
  

 

วันที ่1 ออกเดินทางจากกรุงเทพฯ – เอดินเบอระ (สก็อตแลนด)์ วันพฤหัสบดี 
18.00 น. พรอ้มคณะที่สนามบินสวุรรณภมู ิ อาคารผูโ้ดยสารระหว่างประเทศ ประต ู 8 

เคานเ์ตอร ์Q1-7 สายการบินกาตา้ร ์แอรเ์วย ์ เจา้หนา้ที่คอยอ านวยความสะดวกใน
เรื่องสมัภาระและการเช็คอิน 

 
21.10 น. ออกเดินทางโดยสายการบินกาตารแ์อรเ์วย ์โดยเที่ยวบินที่ QR833 สู่กรุงโดฮา  
 

 

บรษิทั รเีจนซี ่แทรเวล แอนด์ เอดูเคช ัน่ จ  ำกดั 
Regency Travel & Education Co., Ltd. 
ใ บอนุญำตปร ะกอบธุ รก ิจน ำ เท ี่ยว  เลขที่ 11/5171  

ชั้น 16 อาคารโอเช่ียนทาวเวอร์ 1 เลขท่ี 170/51 ถนนรัชดาภิเษกตดัใหม่ คลองเตย กรุงเทพฯ 10110 ประเทศไทย 
16th Floor, Ocean Tower 1, 170/51 New Rachadapisek Road, Klong Toey, Bangkok 10110 Thailand 

Tel :  (66) 02 261 2500       Fax :  (66) 02 261 2484 

E-mail : travel@regencytraveledu.com  /   education@regencytraveledu.com     Website : http//www.regencytraveledu.com 
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วันที ่2 เอดินเบอระ – แคลตันฮิลล ์ – ปราสาทเอดินเบิรก์ – ช้อปป้ิง
ถนนปริน้เซส 

วันศุกร ์

00.30 น. ถึงสนามบินโดฮา รอเปลี่ยนเที่ยวบิน   
01.35 น. ออกเดินทางสู่เอดินเบอระ โดยสายการบินกาตาร ์แอรเ์วย ์เที่ยวบนิท่ี  QR031  
07.10 น. ถึงสนามบินเอดินเบอระ (สก็อตแลนด)์ ผ่านการตรวจคนเขา้เมืองและศลุกากร           

รถโคช้รอรบัคณะแลว้เดินทางสู่ตวัเมืองหลวงอนังามสงา่ของประเทศสก็อตแลนด ์
 

หมายเหต ุ ทางบรษิัทไดเ้ตรียมการเดินทางของคณะทวัรก์่อน 15 วนั โดยซือ้ตั๋วเครื่องบิน, เช่า
รถโคช้, จองที่พกั, รา้นอาหาร สถานท่ีเขา้ชมตา่ง ๆ ไวล่้วงหนา้ใหก้บักรุ๊ปทวัร ์กรณี
ที่เกิดเหตกุารณ ์ อาทิ การยกเลิกเที่ยวบิน, การล่าชา้ของสายการบิน,  การพลาด
เที่ยวบิน (ขึน้เครื่องไม่ทนั), การนดัหยดุงาน, การจลาจล, ภยัพิบตัิ, การถกูปฏิเสธ
การเขา้เมือง ท าใหก้ารเดินทางล่าชา้ หรือเหตสุดุวิสยัอื่น ๆ ไม่สามารถเดินทางไป
ยงัจดุหมายตามโปรแกรมได ้ หวัหนา้ทวัร ์ มีสิทธ์ิในการเปล่ียนโปรแกรม และไม่
สามารถคืนเงินค่าใชจ้่ายตา่ง ๆ ที่ช  าระแลว้ เพราะทางบรษิัทฯ ไดช้ าระค่าใชจ้่าย
ต่าง ๆ ล่วงหนา้แลว้ และหากมีค่าใชจ้่ายอื่น ๆ เกิดขึน้นอกจากในรายการทวัร ์
หวัหนา้ทวัรจ์ะแจง้ใหท้า่นทราบ เพราะเป็นส่ิงที่ทางบรษิัท ฯ มิอาจรบัผิดชอบได  ้

 
 

 

 

09.00 น. น าเที่ยวชมเมืองเอดินเบอระ ขึน้สู่ยอดเขาแคลตันที่จะท าใหท้่านประทับใจไปกับ
เมืองที่ถูกแบ่งเป็นสองฝ่ังของโอลดท์าวนแ์ละนิวทาวน ์บนเนินเขาแห่งนีย้งัเป็นที่ตัง้
ของอนุสรณส์ถานร าลึกถึงสงครามนโปเลียน สถาปัตยกรรมที่คลา้ยคลึงมหาวิหาร
แพนธีออน ท าให้เอดินเบอระได้รับการขนานนามว่า “เอเธนส์แห่งทิศเหนือ”          
น าท่านเข้าชมปราสาทเอดินเบิร์ก อันสง่างามด้วยท าเลที่ตั้งบนเนินเขาสูง 
มองเห็นเด่นเป็นสง่าจากทกุมมุเมือง แบ่ง เป็นส่วนต่าง ๆ อย่างน่าชม อาทิ ส่วนของ
ป้อมปราการ และก าแพงปราสาทโบราณ มีปืนใหญ่เรียงราย รวมทั้งประเพณีการ
ยิงปืนใหญ่ในเวลา 1300 น. ของทกุวนัตลอด 150 ปีที่ผ่านมา, โบสถเ์ซนตม์ากาเร็ต
สรา้งในคริสต์ศตวรรษที่  12 เข้าสู่พระราชฐานชั้นในส่วนที่ เป็น The Palace           
จดัแสดงเก่ียวกับเรื่องราวของราชวงศแ์ห่งสก็อต หอ้งประทับ และหอ้งมหามงกุฎ 
และ Great Hall เคยเป็นทัง้หอ้งจดัเลีย้ง, การประชุมสภา, โรงเรือนทหาร จดัแสดง
เก่ียวกบัอาวธุยทุโธปกรณท์ี่ใชใ้นการสงครามบนัทึกภาพสวยตามอธัยาศยั   

 
 

 

 
 

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร Chinese 
บ่าย ชมถนนรอยลัไมล ์ ถนนสายส าคญัที่เชื่อมสู่พระต าหนกัโฮลี่รู๊ด ที่ประทบัของพระ

ราชิน ีฝ่ังตรงขา้มเป็นรฐัสภาแห่งชาติสก็อตอนัน่าภาคภมูิใจ อิสระใหท้่านไดช้อ้ปป้ิง
บนถนนปริน้เซส ที่มีหา้งสรรพสินคา้แบรนดเ์นมและรา้นขายของที่ระลกึ โดยเฉพาะ
ป่ีสก็อตเครื่องดนตรีประจ าชาติสก็อตที่มีความเก่าแก่ที่สดุในโลก รวมทัง้ผา้ WOOL
และผา้แคชเมียร ์และผา้ตารต์นัผา้ลายสก็อตพืน้เมืองอนัเป็นเอกลกัษณ ์ 

 
 

18.30 น. รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร Local 
 น าท่านเข้าสูท่ีพ่ัก MACDONALD HOLYROOD HOTEL**** หรือเทยีบเท่าใน

ระดับเดียวกัน 
www.macdonaldhotels.co.uk/
ourhotels/scotland/edinburgh/

macdonald-holyrood-hotel 
วันที ่3 เอดินเบอระ – แครน์ไรอัน – FERRY TO เบลฟาสต ์– ไททานิก วันเสาร ์
07.00 น. รับประทานอาหารเช้าทีโ่รงแรม Buffet 
08.00 น. เดินทางสู่เมืองแครน์ไรอนั (Cairnryan) เป็นหมู่บา้นชาวประมงเล็ก ๆ ของสก็อต

แลนดช์ายฝ่ังตะวนัออก ที่นิยมในการขา้มเรือเฟอรร์ี่สู่ไอรแ์ลนดเ์หนือ เสน้ทาง
คมนาคมหลกัที่สะดวกสบาย และยงัมีประวตัิศาสตรอ์นัยาวนาน 
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11.30 น. เรือ High Speed Ferry ขา้มสู่เบลฟาสต ์ เพียง 2.15 ช.ม. สู่เมืองหลวงที่มากดว้ย
สีสนัและมีชีวิตชีวาของไอรแ์ลนดเ์หนือ เบลฟาสตเ์ป็นแหล่งก าเนิดของเรือไททานคิ 
และยงัคงมีรอ่งรอยความเจรญิทางอตุสาหกรรมที่ก่อรา่งขึน้ อกีทัง้ยงัไดซ้มึซบัจน
กลายเป็นวฒันธรรมของเมือง แมภ้าพความทรงจ าที่เตม็ไปดว้ยความรุนแรงของปี 
1970 ถงึ 1980 แตใ่นปัจจบุนันี ้ เมืองนีเ้ปล่ียนมมุมองและหนัมาส่งเสรมิการ
ท่องเที่ยว สถานท่ีส าคญัตา่งๆ แสดงความเป็นไอรแ์ลนดเ์หนือไดอ้ย่างสมบรูณ ์ 

 
 

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารบนเรือ Local 
13.45 น. ถึงเมืองเบลฟาสต ์ เมืองหลวงของไอรแ์ลนดเ์หนือ 1 ใน 4 เมืองปกครองของสหราช

อาณาจกัร เที่ยวชมเมืองที่มีอตุสาหกรรมการต่อเรือ และทา่เรือขนาดใหญ่ เข้าชม
ไททานิค เบลฟาสต ์ (Belfast Titanic) พิพิธภณัฑข์นาดใหญ่เป็นอาคาร 6 ชัน้ 
รูปรา่งเหมือนหวัเรือล ามหึมา แหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่ของเมืองในปี ค.ศ. 1912      
ไททานิกเป็นเรือเดินสมทุรที่ใหญ่และหรูหราที่สดุในโลกของบรษิัทไวท ์ สตาร ์ ไลน ์
ไดอ้อกเดินทางจากเซาทแ์ธมตนั ไดด้  าดิ่งลงสูก่น้มหาสมทุรแอตแลนติกเมื่อ 100 ปี 
นิทรรศการบอกเล่าความเป็นมาของเมืองเบลฟาสต ์ ตัง้แต่เริม่มีผูบ้กุเบิกเขา้มา
อาศยั ณ ดินแดนแหง่นี,้ น าไปชมอาคารสถาปัตยกรรม อาท ิ ศาลากลางสไตล์
วิคตอเรีย, มหาวิทยาลยัควอเตอร ์ (University Quarter) ก าแพงสนัติภาพ (Peace 
Wall) และชมภาพจติรกรรมฝาผนงัของถนน Falls และ Shankill สถานท่ีท่องเที่ยว
ทัง้หมดนีท้  าใหท้่านไดส้มัผสัและเห็นทัง้สองดา้นของชีวติที่ทนัสมยัในเบลฟาสต ์

 
 
 

19.00 น. รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร Thai 
 น าท่านเข้าสูท่ีพ่ัก MALDRON HOTEL BELFAST CITY**** หรือเทยีบเท่าใน

ระดับเดียวกัน 
www.maldronhotelbelfastinter

national.com/ 
วันที ่4 คารร์ิก เฟอกัส - คารร์ิก อะ รีด - บุชมิลล ์ - ไจแอนท ์คอสตเ์วย ์

(World Heritage Site) – เดอรร่ี์ (ลอนดอนเดอรร่ี์) 
วันอาทติย ์

07.00 น. รับประทานอาหารเช้าทีโ่รงแรม Buffet 
08.00 น. น าท่านเที่ยวชมไอรแ์ลนดเ์หนือ ตามรอยซีรสีด์งัของ HBO เรื่อง "Game of 

Thrones"  สถานท่ีท่องเที่ยวทางธรรมชาติตัง้แต่ถ า้ ทุ่งหญา้ ภเูขา ซึ่งลว้นแตใ่ชเ้ป็น
สถานท่ีถ่ายท า Game of Thrones ทัง้สิน้ รถโคช้เลาะเลียบชายฝ่ัง Northern 
Ireland โดยแวะใหถ้่ายรูปกบัปราสาท Carrickfergus ซึ่งสรา้งขึน้ในศตวรรษที่ 12 
ถือไดว้่าเป็นปราการนอรม์นัท่ีเก่าแก่และดีที่สดุของไอรแ์ลนดเ์หนือ ชมทศันียภาพ
ชายฝ่ังทะเลที่ Carrick-A-Rede ที่มีสะพานเชือก (Rope Bridge) ทา้ทายผูก้ลา้ ทา้
ความสงู ความเสียว ช่องแคบทีม่ีความลกึ 30 เมตร แวะเมือง Bushmills เมืองนีม้ี
ชื่อเรื่องวิสกี ้โดยมีโรงกลั่นวิสกีเ้กา่แก่ ตัง้แต่ปี ค.ศ.1608  

 
 

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน  ณ  ภัตตาคาร Local 
บ่าย น าท่านสู่เขตอนรุกัษ์ธรรมชาติของเนชั่นแนลทรสัต ์ และแหล่งมรดกโลกแห่งที่หน่ึง

ของไอรแ์ลนด ์(Giant’s Causeway) คนที่นี่ถือวา่เป็นส่ิงมหศัจรรยอ์นัดบั 8 ของโลก 
ธรรมชาติอนัน่าพิศวงนีป้รากฏใหเ้ห็นบรเิวณชายฝ่ังนอรธ์แอนทรมิโคสต ์ หินราว 
40,000 แทง่ที่สงูถงึ 12 เมตร หินบะซอลหกเหล่ียมเหล่านีเ้กดิขึน้ในชว่งภเูขาไฟ
ระเบดิ 60 ลา้นปีที่แลว้ เป็นหนึ่งในสถานท่ีท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่อศัจรรยท์ี่สดุ
ของโลก แวะชมววิที่ปราสาทดนูเลซ เป็นภาพววิสดุทา้ยและ The Dark Hedges 
อโุมงคต์น้บีชอนัน่าสะพรงึกลวั HBO ไดใ้ชส้ถานท่ีแห่งนีถ้่ายท า Game of Thrones 
แลว้เดินทางสู่ลอนดอนเดอรี ่ หรือเรียกสัน้ๆ ว่า เดอรร์ี่ เมืองที่อยูก่ลางใจของผูค้นที่
รกัในศิลปวฒันธรรม ผูค้นน่ารกัและมีเสน่ห ์ เป็นเมืองในเสน้ทางท่องเที่ยว Wild 
Atlantic Way เสน้ทางเลาะเลียบชายฝ่ังทะเลแอตแลนตกิเหนือ เดอรร์ี่มีจดุเด่นอยู่ที่
เมืองเกา่แก่กว่า 400 ปีบนก าแพงโบราณเดอรร์ี่ที่ขนานไปกบัโบสถ ์ St. Columb’s 
เดอรร์ี่เป็นเมืองสดุทา้ยของยโุรปที่สรา้งก าแพงป้อมปราการลอ้มรอบ ทศันียภาพ
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นอกก าแพงเมืองโบราณ คือเมอืงเดอรร์ี่ท่ีปรบัเปล่ียนใหเ้ป็นโมเดิรนซ์ิตี ้ มคีวาม
ทนัสมยัและสวยงามเป็นยิ่งนกั 

18.30 น. รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร Chinese 
 น าท่านเข้าสูท่ีพ่ัก CITY HOTEL DERRY**** หรือเทยีบเท่าในระดับเดียวกนั https://www.cityhotelderry.co

m 
วันที ่5 เดอรร่ี์ - สลีโก้ – มาโย - อุทยานฯ คอนเนมารา - ไคลม์อร ์แอบ

บีย ์- กัลเวย ์
วันจันทร ์

07.00 น. รับประทานอาหารเช้าทีโ่รงแรม Buffet 
08.00 น. ออกเดินทางขา้มพรมแดนจากไอรแ์ลนดเ์หนือ สู่ไอรแ์ลนด ์ ผ่านเคานต์ีส้ลีโก ้ และ

เคานต์ีม้าโย กว่า 800 ปีมาแลว้ที่ชาวนอรม์นัไดเ้ขา้มาตัง้รกราก เห็นไดจ้าก
ส่ิงก่อสรา้งอาทิ ปราสาท, โบสถ ์ ที่ยงัหลงเหลือใหเ้ป็นหลกัฐานทางประวตัิศาสตร ์
แลว้เขา้สูเ่คานต์ีก้ลัเวย ์เขตอทุยานฯ คอนเนมารา ที่มีภาพของทอ้งทุ่งหญา้สีทอง มี
แนวสนัเขาเป็นฉากหลงัทอดยาวไปตามสายน า้ที่ไหลเอื่อย จดุหมายปลายทางที่ 
Kylemore Abbey ที่ซ่อนความงามเอาไวอ้ยา่งเหลือเชื่อ 

 
 

 

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน  ณ  ภัตตาคาร Local 
บ่าย น าคณะเขา้ชม ไคลม์อร ์ แอบบีย ์ ศาสนสถานแห่งนีง้ดงามไปดว้ยสถาปัตยกรรม

แบบวิคตอเรียน-กอธิค ซ่อนตวัอยู่ท่ามกลางป่าใหญ่และสวนสวย มิทเชล เฮนร ี
พ่อคา้ผูร้  ่ารวยจากการคา้ผา้ มดี  ารใิหส้รา้งขึน้ใหเ้ป็นของขวญัแด่ มากาเรต็ เฮนรี ใน
ปี 1867 ก่อนที่จะกลายเป็นวดัของนิกายเบเนดิกตท์ีนในปี 1920 ไคลม์อร ์ นบัเป็น
มรดกตกทอดในดา้นสถาปัตยกรรมที่งดงามบนเกาะไอรแ์ลนด ์ ที่ไดร้บัการอนรุกัษ์
ใหค้นรุน่หลงัไดไ้ปเยือน  

 น าคณะเขา้สู่เมืองกลัเวย ์ เป็นเมืองที่มีขนาดใหญ่ และพลเมืองหนาแน่น เมืองนี ้
เปรียบเสมือนสีสนั ที่สรา้งบรรยากาศใหน้กัท่องเที่ยวลุ่มหลง บา้นเรือนสีสะดดุตา
รมิสองฝ่ังแม่น า้คอรร์บิ ผูค้นชาวเมืองนา่รกั ถนนคนเดิน ผบั บาร ์ ก่อนที่จะไดร้บั
การประกาศใหเ้ป็นเมืองหลวงแหง่วฒันธรรมในปี 2020 อิสระใหท้่านเดินเที่ยวชม
เมือง ถา่ยภาพสวย ๆ จากหลากหลายมมุมอง 

 

19.00 น. รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร Thai 
 น าท่านเข้าสูท่ีพ่กั HARBOUR HOTEL GALWAY**** หรือเทยีบเทา่ในระดับ

เดียวกัน 
https://www.harbour.ie 

วันที ่6 กัลเวย ์ – หน้าผาโมเฮอร ์ –บันแรตตี ้ คาสเซิล โฟลค์พารค์ –        
ลิมเมอริก 

วันอังคาร 

07.00 น. รับประทานอาหารเช้าทีโ่รงแรม Buffet 
08.00 น. ออกเดินทางสู่หนา้ผาโมเฮอร ์ (Cliffs of Moher) ในเคานต์ีแ้คลร ์ เสน้ทางสบายตา

ผ่านทอ้งทุ่งชนบท ฟารม์ปศสุตัว ์ หมู่บา้นเล็ก ๆ เรียงรายตลอดเสน้ทาง และ
ส่ิงก่อสรา้งโบราณสถานอายหุลายรอ้ยปี  

 
12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน  ณ  ภัตตาคาร Local 
บ่าย หนา้ผาโมเฮอร ์ หนา้ผามหศัจรรยบ์นเสน้ทาง Wild Atlantic way และสดุขอบ

แผ่นดินฝ่ังตะวนัตกของไอรแ์ลนด ์ เปิดใหน้กัท่องเที่ยวไดเ้ขา้ชมในปี 2007 ความ
มหศัจรรยข์องหนา้ผาขนาดใหญ่ที่ถกูกดักรอ่นจากทะเลแอตแลนติก จนก่อใหเ้กดิ
หนา้ผมหลายชัน้เรียงราย และแท่งหินท่ีมีรูปรา่งสะดดุตา บรเิวณแห่งนีเ้ป็นแหล่ง
นิเวศนท์ี่อนรุกัษ์ไวท้ัง้พนัธุส์ตัวท์ะเล และนกทะเลท่ีหาชมไดย้าก บนพืน้ท่ีกว่า 
1,250 ไร ่ เป็นท่ีอยู่อาศยัและแหล่งเพาะพนัธุข์นาดใหญ่ของนกทะเลกวา่ 20 สาย
พนัธุ ์ ปัจจบุนันกเหล่านีเ้ป็นสตัวส์งวน อยูใ่นความดแูลของกรมสิ่งแวดลอ้มคณะ 
กรรมาธิการสหภาพยโุรป หนา้ผาโมเฮอรน์ีม้ีจดุชมวิวแบบ 360 องศาถึง 3 แพลท
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ฟอรม์ ที่ถา้ทายนกัเล่นกลอ้ง รวมถึงนกัท่องเที่ยวที่นิยมในการถา่ยภาพแบบเคลื่อน 
ไหว ความมหศัจรรยข์องธรรมชาติไม่เกินกว่าความทา้ทายของมนษุย ์

 น าคณะเขา้สู่ บนัแรตตี ้ คาสเซลิ 1 ในปราสาทเกา่แก่ที่ยงัคงหลงเหลือ และไดร้บั
การอนรุกัษ์ซ่อมแซมเป็นอย่างดี ในบรเิวณของ บนัแรตตี ้ คาสเซลิ โฟลค์พารค์ จดั
แสดง 2 เรื่องราวตา่งยคุสมยั บรเิวณส่วนของปราสาทและป้อมปราการ บอกเล่า
เรื่องราวตัง้แต่ยคุกลางจนถึงปัจจบุนั ที่ผ่านรอ้นผ่านหนาวมาทา่มกลางอปุสรรค
ต่างๆ นานา และในส่วนของโฟลค์ พารค์ ยอ้นร าลกึไปในปลายครสิตศ์ตวรรษที่ 19 
ที่บอกเล่าเรื่องราวของชาวไอรชิ และการด าเนินชวีิตในยคุนัน้ รวมไปถึงการเจรญิ 
เติบโตของหมู่บา้นตา่งๆ ท่ีจะท าใหท้่านไดรู้จ้กัชาวไอรชิมากขึน้  

19.00 น. รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคารในบันแรตตี ้โฟลค์ พารค์  Local 
 น าท่านเข้าสูท่ีพ่ัก RADISSON BLU HOTEL & SPA LIMERICK**** หรือ

เทยีบเท่าในระดับเดียวกนั 
www.radissonblu.com 

วันที ่7 คิงสจ์อหน์ คาสเซิล – บลารนี์ย ์ คาสเซิล – จุมพิตหนิศักดิสิ์ทธิ์
คอรก์ 

วันพุธ 

08.00 น. รับประทานอาหารเช้าทีโ่รงแรม Buffet 
09.00 น. น าคณะเที่ยวชมเมืองลิมเมอรกิ เมืองที่นบัไดว้า่เก่าแก่ที่สดุในไอรแ์ลนด ์ จาก

หลกัฐานทางประวตัิศาสตรพ์บการมาของชาวไวกิง้ตัง้แต่ปี 812 เรียกดินแดนนีว้า่ 
King’s Island เขา้ชมเรื่องราวประวตัิศาสตรใ์นปราสาทกษัตรยิจ์อหน์ สรา้งในปี 
1212 เป็นมรดกทางประวตัศิาสตรท์ี่จดัแสดงทัง้ในหอ้งนิทรรศการ และกลางแจง้ 
บอกเล่าเรื่องราวชาวไอรชิเดิม หรือเรียกวา่กลุ่มชาติพนัธุเ์กลลิค ในครสิตศ์ตวรรษที่ 
6 จนถงึการรุกรานของนอรแ์มน สงครามการแบ่งแยกศาสนาระหว่างคาทอลิก และ
โปรเตนแตนท ์ เรื่องราวทัง้หมดจะท าใหเ้ราท่านไดรู้จ้กัชาวไอรชิมากขึน้ นอกจากนี ้
ยงัมศีาสนสถานท่ีไมค่วรพลาดแก่การมาเยือน โบสถเ์ซนตจ์อหน์ออฟเดอะแบพ
ติสท ์และโบสถพ์ระแม่มารีเวอรจ์ิน้  

 

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน  ณ  ภัตตาคาร Chinese 
บ่าย เดินทางสู่เคานต์ีค้อรก์ ที่ร  ่ารวยไปดว้ยแหล่งประวตัศิาสตร ์ 1 ในนัน้คือ บลารน์ีย์

คาสเซิล ที่มั่นป้อมปราการของแมคคารธี์ยส์รา้งในปี 1446 เรื่องราวการจมุพติหิน
ศกัดิ์สิทธ์ิเป็นท่ีกลา่วขานมาตัง้แต่ครสิตศ์ตวรรษที่ 19 หากใครไดม้ีโอกาสจมุพติ
แลว้ จะไดร้บัพรใหเ้ป็นผูม้วีาทะศิลป์เป็นเลิศจนผูค้นหลงใหล เขา้สู่เมืองคอรก์ เมือง
ส าคญัอนัดบัหนึ่งของแควน้มึนสเตอร ์ อิสระใหท้่านเดินเล่นแพรททรคิสตรีท ถนน
สายส าคญัย่านใจกลางเมือง  

19.00 น. รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร  Thai 
 น าท่านเข้าสูท่ีพ่ัก METROPOLE HOTEL CORK**** หรือเทยีบเทา่ในระดับ

เดียวกัน 
https://www.themetropolehote

l.ie 
วันที ่8 คอรก์ – คิลเคนนีย ์– คิลแดร ์เอ๊าทเ์ล็ท – ดับลิน (เมืองหลวง) วันพฤหัสบดี 
08.00 น. รับประทานอาหารเช้าทีโ่รงแรม Buffet 
09.00 น. ออกเดินทางสู่คิลเคนนีย ์ เมืองสวยรมิฝ่ังแม่น า้นอร ์ 1 ใน แม่น า้ 3 สายที่มี

ความส าคญัต่อไอรแ์ลนด ์ ชมความสวยงามของอาคารบา้นเรือนแบบสโตนเฮา้ส ์ ที่
สรา้งตัง้แต่ปลายครสิตศ์ตวรรษที่ 16 กลางเมืองเป็นท่ีตัง้ของ คลิเคนนีย ์ คาสเซิล 
และอทุยานอนัรม่รื่น อิสระใหท้่านไดถ้่ายรูป หรือ เดินส ารวจสินคา้งานฝีมือของชาว
ไอรชิคร๊าฟ แอนด ์ดีไซน ์

 
12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน  ณ  ภัตตาคาร Local 
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บ่าย เดินทางต่อสู่คิลแดร ์ เอ๊าทเ์ล็ทเพยีงแห่งเดยีวบนไอรแ์ลนด ์ กวา่ 90 ลกัซวัรี่แบรนด ์
สินคา้ราคาพิเศษกบัส่วนลดสงูสดุถึง 60% ใหท้า่นไดช้อ้ปป้ิงอย่างจใุจ 

 
19.00 น. รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร  Thai 
 น าท่านเข้าสูท่ีพ่ัก CLAYTON HOTEL CARDIFF LAND**** หรือเทยีบเท่าใน

ระดับเดียวกัน 
www.claytonhotelcardifflane.c

om/ 
วันที ่9 กรุงดับลิน – ชมเมือง – เดินทางกลับประเทศไทย วันศุกร ์
07.00 น. รับประทานอาหารเช้าทีโ่รงแรม Buffet 
08.00 น. น าคณะเที่ยวชมกรุงดบัลิน เมืองหลวงอนังามสง่า และมีอายเุกา่แก่กว่า 2,000 ปี 

ตัง้แตก่ารเขา้มาครองครองของเผ่าเซลท ์ หรือ เคลท ์ จนถึงปัจจบุนัเป็นเมืองอนั
ทนัสมยั ภมูิทศันถ์กูปรบัใหเ้ป็นเมืองที่น่ามาเยือนท่ีสดุเมืองหน่ึงในยโุรป จดุเริ่มตน้
ของการเที่ยวชมเมืองเริ่มจาก รูปป้ันมอลลี มาโลน สู่อาคารรฐัสภาที่เกา่แกศ่ตวรรษ
ที่ 18 และ ทรนิิตี ้ คอลเลจ กบัหอ้งสมดุที่ไดร้บัการยกย่องวา่งดงามติดอนัดบัโลก 
ครอบคลมุหนงัสือกว่า 2 แสนเลม่, ดบัลิน คาสเซิล แสดงถงึความเป็นมหาอ านาจ
ขององักฤษ และโบสถใ์นยคุกลาง เซนตแ์พรคทรคิ และไครสเ์ชิรช์  

 

12.00 น. ออกเดินทางสู่สนามบินดบัลิน   
15.00 น. ออกเดินทางโดยสายการบินกาตาร ์แอรเ์วย ์เที่ยวบินที่  QR 018  
วันที ่10 เดินทางกลับถึงประเทศไทย วันเสาร ์
00.15 น. ถึงสนามบนิกรุงโดฮา ประเทศกาตาร ์เพื่อรอเปล่ียนเที่ยวบิน  
01.55 น. ออกเดินทางโดยสายการบินการตาร ์แอรเ์วย ์เที่ยวบินที่ QR 834  
12.40 น. สายการบินกาตาร ์แอรเ์วย ์น าทา่นเดินทางกลบัถึงกรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ  
(หมายเหต ุ โปรแกรมดงักลา่วขา้งตน้เป็นการน าเสนอโปรแกรมทอ่งเที่ยว ซึ่งอาจมีการเปล่ียนแปลงเนื่องจากการจดัโปรแกรมของแต่ละ

วนัเดินทางจะไม่เหมอืนกนั โปรแกรมท่องเที่ยวที่สมบรูณค์รบถว้นจะส่งใหท้า่น 7 วนักอ่นการเดินทางเทา่นัน้) 
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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.- 

ค่าทวัรร์วม :  
 ✓ ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลบั รวมค่าภาษี และส่วนเพิ่มของน า้มนัเชือ้เพลิง ณ วันที ่14 สิงหาคม 2562 

✓ ค่ารถโคช้ปรบัอากาศ มาตรฐานของสหราชอาณาจกัร ท่องเที่ยวตามโปรแกรมที่ระบ ุ
✓ ค่ า เข้าป ราสาท เอดิ น เบิ ร ์ก  / ค่ า เรือ  High Speed Ferry to Belfast / ค่ า ธ รรม เนี ยม  Titanic Museum 

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

✓ โรงแรมที่พกัตามระบใุนรายการ หรือ เทียบเท่าในระดบัเดียวกนั (หอ้งละ 2 ท่าน)  
✓ ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ คดัสรรเมนูและใหท้่านไดเ้ลิศรสกบัอาหารทอ้งถิ่นในแต่ละเมือง ในกรณีทีท่านมี

ข้อจ ากัดในการรับประทานอาหารบางชนิด กรุณาสอบถามรายละเอียดล่วงหน้าเพื่อความเหมาะสม 
✓ ค่าธรรมเนียมในการยื่นวีซ่าสหราชอาณาจกัร (Standard time) ในกรณีที่ย่ืนวีซ่าเร่งด่วน ช าระเพ่ิมท่านละ 

10,120 บาท 
✓ ค่าทิปพนกังานขบัรถท่องเที่ยวตามโปรแกรมตลอดการเดินทาง 
✓ ค่าประกนัการเดินทางของ MSIG เอ็ม เอส ไอ จี ประกนัภยั แบบ TRAVEL GROUP TOUR คุม้ครองการสญูเสีย

ชีวิต/อวยัวะ/สายตาหรือทพุพลภาพถาวรสิน้เชงิ จากอบุตัิเหต ุส าหรบัผูเ้อาประกนัภยัอายุ 16-75 ปี จ านวนเงินเอา
ประกนัภยั 1,000,000 บาท / คา่รกัษาพยาบาลในต่างประเทศ 1,500,000 บาท รวมถึงค่ารกัษาพยาบาลต่อเนื่อง
หลงัจากกลบัถึงประเทศไทยไม่เกิน 150,000 บาท ทัง้นีค้รอบคลมุถึงประกนัสขุภาพท่ีไม่ไดเ้กดิจากโรคประจ าตวั 

✓ ค่ายกกระเป๋าใบใหญ่ท่านละ 1 ใบ น า้หนกัไม่เกิน 30 กิโลกรมั ส่วนกระเป๋าใบเล็กอยู่ในความดแูลของท่านเองไม่
เกิน 7 กิโลกรมั  

✓ ส าหรบัสายการบินการต์า้ อนุญาตใหโ้หลดกระเป๋าใตเ้ครื่องน า้หนกัไม่เกิน 30 กิโลกรมั และสามารถถือสมัภาระ
ขึน้เครื่องไดน้ า้หนกัไม่เกิน 7 กิโลกรมั  

ค่าทวัรไ์ม่รวม : 
  ค่าภาษีมลูคา่เพิ่ม 7% และค่าภาษีหกั ณ ที่จ่าย 3% 

 ค่าท าหนงัสือเดินทาง (พาสปอรต์) 
 ค่าทิปหวัหนา้ทวัร ์และไกดท์อ้งถิ่น 
 ค่าใชจ้า่ยส่วนตวัอาทิ คา่โทรศพัท,์ ค่าซกัรดี, ค่าเครื่องดื่มในหอ้งพกั และค่าอาหารที่สั่งมาในหอ้งพกัค่าอาหารและ

เครื่องดื่มที่สั่งพิเศษในรา้นอาหารนอกเหนือจากที่ทางบรษิัทจดัให ้ ยกเวน้จะตกลงกนัเป็นกรณีพิเศษ เช่น หากท่าน
ทานไดเ้ฉพาะอาหารทะเลเพียงอย่างเดียว ท่านตอ้งมคี่าใชจ้่ายเพิม่ 

การจองทัวร ์(How to make your reservation) 
 หากท่านสนใจและประสงคจ์ะเดนิทางกบั EUROPEAN HOLIDAY กรุณาติดต่อ Travel Agent ใกลบ้า้นหรือท่ีท่าน

รูจ้กัและเชื่อถือได ้ซึ่งจะดแูลท่านดว้ยขัน้ตอนที่งา่ย สะดวก และมีประสิทธิภาพ เพื่อเป็นการยืนยนัการเดินทางของทา่น 
กรุณาจองทวัรแ์ละช าระเงนิมัดจ าล่วงหน้า 30,000 บาทต่อผู้เดินทางหนึง่ท่าน ภายใน 3 วนันับจากวันทีจ่อง ซึ่ง
เงินมดัจ าดงักล่าวจะเป็นการยืนยนัการจองของท่าน และกรุณาช าระค่าทวัรส่์วนท่ีเหลือล่วงหนา้ 30 วนัก่อนการเดินทาง 
หากท่านไมช่ าระเงินส่วนท่ีเหลือตามวนัที่ก าหนด ทางบรษิัทฯถือว่าทา่นยกเลิกการเดินทางโดยไม่มีเงื่อนไข 

ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่รับจองทัวร ์(Cannot make your reservation) 
เนื่องจากสถานท่ีท่องเที่ยวต่างๆ ในโปรแกรมไม่เอือ้อ านวยต่อบคุคลดงัต่อไปนี ้
 ทางบรษิัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการไม่รบัจองทวัรส์  าหรบัลกูคา้ดงัต่อไปนี ้

1. เด็กที่มีอายใุนระหวา่งแรกเกิดถงึ 4 ขวบ 
2. ผูส้งูอายทุี่มคีวามจ าเป็นตอ้งใชว้ลีแชร,์ ไมเ้ทา้ หรือเครื่องมือตา่งๆ ในการพยงุตวั 
3. ผูเ้ดินทางที่บง่บอกการเป็นบคุคลไรค้วามสามารถ 
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4. ท่านที่มีความประสงคจ์ะรว่มเดินทางกบัทวัร ์หรือแยกจากคณะทวัรร์ะหว่างทาง/กลางทาง 
5. บคุคลที่มีความประพฤติไมเ่หมาะสมระหว่างทวัร ์ อาทเิช่น ผูท้ี่ดืม่สรุาบนรถ, ไม่รกัษาเวลา, เสียงดงั พดูจาหยาบ

คาย สรา้งความร าคาญใหแ้ก่ผูร้ว่มคณะ, ผูท้ี่ไม่ยอมรบัเงื่อนไขระหว่างทวัร ์ที่มีระบอุยูช่ดัเจนในโปรแกรมทวัร,์ ผูท้ี่
ก่อหวอด ประทว้ง ยยุงใหผู้ร้ว่มเดินทางบงัคบัใหห้วัหนา้ทวัรต์อ้งท าการนอกเหนือโปรแกรมทวัร ์ซึ่งบางครัง้อาจจะ
มีผลกระทบกบัผูร้ว่มคณะทา่นอืน่หรือโปรแกรมท่องเที่ยวได ้  

การยกเลกิการจองทวัร ์(Cancellation Charge)  
 1. การยกเลิกและขอเงินค่าบรกิารท่ีช าระไวแ้ลว้ มีรายละเอียดดงัต่อไปนี ้

    1.1 ยกเลิกการเดินทางล่วงหนา้โดยแจง้ใหผู้ป้ระกอบธุรกิจน าเที่ยวทราบไม่น้อยกว่าสามสิบวัน ก่อนวนัท่ีน าเที่ยว                 
          ให้คืน 100% ของเงนิค่าบริการ 
    1.2 ยกเลิกการเดินทางล่วงหนา้โดยแจง้ใหผู้ป้ระกอบธุรกิจน าเที่ยวทราบไม่น้อยกว่าสิบห้าวัน ก่อนวนัท่ีน าเที่ยว 
         ให้คืน 50% ของเงนิค่าบริการ 
    1.3 ยกเลิกการเดินทางล่วงหนา้โดยแจง้ใหผู้ป้ระกอบธุรกิจน าเที่ยวทราบน้อยกว่าสิบห้าวัน ก่อนวนัท่ีน าเที่ยว  
          ไม่ต้องคืนเงนิค่าบริการ 

 2. ค่าใชจ้า่ยของผูป้ระกอบธุรกจิน าเที่ยวที่ไดจ้า่ยจรงิ เพื่อการเตรยีมการจดัการน าเที่ยวต่อไปนี ้ใหน้ ามาหกัจากเงิน  
    ค่าบรกิารท่ีตอ้งจ่ายตามขอ้ 1 แต่ถา้ค่าใชจ้่ายสงูกว่าเงินคา่บรกิารท่ีไดช้ าระไว ้ผูป้ระกอบธุรกิจน าเที่ยวจะเรียกจาก 
    นกัท่องเที่ยวไม่ได ้ทัง้นีผู้ป้ระกอบธุรกิจน าเที่ยว แสดงหลกัฐานใหน้กัท่องเที่ยวทราบ ดังต่อไปนี ้
    2.1 ค่าธรรมเนียมการขอวีซา่ 
    2.2 ค่ามดัจ าของบตัรโดยสารเครื่องบิน 
    2.3 ค่าใชจ้่ายที่จ  าเป็นอื่นๆ 

หมายเหต ุ หลกัเกณฑท์ี่น ามาใชน้ี ้เป็นประกาศในราชกิจจานเุบกษา แห่งพระราชบญัญัติธุรกิจน าเที่ยวและมคัคเุทศก ์พ.ศ.2551 
โดยประกาศใชน้บัตัง้แต่วนัท่ี 15 มิถนุายน 2553 เป็นตน้ไป 

ตั๋วเคร่ืองบนิ (Air Ticket) 
 ในการเดินทางเป็นหมู่คณะ ผูเ้ดนิทางจะตอ้งเดินทางไป-กลบัพรอ้มกนั หากตอ้งการเลื่อนวนัเดินทางกลบั ท่านจะตอ้ง

ช าระคา่ใชจ้า่ยส่วนต่างที่สายการบินเรียกเก็บ และการจดัที่นั่งของกรุ๊ป เป็นไปโดยสายการบินเป็นผูก้  าหนด ซึง่ทาง
บรษิัท ฯ ไม่สามารถเขา้ไปแทรกแซงได ้และในกรณียกเลิกการเดนิทาง ถา้ทางบรษิัท ฯ ไดด้  าเนินการออกตั๋วเครื่องบินไป
แลว้ ผูเ้ดินทางตอ้งรอ REFUND ตามระบบของสายการบินเท่านัน้ และหากท่านไม่แน่ใจในวนัเดินทางดงักลา่วกรุณา
ตรวจสอบกบัเจา้หนา้ที่ ฯ เพื่อยืนยนัในกรณีที่ตั๋วเครื่องบินสามารถท า REFUND ไดห้รือไม่ 

การสะสมไมลข์องสายการบนิ (Mileage Claim ) 
 การเดินทางเป็นหมู่คณะของการบินการต์า้แอร ์แอรเ์วย ์ในกรณีตั๋วกรุ๊ป สามารถสะสมไมลก์บัเครือ One World ได้

ขึน้อยู่กบัเงื่อนไขการสะสมไมลข์องสายการบินนัน้ ๆ ซึ่งการเปล่ียนแปลงเงื่อนไขบางส่วนหรือทัง้หมดเป็นสิทธิของสาย
การบินเทา่นัน้ 

ค่าธรรมเนียมประกันภัยและค่าธรรมเนียมน ้ามันเชือ้เพลงิของสายการบิน (Insurance and Fuel Surcharge / Tax YQ) 
 คิดตามอตัราที่ทางสายการบินปรบัค่าธรรมเนยีม ณ วันที ่ 14 สิงหาคม 2562การเปล่ียนแปลงของสายการบินใน

ภายหลงั ถือเป็นค่าทวัรส่์วนเพิ่มที่ทางบรษิัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเรียกเก็บตามความเป็นจรงิ ณ วนัท่ีออกตั๋ว 
โรงแรมและห้องพัก (Hotel Accommodation) 
 ▪ ห้องพักแบบ Twin คือหอ้งพกัที่มีเตียงเดี่ยวขนาดเล็ก 3.5 ฟตุ 2 เตียงในหนึง่หอ้ง / ส าหรบัพกั 2 ท่าน 

▪ ห้องพักแบบ Double คือหอ้งพกัที่มีเตยีงขนาด Queen Size ขนาด 5 ฟตุ 1 เตียง / ส าหรบัพกั 2 ท่าน 
▪ ห้องพักแบบ Triple Room คือหอ้งพกัที่เตียงขนาด 5 ฟตุ 1 เตยีง+3.5 ฟตุ 1 เตียง / หรือเตียง 3.5 ฟตุ 3 เตยีง / 

ส าหรบัผูพ้กั 3 ท่าน (ทัง้นีข้ึน้อยู่กบัการวางผงัมาตราฐานในแต่ละโรงแรมที่แตกต่างกนัในแต่ละประเทศ)  
▪ ห้องพักแบบ Double Single Used คือหอ้งพกัที่มเีตียงขนาด Queen Size ขนาด 5 ฟตุ 1 เตียง / ส าหรบัพกั 1 

ท่าน 
▪ หอ้งพกัในโรงแรมเป็นแบบหอ้งพกัคู่ (Twin / Double) ในกรณีที่ท่านมีความประสงคจ์ะพกัแบบ 3 ท่าน / 3 เตียง 

(Triple Room) ขึน้อยู่กบัขอ้จ ากดัของหอ้งพกั และการวางรูปแบบของหอ้งพกัของแต่ละโรงแรม ซึ่งมกัมคีวาม
แตกตา่งกนั ซึ่งอาจจะท าใหท้่านไม่ไดห้อ้งติดกนัตามที่ตอ้งการ 

▪ โรงแรมหลายแหง่ในยโุรปจะไมม่เีครื่องปรบัอากาศเนื่องจากอยูใ่นแถบที่มีอณุหภมูิต  ่า เครื่องปรบัอากาศที่มีจะ
ใหบ้รกิารในชว่งฤดรูอ้นเท่านัน้   
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▪ ในกรณีที่มีการจดัประชมุนานาชาติ (Trade Fair) เป็นผลใหค้า่โรงแรมสงูขึน้ 3-4 เท่าตวั บรษิัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิ ใน
การปรบัเปล่ียน หรือยา้ยเมืองเพื่อใหเ้กดิความเหมาะสม 

▪ โรงแรมในยโุรปที่มีลกัษณะเป็น Traditional Building หอ้งที่เป็นหอ้งเดีย่วอาจเป็นหอ้งที่มีขนาดกะทดัรดั และไม่มี
อ่างอาบน า้ ซึง่ขึน้อยูก่บัการออกแบบของแต่ละโรงแรมนัน้ ๆ และหอ้งแต่ละหอ้งอาจมีลกัษณะแตกต่างกนัดว้ย หาก
ท่านตอ้งการความสะดวกสบายและหอ้งใหญ่กว่า ทา่นสามารถจ่ายเพิ่มเป็นหอ้งแบบ DOUBLE SINGLE USE 
เป็นค่าใชจ้่ายเพิ่มเติมได ้

สถานทีเ่ข้าชม (Reservation Fee & Entrance Fee) 
 ▪ การจดัโปรแกรมทวัรเ์ป็นการก าหนดโปรแกรมตลอดทัง้ปี หากวนัเดินทางดงักล่าวตรงกบัวนัท่ีสถานท่ีเขา้ชมนัน้ ๆ 

ปิดท าการ หรือ ปิดโดยมิไดแ้จง้ล่วงหนา้ หรือ การเปิดรบัจองผ่านทาง Online โดยในวนัท่ีคณะจะเขา้ชมไม่สามารถ
จองผ่านระบบดงักล่าวได ้ทางบรษิัทฯจะคืนเงิน Entrance Fee ตามที่ระบไุวใ้นเอกสารของสถานที่นัน้ ๆ หรือ สลบั
โปรแกรมเพื่อใหท้า่นไดเ้ขา้ชมสถานท่ีดงักล่าวได ้แต่หากมกีารล่าชา้ หรือเหตหุน่ึงเหตใุดในระหว่างการเดินทาง เป็น
ผลท าใหท้่านไม่สามารถเขา้ชมสถานท่ีดงักล่าวได ้ ทางบริษัทฯจะไม่มีการคืนเงินใดใหแ้ก่ท่าน เนื่องจากไดช้ าระ 
Reservation Fee ไปแลว้ กรุณาสอบถามรายละเอียดสถานท่ีเขา้ชมจากเจา้หนา้ที่ในช่วงวันเดนิทางของท่านก่อน
ช าระเงิน 

สัมภาระและค่าพนักงานยกสมัภาระ (Porter) 
 ▪ ค่าทวัรไ์ดร้วมคา่ขนสมัภาระส าหรบัเขา้และออกจากโรงแรม ท่านละ 1 ใบ ทกุโรงแรม หากทา่นมีกระเป๋าเพิ่มเตมิ 

ท่านจะถกูเรียกเก็บโดยผูใ้หบ้รกิารในแต่ละโรงแรม และหากโรงแรมดงักลา่วไม่สามารถใหบ้รกิารในการยกกระเป๋า
ขึน้ลงได ้ ท่านสามารถเรียกรอ้งเงินคืนได ้2 ปอนด ์/ ใบ / ครัง้ 

▪ ส าหรบัน า้หนกัของสมัภาระที่ทางสายการบินอนญุาตใหบ้รรทุกใตท้อ้งเครื่องบิน คือ 30 กิโลกรมั (ส าหรบัผูโ้ดยสาร
ชัน้ประหยดั / Economy Class Passenger)  การเรียกค่าระวางน า้หนกัเพิ่มเป็นสิทธิของสายการบินท่ีท่านไม่อาจ
ปฏิเสธได ้

▪ ส าหรบักระเป๋าสมัภาระท่ีทางสายการบินอนญุาตใหน้ าขึน้เครื่องได ้ ตอ้งมีน า้หนกัไม่เกิน 7 กิโลกรมั และมีความ
กวา้ง+ยาว+สงู ไม่เกิน 115 เซนติเมตร หรือ 25 เซนติเมตร (9.75  นิว้) x 56 เซนตเิมตร (21.5 นิว้) x 46 เซนตเิมตร 
(18 นิว้) 

▪ ในบางรายการทวัร ์ ที่ตอ้งมีบนิดว้ยสายการบินภายในประเทศ น า้หนกัของกระเป๋าอาจจะถกูก าหนดใหต้ ่ากว่า
มาตรฐานได ้ ทัง้นีข้ึน้อยูก่บัขอ้ก าหนดของแต่ละสายการบิน บรษิัท ฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่รบัภาระความรบัผิดชอบ
ค่าใชจ้า่ยในน า้หนกัสว่นท่ีเกิน 

▪ กระเป๋าและสมัภาระท่ีมีลอ้เลื่อนและมีขนาดใหญ่เกิน ไม่เหมาะกบัการเป็นกระเป๋าถือขึน้บนพาหนะการเดินทาง 
▪ บรษิัทฯขอสงวนสิทธ์ิในความรบัผิดชอบต่อกรณีเกิดการสญูเสีย, สญูหายของกระเป๋า และสมัภาระของผูโ้ดยสาร 

อนัเกิดจากสายการบิน ทางสายการบินผูใ้หบ้รกิารจะเป็นผูร้บัผิดชอบตามกฎของกรมการบินพาณิชย ์ ซึ่งจะ
รบัผิดชอบต่อการสญูหายหรือเสยีหายของสมัภาระใบใหญ่ในวงเงินสงูสดุไม่เกิน 10,000 บาท / ท่าน 

การสูบบุหร่ี (Smoking Area) 
 ในประเทศต่างๆ ในยโุรป มีการรณรงคเ์รื่องการงดสบูบหุร่ี บนรถโคช้, โรงแรม และสถานท่ีตา่ง ๆ จะมีขอ้ก าหนดที่

ชดัเจนในเรื่องการสบูบหุร่ี และมีสถานท่ีโดยเฉพาะส าหรบัผูส้บูบหุร่ี ทั้งนีเ้นื่องจากสขุภาพของคนส่วนรวม 
การเดนิทางเป็นครอบครัว (Family) 
 หากท่านเดินทางเป็นครอบครวัใหญ่ หรือเดินทางพรอ้มสมาชกิในครอบครวั ที่ตอ้งไดร้บัการดแูลเป็นพิเศษ 

(Wheelchair) , เด็ก , และผูส้งูอาย ุ มีโรคประจ าตวั ไม่สะดวกในการเดินท่องเที่ยวในระยะเวลาเกินกวา่ 4 - 5 ชั่วโมง
ติดต่อกนั ท่านและครอบครวัตอ้งใหก้ารดแูลสมาชิกภายในครอบครวัของทา่นเอง เนื่องจากการเดินทางเป็นหมูค่ณะ 
หวัหนา้ทวัรม์ีความจ าเป็นตอ้งดูแลคณะทวัรท์ัง้หมด 
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เอกสารในการยืน่วีซ่าประเทศองักฤษ 
ใช้เวลายื่นประมาณ 15 – 20 วันท าการ (ไม่นับวันเสาร ์- อาทติยแ์ละวันหยุด) 

(การขอวีซา่ประเทศองักฤษผูเ้ดินทางทกุทา่นตอ้งมา สแกนลายนิว้มือ ดว้ยตนเอง ณ ศนูยร์บัค ารอ้งขอวซี่าประเทศองักฤษ  
ตกึส านกังานเทรนดี ้ชัน้ที่ 28 ถนนสขุมุวิทซอย 13 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวฒันา กรุงเทพ 10110 

 พาสปอรต์ที่ยงัไม่หมดอาย ุและมีอายไุม่ต  ่ากว่า 6 เดือนก่อนวนัหมดอาย ุหากมีพาสปอรต์เล่มเก่าไม่ว่าจะเคยมีวีซ่าในกลุ่มประเทศ
เชงเกน้หรือประเทศอื่น ควรน าไปแสดงดว้ยเพื่อเป็นการง่ายต่อการอนมุตัิวีซ่า 

 ส าเนาทะเบียนบา้น / ส าเนาบตัรประชาชน หรือบตัรขา้ราชการ / ส าเนาใบเปล่ียนชื่อ-สกลุ / ส าเนาทะเบียนสมรส, หย่า / ส าเนาสตูิ
บตัร ในกรณีอายไุม่ถึง 20 ปีบรบิรูณ ์ 

 หนังสือรบัรองการท างานจากบริษัท / สังกัดที่ท่านท างานอยู่ตอ้งเป็นภาษาอังกฤษเท่านั้นโดยระบุต าแหน่ง , อัตราเงินเดือนใน
ปัจจุบัน, วันเดือนปีที่เริ่มท างานกับบริษัทนี ้และช่วงเวลาที่ขอลางานเพื่อเดินทางไปท่องเที่ยว หลังจากนั้นจะกลับมาท างาน
ตามปกติหลงัครบก าหนดลา   

 กรณีที่เป็นเจ้าของกิจการ ขอใบทะเบียนการคา้ ,ใบทะเบียนพาณิชย ์และหนังสือรับรองบริษัทที่คัดไว้ไม่เกิน  1  เดือน พรอ้ม
วตัถปุระสงค ์หรือใบเสียภาษี และหลกัฐานการเงินของบรษิัทฯ ยอ้นหลงั 6 เดือน 

 ส าเนาสมุดบัญชีเงินฝากย้อนหลัง 6 เดือนตอ้งอัพเดทเป็นเดือนปัจจุบัน ควรเลือกเล่มที่มีการเขา้ออกของเงินสม ่าเสมอ และมี
จ านวนไม่ต ่ากว่า 6 หลกั เพื่อใหเ้ห็นว่ามีฐานะการเงินเพียงพอท่ีจะครอบคลมุกบัค่าใชจ้่ายไดอ้ย่างไม่เดือดรอ้นเมื่อกลบัสู่ภมูิล  าเนา 
ในกรณีที่เดินทางเป็นครอบครวัหากใชบ้ัญชีใดบญัชีหนึ่งในการยื่นขอวีซ่า ตอ้งออกหนงัสือรบัรองค่าใชจ้่ายในครอบครวัดว้ย ***
สถานทตูไม่รบับญัชีกระแสรายวนั*** 

 กรณีที่บริษัทของท่าน เป็นผูร้บัผิดชอบค่าใช้จ่ายในการเดินทางใหก้ับผูเ้ดินทางทั้งหมดนอกเหนือจากเอกสารขอ้ 1  –6แลว้ ทาง
บริษัทจะตอ้งออกจดหมายอีกหนึ่งฉบับเพื่อแสดงความรบัผิดชอบต่อค่าใชจ้่าย และการกลับมาท างานของท่าน โดยระบุชื่อผู้
เดินทางและเหตผุลที่จดัการเดินทางนีใ้นจดหมายดว้ย 

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

ไปยื่นเรื่องแสดงความจ านงในการอนุญาตใหบุ้ตรเดินทางไปกับอีกท่านหนึ่งได ้ณ ที่ว่าการอ าเภอหรือเขต โดยมีนายอ าเภอ หรือ
ผูอ้  านวยการเขตลงลายมือชื่อ และประทบัตรารบัรองจากทางราชการอย่างถกูตอ้ง 

 การบิดเบือนขอ้เท็จจรงิประการใดก็ตาม อาจจะถกูระงบั มิใหเ้ดินทางเขา้ประเทศเป็นการถาวร และถึงแมว้่าท่านจะถกูปฏิเสธวีซ่า 
สถานทตูไม่คืนค่าธรรมเนียมที่ไดช้ าระไปแลว้ และหากตอ้งการขอยื่นค ารอ้งใหม่ ก็ตอ้งช าระค่าธรรมเนียมใหม่ทกุครัง้ 

 หากสถานทตูมีการสุ่มเรียกสมัภาษณบ์างท่าน ทางบริษัทฯ ขอความรว่มมือในการเชิญท่านไปสมัภาษณต์ามนดัหมาย และโปรด
แต่งกายสุภาพ ทั้งนีบ้ริษัทฯ จะส่งเจ้าหนา้ที่ไปอ านวยความสะดวก และประสานงานตลอดเวลา และหากสถานทูตขอเอกสาร
เพิ่มเติม ทางบรษิัทฯ ใครข่อรบกวนท่านจดัส่งเอกสารดงักล่าวเช่นกัน 

 กรณีที่ท่านยกเลิกการเดินทางภายหลงัจากไดว้ซี่าแลว้ ทางบรษิัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการแจง้สถานทตู ยกเลิกวีซ่าของท่าน เน่ืองจาก
การขอวีซ่าในแต่ละประเทศ จะถกูบนัทึกไวเ้ป็นสถิติในนามของบรษิัทฯ  

 ทางสถานทตูไม่มีนโยบายในการคืนค่าธรรมเนียมวีซ่าใหก้ับผูร้อ้งขอ หากท่านไม่ผ่านการพิจารณาวีซ่าไม่ว่าจะเป็นเหตผุลใดก็ตาม 
ท่านไม่สามารถเรียกรอ้งคืนค่าวีซ่าได ้

หลังจากการจองทัวรแ์ละช าระเงนิมัดจ าแล้ว ทางบริษัทฯ ถือว่าท่านได้ยอมรับในข้อตกลง 
และเงือ่นไขทีบ่ริษัทฯ ได้ระบุไว้ข้างต้นทุกประการ 

 


