
 

 

 

 

 

 

 

รายการเดินทางท่องเที่ยว “แกรนด์ไอร์แลนด์ เหนือ-ใต้ 10 วนั” 
สุดยอดโปรแกรมทวัร์บนเสน้ทางแสนสวยธรรมชาติท่ีสมบูรณ์ เสน้ทางปราสาทและทะเลสาบ “Castle & Lake”   เรา

รวบรวมเมืองสวยน่ารัก, ปราสาทท่ีมีช่ือเสียงมีความสวยงามมารวมไวใ้นรายการทวัร์น้ีทั้งหมด ท่ีท่านจะตอ้งประทบัใจอยา่ง
แน่นอน โรงแรมท่ีพกัระดบัส่ีดาว อาหารพื้นเมืองและอาหารเอเชียรสเลิศจากร้านทอ้งถ่ินท่ีมีคุณภาพดีและสะอาดปลอดภยั 

เท่ียวชมนิวเกรนจ,์ เมืองคาร์ลิงฟอร์ด, เท่ียวชมเมืองเบลฟาสต,์ ชายหาดยกัษ,์ หนา้ผาโมเฮอร์, ริง ออฟ เคอร์ร่ี 
เขา้ชมปราสาทดบัลินและโรงงานเบียร์กินเนส ชอ้ปป้ิงใน “Kildare Village Designer Outlet” 

ออกเดินทาง เมษายน – มิถุนายน 2566 
 



 

วนัแรกของการเดนิทาง(1) กรุงเทพฯ – โดฮา – ดบัลนิ  
18.00 น. สมาชิกทุกท่านพร้อมกนั ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผูโ้ดยสารขาออกระหวา่งประเทศชั้น 4  

เคาร์เตอร์สายการบินกาตา้ร์แอร์เวย(์เคาเตอร์ Q) เจา้หนา้ท่ีคอยดูแลเช็คสมัภาระและบตัรท่ีนัง่บนเคร่ือง 
20.25 น. ออกเดินทางสู่กรุงโดฮาโดยสายการบินกาตา้ร์แอร์เวย ์เท่ียวบินท่ี QR835 
23.05 น. เดินทางถึงกรุงโดฮา ประเทศกาตา้ร์ (แวะพกัเปล่ียนเคร่ืองใชเ้วลารอเปล่ียนเคร่ืองประมาณ 2 ชัว่โมง) 

วนัที่สองของการเดนิทาง(2) ดบัลนิ – นิวเกรนจ์(มรดกโลก) – คาร์ลงิฟอร์ด 
      สวนโฟล์คลอร์ – เบลฟาสต์     
01.15 น. ออกเดินทางสู่กรุงเอดินเบอระ โดยสายการบินกาตา้ร์แอร์เวย ์เท่ียวบินท่ี QR031 

06.45 น. เดินทางถึงสนามบินนานาชาติกรุงดบัลิน(Dublin) ประเทศไอร์แลนด ์หลงัผา่นการตรวจคนเขา้เมืองและ

ศุลกากรแลว้ นาํท่านออกเดินทางสู่ Newgrange นิวเกรนจ”์ (Newgrange) สุสานหินคร่ึงทรงกลมขนาดใหญ่ใน

ทางเดินอาย ุ5,200 ปี ท่ีตั้งอยูใ่น 

Boyne Valley ทางตะวนัออกของ

ไอร์แลนดไ์อร์แลนด ์ซ่ึงไม่เพียง

เป็นส่ิงก่อสร้างท่ีมีโครงสร้าง

น่าสนใจเท่านั้น ความลบัท่ี

มหศัจรรยซ่ึ์งคน้พบกนัภายหลงั

คือ ช่องหนา้ต่างของสุสานหินจะ

มีแสงลอดเขา้มาอยา่งพอเหมาะ

พอดีในวนัเหมายนั(วนัท่ีกลางวนัสั้นท่ีสุดในรอบปี) เช่ือกนัวา่สร้างข้ึนตั้งแต่ยคุหินใหม่นีโอลิธิค (Neolithic) 

ประมาณ 3,200 ปีก่อนคริสตกาล ซ่ึงทาํใหเ้ห็นวา่เก่าแก่กวา่พีระมิดของอียปิต ์จากการตรวจสอบอายทุาง

คาร์บอน เช่ือวา่ โครงลกัษณะของสุสานมีอายเุก่ากวา่สโตนเฮนจ ์(Stonehenge) และพีระมิดแห่งกีซ่า (Giza) 

ประมาณ 500 ปี แฟรงค ์มิตเชลล ์นกัธรณีวทิยาและนกัธรรมชาติวทิยาชาวไอริช แสดงความคิดเห็นวา่สุสานหิน

ตั้งอยูใ่นพื้นท่ีซ่ึงเรียกกนัในภาษาเกลิควา่ Brú na Bóinne ส่ือถึง “เคหสถาน” หรือ “ตาํหนกั” พื้นท่ีขนาด 3 ตาราง

ไมลน้ี์มีอนุสรณ์โบราณตั้งอยูม่ากมาย อนัรวมถึงสุสานหินขนาดใหญ่อีก 2 แห่งนอกเหนือจากนิวเกรนจ ์สุสานหินน้ี

แสดงใหเ้ห็นถึงเอกลกัษณ์ของสุสานในยคุหินเก่า ซ่ึงมกัเป็นสุสานทรงกลม ตั้งอยูบ่นเนิน มีทางเดินยาวและหอ้ง

โถงท่ีฝังศพภายในใจกลางสุสาน ในสุสานพบโครงกระดูก 5 ราย จากการสาํรวจพบทั้งโครงกระดูกท่ีถูกเผาและ

ไม่ไดถู้กเผา สาํหรับโครงกระดูกท่ีไม่ถูกเผาเช่ือวา่มาจากร่างกายบุคคล 2 ราย แต่ไม่พบส่วนศีรษะ ในพื้นท่ียงัพบ

ของมีค่า อาทิ ลูกปัด เคร่ืองประดบัทองจากยคุโรมนั ตวัสุสานมีเส้นผา่นศูนยก์ลาง 85 เมตร (279 ฟุต) และสูง 13 



 

เมตร (43 ฟุต) พื้นท่ีประมาณ 1 เอเคอร์ และปัจจุบนัไดรั้บการข้ึนทะเบียนเป็นมรดกโลกโดย UNESCO จากนั้นนาํ

ท่านออกเดินทางสู่เมืองคาร์ลิงฟอร์ด 

เทีย่ง บริการอาหารมือ้กลางวนั ณ ภัตตาคาร 

 นาํท่านชมวิวความสวยงามของ Carlingford Lough (ช่องนํ้าท่ีเกิดจากการกดัเซาะของธารนํ้าแขง็ในสมยั
โบราณ) ใหท้่านชมววิแนวเขามอร์น Morne และ Slieve Foye จากบริเวณ คาร์ลิงฟอร์ด โฟลค์ลอร์ (Carlingford 
Folklore Park) ซ่ึงเป็นสวนสาธารณะท่ีเปิด
ใหเ้ขา้เยีย่มชมตลอดปี มีสตอร่ีบอร์ดเล่า
เร่ืองราวเก่ียวกบัตาํนานทอ้งถ่ิน ท่ีเก่ียวกบั
คนแคระ “เลป็พระคอน” (Leipreachán) 
ในไอร์แลนดมี์ความเช่ือวา่คนแคระพวกน้ี
เคยอาศยัอยูใ่นบริเวณน้ีมาอยา่งยาวนาน มกั
ปรากฏในรูปชายแก่ แต่งโคต้สีแดงหรือเขียว 
ชอบสร้างความวุน่วาย เล็ปพระคอน(คน
แคระ)ใชเ้วลาทั้งหมดไปกบัการทาํรองเทา้ 
และเก็บซ่อนเหรียญทั้งหมดของพวกตนในหมอ้ทองคาํซ่ึงซ่อนอยูท่ี่ปลายรุ้ง หากถูกมนุษยจ์บัได ้เล็ปพระคอนมี
อาํนาจเวทมนตร์บนัดาลคาํอธิษฐานสามขอ้เพื่อแลกกบัการปล่อยพวกมนั ไดเ้วลาสมควรนาํท่านเดินทางสู่กรุง
เบลฟาสต ์ 

คํ่า บริการอาหารม้ือคํ่า ณ ภตัตาคาร 

พกัที่: Stormont Belfast Hotel / หรือระดบัใกล้เคยีง 

วนัที่สามของการเดนิทาง(3) เบลฟาสต์(ไอร์แลนด์เหนือ) – ชมเมือง – ไทแทนิค ทัวร์ – ช้อปป้ิง   
เชา้ บริการอาหารม้ือเชา้ ณ หอ้งอาหารของ 

นาํท่านเขา้ชมภายในพิพิธภณัฑไ์ททานิค (Titanic Belfast) 
เป็นศูนยม์ลัติมีเดียท่ีดีท่ีสุดในไอร์แลนด ์ท่านจะไดท้ราบถึง
ประวติัความเป็นมาของเรือไทแทนิค ขั้นตอนการออกแบบ และ
การต่อเรือ ร่วมถึงการตกแต่งภายในท่ีสุดแสนหรูหรา นาํท่านนัง่
โดยสารแคปซูลการเวลายอ้นรอยเร่ืองราวความยิง่ใหญ่ของเรือ
ไทแทนิค ตั้งแต่เร่ิมตน้จนกระทั้งจมลงสู่กน้มหาสมุทร
แอตแลนติก จากนั้นนาํท่านสู่ยา่นกลางเมืองอิสระทุกท่านเดิน
เล่นเก็บภาพเมืองท่ีน่ารักแห่งน้ี 

เทีย่ง บริการอาหารมือ้กลางวนั ณ ภัตตาคาร 
นาํท่านเท่ียวชมกรุงเบลฟาสต ์(Bélfast) เป็นเมืองหลวงของไอร์แลนด์เหนือตั้งอยูบ่นฝ่ังของแม่นํ้าแลน บริเวณ
ชายฝ่ังตะวนัออกของไอร์แลนด ์เป็นเมืองท่ีใหญ่ท่ีสุดในไอร์แลนดเ์หนือ  



 

ในช่วงตน้ทศวรรษท่ี 18 เมืองเก่าเคยเป็นท่าเรือหลกั มีบทบาทสาํคญัในการปฏิวติัอุตสาหกรรมในศตวรรษท่ี 19 
และกลายเป็นผูผ้ลิตผา้ลินินรายใหญ่ท่ีสุดในโลกโดยไดรั้บฉายาวา่ "Linenopolis" เป็นศูนยก์ลางหลกัของผา้ลินิน
ของชาวไอริชรวมทั้งอุตสาหกรรมการผลิตยาสูบ 
อุตสาหกรรมทาํเชือกและการต่อเรือฮาร์แลนดแ์ละวลูฟ์ ซ่ึง
เป็นผูส้ร้างเรือ RMS Titanic เป็นอู่ต่อเรือท่ีใหญ่และมี
ประสิทธิภาพมากท่ีสุดในโลก หลงัจากนั้นก็ยงัคงเป็น
อุตสาหกรรมการบินและขีปนาวธุท่ีสาํคญัอีกดว้ย ปัจจุบนัน้ี
เบลฟาสตย์งัคงเป็นศูนยก์ลางของอุตสาหกรรมตลอดจน
ศิลปะการศึกษาชั้นสูง ธุรกิจและกฎหมายและเป็นส่วนสาํคญั
ทางเศรษฐกิจของไอร์แลนดเ์หนือ เบลฟาสตย์งัคงเป็นท่าเรือ
หลกัท่ีมีท่าเรือพาณิชยแ์ละอุตสาหกรรมท่ีมีอิทธิพลเหนือแนว
ชายฝ่ัง นาํท่านชมเมืองโดย รอบ แวะเก็บภาพกลุ่มอาคารท่ี
สวยงามในบริเวณจตุรัส Donegall Square เป็นท่ีตั้งของอาคารรัฐบาลท่ีสวยงามท่ีสุด จากนั้นนาํท่านแวะเก็บภาพท่า
ต่อเรือไททานิค ซ่ึงไดท้าํการต่อลาํเรือท่ีท่าเรือแห่งน้ีก่อนออกรับผูโ้ดยสารท่ีเซาท ์แธมป์ตนั ประเทศองักฤษ  

คํ่า บริการอาหารม้ือคํ่า ณ ภตัตาคาร 

พกัที่: Stormont Belfast Hotel / หรือระดบัใกล้เคยีง 

วนัที่ส่ีของการเดนิทาง(4) เบลฟาสต์ – ดาร์ค เฮจส์ – สะพานแขวน คาร์ริค  
     ไจแอ๊นท์ คอสเวย์ – ซิลโก 
เชา้ บริการอาหารม้ือเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

นาํท่านออกเดินทางสู่เดอะ ดาร์ค เฮจส์(The Dark Hedges) เป็นถนนท่ีมีตน้บีชอายเุก่าแก่กวา่ร้อยปี อยูริ่มสองฝ่ัง
ถนน ก่ิงกา้นของตน้ไมก่้อตวั
เป็นอุโมงค ์ทาํใหบ้รรยากาศดู
แบบยอ้ยยคุและดูลึกลบั ทาํให้
กลายเป็นสถานท่ีท่องเท่ียวท่ีมี
ช่ือเสียงของไอร์แลนดเ์หนือ 
และจุดน้ียงัไดใ้ชเ้ป็นสฉากถ่าย
ทาํภาพยนตซี์รีส์ช่ือดงัของ 
HBO เร่ือง Game of Thrones 
ยิง่ส่งผลใหถ้นนสายน้ี
กลายเป็นสถานท่ีท่องเท่ียวยอด
นิยมมากข้ึนอีกดว้ย จากนั้นนาํ
ท่านออกเดินทางข้ึนเหนือสู่จุดชมววิ  
 



 

สะพานแขวน Carrick-a-rede 
Rope Bridge (ท่ีรู้จกักนัในช่ือ 
Rick-a-reedy) เป็นสะพานเชือกท่ีมี
ช่ือเสียง อยูใ่นเขตการดูแลของ
เนชัน่แนล ทรัสท ์ตวัสะพานแขวน 
เช่ือมโยงแผน่ดินใหญ่กบัเกาะเล็ก ๆ 
ของ Carrickarede มีช่วงสะพาน
แขวนท่ียาวถึง 20 เมตร และสูงจาก
พื้นดา้นล่างกวา่ 30 เมตร เป็นจุด
ท่องเท่ียวท่ีไดรั้บความนิยมเป็นอยา่งมาก นาํท่านเดินขา้มฝ่ังสู่อีกดา้นหน่ึง(เสียวสุดๆ) เก็บภาพความสวยงามของ
ทอ้งทะเลและธรรมชาติ  

เทีย่ง บริการอาหารมือ้กลางวนั ณ ภัตตาคาร 

นาํท่านเดินทางต่อสู่บริเวณชายหาดหินทางเดินยกัษ ์(The Giant’s Causeway) แวะเก็บภาพอนัสวยงามของแนว
หน้าผาริมชายฝ่ังแอตแลนติกเหนือ (White Park Bay) เดินทางถึงชายหาดหินมหัศจรรย ์นาํท่านเดินชมความ
มหัศจรรยข์องธรรมชาติ ท่ีเกิดจากลาวาภูเขา
ไฟกระทบนํ้ าเยน็ของทะเล เม่ือหลายลา้นปีทาํ
ให้เกิดประติมากรรมทางธรรมชาติท่ีสวยงาม
แปลกตาไม่มีท่ีใดเหมือนอิสระทุกท่านเก็บ
ความประทบัใจ จากกนั้นนาํท่านออกเดินทาง
สู่เมืองซิลโก(Sligo) สาธารณรัฐไอร์แลนด ์

คํ่า บริการอาหารม้ือคํ่า ณ ภตัตาคาร 

พกัที่: Sligo Southern Hotel & Leisure Centre / หรือระดบัใกล้เคยีง 

วนัที่ห้าของการเดนิทาง(5) ซิลโก – หน้าผาโมเออร์ – คลิลาร์นีย์   
เชา้ บริการอาหารม้ือเชา้ ณ หอ้งอาหารของ 
 จากนั้นนาํท่านออกเดินทางสู่บริเวณหน้าผาโม

เออร์ (Cliffs of Moher) ชมความสวยงามของ
หน้าผาท่ีตดักบัมหาสมุทรแอตแลนติกอย่างลง
ตวั สุดแสนโรแมนติก หน้าผาแห่งน้ีมีความสูง
จากระดบันํ้ าทะเลถึง 214 เมตร และเป็นท่ีอยู่
อาศัยของเหล่าบรรดานกทะเลชนิดต่างๆ 
มากมาย มีเวลาใหท้่านเดินเล่นชมความงามของ
ธรรมชาติอยา่งเตม็ท่ี  

เท่ียง บริการอาหารม้ือกลางวนั ณ ภตัตาคาร  



 

นาํท่านเดินทางเขา้สู่อุทยานแห่งชาติ Killarney ทางภาคตะวนัตกของไอร์แลนด์ท่ามกลางธรรมชาติของทะเลสาบ
ป่าทึบ หุบเขาท่ีสงบและสวยงามเมืองเส้นทางผา่นบรรยากาศแบบชนบทท่ีสวยงามตลอดสองขา้งทางมีหลายคนท่ี
เคยเดินทางเคยกล่าวชมเส้นทางน้ีว่าสวยงามและโรแมนติคท่ีสุดสายหน่ึง แวะเท่ียวฟาร์มมคัรอสส (Muckross 
House) ฟาร์มท่ีเก่าแก่ประจาํเมือง ท่าน
จะประทับใจไปกับบรรยากาศแบบ
ไอริช อย่างแทจ้ริง อาคารบา้นเรือนใน
สไตล์ย ้อนยุค รวมถึงสวนสวยสไตล์
ไอริช ตัวอาคารเป็นคฤหาสน์ท่ีออก 
แบบโดยสถาปนิกชาวองักฤษ William 
Burn สร้างข้ึนในปี 1843 มีห้องพกัหก
สิบห้าห้องถูกสร้างข้ึนในสไตล์ทิวดอร์ 
สมเด็จพระราชินีวิกตอเรีย ไดเ้คยเสด็จ
ม า  ณ  ค ฤ ห า ส น์  แ ห่ ง น้ี เ ม่ื อค ร้ัง ย ัง
ครองราชอยู ่Muckross House ไดถู้กขายให้กบั William Bowers Bourn ซ่ึงเป็นนกัธุรกิจผูม้ ัง่คัง่ ในปี ค.ศ.1932 
ตระกูลโบเวอร์ ได้ตดัสินใจมอบบา้น Muckross House และท่ีดินขนาด 11,000 เอเคอร์ให้กบัประเทศไอริช ถูก
เรียกวา่ "Bourne-Vincent Memorial Park" จึงกลายเป็นอุทยานแห่งชาติแห่งแรกในสาธารณรัฐไอร์แลนด์และเป็น
รากฐานของ Killarney National Park ในปัจจุบนั ท่านสามารถเลือกซ้ือเลือกชิมเบเกอร์ร่ี ของฟาร์มไดอ้ยา่งจุใจ เก็บ
ภาพความประทบัใจจากมุมต่างๆ ของฟาร์มแห่งน้ีอยา่งเตม็ท่ี http://www.muckross-house.ie/index.html  

คํ่า บริการอาหารม้ือคํ่า ณ ภตัตาคารทอ้งถ่ิน  

พกัที่: Randles Court Hotel / หรือระดบัใกล้เคยีง 

วนัที่หกของการเดนิทาง(6) คลิลาร์นีย์ – ริง ออฟ เคอร์ร่ี – ลมิริค  
เชา้ บริการอาหารม้ือเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

นาํท่านชมบริเวณ ริง ออฟ เคอร์ร่ี (Ring of Kerry) ชม
ความสวยงามและทศันียภาพของทะสาบ บริเวณเมือง 
คิลลาน่ี ท่ามกลางขุนเขาสลบัซับซ้อนดูแล้วทาํให้เกิด
ความมหัศจรรย์ของธรรมชาติท่ีได้สร้างสรรค์ไวอ้ย่าง
งดงามท่ีท่านจะตอ้งประทบัใจไม่รู้ลืม ชมปราสาทโรส 
(Ross Castle)  ตัวปราสาทได้ ถูกสร้าง ข้ึนในปลาย
ศตวรรษท่ี 15 โดยตระกูล O'Donoghues Mor (รอสส์) 
และได้มีการเปล่ียนมือเจ้าของ ไปเป็นของตระกูล 
MacCarthy Mór จากนั้นเขาก็ขายปราสาทและท่ีดิน
ให้กับ เซอร์วาเลนไทน์ บราวน์ และเกิดเสียหายอย่าง
หนกัในช่วงสงครามไอริซ กบัสหราชอาณาจกัร  

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


 

เท่ียง บริการอาหารม้ือกลางวนั ณ ภตัตาคาร  
 นาํท่านเขา้ชมศนูยท่์องเท่ียวสเกลลิก (Skellig Experience) ไดรั้บการสนบัสนุนโดย Cork Kerry Tourism เพื่อ

แสดงถึงชีวติความเป็นอยูข่องส่ิงมีชีวติบริเวณชายฝ่ัง Skellig Islands ภายในศูนยอ์อกแบบมาเพื่อใหผู้เ้ขา้ชมใด้
เรียนรู้ถึงสภาพแวดลอ้มและสัตวต่์างๆ ประวติัศาสตร์และโบราณคดี การเดินทางนกทะเล และท่ีอยูอ่าศยั นาํท่าน
ชมอาคารต่างๆ ในเมือง Cahersiveen ชมโบสถ ์O' Connell Memorial Church โบสถศ์กัด์ิสิทธ์ิประจาํเมืองจากนั้น
นาํท่านออกเดินทางต่อลดัเลาะริมชายฝ่ัง ชมภาพชนบทท่ีแสนจะสงบสุขและน่าแปลกตายิง่นกั นาํท่านออก
เดินทางสู่เมืองลิมริค (Limerick)  

คํ่า บริการอาหารม้ือคํ่า ณ ภตัตาคารทอ้งถ่ิน  

พกัที่: Randles Court Hotel / หรือระดบัใกล้เคยีง 

วนัที่เจด็ของการเดนิทาง(7) ลมิริค – Kildare Village Designer Outlet – ดบับลนิ   
เชา้ บริการอาหารม้ือเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

นาํท่านชมเมืองลิมริค(Limerick) เมือเก่าแก่แสนสวยท่ีตั้งอยูบ่ริเวณท่ีปากแม่นํ้าแชนนอน อุดมสมบูรณ์ไปดว้ยป่า
ไมแ้ละความงดงามของ
มหาสมุทรแอตแลนติก 
เสมือนเป็นประตูสู่
มหาสมุทรแอตแลนติกของ
ชาวไอริส เมืองลิมริคมี
ประชากรอยูอ่าศยัมาอยา่ง
ยาวนาน 800 ปีก่อน
คริสตกาล ชาวไวก้ิงยงัเคยมาบุกปลน้สดมภ ์และตั้งรกรากอยใ่นบริเวณน้ี นาํท่านเก็บภาพบริเวณปราสาทลิมริคหรื
ออีกช่ือหน่ึงคือปราสาทพระเจา้จอห์น ซ่ึงสร้างข้ึนในปี ค.ศ.1210 ตวัปราสาทตั้งอยูบ่ริเวณปากแม่นํ้าแชนนอน มี
ความยิง่ใหญ่และสวยงามอยา่งยิง่ 

เท่ียง บริการอาหารม้ือกลางวนั ณ ภตัตาคาร  
จากน้ันน าท่านออกเดินทางสู่ Kildare Village Designer Outlet เอาทเ์ล็ทแบรนด์เนมท่ีใหญ่ท่ีสุดในไอร์แลนด์
เต็มไปดว้ยสินคา้ต่างๆมากมาย 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/ ไดเ้วลาสมควรนาํท่านเดินทางต่อสู่กรุงดบับลิน (Dublin)  

คํ่า บริการอาหารม้ือคํ่า ณ ภตัตาคาร 

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

วนัที่แปดของการเดนิทาง(8) ดบับลนิ – ชมเมือง – เข้าชมปราสาทดบัลนิ  
     ชมโรงงานเบียร์กนิเนส(ชิมเบียร์ด า) – ช้อปป้ิง  
เชา้ บริการอาหารม้ือเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

นาํท่านชมกรุงดบัลิน เมืองหลวงของ 
สาธารณรัฐไอร์แลนด ์/ ตวัเมืองดบัลินนั้น
ตั้งอยูบ่นชายฝ่ังทะเลไอริชมีหาดทรายท่ียาว
ไปตามชายฝ่ังทะเล ช่ือดบัลินนั้นมาจากคาํ
วา่ Dubh Linn ซ่ึงในภาษาไอริชมี
ความหมายวา่ "สระนํ้าสีดาํ" (Black Pool) 
มีการจดบนัทึกวา่ถูกตั้งเป็นชุมชนตั้งแต่
ศตวรรษท่ี 7  ของอาณาจกัรไอร์แลนด์ เมือง
ขยายอยา่งรวดเร็วจากศตวรรษท่ี 17 และเป็น
เมืองท่ีใหญ่ท่ีสุดเป็นอนัดบัสองรองจากลอนดอน ในจกัรวรรดิองักฤษ ก่อนการกระทาํของสหภาพในปี ค.ศ. 1800 
หลงัจากการแบ่งแยกไอร์แลนดใ์นปี 1922 ดบัลินกลายเป็นเมืองหลวงของรัฐอิสระไอริชภายหลงัเปล่ียนช่ือเป็น
ประเทศไอร์แลนด์ เป็นศูนยก์ลางทางประวติัศาสตร์และร่วมสมยัสาํหรับการศึกษาศิลปะการบริหารเศรษฐกิจและ
อุตสาหกรรม จากนั้นนาํท่านเดินทางสู่ปราสาทดบัลิน (Dublin Castle) ปราสาทอนัยิง่ใหญ่เก่าแก่คู่บา้นคู่เมือง
ของประเทศสาธารณรัฐไอร์แลนด ์ตวัปราสาทถูกสร้างข้ึนเพื่อป้องกนัการรุกรานของชาวไวก้ิงตั้งแต่คริสตวรรษท่ี 
11 และปรับปรุงต่อเติมกนัมาเร่ือยๆ ปัจจุบนัเป็นสถานท่ีทาํงานของคณะรัฐบาลไอร์แลนด ์และบางส่วนเปิดให้
นกัท่องเท่ียวไดเ้ขา้ นาํท่านชมเก็บภาพความยิง่ใหญ่จากบริเวณจตุรัสหนา้ปราสาท จากนั้นนาํท่านเขา้ชมภายใน
ปราสาทดบัลิน ชมหอ้งรับแขก(The Drawing Room) หอ้งเจมส์ คอนนอลล่ี(The James Connolly Room) บุคคล
สาํคญัของประเทศไอร์แลนด์ ท่ีนาํการปฏิวติัต่อสู้เพื่ออิสรภาพจากสหราชอาณาจกัร ชมหอ้งบลัลงัค(์The Throne 
Room) ซ่ึงมีความสาํคญัมากในการปกครองของประเทศองักฤษต่อไอร์แลนดใ์นสมยัก่อน ใหท้่านเก็บภาพความ
ประทบัใจอยา่งเตม็ท่ีจากนั้นมีเวลาใหท้่านช้ือของท่ีระลึกตามอธัยาศยั 

เท่ียง บริการอาหารม้ือกลางวนั ณ ภตัตาคาร  

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


 

นาํท่านเดินทางสู่โรงงานกินเนส เบียร์(Guinness Beer) โรงเบียร์กินเนสส์ก่อตั้งมาตั้งแต่ปี ค.ศ. 1759 ตั้งอยูท่ี่ St. 
James Gate ซ่ึงเป็นท่ีตั้งของโรงงานเบียร์เก่า เบียร์ดาํกินเนสส์เป็นท่ีรู้จกักนัโดยทัว่ไป เรียกวา่ ‘Stout’ หรือท่ีคนกิน
เนสส์เรียกวา่ Dark Ruby สีดาํของเบียร์ไดม้าจากวธีิการบ่มท่ี
ใชข้า้วบาร์เลยม์าคัว่ (Roasted Malted Barley) นํ้าตาลและ
กรดอะมิโนท่ีอยูใ่นขา้วจะทาํใหเ้กิดกระบวนการท่ีเรียกวา่ 
Caramelized ทาํใหเ้บียร์มีสีดาํ แมเ้บียร์กินเนสส์จะกาํเนิดใน
ไอร์แลนด ์แต่แหล่งท่ีเบียร์ยี่หอ้น้ีขายดีท่ีสุดคือ ประเทศคา
เมรูนและกาน่า ทวปีแอฟริกา จดัแสดงเร่ืองราวของการผลิต 
การขนส่ง การจาํหน่ายไปในพื้นท่ีต่างๆ ของโลก นาํท่านเขา้
ชมพพิิธภณัฑกิ์นเนส พาท่านเดินชมขั้นตอนการผลิด
เบียร์ โดยจะเร่ิมตน้จาก The Tasting Rooms แนะนาํการด่ืม
ดํ่ากบัรสชาติเบียร์ Advertising แสดงโฆษณากินเนสส์ท่ีเคย
เผยแพร่ไปทัว่โลก Guinness Academy Connoisseur Experience เป็นชั้นไฮไลตส์าํหรับชมการสาธิตวธีิรินเบียร์ดาํ 
และทดลองรินเบียร์ดว้ยตนเอง รวมทั้งใหทุ้กท่านไดชิ้มเบียร์รสชาติตน้ตาํรับจากโรงงาน ซ่ึงการรินเบียร์ดาํจะ
ใชก้๊าซไนโตรเจนและคาร์บอนไดออกไซดผ์สมลงไปใหเ้กิดฟอง เม่ือรินเสร็จตอ้งทิ้งไวป้ระมาณ 1 นาทีใหเ้บียร์เซ็ต
ตวัและมีเน้ือเนียน จากนั้นมีเวลาใหท้่านไดเ้ลือกซ้ือสินคา้ท่ีระลึกตามอธัยาศยั ไดเ้วลาสมควรนาํท่านเขา้สู่ยา่น
การคา้ อิสระชอ้ปป้ิง สินคา้แบรนด์เนมมากมาย อาทิ Mark & Spencer, NEXT, Burberry ฯลฯ   

คํ่า บริการอาหารม้ือคํ่า ณ ภตัตาคาร 

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

วนัที่เก้าของการเดนิทาง(9) ดบัลนิ – โบสถ์เซนต์แพทริค – สนามบินดบัลนิ 
เชา้ บริการอาหารม้ือเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

นาํท่านชมเมือง เก็บภาพโบสถเ์ซนตแ์พทริค (St.Patrick) ศูนยก์ลางทางศาสนาของชาวไอริซ สร้างในค.ศ.1192 
อุทิศแด่นกับวชแพททริค ผูน้าํศาสนาคริสตนิ์กายโรมนั
คาธอลิค เขา้มาเผยแพร่ในดินแดนของชาวเคลทโ์บราณ
เป็นท่านแรก ภายหลงัจึงไดรั้บการแต่งตั้งใหเ้ป็นนกับุญ
ประจาํชาติของชาวไอริช  ชมโบสถพ์ระคริสต ์ โดย
กษตัริยไ์ซตริกซ่ึงเป็นกษตัริยไ์วก้ิง จากนั้นนาํท่าน
บนัทึกภาพอาคารท่ีสร้างในยุคจอร์เจียน บนถนนฟิตซ์ 
วลิเลียมท่ีมีลกัษณะพิเศษโดย มีการใชสี้สันท่ีฉูดฉาดบน
บานประตูอนัเป็นเอกลกัษณ์อยา่งหน่ึงของชาวไอริช 
จากนั้นอิสระทุกท่านตามอธัยาศยั ไดเ้วลาสมควรพร้อมกนั ณ จุดนดัหมายเพื่อออกเดินทางสู่สนามบิน(กรุณาตรง
ต่อเวลานดัหมาย) 

15.20 ออกเดินทางสู่กรุงเทพฯโดยสายการบินกาต้าร์แอร์เวย์เที่ยวบินที ่QR018  



 

วนัที่สิบของการเดนิทาง(10) สนามบินสุวรรณภูมิ  
00.25 เดินทางถึงกรุงโดฮา ประเทศกาต้าร์ (แวะพกัเปลีย่นเคร่ือง) 
02.25 เหิรฟ้าสู่กรุงเทพฯโดยสายการบินกาต้าร์ แอร์เวย์ เทีย่วบินที ่QR980  
12.55 เดินทางถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ / โดยสวสัดิภาพพร้อมความประทบัใจ 

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

*** หมายเหตุ โปรแกรมการเดินทางอาจเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมะสม เน่ืองจากสภาพ ลม, ฟ้า, อากาศ, การล่าช้าอนั
เน่ืองมาจากสายการบิน และสถานการณ์ในต่างประเทศท่ีทางคณะเดินทางในขณะนั้น เพื่อความปลอดภยัในการเดินทาง 
บริษทัฯ ไดม้อบหมายให ้หวัหนา้ทวัร์ผูน้าํทวัร์ มีอาํนาจตดัสินใจ ณ ขณะนั้นทั้งน้ีการตดัสินใจ  จะคาํนึงถึงผลประโยชน์ของ
หมู่คณะเป็นสาํคญั 
 
 

 

 

อตัราค่าบริการนีร้วม 
1. ค่าตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบั กรุงเทพฯ-ดบับลิน-กรุงเทพฯ  
2. ค่ารถปรับอากาศนาํเท่ียวตามระบุไวใ้นรายการ พร้อมคนขบัรถท่ีชาํนาญเส้นทาง กฎหมายในยโุรปไม่อนุญาตให ้

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

ในแถบท่ีมีอุณหภูมิตํ่าและราคาโรงแรมจะปรับข้ึน 3-4 เท่าตวั หากวนัเขา้พกัตรงกบังานเทศกาลหรือการประชุมต่างๆ อนั
เป็นผลท่ีทาํใหต้อ้งมีการปรับเปล่ียนยา้ยเมือง โดยคาํนึงถึงความเหมาะสมเป็นหลกั  

4. ค่าอาหารท่ีระบุในรายการ ใหท้่านไดเ้ลิศรสกบัอาหารทอ้งถ่ินในแต่ละประเทศ   
5. คา่บริการนาํทวัร์โดยหวัหนา้ทวัร์ผูมี้ประสบการณ์นาํเท่ียวใหค้วามรู้  และคอยดูแลอาํนวยความสะดวกตลอดการ 

เดินทาง  
6. ค่าประกนัสุขภาพและอุบติัเหตุในการเดินทางวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท 

*** อตัราค่าบริการ รวมค่าวซ่ีาและทิปพนักงานขบัรถ ***  
กาํหนดการเดินทาง ผูใ้หญ่ 

พกัหอ้งละ 2 ท่าน 

เด็กอายตุ ํ่ากวา่ 12 ปี 
พกักบัผูใ้หญ่ 1 ท่าน 

เด็กอายตุ ํ่ากวา่ 12 ปี 
พกักบัผูใ้หญ่ 2 ท่าน (เสริมเตียง) 

พกัเด่ียว 
เพิ่มท่านละ 

06 – 15 เม.ย.66 129,900 129,900 129,900 25,900 

28 เม.ย. – 07 พ.ค.66 129,900 129,900 129,900 25,900 

19 – 28 พ.ค.66 132,900 132,900 132,900 28,900 

02 – 11 มิ.ย.66 132,900 132,900 132,900 28,900 

23 มิ.ย. – 02 ก.ค.66 132,900 132,900 132,900 28,900 

*** ท่านท่ีตอ้งการใชบ้ริการท่ีนัง่ชั้นธุรกิจกรุณาติดต่อเจา้หนา้ท่ีแผนกขาย *** 
*** กรุณาจองทวัร์ล่วงหนา้ 45 วนั ข้ึนไป เน่ืองจากไอร์แลนดใ์ชเ้วลาทาํวซ่ีานาน 30 วนัไม่รวมวนัหยดุ *** 



 

7. ค่าธรรมเนียมในการยืน่วซ่ีาไอร์แลนด์  (ใชเ้วลาในการดาํเนินการ 30 วนัไม่รวมวนัหยดุเสาร์อาทิตย)์   
8. ค่าทิปพนกังานขบัรถและบริกรระหวา่งการเดินทาง 
9. พนกังานยกกระเป๋า ณ โรงแรมท่ีพกัตลอดการเดินทาง 

อตัราค่าบริการนีไ้ม่รวม 
1. ค่าทิปหวัหนา้ทวัร์ วนัล่ะ 100 บาท(1,000 บาท) หากท่านประทบัใจในการเดินทาง 
2. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % หกั ณ ท่ีจ่าย 3 %  
3. ค่าใชจ่้ายส่วนตวั อาทิ ค่าโทรศพัท,์ ค่าซกัรีด, ค่าเคร่ืองด่ืมและอาหารนอกเหนือจากท่ีระบุในรายการ  
4. ค่าผกผนัของภาษีนํ้ามนัท่ีทางสายการบินแจง้เปล่ียนแปลงกะทนัหนั 

เงือ่นไขการส ารองที่น่ัง และการช าระเงนิ  
1. กรุณาจองล่วงหนา้พร้อมชาํระงวดแรก 70,000 บาท ก่อนการเดินทาง พร้อมแฟกซ์สาํเนาหนา้หนงัสือเดินทาง  

Passport มายงับริษทั และค่าใชจ่้ายส่วนท่ีเหลือกรุณาชาํระก่อนการเดินทางไม่นอ้ยกวา่ 20 วนั มิฉะนั้นจะถือวา่ 
ท่านยกเลิกการเดินทาง 

2. บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิยกเลิกการเดินทางก่อนล่วงหนา้ 10 วนั ซ่ึงจะเกิดข้ึนไดก้็ต่อเม่ือไม่สามารถทาํกรุ๊ปได ้
อยา่งนอ้ย 20 ท่าน และหรือ ผูร่้วมเดินทางในคณะไม่สามารถผา่นการพิจารณาวซ่ีาไดค้รบ 20 ท่าน ซ่ึงในกรณีน้ี  
ทางบริษทัฯ ยนิดีคืนเงินใหท้ั้งหมดหกัค่าธรรมเนียมวซ่ีา หรือจดัหาคณะทวัร์อ่ืนให ้ถา้ท่านตอ้งการ 

3. บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการในทวัร์น้ี เม่ือเกิดเหตุจาํเป็น สุดวสิัย จนไม่อาจแกไ้ข 
ได ้และจะไม่รับผิดชอบใดๆ ในกรณีท่ีสูญหาย สูญเสียหรือไดรั้บบาดเจ็บ ท่ีนอกเหนือความ รับผิดชอบของหวัหน้าทวัร์
และเหตุสุดวสิัยบางประการเช่น การนดัหยดุงาน ภยัธรรมชาติ การจลาจล ต่างๆ 

4. เน่ืองจากรายการทวัร์น้ีเป็นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสิทธ์ิการใชบ้ริการใดๆตามรายการ หรือถูก 
ปฏิเสธการเขา้ และออกประเทศไม่วา่ในกรณีใดก็ตาม บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนเงินในทุกกรณี  

5. เม่ือท่านไดช้าํระเงินมดัจาํหรือทั้งหมด ไม่วา่จะเป็นการชาํระผา่นตวัแทนของบริษทัฯ หรือชาํระโดยตรงกบัทาง 
บริษทัฯ ทางบริษทัฯ จะขอถือวา่ท่านรับทราบและยอมรับในเง่ือนไขต่างๆของบริษทัฯ ท่ีไดร้ะบุไวโ้ดยทั้งหมด. 

หมายเหตุ 
1. บริษทัฯ จะทาํการยืน่วซ่ีาของท่านก็ต่อเม่ือในคณะมีผูส้าํรองท่ีนัง่ครบ 15 ท่าน และไดรั้บคิวการตอบรับจากทาง 

สถานทูต เน่ืองจากบริษทัฯ จะตอ้งใชเ้อกสารต่างๆท่ีเป็นกรุ๊ปในการยืน่วซ่ีา อาทิ ตัว๋เคร่ีองบิน หอ้งพกัท่ีคอนเฟิร์มมา 
จากทางยโุรป ประกนัการเดินทาง ฯลฯ ทางท่านจะตอ้งรอใหค้ณะครบ 15 ท่าน จึงจะสามารถยืน่วซ่ีาใหก้บัทางท่านได ้
อยา่งถูกตอ้ง  

2. หากในช่วงท่ีท่านเดินทางคิววซ่ีากรุ๊ปในการยืน่วซ่ีาเตม็ ทางบริษทัตอ้งขอสงวนสิทธ์ิในการยืน่วซ่ีาเด่ียว ซ่ึงทาง 
ท่านจะตอ้งเดินทางมายืน่วซ่ีาดว้ยตวัเอง ตามวนั และเวลานดัหมายจากทางสถานทูต โดยมีเจา้หนา้ท่ีของบริษทัคอยดูแล  
และอาํนวยความสะดวก  

3. เอกสารต่างๆท่ีใชใ้นการยืน่วซ่ีาท่องเท่ียวทวปียโุรป ทางสถานทูตเป็นผูก้าํหนดออกมา มิใช่บริษทัทวัร์เป็นผู ้
กาํหนด ท่านท่ีมีความประสงคจ์ะยืน่วซ่ีาท่องเท่ียวทวปียโุรป กรุณาจดัเตรียมเอกสารใหถู้กตอ้ง และครบถว้นตามท่ี 
สถานทูตตอ้งการ เพราะจะมีผลต่อการพิจารณาวซ่ีาของท่าน บริษทัทวัร์เป็นแต่เพียงตวักลาง และอาํนวยความสะดวกใน 



 

การยืน่วซ่ีาเท่านั้น มิไดเ้ป็นผูพ้ิจารณาวา่วซ่ีาใหก้บัทางท่าน 
4. กรณวีซ่ีาทีท่่านยืน่ไม่ผ่านการพจิารณา และคณะสามารถออกเดินทางได้ ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายจริงทีเ่กดิขึน้ 

ดังต่อไปนี ้
-  ค่าธรรมเนียมการยืน่วซ่ีาและค่าดาํเนินการ ทางสถานทูตจะไม่คืนค่าธรรมเนียมใดๆทั้งส้ินแมว้า่จะผา่นหรือไม่ 
 ผา่นการพิจารณา 
-  ค่ามดัจาํตัว๋เคร่ืองบิน หรือตัว๋เคร่ืองบินท่ีออกมาจริง ณ วนัยื่นวีซ่า ซ่ึงตัว๋เป็นเอกสารท่ีสําคญัในการยื่นวีซ่า หากท่านไม่

ผา่นการพิจารณา ตัว๋เคร่ืองบินถา้ออกตัว๋มาแลว้จะตอ้งทาํการ REFUND โดยจะมีค่าธรรมเนียมท่ีท่านตอ้งถูกหกับางส่วน 
และส่วนท่ีเหลือจะคืนให้ท่านภายใน 45-60 วนั (ตามกฎของแต่ละสายการบิน) ถา้ยงัไม่ออกตัว๋ท่านจะเสียแต่ค่ามดัจาํตัว๋
ตามจริงเท่านั้น 

-  ค่าหอ้งพกัในทวปียโุรป ถา้คณะออกเดินทางได ้และท่านไม่ผา่นการพิจารณาวีซ่า ตามกฎท่านจะตอ้งโดนค่ามดัจาํห้องใน 
2 คืนแรกของการเดินทางหากท่านไม่ปรากฏตวัตามวนัท่ีเขา้พกั ทางโรงแรมจะตอ้งยึดค่าห้อง 100% ในทนัที ทางบริษทั
จะแจง้ใหท้่านทราบ และมีเอกสารช้ีแจงใหท้่านเขา้ใจ 

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

ต่างประเทศ และจะสาํรองตัว๋เคร่ืองบิน หรือพาหนะอยา่งหน่ึงอยา่งใดท่ีใชใ้นการเดินทางมาสนามบิน ทางบริษทัจะไม่ 
รับผดิชอบค่าใชจ่้ายในส่วนน้ี เพราะเป็นค่าใชจ่้ายท่ีนอกเหนือจากโปรแกรมการเดินทางของบริษทั ฉะนั้นท่านควรจะให ้
กรุ๊ป Final 100% ก่อนท่ีจะสาํรองยานพาหนะ 

เงือ่นไขการยกเลกิ   
1. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 40 วนั คืนค่าใชจ่้ายทั้งหมด ยกเวน้กรุ๊ปท่ีเดินทางช่วงวนัหยดุ หรือเทศกาลท่ีตอ้งการันตี 

มดัจาํกบัสายการบิน หรือ กรุ๊ปท่ีมีการการันตีค่ามดัจาํท่ีพกั หรือร้านอาหารโดยตรงหรือโดยการผา่นตวัแทนในประเทศ  
หรือต่างประเทศและไม่อาจขอคืนเงินได ้(มีใบเสร็จค่าใชจ่้ายจริง)      

2. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วนัข้ึนไป -  เก็บค่าใชจ่้าย 50,000 บาท    
3. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 20 วนัข้ึนไป - เก็บค่าใชจ่้าย 50 % ของราคาทวัร์ 
4. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 1-19 วนั - เก็บค่าบริการทั้งหมด 100 % 

เอกสารที่ใช้ในการยืน่ขอวซ่ีา VISA 
(ต้องมาโชว์ตวัที่สถานทูตเพือ่สแกนลายนิว้มอืทุกท่าน) 

1. หนงัสือเดินทางท่ีเหลืออายใุชง้านไม่ตํ่ากวา่ 6 เดือน และมีหนา้พาสปอร์ตวา่งอยา่งนอ้ย 3 หนา้  
2. รูปถ่ายสี (ตอ้งถ่ายไวไ้ม่เกิน 6 เดือน ฉากหลงัเป็นสีขาวเท่านั้น ) 1.5 X 2.0 น้ิว จาํนวน 3 รูป ข้ึนอยูก่บัประเทศท่ีจะ 

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

ไม่เกิน 3 เดือนนบัจากเดือนท่ีจะเดินทาง *พนกังานและผูถื้อหุน้ หนงัสือรับรองการทาํงานเป็นภาษาองักฤษ ในการออก 
จดหมายรับรองกรุณาระบุคาํวา่ TO WHOM IT MAY CONCERN แทนการใชช่ื้อแต่ละสถานทูต 



 

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

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

ช่ือแต่ละสถานทูตพร้อม Statement  และ สาํเนาสมุดเงินฝาก ออมทรัพย ์โดยละเอียดทุกหนา้ ยอ้นหลงั 6 เดือน กรุณา 
สะกดช่ือใหต้รงกบัหนา้พาสปอร์ต และหมายเลขบญัชีเล่มเดียวกบัสาํเนาท่ีท่านจะใชย้ืน่วซ่ีา (ใชเ้วลาดาํเนินการขอ 
ประมาณ 3-5 วนัทาํการ) 

- เด็กตอ้งทาํเอกสารรับรองบญัชีจากทางธนาคารบิดาหรือมารดา 
- สามี-ภรรยาท่ีมีการจดทะเบียนสมรส สามารถใชเ้อกสารการเงินร่วมกนัได ้แต่ใหท้างธนาคารออกเอกสารแยกคนละชุด 
5. กรณีเด็กอายตุ ํ่ากวา่ 20 ปีบริบูรณ์  / หากเด็กไม่ไดเ้ดินทางกบับิดา/มารดาคนใดคนหน่ึง หรือบิดามารดาไม่ได ้

เดินทางทั้งสองคน ตอ้งมีจดหมายยนิยอมใหเ้ดินทางไปต่าง ประเทศจากบิดา และ มารดา ซ่ึงจดหมายตอ้งออกโดยท่ีวา่ 
การอาํเภอ 

6. สาํเนาบตัรประชาชน หรือ สาํเนาสูติบตัร 1 ชุด 
7. สาํเนาทะเบียนบา้น 1 ชุด 
8. สาํเนาทะเบียนสมรส หรือ ทะเบียนหยา่ 1 ชุด 
9. สาํเนาใบเปล่ียนช่ือ-สกุล (ถา้มี) 1 ชุด 
10. การบิดเบือนขอ้เทจ็จริงประการใดก็ตามอาจจะถูกระงบัมิใหเ้ดินทางเขา้ประเทศในกลุ่มเชงเกน้เป็นการถาวร  

และถึงแมว้า่ท่านจะถูกปฏิเสธวซ่ีาสถานทูตไม่คืนค่าธรรมเนียมท่ีไดช้าํระไปแลว้และหากตอ้งการขอยืน่คาํร้องใหม่ก็ 
ตอ้งชาํระค่าธรรมเนียมใหม่ทุกคร้ัง  

11. หากสถานทูตมีการเรียกสัมภาษณ์ ทางบริษทัฯขอความร่วมมือในการเชิญท่านไปสัมภาษณ์ตามนดัหมายและ 
โปรดแต่งกายสุภาพ ทั้งน้ีทางบริษทัฯ จะส่งเจา้หนา้ท่ีไปอาํนวยความสะดวก และประสานงานตลอดเวลาและหาก 
สถานทูตขอเอกสารเพิ่มเติมทางบริษทัใคร่ขอรบกวนท่านจดัส่งเอกสารดงักล่าวเช่นกนั  

12. กรณีท่ีท่านยกเลิกการเดินทางภายหลงัจากไดว้ซ่ีาแลว้ ทางบริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิในการแจง้สถานทูตยกเลิกวซ่ีาของ 
ท่าน เน่ืองจากการขอวซ่ีาในแต่ละประเทศจะถูกบนัทึกไวเ้ป็นสถิติในนามของบริษทัฯ  

13. ทางสถานทูตจะรับพิจารณาเฉพาะท่านท่ีมีเอกสารพร้อมและมีความประสงคท่ี์จะเดินทางไปท่องเท่ียวยงั 
ประเทศตามท่ีระบุเท่านั้น การปฏิเสธวซ่ีาอนัเน่ืองมาจากหลกัฐานในการขอยืน่วซ่ีาปลอมหรือผดิวตัถุประสงคใ์นการยืน่ 
ขอวซ่ีาท่องเท่ียว ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงิน โดยจะหกัค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึนจริงและจะคืนใหท้่านหลงัจาก 
ทวัร์ออกเดินทางภายใน 30 วนั โปรแกรมการเดินทางอาจเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสม ทั้งน้ีจะคาํนึงถึงประโยชน์ 
และความปลอดภยัของผูเ้ดินทางเป็นหลกั 

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


