
 
  

 

 

   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. ขี�ชา้งขึ �นไปเที�ยวยงั พระราชวงัแอมเบอรพ์าเลซ ประดจุด ั�งมหาราชาและมหารานีในยุคกอ่น ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ

ครึ�งช ั�วโมงเศษกถ็งึแลว้ ดา้นบนมคีวามสวยงามมาก 

2. แตง่ชดุอนิเดยีแลว้เที�ยวถ่ายรูปใหก้ิ �บเก๋ จะดแีคไ่หนถา้ไดใ้ส่ชดุส่าหร ีหรอืชดุพื �นเมอืงสวยๆของชาวอนิเดยี

มาถ่ายรูปหมู่กนั 

3. จบิชาในรมับกัหพ์าเลซ จากพระราชวงัอกีแห่งหนึ�งของมหาราชาแห่งเมอืงชยัปุระ ปัจจุบนัถูกดดัแปลงให้

กลายเป็นโรงแรมที�แพงที�สุดของชยัปุระใชช้วีติใหห้รูหราไฮโซดูบา้ง 

4. นั�งรถถบีชมเมอืง เพราะชยัปุระ มเีสน่หต์รงที�ชวีติรมิถนน ผูค้นพลุกพล่าน เสยีแตรดงัตอลดเวลา ชมสนิคา้

ทอ้งถิ�นวางขายกนัรมิถนน 

5 ชอ้ปปิ� งของฝากจากเมอืงชยัปุระ ตลาดChowk marketคอืแหล่งรวมสนิคา้นานาชนิด โดยเฉพาะเสื �อผา้ 

กระเป๋าผา้ลวดลายเก๋ไก๋ ผา้คลุมเตยีงสไตลอ์นิเดยี               

6. ชมิอาหารพื �นเมอืงของอนิเดยี แป้งนาน แกงที�ปรุงดว้ยเครื�องเทศรสจดั เหล่านี�คอือาหารอนิเดยีที�มี

เอกลกัษณไ์ม่เหมอืนใคร               

7. ชมพระอาทติยต์กดนิที�ป้อมไทเกอร ์ว่ากนัว่าเป็นจุดชมพระอาทติยต์กไดส้วยงามที�สุด อากาศเย็นสบาย ชม

พระอาทติยล์บัขอบฟ้าหายไป ณ นครสชีมพู               

8. ไหวพ้ระที�  Ganesh Temple หรอื วดัพระพฆิเนศ พระพฆิเนศชา้งหวัเทพในศาสนาฮนิดูถอืว่าเป็นพระเจา้

แห่งความเป็นมงคล ภูมปัิญญาความรูแ้ละความม ั�งค ั�ง 
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รายการท่องเที�ยวเวลาที�อนิเดยีชา้กวา่ประเทศไทย 1.30 ช ั�วโมง 

 

20.00 น.  คณะพรอ้มกนัที�สนามบนิสุวรรณภูม ิ อาคารผูโ้ดยสารขาออก  ประตูที� 2  เคานเ์ตอร ์E สายการ 

THAI SMAILE  เจา้หนา้ที�ใหก้ารตอ้นรบัพรอ้มอาํนวยความสะดวกในการเชค็อนิเอกสารและสมัภาระ 

22.00 น.   ออกเดนิทางจากกรงุเทพฯสูเ่มอืงชยัปุระ โดยสายการบนิ THAI SMAILE  เที�ยวบนิที� WE0337 (ใชเ้วลา

เดนิทาง 4 ช ั�วโมง 30 นาท)ี  (บรกิารอาหารบนเครื�อง) 

กระเป๋าเล็กถอืตดิตวัขึ �นเครื�องบนิ 

 กรณุางดนําของมคีม ทกุชนิด เชน่ มดีพบั กรรไกรตดัเล็บทกุขนาด ตะไบเล็บ เป็นตน้ กรณุาใสใ่น

กระเป๋าเดนิทางใบใหญห่า้มนําตดิตวัขึ �นเคร ื�องบนิ 

 วตัถทุี�เป็นลกัษณะของเหลว อาท ิครมี โลช ั�นนํ�าหอมยาสฟัีน เจลสเปรย ์และเหลา้เป็นตน้ จะถกูทาํการ

ตรวจอยา่งละเอยีดอกีคร ั�งโดยจะอนุญาตใหไ้ม่เกนิ10 ชิ �นในบรรจภุณัฑล์ะไม่เกนิ 100 ml.  

00.20 น.     ถงึท่าอากาศยานชยัปุระ JAPUR AIRPORT  ประเทศอนิเดยีผ่านดา่นพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงแลว้ที�เดลล ี 

.                    ใหท่้านออกไปรบักระเป๋าที�สายพาน จากนั�นนําทา่นเขา้สูท่ี�พกั  

                     จากนั�น ออกเดนิทางจากสนามบนิ เขา้สู่ที�พกั พกัผ่อนตามอธัยาศยั  

                     ที�พกั ณ The Fern Hotel ( JAIPUR) หรอืเทยีบเท่า  

ก ณ The Fern Hotel (JAIPUR)หรอืเทยีบเท่า  
  เมอืงชยัปุระ ซ ึ�งมคีวามหมายว่า นครแห่งชยัชนะ คนอนิเดยีเรยีกเมอืงนี�วา่ จยัปูร ์หรอื จยัเปอร ์รฐัราชสถาน

ไดช้ ื�อว่า นครสีชมพู (Pink city) โดยที�มาของเมืองสชีมพูก็เนื�องจากในปีค.ศ. 1876 มหาราช ซารามซงิห ์

(Maharaja Ram Singh) ไดม้ีรบัสั�งใหป้ระชาชนทาสชีมพูทบับนสปีูนเก่าของบา้นเรอืนตนเองเพื�อแสดงถงึ

ไมตรจีติตอ้นรบัการมาเยอืนของเจา้ชายแห่งเวลส ์(Prince of Waies) เจา้ชายมกุฎราชกุมารขององักฤษซึ�ง

ภายหลงัคอืกษตัรยิเ์อ็ดเวริด์ที� 7 (King Edward Vll) แห่งสหราชอาณาจกัรและต่อมารฐับาลอนิเดยีก็ยงัออก

กฎหมายควบคุมใหส้ิ�งกอ่สรา้งภายในเขตกาํแพงเมอืงเกา่ตอ้งทาสชีมพูเชน่เดมิจนกลายเป็นสิ�งที�เชดิหนา้ชตูา

และทาํใหนั้กทอ่งเที�ยวจากทั�วทกุมุมโลก  

วนัที�สอง 

(2) 

เมอืงชยัปุระ 

เยอืนป้อมปราการแอมเบอร ์-ซติี �พาเลส-ชมหอดูดาวจนัตามนัตาร ์

 

 

06.30 น.  รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม   

07.30 น. แต่งชุดอนิเดยีแลว้เที�ยวถ่ายรูปใหก้ิ �บเก ๋จะดแีค่ไหนถา้ไดใ้ส่ชุดส่าหร ีหรอืชุดพื �นเมอืงสวยๆของ

ชาวอนิเดยีมาถ่ายรูปหมู่กนั 

จากนั�น  นําท่าน ขี�ช ้างขึ �นไปเที�ยวยงั พระราชวงัแอมเบอรพ์าเลซ 

ประดุจด ั�งมหาราชาและมหารานีในยุคก่อน ชมป้อมปราการ

แ อ ม เบ อ ร ์ ( AmberFort) ห รื อ พ ร ะ ร า ช ว ัง แ อ ม เบ อ ร ์

(Amber)”พระราชวงัแอมเบอรฟ์อรท์ เดมิเคยเป็นราชธานีของเมอืงชยั

ปุระสรา้งอยู่บนเนินเขาสูงตรงตําแหน่งเดิมที�เคยเป็นตําแหน่งเดมิที�เคย

เป็นป้อมปราการเก่าในศตวรรษที� 11 มาก่อน สรา้งขึ �นโดยมหาราชา

แมนสงิห ์ใน ปี ค.ศ. 1592 และเสรจ็สิ �นลงในสมยัของมหาราชาใจสงิห ์

ป้อมแห่งนี�เป็นตน้แบบที�ดีของสถาปัตยกรรมแบบราชปุต (Rajput) 

นอกจากนี�ในสมยักอ่นดา้นล่างของป้อมยงัเป็นทะเลสาบ จงึเป็นปราการสําคญัเพื�อป้องกนัขา้ศกึไดอ้กีช ั�น ทํา

ใหท้ี�นี�กลายเป็นจดุยุทธศาสตรส์ําคญัของราชวงศก์าญจวาหา อยู่หลายรอ้ยปี กอ่นมหาราชาสะหวายจยั ซงิห ์

ที� 2 จะตดัสนิใจยา้ยลงไปสรา้งเมืองใหม่ยงัชยัปุระ ภายในพระราช วงัแอมเบอรฟ์อรท์ ระกอบดว้ยพระตําหนัก

ต่างๆ ที�เปิดใหนั้กท่อง เที�ยวเขา้ชม ซึ�งส่วนใหญ่จะสรา้งในสมยัของมหาราชามาน ซงิห ์(Maharaja Man 

Singh) ใน ปี ค.ศ. 1592และไดม้กีารขยายตอ่เตมิโดยมหาราชาองคต์อ่ๆมา 

วนัแรก 
(1) 

กรุงเทพฯ- ชยัปุระ  
 

 
  



 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นําท่านแวะชมและถ่ายรูป พระราชวงักลางนํ�า จาร ์มาฮาล สถาปัตยกรรมอลงัการแห่งอินเดียกบั 

พระราชวงันํ�า “Water Palace” ซึ�งตั�งเดน่สง่าอยูก่ลางนํ�า พระราชวงักลางนํ�าซึ�งตั�งเด่นสง่าอยูก่ลางทะเลสาบมนั

สกา (Man Sagar)สรา้งขึ �นเมื�อไม่กี�ศตวรรษที�ผ่านมา ตั�งอยู่ใจกลางทะเลสาบแมนซาการ ์ที�ถูกลอ้มรอบดว้ย

ภูเขาอราวลัล ีเป็นทําเลที�ดทีี�สุดในเมอืง เพราะสามารถเห็นววิไดโ้ดยรอบพระราชวงั และตวัพระราชวงัก็จะสะทอ้น

กบัผืนนํ�าเพิ�มความงดงามใหม้ากขึ �น โดยเฉพาะในเวลากลางคืนที�จะมีแสงสะทอ้นอย่างเห็นไดช้ดั ในส่วนของ

พระราชวงันั�นมองภายนอกจะเห็นเพียงแค่สองช ั�น แต่ความจรงิแลว้ที�นี� มีช ั�นซ่อนอยู่ดา้นล่างใตนํ้�าอีกดว้ย

พระราชวงัถูกสรา้งคร ั�งแรกเพื�อจุดประสงคเ์ป็นที�พกัผ่อนตากอากาศของพระราชา เพื�อเสด็จล่าสตัว ์ในบรเิวณ

ดงักลา่ว แต่ในชว่งศตวรรษที� 18 กษตัรยิแ์ห่งอารเ์มอรไ์ดต้ดัสนิใจสรา้งเขื�อนลอ้มรอบระหว่างภูเขาเพื�อป้องกนันํ�า

ทว่ม และตอนนั�นเองที�ทําใหร้ะดบันํ�าเพิ�มสูงขึ �นจนท่วมสว่นหนึ�งของพระราชวงั ปัจจุบนัที�นี�อนุญาตใหผู้ค้นเขา้ชม

ไดโ้ดยทางเรอืเท่านั�น และภายในวงัยงัมภีาพวาดที�ไดร้บัการดูแลรกัษาอย่างด ีสถาปัตยกรรมภายนอกและภายใน

รวมถึงระเบียง มีการก่อสรา้งอย่างวจิติรงดงาม เป็นพระราชวงักลางนํ�าอนัสุดตา และถอืเป็นสมบตัทิี�สมบูรณอ์ีก

แห่งหนึ�งในประเทศ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

จากนั�น อลัเบิรต์ฮอลล ์(Albert Hall) หรอืพิพิธภณัฑก์ลางของเมืองชยัปุระ ที�สรา้งตามสถาปัตยกรรมขององักฤษ 

โดยดา้นในจะจดัแสดงวิถึชวีิตของชนกลุ่มน้อยในราชสถานค่ะ และยงัมีหอ้งสมุด และภาพวาดแบบย่อส่วน 

(Miniature Painting) ในสมยัของโมกลุ 

เที�ยง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ โรงแรม    

บ่าย ชม พระราชวงัหลวง“City Palace” ซ ึ�งพระราชวงัแห่งนี�เป็นที�ประทบัของมหาราชาองคปั์จจบุนั ซึ�งภายใน

มีหอดาราศาสตร ์ ยนัตระ มนัตระของมหาราชา ไสว สิงหท์ี� 2 ผูส้รา้งเมืองชยัปุระและ พิพิธภณัฑ ์ของมหา

ราชาแห่งชยัปุระในยุคก่อนๆ อาทิ พรม ภาพเขยีน และที�โดนเด่นมากที�สุดคือ ฉลองพระองคข์องมหาราชา 

มโธ สงิหท์ี� 1 ที�มขีนาดใหญม่ากและฉลองพระองคปั์กดิ �นทองของมหาราณีที�หนักเกอืบ 10 กโิลกรมั  

รวมถงึหมอ้เงนิใบยกัษ ์2 ใบ หนักราว 345 กม. สถาปัตยกรรมของพระราชวงัแห่งนี�ผสมผสานกนัระหวา่งราช

วงคช์ยัปุระกบัโมกุล นิยมใชห้ินอ่อนแกะสลกัลวยลายปราณีตบรรจง อาท ินกยูง ดอกไม ้และพระพิฆเนศได ้

อยา่งออ่นชอ้ย 

 



 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภายใน ชมพระตําหนักมูบารกัมาฮาล (Mumarak Mahal) หรอืเวลคมัพาเลซ (welcome Palace) โดยพระ

ตาํหนักมูบารกัมาฮาลสรา้งขึ �นในปี ค.ศ. 1899 เพื�อรบัรองแขกบา้นแขกเมอืงมคีวามโดดเด่นตรงการแกะสลกั

เสาหินอ่อนและประตูที�ทําแบบเท่ากนัทุกสดัส่วน โดยตวัอาคารเป็นการผสมผสานกนัระหว่างสถาปัตยกรรม

แบบราชปุต อสิลาม และองักฤษ ปัจจบุนั ตาํหนักแห่งนี� ใชเ้ป็นพพิธิภณัฑแ์สดงเครื�องแตง่กายของมหา 

ราชาและมหารานีในแตล่ะยุคนั�น เชน่กระโปรงปักดว้ยดิ �นทอง เสื �อคลมุของมหาราชา ฯลฯ นอกจากนี� ยงัมขีา้ว

ของเครื�องใชล้ํ �าคา่ในวงัอกีหลายชิ �น 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ชมหอดูดาวจนัตารม์นัตาร(์ JantarMantar) จดัว่าเป็นสถานที�ท่องเที�ยวสําคญัของเมืองชยัปุระโดย

ไดร้บัการประกาศจากองคก์ารยูเนสโกใหเ้ป็นมรดกโลกในปี ค ..ศ 2010 สรา้งและคดิคน้ขึ �นโดยมหาราชาสะ

หวายจยั สงิหท์ี� 2 ดว้ยทรงมคีวามสนพระทยัและพระปรชีาในเร ื�องดาราศาสตรจ์งึไดท้รงรบัสั�งใหส้รา้งหอดูดาว

แห่งนี�ขึ �นมาพรอ้มๆกบัการกอ่สรา้งพระราชวงัซติี �พาเลซเพื�อใชด้คูวามเคลื�อนไหวของพระอาทติยพ์ระจนัทร ์

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 นําท่าน นั�งรถถบีชมเมอืง เพราะชยัปุระ มเีสน่หต์รงที�ชวีติรมิถนน ผูค้นพลุกพล่าน เสยีแตรดงัตอ

ลดเวลา ชมสนิคา้ทอ้งถิ�นวางขายกนัรมิถนน 



 
  

 ชมพระอาทิตยต์กดนิที�ป้อมไทเกอร ์ป้อมนราหก์ารห ์(Naharagrh Fort) หรอืรูจ้กักนัในชื�อป้อมไท

เกอร ์(Tiger Fort) ห่างจากเมอืงชยัปุระไปทางทศิเหนือประมาณ 5 กโิลเมตร เป็นป้อมที�มองเห็นไดจ้ากใจกลาง

เมอืงชยัปุระ สรา้งในปี ค.ศ. 1734 สมยัมหาราชาไสวจยั ซงิหท์ี� 2 เพื�อชว่ยปกป้องเมอืงชยัปุระปัจจบุนั 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20.00 น. รบัประทานอาหารคํ�า ณ โรงแรมที�พกั 

ที�พกั ณ The Fern Hotel ( JAIPUR) หรอืเทยีบเท่า  

 

วนัที�สาม (3) 
เมอืงชยัปุระ 

เยอืนป้อมปราการแอมเบอร ์-ซติี �พาเลส-ชมหอดูดาวจนัตามนัตาร ์
07.00 น.  รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม   

08.00 น. นําทา่นชมอนุสรหส์ถานมหาราชาแห่งชยัปุระ (Royal Gaitor) สรา้งขึ �นในบรเิวณที�ถวายเพลงิพระศพ

ของมหาราชาแห่งชยัปุระ เพื�อราํลกึถงึอดตีมหาราชาที�เคยปกครองเมอืงชยัปุระ อนุสรณส์ถานแห่งนี�สรา้งดว้ย

หนิออ่นเป็นรปูโดมแบบฮนิดสูไตลข์องราชปุต มคีวามละเอยีดและงดงามเป็นอยา่งมา 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 นําท่านชมพรอ้มดื�ม รมับกัหพ์าเลซ (Rambagh Palace) ที�แห่งนี�ก็เป็นพระราชวงัอกีแห่งหนึ�งของมหา

ราชาแห่งเมอืงชยัปุระ ซ ึ�งในปัจจบุนัถกูดดัแปลงใหก้ลายเป็นโรงแรมที�แพงที�สดุของชยัปุระ 

 

 

 

 

 

 

 

ชมเบยีรล์่ามนัเดยีร ์(Birla Mandir) หรอืเรยีกอกีชื�อว่า วดัลกัษมนีารายนั (Laxmi Narayan) เป็น

วดัฮนิดทูี�มสีขีาวโดดเดน่มาก ที�นี�ถกูสรา้งโดยมหาเศรษฐชีาวอนิเดยี 

 

 

 



 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

วดัพระพฆิเณศ (Ganesh temple)สรา้งขึ �นโดย เสธอึ �ง รามปาลวีาล ในชว่งตน้ศตวรรษที� 18 ตั�งอยู่บน

เนินเขาเล็กๆ เป็นวดัที�มชี ื�อเสยีงดว้ยความเป็นมงคลขององคพ์ระพฆิเนศวร นับเป็นไฮไลทส์าํคญัที�มผีูค้นทั�งใน 

และนอกเมืองชยัปุระต่างนิยมเขา้ชมเคารพบูชา เพื�อเป็นมงคลในชวีติประจําวนั และเพื�อคน้หาของความสุขนิ

รนัดร ์

 

 

 

 

 

 

 

 

จากนั�น  พระราชวงัแห่งสายลม “Hawa Mahal” (ถ่ายรูปดา้นนอก)  

โดยถอดแบบมาจากรูปทรงของมงกุฏพระนารายณ์ โดยมี

สิ�งกอ่สรา้งที�โดดเด่นคอื บรเิวณดา้นหนา้อาคารมหีนา้บนัสูงหา้ช ั�น

และมลีกัษณะคลา้ยรงัผึ �ง ซ ึ�งประกอบดว้ยหนา้ต่างขนาดเล็กตกแต่ง

ดว้ยลวดลายฉลุเป็นชอ่งลมจาํนวน 953 บาน โดยลายฉลุนั�นมเีพื�อ

นางในวงัสามารถมองทะลุออกมาเห็นชวีติภายนอกบนทอ้งถนนได ้

โดยไม่มีใครสงัเกตเห็นจากดา้นนอก เนื�องจากนางในเหล่านั�นตอ้ง

มีความเคร่งครดัในการคลุม “ปู รด์าห ”์ (หร ือ ผ ้าคลุมหน้า)

พระราชวงัแห่งนี�สรา้งโดยหนิทรายสชีมพู 

 อสิระชอ้ปปิ�งสนิคา้เมอืงราชสถาน ณ ตลาดฮาวามาฮาลบาซาร ์(Hawa Mahal Bazaar) ใหท้่านชอ้ปปิ�ง

สนิคา้พื �นเมอืง อาท ิกาํไร สรอ้ยคอ เสื �อผา้ ตา่งๆมากมาย แบบชาวราชาสถาน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตลาด Chowk market สนิคา้หลากหลาย เสื �อผา้ กระเป๋าปักเลอืม ผา้คลุมเตยีง การด์ ของฝาก

ถูกใจ ตอ่รองราคากนัสนุกไปเลย้ยยย 

20.00 น. รบัประทานอาหารคํ�า ณ ภตัตาคาร  

จากนั�น สมควรแกเ่วลานําทา่นเดนิทางสูส่นามบนิเมอืงชยัปุระเพื�อเดนิทางสูก่รงุเทพฯ 

 



 
  

วนัที�สี�( 4) ชยัปุระ - กรุงเทพฯ-(สนามบนิสุวรรณภูม)ิ 
 

 
  

02.15 น.  ออกเดนิทางสู ่กรุงเทพฯ โดยสายการบนิ THAI SMLIE   เที�ยวบนิที� WE344 

08.15 น. เดนิทางถงึสนามบนิสุวรรณภูม ิกรุงเทพฯ โดยสวสัดภิาพ  
 

หมายเหตุ :  
1. เวลาที�ปรากฏในโปรแกรมกบัการปฏบิตัจิรงิอาจแตกต่างกนัเล็กนอ้ย ขอใหท้่านรบัทราบคาํแนะนําการเปลี�ยนแปลงการนัด 

หมายเวลาในการทาํกจิกรรมอกีคร ั�งจากหวัหนา้ทวัร ์ 

2. บรษิทัอาจทําการเปลี�ยนแปลงรายการ ไดต้ามความจําเป็นและเหมาะสม แต่จะยดึผลประโยชนข์องลูกคา้เป็นสําคญั ทั�งนี� 

ขึ �นอยูก่บัสภาวะของสายการบนิ โรงแรมที�พกั ภมูอิากาศ ภยัธรรมชาต ิการนัดหยดุงานฯลฯ ตลอดจนสภาวะทาง เศรษฐกจิ

และสถานการณท์างการเมืองภายใน อนัเป็นสาเหตุใหต้อ้งเลื�อนการเดนิทางหรอืไม่สามารถจดัพาคณะท่องเที�ยว ไดต้าม

รายการ 

อตัราคา่บรกิาร  ชยัปุระ 4 วนั 2 คนื เนื�องจากเป็นต ั�วราคาพเิศษจงึไมส่ามารถ REFUND ได ้

กาํหนดการ 11-14ส.ค./8-11ก.ย./20-23ต.ค./8-11ธ.ค61 

ผูใ้หญ่พกัหอ้งคูห่รอืพกั 3 ทา่น/เด็กพกักบัผูใ้หญ่ 1 ทา่น ราคาทา่นละ  25,900.-บาท   

ในกรณีตอ้งการพกัหอ้งเดี�ยว            ราคาทา่นละ  1,900.- บาท    

ปีใหม:่29ธ.ค.61 - 1ม.ค.62 (ราคา 29,800 บาท) 

ในกรณีตอ้งการพกัหอ้งเดี�ยว            ราคาทา่นละ  2,500.- บาท   
**ราคานี�สงวนสทิธิ �เฉพาะลูกคา้ชาวไทยเท่านั�น บริษัทขอสงวนสทิธิใ์นการออกทัวรกรณีมีผูเดินทางไมถึง 16+ ทาน 

อตัราค่าบรกิารรวม 

 คา่ตั�วโดยสารเครื�องบนิช ั�นประหยดัเสน้ทาง ตามรายการระบุ 

 คา่ภาษีสนามบนิ คา่ประกนัสายการบนิและภาษีนํ�ามนัของสายการบนิ  

 คา่โรงแรมที�พกั ตามที�ระบุในรายการหรอืเทยีบเทา่ (2-3 ทา่นตอ่หนึ�งหอ้ง) 

 คา่เขา้ชมสถานที�ทอ่งเที�ยวตา่งๆ/คา่อาหารทกุมื �อ/คา่รถรบัสง่และระหวา่งการนําเที�ยว ตามรายการระบุ 

 คา่ประกนัภยัการเดนิทางวงเงนิ 1 ลา้นบาท ตอ่ทา่น (วงรกัษาพยาบาลเงนิไมเ่กนิหา้แสนบาทตอ่คร ั�ง) แตท่ ั�งนี�ยอ่มอยูใ่น

ขอ้จาํกดัที�มกีารตกลงไวก้บับรษิทัประกนัชวีติ 

 คา่ธรรมเนียมวซีา่สําหรบัหนงัสอืเดนิทางไทย ยื�นแบบออนไลนเ์ท่านั�น (ไม่ตอ้งโชวต์วั) 

อัตราคาบริการไมรวม  

 คาจดัทาํหนังสอืเดนิทาง (PASSPORT) และคา่ทาํใบอนุญาตที�กลบัเขา้ประเทศของคนตา่งชาต ิหรอื คนตา่งดา้ว 

 ค่าใชจ้่ายอื�นๆนอกเหนือจากที�ระบุไวใ้นรายการและค่าใชจ้่ายส่วนตวัต่างๆ เชน่ ค่าโทรศพัท ์ค่าซกัรดี ฯลฯ 

 ค่าธรรมเนียมนํ�ามนัของสายการบิน (ถา้มี) 

 คา่วซีา่ที�มคีา่ธรรมเนียมแพงกวา่หนังสอืเดนิทางไทย 

 คา่ภาษีหกั ณ ที�จา่ย 3% ภาษีมูลคา่เพิ�ม 7% (กรณีออกใบกาํกบัภาษี) 

 คา่ธรรมเนียมการชาํระเงนิดว้ยบตัรเครดติ VISA 3% AMEX 4% 

 คา่นํ�าหนักเกนิพกิดัตามสายการบินกาํหนด 20 กโิลกรมั  

 คา่ทปิไกดท์อ้งถิ�น,พนักงานขบัรถ รวม 20 USD ตอ่ทา่นตลอดทรปิ 

 คา่ทปิหวัหนา้ทวัรไ์ทย ทปิหวัหน้าทวัรแ์ลว้แต่ความพงึพอใจในบรกิารของท่าน 

 คา่บรกิารยกกระเป๋าในโรงแรมและสนามบนิ ซึ�งท่านจะตอ้งดูแลกระเป๋าและทรพัยส์นิดว้ยตวัท่านเอง 



 
  

การใหท้ปิตามธรรมเนียมทางบรษิทัฯมไิดม้ผีลประโยชนใ์ดๆท ั�งสิ �นขึ �นอยู่กบัการพจิารณาของท่านเพื�อเป็นกาํลงัใจ

ใหก้บัไกด ์และคนขบัรถ 

การยกเลกิ 

1. ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 30 วนั คนืค่าทวัรท์ ั�งหมด  

2. ยกเลกิการเดนิทางภายใน 15 วนั ขอสงวนสทิธิ �ในการคนืค่ามดัจาํทวัรใ์นทุกกรณี 

3. ยกเลกิการเดนิทางภายใน 7 – 14 วนั คดิค่าใชจ้า่ย 80 เปอรเ์ซน็ต ์ของราคาทวัรใ์นทุกกรณี  

4. ยกเลกิการเดนิทางภายใน 1 – 6 วนั ขอสงวนสทิธิ �ในการคนืเงนิค่าทวัรท์ ั�งหมดในทุกกรณี 

5. ยกเวน้กรุป๊ที�เดนิทางชว่งวนัหยุดหรอืเทศกาลที�ตอ้งการนัตมีดัจาํกบัสายการบนิหรอืกรุป๊ที�มกีารการนัตคี่ามดัจาํหอ้งพกัโดยตรงหรอื

ผ่านตวัแทนในต่างประเทศและที�อาจขอเงนิคนืได ้รวมถงึเที�ยวบนิพเิศษเชน่ EXTRA FLIGHT และCHARTER FLGIHT จะไม่มกีารคนื

เงนิเงนิมดัจาํหรอืค่าทวัรท์ ั�งหมดเนื�องจากค่า 

จากค่าตั�วเป็นการเหมาจา่ยในเที�ยวบนินั�นๆ 

ขอ้แนะนําบางประการและตอ้งแจง้ใหน้กัท่องเที�ยวทราบกอ่นการเดนิทาง 

สําหรบัหอ้งพักแบบ 3 เตียง มีบรกิารเฉพาะบางโรงแรมเท่านั�น กรณีเดินทางเป็นผูใ้หญ่ 3 ท่าน บรษิัทฯ ขอแนะนําให ้

นักทอ่งเที�ยวเปิดหอ้งพกั เป็น 2 หอ้ง จะสะดวกกบันักทอ่งเที�ยวมากกวา่ 

กรณีเดินทางเป็นตั�วกรุป๊ หากออกตั�วแลว้ นักท่องเที�ยวไม่สามารถขอคืนเงินได ้และไม่สามารถเปลี�ยนวนัเดินทางไดก้ระเป๋า

เดนิทางเพื�อโหลด สาํหรบัช ั�นทอ่งเที�ยว ทา่นละ 1 ใบ (นํ�าหนกัไม่เกนิ 20 กโิลกรมั) 

กระเป๋าถอืขึ �นเคร ื�อง Hand Carry (นํ�าหนกัไม่เกนิ 7 กโิลกรมั)       
กรุณาอา่นหมายเหตใุหล้ะเอยีดทุกขอ้ 

 บรษิทัฯ สงวนสทิธิ �ในการเปลี�ยนแปลงโปรแกรมรายการท่องเที�ยวโดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ตามความเหมาะสม 

 บรษิทัฯ สงวนสทิธิ �ในการเปลี�ยนแปลงอตัราค่าบรกิารโดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ 

 กรณีที�คณะไม่ครบจาํนวน 15 ท่านทางบรษิทัฯ สงวนสทิธิ �ในการงดออกเดนิทางโดยทางบรษิทัฯจะแจง้ใหท้่านทราบล่วงหนา้ 14 

วนักอ่นการเดนิทาง  

 บรษิทัฯ สงวนสทิธิ �ในการที�จะไม่รบัผดิชอบตอ่ค่าชดเชยความเสยีหาย อนัเกดิจากเหตสุุดวสิยัที�ทางบรษิทัฯ ไม่สามารถควบคุมได ้

เชน่ การนัดหยุดงาน, จลาจล,การล่าชา้หรอืยกเลกิของเที�ยวบนิ รวมถงึกรณีที�กองตรวจคนเขา้เมอืงไม่อนุญาตใหเ้ดนิทางออก

หรอืกองตรวจคนเขา้เมอืงของแต่ละประเทศไม่อนุญาตใหเ้ขา้เมอืง รวมทั�งในกรณีที�ท่านจะใชห้นังสอืเดนิทางราชการ (เล่มสนํี�า

เงนิ) เดนิทาง หากท่านถูกปฏเิสธการเดนิทางเขา้หรอืออกนอกประเทศใดประเทศหนึ�ง  

 การไม่รบัประทานอาหารบางมื �อไม่เที�ยวตามรายการไม่สามารถขอหกัค่าบรกิารคนืไดเ้พราะการชาํระค่าทวัรเ์ป็นไปในลกัษณะ

เหมาจา่ย 

 ตั�วเคร ื�องบนิเมื�อออกตั�วแลว้ไม่สามารถ Refund ไดทุ้กกรณี โดยเงื�อนไขของสายการบนิกาํหนด 

 เมื�อท่านทําการซื �อโปรแกรมทวัร ์ทางบรษิทัฯ จะถอืว่าท่านรบัทราบและยอมรบัเงื�อนไขของหมายเหตุทุกขอ้แลว้ 

**หมายเหตุ ** กําหนดการเดนิทางอาจมีการเปลี�ยนแปลงไดเ้พื�อความเหมาะสม ท ั�งนี�ทางบรษิทัฯ จะยึดถือ

ความปลอดภยัเป็นหลกั และรายการ-ราคาทวัร ์อาจมกีารเปลี�ยนแปลงไดต้ามความเหมาะสม ขึ �นอยู่กบัสายการ

บนิโดยจะยดึประโยชนข์องลูกคา้เป็นสําคญั” 
ในกรณีทีลู่กคาตองออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดตอเจาหนาที่ของบรษิัทฯ กอนทุกครั้ง มิฉะนัน้ทางบริษัทฯ จะไมขอ

รับผิดชอบคาใชจายใดๆ ทั้งสิน้ 

เอกสารในการยื�นวซีา่ท่องเที�ยวอนิเดยี แบบออนไลน ์(ไม่ตอ้งโชวต์วั) 
 รูปถา่ยส ี(ถ่ายมาไม่เกนิ 3 เดอืน ขนาด 2×2 นิ�ว) 2 รปู พื �นหลงัสขีาว  

 สาํเนาบตัรประชาชน 1 ชดุ 

 สาํเนาทะเบยีนบา้น 1 ชดุ 

 สาํเนาหน้าพาสปอรต์ 2 ชดุ (หา้มขดีทบั) 

 สาํเนาหน้าวซีา่ที�เคยเดนิทางไปประเทศอนิเดยี 1 ชดุ (หากม ี


