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วันที1่

กรุงเทพฯ – เอดินเบอระ

18.00 น.
20.25 น.
23.05 น.

สมาชิ กทุกท่ านพร้ อมกัน ณ ท่ าอากาศยานสุ วรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่ างประเทศชั้น 4 เคาร์ เตอร์
สายการบินกาต้ าร์ แอร์ เวย์ (เคาเตอร์ Q) เจ้ าหน้ าทีค่ อยดูแลเช็คสั มภาระและบัตรทีน่ ั่งบนเครื่ อง
ออกเดินทางสู่ กรุงโดฮาโดยสายการบินกาต้ าร์ แอร์ เวย์ เทีย่ วบินที่ QR835
เดินทางถึงกรุงโดฮา ประเทศกาต้ าร์ (แวะพักเปลีย่ นเครื่ องใช้ เวลารอเปลีย่ นเครื่ องประมาณ 2 ชั่วโมง)

วันที่2

โดฮา – เอดินเบอระ – สเตอร์ ลงิ่ – ชมเมือง – เอดินเบอระ

01.15 น.
07.20 น.

ออกเดินทางสู่ กรุงเอดินเบอระ โดยสายการบินกาต้ าร์ แอร์ เวย์ เทีย่ วบินที่ QR031
เดินทางถึงสนามบินนานาชิติกรุงเอดินเบอระ ประเทศสก๊อตแลนด์ หลังผ่ านการตรวจคนเข้ าเมืองและศุลกากร
แล้ ว นำท่ำนเดินทำงสู่ คำล์ตนั ฮิลล์ (Calton Hill) ถัดจำกวัง Holyrood ที่เป็ นที่ต้ งั ของเสำคอลัม่ โรมันอันใหญ่
ยักษ์ ที่ถือเป็ น The National Monument ของสก็อตแลนด์ พื้นที่ตรงนี้ สมัยโบรำณใช้เป็ นที่ประหำรนักโทษ
ต่อมำก็เปลี่ยนมำเรื่ อยๆ เป็ นโรงหนังบ้ำง บ้ำน
ของข้ำรำชกำรบ้ำง จำกนั้นผ่ำนชมรั ฐสภำส
ก็อตแลนด์ ผ่ำนชมร้ำน The Elephant House
เป็ นร้ำนนัง่ ชิลๆ เมนูเบำๆ อำหำรรำคำไม่แพง
ที่ J.K. Rowling มำนัง่ แต่งหนังสื อแฮร์ รี่ พอต
เตอร์ ภำคแรก นาท่ านเข้ าสู่ ตัวเมืองเอดินเบิร์ก
เมื อ งหลวงและเมื อ งศู น ย์ ก ลางวั ฒ นธรรม
แห่ งความภาคภูมิใจของชาวสก๊ อต เป็ นเมื อง
ศูนย์ กลางของประเทศสก๊ อตแลนด์ ตั้งแต่ ยุคศตวรรษที่ 15 เจ้ าของสมญานามกรุ งเอเธนส์ แห่ งยุโรปเหนือ เข้ า
ชมความยิง่ ใหญ่ ของ “ปราสาทเอดินเบิร์ก” ตั้งอยู่บนเนินเขาอันสวยงามเป็ นปราสาทที่งดงามและเป็ นสถานที่
เก็บรักษามหามงกุฎแห่ งราชวงศ์ เคยเป็ นทีป่ ระทับของกษัตริย์สก็อต และยังถือว่ำเป็ นจุดชมเมืองเอดินเบิร์กได้
เป็ นอย่ำงดีเนื่ องจำกเป็ นเนิ นเขำสู ง มองเห็นเด่นเป็ นสง่ำจำกทุกมุมเมือง และยังได้รับกำรขนำนนำมว่ำเป็ น
เมืองเอเธนส์แห่ งทิศเหนือเนื่องจำกสถำปั ตยกรรมกำรก่อสร้ำงที่คล้ำยคลึงกับวิหำรแพนธีออนในประเทศกรี ซ
เข้ำชมเครื่ องรำชและอัญมนีอนั ล้ ำค่ำของสก๊อตแลนด์
บริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคาร

เทีย่ ง
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คา่

นาท่ านเดินทางสู่ เมืองสเตอร์ ลิง “Stirling” (42 กม.) นำท่ำนเข้ำชมควำมงำมของปรำสำทสเตอร์ ลิง (Stirling
Castle) ซึ่ งเป็ นปรำสำทที่ มี ค วำมโดดเด่ น
ทำงด้ำนประวัติศำสตร์และสถำปั ตยกรรมและ
มี ข นำดใหญ่ ที่ สุ ด และส ำคัญ ที่ สุ ด ปรำสำท
หนึ่ งของสกอตแลนด์ ตั้งอยู่บนเนิ นคำลเซิ ล
ฮิ อล์ (Castle Hill) ซึ่ งเป็ นเนิ น ที่ เ กิ ด จำกหิ น
ภูเขำไฟโบรำณ และล้อมรอบสำมด้ำนด้วยผำ
สู งชันทำให้เหมำะแก่กำรป้ องกันตน นำท่ำน
แวะถ่ำยรู ปกับ อนุ สำวรี ย ์ วอลเลซ (Wallace
Monument) เป็ นอนุ สำวรี ยท์ ี่สร้ำงขึ้นเพื่อเป็ นเกียรติแด่ วิลเลียม วอลเลซ(William Wallace) วีรบุรุษนักรบผู ้
ยิ่งใหญ่ของสกอตแลนด์ โดยอนุ สำวรี ยว์ อลเลซ สร้ำงขึ้นบน เนิ นเขำแอบบีเครก (Abbey Craig) เนิ นเขำที่มี
ควำมสู งประมำณ 111 เมตร (364ฟุต) ตั้งอยู่ทำงตอนเหนื อของเมืองสเตอร์ ลิง และได้มีกำรนำเรื่ องรำวของวิ
ลเลียม วอลเลซมำสร้ำงเป็ นภำพยนตร์ เรื่ อง “Brave Heart” ที่นำแสดงโดย เมล กิ๊บสัน ได้เวลำสมควรนำท่ำน
ออกเดินทำงสู่ กรุ งเอดินเบอระ
บริการอาหารค่า ณ ภัตตาคาร

พักที:่
วันที3่

Crown Plaza Hotel Edinburgh Royal Terrace / หรื อเทียบเท่ าระดับใกล้ เคียง
เอดินเบอระ – ล่ องเรื อทะเลสาบล็อกเนส – โรงงานวิสกี้ -ชมเมืองอินเวอร์ เนส

เช้ า

บริการอาหารมื้อเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรมที่พกั
จากนั้นนาท่ านเดินทางสู่ ทะเลสาบลอชเนสส์ “LOCHNESS” (189 กม.) นำท่ำนล่องเรื อชมทะเลสำบเนสส์
ห รื อ “ ท ะ เ ล ส ำ บ ล อ ช เ น ส ส์ ”
LOCHNESS ทะเลสำบขนำดใหญ่ที่มี
ควำมยำวถึง 40 กิโลเมตร เป็ นทะเลสำบ
ข น ำ ด ใ ห ญ่ แ ล ะ มี ชื่ อ เ สี ย ง ข อ ง
สกอตแลนด์ จำกเรื่ อ งเล่ ำ ต ำนำนของ
เนสซี่ (NESSIE) สั ต ว์ป ระหลำด ที่
อำศัยอยูใ่ นทะเลสำบ Loch Ness รู ปร่ ำง
คล้ำ ยไดโนเสำร์ มี ค อยำวล ำตัว ใหญ่
มหึ มำ ที่มีคนอ้ำงว่ำถ่ำยรู ปตัวเนสซี่ ได้
ในปี ค.ศ.1934 ทำให้เป็ นเรื่ องที่โด่งดังไปทัว่ โลก

บ่ าย
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เทีย่ ง
บ่ าย

คา่

บริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคาร
จากนั้นนาท่ านเดินทางสู่ โรงงานวิสกีช้ ื้อดัง Glen Glen Ord Distillery Visitor Centre & Whisky Shop เกลน
วิสกี้ เป็ นโรงกลัน่ เหล้ำวิสกี้ ในที่รำบสู งของสก๊อตแลนด์และเป็ นโรงเหล้ำวิสกี้ ซิ งเกิลมอลต์ ที่เหลืออยู่เพียง
แ ห่ ง เ ดี ย ว บ น เ ก ำ ะ B l a c k I s l e
(Highland) ผลิตภัณฑ์หลักของ บริ ษทั
คือวิสกี้ ซิงเกิ ล มอลต์ ที่อำยุ 12 ปี โรง
กลัน่ ได้รับรำงวัลเครื่ องดื่มแอลกอฮอล์
ที่ ดี ที่ สุ ด ใ น ก ำ ร แ ข่ ง ขั น ไ ว น์ แ ล ะ
เครื่ องดื่ มแอลกอฮอล์ระหว่ำงประเทศ
ในปี ค.ศ.1994 และ1996 ให้ท่ำนได้ชิม
รสชำติ อ ัน หอมหวน และกลมกล่ อ ม
ของวิสกี้ซิงเกิล มอลล์ไฮแลนด์ จากนั้น
เดินทางสู่ เมื องอินเวอร์ เนส “Inverness” (21 กม.) อินเวอร์ เนส เปรี ยบเสมือนเมืองหลวงของ Highlands
เนื่ องจำก เป็ นเมืองหน้ำด่ำน และก็เป็ นเมืองที่ใหญ่และคึกคักที่สุดของไฮแลนด์ ซึ่ งเป็ นที่รู้จกั กันในนำมของ
เมืองหลวงแห่ งที่รำบสู งไฮด์แลนด์ เดินเล่นชมเมือง เพลิดเพลินไปกับทัศนี ยภำพสวยงำม ณ ปำกแม่น้ ำเนส ที่
ห้อมล้อมไปด้วยหมู่เนินเขำ อิสระช้อปปิ้ งตำมอัธยำศัยในเมืองที่น่ำรักแห่งนี้
บริการอาหารค่า ณ ภัตตาคาร

พักที:่
วันที4่

Kingsmills Hotel Inverness / หรื อระดับใกล้ เคียง
อินเวอร์ เนส – ปราสาทเอลีน โดแนน – ฟอร์ ท วิลเลียม - กลาสโกว์ – ชมเมือง

เช้ า

บริการอาหารมื้อเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรมที่พกั
จากนั้นเดินทางเข้ าสู่ ไคล์ ออฟ ลอชลาช “KYLE OF LOCHLASH” เพื่อนาท่ านเข้ าชม ปราสาท EILEAN
DONAN CASTLE ปราสาทที่ต้ังอยู่บน
เกาะเล็กๆ ตรงจุดบรรจบของทะเลสำบ
3 แห่ ง Loch Duich, Loch Long และ
Loch Aish ปรำสำท นี้ เป็ นหนึ่ งใน
ป ร ำ ส ำ ท ข อ ง ส ก อ ต แ ล น ด์ ที่ มี
ประวัติศำสตร์อนั ยำวนำน เคยถูกใช้เป็ น
ป้ อ มปรำกำรในกำรรบ ตัว ปรำสำท
ดั้งเดิ มสร้ ำงตั้งแต่ ปี 1230 เพื่อป้ องกัน
กำรรุ ก รำนของพวกไวกิ้ ง ปรำสำทที่
เห็นเพิ่งสร้ำงใหม่เมื่อเมื่อประมำณปี 1900 ที่ต้ งั ของปรำสำทที่เป็ นเอกลักษณ์และบรรยำกำศรอบๆ ปรำสำทที่
เงียบสงบและสวยงำมมำก ทำให้ Eilean Donan เป็ นหนึ่ งในปรำสำทที่สวยงำมและถูกถ่ำยรู ปมำกที่สุดใน
สกอตแลนด์ นาท่ านเดินทางสู่ เมืองฟอร์ ท วิลเลีย่ ม “Fort William” (105 กม.)
บริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคารพืน้ เมือง

เทีย่ ง
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บ่ าย

คา่

จากนั้นนาท่ านเดินทางสู่ ทะเลสาบลอช โลมอน (Loch Lomond) ขึ้นชื่อว่ำเป็ นทะเลสำบน้ ำจืดที่สวยที่สุดใน
สกอตแลนด์ และมีขนำดใหญ่ที่สุดในเครื อสหรำชอำณำจักร ควำมยำวทั้งสิ้ นรำว 39 กิโลเมตร นำท่ำนถ่ำยรู ป
บรรยำกำศริ ม ทะเลสำบ ณ จุ ด ชมวิ ว ที่
สมเด็จพระรำชีนีควีนอลิซำเบธ ครั้งหนึ่ ง
เคยทรงทอดพระเนตรชมควำมงำม ณ ริ ม
ทะเลสำบแห่ งนี้ เมื่อครั้งปี ค.ศ. 1879 ได้
เวลำสมควรออกเดินทำงสู่ เมืองกลำสโกว์
(Glasgow) (53 กม.) จากนั้นนาท่ านชม
เมื องกลาสโกว์ “Glasgow” เป็ นเมื องที่
ใหญ่ ที่ สุ ดของสกอตแลนด์ ตั้ง อยู่ บ น
แม่น้ ำไคลด์ ชำวกลำสโกว์ รู ้จกั กันในชื่อ
กลำสวีเจียนส์ “Glaswegians” เมืองกลำสโกว์น้ นั ถือเป็ นเมืองใหญ่ในสหรำชอำณำจักรที่มีควำมเจริ ญรุ่ งเรื อง
และล้ ำหน้ำมำกที่สุดเมืองหนึ่ ง ตั้งแต่ในศตวรรษที่ 16 นำท่ำนสัมผัสสี สันของเมืองกลำสโกว์ที่ Buchanan
Street สถำนที่แห่งกำรจับจ่ำยหรื อกำรนัดพบของคนเมือง ไม่วำ่ จะเป็ นตอนกลำงวันหรื อแม้แต่ยำมค่ำคืน ถนน
สำยนี้ จะเป็ นถนนที่ มีผูค้ นพลุกพล่ำนมำก สำมำรถเดิ นชมอำคำรบ้ำนเรื อนที่ยงั คงอนุ รักษ์ควำมเก่ ำแก่ และ
สถำปัตยกรรมแบบดั้งเดิมไว้เป็ นอย่ำงดีอิสระให้ท่ำนได้เดินเล่น หรื อช้อปปิ้ งตำมอัธยำศัย
บริการอาหารค่า ณ ภัตตาคาร

พักที:่
วันที5่

Radisson Blu Hotel, Glasgow / หรื อระดับใกล้ เคียง
กลาสโกว์ – แคร์ นไรอัน – เรื อเฟอร์ รี่ – เบลฟาสต์ (ไอร์ แลนด์เหนือ)
ไทแทนิค ทัวร์ – ช้ อปปิ้ ง

เช้ า

บริการอาหารมื้อเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรมที่พกั
จำกนั้นนำท่ำนออกเดินทำงสู่ ท่ำเรื อเฟอร์รี่ Cairnryan Port ชมวิวทิวทัศน์ระหว่ำงทำง
ออกเดินทาง สู่ กรุ งเบลฟาสต์ โดยเรื อเฟอร์ รี่ ให้ ท่านได้ ชมวิวความสวยงามระหว่ างเส้ นทาง ประมาณ สอง
ชั่วโมง
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารภายในเรื อ
เรื อเข้ าเทียบท่ ากรุ งเบลฟาสต์ เมื องหลวงของไอร์ แลนด์ เหนื อ นาท่ านเที่ยวชมกรุ งเบลฟาสต์ (Bélfast) เป็ น
เมืองหลวงของไอร์แลนด์เหนือตั้งอยูบ่ นฝั่งของแม่น้ ำแลน บริ เวณชำยฝั่งตะวันออกของไอร์ แลนด์ เป็ นเมืองที่
ใหญ่ที่สุดในไอร์แลนด์เหนือ ในช่วงต้นทศวรรษที่ 18
เมื องเก่ ำเคยเป็ นท่ำเรื อหลัก มี บทบำทสำคัญในกำร
ปฏิ วตั ิอุตสำหกรรมในศตวรรษที่ 19 และกลำยเป็ น
ผูผ้ ลิตผ้ำลินินรำยใหญ่ที่สุดในโลกโดยได้รับฉำยำว่ำ
"Linenopolis" เป็ นศูนย์กลำงหลักของผ้ำลินินของชำว
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
อุ ต สำหกรรมท ำเชื อ กและกำรต่ อ เรื อฮำร์ แ ลนด์

11.30
เทีย่ ง
บ่ าย
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คา่

และวูลฟ์ ซึ่งเป็ นผูส้ ร้ำงเรื อ RMS Titanicเป็ นอู่ต่อเรื อที่ใหญ่และมีประสิ ทธิภำพมำกที่สุดในโลก หลังจำกนั้นก็
ยังคงเป็ นอุ ตสำหกรรมกำรบิ นและขี ปนำวุธที่ สำคัญอี กด้ว ย ปั จจุ บ ัน นี้ เ บลฟำสต์ย งั คงเป็ นศู น ย์ก ลำงของ
อุ ต สำหกรรมตลอดจนศิ ล ปะกำรศึ ก ษำชั้น สู ง ธุ ร กิ จ และกฎหมำยและเป็ นส่ ว นสำคัญ ทำงเศรษฐกิ จ ของ
ไอร์ แลนด์เหนื อ เบลฟำสต์ยงั คงเป็ นท่ำเรื อหลักที่มีท่ำเรื อพำณิ ชย์และอุตสำหกรรมที่ มีอิทธิ พลเหนื อแนว
ชำยฝั่ง นำท่ำนชมเมืองโดย รอบ แวะเก็บภำพกลุ่มอำคำรที่สวยงำมในบริ เวณจตุรัส Donegall Square เป็ นที่ต้ งั
ของอำคำรรัฐบำลที่สวยงำมที่สุด จำกนั้นนำท่ำนแวะเก็บภำพท่ำต่อเรื อไททำนิค ซึ่งได้ทำกำรต่อลำเรื อที่ท่ำเรื อ
แห่ งนี้ ก่อนออกรับผูโ้ ดยสำรที่เซำท์ แธมป์ ตัน ประเทศอังกฤษ นาท่ านเข้ าชมภายในพิพิธภัณฑ์ ไททานิค
(Titanic Belfast) เป็ นศูนย์มลั ติมีเดียที่ดีที่สุดในไอร์ แลนด์ ท่ำนจะได้ทรำบถึงประวัติควำมเป็ นมำของเรื อ
ไทแทนิค ขั้นตอนกำรออกแบบ และกำรต่อเรื อ ร่ วมถึงกำรตกแต่งภำยในที่สุดแสนหรู หรำ นำท่ำนนัง่ โดยสำร
แคปซูลกำรเวลำย้อนรอยเรื่ องรำวควำมยิง่ ใหญ่ของเรื อไทแทนิ ค ตั้งแต่เริ่ มต้นจนกระทั้งจมลงสู่ กน้ มหำสมุทร
แอตแลนติก จำกนั้นนำท่ำนสู่ ยำ่ นกลำงเมืองอิสระทุกท่ำนเดินเล่นเก็บภำพเมืองที่น่ำรักแห่งนี้
บริการอาหารมื้อคา่ ณ ภัตตาคาร

พักที:่
วันที่6

Stormont Belfast Hotel / หรื อระดับใกล้ เคียง
เบลฟาสต์ – สะพานแขวน คาร์ ริค – ไจแอ๊ นท์ คอสเวย์ – กัลเวย์

เช้ า

บริการอาหารมื้อเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
จำกนั้นนำท่ำนออกเดินทำงขึ้นเหนื อสู่ จุดชมวิวสะพำนแขวน Carrick-a-rede Rope Bridge (ที่รู้จกั กันในชื่ อ
Rick-a-reedy) เป็ นสะพำนเชือกที่
มีชื่อเสี ยง อยู่ในเขตกำรดูแลของ
เนชั่ น แนล ทรั ส ท์ ตั ว สะพำน
แขวน เชื่ อมโยงแผ่นดิ นใหญ่กบั
เกำะเล็ก ๆ ของ Carrickarede มี
ช่ ว งสะพำนแขวนที่ ย ำวถึ ง 20
เมตร และสู งจำกพื้นด้ำนล่ำงกว่ำ
30 เมตร เป็ นจุ ด ท่ อ งเที่ ย วที่
ได้รับควำนิ ยมเป็ นอย่ำงมำก นำ
ท่ ำ นเดิ น ข้ำ มฝั่ ง สู่ อี ก ด้ ำ นหนึ่ ง
( เ สี ย ว สุ ด ๆ ) เ ก็ บ ภ ำ พ ค ว ำ ม
สวยงำมของท้องทะเลและธรรมชำติ

รหัสทัวร์ : THW6-QR-EU-20SEP19-19MAR20
เทีย่ ง
บ่ าย

คา่

บริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นาท่ านเดินทางต่ อสู่ บริเวณชายหาดหินทางเดินยักษ์ (The Giant’s Causeway) แวะเก็บภำพอันสวยงำมของ
แนวหน้ำผำริ มชำยฝั่งแอตแลนติก
เหนื อ (White Park Bay) เดินทำง
ถึงชำยหำดหิ นมหัศจรรย์ นำท่ำน
เดิ นชมควำมมหั ศ จรรย์ ข อง
ธรรมชำติ ที่เกิดจำกลำวำภูเขำไฟ
กระทบน้ ำเย็ น ของทะเล เมื่ อ
ห ล ำ ย ล้ ำ น ปี ท ำ ใ ห้ เ กิ ด
ประติ ม ำกรรมทำงธรรมชำติ ที่
สวยงำมแปลกตำไม่มีที่ใดเหมือน
อิสระทุกท่ำนเก็บควำมประทับใจ
จำกกนั้นนำท่ำนออกเดินทำงสู่ เมืองกัลเวย์ (Galway)
บริการอาหารมื้อคา่ ณ ภัตตาคาร

พักที:่
วันที่7

Galway Hotel / หรื อระดับใกล้ เคียง
กัลเวย์ – หน้ าผาโมเออร์ – คิลลาร์ นีย์

เช้ า

บริการอาหารมื้อเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
จากนั้ น น าท่ า นออกเดิ น ทางสู่ บริ เ วณ
หน้ าผาโมเออร์ (Cliffs of Moher) ชม
ควำมสวยงำมของหน้ ำ ผำที่ ต ั ด กั บ
มหำสมุทรแอตแลนติ กอย่ำงลงตัว สุ ด
แสนโรแมนติก หน้ำผำแห่ งนี้ มีควำมสู ง
จำกระดับน้ ำทะเลถึง 214 เมตร และเป็ น
ที่อยูอ่ ำศัยของเหล่ำบรรดำนกทะเลชนิ ด
ต่ำงๆ มำกมำย มีเวลำให้ท่ำนเดินเล่นชม
ควำมงำมของธรรมชำติอย่ำงเต็มที่
บริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคาร
น าท่ า นเดิ น ทางเข้ า สู่ อุ ท ยานแห่ ง ชาติ
Killarney ทางภาคตะวั น ตกของ
ไอร์ แลนด์ ท่ ำ มกลำงธรรมชำติ ข อง
ทะเลสำบป่ ำทึ บ หุ บเขำที่ ส งบและ
สวยงำมเมื อ งเส้ น ทำงผ่ำ นบรรยำกำศ
แบบชนบทที่สวยงำมตลอดสองข้ำงทำง
มี ห ลำยคนที่ เ คยเดิ น ทำงเคยกล่ ำ วชม
เส้นทำงนี้วำ่ สวยงำมและโรแมนติคที่สุด

เทีย่ ง
บ่ าย
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สำยหนึ่ ง แวะเที่ยวฟำร์ มมัครอสส (Muckross House) ฟำร์ มที่เก่ ำแก่ประจำเมือง ท่ำนจะประทับใจไปกับ
บรรยำกำศแบบไอริ ช อย่ำงแท้จริ ง อำคำรบ้ำนเรื อนในสไตล์ยอ้ นยุค รวมถึงสวนสวยสไตล์ไอริ ช ตัวอำคำร
เป็ นคฤหำสน์ที่ออก แบบโดยสถำปนิกชำวอังกฤษ William Burn สร้ำงขึ้นในปี 1843 มีห้องพักหกสิ บห้ำห้อง
ถูกสร้ำงขึ้นในสไตล์ทิวดอร์ สมเด็จพระรำชินีวิกตอเรี ย ได้เคยเสด็จมำ ณ คฤหำสน์ แห่ งนี้เมื่อครั้งยังครองรำช
อยู่ Muckross House ได้ถูกขำยให้กบั William Bowers Bourn ซึ่งเป็ นนักธุรกิจผูม้ งั่ คัง่ ในปี ค.ศ.1932 ตระกูล
โบเวอร์ ได้ตดั สิ นใจมอบบ้ำน Muckross House และที่ดินขนำด 11,000 เอเคอร์ให้กบั ประเทศไอริ ช ถูกเรี ยกว่ำ
"Bourne-Vincent Memorial Park" จึงกลำยเป็ นอุทยำนแห่ งชำติแห่ งแรกในสำธำรณรัฐไอร์ แลนด์และเป็ น
รำกฐำนของ Killarney National Park ในปัจจุบนั ท่ำนสำมำรถเลือกซื้อเลือกชิมเบเกอร์รี่ ของฟำร์มได้อย่ำงจุใจ
เก็บภำพควำมประทับใจจำกมุมต่ำงๆ ของฟำร์มแห่งนี้อย่ำงเต็มที่
บริการอาหารมื้อคา่ ณ ภัตตาคารท้ องถิ่น

พักที:่
วันที่8

Randles Court Hotel / หรื อระดับใกล้ เคียง
คิลลาร์ นีย์ – ริง ออฟ เคอร์ รรี่ – ดับบลิน

เช้ า

บริการอาหารมื้อเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
นาท่ านชมบริเวณริ ง ออฟ เคอร์ รี่ (Ring of Kerry) ชมควำมสวยงำมและทัศนี ยภำพของทะสำบ บริ เวณเมือง
คิลลำนี่ ท่ำมกลำงขุนเขำสลับซับซ้อนดูแล้วทำให้เกิดควำมมหัศจรรย์ของธรรมชำติที่ได้สร้ำงสรรค์ไว้อย่ำง
งดงำมที่ท่ำนจะต้องประทับใจไม่รู้
ลื ม ชมปรำส ำ ทโรส (R os s
Castle) ตัวปรำสำทได้ถูกสร้ำงขึ้น
ในปลำยศตวรรษที่ 15 โดยตระกูล
O'Donoghues Mor (รอสส์) และได้
มีกำรเปลี่ยนมือเจ้ำของ ไปเป็ นของ
ตระกูล MacCarthy Mór จำกนั้น
เขำก็ขำยปรำสำทและที่ ดิน ให้กับ
เซอร์ วำเลนไทน์ บรำวน์ และเกิ ด
เสี ยหำยอย่ำงหนักในช่ วงสงครำมไอริ ซ กับสหรำชอำณำจักร นำท่ำนออกเดิ นทำงสู่ กรุ งดับบลิน แวะเมือง
ลิมริ ค (Limrick) เพื่อทำนอำหำรกลำงวัน
บริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคาร
น าท่ า นเดิ น ทางต่ อ สู่ กรุ ง ดั บ บลิน
( D u b l i n ) เ มื อ ง ห ล ว ง ข อ ง
สำธำรณรั ฐ ไอร์ แ ลนด์ ตัว เมื อ ง
ตั้งอยู่บนชำยฝั่ ง ทะเลไอริ ช มี ห ำด
ทรำยที่ยำวไปตำมชำยฝั่งทะเล ชื่ อ
ดับลินนั้นมำจำกคำว่ำ Dubh Linn
ซึ่ ง ในภำษำไอริ ช มี ค วำมหมำยว่ ำ

เทีย่ ง
บ่ าย
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คา่

"สระน้ ำสี ดำ" (Black Pool) มีกำรจดบันทึกว่ำถูกตั้งเป็ นชุมชนตั้งแต่ศตวรรษที่ 7 ของอำณำจักรไอร์ แลนด์
เมื องขยำยอย่ำงรวดเร็ ว จำกศตวรรษที่ 17 และเป็ นเมื องที่ ใหญ่ที่สุด เป็ นอัน ดับสองรองจำกลอนดอน ใน
จักรวรรดิ องั กฤษ ก่ อนกำรกระทำของสหภำพในปี ค.ศ. 1800 หลังจำกกำรแบ่งแยกไอร์ แลนด์ในปี 1922
ดับลินกลำยเป็ นเมืองหลวงของรัฐอิสระไอริ ชภำยหลังเปลี่ยนชื่ อเป็ นประเทศไอร์ แลนด์ เป็ นศูนย์กลำงทำง
ประวัติศำสตร์และร่ วมสมัยสำหรับกำรศึกษำศิลปะกำรบริ หำรเศรษฐกิจและอุตสำหกรรม จากนั้นนาท่ านเข้ าสู่
ย่ านการค้ า อิสระช้ อปปิ้ ง สิ นค้ำแบรนด์เนมมำกมำย อำทิ Mark & Spencer, NEXT, Burberry ฯลฯ
บริการอาหารมื้อคา่ ณ ภัตตาคาร

พักที:่
วันที่9

Hilton Garden Inn Dublin Custom House / หรื อระดับใกล้ เคียง
ดับบลิน – ชมเมือง – สนามบิน

เช้ า

บริการอาหารมื้อเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
นาท่ านชมเมือง ผ่ านชมบริเวณปราสาทดับบลิน แวะเก็บภาพโบสถ์ เซนต์ แพทริค (St.Patrick) ศู นย์ กลางทาง
ศาสนาของชาวไอริ ซ สร้ างในค.ศ.
1192 อุทิศแด่ นักบวชแพททริ ค ผูน้ ำ
ศำสนำคริ สต์นิกำยโรมันคำธอลิค เข้ำ
มำเผยแพร่ ใ นดิ น แดนของชำวเคลท์
โบรำณเป็ นท่ำนแรก ภำยหลังจึงได้รับ
กำรแต่งตั้งให้เป็ นนักบุญประจำชำติ
ของชำวไอริ ช ชมโบสถ์พ ระคริ ส ต์
โดยกษัต ริ ย์ ไ ซตริ กซึ่ งเป็ นกษัต ริ ย์
ไวกิ้ ง จำกนั้ นน ำท่ ำ นบั น ทึ ก ภำพ
อำคำรที่สร้ำงในยุคจอร์เจียน บนถนนฟิ ตซ์วิลเลียมที่มีลกั ษณะพิเศษโดย มีกำรใช้สีสันที่ฉูดฉำดบนบำนประตู
อันเป็ นเอกลักษณ์อย่ำงหนึ่ งของชำวไอริ ช จำกนั้นอิสระทุกท่ำนตำมอัธยำศัย ได้ เวลาสมควรพร้ อมกัน ณ จุด
นัดหมายเพื่อออกเดินทางสู่ สนามบิน(กรุณาตรงต่ อเวลานัดหมาย)
ออกเดินทางสู่ กรุงเทพฯโดยสายการบินกาต้ าร์ แอร์ เวย์ เทีย่ วบินที่ QR018

15.20

วันที1่ 0 สนามบินสุ วรรณภูมิ
00.25
02.25
12.55

เดินทางถึงกรุงโดฮา ประเทศกาต้ าร์ (แวะพักเปลีย่ นเครื่ อง)
เหิรฟ้ าสู่ กรุงเทพฯโดยสายการบินกาต้ าร์ แอร์ เวย์ เทีย่ วบินที่ QR980
เดินทางถึงท่ าอากาศยานสุ วรรณภูมิ / โดยสวัสดิภาพพร้ อมความประทับใจ

*** หมำยเหตุ

โปรแกรมกำรเดินทำงอำจเปลี่ยนแปลงได้ตำมควำมเหมำะสม เนื่องจำกสภำพ ลม, ฟ้ำ, อำกำศ, กำรล่ำช้ำอันเนื่องมำจำกสำยกำรบิน และสถำนกำรณ์
ในต่ำงประเทศที่ทำงคณะเดินทำงในขณะนั้น เพื่อควำมปลอดภัยในกำรเดินทำง บริ ษทั ฯ ได้มอบหมำยให้ หัวหน้ำทัวร์ ผนู ้ ำทัวร์ มีอำนำจตัดสิ นใจ
ณ ขณะนั้นทั้งนี้กำรตัดสิ นใจ จะคำนึงถึงผลประโยชน์ของหมู่คณะเป็ นสำคัญ
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อัตราค่ าบริการ
ออกเดินทางช่ วง

ก.ย.-ต.ค. 62
พ.ย.-มี.ค. 63

ผู้ใหญ่ พกั
ห้ องละ 2 ท่ าน

85,900
82,900

เด็กอายุต่ากว่ า 12 ปี
พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่ าน

เด็กอายุต่ากว่ า 12 ปี
พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่ าน
( มีเตียงเสริม )

พักท่ านเดียว / ห้ อง
จ่ ายเพิม่

85,900
82,900

80,900
77,900

20,900
20,900

ต้ องการเดินทางโดยชั้นธุรกิจ Business Class กรุณาสอบถามราคาเพิม่ เติมจากเจ้ าหน้ าทีบ่ ริษัทฯ

อัตราค่ าบริการนีร้ วม
ค่ำตัว๋ เครื่ องบินไป-กลับ กรุ งเทพฯ-เอดินเบอระ // ดับบลิน-กรุ งเทพฯ (หรื อสลับบินลงก่อน-หลัง)
ค่ำรถปรับอำกำศนำเที่ยวตำมระบุไว้ในรำยกำร พร้อมคนขับรถที่ชำนำญเส้นทำง กฎหมำยในยุโรปไม่อนุญำตให้คนขับรถเกิน 12ช.ม. / วัน
โรงแรมที่พกั ตำมระบุหรื อเทียบเท่ำในระดับเดียวกัน โรงแรมส่ วนใหญ่ในยุโรปจะไม่มีเครื่ องปรับอำกำศ เนื่องจำกอยู่
ในแถบที่มีอุณหภูมิต่ำและรำคำโรงแรมจะปรับขึ้น 3-4 เท่ำตัว หำกวันเข้ำพักตรงกับงำนเทศกำลหรื อกำรประชุมต่ำงๆ อันเป็ นผลที่ทำให้ตอ้ งมีกำร
ปรับเปลี่ยนย้ำยเมือง โดยคำนึงถึงควำมเหมำะสมเป็ นหลัก
ค่ำอำหำรที่ระบุในรำยกำร ให้ท่ำนได้เลิศรสกับอำหำรท้องถิ่นในแต่ละประเทศ
ค่ำบริ กำรนำทัวร์ โดยหัวหน้ำทัวร์ ผมู ้ ีประสบกำรณ์นำเที่ยวให้ควำมรู ้และคอยดูแลอำนวยควำมสะดวกตลอดกำรเดินทำง
ค่ำประกันอุบตั ิเหตุในกำรเดินทำงวงเงินท่ำนละ 1,000,000 บำท
ค่ าธรรมเนียมในการยื่นวีซ่าอังกฤษ (ใช้เวลำในกำรดำเนิ นกำร 15 วันไม่รวมวันหยุดเสำร์ อำทิตย์)
ค่ำทิปพนักงำนขับรถระหว่ำงกำรเดินทำง

อัตราค่ าบริการนีไ้ ม่ รวม
ค่ำทิปหัวหน้ำทัวร์ วันล่ะ 100 บำท(1,000 บำท) หำกท่ำนประทับใจในกำรเดินทำง
ค่ำภำษีมูลค่ำเพิ่ม 7 % หัก ณ ที่จ่ำย 3 %
ค่ำใช้จ่ำยส่ วนตัว อำทิ ค่ำโทรศัพท์, ค่ำซักรี ด, ค่ำเครื่ องดื่มและอำหำรนอกเหนือจำกที่ระบุในรำยกำร
ค่ำผกผันของภำษีน้ ำมันที่ทำงสำยกำรบินแจ้งเปลี่ยนแปลงกะทันหัน

เงื่อนไขการสารองที่นั่ง และการชาระเงิน
กรุ ณำจองล่วงหน้ำพร้อมชำระงวดแรก 35,000 บำท ก่อนกำรเดินทำง พร้อมแฟกซ์สำเนำหน้ำหนังสื อเดินทำง Passport
มำยังบริ ษทั และค่ำใช้จ่ำยส่ วนที่เหลือกรุ ณำชำระก่ อนกำรเดิ นทำงไม่น้อยกว่ำ 14 วัน มิ ฉะนั้นจะถือว่ำท่ำนยกเลิกกำร
เดินทำง
 บริ ษท
ั ฯขอสงวนสิ ทธิ์ ยกเลิกกำรเดินทำงก่อนล่วงหน้ำ 10 วัน ซึ่ งจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อไม่สำมำรถทำกรุ๊ ปได้อย่ำงน้อย 15
ท่ำน และหรื อ ผูร้ ่ วมเดินทำงในคณะไม่สำมำรถผ่ำนกำรพิจำรณำวีซ่ำได้ครบ 15 ท่ำน ซึ่งในกรณี น้ ี ทำงบริ ษทั ฯ ยินดีคืนเงิน
ให้ท้ งั หมดหักค่ำธรรมเนียมวีซ่ำ หรื อจัดหำคณะทัวร์อื่นให้ ถ้ำท่ำนต้องกำร
 บริ ษท
ั ฯขอสงวนสิ ทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรำยละเอียดบำงประกำรในทัวร์น้ ี เมื่อเกิดเหตุจำเป็ น สุ ดวิสยั จนไม่อำจแก้ไขได้ และ
จะไม่รับผิดชอบใดๆ ในกรณี ที่สูญหำย สู ญเสี ยหรื อได้รับบำดเจ็บ ที่นอกเหนื อควำม รับผิดชอบของหัวหน้ำทัวร์ และเหตุ
สุ ดวิสยั บำงประกำรเช่น กำรนัดหยุดงำน ภัยธรรมชำติ กำรจลำจล ต่ำงๆ
 เนื่ องจำกรำยกำรทัวร์ น้ ี เป็ นแบบเหมำจ่ำยเบ็ดเสร็ จ หำกท่ำนสละสิ ทธิ์ กำรใช้บริ กำรใดๆ ตำมรำยกำร หรื อถูกปฏิเสธกำรเข้ำ
และออกประเทศไม่วำ่ ในกรณี ใดก็ตำม ทำงบริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ไม่คืนเงินในทุกกรณี
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เมื่อท่ำนได้ชำระเงินมัดจำหรื อทั้งหมด ไม่วำ่ จะเป็ นกำรชำระผ่ำนตัวแทนของบริ ษทั ฯ หรื อชำระโดยตรงกับทำงบริ ษทั ฯ ทำง
บริ ษทั ฯ จะขอถือว่ำท่ำนรับทรำบและยอมรับในเงื่อนไขต่ำงๆของบริ ษทั ฯ ที่ได้ระบุไว้โดยทั้งหมด

หมายเหตุ
 ทางบริษท
ั จะทาการยื่นวีซ่าของท่ านก็ต่อเมื่อในคณะมีผ้ ูสารองทีน่ ั่งครบ 20 ท่ าน และได้ รับคิวการตอบรับจากทางสถานทูต เนื่ องจำกบริ ษทั จะต้องใช้เอกสำรต่ำงๆที่เป็ น
กรุ๊ ปในกำรยืน่ วีซ่ำ อำทิ ตัว๋ เครี่ องบิน , ห้องพักที่คอนเฟิ ร์มมำจำกทำงยุโรป ,ประกันกำรเดินทำง ฯลฯ ทำงท่ำนจะต้องรอให้คณะครบ 20 ท่ำน จึงจะสำมำรถยืน่ วีซ่ำให้กบั
ทำงท่ำนได้อย่ำงถูกต้อง
 หากในช่ วงทีท
่ ่ านเดินทางคิววีซ่ากรุ๊ ปในการยื่นวีซ่าเต็ม ทำงบริ ษทั ต้องขอสงวนสิ ทธิ์ในกำรยืน่ วีซ่ำเดี่ยว ซึ่ งทำงท่ำนจะต้องเดินทำงมำยืน่ วีซ่ำด้วยตัวเอง ตำมวัน และเวลำ
นัดหมำยจำกทำงสถำนทูต โดยมีเจ้ำหน้ำที่ของบริ ษทั คอยดูแล และอำนวยควำมสะดวก
 เอกสารต่ างๆทีใ่ ช้ ในการยื่นวีซ่าท่ องเทีย่ วทวีปยุโรป ทำงสถำนทูตเป็ นผูก้ ำหนดออกมำ มิใช่บริ ษทั ทัวร์ เป็ นผูก้ ำหนด ท่ำนที่มีควำมประสงค์จะยืน
่ วีซ่ำท่องเที่ยวทวีปยุโรป
กรุ ณำจัดเตรี ยมเอกสำรให้ถูกต้อง และครบถ้วนตำมที่สถำนทูตต้องกำร เพรำะจะมีผลต่อกำรพิจำรณำวีซ่ำของท่ำน บริ ษทั ทัวร์ เป็ นแต่เพียงตัวกลำง และอำนวยควำม
สะดวกในกำรยืน่ วีซ่ำเท่ำนั้น มิได้เป็ นผูพ้ ิจำรณำว่ำวีซ่ำให้กบั ทำงท่ำน
 กรณีวซ
ี ่ าทีท่ ่ านยื่นไม่ ผ่านการพิจารณา และคณะสามารถออกเดินทางได้ ท่ านจะต้ องเสี ยค่าใช้ จ่ายจริงทีเ่ กิดขึน้ ดังต่ อไปนี้
- ค่ าธรรมเนียมการยื่นวีซ่าและค่ าดาเนินการทำงสถำนทูตจะไม่คืนค่ำธรรมเนียมใดๆทั้งสิ้ นแม้วำ่ จะผ่ำนหรื อไม่ผำ่ นกำรพิจำรณำ
- ค่ ามัดจาตั๋วเครื่ องบิน หรื อตั๋วเครื่ องบินทีอ่ อกมาจริง ณ วันยื่นวีซ่า ซึ่ งตัว๋ เป็ นเอกสำรที่สำคัญในกำรยืน่ วีซ่ำ หำกท่ำนไม่ผำ่ นกำรพิจำรณำ ตัว๋ เครื่ องบินถ้ำออกตัว๋ มำแล้ว
จะต้องทำกำร REFUND โดยจะมีค่ำธรรมเนียมที่ท่ำนต้องถูกหักบำงส่ วน และส่ วนที่เหลือจะคืนให้ท่ำนภำยใน 120 วัน (ตำมกฎของแต่ละสำยกำรบิน) ถ้ำยังไม่ออกตัว๋
ท่ำนจะเสี ยแต่ค่ำมัดจำตัว๋ ตำมจริ งเท่ำนั้น
- ค่ าห้ องพักในการเข้าพัก ถ้ำคณะออกเดินทำงได้ และท่ำนไม่ผำ่ นกำรพิจำรณำวีซ่ำ ตำมกฎท่ำนจะต้องโดนค่ำมัดจำห้องพักทุกคืน ของกำรเดินทำงหำกท่ำนไม่ปรำกฏตัว
ตำมวันที่เข้ำพัก ทำงโรงแรมจะต้องยึดค่ำห้อง 100% ในทันที ทำงบริ ษทั ฯจะแจ้งให้ท่ำนทรำบ และมีเอกสำรชี้แจงให้ท่ำนเข้ำใจ(ทั้งนีข้ นึ้ อยู่กบั การต่ อรองระหว่ างบริษทั
ฯกับแลนด์ โอเปอเรเตอร์ ต่างประเทศหรื อโรงแรมทีพ่ กั ต่ างประเทศเพื่อทีจ่ ะได้ ประโยชน์ สูงสุ ดแก่ ลูกค้ าเป็ นสาคัญ)
 หากท่ านผ่ านการพิจารณาวีซ่า แล้ วยกเลิกการเดินทางทางบริษัทขอสงวนสิ ทธิ์ในการยึดค่ าใช้ จ่ายทั้งหมด 100%
 ทางบริ ษัทเริ่ มต้ น และจบ การบริ การ ที่สนามบินสุ วรรณภูมิ กรณีท่านเดินทางมาจากต่ างจังหวัด หรื อต่ างประเทศ และจะสารองตั๋วเครื่ องบิน หรื อพาหนะอย่ างหนึ่ง
อย่ างใดที่ใช้ ในการเดินทางมาสนามบิน ทางบริษัทจะไม่ รับผิดชอบค่ าใช้ จ่ายในส่ วนนี้ เพราะเป็ นค่ าใช้ จ่ายที่นอกเหนื อจา กโปรแกรมการเดินทางของบริษัท ฉะนั้นท่ าน
ควรจะให้ กรุ๊ป FINAL 100% ก่ อนทีจ่ ะสารองยานพาหนะ

เงื่อนไขการยกเลิก
ยกเลิกก่อนกำรเดินทำง 45 วัน - คืนค่ าใช้ จ่ายทั้งหมด ยกเว้ นกรุ๊ ปที่เดินทางช่ วงวันหยุด หรื อเทศกาลที่ต้องการั นตีมัดจากับสายการบิน หรื อ
กรุ๊ ปทีม่ กี ารการันตีค่ามัดจาที่พกั โดยตรงหรื อโดยการผ่ านตัวแทนในประเทศ หรื อต่ างประเทศและไม่ อาจขอคืนเงินได้
ยกเลิกก่อนกำรเดินทำง 30 วันขึ้นไป - เก็บค่ำใช้จ่ำย 40,000 บำท
ยกเลิกก่อนกำรเดินทำง 15 วัน - เก็บค่ำใช้จ่ำย 50 % ของรำคำทัวร์
ยกเลิกก่อนกำรเดินทำง 1-14 วัน - เก็บค่ำบริ กำรทั้งหมด 100 %

เอกสารทีใ่ ช้ ประกอบในการยื่นวีซ่าอังกฤษ
หนังสื อเดินทาง (ตัวจริง) ทีเ่ หลืออายุใช้ งานไม่ ตา่ กว่ า 6 เดือน และมีหน้ำหนังสื อเดินทำงว่ำงอย่ำงน้อย 3 หน้ำ
หนังสื อเดินทางทีเ่ หลืออายุใช้ งานไม่ ตา่ กว่ า 6 เดือน และมีหน้ำหนังสื อเดินทำงว่ำงอย่ำงน้อย 3 หน้ำ
รู ปถ่ ายสี ฉากหลังเป็ นสี ขาวเท่ านั้น ขนาด 1.5 x 2 นิว้ จานวน 3 รู ป (ต้องถ่ำยไว้ไม่เกิน 6 เดือน) หน้ำตรง ไม่สวมแว่นตำ ไม่ยมิ้ เห็น
ฟัน ขึ้นอยูก่ บั ประเทศที่จะเดินทำง
หลักฐานแสดงสถานะการทางาน 1 ชุ ด
*** กรณีค้าขาย : หลักฐำนทำงกำรค้ำ เช่น สาเนาใบรั บรองจากกระทรวงพาณิชย์ หรื อใบทะเบียนการค้ า ที่มีชื่อผูเ้ ดินทำง หรื อ
สำเนำใบเสี ยภำษีร้ำนค้ำ (ภพ.20) อำยุยอ้ นหลังไม่เกิน 3 เดือน (นับจำกเดือนที่จะเดินทำง)
*** กรณีพนักงานและผู้ถือหุ้น : หนังสื อรับรองกำรทำงำนเป็ นภำษำอังกฤษ ระบุตำแหน่ง เงินเดือน และวันเริ่ มงำน พร้อมสลิป
เงินเดือน ย้อนหลัง 3 เดือน อำยุยอ้ นหลังไม่เกิน 1 เดือน (นับจำกเดือนที่จะเดินทำง)
*** ข้ าราชการ: หนังสื อรับรองจำกต้นสังกัด เป็ นภำษำอังกฤษ ระบุตำแหน่ ง เงิ นเดื อน และวันเริ่ มงำนพร้ อมสลิปเงินเดื อน
ย้อนหลัง 3 เดือน อำยุยอ้ นหลังไม่เกิน 1 เดือน (นับจำกเดือนที่จะเดินทำง)
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*** นักเรียนและนักศึกษา: หนังสื อรับรองกำรเป็ นนักเรี ยนหรื อนักศึกษำ เป็ นภำษำอังกฤษจำกสถำบันที่ศึกษำอยู่ อำยุยอ้ นหลังไม่
เกิน 1 เดือน (นับจำกเดือนที่จะเดินทำง)
หนังสื อแสดงการเคลื่อนไหวทางบัญชี (Bank Statement) บัญชีออมทรัพย์ ย้อนหลัง 6 เดือน โดยต้ องมีเลขที่บัญชีระบุอยู่ทุกหน้ า
(สถานทูตพิจารณาบัญชีออมทรัพย์ เป็ นอันดับแรก) แต่ในกรณี ที่ยอดเงินในบัญชีออมทรัพย์ไม่ถึง 6 หลัก สำมำรถแนบ Statement
สมุดบัญชีฝำกประจำเพิ่มเติมในกำรยืน่ ได้) ( สถานทูตไม่ รับบัญชีกระแสรายวัน )
ในกรณี เ ป็ น บิ ด า/มารดา/บุ ต ร,
สามี / ภรรยา และญาติ (สามารถรั บ รองค่ า ใช้ จ่ า ยให้ กัน ได้ ) โดยใช้ เ อกสารเพิ่ม เติม คื อ
- หนังสื อรับรองจากธนาคาร (สถำนทูตพิจำรณำบัญชีออมทรัพย์เป็ นอันดับแรก) ในกำรออกจดหมำยรับรองกรุ ณำระบุคำว่ำ TO
WHOM IT MAY CONCERN แทนกำรใช้ชื่อแต่ละสถำนทูต (เนื่องจำกประเทศในยุโรปเข้ำร่ วมกลุ่มยูโรโซน) กรุ ณำสะกดชื่อ
ให้ตรงกับหน้ำพำสปอร์ต และหมำยเลขบัญชีเล่มเดียวกับ Statement ที่ท่ำนจะใช้ยนื่ วีซ่ำ (ใช้เวลำดำเนินกำรขอประมำณ 3-5 วันทำ
กำร) โดยต้องทำแยกกัน ระบุตำมชื่อผูเ้ ดินทำง 1 ท่ำน / 1 ฉบับ (ใช้ ตัวจริง / ไม่ สามารถถ่ ายเอกสารได้ )
กรณีเด็กอายุต่ากว่ า 20 ปี บริบูรณ์ หำกเด็กไม่ได้เดินทำงกับบิดำ/มำรดำคนใดคนหนึ่ง หรื อบิดำมำรดำไม่ได้เดินทำงทั้งสองคน
ต้องมีจดหมำยยินยอมให้เดินทำงไปต่ำง ประเทศจำกบิดำ & มำรดำ ซึ่ งจดหมำยต้องออกโดยที่ว่ำกำรอำเภอ โดยระบุประเทศและ
วันเดินทำง
สาเนาบัตรประชาชน 1 ชุ ด / สาเนาทะเบียนบ้ าน 1 ชุ ด
สาเนาสู ติบตั ร 1 ชุ ด (กรณีอายุตา่ กว่ า 20 ปี )
สาเนาทะเบียนสมรส หรื อ สาเนาทะเบียนหย่ า 1 ชุ ด (ถ้ ามี)
สาเนาใบมรณะบัตร 1 ชุ ด (กรณีเป็ นหม้ าย)
สาเนาใบเปลีย่ นชื่ อ-สกุล 1 ชุ ด (ถ้ ามี)

