
              

 

    

  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

อนิเดยี อมัรติสาร ์ธรรมศาลา 4วนั 2คนื  
โดยสายการบนิสไปรทเ์จ็ท (SG) 

เร ิ$มตน้เพยีง  17,888 .- 
                            รายการทวัร ์+ ต ั/วเครื$องบนิ 

• ชม “พระวหิารทองคาํฮรัมรัดริ ซาฮบิ” สถานที
ศักดิ�สทิธิ�มากที
สดุแหง่หนึ
งของศาสนาซกิข ์

• ชม “สวนจาลเลยีนวาลา” จดุเริ
มตน้การตอ่สูแ่บบอหงิสาเพื
อเรยีกรอ้งเอกราชจากอังกฤษของอนิเดยี 

• ชม “พธิเีปลี$ยนเวรยาม” ชมสสีนัการประชนัลลีาของทหารอนิเดยีและปากสีถาน 

• เที
ยวเมอืง ธรรมศาลา เมอืงศนูยร์วมแหง่จติวญิญาณชาวทเิบต สถานที
ประทับขององคด์าไลลามะ 

• ชม “สถาบนันอรบ์ลูงิกา” ชมงานศลิปะ ภาพทังกา้ อันลอืชื
อของชาวทเิบต 



              

 

    

 
 

 

 

 

 

 

   กําหนดการเดนิทาง  

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.- 

  เสน้ทางการเดนิทาง 

 โปรแกรมเดนิทาง เชา้ เที$ยง คํ$า โรงแรมที$พกั 

1 กรงุเทพฯ – อัมรติสาร ์- ธรรมศาลา x   

Triund Hotel 

หรอืเทยีบเทา่,เมอืงธรรม

ศาลา 

2 
ธรรมศาลา – วดันัมเกล - โบสถเ์ซ็นจอหน์ – 

สถาบันนอรบ์ลูงิกา - เมอืงอัมรติสาร ์- วหิารทองคํา 
   

Golden Tulip Hotel 

หรอืเทยีบเทา่,เมอืงอัมรติ

สาร ์

3 

อัมรติสาร ์– สวนจาลเลยีนวาลา – วดัศรเีดอรเ์กยี

นา – พธิเีปลี
ยนเวรยาม – ชอ้ปปิIงตลาดพืIนเมอืง - 

สนามบนิอัมรติสาร ์

    

4 สนามบนิอัมรติสาร ์- กรงุเทพฯ x x x  



              

 

    

โปรแกรมการเดนิทาง 
วนัที$ 1 กรงุเทพฯ – อมัรติสาร ์- ธรรมศาลา 

08.00 น. คณะพรอ้มกันที
สนามบนิสุวรรณภูม ิอาคารผูโ้ดยสารขาออกระหว่างประเทศชั Iน 4 เคาน์เตอร์ G โดยมี
เจา้หนา้ที
คอยอํานวยความสะดวกจัดเตรยีมเอกสารการเดนิทางและสมัภาระใหก้บัทา่น 

11.10 น.  ออกเดินทางสู่ เมืองอมัรติสาร ์ โดยสายการบินสไปรท์เจ็ทเที
ยวบินที
 SG90 (ใชเ้วลาเดินทาง
โดยประมาณ 4.30 ชม.) (ไมม่บีรกิารอาหารบนเครื
อง)  

เครื$อง Boeing 737-800 (738) 
ที$น ั$งแบบ 3-3 

นํ Jาหนกัสมัภาระ 
ขาไป - ขากลบั 20 กก. 

 

 
 

 

14.10 น. ถงึทา่อากาศยานนานาชาตศิรคีรุรุามทัศช ีเมอืงอมัรติสาร ์ ประเทศอนิเดยี  และผา่นขั Iนตอนการตรวจคนเขา้
เมอืงและศลุกากร (เวลาทอ้งถิ
น ชา้กวา่ประเทศไทย 01.30 ชั
วโมง) 

 นําท่านเดนิทางสู่ เมอืงธรรมศาลา (Dharamshala) หรอืแม็คลอรด์กานจ ์(McLeodGanj) อยู่ในรัฐหิ
มาจัลประเทศ ตั Iงอยูท่างทศิตะวันตกเฉียงเหนือของสาธารณรัฐอนิเดยี มอีาณาเขตตดิกับรัฐจัมม ูและแคช
เมยีร ์รัฐอตุตราขณัฑ ์รัฐปัญจาบ รัฐหรยาณา รัฐอตุตรประเทศ โดยมเีขตแดนตดิกบัธเิบต  เมอืงเล็กๆ แหง่นีI
ตั Iงอยู่บนสันเขากลางป่าสน มองเห็นยอดเขาหมิาลัยขาวโพลนดว้ยหมิะ ดว้ยความสูงเฉลี
ยที
 1,750 ถงึ 
2,000 เมตร มอีากาศเย็นสบายตลอดทั Iงปี ซึ
งสถานที
นีIเป็นที
ประทับขององค์ดาไลลามะ ผูนํ้าทางจติ
วญิญาณของชาวทเิบต ในปี 1959 ดาไลลามะองคท์ี
 14 ไดเ้ดนิทางลีIภัยมายังประเทศอนิเดียเนื
องจาก
ปัญหาการเขา้มายดึครองดนิแดนทเิบต   ยวาลห์ลาล เนหร์ ูนายกรัฐมนตรขีองอนิเดยีในขณะนัIน หลังจาก
ไดเ้อกราชจากองักฤษไดจั้ดใหท้ี
นี
เป็นเขตปกครองเพื
อผูล้ีIภยัชาวทเิบต ซึ
ง ณ ปัจจบุนันีIก็ยงัมกีารอพยพมา
อยา่งตอ่เนื
อง และยงักระจายออกไปในรัฐตา่งๆ อกีหลายแสนคน 

คํ$า  รบัประทานอาหารคํ$า  
   ที$พกั Triund Hotel หรอืเทยีบเทา่,เมอืงธรรมศาลา 

วนัที$ 2 
ธรรมศาลา – วดันมัเกล - โบสถเ์ซ็นจอหน์ – สถาบนันอรบ์ลูงิกา - เมอืงอมัรติสาร ์- วหิาร
ทองคาํ 

เชา้   รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารภายในโรงแรม 
 นําท่าน เขา้ชม วดันมัเกล (Namgyal Monastery) ที
ประทับของทะไลลามะองค์ที
 14 ศูนยร์วมจติ

วญิญานของชาวทเิบต ที
นับถอืพุทธศาสนาแบบวัชรญาณ ในทุกๆวันจะมผีูท้ี
มศีรัทธา มากราบอัษฎางค
ประดษิฐอ์ยู่หนา้พระอโุบสถ บา้งก็หมุนกงลอ้เวยีนทักษิณาวัตรอยูโ่ดยรอบ และสวดมนต ์และจะมกีารจับ
กลุ่มสนทนาโตว้าทธีรรมเป็นการตั Iงปรศินาธรรม รูปหนึ
งยนืถามโดยการปรบมอืเสยีงดังกระตุน้ใหอ้กีฝ่ายที

นั
งอยู่ตอบ เป็นการฝึกทบทวนพระธรรม จากนัIนนําท่านชม โบสถเ์ซ็นจอหน์ (Church of St John in 
the Wilderness) เป็นโบสถ์ครสิต์นิกาย Anglican ชาวอังกฤษสรา้งอุทศิใหก้ับ นักบุญ John Baptist 
สรา้งขึIนในปี 1852 ตั Iงอยูใ่กลเ้มอืงธรรมศาลา ประเทศอนิเดยี สรา้งขึIนโดยสถาปัตยกรรมแบบ นีโอโกธคิ 
หรอี สถาปัตยกรรมวกิตอเรยี  ตัวโบสถม์ชี ื
อเสยีงจากหนา้ต่างกระจกสจีากเบลเยยีม โดยไดรั้บบรจิาคจาก
เลดีIเอลกนิ (Mary Louisa Lambton) ซึ
งเป็นภรรยาของ Lord Elgin ตั Iงอยู่ท่ามกลางป่า แมว้่าโครงสรา้ง
โบสถจ์ะรอดพน้จากเหตแุผน่ดนิไหวที
 Kangra เมื
อ ปี ค.ศ. 1905 มาได ้แตเ่หตุการณ์นัIนก็ไดค้รา่ชวีติผูค้น
ไป 19,800 คน มผีูบ้าดเจ็บหลายพันคนในพืIนที
 Kangra และไดทํ้าลายอาคารสว่นใหญ่แทบทั Iงหมดของ
เมอืง รวมถงึยอดโดม หอระฆงัดว้ย ตอ่มาในปี ค.ศ. 1915 สรา้งหอระฆงัใหม ่โดยเมยีรส์และสแตนแบงกถ์กู
นํามาจากประเทศอังกฤษและตดิตั Iงภายนอกบรเิวณโบสถ ์ในสว่นของลานโบสถนั์Iนเป็นที
ตั Iงของสสุานอดตี
ขา้หลวงใหญ และเป็นสถานที
พํานักแห่งสดุทา้ยของ Lord Elgin แหง่ประเทศแคนาดา ผูซ้ ึ
งสั
งการทําลาย
พระราชวังฤดูรอ้นพระราชวังหยวนหมงิหยวนในจนี และต่อมาในปี ค.ศ. 1861 ไดรั้บการแต่งตั Iงเป็นอปุราช
และขา้หลวงใหญแ่หง่อนิเดยี ทวา่ หลังจากนัIน 2 ปี ในค.ศ. 1863 ก็ส ิIนชวีตีและถกูฝัง ณ โบสถแ์หง่นีI 

กลางวนั  รบัประทานอาหารกลางวนั  
บา่ย จากนัIนนําท่านชม สถาบนันอรบ์ูลงิกา (Norbulingka Institute) เป็นสถาบันทเิบตศกึษา ตั Iงชื
อตาม

พระราชวังฤดรูอ้นของดาไลลามะในทเิบต นอรบ์ลูงิกา แปลว่า สวนแห่งอัญมณี ภายในสถาบนัมหีลายสว่น 



              

 

    

วนัที$ 3 อมัรติสาร ์– สวนจาลเลยีนวาลา – วดัศรเีดอรเ์กยีนา – พธิเีปลี$ยนเวรยาม – ชอ้ปปิJ งตลาด
พืJนเมอืง - สนามบนิอมัรติสาร ์ 

เชา้   รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารภายในโรงแรม 
 นําทา่นชม สวนจาลเลยีนวาลา (Jallianwala Bagh Memorial) ชมอนุสรณ์สถานเพื
อระลกึถงึ ผู ้

ชมุนุมชาวอนิเดยีจํานวนสองพันกวา่คนที
ถกูสงัหารหมูโ่ดยฝีมอืของทหารองักฤษ เมื
อวันที
 03 เมษายน 
1919 เหตกุารณ์ครั IงนัIนไดส้รา้งความเศรา้โศกเสยีใจ และสะเทอืนใจชาวอนิเดยีเป็นอยา่งมาก ถอืไดว้า่เป็น
จดุเริ
มตน้การตอ่สูแ่บบอหงิสาเพื
อเรยีกรอ้งเอกราชจากองักฤษของ ทา่นมหาตมะ คานธ ีจนเป็นที
สําเร็จได ้
ในเวลาตอ่มา ซึ
งในปัจจบุนัยงัคงสภาพเป็นสวนสวย สําหรับเป็นที
พักผอ่นหยอ่นใจของชาวเมอืงอมัรทิสาร์
แหง่นีI จากนัIนนําทา่นชมววิ วหิารทองคํา ยามเย็นตามอธัยาศัย จากนนัIนนําทา่นสู ่วดัศรเีดอรเ์กยีนา หรอื
มอีกีชื
อวา่วัดเงนิ มากจากประตทูางเขา้วดัทําจากเงนิ วดัฮนิดทูี
งดงามมากโดยจําลองแบบมาจากวหิาร
ทองคํา แตส่ ิ
งที
โดดเดน่ของวัดนีIคอืประตทูี
ทําจากเงนิที
มกีารแกะสลักภาพของเทพเจา้ในศาสนาฮนิด ูอาท ิ
พระแมล่ักษม ีพระแมส่รัุสวด ีพระแมอ่มุา พระแมก่าล ีพระฆศิเนศ สงิโตสญัลกัษณ์แหง่พลังอํานาจ ตัววหิาร
หลกัลอ้มรอบดว้ยทะเลสาบ  

กลางวนั   รบัประทานอาหารกลางวนั  
บา่ย นําทา่นสู ่Wagah Border ดา่นพรมแดนระหวา่งอนิเดยีและปากสีถาน นําทา่นชม พธิเีปลี$ยนเวรยาม ที
มี

การประชันลีลาต่างๆ ของทหารอนิเดียและปากสีถาน แข่งขันกันแบบชนิดที
ว่าไม่ยอมนอ้ยหนา้กันเลย
ทเีดยีว สรา้งความสนุกสนานและตื
นตาตื
นใจแกนั่กทอ่งเที
ยวที
ไดม้าชมเป็นอยา่งมาก  
จากนนัIนนําท่านอสิระ ชอ้ปปิJ งตลาดพืJนเมอืง มสีนิคา้พืIนเมอืงที
เป็นเอกลัษณ์ขาย เช่น กําไล เสืIอผา้ 
เครื
องประดับ ผา้พันคอผา้พัชมนีาและผา้ปักคลุมศรีษะทุปัฏฏา ผา้สา่หร ีเสืIอเช ิIตสั
งตัด เน็กไทผา้ไหม ชดุ
ราตรหีรหูรา รวมถงึรองเทา้จัตตแีบบพืIนเมอืงของปัญจาบ เครื
องหัตถกรรม และของแตง่บา้นมากมาย 

คํ$า   รบัประทานอาหารคํ$า  
 ไดเ้วลาอนัสมควรนําทา่นเดนิทางสู ่ทา่อากาศยานนานาชาตศิรคีรุรุามทัศช ีเมอืงอมัรติสาร ์ประเทศอนิเดยี 

 

วนัที$ 4 สนามบนิอมัรติสาร ์- กรงุเทพฯ 
04.00 น. ออกเดนิทางกลับสูก่รงุเทพฯ ประเทศไทย โดยสายการบนิสไปรทเ์จ็ทเที
ยวบนิที
 SG89 (ใชเ้วลาเดนิทาง

โดยประมาณ 4.40 ชม.) (ไมม่บีรกิารอาหารบนเครื
อง) 

ทั Iงสํานักสงฆ,์ พพิธิภณัฑ,์ รา้นคา้, หอ้งเรยีน, โรงปฏบิตังิานศลิปะ ใหท้า่นไดช้ม งานศลิปะตา่งๆของทเิบต 
อาทเิชน่ งานปะตมิากรรมโลหะ, งานแกะสลักไม,้ งานเขยีนภาพทังกา้ และงานปักผา้ทังกา้ “ทังกา้” ถอื
เป็นงานศลิป์ที
มคีวามสวยงามและเป้นเอกลักษณ์ของชาวทเิบต คอืภาพวาด เปรยีบเสมอืนพระพุทธเจา้ 
ทังกา้ จะเป็นการเขยีนบอกเลา่เรื
องราวเกี
ยวกบัพุทธองค ์เหมอืนจติรกรรมฝาผนังในประเทศไทย แต่เขยีน
ลงบนผา้แทน ชาวทเิบตไม่มพีระพุทธรูป แต่จะมทีังกา้เป็นตัวแทนพระพุทธเจา้ ที
สําคัญในการทําแบบ
โบราณดั Iงเดมิ สทีี
ใชเ้ขยีนเป็นสธีรรมชาตทิี
ตอ้งสรรหาแรธ่าต ุตามเทอืกเขาหมิาลัย นํามาบดผสมกบัยางไม ้
เขยีนดว้ยเกรยีงเขาจามร ีสว่นสทีองก็จะใชเ้นืIอทองคําแท ้นํIาที
ใชผ้สมสยีังตอ้งใชนํ้Iาแรผ่สมกบัสธีรรมชาติ
ในการวาด ภาพเขยีนแต่ละชิIนใชเ้วลานาน มคีวามประณีตและทนทาน สแีละภาพที
เขยีนจะมคีวามคมชัด 
สดใสยาวนานกวา่รอ้ยปีเลยทเีดยีว จากนัIนนําทา่นเดนิทางสู ่เมอืงอมัรติสาร ์หรอื เมอืงอมฤตสาร ์ตั Iงอยูใ่น
รัฐปัญจาบ ซึ
งเป็นรัฐที
ตั Iงอยูท่างตะวันตกเฉียงเหนือของประเทศอนิเดยี มเีขตตดิต่อกับรัฐหมิาจัลประเทศ
ทางตะวันออกเฉียงเหนือ ทางทศิตะวันตกตดิกับประเทศปากสีถาน ส่วนทศิใตต้ดิกับรัฐราชาสถาน  ส่วน
ทางตะวันออกเฉียงใต ้ตดิกบั รัฐหรยาณา ซึ
งรัฐหรยาณานีIเป็นดนิแดนที
มคีวามสําคัญในประวัตศิาสตร ์เป็น
ที
ตั Iงของทุ่งกรุุเกษตรในมหาภารตะ รัฐปัญจาบมเีมอืงหลวงชื
อจัณฑคีรห ์มปีระชากร ประมาณ 24 ลา้นคน 
รัฐนีIยังเป็นศูนยก์ลางของชาวซกิข ์ รัฐปัญจาบมกีารวางผังเมอืงที
ดมีากมกีารแยกระหว่างเขตที
อยู่อาศัย 
เขตธรุกจิการคา้ เขตอสุาหกรรม กันเป็นอยา่งด ี เป็นเมอืงที
มมีหาวทิลัยที
น่าสนใจ จากนัIนนําท่านชม พระ
วหิารทองคํา ฮรัมรัดริ ซาฮบิ (Harmandir Sahib) หรอืพระสวุรรณวหิาร วหิารทองคําแห่งนีIตั Iงอยูใ่จ
กลางเมอืง ซึ
งเป็นสถานที
ศักดิ�สทิธข์องผูท้ี
นับถอืศาสนาซกิข ์และบรรดาผูแ้สวงบุญจากทั
วโลก ลว้นมุ่ง
หมายที
จะตอ้งไดม้าสักครั Iงในชวีติ ตัววหิารทองคํา ชั Iนแรกของวหิารเป็นหนิออ่น ผนังภายในแกะสลักเป็น
รปูดอกไมไ้วอ้ยา่งสวยงาม ชั IนสองขึIนไปจนถงึยอดโดมไดถ้กูตกแตง่โดยการเคลอืบดว้ยทองคําสทีองอรา่ม
งดงามมนํีIาหนักรวมกวา่ 800 ตัน ใชเ้ป็นสถานที
ปฏบิตัศิาสนกจิประจําวัน สําหรับผูเ้ขา้ชมวหิารทุกคนตอ้งมี
ผา้คลมุศรีษะทกุคน 

คํ$า  รบัประทานอาหารคํ$า  
   พกัที$   Golden Tulip Hotel หรอืเทยีบเทา่,เมอืงอมัรติสาร ์



              

 

    

10.10 น. ถงึสนามบนิสวุรรณภมู ิกรงุเทพมหานคร โดยความสวัสดภิาพ 
 

โปรแกรม : อนิเดยี อมัรติสาร ์ธรรมศาลา 4วนั 2คนื  
โดยสายการบนิสไปรทเ์จ็ท (SG) 

 

อตัราคา่บรกิาร 

กําหนดการเดนิทาง 

ผูใ้หญ ่
พักหอ้งละ  
2-3 ทา่น 
ทา่นละ 

เด็กมเีตยีง 
พักกบัผูใ้หญ ่

1 ทา่น 
ทา่นละ 

เด็ก 8-12 ปี
(เสรมิเตยีง) 

ทา่นละ 

เด็ก 8-12 ปี 
(ไมเ่สรมิ
เตยีง) 
ทา่นละ 

พักเดี
ยว
เพิ
ม 

ทา่นละ 

ราคา 
ไมร่วมตัrว 
ทา่นละ 

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.- 

***ราคาเด็กทารก(อายไุมถ่งึ 2 ปีบรบิูรณ ์ณ วนัเดนิทางกลบั)  ทา่นละ  10,000.-*** 

“ราคาทวัรส์าํหรบัลกูคา้ที$ถอืพาสปอรต์ไทยเทา่น ัJน” 

**พาสปอรต์ตา่งชาต ิโปรดตดิตอ่เรา** 
***รายการนีJไมร่วมคา่วซีา่อนิเดยี ทา่นละ 3,000 บาท *** 

***รายการนีJไมร่วมคา่ทปิมคัคเุทศกท์อ้งถิ$นและคนขบัรถรวม ทา่นละ 1,500 บาท /ทา่น/ทรปิ 
หวัหนา้ทวัรจ์ากประเทศไทย (ตามความพงึพอใจในการบรกิาร)*** 

** โปรแกรมและรายละเอยีดของการเดนิทางอาจมกีารเปลี$ยนแปลงได ้ท ัJงนีJข ึJนอยูก่บัสภาวะอากาศ 

และเหตสุดุวสิยัตา่ง ๆ ที$ไมส่ามารถคาดการณ์ลว่งหนา้โดยทางบรษิทัฯ ** 

 

พาสปอรต์จะตอ้งมอีายกุอ่นการเดนิทางไมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน 

ในกรณีที$กองตรวจคนเขา้เมอืงท ัJงที$กรงุเทพฯ และที$ประเทศสาธารณรฐัเกาหลใีต ้ปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออกหรอืเขา้

ประเทศ ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธไ์มค่นืคา่ใชจ้า่ยไมว่า่กรณีใดๆ ทิJงส ิJน 

 
หมายเหต ุ**   บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธใินการเปลี$ยนแปลงเที$ยวบนิท ัJงไปและกลบัโดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้
ท ัJงนีJข ึJนอยู่กบัสายการบนิ บรษิทัฯขอสงวนสทิธิpในการเปลี$ยนแปลงรายการเพื$อความเหมาะสมไมว่า่จะเกดิจาก
ความขดัขอ้งของ ยานพาหนะหรอืมเีหตุหนึ$งเหตุใดจนทําใหไ้ม่สามารถดําเนนิการตามหมายกําหนดการได้
โปรแกรมการเดนิทางเปลี$ยนแปลงตามความเหมาะสม หรอืเปลี$ยนแปลงรายการท่องเที$ยวบางรายการหรอื
ทดแทนรายการท่องเที$ยวบางรายการ และจะตอ้งมจีํานวนผูโ้ดยสารจํานวน 15 ท่านขึJนไปจงึออกเดนิทาง ใน
กรณีที$มจีํานวนผูโ้ดยสารไมถ่งึ 15 ทา่นไมม่หีวัหนา้ทวัรไ์ทย  อตัราคา่บรกิารนีJ สําหรบัเดนิทางต ัJงแต ่30 ทา่นขึJน
ไป ขอสงวนสทิธิpในการเปลี$ยนแปลงราคาในกรณีที$มผีูเ้ดนิทางไมถ่งึ 30 ทา่น 
 

เง ื$อนไขการใชบ้รกิาร 

1. บรษัิทฯสงวนสทิธิ�ที
จะไมรั่บผดิชอบตอ่คา่ชดเชยความเสยีหายไมว่า่กรณีที
กองตรวจคนเขา้เมอืงของไทยไมอ่นุญาต

ใหเ้ดนิทางออกหรอืกองตรวจคนเขา้เมอืงของแตล่ะประเทศไมอ่นุญาตใหเ้ขา้เมอืง 



              

 

    

2. บรษัิทฯ สงวนสทิธิ�ในการที
จะไมรั่บผดิชอบตอ่คา่ชดเชยความเสยีหาย อนัเกดิจากเหตสุดุวสิยัที
ทาง บรษัิทฯไม่

 สามารถควบคมุไดเ้ชน่การนัดหยดุงาน, จลาจล, การลา่ชา้หรอืยกเลกิของเที
ยวบนิ 

3. บรษัิทฯสงวนสทิธิ�ในการเปลี
ยนแปลงโปรแกรมรายการทอ่งเที
ยวโดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ (โปรแกรมและ

 รายละเอยีดของการเดนิทางอาจมกีารเปลี
ยนแปลงได ้ทั IงนีIข ึIนอยูก่บัภาวะอากาศ และเหตสุดุวสิยัตา่ง ๆ ที
ไม่

สามารถคาดการณ์ลว่งหนา้โดยทางบรษัิทฯ จะคํานงึถงึผลประโยชนแ์ละความปลอดภยัของผูร้ว่มเดนิทางเป็นสําคญั) 

4. บรษัิทฯสงวนสทิธิ�ในการเปลี
ยนแปลงอตัราคา่บรกิารโดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

5. กรณีที
คณะไมค่รบจํานวน10ทา่นทางบรษัิทฯสงวนสทิธิ�ในการงดออกเดนิทางโดยทางบรษัิทฯ จะแจง้ใหท้า่นทราบ

ลว่งหนา้อยา่งนอ้ย 7 วันกอ่นการเดนิทาง  

6. เมื
อทา่นทําการซืIอโปรแกรมทัวร ์ทางบรษัิทฯ จะถอืวา่ทา่นรับทราบและยอมรับเงื
อนไขของหมายเหตทุกุขอ้แลว้ 

7. ในกรณีที
ลกูคา้ตอ้งออกตัrวโดยสารภายในประเทศ กรณุาตดิตอ่เจา้หนา้ที
ของบรษัิทฯ กอ่นทกุครั Iง มฉิะนัIนทาง

บรษัิทฯ จะไมข่อรับผดิชอบคา่ใชจ้า่ยใดๆ ทั IงสิIน  

 

อตัราคา่บรกิารนีJรวม 

1.  คา่ตัrวเครื
องบนิไป-กลับ ชั Iนประหยดั 

2.  คา่โรงแรมที
พักตามรายการที
ระบ ุ(สองทา่นตอ่หนึ
งหอ้ง) 

3.  คา่เขา้ชมสถานที
ตา่งๆ ตามรายการที
ระบ ุ

4.  คา่อาหารและเครื
องดื
มตามรายการที
ระบ ุ

5.  คา่รถรับสง่และระหวา่งนําเที
ยวตามรายการที
ระบ ุ

6.  คา่ประกนัอบุตัเิหตคุุม้ครองในระหวา่งการเดนิทาง คุม้ครองในวงเงนิทา่นละ 1,000,000 บาท คา่รักษาพยาบาลกรณี

เกดิอบุตัเิหตวุงเงนิทา่นละ 200,000 บาท ตามเงื
อนไขของกรมธรรม ์ 

 ** ลูกคา้ท่านใดสนใจซืIอประกันการเดนิทางสําหรับครอบคลุมเรื
องสขุภาพสามารถสอบถามขอ้มลูเพิ
มเตมิกับทาง

เจา้หนา้ที
บรษัิทได ้** 

 - เบีIยประกนัเริ
มตน้ 370 บาท [ระยะเวลา 5-7 วัน] 

 - เบีIยประกนัเริ
มตน้ 430 บาท [ระยะเวลา 8-10 วัน]  

 ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัที
มอีายมุากกวา่ 16 หรอืนอ้ยกวา่ 75 ปี   

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

 ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัที
มอีายนุอ้ยกวา่ 16 หรอืมากกวา่ 75 ปี   

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

7.  รวมภาษีสนามบนิทกุแหง่ + ภาษีนํIามนั  

8.  คา่ภาษีมลูคา่เพิ
ม 7% 

 

อตัราคา่บรกิารนีJไมร่วม 

1. คา่ทําหนังสอืเดนิทางไทย 

2. กระเป๋าเดนิทางในกรณีที
นํIาหนักเกนิกวา่ที
สายการบนิกําหนด 30 กโิลกรัม/ทา่น  

สว่นเกนินํIาหนักตามสายการบนิกําหนด 



              

 

    

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

4. คา่อาหารที
ไมไ่ดร้ะบไุวใ้นรายการ 

5. คา่วซีา่เขา้ประเทศอนิเดยีแบบ E-Visa ทา่นละ 3,000 บาท 

6. คา่ทําใบอนุญาตที
กลบัเขา้ประเทศของคนตา่งชาตหิรอืคนตา่งดา้ว 

7. คา่ทปิคนขบัรถ และมคัคเุทศกท์อ้งถิ
นทอ้งถิ
น 1,500 บาท /ทรปิ/ตอ่ทา่น 

 

การสาํรองที$น ั$ง 

1. กรุณาจองล่วงหนา้อย่างนอ้ย 30 วันก่อนการเดนิทางและกรุณาเตรยีมเงนิมัดจํา 10,000 บาท (ที
นั
งจะยนืยันเมื
อ

ไดรั้บเงนิมัดจําแลว้เท่านัIน) หากตอ้งยื
นวซีา่ ตอ้งเตรยีมเอกสารยื
นวซีา่ใหเ้รยีบรอ้ยภายใน 2-3 วันหลังจากทําการ

จองแลว้ (ใชเ้วลาขอวซีา่ไมต่ํ$ากวา่ 7 วนัทําการ) 

2. การชําระค่าทัวรส์่วนที
เหลือทางบรษัิทฯจะเรยีกเก็บก่อนเดนิทางไม่นอ้ยกว่า 15 วันท่านควรจัดเตรยีมค่าทัวรใ์ห ้

เรยีบรอ้ยกอ่นกําหนดเนื
องจากทางบรษัิทตอ้งสํารองค่าใชจ้่ายในสว่นของค่าที
พักและตัrวเครื
องบนิมฉิะนัIนจะถอืว่า

ทา่นยกเลกิการเดนิทางโดยอตัโนมตั ิ

 

เง ื$อนไขการยกเลกิ 

1. แจง้ยกเลกิกอ่นเดนิทาง 30 วัน คนืคา่ใชจ้า่ยทั Iงหมด  

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

3. แจง้ยกเลกินอ้ยกวา่ 15วันกอ่นเดนิทางทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธิ�เก็บคา่ใชจ้า่ยทั Iงหมด 

4. สําหรับผูโ้ดยสารที
ไมไ่ดถ้อืหนังสอืเดนิทางไทย และทางบรษัิทฯเป็นผูย้ื
นวซีา่ให ้เมื
อผลวซีา่ผ่านแลว้มกีารยกเลกิ

การเดนิทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิ�ในการคนืคา่มดัจําทั Iงหมด 

5. บรษัิทขอสงวนสทิธิ�ในการเก็บคา่ใชจ้า่ยทั Iงหมดกรณีทา่นยกเลกิการเดนิทางและมผีลทําใหค้ณะเดนิทางไมค่รบตาม

จํานวนที
บรษัิทฯกําหนดไว ้(10 ทา่นขึIนไป) เนื
องจากเกดิความเสยีหายตอ่ทางบรษัิทและผูเ้ดนิทางอื
นที
เดนิทางใน

คณะเดยีวกนับรษัิทตอ้งนําไปชําระคา่เสยีหายตา่งๆที
เกดิจากการยกเลกิของทา่น 

6. กรณีเจ็บป่วยจนไมส่ามารถเดนิทางไดซ้ ึ
งจะตอ้งมใีบรับรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรับรองบรษัิทฯจะพจิารณาเลื
อน

การเดนิทางของท่านไปยังคณะต่อไปแต่ทั IงนีIท่านจะตอ้งเสยีค่าใชจ้่ายที
ไมส่ามารถเรยีกคนืได ้เชน่ค่าตัrวเครื
องบนิ

ค่าหอ้ง ค่าธรรมเนียมวีซ่าตามที
สถานทูตฯ เรยีกเก็บ และค่าใชจ้่ายอื
นๆที
เกดิขึIนตามจรงิ ในกรณีที
ไม่สามารถ

เดนิทางได ้

7. กรณียื
นวซีา่แลว้ไม่ไดรั้บการอนุมัตวิซีา่จากทางสถานทูต (วซีา่ไม่ผ่าน) และท่านไดช้ําระค่าทัวรห์รอืมัดจํามาแลว้ 

ทางบรษัิทฯ คนืค่าทัวรห์รอืมัดจําให ้แต่ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิ�ในการหักค่าบรกิารยื
นวซีา่, ค่าวซีา่ และค่าใชจ้่าย

บางสว่นที
เกดิขึIนจรงิเป็นกรณีไป (อาท ิกรณีออกตัrวเครื
องบนิไปแลว้ หรอืไดช้ําระคา่บรกิารในสว่นของทางเมอืงนอก

เชน่ โรงแรม ฯลฯ ไปแลว้) ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิ�ในการหักเก็บคา่ใชจ้า่ยจรงิที
เกดิขึIนแลว้กบัทา่นเป็นกรณีไป 

8. กรณีวซีา่ผา่นแลว้ แจง้ยกเลกิกอ่นหรอืหลังออกตัrวโดยสาร บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิ�ในการ ไมค่นืคา่ทัวรท์ั Iงหมด 

9. กรณีวซีา่ผา่นแลว้ แตก่รุ๊ปออกเดนิทางไมไ่ด ้เนื
องจากผูเ้ดนิทางทา่นอื
นในกลุม่โดนปฏเิสธวซีา่ หรอืไมว่า่ดว้ยสาเหตุ

ใดๆก็ตาม ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิ�ในการหักเก็บคา่ใชจ้า่ยจรงิที
เกดิขึIนแลว้กบัทา่นเป็นกรณีไป 



              

 

    

10. กรณีผูเ้ดนิทางไม่สามารถเขา้-ออกเมอืงได ้เนื
องจากเอกสารปลอมหรอืการหา้มของเจา้หนา้ที
ไมว่่าเหตุผลใดๆ ก็

ตามทางบรษัิทของสงวนสทิธิ�ในการ ไมค่นืคา่ทัวรท์ั Iงหมด 

 

เง ื$อนไขการเดนิทาง 
 

1. บรษัิทฯ มสีทิธิ�ที
จะเปลี
ยนแปลงรายละเอยีดบางประการในทัวรน์ีI เมื
อเกดิเหตสุดุวสิยัจนไมอ่าจแกไ้ขได ้
2. บรษัิทฯ ไมรั่บผดิชอบคา่เสยีหายในเหตกุารณ์ที
เกดิจากสายการบนิ ภยัธรรมชาต ิและอื
นๆที
อยูน่อกเหนอืการควบคมุ

ของทางบรษัิทฯหรอืคา่ใชจ้า่ยเพิ
มเตมิที
เกดิขึIนทางตรงหรอืทางออ้ม เชน่ การเจ็บป่วย, การถกูทํารา้ย, การสญูหาย, 
ความลา่ชา้ หรอืจากอบุตัเิหตตุา่งๆ 

3. หากท่านยกเลกิกอ่นรายการท่องเที
ยวจะสิIนสดุลง ทางบรษัิทฯ จะถอืว่าท่านสละสทิธิ�และจะไมรั่บผดิชอบคา่บรกิาร
ที
ทา่นไดช้ําระไวแ้ลว้ไมว่า่กรณีใดๆ ทั IงสิIน 

4. บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบต่อการหา้มออกนอกประเทศ หรอื หา้มเขา้ประเทศ อันเนื
องมาจากมสีิ
งผดิกฎหมาย หรอื
เอกสารเดนิทางไมถ่กูตอ้ง หรอื การถกูปฏเิสธในกรณีอื
นๆ 

5. รายการนีIเป็นเพียงขอ้เสนอที
ตอ้งไดรั้บการยนืยันจากบรษัิทฯ อกีครั Iงหนึ
ง หลังจากไดสํ้ารองที
นั
งบนเครื
อง และ
โรงแรมที
พักในตา่งประเทศเป็นที
เรยีบรอ้ย แตอ่ยา่งไรก็ตามรายการนีIอาจเปลี
ยนแปลงไดต้ามความเหมาะสม 

6. ราคานีIคดิตามราคาตัrวเครื
องบนิในปัจจุบัน หากราคาตัrวเครื
องบนิปรับสูงขึIน บรษัิทฯ สงวนสทิธิ�ที
จะปรับราคาตัrว
เครื
องบนิตามสถานการณ์ดังกลา่ว 

7. กรณีเกดิความผดิพลาดจากตัวแทน หรอื หน่วยงานที
เกี
ยวขอ้ง จนมกีารยกเลกิ ล่าชา้ เปลี
ยนแปลง การบรกิารจาก
สายการบนิบรษัิทฯขนส่ง หรอื หน่วยงานที
ใหบ้รกิาร บรษัิทฯจะดําเนนิโดยสุดความสามารถที
จะจัดบรกิารทัวรอ์ื
น
ทดแทนให ้แตจ่ะไมค่นืเงนิใหสํ้าหรับคา่บรกิารนัIนๆ 

8. มัคคุเทศก ์พนักงาน และตัวแทนของบรษัิทฯ ไม่มีสทิธิ�ในการใหคํ้าสัญญาใดๆ ทั IงสิIนแทนบรษัิทฯ นอกจากมี
เอกสารลงนามโดยผูม้อํีานาจของบรษัิทฯ กํากบัเทา่นัIน 

9. หากไม่สามารถไปเที
ยวในสถานที
ที
ระบใุนโปรแกรมได ้อันเนื
องมาจากธรรมชาต ิความล่าชา้ และความผดิพลาด
จากทางสายการบนิ จะไมม่กีารคนืเงนิใดๆทั IงสิIน แตท่ั IงนีIทางบรษัิทฯจะจัดหารายการเที
ยวสถานที
อื
นๆมาให ้โดยขอ
สงวนสทิธิ�การจัดหานีIโดยไมแ่จง้ใหท้ราบลว่งหนา้  

10. เมื
อท่านออกเดนิทางไปกับคณะแลว้ ท่านงดการใชบ้รกิารรายการใดรายการหนึ
ง หรอืไมเ่ดนิทางพรอ้มคณะถอืว่า
ทา่นสละสทิธิ� ไมอ่าจเรยีกรอ้งคา่บรกิาร และเงนิมดัจําคนื ไมว่า่กรณีใดๆ ทั IงสิIน  

11. ในกรณีที
ลูกคา้ตอ้งออกตัrวโดยสารภายในประเทศ กรุณาตดิต่อเจา้หนา้ที
ของบรษัิทฯ ก่อนทุกครั Iง มเิช่นนัIนทาง
บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบคา่ใชจ้า่ยใดๆ ทั IงสิIน 

12. กรณีเจ็บป่วยจนไมส่ามารถเดนิทางไดซ้ ึ
งจะตอ้งมใีบรับรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรับรองบรษัิทฯจะพจิารณาเลื
อน
การเดนิทางของท่านไปยังคณะต่อไปแต่ทั IงนีIท่านจะตอ้งเสยีค่าใชจ้่ายที
ไมส่ามารถเรยีกคนืได ้เชน่ค่าตัrวเครื
องบนิ
ค่าหอ้ง ค่าธรรมเนียมวีซ่าตามที
สถานทูตฯ เรยีกเก็บ และค่าใชจ้่ายอื
นๆที
เกดิขึIนตามจรงิ ในกรณีที
ไม่สามารถ
เดนิทางได ้

13. กรณียื
นวซีา่แลว้ไม่ไดรั้บการอนุมัตวิซีา่จากทางสถานทูต (วซีา่ไม่ผ่าน) และท่านไดช้ําระค่าทัวรห์รอืมัดจํามาแลว้ 
ทางบรษัิทฯ คนืค่าทัวรห์รอืมัดจําให ้แต่ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิ�ในการหักค่าบรกิารยื
นวซีา่, ค่าวซีา่ และค่าใชจ้่าย
บางสว่นที
เกดิขึIนจรงิเป็นกรณีไป (อาท ิกรณีออกตัrวเครื
องบนิไปแลว้ หรอืไดช้ําระคา่บรกิารในสว่นของทางเมอืงนอก
เชน่ โรงแรม ฯลฯ ไปแลว้) ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิ�ในการหักเก็บคา่ใชจ้า่ยจรงิที
เกดิขึIนแลว้กบัทา่นเป็นกรณีไป 

14. กรณีวซีา่ผา่นแลว้ แจง้ยกเลกิกอ่นหรอืหลังออกตัrวโดยสาร บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิ�ในการ ไมค่นืคา่ทัวรท์ั Iงหมด 
15. กรณีวซีา่ผา่นแลว้ แตก่รุ๊ปออกเดนิทางไมไ่ด ้เนื
องจากผูเ้ดนิทางทา่นอื
นในกลุม่โดนปฏเิสธวซีา่ หรอืไมว่า่ดว้ยสาเหตุ

ใดๆก็ตาม ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิ�ในการหักเก็บคา่ใชจ้า่ยจรงิที
เกดิขึIนแลว้กบัทา่นเป็นกรณีไป 
16. กรณีผูเ้ดนิทางไม่สามารถเขา้-ออกเมอืงได ้เนื
องจากเอกสารปลอมหรอืการหา้มของเจา้หนา้ที
ไมว่่าเหตุผลใดๆ ก็

ตามทางบรษัิทของสงวนสทิธิ�ในการ ไมค่นืคา่ทัวรท์ั Iงหมด 
17. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิ�ราคานีIเฉพาะนักทอ่งเที
ยวชาวไทยและทอ่งเที
ยวเป็นหมูค่ณะแบบ Join Tour เทา่นัIน กรณี

ตอ้งการตัดกรุ๊ปเหมาโปรดสอบถามทางบรษัิทอีกครั Iง หากเป็นนักท่องเที
ยวชาวต่างชาต ิหรือ พระสงฆ์ โปรด
สอบถามทางบรษัิทอกีครั Iง  



              

 

    

18. ในกรณีที$ลกูคา้ตอ้งออกต ั/วโดยสารภายในประเทศกรณุาตดิตอ่เจา้หนา้ที$ของบรษิทัฯกอ่นทกุคร ัJงมเีชน่น ัJน
ทางบรษิทัฯจะ ไมร่บัผดิชอบคา่ใชจ้า่ยใดๆท ัJงสิJน 

 

ขอ้ความซึ$งถอืเป็นสาระสาํหรบัทา่นผูม้เีกยีรตซิึ$งรว่มเดนิทาง 

ทางบรษัิทฯ เป็นตัวแทนในการจัดนําสัมมนา และการเดนิทางที
มีความชํานาญ โดยจัดหาโรงแรมที
พัก อาหาร 

ยานพาหนะ และสถานที
ทอ่งเที
ยวพรอ้มทั Iงการสัมมนา ดงูาน เพื
อความสะดวกสบาย และเกดิประโยชนส์งูสดุในการ

เดนิทาง ทั IงนีIทางบรษัิทฯ ไมส่ามารถรับผดิชอบในอบุัตเิหตุหรอืความเสยีหายที
เกดิจากโรงแรมที
พัก ยานพาหนะ,  

อันเนื
องจากอุบัตเิหตุรวมถงึภัยธรรมชาต,ิ โจรกรรม, วนิาศกรรม, อัคคีภัย, การผละงาน, การจลาจล, สงคราม

การเมอืง, การผันผวนของอตัราแลกเปลี
ยนเงนิตราระหวา่งประเทศ, การนัดหยดุงาน, ความลา่ชา้ของเที
ยวบนิ, สาย

การเดนิเรอื, รถไฟ, พาหนะทอ้งถิ
น,  ตลอดจนการถกูปฏเิสธออกวซีา่จากกงสลุ และ / หรอื สว่นงานที
เกี
ยวขอ้งกับ

สถานเอกอัครราชทูต รวมถงึผูม้อํีานาจทําการแทนประจําประเทศไทย (โดยไม่จําตอ้งแสดงเหตุผล เนื
องจากเป็น

สทิธพิเิศษทางการทตู) ซึ
งอยูเ่หนอืการควบคมุของบรษัิทฯ หมายรวมถงึในระหวา่งการเดนิทางทอ่งเที
ยวทั Iงใน หรอื 

ตา่งประเทศ แตท่างบรษัิทฯ มคีวามคุม้ครอง และประกนัอบุัตเิหตุ ตามเงื
อนไขที
บรษัิทฯ ที
รับประกันในกรณีที
ผูร้ว่ม

เดนิทางถูกปฏเิสธโดยเจา้หนา้ที
ตรวจคนเขา้เมอืงของประเทศไทย และ/หรอื ต่างประเทศ มใิหเ้ดนิทางออก หรอื 

เขา้ประเทศ เนื
องมาจากความประพฤต ิพฤตกิรรมของผูเ้ดนิทาง ไมป่ฏบิตัติามกฎระเบยีบดา้นการความคมุโรคตดิต่อ

เฉพาะพืIนที
มีการปลอมแปลงเอกสารเพื
อการเดนิทาง รวมถงึมสี ิ
งผดิกฎหมาย บรษัิทฯ จะไม่คืนค่าใชจ้่ายใดๆ 

รายละเอยีดดา้นการเดนิทาง อาจมกีารเปลี
ยนแปลงไดต้ามความจําเป็น หรอืเพื
อความเหมาะสมทั Iงปวง โดยมติอ้ง

แจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ ทั IงนีIการขอสงวนสทิธดิังกล่าว บรษัิท จะยดึถือและคํานึงถงึผลประโยชน์ตลอดจนความ

ปลอดภยัของทา่นผูม้เีกยีรต ิซึ
งรว่มเดนิทางเป็นสําคัญ 

 

หลกัฐานประกอบการยื$นขอวซีา่ประเทศอนิเดยีสําหรบั-คนไทย  

1. หนังสอืเดนิทาง (Passport) หนังสอืเดนิทาง ตอ้งมหีนา้เหลอืสําหรับประทับวซีา่อยา่งนอ้ย 2 หนา้ อายใุชง้านเหลอื
ไมน่อ้ยกว่า 6 เดอืน นับจากวันเดนิทาง *กรุณาถอดปก Passport กอ่นสง่เอกสารบรษัิทจะไมรั่บผดิชอบในกรณีสญู
หาย* 

2. รูปถ่าย รูปถ่ายสหีนา้ตรงขนาด 2x2นิIว พืIนหลังสขีาวเท่านัIน จํานวน 2ใบเป็นรูปที
ถ่ายจากรา้นถ่ายรูปเท่านัIน รูป 
(หา้มสวมแว่นตาหรอืเครื
องประดับ, ไมใ่ส่ชดุขา้ราชการหรอืเครื
องแบบใดๆ ไมเ่ป็นรูปสติ�กเกอรร์วมถงึหา้มใชรู้ปที

ถา่ยเองและปริIนทเ์อง) 

3. สําเนาบตัรประจําตัวประชาชน 2 ชดุ ถา้เป็นเด็กอายตํุ
ากวา่ 15 ปี ใชสํ้าเนาสตูบิตัรและบตัรประชาชน 
4. สําเนาทะเบยีนบา้น  

 

กรณุากรอกขอ้มลูเพื
อประโยชนใ์นการพจิารณาดําเนนิการขอวซีา่ของทา่นประวตัสิว่นตัว 
PERSONAL INFORMATION 

คํานําหนา้ :  นาย  นาง  นางสาว  เด็กชาย     
TITLE : MR  MRS  MS  MSTR     
ชื
อ :  _     _______________                  ______นามสกลุ : _     ____________  ___                                          ___        
NAME : _     _______________                  ___SURNAME : _     ____________  ___                                         ___        
สถานะภาพ :           แตง่งาน                 โสด  
MARITAL STATUS      MARRIED                 UN MARRIED  
ชื
อสาม/ีภรรยา:                                          _____________________________________________      _   ___ _____     



              

 

    

GIVE THE NAME OF WIFE OR HUSBAND 
สญัชาตสิาม/ีภรรยา :                                         _____________________________________________  __________ 
NATIONALITY 
ที
อยู ่ : ____                                          ____________________________________________   ________________ 
 ____                                          ____________________________________________   _______         _________      
ADDRESS : ___                                         _________________________________________    ________________ 
____                                          ____________________________________________   _______         _________      
ประวตัคิรอบครัว FAMILY INFORMATION 
ชื
อ/นามสกลุบดิา :                 _______________________สญัชาต ิ_______                       _____________________ 
FATHER’S NAME / SURNAME                                                                 NATIONALITY  
ชื
อ/นามสกลุมารดา :               ______________________สญัชาต ิ____                         _______________________ 
MOTHER’S NAME / SURNAME                                                               NATIONALITY 
ประวตักิารศกึษา 
EDUCATIONAL INFORMATION______________________________________________________________________ 
ประวตักิารทํางาน 
PROFESTION INFORMATION   
อาชพี :          ____________                                        ___                                                                         ____  
OCCUPATION: ____________                                        ___  ____________________________________________  
ชื
อบรษัิท:                                ___                                         ___________________________________________ 
EMPLOYER’S NAME ___                                       ______________________________________________________ 
เบอรโ์ทรตดิตอ่ :                                                                                                                                            ___                                         
WORK PHONE NUMBER:                                                                                                                               ___                                         
ที
อยู ่ : ____                                          ____________________________________________   ________________ 
 ____                                          ____________________________________________   _______         _________      
ADDRESS : ___                                         _________________________________________    ________________ 
____                                          ____________________________________________   _______         _________      
รหัสไปรษณีย ์: ___                      _                  
ZIP :  ________________________ 
โปรดระบรุายชื
อประเทศที
ทา่นไดเ้ดนิทางในชว่งระยะเวลา 10 ปี * สาํคัญมาก 
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________ 
*สําหรับประเทศอนิเดยีหากเคยมกีารเดนิทางจําเป็นตอ้งแจง้เลขที
วซีา่ครั Iงสดุทา้ยที
ยื
นและวันที
ออกวซีา่(สําคญัมาก) 
______________________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________ 

 

****** HAVE A NICE TRIP ****** 

 

  

  

 


