เอดินเบอระ – สเตอร์ ลงิ่ - ชมเมือง – ล่องเรื อทะเลสาบล็อกเนส – โรงงานวิสกี-้ ชมเมืองอินเวอร์ เนส
ปราสาทเอลีน โดแนน- ฟอร์ ท วิลเลียม- กลาสโกว์ แคร์ นไรอัน – เรื อเฟอร์ รี่ - เบลฟาสต์ (ไอร์ แลนด์ เหนื อ)
ชมเมืองไทแทนิค – ช้ อปปิ้ ง- เบลฟาสต์ - สะพานแขวน คาร์ ริค - ไจแอ๊นท์ คอสเวย์ – ลอนดอนเดอร์ รี่
กัลเวย์ หน้ าผาโมเออร์ – คิลลาร์ นีย์ - ริง ออฟ เคอร์ รรี่(เส้ นทางแสนสวย) – ดับบลิน

กาหนดการเดินทาง
ออกเดินทางช่ วงวันที่ 16-25 ต.ค. // 28 พ.ย.-07 ธ.ค. 2561
( กรุณาสารองที่นั่งล่วงหน้ าก่อนการเดินทางอย่ างน้ อย 8 สัปดาห์ เพื่อความสะดวกในการยื่นวีซ่า)

วันที่ 1 กรุงเทพฯ – เอดินเบอระ
18.00 น. สมาชิ กทุกท่ านพร้ อมกัน ณ ท่ าอากาศยานสุ วรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่ างประเทศชั้ น 4
เคาร์ เตอร์ สายการบินกาต้ าร์ แอร์ เวย์(เคาเตอร์ Q) เจ้ าหน้ าทีค่ อยดูแลเช็ คสั มภาระและบัตรทีน่ ั่งบนเครื่ อง
20.25 น. ออกเดินทางสู่ กรุ งโดฮาโดยสายการบินกาต้ าร์ แอร์ เวย์ เทีย่ วบินที่ QR835
23.05 น. เดินทางถึงกรุ งโดฮา ประเทศกาต้ าร์ (แวะพักเปลีย่ นเครื่ องใช้ เวลารอเปลีย่ นเครื่ องประมาณ 2 ชั่ วโมง)

วันที่ 2 โดฮา – เอดินเบอระ – สเตอร์ ลงิ่ – ชมเมือง – เอดินเบอระ
01.15 น. ออกเดินทางสู่ กรุ งเอดินเบอระ โดยสายการบินกาต้ าร์ แอร์ เวย์ เทีย่ วบินที่ QR031
07.20 น. เดิ น ทางถึงสนามบิ น นานาชิ ติ กรุ งเอดิ น เบอระ ประเทศสก๊ อตแลนด์ หลังผ่ านการตรวจคนเข้ าเมื องและ
ศุ ลกากรแล้ ว นาท่ านเดินทางสู่ คาล์ ตันฮิลล์ (Calton Hill)
ถัด จากวัง Holyroodที่ เป็ นที่ ต้ ัง ของเสาคอลั่ม โรมัน อัน
ใหญ่ ย ัก ษ์ ที่ ถื อ เป็ นThe NationalMonument ของสก็ อ ต
แลนด์ พื้ นที่ ตรงนี้ ส มัย โบราณใช้เป็ นที่ ป ระหารนักโทษ
ต่ อ มาก็ เปลี่ ย นมาเรื่ อยๆเป็ นโรงหนั ง บ้ า ง บ้ า นของ
ข้าราชการบ้าง จากนั้นผ่านชมรัฐสภาสก็อตแลนด์ ผ่านชม
ร้านThe Elephant House เป็ นร้านนัง่ ชิลๆ เมนู เบาๆอาหาร
ราคาไม่แพงที่ J.K. Rowling มานั่งแต่งหนังสื อแฮร์ รี่พอต
เตอร์ภาคแรก นาท่ านเข้ าสู่ ตัวเมืองเอดินเบิร์ก เมืองหลวงและเมืองศูนย์กลางวัฒนธรรม แห่ งความภาคภูมิใจ
ของชาวสก๊อต เป็ นเมืองศูนย์กลางของประเทศสก๊อตแลนด์ ตั้งแต่ยุคศตวรรษที่ 15 เจ้าของสมญานามกรุ ง
เอเธนส์ แห่ งยุโรปเหนื อ เข้ าชมความยิ่งใหญ่ ของ “ปราสาทเอดินเบิร์ก ” ตั้งอยู่บนเนิ นเขาอันสวยงามเป็ น
ปราสาทที่งดงามและเป็ นสถานที่เก็บรักษามหามงกุฎแห่ งราชวงศ์ เคยเป็ นที่ประทับของกษัตริ ยส์ ก็อต และ
ยังถือว่าเป็ นจุดชมเมืองเอดินเบิร์กได้เป็ นอย่างดีเนื่ องจากเป็ นเนิ นเขาสู ง มองเห็นเด่นเป็ นสง่าจากทุกมุมเมือง
และยังได้รับการขนานนามว่าเป็ นเมืองเอเธนส์แห่ งทิศเหนื อเนื่ องจากสถาปั ตยกรรมการก่อสร้างที่คล้ายคลึง
กับวิหารแพนธี ออนในประเทศกรี ซ เข้าชมเครื่ องราชและอัญมนีอนั ล้ าค่าของสก๊อตแลนด์
เทีย่ ง

บริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่ าย

นาท่ านเดินทางสู่ เมื องสเตอร์ ลิง“Stirling” (42 กม.)นาท่านเข้าชมความงามของปราสาทสเตอร์ ลิง (Stirling
Castle)ซึ่ งเป็ นปราสาทที่มีความโดดเด่นทางด้านประวัติศาสตร์ และสถาปั ตยกรรมและมีขนาดใหญ่ที่สุดและ
สาคัญที่สุดปราสาทหนึ่งของสกอตแลนด์ ตั้งอยูบ่ นเนิน

เนิ นคาลเซิ ลฮิลล์ (Castle Hill) ซึ่ งเป็ นเนิ นที่เกิ ดจากหิ นภูเขาไฟโบราณ และล้อมรอบสามด้านด้วยผาสู งชัน
ทาให้เหมาะแก่การป้ องกันตน นาท่านแวะถ่ายรู ปกับ อนุ สาวรี ยว์ อลเลซ (Wallace Monument)เป็ นอนุสาวรี ย ์
ที่สร้างขึ้นเพื่อเป็ นเกียรติแด่วลิ เลียมวอลเลซ(William Wallace) วีรบุรุษนักรบผูย้ ิ่งใหญ่ของสกอตแลนด์ โดย
อนุ ส าวรี ยว์ อลเลซ สร้ า งขึ้ น บน เนิ นเขาแอบบี เครก(Abbey Craig) เนิ น เขาที่ มี ความสู งประมาณ 111 เมตร
(364ฟุต) ตั้งอยู่ทางตอนเหนื อของเมืองสเตอร์ ลิง และได้มีการนาเรื่ องราวของวิลเลียมวอลเลซมาสร้างเป็ น
ภาพยนตร์เรื่ อง “Brave Heart” ที่นาแสดงโดย เมล กิ๊บสัน ได้เวลาสมควรนาท่านออกเดินทางสู่ กรุ งเอดินเบอ
ระ
ค่า

บริการอาหารมื้อค่า ณ ภัตตาคาร

พักที่: Holiday Inn Edinbrugh / หรื อเทียบเท่ าระดับใกล้เคียง
วันที่ 3 เอดินเบอระ – ล่องเรื อทะเลสาบล็อกเนส – โรงงานวิสกี-้ ชมเมืองอินเวอร์ เนส
เช้ า

เทีย่ ง
บ่ าย

บริการอาหารมื้อเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรมที่พัก จากนั้นนา
ท่านเดิ นทางสู่ ทะเลสาบลอชเนสส์ “LOCHNESS” (189 กม.)
นาท่ านล่ องเรื อชมทะเลสาบเนสส์ หรื อ “ทะเลสาบลอชเนสส์ ”
LOCHNESS ทะเลสาบขนาดใหญ่ ทมี่ ีความยาวถึง 40 กิโลเมตร
เป็ นทะเลสาบขนาดใหญ่ และ มี ชื่อเสี ยงของสกอตแลนด์ จาก
เรื่ องเล่ าตานานของ เนสซี่ (NESSIE) สัตว์ประหลาด ที่อาศัยอยู่
ในทะเลสาบ Loch Ness รู ปร่ างคล้ายไดโนเสาร์ มีคอยาวลาตัว
ใหญ่มหึ มา ที่ มีคนอ้างว่าถ่ายรู ปตัวเนสซี่ ได้ในปี ค.ศ.1934 ทา
ให้เป็ นเรื่ องที่โด่งดังไปทัว่ โลก
บริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคาร
จากนั้ น น าท่ า นเดิ น ทางสู่ โรงงานวิ ส กี้ชื้ อ ดั ง Glen Glen Ord
Distillery Visitor Centre & Whisky Shop เกลน วิสกี้ เป็ นโรง
กลัน่ เหล้าวิสกี้ ในที่ ราบสู งของสก๊อตแลนด์และเป็ นโรงเหล้า
วิสกี้ ซิ งเกิ ลมอลต์ ที่เหลื ออยู่เพียงแห่ งเดี ยวบนเกาะ Black Isle
(Highland) ผลิ ตภัณฑ์หลักของ บริ ษทั คือวิสกี้ ซิงเกิ ล มอลต์ ที่
อายุ 12 ปี โรงกลัน่ ได้รับรางวัลเครื่ องดื่มแอลกอฮอล์ที่ดีที่สุดใน
การแข่งขันไวน์และเครื่ องดื่มแอลกอฮอล์ระหว่างประเทศในปี
ค.ศ.1994 และ1996 ให้ ท่ านได้ชิ ม รสชาติ อนั หอมหวน และ

กลมกล่ อมของวิสกี้ ซิงเกิ ล มอลล์ไฮแลนด์ จากนั้นเดิ นทางสู่ เมื องอิ นเวอร์ เนส “Inverness” (21 กม.) อิน
เวอร์ เนส เปรี ยบเสมือนเมืองหลวงของ Highlands เนื่องจาก เป็ นเมืองหน้าด่าน และก็เป็ นเมืองที่ใหญ่และ
คึกคักที่สุดของไฮแลนด์ ซึ่ งเป็ นที่รู้จกั กันในนามของ เมืองหลวงแห่งที่ราบสู งไฮด์แลนด์ เดินเล่นชมเมือง

ค่า

เพลิ ดเพลิ นไปกับทัศนี ยภาพสวยงาม ณ ปากแม่น้ าเนส ที่ ห้อมล้อมไปด้วยหมู่เนิ นเขา อิสระช้อปปิ้ งตาม
อัธยาศัยในเมืองที่น่ารักแห่งนี้
บริการอาหารมื้อค่า ณ ภัตตาคาร

พักที่: Mercure Hotel Inverness / หรื อระดับใกล้เคียง
วันที่ 4 อินเวอร์ เนส - ปราสาทเอลีน โดแนน- ฟอร์ ท วิลเลียม- กลาสโกว์ - ชมเมือง
เช้ า

เทีย่ ง

บริการอาหารมื้อเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรมทีพ่ กั
จากนั้นนาท่ านเดินทางเข้ าสู่ ไคล์ ออฟ ลอชลาช “KYLE OF LOCHLASH” เพื่อนาท่ านเข้ าชม ปราสาท
EILEAN DONAN CASTLE ปราสาทที่ต้ งั อยู่บนเกาะเล็กๆ
ตรงจุ ด บรรจบของทะเลสาบ 3 แห่ ง Loch Duich, Loch
Long และ Loch Aish ปราสาทนี้ เป็ นหนึ่ งในปราสาทของ
สกอตแลนด์ที่ มี ป ระวัติศ าสตร์ อนั ยาวนาน เคยถู ก ใช้เป็ น
ป้ อมปราการในการรบ ตัวปราสาทดั้งเดิมสร้างตั้งแต่ปี 1230
เพื่ อ ป้ องกัน การรุ ก รานของพวกไวกิ้ ง ปราสาทที่ เห็ น เพิ่ ง
สร้ างใหม่เมื่อเมื่ อประมาณปี 1900 ที่ ต้ งั ของปราสาทที่เป็ น
เอกลักษณ์ และบรรยากาศรอบๆ ปราสาทที่ เงี ยบสงบและ
สวยงามมาก ท าให้ Eilean Donan เป็ นหนึ่ งในปราสาทที่
สวยงามและถู กถ่ายรู ปมากที่ สุดในสกอตแลนด์ นาท่ านเดินทางสู่ เมื องฟอร์ ท วิลเลี่ยม “Fort William”
(105 กม.)
บริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคารพืน้ เมือง

บ่ าย

จากนั้ น น าท่ านเดิ น ทางสู่ ทะเลสาบลอช โลมอน (Loch
Lomond)ขึ้ นชื่ อ ว่ า เป็ นทะเลสาบน้ าจื ด ที่ ส วยที่ สุ ดใน
สกอตแลนด์ และมี ข นาดใหญ่ ที่ สุ ดในเครื อสหราช
อาณาจักร ความยาวทั้งสิ้ นราว 39 กิโลเมตร นาท่านถ่ายรู ป
บ รรยากาศริ มท ะเลส าบ ณ จุ ด ชมวิ ว ที่ ส มเด็ จ พ ระ
ราชี นี ค วีน อลิ ซ าเบธ ครั้ งหนึ่ งเคยทรงทอดพระเนตรชม

ความงาม ณ ริ ม ทะเลสาบแห่ ง นี้ เมื่ อ ครั้ งปี ค.ศ. 1879 ได้ เวลาสมควรออกเดิ น ทางสู่ เมื อ งกลาสโกว์
(Glasgow) (53 กม.) จากนั้นนาท่ านชมเมื องกลาสโกว์ “Glasgow” เป็ นเมื องที่ใหญ่ ที่สุดของสกอตแลนด์
ตั้งอยูบ่ นแม่น้ าไคลด์ ชาวกลาสโกว์ รู ้จกั กันในชื่อ กลาสวีเจียนส์ “Glaswegians”
เมื องกลาสโกว์น้ นั ถื อเป็ นเมืองใหญ่ในสหราชอาณาจักรที่มีความเจริ ญรุ่ งเรื องและล้ าหน้ามากที่สุดเมือง
หนึ่ ง ตั้งแต่ในศตวรรษที่ 16 นาท่านสัม ผัส สี สั นของเมื องกลาสโกว์ที่ Buchanan Street สถานที่ แห่ งการ
จับจ่ายหรื อการนัดพบของคนเมือง ไม่วา่ จะเป็ นตอนกลางวันหรื อแม้แต่ยามค่าคืน ถนนสายนี้ จะเป็ นถนนที่
มีผคู ้ นพลุ กพล่านมาก สามารถเดินชมอาคารบ้านเรื อนที่ยงั คงอนุ รักษ์ความเก่าแก่และสถาปั ตยกรรมแบบ
ดั้งเดิมไว้เป็ นอย่างดีอิสระให้ท่านได้เดินเล่น หรื อช้อปปิ้ งตามอัธยาศัย
ค่า

บริการอาหารมื้อค่า ณ ภัตตาคาร

พักที่: Novotel Hotel Glasgow / หรื อระดับใกล้เคียง
วันที่ 5 กลาสโกว์ – แคร์ นไรอัน – เรื อเฟอร์ รี่ - เบลฟาสต์ (ไอร์ แลนด์ เหนือ) – ชมเมือง
ไทแทนิค ทัวร์ – ช้ อปปิ้ ง
เช้ า
11.30
เทีย่ ง
13.30

บริการอาหารมื้อเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรมทีพ่ กั
จากนั้นนาท่านออกเดินทางสู่ ท่าเรื อเฟอร์ รี่ Cairnryan Port ชมวิวทิวทัศน์ระหว่างทาง
ออกเดินทาง สู่ กรุ งเบลฟาสต์ โดยเรื อเฟอร์ รี่ ให้ ท่านได้ ชมวิวความสวยงามระหว่ างเส้ นทาง ประมาณ สอง
ชั่วโมง
บริการอาหารมื้อกลางวัน บนเรื อ
เรื อเข้ าเทียบท่ากรุ งเบลฟาสต์ เมืองหลวงของไอร์ แลนด์ เหนือ
นาท่ านเที่ยวชมกรุ งเบลฟาสต์ (Bélfast) เป็ นเมื องหลวงของไอร์ แลนด์เหนื อตั้งอยู่บนฝั่ งของแม่ น้ าแลน
บริ เวณชายฝั่งตะวันออกของไอร์ แลนด์ เป็ นเมืองที่ใหญ่ที่สุด
ในไอร์ แลนด์เหนือ ในช่วงต้นทศวรรษที่ 18 เมืองเก่าเคยเป็ น
ท่ าเรื อหลัก มี บ ทบาทส าคัญ ในการปฏิ วตั ิ อุตสาหกรรมใน
ศตวรรษที่ 19 และกลายเป็ นผูผ้ ลิ ตผ้าลิ นินรายใหญ่ ที่สุดใน
โลกโดยได้รับฉายาว่า "Linenopolis" เป็ นศูนย์กลางหลักของ
ผ้า ลิ นิ น ของชาวไอริ ช รวมทั้ง อุ ตสาหกรรมการผลิ ต ยาสู บ
อุตสาหกรรมทาเชื อกและการต่อเรื อฮาร์ แลนด์และวูล์ฟ ซึ่ ง
เป็ น ผู ้ ส ร้ างเรื อ RMSTitanicเป็ น อู่ ต่ อเรื อที่ ให ญ่ แล ะ มี
ประสิ ทธิ ภ าพมากที่ สุ ดในโลก หลั ง จากนั้ นก็ ย ัง คงเป็ น
อุตสาหกรรมการบินและขีปนาวุธที่สาคัญอีกด้วย ปัจจุบนั นี้เบลฟาสต์ยงั คงเป็ นศูนย์กลางของอุตสาหกรรม
ตลอดจนศิลปะการศึกษาชั้นสู ง ธุ รกิ จและกฎหมายและเป็ นส่ วนสาคัญทางเศรษฐกิจของไอร์ แลนด์เหนื อ

ค่า

เบลฟาสต์ยงั คงเป็ นท่าเรื อหลักที่มีท่าเรื อพาณิ ชย์และอุตสาหกรรมที่มีอิทธิ พลเหนื อแนวชายฝั่ง นาท่านชม
เมืองโดย รอบ แวะเก็บภาพกลุ่ ม อาคารที่ ส วยงามในบริ เวณจตุ รัส Donegall Square เป็ นที่ ต้ งั ของอาคาร
รัฐบาลที่สวยงามที่สุด จากนั้นนาท่านแวะเก็บภาพท่าต่อเรื อไททานิ ค ซึ่ งได้ทาการต่อลาเรื อที่ท่าเรื อแห่ งนี้
ก่อนออกรับผูโ้ ดยสารที่เซาท์ แธมป์ ตัน ประเทศอังกฤษ นาท่ านเข้ าชมภายในพิพิธภัณฑ์ ไททานิค (Titanic
Belfast) เป็ นศูนย์มลั ติมีเดียที่ดีที่สุดในไอร์ แลนด์ ท่านจะได้ทราบถึงประวัติความเป็ นมาของเรื อไทแทนิ ค
ขั้นตอนการออกแบบ และการต่อเรื อ ร่ วมถึงการตกแต่งภายในที่สุดแสนหรู หรา นาท่านนัง่ โดยสารแคปซูล
การเวลาย้อนรอยเรื่ องราวความยิ่งใหญ่ ของเรื อไทแทนิ ค ตั้งแต่เริ่ มต้นจนกระทั้งจมลงสู่ ก้นมหาสมุ ท ร
แอตแลนติก จากนั้นนาท่านสู่ ยา่ นกลางเมืองอิสระทุกท่านเดินเล่นเก็บภาพเมืองที่น่ารักแห่งนี้
บริการอาหารมื้อค่า ณ ภัตตาคาร

พักที่: Stormont Belfast Hotel / หรื อระดับใกล้เคียง
วันที่ 6 เบลฟาสต์ - สะพานแขวน คาร์ ริค - ไจแอ๊นท์ คอสเวย์ – ลอนดอนเดอร์ รี่ - กัลเวย์
เช้ า

เทีย่ ง

บริการอาหารมื้อเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
จากนั้นนาท่านออกเดิ นทางขึ้นเหนื อสู่ (ที่รู้จกั กันในชื่ อ Rick-a-reedy) เป็ นสะพานเชือกที่มีชื่อเสี ยง อยูใ่ น
เขตการดูแลของเนชัน่ แนล ทรัสท์ ตัวสะพานแขว เชื่อมโยงแผ่นดินใหญ่กบั เกาะเล็ก ๆ ของ Carrickarede มี
ช่วงสะพานแขวนที่ยาวถึง 20 เมตร และสู งจากพื้นด้านล่างกว่า 30 เมตร เป็ นจุดท่องเที่ยวที่ได้รับควานิยม
เป็ นอย่างมาก นาท่านเดิ นข้ามฝั่ งสู่ อีกด้านหนึ่ ง(เสี ยวสุ ดๆ)
เก็บภาพความสวยงามของท้องทะเลและธรรมชาติ จากนั้น
นาท่ านเดิ นทางต่ อสู่ บ ริ เวณชายหาดหิ น ทางเดิ น ยัก ษ์ (The
Giant’s Causeway) แวะเก็บภาพอันสวยงามของแนวหน้าผา
ริ ม ชายฝั่ ง แอตแลนติ ก เหนื อ (White Park Bay)เดิ น ทางถึ ง
ชายหาดหิ นมหัศ จรรย์ นาท่ านเดิ นชมความมหัศจรรย์ข อง
ธรรมชาติ ที่ เกิ ดจากลาวาภู เขาไฟกระทบน้ าเย็นของทะเล
เมื่ อ หลายล้า นปี ท าให้ เกิ ด ประติ ม ากรรมทางธรรมชาติ ที่
สวยงามแปลกตาไม่ มี ที่ ใดเหมื อ นอิ ส ระทุ ก ท่ านเก็ บ ความ
ประทับใจ จากกนั้นนาท่านออกเดินทางสู่ เมืองลอนดอนเดอร์ รี่ (Londonderry)
บริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคารพืน้ เมือง

บ่ าย

นาท่านชมเมืองลอนดอนเดอร์ รี่ เป็ นเมืองที่ใหญ่อนั ดับสองของประเทศ ตั้งอยูช่ ายแดนระหว่างไอร์ แลนด์
เหนื อ และใต้ มี แ ม่ น้ าฟอยล์ ไ หลผ่า นกลางเมื อ ง(Foyle River) น าท่ า นชมศาลาว่า การเมื อ ง และอาคาร
หอการค้า(Guildhall) เป็ นอาคารที่ โดดเด่ นที่ สุ ดแห่ งหนึ่ งในประเทศไอร์ แลนด์ สร้ างขึ้ นค.ศ.1887 โดย
สมาคมผูท้ รงเกี ยรติ แห่ งไอริ ช อาคารหิ นทรายสี แดงเป็ นสถาปั ตยกรรมแบบนี โอโกธิ กที่ มี กลิ่ นไอแบบ

ทิวดอร์ เก็บภาพวิหารโคลัมบ์ (St Columb's Cathedral)โบสถ์สไตล์โกธิ คที่เก่าแก่ประจาเมือง ได้เวลาสมควร
นาท่านเดินทางสู่ เมืองกัลเวย์
ค่า

บริการอาหารมื้อค่า ณ ภัตตาคารท้องถิ่น

พักที่: Galway Hotel / หรื อระดับใกล้เคียง
วันที่ 7 กัลเวย์ – หน้ าผาโมเออร์ – คิลลาร์ นีย์
เช้ า

เทีย่ ง
บ่ าย

ค่า

บริการอาหารมื้อเช้ า ณ ห้ องอาหารของ
จากนั้ นนาท่ านออกเดินทางสู่ บริ เวณหน้ าผาโมเออร์ (Cliffs
of Moher) ชมความสวยงามของหน้าผาที่ตดั กับมหาสมุทร
แอตแลนติ กอย่างลงตัว สุ ดแสนโรแมนติ ก หน้าผาแห่ งนี้ มี
ความสู งจากระดับน้ าทะเลถึ ง 214 เมตร และเป็ นที่อยูอ่ าศัย
ของเหล่าบรรดานกทะเลชนิ ดต่างๆ มากมาย มีเวลาให้ท่าน
เดินเล่นชมความงามของธรรมชาติอย่างเต็มที่
บริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นาท่ านเดินทางเข้ าสู่ อุทยานแห่ งชาติ Killarney ทางภาคตะวันตกของไอร์ แลนด์ ท่ามกลางธรรมชาติของ
ทะเลสาบป่ าทึบ หุ บเขาที่สงบและสวยงามเมืองเส้นทางผ่านบรรยากาศแบบชนบทที่สวยงามตลอดสองข้าง
ทางมี ห ลายคนที่ เคยเดิ น ทางเคยกล่ าวชมเส้ น ทางนี้ ว่าสวยงามและโรแมนติ ค ที่ สุ ด สายหนึ่ ง แวะเที่ ย ว
ฟาร์ มมัครอสส (Muckross House) ฟาร์ มที่เก่าแก่ประจาเมือง
ท่านจะประทับใจไปกับบรรยากาศแบบไอริ ช อย่างแท้จริ ง
อาคารบ้านเรื อนในสไตล์ย อ้ นยุค รวมถึ งสวนสวยสไตล์
ไอริ ช ตัวอาคารเป็ นคฤหาสน์ที่ออก แบบโดยสถาปนิกชาว
อังกฤษ William Burn สร้างขึ้นในปี 1843 มีห้องพักหกสิ บ
ห้ า ห้ อ งถู ก สร้ า งขึ้ น ในสไตล์ ทิ ว ดอร์ สมเด็ จ พระราชิ นี
วิก ตอเรี ย ได้เคยเสด็ จ มา ณ คฤหาสน์ แห่ ง นี้ เมื่ อ ครั้ งยัง
ครองราชอยู่ MuckrossHouseได้ ถู ก ขายให้ ก ั บ William
BowersBournซึ่งเป็ นนักธุ รกิจผูม้ งั่ คั่ ในปี ค.ศ.1932 ตระกูล
โบเวอร์ ได้ต ัด สิ น ใจมอบบ้า น Muckross House และที่ ดิ น
ขนาด 11,000 เอเคอร์ ให้กบั ประเทศไอริ ช ถูกเรี ยกว่า "Bourne-Vincent Memorial Park"จึงกลายเป็ นอุทยาน
แห่ งชาติแห่ งแรกในสาธารณรัฐไอร์ แลนด์และเป็ นรากฐานของ Killarney National Park ในปั จจุบนั ท่าน
สามารถเลือกซื้ อเลื อกชิ มเบเกอร์ รี่ ของฟาร์ มได้อย่างจุใจ เก็บภาพความประทับใจจากมุมต่างๆ ของฟาร์ ม
แห่งนี้อย่างเต็มที่
บริการอาหารมื้อค่า ณ ภัตตาคารท้องถิ่น

พักที่: Randles Court Hotel / หรื อระดับใกล้เคียง
วันที่ 8 คิลลาร์ นีย์ – ริง ออฟ เคอร์ รรี่(เส้ นทางแสนสวย) – ดับบลิน
เช้ า

เทีย่ ง
บ่ าย

ค่า

บริการอาหารมื้อเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
นาท่ านสู่ เส้ นทางวงแหวนแห่ งเคอร์ รี่ (Ring of Kerry) ชมความสวยงาม ทัศนียภาพของทะสาบน้อยใหญ่ที่
เรี ย งรายต่ อเนื่ องกัน ท่ ามกลางขุ น เขาสลับ ซับ ซ้ อนดู แ ล้วท าให้ เกิ ด ความมหัศ จรรย์ข องธรรมชาติ ที่ ไ ด้
สร้ างสรรค์ไว้อย่างงดงามที่ ท่านจะต้องประทับใจ
ไม่รู้ลืม แวะชมเมืองต่างๆ ระหว่างเส้นทาง นาท่าน
เที่ยวชมปราสาทโรส (Ross Castle) ตัวปราสาท
ได้ถูกสร้ างขึ้ นในปลายศตวรรษที่ 15 โดยตระกู ล
O'Donoghues Mor (รอสส์ ) และได้มีการเปลี่ยนมือ
เจ้าของ ไปเป็ นของตระกูล MacCarthyMór จากนั้น
เขาก็ขายปราสาทและที่ ดินให้กบั เซอร์ วาเลนไทน์
บราวน์ และเกิ ดเสี ยหายอย่างหนักในช่ วงสงครามไอริ ซ กับสหราชอาณาจักร นาท่านเดิ นทางต่อ เข้ าชม
ศู นย์ ท่องเที่ยวสเกลลิก (Skellig Experience) ได้รับการสนับสนุ นโดย Cork Kerry Tourism เพื่อแสดงถึ ง
ชีวติ ความเป็ นอยูข่ องสิ่ งมีชีวิตบริ เวณชายฝั่ง Skellig Islandsภายในศูนย์ออกแบบมานกทะเล และที่อยูอ่ าศัย
นาท่านชมอาคารต่างๆในเมือง Cahersiveen ชมโบสถ์ O' Connell Memorial Churchโบสถ์ศกั ดิ์สิทธิ์ ประจา
เมืองจากนั้นนาท่านออกเดินทางต่อลัดเลาะริ มชายฝั่ง ชมภาพชนบทที่แสนจะสงบสุ ขและน่าแปลกตายิง่ นัก
บริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นาท่ านออกเดินทางสู่ กรุ งดับบลิน ชมกรุ งดับบลิน(Dublin) เมืองหลวงของ สาธารณรัฐไอร์ แลนด์ ตั้งอยูบ่ น
ชายฝั่ งทะเลไอริ ชมีหาดทรายที่ ยาวไปตามชายฝั่ งทะเล ชื่ อดับลิ นนั้นมาจากคาว่า Dubh Linn ซึ่ งในภาษา
ไอริ ชมี ค วามหมายว่ า "สระน้ าสี ด า" ( Black Pool)มี ก ารจด
บัน ทึ ก ว่า ถู ก ตั้ง เป็ นชุ ม ชนตั้ง แต่ ศ ตวรรษที่ 7ของอาณาจัก ร
ไอร์ แลนด์ เมืองขยายอย่างรวดเร็ วจากศตวรรษที่ 17 และเป็ น
เมื อ งที่ ใ หญ่ ที่ สุ ดเป็ นอั น ดั บ สองรองจากลอนดอน ใน
จักรวรรดิองั กฤษ ก่อนการกระทาของสหภาพในปี ค.ศ.1800
หลังจากการแบ่ งแยกไอร์ แลนด์ในปี 1922 ดับ ลิ นกลายเป็ น
เมืองหลวงของรัฐอิสระไอริ ชภายหลังเปลี่ยนชื่ อเป็ นประเทศ
ไอร์ แ ลนด์ เป็ นศู น ย์ก ลางทางประวัติ ศ าสตร์ แ ละร่ ว มสมัย
สาหรับการศึกษาศิลปะการบริ หารเศรษฐกิจและอุตสาหกรรม
บริการอาหารมื้อค่า ณ ภัตตาคาร

พักที่: Holiday Inn Hotel / หรื อระดับใกล้เคียง
วันที่ 9 ดับบลิน – ชมเมือง – สนามบิน
เช้ า

...........
15.20

บริการอาหารมื้อเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
นาท่านผ่านชมปราสาทดับบลิน ชมโบสถ์เซนต์แพทริ ค (ST.PATRICK)สร้างในค.ศ.1192 อุทิศแด่นกั บวช
แพททริ ค ผูน้ าศาสนาคริ สต์นิกายโรมันคาธอลิ ค เข้ามาเผยแพร่ ในดิ นแดนของชาวเคลท์โบราณเป็ นท่าน
แรก ภายหลังจึงได้รับการแต่งตั้งให้เป็ นนักบุญประจาชาติของชาวไอริ ช ชมโบสถ์พระคริ สต์ โดยกษัตริ ย ์
ไซตริ กซึ่ งเป็ นกษัตริ ยไ์ วกิ้ง จากนั้นนาท่านบันทึกภาพอาคารที่สร้างในยุคจอร์ เจียน บนถนนฟิ ตซ์วิลเลียม
ที่ มี ล ักษณะพิ เศษโดย มี ก ารใช้สี สั นที่ ฉู ดฉาดบนบานประตู อนั เป็ นเอกลัก ษณ์ อย่างหนึ่ งของชาวไอริ ช
จากนั้ น น าท่ านเข้ าสู่ ย่ านการค้ า อิส ระช้ อ ปปิ้ ง สิน ค้ าแบรนด์เนมมากมาย อาทิ Mark&Spencer,NEXT,
Burberry ฯลฯ
พร้อมกัน ณ จุดนัดหมายเพื่อออกเดินทางสู่ สนามบิน(กรุ ณาตรงต่อเวลานัดหมาย)
ออกเดินทางสู่ กรุ งเทพฯโดยสายการบินกาต้ าร์ แอร์ เวย์ เที่ยวบินที่ QR018

วันที่ 10 สนามบินสุ วรรณภูมิ
00.25
02.25
12.55

เดินทางถึงกรุ งโดฮา ประเทศกาต้ าร์ (แวะพักเปลีย่ นเครื่ อง)
เหิรฟ้ าสู่ กรุ งเทพฯโดยสายการบินกาต้ าร์ แอร์ เวย์ เทีย่ วบินที่ QR980
เดินทางถึงท่ าอากาศยานสุ วรรณภูมิ / โดยสวัสดิภาพพร้ อมความประทับใจ

*** หมายเหตุ โปรแกรมการเดิ น ทางอาจเปลี่ ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม เนื่ องจากสภาพ ลม ,ฟ้ า , อากาศ,การล่ าช้าอัน เนื่ องมาจากสายการบิ น และ
สถานการณ์ในต่างประเทศที่ทางคณะเดินทางในขณะนั้น เพื่อความปลอดภัยในการเดินทาง บริ ษทั ฯ ได้มอบหมายให้ หัวหน้าทัวร์ผนู้ าทัวร์ มีอานาจตัดสิ นใจ ณ
ขณะนั้นทั้งนี้ การตัดสิ นใจ จะคานึงถึงผลประโยชน์ของหมู่คณะเป็ นสาคัญ

อัตราค่ าบริการ
ออกเดินทางช่ วง

ผู้ใหญ่ พกั
ห้ องละ 2 ท่าน

เด็กอายุต่ากว่ า 12 ปี
พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่ าน

เด็กอายุต่ากว่ า 12 ปี
พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่ าน
( มีเตียงเสริม )

พักท่านเดียว / ห้ อง
จ่ ายเพิม่

16-25 ต.ค.61
28 พ.ย.-07 ธ.ค.61

82,900
79,900

82,900
79,900

78,900
75,900

18,900
16,900

ต้ องการเดินทางโดยชั้นธุรกิจ Business Class กรุณาสอบถามราคาเพิม่ เติมจากเจ้ าหน้ าที่บริษทั ฯ
อัตราค่ าบริการนี้รวม
ค่าตัว๋ เครื่ องบินไป-กลับ กรุ งเทพฯ-เอดินเบอระ // ดับบลิน-กรุ งเทพฯ หรื อสลับไป-กลับ
ค่ารถปรับอากาศนาเที่ยวตามระบุไว้ในรายการ พร้อมคนขับรถที่ชานาญเส้นทาง กฎหมายในยุโรปไม่อนุญาตให้คนขับรถเกิน 12ช.ม./วัน
โรงแรมที่พกั ตามระบุหรื อเทียบเท่าในระดับเดียวกัน โรงแรมส่วนใหญ่ในยุโรปจะไม่มีเครื่ องปรับอากาศ เนื่องจากอยู่ ในแถบที่มีอุณหภูมิต่าและ
ราคาโรงแรมจะปรับขึ้น 3-4 เท่าตัว หากวันเข้าพักตรงกับงานเทศกาลเทรดแฟร์หรื อการประชุมต่างๆ อันเป็ นผลที่ทาให้ตอ้ งมีการปรับเปลี่ยนย้าย
เมือง โดยคานึงถึงความเหมาะสมเป็ นหลัก
ค่าอาหารที่ระบุในรายการ ให้ท่านได้เลิศรสกับอาหารท้องถิ่นในแต่ละประเทศ
ค่าบริ การนาทัวร์โดยหัวหน้าทัวร์ผมู ้ ีประสบการณ์นาเที่ยวให้ความรู ้ และคอยดูแลอานวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
ค่าประกันอุบตั ิเหตุในการเดินทางวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท
ค่าพนักงานยกกระเป๋ า ณ โรงแรมที่พกั

ค่ าธรรมเนียมในการยื่นวีซ่าอังกฤษ
อัตราค่ าบริการนีไ้ ม่ รวม
ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และค่าภาษีหกั ณ ที่จ่าย 3 %
ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรี ด, ค่าเครื่ องดื่มและอาหารนอกเหนือจากที่ระบุในรายการ
ค่าผกผันของภาษีน้ ามันที่ทางสายการบินแจ้งเปลี่ยนแปลงกะทันหัน
น้ าดื่มบนรถระหว่างการเดินทาง
ค่าทิปพนักงานขับรถระหว่างการเดินทาง

ค่ าทิปหัวหน้ าทัวร์ ตามวัฒนธรรมการบริการแบบสากลโลก ท่านล่ะ 100 บาทต่ อวัน
เงื่อนไขการสารองทีน่ ั่ง และการชาระเงิน
กรุ ณาจองล่วงหน้าพร้อมชาระงวดแรก 40,000 บาท ก่อนการเดิ นทาง พร้อมแฟกซ์ หรื ออีเมล์ สาเนาหน้าหนังสื อเดิ นทาง Passport มายัง
บริ ษทั และค่าใช้จ่ายส่วนที่เหลือกรุ ณาชา
ระก่อนการเดินทางไม่นอ้ ยกว่า 14 วัน มิฉะนั้นจะถือว่าท่านยกเลิกการเดินทาง

บริ ษทั ฯขอสงวนสิ ทธิ์ ยกเลิกการเดิ นทางก่อนล่วงหน้า 10 วัน ซึ่ งจะเกิ ดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อไม่สามารถทากรุ๊ ปได้อย่างน้อย 20 ท่าน และหรื อ ผูร้ ่ วม
เดินทางในคณะไม่สามารถผ่านการพิจารณาวีซ่าได้ครบ 20 ท่าน ซึ่ งในกรณี น้ ี ทางบริ ษทั ฯ ยินดี คืนเงินให้ท้ งั หมดหักค่าธรรมเนียมวีซ่า หรื อจัดหา
คณะทัวร์อื่นให้ ถ้าท่านต้องการ
บริ ษทั ฯขอสงวนสิ ทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์ น้ ี เมื่อเกิดเหตุจาเป็ น สุ ดวิสัย จนไม่อาจแก้ไขได้ และจะไม่รับผิดชอบใดๆ
ในกรณี ที่สูญหาย สู ญเสี ยหรื อได้รับบาดเจ็บ ที่นอกเหนื อความ รับผิดชอบของหัวหน้าทัวร์ และเหตุสุดวิสัยบางประการเช่น การนัดหยุดงาน ภัย
ธรรมชาติ การจลาจล ต่างๆ
เนื่ องจากรายการทัวร์น้ ี เป็ นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็ จ หากท่านสละสิ ทธิ์การใช้บริ การใดๆตามรายการ หรื อถูกปฏิเสธการเข้า และออกประเทศไม่วา่
ในกรณี ใดก็ตาม ทางบริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ไม่คืนเงินในทุกกรณี
เมื่อท่านได้ชาระเงินมัดจาหรื อทั้งหมด ไม่วา่ จะเป็ นการชาระผ่านตัวแทนของบริ ษทั ฯ หรื อชาระโดยตรงกับทางบริ ษทั ฯ ทางบริ ษทั ฯ จะขอถือว่า
ท่านรับทราบและยอมรับในเงื่อนไขต่างๆของบริ ษทั ฯ ที่ได้ระบุไว้โดยทั้งหมด

หมายเหตุ
ทางบริษัทจะทาการยื่นวีซ่าของท่ านก็ต่อเมื่อในคณะมีผ้สู ารองที่นั่งครบ 15 ท่ าน และได้ รับคิวการตอบรับจากทางสถานทูต เนื่ องจากบริ ษทั จะต้อง
ใช้เอกสารต่างๆที่เป็ นกรุ๊ ปในการยื่นวีซ่า อาทิ ตัว๋ เครี่ องบิน , ห้องพักที่คอนเฟิ ร์มมาจากทางยุโรป ,ประกันการเดินทาง ฯลฯ ทางท่านจะต้องรอให้
คณะครบ 15 ท่าน จึงจะสามารถยืน่ วีซ่าให้กบั ทางท่านได้อย่างถูกต้อง
• หากในช่ วงที่ท่านเดินทางคิววีซ่ากรุ๊ ปในการยื่ นวีซ่าเต็ม ทางบริ ษท
ั ต้องขอสงวนสิ ทธิ์ ในการยื่นวีซ่าเดี่ยว ซึ่ งทางท่านจะต้องเดินทางมายื่นวีซ่าด้วย
ตัวเอง ตามวัน และเวลานัดหมายจากทางสถานทูต โดยมีเจ้าหน้าที่ของบริ ษทั คอยดูแล และอานวยความสะดวก
• เอกสารต่ างๆทีใ่ ช้ ในการยื่นวีซ่าท่ องเทีย่ วทวีปยุโรป ทางสถานทูตเป็ นผูก้ าหนดออกมา มิใช่บริ ษท
ั ทัวร์เป็ นผูก้ าหนด ท่านที่มีความประสงค์จะยืน่ วีซ่า
ท่องเที่ยวทวีปยุโรป กรุ ณาจัดเตรี ยมเอกสารให้ถูกต้อง และครบถ้วนตามที่สถานทูตต้องการ เพราะจะมีผลต่อการพิจารณาวีซ่าของท่าน บริ ษทั ทัวร์
เป็ นแต่เพียงตัวกลาง และอานวยความสะดวกในการยืน่ วีซ่าเท่านั้น มิได้เป็ นผูพ้ ิจารณาว่าวีซ่าให้กบั ทางท่าน
• กรณีวซ
ี ่ าทีท่ ่ านยื่นไม่ ผ่านการพิจารณา และคณะสามารถออกเดินทางได้ ท่ านจะต้ องเสียค่ าใช้ จ่ายจริงทีเ่ กิดขึน้ ดังต่ อไปนี้
- ค่ าธรรมเนียมการยื่นวีซ่าและค่ าดาเนินการทางสถานทูตจะไม่คืนค่าธรรมเนียมใดๆทั้งสิ้นแม้วา่ จะผ่านหรื อไม่ผา่ นการพิจารณา
•

- ค่ ามัดจาตัว๋ เครื่ องบิน หรื อตัว๋ เครื่ องบินทีอ่ อกมาจริง ณ วันยื่นวีซ่า ซึ่งตัว๋ เป็ นเอกสารที่สาคัญในการยืน่ วีซ่า หากท่านไม่ผา่ นการพิจารณา ตัว๋
เครื่ องบินถ้าออกตัว๋ มาแล้วจะต้องทาการ REFUND โดยจะมีค่าธรรมเนียมที่ท่านต้องถูกหักบางส่วน และส่วนที่เหลือจะคืนให้ท่านภายใน 45-60 วัน
(ตามกฎของแต่ละสายการบิน) ถ้ายังไม่ออกตัว๋ ท่านจะเสี ยแต่ค่ามัดจาตัว๋ ตามจริ งเท่านั้น

- ค่ าห้ องพักในทวีปยุโรป ถ้าคณะออกเดินทางได้ และท่านไม่ผา่ นการพิจารณาวีซ่า ตามกฎท่านจะต้องโดนค่ามัดจาห้องใน 2 คืนแรกของการเดินทาง
หากท่านไม่ปรากฏตัวตามวันที่เข้าพัก ทางโรงแรมจะต้องยึดค่าห้อง 100% ในทันที ทางบริ ษทั จะแจ้งให้ท่านทราบ และมีเอกสารชี้แจงให้ท่าน
เข้าใจ
•
•

หากท่ านผ่านการพิจารณาวีซ่า แล้ วยกเลิกการเดินทางทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยึดค่ าใช้ จ่ายทั้งหมด 100 %
ทางบริษัทเริ่มต้ น และจบ การบริการ ที่สนามบินสุ วรรณภูมิ กรณี ท่านเดินทางมาจากต่างจังหวัด หรื อต่างประเทศ และจะสารองตัว๋ เครื่ องบิน หรื อ
พาหนะอย่างหนึ่ งอย่างใดที่ ใช้ในการเดิ นทางมาสนามบิ น ทางบริ ษทั จะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในส่ วนนี้ เพราะเป็ นค่าใช้จ่ายที่ นอกเหนื อจาก
โปรแกรมการเดินทางของบริ ษทั ฉะนั้นท่านควรจะให้กรุ๊ ป FINAL 100% ก่อนที่จะสารองยานพาหนะ

เงื่อนไขการยกเลิก
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 45 วัน - คืนค่าใช้จ่ายทั้งหมด ยกเว้ นกรุ๊ปทีเ่ ดินทางช่ วงวันหยุด หรื อเทศกาลทีต่ ้ องการันตีมดั จากับสายการบิน หรื อ กรุ๊ปที่
มีการการันตีค่ามัดจาทีพ่ กั โดยตรงหรื อโดยการผ่านตัวแทนในประเทศ หรื อต่ างประเทศและไม่ อาจขอคืนเงินได้
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 35 วันขึ้นไป - เก็บค่าใช้จ่าย 30,000 บาท
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 25 วันขึ้นไป - เก็บค่าใช้จ่าย 50 % ของราคาทัวร์
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 20 วัน - เก็บค่าบริ การทั้งหมด 100 %

เอกสารที่ใช้ ในการยื่นขอวีซ่า VISA (ต้ องมาโชว์ตวั ที่สถานทูตเพื่อสแกนลายนิว้ มือทุกท่ าน)
หนังสื อเดินทางทีเ่ หลืออายุใช้ งานไม่ ต่ากว่ า 6 เดือน และมีหน้าพาสปอร์ ตว่างอย่างน้อย 3 หน้า
รู ปถ่ ายสี (ต้ องถ่ ายไว้ไม่ เกิน 6 เดือน ฉากหลังเป็ นสี ขาวเท่ านั้น ) 1.5 X 2.0 นิว้ จานวน 3 รู ป ขึ้นอยูก่ บั ประเทศที่จะเดินทาง
หลักฐานแสดงสถานะการทางาน 1 ชุ ด
* ค้ าขาย หลักฐานทางการค้า เช่น ใบรับรองจากกระทรวงพาณิ ชย์หรื อใบทะเบียนการค้าที่มีชื่อผูเ้ ดินทาง อายุยอ้ นหลังไม่เกิน
3เดือนนับ จากเดือนที่จะเดินทาง *พนักงานและผู้ถือหุ้น หนังสื อรับรองการทางานเป็ นภาษาอังกฤษ ในการออกจดหมาย
รับรองกรุ ณาระบุคาว่า TO WHOM IT MAY CONCERN แทนการใช้ชื่อแต่ละสถานทูต
*ข้ าราชการและนักเรียน หนังสื อรับรองจากต้นสังกัด หนังสื อรับรองเป็ นภาษาอังกฤษ
หลักฐานแสดงฐานะการเงินท่านละ 1 ฉบับ ( สถานทูตรับบัญชีออมทัพย์ เท่านั้น ส่ วนบัญชีอื่นๆนอกจากออมทรัพย์และเอกสาร
แสดง ทางการเงินอื่นๆ สามารถยื่นแนบเพิม่ เติมได้ ทั้งนีเ้ พื่อให้ หลักฐานการเงินของท่ านสมบูรณ์ ทสี่ ุ ด)
* หนังสื อรับรองจากธนาคาร ในการออกจดหมายรับรองกรุ ณาระบุคาว่า TO WHOM IT MAY CONCERN แทนการใช้ชื่อ
แต่ละสถานทูตพร้ อม Statement และ สาเนาสมุดเงินฝาก ออมทรัพย์ โดยละเอียดทุกหน้ า ย้ อนหลัง 6 เดือน กรุ ณาสะกด
ชื่อให้ตรงกับหน้าพาสปอร์ ต และหมายเลขบัญชีเล่มเดียวกับสาเนาที่ท่านจะใช้ยนื่ วีซ่า (ใช้เวลาดาเนินการขอประมาณ 3-5 วัน
ทาการ)
* เด็กต้องทาเอกสารรับรองบัญชีจากทางธนาคารบิดาหรื อมารดา
*สามี-ภรรยาที่มีการจดทะเบียนสมรส สามารถใช้เอกสารการเงินร่ วมกันได้ แต่ให้ทางธนาคารออกเอกสารแยกคนละชุด
กรณีเด็กอายุต่ากว่ า 20 ปี บริ บูรณ์ / หากเด็กไม่ได้เดินทางกับบิดา/มารดาคนใดคนหนึ่ ง หรื อบิดามารดาไม่ได้เดินทางทั้งสอง
คนต้อง มีจดหมายยินยอมให้เดินทางไปต่าง ประเทศจากบิดา และ มารดา ซึ่ งจดหมายต้องออกโดยที่วา่ การอาเภอ
สาเนาบัตรประชาชน หรื อ สาเนาสู ติบัตร 1 ชุ ด
สาเนาทะเบียนบ้ าน 1 ชุ ด
สาเนาทะเบียนสมรส หรื อ ทะเบียนหย่า 1 ชุ ด
สาเนาใบเปลีย่ นชื่ อ-สกุล (ถ้ ามี) 1 ชุ ด
การบิดเบือนข้ อเท็จจริงประการใดก็ตามอาจจะถูกระงับมิให้ เดินทางเข้ าประเทศในกลุ่มเชงเก้ นเป็ นการถาวร และถึงแม้วา่ ท่านจะถูกปฏิเสธวีซ่า
สถานทูตไม่คืนค่าธรรมเนียมที่ได้ชาระไปแล้วและหากต้องการขอยืน่ คาร้องใหม่ก็ตอ้ งชาระค่าธรรมเนียมใหม่ทุกครั้ง

หากสถานทู ตมีการเรี ยกสั มภาษณ์ ทางบริษัทฯขอความร่ วมมื อในการเชิ ญท่ านไปสั มภาษณ์ ตามนัดหมายและโปรดแต่งกายสุ ภาพ ทั้งนี้ ทาง
บริ ษทั ฯ จะส่ งเจ้าหน้าที่ไปอานวยความสะดวก และประสานงานตลอดเวลาและหากสถานทูตขอเอกสารเพิ่มเติมทางบริ ษทั ใคร่ ขอรบกวนท่าน
จัดส่งเอกสารดังกล่าวเช่นกัน
กรณีที่ท่านยกเลิกการเดินทางภายหลังจากได้ วีซ่าแล้ ว ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการแจ้ งสถานทูตยกเลิกวีซ่าของท่ าน เนื่ องจากการขอวีซ่าใน
แต่ละประเทศจะถูกบันทึกไว้เป็ นสถิติในนามของบริ ษทั ฯ
ทางสถานทูตจะรับพิจารณาเฉพาะท่ านทีม่ ีเอกสารพร้ อมและมีความประสงค์ ทจี่ ะเดินทางไปท่ องเทีย่ วยังประเทศตามทีร่ ะบุเท่ านั้น การปฏิเสธวี
ซ่าอันเนื่องมาจากหลักฐานในการขอยืน่ วีซ่าปลอมหรื อผิดวัตถุประสงค์ในการยืน่ ขอวีซ่าท่องเที่ยว ทางบริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ในการคืนเงิน โดย
จะหักค่าใช้จ่ายที่ เกิ ดขึ้นจริ งและจะคืนให้ท่านหลังจากทัวร์ ออกเดิ นทางภายใน 30 วัน โปรแกรมการเดิ นทางอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความ
เหมาะสม ทั้งนี้จะคานึงถึงประโยชน์และความปลอดภัยของผูเ้ ดินทางเป็ นหลัก

