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อนิเดยี ทชัมาฮาล ชยัปรุะ นครสชีมพ ู 

4 วนั 2 คนื โดย สายการบนิแอรเ์อเชยี  (FD) 

เริ�มตน้เพยีง 12,900.- 

                            รายการทวัร ์+ ต ั�วเครื�องบนิ 

ไฮไลทท์วัร ์  
ชม นครสชีมพ ูเมอืงชยัปรุะ เมอืงหลักของราชสถาน  
ชมพระราชวงัแหง่สายลม ฮาวา มาฮาล สถาปัตยกรรมอันโดดเดน่สวยงาม 
ชม Amber fort ป้อมปราการที�ผสมผสานดว้ยสถาปัตยกรรมระหวา่งศลิปะฮนิดแูละศลิปะราชปตุ 
ชม บอ่นํ�าจันเบาร ีซึ�งเป็นบอ่นํ�าขนาดใหญแ่ละลกึที�สดุในอนิเดยี 
ชม “ทัชมาฮาล” อนุสรณ์แหง่ความรักอันลอืชื�อและ “อักราฟอรด์” ป้อมปราการที�ย ิ�งใหญ ่
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   กําหนดการเดนิทาง 
 

วันที� :  24-27 ส.ค. 61 12,900.- 

วันที� :  07-10 ก.ย. 61 13,900.- 

วันที� :  14-17 ก.ย. 61 12,900.- 

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.- 

 

 

 

  เสน้ทางการเดนิทาง 

 โปรแกรมเดนิทาง เชา้ 
เที�ย

ง 
คํ�า โรงแรมที�พกั 

1 สนามบนิดอนเมอืง – ชยัปรุะ X X ✈ 
CRIMSOM PARK HOTEL 

ระดับ 3 ดาวหรอื เทยีบ
เทา่,เมอืงชยัปรุะ 

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

� � � 
Hotel Pushp Villa ระดับ 
3 ดาว หรอื เทยีบเทา่,

เมอืงอกัรา 

3 อกัรา – ทัชมาฮาล – อคัรา ฟอรด์ – บอ่นํ�าจันเบาร ี- ชยัปรุะ � � �  

4 ชยัปรุะ - กรงุเทพฯ ✈ X X  

โปรแกรมการเดนิทาง 

วนัที� 1 สนามบนิดอนเมอืง กรงุเทพฯ – ชยัปรุะ 

17.00 น. คณะพรอ้มกันที�สนามบนิดอนเมอืง อาคารผูโ้ดยสารขาออกระหวา่งประเทศชั �น 2 เคานเ์ตอรส์ายการบนิ

แอรเ์อเชยี โดยมเีจา้หนา้ที�คอยอํานวยความสะดวกจัดเตรยีมเอกสารการเดนิทางและสัมภาระใหก้ับ

ทา่น 
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20.00 น.  ออกเดนิทางสู่ เมอืงชัยปุระ ประเทศอนิเดยี โดยสายการบนิ Air Asia เที�ยวบนิที� FD130 (ใชเ้วลา

บนิประมาณ 4.20 ชั�วโมง)   (ไมม่บีรกิารอาหารบนเครื�อง) 

 

เครื�องแอรบ์สั A 
ที�น ั�งแบบ 3-3 

 นํ �าหนกัสมัภาระ 
ขาไป - ขากลบั 20 กก. 

 

  

  
22.45 น. คณะเดนิทางถงึ สนามบนิชยัปรุะ นําทา่นผา่นพธิกีารศลุการกรและรับกระเป๋าเรยีบรอ้ยแลว้ หลังจากนั�น

นําทา่นเดนิทางสูท่ี�พัก (เวลาทอ้งถิ�นชา้กวา่ประเทศไทย 1.30 ชั�วโมง) 

 
  พกัที�   CRIMSOM PARK HOTEL หรอื เทยีบเทา่,เมอืงชยัปรุะ 

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

เชา้   รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารภายในโรงแรม 

 นําทา่นชม เมอืงชยัปรุะ นครแหง่ชยัชนะ คนอนิเดยีเรยีกเมอืงนี�วา่ จัยปรู ์หรอื จัยเปอร ์รัฐราชสถานได ้

ชื�อว่า นครสชีมพู (Pink city) โดยที�มาของเมอืงสชีมพูก็เนื�องจากในปี ค.ศ. 1876 มหาราช ซาราม 

ซงิห ์(Maharaja Ram Singh) ไดม้รีับสั�งใหป้ระชาชนทาสชีมพูทับบนสปีูนเก่าของบา้นเรอืนตนเอง 

เพื�อแสดงถึงไมตรีจิตครั �งตอ้นรับการมาเยือนของเจา้ชายแห่งเวลส์ (Prince of Waies) เจา้ชาย

มกุฎราชกุมารของอังกฤษ ซึ�งภายหลังคือกษัตรยิ์เอ็ดเวิร์ดที� 7 (King Edward Vll) แห่งสหราช

อาณาจักรและต่อมารัฐบาลอนิเดยีก็ยังออกกฎหมายควบคุมใหส้ ิ�งกอ่สรา้งภายในเขตกําแพงเมอืงเก่า

ตอ้งทาสชีมพูเชน่เดมิ ปัจจบุันเมอืงชยัปรุะเป็นศูนยก์ลางทางการคา้ซึ�งทันสมยัสดุของรัฐราชสถาน สิ�ง

ที�น่าสนใจในเมอืงชยัปรุะคอื ผังเมอืงเกา่ และสิ�งกอ่สรา้งดั �งเดมิ รวมทั �งประตูเมอืงซึ�งยงัคงอยูใ่นสภาพ

ค่อนขา้งสมบูรณ์ นอกจากนี�สชีมพูของเมอืงก็กลายเป็นเอกลักษณ์ จนทําใหเ้มอืงนี�เป็นจุดหมายของ

นักท่องเที�ยวจากทั�วโลก  หลังจากนั�นนําทา่นชมภายนอก ฮาวา มาฮาล  (HAWA MAHAL) แปลว่า 

พระราชวังแหง่สายลม เป็นพระราชวัง ตั �งอยูใ่นเมอืงชยัปรุะ รัฐราชสถาน ประเทศอนิเดยี สรา้งในปีค.ศ. 

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

อสุถัด (Lal Chand Ustad) โดยถอดแบบมาจากรูปทรงของมงกฏุพระนารายณ์ โดยมสีิ�งกอ่สรา้งที�โดด

เด่นคอื บรเิวณดา้นหนา้อาคารมหีนา้บันสูงหา้ชั �นและมลีักษณะคลา้ยรังผึ�งสรา้งจากหนิทรายสแีดงสด

ฉลุหนิใหเ้ป็นชอ่งหนา้ต่างลวดลายเล็กๆ ละเอยีดยบิมชีอ่งหนา้ต่างถงึ 953 บางแต่ปิดไวด้ว้ยหนิทราย

ฉลทํุาใหน้างในฮาเร็มพระสนมที�อยูด่า้นในสามารถมองออกมาขา้งนอกไดโ้ดยที�คนภายนอกมองเขา้ไป

ขา้งในไมเ่ห็นและประโยชนอ์กีอยา่งคอืเป็นชอ่งแสงและชอ่งลมจนเป็นที�มาของชื�อ “Palace Of Wind”   

นําทา่นเดนิทางสู ่ป้อมอาเมร ์ หรอื ป้อมแอมเบอร ์(Amber Fort) ตั �งอยูท่ี�เมอืงอาเมร ์ชานเมอืงชยั

ปุระ ห่างจากเมอืงชัยปุระ 11 กโิลเมตร ตั �งโดดเด่นอยู่บนผาหนิเหนือทะเลสาบ สรา้งโดยมหาราชา 

มาน สงิหท์ี� 1 ป้อมปราการแห่งนี�มชี ื�อเสยีงทางดา้นสถาปัตยกรรมซึ�งผสมผสานกันระหว่างศลิปะฮนิดู

และศลิปะราชปุตอันเป็นเอกลักษณ์ สามารถมองเห็นไดจ้ากระยะทางไกล เนื�องจากมขีนาดกําแพง

ปราการที�ใหญ่และแน่นหนา พรอ้มประตูทางเขา้หลายแห่ง ถนนที�ปูดว้ยหนิหลายสาย ซึ�งเมื�ออยู่บน

ป้อมแลว้สามารถมองเห็นทะเลสาบเมาตาไดอ้ย่างชัดเจน ความสวยงามของป้อมแอมเบอร ์ซอ่นอยู่

ภายในกําแพงเมอืงที�แบง่เป็นทั �งหมด 4 ชั �น (แต่ละชั �นคั�นดว้ยทางเดนิกวา้ง) โดยภายในเป็นหมูพ่ระที�

นั�งซึ�งสรา้งจากหนิทรายสแีดงและหนิออ่น หมูพ่ระที�นั�งภายในป้อม ประกอบดว้ย "ดวิัน-อ-ิอมั" หรอืทอ้ง

พระโรง, "ดวิัน-อ-ิกสั" หรอืทอ้งพระโรงสว่นพระองค,์ "ชชีมาฮาล" (พระตําหนักซึ�งเป็นหอ้งทรงประดับ

กระจกสําหรับมหาราชา) และ "จัย มานดรี"์ ซึ�งเป็นตําหนักอยูบ่นชั �นสอง, "อารัม บกัห"์ ซึ�งเป็นสวนสวย

จัดเป็นรปูดาวแฉกแบบโมกลุคั�นกลางระหวา่งอาคาร และ "สกุหน์วิาส" ซึ�งเป็นพระตําหนักที�ใชก้ารปรับ
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วนัที� 3 อกัรา – ทชัมาฮาล – อคัรา ฟอรด์ – บอ่นํ �าจนัเบาร ี- ชยัปรุะ 
เชา้   รบัประทานอาหารเชา้ ณ ที�พกับนบา้นเรอื 

 นําท่านเขา้ชม ทชัมาฮาล (Taj Mahal) แหล่งมรดกโลกเป็น 1 ใน 7 สิ�งมหัศจรรยท์ี�สําคัญของโลก 

ซึ�งอนุสรณ์สถานแห่งความรักอันยิ�งใหญ่และอมตะของพระเจา้ชาห์จาฮันที�มตี่อพระนางมุมตัซ โดย

สรา้งขึ�นในปี ค.ศ. 1631 ต่อมานําท่านเดนิสู่ประตูสุสานที�สลักตัวหนังสอืภาษาอาระบคิที�เป็นถอ้ยคํา

อทุศิและอาลัยต่อบคุคลอันเป็นที�รักที�จากไป และนําท่านถ่ายรูปกับลานนํ�าพุที�มอีาคารทัชมาฮาลอยู่

เบื�องหลัง แลว้นําท่านเขา้สู่ตัวอาคารที�สรา้งจากหนิอ่อนสีขาวบรสิุทธิ�จากเมืองมกรานะ ที�ประดับ

ลวดลายดว้ยเทคนคิฝังหนิสตีา่งๆ ลงไปในเนื�อหนิ ที�เป็นสถาปัตยกรรมชิ�นเอกของโลกที�ออกแบบโดย

ชา่งจากเปอรเ์ซยี โดยอาคารตรงกลางจะเป็นรปูโดมซึ�งมหีอคอยสี�เสาลอ้มรอบ  ตรงกลางดา้นในเป็นที�

ฝังพระศพของพระนางมมุตัซ มาฮาล และ พระเจา้ชาหจ์าฮัน ไดอ้ยูคู่่เคยีงกันตลอดชั�วนริันดร ์ ทัชมา

ฮาลแห่งนี�ใชเ้วลากอ่สรา้งทั �งหมด 12 ปี โดยสิ�นเงนิไป 41 ลา้นรูปี มกีารใชท้องคําประดับตกแตง่สว่น

ตา่งๆ ของอาคาร หนัก 500 กโิลกรัม และใชค้นงานกวา่ 20,000 คน ตอ่มานําทา่นเดนิออ้มไปดา้นหลัง

ที�ตดิกับแม่นํ�ายมุนาโดยฝั�งตรงกันขา้มจะมพีื�นที�ขนาดใหญ่ถูกปรับดนิแลว้ โดยเล่ากันว่าพระเจา้ชาห์

จาฮันเตรยีมที�จะสรา้งสุสานของตัวเองเป็นหนิออ่นสดํีาโดยตัวรูปอาคารจะเป็นแบบเดยีวกันกับทัชมา

ฮาล เพื�อที�จะอยู่เคยีงขา้งกัน แต่ถูกออรังเซบ ยดึอํานาจและนําตัวไปคุมขังไวใ้นป้อมอักราเสยีก่อน  

จากนั�นนําท่านเขา้ชม อกัราฟอรด์ (Agra Fort) แหล่งมรดกโลก ทิ�ตดิรมิแมนํ่�ายมนุาสรา้งโดยพระ

เจา้อัคบาร์มหาราชแห่งราชวงศ์โมกุล  เมื�อปี ค.ศ. 1565 เป็นทั �งพระราชวังที�ประทับและเป็นป้อม

ปราการ ต่อมาพระโอรส คือ พระเจา้ชาฮันกรี ์ และพระนัดดา (โอรสของพระเจา้ชาฮันกรี)์ , พระเจา้

อากาศภายในพระตําหนักใหเ้ย็นลงดว้ยการทําใหล้มเป่าผ่านรางนํ�าตกที�มีอยู่โดยรอบภายในพระ

ตําหนัก ทําใหภ้ายในตําหนักนี�มอีากาศเย็นอยูเ่สมอ ป้อมนี�เคยเป็นที�ประทับของราชปตุ มหาราชา และ

พระราชวงศข์องอาเมรใ์นอดตี ( พเิศษ.. รวมคา่พาหนะขึ�นไปชมพระราชวัง โดยรถจี�ป) จากนั�นนําท่าน

ชมซติี� พาเลส (CITY PALACE) ซึ�งเดมิเป็นพระราชวังของมหาราชใจสงิห ์(Jai Singh) พระราชวัง 

ถูกสรา้งขยายออกในสมัยหลัง ปัจจุบัน ได ร้วบเป็นพิพิธภัณ ฑ์ Sawai Man Singh Museum 

ประกอบดว้ย 4 สว่นที�น่าสนใจคอื สว่นแรกคอืสว่นของพระราชวังสว่นที�สองเป็นสว่นของพพิธิภัณฑ ์ที�

จัดแสดงฉลองพระองคข์องกษัตรยิ ์และมเหส ีซึ�งมกีารตัดเย็บอยา่งวจิติร สว่นที�สามเป็นสว่นของอาวุธ 

และชดุศกึสงคราม ที�จัดแสดงไวอ้ยา่งน่าทึ�งมากมายหลายหลาก บางชิ�น ก็เป็นอาวธุไดอ้ยา่งน่าพศิวง 

และส่วนที�สี� คือส่วนของศิลปะภาพวาด รูปถ่าย และราชรถ พรมโบราณ ซึ�งไดร้ับการจารกึไวใ้น

ประวัตศิาสตร ์ตรงกลางอาคารมหีมอ้นํ�าขนาดมหมึา 2 ใบ ทําจากโลหะเงนิ สงู 1.50 เมตร มขีนาดใหญ่

ที�สดุในโลก เชื�อกนัวา่เป็นหมอ้นํ�าที�กษัตรยิ ์Madho Singh ไดร้ับมาจากงานราชาภเิษกของพระเจา้เอ็ด

เวริด์ที� 7 ซึ�งบรรจนํุ�าจากแมนํ่�าคงคาอนัศักดิ�สทิธิ� 

กลางวนั  รบัประทานอาหารกลางวนั  

บา่ย นําท่านเดนิทางเขา้สู ่วดัพระพฆิเนศ Ganesh Temple (Moti Dungri) วัดพระพฆิเนศที�ชื�อเสยีง

โดง่ดังเป็นอนัดับ 1 ของเมอืงชยัปรุะ วัดนี�สรา้งขึ�นโดย Seth Jai Ram Paliwal ในชว่งตน้ศตวรรษที� 18 

ตั �งอยู่ใจกลางเมอืง บรเิวณเนินเขาเล็กๆ พระวหิารแห่งนี�เปรยีบเสมอืนชวีติแห่งการคน้หาความสุขนิ

รันดร ์ซึ�งพระพฆิเนศวรชา้งหัวเทพในศาสนาฮนิดูถอืว่าเป็นพระเจา้แห่งความเป็นมงคลปัญญา ความรู ้

และความมั�งคั�ง วัดพระพิฆเนศแห่งนี�เป็นที�นิยมมากที�สุดของนักท่องเที�ยวทั �งชาวอินเดียและ

ชาวต่างชาต ิเชญิท่านขอพรจากองค์พระพฆิเนศตามอัธยาศัย   หลังจากนั�นนําท่านออกเดนิทางสู ่

เมอืงอคัรา เมอืงที�เป็นสถานที�ตั �งอนุสรณ์สถานแห่งความรัก ทัชมาฮาล และเคยเป็นศนูยก์ลางปกครอง

ของอนิเดยีสมยัราชวงศโ์มกลุ อัคระ อดตีเมอืงหลวงของอนิเดยีในสมัยที�ยังเรยีกว่า "ฮนิดูสถาน"  เป็น

เมอืงที�ตั �งอยูร่มิแมนํ่�ายมนา ทางตอนเหนอืของประเทศอนิเดยี ในรัฐอตุตรประเทศ เป็นเมอืงหลวงของ

รัฐอตุตรประเทศ เมอืงอัคระมปีระชากรทั �งหมด 1,686,976 คน (ปีค.ศ. 2010) ถอืเป็นหนึ�งในเมอืงที�มี

ประชากรหนาแน่นที�สุดในรัฐอุตตรประเทศ และอันดับที� 19 ในประเทศอนิเดีย (ใชเ้วลาเดนิทาง

ประมาณ 4.30 ชม.) 

คํ�า  รบัประทานอาหารคํ�า  

  พกัที�  Hotel Pushp Villa หรอื เทยีบเทา่,เมอืงอกัรา 
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ชาห์จาฮานไดส้รา้งขยายต่อเตมิป้อมและพระราชวังแห่งนี�อย่างใหญ่โต และนําท่านเขา้ชมป้อมผ่าน

ประต ูอํามรรสงิห ์เขา้สูส่ว่นที�เป็นพระราชวัง  ผา่นลานสวนประดับ อา่งหนิทรายสแีดงขนาดยกัษ์สําหรับ

สรงนํ�า ท่านจะไดเ้ห็นสถาปัตยกรรมสามยคุสมัยตามรสนยิมที�แตกต่างกันของสามกษัตรยิ ์นําท่านเขา้

ชมดา้นในพระตําหนักตา่งๆที�สลักลวดลายศลิปะแบบโมกลุที�มอีทิธพิลจากศลิปะอนิเดยี ผสมผสานกับ

ศลิปะเปอรเ์ซยี แลว้นําขึ�นสูร่ะเบยีงชั �นที�สองที�มเีฉลยีงมขุ ซึ�งสามารถมองเห็นชมทวิทัศนลํ์านํ�ายมนุาได ้

ตอ่มานําชมหอ้งที�ประทับของกษัตรยิ ์,พระโอรส, พระธดิาและองคต์่างๆ แลว้นําชมพระตําหนัก มาซมั

มนั บรูช์ ที�มเีฉลยีงมขุแปดเหลี�ยม มหีนา้ต่างเปิดกวา้ง ที�สามารถมองเห็นทัชมาฮาลได ้ในพระตําหนัก

นี�เองที�เล่ากันว่า ชาห์จาฮัน ถูกพระโอรส ออรังเซบ จองจําขังไว ้7 ปี ในช่วงปลายรัชกาลจน

สิ�นพระชนม ์แลว้ก็นําชมลานสวนประดับ ดวิันออีาอํา ที�ชั �นบนดา้นหนึ�งเคยเป็นที�ประดษิฐานบัลลังก์

นกยูงอันยิ�งใหญ่ (ปัจจุบันอยู่ในประเทศอหิร่าน) และที�ลานสวนประดับแห่งนี�เองที�พระเจา้ชาหจ์าฮัน 

ไดพ้บรักครั �งแรกกบัพระนางมมุตัซ  ที�ไดนํ้าสนิคา้เป็นสรอ้ยไขม่กุเขา้มาขายใหก้บันางในฮาเร็ม   

กลางวนั   รบัประทานอาหารกลางวนั  

บา่ย จากนั�นนําทา่นชม บอ่นํ �าจนัเบาร ี(Chand Baori) ซึ�งเชื�อกนัวา่ถกูสรา้งขึ�นในชว่งศตวรรษที� 10 หรอื

พันกว่าปีมาแลว้ ตอนนั�นแควน้ราชาสถานเป็นแควน้ที�รํ�ารวยมาก เนื�องจากเป็นเสน้ทางสายสําคัญใน

การเดนิทางไปยงัตะวันออกกลาง ซึ�งพอเดนิทางผ่านกนับอ่ยๆ ก็ทําใหเ้กดิการคา้ขายขึ�น พอรวยแลว้ก็

เริ�มมีการลงทุนในการสรา้งปราสาทราชวังและป้อมปราการ แต่ดว้ยความที�ภูมปิระเทศของที�นี�เป็น

ทะเลทราย ที�มคีวามแหง้แลง้มาก นํ�าฝนที�ตกเพยีงปีละไมก่ี�ครั �งก็จะซมึหายผ่านทรายไปอยา่งรวดเร็ว

แบบที�คนไทยซึ�งเตบิโตมากับสายนํ�าอย่างเราๆ จนิตนาการไมถู่ก มหาราชาของแควน้ราชาสถานเลย

ตอ้งพยายามหาวธิสีรา้งบ่อนํ�าเพื�อกักเก็บนํ�าไวใ้ชใ้หไ้ดน้านที�สุด เพราะการเก็บนํ�าไวใ้ชก้็ถือเป็นทั �ง

ความมั�นคงของชาต ิการผ่อนคลาย และสิ�งสําคัญสําหรับการประกอบพธิทีางศาสนาในหนึ�งเดยีว ยิ�งไป

กว่านั�น มหาราชายังตอ้งการใหค้นลงไปตักนํ�าจากบอ่มาใชไ้ดอ้ยา่งสะดวกแมย้ามที�ระดับนํ�าลดตํ�าตดิ

กน้บอ่ดว้ย บอ่นํ�าแชนด ์เบาร ีที�ถอืกําเนดิขึ�นเลยมดีไีซนส์ดุลํ�าทกุสว่นทกุดา้นของบอ่เป็นบนัไดเชื�อมถงึ

กนัทั �งหมด เพื�อใหค้นเดนิลงไปตักนํ�าไดพ้รอ้มกนัหลายคน และตักไดจ้นถงึหยดสดุทา้ยแมว้่าบอ่จะลกึ

ถงึประมาณตกึ 10 ชั �น หรอื 33 เมตร ตัวบนัไดที�สรา้งขึ�นมานั�นแบง่เป็น 13 ชั �น มขีั �นบันไดรวมแลว้กว่า 

3,500 ขั �น นับเป็นบ่อนํ�าที�ลกึและใหญ่ที�สุดในอนิเดียที�มีความยิ�งใหญ่ทั �งขนาดและการออกแบบ

กอ่สรา้ง  หลังจากนั�นนําทา่นเดนิทางกลับไปยงัเมอืงชยัปรุะ 

คํ�า   รบัประทานอาหารคํ�า (Dinner Box) 

 ไดเ้วลาอนัสมควรนําทา่นเดนิทางสูส่นามบนิชยัปรุะ 

23.15 น. นําท่านเดนิทางกลับสูส่นามบนิดอนเมอืง กรงุเทพฯ โดยสายการบนิ แอรเ์อเชยี (Air Asia) เที�ยวบนิที� 

FD131 (ใชเ้วลาเดนิทางโดยประมาณ 4.30 ชม.)  (ไมม่บีรกิารอาหารบนเครื�อง) 

วนัที� 4 ชยัปรุะ - กรงุเทพฯ 

05.00 น. เดนิทางถงึสนามบนิดอนเมอืง โดยสวัสดิ�ภาพ 

 
 

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

อตัราคา่บรกิาร 

กําหนดการเดนิทาง 

ผูใ้หญ ่
พักหอ้งละ  
2-3 ทา่น 
ทา่นละ 

เด็กมเีตยีง 
พักกบัผูใ้หญ ่

1 ทา่น 
ทา่นละ 

เด็ก 8-12 ปี
(เสรมิเตยีง) 

ทา่นละ 

เด็ก 8-12 ปี 
(ไมเ่สรมิ
เตยีง) 
ทา่นละ 

พักเดี�ยวเพิ�ม 
ทา่นละ 

ราคา 
ไมร่วมตั�ว 
ทา่นละ 

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.- 
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วันที� :14-17 ก.ย. 61 12,900.- 12,900.- 12,900.- 12,900.- 3,900.- 4,900.- 

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

 

“ราคาทวัรส์าํหรบัลกูคา้ที�ถอืพาสปอรต์ไทยเทา่น ั�น” 

**พาสปอรต์ตา่งชาต ิโปรดตดิตอ่เรา** 

***ราคาทวัรข์า้งตน้ไมร่วมคา่วซีา่ทา่นละ 3,000 บาท*** 

***ราคาทวัรข์า้งตน้ยงัไมร่วมคา่ทปิคนขบัรถ และมคัคเุทศนท์อ้งถิ�น รวมทา่นละ 1,500 บาท /ทา่น/ทรปิ 

หวัหนา้ทวัรจ์ากประเทศไทย (ตามความพงึพอใจในการบรกิาร)*** 

** โปรแกรมและรายละเอยีดของการเดนิทางอาจมกีารเปลี�ยนแปลงได ้ท ั�งนี�ข ึ�นอยูก่บัสภาวะอากาศ 

และเหตสุดุวสิยัตา่ง ๆ ที�ไมส่ามารถคาดการณ์ลว่งหนา้โดยทางบรษิทัฯ ** 

 

พาสปอรต์จะตอ้งมอีายกุอ่นการเดนิทางไมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน 

ในกรณีที�กองตรวจคนเขา้เมอืงท ั�งที�กรงุเทพฯ และที�ประเทศสาธารณรฐัเกาหลใีต ้ปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออกหรอื

เขา้ประเทศ ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธไ์มค่นืคา่ใชจ้า่ยไมว่า่กรณีใดๆ ทิ�งสิ�น 

 

หมายเหต ุ**   บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธใินการเปลี�ยนแปลงเที�ยวบนิท ั�งไปและกลบัโดยมติอ้งแจ้งให้ทราบ
ลว่งหนา้ท ั�งนี�ข ึ�นอยูก่บัสายการบนิ บรษิทัฯขอสงวนสทิธิ�ในการเปลี�ยนแปลงรายการเพื�อความเหมาะสมไมว่า่จะ
เกิดจากความขดัข้องของ ยานพาหนะหรือมีเหตุหนึ�งเหตุใดจนทําให้ไม่สามารถดําเนินการตาม
หมายกําหนดการไดโ้ปรแกรมการเดนิทางเปลี�ยนแปลงตามความเหมาะสม หรอืเปลี�ยนแปลงรายการทอ่งเที�ยว

บางรายการหรอืทดแทนรายการทอ่งเที�ยวบางรายการ และจะตอ้งมจีํานวนผูโ้ดยสารจํานวน 15 ทา่นขึ�นไปจงึ

ออกเดนิทาง ในกรณีที�มจีํานวนผูโ้ดยสารไม่ถงึ 15 ท่านไม่มหีวัหนา้ทวัรไ์ทย  อตัราค่าบรกิารนี� สําหรบั

เดนิทางต ั�งแต ่30 ทา่นขึ�นไป ขอสงวนสทิธิ�ในการเปลี�ยนแปลงราคาในกรณีที�มผีูเ้ดนิทางไมถ่งึ 30 ทา่น 

 

เง ื�อนไขการใชบ้รกิาร 

1. บรษัิทฯสงวนสทิธิ�ที�จะไมร่ับผดิชอบตอ่คา่ชดเชยความเสยีหายไมว่า่กรณีที�กองตรวจคนเขา้เมอืงของไทยไม่

อนุญาตใหเ้ดนิทางออกหรอืกองตรวจคนเขา้เมอืงของแตล่ะประเทศไมอ่นุญาตใหเ้ขา้เมอืง 

2. บรษัิทฯ สงวนสทิธิ�ในการที�จะไมร่ับผดิชอบตอ่คา่ชดเชยความเสยีหาย อนัเกดิจากเหตสุดุวสิยัที�ทาง บรษัิทฯไม่

 สามารถควบคมุไดเ้ชน่การนัดหยดุงาน, จลาจล, การลา่ชา้หรอืยกเลกิของเที�ยวบนิ 
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3. บรษัิทฯสงวนสทิธิ�ในการเปลี�ยนแปลงโปรแกรมรายการทอ่งเที�ยวโดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ (โปรแกรม

และ รายละเอยีดของการเดนิทางอาจมกีารเปลี�ยนแปลงได ้ทั �งนี�ข ึ�นอยูก่บัภาวะอากาศ และเหตสุดุวสิยัตา่ง ๆ ที�ไม่

สามารถคาดการณ์ลว่งหนา้โดยทางบรษัิทฯ จะคํานงึถงึผลประโยชนแ์ละความปลอดภยัของผูร้ว่มเดนิทางเป็นสําคญั) 

4. บรษัิทฯสงวนสทิธิ�ในการเปลี�ยนแปลงอตัราคา่บรกิารโดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

5. กรณีที�คณะไมค่รบจํานวน10ทา่นทางบรษัิทฯสงวนสทิธิ�ในการงดออกเดนิทางโดยทางบรษัิทฯ จะแจง้ใหท้า่น

ทราบลว่งหนา้อยา่งนอ้ย 7 วันกอ่นการเดนิทาง  

6. เมื�อทา่นทําการซื�อโปรแกรมทัวร ์ทางบรษัิทฯ จะถอืวา่ทา่นรับทราบและยอมรับเงื�อนไขของหมายเหตทุกุขอ้แลว้ 

7. ในกรณีที�ลกูคา้ตอ้งออกตั�วโดยสารภายในประเทศ กรณุาตดิตอ่เจา้หนา้ที�ของบรษัิทฯ กอ่นทกุครั �ง มฉิะนั�นทาง

บรษัิทฯ จะไมข่อรับผดิชอบคา่ใชจ้า่ยใดๆ ทั �งสิ�น  

อตัราคา่บรกิารนี�รวม 

1.  คา่ตั�วเครื�องบนิไป-กลับ ชั �นประหยดั 

2.  คา่โรงแรมที�พักตามรายการที�ระบ ุ(สองทา่นตอ่หนึ�งหอ้ง) 

3.  คา่เขา้ชมสถานที�ตา่งๆ ตามรายการที�ระบ ุ

4.  คา่อาหารและเครื�องดื�มตามรายการที�ระบ ุ

5.  คา่รถรับสง่และระหวา่งนําเที�ยวตามรายการที�ระบ ุ

6.  คา่ประกันอบุัตเิหตคุุม้ครองในระหวา่งการเดนิทาง คุม้ครองในวงเงนิท่านละ 1,000,000 บาท ค่ารักษาพยาบาล

กรณีเกดิอบุตัเิหตวุงเงนิทา่นละ 200,000 บาท ตามเงื�อนไขของกรมธรรม ์ 

 ** ลูกคา้ท่านใดสนใจซื�อประกันการเดนิทางสําหรับครอบคลุมเรื�องสุขภาพสามารถสอบถามขอ้มลูเพิ�มเตมิกับ

ทางเจา้หนา้ที�บรษัิทได ้** 

 - เบี�ยประกนัเริ�มตน้ 370 บาท [ระยะเวลา 5-7 วัน] 

 - เบี�ยประกนัเริ�มตน้ 430 บาท [ระยะเวลา 8-10 วัน]  

 ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัที�มอีายมุากกวา่ 16 หรอืนอ้ยกวา่ 75 ปี   

 [รักษาพยาบาล 2 ลา้น, รักษาตอ่เนื�อง 2 แสน, เสยีชวีติหรอืเสยีอวัยวะจากอบุตัเิหต ุ3 ลา้นบาท] 

 ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัที�มอีายนุอ้ยกวา่ 16 หรอืมากกวา่ 75 ปี   

 [รักษาพยาบาล 2 ลา้น, รักษาตอ่เนื�อง 2 แสน, เสยีชวีติหรอืเสยีอวัยวะจากอบุตัเิหต ุ1.5 ลา้นบาท] 

7.  รวมภาษีสนามบนิทกุแหง่ + ภาษีนํ�ามนั  

8.  คา่ภาษีมลูคา่เพิ�ม 7% 

อตัราคา่บรกิารนี�ไมร่วม 

1. คา่ทําหนังสอืเดนิทางไทย 

2. กระเป๋าเดนิทางในกรณีที�นํ�าหนักเกนิกวา่ที�สายการบนิกําหนด 20 กโิลกรัม/ทา่น  

สว่นเกนินํ�าหนักตามสายการบนิกําหนด 

3. คา่ใชจ้า่ยสว่นตวันอกเหนอืจากรายการ เชน่ คา่เครื�องดื�ม, คา่อาหารที�สั�งเพิ�มเอง, คา่โทรศัพท,์ คา่ซกัรดีฯลฯ 

4. คา่อาหารที�ไมไ่ดร้ะบไุวใ้นรายการ 

5. คา่วซีา่เขา้ประเทศอนิเดยีแบบ E-Visa ทา่นละ 3,000 บาท 

6. คา่ทําใบอนุญาตที�กลบัเขา้ประเทศของคนตา่งชาตหิรอืคนตา่งดา้ว 
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7. คา่ทปิคา่ทปิคนขบัรถ และไกดท์อ้งถิ�น 1,500 บาท /ทรปิ/ตอ่ทา่น 

การสาํรองที�น ั�ง 

1. กรณุาจองลว่งหนา้อยา่งนอ้ย 30 วันกอ่นการเดนิทางและกรณุาเตรยีมเงนิมดัจํา 10,000 บาท (ที�นั�งจะยนืยันเมื�อ

ไดร้ับเงนิมัดจําแลว้เท่านั�น) หากตอ้งยื�นวซีา่ ตอ้งเตรยีมเอกสารยื�นวซีา่ใหเ้รยีบรอ้ยภายใน 2-3 วันหลังจากทํา

การจองแลว้(ใชเ้วลาขอวซีา่ไมต่ํ�ากวา่ 7วนัทําการ) 

2. การชําระค่าทัวรส์ว่นที�เหลอืทางบรษัิทฯจะเรยีกเก็บกอ่นเดนิทางไมน่อ้ยกวา่ 15 วันท่านควรจัดเตรยีมค่าทัวรใ์ห ้

เรยีบรอ้ยกอ่นกําหนดเนื�องจากทางบรษัิทตอ้งสํารองค่าใชจ้า่ยในสว่นของค่าที�พักและตั�วเครื�องบนิมฉิะนั�นจะถอื

วา่ทา่นยกเลกิการเดนิทางโดยอตัโนมตั ิ

เง ื�อนไขการยกเลกิ 

1. แจง้ยกเลกิกอ่นเดนิทาง 30 วัน คนืคา่ใชจ้า่ยทั �งหมด  

2. แจง้ยกเลกิกอ่นเดนิทาง 15-29 วันเก็บคา่ใชจ้า่ยทา่นละ 10,000 บาท 

3. แจง้ยกเลกินอ้ยกวา่ 15วันกอ่นเดนิทางทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธิ�เก็บคา่ใชจ้า่ยทั �งหมด 

4. สําหรับผูโ้ดยสารที�ไม่ไดถ้ือหนังสอืเดนิทางไทย และทางบรษัิทฯเป็นผูย้ื�นวซี่าให ้เมื�อผลวซี่าผ่านแลว้มกีาร

ยกเลกิการเดนิทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิ�ในการคนืคา่มดัจําทั �งหมด 

5. บรษัิทขอสงวนสทิธิ�ในการเก็บคา่ใชจ้่ายทั �งหมดกรณีท่านยกเลกิการเดนิทางและมผีลทําใหค้ณะเดนิทางไมค่รบ

ตามจํานวนที�บรษัิทฯกําหนดไว ้(10ท่านขึ�นไป) เนื�องจากเกดิความเสยีหายต่อทางบรษัิทและผูเ้ดนิทางอื�นที�

เดนิทางในคณะเดยีวกนับรษัิทตอ้งนําไปชําระคา่เสยีหายตา่งๆที�เกดิจากการยกเลกิของทา่น 

6. กรณีเจ็บป่วยจนไม่สามารถเดนิทางไดซ้ ึ�งจะตอ้งมใีบรับรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรับรองบรษัิทฯจะพจิารณา

เลื�อนการเดนิทางของท่านไปยังคณะต่อไปแต่ทั �งนี�ท่านจะตอ้งเสยีค่าใชจ้่ายที�ไมส่ามารถเรยีกคนืได ้เชน่ค่าตั�ว

เครื�องบนิค่าหอ้ง ค่าธรรมเนียมวซีา่ตามที�สถานทูตฯ เรยีกเก็บ และค่าใชจ้่ายอื�นๆที�เกดิขึ�นตามจรงิ ในกรณีที�ไม่

สามารถเดนิทางได ้

7. กรณียื�นวซีา่แลว้ไมไ่ดร้ับการอนุมตัวิซีา่จากทางสถานทตู (วซีา่ไมผ่า่น) และทา่นไดช้ําระคา่ทัวรห์รอืมดัจํามาแลว้ 

ทางบรษัิทฯ คืนค่าทัวร์หรือมัดจําให ้แต่ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิ�ในการหักค่าบรกิารยื�นวีซ่า, ค่าวีซ่า และ

คา่ใชจ้า่ยบางสว่นที�เกดิขึ�นจรงิเป็นกรณีไป (อาท ิกรณีออกตั�วเครื�องบนิไปแลว้ หรอืไดช้ําระคา่บรกิารในสว่นของ

ทางเมอืงนอกเชน่ โรงแรม ฯลฯ ไปแลว้) ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิ�ในการหักเก็บค่าใชจ้่ายจรงิที�เกดิขึ�นแลว้กับ

ทา่นเป็นกรณีไป 

8. กรณีวซีา่ผา่นแลว้ แจง้ยกเลกิกอ่นหรอืหลังออกตั�วโดยสาร บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิ�ในการ ไมค่นืคา่ทัวรท์ั �งหมด 

9. กรณีวซีา่ผ่านแลว้ แต่กรุ๊ปออกเดนิทางไมไ่ด ้เนื�องจากผูเ้ดนิทางท่านอื�นในกลุ่มโดนปฏเิสธวซีา่ หรอืไมว่่าดว้ย

สาเหตใุดๆก็ตาม ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิ�ในการหักเก็บคา่ใชจ้า่ยจรงิที�เกดิขึ�นแลว้กบัทา่นเป็นกรณีไป 

10. กรณีผูเ้ดนิทางไมส่ามารถเขา้-ออกเมอืงได ้เนื�องจากเอกสารปลอมหรอืการหา้มของเจา้หนา้ที�ไมว่า่เหตผุลใดๆ ก็

ตามทางบรษัิทของสงวนสทิธิ�ในการ ไมค่นืคา่ทัวรท์ั �งหมด 

เง ื�อนไขการเดนิทาง 
 

1. บรษัิทฯ มสีทิธิ�ที�จะเปลี�ยนแปลงรายละเอยีดบางประการในทัวรน์ี� เมื�อเกดิเหตสุดุวสิยัจนไมอ่าจแกไ้ขได ้
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2. บรษัิทฯ ไม่รับผดิชอบค่าเสยีหายในเหตุการณ์ที�เกดิจากสายการบนิ ภัยธรรมชาต ิและอื�นๆที�อยูน่อกเหนือการ

ควบคุมของทางบรษัิทฯหรอืค่าใชจ้่ายเพิ�มเตมิที�เกดิขึ�นทางตรงหรอืทางออ้ม เชน่ การเจ็บป่วย, การถูกทํารา้ย, 

การสญูหาย, ความลา่ชา้ หรอืจากอบุตัเิหตตุา่งๆ 

3. หากท่านยกเลกิก่อนรายการท่องเที�ยวจะสิ�นสุดลง ทางบรษัิทฯ จะถือว่าท่านสละสทิธิ�และจะไม่รับผดิชอบ

คา่บรกิารที�ทา่นไดช้ําระไวแ้ลว้ไมว่า่กรณีใดๆ ทั �งสิ�น 

4. บรษัิทฯ จะไม่รับผดิชอบต่อการหา้มออกนอกประเทศ หรอื หา้มเขา้ประเทศ อันเนื�องมาจากมสีิ�งผดิกฎหมาย 

หรอืเอกสารเดนิทางไมถ่กูตอ้ง หรอื การถกูปฏเิสธในกรณีอื�นๆ 

5. รายการนี�เป็นเพยีงขอ้เสนอที�ตอ้งไดร้ับการยนืยันจากบรษัิทฯ อกีครั �งหนึ�ง หลังจากไดสํ้ารองที�นั�งบนเครื�อง และ

โรงแรมที�พักในตา่งประเทศเป็นที�เรยีบรอ้ย แตอ่ยา่งไรก็ตามรายการนี�อาจเปลี�ยนแปลงไดต้ามความเหมาะสม 

6. ราคานี�คดิตามราคาตั�วเครื�องบนิในปัจจบุัน หากราคาตั�วเครื�องบนิปรับสงูขึ�น บรษัิทฯ สงวนสทิธิ�ที�จะปรับราคาตั�ว

เครื�องบนิตามสถานการณ์ดังกลา่ว 

7. กรณีเกดิความผดิพลาดจากตัวแทน หรอื หน่วยงานที�เกี�ยวขอ้ง จนมกีารยกเลกิ ล่าชา้ เปลี�ยนแปลง การบรกิาร

จากสายการบนิบรษัิทฯขนสง่ หรอื หน่วยงานที�ใหบ้รกิาร บรษัิทฯจะดําเนนิโดยสดุความสามารถที�จะจัดบรกิาร

ทัวรอ์ื�นทดแทนให ้แตจ่ะไมค่นืเงนิใหสํ้าหรับคา่บรกิารนั�นๆ 

8. มัคคุเทศก ์พนักงาน และตัวแทนของบรษัิทฯ ไมม่สีทิธิ�ในการใหคํ้าสัญญาใดๆ ทั �งสิ�นแทนบรษัิทฯ นอกจากมี

เอกสารลงนามโดยผูม้อํีานาจของบรษัิทฯ กํากบัเทา่นั�น 

9. หากไมส่ามารถไปเที�ยวในสถานที�ที�ระบใุนโปรแกรมได ้อนัเนื�องมาจากธรรมชาต ิความลา่ชา้ และความผดิพลาด

จากทางสายการบนิ จะไม่มกีารคนืเงนิใดๆทั �งสิ�น แต่ทั �งนี�ทางบรษัิทฯจะจัดหารายการเที�ยวสถานที�อื�นๆมาให ้

โดยขอสงวนสทิธิ�การจัดหานี�โดยไมแ่จง้ใหท้ราบลว่งหนา้  

10. เมื�อท่านออกเดนิทางไปกบัคณะแลว้ ท่านงดการใชบ้รกิารรายการใดรายการหนึ�ง หรอืไมเ่ดนิทางพรอ้มคณะถอื

วา่ทา่นสละสทิธิ� ไมอ่าจเรยีกรอ้งคา่บรกิาร และเงนิมดัจําคนื ไมว่า่กรณีใดๆ ทั �งสิ�น  

11. ในกรณีที�ลกูคา้ตอ้งออกตั�วโดยสารภายในประเทศ กรณุาตดิต่อเจา้หนา้ที�ของบรษัิทฯ กอ่นทุกครั �ง มเิชน่นั�นทาง

บรษัิทฯ จะไมร่ับผดิชอบคา่ใชจ้า่ยใดๆ ทั �งสิ�น 

12. กรณีเจ็บป่วยจนไม่สามารถเดนิทางไดซ้ ึ�งจะตอ้งมใีบรับรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรับรองบรษัิทฯจะพจิารณา

เลื�อนการเดนิทางของท่านไปยังคณะต่อไปแต่ทั �งนี�ท่านจะตอ้งเสยีค่าใชจ้่ายที�ไมส่ามารถเรยีกคนืได ้เชน่ค่าตั�ว

เครื�องบนิค่าหอ้ง ค่าธรรมเนียมวซีา่ตามที�สถานทูตฯ เรยีกเก็บ และค่าใชจ้่ายอื�นๆที�เกดิขึ�นตามจรงิ ในกรณีที�ไม่

สามารถเดนิทางได ้

13. กรณียื�นวซีา่แลว้ไมไ่ดร้ับการอนุมตัวิซีา่จากทางสถานทตู (วซีา่ไมผ่า่น) และทา่นไดช้ําระคา่ทัวรห์รอืมดัจํามาแลว้ 

ทางบรษัิทฯ คืนค่าทัวร์หรือมัดจําให ้แต่ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิ�ในการหักค่าบรกิารยื�นวีซ่า, ค่าวีซ่า และ

คา่ใชจ้า่ยบางสว่นที�เกดิขึ�นจรงิเป็นกรณีไป (อาท ิกรณีออกตั�วเครื�องบนิไปแลว้ หรอืไดช้ําระคา่บรกิารในสว่นของ

ทางเมอืงนอกเชน่ โรงแรม ฯลฯ ไปแลว้) ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิ�ในการหักเก็บค่าใชจ้่ายจรงิที�เกดิขึ�นแลว้กับ

ทา่นเป็นกรณีไป 

14. กรณีวซีา่ผา่นแลว้ แจง้ยกเลกิกอ่นหรอืหลังออกตั�วโดยสาร บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิ�ในการ ไมค่นืคา่ทวัรท์ั �งหมด 

15. กรณีวซีา่ผ่านแลว้ แต่กรุ๊ปออกเดนิทางไมไ่ด ้เนื�องจากผูเ้ดนิทางท่านอื�นในกลุ่มโดนปฏเิสธวซีา่ หรอืไมว่่าดว้ย

สาเหตใุดๆก็ตาม ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิ�ในการหักเก็บคา่ใชจ้า่ยจรงิที�เกดิขึ�นแลว้กบัทา่นเป็นกรณีไป 
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16. กรณีผูเ้ดนิทางไมส่ามารถเขา้-ออกเมอืงได ้เนื�องจากเอกสารปลอมหรอืการหา้มของเจา้หนา้ที�ไมว่า่เหตผุลใดๆ ก็

ตามทางบรษัิทของสงวนสทิธิ�ในการ ไมค่นืคา่ทัวรท์ั �งหมด 

17. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิ�ราคานี�เฉพาะนักท่องเที�ยวชาวไทยและท่องเที�ยวเป็นหมูค่ณะแบบ Join Tour เท่านั�น 

กรณีตอ้งการตัดกรุ๊ปเหมาโปรดสอบถามทางบรษัิทอกีครั �ง หากเป็นนักท่องเที�ยวชาวต่างชาต ิหรอื พระสงฆ ์

โปรดสอบถามทางบรษัิทอกีครั �ง  

18. ในกรณีที�ลูกคา้ตอ้งออกต ั�วโดยสารภายในประเทศกรุณาตดิตอ่เจา้หนา้ที�ของบรษิทัฯก่อนทุกคร ั�งมี

เชน่น ั�นทางบรษิทัฯจะ ไมร่บัผดิชอบคา่ใชจ้า่ยใดๆท ั�งสิ�น 

ขอ้ความซึ�งถอืเป็นสาระสาํหรบัทา่นผูม้เีกยีรตซิึ�งรว่มเดนิทาง 

ทางบรษัิทฯ เป็นตัวแทนในการจัดนําสัมมนา และการเดนิทางที�มคีวามชํานาญ โดยจัดหาโรงแรมที�พัก อาหาร 

ยานพาหนะ และสถานที�ทอ่งเที�ยวพรอ้มทั �งการสมัมนา ดงูาน เพื�อความสะดวกสบาย และเกดิประโยชนส์งูสดุใน

การเดนิทาง ทั �งนี�ทางบรษัิทฯ ไม่สามารถรับผิดชอบในอุบัตเิหตุหรือความเสียหายที�เกดิจากโรงแรมที�พัก 

ยานพาหนะ,  อันเนื�องจากอุบัตเิหตุรวมถงึภัยธรรมชาต,ิ โจรกรรม, วนิาศกรรม, อัคคีภัย, การผละงาน, การ

จลาจล, สงครามการเมอืง, การผันผวนของอัตราแลกเปลี�ยนเงนิตราระหว่างประเทศ, การนัดหยุดงาน, ความ

ลา่ชา้ของเที�ยวบนิ, สายการเดนิเรอื, รถไฟ, พาหนะทอ้งถิ�น,  ตลอดจนการถูกปฏเิสธออกวซีา่จากกงสลุ และ / 

หรอื ส่วนงานที�เกี�ยวขอ้งกับสถานเอกอัครราชทูต รวมถงึผูม้อํีานาจทําการแทนประจําประเทศไทย (โดยไม่

จําตอ้งแสดงเหตุผล เนื�องจากเป็นสทิธพิเิศษทางการทูต) ซึ�งอยูเ่หนือการควบคุมของบรษัิทฯ หมายรวมถงึใน

ระหวา่งการเดนิทางทอ่งเที�ยวทั �งใน หรอื ตา่งประเทศ แตท่างบรษัิทฯ มคีวามคุม้ครอง และประกนัอบุตัเิหต ุตาม

เงื�อนไขที�บรษัิทฯ ที�รับประกันในกรณีที�ผูร้่วมเดนิทางถกูปฏเิสธโดยเจา้หนา้ที�ตรวจคนเขา้เมอืงของประเทศไทย 

และ/หรอื ต่างประเทศ มใิหเ้ดนิทางออก หรอื เขา้ประเทศ เนื�องมาจากความประพฤต ิพฤตกิรรมของผูเ้ดนิทาง 

ไมป่ฏบิตัติามกฎระเบยีบดา้นการความคมุโรคตดิตอ่เฉพาะพื�นที�มกีารปลอมแปลงเอกสารเพื�อการเดนิทาง รวมถงึ

มสี ิ�งผดิกฎหมาย บรษัิทฯ จะไม่คนืค่าใชจ้่ายใดๆ รายละเอยีดดา้นการเดนิทาง อาจมกีารเปลี�ยนแปลงไดต้าม

ความจําเป็น หรอืเพื�อความเหมาะสมทั �งปวง โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ ทั �งนี�การขอสงวนสทิธดิังกล่าว 

บรษัิท จะยดึถอืและคํานงึถงึผลประโยชนต์ลอดจนความปลอดภยัของทา่นผูม้เีกยีรต ิซึ�งรว่มเดนิทางเป็นสําคัญ 

หลกัฐานประกอบการยื�นขอวซีา่ประเทศอนิเดยีสําหรบั-คนไทย  

 

1. หนังสือเดนิทาง (Passport) หนังสือเดนิทาง ตอ้งมีหนา้เหลือสําหรับ

ประทับวซีา่อย่างนอ้ย 2 หนา้ อายุใชง้านเหลือไม่นอ้ยกว่า 6 เดอืน นับ

จากวันเดนิทาง *กรุณาถอดปก Passport ก่อนส่งเอกสารบรษัิทจะไม่

รับผดิชอบในกรณีสญูหาย* 

2. รปูถ่าย รปูถ่ายสหีนา้ตรงขนาด 2x2นิ�ว พื�นหลังสขีาวเท่านั�น จํานวน 2ใบ

เป็นรูปที� ถ่ ายจากรา้นถ่ ายรูป เท่ า นั�น  รูป  (ห ้ามสวมแว่นตาห รือ

เครื�องประดับ, ไมใ่สช่ดุขา้ราชการหรอืเครื�องแบบใดๆ ไมเ่ป็นรปูสติ�กเกอร์

รวมถงึหา้มใชร้ปูที�ถา่ยเองและปริ�นทเ์อง) 

3. สําเนาบตัรประจําตัวประชาชน 2 ชดุ ถา้เป็นเด็กอายตํุ�ากวา่ 15 ปี ใชสํ้าเนาสตูบิตัรและบตัรประชาชน 

4. สําเนาทะเบยีนบา้น 


