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Day 1 สนามบนิสวุรรณภมู ิ– สนามบนิเดล ี– เมอืงชยัปรุะ 

 

09.30 นัดหมายพรอ้มกนัที ่ สนามบนิสวุรรณภมู ิ ประเทศไทย พบเจา้หนา้ทีค่อยใหก้ารตอ้นรับพรอ้มอ านวยความสะดวก

เชค็อนิใหแ้กท่า่น 

12.20 ออกเดนิทางสู ่สนามบนิเดล ีประเทศอนิเดยี โดยสายการบนิ INDIGO เทีย่วบนิที ่6E-86 

15.10  เดนิทางถงึ สนามบนิเดล ี ประเทศอนิเดยี ผา่นการตรวจคนเขา้เมอืงรับสมัภาระผา่นจดุคัดกรองตาม

ระเบยีบของสนามบนิ  

น าทา่นเดนิทางสู ่เมอืงชยัปรุะ (Jaipur) (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 6 ชัว่โมง) หรอื “นครแหง่ชยัชนะ” 

ไดรั้บการกลา่วขนานนามวา่ “นครสชีมพ”ู โดยมทีีม่าอนัเกดิมาจากเมือ่ในปี ค.ศ. 1876 มหาราช ซาราม ซงิห ์

(Maharaja Ram Singh) มรัีบสัง่ใหป้ระชาชนทาสชีมพทูับบนสปีนูเดมิของบา้นเรอืนตนเอง เพือ่เป็นการแสดงให ้

เห็นถงึไมตรจีติในการตอ้นรับการมาเยอืนของเจา้ชายแหง่เวลส ์ (Prince of Waies) มงกฏุราชกมุารของประเทศ

องักฤษ ตอ่มาภายหลังในยคุของกษัตรยิเ์อด็เวริด์ที ่7 (King Edward VII) แหง่สหราชอาณาจกัร รัฐบาลอนิเดยี

ไดม้กีารออกกฏหมายควบคมุสิง่กอ่สรา้งภายในเขตก าแพงเมอืงเกา่ใหม้กีารทาสชีมพทูัง้หมด เพราะเหตนุีจ้งึท า

ใหส้ ิง่กอ่สรา้งภายในเมอืงตา่งๆ กลายเป็นสิง่ดงึดดูนักทอ่งเทีย่วจากทัว่ทกุมมุโลกมาเยอืนยงัเมอืงนี ้

 

 

 

ค ่า บรกิารอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร 

พักที ่ Park Ocean Hotel, Jaipur ระดับ 4 ดาว หรอืเทยีบเทา่ 
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Day 2 เมอืงชยัปรุะ – ฮาวา มาฮาล – ซติีพ้าเลส – ป้อมปราการแอมเบอร ์ ฟอรท์ – พระราชวงัแอมเบอร ์

ฟอรท์ - เมอืงอคัรา 

 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

น าทกุทา่นไปยงั ฮาวา มาฮาล (Hawa Mahal) หรอืรูจ้ักกนัในนาม “พระราชวังแหง่สายลม” ซึง่ถอืได ้

วา่เป็นอกีหนึง่สถานทีส่ าคญัอกีหนึง่แหง่ ของประเทศอนิเดยีทีจั่กตอ้งมาเยอืน พระราชวังแหง่นีต้ัง้อยูใ่นเขตเมอืง

ชยัปรุะ ถกูสรา้งขึน้ในปี ค.ศ. 1799 โดยมหาราชาสะหวาย ประธาป สงิห ์ (Maharaja Sawai Pratap Singh) 

และไดรั้บการออกแบบขึน้มาโดยสถาปนกิทีช่ ือ่วา่ ชนัด ์ อสุถดั (Lal Chand Ustad) ซึง่สถาปัตยกรรมของฮาวา 

มาฮาล ถอดแบบมาจากรปูทรงมงกฏุของพระนารายณ์ บรเิวณดา้นหนา้อาคารมหีนา้บนัสงูหา้ชัน้ และมลีกัษณะ

คลา้ยรังผึง้ ทีส่รา้งมาจากหนิทรายสแีดงสด อกีทัง้ยงัมกีารฉลหุนิท าใหเ้ป็นชอ่งหนา้ตา่งมลีวดลายเล็กๆละเอยีด

ยบิ จงึท าใหพ้ระราชวังแหง่นีม้ชีอ่งหนา้ตา่งถงึ 953 บาน แตห่นา้ตา่งของพระราชวังจะถกูสรา้งปิดไวด้ว้ยหนิ

ทรายฉล ุ ท าใหน้างในฮาเร็มพระสนมทีอ่ยูด่า้นในสามารถมองผา่นขา้งในมาดา้นนอกได ้ แตค่นจากทางดา้นนอก

จะไมส่ามารถมองผา่นเขา้มาดา้นในได ้ และทีส่ าคญัดว้ยลักษณะการสรา้งแบบนีท้ าใหเ้กดิชอ่งแสงและชอ่งลม 

ซึง่เป็นทีม่าของ “พระราชวังแหง่สายลม” 

น าทา่นเดนิทางสู ่ซติี ้ พาเลซ (City Palace) หรอืทีรู่จ้ักกนัในนาม “พระราชวงัหลวง” ตัง้อยูบ่รเิวณ

ถนน ฮาวา มาฮาลบาซา่ร ์(Hawa Mahal Bazar) สรา้งขึน้ในสมยัมหาราชสะหวายจัย ซงิหท์ี ่2 เดมิพระราชวังนี้

เป็นพระราชวังของ มหาราชใจสงิห ์ แตปั่จจบุนันีพ้ระราชวังแหง่นีก้ลายเป็นพพิธิภณัฑ ์ Sawai Man Singh 

Museum ภายในพพิธิภณัฑม์หีลายจดุทีน่่าสนใจ ประกอบไปดว้ย 4 จดุดว้ยกนั ไดแ้ก ่ จดุทีห่นึง่คอืในสว่น
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พระราชวัง จดุทีส่องในสว่นของพพิธิภณัฑ ์ (ทีจั่ดแสดงเกีย่วกบัฉลองพระองคข์องกษัตรยิ ์ และมเหส ีทีแ่สดงให ้

เห็นถงึความปราณีต การตดัเย็บไดอ้ยา่งสวยงาม) จดุทีส่ามในสว่นของจ าพวกอาวธุ และชดุศกึสงคราม และใน

จดุทีส่ี ่ จะแสดงในสว่นของศลิปะของภาพวาด ภาพถา่ย ราชรถ และพรมโบราณ ทีไ่ดรั้บการจารกึไวใ้น

ประวัตศิาสตร ์ และอกีหนึง่ไฮทไ์ลทค์อืหมอ้น ้าขนาดใหญม่หมึา จ านวน 2 ใบ ท าจากโลหะเงนิ สงู 1.50 เมตร 

ถอืไดว้า่ใหญท่ีส่ดุในโลก 

 

 

 

น าทา่นเดนิทางสู ่ป้อมปราการแอมเบอร ์ฟอรท์ (Amber Fort) ตัง้อยูท่ี ่ เมอืงอาเมร ์หา่งจากเมอืง 

ชยัปรุะไปทางทศิเหนอืประมาณ 11 กโิลเมตร สรา้งในสมยัศตวรรษที ่ 16 โดยมหาราชา มาน สงิหท์ี ่ 1 (Raja 

Man  Singh 1) ทรงรับสัง่ใหม้กีารสรา้งป้อมปราการขึน้ในปี ค.ศ. 1592 และไดม้กีารบรูณะมาเป็นเวลาหลาย

ศตวรรษ สถานทีแ่หง่นีม้คีวามโดดเดน่ สวยงามเป็นอกีหนึง่สถานทีท่ีห่ากมโีอกาสไดม้าเยอืนอนิเดยีแลว้ไมค่วร

พลาด  เนือ่งจากตัง้อยูบ่นผาหนิเหนอืทะเลสาบ อกีทัง้ป้อมปราการแอมเบอร ์ ฟอรด์ยงัมชีือ่เสยีงทางดา้น

สถาปัตยกรรมทีม่กีารผสมผสานกนัระหวา่งศลิปะทางฮนิด ู และศลิปะราชปตุอนัซึง่ท าใหท้ีแ่หง่นีม้เีอกลกัษณ์

เฉพาะตัว อกีทัง้ทกุทา่น ยงัสามารถมองเห็นป้อมปราการไดจ้ากระยะทางไกล ดว้ยขนาดของก าแพงปราการ

ขนาดใหญแ่ละมคีวามแน่นหนา พรอ้มประตทูางเขา้หลายแหง่ ถนนทีป่ดูว้ยหนิหลายสาย และพเิศษสดุๆ ทกุทา่น

สามารถมองเห็นทะเลสาบเมาตา ไดอ้ยา่งชดัเจน เมือ่มองจากบนป้อมปราการ พเิศษ!! น าทกุทา่นน่ังรถจิ๊บเพือ่

ขึน้ไปยงัสว่นของพระราชวัง 

Option เพิม่เตมิ: กรณีทีล่กูคา้ตอ้งการขีช่า้ง ขึน้ไปยงัพระราชวังแอมเบอร ์ฟอรด์สามารถแจง้ทางหัวหนา้ทัวรไ์ด ้

โดยเพิม่เงนิทา่นละ ประมาณ 12 USD/เทีย่ว 
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ชมความสวยงามของ พระราชวังแอมเบอร ์ ฟอรด์ ภายในแบง่เป็นทัง้หมดได ้ 4 ชัน้ แตล่ะชัน้จะคั่นดว้ย

ทางเดนิ ภายในเป็นหมูพ่ระทีน่ั่ง สรา้งจากหนิทรายสแีดงและหนิออ่น หมูพ่ระทีน่ั่งภายในป้อม ประกอบดว้ยทอ้ง

พระโรง ทอ้งพระโรงสว่นพระองค ์ พระต าหนักซึง่เป็นหอ้งทรงประดับกระจกส าหรับมหาราชา ต าหนักอยูบ่นชัน้

สอง สวนสวยจัดเป็นรปูดาวแฉกแบบโมกลุคั่นระหวา่งอาคาร และพระต าหนักทีใ่ชก้ารปรับอากาศภายในพระ

ต าหนักใหเ้ย็นลงดว้ยการท าใหล้มเป่าผา่นรางน ้าตกทีม่อียูโ่ดยรอบ เพราะเหตนุีจ้งึท าใหภ้ายในต าหนักนีม้อีากาศ

เย็นอยูเ่สมอ 
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เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร 

น าทกุทา่นเดนิทางไปยงั เมอืงอคัรา (Agra) (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 5 ชัว่โมง) อดตีเมอืงหลวงของ

ประเทศอนิเดยี มชีือ่เรยีกวา่ “ฮนิดสูถาน” อคัรา เป็นเมอืงทีต่ัง้อยูร่มิแมน่ ้ายมนา ทางตอนเหนอืของประเทศ

อนิเดยีในรัฐอตุตรประเทศมปีระชากรหนาแน่นทีส่ดุในรัฐอตุตรประเทศ อนัดับที ่ 19 ในประเทศอนิเดยี และที่

ส าคญัเมอืงอคัราถอืวา่เป็นสถานทีต่ัง้ “อนุสรณ์สถานแหง่ความรัก” หรอื “ทัชมาฮาล”   

ค ่า บรกิารอาหารค ่า ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

พักที ่ Hotel Royale Regent, Agra ระดับ 4 ดาว หรอืเทยีบเทา่ 

 

 

 

Day 3 เมอืงอคัรา – ทชัมาฮาล – อคัรา ฟอรท์ – เมอืงเดล ี– กตุบัมนีาร ์– ประตเูมอืงอนิเดยี – ตลาดพืน้เมอืง

จนัปาท – สนามบนิเดล ี

 

น าทา่นเดนิทางสู ่ทชัมาฮาล (Taj Mahal) หรอือนุสรณ์สถานแหง่ความรัก สิง่มหศัจรรยข์องโลกในยคุ

ปัจจบุนั ทีถ่อืไดว้า่เป็นแหลง่กอ่เกดิพลังแหง่ความรัก ทีเ่ป็นแรงบนัดาลใจใหใ้ครหลายๆคน ทชัมาฮาล ถอืเป็น

สสุานหนิออ่นทีผู่ค้นตา่งยกยอ่งใหเ้ป็นสถาปัตยกรรมแหง่ความรักทีง่ดงาม และยิง่ใหญท่ีส่ดุแหง่หนึง่ของโลก 

ปัจจบุนั ทัชมาฮาล ถอืวา่เป็นแหลง่มรดกโลก 1 ใน 7 สิง่มหัศจรรยท์ีส่ าคญั ทีบ่อกเลา่เกีย่วกบัความรักทีเ่ป็น

อมตะของพระเจา้ชาหจ์าฮนัทีม่ตีอ่พระนางมมุตชั สรา้งขึน้ในปี ค.ศ. 1631  

จากนัน้หวัหนา้ทวัร ์น าทกุทา่นเดนิสูป่ระตสูสุานทีส่ลกัตวัหนังสอืภาษาอาระบคิทีเ่ป็นถอ้ยค าอทุศิ และไว ้

อาลัยตอ่บคุคลอนัเป็นทีรั่กทีจ่ากไปพรอ้มกบัน าทกุทา่นถา่ยรปูภาพกบัลานน ้าพทุีม่อีาคารทชัมาฮาลอยูเ่บือ้งหลัง 

พาทกุทา่นเยีย่มชมภายในอาคารทีม่กีารสรา้งมาจากหนิออ่นสขีาวบรสิทุธิจ์ากเมอืงมกรานะ มกีารประดับลวดลาย

ดว้ยเทคนคิฝังหนิสตีา่งๆ ลงไปในเนือ้หนิถอืไดว้า่เป็นสถาปัตยกรรมชิน้เอกของโลกทีอ่อกแบบโดยชา่งจาก

เปอรเ์ซยี อาคารตรงกลางเป็นรปูโดมทีม่หีอคอยสีเ่สาลอ้มรอบ ตรงกลางดา้นในเป็นทีฝั่งพระศพของพระนาง
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มมุตัช มาฮาล และพระเจา้ชาหจ์าฮนั ทีไ่ดอ้ยูคู่เ่คยีงกนัตลอดชัว่นรัินดร ์พเิศษ!!  

น าทกุทา่นชมพระอาทติยข์ึน้ สมัผัสความงดงามแสงแรกของยามเชา้ ** (หมายเหต:ุ ทัง้นีข้ ึน้อยูก่บั

สภาพอากาศในแตล่ะวัน อาทเิชน่ หมอกหนา ฝนตก เป็นตน้ ซึง่อาจจะท าใหท้กุทา่นไมส่ามารถชมพระอาทติย์

ขึน้ได)้ ** 

 เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 

 

 

น าทา่นเดนิทางสู ่อคัรา ฟอรท์ (Agra Fort) อกีหนึง่สถานทีแ่หลง่มรดกโลกทีค่วรคา่แกก่ารมาเยอืน 

อคัรา ฟอรท์ พระราชวังทีถ่อืวา่ยิง่ใหญ ่ เพราะใชเ้วลาในการสรา้งยาวนานถงึสามยคุดว้ยกนั ของกษัตรยิแ์หง่

ราชวงศโ์มกลุ เป็นก าแพงสองชัน้และป้อมอาคารทางเขา้สีท่ศิ ภายในประกอบดว้ยพระราชวัง มสัยดิ สวนดอกไม ้

สถาปัตยกรรมตวัอาคารสรา้งดว้ยหนิทรายสแีดง โดยกษัตรยิอ์คับาร ์ และทีแ่หง่นีย้งัเป็นทีค่มุขงักษัตรยิซ์าจาร์

ฮาล พระองคใ์ชเ้วลาชว่งสดุทา้ยของชวีติ โดยการมองผา่นแมน่ ้ายมุนาไปยงัทชัมาฮาลทีซ่ ึง่มเหสสีดุทีรั่กของ

พระองคป์ระทับอยูอ่ยา่งนรัินดร ์

น าทา่นเดนิทางสู ่ เมอืงเดล ี (Delhi) (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 4 ชัว่โมง) เมอืงหลวงของประเทศ

อนิเดยี ถอืเป็นเมอืงทีเ่ป็นศนูยก์ลางดา้นการเมอืงการปกครองประชาธปิไตยทีใ่หญท่ีส่ดุในโลก แบง่ออกเป็น 2 

เขต ไดแ้ก ่ เขตเดลเีกา่ และเขตนวิเดลใีหม ่ หรอืนวิเดล ี ซึง่ทีน่ีป่ระกอบไปดว้ยโบราณสถาน พพิธิภณัฑ ์ สวน 

รา้นคา้ การแสดง อาหาร หมูบ่า้นเกา่แก ่หมูโ่บราณสถาน 

เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร 

น าทา่นเดนิทางสู ่ กตุบัมนีาร ์ (Qutub Minar) หอคอยสเุหรา่ทีส่งูทีส่ดุในโลก ตัง้อยูใ่นกรงุเดล ี มี

ความสงูประมาณ 72.5 เมตร หรอื 237.8 ฟตุ เป็นสญัลักษณ์ทีโ่ดดเดน่ทีส่ดุแหง่หนึง่ของกรงุนวิเดล ี ไดรั้บการ

แตง่ตัง้ใหเ้ป็นมรดกโลก เมือ่ปี ค.ศ. 1993 สรา้งดว้ยหนิทรายแดง (เชน่เดยีวกบัสสุานหมุายนู) และหนิออ่นเป็น

ทรงเสาสงูปลายฐานกวา้ง 14 เมตรเศษ สว่นชัน้บนสดุยอดกวา้ง 2.7 เมตร มคีวามสงู 72.5 เมตร (ประมาณตกึ
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สงู 20 ชัน้) ภายในมบีนัไดวนไปถงึยอดรวม 379 ขัน้ 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

น าทา่นเดนิทางสู ่ประตเูมอืงอนิเดยี (India Gate) ประตเูมอืงแหง่นีส้งู 43.3 เมตร ซุม้โคง้ของประตู

กวา้ง 9.1 เมตร สงู 22.8 เมตร สรา้งโดยใชห้นิทรายแดงแทง่ทบึ เป็นสถานทีป่ระกอบพธิกีรรมในงานวันส าคญั

ตา่ง ๆ ถกูสรา้งขึน้เพือ่เป็นอนุสาวรยีข์องทหารทีเ่สยีชวีติในสงครามโลกครัง้ทีห่นึง่ ทีป่ระตเูมอืงแหง่นีจ้ะเห็นลาย

สลักชือ่ของทหารทีต่ายในสนามรบ โดยชือ่ทีส่ลักไวเ้ป็นชือ่ของทหารและขา้ราชการชาวอนิเดยีและองักฤษ 

จ านวน 13,516 คน ทีพ่ลชีพีในสงครามชายแดนดา้นตะวันตกเฉียงเหนอื และสงครามอฟัฆนั ครัง้ที ่ 3 ดา้นบน

ยอดของประตสูรา้งเพือ่อทุศิใหแ้กท่หารทีห่ายสาบสญูไปโดยไรร้อ่งรอย 
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พาทา่นชอ้ปป้ิง ตลาดพืน้เมอืงจนัปาท ทกุทา่นสามารถเพลดิเพลนิไปกบัสนิคา้พืน้เมอืงมากมาย อาท ิ

ผา้พันคอ เสือ้ผา้ เครือ่งประดับ เครือ่งเงนิ ของตกแตง่บา้นสไตลอ์นิเดยี ของแฮนดเ์มด ราคาถกู รับรองวา่ทกุ

ทา่นจะไมผ่ดิหวังเพราะทีต่ลาดแหง่นีเ้ปรยีบเสมอืนพาหรัุดเมอืงไทย 

ค ่า บรกิารอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร เมนูพเิศษ!! อาหารไทย 

พักที ่ Hotel Ashok Country Resort, Delhi ระดับ 4 ดาว หรอืเทยีบเทา่ 

 

Day 4 สนามบนิเดล ี– สนามบนิสวุรรณภมู ิ– ประเทศไทย 

 

02.00 น าทา่นเดนิทางสู ่สนามบนิเดล ีประเทศอนิเดยี 

05.35 น าทา่นเดนิทางสู ่สนามบนิสวุรรณภมู ิประเทศไทย โดยสายการบนิ INDIGO เทีย่วบนิที ่6E-85 

11.20 เดนิทางถงึ สนามบนิสวุรรณภมู ิประเทศไทยโดยสวสัดภิาพ 

 

 

 

 

 

 

 

 



Page 11 of 17 

 

 

 

อตัราคา่บรกิาร 

วนัเดนิทาง 
ราคาทวัร/์ทา่น 

พกัหอ้งละ 2-3 ทา่น 

ราคาทวัรเ์ด็ก/ทา่น 

(อายไุมเ่กนิ 12 ปี) 

ราคาทวัรไ์มร่วม 

ต ัว๋เครือ่งบนิ 

ราคา 

หอ้งพกัเดีย่ว 

28 – 31 กรกฎาคม 2565 
(วนัเฉลมิพระชนมพรรษาฯ) 

22,990 22,990 12,990 5,000 

11 – 14 สงิหาคม 2565 

(วนัแมแ่หง่ชาต)ิ 
22,990 22,990 12,990 5,000 

25 – 28 สงิหาคม 2565 21,990 21,990 11,990 5,000 

08 – 11 กนัยายน 2565 21,990 21,990 11,990 5,000 

22 – 25 กนัยายน 2565 21,990 21,990 11,990 5,000 

13 – 16 ตลุาคม 2565 

(วนัคลา้ยสวรรคต ฯลฯ) 
22,990 22,990 12,990 5,000 

21 – 24 ตลุาคม 2565 
(วนัปิยมหาราช) 

22,990 22,990 12,990 5,000 

 

อตัราคา่บรกิารส าหรับเด็กอายไุมเ่กนิ 2 ปี ณ วันเดนิทางกลับ (Infant) ทา่นละ 7,500 บาท 

อตัราคา่บรกิารไมร่วมคา่ทปิคนขบัรถ มคัคเุทศกท์อ้งถิน่ และหวัหนา้ทวัร ์ทา่นละ 1,500 บาท 

อตัราคา่บรกิารไมร่วมคา่วซีา่อนิเดยี ทา่นละ 1,500 บาท โดยช าระพรอ้มมดัจ ารอบแรก 

 

ส าคญัโปรดอา่น 

1. กรณุาท าการจองลว่งหนา้กอ่นเดนิทางอยา่งนอ้ย 30 วนั พรอ้มช าระเงนิมดัจ า ทา่นละ 11,000 บาท และช าระ

สว่นทีเ่หลอื 21 วัน กอ่นการเดนิทาง กรณีวันเดนิทางนอ้ยกวา่ 21 วัน ตอ้งช าระคา่ทวัรเ์ต็มจ านวน 100% เทา่นัน้ 

2. อตัราคา่บรกิารนี ้ จ าเป็นตอ้งมผีูเ้ดนิทาง จ านวน 15 ทา่น ขึน้ไป ในแตล่ะคณะ กรณีทีม่ผีูเ้ดนิทางไมถ่งึตาม

จ านวนทีก่ าหนด ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเลือ่นการเดนิทาง หรอืเปลีย่นแปลงอตัราคา่บรกิาร (ปรับราคาเพิม่ขึน้ 

เพือ่ใหค้ณะไดอ้อกเดนิทาง ตามความตอ้งการ) 

3. ทา่นทีต่อ้งออกบตัรโดยสารภายในประเทศ (ตัว๋เครือ่งบนิ, รถทัวร,์ รถไฟ) กรณุาสอบถามทีเ่จา้หนา้ทีท่กุครัง้กอ่น

ท าการออกบตัรโดยสาร เนือ่งจากสายการบนิอาจมกีารปรับเปลีย่นไฟลท์ หรอื เวลาบนิ โดยไมแ่จง้ใหท้ราบลว่งหนา้ และ

การแนะน าจากเจา้หนา้ทีเ่ป็นเพยีงการแนะน าเทา่นัน้ 

4. นักทอ่งเทีย่วทีต่อ้งการเดนิทางโปรแกรมขา้งตน้ควรท าการจอง และ สง่เอกสารเพือ่ขอวซีา่หมูค่ณะกอ่นเดนิทาง

อยา่งนอ้ย 45 วัน วันหยดุนักขตัฤกษ์ 60 วัน หากระยะเวลานอ้ยกวา่ทีร่ะบไุวข้า้งตน้ ขอสงวนสทิธิใ์นการขอวซีา่ประเภท

อืน่ซึง่อาจมคีา่ใชจ้า่ยเพิม่ หรอืมผีลตอ่การพจิารณาวซีา่ของทา่น 

5. ระหวา่งทอ่งเทีย่วหากนักทอ่งเทีย่วไดรั้บการตรวจยนืยนัวา่มเีชือ้โควดิ ทางโรงแรมอาจมคีา่ท าความสะอาด

หอ้งพักเพิม่เตมิ ถา้ม ี(ไมร่วมอยูใ่นรายการทวัร)์ 

6. ในกรณีทีภ่าครัฐทัง้ไทย และประเทศปลายทางมขีอ้ก าหนดในการกกัตัว หรอื การตรวจหาเชือ้โควดิ-19 ทกุ

ประเภท ผูเ้ดนิทางตอ้งรับผดิชอบคา่ใชจ้า่ยสว่นนีด้ว้ยตวัทา่นเอง ถา้ม ี(ไมร่วมอยูใ่นรายการทวัร)์ 

 

ขอ้มลูส าคญัเกีย่วกบั การยืน่ค ารอ้งขอวซีา่ ทีท่า่นควรทราบ  

1. ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธิใ์นการยืน่วซีา่แบบหมูค่ณะเทา่นัน้ กรณีทีท่า่นไมส่ามารถยืน่วซีา่พรอ้มคณะได ้ จะตอ้ง
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ยืน่กอ่น หรอื หลัง คณะ และหากเกดิคา่ใชจ้า่ยไมว่า่กรณีใดๆก็ตาม ทา่นจ าเป็นจะตอ้งช าระคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้ตามจรงิ

ทัง้หมด เชน่ คา่บตัรโดยสารโดยเครือ่งบนิ (ตัว๋) จะตอ้งออกกอ่นแตว่ซีา่ยงัไมอ่อก เนือ่งจากทา่นยืน่หลังคณะ  

2. มาตราฐานการพจิารณาวซีา่แบบปกตทิั่วไปคอื 7 วันท าการ (เป็นอยา่งนอ้ย ไมร่วมวันเสาร ์ - อาทติย)์ ทัง้นี ้

ข ึน้อยูก่บัจ านวนผูส้มคัรในชว่งนัน้ๆ ซึง่หากอยูใ่นชว่งฤดกูาลทอ่งเทีย่ว ทีม่ผีูส้มคัรเป็นจ านวนมาก อาจตอ้งใชร้ะยะเวลา

มากกวา่ปกต ิ

3. การยืน่ขอวซีา่ทอ่งเทีย่วประเทศอนิเดยีแบบหมูค่ณะ ไมจ่ าเป็นตอ้งใชห้นังสอืเดนิทางฉบบัจรงิ หากทา่นสง่ 

ส าเนาหนา้หนังสอืเดนิทาง (หนา้แรกทีม่รีปู) ชดัเจน สแกนไฟลเ์ป็นรปูภาพ หรอื ไฟล ์PDF. มาใหก้บัทางบรษัิทเรยีบรอ้ย

แลว้  

** รายละเอยีดเอกสารการยืน่ขอวซีา่ทีไ่ดก้ลา่วมานี ้เป็นเพยีงขอ้มลูเบือ้งตน้ทีท่างบรษัิทฯ ไดจั้ดท าขึน้จากประสบการณ์

และระเบยีบของสถานทตูฯ ซึง่อาจมกีารเปลีย่นแปลงได ้ ตามแตส่ถานการณ์ และคณุสมบตัขิองลกูคา้ในแตล่ะราย โดย

อยูท่ีด่ลุยพนิจิของประเทศปลายทางเป็นผูด้ าเนนิการ ** 

** หมายเหต ุ : ทางดา่นตรวจคนเขา้เมอืงประเทศปลายทาง อาจขอรายละเอยีดเพิม่เตมิ จากทีไ่ดแ้จง้ไว ้ ขึน้อยูก่บัการ

พจิารณาของเจา้หนา้ที ่ และเอกสาร ของแตล่ะทา่น (เป็นการพจิารณาแบบรายบคุคล) การอนุมตัวิซีา่เป็นดลุพนิจิของ

ทางสถานทตู ทางบรษัิทไมม่สีว่นเกีย่วขอ้งใดๆทัง้สิน้ ทัง้นีบ้รษัิทเป็นเพยีงตวักลางและคอยบรกิารอ านวยความสะดวก

ใหแ้กผู่เ้ดนิทางเทา่นัน้ อตัราคา่ธรรมเนยีมวซีา่ทางสถานทตูเป็นผูเ้รยีกเกบ็ หากทา่นโดนปฏเิสธการขออนุมตัวิซีา่ ทาง

สถานทตูไมค่นือตัราคา่ธรรมเนยีมในการยืน่วซีา่ และมสีทิธิไ์มแ่จง้สาเหตกุารปฏเิสธวซีา่ ** 

 

การเตรยีมเอกสาร เพือ่ขอยืน่วซีา่ทอ่งเทีย่วประเทศอนิเดยี แบบหมูค่ณะ  

ส าหรับผูเ้ดนิทางทีถ่อืหนังสอืเดนิทางไทย 

1. ส าเนาหนา้หนังสอืเดนิทาง (หนา้แรกทีม่รีปู) ชดัเจน โดยสแกนไฟลเ์ป็นรปูภาพ หรอื ไฟล ์PDF. (รปูถา่ยจากมอื

ถอืไมส่ามารถใชไ้ด)้ มอีายกุารใชง้านคงเหลอืไมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน ณ วันเดนิทางกลับ และมหีนา้วา่งไมต่ า่กวา่ 2 หนา้ 

2. รปูถา่ยส ีหนา้ตรง ขนาด 2 x 2 นิว้ (เทา่กนัทกุดา้นเป็นสีเ่หลีย่มจัตรัุส) จ านวน 2 รปู ฉากหลังตอ้งเป็นพืน้สขีาว 

ถา่ยมาแลว้ไมเ่กนิ 3 เดอืน ไมซ่ ้ากบัวซีา่ประเทศอืน่ๆทีเ่คยไดรั้บ เทา่นัน้  

2.1  กรณีผูเ้ดนิทางอายไุมถ่งึ 18 ปีบรบิรูณ์  

- กรณีเด็ก ไมไ่ดเ้ดนิทางกบั บดิาและมารดา จ าเป็นตอ้งม ี หนังสอืยนิยอมใหบ้ตุรเดนิทาง ไปตา่งประเทศ ทีอ่อก

โดยส านักงานเขตหรอือ าเภอ ตามส าเนาทะเบยีนบา้น ทัง้ภาษาไทย และ ภาษาองักฤษ , ส าเนาหนา้หนังสอืเดนิทาง 

ของบดิา และ มารดา , หนังสอืรับรองคา่ใชจ่า่ย (ภาษาไทย และ ภาษาองักฤษ) พรอ้มลงนามส าเนาถกูตอ้ง 

- กรณีเด็ก ไมไ่ดเ้ดนิทางกบั บดิา จ าเป็นตอ้งม ี หนังสอืยนิยอมใหบ้ตุรเดนิทาง ไปตา่งประเทศ (ของมารดา) ให ้

บตุรเดนิทางไปตา่งประเทศ ทีอ่อกโดยส านักงานเขตหรอือ าเภอ ตามทะเบยีนบา้น (ภาษาไทย และ ภาษาองักฤษ) , 

ส าเนาหนา้หนังสอืเดนิทาง ของบดิา และ มารดา หนังสอืรับรองคา่ใชจ่า่ย (ภาษาไทย และ ภาษาองักฤษ) 

- กรณีเด็ก ไมไ่ดเ้ดนิทางกบั มารดา จ าเป็นตอ้งม ี หนังสอืยนิยอมใหบ้ตุรเดนิทาง ไปตา่งประเทศ (ของบดิา) ให ้

บตุรเดนิทางไปตา่งประเทศ ทีอ่อกโดยส านักงานเขตหรอือ าเภอ ตามทะเบยีนบา้น (ภาษาไทย และ ภาษาองักฤษ) , 

ส าเนาหนา้หนังสอืเดนิทาง ของบดิา และ มารดา หนังสอืรับรองคา่ใชจ่า่ย (ภาษาไทย และ ภาษาองักฤษ) 

 



Page 13 of 17 

 

 

 
 



Page 14 of 17 

 

 

 

 



Page 15 of 17 

 

 

 
 



Page 16 of 17 

 

 

 
 



Page 17 of 17 

 

 

 

โปรดทราบ 
 

1. กรุณาช าระคา่มัดจ าทัวรแ์ละเงนิสว่นทีเ่หลอืในเวลาทีเ่จา้หนา้ทีก่ าหนด หากลกูคา้ไม่ช าระตามก าหนดระบบจะตัดชือ่ลกูคา้
กรุ๊ปนัน้ออกโดยอัตโนมัตเิพื่อเปิดโอกาสใหลู้กคา้ท่านอืน่ทีร่อควิอยู่ โดยถอืว่าลูกคา้ยกเลกิการเดนิทางตามเงือ่นไขทา้ย

โปรแกรมทวัร ์
2. ในกรณีทีเ่กดิเหตุใดๆจนท าใหลู้กคา้ไม่สามารถออกเดนิทางได ้เชน่ มลีูกคา้กลุ่มใหญ่ยกเลกิการเดนิทางกระทันหัน ภัย

ธรรมชาต ิเทีย่วบนิถูกยกเลกิ ฯลฯ บรษัิทฯจะพยายามหาโปรแกรมทัวร์อืน่ในราคาและชว่งเวลาใกลเ้คยีงกันทดแทน ทัง้นี ้

ลกูคา้ทราบและเขา้ใจดวีา่เหตกุารณ์ดังกลา่วถอืเป็นเหตสุดุวสิยั และเชือ่มั่นวา่บรษัิทฯไดพ้ยายามอย่างสดุความสามารถใน
การหาโปรแกรมทดแทนดงักลา่วแลว้  

 ดงันัน้ ลกูคา้จะไมย่กเหตนุี้มาเป็นขอ้เรยีกรอ้งใดๆกับบรษัิทฯ หากลกูคา้ประสงครั์บเงนิคนื บรษัิทฯยนิดคีนืเงนิตาม
เงือ่นไขทา้ยโปรแกรมทวัร ์

3. กรณีลกูคา้ยกเลกิการเดนิทางแลว้สง่ผลใหท้ัง้กรุ๊ปออกเดนิทางไมไ่ด ้บรษัิทฯขอสงวนสทิธไิมค่นืเงนิทัง้หมดในทกุกรณี 

4. การยืน่ขอวซี่าแบบกรุ๊ปจะใชเ้วลานานกว่าการยื่นขอวซี่าแบบเดีย่วมาก บ่อยครัง้ทีลู่กคา้จะทราบผลวซี่าก่อนการเดนิทาง
เพยีง 1 วนั (ขึน้อยูก่บัความครบถว้นรวดเร็วในการยืน่เอกสารของลกูคา้แตล่ะกรุ๊ป และปรมิาณงานในชว่งนัน้ๆของสถานฑตู) 

ซึง่หมายความวา่ลกูคา้อาจจะตอ้งช าระคา่ทวัรท์ัง้หมดกอ่นจะทราบผลวซีา่ 
เพือ่ป้องกนัปัญหาดงักลา่ว บรษัิทฯขอแนะน าใหล้กูคา้สละเวลาไปยืน่วซีา่เดีย่วเพือ่จะไดท้ราบผลวซีา่อย่างรวดเร็วกอ่น

ช าระคา่ทวัร ์กรุณาแจง้ความประสงคย์ืน่วซีา่เดีย่วกบัเจา้หนา้ทีท่นัท ี
5. ในการขอวซีา่ กรุณายืน่เอกสารตามชนดิและเงือ่นไขทีเ่จา้หนา้ทีก่ าหนดอย่างเคร่งครัด หากลกูคา้ไม่ปฏบิัตติามและวซีา่ไม่

ผา่น บรษัิทฯจะถอืวา่ลกูคา้ยกเลกิการเดนิทางตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรมทวัร ์

6. ในการยืน่วซี่าทีส่ถานฑูต บรษัิทฯจะจัดเจา้หนา้ทีเ่พื่ออ านวยความสะดวกกรุ๊ปละ 1 คน หากลูกคา้ตอ้งการเจา้หนา้ทีดู่แล
เฉพาะบคุคลเป็นกรณีพเิศษ บรษัิทฯจะคดิคา่บรกิารครัง้ละ 500 บาทตอ่ลกูคา้ 1 ทา่น 

7. การพจิารณาอนุมัตวิซีา่ทกุขัน้ตอน เป็นเอกสทิธิข์องสถานฑตูโดยจะไมม่กีารชีแ้จงเหตผุลและจะไม่คนืคา่วซีา่ในทกุกรณี หา
กวซีา่ไมผ่า่นบรษัิทฯจะถอืวา่ลกูคา้ยกเลกิการเดนิทางตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรมทวัร ์

8. กรณีสายการบนิปฏเิสธการออกตั๋วใหล้กูคา้เป็นรายบคุคลไม่ว่าในกรณีใด บรษัิทฯจะถอืวา่ลกูคา้ท่านนัน้ยกเลกิการเดนิทาง

ตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรม 
9. การอนุญาตใหเ้ขา้-ออกประเทศ เป็นเอกสทิธิข์องเจา้หนา้ทีต่รวจคนเขา้เมอืง และจะไม่มกีารชีแ้จงเหตผุล หากลกูคา้ไม่ได ้

รับอนุญาตใหเ้ขา้-ออกประเทศ บรษัิทฯถอืวา่ลกูคา้ยกเลกิการเดนิทางตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรมทวัร ์
10. หากลูกคา้ไม่ใชห้รือไม่สามารถใชบ้รกิารใดๆทีจั่ดไวใ้นโปรแกรมทัวร ์บรษัิทฯถอืว่าลกูคา้สมัครใจสละสทิธใินการใชบ้รกิาร

นัน้ๆและจะไมม่กีารคนืเงนิ 
11. บรษัิทฯ สงวนสทิธยิกเลกิหรอืเลือ่นการเดนิทางหากจ านวนผูเ้ดนิทางไม่ถงึจ านวนขัน้ต า่ทีบ่รษัิทฯก าหนดไว ้และ/หรอื ดว้ย

เหตสุดุวสิยัใดๆ บรษัิทฯยนิดคีนืคา่ใชจ้า่ยทีล่กูคา้ไดช้ าระมาแลว้เต็มจ านวน (ยกเวน้คา่วซีา่) กรณีลกูคา้ช าระดว้ยบัตรเครดติ 

บรษัิทฯสงวนสทิธหิักคา่ธรรมเนยีมบตัรเครดติ 3% (บตัรในประเทศ) 
12. เนือ่งจากในปัจจบุนั พบปัญหากระเป๋าเดนิทางสญูหายหรอืลา่ชา้บอ่ยครัง้ บรษัิทฯขอแนะน าใหล้กูคา้ลดความเสีย่งโดยแบง่

สมัภาระและของใชจ้ าเป็นสว่นหนึง่แยกไวใ้นกระเป๋าอกีใบหนึ่งเพือ่โหลด หรอื ถอืขึน้เครือ่ง (กรณีถอืขึน้เครือ่ง ตอ้งปฏบิัติ
ตามเงือ่นไขทีส่ายการบนิก าหนด) และ/หรอื ซือ้ประกันกรณีกระเป๋าเดนิทางสญูหายหรอืลา่ชา้ หากกระเป๋าเดนิทางสญูหาย 

อาจตอ้งใชเ้วลาหลายเดอืนในการเรยีกรอ้งความรับผดิชอบจากสายการบนิ และทีส่ าคัญ ลกูคา้อาจไม่สามารถซือ้เสือ้ผา้และ

ของใชส้ว่นตวัไดใ้นบางสถานที ่
13. โดยปกต ิโปรแกรมทวัรจ์ะรวมกรมธรรมป์ระกนัชวีติและประกนัอบุตัเิหตไุวแ้ลว้ แตไ่ม่ครอบคลมุถงึการประกันสขุภาพทกุกรณี 

เชน่ ทอ้งเสยี แพอ้าหาร แพอ้ากาศ โรคประจ าตัว ฯลฯ บรษัิทฯขอแนะน าใหท้่านซือ้ประกันสขุภาพระหวา่งเดนิทางไวเ้ผือ่
กรณีฉุกเฉนิทางการแพทยต์า่งๆ หากตอ้งการกรุณาแจง้ความจ านงคก์บัเจา้หนา้ทีท่นัท ี

14.  โปรแกรมทัวรน์ี้บรษัิทฯเป็นเพยีงตัวแทนขายมไิดเ้ป็นผูด้ าเนนิการ ลูกคา้สามารถสอบถามชือ่บรษัิททีเ่ป็นผูด้ าเนนิการทัวร์

โปรแกรมนี้ไดต้ลอดเวลา ทัง้นี้ บรษัิทฯขอจ ากัดความรับผดิชอบใดๆไม่เกนิจ านวนเงนิทีบ่รษัิทไดรั้บจรงิตามหลักฐานทาง
บญัชเีทา่นัน้ 

 
บรษิทัฯถอืวา่ ลูกคา้ไดอ้า่นและยอมรบัเงือ่นไขตา่งๆในโปรแกรมทวัรน์ีโ้ดยตลอดแลว้จงึช าระเงนิมดัจ า 

สนใจโปรแกรมทวัร ์กรุณาตดิตอ่เจา้หนา้ที ่
Office: 0 2980 0203-4, Hot Line: 08 1929 9293 คะ่ 

 


