
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

ก ำหนดกำรเดนิทำง 

18-27 ก.ค.//09-18 ส.ค.//20-29 ก.ย.//13-22 ต.ค.//18-27 ต.ค.//08-17 พ.ย. 2562 
(กรุณำจองทัวร์ล่วงหน้ำ 45 วนั ขึน้ไป เน่ืองจำกองักฤษใช้เวลำท ำวซ่ีำนำน 20 วนัไม่รวมวนัหยุด) 



 

วนัที่1 กรุงเทพฯ – เอดนิเบอระ  
18.00 น. สมำชิกทุกท่ำนพร้อมกัน ณ ท่ำอำกำศยำนสุวรรณภูมิ อำคำรผู้โดยสำรขำออกระหว่ำงประเทศช้ัน 4 เคำร์เตอร์

สำยกำรบินกำต้ำร์แอร์เวย์(เคำเตอร์ Q) เจ้ำหน้ำที่คอยดูแลเช็คสัมภำระและบัตรที่น่ังบนเคร่ือง 
20.25 น. ออกเดินทำงสู่กรุงโดฮำโดยสำยกำรบินกำต้ำร์แอร์เวย์ เที่ยวบินที่ QR835 
23.05 น. เดินทำงถึงกรุงโดฮำ ประเทศกำต้ำร์ (แวะพักเปลี่ยนเคร่ืองใช้เวลำรอเปลี่ยนเคร่ืองประมำณ 2 ช่ัวโมง) 

วนัที่2 โดฮำ – เอดนิเบอระ – สเตอร์ลิง่ – ชมเมือง – เอดนิเบอระ 

01.15 น. ออกเดินทำงสู่กรุงเอดินเบอระ โดยสำยกำรบินกำต้ำร์แอร์เวย์ เที่ยวบินที่ QR031 
07.20 น. เดินทำงถึงสนำมบินนำนำชิติกรุงเอดินเบอระ ประเทศสก๊อตแลนด์ หลังผ่ำนกำรตรวจคนเข้ำเมืองและศุลกำกร

แล้ว น ำท่ำนเดินทำงสู่ คำลต์นั ฮิลล ์(Calton Hill) ถดัจำกวงั Holyrood ที่เป็นที่ตั้งของเสำคอลัม่ โรมนัอนัใหญ่
ยกัษ ์ที่ถือเป็น The National Monument ของสก็อตแลนด์ พื้นที่ตรงน้ีสมยัโบรำณใช้เป็นที่ประหำรนักโทษ 
ต่อมำก็เปล่ียนมำเร่ือยๆ เป็นโรงหนงับำ้ง บำ้น
ของขำ้รำชกำรบำ้ง จำกนั้นผ่ำนชมรัฐสภำส
ก็อตแลนด์ ผ่ำนชมร้ำน The Elephant House 
เป็นร้ำนนัง่ชิลๆ เมนูเบำๆ อำหำรรำคำไม่แพง 
ที่ J.K. Rowling มำนั่งแต่งหนังสือแฮร์ร่ี พอต
เตอร์ภำคแรก น ำท่ำนเข้ำสู่ตัวเมืองเอดินเบิร์ก 
เมืองหลวงและเมืองศูนย์กลำงวัฒนธรรม แห่ง
ควำมภำคภูมิ ใจของชำวสก๊อต เป็นเมือง
ศูนย์กลำงของประเทศสก๊อตแลนด์ ต้ังแต่ยุคศตวรรษที่ 15 เจ้ำของสมญำนำมกรุงเอเธนส์แห่งยุโรปเหนือ เข้ำ
ชมควำมยิ่งใหญ่ของ “ปรำสำทเอดินเบิร์ก”  ต้ังอยู่บนเนินเขำอันสวยงำมเป็นปรำสำทที่งดงำมและเป็นสถำนที่
เก็บรักษำมหำมงกฎุแห่งรำชวงศ์ เคยเป็นที่ประทับของกษัตริย์สก็อต และยงัถือวำ่เป็นจุดชมเมืองเอดินเบิร์กได้
เป็นอยำ่งดีเน่ืองจำกเป็นเนินเขำสูง มองเห็นเด่นเป็นสง่ำจำกทุกมุมเมือง และยงัไดรั้บกำรขนำนนำมวำ่เป็นเมือง
เอเธนส์แห่งทิศเหนือเน่ืองจำกสถำปัตยกรรมกำรก่อสร้ำงที่คลำ้ยคลึงกบัวิหำรแพนธีออนในประเทศกรีซ เขำ้
ชมเคร่ืองรำชและอญัมนีอนัล ้ำค่ำของสก๊อตแลนด ์ 

เที่ยง บริกำรอำหำรมื้อกลำงวัน ณ ภัตตำคำร   
บ่ำย น ำท่ำนเดินทำงสู่เมืองสเตอร์ลิง “Stirling” (42 กม.) น ำท่ำนเขำ้ชมควำมงำมของปรำสำทสเตอร์ลิง (Stirling 

Castle) ซ่ึงเป็นปรำสำทที่ มีควำมโดดเด่น
ทำงดำ้นประวตัิศำสตร์และสถำปัตยกรรมและ
มีขนำดใหญ่ที่ สุดและส ำคัญที่ สุดปรำสำท
หน่ึงของสกอตแลนด์ ตั้งอยู่บนเนินคำลเซิล
ฮิอล์ (Castle Hill) ซ่ึงเป็นเนินที่เกิดจำกหิน
ภูเขำไฟโบรำณ และลอ้มรอบสำมดำ้นดว้ยผำ
สูงชนัท ำให้เหมำะแก่กำรป้องกนัตน น ำท่ำน
แวะถ่ำยรูปกับ อนุสำวรีย ์วอลเลซ (Wallace 



 

Monument) เป็นอนุสำวรียท์ี่สร้ำงขึ้นเพื่อเป็นเกียรติแด่ วิลเลียม วอลเลซ(William Wallace) วีรบุรุษนักรบผู ้
ยิง่ใหญ่ของสกอตแลนด์ โดยอนุสำวรียว์อลเลซ สร้ำงขึ้นบน เนินเขำแอบบีเครก (Abbey Craig) เนินเขำที่มี
ควำมสูงประมำณ 111 เมตร (364ฟุต) ตั้งอยูท่ำงตอนเหนือของเมืองสเตอร์ลิง และไดมี้กำรน ำเร่ืองรำวของวิ
ลเลียม วอลเลซมำสร้ำงเป็นภำพยนตร์เร่ือง “Brave Heart” ที่น ำแสดงโดย เมล ก๊ิบสัน ไดเ้วลำสมควรน ำท่ำน
ออกเดินทำงสู่กรุงเอดินเบอระ 

ค ำ่ บริกำรอำหำรค ำ่ ณ ภัตตำคำร  

พกัที่:  Crown Plaza Hotel Edinburgh Royal Terrace / หรือเทียบเท่ำระดบัใกล้เคยีง 
วนัที่3  เอดนิเบอระ – ล่องเรือทะเลสำบลอ็กเนส – โรงงำนวสิกี ้-ชมเมืองอนิเวอร์เนส  
เช้ำ บริกำรอำหำรมื้อเช้ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรมที่พัก   
 จำกน้ันน ำท่ำนเดินทำงสู่ ทะเลสำบลอชเนสส์ “LOCHNESS” (189 กม.) น ำท่ำนล่องเรือชมทะเลสำบเนสส์ 

ห รื อ  “ ท ะ เ ล ส ำ บ ล อ ช เ น ส ส์ ” 
LOCHNESS ทะเลสำบขนำดใหญ่ที่มี
ควำมยำวถึง 40 กิโลเมตร เป็นทะเลสำบ
ข น ำ ด ใ หญ่ แ ล ะ  มี ช่ื อ เ สี ย ง ข อ ง
สกอตแลนด์ จำกเร่ืองเล่ำต  ำนำนของ 
เนสซ่ี (NESSIE) สตัวป์ระหลำด ที่อำศยั
อยูใ่นทะเลสำบ Loch Ness รูปร่ำงคลำ้ย
ไดโนเสำร์มีคอยำวล ำตวัใหญ่มหึมำ ที่มี
คนอ้ำงว่ำถ่ำยรูปตวัเนสซ่ีได้ในปี ค.ศ.
1934 ท ำใหเ้ป็นเร่ืองที่โด่งดงัไปทัว่โลก 

เที่ยง บริกำรอำหำรมื้อกลำงวัน ณ ภัตตำคำร  
บ่ำย จำกน้ันน ำท่ำนเดินทำงสู่โรงงำนวิสกีช้ื้อดัง Glen Glen Ord Distillery Visitor Centre & Whisky Shop เกลน 

วิสก้ี เป็นโรงกลัน่เหลำ้วิสก้ี ในที่รำบสูงของสก๊อตแลนด์และเป็นโรงเหลำ้วิสก้ี ซิงเกิลมอลต ์ที่เหลืออยูเ่พียง
แห่งเดียวบนเกำะ Black Isle (Highland) 
ผลิตภณัฑ์หลักของ บริษทั คือวิสก้ีซิง
เกิล มอลต์ ที่อำยุ 12 ปี โรงกลั่นได้รับ
รำงวลัเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอลท์ี่ดีที่สุดใน
ก ำ ร แ ข่ ง ขั น ไ ว น์ แ ล ะ เ ค ร่ื อ ง ด่ื ม
แอลกอฮอล์ระหว่ำงประเทศในปี ค.ศ.
1994  และ1996 ให้ท่ำนได้ชิมรสชำติ
อันหอมหวน และกลมกล่อมของวิสก้ี
ซิงเกิล มอลล์ไฮแลนด์ จำกน้ันเดินทำง
สู่เมืองอินเวอร์เนส “Inverness” (21 กม.) อินเวอร์เนส เปรียบเสมือนเมืองหลวงของ Highlands เน่ืองจำก เป็น
เมืองหนำ้ด่ำน และก็เป็นเมืองที่ใหญ่และคึกคกัที่สุดของไฮแลนด ์ ซ่ึงเป็นที่รู้จกักนัในนำมของ เมืองหลวงแห่ง
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ที่รำบสูงไฮดแ์ลนด ์เดินเล่นชมเมือง เพลิดเพลินไปกบัทศันียภำพสวยงำม ณ ปำกแม่น ้ ำเนส ที่หอ้มลอ้มไปดว้ย
หมู่เนินเขำ อิสระชอ้ปป้ิงตำมอธัยำศยัในเมืองที่น่ำรักแห่งน้ี 

ค ำ่ บริกำรอำหำรค ำ่ ณ ภัตตำคำร  

พกัที่:  Kingsmills Hotel Inverness / หรือระดบัใกล้เคยีง 
วนัที่4  อนิเวอร์เนส – ปรำสำทเอลนี โดแนน – ฟอร์ท วลิเลยีม - กลำสโกว์ – ชมเมือง  
เช้ำ บริกำรอำหำรมื้อเช้ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรมที่พัก   
 จำกน้ันเดินทำงเข้ำสู่ ไคล์ ออฟ ลอชลำช “KYLE OF LOCHLASH” เพ่ือน ำท่ำนเข้ำชม ปรำสำท EILEAN 

DONAN CASTLE ปรำสำทที่ต้ังอยู่บน
เกำะเล็กๆ ตรงจุดบรรจบของทะเลสำบ 3 
แห่ง Loch Duich, Loch Long และ Loch 
Aish ปรำสำท น้ี เป็นหน่ึงในปรำสำท
ของสกอตแลนด์ที่มีประวตัิศำสตร์อัน
ยำวนำน เคยถูกใช้เป็นป้อมปรำกำรใน
กำรรบ ตวัปรำสำทดั้ งเดิมสร้ำงตั้ งแต่ปี 
1230 เพื่อป้องกันกำรรุกรำนของพวก
ไวก้ิง ปรำสำทที่เห็นเพิ่งสร้ำงใหม่เม่ือ
เม่ือประมำณปี 1900 ที่ตั้งของปรำสำทที่เป็นเอกลกัษณ์และบรรยำกำศรอบๆ ปรำสำทที่เงียบสงบและสวยงำม
มำก ท ำให้ Eilean Donan เป็นหน่ึงในปรำสำทที่สวยงำมและถูกถ่ำยรูปมำกที่สุดในสกอตแลนด์  น ำท่ำน
เดินทำงสู่เมืองฟอร์ท วิลเลี่ยม “Fort William” (105 กม.) 

เที่ยง บริกำรอำหำรมื้อกลำงวัน ณ ภัตตำคำรพื้นเมือง   
บ่ำย จำกน้ันน ำท่ำนเดินทำงสู่ ทะเลสำบลอช โลมอน (Loch Lomond) ขึ้นช่ือว่ำเป็นทะเลสำบน ้ ำจืดที่สวยที่สุดใน

สกอตแลนด ์และมีขนำดใหญ่ที่สุดในเครือสหรำชอำณำจกัร ควำมยำวทั้งส้ินรำว 39 กิโลเมตร น ำท่ำนถ่ำยรูป
บรรยำกำศริมทะเลสำบ ณ จุดชมวิว ที่
สมเด็จพระรำชีนีควีนอลิซำเบธ คร้ังหน่ึง
เคยทรงทอดพระเนตรชมควำมงำม ณ ริม
ทะเลสำบแห่งน้ีเม่ือคร้ังปี ค.ศ. 1879 ได้
เวลำสมควรออกเดินทำงสู่เมืองกลำสโกว ์
(Glasgow) (53 กม.) จำกน้ันน ำท่ำนชม
เมืองกลำสโกว์ “Glasgow” เป็นเมืองที่
ใหญ่ที่ สุดของสกอตแลนด์  ตั้ งอยู่บน
แม่น ้ ำไคลด์ ชำวกลำสโกว ์รู้จกักนัในช่ือ 
กลำสวีเจียนส์ “Glaswegians” เมืองกลำสโกวน์ั้นถือเป็นเมืองใหญ่ในสหรำชอำณำจกัรที่มีควำมเจริญรุ่งเรือง
และล ้ ำหน้ำมำกที่สุดเมืองหน่ึง ตั้งแต่ในศตวรรษที่ 16 น ำท่ำนสัมผสัสีสันของเมืองกลำสโกวท์ี่ Buchanan 
Street สถำนที่แห่งกำรจบัจ่ำยหรือกำรนดัพบของคนเมือง ไม่วำ่จะเป็นตอนกลำงวนัหรือแมแ้ต่ยำมค ่ำคืน ถนน
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สำยน้ีจะเป็นถนนที่มีผูค้นพลุกพล่ำนมำก สำมำรถเดินชมอำคำรบำ้นเรือนที่ยงัคงอนุรักษ์ควำมเก่ำแก่และ
สถำปัตยกรรมแบบดั้งเดิมไวเ้ป็นอยำ่งดีอิสระใหท้่ำนไดเ้ดินเล่น หรือชอ้ปป้ิงตำมอธัยำศยั 

ค ำ่ บริกำรอำหำรค ำ่ ณ ภัตตำคำร  

พกัที่:  Radisson Blu Hotel, Glasgow / หรือระดบัใกล้เคยีง 
วนัที่5  กลำสโกว์ – แคร์นไรอนั – เรือเฟอร์ร่ี – เบลฟำสต์(ไอร์แลนด์เหนือ) 
 ไทแทนิค ทัวร์ – ช้อปป้ิง   
เช้ำ บริกำรอำหำรมื้อเช้ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรมที่พัก 
 จำกนั้นน ำท่ำนออกเดินทำงสู่ท่ำเรือเฟอร์ร่ี Cairnryan Port ชมววิทิวทศัน์ระหวำ่งทำง 
11.30 ออกเดินทำง สู่กรุงเบลฟำสต์ โดยเรือเฟอร์ร่ี ให้ท่ำนได้ชมวิวควำมสวยงำมระหว่ำงเส้นทำง ประมำณ สอง

ช่ัวโมง 
เที่ยง บริกำรอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำรภำยในเรือ   
บ่ำย เรือเข้ำเทียบท่ำกรุงเบลฟำสต์ เมืองหลวงของไอร์แลนด์เหนือ น ำท่ำนเที่ยวชมกรุงเบลฟำสต์ (Bélfast) เป็น

เมืองหลวงของไอร์แลนด์เหนือตั้งอยูบ่นฝ่ังของแม่น ้ ำแลน บริเวณชำยฝ่ังตะวนัออกของไอร์แลนด ์ เป็นเมืองที่
ใหญ่ที่สุดในไอร์แลนดเ์หนือ ในช่วงตน้ทศวรรษที่ 18 
เมืองเก่ำเคยเป็นท่ำเรือหลัก มีบทบำทส ำคญัในกำร
ปฏิวตัิอุตสำหกรรมในศตวรรษที่ 19 และกลำยเป็น
ผูผ้ลิตผำ้ลินินรำยใหญ่ที่สุดในโลกโดยไดรั้บฉำยำว่ำ 
"Linenopolis" เป็นศูนยก์ลำงหลกัของผำ้ลินินของชำว
ไ อ ริ ช ร ว ม ทั้ ง อุ ต ส ำ ห ก ร ร ม ก ำ ร ผ ลิ ต ย ำ สู บ 
อุตสำหกรรมท ำ เชือกและกำรต่อเรือฮำร์แลนด์
และวลูฟ์ ซ่ึงเป็นผูส้ร้ำงเรือ RMS Titanicเป็นอู่ต่อเรือที่ใหญ่และมีประสิทธิภำพมำกที่สุดในโลก หลงัจำกนั้นก็
ยงัคงเป็นอุตสำหกรรมกำรบินและขีปนำวุธที่ส ำคัญอีกด้วย ปัจจุบนัน้ีเบลฟำสต์ยงัคงเป็นศูนยก์ลำงของ
อุตสำหกรรมตลอดจนศิลปะกำรศึกษำชั้นสูง ธุรกิจและกฎหมำยและเป็นส่วนส ำคัญทำงเศรษฐกิจของ
ไอร์แลนด์เหนือ เบลฟำสต์ยงัคงเป็นท่ำเรือหลักที่มีท่ำเรือพำณิชยแ์ละอุตสำหกรรมที่มีอิทธิพลเหนือแนว
ชำยฝ่ัง น ำท่ำนชมเมืองโดย รอบ แวะเก็บภำพกลุ่มอำคำรที่สวยงำมในบริเวณจตุรัส Donegall Square เป็นที่ตั้ง
ของอำคำรรัฐบำลที่สวยงำมที่สุด จำกนั้นน ำท่ำนแวะเก็บภำพท่ำต่อเรือไททำนิค ซ่ึงไดท้  ำกำรต่อล ำเรือที่ท่ำเรือ
แห่งน้ีก่อนออกรับผูโ้ดยสำรที่เซำท ์แธมป์ตนั ประเทศองักฤษ น ำท่ำนเข้ำชมภำยในพิพิธภัณฑ์ไททำนิค 
(Titanic Belfast) เป็นศูนยม์ลัติมีเดียที่ดีที่สุดในไอร์แลนด์ ท่ำนจะไดท้รำบถึงประวติัควำมเป็นมำของเรือ
ไทแทนิค ขั้นตอนกำรออกแบบ และกำรต่อเรือ ร่วมถึงกำรตกแต่งภำยในที่สุดแสนหรูหรำ น ำท่ำนนัง่โดยสำร
แคปซูลกำรเวลำยอ้นรอยเร่ืองรำวควำมยิง่ใหญ่ของเรือไทแทนิค ตั้งแต่เร่ิมตน้จนกระทั้งจมลงสู่กน้มหำสมุทร
แอตแลนติก จำกนั้นน ำท่ำนสู่ยำ่นกลำงเมืองอิสระทุกท่ำนเดินเล่นเก็บภำพเมืองที่น่ำรักแห่งน้ี 

ค ำ่ บริกำรอำหำรมื้อค ำ่ ณ ภัตตำคำร 

พกัที่:  Stormont Belfast Hotel / หรือระดบัใกล้เคยีง 

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


 

วนัที่6 เบลฟำสต์ – สะพำนแขวน คำร์ริค – ไจแอ๊นท์ คอสเวย์ – กลัเวย์ 
เช้ำ บริกำรอำหำรมื้อเช้ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม  
 จำกนั้นน ำท่ำนออกเดินทำงขึ้นเหนือสู่จุดชมวิวสะพำนแขวน Carrick-a-rede Rope Bridge (ที่รู้จกักนัในช่ือ 

Rick-a-reedy) เป็นสะพำนเชือกที่
มีช่ือเสียง อยูใ่นเขตกำรดูแลของ
เนชั่นแนล ทรัสท์ ตัวสะพำน
แขวน เช่ือมโยงแผ่นดินใหญ่กบั
เกำะเล็ก ๆ ของ Carrickarede มี
ช่วงสะพำนแขวนที่ยำวถึง 20 
เมตร และสูงจำกพื้นดำ้นล่ำงกวำ่ 
30  เมตร  เ ป็น จุดท่อ ง เที่ ยวที่
ได้รับควำนิยมเป็นอย่ำงมำก น ำ
ท่ำนเดินข้ำมฝ่ังสู่อีกด้ำนหน่ึง
( เ สี ยว สุดๆ )  เ ก็ บภ ำพค ว ำ ม
สวยงำมของทอ้งทะเลและธรรมชำติ  

เที่ยง บริกำรอำหำรมื้อกลำงวัน ณ ภัตตำคำร   
บ่ำย น ำท่ำนเดินทำงต่อสู่บริเวณชำยหำดหินทำงเดินยักษ์ (The Giant’s Causeway) แวะเก็บภำพอนัสวยงำมของ

แนวหนำ้ผำริมชำยฝ่ังแอตแลนติก
เหนือ (White Park Bay) เดินทำง
ถึงชำยหำดหินมหัศจรรย ์น ำท่ำน
เ ดินชมควำมมหัศจรรย์ของ
ธรรมชำติ ที่เกิดจำกลำวำภูเขำไฟ
กระทบน ้ ำเยน็ของทะเล เม่ือหลำย
ล้ำนปีท ำให้เกิดประติมำกรรม
ทำงธรรมชำติที่สวยงำมแปลกตำ
ไม่มีที่ใดเหมือนอิสระทุกท่ำน
เก็บควำมประทบัใจ จำกกนั้นน ำ
ท่ำนออกเดินทำงสู่เมืองกลัเวย ์(Galway) 

ค ำ่ บริกำรอำหำรมื้อค ำ่ ณ ภัตตำคำร 

พกัที่:  Galway Hotel / หรือระดบัใกล้เคยีง 
 

 

 



 

วนัที่7 กลัเวย์ – หน้ำผำโมเออร์ – คลิลำร์นีย์   
เช้ำ บริกำรอำหำรมื้อเช้ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม   
 จำกน้ันน ำท่ำนออกเดินทำงสู่บริเวณ

หน้ำผำโมเออร์ (Cliffs of Moher) ชม
ควำมสวยงำมของหน้ำผำที่ ตัดกับ
มหำสมุทรแอตแลนติกอย่ำงลงตวั สุด
แสนโรแมนติก หน้ำผำแห่งน้ีมีควำมสูง
จำกระดบัน ้ ำทะเลถึง 214 เมตร และเป็น
ที่อยูอ่ำศยัของเหล่ำบรรดำนกทะเลชนิด
ต่ำงๆ มำกมำย มีเวลำใหท้่ำนเดินเล่นชม
ควำมงำมของธรรมชำติอยำ่งเตม็ที่  

เที่ยง บริกำรอำหำรมื้อกลำงวัน ณ ภัตตำคำร  
บ่ำย น ำท่ำนเดินทำงเข้ำสู่อุทยำนแห่งชำติ Killarney ทำงภำคตะวันตกของไอร์แลนด์ท่ำมกลำงธรรมชำติของ

ทะเลสำบป่ำทึบ หุบเขำที่สงบและสวยงำมเมืองเส้นทำงผ่ำนบรรยำกำศแบบชนบทที่สวยงำมตลอดสองขำ้ง
ทำงมีหลำยคนที่เคยเดินทำงเคยกล่ำวชมเส้นทำงน้ีว่ำสวยงำมและโรแมนติคที่สุดสำยหน่ึง แวะเที่ยวฟำร์มมคั
รอสส (Muckross House) ฟำร์มที่เก่ำแก่
ประจ ำเมือง ท่ำนจะประทับใจไปกับ
บรรยำกำศแบบไอริช อย่ำงแท้จ ริง 
อำคำรบำ้นเรือนในสไตลย์อ้นยคุ รวมถึง
สวนสวยสไตล์ไอริช ตัวอำคำรเป็น
คฤหำสน์ที่ออก แบบโดยสถำปนิกชำว
อังกฤษ William Burn สร้ำงขึ้ นในปี 
1843 มีห้องพกัหกสิบห้ำห้องถูกสร้ำง
ขึ้นในสไตล์ทิวดอร์ สมเด็จพระรำชินี
วกิตอเรีย ไดเ้คยเสด็จมำ ณ คฤหำสน์ แห่งน้ีเม่ือคร้ังยงัครองรำชอยู ่Muckross House ไดถู้กขำยใหก้บั William 
Bowers Bourn ซ่ึงเป็นนกัธุรกิจผูม้ ัง่ค ัง่ ในปี ค.ศ.1932 ตระกูลโบเวอร์ ไดต้ดัสินใจมอบบำ้น Muckross House 
และที่ดินขนำด 11,000 เอเคอร์ใหก้บัประเทศไอริช ถูกเรียกวำ่ "Bourne-Vincent Memorial Park" จึงกลำยเป็น
อุทยำนแห่งชำติแห่งแรกในสำธำรณรัฐไอร์แลนด์และเป็นรำกฐำนของ Killarney National Park ในปัจจุบนั 
ท่ำนสำมำรถเลือกซ้ือเลือกชิมเบเกอร์ร่ี ของฟำร์มไดอ้ยำ่งจุใจ เก็บภำพควำมประทบัใจจำกมุมต่ำงๆ ของฟำร์ม
แห่งน้ีอยำ่งเตม็ที่   

ค ำ่ บริกำรอำหำรมื้อค ำ่ ณ ภัตตำคำรท้องถิ่น  

พกัที่:  Randles Court Hotel / หรือระดบัใกล้เคยีง 
 

 



 

วนัที่8 คลิลำร์นีย์ – ริง ออฟ เคอร์รร่ี – ดบับลนิ      
เช้ำ บริกำรอำหำรมื้อเช้ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม  
 น ำท่ำนชมบริเวณริง ออฟ เคอร์ร่ี (Ring of Kerry) ชมควำมสวยงำมและทศันียภำพของทะสำบ บริเวณเมือง

คิลลำน่ี ท่ำมกลำงขุนเขำสลบัซับซ้อนดูแลว้ท ำให้เกิดควำมมหัศจรรยข์องธรรมชำติที่ไดส้ร้ำงสรรคไ์วอ้ย่ำง
งดงำมที่ท่ำนจะตอ้งประทบัใจไม่รู้
ลื ม  ชมปร ำสำทโรส  ( Ro s s 
Castle) ตวัปรำสำทไดถู้กสร้ำงขึ้น
ในปลำยศตวรรษที่ 15 โดยตระกูล 
O'Donoghues Mor (รอสส์) และได้
มีกำรเปล่ียนมือเจำ้ของ ไปเป็นของ
ตระกูล MacCarthy Mór จำกนั้น
เขำก็ขำยปรำสำทและที่ดินให้กับ 
เซอร์วำเลนไทน์ บรำวน์ และเกิด
เสียหำยอย่ำงหนักในช่วงสงครำมไอริซ กับสหรำชอำณำจกัร น ำท่ำนออกเดินทำงสู่กรุงดบับลิน แวะเมือง
ลิมริค (Limrick) เพือ่ทำนอำหำรกลำงวนั 

เที่ยง บริกำรอำหำรมื้อกลำงวัน ณ ภัตตำคำร   
บ่ำย น ำท่ำนเดินทำงต่อสู่กรุงดับบลิน (Dublin) เมืองหลวงของ สำธำรณรัฐไอร์แลนด ์ตวัเมืองตั้งอยูบ่นชำยฝ่ังทะเล

ไอริชมีหำดทรำยที่ยำวไปตำมชำยฝ่ังทะเล ช่ือดบัลินนั้นมำจำกค ำวำ่ Dubh Linn ซ่ึงในภำษำไอริชมีควำมหมำย
ว่ำ "สระน ้ ำสีด ำ" (Black Pool) มี
กำรจดบันทึกว่ำถูกตั้ งเป็นชุมชน
ตั้งแต่ศตวรรษที่ 7  ของอำณำจกัร
ไอร์แลนด์ เมืองขยำยอยำ่งรวดเร็ว
จำกศตวรรษที่ 17 และเป็นเมืองที่
ใหญ่ที่สุดเป็นอันดับสองรองจำก
ลอนดอน ในจักรวรรดิอังกฤษ 
ก่อนกำรกระท ำของสหภำพในปี 
ค.ศ. 1800 หลังจำกกำรแบ่งแยก
ไอร์แลนด์ในปี 1922 ดบัลินกลำยเป็นเมืองหลวงของรัฐอิสระไอริชภำยหลงัเปล่ียนช่ือเป็นประเทศไอร์แลนด ์
เป็นศูนยก์ลำงทำงประวติัศำสตร์และร่วมสมยัส ำหรับกำรศึกษำศิลปะกำรบริหำรเศรษฐกิจและอุตสำหกรรม 
จำกน้ันน ำท่ำนเข้ำสู่ย่ำนกำรค้ำ อิสระช้อปป้ิง สินคำ้แบรนด์เนมมำกมำย อำทิ Mark & Spencer, NEXT, 
Burberry ฯลฯ   

ค ำ่ บริกำรอำหำรมื้อค ำ่ ณ ภัตตำคำร 

พกัที่:  Hilton Garden Inn Dublin Custom House / หรือระดบัใกล้เคยีง 
 



 

วนัที่9 ดบับลนิ – ชมเมือง – สนำมบิน  
เช้ำ บริกำรอำหำรมื้อเช้ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม   
 น ำท่ำนชมเมือง ผ่ำนชมบริเวณปรำสำทดับบลิน แวะเก็บภำพโบสถ์เซนต์แพทริค (St.Patrick) ศูนย์กลำงทำง

ศำสนำของชำวไอริซ สร้ำงในค.ศ.
1192 อุทิศแด่นักบวชแพททริค ผูน้ ำ
ศำสนำคริสตนิ์กำยโรมนัคำธอลิค เขำ้
มำเผยแพร่ในดินแดนของชำวเคลท์
โบรำณเป็นท่ำนแรก ภำยหลงัจึงไดรั้บ
กำรแต่งตั้งให้เป็นนักบุญประจ ำชำติ
ของชำวไอริช  ชมโบสถ์พระคริสต์  
โดยกษัตริย ์ไซตริกซ่ึงเป็นกษัตริย ์
ไว ก้ิง  จำกนั้ นน ำท่ ำนบันทึกภำพ
อำคำรที่สร้ำงในยคุจอร์เจียน บนถนนฟิตซ์วลิเลียมที่มีลกัษณะพิเศษโดย มีกำรใชสี้สนัที่ฉูดฉำดบนบำนประตู
อนัเป็นเอกลกัษณ์อยำ่งหน่ึงของชำวไอริช จำกนั้นอิสระทุกท่ำนตำมอธัยำศยั ได้เวลำสมควรพร้อมกัน ณ จุด
นัดหมำยเพ่ือออกเดินทำงสู่สนำมบิน(กรุณำตรงต่อเวลำนัดหมำย) 

15.20 ออกเดินทำงสู่กรุงเทพฯโดยสำยกำรบินกำต้ำร์แอร์เวย์เที่ยวบินที่ QR018 

วนัที่10  สนำมบินสุวรรณภูมิ  
00.25 เดินทำงถึงกรุงโดฮำ ประเทศกำต้ำร์ (แวะพักเปลี่ยนเคร่ือง) 
02.25 เหิรฟ้ำสู่กรุงเทพฯโดยสำยกำรบินกำต้ำร์ แอร์เวย์ เที่ยวบินที่ QR980  
12.55 เดินทำงถึงท่ำอำกำศยำนสุวรรณภูมิ / โดยสวัสดิภำพพร้อมควำมประทับใจ 
*** หมำยเหต ุ โปรแกรมกำรเดินทำงอำจเปลี่ยนแปลงไดต้ำมควำมเหมำะสม เน่ืองจำกสภำพ ลม, ฟ้ำ, อำกำศ, กำรล่ำชำ้อนัเน่ืองมำจำกสำยกำรบิน และสถำนกำรณ์

ในต่ำงประเทศที่ทำงคณะเดินทำงในขณะนั้น เพื่อควำมปลอดภยัในกำรเดินทำง บริษทัฯ ไดม้อบหมำยให้ หัวหน้ำทวัร์ผูน้ ำทวัร์ มีอ  ำนำจตดัสินใจ 
ณ ขณะนั้นทั้งน้ีกำรตดัสินใจ  จะค ำนึงถึงผลประโยชน์ของหมู่คณะเป็นส ำคญั 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

อตัรำค่ำบริกำร 

ออกเดินทำงช่วง         ผู้ใหญ่พัก 

  ห้องละ 2 ท่ำน 

    เด็กอำยุต ำ่กว่ำ 12 ปี 

    พักกบัผู้ใหญ่ 1 ท่ำน 

เด็กอำยุต ำ่กว่ำ 12 ปี 

พักกบัผู้ใหญ่ 2 ท่ำน 

( มเีตยีงเสริม ) 

พักท่ำนเดียว / ห้อง 

จ่ำยเพิ่ม 
 

ก.ค.-ส.ค. 2562 89,900 89,900 84,900 22,900 

ก.ย.-ต.ค. 2562 85,900 85,900 80,900 20,900 

08-17 พ.ย. 2562 82,900 82,900 77,900 20,900 
ต้องกำรเดินทำงโดยช้ันธุรกิจ Business Class กรุณำสอบถำมรำคำเพิ่มเติมจำกเจ้ำหน้ำที่บริษัทฯ 

อตัรำค่ำบริกำรนีร้วม 
 ค่ำตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบั กรุงเทพฯ-เอดินเบอระ // ดบับลิน-กรุงเทพฯ (หรือสลบับินลงก่อน-หลงั) 
 ค่ำรถปรับอำกำศน ำเท่ียวตำมระบุไวใ้นรำยกำร พร้อมคนขบัรถท่ีช ำนำญเส้นทำง กฎหมำยในยโุรปไม่อนุญำตให้คนขบัรถเกิน 12ช.ม. / วนั  
 โรงแรมท่ีพกัตำมระบุหรือเทียบเท่ำในระดบัเดียวกนั โรงแรมส่วนใหญ่ในยโุรปจะไม่มีเคร่ืองปรับอำกำศ เน่ืองจำกอยู่ 
 ในแถบท่ีมีอุณหภูมิต ่ำและรำคำโรงแรมจะปรับข้ึน 3-4 เท่ำตวั หำกวนัเขำ้พกัตรงกบังำนเทศกำลหรือกำรประชุมต่ำงๆ อนัเป็นผลท่ีท ำให้ตอ้งมีกำร
ปรับเปล่ียนยำ้ยเมือง โดยค ำนึงถึงควำมเหมำะสมเป็นหลกั  

 ค่ำอำหำรท่ีระบุในรำยกำร ให้ท่ำนไดเ้ลิศรสกบัอำหำรทอ้งถ่ินในแต่ละประเทศ  
 ค่ำบริกำรน ำทวัร์โดยหัวหนำ้ทวัร์ผูมี้ประสบกำรณ์น ำเท่ียวให้ควำมรู้และคอยดูแลอ ำนวยควำมสะดวกตลอดกำรเดินทำง  
 ค่ำประกนัอุบติัเหตุในกำรเดินทำงวงเงินท่ำนละ 1,000,000 บำท 
 ค่ำธรรมเนียมในกำรย่ืนวซ่ีำองักฤษ  (ใชเ้วลำในกำรด ำเนินกำร 15 วนัไม่รวมวนัหยดุเสำร์อำทิตย)์   
 ค่ำทิปพนกังำนขบัรถระหว่ำงกำรเดินทำง 

อตัรำค่ำบริกำรนีไ้ม่รวม 
 ค่ำทิปหัวหนำ้ทวัร์ วนัล่ะ 100 บำท(1,000 บำท) หำกท่ำนประทบัใจในกำรเดินทำง 
 ค่ำภำษีมูลค่ำเพ่ิม 7 % หัก ณ ท่ีจ่ำย 3 %  
 ค่ำใชจ่้ำยส่วนตวั อำทิ ค่ำโทรศพัท,์ ค่ำซกัรีด, ค่ำเคร่ืองด่ืมและอำหำรนอกเหนือจำกท่ีระบุในรำยกำร  
 ค่ำผกผนัของภำษีน ้ ำมนัท่ีทำงสำยกำรบินแจง้เปล่ียนแปลงกะทนัหัน 
เง่ือนไขกำรส ำรองที่น่ัง และกำรช ำระเงนิ  
• กรุณำจองล่วงหน้ำพร้อมช ำระงวดแรก 35,000  บำท ก่อนกำรเดินทำง พร้อมแฟกซ์ส ำเนำหน้ำหนังสือเดินทำง Passport 
มำยงับริษทั และค่ำใช้จ่ำยส่วนที่เหลือกรุณำช ำระก่อนกำรเดินทำงไม่น้อยกว่ำ 14 วนั มิฉะนั้นจะถือว่ำท่ำนยกเลิกกำร
เดินทำง 

• บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิยกเลิกกำรเดินทำงก่อนล่วงหน้ำ 10 วนั ซ่ึงจะเกิดขึ้นไดก้็ต่อเม่ือไม่สำมำรถท ำกรุ๊ปไดอ้ยำ่งน้อย 15 
ท่ำน และหรือ ผูร่้วมเดินทำงในคณะไม่สำมำรถผำ่นกำรพิจำรณำวซ่ีำไดค้รบ 15 ท่ำน ซ่ึงในกรณีน้ี ทำงบริษทัฯ ยนิดีคืนเงิน
ใหท้ั้งหมดหกัค่ำธรรมเนียมวซ่ีำ หรือจดัหำคณะทวัร์อ่ืนให ้ถำ้ท่ำนตอ้งกำร 

• บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิที่จะเปล่ียนแปลงรำยละเอียดบำงประกำรในทวัร์น้ี เม่ือเกิดเหตุจ ำเป็น สุดวสิยั จนไม่อำจแกไ้ขได ้และ
จะไม่รับผิดชอบใดๆ ในกรณีที่สูญหำย สูญเสียหรือไดรั้บบำดเจ็บ ที่นอกเหนือควำม รับผิดชอบของหัวหน้ำทวัร์และเหตุ
สุดวสิยับำงประกำรเช่น กำรนดัหยดุงำน ภยัธรรมชำติ กำรจลำจล ต่ำงๆ 



 

• เน่ืองจำกรำยกำรทวัร์น้ีเป็นแบบเหมำจ่ำยเบด็เสร็จ หำกท่ำนสละสิทธ์ิกำรใชบ้ริกำรใดๆ ตำมรำยกำร หรือถูกปฏิเสธกำรเขำ้ 
และออกประเทศไม่วำ่ในกรณีใดก็ตำม ทำงบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนเงินในทุกกรณี  

• เม่ือท่ำนไดช้ ำระเงินมดัจ ำหรือทั้งหมด ไม่วำ่จะเป็นกำรช ำระผำ่นตวัแทนของบริษทัฯ หรือช ำระโดยตรงกบัทำงบริษทัฯ ทำง
บริษทัฯ จะขอถือวำ่ท่ำนรับทรำบและยอมรับในเง่ือนไขต่ำงๆของบริษทัฯ ที่ไดร้ะบุไวโ้ดยทั้งหมด 

หมำยเหตุ 
• ทำงบริษัทจะท ำกำรย่ืนวีซ่ำของท่ำนก็ต่อเม่ือในคณะมีผู้ส ำรองที่น่ังครบ 20 ท่ำน และได้รับคิวกำรตอบรับจำกทำงสถำนทูต เน่ืองจำกบริษทัจะตอ้งใชเ้อกสำรต่ำงๆที่เป็น

กรุ๊ปในกำรยื่นวซ่ีำ อำทิ ตัว๋เคร่ีองบิน , ห้องพกัที่คอนเฟิร์มมำจำกทำงยุโรป ,ประกนักำรเดินทำง ฯลฯ ทำงท่ำนจะตอ้งรอให้คณะครบ 20 ท่ำน จึงจะสำมำรถยื่นวซ่ีำให้กบั
ทำงท่ำนไดอ้ย่ำงถูกตอ้ง  

• หำกในช่วงที่ท่ำนเดินทำงคิววีซ่ำกรุ๊ปในกำรย่ืนวีซ่ำเต็ม ทำงบริษทัตอ้งขอสงวนสิทธ์ิในกำรยื่นวซ่ีำเดี่ยว ซ่ึงทำงท่ำนจะตอ้งเดินทำงมำยื่นวซ่ีำดว้ยตวัเอง ตำมวนั และเวลำ
นัดหมำยจำกทำงสถำนทูต โดยมีเจำ้หน้ำที่ของบริษทัคอยดูแล และอ ำนวยควำมสะดวก  

• เอกสำรต่ำงๆที่ใช้ในกำรย่ืนวีซ่ำท่องเที่ยวทวีปยุโรป ทำงสถำนทูตเป็นผูก้  ำหนดออกมำ มิใช่บริษทัทวัร์เป็นผูก้  ำหนด ท่ำนที่มีควำมประสงคจ์ะยื่นวซ่ีำท่องเที่ยวทวปียุโรป 
กรุณำจดัเตรียมเอกสำรให้ถูกตอ้ง และครบถว้นตำมที่สถำนทูตตอ้งกำร เพรำะจะมีผลต่อกำรพิจำรณำวีซ่ำของท่ำน บริษทัทวัร์เป็นแต่เพียงตวั กลำง และอ ำนวยควำม
สะดวกในกำรยื่นวซ่ีำเท่ำนั้น มิไดเ้ป็นผูพ้ิจำรณำวำ่วซ่ีำให้กบัทำงท่ำน 

• กรณีวีซ่ำที่ท่ำนย่ืนไม่ผ่ำนกำรพิจำรณำ และคณะสำมำรถออกเดินทำงได้ ท่ำนจะต้องเสียค่ำใช้จ่ำยจริงที่เกิดขึน้ดังต่อไปนี้ 
-  ค่ำธรรมเนียมกำรย่ืนวีซ่ำและค่ำด ำเนินกำรทำงสถำนทูตจะไม่คืนค่ำธรรมเนียมใดๆทั้งส้ินแมว้ำ่จะผำ่นหรือไม่ผำ่นกำรพิจำรณำ 
-  ค่ำมัดจ ำตั๋วเคร่ืองบิน หรือตั๋วเคร่ืองบินที่ออกมำจริง ณ วันย่ืนวีซ่ำ ซ่ึงตัว๋เป็นเอกสำรที่ส ำคญัในกำรยื่นวซ่ีำ หำกท่ำนไม่ผำ่นกำรพจิำรณำ ตัว๋เคร่ืองบินถำ้ออกตัว๋มำแลว้

จะตอ้งท ำกำร REFUND โดยจะมีค่ำธรรมเนียมที่ท่ำนตอ้งถกูหักบำงส่วน และส่วนที่เหลือจะคืนให้ท่ำนภำยใน 120 วนั (ตำมกฎของแต่ละสำยกำรบนิ) ถำ้ยงัไม่ออกตัว๋
ท่ำนจะเสียแต่ค่ำมดัจ ำตัว๋ตำมจริงเท่ำนั้น 

-  ค่ำห้องพักในทวีปยุโรป ถำ้คณะออกเดนิทำงได ้และท่ำนไม่ผำ่นกำรพิจำรณำวซ่ีำ ตำมกฎท่ำนจะตอ้งโดนค่ำมดัจ ำห้องใน 2 คืนแรกของกำรเดนิทำงหำกท่ำนไม่ปรำกฏตวั
ตำมวนัที่เขำ้พกั ทำงโรงแรมจะตอ้งยึดค่ำห้อง 100% ในทนัที ทำงบริษทัจะแจง้ให้ท่ำนทรำบ และมีเอกสำรช้ีแจงให้ท่ำนเขำ้ใจ 

• หำกท่ำนผ่ำนกำรพิจำรณำวีซ่ำ แล้วยกเลิกกำรเดินทำงทำงบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในกำรยึดค่ำใช้จ่ำยทั้งหมด 100% 
• ทำงบริษัทเร่ิมต้น และจบ กำรบริกำร ที่สนำมบินสุวรรณภูมิ กรณีท่ำนเดินทำงมำจำกต่ำงจังหวัด หรือต่ำงประเทศ และจะส ำรองต๋ัวเคร่ืองบิน หรือพำหนะอย่ำงหน่ึง

อย่ำงใดที่ใช้ในกำรเดินทำงมำสนำมบิน ทำงบริษัทจะไม่รับผิดชอบค่ำใช้จ่ำยในส่วนนี้ เพรำะเป็นค่ำใช้จ่ำยที่นอกเหนือจำกโปรแกรมกำรเดินทำงของบริษัท ฉะน้ันท่ำน
ควรจะให้กรุ๊ป FINAL 100% ก่อนที่จะส ำรองยำนพำหนะ 

เง่ือนไขกำรยกเลิก 
 ยกเลิกก่อนกำรเดินทำง 45 วนั - คืนค่ำใช้จ่ำยทั้งหมด ยกเว้นกรุ๊ปที่เดินทำงช่วงวนัหยุด หรือเทศกำลที่ต้องกำรันตีมัดจ ำกับสำยกำรบิน หรือ 
กรุ๊ปทีม่กีำรกำรันตค่ีำมดัจ ำทีพ่ักโดยตรงหรือโดยกำรผ่ำนตวัแทนในประเทศ หรือต่ำงประเทศและไม่อำจขอคืนเงินได้      

 ยกเลิกก่อนกำรเดินทำง 30 วนัข้ึนไป -  เก็บค่ำใชจ่้ำย 40,000 บำท    
 ยกเลิกก่อนกำรเดินทำง  15 วนั  -  เก็บค่ำใชจ่้ำย  50 % ของรำคำทวัร์     
 ยกเลิกก่อนกำรเดินทำง  1-14 วนั - เก็บค่ำบริกำรทั้งหมด 100 % 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

เอกสำรที่ใช้ประกอบในกำรย่ืนวซ่ีำอังกฤษ 
 หนังสือเดนิทำง (ตวัจริง) ที่เหลืออำยุใช้งำนไม่ต ำ่กว่ำ 6 เดือน และมีหนำ้หนงัสือเดินทำงว่ำงอยำ่งนอ้ย 3 หนำ้  
 หนังสือเดินทำงที่เหลืออำยุใช้งำนไม่ต ำ่กว่ำ 6 เดือน และมีหนำ้หนงัสือเดินทำงว่ำงอยำ่งนอ้ย 3 หนำ้  
 รูปถ่ำยสี ฉำกหลังเป็นสีขำวเท่ำน้ัน ขนำด 1.5 x 2 นิ้ว จ ำนวน 3 รูป (ตอ้งถ่ำยไวไ้ม่เกิน 6 เดือน) หนำ้ตรง ไม่สวมแว่นตำ ไม่ยิ้มเห็น
ฟัน ข้ึนอยูก่บัประเทศท่ีจะเดินทำง  

 หลักฐำนแสดงสถำนะกำรท ำงำน 1 ชุด  
 *** กรณีค้ำขำย  : หลกัฐำนทำงกำรคำ้ เช่น ส ำเนำใบรับรองจำกกระทรวงพำณิชย์หรือใบทะเบียนกำรค้ำ ท่ีมีช่ือผูเ้ดินทำง หรือ
ส ำเนำใบเสียภำษีร้ำนคำ้ (ภพ.20) อำยยุอ้นหลงัไม่เกิน 3 เดือน (นบัจำกเดือนท่ีจะเดินทำง) 

 *** กรณีพนักงำนและผู้ถือหุ้น : หนงัสือรับรองกำรท ำงำนเป็นภำษำองักฤษ ระบุต ำแหน่ง เงินเดือน และวนัเร่ิมงำน พร้อมสลิป
เงินเดือน ยอ้นหลงั 3 เดือน อำยยุอ้นหลงัไม่เกิน 1 เดือน (นบัจำกเดือนท่ีจะเดินทำง) 

 *** ข้ำรำชกำร: หนังสือรับรองจำกต้นสังกดั เป็นภำษำองักฤษ ระบุต ำแหน่ง เงินเดือน และวนัเร่ิมงำนพร้อมสลิปเงินเดือน 
ยอ้นหลงั 3 เดือน อำยยุอ้นหลงัไม่เกิน 1 เดือน (นบัจำกเดือนท่ีจะเดินทำง) 

 *** นักเรียนและนักศึกษำ: หนงัสือรับรองกำรเป็นนกัเรียนหรือนกัศึกษำ เป็นภำษำองักฤษจำกสถำบนัท่ีศึกษำอยู ่อำยยุอ้นหลงัไม่
เกิน 1 เดือน (นบัจำกเดือนท่ีจะเดินทำง) 

 หนังสือแสดงกำรเคล่ือนไหวทำงบัญชี (Bank Statement) บญัชีออมทรัพย ์ยอ้นหลงั 6 เดือน โดยต้องมีเลขที่บัญชีระบุอยู่ทุกหน้ำ 
(สถำนทูตพจิำรณำบัญชีออมทรัพย์เป็นอันดับแรก) แต่ในกรณีท่ียอดเงินในบญัชีออมทรัพยไ์ม่ถึง 6 หลกั สำมำรถแนบ Statement 
สมุดบญัชีฝำกประจ ำเพ่ิมเติมในกำรยื่นได)้ ( สถำนทูตไม่รับบัญชีกระแสรำยวนั ) 

 ในกรณีเป็น บิดำ/มำรดำ/บุตร , สำมี/ภรรยำ และญำติ (สำมำรถรับรองค่ำใช้จ่ำยให้กันได้) โดยใช้เอกสำรเพิ่มเติมคือ 
-  หนังสือรับรองจำกธนำคำร (สถำนทูตพิจำรณำบญัชีออมทรัพยเ์ป็นอนัดบัแรก)  ในกำรออกจดหมำยรับรองกรุณำระบุค ำว่ำ TO 
WHOM IT MAY CONCERN แทนกำรใชช่ื้อแต่ละสถำนทูต (เน่ืองจำกประเทศในยโุรปเขำ้ร่วมกลุ่มยโูรโซน) กรุณำสะกดช่ือ
ให้ตรงกบัหนำ้พำสปอร์ต และหมำยเลขบญัชีเล่มเดียวกบั Statement ท่ีท่ำนจะใชย้ื่นวีซ่ำ (ใชเ้วลำด ำเนินกำรขอประมำณ 3-5 วนัท ำ
กำร) โดยตอ้งท ำแยกกนั ระบุตำมช่ือผูเ้ดินทำง 1 ท่ำน / 1 ฉบบั (ใช้ตวัจริง / ไม่สำมำรถถ่ำยเอกสำรได้ ) 

 กรณีเด็กอำยุต ่ำกว่ำ 20 ปีบริบูรณ์  หำกเด็กไม่ไดเ้ดินทำงกบับิดำ/มำรดำคนใดคนหน่ึง หรือบิดำมำรดำไม่ไดเ้ดินทำงทั้งสองคน 
ตอ้งมีจดหมำยยินยอมให้เดินทำงไปต่ำง ประเทศจำกบิดำ & มำรดำ ซ่ึงจดหมำยตอ้งออกโดยท่ีว่ำกำรอ ำเภอ โดยระบุประเทศและ
วนัเดินทำง 

 ส ำเนำบัตรประชำชน  1 ชุด / ส ำเนำทะเบียนบ้ำน 1 ชุด 
 ส ำเนำสูตบัิตร 1 ชุด (กรณีอำยุต ำ่กว่ำ 20 ปี) 
 ส ำเนำทะเบียนสมรส หรือ ส ำเนำทะเบียนหย่ำ 1 ชุด (ถ้ำมี) 
 ส ำเนำใบมรณะบัตร 1 ชุด (กรณีเป็นหม้ำย) 
 ส ำเนำใบเปลี่ยนช่ือ-สกุล 1 ชุด (ถ้ำมี) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


