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รหัสโปรแกรม : 23236 (กรุณาแจ้งรหัสโปรแกรมทุกครั้งท่ีสอบถาม) 
 

วนัที ่1 ออกเดนิทางจากกรงุเทพฯ – กลาสโกว ์(สกอ็ตแลนด)์ 
22.30 น. พร้อมคณะที่สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ เคาน์เตอร์ T สายการบิน Emirates Airlines เจ้าหน้าที่

คอยอำนวยความสะดวกในเรื่องสัมภาระและการเชค็อิน 
วนัที ่2 กลาสโกว ์- เอดนิเบอระ – แคลตนัฮลิล ์– ปราสาทเอดนิเบริก์ 
01.15 น. ออกเดินทางโดยสายการบิน Emirates Airlines โดยเที่ยวบินท่ี EK 385 สูดู่ไบ 
04.45 น. ถึงสนามบินดูไบ รอเปลี่ยนเที่ยวบนิ  
07.50 น. ออกเดินทางสู่กลาสโกว์ โดยสายการบิน Emirates Airlines เทีย่วบินท่ี  EK 027 
12.45 น. ถึงสนามบินกลาสโกว์ (สก็อตแลนด์) ผ่านการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร รถโค้ช รอรับคณะ แล้วเดินทางสู่เมืองเอดินเบอ

ระ อันงามสง่าของประเทศสก็อตแลนด์ 
 นำท่านเขา้ชมปราสาทเอดนิเบริก์ อันสง่างามด้วยทำเลที่ต้ังบนเนินเขาสูงมอง เห็นเด่นเป็นสง่าจากทุกมุมเมือง แบ่งเป็นส่วน

ต่าง ๆ อย่างน่าชม อาทิ ส่วนของป้อมปราการ และกำแพงปราสาทโบราณ มีปืนใหญ่เรียงราย รวมทั้งประเพณีการยิงปืน
ใหญ่ในเวลา 1300 น. ของทุกวันตลอด 150 ปีที่ผ่านมา, โบสถ์เซนต์มากาเร็ตสร้างในคริสต์ศตวรรษท่ี 12 เข้าสู่พระราชฐาน
ชั้นในส่วนทีเ่ป็น The Palace จดัแสดงเกี่ยวกับเรื่องราวของราชวงศ์แห่งสก็อต ห้องประทับ และห้องมหามงกุฎ และ Great 
Hall เคยเป็นท้ังห้องจัดเลี้ยง, การประชุมสภา, โรงเรือนทหาร จัดแสดงเกี่ยวกับอาวธุยุทโธปกรณ์ที่ใช้ในการสงคราม
บันทึกภาพสวยตามอัธยาศัย นำเที่ยวชมเมืองเอดินเบอระ ขึ้นสู่ยอดเขาแคลตัน ที่จะทำให้ท่านประทับใจไปกับเมืองที่ถูก
แบ่งเป็นสองฝั่งของโอลด์ทาวน์และนิวทาวน ์ บนเนินเขาแห่งนี้ยังเป็นท่ีต้ังของอนุสรณ์สถานรำลึกถึงสงครามนโปเลียน 
สถาปัตยกรรมที่คล้ายคลึงมหาวหิารแพนธีออน ทำให้เอดินเบอระได้รับการขนานนามว่า “เอเธนส์แห่งทิศเหนือ” ชมถนน
รอยัลไมล์ ถนนสายสำคัญที่เชื่อมสู่พระตำหนักโฮลี่รู๊ด ที่ประทับของพระราชินี ฝั่งตรงข้ามเป็นรัฐสภาแห่งชาติสก็อตอันน่า
ภาคภูมิใจ          

19.00 น. รบัประทานอาหารคำ่ ณ ภตัตาคาร 
 นำท่านเขา้สูท่ีพ่กั Novotel Hotel Edinburgh **** หรอืเทยีบเทา่ในระดบัเดยีวกนั 
วนัที ่3 เอดนิเบอระ – แครน์ไรอนั – High Speed Ferry เบลฟาสต ์– ไททานกิ 
07.00 น. รบัประทานอาหารเชา้ทีโ่รงแรม 
08.00 น. เดินทางสู่เมืองแคร์นไรอัน (Cairnryan) เป็นหมู่บ้านชาวประมงเล็ก ๆ ของสก็อตแลนด์ชายฝั่งตะวันออก ที่นิยมในการข้ามเรือ

เฟอร์ร่ีสู่ไอร์แลนด์เหนือ เส้นทางคมนาคมหลักท่ีสะดวกสบาย และยงัมีประวัติศาสตร์อันยาวนาน 
11.30 น. เรือ High Speed Ferry ข้ามสูเ่บลฟาสต์ เพียง 2.15 ช.ม. สู่เมืองหลวงที่มากด้วยสสีันและมีชวีิตชวีาของไอร์แลนด์เหนือ 

เบลฟาสต์เป็นแหล่งกำเนิดของเรอืไททานิค และยังคงมีร่องรอยความเจริญทางอุตสาหกรรมท่ีก่อร่างขึ้น อีกทั้งยังได้ซึมซับ
จนกลายเป็นวัฒนธรรมของเมือง แม้ภาพความทรงจำที่เต็มไปด้วยความรุนแรงของปี 1970 ถึง 1980 แต่ในปัจจุบันน้ี เมือง

นี้เปลี่ยนมุมมองและหันมาส่งเสรมิการท่องเที่ยว สถานที่สำคัญต่างๆ แสดงความเป็นไอร์แลนด์เหนอืได้อย่างสมบูรณ์  
12.00 น. รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารบนเรอื 
13.45 น. ถึงเมืองเบลฟาสต์ เมืองหลวงของไอร์แลนด์เหนือ 1 ใน 4 เมืองปกครองของสหราชอาณาจักร เที่ยวชมเมืองที่มีอุตสาหกรรม

การต่อเรือ และท่าเรือขนาดใหญ่ เขา้ชมไททานคิ เบลฟาสต์ (Belfast Titanic) พิพธิภัณฑ์ขนาดใหญ่เป็นอาคาร 6 ชัน้ 
รูปร่างเหมือนหัวเรือลำมหึมา แหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่ของเมืองในปี ค.ศ. 1912      ไททานิกเป็นเรือเดินสมุทรที่ใหญ่และ
หรูหราที่สุดในโลกของบริษัทไวท์ สตาร์ ไลน์ ได้ออกเดินทางจากเซาท์แธมตัน ได้ดำดิ่งลงสู่ก้นมหาสมุทรแอตแลนติกเมื่อ 100 
ปี นิทรรศการบอกเล่าความเป็นมาของเมืองเบลฟาสต์ ต้ังแต่เริ่มมีผู้บุกเบิกเข้ามาอาศัย ณ ดินแดนแห่งนี้, นำไปชมอาคาร
สถาปัตยกรรม อาทิ ศาลากลางสไตล์วิคตอเรยี, มหาวิทยาลัยควอเตอร์ (University Quarter) กำแพงสันติภาพ (Peace 
Wall) และชมภาพจิตรกรรมฝาผนังของถนน Falls และ Shankill สถานที่ท่องเที่ยวทั้งหมดน้ีทำให้ท่านได้สัมผัสและเห็นท้ัง
สองด้านของชีวิตที่ทันสมัยในเบลฟาสต์ 

19.00 น. รบัประทานอาหารคำ่ ณ ภตัตาคาร 
 นำท่านเขา้สูท่ีพ่กั Hilton Hotel Belfast City **** หรอืเทยีบเทา่ในระดบัเดยีวกนั 
วนัที ่4 คารร์กิ เฟอกสั - คารร์กิ อะ รดี - บชุมลิล ์- ไจแอนท ์คอสตเ์วย ์(World Heritage Site) – เดอรร์ี ่(ลอนดอนเดอรร์ี)่ 
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07.00 น. รบัประทานอาหารเชา้ทีโ่รงแรม 
08.00 น. นำท่านเที่ยวชมไอร์แลนดเ์หนือ ตามรอยซีรีส์ดังของ HBO เรื่อง "Game of Thrones"  สถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติ

ต้ังแต่ถ้ำ ทุ่งหญ้า ภูเขา ซึ่งล้วนแต่ใช้เป็นสถานที่ถ่ายทำ Game of Thrones ทั้งสิ้น รถโค้ชเลาะเลียบชายฝั่ง Northern 
Ireland โดยแวะให้ถ่ายรูปกับปราสาท Carrickfergus ซึ่งสร้างขึ้นในศตวรรษที่ 12 ถือได้ว่าเป็นปราการนอร์มันที่เก่าแก่และ
ดีที่สุดของไอร์แลนด์เหนือ ชมทศันียภาพชายฝั่งทะเลที่ Carrick-A-Rede ที่มีสะพานเชือก (Rope Bridge) ท้าทายผู้กล้า 
ท้าความสูง ความเสียว ช่องแคบที่มีความลึก 30 เมตร แวะเมือง Bushmills เมืองนี้มีชื่อเรื่องวิสกี ้ โดยมีโรงกลั่นวิสกี้เก่าแก ่
ต้ังแต่ปี ค.ศ.1608  

12.00 น. รบัประทานอาหารกลางวนั  ณ  ภตัตาคาร 
บ่าย นำท่านสู่เขตอนุรักษ์ธรรมชาติของเนชั่นแนลทรัสต์ และแหล่งมรดกโลกแห่งที่หน่ึงของไอร์แลนด์ (Giant’s Causeway) คนที่น่ี

ถือว่าเป็นสิ่งมหัศจรรย์อันดับ 8 ของโลก ธรรมชาติอันน่าพิศวงนี้ปรากฏให้เห็นบริเวณชายฝั่งนอร์ธแอนทริมโคสต์ หินราว 
40,000 แท่งที่สูงถึง 12 เมตร หินบะซอลหกเหลี่ยมเหล่านี้เกิดขึ้นในช่วงภูเขาไฟระเบิด 60 ล้านปีท่ีแล้ว เป็นหนึ่งในสถานที่
ท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่อัศจรรย์ที่สุดของโลก แวะชมววิที่ปราสาทดูนเลซ เป็นภาพววิสุดท้ายและ The Dark Hedges 
อุโมงค์ต้นบีชอันน่าสะพรึงกลัว HBO ได้ใช้สถานที่แห่งนี้ถ่ายทำ Game of Thrones แลว้เดินทางสู่ลอนดอนเดอร่ี หรือเรียก
สั้นๆ ว่า เดอร์รี่ เมืองที่อยู่กลางใจของผู้คนที่รักในศิลปวัฒนธรรม ผู้คนน่ารักและมเีสน่ห์ เป็นเมืองในเส้นทางท่องเที่ยว Wild 
Atlantic Way เส้นทางเลาะเลียบชายฝั่งทะเลแอตแลนติกเหนือ เดอร์ร่ีมีจุดเด่นอยู่ที่เมืองเก่าแก่กว่า 400 ปีบนกำแพงโบราณ
เดอร์รี่ที่ขนานไปกับโบสถ์ St. Columb’s เดอร์รี่เป็นเมืองสุดท้ายของยุโรปที่สร้างกำแพงป้อมปราการล้อมรอบ ทัศนียภาพ
นอกกำแพงเมืองโบราณ คือเมืองเดอร์รี่ที่ปรับเปลี่ยนใหเ้ป็นโมเดิรน์ซิต้ี มีความทันสมัยและสวยงามเป็นยิ่งนัก 

18.30 น. รบัประทานอาหารคำ่ ณ ภตัตาคาร 
 นำท่านเขา้สูท่ีพ่กั City Hotel Derry **** หรอืเทยีบเทา่ในระดบัเดยีวกนั 
วนัที ่5 เดอรร์ี ่- สลโีก ้– มาโย - อทุยานฯ คอนเนมารา - ไคลม์อร ์แอบบยี ์- กลัเวย ์  
07.00 น. รบัประทานอาหารเชา้ทีโ่รงแรม  
08.00 น. ออกเดินทางข้ามพรมแดนจากไอร์แลนด์เหนือ สู่ไอร์แลนด์ ผ่านเคาน์ต้ีสลีโก้ และเคาน์ต้ี

มาโย กว่า 800 ปีมาแล้วที่ชาวนอร์มันได้เข้ามาต้ังรกราก เห็นได้จากสิ่งก่อสร้างอาทิ 
ปราสาท, โบสถ์ ที่ยังหลงเหลือใหเ้ป็นหลักฐานทางประวัติศาสตร์ แล้วเข้าสูเ่คาน์ต้ีกัลเวย ์
เขตอุทยานฯ คอนเนมารา ที่มีภาพของท้องทุ่งหญ้าสีทอง มีแนวสันเขาเป็นฉากหลังทอด
ยาวไปตามสายน้ำที่ไหลเอื่อย จุดหมายปลายทางที่ Kylemore Abbey ที่ซ่อนความงาม
เอาไว้อย่างเหลือเชื่อ 

 

12.00 น. รบัประทานอาหารกลางวนั  ณ  ภตัตาคาร  
บ่าย นำคณะเข้าชม ไคล์มอร์ แอบบีย ์ ศาสนสถานแห่งนี้งดงามไปด้วยสถาปัตยกรรมแบบ

วิคตอเรียน-กอธคิ ซ่อนตัวอยู่ทา่มกลางป่าใหญ่และสวนสวย มทิเชล เฮนรี พ่อค้าผู้
ร่ำรวยจากการค้าผ้า มีดำริให้สร้างขึ้นให้เป็นของขวัญแด่ มากาเร็ต เฮนรี ในป ี 1867 
ก่อนที่จะกลายเป็นวัดของนิกายเบเนดิกต์ทีนในปี 1920 ไคล์มอร ์ นับเป็นมรดกตกทอด
ในด้านสถาปัตยกรรมที่งดงามบนเกาะไอร์แลนด์ ที่ได้รับการอนุรักษ์ให้คนรุ่นหลังได้ไป
เยือน 

 

 นำคณะเข้าสูเ่มืองกัลเวย์ เป็นเมืองที่มีขนาดใหญ่ และพลเมืองหนาแน่น เมืองนี้
เปรียบเสมือนสสีัน ที่สร้างบรรยากาศให้นักท่องเที่ยวลุ่มหลง บ้านเรือนสีสะดุดตาริม
สองฝั่งแม่น้ำคอร์ริบ ผู้คนชาวเมืองน่ารัก ถนนคนเดิน ผับ บาร์ ก่อนที่จะได้รับการ
ประกาศให้เป็นเมืองหลวงแห่งวัฒนธรรมในปี 2020 อิสระใหท้่านเดินเที่ยวชมเมือง 
ถ่ายภาพสวย ๆ จากหลากหลายมุมมอง 

 

19.00 น. รบัประทานอาหารคำ่ ณ ภตัตาคาร  
 นำท่านเขา้สูท่ีพ่กั Harbour Hotel Glaway **** หรอืเทยีบเทา่ในระดบัเดยีวกนั  
วนัที ่6 กลัเวย ์– หนา้ผาโมเฮอร ์–บนัแรตตี ้คาสเซลิ โฟลค์พารค์ –   ลมิเมอรกิ  
07.00 น. รบัประทานอาหารเชา้ทีโ่รงแรม  
08.00 น. ออกเดินทางสู่หน้าผาโมเฮอร์ (Cliffs of Moher) ในเคาน์ต้ีแคลร์ เส้นทางสบายตาผ่าน

ท้องทุ่งชนบท ฟาร์มปศุสัตว์ หมู่บ้านเล็ก ๆ เรียงรายตลอดเสน้ทาง และสิ่งก่อสร้าง
โบราณสถานอายุหลายร้อยปี  
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12.00 น. รบัประทานอาหารกลางวนั  ณ  ภตัตาคาร  
บ่าย หน้าผาโมเฮอร์ หน้าผามหัศจรรย์บนเส้นทาง Wild Atlantic way และสุดขอบแผ่นดินฝั่ง

ตะวันตกของไอร์แลนด์ เปิดให้นักท่องเที่ยวไดเ้ข้าชมในปี 2007 ความมหัศจรรย์ของหน้า
ผาขนาดใหญ่ท่ีถูกกัดกร่อนจากทะเลแอตแลนติก จนก่อให้เกิดหน้าผมหลายชั้นเรียงราย 
และแท่งหินท่ีมีรูปร่างสะดุดตา บริเวณแห่งนี้เป็นแหล่งนิเวศน์ที่อนุรักษ์ไว้ทั้งพันธุ์สัตว์
ทะเล และนกทะเลที่หาชมได้ยาก บนพ้ืนที่กว่า 1,250 ไร่ เปน็ที่อยู่อาศัยและแหล่ง
เพาะพันธุ์ขนาดใหญ่ของนกทะเลกว่า 20 สายพันธุ์ ปจัจุบันนกเหล่านี้เป็นสัตว์สงวน อยู่
ในความดูแลของกรมสิ่งแวดล้อมคณะ กรรมาธิการสหภาพยุโรป หน้าผาโมเฮอร์น้ีมีจุด
ชมววิแบบ 360 องศาถึง 3 แพลทฟอร์ม ที่ถ้าทายนักเล่นกล้อง รวมถึงนักท่องเที่ยวที่
นิยมในการถ่ายภาพแบบเคลื่อน ไหว ความมหัศจรรย์ของธรรมชาติไม่เกินกว่าความท้า
ทายของมนุษย์ 

 

 นำคณะเข้าสู ่ บันแรตต้ี คาสเซลิ 1 ในปราสาทเก่าแก่ที่ยังคงหลงเหลือ และได้รับการ
อนุรักษ์ซ่อมแซมเป็นอย่างดี ในบริเวณของ บันแรตต้ี คาสเซิล โฟล์คพาร์ค จัดแสดง 2 
เรื่องราวต่างยุคสมัย บริเวณสว่นของปราสาทและป้อมปราการ บอกเล่าเรื่องราวต้ังแต่
ยุคกลางจนถึงปัจจุบัน ทีผ่่านร้อนผ่านหนาวมาท่ามกลางอุปสรรคต่างๆ นานา และใน
ส่วนของโฟล์ค พาร์ค ย้อนรำลึกไปในปลายคริสต์ศตวรรษที่ 19 ที่บอกเล่าเรื่องราวของ
ชาวไอริช และการดำเนินชีวิตในยคุนั้น รวมไปถึงการเจริญ เติบโตของหมู่บ้านต่างๆ ที่จะ
ทำให้ท่านได้รู้จักชาวไอริชมากขึ้น 

 

19.00 น. รบัประทานอาหารคำ่ ณ ภตัตาคารในบนัแรตตี ้ โฟลค์ พารค์ ยอ้นไปในยคุ
ครสิตศ์ตวรรษที ่15 

 

 นำท่านเขา้สูท่ีพ่กั Radisson Blu Hotel & Spa Limmerlick **** หรอืเทยีบเทา่ในระดบั
เดยีวกนั 

 

วนัที ่7 คงิสจ์อหน์ คาสเซลิ – บลารน์ยี ์คาสเซลิ – จมุพติหนิศกัดิส์ทิธิ์ - คอรก์  
08.00 น. รบัประทานอาหารเชา้ทีโ่รงแรม  
09.00 น. นำคณะเทีย่วชมเมืองลิมเมอริก เมืองที่นับได้ว่าเก่าแก่ที่สุดในไอร์แลนด์ จากหลักฐานทาง

ประวัติศาสตร์พบการมาของชาวไวกิ้งต้ังแต่ปี 812 เรียกดินแดนนี้วา่ King’s Island เข้า
ชมเรือ่งราวประวัติศาสตร์ในปราสาทกษัตริย์จอห์น สร้างในปี 1212 เป็นมรดกทาง
ประวัติศาสตร์ที่จัดแสดงทั้งในห้องนิทรรศการ และกลางแจ้ง บอกเล่าเรื่องราวชาวไอริช
เดิม หรือเรียกว่ากลุ่มชาติพันธุเ์กลลิค ในคริสต์ศตวรรษที ่6 จนถึงการรุกรานของนอร์
แมน สงครามการแบ่งแยกศาสนาระหว่างคาทอลิก และโปรเตนแตนท์ เรื่องราวทั้งหมดจะ
ทำให้เราท่านได้รู้จักชาวไอริชมากขึ้น นอกจากนี้ยังมีศาสนสถานที่ไม่ควรพลาดแก่การ
มาเยือน โบสถ์เซนต์จอห์นออฟเดอะแบพติสท์ และโบสถ์พระแม่มารีเวอร์จิ้น  

 

12.00 น. รบัประทานอาหารกลางวนั  ณ  ภตัตาคาร  
บ่าย เดินทางสู่เคาน์ต้ีคอร์ก ที่ร่ำรวยไปด้วยแหล่งประวัติศาสตร์ 1 ในนั้นคือ บลาร์นีย์คาส

เซิล ที่มั่นป้อมปราการของแมคคาร์ธีย์สร้างในปี 1446 เรื่องราวการจุมพิตหินศักดิ์สิทธิ์
เป็นท่ีกล่าวขานมาต้ังแต่คริสต์ศตวรรษที่ 19 หากใครได้มีโอกาสจมุพิตแล้ว จะได้รับพร
ให้เป็นผู้มวีาทะศลิป์เป็นเลิศจนผูค้นหลงใหล เข้าสู่เมืองคอร์ก เมืองสำคัญอันดับหนึ่งของ
แคว้นมึนสเตอร์ อิสระให้ท่านเดินเล่นแพรททริคสตรีท ถนนสายสำคัญย่านใจกลางเมือง 

 

19.00 น. รบัประทานอาหารคำ่ ณ ภตัตาคาร   
 นำท่านเขา้สูท่ีพ่กั Metropole Hotel Cork **** หรอืเทยีบเทา่ในระดบัเดยีวกนั  
วนัที ่8 คอรก์ – คลิเคนนยี ์– คลิแดร ์เอา๊ทเ์ลท็ – ดบัลนิ (เมอืงหลวง)  
08.00 น. รบัประทานอาหารเชา้ทีโ่รงแรม  
09.00 น. ออกเดินทางสู่คิลเคนนีย์ เมืองสวยริมฝั่งแม่น้ำนอร์ 1 ใน แม่น้ำ 3 สายที่มีความสำคัญ

ต่อไอรแ์ลนด์ ชมความสวยงามของอาคารบ้านเรือนแบบสโตนเฮ้าส์ ที่สร้างต้ังแต่ปลาย
คริสต์ศตวรรษที่ 16 กลางเมืองเป็นท่ีต้ังของ คิลเคนนีย์ คาสเซลิ และอุทยานอันร่มรื่น 
อิสระให้ท่านได้ถ่ายรูป หรือ เดินสำรวจสินค้างานฝีมือของชาวไอริชคร๊าฟ แอนด์ ดีไซน ์
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12.00 น. รบัประทานอาหารกลางวนั  ณ  ภตัตาคาร  
บ่าย เดินทางต่อสู่คิลแดร์ เอ๊าท์เล็ทเพยีงแห่งเดียวบนไอร์แลนด์ กว่า 90 ลักซัวรี่แบรนด์ สินค้า

ราคาพิเศษกับสว่นลดสูงสุดถึง 60% ให้ท่านได้ช้อปป้ิงอย่างจุใจ 
 

19.00 น. รบัประทานอาหารคำ่ ณ ภตัตาคาร   
 นำท่านเขา้สูท่ีพ่กั Clayton Hotel Cardiff Lane **** หรอืเทยีบเทา่ในระดบัเดยีวกนั  
วนัที ่9 กรงุดบัลนิ – ชมเมอืง – เดนิทางกลบัประเทศไทย  
07.00 น. รบัประทานอาหารเชา้ทีโ่รงแรม  
08.00 น. นำคณะเทีย่วชมกรุงดับลิน เมืองหลวงอันงามสง่า และมีอายุเก่าแก่กว่า 2,000 ปี ต้ังแต่

การเข้ามาครองครองของเผ่าเซลท์ หรือ เคลท์ จนถึงปัจจุบันเปน็เมืองอันทันสมัย ภูมิ
ทัศน์ถูกปรับให้เป็นเมืองที่น่ามาเยือนท่ีสุดเมืองหนึ่งในยุโรป จุดเริม่ต้นของการเที่ยวชม
เมืองเริ่มจาก รูปป้ันมอลลี มาโลน สู่อาคารรัฐสภาท่ีเก่าแก่ศตวรรษท่ี 18 และ ทรินิต้ี 
คอลเลจ กับห้องสมดุที่ได้รับการยกย่องว่างดงามติดอันดับโลก ครอบคลุมหนังสือกว่า 
2 แสนเล่ม, ดับลิน คาสเซิล แสดงถึงความเป็นมหาอำนาจของอังกฤษ และโบสถ์ในยคุ
กลาง เซนต์แพรคทริค และไครสเ์ชิร์ช  

 

11.00 น. ออกเดินทางสู่สนามบินดับลิน   
14.15 น. ออกเดินทางโดยสายการบิน Emirates Airlines เที่ยวบินท่ี  EK 162  
วนัที ่10 เดนิทางกลบัถึงประเทศไทย  
00.45 น. ถึงสนามบินดูไบ รอเปลี่ยนเที่ยวบนิ  
02.50 น. ออกเดินทางโดยสายการบิน Emirates Airlines เที่ยวบินท่ี EK 384  
12.15 น. สายการบิน Emirates Airlines นำท่านเดินทางกลับถึงกรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ  
เริม่ตัง้แตว่นัที ่ 7 มกราคม 2565 ประเทศองักฤษยกเลกิการตรวจผลโควดิกอ่นเขา้ประเทศ โดยสามารถเดนิทางไปทอ่งเทีย่วไดแ้บบไมต่อ้ง
กกัตวั โดยหากคณุไดร้บัวคัซนีทีไ่ดร้บัการอนมุตัอิยา่งครบถว้นอยา่งนอ้ย 14 วนักอ่นเดนิทาง วคัซนีทีอ่งักฤษยอมรบั 
Oxford/AstraZeneca / Pfizer BioNTech / Moderna / Janssen / Sinovac / Sinopharm Beijing 
หมายเหตุ     ทางบริษัทได้เตรียมการเดินทางของคณะทัวร์ก่อน 15 วัน โดยซื้อต๋ัวเครื่องบิน, เช่ารถโค้ช, จองที่พัก, ร้านอาหาร สถานที่เข้า
ชมต่าง ๆ ไว้ล่วงหน้าให้กับกรุ๊ปทัวร์ กรณีที่เกิดเหตุการณ์ อาทิ การยกเลิกเที่ยวบิน, การล่าช้าของสายการบิน,  การพลาดเที่ยวบนิ (ขึ้น
เครื่องไม่ทัน), การนัดหยุดงาน, การจลาจล, ภัยพิบัติ, การถูกปฏิเสธการเข้าเมือง ทำให้การเดินทางล่าช้า หรือเหตุสุดวิสัยอืน่ ๆ ไม่
สามารถเดินทางไปยังจุดหมายตามโปรแกรมได้ หัวหน้าทัวร์ มีสิทธิ์ในการเปลี่ยนโปรแกรม และไม่สามารถคืนเงินค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่ชำระแล้ว 
เพราะทางบริษัทฯ ได้ชำระค่าใช้จา่ยต่าง ๆ ล่วงหน้าแล้ว และหากมีค่าใช้จ่ายอื่น ๆ เกิดข้ึนนอกจากในรายการทัวร์ หัวหน้าทัวร์จะแจ้งให้ท่าน
ทราบ เพราะเป็นสิ่งที่ทางบริษัท ฯ มิอาจรับผิดชอบได ้

PERIOD Tour Fare 
Adults 

Child 4-11 
With Bed 

Child 4-6 
No Bed 

DBL 
SGL USED 

NO TKT 
ADL / CHD 

06 – 15 พฤษภาคม 2565 115,000 103,500 92,000 13,000 -28000 -21,000 
20 – 29 พฤษภาคม 2565 115,000 103,500 92,000 13,000 -28000 -21,000 

03-12 มถินุายน 2565 115,000 103,500 92,000 13,000 -28000 -21,000 
08 – 17 2565 
(วนัเขา้พรรษา) 

115,000 103,500 92,000 13,000 -28000 -21,000 

22-31 กรกฎาคม 2565 115,000 103,500 92,000 13,000 -28000 -21,000 
05-14 สงิหาคม 2565 

(วนัแมแ่หง่ชาต)ิ 
115,000 103,500 92,000 13,000 -28000 -21,000 

02 – 11 กนัยายน 2565 115,000 103,500 92,000 13,000 -28000 -21,000 
07-16 ตลุาคม 2565 115,000 103,500 92,000 13,000 -28000 -21,000 

21 – 30 ตลุาคม 
(วนัปยิมหาราช) 

115,000 103,500 92,000 13,000 -28000 -21,000 
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คา่ทวัรร์วม : 
 ✓ ค่าต๋ัวเครื่องบินไป-กลับ รวมค่าภาษี และส่วนเพิ่มของน้ำมันเชื้อเพลิง ณ วันที่ 1 มกราคม 2565 

✓ ค่ารถโค้ชปรับอากาศ มาตรฐานของสหราชอาณาจักร ท่องเที่ยวตามโปรแกรมท่ีระบุ 
✓ ค่าเข้าปราสาทเอดินเบิร์ก / ค่าเรือ High Speed Ferry to Belfast / ค่าธรรมเนียม Titanic Museum ค่าธรรมเนียม 

Rope Bridge/ ค่าธรรมเนียม Giant’s Causway Translink Bus / ค่าธรรมเนียม Kylemore Abbey / ค่าเข้า King 
John Castle / ค่าธรรมเนียม Cliff of Mother  / ค่าธรรมเนียม Blaney Castle 

✓ โรงแรมที่พักตามระบุในรายการ หรือ เทียบเท่าในระดับเดียวกัน (ห้องละ 2 ท่าน)  
✓ ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ คัดสรรเมนูและให้ท่านได้เลิศรสกับอาหารท้องถิ่นในแต่ละเมือง  ในกรณีทีท่านมี

ข้อจำกัดในการรับประทานอาหารบางชนิด กรุณาสอบถามรายละเอียดล่วงหน้าเพื่อความเหมาะสม  
✓ ค่าธรรมเนียมในการยื่นวีซ่าสหราชอาณาจักร (Standard time) ในกรณีที่ยื่นวีซ่าเร่งด่วน ชำระเพิ่มท่านละ 9,315 

บาท 
✓ ค่าทิปพนักงานขับรถท่องเที่ยวตามโปรแกรมตลอดการเดินทาง 
✓ ค่าประกันการเดินทางของ AIG เอ ไอ จี ประกันภัย แบบ TRAVEL GROUP TOUR คุ้มครองการสูญเสียชีวิต/

อวัยวะ/สายตาหรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง จากอุบัติเหตุ สำหรับผู้เอาประกันภัยอ ายุ 16-75 ปี จำนวนเงินเอา
ประกันภัย 1,000,000 บาท / ค่ารักษาพยาบาลในต่างประเทศ 2,000,000 บาท รวมถึงค่ารักษาพยาบาลต่อเนื่อง
หลังจากกลับถึงประเทศไทยไม่เกิน 40,000 บาท ทั้งนี้ครอบคลุมถึงประกันสุขภาพที่ไม่ได้เกิดจากโรคประจำตัว 

✓ ค่ายกกระเป๋าใบใหญ่ท่านละ 1 ใบ น้ำหนักไม่เกิน 30 กิโลกรัม ส่วนกระเป๋าใบเล็กอยู่ในความดูแลของท่านเองไม่เกิน 7 
กิโลกรัม  

✓ สำหรับสายการบิน Emirates Airlines อนุญาตให้โหลดกระเป๋าใต้เครื่องน้ำหนักไม่เกิน 30 กิโลกรัม และสามารถถือ
สัมภาระขึ้นเครื่องได้น้ำหนักไม่เกิน 7 กิโลกรัม  

คา่ทวัรไ์มร่วม : 
  ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% 

 คา่ตรวจ PCR / ATK / Lateral flow Test 
 คา่ใชจ้า่ยตา่งๆเกี่ยวกบั Test & Go ตามทีร่ฐักำหนด 
 คา่ทปิหวัหนา้ทวัร ์และไกดท์อ้งถิน่ 
 ค่าทำหนังสือเดินทาง (พาสปอร์ต) 
 ค่าใช้จ่ายสว่นตัวอาทิ ค่าโทรศพัท์, ค่าซักรีด, ค่าเครื่องดื่มในห้องพัก และค่าอาหารที่สั่งมาในห้องพักค่าอาหารและ

เครื่องดื่มท่ีสั่งพิเศษในร้านอาหารนอกเหนือจากที่ทางบริษัทฯจัดให้ ยกเว้นจะตกลงกันเป็นกรณีพิเศษ เช่น หาก
ท่านทานได้เฉพาะอาหารทะเลเพยีงอย่างเดียว ท่านต้องมีค่าใช้จ่ายเพิ่ม 

การจองทวัร ์(How to make your reservation) 
 กรุณาจองทัวร์และชำระเงินมัดจำล่วงหน้า 60,000 บาทต่อผู้เดินทางหนึ่งท่าน ภายใน 24 ชั่วโมง นับจากวันที่จอง ซึ่งเงินมัด

จำดังกล่าวจะเป็นการยืนยันการจองของท่าน และกรุณาชำระค่าทัวร์ส่วนทีเ่หลือลว่งหน้า 30 วันก่อนการเดินทาง หากท่านไม่
ชำระเงินสว่นที่เหลือตามวันที่กำหนด ทางบริษัทฯถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยไม่มีเง่ือนไข 

ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการไมร่บัจองทวัร ์(Cannot make your reservation) 
เนือ่งจากสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ ในโปรแกรมไม่เอื้ออำนวยต่อบุคคลดังต่อไปน้ี 
 ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่รับจองทัวร์สำหรับลูกค้าดังต่อไปน้ี 

1. เด็กท่ีมีอายุในระหว่างแรกเกิดถึง 3 ขวบ 
2. ผู้สูงอายุที่มีความจำเป็นต้องใชว้ลีแชร์, ไม้เท้า หรือเครื่องมือต่างๆ ในการพยุงตัว 
3. ผู้เดินทางที่บ่งบอกการเป็นบุคคลไร้ความสามารถ 

การยกเลกิการจองทวัร ์(Cancellation Charge)  
• ยกเลิกก่อนออกเดินทางไม่น้อยกว่า 30 วัน  **คืนเงินมดัจำ** 

(หักค่าใช้จ่ายทีไ่ด้จ่ายไปแล้ว) 
• ยกเลิกก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า 15 วัน **คืนเงินมัดจำ 50%** 
• ยกเลิกก่อนการเดินทางน้อยกว่า 15 วันก่อนการเดินทาง  **ไม่คืนเงินค่าทัวร์** 
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• การจ่ายค่าบริการคืนให้แก่นักท่องเที่ยว หากผู้ประกอบธุรกิจนำเทีย่วมีค่าใช้จ่ายที่ได้จ่ายจริงเพื่อการเตรียมการจัดนำเที่ยว ให้
นำมาหักจากเงินค่าบริการที่ต้องจ่าย ทั้งน้ีให้ผู้ประกอบธุรกิจนำเทีย่วแสดงหลักฐานให้นักท่องเทีย่วทราบ ดังต่อไปน้ี 

1. ค่าธรรมเนียมการขอวซี่า 
2. ค่ามัดจำของบัตรโดยสารเครื่องบิน 
3. ค่าใช้จ่ายที่จำเป็นอ่ืน 

ในกรณีค่าใช้จ่ายของผู้ประกอบธรุกิจนำเที่ยวตามวรรคหนึ่ง สูงกว่าเงินค่าบริการที่ได้ชำระไว้ผู้ประกอบธุรกิจนำเที่ยวจะเรียกจาก
นักท่องเที่ยวไม่ได ้
• หากท่านยกเลิกการเดินทางในเง่ือนไขใดเงื่อนไขหนึ่ง แต่ท่านสามารถหาผู้เดินทางมาแทนได้ โดยสามารถยื่นขอวีซ่าได้ทันตาม
กำหนดเวลา ทางบริษัทฯ จะคดิค่าใช้จ่ายเพิ่มคือค่าวีซ่า และคา่เปลี่ยนชื่อต๋ัวเท่านั้น และต้องไม่อยู่ในเงื่อนไขของต๋ัวที่ NON-CHANGE 
NAME & NON-REFUND 
• หากท่านยกเลิกการเดินทาง อันเนื่องมาจากบุคคลใดบุคคลหนึ่งในคณะของท่านไม่ได้รับการพิจารณาอนุมัติวีซ่า ไม่ว่าด้วยเหตุผล
ใดๆ ก็ตามอันเป็นการพิจารณาของสถานทูต  ซึ่งการยกเลิกเฉพาะบุคคลหรือยกเลิกพร้อมกันท้ังหมด ให้ถือเป็นการยกเลิกตามเงื่อนไขของ
วันเวลาที่ยกเลิกดังกล่าวข้างต้น ในกรณีท่ีท่านไม่แน่ใจว่าจะได้รับการพิจารณาอนุมัติวีซ่าจากทางสถานทูต ทางบริษัทขอแนะนำให้ท่านยื่น
ขอวีซ่าแบบเดี่ยว ซึ่งจะรูผ้ลเรว็กวา่การยื่นขอวีซ่าแบบกรุ๊ป 
• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางในกรณีท่ีมีผู้เดินทาง ต่ำกว่า 15 ท่าน โดยที่จะแจ้งให้ผู้เดินทางทราบล่วงหน้าก่อน 
15 วัน และขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงการท่องเที่ยว รวมทั้งไม่สามารถรับผิดชอบจากกรณีท่ีเกิดเหตุจำเป็นสุดวิสัยดังน้ี การลา่ช้าของ
สายการบิน, การนัดหยุดงาน, ภัยธรรมชาติ, การก่อจลาจล, อุบัติเหตุ ฯลฯ และทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบค่าใชจ้่ายที่เกิดข้ึน หากท่านถูก
ปฏิเสธการเข้าเมือง อันเนื่องจากการกระทำที่ส่อไปในทางผิดกฎหมายหรือการหลบหนีเข้าเมือง ฯลฯ และจะไมค่ืนเงินค่าทัวร์ที่ทา่นชำระ
มาแล้ว 
หมายเหตุ หลักเกณฑ์ที่นำมาใช้นี้ เป็นประกาศในราชกิจจานุเบกษา แห่งพระราชบัญญัติธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ พ.ศ.2551 โดย

ประกาศใช้นับต้ังแต่วันที่ 15 มิถุนายน 2553 เป็นต้นไป 
การขอเปลีย่นแปลงวนัเดนิทาง (Revision Fees) 
 หากท่านประสงค์จะขอเปลี่ยนแปลงวันเดินทาง สามารถทำได้ล่วงหน้าก่อนการเดินทางจริง 45 วัน โดยไม่เสยีค่าใช้จ่าย 
ตัว๋เครือ่งบนิ (Air Ticket) 
 ในการเดินทางเป็นหมู่คณะ ผู้โดยสารจะต้องเดินทางไป-กลับพรอ้มกัน หากต้องการเลื่อนวันเดนิทางกลับท่านจะต้องชำระ

ค่าใช้จ่ายสว่นต่างที่สายการบินเรียกเก็บ และการจัดที่น่ังของกรุ๊ป เป็นไปโดยสายการบินเป็นผู้กำหนด ซึ่งทางบริษัทฯ ไม่
สามารถเข้าไปแทรกแซงได้  และในกรณียกเลิกการเดินทาง ถ้าทางบริษัทฯ ได้ดำเนินการออกต๋ัวเครื่องบินไปแล้ว ผู้เดินทาง
ต้องรอ REFUND ตามระบบของสายการบินเท่านั้น และหากท่านไม่แน่ใจในวันเดินทางดังกล่าว กรณุาตรวจสอบกับเจ้าหน้าที่
ฯ เพื่อยืนยันในกรณีท่ีต๋ัวเครื่องบนิสามารถทำ REFUND ได้หรือไม่กอ่นที่ท่านจะชำระเงินค่าทัวร์สว่นที่เหลือ 

คา่ธรรมเนยีมประกนัภยัและคา่ธรรมเนยีมนำ้มนัเชือ้เพลงิของสายการบิน (Insurance and Fuel Surcharge / Tax YQ) 
 คิดตามอัตราที่ทางสายการบินปรับค่าธรรมเนียม ณ วันที่ 1 มกราคม 2565 การเปลี่ยนแปลงของสายการบินในภายหลัง ถือ

เปน็ค่าทัวร์สว่นเพิ่มท่ีทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเรยีกเก็บตามความเป็นจริง ณ วันที่ออกต๋ัว 
 

เอกสารในการยืน่วซีา่ประเทศองักฤษ 
ระยะเวลาในการพจิารณา 15-20 วนัทำการ (ไมน่บัวนัเสาร ์- อาทติยแ์ละวนัหยดุ) 

(การขอวีซ่าประเทศอังกฤษผู้เดินทางทุกท่านต้องมา สแกนลายนิ้วมือ ด้วยตนเอง และไม่ต้องนำรูปไปด้วย เพราะต้องไปถ่ายรูปที่ศูนย์รับยื่น
ฯ ในวันที่ไปยื่นขอวีซ่า 

ศูนย์รับคำร้องขอวีซ่า VFS ประเทศอังกฤษ (สหราชอาณาจักร/United Kingdom) 
ชั้น 28 อาคารเดอะเทรนดี้ ออฟฟิศ ซ.สุขุมวิท 13, แขวงคลองตันเหนือ, เขตวัฒนา, กรุงเทพฯ 

เว็บ: vfsglobal.co.uk/th/en รับคำร้อง 
เวลารับใบคำร้อง : วันจันทร์ - วนัศุกร์ 8.30 น. - 15.30 น. 

 
 พาสปอร์ตที่ยังไม่หมดอายุ และมีอายุไม่ต่ำกว่า 6 เดือนก่อนวันหมดอายุ หากมีพาสปอร์ตเล่มเก่าไม่ว่าจะเคยมีวีซ่าในกลุ่มประเทศ

เชงเก้นหรือประเทศอื่น ควรนำไปแสดงด้วยเพื่อเป็นการง่ายต่อการอนุมัติวีซ่า 
 สำเนาทะเบียนบ้าน / สำเนาบัตรประชาชน หรือบัตรข้าราชการ / สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล / สำเนาทะเบียนสมรส, หย่า / สำเนาสูติ

บัตร ในกรณีอายุไม่ถึง 20 ปีบริบูรณ์  
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 หนังสือรับรองการทำงานจากบริษัท / สังกัดที่ท่านทำงานอยู่ต้องเป็นภาษาอังกฤษเท่านั้นโดยระบุตำแหน่ง, อัตราเงินเดือนในปัจจุบัน, 
วันเดือนปีที่เริ่มทำงานกับบริษัทนี้และช่วงเวลาที่ขอลางานเพื่อเดินทางไปท่องเที่ยว หลังจากนั้นจะกลับมาทำงานตามปกติหลังครบ
กำหนดลา   

 กรณีที่เป็นเจ้าของกิจการ ขอใบทะเบียนการค้า ,ใบทะเบียนพาณิชย์ และหนังสือรับรองบริษัทที่คัดไว้ไม่เกิน 1  เดือน พร้อม
วัตถุประสงค์ หรือใบเสียภาษี และหลักฐานการเงินของบริษัทฯ ย้อนหลัง 6 เดือน 

 สำเนาสมุดบัญชีเงินฝากย้อนหลัง 6 เดือนต้องอัพเดทเป็นเดือนปัจจุบัน ควรเลือกเล่มที่มีการเข้าออกของเงินสม่ำเสมอ และมีจำนวน
ไม่ต่ำกว่า 6 หลัก เพื่อให้เห็นว่ามีฐานะการเงินเพียงพอที่จะครอบคลุมกับค่าใช้จ่ายได้อย่างไม่เดือดร้อนเมื่อกลับสู่ภูมิลำเนา ในกรณีที่
เดินทางเป็นครอบครัวหากใช้บัญชีใดบัญชีหนึ่งในการยื่นขอวีซ่า ต้องออกหนังสือรับรองค่าใช้จ่ายในครอบครัวด้วย ***สถานทูตไม่
รับบัญชีกระแสรายวัน*** 

 กรณีที่บริษัทของท่าน เป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการเดินทางให้กับผู้เดินทางทั้งหมดนอกเหนือจากเอกสารข้อ 1 –6แล้ว ทางบริษัท
จะต้องออกจดหมายอีกหนึ่งฉบับเพื่อแสดงความรับผิดชอบต่อค่าใช้จ่าย และการกลับมาทำงานของท่าน โดยระบุชื่อผู้เดินทางและ
เหตุผลที่จัดการเดินทางนี้ในจดหมายด้วย 

 กรณีที่เป็นนักเรียน นักศึกษาจะต้องมี หนังสือรับรองจากสถาบันการศึกษา ตัวจริง   
 กรณีที่เด็กอายุตำ่กว่า 20 ปี เดินทางไปกับบิดา หรือมารดา ท่านใดท่านหน่ึง จะต้องทำจดหมายยินยอม โดยที่บิดา, มารดา จะต้องไป

ยื่นเรื่องแสดงความจำนงในการอนุญาตให้บุตรเดินทางไปกับอีกท่านหนึ่งได้ ณ ที่ว่าการอำเภอหรือเขต โดยมีนายอำเภอ หรือ
ผู้อำนวยการเขตลงลายมือชื่อ และประทับตรารับรองจากทางราชการอย่างถูกต้อง 

 การบิดเบือนข้อเท็จจริงประการใดก็ตาม อาจจะถูกระงับ มิให้เดินทางเข้าประเทศเป็นการถาวร และถึงแม้ว่าท่านจะถูกปฏิเสธวีซ่า 
สถานทูตไม่คืนค่าธรรมเนียมที่ได้ชำระไปแล้ว และหากต้องการขอยื่นคำร้องใหม่ ก็ต้องชำระค่าธรรมเนียมใหม่ทุกครั้ง 

 ทางสถานทูตไม่มีนโยบายในการคืนค่าธรรมเนียมวีซ่าให้กับผู้ร้องขอ หากท่านไม่ผ่านการพิจารณาวีซ่าไม่ว่าจะเป็นเหตุผลใดก็ตาม 
ท่านไม่สามารถเรียกร้องคืนค่าวีซ่าได้ 

หลงัจากการจองทวัรแ์ละชำระเงนิมดัจำแลว้ ทางบรษิทัฯ ถอืวา่ทา่นไดย้อมรบัในขอ้ตกลง 
และเงือ่นไขทีบ่รษิทัฯ ไดร้ะบไุวข้า้งตน้ทกุประการ 
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หากสนจองกรุณาติดต่อ 

➢ สอบถามผ่าน Line กด -> https://lin.ee/5nDHUO6 
➢ จองทัวร์ผ่าน FB inbox ก็ได้เช่นกัน -> http://m.me/unithaitrip 
➢ หรือโทร 02-234-5936 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://lin.ee/5nDHUO6
http://m.me/unithaitrip

