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อนิเดยี อมัรติสาร ์ธรรมศาลา 4วนั 2คนื  

โดยสายการบนิสไปรทเ์จ็ท (SG) 

เร ิม่ตน้เพยีง 17,888.- 
                            รายการทวัร ์+ ต ัว๋เครือ่งบนิ 

 ชม “พระวหิารทองค าฮรัมรัดริ ซาฮบิ” สถานทีศ่ักดิส์ทิธิม์ากทีส่ดุแหง่หนึง่ของศาสนาซกิข ์

 ชม “สวนจาลเลยีนวาลา” จดุเริม่ตน้การตอ่สูแ่บบอหงิสาเพือ่เรยีกรอ้งเอกราชจากอังกฤษของอนิเดยี 

 ชม “พธิเีปลีย่นเวรยาม” ชมสสีนัการประชนัลลีาของทหารอนิเดยีและปากสีถาน 

 เทีย่วเมอืง ธรรมศาลา เมอืงศนูยร์วมแหง่จติวญิญาณชาวทเิบต สถานทีป่ระทับขององคด์าไลลามะ 

 ชม “สถาบนันอรบ์ูลงิกา” ชมงานศลิปะ ภาพทังกา้ อันลอืชือ่ของชาวทเิบต 
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   ก าหนดการเดนิทาง  

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 เทีย่ง ค า่ โรงแรมทีพ่กั 

1 กรุงเทพฯ – อัมรติสาร ์- ธรรมศาลา x 🍽 🍽 
Triund Hotel 

หรอืเทยีบเทา่,เมอืงธรรมศาลา 

2 
ธรรมศาลา – วัดนัมเกล - โบสถเ์ซ็นจอหน์ – สถาบัน

นอรบ์ูลงิกา - เมอืงอัมรติสาร ์- วหิารทองค า 
🍽 🍽 🍽 

Golden Tulip Hotel 

หรอืเทยีบเทา่,เมอืงอัมรติสาร ์

3 

อัมรติสาร ์– สวนจาลเลยีนวาลา – วัดศรเีดอรเ์กยีนา – 

พธิเีปลีย่นเวรยาม – ชอ้ปป้ิงตลาดพืน้เมอืง - สนามบนิ

อัมรติสาร ์

🍽 🍽 🍽 
 

4 สนามบนิอัมรติสาร ์- กรุงเทพฯ x x x  
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โปรแกรมการเดนิทาง 

วนัที ่1 กรงุเทพฯ – อมัรติสาร ์- ธรรมศาลา 

08.00 น. คณะพรอ้มกันที่สนามบนิสุวรรณภูม ิอาคารผูโ้ดยสารขาออกระหว่างประเทศชัน้ 4 เคาน์เตอร์ G โดยมี

เจา้หนา้ทีค่อยอ านวยความสะดวกจัดเตรยีมเอกสารการเดนิทางและสมัภาระใหก้บัทา่น 

11.10 น.  ออกเดนิทางสู่ เมอืงอมัรติสาร ์ โดยสายการบนิสไปรท์เจ็ทเที่ยวบินที่ SG90 (ใชเ้วลาเดนิทาง

โดยประมาณ 4.30 ชม.) (ไม่มบีรกิารอาหารบนเครือ่ง)  

เครือ่ง Boeing 737-800 (738) 
ทีน่ ัง่แบบ 3-3 

น า้หนกัสมัภาระ 
ขาไป - ขากลบั 20 กก. 

 

 
 

 

14.10 น. ถงึทา่อากาศยานนานาชาตศิรคีรุุรามทศัช ีเมอืงอัมรติสาร ์ ประเทศอนิเดยี  และผ่านขัน้ตอนการตรวจคนเขา้

เมอืงและศลุกากร (เวลาทอ้งถิน่ ชา้กว่าประเทศไทย 01.30 ชัว่โมง) 

 น าท่านเดนิทางสู ่เมอืงธรรมศาลา (Dharamshala) หรือแม็คลอรด์กานจ ์(McLeodGanj) อยู่ในรัฐหิ

มาจัลประเทศ ตัง้อยู่ทางทศิตะวันตกเฉียงเหนือของสาธารณรัฐอนิเดยี มีอาณาเขตตดิกับรัฐจัมมู และแคช

เมยีร ์รัฐอุตตราขณัฑ ์รัฐปัญจาบ รัฐหรยาณา รัฐอุตตรประเทศ โดยมเีขตแดนตดิกบัธเิบต  เมอืงเล็กๆ แห่งนี้

ตัง้อยู่บนสนัเขากลางป่าสน มองเห็นยอดเขาหมิาลัยขาวโพลนดว้ยหมิะ ดว้ยความสงูเฉลี่ยที่ 1,750 ถงึ 

2,000 เมตร มีอากาศเย็นสบายตลอดทัง้ปี ซ ึง่สถานที่นี้เป็นที่ประทับขององคด์าไลลามะ ผูน้ าทางจิต

วญิญาณของชาวทเิบต ในปี 1959 ดาไลลามะองคท์ี ่14 ไดเ้ดนิทางลี้ภัยมายังประเทศอนิเดยีเนื่องจาก

ปัญหาการเขา้มายดึครองดนิแดนทเิบต   ยวาลห์ลาล เนหร์ู นายกรัฐมนตรีของอนิเดยีในขณะนัน้ หลังจาก

ไดเ้อกราชจากอังกฤษไดจ้ัดใหท้ีน่ี่เป็นเขตปกครองเพือ่ผูล้ีภ้ยัชาวทเิบต ซึง่ ณ ปัจจุบันนี้ก็ยังมกีารอพยพมา

อย่างตอ่เนื่อง และยังกระจายออกไปในรัฐตา่งๆ อกีหลายแสนคน 

ค า่  รบัประทานอาหารค า่  

 
  ทีพ่กั Triund Hotel หรอืเทยีบเทา่,เมอืงธรรมศาลา 

วนัที ่2 
ธรรมศาลา – วดันมัเกล - โบสถเ์ซ็นจอหน์ – สถาบนันอรบ์ูลงิกา - เมอืงอมัรติสาร ์- วหิาร

ทองค า 

เชา้   รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารภายในโรงแรม 

 น าท่าน เขา้ชม วดันมัเกล (Namgyal Monastery) ทีป่ระทับของทะไลลามะองคท์ี ่14 ศูนย์รวมจติ

วญิญานของชาวทเิบต ทีนั่บถอืพุทธศาสนาแบบวัชรญาณ ในทุกๆวันจะมีผูท้ี่มีศรัทธา มากราบอัษฎางค

ประดษิฐอ์ยู่หนา้พระอุโบสถ บา้งก็หมุนกงลอ้เวียนทักษิณาวัตรอยู่โดยรอบ และสวดมนต ์และจะมีการจับ

กลุม่สนทนาโตว้าทธีรรมเป็นการตัง้ปรศินาธรรม รูปหนึง่ยืนถามโดยการปรบมือเสยีงดังกระตุน้ใหอ้ีกฝ่ายที่

น่ังอยู่ตอบ เป็นการฝึกทบทวนพระธรรม จากนัน้น าท่านชม โบสถเ์ซ็นจอหน์ (Church of St John in 

the Wilderness) เป็นโบสถค์รสิตน์กิาย Anglican ชาวอังกฤษสรา้งอุทศิใหก้ับ นักบุญ John Baptist 

สรา้งขึน้ในปี 1852 ตัง้อยู่ใกลเ้มืองธรรมศาลา ประเทศอนิเดยี สรา้งขึน้โดยสถาปัตยกรรมแบบ นีโอโกธคิ 

หรอี สถาปัตยกรรมวกิตอเรยี  ตวัโบสถม์ีชือ่เสยีงจากหนา้ต่างกระจกสจีากเบลเยียม โดยไดร้ับบรจิาคจาก

เลดีเ้อลกนิ (Mary Louisa Lambton) ซึง่เป็นภรรยาของ Lord Elgin ตัง้อยู่ท่ามกลางป่า แมว้่าโครงสรา้ง

โบสถจ์ะรอดพน้จากเหตแุผ่นดนิไหวที ่Kangra เมือ่ ปี ค.ศ. 1905 มาได ้แตเ่หตกุารณ์นัน้ก็ไดค้ร่าชวีติผูค้น

ไป 19,800 คน มผีูบ้าดเจ็บหลายพันคนในพื้นที่ Kangra และไดท้ าลายอาคารสว่นใหญ่แทบทัง้หมดของ

เมอืง รวมถงึยอดโดม หอระฆงัดว้ย ตอ่มาในปี ค.ศ. 1915 สรา้งหอระฆงัใหม่ โดยเมยีรส์และสแตนแบงกถ์กู

น ามาจากประเทศอังกฤษและตดิตัง้ภายนอกบรเิวณโบสถ ์ในสว่นของลานโบสถนั์น้เป็นทีต่ัง้ของสสุานอดตี

ขา้หลวงใหญ และเป็นสถานทีพ่ านักแห่งสดุทา้ยของ Lord Elgin แห่งประเทศแคนาดา ผูซ้ ึง่สัง่การท าลาย

พระราชวังฤดรูอ้นพระราชวังหยวนหมงิหยวนในจนี และตอ่มาในปี ค.ศ. 1861 ไดร้ับการแต่งตัง้เป็นอุปราช

และขา้หลวงใหญ่แห่งอนิเดยี ทว่า หลงัจากนัน้ 2 ปี ในค.ศ. 1863 ก็ส ิน้ชวีตีและถกูฝัง ณ โบสถแ์ห่งนี้ 

กลางวนั  รบัประทานอาหารกลางวนั  

บา่ย จากนัน้น าทา่นชม สถาบนันอรบ์ูลงิกา (Norbulingka Institute) เป็นสถาบันทเิบตศกึษา ตัง้ชือ่ตาม

พระราชวังฤดรูอ้นของดาไลลามะในทเิบต นอรบ์ูลงิกา แปลว่า สวนแห่งอัญมณี ภายในสถาบันมีหลายสว่น 
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วนัที ่3 อมัรติสาร ์– สวนจาลเลยีนวาลา – วดัศรเีดอรเ์กยีนา – พธิเีปลีย่นเวรยาม – ชอ้ปป้ิงตลาด

พืน้เมอืง - สนามบนิอมัรติสาร ์ 

เชา้   รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารภายในโรงแรม 

 น าทา่นชม สวนจาลเลยีนวาลา (Jallianwala Bagh Memorial) ชมอนุสรณ์สถานเพือ่ระลกึถงึ ผู ้

ชมุนุมชาวอนิเดยีจ านวนสองพันกวา่คนทีถ่กูสงัหารหมู่โดยฝีมอืของทหารอังกฤษ เมือ่วนัที ่03 เมษายน 

1919 เหตกุารณ์ครัง้นัน้ไดส้รา้งความเศรา้โศกเสยีใจ และสะเทอืนใจชาวอนิเดยีเป็นอยา่งมาก ถอืไดว้่าเป็น

จุดเร ิม่ตน้การตอ่สูแ่บบอหงิสาเพือ่เรยีกรอ้งเอกราชจากอังกฤษของ ทา่นมหาตมะ คานธ ีจนเป็นทีส่ าเร็จได ้

ในเวลาตอ่มา ซึง่ในปัจจบุันยังคงสภาพเป็นสวนสวย ส าหรับเป็นทีพ่ักผ่อนหย่อนใจของชาวเมอืงอัมรทิสาร์

แห่งนี้ จากนัน้น าทา่นชมววิ วหิารทองค า ยามเย็นตามอธัยาศยั จากนนัน้น าทา่นสู ่วดัศรเีดอรเ์กยีนา หรอื

มอีกีชือ่ว่าวดัเงนิ มากจากประตทูางเขา้วัดท าจากเงนิ วัดฮนิดทูีง่ดงามมากโดยจ าลองแบบมาจากวหิาร

ทองค า แตส่ ิง่ทีโ่ดดเดน่ของวัดนี้คอืประตทูีท่ าจากเงนิทีม่กีารแกะสลกัภาพของเทพเจา้ในศาสนาฮนิด ูอาท ิ

พระแม่ลกัษม ีพระแม่สรุัสวด ีพระแม่อุมา พระแม่กาล ีพระฆศิเนศ สงิโตสญัลกัษณ์แห่งพลงัอ านาจ ตวัวหิาร

หลกัลอ้มรอบดว้ยทะเลสาบ  

กลางวนั   รบัประทานอาหารกลางวนั  

บา่ย น าทา่นสู ่Wagah Border ดา่นพรมแดนระหว่างอนิเดยีและปากสีถาน น าทา่นชม พธิเีปลีย่นเวรยาม ทีม่ี

การประชันลีลาต่างๆ ของทหารอนิเดียและปากีสถาน แข่งขันกันแบบชนดิที่ว่าไม่ยอมนอ้ยหนา้กันเลย

ทเีดยีว สรา้งความสนุกสนานและตืน่ตาตืน่ใจแกนั่กทอ่งเทีย่วทีไ่ดม้าชมเป็นอย่างมาก  

จากนนัน้น าท่านอสิระ ชอ้ปป้ิงตลาดพืน้เมอืง มีสนิคา้พื้นเมืองที่เป็นเอกลัษณ์ขาย เช่น ก าไล เสือ้ผา้ 

เครือ่งประดบั ผา้พันคอผา้พัชมนีาและผา้ปักคลมุศรีษะทุปัฏฏา ผา้สา่หรี เสือ้เช ิต้สัง่ตัด เน็กไทผา้ไหม ชดุ

ราตรหีรูหรา รวมถงึรองเทา้จัตตแีบบพืน้เมอืงของปัญจาบ เครือ่งหัตถกรรม และของแตง่บา้นมากมาย 

ค า่   รบัประทานอาหารค า่  

 ไดเ้วลาอันสมควรน าทา่นเดนิทางสู ่ทา่อากาศยานนานาชาตศิรคีรุุรามทศัช ีเมอืงอัมรติสาร ์ประเทศอนิเดยี 

วนัที ่4 สนามบนิอมัรติสาร ์- กรงุเทพฯ 

04.00 น. ออกเดนิทางกลบัสูก่รุงเทพฯ ประเทศไทย โดยสายการบนิสไปรทเ์จ็ทเทีย่วบนิที ่SG89 (ใชเ้วลาเดนิทาง

โดยประมาณ 4.40 ชม.) (ไม่มบีรกิารอาหารบนเครือ่ง) 

10.10 น. ถงึสนามบนิสวุรรณภมู ิกรุงเทพมหานคร โดยความสวัสดภิาพ 

ทัง้ส านักสงฆ,์ พพิธิภณัฑ,์ รา้นคา้, หอ้งเรยีน, โรงปฏบิัตงิานศลิปะ ใหท้า่นไดช้ม งานศลิปะตา่งๆของทเิบต 

อาทเิชน่ งานปะตมิากรรมโลหะ, งานแกะสลักไม,้ งานเขยีนภาพทังกา้ และงานปักผา้ทังกา้ “ทังกา้” ถอื

เป็นงานศลิป์ทีม่ีความสวยงามและเป้นเอกลักษณ์ของชาวทเิบต คอืภาพวาด เปรียบเสมือนพระพุทธเจา้ 

ทงักา้ จะเป็นการเขยีนบอกเลา่เรื่องราวเกีย่วกบัพุทธองค ์เหมอืนจติรกรรมฝาผนังในประเทศไทย แต่เขยีน

ลงบนผา้แทน ชาวทเิบตไม่มีพระพุทธรูป แต่จะมีทังกา้เป็นตัวแทนพระพุทธเจา้ ที่ส าคัญในการท าแบบ

โบราณดัง้เดมิ สทีีใ่ชเ้ขยีนเป็นสธีรรมชาตทิีต่อ้งสรรหาแร่ธาต ุตามเทอืกเขาหมิาลยั น ามาบดผสมกบัยางไม ้

เขยีนดว้ยเกรยีงเขาจามร ีสว่นสทีองก็จะใชเ้นื้อทองค าแท ้น ้าทีใ่ชผ้สมสยีังตอ้งใชน้ ้าแร่ผสมกับสธีรรมชาติ

ในการวาด ภาพเขยีนแต่ละช ิน้ใชเ้วลานาน มีความประณีตและทนทาน สแีละภาพทีเ่ขยีนจะมีความคมชดั 

สดใสยาวนานกว่ารอ้ยปีเลยทเีดยีว จากนัน้น าทา่นเดนิทางสู ่เมอืงอมัรติสาร ์หรอื เมอืงอมฤตสาร ์ตัง้อยู่ใน

รัฐปัญจาบ ซึง่เป็นรัฐทีต่ัง้อยู่ทางตะวันตกเฉียงเหนือของประเทศอนิเดยี มีเขตตดิต่อกับรัฐหมิาจัลประเทศ

ทางตะวันออกเฉียงเหนือ ทางทศิตะวันตกตดิกับประเทศปากสีถาน สว่นทศิใตต้ดิกับรัฐราชาสถาน  สว่น

ทางตะวันออกเฉียงใต ้ตดิกบั รัฐหรยาณา ซึง่รัฐหรยาณานี้เป็นดนิแดนทีม่คีวามส าคญัในประวัตศิาสตร ์เป็น

ทีต่ัง้ของทุง่กรุุเกษตรในมหาภารตะ รัฐปัญจาบมเีมอืงหลวงชือ่จัณฑคีรห ์มีประชากร ประมาณ 24 ลา้นคน 

รัฐนี้ยังเป็นศูนย์กลางของชาวซกิข ์ รัฐปัญจาบมีการวางผังเมืองทีด่มีากมีการแยกระหว่างเขตทีอ่ยู่อาศัย 

เขตธุรกจิการคา้ เขตอุสาหกรรม กนัเป็นอย่างด ี เป็นเมอืงทีม่มีหาวทิลัยทีน่่าสนใจ จากนัน้น าท่านชม พระ

วหิารทองค า ฮรัมรัดริ ซาฮบิ (Harmandir Sahib) หรือพระสวุรรณวหิาร วหิารทองค าแห่งนี้ตัง้อยู่ใจ

กลางเมือง ซึง่เป็นสถานทีศ่ักด ิส์ทิธข์องผูท้ีนั่บถอืศาสนาซกิข ์และบรรดาผูแ้สวงบุญจากทั่วโลก ลว้นมุ่ง

หมายทีจ่ะตอ้งไดม้าสกัครัง้ในชวีติ ตวัวหิารทองค า ชัน้แรกของวหิารเป็นหนิอ่อน ผนังภายในแกะสลักเป็น

รูปดอกไมไ้วอ้ย่างสวยงาม ชัน้สองขึน้ไปจนถงึยอดโดมไดถ้กูตกแตง่โดยการเคลอืบดว้ยทองค าสทีองอร่าม

งดงามมนี ้าหนักรวมกว่า 800 ตนั ใชเ้ป็นสถานทีป่ฏบิัตศิาสนกจิประจ าวัน ส าหรับผูเ้ขา้ชมวหิารทุกคนตอ้งมี

ผา้คลมุศรีษะทกุคน 

ค า่  รบัประทานอาหารค า่  

 
  พกัที ่  Golden Tulip Hotel หรอืเทยีบเทา่,เมอืงอมัรติสาร ์
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โปรแกรม : อนิเดยี อมัรติสาร ์ธรรมศาลา 4วนั 2คนื โดยสายการบนิสไปรทเ์จ็ท (SG) 

 

อตัราคา่บรกิาร 

ก าหนดการเดนิทาง 

ผูใ้หญ่ 

พักหอ้งละ  
2-3 ทา่น 
ทา่นละ 

เด็กมเีตยีง 

พักกบัผูใ้หญ ่
1 ทา่น 
ทา่นละ 

เด็ก 8-12 ปี

(เสรมิเตยีง) 
ทา่นละ 

เด็ก 8-12 ปี 

(ไมเ่สรมิ
เตยีง) 
ทา่นละ 

พักเดีย่ว

เพิม่ 
ทา่นละ 

ราคา 

ไม่รวมตัว๋ 
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.-*** 

“ราคาทวัรส์ าหรบัลกูคา้ทีถ่อืพาสปอรต์ไทยเทา่น ัน้” 

**พาสปอรต์ตา่งชาต ิโปรดตดิตอ่เรา** 

***รายการนีไ้มร่วมคา่วซีา่อนิเดยี ทา่นละ 3,000 บาท *** 

***รายการนีไ้มร่วมคา่ทปิมคัคเุทศกท์อ้งถิน่และคนขบัรถรวม ทา่นละ 1,500 บาท /ทา่น/ทรปิ 

หวัหนา้ทวัรจ์ากประเทศไทย (ตามความพงึพอใจในการบรกิาร)*** 

** โปรแกรมและรายละเอยีดของการเดนิทางอาจมกีารเปลีย่นแปลงได ้ท ัง้นีข้ ึน้อยูก่บัสภาวะอากาศ 

และเหตสุดุวสิยัตา่ง ๆ ทีไ่มส่ามารถคาดการณ์ลว่งหนา้โดยทางบรษิทัฯ ** 

 

พาสปอรต์จะตอ้งมอีายุกอ่นการเดนิทางไมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน 

ในกรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงท ัง้ทีก่รงุเทพฯ และทีป่ระเทศสาธารณรฐัเกาหลใีต ้ปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออกหรอื

เขา้ประเทศ ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธไ์มค่นืคา่ใชจ้า่ยไมว่า่กรณีใดๆ ท ิง้ส ิน้ 

 

หมายเหต ุ**   บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธใินการเปลีย่นแปลงเทีย่วบนิท ัง้ไปและกลบัโดยมติอ้งแจ้งใหท้ราบ
ลว่งหนา้ท ัง้นีข้ ึน้อยูก่บัสายการบนิ บรษิทัฯขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงรายการเพือ่ความเหมาะสมไมว่า่จะ

เก ิดจากความขดัข้องของ ยานพาหนะหรือมีเหตุหนึ่ง เหตุใดจนท าให้ไม่สามารถด าเน ินการตาม
หมายก าหนดการไดโ้ปรแกรมการเดนิทางเปลีย่นแปลงตามความเหมาะสม หรอืเปลีย่นแปลงรายการทอ่งเทีย่ว

บางรายการหรอืทดแทนรายการทอ่งเทีย่วบางรายการ และจะตอ้งมจี านวนผูโ้ดยสารจ านวน 15 ทา่นขึน้ไปจงึ

ออกเดนิทาง ในกรณีทีม่จี านวนผูโ้ดยสารไม่ถงึ 15 ท่านไม่มหีวัหนา้ทวัรไ์ทย  อตัราค่าบรกิารนี ้ส าหรบั
เดนิทางต ัง้แต ่30 ทา่นขึน้ไป ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงราคาในกรณีทีม่ผีูเ้ดนิทางไมถ่งึ 30 ทา่น 

 

 

เง ือ่นไขการใชบ้รกิาร 

1. บรษัิทฯสงวนสทิธิท์ีจ่ะไม่รับผดิชอบตอ่คา่ชดเชยความเสยีหายไม่วา่กรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงของไทยไม่

อนุญาตใหเ้ดนิทางออกหรอืกองตรวจคนเขา้เมอืงของแตล่ะประเทศไม่อนุญาตใหเ้ขา้เมอืง 

2. บรษัิทฯ สงวนสทิธิใ์นการทีจ่ะไมร่ับผดิชอบตอ่คา่ชดเชยความเสยีหาย อันเกดิจากเหตสุดุวสิยัทีท่าง บรษัิทฯไม่

 สามารถควบคมุไดเ้ชน่การนัดหยุดงาน, จลาจล, การลา่ชา้หรอืยกเลกิของเทีย่วบนิ 
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3. บรษัิทฯสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงโปรแกรมรายการทอ่งเทีย่วโดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ (โปรแกรม

และ รายละเอยีดของการเดนิทางอาจมกีารเปลีย่นแปลงได ้ทัง้นี้ข ึน้อยู่กบัภาวะอากาศ และเหตสุดุวสิยัตา่ง ๆ ทีไ่ม่

สามารถคาดการณ์ลว่งหนา้โดยทางบรษัิทฯ จะค านงึถงึผลประโยชนแ์ละความปลอดภยัของผูร้ว่มเดนิทางเป็นส าคญั) 

4. บรษัิทฯสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงอัตราคา่บรกิารโดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

5. กรณีทีค่ณะไม่ครบจ านวน10ทา่นทางบรษัิทฯสงวนสทิธิใ์นการงดออกเดนิทางโดยทางบรษัิทฯ จะแจง้ใหท้า่น

ทราบลว่งหนา้อยา่งนอ้ย 7 วันกอ่นการเดนิทาง  

6. เมือ่ทา่นท าการซือ้โปรแกรมทวัร ์ทางบรษัิทฯ จะถอืวา่ทา่นรบัทราบและยอมรับเงือ่นไขของหมายเหตทุกุขอ้แลว้ 

7. ในกรณีทีล่กูคา้ตอ้งออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ กรุณาตดิตอ่เจา้หนา้ทีข่องบรษัิทฯ กอ่นทกุครัง้ มฉิะนัน้ทาง

บรษัิทฯ จะไม่ขอรับผดิชอบคา่ใชจ้่ายใดๆ ทัง้ส ิน้  

 

อตัราคา่บรกิารนีร้วม 

1.  คา่ตัว๋เครือ่งบนิไป-กลบั ชัน้ประหยัด 

2.  คา่โรงแรมทีพ่ักตามรายการทีร่ะบุ (สองทา่นตอ่หนึง่หอ้ง) 

3.  คา่เขา้ชมสถานทีต่า่งๆ ตามรายการทีร่ะบุ 

4.  คา่อาหารและเครือ่งดืม่ตามรายการทีร่ะบุ 

5.  คา่รถรับสง่และระหว่างน าเทีย่วตามรายการทีร่ะบุ 

6.  คา่ประกนัอุบัตเิหตคุุม้ครองในระหว่างการเดนิทาง คุม้ครองในวงเงนิท่านละ 1,000,000 บาท ค่ารักษาพยาบาล

กรณีเกดิอุบัตเิหตวุงเงนิทา่นละ 200,000 บาท ตามเงือ่นไขของกรมธรรม ์ 

 ** ลกูคา้ทา่นใดสนใจซือ้ประกันการเดนิทางส าหรับครอบคลุมเรื่องสขุภาพสามารถสอบถามขอ้มูลเพิม่เตมิกับ

ทางเจา้หนา้ทีบ่รษัิทได ้** 

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

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

 ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัทีม่อีายุมากกว่า 16 หรอืนอ้ยกว่า 75 ปี   

 [รักษาพยาบาล 2 ลา้น, รักษาตอ่เนื่อง 2 แสน, เสยีชวีติหรอืเสยีอวัยวะจากอุบัตเิหต ุ3 ลา้นบาท] 

 ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัทีม่อีายุนอ้ยกว่า 16 หรอืมากกว่า 75 ปี   

 [รักษาพยาบาล 2 ลา้น, รักษาตอ่เนื่อง 2 แสน, เสยีชวีติหรอืเสยีอวัยวะจากอุบัตเิหต ุ1.5 ลา้นบาท] 

7.  รวมภาษีสนามบนิทกุแห่ง + ภาษีน ้ามัน  

8.  คา่ภาษีมูลคา่เพิม่ 7% 

อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 

1. คา่ท าหนังสอืเดนิทางไทย 

2. กระเป๋าเดนิทางในกรณีทีน่ ้าหนักเกนิกวา่ทีส่ายการบนิก าหนด 30 กโิลกรัม/ทา่น  

สว่นเกนิน ้าหนักตามสายการบนิก าหนด 

3. คา่ใชจ้่ายสว่นตวันอกเหนอืจากรายการ เชน่ คา่เครือ่งดืม่, คา่อาหารทีส่ัง่เพิม่เอง, คา่โทรศพัท,์ คา่ซกัรดีฯลฯ 

4. คา่อาหารทีไ่ม่ไดร้ะบุไวใ้นรายการ 

5. คา่วซีา่เขา้ประเทศอนิเดยีแบบ E-Visa ทา่นละ 3,000 บาท 

6. คา่ท าใบอนุญาตทีก่ลบัเขา้ประเทศของคนตา่งชาตหิรอืคนตา่งดา้ว 

7. คา่ทปิคนขบัรถ และมัคคเุทศกท์อ้งถิน่ทอ้งถิน่ 1,500 บาท /ทรปิ/ตอ่ทา่น 
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การส ารองทีน่ ัง่ 

1. กรุณาจองลว่งหนา้อย่างนอ้ย 30 วันกอ่นการเดนิทางและกรุณาเตรยีมเงนิมัดจ า 10,000 บาท (ทีน่ั่งจะยืนยันเมื่อ

ไดร้ับเงนิมัดจ าแลว้เทา่นัน้) หากตอ้งยื่นวีซ่า ตอ้งเตรียมเอกสารยื่นวีซ่าใหเ้รียบรอ้ยภายใน 2-3 วันหลังจากท า

การจองแลว้ (ใชเ้วลาขอวซีา่ไมต่ า่กวา่ 7 วนัท าการ) 

2. การช าระคา่ทวัรส์ว่นทีเ่หลอืทางบรษัิทฯจะเรยีกเก็บกอ่นเดนิทางไม่นอ้ยกว่า 15 วันท่านควรจัดเตรียมค่าทัวรใ์ห ้

เรยีบรอ้ยกอ่นก าหนดเนื่องจากทางบรษัิทตอ้งส ารองคา่ใชจ้่ายในสว่นของค่าทีพ่ักและตั๋วเครื่องบนิมฉิะนัน้จะถอื

ว่าทา่นยกเลกิการเดนิทางโดยอัตโนมัต ิ

เง ือ่นไขการยกเลกิ 

1. แจง้ยกเลกิกอ่นเดนิทาง 30 วัน คนืคา่ใชจ้่ายทัง้หมด  

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

3. แจง้ยกเลกินอ้ยกว่า 15วันกอ่นเดนิทางทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธิเ์ก็บคา่ใชจ้่ายทัง้หมด 

4. ส าหรับผูโ้ดยสารที่ไม่ไดถ้ือหนังสอืเดนิทางไทย และทางบรษัิทฯเป็นผูย้ื่นวีซ่าให ้เมื่อผลวีซ่าผ่านแลว้มีการ

ยกเลกิการเดนิทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการคนืคา่มัดจ าทัง้หมด 

5. บรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเก็บคา่ใชจ้่ายทัง้หมดกรณีทา่นยกเลกิการเดนิทางและมผีลท าใหค้ณะเดนิทางไม่ครบ

ตามจ านวนทีบ่รษัิทฯก าหนดไว ้(10 ท่านขึน้ไป) เนื่องจากเกดิความเสยีหายต่อทางบรษัิทและผูเ้ดนิทางอื่นที่

เดนิทางในคณะเดยีวกนับรษัิทตอ้งน าไปช าระคา่เสยีหายตา่งๆทีเ่กดิจากการยกเลกิของทา่น 

6. กรณีเจ็บป่วยจนไม่สามารถเดนิทางไดซ้ ึง่จะตอ้งมีใบรับรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรับรองบรษัิทฯจะพจิารณา

เลือ่นการเดนิทางของทา่นไปยังคณะต่อไปแต่ทัง้นี้ท่านจะตอ้งเสยีค่าใชจ้่ายทีไ่ม่สามารถเรียกคนืได ้เชน่ค่าตั๋ว

เครือ่งบนิคา่หอ้ง คา่ธรรมเนียมวซีา่ตามทีส่ถานทตูฯ เรียกเก็บ และค่าใชจ้่ายอื่นๆทีเ่กดิข ึน้ตามจรงิ ในกรณีทีไ่ม่

สามารถเดนิทางได ้

7. กรณียืน่วซีา่แลว้ไม่ไดร้ับการอนุมัตวิซีา่จากทางสถานทตู (วซีา่ไม่ผ่าน) และทา่นไดช้ าระคา่ทวัรห์รอืมัดจ ามาแลว้ 

ทางบรษัิทฯ คืนค่าทัวร์หรือมัดจ าให ้แต่ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิ์ในการหักค่าบรกิารยื่นวีซ่า, ค่าวีซ่า และ

คา่ใชจ้่ายบางสว่นทีเ่กดิข ึน้จรงิเป็นกรณีไป (อาท ิกรณีออกตัว๋เครือ่งบนิไปแลว้ หรอืไดช้ าระคา่บรกิารในสว่นของ

ทางเมอืงนอกเชน่ โรงแรม ฯลฯ ไปแลว้) ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการหักเก็บค่าใชจ้่ายจรงิทีเ่กดิข ึน้แลว้กับ

ทา่นเป็นกรณีไป 

8. กรณีวซีา่ผ่านแลว้ แจง้ยกเลกิกอ่นหรอืหลงัออกตัว๋โดยสาร บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการ ไม่คนืคา่ทวัรท์ัง้หมด 

9. กรณีวซีา่ผ่านแลว้ แตก่รุ๊ปออกเดนิทางไม่ได ้เนื่องจากผูเ้ดนิทางท่านอื่นในกลุ่มโดนปฏเิสธวีซ่า หรือไม่ว่าดว้ย

สาเหตใุดๆก็ตาม ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการหักเก็บคา่ใชจ้่ายจรงิทีเ่กดิข ึน้แลว้กบัทา่นเป็นกรณีไป 

10. กรณีผูเ้ดนิทางไม่สามารถเขา้-ออกเมอืงได ้เนื่องจากเอกสารปลอมหรอืการหา้มของเจา้หนา้ทีไ่ม่ว่าเหตผุลใดๆ ก็

ตามทางบรษัิทของสงวนสทิธิใ์นการ ไม่คนืคา่ทวัรท์ัง้หมด 

 

เง ือ่นไขการเดนิทาง 
 

1. บรษัิทฯ มสีทิธิท์ีจ่ะเปลีย่นแปลงรายละเอยีดบางประการในทวัรน์ี้ เมือ่เกดิเหตสุดุวสิยัจนไม่อาจแกไ้ขได ้

2. บรษัิทฯ ไม่รับผดิชอบค่าเสยีหายในเหตุการณ์ทีเ่กดิจากสายการบนิ ภัยธรรมชาต ิและอื่นๆทีอ่ยู่นอกเหนือการ

ควบคมุของทางบรษัิทฯหรอืคา่ใชจ้่ายเพิม่เตมิทีเ่กดิข ึน้ทางตรงหรือทางออ้ม เชน่ การเจ็บป่วย, การถูกท ารา้ย, 

การสญูหาย, ความลา่ชา้ หรอืจากอุบัตเิหตตุา่งๆ 

3. หากท่านยกเลกิก่อนรายการท่องเที่ยวจะส ิน้สุดลง ทางบรษัิทฯ จะถือว่าท่านสละสทิธิแ์ละจะไม่รับผดิชอบ

คา่บรกิารทีท่า่นไดช้ าระไวแ้ลว้ไม่ว่ากรณีใดๆ ทัง้ส ิน้ 
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4. บรษัิทฯ จะไม่รับผดิชอบต่อการหา้มออกนอกประเทศ หรือ หา้มเขา้ประเทศ อันเนื่องมาจากมีส ิง่ผดิกฎหมาย 

หรอืเอกสารเดนิทางไม่ถกูตอ้ง หรอื การถกูปฏเิสธในกรณีอืน่ๆ 

5. รายการนี้เป็นเพยีงขอ้เสนอทีต่อ้งไดร้ับการยนืยันจากบรษัิทฯ อกีครัง้หนึง่ หลงัจากไดส้ ารองทีน่ั่งบนเครื่อง และ

โรงแรมทีพ่ักในตา่งประเทศเป็นทีเ่รยีบรอ้ย แตอ่ย่างไรก็ตามรายการนี้อาจเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม 

6. ราคานี้คดิตามราคาตัว๋เครือ่งบนิในปัจจุบัน หากราคาตัว๋เครือ่งบนิปรับสงูข ึน้ บรษัิทฯ สงวนสทิธิท์ีจ่ะปรับราคาตั๋ว

เครือ่งบนิตามสถานการณ์ดงักลา่ว 

7. กรณีเกดิความผดิพลาดจากตวัแทน หรอื หน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง จนมีการยกเลกิ ล่าชา้ เปลีย่นแปลง การบรกิาร

จากสายการบนิบรษัิทฯขนสง่ หรือ หน่วยงานทีใ่หบ้รกิาร บรษัิทฯจะด าเนนิโดยสดุความสามารถทีจ่ะจัดบรกิาร

ทวัรอ์ืน่ทดแทนให ้แตจ่ะไม่คนืเงนิใหส้ าหรับคา่บรกิารนัน้ๆ 

8. มัคคุเทศก ์พนักงาน และตัวแทนของบรษัิทฯ ไม่มีสทิธิใ์นการใหค้ าสญัญาใดๆ ทัง้ส ิน้แทนบรษัิทฯ นอกจากมี

เอกสารลงนามโดยผูม้อี านาจของบรษัิทฯ ก ากบัเทา่นัน้ 

9. หากไม่สามารถไปเทีย่วในสถานทีท่ีร่ะบุในโปรแกรมได ้อันเนื่องมาจากธรรมชาต ิความลา่ชา้ และความผดิพลาด

จากทางสายการบนิ จะไม่มีการคนืเงนิใดๆทัง้ส ิน้ แต่ทัง้นี้ทางบรษัิทฯจะจัดหารายการเทีย่วสถานทีอ่ื่นๆมาให ้

โดยขอสงวนสทิธิก์ารจัดหานี้โดยไม่แจง้ใหท้ราบลว่งหนา้  

10. เมือ่ทา่นออกเดนิทางไปกบัคณะแลว้ ทา่นงดการใชบ้รกิารรายการใดรายการหนึง่ หรือไม่เดนิทางพรอ้มคณะถอื

ว่าทา่นสละสทิธิ ์ไม่อาจเรยีกรอ้งคา่บรกิาร และเงนิมัดจ าคนื ไม่ว่ากรณีใดๆ ทัง้ส ิน้  

11. ในกรณีทีล่กูคา้ตอ้งออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ กรุณาตดิตอ่เจา้หนา้ทีข่องบรษัิทฯ กอ่นทกุครัง้ มเิชน่นัน้ทาง

บรษัิทฯ จะไม่รับผดิชอบคา่ใชจ้่ายใดๆ ทัง้ส ิน้ 

12. กรณีเจ็บป่วยจนไม่สามารถเดนิทางไดซ้ ึง่จะตอ้งมีใบรับรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรับรองบรษัิทฯจะพจิารณา

เลือ่นการเดนิทางของทา่นไปยังคณะต่อไปแต่ทัง้นี้ท่านจะตอ้งเสยีค่าใชจ้่ายทีไ่ม่สามารถเรียกคนืได ้เชน่ค่าตั๋ว

เครือ่งบนิคา่หอ้ง คา่ธรรมเนียมวซีา่ตามทีส่ถานทตูฯ เรียกเก็บ และค่าใชจ้่ายอื่นๆทีเ่กดิข ึน้ตามจรงิ ในกรณีทีไ่ม่

สามารถเดนิทางได ้

13. กรณียืน่วซีา่แลว้ไม่ไดร้ับการอนุมัตวิซีา่จากทางสถานทตู (วซีา่ไม่ผ่าน) และทา่นไดช้ าระคา่ทวัรห์รอืมัดจ ามาแลว้ 

ทางบรษัิทฯ คืนค่าทัวร์หรือมัดจ าให ้แต่ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิ์ในการหักค่าบรกิารยื่นวีซ่า, ค่าวีซ่า และ

คา่ใชจ้่ายบางสว่นทีเ่กดิข ึน้จรงิเป็นกรณีไป (อาท ิกรณีออกตัว๋เครือ่งบนิไปแลว้ หรอืไดช้ าระคา่บรกิารในสว่นของ

ทางเมอืงนอกเชน่ โรงแรม ฯลฯ ไปแลว้) ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการหักเก็บค่าใชจ้่ายจรงิทีเ่กดิข ึน้แลว้กับ

ทา่นเป็นกรณีไป 

14. กรณีวซีา่ผ่านแลว้ แจง้ยกเลกิกอ่นหรอืหลงัออกตัว๋โดยสาร บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการ ไม่คนืคา่ทวัรท์ัง้หมด 

15. กรณีวซีา่ผ่านแลว้ แตก่รุ๊ปออกเดนิทางไม่ได ้เนื่องจากผูเ้ดนิทางท่านอื่นในกลุ่มโดนปฏเิสธวีซ่า หรือไม่ว่าดว้ย

สาเหตใุดๆก็ตาม ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการหักเก็บคา่ใชจ้่ายจรงิทีเ่กดิข ึน้แลว้กบัทา่นเป็นกรณีไป 

16. กรณีผูเ้ดนิทางไม่สามารถเขา้-ออกเมอืงได ้เนื่องจากเอกสารปลอมหรอืการหา้มของเจา้หนา้ทีไ่ม่ว่าเหตผุลใดๆ ก็

ตามทางบรษัิทของสงวนสทิธิใ์นการ ไม่คนืคา่ทวัรท์ัง้หมด 

17. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิร์าคานี้เฉพาะนักท่องเทีย่วชาวไทยและท่องเทีย่วเป็นหมู่คณะแบบ Join Tour เท่านัน้ 

กรณีตอ้งการตัดกรุ๊ปเหมาโปรดสอบถามทางบรษัิทอีกครัง้ หากเป็นนักท่องเที่ยวชาวต่างชาต ิหรือ พระสงฆ ์

โปรดสอบถามทางบรษัิทอกีครัง้  

18. ในกรณีทีลู่กคา้ตอ้งออกต ัว๋โดยสารภายในประเทศกรุณาตดิต่อเจา้หนา้ทีข่องบรษิทัฯกอ่นทุกคร ัง้ม ี

เชน่น ัน้ทางบรษิทัฯจะ ไมร่บัผดิชอบคา่ใชจ้า่ยใดๆท ัง้ส ิน้ 
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ขอ้ความซึง่ถอืเป็นสาระส าหรบัทา่นผูม้เีกยีรตซิึง่รว่มเดนิทาง 

ทางบรษัิทฯ เป็นตวัแทนในการจัดน าสมัมนา และการเดนิทางทีม่ีความช านาญ โดยจัดหาโรงแรมทีพ่ัก อาหาร 

ยานพาหนะ และสถานทีท่อ่งเทีย่วพรอ้มทัง้การสมัมนา ดงูาน เพือ่ความสะดวกสบาย และเกดิประโยชน์สงูสดุใน

การเดนิทาง ทัง้นี้ทางบรษัิทฯ ไม่สามารถรับผดิชอบในอุบัตเิหตุหรือความเสียหายที่เกดิจากโรงแรมที่พัก 

ยานพาหนะ,  อันเนื่องจากอุบัตเิหตุรวมถงึภัยธรรมชาต ,ิ โจรกรรม, วนิาศกรรม, อัคคภีัย, การผละงาน, การ

จลาจล, สงครามการเมือง, การผันผวนของอัตราแลกเปลีย่นเงนิตราระหว่างประเทศ, การนัดหยุดงาน, ความ

ลา่ชา้ของเทีย่วบนิ, สายการเดนิเรอื, รถไฟ, พาหนะทอ้งถิน่,  ตลอดจนการถกูปฏเิสธออกวีซ่าจากกงสลุ และ / 

หรือ ส่วนงานทีเ่กี่ยวขอ้งกับสถานเอกอัครราชทูต รวมถงึผูม้ีอ านาจท าการแทนประจ าประเทศไทย (โดยไม่

จ าตอ้งแสดงเหตผุล เนื่องจากเป็นสทิธพิเิศษทางการทูต) ซึง่อยู่เหนือการควบคุมของบรษัิทฯ หมายรวมถงึใน

ระหว่างการเดนิทางทอ่งเทีย่วทัง้ใน หรอื ตา่งประเทศ แตท่างบรษัิทฯ มคีวามคุม้ครอง และประกนัอุบัตเิหตุ ตาม

เงือ่นไขทีบ่รษัิทฯ ทีร่ับประกนัในกรณีทีผู่ร้่วมเดนิทางถกูปฏเิสธโดยเจา้หนา้ทีต่รวจคนเขา้เมืองของประเทศไทย 

และ/หรอื ตา่งประเทศ มใิหเ้ดนิทางออก หรอื เขา้ประเทศ เนื่องมาจากความประพฤต ิพฤตกิรรมของผูเ้ดนิทาง 

ไม่ปฏบิัตติามกฎระเบยีบดา้นการความคมุโรคตดิตอ่เฉพาะพืน้ทีม่กีารปลอมแปลงเอกสารเพือ่การเดนิทาง รวมถงึ

มีส ิง่ผดิกฎหมาย บรษัิทฯ จะไม่คืนค่าใชจ้่ายใดๆ รายละเอียดดา้นการเดนิทาง อาจมีการเปลีย่นแปลงไดต้าม

ความจ าเป็น หรือเพื่อความเหมาะสมทัง้ปวง โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ ทัง้นี้การขอสงวนสทิธดิังกล่าว 

บรษัิท จะยดึถอืและค านงึถงึผลประโยชนต์ลอดจนความปลอดภยัของทา่นผูม้เีกยีรต ิซึง่ร่วมเดนิทางเป็นส าคญั 

 

หลกัฐานประกอบการยืน่ขอวซีา่ประเทศอนิเดยีส าหรบั-คนไทย  

 

1. หนังสอืเดนิทาง (Passport) หนังสอืเดนิทาง ตอ้งมีหนา้เหลอืส าหรับประทับวีซ่าอย่างนอ้ย 2 หนา้ อายุใชง้าน

เหลอืไม่นอ้ยกว่า 6 เดอืน นับจากวันเดนิทาง *กรุณาถอดปก Passport กอ่นสง่เอกสารบรษัิทจะไม่รับผดิชอบใน

กรณีสญูหาย* 

2. รูปถา่ย รูปถา่ยสหีนา้ตรงขนาด 2x2นิว้ พืน้หลงัสขีาวเทา่นัน้ จ านวน 2ใบเป็นรูปทีถ่่ายจากรา้นถ่ายรูปเท่านัน้ รูป 

(หา้มสวมแว่นตาหรอืเครือ่งประดบั, ไม่ใสช่ดุขา้ราชการหรอืเครือ่งแบบใดๆ ไม่เป็นรูปสติ๊กเกอรร์วมถงึหา้มใชรู้ป

ทีถ่า่ยเองและปริน้ทเ์อง) 

3. ส าเนาบัตรประจ าตวัประชาชน 2 ชดุ ถา้เป็นเด็กอายุต า่กว่า 15 ปี ใชส้ าเนาสตูบิัตรและบัตรประชาชน 

4. ส าเนาทะเบยีนบา้น  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                         GO2ATQ-SG001            10 จ ก 10 
 

กรณุากรอกขอ้มลูเพือ่ประโยชนใ์นการพจิารณาด าเนนิการขอวซีา่ของทา่น 

ประวัตสิว่นตวั 

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 : ___                                         _________________________________________    ________________ 

____                                          ____________________________________________   _______         _________      

ประวัตคิรอบครัว FAMILY INFORMATION 

ชือ่/นามสกลุบดิา :                 _______________________สญัชาต ิ_______                       _____________________ 

FATHER’S NAME / SURNAME                                                                 NATIONALITY  

ชือ่/นามสกลุมารดา :               ______________________สญัชาต ิ____                         _______________________ 

MOTHER’S NAME / SURNAME                                                               NATIONALITY 

ประวัตกิารศกึษา 

EDUCATIONAL INFORMATION______________________________________________________________________ 

ประวัตกิารท างาน 

PROFESTION INFORMATION   

อาชพี :          ____________                                        ___                                                                         ____  

OCCUPATION: ____________                                        ___  ____________________________________________  

ชือ่บรษัิท:                                ___                                         ___________________________________________ 

EMPLOYER’S NAME ___                                       ______________________________________________________ 

เบอรโ์ทรตดิตอ่ :                                                                                                                                            ___                                          

WORK PHONE NUMBER:                                                                                                                               ___                                          

ทีอ่ยู ่ : ____                                          ____________________________________________   ________________ 

 ____                                          ____________________________________________   _______         _________      

ADDRESS : ___                                         _________________________________________    ________________ 

____                                          ____________________________________________   _______         _________      

รหัสไปรษณีย ์: ___                      _                  

ZIP :  ________________________ 
 

โปรดระบรุายชือ่ประเทศทีท่า่นไดเ้ดนิทางในชว่งระยะเวลา 10 ปี * ส าคัญมาก 

_______________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________ 
*ส าหรับประเทศอนิเดยีหากเคยมกีารเดนิทางจ าเป็นตอ้งแจง้เลขทีว่ซีา่ครัง้สดุทา้ยทีย่ืน่และวันทีอ่อกวซีา่(ส าคัญมาก) 

______________________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________ 

 

 

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


