
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

อนิเดยี ทชัมาฮาล ชยัปุระ นครสชีมพู  

    4 วนั 2 คนื โดย สายการบนิแอรเ์อเชยี  (FD) 

ไฮไลทท์วัร ์

 ชม นครสชีมพู เมืองชัยปรุะ เมืองหลักของราชสถาน  

 ชม พระราชวงัแหง่สายลม ฮาวา มาฮาล สถาปัตยกรรมอันโดดเดน่สวยงาม 

 ชม Amber fort ป้อมปราการทีผ่สมผสานดว้ยสถาปัตยกรรมระหว่างศลิปะฮินดแูละศลิปะราชปตุ 

 ชม บอ่น า้จนัเบาร ีซึง่เป็นบอ่น ้าขนาดใหญแ่ละลกึทีส่ดุในอินเดยี 

 ชม ทชัมาฮาล อนุสรณ์แหง่ความรักอันลอืชือ่และ “อักราฟอร์ด” ป้อมปราการทีย่ ิง่ใหญ ่

 

 

 



 
 

 
 
 
 

 
 

 

 เสน้ทางการเดนิทาง 
 

 

วนั 
 

โปรแกรมเดนิทาง 
 

เชา้ 
 

เทีย่ง 
 

ค ่า 
 

โรงแรมทีพ่กั 

 

1 
 

สนามบนิดอนเมอืง – ชัยปุระ 
 

X 
 

X 
 

✈ 
 

CRIMSOM PARK HOTEL ระดับ 

3 ดาวหรือ เทยีบเท่า,เมอืงชัยปุระ 

 

2 
 

ชัยปุระ - ฮาวา มาฮาล – ป้อมแอมเบอร์ – ซติพิาเลส – วัด

พระพฆิเนศ – อักรา 

 

�  
 

�  
 

�  

 

Hotel Pushp Villa ระดับ 3 ดาว 

หรือ เทยีบเท่า,เมอืงอักรา 
 

3 
 

อักรา – ทัชมาฮาล – อัครา ฟอร์ด – บ่อน ้าจันเบารี - ชัยปุระ 
 

�  
 

�  
 

�  
 

 

4 
 

ชัยปุระ - กรุงเทพฯ 
 

✈ 
 

X 
 

X  

โปรแกรมการเดนิทาง 
 

วนัที่ 1 
 

สนามบนิดอนเมอืง กรุงเทพฯ – ชยัปุระ 

 

17.00 น. 

 

คณะพรอ้มกันที ่สนามบนิดอนเมอืง อาคารผูโ้ดยสารขาออกระหวา่งประเทศช ัน้ 2 เคานเ์ตอรส์าย

การบนิแอรเ์อเชยี โดยมเีจา้หนา้ท ีค่อยอ านวยความสะดวกจัดเตรยีมเอกสารการเดินทางและสัมภาระ

ใหก้ับท่าน 
 

20.00 น. 
  

ออกเดนิทางสู่ เมอืงชยัปุระ ประเทศอินเดยี โดยสายการบนิ Air Asia เทีย่วบนิที ่FD130 (ใช ้

เวลาบนิประมาณ 4.20 ช่ัวโมง)   (ไม่มบีรกิารอาหารบนเครือ่ง) 

 
       เคร ือ่งแอรบ์สั A 

         ท ีน่ ัง่แบบ 3-3 

       น า้หนกัสมัภาระ 

  ขาไป - ขากลบั 20 กก. 
 

  

 

 

 

 

22.45 น. 
 

คณะเดนิทางถงึ สนามบนิชัยปุระ น าท่านผ่านพิธกีารศุลการกรและรับกระเป๋าเรยีบรอ้ยแลว้ หลังจากนั้นน า

ท่านเดนิทางสู่ท ีพั่ก (เวลาทอ้งถ ิน่ชา้กว่าประเทศไทย 1.30 ช่ัวโมง) 

 พกัที ่  CRIMSOM PARK HOTEL หรอื เทยีบเทา่,เมอืงชยัปุระ 

วนัที่ 2 ชยัปุระ - ฮาวา มาฮาล – ป้อมแอมเบอร ์– ซติพิาเลส – วดัพระพฆิเนศ – อกัรา 
 

เชา้ 
   

รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารภายในโรงแรม 

 
 

น าท่านชม เมอืงชยัปุระ นครแห่งชัยชนะ คนอนิเดยีเรยีกเมอืงนีว่้า จยัปูร ์หรอื จยัเปอร ์รัฐราชสถานได ้

ชือ่ว่า นครสีชมพู (Pink city) โดยทีม่าของเมอืงสชีมพูก็เนือ่งจากในปี ค.ศ. 1876 มหาราช ซาราม 

ซงิห ์(Maharaja Ram Singh) ไดม้รัีบส่ังใหป้ระชาชนทาสชีมพูทับบนสปูีนเก่าของบา้นเรอืนตนเอง เพื่อ

แสดงถงึไมตรจีติครัง้ตอ้นรับการมาเยือนของเจา้ชายแห่งเวลส ์(Prince of Waies) เจา้ชายมกุฎราชกุมาร

ของอังกฤษ ซึง่ภายหลังคอืกษัตรยิ์เอ็ดเวิร์ดท ี่ 7 (King Edward Vll) แห่งสหราชอาณาจักรและต่อมา

รัฐบาลอนิเดยีก็ยังออกกฎหมายควบคุมใหส้ิง่ก่อสรา้งภายในเขตก าแพงเมอืงเก่าตอ้งทาสีชมพูเช่นเดิม 

ปัจจุบันเมอืงชัยปุระเป็นศูนย์กลางทางการคา้ซึง่ทันสมัยสุดของรัฐราชสถาน สิง่ท ีน่่าสนใจในเมืองชัยปุระ



 

คอื ผังเมอืงเก่า และสิง่ก่อสรา้งดัง้เดมิ รวมทัง้ประตูเมอืงซึง่ยังคงอยู่ในสภาพค่อนขา้งสมบูรณ์ นอกจากนีส้ ี

ชมพูของเมอืงก็กลายเป็นเอกลักษณ์ จนท าใหเ้มอืงนีเ้ป็นจุดหมายของนักท่องเท ีย่วจากทั่วโลก  หลังจาก

นัน้น าท่านชมภายนอก ฮาวา มาฮาล  (HAWA MAHAL) แปลว่า พระราชวังแห่งสายลม เป็นพระราชวัง 

ตัง้อยู่ในเมอืงชัยปุระ รัฐราชสถาน ประเทศอนิเดยี สรา้งในปีค.ศ. 1799 โดยมหาราชาสะหวาย ประธาป 

สงิห ์(Maharaja Sawai Pratap Singh) ออกแบบโดยลาล ชันด์ อุสถัด (Lal Chand Ustad) โดยถอด

แบบมาจากรูปทรงของมงกุฏพระนารายณ์ โดยมสีิง่ก่อสรา้งทีโ่ดดเด่นคอื บรเิวณดา้นหนา้อาคารมีหนา้บัน

สูงหา้ชัน้และมลัีกษณะคลา้ยรังผึง้สรา้งจากหนิทรายสแีดงสดฉลุหินใหเ้ป็นช่องหนา้ต่างลวดลายเล็กๆ 

ละเอยีดยิบมช่ีองหนา้ต่างถงึ 953 บางแต่ปิดไวด้ว้ยหนิทรายฉลุท าใหน้างในฮาเร็มพระสนมที่อยู่ดา้นใน

สามารถมองออกมาขา้งนอกไดโ้ดยทีค่นภายนอกมองเขา้ไปขา้งในไม่เห็นและประโยชนอ์กีอย่างคือเป็น

ช่องแสงและช่องลมจนเป็นทีม่าของชือ่ “Palace Of Wind”   น าท่านเดนิทางสู่ ป้อมอาเมร์  หรือ ป้อม

แอมเบอร ์(Amber Fort) ตัง้อยู่ท ีเ่มอืงอาเมร ์ชานเมอืงชัยปุระ ห่างจากเมอืงชัยปุระ 11 กิโลเมตร ตั้ง

โดดเด่นอยู่บนผาหนิเหนอืทะเลสาบ สรา้งโดยมหาราชา มาน สิงห์ท ี่ 1 ป้อมปราการแห่งนี้ม ีชื่อเสียง

ทางดา้นสถาปัตยกรรมซึง่ผสมผสานกันระหว่างศลิปะฮนิดูและศลิปะราชปุตอันเป็นเอกลักษณ์ สามารถ

มองเห็นไดจ้ากระยะทางไกล เนือ่งจากมขีนาดก าแพงปราการทีใ่หญ่และแน่นหนา พรอ้มประตูทางเขา้

หลายแห่ง ถนนทีปู่ดว้ยหนิหลายสาย ซึง่เม ือ่อยู่บนป้อมแลว้สามารถมองเห็นทะเลสาบเมาตาไดอ้ย่าง

ชัดเจน ความสวยงามของป้อมแอมเบอร ์ซ่อนอยู่ภายในก าแพงเมอืงทีแ่บ่งเป็นทัง้หมด 4 ชัน้ (แต่ละชัน้ค่ัน

ดว้ยทางเดนิกวา้ง) โดยภายในเป็นหมู่พระทีน่ั่งซึง่สรา้งจากหนิทรายสแีดงและหนิอ่อน หมู่พระทีน่ั่งภายใน

ป้อม ประกอบดว้ย "ดวัิน-อ-ิอัม" หรอืทอ้งพระโรง, "ดวัิน-อ-ิกัส" หรอืทอ้งพระโรงส่วนพระองค์, "ชีชมา

ฮาล" (พระต าหนักซึง่เป็นหอ้งทรงประดับกระจกส าหรับมหาราชา) และ "จัย มานดรี"์ ซึง่เป็นต าหนักอยู่บน

ชัน้สอง, "อารัม บักห"์ ซึง่เป็นสวนสวยจัดเป็นรูปดาวแฉกแบบโมกุลค่ันกลางระหว่างอาคาร และ "สุกห์

นวิาส" ซึง่เป็นพระต าหนักทีใ่ชก้ารปรับอากาศภายในพระต าหนักใหเ้ย็นลงดว้ยการท าใหล้มเป่าผ่านราง

น ้าตกทีม่อียู่โดยรอบภายในพระต าหนัก ท าใหภ้ายในต าหนักนี้ม ีอากาศเย็นอยู่เสมอ ป้อมนี้ เคยเป็นที่

ประทับของราชปุต มหาราชา และพระราชวงศ์ของอาเมร์ในอดีต ( พิเศษ.. รวมค่าพาหนะขึ้นไปชม

พระราชวัง โดยรถจี๊ป) จากนัน้น าท่านชม ซิตี้ พาเลส  (CITY PALACE) ซึ่งเดิมเป็นพระราชวังของ

มหาราชใจสงิห ์(Jai Singh) พระราชวัง ถูกสรา้งขยายออกในสมัยหลัง ปัจจุบัน ไดร้วบเป็นพิพิธภัณฑ ์

Sawai Man Singh Museum ประกอบดว้ย 4 ส่วนทีน่่าสนใจคอื ส่วนแรกคอืส่วนของพระราชวังส่วนทีส่อง

เป็นส่วนของพิพิธภัณฑ ์ทีจั่ดแสดงฉลองพระองคข์องกษัตรยิ์ และมเหส ีซึง่มกีารตัดเย็บอย่างวจิติร ส่วนที่

สามเป็นส่วนของอาวุธ และชุดศกึสงคราม ทีจั่ดแสดงไวอ้ย่างน่าทึง่มากมายหลายหลาก บางชิ้น ก็เป็น

อาวุธไดอ้ย่างน่าพิศวง และส่วนทีส่ ี ่คอืส่วนของศลิปะภาพวาด รูปถ่าย และราชรถ พรมโบราณ ซึ่งไดรั้บ

การจารกึไวใ้นประวัตศิาสตร ์ตรงกลางอาคารมหีมอ้น ้าขนาดมหมึา 2 ใบ ท าจากโลหะเงนิ สูง 1.50 เมตร 

มขีนาดใหญ่ทีสุ่ดในโลก เชือ่กันว่าเป็นหมอ้น ้าท ีก่ษัตรยิ์ Madho Singh ไดรั้บมาจากงานราชาภิเษกของ

พระเจา้เอ็ดเวริด์ท ี ่7 ซึง่บรรจุน ้าจากแม่น ้าคงคาอันศักดิส์ทิธิ ์
 

กลางวนั 
    
รบัปประทานอาหารกลางวนั  

 

บา่ย 
 

น าท่านเดนิทางเขา้สู่ วดัพระพฆิเนศ Ganesh Temple (Moti Dungri) วัดพระพิฆเนศทีช่ือ่เสยีงโด่ง

ดังเป็นอันดับ 1 ของเมอืงชัยปุระ วัดนีส้รา้งขึน้โดย Seth Jai Ram Paliwal ในช่วงตน้ศตวรรษที ่18 ตั้งอยู่

ใจกลางเมอืง บรเิวณเนนิเขาเล็กๆ พระวหิารแห่งนีเ้ปรยีบเสมอืนชวีติแห่งการคน้หาความสุขนรัินดร ์ซึง่พระ

พิฆเนศวรชา้งหัวเทพในศาสนาฮนิดูถอืว่าเป็นพระเจา้แห่งความเป็นมงคลปัญญา ความรู ้และความมั่งค่ัง 

วัดพระพิฆเนศแห่งนีเ้ป็นทีน่ยิมมากทีสุ่ดของนักท่องเท ีย่วทัง้ชาวอนิเดยีและชาวต่างชาต ิเชญิท่านขอพร

จากองคพ์ระพิฆเนศตามอัธยาศัย   หลังจากนัน้น าท่านออกเดนิทางสู่ เมอืงอัครา เมืองที่เป็นสถานที่ตั ้ง

อนุสรณ์สถานแห่งความรัก ทัชมาฮาล และเคยเป็นศูนย์กลางปกครองของอนิเดยีสมัยราชวงศโ์มกุล อัคระ 

อดตีเมอืงหลวงของอนิเดยีในสมัยทียั่งเรยีกว่า "ฮนิดูสถาน"  เป็นเมอืงทีตั่ง้อยู่ริมแม่น ้ายมนา ทางตอน

เหนอืของประเทศอนิเดยี ในรัฐอุตตรประเทศ เป็นเมอืงหลวงของรัฐอุตตรประเทศ เมอืงอัคระมีประชากร

ทัง้หมด 1,686,976 คน (ปีค.ศ. 2010) ถอืเป็นหนึง่ในเมอืงทีม่ปีระชากรหนาแน่นทีสุ่ดในรัฐอุตตรประเทศ 

และอันดับที ่19 ในประเทศอนิเดยี (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 4.30 ชม.) 
 

ค ่า 
 

  รบัประทานอาหารค ่า  

 
 พกัที ่ Hotel Pushp Villa หรอื เทยีบเทา่,เมอืงอกัรา 



 

วนัที่ 3 
 

อกัรา – ทชัมาฮาล – อคัรา ฟอรด์ – บอ่น า้จนัเบาร ี- ชยัปุระ 
 

เชา้ 
 

  รบัประทานอาหารเชา้ ณ ทีพ่กับนบา้นเรอื 

 
 

น าท่านเขา้ชม ทชัมาฮาล (Taj Mahal) แหล่งมรดกโลกเป็น 1 ใน 7 สิง่มหัศจรรย์ท ีส่ าคัญของโลก ซึ่ง

อนุสรณ์สถานแห่งความรักอันยิ่งใหญ่และอมตะของพระเจา้ชาหจ์าฮันทีม่ต่ีอพระนางมุมตัซ โดยสรา้งขึน้ใน

ปี ค.ศ. 1631 ต่อมาน าท่านเดนิสู่ประตูสุสานทีส่ลักตัวหนังสอืภาษาอาระบคิทีเ่ป็นถอ้ยค าอุทศิและอาลัยต่อ

บุคคลอันเป็นทีรั่กทีจ่ากไป และน าท่านถ่ายรูปกับลานน ้าพุท ีม่อีาคารทัชมาฮาลอยู่เบื้องหลัง แลว้น าท่าน

เขา้สู่ตัวอาคารทีส่รา้งจากหนิอ่อนสขีาวบรสุิทธิจ์ากเมอืงมกรานะ ทีป่ระดับลวดลายดว้ยเทคนคิฝังหนิสต่ีางๆ 

ลงไปในเนือ้หนิ ท ีเ่ป็นสถาปัตยกรรมชิน้เอกของโลกทีอ่อกแบบโดยช่างจากเปอรเ์ซยี โดยอาคารตรงกลาง

จะเป็นรูปโดมซึง่มหีอคอยสีเ่สาลอ้มรอบ  ตรงกลางดา้นในเป็นทีฝั่งพระศพของพระนางมุมตัซ มาฮาล และ 

พระเจา้ชาหจ์าฮัน ไดอ้ยู่คู่เคยีงกันตลอดช่ัวนรัินดร ์ ทัชมาฮาลแห่งนีใ้ชเ้วลาก่อสรา้งทัง้หมด 12 ปี โดยสิ้น

เงนิไป 41 ลา้นรูปี มกีารใชท้องค าประดับตกแต่งส่วนต่างๆ ของอาคาร หนัก 500 กโิลกรัม และใชค้นงาน

กว่า 20,000 คน ต่อมาน าท่านเดนิออ้มไปดา้นหลังทีต่ดิกับแม่น ้ายมุนาโดยฝ่ังตรงกันขา้มจะมีพื้นท ี่ขนาด

ใหญ่ถูกปรับดนิแลว้ โดยเล่ากันว่าพระเจา้ชาหจ์าฮันเตรยีมทีจ่ะสรา้งสุสานของตัวเองเป็นหินอ่อนสีด าโดย

ตัวรูปอาคารจะเป็นแบบเดยีวกันกับทัชมาฮาล เพื่อท ีจ่ะอยู่เคยีงขา้งกัน แต่ถูกออรังเซบ ยึดอ านาจและน าตัว

ไปคุมขังไวใ้นป้อมอักราเสยีก่อน  จากนัน้น าท่านเขา้ชม อกัราฟอรด์ (Agra Fort) แหล่งมรดกโลก ทิต่ดิ

รมิแม่น ้ายมุนาสรา้งโดยพระเจา้อัคบารม์หาราชแห่งราชวงศโ์มกุล  เมือ่ปี ค.ศ. 1565 เป็นทั ้งพระราชวังที่

ประทับและเป็นป้อมปราการ ต่อมาพระโอรส คอื พระเจา้ชาฮันกรี ์ และพระนัดดา (โอรสของพระเจา้ชา

ฮันกรี)์ , พระเจา้ชาหจ์าฮานไดส้รา้งขยายต่อเตมิป้อมและพระราชวังแห่งนีอ้ย่างใหญ่โต และน าท่านเขา้ชม

ป้อมผ่านประตู อ ามรรสงิห ์เขา้สู่ส่วนทีเ่ป็นพระราชวัง  ผ่านลานสวนประดับ อ่างหนิทรายสีแดงขนาดยักษ์

ส าหรับสรงน ้า ท่านจะไดเ้ห็นสถาปัตยกรรมสามยุคสมัยตามรสนยิมทีแ่ตกต่างกันของสามกษัตริย์ น าท่าน

เขา้ชมดา้นในพระต าหนักต่างๆทีส่ลักลวดลายศลิปะแบบโมกุลทีม่อีทิธพิลจากศลิปะอนิเดยี ผสมผสานกับ

ศลิปะเปอรเ์ซยี แลว้น าขึน้สู่ระเบยีงชัน้ท ีส่องทีม่เีฉลยีงมุข ซึง่สามารถมองเห็นชมทิวทัศน์ล าน ้ายมุนาได ้

ต่อมาน าชมหอ้งทีป่ระทับของกษัตรยิ์ ,พระโอรส, พระธดิาและองคต่์างๆ แลว้น าชมพระต าหนัก มาซัมมัน 

บูรช์ ท ีม่เีฉลยีงมุขแปดเหลีย่ม มหีนา้ต่างเปิดกวา้ง ท ีส่ามารถมองเห็นทัชมาฮาลได ้ในพระต าหนักนี้เองที่

เล่ากันว่า ชาหจ์าฮัน ถูกพระโอรส ออรังเซบ จองจ าขังไว ้7 ปี ในช่วงปลายรัชกาลจนสิน้พระชนม ์แลว้ก็น า

ชมลานสวนประดับ ดวัินออีาอ า ท ีชั่น้บนดา้นหนึง่เคยเป็นทีป่ระดษิฐานบัลลังกน์กยูงอันยิ่งใหญ่ (ปัจจุบันอยู่

ในประเทศอหิร่าน) และทีล่านสวนประดับแห่งนีเ้องทีพ่ระเจา้ชาหจ์าฮัน ไดพ้บรักครัง้แรกกับพระนางมุมตัซ  

ท ีไ่ดน้ าสนิคา้เป็นสรอ้ยไข่มุกเขา้มาขายใหก้ับนางในฮาเร็ม   
 

กลางวนั 
 

รบัประทานอาหารกลางวนั  
 

บา่ย 
 

จากนัน้น าท่านชม บอ่น า้จนัเบาร ี(Chand Baori) ซึง่เชือ่กันว่าถูกสรา้งขึน้ในช่วงศตวรรษที ่10 หรือพัน

กว่าปีมาแลว้ ตอนนัน้แควน้ราชาสถานเป็นแควน้ที่ร ่ารวยมาก เนื่องจากเป็นเสน้ทางสายส าคัญในการ

เดนิทางไปยังตะวันออกกลาง ซึง่พอเดนิทางผ่านกันบ่อยๆ ก็ท าใหเ้กดิการคา้ขายขึน้ พอรวยแลว้ก็เริม่มกีาร

ลงทุนในการสรา้งปราสาทราชวังและป้อมปราการ แต่ดว้ยความทีภู่มปิระเทศของที่นี่เป็นทะเลทราย ที่ม ี

ความแหง้แลง้มาก น ้าฝนทีต่กเพียงปีละไม่ก ีค่รัง้ก็จะซมึหายผ่านทรายไปอย่างรวดเร็วแบบที่คนไทยซึ่ง

เตบิโตมากับสายน ้าอย่างเราๆ จนิตนาการไม่ถูก มหาราชาของแควน้ราชาสถานเลยตอ้งพยายามหาวธิสีรา้ง

บ่อน ้าเพื่อกักเก็บน ้าไวใ้ชใ้หไ้ดน้านทีสุ่ด เพราะการเก็บน ้าไวใ้ชก้็ถอืเป็นทัง้ความมั่นคงของชาติ การผ่อน

คลาย และสิง่ส าคัญส าหรับการประกอบพิธทีางศาสนาในหนึง่เดยีว ยิ่งไปกว่านัน้ มหาราชายังตอ้งการใหค้น

ลงไปตักน ้าจากบ่อมาใชไ้ดอ้ย่างสะดวกแมย้ามทีร่ะดับน ้าลดต ่าตดิกน้บ่อดว้ย บ่อน ้าแชนด ์เบาร ีท ีถ่อืก าเนดิ

ขึน้เลยมดีไีซนสุ์ดล ้าทุกส่วนทุกดา้นของบ่อเป็นบันไดเชือ่มถงึกันทัง้หมด เพื่อใหค้นเดินลงไปตักน ้าได ้

พรอ้มกันหลายคน และตักไดจ้นถงึหยดสุดทา้ยแมว่้าบ่อจะลกึถงึประมาณตึก 10 ชั้น หรือ 33 เมตร ตัว

บันไดทีส่รา้งขึน้มานัน้แบ่งเป็น 13 ชัน้ มขัีน้บันไดรวมแลว้กว่า 3,500 ขัน้ นับเป็นบ่อน ้าท ีล่กึและใหญ่ที่สุด

ในอนิเดยีทีม่คีวามยิ่งใหญ่ทัง้ขนาดและการออกแบบก่อสรา้ง  หลังจากนัน้น าท่านเดนิทางกลับไปยัง เมือง
ชยัปุระ 

 

ค ่า   รบัประทานอาหารค ่า (Dinner Box) 

 
 

ไดเ้วลาอันสมควรน าท่านเดนิทางสู่สนามบนิชัยปุระ 
 

23.15 น. 

 

น าท่านเดนิทางกลับสู่ สนามบินดอนเมือง กรุงเทพฯ โดยสายการบิน แอร์เอเชีย (Air Asia) 

เทีย่วบนิที ่FD131 (ใชเ้วลาเดนิทางโดยประมาณ 4.30 ชม.)  (ไมม่บีรกิารอาหารบนเครือ่ง) 



  

วนัที่ 4 ชยัปุระ – กรุงเทพฯ 
 

 

05.00 น. 
 

เดนิทางถงึสนามบนิดอนเมอืง โดยสวัสดิภ์าพ 

 

 

 

** หมายเหตุ โปรแกรมท่องเที่ยวอาจมกีารเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม  ** 
 

 

 

อตัราคา่บรกิาร 

ก าหนดการเดนิทาง 

ผูใ้หญ่ 
พักหอ้งละ  
2-3 ท่าน 
ท่านละ 

เด็กมเีตยีง 
พักกับผูใ้หญ่ 

1 ท่าน 
ท่านละ 

เด็ก 8-12 ปี
(เสรมิเตยีง) 
ท่านละ 

เด็ก 8-12 ปี 
(ไม่เสรมิ
เตยีง) 
ท่านละ 

พักเดีย่วเพิ่ม 
ท่านละ 

ราคา 
ไม่รวมต๋ัว 
ท่านละ 

วันที ่: 10 -13 ส.ค. 61 15,900.- 15,900.- 15,900.- 15,900.- 3,900.- 6,900.- 

วันที ่: 17 - 20 ส.ค. 61 13,900.- 13,900.- 13,900.- 13,900.- 3,900.- 5,900.- 

วันที ่: 24-27 ส.ค. 61 12,900.- 12,900.- 12,900.- 12,900.- 3,900.- 4,900.- 

วันที ่:31 ส.ค.- 03 ก.ย. 61 12,900.- 12,900.- 12,900.- 12,900.- 3,900.- 4,900.- 

วันที ่:07-10 ก.ย. 61 13,900.- 13,900.- 13,900.- 13,900.- 3,900.- 5,900.- 

วันที ่:14-17 ก.ย. 61 13,900.- 13,900.- 13,900.- 13,900.- 3,900.- 5,900.- 

วันที ่:21-24 ก.ย. 61 13,900.- 13,900.- 13,900.- 13,900.- 3,900.- 5,900.- 

วันที ่:28 ก.ย.- 01 ต.ค. 61 12,900.- 12,900.- 12,900.- 12,900.- 3,900.- 5,900.- 

วันที ่:05-08 ต.ค. 61 13,900.- 13,900.- 13,900.- 13,900.- 3,900.- 4,900.- 

วันที ่:12-15 ต.ค. 61 15,900.- 15,900.- 15,900.- 15,900.- 3,900.- 6,900.- 

วันที ่:19-22 ค.ค. 61 15,900.- 15,900.- 15,900.- 15,900.- 3,900.- 6,900.- 

วันที ่:26-29 ต.ค. 61 14,900.- 14,900.- 14,900.- 14,900.- 3,900.- 5,900.- 

                   ราคาเด็กทารก (อายุไม่ถงึ 2 ปีบรบิูรณ์ ณ วนัเดนิทางกลบั)  ทา่นละ  5,000.-  

 

 

“ ราคาทวัรส์ าหรบัลูกคา้ทีถ่อืพาสปอรต์ไทยเท่าน ัน้ ” 

 

**พาสปอรต์ตา่งชาต ิโปรดตดิตอ่เรา** 



 

***ราคาทวัรข์า้งตน้ไมร่วมคา่วซี่าทา่นละ 3,000 บาท*** 

 

***ราคาทวัรข์า้งตน้ยงัไมร่วมคา่ทปิคนขบัรถ และมคัคุเทศนท์อ้งถิน่ รวมทา่นละ 1,500 บาท /ทา่น/ทรปิ 

หวัหนา้ทวัรจ์ากประเทศไทย (ตามความพงึพอใจในการบรกิาร)*** 

 

** โปรแกรมและรายละเอียดของการเดนิทางอาจมกีารเปลี่ยนแปลงได ้ท ัง้นีข้ึน้อยูก่บัสภาวะอากาศ 

และเหตุสุดวสิยัตา่ง ๆ ทีไ่มส่ามารถคาดการณ์ล่วงหนา้โดยทางบรษิทัฯ ** 
 

 

 

พาสปอรต์จะตอ้งมอีายุกอ่นการเดนิทางไมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน 

ในกรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงท ัง้ทีก่รุงเทพฯ และทีป่ระเทศสาธารณรฐัเกาหลใีต ้ปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออกหรอืเขา้

ประเทศ ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสิทธไ์มค่นืคา่ใชจ้า่ยไมว่า่กรณีใดๆ ทิง้สิ้น 

 

 

หมายเหตุ **  บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธใินการเปลีย่นแปลงเทีย่วบนิทัง้ไปและกลับโดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ทัง้นีข้ ึน้อยู่

กับสายการบนิ บรษัิทฯขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงรายการเพื่อความเหมาะสมไม่ว่าจะเกิดจากความขัดขอ้งของ 

ยานพาหนะหรอืมเีหตุหนึง่เหตุใดจนท าใหไ้ม่สามารถด าเนนิการตามหมายก าหนดการไดโ้ปรแกรมการเดนิทางเปลีย่นแปลง

ตามความเหมาะสม หรอืเปลีย่นแปลงรายการท่องเท ีย่วบางรายการหรอืทดแทนรายการท่องเท ีย่วบางรายการ และจะตอ้งมี

จ านวนผูโ้ดยสารจ านวน 15 ท่านขึน้ไปจงึออกเดนิทาง ในกรณีท ีม่จี านวนผูโ้ดยสารไม่ถ ึง 15 ท่านไม่ม ีหัวหนา้ทัวร์ไทย  

อัตราค่าบรกิารนี ้ส าหรับเดนิทางตัง้แต่ 30 ท่านขึน้ไป ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงราคาในกรณีท ีม่ผูีเ้ดนิทางไม่ถ ึง 30 

ท่าน 

 
 

เง ือ่นไขการใช้บรกิาร 
 

 

1. บรษัิทฯสงวนสทิธิท์ ีจ่ะไม่รับผดิชอบต่อค่าชดเชยความเสียหายไม่ว่ากรณีท ี่กองตรวจคนเขา้เมืองของไทยไม่

อนุญาตใหเ้ดนิทางออกหรอืกองตรวจคนเขา้เมอืงของแต่ละประเทศไม่อนุญาตใหเ้ขา้เมอืง 

2. บรษัิทฯ สงวนสทิธิใ์นการทีจ่ะไม่รับผดิชอบต่อค่าชดเชยความเสยีหาย อันเกดิจากเหตุสุดวิสัยที่ทาง บริษัทฯไม่

 สามารถควบคุมไดเ้ช่นการนัดหยุดงาน, จลาจล, การล่าชา้หรอืยกเลกิของเทีย่วบนิ 

3. บรษัิทฯสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงโปรแกรมรายการท่องเท ีย่วโดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ (โปรแกรมและ

 รายละเอยีดของการเดนิทางอาจมกีารเปลีย่นแปลงได ้ทัง้นีข้ ึน้อยู่กับภาวะอากาศ และเหตุสุดวิสัยต่าง ๆ ท ี่ไม่

สามารถคาดการณ์ล่วงหนา้โดยทางบรษัิทฯ จะค านงึถงึผลประโยชน์และความปลอดภัยของผูร่้วมเดินทางเป็น

ส าคัญ) 

4. บรษัิทฯสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงอัตราค่าบรกิารโดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ 

5. กรณีท ีค่ณะไม่ครบจ านวน10ท่านทางบรษัิทฯสงวนสทิธิใ์นการงดออกเดนิทางโดยทางบรษัิทฯ จะแจง้ใหท้่านทราบ

ล่วงหนา้อย่างนอ้ย 7 วันก่อนการเดนิทาง  

6. เมือ่ท่านท าการซือ้โปรแกรมทัวร ์ทางบรษัิทฯ จะถอืว่าท่านรับทราบและยอมรับเงือ่นไขของหมายเหตุทุกขอ้แลว้ 

7. ในกรณีท ีลู่กคา้ตอ้งออกต๋ัวโดยสารภายในประเทศ กรุณาตดิต่อเจา้หนา้ทีข่องบริษัทฯ ก่อนทุกครั้ง มิฉะนั้นทาง

บรษัิทฯ จะไม่ขอรับผดิชอบค่าใชจ่้ายใดๆ ทัง้สิน้  

 

 



 

อตัราคา่บรกิารนีร้วม 
 

 

1.  ค่าต๋ัวเครือ่งบนิไป-กลับ ชัน้ประหยัด 

2.  ค่าโรงแรมทีพั่กตามรายการทีร่ะบุ (สองท่านต่อหนึง่หอ้ง) 

3.  ค่าเขา้ชมสถานทีต่่างๆ ตามรายการทีร่ะบุ 

4.  ค่าอาหารและเครือ่งดืม่ตามรายการทีร่ะบุ 

5.  ค่ารถรับส่งและระหว่างน าเท ีย่วตามรายการทีร่ะบุ 

6.  ค่าประกันอุบัตเิหตุคุม้ครองในระหว่างการเดนิทาง คุม้ครองในวงเงนิท่านละ 1,000,000 บาท ค่ารักษาพยาบาลกรณี

เกดิอุบัตเิหตุวงเงนิท่านละ 200,000 บาท ตามเงือ่นไขของกรมธรรม ์ 

 ** ลูกคา้ท่านใดสนใจซือ้ประกันการเดนิทางส าหรับครอบคลุมเรือ่งสุขภาพสามารถสอบถามขอ้มูลเพิ่มเติมกับทาง

เจา้หนา้ทีบ่รษัิทได ้** 

 - เบีย้ประกันเริม่ตน้ 370 บาท [ระยะเวลา 5-7 วัน] 

 - เบีย้ประกันเริม่ตน้ 430 บาท [ระยะเวลา 8-10 วัน]  

 ความครอบคลุมผูเ้อาประกันทีม่อีายุมากกว่า 16 หรอืนอ้ยกว่า 75 ปี   

 [รักษาพยาบาล 2 ลา้น, รักษาต่อเนือ่ง 2 แสน, เสยีชวีติหรอืเสยีอวัยวะจากอุบัตเิหตุ 3 ลา้นบาท] 

 ความครอบคลุมผูเ้อาประกันทีม่อีายุนอ้ยกว่า 16 หรอืมากกว่า 75 ปี   

 [รักษาพยาบาล 2 ลา้น, รักษาต่อเนือ่ง 2 แสน, เสยีชวีติหรอืเสยีอวัยวะจากอุบัตเิหตุ 1.5 ลา้นบาท] 

7.  รวมภาษีสนามบนิทุกแห่ง + ภาษีน ้ามัน  

8.  ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% 

 

 

อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 
 

 

1. ค่าท าหนังสอืเดนิทางไทย 

2. กระเป๋าเดนิทางในกรณีท ีน่ ้าหนักเกนิกว่าทีส่ายการบนิก าหนด 20 กโิลกรัม/ท่าน  

ส่วนเกนิน ้าหนักตามสายการบนิก าหนด 

3. ค่าใชจ่้ายส่วนตัวนอกเหนอืจากรายการ เช่น ค่าเครือ่งดืม่, ค่าอาหารทีส่ั่งเพิ่มเอง, ค่าโทรศัพท,์ ค่าซักรดีฯลฯ 

4. ค่าอาหารทีไ่ม่ไดร้ะบุไวใ้นรายการ 

5. ค่าวซ่ีาเขา้ประเทศอนิเดยีแบบ E-Visa ท่านละ 3,000 บาท 

6. ค่าท าใบอนุญาตทีก่ลับเขา้ประเทศของคนต่างชาตหิรอืคนต่างดา้ว 

7. ค่าทปิค่าทปิคนขับรถ และมัคคุเทศนท์อ้งถ ิน่ 1,500 บาท /ทรปิ/ต่อท่าน 

 
 

การส ารองที่น ัง่ 
 

 

1. กรุณาจองล่วงหนา้อย่างนอ้ย 30 วันก่อนการเดนิทางและกรุณาเตรียม เงินมดัจ า 10,000 บาท ภายใน 1 วัน

หลังจากการจอง (ท ีน่ั่งจะยืนยันเมือ่ไดรั้บเงนิมัดจ าแลว้เท่านัน้) หากตอ้งยื่นวีซ่า ตอ้งเตรียมเอกสารยื่นวีซ่าให ้

เรยีบรอ้ยภายใน 2-3 วันหลังจากท าการจองแลว้ (ใชเ้วลาขอวซี่าไมต่ ่ากวา่ 7วนัท าการ) 

2. การช าระค่าทัวรส่์วนทีเ่หลอืทางบรษัิทฯจะเรยีกเก็บก่อนเดนิทางไม่นอ้ยกว่า 15 วันท่านควรจัดเตรียมค่าทัวร์ให ้

เรยีบรอ้ยก่อนก าหนดเนือ่งจากทางบรษัิทตอ้งส ารองค่าใชจ่้ายในส่วนของค่าทีพั่กและต๋ัวเครือ่งบนิมฉิะนั้นจะถ ือว่า

ท่านยกเลกิการเดนิทางโดยอัตโนมัต ิ

 



 

เง ือ่นไขการยกเลกิ 
 

 

1. แจง้ยกเลกิก่อนเดนิทาง 30 วัน คนืค่าใชจ่้ายทัง้หมด  

2. แจง้ยกเลกิก่อนเดนิทาง 15-29 วันเก็บค่าใชจ่้ายท่านละ 10,000 บาท 

3. แจง้ยกเลกินอ้ยกว่า 15วันก่อนเดนิทางทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธิเ์ก็บค่าใชจ่้ายทัง้หมด 

4. ส าหรับผูโ้ดยสารทีไ่ม่ไดถ้อืหนังสอืเดนิทางไทย และทางบรษัิทฯเป็นผูย้ื่นวซ่ีาให ้เมือ่ผลวซ่ีาผ่านแลว้มกีารยกเลิก

การเดนิทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการคนืค่ามัดจ าทัง้หมด 

5. บรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเก็บค่าใชจ่้ายทัง้หมดกรณีท่านยกเลกิการเดนิทางและมผีลท าใหค้ณะเดนิทางไม่ครบตาม

จ านวนทีบ่รษัิทฯก าหนดไว ้(10ท่านขึน้ไป) เนือ่งจากเกดิความเสยีหายต่อทางบรษัิทและผูเ้ดนิทางอืน่ท ีเ่ดนิทางใน

คณะเดยีวกันบรษัิทตอ้งน าไปช าระค่าเสยีหายต่างๆทีเ่กดิจากการยกเลกิของท่าน 

6. กรณีเจ็บป่วยจนไม่สามารถเดนิทางไดซ้ึง่จะตอ้งมใีบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรองบรษัิทฯจะพิจารณาเลื่อน

การเดนิทางของท่านไปยังคณะต่อไปแต่ทัง้นีท้่านจะตอ้งเสยีค่าใชจ่้ายทีไ่ม่สามารถเรยีกคนืได ้เช่นค่าต๋ัวเครือ่งบิน

ค่าหอ้ง ค่าธรรมเนยีมวซ่ีาตามทีส่ถานทูตฯ เรยีกเก็บ และค่าใชจ่้ายอื่นๆที่เก ิดขึ้นตามจริง ในกรณีท ี่ไม่สามารถ

เดนิทางได ้

7. กรณียื่นวซ่ีาแลว้ไม่ไดรั้บการอนุมัตวิซ่ีาจากทางสถานทูต (วซ่ีาไม่ผ่าน) และท่านไดช้ าระค่าทัวร์หรือมัดจ ามาแลว้ 

ทางบรษัิทฯ คนืค่าทัวรห์รอืมัดจ าให ้แต่ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการหักค่าบรกิารยื่นวซ่ีา, ค่าวซ่ีา และค่าใชจ่้าย

บางส่วนทีเ่กดิขึน้จรงิเป็นกรณีไป (อาท ิกรณีออกต๋ัวเครือ่งบนิไปแลว้ หรอืไดช้ าระค่าบรกิารในส่วนของทางเมือง

นอกเช่น โรงแรม ฯลฯ ไปแลว้) ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการหักเก็บค่าใชจ่้ายจรงิท ีเ่กดิขึน้แลว้กับท่านเป็นกรณไีป 

8. กรณีวซ่ีาผ่านแลว้ แจง้ยกเลกิก่อนหรอืหลังออกต๋ัวโดยสาร บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการ ไม่คนืค่าทัวรท์ัง้หมด 

9. กรณีวซ่ีาผ่านแลว้ แต่กรุ๊ปออกเดนิทางไม่ได ้เนือ่งจากผูเ้ดนิทางท่านอื่นในกลุ่มโดนปฏิเสธวีซ่า หรือไม่ว่าดว้ย

สาเหตุใดๆก็ตาม ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการหักเก็บค่าใชจ่้ายจรงิท ีเ่กดิขึน้แลว้กับท่านเป็นกรณีไป 

10. กรณีผูเ้ดนิทางไม่สามารถเขา้-ออกเมอืงได ้เนือ่งจากเอกสารปลอมหรอืการหา้มของเจา้หนา้ทีไ่ม่ว่าเหตุผลใดๆ ก็

ตามทางบรษัิทของสงวนสทิธิใ์นการ ไม่คนืค่าทัวรท์ัง้หมด 

 
 

เง ือ่นไขการเดนิทาง 
 

 

1. บรษัิทฯ มสีทิธิท์ ีจ่ะเปลีย่นแปลงรายละเอยีดบางประการในทัวรน์ ี ้เม ือ่เกดิเหตุสุดวสัิยจนไม่อาจแกไ้ขได ้

2. บรษัิทฯ ไม่รับผดิชอบค่าเสยีหายในเหตุการณ์ท ีเ่กดิจากสายการบิน ภัยธรรมชาติ และอื่นๆที่อยู่นอกเหนือการ

ควบคุมของทางบรษัิทฯหรอืค่าใชจ่้ายเพิ่มเตมิท ีเ่กดิขึน้ทางตรงหรอืทางออ้ม เช่น การเจ็บป่วย, การถูกท ารา้ย, การ

สูญหาย, ความล่าชา้ หรอืจากอุบัตเิหตุต่างๆ 

3. หากท่านยกเลกิก่อนรายการท่องเท ีย่วจะสิน้สุดลง ทางบรษัิทฯ จะถอืว่าท่านสละสทิธิแ์ละจะไม่รับผดิชอบค่าบรกิาร

ทีท่่านไดช้ าระไวแ้ลว้ไม่ว่ากรณีใดๆ ทัง้สิน้ 

4. บรษัิทฯ จะไม่รับผดิชอบต่อการหา้มออกนอกประเทศ หรอื หา้มเขา้ประเทศ อันเนือ่งมาจากมสีิง่ผดิกฎหมาย หรือ

เอกสารเดนิทางไม่ถูกตอ้ง หรอื การถูกปฏเิสธในกรณีอ ืน่ๆ 

5. รายการนีเ้ป็นเพียงขอ้เสนอทีต่อ้งไดรั้บการยืนยันจากบรษัิทฯ อกีครัง้หนึง่ หลังจากไดส้ ารองที่น่ังบนเครื่อง และ

โรงแรมทีพั่กในต่างประเทศเป็นทีเ่รยีบรอ้ย แต่อย่างไรก็ตามรายการนีอ้าจเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม 

6. ราคานีค้ดิตามราคาต๋ัวเครือ่งบนิในปัจจุบัน หากราคาต๋ัวเครือ่งบนิปรับสูงขึ้น บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ท ี่จะปรับราคาต๋ัว

เครือ่งบนิตามสถานการณ์ดังกล่าว 



7. กรณีเกดิความผดิพลาดจากตัวแทน หรอื หน่วยงานทีเ่ก ีย่วขอ้ง จนมกีารยกเลกิ ล่าชา้ เปลีย่นแปลง การบรกิารจาก

สายการบนิบรษัิทฯขนส่ง หรอื หน่วยงานทีใ่หบ้รกิาร บรษัิทฯจะด าเนนิโดยสุดความสามารถที่จะจัดบริการทัวร์อ ื่น

ทดแทนให ้แต่จะไม่คนืเงนิใหส้ าหรับค่าบรกิารนัน้ๆ 

8. มัคคุเทศก ์พนักงาน และตัวแทนของบรษัิทฯ ไม่มสีทิธิใ์นการใหค้ าสัญญาใดๆ ทั ้งสิ้นแทนบริษัทฯ นอกจากมี

เอกสารลงนามโดยผูม้อี านาจของบรษัิทฯ ก ากับเท่านัน้ 

9. หากไม่สามารถไปเทีย่วในสถานทีท่ ีร่ะบุในโปรแกรมได ้อันเนือ่งมาจากธรรมชาต ิความล่าชา้ และความผิดพลาด

จากทางสายการบนิ จะไม่มกีารคนืเงนิใดๆทัง้สิน้ แต่ทัง้นีท้างบรษัิทฯจะจัดหารายการเทีย่วสถานทีอ่ ืน่ๆมาให ้โดย

ขอสงวนสทิธิก์ารจัดหานีโ้ดยไม่แจง้ใหท้ราบล่วงหนา้  

10. เมือ่ท่านออกเดนิทางไปกับคณะแลว้ ท่านงดการใชบ้รกิารรายการใดรายการหนึง่ หรอืไม่เดนิทางพรอ้มคณะถือว่า

ท่านสละสทิธิ ์ไม่อาจเรยีกรอ้งค่าบรกิาร และเงนิมัดจ าคนื ไม่ว่ากรณีใดๆ ทัง้สิน้  

11. ในกรณีท ีลู่กคา้ตอ้งออกต๋ัวโดยสารภายในประเทศ กรุณาตดิต่อเจา้หนา้ท ีข่องบรษัิทฯ ก่อนทุกครั้ง มิเช่นนั้นทาง

บรษัิทฯ จะไม่รับผดิชอบค่าใชจ่้ายใดๆ ทัง้สิน้ 

12. กรณีเจ็บป่วยจนไม่สามารถเดนิทางไดซ้ึง่จะตอ้งมใีบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรองบรษัิทฯจะพิจารณาเลื่อน

การเดนิทางของท่านไปยังคณะต่อไปแต่ทัง้นีท้่านจะตอ้งเสยีค่าใชจ่้ายทีไ่ม่สามารถเรยีกคนืได ้เช่นค่าต๋ัวเครือ่งบิน

ค่าหอ้ง ค่าธรรมเนยีมวซ่ีาตามทีส่ถานทูตฯ เรยีกเก็บ และค่าใชจ่้ายอื่นๆที่เก ิดขึ้นตามจริง ในกรณีท ี่ไม่สามารถ

เดนิทางได ้

13. กรณียื่นวซ่ีาแลว้ไม่ไดรั้บการอนุมัตวิซ่ีาจากทางสถานทูต (วซ่ีาไม่ผ่าน) และท่านไดช้ าระค่าทัวร์หรือมัดจ ามาแลว้ 

ทางบรษัิทฯ คนืค่าทัวรห์รอืมัดจ าให ้แต่ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการหักค่าบรกิารยื่นวซ่ีา, ค่าวซ่ีา และค่าใชจ่้าย

บางส่วนทีเ่กดิขึน้จรงิเป็นกรณีไป (อาท ิกรณีออกต๋ัวเครือ่งบนิไปแลว้ หรอืไดช้ าระค่าบรกิารในส่วนของทางเมือง

นอกเช่น โรงแรม ฯลฯ ไปแลว้) ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการหักเก็บค่าใชจ่้ายจรงิท ีเ่กดิขึน้แลว้กับท่านเป็นกรณไีป 

14. กรณีวซ่ีาผ่านแลว้ แจง้ยกเลกิก่อนหรอืหลังออกต๋ัวโดยสาร บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการ ไม่คนืค่าทัวรท์ัง้หมด 

15. กรณีวซ่ีาผ่านแลว้ แต่กรุ๊ปออกเดนิทางไม่ได ้เนือ่งจากผูเ้ดนิทางท่านอื่นในกลุ่มโดนปฏิเสธวีซ่า หรือไม่ว่าดว้ย

สาเหตุใดๆก็ตาม ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการหักเก็บค่าใชจ่้ายจรงิท ีเ่กดิขึน้แลว้กับท่านเป็นกรณีไป 

16. กรณีผูเ้ดนิทางไม่สามารถเขา้-ออกเมอืงได ้เนือ่งจากเอกสารปลอมหรอืการหา้มของเจา้หนา้ทีไ่ม่ว่าเหตุผลใดๆ ก็

ตามทางบรษัิทของสงวนสทิธิใ์นการ ไม่คนืค่าทัวรท์ัง้หมด 

17. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิร์าคานีเ้ฉพาะนักท่องเท ีย่วชาวไทยและท่องเท ีย่วเป็นหมู่คณะแบบ Join Tour เท่านัน้ กรณี

ตอ้งการตัดกรุ๊ปเหมาโปรดสอบถามทางบรษัิทอกีครัง้ หากเป็นนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ หรือ พระสงฆ์ โปรด

สอบถามทางบรษัิทอกีครัง้  

18. ในกรณีทีลู่กคา้ตอ้งออกต ัว๋โดยสารภายในประเทศกรณุาตดิตอ่เจา้หนา้ทีข่องบรษิทัฯกอ่นทุกคร ัง้มเีชน่น ัน้

ทางบรษิทัฯจะ ไมร่บัผดิชอบคา่ใชจ้า่ยใดๆท ัง้สิ้น 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ขอ้ความซึง่ถอืเป็นสาระส าหรบัท่านผู้มเีกยีรตซิึง่รว่มเดนิทาง 
 

ทางบรษัิทฯ เป็นตัวแทนในการจัดน าสัมมนา และการเดนิทางทีม่คีวามช านาญ โดยจัดหาโรงแรมทีพั่ก อาหาร ยานพาหนะ 

และสถานทีท่่องเท ีย่วพรอ้มทัง้การสัมมนา ดูงาน เพื่อความสะดวกสบาย และเกดิประโยชนสู์งสุดในการเดนิทาง ทัง้นีท้าง

บรษัิทฯ ไม่สามารถรับผดิชอบในอุบัตเิหตุหรอืความเสยีหายทีเ่กดิจากโรงแรมทีพั่ก ยานพาหนะ,  อันเนื่องจากอุบัติเหตุ

รวมถงึภัยธรรมชาต,ิ โจรกรรม, วนิาศกรรม, อัคคภัีย, การผละงาน, การจลาจล, สงครามการเมอืง, การผันผวนของอัตรา

แลกเปลีย่นเงนิตราระหว่างประเทศ, การนัดหยุดงาน, ความล่าชา้ของเทีย่วบนิ, สายการเดนิเรอื, รถไฟ, พาหนะทอ้งถ ิ่น,  

ตลอดจนการถูกปฏเิสธออกวซ่ีาจากกงสุล และ / หรอื ส่วนงานทีเ่ก ีย่วขอ้งกับสถานเอกอัครราชทูต รวมถึงผูม้ ีอ านาจท า

การแทนประจ าประเทศไทย (โดยไม่จ าตอ้งแสดงเหตุผล เนือ่งจากเป็นสทิธพิิเศษทางการทูต) ซึ่งอยู่เหนือการควบคุม

ของบรษัิทฯ หมายรวมถงึในระหว่างการเดนิทางท่องเท ีย่วทัง้ใน หรอื ต่างประเทศ แต่ทางบรษัิทฯ มคีวามคุ ม้ครอง และ

ประกันอุบัตเิหตุ ตามเงือ่นไขทีบ่รษัิทฯ ทีรั่บประกันในกรณีท ีผู่ร่้วมเดนิทางถูกปฏเิสธโดยเจา้หนา้ทีต่รวจคนเขา้เมืองของ

ประเทศไทย และ/หรอื ต่างประเทศ มใิหเ้ดนิทางออก หรอื เขา้ประเทศ เนือ่งมาจากความประพฤติ พฤติกรรมของผู ้

เดนิทาง ไม่ปฏบัิตติามกฎระเบยีบดา้นการความคุมโรคตดิต่อเฉพาะพื้นท ีม่กีารปลอมแปลงเอกสารเพื่อการเดนิทาง รวมถึง

มสีิง่ผดิกฎหมาย บรษัิทฯ จะไม่คนืค่าใชจ่้ายใดๆ รายละเอยีดดา้นการเดนิทาง อาจมกีารเปลีย่นแปลงไดต้ามความจ าเป็น 

หรอืเพื่อความเหมาะสมทัง้ปวง โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ ทั ้งนี้การขอสงวนสิทธิดังกล่าว บริษัท จะยึดถ ือและ

ค านงึถงึผลประโยชนต์ลอดจนความปลอดภัยของท่านผูม้เีกยีรต ิซึง่ร่วมเดนิทางเป็นส าคัญ 

 

 

 

หลกัฐานประกอบการยื่นขอวีซา่ประเทศอนิเดยีส าหรบั-คนไทย  

 

1. หนังสอืเดนิทาง (Passport) หนังสอืเดนิทาง ตอ้งมหีนา้เหลอืส าหรับประทับวซ่ีาอย่างนอ้ย 2 หนา้ อายุใชง้านเหลอื

ไม่นอ้ยกว่า 6 เดอืน นับจากวันเดนิทาง *กรุณาถอดปก Passport ก่อนส่งเอกสารบริษัทจะไม่รับผดิชอบในกรณสีูญหาย* 

2. รูปถ่าย รูปถ่ายสหีนา้ตรงขนาด 2x2นิว้ พื้นหลังสขีาวเท่านัน้ จ านวน 2ใบเป็นรูปที่

ถ่ายจากรา้นถ่ายรูปเท่านัน้ รูป (หา้มสวมแว่นตาหรือเครื่องประดับ, ไม่ใส่ชุด

ขา้ราชการหรอืเครือ่งแบบใดๆ ไม่เป็นรูปสติ๊ กเกอร์รวมถึงหา้มใชรู้ปที่ถ่ายเอง

และปริน้ทเ์อง) 

3. ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน 2 ชุด ถา้เป็นเด็กอายุต ่ากว่า 15 ปี ใชส้ าเนาสูติ

บัตรและบัตรประชาชน 

4. ส าเนาทะเบยีนบา้น  

 

 

 

 

 

 

 

 



กรุณากรอกขอ้มลูเพือ่ประโยชน์ในการพจิารณาด าเนนิการขอวซีา่ของท่าน 
 

ประวตัสิ่วนตัว 

 
PERSONAL INFORMATION 

ค าน าหนา้ :  นาย  นาง  นางสาว  เด็กชาย     

TITLE : MR  MRS  MS  MSTR     

ชื่อ :  _     _______________                  ______นามสกุล : _     ____________  ___                                          ___        

NAME : _     _______________                  ___SURNAME : _     ____________  ___                                         ___        

สถานะภาพ :           แต่งงาน                 โสด  

MARITAL STATUS      MARRIED                 UN MARRIED  

ชื่อสามี/ภรรยา:                                          _____________________________________________      _   ___ _____     

GIVE THE NAME OF WIFE OR HUSBAND 

สัญชาตสิามี/ภรรยา :                                         _____________________________________________  __________ 

NATIONALITY 

ที่อยู่  : ____                                          ____________________________________________    ________________ 

 ____                                          ____________________________________________   _______         _________      

ADDRESS : ___                                         _________________________________________     ________________ 

____                                          ____________________________________________   _______         _________      

ประวัตคิรอบครัว FAMILY INFORMATION 

ชื่อ/นามสกุลบดิา :                 _______________________สัญชาต ิ_______                       _____________________ 

FATHER’S NAME / SURNAME                                                                 NATIONALITY  

ชื่อ/นามสกุลมารดา :               ______________________สัญชาต ิ____                         _______________________  

MOTHER’S NAME / SURNAME                                                               NATIONALITY 

ประวัตกิารศกึษา 

EDUCATIONAL INFORMATION______________________________________________________________________  

ประวัตกิารท างาน 

PROFESTION INFORMATION   

อาชีพ :          ____________                                        ___                                                                         ____  

OCCUPATION: ____________                                        ___   ____________________________________________  

ชื่อบรษัิท:                                ___                                         ___________________________________________  

EMPLOYER’S NAME ___                                       ______________________________________________________  

เบอร์โทรตดิต่อ :                                                                                                                                            ___                                          

WORK PHONE NUMBER:                                                                                                                               ___                                          

ที่อยู่  : ____                                          __________________________________ __________   ________________ 

 ____                                          ____________________________________________   _______          _________      

ADDRESS : ___                                         _________________________________________     ________________ 

____                                          ____________________________________________   _______          _________      

รหัสไปรษณีย์ : ___                      _                  

ZIP :  ________________________ 

โปรดระบุรายชื่อประเทศที่ท่านไดเ้ดนิทางในช่วงระยะเวลา 10 ปี * ส าคัญมาก 

_____________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

*ส าหรับประเทศอนิเดียหากเคยมีการเดนิทางจ าเป็นตอ้งแจง้เลขที่วีซ่าครัง้สุดทา้ยที่ยื่นและวันที่ออกวีซ่า(ส าคัญมาก) 

______________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 

 

 


