
 

    

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

วนั โปรแกรมการเดนิทาง 
มือ้อาหาร โรงแรม 

หรือเทียบเท่าระดบั 3 ดาว  เช้า กลางวนั ค ่า 

1 สนามบินดอนเมือง – ชยัปุระ    
CRIMSOM PARK HOTEL 
หรือเทยีบเท่า,เมอืงชัยปุระ 

2 
ชยัปุระ - ฮาวา มาฮาล – ป้อมแอมเบอร์ – ซิติพาเลส – วดัพระพิฆเนศ – 
อกัรา 

   
Hotel Pushp Villa หรือ
เทยีบเท่า,เมอืงอกัรา 

3 อกัรา – ทชัมาฮาล – อคัรา ฟอร์ด – บ่อน ้ าจนัเบารี - ชยัปุระ    - 

4 ชยัปูระ - สนามบินดอนเมือง กรุงเทพฯ    - 

WONDERFUL INDIA 

อนิเดยี ทัชมาฮาล ชัยปุระ นครสีชมพ ู

4 วนั 2 คนื 
 

ราคาเร่ิมตน้ 

บาท/ท่าน 
14,900.- 

เดนิทางระหว่างเดอืน มกราคม – มีนาคม 2562  



 

    

 
 
 

วนัแรก  สนามบินดอนเมอืง – ชัยปุระ 

19.30 น. คณะพร้อมกนัท่ีสนามบินดอนเมอืง อาคารผูโ้ดยสารขาออกระหวา่งประเทศชั้น 2 เคานเ์ตอร์สายการบินแอร์
เอเชีย โดยมีเจา้หนา้ท่ีคอยอ านวยความสะดวกจดัเตรียมเอกสารการเดินทางและสมัภาระใหก้บัท่าน 

21.30 น.               ออกเดินทางสู่ เมอืงชัยปุระ ประเทศอินเดีย โดยสายการบิน Air Asia เท่ียวบินท่ี FD130 (ใช้เวลาบินประมาณ 

4.20 ช่ัวโมง)   (ไม่มบีริการอาหารบนเคร่ือง) 

00.20 น.               คณะเดินทางถึง สนามบินชัยปูระ น าท่านผา่นพิธีการศุลการกรและรับกระเป๋าเรียบร้อยแลว้ หลงัจากนั้นน า
ท่านเดินทางสู่ท่ีพกั (เวลาท้องถิ่นช้ากว่าประเทศไทย 1.30 ช่ัวโมง) 

 น าท่านเข้าสู่ที่พกั ณ CRIMSOM PARK HOTEL หรือ เทียบเท่า,เมอืงชัยปูระ 

 

วนัที่สอง          ชัยปุระ - ฮาวา มาฮาล – ป้อมแอมเบอร์ – ซิตพิาเลส – วดัพระพฆิเนศ – อกัรา 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารภายในโรงแรมที่พกั  

 น าท่านชม เมอืงชัยปูระ นครแห่งชยัชนะ คนอินเดียเรียกเมืองน้ีว่า จยัปูร์ หรือ จยัเปอร์ รัฐราชสถานไดช่ื้อว่า 
นครสีชมพู (Pink city) โดยท่ีมาของเมืองสีชมพูก็เน่ืองจากในปี ค.ศ. 1876 มหาราช ซาราม ซิงห์ (Maharaja 
Ram Singh) ไดมี้รับสัง่ใหป้ระชาชนทาสีชมพทูบับนสีปูนเก่าของบา้นเรือนตนเอง เพ่ือแสดงถึงไมตรีจิตคร้ัง
ตอ้นรับการมาเยือนของเจา้ชายแห่งเวลส์ (Prince of Waies) เจา้ชายมกุฎราชกุมารขององักฤษ ซ่ึงภายหลงัคือ
กษตัริยเ์อ็ดเวิร์ดท่ี 7 (King Edward Vll) แห่งสหราชอาณาจกัรและต่อมารัฐบาลอินเดียก็ยงัออกกฎหมาย
ควบคุมใหส่ิ้งก่อสร้างภายในเขตก าแพงเมืองเก่าตอ้งทาสีชมพเูช่นเดิม ปัจจุบนัเมืองชยัปุระเป็นศูนยก์ลางทาง
การคา้ซ่ึงทนัสมยัสุดของรัฐราชสถาน ส่ิงท่ีน่าสนใจในเมืองชยัปูระคือ ผงัเมืองเก่า และส่ิงก่อสร้างดั้งเดิม 
รวมทั้งประตูเมืองซ่ึงยงัคงอยู่ในสภาพค่อนขา้งสมบูรณ์ นอกจากน้ีสีชมพูของเมืองกก็ลายเป็นเอกลกัษณ์ จน
ท าให้เมืองน้ีเป็นจุดหมายของนักท่องเท่ียวจากทั่วโลก  หลังจากนั้ นน าท่านชมภายนอก ฮาวา มาฮาล  
(HAWA MAHAL) แปลว่า พระราชวงัแห่งสายลม เป็นพระราชวงั ตั้ งอยู่ในเมืองชัยปุระ รัฐราชสถาน 
ประเทศอินเดีย สร้างในปีค.ศ. 1799 โดยมหาราชาสะหวาย ประธาป สิงห์ (Maharaja Sawai Pratap Singh) 
ออกแบบโดยลาล ชนัด ์อุสถดั (Lal Chand Ustad) โดยถอดแบบมาจากรูปทรงของมงกุฏพระนารายณ์ โดยมี
ส่ิงก่อสร้างท่ีโดดเด่นคือ บริเวณดา้นหนา้อาคารมีหน้าบนัสูงห้าชั้นและมีลกัษณะคลา้ยรังผึ้งสร้างจากหิน
ทรายสีแดงสดฉลุหินให้เป็นช่องหนา้ต่างลวดลายเลก็ๆ ละเอียดยิบมีช่องหนา้ต่างถึง 953 บางแต่ปิดไวด้ว้ย
หินทรายฉลุท าใหน้างในฮาเร็มพระสนมท่ีอยู่ดา้นในสามารถมองออกมาขา้งนอกไดโ้ดยท่ีคนภายนอกมอง
เขา้ไปขา้งในไม่เห็นและประโยชน์อีกอยา่งคือเป็นช่องแสงและช่องลมจนเป็นท่ีมาของช่ือ “Palace Of Wind”   
น าท่านเดินทางสู่ ป้อมอาเมร์  หรือ ป้อมแอมเบอร์ (Amber Fort) ตั้งอยู่ท่ีเมืองอาเมร์ ชานเมืองชยัปุระ ห่าง
จากเมืองชยัปุระ 11 กิโลเมตร ตั้งโดดเด่นอยู่บนผาหินเหนือทะเลสาบ สร้างโดยมหาราชา มาน สิงห์ท่ี 1 ป้อม
ปราการแห่งน้ีมีช่ือเสียงทางดา้นสถาปัตยกรรมซ่ึงผสมผสานกนัระหว่างศิลปะฮินดูและศิลปะราชปุตอนัเป็น
เอกลกัษณ์ สามารถมองเห็นไดจ้ากระยะทางไกล เน่ืองจากมีขนาดก าแพงปราการท่ีใหญ่และแน่นหนา พร้อม
ประตูทางเขา้หลายแห่ง ถนนท่ีปูดว้ยหินหลายสาย ซ่ึงเม่ืออยู่บนป้อมแลว้สามารถมองเห็นทะเลสาบเมาตาได้



 

    

อย่างชดัเจน ความสวยงามของป้อมแอมเบอร์ ซ่อนอยู่ภายในก าแพงเมืองท่ีแบ่งเป็นทั้งหมด 4 ชั้น (แต่ละชั้น
คัน่ดว้ยทางเดินกวา้ง) โดยภายในเป็นหมู่พระท่ีนั่งซ่ึงสร้างจากหินทรายสีแดงและหินอ่อน หมู่พระท่ีนั่ง
ภายในป้อม ประกอบดว้ย "ดิวนั-อิ-อมั" หรือทอ้งพระโรง, "ดิวนั-อิ-กสั" หรือทอ้งพระโรงส่วนพระองค,์ "ชี
ชมาฮาล" (พระต าหนกัซ่ึงเป็นหอ้งทรงประดบักระจกส าหรับมหาราชา) และ "จยั มานดีร์" ซ่ึงเป็นต าหนกัอยู่
บนชั้นสอง, "อารัม บกัห์" ซ่ึงเป็นสวนสวยจดัเป็นรูปดาวแฉกแบบโมกุลคัน่กลางระหว่างอาคาร และ "สุกห์
นิวาส" ซ่ึงเป็นพระต าหนักท่ีใช้การปรับอากาศภายในพระต าหนักให้เยน็ลงดว้ยการท าให้ลมเป่าผ่านราง
น ้าตกท่ีมีอยูโ่ดยรอบภายในพระต าหนกั ท าใหภ้ายในต าหนกัน้ีมีอากาศเยน็อยู่เสมอ ป้อมน้ีเคยเป็นท่ีประทบั
ของราชปุต มหาราชา และพระราชวงศข์องอาเมร์ในอดีต ( พิเศษ.. รวมค่าพาหนะข้ึนไปชมพระราชวงั โดย
รถจ๊ีป) จากนั้นน าท่านชม “ซิตี ้พาเลส” (CITY PALACE) ซ่ึงเดิมเป็นพระราชวงัของมหาราชใจสิงห์ (Jai 
Singh) พระราชวงั ถูกสร้างขยายออกในสมยัหลงั ปัจจุบนั ไดร้วบเป็นพิพิธภณัฑ ์Sawai Man Singh Museum 
ประกอบดว้ย 4 ส่วนท่ีน่าสนใจคือ ส่วนแรกคือส่วนของพระราชวงั ส่วนท่ีสองเป็นส่วนของพิพิธภณัฑ ์ท่ีจดั
แสดงฉลองพระองคข์องกษตัริย ์และมเหสี ซ่ึงมีการตดัเยบ็อยา่งวิจิตร ส่วนท่ีสามเป็นส่วนของอาวุธ และชุด
ศึกสงคราม ท่ีจดัแสดงไวอ้ย่างน่าท่ึงมากมายหลายหลาก บางช้ิน ก็เป็นอาวุธไดอ้ย่างน่าพิศวง และส่วนท่ีส่ี 
คือส่วนของศิลปะภาพวาด รูปถ่าย และราชรถ พรมโบราณ ซ่ึงไดรั้บการจารึกไวใ้นประวติัศาสตร์ ตรงกลาง
อาคารมีหมอ้น ้ าขนาดมหึมา 2 ใบ ท าจากโลหะเงิน สูง 1.50 เมตร มีขนาดใหญ่ท่ีสุดในโลก เช่ือกนัว่าเป็น
หมอ้น ้าท่ีกษตัริย ์Madho Singh ไดรั้บมาจากงานราชาภิเษกของพระเจา้เอด็เวิร์ดท่ี 7 ซ่ึงบรรจุน ้าจากแม่น ้าคง
คาอนัศกัด์ิสิทธ์ิ 

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร   
 น าท่านเดินทางเขา้สู่ วัดพระพิฆเนศ Ganesh Temple (Moti Dungri) วดัพระพิฆเนศท่ีช่ือเสียงโด่งดงัเป็น

อนัดบั 1 ของเมืองชัยปุระ วดัน้ีสร้างข้ึนโดย Seth Jai Ram Paliwal ในช่วงตน้ศตวรรษท่ี 18 ตั้งอยู่ใจกลาง
เมือง บริเวณเนินเขาเล็กๆ พระวิหารแห่งน้ีเปรียบเสมือนชีวิตแห่งการค้นหาความสุขนิรันดร์ ซ่ึงพระ
พิฆเนศวรชา้งหวัเทพในศาสนาฮินดูถือว่าเป็นพระเจา้แห่งความเป็นมงคลปัญญา ความรู้ และความมัง่คัง่ วดั
พระพิฆเนศแห่งน้ีเป็นท่ีนิยมมากท่ีสุดของนกัท่องเท่ียวทั้งชาวอินเดียและชาวต่างชาติ เชิญท่านขอพรจากองค์
พระพิฆเนศตามอธัยาศยั    
หลงัจากนั้นน าท่านออกเดินทางสู่ เมืองอัครา เมืองท่ีเป็นสถานท่ีตั้งอนุสรณ์สถานแห่งความรัก ทชัมาฮาล 
และเคยเป็นศูนยก์ลางปกครองของอินเดียสมยัราชวงศโ์มกุล อคัระ อดีตเมืองหลวงของอินเดียในสมยัท่ียงั
เรียกวา่ "ฮินดูสถาน"  เป็นเมืองท่ีตั้งอยู่ริมแม่น ้ายมนา ทางตอนเหนือของประเทศอินเดีย ในรัฐอุตตรประเทศ 
เป็นเมืองหลวงของรัฐอุตตรประเทศ เมืองอคัระมีประชากรทั้งหมด 1,686,976 คน (ปีค.ศ. 2010) ถือเป็นหน่ึง
ในเมืองท่ีมีประชากรหนาแน่นท่ีสุดในรัฐอุตตรประเทศ และอนัดบัท่ี 19 ในประเทศอินเดีย (ใชเ้วลาเดินทาง
ประมาณ 4.30 ชม.) 

ค ่า รับประทานอาหารเยน็ ณ ภัตตาคาร  

 น าท่านเข้าสู่ที่พกั ณ Hotel Pushp Villa ระดบั 3 ดาว หรือ เทียบเท่า,เมอืงอกัรา 

 

 
 



 

    

 

  

วนัที่สาม  อคัรา – ทัชมาฮาล – อคัรา ฟอร์ด – บ่อน า้จนัเบารี - ชัยปุระ 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารภายในโรงแรมที่พกั 

 น าท่านเขา้ชม ทัชมาฮาล แหล่งมรดกโลกเป็น 1 ใน 7 ส่ิงมหัศจรรยท่ี์ส าคญัของโลก ซ่ึงอนุสรณ์สถานแห่ง
ความรักอนัยิ่งใหญ่และอมตะของพระเจา้ชาห์จาฮนัท่ีมีต่อพระนางมุมตซั โดยสร้างข้ึนในปี ค.ศ. 1631 ต่อมา
น าท่านเดินสู่ ประตูสุสานท่ีสลกัตวัหนงัสือภาษาอาระบิคท่ีเป็นถอ้ยค าอุทิศและอาลยัต่อบุคคลอนัเป็นท่ีรักท่ี
จากไป และน าท่านถ่ายรูปกบัลานน ้ าพุท่ีมีอาคารทชัมาฮาลอยู่เบ้ืองหลงั แลว้น าท่านเขา้สู่ตวัอาคารท่ีสร้าง
จากหินอ่อนสีขาวบริสุทธ์ิจากเมืองมกรานะ ท่ีประดบัลวดลายดว้ยเทคนิคฝังหินสีต่างๆ ลงไปในเน้ือหิน ท่ี
เป็นสถาปัตยกรรมช้ินเอกของโลกท่ีออกแบบโดยช่างจากเปอร์เซีย โดยอาคารตรงกลางจะเป็นรูปโดมซ่ึงมี
หอคอยส่ีเสาลอ้มรอบ  ตรงกลางดา้นในเป็นท่ีฝังพระศพของพระนางมุมตซั มาฮาล และ พระเจา้ชาห์จาฮนั 
ไดอ้ยู่คู่เคียงกนัตลอดชัว่นิรันดร์  ทชัมาฮาลแห่งน้ีใชเ้วลาก่อสร้างทั้งหมด 12 ปี โดยส้ินเงินไป 41 ลา้นรูปี มี
การใชท้องค าประดบัตกแต่งส่วนต่างๆ ของอาคาร หนกั 500 กิโลกรัม และใชค้นงานกว่า 20,000 คน ต่อมา
น าท่านเดินออ้มไปดา้นหลงัท่ีติดกบัแม่น ้ายมุนาโดยฝ่ังตรงกนัขา้มจะมีพ้ืนท่ีขนาดใหญ่ถูกปรับดินแลว้ โดย
เล่ากนัว่าพระเจา้ชาห์จาฮนัเตรียมท่ีจะสร้างสุสานของตวัเองเป็นหินอ่อนสีด าโดยตวัรูปอาคารจะเป็นแบบ
เดียวกนักบัทชัมาฮาล เพ่ือท่ีจะอยู่เคียงขา้งกนั แต่ถูกออรังเซบ ยึดอ านาจและน าตวัไปคุมขงัไวใ้นป้อมอกัรา
เสียก่อน  จากนั้นน าท่านเขา้ชม อัคราฟอร์ด แหล่งมรดกโลก ท่ิติดริมแม่น ้ ายมุนาสร้างโดยพระเจา้อคับาร์
มหาราชแห่งราชวงศ์โมกุล  เม่ือปี ค.ศ. 1565 เป็นทั้ งพระราชวงัท่ีประทับและเป็นป้อมปราการ ต่อมา
พระโอรส คือ พระเจา้ชาฮนักีร์  และพระนัดดา (โอรสของพระเจา้ชาฮนักีร์) , พระเจา้ชาห์จาฮานไดส้ร้าง
ขยายต่อเติมป้อมและพระราชวงัแห่งน้ีอยา่งใหญ่โต และน าท่านเขา้ชมป้อมผ่านประตู อ ามรรสิงห์ เขา้สู่ส่วน
ท่ีเป็นพระราชวงั  ผ่านลานสวนประดับ อ่างหินทรายสีแดงขนาดยกัษ์ส าหรับสรงน ้ า ท่านจะได้เห็น
สถาปัตยกรรมสามยคุสมยัตามรสนิยมท่ีแตกต่างกนัของสามกษตัริย ์น าท่านเขา้ชมดา้นในพระต าหนกัต่างๆ
ท่ีสลกัลวดลายศิลปะแบบโมกุลท่ีมีอิทธิพลจากศิลปะอินเดีย  ผสมผสานกบัศิลปะเปอร์เซีย แลว้น าข้ึนสู่
ระเบียงชั้นท่ีสองท่ีมีเฉลียงมุข ซ่ึงสามารถมองเห็นชมทิวทศัน์ล  าน ้ ายมุนาได ้ต่อมาน าชมหอ้งท่ีประทบัของ
กษตัริย ์,พระโอรส, พระธิดาและองคต่์างๆ แลว้น าชมพระต าหนกั มาซมัมนั บูร์ช ท่ีมีเฉลียงมุขแปดเหล่ียม มี
หนา้ต่างเปิดกวา้ง ท่ีสามารถมองเห็นทชัมาฮาลได ้ในพระต าหนกัน้ีเองท่ีเล่ากนัว่า ชาห์จาฮนั ถูกพระโอรส 
ออรังเซบ จองจ าขงัไว ้7 ปี ในช่วงปลายรัชกาลจนส้ินพระชนม ์แลว้ก็น าชมลานสวนประดบั ดิวนัอีอาอ า ท่ี
ชั้นบนดา้นหน่ึงเคยเป็นท่ีประดิษฐานบลัลงัก์นกยูงอนัยิ่งใหญ่ (ปัจจุบนัอยู่ในประเทศอิหร่าน) และท่ีลาน
สวนประดบัแห่งน้ีเองท่ีพระเจา้ชาห์จาฮนั ไดพ้บรักคร้ังแรกกบัพระนางมุมตซั  ท่ีไดน้ าสินคา้เป็นสร้อยไข่มุก
เขา้มาขายใหก้บันางในฮาเร็ม 

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร 

  จากนั้นน าท่านชม บ่อน า้จนัเบารี (Chand Baori) ซ่ึงเช่ือกนัวา่ถกูสร้างข้ึนในช่วงศตวรรษท่ี 10 หรือพนักว่าปี
มาแลว้ ตอนนั้นแควน้ราชาสถานเป็นแควน้ท่ีร ่ ารวยมาก เน่ืองจากเป็นเส้นทางสายส าคญัในการเดินทางไปยงั
ตะวนัออกกลาง ซ่ึงพอเดินทางผ่านกนับ่อยๆ ก็ท าให้เกิดการคา้ขายข้ึน พอรวยแลว้ก็เร่ิมมีการลงทุนในการ
สร้างปราสาทราชวงัและป้อมปราการ แต่ดว้ยความท่ีภูมิประเทศของท่ีน่ีเป็นทะเลทราย ท่ีมีความแห้งแลง้



 

    

มาก น ้าฝนท่ีตกเพียงปีละไม่ก่ีคร้ังกจ็ะซึมหายผ่านทรายไปอย่างรวดเร็วแบบท่ีคนไทยซ่ึงเติบโตมากบัสายน ้า
อย่างเราๆ จินตนาการไม่ถูก มหาราชาของแควน้ราชาสถานเลยตอ้งพยายามหาวิธีสร้างบ่อน ้ าเพ่ือกกัเก็บน ้ า
ไวใ้ชใ้ห้ไดน้านท่ีสุด เพราะการเก็บน ้ าไวใ้ชก้็ถือเป็นทั้งความมัน่คงของชาติ การผ่อนคลาย และส่ิงส าคญั
ส าหรับการประกอบพิธีทางศาสนาในหน่ึงเดียว ยิ่งไปกวา่นั้น มหาราชายงัตอ้งการใหค้นลงไปตกัน ้าจากบ่อ
มาใชไ้ดอ้ย่างสะดวกแมย้ามท่ีระดบัน ้าลดต ่าติดกน้บ่อดว้ย บ่อน ้าแชนด ์เบารี ท่ีถือก าเนิดข้ึนเลยมีดีไซน์สุด
ล ้าทุกส่วนทุกดา้นของบ่อเป็นบนัไดเช่ือมถึงกนัทั้งหมด เพ่ือใหค้นเดินลงไปตกัน ้าไดพ้ร้อมกนัหลายคน และ
ตักได้จนถึงหยดสุดท้ายแมว้่าบ่อจะลึกถึงประมาณตึก 10 ชั้น หรือ 33 เมตร ตัวบันไดท่ีสร้างข้ึนมานั้น
แบ่งเป็น 13 ชั้น มีขั้นบันไดรวมแลว้กว่า 3,500 ขั้น นับเป็นบ่อน ้ าท่ีลึกและใหญ่ท่ีสุดในอินเดียท่ีมีความ
ยิ่งใหญ่ทั้งขนาดและการออกแบบก่อสร้าง 
หลงัจากนั้นน าท่านเดินทางกลบัไปยงัเมืองชยัปุระ 

เยน็ รับประทานอาหารเยน็ (Dinner Box)  บุฟเฟ่ UANG 

 ไดเ้วลาอนัสมควรน าท่านเดินทางสู่สนามบินชยัปูระ 
 

วนัที่ส่ี  ชัยปุระ - กรุงเทพฯ 

00.50 น. น าท่านเดนิทางกลบัสู่สนามบินดอนเมอืง กรุงเทพฯ โดยสายการบิน แอร์เอเชีย (Air Asia) เที่ยวบินที่ FD131 
(ใช้เวลาเดนิทางโดยประมาณ 4.30 ชม.)  (ไม่มบีริการอาหารบนเคร่ือง) 

06.15 น.  เดนิทางถึงสนามบินดอนเมอืง โดยสวสัดิ์ภาพ 
 
 

* * * * * * * * * * * * * * * * * 
 
หมายเหตุ **  บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงเที่ยวบินทั้งไปและกลับโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทั้งนีข้ึน้อยู่กับสายการ
บิน บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิในการเปลีย่นแปลงรายการเพื่อความเหมาะสมไม่ว่าจะเกิดจากความขัดข้องของ ยานพาหนะหรือมีเหตุหนึ่ง
เหตุใดจนท าให้ไม่สามารถด าเนินการตามหมายก าหนดการได้โปรแกรมการเดินทางเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม หรือเปลี่ยนแปลง
รายการท่องเที่ยวบางรายการหรือทดแทนรายการท่องเที่ยวบางรายการ และจะต้องมีจ านวนผู้โดยสารจ านวน 15 ท่านขึ้นไปจึงออก
เดนิทาง ในกรณีทีม่จี านวนผู้โดยสารไม่ถึง 15 ท่านไม่มหีัวหน้าทวัร์ไทย  อตัราค่าบริการนี ้ส าหรับเดนิทางตั้งแต่ 30 ท่านขึน้ไป ขอสงวน
สิทธ์ิในการเปลีย่นแปลงราคาในกรณีทีม่ผู้ีเดนิทางไม่ถึง 30 ท่าน 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

    

อตัราค่าบริการ 

ก าหนดการดินทาง 
ผู้ใหญ่ ห้อง

ละ 2-3 ท่าน 

เดก็ อายุ 8-12 ปี 
พกัเดีย่ว 

เพิม่ท่าน

ละ 

พกักบั 1 

ผู้ใหญ่ 

พกักบั 2 

ผู้ใหญ่ 

มเีตยีง 

พกักบั 2 

ผู้ใหญ่ 

ไม่มเีตยีง 

11-14 ม.ค. 62 15,900.- 15,900.- 15,900.- 15,900.- 3,900.- 

18-21 ม.ค. 62 15,900.- 15,900.- 15,900.- 15,900.- 3,900.- 

25-28 ม.ค. 62 15,900.- 15,900.- 15,900.- 15,900.- 3,900.- 

01-04 ก.พ. 62 15,900.- 15,900.- 15,900.- 15,900.- 3,900.- 

08-11 ก.พ. 62 15,900.- 15,900.- 15,900.- 15,900.- 3,900.- 

22-25 ก.พ. 62 15,900.- 15,900.- 15,900.- 15,900.- 3,900.- 

01-04 มี.ค. 62 15,900.- 15,900.- 15,900.- 15,900.- 3,900.- 

15-18 มี.ค. 62 14,900.- 14,900.- 14,900.- 14,900.- 3,900.- 

ราคาเด็กทารก(อายไุมถ่งึ 2 ปีบรบิรูณ์ ณ วนัเดนิทางกลบั)  ทา่นละ  5,000.- 

 
“ราคาทวัร์ส าหรับลูกค้าทีถ่ือพาสปอร์ตไทยเท่าน้ัน” 

**พาสปอร์ตต่างชาต ิโปรดตดิต่อเรา** 
 

   ***ราคาทวัร์ข้างต้นไม่รวมค่าวซ่ีาท่านละ 3,000 บาท*** 
***ราคาทวัร์ข้างต้นยงัไม่รวมค่าทปิคนขับรถ และมัคคุเทศน์ท้องถิ่น รวมท่านละ 1,500 บาท /ท่าน/ทริป 

หัวหน้าทวัร์จากประเทศไทย (ตามความพงึพอใจในการบริการ)*** 
** โปรแกรมและรายละเอียดของการเดินทางอาจมีการเปลีย่นแปลงได้ ทั้งนี้ขึน้อยู่กบัสภาวะอากาศ 

และเหตุสุดวสัิยต่าง ๆ ทีไ่ม่สามารถคาดการณ์ล่วงหน้าโดยทางบริษัทฯ ** 
 

พาสปอร์ตจะต้องมอีายุก่อนการเดนิทางไม่น้อยกว่า 6 เดอืน 
ในกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมอืงทั้งที่กรุงเทพฯ และที่ประเทศสาธารณรัฐเกาหลใีต้ ปฏิเสธมใิห้เดนิทางออกหรือเข้าประเทศ ทาง

บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ไม่คืนค่าใช้จ่ายไม่ว่ากรณีใดๆ ทิง้ส้ิน 



 

    

 

เงือ่นไขการใช้บริการ 

1. บริษทัฯสงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่รับผิดชอบต่อค่าชดเชยความเสียหายไม่วา่กรณีท่ีกองตรวจคนเขา้เมืองของไทยไม่อนุญาตให้
เดินทางออกหรือกองตรวจคนเขา้เมืองของแต่ละประเทศไม่อนุญาตใหเ้ขา้เมือง 

2. บริษทัฯ สงวนสิทธ์ิในการท่ีจะไม่รับผิดชอบต่อค่าชดเชยความเสียหาย อนัเกิดจากเหตุสุดวิสัยท่ีทาง บริษทัฯไม่สามารถ
ควบคุมไดเ้ช่นการนดัหยดุงาน, จลาจล, การล่าชา้หรือยกเลิกของเท่ียวบิน 

3. บริษทัฯสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงโปรแกรมรายการท่องเท่ียวโดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ (โปรแกรมและ
รายละเอียดของการเดินทางอาจมีการเปล่ียนแปลงได ้ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัภาวะอากาศ และเหตุสุดวิสยัต่าง ๆ ท่ีไม่สามารถ
คาดการณ์ล่วงหนา้โดยทางบริษทัฯ จะค านึงถึงผลประโยชนแ์ละความปลอดภยัของผูร่้วมเดินทางเป็นส าคญั) 

4. บริษทัฯสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงอตัราค่าบริการโดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ 
5. กรณีท่ีคณะไม่ครบจ านวน 10 ท่านทางบริษทัฯสงวนสิทธ์ิในการงดออกเดินทางโดยทางบริษทัฯ จะแจง้ใหท่้านทราบ

ล่วงหนา้อยา่งนอ้ย 7 วนัก่อนการเดินทาง  
6. เม่ือท่านท าการซ้ือโปรแกรมทวัร์ ทางบริษทัฯ จะถือวา่ท่านรับทราบและยอมรับเง่ือนไขของหมายเหตุทุกขอ้แลว้ 
7. ในกรณีท่ีลูกคา้ตอ้งออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจา้หนา้ท่ีของบริษทัฯ ก่อนทุกคร้ัง มิฉะนั้นทางบริษทัฯ จะ

ไม่ขอรับผิดชอบค่าใชจ่้ายใดๆ ทั้งส้ิน 
 
อตัรานีร้วม 

 ค่าตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบั ช้ันประหยดั 
 ค่าโรงแรมที่พกัตามรายการที่ระบุ (สองท่านต่อหนึ่งห้อง) 
 ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการที่ระบุ 
 ค่าอาหารและเคร่ืองดืม่ตามรายการที่ระบุ 
 ค่ารถรับส่งและระหว่างน าเที่ยวตามรายการที่ระบุ 
 ค่าประกนัอุบัตเิหตุคุ้มครองในระหว่างการเดนิทาง คุ้มครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท ค่ารักษาพยาบาลกรณี

เกดิอุบัตเิหตุวงเงนิท่านละ 200,000 บาท ตามเงือ่นไขของกรมธรรม์  
**ลูกค้าท่านใดสนใจซ้ือประกนัการเดนิทางส าหรับครอบคลมุเร่ืองสุขภาพสามารถสอบถามข้อมูลเพิม่เตมิกบัทาง
เจ้าหน้าที่บริษทัได้ ** 

เบีย้ประกนัเร่ิมต้น 370 บาท [ระยะเวลา 5-7 วนั] 
เบีย้ประกนัเร่ิมต้น 430 บาท [ระยะเวลา 8-10 วนั]  

ความครอบคลุมผู้เอาประกนัที่มอีายุมากกว่า 16 หรือน้อยกว่า 75 ปี   
[รักษาพยาบาล 2 ล้าน, รักษาต่อเนื่อง 2 แสน, เสียชีวติหรือเสียอวยัวะจากอุบัตเิหตุ 3 ล้านบาท] 
ความครอบคลุมผู้เอาประกนัที่มอีายุน้อยกว่า 16 หรือมากกว่า 75 ปี   
[รักษาพยาบาล 2 ล้าน, รักษาต่อเนื่อง 2 แสน, เสียชีวติหรือเสียอวยัวะจากอุบัตเิหตุ 1.5 ล้านบาท] 

 รวมภาษสีนามบินทุกแห่ง + ภาษนี ้ามัน  
 ค่าภาษมูีลค่าเพิม่ 7% 



 

    

 
อตัรานีไ้ม่รวม 

 ค่าท าหนงัสือเดินทางไทย 
 กระเป๋าเดินทางในกรณีท่ีน ้าหนกัเกินกวา่ท่ีสายการบินก าหนด 20 กิโลกรัม/ท่าน ส่วนเกินน ้าหนกัตามสายการบิน

ก าหนด 
 ค่าใชจ่้ายส่วนตวันอกเหนือจากรายการ เช่น ค่าเคร่ืองด่ืม, ค่าอาหารท่ีสัง่เพ่ิมเอง, ค่าโทรศพัท,์ ค่าซกัรีดฯลฯ 
 ค่าอาหารท่ีไม่ไดร้ะบุไวใ้นรายการ 
 ค่าวีซ่าเขา้ประเทศอินเดียแบบ E-Visa ท่านละ 3,000 บาท 
 ค่าท าใบอนุญาตท่ีกลบัเขา้ประเทศของคนต่างชาติหรือคนต่างดา้ว 
 ค่าทิปค่าทิปคนขบัรถ และไกดท์อ้งถ่ิน 1,500 บาท /ทริป/ต่อท่าน 

 
การส ารองที่นั่ง 

1. กรุณาจองล่วงหนา้อย่างนอ้ย 30 วนัก่อนการเดินทางและกรุณาเตรียมเงินมดัจ า 10,000 บาท (ท่ีนัง่จะยืนยนัเม่ือไดรั้บ
เงินมดัจ าแลว้เท่านั้น) หากตอ้งยื่นวีซ่า ตอ้งเตรียมเอกสารยื่นวีซ่าให้เรียบร้อยภายใน 2-3 วนัหลงัจากท าการจองแลว้ 
(ใช้เวลาขอวซ่ีาไม่ต า่กว่า 7 วนัท าการ) 

2. การช าระค่าทวัร์ส่วนท่ีเหลือทางบริษทัฯจะเรียกเก็บก่อนเดินทางไม่น้อยกว่า 15 วนัท่านควรจดัเตรียมค่าทัวร์ให้
เรียบร้อยก่อนก าหนดเน่ืองจากทางบริษทัตอ้งส ารองค่าใชจ่้ายในส่วนของค่าท่ีพกัและตัว๋เคร่ืองบินมิฉะนั้นจะถือว่า
ท่านยกเลิกการเดินทางโดยอตัโนมติั 

 
เงือ่นไขการยกเลกิ 

1. แจง้ยกเลิกก่อนเดินทาง 30 วนั คืนค่าใชจ่้ายทั้งหมด  
2. แจง้ยกเลิกก่อนเดินทาง 15-29 วนัเกบ็ค่าใชจ่้ายท่านละ 10,000 บาท 
3. แจง้ยกเลิกนอ้ยกวา่ 15 วนัก่อนเดินทางทางบริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิเก็บค่าใชจ่้ายทั้งหมด 
4. ส าหรับผูโ้ดยสารท่ีไม่ไดถื้อหนงัสือเดินทางไทย และทางบริษทัฯเป็นผูย้ื่นวีซ่าให ้เม่ือผลวีซ่าผา่นแลว้มีการยกเลิกการ

เดินทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการคืนค่ามดัจ าทั้งหมด 
5. บริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการเก็บค่าใชจ่้ายทั้งหมดกรณีท่านยกเลิกการเดินทางและมีผลท าให้คณะเดินทางไม่ครบตาม

จ านวนท่ีบริษทัฯก าหนดไว ้(10ท่านข้ึนไป) เน่ืองจากเกิดความเสียหายต่อทางบริษทัและผูเ้ดินทางอ่ืนท่ีเดินทางใน
คณะเดียวกนับริษทัตอ้งน าไปช าระค่าเสียหายต่างๆท่ีเกิดจากการยกเลิกของท่าน 

6. กรณีเจบ็ป่วยจนไม่สามารถเดินทางไดซ่ึ้งจะตอ้งมีใบรับรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรับรองบริษทัฯจะพิจารณาเล่ือนการ
เดินทางของท่านไปยงัคณะต่อไปแต่ทั้งน้ีท่านจะตอ้งเสียค่าใชจ่้ายท่ีไม่สามารถเรียกคืนได ้เช่นค่าตัว๋เคร่ืองบินค่าหอ้ง 
ค่าธรรมเนียมวีซ่าตามท่ีสถานทูตฯ เรียกเกบ็ และค่าใชจ่้ายอ่ืนๆท่ีเกิดข้ึนตามจริง ในกรณีท่ีไม่สามารถเดินทางได ้

7. กรณียื่นวีซ่าแลว้ไม่ไดรั้บการอนุมติัวีซ่าจากทางสถานทูต (วีซ่าไม่ผ่าน) และท่านไดช้ าระค่าทวัร์หรือมดัจ ามาแลว้ ทาง
บริษทัฯ คืนค่าทวัร์หรือมดัจ าให ้แต่ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการหกัค่าบริการยื่นวีซ่า, ค่าวีซ่า และค่าใชจ่้ายบางส่วน
ท่ีเกิดข้ึนจริงเป็นกรณีไป (อาทิ กรณีออกตัว๋เคร่ืองบินไปแลว้ หรือไดช้ าระค่าบริการในส่วนของทางเมืองนอกเช่น 
โรงแรม ฯลฯ ไปแลว้) ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการหกัเกบ็ค่าใชจ่้ายจริงท่ีเกิดข้ึนแลว้กบัท่านเป็นกรณีไป 



 

    

8. กรณีวีซ่าผา่นแลว้ แจง้ยกเลิกก่อนหรือหลงัออกตัว๋โดยสาร บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการ ไม่คืนค่าทวัร์ทั้งหมด 
9. กรณีวีซ่าผ่านแลว้ แต่กรุ๊ปออกเดินทางไม่ได ้เน่ืองจากผูเ้ดินทางท่านอ่ืนในกลุ่มโดนปฏิเสธวีซ่า หรือไม่ว่าดว้ยสาเหตุ

ใดๆกต็าม ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการหกัเกบ็ค่าใชจ่้ายจริงท่ีเกิดข้ึนแลว้กบัท่านเป็นกรณีไป 
10. กรณีผูเ้ดินทางไม่สามารถเขา้-ออกเมืองได ้เน่ืองจากเอกสารปลอมหรือการห้ามของเจา้หนา้ท่ีไม่ว่าเหตุผลใดๆ ก็ตาม

ทางบริษทัของสงวนสิทธ์ิในการ ไม่คืนค่าทวัร์ทั้งหมด 
 
เงือ่นไขการเดนิทาง 

1. บริษทัฯ มีสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการในทวัร์น้ี เม่ือเกิดเหตุสุดวิสยัจนไม่อาจแกไ้ขได ้
2. บริษทัฯ ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ท่ีเกิดจากสายการบิน ภยัธรรมชาติ ปฏิวติัและอ่ืนๆท่ีอยู่นอกเหนือการ

ควบคุมของทางบริษทัฯหรือค่าใชจ่้ายเพ่ิมเติมท่ีเกิดข้ึนทางตรงหรือทางออ้ม เช่น การเจ็บป่วย, การถูกท าร้าย, การสูญ
หาย, ความล่าชา้ หรือจากอุบติัเหตุต่างๆ 

3. หากท่านถอนตวัก่อนรายการท่องเท่ียวจะส้ินสุดลง ทางบริษทัฯ จะถือว่าท่านสละสิทธ์ิและจะไม่รับผิดชอบค่าบริการ
ท่ีท่านไดช้ าระไวแ้ลว้ไม่วา่กรณีใดๆ ทั้งส้ิน 

4. บริษทัฯ จะไม่รับผิดชอบต่อการห้ามออกนอกประเทศ หรือ ห้ามเขา้ประเทศ อนัเน่ืองมาจากมีส่ิงผิดกฎหมาย หรือ
เอกสารเดินทางไม่ถกูตอ้ง หรือ การถกูปฏิเสธในกรณีอ่ืนๆ 

5. รายการน้ีเป็นเพียงขอ้เสนอท่ีตอ้งไดรั้บการยืนยนัจากบริษทัฯ อีกคร้ังหน่ึง หลงัจากไดส้ ารองท่ีนั่งบนเคร่ือง และ
โรงแรมท่ีพกัในต่างประเทศเป็นท่ีเรียบร้อย แต่อยา่งไรกต็ามรายการน้ีอาจเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสม 

6. ราคาน้ีคิดตามราคาตัว๋เคร่ืองบินในปัจจุบนั หากราคาตัว๋เคร่ืองบินปรับสูงข้ึน บริษทัฯ สงวนสิทธ์ิท่ีจะปรับราคาตัว๋
เคร่ืองบินตามสถานการณ์ดงักล่าว 

7. กรณีเกิดความผิดพลาดจากตวัแทน หรือ หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง จนมีการยกเลิก ล่าชา้ เปล่ียนแปลง การบริการจากสาย
การบินบริษทัฯขนส่ง หรือ หน่วยงานท่ีให้บริการ บริษทัฯจะด าเนินโดยสุดความสามารถท่ีจะจดับริการทัวร์อ่ืน
ทดแทนให ้แต่จะไม่คืนเงินใหส้ าหรับค่าบริการนั้นๆ 

8. มคัคุเทศก ์พนกังาน และตวัแทนของบริษทัฯ ไม่มีสิทธ์ิในการใหค้ าสัญญาใดๆ ทั้งส้ินแทนบริษทัฯ นอกจากมีเอกสาร
ลงนามโดยผูมี้อ  านาจของบริษทัฯ ก ากบัเท่านั้น 

9. หากไม่สามารถไปเท่ียวในสถานท่ีท่ีระบุในโปรแกรมได ้อนัเน่ืองมาจากธรรมชาติ ความล่าชา้ และความผิดพลาดจาก
ทางสายการบิน จะไม่มีการคืนเงินใดๆทั้งส้ิน แต่ทั้งน้ีทางบริษทัฯจะจดัหารายการเท่ียวสถานท่ีอ่ืนๆมาให้ โดยขอ
สงวนสิทธ์ิการจดัหาน้ีโดยไม่แจง้ใหท้ราบล่วงหนา้  

10. เม่ือท่านออกเดินทางไปกบัคณะแลว้ ท่านงดการใชบ้ริการรายการใดรายการหน่ึง หรือไม่เดินทางพร้อมคณะถือวา่ท่าน
สละสิทธ์ิ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการ และเงินมดัจ าคืน ไม่วา่กรณีใดๆ ทั้งส้ิน  

11. ในกรณีท่ีลกูคา้ตอ้งออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจา้หนา้ท่ีของบริษทัฯ ก่อนทุกคร้ัง มิเช่นนั้นทางบริษทั
ฯ จะไม่รับผิดชอบค่าใชจ่้ายใดๆ ทั้งส้ิน 

12. กรณีเจบ็ป่วยจนไม่สามารถเดินทางไดซ่ึ้งจะตอ้งมีใบรับรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรับรองบริษทัฯจะพิจารณาเล่ือนการ
เดินทางของท่านไปยงัคณะต่อไปแต่ทั้งน้ีท่านจะตอ้งเสียค่าใชจ่้ายท่ีไม่สามารถเรียกคืนได ้เช่นค่าตัว๋เคร่ืองบินค่าหอ้ง 
ค่าธรรมเนียมวีซ่าตามท่ีสถานทูตฯ เรียกเกบ็ และค่าใชจ่้ายอ่ืนๆท่ีเกิดข้ึนตามจริง ในกรณีท่ีไม่สามารถเดินทางได ้

13. กรณียื่นวีซ่าแลว้ไม่ไดรั้บการอนุมติัวีซ่าจากทางสถานทูต (วีซ่าไม่ผ่าน) และท่านไดช้ าระค่าทวัร์หรือมดัจ ามาแลว้ ทาง
บริษทัฯ คืนค่าทวัร์หรือมดัจ าให ้แต่ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการหกัค่าบริการยื่นวีซ่า, ค่าวีซ่า และค่าใชจ่้ายบางส่วน



 

    

ท่ีเกิดข้ึนจริงเป็นกรณีไป (อาทิ กรณีออกตัว๋เคร่ืองบินไปแลว้ หรือไดช้ าระค่าบริการในส่วนของทางเมืองนอกเช่น 
โรงแรม ฯลฯ ไปแลว้) ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการหกัเกบ็ค่าใชจ่้ายจริงท่ีเกิดข้ึนแลว้กบัท่านเป็นกรณีไป 

14. กรณีวีซ่าผา่นแลว้ แจง้ยกเลิกก่อนหรือหลงัออกตัว๋โดยสาร บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการ ไม่คืนค่าทวัร์ทั้งหมด 
15. กรณีวีซ่าผ่านแลว้ แต่กรุ๊ปออกเดินทางไม่ได ้เน่ืองจากผูเ้ดินทางท่านอ่ืนในกลุ่มโดนปฏิเสธวีซ่า หรือไม่ว่าดว้ยสาเหตุ

ใดๆกต็าม ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการหกัเกบ็ค่าใชจ่้ายจริงท่ีเกิดข้ึนแลว้กบัท่านเป็นกรณีไป 
16. กรณีผูเ้ดินทางไม่สามารถเขา้-ออกเมืองได ้เน่ืองจากเอกสารปลอมหรือการห้ามของเจา้หนา้ท่ีไม่ว่าเหตุผลใดๆ ก็ตาม

ทางบริษทัของสงวนสิทธ์ิในการ ไม่คืนค่าทวัร์ทั้งหมด 
17. ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิราคาน้ีเฉพาะนกัท่องเท่ียวชาวไทยและท่องเท่ียวเป็นหมู่คณะแบบ Join Tour เท่านั้น กรณี

ต้องการตัดกรุ๊ปเหมาโปรดสอบถามทางบริษัทอีกคร้ัง หากเป็นนักท่องเท่ียวชาวต่างชาติ หรือ พระสงฆ์ โปรด
สอบถามทางบริษทัอีกคร้ัง  

18. ในกรณีที่ลูกค้าต้องออกตั๋วโดยสารภายในประเทศกรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ของบริษทัฯก่อนทุกคร้ังมเีช่นน้ันทางบริษทัฯ
จะ ไม่รับผดิชอบค่าใช้จ่ายใดๆทั้งส้ิน 

 
ข้อความซ่ึงถือเป็นสาระส าหรับท่านผู้มเีกยีรตซ่ึิงร่วมเดนิทาง 
ทางบริษทัฯ เป็นตวัแทนในการจดัน าสัมมนา และการเดินทางท่ีมีความช านาญ โดยจดัหาโรงแรมท่ีพกั อาหาร ยานพาหนะ และ
สถานท่ีท่องเท่ียวพร้อมทั้งการสัมมนา ดูงาน เพ่ือความสะดวกสบาย และเกิดประโยชน์สูงสุดในการเดินทาง ทั้งน้ีทางบริษทัฯ 
ไม่สามารถรับผิดชอบในอุบัติเหตุหรือความเสียหายท่ีเกิดจากโรงแรมท่ีพกั ยานพาหนะ,  อนัเน่ืองจากอุบัติเหตุรวมถึงภัย
ธรรมชาติ, โจรกรรม, วินาศกรรม, อคัคีภยั, การผละงาน, การจลาจล, สงครามการเมือง, การผนัผวนของอตัราแลกเปล่ียน
เงินตราระหว่างประเทศ, การนดัหยุดงาน, ความล่าชา้ของเท่ียวบิน, สายการเดินเรือ, รถไฟ, พาหนะทอ้งถ่ิน,  ตลอดจนการถูก
ปฏิเสธออกวีซ่าจากกงสุล และ / หรือ ส่วนงานท่ีเก่ียวขอ้งกบัสถานเอกอคัรราชทูต รวมถึงผูมี้อ  านาจท าการแทนประจ าประเทศ
ไทย (โดยไม่จ าตอ้งแสดงเหตุผล เน่ืองจากเป็นสิทธิพิเศษทางการทูต) ซ่ึงอยู่เหนือการควบคุมของบริษทัฯ หมายรวมถึงใน
ระหว่างการเดินทางท่องเท่ียวทั้งใน หรือ ต่างประเทศ แต่ทางบริษทัฯ มีความคุม้ครอง และประกนัอุบติัเหตุ ตามเง่ือนไขท่ี
บริษทัฯ ท่ีรับประกนัในกรณีท่ีผูร่้วมเดินทางถูกปฏิเสธโดยเจา้หนา้ท่ีตรวจคนเขา้เมืองของประเทศไทย และ/หรือ ต่างประเทศ 
มิใหเ้ดินทางออก หรือ เขา้ประเทศ เน่ืองมาจากความประพฤติ พฤติกรรมของผูเ้ดินทาง ไม่ปฏิบติัตามกฎระเบียบดา้นการความ
คุมโรคติดต่อเฉพาะพ้ืนท่ีมีการปลอมแปลงเอกสารเพ่ือการเดินทาง รวมถึงมีส่ิงผิดกฎหมาย บริษทัฯ จะไม่คืนค่าใชจ่้ายใดๆ 
รายละเอียดดา้นการเดินทาง อาจมีการเปล่ียนแปลงไดต้ามความจ าเป็น หรือเพ่ือความเหมาะสมทั้งปวง โดยมิตอ้งแจง้ใหท้ราบ
ล่วงหนา้ ทั้งน้ีการขอสงวนสิทธิดงักล่าว บริษทั จะยึดถือและค านึงถึงผลประโยชน์ตลอดจนความปลอดภยัของท่านผูมี้เกียรติ 
ซ่ึงร่วมเดินทางเป็นส าคญั 
 
 

 
 
 
 



 

    

หลกัฐานประกอบการยืน่ขอวซ่ีาประเทศอนิเดียส าหรับ-คนไทย  
1.หนงัสือเดินทาง (Passport) หนงัสือเดินทาง ตอ้งมีหนา้เหลือส าหรับประทบัวีซ่าอยา่งนอ้ย 2 หนา้ อายใุชง้านเหลือไม่นอ้ยกว่า 
6 เดือน นับจากวนัเดินทาง *กรุณาถอดปก Passport ก่อนส่งเอกสารบริษัทจะไม่
รับผิดชอบในกรณีสูญหาย* 
2.รูปถ่าย รูปถ่ายสีหนา้ตรงขนาด 2x2น้ิว พ้ืนหลงัสีขาวเท่านั้น จ านวน 2ใบเป็นรูปท่ี
ถ่ายจากร้านถ่ายรูปเท่านั้ น รูป (ห้ามสวมแว่นตาหรือเคร่ืองประดับ, ไม่ใส่ชุด
ขา้ราชการหรือเคร่ืองแบบใดๆ ไม่เป็นรูปสต๊ิกเกอร์รวมถึงห้ามใชรู้ปท่ีถ่ายเองและป
ร้ินทเ์อง) 
3.ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน 2 ชุด ถา้เป็นเด็กอายุต ่ากว่า 15 ปี ใชส้ าเนาสูติบตัร
และบตัรประชาชน 
4.ส าเนาทะเบียนบา้น  
**เอกสารที่เป็นส าเนากรุณาเซ็นช่ือรับรองส าเนาถูกต้องทุกใบด้วย** 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

    

 
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 

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) 

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________ 


