
 

 

 



 

 

 



 

 

รายการท่องเทีย่ว 

วนัที-่1 กรุงเทพฯ - เดลล ี- อมัรติสา - - - 
12.00 น.  คณะเดินทางพรอ้มกนัที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ช ัน้ 4 เคาน์เตอร ์สายการบิน 

VISTARA AIRLINE โดยเจา้หน้าทีบ่รษิทัฯ  คอยตอ้นรบัและอ านวยความสะดวกใหก้บัทุก
ท่าน VISTARA สายการบนิแบบ FULL SERVICE มบีรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่ง 

15.15 น.  เดนิทางสู่ เมอืงเดลล ีโดยสายการบนิ VISTARA AIRLINE เทีย่วบนิ ที ่UK122                          
17.55 น. ถงึ ท่าอากาศยานนานาชาตอินิทริา คานธ ีเมอืงเดลลี(New Delhi) ตามเวลาทอ้งถิน่ ผ่าน

พธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงและตรวจรบัสมัภาระเรยีบรอ้ยแลว้  
21.10 น.  เดนิทางสู่ อมัรติสา (Amritsar) โดยสายการบนิ VISTARA AIRLINE เทีย่วบนิที ่UK694                          
22.35 น. ถงึ ท่าอากาศยานนานาชาตศิรคีุรุรามทศัช ีเมอืงอมัรติสา “เมอืงอมัรติสา”ถอืว่าเป็น

รฐัอู่ขา้วอู่น้ําของอนิเดยีเป็นเมอืงศูนยก์ลางของชาวซกิขท์ั่วโลกโดยมศีาสดาองคแ์รกคอืท่าน
ศาสดาคุรุนานัคเป็นผูป้ระกาศหลกัธรรมของศาสนาซกิขเ์มืองอมรติสามีช ือ่มาจาก“อมฤต ที่
แปลว่านา้ศกัดิส์ทิธิเ์น่ืองจากทีน่ี่บ่อนา้แรบ่่อหน่ึงทีเ่มือ่คนทีเ่ป็นโรคไดอ้าบหรอืกนิก็จะหายจาก
โรค”และยงัเป็นสถานที่ที่สงบพระพุทธเจา้ของเราในอดีตเมื่อสองพนัปีก็เคยเสด็จมาที่น่ี และ
กล่าวไวว่้าทีน่ี่เหมาะกบัการทําสมาธยิิง่นักเมือ่มชี ือ่เสยีงเลือ่งลอืไกลจงึมคีนเดนิทางมาเพือ่รกัษา
โรคเป็นประจําและเรยีกสถานทีนี่ว่้าอมรติสาและเน่ืองจากสถานทีน่ี่เป็นทีม่ ั่นใหญ่ของชาวซกิข ์
เมือ่คร ัง้ทีร่ว่มมอืกบัฮนิดูรบกบัอสิลามเมอืงนีจ้งึไดก้ลายเป็นเสมอืนเมอืงหลวงของชาวซกิขไ์ป 

ทีพ่กั GOLDEN TULIP HOTEL AMRITSAR หรอืเทยีบเท่า 
วนัที-่2 อมัรติสา - ด่านชายแดนอนิเดยี ปากสีถาน - อมัรติสา B L D 
เชา้   บรกิารอาหารเชา้ ณ โรงแรม 
จากนัน้ น าท่าน ชม อมัรติสา (Amrisar)นําท่าน ชมพระวหิารฮรัมรัดริ ซาฮิบ หรอืวหิารทองค า 

“Golden Temple”  หรอื Harmandir Sahib ของชาวซกิขท์ี่มีช ือ่เสียงเลื่องลือไปทั่วโลก ตวั

วหิารทองคําฉาบดว้ยทองคําหนัก 800 ตนั วหิารทองคําถือเป็นสถานที่ศกัดิส์ทิธิห์รอืหวัใจของชาว



 

 

สิกข ์ชมบรรยากาศรอบๆๆวิหารที่มีทะเลสาบอนัมีน้ําใสสะอาดลอ้มรอบน้ํานี้ชาวสิกขถ์ือว่าเป็นน้ํา
ศกัดิส์ทิธิเ์ปรยีบเสมอืนน้ําอมฤต อนัเป็นทีม่าของชือ่เมอืงอมัรติสาหรอืเมอืงแห่งน้ําอนัศกัดิส์ทิธิน่ั์นเอง 
ชมกจิกรรมบรเิวณรอบๆวหิารทองคํา จะเห็นชาวสกิขม์าอาบน้ําชาํระลา้งรา่งกายใหส้ะอาดบรสุิทธิก์่อน
เขา้ไปกราบและสวดมนตพ์รอ้มๆกนัทีต่วัวหิารทองคํา หรอืบางท่านก็ปฏบิตัน่ัิงสมาธภิาวนาตามรูปแบบ
ของตวัเอง วิหารแห่งนีเ้มื่อตอ้งแสงตอนเชา้ก็งดงามสุดบรรยายเป็นสีเหลือทองอ่อน ในยามค่ําคืนก็
ประดบัตกแต่งดว้ยดวงไฟงดงามระยิบระยบัในยามราตรี จากน้ัน นําท่านชม สวนชาลเลียนวลา 
(Jallianwala Bagh Memorial) ที่ระลึกถึงผูเ้สียชวีิต ที่เกิดเน่ืองจากทหารองักฤษไดย้ิงกลุ่มผู ้
ชมุนุมทัง้ทีไ่ม่มอีาวุธในมอืตายเป็นจํานวนมาก ส่วนหน่ึงไดไ้ปหลงตวัอยู่ในบ่อน้ําในสวนและตายอยู่ใน
น้ันถึง120คนเป็นเหตุการณท์ี่สะเทือนขวญัจนท่านมหาตมะคานธตีอ้งเร ิม่เรยีกรอ้งเอกราชดว้ยวิธี
อหงิสาจนไดร้บัเอกราชในทีสุ่ดอนุสาวรยีแ์ห่งนีม้รูีปทรงแปลกตา นําท่านชม Guru Ke Mahal กอ่ตัง้
ขึน้โดย Guru Ram Das ในปี 1573 นําท่านชม Gandhi Gate ประตูคานธีเป็นหน่ึงในประตู
ประวตัศิาสตรปั์จจบุนัทีท่างเขา้ของตลาดหลกัของเมอืงอมัรติสา 

กลางวนั  บรกิารอาหารกลางวนั ณ โรงแรม 
นําท่านชม พระราชวงัฤดูรอ้นมหาราชารานจติซงิห ์(Maharaja Ranjit Singh Summer 
palace Museum) มหาราชารานจติซงิห ์(1780-1839) ไดร้บัการยกย่องว่าเป็นสงิโตแห่งปัญจาบ 
พระราชวงัแสดงถงึความเป็นเลศิดา้นสถาปัตยกรรมดว้ยระบบระบายความรอ้นทีไ่ม่ตอ้งบํารุงรกัษาซึง่
สรา้งความสนใจจากผูเ้ยีย่มชม มีสวน Ram Bagh เป็นสวนทีส่วยงามในอมัรติซารซ์ ึง่อยู่ในใจกลาง
พระราชวงัฤดูรอ้นที่สวยงาม สวนแห่งนีถู้กสรา้งและตัง้ช ือ่โดยผูป้กครองเพื่อเป็นการยกย่องผูก้่อตัง้
เมอืงคุรุรามดาส ทีป่ลายดา้นหน่ึงของสวนยนืรูปป้ันเหมอืนชวีติทีน่่าทึง่ของมหาราชาในท่าทีน่่าน่ังอยู่
บนมา้ของเขา ตอนนีพ้ระราชวงัฤดูรอ้นไดถู้กเปลีย่นเป็นพิพิธภณัฑท์ีม่ีรูปป้ันของผูป้กครองเมืองปัญ
จาบอาวุธที่มีอายุยอ้นไปถึงยุคโมกุลและแบบจําลองที่สวยงามของเพชร“ Kohinoor” Ram Bagh 
เป็นหน่ึงในสถานทีท่ีไ่ดร้บัความนิยมมากทีสุ่ดในอมัรติสา นําท่านเดนิทางไป ด่านชายแดนอนิเดยี-
ปากสีถาน Wagah border ไดร้บัการกล่าวขานว่าเป็น “กาํแพงเบอรล์นิ แห่งชมพูทวปี”  

 



 

 

ณ เสน้พรมแดนแบ่งแผ่นดนิทีเ่คยเป็นผนืเดยีวกนั ในบรรดาด่านระหว่างอนิเดยี-ปากสีถานทัง้หมดน้ัน 
ด่าน Wagah border มกัจะมีประชานชนและนักท่องเทีย่วเดนิทางเขา้มารอชมพิธปิีดด่านประจําวนั
สุดแปลกตาที่คึกคกั และมีสีสนัที่สุด โดยเรยีกว่า “Wagah Border ceremony” ซึง่มีมาตัง้แต่ปี 
1959 จนกลายเป็นสญัลกัษณแ์ห่งการใหเ้กยีรต ิ‘มติรและศตัรู’ ของทัง้สองประเทศไปแลว้ ดว้ยศกัดิศ์ร ี
ของทัง้สองชาตทิี่ต่างก็ถอืดีในแสนยานุภาพของตนเอง พิธกีารนีจ้งึเป็นเหมือนสนามประลองขนาด
ย่อมที่มีไวเ้พื่อประชนัลีลาและความสง่างามระหว่างกนั โดยทหารอินเดียะแต่งกายในชุดทหาร                              
สน้ํีาตาล สวมหมวกทรงคลา้ยพดัสแีดง ส่วนทหารปากสีถานจะอยู่ในชดุทหารสดํีา และสวมหมวกทรง
คลา้ยพดัสดีํา 

ค ่า   บรกิารอาหารค ่า ณ โรงแรม 
ทีพ่กั GOLDEN TULIP HOTEL AMRITSAR หรอืเทยีบเท่า 

 
วนัที-่3 อมัรติสา - ธรรมศาลา B L D 
เชา้   บรกิารอาหารเชา้ ณ โรงแรม 
จากนัน้  นําท่านเดนิทาง เมอืงดาลมัชาลาหรอืธรรมศาลา (Dharamashala) ระยะทางประมาณ 200 

กม. ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 5.30 ช ัว่โมง ทีค่นไทยรูจ้กัเป็นเมอืงทีต่ ัง้อยู่ท่ามกลางขนุเขาและ
ป่าไมอ้นัรม่ร ืน่และอุดมสมบูรณสุ์ดบรรยาย รถจะไต่ระดบัความสูงขึน้บา้ง ลงบา้ง เรยีบบา้ง ขรุขระบา้ง
ตามสภาพภูมิประเทศเมืองในภูเขา จนกระทั่งเขา้สู่ธรรมศาลาซึง่ตอ้นรบัเราดว้ยวิวภูเขาทีม่ีทิวทศัน์
สวยงามมากมองเห็นเทอืกเขาสลบัซบัซอ้นเป็นเสน้สายรอ้ยพนัเสน้โดยไม่บงักนั ธรรมศาลาไม่มทีีร่าบ 
บา้นของผูค้นทีน่ี่ลว้นสรา้งเกาะตามภูเขาแต่ละหลงัก็มวีวิของตวัเองไม่บงักนัและสิน้สุดการเดนิทางของ
พวกมนั ชมดอกลําโพงสขีาวทีข่ึน้เป็นป่าตามเขาบา้นเรอืนผูค้นทีเ่ปลีย่นเป็นชาวทเิบต 

กลางวนั  บรกิารอาหารกลางวนั ณ โรงแรม 
น าท่านเข้าชมนอรบ์ุลิงกา้ Norbulingka ซึง่เป็นสถานที่ฝึกอบรมจัดแสดง และเผยแพร่
วฒันธรรมของชาวทิเบต ซึง่ท่านสามารถชมภาพจิตรกรรมทงักา้งานประติมากรรม งานปักผา้ งาน

แกะสลกั ดว้ยศลิปะของชาวทเิบตแท ้ๆ  ตามหลกัวฒันธรรมทีส่บืทอดกนัมา ซึง่องคด์าไลลามะตอ้งการ



 

 

รกัษาใหค้งอยู่ช ัว่ลูกช ัว่หลานเน่ืองจากชาวทิเบตในประเทศจีนเร ิม่มีวิถชีวีิตทีเ่ปลีย่นไปตามนโยบาย
กลนืชาตทิีท่ํามาอย่างต่อเน่ืองทําใหเ้ด็กทิเบตรุน่ใหม่เร ิม่ผสมรวมไปกบัวฒันธรรมจนี นําชม โบสถ ์
เซน็ตจ์อหน์ (Church of St John in the Wilderness) เป็นโบสถค์รสิตนิ์กาย Anglican ชาว
องักฤษสรา้งอุทศิใหก้บั นักบุญ JohnBaptist สรา้งขึน้ในปี1852 ตัง้อยู่ใกลเ้มอืงธรรมศาลา ประเทศ
อนิเดยี สรา้งขึน้โดยสถาปัตยกรรมแบบนีโอโกธคิ หรอืสถาปัตยกรรมวกิตอเรยี ตวัโบสถ ์มีช ือ่เสยีง
จากหนา้ต่างกระจกสจีากเบลเยียม โดยไดร้บับรจิาคจากเลดีเ้อลกนิ (Mary Louisa Lambton) ซึง่
เป็นภรรยาของ Lord Elgin ตัง้อยู่ท่ามกลางป่า แมว่้าโครงสรา้งโบสถจ์ะรอดพน้จากเหตุแผ่นดนิไหวที ่
Kangra เมือ่ ปีค.ศ. 1905 มาไดแ้ต่เหตุการณน้ั์น
ก็ไดค้ร่าชวีิตผูค้นไป 19,800 คน มีผูบ้าดเจ็บ
หลายพันคนในพื ้นที่  Kangra และได ้ทํ าลาย
อาคารส่วนใหญ่แทบทัง้หมดของเมอืง รวมถงึยอด
โดม หอระฆงัดว้ย ต่อมาในปีค.ศ. 1915 สรา้งหอ
ระฆงัใหม่ โดยเมยีรส์และสแตนแบงกถ์ูกนํามาจาก
ประเทศองักฤษและตดิตัง้ภายนอกบรเิวณโบสถใ์น
ส่วนของลานโบสถน้ั์นเป็นที่ต ั้งของสุสานอดีต
ขา้หลวงใหญ่และเป็นสถานที่พํานักแห่งสุดทา้ย
ของ Lord Elgin แห่งประเทศแคนาดา ผูซ้ ึง่ส ัง่การ
ทําลายพระราชวังฤดูรอ้นพระราชวงัหยวนหมิง
หยวนในจีน และต่อมาในปีค.ศ. 1861 ไดร้บัการ
แต่งตัง้เป็นอุปราชและขา้หลวงใหญ่แห่งอนิเดยี ทว่า หลงัจากน้ัน 2 ปีใน ค.ศ. 1863 ก็สิน้ชวีติและถูก 
ฝัง ณ โบสถแ์ห่งนี ้น าท่านเขา้ชมพพิธิภณัฑส์งคราม (War Museum) หอสมุดทเิบตธเิบต
และหอจดหมายเหตุ จดัตัง้ขึน้เพื่อฟ้ืนฟูปกป้องรกัษาและส่งเสรมิวฒันธรรมmทิเบต ก่อตัง้ขึน้ในปี 
1970 สถาบนัไดร้บัการยอมรบัว่าเป็นศูนยก์ารศกึษาทเิบตโดยรฐัหมิาจลัประเทศ 

ค ่า   บรกิารอาหารค ่า ณ โรงแรม 
ทีพ่กั PRIDE HOTEL DHARAMSALA หรอืเทยีบเท่า 

วนัที-่4  ธรรมศาลา - มะนาล ี B L D 
เชา้   บรกิารอาหารเชา้ ณ โรงแรม 
นําท่าน  เขา้ชม วดันัมเกล (Namgyal Monastery) ที่ประทับของทะไลลามะองคท์ี่ 14 ศูนยร์วมจิต

วิญญานของชาวทิเบต ที่นับถือพุทธศาสนาแบบวชัรญาณ ในทุกๆวนัจะมีผูท้ี่มีศรทัธา มากราบ

อษัฎางคประดษิฐอ์ยู่หนา้พระอุโบสถ บา้งก็หมุนกงลอ้เวยีนทกัษิณาวตัรอยู่โดยรอบ และสวดมนต ์และ



 

 

จะมีการจบักลุ่มสนทนาโตว้าทีธรรมเป็นการตัง้ปรศินาธรรม รูปหน่ึงยืนถามโดยการปรบมือเสยีงดงั
กระตุน้ใหอ้ีกฝ่ายที่น่ังอยู่ตอบ เป็นการฝึกทบทวนพระธรรม นําท่านไปยงัจุดชมวิว Naddi View 
point ชมววิทวิทศันอ์นัสวยงามของธรรมศาลา 

กลางวนั  บรกิารอาหารกลางวนั ณ โรงแรม 

จากน้ัน ออกเดนิทางสู่เมอืง มะนาล ี(ระยะทาง 245 กม.หรอืประมาณ 7-8 ชม) น่ังรถชมววิกนัไป
เร ือ่ยๆ “เมืองมะนาลี” ตัง้อยู่ทางดา้นตอนเหนือของรฐัหิมาจลัประเทศมีความสูงประมาณ 2,000 
เมตรเหนือระดบั น้ําทะเล เป็นเมอืงธรรมชาตเิล็กๆทีน่่ารกัท่ามกลางโอบลอ้มของหมิาลยั เป็นเมอืงทีม่ี
สวนขนาดใหญ่ อยู่กลางใจเมอืง พืน้ทีข่องมานาลส่ีวนใหญ่เป็นภูเขาไม่มทีีราบบา้นเรอืนปลูกเกาะอยู่
กบัภูเขาลดหลั่นกนัไป เมืองนีเ้ป็นเมืองที่สวยงามในทุกฤดู และเป็นเมืองฮนันีมูนยอดฮิตของอนิเดยี 
ระหว่างเสน้ทางผ่านชมทศันียภาพเทือกเขาหิมาลยัอย่างสวยงามดนิแดนสวรรค ์ของคู่ทีฮ่นันีมูนอนั
เลือ่งชือ่ของดนิแดนแห่งนีค่้ะ เสน้ทางลดัเลาะตามหุบเขา ขนุเขาและเขาและเขา…… 

ค ่า   บรกิารอาหารค ่า ณ โรงแรม 
ทีพ่กั GOLDEN TULIP MANALI หรอืเทยีบเท่า 

 

วนัที-่5  มะนาล ี– หุบเขาโซลงั – มะนาล ี B L D 
เชา้   บรกิารอาหารเชา้ ณ โรงแรม 

ชมความงดงามแห่งหุบเขาโซลงั ทีท่า้ทายแบบกฬีาเอ็กซต์รมี ทีท่ําใหใ้จเตน้แรง  Zorbing และ 
Paragliding Zorbing หรอื ซอฟบอล การรว่มสนุกสนานคือเขา้ไปอยู่ในลูกบอลลูกใบโตสขีาวใส
ภายในลูกบอลสามารถหายใจได ้ตามปกต ิโดยจะมทีมีงานปล่อยลูกบอลทีเ่ราเขา้ไปอยู่ขา้งในกลิง้ลง
มาจากเนินเขา ลูกบอลจะไหลไปตามเนินเขา Paragliding  เป็นกฬีาทางอากาศทีนั่กกฬีามรีม่ตดิอยู่
ที่หลงัจะมีครูฝึกประกบในการเล่นดว้ย วิ่งและปล่อยตวัเองลงจากหนา้ผาสูงโดยใชล้มพดัพาไปและ
บงัคบัรม่ใหร้อ่นไปตามความตอ้งการของเหล่านักผจญความสนุกบนทอ้งฟ้าแต่การจอดตอ้งจอดตาม
จดุทีเ่ขากาํหนดใหล้ง 



 

 

 
กลางวนั  บรกิารอาหารกลางวนั ณ โรงแรม 

นําท่านชม สะพานในเมืองมะนาลี Shanag Bridge 
และ Hadimba bridge จาก น้ันนําท่ านไป Manali 
Bazaar ตลาดพืน้เมืองมะนาลี นําท่านชม วดั Siyali 
Mahadev สถานทีส่กัการะทีอุ่ทิศใหก้บัพระศวิะ หน่ึงในวดั
ที่เก่าแก่ที่สุดของพระศิวะในพืน้ที่ วดัแห่งนีย้งัมีช ือ่เสียงใน
ดา้นความงดงามทางสถาปัตยกรรม นําท่านสู่ จุดชมวิว 
Gulaba viewpoint 

ค ่า   บรกิารอาหารค ่า ณ โรงแรม 
ทีพ่กั GOLDEN TULIP MANALI หรอืเทยีบเท่า 

 

วนัที-่6  มะนาล ี- ซมิล่า B L D 
06.30 น.  บรกิารอาหารเชา้ ณ โรงแรม  
07.30 น. น าท่านเดินทางสู่เมืองชิมล่า (Shimla) (ระยะทาง 245 กม.หรอืประมาณ 7-8 ชม) 

เน่ืองจากเสน้ทางเล็กและสะดวกกบัการเดนิทางในเสน้ทางแถบเทอืกหมิาลยั  “เมอืงชมิลา”  ตัง้อยู่ใน
รฐัหมิาจลัประเทศตัง้อยู่บนสนัเขาทีค่วามสูง 2,100 เมตรในสมยัอาณานิคม องักฤษมกัจะยา้ยรฐับาล
มาอยู่ทีน่ี่ในชว่งฤดูรอ้นเสมอตวัเมอืงตอนบนจงึยงัมอีทิธพิลขององักฤษแทรกซมึอยู่มาก และเมอืง ชมิ
ล่า เป็นเมอืงตากอากาศทางตอนเหนือของอนิเดยี ผ่านเมอืงเมอืงคอซอล ี(Kasauli) เคยเป็น ฐาน
ทพักอ่ตัง้ขึน้โดย การปกครองขององักฤษใน 1842 เป็นอาณานิคม  

กลางวนั  บรกิารอาหารกลางวนั ณ โรงแรม  
จากนัน้ นําท่านมาถงึ เมอืงชมิลา เป็นเมืองหลวงของรฐัหมิาจลัประเทศ (Himachal Pradesh) โดยจุดเด่น

หลกั ๆ ของเมืองนีก้็คอืเร ือ่งของสถาปัตยกรรมอาคารบา้นเรอืนต่าง ๆ ทีส่วยงามและเป็นเอกลกัษณ์
ตามแบบตะวนัตกดัง้เดิม ตามดว้ยรสีอรท์ มากมายที่มีอยู่เต็มหุบเขา ชม โบสถแ์ห่งเมืองซมิล่า 
Shimla Christ Church ก่อสรา้งดว้ยรูปแบบสถาปัตยกรรม นีโอ-โกธิค (วางศิลารากในปี ค.ศ. 



 

 

1844) และ เปิดทําการ ในปี ค.ศ. 1857 ปัจจุบนัยงัใชป้ระกอบพิธีทางศาสนาตามปกติและเปิดให ้
นักท่องเที่ยวเขา้ชมดา้นใน แวะชม ลานซบุซบิหรอื Scandal Point นําท่านชม Rashtrapati 
Niwas เคยเป็นที่ปฏิบตัิงานอุปราช ในสมยัองักฤษ ออกแบบโดยสถาปนิกชาวองักฤษ ดงัน้ันแลดู
เหมอืนอยู่ในองักฤษ นําท่านสู่จดุชมววิเมอืงซมิล่า 

ค ่า  บรกิารอาหารค ่า ณ โรงแรม   
ทีพ่กั SNOW VALLEY SHIMLA หรอืเทยีบเท่า 

 

 
วนัที-่7 ซมิล่า – จณัฑคีรห ์- เดลล ี B L - 
เชา้   บรกิารอาหารเชา้ ณ โรงแรม  
จากนัน้ ออกเดินทางไปยงั เมืองจณัฑีครห ์(Chandigarh) ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 3.30 ชัว่โมง 

เป็นเมอืงหลวงของสองรฐัคอืรฐัปัญจาบและรฐัหรยาณา ชือ่ของเมอืงแปลว่าปราสาทของจณัฑ ีซึง่เป็น
เทวใีนศาสนาฮนิดู สาเหตุทีใ่หจ้ณัฑทีําครหก์ลายเป็นเมืองหลวงของสองรฐัพรอ้มกนั เน่ืองจากการที่
อนิเดยีไดร้บัการปลดปล่อยจากการเป็นอาณานิคมขององักฤษ ในปี ค.ศ. 1947 ดนิแดนของอนิเดยี
ส่วนหน่ึงถูกแบ่งแยกออกเป็นประเทศปากสีถาน หน่ึงในน้ันเป็นรฐัปัญจาบทีต่อ้งสูญเสยีเมอืงหลวงลา
ฮอรไ์ปอยู่ในฝ่ังปากสีถาน รฐับาลอนิเดยีในขณะน้ัน ซึง่มี ชวาหระลาล เนหรู์ เป็นนายกรฐัมนตรจีงึมี
นโยบายทีจ่ะสรา้งสญัลกัษณแ์ห่งการเร ิม่ตน้ใหม่ และจณัฑีครหก์็ถูกเลอืกขึน้เป็นเมืองหลวงแห่งใหม่



 

 

ของรฐัปัญจาบ ต่อมาหรยาณาไดแ้ยกตัวออกจากรฐัปัญจาบมาเป็นรฐัหรยาณาเมื่อวันที่ 1 
พฤศจกิายน ค.ศ.1966 ดว้ยเหตุผลว่าประชากรมภีาษาทีแ่ตกต่างไปจากประชากรของรฐัปัญจาบและ
ตกลงกนัไม่ไดเ้พราะต่างก็ตอ้งการจะไดจ้ณัฑีครหเ์ป็นเมืองหลวง ซึง่ในทีสุ่ดก็ไดท้างออกแบบพบกนั
ครึง่ทางคอืใหจ้ณัฑคีรหเ์ป็นเมอืงหลวงของทัง้สองรฐั ซึง่ในภายหลงัก็มกีารตดัสนิใจแบบนีอ้กีคร ัง้หน่ึง
คอื การกาํหนดใหไ้ฮเดอราบดัเป็นเมอืงหลวงของรฐัอานธรประเทศกบัรฐัเตลงักานาทีแ่ยกออกมาใหม่ 

กลางวนั  บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
น าท่านชม สวนหนิจนัดกิารห ์The Rock Garden of Chandigarh สถานทีอ่กีแห่งหน่ึงทีโ่ด่ง
ดงัในระดบัโลกและมทีีนั่กท่องเทีย่วแห่แหนกนัมาเยีย่มชม หรอืทีค่นไทยเรยีกว่าสวนหนิ และประกอบไป
ดว้ยส่วนต่างๆทีจ่ดัขึน้อย่างงดงาม ภายในมสีวนขนาดเล็กๆ เมือ่เดนิไปตามทางเดนิจะพบกบัน้ําตกอนั
สวยงามบนผาหนิ ทีเ่รยีงรายไปดว้ยหอคอย และตน้ไมน้อ้ยใหญ่ ขึน้สลบัคดเคีย้วไปตามทางสะพานหนิ
ทีท่อดยาวไปตามจุดต่างๆ ชม Pinjore Gardens สวนทีม่ตีน้ปาลม์ขนาบขา้งสองขา้งทาง ก่อนทีจ่ะ
ถึงจุดศูนยก์ลางของสวน โดยสวนถูกสรา้งขึน้ในสไตล ์Mughal ภายในมีสวนสตัวข์นาดเล็ก สวน
ดอกไม ้และลานน้ําพุ ชม แคคตสัการเ์ดน้ (Cactus Garden) สวนพฤกษศาสตรท์ีไ่ดร้บัการกล่าว
ขานว่าใหญ่ทีสุ่ดของเอเชยี ภายในประกอบไปดว้ยส่วนทีเ่ป็นสวนกระบองเพชรหายากหลายชนิด และ
บางชนิดก็ใกลสู้ญพนัธุแ์ลว้ น าท่านเดนิทางสู่สนามบนิ  

18.50 น.  เดนิทางสู่ เมอืงเดลล ีโดยสายการบนิ VISTARA AIRLINE เทีย่วบนิ ที ่UK638                          
19.55 น. เดนิทางถงึ เดลล ีนําท่านเดนิทางสู่ทีพ่กั 
 

ทีพ่กั VIVANTA BY TAJ DWARKA หรอืเทยีบเท่า 

 



 

 

 

วนัที-่8 เดลล ี- กรุงเทพฯ - - - 
เชา้ นําท่านเดนิทางสุ่ สนามบนิเดลล ีเพือ่เดนิทางกลบักรุงเทพฯ 
08.25 น.  เดนิทางสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบนิ VISTARA AIRLINE เทีย่วบนิที ่UK121      
14.15 น. เดนิทางถงึ สนามบนิสุวรรณภูม ิโดยสวสัดภิาพ พรอ้มความประทบัใจ 
 

******************************* 

หมายเหตุ :  
1.เวลาที่ปรากฏในโปรแกรมกบัการปฏิบตัิจรงิอาจแตกต่างกนัเล็กน้อย ขอใหท้่านรบัทราบคําแนะนําการ
เปลีย่นแปลงการนัด หมายเวลาในการทํากจิกรรมอกีคร ัง้จากหวัหนา้ทวัร ์ 
2.บรษิทัอาจทําการเปลีย่นแปลงรายการ ไดต้ามความจาํเป็นและเหมาะสม แต่จะยดึผลประโยชนข์องลูกคา้เป็น
สําคญั ทัง้นี้ ขึน้อยู่กบัสภาวะของสายการบิน โรงแรมที่พกั ภูมิอากาศ ภยัธรรมชาติ การนัดหยุดงานฯลฯ 
ตลอดจนสภาวะทาง เศรษฐกจิและสถานการณท์างการเมืองภายใน อนัเป็นสาเหตุใหต้อ้งเลือ่นการเดนิทาง
หรอืไม่สามารถจดัพาคณะท่องเทีย่วไดต้ามรายการ  

“ราคาทวัรส์ าหรบัลูกคา้ทีถ่อืพาสปอรต์ไทยเท่านัน้” 

***พาสปอรต์ต่างชาตโิปรดตดิต่อเรา **  

ราคาทวัรข์า้งตน้ยงัไม่ทปิคนขบัรถและไกดท์อ้งถิน่ รวมตลอดการเดนิทาง รวม       
50 USD หรอื 0061   บาท ต่อลูกคา้ 1 ท่าน ตลอดการเดนิทาง  

**กรุณาสอบถามทีเ่จา้หน้าทีทุ่ก)เครือ่งบนิ รถไฟ รถทวัร ์(หากท่านทีจ่ะอกอต ัว๋ภายในประเทศ 
คร ัง้ก่อนท าการออกต ัว๋เน่ืองจากสายการบนิอาจมกีารหรบัเปลีย่น ไฟลท์ หรอื เวลาบนิ โดย

ไม่ไดแ้จง้ใหท้ราบล่วงหน้า 

หมายเหตุ  บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธใินการเปลีย่นแปลงเทีย่วบนิท ัง้ไปและกลบัโดยมติอ้งแจง้ให้
ทราบล่วงหน้า ขึน้อยู่กบัสายการบนิ บรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงเพือ่ความเหมาะสม
ไม่ว่าจะเกดิจากความขดัขอ้งของยานพาหนะหรอืมเีหตุหน่ึงเหตุใดจนท าไม่สามารถด าเนินการ
ตามหมายก าหนดการไดต้ามโปรแกรมการเดนิทางเปลีย่นแปลงตามความเหมาะสมหรอืเหลีย่น
แปลงรายการท่องเทีย่วบางรายการหรอืทดแทนรายการท่องเทีย่วบางรายการและจ าตอ้งมี
จ านวนผูโ้ดยสาร ท่านขึน้ไปจงึออกเดนิโดยทางมหีน้าทวัรไ์15 ทย 

 

 



 

 

อตัราค่าบรกิาร ) เดลล-ีอมัรติสา-ธรรมศาลา ซมิลา-มะนาล ี8 วนั7คนื) เน่ืองจากเป็นต ัว๋ราคา
พเิศษ ไม่สามารถ Refund ไดทุ้กกรณี**ราคานีส้งวนสทิธิเ์ฉพาะลูกคา้ชาวไทยเทา่นัน้ บรษิทั
ขอสงวนสทิธิใ์นการออกทวัรก์รณีมผูีเ้ดนิทางไม่ถงึ 16+ ท่าน 

การส ารองทีน่ั่ง   

1. *กรุณา ช าระเงินมดัจ า ท่านละ ,00051  บาท พรอ้มแจง้ชือ่เป็นภาษาองักฤษตามหนังสอืเดนิทาง หรอื 

Copy Passport มาทีบ่รษิทัฯ ภายใน 3 วนัหลงัการจอง....  (ที่ น่ังจะยนืยนัเมือ่ไดร้บัเงนิมดัจาํแลว้เท่าน้ัน (หาก
ตอ้งเตรยีมเอกสารยืน่วซีา่ใหตอ้งยืน่วซีา่ ้้เรยีบรอ้ยภายใน 3-2 วนัหลงัจากทํา การจองแลว้ (ใชเ้ว ลาขอวี

ซา่ไม่ต่ํากว่ํา วนัทํากา7 ร( 
2. การชาํระค่าทวัรส่์วนทีเ่หลอืทางบรษิทัฯจะเรยีกเก็บกอ่นเดนิทางไม่นอ้ยกว่า 20 วนัท่านควรจดัเตรยีมค่า

ทวัรใ์หเ้รยีบรอ้ยกอ่นกาํหนดเน่ืองจากทางบรษิทัตอ้งสํารองค่าใชจ้า่ยในส่วนของค่าทีพ่กัและตั๋วเคร ือ่งบนิ
มฉิะน้ันจะถอืว่าท่านยกเลกิการเดนิทางโดยอตัโนมตั ิ

ในกรณีทีท่่านโอนเงินจากต่างจงัหวดั ไม่รวมค่าธรรมเนียมและค่าบรกิารของธนาคาร *** 

หมายเหตุ  :  อน่ึงกรุณาแจง้เจา้หนา้ทีข่องบรษิทัฯ ทราบถงึการโอนเงนิของท่าน ทางโทรศพัทห์รอืทางไลน ์
เพือ่ส่งฐานการโอนเงนิของท่านเพือ่เป็นประโยชนแ์กท่่าน 

อตัราค ่าบรกิารนีร้วม 

1.1. ค่าตั๋วเคร ือ่งบนิไป -ดกลบั ช ัน้ประหยั  

1.2. ค่าโรงแรมทีพ่กัตามรายการทีร่ะบุ (สองท่านต่อหน่ึงหอ้ง(  

1.3. ค่าเขา้ชมสถานทีต่่างๆ ตามรายการทีร่ะบ ุ

1.4. ค่าอาหารและเคร ือ่งดืม่ตามรายการทีร่ะบ ุ

1.5. ค่าธรรมเนียมวซีา่สําหรบัหนังสอืเดนิทางไทย ยืน่แบบออนไลนเ์ท่าน้ัน (ไม่ตอ้งโชวรต์วั( 
1.6. ค่าประกนัอุบตัเิหตุคุม้ครองในระหว่างการเดนิทาง คุม้ครองในวงเงนิท่านละ 1,000,000 บาท ค่า

รกัษาพยาบาลกรณีเกดิอุบตัเิหตุวงเงนิท่านละ 200,000 บาท ตามเงือ่นไขของกรมธรรม ์
 

 

ก าหนดเดนิทาง ราคาผูใ้หญ่ พกัเดีย่ว 

 สงกรานต ์11-18 เม.ย. 

2-9 พ.ค. / 13-20 ม.ิย. 

4-11 ก.ค. 

 

 

45,900.- 

 

9,500.- 



 

 

*หากท่านสนใจซือ้ประกนัการเดนิทางสําหรบัครอบคลุมเร ือ่งสุขภาพสามารถสอบถามขอ้มูลเพิม่เตมิกบัทาง
เจา้หนา้ทีบ่รษิทัได ้ 

- เบีย้ประกนัเร ิม่ตน้ 370 บาท [ระยะเวลา 5-7 วนั] 

- เบีย้ประกนัเร ิม่ตน้ 430 บาท [ระยะเวลา 8-10 วนั] 

ความครอบคลุมผูเ้อาประกนัทีม่อีายุมากกว่า 16 หรอืนอ้ยกว่า 75 ปี 

[รกัษาพยาบาล 2 ลา้น, รกัษาต่อเน่ือง 2 แสน, เสยีชวีติหรอืเสยีอวยัวะจากอุบตัเิหตุ 3 ลา้นบาท] 

ความครอบคลุมผูเ้อาประกนัทีม่อีายุนอ้ยกว่า 16 หรอืมากกว่า 75 ปี 

[รกัษาพยาบาล 2 ลา้น, รกัษาต่อเน่ือง 2 แสน, เสยีชวีติหรอืเสยีอวยัวะจากอุบตัเิหตุ 1.5 ลา้นบาท] 

 

อตัราค่าบรกิารนีไ้ม่รวม 

➢ ค่าจดัทําหนังสอืเดนิทาง (PASSPORT (และค่าทําใบอนุญาตทีก่ลบัเขา้ประเทศของคนชาวชาต ิหรอื คนต่าง
ดา้ว 

➢ ค่าใชจ้่ายอืน่ๆ นอกเหนือจากทีร่ะบุไวใ้นรายการและค่าใชจ้่ายส่วนตวัต่างๆ เชน่ ค่าโทรศพัท ์ค่าซกัรดี 
ฯลฯ 

➢ ค่าธรรมเนียมน้ํามนัของสายการบิน (ถา้มี(  
➢ ค่าทําเอกสารผูถ้อืต่างดา้ว /ค่าวซีา่ทีม่ค่ีาธรรมเนียมแพงกว่าหนังสอืเดนิทางไทย 

➢ ค่าภาษีหกั ณ  ทีจ่า่ย 3% ภาษีมูลค่าเพิม่ 7% ( กรณีออกใบกาํกบัภาษี(  
➢ ค่าน้ําหนักเกนิพกิดัตามสายการบินกาํหนด 20 กโิลกรมั /ค่ากจิกรรมพิเศษ (ถา้มี (  

➢ ค่าทปิรวมตลอดการเดนิทาง รวม  50USD หรอื /บาท 1600 ต่อลูกคา้ ท่าน ตลอดการ 1
  เดนิทาง 

****ทปิหวัหน้าทวัรไ์ทยแลว้แต่ความพงึพอใจในบรกิารของท่าน บรษิทัฯมไิดม้ผีลประโยชน์
ใดๆทัง้สิน้ขึน้อยู่กบัการพจิารณาของท่านเพือ่เป็นก าลงัใจใหก้บัหวัหน้าทวัรท์ีบ่รกิารท่*** 

การยกเลกิ และการเปลีย่นแปลง 

การยกเลกิ 

5.1 หากมกีารชาํระมดัจาํทวัรแ์ละตอ้งการยกเลกิไม่ว่ากรณีใดๆก็ตามตอ้งชาํระค่าบรกิาร  ท่านละ 2,000 บาท 

           5.2 ยกเลกิ 30-45 วนั กอ่นการเดนิทาง+ค่าวซีา่ (ถา้ม(ี  ตอ้งชาํระ    ท่านละ  5,000 บาท 

           5.3 ยกเลกิ 15 - 29 วนั กอ่นการเดนิทาง ตอ้งชาํระ 50% ของราคาทวัร+์ค่าวซีา่ (ถา้ม(ี 

   5.4 ยกเลกินอ้ยกว่า 1 - 14 วนั กอ่นการเดนิทาง ตอ้งชาํระ 100% ของราคาทวัร ์

 



 

 

 

ยกเลกิชว่งเทศกาล  

ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง สงกรานต-์ปีใหม่ 60 วนั ตอ้งชาํระท่านละ  10,000 บาท  

ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง สงกรานต-์ปีใหม่ 50 วนั ตอ้งชาํระท่านละ 20,000+ค่าวซีา่ (ถา้ม(ี  

ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง สงกรานต-์ปีใหม่ 40 วนั 01-29 วนั ชาํระ 100% ของราคาทวัร ์

 

หลงัจากการจองทวัรแ์ละช าระเงินมดัจ าแลว้ ทางบรษิทัฯ ถอืว่าท่านไดย้อมรบัใน
ขอ้ตกลงและเงื่อนไข ทีบ่รษิทัไดร้ะบุไวข้า้งตน้ทุกประการ 

 

เง่ือนไขการใหบ้รกิาร 

1) แจง้ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง **วนัขึน้ไป คนืเงนิทัง้หมด 30ชว่งทีไ่ม่ใชเ่ทศกาลหรอืวนัหยุดยาว ** 

2) บรษิทัฯ จะขอสงวนสทิธิใ์นการคนืค่ามดัจาํทัง้หมดยกเวน้ กรุป๊ทีม่กีารการนัตค่ีามดัจ ากบัสายการบนิหรอื)**
กรุป๊ทีม่กีารการนัตค่ีามดัจ าทีพ่กั โดยตรงหรอืโดยการผ่านตวัแทนในประเทศหรอืต่างประเทศและไม่อาจขอคนืเงิน
ได)้** 

3) แจง้ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง **วนั   **เฉพาะชว่งเทศกาลหรอืวนัหยุดยาว 30   เก็บค่าใชจ้า่ยที่
เกดิขึน้จรงิทัง้หม 

4) แจง้ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง  วนั 20  เก็บค่าใชจ้า่ย100%   ของราคาทวัร ์ 
5) แจง้ยกเลกิกอ่นเดนิทาง  วนั เก็บค่าใชจ้า่ยท่านละ 15,000 15-29บาท 

6) แจง้ยกเลกินอ้ยกว่า 15วนักอ่นเดนิทางทางบรษิทัฯขอสงวนสทิธิเ์ก็บค่าใชจ้า่ยทัง้หมด 

7) บรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการเก็บค่าใชจ้า่ยทัง้หมดกรณีท่านยกเลกิการเดนิทางและมผีลทําใหค้ณะเดนิทาง
ไม่ครบตามจานวนทีบ่รษิทัฯกาํหนดไว ้ (10 ท่านขึน้ไป  (เน่ืองจากเกดิความเสยีหายต่อทางบรษิทัและผู ้
เดนิทางอืน่ทีเ่ดนิทางในคณะเดยีวกนับรษิทัตอ้งนําไปชาํระค่าเสยีหายต่างๆทีเ่กดิจากการยกเลกิของ
ท่าน 

8) สําหรบัผูโ้ดยสารทีไ่มไ่ดถ้อืหนังสอืเดนิทางไทย และทางบรษิทัฯเป็นผูย้ืน่วซีา่ให ้เมือ่ผลวซีา่ผ่านแลว้มกีาร
ยกเลกิการเดนิทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการคนืค่ามดัจาทัง้หมด 

9) กรณีเจ็บป่วยจนไม่สามารถเดนิทางไดซ้ ึง่จะตอ้งมใีบรบัรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรบัรองบรษิทัฯจะ
พจิารณาเลือ่นการเดนิทางของท่านไปยงัคณะต่อไปแต่ทัง้นีท่้านจะตอ้งเสยีค่าใชจ้า่ยทีไ่ม่สามารถเรยีกคนื
ได ้เชน่ค่าตั๋วเคร ือ่งบนิค่าหอ้ง ค่าธรรมเนียมวซีา่ตามทีส่ถานทูตฯ เรยีกเก็บ และค่าใชจ้า่ยอืน่ๆทีเ่กดิขึน้
ตามจรงิ ในกรณีทีไ่ม่สามารถเดนิทางได ้

10) กรณียืน่วซีา่แลว้ไม่ไดร้บัการอนุมตัวิซีา่จากทางสถานทูต และท่านไดช้าํระค่าทวัรห์รอืมดัจาํ( วซีา่ไม่ผ่าน(
มาแลว้ ทางบรษิทัฯ คนืค่าทวัรห์รอืมดัจาํให ้แต่ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการหกัค่าบรกิารยืน่วซีา่, ค่าวซีา่ 
และค่าใชจ้า่ยบางส่วนทีเ่กดิขึน้จรงิเป็นกรณีไป  (อาท ิกรณีอ อกตั๋วเคร ือ่งบนิไปแลว้ หรอืไดช้าํระค่าบรกิาร
ในส่วนของทางเมอืงนอกเชน่ โรงแรม ฯลฯ ไปแลว้  (ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการหกัเก็บค่าใชจ้า่ยจรงิที่
เกดิขึน้แลว้กบัท่านเป็นกรณีไป 



 

 

11) กรณีวซีา่ผ่านแลว้ แจง้ยกเลกิกอ่นหรอืหลงัออกตั๋วโดยสาร บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการ ไม่คนืค่าทวัร ์
ทัง้หมด 

12) กรณีวซีา่ผ่านแลว้ แต่กรุป๊ออกเดนิทางไม่ได ้เน่ืองจากผูเ้ดนิทางท่านอืน่ในกลุ่มโดนปฏเิสธวซีา่ หรอืไม่ว่า
ดว้ยสาเหตุใดๆก็ตาม ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการหกัเก็บค่าใชจ้า่ยจรงิทีเ่กดิขึน้แลว้กบัท่านเป็นกรณีไป 

13) กรณีผูเ้ดนิทางไม่สามารถเขา้ -ออกเมอืงได ้เน่ืองจากเอกสารปลอมหรอืการหา้มของเจา้หนา้ทีไ่มว่่า
เหตุผลใดๆ ก็ตามทางบรษิทัของสงวนสทิธิใ์นการ ไม่คนืค่าทวัรท์ัง้หมด 

14) บรษิทัเป็นเพยีงตวัแทนการท่องเทีย่ว สายการบนิ และตวัแทนการท่องเทีย่วในต่างประเทศซึง่ไม่อาจ
รบัผดิชอบต่อความเสยีหายทีเ่กดิจาก การทีท่่านถูกปฏเิสธไมใ่หเ้ขา้ออกเมอืง อนัเน่ืองมาจากการทีท่่านมี
เอกสารเดนิทางทีไ่ม่ถูกตอ้งหรอืมสีิง่ผดิกฎหมายไวใ้นครอบครอง  หรอืภยัธรรมชาต,ิ ภยัการเมอืงฯลฯ 
หรอืเหตุสุดวสิยั ทีท่างบรษิทัฯไม่สามารถควบคุมไดห้รอืค่าใชจ้า่ยเพิม่เตมิทีเ่กดิขึน้ทัง้ทางตรงหรอืทางออ้ม 
เชน่การเจ็บป่วย ถูกทํารา้ย หรอืจากอบุตัเิหตุต่างๆ  

เงื่อนไขการเดนิทาง 
1) บรษิทัฯ มสีทิธิท์ีจ่ะเปลีย่นแปลงรายละเอยีดบางประการในทวัรนี์ ้เมือ่เกดิเหตุสุดวสิยัจนไม่อาจแกไ้ขได ้
2) บรษิทัฯ ไม่รบัผดิชอบค่าเสยีหายในเหตุการณท์ีเ่กดิจากสายการบนิ ภยัธรรมชาต ิและอืน่ๆทีอ่ยู่นอกเหนือการควบคุมของ

ทางบรษิทัฯหรอืค่าใชจ้า่ยเพิม่เตมิทีเ่กดิขึน้ทางตรงหรอืทางออ้ม เชน่ การเจ็บป่วย, การถูกทารา้ย, การสูญหาย, ความ
ล่าชา้ หรอืจากอุบตัเิหตุต่างๆ 

3)  หากท่านยกเลกิกอ่นรายการท่องเทีย่วจะสิน้สุดลง ทางบรษิทัฯ จะถอืว่าท่านสละสทิธิแ์ละจะไม่รบัผดิชอบค่าบรกิารทีท่่านได ้
ชาํระไวแ้ลว้ไม่ว่ากรณีใดๆ ทัง้สิน้ 

4)  บรษิทัฯ จะไม่รบัผดิชอบต่อการหา้มออกนอกประเทศ หรอื หา้มเขา้ประเทศ อนัเน่ืองมาจากมสีิง่ผดิกฎหมาย หรอืเอกสาร
เดนิทางไม่ถูกตอ้ง หรอื การถูกปฏเิสธในกรณีอืน่ๆ 

5) รายการนีเ้ป็นเพยีงขอ้เสนอทีต่อ้งไดร้บัการยนืยนัจากบรษิทัฯ อกีคร ัง้หน่ึง หลงัจากไดส้ารองทีน่ั่งบนเคร ือ่ง และโรงแรมทีพ่กั
ในต่างประเทศเป็นทีเ่รยีบรอ้ย แต่อย่างไรก็ตามรายการนีอ้าจเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม 

6)  ราคานีค้ดิตามราคาตั๋วเคร ือ่งบนิในปัจจบุนั หากราคาตั๋วเคร ือ่งบนิปรบัสูงขึน้ บรษิทัฯ สงวนสทิธิท์ีจ่ะปรบัราคาตัว๋เคร ือ่งบนิ
ตามสถานการณด์งักล่าว 

7) กรณีเกดิความผดิพลาดจากตวัแทน หรอื หน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง จนมกีารยกเลกิ ล่าชา้ เปลีย่นแปลง การบรกิารจากสาย
การบนิบรษิทัฯขนส่ง หรอื หน่วยงานทีใ่หบ้รกิาร บรษิทัฯจะดาเนินโดยสุดความสามารถทีจ่ะจดับรกิารทวัรอ์ืน่ทดแทนให ้แต่
จะไม่คนืเงนิใหส้าหรบัค่าบรกิารน้ันๆ 

8)  มคัคุเทศก ์พนักงาน และตวัแทนของบรษิทัฯ ไม่มสีทิธิใ์นการใหคํ้าสญัญาใดๆ ทัง้สิน้แทนบรษิทัฯ นอกจากมเีอกสารลง
นามโดยผูม้อีํานําจของบรษิทัฯ กาํกบัเท่าน้ัน 

9) หากไม่สามารถไปเทีย่วในสถานทีท่ีร่ะบุในโปรแกรมได ้อนัเน่ืองมาจากธรรมชาต ิความล่าชา้ และความผดิพลาดจากทาง
สายการบนิ จะไม่มกีารคนืเงนิใดๆทัง้สิน้ แต่ทัง้นีท้างบรษิทัฯจะจดัหารายการเทีย่วสถานทีอ่ืน่ๆมาให ้โดยขอสงวนสทิธิก์าร
จดัหานีโ้ดยไม่แจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ 

10) เมือ่ท่านออกเดนิทางไปกบัคณะแลว้ ท่านงดการใชบ้รกิารรายการใดรายการหน่ึง หรอืไม่เดนิทางพรอ้มคณะถอืว่าท่านสละ
สทิธิ ์ไม่อาจเรยีกรอ้งค่าบรกิาร และเงนิมดัจาคนื ไม่ว่ากรณีใดๆ ทัง้สิน้ 

11)  ในกรณีทีลู่กคา้ตอ้งออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาตดิต่อเจา้หนา้ทีข่องบรษิทัฯ กอ่นทุกคร ัง้ มเิชน่น้ันทางบรษิทัฯ 
จะไม่รบัผดิชอบค่าใชจ้า่ยใดๆ ทัง้สิน้ 

12) กรณีเจ็บป่วยจนไม่สามารถเดนิทางไดซ้ ึง่จะตอ้งมใีบรบัรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรบัรองบรษิทัฯจะพจิารณาเลือ่นการ
เดนิทางของท่านไปยงัคณะต่อไปแต่ทัง้นีท้่านจะตอ้งเสยีค่าใชจ้า่ยทีไ่ม่สามารถเรยีกคนืได ้เชน่ค่าตั๋วเคร ือ่งบนิค่าหอ้ง 
ค่าธรรมเนียมวซีา่ตามทีส่ถานทูตฯ เรยีกเก็บ และค่าใชจ้่ายอืน่ๆทีเ่กดิขึน้ตามจรงิ ในกรณีทีไ่ม่สามารถเดนิทางได ้

13) กรณียืน่วซีา่แลว้ไม่ไดร้บัการอนุมตัวิซีา่จากทางสถานทูต (วซีา่ไม่ผ่าน (และท่านไดช้าระค่าทวัรห์รอืมดัจามาแลว้ ทาง
บรษิทัฯ คนืค่าทวัรห์รอืมดัจาให ้แต่ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการหกัค่าบรกิารยืน่วซีา่, ค่าวซีา่ และค่าใชจ้า่ยบางส่วนที่



 

 

เกดิขึน้จรงิเป็นกรณีไป (อาท ิกรณีออกตั๋วเคร ือ่งบนิไปแลว้ หรอืไดช้าระค่าบรกิารในส่วนของทางเมอืงนอกเชน่ โรงแรม 
ฯลฯ ไปแลว้ (ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการหกัเก็บค่าใชจ้า่ยจรงิทีเ่กดิขึน้ แลว้กบัท่านเป็นกรณีไป 

14) กรณีวซีา่ผ่านแลว้ แจง้ยกเลกิกอ่นหรอืหลงัออกตั๋วโดยสาร บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการ ไม่คนืค่าทวัรท์ัง้หมด 
15) กรณีวซีา่ผ่านแลว้ แต่กรุป๊ออกเดนิทางไม่ได ้เน่ืองจากผูเ้ดนิทางท่านอืน่ในกลุ่มโดนปฏเิสธวซีา่ หรอืไม่วา่ดว้ยสาเหตุใดๆก็

ตาม ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการหกัเก็บค่าใชจ้า่ยจรงิทีเ่กดิขึน้แลว้กบัท่านเป็นกรณีไป 
16) กรณีผูเ้ดนิทางไม่สามารถเขา้ -ออกเมอืงได ้เน่ืองจากเอกสารปลอมหรอืการหา้มของเจา้หนา้ทีไ่ม่วา่เหตุผลใดๆ ก็ตามทาง

บรษิทัของสงวนสทิธิใ์นการ ไม่คนืค่าทวัรท์ัง้หมด 
17) ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิร์าคานีเ้ฉพาะนักท่องเทีย่วชาวไทยและท่องเทีย่วเป็นหมู่คณะแบบ Join Tour เท่าน้ัน กรณีตอ้งการ

ตดักรุป๊เหมาโปรดสอบถามทางบรษิทัอกีคร ัง้ หากเป็นนกัท่องเทีย่วชาวต่างชาต ิหรอื พระสงฆ ์โปรดสอบถามทาง
บรษิทัอกีคร ัง้ 

18) ในกรณีทีลู่กคา้ตอ้งออกตั๋วโดยสารภายในประเทศกรุณาตดิต่อเจา้หนา้ทีข่องบรษิทัฯกอ่นทุกคร ัง้มเีชน่น้ันทางบรษิทัฯจะ 
ไม่รบัผดิชอบค่าใชจ้า่ยใดๆทัง้สิน้ 

19) หากมีการยกเลิกการจองทวัรห์ลงัไดทํ้าการยื่นวีซ่าเรยีบรอ้ยแลว้บรษิัทขอสงวนสิทธิใ์นการนําเล่ม
พาสปอรต์ไปยกเลกิวซีา่ในทุกกรณีไม่ว่าค่าใชจ้า่ยในการยืน่วซีา่จะรวมหรอืแยกจากรายการทวัรก็์ตาม 

 
ขอ้ความซึง่ถอืเป็นสาระส าหรบัท่านผูม้เีกยีรตซิ ึง่รว่มเดนิทาง 
ทางบรษิทัฯ เป็นตวัแทนในการจดันาสมัมนา และการเดนิทางทีม่ีความชาํนาญ โดยจดัหาโรงแรมทีพ่กั อาหาร ยานพาหนะ และ
สถานทีท่่องเทีย่วพรอ้มทัง้การสมัมนา ดูงาน เพือ่ความสะดวกสบาย และเกดิประโยชนส์ูงสุดในการเดนิทาง ทัง้นีท้างบรษิทัฯ ไม่
สามารถรบัผดิชอบในอุบตัเิหตุหรอืความเสยีหายทีเ่กดิจากโรงแรมทีพ่กั ยานพาหนะ, อนัเน่ืองจากอุบตัเิหตุรวมถงึภยัธรรมชาต,ิ 
โจรกรรม, วนิาศกรรม, อคัคภียั, การผละงาน, การจลาจล, สงครามการเมือง, การผนัผวนของอตัราแลกเปลีย่นเงนิตราระหว่าง
ประเทศ, การนัดหยุดงาน, ความล่าชา้ของเทีย่วบนิ, สายการเดนิเรอื, รถไฟ, พาหนะทอ้งถิน่, ตลอดจนการถูกปฏเิสธออกวีซา่
จากกงสุล และ / หรอื ส่วนงานทีเ่กีย่วขอ้งกั บสถานเอกอคัรราชทูต รวมถึงผูม้ีอํานาจทําการแทนประจําประเทศไทย (โดยไม่
จาํตอ้งแสดงเหตุผล เน่ืองจากเป็นสทิธพิเิศษทางการทูต  (ซ ึง่อยู่เหนือการควบคุมของบรษิทัฯ หมายรวมถงึในระหว่างการเดนิทาง
ท่องเทีย่วทัง้ใน หรอื ต่างประเทศ แต่ทางบรษิทัฯ มคีวามคุม้ครอง และประกนัอุบตัเิหตุ ตามเงือ่นไขทีบ่รษิทัฯ ทีร่บัประกนัในกรณี
ทีผู่ร้ว่มเดินทางถูกปฏิเสธโดยเจา้หนา้ทีต่รวจคนเขา้เมืองของประเทศไทย และ /หรอื ต่างประเทศ มิใหเ้ดินทางออก หรอื เขา้
ประเทศ เน่ืองมาจากความประพฤต ิพฤตกิรรมของผูเ้ดนิทาง ไม่ปฏบิตัติามกฎระเบยีบดา้นการความคุมโรคตดิต่อเฉพาะพืน้ทีม่ี
การปลอมแปลงเอกสารเพือ่การเดินทาง รวมถงึมีสิง่ผิดกฎหมาย บรษิทัฯ จะไม่คนืค่าใชจ้่ายใดๆ รายละเอยีดดา้นการเดินทาง 
อาจมกีารเปลีย่นแปลงไดต้ามความจาํเป็น หรอืเพือ่ความเหมาะสมทัง้ปวง โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ ทัง้นีก้ารขอสงวนสทิธิ
ดงักล่าวบรษิทั จะยดึถอืและคํานึงถงึผลประโยชนต์ลอดจนความปลอดภยัของท่านผูม้เีกยีรต ิซ ึง่รว่มเดนิทางเป็นสําคญั 
 
เอกสารในการยืน่วซีา่ท่องเทีย่วอนิเดยีแบบออนไลนไ์ม่ตอ้งมาแสดงตวั 

• รูปถ่ายส ี(ถ่ายมาไม่เกนิ 3 เดอืน ขนาด 2×2 นิว้  (1  รูป พืน้หลงัสขีาว จาํนวน ใบเป็นรูปทีถ่่ายจาก2
หา้มสวมแว่นตาหรอืเคร ือ่งประดบั(รา้นถ่ายรูปเท่าน้ัน รูป , ไมใ่ส่ชดุขา้ราชการหรอืเคร ือ่งแบบใดๆ ไม่

เป็นรูปสติก๊เกอรร์วมถงึหา้มใชรู้ปทีถ่่ายเองและปริน้ทเ์อง( 
• ส าเนาหนงัสอืเดนิทางมอีายุมากกว่า 6 เดอืน   
• ส าเนาบตัรประชาชน 1 ชดุ 

• ส าเนาทะเบยีนบา้น 1 ชดุ 

• สําเนาบตัรประจาํตวัประชาชน 2  ใชส้ําเนาสูตบิตัรและบตัรประชาชปี15 ชดุ ถา้เป็นเด็กอายุต่ํากว่า  

• ส าเนาหน้าวซีา่ทีเ่คยเดนิทางไปประเทศอนิเดยี 1 ชดุ (หากม(ี 


