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ออกเดินทางจากกรุ งเทพฯ – เอดินเบอระ (สก็อตแลนด์ )
พร้อมคณะที่สนามบินสุ วรรณภูมิ อาคารผูโ้ ดยสารระหว่างประเทศ ประตู
8 เคาน์เตอร์ Q1-7 สายการบินกาต้าร์ แอร์ เวย์ เจ้าหน้าที่คอยอานวยความ
สะดวกในเรื่ องสัมภาระและการเช็คอิน
ออกเดินทางโดยสายการบินกาตาร์ แอร์ เวย์ โดยเที่ยวบินที่ QR833 สู่ กรุ ง
โดฮา
เอดินเบอระ – แคลตันฮิลล์ – ปราสาทเอดินเบิร์ก – ช้ อปปิ้ งถนนปริ้นเซส
ถึงสนามบินโดฮา รอเปลี่ยนเที่ยวบิน
ออกเดิ น ทางสู่ เอดิ น เบอระ โดยสายการบิ น กาตาร์ แอร์ เวย์ เที่ ย วบิ น ที่
QR031
ถึ งสนามบิ นเอดิ นเบอระ (สก็ อตแลนด์) ผ่านการตรวจคนเข้าเมืองและ
ศุลกากรรถโค้ช รอรั บ คณะแล้วเดิ นทางสู่ ตวั เมื องหลวงอันงามสง่าของ
ประเทศสก็อตแลนด์

วันพฤหัสบดี

วันศุกร์

หมายเหตุ

09.00 น.

12.00 น.
บ่าย

18.30 น.

ทางบริ ษ ัท ได้เตรี ย มการเดิ น ทางของคณะทัวร์ ก่ อ น 15 วัน โดยซื้ อ ตัว๋
เครื่ องบิ น , เช่ า รถโค้ช , จองที่ พ กั , ร้ านอาหาร สถานที่ เข้าชมต่ าง ๆ ไว้
ล่ วงหน้าให้กบั กรุ๊ ป ทัวร์ กรณี ที่เกิ ดเหตุ การณ์ อาทิ การยกเลิ กเที่ ยวบิ น,
การล่าช้าของสายการบิน, การพลาดเที่ยวบิน (ขึ้นเครื่ องไม่ทนั ), การนัด
หยุด งาน, การจลาจล, ภัย พิ บ ัติ , การถู ก ปฏิ เสธการเข้าเมื อ ง ท าให้ ก าร
เดิ นทางล่ าช้า หรื อเหตุ สุ ดวิสั ยอื่ น ๆ ไม่ สามารถเดิ นทางไปยังจุ ดหมาย
ตามโปรแกรมได้ หัวหน้าทัวร์ มี สิ ท ธิ์ ในการเปลี่ ย นโปรแกรม และไม่
สามารถคื นเงิ นค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่ ชาระแล้ว เพราะทางบริ ษทั ฯ ได้ชาระ
ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ล่ วงหน้าแล้ว และหากมีค่าใช้จ่ายอื่น ๆ เกิ ดขึ้นนอกจาก
ในรายการทัว ร์ หั ว หน้ าทัว ร์ จ ะแจ้ง ให้ ท่ า นทราบ เพราะเป็ นสิ่ ง ที่ ท าง
บริ ษทั ฯ มิอาจรับผิดชอบได้
น าเที่ ย วชมเมื อ งเอดิ น เบอระ ขึ้ นสู่ ยอดเขาแคลตัน ที่ จ ะท าให้ ท่ า น
ประทับใจไปกับเมืองที่ถูกแบ่งเป็ นสองฝั่ งของโอลด์ทาวน์และนิ วทาวน์
บนเนิ นเขาแห่ งนี้ ยงั เป็ นที่ต้ งั ของอนุสรณ์สถานราลึกถึงสงครามนโปเลียน
สถาปั ตยกรรมที่คล้ายคลึงมหาวิหารแพนธี ออน ทาให้เอดินเบอระได้รับ
การขนานนามว่า “เอเธนส์ แห่ งทิ ศเหนื อ” นาท่ านเข้ าชมปราสาทเอดิ น
เบิร์ก อันสง่างามด้วยทาเลที่ต้ งั บนเนินเขาสู ง มองเห็นเด่นเป็ นสง่าจากทุก
มุมเมือง แบ่ง เป็ นส่ วนต่าง ๆ อย่างน่าชม อาทิ ส่ วนของป้ อมปราการ และ
กาแพงปราสาทโบราณ มีปืนใหญ่เรี ยงราย รวมทั้งประเพณี การยิงปื นใหญ่
ในเวลา 1300 น. ของทุกวันตลอด 150 ปี ที่ผ่านมา, โบสถ์เซนต์มากาเร็ ต
สร้ า งในคริ ส ต์ ศ ตวรรษที่ 12 เข้า สู่ พ ระราชฐานชั้น ในส่ วนที่ เป็ น The
Palace จัดแสดงเกี่ยวกับเรื่ องราวของราชวงศ์แห่งสก็อต ห้องประทับ และ
ห้องมหามงกุฎ และ Great Hall เคยเป็ นทั้งห้องจัดเลี้ยง, การประชุ มสภา,
โรงเรื อนทหาร จัดแสดงเกี่ ยวกับ อาวุธยุท โธปกรณ์ ที่ใช้ในการสงคราม
บันทึกภาพสวยตามอัธยาศัย
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
Chinese
ชมถนนรอยัลไมล์ ถนนสายสาคัญที่เชื่ อมสู่ พระตาหนักโฮลี่รู๊ด ที่ประทับ
ของพระราชิ นี ฝั่ ง ตรงข้ามเป็ นรั ฐสภาแห่ ง ชาติ ส ก็ อ ตอัน น่ า ภาคภู มิ ใ จ
อิสระให้ท่านได้ชอ้ ปปิ้ งบนถนนปริ้ นเซส ที่มีห้างสรรพสิ นค้าแบรนด์เนม
และร้านขายของที่ระลึก โดยเฉพาะปี่ สก็อตเครื่ องดนตรี ประจาชาติสก็อต
ที่ มี ค วามเก่ าแก่ ที่ สุ ดในโลก รวมทั้งผ้า WOOLและผ้าแคชเมี ยร์ และผ้า
ตาร์ ตนั ผ้าลายสก็อตพื้นเมืองอันเป็ นเอกลักษณ์
รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร
Local
น าท่ า นเข้ า สู่ ที่ พั ก MACDONALD HOLYROOD HOTEL**** หรื อ www.macdonaldhotels.co.uk
/ourhotels/scotland/edinburg
เทียบเท่ าในระดับเดียวกัน
h/macdonald-holyrood-hotel
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เอดินเบอระ – แคร์ นไรอัน – FERRY TO เบลฟาสต์ – ไททานิก
วันเสาร์
รับประทานอาหารเช้ าทีโ่ รงแรม
Buffet
เดิ น ทางสู่ เมื อ งแคร์ น ไรอัน (Cairnryan) เป็ นหมู่ บ ้านชาวประมงเล็ ก ๆ
ของสก็ อ ตแลนด์ ช ายฝั่ ง ตะวัน ออก ที่ นิ ย มในการข้ า มเรื อเฟอร์ รี่ สู่
ไอร์ แ ลนด์ เหนื อ เส้ น ทางคมนาคมหลั ก ที่ ส ะดวกสบาย และยัง มี
ประวัติศาสตร์อนั ยาวนาน
เรื อ High Speed Ferry ข้ามสู่ เบลฟาสต์ เพี ยง 2.15 ช.ม. สู่ เมื องหลวงที่
มากด้ ว ยสี สั น และมี ชี วิ ต ชี ว าของไอร์ แ ลนด์ เหนื อ เบลฟาสต์ เป็ น
แหล่ ง ก าเนิ ด ของเรื อไททานิ ค และยัง คงมี ร่ อ งรอยความเจริ ญทาง
อุตสาหกรรมที่ก่อร่ างขึ้น อีกทั้งยังได้ซึมซับจนกลายเป็ นวัฒนธรรมของ
เมือง แม้ภาพความทรงจาที่เต็มไปด้วยความรุ นแรงของปี 1970 ถึง 1980
แต่ในปั จจุ บ นั นี้ เมื องนี้ เปลี่ ยนมุ ม มองและหันมาส่ งเสริ ม การท่องเที่ ยว
สถานที่สาคัญต่างๆ แสดงความเป็ นไอร์ แลนด์เหนือได้อย่างสมบูรณ์
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารบนเรื อ
Local
ถึงเมืองเบลฟาสต์ เมืองหลวงของไอร์ แลนด์เหนื อ 1 ใน 4 เมืองปกครอง
ของสหราชอาณาจัก ร เที่ ย วชมเมื อ งที่ มี อุ ต สาหกรรมการต่ อ เรื อ และ
ท่าเรื อขนาดใหญ่ เข้ าชมไททานิค เบลฟาสต์ (Belfast Titanic) พิพิธภัณฑ์
ขนาดใหญ่เป็ นอาคาร 6 ชั้น รู ปร่ างเหมือนหัวเรื อลามหึ มา แหล่งท่องเที่ยว
แห่ งใหม่ของเมืองในปี ค.ศ. 1912 ไททานิ กเป็ นเรื อเดิ นสมุทรที่ใหญ่และ
หรู หราที่สุดในโลกของบริ ษทั ไวท์ สตาร์ ไลน์ ได้ออกเดินทางจากเซาท์
แธมตัน ได้ดาดิ่ งลงสู่ ก้นมหาสมุ ทรแอตแลนติ กเมื่ อ 100 ปี นิ ท รรศการ
บอกเล่าความเป็ นมาของเมืองเบลฟาสต์ ตั้งแต่เริ่ มมีผูบ้ ุ กเบิกเข้ามาอาศัย
ณ ดิ นแดนแห่ งนี้ , นาไปชมอาคารสถาปั ตยกรรม อาทิ ศาลากลางสไตล์
วิคตอเรี ย, มหาวิทยาลัยควอเตอร์ (University Quarter) กาแพงสันติ ภาพ
(Peace Wall) และชมภาพจิตรกรรมฝาผนังของถนน Falls และ Shankill
สถานที่ท่องเที่ยวทั้งหมดนี้ ทาให้ท่านได้สัมผัสและเห็ นทั้งสองด้านของ
ชีวติ ที่ทนั สมัยในเบลฟาสต์
รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร
Thai
น าท่ า นเข้ า สู่ ที่ พั ก MALDRON HOTEL BELFAST CITY**** หรื อ www.maldronhotelbelfastint
ernational.com/
เทียบเท่าในระดับเดียวกัน
คาร์ ริก เฟอกัส - คาร์ ริก อะ รี ด - บุ ชมิ ลล์ - ไจแอนท์ คอสต์ เวย์ (World
วันอาทิตย์
Heritage Site) – เดอร์ รี่ (ลอนดอนเดอร์ รี่)
รับประทานอาหารเช้ าทีโ่ รงแรม
Buffet
นาท่านเที่ ยวชมไอร์ แลนด์เหนื อ ตามรอยซี รีส์ดงั ของ HBO เรื่ อง "Game
of Thrones" สถานที่ ท่ องเที่ ยวทางธรรมชาติ ต้ งั แต่ถ้ า ทุ่ งหญ้า ภู เขา ซึ่ ง

12.00 น.
บ่าย

18.30 น.

วันที่ 5
07.00 น.
08.00 น.

ล้วนแต่ใช้เป็ นสถานที่ถ่ายทา Game of Thrones ทั้งสิ้ น รถโค้ชเลาะเลียบ
ชายฝั่ ง Northern Ireland โดยแวะให้ถ่ายรู ปกับปราสาท Carrickfergus ซึ่ ง
สร้างขึ้นในศตวรรษที่ 12 ถือได้วา่ เป็ นปราการนอร์ มนั ที่เก่าแก่และดีที่สุด
ของไอร์ แลนด์ เหนื อ ชมทัศ นี ย ภาพชายฝั่ ง ทะเลที่ Carrick-A-Rede ที่ มี
สะพานเชื อก (Rope Bridge) ท้าทายผูก้ ล้า ท้าความสู ง ความเสี ยว ช่ อ ง
แคบที่มีความลึก 30 เมตร แวะเมือง Bushmills เมืองนี้ มีชื่อเรื่ องวิสกี้ โดย
มีโรงกลัน่ วิสกี้เก่าแก่ ตั้งแต่ปี ค.ศ.1608
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
Local
นาท่านสู่ เขตอนุ รักษ์ธรรมชาติของเนชัน่ แนลทรัสต์ และแหล่งมรดกโลก
แห่ งที่ ห นึ่ งของไอร์ แ ลนด์ (Giant’s Causeway) คนที่ นี่ ถื อ ว่ า เป็ นสิ่ ง
มหัศจรรย์อนั ดับ 8 ของโลก ธรรมชาติอนั น่าพิศวงนี้ปรากฏให้เห็นบริ เวณ
ชายฝั่งนอร์ ธแอนทริ มโคสต์ หิ นราว 40,000 แท่งที่สูงถึ ง 12 เมตร หิ นบะ
ซอลหกเหลี่ ยมเหล่ านี้ เกิ ดขึ้ นในช่ วงภูเขาไฟระเบิ ด 60 ล้านปี ที่ แล้ว เป็ น
หนึ่ งในสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่อศั จรรย์ที่สุดของโลก แวะชมวิว
ที่ปราสาทดูนเลซ เป็ นภาพวิวสุ ดท้ายและ The Dark Hedges อุโมงค์ตน้
บีชอันน่ าสะพรึ งกลัว HBO ได้ใช้สถานที่แห่ งนี้ ถ่ายทา Game of Thrones
แล้วเดิ นทางสู่ ลอนดอนเดอรี่ หรื อเรี ยกสั้นๆ ว่า เดอร์ รี่ เมืองที่อยู่กลางใจ
ของผู ค้ นที่ รั ก ในศิ ล ปวัฒ นธรรม ผู ค้ นน่ า รั ก และมี เสน่ ห์ เป็ นเมื อ งใน
เส้ น ทางท่ อ งเที่ ย ว Wild Atlantic Way เส้ น ทางเลาะเลี ย บชายฝั่ ง ทะเล
แอตแลนติกเหนื อ เดอร์ รี่มีจุดเด่ นอยู่ที่ เมื องเก่ าแก่ กว่า 400 ปี บนกาแพง
โบราณเดอร์ รี่ที่ขนานไปกับโบสถ์ St. Columb’s เดอร์ รี่เป็ นเมืองสุ ดท้าย
ของยุโรปที่ ส ร้ างก าแพงป้ อมปราการล้อมรอบ ทัศ นี ยภาพนอกก าแพง
เมื อ งโบราณ คื อ เมื อ งเดอร์ รี่ ที่ ป รั บ เปลี่ ย นให้ เป็ นโมเดิ ร น์ ซิ ต้ ี มี ค วาม
ทันสมัยและสวยงามเป็ นยิง่ นัก
รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร
Chinese
นาท่ านเข้ าสู่ ที่พัก CITY HOTEL DERRY**** หรื อเทียบเท่ าในระดั บ https://www.cityhotelderry.c
om
เดียวกัน
เดอร์ รี่ - สลีโก้ – มาโย - อุทยานฯ คอนเนมารา - ไคล์มอร์ แอบบีย์ - กัลเวย์
วันจันทร์
รับประทานอาหารเช้ าทีโ่ รงแรม
Buffet
ออกเดินทางข้ามพรมแดนจากไอร์แลนด์เหนือ สู่ ไอร์ แลนด์ ผ่านเคาน์ต้ ีสลี
โก้ และเคาน์ ต้ ี มาโย กว่า 800 ปี มาแล้วที่ ชาวนอร์ มนั ได้เข้ามาตั้งรกราก
เห็ น ได้ จ ากสิ่ งก่ อ สร้ า งอาทิ ปราสาท, โบสถ์ ที่ ย ัง หลงเหลื อ ให้ เป็ น
หลักฐานทางประวัติศาสตร์ แล้วเข้าสู่ เคาน์ต้ ีกลั เวย์ เขตอุทยานฯ คอนเน
มารา ที่มีภาพของท้องทุ่งหญ้าสี ทอง มีแนวสันเขาเป็ นฉากหลังทอดยาว
ไปตามสายน้ าที่ไหลเอื่อย จุดหมายปลายทางที่ Kylemore Abbey ที่ ซ่อน
ความงามเอาไว้อย่างเหลือเชื่อ

12.00 น.
บ่าย

19.00 น.

วันที่ 6
07.00 น.
08.00 น.

12.00 น.
บ่าย

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
น าคณะเข้ า ชม ไคล์ ม อร์ แอบบี ย ์ ศาสนสถานแห่ ง นี้ งดงามไปด้ ว ย
สถาปั ตยกรรมแบบวิคตอเรี ยน-กอธิ ค ซ่ อนตัวอยู่ท่ามกลางป่ าใหญ่และ
สวนสวย มิทเชล เฮนรี พ่อค้าผูร้ ่ ารวยจากการค้าผ้า มีดาริ ให้สร้ างขึ้ นให้
เป็ นของขวัญ แด่ มากาเร็ ต เฮนรี ในปี 1867 ก่ อนที่ จะกลายเป็ นวัดของ
นิ ก ายเบเนดิ ก ต์ที น ในปี 1920 ไคล์ม อร์ นับ เป็ นมรดกตกทอดในด้าน
สถาปั ตยกรรมที่งดงามบนเกาะไอร์ แลนด์ ที่ ได้รับการอนุ รักษ์ให้คนรุ่ น
หลังได้ไปเยือน
นาคณะเข้าสู่ เมื องกัลเวย์ เป็ นเมืองที่ มีขนาดใหญ่ และพลเมื องหนาแน่ น
เมื อ งนี้ เปรี ย บเสมื อ นสี สั น ที่ ส ร้ า งบรรยากาศให้ นัก ท่ อ งเที่ ย วลุ่ ม หลง
บ้านเรื อนสี สะดุดตาริ มสองฝั่งแม่น้ าคอร์ ริบ ผูค้ นชาวเมืองน่ ารัก ถนนคน
เดิ น ผับ บาร์ ก่ อ นที่ จ ะได้ รั บ การประกาศให้ เป็ นเมื อ งหลวงแห่ ง
วัฒนธรรมในปี 2020 อิสระให้ท่านเดินเที่ยวชมเมือง ถ่ายภาพสวย ๆ จาก
หลากหลายมุมมอง
รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร
นาท่ านเข้ าสู่ ที่พัก HARBOUR HOTEL GALWAY**** หรื อเทียบเท่ า
ในระดับเดียวกัน
กัลเวย์ – หน้ าผาโมเฮอร์ –บันแรตตี้ คาสเซิล โฟล์คพาร์ ค – ลิมเมอริก
รับประทานอาหารเช้ าทีโ่ รงแรม
ออกเดิ นทางสู่ หน้าผาโมเฮอร์ (Cliffs of Moher) ในเคาน์ต้ ีแคลร์ เส้นทาง
สบายตาผ่านท้องทุ่งชนบท ฟาร์ มปศุ สัตว์ หมู่บา้ นเล็ก ๆ เรี ยงรายตลอด
เส้นทาง และสิ่ งก่อสร้างโบราณสถานอายุหลายร้อยปี
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
หน้าผาโมเฮอร์ หน้าผามหัศจรรย์บนเส้นทาง Wild Atlantic way และสุ ด
ขอบแผ่นดินฝั่งตะวันตกของไอร์ แลนด์ เปิ ดให้นกั ท่องเที่ยวได้เข้าชมในปี
2007 ความมหั ศ จรรย์ข องหน้ า ผาขนาดใหญ่ ที่ ถู ก กัด กร่ อ นจากทะเล
แอตแลนติก จนก่อให้เกิดหน้าผมหลายชั้นเรี ยงราย และแท่งหิ นที่มีรูปร่ าง
สะดุ ดตา บริ เวณแห่ งนี้ เป็ นแหล่ งนิ เวศน์ ที่ อนุ รักษ์ไว้ท้ งั พันธุ์ สัตว์ท ะเล
และนกทะเลที่ หาชมได้ยาก บนพื้ นที่ กว่า 1,250 ไร่ เป็ นที่ อยู่อาศัยและ
แหล่ งเพาะพัน ธุ์ ข นาดใหญ่ ข องนกทะเลกว่า 20 สายพัน ธุ์ ปั จจุ บ ัน นก
เหล่ า นี้ เป็ นสั ต ว์ ส งวน อยู่ ใ นความดู แ ลของกรมสิ่ งแวดล้ อ มคณะ
กรรมาธิ การสหภาพยุโรป หน้าผาโมเฮอร์ น้ ี มีจุดชมวิวแบบ 360 องศาถึง 3
แพลทฟอร์ ม ที่ ถ้าทายนัก เล่ น กล้อง รวมถึ งนัก ท่ อ งเที่ ย วที่ นิ ย มในการ
ถ่ายภาพแบบเคลื่ อน ไหว ความมหัศจรรย์ของธรรมชาติไม่เกินกว่าความ
ท้าทายของมนุษย์

Local

Thai
https://www.harbour.ie
วันอังคาร
Buffet

Local

19.00 น.

วันที่ 7
08.00 น.
09.00 น.

12.00 น.
บ่าย

19.00 น.

นาคณะเข้าสู่ บันแรตตี้ คาสเซิ ล 1 ในปราสาทเก่าแก่ที่ยงั คงหลงเหลือ และ
ได้รับการอนุ รักษ์ซ่อมแซมเป็ นอย่างดี ในบริ เวณของ บันแรตตี้ คาสเซิ ล
โฟล์คพาร์ค จัดแสดง 2 เรื่ องราวต่างยุคสมัย บริ เวณส่ วนของปราสาทและ
ป้ อมปราการ บอกเล่าเรื่ องราวตั้งแต่ยุคกลางจนถึงปั จจุบนั ที่ผา่ นร้อนผ่าน
หนาวมาท่ ามกลางอุ ป สรรคต่ างๆ นานา และในส่ วนของโฟล์ค พาร์ ค
ย้อ นราลึ ก ไปในปลายคริ ส ต์ศ ตวรรษที่ 19 ที่ บ อกเล่ าเรื่ อ งราวของชาว
ไอริ ช และการด าเนิ น ชี วิ ต ในยุ ค นั้ น รวมไปถึ ง การเจริ ญ เติ บ โตของ
หมู่บา้ นต่างๆ ที่จะทาให้ท่านได้รู้จกั ชาวไอริ ชมากขึ้น
รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคารในบันแรตตี้ โฟล์ค พาร์ ค
Local
www.radissonblu.com
นาท่ านเข้ าสู่ ทพี่ กั RADISSON BLU HOTEL & SPA
LIMERICK**** หรื อเทียบเท่าในระดับเดียวกัน
คิงส์ จอห์ น คาสเซิล – บลาร์ นีย์ คาสเซิล – จุมพิตหินศักดิ์สิทธิ์คอร์ ก
วันพุธ
รับประทานอาหารเช้ าทีโ่ รงแรม
Buffet
นาคณะเที่ยวชมเมืองลิ มเมอริ ก เมืองที่นับได้วา่ เก่าแก่ที่สุดในไอร์ แลนด์
จากหลักฐานทางประวัติศาสตร์ พบการมาของชาวไวกิ้งตั้งแต่ปี 812 เรี ยก
ดิ น แดนนี้ ว่า King’s Island เข้า ชมเรื่ อ งราวประวัติ ศ าสตร์ ใ นปราสาท
กษัตริ ยจ์ อห์น สร้างในปี 1212 เป็ นมรดกทางประวัติศาสตร์ ที่จดั แสดงทั้ง
ในห้ องนิ ท รรศการ และกลางแจ้ง บอกเล่ าเรื่ องราวชาวไอริ ช เดิ ม หรื อ
เรี ยกว่ากลุ่มชาติพนั ธุ์เกลลิ ค ในคริ สต์ศตวรรษที่ 6 จนถึงการรุ กรานของ
นอร์ แมน สงครามการแบ่ งแยกศาสนาระหว่างคาทอลิ ก และโปรเตน
แตนท์ เรื่ องราวทั้ งหมดจะท าให้ เราท่ า นได้ รู้ จ ัก ชาวไอริ ชมากขึ้ น
นอกจากนี้ ยัง มี ศ าสนสถานที่ ไม่ ค วรพลาดแก่ ก ารมาเยือน โบสถ์เซนต์
จอห์นออฟเดอะแบพติสท์ และโบสถ์พระแม่มารี เวอร์ จิ้น
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
Chinese
เดิ นทางสู่ เคาน์ต้ ีคอร์ ก ที่ ร่ ารวยไปด้วยแหล่ งประวัติศาสตร์ 1 ในนั้นคื อ
บลาร์ นี ย ์ค าสเซิ ล ที่ ม ั่น ป้ อ มปราการของแมคคาร์ ธี ย ์ส ร้ า งในปี 1446
เรื่ องราวการจุมพิตหิ นศักดิ์สิทธิ์ เป็ นที่กล่าวขานมาตั้งแต่คริ สต์ศตวรรษที่
19 หากใครได้มีโอกาสจุมพิตแล้ว จะได้รับพรให้เป็ นผูม้ ีวาทะศิลป์ เป็ น
เลิ ศจนผูค้ นหลงใหล เข้าสู่ เมื องคอร์ ก เมื องสาคัญอันดับหนึ่ งของแคว้น
มึนสเตอร์ อิสระให้ท่านเดินเล่นแพรททริ คสตรี ท ถนนสายสาคัญย่านใจ
กลางเมือง
รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร
Thai
นาท่ านเข้ าสู่ ที่ พัก METROPOLE HOTEL CORK**** หรื อเทียบเท่ า https://www.themetropoleho
tel.ie
ในระดับเดียวกัน

วันที่ 8
08.00 น.
09.00 น.

คอร์ ก – คิลเคนนีย์ – คิลแดร์ เอ๊าท์เล็ท – ดับลิน (เมืองหลวง)
วันพฤหัสบดี
รับประทานอาหารเช้ าทีโ่ รงแรม
Buffet
ออกเดินทางสู่ คิลเคนนี ย ์ เมืองสวยริ มฝั่งแม่น้ านอร์ 1 ใน แม่น้ า 3 สายที่มี
ความส าคั ญ ต่ อ ไอร์ แ ลนด์ ชมความสวยงามของอาคารบ้ า นเรื อน
แบบสโตนเฮ้าส์ ที่ ส ร้ างตั้งแต่ ปลายคริ ส ต์ศตวรรษที่ 16 กลางเมื องเป็ น
ที่ต้ งั ของ คิลเคนนีย ์ คาสเซิ ล และอุทยานอันร่ มรื่ น อิสระให้ท่านได้ถ่ายรู ป
หรื อ เดินสารวจสิ นค้างานฝี มือของชาวไอริ ชคร๊ าฟ แอนด์ ดีไซน์
12.00 น.
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
Local
บ่าย
เดินทางต่อสู่ คิลแดร์ เอ๊าท์เล็ทเพียงแห่ งเดียวบนไอร์ แลนด์ กว่า 90 ลักซัวรี่
แบรนด์ สิ น ค้าราคาพิ เศษกับ ส่ วนลดสู งสุ ดถึ ง 60% ให้ ท่ านได้ช้อปปิ้ ง
อย่างจุใจ
19.00 น.
รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร
Thai
น าท่ า นเข้ า สู่ ที่ พั ก CLAYTON HOTEL CARDIFF LAND**** หรื อ www.claytonhotelcardifflane
.com/
เทียบเท่าในระดับเดียวกัน
วันที่ 9
กรุ งดับลิน – ชมเมือง – เดินทางกลับประเทศไทย
วันศุกร์
07.00 น.
รับประทานอาหารเช้ าทีโ่ รงแรม
Buffet
08.00 น.
นาคณะเที่ ยวชมกรุ งดับ ลิ น เมื องหลวงอันงามสง่ า และมี อายุเก่ าแก่ กว่า
2,000 ปี ตั้ง แต่ ก ารเข้า มาครองครองของเผ่ า เซลท์ หรื อ เคลท์ จนถึ ง
ปั จจุ บนั เป็ นเมื องอันทันสมัย ภู มิท ศั น์ ถู กปรั บ ให้เป็ นเมื องที่ น่ามาเยือน
ที่ สุ ดเมื องหนึ่ งในยุโรป จุ ดเริ่ มต้นของการเที่ ยวชมเมื องเริ่ ม จาก รู ป ปั้ น
มอลลี มาโลน สู่ อาคารรัฐสภาที่เก่าแก่ศตวรรษที่ 18 และ ทริ นิต้ ี คอลเลจ
กับห้องสมุดที่ได้รับการยกย่องว่างดงามติดอันดับโลก ครอบคลุมหนังสื อ
กว่า 2 แสนเล่ม, ดับลิน คาสเซิ ล แสดงถึงความเป็ นมหาอานาจของอังกฤษ
และโบสถ์ในยุคกลาง เซนต์แพรคทริ ค และไครส์เชิร์ช
12.00 น.
ออกเดินทางสู่ สนามบินดับลิน
15.00 น.
ออกเดินทางโดยสายการบินกาตาร์ แอร์เวย์ เที่ยวบินที่ QR 018
วันที่ 10
เดินทางกลับถึงประเทศไทย
วันเสาร์
00.15 น.
ถึงสนามบินกรุ งโดฮา ประเทศกาตาร์ เพื่อรอเปลี่ยนเที่ยวบิน
01.55 น.
ออกเดินทางโดยสายการบินการตาร์ แอร์เวย์ เที่ยวบินที่ QR 834
12.40 น.
สายการบินกาตาร์ แอร์ เวย์ นาท่านเดิ นทางกลับถึ งกรุ งเทพฯ โดยสวัสดิ
ภาพ
(หมายเหตุ โปรแกรมดังกล่ าวข้างต้นเป็ นการนาเสนอโปรแกรมท่องเที่ ยว ซึ่ งอาจมี การเปลี่ยนแปลงเนื่ องจากการจัด
โปรแกรมของแต่ละวันเดิ นทางจะไม่เหมื อนกัน โปรแกรมท่ องเที่ ยวที่ สมบู รณ์ ครบถ้วนจะส่ งให้ท่าน 7 วันก่ อนการ
เดินทางเท่านั้น)

PERIOD

T o u r F a re
Adults
99,000.95,000.-

Child 4-11
With Bed
90,000.86,000.-

Child 4-6
No Bed
80,000.77,000.-

DBL
SGL USED
13,000.13,000.-

NO TKT
ADL / CHD
-24,000.-17,000.-20,000.-15,000.-

9 – 18 เม.ย. 2563
7 - 16 พ.ค. 2563
ค่ าทัวร์ รวม :
 ค่าตัว๋ เครื่ องบินไป-กลับ รวมค่าภาษี และส่ วนเพิ่มของน้ ามันเชื้อเพลิง ณ วันที่ 14 สิ งหาคม 2562
 ค่ารถโค้ชปรับอากาศ มาตรฐานของสหราชอาณาจักร ท่องเที่ยวตามโปรแกรมที่ระบุ
 ค่ า เข้า ปราสาทเอดิ น เบิ ร์ ก / ค่ า เรื อ High Speed Ferry to Belfast / ค่ า ธรรมเนี ย ม Titanic Museum
ค่ า ธรรมเนี ยม Rope Bridge/ ค่ า ธรรมเนี ยม Giant’s Causway Translink Bus / ค่ า ธรรมเนี ยม
Kylemore Abbey / ค่าเข้า King John Castle / ค่าธรรมเนี ยม Cliff of Mother / ค่าธรรมเนี ยม Blaney
Castle / ค่าเข้า Old Libraly Trinity Collegue
 โรงแรมที่พกั ตามระบุในรายการ หรื อ เทียบเท่าในระดับเดียวกัน (ห้องละ 2 ท่าน)
 ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ คัดสรรเมนู และให้ท่านได้เลิศรสกับอาหารท้องถิ่นในแต่ละเมือง ใน
กรณีทีท่านมีข้อจากัดในการรั บประทานอาหารบางชนิ ด กรุ ณาสอบถามรายละเอียดล่ วงหน้ าเพื่ อ
ความเหมาะสม
 ค่าธรรมเนี ยมในการยื่นวีซ่าสหราชอาณาจักร (Standard time) ในกรณีที่ยื่นวีซ่าเร่ งด่ วน ชาระเพิ่ม
ท่านละ 10,120 บาท
 ค่าทิปพนักงานขับรถท่องเที่ยวตามโปรแกรมตลอดการเดินทาง
 ค่าประกันการเดิ นทางของ MSIG เอ็ม เอส ไอ จี ประกันภัย แบบ TRAVEL GROUP TOUR คุม้ ครอง
การสู ญเสี ยชี วิต/อวัยวะ/สายตาหรื อทุพพลภาพถาวรสิ้ นเชิ ง จากอุบตั ิเหตุ สาหรับผูเ้ อาประกันภัยอายุ
16-75 ปี จานวนเงินเอาประกันภัย 1,000,000 บาท / ค่ารักษาพยาบาลในต่างประเทศ 1,500,000 บาท
รวมถึงค่ารักษาพยาบาลต่อเนื่ องหลังจากกลับถึงประเทศไทยไม่เกิ น 150,000 บาท ทั้งนี้ ครอบคลุมถึ ง
ประกันสุ ขภาพที่ไม่ได้เกิดจากโรคประจาตัว
 ค่ายกกระเป๋ าใบใหญ่ท่านละ 1 ใบ น้ าหนักไม่เกิ น 30 กิ โลกรัม ส่ วนกระเป๋ าใบเล็กอยูใ่ นความดู แล
ของท่านเองไม่เกิน 7 กิโลกรัม
 สาหรับสายการบินการ์ ตา้ อนุญาตให้โหลดกระเป๋ าใต้เครื่ องน้ าหนักไม่เกิน 30 กิโลกรัม และสามารถ
ถือสัมภาระขึ้นเครื่ องได้น้ าหนักไม่เกิน 7 กิโลกรัม
ค่ าทัวร์ ไม่ รวม :
 ค่าภาษีมูลค่าเพิม่ 7% และค่าภาษีหกั ณ ที่จ่าย 3%
 ค่าทาหนังสื อเดินทาง (พาสปอร์ต)
 ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ และไกด์ทอ้ งถิ่น
 ค่าใช้จ่ายส่ วนตัวอาทิ ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรี ด, ค่าเครื่ องดื่มในห้องพัก และค่าอาหารที่สั่งมาในห้องพัก
ค่าอาหารและเครื่ องดื่ มที่สั่งพิเศษในร้ านอาหารนอกเหนื อจากที่ ทางบริ ษทั จัดให้ ยกเว้นจะตกลงกัน
เป็ นกรณี พิเศษ เช่น หากท่านทานได้เฉพาะอาหารทะเลเพียงอย่างเดียว ท่านต้องมีค่าใช้จ่ายเพิม่

การจองทัวร์ (How to make your reservation)
กรุ ณาจองทัวร์ และชาระเงินมัดจาล่ วงหน้ า 30,000 บาทต่ อผู้เดินทางหนึ่ งท่ าน ภายใน 1 วันนับจากวันที่
จอง ซึ่ งเงินมัดจาดังกล่าวจะเป็ นการยืนยันการจองของท่าน และกรุ ณาชาระค่าทัวร์ ส่วนที่เหลือล่วงหน้า 35
วันก่อนการเดินทาง หากท่านไม่ชาระเงิ นส่ วนที่เหลื อตามวันที่กาหนด ทางบริ ษทั ฯถื อว่าท่านยกเลิ กการ
เดินทางโดยไม่มีเงื่อนไข
ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ในการไม่ รับจองทัวร์ (Cannot make your reservation)
เนื่องจากสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ ในโปรแกรมไม่เอื้ออานวยต่อบุคคลดังต่อไปนี้
ทางบริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการไม่รับจองทัวร์ สาหรับลูกค้าดังต่อไปนี้
1. เด็กที่มีอายุในระหว่างแรกเกิดถึง 4 ขวบ
2. ผูส้ ู งอายุที่มีความจาเป็ นต้องใช้วลี แชร์ , ไม้เท้า หรื อเครื่ องมือต่างๆ ในการพยุงตัว
3. ผูเ้ ดินทางที่บ่งบอกการเป็ นบุคคลไร้ความสามารถ
4. ท่านที่มีความประสงค์จะร่ วมเดินทางกับทัวร์ หรื อแยกจากคณะทัวร์ ระหว่างทาง/กลางทาง
5. บุคคลที่มีความประพฤติไม่เหมาะสมระหว่างทัวร์ อาทิเช่น ผูท้ ี่ดื่มสุ ราบนรถ, ไม่รักษาเวลา, เสี ยงดัง
พูดจาหยาบคาย สร้ างความราคาญให้แก่ผูร้ ่ วมคณะ, ผูท้ ี่ไม่ยอมรับเงื่ อนไขระหว่างทัวร์ ที่มีระบุอยู่
ชัดเจนในโปรแกรมทัวร์ , ผูท้ ี่ ก่อหวอด ประท้วง ยุยงให้ผูร้ ่ วมเดิ นทางบังคับให้หัวหน้าทัวร์ ตอ้ งทา
การนอกเหนื อโปรแกรมทัวร์ ซึ่ งบางครั้ งอาจจะมี ผลกระทบกับผูร้ ่ วมคณะท่านอื่ นหรื อโปรแกรม
ท่องเที่ยวได้
การยกเลิกการจองทัวร์ (Cancellation Charge)
1. การยกเลิกและขอเงินค่าบริ การที่ชาระไว้แล้ว มีรายละเอียดดังต่อไปนี้
1.1 ยกเลิ กการเดิ นทางล่วงหน้าโดยแจ้งให้ผูป้ ระกอบธุ รกิ จนาเที่ยวทราบไม่ น้อยกว่ าสามสิ บวัน ก่อน
วันที่นาเที่ยว
ให้ คืน 100% ของเงินค่ าบริการ
1.2 ยกเลิกการเดินทางล่วงหน้าโดยแจ้งให้ผปู ้ ระกอบธุ รกิจนาเที่ยวทราบไม่ น้อยกว่ าสิ บห้ าวัน ก่อนวันที่
นาเที่ยว
ให้ คืน 50% ของเงินค่ าบริการ
1.3 ยกเลิกการเดินทางล่วงหน้าโดยแจ้งให้ผปู ้ ระกอบธุ รกิจนาเที่ยวทราบน้ อยกว่าสิ บห้ าวัน ก่อนวันที่นา
เที่ยว
ไม่ ต้องคืนเงินค่ าบริการ
2. ค่าใช้จ่ายของผูป้ ระกอบธุ รกิจนาเที่ยวที่ได้จ่ายจริ ง เพื่อการเตรี ยมการจัดการนาเที่ยวต่อไปนี้ ให้นามา
หักจากเงิน
ค่าบริ การที่ตอ้ งจ่ายตามข้อ 1 แต่ถา้ ค่าใช้จ่ายสู งกว่าเงินค่าบริ การที่ได้ชาระไว้ ผูป้ ระกอบธุ รกิจนาเที่ยว
จะเรี ยกจาก
นักท่องเที่ยวไม่ได้ ทั้งนี้ผปู ้ ระกอบธุ รกิจนาเที่ยว แสดงหลักฐานให้นกั ท่องเที่ยวทราบ ดังต่อไปนี้
2.1 ค่าธรรมเนียมการขอวีซ่า
2.2 ค่ามัดจาของบัตรโดยสารเครื่ องบิน

2.3 ค่าใช้จ่ายที่จาเป็ นอื่นๆ
หมายเหตุ หลักเกณฑ์ที่นามาใช้น้ ี เป็ นประกาศในราชกิจจานุ เบกษา แห่ งพระราชบัญญัติธุรกิจนาเที่ยวและมัคคุเทศก์
พ.ศ.2551 โดยประกาศใช้นบั ตั้งแต่วนั ที่ 15 มิถุนายน 2553 เป็ นต้นไป
ตั๋วเครื่ องบิน (Air Ticket)
ในการเดินทางเป็ นหมู่คณะ ผูเ้ ดินทางจะต้องเดินทางไป-กลับพร้อมกัน หากต้องการเลื่อนวันเดินทางกลับ
ท่านจะต้องชาระค่าใช้จ่ายส่ วนต่างที่สายการบินเรี ยกเก็บ และการจัดที่นงั่ ของกรุ๊ ป เป็ นไปโดยสายการบิน
เป็ นผูก้ าหนด ซึ่ งทางบริ ษทั ฯ ไม่สามารถเข้าไปแทรกแซงได้ และในกรณี ยกเลิกการเดินทาง ถ้าทางบริ ษทั
ฯ ได้ดาเนิ นการออกตัว๋ เครื่ องบินไปแล้ว ผูเ้ ดินทางต้องรอ REFUND ตามระบบของสายการบินเท่านั้น
และหากท่านไม่แน่ใจในวันเดินทางดังกล่าวกรุ ณาตรวจสอบกับเจ้าหน้าที่ ฯ เพื่อยืนยันในกรณี ที่ตวั๋
เครื่ องบินสามารถทา REFUND ได้หรื อไม่
การสะสมไมล์ของสายการบิน (Mileage Claim )
การเดินทางเป็ นหมู่คณะของการบินการ์ ตา้ แอร์ แอร์ เวย์ ในกรณี ตวั๋ กรุ๊ ป สามารถสะสมไมล์กบั เครื อ One
World ได้ข้ ึนอยูก่ บั เงื่อนไขการสะสมไมล์ของสายการบินนั้น ๆ ซึ่ งการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขบางส่ วนหรื อ
ทั้งหมดเป็ นสิ ทธิ ของสายการบินเท่านั้น
ค่ าธรรมเนียมประกันภัยและค่ าธรรมเนียมนา้ มันเชื้อเพลิงของสายการบิน (Insurance and Fuel Surcharge / Tax YQ)
คิดตามอัตราที่ทางสายการบินปรับค่าธรรมเนียม ณ วันที่ 14 สิ งหาคม 2562การเปลี่ยนแปลงของสายการ
บินในภายหลัง ถือเป็ นค่าทัวร์ ส่วนเพิ่มที่ทางบริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการเรี ยกเก็บตามความเป็ นจริ ง ณ
วันที่ออกตัว๋
โรงแรมและห้ องพัก (Hotel Accommodation)
 ห้ องพักแบบ Twin คือห้องพักที่มีเตียงเดี่ยวขนาดเล็ก 3.5 ฟุต 2 เตียงในหนึ่งห้อง / สาหรับพัก 2 ท่าน
 ห้ องพักแบบ Double คือห้องพักที่มีเตียงขนาด Queen Size ขนาด 5 ฟุต 1 เตียง / สาหรับพัก 2 ท่าน
 ห้ องพักแบบ Triple Room คือห้องพักที่เตียงขนาด 5 ฟุต 1 เตียง+3.5 ฟุต 1 เตียง / หรื อเตียง 3.5 ฟุต 3
เตียง / สาหรับผูพ้ กั 3 ท่าน (ทั้งนี้ข้ ึนอยูก่ บั การวางผังมาตราฐานในแต่ละโรงแรมที่แตกต่างกันในแต่ละ
ประเทศ)
 ห้ องพักแบบ Double Single Used คือห้องพักที่มีเตียงขนาด Queen Size ขนาด 5 ฟุต 1 เตียง / สาหรับ
พัก 1 ท่าน
 ห้องพักในโรงแรมเป็ นแบบห้องพักคู่ (Twin / Double) ในกรณี ที่ท่านมีความประสงค์จะพักแบบ 3
ท่าน / 3 เตียง (Triple Room) ขึ้นอยูก่ บั ข้อจากัดของห้องพัก และการวางรู ปแบบของห้องพักของแต่ละ
โรงแรม ซึ่ งมักมีความแตกต่างกัน ซึ่ งอาจจะทาให้ท่านไม่ได้หอ้ งติดกันตามที่ตอ้ งการ
 โรงแรมหลายแห่งในยุโรปจะไม่มีเครื่ องปรับอากาศเนื่องจากอยูใ่ นแถบที่มีอุณหภูมิต่า
เครื่ องปรับอากาศที่มีจะให้บริ การในช่วงฤดูร้อนเท่านั้น
 ในกรณี ที่มีการจัดประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เป็ นผลให้ค่าโรงแรมสู งขึ้น 3-4 เท่าตัว บริ ษทั ฯ ขอ
สงวนสิ ทธิ์ ในการปรับเปลี่ยน หรื อย้ายเมืองเพื่อให้เกิดความเหมาะสม
 โรงแรมในยุโรปที่มีลกั ษณะเป็ น Traditional Building ห้องที่เป็ นห้องเดี่ยวอาจเป็ นห้องที่มีขนาด
กะทัดรัด และไม่มีอ่างอาบน้ า ซึ่ งขึ้นอยูก่ บั การออกแบบของแต่ละโรงแรมนั้น ๆ และห้องแต่ละห้อง

อาจมีลกั ษณะแตกต่างกันด้วย หากท่านต้องการความสะดวกสบายและห้องใหญ่กว่า ท่านสามารถจ่าย
เพิ่มเป็ นห้องแบบ DOUBLE SINGLE USE เป็ นค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมได้
สถานทีเ่ ข้ าชม (Reservation Fee & Entrance Fee)
 การจัดโปรแกรมทัวร์ เป็ นการกาหนดโปรแกรมตลอดทั้งปี หากวันเดินทางดังกล่าวตรงกับวันที่สถานที่
เข้าชมนั้น ๆ ปิ ดทาการ หรื อ ปิ ดโดยมิได้แจ้งล่วงหน้า หรื อ การเปิ ดรับจองผ่านทาง Online โดยใน
วันที่คณะจะเข้าชมไม่สามารถจองผ่านระบบดังกล่าวได้ ทางบริ ษทั ฯจะคืนเงิน Entrance Fee ตามที่
ระบุไว้ในเอกสารของสถานที่น้ นั ๆ หรื อ สลับโปรแกรมเพื่อให้ท่านได้เข้าชมสถานที่ดงั กล่าวได้ แต่
หากมีการล่าช้า หรื อเหตุหนึ่งเหตุใดในระหว่างการเดินทาง เป็ นผลทาให้ท่านไม่สามารถเข้าชม
สถานที่ดงั กล่าวได้ ทางบริ ษทั ฯจะไม่มีการคืนเงินใดให้แก่ท่าน เนื่ องจากได้ชาระ Reservation Fee ไป
แล้ว กรุ ณาสอบถามรายละเอียดสถานที่เข้าชมจากเจ้าหน้าที่ในช่วงวันเดินทางของท่านก่อนชาระเงิน
สั มภาระและค่ าพนักงานยกสั มภาระ (Porter)
 ค่าทัวร์ ได้รวมค่าขนสัมภาระสาหรับเข้าและออกจากโรงแรม ท่านละ 1 ใบ ทุกโรงแรม หากท่านมี
กระเป๋ าเพิ่มเติม ท่านจะถูกเรี ยกเก็บโดยผูใ้ ห้บริ การในแต่ละโรงแรม และหากโรงแรมดังกล่าวไม่
สามารถให้บริ การในการยกกระเป๋ าขึ้นลงได้ ท่านสามารถเรี ยกร้องเงินคืนได้ 2 ปอนด์ / ใบ / ครั้ง
 สาหรับน้ าหนักของสัมภาระที่ทางสายการบินอนุ ญาตให้บรรทุกใต้ทอ้ งเครื่ องบิน คือ 30 กิโลกรัม
(สาหรับผูโ้ ดยสารชั้นประหยัด / Economy Class Passenger) การเรี ยกค่าระวางน้ าหนักเพิ่มเป็ นสิ ทธิ
ของสายการบินที่ท่านไม่อาจปฏิเสธได้
 สาหรับกระเป๋ าสัมภาระที่ทางสายการบินอนุญาตให้นาขึ้นเครื่ องได้ ต้องมีน้ าหนักไม่เกิน 7 กิโลกรัม
และมีความกว้าง+ยาว+สู ง ไม่เกิน 115 เซนติเมตร หรื อ 25 เซนติเมตร (9.75 นิ้ว) x 56 เซนติเมตร
(21.5 นิ้ว) x 46 เซนติเมตร (18 นิ้ว)
 ในบางรายการทัวร์ ที่ตอ้ งมีบินด้วยสายการบินภายในประเทศ น้ าหนักของกระเป๋ าอาจจะถูกกาหนดให้
ต่ากว่ามาตรฐานได้ ทั้งนี้ข้ ึนอยูก่ บั ข้อกาหนดของแต่ละสายการบิน บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ ไม่รับภาระ
ความรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในน้ าหนักส่ วนที่เกิน
 กระเป๋ าและสัมภาระที่มีลอ้ เลื่อนและมีขนาดใหญ่เกินไม่เหมาะกับการเป็ นกระเป๋ าถือขึ้นบนพาหนะ
การเดินทาง
 บริ ษทั ฯขอสงวนสิ ทธิ์ ในความรับผิดชอบต่อกรณี เกิดการสู ญเสี ย,สู ญหายของกระเป๋ าและสัมภาระของ
ผูโ้ ดยสารอันเกิดจากสายการบินทางสายการบินผูใ้ ห้บริ การจะเป็ นผูร้ ับผิดชอบตามกฎของกรมการบิน
พาณิ ชย์ซ่ ึ งจะรับผิดชอบต่อการสู ญหายหรื อเสี ยหายของสัมภาระใบใหญ่ในวงเงินสู งสุ ดไม่เกิน 10,000
บาท / ท่าน
การสู บบุหรี่ (Smoking Area)
ในประเทศต่างๆ ในยุโรป มีการรณรงค์เรื่ องการงดสู บบุหรี่ บนรถโค้ช, โรงแรม และสถานที่ต่าง ๆ จะมี
ข้อกาหนดที่ชดั เจนในเรื่ องการสู บบุหรี่ และมีสถานที่โดยเฉพาะสาหรับผูส้ ู บบุหรี่ ทั้งนี้เนื่ องจากสุ ขภาพ
ของคนส่ วนรวม
การเดินทางเป็ นครอบครัว (Family)
หากท่านเดินทางเป็ นครอบครัวใหญ่ หรื อเดินทางพร้อมสมาชิกในครอบครัว ที่ตอ้ งได้รับการดูแลเป็ น
พิเศษ (Wheelchair) , เด็ก , และผูส้ ู งอายุ มีโรคประจาตัว ไม่สะดวกในการเดินท่องเที่ยวในระยะเวลาเกิน

กว่า 4 - 5 ชัว่ โมงติดต่อกัน ท่านและครอบครัวต้องให้การดูแลสมาชิกภายในครอบครัวของท่านเอง
เนื่องจากการเดินทางเป็ นหมู่คณะ หัวหน้าทัวร์ มีความจาเป็ นต้องดูแลคณะทัวร์ ท้ งั หมด
เอกสารในการยื่นวีซ่าประเทศอังกฤษ
ใช้ เวลายื่นประมาณ 15 – 20 วันทาการ (ไม่ นับวันเสาร์ - อาทิตย์ และวันหยุด)
(การขอวีซ่าประเทศอังกฤษผูเ้ ดินทางทุกท่านต้องมา สแกนลายนิ้วมือ ด้วยตนเอง ณ ศูนย์รับคาร้องขอวีซ่าประเทศอังกฤษ
ตึกสานักงานเทรนดี้ ชั้นที่ 28 ถนนสุ ขมุ วิทซอย 13 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุ งเทพ 10110
 พาสปอร์ ตที่ยงั ไม่หมดอายุ และมีอายุไม่ต่ ากว่า 6 เดื อนก่อนวันหมดอายุ หากมีพาสปอร์ ตเล่มเก่าไม่วา่ จะเคยมีวีซ่า
ในกลุ่มประเทศเชงเก้นหรื อประเทศอื่น ควรนาไปแสดงด้วยเพื่อเป็ นการง่ายต่อการอนุมตั ิวซี ่า
 สาเนาทะเบียนบ้าน / สาเนาบัตรประชาชน หรื อบัตรข้าราชการ / สาเนาใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล / สาเนาทะเบียนสมรส,
หย่า / สาเนาสู ติบตั ร ในกรณี อายุไม่ถึง 20 ปี บริ บูรณ์
 หนังสื อรับรองการทางานจากบริ ษทั / สังกัดที่ท่านทางานอยูต่ อ้ งเป็ นภาษาอังกฤษเท่านั้นโดยระบุตาแหน่ ง, อัตรา
เงินเดือนในปั จจุบนั , วันเดือนปี ที่เริ่ มทางานกับบริ ษทั นี้ และช่วงเวลาที่ขอลางานเพื่อเดิ นทางไปท่องเที่ยว หลังจาก
นั้นจะกลับมาทางานตามปกติหลังครบกาหนดลา
 กรณี ที่เป็ นเจ้าของกิ จการ ขอใบทะเบี ยนการค้า ,ใบทะเบี ยนพาณิ ชย์ และหนังสื อรั บ รองบริ ษ ทั ที่ คดั ไว้ไม่เกิ น 1
เดือน พร้อมวัตถุประสงค์ หรื อใบเสี ยภาษี และหลักฐานการเงินของบริ ษทั ฯ ย้อนหลัง 6 เดือน
 ส าเนาสมุ ด บัญ ชี เงิ น ฝากย้อ นหลัง 6 เดื อ นต้อ งอัพ เดทเป็ นเดื อ นปั จจุ บ ัน ควรเลื อ กเล่ ม ที่ มี ก ารเข้าออกของเงิ น
สม่าเสมอ และมีจานวนไม่ต่ากว่า 6 หลัก เพื่อให้เห็ นว่ามีฐานะการเงินเพียงพอที่จะครอบคลุมกับค่าใช้จ่ายได้อย่าง
ไม่เดื อดร้อนเมื่อกลับสู่ ภูมิลาเนา ในกรณี ที่เดิ นทางเป็ นครอบครัวหากใช้บญั ชี ใดบัญชี หนึ่ งในการยื่นขอวีซ่า ต้อง
ออกหนังสื อรับรองค่าใช้จ่ายในครอบครัวด้วย ***สถานทูตไม่รับบัญชีกระแสรายวัน***
 กรณี ที่บริ ษทั ของท่าน เป็ นผูร้ ับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการเดินทางให้กบั ผูเ้ ดินทางทั้งหมดนอกเหนื อจากเอกสารข้อ 1 –
6แล้ว ทางบริ ษทั จะต้องออกจดหมายอีกหนึ่ งฉบับเพื่อแสดงความรับผิดชอบต่อค่าใช้จ่าย และการกลับมาทางานของ
ท่าน โดยระบุชื่อผูเ้ ดินทางและเหตุผลที่จดั การเดินทางนี้ในจดหมายด้วย
 กรณี ที่เป็ นนักเรี ยน นักศึกษาจะต้องมี หนังสื อรับรองจากสถาบันการศึกษา ตัวจริ ง
 กรณี ที่เด็กอายุต่ ากว่า 20 ปี เดินทางไปกับบิดา หรื อมารดา ท่านใดท่านหนึ่ ง จะต้องทาจดหมายยินยอม โดยที่บิดา,
มารดา จะต้องไปยื่นเรื่ องแสดงความจานงในการอนุ ญาตให้บุตรเดิ นทางไปกับอีกท่านหนึ่ งได้ ณ ที่ ว่าการอาเภอ
หรื อเขต โดยมีนายอาเภอ หรื อผูอ้ านวยการเขตลงลายมือชื่อ และประทับตรารับรองจากทางราชการอย่างถูกต้อง
 การบิดเบือนข้อเท็จจริ งประการใดก็ตาม อาจจะถูกระงับ มิให้เดินทางเข้าประเทศเป็ นการถาวร และถึงแม้วา่ ท่านจะ
ถู ก ปฏิ เสธวีซ่ า สถานทู ตไม่ คื น ค่ าธรรมเนี ยมที่ ไ ด้ช าระไปแล้ว และหากต้องการขอยื่น ค าร้ องใหม่ ก็ ต้องช าระ
ค่าธรรมเนียมใหม่ทุกครั้ง
 หากสถานทู ตมี การสุ่ มเรี ยกสัมภาษณ์ บางท่าน ทางบริ ษทั ฯ ขอความร่ วมมื อในการเชิ ญท่านไปสัมภาษณ์ ตามนัด
หมาย และโปรดแต่งกายสุ ภาพ ทั้งนี้ บริ ษทั ฯ จะส่ งเจ้าหน้าที่ไปอานวยความสะดวก และประสานงานตลอดเวลา
และหากสถานทูตขอเอกสารเพิ่มเติม ทางบริ ษทั ฯ ใคร่ ขอรบกวนท่านจัดส่ งเอกสารดังกล่าวเช่นกัน
 กรณี ที่ท่านยกเลิ กการเดิ นทางภายหลังจากได้วีซ่าแล้ว ทางบริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการแจ้งสถานทูต ยกเลิ กวีซ่า
ของท่าน เนื่องจากการขอวีซ่าในแต่ละประเทศ จะถูกบันทึกไว้เป็ นสถิติในนามของบริ ษทั ฯ
 ทางสถานทูตไม่มีนโยบายในการคืนค่าธรรมเนี ยมวีซ่าให้กบั ผูร้ ้องขอ หากท่านไม่ผา่ นการพิจารณาวีซ่าไม่วา่ จะเป็ น
เหตุผลใดก็ตาม ท่านไม่สามารถเรี ยกร้องคืนค่าวีซ่าได้

หลังจากการจองทัวร์ และชาระเงินมัดจาแล้ว ทางบริษัทฯ ถือว่าท่านได้ ยอมรับในข้ อตกลง
และเงื่อนไขทีบ่ ริษัทฯ ได้ ระบุไว้ ข้างต้ นทุกประการ

