
 

 

รหัสทัวร CLT1901006 
ทัวรอินเดีย เชนไน อินเดียใต 4 วนั 3 คืน (6E) 
วัดกาปาลีสวาราร   วัดมะมวง Sri Ekambaranathar Temple 

ปญจรถ Pancha Rathas   วัดชอร Shore temple 

วัดไวกูนท Vaikunta Perumal Temple 
 

 
 

สักการะองคเทพ ณ อินเดียใต ชมวิหารอันโดงดังที ่“มหาบาลีปุรัม” พรอมศิวลึงคนับพันท่ี “วัด
มะมวง” ชม นารายณอวตารเปนนรสิงห ที ่“วัดไวกูนท เปรุเมา” ขอพรศักดิ์สิทธิ์กับองคบาลาจี ที่ 

“วัดตริูปะต”ิ เพ่ือความเจริญกาวหนา ร่ํารวย ม่ังคั่ง สักการะพระแมรัศมี 



 

 

Filght Date Origin Destination Departure Arrival เวลาบนิ (ชม.) 

6E092 วันทีห่นึ่ง(เสาร 27/7/62) สุวรรณภูมิ (BKK) เชนไน(MAA) 03:50 Lt. 05:40 Lt. 3.20 

6E091 วันทีส่าม(จันทร 29/7/62) เชนไน(MAA) สุวรรณภูม(ิBKK) 20:10 Lt. 03:00 Lt. 3.40 

Date Program Hotel B L D 

วันทีห่นึ่ง(เสาร 27/7/62) สุวรรณภูม-ิเชนไน-ติรปูะต ิ Raj Park Hotel รร ภ รร 

วันที่สอง(อาทิตย 28/7/62) ติรูปะติ-กานจิปุรัม MM Legasy HOtel รร. ภ รร 

วันทีส่าม(จันทร 29/7/62) กานจิปุรัม–มหาบาลีปุรัม-เชนไน - รร. ภ อิสร
ะ 

วันทีส่ี่(อังคาร 30/7/62) สนามบินสุวรรณภูมิ - - - - 

 
วันที่หนึ่ง(เสาร 27/7/62) สนามบินสุวรรณภูมิ-เชนไน-ติรุปาต ิ
01.00 น. พรอมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผูโดยสารชั้น 4 ประตู 4 เคานเตอร E สาย

การบินอินดิโก โดยมีเจาหนาที่ของบริษัทฯ  คอยตอนรับและอํานวยความสะดวก. 
03.50 น. โดยสายการบินอินดิโก เท่ียวบินที ่6E92 เหินฟ�าสู เชนไน  
05.40 น. เดินทางถึงสนามบินเชนไนประเทศอินเดีย หลังผานพิธีการตรวจคนเขาเมือง
เรียบรอยแลว 

 
      (วัดกาปาลีสวาราร)                 (วัดพระลักษมี)                 (วัดศรปีตถาสารถี) 
07.00 น. รับประทานอาหารเชา(1)ที่ หองอาหารของโรงแรม  
08.00 น. พาทานเดินทางไปยัง วัดกาปาลีสวาราร (Kapaleashwarar) บางครั้งเรียกวาวัด
ไมลาปอร ถาเขียนแบบไทย จะเขียนวาวัดกปาลีศวร เปนวัดของพระอิศวร (eswarar) หรือ
พระศิวะ ตั้งอยูในเขตไมลาปอรใจกลาง เมืองเชนไน เปนวัดที่ใหญโตโอฬารที่สุดและมีเทวรูปเทวี



 

 

และเทวามากที่สุดของเชนไน จากน้ันเดินทาง ตอไปยัง วัดศรีปตถาสารถี (Parthasarathy 
Temple)วัดน้ีเปนวัด ไวษณพนิกายหรือวัดทีน่ับถือพระวิษณุ   หรือพระ
นารายณ มีความเกาแกนับพันป วัดน้ีเปนวดัท่ีเกี่ยวของกับอวตารปางหน่ึงของพระวิษณุหรือพระ 

นารายณ พาทานสักการะวัดพระลักษมี (Ashtalakshmi Temple) หรือ พระ
มหาลักษมี เปนเทพใีนศาสนาฮินดู โดยเปนเทพีแหงความร่ํารวย โชคชะตา ความ
รัก ความงาม และความสมบูรณ) 

12.00 น.   รับประทานอาหารกลางวัน(2)ท่ี ภัตตาคาร 
บาย นําทานเดินเดินทางสู เมืองติรูปาติ  ใชเวลาเดินทางประมาณ 3.30ชั่วโมง 

(ระยะทาง 133 กม.) เพื่อใหทานไดเตรียมซื้อชุดที่เขาไปประกอบพิธีในวันรุงขึน้ 
19.00 น. รับประทานอาหารคํ่า(3)ที ่หองอาหารของโรงแรม (อาหารมังสวิริต)  

นําทานเขาสูโรงแรมท่ีพัก Raj Park Hotel 
 

วันที่สอง(อาทิตย 28/7/62) ติรูปะต–ิกานจิปุรัม  
 

เชา รับประทานอาหารเชา(4)ที่ หองอาหารของโรงแรม 
นําทานเขาชม วัดติรูปาติ  มีช่ืออยางเปนทางการวา วัดตริูมาลา เวนกาติสวาราร 
(Tirumala Venkateswara Temple) ที่สถิตแหงวิศณุเทพ ในปางที่เรียกวาเวน
กาติสวาราร (เวนกาติศวร) ตั้งอยูบนยอดเขาเวนกาตาดรี 1 ใน 7 ยอดเขาสูงของ
เทือกเขาติลูมาลา ในเขต Chittor ของรัฐอานธรประเทศในบางครัง้คนอินเดียจะ
เรียกวัดน้ีวาวัดสัปตครี ี(Saptagiri) หมายถึงวัดเขา 7 ยอด อยางไรก็ตามชื่อวัดติ
รูปติยังคงเปนช่ือที่คนอินเดียรูจักกันดีที่สุดเปนวัดที่ม่ังคั่งที่สุดของอินเดีย และ
เปนวัดที่มีช่ือเสียงรํ่ารวยทั่วโลก อันเน่ืองมาจากแรงศรัทธาของชาวอินเดียมี
จํานวนมากน่ันเอง ผูที่บนบานไวและประสบความสําเร็จรํ่ารวยก็มักจะมาแกบนดวย
ทรัพยสินปจจัยตางๆ จํานวนมาก การไปเที่ยววัดแขกดูจะสับสน นิดหนอยสําหรับผู
ที่ไมคุนเคย เพราะจะมี 



 

 

ปวงเทพใหสักการะเต็มวัดไปหมด ตองสังเกตวาวิหารหลักอยูท่ีใด เพราะที่น่ันจะ
เปนที่สถิตของเทพประธานของวัดน้ัน สําหรับวัดติรูปะติเทพประธาน คือเวนกาติ
สวาราร น่ันเอง 

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน(5)ท่ี ภัตตาคาร 
บาย  เดินทางสู กานจีปุรับ (ระยะทาง 111 กิโลเมตร ใชเวลาในการเดินทาง 3 ชั่วโมง) 
19.00 น. รับประทานอาหารคํ่า(6)ที ่ภัตตาคาร  

นําทานสูโรงแรมท่ีพัก MM Legasy Hotel หรือเทียบเทา 
 

วันที่สาม(จันทร 29/7/62)  กานจิปุรัม-มหาบาลปีุรัม-เชนไน 

 
(Sri Ekambaranathar Temple) 

 

 
(Vaikunta Perumal Temple) 

07.00 น. รับประทานอาหารเชา(7)ที ่หองอาหารของโรงแรม 
08.00 น. นําทานเขาชมวัด Sri Ekambaranathar Temple คนไทยมักจะเรียกสั้นๆวา 
“วัดมะมวง” วัดน้ีมีตํานาน 

การกอสรางเกี่ยวกบั ตนมะมวง เช่ือกันพระศิวะมอบตนมะมวงศักดิ์สิทธ์ิลงมายัง
โลกมนุษย แตละกิ่งของมะมวงตนน้ันใหผลมะมวงออกมารสชาติไมเหมือนกัน 



 

 

จุดเดนอีกแหงหน่ึงของวัดน้ีกค็ือมีเสากวาพันตน สวนอีกหน่ึงจุดเดนก็คือในวัดมีศิว
ลึงคตั้ง 1008 องค ชาวฮินดูเช่ือกันวาศิวลึงคที่สําคัญๆ น้ันมีทั้งหมดสี่องคสราง
ตามธาตุตางๆ และศิวลึงคที่วัดนี้เปนศวิลึงคที่สรางจากดิน ดังน้ันจึงหามไมให
ใชน้ํานมราดรดเด็ดขาด ทั้งน้ีตามความเชื่อของชาวฮินดู เมื่อครั้งที่พระนางกามะชี่
มาบําเพ็ญตบะใตตนมะมวงเพ่ือใหไดแตงงานกับพระศวิะ มีชวงหน่ึงที่น้ําทวมวัดน้ี 
พระนางจึงกอดศิวลึงคเอาไวกันไมใหศิวลึงคโดนน้ําทําลาย  
จากน้ันนําทานเดินทางตอไปยัง ชมสถาปตยกรรมของ Vaikunta Perumal 
Templeหรือวัดไวกูนท เปรุเมา(ไว-กูน-ทะ-เป-รุ-เมา)  วัดน้ีสรางขึ้นในศตวรรษ
ที8่ โดยกษัตริย Nandhivarman Pallavamalla แหงอาณาจักรปลลวะ เปนวัดที่
มีสถาปตยกรรมการกอสรางโดดเดนเปนเอกลักษณ และมีวัดอีกหลายๆแหงที่นํา
แบบของท่ีน่ีไปเปนตนแบบดวยนักประวัตศิาสตรบอกวาจากจารกึตางๆในวัดไวกูนท 
แหงน้ีทําใหสามารถเขียนประวตัิศาสตรของยุคปลลวะไดชัดเจน (วัดน้ีจะมีภาพ
นารายณอวตารเปนนรสิงห) แลวออกเดินทางสู มหาบาลีปุรัม(ใชเวลาเดินทาง
ประมาณ 1-1.30 ช่ัวโมงระยะทาง 35 กม.) 

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน(8)ที ่ภัตตาคาร    

 
              (Pancha Rathas)                                     (Shore temple) 
 
บาย ชม Pancha Rathas  หรือ ปญจรถ อานวา ปน-จะ-ระ-ถะ (รถ 5 คัน) 

ศิลปกรรมและสถาปตยกรรมท่ีนาสนใจ ซึ่งสรางจากการแกะสลักหนิทั้งกอนใหเปน
อาคาร  หรือ ประติมากรรม  จากน้ันชมถํ้าที่มีการสลักรูปบคุคลท่ีมีเอกลักษณแบบ
อินเดียใตในถํ้าแหงหน่ึงที่ช่ือ จากน้ันเดินทางสูวัดชอร  (Shore temple) 
สรางขึ้นโดยกษตัริยองคที่ 3 แหงราชวงศปลลวะ วิหารแหงน้ีมี 3 หลัง หลังท่ีอยู
ดานทิศตะวันตกติดกบัทะเล หลงัที่อยูติดเมืองคือวิหารพระศิวะ หลังตรงกลางเปน
ของพระวิษณุ ความท่ีถูกน้ําทะเลซัดมากวา 1,300 ป รูปปم�นตางๆจึงผุกรอนไปบาง 
แตชวงที่เกิดสึนามิไดพัดเอา วัตถุโบราณท่ีอยูใตทะเล  สองสามชิ้นขึ้นมาทําใหมหา



 

 

บาลีปุรัมแหงน้ีโดงดังไปทั่วโลก เพราะตามตํานานเลาไววาวิหารแหงน้ีม ี7 แหง  6  
แหงจมอยูใตทะเล และอีกแหงคือที่น่ีน่ีเอง จากน้ันออกเดินทางสู เชนไน (ใชเวลา
เดินทางประมาณ 30 นาที – 1 ชั่วโมง ระยะทาง 60 กม.) 

17.30 น. นําทานเช็คอิน ที่สนามบินเพ่ือเดินทางกลับ สนามบินสุวรรณภูมิ 
รับประทานอาหารคํ่าอิสระ 

20.10 น.  โดยสายการบินอินดิโก เท่ียวบินที่ 6E91 เหินฟ�าสู สนามบินสุวรรณภูมิ     
 
วันที่สี่(อังคาร 30/7/62)  สนามบินสุวรรณภูมิ  
03.00 น. เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ ... พรอมความประทับใจ 
 
หมายเหต ุ:  
1. เวลาที่ปรากฏในโปรแกรมกับการปฏบิัติจริงอาจแตกตางกันเล็กนอย ขอใหทานรับทราบ
คําแนะนําการเปลี่ยนแปลงการนัด หมายเวลาในการทํากิจกรรมอีกครั้งจากหัวหนาทัวร  
2. บริษัทอาจทําการเปลี่ยนแปลงรายการ ไดตามความจําเปนและเหมาะสม แตจะยึด
ผลประโยชนของลูกคาเปนสําคัญ ทั้งน้ี ขึ้นอยูกับสภาวะของสายการบิน โรงแรมท่ีพัก ภูมิอากาศ 
ภัยธรรมชาติ การนัดหยุดงานฯลฯ ตลอดจนสภาวะทาง เศรษฐกิจและสถานการณทางการเมือง
ภายใน อันเปนสาเหตุใหตองเลื่อนการเดินทางหรือไมสามารถจัดพาคณะทองเที่ยว ไดตาม
รายการ  

 
* ชําระเงินทั้งหมด หลังจากจองภายใน 3 วันพรอมแจงช่ือเปนภาษาอังกฤษตามหนังสือ
เดินทาง  
 ในกรณีที่ทานโอนเงนิจากตางจังหวัด อัตราดังกลาวเปนอัตราสุทธิ ไมรวมคาธรรมเนียม
และคาบริการของธนาคาร คะ*** 
 
 
 

กําหนดการเดินทาง ราคาผูใหญ/พัก
หองคู 

พัก
เดียว 

กรุป  

27 – 30 กรกฎาคม 2562 12,999 บาท 4,999 
บาท 

16  



 

 

อัตราคาบริการรวม 
 ตั๋วโดยสารเครื่องบินช้ันประหยัดเสนทาง สุวรรณภูมิ-เชนไน โดยสายการอินดิโก 
 คาภาษีสนามบิน คาประกันสายการบินและภาษีน้ํามันของสายการบิน  
 คาโรงแรมท่ีพัก ตามที่ระบุในรายการหรือเทียบเทา (2-3 ทานตอหน่ึงหอง) 
 คาเขาชมสถานที่ทองเที่ยวตางๆ ตามรายการระบ ุ
 คาอาหารทุกมื้อตามรายการที่ระบ ุ
 คารถรับสงและระหวางการนําเท่ียวตามรายการระบ ุ
 คาประกันภัยการเดินทาง วงเงิน 1,000,000 บาท ตอทาน (วงเงินรักษาพยาบาลจาก

อุบัติเหตุวงเงินไมเกิน 500,000 บาท) แตทั้งน้ียอมอยูในขอจํากัดที่มีการตกลงไวกบั
บริษัทประกันชีวติ 

 
อัตราคาบริการไมรวม  
 คาจัดทําหนังสือเดินทาง (PASSPORT) และคาทําใบอนุญาตที่กลับเขาประเทศของคน

ตางชาติ หรือ คนตางดาว 
 คาใชจายอ่ืนๆ นอกเหนือจากที่ระบุไวในรายการและคาใชจายสวนตัวตางๆ เชน คา

โทรศัพท คาซักรดี ฯลฯ 
 คาธรรมเนียมน้ํามันของสายการบิน (ถามี) 
 คาทําเอกสารผูถือตางดาว / คาวีซาท่ีมีคาธรรมเนียมแพงกวาหนังสือเดินทางไทย 
 คาภาษีหัก  ณ  ท่ีจาย 3% ภาษีมูลคาเพิ่ม 7% (กรณีออกใบกํากับภาษี) 
 คาธรรมเนียมการชําระเงินดวยบตัรเครดติ VISA 3% AMEX 4% 
 คาน้ําหนักเกินพิกัดตามสายการบินกําหนด 20 กิโลกรัม  
 คาทิปไกดทองถิ่นและพนักงานขับรถ 1,500  บาท  , หัวหนาทัวรคนไทยแลวแตความ

พอใจของลูกคา 
 คาธรรมเนียมวีซาเขาประเทศอินเดียสําหรับหนังสือเดินทางไทย 

(วีซาออนไลน 3,600 บาท ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลง กอนทําโปรดสอบถามกอน) 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

เงื่อนไขการใหบริการ   (ที่ทานควรทราบกอนสํารองที่นั่ง)  
* กรณียกเลกิกอนการเดินทาง 30 วันขึ้นไป **เฉพาะชวงที่ไมใชเทศกาลหรือวันหยุดยาว** 
คืนเงินทั้งหมด 
**(ยกเวน กรุปที่มีการการันตีคามัดจํากับสายการบินหรือกรุปที่มีการการันตีคามัดจําที่พัก 
โดยตรงหรือโดยการผานตัวแทนในประเทศหรือตางประเทศและไมอาจขอคืนเงินได)** 
* กรณียกเลิกกอนการเดินทาง 30 วัน **เฉพาะชวงเทศกาลหรือวันหยุดยาว** เก็บ
คาใชจายที่เกิดขึ้นจริงทั้งหมด 
* กรณียกเลิกกอนการเดินทาง 15 วัน เก็บคาใชจาย 50% ของราคาทัวร 
* กรณียกเลิกกอนการเดินทาง 7 วัน เก็บคาใชจาย 100% ของราคาทัวร 
 
เงื่อนไขการใหบริการตางๆ 
 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์การเปลี่ยนแปลงโปรแกรม ราคา และเงื่อนไขทั้งหมดโดยมิตองแจง

ใหทราบลวงหนา 
 บริษัทฯ มีสิทธิ์ท่ีจะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวรน้ี เมื่อเกิดเหตุสุดวิสัยจนไม

อาจแกไขได 
 รายการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม เน่ืองจากความลาชาของสายการบิน 

โรงแรมท่ีพักในตางประเทศ เหตุการณทางการเมือง และภัยธรรมชาติ ฯลฯ ที่อยู
นอกเหนือการควบคุมของทางบริษัทฯ หรือ คาใชจายเพ่ิมเติมที่ 

 เกิดขึ้นทางตรง หรือทางออม เชน การเจ็บป�วย การถูกทําราย การสูญหาย ความลาชา 
หรือ จากอุบัติเหตุตางๆ  ทั้งน้ี บรษิัทฯ จะคํานึงถึงความปลอดภัยและความสะดวกของผู
เดินทางเปนสําคัญ 

 บริษัทฯจะไมรับผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเขาเมืองหามผูเดินทางเขาประเทศเน่ืองจาก
มีส่ิงผิดกฎหมายหรือสิ่งของหามนําเขาประเทศเอกสารเดินทางไมถูกตองหรือความ
ประพฤติสอไปในทางเสื่อมเสียหรือดวยเหตุผลใดๆ ก็ตามท่ีกองตรวจคนเขาเมืองพิจารณา
แลว ทางบริษัทฯ ไมอาจคืนเงินใหทานได ไมวาจํานวนทั้งหมด หรือ บางสวน 

 รายการนี้เปนเพียงขอเสนอท่ีตองไดรับการยืนยันจากบริษัทฯอีกคร้ังหน่ึงหลังจากไดสํารอง
ที่น่ังบนเครื่องและโรงแรมท่ีพักในตางประเทศเปนที่เรียบรอย แตอยางไรก็ตามรายการนี้
อาจเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม 

 บริษัทฯ จะไมรับผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเขาเมืองของประเทศไทย งดออกเอกสาร
เขาเมืองใหกับชาวตางชาติ หรือ คนตางดาวที่พํานักอยูในประเทศไทย 

 บริษัทขอสงวนสิทธ์ิที่จะเล่ือนการเดินทางในกรณีที่มีผูรวมคณะไมถึง 16 ทาน (หรือตามที่
ตกลงไวกบับริษัทฯ) 



 

 

 การไมรับประทานอาหารบางมื้อไมเที่ยวตามรายการไมสามารถขอหักคาบรกิารคนืได
เพราะการชําระคาทัวรเปนไปในลักษณะเหมาจาย 

 ตั๋วเครื่องบินเม่ือออกตั๋วแลวไมสามารถ Refund ไดทุกกรณี โดยเงือ่นไขของสายการบิน 
 

กรุณาอานหมายเหตุใหละเอียดทั้ง 7 ขอ 
1. บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ท่ีจะไมรับผิดชอบตอคาชดเชยความเสียหาย ไมวากรณีที่กองตรวจคนเขา
เมืองของไทยไมอนุญาตใหเดินทางออกหรือกองตรวจคนเขาเมืองของแตละประเทศไมอนุญาตให
เขาเมือง 
2. บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการที่จะไมรับผิดชอบตอคาชดเชยความเสียหาย อันเกิดจากเหตุสุดวิสัย
ที่ทางบริษัทฯ ไมสามารถควบคุมได เชน การนัดหยุดงาน, จลาจล, การลาชาหรือยกเลิกของ
เท่ียวบิน 
3. บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมรายการทองเที่ยว โดยไมตองแจงใหทราบ
ลวงหนา 
4. บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงอัตราคาบริการ โดยไมตองแจงใหทราบลวงหนา 
5.การไมรับประทานอาหารบางมื้อไมเท่ียวตามรายการไมสามารถขอหักคาบริการคืนไดเพราะ
การชําระคาทัวรเปนไปในลักษณะเหมาจาย 
6.ต๋ัวเครื่องบินเม่ือออกตัว๋แลวไมสามารถ Refund ไดทุกกรณี โดยเงื่อนไขของสายการบนิ
กําหนด 
7. กรณีที่คณะไมครบจํานวน 15 ทาน ทางบริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการงดออกเดินทางโดยทาง
บริษัทฯ จะแจงใหทานทราบลวงหนา 14 วันกอนการเดินทาง 
*** ในกรณีที่ลูกคาตองออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดตอเจาหนาที่ของบรษัิทฯ 
กอนทุกครั้ง มิฉะนั้นทางบริษัทฯ จะไมขอรับผิดชอบคาใชจายใดๆ ทั้งสิ้น *** 
ขอมูลเพ่ิมเติมเรื่องโรงแรมที่พัก 
เน่ืองจากการวางแปลนหองพักของแตละโรงแรมแตกตางกัน จึงอาจทําใหหองพักแบบหองเด่ียว 
(Single) และหองคู(Twin/Double) และหองพักแบบ 3 ทาน/3 เตียง (Triple Room) 
หองพักอาจจะไมติดกนั 
ขอความซึ่งถือเปนสาระสําหรับทานผูมีเกียรติซึ่งรวมเดินทาง 
ทางบริษัทฯ เปนตัวแทนในการจัดนําสัมมนา และการเดินทางที่มีความชํานาญ โดยจัดหาโรงแรม
ที่พัก อาหาร ยานพาหนะและสถานที่ทองเที่ยวพรอมท้ังการสัมมนา ดูงาน เพ่ือความ
สะดวกสบาย และเกิดประโยชนสูงสุดในการเดินทาง ทั้งน้ีทางบริษัทฯ ไมสามารถรับผิดชอบใน
อุบัติเหตุหรือความเสียหายท่ีเกิดจากโรงแรมท่ีพัก ยานพาหนะ, อันเน่ืองจากอุบัติเหตุรวมถึงภัย
ธรรมชาติ, โจรกรรม, วินาศกรรม, อัคคีภัย, การผละงาน, การจลาจล, สงครามการเมือง, การผัน



 

 

ผวนของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราระหวางประเทศ, การนัดหยุดงาน, ความลาชาของเที่ยวบิน, 
สายการเดินเรือ, รถไฟ, พาหนะทองถิ่น,ตลอดจนการถูกปฏิเสธออกวีซาจากกงสุล และ / หรือ 
สวนงานที่เกี่ยวของกับสถานเอกอัครราชทูต รวมถึงผูมีอํานาจทําการ 
แทนประจําประเทศไทย (โดยไมจําตองแสดงเหตุผล เน่ืองจากเปนสิทธิพิเศษทางการทูต) ซึ่งอยู
เหนือการควบคุมของบริษัทฯ หมายรวมถึงในระหวางการเดินทางทองเท่ียวทั้งใน หรือ 
ตางประเทศ แตทางบรษิัทฯ มีความคุมครอง และประกันอุบัติเหตุ ตามเงื่อนไขที่บริษัทฯ ที่
รับประกันในกรณีที่ผูรวมเดนิทางถูกปฏิเสธโดยเจาหนาท่ีตรวจคนเขาเมืองของประเทศไทย และ/
หรือ ตางประเทศ มิใหเดินทางออก หรือ เขาประเทศ เน่ืองมาจากความประพฤติ พฤติกรรมของ
ผูเดินทาง ไมปฏิบัติตามกฎระเบียบดานการความคุมโรคตดิตอเฉพาะพ้ืนที่มีการปลอมแปลง
เอกสารเพื่อการเดินทาง รวมถึงมีสิ่งผิดกฎหมาย บริษัทฯ จะไมคืนคาใชจายใดๆ รายละเอียดดาน
การเดินทาง อาจมีการเปลี่ยนแปลงไดตามความจําเปน หรือเพ่ือความเหมาะสมท้ังปวง โดยมิ
ตองแจงใหทราบลวงหนา ทั้งนี้การขอสงวนสิทธิดังกลาว บริษัท จะยึดถือและคํานึงถงึ
ผลประโยชนตลอดจนความปลอดภัยของทานผูมีเกยีรติ ซึ่งรวมเดินทางเปนสําคัญ 
 
REMARK 
 -ในกรณีที่ทานจะใชหนังสือเดนิทางราชการ (เลมสีน้ําเงิน) เดินทางกับคณะ บริษัทฯ สงวน
สิทธิ์ที่จะไมรับผิดชอบ หากทานถูกปฏิเสธการเขาหรือออกนอกประเทศใดประเทศหนึ่ง 
เพราะโดยปกตินักทองเที่ยวใชหนังสือเดินทางบุคคลธรรมดา (เลมสีเลือดหมู) 
-สถานทูตเก็บคาธรรมเนียมวีซาและไมคืนในทุกกรณี 
 

 


