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

 

 

 
กนัยายน 2565 - มีนาคม 2566 

129,900 บาท  
(รวมค่าวีซ่าองักฤษแบบย่ืนธรรมดา และรวมทิปทุกอย่างแล้ว) 

สกอตแลนด ์– ไอเซิลออฟสกาย – กลาสโกว ์– สเตอร์ลิง – เอดินบะระ – เบลฟัสต ์– 
อุโมงคต์น้ไมแ้ห่ง Game of Thrones  ไจแอนท ์คอสเวย ์– ดนัลูซ - กลัเวย ์- คลิฟ ออฟ โมเออร์ – 

ลิมริค –คิลลานีย ์– คอร์ค – แคสเซล - คิลเคนนีย ์– ดบัลิน  
ราคาทัวร์ 129,900 บาท :  16 – 27 ก.ย. 65/ 11-22 ต.ค. 65 / 25 พ.ย.-6 ธ.ค. 65 / 25 ธ.ค.- 5 ม.ค. 66 /  
    27 ม.ค. – 7 ก.พ. 66 / 10-21 ก.พ. 66 / 17-28 มี.ค. 66 
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12 วนั สกอตแลนด์ – ไอร์แลนด์เหนือจรดใต้ 
          

วันแรก กรุงเทพมหานคร – อสิตันบูล 
20.00 น. คณะพบเจา้หน้าท่ีและมคัคุเทศก์ไดท่ี้ เคาน์เตอร์เชคอิน S (แถว S 14-18) ประตูทางเขา้ท่ี 9 หรือ 10 อาคาร

ผูโ้ดยสาร เคาน์เตอร์สายการบินเตอร์กิช แอร์ไลน์ส (TK) ณ สนามบินสุวรรณภูมิ 
23.00 น. ออกเดินทางสู่อิสตนับูล ประเทศตุรกี โดยเท่ียวบิน TK 69 (ใชเ้วลาบินประมาณ 9.30 ชัว่โมง) เพลิดเพลินกบั

ภาพยนตร์หลากหลายกบั จอทีวีส่วนตวัทุกท่ีนัง่ และสายการบินมีบริการ อาหารค ่าและอาหารเชา้ 
 

วันที่สอง อสิตันบูล – เอดินบะระ - กลาสโกว์ 
05.15 น. เดินทางถึงกรุงอิสตนับูล ประเทศตุรกี แวะเปล่ียนเท่ียวบินเป็น TK 1343 อิสระใหท้่านไดช้อ้ปป้ิงสินคา้

ปลอดภาษีภายในสนามบินตามอธัยาศยั 
07.30 น. ออกเดินทางจากอิสตนับูล สู่ สนามบินเอดินบะระ ประเทศองักฤษ (ใชเ้วลาบินประมาณ 4.30 ชัว่โมง) 
09.50 น. เดินทางถึงสนามบินเอดินบะระ สกอตแลนด ์(สหราชอาณาจกัร) ผา่นพิธีการตรวจคนเขา้เมืองและศุลกากร 

น าท่านเดินทางสู่เมือง เอดินบะระ (Edinburgh) ซ่ึงเป็นเมืองหลวงของประเทศสกอตแลนด์  สหราช
อาณาจกัร ตั้งอยู่ทางฝ่ังตะวนัออกของสกอตแลนด์ เป็นเมืองเก่าแก่ท่ีมีประวติัความเป็นมาตั้งแต่ยุคกลาง 
ลกัษณะภูมิประเทศเป็นภูเขาสูงอยูก่ลางเมือง เมืองเอดินบะระ(Edinburgh) น้ีเป็นเมืองท่ีมีทศันียภาพของเมือง
ท่ีสวยงาม ซ่ึงแบ่งออกเป็นสองส่วนส าคญัดงัน้ีคือ โอลดท์าวน์ ท่ีมีความส าคญัทางประวติัศาสตร์และเก่าแก่ 
มีถนนหรือทางเดินท่ีเก่าแก่ในยคุกลาง และ จอร์เจียนนิวทาวน์ ท่ีมีความงามในแบบนีโอ-คลาสสิค เมืองเก่า
และเมืองใหม่ท่ีสวยงามของเอดินบะระไดรั้บการยกยอ่งใหเ้ป็นมรดกโลกจากองคก์ารยเูนสโกถึงสองคร้ัง ใน
ตวัเมืองมีอาคารถึง 4,500 หลงัซ่ึงมีความหนาแน่นมากท่ีสุดในโลก และยงัเป็นเมืองสมยัใหม่ท่ีมีชีวิตชีวาเต็ม
ไปดว้ยศิลปะและวฒันธรรมโดยมี พิพิธภณัฑ ์หอ้งแสดงภาพ มหาวิทยาลยั 

 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารทอ้งถ่ิน 
บ่าย น าท่านเขา้ชมปราสาทเอดินบะระ คาสเซิล (Edinburg Castle) อนัสง่างามดว้ยท าเลท่ีตั้งบนเนินเขาสูงและ 

เคยเป็น ท่ีประทบัของกษตัริยแ์ห่งสกอตแลนด์ ถึงแมว้่าจะเคยถูกท าลายแต่ก็ได้รับการบูรณะให้มีสภาพ 
ท่ีสมบูรณ์  ปัจจุบนัสามารถดึงดูดนักท่องเท่ียวมหาศาลให้แวะเขา้มาสู่ใจกลางประวติัศาสตร์ของประเทศ 
ท่านจะไดพ้บกบัสกอตทิช คราวน์ จูเวลส์ ซ่ึงจดัแสดงพร้อมดว้ย สโตน ออฟ เดสทินี ท่ีมีช่ือเสียง น าท่านเขา้
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ชมความงามของห้องต่างๆภายในปราสาท สวนสวยท่ีตกแต่งไดอ้ยา่งสวยงาม อิสระให้ท่านถ่ายรูปและเดิน
เล่นตามอธัยาศยั น าท่านเดินชมความสวยงามของเมืองเก่ายา่นโอลดท์าวน์ และเดินเล่นไปตามเส้นทางรอยลั
ไมล์ ซ่ึงเป็นถนนเก่าแก่ และเดินตามรอยเทา้ของบุคคลท่ีมีช่ือเสียงในประวติัศาสตร์ของสกอตแลนด์ อาทิ
เช่น พระราชินีแมร่ีแห่งสกอตแลนด์ และโรเบิร์ต หลุยส์ สตีเวนสัน ท่านจะไดช้มสถาปัตยกรรมและความ
สวยงามของเมืองน้ี จากนั้นอิสระใหท้่านไดช้อ้ปป้ิงตามอธัยาศยับนถนนรอยลัไมล ์ซ่ึงมีสินคา้ทั้งแบรนดเ์นม
ต่างๆ ไดเ้วลาน าท่านเดินทางสู่เมืองกลาสโกว ์(Glasgow) เป็นเมืองท่ีใหญ่ท่ีสุดของสกอตแลนด์ ตั้งอยู่บน
แม่น ้าไคลด ์เมืองกลาสโกวน์ั้นถือไดว้่าเป็นเมืองใหญ่ในสหราชอาณาจกัรท่ีมีความเจริญรุ่งเรืองและล ้าหน้า
มากท่ีสุดเมืองหน่ึง ตั้งแต่ในศตวรรษท่ี 16 เมืองกลาสโกวเ์ติบโตข้ึนอยา่งรวดเร็วเน่ืองจากเป็นเมืองท่าใหญ่
ของมหาสมุทรแอตแลนติก  

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารจีน 
น าท่านเข้าสู่โรงแรมที่พกั Hallmark Hotel Glasgow/ Crowne Plaza Glasgow **** หรือเทียบเท่า  

 

วันที่สาม กลาสโกว์ - ลอชโลมอน - ฟอร์ท วิลเลีย่ม 
เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 

น าท่านเดินทางสู่ ทะเลสาบลอชโลมอน (Loch Lomond) (ระยะทาง 120 กม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 
ชั่วโมง) ข้ึนช่ือว่าเป็นทะเลสาบน ้ าจืดท่ีสวยท่ีสุดในสกอตแลนด์ และมีขนาดใหญ่ท่ีสุดในเครือสหราช
อาณาจกัร ความยาวทั้งส้ินราว 39 กิโลเมตร น าท่านถ่ายรูปบรรยากาศริมทะเลสาบ ณ จุดชมวิว ท่ีสมเด็จพระ
ราชินีควีนอลิซาเบธคร้ังหน่ึงเคยทรงทอดพระเนตรชมความงาม ณ ริมทะเลสาบแห่งน้ีเม่ือคร้ังปี ค.ศ.1879  

 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารทอ้งถ่ิน 
บ่าย น าท่านเดินทางสู่ เมืองฟอร์ด วิลเล่ียม (ระยะทาง 123 กม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชม.) เมืองแห่งแรก

ในสหราชอาณาจักรท่ีมีไฟฟ้าท่ีผลิตจากพลังน ้ าท้องถ่ินใช้ในช่วงแรกเร่ิมของการปฏิวติัอุตสาหกรรม 
นอกจากน้ียงัเป็นจุดท่ีใชถ่้ายท า เส้นทางรถไฟหัวรถจกัรไอน ้ า Jacobite หลายๆฉากซ่ึงประกอบภาพยนตร์
พ่อมดช่ือดงั แฮร์ร่ี พอตเตอร์ในเกือบทุกๆภาค น าท่านนัง่กระเชา้ The Nevis Range จากเมืองฟอร์ด วิลเล่ียม 
สู่ โรงกลัน่วิสก้ีเบ็น เนวิส (Ben Nevis Distillery) หน่ึงในโรงกลัน่วิสก้ีท่ีเก่าแก่ท่ีสุดของสกอตแลนด ์และหัว
เช้ือวิสก้ีของ Ben Nevis นั้น ถูกส่งต่อเพ่ือไปผลิตเป็นวิสก้ีอีกหลายยี่ห้อ ซ่ึงก็มียี่ห้อดังๆ ระดับโลกด้วย
เช่นกนั ก่อตั้งเม่ือปี ค.ศ.1825 โดย ลองจอห์น แมคโดนลัด ์ ซ่ึงมีช่ือเสียงดา้นการผลิตสกอตวิสก้ีทางท่ีราบสูง
ฝ่ังตะวนัตกของประเทศ โดยอาศยัแหล่งน ้าสองแหล่งจากหุบเขาใกลเ้คียงเป็นหน่ึงในสูตรของการผลิตวิสก้ี
ชั้นเลิศ ต่อมาถูกซ้ือกิจการโดยบริษทัญ่ีปุ่ น นาม นิกกา้ เม่ือปี ค.ศ.1989 น าท่านเยี่ยมชมโรงกลัน่พร้อมชิม
วิสก้ีชั้นเลิศ (***สงวนสิทธ์ิส ำหรับลูกค้ำท่ีมีอำย ุ18 ปีบริบูรณ์ขึน้ไปเท่ำนั้น)  

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%81%E0%B8%AD%E0%B8%95%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%99%E0%B8%94%E0%B9%8C
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B9%81%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B3%E0%B9%84%E0%B8%84%E0%B8%A5%E0%B8%94%E0%B9%8C&action=edit&redlink=1
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ค ่า รับประทานอาหารค ่าในโรงแรม 
น าท่านเข้าสู่โรงแรมที่พกั Caledonian Hotel Fort William *** หรือเทียบเท่า 

 

วันที่ส่ี ไอเซิลออฟสกาย – ไอเซิล ออฟ สตอร์ 
เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 

น าท่านเดินทางต่อสู่ หมู่บา้นไคเลียคิน (Kyleakin) แห่งเกาะสกาย (Isle of Skye) (ระยะทาง 185 กม. ใชเ้วลา
เดินทางประมาณ 2.40 ชม.) หมู่บ้านเล็กๆท่ีตั้ งอยู่บนชายฝ่ังตะวนัออกของเกาะสกาย เป็นท่ีตั้ งของซาก
ปราสาทโบราณดูนากิน (Dunakin Castle) ปราสาทท่ีตั้งอยู่ใกลท้่าเรือของหมู่บ้าน โดยปราสาทแห่งน้ีถูก
สร้างข้ึนในช่วงปลายศตวรรษท่ี 15 ต านานกล่าววา่ปราสาทถูกสร้างข้ึนมาส าหรับเจา้หญิงนอร์เวย ์ 

 
กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารทอ้งถ่ิน 
บ่าย น าท่านเดินทางสู่หินยอดแหลมหรือ Isel of Storr สัญลกัษณ์อีกแห่งบนเกาะสกาย ท่ีนกัท่องเท่ียวมกันิยมเดิน 

tracking เพือ่สัมผสัธรรมชาติแห่งเกาะสกาย สมควรแก่เวลาน าท่านเดินทางสู่เมืองฟอร์ทวิลเล่ียม น าท่านเดิน
เล่นภายในเมืองฟอร์ทวิลเล่ียม และ ถ่ายรูปกบัอาคารสถาปัตยกรรมสกอตติช ท่ียงัคงอนุรักษไ์วไ้ดอ้ยา่งดี 

 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารทอ้งถ่ิน 
น าท่านเข้าสู่โรงแรมที่พกั Caledonian Hotel Fort William *** หรือเทียบเท่า 

 

วันที่ห้า สเตอร์ร่ิง - กลาสโกลว์  
เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 
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 น าท่านเดินทางสู่เมืองสเตอร์ลิง (Stirling) (ระยะทาง 165 ก.ม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2.30 ชั่วโมง) เป็น
เมืองท่ีตั้งอยู่ในแขวงการปกครองสเตอร์ลิงและปริมณฑล ในมณฑลผูบ้ริหารแทนพระองค์สเตอร์ลิงและ
ฟอลค์เคิร์คในสกอตแลนด์ ตวัสเตอร์ลิงตั้งอยูร่อบปราสาทสเตอร์ลิงและเมืองโบราณจากยคุกลาง สเตอร์ลิง
เป็นท่ีมัน่หลกัแห่งหน่ึงของประเทศสกอตแลนด์ และถูกสถาปนาให้เป็นรอยลับะระห์ (Royal burgh) โดย
พระเจา้เดวิดท่ี 1 แห่งสกอตแลนด์ในปี ค.ศ. 1130 และอยู่ในฐานะนั้นจนปี ค.ศ. 1975 เม่ือมณฑลสเตอร์ลิง
เชอร์ถูกรวมเขา้กบัภาคกลาง ในปี ค.ศ. 2002 ในวโรกาสท่ีสมเด็จพระราชินีนาถเอลิซาเบธท่ี 2 แห่งสหราช
อาณาจกัรทรงครองสิริราชสมบติัครบ 50 ปี พระองคพ์ระราชทานฐานะของสเตอร์ลิงใหเ้ป็น “นคร”  จากนั้น
น าท่านเขา้ชมความงามของปราสาทสเตอร์ลิง (Stirling Castle) ซ่ึงเป็นปราสาทท่ีมีความโดดเด่นทางดา้น
ประวติัศาสตร์และสถาปัตยกรรม และมีขนาดใหญ่ท่ีสุดและส าคญัท่ีสุดปราสาทหน่ึงของสกอตแลนด ์ ตั้งอยู่
บนเนินคาลเซิลฮิลล์ (Castle Hill) ซ่ึงเป็นเนินท่ีเกิดจากหินภูเขาไฟโบราณ และลอ้มรอบสามดา้นดว้ยผาสูง
ชนัท าให้เหมาะแก่การป้องกนัตน จากนั้น น าท่านแวะถ่ายรูปกบั อนุสาวรียว์อลเลซ (Wallace Monument) 
เป็นอนุสาวรียท่ี์สร้างข้ึนเพ่ือเป็นเกียรติแด่ วิลเลียม วอลเลซ (William Wallace) วีรบุรุษนักรบผูย้ิ่งใหญ่ของ
สกอตแลนด์ โดยอนุสาวรียว์อลเลซ ถูกสร้างข้ึนบนเนินเขาแอบบีเครก (Abbey Craig) เนินเขาท่ีมีความสูง
ประมาณ 111 เมตร (364 ฟุต) ตั้งอยู่ทางตอนเหนือของเมืองสเตอร์ลิง และไดมี้การน าเร่ืองราวของวิลเลียม 
วอลเลซมาสร้างเป็นภาพยนตร์เร่ือง “Brave Heart” ท่ีน าแสดงโดย เมล ก๊ิบสัน น าท่านเดินทางกลบัสู่เมือง
กลาสโกว ์ 

 
 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารทอ้งถ่ิน 
บ่าย น าท่านเท่ียวชมเมืองกลาสโกว์ (Glasgow) ซ่ึงในปี 1990 เมืองแห่งน้ีได้รับการยกย่องให้เป็น เมืองแห่ง

สถาปัตยกรรมและวฒันธรรมของยโุรป (Europe’s City of Architecture & Culture) น าท่านเขา้ชมมหาวิหาร
แห่งเมืองกลาสโกว ์(Glasgow Cathedral) มหาวิหารแห่งน้ีตั้งอยูท่างตอนเหนือของ High Street สร้างข้ึนตาม
แบบสถาปัตยกรรมโกธิค โดยมหาวิหารแห่งน้ีเป็นสุสานฝังศพของนกับุญ Saint Mungo น าท่านแวะถ่ายรูป
กับ  ศูนย์ประชุม Clyde Auditorium สถานท่ีจัดงานคอนเสิร์ต นิทรรศการและการประชุมต่างๆ โดย
โครงสร้างของตวัอาคารนั้นมีลกัษณะคลา้ยโอเปร่าเฮาส์จ าลองจากนั้นน าท่านสัมผสัสีสันของเมืองกลาสโกว์
ท่ี Buchanan Street สถานท่ีแห่งการจบัจ่ายหรือการนดัพบของคนเมือง ไม่ว่าจะเป็นตอนกลางวนัหรือแมแ้ต่
ยามค ่าคืน ถนนสายน้ีจะเป็นถนนท่ีมีผูค้นพลุกพล่านมาก สามารถเดินชมอาคารบา้นเรือนท่ียงัคงอนุรักษ์
ความเก่าแก่ และสถาปัตยกรรมแบบดั้งเดิมไวเ้ป็นอยา่งดี 

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%94%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9B%E0%B8%81%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B8%81%E0%B8%AD%E0%B8%95%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%99%E0%B8%94%E0%B9%8C
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%AA%E0%B9%80%E0%B8%95%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%A5%E0%B8%B4%E0%B8%87%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%A1%E0%B8%93%E0%B8%91%E0%B8%A5&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%A1%E0%B8%93%E0%B8%91%E0%B8%A5%E0%B8%9C%E0%B8%B9%E0%B9%89%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%81%E0%B8%97%E0%B8%99%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B9%8C%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B8%81%E0%B8%AD%E0%B8%95%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%99%E0%B8%94%E0%B9%8C&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%81%E0%B8%AD%E0%B8%95%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%99%E0%B8%94%E0%B9%8C
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%97%E0%B8%AA%E0%B9%80%E0%B8%95%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%A5%E0%B8%B4%E0%B8%87
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A2%E0%B8%B8%E0%B8%84%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%87
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%93%E0%B8%B2%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%AA%E0%B8%81%E0%B8%AD%E0%B8%95%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%99%E0%B8%94%E0%B9%8C
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%A2%E0%B8%B1%E0%B8%A5%E0%B8%9A%E0%B8%B0%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%AB%E0%B9%8C%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B8%81%E0%B8%AD%E0%B8%95%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%99%E0%B8%94%E0%B9%8C&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%A1%E0%B8%93%E0%B8%91%E0%B8%A5%E0%B8%AA%E0%B9%80%E0%B8%95%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%A5%E0%B8%B4%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%8A%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%A1%E0%B8%93%E0%B8%91%E0%B8%A5%E0%B8%AA%E0%B9%80%E0%B8%95%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%A5%E0%B8%B4%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%8A%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B8%81%E0%B8%AD%E0%B8%95%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%99%E0%B8%94%E0%B9%8C&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%A1%E0%B8%B5%E0%B8%90%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%9B%E0%B9%87%E0%B8%99%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B9%83%E0%B8%99%E0%B8%AA%E0%B8%AB%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%93%E0%B8%B2%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%A3
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ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารจีน 
น าท่านเข้าสู่โรงแรมที่พกั Hallmark Hotel Glasgow/ Crowne Plaza Glasgow **** หรือเทียบเท่า  

 
วันที่หก เคนไรอนั – เบลฟัสต์ (ไอร์แลนด์เหนือ) – เข้าชมพพิธิภัณฑ์ไททานิค – ศาลาว่าการเมือง 
เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 

น าท่านเดินทางสู่ท่าเรือเมืองเคนไรอนั (Cairnryan) ระยะทาง 181 กม. ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 1.45 ชัว่โมง 
เพ่ือน าท่านลงเรือเฟอร์ร่ีขา้มฟากจากฝ่ังสกอตแลนด์สู่เมืองเบลฟัสต์ (Belfast) เมืองหลวงและเมืองท่ีใหญ่
ท่ีสุดใน ประเทศไอร์แลนดเ์หนือ  “เบลฟัสต”์ จดัไดว้่าเป็นเมืองหลวงท่ีมากดว้ยสีสันและชีวิตชีวา ทั้งยงัเป็น
ประตูสู่ชนบทอันเงียบสงบของไอร์แลนด์เหนือ จตุรัส ถนนหลัก  และท้องถนนทั่วไปเต็มไปด้วย
สถาปัตยกรรมแบบวิคตอเรียนและจอร์เจียน โดดเด่นสวยงาม ตั้งตระหง่านให้นักท่องเท่ียวเขา้มาเก็บภาพ
และช่ืนชมกบัความงามแบบฉบบัไอริช 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนับนเรือ ทางทวัร์จดัค่าอาหารใหท้า่นละ 20 ปอนด ์
บ่าย น าท่านเขา้ชมพิพิธภณัฑ์ไททานิค (Titanic Museum) จากนั้นน าท่านเท่ียวชมเมืองซ่ึงยงัคงมีร่องรอยความ

เจริญทางอุตสาหกรรมทางดา้นการต่อเรือ อีกทั้งยงัไดซึ้มซบัจนกลายเป็นวฒันธรรม ดงัจะเห็นไดจ้ากการท่ีมี
ผลงานการก่อสร้างเหล่าน้ีจดัแสดงในพิพิธภณัฑ์และสถานท่ีส าคญัต่างๆ น าท่านแวะถ่ายรูปกบั ศาลาว่า
การเมือง (City hall) สร้างข้ึนในปี 1888 ในสถาปัตยกรรมแบบบารอก ดา้นหน้าศาลาว่าการเป็นท่ีตั้งของ
อนุสาวรียพ์ระราชินีวิคตอเรียแห่งองักฤษ (Queen Victoria)  

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารจีน 
น าท่านเข้าสู่โรงแรมที่พกั Ramada Plaza Belfast Hotel/ Holiday Inn Belfast Hotel**** หรือเทียบเท่า 

 

 
 

วันที่เจ็ด ไจแอนท์ คอสเวย์ – หาดหินพศิวง – เข้าชมปราสาทดันลูซ  
เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 
 น าท่านแวะถ่ายรูปกบัอุโมงคต์น้ไม ้(Dark Hedges) สถานท่ีถ่ายท าซีรียช่ื์อดงั Game of Thrones เป็นอุโมงค์

ตน้ไมท่ี้มีช่ือเสียงท่ีสุดแห่งหน่ึงของโลก โดยตระกูลสจ๊วต (Stuart) ไดป้ลูกตน้ไมน้ี้ตั้งแต่สมยัศตวรรษท่ี 18 
น าท่านเดินทางสู่ ไจแอนท์ คอสเวย ์(Giant’s Causeway) (ระยะทาง 96 กม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1.20 
ชั่วโมง)หรือท่ีรู้จกัในนาม “หาดหินพิศวง”  ลกัษณะเป็นคนัถนนหิน ซ่ึงเกิดจากเสาหินบะซอลต์จ านวน
มหาศาลท่ีตั้งเบียดกนัแน่นจนส่วนหัวเสาเรียงล าดบัลดหลัน่กนัเป็นขั้นบนัได ท่ีปูลาดจากเชิงผาลงสู่ทอ้ง
สมุทร เสาหินเหล่าน้ีมีอยู่ด้วยกันทั้งหมดร่วม 40,000 เสา  ส่วนใหญ่มีรูปร่างเป็นเสาหินหกเหล่ียม แต่ก็มี

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%A7%E0%B8%87
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ปะปนทั้งแบบส่ีเหล่ียม หา้เหล่ียม เจด็เหล่ียม และแปดเหล่ียม ท่ีสูงท่ีสุดวดัไดเ้กือบ 40 ฟุต  ส่วนท่ีเป็นหนา้ผา
เป็นหินลาวาท่ีแข็งตวัแลว้ มีขนาดความหนา 90 ฟุต ตามต านานเล่าวา่ทางเดินหินน้ีเป็นฝีมือของยกัษต์นหน่ึง 
ซ่ึงเกิดความรักท่ีเกาะสตาฟฟาของสกอตแลนด์จึงไดส้ร้างทางเดินแห่งน้ี เพ่ือนางอนัเป็นท่ีรักจะไดเ้ดินทาง
กลบับา้นเกิดท่ีไอร์แลนด์ ส าหรับทางเดินไจแอนท ์คอสเวยน้ี์ นักธรณีวิทยาไดท้ าการศึกษามาเป็นเวลากว่า 
300 ปีแลว้และนบัเป็นส่ิงส าคญัในการพฒันาวิชาวิทยาศาสตร์โลก กลุ่มหินเหล่าน้ีเกิดจากปฏิกิริยาของภูเขา
ไฟเม่ือ 50-60 ลา้นปีท่ีผ่านมา จดัไดว้่าเป็นธรรมชาติอนัน่าพิศวงบริเวณชายฝ่ัง นอร์ธ แอนทริม โคสต ์ซ่ึงใน
ปัจจุบนัอยูใ่นความดูแลของมูลนิธิอนุรักษธ์รรมชาติของเนชัน่แนลทรัสต ์และเป็นแหล่งมรดกโลกแห่งแรก
ของไอร์แลนดเ์หนือ 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารทอ้งถ่ิน 
บ่าย น าท่านเดินทางเข้าชมปราสาทดันลูซ (Dunluce Castle) ซ่ึงตั้ งอยู่ทางเหนือของชายฝ่ัง แอนทริมของ

ไอร์แลนด์เหนือ ปราสาทของช่วงปลายยุคกลางและในศตวรรษท่ี 17 น้ีตั้งอยู่ในพ้ืนท่ีท่ียื่นออกไปในทะเล 
ดว้ยท่ีตั้งท่ีน่าต่ืนเตน้น้ีวา่กนัวา่เป็นแรงบนัดาลใจใหก้บัลูอิสในการรังสรรคป์ราสาทแคร์ พาราเวล ไดเ้วลาน า
ท่านเดินทางสู่เมืองซลิโก (Sligo) (ระยะทาง 200 กม. ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 3 ชัว่โมง)  

ค ่า รับประทานอาหารค ่าในโรงแรมท่ีพกั 
น าท่านเข้าสู่โรงแรมที่พกั Sligo Park Hotel / Clayton Hotel Sligo **** หรือเทียบเท่า 

 
วันที่แปด กลัเวย์ – คลฟิ ออฟ โมเออร์ – ลมิริค 
เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 
 น าท่านเดินทางสู่เมืองกลัเวย ์(Galway) (ระยะทาง 139 กม. ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 2 ชัว่โมง) กลัเวยไ์ดรั้บ

สมญานามวา่เป็นเมืองแห่งชนเผา่ เน่ืองจากเม่ือคร้ังยคุกลาง ดินแดนแถบน้ีเคยอยูใ่นความครอบครองของชน
ชาติต่างๆ ถึง 14 เผ่าดว้ยกนั ในปัจจุบนัเมืองท่ีก าลงัเติบโตแห่งน้ีเป็นเมืองท่ีมีการจบัจ่ายใชส้อยมากท่ีสุดใน
ยุโรป ขณะเดียวกนัก็มัง่คัง่ดว้ยมรดกทางศิลปะและความเฟ่ืองฟูทางศิลปกรรมแขนงต่างๆ รวมทั้งดนตรี 
ละครเวที และภาพยนตร์ น าท่านเท่ียวชมเมืองกลัเวย ์อีกหน่ึงเมืองสวยแห่งไอร์แลนดเ์หนือ 

 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารทอ้งถ่ิน 
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บ่าย น าท่านเดินทางสู่ คลิฟส์ ออฟ โมเออร์ (Cliffs of Moher) (ระยะทาง 77 ก.ม. ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 1.30 
ชม.) ผาชันแห่งโมเออร์ตั้งอยู่ในเขตเคาน์ตี แคลร์ เป็นหน่ึงในทิวทัศน์อันน่าท่ึงท่ีสุดของไอร์แลนด์ ตั้ ง
ตระหง่านดว้ยความสูง 230 เมตรเหนือมหาสมุทรแอตแลนติกอนัเกร้ียวกราด แนวผาทอดยาวสุดสายตาเป็น
ระยะทางราว 8 กิโลเมตร จาก HAG’S HEAD ซ่ึงอยูท่างดา้นใตจ้รดหอคอย O’BRIAN ท่ีอยูทิ่ศเหนือและบน
ยอดของหนา้ผาเป็นท่ีราบกวา้งใหญ่ อยูสู่งจากน ้าทะเลเบ้ืองล่างท าให้เกิดทศันียภาพอนังดงามท่ีน่าอศัจรรย์
ทางธรรมชาติของผาชนั ขนุเขา และทอ้งทะเลมหาสมุทรแอตแลนติก บา้งก็วา่การไดม้าเยอืน คลิฟส์ ออฟ โม
เออร์ เสมือนไดม้ายนื ณ จุดปลายสุดของขอบโลก และยงัเป็นฉากในภาพยนต ์Harry Potter อีกดว้ย อิสระให้
ท่านไดเ้ก็บภาพธรรมชาติอนัน่าพิศวงและด่ืมด ่ากบัอากาศบริสุทธ์ิตามอธัยาศยั ไดเ้วลาน าท่านเดินทางสู่เมือง
ลิมริค (Limerick)  (ระยะทาง 73 กม. เดินทางประมาณ 1 ชม.) เป็นเมืองใหญ่อนัดบั 3 มีท าเลท่ีตั้งอยู่ริมฝ่ัง
แม่น ้าแชนนอน ไดรั้บการกล่าวขานวา่มีทศันียภาพงดงามท่ีสุดของไอร์แลนด ์

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารทอ้งถ่ิน 
น าท่านเข้าสู่โรงแรมที่พกั Absolute Hotel Limerick / Castletroy Park Hotel**** หรือเทียบเท่า 

 
วันที่เก้า  ลมิริค – คิลลานีย์ – คอร์ค 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 
น าท่านออกเดินทางสู่เมืองคิลลานีย ์(Killarney) (ระยะทาง 111 กม. เดินทางประมาณ 1.30 ชม.) เมืองใน
รัฐเคอร์ร่ี ทางตะวนัตกเฉียงใต้ของประเทศไอร์แลนด์ น าท่านแวะถ่ายรูปกับโบสถ์เซ็นต์แมร่ี (St. Mary 
Cathedral) ซ่ึงเป็นโบสถป์ระจ าเมือง น าท่านเขา้ชมคฤหาสน์สมยัวิคตอเรียน มคัรอส เฮา้ส์ (The Muckross’s 
House) ซ่ึงก่อสร้างดว้ยหินในแบบอลิซาเบธช่วงกลางศตวรรษท่ี 19 ตั้งอยูใ่นอุทยานสวยริมทะเลสาบมคัรอส 
ภายในท่านจะไดสั้มผสักบัวิถีชีวิตของชาวไอริช และการจดัสวนสวยดว้ยพนัธุ์ไมห้ลากหลายชนิด ตลอดจน
บา้นและร้านคา้ท่ีออกแบบก่อสร้างในแบบชาวไอริช อิสระให้ท่านเพลิดเพลินกบัการถ่ายรูปมุมสวย และ 
สวนสวย ตามอธัยาศยั  

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารทอ้งถ่ิน 
บ่าย น าท่านเดินทางสู่เมืองคอร์ค (Cork) (ระยะทาง 84 กม. เดินทางประมาณ 1.15 ชม.) เมืองใหญ่อนัดบั 2 ของ

สาธารณรัฐไอร์แลนด์ ตั้งอยู่ทางตะวนัออกเฉียงใต ้บริเวณปากแม่น ้ าลี ตรงกน้อ่าวคอร์คห่างจากมหาสมุทร
แอตแลนติก 24 กิโลเมตร และ เป็นเมืองท่ีเคยไดรั้บเลือกให้เป็นนครหลวงแห่งวฒันธรรมยุโรปประจ าปี 
2005    น าท่านเขา้ชมปราสาทบลาร์นีย ์(Blarney Castle) สร้างข้ึนเป็นคร้ังแรกในสมยัศตวรรษท่ี 10 โดย
แรกเร่ิมสร้างจากไม ้ต่อไปในสมยัศตวรรษท่ี 12 ไดน้ าหินมาใชเ้ป็นโครงสร้างหลกัของปราสาท อยา่งไรก็
ตามตวัปราสาทไดถู้กท าลายลงในสมยัศตวรรษท่ี 14 และผ่านสงครามกลางเมืองมาหลายคร้ังจนในสมยั
ศตวรรษท่ี 16 คอร์แมค็ แมค็คาร์ธี (Cormac MacCarthy) ซ่ึงด ารงต าแหน่ง เอิร์ล คนแรกแห่งแคลคาร์ที ไดท้ า
การบูรณะปราสาทข้ึนใหม่ให้สวยงามดงัเดิม พ้ืนท่ีโดยรอบปราสาทเต็มไปดว้ยตน้ไมแ้ละสวนสวยนานา
ชนิด ปราสาทแห่งน้ีจึงเป็นสถานท่ีดึงดูดใจของนักท่องเท่ียวนับลา้นคนหลัง่ไหลไปท่ีบลาร์นีย ์จนท าให้ท่ี
สถานท่ีแห่งน้ีเป็นท่ีรู้จกัไปทัว่โลกว่าเป็นหน่ึงในมรดกอนัล ้ าค่าของสาธารณรัฐไอร์แลนด์ ส่ิงท่ีดึงดูดใจ

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B9%84%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%99%E0%B8%94%E0%B9%8C
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B9%81%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B3%E0%B8%A5%E0%B8%B5&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%AD%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%84%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%81&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B8%B8%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B9%81%E0%B8%AD%E0%B8%95%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%81
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B8%B8%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B9%81%E0%B8%AD%E0%B8%95%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%81
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ให้นักท่องเท่ียวอีกอย่างหน่ึงก็คือผนังหินบลาร์นีย ์สโตน (Blarney Stone) หินในต านานบนยอดหอคอย 
ท่ีมีต านานเล่าขานกนัวา่ หากไดจุ้มพิตผนงัหินท่ีน่ีจะท าใหคุ้ณไม่อบัจนโวหาร บุคคลส าคญัหลายท่าน นบัแต่
เซอร์ วอลเตอร์ สก็อต ไปจนถึงประธานาธิบดีอเมริกาและผูน้ าโลกหลายคน รวมถึงนกัแสดงช่ือกอ้งโลก ได้
เคยมาลองจุมพิตบลาร์นีย ์สโตน จากนั้นอิสระให้ท่านไดเ้ดินเล่นและถ่ายรูปกบัตวัปราสาทและสวนสวย
โดยรอบ 

 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารจีน 
น าท่านเข้าสู่โรงแรมที่พกั Best Western Montenotte Hotel/ Ambassador Cork Hotel**** หรือเทียบเท่า 

 

วันที่สิบ แคสเซล - คิลเคนนีย์ - ดับลนิ 
เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 

น าท่านเดินทางสู่ เมืองแคสเซล (Cashel) (ระยะทาง 93 กม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง) ซ่ึงเป็นอีก
หน่ึงเมืองท่องเท่ียวท่ีมีความส าคัญทางด้านประวติัศาสตร์และมีช่ือเสียงมากแห่งหน่ึงของสาธารณรัฐ
ไอร์แลนด ์ตั้งอยูท่างตอนใตข้องแควน้ทิปเปอรารี (Tipperary) ซ่ึงเป็นอีกหน่ึงแควน้ท่ีมีช่ือเสียงทางดา้นการ
ท่องเท่ียวของสาธารณรัฐไอร์แลนด ์น าท่านเขา้ชม "ร็อค ออฟ แคสเซล" (Rock of Cashel) หน่ึงในสัญลกัษณ์
ท่ีไดรั้บการยกยอ่งเป็นอะโครโปลิสแห่งสาธารณรัฐไอร์แลนด์ เป็นสถานท่ีท่องเท่ียวท่ีไดรั้บการขนานนาม
ว่ามีความงดงามท่ีสุดในสาธารณรัฐไอร์แลนด์ “ร็อค ออฟ แคสเซล” เป็นอีกหน่ึงสถานท่ีท่องเท่ียวท่ีมี
ประวติัศาสตร์อนัยาวนานมากแห่งหน่ึงของประเทศ ดว้ยความโดดเด่นทางดา้นสถาปัตยกรรมของร็อค ออฟ 
คาเซล ถือว่าเป็นส่ิงท่ีสะทอ้นให้เห็นคุณค่าทางมรดกทางวฒันธรรมท่ีเก่าแก่ท่ีสุดของชาวไอริชโบราณ โดย
ภายในร็อค ออฟ แคสเซลนั้นประกอบไปด้วยส่วนต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นกลุ่มอาคารบ้านเรือนยุคกลาง ป้อม
ปราการ วิหารจอร์เจียน และหอ้งสมุด นอกจากน้ีแลว้ในอดีต ร็อค ออฟ แคสเซล ยงัเคยใชเ้ป็นท่ีประทบัของ
กษตัริยแ์ห่งมุนสเตอร์ ตั้งแต่ศตวรรษท่ี 4 จนถึงตน้ศตวรรษท่ี 12 และมีการใชอ้ยา่งต่อเน่ืองพร้อมทั้งก่อสร้าง
เพ่ิมจนถึงศตวรรษท่ี 18 และไดรั้บการอนุรักษ์และยกย่องให้เป็นอนุสรณ์สถานแห่งชาติ เม่ือปี ค.ศ.1874 
อิสระให้ท่านได้เก็บภาพและเดินเล่นถ่ายรูปตามอัธยาศัย น าท่านเดินทางสู่เมืองคิลเคนนีย์ (Kilkenny) 
(ระยะทาง 61 กม. ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 50 นาที) เมืองท่ีอุดมดว้ยสีสัน เต็มไปดว้ยร่องรอยประวติัศาสตร์
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ยุคกลางอนัน่าท่ึง รวมถึงงานฝีมือทอ้งถ่ินท่ีน่าสนใจ คิลเคนนียซิ์ต้ี คือหน่ึงในเมืองท่ีน่าไปเยือนมากท่ีสุด
เมืองหน่ึงของประเทศ  

 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารทอ้งถ่ิน 
บ่าย น าท่านเขา้ชมความงามของปราสาทคิลเคนนีย ์(Killkeny Castle) ซ่ึงเป็นปราสาทแบบนอร์มนั สร้างข้ึนในปี 

1172 โดยอศัวิน Richard de Clare หรือท่ีรู้จกัในนาม Strongbow ซ่ึงปราสาทเดิมสร้างจากไมแ้ละมีหอคอย
สูง สามารถมองเห็นวิวแม่น ้ านอร์ แต่หลงัจากนั้นทายาทรุ่นถดัไปคือ วิลเล่ียม มาร์แชล (Earl of Pembroke) 
ไดท้ าการบูรณะข้ึนใหม่โดยใชหิ้นมาสร้างปราสาท ปราสาทแห่งน้ีมีหอคอยสูงถึง 4 หอคอยและยงัคงสภาพ
ให้เห็นจนถึงปัจจุบัน น าท่านเขา้ชมความงามของห้องโถง และ ห้องต่างๆภายในปราสาทโบราณแห่งน้ี 
นอกจากน้ียงัมีสวนสวยขนาดใหญ่ดา้นนอก ซ่ึงท่านสามารถเก็บภาพเป็นท่ีระลึกไดต้ามอธัยาศยั น าท่าน
เดินทางสู่เมืองดบัลิน (Dublin) (ระยะทาง 123 กม. ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 1.45 ชัว่โมง)  ซ่ึงเป็นเมืองหลวง
และเมืองท่ีใหญ่ท่ีสุดของสาธารณรัฐไอร์แลนด์ ช่ือดบัลินนั้นมาจากค าว่า Dubh Linn ซ่ึงในภาษาไอริชมี
ความหมายวา่ "สระน ้าสีด า" (Black Pool) ดบัลิน นครหลวงของสาธารณรัฐไอร์แลนด์ ตั้งอยูใ่จกลางดินแดน
อนัเป็นท่ีหลงใหลของผูม้าเยอืนนบัจากร่องรอยทางประวติัศาสตร์อนัน่าท่ึง ความงามทิวทศัน์ตามธรรมชาติ 
รวมถึงทะเลสาบ แม่น ้า และฝ่ังทะเลอนัยาวไกล 

 ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารจีน 
น าท่านเข้าสู่โรงแรมที่พกั Ballsbridge Hotel/ Kingswood Hotel City West**** หรือเทียบเท่า 

 

วันที่สิบเอด็ ดับลนิ – เข้าชมปราสาทดับลนิ  
เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 
 น าท่านเขา้ชมปราสาทดบัลิน (Dublin Castle) หน่ึงในสถานท่ีท่องเท่ียวท่ีมีความเก่าแก่ท่ีสุดของไอร์แลนด ์

ปราสาทสร้างข้ึนในปี 1204 โดยกษตัริยจ์อห์นแห่งองักฤษ ปัจจุบนัปราสาทดบัลินนั้นถือว่าเป็นสัญลกัษณ์
ของการปกครองขององักฤษในไอร์แลนดจ์นไดรั้บอิสระเป็นสาธารณรัฐไอร์แลนดใ์นปี 1922 ปราสาทแห่งน้ี
ยงัคงใชเ้ป็นสถานท่ีจดังานส าคญัระดบัประเทศ เช่น จดัการประชุมของสหภาพยโุรป และ จดังานคอนเสิร์ต
ส าคญัเป็นตน้ น าท่านชมความงามภายในปราสาท ซ่ึงมีห้องจดัแสดงและหอ้งรับรองมากมาย น าท่านผา่นชม
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สถาปัตยกรรม "สไปร์ ออฟ ดบัลิน" หรือ "อนุสาวรียแ์ห่งแสง" (Spire of Dublin) อนุสาวรียท่ี์สร้างจากเสาส
แตนเลสรูปกรวยท่ีมีปลายยอดแหลม ซ่ึงมีความสูงประมาณ 121.2 เมตร (398 ฟุต) โดยในอดีตเคยเป็นท่ีตั้ง
ของเสาเนลสัน ปัจจุบนัเป็นอนุสาวรียป์ระติมากรรมท่ีมีช่ือเสียงและมีผูค้นมาเยี่ยมชมมากเป็นพิเศษ  ไดรั้บ
รางวลันานาชาติ 2-3 รางวลั เป็นสัญลกัษณ์ของเมืองตั้งตระหง่านอยูก่ลางถนน ผ่านชมสวนสาธารณะโฟนิค 
ผ่านชมย่านอาคารจอร์เจียท่ีมีสถาปัตยกรรมท่ีสวยงามของเร่ืองประตู ผ่านชม ตรินิต้ี คอลเลจ (Trinity 
College) มหาวิทยาลยัท่ีเก่าแก่ท่ีสุดในไอร์แลนด์ สร้างในสมยั ค.ศ.1592 โดยควีนอลิซาเบธท่ี 1 ในยคุท่ีเป็น
อาณานิคมขององักฤษ ผูน้ าประเทศหลายคนจบจากมหาวิทยาลยัแห่งน้ี อาคารสถาปัตยกรรมยงัคงรูปแบบ
ดั้งเดิมไม่ถูกท าลาย น าท่านแวะถ่ายรูปกบัมหาวิหารเซ็นต์แพททริค (St. Patrick’s Cathedral) สร้างข้ึนในปี 
1191 และไดรั้บการขนานนามให้เป็นมหาวิหารในปี 1224 มหาวิหารแห่งน้ีสร้างข้ึนเพ่ืออุทิศให้แก่เซ็นตแ์พ
ททริค ปัจจุบนัมหาวิหารแห่งน้ีไดก้ลายมาเป็นมหาวิหารแห่งชาติของไอร์แลนด์ จากนั้นน าท่านสู่ "ถนน
แกรฟตนั" (Grafton Street) เพ่ือให้ท่านไดเ้ลือกซ้ือสินคา้และของฝาก อิสระให้ท่านไดช้อ้ปป้ิงแบบจดัเต็ม 
หากท่านท่ีตอ้งการซ้ือสินคา้แบรนดเ์นม เช่น Louis Vuitton, Marks & Spencer, The Body Shop และอ่ืนๆอีก
มากมาย  อิสระใหท้่านไดเ้ดินเล่น และ เลือกซ้ือของฝากตามอธัยาศยั 

***** อิสระอาหารกลางวนัตามอธัยาศยั เพื่อใหท้่านไดช้อ้ปป้ิงแบบจดัเตม็***** 
14.00 น. น าท่านเดินทางสู่สนามบินดบัลิน 
16.50 น. ออกเดินทางจากสนามบินดบัลิน สาธารณรัฐไอร์แลนด ์สู่สนามบินอิสตนับูล โดยเท่ียวบิน TK1978 
 (ใชเ้วลาบินประมาณ 4.30 ชัว่โมง) 
23.20 น. เดินทางถึงสนามบินอิสตนับูล รอเปล่ียนเท่ียวบิน 
 

วันที่สิบสอง กรุงเทพมหานคร 
01.45 น. ออกเดินทางสู่กรุงเทพฯ โดยเท่ียวบินท่ี TK 68 สายการบินฯ มีบริการอาหาร 2 รอบ คือ  
 อาหารค ่า และ อาหารเชา้ 
15.25 น. เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ (BON VOYAGE) 
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12 วนั สกอตแลนด์ – ไอร์แลนด์เหนือจรดใต้ 
(รวมค่าวีซ่าองักฤษ และรวมทิปทุกอยา่งแลว้) 

ราคาทัวร์ 129,900 บาท :  16 – 27 ก.ย. 65/ 11-22 ต.ค. 65 / 25 พ.ย.-6 ธ.ค. 65 / 25 ธ.ค.- 5 ม.ค. 66 /  
    27 ม.ค. – 7 ก.พ. 66 / 10-21 ก.พ. 66 / 17-28 มี.ค. 66 

อตัราค่าบริการ  (บาท)  กนัยายน 2565 - มีนาคม 2566 
ราคาผูใ้หญ่พกัหอ้งคู่หรือ เด็ก 1 ท่านพกักบัผูใ้หญ่ 1 ท่าน 129,900 
พกัเด่ียวเพ่ิมท่านละ 30,000 
เด็กอาย ุ2 - 12 ปี (เสริมเตียง – พกักบัผูใ้หญ่ 2 ท่าน) 119,900 
ชั้นธุรกิจเพ่ิมเงินจากราคาทวัร์ เร่ิมตน้ท่ีทา่นละ  
(ราคาสามารถยนืยนัไดก็้ต่อเม่ือท่ีนัง่ confirm เท่านั้น) 

90,000 – 120,000 

ไม่เอาตัว๋เคร่ืองบิน BKK-EDI //DUB –BKK หักค่าตัว๋ 24,000 
ค่าธรรมเนียมและค่าด าเนินการวีซ่าองักฤษ 6,000 

 
 

**ราคาอาจมีการปรับข้ึน – ลง ตามราคาน ้ามนัท่ีปรับข้ึนลง แต่จะปรับตามความเป็นจริง 
ท่ีสายการบินประกาศปรับ และท่ีมีเอกสารยนืยนัเท่านั้น (คิด ณ วนัท่ี 12 พฤษภาคม 2565) ** 

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

หอ้งพกั เป็น 2 หอ้งจะสะดวกกบัท่านมากกวา่ 
▪ กรณีเดินทางเป็นตัว๋กรุ๊ป หากออกตัว๋แลว้ ไม่สามารถขอคืนเงินได ้และไม่สามารถเปล่ียนวนัเดินทางได ้
▪ กระเป๋าเดินทางเพ่ือโหลด ท่านละ 1 ใบ น ้าหนกัไม่เกิน 20 ก.ก.  
▪ กระเป๋าถือข้ึนเคร่ือง (Hand carry) น ้าหนกัไม่เกิน 7 ก.ก.  

 
โปรแกรมท่องเท่ียวสกอตแลนด ์– ไอร์แลนด ์(ตามท่ีระบุไวใ้นรายการ) อตัราน้ีรวมถึง 
▪ ตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบัชั้นนกัท่องเท่ียวโดยสายการบินTK (กระเป๋าเดินทาง 1 ใบ นน. ไม่เกิน 20 กก./ท่าน) 
▪ ค่าภาษีสนามบิน, ภาษีน ้ามนั, ค่าประกนัภยัทางอากาศ,  
▪ ค่าประกนัภยัการเดินทางอุบติัเหตุวงเงิน 1,500,000 บาท และ ค่ารักษาพยาบาลในต่างประเทศวงเงิน 2,000,000 บาท 

ค่ารักษาพยาบาลหลงักลบัจากต่างประเทศภายใน 21 วนั วงเงิน 40,000 บาท (ประกนัภยัไม่ครอบคลุมผูอ้ายเุกิน 80 ปี) 
▪ ค่าภาษีในทุกประเทศ  (ประเทศตามระบุในโปรแกรมทวัร์) 
▪ ค่าท่ีพกัตลอดการเดินทาง (พกัหอ้งคู)่ 
▪ ค่าอาหารทุกม้ือตามระบ,ุ ค่าพาหนะ หรือรถรับ-ส่ง ระหวา่งน าเท่ียว, ค่าเขา้ชมสถานท่ี, ค่าวีซ่าองักฤษยืน่ปกติ 
▪ เจา้หนา้ท่ี (ไกดไ์ทย) คอยอ านวยความสะดวกตลอดการเดินทาง และ ค่าทิปต่างๆ 
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อตัราน้ีไม่รวมถึง 
▪ ค่าทิปพนกังานยกกระเป๋า เพ่ือป้องกนัการสูญหาย ท่านควรดูแลกระเป๋าดว้ยตวัท่านเอง 
▪ ค่าใชจ่้ายส่วนตวัอาทิ ค่าซกัรีด ค่าโทรศพัท-์แฟกซ์ และค่าใชจ่้ายอ่ืนๆท่ีไม่ไดร้ะบุในรายการ 
▪ ค่าภาษีมูลคา่เพ่ิม 7% และภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3% 
 

การช าระเงิน งวดท่ี 1 : ส ารองท่ีนัง่จ่าย 50,000 บาท/ท่าน ช าระหลงัจากส ารองท่ีนัง่ภายใน 3 วนัหลงัยนืยนักรุ๊ป 
  งวดท่ี 2 : ช าระส่วนท่ีเหลือ 30 วนั ล่วงหนา้ก่อนออกเดินทาง  
กรณียกเลกิ  
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 45 วนั ไม่เก็บค่าใชจ่้าย (หากไม่ไดมี้การยืน่วีซ่าล่วงหนา้)  (สงกรานต-์ปีใหม่ 60 วนั) 
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30-45 วนั หกัค่ามดัจ า 20,000 บาท + ค่าวีซ่า (ถา้มี)   (สงกรานต-์ปีใหม่ 44-59 วนั) 
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 10-30 วนั หกัค่ามดัจ า 20,000 บาท + ค่าใชจ่้ายอ่ืน (ถา้มี)  (สงกรานต-์ปีใหม่ 20-43 วนั) 
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 0-9 วนั หกัค่าใชจ่้าย 75-100% ของค่าทวัร์     (สงกรานต-์ปีใหม่ 0-19วนั) 
***ผูเ้ดินทางท่ีไม่สามารถเขา้-ออกเมืองได ้เน่ืองจากการยืน่เอกสารปลอม หกัค่าใชจ่้าย 100%  

***หากมีการยกเลิกการจองทวัร์ หลงัไดท้ าการยืน่วีซ่าเรียบร้อยแลว้ บริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการน าเล่มพาสปอร์ตไป
ยกเลิกวีซ่าในทุกกรณี ไม่วา่ค่าใชจ่้ายในการยืน่วซ่ีาจะรวมหรือแยกจากรายการทวัร์ก็ตาม*** 

หมายเหตุ : 
▪ บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทางในกรณีที่มีผู้เดินทาง ต ่ากว่า 15 ท่าน โดยจะแจง้ให้ผูเ้ดินทางทราบ

ล่วงหนา้ อยา่งนอ้ย 20 วนั ก่อนการเดินทาง  
▪ บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงรายการท่องเท่ียว กรณีท่ีเกิดเหตุจ าเป็นสุดวิสัย อาทิ การล่าชา้ของสายการ

บิน  การนดัหยดุงาน  การประทว้ง  ภยัธรรมชาติ  การก่อจราจล  อุบติัเหตุ  ปัญหาการจราจร ฯลฯ   ทั้งน้ีจะค านึงและ
รักษาผลประโยชน์ของผูเ้ดินทางไวใ้หไ้ดม้ากท่ีสุด 

▪ เน่ืองจากการท่องเท่ียวน้ีเป็นการช าระแบบเหมาจ่ายกบับริษทัตวัแทนในต่างประเทศ  ท่านไม่สามารถท่ีจะเรียกร้อง
เงินคืน ในกรณีท่ีท่านปฎิเสธหรือสละสิทธ์ิ ในการใชบ้ริการท่ีทางทวัร์จดัให้ ยกเวน้ท่านไดท้ าการตกลง หรือ แจง้ให้
ทราบ ก่อนเดินทาง 

▪ บริษทัฯ จะไม่รับผิดชอบค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึน หากท่านถูกปฎิเสธการตรวจคนเขา้เมือง และจะไม่คืนเงินค่าทวัร์ท่ีท่าน
ช าระมาแลว้  หากท่านถูกปฎิเสธการเขา้เมือง อนัเน่ืองจากการกระท าท่ีส่อไปในทางผิดกฎหมาย หรือการหลบหนีเขา้
เมือง  

▪ ในกรณีท่ีท่านจะใชห้นังสือเดินทางราชการ (เล่มสีน ้ าเงิน) เดินทางกบัคณะ  บริษทัฯ สงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่รับผิดชอบ 
หากท่านถูกปฎิเสธการเขา้หรือออกนอกประเทศใดประเทศหน่ึง เพราะโดยปกตินกัท่องเท่ียวใชห้นงัสือเดินทางบุคคล
ธรรมดา เล่มสีเลือดหมู 
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กรณีเดินทางโดยลูกค้าจัดการตั๋วเคร่ืองบินเอง (Land Only) 
▪ ในกรณีลูกคา้ด าเนินการเร่ืองตัว๋เคร่ืองบินเองและมาเท่ียวร่วมกบัคณะ (Join Tour) ลูกคา้ตอ้งด าเนินการมาพบคณะ

ทวัร์ดว้ยตวัเอง และตอ้งรับผิดชอบคา่ใชจ่้ายในการมาพบคณะใหญ่ดว้ยตวัเอง รวมถึงหากกรณีเท่ียวบินของคณะใหญ่
เกิดความล่าชา้หรือยกเลิกเท่ียวบินอนัดว้ยสาเหตุใดๆก็ตาม 
 

ตั๋วเคร่ืองบนิ 
▪ ในการเดินทางเป็นหมู่คณะผูโ้ดยสารจะตอ้งเดินทางไป-กลบั หากท่านตอ้งการเล่ือนวนัเดินทางกลบั ท่านจะตอ้งช าระ 

ค่าใชจ่้ายส่วนต่างท่ีสายการบินเรียกเก็บโดยสายการบิน เป็นผูก้  าหนด ซ่ึงทางบริษทัฯ ไม่สามารถเขา้ไปแทรกแซงได ้
และในกรณีท่ียกเลิกการเดินทาง ถา้ทางบริษทัไดอ้อกตัว๋เคร่ืองบินไปแลว้ ผูเ้ดินทางตอ้งรอ Refund ตามระบบของสาย
การบินเท่านั้น (ในกรณีท่ีตัว๋เคร่ืองบินสามารถท าการ Refund ไดเ้ท่านั้น) 

▪ ท่านท่ีจะออกตัว๋เคร่ืองบินภายในประเทศ เช่น เชียงใหม่ ภูเก็ต หาดใหญ่ ฯลฯ โปรดแจง้ฝ่ายขายก่อนเพื่อขอค ายนืยนั
วา่ทวัร์นั้นๆ ยนืยนัการเดินทาง แน่นอน หากท่านออกตัว๋ภายในประเทศโดยไม่ไดรั้บการยนืยนัจากพนกังาน แลว้ทวัร์
นั้นยกเลิก บริษทัฯไม่สามารถรับผิดชอบคา่ใชจ่้ายใดๆท่ีเก่ียวขอ้งกบัตัว๋เคร่ืองบินภายในประเทศได ้

▪ เม่ือท่านจองทวัร์และช าระมดัจ าแลว้ หมายถึงท่านยอมรับในขอ้ความและเง่ือนไขท่ีบริษทัฯแจง้แลว้ขา้งตน้ 
 

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

TRIPLE ROOM ) ข้ึนอยูก่บัขอ้ก าหนดของหอ้งพกัและรูปแบบของหอ้งพกัของแต่ละโรงแรม ซ่ึงมกัมีความแตกต่าง
กนั ซ่ึงอาจจะท าใหท้่านไม่ไดห้อ้งพกัติดกนัตามท่ีตอ้งการ หรือ อาจไม่สามารถจดัหอ้งท่ีพกัแบบ 3 เตียงได ้

▪ โรงแรมหลายแห่งในยโุรป จะไม่มีเคร่ืองปรับอากาศเน่ืองจากอยูใ่นแถบท่ีมีอุณหภมิต ่า เคร่ืองปรับอากาศท่ีมีจะ
ใหบ้ริการในช่วงฤดูร้อนเท่านั้น 

▪ ในกรณีท่ีมีการจดัประชุมนานาชาติ ( TRADE FAIR ) เป็นผลใหค้่าโรงแรมสูงข้ึน 3-4 เท่าตวั บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิ
ในการปรับเปล่ียนหรือยา้ยเมืองเพ่ือใหเ้กิดความเหมาะสม 

 
กระเป๋าเลก็ถือติดตัวขึน้เคร่ืองบิน 
▪ กรุณางดน าของมีคม ทุกชนิด ใส่ในกระเป๋าใบเลก็ท่ีจะถือข้ึนเคร่ืองบิน เช่น มีดพบั กรรไกรตดัเลบ็ทุกขนาด ตะไบเลบ็ 

เป็นตน้ กรุณาใส่ในกระเป๋าเดินทางใบใหญ่หา้มน าติดตวัข้ึนบนเคร่ืองบินโดยเด็ดขาด 
▪ วตัถุท่ีเป็นลกัษณะของเหลว อาทิ ครีม โลชัน่ น ้าหอม ยาสีฟัน เจล สเปรย ์และเหลา้ เป็นตน้ จะถูกท าการตรวจอยา่ง

ละเอียดอีกคร้ัง โดยจะอนุญาตใหถื้อข้ึนเคร่ืองไดไ้ม่เกิน 10 ช้ิน ในบรรจุภณัฑล์ะไม่เกิน 100 ml. แลว้ใส่รวมเป็นท่ี
เดียวกนัในถุงใสพร้อมท่ีจะส าแดงต่อเจา้หนา้ท่ีรักษาความปลอดภยัตามมาตราการองคก์ารการบินพลเรือนระหวา่ง
ประเทศ ( ICAO ) 

▪ หากท่านซ้ือสินคา้ปลอดภาษีจากสนามบิน จะตอ้งปิดผนึกถุงโดยระบุ วนัเดินทาง เท่ียวบิน จึงสามารถน าข้ึนเคร่ืองได ้
และหา้มมีร่องรอยการเปิดปากถุงโดยเด็ดขาด 
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สัมภาระและค่าพนักงานยกสัมภาระ 
▪ ส าหรับน ้าหนกัของสัมภาระท่ีทางสายการบินอนุญาตใหโ้หลดใตท้อ้งเคร่ืองบิน คือ 20-30 กิโลกรัม (ส าหรับ

ผูโ้ดยสารชั้นประหยดั/ Economy Class Passenger ซ่ึงข้ึนกบัแต่ละสายการบิน) การเรียกเก็บค่าระวางน ้าหนกัเพ่ิมเป็น
สิทธ์ิของสายการบินท่ีทา่นไม่อาจปฎิเสธได ้หาก น ้าหนกักระเป๋าเดินทางเกินกวา่ท่ีสายการบินก าหนด 

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

▪ ในบางรายการทวัร์ ท่ีตอ้งบินดว้ยสายการบินภายในประเทศ น ้าหนกัของกระเป๋าอาจจะถูกก าหนดใหต้ ่ากวา่มาตรฐาน
ได ้ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัขอ้ก าหนดของแต่ละสายการบิน บริษทัขอสงวนสิทธ์ิไม่รับภาระ ความรับผิดชอบค่าใชจ่้ายใน
น ้าหนกัส่วนท่ีเกิน 

▪ กระเป๋าและสัมภาระท่ีมีลอ้เล่ือนและมีขนาดใหญ่เกินไป ไม่เหมาะกบัการเป็นกระเป๋าถือข้ึนเคร่ืองบิน (Hand carry) 
 
การชดเชยค่ากระเป๋าในกรณีเกดิการสูญหาย 
▪ ของมีค่าทุกชนิด ขอแนะน าไม่ควรใส่เข้าไปในกระเป๋าใบใหญ่ที่เช็คไปกบัเคร่ือง เพราะหากเกิดการสูญหาย สายการบิน

จะรับผิดชอบชดใชต้ามกฎไออาตา้เท่านั้น ซ่ึงจะชดใชใ้ห้ประมาณ กิโลกรัมละ 20 USD คูณดว้ยน ้ าหนักกระเป๋าจริง 
ทั้งน้ีจะชดเชยไม่เกิน USD 400 กรณีเดินทางชั้นธรรมดา (Economy) หรือ USD 600 กรณีเดินทางชั้นธุรกิจ (Business) 
ดงันั้นจึงไม่แนะน าใหโ้หลดของมีค่าทุกประเภทลงกระเป๋าใบใหญ่ 

▪ กรณีกระเป๋าใบใหญ่เกิดการสูญหายระหว่างการท่องเท่ียว (ระหว่างทวัร์ ไม่ใช่ระหว่างบิน) โดยปกติประกนัภยัการ
เดินทางท่ีบริษทัทวัร์ไดจ้ดัท าใหลู้กคา้จะไม่ครอบคลุมค่าชดเชยในกรณีกระเป๋าใบใหญ่สูญหาย อยา่งไรก็ตาม บริษทัฯ
จะพิจารณาชดเชยค่าเสียหายให้ท่าน โดยชดใช้ตามกฎของสายการบินเท่านั้น นั่นหมายถึงจะชดเชยตามน ้ าหนัก
กระเป๋า คูณ ดว้ยค่าชดเชย USD 20 ต่อกิโลกรัมเท่านั้น ดงันั้นท่านจึงไม่ควรโหลดของมีค่าทุกประเภทในกระเป๋าใบ
ใหญ่ เพราะหากเกิดการสูญหาย ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิการชดเชยค่าเสียหายตามรายระเอียดขา้งตน้เท่านั้น 

▪ กรณีกระเป๋าใบเล็ก (Hand Carry) เกิดการสูญหาย บริษทัฯ ไม่สามารถรับผิดชอบชดเชยค่าเสียหายให้ท่านได ้ดงันั้น
ท่านตอ้งระวงัทรัพยสิ์นส่วนตวัของท่าน 
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เอกสารส าหรับย่ืนวซ่ีาประเทศอังกฤษ 
(ใช้เวลา 30-45 วัน ย่ืนด้วยตัวเองเท่าน้ัน) 

 

1.หนังสือเดินทาง ที่เหลืออายุใช้งานได้เกนิ 6 เดือนขึน้ไป และมีหน้าว่าง 2 หน้าติดกนั ถ้ามีหนังสือเดินเล่มเก่าให้น ามาด้วย 
2.รูปถ่ายสีหน้าตรงปัจจุบัน  พ้ืนหลงัฉากรูปต้องมีสีขาวเท่านั้น(ถ่ายไม่เกนิ 6 เดือน) ขนาด 2 นิว้ 2 รูป 
3.หลกัฐานการท างาน (จดหมายรับรองการท างานภาษาองักฤษ) หรือ หนงัสือจดทะเบียน บริษทั หรือ จดทะเบียนร้านคา้  
4. หลกัฐานการเงิน 
   - หนงัสือรับรองบญัชีท่ีออกโดยธนาคาร และสมุดบญัชีเงินฝากปรับสมุดถึงเดือนปัจจุบนัท่ีจะยืน่วีซ่าตวัจริง พร้อม
ส าเนา 1  
 ชุด  (ใหน้ ามาแสดง ณ วนั นดัสัมภาษณ์) 
5.  ส าเนาทะเบียนสมรส / ส าเนาทะเบียนหยา่ / ส าเนาใบมรณะบตัร / เอกสารเพ่ิมเติมกรณีอ่ืน ๆ  
6.  ส าเนาบตัรประชาชน  
7.  ส าเนาทะเบียนบา้น (ส าหรับผูเ้ดินทางท่ีอายตุ ่ากวา่ 20 ปี จ าเป็นตอ้งแปลสูติบตัรดว้ย) 
 
การย่ืนวีซ่าองักฤษต้องท าอย่างไร 
ผูส้มคัรตอ้งยืน่ค  าร้องดว้ยตนเองเท่านั้น 
ปัจจุบนัสถานทูตองักฤษไดมี้การเปล่ียนระบบใหมี้การสแกนลายน้ิวมือพร้อมสแกนม่านตาของผูส้มคัรขอวีซ่า 
 

“ศูนย์รับค าร้องขอวซ่ีาเข้าสหราชอาณาจักร” 
อาคารเทรนดี ้ ช้ัน 28 ถนนสุขุมวทิ 

แขวงคลองเตยเหนือ เขตวฒันา กรุงเทพฯ 10110  
อาคารเทรนดีจ้ะอยู่ในซอยสุมขุมวทิ 13 ติดกบัสถานีรถไฟฟ้านานา 
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แบบฟอร์มการส ารองที่น่ัง  

12 วนั สกอตแลนด์ – ไอร์แลนด์เหนือจรดใต้ 
(รวมค่าวีซ่าองักฤษ และรวมทิปทุกอยา่งแลว้) 

ราคาทัวร์ 129,900 บาท 16 – 27 ก.ย. 65  11-22 ต.ค. 65  25 พ.ย.-6 ธ.ค. 65  
25 ธ.ค.- 5 ม.ค. 66   27 ม.ค. – 7 ก.พ. 66  
10-21 ก.พ. 66   17-28 มี.ค. 66 

     

ล าดบัท่ี ช่ือ – สกุล (ภาษาองักฤษ) เบอร์โทรศพัท ์ หอ้งพกั 
(SGL/TWN/ 
DBL/ TRP) 

เลขท่ี 
สะสมไมล ์

อาหาร 
(หากแพอ้าหาร 
โปรดระบุ) 

สถานฑูตท่ีท่านเคยสแกน
ลายน้ิวมือในการยืน่ 

วีซ่าเชงเกน้ (กรุณาระบุ) 
(หลงัวนัท่ี 14 พ.ย. 

2556) 

       

       

       

       

       

       

 
 

 

 

 


