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อนิเดยี ทชัมาฮาล ชยัปรุะ นครสชีมพ ู 

4 วนั 2 คนื โดย สายการบนิแอรเ์อเชยี  (FD) 

เร ิม่ตน้เพยีง 12,900.- 

ไฮไลทท์วัร ์  
ชม นครสชีมพ ูเมอืงชยัปรุะ เมอืงหลักของราชสถาน  
ชมพระราชวงัแหง่สายลม ฮาวา มาฮาล สถาปัตยกรรมอันโดดเดน่สวยงาม 
ชม Amber fort ป้อมปราการทีผ่สมผสานดว้ยสถาปัตยกรรมระหวา่งศลิปะฮนิดแูละศลิปะราชปตุ 
ชม บอ่น ้าจันเบาร ีซึง่เป็นบอ่น ้าขนาดใหญแ่ละลกึทีส่ดุในอนิเดยี 

ชม “ทัชมาฮาล” อนุสรณ์แหง่ความรักอันลอืชือ่และ “อักราฟอรด์” ป้อมปราการทีย่ ิง่ใหญ ่
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   ก าหนดการเดนิทาง 
 

วันที ่: 10 -13 ส.ค. 61 15,900.- 

วันที ่: 17 - 20 ส.ค. 61 13,900.- 

วันที ่:  24-27 ส.ค. 61 13,900.- 

วันที ่:  31 ส.ค.- 03 ก.ย. 61 13,900.- 

วันที ่:  07-10 ก.ย. 61 13,900.- 

วันที ่:  14-17 ก.ย. 61 13,900.- 

วันที ่:  21-24 ก.ย. 61 13,900.- 

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

วันที ่:  05-08 ต.ค. 61 13,900.- 

วันที ่:  12-15 ต.ค. 61 15,900.- 

วันที ่:  19-22 ค.ค. 61 15,900.- 

วันที ่:  26-29 ต.ค. 61 14,900.- 

 

ราคายงัไมร่วมคา่ทปิไกดท์อ้งถิน่ + คนขบัรถ ทา่นละ 1,500 บาท 

**เด็กเก็บเทา่ผูใ้หญ*่* 
 

 

 

 

 

  เสน้ทางการเดนิทาง 

 โปรแกรมเดนิทาง เชา้ เทีย่ง ค า่ โรงแรมทีพ่กั 

1 สนามบนิดอนเมอืง – ชยัปรุะ X X ✈ 
CRIMSOM PARK HOTEL 

ระดบั 3 ดาวหรอื เทยีบเทา่,
เมอืงชยัปรูะ 

2 
ชยัปรุะ - ฮาวา มาฮาล – ป้อมแอมเบอร ์– ซติพิาเลส – วัด
พระพฆิเนศ – อกัรา 

🍽 🍽 🍽 
Hotel Pushp Villa ระดบั 3 
ดาว หรอื เทยีบเทา่,เมอืงอัก

รา 
3 อกัรา – ทัชมาฮาล – อคัรา ฟอรด์ – บอ่น ้าจันเบาร ี- ชยัปรุะ 🍽 🍽 🍽  

4 ชยัปรูะ - กรงุเทพฯ ✈ X X  
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โปรแกรมการเดนิทาง 

วนัที ่1 สนามบนิดอนเมอืง กรงุเทพฯ – ชยัปรุะ 

17.00 น. คณะพรอ้มกันทีส่นามบนิดอนเมอืง อาคารผูโ้ดยสารขาออกระหวา่งประเทศชัน้ 2 เคานเ์ตอรส์ายการบนิ

แอรเ์อเชยี โดยมเีจา้หนา้ทีค่อยอ านวยความสะดวกจัดเตรยีมเอกสารการเดนิทางและสัมภาระใหก้ับ

ทา่น 

20.00 น.  ออกเดนิทางสู่ เมอืงชัยปุระ ประเทศอนิเดยี โดยสายการบนิ Air Asia เทีย่วบนิที ่FD130 (ใชเ้วลา

บนิประมาณ 4.20 ชัว่โมง)   (ไมม่บีรกิารอาหารบนเครือ่ง) 

 

เครือ่งแอรบ์สั A 
ทีน่ ัง่แบบ 3-3 

 น า้หนกัสมัภาระ 
ขาไป - ขากลบั 20 กก. 

 

  

  
22.45 น. คณะเดนิทางถงึ สนามบนิชยัปรูะ น าทา่นผา่นพธิกีารศลุการกรและรับกระเป๋าเรยีบรอ้ยแลว้ หลังจากนัน้

น าทา่นเดนิทางสูท่ีพั่ก (เวลาทอ้งถิน่ชา้กวา่ประเทศไทย 1.30 ชัว่โมง) 

 
  พกัที ่  CRIMSOM PARK HOTEL หรอื เทยีบเทา่,เมอืงชยัปรูะ 

วนัที ่2 ชยัปรุะ - ฮาวา มาฮาล – ป้อมแอมเบอร ์– ซติพิาเลส – วดัพระพฆิเนศ – อกัรา 

เชา้   รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารภายในโรงแรม 

 น าทา่นชม เมอืงชยัปรูะ นครแหง่ชยัชนะ คนอนิเดยีเรยีกเมอืงนีว้า่ จัยปรู ์หรอื จัยเปอร ์รัฐราชสถานได ้

ชือ่ว่า นครสชีมพู (Pink city) โดยทีม่าของเมอืงสชีมพูก็เนื่องจากในปี ค.ศ. 1876 มหาราช ซาราม 

ซงิห์ (Maharaja Ram Singh) ไดม้รัีบสั่งใหป้ระชาชนทาสชีมพูทับบนสปีูนเก่าของบา้นเรอืนตนเอง 

เพื่อแสดงถึงไมตรีจิตครัง้ตอ้นรับการมาเยือนของเจา้ชายแห่งเวลส์ (Prince of Waies) เจา้ชาย

มกุฎราชกุมารของอังกฤษ ซึ่งภายหลังคือกษัตรยิ์เอ็ดเวิร์ดที่ 7 (King Edward Vll) แห่งสหราช

อาณาจักรและต่อมารัฐบาลอนิเดยีก็ยังออกกฎหมายควบคุมใหส้ ิง่กอ่สรา้งภายในเขตก าแพงเมอืงเก่า

ตอ้งทาสชีมพูเชน่เดมิ ปัจจบุันเมอืงชยัปรุะเป็นศูนยก์ลางทางการคา้ซึง่ทันสมยัสดุของรัฐราชสถาน สิง่

ทีน่่าสนใจในเมอืงชยัปรูะคอื ผังเมอืงเกา่ และสิง่กอ่สรา้งดัง้เดมิ รวมทัง้ประตูเมอืงซึง่ยงัคงอยูใ่นสภาพ

ค่อนขา้งสมบูรณ์ นอกจากนี้สชีมพูของเมอืงก็กลายเป็นเอกลักษณ์ จนท าใหเ้มอืงนี้เป็นจุดหมายของ

นักท่องเทีย่วจากทั่วโลก  หลังจากนัน้น าทา่นชมภายนอก ฮาวา มาฮาล  (HAWA MAHAL) แปลว่า 

พระราชวังแหง่สายลม เป็นพระราชวัง ตัง้อยูใ่นเมอืงชยัปรุะ รัฐราชสถาน ประเทศอนิเดยี สรา้งในปีค.ศ. 

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

อสุถัด (Lal Chand Ustad) โดยถอดแบบมาจากรูปทรงของมงกฏุพระนารายณ์ โดยมสีิง่กอ่สรา้งทีโ่ดด

เด่นคอื บรเิวณดา้นหนา้อาคารมหีนา้บันสูงหา้ชัน้และมลีักษณะคลา้ยรังผึง้สรา้งจากหนิทรายสแีดงสด

ฉลุหนิใหเ้ป็นชอ่งหนา้ต่างลวดลายเล็กๆ ละเอยีดยบิมชีอ่งหนา้ต่างถงึ 953 บางแต่ปิดไวด้ว้ยหนิทราย

ฉลทุ าใหน้างในฮาเร็มพระสนมทีอ่ยูด่า้นในสามารถมองออกมาขา้งนอกไดโ้ดยทีค่นภายนอกมองเขา้ไป

ขา้งในไมเ่ห็นและประโยชนอ์กีอยา่งคอืเป็นชอ่งแสงและชอ่งลมจนเป็นทีม่าของชือ่ “Palace Of Wind”   

น าทา่นเดนิทางสู ่ป้อมอาเมร ์ หรอื ป้อมแอมเบอร ์(Amber Fort) ตัง้อยูท่ีเ่มอืงอาเมร ์ชานเมอืงชยั

ปุระ ห่างจากเมอืงชัยปุระ 11 กโิลเมตร ตัง้โดดเด่นอยู่บนผาหนิเหนือทะเลสาบ สรา้งโดยมหาราชา 

มาน สงิหท์ี ่1 ป้อมปราการแห่งนี้มชี ือ่เสยีงทางดา้นสถาปัตยกรรมซึง่ผสมผสานกันระหว่างศลิปะฮนิดู

และศลิปะราชปุตอันเป็นเอกลักษณ์ สามารถมองเห็นไดจ้ากระยะทางไกล เนื่องจากมขีนาดก าแพง

ปราการทีใ่หญ่และแน่นหนา พรอ้มประตูทางเขา้หลายแห่ง ถนนทีปู่ดว้ยหนิหลายสาย ซึง่เมือ่อยู่บน

ป้อมแลว้สามารถมองเห็นทะเลสาบเมาตาไดอ้ย่างชัดเจน ความสวยงามของป้อมแอมเบอร ์ซอ่นอยู่

ภายในก าแพงเมอืงทีแ่บง่เป็นทัง้หมด 4 ชัน้ (แต่ละชัน้คั่นดว้ยทางเดนิกวา้ง) โดยภายในเป็นหมูพ่ระที่

น่ังซึง่สรา้งจากหนิทรายสแีดงและหนิออ่น หมูพ่ระทีน่ั่งภายในป้อม ประกอบดว้ย "ดวิัน-อ-ิอมั" หรอืทอ้ง

พระโรง, "ดวิัน-อ-ิกสั" หรอืทอ้งพระโรงสว่นพระองค,์ "ชชีมาฮาล" (พระต าหนักซึง่เป็นหอ้งทรงประดับ
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วนัที ่3 อกัรา – ทชัมาฮาล – อคัรา ฟอรด์ – บอ่น า้จนัเบาร ี- ชยัปรุะ 
เชา้   รบัประทานอาหารเชา้ ณ ทีพ่กับนบา้นเรอื 

 น าท่านเขา้ชม ทชัมาฮาล (Taj Mahal) แหล่งมรดกโลกเป็น 1 ใน 7 สิง่มหัศจรรยท์ีส่ าคัญของโลก 

ซึง่อนุสรณ์สถานแห่งความรักอันยิง่ใหญ่และอมตะของพระเจา้ชาห์จาฮันที่มตี่อพระนางมุมตัซ โดย

สรา้งขึน้ในปี ค.ศ. 1631 ต่อมาน าท่านเดนิสู่ประตูสุสานทีส่ลักตัวหนังสอืภาษาอาระบคิทีเ่ป็นถอ้ยค า

อทุศิและอาลัยต่อบคุคลอันเป็นทีรั่กทีจ่ากไป และน าท่านถ่ายรูปกับลานน ้าพุทีม่อีาคารทัชมาฮาลอยู่

เบื้องหลัง แลว้น าท่านเขา้สู่ตัวอาคารที่สรา้งจากหนิอ่อนสีขาวบรสิุทธิจ์ากเมืองมกรานะ ที่ประดับ

ลวดลายดว้ยเทคนคิฝังหนิสตีา่งๆ ลงไปในเนือ้หนิ ทีเ่ป็นสถาปัตยกรรมชิน้เอกของโลกทีอ่อกแบบโดย

ชา่งจากเปอรเ์ซยี โดยอาคารตรงกลางจะเป็นรปูโดมซึง่มหีอคอยสีเ่สาลอ้มรอบ  ตรงกลางดา้นในเป็นที่

ฝังพระศพของพระนางมมุตัซ มาฮาล และ พระเจา้ชาหจ์าฮัน ไดอ้ยูคู่่เคยีงกันตลอดชั่วนรัินดร ์ ทัชมา

ฮาลแห่งนี้ใชเ้วลากอ่สรา้งทัง้หมด 12 ปี โดยสิน้เงนิไป 41 ลา้นรูปี มกีารใชท้องค าประดับตกแตง่สว่น

ตา่งๆ ของอาคาร หนัก 500 กโิลกรัม และใชค้นงานกวา่ 20,000 คน ตอ่มาน าทา่นเดนิออ้มไปดา้นหลัง

ทีต่ดิกับแม่น ้ายมุนาโดยฝ่ังตรงกันขา้มจะมพีื้นที่ขนาดใหญ่ถูกปรับดนิแลว้ โดยเล่ากันว่าพระเจา้ชาห์

จาฮันเตรยีมทีจ่ะสรา้งสุสานของตัวเองเป็นหนิออ่นสดี าโดยตัวรูปอาคารจะเป็นแบบเดยีวกันกับทัชมา

ฮาล เพื่อที่จะอยู่เคยีงขา้งกัน แต่ถูกออรังเซบ ยดึอ านาจและน าตัวไปคุมขังไวใ้นป้อมอักราเสยีก่อน  

จากนัน้น าท่านเขา้ชม อกัราฟอรด์ (Agra Fort) แหล่งมรดกโลก ทิต่ดิรมิแมน่ ้ายมนุาสรา้งโดยพระ

เจา้อัคบาร์มหาราชแห่งราชวงศ์โมกุล  เมื่อปี ค.ศ. 1565 เป็นทัง้พระราชวังที่ประทับและเป็นป้อม

ปราการ ต่อมาพระโอรส คือ พระเจา้ชาฮันกรี ์ และพระนัดดา (โอรสของพระเจา้ชาฮันกรี)์ , พระเจา้

ชาห์จาฮานไดส้รา้งขยายต่อเตมิป้อมและพระราชวังแห่งนี้อย่างใหญ่โต และน าท่านเขา้ชมป้อมผ่าน

ประต ูอ ามรรสงิห ์เขา้สูส่ว่นทีเ่ป็นพระราชวัง  ผา่นลานสวนประดับ อา่งหนิทรายสแีดงขนาดยกัษ์ส าหรับ

กระจกส าหรับมหาราชา) และ "จัย มานดรี"์ ซึง่เป็นต าหนักอยูบ่นชัน้สอง, "อารัม บกัห"์ ซึง่เป็นสวนสวย

จัดเป็นรปูดาวแฉกแบบโมกลุคั่นกลางระหวา่งอาคาร และ "สกุหน์วิาส" ซึง่เป็นพระต าหนักทีใ่ชก้ารปรับ

อากาศภายในพระต าหนักใหเ้ย็นลงดว้ยการท าใหล้มเป่าผ่านรางน ้าตกที่มีอยู่โดยรอบภายในพระ

ต าหนัก ท าใหภ้ายในต าหนักนี้มอีากาศเย็นอยูเ่สมอ ป้อมนีเ้คยเป็นทีป่ระทับของราชปตุ มหาราชา และ

พระราชวงศข์องอาเมรใ์นอดตี ( พเิศษ.. รวมคา่พาหนะขึน้ไปชมพระราชวัง โดยรถจี๊ป) จากนัน้น าท่าน

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

ถูกสรา้งขยายออกในสมัยหลั ง ปัจจุบัน  ได ร้วบเป็นพิพิธภัณฑ์  Sawai Man Singh Museum 

ประกอบดว้ย 4 สว่นทีน่่าสนใจคอื สว่นแรกคอืสว่นของพระราชวังสว่นทีส่องเป็นสว่นของพพิธิภัณฑ ์ที่

จัดแสดงฉลองพระองคข์องกษัตรยิ ์และมเหส ีซึง่มกีารตัดเย็บอยา่งวจิติร สว่นทีส่ามเป็นสว่นของอาวุธ 

และชดุศกึสงคราม ทีจ่ัดแสดงไวอ้ยา่งน่าทึง่มากมายหลายหลาก บางชิน้ ก็เป็นอาวธุไดอ้ยา่งน่าพศิวง 

และส่วนที่สี่ คือส่วนของศิลปะภาพวาด รูปถ่าย และราชรถ พรมโบราณ ซึง่ไดรั้บการจารกึไวใ้น

ประวัตศิาสตร ์ตรงกลางอาคารมหีมอ้น ้าขนาดมหมึา 2 ใบ ท าจากโลหะเงนิ สงู 1.50 เมตร มขีนาดใหญ่

ทีส่ดุในโลก เชือ่กนัวา่เป็นหมอ้น ้าทีก่ษัตรยิ ์Madho Singh ไดรั้บมาจากงานราชาภเิษกของพระเจา้เอ็ด

เวริด์ที ่7 ซึง่บรรจนุ ้าจากแมน่ ้าคงคาอนัศักดิส์ทิธิ ์

กลางวนั  รบัประทานอาหารกลางวนั  

บา่ย น าท่านเดนิทางเขา้สู ่วดัพระพฆิเนศ Ganesh Temple (Moti Dungri) วัดพระพฆิเนศทีช่ ือ่เสยีง

โดง่ดังเป็นอนัดับ 1 ของเมอืงชยัปรุะ วัดนีส้รา้งขึน้โดย Seth Jai Ram Paliwal ในชว่งตน้ศตวรรษที ่18 

ตัง้อยู่ใจกลางเมอืง บรเิวณเนินเขาเล็กๆ พระวหิารแห่งนี้เปรยีบเสมอืนชวีติแห่งการคน้หาความสุขนิ

รันดร ์ซึง่พระพฆิเนศวรชา้งหัวเทพในศาสนาฮนิดูถอืว่าเป็นพระเจา้แห่งความเป็นมงคลปัญญา ความรู ้

และความมั่งคั่ง วัดพระพิฆเนศแห่งนี้เป็นที่นิยมมากที่สุดของนักท่องเที่ยวทั ้งชาวอินเดียและ

ชาวต่างชาต ิเชญิท่านขอพรจากองค์พระพฆิเนศตามอัธยาศัย   หลังจากนัน้น าท่านออกเดนิทางสู ่

เมอืงอคัรา เมอืงทีเ่ป็นสถานทีต่ัง้อนุสรณ์สถานแห่งความรัก ทัชมาฮาล และเคยเป็นศนูยก์ลางปกครอง

ของอนิเดยีสมยัราชวงศโ์มกลุ อัคระ อดตีเมอืงหลวงของอนิเดยีในสมัยทีย่ังเรยีกว่า "ฮนิดูสถาน"  เป็น

เมอืงทีต่ัง้อยูร่มิแมน่ ้ายมนา ทางตอนเหนอืของประเทศอนิเดยี ในรัฐอตุตรประเทศ เป็นเมอืงหลวงของ

รัฐอตุตรประเทศ เมอืงอัคระมปีระชากรทัง้หมด 1,686,976 คน (ปีค.ศ. 2010) ถอืเป็นหนึง่ในเมอืงทีม่ี

ประชากรหนาแน่นที่สุดในรัฐอุตตรประเทศ และอันดับที่ 19 ในประเทศอนิเดีย (ใชเ้วลาเดนิทาง

ประมาณ 4.30 ชม.) 

ค า่  รบัประทานอาหารค า่  

 
 พกัที ่ Hotel Pushp Villa หรอื เทยีบเทา่,เมอืงอกัรา 
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สรงน ้า ท่านจะไดเ้ห็นสถาปัตยกรรมสามยคุสมัยตามรสนยิมทีแ่ตกต่างกันของสามกษัตรยิ์ น าท่านเขา้

ชมดา้นในพระต าหนักตา่งๆทีส่ลักลวดลายศลิปะแบบโมกลุทีม่อีทิธพิลจากศลิปะอนิเดยี ผสมผสานกับ

ศลิปะเปอรเ์ซยี แลว้น าขึน้สูร่ะเบยีงชัน้ทีส่องทีม่เีฉลยีงมขุ ซึง่สามารถมองเห็นชมทวิทัศนล์ าน ้ายมนุาได ้

ตอ่มาน าชมหอ้งทีป่ระทับของกษัตรยิ ์,พระโอรส, พระธดิาและองคต์่างๆ แลว้น าชมพระต าหนัก มาซมั

มนั บรูช์ ทีม่เีฉลยีงมขุแปดเหลีย่ม มหีนา้ต่างเปิดกวา้ง ทีส่ามารถมองเห็นทัชมาฮาลได ้ในพระต าหนัก

นี้เองที่เล่ากันว่า ชาห์จาฮัน ถูกพระโอรส ออรังเซบ จองจ าขังไว ้7 ปี ในช่วงปลายรัชกาลจน

สิน้พระชนม ์แลว้ก็น าชมลานสวนประดับ ดวิันออีาอ า ที่ชัน้บนดา้นหนึง่เคยเป็นทีป่ระดษิฐานบัลลังก์

นกยูงอันยิง่ใหญ่ (ปัจจุบันอยู่ในประเทศอหิร่าน) และทีล่านสวนประดับแห่งนี้เองทีพ่ระเจา้ชาหจ์าฮัน 

ไดพ้บรักครัง้แรกกบัพระนางมมุตัซ  ทีไ่ดน้ าสนิคา้เป็นสรอ้ยไขม่กุเขา้มาขายใหก้บันางในฮาเร็ม   
กลางวนั   รบัประทานอาหารกลางวนั  

บา่ย จากนัน้น าทา่นชม บอ่น า้จนัเบาร ี(Chand Baori) ซึง่เชือ่กนัวา่ถกูสรา้งขึน้ในชว่งศตวรรษที ่10 หรอื

พันกว่าปีมาแลว้ ตอนนัน้แควน้ราชาสถานเป็นแควน้ทีร่ ่ารวยมาก เนื่องจากเป็นเสน้ทางสายส าคัญใน

การเดนิทางไปยงัตะวันออกกลาง ซึง่พอเดนิทางผ่านกนับอ่ยๆ ก็ท าใหเ้กดิการคา้ขายขึน้ พอรวยแลว้ก็

เริม่มีการลงทุนในการสรา้งปราสาทราชวังและป้อมปราการ แต่ดว้ยความที่ภูมปิระเทศของที่นี่เป็น

ทะเลทราย ทีม่คีวามแหง้แลง้มาก น ้าฝนทีต่กเพยีงปีละไมก่ีค่รัง้ก็จะซมึหายผ่านทรายไปอยา่งรวดเร็ว

แบบทีค่นไทยซึง่เตบิโตมากับสายน ้าอย่างเราๆ จนิตนาการไมถู่ก มหาราชาของแควน้ราชาสถานเลย

ตอ้งพยายามหาวธิสีรา้งบ่อน ้าเพื่อกักเก็บน ้าไวใ้ชใ้หไ้ดน้านที่สุด เพราะการเก็บน ้าไวใ้ชก้็ถือเป็นทัง้

ความมัน่คงของชาต ิการผ่อนคลาย และสิง่ส าคัญส าหรับการประกอบพธิทีางศาสนาในหนึง่เดยีว ยิง่ไป

กว่านัน้ มหาราชายังตอ้งการใหค้นลงไปตักน ้าจากบอ่มาใชไ้ดอ้ยา่งสะดวกแมย้ามทีร่ะดับน ้าลดต ่าตดิ

กน้บอ่ดว้ย บอ่น ้าแชนด ์เบาร ีทีถ่อืก าเนดิขึน้เลยมดีไีซนส์ดุล ้าทกุสว่นทกุดา้นของบอ่เป็นบนัไดเชือ่มถงึ

กนัทัง้หมด เพือ่ใหค้นเดนิลงไปตักน ้าไดพ้รอ้มกนัหลายคน และตักไดจ้นถงึหยดสดุทา้ยแมว้่าบอ่จะลกึ

ถงึประมาณตกึ 10 ชัน้ หรอื 33 เมตร ตัวบนัไดทีส่รา้งขึน้มานัน้แบง่เป็น 13 ชัน้ มขีัน้บันไดรวมแลว้กว่า 

3,500 ขัน้ นับเป็นบ่อน ้าที่ลกึและใหญ่ที่สุดในอนิเดียที่มีความยิง่ใหญ่ทัง้ขนาดและการออกแบบ

กอ่สรา้ง  หลังจากนัน้น าทา่นเดนิทางกลับไปยงัเมอืงชยัปรุะ 
ค า่   รบัประทานอาหารค า่ (Dinner Box) 

 ไดเ้วลาอนัสมควรน าทา่นเดนิทางสูส่นามบนิชยัปรูะ 

23.15 น. น าท่านเดนิทางกลับสูส่นามบนิดอนเมอืง กรงุเทพฯ โดยสายการบนิ แอรเ์อเชยี (Air Asia) เทีย่วบนิที ่

FD131 (ใชเ้วลาเดนิทางโดยประมาณ 4.30 ชม.)  (ไมม่บีรกิารอาหารบนเครือ่ง) 

วนัที ่4 เดลล ี– กรงุเทพฯ 

05.00 น. เดนิทางถงึสนามบนิดอนเมอืง โดยสวัสดิภ์าพ 

 

 

 

 

โปรแกรม : อนิเดยี ทชัมาฮาล ชยัปรุะ นครสชีมพ ู 4 วนั 2 คนื โดยสายการบนิแอรเ์อเชยี  (FD) 
 

อตัราคา่บรกิาร 

ก าหนดการเดนิทาง 

ผูใ้หญ ่
พักหอ้งละ  
2-3 ทา่น 
ทา่นละ 

เด็กมเีตยีง 
พักกบัผูใ้หญ ่

1 ทา่น 
ทา่นละ 

เด็ก 8-12 ปี
(เสรมิเตยีง) 
ทา่นละ 

เด็ก 8-12 ปี 
(ไมเ่สรมิ
เตยีง) 
ทา่นละ 

พักเดีย่วเพิม่ 
ทา่นละ 

ราคา 
ไมร่วมตัว๋ 
ทา่นละ 

วันที ่: 10 -13 ส.ค. 61 15,900.- 15,900.- 15,900.- 15,900.- 3,900.- 8,500.- 

วันที ่: 17 - 20 ส.ค. 61 13,900.- 13,900.- 13,900.- 13,900.- 3,900.- 8,500.- 

วันที ่:24-27 ส.ค. 61 13,900.- 13,900.- 13,900.- 13,900.- 3,900.- 8,500.- 

วันที ่:31 ส.ค.- 03 ก.ย. 61 13,900.- 13,900.- 13,900.- 13,900.- 3,900.- 8,500.- 

วันที ่:07-10 ก.ย. 61 13,900.- 13,900.- 13,900.- 13,900.- 3,900.- 8,500.- 



                       GO2JAI-FD001       หนา้ 6 จาก 11 
 

วันที ่:14-17 ก.ย. 61 13,900.- 13,900.- 13,900.- 13,900.- 3,900.- 8,500.- 

วันที ่:21-24 ก.ย. 61 13,900.- 13,900.- 13,900.- 13,900.- 3,900.- 8,500.- 

วันที ่:28 ก.ย.- 01 ต.ค. 61 12,900.- 12,900.- 12,900.- 12,900.- 3,900.- 8,500.- 

วันที ่:05-08 ต.ค. 61 13,900.- 13,900.- 13,900.- 13,900.- 3,900.- 8,500.- 

วันที ่:12-15 ต.ค. 61 15,900.- 15,900.- 15,900.- 15,900.- 3,900.- 8,500.- 

วันที ่:19-22 ค.ค. 61 15,900.- 15,900.- 15,900.- 15,900.- 3,900.- 8,500.- 

วันที ่:26-29 ต.ค. 61 14,900.- 14,900.- 14,900.- 14,900.- 3,900.- 8,500.- 

***  ราคาทารก [ เด็กอายไุมเ่กนิ 2 ขวบ ] 5,000.-  / ทา่น ***  

 
***ราคานีเ้ฉพาะกรุป๊หนา้รา้นเทา่น ัน้ กรุป๊เหมาโปรดสอบถามอกีคร ัง้*** 

**ราคานีส้ าหรบัลกูคา้ทีถ่อืพาสปอรต์ไทยเทา่น ัน้!! ** 

***ราคาทวัรข์า้งตน้ไมร่วมคา่วซีา่ทา่นละ 3,000 บาทแลว้*** 

***ราคาทวัรข์า้งตน้ยงัไมร่วมคา่ทปิคนขบัรถ และไกดท์อ้งถิน่ 

ทา่นละ 1,500 บาท /ทรปิ/ตอ่ทา่น / หวัหนา้ทวัร ์แลว้แตด่ลุพนิจิ*** 

** โปรแกรมและรายละเอยีดของการเดนิทางอาจมกีารเปลีย่นแปลงได ้ท ัง้นีข้ ึน้อยูก่บัสภาวะอากาศ 

และเหตสุดุวสิยัตา่ง ๆ ทีไ่มส่ามารถคาดการณ์ลว่งหนา้โดยทางบรษิทัฯ ** 

 

พาสปอรต์จะตอ้งมอีายกุอ่นการเดนิทางไมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน 

ในกรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงท ัง้ทีก่รงุเทพฯ และทีป่ระเทศสาธารณรฐัเกาหลใีต ้ปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออกหรอื

เขา้ประเทศ ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธไ์มค่นืคา่ใชจ้า่ยไมว่า่กรณีใดๆ ทิง้ส ิน้ 

 

หมายเหต ุ**   บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธใินการเปลี่ยนแปลงเที่ยวบนิท ัง้ไปและกลบัโดยมติอ้งแจ้งให้ทราบ
ลว่งหนา้ท ัง้นีข้ ึน้อยูก่บัสายการบนิ บรษิทัฯขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงรายการเพือ่ความเหมาะสมไมว่า่จะ
เกิดจากความขดัข้องของ ยานพาหนะหรือมีเหตุหนึ่งเหตุใดจนท าให้ไม่สามารถด าเนินการตาม
หมายก าหนดการไดโ้ปรแกรมการเดนิทางเปลีย่นแปลงตามความเหมาะสม หรอืเปลีย่นแปลงรายการทอ่งเทีย่ว

บางรายการหรอืทดแทนรายการทอ่งเทีย่วบางรายการ และจะตอ้งมจี านวนผูโ้ดยสารจ านวน 15 ทา่นขึน้ไปจงึ
ออกเดนิทาง ในกรณีทีม่จี านวนผูโ้ดยสารไม่ถงึ 15 ท่านไม่มหีวัหนา้ทวัรไ์ทย  อตัราค่าบรกิารนี ้ส าหรบั
เดนิทางต ัง้แต ่30 ทา่นขึน้ไป ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงราคาในกรณีทีม่ผีูเ้ดนิทางไมถ่งึ 30 ทา่น 

 

เง ือ่นไขการใชบ้รกิาร 

1. บรษัิทฯสงวนสทิธิท์ีจ่ะไมรั่บผดิชอบตอ่คา่ชดเชยความเสยีหายไมว่า่กรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงของไทยไม่

อนุญาตใหเ้ดนิทางออกหรอืกองตรวจคนเขา้เมอืงของแตล่ะประเทศไมอ่นุญาตใหเ้ขา้เมอืง 

2. บรษัิทฯ สงวนสทิธิใ์นการทีจ่ะไมรั่บผดิชอบตอ่คา่ชดเชยความเสยีหาย อนัเกดิจากเหตสุดุวสิยัทีท่าง บรษัิทฯไม่

 สามารถควบคมุไดเ้ชน่การนัดหยดุงาน, จลาจล, การลา่ชา้หรอืยกเลกิของเทีย่วบนิ 

3. บรษัิทฯสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงโปรแกรมรายการทอ่งเทีย่วโดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ (โปรแกรม

และ รายละเอยีดของการเดนิทางอาจมกีารเปลีย่นแปลงได ้ทัง้นีข้ ึน้อยูก่บัภาวะอากาศ และเหตสุดุวสิยัตา่ง ๆ ทีไ่ม่

สามารถคาดการณ์ลว่งหนา้โดยทางบรษัิทฯ จะค านงึถงึผลประโยชนแ์ละความปลอดภยัของผูร้ว่มเดนิทางเป็นส าคญั) 

4. บรษัิทฯสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงอตัราคา่บรกิารโดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 



                       GO2JAI-FD001       หนา้ 7 จาก 11 
 

5. กรณีทีค่ณะไมค่รบจ านวน10ทา่นทางบรษัิทฯสงวนสทิธิใ์นการงดออกเดนิทางโดยทางบรษัิทฯ จะแจง้ใหท้า่น

ทราบลว่งหนา้อยา่งนอ้ย 7 วันกอ่นการเดนิทาง  

6. เมือ่ทา่นท าการซือ้โปรแกรมทัวร ์ทางบรษัิทฯ จะถอืวา่ทา่นรับทราบและยอมรับเงือ่นไขของหมายเหตทุกุขอ้แลว้ 

7. ในกรณีทีล่กูคา้ตอ้งออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรณุาตดิตอ่เจา้หนา้ทีข่องบรษัิทฯ กอ่นทกุครัง้ มฉิะนัน้ทาง

บรษัิทฯ จะไมข่อรับผดิชอบคา่ใชจ้า่ยใดๆ ทัง้ส ิน้  

 

อตัราคา่บรกิารนีร้วม 

1.  คา่ตั๋วเครือ่งบนิไป-กลับ ชัน้ประหยดั 

2.  คา่โรงแรมทีพ่ักตามรายการทีร่ะบ ุ(สองทา่นตอ่หนึง่หอ้ง) 

3.  คา่เขา้ชมสถานทีต่า่งๆ ตามรายการทีร่ะบ ุ

4.  คา่อาหารและเครือ่งดืม่ตามรายการทีร่ะบ ุ

5.  คา่รถรับสง่และระหวา่งน าเทีย่วตามรายการทีร่ะบ ุ

6.  คา่ประกันอบุัตเิหตคุุม้ครองในระหวา่งการเดนิทาง คุม้ครองในวงเงนิท่านละ 1,000,000 บาท ค่ารักษาพยาบาล

กรณีเกดิอบุตัเิหตวุงเงนิทา่นละ 200,000 บาท ตามเงือ่นไขของกรมธรรม ์ 

 ** ลูกคา้ท่านใดสนใจซือ้ประกันการเดนิทางส าหรับครอบคลุมเรือ่งสุขภาพสามารถสอบถามขอ้มลูเพิม่เตมิกับ

ทางเจา้หนา้ทีบ่รษัิทได ้** 

 - เบีย้ประกนัเริม่ตน้ 370 บาท [ระยะเวลา 5-7 วัน] 

 - เบีย้ประกนัเริม่ตน้ 430 บาท [ระยะเวลา 8-10 วัน]  

 ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัทีม่อีายมุากกวา่ 16 หรอืนอ้ยกวา่ 75 ปี   

 [รักษาพยาบาล 2 ลา้น, รักษาตอ่เนือ่ง 2 แสน, เสยีชวีติหรอืเสยีอวัยวะจากอบุตัเิหต ุ3 ลา้นบาท] 

 ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัทีม่อีายนุอ้ยกวา่ 16 หรอืมากกวา่ 75 ปี   

 [รักษาพยาบาล 2 ลา้น, รักษาตอ่เนือ่ง 2 แสน, เสยีชวีติหรอืเสยีอวัยวะจากอบุตัเิหต ุ1.5 ลา้นบาท] 

7.  รวมภาษีสนามบนิทกุแหง่ + ภาษีน ้ามนั  

8.  คา่ภาษีมลูคา่เพิม่ 7% 

อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 

1. คา่ท าหนังสอืเดนิทางไทย 

2. กระเป๋าเดนิทางในกรณีทีน่ ้าหนักเกนิกวา่ทีส่ายการบนิก าหนด 20 กโิลกรัม/ทา่น  

สว่นเกนิน ้าหนักตามสายการบนิก าหนด 

3. คา่ใชจ้า่ยสว่นตวันอกเหนอืจากรายการ เชน่ คา่เครือ่งดืม่, คา่อาหารทีส่ัง่เพิม่เอง, คา่โทรศัพท,์ คา่ซกัรดีฯลฯ 

4. คา่อาหารทีไ่มไ่ดร้ะบไุวใ้นรายการ 

5. คา่วซีา่เขา้ประเทศอนิเดยีแบบ E-Visa ทา่นละ 3,000 บาท 

6. คา่ท าใบอนุญาตทีก่ลบัเขา้ประเทศของคนตา่งชาตหิรอืคนตา่งดา้ว 

7. คา่ทปิคา่ทปิคนขบัรถ และไกดท์อ้งถิน่ 1,500 บาท /ทรปิ/ตอ่ทา่น 

 

การส ารองทีน่ ัง่ 

1. กรณุาจองลว่งหนา้อยา่งนอ้ย 30 วันกอ่นการเดนิทางและกรณุาเตรยีมเงนิมดัจ า 10,000 บาท (ทีน่ั่งจะยนืยันเมือ่

ไดรั้บเงนิมัดจ าแลว้เท่านัน้) หากตอ้งยืน่วซีา่ ตอ้งเตรยีมเอกสารยืน่วซีา่ใหเ้รยีบรอ้ยภายใน 2-3 วันหลังจากท า

การจองแลว้(ใชเ้วลาขอวซีา่ไมต่ า่กวา่ 7วนัท าการ) 
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2. การช าระค่าทัวรส์ว่นทีเ่หลอืทางบรษัิทฯจะเรยีกเก็บกอ่นเดนิทางไมน่อ้ยกวา่ 15 วันท่านควรจัดเตรยีมค่าทัวรใ์ห ้

เรยีบรอ้ยกอ่นก าหนดเนือ่งจากทางบรษัิทตอ้งส ารองค่าใชจ้า่ยในสว่นของค่าทีพั่กและตั๋วเครือ่งบนิมฉิะนัน้จะถอื

วา่ทา่นยกเลกิการเดนิทางโดยอตัโนมตั ิ

เง ือ่นไขการยกเลกิ 

1. แจง้ยกเลกิกอ่นเดนิทาง 30 วัน คนืคา่ใชจ้า่ยทัง้หมด  

2. แจง้ยกเลกิกอ่นเดนิทาง 15-29 วัน เก็บคา่ใชจ้า่ยทา่นละ 10,000 บาท 

3. แจง้ยกเลกินอ้ยกวา่ 15วันกอ่นเดนิทางทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธิเ์ก็บคา่ใชจ้า่ยทัง้หมด 

4. ส าหรับผูโ้ดยสารที่ไม่ไดถ้ือหนังสอืเดนิทางไทย และทางบรษัิทฯเป็นผูย้ืน่วซี่าให ้เมือ่ผลวซี่าผ่านแลว้มกีาร

ยกเลกิการเดนิทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการคนืคา่มดัจ าทัง้หมด 

5. บรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเก็บคา่ใชจ้่ายทัง้หมดกรณีท่านยกเลกิการเดนิทางและมผีลท าใหค้ณะเดนิทางไมค่รบ

ตามจ านวนที่บรษัิทฯก าหนดไว ้(10ท่านขึน้ไป) เนื่องจากเกดิความเสยีหายต่อทางบรษัิทและผูเ้ดนิทางอืน่ที่

เดนิทางในคณะเดยีวกนับรษัิทตอ้งน าไปช าระคา่เสยีหายตา่งๆทีเ่กดิจากการยกเลกิของทา่น 

6. กรณีเจ็บป่วยจนไม่สามารถเดนิทางไดซ้ ึง่จะตอ้งมใีบรับรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรับรองบรษัิทฯจะพจิารณา

เลือ่นการเดนิทางของท่านไปยังคณะต่อไปแต่ทัง้นี้ท่านจะตอ้งเสยีค่าใชจ้่ายทีไ่มส่ามารถเรยีกคนืได ้เชน่ค่าตั๋ว

เครือ่งบนิค่าหอ้ง ค่าธรรมเนียมวซีา่ตามทีส่ถานทูตฯ เรยีกเก็บ และค่าใชจ้่ายอืน่ๆทีเ่กดิขึน้ตามจรงิ ในกรณีทีไ่ม่

สามารถเดนิทางได ้

7. กรณียืน่วซีา่แลว้ไมไ่ดรั้บการอนุมตัวิซีา่จากทางสถานทตู (วซีา่ไมผ่า่น) และทา่นไดช้ าระคา่ทัวรห์รอืมดัจ ามาแลว้ 

ทางบรษัิทฯ คืนค่าทัวร์หรือมัดจ าให ้แต่ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการหักค่าบรกิารยื่นวีซ่า, ค่าวีซ่า และ

คา่ใชจ้า่ยบางสว่นทีเ่กดิขึน้จรงิเป็นกรณีไป (อาท ิกรณีออกตั๋วเครือ่งบนิไปแลว้ หรอืไดช้ าระคา่บรกิารในสว่นของ

ทางเมอืงนอกเชน่ โรงแรม ฯลฯ ไปแลว้) ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการหักเก็บค่าใชจ้่ายจรงิทีเ่กดิขึน้แลว้กับ

ทา่นเป็นกรณีไป 

8. กรณีวซีา่ผา่นแลว้ แจง้ยกเลกิกอ่นหรอืหลังออกตั๋วโดยสาร บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการ ไมค่นืคา่ทัวรท์ัง้หมด 

9. กรณีวซีา่ผ่านแลว้ แต่กรุ๊ปออกเดนิทางไมไ่ด ้เนื่องจากผูเ้ดนิทางท่านอืน่ในกลุ่มโดนปฏเิสธวซีา่ หรอืไมว่่าดว้ย

สาเหตใุดๆก็ตาม ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการหักเก็บคา่ใชจ้า่ยจรงิทีเ่กดิขึน้แลว้กบัทา่นเป็นกรณีไป 

10. กรณีผูเ้ดนิทางไมส่ามารถเขา้-ออกเมอืงได ้เนือ่งจากเอกสารปลอมหรอืการหา้มของเจา้หนา้ทีไ่มว่า่เหตผุลใดๆ ก็

ตามทางบรษัิทของสงวนสทิธิใ์นการ ไมค่นืคา่ทัวรท์ัง้หมด 

 

เง ือ่นไขการเดนิทาง 
 

1. บรษัิทฯ มสีทิธิท์ีจ่ะเปลีย่นแปลงรายละเอยีดบางประการในทัวรน์ี ้เมือ่เกดิเหตสุดุวสิยัจนไมอ่าจแกไ้ขได ้

2. บรษัิทฯ ไมรั่บผดิชอบคา่เสยีหายในเหตกุารณ์ทีเ่กดิจากสายการบนิ ภัยธรรมชาต ิปฏวิัตแิละอืน่ๆทีอ่ยูน่อกเหนือ

การควบคุมของทางบรษัิทฯหรอืค่าใชจ้่ายเพิม่เตมิทีเ่กดิขึน้ทางตรงหรอืทางออ้ม เชน่ การเจ็บป่วย, การถูกท า

รา้ย, การสญูหาย, ความลา่ชา้ หรอืจากอบุตัเิหตตุา่งๆ 

3. หากท่านถอนตัวก่อนรายการท่องเที่ยวจะสิน้สุดลง ทางบรษัิทฯ จะถือว่าท่านสละสทิธิแ์ละจะไม่รับผดิชอบ

คา่บรกิารทีท่า่นไดช้ าระไวแ้ลว้ไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้ส ิน้ 

4. บรษัิทฯ จะไม่รับผดิชอบต่อการหา้มออกนอกประเทศ หรอื หา้มเขา้ประเทศ อันเนื่องมาจากมสี ิง่ผดิกฎหมาย 

หรอืเอกสารเดนิทางไมถ่กูตอ้ง หรอื การถกูปฏเิสธในกรณีอืน่ๆ 

5. รายการนี้เป็นเพยีงขอ้เสนอทีต่อ้งไดรั้บการยนืยันจากบรษัิทฯ อกีครัง้หนึง่ หลังจากไดส้ ารองทีน่ั่งบนเครือ่ง และ

โรงแรมทีพ่ักในตา่งประเทศเป็นทีเ่รยีบรอ้ย แตอ่ยา่งไรก็ตามรายการนีอ้าจเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม 
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6. ราคานี้คดิตามราคาตั๋วเครือ่งบนิในปัจจบุัน หากราคาตั๋วเครือ่งบนิปรับสงูขึน้ บรษัิทฯ สงวนสทิธิท์ีจ่ะปรับราคาตั๋ว

เครือ่งบนิตามสถานการณ์ดังกลา่ว 

7. กรณีเกดิความผดิพลาดจากตัวแทน หรอื หน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง จนมกีารยกเลกิ ล่าชา้ เปลีย่นแปลง การบรกิาร

จากสายการบนิบรษัิทฯขนสง่ หรอื หน่วยงานทีใ่หบ้รกิาร บรษัิทฯจะด าเนนิโดยสดุความสามารถทีจ่ะจัดบรกิาร

ทัวรอ์ืน่ทดแทนให ้แตจ่ะไมค่นืเงนิใหส้ าหรับคา่บรกิารนัน้ๆ 

8. มัคคุเทศก ์พนักงาน และตัวแทนของบรษัิทฯ ไมม่สีทิธิใ์นการใหค้ าสัญญาใดๆ ทัง้ส ิน้แทนบรษัิทฯ นอกจากมี

เอกสารลงนามโดยผูม้อี านาจของบรษัิทฯ ก ากบัเทา่นัน้ 

9. หากไมส่ามารถไปเทีย่วในสถานทีท่ีร่ะบใุนโปรแกรมได ้อนัเนือ่งมาจากธรรมชาต ิความลา่ชา้ และความผดิพลาด

จากทางสายการบนิ จะไม่มกีารคนืเงนิใดๆทัง้สิน้ แต่ทัง้นี้ทางบรษัิทฯจะจัดหารายการเที่ยวสถานทีอ่ืน่ๆมาให ้

โดยขอสงวนสทิธิก์ารจัดหานีโ้ดยไมแ่จง้ใหท้ราบลว่งหนา้  

10. เมือ่ท่านออกเดนิทางไปกบัคณะแลว้ ท่านงดการใชบ้รกิารรายการใดรายการหนึง่ หรอืไมเ่ดนิทางพรอ้มคณะถอื

วา่ทา่นสละสทิธิ ์ไมอ่าจเรยีกรอ้งคา่บรกิาร และเงนิมดัจ าคนื ไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้ส ิน้  

11. ในกรณีทีล่กูคา้ตอ้งออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรณุาตดิต่อเจา้หนา้ทีข่องบรษัิทฯ กอ่นทุกครัง้ มเิชน่นัน้ทาง

บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบคา่ใชจ้า่ยใดๆ ทัง้ส ิน้ 

12. กรณีเจ็บป่วยจนไม่สามารถเดนิทางไดซ้ ึง่จะตอ้งมใีบรับรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรับรองบรษัิทฯจะพจิารณา

เลือ่นการเดนิทางของท่านไปยังคณะต่อไปแต่ทัง้นี้ท่านจะตอ้งเสยีค่าใชจ้่ายทีไ่มส่ามารถเรยีกคนืได ้เชน่ค่าตั๋ว

เครือ่งบนิค่าหอ้ง ค่าธรรมเนียมวซีา่ตามทีส่ถานทูตฯ เรยีกเก็บ และค่าใชจ้่ายอืน่ๆทีเ่กดิขึน้ตามจรงิ ในกรณีทีไ่ม่

สามารถเดนิทางได ้

13. กรณียืน่วซีา่แลว้ไมไ่ดรั้บการอนุมตัวิซีา่จากทางสถานทตู (วซีา่ไมผ่า่น) และทา่นไดช้ าระคา่ทัวรห์รอืมดัจ ามาแลว้ 

ทางบรษัิทฯ คืนค่าทัวร์หรือมัดจ าให ้แต่ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการหักค่าบรกิารยื่นวีซ่า, ค่าวีซ่า และ

คา่ใชจ้า่ยบางสว่นทีเ่กดิขึน้จรงิเป็นกรณีไป (อาท ิกรณีออกตั๋วเครือ่งบนิไปแลว้ หรอืไดช้ าระคา่บรกิารในสว่นของ

ทางเมอืงนอกเชน่ โรงแรม ฯลฯ ไปแลว้) ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการหักเก็บค่าใชจ้่ายจรงิทีเ่กดิขึน้แลว้กับ

ทา่นเป็นกรณีไป 

14. กรณีวซีา่ผา่นแลว้ แจง้ยกเลกิกอ่นหรอืหลังออกตั๋วโดยสาร บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการ ไมค่นืคา่ทัวรท์ัง้หมด 

15. กรณีวซีา่ผ่านแลว้ แต่กรุ๊ปออกเดนิทางไมไ่ด ้เนื่องจากผูเ้ดนิทางท่านอืน่ในกลุ่มโดนปฏเิสธวซีา่ หรอืไมว่่าดว้ย

สาเหตใุดๆก็ตาม ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการหักเก็บคา่ใชจ้า่ยจรงิทีเ่กดิขึน้แลว้กบัทา่นเป็นกรณีไป 

16. กรณีผูเ้ดนิทางไมส่ามารถเขา้-ออกเมอืงได ้เนือ่งจากเอกสารปลอมหรอืการหา้มของเจา้หนา้ทีไ่มว่า่เหตผุลใดๆ ก็

ตามทางบรษัิทของสงวนสทิธิใ์นการ ไมค่นืคา่ทัวรท์ัง้หมด 

17. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิร์าคานี้เฉพาะนักท่องเทีย่วชาวไทยและท่องเทีย่วเป็นหมูค่ณะแบบ Join Tour เท่านัน้ 

กรณีตอ้งการตัดกรุ๊ปเหมาโปรดสอบถามทางบรษัิทอีกครัง้ หากเป็นนักท่องเที่ยวชาวต่างชาต ิหรอื พระสงฆ ์

โปรดสอบถามทางบรษัิทอกีครัง้  

18. ในกรณีทีลู่กคา้ตอ้งออกต ัว๋โดยสารภายในประเทศกรุณาตดิตอ่เจา้หนา้ทีข่องบรษิทัฯก่อนทุกคร ัง้มี

เชน่น ัน้ทางบรษิทัฯจะ ไมร่บัผดิชอบคา่ใชจ้า่ยใดๆท ัง้ส ิน้ 

 

ขอ้ความซึง่ถอืเป็นสาระส าหรบัทา่นผูม้เีกยีรตซิึง่รว่มเดนิทาง 

ทางบรษัิทฯ เป็นตัวแทนในการจัดน าสัมมนา และการเดนิทางทีม่คีวามช านาญ โดยจัดหาโรงแรมทีพ่ัก อาหาร 

ยานพาหนะ และสถานทีท่อ่งเทีย่วพรอ้มทัง้การสมัมนา ดงูาน เพือ่ความสะดวกสบาย และเกดิประโยชนส์งูสดุใน

การเดนิทาง ทัง้นี้ทางบรษัิทฯ ไม่สามารถรับผิดชอบในอุบัตเิหตุหรือความเสียหายที่เกดิจากโรงแรมที่พัก 
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ยานพาหนะ,  อันเนื่องจากอุบัตเิหตุรวมถงึภัยธรรมชาติ, โจรกรรม, วนิาศกรรม, อัคคีภัย, การผละงาน, การ

จลาจล, สงครามการเมอืง, การผันผวนของอัตราแลกเปลีย่นเงนิตราระหว่างประเทศ, การนัดหยุดงาน, ความ

ลา่ชา้ของเทีย่วบนิ, สายการเดนิเรอื, รถไฟ, พาหนะทอ้งถิน่,  ตลอดจนการถูกปฏเิสธออกวซีา่จากกงสลุ และ / 

หรอื ส่วนงานที่เกีย่วขอ้งกับสถานเอกอัครราชทูต รวมถงึผูม้อี านาจท าการแทนประจ าประเทศไทย (โดยไม่

จ าตอ้งแสดงเหตุผล เนื่องจากเป็นสทิธพิเิศษทางการทูต) ซึง่อยูเ่หนือการควบคุมของบรษัิทฯ หมายรวมถงึใน

ระหวา่งการเดนิทางทอ่งเทีย่วทัง้ใน หรอื ตา่งประเทศ แตท่างบรษัิทฯ มคีวามคุม้ครอง และประกนัอุบตัเิหต ุตาม

เงือ่นไขทีบ่รษัิทฯ ทีรั่บประกันในกรณีทีผู่ร้่วมเดนิทางถกูปฏเิสธโดยเจา้หนา้ทีต่รวจคนเขา้เมอืงของประเทศไทย 

และ/หรอื ต่างประเทศ มใิหเ้ดนิทางออก หรอื เขา้ประเทศ เนื่องมาจากความประพฤต ิพฤตกิรรมของผูเ้ดนิทาง 

ไมป่ฏบิตัติามกฎระเบยีบดา้นการความคมุโรคตดิตอ่เฉพาะพืน้ทีม่กีารปลอมแปลงเอกสารเพือ่การเดนิทาง รวมถงึ

มสี ิง่ผดิกฎหมาย บรษัิทฯ จะไม่คนืค่าใชจ้่ายใดๆ รายละเอยีดดา้นการเดนิทาง อาจมกีารเปลี่ยนแปลงไดต้าม

ความจ าเป็น หรอืเพื่อความเหมาะสมทัง้ปวง โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ ทัง้นี้การขอสงวนสทิธดิังกล่าว 

บรษัิท จะยดึถอืและค านงึถงึผลประโยชนต์ลอดจนความปลอดภยัของทา่นผูม้เีกยีรต ิซึง่รว่มเดนิทางเป็นส าคัญ 

 

หลกัฐานประกอบการยืน่ขอวซีา่ประเทศอนิเดยีส าหรบั-คนไทย  

 

1. หนังสอืเดนิทาง (Passport) หนังสอืเดนิทาง ตอ้งมหีนา้เหลือส าหรับ

ประทับวซีา่อยา่งนอ้ย 2 หนา้ อายุใชง้านเหลอืไมน่อ้ยกว่า 6 เดอืน นับ

จากวันเดนิทาง *กรุณาถอดปก Passport ก่อนส่งเอกสารบรษัิทจะไม่

รับผดิชอบในกรณีสญูหาย* 

2. รปูถา่ย รปูถา่ยสหีนา้ตรงขนาด 2x2นิว้ พืน้หลังสขีาวเทา่นัน้ จ านวน 2ใบ

เป็นรูปที่ถ่ ายจากรา้นถ่ายรูป เท่ านั้น  รูป  (ห า้มสวมแว่นตาหรือ

เครื่องประดับ , ไม่ใส่ชุดขา้ราชการหรือเครื่องแบบใดๆ ไม่เป็นรูป

สติ๊กเกอรร์วมถงึหา้มใชร้ปูทีถ่า่ยเองและปริน้ทเ์อง) 

3. ส าเนาบตัรประจ าตัวประชาชน 2 ชดุ ถา้เป็นเด็กอายตุ ่ากวา่ 15 ปี ใชส้ าเนาสตูบิตัรและบตัรประชาชน 

4. ส าเนาทะเบยีนบา้น  
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กรณุากรอกขอ้มลูเพือ่ประโยชนใ์นการพจิารณาด าเนนิการขอวซีา่ของทา่น 

ประวัตสิว่นตวั 

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 

สญัชาตสิาม/ีภรรยา :                                         _____________________________________________  __________ 

NATIONALITY 

ทีอ่ยู ่ : ____                                          ____________________________________________   ________________ 

 ____                                          ____________________________________________   _______         _________      

ADDRESS : ___                                         _________________________________________    ________________ 

____                                          ____________________________________________   _______         _________      

ประวตัคิรอบครัว FAMILY INFORMATION 

ชือ่/นามสกลุบดิา :                 _______________________สญัชาต ิ_______                       _____________________ 

FATHER’S NAME / SURNAME                                                                 NATIONALITY  

ชือ่/นามสกลุมารดา :               ______________________สญัชาต ิ____                         _______________________ 

MOTHER’S NAME / SURNAME                                                               NATIONALITY 

ประวตักิารศกึษา 

EDUCATIONAL INFORMATION______________________________________________________________________ 

ประวตักิารท 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) 

______________________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________ 

 

 


