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10 วัน สกอตแลนด์ – ไอร์ แลนด์เหนือจรดใต้
โปรแกรมอันซีน.....ชมความงามของประเทศ สกอตแลนด์ และ ไอร์ แลนด์ แบบเต็มๆ

สิ งหาคม – ตุลาคม 2019

89,900 บาท
(ไม่รวมค่าวีซ่าอังกฤษ แต่รวมทิปทุกอย่างแล้ว)
สกอตแลนด์ – กลาสโกว์ – สเตอร์ ลงิ – เอดินบะระ – เบลฟัสต์ – อุโมงค์ต้นไม้ แห่ ง Game of Thrones
ไจแอนท์ คอสเวย์ – ดันลูซ - กัลเวย์ - คลิฟ ออฟ โมเออร์ – ลิมริค – คิลลานีย์ – คอร์ ค – แคสเซล
คิลเคนนีย์ – ดับลิน
ราคาทัวร์ 89,900 บาท : 8-17 ส.ค. / 13-22 ก.ย. /11-20 ต.ค. / 18-27 ต.ค.

EHC-TK-10D-SCOTLAND-IRELAND

10 วัน สกอตแลนด์ – ไอร์ แลนด์เหนือจรดใต้

วันแรก

กรุ งเทพมหานคร – อิสตันบูล

18.30 น.

คณะพบเจ้าหน้าที่และมัคคุ เทศก์ได้ที่ เคาน์เตอร์ เชคอิน U (แถว U 14-18) ประตูทางเข้าที่ 9 หรื อ 10 อาคาร
ผูโ้ ดยสาร เคาน์เตอร์ สายการบินเตอร์ กิช แอร์ ไลน์ส (TK) ณ สนามบินสุ วรรณภูมิ
ออกเดินทางสู่ นครอิสตันบูล ประเทศตุรกี โดยเที่ยวบิน TK 65 (ใช้เวลาบินประมาณ 9.30 ชัว่ โมง) เพลิดเพลินกับ
ภาพยนตร์ หลากหลายกับ จอทีวสี ่ วนตัวทุกที่นงั่ และสายการบินมีบริ การ อาหารค่าและอาหารเช้า

21.30 น.
วันทีส่ อง

อิสตันบูล - เอดินบะระ – เข้ าชมปราสาทเอดินบะระ – ช้ อปปิ้ งรอยัลไมล์

04.00 น.

เดินทางถึงกรุ งอิสตันบูล ประเทศตุรกี แวะเปลี่ยนเที่ยวบินเป็ น TK 1343 อิสระให้ท่านได้ชอ้ ปปิ้ งสิ นค้าปลอดภาษี
ภายในสนามบินตามอัธยาศัย
ออกเดินทางจากอิสตันบูล สู่ สนามบินเอดินบะระ ประเทศอังกฤษ (ใช้เวลาบินประมาณ 4.30 ชัว่ โมง)

07.20 น.

EHC-TK-10D-SCOTLAND-IRELAND
09.45 น.

เดินทางถึงสนามบินเอดินบะระ สกอตแลนด์ (สหราชอาณาจักร) ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร
นาท่านเดิ นทางสู่ เมือง เอดินบะระ (Edinburgh) ซึ่ งเป็ นเมืองหลวงของประเทศสกอตแลนด์ สหราชอาณาจักร
ตั้งอยูท่ างฝั่งตะวันออกของสกอตแลนด์ เป็ นเมืองเก่าแก่ที่มีประวัติความเป็ นมาตั้งแต่ยุคกลาง ลักษณะภูมิประเทศ
เป็ นภูเขาสู งอยู่กลางเมื อง เมืองเอดิ นบะระ(Edinburgh) นี้ เป็ นเมื องที่ มีทศั นี ยภาพของเมืองที่ สวยงาม ซึ่ งแบ่ง
ออกเป็ นสองส่ วนสาคัญดังนี้ คือ โอลด์ทาวน์ ที่มีความสาคัญทางประวัติศาสตร์ และเก่าแก่ มีถนนหรื อทางเดิ นที่
เก่าแก่ในยุคกลาง และ จอร์ เจียนนิ วทาวน์ ที่มีความงามในแบบนีโอ-คลาสสิ ค เมืองเก่าและเมืองใหม่ที่สวยงาม
ของเอดินบะระได้รับการยกย่องให้เป็ นมรดกโลกจากองค์การยูเนสโกถึ งสองครั้ง ในตัวเมืองมีอาคารถึง 4,500
หลังซึ่ งมีความหนาแน่นมากที่สุดในโลก และยังเป็ นเมืองสมัยใหม่ที่มีชีวิตชี วาเต็มไปด้วยศิลปะและวัฒนธรรม
โดยมี พิพิธภัณฑ์ ห้องแสดงภาพ มหาวิทยาลัย

กลางวัน

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารจีน

บ่าย

นาท่านเข้าชมปราสาทเอดินบะระ คาสเซิล (Edinburg Castle)
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สามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวมหาศาลให้แวะเข้ามาสู่ ใจกลางประวัติศาสตร์ ของประเทศ ท่านจะได้พบกับสกอตทิช
คราวน์ จูเวลส์ ซึ่ งจัดแสดงพร้อมด้วย สโตน ออฟ เดสทินี ที่มีชื่อเสี ยง นาท่านเข้าชมความงามของห้องต่างๆ
ภายในปราสาท สวนสวยที่ตกแต่งได้อย่างสวยงาม อิสระให้ท่านถ่ายรู ปและเดินเล่นตามอัธยาศัย นาท่านเดินชม
ความสวยงามของเมืองเก่าย่านโอลด์ทาวน์ และเดินเล่นไปตามเส้นทางรอยัลไมล์ ซึ่ งเป็ นถนนเก่าแก่ และเดินตาม
รอยเท้าของบุคคลที่มีชื่อเสี ยงในประวัติศาสตร์ ของสกอตแลนด์ อาทิเช่น พระราชิ นีแมรี่ แห่ งสกอตแลนด์ และโร
เบิร์ต หลุยส์ สตีเวนสัน ท่านจะได้ชมสถาปั ตยกรรมและความสวยงามของเมืองนี้ จากนั้นอิสระให้ท่านได้ชอ้ ปปิ้ ง
ตามอัธ ยาศัย บนถนนรอยัล ไมล์ ซึ่ งมี สิ น ค้า ทั้ง แบรนด์ เ นมต่ า งๆ ได้เ วลาน าท่ า นเดิ น ทางสู่ เ มื อ งกลาสโกว์
(Glasgow) เป็ นเมืองที่ใหญ่ที่สุดของสกอตแลนด์ ตั้งอยูบ่ นแม่น้ าไคลด์ เมืองกลาสโกว์น้ นั ถือได้ว่าเป็ นเมืองใหญ่
ในสหราชอาณาจักรที่มีความเจริ ญรุ่ งเรื องและล้ าหน้ามากที่สุดเมืองหนึ่ ง ตั้งแต่ในศตวรรษที่ 16 เมืองกลาสโกว์
เติบโตขึ้นอย่างรวดเร็ วเนื่องจากเป็ นเมืองท่าใหญ่ของมหาสมุทรแอตแลนติก

ค่า

รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคารไทย
นาท่ านเข้ าสู่ โรงแรมทีพ่ กั Hallmark Hotel Glasgow/ Crowne Plaza Glasgow **** หรื อเทียบเท่า (พักค้ างคืนที่ 1)

วันทีส่ าม

กลาสโกว์ – มหาวิหารแห่ งกลาสโกว์ - สเตอร์ ลงิ – เข้ าชมปราสาทสเตอร์ ลงิ

เช้า

รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
นาท่านเดินทางสู่ เมืองสเตอร์ ลิง (Stirling) (ระยะทาง 46 ก.ม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 45 นาที) เป็ นเมืองที่ต้ งั อยู่
ในแขวงการปกครองสเตอร์ ลิงและปริ มณฑล ในมณฑลผูบ้ ริ หารแทนพระองค์สเตอร์ ลิงและฟอล์คเคิร์คใน
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สกอตแลนด์ ตัวสเตอร์ ลิงตั้งอยูร่ อบปราสาทสเตอร์ ลิงและเมืองโบราณจากยุคกลาง สเตอร์ ลิงเป็ นที่มนั่ หลักแห่ ง
หนึ่ งของประเทศสกอตแลนด์ และ
ป ให้เป็ นรอยัลบะระห์ (Royal burgh) โดยพระเจ้าเดวิดที่ 1 แห่ ง
สกอตแลนด์ในปี ค.ศ. 1130 และอยู่ในฐานะนั้นจนปี ค.ศ. 1975 เมื่อมณฑลสเตอร์ ลิงเชอร์ ถูกรวมเข้ากับภาค
กลาง ในปี ค.ศ. 2002 ในวโรกาสที่สมเด็จพระราชินีนาถเอลิซาเบธที่ 2 แห่ งสหราชอาณาจักรทรงครองสิ ริราช
สมบัติครบ 50 ปี พระองค์พระราชทานฐานะของสเตอร์ ลิงให้เป็ น “นคร” จากนั้นนาท่านเข้าชมความงามของ
ปราสาทสเตอร์ ลิง (Stirling Castle) ซึ่ งเป็ นปราสาทที่มีความโดดเด่นทางด้านประวัติศาสตร์ และสถาปั ตยกรรม
และมีขนาดใหญ่ที่สุดและสาคัญที่สุดปราสาทหนึ่ งของสกอตแลนด์ ตั้งอยูบ่ นเนิ นคาลเซิ ลฮิลล์ (Castle Hill) ซึ่ ง
เป็ นเนิ นที่เกิดจากหิ นภูเขาไฟโบราณ และล้อมรอบสามด้านด้วยผาสู งชันทาให้เหมาะแก่การป้ องกันตน จากนั้น
นาท่านแวะถ่ายรู ปกับ อนุ สาวรี ยว์ อลเลซ (Wallace Monument) เป็ นอนุ สาวรี ยท์ ี่สร้ างขึ้นเพื่อเป็ นเกี ยรติแด่ วิ
ลเลียม วอลเลซ (William Wallace) วีรบุรุษ ร ผูย้ ิ่งใหญ่ของสกอตแลนด์ โดยอนุ สาวรี ยว์ อลเลซ ถู กสร้างขึ้น
บนเนินเขาแอบบีเครก (Abbey Craig) เนินเขาที่มีความสู งประมาณ 111 เมตร (364 ฟุต) ตั้งอยูท่ างตอนเหนื อของ
เมืองสเตอร์ ลิง ะได้มีการนาเรื่ องราวของวิลเลีย ม วอลเลซมาสร้างเป็ น
รเร “Brave Heart” ทนา
แสดงโดย เมล กิ๊บสัน นาท่านเดินทางกลับสู่ เมืองกลาสโกว์

กลางวัน

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่น

บ่าย

นาท่ า นเที่ ย วชมเมื องกลาสโกว์ (Glasgow) ซึ่ ง ในปี 1990 เมื องแห่ ง นี้ ไ ด้รับ การยกย่องให้เป็ น เมื องแห่ ง
สถาปั ตยกรรมและวัฒนธรรมของยุโรป (Europe’s City of Architecture & Culture) นาท่านเข้าชมมหาวิหารแห่ ง
เมืองกลาสโกว์ (Glasgow Cathedral) มหาวิหารแห่ งนี้ ต้ งั อยู่ทางตอนเหนื อของ High Street สร้ างขึ้นตามแบบ
สถาปั ตยกรรมโกธิ ค โดยมหาวิหารแห่ งนี้ เป็ นสุ สานฝั งศพของนักบุญ Saint Mungo นาท่านแวะถ่ายรู ปกับ ศูนย์
ประชุ ม Clyde Auditorium สถานที่จดั งานคอนเสิ ร์ต นิ ทรรศการและการประชุ มต่างๆ โดยโครงสร้ างของตัว
อาคารนั้น มี ล ัก ษณะคล้า ยโอเปร่ า เฮาส์ จ าลองจากนั้น น าท่ า นสั ม ผัส สี สั น ของเมื อ งกลาสโกว์ที่ Buchanan
Street สถานที่แห่ งการจับจ่ายหรื อการนัดพบของคนเมือง ไม่ว่าจะเป็ นตอนกลางวันหรื อแม้แต่ยามค่ าคืน ถนน
สายนี้ จะเป็ นถนนที่ มี ผู ค้ นพลุ ก พล่ า นมาก สามารถเดิ น ชมอาคารบ้านเรื อนที่ ย งั คงอนุ รั ก ความเก่ า แก่ และ
สถาปั ตยกรรมแบบดั้งเดิมไว้เป็ นอย่างดี
รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคารจีน

ค่า
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นาท่ านเข้ าสู่ โรงแรมทีพ่ กั Hallmark Hotel Glasgow/ Crowne Plaza Glasgow **** หรื อเทียบเท่า (พักค้ างคืนที่ 2)
วันทีส่ ี่

เคนไรอัน – เบลฟัสต์ (ไอร์ แลนด์ เหนือ) – เข้ าชมพิพธิ ภัณฑ์ ไททานิค – ศาลาว่าการเมือง

เช้า

รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
นาท่านเดินทางสู่ ท่าเรื อเมืองเคนไรอัน (Cairnryan) ระยะทาง 181 กม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1.45 ชัว่ โมง เพื่อ
นาท่านลงเรื อเฟอร์ รี่ขา้ มฟากจากฝั่ งสกอตแลนด์สู่เมืองเบลฟั สต์ (Belfast) เมืองหลวงและเมื องที่ใหญ่ที่สุดใน
ประเทศไอร์แลนด์เหนือ “เบลฟัสต์” จัดได้วา่ เป็ นเมืองหลวงที่มากด้วยสี สันและชีวติ ชีวา ทั้งยังเป็ นประตูสู่ชนบท
อันเงียบสงบของไอร์ แลนด์เหนือ จตุรัส ถนนหลัก และท้องถนนทัว่ ไปเต็มไปด้วยสถาปั ตยกรรมแบบวิคตอเรี ยน
และจอร์เจียน โดดเด่นสวยงาม ตั้งตระหง่านให้นกั ท่องเที่ยวเข้ามาเก็บภาพและชื่นชมกับความงามแบบฉบับไอริ ช

กลางวัน

รับประทานอาหารกลางวันบนเรื อ ทางทัวร์ จดั ค่าอาหารให้ท่านละ 15 ปอนด์

บ่าย

นาท่านเข้าชมพิพิธภัณฑ์ไททานิค (Titanic Museum) จากนั้นนาท่านเที่ยวชมเมืองซึ่ งยังคงมีร่องรอยความเจริ ญ
ทางอุตสาหกรรมทา
ร เร อีกทั้งยังได้ซึมซับจนกลายเป็ นวัฒนธรรม ดังจะเห็ นได้จากการที่มีผลงาน
การก่อสร้ างเหล่านี้ จดั แสดงในพิพิธภัณฑ์และสถานที่สาคัญต่างๆ นาท่านแวะถ่ายรู ปกับ ศาลาว่าการเมือง (City
hall) สร้ างขึ้นในปี 1888 ในสถาปั ต กรรมแบบบาร ด้านหน้าศาลาว่าการเป็ นที่ต้ งั ของอนุ สาวรี ยพ์ ระราชิ นี
วิคตอเรี ยแห่งอังกฤษ (Queen Victoria)

ค่า

รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร

เเ

นาท่ านเข้ าสู่ โรงแรมทีพ่ กั Ramada Plaza Belfast Hotel/ Holiday Inn Belfast Hotel**** หรื อเทียบเท่า

วันที่ห้า

ไจแอนท์ คอสเวย์ – หาดหินพิศวง – เข้ าชมปราสาทดันลูซ
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เช้า

รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
นาท่านแวะถ่ายรู ปกับอุโมงค์ตน้ ไม้ (Dark Hedges) สถานที่ถ่ายทาซี รียช์ ื่ อดัง Game of Thrones เป็ นอุโมงค์ตน้ ไม้
ที่มีชื่อเสี ยงที่ สุดแห่ งหนึ่ งของโลก โดยตระกูลสจ๊วต (Stuart) ได้ปลู กต้นไม้น้ ี ต้ งั แต่สมัยศตวรรษที่ 18 นาท่าน
เดินทางสู่ ไจแอนท์ คอสเวย์ (Giant’s Causeway) (ระยะทาง 96 กม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1.20 ชัว่ โมง)หรื อที่
รู ้จกั ในนาม “หาดหิ นพิศวง” ลักษณะเป็ นคันถนนหิ น ซึ่ งเกิดจากเสาหิ นบะซอลต์จานวนมหาศาลที่ต้ งั เบียดกัน
แน่ นจนส่ วนหัวเสาเรี ยงลาดับลดหลั่นกันเป็ นขั้นบันได ที่ ปู ลาดจากเชิ งผาลงสู่ ท ้องสมุ ท ร เสาหิ นเหล่ านี้ มีอยู่
ด้วยกันทั้งหมดร่ วม 40,000 เสา ส่ วนใหญ่มีรูปร่ างเป็ นเสาหิ นหกเหลี่ยม แต่ก็มีปะปนทั้งแบบสี่ เหลี่ยม ห้าเหลี่ยม
เจ็ดเหลี่ ยม และแปดเหลี่ ยม ที่สูงที่สุดวัดได้เกื อบ 40 ฟุต ส่ วนที่เป็ นหน้าผาเป็ นหิ นลาวาที่แข็ง ตัวแล้ว มีขนาด
ความหนา 90 ฟุต ตามตานานเล่าว่าทางเดิ นหิ นนี้ เป็ นฝี มือของยักษ์ตนหนึ่ง ซึ่ งเกิ ดความรักที่เกาะสตาฟฟาของ
สกอตแลนด์จึงได้สร้างทางเดินแห่งนี้ เพื่อนางอันเป็ นที่รักจะได้เดินทางกลับบ้านเกิดที่ไอร์ แลนด์ สาหรับทางเดิน
ไจแอนท์ คอสเวย์น้ ี นักธรณี วิทยาได้ทาการศึกษามาเป็ นเวลากว่า 300 ปี แล้วและนับเป็ นสิ่ งสาคัญในการพัฒนา
วิชาวิทยาศาสตร์ โลก กลุ่มหิ นเหล่านี้เกิดจากปฏิกิริยาของภูเขาไฟเมื่อ 50-60 ล้านปี ที่ผา่ นมา จัดได้วา่ เป็ นธรรมชาติ
อันน่าพิศวงบริ เวณชายฝั่ง นอร์ ธ แอนทริ ม โคสต์ ซึ่ งในปั จจุบนั อยูใ่ นความดูแลของมูลนิธิอนุรักษ์ธรรมชาติของ
เนชัน่ แนลทรัสต์ และเป็ นแหล่งมรดกโลกแห่งแร ของไอร์แลนด์เหนือ

กลางวัน

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่น

บ่าย

นาท่านเดิ นทางเข้าชมปราสาทดันลูซ (Dunluce Castle) ซึ่ งตั้งอยูท่ างเหนื อของชายฝั่ง แอนทริ มของไอร์ แลนด์
เหนื อ ปราสาทของช่ วงปลายยุคกลางและในศตวรรษที่ 17 นี้ ต้ งั อยู่ในพื้นที่ที่ยื่นออกไปในทะเล ด้วยที่ต้ งั ที่น่า
ตื่นเต้นนี้ ว่ากันว่าเป็ นแรงบันดาลใจให้กบั ลู อิสในการรังสรรค์ปราสาทแคร์ พาราเวล ได้เวลานาท่านเดิ นทางสู่
เมืองซลิโก (Sligo) (ระยะทาง 200 กม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3 ชัว่ โมง)

ค่า

รับประทานอาหารค่าในโรงแรมที่พกั
นาท่ านเข้ าสู่ โรงแรมทีพ่ กั Sligo Park Hotel / Clayton Hotel Sligo **** หรื อเทียบเท่ า

วันที่หก

กัลเวย์ – คลิฟ ออฟ โมเออร์ – ลิมริค

เช้า

รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
นาท่านเดินทางสู่ เมืองกัลเวย์ (Galway) (ระยะทาง 139 กม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชัว่ โมง) กัลเวย์ได้รับสมญา
นามว่าเป็ นเมืองแห่ งชนเผ่า เนื่ องจากเมื่อครั้งยุคกลาง ดินแดนแถบนี้ เคยอยูใ่ นความครอบครองของชนชาติต่างๆ
ถึ ง 14 เผ่า ด้วยกัน ในปั จจุ บนั เมื องที่ กาลังเติ บ โตแห่ ง นี้ เป็ นเมื องที่ มีก ารจับ จ่ ายใช้ส อยมากที่ สุ ดในยุโรป
ขณะเดียวกันก็มงั่ คัง่ ด้วยมรดกทางศิลปะและความเฟื่ องฟูทางศิลปกรรมแขนงต่างๆ รวมทั้งดนตรี ละครเวที และ
ภาพยนตร์ นาท่านเที่ยวชมเมืองกัลเวย์ อีกหนึ่งเมืองสวยแห่งไอร์ แลนด์เหนือ
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กลางวัน

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่น

บ่าย

นาท่านเดินทางสู่ คลิฟส์ ออฟ โมเออร์ (Cliffs of Moher) (ระยะทาง 77 ก.ม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1.30 ชม.)
ผาชันแห่ งโมเออร์ ต้ งั อยูใ่ นเขตเคาน์ตี แคลร์ เป็ นหนึ่ งในทิวทัศน์อนั น่าทึ่งที่สุดของไอร์ แลนด์ ตั้งตระหง่านด้วย
ความสู ง 230 เมตรเหนื อมหาสมุ ทรแอตแลนติกอันเกรี้ ยวกราด แนวผาทอดยาวสุ ดสายตาเป็ นระยะทางราว 8
กิโลเมตร จาก HAG’S HEAD ซึ่ งอยูท่ างด้านใต้จรดหอคอย O’BRIAN ที่อยูท่ ิศเหนื อและบนยอดของหน้าผาเป็ น
ที่ราบกว้างใหญ่ อยูส่ ู งจากน้ าทะเลเบื้องล่างทาให้เกิ ดทัศนี ยภาพอันงดงามที่น่าอัศจรรย์ทางธรรมชาติของผาชัน
ขุนเขา และท้องทะเลมหาสมุทรแอตแลนติก บ้างก็ว่าการได้มาเยือน คลิ ฟส์ ออฟ โมเออร์ เสมือนได้มายืน ณ จุด
ปลายสุ ดของขอบโลก และยังเป็ นฉากในภาพยนต์ Harry Potter อีกด้วย อิสระให้ท่านได้เก็บภาพธรรมชาติอนั น่า
พิศวงและดื่มด่ากับอากาศบริ สุทธิ์ ตามอัธยาศัย ได้เวลานาท่านเดินทางสู่ เมืองลิมริ ค (Limerick) (ระยะทาง 73 กม.
เดินทางประมาณ 1 ชม.) เป็ นเมืองใหญ่อนั ดับ 3 มีทาเลที่ต้ งั อยูร่ ิ มฝั่ งแม่น้ าแชนนอน ได้รับการกล่าวขานว่ามี
ทัศนียภาพงดงามที่สุดของไอร์แลนด์

ค่า

รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคารท้องถิ่น
นาท่ านเข้ าสู่ โรงแรมทีพ่ กั Absolute Hotel Limerick / Castletroy Park Hotel**** หรื อเทียบเท่า

วันทีเ่ จ็ด

ลิมริค – คิลลานีย์ – คอร์ ค

เช้า

รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
นาท่านออกเดินทางสู่ เมืองคิลลานีย ์ (Killarney) (ระยะทาง 111 กม. เดินทางประมาณ 1.30 ชม.) เมืองในรัฐเคอร์ รี่
ทางตะวันตกเฉียงใต้ของประเทศไอร์ แลนด์ นาท่านแวะถ่ายรู ปกับโบสถ์เซ็นต์แมรี่ (St. Mary Cathedral) ซึ่งเป็ น
โบสถ์ประจาเมือง นาท่านเข้าชมคฤหาส สมัยวิคตอเรี ยน มัครอส เฮ้าส์ (The Muckross’s House) ซึ่ งก่อสร้างด้วย
หิ นในแบบอลิซาเบธช่วงกลางศตวรรษที่ 19 ตั้งอยูใ่ นอุทยานสวยริ มทะเลสาบมัครอส ภายในท่านจะได้สัมผัสกับ

EHC-TK-10D-SCOTLAND-IRELAND
วิถีชีวติ ของชาวไอริ ช และการจัดสวนสวยด้วยพันธุ์ไม้หลากหลายชนิด ตลอดจนบ้านและร้านค้าที่ ออกแบบ
ก่อสร้างในแบบชาวไอริ ช อิสระให้ท่านเพลิดเพลินกับการถ่ายรู ปมุมสวย และ สวนสวย ตามอัธยาศัย
กลางวัน

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่น

บ่าย

นาท่านเดิ นทางสู่ เมืองคอร์ ค (Cork) (ระยะทาง 84 กม. เดินทางประมาณ 1.15 ชม.) เมืองใหญ่อนั ดับ 2 ของ
ร ร ไอร์ แลนด์ ตั้ง อยู่ทางตะวันออกเฉี ย งใต้ บริ เวณปากแม่น้ า ลี ตรงก้น
ร ห่ างจากมหาสมุ ทร
แอตแลนติก 24 กิ โลเมตร และ เป็ นเมืองที่เคยได้รับเลื อกให้เป็ นนครหลวงแห่ งวัฒนธรรมยุโรปประจาปี 2005
นาท่านเข้าชมปราสาทบลาร์นีย ์ (Blarney Castle) สร้างขึ้นเป็ นครั้งแรกในสมัยศตวรรษที่ 10 โดยแรกเริ่ มสร้างจาก
ไม้ ต่อไปในสมัยศตวรรษที่ 12 ได้นาหิ นมาใช้เป็ นโครงสร้ างหลักของปราสาท อย่างไรก็ตามตัวปราสาทได้ถูก
ทาลายลงในสมัยศตวรรษที่ 14 และผ่านสงครามกลางเมืองมาหลายครั้งจนในสมัยศตวรรษที่ 16 คอร์ แม็ค แม็ค
คาร์ ธี (Cormac MacCarthy) ซึ่ งดารงตาแหน่ง เ รล คนแรกแห่ งแคลคาร์ ที ได้ทาการบูรณะปราสาทขึ้นใหม่ให้
สวยงามดังเดิม พื้นที่โดยรอบปราสาทเต็มไปด้วยต้นไม้และสวนสวยนานาชนิด ปราสาทแห่ งนี้ จึงเป็ นสถานที่
ดึงดูดใจของนักท่องเที่ยวนับล้านคนหลัง่ ไหลไปที่บลาร์ นีย ์ ทาให้ที่สถานที่แห่ งนี้ เป็ นที่รู้จกั ไปทัว่ โลกว่าเป็ น
หนึ่ ง ในมรดกอันล้ า ค่ า ของ
ร ร ไอร์ แลนด์ สิ่ ง ที่ ดึ ง ดู ดใจ
ท เท
ผนังหิ น
บลาร์นีย ์ สโตน (Blarney Stone) หิ นในตานานบนยอดหอคอย ท
เล่าขานกันว่า หากได้จุมพิตผนังหิ นที่นี่
จะทาให้คุณไม่อบั จนโวหาร บุคคลสาคัญหลายท่าน นับแต่เซอร์ วอลเตอร์ สก็อต ไปจนถึงประธานาธิ บดีอเมริ กา
และผูน้ าโลกหลายคน รวมถึงนักแสดงชื่ อก้องโลก ได้เคยมาลองจุมพิตบลาร์ นีย ์ สโตน จากนั้นอิสระให้ท่านได้
เดินเล่นและถ่ายรู ปกับตัวปราสาทและสวนสวยโดยรอบ

ค่า

รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคารจีน
นาท่ านเข้ าสู่ โรงแรมทีพ่ กั Best Western Montenotte Hotel/ Ambassador Cork Hotel**** หรื อเทียบเท่า

วันทีแ่ ปด

แคสเซล - คิลเคนนีย์ - ดับลิน

เช้า

รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
นาท่านเดินทางสู่ เมือง ค เซล (Cashel) (ระยะทาง 93 กม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชัว่ โมง) ซึ่ งเป็ นอีกหนึ่ ง
เมืองท่องเที่ยวที่มีความสาคัญทางด้านประวัติศาสตร์ และมีชื่อเสี ยงมากแห่ งหนึ่ งของ ร ร ไอร์ แลนด์ ตั้งอยู่
ทางตอนใต้ข องแคว้นทิ ป เปอรารี (Tipperary) ซึ่ ง เป็ นอี ก หนึ่ ง แคว้นที่ มี ชื่ อเสี ย งทางด้า นการท่ องเที่ ย วของ
ร ร ไอร์ แลนด์ นาท่านเข้าชม "ร็ อค ออฟ ค เซล" (Rock of Cashel) หนึ่งในสัญลักษณ์ที่ได้รับการยกย่อง
เป็ นอะโครโปลิสแห่ ง ร ร ไอร์ แลนด์ เป็ นสถานที่ท่องเที่ยวที่ได้รับการขนานนามว่ามีความงดงามที่สุดใน
ร ร ไอร์ แลนด์ “ร็ อค ออฟ ค เซล” เป็ นอีกหนึ่ งสถานที่ท่องเที่ยวที่มีประวัติศาสตร์ อนั ยาวนานมากแห่ ง
หนึ่งของประเทศ ด้วยความโดดเด่นทางด้านสถาปั ตยกรรมของร็ อค ออฟ คาเซล ถือว่าเป็ นสิ่ งที่สะท้อนให้เห็ น
คุณค่าทางมรดกทางวัฒนธรรมที่เก่าแก่ที่สุดของชาวไอริ ชโบราณ โดยภายในร็ อค ออฟ ค เซลนั้นประกอบไป
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ด้วยส่ วนต่างๆ ไม่วา่ จะเป็ นกลุ่มอาคารบ้านเรื อนยุคกลาง ป้ อมปราการ วิหารจอร์ เจียน และห้องสมุด นอกจากนี้
แล้วในอดีต ร็ อค ออฟ ค เซล ยังเคยใช้เป็ นที่ประทับของกษัตริ ยแ์ ห่ งมุนสเตอร์ ตั้งแต่ศตวรรษที่ 4 จนถึงต้น
ศตวรรษที่ 12 และมีการใช้อย่างต่อเนื่ องพร้อมทั้งก่อสร้างเพิ่มจนถึงศตวรรษที่ 18 และได้รับการอนุรักษ์และยก
ย่องให้เป็ นอนุ สรณ์ สถานแห่ งชาติ เมื่อปี ค.ศ.1874 อิสระให้ท่านได้เก็บภาพและเดินเล่นถ่ายรู ปตามอัธยาศัย นา
ท่านเดินทางสู่ เมืองคิลเคนนี ย ์ (Kilkenny) (ระยะทาง 61 กม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 50 นาที) เมืองที่อุดมด้วย
สี สัน เต็มไปด้วยร่ องรอยประวัติศาสตร์ ยคุ กลางอันน่าทึ่ง รวมถึงงานฝี มือท้องถิ่นที่น่าสนใจ คิลเคนนี ยซ์ ิ ต้ ี คือหนึ่ง
ในเมืองที่น่าไปเยือนมากที่สุดเมืองหนึ่งของประเทศ
กลางวัน

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่น

บ่าย

นาท่านเข้าชมความงามของปราสาทคิลเคนนีย ์ (Killkeny Castle) ซึ่ งเป็ นปราสาทแบบนอร์ มนั สร้างขึ้นในปี 1172
โดยอัศวิน Richard de Clare หรื อที่รู้จกั ในนาม Strongbow ซึ่ งปราสาทเดิมสร้างจากไม้และมีหอคอยสู ง สามารถ
มองเห็นวิวแม่น้ านอร์ แต่หลังจากนั้นทายาทรุ่ นถัดไปคือ วิลเลี่ยม มาร์ แชล (Earl of Pembroke) ได้ทาการบูรณะ
ขึ้นใหม่โดยใช้หินมาสร้างปราสาท ปราสาทแห่ งนี้ มีหอคอยสู งถึง 4 หอคอยและยังคงสภาพให้เห็นจนถึงปั จจุบนั
นาท่านเข้าชมความงามของห้องโถง และ ห้องต่างๆภายในปราสาทโบราณแห่ งนี้ นอกจากนี้ ยงั มีสวนสวยขนาด
ใหญ่ ด้า นนอก ซึ่ งท่ า นสามารถเก็ บ ภาพเป็ นที่ ร ะลึ ก ได้ต ามอัธ ยาศัย น าท่ า นเดิ น ทางสู่ เ มื อ งดับ ลิ น (Dublin)
(ระยะทาง 123 กม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1.45 ชัว่ โมง) ซึ่ งเป็ นเมืองหลวงและเมืองที่ใหญ่ที่สุดของสาธารณรัฐ
ไอร์ แลนด์ ชื่ อดับลินนั้นมาจากคาว่า Dubh Linn ซึ่ งในภาษาไอริ ชมีความหมายว่า "สระน้ าสี ดา" (Black Pool)
ดับลิน นครหลวงของสาธารณรัฐไอร์แลนด์ ตั้งอยูใ่ จกลางดินแดนอันเป็ นที่หลงใหลของผูม้ าเยือนนับจากร่ องรอย
ทางประวัติศาสตร์ อนั น่าทึ่ง ความงามทิวทัศน์ตามธรรมชาติ รวมถึงทะเลสาบ แม่น้ า และฝั่งทะเลอันยาวไกล

ค่า

รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคารจีน
นาท่ านเข้ าสู่ โรงแรมทีพ่ กั Ballsbridge Hotel/ Kingswood Hotel City West**** หรื อเทียบเท่า

วันทีเ่ ก้า

ดับลิน – เข้ าชมปราสาทดับลิน

เช้า

รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
นาท่านเข้าชมปราสาทดับลิ น (Dublin Castle) หนึ่ งในสถานที่ ท่องเที่ ยวที่ มีความเก่ าแก่ที่สุดของไอร์ แลนด์
ปราสาทสร้างขึ้นในปี 1204 โดยกษัตริ ยจ์ อห์นแห่งอังกฤษ ปั จจุบนั ปราสาทดับลินนั้นถือว่าเป็ นสัญลักษณ์ของการ
ปกครองของอังกฤษในไอร์แลนด์จนได้รับอิสระเป็ นสาธารณรัฐไอร์ แลนด์ในปี 1922 ปราสาทแห่ งนี้ ยงั คงใช้เป็ น
สถานที่จดั งานสาคัญระดับประเทศ เช่น จัดการประชุ มของสหภาพยุโรป และ จัดงานคอนเ รตสาคัญเป็ นต้น นา
ท่านชมความงามภายในปราสาท ซึ่ งมีหอ้ งจัดแสดงและห้องรับรองมากมาย นาท่านผ่านชมสถาปั ตยกรรม "สไปร์
ออฟ ดับลิน" หรื อ "อนุ สาวรี ยแ์ ห่ งแสง" (Spire of Dublin) อนุสาวรี ยท์ ี่สร้างจากเสาสแตนเลสรู ปกรวยที่มีปลาย
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ยอดแหลม ซึ่ งมีความสู งประมาณ 121.2 เมตร (398 ฟุต) โดยในอดีตเคยเป็ นที่ต้ งั ของเสาเนลสัน ปั จจุบนั เป็ น
อนุสาวรี ยป์ ระติมากรรมที่มีชื่อเสี ยงและมีผคู ้ นมาเยี่ยมชมมากเป็ นพิเศษ ได้รับรางวัลนานาช ติ 2-3 รางวัล เป็ น
สั ญลัก ษณ์ ข องเมื องตั้ง ตระหง่ า นอยู่ก ลางถนน ผ่า นชมสวนสาธารณะโฟนิ ค ผ่า นชมย่า นอาคารจอร์ เจี ย ที่ มี
สถาปั ตยกรรมที่สวยงามของเรื่ องประตู ผ่านชม ตริ นิต้ ี คอลเลจ (Trinity College) มหาวิทยาลัยที่เก่าแก่ที่สุดใน
ไอร์แลนด์ สร้างในสมัย ค.ศ.1592 โดยควีนอลิซาเบธที่ 1 ในยุคที่เป็ นอาณานิคมของอังกฤษ ผูน้ าประเทศหลายคน
จบจากมหาวิทยาลัยแห่งนี้ อาคารสถาปั ตยกรรมยังคงรู ปแบบดั้งเดิมไม่ถูกทาลาย นาท่านแวะถ่ายรู ปกับมหาวิหาร
เซ็นต์แพททริ ค (St. Patrick’s Cathedral) สร้างขึ้นในปี 1191 และได้รับการขนานนามให้เป็ นมหาวิหารในปี 1224
มหาวิหารแห่งนี้สร้างขึ้นเพื่ออุทิศให้แก่เซ็นต์แพททริ ค ปั จจุบนั มหาวิหารแห่ งนี้ ได้กลายมาเป็ นมหาวิหารแห่ งชาติ
ของไอร์ แลนด์ จากนั้นนาท่านสู่ "ถนนแกรฟตัน" (Grafton Street) เพื่อให้ท่านได้เลือกซื้ อสิ นค้าและของฝาก
อิสระให้ท่านได้ช้อปปิ้ งแบบจัดเต็ม หากท่านที่ ตอ้ งการซื้ อสิ นค้าแบรนด์เนม เช่ น Louis Vuitton, Marks &
Spencer, The Body Shop และอื่นๆอีกมากมาย อิสระให้ท่านได้เดินเล่น และ เลือกซื้ อของฝากตามอัธยาศัย

***** อิสระอาหารกลางวันตามอัธยาศัย เพื่อให้ท่านได้ชอ้ ปปิ้ งแบบจัดเต็ม*****
14.00 น.
16.30 น.
22.55 น.
วันทีส่ ิ บ
01.25 น.
14.50 น.

นาท่านเดินทางสู่ สนามบินดับลิน
ออกเดินทางจากสนามบินดับลิน
ร ร ไอร์ แลนด์ สู่ สนามบินอิสตันบูล โดยเที่ยวบิน TK1978
(ใช้เวลาบินประมาณ 4.30 ชัว่ โมง)
เดินทางถึงสนามบินอิสตันบูล รอเปลี่ยนเที่ยวบิน
กรุ งเทพมหานคร
ออกเดินทางสู่ กรุ งเทพฯ โดยเที่ยวบินที่ TK 68 สายการบินฯ มีบริ การอาหาร 2 รอบ คือ
อาหารค่า และ อาหารเช้า
เดินทางถึงสนามบินสุ วรรณภูมิ กรุ งเทพฯ โดยสวัสดิภาพ (BON VOYAGE)
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10 วัน สกอตแลนด์ – ไอร์ แลนด์ เหนือจรดใต้
(ไม่รวมค่าวีซ่าอังกฤษ แต่รวมทิปทุกอย่างแล้ว)
ราคาทัวร์ 89,900 บาท : 8-17 ส.ค. / 13-22 ก.ย. /11-20 ต.ค. / 18-27 ต.ค.
อัตราค่าบริ การ (บาท) ปี 2558
ราคาผูใ้ หญ่พกั ห้องคู่หรื อ เด็ก 1 ท่านพักกับผูใ้ หญ่ 1 ท่าน
พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ
เด็กอายุ 2 - 12 ปี (เสริ มเตียง – พักกับผูใ้ หญ่ 2 ท่าน)
เด็กอายุต่ากว่า 2 ปี (พักกับผูใ้ หญ่ 2 ท่าน)
ชั้นธุ รกิจเพิ่มเงินจากราคาทัวร์ เริ่ มต้นที่ท่านละ

ส.ค. – ต.ค. 2019
89,900
11,000
86,900
31,900
85,000 – 100,000

(ราคาสามารถยืนยันได้ก็ต่อเมื่อที่นงั่ confirm เท่านั้น)

ไม่เอาตัว๋ เครื่ องบิน BKK-EDI //DUB –BKK หักค่าตัว๋
ค่าธรรมเนียมและค่าดาเนินการวีซ่าอังกฤษ

24,000
5,500

**ราคาอาจมีการปรับขึ้น – ลง ตามราคาน้ ามันที่ปรับขึ้นลง แต่จะปรับตามความเป็ นจริ ง
ที่สายการบินประกาศปรับ และที่มีเอกสารยืนยันเท่านั้น (คิด ณ วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2562) **
ข้ อแนะนาและแจ้ งเพื่อทราบ
 สาหรับห้องพักแบบ 3 เตียง มีบริ การเฉพาะบางโรงแรมเท่านั้น กรณี เดินทางเป็ นผูใ้ หญ่ 3 ท่าน แนะนาให้ท่าน เปิ ดห้องพัก
เป็ น 2 ห้องจะสะดวกกับท่านมากกว่า
 กรณี เดินทางเป็ นตัว๋ กรุ๊ ป หากออกตัว๋ แล้ว ไม่สามารถขอคืนเงินได้ และไม่สามารถเปลี่ยนวันเดินทางได้
 กระเป๋ าเดินทางเพื่อโหลด ท่านละ 1 ใบ น้ าหนักไม่เกิน 20 ก.ก.
 กระเป๋ าถือขึ้นเครื่ อง (Hand carry) น้ าหนักไม่เกิน 7 ก.ก.
โปรแกรมท่องเที่ยวสกอตแลนด์ – ไอร์แลนด์ (ตามที่ระบุไว้ในรายการ) อัตรานี้ รวมถึง
 ตัว๋ เครื่ องบินไป-กลับชั้นนักท่องเที่ยวโดยสายการบินเตอร์ กิช แอร์ ไลน์ส (กระเป๋ าเดินทาง 1 ใบ นน. ไม่เกิน 20 กก./ท่าน)
 ค่าภาษีสนามบิน, ภาษีน้ ามัน, ค่าประกันภัยทางอากาศ,
 ค่าประกันภัยการเดินทางอุบตั ิเหตุวงเงิน 1,500,000 บาท และ ค่ารักษาพยาบาลในต่างประเทศวงเงิน 2,000,000 บาท
ค่ารักษาพยาบาลหลังกลับจากต่างประเทศภายใน 21 วัน วงเงิน 40,000 บาท (ประกันภัยไม่ครอบคลุมผูท้ ี่อายุเกิน 85 ปี )
 ค่าภาษีในทุกประเทศ (ประเทศตามระบุในโปรแกรมทัวร์)
 ค่าที่พกั ตลอดการเดินทาง (พักห้องคู่)
 ค่าอาหารทุกมื้อตามระบุ, ค่าพาหนะ หรื อรถรับ-ส่ ง ระหว่างนาเที่ยว, ค่าเข้าชมสถานที่
 เจ้าหน้าที่ (ไกด์ไทย) คอยอานวยความสะดวกตลอดการเดินทาง และ ค่าทิปต่างๆ
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อัตรานี้ไม่รวมถึง
 ค่าวีซ่าอังกฤษ (บริ การดาเนินการกรอกเอกสารเพื่อยืน่ วีซ่าอังกฤษ ท่านละ 5,500 บาท)
 ค่าทิปพนักงานยกกระเป๋ า เพื่อป้ องกันการสู ญหาย ท่านควรดูแลกระเป๋ าด้วยตัวท่านเอง
 ค่าใช้จ่ายส่ วนตัวอาทิ ค่าซักรี ด ค่าโทรศัพท์-แฟกซ์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่ไม่ได้ระบุในรายการ
 ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหกั ณ ที่จ่าย 3%
การชาระเงิน

งวดที่ 1 : สารองที่นงั่ จ่าย 35,000 บาท/ท่าน ชาระหลังจากสารองที่นงั่ ภายใน 3 วันหลังยืนยันกรุ๊ ป
งวดที่ 2 : ชาระส่ วนที่เหลือ 30 วัน ล่วงหน้าก่อนออกเดินทาง

กรณียกเลิก
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 45 วัน ไม่เก็บค่าใช้จ่าย (หากไม่ได้มีการยืน่ วีซ่าล่วงหน้า)
(สงกรานต์-ปี ใหม่ 60 วัน)
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30-45 วัน หักค่ามัดจา 20,000 บาท + ค่าวีซ่า (ถ้ามี)
(สงกรานต์-ปี ใหม่ 44-59 วัน)
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 10-30 วัน หักค่ามัดจา 20,000 บาท + ค่าใช้จ่ายอื่น (ถ้ามี)
(สงกรานต์-ปี ใหม่ 20-43 วัน)
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 0-9 วัน หักค่าใช้จ่าย 75-100% ของค่าทัวร์
(สงกรานต์-ปี ใหม่ 0-19วัน)
***ผูเ้ ดินทางที่ไม่สามารถเข้า-ออกเมืองได้ เนื่ องจากการยื่นเอกสารปลอม หักค่าใช้จ่าย 100%
***หากมีการยกเลิกการจองทัวร์ หลังได้ทาการยืน่ วีซ่าเรี ยบร้อยแล้ว บริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการนาเล่มพาสปอร์ ตไปยกเลิกวีซ่า
ในทุกกรณี ไม่วา่ ค่าใช้จ่ายในการยืน่ วีซ่าจะรวมหรื อแยกจากรายการทัวร์ ก็ตาม***
หมายเหตุ :
 บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการยกเลิกการเดินทางในกรณีทมี่ ีผ้ เู ดินทาง ต่ากว่า 20 ท่าน โดยจะแจ้งให้ผเู ้ ดินทางทราบล่วงหน้า
อย่างน้อย 20 วัน ก่อนการเดินทาง (หากจานวนผู้โดยสายรวม 15-19 ท่าน เพิม่ เงินท่านละ 4,000 บาท)
 บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการเปลี่ ยนแปลงรายการท่องเที่ยว กรณี ที่เกิ ดเหตุจาเป็ นสุ ดวิสัย อาทิ การล่าช้าของสายการบิน
การนัดหยุดงาน การประท้วง ภัยธรรมชาติ การก่ อจราจล อุบตั ิเหตุ ปั ญหาการจราจร ฯลฯ ทั้งนี้ จะคานึ งและรั กษา
ผลประโยชน์ของผูเ้ ดินทางไว้ให้ได้มากที่สุด
 เนื่องจากการท่องเที่ยวนี้ เป็ นการชาระแบบเหมาจ่ายกับบริ ษทั ตัวแทนในต่างประเทศ ท่านไม่สามารถที่จะเรี ยกร้องเงินคืน
ในกรณี ที่ท่านปฎิเสธหรื อสละสิ ทธิ์ ในการใช้บริ การที่ทางทัวร์ จดั ให้ ยกเว้นท่านได้ทาการตกลง หรื อ แจ้งให้ทราบ ก่อน
เดินทาง
 บริ ษทั ฯ จะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น หากท่านถูกปฎิเสธการตรวจคนเข้าเมือง และจะไม่คืนเงินค่าทัวร์ ที่ท่านชาระ
มาแล้ว หากท่านถูกปฎิเสธการเข้าเมือง อันเนื่องจากการกระทาที่ส่อไปในทางผิดกฎหมาย หรื อการหลบหนีเข้าเมือง
 ในกรณี ที่ท่านจะใช้หนังสื อเดินทางราชการ (เล่มสี น้ าเงิน) เดินทางกับคณะ บริ ษทั ฯ สงวนสิ ทธิ์ ที่จะไม่รับผิดชอบ หากท่าน
ถูกปฎิเสธการเข้าหรื อออกนอกประเทศใดประเทศหนึ่ ง เพราะโดยปกตินกั ท่องเที่ยวใช้หนังสื อเดินทางบุคคลธรรมดา เล่ม
สี เลือดหมู
กรณีเดินทางโดยลูกค้ าจัดการตั๋วเครื่ องบินเอง (Land Only)
 ในกรณี ลูกค้าดาเนิ นการเรื่ องตัว๋ เครื่ องบินเองและมาเที่ยวร่ วมกับคณะ (Join Tour) ลูกค้าต้องดาเนินการมาพบคณะทัวร์ดว้ ย
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ตัวเอง และต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการมาพบคณะใหญ่ดว้ ยตัวเอง รวมถึงหากกรณี เที่ยวบินของคณะใหญ่เกิดความล่าช้า
หรื อยกเลิกเที่ยวบินอันด้วยสาเหตุใดๆก็ตาม
ตั๋วเครื่ องบิน
 ในการเดินทางเป็ นหมู่คณะผูโ้ ดยสารจะต้องเดินทางไป-กลับ หากท่านต้องการเลื่อนวันเดินทางกลับ ท่านจะต้องชาระ
ค่าใช้จ่ายส่ วนต่างที่สายการบินเรี ยกเก็บโดยสายการบิน เป็ นผูก้ าหนด ซึ่งทางบริ ษทั ฯ ไม่สามารถเข้าไปแทรกแซงได้ และ
ในกรณี ที่ยกเลิกการเดินทาง ถ้าทางบริ ษทั ได้ออกตัว๋ เครื่ องบินไปแล้ว ผูเ้ ดินทางต้องรอ Refund ตามระบบของสายการบิน
เท่านั้น (ในกรณี ที่ตวั๋ เครื่ องบินสามารถทาการ Refund ได้เท่านั้น)
 ท่านที่จะออกตัว๋ เครื่ องบินภายในประเทศ เช่น เชียงใหม่ ภูเก็ต หาดใหญ่ ฯลฯ โปรดแจ้งฝ่ ายขายก่อนเพื่อขอคายืนยันว่าทัวร์
นั้นๆ ยืนยันการเดินทาง แน่นอน หากท่านออกตัว๋ ภายในประเทศโดยไม่ได้รับการยืนยันจากพนักงาน แล้วทัวร์ น้ นั ยกเลิก
บริ ษทั ฯไม่สามารถรับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆที่เกี่ยวข้องกับตัว๋ เครื่ องบินภายในประเทศได้
 เมื่อท่านจองทัวร์ และชาระมัดจาแล้ว หมายถึงท่านยอมรับในข้อความและเงื่อนไขที่บริ ษทั ฯแจ้งแล้วข้างต้น
โรงแรมและห้ อง
 ห้องพักในโรงแรมเป็ นแบบห้องพักคู่ ( TWN/DBL ) ในกรณี ที่ท่านมีความประสงค์จะพักแบบ 3 ท่าน / 3 เตียง ( TRIPLE
ROOM ) ขึ้นอยูก่ บั ข้อกาหนดของห้องพักและรู ปแบบของห้องพักของแต่ละโรงแรม ซึ่ งมักมีความแตกต่างกัน ซึ่งอาจจะทา
ให้ท่านไม่ได้หอ้ งพักติดกันตามที่ตอ้ งการ หรื อ อาจไม่สามารถจัดห้องที่พกั แบบ 3 เตียงได้
 โรงแรมหลายแห่งในยุโรป จะไม่มีเครื่ องปรับอากาศเนื่องจากอยูใ่ นแถบที่มีอุณหภมิต่า เครื่ องปรับอากาศที่มีจะให้บริ การ
ในช่วงฤดูร้อนเท่านั้น
 ในกรณี ที่มีการจัดประชุมนานาชาติ ( TRADE FAIR ) เป็ นผลให้ค่าโรงแรมสู งขึ้น 3-4 เท่าตัว บริ ษทั ฯขอสงวนสิ ทธิ์ ในการ
ปรับเปลี่ยนหรื อย้ายเมืองเพื่อให้เกิดความเหมาะสม
กระเป๋าเล็กถือติดตัวขึน้ เครื่ องบิน
 กรุ ณางดนาของมีคม ทุกชนิด ใส่ ในกระเป๋ าใบเล็กที่จะถือขึ้นเครื่ องบิน เช่น มีดพับ กรรไกรตัดเล็บทุกขนาด ตะไบเล็บ เป็ น
ต้น กรุ ณาใส่ ในกระเป๋าเดินทางใบใหญ่ หา้ มนาติดตัวขึ้นบนเครื่ องบินโดยเด็ดขาด
 วัตถุที่เป็ นลักษณะของเหลว อาทิ ครี ม โลชัน่ น้ าหอม ยาสี ฟัน เจล สเปรย์ และเหล้า เป็ นต้น จะถูกทาการตรวจอย่างละเอียด
อีกครั้ง โดยจะอนุญาตให้ถือขึ้นเครื่ องได้ไม่เกิน 10 ชิ้น ในบรรจุภณั ฑ์ละไม่เกิน 100 ml. แล้วใส่ รวมเป็ นที่เดียวกันในถุงใส
พร้อมที่จะสาแดงต่อเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยตามมาตราการองค์การการบินพลเรื อนระหว่างประเทศ ( ICAO )
 หากท่านซื้ อสิ นค้าปลอดภาษีจากสนามบิน จะต้องปิ ดผนึกถุงโดยระบุ วันเดินทาง เที่ยวบิน จึงสามารถนาขึ้นเครื่ องได้ และ
ห้ามมีร่องรอยการเปิ ดปากถุงโดยเด็ดขาด
สั มภาระและค่ าพนักงานยกสั มภาระ
 สาหรับน้ าหนักของสัมภาระที่ทางสายการบินอนุ ญาตให้โหลดใต้ทอ้ งเครื่ องบิน คือ 20-30 กิโลกรัม (สาหรับผูโ้ ดยสารชั้น
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ประหยัด/ Economy Class Passenger ซึ่ งขึ้นกับแต่ละสายการบิน) การเรี ยกเก็บค่าระวางน้ าหนักเพิ่มเป็ นสิ ทธิ์ ของสายการ
บินที่ท่านไม่อาจปฎิเสธได้ หาก น้ าหนักกระเป๋ าเดินทางเกินกว่าที่สายการบินกาหนด
 สาหรับกระเป๋ าสัมภาระที่ทางสายการบินอนุ ญาตให้นาขึ้นเครื่ องได้ ต้องมีน้ าหนักไม่เกิน 7 กิโลกรัมและมีสัดส่ วนไม่เกิน
7.5 x 13.5 x 21.5 สาหรับหน่วยวัด “นิ้ว” (Inch) หรื อ 19 x 35 x 55 สาหรับหน่วยวัด “เซนติเมตร” (Centimeter)
 ในบางรายการทัวร์ ที่ตอ้ งบินด้วยสายการบินภายในประเทศ น้ าหนักของกระเป๋ าอาจจะถูกกาหนดให้ต่ากว่ามาตรฐานได้
ทั้งนี้ข้ ึนอยูก่ บั ข้อกาหนดของแต่ละสายการบิน บริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิ์ ไม่รับภาระ ความรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในน้ าหนักส่ วนที่
เกิน
 กระเป๋ าและสัมภาระที่มีลอ้ เลื่อนและมีขนาดใหญ่เกินไป ไม่เหมาะกับการเป็ นกระเป๋ าถือขึ้นเครื่ องบิน (Hand carry)
การชดเชยค่ ากระเป๋าในกรณีเกิดการสู ญหาย
 ของมีค่าทุกชนิ ด ขอแนะนาไม่ ควรใส่ เข้ าไปในกระเป๋าใบใหญ่ ที่เช็ คไปกับเครื่ อง เพราะหากเกิดการสู ญหาย สายการบินจะ
รับผิดชอบชดใช้ตามกฎไออาต้าเท่านั้น ซึ่ งจะชดใช้ให้ประมาณ กิโลกรัมละ 20 USD คูณด้วยน้ าหนักกระเป๋ าจริ ง ทั้งนี้ จะ
ชดเชยไม่เกิน USD 400 กรณี เดินทางชั้นธรรมดา (Economy) หรื อ USD 600 กรณี เดินทางชั้นธุ รกิจ (Business) ดังนั้นจึงไม่
แนะนาให้โหลดของมีค่าทุกประเภทลงกระเป๋ าใบใหญ่
 กรณี กระเป๋ าใบใหญ่เกิดการสู ญหายระหว่างการท่องเที่ยว (ระหว่างทัวร์ ไม่ใช่ระหว่างบิน) โดยปกติประกันภัยการเดินทาง
ที่บริ ษทั ทัวร์ ได้จดั ทาให้ลูกค้าจะไม่ครอบคลุมค่าชดเชยในกรณี กระเป๋ าใบใหญ่สูญหาย ดังนั้นท่านจึงไม่ควรโหลดของมีค่า
ทุกประเภทในกระเป๋ าใบใหญ่ เพราะหากเกิดการสู ญหาย ทางบริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ การชดเชยค่าเสี ยหายตามรายระเอียด
ข้างต้นเท่านั้น
 กรณี กระเป๋ าใบเล็ก (Hand Carry) เกิดการสู ญหาย บริ ษทั ฯ ไม่สามารถรับผิดชอบชดเชยค่าเสี ยหายให้ท่านได้ ดังนั้นท่าน
ต้องระวังทรัพย์สินส่ วนตัวของท่าน
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เอกสารสาหรับยื่นวีซ่าประเทศอังกฤษ
(ใช้ เวลา 15-20 วันทาการ ยื่นด้ วยตัวเองเท่ านั้น)
1.หนังสื อเดินทาง ทีเ่ หลืออายุใช้ งานได้ เกิน 6 เดือนขึน้ ไป และมีหน้ าว่าง 2 หน้ าติดกัน ถ้ ามีหนังสื อเดินเล่มเก่าให้ นามาด้ วย
2.รู ปถ่ ายสี หน้ าตรงปัจจุบัน พืน้ หลังฉากรู ปต้ องมีสีขาวเท่ านั้น(ถ่ ายไม่ เกิน 6 เดือน) ขนาด 2 นิว้ 2 รู ป
3.หลักฐานการทางาน (จดหมายรับรองการทางานภาษาอังกฤษ) หรื อ หนังสื อจดทะเบียน บริ ษทั หรื อ จดทะเบียนร้านค้า
4. หลักฐานการเงิน
- หนังสื อรับรองบัญชีที่ออกโดยธนาคาร และสมุดบัญชีเงินฝากปรับสมุดถึงเดื อนปั จจุบนั ที่จะยืน่ วีซ่าตัวจริ ง พร้อมสาเนา 1
ชุด (ให้นามาแสดง ณ วัน นัดสัมภาษณ์)
5. สาเนาทะเบียนสมรส / สาเนาทะเบียนหย่า / สาเนาใบมรณะบัตร / เอกสารเพิ่มเติมกรณี อื่น ๆ
6. สาเนาบัตรประชาชน
7. สาเนาทะเบียนบ้าน (สาหรับผูเ้ ดินทางที่อายุต่ากว่า 20 ปี จาเป็ นต้องแปลสู ติบตั รด้วย)
การยื่นวีซ่าอังกฤษต้ องทาอย่ างไร
ผูส้ มัครต้องยื่นคาร้องด้วยตนเองเท่านั้น
ปั จจุบนั สถานทูตอังกฤษได้มีการเปลี่ยนระบบให้มีการสแกนลายนิ้วมือพร้อมสแกนม่านตาของผูส้ มัครขอวีซ่า

“ศูนย์ รับคาร้ องขอวีซ่าเข้ าสหราชอาณาจักร”
อาคาร
ชั้น 28 ถนนส
แขวงคลอง ตย ห อ เขต
กรุงเทพฯ 10110
อาคาร
อยู่ อยส
ติดกับสถานีรถไฟฟ้า
ทางทัวร์ มบี ริการกรอกเอกสารเพื่อยื่นวีซ่าอังกฤษ โดยจะดาเนินการกรอกข้ อมูลออนไลน์
และ มีค่าวีซ่า พร้ อมค่ าบริการท่ านละ 5,500 บาท

EHC-TK-10D-SCOTLAND-IRELAND

แบบฟอร์ มการสารองทีน่ ั่ง

10 วัน สกอตแลนด์ – ไอร์ แลนด์เหนือจรดใต้
(ไม่รวมค่าวีซ่าอังกฤษ แต่รวมทิปทุกอย่างแล้ว)
ราคาทัวร์ 89,900 บาท
ลาดับที่

ชื่อ – สกุล (ภาษาอังกฤษ)

8-17 ส.ค.
11-20 ต.ค.
เบอร์โทรศัพท์

13-22 ก.ย.
18-27 ต.ค.
ห้องพัก
(SGL/TWN/

เลขที่
สะสมไมล์

DBL/ TRP)

อาหาร
(หากแพ้อาหาร
โปรดระบุ)

สถานฑูตที่ท่านเคยสแกน
ลายนิ้วมือในการยืน่
วีซ่าเชงเก้น (กรุ ณาระบุ)
(หลังวันที่ 14 พ.ย.

2556)

(รบกวนเอเย่ นต์ ใส่ เบอร์ โทรศัพท์ ลูกค้าด้ วยนะค่ะ เนื่องจากต้ องกรอกข้ อมูลในการยื่นวีซ่า)
ชื่ อผู้สารองที่นั่ง........................................................................................ เอเย่นต์ ...............................................................
โทรศัพท์.................................... แฟกซ์ ............................................................. อีเมล์.........................................................
โทรศัพท์มือถือ..........................................................
*** กรุ ณาส่ งแฟกซ์ แบบฟอร์ มสารองที่นั่ง และ สาเนาพาสปอร์ ตลูกค้ า มาที่ แฟกซ์ 02 635 1421 ***

ติดต่ อเจ้ าหน้ าที่ : โทร 02 635 1415

