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NT491
ทวัรอ์นิเดยี ทชัมาฮาล ชัยปุระ 4 วัน 2 คนื (FD)
ทัวรอ์นิเดยี , 4 วัน 2 คนื ,

THE CRIMSON PARK HOTEL  , Pushp Villa Hotel

อนิเดยี - ชยัปุระ - ฮาวา มาฮาล - ป้อมแอมเบอร ์- ซติพีาเลซ
วดัพระพฆิเนศ - อกัรา - ทชัมาฮาล - อคัรา ฟอรด์ - บ่อน้าํจนัเบาร ี

กาํหนดการเดนิทาง

รายละเอยีดการเดนิทาง

วนัท ี1
กรุงเทพฯ(สนามบนิดอนเมอืง) - ชยัปุระ

19.30 น.
คณะพรอ้มกันท ีสนามบนิดอนเมอืง อาคารผูโ้ดยสารขาออกระหวา่งประเทศ ชนั 3 เคานเ์ตอร ์2 ประต ู1-2 สายการบนิแอรเ์อเชยี
(AirAsia) โดยมเีจา้หนา้ทคีอยอํานวยความสะดวกจัดเตรียมเอกสารการเดนิทางและสมัภาระใหก้ับทา่น

21.30 น.
ออกเดนิทางสู ่เมอืงชยัปุระ ประเทศอนิเดยี โดย สายการบนิ Air Asia เทยีวบนิท ีFD130 (ใชเ้วลาบนิประมาณ 4.20 ชวัโมง)
(ไม่มบีรกิารอาหารบนเครือง)

00.20 น.
คณะเดนิทางถงึ สนามบนิชยัปุระ นําทา่นผา่นพธิกีารศลุการกรและรับกระเป๋าเรียบรอ้ยแลว้ (เวลาทอ้งถนิชา้กวา่ประเทศไทย 1.30 ชวัโมง)



ทพีกั
Crimson Park Hotel หรือเทยีบเทา่,เมอืงชยัปรุะ

วนัท ี2
ชยัปุระ - ฮาวา มาฮาล - ป้อมแอมเบอร ์- ซติพีาเลซ - วดัพระพฆิเนศ - อกัรา

เชา้
รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารภายในโรงแรม

นําทา่นชม เมอืงชยัปุระ นครแหง่ชยัชนะ คนอนิเดยีเรียกเมอืงนีวา่ จัยปรู ์หรือ จัยเปอร ์รัฐราชสถานไดช้อืวา่ นครสชีมพ ู(Pink city)
โดยทมีาของเมอืงสชีมพก็ูเนืองจากในปี ค.ศ. 1876 มหาราช ซาราม ซงิห ์(Maharaja Ram Singh)
ไดม้รัีบสงัใหป้ระชาชนทาสชีมพทัูบบนสปีนูเกา่ของบา้นเรือนตนเอง เพอืแสดงถงึไมตรีจติครังตอ้นรับการมาเยือนของเจา้ชายแหง่เวลส ์(Prince of
Waies) เจา้ชายมกฎุราชกมุารของอังกฤษ ซงึภายหลังคอืกษัตรยิเ์อ็ดเวริด์ท ี7 (King Edward Vll)
แหง่สหราชอาณาจักรและตอ่มารัฐบาลอนิเดยีก็ยังออกกฎหมายควบคมุใหส้งิกอ่สรา้งภายในเขตกําแพงเมอืงเกา่ตอ้งทาสชีมพเูชน่เดมิ
ปัจจบัุนเมอืงชยัปรุะเป็นศนูยก์ลางทางการคา้ซงึทันสมัยสดุของรัฐราชสถาน สงิทน่ีาสนใจในเมอืงชยัปรุะคอื ผังเมอืงเกา่ และสงิกอ่สรา้งดังเดมิ
รวมทังประตเูมอืงซงึยังคงอยู่ในสภาพคอ่นขา้งสมบรูณ์ นอกจากนีสชีมพขูองเมอืงก็กลายเป็นเอกลักษณ์
จนทําใหเ้มอืงนีเป็นจดุหมายของนักทอ่งเทยีวจากทัวโลก

หลังจากนันนําทา่นชมภายนอก ฮาวา มาฮาล (HAWA MAHAL) แปลวา่ พระราชวังแหง่สายลม เป็นพระราชวัง ตังอยู่ในเมอืงชยัปรุะ
รัฐราชสถาน ประเทศอนิเดยี สรา้งในปีค.ศ. 1799 โดยมหาราชาสะหวาย ประธาป สงิห ์(Maharaja Sawai Pratap Singh) ออกแบบโดยลาล ชนัด์
อุสถัด (Lal Chand Ustad) โดยถอดแบบมาจากรูปทรงของมงกฏุพระนารายณ์ โดยมสีงิกอ่สรา้งทโีดดเดน่คอื
บรเิวณดา้นหนา้อาคารมหีนา้บันสงูหา้ชนัและมลัีกษณะคลา้ยรังผงึสรา้งจากหนิทรายสแีดงสดฉลหุนิใหเ้ป็นชอ่งหนา้ตา่งลวดลายเล็กๆ
ละเอยีดยบิมชีอ่งหนา้ตา่งถงึ 953
บางแตปิ่ดไวด้ว้ยหนิทรายฉลทํุาใหน้างในฮาเร็มพระสนมทอียู่ดา้นในสามารถมองออกมาขา้งนอกไดโ้ดยทคีนภายนอกมองเขา้ไปขา้งในไม่เห็นและประโยชนอ์กีอย่างคอืเป็นชอ่งแสงและชอ่งลมจนเป็นทมีาของชอื
“Palace Of Wind” 

นําทา่นเดนิทางสู ่ป้อมอาเมร ์หรือ ป้อมแอมเบอร ์(Amber Fort) ตังอยู่ทเีมอืงอาเมร ์ชานเมอืงชยัปรุะ หา่งจากเมอืงชยัปรุะ 11 กโิลเมตร
ตังโดดเดน่อยู่บนผาหนิเหนือทะเลสาบ สรา้งโดยมหาราชา มาน สงิหท์ ี1
ป้อมปราการแหง่นีมชีอืเสยีงทางดา้นสถาปัตยกรรมซงึผสมผสานกันระหวา่งศลิปะฮนิดแูละศลิปะราชปตุอันเป็นเอกลักษณ์
สามารถมองเห็นไดจ้ากระยะทางไกล เนืองจากมขีนาดกําแพงปราการทใีหญ่และแน่นหนา พรอ้มประตทูางเขา้หลายแหง่
ถนนทปีดูว้ยหนิหลายสาย ซงึเมอือยู่บนป้อมแลว้สามารถมองเห็นทะเลสาบเมาตาไดอ้ย่างชดัเจน ความสวยงามของป้อมแอมเบอร์
ซอ่นอยู่ภายในกําแพงเมอืงทแีบง่เป็นทังหมด 4 ชนั (แตล่ะชนัคันดว้ยทางเดนิกวา้ง)
โดยภายในเป็นหมู่พระทนัีงซงึสรา้งจากหนิทรายสแีดงและหนิอ่อน หมู่พระทนัีงภายในป้อม ประกอบดว้ย "ดวัิน-อ-ิอัม" หรือทอ้งพระโรง, "ดวัิน-อ-ิ
กัส" หรือทอ้งพระโรงสว่นพระองค,์ "ชชีมาฮาล" (พระตําหนักซงึเป็นหอ้งทรงประดับกระจกสําหรับมหาราชา) และ "จัย มานดรี"์
ซงึเป็นตําหนักอยู่บนชนัสอง, "อารัม บักห"์ ซงึเป็นสวนสวยจัดเป็นรูปดาวแฉกแบบโมกลุคันกลางระหวา่งอาคาร และ "สกุหน์วิาส"
ซงึเป็นพระตําหนักทใีชก้ารปรับอากาศภายในพระตําหนักใหเ้ย็นลง ดว้ยการทําใหล้มเป่าผา่นรางน ้าํตกทมีอียู่โดยรอบภายในพระตําหนัก
ทําใหภ้ายในตําหนักนีมอีากาศเย็นอยู่เสมอ ป้อมนีเคยเป็นทปีระทับของราชปตุ มหาราชา และพระราชวงศข์องอาเมรใ์นอดตี (พเิศษ..
รวมคา่พาหนะขนึไปชมพระราชวัง โดยรถจปี)

จากนันนําทา่นชม ซติ ีพาเลส (CITY PALACE) ซงึเดมิเป็นพระราชวังของมหาราชใจสงิห ์(Jai Singh) พระราชวัง ถูกสรา้งขยายออกในสมัยหลัง
ปัจจบัุน ไดร้วบเป็นพพิธิภัณฑ ์Sawai Man Singh Museum ประกอบดว้ย 4 สว่นทน่ีาสนใจคอื
สว่นแรกคอืสว่นของพระราชวังสว่นทสีองเป็นสว่นของพพิธิภัณฑ ์ทจัีดแสดงฉลองพระองคข์องกษัตรยิ ์และมเหส ีซงึมกีารตัดเย็บอย่างวจิติร
สว่นทสีามเป็นสว่นของอาวธุ และชดุศกึสงคราม ทจัีดแสดงไวอ้ย่างน่าทงึมากมายหลายหลาก บางชนิก็เป็นอาวธุไดอ้ย่างน่าพศิวง และสว่นทสีี
คอืสว่นของศลิปะภาพวาด รูปถ่าย และราชรถ พรมโบราณ ซงึไดรั้บการจารกึไวใ้นประวัตศิาสตร ์ตรงกลางอาคารมหีมอ้น ้าํขนาดมหมึา 2 ใบ
ทําจากโลหะเงนิ สงู 1.50 เมตร มขีนาดใหญ่ทสีดุในโลก เชอืกันวา่เป็นหมอ้น ้าํทกีษัตรยิ ์Madho Singh
ไดรั้บมาจากงานราชาภเิษกของพระเจา้เอ็ดเวริด์ท ี7 ซงึบรรจนุ ้าํจากแม่น ้าํคงคาอันศักดสิทิธิ

เทยีง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บา่ย
นําทา่นเดนิทางเขา้สู ่วดัพระพฆิเนศ Ganesh Temple (Moti Dungri) วัดพระพฆิเนศทชีอืเสยีงโดง่ดังเป็นอันดับ 1 ของเมอืงชยัปรุะ
วัดนีสรา้งขนึโดย Seth Jai Ram Paliwal ในชว่งตน้ศตวรรษท ี18 ตังอยู่ใจกลางเมอืง บรเิวณเนนิเขาเล็กๆ



พระวหิารแหง่นีเปรียบเสมอืนชวีติแหง่การคน้หาความสขุนรัินดร์
ซงึพระพฆิเนศวรชา้งหัวเทพในศาสนาฮนิดถูอืวา่เป็นพระเจา้แหง่ความเป็นมงคลปัญญา ความรู ้และความมังคัง
วัดพระพฆิเนศแหง่นีเป็นทนียิมมากทสีดุของนักทอ่งเทยีวทังชาวอนิเดยีและชาวตา่งชาต ิเชญิทา่นขอพรจากองคพ์ระพฆิเนศตามอัธยาศัย

จากนันนําทา่นออกเดนิทางสู ่เมอืงอคัรา เมอืงทเีป็นสถานทตัีงอนุสรณ์สถานแหง่ความรัก ทัชมาฮาล
และเคยเป็นศนูยก์ลางปกครองของอนิเดยีสมัยราชวงศโ์มกลุ อัคระ อดตีเมอืงหลวงของอนิเดยีในสมัยทยัีงเรียกวา่ "ฮนิดสูถาน"
เป็นเมอืงทตัีงอยู่รมิแม่น ้าํยมนา ทางตอนเหนือของประเทศอนิเดยี ในรัฐอุตตรประเทศ เป็นเมอืงหลวงของรัฐอุตตรประเทศ
เมอืงอัคระมปีระชากรทังหมด 1,686,976 คน (ปีค.ศ. 2010) ถอืเป็นหนงึในเมอืงทมีปีระชากรหนาแน่นทสีดุในรัฐอุตตรประเทศ และอันดับท ี19
ในประเทศอนิเดยี (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 4.30 ชวัโมง)

ค่าํ
รับประทานอาหารค่าํ

ทพีกั
Pushp Villa Hotel หรือเทยีบเทา่, เมอืงชยัปรุะ

วนัท ี3
อกัรา - ทชัมาฮาล - อคัรา ฟอรด์ - บอ่น้าํจนัเบาร ี- ชยัปุระ

เชา้
รับประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรมทพัีก

นําทา่นเขา้ชม ทชัมาฮาล (Taj Mahal)  แหลง่มรดกโลกเป็น 1 ใน 7 สงิมหัศจรรยท์สํีาคัญของโลก
ซงึอนุสรณ์สถานแหง่ความรักอันยงิใหญ่และอมตะของพระเจา้ชาหจ์าฮันทมีตีอ่พระนางมุมตัซ โดยสรา้งขนึในปี ค.ศ. 1631
ตอ่มานําทา่นเดนิสูป่ระตสูสุานทสีลักตัวหนังสอืภาษาอาระบคิทเีป็นถอ้ยคําอุทศิและอาลัยตอ่บคุคลอันเป็นทรัีกทจีากไป
และนําทา่นถ่ายรูปกับลานน ้าํพทุมีอีาคารทัชมาฮาลอยู่เบอืงหลัง แลว้นําทา่นเขา้สูตั่วอาคารทสีรา้งจากหนิอ่อนสขีาวบรสิทุธจิากเมอืงมกรานะ
ทปีระดับลวดลายดว้ยเทคนคิฝังหนิสตีา่ง  ๆลงไปในเนือหนิ ทเีป็นสถาปัตยกรรมชนิเอกของโลกทอีอกแบบโดยชา่งจากเปอรเ์ซยี
โดยอาคารตรงกลางจะเป็นรูปโดมซงึมหีอคอยสเีสาลอ้มรอบ ตรงกลางดา้นในเป็นทฝัีงพระศพของพระนางมุมตัซ มาฮาล และ พระเจา้ชาหจ์าฮัน
ไดอ้ยู่คูเ่คยีงกันตลอดชวันรัินดร ์ทัชมาฮาลแหง่นีใชเ้วลากอ่สรา้งทังหมด 12 ปี โดยสนิเงนิไป 41 ลา้นรูปี มกีารใชท้องคําประดับตกแตง่สว่นตา่งๆ
ของอาคาร หนัก 500 กโิลกรัม และใชค้นงานกวา่ 20,000 คน
ตอ่มานําทา่นเดนิออ้มไปดา้นหลังทตีดิกับแม่น ้าํยมุนาโดยฝังตรงกันขา้มจะมพีนืทขีนาดใหญ่ถูกปรับดนิแลว้
โดยเลา่กันวา่พระเจา้ชาหจ์าฮันเตรียมทจีะสรา้งสสุานของตัวเองเป็นหนิอ่อนสดํีาโดยตัวรูปอาคารจะเป็นแบบเดยีวกันกับทัชมาฮาล
เพอืทจีะอยู่เคยีงขา้งกัน แตถู่กออรังเซบ ยดึอํานาจและนําตัวไปคมุขังไวใ้นป้อมอักราเสยีกอ่น

จากนันนําทา่นเขา้ชม อกัราฟอรด์ (Agra Fort) แหลง่มรดกโลก ทติดิรมิแม่น ้าํยมุนาสรา้งโดยพระเจา้อัคบารม์หาราชแหง่ราชวงศโ์มกลุ เมอืปี
ค.ศ. 1565 เป็นทังพระราชวังทปีระทับและเป็นป้อมปราการ ตอ่มาพระโอรส คอื พระเจา้ชาฮันกรี ์และพระนัดดา (โอรสของพระเจา้ชาฮันกรี)์,
พระเจา้ชาหจ์าฮานไดส้รา้งขยายตอ่เตมิป้อมและพระราชวังแหง่นีอย่างใหญ่โต และนําทา่นเขา้ชมป้อมผา่นประต ูอํามรรสงิห์
เขา้สูส่ว่นทเีป็นพระราชวัง ผา่นลานสวนประดับ อ่างหนิทรายสแีดงขนาดยักษ์สําหรับสรงน ้าํ
ทา่นจะไดเ้ห็นสถาปัตยกรรมสามยุคสมัยตามรสนยิมทแีตกตา่งกันของสามกษัตรยิ์
นําทา่นเขา้ชมดา้นในพระตําหนักตา่งๆทสีลักลวดลายศลิปะแบบโมกลุทมีอีทิธพิลจากศลิปะอนิเดยี ผสมผสานกับศลิปะเปอรเ์ซยี
แลว้นําขนึสูร่ะเบยีงชนัทสีองทมีเีฉลยีงมุข ซงึสามารถมองเห็นชมทวิทัศนลํ์าน ้าํยมุนาได ้ตอ่มานําชมหอ้งทปีระทับของกษัตรยิ ์,พระโอรส,
พระธดิาและองคต์า่ง  ๆแลว้นําชมพระตําหนัก มาซมัมัน บรูช์ ทมีเีฉลยีงมุขแปดเหลยีม มหีนา้ตา่งเปิดกวา้ง ทสีามารถมองเห็นทัชมาฮาลได ้
ในพระตําหนักนีเองทเีลา่กันวา่ ชาหจ์าฮัน ถูกพระโอรส ออรังเซบ จองจําขังไว ้7 ปี ในชว่งปลายรัชกาลจนสนิพระชนม ์แลว้ก็นําชมลานสวนประดับ
ดวัินออีาอํา ทชีนับนดา้นหนงึเคยเป็นทปีระดษิฐานบัลลังกน์กยูงอันยงิใหญ่ (ปัจจบัุนอยู่ในประเทศอหิร่าน)
และทลีานสวนประดับแหง่นีเองทพีระเจา้ชาหจ์าฮัน ไดพ้บรักครังแรกกับพระนางมุมตัซ ทไีดนํ้าสนิคา้เป็นสรอ้ยไขมุ่กเขา้มาขายใหก้ับนางในฮาเร็ม

เทยีง
รับประทานอาหารกลางวัน

บา่ย
จากนันนําทา่นชม บอ่น้าํจนัเบาร ี(Chand Baori) ซงึเชอืกันวา่ถูกสรา้งขนึในชว่งศตวรรษท ี10 หรือพันกวา่ปีมาแลว้
ตอนนันแควน้ราชาสถานเป็นแควน้ทรี่ํารวยมาก เนืองจากเป็นเสน้ทางสายสําคัญในการเดนิทางไปยังตะวันออกกลาง ซงึพอเดนิทางผา่นกันบอ่ยๆ
ก็ทําใหเ้กดิการคา้ขายขนึ พอรวยแลว้ก็เรมิมกีารลงทนุในการสรา้งปราสาทราชวังและป้อมปราการ
แตด่ว้ยความทภีมูปิระเทศของทนีีเป็นทะเลทราย ทมีคีวามแหง้แลง้มาก
น ้าํฝนทตีกเพยีงปีละไม่กคีรังก็จะซมึหายผา่นทรายไปอย่างรวดเร็วแบบทคีนไทยซงึเตบิโตมากับสายน ้าํอย่างเรา  ๆจนิตนาการไม่ถูก
มหาราชาของแควน้ราชาสถานเลยตอ้งพยายามหาวธิสีรา้งบอ่น ้าํเพอืกักเก็บน ้าํไวใ้ชใ้หไ้ดน้านทสีดุ



เพราะการเก็บน ้าํไวใ้ชก็้ถอืเป็นทังความมันคงของชาต ิการผอ่นคลาย และสงิสําคัญสําหรับการประกอบพธิทีางศาสนาในหนงึเดยีว ยงิไปกวา่นัน
มหาราชายังตอ้งการใหค้นลงไปตักน ้าํจากบอ่มาใชไ้ดอ้ย่างสะดวกแมย้ามทรีะดับน ้าํลดต่าํตดิกน้บอ่ดว้ย บอ่น ้าํแชนด ์เบารี
ทถีอืกําเนดิขนึเลยมดีไีซนส์ดุล ้าํทกุสว่นทกุดา้นของบอ่เป็นบันไดเชอืมถงึกันทังหมด เพอืใหค้นเดนิลงไปตักน ้าํไดพ้รอ้มกันหลายคน
และตักไดจ้นถงึหยดสดุทา้ยแมว้า่บอ่จะลกึถงึประมาณตกึ 10 ชนั หรือ 33 เมตร ตัวบันไดทสีรา้งขนึมานันแบง่เป็น 13 ชนั มขัีนบันไดรวมแลว้กวา่
3,500 ขัน นับเป็นบอ่น ้าํทลีกึและใหญ่ทสีดุในอนิเดยีทมีคีวามยงิใหญ่ทังขนาดและการออกแบบกอ่สรา้ง

หลังจากนันนําทา่นเดนิทางกลับไปยัง เมอืงชยัปุระ

ค่าํ
รับประทานอาหารค่าํ (Dinner Box)

ไดเ้วลาอันสมควรนําทา่นเดนิทางสู ่สนามบนิชยัปุระ

วนัท ี4
ชยัปุระ - กรุงเทพฯ (สนามบนิดอนเมอืง)

00.50 น.
นําทา่นเดนิทางกลับสู ่กรุงเทพฯ (สนามบนิดอนเมอืง) ประเทศไทย โดย สายการบนิแอรเ์อเชยี เทยีวบนิท ีFD131 (ใชเ้วลาบนิประมาณ 4.30
ชวัโมง) (ไม่มบีรกิารอาหารบนเครือง)

06.15 น.
เดนิทางกลับถงึ ทา่อากาศยานดอนเมอืง กรุงเทพฯ โดยสวัสดภิาพ

อตัราคา่บรกิารทวัรอ์นิเดยี
ขอ้มูลทัวรอั์ปเดทเมอื :
วันจันทรท์ ี16 กันยายน 2562 เวลา 12:27 น.



เงอืนไขการใหบ้รกิารทวัรอ์นิเดยี

อัตรานรีวม

• คา่ตวัเครอืงบนิไป-กลบั ชันประหยัด

• คา่โรงแรมทพีกัตามรายการทรีะบุ (สองท่านตอ่หนงึหอ้ง)

• คา่เขา้ชมสถานทตีา่งๆ ตามรายการทรีะบุ

• คา่อาหารและเครอืงดมืตามรายการทรีะบุ

• คา่รถรบัสง่และระหวา่งนําเทยีวตามรายการทรีะบุ

• คา่ประกนัอบุัตเิหตคุุม้ครองในระหวา่งการเดนิทาง คุม้ครองในวงเงนิท่านละ 1,000,000 บาท คา่รกัษาพยาบาลกรณเีกดิอบุัตเิหตวุงเงนิท่านละ 200,000 บาท
ตามเงอืนไขของกรมธรรม์

• ** ลกูคา้ท่านใดสนใจซอืประกนัการเดนิทางสาํหรบัครอบคลมุเรอืงสขุภาพสามารถสอบถามขอ้มลูเพมิเตมิกบัทางเจา้หนา้ทบีรษัิทได ้**
• เบยีประกนัเรมิตน้ 370 บาท [ระยะเวลา 5-7 วัน]

• เบยีประกนัเรมิตน้ 430 บาท [ระยะเวลา 8-10 วัน]

• ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัทมีอีายมุากกวา่ 16 หรอืนอ้ยกวา่ 75 ปี

• [รกัษาพยาบาล 2 ลา้น, รกัษาตอ่เนอืง 2 แสน, เสยีชวีติหรอืเสยีอวัยวะจากอบุัตเิหต ุ3 ลา้นบาท]

• ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัทมีอีายนุอ้ยกวา่ 16 หรอืมากกวา่ 75 ปี

• [รกัษาพยาบาล 2 ลา้น, รกัษาตอ่เนอืง 2 แสน, เสยีชวีติหรอืเสยีอวัยวะจากอบุัตเิหต ุ1.5 ลา้นบาท]

• รวมภาษีสนามบนิทุกแหง่ + ภาษีน ้าํมนั

อัตรานไีมร่วม

• กระเป๋าเดนิทาง

• ภาษีหกั ณ ทจี่าย 3%และภาษีมลูคา่เพมิ 7%

• คา่ธรรมเนยีมการยนืขอวซีา่อนิเดยีแบบออนไลน ์5 วันทําการ ท่านละ 3,000 บาท

• กระเป๋าเดนิทางท่านละ 1 ใบเท่านัน ในกรณทีนี ้าํหนักเกนิกวา่ทสีายการบนิกาํหนด 20 กโิลกรมั/ท่าน 1 สว่นเกนิน ้าํหนักตามสายการบนิกาํหนด

• คา่ทําหนังสอืเดนิทาง

• คา่ใชจ้่ายสว่นตวันอกเหนอืจากรายการ เช่น คา่เครอืงดมื, คา่อาหารทสีงัเพมิเอง, คา่โทรศพัท ,์ คา่ซกัรดีฯลฯ

• คา่อาหารทไีมไ่ดร้ะบุไวใ้นรายการ

• คา่ทําใบอนญุาตทกีลบัเขา้ประเทศของคนตา่งชาตหิรอืคนตา่งดา้ว

• คา่ทปิมคัคเุทศกท์อ้งถนิและคนขบัรถ รวม 1,500 บาท /ทา่น/ทรปิ

เงอืนไขการใหบ้รกิาร

• การเดนิทางในแตล่ะครงัจะตอ้งมผีูโ้ดยสารจํานวน 10 ท่านขนึไป ถา้ผูโ้ดยสารไมค่รบจํานวนดงักลา่ว ทางบรษัิทฯ
ขอสงวนสทิธใินการเปลยีนแปลงราคาหรอืยกเลกิการเดนิทาง

• ในกรณทีลีกูคา้ตอ้งการออกตวัโดยสารภายในประเทศ กรณุาตดิตอ่เจา้หนา้ทขีองบรษัิทฯ กอ่นทุกครงั
เพอืเช็คขอ้มลูความถกูตอ้งของรายการทัวรร์วมทังไฟลบ์นิและเวลานัดหมายทัวร ์หากเกดิความผดิพลาด ทางบรษัิทไมร่บัผดิชอบใดๆ ทังสนิ

• การชําระคา่บรกิาร
• กรณุาชําระมดัจํา ท่านละ 10,000 บาท

• กรณุาชําระคา่ทัวรส์ว่นทเีหลอื 15-20 วันกอ่นออกเดนิทาง



• การยกเลกิและคนืคา่ทัวรห์ลงัจากมกีารจ่ายเงนิมดัจํา
• แจง้ยกเลกิกอ่นเดนิทาง 45 วัน คนืคา่ใชจ้่ายทังหมด

• แจง้ยกเลกิกอ่นเดนิทาง 15 วัน เกบ็คา่ใชจ้่าย ท่านละ 10,000 บาท

• แจง้ยกเลกินอ้ยกวา่ 15 วันกอ่นเดนิทาง ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธ ิเกบ็คา้ใชจ้่ายทังหมด

• ยกเวน้กรุป๊ทเีดนิทางช่วงวันหยดุหรอืเทศกาลทตีอ้งการนัตมีดัจํากบัสายการบนิหรอืคา่มดัจําทพีกัโดยตรงหรอืโดยการผา่นตวัแทนในประเทศหรอืตา่งประเทศและไมอ่าจขอคนืเงนิได ้
รวมถงึเทยีวบนิพเิศษเช่น Extra Flight และ Charter Flight จะไมม่กีารคนืเงนิมดัจํา หรอืคา่ทัวรท์ังหมดเนอืงจากคา่ตวัเป็นการเหมาจ่ายในเทยีวบนินันๆ

กรณีคณะออกเดนิทางได ้

• คณะจองจํานวนผูใ้หญ ่10 ท่านออกเดนิทาง (ไมม่หีวัหนา้ทัวร)์

• คณะจองจํานวนผูใ้หญ ่15 ท่านขนึไปออกเดนิทาง (มหีวัหนา้หวัหนา้ทัวร)์

• คณะจองไมถ่งึจํานวนผูใ้หญ ่10 ท่าน ไมอ่อกเดนิทาง

หมายเหตุ

• บรษัิทฯ มสีทิธทิจีะเปลยีนแปลงรายละเอยีดบางประการในทัวรน์ ีเมอืเกดิเหตสุดุวสิยัจนไมอ่าจแกไ้ขได ้

• บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธไิมร่บัผดิชอบใดๆ เหตกุารณท์เีกดิจากสายการบนิ ภยัธรรมชาต ิเหตกุารณไ์มส่งบทางการเมอืง, การประทว้ง, การนัดหยดุงาน,
การกอ่การจลาจล, อบุัตเิหต,ุ ความเจ็บป่วย, ความสญูหายหรอืเสยีหายของสมัภาระ ความลา่ชา้ เหตสุดุวสิยั อนืๆ เป็นตน้

• หากท่านยกเลกิกอ่นรายการท่องเทยีวจะสนิสดุลง ทางบรษัิทฯ จะถอืวา่ท่านสละสทิธแิละจะไมร่บัผดิชอบคา่บรกิารทที่านไดช้ําระไวแ้ลว้ไมว่า่กรณใีดๆ ทังสนิ

• บรษัิทฯ จะไมร่บัผดิชอบตอ่การหา้มออกนอกประเทศ หรอื หา้มเขา้ประเทศ อนัเนอืงมาจากมสีงิผดิกฎหมาย หรอืเอกสารเดนิทางไมถ่กูตอ้ง หรอื
การถกูปฏเิสธในกรณอีนืๆ

• รายการนเีป็นเพยีงขอ้เสนอทตีอ้งไดร้บัการยนืยันจากบรษัิทฯ อกีครงัหนงึ หลงัจากไดส้าํรองทนัีงบนเครอืง และโรงแรมทพีกัในตา่งประเทศเป็นทเีรยีบรอ้ย
แตอ่ยา่งไรกต็ามรายการนอีาจเปลยีนแปลงไดต้ามความเหมาะสม

• ราคานคีดิตามราคาตวัเครอืงบนิในปัจจุบัน หากราคาตวัเครอืงบนิปรบัสงูขนึ บรษัิทฯ สงวนสทิธทิจีะปรบัราคาตวัเครอืงบนิตามสถานการณด์งักลา่ว

• กรณเีกดิความผดิพลาดจากตวัแทน หรอื หนว่ยงานทเีกยีวขอ้ง จนมกีารยกเลกิ ลา่ชา้ เปลยีนแปลง การบรกิารจากสายการบนิบรษัิทฯขนสง่ หรอื
หนว่ยงานทใีหบ้รกิาร บรษัิทฯจะดาํเนนิโดยสดุความสามารถทจีะจัดบรกิารทัวรอ์นืทดแทนให ้แตจ่ะไมค่นืเงนิใหส้าํหรบัคา่บรกิารนันๆ

• มคัคเุทศก ์พนักงาน และตวัแทนของบรษัิทฯ ไมม่สีทิธใินการใหค้าํสญัญาใดๆ ทังสนิแทนบรษัิทฯ นอกจากมเีอกสารลงนามโดยผูม้อีาํนาจของบรษัิทฯ
กาํกบัเท่านัน

• หากไมส่ามารถไปเทยีวในสถานททีรีะบุในโปรแกรมได ้อนัเนอืงมาจากธรรมชาต ิความลา่ชา้ และความผดิพลาดจากทางสายการบนิ
จะไมม่กีารคนืเงนิใดๆทังสนิ แตท่ังนทีางบรษัิทฯจะจัดหารายการเทยีวสถานทอีนืๆมาให ้โดยขอสงวนสทิธกิารจัดหานโีดยไมแ่จง้ใหท้ราบลว่งหนา้

• ในกรณทีลีกูคา้ตอ้งออกตวัโดยสารภายในประเทศ กรณุาตดิตอ่เจา้หนา้ทขีองบรษัิทฯ กอ่นทุกครงั มเิช่นนันทางบรษัิทฯ จะไมร่บัผดิชอบคา่ใชจ้่ายใดๆ ทังสนิ

สําหรับผูท้มีคีวามประสงคต์อ้งการขอยนืวซีา่อนิเดยีแบบออนไลน์

เอกสารในการยนืวซีา่อนิเดยีสําหรบัผูท้ถีอืพาสสปอรต์ไทย
• หนังสอืเดนิทาง (Passport) หนังสอืเดนิทาง ตอ้งมหีนา้เหลอืสาํหรบัประทับวซีา่อยา่งนอ้ย 2 หนา้ อายใุชง้านเหลอืไมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน นับจากวันเดนิทาง
*กรณุาถอดปก Passport กอ่นสง่เอกสารบรษัิทจะไมร่บัผดิชอบในกรณสีญูหาย*

• รปูถา่ย รปูถา่ยสหีนา้ตรงขนาด 2x2 นวิ พนืหลงัสขีาวเท่านัน จํานวน 1 ใบ เป็นรปูทถีา่ยจากรา้นถา่ยรปูเท่านัน รปู (หา้มสวมแวน่ตาหรอืเครอืงประดบั ,
ไมใ่สชุ่ดขา้ราชการหรอืเครอืงแบบใดๆ ไมเ่ป็นรปูสตกิเกอรร์วมถงึหา้มใชร้ปูทถีา่ยเองและปรนิทเ์อง)

• แบบฟอรม์

*** เอกสารการยนืขอวซีา่อนิเดยีแบบออนไลน ์สามารถรองรบัไฟลน์ามสกลุ JPG, PNG, PDF ขนาดไฟลไ์มเ่กนิ 2MB!! สว่นไฟล  ์WORD / EXCEL /
TIFF / TIF ไมร่องรบั กรณุาแปลงเป็น PDF กอ่นได ้ขอ้ความหรอืเนอืหาตอ้งครบถว้นและมคีวามชดัเจนเทา่นนั ***
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