
 

 

 

 

 

 

 
   

 
 

 

 

 

 

เอดินเบอระ – สเตอร์ลิง่ - ชมเมือง – ล่องเรือทะเลสาบลอ็กเนส – โรงงานวสิกี-้ ชมเมืองอนิเวอร์เนส  
ปราสาทเอลนี โดแนน-  ฟอร์ท วลิเลยีม- กลาสโกว์แคร์นไรอนั – เรือเฟอร์ร่ี - เบลฟาสต์(ไอร์แลนด์เหนือ)  
ชมเมืองไทแทนิค – ช้อปป้ิง- เบลฟาสต์ - สะพานแขวน คาร์ริค - ไจแอ๊นท์ คอสเวย์ – ลอนดอนเดอร์ร่ี  

 กลัเวย์หน้าผาโมเออร์ – คลิลาร์นีย์ - ริง ออฟ เคอร์รร่ี(เส้นทางแสนสวย) – ดับบลนิ 

ก าหนดการเดินทาง 
ออกเดนิทางช่วงวนัที ่14-23 ก.ย. // 16-25 ต.ค. // 28 พ.ย.-07 ธ.ค. 2561 

 ( กรุณาส ารองที่น่ังล่วงหน้าก่อนการเดนิทางอย่างน้อย 8 สัปดาห์เพ่ือความสะดวกในการย่ืนวซ่ีา) 



 

 

วนัที่ 1 กรุงเทพฯ – เอดนิเบอระ  
18.00 น. สมาชิกทุกท่านพร้อมกนั ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศช้ัน 4  

เคาร์เตอร์สายการบินกาต้าร์แอร์เวย์(เคาเตอร์ Q) เจ้าหน้าทีค่อยดูแลเช็คสัมภาระและบัตรทีน่ั่งบนเคร่ือง 

 

บรรยากาศภายใน Miracle Lounge 

คลกิชม http://bit.ly/2NMk5YE 
20.25 น. ออกเดินทางสู่กรุงโดฮาโดยสายการบินกาต้าร์แอร์เวย์ เทีย่วบินที ่QR835 
23.05 น. เดินทางถึงกรุงโดฮา ประเทศกาต้าร์ (แวะพกัเปลีย่นเคร่ืองใช้เวลารอเปลีย่นเคร่ืองประมาณ 2 ช่ัวโมง) 

วนัที่ 2 โดฮา – เอดนิเบอระ – สเตอร์ลิง่ – ชมเมือง – เอดนิเบอระ 
01.15 น. ออกเดินทางสู่กรุงเอดินเบอระ โดยสายการบินกาต้าร์แอร์เวย์ เทีย่วบินที ่QR031 

07.20 น. เดินทางถึงสนามบินนานาชิติกรุงเอดินเบอระ ประเทศสก๊อตแลนด์ หลังผ่านการตรวจคนเข้าเมืองและ

ศุลกากรแล้ว น าท่านเดินทางสู่ คาล์ตันฮิลล์ (Calton Hill) 

ถัดจากวงั Holyroodท่ีเป็นท่ีตั้ งของเสาคอลั่ม โรมันอัน

ใหญ่ย ักษ์ ท่ีถือเป็นThe NationalMonument ของสก็อต

แลนด์ พื้นท่ีตรงน้ีสมยัโบราณใช้เป็นท่ีประหารนักโทษ 

ต่อมาก็ เป ล่ียนมาเ ร่ือยๆเป็นโรงหนังบ้าง  บ้านของ

ขา้ราชการบา้ง จากนั้นผา่นชมรัฐสภาสก็อตแลนด์ ผา่นชม

ร้านThe Elephant House เป็นร้านนัง่ชิลๆ เมนูเบาๆอาหาร

ราคาไม่แพงท่ี J.K. Rowling มานัง่แต่งหนงัสือแฮร์ร่ีพอต

เตอร์ภาคแรก น าท่านเข้าสู่ตัวเมืองเอดินเบิร์ก เมืองหลวงและเมืองศูนยก์ลางวฒันธรรม แห่งความภาคภูมิใจ



 

ของชาวสก๊อต เป็นเมืองศูนยก์ลางของประเทศสก๊อตแลนด์ ตั้งแต่ยุคศตวรรษท่ี 15 เจา้ของสมญานามกรุง

เอเธนส์แห่งยุโรปเหนือ เข้าชมความยิ่งใหญ่ของ “ปราสาทเอดินเบิร์ก”  ตั้งอยู่บนเนินเขาอนัสวยงามเป็น

ปราสาทท่ีงดงามและเป็นสถานท่ีเก็บรักษามหามงกุฎแห่งราชวงศ์ เคยเป็นท่ีประทบัของกษตัริยส์ก็อต และ

ยงัถือวา่เป็นจุดชมเมืองเอดินเบิร์กไดเ้ป็นอยา่งดีเน่ืองจากเป็นเนินเขาสูง มองเห็นเด่นเป็นสง่าจากทุกมุมเมือง 

และยงัไดรั้บการขนานนามวา่เป็นเมืองเอเธนส์แห่งทิศเหนือเน่ืองจากสถาปัตยกรรมการก่อสร้างท่ีคลา้ยคลึง

กบัวหิารแพนธีออนในประเทศกรีซ เขา้ชมเคร่ืองราชและอญัมนีอนัล ้าค่าของสก๊อตแลนด ์ 

เทีย่ง บริการอาหารมื้อกลางวนั ณ ภัตตาคาร 

บ่าย น าท่านเดินทางสู่เมืองสเตอร์ลิง“Stirling” (42 กม.)น า

ท่านเข้าชมความงามของปราสาทสเตอร์ลิง (Stirling 

Castle) ซ่ึ ง เ ป็นปราส าท ท่ี มีความโดด เ ด่นทางด้ าน

ศาสตร์และสถาปัตยกรรมและมีขนาดใหญ่ท่ีสุดและส าคญั

ท่ีสุดปราสาทหน่ึงของสกอตแลนด ์ตั้งอยูบ่นเนิน 

 

 เนินคาลเซิลฮิลล์ (Castle Hill) ซ่ึงเป็นเนินท่ีเกิดจากหินภูเขาไฟโบราณ และลอ้มรอบสามดา้นดว้ยผาสูงชนั

ท าใหเ้หมาะแก่การป้องกนัตน น าท่านแวะถ่ายรูปกบั อนุสาวรียว์อลเลซ (Wallace Monument)เป็นอนุสาวรีย์

ท่ีสร้างข้ึนเพื่อเป็นเกียรติแด่วิลเลียมวอลเลซ(William Wallace) วีรบุรุษนกัรบผูย้ิ่งใหญ่ของสกอตแลนด์ โดย

อนุสาวรียว์อลเลซ สร้างข้ึนบน เนินเขาแอบบีเครก(Abbey Craig) เนินเขาท่ีมีความสูงประมาณ 111 เมตร 

(364ฟุต) ตั้งอยู่ทางตอนเหนือของเมืองสเตอร์ลิง และไดมี้การน าเร่ืองราวของวิลเลียมวอลเลซมาสร้างเป็น

ภาพยนตร์เร่ือง “Brave Heart” ท่ีน าแสดงโดย เมล ก๊ิบสัน ไดเ้วลาสมควรน าท่านออกเดินทางสู่กรุงเอดินเบอ

ระ  

ค ่า บริการอาหารม้ือค ่า ณ ภัตตาคาร  

พกัที่:  Holiday Inn Edinbrugh / หรือเทียบเท่าระดบัใกล้เคยีง   
วนัที่ 3  เอดนิเบอระ – ล่องเรือทะเลสาบลอ็กเนส – โรงงานวสิกี-้ ชมเมืองอนิเวอร์เนส         
เช้า บริการอาหารมื้อเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พัก จากนั้นน า

ท่านเดินทางสู่ ทะเลสาบลอชเนสส์ “LOCHNESS” (189 กม.) 
น าท่านล่องเรือชมทะเลสาบเนสส์ หรือ “ทะเลสาบลอชเนสส์” 
LOCHNESS ทะเลสาบขนาดใหญ่ทีม่ีความยาวถึง 40 กิโลเมตร 
เป็นทะเลสาบขนาดใหญ่และ มีช่ือเสียงของสกอตแลนด์ จาก
เร่ืองเล่าต านานของ เนสซ่ี (NESSIE) สัตวป์ระหลาด ท่ีอาศยัอยู่
ในทะเลสาบ Loch Ness รูปร่างคลา้ยไดโนเสาร์มีคอยาวล าตวั
ใหญ่มหึมา ท่ีมีคนอา้งว่าถ่ายรูปตวัเนสซ่ีไดใ้นปี ค.ศ.1934 ท า
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ใหเ้ป็นเร่ืองท่ีโด่งดงัไปทัว่โลก 
เทีย่ง บริการอาหารมื้อกลางวนั ณ ภัตตาคาร  

บ่าย จากน้ันน าท่านเดินทางสู่โรงงานวิสกี้ช้ือดัง Glen Glen Ord 
Distillery Visitor Centre & Whisky Shop เกลน วิสก้ี เป็นโรง
กลัน่เหล้าวิสก้ี ในท่ีราบสูงของสก๊อตแลนด์และเป็นโรงเหล้า
วิสก้ี ซิงเกิลมอลต์ ท่ีเหลืออยู่เพียงแห่งเดียวบนเกาะ Black Isle 
(Highland) ผลิตภณัฑ์หลกัของ บริษทั คือวิสก้ีซิงเกิล มอลต ์ท่ี
อาย ุ12 ปี โรงกลัน่ไดรั้บรางวลัเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ท่ีดีท่ีสุดใน
การแข่งขนัไวน์และเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ระหวา่งประเทศในปี 
ค.ศ.1994  และ1996 ให้ท่านได้ชิมรสชาติอนัหอมหวน และ
กลมกล่อมของวิสก้ีซิงเกิล มอลล์ไฮแลนด์ จากนั้นเดินทางสู่เมืองอินเวอร์เนส “Inverness” (21 กม.) อิน
เวอร์เนส เปรียบเสมือนเมืองหลวงของ Highlands เน่ืองจาก เป็นเมืองหนา้ด่าน และก็เป็นเมืองท่ีใหญ่และ
คึกคกัท่ีสุดของไฮแลนด ์ซ่ึงเป็นท่ีรู้จกักนัในนามของ เมืองหลวงแห่งท่ีราบสูงไฮดแ์ลนด ์เดินเล่นชมเมือง  

 
 

เพลิดเพลินไปกบัทศันียภาพสวยงาม ณ ปากแม่น ้ าเนส ท่ีห้อมลอ้มไปด้วยหมู่เนินเขา อิสระช้อปป้ิงตาม
อธัยาศยัในเมืองท่ีน่ารักแห่งน้ี  

ค ่า บริการอาหารมื้อค ่า ณ ภัตตาคาร  

พกัที่:  Mercure Hotel Inverness / หรือระดบัใกล้เคยีง 
วนัที่ 4  อนิเวอร์เนส  - ปราสาทเอลนี โดแนน-  ฟอร์ท วลิเลยีม- กลาสโกว์ - ชมเมือง  
เช้า บริการอาหารมื้อเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมทีพ่กั   
 จากน้ันน าท่านเดินทางเข้าสู่ ไคล์ ออฟ ลอชลาช “KYLE OF LOCHLASH” เพ่ือน าท่านเข้าชม ปราสาท 

EILEAN DONAN CASTLE ปราสาททีต่ั้งอยู่บนเกาะเล็กๆ 
ตรงจุดบรรจบของทะเลสาบ 3 แห่ง Loch Duich, Loch 
Long และ Loch Aish ปราสาทน้ีเป็นหน่ึงในปราสาทของ
สกอตแลนด์ท่ีมีประวติัศาสตร์อนัยาวนาน เคยถูกใช้เป็น
ป้อมปราการในการรบ ตวัปราสาทดั้งเดิมสร้างตั้งแต่ปี 1230 
เพื่อป้องกันการรุกรานของพวกไวก้ิง ปราสาทท่ีเห็นเพิ่ง
สร้างใหม่เม่ือเม่ือประมาณปี 1900 ท่ีตั้งของปราสาทท่ีเป็น
เอกลกัษณ์และบรรยากาศรอบๆ ปราสาทท่ีเงียบสงบและ
สวยงามมาก ท าให้ Eilean Donan เป็นหน่ึงในปราสาทท่ี
สวยงามและถูกถ่ายรูปมากท่ีสุดในสกอตแลนด์  น าท่าน
เดินทางสู่เมืองฟอร์ท วลิเลีย่ม “Fort William” (105 กม.) 

เทีย่ง บริการอาหารมื้อกลางวนั ณ ภัตตาคารพืน้เมือง 
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บ่าย จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ ทะเลสาบลอช โลมอน (Loch Lomond)ข้ึนช่ือว่าเป็นทะเลสาบน ้ าจืดท่ีสวยท่ีสุด

ในสกอตแลนด์ และมีขนาดใหญ่ท่ีสุดในเครือสหราชอาณาจกัร ความยาวทั้งส้ินราว 39 กิโลเมตร น าท่าน

ถ่ายรูปบรรยากาศริมทะเลสาบณจุดชมววิ ท่ีสมเด็จพระราชีนีควนีอลิซาเบธ คร้ังหน่ึงเคยทรงทอดพระเนตร

ชมความงาม ณ ริมทะเลสาบแห่งน้ีเม่ือคร้ังปี ค.ศ. 1879 ได้เวลาสมควรออกเดินทางสู่เมืองกลาสโกว ์

(Glasgow) (53 กม.) จากน้ันน าท่านชมเมืองกลาสโกว์ “Glasgow” เป็นเมืองที่ใหญ่ที่สุดของสกอตแลนด์ 

ตั้งอยูบ่นแม่น ้ าไคลด์ ชาวกลาสโกว ์รู้จกักนัในช่ือ กลาสวี

เจียนส์ “Glaswegians”  

 เมืองกลาสโกวน์ั้นถือเป็นเมืองใหญ่ในสหราชอาณาจกัรท่ี

มีความเจริญรุ่งเรืองและล ้ าหน้ามากท่ีสุดเมืองหน่ึง ตั้งแต่

ในศตวรรษท่ี 16 น าท่านสัมผสัสีสันของเมืองกลาสโกวท่ี์ 

Buchanan Street สถานท่ีแห่งการจบัจ่ายหรือการนดัพบ

ของคนเมือง ไม่วา่จะเป็นตอนกลางวนัหรือแมแ้ต่ยามค ่าคืน ถนนสายน้ีจะเป็นถนนท่ีมีผูค้นพลุกพล่านมาก 

สามารถเดินชมอาคารบา้นเรือนท่ียงัคงอนุรักษ์ความเก่าแก่และสถาปัตยกรรมแบบดั้งเดิมไวเ้ป็นอย่างดี

อิสระใหท้่านไดเ้ดินเล่น หรือชอ้ปป้ิงตามอธัยาศยั 

ค ่า บริการอาหารมื้อค ่า ณ ภัตตาคาร  

พกัที่:  Novotel Hotel Glasgow / หรือระดบัใกล้เคยีง 
วนัที่ 5  กลาสโกว์ – แคร์นไรอนั – เรือเฟอร์ร่ี - เบลฟาสต์(ไอร์แลนด์เหนือ) – ชมเมือง  
               ไทแทนิค ทัวร์ – ช้อปป้ิง   
เช้า บริการอาหารมื้อเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมทีพ่กั 
 จากนั้นน าท่านออกเดินทางสู่ท่าเรือเฟอร์ร่ี Cairnryan Port ชมววิทิวทศัน์ระหวา่งทาง 
11.30 ออกเดินทาง สู่กรุงเบลฟาสต์ โดยเรือเฟอร์ร่ี ให้ท่านได้ชมวิวความสวยงามระหว่างเส้นทาง ประมาณ สอง

ช่ัวโมง  
เทีย่ง บริการอาหารมื้อกลางวนั บนเรือ 
13.30 เรือเข้าเทยีบท่ากรุงเบลฟาสต์ เมืองหลวงของไอร์แลนด์เหนือ 

 น าท่านเที่ยวชมกรุงเบลฟาสต์ (Bélfast) เป็นเมืองหลวงของไอร์แลนด์เหนือตั้งอยู่บนฝ่ังของแม่น ้ าแลน 
บริเวณชายฝ่ังตะวนัออกของไอร์แลนด์ เป็นเมืองท่ีใหญ่ท่ีสุด
ในไอร์แลนด์เหนือ ในช่วงตน้ทศวรรษท่ี 18 เมืองเก่าเคยเป็น
ท่าเรือหลัก มีบทบาทส าคญัในการปฏิวติัอุตสาหกรรมใน
ศตวรรษท่ี 19 และกลายเป็นผูผ้ลิตผา้ลินินรายใหญ่ท่ีสุดใน
โลกโดยไดรั้บฉายาวา่ "Linenopolis" เป็นศูนยก์ลางหลกัของ
ผา้ลินินของชาวไอริชรวมทั้ งอุตสาหกรรมการผลิตยาสูบ 
อุตสาหกรรมท าเชือกและการต่อเรือฮาร์แลนด์และวูล์ฟ ซ่ึง

http://www.tripadvisor.com/Hotel_Review-g194843-d567582-Reviews-Hotel_Picchio-Orvieto_Umbria.html


 

เป็นผูส้ร้างเรือRMSTitanicเป็นอู่ต่อเรือท่ีใหญ่และมีประสิทธิภาพมากท่ีสุดในโลก หลงัจากนั้นก็ยงัคงเป็น
อุตสาหกรรมการบินและขีปนาวธุท่ีส าคญัอีกดว้ย ปัจจุบนัน้ีเบลฟาสตย์งัคงเป็นศูนยก์ลางของอุตสาหกรรม
ตลอดจนศิลปะการศึกษาชั้นสูง ธุรกิจและกฎหมายและเป็นส่วนส าคญัทางเศรษฐกิจของไอร์แลนด์เหนือ 
เบลฟาสตย์งัคงเป็นท่าเรือหลกัท่ีมีท่าเรือพาณิชยแ์ละอุตสาหกรรมท่ีมีอิทธิพลเหนือแนวชายฝ่ัง น าท่านชม
เมืองโดย รอบ แวะเก็บภาพกลุ่มอาคารท่ีสวยงามในบริเวณจตุรัส Donegall Square เป็นท่ีตั้งของอาคาร
รัฐบาลท่ีสวยงามท่ีสุด จากนั้นน าท่านแวะเก็บภาพท่าต่อเรือไททานิค ซ่ึงไดท้  าการต่อล าเรือท่ีท่าเรือแห่งน้ี
ก่อนออกรับผูโ้ดยสารท่ีเซาท ์แธมป์ตนั ประเทศองักฤษ น าท่านเข้าชมภายในพิพิธภัณฑ์ไททานิค (Titanic 
Belfast)  เป็นศูนยม์ลัติมีเดียท่ีดีท่ีสุดในไอร์แลนด์ ท่านจะไดท้ราบถึงประวติัความเป็นมาของเรือไทแทนิค 
ขั้นตอนการออกแบบ และการต่อเรือ ร่วมถึงการตกแต่งภายในท่ีสุดแสนหรูหรา น าท่านนัง่โดยสารแคปซูล 
การเวลายอ้นรอยเร่ืองราวความยิ่งใหญ่ของเรือไทแทนิค ตั้งแต่เร่ิมตน้จนกระทั้งจมลงสู่ก้นมหาสมุทร
แอตแลนติก จากนั้นน าท่านสู่ยา่นกลางเมืองอิสระทุกท่านเดินเล่นเก็บภาพเมืองท่ีน่ารักแห่งน้ี 

ค ่า บริการอาหารมื้อค ่า ณ ภัตตาคาร 

พกัที่:  Stormont Belfast Hotel / หรือระดบัใกล้เคยีง 
วนัที่  6 เบลฟาสต์ - สะพานแขวน คาร์ริค - ไจแอ๊นท์ คอสเวย์ – ลอนดอนเดอร์ร่ี - กลัเวย์ 
เช้า บริการอาหารมื้อเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  

จากนั้นน าท่านออกเดินทางข้ึนเหนือสู่ (ท่ีรู้จกักนัในช่ือ Rick-a-reedy) เป็นสะพานเชือกท่ีมีช่ือเสียง อยูใ่น
เขตการดูแลของเนชัน่แนล ทรัสท ์ตวัสะพานแขว เช่ือมโยงแผน่ดินใหญ่กบัเกาะเล็ก ๆ ของ Carrickarede มี
ช่วงสะพานแขวนท่ียาวถึง 20 เมตร และสูงจากพื้นดา้นล่างกวา่ 30 เมตร เป็นจุดท่องเท่ียวท่ีไดรั้บควานิยม
เป็นอย่างมาก น าท่านเดินขา้มฝ่ังสู่อีกดา้นหน่ึง(เสียวสุดๆ) 
เก็บภาพความสวยงามของทอ้งทะเลและธรรมชาติ จากนั้น
น าท่านเดินทางต่อสู่บริเวณชายหาดหินทางเดินยกัษ์ (The 
Giant’s Causeway) แวะเก็บภาพอนัสวยงามของแนวหนา้ผา
ริมชายฝ่ังแอตแลนติกเหนือ (White Park Bay)เดินทางถึง
ชายหาดหินมหัศจรรย ์น าท่านเดินชมความมหัศจรรย์ของ
ธรรมชาติ ท่ีเกิดจากลาวาภูเขาไฟกระทบน ้ าเย็นของทะเล 
เม่ือหลายล้านปีท าให้เกิดประติมากรรมทางธรรมชาติท่ี
สวยงามแปลกตาไม่มีท่ีใดเหมือนอิสระทุกท่านเก็บความ
ประทบัใจ จากกนั้นน าท่านออกเดินทางสู่เมืองลอนดอนเดอร์ร่ี (Londonderry) 

เทีย่ง บริการอาหารมื้อกลางวนั ณ ภัตตาคารพืน้เมือง 

บ่าย  น าท่านชมเมืองลอนดอนเดอร์ร่ี เป็นเมืองท่ีใหญ่อนัดบัสองของประเทศ ตั้งอยูช่ายแดนระหว่างไอร์แลนด์

เหนือและใต้ มีแม่น ้ าฟอยล์ไหลผ่านกลางเมือง(Foyle River) น าท่านชมศาลาว่าการเมือง และอาคาร

หอการคา้(Guildhall) เป็นอาคารท่ีโดดเด่นท่ีสุดแห่งหน่ึงในประเทศไอร์แลนด์ สร้างข้ึนค.ศ.1887 โดย

สมาคมผูท้รงเกียรติแห่งไอริช อาคารหินทรายสีแดงเป็นสถาปัตยกรรมแบบนีโอโกธิกท่ีมี กล่ินไอแบบ



 

ทิวดอร์ เก็บภาพวิหารโคลมับ ์(St Columb's Cathedral)โบสถ์สไตล์โกธิคท่ีเก่าแก่ประจ าเมือง ไดเ้วลาสมควร

น าท่านเดินทางสู่เมืองกลัเวย ์

ค ่า บริการอาหารมื้อค ่า ณ ภัตตาคารท้องถิ่น 

พกัที่:  Galway Hotel / หรือระดบัใกล้เคยีง 
 
 
วนัที่ 7 กลัเวย์ – หน้าผาโมเออร์ – คลิลาร์นีย์   
เช้า บริการอาหารมื้อเช้า ณ ห้องอาหารของ 
 จากน้ันน าท่านออกเดินทางสู่บริเวณหน้าผาโมเออร์ (Cliffs 

of Moher) ชมความสวยงามของหนา้ผาท่ีตดักบัมหาสมุทร
แอตแลนติกอย่างลงตวั สุดแสนโรแมนติก หน้าผาแห่งน้ีมี
ความสูงจากระดบัน ้ าทะเลถึง 214 เมตร และเป็นท่ีอยูอ่าศยั
ของเหล่าบรรดานกทะเลชนิดต่างๆ มากมาย มีเวลาให้ท่าน
เดินเล่นชมความงามของธรรมชาติอยา่งเตม็ท่ี  

เทีย่ง บริการอาหารมื้อกลางวนั ณ ภัตตาคาร  
บ่าย น าท่านเดินทางเข้าสู่อุทยานแห่งชาติ Killarney ทางภาคตะวันตกของไอร์แลนด์ท่ามกลางธรรมชาติของ

ทะเลสาบป่าทึบ หุบเขาท่ีสงบและสวยงามเมืองเส้นทางผา่นบรรยากาศแบบชนบทท่ีสวยงามตลอดสองขา้ง
ทางมีหลายคนท่ีเคยเดินทางเคยกล่าวชมเส้นทางน้ีว่าสวยงามและโรแมนติคท่ีสุดสายหน่ึง แวะเท่ียว
ฟาร์มมคัรอสส (Muckross House) ฟาร์มท่ีเก่าแก่ประจ าเมือง 
ท่านจะประทบัใจไปกบับรรยากาศแบบไอริช อยา่งแทจ้ริง 
อาคารบา้นเรือนในสไตล์ยอ้นยุค รวมถึงสวนสวยสไตล์
ไอริช ตวัอาคารเป็นคฤหาสน์ท่ีออก แบบโดยสถาปนิกชาว
องักฤษ William Burn สร้างข้ึนในปี 1843 มีห้องพกัหกสิบ
ห้าห้องถูกสร้างข้ึนในสไตล์ทิวดอร์ สมเด็จพระราชินี
วิกตอเรีย ได้เคยเสด็จมา ณ คฤหาสน์ แห่งน้ีเม่ือคร้ังยงั
ครองราชอยู่  MuckrossHouseได้ถูกขายให้กับ William 
BowersBournซ่ึงเป็นนกัธุรกิจผูม้ ัง่คั ่ในปี ค.ศ.1932 ตระกูล
โบเวอร์ ได้ตดัสินใจมอบบา้น Muckross House และท่ีดิน
ขนาด 11,000 เอเคอร์ใหก้บัประเทศไอริช ถูกเรียกวา่ "Bourne-Vincent Memorial Park"จึงกลายเป็นอุทยาน
แห่งชาติแห่งแรกในสาธารณรัฐไอร์แลนด์และเป็นรากฐานของ Killarney National Park ในปัจจุบนั ท่าน
สามารถเลือกซ้ือเลือกชิมเบเกอร์ร่ี ของฟาร์มไดอ้ยา่งจุใจ เก็บภาพความประทบัใจจากมุมต่างๆ ของฟาร์ม
แห่งน้ีอยา่งเตม็ท่ี   

ค ่า บริการอาหารมื้อค ่า ณ ภัตตาคารท้องถิ่น  

พกัที่:  Randles Court Hotel / หรือระดบัใกล้เคยีง 



 

 
 
 
 
 
วนัที่ 8 คลิลาร์นีย์ – ริง ออฟ เคอร์รร่ี(เส้นทางแสนสวย) – ดบับลนิ      
เช้า บริการอาหารมื้อเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  

น าท่านสู่เส้นทางวงแหวนแห่งเคอร์ร่ี (Ring of Kerry) ชมความสวยงาม ทศันียภาพของทะสาบนอ้ยใหญ่ท่ี
เรียงรายต่อเน่ืองกันท่ามกลางขุนเขาสลับซับซ้อนดูแล้วท าให้เกิดความมหัศจรรย์ของธรรมชาติท่ีได้
สร้างสรรค์ไวอ้ย่างงดงามท่ีท่านจะตอ้งประทบัใจ
ไม่รู้ลืม แวะชมเมืองต่างๆ ระหวา่งเส้นทาง น าท่าน
เท่ียวชมปราสาทโรส (Ross Castle) ตวัปราสาท
ได้ถูกสร้างข้ึนในปลายศตวรรษท่ี 15 โดยตระกูล 
O'Donoghues Mor (รอสส์) และไดมี้การเปล่ียนมือ
เจา้ของ ไปเป็นของตระกูล MacCarthyMór จากนั้น
เขาก็ขายปราสาทและท่ีดินให้กบัเซอร์วาเลนไทน์ 
บราวน์ และเกิดเสียหายอย่างหนกัในช่วงสงครามไอริซ กบัสหราชอาณาจกัร น าท่านเดินทางต่อ เข้าชม
ศูนย์ท่องเที่ยวสเกลลิก (Skellig Experience) ไดรั้บการสนบัสนุนโดย Cork Kerry Tourism เพื่อแสดงถึง
ชีวติความเป็นอยูข่องส่ิงมีชีวติบริเวณชายฝ่ัง Skellig Islandsภายในศูนยอ์อกแบบมานกทะเล และท่ีอยูอ่าศยั 
น าท่านชมอาคารต่างๆในเมือง Cahersiveen ชมโบสถ์ O' Connell Memorial Churchโบสถ์ศกัด์ิสิทธ์ิประจ า
เมืองจากนั้นน าท่านออกเดินทางต่อลดัเลาะริมชายฝ่ัง ชมภาพชนบทท่ีแสนจะสงบสุขและน่าแปลกตายิง่นกั  

เทีย่ง บริการอาหารมื้อกลางวนั ณ ภัตตาคาร  
บ่าย  น าท่านออกเดินทางสู่กรุงดับบลนิ ชมกรุงดบับลิน(Dublin) เมืองหลวงของ สาธารณรัฐไอร์แลนด์ ตั้งอยูบ่น

ชายฝ่ังทะเลไอริชมีหาดทรายท่ียาวไปตามชายฝ่ังทะเล ช่ือดบัลินนั้นมาจากค าว่า Dubh Linn ซ่ึงในภาษา
ไอริชมีความหมายว่า "สระน ้ าสีด า" (Black Pool)มีการจด
บันทึกว่าถูกตั้ งเป็นชุมชนตั้ งแต่ศตวรรษท่ี7ของอาณาจักร
ไอร์แลนด์ เมืองขยายอยา่งรวดเร็วจากศตวรรษท่ี 17 และเป็น
เมือง ท่ีใหญ่ ท่ี สุดเ ป็นอันดับสองรองจากลอนดอน ใน
จกัรวรรดิองักฤษ ก่อนการกระท าของสหภาพในปี ค.ศ.1800 
หลังจากการแบ่งแยกไอร์แลนด์ในปี 1922 ดับลินกลายเป็น
เมืองหลวงของรัฐอิสระไอริชภายหลงัเปล่ียนช่ือเป็นประเทศ
ไอร์แลนด์ เป็นศูนยก์ลางทางประวติัศาสตร์และร่วมสมยั
ส าหรับการศึกษาศิลปะการบริหารเศรษฐกิจและอุตสาหกรรม 

ค ่า บริการอาหารมื้อค ่า ณ ภัตตาคาร 



 

พกัที่:  Holiday Inn Hotel / หรือระดบัใกล้เคยีง 
วนัที่ 9 ดบับลนิ – ชมเมือง – สนามบิน  
เช้า บริการอาหารมื้อเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

น าท่านผา่นชมปราสาทดบับลิน ชมโบสถ์เซนตแ์พทริค (ST.PATRICK)สร้างในค.ศ.1192 อุทิศแด่นกับวช
แพททริค ผูน้ าศาสนาคริสต์นิกายโรมนัคาธอลิค เขา้มาเผยแพร่ในดินแดนของชาวเคลท์โบราณเป็นท่าน
แรก ภายหลงัจึงไดรั้บการแต่งตั้งให้เป็นนกับุญประจ าชาติของชาวไอริช  ชมโบสถ์พระคริสต ์ โดยกษตัริย์
ไซตริกซ่ึงเป็นกษตัริยไ์วก้ิง  จากนั้นน าท่านบนัทึกภาพอาคารท่ีสร้างในยุคจอร์เจียน บนถนนฟิตซ์วิลเลียม
ท่ีมีลกัษณะพิเศษโดย มีการใช้สีสันท่ีฉูดฉาดบนบานประตูอนัเป็นเอกลักษณ์อย่างหน่ึงของชาวไอริช 
จากน้ันน าท่านเข้าสู่ย่านการค้า อิสระช้อปป้ิง สินค้าแบรนด์เนมมากมาย อาทิ Mark&Spencer,NEXT, 

Burberry ฯลฯ   
........... พร้อมกนั ณ จุดนดัหมายเพื่อออกเดินทางสู่สนามบิน(กรุณาตรงต่อเวลานดัหมาย) 
15.20 ออกเดินทางสู่กรุงเทพฯโดยสายการบินกาต้าร์แอร์เวย์เที่ยวบินที ่QR018  

วนัที่ 10  สนามบินสุวรรณภูมิ  
00.25 เดินทางถึงกรุงโดฮา ประเทศกาต้าร์ (แวะพกัเปลีย่นเคร่ือง) 
02.25 เหิรฟ้าสู่กรุงเทพฯโดยสายการบินกาต้าร์แอร์เวย์ เทีย่วบินที ่QR980  
12.55 เดินทางถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ / โดยสวสัดิภาพพร้อมความประทบัใจ 
*** หมายเหตุ โปรแกรมการเดินทางอาจเปล่ียนแปลงได้ตามความเหมาะสม เน่ืองจากสภาพ ลม ,ฟ้า , อากาศ,การล่าช้าอนัเน่ืองมาจากสายการบิน และ
สถานการณ์ในต่างประเทศท่ีทางคณะเดินทางในขณะนั้น เพื่อความปลอดภยัในการเดินทาง บริษทัฯ ไดม้อบหมายให้ หัวหน้าทวัร์ผูน้  าทวัร์ มีอ  านาจตดัสินใจ ณ 
ขณะนั้นทั้งน้ีการตดัสินใจ  จะค านึงถึงผลประโยชน์ของหมู่คณะเป็นส าคญั 
 

 
 

 



 

อตัราค่าบริการนี้รวม 

 ค่าตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบั กรุงเทพฯ-เอดินเบอระ // ดบับลิน-กรุงเทพฯ หรือสลบัไป-กลบั 

 ค่ารถปรับอากาศน าเท่ียวตามระบุไวใ้นรายการ พร้อมคนขบัรถท่ีช านาญเสน้ทาง กฎหมายในยโุรปไม่อนุญาตใหค้นขบัรถเกิน 12ช.ม./วนั  

 โรงแรมท่ีพกัตามระบุหรือเทียบเท่าในระดบัเดียวกนั โรงแรมส่วนใหญ่ในยโุรปจะไม่มีเคร่ืองปรับอากาศ เน่ืองจากอยู ่ในแถบท่ีมีอุณหภูมิต ่าและ 

        ราคาโรงแรมจะปรับข้ึน 3-4 เท่าตวั หากวนัเขา้พกัตรงกบังานเทศกาลเทรดแฟร์หรือการประชุมต่างๆ อนัเป็นผลท่ีท าใหต้อ้งมีการปรับเปล่ียนยา้ย
เมือง โดยค านึงถึงความเหมาะสมเป็นหลกั  

 ค่าอาหารท่ีระบุในรายการ ใหท่้านไดเ้ลิศรสกบัอาหารทอ้งถ่ินในแต่ละประเทศ  

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

 ค่าพนกังานยกกระเป๋า ณ โรงแรมท่ีพกั 

 ค่าธรรมเนียมในการย่ืนวซ่ีาองักฤษ   
อตัราค่าบริการนีไ้ม่รวม 

 ค่าภาษีมูลค่าเพ่ิม 7 % และค่าภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3 %  

 ค่าใชจ่้ายส่วนตวั อาทิ ค่าโทรศพัท,์ ค่าซกัรีด, ค่าเคร่ืองด่ืมและอาหารนอกเหนือจากท่ีระบุในรายการ  

 ค่าผกผนัของภาษีน ้ ามนัท่ีทางสายการบินแจง้เปล่ียนแปลงกะทนัหนั 

 น ้าด่ืมบนรถระหวา่งการเดินทาง 

 ค่าทิปพนกังานขบัรถระหวา่งการเดินทาง 

 ค่าทปิหัวหน้าทวัร์ ตามวฒันธรรมการบริการแบบสากลโลก ท่านล่ะ 100 บาทต่อวนั 

เง่ือนไขการส ารองทีน่ั่ง และการช าระเงิน  
 กรุณาจองล่วงหนา้พร้อมช าระงวดแรก 40,000 บาท ก่อนการเดินทาง พร้อมแฟกซ์ หรืออีเมล ์ส าเนาหนา้หนังสือเดินทาง Passport  มายงั
บริษทั และค่าใชจ่้ายส่วนท่ีเหลือกรุณาช า 

 ระก่อนการเดินทางไม่นอ้ยกวา่ 30 วนั มิฉะนั้นจะถือวา่ท่านยกเลิกการเดินทาง 

 บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิยกเลิกการเดินทางก่อนล่วงหน้า 10 วนั ซ่ึงจะเกิดข้ึนไดก็้ต่อเม่ือไม่สามารถท ากรุ๊ปไดอ้ยา่งนอ้ย 20 ท่าน และหรือ ผูร่้วม
เดินทางในคณะไม่สามารถผา่นการพิจารณาวซ่ีาไดค้รบ 20 ท่าน ซ่ึงในกรณีน้ี ทางบริษทัฯ ยินดีคืนเงินให้ทั้งหมดหักค่าธรรมเนียมวีซ่า หรือจดัหา
คณะทวัร์อ่ืนให ้ถา้ท่านตอ้งการ 

อตัราค่าบริการ 
ออกเดินทางช่วง 

 
 

ผู้ใหญ่พกั 
ห้องละ 2 ท่าน 

เด็กอายุต ่ากว่า 12 ปี  
พกักบัผู้ใหญ่ 1 ท่าน 

เด็กอายุต ่ากว่า 12 ปี  
พกักบัผู้ใหญ่ 2 ท่าน  
( มีเตียงเสริม ) 

พกัท่านเดียว / ห้อง 
จ่ายเพิม่ 

 

14-23 ก.ย.2561 86,900 86,900 82,900 18,900 
16-25 ต.ค.61 82,900 82,900 78,900 18,900 

28 พ.ย.-07 ธ.ค.61 79,900 79,900 75,900 16,900 
ต้องการเดนิทางโดยช้ันธุรกจิ Business Class กรุณาสอบถามราคาเพิม่เตมิจากเจ้าหน้าที่บริษทัฯ 



 

 บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการในทวัร์น้ี เม่ือเกิดเหตุจ าเป็น สุดวิสัย จนไม่อาจแกไ้ขได ้และจะไม่รับผิดชอบใดๆ 
ในกรณีท่ีสูญหาย สูญเสียหรือไดรั้บบาดเจ็บ ท่ีนอกเหนือความ รับผิดชอบของหัวหน้าทวัร์และเหตุสุดวิสัยบางประการเช่น การนดัหยดุงาน ภยั
ธรรมชาติ การจลาจล ต่างๆ 

 เน่ืองจากรายการทวัร์น้ีเป็นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสิทธ์ิการใชบ้ริการใดๆตามรายการ หรือถูกปฏิเสธการเขา้ และออกประเทศไม่วา่
ในกรณีใดก็ตาม ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนเงินในทุกกรณี  

 เม่ือท่านไดช้ าระเงินมดัจ าหรือทั้งหมด ไม่วา่จะเป็นการช าระผ่านตวัแทนของบริษทัฯ หรือช าระโดยตรงกบัทางบริษทัฯ ทางบริษทัฯ จะขอถือว่า
ท่านรับทราบและยอมรับในเง่ือนไขต่างๆของบริษทัฯ ท่ีไดร้ะบุไวโ้ดยทั้งหมด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

หมายเหตุ 

 ทางบริษัทจะท าการย่ืนวซ่ีาของท่านกต่็อเม่ือในคณะมผู้ีส ารองที่นั่งครบ 15 ท่าน และได้รับคิวการตอบรับจากทางสถานทูต เน่ืองจากบริษทัจะตอ้ง
ใชเ้อกสารต่างๆท่ีเป็นกรุ๊ปในการยืน่วซ่ีา อาทิ ตัว๋เคร่ีองบิน , หอ้งพกัท่ีคอนเฟิร์มมาจากทางยโุรป ,ประกนัการเดินทาง ฯลฯ ทางท่านจะตอ้งรอให้
คณะครบ 15 ท่าน จึงจะสามารถยืน่วซ่ีาใหก้บัทางท่านไดอ้ยา่งถูกตอ้ง  

 หากในช่วงทีท่่านเดินทางคิววีซ่ากรุ๊ปในการย่ืนวีซ่าเต็ม ทางบริษทัตอ้งขอสงวนสิทธ์ิในการยื่นวีซ่าเด่ียว ซ่ึงทางท่านจะตอ้งเดินทางมายื่นวีซ่าดว้ย
ตวัเอง ตามวนั และเวลานดัหมายจากทางสถานทูต โดยมีเจา้หนา้ท่ีของบริษทัคอยดูแล และอ านวยความสะดวก  

 เอกสารต่างๆทีใ่ช้ในการย่ืนวซ่ีาท่องเทีย่วทวปียุโรป ทางสถานทูตเป็นผูก้  าหนดออกมา มิใช่บริษทัทวัร์เป็นผูก้  าหนด ท่านท่ีมีความประสงคจ์ะยืน่วีซ่า
ท่องเท่ียวทวปียโุรป กรุณาจดัเตรียมเอกสารใหถู้กตอ้ง และครบถว้นตามท่ีสถานทูตตอ้งการ เพราะจะมีผลต่อการพิจารณาวีซ่าของท่าน บริษทัทวัร์
เป็นแต่เพียงตวักลาง และอ านวยความสะดวกในการยืน่วซ่ีาเท่านั้น มิไดเ้ป็นผูพิ้จารณาวา่วซ่ีาใหก้บัทางท่าน 

 กรณีวซ่ีาทีท่่านย่ืนไม่ผ่านการพจิารณา และคณะสามารถออกเดนิทางได้ ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายจริงทีเ่กดิขึน้ดงัต่อไปนี ้
-  ค่าธรรมเนียมการย่ืนวซ่ีาและค่าด าเนินการทางสถานทูตจะไม่คืนค่าธรรมเนียมใดๆทั้งส้ินแมว้า่จะผา่นหรือไม่ผา่นการพิจารณา 

-  ค่ามดัจ าตัว๋เคร่ืองบิน หรือตัว๋เคร่ืองบินทีอ่อกมาจริง ณ วนัย่ืนวซ่ีา ซ่ึงตัว๋เป็นเอกสารท่ีส าคญัในการยืน่วซ่ีา หากท่านไม่ผา่นการพิจารณา ตัว๋

เคร่ืองบินถา้ออกตัว๋มาแลว้จะตอ้งท าการ REFUND โดยจะมีค่าธรรมเนียมท่ีท่านตอ้งถูกหกับางส่วน และส่วนท่ีเหลือจะคืนใหท่้านภายใน 45-60 วนั 

(ตามกฎของแต่ละสายการบิน) ถา้ยงัไม่ออกตัว๋ท่านจะเสียแตค่่ามดัจ าตัว๋ตามจริงเท่านั้น 

-  ค่าห้องพกัในทวปียุโรป ถา้คณะออกเดินทางได ้และท่านไม่ผา่นการพิจารณาวซ่ีา ตามกฎท่านจะตอ้งโดนค่ามดัจ าหอ้งใน 2 คืนแรกของการเดินทาง
หากท่านไม่ปรากฏตวัตามวนัท่ีเขา้พกั ทางโรงแรมจะตอ้งยดึค่าหอ้ง 100% ในทนัที ทางบริษทัจะแจง้ใหท่้านทราบ และมีเอกสารช้ีแจงใหท่้าน

เขา้ใจ 

 หากท่านผ่านการพจิารณาวซ่ีา แล้วยกเลกิการเดนิทางทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการยดึค่าใช้จ่ายทั้งหมด 100% 

 ทางบริษัทเร่ิมต้น และจบ การบริการ ทีส่นามบินสุวรรณภูม ิกรณีท่านเดินทางมาจากต่างจงัหวดั หรือต่างประเทศ และจะส ารองตัว๋เคร่ืองบิน หรือ
พาหนะอย่างหน่ึงอย่างใดท่ีใชใ้นการเดินทางมาสนามบิน ทางบริษทัจะไม่รับผิดชอบค่าใชจ่้ายในส่วนน้ี เพราะเป็นค่าใชจ่้ายท่ีนอกเหนือจาก
โปรแกรมการเดินทางของบริษทั ฉะนั้นท่านควรจะใหก้รุ๊ป FINAL 100% ก่อนท่ีจะส ารองยานพาหนะ 

เง่ือนไขการยกเลกิ   
 ยกเลิกก่อนการเดินทาง  45 วนั - คืนค่าใชจ่้ายทั้งหมด ยกเว้นกรุ๊ปทีเ่ดนิทางช่วงวนัหยุด หรือเทศกาลที่ต้องการันตีมัดจ ากับสายการบิน   หรือ กรุ๊ปที่
มกีารการันตค่ีามดัจ าทีพ่กัโดยตรงหรือโดยการผ่านตวัแทนในประเทศ หรือต่างประเทศและไม่อาจขอคืนเงนิได้      

 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 35 วนัข้ึนไป -  เก็บค่าใชจ่้าย 30,000 บาท    

 ยกเลิกก่อนการเดินทาง  25 วนัข้ึนไป  -  เก็บค่าใชจ่้าย  50 % ของราคาทวัร์ 

 ยกเลิกก่อนการเดินทาง  20 วนั - เก็บค่าบริการทั้งหมด 100 % 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

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 
3เดือนนบั จากเดือนท่ีจะเดินทาง *พนักงานและผู้ถือหุ้น หนงัสือรับรองการท างานเป็นภาษาองักฤษ  ในการออกจดหมาย
รับรองกรุณาระบุค าวา่ TO WHOM IT MAY CONCERN แทนการใชช่ื้อแต่ละสถานทูต 
*ข้าราชการและนักเรียน หนงัสือรับรองจากตน้สังกดั หนงัสือรับรองเป็นภาษาองักฤษ 

 หลกัฐานแสดงฐานะการเงินท่านละ 1 ฉบับ ( สถานทูตรับบัญชีออมทพัย์เท่าน้ัน ส่วนบัญชีอ่ืนๆนอกจากออมทรัพย์และเอกสาร
แสดง   ทางการเงินอ่ืนๆ สามารถย่ืนแนบเพิม่เติมได้ ทั้งนีเ้พ่ือให้หลกัฐานการเงินของท่านสมบูรณ์ทีสุ่ด)  
* หนังสือรับรองจากธนาคาร ในการออกจดหมายรับรองกรุณาระบุค าวา่ TO WHOM IT MAY CONCERN แทนการใชช่ื้อ

แต่ละสถานทูตพร้อม Statement  และ ส าเนาสมุดเงินฝาก ออมทรัพย์ โดยละเอียดทุกหน้า ย้อนหลัง 6 เดือน กรุณาสะกด

ช่ือใหต้รงกบัหนา้พาสปอร์ต และหมายเลขบญัชีเล่มเดียวกบัส าเนาท่ีท่านจะใชย้ืน่วซ่ีา (ใชเ้วลาด าเนินการขอประมาณ 3-5 วนั
ท าการ) 
* เด็กตอ้งท าเอกสารรับรองบญัชีจากทางธนาคารบิดาหรือมารดา 
*สามี-ภรรยาท่ีมีการจดทะเบียนสมรส สามารถใชเ้อกสารการเงินร่วมกนัได ้แต่ใหท้างธนาคารออกเอกสารแยกคนละชุด 

 กรณเีด็กอายุต ่ากว่า 20 ปีบริบูรณ์  / หากเด็กไม่ไดเ้ดินทางกบับิดา/มารดาคนใดคนหน่ึง หรือบิดามารดาไม่ไดเ้ดินทางทั้งสอง
คนตอ้ง มีจดหมายยนิยอมให้เดินทางไปต่าง 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 และถึงแมว้า่ท่านจะถูกปฏิเสธวีซ่า

สถานทูตไม่คืนค่าธรรมเนียมท่ีไดช้ าระไปแลว้และหากตอ้งการขอยืน่ค  าร้องใหม่ก็ตอ้งช าระค่าธรรมเนียมใหม่ทุกคร้ัง  

 หากสถานทูตมีการเรียกสัมภาษณ์ ทางบริษัทฯขอความร่วมมือในการเชิญท่านไปสัมภาษณ์ตามนัดหมายและโปรดแต่งกายสุภาพ ทั้งน้ีทาง
บริษทัฯ จะส่งเจา้หนา้ท่ีไปอ านวยความสะดวก และประสานงานตลอดเวลาและหากสถานทูตขอเอกสารเพ่ิมเติมทางบริษทัใคร่ขอรบกวนท่าน
จดัส่งเอกสารดงักล่าวเช่นกนั  

 กรณีทีท่่านยกเลกิการเดนิทางภายหลงัจากได้วซ่ีาแล้ว ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิในการแจ้งสถานทูตยกเลกิวซ่ีาของท่าน เน่ืองจากการขอวีซ่าใน
แต่ละประเทศจะถูกบนัทึกไวเ้ป็นสถิติในนามของบริษทัฯ  

 ทางสถานทูตจะรับพจิารณาเฉพาะท่านทีม่เีอกสารพร้อมและมคีวามประสงค์ทีจ่ะเดนิทางไปท่องเทีย่วยงัประเทศตามทีร่ะบุเท่านั้น การปฏิเสธวี
ซ่าอนัเน่ืองมาจากหลกัฐานในการขอยืน่วซ่ีาปลอมหรือผิดวตัถุประสงคใ์นการยืน่ขอวซ่ีาท่องเท่ียว ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงิน โดย
จะหักค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึนจริงและจะคืนให้ท่านหลงัจากทวัร์ออกเดินทางภายใน 30 วนั โปรแกรมการเดินทางอาจเปล่ียนแปลงไดต้ามความ
เหมาะสม ทั้งน้ีจะค านึงถึงประโยชน์และความปลอดภยัของผูเ้ดินทางเป็นหลกั 


