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Code: IH14-SCL+IRL-Unseen-12TK-Aug-Dec2023-139-A230210 

 

12 วนั สกอตแลนด ์– ไอรแ์ลนดเ์หนอืจรดใต ้

โปรแกรมอนัซนี.....ชมความงามของประเทศ สกอตแลนด ์และ ไอรแ์ลนดแ์บบเต็มๆ 

 

 

 

 

139,900 บาท  

(ไมร่วมคา่วซีา่องักฤษ แต ่รวมทปิทกุอยา่งแลว้) 

 

สกอตแลนด–์ ไอเซลิออฟสกาย – กลาสโกว ์– สเตอรล์งิ – เอดนิบะระ – เบลฟสัต ์– อโุมงคต์น้ไมแ้หง่ Game 

of Thrones  ไจแอนท ์คอสเวย ์– ดนัลซู - กลัเวย ์- คลฟิ ออฟ โมเออร ์– ลมิรคิ – คลิลานยี ์– คอรค์ – 

แคสเซล - คลิเคนนยี ์– ดบัลนิ  

 

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

 

20.00 น. คณะพบเจา้หนา้ทีแ่ละมัคคุเทศกไ์ดท้ี ่เคาน์เตอรเ์ชคอนิ S (แถว S 14-18) ประตูทางเขา้ที ่ 9 หรอื 10 

อาคารผูโ้ดยสาร เคานเ์ตอรส์ายการบนิเตอรก์ชิ แอรไ์ลนส์ (TK) ณ สนามบนิสวุรรณภมู ิ

23.00 น. ออกเดนิทางสูอ่สิตันบลู ประเทศตุรก ีโดยเทีย่วบนิ TK 69 (ใชเ้วลาบนิประมาณ 9.30 ชัว่โมง) เพลดิเพลนิ

กบัภาพยนตรห์ลากหลายกบั จอทวีสีว่นตัวทกุทีน่ั่ง และสายการบนิมบีรกิาร อาหารค ่าและอาหารเชา้ 

 

วนัทีส่อง อสิตนับลู – เอดนิบะระ - กลาสโกว ์

 

05.15 น. เดนิทางถงึกรงุอสิตันบลู ประเทศตรุก ีแวะเปลีย่นเทีย่วบนิเป็น TK 1343 อสิระใหท้า่นไดช้อ้ปป้ิงสนิคา้ปลอด

ภาษีภายในสนามบนิตามอธัยาศัย 

07.30 น. ออกเดนิทางจากอสิตันบลู สู ่สนามบนิเอดนิบะระ ประเทศองักฤษ (ใชเ้วลาบนิประมาณ 4.30 ชัว่โมง) 

09.50 น. เดนิทางถงึสนามบนิเอดนิบะระ สกอตแลนด ์(สหราชอาณาจักร) ผา่นพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงและศลุกากร 

 

น าท่านเดนิทางสู่เมอืง เอดนิบะระ (Edinburgh) ซึง่เป็นเมอืงหลวงของประเทศสกอตแลนด์  สหราช

อาณาจักร ตัง้อยูท่างฝ่ังตะวันออกของสกอตแลนด์ เป็นเมอืงเกา่แกท่ีม่ปีระวัตคิวามเป็นมาตัง้แต่ยคุกลาง 

ลักษณะภมูปิระเทศเป็นภเูขาสงูอยูก่ลางเมอืง เมอืงเอดนิบะระ(Edinburgh) นี้เป็นเมอืงทีม่ทีัศนียภาพของ

เมอืงทีส่วยงาม ซึง่แบง่ออกเป็นสองสว่นส าคัญดังนี้คอื โอลดท์าวน์ ทีม่คีวามส าคัญทางประวัตศิาสตรแ์ละ

เกา่แก ่มถีนนหรอืทางเดนิทีเ่กา่แกใ่นยคุกลาง และ จอรเ์จยีนนวิทาวน์ ทีม่คีวามงามในแบบนีโอ-คลาสสคิ 

เมอืงเกา่และเมอืงใหม่ทีส่วยงามของเอดนิบะระไดรั้บการยกย่องใหเ้ป็นมรดกโลกจากองคก์ารยูเนสโกถงึ

สองครัง้ ในตัวเมอืงมอีาคารถงึ 4,500 หลังซึง่มคีวามหนาแน่นมากทีส่ดุในโลก และยงัเป็นเมอืงสมยัใหมท่ีม่ ี

ชวีติชวีาเต็มไปดว้ยศลิปะและวัฒนธรรมโดยม ีพพิธิภณัฑ ์หอ้งแสดงภาพ มหาวทิยาลัย 

 

 

 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคารทอ้งถิน่ 
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บา่ย น าทา่นเขา้ชมปราสาทเอดนิบะระ คาสเซลิ (Edinburg Castle)               ท  เ ท        เ   เ       ะ 

เ  เป   ท  ประท         ร                           ะเ     ท             ร    ร  ร ะ          

ท      ร    ป       สามารถดงึดูดนักท่องเทีย่วมหาศาลใหแ้วะเขา้มาสู่ใจกลางประวัตศิาสตรข์องประเทศ 

ท่านจะไดพ้บกับสกอตทชิ คราวน์ จูเวลส ์ซึง่จัดแสดงพรอ้มดว้ย สโตน ออฟ เดสทนิี ทีม่ชี ือ่เสยีง น าท่าน

เขา้ชมความงามของหอ้งตา่งๆภายในปราสาท สวนสวยทีต่กแต่งไดอ้ยา่งสวยงาม อสิระใหท้่านถ่ายรูปและ

เดนิเลน่ตามอธัยาศัย น าทา่นเดนิชมความสวยงามของเมอืงเกา่ยา่นโอลดท์าวน ์และเดนิเลน่ไปตามเสน้ทาง

รอยลัไมล ์ซึง่เป็นถนนเกา่แก ่และเดนิตามรอยเทา้ของบคุคลทีม่ชี ือ่เสยีงในประวัตศิาสตรข์องสกอตแลนด ์

อาทเิชน่ พระราชนิแีมรีแ่หง่สกอตแลนด ์และโรเบริต์ หลยุส ์สตเีวนสนั ทา่นจะไดช้มสถาปัตยกรรมและความ

สวยงามของเมอืงนี ้ 

 

 จากนัน้อสิระใหท้า่นไดช้อ้ปป้ิงตามอธัยาศัยบนถนนรอยลัไมล ์ซึง่มสีนิคา้ทัง้แบรนดเ์นมตา่งๆ  

 

 ไดเ้วลาน าทา่นเดนิทางสูเ่มอืงกลาสโกว ์(Glasgow) เป็นเมอืงทีใ่หญ่ทีส่ดุของสกอตแลนด ์ตัง้อยูบ่นแมน่ ้า

ไคลด ์เมอืงกลาสโกวนั์น้ถอืไดว้่าเป็นเมอืงใหญ่ในสหราชอาณาจักรทีม่คีวามเจรญิรุ่งเรอืงและล ้าหนา้มาก

ทีส่ดุเมอืงหนึง่ ตัง้แต่ในศตวรรษที ่16 เมอืงกลาสโกวเ์ตบิโตขึน้อยา่งรวดเร็วเนือ่งจากเป็นเมอืงท่าใหญ่ของ

มหาสมทุรแอตแลนตกิ  

 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารจนี 

 

น าทา่นเขา้สูโ่รงแรมทีพ่กั Hallmark Hotel Glasgow/ Crowne Plaza Glasgow **** หรอืเทยีบเทา่  

 

วนัทีส่าม กลาสโกว ์- ลอชโลมอน - ฟอรท์ วลิเลีย่ม 

 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 

 

น าทา่นเดนิทางสู ่ทะเลสาบลอชโลมอน (Loch Lomond) (ระยะทาง 120 กม. ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 2 

ชั่วโมง) ขึน้ชือ่ว่าเป็นทะเลสาบน ้าจดืทีส่วยทีสุ่ดในสกอตแลนด์ และมขีนาดใหญ่ทีสุ่ดในเครือสหราช

อาณาจักร ความยาวทัง้สิน้ราว 39 กโิลเมตร  

 

น าท่านถ่ายรูปบรรยากาศรมิทะเลสาบ ณ จุดชมววิ ที่สมเด็จพระราชนิีควีนอลซิาเบธครัง้หนึ่งเคยทรง

ทอดพระเนตรชมความงาม ณ รมิทะเลสาบแหง่นีเ้มือ่ครัง้ปี ค.ศ.1879  

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
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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กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคารทอ้งถิน่ 

 

บา่ย น าทา่นเดนิทางสู ่เมอืงฟอรด์ วลิเลีย่ม (ระยะทาง 123 กม. ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 2 ชม.) เมอืงแห่งแรก

ในสหราชอาณาจักรที่มีไฟฟ้าที่ผลติจากพลังน ้าทอ้งถิน่ใชใ้นช่วงแรกเริ่มของการปฏวิัตอิุตสาหกรรม 

นอกจากนีย้งัเป็นจดุทีใ่ชถ้า่ยท า เสน้ทางรถไฟหัวรถจักรไอน ้า Jacobite หลายๆฉากซึง่ประกอบภาพยนตร์

พอ่มดชือ่ดัง แฮรร์ี ่พอตเตอรใ์นเกอืบทกุๆภาค  

 

น าท่านน่ังกระเชา้ The Nevis Range จากเมอืงฟอรด์ วลิเลีย่ม สู ่ โรงกลั่นวสิกีเ้บ็น เนวสิ (Ben Nevis 

Distillery) หนึง่ในโรงกลั่นวสิกีท้ีเ่กา่แกท่ีส่ดุของสกอตแลนด ์และหัวเชือ้วสิกีข้อง Ben Nevis นัน้ ถกูสง่ตอ่

เพือ่ไปผลติเป็นวสิกีอ้กีหลายยีห่อ้ ซึง่ก็มยีีห่อ้ดังๆ ระดับโลกดว้ยเชน่กัน กอ่ตัง้เมือ่ปี ค.ศ.1825 โดย ลอง

จอหน์ แมคโดนัลด ์ ซึง่มชี ือ่เสยีงดา้นการผลติสกอตวสิกีท้างทีร่าบสงูฝ่ังตะวันตกของประเทศ โดยอาศัย

แหล่งน ้าสองแหล่งจากหุบเขาใกลเ้คยีงเป็นหนึง่ในสตูรของการผลติวสิกีช้ัน้เลศิ ต่อมาถูกซือ้กจิการโดย

บรษัิทญีปุ่่ น นาม นกิกา้ เมือ่ปี ค.ศ.1989  

 

น าท่านเยีย่มชมโรงกลั่นพรอ้มชมิวสิกี้ชัน้เลศิ (***สงวนสทิธิส์ าหรับลูกคา้ที่มอีายุ 18 ปีบรบิูรณ์ขึน้ไป

เทา่นัน้)  

 

ค ่า รับประทานอาหารค ่าในโรงแรม 

 

น าทา่นเขา้สูโ่รงแรมทีพ่กั Caledonian Hotel Fort William *** หรอืเทยีบเทา่ 
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วนัทีส่ ี ่ ไอเซลิออฟสกาย – ไอเซลิ ออฟ สตอร ์

 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 

 

น าทา่นเดนิทางตอ่สู ่หมูบ่า้นไคเลยีคนิ (Kyleakin) แห่งเกาะสกาย (Isle of Skye) (ระยะทาง 185 กม. ใช ้

เวลาเดนิทางประมาณ 2.40 ชม.) หมูบ่า้นเล็กๆทีต่ัง้อยูบ่นชายฝ่ังตะวันออกของเกาะสกาย เป็นทีต่ัง้ของ

ซากปราสาทโบราณดนูากนิ (Dunakin Castle) ปราสาททีต่ัง้อยูใ่กลท้า่เรอืของหมูบ่า้น โดยปราสาทแห่งนี้

ถกูสรา้งขึน้ในชว่งปลายศตวรรษที ่15 ต านานกลา่ววา่ปราสาทถกูสรา้งขึน้มาส าหรับเจา้หญงินอรเ์วย ์ 

 

 

 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคารทอ้งถิน่ 

 

บา่ย น าท่านเดนิทางสูห่นิยอดแหลมหรอื Isel of Storr สัญลักษณ์อกีแห่งบนเกาะสกาย ทีนั่กท่องเทีย่วมักนยิม

เดนิ tracking เพือ่สมัผัสธรรมชาตแิหง่เกาะสกาย  

 

สมควรแกเ่วลาน าทา่นเดนิทางสูเ่มอืงฟอรท์วลิเลีย่ม น าทา่นเดนิเลน่ภายในเมอืงฟอรท์วลิเลีย่ม และ ถ่ายรูป

กบัอาคารสถาปัตยกรรมสกอตตชิ ทีย่งัคงอนุรักษ์ไวไ้ดอ้ยา่งด ี
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ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารทอ้งถิน่ 

 

น าทา่นเขา้สูโ่รงแรมทีพ่กั Caledonian Hotel Fort William *** หรอืเทยีบเทา่ 

 

วนัทีห่า้ สเตอรร์ ิง่ - กลาสโกลว ์ 

 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 

  

 น าท่านเดนิทางสูเ่มอืงสเตอรล์งิ (Stirling) (ระยะทาง 165 ก.ม. ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 2.30 ชัว่โมง) 

เป็นเมอืงทีต่ัง้อยูใ่นแขวงการปกครองสเตอรล์งิและปรมิณฑล ในมณฑลผูบ้รหิารแทนพระองคส์เตอรล์งิและ

ฟอลค์เคริค์ในสกอตแลนด ์ตัวสเตอรล์งิตัง้อยูร่อบปราสาทสเตอรล์งิและเมอืงโบราณจากยคุกลาง สเตอรล์งิ

เป็นทีม่ั่นหลักแห่งหนึง่ของประเทศสกอตแลนด ์และ      ป  ใหเ้ป็นรอยัลบะระห ์(Royal burgh) โดย

พระเจา้เดวดิที ่1 แหง่สกอตแลนดใ์นปี ค.ศ. 1130 และอยูใ่นฐานะนัน้จนปี ค.ศ. 1975 เมือ่มณฑลสเตอรล์งิ

เชอรถ์กูรวมเขา้กบัภาคกลาง ในปี ค.ศ. 2002 ในวโรกาสทีส่มเด็จพระราชนิีนาถเอลซิาเบธที ่2 แห่งสหราช

อาณาจักรทรงครองสริริาชสมบตัคิรบ 50 ปี พระองคพ์ระราชทานฐานะของสเตอรล์งิใหเ้ป็น “นคร”   

 

 จากนัน้น าท่านเขา้ชมความงามของปราสาทสเตอรล์งิ (Stirling Castle) ซึง่เป็นปราสาททีม่คีวามโดดเด่น

ทางดา้นประวัติศาสตร์และสถาปัตยกรรม และมีขนาดใหญ่ที่สุดและส าคัญที่สุดปราสาทหนึ่งของ

สกอตแลนด ์ ตัง้อยู่บนเนนิคาลเซลิฮลิล์ (Castle Hill) ซึง่เป็นเนินที่เกดิจากหนิภูเขาไฟโบราณ และ

ลอ้มรอบสามดา้นดว้ยผาสงูชนัท าใหเ้หมาะแกก่ารป้องกนัตน  

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/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%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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 จากนัน้ น าท่านแวะถ่ายรูปกับ อนุสาวรยีว์อลเลซ (Wallace Monument) เป็นอนุสาวรยีท์ีส่รา้งขึน้เพือ่เป็น

เกยีรตแิด ่วลิเลยีม วอลเลซ (William Wallace) วรีบรุษุ   ร ผูย้ ิง่ใหญ่ของสกอตแลนด ์โดยอนุสาวรยีว์อล

เลซ ถูกสรา้งขึน้บนเนนิเขาแอบบเีครก (Abbey Craig) เนนิเขาทีม่คีวามสงูประมาณ 111 เมตร (364 ฟตุ) 

ตัง้อยู่ทางตอนเหนือของเมืองสเตอร์ลิง   ะไดม้ีการน าเรื่องราวของวิลเลียม วอลเลซมาสรา้งเป็น

      ร เร     “Brave Heart” ท  น าแสดงโดย เมล กิ๊บสนั น าทา่นเดนิทางกลับสูเ่มอืงกลาสโกว ์ 

 

 

 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคารทอ้งถิน่ 

 

บา่ย น าท่านเทีย่วชมเมอืงกลาสโกว ์(Glasgow) ซึง่ในปี 1990 เมอืงแห่งนี้ไดรั้บการยกยอ่งใหเ้ป็น เมอืงแห่ง

สถาปัตยกรรมและวัฒนธรรมของยโุรป (Europe’s City of Architecture & Culture)  

 

น าท่านเขา้ชมมหาวหิารแห่งเมอืงกลาสโกว์ (Glasgow Cathedral) มหาวหิารแห่งนี้ตัง้อยู่ทางตอนเหนือ

ของ High Street สรา้งขึน้ตามแบบสถาปัตยกรรมโกธคิ โดยมหาวหิารแห่งนี้เป็นสสุานฝังศพของนักบุญ 

Saint Mungo  

 

น าท่านแวะถ่ายรูปกับ ศูนยป์ระชมุ Clyde Auditorium สถานทีจั่ดงานคอนเสริต์ นทิรรศการและการประชมุ

ตา่งๆ โดยโครงสรา้งของตัวอาคารนัน้มลีักษณะคลา้ยโอเปรา่เฮาสจ์ าลอง 

 

จากนัน้น าท่านสัมผัสสสีันของเมอืงกลาสโกวท์ี ่Buchanan Street สถานทีแ่ห่งการจับจ่ายหรอืการนัดพบ

ของคนเมอืง ไม่ว่าจะเป็นตอนกลางวันหรอืแมแ้ต่ยามค ่าคนื ถนนสายนี้จะเป็นถนนทีม่ผีูค้นพลุกพล่านมาก 

สามารถเดนิชมอาคารบา้นเรอืนทีย่งัคงอนุรัก  ความเกา่แก ่และสถาปัตยกรรมแบบดัง้เดมิไวเ้ป็นอยา่งด ี

 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารจนี 
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น าทา่นเขา้สูโ่รงแรมทีพ่กั Hallmark Hotel Glasgow/ Crowne Plaza Glasgow **** หรอืเทยีบเทา่  

 

วนัทีห่ก เคนไรอนั – เบลฟสัต ์(ไอรแ์ลนดเ์หนอื) – เขา้ชมพพิธิภณัฑไ์ททานคิ – ศาลาวา่การเมอืง 

 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 

 

น าท่านเดนิทางสู่ท่าเรอืเมอืงเคนไรอัน (Cairnryan) ระยะทาง 181 กม. ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1.45 

ชัว่โมง เพือ่น าทา่นลงเรอืเฟอรร์ีข่า้มฟากจากฝ่ังสกอตแลนดส์ูเ่มอืงเบลฟัสต ์(Belfast) เมอืงหลวงและเมอืง

ทีใ่หญท่ีส่ดุใน ประเทศไอรแ์ลนดเ์หนอื  “เบลฟัสต”์ จัดไดว้า่เป็นเมอืงหลวงทีม่ากดว้ยสสีนัและชวีติชวีา ทัง้

ยังเป็นประตูสู่ชนบทอันเงียบสงบของไอร์แลนด์เหนือ จตุรัส ถนนหลัก และทอ้งถนนทั่วไปเต็มไปดว้ย

สถาปัตยกรรมแบบวคิตอเรยีนและจอรเ์จยีน โดดเด่นสวยงาม ตัง้ตระหง่านใหนั้กท่องเทีย่วเขา้มาเก็บภาพ

และชืน่ชมกบัความงามแบบฉบบัไอรชิ  

 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวันบนเรอื ทางทัวรจ์ัดคา่อาหารใหท้า่นละ 20 ปอนด ์

 

บา่ย น าทา่นเขา้ชมพพิธิภณัฑไ์ททานคิ (Titanic Museum)  

 

 จากนัน้น าทา่นเทีย่วชมเมอืงซึง่ยงัคงมรี่องรอยความเจรญิทางอตุสาหกรรมทา       ร   เร   อกีทัง้ยังได ้

ซมึซบัจนกลายเป็นวัฒนธรรม ดังจะเห็นไดจ้ากการทีม่ผีลงานการกอ่สรา้งเหล่านี้จัดแสดงในพพิธิภัณฑแ์ละ

สถานทีส่ าคัญตา่งๆ  

 

 น าท่านแวะถ่ายรูปกับ ศาลาว่าการเมอืง (City hall) สรา้งขึน้ในปี 1888 ในสถาปัต กรรมแบบบาร   

ดา้นหนา้ศาลาวา่การเป็นทีต่ัง้ของอนุสาวรยีพ์ระราชนิวีคิตอเรยีแหง่องักฤษ (Queen Victoria)  

 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารจนี 

 

น าทา่นเขา้สูโ่รงแรมทีพ่กั Ramada Plaza Belfast Hotel/ Holiday Inn Belfast Hotel**** หรอืเทยีบเทา่ 

 

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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วนัทีเ่จ็ด ไจแอนท ์คอสเวย ์– หาดหนิพศิวง – เขา้ชมปราสาทดนัลซู  

 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 

  

 น าท่านแวะถ่ายรูปกับอโุมงคต์น้ไม ้(Dark Hedges) สถานทีถ่่ายท าซรียีช์ ือ่ดัง Game of Thrones เป็น

อุโมงค์ตน้ไมท้ี่มีชือ่เสยีงทีสุ่ดแห่งหนึ่งของโลก โดยตระกูลสจ๊วต (Stuart) ไดป้ลูกตน้ไมน้ี้ตัง้แต่สมัย

ศตวรรษที ่18  

 

 น าท่านเดนิทางสู ่ไจแอนท ์คอสเวย ์(Giant’s Causeway) (ระยะทาง 96 กม. ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 

1.20 ชัว่โมง)หรอืทีรู่จ้ักในนาม “หาดหนิพศิวง”  ลักษณะเป็นคันถนนหนิ ซึง่เกดิจากเสาหนิบะซอลตจ์ านวน

มหาศาลทีต่ัง้เบยีดกันแน่นจนส่วนหัวเสาเรยีงล าดับลดหลั่นกันเป็นขัน้บันได ทีปู่ลาดจากเชงิผาลงสู่ทอ้ง

สมทุร เสาหนิเหล่านี้มอียูด่ว้ยกันทัง้หมดร่วม 40,000 เสา  สว่นใหญ่มรีูปร่างเป็นเสาหนิหกเหลีย่ม แต่ก็มี

ปะปนทัง้แบบสีเ่หลีย่ม หา้เหลีย่ม เจ็ดเหลีย่ม และแปดเหลีย่ม ทีส่งูทีส่ดุวัดไดเ้กอืบ 40 ฟตุ  สว่นทีเ่ป็นหนา้

ผาเป็นหนิลาวาทีแ่ข็งตัวแลว้ มขีนาดความหนา 90 ฟตุ  

  ตามต านานเล่าว่าทางเดินหินนี้เป็นฝีมือของยักษ์ตนหนึ่ง ซึง่เก ิดความรักที่เกาะสตาฟฟาของ

สกอตแลนดจ์งึไดส้รา้งทางเดนิแห่งนี้ เพือ่นางอันเป็นที่รักจะไดเ้ดนิทางกลับบา้นเกดิทีไ่อรแ์ลนด ์ส าหรับ

ทางเดนิไจแอนท ์คอสเวยน์ี ้นักธรณีวทิยาไดท้ าการศกึษามาเป็นเวลากว่า 300 ปีแลว้และนับเป็นสิง่ส าคัญ

ในการพัฒนาวชิาวทิยาศาสตรโ์ลก กลุม่หนิเหล่านี้เกดิจากปฏกิริยิาของภเูขาไฟเมือ่ 50-60 ลา้นปีทีผ่่านมา 

จัดไดว้่าเป็นธรรมชาตอิันน่าพศิวงบรเิวณชายฝ่ัง นอรธ์ แอนทรมิ โคสต์ ซึง่ในปัจจุบันอยูใ่นความดูแลของ

มลูนธิอินุรักษ์ธรรมชาตขิองเนชัน่แนลทรัสต ์และเป็นแหลง่มรดกโลกแหง่แร ของไอรแ์ลนดเ์หนอื  

 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคารทอ้งถิน่ 

 

บา่ย น าท่านเดนิทางแวะถ่ายรูปกับปราสาทดันลูซ (Dunluce Castle) ซึง่ตัง้อยูท่างเหนือของชายฝ่ัง แอนทรมิ

ของไอรแ์ลนดเ์หนือ ปราสาทของชว่งปลายยคุกลางและในศตวรรษที ่17 นี้ตัง้อยูใ่นพืน้ทีท่ีย่ ืน่ออกไปใน

ทะเล ดว้ยทีต่ัง้ทีน่่าตืน่เตน้นีว้า่กนัวา่เป็นแรงบนัดาลใจใหก้บัลอูสิในการรังสรรคป์ราสาทแคร ์พาราเวล  

 

 ไดเ้วลาน าทา่นเดนิทางสูเ่มอืงซลโิก (Sligo) (ระยะทาง 200 กม. ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 3 ชัว่โมง)  

 

ค ่า รับประทานอาหารค ่าในโรงแรมทีพ่ัก 

 

น าทา่นเขา้สูโ่รงแรมทีพ่กั Sligo Park Hotel / Clayton Hotel Sligo **** หรอืเทยีบเทา่ 
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วนัทีแ่ปด กลัเวย ์– คลฟิ ออฟ โมเออร ์– ลมิรคิ 

 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 

  

น าท่านเดนิทางสูเ่มอืงกัลเวย ์(Galway) (ระยะทาง 139 กม. ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 2 ชัว่โมง) กัลเวย์

ไดรั้บสมญานามวา่เป็นเมอืงแหง่ชนเผา่ เนือ่งจากเมือ่ครัง้ยคุกลาง ดนิแดนแถบนี้เคยอยูใ่นความครอบครอง

ของชนชาตติา่งๆ ถงึ 14 เผา่ดว้ยกนั ในปัจจบุนัเมอืงทีก่ าลังเตบิโตแหง่นีเ้ป็นเมอืงทีม่กีารจับจา่ยใชส้อยมาก

ทีส่ดุในยโุรป ขณะเดยีวกันก็มั่งคั่งดว้ยมรดกทางศลิปะและความเฟ่ืองฟทูางศลิปกรรมแขนงต่างๆ รวมทัง้

ดนตร ีละครเวท ีและภาพยนตร ์น าทา่นเทีย่วชมเมอืงกลัเวย ์อกีหนึง่เมอืงสวยแหง่ไอรแ์ลนดเ์หนอื 

 

 

 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคารทอ้งถิน่ 

 

บา่ย น าท่านเดนิทางสู ่คลฟิส ์ออฟ โมเออร ์(Cliffs of Moher) (ระยะทาง 77 ก.ม. ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 

1.30 ชม.) ผาชนัแหง่โมเออรต์ัง้อยูใ่นเขตเคานต์ ีแคลร ์เป็นหนึง่ในทวิทัศนอ์นัน่าทึง่ทีส่ดุของไอรแ์ลนด ์ตัง้

ตระหงา่นดว้ยความสงู 230 เมตรเหนอืมหาสมทุรแอตแลนตกิอนัเกรีย้วกราด แนวผาทอดยาวสดุสายตาเป็น

ระยะทางราว 8 กโิลเมตร จาก HAG’S HEAD ซึง่อยูท่างดา้นใตจ้รดหอคอย O’BRIAN ทีอ่ยูท่ศิเหนือและบน

ยอดของหนา้ผาเป็นทีร่าบกวา้งใหญ ่อยูส่งูจากน ้าทะเลเบือ้งลา่งท าใหเ้กดิทัศนียภาพอนังดงามทีน่่าอศัจรรย์

ทางธรรมชาตขิองผาชนั ขนุเขา และทอ้งทะเลมหาสมทุรแอตแลนตกิ บา้งก็ว่าการไดม้าเยอืน คลฟิส ์ออฟ 

โมเออร ์เสมอืนไดม้ายนื ณ จุดปลายสดุของขอบโลก และยังเป็นฉากในภาพยนต ์Harry Potter อกีดว้ย 

อสิระใหท้า่นไดเ้ก็บภาพธรรมชาตอินัน่าพศิวงและดืม่ด ่ากบัอากาศบรสิทุธิต์ามอธัยาศัย  
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 ไดเ้วลาน าท่านเดนิทางสูเ่มอืงลมิรคิ (Limerick)  (ระยะทาง 73 กม. เดนิทางประมาณ 1 ชม.) เป็นเมอืง

ใหญ่อันดับ 3 มที าเลทีต่ัง้อยู่รมิฝ่ังแม่น ้าแชนนอน ไดรั้บการกล่าวขานว่ามทีัศนียภาพงดงามทีสุ่ดของ

ไอรแ์ลนด ์

 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารทอ้งถิน่ 

 

น าทา่นเขา้สูโ่รงแรมทีพ่กั Absolute Hotel Limerick / Castletroy Park Hotel**** หรอืเทยีบเทา่ 

 

วนัทีเ่กา้  ลมิรคิ – คลิลานยี ์– คอรค์ 

 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 

 

น าทา่นออกเดนิทางสูเ่มอืงคลิลานยี ์(Killarney) (ระยะทาง 111 กม. เดนิทางประมาณ 1.30 ชม.) เมอืงใน

รัฐเคอรร์ี ่ทางตะวันตกเฉียงใตข้องประเทศไอรแ์ลนด ์ 

 

น าทา่นแวะถา่ยรปูกบัโบสถเ์ซน็ตแ์มรี ่(St. Mary Cathedral) ซึง่เป็นโบสถป์ระจ าเมอืง  

 

น าท่านเขา้ชมคฤหาส  สมัยวคิตอเรยีน มัครอส เฮา้ส ์(The Muckross’s House) ซึง่กอ่สรา้งดว้ยหนิในแบ

บอลซิาเบธชว่งกลางศตวรรษที ่19 ตัง้อยูใ่นอทุยานสวยรมิทะเลสาบมัครอส ภายในท่านจะไดส้ัมผัสกับวถิี

ชวีติของชาวไอรชิ และการจัดสวนสวยดว้ยพันธุไ์มห้ลากหลายชนดิ ตลอดจนบา้นและรา้นคา้ทีอ่อกแบบ

กอ่สรา้งในแบบชาวไอรชิ อสิระใหท้า่นเพลดิเพลนิกบัการถา่ยรปูมมุสวย และ สวนสวย ตามอธัยาศัย  

 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคารทอ้งถิน่ 

 

บา่ย น าท่านเดนิทางสูเ่มอืงคอรค์ (Cork) (ระยะทาง 84 กม. เดนิทางประมาณ 1.15 ชม.) เมอืงใหญ่อันดับ 2 

ของ    ร ร  ไอร์แลนด์ ตัง้อยู่ทางตะวันออกเฉียงใต ้บรเิวณปากแม่น ้าลี ตรงกน้      ร  ห่างจาก

มหาสมุทรแอตแลนตกิ 24 กโิลเมตร และ เป็นเมอืงทีเ่คยไดรั้บเลอืกใหเ้ป็นนครหลวงแห่งวัฒนธรรมยโุรป

ประจ าปี 2005     

 

 น าท่านเขา้ชมปราสาทบลารน์ีย ์(Blarney Castle) สรา้งขึน้เป็นครัง้แรกในสมัยศตวรรษที ่10 โดยแรกเริม่

สรา้งจากไม ้ต่อไปในสมัยศตวรรษที ่12 ไดน้ าหนิมาใชเ้ป็นโครงสรา้งหลักของปราสาท อยา่งไรก็ตามตัว

ปราสาทไดถ้กูท าลายลงในสมยัศตวรรษที ่14 และผา่นสงครามกลางเมอืงมาหลายครัง้จนในสมัยศตวรรษที ่

16 คอรแ์ม็ค แม็คคารธ์ ี(Cormac MacCarthy) ซึง่ด ารงต าแหน่ง เ  ร ล คนแรกแห่งแคลคารท์ ีไดท้ าการ

บรูณะปราสาทขึน้ใหมใ่หส้วยงามดังเดมิ พืน้ทีโ่ดยรอบปราสาทเต็มไปดว้ยตน้ไมแ้ละสวนสวยนานาชนดิ 

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
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ปราสาทแหง่นีจ้งึเป็นสถานทีด่งึดดูใจของนักทอ่งเทีย่วนับลา้นคนหลั่งไหลไปทีบ่ลารน์ีย์   ท าใหท้ีส่ถานที่

แหง่นีเ้ป็นทีรู่จ้ักไปทั่วโลกวา่เป็นหนึง่ในมรดกอนัล ้าคา่ของ    ร ร  ไอรแ์ลนด ์ 

 

 สิง่ทีด่งึดูดใจ      ท   เท                      ผนังหนิบลารน์ีย ์สโตน (Blarney Stone) หนิในต านานบน

ยอดหอคอย ท          เล่าขานกันว่า หากไดจุ้มพติผนังหนิทีน่ี่จะท าใหคุ้ณไมอ่ับจนโวหาร บคุคลส าคัญ

หลายท่าน นับแต่เซอร ์วอลเตอร์ สก็อต ไปจนถงึประธานาธบิดีอเมรกิาและผูน้ าโลกหลายคน รวมถงึ

นักแสดงชือ่กอ้งโลก ไดเ้คยมาลองจุมพติบลารน์ีย ์สโตน จากนัน้อสิระใหท้่านไดเ้ดนิเล่นและถ่ายรูปกับตัว

ปราสาทและสวนสวยโดยรอบ 

 

 

 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารจนี 

 

น าทา่นเขา้สูโ่รงแรมทีพ่กั Best Western Montenotte Hotel/ Ambassador Cork Hotel**** หรอื

เทยีบเทา่ 

 

วนัทีส่บิ แคสเซล - คลิเคนนยี ์- ดบัลนิ 

 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 

 

น าท่านเดนิทางสู ่เมอืง ค เซล (Cashel) (ระยะทาง 93 กม. ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1 ชัว่โมง) ซึง่เป็น

อกีหนึง่เมอืงท่องเทีย่วทีม่คีวามส าคัญทางดา้นประวัตศิาสตรแ์ละมชีือ่เสยีงมากแห่งหนึง่ของ    ร ร  

ไอรแ์ลนด ์ ตัง้อยูท่างตอนใตข้องแควน้ทปิเปอราร ี(Tipperary) ซึง่เป็นอกีหนึง่แควน้ทีม่ชี ือ่เสยีงทางดา้น

การทอ่งเทีย่วของ    ร ร  ไอรแ์ลนด ์ 
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น าทา่นเขา้ชม "ร็อค ออฟ  ค เซล" (Rock of Cashel) หนึง่ในสัญลักษณ์ทีไ่ดรั้บการยกยอ่งเป็นอะโครโป

ลสิแหง่    ร ร  ไอรแ์ลนด ์เป็นสถานทีท่อ่งเทีย่วทีไ่ดรั้บการขนานนามวา่มคีวามงดงามทีส่ดุใน    ร ร  

ไอรแ์ลนด ์“ร็อค ออฟ  ค เซล” เป็นอกีหนึง่สถานทีท่่องเทีย่วทีม่ปีระวัตศิาสตรอ์ันยาวนานมากแห่งหนึง่

ของประเทศ ดว้ยความโดดเด่นทางดา้นสถาปัตยกรรมของร็อค ออฟ คาเซล ถอืว่าเป็นสิง่ทีส่ะทอ้นใหเ้ห็น

คุณค่าทางมรดกทางวัฒนธรรมที่เก่าแก่ที่สุดของชาวไอรชิโบราณ โดยภายในร็อค ออฟ  ค เซลนั้น

ประกอบไปดว้ยส่วนต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นกลุ่มอาคารบา้นเรอืนยุคกลาง ป้อมปราการ วหิารจอรเ์จยีน และ

หอ้งสมดุ นอกจากนีแ้ลว้ในอดตี ร็อค ออฟ  ค เซล ยงัเคยใชเ้ป็นทีป่ระทับของกษัตรยิแ์หง่มนุสเตอร ์ตัง้แต่

ศตวรรษที ่4 จนถงึตน้ศตวรรษที ่12 และมกีารใชอ้ยา่งต่อเนื่องพรอ้มทัง้กอ่สรา้งเพิม่จนถงึศตวรรษที ่18 

และไดรั้บการอนุรักษ์และยกยอ่งใหเ้ป็นอนุสรณ์สถานแห่งชาต ิเมือ่ปี ค.ศ.1874 อสิระใหท้่านไดเ้ก็บภาพ

และเดนิเลน่ถา่ยรปูตามอธัยาศัย  

 

น าทา่นเดนิทางสูเ่มอืงคลิเคนนยี ์(Kilkenny) (ระยะทาง 61 กม. ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 50 นาท)ี เมอืงที่

อดุมดว้ยสสีัน เต็มไปดว้ยร่องรอยประวัตศิาสตรย์ุคกลางอันน่าทึง่ รวมถงึงานฝีมอืทอ้งถิน่ทีน่่าสนใจ คลิ

เคนนยีซ์ติี ้คอืหนึง่ในเมอืงทีน่่าไปเยอืนมากทีส่ดุเมอืงหนึง่ของประเทศ  

 

 

 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคารทอ้งถิน่ 

 

บา่ย น าทา่นเขา้ชมความงามของปราสาทคลิเคนนยี ์(Killkeny Castle) ซึง่เป็นปราสาทแบบนอรม์นั สรา้งขึน้ในปี 

1172 โดยอัศวนิ Richard de Clare หรอืทีรู่จ้ักในนาม Strongbow ซึง่ปราสาทเดมิสรา้งจากไมแ้ละมี

หอคอยสูง สามารถมองเห็นววิแมน่ ้านอร ์แต่หลังจากนัน้ทายาทรุ่นถัดไปคอื วลิเลีย่ม มารแ์ชล (Earl of 

Pembroke) ไดท้ าการบรูณะขึน้ใหมโ่ดยใชห้นิมาสรา้งปราสาท ปราสาทแห่งนี้มหีอคอยสงูถงึ 4 หอคอย

และยังคงสภาพใหเ้ห็นจนถงึปัจจุบัน น าท่านเขา้ชมความงามของหอ้งโถง และ หอ้งต่างๆภายในปราสาท
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โบราณแห่งนี้ นอกจากนี้ยังมสีวนสวยขนาดใหญ่ดา้นนอก ซึง่ท่านสามารถเก็บภาพเป็นที่ระลกึไดต้าม

อธัยาศัย  

 

น าทา่นเดนิทางสูเ่มอืงดับลนิ (Dublin) (ระยะทาง 123 กม. ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1.45 ชัว่โมง)  ซึง่เป็น

เมอืงหลวงและเมอืงทีใ่หญท่ีส่ดุของสาธารณรัฐไอรแ์ลนด ์ชือ่ดับลนินัน้มาจากค าวา่ Dubh Linn ซึง่ในภาษา

ไอรชิมคีวามหมายว่า "สระน ้าสดี า" (Black Pool) ดับลนิ นครหลวงของสาธารณรัฐไอรแ์ลนด์ ตัง้อยูใ่จ

กลางดนิแดนอนัเป็นทีห่ลงใหลของผูม้าเยอืนนับจากร่องรอยทางประวัตศิาสตรอ์ันน่าทึ่ง ความงามทวิทัศน์

ตามธรรมชาต ิรวมถงึทะเลสาบ แมน่ ้า และฝ่ังทะเลอนัยาวไกล 

  

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารจนี 

 

น าทา่นเขา้สูโ่รงแรมทีพ่กั Ballsbridge Hotel/ Kingswood Hotel City West**** หรอืเทยีบเทา่ 

 

วนัทีส่บิเอ็ด ดบัลนิ – เขา้ชมปราสาทดบัลนิ  

 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 

  

น าทา่นเขา้ชมปราสาทดับลนิ (Dublin Castle) หนึง่ในสถานทีท่อ่งเทีย่วทีม่คีวามเกา่แกท่ีส่ดุของไอรแ์ลนด์ 

ปราสาทสรา้งขึน้ในปี 1204 โดยกษัตรยิจ์อหน์แห่งอังกฤษ ปัจจุบันปราสาทดับลนินัน้ถอืว่าเป็นสัญลักษณ์

ของการปกครองขององักฤษในไอรแ์ลนดจ์นไดรั้บอสิระเป็นสาธารณรัฐไอรแ์ลนดใ์นปี 1922 ปราสาทแห่งนี้

ยงัคงใชเ้ป็นสถานทีจั่ดงานส าคัญระดับประเทศ เชน่ จัดการประชมุของสหภาพยโุรป และ จัดงานคอนเ  ร ต

ส าคัญเป็นตน้ น าทา่นชมความงามภายในปราสาท ซึง่มหีอ้งจัดแสดงและหอ้งรับรองมากมาย  

 

น าทา่นผา่นชมสถาปัตยกรรม "สไปร ์ออฟ ดับลนิ" หรอื "อนุสาวรยีแ์ห่งแสง" (Spire of Dublin) อนุสาวรยี์

ทีส่รา้งจากเสาสแตนเลสรปูกรวยทีม่ปีลายยอดแหลม ซึง่มคีวามสงูประมาณ 121.2 เมตร (398 ฟตุ) โดยใน

อดตีเคยเป็นทีต่ัง้ของเสาเนลสัน ปัจจุบันเป็นอนุสาวรยีป์ระตมิากรรมทีม่ชี ือ่เสยีงและมผีูค้นมาเยีย่มชมมาก

เป็นพเิศษ  ไดรั้บรางวัลนานาช ต ิ2-3 รางวัล เป็นสญัลักษณ์ของเมอืงตัง้ตระหงา่นอยูก่ลางถนน  

 

ผา่นชมสวนสาธารณะโฟนคิ  

 

ผา่นชมยา่นอาคารจอรเ์จยีทีม่สีถาปัตยกรรมทีส่วยงามของเรือ่งประต ู 
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ผา่นชม ตรนิติี ้คอลเลจ (Trinity College) มหาวทิยาลัยทีเ่กา่แกท่ีส่ดุในไอรแ์ลนด์ สรา้งในสมัย ค.ศ.1592 

โดยควนีอลซิาเบธที ่1 ในยคุทีเ่ป็นอาณานคิมขององักฤษ ผูน้ าประเทศหลายคนจบจากมหาวทิยาลัยแห่งนี ้

อาคารสถาปัตยกรรมยงัคงรปูแบบดัง้เดมิไมถ่กูท าลาย  

 

น าทา่นแวะถา่ยรปูกบัมหาวหิารเซน็ตแ์พททรคิ (St. Patrick’s Cathedral) สรา้งขึน้ในปี 1191 และไดรั้บการ

ขนานนามใหเ้ป็นมหาวหิารในปี 1224 มหาวหิารแห่งนี้สรา้งขึน้เพือ่อทุศิใหแ้กเ่ซ็นตแ์พททรคิ ปัจจุบันมหา

วหิารแหง่นีไ้ดก้ลายมาเป็นมหาวหิารแหง่ชาตขิองไอรแ์ลนด ์ 

 

จากนัน้น าทา่นสู ่"ถนนแกรฟตัน" (Grafton Street) เพือ่ใหท้า่นไดเ้ลอืกซือ้สนิคา้และของฝาก อสิระใหท้า่น

ไดช้อ้ปป้ิงแบบจัดเต็ม หากท่านทีต่อ้งการซือ้สนิคา้แบรนดเ์นม เชน่ Louis Vuitton, Marks & Spencer, 

The Body Shop และอืน่ๆอกีมากมาย  อสิระใหท้า่นไดเ้ดนิเลน่ และ เลอืกซือ้ของฝากตามอธัยาศัย 

 

***** อสิระอาหารกลางวันตามอธัยาศัย เพือ่ใหท้า่นไดช้อ้ปป้ิงแบบจัดเต็ม***** 

14.00 น. น าทา่นเดนิทางสูส่นามบนิดบัลนิ 

16.50 น. ออกเดนิทางจากสนามบนิดบัลนิ     ร ร  ไอรแ์ลนด ์สูส่นามบนิอสิตันบลู โดยเทีย่วบนิ TK1978 

 (ใชเ้วลาบนิประมาณ 4.30 ชัว่โมง) 

23.20 น. เดนิทางถงึสนามบนิอสิตันบลู รอเปลีย่นเทีย่วบนิ 

 

วนัทีส่บิสอง กรงุเทพมหานคร 

 

01.45 น. ออกเดนิทางสูก่รงุเทพฯ โดยเทีย่วบนิที ่TK 68 สายการบนิฯ มบีรกิารอาหาร 2 รอบ คอื  

 อาหารค า่ และ อาหารเชา้ 

15.25 น. เดนิทางถงึสนามบนิสวุรรณภมู ิกรงุเทพฯ โดยสวัสดภิาพ (BON VOYAGE) 
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12 วนั สกอตแลนด ์– ไอรแ์ลนดเ์หนอืจรดใต ้

(ไมร่วมคา่วซีา่องักฤษ แตร่วมทปิทกุอยา่งแลว้) 

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

 

อตัราคา่บรกิาร  (บาท)  สงิหาคม - ธนัวาคม 2566 

ราคาผูใ้หญพ่กัหอ้งคูห่รอื เด็ก 1 ทา่นพักกบัผูใ้หญ ่1 ทา่น 139,900 

พักเดีย่วเพิม่ทา่นละ 30,000 

เด็กอาย ุ2 - 12 ปี (เสรมิเตยีง – พักกบัผูใ้หญ ่2 ทา่น) 135,900 

ชัน้ธรุกจิเพิม่เงนิจากราคาทวัร ์เริม่ตน้ทีท่า่นละ  

(ราคาสามารถยนืยนัไดก้็ตอ่เมือ่ทีน่ั่ง confirm เทา่นัน้) 

100,000 – 150,000 

ไมเ่อาตัว๋เครือ่งบนิ BKK-EDI //DUB –BKK หักคา่ตัว๋ 30,000 

**ราคาอาจมกีารปรับขึน้ – ลง ตามราคาน ้ามนัทีป่รับขึน้ลง แตจ่ะปรับตามความเป็นจรงิ 

ทีส่ายการบนิประกาศปรับ และทีม่เีอกสารยนืยนัเทา่นัน้ (คดิ ณ วันที ่30/1/2023) ** 

 

ขอ้แนะน าและแจง้เพือ่ทราบ 

 ส าหรับหอ้งพักแบบ 3 เตยีง มบีรกิารเฉพาะบางโรงแรมเท่านัน้ กรณีเดนิทางเป็นผูใ้หญ่ 3 ท่าน แนะน าใหท้่าน เปิด

หอ้งพัก เป็น 2 หอ้งจะสะดวกกบัทา่นมากกวา่ 

 กรณีเดนิทางเป็นตัว๋กรุ๊ป หากออกตัว๋แลว้ ไมส่ามารถขอคนืเงนิได ้และไมส่ามารถเปลีย่นวันเดนิทางได ้

 กระเป๋าเดนิทางเพือ่โหลด ทา่นละ 1 ใบ น ้าหนักไมเ่กนิ 30 ก.ก.  

 กระเป๋าถอืขึน้เครือ่ง (Hand carry) น ้าหนักไมเ่กนิ 7 ก.ก.  

 

โปรแกรมทอ่งเทีย่วสกอตแลนด ์– ไอรแ์ลนด ์(ตามทีร่ะบไุวใ้นรายการ) อตัรานีร้วมถงึ 

 ตั๋วเครือ่งบนิไป-กลับชัน้นักทอ่งเทีย่วโดยสายการบนิTK (กระเป๋าเดนิทาง 1 ใบ นน. ไมเ่กนิ 30 กก./ทา่น) 

 คา่ภาษีสนามบนิ, ภาษีน ้ามนั, คา่ประกนัภยัทางอากาศ,  

 คา่ประกนัภยัการเดนิทางอบุตัเิหตวุงเงนิ 1,500,000 บาท และ คา่รักษาพยาบาลในตา่งประเทศวงเงนิ 2,000,000 

บาท 

คา่รักษาพยาบาลหลังกลบัจากตา่งประเทศภายใน 21 วัน วงเงนิ 40,000 บาท (ประกนัภยัไมค่รอบคลมุผูอ้ายเุกนิ 80 

ปี) 

 คา่ภาษีในทกุประเทศ  (ประเทศตามระบใุนโปรแกรมทวัร)์ 

 คา่ทีพ่ักตลอดการเดนิทาง (พักหอ้งคู)่ 

 คา่อาหารทกุมือ้ตามระบ,ุ คา่พาหนะ หรอืรถรับ-สง่ ระหวา่งน าเทีย่ว, คา่เขา้ชมสถานที ่

 เจา้หนา้ที ่(ไกดไ์ทย) คอยอ านวยความสะดวกตลอดการเดนิทาง และ คา่ทปิตา่งๆ 
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อตัรานีไ้มร่วมถงึ 

 คา่วซีา่องักฤษ (ยืน่ปกต)ิ ทา่นละ 6,000 บาท (เรยีกเกบ็จากอนิวอยซ)์ 

 คา่ทปิพนักงานยกกระเป๋า เพือ่ป้องกนัการสญูหาย ทา่นควรดแูลกระเป๋าดว้ยตัวทา่นเอง 

 คา่ใชจ้า่ยสว่นตวัอาท ิคา่ซกัรดี คา่โทรศัพท-์แฟกซ ์และคา่ใชจ้า่ยอืน่ๆทีไ่มไ่ดร้ะบใุนรายการ 

 คา่ภาษีมลูคา่เพิม่ 7% และภาษีหัก ณ ทีจ่า่ย 3% 

 

การช าระเงนิ งวดที ่1 : ส ารองทีน่ั่งจา่ย 51,000 บาท/ทา่น ช าระหลังจากส ารองทีน่ั่งภายใน 3 วันหลังยนืยนักรุ๊ป 

  งวดที ่2 : ช าระสว่นทีเ่หลอื 30 วัน ลว่งหนา้กอ่นออกเดนิทาง หรอืตามเจา้หนา้ทีก่ าหนด 

 

กรณียกเลกิ  

ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 45 วัน เก็บคา่ธรรมเนยีมทา่นละ 1,000 บาท(หากไมไ่ดม้กีารยืน่วซีา่ลว่งหนา้)   

(สงกรานต-์ปีใหม ่60 วัน) 

ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 30-45 วัน หักคา่มดัจ า 21,000 บาท + คา่วซีา่ (ถา้ม)ี 

(สงกรานต-์ปีใหม ่44-59 วัน) 

ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 10-30 วัน หักคา่มดัจ า 21,000 บาท + คา่ใชจ้า่ยอืน่ (ถา้ม)ี 

(สงกรานต-์ปีใหม ่20-43 วัน) 

ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 0-9 วัน หักคา่ใชจ้า่ย 75-100% ของคา่ทวัร ์+ คา่ธรรมเนยีมทา่นละ 1,000 บาท 

(สงกรานต-์ปีใหม ่0-19วัน) 

***ผูเ้ดนิทางทีไ่มส่ามารถเขา้-ออกเมอืงได ้เนือ่งจากการยืน่เอกสารปลอม หกัคา่ใชจ้า่ย 100%  

***หากมกีารยกเลกิการจองทัวร ์หลังไดท้ าการยืน่วซีา่เรยีบรอ้ยแลว้ บรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการน าเลม่พาสปอรต์ไป

ยกเลกิวซีา่ในทกุกรณี ไมว่า่คา่ใชจ้า่ยในการยืน่วซีา่จะรวมหรอืแยกจากรายการทวัรก์ต็าม*** 

 

หมายเหต ุ: 

 บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลกิการเดนิทางในกรณีทีม่ผีูเ้ดนิทาง ต า่กวา่ 15 ทา่น โดยจะแจง้ใหผู้เ้ดนิทาง

ทราบลว่งหนา้ อยา่งนอ้ย 20 วัน กอ่นการเดนิทาง  

 บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงรายการทอ่งเทีย่ว กรณีทีเ่กดิเหตจุ าเป็นสดุวสิยั อาท ิการลา่ชา้ของสายการ

บนิ  การนัดหยดุงาน  การประทว้ง  ภยัธรรมชาต ิ การกอ่จราจล  อบุตัเิหต ุ ปัญหาการจราจร ฯลฯ   ทัง้นีจ้ะค านงึและ

รักษาผลประโยชนข์องผูเ้ดนิทางไวใ้หไ้ดม้ากทีส่ดุ 

 เนือ่งจากการท่องเทีย่วนี้เป็นการช าระแบบเหมาจ่ายกับบรษัิทตัวแทนในต่างประเทศ  ท่านไมส่ามารถทีจ่ะเรยีกรอ้ง

เงนิคนื ในกรณีทีท่า่นปฎเิสธหรอืสละสทิธิ ์ในการใชบ้รกิารทีท่างทัวรจั์ดให ้ยกเวน้ท่านไดท้ าการตกลง หรอื แจง้ให ้

ทราบ กอ่นเดนิทาง 

 บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบค่าใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้ หากท่านถูกปฎเิสธการตรวจคนเขา้เมอืง และจะไมค่นืเงนิค่าทัวรท์ีท่่าน

ช าระมาแลว้  หากท่านถูกปฎเิสธการเขา้เมอืง อันเนื่องจากการกระท าทีส่่อไปในทางผดิกฎหมาย หรอืการหลบหนี

เขา้เมอืง  
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 ในกรณีทีท่่านจะใชห้นังสอืเดนิทางราชการ (เล่มสนี ้าเงนิ) เดนิทางกับคณะ  บรษัิทฯ สงวนสทิธิท์ีจ่ะไม่รับผดิชอบ 

หากท่านถูกปฎเิสธการเขา้หรอืออกนอกประเทศใดประเทศหนึ่ง เพราะโดยปกตนัิกท่องเที่ยวใชห้นังสอืเดนิทาง

บคุคลธรรมดา เลม่สเีลอืดหม ู

 

กรณีเดนิทางโดยลกูคา้จดัการต ัว๋เครือ่งบนิเอง (Land Only) 

 ในกรณีลกูคา้ด าเนนิการเรือ่งตั๋วเครือ่งบนิเองและมาเทีย่วรว่มกบัคณะ (Join Tour) ลกูคา้ตอ้งด าเนนิการมาพบคณะ

ทัวรด์ว้ยตวัเอง และตอ้งรับผดิชอบคา่ใชจ้า่ยในการมาพบคณะใหญด่ว้ยตวัเอง รวมถงึหากกรณีเทีย่วบนิของคณะ

ใหญเ่กดิความลา่ชา้หรอืยกเลกิเทีย่วบนิอนัดว้ยสาเหตใุดๆกต็าม 

 

ต ัว๋เครือ่งบนิ 

 ในการเดนิทางเป็นหมูค่ณะผูโ้ดยสารจะตอ้งเดนิทางไป-กลับ หากทา่นตอ้งการเลือ่นวันเดนิทางกลับ ทา่นจะตอ้ง

ช าระ คา่ใชจ้า่ยสว่นตา่งทีส่ายการบนิเรยีกเก็บโดยสายการบนิ เป็นผูก้ าหนด ซึง่ทางบรษัิทฯ ไมส่ามารถเขา้ไป

แทรกแซงได ้และในกรณีทีย่กเลกิการเดนิทาง ถา้ทางบรษัิทไดอ้อกตั๋วเครือ่งบนิไปแลว้ ผูเ้ดนิทางตอ้งรอ Refund 

ตามระบบของสายการบนิเทา่นัน้ (ในกรณีทีต่ั๋วเครือ่งบนิสามารถท าการ Refund ไดเ้ทา่นัน้) 

 ทา่นทีจ่ะออกตัว๋เครือ่งบนิภายในประเทศ เชน่ เชยีงใหม ่ภเูกต็ หาดใหญ ่ฯลฯ โปรดแจง้ฝ่ายขายกอ่นเพือ่ขอ

ค ายนืยนัวา่ทวัรนั์น้ๆ ยนืยนัการเดนิทาง แน่นอน หากทา่นออกตั๋วภายในประเทศโดยไมไ่ดรั้บการยนืยนัจากพนักงาน 

แลว้ทวัรนั์น้ยกเลกิ บรษัิทฯไมส่ามารถรับผดิชอบคา่ใชจ้า่ยใดๆทีเ่กีย่วขอ้งกบัตั๋วเครือ่งบนิภายในประเทศได ้

 เมือ่ทา่นจองทัวรแ์ละช าระมดัจ าแลว้ หมายถงึทา่นยอมรับในขอ้ความและเงือ่นไขทีบ่รษัิทฯแจง้แลว้ขา้งตน้ 

 

โรงแรมและหอ้ง 

 หอ้งพักในโรงแรมเป็นแบบหอ้งพักคู ่( TWN/DBL ) ในกรณีทีท่า่นมคีวามประสงคจ์ะพักแบบ 3 ทา่น / 3 เตยีง ( 

TRIPLE ROOM ) ขึน้อยูก่บัขอ้ก าหนดของหอ้งพกัและรปูแบบของหอ้งพักของแตล่ะโรงแรม ซึง่มกัมคีวามแตกตา่ง

กนั ซึง่อาจจะท าใหท้า่นไมไ่ดห้อ้งพักตดิกนัตามทีต่อ้งการ หรอื อาจไมส่ามารถจดัหอ้งทีพ่ักแบบ 3 เตยีงได ้

 โรงแรมหลายแหง่ในยโุรป จะไมม่เีครือ่งปรับอากาศเนือ่งจากอยูใ่นแถบทีม่อีณุหภมติ ่า เครือ่งปรับอากาศทีม่จีะ

ใหบ้รกิารในชว่งฤดรูอ้นเทา่นัน้ 

 ในกรณีทีม่กีารจัดประชมุนานาชาต ิ( TRADE FAIR ) เป็นผลใหค้า่โรงแรมสงูขึน้ 3-4 เทา่ตวั บรษัิทฯขอสงวนสทิธิใ์น

การปรับเปลีย่นหรอืยา้ยเมอืงเพือ่ใหเ้กดิความเหมาะสม 

 

กระเป๋าเล็กถอืตดิตวัขึน้เครือ่งบนิ 

 กรณุางดน าของมคีม ทกุชนดิ ใสใ่นกระเป๋าใบเล็กทีจ่ะถอืขึน้เครือ่งบนิ เชน่ มดีพับ กรรไกรตัดเล็บทกุขนาด ตะไบ

เล็บ เป็นตน้ กรณุาใสใ่นกระเป๋าเดนิทางใบใหญห่า้มน าตดิตวัขึน้บนเครือ่งบนิโดยเด็ดขาด 

 วัตถทุีเ่ป็นลกัษณะของเหลว อาท ิครมี โลชัน่ น ้าหอม ยาสฟัีน เจล สเปรย ์และเหลา้ เป็นตน้ จะถกูท าการตรวจอยา่ง

ละเอยีดอกีครัง้ โดยจะอนุญาตใหถ้อืขึน้เครือ่งไดไ้มเ่กนิ 10 ชิน้ ในบรรจภุณัฑล์ะไมเ่กนิ 100 ml. แลว้ใสร่วมเป็นที่
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เดยีวกนัในถงุใสพรอ้มทีจ่ะส าแดงตอ่เจา้หนา้ทีรั่กษาความปลอดภยัตามมาตราการองคก์ารการบนิพลเรอืนระหวา่ง

ประเทศ ( ICAO ) 

 หากทา่นซือ้สนิคา้ปลอดภาษีจากสนามบนิ จะตอ้งปิดผนกึถงุโดยระบ ุวันเดนิทาง เทีย่วบนิ จงึสามารถน าขึน้เครือ่งได ้

และหา้มมรีอ่งรอยการเปิดปากถงุโดยเด็ดขาด 

 

สมัภาระและคา่พนกังานยกสมัภาระ 

 ส าหรับน ้าหนักของสมัภาระทีท่างสายการบนิอนุญาตใหโ้หลดใตท้อ้งเครือ่งบนิ คอื 20-30 กโิลกรัม (ส าหรับ

ผูโ้ดยสารชัน้ประหยดั/ Economy Class Passenger ซึง่ขึน้กบัแตล่ะสายการบนิ) การเรยีกเก็บคา่ระวางน ้าหนักเพิม่

เป็นสทิธิข์องสายการบนิทีท่า่นไมอ่าจปฎเิสธได ้หาก น ้าหนักกระเป๋าเดนิทางเกนิกวา่ทีส่ายการบนิก าหนด 

 ส าหรับกระเป๋าสมัภาระทีท่างสายการบนิอนุญาตใหน้ าขึน้เครือ่งได ้ตอ้งมนี ้าหนักไมเ่กนิ 7 กโิลกรัมและมสีดัสว่นไม่

เกนิ 7.5 x 13.5 x 21.5 ส าหรับหน่วยวดั “นิว้” (Inch) หรอื 19 x 35 x 55 ส าหรับหน่วยวัด “เซนตเิมตร” 

(Centimeter) 

 ในบางรายการทวัร ์ทีต่อ้งบนิดว้ยสายการบนิภายในประเทศ น ้าหนักของกระเป๋าอาจจะถกูก าหนดใหต้ ่ากวา่มาตรฐาน

ได ้ทัง้นีข้ ึน้อยูก่บัขอ้ก าหนดของแตล่ะสายการบนิ บรษัิทขอสงวนสทิธิไ์มรั่บภาระ ความรับผดิชอบคา่ใชจ้า่ยใน

น ้าหนักสว่นทีเ่กนิ 

 กระเป๋าและสมัภาระทีม่ลีอ้เลือ่นและมขีนาดใหญเ่กนิไป ไมเ่หมาะกบัการเป็นกระเป๋าถอืขึน้เครือ่งบนิ (Hand carry) 

 

การชดเชยคา่กระเป๋าในกรณีเกดิการสญูหาย 

 ของมคี่าทุกชนดิ ขอแนะน าไมค่วรใสเ่ขา้ไปในกระเป๋าใบใหญท่ีเ่ช็คไปกบัเครือ่ง เพราะหากเกดิการสูญหาย 

สายการบนิจะรับผดิชอบชดใชต้ามกฎไออาตา้เท่านัน้ ซึง่จะชดใชใ้หป้ระมาณ กโิลกรัมละ 20 USD คูณดว้ยน ้าหนัก

กระเป๋าจรงิ ทัง้นี้จะชดเชยไมเ่กนิ USD 400 กรณีเดนิทางชัน้ธรรมดา (Economy) หรอื USD 600 กรณีเดนิทางชัน้

ธรุกจิ (Business) ดังนัน้จงึไมแ่นะน าใหโ้หลดของมคีา่ทกุประเภทลงกระเป๋าใบใหญ่ 

 กรณีกระเป๋าใบใหญ่เกดิการสูญหายระหว่างการท่องเทีย่ว (ระหว่างทัวร ์ไมใ่ชร่ะหว่างบนิ) โดยปกตปิระกันภัยการ

เดนิทางทีบ่รษัิททัวรไ์ดจ้ัดท าใหล้กูคา้จะไมค่รอบคลมุคา่ชดเชยในกรณีกระเป๋าใบใหญส่ญูหาย อยา่งไรก็ตาม บรษัิท

ฯจะพจิารณาชดเชยค่าเสยีหายใหท้่าน โดยชดใชต้ามกฎของสายการบนิเท่านัน้ น่ันหมายถงึจะชดเชยตามน ้าหนัก

กระเป๋า คณู ดว้ยคา่ชดเชย USD 20 ตอ่กโิลกรัมเทา่นัน้ ดังนัน้ท่านจงึไมค่วรโหลดของมคี่าทุกประเภทในกระเป๋าใบ

ใหญ ่เพราะหากเกดิการสญูหาย ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิก์ารชดเชยคา่เสยีหายตามรายระเอยีดขา้งตน้เทา่นัน้ 

 กรณีกระเป๋าใบเล็ก (Hand Carry) เกดิการสูญหาย บรษัิทฯ ไม่สามารถรับผดิชอบชดเชยค่าเสยีหายใหท้่านได ้

ดังนัน้ทา่นตอ้งระวังทรัพยส์นิสว่นตัวของทา่น 
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โปรดทราบ 

 

1. กรุณาช าระคา่มัดจ าทัวรแ์ละเงนิสว่นทีเ่หลอืในเวลาทีเ่จา้หนา้ทีก่ าหนด หากลกูคา้ไม่ช าระตามก าหนดระบบจะตัดชือ่ลกูคา้

กรุ๊ปนัน้ออกโดยอัตโนมัตเิพื่อเปิดโอกาสใหลู้กคา้ท่านอืน่ทีร่อควิอยู่ โดยถอืว่าลูกคา้ยกเลกิการเดนิทางตามเงือ่นไขทา้ย

โปรแกรมทวัร ์

2. ในกรณีทีเ่กดิเหตุใดๆจนท าใหลู้กคา้ไม่สามารถออกเดนิทางได ้เชน่ มลีูกคา้กลุ่มใหญ่ยกเลกิการเดนิทางกระทันหัน ภัย

ธรรมชาต ิเทีย่วบนิถูกยกเลกิ ฯลฯ บรษัิทฯจะพยายามหาโปรแกรมทัวร์อืน่ในราคาและชว่งเวลาใกลเ้คยีงกันทดแทน ทัง้นี ้

ลกูคา้ทราบและเขา้ใจดวีา่เหตกุารณ์ดังกลา่วถอืเป็นเหตสุดุวสิยั และเชือ่มั่นวา่บรษัิทฯไดพ้ยายามอย่างสดุความสามารถใน

การหาโปรแกรมทดแทนดงักลา่วแลว้  

 ดงันัน้ ลกูคา้จะไมย่กเหตนุี้มาเป็นขอ้เรยีกรอ้งใดๆกับบรษัิทฯ หากลกูคา้ประสงครั์บเงนิคนื บรษัิทฯยนิดคีนืเงนิตาม

เงือ่นไขทา้ยโปรแกรมทวัร ์

3. กรณีลกูคา้ยกเลกิการเดนิทางแลว้สง่ผลใหท้ัง้กรุ๊ปออกเดนิทางไมไ่ด ้บรษัิทฯขอสงวนสทิธไิมค่นืเงนิทัง้หมดในทกุกรณี 

4. การยืน่ขอวซี่าแบบกรุ๊ปจะใชเ้วลานานกว่าการยื่นขอวซี่าแบบเดีย่วมาก บ่อยครัง้ทีลู่กคา้จะทราบผลวซี่าก่อนการเดนิทาง

เพยีง 1 วนั (ขึน้อยูก่บัความครบถว้นรวดเร็วในการยืน่เอกสารของลกูคา้แตล่ะกรุ๊ป และปรมิาณงานในชว่งนัน้ๆของสถานฑตู) 

ซึง่หมายความวา่ลกูคา้อาจจะตอ้งช าระคา่ทวัรท์ัง้หมดกอ่นจะทราบผลวซีา่ 

เพือ่ป้องกนัปัญหาดงักลา่ว บรษัิทฯขอแนะน าใหล้กูคา้สละเวลาไปยืน่วซีา่เดีย่วเพือ่จะไดท้ราบผลวซีา่อย่างรวดเร็วกอ่น

ช าระคา่ทวัร ์กรุณาแจง้ความประสงคย์ืน่วซีา่เดีย่วกบัเจา้หนา้ทีท่นัท ี

5. ในการขอวซีา่ กรุณายืน่เอกสารตามชนดิและเงือ่นไขทีเ่จา้หนา้ทีก่ าหนดอย่างเคร่งครัด หากลกูคา้ไม่ปฏบิัตติามและวซีา่ไม่

ผา่น บรษัิทฯจะถอืวา่ลกูคา้ยกเลกิการเดนิทางตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรมทวัร ์

6. ในการยืน่วซี่าทีส่ถานฑูต บรษัิทฯจะจัดเจา้หนา้ทีเ่พื่ออ านวยความสะดวกกรุ๊ปละ 1 คน หากลูกคา้ตอ้งการเจา้หนา้ทีดู่แล

เฉพาะบคุคลเป็นกรณีพเิศษ บรษัิทฯจะคดิคา่บรกิารครัง้ละ 500 บาทตอ่ลกูคา้ 1 ทา่น 

7. การพจิารณาอนุมัตวิซีา่ทกุขัน้ตอน เป็นเอกสทิธิข์องสถานฑตูโดยจะไมม่กีารชีแ้จงเหตผุลและจะไม่คนืคา่วซีา่ในทกุกรณี หา

กวซีา่ไมผ่า่นบรษัิทฯจะถอืวา่ลกูคา้ยกเลกิการเดนิทางตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรมทวัร์ 

8. กรณีสายการบนิปฏเิสธการออกตั๋วใหล้กูคา้เป็นรายบคุคลไม่ว่าในกรณีใด บรษัิทฯจะถอืวา่ลกูคา้ท่านนัน้ยกเลกิการเดนิทาง

ตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรม 

9. การอนุญาตใหเ้ขา้-ออกประเทศ เป็นเอกสทิธิข์องเจา้หนา้ทีต่รวจคนเขา้เมอืง และจะไม่มกีารชีแ้จงเหตผุล หากลกูคา้ไม่ได ้

รับอนุญาตใหเ้ขา้-ออกประเทศ บรษัิทฯถอืวา่ลกูคา้ยกเลกิการเดนิทางตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรมทวัร์ 

10. หากลูกคา้ไม่ใชห้รือไม่สามารถใชบ้รกิารใดๆทีจั่ดไวใ้นโปรแกรมทัวร ์บรษัิทฯถอืว่าลกูคา้สมัครใจสละสทิธใินการใชบ้รกิาร

นัน้ๆและจะไมม่กีารคนืเงนิ 

11. บรษัิทฯ สงวนสทิธยิกเลกิหรอืเลือ่นการเดนิทางหากจ านวนผูเ้ดนิทางไม่ถงึจ านวนขัน้ต า่ทีบ่รษัิทฯก าหนดไว ้และ/หรอื ดว้ย

เหตสุดุวสิยัใดๆ บรษัิทฯยนิดคีนืคา่ใชจ้า่ยทีล่กูคา้ไดช้ าระมาแลว้เต็มจ านวน (ยกเวน้คา่วซีา่) กรณีลกูคา้ช าระดว้ยบัตรเครดติ 

บรษัิทฯสงวนสทิธหิักคา่ธรรมเนยีมบตัรเครดติ 3% (บตัรในประเทศ) 

12. เนือ่งจากในปัจจบุนั พบปัญหากระเป๋าเดนิทางสญูหายหรอืลา่ชา้บอ่ยครัง้ บรษัิทฯขอแนะน าใหล้กูคา้ลดความเสีย่งโดยแบง่

สมัภาระและของใชจ้ าเป็นสว่นหนึง่แยกไวใ้นกระเป๋าอกีใบหนึ่งเพือ่โหลด หรอื ถอืขึน้เครือ่ง (กรณีถอืขึน้เครือ่ง ตอ้งปฏบิัติ

ตามเงือ่นไขทีส่ายการบนิก าหนด) และ/หรอื ซือ้ประกันกรณีกระเป๋าเดนิทางสญูหายหรอืลา่ชา้ หากกระเป๋าเดนิทางสญูหาย 

อาจตอ้งใชเ้วลาหลายเดอืนในการเรยีกรอ้งความรับผดิชอบจากสายการบนิ และทีส่ าคัญ ลกูคา้อาจไม่สามารถซือ้เสือ้ผา้และ

ของใชส้ว่นตวัไดใ้นบางสถานที ่

13. โดยปกต ิโปรแกรมทวัรจ์ะรวมกรมธรรมป์ระกนัชวีติและประกนัอบุตัเิหตไุวแ้ลว้ แตไ่ม่ครอบคลมุถงึการประกันสขุภาพทกุกรณี 

เชน่ ทอ้งเสยี แพอ้าหาร แพอ้ากาศ โรคประจ าตัว ฯลฯ บรษัิทฯขอแนะน าใหท้่านซือ้ประกันสขุภาพระหวา่งเดนิทางไวเ้ผือ่

กรณีฉุกเฉนิทางการแพทยต์า่งๆ หากตอ้งการกรุณาแจง้ความจ านงคก์บัเจา้หนา้ทีท่นัท ี

14.  โปรแกรมทัวรน์ี้บรษัิทฯเป็นเพยีงตัวแทนขายมไิดเ้ป็นผูด้ าเนนิการ ลูกคา้สามารถสอบถามชือ่บรษัิททีเ่ป็นผูด้ าเนนิการทัวร์

โปรแกรมนี้ไดต้ลอดเวลา ทัง้นี้ บรษัิทฯขอจ ากัดความรับผดิชอบใดๆไม่เกนิจ านวนเงนิทีบ่รษัิทไดรั้บจรงิตามหลักฐานทาง

บญัชเีทา่นัน้ 

 

บรษิทัฯถอืวา่ ลูกคา้ไดอ้า่นและยอมรบัเงือ่นไขตา่งๆในโปรแกรมทวัรน์ีโ้ดยตลอดแลว้จงึช าระเงนิมดัจ า 

 

สนใจโปรแกรมทวัร ์กรุณาตดิตอ่เจา้หนา้ที ่

Office: 0 2980 0203-4, Hot Line: 08 1929 9293 คะ่ 

 


