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มหาวหิารกลาสโกว์ – ปราสาทเอดินเบิร์ก – แคลตัน ฮิลล์ – เคนไรอนั 

ล่องเรือเฟอร์ร่ี – ปราสาทเบลฟัสต์ – ข้ามสะพานเชือก – ไจแอนท์ คอสเวย์ 
ปราสาทดันลูซ – โดนีกอล...ป้อมปราการหินวงแหวน – หมู่บ้านนอค 

โบสถ์แห่งพระแม่มาเรีย – ส านังสงฆ์ ไคลีมอร์ แอบบี ้– คลิฟ ออฟ โมเออร์ 
คลิลานีย์ – มัครอส เฮ้าส์ – ริง ออฟ เคอร่ี – คอร์ด – ปราสาทบลาร์นีย์ 
แคสเซล – ร็อค ออฟ แคสเซล – ปราสาทคลิเคนนีย์ – ปราสาทดับลนิ 

บริษทั เอฟวนีิว อินเตอร ์แทรเวลิ กรุ๊ป จ ำกดั 
Avenue Inter Travel Group Co., Ltd. 
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กำหนดการเดินทาง   12-21 ต.ค. / 16-25 ต.ค. / 4-13 ธ.ค. 2565 

*** การันต ี10 ทา่นออกเดนิทางแนน่อน *** 

 

..... รายละเอียดการเดนิทาง ..... 

 
วันแรกของการเดนิทาง    กรุงเทพฯ – กลาสโกว ์ (สกอ๊ตแลนด์)  
 

22.30 น. คณะพร้อมกัน ณ ทา่อากาศยานสุวรรณภูม ิ ชัน้ที ่ 4 ผูโ้ดยสารขาออก ประตูทางเขา้ที ่ 9 

เคาน์เตอร์แถว T  สายการบนิเอมเิรตส ์แอร์ไลน์  (EK .. EMIRATES AIRLINE) 
....   เจา้หนา้ทีเ่อฟวีนวิ ทัวร์ ให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกด้านสัมภาระและการเช็คอิน 

 

 

 

 

 
 

❖ กรุณาสังเกต..... ป้ายเอฟวีนวิ ทวัร์ ณ จุดนัดพบ  

❖ บริษัทฯ  จดัเตรียมป้ายชือ่ของทา่นพรอ้มโบว์ เพือ่เป็นสัญลักษณ์ของคณะ 

❖ หัวหน้าทัวร์อำนวยความสะดวกให้ท่านด้านการเช็คอิน หลังจากนั้น จะนำมาแจกคืนให้ท่าน 

พร้อมได้จัดเตรียมเอกสารใบเข้า-ออกเขียนไว้ให้เรยีบร้อย 

❖ กฎของสายการบิน......สิ่งของที่เป็นของมีคม และของเหลวปรมิาณทีม่ากกวา่ 100 มลิลลิติร 

หา้มนำติดตัวถือขึน้เครือ่ง ยกเว้นสินค้าที่ซื้อภายในร้านปลอดภาษี DUTY FREE  เท่านัน้ 
❖  

***ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิเป็นท่าอากาศยานสากล ฉะน้ันจะไม่มีการประกาศเรียกขึ้นเครื่อง*** 

ทุกทา่นกรุณาตรงตอ่เวลา......ตามเวลาทีก่ำหนดไวใ้นบตัรโดยสารเครือ่งบนิ Boarding Pass 
 

 
วันท ี่สองของการเดนิทาง กลาสโกว ์– เอดนิเบริ์ก 
 

01.35 น. ออกเดินทางสู่กรุงดไูบ  ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรต  โดยเที่ยวบินที่  EK 385 

 (ใชร้ะยะเวลาในการบนิโดยประมาณ  6 ชั่วโมง 45 นาที) 

04.45 น. เดินทางถึงกรุงดไูบ  เพื่อเปลี่ยนเท่ียวบิน 

07.20 น. ออกเดินทางสู่เมืองกลาสโกว์  ประเทศสก๊อตแลนด ์ โดยเที่ยวบินที่  EK 027 

 (ใชร้ะยะเวลาในการบนิโดยประมาณ  7 ชัว่โมง 10 นาที) 

11.30 น. เดินทางถึง กรุงกลาสโกว์ เป็นเมืองที่ใหญ่ที่สุดของสก็อตแลนด์ ตั้งอยู่บนแม่น้ำไคลด์ ถือได้ว่า

เป็นเมืองใหญ่ในสหราชอาณาจักร ที่มีความเจริญรุ่งเรืองและล้ำหน้ามากที่สุดเมืองหนึ่ง 

ตั้งแต่ในศตวรรษที่ 16  
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(เวลาองักฤษ ... ฤดูหนาว (พ.ย.-มี.ค.)  ชา้กวา่ประเทศไทย  7 ชัว่โมง) 

(เวลาองักฤษ ... ฤดรูอ้น (เม.ย.-ต.ค.)  ชา้กวา่ประเทศไทย  6 ชัว่โมง) 

13.00 น. รับประทานอาหารกลางวนั  ณ  ภัตตาคาร 

บ่าย นำท่านเข้าชมความวิจิตรงดงามของ วหิารกลาสโกว์ ซึ่ง

สร้างเสร็จตั้งแต่คริสตศตวรรษที่ 13 และยังเป็นสถานที่

อันศกัดิ์สิทธิ์ในการทำพิธทีางศาสนาของชาวคริสตน์ิกาย

โปรแตสแตนท์   (***หมายเหต*ุ** การเข้าชมวิหารแห่ง

กลาสโกว์นั้นจะต้องได้รบัอนุญาติก่อน และจะต้องเป็น

วันที่ไม่มีการทำพิธีทางศาสนาภายในโบสถ์ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่นำชมภายในโบสถ์หากทาง

โบสถ์มีงานหรือพิธกีาร) 

จากนั้น เดินทางถึงดินแดนของสก็อตแลนด์ท่ี เมืองเอดนิเบริ์ก เมืองหลวงและศูนยก์ลางวฒันธรรมของส

ก็อตแลนด์ ตั้งแต่ศตวรรษที่ 15 และได้รับสมญานามว่า “ATHENS OF THE NORTH“ ดินแดนท่ีตั้ง

อยู่ในพื้นที่ท่ีสวยงาม  

(ระยะทางประมาณ  74  กิโลเมตร ใช้เวลาในการเดินทางประมาณ  1 ชั่วโมง 15 นาท)ี 

18.30 น. รับประทานอาหารค่ำ  ณ  ภัตตาคาร 

จากนั้น นำท่านเข้าสู่ที่พัก  โรงแรม  HOLIDAY INN  หรือเทียบเทา่ 

 
วันท ี่สามของการเดนิทาง เอดนิเบริ์ก 
 

เช้า รับประทานอาหารเช้า  ณ  ห้องอาหารของโรงแรม 

จากนั้น นำท่านเดินทางสู่ ถนนรอยลัไมล์ (มีความยาว 1 ไมล์อันเป็นที่มาของชื่อถนนสายสำคัญ) ถนน

สายสำคัญที่เชื่อมต่อ ระหว่างพระตำหนกัโฮลีรู่้ดเฮา้ส์ กับปราสาท เอ

ดินเบริ์ก ซึ่งสองข้างทางเป็นที่ตั้งของรฐัสภา และสถานที่สำคัญ นำ

ท่านชมบริเวณด้านหน้าของ พระตำหนกัโฮลีรู่้ดเฮา้ส์ ที่ประทบัของ

พระราชินีพระนางเจ้าอลิซาเบธที่ 2 ในช่วงฤดูร้อนเมื่อเวลาเสด็จ

เยือนสก๊อตแลนด์ และเคยเป็นที่ประทับของพระนางแมรี่แห่งสก๊อต 

จากนั้น นำท่านชม ปราสาทเอดินเบริ์ก อันสง่างามด้วยทำเลที่ตั้งบน

เนินเขาสูงมองเห็นเด่น   เป็นสง่าจากทุกมุมเมือง เคยเป็นที่ประทับ

ของกษัตริย์สก๊อต และเคยถูกทำลายลงหลายครั้ง แต่ทุกครั้งก็ได้รับ

การบูรณะและสร้างใหม่ ให้กลับคืนสู่ความสง่างาม โดยเฉพาะครั้ง

สุดท้ายในศตวรรษที่ 19 โดยเซอร์วอเตอร์ สกอ๊ต นักปราชญช์าว 

สก๊อต นำชมหอ้งต่าง ๆ ภายในอาทิ ห้องหุ่นจำลอง และห้องแสดง

มหามงกุฏ ที่แสดงเหตกุารณ์นบัต้ังแต่ขึ้นครองราชย์ของปฐมกษัตริย์ 

ตลอดจนเครื่องราชกกุฏภณัฑ์ 

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวนั  ณ  ภัตตาคาร 
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บ่าย นำท่านขึ้นสู่จดุชมวิวที่สำคัญ คอื แคลตนั ฮลิล์ ทนัทีท่ีท่านไดข้ึ้นมาถึงด้านบน ท่านจะรู้สึกราว

กับเหมือนตวัละครหนึ่งในเทพนิยาย หันไปทางไหนก็มีแต่มุมสวยงาม 

ท่านจะประทบัใจไปกับเมืองที่ถูกแบ่งเป็นสองฝั่งของโอลด์ทาวน์และ

นิวทาวน์ นอกจากได้ชมววิทิวทัศน์ของตัวเมืองแล้ว บนเนินเขาแห่งนี้

ยงัเป็นที่ตั้งของอนุสรณ์สถานรำลึกถึงสงครามนโปเลียน ที่ยังสร้าง

ไม่เสร็จสมบรูณ ์ สถาปตัยกรรมที่คล้ายคลึงมหาวหิารแพนธีออน ใน

ประเทศกรซี ทำให้เอดินเบิร์กได้รับการขนานนามว่า “เอเธนส์แห่ง

ทิศเหนือ” จากนั้น นำทา่นสู่ย่าน PRINCESS STREET ถนนสาย

สำคัญ ชมความงามของบ้านเรือนยุคเก่าที่เรยีงรายอยู่บน ซึ่งเป็น

ย่านสรรพสินค้าที่มีชื่อเสยีงของสก็อตแลนด ์ ให้ท่านได้เลือกซื้อของที่

ระลึก และของฝากมากมาย เช่น ปี่สก็อต เครื่องตนตรีประจำชาติส

ก็อต ที่มีความเก่าแก่ที่สดุในโลก, ชุดประจำชาติ, ผ้าลายสกอ๊ต, 

คุ๊กกี้ต้นตำหรับ, อุปกรณก์ีฬา แวะห้าง JENNER ห้างสรรพสินค้าชื่อ

ดงั ระดับเดียวกันกับห้าง   แฮรอตของอังกฤษ  

18.30 น. รับประทานอาหารค่ำ  ณ  ภัตตาคาร  

จากนั้น นำท่านเข้าสู่ที่พัก  โรงแรม  HOLIDAY INN  หรือเทียบเทา่ 

 
วันท ี่สีข่องการเดนิทาง เอดนิเบริ์ก - ทา่เรือเมืองเคนไรอัน –  

 ลอ่งเรือเฟอร์รี ่– เบลฟัสต์  (ไอร์แลนด์) 
 

เช้า รับประทานอาหารเช้า  ณ  ห้องอาหารของโรงแรม 

จากนั้น นำท่านเดินทางสู่ ท่าเรือเมืองเคนไรอัน  

(ระยะทางประมาณ  201  กิโลเมตร ใช้เวลาในการเดินทางประมาณ  3 ชั่วโมง) 

11.30 น.  นำท่าน ล่องเรือเฟอร์รี่ ข้ามฟากจากฝั่งประเทศ สก๊อตแลนด์ เพื่อเดินทางสู่ เมืองเบลฟัสต์ 

เมืองหลวงและเมืองที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไอร์แลนด์เหนือ 
 

(**อาหารกลางวัน .... อสิระตามอัธยาศัยไมร่วมอยูใ่นทวัร์**) 
 

 

 

 

 

 

 

 

13.45 น. เดินทางถึง เมืองเบลฟัสต์ จัดได้ว่าเป็นเมืองหลวงที่มากด้วยสีสันและชีวิตชีวา ทั้งยังเป็นประตู

สู่ชนบทอันเงียบสงบของไอร์แลนด์เหนือ จตุรัส ถนนหลัก และท้องถนนทั่วไป เต็มไปด้วย

สถาปัตยกรรมแบบวิคตอเรียนและจอร์เจียน 



 

 

EDI-DUB (EK)  -5- 

www.avenue.co.th 

เลขท่ี 141/52  อาคารสกุลไทย ชั้น 33 ถนนสุรวงศ ์แขวงสุริยวงศ ์เขตบางรัก กทม. 10500  โทร. 02-108-8666, แฟกซ์. 02-231-3399, LINE ID : @avenuetour 
141/52 Skulthai Tower, 33th FL, Surawong Road, Suriyawong, Bangrak, Bangkok 10500  Tel : 02-108-8666, Fax : 02-231-3399, LIND ID : @avenuetour 

 

จากนั้น นำท่านเที่ยวชมเมืองเบลฟัสต์ เมืองต้นกำเนิดของเรือไททานิค ซึ่งยังคงมีร่องรอยความเจริญ

ทางอุตสาหกรรมทางด้านการต่อเรือของเมืองนี้ จากนั้น นำท่านเข้า

ชม ปราสาทเบลฟัสต์ ปราสาทโบราณตั้งอยู่บนเนินเคฟฮิลล์ คันทรี

ปาร์ค เป็นปราสาทที่สร้างขึ้นในสมัยศตวรรษที่ 12 โดยชาวนอร์แมน 

หรือนอมังดี ซึ่งอดีตเป็นปราสาทที่พำนักของเซอร์ อาเทอร์ ไชเชสเตอร์ 

บารอนแห่งเบลฟัสต์ ปราสาทแห่งนี้ถูกเผาทำลายในปี 1708 และบูรณะ

ขึ้นใหม่ในปี 1811-1870 โดยมาร์เกรส ออฟ ดอนเนอร์เกลที่ 3 ชมความ

งามในตัวปราสาท และห้องจัดแสดงสิ่งของมีค่าและเครื่องใช้ต่าง ๆ 

จากนั้น นำท่านแวะถ่ายรูปกับศาลาว่าการเมือง สร้างขึ้นในปี 1888 

ในสถาปัตยกรรมแบบบารอก  

18.30 น. รับประทานอาหารค่ำ  ณ  ภัตตาคาร 

จากนั้น นำท่านเข้าสู่ที่พัก  โรงแรม  HOLIDAY INN  หรือเทียบเทา่ 

 
วันท ี่หา้ของการเดนิทาง เบลฟสัต์ - ขา้มสะพานเชอืก –  

 ไจแอนท์ คอสเวย ์- ดันลูซ – โดนีกอล 
 

เช้า รับประทานอาหารเช้า  ณ  ห้องอาหารของโรงแรม 

จากนั้น นำทา่นเดินทางไปสัมผัสประสบการณ์การขา้มสะพาน

เชือก “Carrick-A-Rede Rope Bridge” ท้าทายผูก้ล้า 

ท้าความสูง ความเสียว  ช่องแคบที่มีความลึก 30 เมตร 

กว้าง 20 เมตร เชื่อมระหว่างเกาะคาร์ริก-อะ-

รีด  แรกเริ่มสร้างโดยชาวประมง เพื่อไว้ใช้ข้ามไปจับ

ปลาแซลมอน สร้างมาสามร้อยกว่าปี เริ่มแรกเป็นแค่

เชือกจบัเส้นเดยีว ต่อมาได้มีการปรบัปรุงสร้างใหม่ให้มั่นคงแข็งแรง และเป็นสถานที่ท่องเท่ียว  

(ระยะทางประมาณ  100  กิโลเมตร ใชเ้วลาในการเดินทางประมาณ  1 ชั่วโมง 30 นาท)ี 

จากนั้น  นำท่านเดินทางสู่ เมือง Bushmills เมืองนี้มีชื่อเรื่องวิสกี ้โดยมีโรงกลั่นวิสกี้เก่าแก่ ตั้งแต่ปี ค.ศ. 

1608 จากนั้น นำท่านสู ่ ไจแอนท์ คอสตเ์วย์  (Giant’s Causeway) 

เป็นเขตอนุรักษ์ธรรมชาตขิองเนชัน่แนลทรสัต์ และแหลง่มรดกโลกแหง่

ทีห่นึง่ของไอร์แลนด ์ คนที่นี่ถือว่าเป็นสิง่มหัศจรรยอ์ันดบั 8 ของโลก 

ธรรมชาติอันน่าพิศวงนี้ปรากฏให้เห็นบริเวณชายฝั่งนอร์ธ แอนทริม 

โคสต์ มีตำนานเล่าขานกนัต่อมาว่า แนวหินพวกนี ้ เกิดจากการสร้าง

ของยกัษ์ไอริชที่ชือ่ Finn MacCool เพือ่ท้าทายประลองยุทธกับยักษ์ฝั่ง 

สก็อตแลนด ์ ที่ชื่อว่า Benandonner และนั่นเองสถานที่นี้จึงได้ถูกเรยีกว่า Giant's Causeway 

หินราว 40,000 แท่งที่สูงถึง 12 เมตร หินบะซอลหกเหลี่ยมเหล่านี้ถกูสรา้งขึ้นในช่วงภูเขาไฟ

ระเบิด 60 ล้านปีท่ีแล้ว นี้เปน็หนึง่ในสถานทีท่อ่งเทีย่วทางธรรมชาตทิีอ่ัศจรรย์ทีสุ่ดของโลก  

(ระยะทางประมาณ  15  กิโลเมตร  ใช้เวลาในการเดินทางประมาณ  40 นาท)ี 
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12.30 น. รับประทานอาหารกลางวนั  ณ  ภัตตาคาร 

บ่าย นำท่านเข้าชม ปราสาทดันลูซ ซึ่งตั้งอยู่ทางเหนือของ

ชายฝั่งแอนทริมของไอร์แลนด์เหนือ ปราสาทของช่วง

ปลายยุคกลางและในศตวรรษที่ 17 นี้ตั้งอยู่ในพื้นที่ที่

ยื่นออกไปในทะเล ด้วยที่ตั้งที่น่าตื่นเต้นนี้ว่ากันว่า

เป็นแรงบันดาลใจให้กับลูอิสในการรังสรรค์ปราสาท

แคร์ พาราเวล  

จากนั้น นำท่านเดินทางสู่ เมืองโดนีกอล  เพื่อนำท่านชม ปอ้มปราการหนิวงแหวน  (The Grianan of 

Aileach) ซึ่งเป็นป้อมปราการวงแหวนขนาดใหญ่ มี

ความสูงกว่า 244 เมตร ตั้งตระหง่านอยู่บนเนินเขา

โดนีกอล    ป้อมปราการวงแหวนนี้สันนิษฐานว่าสร้าง

ขึ้นประมาณช่วงศตวรรษที่ 6 หรือ 7 และคาดว่าป้อม

แห่งนี้เป็นป้อมของอาณาจักรไอเรช ซึ่งได้ถูกพวกนอมัง

ดโีจมต ี และล่มสลายในสมัยศตวรรษที่ 12  

 (ระยะทางประมาณ  134  กิโลเมตร ใช้เวลาในการเดินทางประมาณ  2 ชั่วโมง 30 นาท)ี 

18.30 น. รับประทานอาหารค่ำ  ณ  ภัตตาคาร 

จากนั้น นำท่านเข้าสู่ที่พัก  โรงแรม  CLAYTON SLIGO  หรือเทียบเทา่ 

 
วันท ี่หกของการเดนิทาง โดนีกอล - นอค - สำนักสงฆ์ไคลีมอร์ แอบบี ้

 - คลฟิส์ ออฟ โมเออร์ – ลมิรคิ 
 

เช้า รับประทานอาหารเช้า  ณ  ห้องอาหารของโรงแรม 

จากนั้น นำท่านเดินทางสู่ หมูบ่า้นนอค ตั้งอยู่ในรัฐมาโย ได้รบัการยกย่องให้เป็นเมือง ศาสนสถานของ

ชาวคริสต์นิกายโรมันคาทอลิก คูก่ับเมืองลูรดใ์นประเทศ

ฝรั่งเศส และเมืองฟาติมาในประเทศโปรตุเกส นอกจากนี้

พระสันตปาปา จอห์น พอล ท่ี 2 ยงัได้เคยเสด็จเยือนนอคใน

ปี 1979 จากนั้น นำท่านเข้าชมความงามของ โบสถ์แหง่พระ

แมม่าเรีย แห่งเมืองนอค (Church of our lady of Knock) 

ถือเป็นสถานที่ศักดิส์ิทธิ์อกีแห่งหนึ่งในการแสวงบุญของ

คริสตศาสนิกชน และเป็นหนึ่งในศาสนสถานที่ชาวคริสต์

ต้องมาเยือนสักครั้งหนึ่งในชีวิต เนื่องจากเป็นสถานที่ท่ีพระ

แม่มาเรีย, นักบญุเซนต์โยเซฟ และ จอห์น เดอะ อีเวนเจอร์ลิส ได้ปรากฎกายขึ้นให้เห็นเมื่อวันที่ 

21 สิงหาคม ในป ี1879 และในศตวรรษที ่20  

(ระยะทางประมาณ  132  กิโลเมตร ใช้เวลาในการเดินทางประมาณ  2 ชั่วโมง) 
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จากนั้น นำท่านเดินทางสู่สำนักสงฆ์ ไคลีมอร์ แอบบี้ (Kylemore Abbey & Victorian Walled 

Garden) ซึ่งเดิมคือสำนักสงฆ์คริสต์ สร้างขึ้นในปี 1920 ในปราสาท

ไคลีมอร์เดิม สำนักสงฆ์แห่งนี้ถูกค้นพบโดยแม่ชีท่านหนึ่ง ที่หลบหนี

จากเบลเยี่ยมในสมัยสงครามโลกครั้งที่ 1 จากนั้น นำท่านเข้าชมการ

จัดแสดงห้องต่าง ๆ มากมาย พร้อมทั้งการจัดตกแต่งสวนที่สวยงาม 

(ระยะทางประมาณ  95  กิโลเมตร 

ใช้เวลาในการเดินทางประมาณ  1 ชั่วโมง 30 นาท)ี 

13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน  ณ  ภัตตาคาร 

บ่าย นำท่านเดินทางสู่ คลิฟส์ ออฟ โมเออร์ ผาชันแห่งโมเออร์ตั้งอยู่ในเขตเคาน์ตี แคลร์ เป็น

หนึ่งในทิวทัศน์อันน่าทึ่งที่สุดของไอร์แลนด์ ตั้งตระหง่านด้วย

ความสูง 230 เมตรเหนือมหาสมุทรแอตแลนติกอันเกรี้ยวกราด 

แนวผาทอดยาวสุดสายตาเป็นระยะทางราว 8 กิโลเมตรจาก 

HAG’S HEAD ซึ่งอยู่ทางด้านใต้จรดหอคอย O’BRIAN ที่อยู่ทิศ

เหนือและบนยอดของหน้าผาเป็นที่ราบกว้างใหญ่ อยู่สูงจากน้ำ

ทะเลเบื้องล่าง ทำให้เกิดทัศนียภาพอันงดงามที่น่าอัศจรรย์ทาง

ธรรมชาติของผาชัน ขุนเขา และท้องทะเลมหาสมุทรแอตแลนติก 

บ้างก็ว่าการได้มาเยือน คลิฟส์ ออฟ โมเออร์ เสมือนได้มายืน ณ จุดปลายสุดของขอบโลก  

(ระยะทางประมาณ  152  กิโลเมตร ใช้เวลาในการเดินทางประมาณ  2 ชั่วโมง 45 นาท)ี 

จากนั้น นำท่านเดินทางสู่ เมืองลิมริค เป็นเมืองใหญ่อันดับ 3 มีทำเลที่ตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำแชนนอน 

ได้รับการกล่าวขานว่ามีทัศนียภาพงดงามที่สุดของไอร์แลนด์ 

(ระยะทางประมาณ  78  กิโลเมตร ใช้เวลาในการเดินทางประมาณ  1 ชั่วโมง) 

18.30 น. รับประทานอาหารค่ำ  ณ  ภัตตาคาร  

จากนั้น นำท่านเข้าสู่ที่พัก  โรงแรม  CASTLE OAKS HOUSE  หรือเทียบเทา่ 

 
วันท ี่เจด็ของการเดนิทาง    ลมิรคิ – คลิลานยี์ - รงิ ออฟ เคอรี ่– คอรค์ 
 

เช้า รับประทานอาหารเช้า  ณ  ห้องอาหารของโรงแรม 

จากนั้น นำท่านเดินทางสู่ เมืองคิลลานีย์ เมืองในรัฐเคอร์รี่ ทางตะวันตกเฉียงใต้ของประเทศ

ไอร์แลนด์ จากนั้น นำท่านแวะถ่ายรูปกับ โบสถ์เซ็นต์แมรี่ ซึ่งเป็นโบสถ์ประจำเมือง จากนั้น 

นำท่านเข้าชม คฤหาสน์สมัยวิคตอเรียน มัครอส เฮ้าส์ (The Muckross’s House) ซึ่ง

ก่อสร้างด้วยหินในแบบอลิซาเบธช่วง

กลางศตวรรษที่ 19 ตั้งอยู่ในอุทยาน

สวยริมทะเลสาบมัครอส ภายในท่านจะ

ได้สัมผัสกับวิถีชีวิตของชาวไอริช และ

การจัดสวนสวยด้วยพันธุ์ไม้หลากหลาย

ชนิด ตลอดจนบ้านและร้านค้า 

(ระยะทางประมาณ  110  กิโลเมตร ใช้เวลาในการเดินทางประมาณ  2 ชั่วโมง) 
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12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน  ณ  ภัตตาคาร 

บ่าย นำท่านสัมผัสกับความมหศัจรรยข์อง รงิ ออฟ เคอรี นับว่าเป็นเสน้ทางมรดกโลกทาง

วัฒนธรรม สถานทีท่ีท่่านจะสัมผัสได้ถึงธรรมชาติอัน

ยิ่งใหญ่ตระการตา และธรรมชาติท่ีสรรสร้างมานับจาก

ป้อมยุคเหล็ก หินจารึกอกัขระโอคัม (Ogham Stones) 

อารามโบราณ และภูมิทัศน์ท่ีเกิดจากการกัดกร่อนของหิน

ในยุคน้ำแข็งเมื่อ 10,000 ปีท่ีแล้ว  

(ระยะทางประมาณ  80  กิโลเมตร ใช้เวลาในการเดินทางประมาณ  1 ชั่วโมง 30 นาท)ี 

จากนั้น นำท่านเดินทางสู่ เมืองคอร์ค เมืองใหญ่อันดับ 2 ของสาธารณรัฐไอร์แลนด์ ตั้งอยู่ทาง

ตะวันออกเฉียงใต้ บริเวณปากแม่น้ำลีตรงก้นอ่าวคอร์ค ห่างจากมหาสมุทรแอตแลนติก 24 

กิโลเมตร และเป็นเมืองที่เคยได้รับเลือกให้เป็นนครหลวงแห่งวัฒนธรรมยุโรปประจำปี 2005  

(ระยะทางประมาณ  84  กิโลเมตร ใช้เวลาในการเดินทางประมาณ  1 ชั่วโมง) 

จากนั้น นำท่านเข้าชม ปราสาทบลาร์นีย์ สร้างขึ้นเป็นครั้งแรกในสมัยศตวรรษที่ 10 โดยแรกเริ่ม

สร้างจากไม้ ต่อไปในสมัยศตวรรษที่ 12 ได้นำหินมาใช้เป็นโครงสร้าง

หลักของปราสาท อย่างไรก็ตามตัวปราสาทได้ถูกทำลายลงในสมัย

ศตวรรษที่ 14 และผ่านสงครามกลางเมืองมาหลายครั้งจนในสมัย

ศตวรรษที่ 16 คอร์แม็ค แม็คคาร์ธี ซึ่งดำรงตำแหน่ง เอิร์ล คนแรก

แห่งแคลคาร์ที ได้ทำการบูรณะปราสาทขึ้นใหม่ให้สวยงามดังเดิม พื้นที่

โดยรอบปราสาทเต็มไปด้วยต้นไม้และสวนสวยนานาชนิด ปราสาท

แห่งนี้จึงเป็นสถานที่ดึงดูดใจของนักท่องเที่ยวนับล้านคนหลั่งไหลไปที่บลาร์นีย์ จนทำให้ที่

สถานที่แห่งนี้เป็นที่รู้จักไปทั่วโลกว่า  เป็นหนึ่งในมรดกอันล้ำค่าของสาธารณรัฐไอร์แลนด์ 

สิ่งที่ดึงดูดใจให้นักท่องเที่ยวอีกอย่างหนึ่ง ก็คือ ผนังหิน บลาร์นีย์ สโตน (Blarney Stone) 

หินในตำนานบนยอดหอคอย ที่มีตำนานเล่าขานกันว่า หากได้จุมพิตผนังหินที่นี่จะทำให้คุณ

ไม่อับจนโวหาร บุคคลสำคัญหลายท่าน นับแต่เซอร์ วอลเตอร์ สก็อต ไปจนถึงประธานาธิบดี

อเมริกาและผู้นำโลกหลายคน รวมถึงนักแสดงชื่อก้องโลก ได้เคยมาลองจุมพิตบลาร์นีย์ 

สโตน 

18.30 น. รับประทานอาหารค่ำ  ณ  ภัตตาคาร 

จากนั้น นำท่านเข้าสู่ที่พัก  โรงแรม  CLAYTON  หรือเทียบเทา่ 

 
วันท ี่แปดของการเดนิทาง    คอร์ค - แคสเซล - คลิเคนนีย์ – ดบัลนิ 
 

เช้า รับประทานอาหารเช้า  ณ  ห้องอาหารของโรงแรม 

จากนั้น นำท่านเดินทางสู่ เมืองแคสเซล ซึ่งเป็นอีกหนึ่งเมืองท่องเที่ยวที่มีความสำคัญทางด้าน

ประวัติศาสตร์ และมีชื่อเสียงมากแห่งหนึ่งของสาธารณรัฐไอร์แลนด์ ตั้งอยู่ทางตอนใต้ของ

แคว้นทิปเปอรารี 

(ระยะทางประมาณ  93  กิโลเมตร ใช้เวลาในการเดินทางประมาณ  1 ชั่วโมง 20 นาท)ี 



 

 

EDI-DUB (EK)  -9- 

www.avenue.co.th 

เลขท่ี 141/52  อาคารสกุลไทย ชั้น 33 ถนนสุรวงศ ์แขวงสุริยวงศ ์เขตบางรัก กทม. 10500  โทร. 02-108-8666, แฟกซ์. 02-231-3399, LINE ID : @avenuetour 
141/52 Skulthai Tower, 33th FL, Surawong Road, Suriyawong, Bangrak, Bangkok 10500  Tel : 02-108-8666, Fax : 02-231-3399, LIND ID : @avenuetour 

จากนั้น นำท่านเข้าชม ร็อค ออฟ แคสเซล หนึ่งในสัญลักษณ์ที่ได้รับการยกย่องเป็นอะโครโปลิสแห่ง

สาธารณรัฐไอร์แลนด์ เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่ได้รับการขนานนามว่า มีความงดงามที่สุดใน

สาธารณรัฐไอร์แลนด์ ร็อค ออฟ แคสเซล เป็นอีกหนึ่งสถานที่ท่องเที่ยว ที่มีประวัติศาสตร์

อันยาวนานมากแห่งหนึ่งของประเทศ ด้วยความโดดเด่นทางด้านสถาปัตยกรรมของร็อค 

ออฟ คาเซล ถือว่าเป็นสิ่งที่สะท้อน ให้เห็นคุณค่าทางมรดก

ทางวัฒนธรรมที่เก่าแก่ที่สุดของชาวไอริชโบราณ โดย

ภายในร็อค ออฟ แคสเซลนั้นประกอบไปด้วยส่วนต่าง ๆ  

ไม่ว่าจะเป็นกลุ่มอาคารบ้านเรือนยุคกลาง ป้อมปราการ 

วิหารจอร์เจียน และห้องสมุด นอกจากนี้แล้วในอดีต ร็อค 

ออฟ แคสเซล ยังเคยใช้เป็นที่ประทับของกษัตริย์แห่งมุนส

เตอร์ ตั้งแต่ศตวรรษที่ 4 จนถึงต้นศตวรรษที่ 12 และมีการใช้อย่างต่อเนื่องพร้อมทั้งก่อสร้าง

เพิ่มจนถึงศตวรรษที่ 18 และได้รับการอนุรักษ์และยกย่องให้เป็นอนุสรณ์สถานแห่งชาติ เมื่อปี 

ค.ศ. 1874 

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน  ณ  ภัตตาคาร 

บ่าย นำท่านเดินทางสู่ เมืองคิลเคนนีย์ เมืองที่อุดมด้วยสีสัน เต็มไปด้วยร่องรอยประวัติศาสตร์ยุค

กลางอันน่าทึ่ง รวมถึงงานฝีมือท้องถิ่นที่น่าสนใจ 

(ระยะทางประมาณ  60  กิโลเมตร ใช้เวลาในการเดินทางประมาณ  55 นาที) 

จากนั้น นำท่านเข้าชมความงามของ ปราสาทคิลเคนนีย์ ซึ่งเป็นปราสาทแบบนอร์มัน สร้างขึ้นในปี 

1172 โดยอัศวิน Richard de Clare หรือที่รู้จักในนาม Strongbow ซึ่งปราสาทเดิมสร้าง

จากไม้และมีหอคอยสูง สามารถ

มองเห็นวิว  แม่น้ำนอร์ แต่หลังจาก

นั้นทายาทรุ่นถัดไปคือ วิลเลี่ยม 

มาร์แชล (Earl of Pembroke) ได้ทำ

การบูรณะขึ้นใหม่โดยใช้หินมาสร้าง

ปราสาท ปราสาทแห่งนี้มีหอคอยสูง

ถึง 4 หอคอยและยังคงสภาพให้เห็นจนถึงปัจจุบัน นำท่านเข้าชมความงามของห้องโถง และ

ห้องต่าง ๆ ภายในปราสาทโบราณแห่งนี้ นอกจากนี้ ยังมีสวนสวยขนาดใหญ่ด้านนอก ซึ่ง

ท่านสามารถเก็บภาพเป็นที่ระลึกได้ตามอัธยาศัย 

จากนั้น นำท่านเดินทางสู่ เมืองดับลิน เป็นเมืองหลวงและเมืองที่ใหญ่ที่สุดของสาธารณรัฐไอร์แลนด์ 

ตั้งอยู่ใจกลางดินแดนอันเป็นที่หลงใหลของผู้มาเยือน นับจากร่องรอยทางประวัติศาสตร์อัน

น่าทึ่ง ชื่อดับลินนั้นมาจากคำว่า Dubh Linn ซึ่งในภาษาไอริชมีความหมายว่า สระน้ำสีดำ 

(Black Pool) ชมความงามทิวทัศน์ตามธรรมชาติ รวมถึงทะเลสาบ แม่น้ำ และฝั่งทะเลอัน

ยาวไกล 

(ระยะทางประมาณ  115  กิโลเมตร ใช้เวลาในการเดินทางประมาณ  1 ชั่วโมง 40 นาท)ี 

18.30 น. รับประทานอาหารค่ำ  ณ  ภัตตาคาร 

จากนั้น นำท่านเข้าสู่ที่พัก  โรงแรม  CLAYTON  หรือเทียบเทา่ 
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วันท ี่เกา้ของการเดนิทาง    ดับลนิ – กรุงเทพฯ 
 

เช้า รับประทานอาหารเช้า  ณ  ห้องอาหารของโรงแรม 

จากนั้น นำท่านเข้าชม ปราสาทดับลิน หนึ่งในสถานที่ท่องเที่ยวที่มีความเก่าแก่ที่สุดของไอร์แลนด์ 

ปราสาทสร้างขึ้นในปี 1204 โดยกษัตริย์จอห์นแห่งอังกฤษ 

ปัจจุบันปราสาทดับลินนั้น ถือว่าเป็นสัญลักษณ์ของการปกครอง

ของอังกฤษในไอร์แลนด์ จนได้รับอิสระเป็นสาธารณรัฐไอร์แลนด์

ในปี 1922 ปราสาทแห่งนี้ยังคงใช้เป็นสถานที่จัดงานสำคัญ

ระดับประเทศ เช่น จัดการประชุมของสหภาพยุโรป และ จัดงาน

คอนเสิร์ตสำคัญเป็นต้น ให้ท่านได้เดินชมความงามภายใน

ปราสาท ซึ่งมีห้องจัดแสดงและห้องรับรองมากมาย  

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน  ณ  ภัตตาคาร 

บ่าย นำท่านแวะถ่ายรูปกับ มหาวิหารเซ็นต์แพททริค สร้างขึ้นในปี 1191 และได้รับการขนานนาม

ให้เป็นมหาวิหารในปี 1224 มหาวิหารแห่งนี้สร้างขึ้นเพื่ออุทิศให้แก่เซ็นต์แพททริค ปัจจุบัน

มหาวิหารแห่งนี้ได้กลายมาเป็นมหาวิหารแห่งชาติของไอร์แลนด์ 

จากนั้น ผ่านชมสถาปัตยกรรม สไปร์ ออฟ ดับลิน หรืออนุสาวรีย์แห่ง

แสง อนุสาวรีย์ที่สร้างจากเสาสแตนเลสรูปกรวยที่มีปลายยอดแหลม 

ซึ่งมีความสูงประมาณ 121.2 เมตร (398 ฟุต) โดยในอดีตเคยเป็นที่ตั้ง

ของเสาเนลสัน ปัจจุบันเป็นอนุสาวรีย์ประติมากรรมที่มีชื่อเสียง และมี

ผู้คนมาเยี่ยมชมมากเป็นพิเศษ ได้รับรางวัลนานาชาติ 2-3 รางวัล 

เป็นสัญลักษณ์ของเมืองตั้งตระหง่านอยู่กลางถนน ผ่านชม

สวนสาธารณะโฟนิค ผ่านชมย่านอาคารจอร์เจียที่มีสถาปัตยกรรมที่

สวยงามของเรื่องประตู ผ่านชมตรินิตี้ คอลเลจ มหาวิทยาลัยที่เก่าแก่

ที่สุดในไอร์แลนด์ สร้างในสมัย ค.ศ. 1592 โดยควีนอลิซาเบธที่ 1 ใน

ยุคที่เป็นอาณานิคมของอังกฤษ ผู้นำประเทศหลายคนจบจาก

มหาวิทยาลัยแห่งนี้ อาคารสถาปัตยกรรมยังคงรูปแบบดั้งเดิมไม่ถูกทำลาย  

16.00 น. นำท่านออกเดินทางสู่สนามบิน 

20.50 น. ออกเดินทางสูเ่มืองดไูบ  ประเทศสหรฐัอาหรับเอมเิรตส์   โดยเทีย่วบินที่  EK 164 

 (ใชร้ะยะเวลาในการบนิโดยประมาณ  6 ชัว่โมง 35 นาที) 

 
วันท ี่สบิของการเดนิทาง    กรุงเทพฯ 
 

08.15 น. เดินทางถึงเมืองดไูบ  เพื่อเปลี่ยนเท่ียวบิน 

11.45 น. ออกเดินทางสู่กรุงเทพฯ  โดยเที่ยวบินที่  EK 370 

 (ใชร้ะยะเวลาในการบนิโดยประมาณ  6 ชัว่โมง) 

20.50 น. เดินทางถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ  ชั้น 2  ผู้โดยสารขาเข้า  โดยสวัสดภิาพ......... 
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****  END  OF  TOUR  **** 

 

 

*** หมายเหตุ :- *** 

- ร้านค้าในยุโรปส่วนใหญ่จะปิดทำการในวันอาทิตย์ .... ต้องขออภัยหากรายการตรงวันดังกล่าว 

- ขอสงวนสิทธิ์การย้ายเมืองท่ีเข้าพัก เช่น กรณีทีเ่มืองนั้นมีการจัดงาน TRADE FAIR ฯลฯ ไปเข้าพัก

เมอืงท่ีใกล้เคียงแทน และโปรแกรมอาจมีการปรบัเปลี่ยนตามความเหมาะสม 

- รูปภาพประกอบสถานที่ท่องเท่ียวนี้ ใช้เพื่อการโฆษณาเท่านั้น 

- รายการทวัร์, อาหาร, โรงแรมที่พัก, เวลาในการเดินทาง อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

ของสถานการณ ์ โดยมิต้องบอกกล่าวล่วงหน้า อนัเนือ่งมาจากเหตุการณส์ุดวิสัยตา่ง ๆ อาทิเช่น 

ภยัธรรมชาติ, การหยุดงาน, ประท้วง, การล่าช้าของสายการบิน, อุบัติเหตตุ่าง ๆ บนท้องถนน 

- บริษัทฯ ไม่ขอรับผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายใด ๆ ที่เกิดขึ้นจากการล่าช้าหรอืยกเลิกของ สายการบิน 

ตลอดจนจากเหตกุารณ์สุดวิสัย ภัยพิบัติธรรมชาติต่าง ๆ การประท้วง, หยุดงาน เป็นต้น รวมทั้ง

ทรัพยส์ินส่วนตัวทั้งหมดของลูกค้าในระหว่างการเดินทาง 

 

 

สนใจจองทัวร์ ตดิต่อสอบถาม   :   โทร. 02-108-8666 

 
 

สกุลเงนิ  สกอ็ตแลนด์ ใชเ้งนิสกุล ปอนด์ อังกฤษ  (GBP) 

ไอร์แลนด์ ใชเ้งนิสกุล ยูโร  (EURO)   

ไฟฟา้    220 โวลต์ ปลัก๊ 3 ตาแบน 
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อุณหภูมโิดยเฉล่ียในแตล่ะเดือน ณ เมืองต่างๆ ในทวีปยุโรป (℃) 

เมือง ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. 

 แมดดริค 5 7 11 14 17 21 24 19 20 13 9 6 

 บาร์เซโลน่า 13 14 16 18 22 25 17 28 26 22 17 14 

 ลิสบอน 11 12 15 17 19 23 25 24 23 19 14 11 

  ลอนดอน 5 5 7 9 12 16 18 17 15 11 7 5 

  ไคโร 14 14 16 20 26 27 27 28 19 17 16 15 

  โรม 8 9 11 14 18 22 25 25 22 18 13 9 

 เวนิส 4 4 8 13 17 21 24 23 20 15 11 5 

 ลูเซิร์น 0 3 7 12 16 20 22 21 17 11 6 2 

 เจนีวา 1 1 6 10 13 17 18 19 15 10 4 1 

 ปารีส 3 4 5 11 13 17 19 18 16 11 6 4 

 บรัสเซล 1 4 7 11 13 18 19 18 17 12 7 2  

 อมัสเตอร์ดมั 3 3 5 9 14 15 17 18 16 11 7 4 

 บูดาเปสต ์ 0 1 5 9 14 15 19 20 18 9 5 1 

 ปร๊าค -2 1 4 11 15 19 21 20 16 10 4 0 

 เวียนนา 0 1 4 10 15 18 20 20 18 10 5 2 

  แฟรงกเ์ฟิร์ต 1 3 6 10 14 18 16 18 19 9 5 2 

 มิวนิค 1 3 9 14 18 21 23 23 20 13 7 2 

  โคเปนเฮเกน้ -1 0 3 8 13 17 18 18 14 9 4 2 

 สตอ็กโฮลม์ -5 -6 1 6 10 15 18 18 10 7 3 0 

 ออสโล -6 -4 1 6 12 16 18 17 11 7 2 3 

 เฮลซิงกิ -9 -8 -4 3 10 15 18 16 11 4 -1 -6 

  มอสโคว ์ -14 -12 -6 6 14 15 18 17 12 6 -2 -10 
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ถา้ทา่นเจอสิง่เหลา่นี ้...... ถงึแมว้า่พาสปอร์ตของทา่นยงัไมห่มดอายุกต็าม  

บรษิัทฯ ขอแนะนำวา่ควรต้องไปทำพาสปอร์ตใหม่กอ่นมาทำการจองทัวร์ 

 

- พาสปอร์ตไม่ตรงกับใบหน้าปจัจุบันที่จะเดินทาง ท่านอาจโดนปฏิเสธการออก หรือเข้าเมอืงต่าง ๆ ... 

บางท่านถามต่อว่า “ไม่ตรงยังไงบ้าง” อาทิเช่น  

ไปทำศลัยกรรมมา จนใบหน้าไม่เหมือนอดีตที่เคยไปทำพาสปอร์ตมาก่อน 

หรือ หน้าพาสปอร์ตอว้นท้วน ปจัจุบันผอมผิดหูผิดตา  

หรอื หน้าพาสปอร์ตเป็นชาย ปจัจุบันเป็นหญิงเต็มตัว ทำจมูก ทำตา ทำปากใหม่ 

หรือ หน้าพาสปอร์ตเป็นหญิง ปจัจุบันเป็นชายเต็มตัว มีหนวด มีกล้าม 

ผ่าตัดขากรรไกร (ทำฟัน / ดดัฟัน) ก็ทำให้ใบหน้า รูปหน้าเปลี่ยนจากเดิมได้เหมือนกัน 

 

- พาสปอร์ตถือเป็นเอกสารทางราชการที่สำคัญ เพราะฉะนั้น ถ้าเกิดมีการชำรุดเสียหาย ผิดไปจาก

เดิมที่ทางราชการออกมาให้ จะถือว่าพาสปอร์ตเลม่นั้น ๆ ไม่สามารถใช้การได้อีกต่อไป อาทิเช่น 

หน้ากระดาษมีการฉีกขาด หรือถึงไม่ขาดก็ใช้ต่อไม่ได้ หรือช่วงรอยต่อของการเย็บเล่มมีการหลุด,             

หรือมีการเปยีกน้ำเปียกฝนมา ถึงแห้งแล้วกระดาษก็จะกรอบเหี่ยวไม่เหมือนเดิม 

 

- พาสปอร์ตเหลืออายุการใช้งานไม่ถึง 6 เดือน .... ขาดไปแค่ 1 วันก็ไม่สามารถใช้เดินทางได้แล้วค่ะ 

ไม่มีการต่อรองใด ๆ ทั้งสิ้น  (อายุการใช้งานเหลือไม่ถึง 6 เดือนก็เหมือนพาสปอร์ตหมดอายุแล้ว) 

 

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

 

วา่ดว้ยเรือ่ง “คดีความ / การต้ังครรภ์” 

 

- กองตรวจคนเข้าเมือง ไมอ่นุญาติให้บุคคลที่มี “คดีความ / คำสั่งศาล” เดินทางออกนอกประเทศ .... 

เช่น บางท่านมีไปค้ำประกันและโดนฟ้องร้องมา ก็ทำให้ไมส่ามารถเดินทางออกนอกประเทศได้ 

โปรดตรวจสอบให้แน่ใจก่อนเดินทาง 

 

- สายการบิน อาจปฏิเสธไม่ให้ท่านขึ้นเครื่องได้ ในกรณีหญิงตั้งครรภ์ .... ว่าด้วยเร่ืองของอายุครรภ์ 

ในวันเดินทางท่านจะต้องมีใบรับรองแพทย ์แจ้งรายละเอียดของอายุครรภ์ใหช้ัดเจน 

 

 

สิง่ทีเ่กดิขึน้เหลา่นี ้ทางบรษิัทฯ ไมส่ามารถรับผดิชอบใด ๆ ไดท้ัง้สิน้ ซึ่งอยูน่อกเหนือการควบคุม 

ถือเปน็ความรับผดิชอบของแตล่ะบคุคลเอง ...... กอ่นซือ้ทัวร์ โปรดทำความเขา้ใจใหท้อ่งแทก้อ่น 
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หลักฐานการทำวีซา่อังกฤษ 

 

1. หนังสือเดนิทาง(Passport)ที่เหลืออายุเกนิกวา่ 6 เดือน  และเหลือหนา้วา่งอยา่งนอ้ย…3…หนา้ 

2. สำเนาบัตรประชาชน  โดยถา่ยสำเนาหนา้ -หลัง…2…ชุด   

3. สำเนาสูตบิัตร (กรณีเดก็อายุตำ่กวา่ 18 ปีบรบิูรณ์)…2…ชุด  

(ตอ้งแปลเปน็ภาษาอังกฤษ และมีตราประทับรับรองจากรา้นแปลเอกสาร) 

4. สำเนาทะเบยีนบา้น....2...ชุด    

5. สำเนาทะเบยีนสมรส/ใบหยา่…2…ชุด  (ในกรณีแต่งงานแล้ว)  

6. สำเนาหลักฐานการเปลีย่นแปลงชือ่, นามสกุล…2…ชุด  (ในกรณีมีการเปลี่ยนแปลงชื่อ-สกุล)  

7. หลักฐานการทำงาน  

- พนักงานบรษิัท / ขา้ราชการ  ให้หนว่ยงานออกหนังสือรับรองการทำงานจากหน่วยงานที่ท่านรับจา้ง

อยู่…1 ชุด… (ระบวุันเขา้ทำงาน / ตำแหนง่ / เงนิเดอืน / ระยะเวลาที่จะเดนิทาง ....ใหห้นว่ยงานออก

จดหมายเป็นภาษาองักฤษ)  

- เกษียณอาย…ุ1… ชุด ถ่ายสำเนาบัตรข้าราชการ 

- ประกอบธุรกจิสว่นตัว ถา่ยสำเนาหนังสือจดทะเบียนการค้า (คัดมาไม่เกิน 1 เดือน) หรือหนังสือจด

ทะเบียนพาณิชย ์(ขอความกรุณาลงตราประทบัของบริษัทด้วย) อย่างละ…1….ชุด 

- นักเรียน / นักศกึษา หนงัสือรับรองจากสถาบนัศึกษา (ระบเุป็นภาษาอังกฤษ)…1 ชุด… 

8. หลักฐานดา้นการเงนิ 

ถ่ายสำเนาสมุดเงินฝากออมทรัพย์ หรอืฝากประจำ (ไม่รับบญัชีกระแสรายวัน) ที่มียอดเงินคงเหลือในบัญชี   

ไม่ควรต่ำกว่า 6 หลัก (หน้าชื่อเจ้าของบญัชี และตวัเลขย้อนหลัง UPDATE อย่างน้อย 6 เดือน)…1…ชุด        

(ควรเลือกบัญชีทีม่ีการเขา้ออกเงนิอยา่งสมำ่เสมอ ไมต่อ้งเตมิเงนิในบัญชีใหถ้งึ 6 หลกั เพือ่ใหแ้สดงใหเ้หน็

วา่ทา่นมสีถานะการเงนิทีเ่พียงพอครอบคลุมกับคา่ใชจ้า่ยในการเดินทาง)  

9. กรณีเดก็อายุตำ่กวา่ 18 ปีบรบิูรณ ์ไมไ่ดเ้ดินทางพรอ้มบิดา/มารดา หรือเดนิทางไปกับบดิา/มารดา ทา่นใด

ทา่นหนึง่ จะต้องทำจดหมายยินยอม โดยท่ีบิดา/มารดา และบุตรจะต้องไปยื่นเรื่องแสดงความจำนงในการ

อนุญาตให้บุตรเดินทางไปกับอีกท่านหนึ่งได้ ณ ทีว่่าการอำเภอหรือเขต โดยมีนายอำเภอ หรอืผูอ้ำนวยการ

เขต โดยมีนายอำเภอ หรือผู้อำนวยการเขตลงลายมือชื่อและตราประทับจากทางราชการอย่างถูกต้อง 

อย่างละ…1 ชุด….จำเปน็ตอ้งแปลเปน็ภาษาองักฤษตอ้งมีตราประทับรับรองจากรา้นแปลเอกสาร) 

10. ใบรับรองการฉีดวัคซีน (สามารถดาวน์โหลดได้ท่ีแอพหมอพร้อม) เพือ่เป็นการยืนยันว่าได้รับวัคซีนแล้ว 

 

 **หมายเหตุ**   - คา่บรกิารแปลเอกสารทุกอยา่งไมร่วมอยูใ่นราคาทัวร์ 

  - สำเนาเอกสารทุกฉบบั (...ลูกคา้จะเซน็ต์หรือไมเ่ซน็ต์กไ็ด.้..) 

 

*** ทางสถานทูตจะรับพิจารณาเฉพาะท่านที่มีเอกสารพร้อม และมีความประสงค์ที่จะเดินทางไปท่องเท่ียวยัง

ประเทศตามที่ระบุเท่านั้น การปฏิเสธวีซ่าอันเนือ่งมาจากหลักฐานในการขอยื่นวีซ่าปลอมหรอืผิดวตัถุประสงค์

ในการยื่นขอวีซ่าท่องเท่ียว ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงิน โดยจะหักค่าใชจ้่ายทีเ่กิดขึ้นจริง  *** 
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แผนทีศู่นย์ยืน่วีซา่ VFS อังกฤษ 

ที่อยู่  อาคารเดอะเทรนดี้ The Trendy (บีทีเอส นานา) ถ.สุขมุวิท ซ.สขุุมวิท 13 กรุงเทพฯ 
 

*** หมายเหตุ *** 

- เวลาการพิจารณาวีซ่ากรุป๊ 30 วัน 

ทางสถานทูตอังกฤษไมอ่นุญาตใิหด้งึ

พาสปอร์ตในระหวา่งการยื่นคำรอ้ง 

- การสแกนลายนิว้มือทางศนูยย์ื่นวีซ่า 

VFS จะกำหนดวันสแกนลายนิว้มือให ้

ซึง่ไมส่ามารถเปลีย่นแปลงได ้ ต้องมา

ตามวันนดัหมายของทาง VFS เท่านั้น 

ซึ่งจะกำหนดการล่วงหน้า อย่างน้อย 

3 อาทิตยก์่อนการเดินทาง (ทางฝ่าย

ขายจะแจ้งวนัเวลาให้ท่านอีกครั้ง) 

- เอกสารฉบบัจริง ท่ีต้องนำตดิตัวไปใน

วนัสแกนลายนิ้วมือ  

• บตัรประชาชน / ทะเบียนบ้าน / 

ทะเบียนสมรส / สูติบัตร (กรณี

เด็กอายุต่ำกว่า 18 ปี) 

• สมุดเงินฝากธนาคาร  

 

 

 

หมายเหตุ 1. การพิจารณาการออกวีซ่าให้หรือไม่ให้ เป็นดลุยพินิจของสถานทูตเท่านั้น บรษิัทฯ เปน็แค่

ตัวแทนอำนวยความสะดวกในขั้นตอนการยืน่วีซา่ แตใ่นการพิจารณาอนุมัติวีซ่า จะอยูใ่น

ดุลพนิจิของทางสถานทูตฯ เทา่นัน้ ทางสถานทูตจะรับพิจารณาเฉพาะท่านท่ีมีเอกสารพรอ้ม และ

มีความประสงค์ที่จะเดินทางไปทอ่งเท่ียวยังประเทศตามที่ระบเุท่านั้น การปฏิเสธวีซ่าอัน

เนื่องมาจากหลักฐานในการขอยื่นวีซ่าปลอมหรือผดิวตัถุประสงค์ในการยื่นขอวีซ่าท่องเท่ียว 

ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิใ์นการคืนเงิน โดยจะหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง   

2. เงินค่าธรรมเนียมการยื่นวีซ่า ทางสถานทตูเป็นผู้เรยีกเก็บ ถึงแม้ว่าท่านจะถูกปฏิเสธวีซ่า 

สถานทูตก็ไม่คืนคา่ธรรมเนียมที่ได้ชำระไปแล้ว และหากท่านต้องการขอยื่นคำร้องใหม ่ ท่านก็

ต้องชำระค่าธรรมเนียมใหม่เองทุกครั้ง  

3. หากสถานทูตมีการสุ่มเรยีกสัมภาษณ์บางท่าน ทางบริษัทฯ ขอความรว่มมือในการเชิญท่าน

ไปสัมภาษณ์ตามวันนัดหมายที่สถานทูตระบ ุ และโปรดแต่งกายสุภาพ ทั้งนี้ทางบริษัทฯ จะส่ง

เจ้าหน้าที่ไปอำนวยความสะดวก และประสานงานตลอดเวลา และหากสถานทูตขอเอกสาร

เพิ่มเติม ทางบริษัทฯ ใคร่ขอรบกวนท่านจัดส่งเอกสารดงักล่าวเช่นกัน 
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ข้อมูลค าร้องเพิม่เติมส าหรับการกรอกวซ่ีาประเทศองักฤษ 
 

ช่ือ – นามสกุล___________________________________________________เบอร์มือถือ_________________________ เบอร์บา้น_______________________________ 
อีเมล_์__________________________________________________วนั/เดือน/ปีเกิด______________________________สถานท่ีเกิด______________________________ 

ท่ีอยูต่ามทะเบียนบา้น__________________________________________________________________________________________________________________________ 

ท่านอาศยัอยูใ่นทะเบียนบา้นมาแลว้ก่ีปี___________ท่านยงัมีท่ีอยูอ่ื่นท่ีสามารถติดต่อได_้_________________________________________________________ 

ท่านมีหนงัสือเดินทางเล่มเก่าหรือไม่     มี  จ านวนก่ีเล่ม___________   ไม่มี  หมายเลขหนงัสือเดินทางเล่มเก่า______________________________ 

วนัท่ีออกหนงัสือเดินทางเก่า (วนัเดือนปี)_______________________   วนัหมดอายหุนงัสือเดินทางเล่มเก่า(วนัเดือนปี)______________________________ 

ท่านเดินทางไปองักฤษกบัใครบา้ง    มี  จ านวนก่ีท่านเดินทางไปกบัท่าน_________________        ไม่มี  
ถา้มี ระบุช่ือ-นามสกุลผูท่ี้เดินทางดว้ย______________________________________________________________   วนัเดือนปีเกิด____________________________ 

                   ช่ือ-นามสกุลผูท่ี้เดินทางดว้ย______________________________________________________________   วนัเดือนปีเกิด___________________________ 

                   ช่ือ-นามสกุลผูท่ี้เดินทางดว้ย______________________________________________________________   วนัเดือนปีเกิด___________________________ 

                   ช่ือ-นามสกุลผูท่ี้เดินทางดว้ย______________________________________________________________   วนัเดือนปีเกิด___________________________ 

                   ช่ือ-นามสกุลผูท่ี้เดินทางดว้ย______________________________________________________________   วนัเดือนปีเกิด___________________________ 
 

ข้อมูลส าหรับครอบครัว 
1. ปัจจุบนัท่าน  โสด     แต่งงาน (จดทะเบียน)   แต่งงาน (ไมจ่ดทะเบียน)    หยา่      แยกกนัอยู ่    หมา้ย 

2. คู่สมรสของท่านเดินทางดว้ยหรือไม่      เดินทาง      ไม่เดินทาง 

กรุณาระบุช่ือ – นามสกุลคู่สมรส______________________________________ วนัเดือนปีเกิดคู่สมรส____________________  ระบุหมายเลข
พาสปอร์ตคู่สมรส_______________________________________  

3. คู่สมรสขอท่านปัจจุบนัอาศยัอยูร่่วมกบัท่านหรือไม่    อาศยัอยูด่ว้ยกนั    ไม่ไดอ้าศยัอยูด่ว้ยกนั 

ถา้ไม่ไดอ้าศยัอยูด่ว้ยกนั  กรุณาระบุท่ีอยูอ่าศยัของคู่สมรสของท่าน___________________________________________________________________ 

4. ช่ือ – นามสกุลบิดา__________________________________วนัเดือนปีเกิด_________________สถานท่ีเกิด__________________สัญชาติ____________ 

5. ช่ือ – นามสกุลมารดา________________________________วนัเดือนปีเกิด_________________สถานท่ีเกิด__________________สัญชาติ____________ 

6. ท่านมีบุตรหรือบุตรบุญธรรมหรือไม่     มี     ไม่มี   ถา้มีจ านวนบุตร____________คน   บุตรบุญธรรม____________คน 

6.1 ช่ือ – นามสกุล____________________________________________________________________   วนัเดือนปีเกิด_______________________________ 

สถานท่ีเกิด___________________________________________หมายเลขพาสปอร์ต___________________________________________________________ 

6.2 ช่ือ – นามสกุล____________________________________________________________________   วนัเดือนปีเกิด_______________________________ 

สถานท่ีเกิด___________________________________________หมายเลขพาสปอร์ต___________________________________________________________ 

6.3 ช่ือ – นามสกุล____________________________________________________________________   วนัเดือนปีเกิด_______________________________ 

สถานท่ีเกิด___________________________________________หมายเลขพาสปอร์ต___________________________________________________________ 

บุตรเดินทางดว้ยหรือไม่    เดินทาง    ไม่ไดเ้ดินทาง 

ปัจจุบนับุตรไดอ้ยูก่บัท่านหรือไม่ ถา้ไม่กรุณาแจง้ท่ีอยูท่ี่ติดต่อได_้___________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________เบอร์โทรที่ติดต่อได_้_________________________________ 

7. ท่านมีเด็กอายตุ  ่ากว่า 18 ปีท่ีไม่ใช่บุตรเดินทางไปกบัท่านหรือไม่      มี      ไม่มี 

ถา้มี ช่ือ – นามสกุล_________________________________________วนัเดือนปีเกิด________________________สถานท่ีเกิด_______________________ 

หมายเลขหนงัสือเดินทาง____________________________________เด็กคนน้ีพกักบัใคร_____________________________________________________ 

ความสัมพนัธ์ของท่านกบัเด็ก________________________________ความสัมพนัธ์ของท่านกบับิดามารดาของเด็ก___________________________ 
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ข้อมูลส าหรับการท างาน 
1. ท่านเคยปฏิบติังานกบัหน่วยงานเหล่าน้ีหรือไม่ กองทพั (รวมทั้งการเกณฑท์หาร) ภาครัฐ (ส่วนกลางหรือทอ้งถ่ิน) หน่วยงานยติุธรรม 

ส่ือ ฝ่ายงานภาครัฐหรือพลเรือน ฝ่ายความมัน่คง (รวมทั้งต ารวจและบริษทัรักษาความปลอดภยัเอกชน)     เคย   ไม่เคย    

ถา้เคย ช่ือบริษทั / ช่ือหน่วยงาน_______________________________________ลกัษณะงานท่ีตอ้งท า__________________________________________ 

วนัท่ีเร่ิมตน้ท างาน_________________________________  วนัท่ีส้ินสุดของหนา้ท่ีการท างาน (ถา้มี)_________________________________________ 

2. สถานการณ์ท างานในปัจจุบนัของท่าน   ท างานเตม็เวลา    ท างานพารทไ์ทม ์   เกษียณ   เจา้ของกิจการ    นกัเรียน  
3. ช่ือบริษทั / โรงเรียน / มหาวิทยาลยั__________________________________________________________________________________________________ 

ท่ีอยูบ่ริษทั / โรงเรียน / มหาวิทยาลยั_________________________________________________________________________________________________ 

เบอร์โทร_____________________________________________________อีเมล_์_________________________________________________________________ 

รายไดต้่อเดือนของท่านจากการท างานทั้งหมดหลงัหกัภาษีเป็นเท่าไร________________________________________________________________ 

รายละเอียดของการท างาน / ต าแหน่ง / ระดบั _________________________________ลกัษณะงานท่ีตอ้งท า_________________________________ 

วนัท่ีเร่ิมตน้ท างาน (วนัเดือนปี)________________ถา้ท่านเป็นเจา้ของกิจการเร่ิมเปิดกิจการตั้งแต่เม่ือไร (วนัเดือนปี)______________________ 

4. ท่านมีเงินหรือมีอาชีพเสริมท่ีมีรายไดเ้พ่ิมเติมหรือไม่      มี    ไม่มี 

ถา้มี ช่ือบริษทั / หน่วยงาน___________________________________________________________________________________________________________ 

ลกัษณะงาน / ต าแหน่ง / ระดบั_______________________________________________________________________________________________________ 

ลกัษณะงานท่ีตอ้งท า_________________________________________________________________________________________________________________ 

วนัท่ีเร่ิมตน้ของหนา้ท่ีน้ี(วนัเดือนปี)_________________________________ วนัท่ีส้ินสุดของหนา้ท่ีน้ี(วนัเดือนปี)____________________________ 

5. ท่านมีเงินออม ทรัพยสิ์น ท่ีดินหรือรายไดอ้ื่น ยกตวัอยา่งเช่น จากหุน้และเงินปันผลหรือไม่     มี    ไม่มี 

ถา้มี รายไดร้วมต่อเดือนจากเงินออม ทรัพยสิ์นหรือรายไดอ้ื่น เช่นจากหุ้น หรือส่วนแบ่งจากหุน้ มาจากไหน 

  เงินออมและเงินลงทุน      เงินจากการให้เช่าบา้น     เงินมาจากการเล่นหุน้      เงินมาครอบครัวและเพื่อน 

6. ท่านมีจ านวนเงินเป็นเงินปอนดเ์ท่าไรท่ีท่านไดจ้ากเงินออม__________________________________________________________________________ 

7. ท่านใชเ้งินเป็นค่าครองชีพในแตล่ะเดือนคิดเป็นเงินปอนดเ์ป็นจ านวนเท่าไร__________________________________________________________ 

8. ท่านใชเ้งินเพื่อส่งเสียเล้ียงดูคนในครอบครัวและบุคคลอื่นท่ีอยูใ่นความดูแลของท่านคดิเป็นเงินปอนดเ์ป็นจ านวนเท่าไรต่อเดือน 

______________________________________________________________________________________________________________________________________ 

9. ท่านมีค่าใชจ้่ายส่วนตวัส าหรับการเดินทางเป็นเงินปอนดจ์ านวนเทา่ไร_______________________________________________________________ 

10. ท่านมีเงินทั้งหมดเป็นจ านวนเท่าไรเพ่ือใชใ้นการเดินทางคร้ังน้ี_______________________________________________________________________ 

11. ท่านมีค่าเคร่ืองบิน ค่าโดยสารเรือ หรือค่ารถไฟ เป็นจ านวนเงินปอนดเ์ท่าไร__________________________________________________________ 

12. ท่านมีค่าพกัเป็นจ านวนเงินปอนดเ์ท่าไร______________________________________________________________________________________________ 

13. ท่านมีค่าครองชีพท่ีใชจ้่ายท่ีส าหรับประเทศองักฤษเป็นจ านวนเงินปอนดเ์ท่าไร_______________________________________________________ 

14. ท่านมีบคุคลอ่ืนท่ีช่วยจ่ายค่าเดินทางเป็นบางส่วนหรือทั้งหมดหรือไม่     มี     ไม่มี ถา้มี ค่าใชจ้่ายในการเดินทางทั้งหมดของ
ท่าน รวมทั้งเงินท่ีบุคคลอ่ืนอาจมอบใหท้่านคิดเป็นเงินปอนดเ์ป็นจ านวนเงินเท่าไร___________________________________________________ 

15. ท่านจะไปท าอะไรในประเทศองักฤษ________________________________________________________________________________________________ 

16. ท่านมีเพื่อนหรือครอบครัวในประเทศองักฤษหรือไม่     มี    ไม่มี 

ถา้มี ระบุช่ือ – นามสกุล_______________________________________________วนัเดือนปีเกิด_______________________ สัญชาติ ________________ 

ท่ีอยูท่ี่ติดต่อได_้_____________________________________________________________________________________________________________________  
เบอร์โทรที่ติดต่อได_้______________________ อีเมลท่ี์ติดต่อได_้______________________บุคคลดงักล่าวเป็นอะไรกบัท่าน__________________ 

บุคคลดงักล่าวมีสถานะอะไรในประเทศองักฤษ___________________ท่านจะไปเยี่ยมบคุคลดงักล่าวน้ีขณะอยูท่ี่องักฤษหรือไม่__________ 

17. ท่านเคยเขา้รับการรักษาพยาบาลในองักฤษหรือไม่   เคย     ไม่เคย  ถา้เคย  ท่านตอ้งจ่ายเงินค่ารักษาหรือไม่   จ่าย     ไม่จ่าย   
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ข้อมูลส าหรับการเดินทางท่ีผ่านมา 
1. ท่านเคยไดรั้บการขอวีซ่าองักฤษหรือไม่ในช่วง 10 ปีท่ีผา่นมา     เคย      ไม่เคย 

ถา้เคย ประเภทขอวีซ่าท่ีไดรั้บ________________________________________________________________________________________________________ 

วนัท่ีออกวีซ่า(วนัเดือนปี)___________________________________________________วนัท่ีหมดอายวีุซ่า(วนัเดือนปี)___________________________ 

2. ท่านเคยเดินทางไปองักฤษหรือไม่ในช่วง 10 ปีท่ีผา่นมา      เคย     ไม่เคย 

ถา้เคย  วนัท่ีเดินทางไป___________________วนัท่ีเดินทางกลบั__________________________________________________________________________  
จุดประสงคเ์ดินทางไปท าอะไรท่ีผา่นมา______________________________________________________________________________________________ 

3. ท่านเคยยื่นค าร้องต่อกระทรวงมหาดไทย home office เพื่ออาศยัอยูใ่นองักฤษในช่วง 10 ปีท่ีผา่นมา  เคย    ไม่เคย 

4. ท่านเคยถูกปฏิเสธในการขอวีซ่าองักฤษในช่วง 10 ปีท่ีผา่นมาหรือไม่      เคย     ไม่เคย 

ถา้เคย  วนัเดือนปีท่ีถูกปฏิเสธ_________________________________________________หมายเลขอา้งอิง (ถา้มี)________________________________ 

เหตผุลท่ีถูกปฏิเสธ___________________________________________________________________________________________________________________ 

5. ท่านเคยถูกปฏิเสธในการขอวีซ่าประเทศอืน่ๆหรือไม่ในช่วง 10 ปี         เคย     ไม่เคย 

ถา้เคย  ประเทศท่ีท่านขอยื่น_____________________________ ถูกปฏิเสธวีซ่าประเภทอะไร________________________________________________  
วนัเดือนปีท่ีถูกปฏิเสธ___________________________________ เหตุผลท่ีถกูปฏิเสธ_________________________________________________________ 

6. ท่านไดรั้บโทษหรือเคยไดรั้บโทษไม่ให้เดินทางเขา้องักฤษหรือไม่     เคย    ไม่เคย 

ถา้เคย วนัเดือนปีท่ีท่านเขา้ประเทศไม่ได_้______________________________________หมายเลขอา้งอิง(ถา้มี)________________________________ 

เหตผุล_______________________________________________________________________________________________________________________________   
7. ในช่วง 10 ปีท่ีผา่นมาท่านเดินทางไปต่างประเทศอื่นๆ (ยกเวน้องักฤษ) หรือไม่   เคย      ไม่เคย 

ถา้เคย วนัเดือนปีท่ีเดินทาง__________________ประเทศท่ีเดินทางไป_____________________วตัถุประสงคใ์นการเดินทาง__________________ 

              วนัเดือนปีท่ีเดินทาง__________________ประเทศท่ีเดินทางไป_____________________วตัถุประสงคใ์นการเดินทาง__________________ 

              วนัเดือนปีท่ีเดินทาง__________________ประเทศท่ีเดินทางไป_____________________วตัถุประสงคใ์นการเดินทาง__________________ 

              วนัเดือนปีท่ีเดินทาง__________________ประเทศท่ีเดินทางไป_____________________วตัถุประสงคใ์นการเดินทาง__________________ 

              วนัเดือนปีท่ีเดินทาง__________________ประเทศท่ีเดินทางไป_____________________วตัถุประสงคใ์นการเดินทาง__________________ 

              วนัเดือนปีท่ีเดินทาง__________________ประเทศท่ีเดินทางไป_____________________วตัถุประสงคใ์นการเดินทาง__________________ 

              วนัเดือนปีท่ีเดินทาง__________________ประเทศท่ีเดินทางไป_____________________วตัถุประสงคใ์นการเดินทาง__________________ 

              วนัเดือนปีท่ีเดินทาง__________________ประเทศท่ีเดินทางไป_____________________วตัถุประสงคใ์นการเดินทาง__________________ 

              วนัเดือนปีท่ีเดินทาง__________________ประเทศท่ีเดินทางไป_____________________วตัถุประสงคใ์นการเดินทาง__________________ 

              วนัเดือนปีท่ีเดินทาง__________________ประเทศท่ีเดินทางไป_____________________วตัถุประสงคใ์นการเดินทาง__________________ 

8. ท่านมีหมายเลขประกนัสังคมขององักฤษหรือไม่      มี      ไม่มี 

ถา้มี ระบุหมายเลขประกนัสังคมท่ีองักฤษ______________________________   สาเหตุท่ีมี__________________________________________________ 

9. ท่านเคยมีประวติัอาชญากรรม (รวมทั้งเคยไดรั้บโทษหรือท าผิดกฎจราจร) ในประเทศหรือไม่     เคย      ไม่เคย 

ถา้เคย  ระบุเหตุผล___________________________________________________________________________________________________________________ 

10. ท่านเคยถูกตั้งขอ้หาคดีอาญาในประเทศใดโดยยงัไม่ไดรั้บการพิจารณาคดีในศาลหรือไม่     เคย      ไม่เคย 

ถา้เคย  ระบุเหตุผล___________________________________________________________________________________________________________________ 

11. ในกรณีท่ีทางสถานทตูมีความจ าเป็นจะตอ้งสัมภาษณ์ท่าน ท่านประสงคจ์ะรับการสัมภาษณ์เป็นภาษาอะไร___________________________ 

 

***หมายเหตุ***กรุณากรอกข้อมูลตามความเป็นจริงเพราะมีผลต่อการย่ืนวีซ่าประเทศองักฤษ 
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อัตราคา่บรกิาร .... ไอร์แลนด์เหนอืจรดใต้-สกอ็ตแลนด์  10  วัน  (EK) 

 ผู้ใหญ่พักห้องคู่  (ห้องละ 2 ท่าน) ท่านละ 129,000.- บาท 

 เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี  พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน ท่านละ 119,000.- บาท 

 ผู้ใหญ่พักหอ้งพกัเดี่ยว เพิ่มท่านละ   18,000.- บาท 
 

*** ไมมี่ราคาพเิศษ สำหรับเดก็อายุตำ่กวา่ 12 ป ีราคาเดก็จะเทา่กับราคาผูใ้หญ ่*** 
 

 

 อัตราคา่บรกิารดังกลา่วรวม 

1. ค่าตั๋วเครื่องบินสำหรับกรุป๊ราคาพิเศษ ชั้นทศันาจรไป-กลับพรอ้มคณะ (รวมค่าภาษีสนามบินทุกแห่ง) 

- ตัว๋กรุป๊ราคาพเิศษนี ้... ไมส่ามารถนำมาแกไ้ข, เปลีย่นชือ่ หรือเรียกเงนิคืนได ้ไมว่า่กรณีใด ๆ ทัง้สิน้ 

2. ค่าธรรมเนียมยื่นวีซ่าอังกฤษ  (แบบทำการปรกติใช้เวลายื่น 3-4 สัปดาห์) 

 (ทางสถานทูตไม่คืนค่าธรรมเนียมให้ท่าน....ไม่ว่าท่านจะผ่านการพิจารณาหรือไม่ก็ตาม) 

3. ค่าอาหาร, ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามที่ระบไุว้ในรายการทวัร์ 

4. ค่ารถปรบัอากาศนำเท่ียวตามระบุไว้ในรายการ พร้อมคนขับรถ (ไม่รวมค่าทิปคนขับรถ) กฎหมายใน

ยุโรปไม่อนุญาตให้คนขับรถเกิน 12 ช.ม./วัน 

5. ค่าโรงแรมที่พัก (ระดบั 3-4 ดาว) พร้อมอาหารเช้าตามที่ระบใุนรายการทวัร์ 

หมายเหตุ  โรงแรมส่วนใหญใ่นยุโรปจะไม่มีเครื่องปรบัอากาศ เนื่องจากอยู่ในแถบท่ีมีอุณหภูมิต่ำ 

และหากวันเข้าพักตรงกับงานเทศกาลเทรดแฟร ์ หรือการประชุมต่างๆ ราคาโรงแรมจะปรบัขึ้น 3-4 

เท่าตวั อันเป็นผลทีท่ำให้ต้องมีการปรับเปลี่ยนย้ายเมือง โดยคำนึงถึงความเหมาะสมเป็นหลัก 

6.  ค่าระวางน้ำหนกักระเป๋าใบใหญ่ท่านละ 1 ใบ น้ำหนักไม่เกิน 20 กิโลกรัม  

 (ส่วนกระเป๋าใบเล็กอยู่ในความดูแลของท่านเองไม่เกิน 7 กิโลกรัม)  

7. ค่าบริการนำทัวรโ์ดยหัวหน้าทวัร์ คอยดูแลอำนวยความสะดวก ตามจำนวนวันเดินทางที่ระบุในรายการ 

(ไม่รวมค่าทิปหัวหน้าทัวร์) 

8. ค่าประกันชีวิตระหว่างการเดินทางกรณีเกิดอุบัติเหตุ คุ้มครองในวงเงินไม่เกินท่านละ 1,000,000 บาท 

และค่ารักษาพยาบาล : กรณีเกดิอุบัติเหตุในวงเงินไม่เกินท่านละ 200,000 บาท (เง่ือนไขตามกรมธรรม)์ 

คา่ประกันอุบัตเิหตุ และคา่รักษาพยาบาล เฉพาะกรณีทีไ่ดร้ับอุบัตเิหตุระหวา่งการเดนิทาง 

ไมคุ่ม้ครองถงึการสูญเสียทรัพยส์นิสว่นตัว และไมคุ่ม้ครองโรคประจำตัวของผูเ้ดนิทาง 

 

*** ลูกคา้ทา่นใดมีความประสงค์จะซือ้ประกันการเดนิทางเพิม่ความคุม้ครอง *** 

สำหรบัครอบคลมุเรือ่งรักษาพยาบาล / การลา่ชา้ของสายการบนิ / กระเปา๋เดนิทาง 

 (*** แผนประกันภัยนี้สำหรับผู้เอาประกันท่ีมีอายุมากกว่า 16 ป ีและมีอายุไม่เกิน 75 ปี ***) 

 - ระยะเวลาเดินทาง 7-8 วัน  เบ้ียประกันภัยเริม่ต้น  750 บาท 

 - ระยะเวลาเดินทาง 9-10 วัน  เบ้ียประกันภัยเริ่มต้น  970 บาท 

ซื้อประกันเพิม่  :  กรณุาติดต่อ .... คุณแหม่ม    โทร. 02-108-8666 

 อัตราคา่บรกิารดังกลา่วไมร่วม 



 

 

EDI-DUB (EK)  -20- 

www.avenue.co.th 

เลขท่ี 141/52  อาคารสกุลไทย ชั้น 33 ถนนสุรวงศ ์แขวงสุริยวงศ ์เขตบางรัก กทม. 10500  โทร. 02-108-8666, แฟกซ์. 02-231-3399, LINE ID : @avenuetour 
141/52 Skulthai Tower, 33th FL, Surawong Road, Suriyawong, Bangrak, Bangkok 10500  Tel : 02-108-8666, Fax : 02-231-3399, LIND ID : @avenuetour 

1. ค่าตรวจโควิด RT-PCR TEST ทั้งในประเทศ และต่างประเทศ 

(หากติดโควิดระหว่างการเดินทาง ทา่นจะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ระหว่างกักตวัของประเทศนัน้ๆ เอง) 

2. ค่าโรงแรม – ในกรณทีี่รฐับาลมีการประกาศให้กลับมาต้องกักตัว 

3. ค่าภาษีมลูค่าเพิ่ม 7% และค่าภาษีหกั ณ ที่จ่าย 3% (กรณีต้องการใบเสร็จรบัเงินและใบกำกับภาษี) 

4. ค่าทำหนังสือเดินทาง (พาสปอร์ต), ค่าทำใบอนุญาติกลับเข้าประเทศของคนต่างชาติ หรือคนต่างด้าว  

(เป็นหน้าที่ของผู้เดินทางที่ต้องจดัทำเอง) 

5. ค่าระวางสัมภาระที่มีน้ำหนักเกิน 20 กิโลกรัม / ท่าน 

6. ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนอืจากรายการที่ระบ ุเช่น ค่าโทรศพัท์, ค่าซักรีด, คา่เครื่องดื่ม และค่าอาหารท่ี

สั่งเพิ่มเอง, ค่าโทรศัพทท์างไกล, ค่าอินเตอร์เน็ต ฯลฯ 

7. ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นอันเกิดจากการล่าช้าของสายการบิน และการล่าช้าของกระเป๋าเดินทาง 

8. ค่าพนักงานยกกระเป๋าในโรงแรม ซึ่งท่านต้องดแูลกระเป๋า และทรพัย์สินด้วยตัวท่านเอง  

9. คา่ทปิพนักงานขบัรถยุโรป (คนละ 2 ปอนด์ x 8 วนั)  =  ทา่นละ  16 ปอนด์ 

10. คา่ทปิหัวหนา้ทัวรค์นไทย   (คนละ 100 บาท x 10 วัน) =  ทา่นละ  1,000 บาท  

 

 ขัน้ตอนการจอง และชำระคา่ทวัร์ 

1. จองก่อนล่วงหน้าโดยส่งสำเนาพาสปอร์ตหน้าแรก พรอ้มชำระเงนิคา่มัดจำทา่นละ 60,000.- บาท   

ภายใน 3 วันนับจากวันจอง …. มฉิะนั้นทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะขอรับลกูค้ารายอื่นต่อไป  

2. สำหรับค่าทัวร์ส่วนที่เหลือทัง้หมด..........ทางบริษัทฯ จะขอเรยีกเก็บก่อนการเดินทาง 30 วัน 

แม้กรณีที่ยังไม่ทราบผลวีซ่า ทางบริษทัฯ ก็ขออนุญาตเก็บค่าทวัรท์ี่เหลือทั้งหมดก่อนตามเงื่อนไขการชำระเงินนี ้

(หากไม่ชำระภายในเวลาที่กำหนด ถือว่าท่านสละสิทธิ์ ยินยอมให้บริษทัฯ ทำการยกเลิก และยินยอมให้ยึดเงินมัดจำได้ทันที) 

 

- ชำระเงินผ่านบัญชีธนาคารเท่านั้น  

บรษิัท เอฟวีนวิ อนิเตอร์ แทรเวลิ กรุป๊ จำกัด 

 

- บรษิัทฯ ไมม่ีนโยบายใหท้า่นชำระเงนิ

ผา่นการโอนเงนิเขา้บญัชีธนาคาร 

ชือ่สว่นบุคคล ทัง้นีเ้พือ่ความ

ปลอดภัยในการชำระเงนิของทา่น

เปน็สำคัญ 

 

- หากตอ้งการใบเสรจ็ในนามนติิบุคคล 

กรุณาแจ้งกบัพนักงานขายก่อนล่วงหน้า 

มิฉะนั้นทางบริษัทฯ  ขอสงวนสิทธิ์ที่จะ

ไม่ออกใบเสร็จย้อนหลัง 
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 เงือ่นไขการยกเลกิการเดนิทาง (ในทุก ๆ กรณี) ดังนี้.- 

a. ยกเลิกก่อนเดินทาง 65 วนัขึ้นไป  คืนค่ามัดจำทั้งหมด 

b. ยกเลิกก่อนเดินทาง 64-45 วัน  เก็บค่าใช้จา่ยท่ีเกิดขึ้นจริง  

 และ +ค่าดำเนินการ 2,000 บาทต่อท่าน 

c. ยกเลิกก่อนเดินทาง 44-31 วัน  เก็บค่าใช้จ่าย 65% ของคา่ทวัร์ทั้งหมด 

d. ยกเลิกก่อนเดินทาง 30-15 วัน  เก็บค่าใช้จ่าย 80% ของคา่ทัวรท์ั้งหมด 

e. ยกเลิกก่อนเดินทาง 14-11 วัน  เก็บค่าใช้จ่าย 90% ของคา่ทัวรท์ั้งหมด 

f. ยกเลิกก่อนเดินทาง 10-0 วนั เก็บค่าใช้จ่าย 100% ของค่าทัวร์ทั้งหมด 

 

 หมายเหตุ : -  

1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิก หรอืเปลีย่นแปลงราคาทัวร์ในกรณผีู้รว่มเดินทางน้อยกวา่ 15 ทา่น 

2. เดก็ทีม่ีอายุระหวา่งแรกเกดิถงึสองขวบ / ผูสู้งอายุ หรือทา่นทีม่ีความจำเป็นตอ้งใชว้ีลแชร์ หรือไมเ้ทา้ 

ตอ้งอยูใ่นความรับผดิชอบของตวัทา่นเอง ทางบรษิัทฯ ไมส่ามารถบรกิารเฉพาะสว่นบคุคลได ้

3. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใด ๆ อันเกิดจากการปฏิเสธการเข้าหรอืออกเมือง การโดนกักตัว หรอืถูกส่งตวั

กลับ โดยการพิจารณาของเจ้าหน้าที่ด้วยเหตุผลใด ๆ ก็ตาม ซึ่งถือเป็นเหตุท่ีอยู่นอกเหนืออำนาจและ

ความรับผิดชอบของบริษัทฯ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ์ที่จะไม่คืนเงินค่าทวัร์ทั้งหมด  

4. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ในการที่จะเปลี่ยนแปลงรายการท่องเที่ยว ในกรณีท่ีมีเหตุจำเป็นสุดวิสัย  โดยจะ

พยายามให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับท่าน  

5. หากในระหว่างการเดินทางท่องเท่ียว ท่านปฎิเสธไม่ใช้บริการใด ๆ ไม่ว่าจะบางส่วน หรือทั้งหมด ใหถ้ือ

ว่าท่านได้สละสิทธิ์ และไมส่ามารถเรียกร้องขอเงินคนืค่าบริการได้ 

6. กรณีทีเ่กิดเหตุจำเป็นสุดวิสัยจากการล่าช้า (ดีเลย)์ ของทางสายการบิน ทำให้ไม่สามารถกิน-เท่ียวและ

พักโรงแรมได้ครบถ้วนตามโปรแกรมทวัร์ทีร่ะบ ุ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการที่จะไม่คืนค่าใช้จ่ายใด 

ๆ ทั้งสิ้น เพราะถือเป็นเหตสุุดวิสัยท่ีเกิดขึ้นโดยตรงจากทางสายการบิน และทางบริษัทฯ ไม่ได้รบั

ค่าชดเชยใด ๆ ทั้งสิ้นจากทางสายการบิน 

7. บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น ในกรณีท่ีเกิดเหตุสุดวสิยัต่าง ๆ เช่น การยกเลิกเท่ียวบิน, 

การล่าช้าของสายการบิน, อุบตัิเหต,ุ ภัยธรรมชาต,ิ การจลาจล, การนัดหยดุงาน, ปัญหาการจราจร

ติดขัด และทรพัย์สินส่วนตัวสูญหาย หรือหลงลืมตามสถานที่ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น ซึ่งเหตกุารณ์ดังกล่าวอยู่

นอกเหนืออำนาจการควบคุมของบริษัทฯ 

8. บริษัทฯ รับเฉพาะผู้มีวัตถุประสงค์เดินทางเพื่อการท่องเที่ยวเท่านั้น 

 

*** หมายเหตุ ***  ในกรณีทีลู่กคา้ตอ้งออกตัว๋เครือ่งบนิเอง (การแลกไมล์ หรือไป-กลับไมพ่รอ้มกรุป๊)     

กรุณาแจง้พนักงานขายกอ่นลว่งหนา้ 35 วัน หรือกรณีทีลู่กคา้ตอ้งทำการออก        

ตัว๋โดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ก่อนทุกครั้ง มิฉะนั้นทาง

บริษัทฯจะไม่ขอรับผิดชอบค่าใช้จ่ายใด ๆ ทัง้สิ้น 

 

ราคาดังกลา่วขา้งตน้ .... สามารถเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสมของสถานการณ์ 

อัตราแลกเปลีย่น, คา่นำ้มัน และคา่ภาษีตา่ง ๆ ของสายการบนิ  ฯลฯ 



 

 

EDI-DUB (EK)  -22- 

www.avenue.co.th 

เลขท่ี 141/52  อาคารสกุลไทย ชั้น 33 ถนนสุรวงศ ์แขวงสุริยวงศ ์เขตบางรัก กทม. 10500  โทร. 02-108-8666, แฟกซ์. 02-231-3399, LINE ID : @avenuetour 
141/52 Skulthai Tower, 33th FL, Surawong Road, Suriyawong, Bangrak, Bangkok 10500  Tel : 02-108-8666, Fax : 02-231-3399, LIND ID : @avenuetour 

 

ใบจองทวัร ์...... บริษทั เอฟวีนิว อนิเตอร ์แทรเวิล กรุป๊ จ ำกดั 
 

รายการทวัร์.... ไอร์แลนด์เหนือจรดใต้-สกอ็ตแลนด์ 10 วนั (EK) .....วนัเดินทาง.................................................. 

ช่ือผูติ้ดต่อ........................................................................โทร............................................แฟกซ์................................................ 
ท่ีอยูเ่พื่อติดต่อรับเอกสาร............................................................................................................................................................. 
...................................................................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................................................... 
จ านวนผูเ้ดินทางทั้งหมด....................................คน  (ผูใ้หญ่............................ท่าน / เด็กอายตุ ่ากวา่ 12 ปี..........................ท่าน) 
จ านวนห้องพกัท่ีใชท้ั้งหมด.............................หอ้ง  (หอ้งพกัคู่.................หอ้งพกัเด่ียว.................หอ้งพกั 3 เตียง.....................) 

 

รายช่ือผู้เดินทาง (กรุณากรอกช่ือไทยและองักฤษอย่างถูกต้องตามหนังสือเดินทาง เรียงตามห้องพกั) 
ล าดับ ช่ือ-นามสกลุ (ภาษาไทย) ช่ือ-นามสกลุ(ภาษาอังกฤษ) วันเกดิ(ว/ด/ป) ปี ค.ศ. 

1    

2    

3    

4    

5    

6    

7    

8    

9    

10    
 

**หมายเหต ุ กรุณแจง้ความประสงคอ่ื์นตามท่ีท่านตอ้งการ อาทิเช่น 

อาหาร     ไม่ทานเน้ือววั             ไม่ทานเน้ือหมู                ไม่ทานสัตวปี์ก            ทานมงัสาวิรัต 

รายละเอียดอ่ืน ๆ........................................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................................................... 
 

ยืนยันราคา ผูใ้หญ่...............................เด็ก..................................คา่ตัว๋เพิ่ม / ลด................................... 
 

ขา้พเจา้รับทราบเง่ือนไขในรายการทวัร์เรียบร้อยแลว้ ลงช่ือ..................................................ผู้จอง 
          (.......................................................)      

    

เอฟวีนิว อนิเตอร์ แทรเวิล กรุ๊ป ขอบคุณทุกท่านที่ให้เกยีรติใช้บริการของเรา 
 

 

 


