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Summer in Kashmir อกัรา ทชัมาฮาล  

6วนั 4คนื โดยสายการบนิ สไปรทเ์จ็ท (SG) 

เร ิม่ตน้เพยีง 28,888.- 

                             รายการทวัร ์+ ต ัว๋เครือ่งบนิ 

• เยอืนดนิแดนทีส่วยทีส่ดุในโลกเปรยีบประดจุสวรรคบ์นโลกมนุษย ์“แคชเมยีร”์ 

• ชมความงามของ กลุมารค์ &โซนามารค์ ทีม่ทีุง่หญา้เขยีวขจแีละเทอืกเขาหมิะรายรอบ 

• ชมเทศกาลดอกทวิลปิบานสะพร่ัง (ประมาณเดอืนม.ีค. – เม.ย.) 
• น าทา่นน่ัง “เคเบลิคาร”์ (รวมคา่ขึน้แลว้) ชมทัศนยีภาพแบบพาโนรามาอนัสวยงาม 
• น่ังเรอืซคิาร่าลอ่งทะเลสาบ (รวมคา่ลอ่งเรอืแลว้) ทีส่วยใสดจุกระจกสะทอ้นความงามของทอ้งฟ้ากลางเทอืกเขาหมิาลยั  
• ชม “ทัชมาฮาล”อนุสรณ์แหง่ความรักอนัลอืชือ่และ “อกัราฟอรด์” ป้อมปราการทีย่ ิง่ใหญ่ 



                       GO2SXR-SG003          หนา้ 2 จาก 9 

 

 ก าหนดการเดนิทาง  

วนัที ่: 22-27 มนีาคม 2562 28,888 

วนัที ่: 29 มนีาคม – 03 เมษายน 2562 28,888 

วนัที ่: 06-11 เมษายน 2562 29,888 

วนัที ่: 11-16 เมษายน 2562 30,888 

วนัที ่: 12-17 เมษายน 2562 30,888 

วนัที ่: 13-18 เมษายน 2562 30,888 

วนัที ่: 27 เมษายน – 02 พฤษภาคม 2562 29,888 

วนัที ่: 03-08 พฤษภาคม 2562 28,888 

 

โปรแกรมการเดนิทาง 

วนัที ่1 กรงุเทพฯ -เดลล ี– ศรนีาคา (บนิภายใน)  – สวนชาลมิาร ์– สวนนชิาบากห ์– ศรนีาคา 

00.30 น. คณะพรอ้มกันทีส่นามบนิสุวรรณภมู ิอาคารผูโ้ดยสารขาออกระหว่างประเทศชัน้ 4 เคาน์เตอรC์ โดยมี

เจา้หนา้ทีค่อยอ านวยความสะดวกจัดเตรยีมเอกสารการเดนิทางและสมัภาระใหก้บัทา่น 

03.35 น.  ออกเดนิทางสูเ่มอืงเดลลโีดยสายการบนิสไปรทเ์จ็ทเทีย่วบนิที ่SG88 (ใชเ้วลาเดนิทางโดยประมาณ 

4.30 ชม.) (ไมม่บีรกิารอาหารบนเครือ่ง)  

06.35 น. ถงึสนามบนินานาชาตอินิธริาคานธีเมอืงเดลลีประเทศอนิเดียผ่านขัน้ตอนการตรวจคนเขา้เมอืงและ

ศลุกากร (เวลาในประเทศอนิเดยีชา้กว่าเมอืงไทย 1.30 ชม. ขอใหทุ้กท่านตัง้เวลาใหมเ่พือ่ไมส่ับสน)

จากนัน้น าท่านเดนิทางสู่สนามบนิภายในประเทศเพือ่เดนิทางไปยงัเมอืงศรนีาคาเมอืงหลวงของ

แควน้จามมแูละแคชเมยีร ์

10.25 น. ออกเดนิทางสูเ่มอืงศรนีาคาโดยสายการบนิสไปรทเ์จ็ทโดยเทีย่วบนิที ่SG104 

11.55 น. เดนิทางถงึสนามบนิศรนีาคาเชค็สมัภาระแลว้น าท่านเดนิทางสูเ่มอืงแคชเมยีรโ์ดยน่ังรถทอ้งถิน่คันละ

5 ท่าน รถทอ้งถิน่จะไมม่แีอรเ์นื่องจากอณุหภมูทิีศ่รนีาคาเฉลีย่ประมาณ15 องศาอากาศจะเย็นสบาย

ตลอดปีน าท่านเขา้สู่ทีพั่ก Deluxe House Boat ณทะเลสาบซึง่ครัง้หนึง่เคยเป็นทีป่ระพาสน์ของ

พระมหากษัตรยิผ์ูส้รา้งอนุสรณ์สถานแหง่ความรัก 

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั  

บา่ย ไดเ้วลาสมควรน าท่านเดนิทางชมสวนชาลมิารท์ีเ่ป็นสวนแบบราชวงศโ์มกลุซึง่เป็นสวนแห่งความรัก

ของมหาราชาชาฮังคจีากนัน้น าท่านชมสวนนชิาบากหโ์ดยมตีน้เมเป้ิลอายกุว่า 400 ปีรวมทัง้พันธุไ์ม ้

นานาชนดิและดอกไมต้ามฤดูกาล ในชว่งฤดใูบไมผ้ลจิะมดีอกทวิลปิบานสะพร ัง่ (ประมาณเดอืน

ม.ีค. – เม.ย.) สวนแห่งนี้สรา้งโดยยอซาฟคานมีความงดงามที่สุดที่จะหาค าบรรยายไดใ้หท้่าน

เพลดิเพลนิกับการถ่ายรูปกับดอกไมท้ีแ่สนสวยและผ่านชมเมอืงเก่าแคชเมยีรท์ี่ตัง้เมอืงหลวงฤดูรอ้น

ของกษัตรยิใ์นราชวงศโ์มกลุทีส่รา้งเป็นลักษณะเฉพาะหรอืเรยีกไดว้่าเป็นศลิปะแคชเมยีร ์(กรณีทีส่วนนิ

ชาบากหปิ์ด จะน าทา่นชมเมอืงศรนีาคาแทน) จากนัน้น าทา่นเดนิทางกลับทีพ่ัก 

ค า่  รบัประทานอาหารค า่ 

 
 ทีพ่กับา้นเรอื DELUXE HOUSE BOAT 

วนัที ่2 ศรนีาคา– กลุมารค์– เคเบลิคาร ์(รวมคา่ขึน้แลว้) – ศรนีาคา 

เชา้   รบัประทานอาหารเชา้ ณ ทีพ่กับนบา้นเรอื 

 น าท่านเดนิทางโดยน่ังรถทอ้งถิน่ (คันละ 5 ท่าน) ไมม่แีอรอ์ณุหภมูทิีศ่รนีาคาเฉลีย่ประมาณ 15 องศา

อากาศจะเย็นสบายตลอดปีขึน้สูเ่ทอืกเขากลุมารค์ซึง่เป็นสถานทีม่ทีัศนียภาพสวยงามแห่งหนึง่ในโลก

ในขณะขับรถสู่เทอืกเขากุลมารค์สองขา้งทางจะเป็นทุ่งนาขา้วสลับกับพันธุไ์มป่้าและฝูงแกะตาม

เทอืกเขาโดยเทอืกเขาหมิาลัยนี้จะมหีมิะปกคลมุสลับกนัไปอยูห่า่งจากเมอืงศรนีาคา 57 กโิลเมตร (ใช ้

เวลาเดนิทางประมาณ 2-3 ชัว่โมง) เทอืกเขากลุมารค์เป็นพืน้ทีร่าบทุง่หญา้ขนาดใหญท่ีส่งูทีส่ดุในโลก

เมือ่ถงึกลุมารค์แลว้พาทา่นเทีย่วชมเทอืกเขาซึง่เป็นภเูขาทีส่วยงามแหง่หนึง่ในแคชเมยีรม์ชี ือ่วา่เป็นทุง่
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หญา้ของดอกไม ้(Meadow of Flower)เดมิกลุมารค์มชีือ่เรยีกวา่เการมิารค์ตัง้โดยสลุตา่นยซูปุ

ชารใ์นศตวรรษที ่16 เนื่องจากเป็นทุ่งหญา้ทีเ่ต็มไปดว้ยดอกไมป่้าทีง่อกงามตามฤดูกาลอกีทัง้ยังเป็น

ทีต่ัง้ของสนามกอลฟ์ 18 หลุมทีส่งูทีส่ดุในโลกสงู 3,000 เมตรจากระดับน ้าทะเลและสถานทีเ่ล่นกฬีา

สกนี ้าแข็งในฤดหูนาวจนไมค่ดิวา่นีเ้ป็นประเทศอนิเดยี 

กลางวนั   รบัประทานอาหารกลางวนั 

 น าทา่นไปยงัสถานเีคเบลิคาร ์(*รวมคา่ขึน้แลว้)เพือ่ขึน้ไปยังสถานีกงโดรบีนเขาอฟัฟารว์ัตเฟสที่ 1 

ดว้ยระยะทางประมาณ 4 กโิลเมตร (หากทา่นตอ้งการขึน้สูย่อดเขาจะตอ้งน่ังเคเบิล้คารท์ีเ่ฟสที ่2 ขึน้สู่

ยอดเขาเป็นระยะทางกวา่ 5 กโิลเมตรทา่นสามารถซือ้ตั๋วไดท้ีส่ถานเีฟสที ่1 ทา่นละ950รปีูไมร่วมในค่า

ทัวร)์ ซึง่ถอืไดว้่าเป็นเสน้ทางทีส่วยทีสุ่ดและสูงทีสุ่ดแห่งหนึง่ของเอเชยีเมือ่เดนิทางถงึทีห่มายสิง่ที่

ท่านจะไดพ้บคือบรรยากาศและทัศนียภาพแบบพาโนรามาอันสวยงามบนเขาอัฟฟารว์ัตถา้ทอ้งฟ้า

แจม่ใสก็จะสามารถมองเห็นยอดเขานนักาพารบ์ตั (Nanga Parbat)ของเทอืกเขาหมิาลัยอสิระให ้

ทา่นไดเ้พลดิเพลนิกับกจิกรรมมากมายอาทเิชน่เลน่สกเีลือ่นสกหีมิะทา่นสามารถเลน่สกไีดร้ะหวา่งชว่ง

ฤดูหนาว– ใบไมผ้ล ิ(ธ.ค. – เม.ย.) ซึง่ค่าเล่นสกนีี้จะไมร่วมอยูใ่นค่าทัวรส์ามารถแจง้หัวหนา้ทัวรห์รอื

ไกดท์อ้งถิน่เพือ่แจง้เลน่สกไีดห้รอืเก็บภาพความประทับใจไวเ้ป็นทีร่ะลกึตามอธัยาศัยไดเ้วลาสมควรน า

ท่านเดนิทางกลับศรนีาคาระหว่างทางใหท้่านไดเ้พลดิเพลนิกับววิทวิทัศน์สองขา้งทาง  **หมายเหต ุ

หากเคเบลิคารปิ์ดไม่สามารถขึน้ไดเ้นื่องจากสภาพอากาศ หรอื ทางประเทศอนิเดยีประกาศปิด จงึไม่

สามารถขึน้ได ้ทางบรษัิทฯ จะคืนค่าเคเบลิคารใ์ห ้และขอสงวนสทิธิใ์นการเปลี่ยนโปรแกรมเที่ยว

สถานทีอ่ืน่ โดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้** 

ค า่   รบัประทานอาหารค า่  

 
 ทีพ่กับา้นเรอื DELUXE HOUSE BOAT 

วนัที ่3 ศรนีาคา– โซนามารค์– ชมเทอืกเขาหมิาลยั– ศรนีาคา 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 น าท่านเดินทางจากศรีนาคาสู่โซนามาร์ค (ระยะทาง 80 กโิลเมตรใชเ้วลาเดินทางประมาณ 2-3 

ชั่วโมง) ค าว่า“โซนา”แปลว่าทอง“มาร์ค”แปลว่าเสน้ทาง…ในอดีตเสน้ทางนี้เป็นเสน้ทางคา้ขายใน

ต านานหรอืทีเ่รยีกวา่เสน้ทางสายไหมเนือ่งจากภมูปิระเทศทีส่วยงามอกีทัง้มวีวิทวิทัศนท์ีส่วยงามตลอด

สองขา้งทางการเดนิทางจะไดเ้ห็นภเูขาทีป่กคลมุไปดว้ยหมิะรปูรา่งแปลกตาสลับกบัป่าตน้วอลนัตขนาด

ใหญ่ทีป่ลกูเรยีงรายตลอดสองขา้งทางเสน้ทางนี้สงูกวา่ระดับน ้าทะเล 2,690 เมตรเรยีกวา่สวยงามมาก

ตลอดเสน้ทางจากศรนีาคาผูเ้ดนิทางจะไดเ้ดนิทางไปและถา่ยรปูไปตลอดทาง 

กลางวนั   รบัประทานอาหารกลางวนั  

 จากนัน้พาทา่นชมความงามของเทอืกเขาหมิาลยัทีป่กคลมุดว้ยธารน า้แข็งตลอดท ัง้ปี (คา่ขีม่า้ 

1,000 รูปี /ตอ่คนไมร่วมในคา่ทวัร–์ สอบถามราคากบัหวัหนา้ทวัรอ์กีคร ัง้) ชมภูเขาสายน ้าล า

ธารและสัมผัสวถิชีวีติความเป็นอยู่ของชาวพื้นเมอืงที่น่ันจนเพลดิเพลนิแทบไม่อยากจากมาเหมอืน

ผเีสือ้ทีบ่นิอยูใ่นแดนสวรรคไ์ดเ้วลาสมควรน าทา่นเดนิทางกลับสูศ่รนีาคา 

ค า่   รบัประทานอาหารค า่  

 
 ทีพ่กับา้นเรอื DELUXE HOUSE BOAT 

วนัที ่4 ศรนีาคา– ลอ่งเรอืซคิารา่ (รวมคา่ลอ่งเรอื) – เดลล ี(บนิภายใน) – อกัรา 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 จากนัน้น าทุกท่านล่องเรอืซคิาร่าในทะเลสาบ (รวมคา่ลอ่งเรอืแลว้) ซึง่เป็นเรอืพายแบบฉบับแคช

เมยีรโ์ดยเฉพาะชมวถิชีวีติชาวบา้นรมิน ้าทีอ่ยูท่่ามกลางฉากหลังภเูขาหมิะลอ้มรอบไปดว้ยทะเลสาบขับ

กลอ่มไปดว้ยเสยีงนกนานาชนดิแตง่แตม้ดว้ยดอกไมน้ ้านานาพันธุ ์

กลางวนั   รบัประทานอาหารกลางวนั  

 จากนัน้พาเดนิทางสูส่นามบนิศรนีาคา เพือ่เดนิทางสูเ่มอืงเดลล ี

12.30 น. ออกเดนิทางจากศรนีาคา เขา้สูเ่มอืงเดลล ี โดยสายการบนิในประเทศเทีย่วบนิที ่SG939 

14.00 น. เดนิทางถงึท่าอากาศยานภายในประเทศเมอืงเดลล ีจากนัน้น าท่านเดนิทางโดยรถโคช้ปรับอากาศออก

จากเมอืงเดลลโีดยผ่านเขา้สูแ่ควน้อุตรประเทศทีอุ่ดมสมบูรณ์ดว้ยแหล่งเกษตรกรรมนานาชนดิทีผ่ลติ



                       GO2SXR-SG003          หนา้ 4 จาก 9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เพือ่เลีย้งดชูาวอนิเดยีทัง้ประเทศไปตามถนนไฮเวยส์ายใหมผ่า่นเขา้เมอืงใหญม่ธรุาเขา้สูเ่มอืงอกัรา 

ค า่   รบัประทานอาหารค า่  

 
  ทีพ่กั The Taj VilasHotel ระดบั 3 ดาว หรอืเทยีบเทา่,เมอืงอกัรา 

วนัที ่5 อกัรา– ทชัมาฮาล– อกัราฟอรด์– เดลล ี– สนามบนิ 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 น าท่านเขา้ชมทชัมาฮาลแหล่งมรดกโลกเป็น 1 ใน 7 สิง่มหัศจรรยท์ีส่ าคัญของโลกซึง่อนุสรณ์สถาน

แห่งความรักอันยิง่ใหญ่และอมตะของพระเจา้ชาห์จาฮันที่มตี่อพระนางมุมตัซโดยสรา้งขึน้ในปีค.ศ. 

1631 ต่อมาน าท่านเดนิสู่ประตูสุสานที่สลักตัวหนังสอืภาษาอาระบคิที่เป็นถอ้ยค าอุทศิและอาลัยต่อ

บคุคลอนัเป็นทีรั่กทีจ่ากไปและน าทา่นถา่ยรปูกับลานน ้าพุทีม่อีาคารทัชมาฮาลอยูเ่บือ้งหลังแลว้น าท่าน

เขา้สู่ตัวอาคารทีส่รา้งจากหนิอ่อนสขีาวบรสิุทธิจ์ากเมอืงมกรานะทีป่ระดับลวดลายดว้ยเทคนคิฝังหนิสี

ต่างๆลงไปในเนื้อหนิทีเ่ป็นสถาปัตยกรรมชิน้เอกของโลกทีอ่อกแบบโดยชา่งจากเปอรเ์ซยีโดยอาคาร

ตรงกลางจะเป็นรปูโดมซึง่มหีอคอยสีเ่สาลอ้มรอบตรงกลางดา้นในเป็นทีฝั่งพระศพของพระนางมมุตัซมา

ฮาลและพระเจา้ชาหจ์าฮนัไดอ้ยูคู่เ่คยีงกนัตลอดชัว่นรัินดรท์ัชมาฮาลแหง่นีใ้ชเ้วลากอ่สรา้งทัง้หมด 12 ปี

โดยสิน้เงนิไป 41 ลา้นรูปีมกีารใชท้องค าประดับตกแต่งสว่นต่างๆของอาคารหนัก 500 กโิลกรัมและใช ้

คนงานกว่า 20,000 คนต่อมาน าท่านเดนิออ้มไปดา้นหลังที่ตดิกับแม่น ้ายมุนาโดยฝ่ังตรงกันขา้มจะมี

พืน้ทีข่นาดใหญ่ถูกปรับดนิแลว้โดยเล่ากันว่าพระเจา้ชาหจ์าฮันเตรยีมทีจ่ะสรา้งสสุานของตัวเองเป็นหนิ

ออ่นสดี าโดยตัวรูปอาคารจะเป็นแบบเดยีวกันกับทัชมาฮาลเพือ่ทีจ่ะอยูเ่คยีงขา้งกันแต่ถูกออรังเซบยดึ

อ านาจและน าตัวไปคมุขงัไวใ้นป้อมอกัราเสยีกอ่น จากนัน้น าทา่นเขา้ชมอกัราฟอรด์แหลง่มรดกโลกทิ่

ตดิรมิแมน่ ้ายมนุาสรา้งโดยพระเจา้อคับารม์หาราชแหง่ราชวงศโ์มกลุเมือ่ปีค.ศ. 1565 เป็นทัง้พระราชวัง

ทีป่ระทับและเป็นป้อมปราการต่อมาพระโอรสคอืพระเจา้ชาฮันกรีแ์ละพระนัดดา (โอรสของพระเจา้ชา

ฮนักรี)์ , พระเจา้ชาหจ์าฮานไดส้รา้งขยายตอ่เตมิป้อมและพระราชวังแห่งนี้อยา่งใหญ่โตและน าท่านเขา้

ชมป้อมผา่นประตอู ามรรสงิหเ์ขา้สูส่ว่นทีเ่ป็นพระราชวงัผา่นลานสวนประดับอา่งหนิทรายสแีดงขนาดยกัษ์

ส าหรับสรงน ้าทา่นจะไดเ้ห็นสถาปัตยกรรมสามยคุสมัยตามรสนยิมทีแ่ตกตา่งกันของสามกษัตรยิน์ าท่าน

เขา้ชมดา้นในพระต าหนักต่างๆทีส่ลักลวดลายศลิปะแบบโมกุลทีม่อีทิธพิลจากศลิปะอนิเดยีผสมผสาน

กับศลิปะเปอรเ์ซยีแลว้น าขึน้สูร่ะเบยีงชัน้ทีส่องทีม่เีฉลยีงมขุซึง่สามารถมองเห็นชมทวิทัศน์ล าน ้ายมนุา

ไดต้่อมาน าชมหอ้งทีป่ระทับของกษัตรยิ,์พระโอรส, พระธดิาและองคต์่างๆแลว้น าชมพระต าหนักมาซัม

มนับรูช์ทีม่เีฉลยีงมขุแปดเหลีย่มมหีนา้ตา่งเปิดกวา้งทีส่ามารถมองเห็นทัชมาฮาลไดใ้นพระต าหนักนี้เอง

ทีเ่ลา่กนัวา่ชาหจ์าฮนัถูกพระโอรสออรังเซบจองจ าขงัไว ้7 ปีในชว่งปลายรัชกาลจนสิน้พระชนมแ์ลว้ก็น า

ชมลานสวนประดับดวิันออีาอ าทีช่ัน้บนดา้นหนึง่เคยเป็นทีป่ระดษิฐานบัลลังกน์กยงูอันยิง่ใหญ่ (ปัจจบุัน

อยูใ่นประเทศอหิร่าน) และทีล่านสวนประดับแห่งนี้เองทีพ่ระเจา้ชาหจ์าฮันไดพ้บรักครัง้แรกกับพระนาง

มมุตัซทีไ่ดน้ าสนิคา้เป็นสรอ้ยไขม่กุเขา้มาขายใหก้บันางในฮาเร็ม 

กลางวนั   รบัประทานอาหารกลางวนั  

 น าทา่นเดนิทางกลับสูเ่มอืงเดลลเีมอืงหลวงของประเทศอนิเดยี ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 5 ชม. 

ค า่   รบัประทานอาหารค า่  

18.00 น. ไดเ้วลาอนัสมควรน าทา่นเดนิทางสูส่นามบนินานาชาตอินิธริาคานธกีรงุนวิเดลล ี

21.20 น. น าทา่นเดนิทางกลับสูส่นามบนิสวุรรณภมูกิรงุเทพฯโดยสายการบนิสไปรท์เจท เทีย่วบนิที ่SG 87 (ไมม่ี

บรกิารอาหารบนเครือ่ง) 

วนัที ่6 กรงุเทพฯ 

02.45 น. ถงึสนามบนิสวุรรณภมู ิกรงุเทพมหานคร โดยความสวัสดภิาพ  
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โปรแกรม : Summer in Kashmir อกัรา ทัชมาฮาล 6วนั 4คนืโดยสายการบนิสไปรทเ์จ็ท(SG) 

อตัราคา่บรกิาร 

ก าหนดการเดนิทาง 

ผูใ้หญ่ 
พักหอ้งละ  
2-3 ทา่น 
ทา่นละ 

เด็กมเีตยีง 
พักกับผูใ้หญ่ 

1 ทา่น 
ทา่นละ 

เด็ก 8-12 ปี
(เสรมิเตยีง) 
ทา่นละ 

เด็ก 8-12 ปี 
(ไมเ่สรมิ

เตยีง) 
ทา่นละ 

พักเดีย่วเพิม่ 

ทา่นละ 

ราคา 
ไมร่วมตัว๋ 
ทา่นละ 

วนัที ่: 22-27 มนีาคม 2562 28,888 28,888 27,888 26,888 5,900 14,888 

วนัที ่: 29 มนีาคม – 03 เมษายน 2562 28,888 28,888 27,888 26,888 5,900 14,888 

วนัที ่: 06-11 เมษายน 2562 29,888 29,888 28,888 27,888 5,900 15,888 

วนัที ่: 11-16 เมษายน 2562 30,888 30,888 29,888 28,888 5,900 16,888 

วนัที ่: 12-17 เมษายน 2562 30,888 30,888 29,888 28,888 5,900 16,888 

วนัที ่: 13-18 เมษายน 2562 30,888 30,888 29,888 28,888 5,900 16,888 

วนัที ่: 27 เมษายน – 02 พฤษภาคม 2562 29,888 29,888 28,888 27,888 5,900 15,888 

วนัที ่: 03-08 พฤษภาคม 2562  28,888 28,888 27,888 26,888 5,900 14,888 

  

 

 

 

“ราคาทวัรส์ าหรบัลกูคา้ทีถ่อืพาสปอรต์ไทยเทา่น ัน้” 

**พาสปอรต์ตา่งชาต ิโปรดตดิตอ่เรา** 

***ราคาทวัรข์า้งตน้ไมร่วมคา่วซีา่ทา่นละ 3,000 บาท*** 

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

หวัหนา้ทวัรจ์ากประเทศไทย (ตามความพงึพอใจในการบรกิาร)*** 

** โปรแกรมและรายละเอยีดของการเดนิทางอาจมกีารเปลีย่นแปลงได ้ท ัง้นีข้ ึน้อยูก่บัสภาวะอากาศ 

และเหตสุดุวสิยัตา่ง ๆ ทีไ่มส่ามารถคาดการณ์ลว่งหนา้โดยทางบรษิทัฯ ** 

 

พาสปอรต์จะตอ้งมอีายกุอ่นการเดนิทางไมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน 

หมายเหต ุ**   บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธใินการเปลีย่นแปลงเทีย่วบนิท ัง้ไปและกลบัโดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ท ัง้นี้

ข ึน้อยูก่บัสายการบนิ บรษิทัฯขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงรายการเพือ่ความเหมาะสมไม่วา่จะเกดิจากความขดัขอ้ง

ของ ยานพาหนะหรอืมเีหตุหนึง่เหตุใดจนท าใหไ้ม่สามารถด าเนนิการตามหมายก าหนดการไดโ้ปรแกรมการเดนิทาง

เปลีย่นแปลงตามความเหมาะสม หรอืเปลีย่นแปลงรายการท่องเทีย่วบางรายการหรอืทดแทนรายการท่องเทีย่วบาง

รายการ และจะตอ้งมจี านวนผูโ้ดยสารจ านวน 15 ทา่นขึน้ไปจงึออกเดนิทาง ในกรณีทีม่จี านวนผูโ้ดยสารไมถ่งึ 15 ทา่น

ไม่มหีวัหนา้ทวัรไ์ทย  อตัราค่าบรกิารนี ้ส าหรบัเดนิทางต ัง้แต ่20 ทา่นขึน้ไป ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงราคาใน

กรณีทีม่ผีูเ้ดนิทางไมถ่งึ 20 ทา่น 

 

เง ือ่นไขการใชบ้รกิาร 

1. บรษัิทฯสงวนสทิธิท์ีจ่ะไมรั่บผดิชอบตอ่คา่ชดเชยความเสยีหายไมว่า่กรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงของไทยไม ่ 

อนุญาตใหเ้ดนิทางออกหรอืกองตรวจคนเขา้เมอืงของแตล่ะประเทศไมอ่นุญาตใหเ้ขา้เมอืง 

2. บรษัิทฯ สงวนสทิธิใ์นการทีจ่ะไมรั่บผดิชอบตอ่คา่ชดเชยความเสยีหาย อนัเกดิจากเหตสุดุวสิยัทีท่าง บรษัิทฯไม่

 สามารถควบคมุไดเ้ชน่การนัดหยดุงาน, จลาจล, การลา่ชา้หรอืยกเลกิของเทีย่วบนิ 

** หากทา่นทีต่อ้งออกตั๋วภายใน (เครือ่งบนิ, รถทัวร,์ รถไฟ) กรณุาสอบถามที่
เจา้หนา้ทีท่กุครัง้กอ่นท าการออกตั๋วเนือ่งจากสายการบนิอาจมกีารปรับเปลีย่น

ไฟลท์ หรอื เวลาบนิ โดยไมไ่ดแ้จง้ใหท้ราบลว่งหนา้ ** 
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3. บรษัิทฯสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงโปรแกรมรายการทอ่งเทีย่วโดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ (โปรแกรมและ

 รายละเอยีดของการเดนิทางอาจมกีารเปลีย่นแปลงได ้ทัง้นีข้ ึน้อยูก่บัภาวะอากาศ และเหตสุดุวสิยัตา่ง ๆ ทีไ่ม่

สามารถคาดการณ์ลว่งหนา้โดยทางบรษัิทฯ จะค านงึถงึผลประโยชนแ์ละความปลอดภยัของผูร้ว่มเดนิทางเป็น

ส าคญั) 

4. บรษัิทฯสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงอตัราคา่บรกิารโดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

5. กรณีทีค่ณะไมค่รบจ านวน 10 ทา่นทางบรษัิทฯสงวนสทิธิใ์นการงดออกเดนิทางโดยทางบรษัิทฯ 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. คา่ทปิคนขบัรถ และมคัคเุทศกท์อ้งถิน่ 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) 

2. การช าระค่าทัวรส์ว่นทีเ่หลอืทางบรษัิทฯจะเรยีกเก็บกอ่นเดนิทางไมน่อ้ยกวา่ 15 วันท่านควรจัดเตรยีมค่าทัวรใ์ห ้

เรยีบรอ้ยกอ่นก าหนดเนือ่งจากทางบรษัิทตอ้งส ารองค่าใชจ้า่ยในสว่นของค่าทีพั่กและตั๋วเครือ่งบนิมฉิะนัน้จะถอื

วา่ทา่นยกเลกิการเดนิทางโดยอตัโนมตั ิ
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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 ไม่รับผดิชอบค่าเสยีหายในเหตุการณ์ทีเ่กดิจากสายการบนิ ภัยธรรมชาต ิและอืน่ๆทีอ่ยูน่อกเหนือการ

ควบคุมของทางบรษัิทฯหรอืค่าใชจ้่ายเพิม่เตมิทีเ่กดิขึน้ทางตรงหรอืทางออ้ม เชน่ การเจ็บป่วย, การถูกท ารา้ย, 

การสญูหาย, ความลา่ชา้ หรอืจากอบุตัเิหตตุา่งๆ 

3. หากท่านยกเลกิก่อนรายการท่องเที่ยวจะสิน้สุดลง ทางบรษัิทฯ จะถือว่าท่านสละสทิธิแ์ละจะไม่รับผดิชอบ

คา่บรกิารทีท่า่นไดช้ าระไวแ้ลว้ไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้ส ิน้ 

4. บรษัิทฯ จะไม่รับผดิชอบต่อการหา้มออกนอกประเทศ หรอื หา้มเขา้ประเทศ อันเนื่องมาจากมสี ิง่ผดิกฎหมาย 

หรอืเอกสารเดนิทางไมถ่กูตอ้ง หรอื การถกูปฏเิสธในกรณีอืน่ๆ 

5. รายการนี้เป็นเพยีงขอ้เสนอทีต่อ้งไดรั้บการยนืยันจากบรษัิทฯ อกีครัง้หนึง่ หลังจากไดส้ ารองทีน่ั่งบนเครือ่ง และ

โรงแรมทีพ่ักในตา่งประเทศเป็นทีเ่รยีบรอ้ย แตอ่ยา่งไรก็ตามรายการนีอ้าจเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม 

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 
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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 

กรณีตอ้งการตัดกรุ๊ปเหมาโปรดสอบถามทางบรษัิทอกีครัง้ หากเป็นนักท่องเที่ยวชาวต่างชาต ิหรอื พระสงฆ ์

โปรดสอบถามทางบรษัิทอกีครัง้  

18. ในกรณีทีลู่กคา้ตอ้งออกต ัว๋โดยสารภายในประเทศกรุณาตดิตอ่เจ้าหนา้ทีข่องบรษิทัฯก่อนทุกคร ัง้มี

เชน่น ัน้ทางบรษิทัฯจะ ไมร่บัผดิชอบคา่ใชจ้า่ยใดๆท ัง้ส ิน้ 

 

ขอ้ความซึง่ถอืเป็นสาระส าหรบัทา่นผูม้เีกยีรตซิึง่รว่มเดนิทาง 

ทางบรษัิทฯ เป็นตัวแทนในการจัดน าสัมมนา และการเดนิทางที่มคีวามช านาญ โดยจัดหาโรงแรมที่พัก อาหาร 

ยานพาหนะ และสถานทีท่่องเทีย่วพรอ้มทัง้การสมัมนา ดงูาน เพือ่ความสะดวกสบาย และเกดิประโยชนส์งูสดุในการ

เดนิทาง ทัง้นี้ทางบรษัิทฯ ไมส่ามารถรับผดิชอบในอุบัตเิหตุหรอืความเสยีหายทีเ่กดิจากโรงแรมทีพั่ก ยานพาหนะ,  

อันเนื่องจากอุบัตเิหตุรวมถงึภัยธรรมชาติ, โจรกรรม, วนิาศกรรม, อัคคีภัย, การผละงาน, การจลาจล, สงคราม

การเมอืง, การผันผวนของอตัราแลกเปลีย่นเงนิตราระหวา่งประเทศ, การนัดหยดุงาน, ความลา่ชา้ของเทีย่วบนิ, สาย

การเดนิเรอื, รถไฟ, พาหนะทอ้งถิน่,  ตลอดจนการถกูปฏเิสธออกวซีา่จากกงสลุ และ / หรอื สว่นงานทีเ่กีย่วขอ้งกับ

สถานเอกอัครราชทูต รวมถงึผูม้อี านาจท าการแทนประจ าประเทศไทย (โดยไมจ่ าตอ้งแสดงเหตุผล เนื่องจากเป็น

สทิธพิเิศษทางการทตู) ซึง่อยูเ่หนอืการควบคมุของบรษัิทฯ หมายรวมถงึในระหวา่งการเดนิทางทอ่งเทีย่วทัง้ใน หรอื 

ตา่งประเทศ แต่ทางบรษัิทฯ มคีวามคุม้ครอง และประกันอบุัตเิหตุ ตามเงือ่นไขทีบ่รษัิทฯ ทีรั่บประกันในกรณีทีผู่ร้ว่ม

เดนิทางถูกปฏเิสธโดยเจา้หนา้ทีต่รวจคนเขา้เมอืงของประเทศไทย และ/หรอื ต่างประเทศ มใิหเ้ดนิทางออก หรอื 

เขา้ประเทศ เนือ่งมาจากความประพฤต ิพฤตกิรรมของผูเ้ดนิทาง ไมป่ฏบิตัติามกฎระเบยีบดา้นการความคมุโรคตดิต่อ

เฉพาะพื้นที่มกีารปลอมแปลงเอกสารเพื่อการเดนิทาง รวมถงึมีส ิง่ผดิกฎหมาย บรษัิทฯ จะไม่คืนค่าใชจ้่ายใดๆ 

รายละเอยีดดา้นการเดนิทาง อาจมกีารเปลีย่นแปลงไดต้ามความจ าเป็น หรอืเพือ่ความเหมาะสมทัง้ปวง โดยมติอ้ง

แจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ ทัง้นี้การขอสงวนสทิธดิังกล่าว บรษัิท จะยดึถือและค านึงถงึผลประโยชน์ตลอดจนความ

ปลอดภยัของทา่นผูม้เีกยีรต ิซึง่รว่มเดนิทางเป็นส าคัญ 

 

หลกัฐานประกอบการยืน่ขอวซีา่ประเทศอนิเดยีส าหรบั-คนไทย  
 

1. หนังสอืเดนิทาง (Passport) หนังสอืเดนิทาง ตอ้งมหีนา้เหลอืส าหรับประทับวซีา่อยา่ง

นอ้ย 2 หนา้ อายใุชง้านเหลอืไมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน นับจากวันเดนิทาง *กรณุาถอดปก 

Passport กอ่นสง่เอกสารบรษัิทจะไมรั่บผดิชอบในกรณีสญูหาย* 

2. รปูถา่ย รปูถา่ยสหีนา้ตรงขนาด 2x2นิว้ พืน้หลังสขีาวเทา่นัน้ จ านวน 2ใบเป็นรปูทีถ่า่ย

จากรา้นถา่ยรปูเทา่นัน้ รปู (หา้มสวมแวน่ตาหรอืเครือ่งประดับ, ไมใ่สช่ดุขา้ราชการหรอื

เครือ่งแบบใดๆ ไมเ่ป็นรปูสติ๊กเกอรร์วมถงึหา้มใชร้ปูทีถ่า่ยเองและปริน้ทเ์อง) 

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

4. ส าเนาทะเบยีนบา้น 
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กรณุากรอกขอ้มลูเพือ่ประโยชนใ์นการพจิารณาด าเนนิการขอวซีา่ของทา่น 

 

ประวตัสิว่นตวั 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:  ___                                         _________________________________________    ________________ 

____                                          ____________________________________________   _______         _________      

 

ประวตัคิรอบครวั 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:  ________________________ 
 

โปรดระบุรายชือ่ประเทศทีท่า่นไดเ้ดนิทางในชว่งระยะเวลา 10 ปี * ส าคญัมาก 

______________________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________ 

 

*ส าหรบัประเทศอนิเดยีหากเคยมกีารเดนิทางจ าเป็นตอ้งแจง้เลขทีว่ซี่าคร ัง้สุดทา้ยทีย่ ืน่และวนัทีอ่อกวซีา่ (ส าคญัมาก) 

______________________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________ 


