
 

 

 
 

 

ออกเดนิทาง : 5-9 ธันวาคม 2561 
 

วนัแรก กรงุเทพฯ - เดล ี- บอน้าํจนัเบาร ี– วดัหนมุาน – จัยปรู                            

(-/L/D)                     

01.00 น.   คณะพรอมกัน ณ ทาอากาศยานสุวรรณภูม ิอาคารผูโดยสารขาออก ชั้น 

4 ประตูทางเขาที่ 4 เคานเตอร สายการบิน SpiceJet โดยมีเจาหนาที่

บริษัทฯ คอยตอนรับและอํานวยความสะดวกใหกับทาน  

03.30 น.  เหินฟาสู เมืองเดลี ประเทศอินเดีย โดยสายการบิน SpiceJet เท่ียวบินที่ 

SG88 (ใชระยะเวลาบินประมาณ 4.40 ชั่วโมง) 



 

06.35 น. เดนิทางถงึสนามบนิจัยปรู ผานพธิกีารศลุการกรและรบักระเปา อิสระ

อาหารเชา 

นําทานเดินทางสู เมืองจัยปูร เปนเมืองทองเที่ยวชัยปุระ รัฐราชสถาน 

(ใชเวลาเดินทางประมาณ 5 ชม. หรือประมาณ 270 กม.) ที่ต้ังอยูทาง

ตะวันตกของอินเดีย ไดรับสมญานามวาเปนเมืองสีชมพู เนื่องจากทั้ง

เมืองบานเรือนถูกทาดวยสีชมพูทั้งหมด จัยปูรไดรับการสถาปนาเปนราช

ธานีของแควนราชาสถานตั้งแตป ค.ศ.1728 ในสมัยของมหาราชา Jai 

Singh II โดยไดโปรดใหยายราชธานีจากเดิมที่ Amber Fort ซึ่งอยูบน

เนินเขาสูง ลงมายังบริเวณท่ีราบซึ่งเปนตําแหนงของจัยปูรปจจุบัน เมือง

จัยปูรปจจุบันเปนเมืองหลวงและเปนเมืองที่มีขนาดใหญที่สุดในแควน

ราชสถาน เมืองนี้จัดไดวาเปนเมืองที่มีการออกแบบผังเมืองไดดีที่สุด

เมืองหนึ่ง ตัวเมืองถูกออกแบบวางผังใหเปนเสมือนเมืองแหงเทพเจาเปน

เมืองแหงพระอาทิตย ตามแผนภูมิของจักรวาล โดยมีพระราชวัง

เปรียบเสมือนพระอาทิตย บานเรือนตัวเมืองก็ถูกวางผังใหกระจาย

ออกไปเหมือนหมูดาว สิ่งปลูกสรางโดยเฉพาะในบริเวณตัวเมืองเกานั้น

ไดรับการทาสีใหเปนสีชมพู แตนักทองเท่ียวสวนใหญที่มาเยือนกลับมอง

วามันเปนสีสมๆแดงๆมากกวาชมพู  

เทีย่ง  บรกิารอาหารกลางวนั ณ หองอาหาร 

บาย ระหวางทางผานชม Step Well หรือ Chand Baori แชนด เบาร ีหรือ 

แชนดโบริ ตั้งอยูที่ รัฐ Rajasthan ทางตะวันตกของ ประเทศ

อินเดีย ใกลกับหมูบานอะบาหเนรี ในเขตดาอุษา ที่มาที่ไปของ บอน้ํา

ขั้นบันไดโบราณ แหงนี้ เกิดจากปญหาการขาดแคลนน้ํากินน้ําใช 

ในชวงศตวรรษที่ 9 กษัตริย Chanda จึงรวบรวมชาวเมืองมารวมดวย

ชวยกันสรางบอน้ําขึ้น เพื่อแกปญหาวิกฤติน้ํา โดยขุดบอลึกถึง 100 ฟุต 

ขนาดสูง 13 ชั้น มีจํานวนขั้นบันไดทั้งหมด 3,500 ขั้น บอน้ํา แชนด เบา

รี ถือเปนตัวอยางหนึ่งที่แสดงถึงการวางแผนและการจัดการที่ดีของคน

ในยุคโบราณ 



 

 

 

 

 

 

 

   

 เดินทางตอไปยังเมืองจัยปูร  นําทานชม Hunuman Temple วัดที่มี

สถาปตยกรรมแบบวัดฮินดูโบราณที่สรางตั้งแตสมัยศตวรรษที่ 16 วัดนี้

สรางขึ้นบนยอดเขาที่สูงที่สุดในเมือง Galta คือ Diwan Kriparam วัดนี้

สรางอุทิศใหกับเทพพระอาทิตยพระเจาฮินดู  สรางดวยหินสีชมพู วัดมี

ศาลาหลายแหงที่มีหลังคากลมเสาแกะสลักและผนังทาสี ที่ซับซอนตั้งอยู

รอบ ๆ น้ําพุธรรมชาติและน้ําตกที่สรางสระวายน้ําสองชั้นสระวายน้ําบน

และลางใชสําหรับการอาบน้ําโดยผูแสวงบุญ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ค่าํ  บรกิารอาหารค่าํ ณ หองอาหาร 

  เขาพกัที ่ https://www.hotelkingpalacejaipur.com/ หรอืเทยีบเทา 3 

ดาว   



 
  เขาพกัที ่ https://www.umaidmahal.com/ หรอืเทียบเทา 4 ดาว  

 

วนัที่สอง จัยปรู –พระราชวงัแอมเบอรฟอรด-พระราชวงัสายลม-City 

Palace              (B/L/D) 
เชา บรกิารอาหารเชา ณ หองอาหาร 

นําทานชม ปอมปราการแอมเบอร (Amber Fort) และ พระราชวังแอม

เบอร (Amber) สถานที่ทองเที่ยวแหงแรกที่เราไดมาชมในเมืองชัยปุระ

คือ แอมเบอรฟอรทคะ แอมเบอรฟอรทจะอยูหางออกมาจากเมืองชัยปุระ 

ราว 10 กิโลเมตรนาจะได การเดินทางมาชมควรมาชมในชวงเชาคะ 

เมื่อมาถึงแอมเบอรฟอรท เราสามารถเดินทางตอโดยนั่งชาง หรือ นั่งรถ

จีป ก็ไดนะคะ (นั่ งชางรวมคาใชจายในทัวร)  ใช เวลาในการชม

พระราชวังราว 2 ชั่วโมง ภายในพระราชวังจะมีรายละเอียดที่สวยงาม มี

ลวดลายออนชอย และมีสวน Char Bagh อยูภายในพระราชวังดวย 

จุดเดนอีกอยางหนึ่ง ของพระราชวังแอมเบอรคือ เรื่องการจัดการระบบ

น้ํา การนําน้ําจากทะเลสาบ Maota มาใชในพระราชวัง ภายในปอม

ปราการจะมีส วนที่เปนพระราชาวังดวยคะคือพระราชวังแอมเบอร 

พระราชวังแอมเบอรฟอรท แตเดิมเคยเปนราชธานีชองเมืองชัยปุระ 

สรางบนเนินเขาสูงที่ตําแหนงเดิมเคยเปนปอมปราการเกาในศตวรรษที่ 

11 มากอน สรางขึ้นโดยมหาราชาแมนสิงห ในป ค.ศ. 1592 และเสร็จ

สิ้นลงในสมัยของมหาราชาใจสิงห  ปอมแหงนี้ เปนตนแบบของ

สถาปตยกรรมแบบราชปุต (Rajput) หนาปอมปราการจะมีทะเลสาบ 

Maota อยูขางลาง และใกลๆยังมีชุมชนเกาอีกดวย 

 

 

 

 

 



 
เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ หองอาหาร 

บาย จากนั้นนําชมพระราชวัง City Palace พระราชวังนี้ มีช่ือเสียงในเรื่อง

ของงานจิตรกรรมฝาผนังที่งดงามมาก เห็นแลวเชื่อเหลือเกินวาลายผนัง 

กระเบื้องงามๆ ในโลกอยูที่พระราชวังในเมืองชัยปุระหม   ดแลวจริงๆ ทั้ง

งานแกะสลักและงานตกแตงแกวสี  ภายในมีสวนและพระตําหนักตางๆ 

มากมาย หลายสวนไดกอสรางเพิ่มเติม ซอมแซมจนเห็นความใหม 

ภายในพระราชวังแหงนี้ไดชัดเจน ปจจุบันนอกจากสวนที่เปดเปน

พิพิธภัณฑ แสดงทรัพยสมบัติของอดีตมหาราชาและมเหสีตางๆ อาทิ 

เส้ือผา เครื่องแตงกาย อุปกรณของใช รวมถึงภาพวาด ภาพถาย เพ่ือ

แสดงชีวิตความเปนอยูของมหาราชา  นาํชม ฮาวา มาฮาล แปลวา 

พระราชวงัแหงสายลม เปนพระราชวัง ตั้งอยูในเมืองชัยปุระ รัฐราช

สถาน ประเทศอินเดีย สรางในปค.ศ. 1799 โดยมหาราชาสะหวาย 

ประธาป สิงห (Maharaja Sawai Pratap Singh) ออกแบบโดยลาล 

ชันด อุสถัด (Lal Chand Ustad) โดยถอดแบบมาจากรูปทรงของมงกุฏ

พระนารายณ โดยมีส่ิงกอสรางที่โดดเดนคือ บริเวณดานหนาอาคารมี

หนาบันสูงหาชั้นและมีลักษณะคลายรังผึ้ง ซึ่งประกอบดวยหนาตาง

ขนาดเล็กตกแตงดวยลวดลายฉลุเปนชองลมจํานวน 953 บาน โดยลาย

ฉลุนั้นมีเพ่ือนางในวังสามารถมองทะลุ   ออกมาเห็นชีวิตภายนอกบนทอง

ถนนไดโดยไมมีใครสังเกตเห็นจากดานนอก เนื่องจากนางในเหลานั้น

ตองมีความเครงครัดในการคลุม "ปูรดาห" (หรือ ผาคลุมหนา)พระราชวัง

แหงนี้สรางโดยหินทรายสีชมพู และสีแดง ตั้งอยูใจกลางเมืองของชัยปุ

ระ โดยเปนสวนหนึ่งของซิตี้พาเลส (City Palace) ซึ่งอยูในบริเวณ

ติดกันกับเซนานา (Zenana) หรือฮาเร็ม  จากนั้นนําทานอิสระเลือกซื้อ

เส้ือผา ของฝากมากมาย  

 

 

 



 

 

 

 

 

 

ค่ํา บริการอาหารค่ํา ณ หองอาหาร 

  เขาพกัที ่ https://www.hotelkingpalacejaipur.com/ หรอืเทยีบเทา 3 

ดาว   

  เขาพกัที ่ https://www.umaidmahal.com/ หรือเทยีบเทา 4 ดาว  

วนัที่สาม อกัครา – อคัรฟอรด – มนิทิชัมาฮาล                                                

(B/L/D) 
เชา  บรกิารอาหารเชา ณ หองอาหาร 

 นําทานออกเดินทางสูเมืองอัครา เมืองที่เปนสถานที่ต้ังอนุสรณสถานแหง

ความรัก ทัชมาฮาล และเคยเปนศูนยกลางปกครองของอินเดียสมัย

ราชวงศโมกุล อัคระ อดีตเมืองหลวงของอินเดียในสมัยที่ยังเรียกวา 

"ฮินดูสถาน"  เปนเมืองที่ตั้งอยูริมแมน้ํายมนา ทางตอนเหนือของประเทศ

อินเดีย ในรัฐอุตตรประเทศ ตั้งอยูหางจากเมืองลัคเนาว เปนเมืองหลวง

ของรัฐอุตตรประเทศ เมืองอัคระมีประชากรทั้งหมด 1,686,976 คน (ป

ค.ศ. 2010) ถือเปนหนึ่งในเมืองที่มีประชากรหนาแนนที่สุดในรัฐอุตตร

ประเทศ และอันดับที่  19 ในประเทศอินเดีย (ใชเวลาเดินทาง 4.30 

ชั่วโมง หรือ ประมาณ 247 กม.) 

   นําทาน ชมทัชมาฮาล อนุสรณสถานแหงความรักอันยิ่งใหญของมหา

ราชาซาจารฮาลที่มีตอนางอันเปนที่รักยิ่งมหารานีมุมตัส มาฮาล ทัชมา

ฮาลสุสานหินออนที่ผูคนเชื่อวาเปนสถาปตยกรรมแหงความรักที่สวย

ที่สุดในโลก สรางขึ้นโดยสมเด็จพระจักรพรรดิแหงจักรวรรดิโมกุลผูมีรัก

มั่นคงตอพระมเหสีของพระองค สมเด็จพระจักรพรรดิชาหชะฮัน ขึ้น

ครองราชบัลลังกในป พ.ศ. 2171 พระองคมอบความไววางใจแก อรชุ

มันท พานุ เพคุม และเรียกนางวา มุมตัซ มาฮาล "อัญมณีแหงราชวัง" 

พระมเหสีติดตามพระองคแมแตในสนามรบ แนะนําพระองคในเรื่อง



 
ราชการของประเทศ และพระองคซาบซึ้งในน้ําพระทัยของพระมเหสียิ่ง

นัก ครั้นในป พ.ศ. 2174 (ค.ศ. 1631) พระมเหสีมุมตัซสิ้น  พระชนม 

หลังจากใหกําเนิดทายาทองคที่ 14 การสิ้นพระชนมของพระมเหสีทําให

สมเด็จพระจักรพรรดิชาหชะฮันโศกเศราอยูถึงสองทศวรรษ ราชสมบัติ

สวนใหญสูญเสียไปเพื่อการสรางอนุสรณแหงความรักของทั้งสอง

พระองค   

เทีย่ง  บรกิารอาหารกลางวนั ณ หองอาหาร 

   นําทานชม อัคราฟอรท ตั้งอยูริมฝงแมน้ํายมุนา สรางในป 1564 ตาม

บัญชาของพระเจาอักบาร กําแพงปอมสรางจากหินทราย มีตําหนักตางๆ 

ถึง 500 หลัง เปนศิลปะแบบเบงกาลีและคุชราตี ปจจุบันเหลืออยูหลัง

เดียว คือ ชาหังคีรีมาฮาล เปนที่ป  ระทับของชายาฮินดูของพระเจาอัก

บาร ลักษณะสถาปตยกรรมจึงเปนแบบอินเดียแท ครั้นถึงสมัยพระเจา

ชาห จะ ฮาน ทรงมีบัญชาใหรื้อถอนตําหนักอื่นๆลงทั้งหมด เพื่อสรางวัง

ที่ประทับใหม ลักษณะเปนศิลปะแบบฮินดูผสมกับอิสลาม รวมถึงหอแปด

เหลี่ยม มุสซามานบูรช ที่เชื่อกันวาเปนที่ซึ่งชาห จะ ฮาน ถูกคุมขังเอาไว 

และเฝามองทัชมาฮาลไปจวบจนลมหายใจสุดทายแหงพระชนมชีพ  

จากนั้นนําชมมินิทัชมาฮาล ตามประวัติกลาวกันวาที่นี้ถือเปนตนแบบ

ของทัชมาลเหมือนกัน 

 

 

 

 

 

 

ค่าํ      บรกิารอาหารค่าํ ณ หองอาหาร 

  เขาพกัที ่ http://www.hotelthetajvilas.com/ หรอืเทียบเทา ระดบั 3 ดาว  

  เขาพกัที ่ http://www.hoteltajresorts.com/ หรอืเทียบเทา ระดบั 4 ดาว  



 
วนัที่สี ่  อคัรา - เดล ี                                                                                    

(B/L/D) 
เชา  บรกิารอาหารเชา ณ หองอาหาร 

เดินทางสูนครเดลล ีเดลีเปนเมืองหลวงของประเทศอินเดียตั้งอยูทาง

ภาคเหนือและเปนเมืองหนึ่งที่มีอัตราการเติบโตเร็วที่สุดในโลก มี

ประชากรทั้งสิ้น 14 ลานคน กรุงเดลีมีรากฐานที่ผสมผสานระหวางเมือง

เดลีเกาและใหมอีกทั้งเปนที่ตั้งของพิพิธภัณฑท่ีดีที่สุดของอินเดียหลาย

แหง อีกทั้งหอแสดงภาพศิลปะ แหลงชอปปง แหลงรับประทานอาหาร 

และแหลงบันเทิงตางๆ ตลอดจนเปนสถานที่ทองเที่ยวและมีความ

นาสนใจทางดานวัฒนธรรม สิ่งเหลานี้สามารถพบไดที่เมืองศูนยกลาง

ดานการเงินและการคาแหงนี้ซึ่งมีจํานวนประชากรมากที่สุดแหงหนึ่ง

ของโลก นิวเดลีถือเปนประตูสูประเทศอินเดียและมีบางสิ่งสําหรับทุกคนที่

ปรารถนาจะไดสัมผัสกับวัฒนธรรมและวิถีชีวิตของชาวอินเดีย (ใชเวลา

เดนิทาง 4 ชม.) 

เทีย่ง  บรกิารอาหารกลางวนั ณ หองอาหาร  

บาย  ชมประตูเมืองอนิเดยีเดินไปตามถนนอันใหญโตเพื่อชมอนุสาวรียของ

ประเทศอินเดีย อนุสาวรียแหงชาติของอินเดียซึ่งอุทิศใหกับเหลาทหารผู

เสียสละชีวิต ตื่นตาไปกับการออกแบบสุดอลังการ ชมการเดินสวนสนาม

ของกองทัพและวงโยธวาทิต พรอมทั้งสนุกกับการปกนิกและการเลนเกม

บนสนามหญาสีเขียว ประตูเมืองอินเดียมีซุมโคงสูง 138 ฟุต (42 เมตร) 

สรางขึ้นเพื่อเปนเกียรติแกทหารอินเดียนับหมื่นนายที่เสียชีวิตในการเขา

รวมกองทัพอังกฤษในสมัยสงครามโลกครั้งที่ 1 นอกจากนี้คุณจะพบการ

สลักชื่อทหารกวา 13,000 นายที่เสียชีวิตในสงครามอัฟกันเมื่อป 1919 

ดวย ดานลางซุมประตูเปนแทน Amar Jawan Jyoti ซึ่งมีเปลวไฟท่ีจุด

ไวไมเคยดับเพ่ือเปนการรําลึกถึงทหารที่ไมรูชื่อซึ่งเสียชีวิตในสงคราม

ตางๆ ขับรถผานชมรัฐสภาซึ่งเปนตึกที่สรางตามแบบสถาปตยกรรม 

อังกฤษเพื่อเปนที่ทําการของนายกรัฐมนตรี และเปนที่ตั้งของกระทรวง

ตางๆ จากนั้นนําทานชอปปงตลาดจนัปาท เลือกซื้อ เส้ือผา กระเปาปก 

ผาคลุมเตียงและอื่นๆๆ  

เยน็  อิสระอาหารเยน็ 



 
21.05 น. ออกเดินทางจากสนามบิน เดลี เพื่อเดินทางกลับสูกรุงเทพ ฯ โดยสาย

การบิน SPICE JET เที่ยวบินที่  SG87 (ใชระยะเวลาบินประมาณ 

4.40 ชั่วโมง) 

วนัที่หา กรงุเทพฯ(ทาอากาศยานสวุรรณภมู)ิ                                

(-/-/-) 

03.00 น. เดินทางถึงยังสนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพ อยางปลอดภัย  

  

หมายเหต ุ

1. เวลาที่ปรากฏในโปรแกรมกับการปฏิบัติจริงอาจแตกตางกันเลก็นอย 

2. ขอใหทานรับทราบคําแนะนําการเปลี่ยนแปลงการนัดหมายเวลาในการ

ทํากิจกรรมอีกครั้งจากหัวหนาทัวร 

3. บริษัทอาจทําการเปลี่ยนแปลงรายการไดตามความจําเปนและเหมาะสม 

แตจะยึดผลประโยชนของลูกคาเปนสําคัญทั้งนี้ขึ้นอยูกับสภาวะของสาย

การบินโรงแรม / ที่พัก / ภูมิอากาศภัยธรรมชาติ  / การนัดหยุดงานฯลฯ

ตลอดจนสภาวะทางเศรษฐกิจและสถานการณทางการเมือง ภายในอัน

เปนสาเหตุใหตองเลื่อนการเดินทางหรือไมสามารถจัดพาคณะทองเที่ยว

ไดตามรายการ 

อตัราคาบรกิาร  **ราคานีส้งวนสทิธิเ์ฉพาะลกูคาชาวไทย

เทานัน้ 

 

 

กาํหนดวนัเดนิทาง 

อตัราคาบรกิารหมายเหต:ุ  ไมมี

ราคาเดก็ 

เดินทางตัง้แต 10 ทาน  
หากรุปเดนิทางไมถงึ 10 ทาน ขอเกบ็เพิ่มทานละ 

4,000 บาท 

ผูใหญ (พักหองละ 2- พักเดีย่วเพิ่ม 



 

 

กรณุาเตรยีม คาทิปไกด และ คนขับรถทองถิน่ 1,500 บาท  

การใหทปิตามธรรมเนยีม ทางบรษิัทฯมไิดมผีลประโยชนใดๆทัง้สิน้ 

เพือ่เปนกําลงัใจใหกบั ไกด และคนขับรถ 

 

อตัราคาบรกิารรวม : 

 ตั๋วเครื่องบินไป-กลับ สายการบิน Spicejet คาตั๋วเช็ค ณ. วันปจจุบัน หากเกิน 

10,000 บาท บริษัทขอเรียกเก็บตั๋วสวนตางที่เกิดขึ้นจริง 

 คาภาษีสนามบินทุกแหงและคาประกันภัยสายการบิน  

 คาที่พักโรงแรมระดับ (พักหองละ 2 ทาน) จํานวน 3  คืน ตามระบุในรายการ 

 รถโคชปรับอากาศ //รถจิ๊ป // รถที่เหมาะสมกับสภาพถนน และขนาดเหมาะสม

กับจํานวนผูเดินทาง 

 คาอาหารทุกม้ือตามระบุ/คาธรรมเนียมเขาชมสถานที่ตางๆ 

 คาไกดบรรยายภาษาไทย ดูแลทานตลอดการเดินทาง 

 คาประกันภัยการเดินทาง วงเงิน 1,000,000บาทตอทาน (วงรักษาพยาบาล

เงินไมเกิน500,000 บาท)แตทั้งนี้ยอมอยูในขอจํากัดที่มีการตกลงไวกับบริษัท

ประกันชีวิต 

อตัราคาบรกิารไมรวม : 

 คาธรรมเนียมวีซาสําหรับหนังสือเดินทางไทย (E-visa) ทานละ 3,500 บาท 

ไมตองโชวตัว 

หมายเหตุ สําหรับทานที่เคยทํา E-visa มากอนหนานี้แลว ตามกฎของสถาน

ฑุตอินเดยี อนุญาตใิหทําไดปละ 2 ครั้ง นับจาก มกราคม – ธันวาคม พศ. ในป

นั้น หากทานทําครั้งที่ 3 อาจถูกปฎิเสธการเขาเมือง 

3 ทาน) 

5-9 ธนัวาคม 2561 28,900 บาท 3 ดาว 4,900 บาท. 

5-9 ธนัวาคม 2561 33,900 บาท 4 ดาว 7,500 บาท. 



 

หากตองการทําวีซาติดเลม เพิ่มเงิน 3,500 หรือ หากตองการสงแบบไปรณีย 

คาธรรมเนียมเลมละ 150 บาท (ทั้งนี้ไมรวมคาบริการเลมละ 1,000 บาท) ผู

เดินทางตองเดินทางไปแสกนลายนิ้มมือดวยตัวเอง โดยมีเจาหนาบริการเรื่อง

การกรอกเอกสารใหทาน 

 คาจัดทําหนังสือเดินทาง ( PASSPORT) และคาทําใบอนุญาตที่กลับเขา

ประเทศของคนชาวชาติ หรือ คนตางดาว 

 คาใชจายอื่นๆ นอกเหนือจากที่ระบุไวในรายการและคาใชจายสวนตัวตางๆ 

เชน คาโทรศัพท คาซักรีด ฯลฯ 

 คาธรรมเนียมน้ํามันของสายการบิน (ถามี) 

 คาทําเอกสารผูถือตางดาว /คาวีซาที่มีคาธรรมเนียมแพงกวาหนังสือเดินทาง

ไทย 

 คาภาษีหัก ณ  ที่จาย 3% ภาษีมูลคาเพิ่ม 7% (กรณีออกใบกํากับภาษี)  

 คาน้ําหนักเกินพิกัดตามสายการบินกําหนด 20 กิโลกรัม /คากิจกรรมพิเศษ 

ตางๆ 

เงือ่นไขการชาํระเงนิ 

 กรุณาชําระเงินคามัดจําทัวร ทานละ 15,000 บาท 

 หากชําระคาบริการดังกลาวแลว กรุณาแนบหลักฐานการชําระเงิน พรอมทั้ง

ห น า ห นั ง สื อ เดิ น ท า ง  (Passport) ข อ ง ผู เดิ น ท า ง ทุ ก ท า น เข า อี เม ล 

....................................... 

 บริษัทฯ ขอเก็บยอดสวนที่เหลือกอนการเดินทางอยางนอย 21 วันทําการ หาก

พนระยะเวลาดังกลาว ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินคามัดจําทั้งหมด และขอ

ยกเลิกการเดินทาง 

 ทางบริษัทฯ จะสงใบนัดหมายเตรียมตัวการเดินทางใหกับทาน กอนการเดินทาง

อยางนอย ประมาณ 5-7 วัน 

 

กรณยีกเลกิ 

- ยกเลิกกอนการเดินทาง 30 วันขึ้นไป   คืนเงินทั้งหมด 



 
- ยกเลิกกอนการเดินทาง 15 วันขึ้นไป   เก็บคาใชจาย ยึดเงินมัดจําทั้งหมด ใน

ทุกรณี 

- ยกเลิกกอนการเดินทาง 7 – 14 วัน    เก็บคาใชจาย 50% ของราคาทัวรใน

ทุกกรณี   

- ยกเลิกการเดินทางนอยกวา 1 – 6 วัน เก็บคาใชจายทั้งหมด 100 % ของ

ราคาทัวรในทุกรณี 

- สําหรับผูโดยสารที่ไมไดถือหนังสือเดินทางไทย และทางบริษัทเปนผูยืนวีซา

ให เมื่อผลวีซาผานแลวมีการยกเลิกเดินทาง บริษัทฯขอสงวนสิทธในการคืน

มัดจําทั้งหมด 

- บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บคาใชจายทั้งหมดกรณีทานยกเลิกการเดินทาง

และมีผลทําใหคณะเดินทางไมครบตามจํานวนที่บริษัทกําหนดไว (25 ทานขึ้น

ไป) เนื่องจากเกิดความเสียหายตอบริษัทและผูอื่นที่เดินทางในขณะเดี่ยว กัน 

บริษัทตองนําไปชําระคาเสียหายตางๆ ที่เกิดจากการยกเลิกของทาน 

- กรณีเจ็บปวย จนไมสามารถเดินทางได ซึ่งจะตองมีใบรับรองแพทยจาก

โรงพยาบาลรับรอง บริษัทจะทําการเลื่อน การเดินทางของทานไปยังคณะ

ตอไป แตทั้ งนี้ ท านจะตองเสียค าใช จ ายที่ ไมสามารถเรียกคืนไดคื อ 

คาธรรมเนียมในการมัด จําตั๋ว และคาธรรมเนียมวีซาที่ตามสถานทูต เรียกเก็บ 

ในกรณีไมสามารถเดินทางได 

หมายเหต ุ

1.  จํานวนผูเดินทางขั้นต่ําผูใหญ  10 ทานขึ้นไป เที่ยวบิน, ราคา และรายการ

อาจมีการเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม 

2.  บริษัทฯ มีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวรนี้ เมื่อเกิดเหตุ

สุดวิสัยจนไมอาจแกไขได 

3.  รายการทองเที่ยวสามารถเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม โดยคํานึงถึง

ผลประโยชนของผูเดินทางเปนสําคัญ 

4.  บริษัทฯ ไมรับผิดชอบคาเสียหายในเหตุการณที่ เกิดจากสายการบิน ภัย

ธรรมชาติ ปฏิวัติและอื่นๆที่อยูนอกเหนือการควบคุมของทางบริษัทฯหรือ

คาใชจายเพิ่ม เติมที่เกิดขึ้นทางตรงหรือทางออม เชน การเจ็บปวย, การถูกทํา

ราย, การสูญหาย, ความลาชา หรือจากอุบัติเหตุตางๆ 

5.  ทางบริษัทฯ จะไมรับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้นหากเกิดกรณีความลาชาจากสายการ

บิน, การประทวง, การนัดหยุดงาน, การกอจลาจล หรือกรณีที่ทานถูกปฏิเสธ 



 
การเขาหรือออกเมืองจากเจาหนาที่ตรวจคนเขาเมือง หรือเจาหนาที่กรม

แรงงานทั้งจากไทย และตางประเทศซึ่งอยูนอกเหนือความรับผิดชอบของ

บริษัทฯ 

6.  หากไมสามารถไปเที่ยวในสถานที่ที่ระบุในโปรแกรมได อันเนื่องมาจาก

ธรรมชาติ ความลาชา และความผิดพลาดจากทางสายการบิน จะไมมีการคืน

เงินใดๆทั้งสิ้น แตทั้งนี้ทางบริษัทฯจะจัดหารายการเที่ยวสถานที่อื่นๆมาให 

โดยขอสงวนสิทธิ์การจัดหานี้โดยไมแจงใหทราบลวงหนา 

7.  ราคานี้คิดตามราคาตั๋วเครื่องบินในปจจุบัน หากราคาตั๋วเครื่องบินปรับสูงขึ้น 

บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ที่จะปรับราคาตั๋วเครื่องบินตามสถานการณดังกลาว 

8.   หนังสือเดินทางตองมีอายุเหลือใชงานไมนอยกวา 6 เดือน และบริษัทฯ 

รับเฉพาะผูมีจุดประสงคเดินทางเพื่อทองเที่ยวเทานั้น 

9.  ทางบริษัทฯจะไมรับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากทานใชบริการของทางบริษัทฯไม

ครบ อาทิ ไมเที่ยวบางรายการ, ไมทานอาหารบางมื้อ เพราะคาใชจายทุก

อยาง ทางบริษัทฯไดชําระคาใชจายใหตัวแทนตางประเทศแบบเหมาขาดกอน

ออกเดินทางแลว 

10.  ทางบริษัทฯจะไมรับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหายจากการ

โจรกรรม และ/หรือ เกิดอุบัติเหตุที่เกิดจากความประมาทของตัวนักทองเที่ยว

เอง 

11.  เนื่องจากตั๋วเครื่องบินเปนตั๋วราคาพิเศษ เมื่อออกตั๋วไปแลวในกรณีที่

ทานไมสามารถเดินทางพรอมคณะไมวาดวยเหตุผลใดก็ตาม ตั๋วเครื่องบินไม

สามารถนํามาเลื่อนวันหรือคืนเงินได  

12.  เมื่อทานตกลงชําระเงินไมวาทั้งหมดหรือบางสวนกับทางบริษัทฯ ทาง

บริษัทฯ จะถือวาทานไดยอมรับในเงื่อนไขขอตกลงตางๆ ที่ไดระบุไวแลว

ทั้งหมด 

13.  ในกรณีที่ลูกคาตองออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดตอ

เจาหนาที่ของบริษัท ฯ กอนทุกครั้ง  มิฉะนั้นทางบริษัทฯจะไม  รั บ ผิ ด ช อ บ

คาใชจายใดๆ ทั้งสิ้น 

 
เงื่อนไขอืน่ๆ 

- บริษัทฯ จะไมรับผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเขาเมืองของประเทศไทยงด 

ออกเอกสารเขาเมืองใหกับชาวตางชาติ หรือ คนตางดาว ที่พํานักอยูใน



 
ประเทศไทย แตจะทําหนาที่ชวยเหลือเจรจา แตอํานาจสิทธิ์ขาดเปนของทาง

กองตรวจคนเขาเมือง 

- บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไมรับผิดชอบตอคาใชจายใดๆ ในกรณีที่เกิดเหตุ

สุดวิสัย เชน การยกเลิกหรือลาชาของสายการบิน, อุบัติเหตุ, ภัยธรรมชาติ, 

การนัดหยุดงาน, การจลาจล หรือสิ่งของสูญหายตามสถานที่ตางๆ ที่เกิดเหนือ

อํานาจควบคุมของบริษัทฯ และเจาหนาที่นั้นๆ ที่จะสงผลทําใหเสียเวลาในการ

ทองเที่ยวตามรายการทัวร ผูเดินทางไมสามารถเรียกรองคาเสียหาย ไมวาใน

กรณีใดๆทั้งสิ้น ทั้งคาเสียเวลา คาเสียโอกาส คาเสียความรูสึก และคาใชจายที่

บริษัทจายไปแลว เปนตน  

- เมื่อทานออกเดินทางไปกับคณะแลว ทานงดการใชบริการรายการใดรายการ

หนึ่ง หรือไมเดินทางพรอมคณะถือวาทานสละสิทธิ์ ไมอาจเรียกรองคาบริการ 

และเงินมัดจําคืน ไมวากรณีใดๆ ทั้งสิ้น 

- อัตราคาบริการคิดคํานวณจากอัตราแลกเปลี่ยน และราคาตั๋วเครื่องบินใน

ปจจุบัน บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนคาบริการในกรณีที่มีการขึ้น

ราคาคาตั๋ว เครื่องบิน ภาษีเดินทาง คาประกันภัย คาธรรมเนียมน้ํามัน หรือมี

การประกาศลดคาเงินบาท หรืออัตราแลกเปลี่ยนไดปรับขึ้นในชวงใกลวันที่

คณะจะเดินทาง 

- กรณียกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงการเดินทาง ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืน

เงินทั้งหมดหรือบางสวนใหกับทาน เมื่อทานตกลงชําระเงินไมวาทั้งหมดหรือ

บางสวนกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทถือวาทานไดยอมรับในเงื่อนไขขอตกลง

ตางๆ ที่ไดระบุไวทั้งหมดแลว  

- เนื่องจากตั๋วเครื่องบินชุดนี้เปนตั๋วราคาพิเศษ (ต๋ัวกรุป) ตองเดินทางตามวันที่ที่

ระบุไวบนหนาตั๋วเทานั้น จึงไมสามารถยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงใดๆ ทั้งสิ้น 

และถาทางบริษัทไดดําเนินการออกตั๋วเครื่องบินไปแลวนั้น ไมสามารถยกเลิก

หรือเปลี่ยนแปลงรายชื่อผูเดินทางได (ยกเวนบางสายการบิน ที่สามารถ

เปลี่ยนแปลงรายชื่อผู เดินทางได เมื่อทานตองการเปลี่ยนแปลงรายชื่อผู

เดินทางหลังจากออกตั๋วเครื่องบินไปแลว จะตองเสียคาใชจายในการ

ดําเนินการ ทั้งนี้จะขึ้นอยูกับสายการบินเทานั้น) 

- รายการนี้เปนเพียงขอเสนอท่ีตองไดรับการยืนยันจากบริษัทฯ อีกครั้ง หลังจาก

ไดรับการสํารองที่นั่งบนเครื่องและโรงแรมที่พักในตางประเทศเปนที่เรียบรอย 

อยางไรก็ตามรายการนี้อาจเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม บริษัทฯรับ



 
เฉพาะผูมีวัตถุประสงคเดินทางเพื่อทองเที่ยวเทานั้น หากทานถูกเจาหนาที่

ตรวจคนเขาเมืองของประเทศนั้นๆปฏิเสธการเขา-ออกเมือง ดวยเหตุผลใดๆ ก็

ตามถือเปนเหตุผลซึ่งอยูนอกเหนืออํานาจและความรับผิดชอบของบริษัทฯ 

ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไมคืนเงินบางสวนหรือทั้งหมดหากทานถูก

ปฏิเสธการเขา-ออกเมือง ไมวาประเทศใดจนทําใหทานไมสามารถเดินทาง

ตอไปได คณะทัวรทานอื่นๆ รวมถึงไกดจะไมสามารถรอทาน ณ สนามบินได 

จําเปนตองออกเดินทางตามโปรแกรมที่วางไว แตทางตัวแทนบริษัทฯจะทํา

หนาที่ประสานงานและเจาหนาที่จะทําการติดตอและชวยเหลือทานเปนระยะๆ 

- ถากรุปที่ทานจองทัวรไว ไมสามารถออกเดินทาง จากกรณีจํานวนผูเดินทาง

ไมครบจํานวนตามที่กําหนดไว หรือสายการบินแจงยกเลิกบิน ทางบริษัทจะ

คืนเงินคาทัวรใหทาน แตทางบริษัทจะขอหักเงินคาใชจายที่เกิดขึ้นจริง  เชน 

คาธรรมเนียมในการยืนขอวีซาของประเทศที่ทานจะเดินทาง  (ถาโปรแกรมที่

ทานเดินทางจะตองยื่นขอวีซา) 

- บริษัทฯทําหนาที่ เปนตัวแทนในการเรียกรองคาชดใชจากสายการบิน, 

โรงแรมหรือบริษัทขนสงเมื่อเกิดการสูญหายของสัมภาระระหวางการเดินทาง 

แตจะไมรับผิดชอบตอการสูญหายดังกลาวในระหวางการ ทองเที่ยวนี้ หาก

ทานไมใชบริการใด ๆ ไมวาทั้งหมดหรือบางสวน ถือวาทานสละสิทธิ์ไม

สามารถเรียกรองขอคืนคาบริการไดหากทานไม เดินทางกลับพรอมคณะทัวร 

ตั๋วเครื่องบินขากลับซึ่งยังไมไดใช ไมสามารถนํามาขอคืนเงินไดคาบริการที่ 

ทานชําระกับทางบริษัทฯ เปนการชําระแบบเหมาขาด และทางบริษัทฯไดชําระ

ใหกับบริษัทฯ ตัวแทนแตละแหงแบบเหมาขาดเชนกัน ดังนั้นหากทานมีเหตุอัน

ใดที่ทําใหทานไมไดทองเที่ยวพรอมคณะตามรายการ ที่ระบุไว ทานจะขอคืน

คาบริการไมไดบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายการทัวรตามความ

เหมาะสม และสถานการณตางๆ ทั้งนี้ทางบริษัทฯจะยึดถือและคํานึงถึง ความ

ปลอดภัย รวมถึงประโยชนสูงสุดของลูกคาสวนมากเปนสําคัญ 
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