
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วนัที ่1 ออกเดินทางจากกรุงเทพฯ – เอดินเบอระ (สกอ็ตแลนด์) วนัพฤหัสบดี 
18.00 น. พร้อมคณะท่ีสนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผูโ้ดยสารระหวา่งประเทศ ประตู 

8 เคาน์เตอร์ Q1-7 สายการบินกาตา้ร์ แอร์เวย ์เจา้หน้าท่ีคอยอ านวยความ
สะดวกในเร่ืองสัมภาระและการเช็คอิน 

 

21.10 น. ออกเดินทางโดยสายการบินกาตาร์แอร์เวย ์โดยเท่ียวบินท่ี QR833 สู่กรุง
โดฮา 

 

วนัที ่2 เอดินเบอระ – แคลตันฮิลล์ – ปราสาทเอดินเบิร์ก – ช้อปป้ิงถนนปร้ินเซส วนัศุกร์ 
00.30 น. ถึงสนามบินโดฮา รอเปล่ียนเท่ียวบิน   
01.35 น. ออกเดินทางสู่เอดินเบอระ โดยสายการบินกาตาร์ แอร์เวย์ เท่ียวบินท่ี  

QR031 
 

07.10 น. ถึงสนามบินเอดินเบอระ (สก็อตแลนด์) ผ่านการตรวจคนเข้าเมืองและ
ศุลกากรรถโคช้รอรับคณะแล้วเดินทางสู่ตวัเมืองหลวงอนังามสง่าของ
ประเทศสก็อตแลนด ์

 



 

 

หมายเหตุ ทางบริษัทได้เตรียมการเดินทางของคณะทัวร์ก่อน 15 วนั โดยซ้ือตั๋ว
เคร่ืองบิน, เช่ารถโค้ช, จองท่ีพกั, ร้านอาหาร สถานท่ีเข้าชมต่าง ๆ ไว้
ล่วงหน้าให้กบักรุ๊ปทวัร์ กรณีท่ีเกิดเหตุการณ์ อาทิ การยกเลิกเท่ียวบิน, 
การล่าช้าของสายการบิน,  การพลาดเท่ียวบิน (ข้ึนเคร่ืองไม่ทนั), การนดั
หยุดงาน, การจลาจล, ภัยพิบัติ, การถูกปฏิเสธการเข้าเมือง ท าให้การ
เดินทางล่าช้า หรือเหตุสุดวิสัยอ่ืน ๆ ไม่สามารถเดินทางไปยงัจุดหมาย
ตามโปรแกรมได้ หัวหน้าทวัร์ มีสิทธ์ิในการเปล่ียนโปรแกรม และไม่
สามารถคืนเงินค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ท่ีช าระแล้ว เพราะทางบริษทัฯ ได้ช าระ
ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ล่วงหน้าแลว้ และหากมีค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ เกิดข้ึนนอกจาก
ในรายการทัวร์ หัวหน้าทัวร์จะแจ้งให้ท่านทราบ เพราะเป็นส่ิงท่ีทาง
บริษทั ฯ มิอาจรับผดิชอบได ้

 
 
 
 

09.00 น. น าเท่ียวชมเมืองเอดินเบอระ ข้ึน สู่ยอดเขาแคลตัน ท่ีจะท าให้ท่ าน
ประทบัใจไปกบัเมืองท่ีถูกแบ่งเป็นสองฝ่ังของโอลด์ทาวน์และนิวทาวน์ 
บนเนินเขาแห่งน้ียงัเป็นท่ีตั้งของอนุสรณ์สถานร าลึกถึงสงครามนโปเลียน 
สถาปัตยกรรมท่ีคลา้ยคลึงมหาวิหารแพนธีออน ท าให้เอดินเบอระไดรั้บ
การขนานนามว่า “เอเธนส์แห่งทิศเหนือ” น าท่านเข้าชมปราสาทเอดิน
เบิร์ก อนัสง่างามดว้ยท าเลท่ีตั้งบนเนินเขาสูง มองเห็นเด่นเป็นสง่าจากทุก
มุมเมือง แบ่ง เป็นส่วนต่าง ๆ อยา่งน่าชม อาทิ ส่วนของป้อมปราการ และ
ก าแพงปราสาทโบราณ มีปืนใหญ่เรียงราย รวมทั้งประเพณีการยงิปืนใหญ่
ในเวลา 1300 น. ของทุกวนัตลอด 150 ปีท่ีผ่านมา, โบสถ์เซนต์มากาเร็ต
สร้างในคริสต์ศตวรรษท่ี 12 เข้าสู่พระราชฐานชั้ นในส่วนท่ีเป็น The 
Palace จดัแสดงเก่ียวกบัเร่ืองราวของราชวงศแ์ห่งสก็อต หอ้งประทบั และ
ห้องมหามงกุฎ และ Great Hall เคยเป็นทั้งห้องจดัเล้ียง, การประชุมสภา, 
โรงเรือนทหาร จดัแสดงเก่ียวกบัอาวุธยุทโธปกรณ์ท่ีใช้ในการสงคราม
บนัทึกภาพสวยตามอธัยาศยั   

 
 
 
 
 

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร Chinese 
บ่าย ชมถนนรอยลัไมล์ ถนนสายส าคญัท่ีเช่ือมสู่พระต าหนกัโฮล่ีรู๊ด ท่ีประทบั

ของพระราชินี ฝ่ังตรงข้ามเป็นรัฐสภาแห่งชาติสก็อตอันน่าภาคภูมิใจ 
อิสระใหท้่านไดช้อ้ปป้ิงบนถนนปร้ินเซส ท่ีมีห้างสรรพสินคา้แบรนด์เนม
และร้านขายของท่ีระลึก โดยเฉพาะป่ีสก็อตเคร่ืองดนตรีประจ าชาติสก็อต
ท่ีมีความเก่าแก่ท่ีสุดในโลก รวมทั้งผา้ WOOLและผา้แคชเมียร์ และผา้
ตาร์ตนัผา้ลายสก็อตพื้นเมืองอนัเป็นเอกลกัษณ์  

 
 

18.30 น. รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร Local 

 น าท่านเข้าสู่ที่พัก  MACDONALD HOLYROOD HOTEL**** หรือ
เทยีบเท่าในระดับเดียวกนั 

www.macdonaldhotels.co.uk
/ourhotels/scotland/edinburg
h/macdonald-holyrood-hotel 



 

 

วนัที ่3 เอดินเบอระ – แคร์นไรอนั – FERRY TO เบลฟาสต์ – ไททานิก วนัเสาร์ 

07.00 น. รับประทานอาหารเช้าทีโ่รงแรม Buffet 
08.00 น. เดินทางสู่เมืองแคร์นไรอนั (Cairnryan) เป็นหมู่บ้านชาวประมงเล็ก ๆ 

ของสก็อตแลนด์ชายฝ่ังตะวันออก ท่ี นิยมในการข้ามเรือเฟอร์ร่ี สู่
ไอร์แลนด์ เหนือ เส้นทางคมนาคมหลัก ท่ีสะดวกสบาย และย ังมี
ประวติัศาสตร์อนัยาวนาน 

 

11.30 น. เรือ High Speed Ferry ข้ามสู่เบลฟาสต์ เพียง 2.15 ช.ม. สู่เมืองหลวงท่ี
มากด้วยสีสันและมีชีวิต ชีวาของไอร์แลนด์ เหนือ เบลฟาสต์ เป็น
แหล่งก าเนิดของเรือไททานิค และย ังคงมี ร่องรอยความเจริญทาง
อุตสาหกรรมท่ีก่อร่างข้ึน อีกทั้งยงัไดซึ้มซับจนกลายเป็นวฒันธรรมของ
เมือง แมภ้าพความทรงจ าท่ีเต็มไปดว้ยความรุนแรงของปี 1970 ถึง 1980 
แต่ในปัจจุบนัน้ี เมืองน้ีเปล่ียนมุมมองและหันมาส่งเสริมการท่องเท่ียว 
สถานท่ีส าคญัต่างๆ แสดงความเป็นไอร์แลนดเ์หนือไดอ้ยา่งสมบูรณ์  

 
 

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคารบนเรือ Local 
13.45 น. ถึงเมืองเบลฟาสต์ เมืองหลวงของไอร์แลนด์เหนือ 1 ใน 4 เมืองปกครอง

ของสหราชอาณาจักร เท่ียวชมเมืองท่ีมีอุตสาหกรรมการต่อเรือ และ
ท่าเรือขนาดใหญ่ เข้าชมไททานิค เบลฟาสต์ (Belfast Titanic) พิพิธภณัฑ์
ขนาดใหญ่เป็นอาคาร 6 ชั้น รูปร่างเหมือนหวัเรือล ามหึมา แหล่งท่องเท่ียว
แห่งใหม่ของเมืองในปี ค.ศ. 1912 ไททานิกเป็นเรือเดินสมุทรท่ีใหญ่และ
หรูหราท่ีสุดในโลกของบริษทัไวท์ สตาร์ ไลน์ ไดอ้อกเดินทางจากเซาท์
แธมตนั ได้ด าด่ิงลงสู่ก้นมหาสมุทรแอตแลนติกเม่ือ 100 ปี นิทรรศการ
บอกเล่าความเป็นมาของเมืองเบลฟาสต์ ตั้งแต่เร่ิมมีผูบุ้กเบิกเขา้มาอาศยั 
ณ ดินแดนแห่งน้ี, น าไปชมอาคารสถาปัตยกรรม อาทิ ศาลากลางสไตล์
วิคตอเรีย, มหาวิทยาลยัควอเตอร์ (University Quarter) ก าแพงสันติภาพ 
(Peace Wall) และชมภาพจิตรกรรมฝาผนังของถนน Falls และ Shankill 
สถานท่ีท่องเท่ียวทั้งหมดน้ีท าให้ท่านไดส้ัมผสัและเห็นทั้งสองดา้นของ
ชีวติท่ีทนัสมยัในเบลฟาสต ์

 
 
 

19.00 น. รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร Thai 

 น าท่านเข้าสู่ที่พัก  MALDRON HOTEL BELFAST CITY**** หรือ
เทยีบเท่าในระดับเดียวกนั 

www.maldronhotelbelfastint
ernational.com/ 

วนัที ่4 คาร์ริก เฟอกัส - คาร์ริก อะ รีด - บุชมิลล์ - ไจแอนท์ คอสต์เวย์ (World 
Heritage Site) – เดอร์ร่ี (ลอนดอนเดอร์ร่ี) 

วนัอาทติย์ 

07.00 น. รับประทานอาหารเช้าทีโ่รงแรม Buffet 
08.00 น. น าท่านเท่ียวชมไอร์แลนด์เหนือ ตามรอยซีรีส์ดงัของ HBO เร่ือง "Game 

of Thrones"  สถานท่ีท่องเท่ียวทางธรรมชาติตั้ งแต่ถ ้ า ทุ่งหญ้า ภูเขา ซ่ึง
 
 



 

 

ลว้นแต่ใช้เป็นสถานท่ีถ่ายท า Game of Thrones ทั้งส้ิน รถโคช้เลาะเลียบ
ชายฝ่ัง Northern Ireland โดยแวะให้ถ่ายรูปกบัปราสาท Carrickfergus ซ่ึง
สร้างข้ึนในศตวรรษท่ี 12 ถือไดว้า่เป็นปราการนอร์มนัท่ีเก่าแก่และดีท่ีสุด
ของไอร์แลนด์เหนือ ชมทัศนียภาพชายฝ่ังทะเลท่ี Carrick-A-Rede ท่ีมี
สะพานเชือก (Rope Bridge) ท้าทายผูก้ล้า ท้าความสูง ความเสียว ช่อง
แคบท่ีมีความลึก 30 เมตร แวะเมือง Bushmills เมืองน้ีมีช่ือเร่ืองวิสก้ี โดย
มีโรงกลัน่วสิก้ีเก่าแก่ ตั้งแต่ปี ค.ศ.1608  

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวนั  ณ  ภัตตาคาร Local 
บ่าย น าท่านสู่เขตอนุรักษธ์รรมชาติของเนชัน่แนลทรัสต ์และแหล่งมรดกโลก

แห่งท่ีห น่ึงของไอร์แลนด์  (Giant’s Causeway) คนท่ี น่ี ถือว่าเป็น ส่ิ ง
มหศัจรรยอ์นัดบั 8 ของโลก ธรรมชาติอนัน่าพิศวงน้ีปรากฏใหเ้ห็นบริเวณ
ชายฝ่ังนอร์ธแอนทริมโคสต์ หินราว 40,000 แท่งท่ีสูงถึง 12 เมตร หินบะ
ซอลหกเหล่ียมเหล่าน้ีเกิดข้ึนในช่วงภูเขาไฟระเบิด 60 ลา้นปีท่ีแลว้ เป็น
หน่ึงในสถานท่ีท่องเท่ียวทางธรรมชาติท่ีอศัจรรยท่ี์สุดของโลก แวะชมวิว
ท่ีปราสาทดูนเลซ เป็นภาพวิวสุดทา้ยและ The Dark Hedges อุโมงค์ตน้
บีชอนัน่าสะพรึงกลวั HBO ไดใ้ชส้ถานท่ีแห่งน้ีถ่ายท า Game of Thrones 
แลว้เดินทางสู่ลอนดอนเดอร่ี หรือเรียกสั้นๆ ว่า เดอร์ร่ี เมืองท่ีอยู่กลางใจ
ของผูค้นท่ีรักในศิลปวฒันธรรม ผูค้นน่ารักและมีเสน่ห์ เป็นเมืองใน
เส้นทางท่องเท่ียว Wild Atlantic Way เส้นทางเลาะเลียบชายฝ่ังทะเล
แอตแลนติกเหนือ เดอร์ร่ีมีจุดเด่นอยู่ท่ีเมืองเก่าแก่กว่า 400 ปีบนก าแพง
โบราณเดอร์ร่ีท่ีขนานไปกบัโบสถ์ St. Columb’s เดอร์ร่ีเป็นเมืองสุดทา้ย
ของยุโรปท่ีสร้างก าแพงป้อมปราการล้อมรอบ ทศันียภาพนอกก าแพง
เมืองโบราณ คือเมืองเดอร์ร่ีท่ีปรับเปล่ียนให้เป็นโมเดิรน์ซิต้ี มีความ
ทนัสมยัและสวยงามเป็นยิง่นกั 

 
 

18.30 น. รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร Chinese 

 น าท่านเข้าสู่ที่พัก CITY HOTEL DERRY**** หรือเทียบเท่าในระดับ
เดียวกนั 

https://www.cityhotelderry.c
om 

วนัที ่5 เดอร์ร่ี - สลโีก้ – มาโย - อุทยานฯ คอนเนมารา - ไคล์มอร์ แอบบีย์ - กลัเวย์ วนัจันทร์ 

07.00 น. รับประทานอาหารเช้าทีโ่รงแรม Buffet 
08.00 น. ออกเดินทางขา้มพรมแดนจากไอร์แลนดเ์หนือ สู่ไอร์แลนด ์ผา่นเคาน์ต้ีสลี

โก้ และเคาน์ต้ีมาโย กว่า 800 ปีมาแล้วท่ีชาวนอร์มนัได้เขา้มาตั้งรกราก 
เห็นได้จากส่ิงก่อสร้างอาทิ ปราสาท, โบสถ์ ท่ีย ังหลงเหลือให้เป็น
หลกัฐานทางประวติัศาสตร์ แลว้เขา้สู่เคาน์ต้ีกลัเวย ์เขตอุทยานฯ คอนเน
มารา ท่ีมีภาพของทอ้งทุ่งหญา้สีทอง มีแนวสันเขาเป็นฉากหลงัทอดยาว
ไปตามสายน ้ าท่ีไหลเอ่ือย จุดหมายปลายทางท่ี Kylemore Abbey ท่ีซ่อน
ความงามเอาไวอ้ยา่งเหลือเช่ือ 

 
 
 



 

 

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวนั  ณ  ภัตตาคาร Local 
บ่าย น าคณะเข้าชม ไคล์มอร์ แอบบีย์ ศาสนสถานแห่งน้ีงดงามไปด้วย

สถาปัตยกรรมแบบวิคตอเรียน-กอธิค ซ่อนตวัอยู่ท่ามกลางป่าใหญ่และ
สวนสวย มิทเชล เฮนรี พ่อคา้ผูร้ ่ ารวยจากการคา้ผา้ มีด าริให้สร้างข้ึนให้
เป็นของขวญัแด่ มากาเร็ต เฮนรี ในปี 1867 ก่อนท่ีจะกลายเป็นวดัของ
นิกายเบเนดิกต์ทีนในปี 1920 ไคล์มอร์ นับเป็นมรดกตกทอดในด้าน
สถาปัตยกรรมท่ีงดงามบนเกาะไอร์แลนด์ ท่ีได้รับการอนุรักษ์ให้คนรุ่น
หลงัไดไ้ปเยอืน 

 

 น าคณะเขา้สู่เมืองกลัเวย ์เป็นเมืองท่ีมีขนาดใหญ่ และพลเมืองหนาแน่น 
เมืองน้ีเปรียบเสมือนสีสัน ท่ีสร้างบรรยากาศให้นักท่องเท่ียวลุ่มหลง 
บา้นเรือนสีสะดุดตาริมสองฝ่ังแม่น ้ าคอร์ริบ ผูค้นชาวเมืองน่ารัก ถนนคน
เดิน ผ ับ  บาร์ ก่อน ท่ีจะได้รับการประกาศให้ เป็น เมืองหลวงแห่ง
วฒันธรรมในปี 2020 อิสระให้ท่านเดินเท่ียวชมเมือง ถ่ายภาพสวย ๆ จาก
หลากหลายมุมมอง 

 

19.00 น. รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร Thai 

 น าท่านเข้าสู่ที่พัก HARBOUR HOTEL GALWAY**** หรือเทียบเท่า
ในระดับเดียวกนั 

https://www.harbour.ie 

วนัที ่6 กลัเวย์ – หน้าผาโมเฮอร์ –บันแรตตี ้คาสเซิล โฟล์คพาร์ค –        ลมิเมอริก วนัองัคาร 

07.00 น. รับประทานอาหารเช้าทีโ่รงแรม Buffet 
08.00 น. ออกเดินทางสู่หน้าผาโมเฮอร์ (Cliffs of Moher) ในเคาน์ต้ีแคลร์ เส้นทาง

สบายตาผ่านทอ้งทุ่งชนบท ฟาร์มปศุสัตว ์หมู่บา้นเล็ก ๆ เรียงรายตลอด
เส้นทาง และส่ิงก่อสร้างโบราณสถานอายหุลายร้อยปี  

 

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวนั  ณ  ภัตตาคาร Local 
บ่าย หน้าผาโมเฮอร์ หน้าผามหัศจรรยบ์นเส้นทาง Wild Atlantic way และสุด

ขอบแผน่ดินฝ่ังตะวนัตกของไอร์แลนด์ เปิดให้นกัท่องเท่ียวไดเ้ขา้ชมในปี 
2007 ความมหัศจรรย์ของหน้าผาขนาดใหญ่ท่ีถูกกัดกร่อนจากทะเล
แอตแลนติก จนก่อใหเ้กิดหนา้ผมหลายชั้นเรียงราย และแท่งหินท่ีมีรูปร่าง
สะดุดตา บริเวณแห่งน้ีเป็นแหล่งนิเวศน์ท่ีอนุรักษ์ไวท้ั้ งพนัธ์ุสัตวท์ะเล 
และนกทะเลท่ีหาชมได้ยาก บนพื้นท่ีกว่า 1,250 ไร่ เป็นท่ีอยู่อาศยัและ
แหล่งเพาะพนัธ์ุขนาดใหญ่ของนกทะเลกว่า 20 สายพันธ์ุ ปัจจุบันนก
เหล่าน้ี เป็นสัตว์สงวน อยู่ในความดูแลของกรมส่ิงแวดล้อมคณะ 
กรรมาธิการสหภาพยุโรป หนา้ผาโมเฮอร์น้ีมีจุดชมวิวแบบ 360 องศาถึง 3 
แพลทฟอร์ม ท่ีถ้าทายนักเล่นกล้อง รวมถึงนักท่องเท่ียวท่ีนิยมในการ
ถ่ายภาพแบบเคล่ือน ไหว ความมหัศจรรยข์องธรรมชาติไม่เกินกวา่ความ
ทา้ทายของมนุษย ์

 



 

 

 น าคณะเขา้สู่ บนัแรตต้ี คาสเซิล 1 ในปราสาทเก่าแก่ท่ียงัคงหลงเหลือ และ
ไดรั้บการอนุรักษ์ซ่อมแซมเป็นอย่างดี ในบริเวณของ บนัแรตต้ี คาสเซิล 
โฟลค์พาร์ค จดัแสดง 2 เร่ืองราวต่างยคุสมยั บริเวณส่วนของปราสาทและ
ป้อมปราการ บอกเล่าเร่ืองราวตั้งแต่ยุคกลางจนถึงปัจจุบนั ท่ีผา่นร้อนผา่น
หนาวมาท่ามกลางอุปสรรคต่างๆ นานา และในส่วนของโฟล์ค พาร์ค 
ยอ้นร าลึกไปในปลายคริสต์ศตวรรษท่ี 19 ท่ีบอกเล่าเร่ืองราวของชาว
ไอริช และการด าเนินชีวิตในยุคนั้ น รวมไปถึงการเจริญ เติบโตของ
หมู่บา้นต่างๆ ท่ีจะท าใหท้่านไดรู้้จกัชาวไอริชมากข้ึน 

 

19.00 น. รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคารในบันแรตตี ้โฟล์ค พาร์ค  Local 

 น าท่านเข้าสู่ทีพ่กั RADISSON BLU HOTEL & SPA 
LIMERICK**** หรือเทยีบเท่าในระดับเดียวกัน 

www.radissonblu.com 

วนัที ่7 คิงส์จอห์น คาสเซิล – บลาร์นีย์ คาสเซิล – จุมพติหินศักดิ์สิทธ์ิคอร์ก วนัพุธ 

08.00 น. รับประทานอาหารเช้าทีโ่รงแรม Buffet 
09.00 น. น าคณะเท่ียวชมเมืองลิมเมอริก เมืองท่ีนับไดว้า่เก่าแก่ท่ีสุดในไอร์แลนด ์

จากหลกัฐานทางประวติัศาสตร์พบการมาของชาวไวก้ิงตั้งแต่ปี 812 เรียก
ดินแดนน้ีว่า King’s Island เข้าชมเร่ืองราวประวติัศาสตร์ในปราสาท
กษตัริยจ์อห์น สร้างในปี 1212 เป็นมรดกทางประวติัศาสตร์ท่ีจดัแสดงทั้ง
ในห้องนิทรรศการ และกลางแจ้ง บอกเล่าเร่ืองราวชาวไอริชเดิม หรือ
เรียกวา่กลุ่มชาติพนัธ์ุเกลลิค ในคริสต์ศตวรรษท่ี 6 จนถึงการรุกรานของ
นอร์แมน สงครามการแบ่งแยกศาสนาระหว่างคาทอลิก และโปรเตน
แตนท์  เร่ืองราวทั้ งหมดจะท าให้ เราท่ านได้ รู้จักชาวไอริชมากข้ึน 
นอกจากน้ียงัมีศาสนสถานท่ีไม่ควรพลาดแก่การมาเยือน โบสถ์เซนต์
จอห์นออฟเดอะแบพติสท ์และโบสถพ์ระแม่มารีเวอร์จ้ิน  

 

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวนั  ณ  ภัตตาคาร Chinese 
บ่าย เดินทางสู่เคาน์ต้ีคอร์ก ท่ีร ่ ารวยไปด้วยแหล่งประวติัศาสตร์ 1 ในนั้นคือ 

บลาร์นีย์คาสเซิล ท่ีมั่นป้อมปราการของแมคคาร์ธีย์สร้างในปี 1446 
เร่ืองราวการจุมพิตหินศกัด์ิสิทธ์ิเป็นท่ีกล่าวขานมาตั้งแต่คริสตศ์ตวรรษท่ี 
19 หากใครได้มีโอกาสจุมพิตแลว้ จะไดรั้บพรให้เป็นผูมี้วาทะศิลป์เป็น
เลิศจนผูค้นหลงใหล เขา้สู่เมืองคอร์ก เมืองส าคญัอนัดบัหน่ึงของแควน้
มึนสเตอร์ อิสระให้ท่านเดินเล่นแพรททริคสตรีท ถนนสายส าคญัยา่นใจ
กลางเมือง 

 

19.00 น. รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร  Thai 

 น าท่านเข้าสู่ที่พัก METROPOLE HOTEL CORK**** หรือเทียบเท่า
ในระดับเดียวกนั 
 

https://www.themetropoleho
tel.ie 



 

 

วนัที ่8 คอร์ก – คิลเคนนีย์ – คิลแดร์ เอ๊าท์เลท็ – ดับลนิ (เมืองหลวง) วนัพฤหัสบดี 

08.00 น. รับประทานอาหารเช้าทีโ่รงแรม Buffet 
09.00 น. ออกเดินทางสู่คิลเคนนีย ์เมืองสวยริมฝ่ังแม่น ้ านอร์ 1 ใน แม่น ้ า 3 สายท่ีมี

ความส าคัญต่อไอร์แลนด์  ชมความสวยงามของอาคารบ้านเรือน
แบบสโตนเฮา้ส์ ท่ีสร้างตั้งแต่ปลายคริสต์ศตวรรษท่ี 16 กลางเมืองเป็น
ท่ีตั้งของ คิลเคนนีย ์คาสเซิล และอุทยานอนัร่มร่ืน อิสระใหท้่านไดถ่้ายรูป 
หรือ เดินส ารวจสินคา้งานฝีมือของชาวไอริชคร๊าฟ แอนด ์ดีไซน์ 

 

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวนั  ณ  ภัตตาคาร Local 
บ่าย เดินทางต่อสู่คิลแดร์ เอ๊าทเ์ล็ทเพียงแห่งเดียวบนไอร์แลนด ์กวา่ 90 ลกัซวัร่ี

แบรนด์ สินค้าราคาพิเศษกบัส่วนลดสูงสุดถึง 60% ให้ท่านได้ช้อปป้ิง
อยา่งจุใจ 

 

19.00 น. รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร  Thai 

 น าท่านเข้าสู่ที่พัก CLAYTON HOTEL CARDIFF LAND**** หรือ
เทยีบเท่าในระดับเดียวกนั 

www.claytonhotelcardifflane
.com/ 

วนัที ่9 กรุงดับลนิ – ชมเมือง – เดินทางกลบัประเทศไทย วนัศุกร์ 

07.00 น. รับประทานอาหารเช้าทีโ่รงแรม Buffet 
08.00 น. น าคณะเท่ียวชมกรุงดบัลิน เมืองหลวงอนังามสง่า และมีอายุเก่าแก่กว่า 

2,000 ปี ตั้ งแต่การเข้ามาครองครองของเผ่าเซลท์ หรือ เคลท์ จนถึง
ปัจจุบนัเป็นเมืองอนัทนัสมยั ภูมิทศัน์ถูกปรับให้เป็นเมืองท่ีน่ามาเยือน
ท่ีสุดเมืองหน่ึงในยุโรป จุดเร่ิมต้นของการเท่ียวชมเมืองเร่ิมจาก รูปป้ัน
มอลลี มาโลน สู่อาคารรัฐสภาท่ีเก่าแก่ศตวรรษท่ี 18 และ ทรินิต้ี คอลเลจ 
กบัห้องสมุดท่ีไดรั้บการยกยอ่งวา่งดงามติดอนัดบัโลก ครอบคลุมหนงัสือ
กวา่ 2 แสนเล่ม, ดบัลิน คาสเซิล แสดงถึงความเป็นมหาอ านาจขององักฤษ 
และโบสถใ์นยคุกลาง เซนตแ์พรคทริค และไครส์เชิร์ช  

 

12.00 น. ออกเดินทางสู่สนามบินดบัลิน   
15.00 น. ออกเดินทางโดยสายการบินกาตาร์ แอร์เวย ์เท่ียวบินท่ี  QR 018  
วนัที ่10 เดินทางกลบัถึงประเทศไทย วนัเสาร์ 
00.15 น. ถึงสนามบินกรุงโดฮา ประเทศกาตาร์ เพื่อรอเปล่ียนเท่ียวบิน  
01.55 น. ออกเดินทางโดยสายการบินการตาร์ แอร์เวย ์เท่ียวบินท่ี QR 834  
12.40 น. สายการบินกาตาร์ แอร์เวย์ น าท่านเดินทางกลบัถึงกรุงเทพฯ โดยสวสัดิ

ภาพ 
 

(หมายเหตุ  โปรแกรมดงักล่าวขา้งตน้เป็นการน าเสนอโปรแกรมท่องเท่ียว ซ่ึงอาจมีการเปล่ียนแปลงเน่ืองจากการจดั
โปรแกรมของแต่ละวนัเดินทางจะไม่เหมือนกัน โปรแกรมท่องเท่ียวท่ีสมบูรณ์ครบถ้วนจะส่งให้ท่าน 7 วนัก่อนการ
เดินทางเท่านั้น) 
 



 

 

PPEERRIIOODD  
TToouurr  FFaarree  

AAdduullttss  
CChhiilldd  44--1111  

WWiitthh  BBeedd  
CChhiilldd  44--66  

NNoo  BBeedd  
DDBBLL  

SSGGLL  UUSSEEDD  
NNOO  TTKKTT  

AADDLL  //  CCHHDD  

9 – 18 เม.ย. 2563 99,000.- 90,000.- 80,000.- 13,000.- -24,000.- -17,000.- 

7 - 16 พ.ค. 2563 95,000.- 86,000.- 77,000.- 13,000.- -20,000.- -15,000.- 

ค่าทวัร์รวม :  
  ค่าตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบั รวมค่าภาษี และส่วนเพิ่มของน ้ามนัเช้ือเพลิง ณ วนัที ่14 สิงหาคม 2562 

 ค่ารถโคช้ปรับอากาศ มาตรฐานของสหราชอาณาจกัร ท่องเท่ียวตามโปรแกรมท่ีระบุ 
 ค่าเข้าปราสาทเอดินเบิร์ก / ค่าเรือ High Speed Ferry to Belfast / ค่าธรรมเนียม Titanic Museum 

ค่ าธรรม เนี ยม  Rope Bridge/ ค่ าธรรม เนี ยม  Giant’s Causway Translink Bus / ค่ าธรรม เนี ยม 
Kylemore Abbey / ค่าเขา้ King John Castle / ค่าธรรมเนียม Cliff of Mother  / ค่าธรรมเนียม Blaney 
Castle / ค่าเขา้ Old Libraly Trinity Collegue 

 โรงแรมท่ีพกัตามระบุในรายการ หรือ เทียบเท่าในระดบัเดียวกนั (หอ้งละ 2 ท่าน)  
 ค่าอาหารตามท่ีระบุในรายการ คดัสรรเมนูและให้ท่านไดเ้ลิศรสกบัอาหารทอ้งถ่ินในแต่ละเมือง ใน

กรณีทีท่านมีข้อจ ากัดในการรับประทานอาหารบางชนิด กรุณาสอบถามรายละเอียดล่วงหน้าเพ่ือ
ความเหมาะสม 

 ค่าธรรมเนียมในการยื่นวีซ่าสหราชอาณาจกัร (Standard time) ในกรณีที่ยื่นวีซ่าเร่งด่วน ช าระเพิ่ม
ท่านละ 10,120 บาท 

 ค่าทิปพนกังานขบัรถท่องเท่ียวตามโปรแกรมตลอดการเดินทาง 
 ค่าประกนัการเดินทางของ MSIG เอ็ม เอส ไอ จี ประกนัภยั แบบ TRAVEL GROUP TOUR คุม้ครอง

การสูญเสียชีวิต/อวยัวะ/สายตาหรือทุพพลภาพถาวรส้ินเชิง จากอุบติัเหตุ ส าหรับผูเ้อาประกนัภยัอาย ุ
16-75 ปี จ  านวนเงินเอาประกนัภยั 1,000,000 บาท / ค่ารักษาพยาบาลในต่างประเทศ 1,500,000 บาท 
รวมถึงค่ารักษาพยาบาลต่อเน่ืองหลงัจากกลบัถึงประเทศไทยไม่เกิน 150,000 บาท ทั้งน้ีครอบคลุมถึง
ประกนัสุขภาพท่ีไม่ไดเ้กิดจากโรคประจ าตวั 

 ค่ายกกระเป๋าใบใหญ่ท่านละ 1 ใบ น ้ าหนกัไม่เกิน 30 กิโลกรัม ส่วนกระเป๋าใบเล็กอยูใ่นความดูแล
ของท่านเองไม่เกิน 7 กิโลกรัม  

 ส าหรับสายการบินการ์ตา้ อนุญาตใหโ้หลดกระเป๋าใตเ้คร่ืองน ้าหนกัไม่เกิน 30 กิโลกรัม และสามารถ
ถือสัมภาระข้ึนเคร่ืองไดน้ ้าหนกัไม่เกิน 7 กิโลกรัม  

ค่าทวัร์ไม่รวม : 
  ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และค่าภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3% 

 ค่าท าหนงัสือเดินทาง (พาสปอร์ต) 
 ค่าทิปหวัหนา้ทวัร์ และไกดท์อ้งถ่ิน 
 ค่าใชจ่้ายส่วนตวัอาทิ ค่าโทรศพัท์, ค่าซักรีด, ค่าเคร่ืองด่ืมในห้องพกั และค่าอาหารท่ีสั่งมาในห้องพกั

ค่าอาหารและเคร่ืองด่ืมท่ีสั่งพิเศษในร้านอาหารนอกเหนือจากท่ีทางบริษทัจดัให้ ยกเวน้จะตกลงกนั
เป็นกรณีพิเศษ เช่น หากท่านทานไดเ้ฉพาะอาหารทะเลเพียงอยา่งเดียว ท่านตอ้งมีค่าใชจ่้ายเพิ่ม 
 



 

 

การจองทวัร์ (How to make your reservation) 
 กรุณาจองทวัร์และช าระเงินมัดจ าล่วงหน้า 30,000 บาทต่อผู้ เดินทางหน่ึงท่าน ภายใน 1 วันนับจากวันที่

จอง ซ่ึงเงินมดัจ าดงักล่าวจะเป็นการยนืยนัการจองของท่าน และกรุณาช าระค่าทวัร์ส่วนท่ีเหลือล่วงหนา้ 35 
วนัก่อนการเดินทาง หากท่านไม่ช าระเงินส่วนท่ีเหลือตามวนัท่ีก าหนด ทางบริษทัฯถือว่าท่านยกเลิกการ
เดินทางโดยไม่มีเง่ือนไข 

ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการไม่รับจองทวัร์ (Cannot make your reservation) 
เน่ืองจากสถานท่ีท่องเท่ียวต่างๆ ในโปรแกรมไม่เอ้ืออ านวยต่อบุคคลดงัต่อไปน้ี 
 ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการไม่รับจองทวัร์ส าหรับลูกคา้ดงัต่อไปน้ี 

1. เด็กท่ีมีอายใุนระหวา่งแรกเกิดถึง 4 ขวบ 
2. ผูสู้งอายท่ีุมีความจ าเป็นตอ้งใชว้ลีแชร์, ไมเ้ทา้ หรือเคร่ืองมือต่างๆ ในการพยงุตวั 
3. ผูเ้ดินทางท่ีบ่งบอกการเป็นบุคคลไร้ความสามารถ 
4. ท่านท่ีมีความประสงคจ์ะร่วมเดินทางกบัทวัร์ หรือแยกจากคณะทวัร์ระหวา่งทาง/กลางทาง 
5. บุคคลท่ีมีความประพฤติไม่เหมาะสมระหวา่งทวัร์ อาทิเช่น ผูท่ี้ด่ืมสุราบนรถ, ไม่รักษาเวลา, เสียงดงั 

พูดจาหยาบคาย สร้างความร าคาญให้แก่ผูร่้วมคณะ, ผูท่ี้ไม่ยอมรับเง่ือนไขระหว่างทวัร์ ท่ีมีระบุอยู่
ชดัเจนในโปรแกรมทวัร์, ผูท่ี้ก่อหวอด ประทว้ง ยุยงให้ผูร่้วมเดินทางบงัคบัให้หัวหน้าทวัร์ตอ้งท า
การนอกเหนือโปรแกรมทวัร์ ซ่ึงบางคร้ังอาจจะมีผลกระทบกบัผูร่้วมคณะท่านอ่ืนหรือโปรแกรม
ท่องเท่ียวได ้  

การยกเลกิการจองทวัร์ (Cancellation Charge)  
 1. การยกเลิกและขอเงินค่าบริการท่ีช าระไวแ้ลว้ มีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 

    1.1 ยกเลิกการเดินทางล่วงหน้าโดยแจง้ให้ผูป้ระกอบธุรกิจน าเท่ียวทราบไม่น้อยกว่าสามสิบวัน ก่อน
วนัท่ีน าเท่ียว                 
          ให้คืน 100% ของเงินค่าบริการ 
    1.2 ยกเลิกการเดินทางล่วงหนา้โดยแจง้ให้ผูป้ระกอบธุรกิจน าเท่ียวทราบไม่น้อยกว่าสิบห้าวนั ก่อนวนัท่ี
น าเท่ียว 
         ให้คืน 50% ของเงินค่าบริการ 
    1.3 ยกเลิกการเดินทางล่วงหนา้โดยแจง้ใหผู้ป้ระกอบธุรกิจน าเท่ียวทราบน้อยกว่าสิบห้าวนั ก่อนวนัท่ีน า
เท่ียว  
          ไม่ต้องคืนเงินค่าบริการ 

 2. ค่าใช้จ่ายของผูป้ระกอบธุรกิจน าเท่ียวท่ีไดจ่้ายจริง เพื่อการเตรียมการจดัการน าเท่ียวต่อไปน้ี ให้น ามา
หกัจากเงิน  
    ค่าบริการท่ีตอ้งจ่ายตามขอ้ 1 แต่ถา้ค่าใชจ่้ายสูงกวา่เงินค่าบริการท่ีไดช้ าระไว ้ผูป้ระกอบธุรกิจน าเท่ียว
จะเรียกจาก 
    นกัท่องเท่ียวไม่ได ้ทั้งน้ีผูป้ระกอบธุรกิจน าเท่ียว แสดงหลกัฐานใหน้กัท่องเท่ียวทราบ ดงัต่อไปน้ี 
    2.1 ค่าธรรมเนียมการขอวซ่ีา 
    2.2 ค่ามดัจ าของบตัรโดยสารเคร่ืองบิน 



 

 

    2.3 ค่าใชจ่้ายท่ีจ  าเป็นอ่ืนๆ 
หมายเหตุ หลกัเกณฑ์ท่ีน ามาใชน้ี้ เป็นประกาศในราชกิจจานุเบกษา แห่งพระราชบญัญติัธุรกิจน าเท่ียวและมคัคุเทศก ์

พ.ศ.2551 โดยประกาศใชน้บัตั้งแต่วนัท่ี 15 มิถุนายน 2553 เป็นตน้ไป 
ตั๋วเคร่ืองบิน (Air Ticket) 
 ในการเดินทางเป็นหมู่คณะ ผูเ้ดินทางจะตอ้งเดินทางไป-กลบัพร้อมกนั หากตอ้งการเล่ือนวนัเดินทางกลบั 

ท่านจะตอ้งช าระค่าใชจ่้ายส่วนต่างท่ีสายการบินเรียกเก็บ และการจดัท่ีนัง่ของกรุ๊ป เป็นไปโดยสายการบิน
เป็นผูก้  าหนด ซ่ึงทางบริษทั ฯ ไม่สามารถเขา้ไปแทรกแซงได ้และในกรณียกเลิกการเดินทาง ถา้ทางบริษทั 
ฯ ไดด้ าเนินการออกตัว๋เคร่ืองบินไปแลว้ ผูเ้ดินทางตอ้งรอ REFUND ตามระบบของสายการบินเท่านั้น 
และหากท่านไม่แน่ใจในวนัเดินทางดงักล่าวกรุณาตรวจสอบกบัเจา้หนา้ท่ี ฯ เพื่อยนืยนัในกรณีท่ีตัว๋
เคร่ืองบินสามารถท า REFUND ไดห้รือไม่ 

การสะสมไมล์ของสายการบิน (Mileage Claim ) 
 การเดินทางเป็นหมู่คณะของการบินการ์ตา้แอร์ แอร์เวย ์ในกรณีตัว๋กรุ๊ป สามารถสะสมไมลก์บัเครือ One 

World ไดข้ึ้นอยูก่บัเง่ือนไขการสะสมไมลข์องสายการบินนั้น ๆ ซ่ึงการเปล่ียนแปลงเง่ือนไขบางส่วนหรือ
ทั้งหมดเป็นสิทธิของสายการบินเท่านั้น 

ค่าธรรมเนียมประกนัภัยและค่าธรรมเนียมน า้มันเช้ือเพลงิของสายการบิน (Insurance and Fuel Surcharge / Tax YQ) 
 คิดตามอตัราท่ีทางสายการบินปรับค่าธรรมเนียม ณ วันที่ 14 สิงหาคม 2562การเปล่ียนแปลงของสายการ

บินในภายหลงั ถือเป็นค่าทวัร์ส่วนเพิ่มท่ีทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเรียกเก็บตามความเป็นจริง ณ 
วนัท่ีออกตัว๋ 

โรงแรมและห้องพกั (Hotel Accommodation) 
  ห้องพกัแบบ Twin คือหอ้งพกัท่ีมีเตียงเด่ียวขนาดเล็ก 3.5 ฟุต 2 เตียงในหน่ึงห้อง / ส าหรับพกั 2 ท่าน 

 ห้องพกัแบบ Double คือห้องพกัท่ีมีเตียงขนาด Queen Size ขนาด 5 ฟุต 1 เตียง / ส าหรับพกั 2 ท่าน 
 ห้องพกัแบบ Triple Room คือหอ้งพกัท่ีเตียงขนาด 5 ฟุต 1 เตียง+3.5 ฟุต 1 เตียง / หรือเตียง 3.5 ฟุต 3 

เตียง / ส าหรับผูพ้กั 3 ท่าน (ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัการวางผงัมาตราฐานในแต่ละโรงแรมท่ีแตกต่างกนัในแต่ละ
ประเทศ)  

 ห้องพกัแบบ Double Single Used คือห้องพกัท่ีมีเตียงขนาด Queen Size ขนาด 5 ฟุต 1 เตียง / ส าหรับ
พกั 1 ท่าน 

 หอ้งพกัในโรงแรมเป็นแบบหอ้งพกัคู่ (Twin / Double) ในกรณีท่ีท่านมีความประสงคจ์ะพกัแบบ 3 
ท่าน / 3 เตียง (Triple Room) ข้ึนอยูก่บัขอ้จ ากดัของหอ้งพกั และการวางรูปแบบของห้องพกัของแต่ละ
โรงแรม ซ่ึงมกัมีความแตกต่างกนั ซ่ึงอาจจะท าใหท้่านไม่ไดห้อ้งติดกนัตามท่ีตอ้งการ 

 โรงแรมหลายแห่งในยุโรปจะไม่มีเคร่ืองปรับอากาศเน่ืองจากอยูใ่นแถบท่ีมีอุณหภูมิต ่า 
เคร่ืองปรับอากาศท่ีมีจะใหบ้ริการในช่วงฤดูร้อนเท่านั้น   

 ในกรณีท่ีมีการจดัประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เป็นผลใหค้่าโรงแรมสูงข้ึน 3-4 เท่าตวั บริษทัฯ ขอ
สงวนสิทธ์ิ ในการปรับเปล่ียน หรือยา้ยเมืองเพื่อใหเ้กิดความเหมาะสม 

 โรงแรมในยุโรปท่ีมีลกัษณะเป็น Traditional Building หอ้งท่ีเป็นห้องเด่ียวอาจเป็นหอ้งท่ีมีขนาด
กะทดัรัด และไม่มีอ่างอาบน ้ า ซ่ึงข้ึนอยูก่บัการออกแบบของแต่ละโรงแรมนั้น ๆ และหอ้งแต่ละหอ้ง



 

 

อาจมีลกัษณะแตกต่างกนัดว้ย หากท่านตอ้งการความสะดวกสบายและหอ้งใหญ่กวา่ ท่านสามารถจ่าย
เพิ่มเป็นห้องแบบ DOUBLE SINGLE USE เป็นค่าใชจ่้ายเพิ่มเติมได ้

สถานทีเ่ข้าชม (Reservation Fee & Entrance Fee) 
  การจดัโปรแกรมทวัร์เป็นการก าหนดโปรแกรมตลอดทั้งปีหากวนัเดินทางดงักล่าวตรงกบัวนัท่ีสถานท่ี

เขา้ชมนั้น ๆ ปิดท าการ หรือ ปิดโดยมิไดแ้จง้ล่วงหนา้ หรือ การเปิดรับจองผา่นทาง Online โดยใน
วนัท่ีคณะจะเขา้ชมไม่สามารถจองผา่นระบบดงักล่าวได ้ ทางบริษทัฯจะคืนเงิน Entrance Fee ตามท่ี
ระบุไวใ้นเอกสารของสถานท่ีนั้น ๆ หรือ สลบัโปรแกรมเพื่อใหท้่านไดเ้ขา้ชมสถานท่ีดงักล่าวได ้ แต่
หากมีการล่าชา้ หรือเหตุหน่ึงเหตุใดในระหวา่งการเดินทาง เป็นผลท าใหท้่านไม่สามารถเขา้ชม
สถานท่ีดงักล่าวได ้ทางบริษทัฯจะไม่มีการคืนเงินใดใหแ้ก่ท่าน เน่ืองจากไดช้ าระ Reservation Fee ไป
แลว้ กรุณาสอบถามรายละเอียดสถานท่ีเขา้ชมจากเจา้หนา้ท่ีในช่วงวนัเดินทางของท่านก่อนช าระเงิน 

สัมภาระและค่าพนักงานยกสัมภาระ (Porter) 
  ค่าทวัร์ไดร้วมค่าขนสัมภาระส าหรับเขา้และออกจากโรงแรม ท่านละ 1 ใบ ทุกโรงแรม หากท่านมี

กระเป๋าเพิ่มเติม ท่านจะถูกเรียกเก็บโดยผูใ้หบ้ริการในแต่ละโรงแรม และหากโรงแรมดงักล่าวไม่
สามารถใหบ้ริการในการยกกระเป๋าข้ึนลงได ้ ท่านสามารถเรียกร้องเงินคืนได ้2 ปอนด์ / ใบ / คร้ัง 

 ส าหรับน ้าหนกัของสัมภาระท่ีทางสายการบินอนุญาตให้บรรทุกใตท้อ้งเคร่ืองบิน คือ 30 กิโลกรัม 
(ส าหรับผูโ้ดยสารชั้นประหยดั / Economy Class Passenger)  การเรียกค่าระวางน ้าหนกัเพิ่มเป็นสิทธิ
ของสายการบินท่ีท่านไม่อาจปฏิเสธได ้

 ส าหรับกระเป๋าสัมภาระท่ีทางสายการบินอนุญาตให้น าข้ึนเคร่ืองได ้ ตอ้งมีน ้าหนกัไม่เกิน 7 กิโลกรัม 
และมีความกวา้ง+ยาว+สูง ไม่เกิน 115 เซนติเมตร หรือ 25 เซนติเมตร (9.75  น้ิว) x 56 เซนติเมตร 
(21.5 น้ิว) x 46 เซนติเมตร (18 น้ิว) 

 ในบางรายการทวัร์ท่ีตอ้งมีบินดว้ยสายการบินภายในประเทศ น ้าหนกัของกระเป๋าอาจจะถูกก าหนดให้
ต ่ากวา่มาตรฐานได ้ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัขอ้ก าหนดของแต่ละสายการบิน บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่รับภาระ
ความรับผดิชอบค่าใชจ่้ายในน ้าหนกัส่วนท่ีเกิน 

 กระเป๋าและสัมภาระท่ีมีลอ้เล่ือนและมีขนาดใหญ่เกินไม่เหมาะกบัการเป็นกระเป๋าถือข้ึนบนพาหนะ
การเดินทาง 

 บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิในความรับผดิชอบต่อกรณีเกิดการสูญเสีย,สูญหายของกระเป๋าและสัมภาระของ
ผูโ้ดยสารอนัเกิดจากสายการบินทางสายการบินผูใ้หบ้ริการจะเป็นผูรั้บผิดชอบตามกฎของกรมการบิน
พาณิชยซ่ึ์งจะรับผดิชอบต่อการสูญหายหรือเสียหายของสัมภาระใบใหญ่ในวงเงินสูงสุดไม่เกิน 10,000 
บาท / ท่าน 

การสูบบุหร่ี (Smoking Area) 
 ในประเทศต่างๆ ในยุโรป มีการรณรงคเ์ร่ืองการงดสูบบุหร่ี บนรถโคช้, โรงแรม และสถานท่ีต่าง ๆ จะมี

ขอ้ก าหนดท่ีชดัเจนในเร่ืองการสูบบุหร่ี และมีสถานท่ีโดยเฉพาะส าหรับผูสู้บบุหร่ี ทั้งน้ีเน่ืองจากสุขภาพ
ของคนส่วนรวม 

การเดินทางเป็นครอบครัว (Family) 
 หากท่านเดินทางเป็นครอบครัวใหญ่ หรือเดินทางพร้อมสมาชิกในครอบครัว ท่ีตอ้งไดรั้บการดูแลเป็น

พิเศษ (Wheelchair) , เด็ก , และผูสู้งอาย ุ มีโรคประจ าตวั ไม่สะดวกในการเดินท่องเท่ียวในระยะเวลาเกิน



 

 

กวา่ 4 - 5 ชัว่โมงติดต่อกนั ท่านและครอบครัวตอ้งใหก้ารดูแลสมาชิกภายในครอบครัวของท่านเอง 
เน่ืองจากการเดินทางเป็นหมู่คณะ หวัหนา้ทวัร์มีความจ าเป็นตอ้งดูแลคณะทวัร์ทั้งหมด 

เอกสารในการย่ืนวซ่ีาประเทศองักฤษ 
ใช้เวลาย่ืนประมาณ 15 – 20 วนัท าการ (ไม่นับวนัเสาร์ - อาทติย์และวนัหยุด) 

(การขอวซ่ีาประเทศองักฤษผูเ้ดินทางทุกท่านตอ้งมา สแกนลายน้ิวมือ ดว้ยตนเอง ณ ศูนยรั์บค าร้องขอวซ่ีาประเทศองักฤษ  
ตึกส านกังานเทรนด้ี ชั้นท่ี 28 ถนนสุขมุวทิซอย 13 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวฒันา กรุงเทพ 10110 

 พาสปอร์ตท่ียงัไม่หมดอายุ และมีอายุไม่ต ่ากวา่ 6 เดือนก่อนวนัหมดอายุ หากมีพาสปอร์ตเล่มเก่าไม่วา่จะเคยมีวีซ่า
ในกลุ่มประเทศเชงเกน้หรือประเทศอ่ืน ควรน าไปแสดงดว้ยเพื่อเป็นการง่ายต่อการอนุมติัวซ่ีา 

 ส าเนาทะเบียนบา้น / ส าเนาบตัรประชาชน หรือบตัรขา้ราชการ / ส าเนาใบเปล่ียนช่ือ-สกุล / ส าเนาทะเบียนสมรส, 
หยา่ / ส าเนาสูติบตัร ในกรณีอายไุม่ถึง 20 ปีบริบูรณ์  

 หนงัสือรับรองการท างานจากบริษทั / สังกดัท่ีท่านท างานอยูต่อ้งเป็นภาษาองักฤษเท่านั้นโดยระบุต าแหน่ง, อตัรา
เงินเดือนในปัจจุบนั, วนัเดือนปีท่ีเร่ิมท างานกบับริษทัน้ีและช่วงเวลาท่ีขอลางานเพื่อเดินทางไปท่องเท่ียว หลงัจาก
นั้นจะกลบัมาท างานตามปกติหลงัครบก าหนดลา   

 กรณีท่ีเป็นเจา้ของกิจการ ขอใบทะเบียนการคา้ ,ใบทะเบียนพาณิชย ์และหนังสือรับรองบริษทัท่ีคดัไวไ้ม่เกิน 1  
เดือน พร้อมวตัถุประสงค ์หรือใบเสียภาษี และหลกัฐานการเงินของบริษทัฯ ยอ้นหลงั 6 เดือน 

 ส าเนาสมุดบัญชีเงินฝากยอ้นหลัง 6 เดือนต้องอัพเดทเป็นเดือนปัจจุบัน ควรเลือกเ ล่มท่ีมีการเข้าออกของเงิน
สม ่าเสมอ และมีจ านวนไม่ต ่ากวา่ 6 หลกั เพื่อให้เห็นว่ามีฐานะการเงินเพียงพอท่ีจะครอบคลุมกบัค่าใช้จ่ายไดอ้ย่าง
ไม่เดือดร้อนเม่ือกลบัสู่ภูมิล าเนา ในกรณีท่ีเดินทางเป็นครอบครัวหากใช้บญัชีใดบญัชีหน่ึงในการยื่นขอวีซ่า ตอ้ง
ออกหนงัสือรับรองค่าใชจ่้ายในครอบครัวดว้ย ***สถานทูตไม่รับบญัชีกระแสรายวนั*** 

 กรณีท่ีบริษทัของท่าน เป็นผูรั้บผดิชอบค่าใชจ่้ายในการเดินทางใหก้บัผูเ้ดินทางทั้งหมดนอกเหนือจากเอกสารขอ้ 1 –
6แลว้ ทางบริษทัจะตอ้งออกจดหมายอีกหน่ึงฉบบัเพื่อแสดงความรับผดิชอบต่อค่าใชจ่้าย และการกลบัมาท างานของ
ท่าน โดยระบุช่ือผูเ้ดินทางและเหตุผลท่ีจดัการเดินทางน้ีในจดหมายดว้ย 

 กรณีท่ีเป็นนกัเรียน นกัศึกษาจะตอ้งมี หนงัสือรับรองจากสถาบนัการศึกษา ตวัจริง   
 กรณีท่ีเด็กอายุต  ่ากว่า 20 ปี เดินทางไปกบับิดา หรือมารดา ท่านใดท่านหน่ึง จะตอ้งท าจดหมายยินยอม โดยท่ีบิดา, 

มารดา จะตอ้งไปยื่นเร่ืองแสดงความจ านงในการอนุญาตให้บุตรเดินทางไปกบัอีกท่านหน่ึงได ้ณ ท่ีว่าการอ าเภอ
หรือเขต โดยมีนายอ าเภอ หรือผูอ้  านวยการเขตลงลายมือช่ือ และประทบัตรารับรองจากทางราชการอยา่งถูกตอ้ง 

 การบิดเบือนขอ้เทจ็จริงประการใดก็ตาม อาจจะถูกระงบั มิให้เดินทางเขา้ประเทศเป็นการถาวร และถึงแมว้า่ท่านจะ
ถูกปฏิเสธวีซ่า สถานทูตไม่คืนค่าธรรมเนียมท่ีได้ช าระไปแล้ว และหากต้องการขอยื่นค าร้องใหม่ ก็ต้องช าระ
ค่าธรรมเนียมใหม่ทุกคร้ัง 

 หากสถานทูตมีการสุ่มเรียกสัมภาษณ์บางท่าน ทางบริษทัฯ ขอความร่วมมือในการเชิญท่านไปสัมภาษณ์ตามนัด
หมาย และโปรดแต่งกายสุภาพ ทั้งน้ีบริษทัฯ จะส่งเจา้หน้าท่ีไปอ านวยความสะดวก และประสานงานตลอดเวลา 
และหากสถานทูตขอเอกสารเพิ่มเติม ทางบริษทัฯ ใคร่ขอรบกวนท่านจดัส่งเอกสารดงักล่าวเช่นกนั 

 กรณีท่ีท่านยกเลิกการเดินทางภายหลงัจากไดว้ีซ่าแลว้ ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการแจง้สถานทูต ยกเลิกวีซ่า
ของท่าน เน่ืองจากการขอวซ่ีาในแต่ละประเทศ จะถูกบนัทึกไวเ้ป็นสถิติในนามของบริษทัฯ  

 ทางสถานทูตไม่มีนโยบายในการคืนค่าธรรมเนียมวซ่ีาใหก้บัผูร้้องขอ หากท่านไม่ผา่นการพิจารณาวีซ่าไม่วา่จะเป็น
เหตุผลใดก็ตาม ท่านไม่สามารถเรียกร้องคืนค่าวซ่ีาได ้



 

 

หลงัจากการจองทัวร์และช าระเงินมัดจ าแล้ว ทางบริษัทฯ ถือว่าท่านได้ยอมรับในข้อตกลง 
และเง่ือนไขทีบ่ริษัทฯ ได้ระบุไว้ข้างต้นทุกประการ 

 
 


