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99,900. - 
มัดจ ำท่ำนละ 30,000. - 

15 – 24 มี.ค.61  12 – 21 เม.ย.61 26 เม.ย. – 5 พ.ค. 
24 พ.ค. – 2 มิ.ย. 61 26 ก.ค. – 4 ส.ค. 61 13 – 20 ต.ค. 61 

18 – 27 ต.ค. 61 29 พ.ย. – 8 ธ.ค. 61 27 ธ.ค. – 5 ม.ค. 61 

 

วันที่  1 : กรุงเทพฯ – โดฮำ 
วันที่  2 : โดฮำ – เอดินเบิร์ก – ปรำสำทเอดินเบิร์ก – รอยัลไมล์ 
วันที ่ 3 : สเตอร์ลิง – ปรำสำทสเตอร์ลิง – กลำสโกว์ – มหำวิหำรกลำสโกว์ 
วันที่  4 : กลำสโกว์ – เคนไรอัน – ล่องเรือเฟอร์รี่สู่เบลฟำสต์ 
วันที ่ 5 : เบลฟำสต์ – ไจแอนด์ สคอสเวย์ – หำดหินพิศวง - ปรำสำทดันลูซ 
วันที่  6 : เบลฟำสต์ – กัลเวย์ – คลิฟส์ ออฟ โมเออร์ – ลิมริค  
วันที ่ 7 : ลิมริค – คิลเคนนี – ริง ออฟ เคอร์รี่ – คอร์ก 
วันที ่ 8 : คอร์ก – คำเซล – คิลเคนนี – กรุงดับลิน 
วันที ่ 9 : กรุงดับลิน – ปรำสำทดับลิน – อนุสำวรีย์แห่งแสง – โดฮำ 
วันที่  10 : โดฮำ – กรุงเทพฯ 
 

Scotland – Ireland 10 Days 
สก๊อตแลนด์ – ไอรแ์ลนด์ 10 วัน 

ชมภายในปรำสำทเอดินเบิร์ก สัญลักษณ์อย่ำงหนึ่งของเมือง /ชมปรำสำทสเตอร์ลิงซึ่งเป็นปราสาทท่ีใหญ่ท่ีสุด และ

ส าคัญท่ีสุดท้ังทางด้านประวัติศาสตร์ และด้านสถาปัตยกรรมท่ีไม่ควรผลาด/ สัมผัสความมหัศจรรย์ของไจแอนด์ คอสเวย์ ท่ีได้

ช่ือว่า “หำดหินพิศวง” / คลิฟส์ ออฟ โมเออร์ สัมผัสกับทัศนียภาพอันงดงามท่ีน่าอัศจรรย์ของหน้าผาท่ีมี่ความสูงชัน และ

รายรอบไปด้วยมหาสมุทรอันกว้างใหญ่ 

Giant's Causeway 
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วันที ่(1) กรุงเทพฯ – โดฮำ 
 

17.00 น. คณะพร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ เคาน์เตอร์สายการบินกาตาร์แอร์เวย์ แถว P ประตู 7 
20.25 น. ออกเดินทางสู่ เมืองอำบูดำบี โดยเท่ียวบินท่ี QR 835 
23.35 น. เดินทางถึง โดฮำ เพื่อแวะเปล่ียนเท่ียวบิน 
  

วันที ่(2) โดฮำ – เอดินเบิร์ก – ปรำสำทเอดินเบิร์ก – รอยัลไมล์ 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

01.15 น. ออกเดินทางสู่ โดฮำ โดยเท่ียวบินท่ี QR 031 
06.40 น. เดินทางถึง เมืองเอดินเบิร์ก (Edinburgh)   
 น าท่านชม เมืองเอดินเบิร์ก (Edinburgh)   เป็นเมืองหลวงของสกอตแลนด์ท่ีได้รับสมญานามว่า  
 “เมืองเอเธนส์แห่งยุโรปตอนเหนือ” อันเนื่องมาจกสถาปัตยกรรมของกรีก-โรมัน ของอาคารท่ี

ส าคัญๆหลายๆหลัง และเนื่องด้วยจากท าเลท่ีต้ังระหว่างเนินเขา และผืนทะเล ซึ่งมีลักษณะ
คล้ายคลึงกับกรุงเอเธนส์ของประเทศกรีซ และด้วยเหตุผลเดียวกันก็ท าให้เมืองเอดินเบิร์กติดอันดับ
ความสวยของโลกเช่นกัน  

เท่ียง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพื้นเมือง 
บ่าย เข้าชม ปรำสำทเอดินเบิร์ก (Edinburgh Castle) ปราสาทท่ีสง่างาม ซึ่งเป็นสัญลักษณ์อย่างหนึ่ง

ของเมือง ด้วยท าเลท่ีต้ังบนเนินเขาสูง ก็สามารถมองเห็นเด่นเป็นสง่าจากท่ัวทุกมุมเมือง และยังคง
เป็นท่ีประทับของกษัตริย์ของสก๊อตอีกหลายพระองค์ และยังเคยถูกท าลายลงหลายต่อหลายครั้ง 
และแต่ละครั้งก็ได้รับกรบูรณะใหม่ / น าท่านชมภำยในปรำสำท ซึ่งประกอบไปด้วยห้องต่างๆอาทิ 
เช่น ห้องหุ่นจ าลอง ห้องจัดแสดงมหามงกุฎท่ีแสดงเหตุการณ์ต้ังแต่การขึ้นครองราชย์ของปฐม
กษัตริย์ ตลอดจนห้องเครื่องราชกุธภัณฑ์ 

 ชม ถนนรอยัลไมล์ (Royal Mile) ถนนสายส าคัญท่ีเช่ือมระหว่าง พระต ำหนักโฮลี่ รู๊ดเฮ้ำส์ 
(Palace of Holyroodhouse) เป็นสถาน ท่ีประทับของพระราชินี  เมื่ อครั้ งเสด็จมาเยือน
สกอตแลนด์ / อิสระให้ท่านเดินเล่นชมเมือง 

 ช้อปป้ิงบน ถนนปร้ินเซส (Princes Street) ซึ่งเต็มไปด้วยสินค้าแบรนด์เนม และสินค้าท่ีระลึกอีก
มากมาย 

ค่ า รับประทานอาหารค่ า ณ ห้องอาหารไทย 
เข้าสู่ท่ีพัก โรงแรม Crowne Plaza Edinburg – Royal Terrace หรือเทียบเท่ำ  
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วันที ่(3) เอดินเบอระ – สเตอร์ลิง – ปรำสำทสเตอร์ลิง – กลำสโกว์ – มหำวิหำรกลำสโกว์ 
 

 
 
 
 
 
 
 
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

เดินทางสู่ เมืองสเตอร์ลิง (Stirling) (ระยะทาง 60 กม. / ใช้เวลาในการเดินทาง 1 ชม.) เมือง       
หลวงเก่าของสกอตแลนด์ ในสมัยก่อนถูกใช้เป็นเมืองศูนย์กลางการค้าขายของของคนในประเทศ
และถูกเรียกว่าเป็น Market Town โดยมีเกษตรกรรม และการค้าขายปลีกเป็นธุรกิจหลัก  
น าท่านชม ปรำสำทสเตอร์ลิง (Stirling Castle) ซึ่งเป็นปราสาทท่ีใหญ่ท่ีสุด และส าคัญท่ีสุดท้ัง
ทางด้านประวัติศาสตร์ และด้านสถาปัตยกรรม ตัวปราสาทต้ังอยู่บนเนินคาลเซิลฮิลล์ และล้อมรอบ
ด้วยผาสูงชัน ท่ีเหมาะแก่การป้องกันตน มีต าแหน่งทางยุทธศาสตร์ท่ีดี ท าให้ท่ีต้ังมีความส าคัญมา
ต้ังแต่ยุคโบราณ 

เท่ียง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพื้นเมือง 
บ่าย เดินทางสู่ เมืองกลำสโกว์ (Glasgow) (ระยะทาง 26.6 กม. / ใช้เวลาในการเดินทาง30 นาที) เป็น

เมืองใหญ่ท่ีมีประชากรมากท่ีสุดในประเทศ ท่ีต้ังอยู่บนแม่น้ าไคลด์แห่งนี้ ดูจะมีความสามรถท่ีจะ
ดึงดูดนักท่องเท่ียว นักลงทุน และความเจริญต่างๆเข้ามา นอกจากนี้ยังถือว่าเป็นเมืองท่าใหญ่ของ
มหาสมุทรแอตแลนติกจึงท าให้ ท่ีนี่กลายเป็นศูนย์กลางทางการค้า ขายปลีก วิศวกรรม และ         
อุตสาหกรรมต่อเรือของสกอตแลนด์ 

  น าท่านชม มหำวิหำรแห่งเมืองกลำสโกว์ (Glasgow Cathedral) เป็นการสร้างขึ้นตามแบบ
 สถาปัตยกรรมโกธิค / แวะชม ศูนย์ประชุม (Clyde Auditorium) สถานท่ีใช้จัดงานคอนเสิร์ต 
 นิทรรศการ การประชุมต่างๆ ท่ีนี่ยังคงความเก่าแก่ และสถาปัตยกรรมแบบด้ังเดิมไว้เป็นอย่างดี 
  น าท่านชม ถนนบุชนำน (Buchanan Street) สถานท่ีแห่งการจับจ่าย หรือการนัดพบของคน
 เมือง ไม่ว่าจะเป็นกลางวัน หรือตอนกลางคืน เป็นถนนท่ีมีผู้คนพลุกพล่านมาก สามรถเดินชมอาคาร
  บ้านเรือนท่ียังคงอนุรักษ์ความเก่าแก่ และสถาปัตยกรรมด้ังเดิมไว้เป็นอย่างดี 
ค่ า รับประทานอาหารค่ า ณ ภัตตาคารจีน 
เข้าสู่ท่ีพัก โรงแรม Mercure Glasgow City Hotel หรือเทียบเท่ำ 
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วันที ่(4) กลำสโกว์ – เคนไรอัน – เบลฟำสต ์ 
 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
เดินทางสู่ เมืองเคนไรอัน (Cairnryan) (ระยะทาง 130 กม. / ใช้เวลาในการเดินทาง 1.45 ชม.) น า
ท่านลงเรือเฟอร์รี่ข้ามฟากจากฝ่ังสกอตแลนด์สู่ เมืองเบลฟำสต์ (Belfast) ประเทศไอร์แลนด์เหนือ 
เมืองแห่งนี้เป็นจุดหมายปลายทางด้านการท่องเท่ียว และได้รับความนิยมเป็นอันดับต้นๆของทวีป
ยุโรป โดยเมืองนี้เป็นเมืองหลวง และเมืองท่ีใหญ่ท่ีสุดในไอร์แลนด์เหนือ 

เท่ียง รับประทานอาหารกลางวันบนเรือ 
บ่าย น าท่านชม ปรำสำทเบลฟำสต์ (Belfast Castle) ปราสาทท่ีต้ังอยู่ทางทิศเหนือของเมืองเบลฟาสต์ 

ถูกสร้างขึ้นในยุค 1860 เละเป็นหนึ่งในสถานท่ีส าคัญท่ีมีช่ือเสียงอีกแห่งหนึ่งของเมืองนี้ ปราสาท
แห่งนี้ถูกเผาท าลายในปี 1708 และบูรณะขึ้นใหม่ในปี 1811-1870 โดยมาร์เกรส ออฟ ดอนเนอร์
เกล ท่ี 3 

 น าท่านชม พิพิธภัณฑ์อัลสเตอร์ (Ulster Museum) พิพิธภัณฑ์แห่งนี้บอกเล่าถึงวิถีชีวิตและ
ขนบธรรมเนียมของชาวไอร์แลนด์เหนือ ได้รับรางวัลในส่วนของพิพิธภัณฑ์ขนส่ง ซึ่งจัดแสดงพาหนะ
ท่ีรวบรวมไว้จากครั้งอดีตกาลนับจากเกวียนเทียมม้า ไปจนถึงรถยนต์ท่ีสร้างขึ้นในไอร์แลนด์ 

 แวะถ่ายรูป ศำลำว่ำกำรเมือง (City Hall) สร้างขึ้นในปี 1888 ในสถาปัตยกรรมแบบบารอก และ
ด้านหน้าศาลาว่าการเป็นท่ีต้ัง อนุสำวรีย์พระรำชินีวิคตอเรียแห่งอังกฤษ (Queen Victoria)แวะ
ถ่ายรูป มหำวิทยำลัยเบลฟำสต์ (Queen's University) / อิสระให้ท่านได้เลือกซื้อสินค้าบน ถนน 
Walking Street เต็มไปด้วยบาร์ และภัตตาคารช้ันดีท่ีแสนทันสมัย 

ค่ า รับประทานอาหารค่ า ณ ภัตตาคารพื้นเมือง 
เข้าสู่ท่ีพัก โรงแรม Europa Hotel, Belfast หรือเทียบเท่ำ 
  
วันที ่(5) เบลฟำสต์ – ไจแอนด์ สคอสเวย์ – ปรำสำทดันลูซ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
เดินทางสู่เส้นทางชายฝ่ัง นอร์ธ แอนเทริม โคสต์ (North Antrim Coast) ซึ่งปัจจุบันอยู่ในความ
ดูแลของเนช่ัน เนลทรัสต์ และเป็นแหล่งมรดกโลกอีกแห่งหนึ่งของไอร์แลนด์เหนือ 
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น าท่านชม ไจแอนด์ คอสเวย์ (Giant's Causeway) (ระยะทาง 60 กม. / ใช้เวลาในการเดินทาง 
1.18 ชม.) หรือท่ีรู้จักในนาม “หำดหินพิศวง” ลักษณะเป็นถนนหิน เกิดจากเสาหินบะซอลต์ 
จ านวนมหาศาลท่ีต้ังเบียดกันแน่นจนส่วนหัวเสาเรียงลา ดับลดหล่ันกันเป็นขั้นบันได ท่ีปูลาดจากเชิง
ผาลงสู่ท้องสมุทร เสาหินเหล่านี้มีอยู่ด้วยกันท้ังหมดร่วม 40,000 เสา ส่วนใหญ่มีรูปร่างเป็นเสาหิน
หกเหล่ียม แต่ก็มีปะปนท้ังแบบส่ีเหล่ียม ห้าเหล่ียม เจ็ดเหล่ียม และแปดเหล่ียม ท่ีสูงท่ีสุดวัดได้เกือบ 
40 ฟุต ส่วนท่ีเป็นหน้าผาเป็นหินลาวาท่ีแข็งตัวแล้ว มีขนาดความหนา 90 ฟุต ตามต านานได้เล่าว่า
ทางเดินหินนี้เป็นฝีมือของยักษ์ตนหนึ่ง ซึ่งเกิดความรักท่ีเกาะสตาฟฟาของสกอตแลนด์ จึงได้สร้าง
ทางเดินแห่งนี้ เพื่อนางอันเป็นท่ีรักจะได้เดินทางกลับบ้านเกิดท่ีไอร์แลนด์ 

เท่ียง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพื้นเมือง  
บ่าย เข้าชม ปรำสำทดันลูซ (Dunluce Castle) ปราสาทเก่าแก่ต้ังแต่สมัยยุคศตวรรษท่ี 13 ท่ีต้ังเด่น

เป็นสง่าอยู่ริมหน้าผา เป็นปราสาทท่ีมีช่ือ เสียงมากในยุคกลางและในศตวรรษท่ี 17 นี้ต้ังอยู่ในพื้นท่ี
ท่ียื่นออกไปในทะเล ด้วยท่ีต้ังท่ีน่าต่ืนเต้นนี้ว่ากันว่าเป็นแรงบันดาลใจให้กับลูอิสในการรังสรรค์
ปราสาทแคร์ พาราเวล  

 น าท่านเดินทางสู่ เมืองโดนีกอล (Donegal) (ระยะทาง 138 ก.ม. ใช้เวลาในการเดินทาง   2 ชม.) 
ค่ า รับประทานอาหารค่ า ณ ภัตตาคารพื้นเมือง 
เข้าสู่ท่ีพัก โรงแรม Mill Park Hotel หรือเทียบเท่ำ 
 

วันที่ (6) โดนีกอล – กัลเวย์ – คลิฟส์ ออฟ โมเออร์ – ลิมริค 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

ออกเดินทางสู่ เมืองกัลเวย์ (Galway) (ระยะทาง 204 กม. / ใช้เวลาในการเดินทาง 2.45 ชม.) 
กัลเวย์ได้รับสมญานามว่าเป็นเมืองแห่งชนเผ่า  เนื่องจากเมื่อครั้งยุคกลาง ดินแดนแถบนี้เคยอยู่ใน
ความครอบครองของชนชาติต่างๆ ถึง 14 เผ่าด้วยกัน   ในปัจจุบันเมืองท่ีก าลังเติบโตแห่งนี้  ยังเป็น
เมืองท่ีมีการจับจ่ายใช้สอยมากท่ีสุดในยุโรป ขณะเดียวกันก็มั่ง ค่ังด้วยมรดกทางศิลปะ และความ
เฟื่องฟูทางศิลปกรรมแขนงต่างๆ รวมท้ังดนตรี ละครเวที และภาพยนตร์   โดยท้ังหมดท่ีจัดขึ้น
กลางแจ้งท่ีเต็มไปด้วยความอบอุ่น / อิสระให้ท่านเดินชม ถนนยุคกลำง หรือตลาดตอนเช้าท่ีมี
ชีวิตชีวา ส่ิงเหล่านี้คือ สีสันท่ีท่านสามารถพบได้จากเมืองแห่งนี้ 
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เท่ียง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพื้นเมือง  
บ่าย น าท่านชม คลิฟส์ ออฟ โมเออร์ (Cliffs of Moher) (ระยะทาง 75.6 กม. /  ใช้เวลาในการ

เดินทาง 1.32 ชม.) ต้ังอยู่ในเขตเคาน์ตี แคร์ (County Clare) บนความสูง 230 เมตร อยู่เหนือมหา 
สมุทรแอตแลนติก เป็นหน้าผาท่ีมี่ความสูงชัน และรายรอบไปด้วยมหาสมุทรอันกว้างใหญ่ไพศาล ท่ี
ท่ีท่านจะได้สัมผัสกับบรรยากาศของคล่ืนท่ีซัดสาดเข้าหากันอย่างบ้าคล่ัง ซึ่งทอดยาวเป็นระยะทาง
ราว 8 กม. จาก Hag’s Hand ซึ่งอยู่ทางใต้จรดหอคอย O’Brian ท่ีอยู่ทางทิศเหนือและบนยอดของ
หน้าผาเป็นพื้นท่ีราบกว้างใหญ่อยู่สูงจากน้ าทะเลเบื้องล่างท าให้เกิดทัศนียภาพอันงดงามท่ีน่า
อัศจรรย์ อิสระให้ท่านได้เก็บภาพธรรมชาติท่ีน่าความประทับใจ 

  เดินทางสู่ เมืองลิมริค (Limerick) (ระยะทาง 78.2 กม. / ใช้เวลาในการเดินทาง 1.13 ชม.) เมือง
  ใหญ่อันดับ 4 ของไอร์แลนด์ ต้ังอยู่ริมฝ่ัง แม่น้ ำแชนนอน (Channels River)  ท่ีกล่าวขานกันว่า
  มีทัศนียภาพอันงดงามท่ีสุดของไอร์แลนด์ โดนครอบครองในศตวรรษท่ี 9 โดยชนเผ่าไวกิ้ง ในปัจจุบัน
  เป็นเมืองท่ีผู้คนนิยมเข้ามาท่องเท่ียว หรือท ากิจกรรมต่างๆจ านวนมาก  
ค่ า  รับประทานอาหารค่ า ณ ภัตตาคารพื้นเมือง  
เข้าสู่ท่ีพัก โรงแรม  Castletroy Park หรือเทียบเท่ำ   
  

วันที่ (7) ลิมริค – คิลเคนนี – ริง ออฟ เคอร์ร่ี – คอร์ก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
เดินทางสู่ เมืองคิลเคนนี (Kilkenny) (ระยะทาง 131 กม. / ใช้เวลาในการเดินทาง 1.42 ชม.) 
เมืองท่ีอุดมด้วยสีสัน เต็มไปด้วยร่องรอยประวัติศาสตร์ยุคกลางอันน่าท่ึง รวมถึงงานฝีมือท้องถิ่นท่ี
น่าสนใจ คิลเคนนีย์ คือหนึ่งในเมืองท่ีน่าไปเยือนมากท่ีสุดเมืองหนึ่งของประเทศ 
แวะถ่ายรูป โบสถ์เซนต์แมร่ี (St Mary's Cathedral) ซึ่งเป็นโบสถ์ประจ าเมือง / น าท่านแวะชม 
คฤหำสน์วิคตอเรียน มัครอส เฮ้ำส์ (The Muckross House) ซึ่งก่อสร้างด้วยหินในแบบอลิ
ซาเบธช่วงกลางศตวรรษท่ี 19 ต้ังอยู่ในอุทยานสวยริมทะเลสาบมัครอส 
เดินทางสู่ เส้นทำงสำย ริง ออฟ เคอร์ร่ี (Ring of Kerry) ท่ีนี่ เป็นแห่งท่องเท่ียวส าคัญทาง
ธรรมชาติท่ีสวยงามระดับโลก และเป็นอีกท่ีหนึ่งท่ีท า ให้คุณได้สัมผัสกับมรดกโลกทางวัฒนธรรม นับ
จากป้อมยุคเหล็ก ต่อมา หินจำรึกอักขระโอคัม (Ogham Stones) อารามโบราณ และภูมิทัศน์ท่ี
เกิดจากการกัดกร่อนของหินในยุคน้ าแข็งเมื่อ 10,000 ปีท่ีแล้ว 
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เท่ียง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารจีน  
บ่าย เดินทางสู่ เมืองคอร์ก (Cork) (ระยะทาง 87 กม. / ใช้เวลาในการ เดินทาง 1.15 ชม.) เมืองใหญ่

อันดับ 2 ของไอร์แลนด์ ต้ังอยู่ทางตะวันออกเฉียงใต้ บริเวณปากแม่น้ าลี ตรงก้นอ่าวคอร์กห่างจาก
มหาสมุทรแอตแลนติก 24 กิโลเมตร และเป็นเมืองท่ีเคยได้รับเลือกให้เป็นนครหลวงแห่งวัฒนธรรม
ยุโรปประจ า ปี 2005  

 น าท่านชม ปรำสำทบำร์นีย์ (Blarney Castle) สร้างขึ้นเป็นครั้งแรกในสมัยศตวรรษท่ี 10 โดย
แรกเริ่มสร้างจากไม้ ต่อไปในสมัยศตวรรษท่ี 12 ได้นาหินมาใช้เป็นโครงสร้างหลักของปราสาท 
อย่างไรก็ตามตัวปราสาทได้ถูกท าลายลงในสมัยศตวรรษท่ี 14 และผ่านสงครามกลางเมืองมาหลาย
ครั้งจนในสมัยศตวรรษท่ี 16 คอร์แม็ค แม็คคาร์ธี (Cormac McCarthy) ซึ่งด ารงต าแหน่งเอิร์ล คน
แรกแห่งแคลคาร์ท่ีได้ท าการบูรณะปราสาทขึ้นใหม่ให้สวยงามดังเดิม พื้นท่ีโดยรอบปราสาทเต็มไป
ด้วยต้นไม้ และสวนสวยนานาชนิด ปราสาทแห่งนี้จึงเป็นสถานท่ีดึงดูดใจของนักท่องเท่ียวนับล้านคน
หล่ังไหลไปท่ีบลาร์นีย์ ส่ิงท่ีดึงดูดใจนักท่องเท่ียวคือ ผนังหินบลำร์นีย์ สโตน (Blarney Stone) หิน
ในต านานบนยอดหอคอย ท่ีเล่าขานกันว่า หากได้จุมพิตผนังหินท่ีนี่จะท าให้คุณไม่อับจนโวหาร 
บุคคลส าคัญหลายท่าน นับแต่เซอร์ วอลเตอร์ สก็อต ไปจนถึงประธานาธิบดีอเมริกาและผู้น าโลก
หลายคน รวมถึงนักแสดงช่ือก้องโลกก็ได้เคยมาลองจุมพิตบลาร์นีย์ สโตน แห่งนี้มาแล้ว 

ค่ า รับประทานอาหารค่ า ณ ภัตตาคารพื้นเมือง 
เข้าสู่ท่ีพัก โรงแรม Ambassador Cork หรือเทียบเท่ำ 
 

วันที่ (8) คอร์ก – คำเซล – คิลเคนนี – กรุงดับลิน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
เดินทางสู่ เมืองคำเซล (Cashel) (ระยะทาง 93.6 กม. / ใช้เวลาในการเดินทาง 1.06 ชม.) ซึ่งเป็น
อีกหนึ่งเมืองท่องเท่ียวที่มีความส าคัญทางด้านประวัติศาสตร์ และมีช่ือเสียงมากอีกแห่งหนึ่งของไอร์ 
แลนด์ ต้ังอยู่ทางตอนใต้ของแคว้นทิปเปอรารี (Tipperary) ซึ่งเปน็อีกหนึ่งแคว้นท่ีมีช่ือเสียงทางด้าน
การท่องเท่ียวของไอร์แลนด์ 
แวะถ่ายรูป ร็อค ออฟ แคสเซล (Rock of Cashel) เป็นกลุ่มอาคารในยุคกลางท่ีน่าต่ืนตาต่ืนใจ 
สร้างอยู่บนหินปูนท่ียกตัวขึ้น ซึ่งในอดีตเคยใช้เป็นท่ีประทับของกษัตริย์แห่งมันสเตอ ต้ังแต่ศตวรรษ
ท่ี 4 จนถึงต้นศตวรรษท่ี 12 และมีการใช้มาอย่างต่อเนื่อง และยังก่อสร้างเพิ่มในศตวรรษท่ี 18 และ
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ได้รับการอนุรักษ์ให้เป็น อนุสรณ์สถำนแห่งชำติ “ร็อค ออฟ แคสเซล” เป็นสัญลักษณ์ท่ีได้รับการ
ยกย่องเป็นอะโครโปลิสแห่งสาธารณรัฐไอร์แลนด์ เป็นสถานท่ีท่องเท่ียวท่ีได้รับการขนานนามว่ามี
ความงดงามท่ีสุดในสาธารณรัฐไอร์แลนด์ 
น าท่านเดินทางสู่ เมืองคิลเคนนีย์ (Kinkenny) (ระยะทาง 61 กม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 50 
นาที ) เมืองท่ีอุดมด้วยสีสันเต็มไปด้วยร่องรอยประวัติศาสตร์ยุคกลางอันน่าท่ึง รวมถึงงานฝีมือ
ท้องถิ่นที่น่าสนใจ คิลเคนนีย์ซิต้ีคือหนึ่งในเมืองท่ีน่าไปเยือนมากท่ีสุดแห่งหนึ่งของประเทศ  

เท่ียง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพื้นเมือง  
บ่าย เข้าชม ปรำสำทคิลเคนนีย์ (Kilkenny Castle) ซึ่งเป็นปราสาทแบบนอร์มัน สร้างขึ้นในปี 1172 

โดยอัศวิน Richard de Clare หรือท่ีรู้จักในนาม Strongbow ซึ่งปราสาทเดิมสร้างจากไม้และมี
หอคอยสูง สามารถมองเห็นวิวแม่น้ านอร์ แต่หลังจากนั้นทายาทรุ่นถัดไปคือ วิลเล่ียม มาร์แชล (Earl 
of Pembroke) ได้ท าการบูรณะขึ้นใหม่โดยใช้หินมาสร้างปราสาท ปราสาทแห่งนี้มีหอคอยสูงถึง 4 
หอคอย และยังคงสภาพให้เห็นจนถึงปัจจุบัน / ชมความงามของห้องโถง และห้องต่างๆภายใน
ปราสาทโบราณแห่งนี้  

 เดินทางสู่ กรุงดับลิน (Dublin) (ระยะทาง 130 กม. / ใช้เวลาในการเดินทาง 1.31 ชม.) ซึ่งเป็น
เมืองหลวง และเมืองท่ีใหญ่ท่ีสุดของสาธารณรัฐไอร์แลนด์ ช่ือดับลินนั้นมาจากค าว่า Dubh Linn 
ซึ่งในภาษาไอริชมีความหมายว่า "สระน้ าสีดา" (Black Pool) ต้ังอยู่ใจกลางดินแดนอันเป็นท่ีหลงใหล
ของผู้มาเยือนนับจากร่องรอยทางประวัติศาสตร์อันน่าท่ึง ความงามทิวทัศน์ตามธรรมชาติ รวมถึง
ทะเลสาบ แม่น้ า และฝ่ังทะเลอันยาวไกลท่ียังคงความงามอันพิสุทธิ์  ให้นักท่องเท่ียวท่ัวโลกได้มา
เยือน และยังได้ชมความงดงามทางประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม ความบันเทิง แหล่งช้อปป้ิงช้ันเลิศ ผับ 
บาร์ และร้านอาหารอีกนับไม่ถ้วน 

ค่ า รับประทานอาหารค่ า ณ ภัตตาคารพื้นเมือง 
เข้าสู่ท่ีพัก โรงแรม Ashling , Dublin หรือเทียบเท่ำ 
 

วันที่ (9) กรุงดับลิน – ปรำสำทดับลิน – อนุสำวรีย์แห่งแสง – โดฮำ  
 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
ชม ปรำสำทดับลิน (Dublin Castle) ปราสาทแห่งนี้ถูกสร้างขึน้ในปี 1204 โดยกษัตริย์จอห์นแห่ง
อังกฤษ ปัจจุบันปราสาทแห่งนี้ถือว่าเป็นสัญลักษณ์ของการปกครองของอังกฤษ และราสารทแห่งนี้
ยังใช้เป็นสถานท่ีจัดงานส าคัญระดับประเทศอักด้วย เช่น การประชุมของสหภาพยุโรป และจัดงาน
คอนเสิร์ตส าคัญ เป็นต้น  

  แวะถ่ายรูป อนุสำวรีย์แห่งแสง (Spire of Dublin) เป็นอนุสาวรีย์ท่ีสร้างจากสแตนเลสรูปกรวย
  ท่ีมีปลายยอดแหลม โดยในอดีตเคยเป็นท่ีต้ังเสาเนลสัน เคยได้รับรางวัล 2-3 รางวัล อนุสาวรีย์นี้เป็น
  สัญลักษณ์ของเมืองต้ังตระหง่านอยู่กลางถนน / ผ่านชม สวนสำธำรณะโฟนิค / ผ่านชม อำคำรจอร์ 
  เจีย ท่ีมีสถาปตัยกรรมท่ีสวยงาม 
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น าท่านผ่านชม มหำวิทยำลัยตรินิต้ี (Trinity College Dublin) ก่อสร้างขึ้นเมือปี 1592 หรือ 
400 ปีก่อน เป็นมหาวิทยาลัยท่ีเก่าแกท่ีสุดในประเทศไอร์แลนด์ และเก่าแก่ท่ีสุดในยุโรปตะวันตก 
ได้รับการจัดอันดับจาก The Times Higher Education Supplement ให้เป็นมหาวิทยาลัยอันดับ
ท่ี 53 ของโลก และอันดับท่ี 13 ในทวีปยุโรป และยังเป็นท่ีเก็บ หนังสือ The Book of Kells ท่ีมี
อายุกว่า 800 ปีไว้ที่นี่อีกด้วย 
แวะถ่ายรูปกับ มหำวิหำรเซนต์แพทริค (St. Patrick's Cathedral) โบสถ์ท่ีสร้างโดยสังฆราชโค
มัน สร้างขึ้นในปี 1191 และได้รับการขนานนามให้เป็นมหาวิหารในปี 1224 มหาวิหารแห่งนี้สร้าง
ขึ้นเพื่ออุทิศให้แก่เซ็นต์แพททริค ปัจจุบันมหาวิหารแห่งนี้ได้กลายมาเป็นมหาวิหารแห่งชาติของ
ไอร์แลนด์ / เดินทางสู่สนามบิน 

15.25 น. ออกเดินทางสู่ โดฮำ โดยเท่ียวบินท่ี QR 018 

 

วันที่ (10) โดฮำ – กรุงเทพฯ 
 

00.30 น. เดินทางถึง โดฮำ เพื่อแวะเปล่ียนเท่ียวบิน 
02.20 น. ออกเดินทางสู่ กรุงเทพฯ โดยเท่ียวบินท่ี QR 834 
12.40 น. เดินทางถึง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ 

******************************** 
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อัตรำค่ำบริกำรทัวร์ สก็อตแลนด์ – ไอร์แลนด์ 10 วัน (QR) 

 

อัตรำนี้รวม 1. ค่าต๋ัวเครื่องบิน ไป - กลับ ชั้นประหยัด (Economy Class) สายการบินและค่าภาษีสนามบินทุกแห่งท่ีระบุใน
รายการ 

2. ค่าธรรมเนียมวีซ่าเข้าประเทศ และเจ้าหน้าท่ีอ านวยความสะดวกท่ีศูนย์ยื่นวีซ่า 
3. ค่าพาหนะท่ีระบุในรายการ พร้อมคนขับรถ 
4. ค่าทิปพนักงานขับรถ 
5. ค่าทิปไกด์ท้องถ่ิน 
6. ค่าเข้าชมสถานท่ีต่าง ๆ และค่าอาหารตามท่ีระบุในรายการ   
7. ค่าท่ีพักโรงแรมท่ีระบุในรายการ พักห้องละ 2 ท่าน พร้อมอาหารเช้า 
8. หัวหน้าทัวร์คอยอ านวยความสะดวกตลอดการเดินทาง 
9. เจ้าหน้าท่ีบริการและอ านวยความสะดวก ณ สนามบินสุวรรณภูมิ  
10. Welcome Pack “ซองใส่เอกสารเดินทางพร้อมเล่มโปรแกรมทัวร์” 
11. อาหารเสริมระหว่างการเดินทาง  
12. น้ าด่ืมระหว่างการเดินทางในต่างประเทศ วันละ 1 ขวด ต่อท่าน ตลอดการเดินทาง 
13. ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง วงเงินท่านละ 2 ,000,000 บาท และค่ารักษาพยาบาล ตลอดการ

เดินทาง วงเงินไม่เกิน 1,500,000 บาท (ตามเง่ือนไขกรมธรรม์)  

14. ค่าน้ าหนักกระเป๋าเดินทางใบใหญ่ ท่านละ 1 ใบ น้ าหนักไม่เกิน 20 กิโลกรัม ส่วนกระเป๋าใบเล็ก ส าหรับถือข้ึน
เครื่อง (Baggage) น้ าหนักไม่เกิน 7 กิโลกรัม 

15. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และค่าภาษีหัก ณ ท่ีจ่าย 3 % (จากค่าบริการ)       
อัตรำนี้ไม่รวม 1. ค่าธรรมเนียมท าหนังสือเดินทาง 

2. ค่าทิปหัวหน้าทัวร์  
3. ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าซักรีด ค่าโทรศัพท์ และค่าใช้จ่ายอืน่ๆ  
4. ค่าพนักงานยกกระเป๋าเข้า - ออก ในโรงแรม  เพื่อควำมสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยจำกพวกมิจฉำชีพ 

กรุณำดูแลและยกกระเป๋ำเดินทำงด้วยตัวเอง  

เง่ือนไข 
กำรส ำรองที่ 

งวดที่ 1 : ส ำรองที่นั่งจ่ำย 40,000 บำท   
พร้อมส่งแฟกซ์หรืออีเมล์หน้าพาสปอร์ตมายังบริษัทฯ แฟกซ์ 02-678-6100 หรือ 
beelinetour.specialist@gmail.com หรือ  beelinetour.expert@gmail.com 
งวดที่ 2 : ช ำระส่วนที่เหลือ 30 วัน ล่วงหน้ำก่อนออกเดินทำง 

กำรช ำระเงิน 1.โอนผ่านบัญชีธนาคาร  

รำยละเอียดอัตรำค่ำบริกำรส ำหรับคณะเดินทำง (ผู้ใหญ่) 20 ท่ำนขึ้นไป รำคำ (บำท) 

ผู้ใหญ่ พักห้องคู่ รำคำท่ำนละ   99,900. - 

เด็กต่ ำกว่ำ 12 ปี (พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่ำน เด็ก 1 ท่ำน มีเตียง) ท่ำนละ   97,900. - 

เด็กต่ ำกว่ำ 12 ปี (พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่ำน เด็ก 1 ท่ำน ไม่มีเตียง) ท่ำนละ  95,900. - 

พักห้องเด่ียวเพิ่มจำกค่ำทัวร์ท่ำนละ   14,000.- 

mailto:beelinetour.specialist@gmail.com
mailto:beelinetour.expert@gmail.com
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 ชื่อบัญชี: บริษัท บีไลน์ ทวัร์ แอนด์ แทรเวิล จ ำกัด 
 ประเภทบัญชี: ออมทรพัย ์

• SCB ธนำคำรไทยพำณิชย์ สำขำคิวเฮ้ำส์ ลุมพินี เลขที่ 227-2-04525-2 
• KBank ธนำคำรกสิกรไทย สำขำถนนสำธุประดิษฐ์ เลขที่ 033-1-98948-7 
• KTB ธนำคำรกรุงไทย สำขำถนนจันทน์ เลขที่ 036-1-44386-2 
• BAY ธนำคำรกรุงศรีอยุธยำ สำขำย่อยคิวเฮ้ำส์ เลขที่ 539-1-01195-4  
 

เมื่อโอนเรียบร้อยอย่าลืมส่งหลักฐานใบน าฝากมาที่ อีเมล์ sp@beelinetour.com, Lind ID @beelinetour (คลิกลิงค์เพ่ือ
แอดไลน์ https://line.me/R/ti/p/%40beelinetour) หรือ แฟกซ์เบอร์ 02-678-6100-1 พร้อมระบุช่ือผู้ส่ง และผู้รับด้วย
นะครับ 
2.บัตรเครดิต Visa และ Master (ค่าธรรมเนียม 3%) ส่วน บัตรเครดิต AMEX (ค่าธรรมเนียม 3.5%) โปรดติดต่อพนักงาน
หากต้องการใช้บัตรเครดิต 
3.เช็คสั่งจ่ายในนาม “บริษัท บีไลน์ ทัวร์ แอนด์ แทรเวิล จ ากัด”  

กำรยกเลิก กรณีที่บริษัททัวร์ยกเลิกกำรเดินทำง 
นับต้ังแต่วันท่ีบริษัททัวร์แจ้งยกเลิกการเดินทางกับลูกค้า ทางบริษัทจะด าเนินการคืนเงินให้ผูช้ าระเงนิมัดจ าภายใน 
15 วันท าการ  
- เอกสารการรับเงินคืน ส าเนาบัตรประชาชนผู้โอนเงินมัดจ าพร้อม เซน็รับรองส าเนา  
- ส าเนาหนา้สมุดบัญชผีู้โอนเงินมัดจ า (ชื่อบัญชีจะต้องเป็นชื่อเดียวกับผู้โอนเงินมัดจ าเท่านั้น) 
กรณีผู้เดินทำงยกเลิกกำรเดินทำงเอง แต่กรุ๊ปทัวร์สำมำรถเดินทำงได้ 
ทางบริษัทจะด าเนินการคืนเงินให้แก่ผู้มัดจองภายใน 15 วันท าการ นับจากวนัท่ีกรุ๊ปทัวร์เดินทางกลับมาถึงประเทศ
ไทย 
- เอกสารการรับเงินคืน ส าเนาบัตรประชาชนผู้โอนเงินมัดจ าพร้อม เซน็รับรองส าเนา  
- ส าเนาหนา้สมุดบัญชผีู้โอนเงินมัดจ า (ชื่อบัญชีจะต้องเป็นชื่อเดียวกับผู้โอนเงินมัดจ าเท่านั้น) 
 

ยกเลิกก่อนการเดินทาง 60 วัน ไม่หักค่าใช้จ่าย  
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 41 - 59 วัน หักค่าใช้จ่าย 15,000 บาท  
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 31 - 40 วัน หักค่าใช้จ่าย 30,000 บาท 
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 21 - 30 วัน หักค่าใช้จ่าย 50% ของค่าทัวร์ 
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 11 - 20 วัน หักค่าใช้จ่าย 75% ของค่าทัวร์ 
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 1 - 10 วัน หักค่าใช้จ่าย 100% ของค่าทัวร์ 

1. บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการท่องเท่ียว กรณีท่ีเกิดเหตุสุดวิสัย อาทิ การล่าช้าของสายการบิน การนัดหยุดงาน 
ภัยธรรมชาติ สภาพภูมิอากาศ การก่อจลาจล อุบัติเหตุ ปัญหาการจราจร ฯลฯ ท้ังนี้จะค านึงถึงผลประโยชน์และจะรักษาผลประโยชน์
ของท่านไว้ให้มากที่สุด  
2. เนื่องจากการท่องเท่ียวนี้เป็นการช าระแบบเหมาจ่ายกับบริษัทตัวแทนในต่างประเทศ ท่านไม่สามารถท่ีจะเรียกร้องเงินคืน ในกรณีท่ี
ท่านปฏิเสธหรือสละสิทธิ์ในการใช้บริการนั้นท่ีทางทัวร์จัดให้  
3. หากท่านถูกปฏิเสธการเข้าเมือง บริษัทฯจะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายท่ีเกิดข้ึนและจะไม่คืนเงินค่าทัวร์ท่ีท่านช าระแล้ว  
4. หากวันเดินทางหนังสือเดินทางของท่านช ารุด (อาทิ ขาด เปียกน้ า) ทางสายการบินไม่อนุญาต ให้เดินทาง บริษัทจะไม่รับผิดชอบทุก
กรณี 

 

mailto:sp@beelinetour.com
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