
 
 
 
 
 
 

อนิเดยี ชยัปรุะ อคัรา เดล ี5วนั3คนื 
โดยสายการบนิ Thai Airways (TG) 

ก าหนดการเดนิทางเดอืนกนัยายน - เดอืนธนัวาคม 2562 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

ไฮไลทท์วัร ์
ตะลยุเมอืงชยัปุระ  ฮาวามาฮาลมนตเ์สนห่แ์หง่อนิเดยี 

ชมพระอาทติยข์ ึน้ อนุสรณ์แหง่ความรกัทชัมาฮาล 

ซติี ้พาเลส - อคัรา ฟอรท์ – กุตบัมนีาร ์- ประตเูมอืงอนิเดยี 
ตลาดพืน้เมอืงจนัปาท – ป้อมปราการแอมเบอร ์ฟอรด์ 

พระราชวงัแอมเบอร ์ฟอรด์ 

พเิศษ!! บรกิารอาหารไทย 1 มือ้ / น ัง่รถจิบ๊ชมพระราชวงัแอมเบอรฟ์อรด์ 
 



 
 
 
 
 
 

วนัแรก สนามบนิสวุรรณภูม ิ(กรงุเทพฯ) - ทา่อากาศยานนานาชาตอินิทริา คานธ ี- เมอืงเดล ี- 

เมอืงชยัปุระ 
04.30 น. นัดหมายคณะพรอ้มกัน ณ สนามบนิสุวรรณภูม ิ(กรงุเทพฯ) ช ัน้ 4 ประตหูมายเลข 2 

เคานเ์ตอร ์D สายการบนิ Thai Airways ซึง่จะมเีจา้หนา้ที ่คอยตอ้นรับ และบรกิารชว่ยเหลอื

เรือ่งของกระเป๋าเดนิทาง พรอ้มทัง้เช็คอนิรบับัตรทีน่ั่งบนเครือ่งบนิ  
07.35 น. บนิลัดฟ้าสู่ ท่าอากาศยานนานาชาตอินิทริา คานธ ีประเทศอนิเดยี โดยสายการบนิ Thai 

Airways เทีย่วบนิที ่TG323 (ใชเ้วลาบนิประมาณ 4 ช ัว่โมง)  
พรอ้มบรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่งบนิ  

10.35 น. เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานนานาชาตอินิทริา คานธ ีประเทศอนิเดยี น าทา่นผา่นพธิกีารตรวจคน

เขา้เมอืงและศลุกากร (เวลาทอ้งถิน่ชา้กวา่ประเทศไทย 1 ช ัว่โมง 30 นาท)ี 
หรอื 

07.00 น. บินลัดฟ้าสู่ ท่าอากาศยานนานาชาตอินิทริา คานธี ประเทศอินเดีย โดยสายการบิน Thai 
Airways เที่ยวบินที่ TG323 (ใช้เวลาบนิประมาณ 4 ช ัว่โมง) พรอ้มบรกิารอาหารและ

เครือ่งดืม่บนเครือ่งบนิ  
09.55 น. เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานนานาชาตอินิทริา คานธ ีประเทศอนิเดยี น าทา่นผา่นพธิกีารตรวจคน

เขา้เมอืงและศลุกากร (เวลาทอ้งถิน่ชา้กวา่ประเทศไทย 1 ช ัว่โมง 30 นาท)ี 

** หมายเหตุ : พเีรยีตเดนิทางต ัง้แตว่นัที ่25 ตุลาคม 2562 เป็นตน้ไป ทางสายการบนิมี
ปรบัเปลีย่นเวลาบนิ หากมกีารออกต ัว๋ภายใน รบกวนตรวจสอบรายละเอยีดเทีย่วบนิอกีคร ัง้ 

** 
เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

บา่ย น าทา่นเดนิทางสู ่เมอืงชยัปุระ (Jaipur) (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 6 ชัว่โมง) หรอื “นครแหง่ชยั
ชนะ” ไดร้ับการกล่าวขนานนามว่า “นครสชีมพู” โดยมีที่มาอันเกดิมาจากเมื่อในปี ค.ศ. 1876 
มหาราช ซาราม ซงิห ์(Maharaja Ram Singh) มรีับสั่งใหป้ระชาชนทาสชีมพูทับบนสปีูนเดมิของ

บา้นเรอืนตนเอง เพือ่เป็นการแสดงใหเ้ห็นถงึไมตรจีติในการตอ้นรับการมาเยอืนของเจา้ชายแห่ง
เวลส ์(Prince of Waies) มงกฏุราชกมุารของประเทศอังกฤษ ตอ่มาภายหลังในยคุของกษัตรยิเ์อ็ด

เวริด์ที ่7 (King Edward VII) แห่งสหราชอาณาจักร รัฐบาลอนิเดยีไดม้กีารออกกฏหมายควบคุม
สิง่ก่อสรา้งภายในเขตก าแพงเมอืงเก่าใหม้กีารทาสชีมพูทัง้หมด เพราะเหตุนี้จงึท าใหส้ิง่ก่อสรา้ง
ภายในเมอืงตา่งๆ กลายเป็นสิง่ดงึดดูนักทอ่งเทีย่วจากทั่วทกุมมุโลกมาเยอืนยังเมอืงชยัปรุะ   

ค า่ บรกิารอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร 
น าทา่นเขา้สูท่ ีพ่กั...  Park Ocean Hotel หรอืเทยีบเทา่ 

 
วนัทีส่อง ป้อมปราการแอมเบอร ์ฟอรด์ - พระราชวงัแอมเบอร ์ฟอรด์ - ซติ ี ้พาเลซ - ฮาวา มาฮาล  

เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  
น าท่านเดนิทางสู ่ป้อมปราการแอมเบอร ์ฟอรด์ (Amber Fort) ตัง้อยู่ที ่เมอืงอาเมร ์ห่างจาก
เมอืง ชยัปรุะไปทางทศิเหนือประมาณ 11 กโิลเมตร สรา้งในสมัยศตวรรษที ่16 โดยมหาราชา มาน 

สงิหท์ี ่1 (Raja Man  Singh 1) ทรงรับสั่งใหม้กีารสรา้งป้อมปราการขึน้ในปี ค.ศ. 1592 และไดม้ี
การบูรณะมาเป็นเวลาหลายศตวรรษ สถานทีแ่ห่งนี้มคีวามโดดเด่น สวยงามเป็นอกีหนึ่งสถานทีท่ี่

หากมโีอกาสไดม้าเยอืนอนิเดยีแลว้ไม่ควรพลาด  เนื่องจากตัง้อยูบ่นผาหนิเหนือทะเลสาบ อกีทัง้
ป้อมปราการแอมเบอร ์ฟอรด์ยังมชีือ่เสยีงทางดา้นสถาปัตยกรรมทีม่กีารผสมผสานกันระหวา่งศลิปะ

ทางฮนิดู และศลิปะราชปุตอันซึง่ท าใหท้ีแ่ห่งนี้มเีอกลักษณ์เฉพาะตัว อกีทัง้ทุกท่าน ยังสามารถ
มองเห็นป้อมปราการไดจ้ากระยะทางไกล ดว้ยขนาดของก าแพงปราการขนาดใหญแ่ละมคีวามแน่น
หนา พรอ้มประตูทางเขา้หลายแห่ง ถนนที่ปูดว้ยหนิหลายสาย และพเิศษสุดๆ ทุกท่านสามารถ

มองเห็นทะเลสาบเมาตา ไดอ้ย่างชัดเจน เมื่อมองจากบนป้อมปราการ พเิศษ!! น าทุกท่านน ัง่
รถจิบ๊เพือ่ข ึน้ไปยงัสว่นของพระราชวงั  



 
 
 
 
 
 

 

 
 

Option เพิ่มเติม: กรณีที่ลูกคา้ตอ้งการขี่ชา้ง ขึ้นไปยังพระราชวังแอมเบอร์ ฟอร์ดสามารถแจง้ทาง
หัวหนา้ทัวรไ์ด ้โดยเพิม่เงนิทา่นละ ประมาณ 12 USD/เทีย่ว  

 

 
 

ความสวยงามของ พระราชวงัแอมเบอร ์ฟอรด์ ภายในแบง่เป็นทัง้หมดได ้4 ชัน้ แต่ละชัน้จะคั่น
ดว้ยทางเดนิ ภายในเป็นหมูพ่ระทีน่ั่ง สรา้งจากหนิทรายสแีดงและหนิออ่น หมู่พระทีน่ั่งภายในป้อม 
ประกอบดว้ยทอ้งพระโรง ทอ้งพระโรงส่วนพระองค์ พระต าหนักซึง่เป็นหอ้งทรงประดับกระจก

ส าหรับมหาราชา ต าหนักอยู่บนชัน้สอง สวนสวยจัดเป็นรูปดาวแฉกแบบโมกุลคั่นระหว่างอาคาร 
และพระต าหนักทีใ่ชก้ารปรับอากาศภายในพระต าหนักใหเ้ย็นลงดว้ยการท าใหล้มเป่าผา่นรางน ้าตก

ทีม่อียูโ่ดยรอบ เพราะเหตนุี้จงึท าใหภ้ายในต าหนักนี้มอีากาศเย็นอยูเ่สมอ  
 



 
 
 
 
 
 

  
 
น าท่านเดนิทางสู่ ซติี ้พาเลซ (City Palace) หรือที่รูจั้กกันในนาม “พระราชวังหลวง” ตัง้อยู่
บรเิวณถนน ฮาวา มาฮาลบาซา่ร ์(Hawa Mahal Bazar) สรา้งขึน้ในสมัยมหาราชสะหวายจัย ซงิหท์ี ่

2 เดมิพระราชวังนี้เป็นพระราชวังของ มหาราชใจสงิห์ แต่ปัจจุบันนี้พระราชวังแห่งนี้กลายเป็น
พพิธิภณัฑ ์Sawai Man Singh Museum ภายในพพิธิภณัฑม์หีลายจดุทีน่่าสนใจ ประกอบไปดว้ย 4 

จุดดว้ยกัน ไดแ้ก่ จุดที่หนึ่งคือในส่วนพระราชวัง จุดที่สองในส่วนของพิพิธภัณฑ์ (ที่จัดแสดง
เกีย่วกับฉลองพระองคข์องกษัตรยิ ์และมเหส ีทีแ่สดงใหเ้ห็นถงึความปราณีต การตัดเย็บไดอ้ยา่ง

สวยงาม) จุดทีส่ามในสว่นของจ าพวกอาวธุ และชดุศกึสงคราม และในจุดทีส่ี ่จะแสดงในสว่นของ
ศลิปะของภาพวาด ภาพถ่าย ราชรถ และพรมโบราณ ทีไ่ดร้ับการจารกึไวใ้นประวัตศิาสตร ์และอกี
หนึ่งไฮทไ์ลทค์อืหมอ้น ้าขนาดใหญ่มหมึา จ านวน 2 ใบ ท าจากโลหะเงนิ สงู 1.50 เมตร ถอืไดว้่า

ใหญท่ีส่ดุในโลก 
เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 



 
 
 
 
 
 

หลังจากนัน้พาทกุทา่นไปยัง ฮาวา มาฮาล (Hawa Mahal) หรอืรูจั้กกันในนาม “พระราชวังแห่ง

สายลม” ซึง่ถอืไดว้่าเป็นอกีหนึ่งสถานทีส่ าคัญอกีหนึ่งแห่ง ของประเทศอนิเดยีทีจั่กตอ้งมาเยือน 
พระราชวังแห่งนี้ตัง้อยู่ในเขตเมืองชัยปุระ ถูกสรา้งขึน้ในปี ค.ศ. 1799 โดยมหาราชาสะหวาย 
ประธาป สงิห ์(Maharaja Sawai Pratap Singh) และไดร้ับการออกแบบขึน้มาโดยสถาปนกิทีช่ ือ่วา่ 

ชันด ์อุสถัด (Lal Chand Ustad) ซึง่สถาปัตยกรรมของฮาวา มาฮาล ถอดแบบมาจากรปูทรงมงกฏุ
ของพระนารายณ์ บรเิวณดา้นหนา้อาคารมหีนา้บันสงูหา้ชัน้ และมลีักษณะคลา้ยรังผึง้ ทีส่รา้งมาจาก

หนิทรายสแีดงสด อกีทัง้ยังมกีารฉลหุนิท าใหเ้ป็นชอ่งหนา้ตา่งมลีวดลายเล็กๆละเอยีดยบิ จงึท าให ้
พระราชวังแห่งนี้มชีอ่งหนา้ต่างถงึ 953 บาน แต่หนา้ต่างของพระราชวังจะถูกสรา้งปิดไวด้ว้ยหนิ
ทรายฉล ุท าใหน้างในฮาเร็มพระสนมทีอ่ยูด่า้นในสามารถมองผา่นขา้งในมาดา้นนอกได ้แตค่นจาก

ทางดา้นนอกจะไมส่ามารถมองผา่นเขา้มาดา้นในได ้และทีส่ าคัญดว้ยลักษณะการสรา้งแบบนี้ท าให ้
เกดิชอ่งแสงและชอ่งลม ซึง่เป็นทีม่าของ “พระราชวังแหง่สายลม” 
 

 
 

ค า่ บรกิารอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร  

น าทา่นเขา้สูท่ ีพ่กั...  Park Ocean Hotel หรอืเทยีบเทา่ 
 
วนัทีส่าม เมอืงอคัรา - อคัรา ฟอรท์  

เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม   
น าทุกท่านเดนิทางไปยัง เมอืงอคัรา (Agra) (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 5 ชั่วโมง) อดีตเมือง

หลวงของประเทศอนิเดยี มชีือ่เรยีกวา่ “ฮนิดสูถาน” อัครา เป็นเมอืงทีต่ัง้อยูร่มิแมน่ ้ายมนา ทางตอน
เหนือของประเทศอนิเดยี ในรัฐอตุตรประเทศ มปีระชากรหนาแน่นทีส่ดุในรัฐอตุตรประเทศ อันดับที ่

19 ในประเทศอนิเดยี และที่ส าคัญเมืองอัคราถือว่าเป็นสถานทีต่ัง้ “อนุสรณ์สถานแห่งความรัก” 
หรอื “ทัชมาฮาล”   

เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 



 
 
 
 
 
 

บา่ย น าท่านเดนิทางสู ่อคัรา ฟอรท์ (Agra Fort) อกีหนึ่งสถานทีแ่หล่งมรดกโลกทีค่วรค่าแก่การมา

เยอืน อัครา ฟอรท์ พระราชวังทีถ่อืวา่ยิง่ใหญ่ เพราะใชเ้วลาในการสรา้งยาวนานถงึสามยุคดว้ยกัน 
ของกษัตรยิแ์หง่ราชวงศโ์มกลุ เป็นก าแพงสองชัน้และป้อมอาคารทางเขา้สีท่ศิ ภายในประกอบดว้ย
พระราชวัง มัสยดิ สวนดอกไม ้สถาปัตยกรรมตัวอาคารสรา้งดว้ยหนิทรายสแีดง โดยกษัตรยิอ์ัคบาร ์

และทีแ่ห่งนี้ยังเป็นทีคุ่มขังกษัตรยิซ์าจารฮ์าล พระองคใ์ชเ้วลาชว่งสดุทา้ยของชวีติ โดยการมอง
ผา่นแมน่ ้ายมุนาไปยังทัชมาฮาลทีซ่ ึง่มเหสสีดุทีร่ักของพระองคป์ระทับอยูอ่ยา่งนริันดร ์

 

  
 

ค า่ บรกิารอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร  
น าทา่นเขา้สูท่ ีพ่กั... Howard The Fern Hotel หรอืเทยีบเทา่ 

 
วนัทีส่ ี ่ ทชัมาฮาล - เมอืงเดล ี- กุตบัมนีาร ์- ประตเูมอืงอนิเดยี – ตลาดพืน้เมอืงจนัปาท - ทา่

อากาศยานนานาชาตอินิทริา คานธ ี

น าทา่นเดนิทางสู ่ทชัมาฮาล (Taj Mahal) หรอือนุสรณ์สถานแหง่ความรัก สิง่มหัศจรรยข์องโลก
ในยุคปัจจุบัน ทีถ่อืไดว้่าเป็นแหล่งก่อเกดิพลังแห่งความรัก ทีเ่ป็นแรงบันดาลใจใหใ้ครหลายๆคน 

ทัชมาฮาล ถอืเป็นสสุานหนิอ่อนทีผู่ค้นต่างยกยอ่งใหเ้ป็นสถาปัตยกรรมแห่งความรักทีง่ดงาม และ
ยิง่ใหญท่ีส่ดุแหง่หนึง่ของโลก ปัจจบุัน ทัชมาฮาล ถอืวา่เป็นแหลง่มรดกโลก 1 ใน 7 สิง่มหัศจรรย์

ทีส่ าคัญ ทีบ่อกเลา่เกีย่วกับความรักทีเ่ป็นอมตะของพระเจา้ชาหจ์าฮันทีม่ตีอ่พระนางมมุตชั สรา้งขึน้
ในปี ค.ศ. 1631 จากนัน้หัวหนา้ทัวร ์น าทุกท่านเดนิสูป่ระตูสสุานทีส่ลักตัวหนังสอืภาษาอาระบคิที่
เป็นถอ้ยค าอทุศิ และไวอ้าลัยตอ่บคุคลอันเป็นทีร่ักทีจ่ากไป พรอ้มกับน าทกุทา่นถา่ยรปูภาพกับลาน

น ้าพทุีม่อีาคารทัชมาฮาลอยูเ่บือ้งหลัง พาทกุทา่นเยีย่มชมภายในอาคารทีม่กีารสรา้งมาจากหนิออ่น
สขีาวบรสิทุธิจ์ากเมอืงมกรานะ มกีารประดับลวดลายดว้ยเทคนิคฝังหนิสตี่างๆ ลงไปในเนื้อหนิถอื

ไดว้่าเป็นสถาปัตยกรรมชิน้เอกของโลกทีอ่อกแบบโดยชา่งจากเปอรเ์ซยี อาคารตรงกลางเป็นรูป
โดมทีม่หีอคอยสีเ่สาลอ้มรอบ ตรงกลางดา้นในเป็นทีฝั่งพระศพของพระนางมมุตัช มาฮาล และพระ

เจา้ชาหจ์าฮัน ทีไ่ดอ้ยู่คู่เคยีงกันตลอดชัว่นิรันดร ์พเิศษ!! น าทุกท่านชมพระอาทติยข์ ึน้ สมัผสั
ความงดงามแสงแรกของยามเชา้ ** (หมายเหตุ: ท ัง้นีข้ ึน้อยูก่บัสภาพอากาศในแตล่ะวนั 
อาทเิช่น หมอกหนา ฝนตก เป็นตน้ ซึง่อาจจะท าใหทุ้กท่านไมส่ามารถชมพระอาทติยข์ ึน้

ได)้ ** 
 



 
 
 
 
 
 

 
 

เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
 น าทา่นเดนิทางสู ่เมอืงเดล ี(Delhi) (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 4 ชัว่โมง) เมอืงหลวงของประเทศ

อนิเดีย ถือเป็นเมอืงที่เป็นศูนยก์ลางดา้นการเมืองการปกครองประชาธปิไตยที่ใหญ่ทีสุ่ดในโลก 

แบ่งออกเป็น 2 เขต ไดแ้ก่ เขตเดลีเก่า และเขตนิวเดลีใหม่ หรือนิวเดลี ซึง่ที่นี่ประกอบไปดว้ย
โบราณสถาน พพิธิภณัฑ ์สวน รา้นคา้ การแสดง อาหาร หมูบ่า้นเกา่แก ่หมูโ่บราณสถาน  

เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร บรกิารทา่นดว้ยเมนูอาหารไทย  
น าท่านเดนิทางสู ่กุตบัมนีาร ์(Qutub Minar) หอคอยสเุหร่าทีส่งูทีส่ดุในโลก ตัง้อยู่ในกรงุเดล ี
มคีวามสงูประมาณ 72.5 เมตร หรอื 237.8 ฟตุ เป็นสัญลักษณ์ทีโ่ดดเด่นทีส่ดุแห่งหนึ่งของกรงุนิ

วเดล ีไดร้ับการแต่งตัง้ใหเ้ป็นมรดกโลก เมือ่ปี ค.ศ. 1993 สรา้งดว้ยหนิทรายแดง (เชน่เดยีวกับ
สสุานหุมายูน) และหนิอ่อนเป็นทรงเสาสงูปลายฐานกวา้ง 14 เมตรเศษ สว่นชัน้บนสดุยอดกวา้ง 

2.7 เมตร มคีวามสงู 72.5 เมตร (ประมาณตกึสงู 20 ชัน้) ภายในมบีันไดวนไปถงึยอดรวม 379 ขัน้ 
 



 
 
 
 
 
 

 
 
 น าทา่นเดนิทางสู ่ประตเูมอืงอนิเดยี (India Gate) ประตเูมอืงแหง่นี้สงู 43.3 เมตร ซุม้โคง้ของ

ประตูกวา้ง 9.1 เมตร สูง 22.8 เมตร สรา้งโดยใชห้ินทรายแดงแท่งทึบ เป็นสถานที่ประกอบ

พธิกีรรมในงานวันส าคัญต่าง ๆ ถูกสรา้งขึน้เพือ่เป็นอนุสาวรยีข์องทหารทีเ่สยีชวีติในสงครามโลก
ครัง้ทีห่นึ่ง ทีป่ระตูเมอืงแห่งนี้จะเห็นลายสลักชือ่ของทหารทีต่ายในสนามรบ โดยชือ่ทีส่ลักไวเ้ป็น

ชื่อของทหารและขา้ราชการชาวอินเดียและอังกฤษ จ านวน 13,516 คน ที่พลีชีพในสงคราม
ชายแดนดา้นตะวันตกเฉียงเหนือ และสงครามอัฟฆนั ครัง้ที ่3 ดา้นบนยอดของประตสูรา้งเพือ่อุทศิ

ใหแ้กท่หารทีห่ายสาบสญูไปโดยไรร้อ่งรอย  
  



 
 
 
 
 
 

 
 
 พาท่านชอ้ปป้ิง ตลาดพืน้เมอืงจนัปาท ทุกท่านสามารถเพลดิเพลนิไปกับสนิคา้พืน้เมอืงมากมาย 

อาท ิผา้พันคอ เสือ้ผา้ เครือ่งประดับ เครือ่งเงนิ ของตกแตง่บา้นสไตลอ์นิเดยี ของแฮนดเ์มด ราคา

ถกู รับรองวา่ทกุทา่นจะไมผ่ดิหวังเพราะทีต่ลาดแหง่นี้เปรยีบเสมอืนพาหรุัดเมอืงไทย 
ค า่ บรกิารอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร 

สมควรแกเ่วลาน าทา่นเดนิทางสูส่นามบนิ 
23.30 น. บนิลัดฟ้ากลับสู ่สนามบนิสุวรรณภูม ิประเทศไทย โดยสายการบนิ Thai Airways เทีย่วบนิ

ที ่TG316 (ใชเ้วลาบนิประมาณ 4 ช ัว่โมง) พรอ้มบรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่งบนิ 
 
วนัทีห่า้ สนามบนิสวุรรณภูม ิ(กรงุเทพฯ) 

05.25 น. คณะเดนิทางถงึ สนามบนิสุวรรณภูม ิโดยสวัสดภิาพ 
หรอื 

00.20 น. บนิลัดฟ้ากลับสู ่สนามบนิสุวรรณภูม ิประเทศไทย โดยสายการบนิ Thai Airways เทีย่วบนิที่ 
TG316 (ใชเ้วลาบนิประมาณ 4 ช ัว่โมง) พรอ้มบรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่งบนิ 

05.45 น. คณะเดนิทางถงึ สนามบนิสุวรรณภูม ิโดยสวัสดภิาพ 

** หมายเหตุ : พเีรยีตเดนิทางต ัง้แตว่นัที ่25 ตุลาคม 2562 เป็นตน้ไป ทางสายการบนิมี
ปรบัเปลีย่นเวลาบนิ หากมกีารออกต ัว๋ภายใน รบกวนตรวจสอบรายละเอยีดเทีย่วบนิอกีคร ัง้ 

** 
 

**************************************** 



 
 
 
 
 
 

** หากทา่นทีต่อ้งออกต ัว๋ภายใน (เครือ่งบนิ รถทวัร ์รถไฟ)  

กรณุาสอบถามทีเ่จา้หนา้ทีทุ่กคร ัง้กอ่นท าการออกต ัว๋เนือ่งจาก 
สายการบนิอาจมกีารปรบัเปลีย่นไฟลท์ หรอื เวลาบนิ โดยไมไ่ดแ้จง้ใหท้ราบลว่งหนา้ ** 

 

อตัราคา่บรกิาร 
 

ก าหนดการเดนิทาง 
ผูใ้หญ ่และเด็ก 
หอ้งละ 2-3 ทา่น 

พกัเดีย่วเพิม่ 
ราคาไมร่วมต ัว๋
เครือ่งบนิ 

13 – 17 กนัยายน 2562 19,999 5,999 10,999 

20 – 24 กนัยายน 2562 20,999 5,999 10,999 

27 ก.ย. – 01 ต.ค. 2562 20,999 5,999 10,999 

04 – 08 ตลุาคม 2562 21,999 5,999 10,999 

11 – 15 ตลุาคม 2562 23,999 5,999 10,999 

18 – 22 ตลุาคม 2562 22,999 5,999 10,999 

20 – 24 ตลุาคม 2562 23,999 5,999 10,999 

25 – 29 ตลุาคม 2562 21,999 5,999 10,999 

08 – 12 พฤศจกิายน 2562 21,999 5,999 10,999 

15 – 19 พฤศจกิายน 2562 21,999 5,999 10,999 

22 – 26 พฤศจกิายน 2562 21,999 5,999 10,999 

29 พ.ย. – 03 ธ.ค. 2562 21,999 5,999 10,999 

06 – 10 ธนัวาคม 2562 23,999 5,999 10,999 

07 – 11 ธนัวาคม 2562 23,999 5,999 10,999 

13 -17 ธนัวาคม 2562 22,999 5,999 10,999 

 

** อตัรานี ้ยงัไมร่วมคา่ทปิคนขบัรถ หวัหนา้ทวัร ์และมคัคเุทศกท์อ้งถิน่  
ทา่นละ 1,500 บาท/ทา่น/ทรปิ** 

** อตัรานี ้ยงัไมร่วมคา่วซีา่ทา่นละ 3,000 บาท/ทา่น/ทรปิ** 
 

** อตัราคา่บรกิาร ส าหรบัเด็กอายุไมถ่งึ 2 ขวบ ณ วนัเดนิทางกลบั (Infant) 

ทา่นละ 10,000 บาท ** 
 

• โรงแรมทีพั่กอาจมกีารสลับปรับเปลีย่นขึน้อยูก่ับความเหมาะสมเป็นหลักโดยค านงึถงึผลประโยชน์ลกูคา้
เป็นหลัก 



 
 
 
 
 
 

 

** ส าหรบัอตัราคา่บรกิารนี ้จ าเป็นตอ้งมผีูเ้ดนิทางจ านวน 10 ทา่น ข ึน้ไป ในแตล่ะคณะ กรณีทีม่ผีู ้
เดนิทางไมถ่งึตามจ านวนทีก่ าหนด ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเลือ่นการเดนิทาง หรอื 

เปลีย่นแปลงอตัราคา่บรกิาร (ปรบัราคาเพิม่ข ึน้ เพือ่ใหค้ณะไดอ้อกเดนิทาง ตามความตอ้งการของผู ้

เดนิทาง) ** 
 

อตัราคา่บรกิารนีร้วม 
 คา่ตั๋วเครือ่งบนิไป-กลบั พรอ้มคณะ     
 คา่ภาษีสนามบนิทกุแหง่ทีม่ ี  

 คา่น ้าหนักกระเป๋าสมัภาระทา่นละไมเ่กนิ 20 กก.      

 คา่รถรับ-สง่ และน าเทีย่วตามรายการ   
 คา่ทีพั่กตามทีร่ะบใุนรายการ พักหอ้งละ 2 ทา่นหรอื  3 ทา่น  

 คา่เขา้ชมสถานทีต่า่งๆ ตามรายการ    

 คา่อาหารตามมือ้ทีร่ะบใุนรายการ     

 คา่จา้งมัคคเุทศกค์อยบรกิารตลอดการเดนิทาง    
 คา่ประกันอบุัตเิหตรุะหวา่งเดนิทาง วงเงนิทา่นละ 1,000,000 บาท  (เงือ่นไขตามกรมธรรม)์   

 

อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม  
 คา่ใชจ้า่ยสว่นตัวนอกเหนือจากรายการทีร่ะบ ุ เชน่ คา่ท าหนังสอืเดนิทาง คา่โทรศัพท ์คา่โทรศัพทท์างไกล 

คา่อนิเตอรเ์น็ต คา่ซกั  รดี มนิบิารใ์นหอ้ง รวมถงึคา่อาหารและเครือ่งดืม่ทีส่ัง่เพิม่นอกเหนือรายการ  
(กรณุาสอบถามจากหวัหนา้ทวัรก์อ่นการใชบ้รกิาร)   
 คา่ทปิคนขับรถ หัวหนา้ทัวร ์และมัคคเุทศกท์อ้งถิน่ ทา่นละ 1,500 บาท/ทรปิ/ตอ่ทา่น  

 ค่าธรรมเนียมและค่าบรกิารยืน่วซีา่ทอ่งเทีย่วประเทศอนิเดยี ท่านละ 3,000 บาท (โดยช าระพรอ้มเงนิมดั

จ าคร ัง้แรก) 
 คา่ภาษีมลูคา่เพิม่ 7% และภาษีหัก ณ ทีจ่า่ย 3% 

 
เง ือ่นไขการจอง และ การช าระคา่บรกิาร 

1. นักท่องเทีย่วหรอืเอเยน่ต ์กรุณาท าการจองลว่งหนา้กอ่นเดนิทางอยา่งนอ้ย 45 วนั พรอ้มช าระเงนิ
มดัจ า ทา่นละ 10,000 บาท ภายใน 3 วัน หลังจากวันจอง ตัวอยา่งเชน่ ทา่นท าจองวันที ่1 กรณุาระเงนิ

มัดจ า สว่นนี้ภายในวันที ่3 กอ่นเวลา 14.00 น. เทา่นัน้ โดยระบบจะยกเลกิอัตโนมัตทิันท ีหากยังไมไ่ดร้ับ
ยอดเงนิมัดจ าตามเวลาทีก่ าหนด และหากท่านมคีวามประสงคจ์ะเดนิทางในพเีรยีดเดมิ ท่านจ าเป็นตอ้ง

เช็คทีว่า่งและท าจองเขา้มาใหมอ่กีครัง้ กรณีทีค่ณะเต็ม มคีวิรอ (Waiting List) ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์น
การใหส้ทิธิล์ูกคา้รายถัดไป เป็นไปตามระบบ ตามวัน และ เวลา ที่ท ารายการจองเขา้มาตามล าดับ 
เนื่องจากทกุพเีรยีดทางบรษัิทมทีีน่ั่งราคาพเิศษจ านวนจ ากัด 

2. นักทอ่งเทีย่วหรอืเอเยน่ต ์กรณุาช าระคา่ทัวรส์ว่นทีเ่หลอืทัง้หมด ครบ 100% กอ่นวนัเดนิทางอยา่งนอ้ย 
21 วนั กรณีนักท่องเทีย่วหรอืเอเย่นตไ์ม่ช าระเงนิ หรอื ช าระเงนิไม่ครบภายในก าหนด ไม่ว่าสว่นใดสว่น

หนึง่ รวมไปถงึ กรณีเช็คของทา่นถกูปฏเิสธการจา่ยเงนิไมว่า่กรณีใดๆก็ตาม รวมทัง้ กรณีทีอ่ยูใ่นชว่งรอผล
การอนุมัตวิซีา่ รอนัดสัมภาษณ์วซีา่ ทีท่ าใหท้างบรษัิทไม่ไดร้ับเงนิตามเวลาทีก่ าหนดไม่วา่กรณีใดๆก็ตาม 

คอื กอ่นวันเดนิทางอยา่งนอ้ย 30 วัน ใหถ้อืวา่นักทอ่งเทีย่วสละสทิธกิารเดนิทางในทัวรนั์น้ๆทันท ี
3. การตดิตอ่ใดๆ กับทางบรษัิท เชน่ แฟกซ ์อเีมลล ์หรอื จดหมายฯ ตอ้งท าในวันเวลาท าการของทางบรษัิท 

ดังนี้ วันจันทร ์ถงึ ศุกร ์เวลา 9.00 น.–18.00 น. และ วันเสาร ์เวลา 9.00 น.–14.00 น. นอกจากวันเวลา

ดังกลา่วและวันหยดุนักขัตฤกษ์ทีร่ัฐบาลประกาศในปีนัน้ๆถอืวา่เป็นวันหยดุท าการของทางบรษัิท 
 

 



 
 
 
 
 
 

เง ือ่นไขการยกเลกิการเดนิทาง 

1. กรณีทีนั่กทอ่งเทีย่วหรอืเอเยน่ตต์อ้งการขอยกเลกิการเดนิทาง หรอื เลือ่น หรอื เปลีย่นแปลง การเดนิทาง 
นักท่องเทีย่วหรอืเอเย่นต ์(ผูม้รีายชือ่ในเอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ ์อเีมลล ์หรอื เดนิทางมาทีบ่รษัิท
อย่างใดอย่างหนึ่ง เพื่อลงนามในเอกสารแจง้ยนืยันยกเลกิการจองกับทางบรษัิทเป็นลายลักษณ์อักษร

เทา่นัน้ ทางบรษัิทไมร่ับยกเลกิการจองผา่นทางโทรศัพทไ์มว่า่กรณีใดๆทัง้สิน้ 
2. กรณีนักท่องเที่ยวหรือเอเย่นต์ตอ้งการขอรับเงนิค่าบรกิารคืน นักท่องเที่ยวหรือเอเย่นต ์(ผูม้ีรายชือ่ใน

เอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ ์อเีมลล ์หรอื เดนิทางมาทีบ่รษัิทอย่างใดอยา่งหนึง่ เพือ่ลงนามด าเนนิการ
ขอรับเงินค่าบริการคืน โดยแนบหนังสือมอบอ านาจประกอบ (กรณีด าเนินการแทนผูเ้ดนิทาง) พรอ้ม
หลักฐาน ไดแ้ก่ ใบเรยีกเก็บเงนิ หลักฐานการช าระเงนิค่าบรกิารต่างๆทัง้หมด พาสปอรต์หนา้แรกของผู ้

เดนิทาง ส าเนาบัตรประชาชนของผูร้ับมอบอ านาจ และหนา้สมุดบัญชธีนาคารทีต่อ้งการใหน้ าเงนิเขา้ให ้
ครบถว้น โดยมเีงือ่นไขการคนืเงนิคา่บรกิารดังนี้ 

2.1 ยกเลกิกอ่นวันเดนิทางไมน่อ้ยกวา่ 30 วัน คนืเงนิคา่บรกิารรอ้ยละ 100 ของเงนิคา่บรกิาร 
2.2 ยกเลกิกอ่นวันเดนิทางไมน่อ้ยกวา่ 15 วัน คนืเงนิคา่บรกิารรอ้ยละ 50 ของเงนิคา่บรกิาร 

2.3 ยกเลกิกอ่นวันเดนิทางนอ้ยกวา่ 15 วัน ไมค่นืเงนิคา่บรกิารทีช่ าระแลว้ทัง้หมด 
** ทัง้นี้ ทางบรษัิทจะหักคา่ใชจ้า่ยทีไ่ดจ้า่ยจรงิจากคา่บรกิารทีช่ าระแลว้เนื่องจากการจัดเตรยีม การจัดการ
น าเทีย่วใหแ้กนั่กทอ่งเทีย่ว เชน่ การส ารองทีน่ั่งตั๋วเครือ่งบนิ การจองทีพั่ก เป็นตน้ ** 

3. การเดนิทางทีต่อ้งการันตมีัดจ าหรอืซือ้ขาดแบบมเีงือ่นไข หรอืเทีย่วบนิเหมาล า Charter Flight หรอื Extra 
Flight กับสายการบนิ หรอืผ่านตัวแทนในประเทศหรอืต่างประเทศ  จะไม่มกีารคนืเงนิมัดจ าหรอืค่าบรกิาร

ทัง้หมดไมว่า่กรณีใดๆก็ตาม   
4. ส าหรับอัตราคา่บรกิารนี้ จ าเป็นตอ้งมผีูเ้ดนิทางจ านวน 10 ทา่น ขึน้ไป ในแตล่ะคณะ กรณีทีม่ผีูเ้ดนิทางไม่

ถงึตามจ านวนทีก่ าหนด ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลกิ เลือ่น หรอื เปลีย่นแปลง อัตราคา่บรกิาร 
(ปรับราคาเพิ่มขึ้น เพื่อใหค้ณะไดอ้อกเดินทาง ตามความตอ้งการ) โดยทางบริษัทจะแจง้ใหก้ับ
นักท่องเทีย่วหรอืเอเย่นตท์ราบล่วงหนา้อยา่งนอ้ย 10 วัน ก่อนการเดนิทางส าหรับประเทศทีไ่ม่มวีซีา่ และ 

อย่างนอ้ย 21 วัน ก่อนการเดนิทางส าหรับประเทศทีม่วีซีา่ แต่หากทางนักท่องเทีย่วหรอืเอเย่นตท์ุกทา่น
ยนิดทีีจ่ะช าระค่าบรกิารเพิม่จากการทีม่นัีกท่องเทีย่วร่วมเดนิทางนอ้ยกว่าทีท่างบรษัิทก าหนดเพือ่ใหค้ณะ

เดนิทางได ้ทางบรษัิทยนิดทีีจ่ะใหบ้รกิารและด าเนนิการตอ่ไป 
5. ในกรณีทีลู่กคา้ด าเนนิการยืน่วซีา่เรยีบรอ้ยแลว้ ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์มค่นืค่าทัวรท์ีลู่กคา้ช าระมาแลว้

ไม่ว่าส่วนใดส่วนหนึ่ง ยกเวน้ในกรณีที่วีซ่าไม่ผ่านการอนุมัตจิากทางสถานทูต กรณีนี้ทางบรษัิทจะคดิ

คา่ใชจ้า่ยตามทีเ่กดิขึน้จรงิทัง้หมด โดยค านงึถงึประโยชน์ของลกูคา้เป็นส าคัญ 
6. การตดิต่อใดๆ กับทางบรษัิทเชน่ แฟกซ ์อเีมลล ์หรอืจดหมายฯ ตอ้งท าในวันเวลาท าการของทางบรษัิท 

ดังนี้ วันจันทร ์ถงึศุกร ์เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวันเสาร ์เวลา 9.00 น.-14.00 น. นอกจากวันเวลา
ดังกลา่วและวันหยดุนักขัตฤกษ์ทีร่ัฐบาลประกาศในปีนัน้ๆถอืว่าเป็นวันหยดุท าการของทางบรษัิท 

 
ขอ้มลูส าคญัเกีย่วกบั การยืน่ค ารอ้งขอวซีา่ ทีท่า่นควรทราบ  
1. ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธิใ์นการยืน่วซีา่แบบหมู่คณะเท่านัน้ กรณีทีท่่านไม่สามารถยืน่วซีา่พรอ้มคณะได ้

จะตอ้งยื่นก่อน หรือ หลัง คณะ และหากเกิดค่าใชจ้่ายไม่ว่ากรณีใดๆก็ตาม ท่านจ าเป็นจะตอ้งช าระ
ค่าใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้ตามจรงิทัง้หมด เชน่ ค่าบัตรโดยสารโดยเครือ่งบนิ (ตั๋ว) จะตอ้งออกกอ่นแต่วซีา่ยังไม่

ออก เนื่องจากทา่นยืน่หลังคณะ  
2. มาตราฐานการพจิารณาวซีา่แบบปกตทิั่วไปคอื 7 วันท าการ (เป็นอยา่งนอ้ย ไมร่วมวันเสาร ์- อาทติย)์ ทัง้นี้ 

ขึน้อยูก่ับจ านวนผูส้มัครในชว่งนัน้ๆ ซึง่หากอยูใ่นชว่งฤดกูาลทอ่งเทีย่ว ทีม่ผีูส้มัครเป็นจ านวนมาก อาจตอ้ง
ใชร้ะยะเวลามากกวา่ปกต ิ

3. การยืน่ขอวซีา่ท่องเทีย่วประเทศอนิเดยีแบบหมู่คณะ ไม่จ าเป็นตอ้งใชห้นังสอืเดนิทางฉบับจรงิ หากท่าน

ส่ง ส าเนาหนา้หนังสอืเดนิทาง (หนา้แรกที่มรีูป) ชัดเจน สแกนไฟลเ์ป็นรูปภาพ หรอื ไฟล  ์PDF. มา
ใหก้ับทางบรษัิทเรยีบรอ้ยแลว้  



 
 
 
 
 
 

 

การเตรยีมเอกสาร เพือ่ขอยืน่วซีา่ทอ่งเทีย่วประเทศอนิเดยี แบบหมูค่ณะ 
ส าหรบัผูเ้ดนิทางทีถ่อืหนงัสอืเดนิทางไทย 

1. ส าเนาหนา้หนังสอืเดนิทาง (หนา้แรกทีม่รีปู) ชดัเจน โดยสแกนไฟลเ์ป็นรปูภาพ หรอื ไฟล ์PDF. (รปู

ถา่ยจากมอืถอืไมส่ามารถใชไ้ด)้ มอีายกุารใชง้านคงเหลอืไมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน ณ วันเดนิทางกลับ  และมี
หนา้วา่งไมต่ ่ากวา่ 2 หนา้ 

2. รปูถา่ยส ีหนา้ตรง ขนาด 2 x 2 นิว้ (เทา่กนัทกุดา้นเป็นสีเ่หลีย่มจัตรุัส) จ านวน 2 รปู ฉากหลังตอ้งเป็นพืน้สี

ขาว ถา่ยมาแลว้ไมเ่กนิ 3 เดอืน ไมซ่ ้ากับวซีา่ประเทศอืน่ๆทีเ่คยไดร้ับ เทา่นัน้  

2.1. กรณีผูเ้ดนิทางอายไุมถ่งึ 18 ปีบรบิรูณ์  
- กรณีเด็ก ไมไ่ดเ้ดนิทางกบั บดิาและมารดา จ าเป็นตอ้งม ีหนงัสอืยนิยอมใหบุ้ตรเดนิทาง ไป
ตา่งประเทศ ทีอ่อกโดยส านักงานเขตหรอือ าเภอ ตามส าเนาทะเบยีนบา้น ทัง้ภาษาไทย และ 

ภาษาอังกฤษ , ส าเนาหนา้หนังสอืเดนิทาง ของบดิา และ มารดา , หนังสอืรับรองคา่ใชจ่า่ย (ภาษาไทย 
และ ภาษาองักฤษ) พรอ้มลงนามส าเนาถกูตอ้ง 

- กรณีเด็ก ไมไ่ดเ้ดนิทางกบั บดิา จ าเป็นตอ้งม ีหนงัสอืยนิยอมใหบุ้ตรเดนิทาง ไปตา่งประเทศ 
(ของมารดา) ใหบ้ตุรเดนิทางไปตา่งประเทศ ทีอ่อกโดยส านักงานเขตหรอือ าเภอ ตามทะเบยีนบา้น 

(ภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ) , ส าเนาหนา้หนังสอืเดนิทาง ของบดิา และ มารดา หนังสอืรับรองคา่ใช่

จา่ย (ภาษาไทย และ ภาษาองักฤษ) 
- กรณีเด็ก ไมไ่ดเ้ดนิทางกบั มารดา จ าเป็นตอ้งม ีหนงัสอืยนิยอมใหบุ้ตรเดนิทาง ไปตา่งประเทศ 

(ของบดิา) ใหบ้ตุรเดนิทางไปตา่งประเทศ ทีอ่อกโดยส านักงานเขตหรอือ าเภอ ตามทะเบยีนบา้น 
(ภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ) , ส าเนาหนา้หนังสอืเดนิทาง ของบดิา และ มารดา หนังสอืรับรองคา่ใช่

จา่ย (ภาษาไทย และ ภาษาองักฤษ) 

** รายละเอยีดเอกสารการยืน่ขอวซีา่ทีไ่ดก้ลา่วมานี ้เป็นเพยีงขอ้มลูเบือ้งตน้ทีท่างบรษิทัฯ ไดจ้ดัท า

ข ึน้จากประสบการณ์และระเบยีบของสถานทูตฯ ซึง่อาจมกีารเปลีย่นแปลงได ้ตามแตส่ถานการณ์ 
และคณุสมบตัขิองลูกคา้ในแตล่ะราย โดยอยูท่ ีด่ลุยพนิจิของประเทศปลายทางเป็นผูด้ าเนนิการ ** 
** หมายเหต ุ: ทางดา่นตรวจคนเขา้เมอืงประเทศปลายทาง อาจขอรายละเอยีดเพิม่เตมิ จากทีไ่ด ้

แจง้ไว ้ข ึน้อยูก่บัการพจิารณาของเจา้หนา้ที ่และเอกสาร ของแตล่ะทา่น (เป็นการพจิารณาแบบ
รายบุคคล) การอนุมตัวิซีา่เป็นดลุพนิจิของทางสถานทูต ทางบรษิทัไมม่สีว่นเกีย่วขอ้งใดๆท ัง้ส ิน้ ท ัง้น ี้

บรษิทัเป็นเพยีงตวักลางและคอยบรกิารอ านวยความสะดวกใหแ้กผู่เ้ดนิทางเทา่น ัน้ อตัรา
คา่ธรรมเนยีมวซีา่ทางสถานทูตเป็นผูเ้รยีกเก็บ หากทา่นโดนปฏเิสธการขออนมุตัวิซีา่ ทางสถานทูตไม่

คนือตัราคา่ธรรมเนยีมในการยืน่วซีา่ และมสีทิธิไ์มแ่จง้สาเหตกุารปฏเิสธวซีา่ ** 

 
เง ือ่นไข และ ขอ้ควรทราบอืน่ๆ ท ัว่ไป ทีท่า่นควรทราบ 

1. ทัวรน์ี้ส าหรับผูม้วัีตถปุระสงคเ์พือ่การทอ่งเทีย่วเทา่นัน้ 
2. ทัวรน์ี้ขอสงวนสทิธิส์ าหรับผูเ้ดนิทางทีถ่อืหนังสอืเดนิทางธรรมดา (หนา้ปกสนี ้าตาล / เลอืดหมู) เท่านัน้ 

กรณีทีท่า่นถอืหนังสอืเดนิทางราชการ  (หนา้ปกสนี ้าเงนิเขม้) หนังสอืเดนิทางทตู (หนา้ปกสแีดงสด) และ
ตอ้งการเดนิทางไปพรอ้มคณะทัวรอ์ันมวัีตถปุระสงคเ์พือ่การทอ่งเทีย่ว โดยไมม่จีดหมายเชญิ หรอื เอกสาร
ใดเชือ่มโยงเกีย่วกับการขออนุญาตการใชห้นังสอืเดนิทางพเิศษอืน่ๆ หากไมผ่า่นการอนุมัตขิองเคาทเ์ตอร ์

เช็คอนิ ด่านตรวจคนเขา้เมอืง ทัง้ฝ่ังประเทศไทยขาออก และ ต่างประเทศขาเขา้ไมว่่ากรณีใดก็ตาม ทาง
บรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการไม่รับผดิชอบความผดิพลาดทีจ่ะเกดิขึน้ในสว่นนี้ และ ทัวรน์ี้เป็นทัวรแ์บบเหมา

จ่าย หากท่านไม่ไดร้่วมเดนิทางหรอืใชบ้รกิารตามทีร่ะบุไวใ้นรายการไม่ว่าบางส่วนหรอืทัง้หมด หรอืถูก
ปฏเิสธการเขา้-ออกเมือง หรือดว้ยเหตุผลใดๆก็ตาม ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์ม่คืนเงนิค่าบรกิารไม่ว่า

บางสว่นหรอืทัง้หมดใหแ้กท่า่นไมว่า่กรณีใดๆก็ตาม 



 
 
 
 
 
 

3. ทัวรน์ี้เป็นทัวรแ์บบเหมาจา่ย หากทา่นไมไ่ดร้ว่มเดนิทางหรอืใชบ้รกิารตามทีร่ะบไุวใ้นรายการไมว่า่บางสว่น

หรอืทัง้หมด หรอืถูกปฏเิสธการเขา้-ออกเมอืง หรอืดว้ยเหตุผลใดๆก็ตาม ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์ม่คนื
เงนิคา่บรกิารไมว่า่บางสว่นหรอืทัง้หมดใหแ้กท่า่นไมว่า่กรณีใดๆก็ตาม 

4. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์มร่ับผดิชอบคา่เสยีหายจากความผดิพลาดในการสะกดชือ่ นามสกุล ค าน าหนา้

ชือ่ เลขทีห่นังสอืเดนิทาง เลขทีว่ซีา่ และอืน่ๆ เพือ่ใชใ้นการจองตั๋วเครือ่งบนิ ในกรณีทีนั่กท่องเทีย่วหรอื
เอเย่นต์ไม่ไดส้่งหนา้หนังสอืเดนิ และ หนา้วีซ่ามาใหก้ับทางบรษัิทพรอ้มการช าระเงนิมัดจ าหรอืสว่นที่

เหลอืทัง้หมด 
5. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงรายการการเดนิทางตามความเหมาะสม เพือ่ใหส้อดคลอ้งกับ

สถานการณ์ ภมูอิากาศ และเวลา ณ วันทีเ่ดนิทางจรงิของประเทศทีเ่ดนิทาง ทัง้นี้ ทางบรษัิทจะค านงึถงึ

ความปลอดภยั และ ประโยชน์ของลกูคา้เป็นส าคัญ 
6. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์ม่รับผดิชอบต่อความเสยีหายหรอืค่าใชจ้่ายใดๆ ที่เพิม่ขึน้ของนักท่องเทีย่วที่

ไม่ไดเ้กดิจากความผดิของทางบรษัิท เชน่ ภัยธรรมชาต ิการจลาจล การนัดหยุดงาน การปฏวัิต ิอุบัตเิหตุ 
ความเจ็บป่วย ความสญูหายหรอืเสยีหายของสัมภาระ ความล่าชา้ เปลีย่นแปลง หรอืการบรกิารของสาย

การบนิ เหตสุดุวสิยัอืน่ เป็นตน้ 
7. อัตราค่าบรกิารนี้ค านวณจากอัตราแลกเปลี่ยนเงนิตราต่างประเทศ ณ วันที่ทางบรษัิทเสนอราคา ดังนัน้ 

ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการปรับราคาค่าบรกิารเพิม่ขึน้ ในกรณีทีม่กีารเปลีย่นแปลงอัตราแลกเปลี่ยน

เงินตราต่างประเทศ ค่าตั๋วเครื่องบิน ค่าภาษีน ้ ามัน ค่าภาษีสนามบิน ค่าประกันภัยสายการบิน การ
เปลีย่นแปลงเทีย่วบนิ ฯลฯ ทีท่ าใหต้น้ทนุสงูขึน้ 

8. มัคคเุทศก ์พนักงาน หรอืตัวแทนของทางบรษัิท ไมม่อี านาจในการใหค้ าสญัญาใดๆ แทนบรษัิท  เวน้แตม่ี
เอกสารลงนามโดยผูม้อี านาจของบรษัิทก ากับเทา่นัน้ 

9. นักท่องเทีย่วตอ้งมคีวามพรอ้มในการเดนิทางทกุประการ หากเกดิเหตุสดุวสิัยใดๆ ระหว่างรอการเดนิทาง 
อันไมใ่ชเ่หตทุีเ่กีย่วขอ้งกับทางบรษัิท อาทเิชน่ วซีา่ไมผ่า่น เกดิอบุัตภิยัทีไ่มส่ามารถควบคมุได ้นอกเหนือ
การควบคมุและคาดหมาย ทางบรษัิทจะรับผดิชอบคนืค่าทัวรเ์ฉพาะสว่นทีบ่รษัิทยังไมไ่ดช้ าระแก่ทางคู่คา้

ของทางบรษัิท หรอืจะตอ้งช าระตามขอ้ตกลงแกคู่ค่า้ตามหลักปฏบิัตเิทา่นัน้ 
10. กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย ์ทีจ่ะน าตดิตัวขึน้เครือ่งบนิ ตอ้งมขีนาดบรรจุภัณฑไ์มเ่กนิ 100 มลิลลิติร

ต่อชิน้ และรวมกันทุกชิน้ไม่เกนิ 1,000 มลิลลิติร โดยแยกใส่ถุงพลาสตกิใสซึง่มีซปิล็อคปิดสนิท และ
สามารถน าออกมาใหเ้จา้หนา้ทีต่รวจไดอ้ยา่งสะดวก ณ จดุเอ็กซเ์รย ์อนุญาตใหถ้อืไดท้า่นละ 1 ใบเทา่นัน้ 
ถา้สิง่ของดังกลา่วมขีนาดบรรจภุณัฑม์ากกวา่ทีก่ าหนดจะตอ้งใสก่ระเป๋าใบใหญแ่ละฝากเจา้หนา้ทีโ่หลดใต ้

ทอ้งเครือ่งบนิเทา่นัน้ 
11. สิง่ของทีม่ลีักษณะคลา้ยกับอาวุธ เชน่ กรรไกรตัดเล็บ มดีพก แหนบ อุปกรณ์กฬีาฯ จะตอ้งใสก่ระเป๋าใบ

ใหญแ่ละฝากเจา้หนา้ทีโ่หลดใตท้อ้งเครือ่งบนิเทา่นัน้ 
12. คณะทัวรน์ี้ เป็นการช าระคา่ใชจ้่ายทัง้หมดแบบผกูขาดกับตัวแทนบรษัิททีไ่ดร้ับการรับรองอยา่งถกูตอ้ง ณ 

ประเทศปลายทาง ซึง่บางสว่นของโปรแกรมอาจจ าเป็นตอ้งทอ่งเทีย่วอันเป็นไปตามนโยบายของประเทศ
ปลายทางนั้นๆ กรณีที่ท่านไม่ตอ้งการใชบ้รกิารส่วนใดส่วนหนึ่ง ไม่ว่ากรณีใดก็ตาม จะไม่สามารถคืน
ค่าใชจ้่ายใหไ้ด ้และ อาจมคี่าใชจ้่ายเพิม่เตมิขึน้ตามมาเป็นบางกรณี ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีก

เก็บคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้จรงิทัง้หมดกับผูเ้ดนิทาง กรณีทีเ่กดิเหตกุารณ์นี้ขึน้ ไมว่า่กรณีใดก็ตาม 
 

 
 


