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วันที ่1 ออกเดนิทางจากกรุงเทพฯ – กลาสโกว ์(สก็อตแลนด)์ 
22.30 น. พรอ้มคณะที่สนามบินสวุรรณภมูิ อาคารผูโ้ดยสารระหวา่งประเทศ เคานเ์ตอร ์T สายการบิน Emirates Airlines เจา้หนา้ที่

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

เบอระ อนังามสง่าของประเทศสกอ็ตแลนด ์
 น าทา่นเข้าชมปราสาทเอดนิเบิรก์ อนัสง่างามดว้ยท าเลที่ตัง้บนเนินเขาสงูมอง เห็นเดน่เป็นสง่าจากทกุมมุเมือง แบง่เป็น

สว่นตา่ง ๆ อย่างน่าชม อาทิ ส่วนของปอ้มปราการ และก าแพงปราสาทโบราณ มีปืนใหญ่เรยีงราย รวมทัง้ประเพณีการยิง
ปืนใหญ่ในเวลา 1300 น. ของทกุวนัตลอด 150 ปีที่ผ่านมา, โบสถเ์ซนตม์ากาเรต็สรา้งในครสิตศ์ตวรรษที่ 12 เขา้สู่
พระราชฐานชัน้ในสว่นที่เป็น The Palace จดัแสดงเก่ียวกบัเรื่องราวของราชวงศแ์ห่งสก็อต หอ้งประทบั และหอ้งมหา
มงกฎุ และ Great Hall เคยเป็นทัง้หอ้งจดัเลีย้ง, การประชมุสภา, โรงเรอืนทหาร จดัแสดงเก่ียวกบัอาวธุยทุโธปกรณท์ี่ใชใ้น
การสงครามบนัทกึภาพสวยตามอธัยาศยั น าเที่ยวชมเมืองเอดินเบอระ ขึน้สูย่อดเขาแคลตนั ที่จะท าใหท้่านประทบัใจไปกบั
เมืองที่ถกูแบง่เป็นสองฝ่ังของโอลดท์าวนแ์ละนิวทาวน ์ บนเนนิเขาแห่งนีย้งัเป็นที่ตัง้ของอนสุรณส์ถานร  าลกึถึงสงครามนโป
เลียน สถาปัตยกรรมที่คลา้ยคลงึมหาวิหารแพนธีออน ท าใหเ้อดินเบอระไดร้บัการขนานนามวา่ “เอเธนสแ์ห่งทิศเหนือ” ชม
ถนนรอยลัไมล ์ ถนนสายส าคญัที่เช่ือมสูพ่ระต าหนกัโฮลี่รูด๊ ที่ประทบัของพระราชินี ฝ่ังตรงขา้มเป็นรฐัสภาแห่งชาติสก็อต
อนัน่าภาคภมูิใจ          

19.00 น. รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร 
 น าทา่นเข้าสู่ทีพั่ก Novotel Hotel Edinburgh **** หรือเทยีบเทา่ในระดับเดยีวกัน 
วันที ่3 เอดินเบอระ – แคร์นไรอนั – High Speed Ferry เบลฟาสต์ – ไททานิก 
07.00 น. รับประทานอาหารเช้าทีโ่รงแรม 
08.00 น. เดินทางสูเ่มืองแครน์ไรอนั (Cairnryan) เป็นหมู่บา้นชาวประมงเล็ก ๆ ของสก็อตแลนดช์ายฝ่ังตะวนัออก ที่นิยมในการขา้ม

เรอืเฟอรร์ี่สูไ่อรแ์ลนดเ์หนือ เสน้ทางคมนาคมหลกัที่สะดวกสบาย และยงัมีประวตัิศาสตรอ์นัยาวนาน 
11.30 น. เรอื High Speed Ferry ขา้มสูเ่บลฟาสต ์เพียง 2.15 ช.ม. สูเ่มืองหลวงที่มากดว้ยสีสนัและมีชีวิตชีวาของไอรแ์ลนดเ์หนือ 

เบลฟาสตเ์ป็นแหลง่ก าเนิดของเรอืไททานิค และยงัคงมีรอ่งรอยความเจรญิทางอตุสาหกรรมที่ก่อรา่งขึน้ อีกทัง้ยงัไดซ้มึซบั
จนกลายเป็นวฒันธรรมของเมือง แมภ้าพความทรงจ าที่เต็มไปดว้ยความรุนแรงของปี 1970 ถึง 1980 แตใ่นปัจจบุนันี ้เมือง
นีเ้ปลี่ยนมมุมองและหนัมาสง่เสรมิการท่องเที่ยว สถานที่ส  าคญัต่างๆ แสดงความเป็นไอรแ์ลนดเ์หนือไดอ้ย่างสมบรูณ ์ 

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

อตุสาหกรรมการตอ่เรอื และท่าเรอืขนาดใหญ่ เข้าชมไททานิค เบลฟาสต์ (Belfast Titanic) พิพิธภณัฑข์นาดใหญ่เป็น
อาคาร 6 ชัน้ รูปรา่งเหมือนหวัเรือล ามหึมา แหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่ของเมืองในปี ค.ศ. 1912      ไททานิกเป็นเรือเดินสมทุร
ที่ใหญ่และหรูหราที่สดุในโลกของบรษิัทไวท ์ สตาร ์ ไลน ์ ไดอ้อกเดินทางจากเซาทแ์ธมตนั ไดด้ าดิ่งลงสู่กน้มหาสมทุร
แอตแลนติกเม่ือ 100 ปี นิทรรศการบอกเล่าความเป็นมาของเมืองเบลฟาสต ์ ตัง้แตเ่ริ่มมีผูบ้กุเบิกเขา้มาอาศยั ณ ดินแดน
แห่งนี,้ น าไปชมอาคารสถาปัตยกรรม อาทิ ศาลากลางสไตลว์ิคตอเรยี, มหาวิทยาลยัควอเตอร ์ (University Quarter) 
ก าแพงสนัติภาพ (Peace Wall) และชมภาพจิตรกรรมฝาผนงัของถนน Falls และ Shankill สถานที่ท่องเที่ยวทัง้หมดนีท้  า
ใหท้่านไดส้มัผสัและเห็นทัง้สองดา้นของชีวิตที่ทนัสมยัในเบลฟาสต ์

19.00 น. รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร 
 น าทา่นเข้าสู่ทีพั่ก Hilton Hotel Belfast City **** หรือเทยีบเทา่ในระดับเดยีวกัน 
วันที ่4 คารร์ิก เฟอกัส - คารร์ิก อะ รีด - บุชมิลล ์- ไจแอนท ์คอสตเ์วย ์(World Heritage Site) – เดอรร์ี่ (ลอนดอนเดอร์

รี่) 
07.00 น. รับประทานอาหารเช้าทีโ่รงแรม 
08.00 น. น าท่านเที่ยวชมไอรแ์ลนดเ์หนือ ตามรอยซีรีสด์งัของ HBO เรื่อง "Game of Thrones"  สถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติตัง้แต่

ถ า้ ทุ่งหญา้ ภเูขา ซึง่ลว้นแตใ่ชเ้ป็นสถานที่ถ่ายท า Game of Thrones ทัง้สิน้ รถโคช้เลาะเลียบชายฝ่ัง Northern Ireland 
โดยแวะใหถ้่ายรูปกบัปราสาท Carrickfergus ซึ่งสรา้งขึน้ในศตวรรษที่ 12 ถือไดว้า่เป็นปราการนอรม์นัที่เก่าแก่และดีที่สดุ
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ของไอรแ์ลนดเ์หนือ ชมทศันียภาพชายฝ่ังทะเลที่ Carrick-A-Rede ที่มีสะพานเชือก (Rope Bridge) ทา้ทายผูก้ลา้ ทา้
ความสงู ความเสียว ช่องแคบที่มีความลกึ 30 เมตร แวะเมือง Bushmills เมืองนีมี้ช่ือเรื่องวิสกี ้ โดยมีโรงกลั่นวิสกีเ้ก่าแก่ 
ตัง้แตปี่ ค.ศ.1608  

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน  ณ  ภตัตาคาร 
บา่ย น าท่านสูเ่ขตอนรุกัษธ์รรมชาติของเนชั่นแนลทรสัต ์และแหลง่มรดกโลกแห่งที่หนึ่งของไอรแ์ลนด ์(Giant’s Causeway) คน

ที่น่ีถือวา่เป็นสิ่งมหศัจรรยอ์นัดบั 8 ของโลก ธรรมชาติอนัน่าพิศวงนีป้รากฏใหเ้ห็นบรเิวณชายฝ่ังนอรธ์แอนทรมิโคสต ์หิน
ราว 40,000 แท่งที่สงูถึง 12 เมตร หินบะซอลหกเหลี่ยมเหลา่นีเ้กิดขึน้ในช่วงภเูขาไฟระเบิด 60 ลา้นปีที่แลว้ เป็นหนึ่งใน
สถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่อศัจรรยท์ี่สดุของโลก แวะชมวิวที่ปราสาทดนูเลซ เป็นภาพวิวสดุทา้ยและ The Dark 
Hedges อโุมงคต์น้บีชอนัน่าสะพรงึกลวั HBO ไดใ้ชส้ถานที่แห่งนีถ้่ายท า Game of Thrones แลว้เดินทางสู่ลอนดอนเดอรี่ 
หรอืเรยีกสัน้ๆ ว่า เดอรร์ี่ เมืองที่อยู่กลางใจของผูค้นที่รกัในศิลปวฒันธรรม ผูค้นน่ารกัและมีเสน่ห ์เป็นเมืองในเสน้ทาง
ท่องเที่ยว Wild Atlantic Way เสน้ทางเลาะเลียบชายฝ่ังทะเลแอตแลนติกเหนือ เดอรร์ี่มีจดุเด่นอยู่ที่เมืองเก่าแก่กวา่ 400 ปี
บนก าแพงโบราณเดอรร์ี่ที่ขนานไปกบัโบสถ ์St. Columb’s เดอรร์ี่เป็นเมืองสดุทา้ยของยโุรปที่สรา้งก าแพงปอ้มปราการ
ลอ้มรอบ ทศันียภาพนอกก าแพงเมืองโบราณ คือเมืองเดอรร์ี่ที่ปรบัเปลี่ยนใหเ้ป็นโมเดิรนซ์ิตี ้มีความทนัสมยัและสวยงาม
เป็นยิ่งนกั 

18.30 น. รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร 
 น าทา่นเข้าสู่ทีพั่ก City Hotel Derry **** หรือเทยีบเทา่ในระดับเดยีวกัน 
วันที ่5 เดอรร์ี่ - สลีโก้ – มาโย - อุทยานฯ คอนเนมารา - ไคลม์อร ์แอบบีย ์- กัลเวย ์  
07.00 น. รับประทานอาหารเช้าทีโ่รงแรม  
08.00 น. ออกเดินทางขา้มพรมแดนจากไอรแ์ลนดเ์หนือ สู่ไอรแ์ลนด ์ ผ่านเคานต์ีส้ลีโก ้ และเคาน์

ตีม้าโย กวา่ 800 ปีมาแลว้ที่ชาวนอรม์นัไดเ้ขา้มาตัง้รกราก เห็นไดจ้ากสิ่งก่อสรา้งอาทิ 
ปราสาท, โบสถ ์ ที่ยงัหลงเหลือใหเ้ป็นหลกัฐานทางประวตัิศาสตร ์ แลว้เขา้สู่เคานต์ี ้
กลัเวย ์เขตอทุยานฯ คอนเนมารา ที่มีภาพของทอ้งทุ่งหญา้สีทอง มีแนวสนัเขาเป็นฉาก
หลงัทอดยาวไปตามสายน า้ที่ไหลเอื่อย จดุหมายปลายทางที่ Kylemore Abbey ที่ซอ่น
ความงามเอาไวอ้ย่างเหลือเช่ือ 

 

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน  ณ  ภตัตาคาร  
บา่ย น าคณะเขา้ชม ไคลม์อร ์ แอบบีย ์ ศาสนสถานแห่งนีง้ดงามไปดว้ยสถาปัตยกรรมแบบ

วิคตอเรยีน-กอธิค ซอ่นตวัอยู่ท่ามกลางป่าใหญ่และสวนสวย มิทเชล เฮนรี พ่อคา้ผู้
ร  ่ารวยจากการคา้ผา้ มีด ารใิหส้รา้งขึน้ใหเ้ป็นของขวญัแด ่ มากาเรต็ เฮนรี ในปี 1867 
ก่อนที่จะกลายเป็นวดัของนิกายเบเนดิกตท์ีนในปี 1920 ไคลม์อร ์นบัเป็นมรดกตกทอด
ในดา้นสถาปัตยกรรมที่งดงามบนเกาะไอรแ์ลนด ์ ที่ไดร้บัการอนรุกัษใ์หค้นรุน่หลงัไดไ้ป
เยือน 

 

 น าคณะเขา้สูเ่มืองกลัเวย ์ เป็นเมืองที่มีขนาดใหญ่ และพลเมืองหนาแน่น เมืองนี ้
เปรยีบเสมือนสีสนั ที่สรา้งบรรยากาศใหน้กัท่องเที่ยวลุม่หลง บา้นเรอืนสีสะดดุตารมิ
สองฝ่ังแม่น า้คอรร์บิ ผูค้นชาวเมืองน่ารกั ถนนคนเดิน ผบั บาร ์ ก่อนที่จะไดร้บัการ
ประกาศใหเ้ป็นเมืองหลวงแห่งวฒันธรรมในปี 2020 อิสระใหท้่านเดินเที่ยวชมเมือง 
ถ่ายภาพสวย ๆ จากหลากหลายมมุมอง 

 

19.00 น. รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร  
 น าทา่นเข้าสู่ทีพั่ก Harbour Hotel Glaway **** หรือเทยีบเทา่ในระดับเดียวกัน  
วันที ่6 กัลเวย ์– หน้าผาโมเฮอร ์–บันแรตตี ้คาสเซิล โฟลค์พารค์ –        ลิมเมอริก  
07.00 น. รับประทานอาหารเช้าทีโ่รงแรม  
08.00 น. ออกเดินทางสูห่นา้ผาโมเฮอร ์ (Cliffs of Moher) ในเคานต์ีแ้คลร ์ เสน้ทางสบายตาผ่าน

ทอ้งทุ่งชนบท ฟารม์ปศสุตัว ์ หมู่บา้นเล็ก ๆ เรยีงรายตลอดเสน้ทาง และสิ่งก่อสรา้ง
โบราณสถานอายหุลายรอ้ยปี  

 

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน  ณ  ภตัตาคาร  
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บา่ย หนา้ผาโมเฮอร ์ หนา้ผามหศัจรรยบ์นเสน้ทาง Wild Atlantic way และสดุขอบแผ่นดิน
ฝ่ังตะวนัตกของไอรแ์ลนด ์เปิดใหน้กัท่องเที่ยวไดเ้ขา้ชมในปี 2007 ความมหศัจรรยข์อง
หนา้ผาขนาดใหญ่ที่ถกูกดักรอ่นจากทะเลแอตแลนติก จนก่อใหเ้กิดหนา้ผมหลายชัน้
เรยีงราย และแท่งหินที่มีรูปรา่งสะดดุตา บรเิวณแห่งนีเ้ป็นแหลง่นิเวศนท์ี่อนรุกัษ์ไวท้ัง้
พนัธุส์ตัวท์ะเล และนกทะเลที่หาชมไดย้าก บนพืน้ที่กวา่ 1,250 ไร ่ เป็นที่อยู่อาศยัและ
แหลง่เพาะพนัธุข์นาดใหญ่ของนกทะเลกวา่ 20 สายพนัธุ ์ ปัจจบุนันกเหล่านีเ้ป็นสตัว์
สงวน อยู่ในความดแูลของกรมสิ่งแวดลอ้มคณะ กรรมาธิการสหภาพยโุรป หนา้ผาโม
เฮอรนี์มี้จดุชมวิวแบบ 360 องศาถึง 3 แพลทฟอรม์ ที่ถา้ทายนกัเล่นกลอ้ง รวมถึง
นกัท่องเที่ยวที่นิยมในการถ่ายภาพแบบเคลื่อน ไหว ความมหศัจรรยข์องธรรมชาติไม่
เกินกวา่ความทา้ทายของมนษุย ์

 

 น าคณะเขา้สู ่ บนัแรตตี ้ คาสเซิล 1 ในปราสาทเก่าแก่ที่ยงัคงหลงเหลือ และไดร้บัการ
อนรุกัษซ์อ่มแซมเป็นอย่างดี ในบรเิวณของ บนัแรตตี ้ คาสเซิล โฟลค์พารค์ จดัแสดง 2 
เรื่องราวตา่งยคุสมยั บรเิวณสว่นของปราสาทและปอ้มปราการ บอกเล่าเรื่องราวตัง้แต่
ยคุกลางจนถึงปัจจบุนั ที่ผ่านรอ้นผ่านหนาวมาท่ามกลางอปุสรรคตา่งๆ นานา และใน
ส่วนของโฟลค์ พารค์ ยอ้นร  าลกึไปในปลายครสิตศ์ตวรรษที่ 19 ที่บอกเล่าเรื่องราวของ
ชาวไอรชิ และการด าเนินชีวิตในยคุนัน้ รวมไปถึงการเจรญิ เติบโตของหมู่บา้นตา่งๆ ที่
จะท าใหท้่านไดรู้จ้กัชาวไอรชิมากขึน้ 

 

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

 

 น าทา่นเข้าสู่ทีพั่ก Radisson Blu Hotel & Spa Limmerlick **** หรือเทยีบเทา่ใน
ระดับเดยีวกัน 

 

วันที ่7 คิงสจ์อหน์ คาสเซิล – บลารนี์ย ์คาสเซิล – จุมพติหนิศักดิสิ์ทธิ ์- คอรก์  
08.00 น. รับประทานอาหารเช้าทีโ่รงแรม  
09.00 น. น าคณะเที่ยวชมเมืองลิมเมอรกิ เมืองที่นบัไดว้า่เก่าแก่ที่สดุในไอรแ์ลนด ์ จากหลกัฐาน

ทางประวตัิศาสตรพ์บการมาของชาวไวกิง้ตัง้แตปี่ 812 เรยีกดินแดนนีว้่า King’s 
Island เขา้ชมเรื่องราวประวตัิศาสตรใ์นปราสาทกษัตรยิจ์อหน์ สรา้งในปี 1212 เป็น
มรดกทางประวตัิศาสตรท์ี่จดัแสดงทัง้ในหอ้งนิทรรศการ และกลางแจง้ บอกเล่า
เรื่องราวชาวไอรชิเดิม หรอืเรียกวา่กลุม่ชาติพนัธุเ์กลลิค ในครสิตศ์ตวรรษที่ 6 จนถึงการ
รุกรานของนอรแ์มน สงครามการแบง่แยกศาสนาระหว่างคาทอลิก และโปรเตนแตนท ์
เรื่องราวทัง้หมดจะท าใหเ้ราท่านไดรู้จ้กัชาวไอรชิมากขึน้ นอกจากนีย้งัมีศาสนสถานที่
ไม่ควรพลาดแก่การมาเยือน โบสถเ์ซนตจ์อหน์ออฟเดอะแบพติสท ์และโบสถพ์ระแม่มา
รเีวอรจ์ิน้  

 

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน  ณ  ภตัตาคาร  
บา่ย เดินทางสูเ่คานต์ีค้อรก์ ที่ร  ่ารวยไปดว้ยแหลง่ประวตัิศาสตร ์ 1 ในนัน้คือ บลารนี์ยค์าส

เซิล ที่มั่นปอ้มปราการของแมคคารธี์ยส์รา้งในปี 1446 เรื่องราวการจมุพิตหินศกัดิสิ์ทธ์ิ
เป็นที่กล่าวขานมาตัง้แตค่รสิตศ์ตวรรษที่ 19 หากใครไดมี้โอกาสจมุพิตแลว้ จะไดร้บัพร
ใหเ้ป็นผูมี้วาทะศิลป์เป็นเลิศจนผูค้นหลงใหล เขา้สูเ่มืองคอรก์ เมืองส าคญัอนัดบัหนึ่ง
ของแควน้มนึสเตอร ์อิสระใหท้่านเดินเล่นแพรททรคิสตรที ถนนสายส าคญัย่านใจกลาง
เมือง 

 

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

ตอ่ไอรแ์ลนด ์ชมความสวยงามของอาคารบา้นเรอืนแบบสโตนเฮา้ส ์ที่สรา้งตัง้แตป่ลาย
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ครสิตศ์ตวรรษที่ 16 กลางเมืองเป็นที่ตัง้ของ คิลเคนนีย ์ คาสเซิล และอทุยานอนัรม่รื่น 
อิสระใหท้่านไดถ้่ายรูป หรอื เดินส ารวจสินคา้งานฝีมือของชาวไอรชิครา๊ฟ แอนด ์ดีไซน ์

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน  ณ  ภตัตาคาร  
บา่ย เดินทางตอ่สู่คิลแดร ์ เอ๊าทเ์ล็ทเพียงแห่งเดียวบนไอรแ์ลนด ์ กว่า 90 ลกัซวัรี่แบรนด ์

สินคา้ราคาพิเศษกบัสว่นลดสงูสดุถึง 60% ใหท้่านไดช้อ้ปปิ้งอย่างจใุจ 
 

19.00 น. รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร   
 น าทา่นเข้าสู่ทีพั่ก Clayton Hotel Cardiff Lane **** หรือเทยีบเทา่ในระดับ

เดยีวกัน 
 

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

ตัง้แตก่ารเขา้มาครองครองของเผ่าเซลท ์หรอื เคลท ์จนถึงปัจจบุนัเป็นเมืองอนัทนัสมยั 
ภมูิทศันถ์กูปรบัใหเ้ป็นเมืองที่น่ามาเยือนที่สดุเมืองหนึ่งในยโุรป จดุเริ่มตน้ของการเที่ยว
ชมเมืองเริ่มจาก รูปป้ันมอลลี มาโลน สูอ่าคารรฐัสภาที่เก่าแก่ศตวรรษที่ 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 เดนิทางกลับถึงประเทศไทย  
00.45 น. ถึงสนามบนิดไูบ รอเปลี่ยนเที่ยวบิน  
02.50 น. ออกเดินทางโดยสายการบิน Emirates Airlines เที่ยวบินที่ EK 384  
12.15 น. สายการบิน Emirates Airlines น าท่านเดินทางกลบัถึงกรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ  
เริ่มตัง้แต่วันที ่7 มกราคม 2565 ประเทศอังกฤษยกเลิกการตรวจผลโควดิก่อนเข้าประเทศ โดยสามารถเดนิทางไปทอ่งเทีย่ว
ได้แบบไม่ต้องกักตัว โดยหากคุณได้รับวัคซีนทีไ่ด้รับการอนุมัตอิย่างครบถ้วนอย่างน้อย 14 วันก่อนเดนิทาง วัคซนีทีอั่งกฤษ
ยอมรับ Oxford/AstraZeneca / Pfizer BioNTech / Moderna / Janssen / Sinovac / Sinopharm Beijing 
หมายเหต ุ    ทางบรษิัทไดเ้ตรียมการเดินทางของคณะทวัรก์่อน 15 วนั โดยซือ้ตั๋วเครื่องบิน, เช่ารถโคช้, จองที่พกั, รา้นอาหาร สถานที่เขา้
ชมตา่ง ๆ ไวล้่วงหนา้ใหก้บักรุป๊ทวัร ์ กรณีที่เกิดเหตกุารณ ์อาทิ การยกเลิกเที่ยวบิน, การล่าชา้ของสายการบิน,  การพลาดเที่ยวบิน (ขึน้
เครื่องไม่ทนั), การนดัหยดุงาน, การจลาจล, ภยัพิบตัิ, การถกูปฏิเสธการเขา้เมือง ท าใหก้ารเดินทางลา่ชา้ หรอืเหตสุดุวิสยัอื่น ๆ ไม่
สามารถเดินทางไปยงัจดุหมายตามโปรแกรมได ้หวัหนา้ทวัร ์มีสิทธ์ิในการเปล่ียนโปรแกรม และไม่สามารถคืนเงินคา่ใชจ้่ายตา่ง ๆ ที่ช  าระ
แลว้ เพราะทางบรษิัทฯ ไดช้ าระคา่ใชจ้่ายตา่ง ๆ ล่วงหนา้แลว้ และหากมีคา่ใชจ่้ายอื่น ๆ เกิดขึน้นอกจากในรายการทวัร ์ หวัหนา้ทวัร์
จะแจง้ใหท้่านทราบ เพราะเป็นสิ่งที่ทางบรษิัท ฯ มิอาจรบัผิดชอบได ้

PERIOD Tour Fare 
Adults 

Child 4-11 
With Bed 

Child 4-6 
No Bed 

DBL 
SGL USED 

NO TKT 
ADL / CHD 

8 – 17 เม.ย. 2565 115,000 103,500 92,000 13,000 -28000 -21,000 

29 เม.ย. – 08 พ.ค. 2565 115,000 103,500 92,000 13,000 -28000 -21,000 

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 
ค่าทวัรร์วม : 
 ✓ คา่ตั๋วเครื่องบินไป-กลบั รวมคา่ภาษี และส่วนเพิ่มของน า้มนัเชือ้เพลิง ณ วันที ่1 มกราคม 2565 

✓ คา่รถโคช้ปรบัอากาศ มาตรฐานของสหราชอาณาจกัร ท่องเที่ยวตามโปรแกรมที่ระบ ุ
✓ ค่าเขา้ปราสาทเอดินเบิรก์ / ค่าเรือ High Speed Ferry to Belfast / ค่าธรรมเนียม Titanic Museum ค่าธรรมเนียม 

Rope Bridge/ ค่าธรรมเนียม Giant’s Causway Translink Bus / ค่าธรรมเนียม Kylemore Abbey / ค่าเข้า King 
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John Castle / คา่ธรรมเนียม Cliff of Mother  / คา่ธรรมเนียม Blaney Castle 
✓ โรงแรมที่พกัตามระบใุนรายการ หรอื เทียบเท่าในระดบัเดียวกนั (หอ้งละ 2 ท่าน)  
✓ ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ คดัสรรเมนูและใหท้่านไดเ้ลิศรสกับอาหารทอ้งถ่ินในแต่ละเมือง  ในกรณีทีท่านมี

ข้อจ ากัดในการรับประทานอาหารบางชนิด กรุณาสอบถามรายละเอียดล่วงหน้าเพือ่ความเหมาะสม 
✓ ค่าธรรมเนียมในการย่ืนวีซ่าสหราชอาณาจักร (Standard time) ในกรณีที่ยื่นวีซ่าเร่งด่วน ช าระเพิ่มท่านละ 

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

อวัยวะ/สายตาหรือทุพพลภาพถาวรสิน้เชิง จากอุบัติเหตุ ส  าหรบัผู้เอาประกันภัยอายุ 16-75 ปี จ านวนเงินเอา
ประกันภัย 1,000,000 บาท / ค่ารกัษาพยาบาลในต่างประเทศ 2,000,000 บาท รวมถึงค่ารกัษาพยาบาลต่อเน่ือง
หลงัจากกลบัถึงประเทศไทยไม่เกิน 40,000 บาท ทัง้นีค้รอบคลมุถึงประกนัสขุภาพที่ไม่ไดเ้กิดจากโรคประจ าตวั 

✓ คา่ยกกระเป๋าใบใหญ่ท่านละ 1 ใบ น า้หนกัไม่เกิน 30 กิโลกรมั สว่นกระเป๋าใบเล็กอยู่ในความดแูลของท่านเองไม่เกิน 
7 กิโลกรมั  

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

ค่าทวัรไ์ม่รวม : 
  คา่ภาษีมลูค่าเพิ่ม 7% และคา่ภาษีหกั ณ ที่จ่าย 3% 

 ค่าตรวจ PCR / ATK / Lateral flow Test 
 ค่าใช้จ่ายต่างๆเกี่ยวกับ Test & Go ตามทีรั่ฐก าหนด 
 ค่าทปิหวัหน้าทวัร ์และไกดท์้องถิน่ 
 คา่ท าหนงัสือเดินทาง (พาสปอรต์) 
 คา่ใชจ้่ายส่วนตวัอาทิ คา่โทรศพัท,์ คา่ซกัรีด, คา่เครื่องดื่มในหอ้งพกั และค่าอาหารที่สั่งมาในหอ้งพกัค่าอาหาร

และเครื่องดื่มที่สั่งพิเศษในรา้นอาหารนอกเหนือจากที่ทางบรษิัทฯจดัให ้ยกเวน้จะตกลงกนัเป็นกรณีพิเศษ เช่น 
หากท่านทานไดเ้ฉพาะอาหารทะเลเพียงอย่างเดียว ท่านตอ้งมีค่าใชจ้่ายเพิ่ม 

การจองทวัร ์(How to make your reservation) 
 หากท่านสนใจและประสงคจ์ะเดินทางกบับรษิัท EUROPEAN HOLIDAY กรุณาติดตอ่ Travel Agent ใกลบ้า้นหรอืที่ท่าน

รูจ้กัและเช่ือถือได ้ ซึง่จะดแูลท่านดว้ยขัน้ตอนที่ง่าย สะดวก และมีประสิทธิภาพ เพื่อเป็นการยืนยนัการเดิน ทางของท่าน 
กรุณาจองทวัรแ์ละช าระเงินมดัจ าลว่งหนา้ 60,000 บาทตอ่ผูเ้ดินทางหนึ่งท่าน ภายใน 3 วนันบัจากวนัที่จอง ซึง่เงินมดัจ า
ดงักล่าวจะเป็นการยืนยนัการจองของท่าน และกรุณาช าระคา่ทวัรส์่วนที่เหลือล่วงหนา้ 30 วนัก่อนการเดินทาง หากท่านไม่
ช าระเงินสว่นที่เหลือตามวนัที่ก  าหนด ทางบรษิัทฯถือวา่ท่านยกเลิกการเดินทางโดยไม่มีเง่ือนไข 

ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิใ์นการไม่รับจองทวัร ์(Cannot make your reservation) 
เน่ืองจากสถานที่ท่องเที่ยวตา่งๆ ในโปรแกรมไม่เอือ้อ  านวยตอ่บคุคลดงัตอ่ไปนี ้
 ทางบรษิัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการไม่รบัจองทวัรส์  าหรบัลกูคา้ดงัต่อไปนี ้

1. เด็กที่มีอายใุนระหวา่งแรกเกิดถึง 3 ขวบ 
2. ผูส้งูอายทุี่มีความจ าเป็นตอ้งใชว้ีลแชร,์ ไมเ้ทา้ หรอืเครื่องมือตา่งๆ ในการพยงุตวั 
3. ผูเ้ดินทางที่บง่บอกการเป็นบคุคลไรค้วามสามารถ 

การยกเลิกการจองทวัร ์(Cancellation Charge)  
• ยกเลิกก่อนออกเดินทางไม่นอ้ยกวา่ 30 วนั  **คืนเงินมดัจ า** 

(หกัคา่ใชจ้่ายที่ไดจ้่ายไปแลว้) 
• ยกเลิกก่อนการเดินทางไม่นอ้ยกวา่ 15 วนั **คืนเงินมดัจ า 50%** 
• ยกเลิกก่อนการเดินทางนอ้ยกวา่ 15 วนัก่อนการเดินทาง  **ไม่คืนเงินคา่ทวัร*์* 
• การจ่ายค่าบรกิารคืนใหแ้ก่นกัท่องเที่ยว หากผูป้ระกอบธุรกิจน าเที่ยวมีคา่ใชจ้่ายที่ไดจ้่ายจรงิเพื่อการเตรียมการจดัน าเที่ยว ให้
น ามาหกัจากเงินคา่บรกิารที่ตอ้งจ่าย ทัง้นีใ้หผู้ป้ระกอบธุรกิจน าเที่ยวแสดงหลกัฐานใหน้กัท่องเที่ยวทราบ ดงัตอ่ไปนี ้

1. คา่ธรรมเนียมการขอวีซ่า 
2. คา่มดัจ าของบตัรโดยสารเครื่องบิน 
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3. คา่ใชจ้่ายที่จ  าเป็นอื่น 
ในกรณีคา่ใชจ้่ายของผูป้ระกอบธุรกิจน าเที่ยวตามวรรคหนึ่ง สงูกวา่เงินคา่บรกิารที่ไดช้  าระไวผู้ป้ระกอบธุรกิจน าเที่ยวจะเรยีกจาก
นกัท่องเที่ยวไม่ได ้
• หากท่านยกเลิกการเดินทางในเง่ือนไขใดเง่ือนไขหนึ่ง แตท่่านสามารถหาผูเ้ดินทางมาแทนได ้ โดยสามารถย่ืนขอวีซา่ไดท้นัตาม
ก าหนดเวลา ทางบรษิัทฯ จะคิดค่าใชจ้่ายเพิ่มคือคา่วีซา่ และคา่เปลี่ยนช่ือตั๋วเท่านัน้ และตอ้งไม่อยู่ในเง่ือนไขของตั๋วที่ NON-CHANGE 
NAME & NON-REFUND 
• หากท่านยกเลิกการเดินทาง อนัเน่ืองมาจากบคุคลใดบคุคลหนึ่งในคณะของท่านไม่ไดร้บัการพิจารณาอนมุตัิวีซา่ ไม่วา่ดว้ย
เหตผุลใดๆ ก็ตามอนัเป็นการพิจารณาของสถานทตู  ซึง่การยกเลิกเฉพาะบคุคลหรอืยกเลิกพรอ้มกันทัง้หมด ใหถื้อเป็นการยกเลิกตาม
เง่ือนไขของวนัเวลาที่ยกเลิกดงักล่าวขา้งตน้ ในกรณีที่ท่านไม่แน่ใจวา่จะไดร้บัการพิจารณาอนมุตัิวีซา่จากทางสถานทตู ทางบรษิัทขอ
แนะน าใหท้่านย่ืนขอวีซา่แบบเดี่ยว ซึง่จะรูผ้ลเรว็กวา่การย่ืนขอวีซา่แบบกรุป๊ 
• บรษัิทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทางในกรณีที่มีผูเ้ดินทาง ต ่ากวา่ 15 ท่าน โดยที่จะแจง้ใหผู้เ้ดินทางทราบลว่งหนา้ก่อน 
15 วนั และขอสงวนสิทธ์ิในการเปลี่ยนแปลงการท่องเที่ยว รวมทัง้ไม่สามารถรบัผิดชอบจากกรณีที่เกิดเหตจุ าเป็นสดุวิสยัดงันี ้ การล่าชา้
ของสายการบิน, การนดัหยดุงาน, ภยัธรรมชาติ, การก่อจลาจล, อบุตัิเหต ุ ฯลฯ และทางบรษิัทฯจะไม่รบัผิดชอบคา่ใชจ้่ายที่เกิดขึน้ หาก
ท่านถกูปฏิเสธการเขา้เมือง อนัเน่ืองจากการกระท าที่ส่อไปในทางผิดกฎหมายหรือการหลบหนีเขา้เมือง ฯลฯ และจะไม่คืนเงินค่าทวัรท์ี่ท่าน
ช าระมาแลว้ 
หมายเหต ุ หลกัเกณฑท์ี่น ามาใชนี้ ้ เป็นประกาศในราชกิจจานเุบกษา แห่งพระราชบญัญตัิธุรกิจน าเที่ยวและมคัคเุทศก ์ พ.ศ.2551 โดย

ประกาศใชน้บัตัง้แตว่นัที่ 15 มิถนุายน 2553 เป็นตน้ไป 
การขอเปล่ียนแปลงวันเดนิทาง (Revision Fees) 
 หากท่านประสงคจ์ะขอเปลี่ยนแปลงวนัเดินทาง สามารถท าไดล้่วงหนา้ก่อนการเดินทางจรงิ 45 วนั โดยไม่เสียคา่ใชจ้่าย 
ตั๋วเครื่องบนิ (Air Ticket) 
 ในการเดินทางเป็นหมู่คณะ ผูโ้ดยสารจะตอ้งเดินทางไป-กลบัพรอ้มกนั หากตอ้งการเลื่อนวนัเดินทางกลบัท่านจะตอ้งช าระ

คา่ใชจ้่ายส่วนต่างที่สายการบินเรยีกเก็บ และการจดัที่นั่งของกรุป๊ เป็นไปโดยสายการบินเป็นผูก้  าหนด ซึง่ทางบรษิัทฯ ไม่
สามารถเขา้ไปแทรกแซงได ้  และในกรณียกเลิกการเดินทาง ถา้ทางบรษิัทฯ ไดด้  าเนินการออกตั๋วเครื่องบินไปแลว้ ผูเ้ดินทาง
ตอ้งรอ REFUND ตามระบบของสายการบินเท่านัน้ และหากท่านไม่แน่ใจในวนัเดินทางดงักล่าว กรุณาตรวจสอบกบั
เจา้หนา้ที่ฯ เพื่อยืนยนัในกรณีที่ตั๋วเครื่องบินสามารถท า REFUND ไดห้รอืไม่ก่อนที่ท่านจะช าระเงินคา่ทวัรส์่วนที่เหลือ 

ค่าธรรมเนียมประกันภยัและค่าธรรมเนียมน า้มันเชือ้เพลิงของสายการบิน (Insurance and Fuel Surcharge / Tax YQ) 
 คิดตามอตัราที่ทางสายการบินปรบัคา่ธรรมเนียม ณ วนัที่ 1 มกราคม 2565 การเปลี่ยนแปลงของสายการบินในภายหลงั ถือ

เป็นคา่ทวัรส์ว่นเพิ่มที่ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเรยีกเก็บตามความเป็นจรงิ ณ วนัที่ออกตั๋ว 
 

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

(การขอวีซา่ประเทศองักฤษผูเ้ดินทางทกุท่านตอ้งมา สแกนลายนิว้มือ ดว้ยตนเอง และไม่ตอ้งน ารูปไปดว้ย เพราะตอ้งไปถ่ายรูปที่ศนูย์
รบัย่ืนฯ ในวนัที่ไปย่ืนขอวีซา่ 

ศนูยร์บัค ารอ้งขอวีซา่ 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. 

 
 พาสปอรต์ที่ยงัไม่หมดอาย ุและมีอายไุม่ต ่ากวา่ 6 เดือนก่อนวนัหมดอาย ุหากมีพาสปอรต์เล่มเก่าไม่วา่จะเคยมีวีซา่ในกลุ่มประเทศ

เชงเกน้หรอืประเทศอื่น ควรน าไปแสดงดว้ยเพื่อเป็นการง่ายตอ่การอนมุตัิวีซา่ 
 ส าเนาทะเบียนบา้น / ส าเนาบตัรประชาชน หรือบตัรขา้ราชการ / ส าเนาใบเปลี่ยนช่ือ-สกลุ / ส าเนาทะเบียนสมรส, หย่า / ส  าเนาสตูิ

บตัร ในกรณีอายไุม่ถึง 20 ปีบรบิรูณ ์ 
 หนังสือรบัรองการท างานจากบริษัท / สังกัดที่ท่านท างานอยู่ตอ้งเป็นภาษาอังกฤษเท่านั้นโดยระบุต าแหน่ง, อัตราเงินเดือนใน

ปัจจุบัน, วันเดือนปีที่เริ่มท างานกับบริษัทนี้และช่วงเวลาที่ขอลางานเพื่อเดินทางไปท่องเที่ยว หลังจากนั้นจะกลับมาท างาน
ตามปกติหลงัครบก าหนดลา   
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 กรณีที่เป็นเจา้ของกิจการ ขอใบทะเบียนการคา้ ,ใบทะเบียนพาณิชย ์และหนังสือรบัรองบริษัทที่คัดไวไ้ม่เกิน 1  เดือน พรอ้ม
วตัถปุระสงค ์หรอืใบเสียภาษี และหลกัฐานการเงินของบรษิัทฯ ยอ้นหลงั 6 เดือน 

 ส าเนาสมุดบัญชีเงินฝากยอ้นหลัง 6 เดือนตอ้งอัพเดทเป็นเดือนปัจจุบัน ควรเลือกเล่มที่มีการเขา้ออกของเงินสม ่าเสมอ และมี
จ านวนไม่ต ่ากว่า 6 หลกั เพื่อใหเ้ห็นวา่มีฐานะการเงินเพียงพอที่จะครอบคลมุกบัคา่ใชจ้่ายไดอ้ย่างไม่เดือดรอ้นเม่ือกลบัสู่ภมูิล  าเนา 
ในกรณีที่เดินทางเป็นครอบครวัหากใชบ้ญัชีใดบญัชีหนึ่งในการย่ืนขอวีซ่า ตอ้งออกหนังสือรบัรองค่าใชจ้่ายในครอบครวัดว้ย ***
สถานทตูไม่รบับญัชีกระแสรายวนั*** 

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

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

ไปย่ืนเรื่องแสดงความจ านงในการอนุญาตให้บุตรเดินทางไปกับอีกท่านหนึ่งได ้ณ ที่ว่าการอ าเภอหรือเขต โดยมีนายอ าเภอ หรือ
ผูอ้  านวยการเขตลงลายมือช่ือ และประทบัตรารบัรองจากทางราชการอย่างถกูตอ้ง 

 การบิดเบือนขอ้เท็จจรงิประการใดก็ตาม อาจจะถกูระงบั มิใหเ้ดินทางเขา้ประเทศเป็นการถาวร และถึงแมว้่าท่านจะถกูปฏิเสธวี ซ่า 
สถานทตูไม่คืนคา่ธรรมเนียมที่ไดช้  าระไปแลว้ และหากตอ้งการขอย่ืนค ารอ้งใหม่ ก็ตอ้งช าระคา่ธรรมเนียมใหม่ทกุครัง้ 

 ทางสถานทตูไม่มีนโยบายในการคืนค่าธรรมเนียมวีซ่าใหก้บัผูร้อ้งขอ หากท่านไม่ผ่านการพิจารณาวีซ่าไม่ว่าจะเป็นเหตผุลใดก็ตาม 
ท่านไม่สามารถเรยีกรอ้งคืนคา่วีซา่ได ้

หลังจากการจองทวัรแ์ละช าระเงนิมัดจ าแล้ว ทางบริษัทฯ ถอืว่าท่านไดย้อมรับในข้อตกลง 
และเงือ่นไขทีบ่ริษัทฯ ไดร้ะบุไว้ขา้งตน้ทุกประการ 

 

 

 


