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ชัยทัวร์
โทร. 0 2212 8431 Line ID: @chaitour

ไอร์แลนด์ ไอร์แลนด์เหนือ
เดินทาง : พฤหัสบดีที่ 11 – เสาร์ที่ 20 มิถุนายน 2563 (10 วัน)
พฤหัสบดีที่ 10 – เสาร์ที่ 19 กันยายน 2563 (10 วัน)

ใบอนุญาตฯ เลขที่ 11/461
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01. วันแรกของการเดินทาง

กรุงเทพฯ – ดูไบ

22.30 น. พร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ เคาน์เตอร์สายการบินเอมิเรตส์ (Row T) เจ้าหน้าที่ชยั ทัวร์คอยอานวยความสะดวก
02. วันที่สองของการเดินทาง

ดูไบ – ดับลิน

01.35 น. ออกเดินทางโดยเที่ยวบิน EK 385 (6.10 ชม. / Breakfast)
04.45 น. ถึง สนามบินกรุ งดูไบ พักเปลี่ยนอิรยิ าบถและเปลีย่ นเครื่อง
07.15 น. ออกเดินทางต่อโดยเที่ยวบิน EK 161 (7.50 ชม. / Lunch)
12.05 น. ถึง สนามบินกรุ งดับลิน (Dublin) เมืองหลวงของสาธารณรัฐไอร์แลนด์ท่มี ีความสวยงามแบบฉบับชาวไอริช
นาชมกินเนส สโตร์เฮาส์ (Guinness Storehouse) สถานที่ผลิตเบียร์ท่ีใหญ่ ท่ีสุดในโลกอีกแห่งหนึ่ง ซึ่งทาการผลิตเพาะจาก
หัวเชือ้ แบบเข้มข้น ให้ท่านได้ลองชิมเบียร์ดาต้นตาหรับของไอร์แลนด์ และชมวิวัฒนาการของโรงเบียร์นีต้ งั้ แต่สมัยเริ่มต้นจนถึง
ปั จจุบัน กล่าวกันว่า “หากไม่ได้มาเยี่ยมชมโรงเบียร์แห่ งนีถ้ ื อว่ายังมาไม่ถึงเมืองดับลิน ” จากนั้นชมห้ องสมุด Book of Kells
ที่ตงั้ อยู่ในมหาวิทยาลัยตรีนิตี ้ (Trinity College) ที่สร้างขึน้ ระหว่างปี ค.ศ. 1712 – 1732 บริเวณห้องโถงมีความยาวเกือบ 65 เมตร
รวบรวมเอกสารเก่าแก่ไว้มากกว่า 200,000 เล่ม โดยไฮไลท์คือ พระวรสารเคลส์ (Book of Kells) หนังสือสาคัญทางศาสนาที่มอี ายุ
เก่าแก่กว่าพันปี แต่ยงั คงสภาพสมบูรณ์ไว้อย่างน่าอัศจรรย์ ซึ่งนักบวชได้ค่ อยๆ บรรจงเขียนลงบนหนังแกะโดยใช้สีธรรมชาติมาทา
เป็ นหมึกสีต่างๆ มีการวาดรูปวาดสัญลักษณ์ทางศาสนาไว้
อาหารค่าที่โรงแรม
ที่พกั THE WESTBURY HOTEL (5*) หรือเทียบเท่า

03. วันที่สามของการเดินทาง

ดับลิน – คิลเคนนีย์ - คอร์ค

อาหารเช้าที่โรงแรม
นาชมโบสถ์เซนต์แพทริค (Saint Patrick) เป็ นมหาวิหารประจาชาติท่ีมีขนาดใหญ่ท่ีสุดในไอร์แลนด์ สร้างขึน้ ในศตวรรษที่11
อุทิ ศ แด่ นัก บวชแพทริค ผู้น าศาสนาคริส ต์นิ ก ายคาทอลิ ก เข้า มาเผยแพร่แ ละได้รับ การแต่ งตั้ง ให้เป็ น นัก บุ ญ ของชาวไอริช
ซึ่งเป็ นที่มาของ St. Patrick’s Day ภายในโบสถ์มีการตกแต่งอย่างสวยงามและมีออร์แกนที่ใหญ่ท่สี ดุ และเสียงดีท่สี ดุ ในไอร์แลนด์
จากนัน้ เดินทางสู่ เมืองคิลเคนนีย ์ (Kilkenny) (129 กม. / 1.30 ชม.)
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อาหารกลางวันที่ภตั ตาคาร
นาท่านชมความโดดเด่นของ ปราสาทคิลเคนนีย ์ (Kilkenny Castle) และเขตเมืองเก่าที่ได้รบั การอนุรกั ษณ์ไว้อย่างสมบูรณ์
จากนัน้ เดินทางสู่ เมืองคอร์ก (Cork) (162 กม. / 2 ชม.) เมืองใหญ่อนั ดับ 2 ของสาธารณรัฐไอร์แลนด์
ระหว่างทางแวะชมร็อค ออฟ คาเชล (Rock of Cashel) กลุม่ อาคารในยุคกลางที่ตงั้ เด่นสง่าจนได้รบั การเปรียบเทียบให้เป็ น
อะโครโปลิสแห่งไอร์แลนด์ สามารถมองเห็นได้แต่ไกล เคยใช้เป็ นที่ประทับของกษัตริยแ์ ห่งมันสเตอตัง้ แต่ศตวรรษที่ 4 จนถึง
ต้นศตวรรษที่ 12 และได้รบั การอนุรกั ษ์ให้เป็ นอนุสรณ์สถานแห่งชาติในปี ค.ศ.1874
อาหารค่าที่ภตั ตาคาร
ที่พกั THE RIVER LEE HOTEL (4*) หรือเทียบเท่า

04. วันที่สขี่ องการเดินทาง

คอร์ก – ปราสาทบลาเนย์ – คิลลาร์นย
ี ์

อาหารเช้าที่โรงแรม
นาชม ปราสาทบลาเนย์ (Blarney Castle) ซึง่ ถือเป็ นตัวอย่างที่สมบูรณ์ของลักษณะอาคารแบบหอคอย (Tower House)
แต่ ท่ี มี ช่ื อ เสี ย งมากคื อ หิ น บลาเนย์ (Blarney Stone) ซึ่ ง ถู ก น าเข้า มาไว้ท่ี ไอร์แ ลนด์ตั้ง แต่ ส งครามครู เสด มี ค วามเชื่ อ ว่ า
หากผูใ้ ดจุมพิตหินก้อนนีแ้ ล้ว ผูน้ นั้ จะเป็ นผูม้ ีวาจาสิทธิ์
อาหารกลางวันที่ภตั ตาคาร
มุ่งหน้าสู่ เมืองคิลลาร์นีย ์ (Killarney) (92 กม. / 1.30 ชม.) เมืองท่องเที่ยวที่สาคัญของไอร์แลนด์ นาท่านนั่งรถม้าชมความร่มรื่น
ของอุทยานแห่งชาติคิลลาร์นีย ์ และชมอาคารย้อนยุคและสวนสวยสไตล์ไอริช ณ บ้านมัครอส (Muckross House) คฤหาสน์ของ
วิลเลียม โบเวอร์ส (William Bowers) นักธุรกิจผูม้ ่งั คั่งซึ่งภายหลังตระกูลของเขาได้มอบบ้านและที่ดินแห่งนีใ้ ห้อยู่ในการครอบครอง
ของรัฐบาลแทน
อาหารค่าที่ภตั ตาคาร
ที่พกั THE BREHON KILLARNEY (4*) หรือเทียบเท่า (พัก 2 คืน)
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05. วันทีห
่ ้าของการเดินทาง

ริงค์ ออฟ เคอรี่

อาหารเช้าที่โรงแรม
นาท่านลัดเลาะตามริงค์ ออฟ เคอรี่ (Ring of Kerry) เส้นทางชมธรรมชาติท่มี ีช่ือเสียงที่สดุ ของไอร์แลนด์ท่ผี สมผสานกันระหว่าง
ภู เขา หาดทรายขาว และโขดหิ น หน้า ผาสูง ชัน สลับ กั บ สี สัน ของหมู่บ ้า นชาวประมงเล็ ก ๆ ตลอดระยะทาง 200 กิ โลเมตร
ของเส้นทางหลวงหมายเลข N70
อาหารกลางวันที่ภตั ตาคาร (Lobster Menu)
เดินทางต่อตามเส้นทางของริงค์ ออฟ เคอรี่ มีเวลาที่จะค่อยๆ แวะตามหมู่บา้ นเล็กๆ ให้ทา่ นได้เดินเล่นหรือถ่ายรูปตามจุดชมวิว
อย่างเต็มที่ จนสมควรแก่เวลาเดินทางกลับเมืองคิลลาร์นีย ์
อาหารค่าที่ภตั ตาคาร

06. วันที่หกของการเดินทาง

อะแดร์ – บันแรทตี้ – กัลเวย์

อาหารเช้าที่โรงแรม
เดินทางสู่ อะแดร์ (Adare) (92 กม. / 1.30 ชม.) หมู่บา้ นแห่งการท่องเที่ยวที่ได้รบั การขนานนามว่าเป็ น "หมู่บา้ นที่สวยที่สดุ ของ
ไอร์แลนด์" ลัดเลาะไปตามหมู่บา้ นเพื่อชมกระท่อมมุงจาก ซึ่งเป็ นบ้านดัง้ เดิมแบบหมู่บ ้านชาวไอริช ถือเป็ นอีกหนึ่งตัวอย่างของ
มรดกทางวัฒนธรรมที่ได้รบั การอนุรกั ษ์ไว้เป็ นอย่างดี จากนัน้ เดินทางสู่ เมืองบันแรทตี้ (Bunratty) (33 กม. / 30 นาที)
อาหารกลางวันที่ภตั ตาคาร
ชมปราสาทบันแรทตี้ (Bunratty Castle) สร้างขึน้ ราวๆ ปี ค.ศ. 1425 ตัวอาคารกลางมีสามชัน้ ล้อมด้วยหอคอยทัง้ สี่ท่มี ีหกชัน้
ภายในตกแต่งด้วยเครื่องเรือนสมัยศตวรรษที่ 15 และ 16 ชมหมู่บ้านพืน้ เมือง (Folk Park) ที่แสดงถึงชีวติ ความเป็ นอยู่ของ
ชาวไอริชในอดีต นาท่านสูห่ น้าผาโมเฮอร์ (Cliffs of Moher) (65 กม. / 1 ชม.) ตัง้ อยู่ทางทิศตะวันตกของไอร์แลนด์ ทอดตัวยาว
เป็ นระยะทางประมาณ 8 กิโลเมตร บนยอดของหน้าผาเป็ นที่ราบกว้างใหญ่อยู่สงู จากระดับนา้ ทะเล 120 – 200 เมตร ทาให้เกิด
ทัศนียภาพอันงดงามที่น่าอัศจรรย์ของขุนเขาและท้องทะเล อีกทัง้ ยังเคยถูกใช้เป็ นสถานที่ถ่ายทาภาพยนตร์ Harry Potter and the
Half Blood Prince อีกด้วย จากนัน้ เดินทางสู่ เมืองกัลเวย์ (Galway) (76 กม. / 1.30 ชม.)
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อาหารค่าที่ภตั ตาคาร
ที่พกั THE G HOTEL & SPA (4*) หรือเทียบเท่า
07. วันที่เจ็ดของการเดินทาง

กัลเวย์ – ลอนดอนเดอรี่

อาหารเช้าที่โรงแรม
น าท่ า นชมความงดงามของ Kylemore Abbey & Victorian Walled Garden (77 กม. / 1.30 ชม.) ปราสาทของครอบครัว
นายแพทย์มิ ท เชล เฮนรี (Mitchell Henry) จากลอนดอนที่ สร้างขึ น้ ในปี ค .ศ. 1868 แต่ ในปี ค .ศ. 1920 แม่ ชี แห่ งคณะนัก บุ ญ
เบเนดิกต์ได้ซือ้ ที่ดินและปราสาทไว้ เปิ ดเป็ นโรงเรียนคาทอลิกสาหรับเด็กผูห้ ญิง ปั จจุบนั เป้นสถานที่ท่องเที่ยวที่เปิ ดให้นกั ท่องเที่ยว
ได้เข้ามาชมห้องต่างๆ และสวนสวยสไตล์วิคตอเรีย จากนัน้ นาท่านสู่ เมืองเวสต์พอร์ท (Westport) (48 กม. / 1 ชม.)
อาหารกลางวันที่ภตั ตาคาร
นาท่านข้ามพรมแดนสู่ ไอร์แลนด์เหนือ (Northern Ireland) ส่วนหนึ่งของสหราชอาณาจักรมุ่งหน้าสู่ เมืองลอนดอนเดอรี่
(Londonderry) (279 กม. / 4 ชม.) ซึ่งเป็ นเมืองใหญ่อนั ดับ 2 ให้ทา่ นได้ชมกาแพงเมืองเก่าตัง้ แต่ศตวรรษที่ 17 พร้อมทัง้ ความน่ารัก
ของเขตเมืองเก่าภายใน
อาหารค่าที่ภตั ตาคาร
ที่พกั CITY HOTEL DERRY (4*) หรือเทียบเท่า

08. วันที่แปดของการเดินทาง

ลอนดอนเดอรี่ – เบลฟาสต์

อาหารเช้าที่โรงแรม
เดิ น ทางสู่ ไจแอนท์ ค อสเวย์ (Giant’s Causeway) (66 กม. / 1 ชม.) ตื่ น ตากั บ กลุ่ ม แท่ ง หิ น บะซอลต์ (Basaltcolumns)
กว่ า 40,000 แท่ ง นั บ เป็ น ความมหัศ จรรย์ท างธรรมชาติ ซึ่ ง เชื่ อ ว่ า เกิ ด จากการระเบิ ด ของภู เขาไฟครั้ง ใหญ่ เมื่ อ 60 ล้า นปี
โดยองค์การยูเนสโกได้ประกาศขึน้ ทะเบียนเป็ นมรดกโลกทางธรรมชาติ และชม สะพานเชือกคาร์ริก อะ รีด (Carrick-a-Rede
Rope Bridge) ที่มีความยาว 20 เมตร และตัง้ อยู่สงู จากระดับนา้ ทะเล 30 เมตร ในอดีตชาวประมงสร้างสะพานแห่งนีส้ าหรับเชื่อม
แผ่นดินใหญ่กบั เกาะเล็กๆ เพื่อเป็ นเส้นทางไปตรวจสอบเครื่องมือในการดักจับปลาแซลมอน
อาหารกลางวันที่ภตั ตาคาร
นาท่านแวะถ่ายรูปกับอุโมงค์ตน้ ไม้ (The Dark Hedges) หนึ่งในสถานที่ถ่ายทาซีรียช์ ่ือดัง Game of Thrones โดยบริเวณถนนทัง้
สองข้ า งทางมี ต ้ น ไม้ ขึ ้น ปกคลุ ม เรี ย งรายจนเกิ ด เป็ นบรรยากาศที่ ส วยงามแต่ แ ฝงด้ ว ยความลึ ก ลั บ ในเวลาเดี ย วกั น
จากนัน้ นาท่านสู่ เมืองเบลฟาสต์ (Belfast) (98 กม. / 1.30 ชม.) เมืองหลวงของไอร์แลนด์เหนือ อีกทัง้ เป็ นเมืองศูนย์กลางการค้า
และอุตสาหกรรม นาชม Titanic Belfast พิพิธภัณฑ์ท่รี วบรวมเรื่องราวของเรือไททานิคไว้โดยเฉพาะ
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อาหารค่าที่ภตั ตาคาร
ที่พกั HILTON BELFAST (4*) หรือเทียบเท่า

09. วันที่เก้าของการเดินทาง

เบลฟาสต์ – ดับลิน – ดูไบ

อาหารเช้าที่โรงแรม
นาท่านเดินทางสู่สนามบินดับลิน (157 กม. / 1.30 ชม.)
14.05 น. ออกเดินทางโดยเที่ยวบิน EK 162 (7.40 ชม. / Dinner)
10. วันที่สิบของการเดินทาง
00.45 น. ถึง สนามบินกรุ งดูไบ พักเปลี่ยนอิรยิ าบถและเปลีย่ นเครื่อง
02.50 น. ออกเดินทางต่อโดยเที่ยวบิน EK 384 (6.40 ชม. / Breakfast)
12.30 น. ถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ
- กลับบ้านด้วยความสนุกสนานและความประทับใจยิ่ง
หมายเหตุ กาหนดการนีอ้ าจมีการเปลี่ยนแปลงบ้างตามเหตุการณ์และความเหมาะสม

ดูไบ – กรุงเทพฯ
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อัตราค่าบริการ (ไม่รวมตัว๋ เครื่องบินระหว่างประเทศ)
ท่านละ (ผูเ้ ดินทางไม่ต่ากว่า 15 ท่าน)
พักเดี่ยว เพิม่ ท่านละ
หมายเหตุ -

-

114,900.-บาท
37,500.-บาท

อัตรานีไ้ ม่รวมตั๋วเครื่องบินระหว่างประเทศสายการบินเอมิเรสต์ (EK)
12 JUN / 11 SEP EK 385 BKK – DXB
01.35 – 04.45
EK 161 DXB – DUB
07.15 – 12.05
19 JUN / 18 SEP EK 162 DUB – DXB
14.05 – 00.45+1
20 JUN / 19 SEP EK 384 DXB – BKK
02.50 – 12.30
ค่าตั๋วเครื่องบินชัน้ ทัศนาจร เริม่ ต้นที่ 27,000.-บาท ถึง 35,000.-บาท
ค่าตั๋วเครื่องบินชัน้ ธุรกิจ เริ่มต้นที่ 104,000.-บาท ถึง 179,000.-บาท

อัตรานีร
้ วม
1. ที่พกั ตามรายการ (พักห้องละ 2 ท่าน)
2. อาหารจัดเลีย้ งตามระบุในรายการ
3. รถบัสปรับอากาศในการเดินทาง พร้อมค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆ ในรายการ
4. ค่าธรรมเนียมวีซา่ ค่าภาษีสนามบิน และค่าขนสัมภาระท่านละ 1 ชิน้ (นา้ หนักไม่เกิน 25 กก.)
5. ค่าทิปพนักงานขับรถ และมัคคุเทศก์ทอ้ งถิ่น
6. ประกันอุบตั ิเหตุการเดินทางในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท ค่ารักษาพยาบาล 500,000 บาท
- ผูเ้ อาประกันภัยอายุต่ากว่า 16 ปี หรือ มากกว่า 75 ปี ความคุม้ ครอง 50% จากวงเงินข้างต้น
7. มัคคุเทศก์จากชัยทัวร์ดแู ลตลอดการเดินทาง
อัตรานีไ้ ม่รวม
1. ค่าตั๋วเครื่องบินระหว่างประเทศสายการบินเอมิเรสต์
2. ค่าหนังสือเดินทาง
3. ค่าใช้จา่ ยส่วนตัวต่างๆ อาทิ ค่าโทรศัพท์ ค่าอาหาร ค่าเครื่องดื่มพิเศษ ค่าซักรีด ฯลฯ
การสำรองการเดินทาง
1. ชาระเงินมัดจาท่านละ 30,000 บาท พร้อมยื่นหลักฐานประกอบการยื่นวีซา่ เมื่อทาการจอง
ส่วนที่เหลือกรุณาชาระก่อนการเดินทางอย่างน้อย 30 วัน
2. กรณีท่ไี ม่สามารถเดินทางได้ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บค่าใช้จา่ ยที่เกิดขึน้ จริง
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เอกสารการยืน
่ วีซา
่ (ไอร์แลนด์)
1. หนังสือเดินทางที่มีอายุใช้งานเหลือไม่ต่ากว่า 6 เดือน และมีหน้ากระดาษเหลืออย่างน้อย 2 หน้า
สาหรับหนังสือเดินทางเล่มใหม่ กรุณาแนบเล่มเก่ามาเพื่อประกอบการพิจารณาด้วย
2. รูปถ่ายสี พืน้ หลังสีขาว ขนาด 4.5 x 3.5 ซม. จานวน 2 รูป
3. หลักฐานการเงิน สาเนาสมุดบัญชีประจาหรือออมทรัพย์ ย้อนหลัง 6 เดือน ปรับยอดปั จจุบนั
4. สาเนาทะเบียนบ้าน, สาเนาทะเบียนสมรส (ถ้ามี) , สาเนาใบเปลี่ยนชื่อ – สกุล (ถ้ามี) พร้อมฉบับแปลภาษาอังกฤษ
5. หลักฐานการงาน (อย่างหนึง่ อย่างใด)
- กรณีเจ้าของกิจการ สาเนาหนังสือรับรองจดทะเบียนบริษทั
(พร้อมฉบับแปลภาษาอังกฤษ ประทับตราจากสานักงานแปล) หรือ จดหมายรับรองการทางาน (ภาษาอังกฤษ 1 ฉบับ)
- กรณีลกู จ้าง
จดหมายรับรองการทางาน (ภาษาอังกฤษ 1 ฉบับ)
- กรณีนกั เรียน-นักศึกษา จดหมายรับรองจากสถานศึกษา (ภาษาอังกฤษ 1 ฉบับ)
- กรณีเด็ก (อายุต่ากว่า 20 ปี ) เดินทางไปกับบิดาหรือมารดา ต้องให้บิดาหรือมารดาที่ไม่ได้เดินทางทาหนังสือยินยอมให้
เดินทางจากทางอาเภอ พร้อมสาเนาสูติบตั ร (ภาษาอังกฤษอย่างละ 1 ฉบับ)
Remark กรณีตอ้ งดึงเล่ม ให้ถา่ ยสาเนาพาสฯหน้าทีม่ กี ารใช้งานทัง้ เล่มใหม่และเก่า
(รอให้เจ้าหน้าทีต่ รวจเอกสารตอนยื่น แล้วสามารถนาเล่มออกมาได้ในตอนนั้นเลย)
กรณีดงึ เล่ม ถ้าได้วีซา่ แล้วทางสถานทูตจะโทรมาแจ้งให้ไปติดหน้าวีซา่ ใช้เวลาติด 1 วัน ยื่นวันนีไ้ ด้พรุง่ นี ้
(ใครยื่นก็ได้ เจ้าหน้าที่เป็ นคนไทยไม่ตอ้ งมีใบมอบอานาจ)

ติดต่อ : ซัง / ไปร์ท

Line ID: @chaitour

โทร. 0 2212 8431 ต่อ 123 – 124

E-mail : outbound@chaitour.co.th
จันทร์ – ศุกร์ เวลา 09.00 น. – 17.30 น.

www.chaitour.co.th

โทรสาร. 0 2211 0119

