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ออกเดินทางจากกรุ งเทพฯ – กลาสโกว์ (สก็อตแลนด์)
พร้อมคณะที่สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผูโ้ ดยสารระหว่างประเทศ เคาน์เตอร์ T สายการบิน Emirates Airlines เจ้าหน้าที่
คอยอานวยความสะดวกในเรื่องสัมภาระและการเช็คอิน
กลาสโกว์ - เอดินเบอระ – แคลตันฮิลล์ – ปราสาทเอดินเบิร์ก
ออกเดินทางโดยสายการบิน Emirates Airlines โดยเที่ยวบินที่ EK 385 สู่ดไู บ
ถึงสนามบินดูไบ รอเปลี่ยนเที่ยวบิน
ออกเดินทางสู่กลาสโกว์ โดยสายการบิน Emirates Airlines เที่ยวบินที่ EK 027
ถึงสนามบินกลาสโกว์ (สก็อตแลนด์) ผ่านการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร รถโค้ช รอรับคณะ แล้วเดินทางสู่เมืองเอดิน
เบอระ อันงามสง่าของประเทศสก็อตแลนด์
นาท่านเข้าชมปราสาทเอดินเบิรก์ อันสง่างามด้วยทาเลที่ตงั้ บนเนินเขาสูงมอง เห็นเด่นเป็ นสง่าจากทุกมุมเมือง แบ่งเป็ น
ส่วนต่าง ๆ อย่างน่าชม อาทิ ส่วนของป้อมปราการ และกาแพงปราสาทโบราณ มีปืนใหญ่เรียงราย รวมทัง้ ประเพณีการยิง
ปื นใหญ่ในเวลา 1300 น. ของทุกวันตลอด 150 ปี ท่ผี ่านมา, โบสถ์เซนต์มากาเร็ตสร้างในคริสต์ศตวรรษที่ 12 เข้าสู่
พระราชฐานชัน้ ในส่วนที่เป็ น The Palace จัดแสดงเกี่ยวกับเรื่องราวของราชวงศ์แห่งสก็อต ห้องประทับ และห้องมหา
มงกุฎ และ Great Hall เคยเป็ นทัง้ ห้องจัดเลีย้ ง, การประชุมสภา, โรงเรือนทหาร จัดแสดงเกี่ยวกับอาวุธยุทโธปกรณ์ท่ใี ช้ใน
การสงครามบันทึกภาพสวยตามอัธยาศัย นาเที่ยวชมเมืองเอดินเบอระ ขึน้ สู่ยอดเขาแคลตัน ที่จะทาให้ท่านประทับใจไปกับ
เมืองที่ถกู แบ่งเป็ นสองฝั่งของโอลด์ทาวน์และนิวทาวน์ บนเนินเขาแห่งนีย้ งั เป็ นที่ตงั้ ของอนุสรณ์สถานราลึกถึงสงครามนโป
เลียน สถาปั ตยกรรมที่คล้ายคลึงมหาวิหารแพนธีออน ทาให้เอดินเบอระได้รบั การขนานนามว่า “เอเธนส์แห่งทิศเหนือ” ชม
ถนนรอยัลไมล์ ถนนสายสาคัญที่เชื่อมสู่พระตาหนักโฮลี่รู๊ด ที่ประทับของพระราชินี ฝั่งตรงข้ามเป็ นรัฐสภาแห่งชาติสก็อต
อันน่าภาคภูมใิ จ
รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร
นาท่านเข้าสูท่ พ
ี่ ัก Novotel Hotel Edinburgh **** หรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน
เอดินเบอระ – แคร์ นไรอัน – High Speed Ferry เบลฟาสต์ – ไททานิก
รับประทานอาหารเช้าทีโ่ รงแรม
เดินทางสู่เมืองแคร์นไรอัน (Cairnryan) เป็ นหมู่บา้ นชาวประมงเล็ก ๆ ของสก็อตแลนด์ชายฝั่งตะวันออก ที่นิยมในการข้าม
เรือเฟอร์รี่ส่ไู อร์แลนด์เหนือ เส้นทางคมนาคมหลักที่สะดวกสบาย และยังมีประวัติศาสตร์อนั ยาวนาน
เรือ High Speed Ferry ข้ามสู่เบลฟาสต์ เพียง 2.15 ช.ม. สู่เมืองหลวงที่มากด้วยสีสนั และมีชวี ิตชีวาของไอร์แลนด์เหนือ
เบลฟาสต์เป็ นแหล่งกาเนิดของเรือไททานิค และยังคงมีรอ่ งรอยความเจริญทางอุตสาหกรรมที่ก่อร่างขึน้ อีกทั้งยังได้ซมึ ซับ
จนกลายเป็ นวัฒนธรรมของเมือง แม้ภาพความทรงจาที่เต็มไปด้วยความรุนแรงของปี 1970 ถึง 1980 แต่ในปั จจุบนั นี ้ เมือง
นีเ้ ปลี่ยนมุมมองและหันมาส่งเสริมการท่องเที่ยว สถานที่สาคัญต่างๆ แสดงความเป็ นไอร์แลนด์เหนือได้อย่างสมบูรณ์
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารบนเรือ
ถึงเมืองเบลฟาสต์ เมืองหลวงของไอร์แลนด์เหนือ 1 ใน 4 เมืองปกครองของสหราชอาณาจักร เที่ยวชมเมืองที่มี
อุตสาหกรรมการต่อเรือ และท่าเรือขนาดใหญ่ เข้ าชมไททานิค เบลฟาสต์ (Belfast Titanic) พิพิธภัณฑ์ขนาดใหญ่เป็ น
อาคาร 6 ชัน้ รูปร่างเหมือนหัวเรือลามหึมา แหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่ของเมืองในปี ค.ศ. 1912 ไททานิกเป็ นเรือเดินสมุทร
ที่ใหญ่และหรูหราที่สดุ ในโลกของบริษัทไวท์ สตาร์ ไลน์ ได้ออกเดินทางจากเซาท์แธมตัน ได้ดาดิง่ ลงสู่กน้ มหาสมุทร
แอตแลนติกเมื่อ 100 ปี นิทรรศการบอกเล่าความเป็ นมาของเมืองเบลฟาสต์ ตัง้ แต่เริ่มมีผบู้ กุ เบิกเข้ามาอาศัย ณ ดินแดน
แห่งนี,้ นาไปชมอาคารสถาปัตยกรรม อาทิ ศาลากลางสไตล์วคิ ตอเรีย, มหาวิทยาลัยควอเตอร์ (University Quarter)
กาแพงสันติภาพ (Peace Wall) และชมภาพจิตรกรรมฝาผนังของถนน Falls และ Shankill สถานที่ท่องเที่ยวทัง้ หมดนีท้ า
ให้ท่านได้สมั ผัสและเห็นทัง้ สองด้านของชีวิตที่ทนั สมัยในเบลฟาสต์
รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร
นาท่านเข้าสูท่ พ
ี่ ัก Hilton Hotel Belfast City **** หรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน
คาร์ริก เฟอกัส - คาร์ริก อะ รีด - บุชมิลล์ - ไจแอนท์ คอสต์เวย์ (World Heritage Site) – เดอร์ร่ี (ลอนดอนเดอร์
รี่)
รับประทานอาหารเช้าทีโ่ รงแรม
นาท่านเที่ยวชมไอร์แลนด์เหนือ ตามรอยซีรีสด์ งั ของ HBO เรื่อง "Game of Thrones" สถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติตงั้ แต่
ถา้ ทุ่งหญ้า ภูเขา ซึง่ ล้วนแต่ใช้เป็ นสถานที่ถ่ายทา Game of Thrones ทัง้ สิน้ รถโค้ชเลาะเลียบชายฝั่ง Northern Ireland
โดยแวะให้ถ่ายรูปกับปราสาท Carrickfergus ซึง่ สร้างขึน้ ในศตวรรษที่ 12 ถือได้วา่ เป็ นปราการนอร์มนั ที่เก่าแก่และดีท่สี ดุ
ของไอร์แลนด์เหนือ ชมทัศนียภาพชายฝั่งทะเลที่ Carrick-A-Rede ที่มีสะพานเชือก (Rope Bridge) ท้าทายผูก้ ล้า ท้า
ความสูง ความเสียว ช่องแคบที่มีความลึก 30 เมตร แวะเมือง Bushmills เมืองนีม้ ีช่อื เรื่องวิสกี ้ โดยมีโรงกลั่นวิสกีเ้ ก่าแก่
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ตัง้ แต่ปี ค.ศ.1608
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นาท่านสู่เขตอนุรกั ษ์ธรรมชาติของเนชั่นแนลทรัสต์ และแหล่งมรดกโลกแห่งที่หนึ่งของไอร์แลนด์ (Giant’s Causeway) คน
ที่น่ถี ือว่าเป็ นสิ่งมหัศจรรย์อนั ดับ 8 ของโลก ธรรมชาติอนั น่าพิศวงนีป้ รากฏให้เห็นบริเวณชายฝั่งนอร์ธแอนทริมโคสต์ หิน
ราว 40,000 แท่งที่สงู ถึง 12 เมตร หินบะซอลหกเหลี่ยมเหล่านีเ้ กิดขึน้ ในช่วงภูเขาไฟระเบิด 60 ล้านปี ท่แี ล้ว เป็ นหนึ่งใน
สถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติท่อี ศั จรรย์ท่สี ดุ ของโลก แวะชมวิวที่ปราสาทดูนเลซ เป็ นภาพวิวสุดท้ายและ The Dark
Hedges อุโมงค์ตน้ บีชอันน่าสะพรึงกลัว HBO ได้ใช้สถานที่แห่งนีถ้ ่ายทา Game of Thrones แล้วเดินทางสู่ลอนดอนเดอรี่
หรือเรียกสัน้ ๆ ว่า เดอร์รี่ เมืองที่อยู่กลางใจของผูค้ นที่รกั ในศิลปวัฒนธรรม ผูค้ นน่ารักและมีเสน่ห์ เป็ นเมืองในเส้นทาง
ท่องเที่ยว Wild Atlantic Way เส้นทางเลาะเลียบชายฝั่งทะเลแอตแลนติกเหนือ เดอร์รมี่ ีจดุ เด่นอยูท่ ่เี มืองเก่าแก่กว่า 400 ปี
บนกาแพงโบราณเดอร์รี่ท่ขี นานไปกับโบสถ์ St. Columb’s เดอร์รี่เป็ นเมืองสุดท้ายของยุโรปที่สร้างกาแพงป้อมปราการ
ล้อมรอบ ทัศนียภาพนอกกาแพงเมืองโบราณ คือเมืองเดอร์รี่ท่ปี รับเปลี่ยนให้เป็ นโมเดิรน์ซติ ี ้ มีความทันสมัยและสวยงาม
เป็ นยิ่งนัก
รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร
นาท่านเข้าสูท่ พ
ี่ ัก City Hotel Derry **** หรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน
เดอร์รี่ - สลีโก้ – มาโย - อุทยานฯ คอนเนมารา - ไคล์มอร์ แอบบีย ์ - กัลเวย์
รับประทานอาหารเช้าทีโ่ รงแรม
ออกเดินทางข้ามพรมแดนจากไอร์แลนด์เหนือ สู่ไอร์แลนด์ ผ่านเคาน์ตีส้ ลีโก้ และเคาน์
ตีม้ าโย กว่า 800 ปี มาแล้วที่ชาวนอร์มนั ได้เข้ามาตัง้ รกราก เห็นได้จากสิง่ ก่อสร้างอาทิ
ปราสาท, โบสถ์ ที่ยงั หลงเหลือให้เป็ นหลักฐานทางประวัติศาสตร์ แล้วเข้าสู่เคาน์ตี ้
กัลเวย์ เขตอุทยานฯ คอนเนมารา ที่มีภาพของท้องทุง่ หญ้าสีทอง มีแนวสันเขาเป็ นฉาก
หลังทอดยาวไปตามสายนา้ ที่ไหลเอื่อย จุดหมายปลายทางที่ Kylemore Abbey ที่ซ่อน
ความงามเอาไว้อย่างเหลือเชื่อ
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นาคณะเข้าชม ไคล์มอร์ แอบบีย ์ ศาสนสถานแห่งนีง้ ดงามไปด้วยสถาปัตยกรรมแบบ
วิคตอเรียน-กอธิค ซ่อนตัวอยู่ท่ามกลางป่ าใหญ่และสวนสวย มิทเชล เฮนรี พ่อค้าผู้
ร่ารวยจากการค้าผ้า มีดาริให้สร้างขึน้ ให้เป็ นของขวัญแด่ มากาเร็ต เฮนรี ในปี 1867
ก่อนที่จะกลายเป็ นวัดของนิกายเบเนดิกต์ทีนในปี 1920 ไคล์มอร์ นับเป็ นมรดกตกทอด
ในด้านสถาปั ตยกรรมที่งดงามบนเกาะไอร์แลนด์ ที่ได้รบั การอนุรกั ษ์ให้คนรุน่ หลังได้ไป
เยือน
นาคณะเข้าสู่เมืองกัลเวย์ เป็ นเมืองที่มีขนาดใหญ่ และพลเมืองหนาแน่น เมืองนี ้
เปรียบเสมือนสีสนั ที่สร้างบรรยากาศให้นกั ท่องเที่ยวลุ่มหลง บ้านเรือนสีสะดุดตาริม
สองฝั่งแม่นา้ คอร์รบิ ผูค้ นชาวเมืองน่ารัก ถนนคนเดิน ผับ บาร์ ก่อนที่จะได้รบั การ
ประกาศให้เป็ นเมืองหลวงแห่งวัฒนธรรมในปี 2020 อิสระให้ท่านเดินเที่ยวชมเมือง
ถ่ายภาพสวย ๆ จากหลากหลายมุมมอง
รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร
นาท่านเข้าสูท่ พ
ี่ ัก Harbour Hotel Glaway **** หรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน
กัลเวย์ – หน้าผาโมเฮอร์ –บันแรตตี้ คาสเซิล โฟล์คพาร์ค –
ลิมเมอริก
่
รับประทานอาหารเช้าทีโรงแรม
ออกเดินทางสู่หน้าผาโมเฮอร์ (Cliffs of Moher) ในเคาน์ตีแ้ คลร์ เส้นทางสบายตาผ่าน
ท้องทุ่งชนบท ฟาร์มปศุสตั ว์ หมู่บา้ นเล็ก ๆ เรียงรายตลอดเส้นทาง และสิ่งก่อสร้าง
โบราณสถานอายุหลายร้อยปี
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
หน้าผาโมเฮอร์ หน้าผามหัศจรรย์บนเส้นทาง Wild Atlantic way และสุดขอบแผ่นดิน
ฝั่งตะวันตกของไอร์แลนด์ เปิ ดให้นกั ท่องเที่ยวได้เข้าชมในปี 2007 ความมหัศจรรย์ของ
หน้าผาขนาดใหญ่ท่ถี กู กัดกร่อนจากทะเลแอตแลนติก จนก่อให้เกิดหน้าผมหลายชัน้
เรียงราย และแท่งหินที่มีรูปร่างสะดุดตา บริเวณแห่งนีเ้ ป็ นแหล่งนิเวศน์ท่อี นุรกั ษ์ไว้ทงั้
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พันธุส์ ตั ว์ทะเล และนกทะเลที่หาชมได้ยาก บนพืน้ ที่กว่า 1,250 ไร่ เป็ นที่อยู่อาศัยและ
แหล่งเพาะพันธุข์ นาดใหญ่ของนกทะเลกว่า 20 สายพันธุ์ ปั จจุบนั นกเหล่านีเ้ ป็ นสัตว์
สงวน อยูใ่ นความดูแลของกรมสิง่ แวดล้อมคณะ กรรมาธิการสหภาพยุโรป หน้าผาโม
เฮอร์นมี ้ ีจดุ ชมวิวแบบ 360 องศาถึง 3 แพลทฟอร์ม ที่ถา้ ทายนักเล่นกล้อง รวมถึง
นักท่องเที่ยวที่นิยมในการถ่ายภาพแบบเคลื่อน ไหว ความมหัศจรรย์ของธรรมชาติไม่
เกินกว่าความท้าทายของมนุษย์
นาคณะเข้าสู่ บันแรตตี ้ คาสเซิล 1 ในปราสาทเก่าแก่ท่ยี งั คงหลงเหลือ และได้รบั การ
อนุรกั ษ์ซ่อมแซมเป็ นอย่างดี ในบริเวณของ บันแรตตี ้ คาสเซิล โฟล์คพาร์ค จัดแสดง 2
เรื่องราวต่างยุคสมัย บริเวณส่วนของปราสาทและป้อมปราการ บอกเล่าเรื่องราวตัง้ แต่
ยุคกลางจนถึงปั จจุบนั ที่ผ่านร้อนผ่านหนาวมาท่ามกลางอุปสรรคต่างๆ นานา และใน
ส่วนของโฟล์ค พาร์ค ย้อนราลึกไปในปลายคริสต์ศตวรรษที่ 19 ที่บอกเล่าเรื่องราวของ
ชาวไอริช และการดาเนินชีวติ ในยุคนัน้ รวมไปถึงการเจริญ เติบโตของหมู่บา้ นต่างๆ ที่
จะทาให้ท่านได้รูจ้ กั ชาวไอริชมากขึน้
รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคารในบันแรตตี้ โฟล์ค พาร์ค ย้อนไปในยุค
คริสต์ศตวรรษที่ 15
นาท่านเข้าสูท่ พ
ี่ ัก Radisson Blu Hotel & Spa Limmerlick **** หรือเทียบเท่าใน
ระดับเดียวกัน
คิงส์จอห์น คาสเซิล – บลาร์นีย ์ คาสเซิล – จุมพิตหินศักดิส์ ทิ ธิ์ - คอร์ก
รับประทานอาหารเช้าทีโ่ รงแรม
นาคณะเที่ยวชมเมืองลิมเมอริก เมืองที่นบั ได้ว่าเก่าแก่ท่สี ดุ ในไอร์แลนด์ จากหลักฐาน
ทางประวัติศาสตร์พบการมาของชาวไวกิง้ ตัง้ แต่ปี 812 เรียกดินแดนนีว้ า่ King’s
Island เข้าชมเรื่องราวประวัตศิ าสตร์ในปราสาทกษัตริยจ์ อห์น สร้างในปี 1212 เป็ น
มรดกทางประวัติศาสตร์ท่จี ดั แสดงทัง้ ในห้องนิทรรศการ และกลางแจ้ง บอกเล่า
เรื่องราวชาวไอริชเดิม หรือเรียกว่ากลุ่มชาติพนั ธุเ์ กลลิค ในคริสต์ศตวรรษที่ 6 จนถึงการ
รุกรานของนอร์แมน สงครามการแบ่งแยกศาสนาระหว่างคาทอลิก และโปรเตนแตนท์
เรื่องราวทัง้ หมดจะทาให้เราท่านได้รูจ้ กั ชาวไอริชมากขึน้ นอกจากนีย้ งั มีศาสนสถานที่
ไม่ควรพลาดแก่การมาเยือน โบสถ์เซนต์จอห์นออฟเดอะแบพติสท์ และโบสถ์พระแม่มา
รีเวอร์จิน้
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
เดินทางสู่เคาน์ตีค้ อร์ก ที่ร่ารวยไปด้วยแหล่งประวัตศิ าสตร์ 1 ในนัน้ คือ บลาร์นียค์ าส
เซิล ที่ม่นั ป้อมปราการของแมคคาร์ธียส์ ร้างในปี 1446 เรื่องราวการจุมพิตหินศักดิ์สิทธิ์
เป็ นที่กล่าวขานมาตัง้ แต่คริสต์ศตวรรษที่ 19 หากใครได้มีโอกาสจุมพิตแล้ว จะได้รบั พร
ให้เป็ นผูม้ ีวาทะศิลป์ เป็ นเลิศจนผูค้ นหลงใหล เข้าสู่เมืองคอร์ก เมืองสาคัญอันดับหนึ่ง
ของแคว้นมึนสเตอร์ อิสระให้ท่านเดินเล่นแพรททริคสตรีท ถนนสายสาคัญย่านใจกลาง
เมือง
รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร
นาท่านเข้าสูท่ พ
ี่ ัก Metropole Hotel Cork **** หรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน
คอร์ก – คิลเคนนีย ์ – คิลแดร์ เอ๊าท์เล็ท – ดับลิน (เมืองหลวง)
รับประทานอาหารเช้าทีโ่ รงแรม
ออกเดินทางสู่คิลเคนนีย ์ เมืองสวยริมฝั่งแม่นา้ นอร์ 1 ใน แม่นา้ 3 สายที่มีความสาคัญ
ต่อไอร์แลนด์ ชมความสวยงามของอาคารบ้านเรือนแบบสโตนเฮ้าส์ ที่สร้างตัง้ แต่ปลาย
คริสต์ศตวรรษที่ 16 กลางเมืองเป็ นที่ตงั้ ของ คิลเคนนีย ์ คาสเซิล และอุทยานอันร่มรื่น
อิสระให้ท่านได้ถา่ ยรูป หรือ เดินสารวจสินค้างานฝี มือของชาวไอริชคร๊าฟ แอนด์ ดีไซน์
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
เดินทางต่อสู่คิลแดร์ เอ๊าท์เล็ทเพียงแห่งเดียวบนไอร์แลนด์ กว่า 90 ลักซัวรีแ่ บรนด์
สินค้าราคาพิเศษกับส่วนลดสูงสุดถึง 60% ให้ทา่ นได้ชอ้ ปปิ ้งอย่างจุใจ
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รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร
นาท่านเข้าสูท่ พ
ี่ ัก Clayton Hotel Cardiff Lane **** หรือเทียบเท่าในระดับ
เดียวกัน
วันที่ 9
กรุ งดับลิน – ชมเมือง – เดินทางกลับประเทศไทย
07.00 น. รับประทานอาหารเช้าทีโ่ รงแรม
08.00 น. นาคณะเที่ยวชมกรุงดับลิน เมืองหลวงอันงามสง่า และมีอายุเก่าแก่กว่า 2,000 ปี
ตัง้ แต่การเข้ามาครองครองของเผ่าเซลท์ หรือ เคลท์ จนถึงปั จจุบนั เป็ นเมืองอันทันสมัย
ภูมิทศั น์ถกู ปรับให้เป็ นเมืองที่น่ามาเยือนที่สดุ เมืองหนึ่งในยุโรป จุดเริ่มต้นของการเที่ยว
ชมเมืองเริ่มจาก รูปปั้นมอลลี มาโลน สู่อาคารรัฐสภาที่เก่าแก่ศตวรรษที่ 18 และ ทรินิตี ้
คอลเลจ กับห้องสมุดที่ได้รบั การยกย่องว่างดงามติดอันดับโลก ครอบคลุมหนังสือกว่า
2 แสนเล่ม, ดับลิน คาสเซิล แสดงถึงความเป็ นมหาอานาจของอังกฤษ และโบสถ์ในยุค
กลาง เซนต์แพรคทริค และไครส์เชิรช์
11.00 น. ออกเดินทางสู่สนามบินดับลิน
14.15 น. ออกเดินทางโดยสายการบิน Emirates Airlines เที่ยวบินที่ EK 162
วันที่ 10
เดินทางกลับถึงประเทศไทย
00.45 น. ถึงสนามบินดูไบ รอเปลี่ยนเที่ยวบิน
02.50 น. ออกเดินทางโดยสายการบิน Emirates Airlines เที่ยวบินที่ EK 384
12.15 น. สายการบิน Emirates Airlines นาท่านเดินทางกลับถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ
เริ่มตั้งแต่วนั ที่ 7 มกราคม 2565 ประเทศอังกฤษยกเลิกการตรวจผลโควิดก่อนเข้าประเทศ โดยสามารถเดินทางไปท่องเทีย่ ว
ได้แบบไม่ตอ้ งกักตัว โดยหากคุณได้รับวัคซีนทีไ่ ด้รับการอนุมัติอย่างครบถ้วนอย่างน้อย 14 วันก่อนเดินทาง วัคซีนทีอ่ ังกฤษ
ยอมรับ Oxford/AstraZeneca / Pfizer BioNTech / Moderna / Janssen / Sinovac / Sinopharm Beijing
หมายเหตุ ทางบริษัทได้เตรียมการเดินทางของคณะทัวร์ก่อน 15 วัน โดยซือ้ ตั๋วเครื่องบิน, เช่ารถโค้ช, จองที่พกั , ร้านอาหาร สถานที่เข้า
ชมต่าง ๆ ไว้ล่วงหน้าให้กบั กรุ๊ปทัวร์ กรณีท่เี กิดเหตุการณ์ อาทิ การยกเลิกเที่ยวบิน, การล่าช้าของสายการบิน, การพลาดเที่ยวบิน (ขึน้
เครื่องไม่ทนั ), การนัดหยุดงาน, การจลาจล, ภัยพิบตั ิ, การถูกปฏิเสธการเข้าเมือง ทาให้การเดินทางล่าช้า หรือเหตุสดุ วิสยั อื่น ๆ ไม่
สามารถเดินทางไปยังจุดหมายตามโปรแกรมได้ หัวหน้าทัวร์ มีสิทธิ์ในการเปลี่ยนโปรแกรม และไม่สามารถคืนเงินค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่ชาระ
แล้ว เพราะทางบริษัทฯ ได้ชาระค่าใช้จา่ ยต่าง ๆ ล่วงหน้าแล้ว และหากมีค่าใช้จา่ ยอื่น ๆ เกิดขึน้ นอกจากในรายการทัวร์ หัวหน้าทัวร์
จะแจ้งให้ทา่ นทราบ เพราะเป็ นสิง่ ที่ทางบริษัท ฯ มิอาจรับผิดชอบได้
Tour Fare
Child 4-11
Child 4-6
DBL
NO TKT
PERIOD
Adults
With Bed
No Bed
SGL USED
ADL / CHD
115,000
103,500
92,000
13,000
-28000
-21,000
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 มิถนุ ายน 2565
08 – 17 2565
115,000
103,500
92,000
13,000
-28000
-21,000
(วันเข้าพรรษา)
115,000
103,500
92,000
13,000
-28000
-21,000
22-31 กรกฎาคม 2565
05-14 สิงหาคม 2565
115,000
103,500
92,000
13,000
-28000
-21,000
(วันแม่แห่งชาติ)
115,000
103,500
92,000
13,000
-28000
-21,000
02 – 11 กันยายน 2565
115,000
103,500
92,000
13,000
-28000
-21,000
07-16 ตุลาคม 2565
21 – 30 ตุลาคม
115,000
103,500
92,000
13,000
-28000
-21,000
(วันปิ ยมหาราช)
ค่าทัวร์รวม :
✓ ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ รวมค่าภาษี และส่วนเพิ่มของนา้ มันเชือ้ เพลิง ณ วันที่ 1 มกราคม 2565
19.00 น.
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✓ ค่ารถโค้ชปรับอากาศ มาตรฐานของสหราชอาณาจักร ท่องเที่ยวตามโปรแกรมที่ระบุ
✓ ค่าเข้าปราสาทเอดินเบิรก์ / 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
✓ โรงแรมที่พกั ตามระบุในรายการ หรือ เทียบเท่าในระดับเดียวกัน (ห้องละ 2 ท่าน)
✓ ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ คัดสรรเมนูและให้ท่านได้เลิศรสกับอาหารท้องถิ่นในแต่ละเมือง ในกรณีทีท่านมี
ข้อจากัดในการรับประทานอาหารบางชนิด กรุ ณาสอบถามรายละเอียดล่วงหน้าเพื่อความเหมาะสม
✓ ค่าธรรมเนียมในการยื่นวีซ่าสหราชอาณาจักร (Standard time) ในกรณี ที่ยื่น วีซ่าเร่ งด่ วน ชาระเพิ่ ม ท่ านละ
9,315 บาท
✓ ค่าทิปพนักงานขับรถท่องเที่ยวตามโปรแกรมตลอดการเดินทาง
✓ ค่ าประกัน การเดิ น ทางของ AIG เอ ไอ จี ประกัน ภัย แบบ TRAVEL GROUP TOUR คุ้ม ครองการสูญ เสี ย ชี วิต /
อวัย วะ/สายตาหรือ ทุพ พลภาพถาวรสิน้ เชิง จากอุบัติเหตุ สาหรับผู้เอาประกันภัย อายุ 16 -75 ปี จานวนเงิน เอา
ประกันภัย 1,000,000 บาท / ค่ารักษาพยาบาลในต่างประเทศ 2,000,000 บาท รวมถึงค่ารักษาพยาบาลต่อเนื่อง
หลังจากกลับถึงประเทศไทยไม่เกิน 40,000 บาท ทัง้ นีค้ รอบคลุมถึงประกันสุขภาพที่ไม่ได้เกิดจากโรคประจาตัว
✓ ค่ายกกระเป๋ าใบใหญ่ท่านละ 1 ใบ นา้ หนักไม่เกิน 30 กิโลกรัม ส่วนกระเป๋ าใบเล็กอยู่ในความดูแลของท่านเองไม่เกิน
7 กิโลกรัม
✓ สาหรับสายการบิน Emirates Airlines อนุญาตให้โหลดกระเป๋ าใต้เครื่องนา้ หนักไม่เกิน 30 กิโลกรัม และสามารถถือ
สัมภาระขึน้ เครื่องได้นา้ หนักไม่เกิน 7 กิโลกรัม
ค่าทัวร์ไม่รวม :
 ค่าภาษีมลู ค่าเพิ่ม 7% และค่าภาษีหกั ณ ที่จ่าย 3%
 ค่าตรวจ PCR / ATK / Lateral flow Test
 ค่าใช้จ่ายต่างๆเกี่ยวกับ Test & Go ตามทีร่ ัฐกาหนด
 ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ และไกด์ทอ้ งถิ่น
 ค่าทาหนังสือเดินทาง (พาสปอร์ต)
 ค่าใช้จา่ ยส่วนตัวอาทิ ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, ค่าเครื่องดืม่ ในห้องพัก และค่าอาหารที่ส่งั มาในห้องพักค่าอาหาร
และเครื่องดื่มที่ส่งั พิเศษในร้านอาหารนอกเหนือจากที่ทางบริษัทฯจัดให้ ยกเว้นจะตกลงกันเป็ นกรณีพิเศษ เช่น
หากท่านทานได้เฉพาะอาหารทะเลเพียงอย่างเดียว ท่านต้องมีคา่ ใช้จา่ ยเพิ่ม
การจองทัวร์ (How to make your reservation)
หากท่านสนใจและประสงค์จะเดินทางกับบริษัท EUROPEAN HOLIDAY กรุณาติดต่อ Travel Agent ใกล้บา้ นหรือที่ท่าน
รูจ้ กั และเชื่อถือได้ ซึ่งจะดูแลท่านด้วยขัน้ ตอนที่งา่ ย สะดวก และมีประสิทธิภาพ เพื่อเป็ นการยืนยันการเดิน ทางของท่าน
กรุณาจองทัวร์และชาระเงินมัดจาล่วงหน้า 60,000 บาทต่อผูเ้ ดินทางหนึ่งท่าน ภายใน 3 วันนับจากวันที่จอง ซึง่ เงินมัดจา
ดังกล่าวจะเป็ นการยืนยันการจองของท่าน และกรุณาชาระค่าทัวร์ส่วนที่เหลือล่วงหน้า 30 วันก่อนการเดินทาง หากท่านไม่
ชาระเงินส่วนที่เหลือตามวันที่กาหนด ทางบริษัทฯถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยไม่มเี งื่อนไข
ทางบริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่รับจองทัวร์ (Cannot make your reservation)
เนื่องจากสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ ในโปรแกรมไม่เอือ้ อานวยต่อบุคคลดังต่อไปนี ้
ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่รบั จองทัวร์สาหรับลูกค้าดังต่อไปนี ้
1. เด็กที่มีอายุในระหว่างแรกเกิดถึง 3 ขวบ
2. ผูส้ งู อายุท่มี คี วามจาเป็ นต้องใช้วลี แชร์, ไม้เท้า หรือเครื่องมือต่างๆ ในการพยุงตัว
3. ผูเ้ ดินทางที่บง่ บอกการเป็ นบุคคลไร้ความสามารถ
การยกเลิกการจองทัวร์ (Cancellation Charge)
•
ยกเลิกก่อนออกเดินทางไม่นอ้ ยกว่า 30 วัน
**คืนเงินมัดจา**
(หักค่าใช้จา่ ยที่ได้จา่ ยไปแล้ว)
•
ยกเลิกก่อนการเดินทางไม่นอ้ ยกว่า 15 วัน
**คืนเงินมัดจา 50%**
•
ยกเลิกก่อนการเดินทางน้อยกว่า 15 วันก่อนการเดินทาง
**ไม่คืนเงินค่าทัวร์**
•
การจ่ายค่าบริการคืนให้แก่นกั ท่องเที่ยว หากผูป้ ระกอบธุรกิจนาเที่ยวมีค่าใช้จา่ ยที่ได้จ่ายจริงเพื่อการเตรียมการจัดนาเที่ยว ให้
นามาหักจากเงินค่าบริการที่ตอ้ งจ่าย ทัง้ นีใ้ ห้ผปู้ ระกอบธุรกิจนาเที่ยวแสดงหลักฐานให้นกั ท่องเที่ยวทราบ ดังต่อไปนี ้
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1. ค่าธรรมเนียมการขอวีซา่
2. ค่ามัดจาของบัตรโดยสารเครื่องบิน
3. ค่าใช้จา่ ยที่จาเป็ นอื่น
ในกรณีคา่ ใช้จา่ ยของผูป้ ระกอบธุรกิจนาเที่ยวตามวรรคหนึง่ สูงกว่าเงินค่าบริการที่ได้ชาระไว้ผปู้ ระกอบธุรกิจนาเที่ยวจะเรียกจาก
นักท่องเที่ยวไม่ได้
•
หากท่านยกเลิกการเดินทางในเงื่อนไขใดเงื่อนไขหนึ่ง แต่ท่านสามารถหาผูเ้ ดินทางมาแทนได้ โดยสามารถยื่นขอวีซา่ ได้ทนั ตาม
กาหนดเวลา ทางบริษัทฯ จะคิดค่าใช้จา่ ยเพิ่มคือค่าวีซา่ และค่าเปลี่ยนชื่อตั๋วเท่านัน้ และต้องไม่อยู่ในเงื่อนไขของตั๋วที่ NON-CHANGE
NAME & NON-REFUND
•
หากท่านยกเลิกการเดินทาง อันเนื่องมาจากบุคคลใดบุคคลหนึง่ ในคณะของท่านไม่ได้รบั การพิจารณาอนุมตั ิวซี ่า ไม่ว่าด้วย
เหตุผลใดๆ ก็ตามอันเป็ นการพิจารณาของสถานทูต ซึ่งการยกเลิกเฉพาะบุคคลหรือยกเลิกพร้อมกันทัง้ หมด ให้ถือเป็ นการยกเลิกตาม
เงื่อนไขของวันเวลาที่ยกเลิกดังกล่าวข้างต้น ในกรณีท่ที า่ นไม่แน่ใจว่าจะได้รบั การพิจารณาอนุมตั ิวีซา่ จากทางสถานทูต ทางบริษัทขอ
แนะนาให้ทา่ นยื่นขอวีซา่ แบบเดีย่ ว ซึง่ จะรูผ้ ลเร็วกว่าการยื่นขอวีซ่าแบบกรุ๊ป
•
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางในกรณีท่มี ีผเู้ ดินทาง ต่ากว่า 15 ท่าน โดยที่จะแจ้งให้ผเู้ ดินทางทราบล่วงหน้าก่อน
15 วัน และขอสงวนสิทธิใ์ นการเปลี่ยนแปลงการท่องเที่ยว รวมทัง้ ไม่สามารถรับผิดชอบจากกรณีท่เี กิดเหตุจาเป็ นสุดวิสยั ดังนี ้ การล่าช้า
ของสายการบิน, การนัดหยุดงาน, ภัยธรรมชาติ, การก่อจลาจล, อุบตั ิเหตุ ฯลฯ และทางบริษัทฯจะไม่รบั ผิดชอบค่าใช้จา่ ยที่เกิดขึน้ หาก
ท่านถูกปฏิเสธการเข้าเมือง อันเนื่องจากการกระทาที่ส่อไปในทางผิดกฎหมายหรือการหลบหนีเข้าเมือง ฯลฯ และจะไม่คืนเงินค่าทัวร์ท่ที ่าน
ชาระมาแล้ว
หมายเหตุ หลักเกณฑ์ท่นี ามาใช้นี ้ เป็ นประกาศในราชกิจจานุเบกษา แห่งพระราชบัญญัติธุรกิจนาเที่ยวและมัคคุเทศก์ พ.ศ.2551 โดย
ประกาศใช้นบั ตัง้ แต่วนั ที่ 15 มิถนุ ายน 2553 เป็ นต้นไป
การขอเปลี่ยนแปลงวันเดินทาง (Revision Fees)
หากท่านประสงค์จะขอเปลี่ยนแปลงวันเดินทาง สามารถทาได้ล่วงหน้าก่อนการเดินทางจริง 45 วัน โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย
ตั๋วเครื่องบิน (Air Ticket)
ในการเดินทางเป็ นหมู่คณะ ผูโ้ ดยสารจะต้องเดินทางไป-กลับพร้อมกัน หากต้องการเลื่อนวันเดินทางกลับท่านจะต้องชาระ
ค่าใช้จา่ ยส่วนต่างที่สายการบินเรียกเก็บ และการจัดที่น่งั ของกรุ๊ป เป็ นไปโดยสายการบินเป็ นผูก้ าหนด ซึ่งทางบริษัทฯ ไม่
สามารถเข้าไปแทรกแซงได้ และในกรณียกเลิกการเดินทาง ถ้าทางบริษัทฯ ได้ดาเนินการออกตั๋วเครื่องบินไปแล้ว ผูเ้ ดินทาง
ต้องรอ REFUND ตามระบบของสายการบินเท่านัน้ และหากท่านไม่แน่ใจในวันเดินทางดังกล่าว กรุณาตรวจสอบกับ
เจ้าหน้าที่ฯ เพื่อยืนยันในกรณีท่ตี ๋วั เครื่องบินสามารถทา REFUND ได้หรือไม่ก่อนที่ท่านจะชาระเงินค่าทัวร์ส่วนที่เหลือ
ค่าธรรมเนียมประกันภัยและค่าธรรมเนียมน้ามันเชือ้ เพลิงของสายการบิน (Insurance and Fuel Surcharge / Tax YQ)
คิดตามอัตราที่ทางสายการบินปรับค่าธรรมเนียม ณ วันที่ 1 มกราคม 2565 การเปลี่ยนแปลงของสายการบินในภายหลัง ถือ
เป็ นค่าทัวร์ส่วนเพิม่ ที่ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บตามความเป็ นจริง ณ วันที่ออกตั๋ว

เอกสารในการยืน่ วีซ่าประเทศอังกฤษ

ระยะเวลาในการพิจารณา 15-20 วันทาการ (ไม่นับวันเสาร์ - อาทิตย์และวันหยุด)

(การขอวีซา่ ประเทศอังกฤษผูเ้ ดินทางทุกท่านต้องมา สแกนลายนิว้ มือ ด้วยตนเอง และไม่ตอ้ งนารูปไปด้วย เพราะต้องไปถ่ายรูปที่ศนู ย์
รับยื่นฯ ในวันที่ไปยื่นขอวีซ่า
ศูนย์รบั คาร้องขอวีซ่า VFS ประเทศอังกฤษ (สหราชอาณาจักร/United Kingdom)
ชัน้ 28 อาคารเดอะเทรนดี ้ ออฟฟิ ศ ซ.สุขมุ วิท 13, แขวงคลองตันเหนือ, เขตวัฒนา, กรุงเทพฯ
เว็บ: vfsglobal.co.uk/th/en รับคาร้อง
เวลารับใบคาร้อง : วันจันทร์ - วันศุกร์ 8.30 น. - 15.30 น.
 พาสปอร์ตที่ยงั ไม่หมดอายุ และมีอายุไม่ต่ากว่า 6 เดือนก่อนวันหมดอายุ หากมีพาสปอร์ตเล่มเก่าไม่ว่าจะเคยมีวีซ่าในกลุ่มประเทศ
เชงเก้นหรือประเทศอื่น ควรนาไปแสดงด้วยเพื่อเป็ นการง่ายต่อการอนุมตั ิวีซ่า
 สาเนาทะเบียนบ้าน / สาเนาบัตรประชาชน หรือบัตรข้าราชการ / สาเนาใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล / สาเนาทะเบียนสมรส, หย่า / สาเนาสูติ
บัตร ในกรณีอายุไม่ถึง 20 ปี บริบรู ณ์
 หนังสือรับรองการทางานจากบริษัท / สังกัดที่ท่านทางานอยู่ตอ้ งเป็ นภาษาอังกฤษเท่ านั้นโดยระบุตาแหน่ง, อัตราเงินเดือนใน
ปั จจุบัน , วัน เดือนปี ท่ีเริ่ม ทางานกับ บริษั ทนี ้และช่ วงเวลาที่ข อลางานเพื่ อเดิน ทางไปท่อ งเที่ย ว หลังจากนั้นจะกลับ มาท างาน
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ตามปกติหลังครบกาหนดลา
กรณี ท่ีเป็ นเจ้าของกิจการ ขอใบทะเบี ยนการค้า ,ใบทะเบี ยนพาณิ ชย์ และหนังสือรับรองบริ ษั ทที่ คัดไว้ไม่เกิน 1 เดือน พร้อ ม
วัตถุประสงค์ หรือใบเสียภาษี และหลักฐานการเงินของบริษัทฯ ย้อนหลัง 6 เดือน
สาเนาสมุดบัญ ชีเงินฝากย้อนหลัง 6 เดือนต้องอัพเดทเป็ นเดือนปั จจุบัน ควรเลือกเล่มที่มีการเข้าออกของเงินสม่ าเสมอ และมี
จานวนไม่ต่ากว่า 6 หลัก เพื่อให้เห็นว่ามีฐานะการเงินเพียงพอที่จะครอบคลุมกับค่าใช้จ่ายได้อย่างไม่เดือดร้อนเมื่อกลับสู่ภมู ิลาเนา
ในกรณีท่ีเดินทางเป็ นครอบครัวหากใช้บัญชีใดบัญชีหนึ่งในการยื่นขอวีซ่า ต้องออกหนังสือรับรองค่าใช้จ่ายในครอบครัวด้วย ***
สถานทูตไม่รบั บัญชีกระแสรายวัน***
กรณีท่ีบริษัทของท่าน เป็ นผูร้ บั ผิดชอบค่าใช้จ่ายในการเดินทางให้กับผูเ้ ดินทางทั้งหมดนอกเหนือจากเอกสารข้อ 1 –6แล้ว ทาง
บริษัทจะต้องออกจดหมายอีกหนึ่งฉบับเพื่อแสดงความรับผิดชอบต่อค่าใช้จ่าย และการกลับมาทางานของท่าน โดยระบุช่ือผู้
เดินทางและเหตุผลที่จดั การเดินทางนีใ้ นจดหมายด้วย
กรณีท่เี ป็ นนักเรียน นักศึกษาจะต้องมี หนังสือรับรองจากสถาบันการศึกษา ตัวจริง
กรณีท่เี ด็กอายุต่ากว่า 20 ปี เดินทางไปกับบิดา หรือมารดา ท่านใดท่านหนึ่ง จะต้องทาจดหมายยินยอม โดยที่บิดา, มารดา จะต้อง
ไปยื่นเรื่องแสดงความจานงในการอนุญาตให้บุตรเดินทางไปกับอีกท่านหนึ่งได้ ณ ที่ว่าการอาเภอหรือเขต โดยมีนายอาเภอ หรือ
ผูอ้ านวยการเขตลงลายมือชื่อ และประทับตรารับรองจากทางราชการอย่างถูกต้อง
การบิดเบือนข้อเท็จจริงประการใดก็ตาม อาจจะถูกระงับ มิให้เดินทางเข้าประเทศเป็ นการถาวร และถึงแม้ว่าท่านจะถูกปฏิเสธวีซ่า
สถานทูตไม่คืนค่าธรรมเนียมที่ได้ชาระไปแล้ว และหากต้องการขอยื่นคาร้องใหม่ ก็ตอ้ งชาระค่าธรรมเนียมใหม่ทกุ ครัง้
ทางสถานทูตไม่มีนโยบายในการคืนค่าธรรมเนียมวีซ่าให้กับผูร้ อ้ งขอ หากท่านไม่ผ่านการพิจารณาวีซ่าไม่ว่าจะเป็ นเหตุผลใดก็ตาม
ท่านไม่สามารถเรียกร้องคืนค่าวีซ่าได้

หลังจากการจองทัวร์และชาระเงินมัดจาแล้ว ทางบริษัทฯ ถือว่าท่านได้ยอมรับในข้อตกลง
และเงือ่ นไขทีบ่ ริษัทฯ ได้ระบุไว้ข้างต้นทุกประการ
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