
 

 

 

   

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ก ำหนดกำรเดนิทำง  

วนัที ่: 16-19 ก.พ. 62 17,888.- 

วนัที ่: 15-18 ม.ีค. 62 18,888.- 

วนัที ่: 13-16 เม.ย. 62 18,888.- 

วนัที ่: 17-20 พ.ค. 62 19,888.- 

อนิเดยี อมัรติสำร ์ธรรมศำลำ 4วนั 2คนื  
โดยสำยกำรบนิสไปรทเ์จ็ท (SG) 

เร ิม่ตน้เพยีง 17,888.- 
 รำยกำรทวัร ์+ ต ัว๋เคร ือ่งบ ิ

 ชม “พระวหิำรทองค ำฮรัมรัดริ ซำฮบิ” สถานทีศ่ักด ิส์ทิธิม์ากทีส่ดุแหง่หนึง่ของศาสนาซกิข ์

 ชม “สวนจำลเลยีนวำลำ” จดุเริม่ตน้การตอ่สูแ่บบอหงิสาเพือ่เรยีกรอ้งเอกราชจากอังกฤษของอนิเดยี 

 ชม “พธิเีปลีย่นเวรยำม” ชมสสีันการประชนัลลีาของทหารอนิเดยีและปากสีถาน 

 เทีย่วเมอืง ธรรมศำลำ เมอืงศนูยร์วมแหง่จติวญิญาณชาวทเิบต สถานทีป่ระทับขององคด์าไลลามะ 

 ชม “สถำบนันอรบ์ูลงิกำ” ชมงานศลิปะ ภาพทังกา้ อนัลอืชือ่ของชาวทเิบต 



 

 

 

โปรแกรมกำรเดนิทำง 
วนัที ่1 กรงุเทพฯ – อมัรติสำร ์- ธรรมศำลำ 

 

08.00 น. 

 

คณะพรอ้มกันทีส่นามบนิสุวรรณภมู ิอาคารผูโ้ดยสารขาออกระหวา่งประเทศชัน้ 4 เคาน์เตอร ์G โดยมเีจา้หนา้ทีค่อย

อ านวยความสะดวกจัดเตรยีมเอกสารการเดนิทางและสัมภาระใหก้ับทา่น 

11.10 น. ออกเดนิทางสู่ เมอืงอมัรติสำร ์ โดยสายการบนิสไปรทเ์จ็ทเทีย่วบนิที ่SG90 (ใชเ้วลาเดนิทางโดยประมาณ 4.30 

ชม.) (ไมม่บีรกิารอาหารบนเครือ่ง)  

เครือ่ง Boeing 737-800 (738) 

ทีน่ ัง่แบบ 3-3 

น ำ้หนกัสมัภำระ 

ขำไป - ขำกลบั 20 กก. 
 

 

 

 

14.10 น. ถงึทา่อากาศยานนานาชาตศิรคีรุุรามทัศช ีเมอืงอัมรติสาร ์ ประเทศอนิเดยี  และผ่านขัน้ตอนการตรวจคนเขา้เมอืงและ

ศลุกากร (เวลาทอ้งถิน่ ชา้กวา่ประเทศไทย 01.30 ชัว่โมง) 

 น าทา่นเดนิทางสู ่เมอืงธรรมศำลำ (Dharamshala) หรอืแม็คลอรด์กานจ ์(McLeodGanj) อยูใ่นรัฐหมิาจัลประเทศ 

ตัง้อยูท่างทศิตะวันตกเฉียงเหนือของสาธารณรัฐอนิเดยี มอีาณาเขตตดิกับรัฐจัมม ูและแคชเมยีร ์รัฐอตุตราขัณฑ ์

รัฐปัญจาบ รัฐหรยาณา รัฐอตุตรประเทศ โดยมเีขตแดนตดิกับธเิบต  เมอืงเล็กๆ แหง่นี้ตัง้อยูบ่นสันเขากลางป่าสน 

มองเหน็ยอดเขาหมิาลัยขาวโพลนดว้ยหมิะ ดว้ยความสงูเฉลีย่ที ่1,750 ถงึ 2,000 เมตร มอีากาศเย็นสบายตลอดทัง้ปี 

ซึง่สถานทีน่ี้เป็นทีป่ระทับขององคด์าไลลามะ ผูน้ าทางจติวญิญาณของชาวทเิบต ในปี 1959 ดาไลลามะองคท์ี ่14 ได ้

เดนิทางลีภ้ัยมายังประเทศอนิเดยีเนื่องจากปัญหาการเขา้มายดึครองดนิแดนทเิบต   ยวาลห์ลาล เนหร์ู นายกรัฐมนตรี

ของอนิเดยีในขณะนัน้ หลงัจากไดเ้อกราชจากอังกฤษไดจั้ดใหท้ีน่ี่เป็นเขตปกครองเพือ่ผูล้ ีภั้ยชาวทเิบต ซึง่ ณ ปัจจบัุน

นี้ก็ยังมกีารอพยพมาอยา่งตอ่เนื่อง และยังกระจายออกไปในรัฐตา่งๆ อกีหลายแสนคน 

ค ำ่ รบัประทำนอำหำรค ำ่  

 ทีพ่กั Triund Hotel หรอืเทยีบเทำ่,เมอืงธรรมศำลำ 

วนัที ่2 ธรรมศำลำ – วดันมัเกล - โบสถเ์ซ็นจอหน์ – สถำบนันอรบ์ูลงิกำ - เมอืงอมัรติสำร ์- วหิำรทองค ำ 

 

เชำ้ 

 

รบัประทำนอำหำรเชำ้ ณ หอ้งอำหำรภำยในโรงแรม 

 น าทา่น เขา้ชม วดันมัเกล (Namgyal Monastery) ทีป่ระทับของทะไลลามะองคท์ี ่14 ศนูยร์วมจติวญิญานของ

ชาวทเิบต ทีนั่บถอืพุทธศาสนาแบบวัชรญาณ ในทกุๆวันจะมผีูท้ ีม่ศีรัทธา มากราบอัษฎางคประดษิฐอ์ยู่หนา้พระอโุบสถ 

บา้งก็หมนุกงลอ้เวยีนทักษิณาวัตรอยูโ่ดยรอบ และสวดมนต ์และจะมกีารจับกลุม่สนทนาโตว้าทธีรรมเป็นการตัง้ปรศินา

ธรรม รูปหนึง่ยนืถามโดยการปรบมอืเสยีงดังกระตุน้ใหอ้กีฝ่ายทีน่ั่งอยูต่อบ เป็นการฝึกทบทวนพระธรรม จากนัน้น าทา่น

ชม โบสถเ์ซ็นจอหน์ (Church of St John in the Wilderness) เป็นโบสถค์รสิตน์กิาย Anglican ชาวอังกฤษ

สรา้งอทุศิใหก้ับ นักบญุ John Baptist สรา้งขึน้ในปี 1852 ตัง้อยูใ่กลเ้มอืงธรรมศาลา ประเทศอนิเดยี สรา้งขึน้โดย

สถาปัตยกรรมแบบ นีโอโกธคิ หรอี สถาปัตยกรรมวกิตอเรยี  ตวัโบสถม์ชี ือ่เสยีงจากหนา้ตา่งกระจกสจีากเบลเยยีม 

โดยไดรั้บบรจิาคจากเลดีเ้อลกนิ (Mary Louisa Lambton) ซึง่เป็นภรรยาของ Lord Elgin ตัง้อยูท่า่มกลางป่า แมว้า่

โครงสรา้งโบสถจ์ะรอดพน้จากเหตแุผน่ดนิไหวที ่Kangra เมือ่ ปี ค.ศ. 1905 มาได ้แตเ่หตกุารณนั์น้ก็ไดค้ร่าชวีติผูค้น

ไป 19,800 คน มผีูบ้าดเจ็บหลายพันคนในพืน้ที ่Kangra และไดท้ าลายอาคารสว่นใหญแ่ทบทัง้หมดของเมอืง รวมถงึ

ยอดโดม หอระฆังดว้ย ตอ่มาในปี ค.ศ. 1915 สรา้งหอระฆังใหม ่โดยเมยีรส์และสแตนแบงกถ์ูกน ามาจากประเทศ

อังกฤษและตดิตัง้ภายนอกบรเิวณโบสถ ์ในสว่นของลานโบสถนั์น้เป็นทีต่ัง้ของสสุานอดตีขา้หลวงใหญ และเป็น

สถานทีพ่ านักแหง่สดุทา้ยของ Lord Elgin แหง่ประเทศแคนาดา ผูซ้ ึง่สัง่การท าลายพระราชวังฤดรูอ้นพระราชวัง

หยวนหมงิหยวนในจนี และตอ่มาในปี ค.ศ. 1861 ไดรั้บการแตง่ตัง้เป็นอปุราชและขา้หลวงใหญ่แหง่อนิเดยี ทวา่ 

หลังจากนัน้ 2 ปี ในค.ศ. 1863 ก็ส ิน้ชวีตีและถกูฝัง ณ โบสถแ์หง่นี ้

กลำงวนั รบัประทำนอำหำรกลำงวนั  

บำ่ย จากนัน้น าทา่นชม สถำบนันอรบ์ูลงิกำ (Norbulingka Institute) เป็นสถาบันทเิบตศกึษา ตัง้ชือ่ตามพระราชวัง

ฤดรูอ้นของดาไลลามะในทเิบต นอรบ์ลูงิกา แปลวา่ สวนแหง่อญัมณี ภายในสถาบันมหีลายสว่น ทัง้ส านักสงฆ,์ 

พพิธิภัณฑ,์ รา้นคา้, หอ้งเรยีน, โรงปฏบัิตงิานศลิปะ ใหท้า่นไดช้ม งานศลิปะตา่งๆของทเิบต อาทเิชน่ งานปะตมิา

กรรมโลหะ, งานแกะสลักไม,้ งานเขยีนภาพทังกา้ และงานปักผา้ทังกา้ “ทังกา้” ถอืเป็นงานศลิป์ทีม่คีวามสวยงามและ



 

 

 

วนัที ่3 อมัรติสำร ์– สวนจำลเลยีนวำลำ – วดัศรเีดอรเ์กยีนำ – พธิเีปลีย่นเวรยำม – ชอ้ปป้ิงตลำดพืน้เมอืง - 
สนำมบนิอมัรติสำร ์ 

 

เชำ้ 

 

รบัประทำนอำหำรเชำ้ ณ หอ้งอำหำรภำยในโรงแรม 

 น าทา่นชม สวนจำลเลยีนวำลำ (Jallianwala Bagh Memorial) ชมอนุสรณส์ถานเพือ่ระลกึถงึ ผูช้มุนุมชาว

อนิเดยีจ านวนสองพันกวา่คนทีถ่กูสงัหารหมูโ่ดยฝีมอืของทหารอังกฤษ เมือ่วันที ่03 เมษายน 1919 เหตกุารณค์รัง้นัน้

ไดส้รา้งความเศรา้โศกเสยีใจ และสะเทอืนใจชาวอนิเดยีเป็นอยา่งมาก ถอืไดว้า่เป็นจดุเริม่ตน้การตอ่สูแ่บบอหงิสาเพือ่

เรยีกรอ้งเอกราชจากอังกฤษของ ทา่นมหาตมะ คานธ ีจนเป็นทีส่ าเร็จไดใ้นเวลาตอ่มา ซึง่ในปัจจบัุนยังคงสภาพเป็น

สวนสวย ส าหรับเป็นทีพั่กผ่อนหยอ่นใจของชาวเมอืงอัมรทิสารแ์หง่นี้ จากนัน้น าทา่นชมววิ วหิารทองค า ยามเย็นตาม

อัธยาศัย จากนนัน้น าทา่นสู ่วดัศรเีดอรเ์กยีนำ หรอืมอีกีชือ่วา่วัดเงนิ มากจากประตทูางเขา้วัดท าจากเงนิ วัดฮนิดทูี่

งดงามมากโดยจ าลองแบบมาจากวหิารทองค า แตส่ ิง่ทีโ่ดดเดน่ของวัดนีค้อืประตทูีท่ าจากเงนิทีม่กีารแกะสลักภาพ

ของเทพเจา้ในศาสนาฮนิด ูอาท ิพระแมล่ักษม ีพระแมส่รัุสวด ีพระแมอ่มุา พระแมก่าล ีพระฆศิเนศ สงิโตสัญลักษณ์

แหง่พลังอ านาจ ตัววหิารหลักลอ้มรอบดว้ยทะเลสาบ  

กลำงวนั รบัประทำนอำหำรกลำงวนั  

บำ่ย น าทา่นสู ่Wagah Border ดา่นพรมแดนระหวา่งอนิเดยีและปากสีถาน น าทา่นชม พธิเีปลีย่นเวรยำม ทีม่กีารประชนั

ลลีาตา่งๆ ของทหารอนิเดยีและปากสีถาน แขง่ขันกันแบบชนดิทีว่า่ไมย่อมนอ้ยหนา้กนัเลยทเีดยีว สรา้งความ

สนุกสนานและตืน่ตาตืน่ใจแกนั่กทอ่งเทีย่วทีไ่ดม้าชมเป็นอยา่งมาก  

จากนนัน้น าทา่นอสิระ ชอ้ปป้ิงตลำดพืน้เมอืง มสีนิคา้พืน้เมอืงทีเ่ป็นเอกลัษณข์าย เชน่ ก าไล เสือ้ผา้ เครือ่งประดับ 

ผา้พันคอผา้พัชมนีาและผา้ปักคลมุศรีษะทปัุฏฏา ผา้สา่หร ีเสือ้เช ิต้สัง่ตัด เน็กไทผา้ไหม ชดุราตรหีรูหรา รวมถงึ

รองเทา้จัตตแีบบพืน้เมอืงของปัญจาบ เครือ่งหัตถกรรม และของแตง่บา้นมากมาย 

ค ำ่ รบัประทำนอำหำรค ำ่  

 ไดเ้วลาอันสมควรน าทา่นเดนิทางสู ่ทา่อากาศยานนานาชาตศิรคีรุุรามทัศช ีเมอืงอัมรติสาร ์ประเทศอนิเดยี 

วนัที ่4 สนำมบนิอมัรติสำร ์- กรงุเทพฯ 

 

04.00 น. 

 

ออกเดนิทางกลับสูก่รุงเทพฯ ประเทศไทย โดยสายการบนิสไปรทเ์จ็ทเทีย่วบนิที ่SG89 (ใชเ้วลาเดนิทางโดยประมาณ 

4.40 ชม.) (ไมม่บีรกิารอาหารบนเครือ่ง) 

10.10 น. ถงึสนามบนิสวุรรณภมู ิกรงุเทพมหานคร โดยความสวัสดภิาพ 

 

 

 

 

 

เป้นเอกลกัษณ์ของชาวทเิบต คอืภาพวาด เปรยีบเสมอืนพระพุทธเจา้ ทังกา้ จะเป็นการเขยีนบอกเลา่เรือ่งราวเกีย่วกับ

พุทธองค ์เหมอืนจติรกรรมฝาผนังในประเทศไทย แตเ่ขยีนลงบนผา้แทน ชาวทเิบตไมม่พีระพุทธรูป แตจ่ะมทีังกา้เป็น

ตัวแทนพระพุทธเจา้ ทีส่ าคัญในการท าแบบโบราณดัง้เดมิ สทีีใ่ชเ้ขยีนเป็นสธีรรมชาตทิีต่อ้งสรรหาแร่ธาต ุตาม

เทอืกเขาหมิาลัย น ามาบดผสมกับยางไม ้เขยีนดว้ยเกรยีงเขาจามร ีสว่นสทีองก็จะใชเ้นื้อทองค าแท ้น ้าทีใ่ชผ้สมสยัีง

ตอ้งใชน้ ้าแร่ผสมกับสธีรรมชาตใินการวาด ภาพเขยีนแตล่ะช ิน้ใชเ้วลานาน มคีวามประณีตและทนทาน สแีละภาพที่

เขยีนจะมคีวามคมชดั สดใสยาวนานกวา่รอ้ยปีเลยทเีดยีว จากนัน้น าทา่นเดนิทางสู ่เมอืงอมัรติสำร ์หรอื เมอืงอมฤต

สาร ์ตัง้อยูใ่นรัฐปัญจาบ ซึง่เป็นรัฐทีต่ัง้อยูท่างตะวันตกเฉียงเหนือของประเทศอนิเดยี มเีขตตดิตอ่กับรัฐหมิาจัล

ประเทศทางตะวันออกเฉียงเหนอื ทางทศิตะวันตกตดิกับประเทศปากสีถาน สว่นทศิใตต้ดิกับรัฐราชาสถาน  สว่นทาง

ตะวันออกเฉียงใต ้ตดิกับ รัฐหรยาณา ซึง่รัฐหรยาณานีเ้ป็นดนิแดนทีม่คีวามส าคญัในประวัตศิาสตร ์เป็นทีต่ัง้ของทุง่กรุุ

เกษตรในมหาภารตะ รัฐปัญจาบมเีมอืงหลวงชือ่จัณฑคีรห ์มปีระชากร ประมาณ 24 ลา้นคน รัฐนี้ยังเป็นศนูยก์ลางของ

ชาวซกิข ์ รัฐปัญจาบมกีารวางผังเมอืงทีด่มีากมกีารแยกระหวา่งเขตทีอ่ยูอ่าศัย เขตธรุกจิการคา้ เขตอสุาหกรรม กนั

เป็นอยา่งด ี เป็นเมอืงทีม่มีหาวทิลัยทีน่่าสนใจ จากนัน้น าทา่นชม พระวหิำรทองค ำ ฮรัมรัดริ ซำฮบิ (Harmandir 

Sahib) หรอืพระสวุรรณวหิาร วหิารทองค าแหง่นี้ตัง้อยูใ่จกลางเมอืง ซึง่เป็นสถานทีศ่ักด ิส์ทิธข์องผูท้ีนั่บถอืศาสนา

ซกิข ์และบรรดาผูแ้สวงบญุจากท่ัวโลก ลว้นมุง่หมายทีจ่ะตอ้งไดม้าสักครัง้ในชวีติ ตัววหิารทองค า ชัน้แรกของวหิาร

เป็นหนิออ่น ผนังภายในแกะสลกัเป็นรูปดอกไมไ้วอ้ยา่งสวยงาม ชัน้สองขึน้ไปจนถงึยอดโดมไดถู้กตกแตง่โดยการ

เคลอืบดว้ยทองค าสทีองอร่ามงดงามมนี ้าหนักรวมกวา่ 800 ตนั ใชเ้ป็นสถานทีป่ฏบัิตศิาสนกจิประจ าวัน ส าหรับผูเ้ขา้

ชมวหิารทกุคนตอ้งมผีา้คลมุศรีษะทกุคน 

ค ำ่ รบัประทำนอำหำรค ำ่  

 พกัที ่  Golden Tulip Hotel หรอืเทยีบเทำ่,เมอืงอมัรติสำร ์



 

 

 

 

อตัรำคำ่บรกิำร 

ก ำหนดกำรเดนิทำง 

ผูใ้หญ ่

พกัหอ้งละ  

2-3 ทำ่น 

ทำ่นละ 

เด็กมเีตยีง 

พกักบัผูใ้หญ ่

1 ทำ่น 

ทำ่นละ 

เด็ก 8-12 ปี

(เสรมิเตยีง) 

ทำ่นละ 

เด็ก 8-12 ปี 

(ไมเ่สรมิ

เตยีง) 

ทำ่นละ 

พกัเดีย่วเพิม่ 

ทำ่นละ 

รำคำ 

ไมร่วมต ัว๋ 

ทำ่นละ 

วันที ่: 16-19 ก.พ. 62 17,888.- 17,888.- 17,888.- 16,888.- 
4,900.- 9,888.- 

วันที ่: 15-18 ม.ีค. 62 18,888.- 18,888.- 18,888.- 17,888.- 
4,900.- 10,888.- 

วันที ่: 13-16 เม.ย. 62 18,888.- 18,888.- 18,888.- 17,888.- 
4,900.- 10,888.- 

วันที ่: 17-20 พ.ค. 62 19,888.- 19,888.- 19,888.- 18,888.- 
5,900.- 10,888.- 

***รำคำเด็กทำรก(อำยุไมถ่งึ 2 ปีบรบิรูณ์ ณ วนัเดนิทำงกลบั)  ทำ่นละ  10,000.-*** 

รำคำทวัรส์ ำหรบัลกูคำ้ทีถ่อืพำสปอรต์ไทยเทำ่น ัน้ 

พำสปอรต์จะตอ้งมอีำยกุอ่นกำรเดนิทำงไมน่อ้ยกวำ่ 6 เดอืน 

***รำยกำรนีไ้มร่วมคำ่วซีำ่อนิเดยี ทำ่นละ 3,000 บำท *** 

***รำยกำรนีไ้มร่วมคำ่ทปิมคัคเุทศกท์อ้งถิน่และคนขบัรถรวม ทำ่นละ 1,500 บำท /ทำ่น/ทรปิ 

หวัหนำ้ทวัรจ์ำกประเทศไทย (ตำมควำมพงึพอใจในกำรบรกิำร)*** 

 

เง ือ่นไขกำรใชบ้รกิำร 

 

1. บรษัิทฯสงวนสทิธิท์ ีจ่ะไมรั่บผดิชอบตอ่คา่ชดเชยความเสยีหายไมว่า่กรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงของไทยไมอ่นุญาตให ้

เดนิทางออกหรอืกองตรวจคนเขา้เมอืงของแตล่ะประเทศไมอ่นุญาตใหเ้ขา้เมอืง 

2. บรษัิทฯ สงวนสทิธิใ์นการทีจ่ะไมรั่บผดิชอบตอ่คา่ชดเชยความเสยีหาย อันเกดิจากเหตสุดุวสิัยทีท่าง บรษัิทฯไม่

 สามารถควบคมุไดเ้ชน่การนัดหยดุงาน, จลาจล, การลา่ชา้หรอืยกเลกิของเทีย่วบนิ 

3. บรษัิทฯสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงโปรแกรมรายการทอ่งเทีย่วโดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ (โปรแกรมและ

 รายละเอยีดของการเดนิทางอาจมกีารเปลีย่นแปลงได ้ทัง้นี้ข ึน้อยูก่ับภาวะอากาศ และเหตสุดุวสิัยตา่ง ๆ ทีไ่มส่ามารถ

คาดการณ์ลว่งหนา้โดยทางบรษัิทฯ จะค านงึถงึผลประโยชน์และความปลอดภัยของผูร่้วมเดนิทางเป็นส าคัญ) 

4. บรษัิทฯสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงอัตราคา่บรกิารโดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

5. กรณีทีค่ณะไมค่รบจ านวน10ทา่นทางบรษัิทฯสงวนสทิธิใ์นการงดออกเดนิทางโดยทางบรษัิทฯ จะแจง้ใหท้า่นทราบลว่งหนา้

อยา่งนอ้ย 7 วันกอ่นการเดนิทาง  

6. เมือ่ทา่นท าการซือ้โปรแกรมทัวร ์ทางบรษัิทฯ จะถอืวา่ทา่นรับทราบและยอมรับเงือ่นไขของหมายเหตทุกุขอ้แลว้ 

7. ในกรณีทีล่กูคา้ตอ้งออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรณุาตดิตอ่เจา้หนา้ทีข่องบรษัิทฯ กอ่นทกุครัง้ มฉิะนัน้ทางบรษัิทฯ จะ

ไมข่อรับผดิชอบคา่ใชจ้า่ยใดๆ ทัง้ส ิน้  

 

อตัรำคำ่บรกิำรนี ้รวม 

1.  คา่ตั๋วเครือ่งบนิไป-กลับ ชัน้ประหยัด 

2.  คา่โรงแรมทีพั่กตามรายการทีร่ะบ ุ(สองทา่นตอ่หนึง่หอ้ง) 

3.  คา่เขา้ชมสถานทีต่า่งๆ ตามรายการทีร่ะบ ุ

4.  คา่อาหารและเครือ่งดืม่ตามรายการทีร่ะบ ุ

5.  คา่รถรับสง่และระหวา่งน าเทีย่วตามรายการทีร่ะบ ุ

6.  คา่ประกันอบัุตเิหตคุุม้ครองในระหวา่งการเดนิทาง คุม้ครองในวงเงนิทา่นละ 1,000,000 บาท คา่รักษาพยาบาลกรณีเกดิ

อบัุตเิหตวุงเงนิทา่นละ 200,000 บาท ตามเงือ่นไขของกรมธรรม ์ 

 ** ลกูคา้ทา่นใดสนใจซือ้ประกันการเดนิทางส าหรับครอบคลมุเรือ่งสขุภาพสามารถสอบถามขอ้มลูเพิม่เตมิกบัทางเจา้หนา้ทีบ่รษัิทได ้** 

7.  รวมภาษีสนามบนิทกุแหง่ + ภาษีน ้ามัน  

8.  คา่ภาษีมลูคา่เพิม่ 7% 

อตัรำคำ่บรกิำรนี ้ไมร่วม 

1. คา่ท าหนังสอืเดนิทางไทย 

2. กระเป๋าเดนิทางในกรณีทีน่ ้าหนักเกนิกวา่ทีส่ายการบนิก าหนด 30 กโิลกรัม/ทา่น  



 

 

 

สว่นเกนิน ้าหนักตามสายการบนิก าหนด 

3. คา่ใชจ้า่ยสว่นตัวนอกเหนือจากรายการ เชน่ คา่เครือ่งดืม่, คา่อาหารทีส่ั่งเพิม่เอง, คา่โทรศพัท,์ คา่ซักรดีฯลฯ 

4. คา่อาหารทีไ่มไ่ดร้ะบไุวใ้นรายการ 

5. คา่วซีา่เขา้ประเทศอนิเดยีแบบ E-Visa ทา่นละ 3,000 บาท 

6. คา่ท าใบอนุญาตทีก่ลับเขา้ประเทศของคนตา่งชาตหิรอืคนตา่งดา้ว 

7. คา่ทปิคนขับรถ และมัคคเุทศกท์อ้งถิน่ทอ้งถิน่ 1,500 บาท /ทรปิ/ตอ่ทา่น 

 

กำรส ำรองทีน่ ัง่ 

 

1. กรุณาจองลว่งหนา้อยา่งนอ้ย 30 วันกอ่นการเดนิทางและกรุณาเตรยีมเงนิมัดจ า 10,000 บาท (ทีน่ั่งจะยนืยันเมือ่ไดรั้บเงนิ

มัดจ าแลว้เทา่นัน้) หากตอ้งยืน่วซีา่ ตอ้งเตรยีมเอกสารยืน่วซีา่ใหเ้รยีบรอ้ยภายใน 2-3 วันหลังจากท าการจองแลว้ (ใชเ้วลำ

ขอวซีำ่ไมต่ ำ่กวำ่ 7 วนัท ำกำร) 

2. การช าระค่าทัวรส์่วนทีเ่หลอืทางบรษัิทฯจะเรียกเก็บก่อนเดนิทางไม่นอ้ยกว่า 15 วันท่านควรจัดเตรยีมค่าทัวร์ใหเ้รยีบรอ้ย

กอ่นก าหนดเนื่องจากทางบรษัิทตอ้งส ารองค่าใชจ้่ายในส่วนของค่าทีพั่กและตั๋วเครือ่งบนิมฉิะนั้นจะถือว่าท่านยกเลกิการ

เดนิทางโดยอัตโนมัต ิ

เง ือ่นไขกำรยกเลกิ 

 

1. แจง้ยกเลกิกอ่นเดนิทาง 30 วัน คนืคา่ใชจ้า่ยทัง้หมด  

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

3. แจง้ยกเลกินอ้ยกวา่ 15วันกอ่นเดนิทางทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธิเ์ก็บคา่ใชจ้า่ยทัง้หมด 

4. ส าหรับผูโ้ดยสารที่ไม่ไดถ้ือหนังสอืเดนิทางไทย และทางบรษัิทฯเป็นผูย้ืน่วซี่าให ้เมือ่ผลวซี่าผ่านแลว้มกีารยกเลกิการ

เดนิทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการคนืคา่มัดจ าทัง้หมด 

5. บรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเก็บคา่ใชจ้า่ยทัง้หมดกรณีทา่นยกเลกิการเดนิทางและมผีลท าใหค้ณะเดนิทางไมค่รบตามจ านวน

ทีบ่รษัิทฯก าหนดไว ้(10 ท่านขึน้ไป) เนื่องจากเกดิความเสยีหายต่อทางบรษัิทและผูเ้ดนิทางอืน่ทีเ่ดนิทางในคณะเดยีวกัน

บรษัิทตอ้งน าไปช าระคา่เสยีหายตา่งๆทีเ่กดิจากการยกเลกิของทา่น 

6. กรณีเจ็บป่วยจนไมส่ามารถเดนิทางไดซ้ ึง่จะตอ้งมใีบรับรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรับรองบรษัิทฯจะพจิารณาเลือ่นการ

เดนิทางของทา่นไปยังคณะตอ่ไปแตทั่ง้นี้ทา่นจะตอ้งเสยีคา่ใชจ้า่ยทีไ่มส่ามารถเรยีกคนืได ้เชน่คา่ตั๋วเครือ่งบนิคา่หอ้ง 

คา่ธรรมเนียมวซีา่ตามทีส่ถานทตูฯ เรยีกเก็บ และคา่ใชจ้า่ยอืน่ๆทีเ่กดิข ึน้ตามจรงิ ในกรณีทีไ่มส่ามารถเดนิทางได ้

7. กรณียืน่วซีา่แลว้ไมไ่ดรั้บการอนุมัตวิซีา่จากทางสถานทตู (วซีา่ไมผ่่าน) และทา่นไดช้ าระคา่ทัวรห์รอืมัดจ ามาแลว้ ทาง

บรษัิทฯ คนืคา่ทัวรห์รอืมัดจ าให ้แตท่างบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการหักคา่บรกิารยืน่วซีา่, คา่วซีา่ และคา่ใชจ้า่ยบางสว่นที่

เกดิข ึน้จรงิเป็นกรณีไป (อาท ิกรณีออกตั๋วเครือ่งบนิไปแลว้ หรอืไดช้ าระคา่บรกิารในสว่นของทางเมอืงนอกเชน่ โรงแรม ฯลฯ 

ไปแลว้) ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการหักเก็บคา่ใชจ้า่ยจรงิทีเ่กดิข ึน้แลว้กับทา่นเป็นกรณีไป 

8. กรณีวซีา่ผ่านแลว้ แจง้ยกเลกิกอ่นหรอืหลงัออกตั๋วโดยสาร บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการ ไมค่นืคา่ทัวรทั์ง้หมด 

9. กรณีวซี่าผ่านแลว้ แตก่รุ๊ปออกเดนิทางไมไ่ด ้เนื่องจากผูเ้ดนิทางทา่นอืน่ในกลุม่โดนปฏเิสธวซีา่ หรือไมว่า่ดว้ยสาเหตใุดๆก็

ตาม ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการหักเก็บคา่ใชจ้า่ยจรงิทีเ่กดิข ึน้แลว้กับทา่นเป็นกรณีไป 

10. กรณีผูเ้ดนิทางไมส่ามารถเขา้-ออกเมอืงได ้เนื่องจากเอกสารปลอมหรอืการหา้มของเจา้หนา้ทีไ่มว่่าเหตผุลใดๆ ก็ตามทาง

บรษัิทของสงวนสทิธิใ์นการ ไมค่นืคา่ทัวรท์ัง้หมด 

 

เง ือ่นไขกำรเดนิทำง 

 

1. บรษัิทฯ มสีทิธิท์ ีจ่ะเปลีย่นแปลงรายละเอยีดบางประการในทัวรน์ี้ เมือ่เกดิเหตสุดุวสิัยจนไมอ่าจแกไ้ขได ้

2. บรษัิทฯ ไมรั่บผดิชอบค่าเสยีหายในเหตกุารณ์ทีเ่กดิจากสายการบนิ ภัยธรรมชาต ิและอืน่ๆทีอ่ยูน่อกเหนือการควบคุมของ

ทางบรษัิทฯหรอืคา่ใชจ้า่ยเพิม่เตมิทีเ่กดิข ึน้ทางตรงหรอืทางออ้ม เชน่ การเจ็บป่วย, การถูกท ารา้ย, การสญูหาย, ความลา่ชา้ 

หรอืจากอบัุตเิหตตุา่งๆ 

3. หากทา่นยกเลกิกอ่นรายการทอ่งเทีย่วจะส ิน้สดุลง ทางบรษัิทฯ จะถอืวา่ทา่นสละสทิธิแ์ละจะไมรั่บผดิชอบคา่บรกิารทีท่า่น

ไดช้ าระไวแ้ลว้ไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้ส ิน้ 

4. บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบต่อการหา้มออกนอกประเทศ หรอื หา้มเขา้ประเทศ อันเนื่องมาจากมสี ิง่ผดิกฎหมาย หรือเอกสาร

เดนิทางไมถู่กตอ้ง หรอื การถูกปฏเิสธในกรณีอืน่ๆ 

5. รายการนี้เป็นเพยีงขอ้เสนอทีต่อ้งไดรั้บการยนืยันจากบรษัิทฯ อกีครัง้หนึง่ หลังจากไดส้ ารองทีน่ั่งบนเครือ่ง และโรงแรมที่

พักในตา่งประเทศเป็นทีเ่รยีบรอ้ย แตอ่ยา่งไรก็ตามรายการนี้อาจเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม 



 

 

 

6. ราคานี้คดิตามราคาตั๋วเครือ่งบนิในปัจจบัุน หากราคาตั๋วเครือ่งบนิปรับสงูข ึน้ บรษัิทฯ สงวนสทิธิท์ ีจ่ะปรับราคาตั๋วเครือ่งบนิ

ตามสถานการณด์ังกลา่ว 

7. กรณีเกดิความผดิพลาดจากตัวแทน หรอื หน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง จนมกีารยกเลกิ ลา่ชา้ เปลีย่นแปลง การบรกิารจากสายการ

บนิบรษัิทฯขนสง่ หรอื หน่วยงานทีใ่หบ้รกิาร บรษัิทฯจะด าเนินโดยสุดความสามารถทีจ่ะจัดบรกิารทัวรอ์ืน่ทดแทนให ้แตจ่ะ

ไมค่นืเงนิใหส้ าหรับคา่บรกิารนัน้ๆ 

8. มัคคเุทศก ์พนักงาน และตัวแทนของบรษัิทฯ ไมม่สีทิธิใ์นการใหค้ าสญัญาใดๆ ทัง้ส ิน้แทนบรษัิทฯ นอกจากมเีอกสารลงนาม

โดยผูม้อี านาจของบรษัิทฯ ก ากับเทา่นัน้ 

9. หากไม่สามารถไปเทีย่วในสถานทีท่ีร่ะบุในโปรแกรมได ้อันเนื่องมาจากธรรมชาต ิความล่าชา้ และความผดิพลาดจากทาง

สายการบนิ จะไม่มกีารคนืเงนิใดๆทัง้ส ิน้ แตท่ัง้นี้ทางบรษัิทฯจะจัดหารายการเทีย่วสถานทีอ่ ืน่ๆมาให ้โดยขอสงวนสทิธิก์าร

จัดหานี้โดยไมแ่จง้ใหท้ราบลว่งหนา้  

10. เมือ่ทา่นออกเดนิทางไปกับคณะแลว้ ทา่นงดการใชบ้รกิารรายการใดรายการหนึง่ หรอืไมเ่ดนิทางพรอ้มคณะถอืวา่ทา่นสละ

สทิธิ ์ไมอ่าจเรยีกรอ้งคา่บรกิาร และเงนิมัดจ าคนื ไมว่า่กรณใีดๆ ทัง้ส ิน้  

11. ในกรณีทีล่กูคา้ตอ้งออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาตดิตอ่เจา้หนา้ทีข่องบรษัิทฯ กอ่นทกุครัง้ มเิชน่นัน้ทางบรษัิทฯ จะ

ไมรั่บผดิชอบคา่ใชจ้า่ยใดๆ ทัง้ส ิน้ 

12. กรณีเจ็บป่วยจนไมส่ามารถเดนิทางไดซ้ ึง่จะตอ้งมใีบรับรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรับรองบรษัิทฯจะพจิารณาเลือ่นการ

เดนิทางของทา่นไปยังคณะตอ่ไปแตทั่ง้นี้ทา่นจะตอ้งเสยีคา่ใชจ้า่ยทีไ่มส่ามารถเรยีกคนืได ้เชน่คา่ตั๋วเครือ่งบนิคา่หอ้ง 

คา่ธรรมเนียมวซีา่ตามทีส่ถานทตูฯ เรยีกเก็บ และคา่ใชจ้า่ยอืน่ๆทีเ่กดิข ึน้ตามจรงิ ในกรณีทีไ่มส่ามารถเดนิทางได ้

13. กรณียืน่วซีา่แลว้ไมไ่ดรั้บการอนุมัตวิซีา่จากทางสถานทตู (วซีา่ไมผ่่าน) และทา่นไดช้ าระคา่ทัวรห์รอืมัดจ ามาแลว้ ทาง

บรษัิทฯ คนืคา่ทัวรห์รอืมัดจ าให ้แตท่างบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการหักคา่บรกิารยืน่วซีา่, คา่วซีา่ และคา่ใชจ้า่ยบางสว่นที่

เกดิข ึน้จรงิเป็นกรณีไป (อาท ิกรณีออกตั๋วเครือ่งบนิไปแลว้ หรอืไดช้ าระคา่บรกิารในสว่นของทางเมอืงนอกเชน่ โรงแรม ฯลฯ 

ไปแลว้) ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการหักเก็บคา่ใชจ้า่ยจรงิทีเ่กดิข ึน้แลว้กับทา่นเป็นกรณีไป 

14. กรณีวซีา่ผ่านแลว้ แจง้ยกเลกิกอ่นหรอืหลังออกตั๋วโดยสาร บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการ ไมค่นืคา่ทัวรท์ัง้หมด 

15. กรณีวซี่าผ่านแลว้ แตก่รุ๊ปออกเดนิทางไมไ่ด ้เนื่องจากผูเ้ดนิทางทา่นอืน่ในกลุม่โดนปฏเิสธวซีา่ หรือไมว่า่ดว้ยสาเหตใุดๆก็

ตาม ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการหักเก็บคา่ใชจ้า่ยจรงิทีเ่กดิข ึน้แลว้กับทา่นเป็นกรณีไป 

16. กรณีผูเ้ดนิทางไมส่ามารถเขา้-ออกเมอืงได ้เนื่องจากเอกสารปลอมหรอืการหา้มของเจา้หนา้ทีไ่มว่่าเหตผุลใดๆ ก็ตามทาง

บรษัิทของสงวนสทิธิใ์นการ ไมค่นืคา่ทัวรท์ัง้หมด 

17. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิร์าคานี้เฉพาะนักทอ่งเทีย่วชาวไทยและทอ่งเทีย่วเป็นหมูค่ณะแบบ Join Tour เทา่นัน้ กรณีตอ้งการ

ตัดกรุ๊ปเหมาโปรดสอบถามทางบรษัิทอกีครัง้  

หากเป็นนักทอ่งเทีย่วชาวตา่งชาต ิหรอื พระสงฆ ์โปรดสอบถามทางบรษัิทอกีครัง้  

 

หลกัฐำนประกอบกำรยืน่ขอวซีำ่ประเทศอนิเดยีส ำหรบั-คนไทย 

 

1. หนังสอืเดนิทาง (Passport) หนังสอืเดนิทาง ตอ้งมหีนา้เหลอืส าหรับประทับวซีา่อยา่งนอ้ย 2 หนา้ อายใุชง้านเหลอืไมน่อ้ย

กวา่ 6 เดอืน นับจากวันเดนิทาง *กรุณาถอดปก Passport กอ่นสง่เอกสารบรษัิทจะไมรั่บผดิชอบในกรณสีญูหาย* 

2. รูปถ่าย รูปถ่ายสหีนา้ตรงขนาด 2x2นิว้ พืน้หลงัสขีาวเทา่นัน้ จ านวน 2ใบเป็นรูปทีถ่่ายจากรา้นถ่ายรูปเทา่นัน้ รูป (หา้มสวม

แวน่ตาหรอืเครือ่งประดับ, ไมใ่สช่ดุขา้ราชการหรอืเครือ่งแบบใดๆ ไมเ่ป็นรูปสติ๊กเกอรร์วมถงึหา้มใชรู้ปทีถ่่ายเองและปริน้ท์

เอง) 

3. ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน 2 ชดุ ถา้เป็นเดก็อายตุ า่กวา่ 15 ปี ใชส้ าเนาสตูบัิตรและบัตรประชาชน 

4. ส าเนาทะเบยีนบา้น  


