
 

 

รหัสทัวร WCT1902791 
ทัวรยุโรป สกอตแลนด – ไอรแลนดเหนือ-ใต 10 วัน 7 คืน (QR) 
เอดินเบอระ – สเตอรลิ่ง – ชมเมือง – ลองเรือทะเลสาบล็อกเนส – โรงงานวิสกี้  

ชมเมืองอินเวอรเนส - ปราสาทเอลีน โดแนน – ฟอรท วิลเลียม – กลาสโกว - แครนไรอัน  

เรือเฟอรร่ี - เบลฟาสต(ไอรแลนดเหนือ) - ไทแทนิค ทัวร - สะพานแขวน คารริค  

ไจแอนท คอสเวย - กลัเวย - หนาผาโมเออร – คิลลารนีย - ริง ออฟ เคอรรร่ี – ดับบลิน 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 
 



 

 

 
โปรแกรมการเดินทาง 

วันท่ี1 กรุงเทพฯ – เอดินเบอระ  
18.00 น. สมาชิกทุกทานพรอมกนั ณ ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผูโดยสารขาออกระหวาง

ประเทศช้ัน 4 เคารเตอรสายการบินกาตารแอรเวย(เคาเตอร Q) เจาหนาท่ีคอยดูแล
เช็คสัมภาระและบัตรทีน่ั่งบนเคร่ือง 

20.25 น. ออกเดินทางสูกรุงโดฮาโดยสายการบินกาตารแอรเวย เท่ียวบินที่ QR835 
23.05 น. เดินทางถึงกรุงโดฮา ประเทศกาตาร (แวะพักเปล่ียนเครื่องใชเวลารอเปลี่ยนเครื่อง

ประมาณ 2 ช่ัวโมง) 
 
วันท่ี2 โดฮา – เอดินเบอระ – สเตอรลิ่ง – ชมเมือง – เอดินเบอระ 
01.15 น. ออกเดินทางสูกรุงเอดินเบอระ โดยสายการบินกาตารแอรเวย เที่ยวบินที่ QR031 
07.20 น. เดินทางถึงสนามบินนานาชิติกรุงเอดินเบอระ ประเทศสกอตแลนด หลังผานการตรวจ

คนเขาเมืองและศุลกากรแลว นําทานเดินทางสู คาลตัน ฮิลล (Calton Hill) ถัดจากวงั 
Holyrood ที่เปนท่ีต้ังของเสาคอล่ัม โรมันอันใหญยักษ ท่ีถือเปน The National 
Monument ของสก็อตแลนด 
พ้ืนที่ตรงนี้สมัยโบราณใชเปนท่ี
ประหารนักโทษ ตอมาก็เปลี่ยนมา
เร่ือยๆ เปนโรงหนังบาง บานของ
ขาราชการบาง จากน้ันผานชม
รัฐสภาสก็อตแลนด ผานชมราน 
The Elephant House เปนราน
น่ังชิลๆ เมนูเบาๆ อาหารราคาไม
แพง ที่ J.K. Rowling มาน่ังแตง
หนังสือแฮรรี่ พอตเตอรภาคแรก นําทานเขาสูตัวเมืองเอดินเบิรก เมืองหลวงและเมือง
ศูนยกลางวฒันธรรม แหงความภาคภูมิใจของชาวสกอต เปนเมืองศูนยกลางของ
ประเทศสกอตแลนด ต้ังแตยุคศตวรรษท่ี 15 เจาของสมญานามกรุงเอเธนสแหงยุโรป
เหนือ เขาชมความย่ิงใหญของ “ปราสาทเอดินเบิรก”  ต้ังอยูบนเนินเขาอันสวยงามเปน
ปราสาทที่งดงามและเปนสถานที่เก็บรักษามหามงกุฎแหงราชวงศ เคยเปนที่ประทับ
ของกษัตริยสก็อต และยังถือวาเปนจุดชมเมืองเอดินเบิรกไดเปนอยางดีเน่ืองจากเปน
เนินเขาสูง มองเห็นเดนเปนสงาจากทุกมุมเมือง และยังไดรับการขนานนามวาเปนเมือง
เอเธนสแหงทิศเหนือเน่ืองจากสถาปตยกรรมการกอสรางที่คลายคลึงกับวิหารแพนธี
ออนในประเทศกรีซ เขาชมเคร่ืองราชและอัญมนีอันลํ้าคาของสกอตแลนด  



 

 

เที่ยง บริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภตัตาคาร  
บาย นําทานเดินทางสูเมืองสเตอรลิง “Stirling” (42 กม.) นําทานเขาชมความงามของ

ปราสาทสเตอรลิง (Stirling 
Castle) ซึ่งเปนปราสาทที่มีความ
โดดเดนทางดานประวติัศาสตรและ
สถาปตยกรรมและมีขนาดใหญที่สุด
และสําคัญท่ีสุดปราสาทหน่ึงของ
สกอตแลนด ต้ังอยูบนเนินคาลเซิล
ฮิอล (Castle Hill) ซึ่งเปนเนินท่ี
เกิดจากหินภูเขาไฟโบราณ และ
ลอมรอบสามดานดวยผาสูงชันทําใหเหมาะแกการป�องกันตน นําทานแวะถายรูปกับ 
อนุสาวรีย วอลเลซ (Wallace Monument) เปนอนุสาวรียที่สรางขึ้นเพ่ือเปนเกียรติ
แด วิลเลียม วอลเลซ(William Wallace) วีรบุรษุนักรบผูยิ่งใหญของสกอตแลนด 
โดยอนุสาวรียวอลเลซ สรางขึ้นบน เนินเขาแอบบีเครก (Abbey Craig) เนินเขาที่มี
ความสูงประมาณ 111 เมตร (364ฟุต) ต้ังอยูทางตอนเหนือของเมืองสเตอรลิง และได
มีการนําเร่ืองราวของวลิเลียม วอลเลซมาสรางเปนภาพยนตรเร่ือง “Brave Heart” 
ที่นําแสดงโดย เมล กิ๊บสัน ไดเวลาสมควรนําทานออกเดินทางสูกรุงเอดินเบอระ 

ค่ํา บริการอาหารค่ํา ณ ภตัตาคาร  
พักท่ี:  Crown Plaza Hotel Edinburgh Royal Terrace / หรือเทียบเทาระดับ

ใกลเคียง 
 
วันท่ี3  เอดินเบอระ – ลองเรือทะเลสาบล็อกเนส – โรงงานวิสกี ้-ชมเมืองอินเวอรเนส  
เชา บริการอาหารมื้อเชา ณ หองอาหารของโรงแรมท่ีพัก  
 จากน้ันนําทานเดินทางสู ทะเลสาบลอชเนสส “LOCHNESS” (189 กม.) นําทาน

ลองเรือชมทะเลสาบเนสส หรือ 
“ทะเลสาบลอชเนสส” 
LOCHNESS ทะเลสาบขนาด
ใหญท่ีมีความยาวถึง 40 
กิโลเมตร เปนทะเลสาบขนาด
ใหญและ มีช่ือเสียงของ
สกอตแลนด จากเรื่องเลา
ตํานานของ เนสซ่ี (NESSIE) 
สัตวประหลาด ที่อาศัยอยูใน



 

 

ทะเลสาบ Loch Ness รูปรางคลายไดโนเสารมีคอยาวลําตัวใหญมหึมา ท่ีมคีนอางวา
ถายรูปตัวเนสซี่ไดในป ค.ศ.1934 ทําใหเปนเร่ืองท่ีโดงดังไปทั่วโลก 

เที่ยง บริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภตัตาคาร  
บาย จากน้ันนําทานเดินทางสูโรงงานวิสกีช้ื้อดัง Glen Glen Ord Distillery Visitor 

Centre & Whisky Shop เกลน วิสกี ้เปนโรงกลั่นเหลาวิสกี้ ในทีร่าบสูงของสกอต
แลนดและเปนโรงเหลาวิสกี้ ซิง
เกิลมอลต ที่เหลืออยูเพียงแหง
เดียวบนเกาะ Black Isle 
(Highland) ผลิตภัณฑหลัก
ของ บริษัท คือวิสกี้ซิงเกิล 
มอลต ที่อายุ 12 ป โรงกลั่น
ไดรับรางวัลเครื่องด่ืม
แอลกอฮอลที่ดีท่ีสุดในการ
แขงขันไวนและเครื่องดื่ม
แอลกอฮอลระหวางประเทศในป ค.ศ.1994  และ1996 ใหทานไดชิมรสชาติอัน
หอมหวน และกลมกลอมของวิสกี้ซิงเกิล มอลลไฮแลนด จากน้ันเดินทางสูเมืองอินเวอร
เนส “Inverness” (21 กม.) อินเวอรเนส เปรียบเสมือนเมืองหลวงของ Highlands 
เน่ืองจาก เปนเมืองหนาดาน และก็เปนเมืองที่ใหญและคึกคักที่สุดของไฮแลนด ซึ่งเปน
ที่รูจักกันในนามของ เมืองหลวงแหงที่ราบสูงไฮดแลนด เดินเลนชมเมือง เพลิดเพลินไป
กับทัศนียภาพสวยงาม ณ ปากแมน้ําเนส ที่หอมลอมไปดวยหมูเนินเขา อิสระชอปปم�ง
ตามอัธยาศัยในเมืองที่นารักแหงน้ี 

ค่ํา บริการอาหารค่ํา ณ ภตัตาคาร  
พักท่ี:  Kingsmills Hotel Inverness / หรือระดับใกลเคียง 
 
วันท่ี4  อินเวอรเนส – ปราสาทเอลีน โดแนน – ฟอรท วิลเลียม - กลาสโกว – ชมเมือง  
เชา บริการอาหารมื้อเชา ณ 

หองอาหารของโรงแรมท่ีพัก 
 จากน้ันเดินทางเขาสู ไคล ออฟ 

ลอชลาช “KYLE OF 
LOCHLASH” เพ่ือนําทานเขา
ชม ปราสาท EILEAN 
DONAN CASTLE ปราสาท
ทีต้ั่งอยูบนเกาะเล็กๆ ตรงจดุ



 

 

บรรจบของทะเลสาบ 3 แหง Loch Duich, Loch Long และ Loch Aish ปราสาท 
น้ี เปนหน่ึงในปราสาทของสกอตแลนดที่มีประวัติศาสตรอันยาวนาน เคยถกูใชเปนป�อม
ปราการในการรบ ตัวปราสาทด้ังเดิมสรางต้ังแตป 1230 เพ่ือป�องกันการรุกรานของ
พวกไวกิ้ง ปราสาทที่เห็นเพ่ิงสรางใหมเมื่อเมื่อประมาณป 1900 ที่ต้ังของปราสาทท่ี
เปนเอกลักษณและบรรยากาศรอบๆ ปราสาทที่เงียบสงบและสวยงามมาก ทําให 
Eilean Donan เปนหน่ึงในปราสาทที่สวยงามและถูกถายรูปมากที่สุดในสกอตแลนด  
นําทานเดินทางสูเมืองฟอรท วิลเล่ียม “Fort William” (105 กม.) 

เที่ยง บริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภตัตาคารพ้ืนเมอืง  
บาย จากน้ันนําทานเดินทางสู ทะเลสาบลอช โลมอน (Loch Lomond) ข้ึนช่ือวาเปน

ทะเลสาบน้ําจืดที่สวยที่สุดในสกอตแลนด และมีขนาดใหญที่สุดในเครือสหราช
อาณาจักร ความยาวทั้งสิ้นราว 
39 กิโลเมตร นําทานถายรูป
บรรยากาศรมิทะเลสาบ ณ จดุ
ชมวิว ท่ีสมเด็จพระราชีนีควีนอลิ
ซาเบธ ครั้งหน่ึงเคยทรง
ทอดพระเนตรชมความงาม ณ 
ริมทะเลสาบแหงน้ีเมือ่ครั้งป 
ค.ศ. 1879 ไดเวลาสมควรออก
เดินทางสูเมืองกลาสโกว 
(Glasgow) (53 กม.) จากน้ัน
นําทานชมเมืองกลาสโกว “Glasgow” เปนเมืองท่ีใหญท่ีสุดของสกอตแลนด ต้ังอยูบน
แมน้ําไคลด ชาวกลาสโกว รูจักกันในช่ือ กลาสวีเจียนส “Glaswegians” เมืองกลาส
โกวน้ันถือเปนเมอืงใหญในสหราชอาณาจักรท่ีมีความเจริญรุงเรืองและลํ้าหนามากท่ีสุด
เมืองหน่ึง ต้ังแตในศตวรรษที ่16 นําทานสัมผัสสีสันของเมืองกลาสโกวที่ Buchanan 
Street สถานท่ีแหงการจับจายหรือการนัดพบของคนเมือง ไมวาจะเปนตอนกลางวัน
หรือแมแตยามค่ําคืน ถนนสายน้ีจะเปนถนนท่ีมีผูคนพลุกพลานมาก สามารถเดินชม
อาคารบานเรือนที่ยังคงอนุรักษความเกาแกและสถาปตยกรรมแบบด้ังเดิมไวเปนอยาง
ดีอิสระใหทานไดเดินเลน หรือชอปปم�งตามอัธยาศัย 

ค่ํา บริการอาหารค่ํา ณ ภตัตาคาร  
พักท่ี:  Radisson Blu Hotel, Glasgow / หรือระดับใกลเคียง 
 
 
 



 

 

วันท่ี5  กลาสโกว – แครนไรอัน – เรือเฟอรร่ี – เบลฟาสต(ไอรแลนดเหนือ) 
 ไทแทนิค ทัวร – ชอปปم�ง   
เชา บริการอาหารมื้อเชา ณ หองอาหารของโรงแรมท่ีพัก 
 จากน้ันนําทานออกเดินทางสูทาเรือเฟอรร่ี Cairnryan Port ชมวิวทิวทัศนระหวาง

ทาง 
11.30 ออกเดินทาง สูกรุงเบลฟาสต โดยเรือเฟอรร่ี ใหทานไดชมวิวความสวยงามระหวาง

เสนทาง ประมาณ สองชั่วโมง 
เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารภายในเรือ  
บาย เรือเขาเทียบทากรุงเบลฟาสต เมืองหลวงของไอรแลนดเหนือ นําทานเที่ยวชมกรงุ

เบลฟาสต (Bélfast) เปนเมืองหลวงของไอรแลนดเหนือต้ังอยูบนฝم�งของแมน้ําแลน 
บริเวณชายฝم�งตะวันออกของไอรแลนด 
เปนเมืองที่ใหญที่สุดในไอรแลนดเหนือ 
ในชวงตนทศวรรษที่ 18 เมืองเกาเคยเปน
ทาเรือหลัก มีบทบาทสําคัญในการปฏิวัติ
อุตสาหกรรมในศตวรรษที่ 19 และ
กลายเปนผูผลิตผาลินินรายใหญที่สุดใน
โลกโดยไดรับฉายาวา "Linenopolis" 
เปนศูนยกลางหลักของผาลินินของชาวไอริชรวมท้ังอุตสาหกรรมการผลิตยาสูบ 
อุตสาหกรรมทําเชือกและการตอเรือฮารแลนดและวูลฟ ซึ่งเปนผูสรางเรือ RMS 
Titanicเปนอูตอเรือที่ใหญและมีประสิทธิภาพมากท่ีสุดในโลก หลังจากน้ันก็ยังคงเปน
อุตสาหกรรมการบินและขีปนาวุธท่ีสําคัญอีกดวย ปจจุบันน้ีเบลฟาสตยังคงเปน
ศูนยกลางของอุตสาหกรรมตลอดจนศิลปะการศึกษาช้ันสูง ธุรกิจและกฎหมายและเปน
สวนสําคัญทางเศรษฐกจิของไอรแลนดเหนือ เบลฟาสตยังคงเปนทาเรือหลักที่มีทาเรือ
พาณิชยและอุตสาหกรรมทีม่ีอิทธิพลเหนือแนวชายฝم�ง นําทานชมเมอืงโดย รอบ แวะ
เก็บภาพกลุมอาคารท่ีสวยงามในบริเวณจตุรัส Donegall Square เปนที่ต้ังของ
อาคารรัฐบาลท่ีสวยงามท่ีสุด จากน้ันนําทานแวะเก็บภาพทาตอเรือไททานิค ซึ่งไดทํา
การตอลําเรือที่ทาเรือแหงน้ีกอนออกรับผูโดยสารท่ีเซาท แธมป�ตัน ประเทศอังกฤษ นํา
ทานเขาชมภายในพิพิธภัณฑไททานิค (Titanic Belfast) เปนศูนยมัลติมีเดียที่ดีท่ีสุด
ในไอรแลนด ทานจะไดทราบถึงประวติัความเปนมาของเรือไทแทนิค ขั้นตอนการ
ออกแบบ และการตอเรือ รวมถงึการตกแตงภายในที่สุดแสนหรูหรา นําทานน่ังโดยสาร
แคปซูลการเวลายอนรอยเร่ืองราวความย่ิงใหญของเรือไทแทนิค ต้ังแตเร่ิมตนจนกระ
ทั้งจมลงสูกนมหาสมุทรแอตแลนติก จากน้ันนําทานสูยานกลางเมืองอิสระทุกทานเดิน
เลนเก็บภาพเมืองที่นารักแหงน้ี 



 

 

ค่ํา บริการอาหารมื้อค่ํา ณ ภัตตาคาร 
พักท่ี:  Stormont Belfast Hotel / หรือระดับใกลเคียง 
 
วันท่ี6 เบลฟาสต – สะพานแขวน คารริค – ไจแอนท คอสเวย – กัลเวย 
เชา บริการอาหารมื้อเชา ณ หองอาหารของโรงแรม  
 จากน้ันนําทานออกเดินทางขึ้นเหนือสูจุดชมวิวสะพานแขวน Carrick-a-rede Rope 

Bridge (ที่รูจักกันในช่ือ 
Rick-a-reedy) เปน
สะพานเชือกที่มีช่ือเสียง 
อยูในเขตการดูแลของ
เนช่ันแนล ทรัสท ตัว
สะพานแขวน เช่ือมโยง
แผนดินใหญกับเกาะเล็ก 
ๆ ของ Carrickarede 
มีชวงสะพานแขวนที่ยาว
ถึง 20 เมตร และสูงจาก
พ้ืนดานลางกวา 30 เมตร 
เปนจุดทองเท่ียวท่ีไดรับควานิยมเปนอยางมาก นําทานเดินขามฝم�งสูอีกดานหนึ่ง(เสียว
สุดๆ) เก็บภาพความสวยงามของทองทะเลและธรรมชาต ิ 

เที่ยง บริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภตัตาคาร  
บาย นําทานเดินทางตอสูบริเวณชายหาดหินทางเดินยักษ (The Giant’s Causeway) 

แวะเก็บภาพอันสวยงาม
ของแนวหนาผาริมชายฝم�ง
แอตแลนติกเหนือ 
(White Park Bay) 
เดินทางถึงชายหาดหิน
มหัศจรรย นําทานเดินชม
ความมหศัจรรยของ
ธรรมชาติ ท่ีเกิดจากลาวา
ภูเขาไฟกระทบน้ําเย็นของ
ทะเล เม่ือหลายลานปทํา
ใหเกิดประติมากรรมทางธรรมชาติท่ีสวยงามแปลกตาไมมทีี่ใดเหมือนอิสระทุกทานเก็บ
ความประทับใจ จากกน้ันนําทานออกเดินทางสูเมืองกัลเวย (Galway) 



 

 

ค่ํา บริการอาหารมื้อค่ํา ณ ภัตตาคาร 
พักท่ี:  Galway Hotel / หรอืระดับใกลเคียง 

 

วันท่ี7 กัลเวย – หนาผาโมเออร – คิลลารนีย   
เชา บริการอาหารมื้อเชา ณ หองอาหารของโรงแรม  
 จากน้ันนําทานออกเดินทางสู

บริเวณหนาผาโมเออร (Cliffs 
of Moher) ชมความสวยงาม
ของหนาผาท่ีตัดกับมหาสมุทร
แอตแลนติกอยางลงตัว สุดแสน
โรแมนตกิ หนาผาแหงน้ีมีความ
สูงจากระดับน้ําทะเลถึง 214 
เมตร และเปนท่ีอยูอาศัยของ
เหลาบรรดานกทะเลชนิดตางๆ 
มากมาย มีเวลาใหทานเดินเลน
ชมความงามของธรรมชาติอยางเต็มท่ี  

เที่ยง บริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภตัตาคาร  
บาย นําทานเดินทางเขาสูอุทยานแหงชาติ Killarney ทางภาคตะวันตกของไอรแลนด

ทามกลางธรรมชาติของทะเลสาบป�าทึบ หุบเขาที่สงบและสวยงามเมืองเสนทางผาน
บรรยากาศแบบชนบทท่ีสวยงามตลอดสองขางทางมีหลายคนที่เคยเดินทางเคยกลาว
ชมเสนทางน้ีวาสวยงามและโร
แมนติคที่สุดสายหน่ึง แวะเท่ียว
ฟารมมัครอสส (Muckross 
House) ฟารมที่เกาแกประจํา
เมือง ทานจะประทับใจไปกับ
บรรยากาศแบบไอรชิ อยาง
แทจริง อาคารบานเรือนใน
สไตลยอนยุค รวมถึงสวนสวย
สไตลไอริช ตัวอาคารเปน
คฤหาสนทีอ่อก แบบโดยสถาปนิกชาวอังกฤษ William Burn สรางขึ้นในป 1843 มี
หองพักหกสิบหาหองถูกสรางข้ึนในสไตลทิวดอร สมเด็จพระราชินีวกิตอเรีย ไดเคย
เสด็จมา ณ คฤหาสน แหงน้ีเมื่อคร้ังยังครองราชอยู Muckross House ไดถูกขาย



 

 

ใหกับ William Bowers Bourn ซึ่งเปนนักธุรกิจผูมั่งค่ัง ในป ค.ศ.1932 ตระกูลโบ
เวอร ไดตัดสินใจมอบบาน Muckross House และท่ีดินขนาด 11,000 เอเคอร
ใหกับประเทศไอริช ถกูเรียกวา "Bourne-Vincent Memorial Park" จึงกลายเปน
อุทยานแหงชาติแหงแรกในสาธารณรัฐไอรแลนดและเปนรากฐานของ Killarney 
National Park ในปจจุบัน ทานสามารถเลอืกซื้อเลือกชิมเบเกอรร่ี ของฟารมไดอยาง
จุใจ เก็บภาพความประทับใจจากมุมตางๆ ของฟารมแหงน้ีอยางเต็มที่   

ค่ํา บริการอาหารมื้อค่ํา ณ ภัตตาคารทองถิ่น  
พักท่ี:  Randles Court Hotel / หรือระดับใกลเคียง 

 

วันท่ี8 คิลลารนีย – ริง ออฟ เคอรรรี ่– ดับบลิน      
เชา บริการอาหารมื้อเชา ณ หองอาหารของโรงแรม  
 นําทานชมบริเวณริง ออฟ เคอรร่ี (Ring of Kerry) ชมความสวยงามและทัศนียภาพ

ของทะสาบ บริเวณเมอืงคิลลาน่ี ทามกลางขุนเขาสลับซับซอนดูแลวทําใหเกิดความ
มหัศจรรยของธรรมชาติที่
ไดสรางสรรคไวอยาง
งดงามท่ีทานจะตอง
ประทับใจไมรูลืม ชม
ปราสาทโรส (Ross 
Castle) ตัวปราสาทไดถูก
สรางขึ้นในปลายศตวรรษท่ี 
15 โดยตระกูล 
O'Donoghues Mor 
(รอสส) และไดมกีารเปลี่ยน
มือเจาของ ไปเปนของ
ตระกูล MacCarthy Mór 
จากน้ันเขาก็ขายปราสาท
และท่ีดินใหกับ เซอรวาเลน
ไทน บราวน และเกิด
เสียหายอยางหนักในชวง
สงครามไอริซ กับสหราช
อาณาจักร นําทานออก
เดินทางสูกรุงดับบลิน แวะ



 

 

เมืองลิมริค (Limrick) เพ่ือทานอาหารกลางวัน 
เที่ยง บริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภตัตาคาร  
บาย นําทานเดินทางตอสูกรุงดับบลิน (Dublin) เมืองหลวงของ สาธารณรัฐไอรแลนด ตัว

เมืองต้ังอยูบนชายฝم�งทะเลไอริชมีหาดทรายที่ยาวไปตามชายฝم�งทะเล ช่ือดับลินน้ันมา
จากคําวา Dubh Linn ซึ่งในภาษาไอริชมีความหมายวา "สระน้ําสีดํา" (Black Pool) 
มีการจดบันทึกวาถูกต้ังเปนชุมชนตัง้แตศตวรรษที่ 7  ของอาณาจักรไอรแลนด เมือง
ขยายอยางรวดเร็วจากศตวรรษท่ี 17 และเปนเมืองที่ใหญที่สุดเปนอันดับสองรองจาก
ลอนดอน ในจักรวรรดิอังกฤษ กอนการกระทาํของสหภาพในป ค.ศ. 1800 หลังจาก
การแบงแยกไอรแลนดในป 1922 ดับลินกลายเปนเมืองหลวงของรัฐอิสระไอริช
ภายหลังเปลี่ยนช่ือเปนประเทศไอรแลนด เปนศูนยกลางทางประวัติศาสตรและรวม
สมัยสําหรับการศึกษาศิลปะการบริหารเศรษฐกิจและอุตสาหกรรม จากน้ันนําทานเขาสู
ยานการคา อิสระชอปปم�ง สินคาแบรนดเนมมากมาย อาทิ Mark & Spencer, 
NEXT, Burberry ฯลฯ   

ค่ํา บริการอาหารมื้อค่ํา ณ ภัตตาคาร 
พักท่ี:  Hilton Garden Inn Dublin Custom House / หรือระดับใกลเคียง 

 

วันท่ี9 ดับบลิน – ชมเมือง – สนามบิน  
เชา บริการอาหารมื้อเชา ณ หองอาหารของโรงแรม  
 นําทานชมเมือง ผานชมบริเวณปราสาทดับบลิน แวะเก็บภาพโบสถเซนตแพทริค 

(St.Patrick) ศูนยกลางทาง
ศาสนาของชาวไอริซ สรางใน
ค.ศ.1192 อุทิศแดนักบวชแพ
ททริค ผูนําศาสนาคริสต
นิกายโรมันคาธอลิค เขามา
เผยแพรในดินแดนของชาว
เคลทโบราณเปนทานแรก 
ภายหลังจึงไดรับการแตงต้ัง
ใหเปนนักบุญประจําชาติของ
ชาวไอริช  ชมโบสถพระคริสต  
โดยกษตัริยไซตรกิซึ่งเปนกษตัริยไวกิ้ง จากน้ันนําทานบันทึกภาพอาคารทีส่รางในยุค
จอรเจียน บนถนนฟตซวิลเลียมที่มีลักษณะพิเศษโดย มกีารใชสีสันท่ีฉูดฉาดบนบาน
ประตูอันเปนเอกลักษณอยางหน่ึงของชาวไอริช จากน้ันอิสระทุกทานตามอัธยาศัย ได



 

 

เวลาสมควรพรอมกัน ณ จุดนัดหมายเพื่อออกเดินทางสูสนามบิน(กรุณาตรงตอเวลา
นัดหมาย) 

15.20 ออกเดินทางสูกรุงเทพฯโดยสายการบินกาตารแอรเวยเท่ียวบินที่ QR018 
 
วันท่ี10  สนามบินสุวรรณภูมิ  
00.25 เดินทางถึงกรุงโดฮา ประเทศกาตาร (แวะพักเปล่ียนเครื่อง) 
02.25 เหิรฟ�าสูกรุงเทพฯโดยสายการบินกาตาร แอรเวย เท่ียวบินที่ QR980  
12.55 เดินทางถึงทาอากาศยานสุวรรณภูมิ / โดยสวัสดิภาพพรอมความประทับใจ 
 
*** หมายเหตุ  โปรแกรมการเดินทางอาจเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม เน่ืองจากสภาพ 

ลม, ฟ�า, อากาศ, การลาชาอันเน่ืองมาจากสายการบิน และสถานการณในตางประเทศ
ที่ทางคณะเดินทางในขณะน้ัน เพ่ือความปลอดภัยในการเดินทาง บริษัทฯ ได
มอบหมายให หัวหนาทัวรผูนําทัวร มีอํานาจตัดสินใจ ณ ขณะน้ันทั้งน้ีการตัดสินใจ  จะ
คํานึงถึงผลประโยชนของหมูคณะเปนสําคัญ 

 
 
 
 

 

อตัราค่าบริการ 
ออกเดินทางช่วง         ผู้ใหญ่พกั 

  ห้องละ � ท่าน 
    เด็กอายุตํ�ากว่า �� ปี 
    พกักับผู้ใหญ่ � ท่าน 

เด็กอายุตํ�ากว่า �� ปี 
พกักับผู้ใหญ่ � ท่าน 

( มีเตียงเสริม ) 

พักท่านเดียว / ห้อง 
จ่ายเพิ�ม 

 

ก.ย.-ต.ค. ���� 85,900 85,900 80,900 20,900 
พ.ย.-มี.ค. ���� 82,900 82,900 77,900 20,900 

ต้องการเดินทางโดยชั�นธุรกจิ Business Class กรุณาสอบถามราคาเพิ�มเติมจากเจ้าหน้าที�บริษัทฯ 

 
อัตราคาบริการน้ีรวม 

 คาตั๋วเครื่องบินไป-กลบั กรุงเทพฯ-เอดินเบอระ // ดับบลิน-กรุงเทพฯ (หรือสลับบินลงกอน-หลัง) 
 คารถปรับอากาศนําเท่ียวตามระบุไวในรายการ พรอมคนขับรถที่ชํานาญเสนทาง กฎหมายในยุโรปไม

อนุญาตใหคนขับรถเกนิ 12ช.ม. / วัน  
 โรงแรมที่พักตามระบุหรือเทียบเทาในระดับเดียวกัน โรงแรมสวนใหญในยุโรปจะไมมี

เครื่องปรบัอากาศ เน่ืองจากอยู 



 

 

 ในแถบที่มีอุณหภูมิต่ําและราคาโรงแรมจะปรับข้ึน 3-4 เทาตัว หากวันเขาพักตรงกบังานเทศกาลหรือ
การประชุมตางๆ อันเปนผลท่ีทําใหตองมีการปรับเปลี่ยนยายเมือง โดยคํานึงถงึความเหมาะสมเปน
หลัก  

 คาอาหารท่ีระบุในรายการ ใหทานไดเลิศรสกบัอาหารทองถิ่นในแตละประเทศ  
 คาบริการนําทัวรโดยหวัหนาทัวรผูมีประสบการณนําเที่ยวใหความรูและคอยดูแลอํานวยความสะดวก

ตลอดการเดินทาง  
 คาประกันอุบัติเหตุในการเดินทางวงเงินทานละ 1,000,000 บาท 
 คาธรรมเนียมในการยืน่วีซาอังกฤษ  (ใชเวลาในการดําเนินการ 15 วันไมรวมวันหยดุเสารอาทิตย)   
 คาทิปพนักงานขับรถระหวางการเดินทาง 
อัตราคาบริการน้ีไมรวม 

 คาทิปหัวหนาทัวร วันละ 100 บาท(1,000 บาท) หากทานประทับใจในการเดินทาง 
 คาภาษีมูลคาเพ่ิม 7 % หัก ณ ท่ีจาย 3 %  
 คาใชจายสวนตัว อาทิ คาโทรศัพท, คาซักรีด, คาเครื่องด่ืมและอาหารนอกเหนือจากท่ีระบุใน

รายการ  
 คาผกผันของภาษีนํ้ามันท่ีทางสายการบินแจงเปลี่ยนแปลงกะทันหัน 
เงื่อนไขการสํารองท่ีน่ัง และการชําระเงิน  
 กรุณาจองลวงหนาพรอมชําระงวดแรก 35,000  บาท กอนการเดินทาง พรอมแฟกซสําเนาหนา

หนังสือเดินทาง Passport มายังบริษัท และคาใชจายสวนที่เหลือกรุณาชําระกอนการเดินทาง
ไมนอยกวา 14 วัน มฉิะน้ันจะถือวาทานยกเลิกการเดินทาง 

 บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกการเดินทางกอนลวงหนา 10 วัน ซ่ึงจะเกิดขึ้นไดก็ตอเมื่อไมสามารถ
ทํากรุปไดอยางนอย 15 ทาน และหรือ ผูรวมเดินทางในคณะไมสามารถผานการพิจารณาวีซาได
ครบ 15 ทาน ซึ่งในกรณีน้ี ทางบริษัทฯ ยินดีคืนเงินใหทั้งหมดหักคาธรรมเนียมวีซา หรือจัดหา
คณะทัวรอ่ืนให ถาทานตองการ 

 บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ท่ีจะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวรน้ี เมื่อเกิดเหตุจําเปน 
สุดวิสัย จนไมอาจแกไขได และจะไมรับผดิชอบใดๆ ในกรณีท่ีสูญหาย สูญเสียหรือไดรับบาดเจ็บ 
ท่ีนอกเหนือความ รับผดิชอบของหัวหนาทัวรและเหตุสุดวิสัยบางประการเชน การนัดหยุดงาน 
ภัยธรรมชาติ การจลาจล ตางๆ 

 เน่ืองจากรายการทัวรน้ีเปนแบบเหมาจายเบ็ดเสร็จ หากทานสละสิทธ์ิการใชบริการใดๆ ตาม
รายการ หรือถูกปฏิเสธการเขา และออกประเทศไมวาในกรณีใดก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิ
ไมคืนเงินในทุกกรณี  

 เม่ือทานไดชําระเงินมัดจําหรือทั้งหมด ไมวาจะเปนการชําระผานตัวแทนของบริษัทฯ หรอืชําระ
โดยตรงกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะขอถือวาทานรับทราบและยอมรับในเง่ือนไขตางๆของ
บริษัทฯ ที่ไดระบุไวโดยทั้งหมด 



 

 

หมายเหตุ 
 ทางบริษัทจะทําการยื่นวีซาของทานก็ตอเม่ือในคณะมีผูสํารองท่ีน่ังครบ 20 ทาน และไดรบัคิวการ

ตอบรับจากทางสถานทูต เน่ืองจากบริษัทจะตองใชเอกสารตางๆท่ีเปนกรุปในการย่ืนวีซา อาทิ 
ต๋ัวเคร่ีองบิน , หองพักท่ีคอนเฟรมมาจากทางยุโรป ,ประกันการเดินทาง ฯลฯ ทางทานจะตองรอให
คณะครบ 20 ทาน จึงจะสามารถยื่นวีซาใหกบัทางทานไดอยางถูกตอง  

 หากในชวงที่ทานเดินทางคิววีซากรุปในการยืน่วีซาเต็ม ทางบริษัทตองขอสงวนสิทธิ์ในการยื่นวีซา
เด่ียว ซึ่งทางทานจะตองเดินทางมายื่นวีซาดวยตัวเอง ตามวัน และเวลานัดหมายจากทางสถานทูต 
โดยมีเจาหนาท่ีของบริษัทคอยดูแล และอํานวยความสะดวก  

 เอกสารตางๆท่ีใชในการยื่นวีซาทองเที่ยวทวีปยุโรป ทางสถานทูตเปนผูกําหนดออกมา มใิชบริษัท
ทัวรเปนผูกําหนด ทานที่มีความประสงคจะยืน่วีซาทองเที่ยวทวีปยุโรป กรุณาจัดเตรียมเอกสารให
ถูกตอง และครบถวนตามท่ีสถานทูตตองการ เพราะจะมีผลตอการพิจารณาวีซาของทาน บริษัททัวร
เปนแตเพียงตัวกลาง และอํานวยความสะดวกในการยื่นวีซาเทาน้ัน มิไดเปนผูพิจารณาวาวซีาใหกับ
ทางทาน 

 กรณีวีซาท่ีทานยื่นไมผานการพิจารณา และคณะสามารถออกเดินทางได ทานจะตองเสียคาใชจาย
จริงท่ีเกิดขึ้นดงัตอไปน้ี 

-  คาธรรมเนียมการยื่นวซีาและคาดําเนินการทางสถานทูตจะไมคืนคาธรรมเนียมใดๆทั้งส้ินแมวาจะ
ผานหรือไมผานการพิจารณา 

-  คามัดจําต๋ัวเครื่องบิน หรือต๋ัวเคร่ืองบนิท่ีออกมาจริง ณ วันยืน่วีซา ซึ่งต๋ัวเปนเอกสารที่สําคัญในการ
ยื่นวีซา หากทานไมผานการพิจารณา ต๋ัวเครือ่งบินถาออกตั๋วมาแลวจะตองทําการ REFUND โดย
จะมีคาธรรมเนียมที่ทานตองถูกหักบางสวน และสวนท่ีเหลือจะคืนใหทานภายใน 120 วัน (ตามกฎ
ของแตละสายการบิน) ถายังไมออกตั๋วทานจะเสียแตคามัดจําต๋ัวตามจริงเทาน้ัน 

-  คาหองพักในการเขาพัก ถาคณะออกเดินทางได และทานไมผานการพิจารณาวีซา ตามกฎทาน
จะตองโดนคามัดจําหองพักทุกคืน ของการเดินทางหากทานไมปรากฏตัวตามวันที่เขาพัก ทาง
โรงแรมจะตองยึดคาหอง 100% ในทันที ทางบริษัทฯจะแจงใหทานทราบ และมีเอกสารช้ีแจงให
ทานเขาใจ(ทั้งน้ีขึ้นอยูกับการตอรองระหวางบริษัทฯกับแลนดโอเปอเรเตอรตางประเทศหรือโรงแรม
ท่ีพักตางประเทศเพ่ือที่จะไดประโยชนสูงสุดแกลูกคาเปนสําคัญ) 

 หากทานผานการพิจารณาวีซา แลวยกเลิกการเดินทางทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการยึดคาใชจาย
ท้ังหมด 100% 

 ทางบริษัทเร่ิมตน และจบ การบริการ ที่สนามบินสุวรรณภูม ิกรณีทานเดินทางมาจากตางจังหวัด 
หรือตางประเทศ และจะสํารองตั๋วเครื่องบิน หรือพาหนะอยางหน่ึงอยางใดที่ใชในการเดินทางมา
สนามบิน ทางบริษัทจะไมรับผดิชอบคาใชจายในสวนน้ี เพราะเปนคาใชจายที่นอกเหนือจาก
โปรแกรมการเดินทางของบริษัท ฉะน้ันทานควรจะใหกรุป FINAL 100% กอนที่จะสํารอง
ยานพาหนะ 



 

 

เง่ือนไขการยกเลิก 
 ยกเลิกกอนการเดินทาง 45 วัน - คืนคาใชจายทั้งหมด ยกเวนกรุปท่ีเดินทางชวงวันหยดุ หรือ
เทศกาลที่ตองการันตีมดัจํากับสายการบิน หรอื กรุปทีม่ีการการันตีคามัดจําท่ีพักโดยตรงหรือโดย
การผานตัวแทนในประเทศ หรือตางประเทศและไมอาจขอคืนเงินได      

 ยกเลิกกอนการเดินทาง 30 วนัขึ้นไป -  เก็บคาใชจาย 40,000 บาท    
 ยกเลิกกอนการเดินทาง  15 วัน  -  เก็บคาใชจาย  50 % ของราคาทัวร     
 ยกเลิกกอนการเดินทาง  1-14 วัน - เก็บคาบริการทั้งหมด 100 % 

 
 

เอกสารท่ีใชประกอบในการยื่นวีซาอังกฤษ 
 หนังสือเดินทาง (ตัวจรงิ) ที่เหลืออายุใชงานไมต่ํากวา 6 เดือน และมีหนาหนังสือเดินทางวาง
อยางนอย 3 หนา  

 หนังสือเดินทางท่ีเหลืออายุใชงานไมต่ํากวา 6 เดือน และมีหนาหนังสือเดินทางวางอยางนอย 3 
หนา  

 รูปถายสี ฉากหลังเปนสีขาวเทาน้ัน ขนาด 1.5 x 2 น้ิว จํานวน 3 รปู (ตองถายไวไมเกิน 6 
เดือน) หนาตรง ไมสวมแวนตา ไมย้ิมเห็นฟน ข้ึนอยูกับประเทศท่ีจะเดินทาง  

 หลักฐานแสดงสถานะการทํางาน 1 ชุด  
 *** กรณีคาขาย  : หลักฐานทางการคา เชน สําเนาใบรับรองจากกระทรวงพาณิชยหรือใบ
ทะเบียนการคาที่มีช่ือผูเดินทาง หรือสําเนาใบเสียภาษีรานคา (ภพ.20) อายุยอนหลังไมเกิน 3 
เดือน (นับจากเดือนที่จะเดินทาง) 

 *** กรณีพนักงานและผูถือหุน : หนังสือรับรองการทํางานเปนภาษาอังกฤษ ระบุตําแหนง 
เงินเดือน และวันเร่ิมงาน พรอมสลิปเงินเดือน ยอนหลัง 3 เดือน อายุยอนหลังไมเกิน 1 เดือน 
(นับจากเดือนท่ีจะเดินทาง) 

 *** ขาราชการ: หนังสอืรับรองจากตนสังกัด เปนภาษาอังกฤษ ระบุตําแหนง เงินเดือน และวัน
เร่ิมงานพรอมสลิปเงินเดือน ยอนหลัง 3 เดือน อายุยอนหลังไมเกิน 1 เดือน (นับจากเดือนท่ีจะ
เดินทาง) 

 *** นักเรียนและนักศึกษา: หนังสือรับรองการเปนนักเรียนหรือนักศึกษา เปนภาษาอังกฤษจาก
สถาบันที่ศึกษาอยู อายุยอนหลังไมเกิน 1 เดือน (นับจากเดือนที่จะเดินทาง) 

 หนังสือแสดงการเคลื่อนไหวทางบัญชี (Bank Statement) บัญชีออมทรัพย ยอนหลัง 6 
เดือน โดยตองมีเลขที่บัญชรีะบุอยูทุกหนา (สถานทูตพิจารณาบัญชีออมทรัพยเปนอันดับแรก) 
แตในกรณีท่ียอดเงินในบัญชีออมทรัพยไมถึง 6 หลัก สามารถแนบ Statement สมุดบัญชี
ฝากประจําเพิ่มเติมในการยื่นได) ( สถานทูตไมรับบัญชีกระแสรายวัน ) 



 

 

 ในกรณีเปน บิดา/มารดา/บุตร, สาม/ีภรรยา และญาติ (สามารถรบัรองคาใชจายใหกันได) โดย
ใชเอกสารเพิ่มเติมคือ 
-  หนังสือรับรองจากธนาคาร (สถานทูตพิจารณาบัญชีออมทรัพยเปนอันดับแรก)  ในการออก
จดหมายรับรองกรุณาระบุคําวา TO WHOM IT MAY CONCERN แทนการใชชื่อแตละ
สถานทูต (เน่ืองจากประเทศในยุโรปเขารวมกลุมยูโรโซน) กรุณาสะกดช่ือใหตรงกับหนา
พาสปอรต และหมายเลขบัญชีเลมเดียวกับ Statement ท่ีทานจะใชยื่นวีซา (ใชเวลา
ดําเนินการขอประมาณ 3-5 วันทําการ) โดยตองทําแยกกัน ระบุตามชื่อผูเดินทาง 1 ทาน / 1 
ฉบับ (ใชตัวจรงิ / ไมสามารถถายเอกสารได ) 

 กรณีเด็กอายุต่ํากวา 20 ปบริบรูณ  หากเด็กไมไดเดินทางกบับิดา/มารดาคนใดคนหน่ึง หรือ
บิดามารดาไมไดเดินทางท้ังสองคน ตองมีจดหมายยินยอมใหเดินทางไปตาง ประเทศจากบิดา 
& มารดา ซึ่งจดหมายตองออกโดยที่วาการอําเภอ โดยระบุประเทศและวันเดินทาง 

 สําเนาบัตรประชาชน  1 ชุด / สําเนาทะเบียนบาน 1 ชุด 
 สําเนาสูติบัตร 1 ชุด (กรณีอายุต่ํากวา 20 ป) 
 สําเนาทะเบียนสมรส หรือ สําเนาทะเบียนหยา 1 ชุด (ถามี) 
 สําเนาใบมรณะบัตร 1 ชุด (กรณีเปนหมาย) 
 สําเนาใบเปล่ียนช่ือ-สกุล 1 ชุด (ถามี) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


