหลดของมีค่าทุกประเภทลงกระเป๋าใบใหญ่ 

 กรณีกระเป๋าใบใหญ่เกิดการสูญหายระหว่างการท่องเทียว (ระหว่างทัวร์ ไม่ใช่ระหว่างบิน) โดยปกติประกนัภยัการ

เดินทางทีบริษทัทวัร์ไดจ้ดัทาํให้ลูกคา้จะไม่ครอบคลุมค่าชดเชยในกรณีกระเป๋าใบใหญ่สูญหาย อย่างไรก็ตาม บริษทัฯ

จะพิจารณาชดเชยค่าเสียหายให้ท่าน โดยชดใช้ตามกฎของสายการบินเท่านัน นันหมายถึงจะชดเชยตามนําหนัก

กระเป๋า คูณ ดว้ยค่าชดเชย USD 20 ต่อกิโลกรัมเท่านัน ดังนนัท่านจึงไม่ควรโหลดของมีค่าทุกประเภทในกระเป๋าใบ

ใหญ ่เพราะหากเกิดการสูญหาย ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธิการชดเชยค่าเสียหายตามรายระเอียดขา้งตน้เท่านัน 

 กรณีกระเป๋าใบเล็ก (Hand Carry) เกิดการสูญหาย บริษทัฯ ไม่สามารถรับผิดชอบชดเชยค่าเสียหายให้ท่านได้ ดงันัน

ท่านตอ้งระวงัทรัพยสิ์นส่วนตวัของท่าน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

2312-0802-SCOTLAND.IRELAND                                             www.smileytour.com                                                                   Page 18 of 18 

เอกสารสําหรับยืนวซ่ีาประเทศองักฤษ 

(ใช้เวลา 30 วนั ยืนแสดงตน) 
 

1.หนังสือเดินทาง ทีเหลืออายุใช้งานได้เกนิ 6 เดือนขึนไป และมีหน้าว่าง  หน้าติดกัน ถ้ามีหนังสือเดินเล่มเก่าให้นํามาด้วย 

2.รูปถ่ายสีหน้าตรงปัจจุบัน  พืนหลงัฉากรูปต้องมีสีขาวเท่านัน(ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน) ขนาด 2 นวิ  รูป 

3.หลกัฐานการทาํงาน (จดหมายรับรองการทาํงานภาษาองักฤษ) หรือ หนงัสือจดทะเบียน บริษทั หรือ จดทะเบียนร้านคา้  

. หลกัฐานการเงิน 

   - หนงัสือรับรองบญัชีทีออกโดยธนาคาร และสมุดบญัชีเงินฝากปรับสมุดถึงเดือนปัจจุบนัทีจะยนืวีซ่าตวัจริง พร้อม

สาํเนา   

 ชุด  (ใหน้าํมาแสดง ณ วนั นดัสัมภาษณ์) 

5.  สาํเนาทะเบียนสมรส / สาํเนาทะเบียนหยา่ / สาํเนาใบมรณะบตัร / เอกสารเพิมเติมกรณีอืน ๆ  

6.  สําเนาบตัรประชาชน  

7.  สําเนาทะเบียนบา้น (สาํหรับผูเ้ดินทางทีอายุตาํกวา่ 20 ปี จาํเป็นตอ้งแปลสูติบตัรดว้ย) 

 

การยืนวซ่ีาองักฤษต้องทําอย่างไร 

ผูส้มคัรตอ้งยนืคาํร้องดว้ยตนเองเท่านนั เพราะตอ้งแสกนนิวมือ และ ม่านตา 

ปัจจุบนัสถานทูตองักฤษไดม้ีการเปลียนระบบใหม้ีการสแกนลายนิวมือพร้อมสแกนม่านตาของผูส้มคัรขอวีซ่า 
 

“ศูนย์รับคาํร้องขอวซ่ีาเข้าสหราชอาณาจักร” 

อาคารเทรนดี  ชัน 8 ถนนสุขุมวิท 

แขวงคลองเตยเหนือ เขตวฒันา กรุงเทพฯ 110  

อาคารเทรนดจีะอยู่ในซอยสุมขุมวิท  ติดกบัสถานีรถไฟฟ้านานา 
 

 

 

 

 

 


