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ดับบลิน – คิลเคนนี – ปราสาทคิลเคนนี – ร๊ อคออฟคาเซล
คอร์ ก - ปราสาทบลาร์ นีย์ - ริง ออฟ เคอร์ รี่ – คิลลานี
ลิมลิค – คลิฟส์ ออฟ โมเออร์ – ลิสแคนเนอร์
กาหนดการเดินทาง
05-11 ก.ค. // 10-16 ส.ค. // 27 ก.ย.-03 ต.ค. 2560
( กรุณาสารองทีน่ ั่งล่วงหน้ าก่อนการเดินทางอย่ างน้ อย 8 สั ปดาห์ เพื่อความสะดวกในการยื่นวีซ่า)
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วันที่1

ท่ าอากาศยานสุ วรรณภูมิ

18.00 น.
21.15 น.

สมาชิ กทุกท่ านพร้ อมกัน ณ ท่ าอากาศยานสุ วรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่ างประเทศชั้ น 4
เคาร์ เตอร์ สายการบินกาต้ าร์ แอร์ เวย์(เคาเตอร์ Q) เจ้ าหน้ าทีค่ อยดูแลเช็ คสั มภาระและบัตรทีน่ ั่งบนเครื่ อง
ออกเดินทางสู่ แฟรงเฟิ ร์ ต โดยสายการบินกาต้ าร์ แอร์ เวย์ เทีย่ วบินที่ QR 833

วันที่2

โดฮา – ดับบลิน – ชมเมือง

00.05 น.
01.50 น.
07.20 น.

เดินทางถึงกรุ งโดฮา ประเทศกาต้ าร์ (แวะพักเปลีย่ นเครื่ องประมาณ 2 ชั่วโมง)
ออกเดินทางสู่ สนามบินดับลิน โดยสายการบินกาต้ าร์ แอร์ เวย์ เทีย่ วบินที่ QR 019
เดิ น ทางถึ ง สนามบิ น ดั บ ลิน หลั งผ่ า นการตรวจคนเข้ าเมื อ งและศุ ล กากรแล้ ว น าท่ า นชม เมื อ งดั บ ลิน
(Dublin) ซึ่ งเป็ นเมืองหลวงและเมืองที่ใหญ่ที่สุดของสาธารณรัฐไอร์ แลนด์ ชื่ อดับลินนั้นมาจากคาว่า Dubh
Linn ซึ่ งในภาษาไอริ ชมีความหมายว่า
"สระน้ าสี ด า" (Black Pool) ดั บ ลิ น
นครหลวงของสาธารณรัฐไอร์ แลนด์
ตั้ งอ ยู่ ใ จก ล างดิ น แด น อั น เป็ น ที่
ห ล งให ล ข องผู ้ ม าเยื อ น นั บ จาก
ร่ องรอยทางประวัติศ าสตร์ อนั น่ าทึ่ ง
ความงามแห่ งทิ วทัศน์ ตามธรรมชาติ
รวมถึ งทะเลสาบ แม่น้ า และฝั่ งทะเล
อันยาวไกลที่ยงั คงความงามอันพิสุทธิ์ นาท่ านเข้ าชมมหาวิหารเซ็ นต์ แพททริค (St. Patrick’s Cathedral)
สร้างขึ้นในปี 1191 และได้รับการขนานนามให้เป็ นมหาวิหารในปี 1224 มหาวิหารแห่ งนี้ สร้างขึ้นเพื่ออุทิศ
ให้แก่เซ็นต์แพททริ ค ปั จจุบนั มหาวิหารแห่ งนี้ ได้กลายมาเป็ นมหาวิหารแห่ งชาติของไอร์ แลนด์ นาท่านเข้า
ชมความงดงามภายในมหาวิห าร ได้
เวลาน าท่ า น เข้ า ชมความงามของ
ปราสาทดับ ลิ น (Dublin Castle) หนึ่ ง
ในสถานที่ ท่ อ งเที่ ย วที่ มี ค วามเก่ า แก่
ที่ สุดของไอร์ แลนด์ โดยปราสาทนั้น
ถู ก สร้ า งขึ้ นในปี 1204 โดยกษัต ริ ย์
จอห์ น แห่ ง อัง กฤษ ปั จจุ บ ัน ปราสาท
ดับลินนั้นถือว่าเป็ นสัญลักษณ์ของการ
ปกครองของอังกฤษในไอร์ แลนด์จน
ได้รั บ อิ ส ระเป็ นสาธารณรั ฐ ไอร์ แ ลนด์ ใ นปี 1922 ปราสาทแห่ ง นี้ ยัง คงใช้ เป็ นสถานที่ จ ัด งานส าคัญ
ระดับประเทศ เช่ น จัดการประชุ มของสหภาพยุโรป และ จัดงานคอนเสริ์ ตสาคัญเป็ นต้น นาท่านชมความ
งามภายในปราสาท ซึ่งมีหอ้ งจัดแสดงและห้องรับรองมากมาย
บริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคาร

เทีย่ ง
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บ่าย

ค่า

น าท่ า นผ่ า นชมสถาปั ต ยกรรม "สไปร์ ออฟ ดั บ ลิ น " หรื อ "อนุ ส าวรี ย์ แ ห่ ง แสง" (Spire of Dublin)
อนุ สาวรี ยท์ ี่สร้างจากเสาสแตนเลสรู ปกรวยที่มีปลายยอดแหลม ซึ่ งมีความสู งประมาณ 121.2 เมตร (398
ฟุต) โดยในอดีตเคยเป็ นที่ต้ งั ของเสาเนลสัน ปั จจุบนั เป็ นอนุสาวรี ยป์ ระติมากรรมที่มีชื่อเสี ยงและมีผคู ้ นมา
เยี่ ย มชมมากเป็ นพิ เศษ ได้ รั บ รางวัล
นานาชติ 2-3 รางวัล เป็ นสัญลักษณ์ของ
เมืองตั้งตระหง่านอยู่กลางถนน ผ่านชม
ย่านอาคารจอร์ เจี ยที่ มี สถาปั ตยกรรมที่
สวยงามของเรื่ องประตู จากนั้นนาท่ าน
ชมและถ่ ายรู ปกั บ ตริ นิ ตี้ คอลเลจ
(Trinity College) มหาวิทยาลัยที่เก่าแก่
ที่สุ ดในไอร์ แลนด์ สร้างในสมัย ค.ศ.1
592 โดยควีนอลิ ซาเบธที่ 1 ในยุคที่เป็ น
อาณานิ คมของอังกฤษ ผูน้ าประเทศหลายคนจบจากมหาวิทยาลัยแห่ งนี้ อาคารสถาปั ตยกรรมยังคงรู ปแบบ
ดั้งเดิมไม่ถูกทาลาย นาท่ านชม กินเนสโตร์ เฮ้ าส์ โรงงานผลิตเบียร์ ดาอันเลื่องชื่ อระดับโลก กินเนสสเตร้าท์ ที่
เป็ นเบียร์ ดาสู ตรพิเศษที่ผลิตเฉพาะที่ไอร์ แลนด์ มีอายุกว่า 200 ปี มาแล้ว สโตร์เฮ้าส์ ที่ในอดีตเคยเป็ นโรงหมัก
ซึ่ งการหมักนั้นถื อเป็ นขั้นตอนสุ ดท้ายของการผลิตเบียร์ เมื่อโรงงานนี้ ใช้งานมานานและไม่เหมาะแก่การ
ปรับปรุ งให้เป็ นแบบทันสมัย โรงหมักจึงปิ ดตัวลงในปี 1986 แล้วย้ายไปอยูท่ ี่อื่น และทิ้งสถานที่ไว้ ภายหลัง
ได้มาเปิ ดเป็ นสถานที่ท่องเที่ยวในเดือนธันวาคมปี 2000 ที่นี่มีประวัติศาสตร์ ของกินเนสส์ ให้ชม เดิ นชมไป
จนถึ งชั้น 7 บัตรเข้าชมสามารถแลกเบียร์ ดา หรื อเครื่ องดื่ มอื่น ๆ ได้ 1 แก้ว จากนั้นมีเวลาให้ท่านเลื อกซื้ อ
ของที่ระลึกต่างๆ ของกินเนสส์
บริการอาหารมื้อค่า ณ ภัตตาคารจากนั้นนาคณะท่านเดินทางเข้าสู่ ที่พกั

พักที่ : The Croke Park Hotel หรื อระดับใกล้เคียง
วันที่3 ดับบลิน – คิลเคนนี – ปราสาทคิลเคนนี - ร๊ อค ออฟ คาเซล – คอร์ ก
เช้ า

บริการอาหารมื้อเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรมทีพ่ กั
นาท่ านเดินทางสู่ เมื องคิลเคนนี(Kilkenny) เมืองที่อุดมด้วยสี สัน เต็มไปด้วยร่ องรอยประวัติศาสตร์ ยุคกลาง
อันน่ าทึ่ ง รวมถึ งงานฝี มื อท้องถิ่ นที่น่าสนใจ
คิลเคนนีซิต้ ี คือหนึ่งในเมืองที่น่าไปเยือนมาก
ที่ สุ ดเมื อ งหนึ่ งของประเทศ หากไม่ นั บ
ปราส าท แบ บ น อร์ มั น อายุ 800 ปี ที่ ตั้ ง
ตระหง่านริ มถนนสายโบราณ เมืองคิลเคนนี
ซิ ต้ ีได้แปรสภาพมาเป็ นเมื องที่มีความก้าวล้ า
นาสมัย เมืองแห่ งนี้ ยงั เป็ นหนึ่ งในสถานที่จดั
เทศกาลตลกชั้นยอดของโลก ได้แก่ The Cat
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ค่า

Laughs Comedy Festival ซึ่ งรวมการแสดงจากทัว่ โลกที่มอบสรรความบันเทิงชั้นเลิศ คิลเคนนี ซิ ต้ ี ยังได้ชื่อ
ว่า เป็ นศู น ย์รวมของศิ ล ปะและงานฝี มื อ โดยเป็ นที่ ต้ งั ของเนชั่น แนล คราฟท์ เคาน์ ซิ ล (National Crafts
Council) และศูนย์คิลเคนนี ดีไซน์ (Kilkenny Design) ซึ่ งเป็ นแหล่งรวมผลิ ตภัณฑ์งานออกแบบจากร้ านค้า
หลายหลาก นาท่ านเข้ าชมปราสาทคิลเคนนี (Kilkenny Castle) ซึ่ งเป็ นปราสาทแบบนอร์ มนั สร้างขึ้นในปี
1172 โดยอัศวิน Richard de Clare หรื อที่รู้จกั ในนาม Strongbow ซึ่งปราสาทเดิมสร้างจากไม้และมีหอคอยสู ง
สามารถมองเห็ นวิวแม่น้ านอร์ แต่หลังจากนั้นทายาทรุ่ นถัดไปคือ วิลเลี่ ยม มาร์ แชล (Earl of Pembroke) ได้
ทาการบูรณะขึ้นใหม่โดยใช้หินมาสร้างปราสาท ปราสาทแห่ งนี้มีหอคอยสู งถึง 4 หอคอยและยังคงสภาพให้
เห็ น จนถึ งปั จจุ บ ัน น าท่ านเข้าชมความงามของห้ องโถง และ ห้ องต่ างๆภ ายในปราสาทโบราณแห่ ง นี้
นอกจากนี้ยงั มีสวนสวยขนาดใหญ่ดา้ นนอก ซึ่ งท่านสามารถเก็บภาพเป็ นที่ระลึกได้ตามอัธยาศัย
บริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นาท่ านเดินทางสู่ เมืองคาเซล (Cashel) ซึ่ งเป็ นอีกหนึ่ งเมืองท่องเที่ยวที่มีความสาคัญทางด้านประวัติศาสตร์
และมีชื่อเสี ยงมากแห่ งหนึ่ งของไอร์ แลนด์ ตั้งอยู่ทางใต้ของแคว้นทิปเปอรารี (Tipperary) ซึ่ งเป็ นอีกหนึ่ ง
แคว้นที่มีชื่อเสี ยงด้านการท่องเที่ยว นาท่านเข้ าชม "ร็อค ออฟ คาเซล"(Rock of Cashel) หนึ่งในสั ญลักษณ์
ที่ได้ รับการยกย่ องให้ เป็ นอะโครโปลิส
แห่ งไอร์ แลนด์ เป็ นสถานที่ท่องเที่ยวที่
ได้รับ การขนานนามว่ามี ความงดงาม
ที่สุดในไอร์ แลนด์ “ร็ อค ออฟ คาเซล”
เป็ นอี ก หนึ่ งส ถานที่ ท่ อ งเที่ ยวที่ มี
ประวัติ ศ าสตร์ อ ัน ยาวนานมากแห่ ง
หนึ่ งของประเทศ ด้วยความโดดเด่ น
ทางด้านสถาปั ตยกรรมของ ร็ อค ออฟ
คาเซล ถื อว่าเป็ นสิ่ งที่ ส ะท้อนให้เห็ น
คุณค่าทางมรดกทางวัฒนธรรมที่เก่าแก่ที่สุดของชาวไอริ ชโบราณ โดยภายในร็ อค ออฟ คาเซลนั้นประกอบ
ไปด้วยส่ วนต่ างๆ ไม่ ว่าจะเป็ นกลุ่ ม อาคารบ้านเรื อนยุค กลาง ป้ อมปราการ วิหารจอร์ เจี ย และห้องสมุ ด
นอกจากนี้แล้วในอดีต ร็ อค ออฟ คาเซล ยังเคยใช้เป็ นที่ประทับของกษัตริ ยแ์ ห่ งมันสเตอ ตั้งแต่ศตวรรษที่ 4
จนถึงต้นศตวรรษที่ 12 และมีการใช้อย่างต่อเนื่ องพร้อมทั้งก่อสร้างเพิ่มจนถึงศตวรรษที่ 18 และได้รับการ
อนุ รักษ์และยกย่องให้เป็ นอนุ สรณ์ สถานแห่ งชาติ เมื่อปี ค.ศ.1874 อิสระให้ท่านได้ถ่ายรู ปตามอัธยาศัย ได้
เวลาน าท่ า นเดิ น ทางสู่ เมื อ งคอร์ ก (Cork) เป็ นเมื อ งใหญ่ อ ัน ดับ 2 ของประเทศไอร์ แ ลนด์ ตั้ง อยู่ ท าง
ตะวัน ออกเฉี ย งใต้ข องประเทศ ที่ ป ากแม่ น้ า ลี ตรงก้น อ่ า วคอร์ ก ห่ า งจากมหาสมุ ท รแอตแลนติ ก 24
กิโลเมตร และ เป็ นเมืองที่เคยได้รับเลือกให้เป็ นนครหลวงแห่งวัฒนธรรมยุโรปประจาปี 2005
บริการอาหารมื้อค่า ณ ภัตตาคาร

พักที่ :

Imperial Hotel หรื อระดับใกล้เคียง

เทีย่ ง
บ่าย
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วันที่4

คอร์ ก – ปราสาทบลาร์ นีย์ – ริงออฟเคอร์ รี่ – คิลลานี – ลิมลิค

เช้ า

บริการอาหารมื้อเช้ าณห้ องอาหารของโรงแรมทีพ่ กั
นาท่ านเข้ าชมปราสาทบลาร์ นีย์ (Blarney Castle) สร้ างขึ้นเป็ นครั้งแรกในสมัยศตวรรษที่ 10 โดยแรกเริ่ ม
สร้ างจากไม้ ต่อไปในสมัยศตวรรษที่ 12 ได้นาหิ นมาใช้เป็ นโครงสร้ างหลักของปราสาท อย่างไรก็ตามตัว
ปราส าท ได้ ถู กท าลายลงใน ส มั ย
ศตวรรษที่ 14 และผ่านสงครามกลาง
เมืองมาหลายครั้งจนในสมัยศตวรรษที่
16 ค อ ร์ แ ม็ ค แ ม็ ค ค าร์ ธี (Cormac
MacCarthy) ซึ่ งดารงตาแหน่ ง เอริ์ ลค
นแรกแห่ งแคลคาร์ ที ได้ทาการบูรณะ
ปราสาทขึ้ นมาใหม่ให้สวยงามดังเดิ ม
พื้นที่โดยรอบปราสาทก็ยงั เต็มไปด้วย
ต้ น ไ ม้ แ ล ะ ส ว น ส ว ย น าน าช นิ ด
ปราสาทแห่ ง นี้ จึ ง เป็ นสถานที่ ดึ ง ดู ด ใจของไอร์ แ ลนด์ นั บ แต่ น้ ั น ในช่ ว งสองสามร้ อ ยปี ที่ ผ่ า นมา มี
นักท่องเที่ ยวนับล้านคนหลัง่ ไหลไปที่บลาร์ นีย ์ ทาให้ที่สถานที่ แห่ งนี้ เป็ นที่ รู้จกั ไปทัว่ โลกว่าเป็ นหนึ่ งใน
มรดกอันล้ าค่าของไอร์ แลนด์ สิ่ งที่ดึงดู ดใจให้คนมาที่นี่อาจเป็ นผนังหิ น บลาร์ นีย ์ สโตน (Blarney Stone)
หิ นในตานานบนยอดหอคอย มีเรื่ องเล่าขานกันว่า หากได้จุมพิตผนังหิ นที่ นี่จะทาให้คุณไม่อบั จนโวหาร
(ฝี ปากกล้า) บุคคลสาคัญหลายท่าน นับแต่เซอร์ วอลเตอร์ สก็อต ไปจนถึงประธานาธิ บดีอเมริ กาและผูน้ า
โลกหลายคน รวมถึงนักแสดงชื่ อก้องโลก ได้เคยมาลองจุมพิตบลาร์ นีย ์ สโตน ที่นี่ อิสระให้ท่านได้เดินเล่น
และถ่ ายรู ป กับ ตัวปราสาทและสวนสวยโดยรอบ จากนั้ น น าท่ านสู่ Woollen Mills Shop ซึ่ งเป็ นร้ านค้า
จาหน่ายของที่ระลึกและเสื้ อผ้า
บริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นาท่ านออกเดินทางสู่ เมื องคิลลานี (Killarney)ระหว่างทางท่านจะได้สัมผัสบรรยากาศของ ริ ง ออฟ เคอรี

เทีย่ ง
บ่าย

(Ring of Kerry) สถานที่ที่เราจะสัมผัส
ได้ถึงธรรมชาติอนั ยิ่งใหญ่ตระการตา
เรี ย กได้ว่า เป็ นมรดกทางวัฒ นธรรม
ของไอร์แลนด์ ได้ เวลานาท่ านเดินทาง
สู่ เมื อ งลิ ม ริ ค (Limerick) เป็ นเมื อ ง
ใหญ่ อ ัน ดั บ 3 มี ท าเลที่ ต้ ัง อยู่ ริ มฝั่ ง
แม่น้ าแชนนอน ได้รับการกล่าวขานว่า
มี ทั ศ นี ย ภ า พ ง ด ง า ม ที่ สุ ด ข อ ง
ไอร์แลนด์
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ค่า

บริการอาหารมื้อค่า ณ ภัตตาคาร

พักที่ :
วันที5่

Castletroy Park Hotel หรื อระดับใกล้เคียง

เช้ า

บริการอาหารมื้อเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรมทีพ่ กั
นาท่ านเดินทางสู่ คลิฟส์ ออฟ โมเออร์ (Cliffs of Moher) หน้าผาชันแห่ งโมเออร์ ต้ งั อยูใ่ นเขตเคาน์ตี แคลร์
เป็ นหนึ่ งในทิวทัศน์อนั น่าทึ่งที่สุดของ
ไอร์ แลนด์ ตั้งตระหง่ านด้วยความสู ง
230 เม ต ร เห นื อ ม ห า ส มุ ท ร
แอตแลนติ ก อัน เกรี้ ยวกราด แนวผา
ทอดยาวสุ ดสายตาเป็ นระย ะทางราว
8 กิโลเมตร จาก HAG’S HEAD ซึ่ งอยู่
ทางด้านใต้จรดหอคอย O’BRIAN ที่
อยู่ทิ ศ เหนื อ และบนยอดของหน้ า ผา
เป็ นที่ ร าบกว้า งใหญ่ อยู่ สู งจากน้ า
ทะเลเบื้องล่างทาให้เกิดทัศนี ยภาพอัน
งดงามที่น่าอัศจรรย์ทางธรรมชาติของ
ผ า ชั น ขุ น เข า แ ล ะ ท้ อ ง ท ะ เล
มหาสมุ ท รแอตแลนติ ก บ้างก็ ว่า การ
ได้ ม าเยื อ น คลิ ฟ ส์ ออฟ โมเออร์
เสมื อ นได้ม ายืน ณ จุ ด ปลายสุ ด ของ
ขอบโลก อิ ส ระให้ ท่ า นได้ เก็ บ ภาพ
ธรรมชาติ อนั น่ าพิ ศวง และ ดื่ ม ด่ ากับ
อากาศบริ สุ ท ธิ์ จากนั้ น น าท่ า นเข้ า ชม O’Brien’s Tower Cliffs of Moher ซึ่ งเป็ นประภาคารที่ ต้ ัง เด่ น
ตระหง่านปลายสุ ดของผาชัน เป็ นจุดที่เก็บภาพความอัศจรรย์และความตระการตาของ ผาชันแห่ งโมเออร์ ได้
ดีที่สุด อิสระให้ท่านเดินเล่นตามอัธยาศัย ได้ เวลานาท่ านเดินทางสู่ เมืองลิสแคนเนอร์ (Liscannor)
บริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นาได้ เวลานาท่ านเดินทางสู่ เมืองดับลิน ระหว่างทางท่านจะได้เพลิดเพลินกับทิวเขา เนิ นเขา สลับกับทุ่งหญ้า

เทีย่ ง
บ่าย

ลิมริค – คลิฟส์ ออฟ โมเออร์ – ลิสแคนเนอร์ – ดับบลิน

สวยงามมาก ไอร์ แลนด์ได้ข้ ึนชื่ อว่าเป็ นประเทศที่มีธรรมชาติและทัศนี ยภาพติดอันดับต้นๆของโลก และเป็ น
ประเทศที่มีอากาศบริ สุทธิ์ ไม่มีมลพิษ
ค่า

บริการอาหารมื้อค่า ณ ภัตตาคาร / จากนั้นนาคณะท่านเดินทางเข้าสู่ ที่พกั

พักที่ : The Croke Park Hotel หรื อที่พกั ระดับใกล้เคียง
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วันที่6 ดับบลิน – กรุงเทพฯ
เช้ า

บริการอาหารมื้อเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรมทีพ่ กั
น าท่ า นเข้ า ชมสวนพฤษศาสตร์ แ ห่ ง ดั บ ลิ น (The National Botanical Garden) เป็ นแหล่ ง รวมพื ช พัน ธุ์
ธรรมชาติ ต่ า งๆมากมาย สวนแห่ ง นี้
ส ร้ า ง ขึ้ น ตั้ ง แ ต่ ปี 1795 แ ล ะ ไ ด้
ดาเนินการปลูกพืชพันธุ์เพื่อการอนุรักษ์
กว่า 20,000 สายพัน ธุ์ นอกจากนี้ ยัง มี
เรื อนกระจกสวยงามที่สร้างประดับตก
แ ต่ ง ภ า ย ใ น ส ว ย แ ห่ ง นี้ ส ว น
พฤกษศาสตร์ น้ ี เรี ยกได้ ว่ า เป็ นสวน
พฤกษศาตร์ ที่ ใ หญ่ ที่ สุ ดในประเทศ
ไอร์ แลนด์ อิสระให้ท่านได้เก็บภาพความสวยงามของไม้ดอกนานาชนิด รวมถึงต้นไม้ใหญ่มากมาย นาท่ านสู่
"ถนนแกรฟตัน" (Grafton Street) เพื่อให้ท่านได้เลือกซื้ อสิ นค้าและของฝากอีกครั้ง หากท่านที่ตอ้ งการซื้ อ
สิ นค้าแบรนด์เนม เช่น Louis Vuitton, Marks & Spencer, The Body Shop และอื่นๆอีกมากมาย อิสระให้ท่าน
ได้เดิ นเล่น และ เลือกซื้ อของฝากตามอัธยาศัย ได้เวลาสมควรนาท่านเดินทางสู่ สนามบินดับลิ น เพื่อเชคอิน
และดาเนินการเรื่ อง TAX REFUND

15.25 น.

ออกเดินทางสู่ กรุ งเทพฯโดยสายการบินกาต้ าร์ แอร์ เวย์เที่ยวบินที่ QR 018

วันที่7

กรุงเทพฯ

00.30 น.
01.55 น.
12.40 น.

เดินทางถึงกรุ งโดฮา ประเทศกาต้ าร์ (แวะพักเปลีย่ นเครื่ อง)
เหิรฟ้ าสู่ กรุ งเทพฯโดยสายการบินกาต้ าร์ แอร์ เวย์ เทีย่ วบินที่ QR 834
เดินทางถึงท่ าอากาศยานสุ วรรณภูมิ / โดยสวัสดิภาพพร้ อมความประทับใจ

หมายเหตุ

โปรแกรมการเดินทางอาจเปลี่ยนแปลงได้ ต ามความเหมะสม เนื่ องจากสภาพ ลม ,ฟ้ า , อากาศ,การล่ าช้ าอันเนื่ องมาจากสายการบิ น และ
สถานการณ์ ในต่ างประเทศที่ทางคณะเดินทางในขณะนั้น เพื่อความปลอดภัยในการเดินทาง โดย เวิลด์ คอนเน็คชั่นส์ ได้ มอบหมายให้ หัวหน้ า
ทัวร์ ผ้นู าทัวร์ มีอานาจตัดสินใจ ณ ขณะนั้นทั้งนีก้ ารตัดสิ นใจ จะคานึงถึงผลประโยชน์ ของหมู่คณะเป็ นสาคัญ
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อัตราค่าบริการ
ออกเดินทางช่ วง

กรกฎาคม-กันยายน 2560

ผู้ใหญ่ พกั
ห้ องละ 2 ท่ าน
59,900

เด็กอายุตา่ กว่ า 12 ปี
พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่ าน

เด็กอายุตา่ กว่ า 12 ปี พักท่ านเดียว / ห้ อง
พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่ าน
จ่ ายเพิม่
( มีเตียงเสริม )

59,900

59,900

13,900

ต้ องการเดินทางโดยชั้ นธุรกิจ Business Class กรุ ณาสอบถามราคาเพิม่ เติมจากเจ้ าหน้ าทีบ่ ริษัท
อัตราค่ าบริการนีร้ วม
ค่าตัว๋ เครื่ องบินไป-กลับ กรุ งเทพฯ-ดับบลิน-กรุ งเทพฯ
ค่ารถปรับอากาศนาเที่ยวตามระบุไว้ในรายการ พร้อมคนขับรถที่ชานาญเส้นทาง กฎหมายในยุโรปไม่อนุญาตให้คนขับรถเกิน 12ช.ม./วัน
โรงแรมที่ พกั ตามระบุ หรื อเที ยบเท่าในระดับเดี ยวกัน โรงแรมส่ วนใหญ่ในยุโรปจะไม่มีเครื่ องปรับอากาศ เนื่ องจากอยู่ในแถบที่ มี
อุณหภูมิต่าและราคาโรงแรมจะปรับขึ้น 3-4 เท่าตัว หากวันเข้าพักตรงกับงานเทศกาลเทรดแฟร์หรื อการประชุมต่างๆ อันเป็ นผลที่ทา
ให้ตอ้ งมีการปรับเปลี่ยนย้ายเมือง โดยคานึงถึงความเหมาะสมเป็ นหลัก
ค่าธรรมเนี ยมในการยื่นวีซ่ายุโรปหรื อกลุ่มเชงเก้น วีซ่า และค่าธรรมเนี ยมวีซ่า ทางสถานทู ต ไม่ คืนให้ท่ านไม่ ว่าท่ านจะผ่านการ
พิจารณาหรื อไม่ก็ตาม
ค่าอาหารที่ระบุในรายการ ให้ท่านได้เลิศรสกับอาหารท้องถิ่นในแต่ละประเทศ
ค่าบริ การนาทัวร์โดยหัวหน้าทัวร์ผมู ้ ีประสบการณ์นาเที่ยวให้ความรู ้ และคอยดูแลอานวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
ค่าประกันอุบตั ิเหตุในการเดินทางวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท

อัตราค่ าบริการนีไ้ ม่ รวม
ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และค่าภาษีหกั ณ ที่จ่าย 3 %
ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าโทรศัพท์ , ค่าซักรี ด , ค่าเครื่ องดื่มและอาหารนอกเหนือจากที่ระบุในรายการ
ค่าผกผันของภาษีน้ ามันที่ทางสายการบินแจ้งเปลี่ยนแปลงกะทันหัน
ค่าพนักงานยกกระเป๋ า ณ โรงแรมที่พกั (ทางบริ ษทั ฯไม่ได้จดั ให้แก่ท่านเนื่ องจากป้ องกันการสูญหายจากมิจฉาชีพที่แฝงตัวเข้ามา
ในโรงแรมที่พกั และเพื่อความสะดวกรวดเร็ วในการเข้าห้องพักสาหรับทุกท่าน)

ค่าทิปพนักงานขับรถในยุโรปท่ านละ 10 ยูโร
ค่าทิปหัวหน้ าทัวร์ ตามวัฒนธรรมการบริการแบบสากลโลก ท่ านละ 100 บาทต่ อวัน
เงื่อนไขการสารองทีน่ ั่ง และการชาระเงิน
กรุ ณาจองล่วงหน้าพร้อมชาระงวดแรก 30,000 บาท ก่อนการเดินทาง พร้อมแฟกซ์สาเนาหน้าหนังสื อเดินทาง Passport มายังบริ ษทั
และค่าใช้จ่ายส่วนที่เหลือกรุ ณาชาระก่อนการเดินทางไม่นอ้ ยกว่า 30 วัน มิฉะนั้นจะถือว่าท่านยกเลิกการเดินทาง
บริ ษทั ฯขอสงวนสิ ทธิ์ ยกเลิกการเดินทางก่อนล่วงหน้า 10 วัน ซึ่ งจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อไม่สามารถทากรุ๊ ปได้อย่างน้อย 20 ท่าน และ
หรื อ ผูร้ ่ วมเดิ นทางในคณะไม่สามารถผ่านการพิจารณาวีซ่าได้ครบ 20 ท่ าน ซึ่ งในกรณี น้ ี ทางบริ ษทั ฯ ยินดี คืนเงิ นให้ท้ งั หมดหัก
ค่าธรรมเนียมวีซ่า หรื อจัดหาคณะทัวร์อื่นให้ ถ้าท่านต้องการ
บริ ษทั ฯขอสงวนสิ ทธิ์ ที่ จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์ น้ ี เมื่อเกิดเหตุจาเป็ น สุ ดวิสัย จนไม่อาจแก้ไขได้ และจะไม่
รับผิดชอบใดๆ ในกรณี ที่สูญหาย สู ญเสี ยหรื อได้รับบาดเจ็บ ที่ นอกเหนื อความ รั บผิดชอบของหัวหน้าทัวร์ และเหตุสุดวิสัยบาง
ประการเช่น การนัดหยุดงาน ภัยธรรมชาติ การจลาจล ต่างๆ
เนื่ องจากรายการทัวร์ น้ ี เป็ นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็ จ หากท่านสละสิ ทธิ์ การใช้บริ การใดๆตามรายการ หรื อถูกปฏิเสธการเข้า และออก
ประเทศไม่วา่ ในกรณี ใดก็ตาม ทางบริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ไม่คืนเงินในทุกกรณี
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เมื่อท่านได้ชาระเงินมัดจาหรื อทั้งหมด ไม่วา่ จะเป็ นการชาระผ่านตัวแทนของบริ ษทั ฯ หรื อชาระโดยตรงกับทางบริ ษทั ฯ ทางบริ ษทั ฯ
จะขอถือว่าท่านรับทราบและยอมรับในเงื่อนไขต่างๆของบริ ษทั ฯ ที่ได้ระบุไว้โดยทั้งหมด

หมายเหตุ
 ทางบริษัทจะทาการยื่นวีซ่าของท่ านก็ต่อเมื่อในคณะมีผ้ ส
ู ารองทีน่ ั่งครบ 25 ท่ าน และได้ รับคิวการตอบรับจากทางสถานทูต เนื่องจาก
บริ ษทั จะต้องใช้เอกสารต่างๆที่เป็ นกรุ๊ ปในการยื่นวีซ่า อาทิ ตัว๋ เครี่ องบิน , ห้องพักที่คอนเฟิ ร์ มมาจากทางยุโรป ,ประกันการเดินทาง
ฯลฯ ทางท่านจะต้องรอให้คณะครบ 15 ท่าน จึงจะสามารถยืน่ วีซ่าให้กบั ทางท่านได้อย่างถูกต้อง
 หากในช่ วงที่ท่านเดินทางคิววีซ่ากรุ๊ ปในการยื่ นวีซ่าเต็ม ทางบริ ษท
ั ต้องขอสงวนสิ ทธิ์ ในการยื่นวีซ่าเดี่ยว ซึ่ งทางท่านจะต้องเดินทาง
มายืน่ วีซ่าด้วยตัวเอง ตามวัน และเวลานัดหมายจากทางสถานทูต โดยมีเจ้าหน้าที่ของบริ ษทั คอยดูแล และอานวยความสะดวก
 เอกสารต่ างๆที่ใช้ ในการยื่ นวีซ่าท่ องเที่ยวทวีปยุโรป ทางสถานทู ตเป็ นผูก
้ าหนดออกมา มิใช่บริ ษทั ทัวร์ เป็ นผูก้ าหนด ท่านที่ มีความ
ประสงค์จะยืน่ วีซ่าท่องเที่ยวทวีปยุโรป กรุ ณาจัดเตรี ยมเอกสารให้ถูกต้อง และครบถ้วนตามที่สถานทูตต้องการ เพราะจะมีผลต่อการ
พิจารณาวีซ่าของท่าน บริ ษทั ทัวร์เป็ นแต่เพียงตัวกลาง และอานวยความสะดวกในการยืน่ วีซ่าเท่านั้น มิได้เป็ นผูพ้ ิจารณาว่าวีซ่าให้กบั
ทางท่าน
 กรณีวซ
ี ่ าทีท่ ่ านยื่นไม่ ผ่านการพิจารณา และคณะสามารถออกเดินทางได้ ท่ านจะต้ องเสียค่ าใช้ จ่ายจริงทีเ่ กิดขึน้ ดังต่ อไปนี้
- ค่ าธรรมเนียมการยื่นวีซ่าและค่ าดาเนินการ ทางสถานทูตจะไม่คืนค่าธรรมเนียมใดๆทั้งสิ้นแม้วา่ จะผ่านหรื อไม่ผา่ นการพิจารณา
- ค่ ามัดจาตั๋วเครื่ องบิน หรื อตั๋วเครื่ องบินที่ออกมาจริ ง ณ วันยื่ นวีซ่า ซึ่ งตัว๋ เป็ นเอกสารที่ สาคัญในการยื่นวีซ่า หากท่ านไม่ผ่านการ
พิจารณา ตัว๋ เครื่ องบินถ้าออกตัว๋ มาแล้วจะต้องทาการ REFUND โดยจะมีค่าธรรมเนี ยมที่ท่านต้องถูกหักบางส่วน และส่วนที่เหลือจะ
คืนให้ท่านภายใน 45-60 วัน (ตามกฎของแต่ละสายการบิน) ถ้ายังไม่ออกตัว๋ ท่านจะเสี ยแต่ค่ามัดจาตัว๋ ตามจริ งเท่านั้น
- ค่ าห้ องพักในทวีปยุโรป ถ้าคณะออกเดินทางได้ และท่านไม่ผา่ นการพิจารณาวีซ่า ตามกฎท่านจะต้องโดนค่ามัดจาห้องใน 2 คืนแรก
ของการเดินทางหากท่านไม่ปรากฏตัวตามวันที่เข้าพัก ทางโรงแรมจะต้องยึดค่าห้อง 100% ในทันที ทางบริ ษทั จะแจ้งให้ท่านทราบ
และมีเอกสารชี้แจงให้ท่านเข้าใจ
 หากท่ านผ่ านการพิจารณาวีซ่า แล้ วยกเลิกการเดินทางทางบริษัทขอสงวนสิ ทธิ์ในการยึดค่ าใช้ จ่ายทั้งหมด 100%
 ทางบริษัทเริ่มต้ น และจบ การบริ การ ที่สนามบินสุ วรรณภูมิ กรณีท่านเดินทางมาจากต่ างจังหวัด หรื อต่ างประเทศ และจะสารองตั๋ว
เครื่ องบิน หรื อพาหนะอย่ างหนึ่งอย่ างใดที่ใช้ ในการเดินทางมาสนามบิน ทางบริ ษัทจะไม่ รับผิดชอบค่ าใช้ จ่ายในส่ วนนี้ เพราะเป็ น
ค่ าใช้ จ่ายทีน่ อกเหนือจากโปรแกรมการเดินทางของบริษัท ฉะนั้นท่ านควรจะให้ กรุ๊ป FINAL 100% ก่ อนทีจ่ ะสารองยานพาหนะ

เงื่อนไขการยกเลิก
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 45 วัน - คืนค่าใช้จ่ายทั้งหมด ยกเว้ นกรุ๊ ปที่เดินทางช่ วงวันหยุด หรื อเทศกาลและกรุ๊ ปที่ต้องการันตีมัดจากับสาย
การบิน หรื อ กรุ๊ปทีม่ กี ารการันตีค่ามัดจาทีพ่ กั โดยตรงหรื อโดยการผ่านตัวแทนในประเทศ หรื อต่ างประเทศและไม่ อาจขอคืนเงินได้
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 35 วันขึ้นไป - เก็บค่าใช้จ่าย 10,000 บาท
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 25 วันขึ้นไป - เก็บค่าใช้จ่าย 50 % ของราคาทัวร์
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 20 วัน - เก็บค่าบริ การทั้งหมด 100 %
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เอกสารที่ใช้ ในการยื่นขอวีซ่า VISA (ต้ องมาโชว์ตวั ที่สถานทูตเพื่อสแกนลายนิว้ มือทุกท่ าน)
หนังสื อเดินทางทีเ่ หลืออายุใช้ งานไม่ ต่ากว่ า 6 เดือน และมีหน้าพาสปอร์ ตว่างอย่างน้อย 3 หน้า
รู ปถ่ ายสี (ต้ องถ่ ายไว้ไม่ เกิน 6 เดือน ฉากหลังเป็ นสี ขาวเท่านั้น ) 1.5 X 2.0 นิว้ จานวน 3 รู ป ขึ้นอยูก่ บั ประเทศที่จะเดินทาง
หลักฐานแสดงสถานะการทางาน 1 ชุ ด
* ค้ าขาย หลักฐานทางการค้า เช่น ใบรับรองจากกระทรวงพาณิ ชย์หรื อใบทะเบียนการค้าที่มีชื่อผูเ้ ดินทาง อายุยอ้ นหลังไม่เกิน
3 เดือนนับจากเดือนที่จะเดินทาง *พนักงานและผู้ถือหุ้น หนังสื อรับรองการทางานเป็ นภาษาอังกฤษ ในการออกจดหมาย
รับรองกรุ ณาระบุคาว่า TO WHOM IT MAY CONCERN แทนการใช้ชื่อแต่ละสถานทูต
*ข้ าราชการและนักเรียน หนังสื อรับรองจากต้นสังกัด หนังสื อรับรองเป็ นภาษาอังกฤษ
หลักฐานแสดงฐานะการเงินท่านละ 1 ฉบับ ( สถานทูตรับบัญชีออมทัพย์ เท่านั้น ส่ วนบัญชีอื่นๆนอกจากออมทรัพย์ และเอกสาร
แสดงทางการเงินอื่นๆ สามารถยื่นแนบเพิม่ เติมได้ ทั้งนีเ้ พื่อให้ หลักฐานการเงินของท่ านสมบูรณ์ ท่สุด)
* หนังสื อรับรองจากธนาคาร ในการออกจดหมายรับรองกรุ ณาระบุคาว่า TO WHOM IT MAY CONCERN แทนการใช้ชื่อแต่
ละสถานทูตพร้ อม Statement และ สาเนาสมุดเงินฝาก ออมทรัพย์ โดยละเอียดทุกหน้ า ย้ อนหลัง 6 เดือน กรุ ณาสะกดชื่อให้
ตรงกับหน้าพาสปอร์ ต และหมายเลขบัญชีเล่มเดียวกับสาเนาที่ท่านจะใช้ยนื่ วีซ่า (ใช้เวลาดาเนินการขอประมาณ 3-5 วันทาการ)
* เด็กต้องทาเอกสารรับรองบัญชีจากทางธนาคารบิดาหรื อมารดา
*สามี-ภรรยาที่มีการจดทะเบียนสมรส สามารถใช้เอกสารการเงินร่ วมกันได้ แต่ให้ทางธนาคารออกเอกสารแยกคนละชุด
กรณีเด็กอายุต่ากว่ า 20 ปี บริ บูรณ์ / หากเด็กไม่ได้เดินทางกับบิดา/มารดาคนใดคนหนึ่ ง หรื อบิดามารดาไม่ได้เดินทางทั้งสอง
คน ต้องมีจดหมายยินยอมให้เดินทางไปต่าง ประเทศจากบิดา และ มารดา ซึ่ งจดหมายต้องออกโดยที่วา่ การอาเภอ
สาเนาบัตรประชาชน หรื อ สาเนาสู ติบัตร 1 ชุ ด
สาเนาทะเบียนบ้ าน 1 ชุ ด
สาเนาทะเบียนสมรส หรื อ ทะเบียนหย่า 1 ชุ ด
สาเนาใบเปลีย่ นชื่ อ-สกุล (ถ้ ามี) 1 ชุ ด
การบิดเบือนข้ อเท็จจริงประการใดก็ตามอาจจะถูกระงับมิให้ เดินทางเข้ าประเทศในกลุ่มเชงเก้ นเป็ นการถาวร และถึงแม้วา่ ท่านจะถูกปฏิเสธวีซ่า
สถานทูตไม่คืนค่าธรรมเนียมที่ได้ชาระไปแล้วและหากต้องการขอยืน่ คาร้องใหม่ก็ตอ้ งชาระค่าธรรมเนียมใหม่ทุกครั้ง
หากสถานทูตมีการเรียกสัมภาษณ์ ทางบริษัทฯขอความร่ วมมือในการเชิญท่ านไปสั มภาษณ์ ตามนัดหมายและโปรดแต่งกายสุภาพ ทั้งนี้ทางบริ ษทั
ฯ จะส่ งเจ้าหน้าที่ไปอานวยความสะดวก และประสานงานตลอดเวลาและหากสถานทูตขอเอกสารเพิ่มเติมทางบริ ษทั ใคร่ ขอรบกวนท่านจัดส่ ง
เอกสารดังกล่าวเช่นกัน
กรณีทที่ ่ านยกเลิกการเดินทางภายหลังจากได้ วซี ่ าแล้ ว ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการแจ้ งสถานทูตยกเลิกวีซ่าของท่ าน เนื่องจากการขอวีซ่า
ในแต่ละประเทศจะถูกบันทึกไว้เป็ นสถิติในนามของบริ ษทั ฯ
ทางสถานทู ตจะรั บพิจารณาเฉพาะท่ านที่มีเอกสารพร้ อมและมีความประสงค์ ที่จะเดินทางไปท่ องเที่ยวยังประเทศตามที่ระบุเท่ านั้น การ
ปฏิเสธวีซ่าอันเนื่องมาจากหลักฐานในการขอยื่นวีซ่าปลอมหรื อผิดวัตถุประสงค์ในการยืน่ ขอวีซ่าท่องเที่ยว ทางบริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ในการ
คืนเงิน โดยจะหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริ งและจะคืนให้ท่านหลังจากทัวร์ออกเดินทางภายใน 30 วัน โปรแกรมการเดินทางอาจเปลี่ยนแปลงได้
ตามความเหมาะสม ทั้งนี้จะคานึงถึงประโยชน์และความปลอดภัยของผูเ้ ดินทางเป็ นหลัก

