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รายการเดินทางท่องเท่ียว “สกอ๊ตแลนด ์ไฮแลนด ์- ไอรแ์ลนด ์เหนือ-ใต้ 12 วนั” 
สุดยอดโปรแกรมทวัร์บนเส้นทางแสนสวยธรรมชาติท่ีสมบูรณ์ เส้นทางปราสาทและทะเลสาบ “Castle & Lake”   

เรารวบรวมเมืองสวยน่ารัก, ปราสาทท่ีมีช่ือเสียงมีความสวยงามมารวมไวใ้นรายการทวัร์น้ีทั้งหมด ท่ีท่านจะตอ้งประทบัใจ
อยา่งแน่นอน  
เท่ียวชมเมืองเบลฟาสต,์ ชายหาดยกัษ,์ หนา้ผาโมเฮอร์, ริง ออฟ เครร่ี, เขา้ชมปราสาทดบัลินและโรงงานเบียร์กินเนส 

ชอ้ปป้ิงใน “Kildare Village Designer Outlet”  

วนัแรกของการเดินทาง(1) กรุงเทพฯ – โดฮา – เอดินเบอระ  
18.00 น. สมาชิกทุกท่านพร้อมกนั ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศช้ัน 4  

เคาร์เตอร์สายการบินกาต้าร์แอร์เวย์(เคาเตอร์ Q) เจ้าหน้าท่ีคอยดูแลเช็คสัมภาระและบัตรท่ีน่ังบนเคร่ือง 
20.25 น. ออกเดินทางสู่กรุงโดฮาโดยสายการบินกาต้าร์แอร์เวย์ เท่ียวบินท่ี QR835 
23.05 น. เดินทางถึงกรุงโดฮา ประเทศกาต้าร์ (แวะพกัเปลีย่นเคร่ืองใช้เวลารอเปลีย่นเคร่ืองประมาณ 2 ช่ัวโมง) 

วนัที่สองของการเดินทาง(2) โดฮา – เอดินเบอระ – สเตอร์ลิง่ – ชมเมือง – เอดินเบอระ 
01.15 น. ออกเดินทางสู่กรุงเอดินเบอระ โดยสายการบินกาต้าร์แอร์เวย์ เท่ียวบินท่ี QR031 

07.20 น. เดินทางถึงสนามบินนานาชิติกรุงเอดินเบอระ ประเทศสก๊อตแลนด์ หลงัผ่านการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรแล้ว 

น าท่านเดินทางสู่ คาลต์นั ฮิลล ์(Calton Hill) ถดัจากวงั Holyrood ท่ีเป็นท่ีตั้งของเสาคอลัม่ โรมนัอนัใหญ่ยกัษ ์ท่ีถือ

เป็น The National Monument ของสก็อตแลนด ์พื้นท่ีตรงน้ีสมยั

โบราณใชเ้ป็นท่ีประหารนกัโทษ ต่อมาก็เปล่ียนมาเร่ือยๆ เป็น

โรงหนงับา้ง บา้นของขา้ราชการบา้ง จากนั้นผา่นชมรัฐสภาส

ก็อตแลนด ์ผา่นชมร้าน The Elephant House เป็นร้านนัง่ชิลๆ 

เมนูเบาๆ อาหารราคาไม่แพง ท่ี J.K. Rowling มานัง่แต่งหนงัสือ

แฮร์ร่ี พอตเตอร์ภาคแรก น าท่านเขา้สู่ตวัเมืองเอดินเบิร์ก เมือง

หลวงและเมืองศูนย์กลางวัฒนธรรม แห่งความภาคภูมิใจของ

ชาวสก๊อต เป็นเมืองศูนย์กลางของประเทศสก๊อตแลนด์ ตั้งแต่ยุค

ออกเดินทาง เมษายน – ตลุาคม 2565 



 

ศตวรรษท่ี 15 เจ้าของสมญานามกรุงเอเธนส์แห่งยุโรปเหนือ เขา้ชมความยิง่ใหญ่ของ “ปราสาทเอดินเบิร์ก” ตั้งอยู่

บนเนินเขาอันสวยงามเป็นปราสาทท่ีงดงามและเป็นสถานท่ีเกบ็รักษามหามงกุฎแห่งราชวงศ์ เคยเป็นท่ีประทับของ

กษัตริย์สกอ็ต และยงัถือวา่เป็นจุดชมเมืองเอดินเบิร์กไดเ้ป็นอยา่งดีเน่ืองจากเป็นเนินเขาสูง มองเห็นเด่นเป็นสง่าจาก

ทุกมุมเมือง และยงัไดรั้บการขนานนามวา่เป็นเมืองเอเธนส์แห่งทิศเหนือเน่ืองจากสถาปัตยกรรมการก่อสร้างท่ี

คลา้ยคลึงกบัวิหารแพนธีออนในประเทศกรีซ เขา้ชมเคร่ืองราชและอญัมนีอนัล ้าค่าของสก๊อตแลนด ์ 

เท่ียง บริการอาหารม้ือกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

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

Castle) ซ่ึงเป็นปราสาทท่ีมีความโดดเด่นทางดา้นประวติัศาสตร์

และสถาปัตยกรรมและมีขนาดใหญ่ท่ีสุดและส าคญัท่ีสุดปราสาท

หน่ึงของสกอตแลนด ์ตั้งอยู่บนเนินคาลเซิลฮิอล ์(Castle Hill) ซ่ึง

เป็นเนินท่ีเกิดจากหินภูเขาไฟโบราณ และลอ้มรอบสามดา้นดว้ย

ผาสูงชนัท าใหเ้หมาะแก่การป้องกนัตน น าท่านแวะถ่ายรูปกบั 

อนุสาวรีย ์วอลเลซ (Wallace Monument) เป็นอนุสาวรียท่ี์สร้าง

ขึ้นเพื่อเป็นเกียรติแด่ วิลเลียม วอลเลซ(William Wallace) วีรบุรุษ

นกัรบผูย้ิง่ใหญ่ของสกอตแลนด ์โดยอนุสาวรียว์อลเลซ สร้างขึ้น

บน เนินเขาแอบบีเครก (Abbey Craig) เนินเขาท่ีมีความสูงประมาณ 111 เมตร (364ฟุต) ตั้งอยูท่างตอนเหนือของ

เมืองสเตอร์ลิง และไดมี้การน าเร่ืองราวของวิลเลียม วอลเลซมาสร้างเป็นภาพยนตร์เร่ือง “Brave Heart” ท่ีน าแสดง

โดย เมล ก๊ิบสัน ไดเ้วลาสมควรน าท่านออกเดินทางสู่กรุงเอดินเบอระ  

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร  

พกัที่: Crown Plaza Hotel Edinburgh Royal Terrace / หรือเทียบเท่าระดับใกล้เคยีง   

วนัที่สามของการเดินทาง(3)  เอดินเบอระ – ล่องเรือทะเลสาบลอ็กเนส – โรงงานวสิกี ้
     ชมเมืองอนิเวอร์เนส               

เช้า บริการอาหารมื้อเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พกั  
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จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ ทะเลสาบลอชเนสส์ “LOCHNESS” (189 กม.) 
น าท่ านล่องเรือชมทะเลสาบเนสส์  ห รือ “ทะเลสาบลอชเนสส์ ” 
LOCHNESS ทะเลสาบขนาดใหญ่ท่ีมีความยาวถึง 40 กิโลเมตร เป็น
ทะเลสาบขนาดใหญ่และ มีช่ือเสียงของสกอตแลนด์ จากเร่ืองเล่าต านาน
ของ เนสซ่ี (NESSIE) สัตวป์ระหลาด ท่ีอาศยัอยู่ในทะเลสาบ Loch Ness 
รูปร่างคล้ายไดโนเสาร์มีคอยาวล าตัวใหญ่มหึมา ท่ีมีคนอ้างว่าถ่ายรูป
ตวัเนสซ่ีไดใ้นปี ค.ศ.1934 ท าใหเ้ป็นเร่ืองท่ีโด่งดงัไปทัว่โลก 

เท่ียง บริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคาร  

 จากนั้นน าท่านเดินทางสู่โรงงานวิสก้ีช้ือดัง Glen Glen Ord Distillery Visitor Centre & Whisky Shop เกลน วิสก้ี 
เป็นโรงกลัน่เหลา้วิสก้ี ในท่ีราบสูงของสก๊อตแลนดแ์ละเป็นโรงเหลา้วิสก้ี ซิงเกิลมอลต ์ท่ีเหลืออยูเ่พียงแห่งเดียวบน
เกาะ Black Isle (Highland) ผลิตภณัฑ์หลกัของ บริษทั คือ
วิสก้ีซิงเกิล มอลต์ ท่ีอายุ 12 ปี  โรงกลั่นได้รับรางวัล
เคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ท่ีดีท่ีสุดในการแข่ งขันไวน์และ
เคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ ระหว่างประเทศในปี ค.ศ.1994 และ
1996 ให้ท่านไดชิ้มรสชาติอนัหอมหวน และกลมกล่อม
ของวิสก้ี ซิงเก้ิล มอลล์ไฮแลนด์ จากนั้นเดินทางสู่เมือง
อินเวอร์เนส “Inverness” (21 กม.) อินเวอร์เนส เปรียบเสมือนเมืองหลวงของ Highlands  
เน่ืองจากเป็นเมืองหน้าด่าน และก็เป็นเมืองท่ีใหญ่และคึกคกัท่ีสุดของไฮแลนด์ ซ่ึงเป็นท่ีรู้จกักนัในนามของ เมือง
หลวงแห่งท่ีราบสูงไฮด์แลนด์ เดินเล่นชมเมือง เพลิดเพลินไปกบัทศันียภาพสวยงาม ณ ปากแม่น ้ าเนส ท่ีห้อมลอ้ม
ไปดว้ยหมู่เนินเขา อิสระชอ้ปป้ิงตามอธัยาศยัในเมืองท่ีน่ารักแห่งน้ี  

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร  

พกัที่: Kingsmills Hotel Inverness / หรือระดับใกล้เคยีง 

วนัที่ส่ีของการเดินทาง(4)  อนิเวอร์เนส – ปราสาทเอลนี 
โดแนน – ฟอร์ท วลิเลยีม  

    กลาสโกว์ – ชมเมือง  
เชา้ การอาหารม้ือเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรมท่ีพกั   
 จ าก นั้ น เดิ น ท าง เข้ า สู่  ไ ค ล์  อ อฟ  ล อ ช ล าช  “KYLE OF 

LOCHLASH” เพื่อน าท่านเข้าชม ปราสาท EILEAN DONAN 
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CASTLE ปราสาทท่ีตั้งอยู่บนเกาะเล็กๆ ตรงจุดบรรจบของทะเลสาบ 3 แห่ง Loch Duich, Loch Long และ Loch 
Aish ปราสาท น้ี เป็นหน่ึงในปราสาทของสกอตแลนด์ท่ีมีประวติัศาสตร์อนัยาวนาน เคยถูกใชเ้ป็นป้อมปราการใน
การรบ ตวัปราสาทดั้งเดิมสร้างตั้งแต่ปี 1230 เพื่อป้องกนัการรุกรานของพวกไวก้ิง ปราสาทท่ีเห็นเพิ่งสร้างใหม่เม่ือ
เม่ือประมาณปี 1900 ท่ีตั้งของปราสาทท่ีเป็นเอกลกัษณ์และบรรยากาศรอบๆ ปราสาทท่ีเงียบสงบและสวยงามมาก 
ท าให้ Eilean Donan เป็นหน่ึงในปราสาทท่ีสวยงามและถูกถ่ายรูปมากท่ีสุดในสกอตแลนด์  น าท่านเดินทางสู่เมือง
ฟอร์ท วิลเลีย่ม “Fort William” (105 กม.) 

เท่ียง บริการอาหารม้ือกลางวัน ณ ภัตตาคารพื้นเมือง 

น าท่านเดินทางสู่ ทะเลสาบลอช โลมอน (Loch Lomond) ขึ้นช่ือวา่เป็นทะเลสาบน ้าจืดท่ีสวยท่ีสุดในสกอตแลนด ์

และมีขนาดใหญ่ท่ีสุดในเครือสหราชอาณาจกัร ความยาวทั้งส้ินราว 39 กิโลเมตร น าท่านถ่ายรูปบรรยากาศริม

ทะเลสาบ ณ จุดชมวิว ท่ีสมเด็จพระราชีนีควีนอลิซาเบธ คร้ังหน่ึง

เคยทรงทอดพระเนตรชมความงาม ณ ริมทะเลสาบแห่งน้ีเม่ือคร้ัง

ปี ค.ศ. 1879 ไดเ้วลาสมควรออกเดินทางสู่เมืองกลาสโกว ์

(Glasgow) (53 กม.) ไดเ้วลาสมควรน าท่านชมเมืองกลาสโกว ์

“Glasgow” เป็นเมืองท่ีใหญ่ท่ีสุดของสก๊อตแลนด ์ตั้งอยูบ่น

แมน่ ้าไคลด ์ชาวกลาสโกว ์รู้จกักนัในช่ือ กลาสวีเจียนส์ 

“Glaswegians” เมืองกลาสโกวน์ั้นถือเป็นเมืองใหญ่ในสหราช

อาณาจกัรท่ีมีความเจริญรุ่งเรืองและล ้าหนา้มากท่ีสุดเมืองหน่ึง 

ตั้งแต่ในศตวรรษท่ี 16 น าท่านสัมผสัสีสันของเมืองกลาสโกวท่ี์ Buchanan Street สถานท่ีแห่งการจบัจ่ายหรือการ 

นดัพบของคนเมือง ไม่วา่จะเป็นตอนกลางวนัหรือแมแ้ต่ยามค ่าคืน ถนนสายน้ีจะเป็นถนนท่ีมีผูค้นพลุกพล่านมาก 

สามารถเดินชมอาคารบา้นเรือนท่ียงัคงอนุรักษค์วามเก่าแก่และสถาปัตยกรรมแบบดั้งเดิมไวเ้ป็นอยา่งดีอิสระให้

ท่านไดเ้ดินเล่น หรือชอ้ปป้ิงตามอธัยาศยั 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร  

พกัที่: Crowne Plaza Glasgow Hotel / หรือระดับใกล้เคยีง 

วนัที่ห้าของการเดินทาง(5)  กลาสโกว์ – แคร์นไรอนั – เรือเฟอร์ร่ี – เบลฟาสต์(ไอร์แลนด์เหนือ) 
     ชมเมือง – ไทแทนิค ทวัร์ – ช้อปป้ิง   
เช้า บริการอาหารมื้อเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พกั 
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 จากนั้นน าท่านออกเดินทางสู่ท่าเรือเฟอร์ร่ี Cairnryan Port ชมวิวทิวทศัน์ระหวา่งทาง 
11.30 ออกเดินทาง สู่กรุงเบลฟาสต ์โดยเรือเฟอร์ร่ี ใหท้่านไดช้มวิวความสวยงามระหวา่งเส้นทาง ประมาณ สองชัว่โมง 
เท่ียง รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารภายในเรือ 
13.30 เรือเขา้เทียบท่ากรุงเบลฟาสต ์เมืองหลวงของไอร์แลนด์เหนือ 
 น าท่านเท่ียวชมกรุงเบลฟาสต ์(Bélfast) เป็นเมืองหลวงของ

ไอร์แลนดเ์หนือตั้งอยูบ่นฝ่ังของแม่น ้าแลน บริเวณชายฝ่ัง
ตะวนัออกของไอร์แลนด ์เป็นเมืองท่ีใหญ่ท่ีสุดในไอร์แลนด์
เหนือ ในช่วงตน้ทศวรรษท่ี 18 เมืองเก่าเคยเป็นท่าเรือหลกั มี
บทบาทส าคญัในการปฏิวติัอุตสาหกรรมในศตวรรษท่ี 19 และ
กลายเป็นผูผ้ลิตผา้ลินินรายใหญ่ท่ีสุดในโลกโดยไดรั้บฉายาวา่ 
"Linenopolis" เป็นศูนยก์ลางหลกัของผา้ลินินของชาวไอริช
รวมทั้งอุตสาหกรรมการผลิตยาสูบ อุตสาหกรรมท าเชือกและ
การต่อเรือฮาร์แลนดแ์ละวูลฟ์ ซ่ึงเป็นผูส้ร้างเรือ RMS Titanic เป็นอู่ต่อเรือท่ีใหญ่และมีประสิทธิภาพมากท่ีสุดใน
โลก หลงัจากนั้นก็ยงัคงเป็นอุตสาหกรรมการบินและขีปนาวุธท่ีส าคญัอีกดว้ย ปัจจุบนัน้ีเบลฟาสตย์งัคงเป็น
ศูนยก์ลางของอุตสาหกรรมตลอดจนศิลปะการศึกษาชั้นสูง ธุรกิจและกฎหมายและเป็นส่วนส าคญัทางเศรษฐกิจ
ของไอร์แลนด์เหนือ เบลฟาสตย์งัคงเป็นท่าเรือหลกัท่ีมีท่าเรือพาณิชยแ์ละอุตสาหกรรมท่ีมีอิทธิพลเหนือแนวชายฝ่ัง 
น าท่านชมเมืองโดย รอบ แวะเก็บภาพกลุ่มอาคารท่ีสวยงามใน
บริเวณจตุรัส Donegall Square เป็นท่ีตั้งของอาคารรัฐบาลท่ี
สวยงามท่ีสุด จากนั้นน าท่านแวะเก็บภาพท่าต่อเรือไททานิค ซ่ึงได้
ท าการต่อล าเรือท่ีท่าเรือแห่งน้ีก่อนออกรับผูโ้ดยสารท่ีเซาท ์แธมป์
ตนั ประเทศองักฤษ น าท่านเขา้ชมภายในพิพิธภณัฑไ์ททานิค 
(Titanic Belfast) เป็นศูนยม์ลัติมีเดียท่ีดีท่ีสุดในไอร์แลนด ์ท่านจะ
ไดท้ราบถึงประวติัความเป็นมาของเรือไทแทนิค ขั้นตอนการ
ออกแบบ และการต่อเรือ ร่วมถึงการตกแต่งภายในท่ีสุดแสน
หรูหรา น าท่านนัง่โดยสารแคปซูลการเวลายอ้นรอยเร่ืองราวความ
ยิง่ใหญ่ของเรือไทแทนิค ตั้งแต่เร่ิมตน้จนกระทั้งจมลงสู่กน้มหาสมุทรแอตแลนติก จากนั้นน าท่านสู่ยา่นกลางเมือง
อิสระทุกท่านเดินเล่นเก็บภาพเมืองท่ีน่ารักแห่งน้ี 

ค ่า บริการอาหารม้ือค ่า ณ ภตัตาคาร 

พกัที่: Stormont Belfast Hotel / หรือระดับใกล้เคยีง 



 

วนัที่หกของการเดินทาง(6) เบลฟาสต์ – ดาร์ค เฮจส์ – สะพานแขวน คาร์ริค  
     ไจแอ๊นท์ คอสเวย์ – ซิลโก 
เชา้ บริการอาหารม้ือเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

น าท่านออกเดินทางสู่เดอะ ดาร์ค เฮจส์(The Dark Hedges) เป็นถนนท่ีมีตน้บีชอายเุก่าแก่กวา่ร้อยปี อยู่ริมสองฝ่ัง
ถนน ก่ิงกา้นของตน้ไมก่้อตวัเป็นอุโมงค ์ท าใหบ้รรยากาศดูแบบยอ้ยยคุและดูลึกลบั ท าใหก้ลายเป็นสถานท่ี
ท่องเท่ียวท่ีมีช่ือเสียงของไอร์แลนดเ์หนือ และจุดน้ี
ยงัไดใ้ชเ้ป็นสฉากถ่ายท าภาพยนตซี์รีส์ช่ือดงัของ 
HBO เร่ือง Game of Thrones ยิง่ส่งผลใหถ้นนสาย
น้ีกลายเป็นสถานท่ีท่องเท่ียวยอดนิยมมากขึ้นอีก
ดว้ย จากนั้นน าท่านออกเดินทางขึ้นเหนือสู่จุดชม
วิวสะพานแขวน Carrick-a-rede Rope Bridge 
(ท่ีรู้จกักนัในช่ือ Rick-a-reedy) เป็นสะพานเชือกท่ี
มีช่ือเสียง อยูใ่นเขตการดูแลของเนชัน่แนล ทรัสท ์
ตวัสะพานแขวน เช่ือมโยงแผ่นดินใหญ่กบัเกาะเลก็ ๆ ของ Carrickarede มีช่วงสะพานแขวนท่ียาวถึง 20 เมตร และ
สูงจากพื้นดา้นล่างกวา่ 30 เมตร เป็นจุดท่องเท่ียวท่ีไดรั้บความนิยมเป็นอยา่งมาก น าท่านเดินขา้มฝ่ังสู่อีกดา้นหน่ึง
(เสียวสุดๆ) เก็บภาพความสวยงามของทอ้งทะเลและธรรมชาติ  

เท่ียง บริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

น าท่านเดินทางต่อสู่บริเวณชายหาดหินทางเดินยกัษ์ (The Giant’s Causeway) แวะเก็บภาพอนัสวยงามของแนว
หน้าผาริมชายฝ่ังแอตแลนติกเหนือ (White Park Bay) เดินทางถึงชายหาดหินมหัศจรรย์ น าท่านเดินชมความ
มหัศจรรยข์องธรรมชาติ ท่ีเกิดจากลาวาภูเขาไฟ
กระทบน ้ าเยน็ของทะเล เม่ือหลายลา้นปีท าให้เกิด
ประติมากรรมทางธรรมชาติท่ีสวยงามแปลกตาไม่
มีท่ีใดเหมือนอิสระทุกท่านเก็บความประทบัใจ จา
กกนั้นน าท่านออกเดินทางสู่เมืองซิลโก(Sligo) 
สาธารณรัฐไอร์แลนด ์

ค ่า บริการอาหารม้ือค ่า ณ ภตัตาคาร 

พกัที่: Sligo Southern Hotel & Leisure Centre / หรือระดับใกล้เคยีง 
 



 

วนัที่เจ็ดของการเดินทาง(7) ซิลโก – หน้าผาโมเออร์ – คลิลาร์นีย์   
เชา้ บริการอาหารม้ือเชา้ ณ หอ้งอาหารของ 
 จากนั้ นน าท่านออกเดินทางสู่บริเวณหน้าผาโมเออร์ (Cliffs of Moher) ชมความสวยงามของหน้าผาท่ีตัดกับ

มหาสมุทรแอตแลนติกอย่างลงตวั สุดแสนโรแมนติก หน้าผาแห่งน้ีมีความสูงจากระดบัน ้ าทะเลถึง 214 เมตร และ
เป็นท่ีอยู่อาศัยของเหล่าบรรดานกทะเลชนิดต่างๆ 
มากมาย มี เวลาให้ท่ าน เดิน เล่นชมความงามของ
ธรรมชาติอยา่งเตม็ท่ี  

เท่ียง บริการอาหารม้ือกลางวนั ณ ภตัตาคาร  
 น าท่านเดินทางเขา้สู่อุทยานแห่งชาติ Killarney ทางภาค

ตะวันตกของไอร์แลนด์ท่ ามกลางธรรมชาติของ
ทะเลสาบป่าทึบ หุบเขาท่ีสงบและสวยงามเมืองเส้นทาง
ผา่นบรรยากาศแบบชนบทท่ีสวยงามตลอดสองขา้งทาง
มีหลายคนท่ีเคยเดินทางเคยกล่าวชมเส้นทางน้ีว่าสวยงามและโรแมนติคท่ีสุดสายหน่ึง แวะเท่ียวฟาร์มมคัรอสส 
(Muckross House) ฟาร์มท่ีเก่าแก่ประจ าเมือง ท่านจะประทบัใจไปกบับรรยากาศแบบไอริช อย่างแทจ้ริง อาคาร
บา้นเรือนในสไตลย์อ้นยคุ รวมถึงสวนสวยสไตลไ์อริช ตวัอาคารเป็นคฤหาสน์ท่ีออก แบบโดยสถาปนิกชาวองักฤษ 
William Burn สร้างขึ้นในปี 1843 มีห้องพกัหกสิบห้าห้องถูกสร้างขึ้นในสไตล์ทิวดอร์ สมเด็จพระราชินีวิกตอเรีย 
ไดเ้คยเสด็จมา ณ คฤหาสน์ แห่งน้ีเม่ือคร้ังยงัครองราช
อยู่ Muckross House ไดถู้กขายให้กบั William Bowers 
Bourn ซ่ึงเป็นนักธุรกิจผูม้ ัง่คัง่ ในปี ค.ศ.1932 ตระกูล
โบเวอร์ ได้ตัดสินใจมอบบ้าน Muckross House และ
ท่ีดินขนาด 11,000 เอเคอร์ให้กับประเทศไอริช ถูก
เรียกว่า "Bourne-Vincent Memorial Park" จึงกลายเป็น
อุทยานแห่งชาติแห่งแรกในสาธารณรัฐไอร์แลนด์และ
เป็นรากฐานของ Killarney National Park ในปัจจุบัน 
ท่านสามารถเลือกซ้ือเลือกชิมเบเกอร์ร่ี ของฟาร์มไดอ้ยา่งจุใจ เก็บภาพความประทบัใจจากมุมต่างๆ ของฟาร์มแห่งน้ี
อยา่งเตม็ท่ี http://www.muckross-house.ie/index.html  

ค ่า บริการอาหารม้ือค ่า ณ ภตัตาคารทอ้งถ่ิน  

พกัที่: Randles Court Hotel / หรือระดับใกล้เคยีง 

http://www.muckross-house.ie/index.html


 

วนัที่แปดของการเดินทาง(8) คลิลาร์นีย์ – ริง ออฟ เคอร์ร่ี – ลมิริค  
เชา้ บริการอาหารม้ือเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

น าท่านชมบริเวณ ริง ออฟ เคอร์ร่ี (Ring of Kerry) ชมความสวยงามและทศันียภาพของทะสาบ บริเวณเมือง คิล
ลาน่ี ท่ามกลางขนุเขาสลบัซบัซอ้นดูแลว้ท าใหเ้กิดความมหศัจรรยข์องธรรมชาติท่ีไดส้ร้างสรรคไ์วอ้ยา่งงดงามท่ี 
ท่านจะตอ้งประทบัใจไม่รู้ลืม ชมปราสาทโรส (Ross Castle) ตวัปราสาทได้ถูกสร้างขึ้นในปลายศตวรรษท่ี 15 
โดยตระกูล O'Donoghues Mor (รอสส์) และไดมี้การเปล่ียนมือเจา้ของ ไปเป็นของตระกูล MacCarthy Mór จากนั้น 
เขาก็ขายปราสาทและท่ีดินใหก้บั เซอร์วาเลนไทน์ บราวน์ และเกิดเสียหายอยา่งหนกัในช่วงสงครามไอริซ  
กบัสหราชอาณาจกัร  

เท่ียง บริการอาหารม้ือกลางวนั ณ ภตัตาคาร  
 น าท่านเขา้ชมศูนยท์่องเท่ียวสเกลลิก (Skellig Experience) ไดรั้บ

การสนบัสนุนโดย Cork Kerry Tourism เพื่อแสดงถึงชีวิตความ
เป็นอยูข่องส่ิงมีชีวิตบริเวณชายฝ่ัง Skellig Islands ภายในศูนย์
ออกแบบมาเพื่อใหผู้เ้ขา้ชมใดเ้รียนรู้ถึงสภาพแวดลอ้มและสัตวต์่างๆ 
ประวติัศาสตร์และโบราณคดี การเดินทางนกทะเล และท่ีอยูอ่าศยั น า
ท่านชมอาคารต่างๆ ในเมือง Cahersiveen ชมโบสถ ์O' Connell 
Memorial Church โบสถศ์กัด์ิสิทธ์ิประจ าเมืองจากนั้นน าท่านออก
เดินทางต่อลดัเลาะริมชายฝ่ัง ชมภาพชนบทท่ีแสนจะสงบสุขและน่าแปลกตายิง่นกั น าท่านออกเดินทางสู่เมือง
ลิมริค (Limerick)  

ค ่า บริการอาหารม้ือค ่า ณ ภตัตาคารทอ้งถ่ิน  

พกัที่: Randles Court Hotel / หรือระดับใกล้เคยีง 



 

วนัที่เก้าของการเดินทาง(9) ลมิริค – Kildare Village Designer Outlet – ดับบลนิ   
เชา้ บริการอาหารม้ือเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

น าท่านชมเมืองลิมริค(Limerick) เมือเก่าแก่แสนสวยท่ีตั้งอยูบ่ริเวณท่ีปากแม่น ้าแชนนอน อุดมสมบูรณ์ไปดว้ยป่า
ไมแ้ละความงดงามของมหาสมุทร
แอตแลนติก เสมือนเป็นประตูสู่
มหาสมุทรแอตแลนติกของชาวไอริส 
เมืองลิมริคมีประชากรอยูอ่าศยัมาอยา่ง
ยาวนาน 800 ปีก่อนคริสตกาล ชาว
ไวก้ิงยงัเคยมาบุกปลน้สดมภ ์และตั้ง
รกรากอยใ่นบริเวณน้ี น าท่านเก็บภาพบริเวณปราสาทลิมริคหรืออีกช่ือหน่ึงคือปราสาทพระเจา้จอห์น ซ่ึงสร้างขึ้น
ในปี ค.ศ.1210 ตวัปราสาทตั้งอยูบ่ริเวณปากแม่น ้าแชนนอน มีความยิง่ใหญ่และสวยงามอยา่งยิง่ 

เท่ียง บริการอาหารม้ือกลางวนั ณ ภตัตาคาร  
จากนั้นน าท่านออกเดินทางสู่ Kildare Village Designer Outlet เอาทเ์ล็ทแบรนด์เนมท่ีใหญ่ท่ีสุดในไอร์แลนด์
เต็มไปด้วยสินค้าต่างๆมากมาย อาทิ Armani, Barbour, Boss, Calvin Klein Jeans, Chloé, Diesel, DKNY, Guess, 
Lacoste, Michael Kors, Mido, Molton Brown, Moncler, Mulberry, Nike, Polo Ralph Lauren, Polo Ralph Lauren 
Children, Prada, PUMA, Samsonite, Zwilling J.A. Henckels 
https://www.tbvsc.com/kildare-village/en/brands/  
ไดเ้วลาสมควรน าท่านเดินทางต่อสู่กรุงดบับลิน (Dublin) เมืองหลวงของ สาธารณรัฐไอร์แลนด์ 

ค ่า บริการอาหารม้ือค ่า ณ ภตัตาคาร 

พกัที่: Hilton Garden Inn Custom House / Clayton Hotel Leopardstown / หรือระดับใกล้เคยีง 

วนัที่สิบของการเดินทาง(10) ดับบลนิ – ชมเมือง – เข้าชมปราสาทดับลนิ  
     ชมโรงงานเบียร์กนิเนส(ชิมเบียร์ด า) – ช้อปป้ิง  
เชา้ บริการอาหารม้ือเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

https://www.tbvsc.com/kildare-village/en/brands/


 

ตวัเมืองดบัลินนั้นตั้งอยูบ่นชายฝ่ังทะเลไอริชมีหาดทรายท่ียาวไปตามชายฝ่ังทะเล ช่ือดบัลินนั้นมาจากค าวา่ Dubh 
Linn ซ่ึงในภาษาไอริชมีความหมายวา่ "สระน ้าสีด า" (Black Pool) มีการจดบนัทึกวา่ถูกตั้งเป็นชุมชนตั้งแต่
ศตวรรษท่ี 7  ของอาณาจกัรไอร์แลนด ์เมืองขยายอยา่งรวดเร็วจากศตวรรษท่ี 17 และเป็นเมืองท่ีใหญ่ท่ีสุดเป็น
อนัดบัสองรองจากลอนดอน ในจกัรวรรดิ
องักฤษ ก่อนการกระท าของสหภาพในปี 
ค.ศ. 1800 หลงัจากการแบ่งแยก
ไอร์แลนดใ์นปี 1922 ดบัลินกลายเป็น
เมืองหลวงของรัฐอิสระไอริชภายหลงั
เปล่ียนช่ือเป็นประเทศไอร์แลนด ์เป็น
ศูนยก์ลางทางประวติัศาสตร์และร่วมสมยั
ส าหรับการศึกษาศิลปะการบริหาร
เศรษฐกิจและอุตสาหกรรม จากนั้นน า
ท่านเดินทางสู่ปราสาทดบัลิน (Dublin Castle) ปราสาทอนัยิง่ใหญ่เก่าแก่คู่บา้นคู่เมืองของประเทศสาธารณรัฐ
ไอร์แลนด ์ตวัปราสาทถูกสร้างขึ้นเพื่อป้องกนัการรุกรานของชาวไวก้ิงตั้งแต่คริสตวรรษท่ี 11 และปรับปรุงต่อเติม
กนัมาเร่ือยๆ ปัจจุบนัเป็นสถานท่ีท างานของคณะรัฐบาลไอร์แลนด์ และบางส่วนเปิดใหน้กัท่องเท่ียวไดเ้ขา้ น าท่าน
ชมเก็บภาพความยิง่ใหญ่จากบริเวณจตุรัสหนา้ปราสาท จากนั้นน าท่านเขา้ชมภายในปราสาทดบัลิน ชม
หอ้งรับแขก(The Drawing Room) ห้องเจมส์ คอนนอลล่ี(The James Connolly Room) บุคคลส าคญัของประเทศ
ไอร์แลนด ์ท่ีน าการปฏิวติัต่อสู้เพื่ออิสรภาพจากสหราชอาณาจกัร ชมห้องบลัลงัค(์The Throne Room) ซ่ึงมี
ความส าคญัมากในการปกครองของประเทศองักฤษต่อไอร์แลนดใ์นสมยัก่อน ใหท้่านเก็บภาพความประทบัใจอยา่ง
เตม็ท่ีจากนั้นมีเวลาใหท้่านช้ือของท่ีระลึกตามอธัยาศยั 

เท่ียง บริการอาหารม้ือกลางวนั ณ ภตัตาคาร  
น าท่านเดินทางสู่โรงงานกินเนส เบียร์(Guinness Beer) 
โรงเบียร์กินเนสส์ก่อตั้งมาตั้งแต่ปี ค.ศ. 1759 ตั้งอยูท่ี่ St. 
James Gate ซ่ึงเป็นท่ีตั้งของโรงงานเบียร์เก่า เบียร์ด ากินเนสส์
เป็นท่ีรู้จกักนัโดยทัว่ไป เรียกวา่ ‘Stout’ หรือท่ีคนกินเนสส์
เรียกวา่ Dark Ruby สีด าของเบียร์ไดม้าจากวิธีการบ่มท่ีใชข้า้ว
บาร์เลยม์าคัว่ (Roasted Malted Barley) น ้าตาลและกรดอะมิ
โนท่ีอยูใ่นขา้วจะท าใหเ้กิดกระบวนการท่ีเรียกวา่ 
Caramelized ท าใหเ้บียร์มีสีด า แมเ้บียร์กินเนสส์จะก าเนิดใน



 

ไอร์แลนด ์แต่แหล่งท่ีเบียร์ยี่หอ้น้ีขายดีท่ีสุดคือ ประเทศคาเมรูนและกาน่า ทวีปแอฟริกา จดัแสดงเร่ืองราวของการ
ผลิต การขนส่ง การจ าหน่ายไปในพื้นท่ีต่างๆ ของโลก น าท่านเขา้ชมพิพธิภณัฑกิ์นเนส พาท่านเดินชมขั้นตอน
การผลิดเบียร์ โดยจะเร่ิมตน้จาก The Tasting Rooms แนะน าการด่ืมด ่ากบัรสชาติเบียร์ Advertising แสดงโฆษณา
กินเนสส์ท่ีเคยเผยแพร่ไปทัว่โลก Guinness Academy Connoisseur Experience เป็นชั้นไฮไลตส์ าหรับชมการสาธิต
วิธีรินเบียร์ด า และทดลองรินเบียร์ดว้ยตนเอง รวมทั้งใหทุ้กท่านไดชิ้มเบียร์รสชาติตน้ต ารับจากโรงงาน ซ่ึง
การรินเบียร์ด าจะใชก้๊าซไนโตรเจนและคาร์บอนไดออกไซดผ์สมลงไปใหเ้กิดฟอง เม่ือรินเสร็จตอ้งทิ้งไวป้ระมาณ 
1 นาทีใหเ้บียร์เซ็ตตวัและมีเน้ือเนียน จากนั้นมีเวลาใหท้่านไดเ้ลือกซ้ือสินคา้ท่ีระลึกตามอธัยาศยั ไดเ้วลาสมควรน า
ท่านเขา้สู่ยา่นการคา้ อิสระชอ้ปป้ิง สินคา้แบรนด์เนมมากมาย อาทิ Mark & Spencer, NEXT, Burberry ฯลฯ   

ค ่า บริการอาหารม้ือค ่า ณ ภตัตาคาร 

พกัที่: Hilton Garden Inn Custom House / Clayton Hotel Leopardstown / หรือระดับใกล้เคยีง 

วนัที่สิบเอด็ของการเดินทาง(11)ดับลนิ – โบสถ์เซนต์แพทริค – สนามบินดับลนิ 
เชา้ บริการอาหารม้ือเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

น าท่านชมเมือง เก็บภาพโบสถเ์ซนตแ์พทริค (St.Patrick) ศูนยก์ลางทางศาสนาของชาวไอริซ สร้างในค.ศ.1192 
อุทิศแด่นกับวชแพททริค ผูน้ าศาสนาคริสตนิ์กายโรมนั
คาธอลิค เขา้มาเผยแพร่ในดินแดนของชาวเคลทโ์บราณ
เป็นท่านแรก ภายหลงัจึงไดรั้บการแต่งตั้งใหเ้ป็นนกับุญ
ประจ าชาติของชาวไอริช  ชมโบสถพ์ระคริสต ์ โดย
กษตัริยไ์ซตริกซ่ึงเป็นกษตัริยไ์วก้ิง จากนั้นน าท่าน
บนัทึกภาพอาคารท่ีสร้างในยุคจอร์เจียน บนถนนฟิตซ์วิ
ลเลียมท่ีมีลกัษณะพิเศษโดย มีการใชสี้สันท่ีฉูดฉาดบน
บานประตูอนัเป็น 
เอกลกัษณ์อยา่งหน่ึงของชาวไอริช จากนั้นอิสระทุกท่านตามอธัยาศยั ไดเ้วลาสมควรพร้อมกนั ณ จุดนดัหมายเพื่อ
ออกเดินทางสู่สนามบิน(กรุณาตรงต่อเวลานดัหมาย) 

15.20 ออกเดินทางสู่กรุงเทพฯโดยสายการบินกาต้าร์แอร์เวย์เท่ียวบินท่ี QR018  

วนัที่สิบสองของการเดนิทาง(12)สนามบินสุวรรณภูมิ  
00.25 เดินทางถึงกรุงโดฮา ประเทศกาต้าร์ (แวะพกัเปลีย่นเคร่ือง) 
02.25 เหิรฟ้าสู่กรุงเทพฯโดยสายการบินกาต้าร์ แอร์เวย์ เท่ียวบินท่ี QR980  
12.55 เดินทางถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ / โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ 



 

************************************************************ 

*** หมายเหตุ โปรแกรมการเดินทางอาจเปล่ียนแปลงได้ตามความเหมะสม เน่ืองจากสภาพ ลม, ฟ้า, อากาศ, การล่าช้าอนั
เน่ืองมาจากสายการบิน และสถานการณ์ในต่างประเทศท่ีทางคณะเดินทางในขณะนั้น เพื่อความปลอดภยัในการเดินทาง 
บริษทัฯ ไดม้อบหมายให้ หัวหนา้ทวัร์ผูน้ าทวัร์ มีอ านาจตดัสินใจ ณ ขณะนั้นทั้งน้ีการตดัสินใจ  จะค านึงถึงผลประโยชน์ของ
หมู่คณะเป็นส าคญั 
 
 

 

 

อตัราค่าบริการนีร้วม 
1. ค่าตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบั กรุงเทพฯ-เอดินเบอระ // ดบับลิน-กรุงเทพฯ  
2. ค่ารถปรับอากาศน าเท่ียวตามระบุไวใ้นรายการ พร้อมคนขบัรถท่ีช านาญเส้นทาง กฎหมายในยโุรปไม่อนุญาตให้ 

คนขบัรถเกิน 12ช.ม. / วนั  
3. โรงแรมท่ีพกัตามระบุหรือเทียบเท่าในระดบัเดียวกนั โรงแรมส่วนใหญ่ในยโุรปจะไม่มีเคร่ืองปรับอากาศ เน่ืองจากอยู ่

ในแถบท่ีมีอุณหภูมิต ่าและราคาโรงแรมจะปรับขึ้น 3-4 เท่าตวั หากวนัเขา้พกัตรงกับงานเทศกาลหรือการประชุมต่างๆ อนั
เป็นผลท่ีท าใหต้อ้งมีการปรับเปล่ียนยา้ยเมือง โดยค านึงถึงความเหมาะสมเป็นหลกั  

4. คา่อาหารท่ีระบุในรายการ ใหท้่านไดเ้ลิศรสกบัอาหารทอ้งถ่ินในแต่ละประเทศ   

*** อตัราค่าบริการ รวมค่าวซ่ีาและทิปพนักงานขับรถ ***  
ก าหนดการเดินทาง ผูใ้หญ่ 

พกัหอ้งละ 2 ท่าน 

เด็กอายตุ ่ากวา่ 12 ปี 
พกักบัผูใ้หญ่ 1 ท่าน 

เด็กอายตุ ่ากวา่ 12 ปี 
พกักบัผูใ้หญ่ 2 ท่าน (เสริมเตียง) 

พกัเด่ียว 
เพิ่มท่านละ 

13 – 23 พ.ค.65 134,900 134,900 129,900 32,900 

03 – 13 มิ.ย.65 149,900 149,900 149,900 32,900 

08 – 18 ก.ค.65 149,900 149,900 149,900 32,900 

12 – 22 ส.ค.65 149,900 149,900 149,900 32,900 

16 – 26 ก.ย.65 139,900 139,900 139,900 32,900 

07 – 17 ต.ค.65 139,900 139,900 139,900 32,900 

21 – 31 ต.ค.65 139,900 139,900 139,900 32,900 

*** ท่านท่ีตอ้งการใชบ้ริการท่ีนัง่ชั้นธุรกิจกรุณาติดต่อเจา้หนา้ท่ีแผนกขาย *** 
*** กรุณาจองทวัร์ล่วงหนา้ 45 วนั ขึ้นไป เน่ืองจากองักฤษใชเ้วลาท าวีซ่านาน 20 วนัไม่รวมวนัหยดุ *** 



 

5. ค่าบริการน าทวัร์โดยหัวหนา้ทวัร์ผูมี้ประสบการณ์น าเท่ียวใหค้วามรู้  และคอยดูแลอ านวยความสะดวกตลอดการ 
เดินทาง  

6. ค่าประกนัสุขภาพและอุบติัเหตุในการเดินทางวงเงินท่านละ 3,000,000 บาท 
7. ค่าธรรมเนียมในการย่ืนวีซ่าองักฤษ  (ใชเ้วลาในการด าเนินการ 45 วนัไม่รวมวนัหยดุเสาร์อาทิตย)์   
8. ค่าทิปพนกังานขบัรถและบริกรระหวา่งการเดินทาง 
9. พนกังานยกกระเป๋า ณ โรงแรมท่ีพกัตลอดการเดินทาง 

อตัราค่าบริการนีไ้ม่รวม 
1. ค่าทิปหวัหนา้ทวัร์ วนัล่ะ 100 บาท(1,200 บาท) หากท่านประทบัใจในการเดินทาง 
2. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % หกั ณ ท่ีจ่าย 3 %  
3. ค่าใชจ่้ายส่วนตวั อาทิ ค่าโทรศพัท,์ ค่าซกัรีด, ค่าเคร่ืองด่ืมและอาหารนอกเหนือจากท่ีระบุในรายการ  
4. ค่าผกผนัของภาษีน ้ามนัท่ีทางสายการบินแจง้เปล่ียนแปลงกะทนัหนั 

เง่ือนไขการส ารองที่นั่ง และการช าระเงิน  
1. กรุณาจองล่วงหนา้พร้อมช าระงวดแรก 60,000 บาท ก่อนการเดินทาง พร้อมแฟกซ์ส าเนาหนา้หนงัสือเดินทาง  

Passport มายงับริษทั และค่าใชจ่้ายส่วนท่ีเหลือกรุณาช าระก่อนการเดินทางไม่นอ้ยกวา่ 20 วนั มิฉะนั้นจะถือวา่ 
ท่านยกเลิกการเดินทาง 

2. บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิยกเลิกการเดินทางก่อนล่วงหนา้ 10 วนั ซ่ึงจะเกิดขึ้นไดก้็ต่อเม่ือไม่สามารถท ากรุ๊ปได ้
อยา่งนอ้ย 20 ท่าน และหรือ ผูร่้วมเดินทางในคณะไม่สามารถผา่นการพิจารณาวซ่ีาไดค้รบ 20 ท่าน ซ่ึงในกรณีน้ี  
ทางบริษทัฯ ยนิดีคืนเงินใหท้ั้งหมดหกัค่าธรรมเนียมวีซ่า หรือจดัหาคณะทวัร์อ่ืนให ้ถา้ท่านตอ้งการ 

3. บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการในทวัร์น้ี เม่ือเกิดเหตุจ าเป็น สุดวิสัย จนไม่อาจแกไ้ข 
ได ้และจะไม่รับผิดชอบใดๆ ในกรณีท่ีสูญหาย สูญเสียหรือไดรั้บบาดเจ็บ ท่ีนอกเหนือความ รับผิดชอบของหัวหน้าทวัร์
และเหตุสุดวิสัยบางประการเช่น การนดัหยดุงาน ภยัธรรมชาติ การจลาจล ต่างๆ 

4. เน่ืองจากรายการทวัร์น้ีเป็นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสิทธ์ิการใชบ้ริการใดๆตามรายการ หรือถูก 
ปฏิเสธการเขา้ และออกประเทศไม่วา่ในกรณีใดก็ตาม บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนเงินในทุกกรณี  

5. เม่ือท่านไดช้ าระเงินมดัจ าหรือทั้งหมด ไม่วา่จะเป็นการช าระผา่นตวัแทนของบริษทัฯ หรือช าระโดยตรงกบัทาง 
บริษทัฯ ทางบริษทัฯ จะขอถือวา่ท่านรับทราบและยอมรับในเง่ือนไขต่างๆของบริษทัฯ ท่ีไดร้ะบุไวโ้ดยทั้งหมด. 

หมายเหตุ 
1. บริษทัฯ จะท าการยืน่วีซ่าของท่านก็ต่อเม่ือในคณะมีผูส้ ารองท่ีนัง่ครบ 15 ท่าน และไดรั้บคิวการตอบรับจากทาง 

สถานทูต เน่ืองจากบริษทัฯ จะตอ้งใชเ้อกสารต่างๆท่ีเป็นกรุ๊ปในการยืน่วีซ่า อาทิ ตัว๋เคร่ีองบิน หอ้งพกัท่ีคอนเฟิร์มมา 



 

จากทางยโุรป ประกนัการเดินทาง ฯลฯ ทางท่านจะตอ้งรอใหค้ณะครบ 15 ท่าน จึงจะสามารถยืน่วีซ่าใหก้บัทางท่านได ้
อยา่งถูกตอ้ง  

2. หากในช่วงท่ีท่านเดินทางคิววีซ่ากรุ๊ปในการยืน่วีซ่าเตม็ ทางบริษทัตอ้งขอสงวนสิทธ์ิในการยืน่วีซ่าเด่ียว ซ่ึงทาง 
ท่านจะตอ้งเดินทางมายืน่วซ่ีาดว้ยตวัเอง ตามวนั และเวลานดัหมายจากทางสถานทูต โดยมีเจา้หนา้ท่ีของบริษทัคอยดูแล  
และอ านวยความสะดวก  

3. เอกสารต่างๆท่ีใชใ้นการยืน่วีซ่าท่องเท่ียวทวีปยโุรป ทางสถานทูตเป็นผูก้  าหนดออกมา มิใช่บริษทัทวัร์เป็นผู ้
ก าหนด ท่านท่ีมีความประสงคจ์ะยืน่วีซ่าท่องเท่ียวทวีปยโุรป กรุณาจดัเตรียมเอกสารใหถู้กตอ้ง และครบถว้นตามท่ี 
สถานทูตตอ้งการ เพราะจะมีผลต่อการพิจารณาวีซ่าของท่าน บริษทัทวัร์เป็นแต่เพียงตวักลาง และอ านวยความสะดวกใน 
การยืน่วีซ่าเท่านั้น มิไดเ้ป็นผูพ้ิจารณาวา่วีซ่าใหก้บัทางท่าน 

4. กรณีวีซ่าที่ท่านย่ืนไม่ผ่านการพจิารณา และคณะสามารถออกเดินทางได้ ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายจริงท่ีเกดิขึน้ 
ดังต่อไปนี ้

-  ค่าธรรมเนียมการยืน่วีซ่าและค่าด าเนินการ ทางสถานทูตจะไม่คืนค่าธรรมเนียมใดๆทั้งส้ินแมว้า่จะผา่นหรือไม่ 
 ผา่นการพิจารณา 
-  ค่ามดัจ าตัว๋เคร่ืองบิน หรือตัว๋เคร่ืองบินท่ีออกมาจริง ณ วนัยื่นวีซ่า ซ่ึงตัว๋เป็นเอกสารท่ีส าคญัในการยื่นวีซ่า หากท่านไม่

ผ่านการพิจารณา ตัว๋เคร่ืองบินถา้ออกตัว๋มาแลว้จะตอ้งท าการ REFUND โดยจะมีค่าธรรมเนียมท่ีท่านตอ้งถูกหักบางส่วน 
และส่วนท่ีเหลือจะคืนให้ท่านภายใน 45-60 วนั (ตามกฎของแต่ละสายการบิน) ถา้ยงัไม่ออกตัว๋ท่านจะเสียแต่ค่ามดัจ าตัว๋
ตามจริงเท่านั้น 

-  ค่าห้องพกัในทวีปยุโรป ถา้คณะออกเดินทางได ้และท่านไม่ผา่นการพิจารณาวีซ่า ตามกฎท่านจะตอ้งโดนค่ามดัจ าหอ้งใน 
2 คืนแรกของการเดินทางหากท่านไม่ปรากฏตวัตามวนัท่ีเขา้พกั ทางโรงแรมจะตอ้งยึดค่าห้อง 100% ในทนัที ทางบริษทั
จะแจง้ใหท้่านทราบ และมีเอกสารช้ีแจงใหท้่านเขา้ใจ 

5. หากท่านผา่นการพิจารณาวีซ่า แลว้ยกเลิกการเดินทางทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการยดึค่าใชจ่้ายทั้งหมด 100% 
6. ทางบริษทัเร่ิมตน้ และจบ การบริการ ท่ีสนามบินสุวรรณภูมิ กรณีท่านเดินทางมาจากต่างจงัหวดั หรือ 

ต่างประเทศ และจะส ารองตัว๋เคร่ืองบิน หรือพาหนะอยา่งหน่ึงอยา่งใดท่ีใชใ้นการเดินทางมาสนามบิน ทางบริษทัจะไม่ 
รับผิดชอบค่าใชจ่้ายในส่วนน้ี เพราะเป็นค่าใชจ่้ายท่ีนอกเหนือจากโปรแกรมการเดินทางของบริษทั ฉะนั้นท่านควรจะให ้
กรุ๊ป Final 100% ก่อนท่ีจะส ารองยานพาหนะ 

เง่ือนไขการยกเลกิ   
1. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 40 วนั คืนค่าใชจ่้ายทั้งหมด ยกเวน้กรุ๊ปท่ีเดินทางช่วงวนัหยดุ หรือเทศกาลท่ีตอ้งการันตี 

มดัจ ากบัสายการบิน หรือ กรุ๊ปท่ีมีการการันตีค่ามดัจ าท่ีพกั หรือร้านอาหารโดยตรงหรือโดยการผา่นตวัแทนในประเทศ  
หรือต่างประเทศและไม่อาจขอคืนเงินได ้(มีใบเสร็จค่าใชจ่้ายจริง)      



 

2. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วนัขึ้นไป -  เก็บค่าใชจ่้าย 40,000 บาท    
3. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 20 วนัขึ้นไป - เก็บค่าใชจ่้าย  50 % ของราคาทวัร์ 
4. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 1-19 วนั - เกบ็ค่าบริการทั้งหมด 100 % 

เอกสารที่ใช้ในการย่ืนขอวซ่ีา VISA 
(ต้องมาโชว์ตัวที่สถานทูตเพ่ือสแกนลายนิว้มือทุกท่าน) 

1. หนงัสือเดินทางท่ีเหลืออายใุชง้านไม่ต ่ากวา่ 6 เดือน และมีหนา้พาสปอร์ตวา่งอยา่งนอ้ย 3 หนา้  
2. รูปถ่ายสี (ตอ้งถ่ายไวไ้ม่เกิน 6 เดือน ฉากหลงัเป็นสีขาวเทา่นั้น ) 1.5 X 2.0 น้ิว จ านวน 3 รูป ขึ้นอยูก่บัประเทศท่ีจะ 

เดินทาง  
3. หลกัฐานแสดงสถานะการท างาน 1 ชุด 
- คา้ขาย หลกัฐานทางการคา้ เช่น ใบรับรองจากกระทรวงพาณิชยห์รือใบทะเบียนการคา้ท่ีมีช่ือผูเ้ดินทาง อาย ุยอ้นหลงั 

ไม่เกิน 3 เดือนนบัจากเดือนท่ีจะเดินทาง *พนกังานและผูถื้อหุน้ หนงัสือรับรองการท างานเป็นภาษาองักฤษ ในการออก 
จดหมายรับรองกรุณาระบุค  าวา่ TO WHOM IT MAY CONCERN แทนการใชช่ื้อแต่ละสถานทูต 

- ขา้ราชการและนกัเรียน หนงัสือรับรองจากตน้สังกดั หนงัสือรับรองเป็นภาษาองักฤษ 
4. หลกัฐานแสดงฐานะการเงินท่านละ 1 ฉบบั ( สถานทูตรับบญัชีออมทรัพยเ์ท่านั้น ส่วนบญัชีอ่ืนๆนอกจากออม 

ทรัพยแ์ละเอกสารแสดงทางการเงินอ่ืนๆ สามารถยืน่แนบเพิ่มเติมได ้ทั้งน้ีเพื่อใหห้ลกัฐานการเงินของท่านสมบูรณ์ท่สุด)  
- หนงัสือรับรองจากธนาคาร ในการออกจดหมายรับรองกรุณาระบุค  าวา่ TO WHOM IT MAY CONCERN แทนการใช ้

ช่ือแต่ละสถานทูตพร้อม Statement  และ ส าเนาสมุดเงินฝาก ออมทรัพย ์โดยละเอียดทุกหนา้ ยอ้นหลงั 6 เดือน กรุณา 
สะกดช่ือใหต้รงกบัหนา้พาสปอร์ต และหมายเลขบญัชีเล่มเดียวกบัส าเนาท่ีท่านจะใชย้ืน่วีซ่า (ใชเ้วลาด าเนินการขอ 
ประมาณ 3-5 วนัท าการ) 

- เด็กตอ้งท าเอกสารรับรองบญัชีจากทางธนาคารบิดาหรือมารดา 
- สามี-ภรรยาท่ีมีการจดทะเบียนสมรส สามารถใชเ้อกสารการเงินร่วมกนัได ้แต่ใหท้างธนาคารออกเอกสารแยกคนละชุด 
5. กรณีเด็กอายตุ ่ากวา่ 20 ปีบริบูรณ์  / หากเด็กไม่ไดเ้ดินทางกบับิดา/มารดาคนใดคนหน่ึง หรือบิดามารดาไม่ได้ 

เดินทางทั้งสองคน ตอ้งมีจดหมายยนิยอมใหเ้ดินทางไปต่าง ประเทศจากบิดา และ มารดา ซ่ึงจดหมายตอ้งออกโดยท่ีวา่ 
การอ าเภอ 

6. ส าเนาบตัรประชาชน หรือ ส าเนาสูติบตัร 1 ชุด 
7. ส าเนาทะเบียนบา้น 1 ชุด 
8. ส าเนาทะเบียนสมรส หรือ ทะเบียนหยา่ 1 ชุด 
9. ส าเนาใบเปล่ียนช่ือ-สกุล (ถา้มี) 1 ชุด 
10. การบิดเบือนขอ้เทจ็จริงประการใดก็ตามอาจจะถูกระงบัมิใหเ้ดินทางเขา้ประเทศในกลุ่มเชงเกน้เป็นการถาวร  



 

และถึงแมว้า่ท่านจะถูกปฏิเสธวีซ่าสถานทูตไม่คืนค่าธรรมเนียมท่ีไดช้ าระไปแลว้และหากตอ้งการขอยืน่ค าร้องใหม่ก็ 
ตอ้งช าระค่าธรรมเนียมใหม่ทุกคร้ัง  

11. หากสถานทูตมีการเรียกสัมภาษณ์ ทางบริษทัฯขอความร่วมมือในการเชิญท่านไปสัมภาษณ์ตามนดัหมายและ 
โปรดแต่งกายสุภาพ ทั้งน้ีทางบริษทัฯ จะส่งเจา้หนา้ท่ีไปอ านวยความสะดวก และประสานงานตลอดเวลาและหาก 
สถานทูตขอเอกสารเพิ่มเติมทางบริษทัใคร่ขอรบกวนท่านจดัส่งเอกสารดงักล่าวเช่นกนั  

12. กรณีท่ีท่านยกเลิกการเดินทางภายหลงัจากไดว้ีซ่าแลว้ ทางบริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิในการแจง้สถานทูตยกเลิกวีซ่าของ 
ท่าน เน่ืองจากการขอวีซ่าในแต่ละประเทศจะถูกบนัทึกไวเ้ป็นสถิติในนามของบริษทัฯ  

13. ทางสถานทูตจะรับพิจารณาเฉพาะท่านท่ีมีเอกสารพร้อมและมีความประสงคท่ี์จะเดินทางไปท่องเท่ียวยงั 
ประเทศตามท่ีระบุเท่านั้น การปฏิเสธวีซ่าอนัเน่ืองมาจากหลกัฐานในการขอยืน่วีซ่าปลอมหรือผิดวตัถุประสงคใ์นการยืน่ 
ขอวีซ่าท่องเท่ียว ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงิน โดยจะหกัค่าใชจ่้ายท่ีเกิดขึ้นจริงและจะคืนใหท้่านหลงัจาก 
ทวัร์ออกเดินทางภายใน 30 วนั โปรแกรมการเดินทางอาจเปลี่ยนแปลงไดต้ามความเหมาะสม ทั้งน้ีจะค านึงถึงประโยชน์ 
และความปลอดภยัของผูเ้ดินทางเป็นหลกั 

******************************************************************* 


