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ดบับลนิ – คลิเคนนี – ปราสาทคลิเคนนี – ร๊อคออฟคาเซล  
 คอร์ก - ปราสาทบลาร์นีย์ - ริง ออฟ เคอร์ร่ี – คลิลานี  

 ลมิลคิ – คลฟิส์ ออฟ โมเออร์ – ลสิแคนเนอร์                                                  
ก าหนดการเดนิทาง 

05-11 ก.ค. // 10-16 ส.ค. // 27 ก.ย.-03 ต.ค. 2560 
( กรุณาส ารองทีน่ั่งล่วงหน้าก่อนการเดินทางอย่างน้อย 8 สัปดาห์เพ่ือความสะดวกในการย่ืนวซ่ีา) 
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วนัที่1       ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ 
18.00 น. สมาชิกทุกท่านพร้อมกนั ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศช้ัน 4  

เคาร์เตอร์สายการบินกาต้าร์แอร์เวย์(เคาเตอร์ Q) เจ้าหน้าทีค่อยดูแลเช็คสัมภาระและบัตรทีน่ั่งบนเคร่ือง 
21.15 น. ออกเดินทางสู่แฟรงเฟิร์ต โดยสายการบินกาต้าร์แอร์เวย์ เทีย่วบินที ่QR 833 

วนัที่2       โดฮา – ดบับลนิ – ชมเมือง 
00.05 น. เดินทางถึงกรุงโดฮา ประเทศกาต้าร์ (แวะพกัเปลีย่นเคร่ืองประมาณ 2 ช่ัวโมง) 
01.50 น. ออกเดินทางสู่สนามบินดับลนิ โดยสายการบินกาต้าร์แอร์เวย์ เทีย่วบินที ่QR 019 
07.20 น. เดินทางถึงสนามบินดับลิน หลังผ่านการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรแล้ว น าท่านชม เมืองดับลิน 

(Dublin) ซ่ึงเป็นเมืองหลวงและเมืองท่ีใหญ่ท่ีสุดของสาธารณรัฐไอร์แลนด์ ช่ือดบัลินนั้นมาจากค าวา่ Dubh 
Linn ซ่ึงในภาษาไอริชมีความหมายวา่ 
"สระน ้ าสีด า" (Black Pool) ดับ ลิน 
นครหลวงของสาธารณรัฐไอร์แลนด ์
ตั้ งอ ยู่ ใ จกล าง ดิน แดนอัน เป็ น ท่ี
หล งใหลของผู ้ม า เยื อน  นับ จาก
ร่องรอยทางประวติัศาสตร์อนัน่าท่ึง 
ความงามแห่งทิวทศัน์ตามธรรมชาติ 
รวมถึงทะเลสาบ แม่น ้ า และฝ่ังทะเล
อนัยาวไกลท่ียงัคงความงามอนัพิสุทธ์ิ น าท่านเข้าชมมหาวิหารเซ็นต์แพททริค (St. Patrick’s Cathedral) 
สร้างข้ึนในปี 1191 และไดรั้บการขนานนามใหเ้ป็นมหาวิหารในปี 1224 มหาวิหารแห่งน้ีสร้างข้ึนเพื่ออุทิศ
ให้แก่เซ็นตแ์พททริค ปัจจุบนัมหาวิหารแห่งน้ีไดก้ลายมาเป็นมหาวิหารแห่งชาติของไอร์แลนด์ น าท่านเขา้
ชมความงดงามภายในมหาวิหาร ได้
เวลาน าท่ าน  เข้าชมความงามของ
ปราสาทดับลิน (Dublin Castle) หน่ึง
ในสถานท่ีท่องเท่ียวท่ีมีความเก่าแก่
ท่ีสุดของไอร์แลนด์ โดยปราสาทนั้น
ถูกสร้างข้ึนในปี  1204 โดยกษัตริย์
จอห์นแห่งองักฤษ ปัจจุบันปราสาท
ดบัลินนั้นถือวา่เป็นสัญลกัษณ์ของการ
ปกครองขององักฤษในไอร์แลนด์จน
ได้รับอิสระเป็นสาธารณรัฐไอร์แลนด์ในปี 1922 ปราสาทแห่งน้ียงัคงใช้เป็นสถานท่ีจัดงานส าคัญ
ระดบัประเทศ เช่น จดัการประชุมของสหภาพยุโรป และ จดังานคอนเสร์ิตส าคญัเป็นตน้ น าท่านชมความ
งามภายในปราสาท ซ่ึงมีหอ้งจดัแสดงและหอ้งรับรองมากมาย    

เทีย่ง บริการอาหารมื้อกลางวนั ณ ภัตตาคาร  
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บ่าย น าท่านผ่านชมสถาปัตยกรรม "สไปร์ ออฟ ดับลิน" หรือ "อนุสาวรีย์แห่งแสง" (Spire of Dublin) 
อนุสาวรียท่ี์สร้างจากเสาสแตนเลสรูปกรวยท่ีมีปลายยอดแหลม ซ่ึงมีความสูงประมาณ 121.2 เมตร (398 
ฟุต) โดยในอดีตเคยเป็นท่ีตั้งของเสาเนลสัน ปัจจุบนัเป็นอนุสาวรียป์ระติมากรรมท่ีมีช่ือเสียงและมีผูค้นมา
เยี่ยมชมมากเป็นพิ เศษ ได้รับรางว ัล
นานาชติ 2-3 รางวลั เป็นสัญลกัษณ์ของ 
เมืองตั้งตระหง่านอยู่กลางถนน ผา่นชม
ย่านอาคารจอร์เจียท่ีมีสถาปัตยกรรมท่ี
สวยงามของเร่ืองประตู จากน้ันน าท่าน
ชมและถ่ ายรูปกับ  ต รินิตี้  คอล เลจ 
(Trinity College) มหาวิทยาลยัท่ีเก่าแก่
ท่ีสุดในไอร์แลนด์ สร้างในสมยั ค.ศ.1 
592 โดยควีนอลิซาเบธท่ี 1 ในยุคท่ีเป็น
อาณานิคมขององักฤษ ผูน้ าประเทศหลายคนจบจากมหาวิทยาลยัแห่งน้ี อาคารสถาปัตยกรรมยงัคงรูปแบบ
ดั้งเดิมไม่ถูกท าลาย น าท่านชม กนิเนสโตร์เฮ้าส์ โรงงานผลติเบียร์ด าอันเล่ืองช่ือระดับโลก กินเนสสเตร้าท ์ท่ี
เป็นเบียร์ด าสูตรพิเศษท่ีผลิตเฉพาะท่ีไอร์แลนด ์มีอายกุวา่ 200 ปีมาแลว้ สโตร์เฮา้ส์ท่ีในอดีตเคยเป็นโรงหมกั 
ซ่ึงการหมกันั้นถือเป็นขั้นตอนสุดทา้ยของการผลิตเบียร์ เม่ือโรงงานน้ีใช้งานมานานและไม่เหมาะแก่การ
ปรับปรุงใหเ้ป็นแบบทนัสมยั โรงหมกัจึงปิดตวัลงในปี 1986 แลว้ยา้ยไปอยูท่ี่อ่ืน และทิ้งสถานท่ีไว ้ภายหลงั
ไดม้าเปิดเป็นสถานท่ีท่องเท่ียวในเดือนธนัวาคมปี 2000 ท่ีน่ีมีประวติัศาสตร์ของกินเนสส์ให้ชม เดินชมไป
จนถึงชั้น 7 บตัรเขา้ชมสามารถแลกเบียร์ด า หรือเคร่ืองด่ืมอ่ืน ๆ ได ้1 แกว้ จากนั้นมีเวลาให้ท่านเลือกซ้ือ
ของท่ีระลึกต่างๆ ของกินเนสส์ 

ค ่า บริการอาหารมื้อค ่า ณ ภัตตาคารจากนั้นน าคณะท่านเดินทางเขา้สู่ท่ีพกั   

พกัท่ี :       The Croke Park Hotel หรือระดบัใกลเ้คียง  
วนัที่3      ดบับลนิ – คลิเคนนี – ปราสาทคลิเคนนี - ร๊อค ออฟ คาเซล – คอร์ก 
เช้า บริการอาหารมื้อเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมทีพ่กั 

น าท่านเดินทางสู่เมืองคิลเคนนี(Kilkenny) เมืองท่ีอุดมดว้ยสีสัน เต็มไปดว้ยร่องรอยประวติัศาสตร์ยุคกลาง
อนัน่าท่ึง รวมถึงงานฝีมือทอ้งถ่ินท่ีน่าสนใจ 
คิลเคนนีซิต้ี คือหน่ึงในเมืองท่ีน่าไปเยอืนมาก
ท่ี สุด เมืองห น่ึ งของประเทศ หากไม่นับ
ปราส าทแบบนอร์มันอายุ  800  ปี  ท่ี ตั้ ง
ตระหง่านริมถนนสายโบราณ เมืองคิลเคนนี 
ซิต้ีไดแ้ปรสภาพมาเป็นเมืองท่ีมีความกา้วล ้ า
น าสมยั เมืองแห่งน้ียงัเป็นหน่ึงในสถานท่ีจดั
เทศกาลตลกชั้นยอดของโลก ไดแ้ก่ The Cat 
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Laughs Comedy Festival ซ่ึงรวมการแสดงจากทัว่โลกท่ีมอบสรรความบนัเทิงชั้นเลิศ คิลเคนนี ซิต้ี ยงัไดช่ื้อ
ว่าเป็นศูนย์รวมของศิลปะและงานฝีมือ โดยเป็นท่ีตั้ งของเนชั่นแนล คราฟท์ เคาน์ซิล (National Crafts 
Council) และศูนยคิ์ลเคนนี ดีไซน์ (Kilkenny Design) ซ่ึงเป็นแหล่งรวมผลิตภณัฑ์งานออกแบบจากร้านคา้
หลายหลาก น าท่านเข้าชมปราสาทคิลเคนนี (Kilkenny Castle) ซ่ึงเป็นปราสาทแบบนอร์มนั สร้างข้ึนในปี 
1172 โดยอศัวนิ Richard de Clare หรือท่ีรู้จกัในนาม Strongbow ซ่ึงปราสาทเดิมสร้างจากไมแ้ละมีหอคอยสูง 
สามารถมองเห็นวิวแม่น ้ านอร์ แต่หลงัจากนั้นทายาทรุ่นถดัไปคือ วิลเล่ียม มาร์แชล (Earl of Pembroke) ได้
ท าการบูรณะข้ึนใหม่โดยใชหิ้นมาสร้างปราสาท ปราสาทแห่งน้ีมีหอคอยสูงถึง 4 หอคอยและยงัคงสภาพให้
เห็นจนถึงปัจจุบัน น าท่านเข้าชมความงามของห้องโถง และ ห้องต่างๆภ  ายในปราสาทโบราณแห่งน้ี 
นอกจากน้ียงัมีสวนสวยขนาดใหญ่ดา้นนอก ซ่ึงท่านสามารถเก็บภาพเป็นท่ีระลึกไดต้ามอธัยาศยั 

เทีย่ง บริการอาหารมื้อกลางวนั ณ ภัตตาคาร  
บ่าย น าท่านเดินทางสู่ เมืองคาเซล (Cashel) ซ่ึงเป็นอีกหน่ึงเมืองท่องเท่ียวท่ีมีความส าคญัทางดา้นประวติัศาสตร์

และมีช่ือเสียงมากแห่งหน่ึงของไอร์แลนด์ ตั้งอยู่ทางใตข้องแควน้ทิปเปอรารี (Tipperary) ซ่ึงเป็นอีกหน่ึง
แควน้ท่ีมีช่ือเสียงดา้นการท่องเท่ียว น าท่านเข้าชม "ร็อค ออฟ คาเซล"(Rock of Cashel) หน่ึงในสัญลกัษณ์
ที่ได้รับการยกย่องให้เป็นอะโครโปลิส 
แห่งไอร์แลนด์ เป็นสถานท่ีท่องเท่ียวท่ี
ได้รับการขนานนามว่ามีความงดงาม
ท่ีสุดในไอร์แลนด์ “ร็อค ออฟ คาเซล” 
เป็น อีกห น่ึ งสถาน ท่ีท่ องเท่ี ยว ท่ี มี
ประวติัศาสตร์อันยาวนานมากแห่ง
หน่ึงของประเทศ ด้วยความโดดเด่น
ทางด้านสถาปัตยกรรมของ ร็อค ออฟ 
คาเซล ถือว่าเป็นส่ิงท่ีสะท้อนให้เห็น
คุณค่าทางมรดกทางวฒันธรรมท่ีเก่าแก่ท่ีสุดของชาวไอริชโบราณ โดยภายในร็อค ออฟ คาเซลนั้นประกอบ
ไปด้วยส่วนต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นกลุ่มอาคารบา้นเรือนยุคกลาง ป้อมปราการ วิหารจอร์เจีย และห้องสมุด 
นอกจากน้ีแลว้ในอดีต ร็อค ออฟ คาเซล ยงัเคยใชเ้ป็นท่ีประทบัของกษตัริยแ์ห่งมนัสเตอ ตั้งแต่ศตวรรษท่ี 4 
จนถึงตน้ศตวรรษท่ี 12 และมีการใชอ้ย่างต่อเน่ืองพร้อมทั้งก่อสร้างเพิ่มจนถึงศตวรรษท่ี 18 และไดรั้บการ
อนุรักษ์และยกยอ่งให้เป็นอนุสรณ์สถานแห่งชาติ เม่ือปี ค.ศ.1874 อิสระให้ท่านไดถ่้ายรูปตามอธัยาศยั ได้
เวลาน าท่านเดินทางสู่เมืองคอร์ก (Cork) เป็นเมืองใหญ่อันดับ 2 ของประเทศไอร์แลนด์ ตั้ งอยู่ทาง
ตะวนัออกเฉียงใต้ของประเทศ ท่ีปากแม่น ้ าลี ตรงก้นอ่าวคอร์ก ห่างจากมหาสมุทรแอตแลนติก 24 
กิโลเมตร และ เป็นเมืองท่ีเคยไดรั้บเลือกใหเ้ป็นนครหลวงแห่งวฒันธรรมยุโรปประจ าปี 2005 

ค ่า บริการอาหารมื้อค ่า ณ ภัตตาคาร 
พกัท่ี :      Imperial Hotel หรือระดบัใกลเ้คียง 
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วนัที่4      คอร์ก – ปราสาทบลาร์นีย์ – ริงออฟเคอร์ร่ี – คลิลานี – ลมิลคิ 
เช้า บริการอาหารมื้อเช้าณห้องอาหารของโรงแรมทีพ่กั 

น าท่านเข้าชมปราสาทบลาร์นีย์ (Blarney Castle) สร้างขึ้นเป็นคร้ังแรกในสมัยศตวรรษที่ 10 โดยแรกเร่ิม
สร้างจากไม ้ต่อไปในสมยัศตวรรษท่ี 12 ไดน้ าหินมาใช้เป็นโครงสร้างหลกัของปราสาท อย่างไรก็ตามตวั
ปราส าทได้ ถู กท าล ายลงในสมัย
ศตวรรษท่ี 14 และผ่านสงครามกลาง
เมืองมาหลายคร้ังจนในสมยัศตวรรษท่ี 
16 ค อ ร์ แ ม็ ค แ ม็ ค ค า ร์ ธี  (Cormac 
MacCarthy) ซ่ึงด ารงต าแหน่ง เอร์ิลค
นแรกแห่งแคลคาร์ที ไดท้  าการบูรณะ
ปราสาทข้ึนมาใหม่ให้สวยงามดงัเดิม 
พื้นท่ีโดยรอบปราสาทก็ยงัเต็มไปดว้ย
ต้น ไม้ แ ล ะส วนส วยน าน าช นิ ด 
ปราสาทแห่งน้ีจึงเป็นสถานท่ีดึงดูดใจของไอร์แลนด์นับแต่นั้ น ในช่วงสองสามร้อยปีท่ีผ่านมา มี
นกัท่องเท่ียวนับล้านคนหลัง่ไหลไปท่ีบลาร์นีย ์ท าให้ท่ีสถานท่ีแห่งน้ีเป็นท่ีรู้จกัไปทัว่โลกว่าเป็นหน่ึงใน
มรดกอนัล ้ าค่าของไอร์แลนด์ ส่ิงท่ีดึงดูดใจให้คนมาท่ีน่ีอาจเป็นผนงัหิน บลาร์นีย ์สโตน (Blarney Stone) 
หินในต านานบนยอดหอคอย มีเร่ืองเล่าขานกนัว่า หากได้จุมพิตผนังหินท่ีน่ีจะท าให้คุณไม่อบัจนโวหาร
(ฝีปากกลา้) บุคคลส าคญัหลายท่าน นบัแต่เซอร์ วอลเตอร์ สก็อต ไปจนถึงประธานาธิบดีอเมริกาและผูน้ า
โลกหลายคน รวมถึงนกัแสดงช่ือกอ้งโลก ไดเ้คยมาลองจุมพิตบลาร์นีย ์สโตน ท่ีน่ี อิสระให้ท่านไดเ้ดินเล่น
และถ่ายรูปกับตวัปราสาทและสวนสวยโดยรอบ จากน้ันน าท่านสู่ Woollen Mills Shop ซ่ึงเป็นร้านค้า
จ าหน่ายของท่ีระลึกและเส้ือผา้  

เทีย่ง บริการอาหารมื้อกลางวนั ณ ภัตตาคาร 
บ่าย น าท่านออกเดินทางสู่เมืองคิลลานี (Killarney)ระหว่างทางท่านจะได้สัมผสับรรยากาศของ ริง ออฟ เคอรี 

(Ring of Kerry) สถานท่ีท่ีเราจะสัมผสั

ไดถึ้งธรรมชาติอนัยิ่งใหญ่ตระการตา 

เรียกได้ว่าเป็นมรดกทางวฒันธรรม

ของไอร์แลนด์ ได้เวลาน าท่านเดินทาง

สู่ เมืองลิม ริค (Limerick) เป็น เมือง

ใหญ่อันดับ  3 มีท าเล ท่ีตั้ งอยู่ริม ฝ่ัง

แม่น ้าแชนนอน ไดรั้บการกล่าวขานวา่

มี ทั ศ นี ย ภ าพ ง ด ง า ม ท่ี สุ ด ข อ ง

ไอร์แลนด ์
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ค ่า บริการอาหารมื้อค ่า ณ ภัตตาคาร  

พกัท่ี :       Castletroy Park Hotel หรือระดบัใกลเ้คียง 
วนัที5่       ลมิริค – คลฟิส์ ออฟ โมเออร์ – ลสิแคนเนอร์ – ดบับลนิ                                                   
เช้า บริการอาหารมื้อเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมทีพ่กั 

น าท่านเดินทางสู่ คลิฟส์ ออฟ โมเออร์ (Cliffs of Moher) หน้าผาชนัแห่งโมเออร์ตั้งอยูใ่นเขตเคาน์ตี แคลร์ 
เป็นหน่ึงในทิวทศัน์อนัน่าท่ึงท่ีสุดของ
ไอร์แลนด์ ตั้งตระหง่านด้วยความสูง 
230 เม ต ร  เห นื อ ม ห า ส มุ ท ร
แอตแลนติกอันเกร้ียวกราด แนวผา
ทอดยาวสุดสายตาเป็นระย  ะทางราว 
8 กิโลเมตร จาก HAG’S HEAD ซ่ึงอยู่
ทางด้านใต้จรดหอคอย O’BRIAN ท่ี
อยู่ทิศเหนือและบนยอดของหน้าผา
เป็นท่ีราบกว้างใหญ่  อยู่สู งจากน ้ า
ทะเลเบ้ืองล่างท าให้เกิดทศันียภาพอนั
งดงามท่ีน่าอศัจรรยท์างธรรมชาติของ
ผ า ชั น  ขุ น เข า  แ ล ะ ท้ อ ง ท ะ เล
มหาสมุทรแอตแลนติก บ้างก็ว่าการ
ได้ม าเยือน  ค ลิฟ ส์  ออฟ  โม เออ ร์ 
เสมือนได้มายืน ณ จุดปลายสุดของ
ขอบโลก อิสระให้ท่านได้เก็บภาพ
ธรรมชาติอนัน่าพิศวง และ ด่ืมด ่ากับ
อากาศบริสุทธ์ิ จากน้ันน าท่านเข้าชม O’Brien’s Tower Cliffs of  Moher ซ่ึงเป็นประภาคารท่ีตั้ งเด่น
ตระหง่านปลายสุดของผาชนั เป็นจุดท่ีเก็บภาพความอศัจรรยแ์ละความตระการตาของ ผาชนัแห่งโมเออร์ได้
ดีท่ีสุด อิสระให้ท่านเดินเล่นตามอธัยาศยั ได้เวลาน าท่านเดินทางสู่เมืองลสิแคนเนอร์ (Liscannor) 

เทีย่ง บริการอาหารมื้อกลางวนั ณ ภัตตาคาร 
บ่าย น าได้เวลาน าท่านเดินทางสู่เมืองดับลิน ระหวา่งทางท่านจะไดเ้พลิดเพลินกบัทิวเขา เนินเขา สลบักบัทุ่งหญา้ 

สวยงามมาก ไอร์แลนดไ์ดข้ึ้นช่ือวา่เป็นประเทศท่ีมีธรรมชาติและทศันียภาพติดอนัดบัตน้ๆของโลก และเป็น

ประเทศท่ีมีอากาศบริสุทธ์ิ ไม่มีมลพิษ 

  ค ่า บริการอาหารมื้อค ่า ณ ภัตตาคาร / จากนั้นน าคณะท่านเดินทางเขา้สู่ท่ีพกั 

พกัที่ :      The Croke Park Hotel หรือที่พกัระดบัใกล้เคยีง 
 

http://www.hotelscombined.com/Hotel.aspx?fileName=Abba_Acteon_Hotel_Valencia&languageCode=EN&currencyCode=THB&tabId=Rates&checkin=2008-05-22&checkout=2008-05-24&Adults=1&Rooms=1
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วนัที่6      ดบับลนิ – กรุงเทพฯ               
เช้า บริการอาหารมื้อเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมทีพ่กั 
 น าท่านเข้าชมสวนพฤษศาสตร์แห่งดับลิน (The National Botanical Garden) เป็นแหล่งรวมพืชพันธ์ุ

ธรรมชาติต่างๆมากมาย สวนแห่งน้ี

ส ร้ า ง ข้ึ น ตั้ ง แ ต่ ปี  1795 แ ล ะ ไ ด้

ด าเนินการปลูกพืชพนัธ์ุเพื่อการอนุรักษ ์

กว่า 20,000 สายพันธ์ุ นอกจากน้ียงัมี

เรือนกระจกสวยงามท่ีสร้างประดบัตก  

แ ต่ ง ภ า ย ใ น ส ว ย แ ห่ ง น้ี  ส ว น

พฤกษศาสตร์น้ี เรียกได้ว่าเป็นสวน

พฤกษศาตร์ท่ีใหญ่ ท่ี สุดในประเทศ

ไอร์แลนด ์อิสระใหท้่านไดเ้ก็บภาพความสวยงามของไมด้อกนานาชนิด รวมถึงตน้ไมใ้หญ่มากมาย น าท่านสู่ 

"ถนนแกรฟตัน" (Grafton Street) เพื่อให้ท่านไดเ้ลือกซ้ือสินคา้และของฝากอีกคร้ัง หากท่านท่ีตอ้งการซ้ือ

สินคา้แบรนดเ์นม เช่น Louis Vuitton, Marks & Spencer, The Body Shop และอ่ืนๆอีกมากมาย อิสระใหท้่าน

ไดเ้ดินเล่น และ เลือกซ้ือของฝากตามอธัยาศยั ไดเ้วลาสมควรน าท่านเดินทางสู่สนามบินดบัลิน เพื่อเชคอิน 

และด าเนินการเร่ือง TAX REFUND 

15.25 น. ออกเดินทางสู่กรุงเทพฯโดยสายการบินกาต้าร์แอร์เวย์เที่ยวบินที ่QR 018 

วนัที่7       กรุงเทพฯ 
00.30 น. เดินทางถึงกรุงโดฮา ประเทศกาต้าร์ (แวะพกัเปลีย่นเคร่ือง) 
01.55 น. เหิรฟ้าสู่กรุงเทพฯโดยสายการบินกาต้าร์แอร์เวย์ เทีย่วบินที ่QR 834 
12.40 น. เดินทางถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ / โดยสวสัดิภาพพร้อมความประทบัใจ 
หมายเหตุ โปรแกรมการเดินทางอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมะสม เน่ืองจากสภาพ ลม ,ฟ้า , อากาศ,การล่าช้าอันเน่ืองมาจากสายการบิน และ

สถานการณ์ในต่างประเทศที่ทางคณะเดินทางในขณะนั้น เพ่ือความปลอดภยัในการเดินทาง โดย เวลิด์ คอนเน็คช่ันส์  ได้มอบหมายให้ หัวหน้า
ทัวร์ผู้น าทัวร์ มีอ านาจตัดสินใจ ณ ขณะนั้นทั้งนีก้ารตัดสินใจ  จะค านึงถึงผลประโยชน์ของหมู่คณะเป็นส าคญั 
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อตัราค่าบริการ 
ออกเดนิทางช่วง 

 
       ผู้ใหญ่พกั 
  ห้องละ 2 ท่าน 

    เดก็อายุต า่กว่า 12 ปี 
    พกักบัผู้ใหญ่ 1 ท่าน 

เดก็อายุต า่กว่า 12 ปี 
พกักบัผู้ใหญ่ 2 ท่าน 
( มเีตยีงเสริม ) 

พกัท่านเดยีว / ห้อง 
จ่ายเพิม่ 

 

กรกฎาคม-กนัยายน 2560 59,900 59,900 59,900 13,900 

ต้องการเดินทางโดยช้ันธุรกจิ Business Class กรุณาสอบถามราคาเพิม่เติมจากเจ้าหน้าทีบ่ริษัท 

อตัราค่าบริการนีร้วม 
 ค่าตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบั กรุงเทพฯ-ดบับลิน-กรุงเทพฯ  
 ค่ารถปรับอากาศน าเท่ียวตามระบุไวใ้นรายการ พร้อมคนขบัรถท่ีช านาญเสน้ทาง กฎหมายในยโุรปไม่อนุญาตใหค้นขบัรถเกิน 12ช.ม./วนั  
 โรงแรมท่ีพกัตามระบุหรือเทียบเท่าในระดบัเดียวกนั โรงแรมส่วนใหญ่ในยโุรปจะไม่มีเคร่ืองปรับอากาศ เน่ืองจากอยู่ในแถบท่ีมี
อุณหภูมิต ่าและราคาโรงแรมจะปรับข้ึน 3-4 เท่าตวั หากวนัเขา้พกัตรงกบังานเทศกาลเทรดแฟร์หรือการประชุมต่างๆ อนัเป็นผลท่ีท า
ใหต้อ้งมีการปรับเปล่ียนยา้ยเมือง โดยค านึงถึงความเหมาะสมเป็นหลกั  

 ค่าธรรมเนียมในการยื่นวีซ่ายุโรปหรือกลุ่มเชงเก้นวีซ่า และค่าธรรมเนียมวีซ่า ทางสถานทูตไม่คืนให้ท่านไม่ว่าท่านจะผ่านการ
พิจารณาหรือไม่ก็ตาม  

 ค่าอาหารท่ีระบุในรายการ ใหท่้านไดเ้ลิศรสกบัอาหารทอ้งถ่ินในแต่ละประเทศ  
 ค่าบริการน าทวัร์โดยหวัหนา้ทวัร์ผูมี้ประสบการณ์น าเท่ียวใหค้วามรู้  และคอยดูแลอ านวยความสะดวกตลอดการเดินทาง  
 ค่าประกนัอุบติัเหตุในการเดินทางวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท  

อตัราค่าบริการนีไ้ม่รวม 
 ค่าภาษีมูลค่าเพ่ิม 7 % และค่าภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3 %  
 ค่าใชจ่้ายส่วนตวั อาทิ ค่าโทรศพัท ์, ค่าซกัรีด , ค่าเคร่ืองด่ืมและอาหารนอกเหนือจากท่ีระบุในรายการ  
 ค่าผกผนัของภาษีน ้ ามนัท่ีทางสายการบินแจง้เปล่ียนแปลงกะทนัหนั 
 ค่าพนกังานยกกระเป๋า ณ โรงแรมท่ีพกั (ทางบริษทัฯไม่ไดจ้ดัใหแ้ก่ท่านเน่ืองจากป้องกนัการสูญหายจากมิจฉาชีพท่ีแฝงตวัเขา้มา
ในโรงแรมท่ีพกั และเพ่ือความสะดวกรวดเร็วในการเขา้หอ้งพกัส าหรับทุกท่าน) 

 ค่าทิปพนักงานขบัรถในยุโรปท่านละ 10 ยูโร 
 ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ ตามวฒันธรรมการบริการแบบสากลโลก ท่านละ 100 บาทต่อวนั  

เง่ือนไขการส ารองทีน่ั่ง และการช าระเงิน  
 กรุณาจองล่วงหนา้พร้อมช าระงวดแรก 30,000 บาท ก่อนการเดินทาง พร้อมแฟกซ์ส าเนาหนา้หนงัสือเดินทาง Passport  มายงับริษทั 
และค่าใชจ่้ายส่วนท่ีเหลือกรุณาช าระก่อนการเดินทางไม่นอ้ยกวา่ 30 วนั มิฉะนั้นจะถือวา่ท่านยกเลิกการเดินทาง 

 บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิยกเลิกการเดินทางก่อนล่วงหน้า 10 วนั ซ่ึงจะเกิดข้ึนไดก็้ต่อเม่ือไม่สามารถท ากรุ๊ปไดอ้ยา่งน้อย 20 ท่าน และ
หรือ ผูร่้วมเดินทางในคณะไม่สามารถผ่านการพิจารณาวีซ่าไดค้รบ 20 ท่าน ซ่ึงในกรณีน้ี ทางบริษทัฯ ยินดีคืนเงินให้ทั้ งหมดหัก
ค่าธรรมเนียมวซ่ีา หรือจดัหาคณะทวัร์อ่ืนให ้ถา้ท่านตอ้งการ 

 บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการในทวัร์น้ี เม่ือเกิดเหตุจ าเป็น สุดวิสัย จนไม่อาจแกไ้ขได ้และจะไม่
รับผิดชอบใดๆ ในกรณีท่ีสูญหาย สูญเสียหรือได้รับบาดเจ็บ ท่ีนอกเหนือความ รับผิดชอบของหัวหน้าทัวร์และเหตุสุดวิสัยบาง
ประการเช่น การนดัหยดุงาน ภยัธรรมชาติ การจลาจล ต่างๆ 

 เน่ืองจากรายการทวัร์น้ีเป็นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสิทธ์ิการใชบ้ริการใดๆตามรายการ หรือถูกปฏิเสธการเขา้ และออก
ประเทศไม่วา่ในกรณีใดก็ตาม ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนเงินในทุกกรณี  
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 เม่ือท่านไดช้ าระเงินมดัจ าหรือทั้งหมด ไม่วา่จะเป็นการช าระผ่านตวัแทนของบริษทัฯ หรือช าระโดยตรงกบัทางบริษทัฯ ทางบริษทัฯ 
จะขอถือวา่ท่านรับทราบและยอมรับในเง่ือนไขต่างๆของบริษทัฯ ท่ีไดร้ะบุไวโ้ดยทั้งหมด 

 

หมายเหตุ 
 ทางบริษัทจะท าการย่ืนวซ่ีาของท่านกต่็อเม่ือในคณะมผู้ีส ารองทีน่ั่งครบ  25 ท่าน และได้รับควิการตอบรับจากทางสถานทูต เน่ืองจาก

บริษทัจะตอ้งใชเ้อกสารต่างๆท่ีเป็นกรุ๊ปในการยื่นวีซ่า อาทิ ตัว๋เคร่ีองบิน , ห้องพกัท่ีคอนเฟิร์มมาจากทางยโุรป ,ประกนัการเดินทาง 
ฯลฯ ทางท่านจะตอ้งรอใหค้ณะครบ 15 ท่าน จึงจะสามารถยืน่วซ่ีาใหก้บัทางท่านไดอ้ยา่งถูกตอ้ง  

 หากในช่วงที่ท่านเดนิทางคิววีซ่ากรุ๊ปในการย่ืนวซ่ีาเต็ม ทางบริษทัตอ้งขอสงวนสิทธ์ิในการยื่นวีซ่าเด่ียว ซ่ึงทางท่านจะตอ้งเดินทาง
มายืน่วซ่ีาดว้ยตวัเอง ตามวนั และเวลานดัหมายจากทางสถานทูต โดยมีเจา้หนา้ท่ีของบริษทัคอยดูแล และอ านวยความสะดวก  

 เอกสารต่างๆที่ใช้ในการย่ืนวีซ่าท่องเที่ยวทวีปยุโรป ทางสถานทูตเป็นผูก้  าหนดออกมา มิใช่บริษทัทวัร์เป็นผูก้  าหนด ท่านท่ีมีความ
ประสงคจ์ะยืน่วซ่ีาท่องเท่ียวทวีปยโุรป กรุณาจดัเตรียมเอกสารให้ถูกตอ้ง และครบถว้นตามท่ีสถานทูตตอ้งการ เพราะจะมีผลต่อการ
พิจารณาวซ่ีาของท่าน บริษทัทวัร์เป็นแต่เพียงตวักลาง และอ านวยความสะดวกในการยืน่วซ่ีาเท่านั้น มิไดเ้ป็นผูพิ้จารณาวา่วีซ่าใหก้บั
ทางท่าน 

 กรณีวซ่ีาทีท่่านย่ืนไม่ผ่านการพจิารณา และคณะสามารถออกเดนิทางได้ ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายจริงทีเ่กดิขึน้ดงัต่อไปนี้ 
-  ค่าธรรมเนียมการย่ืนวซ่ีาและค่าด าเนินการ ทางสถานทูตจะไม่คืนค่าธรรมเนียมใดๆทั้งส้ินแมว้า่จะผา่นหรือไม่ผา่นการพิจารณา 
-  ค่ามัดจ าตั๋วเคร่ืองบิน หรือตั๋วเคร่ืองบินที่ออกมาจริง ณ วันย่ืนวีซ่า  ซ่ึงตัว๋เป็นเอกสารท่ีส าคญัในการยื่นวีซ่า หากท่านไม่ผ่านการ

พิจารณา ตัว๋เคร่ืองบินถา้ออกตัว๋มาแลว้จะตอ้งท าการ REFUND โดยจะมีค่าธรรมเนียมท่ีท่านตอ้งถูกหกับางส่วน และส่วนท่ีเหลือจะ
คืนใหท่้านภายใน 45-60 วนั (ตามกฎของแต่ละสายการบิน) ถา้ยงัไม่ออกตัว๋ท่านจะเสียแต่ค่ามดัจ าตัว๋ตามจริงเท่านั้น 

-  ค่าห้องพักในทวีปยุโรป ถา้คณะออกเดินทางได ้และท่านไม่ผา่นการพิจารณาวีซ่า ตามกฎท่านจะตอ้งโดนค่ามดัจ าห้องใน 2 คืนแรก
ของการเดินทางหากท่านไม่ปรากฏตวัตามวนัท่ีเขา้พกั ทางโรงแรมจะตอ้งยึดค่าห้อง 100% ในทนัที ทางบริษทัจะแจง้ให้ท่านทราบ 
และมีเอกสารช้ีแจงใหท่้านเขา้ใจ 

 หากท่านผ่านการพจิารณาวซ่ีา แล้วยกเลกิการเดนิทางทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการยดึค่าใช้จ่ายทั้งหมด 100% 
 ทางบริษัทเร่ิมต้น และจบ การบริการ ที่สนามบินสุวรรณภูมิ กรณีท่านเดินทางมาจากต่างจังหวัด หรือต่างประเทศ และจะส ารองตั๋ว

เคร่ืองบิน หรือพาหนะอย่างหนึ่งอย่างใดที่ใช้ในการเดินทางมาสนามบิน ทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในส่วนนี้ เพราะเป็น
ค่าใช้จ่ายทีน่อกเหนือจากโปรแกรมการเดนิทางของบริษัท ฉะนั้นท่านควรจะให้กรุ๊ป FINAL 100% ก่อนทีจ่ะส ารองยานพาหนะ 

เง่ือนไขการยกเลกิ   
 ยกเลิกก่อนการเดินทาง  45 วนั - คืนค่าใชจ่้ายทั้งหมด ยกเว้นกรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุด หรือเทศกาลและกรุ๊ปที่ต้องการันตีมัดจ ากับสาย
การบิน หรือ กรุ๊ปทีม่กีารการันตค่ีามดัจ าทีพ่กัโดยตรงหรือโดยการผ่านตวัแทนในประเทศ หรือต่างประเทศและไม่อาจขอคืนเงนิได้      

 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 35 วนัข้ึนไป -  เก็บค่าใชจ่้าย 10,000 บาท    
 ยกเลิกก่อนการเดินทาง  25 วนัข้ึนไป  -  เก็บค่าใชจ่้าย  50 % ของราคาทวัร์ 
 ยกเลิกก่อนการเดินทาง  20 วนั - เก็บค่าบริการทั้งหมด 100 % 
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เอกสารที่ใช้ในการย่ืนขอวซ่ีา VISA  (ต้องมาโชว์ตวัที่สถานทูตเพ่ือสแกนลายนิว้มือทุกท่าน) 
 หนังสือเดินทางทีเ่หลืออายุใช้งานไม่ต ่ากว่า 6 เดือน และมีหนา้พาสปอร์ตวา่งอยา่งนอ้ย 3 หนา้  
 รูปถ่ายสี (ต้องถ่ายไว้ไม่เกนิ 6 เดือน ฉากหลงัเป็นสีขาวเท่าน้ัน ) 1.5 X 2.0 นิว้ จ านวน 3 รูป ข้ึนอยูก่บัประเทศท่ีจะเดินทาง  
 หลกัฐานแสดงสถานะการท างาน 1 ชุด 
* ค้าขาย หลกัฐานทางการคา้ เช่น ใบรับรองจากกระทรวงพาณิชยห์รือใบทะเบียนการคา้ท่ีมีช่ือผูเ้ดินทาง อายยุอ้นหลงัไม่เกิน 
3 เดือนนบัจากเดือนท่ีจะเดินทาง *พนักงานและผู้ถือหุ้น หนงัสือรับรองการท างานเป็นภาษาองักฤษ  ในการออกจดหมาย
รับรองกรุณาระบุค าวา่ TO WHOM IT MAY CONCERN แทนการใชช่ื้อแต่ละสถานทูต 
*ข้าราชการและนักเรียน หนงัสือรับรองจากตน้สังกดั หนงัสือรับรองเป็นภาษาองักฤษ 

  หลกัฐานแสดงฐานะการเงินท่านละ 1 ฉบับ ( สถานทูตรับบัญชีออมทพัย์เท่าน้ัน ส่วนบัญชีอ่ืนๆนอกจากออมทรัพย์และเอกสาร
แสดงทางการเงินอ่ืนๆ สามารถย่ืนแนบเพิม่เติมได้ ทั้งนีเ้พ่ือให้หลกัฐานการเงินของท่านสมบูรณ์ท่สุด)  
* หนังสือรับรองจากธนาคาร ในการออกจดหมายรับรองกรุณาระบุค าวา่ TO WHOM IT MAY CONCERN แทนการใชช่ื้อแต่

ละสถานทูตพร้อม Statement  และ ส าเนาสมุดเงินฝาก ออมทรัพย์ โดยละเอียดทุกหน้า ย้อนหลงั 6 เดือน กรุณาสะกดช่ือให้

ตรงกบัหนา้พาสปอร์ต และหมายเลขบญัชีเล่มเดียวกบัส าเนาท่ีท่านจะใชย้ืน่วซ่ีา (ใชเ้วลาด าเนินการขอประมาณ 3-5 วนัท าการ) 
* เด็กตอ้งท าเอกสารรับรองบญัชีจากทางธนาคารบิดาหรือมารดา 
*สามี-ภรรยาท่ีมีการจดทะเบียนสมรส สามารถใชเ้อกสารการเงินร่วมกนัได ้แต่ใหท้างธนาคารออกเอกสารแยกคนละชุด 

 กรณีเด็กอายุต ่ากว่า 20 ปีบริบูรณ์  / หากเด็กไม่ไดเ้ดินทางกบับิดา/มารดาคนใดคนหน่ึง หรือบิดามารดาไม่ไดเ้ดินทางทั้งสอง
คน ตอ้งมีจดหมายยนิยอมใหเ้ดินทางไปต่าง ประเทศจากบิดา และ มารดา ซ่ึงจดหมายตอ้งออกโดยท่ีวา่การอ าเภอ 

 ส าเนาบัตรประชาชน หรือ ส าเนาสูติบัตร 1 ชุด 
 ส าเนาทะเบียนบ้าน 1 ชุด 
 ส าเนาทะเบียนสมรส หรือ ทะเบียนหย่า 1 ชุด 
 ส าเนาใบเปลีย่นช่ือ-สกุล (ถ้ามี) 1 ชุด 
  การบิดเบือนข้อเทจ็จริงประการใดกต็ามอาจจะถูกระงบัมใิห้เดนิทางเข้าประเทศในกลุ่มเชงเก้นเป็นการถาวร และถึงแมว้า่ท่านจะถูกปฏิเสธวซ่ีา
สถานทูตไม่คืนค่าธรรมเนียมท่ีไดช้ าระไปแลว้และหากตอ้งการขอยืน่ค  าร้องใหม่ก็ตอ้งช าระค่าธรรมเนียมใหม่ทุกคร้ัง  

 หากสถานทูตมกีารเรียกสัมภาษณ์ ทางบริษัทฯขอความร่วมมือในการเชิญท่านไปสัมภาษณ์ตามนัดหมายและโปรดแต่งกายสุภาพ ทั้งน้ีทางบริษทั
ฯ จะส่งเจา้หน้าท่ีไปอ านวยความสะดวก และประสานงานตลอดเวลาและหากสถานทูตขอเอกสารเพ่ิมเติมทางบริษทัใคร่ขอรบกวนท่านจดัส่ง
เอกสารดงักล่าวเช่นกนั  

 กรณีทีท่่านยกเลกิการเดินทางภายหลงัจากได้วซ่ีาแล้ว ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิในการแจ้งสถานทูตยกเลกิวีซ่าของท่าน เน่ืองจากการขอวซ่ีา
ในแต่ละประเทศจะถูกบนัทึกไวเ้ป็นสถิติในนามของบริษทัฯ  

 ทางสถานทูตจะรับพิจารณาเฉพาะท่านที่มีเอกสารพร้อมและมีความประสงค์ที่จะเดินทางไปท่องเที่ยวยังประเทศตามที่ระบุเท่านั้น การ
ปฏิเสธวซ่ีาอนัเน่ืองมาจากหลกัฐานในการขอยื่นวซ่ีาปลอมหรือผิดวตัถุประสงคใ์นการยืน่ขอวซ่ีาท่องเท่ียว ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการ
คืนเงิน โดยจะหักค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึนจริงและจะคืนให้ท่านหลงัจากทวัร์ออกเดินทางภายใน 30 วนั โปรแกรมการเดินทางอาจเปล่ียนแปลงได้
ตามความเหมาะสม ทั้งน้ีจะค านึงถึงประโยชน์และความปลอดภยัของผูเ้ดินทางเป็นหลกั 


