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   ก ำหนดกำรเดนิทำง 
 

วนัที ่: 25-28 ต.ค. 62     16,888.- 

 

อนิเดยี ทชัมำฮำล ชยัปุระ นครสชีมพ ู 

4 วนั 2 คนื โดย สำยกำรบนิแอรเ์อเชยี (FD) 

เร ิม่ตน้เพยีง 14,888.- 

                            รำยกำรทวัร ์+ ต ัว๋เคร ือ่งบนิ 

ไฮไลทท์วัร ์  
ชม นครสชีมพ ูเมอืงชยัปรุะ เมอืงหลักของราชสถาน  
ชมพระราชวังแหง่สายลม ฮาวา มาฮาล สถาปัตยกรรมอันโดดเดน่สวยงาม 
ชม Amber fort ป้อมปราการทีผ่สมผสานดว้ยสถาปัตยกรรมระหวา่งศลิปะฮนิดแูละศลิปะราชปตุ 

ชม บอ่น ้าจันเบาร ีซึง่เป็นบอ่น ้าขนาดใหญ่และลกึทีส่ดุในอนิเดยี 
ชม “ทัชมาฮาล” อนุสรณ์แหง่ความรักอันลอืชือ่และ “อักราฟอรด์” ป้อมปราการทีย่ ิง่ใหญ ่
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  เสน้ทำงกำรเดนิทำง 

 โปรแกรมเดนิทำง เชำ้ 
เทีย่
ง 

ค ำ่ โรงแรมทีพ่กั 

1 สนามบนิดอนเมอืง – ชยัปุระ X X ✈ 
CRIMSOM PARK HOTEL 

ระดบั 3 ดาวหรอื เทยีบ
เท่า,เมอืงชยัปรุะ 

2 
ชยัปุระ - ฮาวา มาฮาล – ป้อมแอมเบอร ์– ซติพิาเลส – วดั
พระพฆิเนศ – อกัรา 

🍽 🍽 🍽 

Hotel Pushp Villa ระดบั 

3 ดาว หรอื เทยีบเท่า,
เมอืงอกัรา 

3 อกัรา – ทัชมาฮาล – อคัรา ฟอรด์ – บ่อน ้าจันเบาร ี- ชยัปุระ 🍽 🍽 🍽  

4 ชยัปุระ - กรุงเทพฯ ✈ X X  

โปรแกรมการเดนิทาง 

วนัที ่1 สนำมบนิดอนเมอืง กรงุเทพฯ – ชยัปรุะ 

19.30 น. คณะพรอ้มกนัทีส่นามบนิดอนเมอืง อาคารผูโ้ดยสารขาออกระหวา่งประเทศชัน้ 2 เคานเ์ตอรส์ายการบนิ

แอรเ์อเชยี โดยมีเจา้หนา้ที่คอยอ านวยความสะดวกจัดเตรียมเอกสารการเดนิทางและสัมภาระใหก้ับ

ท่าน 

21.30 น.  ออกเดนิทางสู ่เมอืงชยัปุระ ประเทศอนิเดยี โดยสายการบนิ Air Asia เที่ยวบนิที่ FD130 (ใชเ้วลา

บนิประมาณ 4.20 ชัว่โมง)   (ไม่มบีรกิารอาหารบนเครือ่ง) 

 

เคร ือ่งแอรบ์สั A 

ทีน่ ัง่แบบ 3-3 

 น ำ้หนกัสมัภำระ 

ขำไป - ขำกลบั 20 กก. 

 

  

  
00.20 น. คณะเดนิทางถงึ สนามบนิชยัปุระ น าท่านผ่านพธิกีารศลุการกรและรับกระเป๋าเรยีบรอ้ยแลว้ หลังจากนัน้

น าท่านเดนิทางสูท่ีพ่ัก (เวลาทอ้งถิน่ชา้กวา่ประเทศไทย 1.30 ชัว่โมง) 

 
  พกัที ่  CRIMSOM PARK HOTEL หรอื เทยีบเทำ่,เมอืงชยัปรุะ 

วนัที ่2 ชยัปุระ - ฮำวำ มำฮำล – ป้อมแอมเบอร ์– ซติพิำเลส – วดัพระพฆิเนศ – อกัรำ 

เชำ้   รบัประทำนอำหำรเชำ้ ณ หอ้งอำหำรภำยในโรงแรม 

 น าท่านชม เมอืงชยัปรุะ นครแห่งชยัชนะ คนอนิเดยีเรยีกเมอืงน้ีวา่ จัยปูร ์หรอื จัยเปอร ์รัฐราชสถานได ้

ชือ่วา่ นครสชีมพู (Pink city) โดยทีม่าของเมอืงสชีมพูก็เน่ืองจากในปี ค.ศ. 1876 มหาราช ซาราม 

ซงิห ์(Maharaja Ram Singh) ไดม้ีรับสั่งใหป้ระชาชนทาสชีมพูทับบนสปีูนเก่าของบา้นเรือนตนเอง 

เพื่อแสดงถงึไมตรีจติครัง้ตอ้นรับการมาเยือนของเจา้ชายแห่งเวลส ์(Prince of Waies) เจา้ชาย

มกุฎราชกุมารของอังกฤษ ซึง่ภายหลังคือกษัตริย์เอ็ดเวริ ์ดที่ 7 (King Edward Vll) แห่งสหราช

อาณาจักรและตอ่มารัฐบาลอนิเดยีก็ยังออกกฎหมายควบคุมใหส้ ิง่ก่อสรา้งภายในเขตก าแพงเมืองเก่า

ตอ้งทาสชีมพูเชน่เดมิ ปัจจุบันเมอืงชยัปุระเป็นศนูยก์ลางทางการคา้ซึง่ทันสมัยสุดของรัฐราชสถาน สิง่

ทีน่่าสนใจในเมอืงชยัปุระคอื ผังเมอืงเกา่ และสิง่กอ่สรา้งดัง้เดมิ รวมทัง้ประตเูมอืงซึง่ยังคงอยู่ในสภาพ

คอ่นขา้งสมบูรณ์ นอกจากน้ีสชีมพูของเมืองก็กลายเป็นเอกลักษณ์ จนท าใหเ้มืองน้ีเป็นจุดหมายของ

นักท่องเทีย่วจากทั่วโลก  หลงัจากนัน้น าท่านชมภายนอก ฮำวำ มำฮำล  (HAWA MAHAL) แปลว่า 

พระราชวงัแห่งสายลม เป็นพระราชวงั ตัง้อยู่ในเมอืงชยัปุระ รัฐราชสถาน ประเทศอนิเดยี สรา้งในปีค.ศ. 

1799 โดยมหาราชาสะหวาย ประธาป สงิห ์(Maharaja Sawai Pratap Singh) ออกแบบโดยลาล ชันด ์

อสุถัด (Lal Chand Ustad) โดยถอดแบบมาจากรูปทรงของมงกฏุพระนารายณ์ โดยมสี ิง่ก่อสรา้งที่โดด

เดน่คอื บรเิวณดา้นหนา้อาคารมหีนา้บันสูงหา้ชัน้และมีลักษณะคลา้ยรังผึง้สรา้งจากหนิทรายสแีดงสด

ฉลหุนิใหเ้ป็นชอ่งหนา้ตา่งลวดลายเล็กๆ ละเอยีดยบิมีช่องหนา้ต่างถงึ 953 บางแต่ปิดไวด้ว้ยหนิทราย
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วนัที ่3 อกัรำ – ทชัมำฮำล – อคัรำ ฟอรด์ – บอ่น ำ้จนัเบำร ี- ชยัปุระ 

เชำ้   รบัประทำนอำหำรเชำ้ ณ ทีพ่กับนบำ้นเรอื 

 น าท่านเขา้ชม ทชัมำฮำล (Taj Mahal) แหลง่มรดกโลกเป็น 1 ใน 7 สิง่มหัศจรรยท์ี่ส าคัญของโลก 

ซึง่อนุสรณ์สถานแห่งความรักอันยิ่งใหญ่และอมตะของพระเจา้ชาหจ์าฮันที่มีต่อพระนางมุมตัซ โดย

สรา้งขึน้ในปี ค.ศ. 1631 ต่อมาน าท่านเดนิสู่ประตูสุสานที่สลักตัวหนังสอืภาษาอาระบคิที่เป็นถอ้ยค า

อทุศิและอาลยัตอ่บุคคลอันเป็นที่รักที่จากไป และน าท่านถ่ายรูปกับลานน ้าพุที่มีอาคารทัชมาฮาลอยู่

เบื้องหลัง แลว้น าท่านเขา้สู่ตัวอาคารที่สรา้งจากหินอ่อนสีขาวบรสิุทธิ์จากเมืองมกรานะ ที่ประดับ

ลวดลายดว้ยเทคนคิฝังหนิสตีา่งๆ ลงไปในเน้ือหนิ ทีเ่ป็นสถาปัตยกรรมชิน้เอกของโลกที่ออกแบบโดย

ชา่งจากเปอรเ์ซยี โดยอาคารตรงกลางจะเป็นรูปโดมซึง่มหีอคอยสีเ่สาลอ้มรอบ  ตรงกลางดา้นในเป็นที่

ฉลทุ าใหน้างในฮาเร็มพระสนมทีอ่ยู่ดา้นในสามารถมองออกมาขา้งนอกไดโ้ดยทีค่นภายนอกมองเขา้ไป

ขา้งในไม่เห็นและประโยชนอ์กีอย่างคอืเป็นชอ่งแสงและชอ่งลมจนเป็นทีม่าของชือ่ “Palace Of Wind”   

น าท่านเดนิทางสู ่ป้อมอาเมร ์ หรอื ป้อมแอมเบอร ์(Amber Fort) ตัง้อยู่ที่เมืองอาเมร ์ชานเมืองชัย

ปุระ ห่างจากเมืองชัยปุระ 11 กโิลเมตร ตัง้โดดเด่นอยู่บนผาหนิเหนือทะเลสาบ สรา้งโดยมหาราชา 

มาน สงิหท์ี ่1 ป้อมปราการแห่งน้ีมชีือ่เสยีงทางดา้นสถาปัตยกรรมซึง่ผสมผสานกันระหว่างศลิปะฮนิดู

และศลิปะราชปุตอันเป็นเอกลักษณ์ สามารถมองเห็นไดจ้ากระยะทางไกล เน่ืองจากมีขนาดก าแพง

ปราการที่ใหญ่และแน่นหนา พรอ้มประตูทางเขา้หลายแห่ง ถนนที่ปูดว้ยหนิหลายสาย ซึง่เมื่ออยู่บน

ป้อมแลว้สามารถมองเห็นทะเลสาบเมาตาไดอ้ย่างชัดเจน ความสวยงามของป้อมแอมเบอร์ ซ่อนอยู่

ภายในก าแพงเมอืงทีแ่บ่งเป็นทัง้หมด 4 ชัน้ (แตล่ะชัน้คัน่ดว้ยทางเดนิกวา้ง) โดยภายในเป็นหมู่พระที่

น่ังซึง่สรา้งจากหนิทรายสแีดงและหนิออ่น หมู่พระทีน่ั่งภายในป้อม ประกอบดว้ย "ดวินั-อ-ิอมั" หรอืทอ้ง

พระโรง, "ดวินั-อ-ิกสั" หรอืทอ้งพระโรงสว่นพระองค,์ "ชชีมาฮาล" (พระต าหนักซึง่เป็นหอ้งทรงประดับ

กระจกส าหรับมหาราชา) และ "จัย มานดรี"์ ซึง่เป็นต าหนักอยู่บนชัน้สอง, "อารัม บักห"์ ซึง่เป็นสวนสวย

จัดเป็นรูปดาวแฉกแบบโมกลุคัน่กลางระหวา่งอาคาร และ "สกุหน์วิาส" ซึง่เป็นพระต าหนักที่ใชก้ารปรับ

อากาศภายในพระต าหนักใหเ้ย็นลงดว้ยการท าใหล้มเป่าผ่านรางน ้าตกที่มีอยู่โดยรอบภายในพระ

ต าหนัก ท าใหภ้ายในต าหนักน้ีมอีากาศเย็นอยู่เสมอ ป้อมน้ีเคยเป็นทีป่ระทับของราชปุต มหาราชา และ

พระราชวงศข์องอาเมรใ์นอดตี ( พเิศษ.. รวมคา่พาหนะขึน้ไปชมพระราชวงั โดยรถจี๊ ป) จากนัน้น าท่าน

ชมซติี ้พำเลส (CITY PALACE) ซึง่เดมิเป็นพระราชวังของมหาราชใจสงิห ์(Jai Singh) พระราชวัง 

ถูกสรา้งขยายออกในสมัยหลัง ปัจจุบัน ไดร้วบเป็นพิพิธภัณฑ ์Sawai Man Singh Museum 

ประกอบดว้ย 4 สว่นทีน่่าสนใจคอื สว่นแรกคอืสว่นของพระราชวังส่วนที่สองเป็นส่วนของพพิธิภัณฑ ์ที่

จัดแสดงฉลองพระองคข์องกษัตรยิ ์และมเหส ีซึง่มกีารตดัเย็บอย่างวจิติร สว่นที่สามเป็นส่วนของอาวุธ 

และชดุศกึสงคราม ทีจ่ัดแสดงไวอ้ย่างน่าทึง่มากมายหลายหลาก บางชิน้ ก็เป็นอาวุธไดอ้ย่างน่าพศิวง 

และส่วนที่สี ่คือส่วนของศลิปะภาพวาด รูปถ่าย และราชรถ พรมโบราณ ซึง่ไดร้ับการจารึกไวใ้น

ประวตัศิาสตร ์ตรงกลางอาคารมหีมอ้น ้าขนาดมหมึา 2 ใบ ท าจากโลหะเงนิ สงู 1.50 เมตร มขีนาดใหญ่

ทีส่ดุในโลก เชือ่กนัวา่เป็นหมอ้น ้าทีก่ษัตรยิ ์Madho Singh ไดร้ับมาจากงานราชาภเิษกของพระเจา้เอ็ด

เวริด์ที ่7 ซึง่บรรจุน ้าจากแม่น ้าคงคาอนัศกัดิส์ทิธิ ์

กลำงวนั  รบัประทำนอำหำรกลำงวนั  

บำ่ย น าท่านเดนิทางเขา้สู่ วดัพระพฆิเนศ Ganesh Temple (Moti Dungri) วัดพระพฆิเนศที่ชือ่เสยีง

โดง่ดงัเป็นอนัดบั 1 ของเมอืงชยัปุระ วดัน้ีสรา้งขึน้โดย Seth Jai Ram Paliwal ในชว่งตน้ศตวรรษที่ 18 

ตัง้อยู่ใจกลางเมือง บรเิวณเนินเขาเล็กๆ พระวหิารแห่งน้ีเปรียบเสมือนชวีติแห่งการคน้หาความสุขนิ

รันดร ์ซึง่พระพฆิเนศวรชา้งหัวเทพในศาสนาฮนิดูถือว่าเป็นพระเจา้แห่งความเป็นมงคลปัญญา ความรู ้

และความมั่งคั่ง วัดพระพิฆเนศแห่งน้ีเป็นที่นิยมมากที่สุดของนักท่องเที่ยวทั ้งชาวอินเดียและ

ชาวต่างชาต ิเชญิท่านขอพรจากองคพ์ระพิฆเนศตามอัธยาศัย   หลังจากนั้นน าท่านออกเดนิทางสู ่

เมอืงอคัรา เมอืงทีเ่ป็นสถานทีต่ัง้อนุสรณส์ถานแห่งความรัก ทัชมาฮาล และเคยเป็นศูนยก์ลางปกครอง

ของอนิเดยีสมัยราชวงศโ์มกลุ อคัระ อดตีเมอืงหลวงของอนิเดยีในสมัยที่ยังเรียกว่า "ฮนิดูสถาน"  เป็น

เมอืงทีต่ัง้อยู่รมิแม่น ้ายมนา ทางตอนเหนือของประเทศอนิเดยี ในรัฐอุตตรประเทศ เป็นเมืองหลวงของ

รัฐอตุตรประเทศ เมอืงอคัระมปีระชากรทัง้หมด 1,686,976 คน (ปีค.ศ. 2010) ถือเป็นหนึ่งในเมืองที่มี

ประชากรหนาแน่นที่สุดในรัฐอุตตรประเทศ และอันดับที่ 19 ในประเทศอนิเดีย (ใชเ้วลาเดนิทาง

ประมาณ 4.30 ชม.) 

ค ำ่  รบัประทำนอำหำรค ำ่  

 
 พกัที ่ Hotel Pushp Villa หรอื เทยีบเทำ่,เมอืงอกัรำ 
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ฝังพระศพของพระนางมุมตซั มาฮาล และ พระเจา้ชาหจ์าฮนั ไดอ้ยู่คู่เคยีงกันตลอดชั่วนิรันดร ์ ทัชมา

ฮาลแห่งน้ีใชเ้วลากอ่สรา้งทัง้หมด 12 ปี โดยสิน้เงนิไป 41 ลา้นรูปี มกีารใชท้องค าประดับตกแต่งส่วน

ต่างๆ ของอาคาร หนัก 500 กโิลกรัม และใชค้นงานกว่า 20,000 คน ต่อมาน าท่านเดินออ้มไป

ดา้นหลงัทีต่ดิกบัแม่น ้ายมุนาโดยฝ่ังตรงกนัขา้มจะมีพื้นที่ขนาดใหญ่ถูกปรับดนิแลว้ โดยเล่ากันว่าพระ

เจา้ชาหจ์าฮันเตรียมที่จะสรา้งสุสานของตัวเองเป็นหนิอ่อนสดี าโดยตัวรูปอาคารจะเป็นแบบเดยีวกัน

กบัทัชมาฮาล เพือ่ทีจ่ะอยู่เคยีงขา้งกัน แต่ถูกออรังเซบ ยดึอ านาจและน าตัวไปคุมขังไวใ้นป้อมอักรา

เสยีกอ่น  จากนัน้น าท่านเขา้ชม อกัรำฟอรด์ (Agra Fort) แหลง่มรดกโลก ทิต่ดิรมิแม่น ้ายมุนาสรา้ง

โดยพระเจา้อคับารม์หาราชแห่งราชวงศโ์มกลุ  เมือ่ปี ค.ศ. 1565 เป็นทัง้พระราชวังที่ประทับและเป็น

ป้อมปราการ ตอ่มาพระโอรส คอื พระเจา้ชาฮนักรี ์ และพระนัดดา (โอรสของพระเจา้ชาฮันกรี)์ , พระ

เจา้ชาหจ์าฮานไดส้รา้งขยายต่อเตมิป้อมและพระราชวังแห่งน้ีอย่างใหญ่โต และน าท่านเขา้ชมป้อม

ผ่านประต ูอ ามรรสงิห ์เขา้สูส่ว่นทีเ่ป็นพระราชวงั  ผ่านลานสวนประดับ อ่างหนิทรายสแีดงขนาดยักษ์

ส าหรับสรงน ้า ท่านจะไดเ้ห็นสถาปัตยกรรมสามยุคสมัยตามรสนิยมที่แตกต่างกันของสามกษัตรยิ์ น า

ท่านเขา้ชมดา้นในพระต าหนักต่างๆที่สลักลวดลายศลิปะแบบโมกุลที่มีอทิธิพลจากศลิปะอนิเดีย 

ผสมผสานกับศลิปะเปอร์เซีย แลว้น าขึน้สู่ระเบียงชัน้ที่สองที่มีเฉลียงมุข ซึง่สามารถมองเห็นชม

ทวิทัศนล์ าน ้ายมุนาได ้ตอ่มาน าชมหอ้งทีป่ระทับของกษัตรยิ์ ,พระโอรส, พระธดิาและองคต์่างๆ แลว้

น าชมพระต าหนัก มาซมัมัน บูรช์ ทีม่เีฉลยีงมุขแปดเหลีย่ม มหีนา้ตา่งเปิดกวา้ง ที่สามารถมองเห็นทัช

มาฮาลได ้ในพระต าหนักน้ีเองทีเ่ลา่กนัวา่ ชาหจ์าฮนั ถูกพระโอรส ออรังเซบ จองจ าขังไว ้7 ปี ในช่วง

ปลายรัชกาลจนสิน้พระชนม์ แลว้ก็น าชมลานสวนประดับ ดวิันอีอาอ า ที่ชัน้บนดา้นหนึ่งเคยเป็นที่

ประดษิฐานบัลลงักน์กยูงอนัยิง่ใหญ่ (ปัจจุบันอยู่ในประเทศอหิร่าน) และที่ลานสวนประดับแห่งน้ีเองที่

พระเจา้ชาหจ์าฮนั ไดพ้บรักครัง้แรกกบัพระนางมุมตซั  ที่ไดน้ าสนิคา้เป็นสรอ้ยไข่มุกเขา้มาขายใหก้ับ

นางในฮาเร็ม   
กลำงวนั   รบัประทำนอำหำรกลำงวนั  

บำ่ย จากนัน้น าท่านชม บอ่น ำ้จนัเบำร ี(Chand Baori) ซึง่เชื่อกันว่าถูกสรา้งขึน้ในช่วงศตวรรษที่ 10 

หรอืพันกวา่ปีมาแลว้ ตอนนัน้แควน้ราชาสถานเป็นแควน้ทีร่ ่ารวยมาก เน่ืองจากเป็นเสน้ทางสายส าคัญ

ในการเดนิทางไปยังตะวันออกกลาง ซึง่พอเดนิทางผ่านกันบ่อยๆ ก็ท าใหเ้กดิการคา้ขายขึน้ พอรวย

แลว้ก็เริม่มีการลงทุนในการสรา้งปราสาทราชวังและป้อมปราการ แต่ดว้ยความที่ภูมปิระเทศของที่น่ี

เป็นทะเลทราย ที่มีความแหง้แลง้มาก น ้าฝนที่ตกเพียงปีละไม่กีค่รั ้งก็จะซมึหายผ่านทรายไปอย่าง

รวดเร็วแบบที่คนไทยซึง่เตบิโตมากับสายน ้าอย่างเราๆ จนิตนาการไม่ถูก มหาราชาของแควน้ราชา

สถานเลยตอ้งพยายามหาวธิสีรา้งบ่อน ้าเพือ่กกัเก็บน ้าไวใ้ชใ้หไ้ดน้านที่สุด เพราะการเก็บน ้าไวใ้ชก็้ถือ

เป็นทัง้ความมั่นคงของชาต ิการผ่อนคลาย และสิง่ส าคัญส าหรับการประกอบพิธีทางศาสนาในหนึ่ง

เดยีว ยิง่ไปกวา่นัน้ มหาราชายังตอ้งการใหค้นลงไปตักน ้าจากบ่อมาใชไ้ดอ้ย่างสะดวกแมย้ามที่ระดับ

น ้าลดต า่ตดิกน้บ่อดว้ย บ่อน ้าแชนด ์เบาร ีทีถ่อืก าเนิดขึน้เลยมีดไีซน์สุดล ้าทุกส่วนทุกดา้นของบ่อเป็น

บันไดเชือ่มถงึกนัทัง้หมด เพือ่ใหค้นเดนิลงไปตกัน ้าไดพ้รอ้มกนัหลายคน และตกัไดจ้นถงึหยดสุดทา้ย

แมว้่าบ่อจะลกึถึงประมาณตกึ 10 ชัน้ หรือ 33 เมตร ตัวบันไดที่สรา้งขึน้มานั้นแบ่งเป็น 13 ชัน้ มี

ขัน้บันไดรวมแลว้กวา่ 3,500 ขัน้ นับเป็นบ่อน ้าที่ลกึและใหญ่ที่สุดในอนิเดยีที่มีความยิง่ใหญ่ทัง้ขนาด

และการออกแบบกอ่สรา้ง  หลงัจากนัน้น าท่านเดนิทางกลบัไปยังเมอืงชยัปุระ 
ค ำ่   รบัประทำนอำหำรค ำ่ (Dinner Box) 

 ไดเ้วลาอนัสมควรน าท่านเดนิทางสูส่นามบนิชยัปุระ 

วนัที ่4 ชยัปรุะ - กรงุเทพฯ 

00.50 น. น าท่านเดนิทางกลบัสูส่นามบนิดอนเมอืง กรุงเทพฯ โดยสายการบนิ แอรเ์อเชยี (Air Asia) เที่ยวบนิที ่

FD131 (ใชเ้วลาเดนิทางโดยประมาณ 4.30 ชม.)  (ไม่มบีรกิารอาหารบนเครือ่ง) 

06.15 น. เดนิทางถงึสนามบนิดอนเมอืง โดยสวสัดิภ์าพ 
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โปรแกรม : อนิเดยี ทชัมำฮำล ชยัปุระ นครสชีมพู  4 วนั 2 คนื โดยสำยกำรบนิแอรเ์อเชยี  (FD) 

 

อตัรำคำ่บรกิำร 

ก าหนดการเดนิทาง 

ผูใ้หญ่ 
พักหอ้งละ  

2-3 ท่าน 
ท่านละ 

เด็กมเีตยีง 
พักกบัผูใ้หญ่ 

1 ท่าน 
ท่านละ 

เด็ก 8-12 ปี
(เสรมิเตยีง) 
ท่านละ 

เด็ก 8-12 ปี 
(ไม่เสรมิ

เตยีง) 
ท่านละ 

พักเดีย่วเพิม่ 

ท่านละ 

ราคา 
ไม่รวมตัว๋ 
ท่านละ 

วนัที ่: 25-28 ต.ค. 62     16,888.- 16,888.- 16,888.- 16,888.- 3,900.- 7,688.- 

                   รำคำเด็กทำรก(อำยไุมถ่งึ 2 ปีบรบิูรณ ์ณ วนัเดนิทำงกลบั)  ทำ่นละ  5,000.-  

 

“รำคำทวัรส์ ำหรบัลูกคำ้ทีถ่อืพำสปอรต์ไทยเทำ่น ัน้” 

**พำสปอรต์ตำ่งชำต ิโปรดตดิตอ่เรำ** 

 

***รำคำทวัรข์ำ้งตน้ไมร่วมคำ่วซีำ่ทำ่นละ 3,000 บำท*** 

***รำคำทวัรข์ำ้งตน้ยงัไมร่วมคำ่ทปิคนขบัรถ และมคัคเุทศนท์อ้งถิน่ รวมทำ่นละ 1,500 บำท /ทำ่น/ทรปิ 

หวัหนำ้ทวัรจ์ำกประเทศไทย (ตำมควำมพงึพอใจในกำรบรกิำร)*** 

** โปรแกรมและรำยละเอยีดของกำรเดนิทำงอำจมกีำรเปลีย่นแปลงได ้ท ัง้นีข้ ึน้อยูก่บัสภำวะอำกำศ 

และเหตสุุดวสิยัตำ่ง ๆ ทีไ่มส่ำมำรถคำดกำรณ์ลว่งหนำ้โดยทำงบรษิทัฯ ** 

 

พำสปอรต์จะตอ้งมอีำยุกอ่นกำรเดนิทำงไมน่อ้ยกวำ่ 6 เดอืน 

ในกรณีทีก่องตรวจคนเขำ้เมอืงท ัง้ทีก่รงุเทพฯ และทีป่ระเทศสำธำรณรฐัเกำหลใีต ้ปฏเิสธมใิหเ้ดนิทำงออกหรอื

เขำ้ประเทศ ทำงบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธไ์มค่นืคำ่ใชจ้ำ่ยไมว่ำ่กรณีใดๆ ทิง้ส ิน้ 

 

หมำยเหตุ **   บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธใินกำรเปลี่ยนแปลงเทีย่วบนิท ัง้ไปและกลบัโดยมติ้องแจง้ใหท้รำบ
ลว่งหนำ้ท ัง้นีข้ ึน้อยูก่บัสำยกำรบนิ บรษิทัฯขอสงวนสทิธิใ์นกำรเปลีย่นแปลงรำยกำรเพือ่ควำมเหมำะสมไม่วำ่จะ
เกิดจำกควำมขดัข้องของ ยำนพำหนะหรือมีเหตุหนึ่งเหตุใดจนท ำให้ไม่สำมำรถด ำเนินกำรตำม

หมำยก ำหนดกำรไดโ้ปรแกรมกำรเดนิทำงเปลีย่นแปลงตำมควำมเหมำะสม หรอืเปลีย่นแปลงรำยกำรทอ่งเทีย่ว

บำงรำยกำรหรอืทดแทนรำยกำรทอ่งเทีย่วบำงรำยกำร และจะตอ้งมจี ำนวนผูโ้ดยสำรจ ำนวน 15 ทำ่นขึน้ไปจงึ
ออกเดินทำง ในกรณีทีม่จี ำนวนผู ้โดยสำรไม่ถงึ 15 ท่ำนไม่มหีวัหน้ำทวัรไ์ทย  อตัรำค่ำบรกิำรนี ้ส ำหรบั

เดนิทำงต ัง้แต ่30 ทำ่นขึน้ไป ขอสงวนสทิธิใ์นกำรเปลีย่นแปลงรำคำในกรณีทีม่ผีูเ้ดนิทำงไมถ่งึ 30 ทำ่น 

 

เงือ่นไขกำรใชบ้รกิำร 

1. บรษัิทฯสงวนสทิธิท์ีจ่ะไม่รับผดิชอบตอ่คา่ชดเชยความเสยีหายไม่วา่กรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงของไทยไม่

อนุญาตใหเ้ดนิทางออกหรอืกองตรวจคนเขา้เมอืงของแตล่ะประเทศไม่อนุญาตใหเ้ขา้เมอืง 

2. บรษัิทฯ สงวนสทิธิใ์นการทีจ่ะไม่รับผดิชอบตอ่คา่ชดเชยความเสยีหาย อนัเกดิจากเหตสุดุวสิยัทีท่าง บรษัิทฯไม่

 สามารถควบคมุไดเ้ชน่การนัดหยุดงาน, จลาจล, การลา่ชา้หรอืยกเลกิของเทีย่วบนิ 

3. บรษัิทฯสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงโปรแกรมรายการทอ่งเทีย่วโดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ (โปรแกรม

และ รายละเอยีดของการเดนิทางอาจมกีารเปลีย่นแปลงได ้ทัง้น้ีขึน้อยู่กบัภาวะอากาศ และเหตสุดุวสิยัตา่ง ๆ ทีไ่ม่

สามารถคาดการณล์ว่งหนา้โดยทางบรษัิทฯ จะค านงึถงึผลประโยชนแ์ละความปลอดภัยของผูร้่วมเดนิทางเป็นส าคญั) 

4. บรษัิทฯสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงอตัราคา่บรกิารโดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 
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5. กรณีทีค่ณะไม่ครบจ านวน10ท่านทางบรษัิทฯสงวนสทิธิใ์นการงดออกเดนิทางโดยทางบรษัิทฯ จะแจง้ใหท้่าน

ทราบลว่งหนา้อย่างนอ้ย 7 วนักอ่นการเดนิทาง  

6. เมือ่ท่านท าการซือ้โปรแกรมทัวร ์ทางบรษัิทฯ จะถอืวา่ท่านรับทราบและยอมรับเงือ่นไขของหมายเหตทุุกขอ้แลว้ 

7. ในกรณีทีล่กูคา้ตอ้งออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ กรุณาตดิตอ่เจา้หนา้ทีข่องบรษัิทฯ กอ่นทุกครัง้ มฉิะนัน้ทาง

บรษัิทฯ จะไม่ขอรับผดิชอบคา่ใชจ้่ายใดๆ ทัง้ส ิน้  

อตัรำคำ่บรกิำรนีร้วม 

1.  คา่ตัว๋เครือ่งบนิไป-กลบั ชัน้ประหยัด 

2.  คา่โรงแรมทีพ่ักตามรายการทีร่ะบุ (สองท่านตอ่หนึง่หอ้ง) 

3.  คา่เขา้ชมสถานทีต่า่งๆ ตามรายการทีร่ะบุ 

4.  คา่อาหารและเครือ่งดืม่ตามรายการทีร่ะบุ 

5.  คา่รถรับสง่และระหวา่งน าเทีย่วตามรายการทีร่ะบุ 

6.  คา่ประกนัอบุัตเิหตคุุม้ครองในระหวา่งการเดนิทาง คุม้ครองในวงเงนิท่านละ 1,000,000 บาท ค่ารักษาพยาบาล

กรณีเกดิอบุัตเิหตวุงเงนิท่านละ 200,000 บาท ตามเงือ่นไขของกรมธรรม ์ 

 ** ลกูคา้ท่านใดสนใจซือ้ประกนัการเดนิทางส าหรับครอบคลุมเรื่องสุขภาพสามารถสอบถามขอ้มูลเพิม่เตมิกับ

ทางเจา้หนา้ทีบ่รษัิทได ้** 

 - เบีย้ประกนัเริม่ตน้ 370 บาท [ระยะเวลา 5-7 วนั] 

 - เบีย้ประกนัเริม่ตน้ 430 บาท [ระยะเวลา 8-10 วนั]  

 ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัทีม่อีายุมากกวา่ 16 หรอืนอ้ยกวา่ 75 ปี   

 [รักษาพยาบาล 2 ลา้น, รักษาตอ่เน่ือง 2 แสน, เสยีชวีติหรอืเสยีอวยัวะจากอบุัตเิหต ุ3 ลา้นบาท] 

 ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัทีม่อีายุนอ้ยกวา่ 16 หรอืมากกวา่ 75 ปี   

 [รักษาพยาบาล 2 ลา้น, รักษาตอ่เน่ือง 2 แสน, เสยีชวีติหรอืเสยีอวยัวะจากอบุัตเิหต ุ1.5 ลา้นบาท] 

7.  รวมภาษีสนามบนิทุกแห่ง + ภาษีน ้ามัน  

8.  คา่ภาษีมูลคา่เพิม่ 7% 

อตัรำคำ่บรกิำรนีไ้มร่วม 

1. คา่ท าหนังสอืเดนิทางไทย 

2. กระเป๋าเดนิทางในกรณีทีน่ ้าหนักเกนิกวา่ทีส่ายการบนิก าหนด 20 กโิลกรัม/ท่าน  

สว่นเกนิน ้าหนักตามสายการบนิก าหนด 

3. คา่ใชจ้่ายสว่นตวันอกเหนือจากรายการ เชน่ ค่าเครือ่งดืม่, คา่อาหารทีส่ัง่เพิม่เอง, คา่โทรศพัท,์ คา่ซกัรดีฯลฯ 

4. คา่อาหารทีไ่ม่ไดร้ะบไุวใ้นรายการ 

5. คา่วซีา่เขา้ประเทศอนิเดยีแบบ E-Visa ท่านละ 3,000 บาท 

6. คา่ท าใบอนุญาตทีก่ลบัเขา้ประเทศของคนตา่งชาตหิรอืคนตา่งดา้ว 

7. คา่ทปิคา่ทปิคนขบัรถ และไกดท์อ้งถิน่ 1,500 บาท /ทรปิ/ตอ่ท่าน 
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กำรส ำรองทีน่ ัง่ 

1. กรุณาจองลว่งหนา้อย่างนอ้ย 30 วนักอ่นการเดนิทางและกรุณาเตรยีมเงนิมัดจ า 10,000 บาท (ที่น่ังจะยืนยันเมื่อ

ไดร้ับเงนิมัดจ าแลว้เท่านัน้) หากตอ้งยื่นวซี่า ตอ้งเตรียมเอกสารยื่นวซี่าใหเ้รียบรอ้ยภายใน 2-3 วันหลังจากท า

การจองแลว้(ใชเ้วลำขอวซีำ่ไมต่ ำ่กวำ่ 7วนัท ำกำร) 

2. การช าระคา่ทัวรส์ว่นทีเ่หลอืทางบรษัิทฯจะเรยีกเก็บกอ่นเดนิทางไม่นอ้ยกว่า 15 วันท่านควรจัดเตรียมค่าทัวรใ์ห ้

เรยีบรอ้ยกอ่นก าหนดเน่ืองจากทางบรษัิทตอ้งส ารองคา่ใชจ้่ายในส่วนของค่าที่พักและตั๋วเครื่องบนิมฉิะนัน้จะถือ

วา่ท่านยกเลกิการเดนิทางโดยอตัโนมัต ิ

เงือ่นไขกำรยกเลกิ 

1. แจง้ยกเลกิกอ่นเดนิทาง 30 วนั คนืคา่ใชจ้่ายทัง้หมด  

2. แจง้ยกเลกิกอ่นเดนิทาง 15-29 วนัเก็บคา่ใชจ้่ายท่านละ 10,000 บาท 

3. แจง้ยกเลกินอ้ยกวา่ 15วนักอ่นเดนิทางทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธิเ์ก็บคา่ใชจ้่ายทัง้หมด 

4. ส าหรับผูโ้ดยสารที่ไม่ไดถ้ือหนังสอืเดนิทางไทย และทางบรษัิทฯเป็นผูย้ื่นวซี่าให ้เมื่อผลวซี่าผ่านแลว้มีการ

ยกเลกิการเดนิทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการคนืคา่มัดจ าทัง้หมด 

5. บรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเก็บคา่ใชจ้่ายทัง้หมดกรณีท่านยกเลกิการเดนิทางและมผีลท าใหค้ณะเดนิทางไม่ครบ

ตามจ านวนที่บรษัิทฯก าหนดไว ้(10ท่านขึน้ไป) เน่ืองจากเกดิความเสยีหายต่อทางบริษัทและผูเ้ดนิทางอืน่ที่

เดนิทางในคณะเดยีวกนับรษัิทตอ้งน าไปช าระคา่เสยีหายตา่งๆทีเ่กดิจากการยกเลกิของท่าน 

6. กรณีเจ็บป่วยจนไม่สามารถเดนิทางไดซ้ ึง่จะตอ้งมีใบรับรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรับรองบรษัิทฯจะพจิารณา

เลือ่นการเดนิทางของท่านไปยังคณะตอ่ไปแตท่ัง้น้ีท่านจะตอ้งเสยีค่าใชจ้่ายที่ไม่สามารถเรียกคนืได ้เช่นค่าตั๋ว

เครือ่งบนิคา่หอ้ง คา่ธรรมเนียมวซีา่ตามทีส่ถานทูตฯ เรยีกเก็บ และค่าใชจ้่ายอืน่ๆที่เกดิขึน้ตามจรงิ ในกรณีที่ไม่

สามารถเดนิทางได ้

7. กรณียืน่วซีา่แลว้ไม่ไดร้ับการอนุมัตวิซีา่จากทางสถานทูต (วซีา่ไม่ผ่าน) และท่านไดช้ าระคา่ทัวรห์รอืมัดจ ามาแลว้ 

ทางบริษัทฯ คืนค่าทัวร์หรือมัดจ าให ้แต่ทางบริษัทขอสงวนสทิธิ์ในการหักค่าบริการยื่นวีซ่า, ค่าวีซ่า และ

คา่ใชจ้่ายบางสว่นทีเ่กดิขึน้จรงิเป็นกรณีไป (อาท ิกรณีออกตัว๋เครือ่งบนิไปแลว้ หรอืไดช้ าระคา่บรกิารในส่วนของ

ทางเมอืงนอกเชน่ โรงแรม ฯลฯ ไปแลว้) ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการหักเก็บค่าใชจ้่ายจรงิที่เกดิขึน้แลว้กับ

ท่านเป็นกรณีไป 

8. กรณีวซีา่ผ่านแลว้ แจง้ยกเลกิกอ่นหรอืหลงัออกตัว๋โดยสาร บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการ ไม่คนืคา่ทัวรท์ัง้หมด 

9. กรณีวซีา่ผ่านแลว้ แตก่รุ๊ปออกเดนิทางไม่ได ้เน่ืองจากผูเ้ดนิทางท่านอืน่ในกลุ่มโดนปฏเิสธวซี่า หรือไม่ว่าดว้ย

สาเหตใุดๆก็ตาม ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการหักเก็บคา่ใชจ้่ายจรงิทีเ่กดิขึน้แลว้กบัท่านเป็นกรณีไป 

10. กรณีผูเ้ดนิทางไม่สามารถเขา้-ออกเมอืงได ้เน่ืองจากเอกสารปลอมหรอืการหา้มของเจา้หนา้ทีไ่ม่วา่เหตผุลใดๆ ก็

ตามทางบรษัิทของสงวนสทิธิใ์นการ ไม่คนืคา่ทัวรท์ัง้หมด 

เงือ่นไขกำรเดนิทำง 
 

1. บรษัิทฯ มสีทิธิท์ีจ่ะเปลีย่นแปลงรายละเอยีดบางประการในทัวรน้ี์ เมือ่เกดิเหตสุดุวสิยัจนไม่อาจแกไ้ขได ้

2. บรษัิทฯ ไม่รับผดิชอบค่าเสยีหายในเหตุการณ์ที่เกดิจากสายการบนิ ภัยธรรมชาต ิและอืน่ๆที่อยู่นอกเหนือการ

ควบคมุของทางบรษัิทฯหรอืคา่ใชจ้่ายเพิม่เตมิทีเ่กดิขึน้ทางตรงหรือทางออ้ม เช่น การเจ็บป่วย, การถูกท ารา้ย, 

การสญูหาย, ความลา่ชา้ หรอืจากอบุัตเิหตตุา่งๆ 

3. หากท่านยกเลกิก่อนรายการท่องเที่ยวจะสิน้สุดลง ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านสละสทิธิ์และจะไม่รับผดิชอบ

คา่บรกิารทีท่่านไดช้ าระไวแ้ลว้ไม่วา่กรณีใดๆ ทัง้ส ิน้ 
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4. บรษัิทฯ จะไม่รับผดิชอบต่อการหา้มออกนอกประเทศ หรือ หา้มเขา้ประเทศ อันเน่ืองมาจากมีสิง่ผดิกฎหมาย 

หรอืเอกสารเดนิทางไม่ถูกตอ้ง หรอื การถูกปฏเิสธในกรณีอืน่ๆ 

5. รายการน้ีเป็นเพยีงขอ้เสนอทีต่อ้งไดร้ับการยนืยันจากบรษัิทฯ อกีครัง้หนึง่ หลงัจากไดส้ ารองที่น่ังบนเครื่อง และ

โรงแรมทีพ่ักในตา่งประเทศเป็นทีเ่รยีบรอ้ย แตอ่ย่างไรก็ตามรายการน้ีอาจเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม 

6. ราคาน้ีคดิตามราคาตัว๋เครือ่งบนิในปัจจุบัน หากราคาตัว๋เครือ่งบนิปรับสงูขึน้ บรษัิทฯ สงวนสทิธิท์ี่จะปรับราคาตั๋ว

เครือ่งบนิตามสถานการณด์งักลา่ว 

7. กรณีเกดิความผดิพลาดจากตวัแทน หรอื หน่วยงานที่เกีย่วขอ้ง จนมีการยกเลกิ ล่าชา้ เปลีย่นแปลง การบรกิาร

จากสายการบนิบรษัิทฯขนสง่ หรอื หน่วยงานที่ใหบ้รกิาร บรษัิทฯจะด าเนินโดยสุดความสามารถที่จะจัดบรกิาร

ทัวรอ์ืน่ทดแทนให ้แตจ่ะไม่คนืเงนิใหส้ าหรับคา่บรกิารนัน้ๆ 

8. มัคคเุทศก ์พนักงาน และตัวแทนของบรษัิทฯ ไม่มีสทิธิใ์นการใหค้ าสัญญาใดๆ ทัง้ส ิน้แทนบรษัิทฯ นอกจากมี

เอกสารลงนามโดยผูม้อี านาจของบรษัิทฯ ก ากบัเท่านัน้ 

9. หากไม่สามารถไปเทีย่วในสถานทีท่ีร่ะบุในโปรแกรมได ้อนัเน่ืองมาจากธรรมชาต ิความลา่ชา้ และความผดิพลาด

จากทางสายการบนิ จะไม่มีการคนืเงนิใดๆทัง้สิน้ แต่ทัง้น้ีทางบรษัิทฯจะจัดหารายการเที่ยวสถานที่อืน่ๆมาให ้

โดยขอสงวนสทิธิก์ารจัดหาน้ีโดยไม่แจง้ใหท้ราบลว่งหนา้  

10. เมือ่ท่านออกเดนิทางไปกบัคณะแลว้ ท่านงดการใชบ้รกิารรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม่เดนิทางพรอ้มคณะถือ

วา่ท่านสละสทิธิ ์ไม่อาจเรยีกรอ้งคา่บรกิาร และเงนิมัดจ าคนื ไม่วา่กรณีใดๆ ทัง้ส ิน้  

11. ในกรณีทีล่กูคา้ตอ้งออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ กรุณาตดิตอ่เจา้หนา้ทีข่องบรษัิทฯ ก่อนทุกครัง้ มเิช่นนัน้ทาง

บรษัิทฯ จะไม่รับผดิชอบคา่ใชจ้่ายใดๆ ทัง้ส ิน้ 

12. กรณีเจ็บป่วยจนไม่สามารถเดนิทางไดซ้ ึง่จะตอ้งมีใบรับรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรับรองบรษัิทฯจะพจิารณา

เลือ่นการเดนิทางของท่านไปยังคณะตอ่ไปแตท่ัง้น้ีท่านจะตอ้งเสยีค่าใชจ้่ายที่ไม่สามารถเรียกคนืได ้เช่นค่าตั๋ว

เครือ่งบนิคา่หอ้ง คา่ธรรมเนียมวซีา่ตามทีส่ถานทูตฯ เรยีกเก็บ และค่าใชจ้่ายอืน่ๆที่เกดิขึน้ตามจรงิ ในกรณีที่ไม่

สามารถเดนิทางได ้

13. กรณียืน่วซีา่แลว้ไม่ไดร้ับการอนุมัตวิซีา่จากทางสถานทูต (วซีา่ไม่ผ่าน) และท่านไดช้ าระคา่ทัวรห์รอืมัดจ ามาแลว้ 

ทางบริษัทฯ คืนค่าทัวร์หรือมัดจ าให ้แต่ทางบริษัทขอสงวนสทิธิ์ในการหักค่าบริการยื่นวีซ่า, ค่าวีซ่า และ

คา่ใชจ้่ายบางสว่นทีเ่กดิขึน้จรงิเป็นกรณีไป (อาท ิกรณีออกตัว๋เครือ่งบนิไปแลว้ หรอืไดช้ าระคา่บรกิารในส่วนของ

ทางเมอืงนอกเชน่ โรงแรม ฯลฯ ไปแลว้) ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการหักเก็บค่าใชจ้่ายจรงิที่เกดิขึน้แลว้กับ

ท่านเป็นกรณีไป 

14. กรณีวซีา่ผ่านแลว้ แจง้ยกเลกิกอ่นหรอืหลงัออกตัว๋โดยสาร บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการ ไม่คนืคา่ทัวรท์ัง้หมด 

15. กรณีวซีา่ผ่านแลว้ แตก่รุ๊ปออกเดนิทางไม่ได ้เน่ืองจากผูเ้ดนิทางท่านอืน่ในกลุ่มโดนปฏเิสธวซี่า หรือไม่ว่าดว้ย

สาเหตใุดๆก็ตาม ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการหักเก็บคา่ใชจ้่ายจรงิทีเ่กดิขึน้แลว้กบัท่านเป็นกรณีไป 

16. กรณีผูเ้ดนิทางไม่สามารถเขา้-ออกเมอืงได ้เน่ืองจากเอกสารปลอมหรอืการหา้มของเจา้หนา้ทีไ่ม่วา่เหตผุลใดๆ ก็

ตามทางบรษัิทของสงวนสทิธิใ์นการ ไม่คนืคา่ทัวรท์ัง้หมด 

17. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิร์าคาน้ีเฉพาะนักท่องเที่ยวชาวไทยและท่องเที่ยวเป็นหมู่คณะแบบ Join Tour เท่านัน้ 

กรณีตอ้งการตัดกรุ๊ปเหมาโปรดสอบถามทางบริษัทอีกครัง้ หากเป็นนักท่องเที่ยวชาวต่างชาต ิหรือ พระสงฆ ์

โปรดสอบถามทางบรษัิทอกีครัง้  

18. ในกรณีทีลู่กคำ้ตอ้งออกต ั๋วโดยสำรภำยในประเทศกรุณำตดิต่อเจำ้หนำ้ทีข่องบรษิทัฯกอ่นทุกคร ัง้มี

เชน่น ัน้ทำงบรษิทัฯจะ ไมร่บัผดิชอบคำ่ใชจ้ำ่ยใดๆท ัง้ส ิน้ 
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ขอ้ควำมซึง่ถอืเป็นสำระส ำหรบัทำ่นผูม้เีกยีรตซิึง่รว่มเดนิทำง 

ทางบรษัิทฯ เป็นตวัแทนในการจัดน าสมัมนา และการเดนิทางที่มีความช านาญ โดยจัดหาโรงแรมที่พัก อาหาร 

ยานพาหนะ และสถานทีท่่องเทีย่วพรอ้มทัง้การสมัมนา ดงูาน เพือ่ความสะดวกสบาย และเกดิประโยชน์สูงสุดใน

การเดนิทาง ทัง้น้ีทางบริษัทฯ ไม่สามารถรับผิดชอบในอุบัตเิหตุหรือความเสียหายที่เกดิจากโรงแรมที่พัก 

ยานพาหนะ,  อันเน่ืองจากอุบัตเิหตุรวมถงึภัยธรรมชาต,ิ โจรกรรม, วนิาศกรรม, อัคคภีัย, การผละงาน, การ

จลาจล, สงครามการเมือง, การผันผวนของอัตราแลกเปลีย่นเงนิตราระหว่างประเทศ, การนัดหยุดงาน, ความ

ลา่ชา้ของเทีย่วบนิ, สายการเดนิเรอื, รถไฟ, พาหนะทอ้งถิน่,  ตลอดจนการถูกปฏเิสธออกวซี่าจากกงสุล และ / 

หรือ ส่วนงานที่เกีย่วขอ้งกับสถานเอกอัครราชทูต รวมถึงผูม้ีอ านาจท าการแทนประจ าประเทศไทย (โดยไม่

จ าตอ้งแสดงเหตผุล เน่ืองจากเป็นสทิธพิเิศษทางการทูต) ซึง่อยู่เหนือการควบคุมของบรษัิทฯ หมายรวมถงึใน

ระหวา่งการเดนิทางท่องเทีย่วทัง้ใน หรอื ตา่งประเทศ แตท่างบรษัิทฯ มคีวามคุม้ครอง และประกนัอุบัตเิหตุ ตาม

เงือ่นไขทีบ่รษัิทฯ ทีร่ับประกนัในกรณีทีผู่ร้่วมเดนิทางถูกปฏเิสธโดยเจา้หนา้ทีต่รวจคนเขา้เมืองของประเทศไทย 

และ/หรอื ตา่งประเทศ มใิหเ้ดนิทางออก หรอื เขา้ประเทศ เน่ืองมาจากความประพฤต ิพฤตกิรรมของผูเ้ดนิทาง 

ไม่ปฏบิัตติามกฎระเบยีบดา้นการความคมุโรคตดิตอ่เฉพาะพืน้ทีม่กีารปลอมแปลงเอกสารเพือ่การเดนิทาง รวมถงึ

มีส ิง่ผดิกฎหมาย บรษัิทฯ จะไม่คนืค่าใชจ้่ายใดๆ รายละเอยีดดา้นการเดนิทาง อาจมีการเปลีย่นแปลงไดต้าม

ความจ าเป็น หรือเพื่อความเหมาะสมทัง้ปวง โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ ทัง้น้ีการขอสงวนสทิธดิังกล่าว 

บรษัิท จะยดึถอืและค านงึถงึผลประโยชนต์ลอดจนความปลอดภัยของท่านผูม้เีกยีรต ิซึง่ร่วมเดนิทางเป็นส าคญั 

หลกัฐำนประกอบกำรยืน่ขอวซี่ำประเทศอนิเดยีส ำหรบั-คนไทย  

 

1. หนังสอืเดนิทาง (Passport) หนังสอืเดนิทาง ตอ้งมีหนา้เหลอืส าหรับประทับวซี่าอย่างนอ้ย 2 หนา้ อายุใชง้าน

เหลอืไม่นอ้ยกวา่ 6 เดอืน นับจากวนัเดนิทาง *กรุณาถอดปก Passport กอ่นสง่เอกสารบรษัิทจะไม่รับผดิชอบใน

กรณีสญูหาย* 

2. รูปถ่าย รูปถ่ายสหีนา้ตรงขนาด 2x2นิว้ พืน้หลงัสขีาวเท่านัน้ จ านวน 2ใบเป็นรูปที่ถ่ายจากรา้นถ่ายรูปเท่านัน้ รูป 

(หา้มสวมแวน่ตาหรอืเครือ่งประดบั, ไม่ใสช่ดุขา้ราชการหรอืเครือ่งแบบใดๆ ไม่เป็นรูปสติ๊กเกอรร์วมถงึหา้มใชรู้ป

ทีถ่่ายเองและปริน้ทเ์อง) 

3. ส าเนาบัตรประจ าตวัประชาชน 2 ชดุ ถา้เป็นเด็กอายุต า่กวา่ 15 ปี ใชส้ าเนาสตูบิัตรและบัตรประชาชน 

4. ส าเนาทะเบยีนบา้น  
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กรณุากรอกขอ้มลูเพือ่ประโยชนใ์นการพจิารณาด าเนนิการขอวซีา่ของทา่น 

ประวตัสิว่นตัว 

PERSONAL INFORMATION 
ค าน าหนา้ :  นาย  นาง  นางสาว  เด็กชาย     

TITLE : MR  MRS  MS  MSTR     

ชือ่ :  _     _______________                  ______นามสกลุ : _     ____________  ___                                          ___        

NAME : _     _______________                  ___SURNAME : _     ____________  ___                                         ___        

สถานะภาพ :           แตง่งาน                 โสด  

MARITAL STATUS      MARRIED                 UN MARRIED  

ชือ่สาม/ีภรรยา:                                          _____________________________________________      _   ___ _____     

GIVE THE NAME OF WIFE OR HUSBAND 

สัญชาตสิาม/ีภรรยา :                                         _____________________________________________  __________ 

NATIONALITY 

ทีอ่ยู ่ : ____                                          ____________________________________________   ________________ 

 ____                                          ____________________________________________   _______         _________      

ADDRESS : ___                                         _________________________________________    ________________ 

____                                          ____________________________________________   _______         _________      

ประวัตคิรอบครัว FAMILY INFORMATION 

ชือ่/นามสกลุบดิา :                 _______________________สัญชาต ิ_______                       _____________________ 

FATHER’S NAME / SURNAME                                                                 NATIONALITY  

ชือ่/นามสกลุมารดา :               ______________________สัญชาต ิ____                         _______________________ 

MOTHER’S NAME / SURNAME                                                               NATIONALITY 

ประวัตกิารศกึษา 

EDUCATIONAL INFORMATION______________________________________________________________________ 

ประวัตกิารท างาน 

PROFESTION INFORMATION   

อาชพี :          ____________                                        ___                                                                         ____  

OCCUPATION: ____________                                        ___  ____________________________________________  

ชือ่บรษัิท:                                ___                                         ___________________________________________ 

EMPLOYER’S NAME ___                                       ______________________________________________________ 

เบอรโ์ทรตดิตอ่ :                                                                                                                                            ___                                          

WORK PHONE NUMBER:                                                                                                                               ___                                          

ทีอ่ยู ่ : ____                                          ____________________________________________   ________________ 

 ____                                          ____________________________________________   _______         _________      

ADDRESS : ___                                         _________________________________________    ________________ 

____                                          ____________________________________________   _______         _________      

รหัสไปรษณีย ์: ___                      _                  

ZIP :  ________________________ 
 

โปรดระบรุายชือ่ประเทศทีท่า่นไดเ้ดนิทางในชว่งระยะเวลา 10 ปี * ส าคัญมาก 

_______________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________ 
*ส าหรับประเทศอนิเดยีหากเคยมกีารเดนิทางจ าเป็นตอ้งแจง้เลขทีว่ซีา่ครัง้สดุทา้ยทีย่ืน่และวันทีอ่อกวซีา่ (ส าคญัมาก) 

______________________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________ 


