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NT604
ทวัรอ์นิเดยี ทชัมาฮาล ชัยปุระ 5 วัน 3 คนื (TG)
ทัวรทั์ชมาฮาล อนิเดยี , 5 วัน 3 คนื ,

MANSINGH HOTEL  , PARK REGIS HOTEL

นิวเดล ี- ชยัปรุะ - ทชัมาฮาล - พระราชวังสายลม - นังรถจปีขนึแอมเบอร ์ฟอรท์
พระราชวังกลางน ้าํ - พระราชวังหลวง - วัดพระพฆิเนศ - อคัรา - แชนด ์เบารี

อคัรา ฟอรท์ - ประตูเมอืงอนิเดยี - วัดอกัชารม์ดัม - วัดลักษมนีารายนั - ตลาดจันปาท

กาํหนดการเดนิทาง

รายละเอยีดการเดนิทาง

วนัท ี1
สนามบนิสวุรรณภมู ิ- นวิเดล ี- ชยัปุระ  

04.30 น.
พรอ้มกันท ีสนามบนิสวุรรณภมู ิชนั 4 เคานเ์ตอรส์ายการบนิไทยแอรเ์วย ์ประต ู3 เคานเ์ตอร ์D สายการบนิ Thai Airways
โดยมเีจา้หนา้ทอํีานวยความสะดวกแกท่กุทา่น
**หมายเหต*ุ*
สําหรับลกูคา้ทเีลอืกวันเดนิทางพเีรียด 31 ต.ค.-04 พ.ย. // 21-25 พ.ย.62 ไฟลท์บนิขาไปจะเปลยีนเวลาบนิออกจากกรุงเทพฯ เวลา 07.00 น.
ถงึเดล ีเวลา 09.55 น. เวลานัดหมายทสีวุรรณภมูเิวลา 04.00 น. (กรุณาเช็คหรือสอบถามทเีจา้หนา้ทกีอ่นทําการจอง)

07.35 น.
ออกเดนิทางสู ่กรุงนวิเดล ีประทศอนิเดยิ โดยเทยีวบนิท ีTG323 ใชเ้วลาเดนิทางโดยประมาณ 03.20 ชวัโมง



(บรกิารอาหารและเครืองดมืบนเครือง)

10.35 น.
เดนิทางถงึ สนามบนินานาชาตอินิทริาคานธ ีกรุงนวิเดล ีประเทศอนิเดยี นําทา่นผา่นพธิตีรวจคนเขา้เมอืงเป็นทเีรียบรอ้ย
พบการตอ้นรับอย่างอบอุ่นจากเจา้หนา้ท ี(เวลาทอ้งถนิของประเทศอนิเดยีชา้กวา่ประเทศไทยประมาณ 1.30 ชวัโมง)
กรุณาปรับนาฬกิาของทา่นเพอืสะดวกในการนัดหมาย

เทยีง
บรกิารอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บา่ย
นําทา่นเดนิทางสู ่เมอืงชยัปุระ หรือททีกุคนจะรูจั้กกันในชอื “นครสชีมพ”ู (ใชเ้วลาในการเดนิทางประมาณ 7 ชวัโมง)
เป็นเมอืงหลวงของรัฐราชสถาน มปีระชากรมากกวา่ 3 ลา้นคน เป็นศนูยก์ลางในดา้นตา่งๆไม่วา่จะเป็น ดา้นคมนาคม สาธารณูปโภค
และโรงงานอุตสาหกรรมตา่ง  ๆรวมถงึสถานททีอ่งเทยีวของเมอืงชยัปรุะทมีคีวามสวยงามทังสถานทแีละประวัตศิาสตรท์น่ีาคน้หา ทําใหเ้มอืงชยัปรุะ
เป็นเมอืงยอดนยิมในการเดนิทางเขา้มาทอ่งเทยีว

ค่าํ
บรกิารอาหารค่าํ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม

ทพีกั
PARK REGIS HOTEL ระดับ 4 ดาวหรือเทยีบเทา่

วนัท ี2
พระราชวงัสายลม - นงัรถจปีขนึแอมเบอร ์ฟอรท์ - พระราชวงักลางน้าํ - CITY PALACE - วดัพระพฆิเนศ

เชา้
บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

นําทา่นสู ่พระราชวงัสายลม (HAWA MAHAL) สรา้งขนึในปี ค.ศ.1799 โดยมหาราชาสะหวาย ประธาป สงิห ์(Maharaja Sawai Pratap
Singh) ออกแบบโดยลาล ชนัด ์อุสถัด (Lal Chand Ustad) ซงึพระราชวังแหง่นีสรา้งดว้ยหนิทรายสชีมพ ูและสแีดง
ถอดแบบมากจากทรงของมงกฎุพระนารายณ์ ลักษณะเดน่ของพระราชวังสายลมแหง่นี มคีวามสงูถงึ 5 ชนั และสงูถงึ 15 เมตร มหีนา้ตา่งทังหมด
953 บาน เป็นชอ่งลมลายฉลเุพอืใหอ้ากาศถ่ายเทและใหแ้สงลอดผา่นได ้คลา้ยกับรังผงึ
สรา้งขนึเพอืใหน้างสนมในวังสามารถมองเห็นวถิชีวีติผูค้นในเมอืง หรือขบวนพธิกีารตา่งๆทเีกดิขนึภายนอกเมอืงได ้
ซงึคนภายนอกจะไม่สามารถเห็นนางสนมในวังได ้เนืองจากสมัยกอ่นจะมคีวามเคร่งครัดในการใชผ้า้คลมุหนา้สําหรับผูห้ญงิ
นําทา่นถ่ายรูปหนา้พระราชวังสายลมทเีป็นจดุถ่ายรูปยอดฮติของผูท้มีาเยือนตามอัธยาศัย

นําทา่นสู ่AMBER FORT หรือป้อมปราการใหญ่แหง่เมอืงชยัปรุะ ตังอยู่บนเนนิเขาสงูของเมอืงอาเมร ์สรา้งขนึในปี ค.ศ.1592
โดยมหาราชาแมนสงิห ์(Raja Man Singh) แตเ่ดมิทแีหง่นีเป็นป้อมปราการทสํีาคัญสามารถป้องกันขา้ศกึทมีารุกรานได ้มทัีงแม่น ้าํลอ้มรอบ
และขนาดกําแพงของป้อมปราการทมีขีนาดใหญ่และหนาแน่น คลา้ยกับกําแพงเมอืงจนี ดว้ยความยาวกวา่ 13 กโิลเมตร
และสามารถมองเห็นไดร้ะยะไกลจากมุมสงูของปราการไดอ้กีดว้ย ซงึภายในยังประกอบไปดว้ยพระตําหนักอันสวยงามมากมาย
ออกแบบสถาปัตยกรรมภายในเป็นการผสมผสานระหวา่งราชปตุกับโมกลุ (พเิศษ ใหท้า่นนังรถจปีขนึไปชมพระราชวัง)

นําทา่นผา่นชม พระราชวงักลางน้าํ (JAL MAHAL) ตังอยู่กลางทะเลสาบ Man Sagar Lake โดยมเีทอืกเขานหารก์ารหตั์งอยู่ดา้นหลัง
และตัวอาคารสรา้งดว้ยหนิทรายสแีดง พระราชวังแหง่นีมทัีงหมด 5 ชนั ซงึ 4 ชนัลา่งจะถูกน ้าํทว่มเมอืทะเลสาบมรีะดับน ้าํสงูสดุ
และเหลอืใหเ้ห็นเพยีงชนับนสดุเทา่นัน

เทยีง
บรกิารอาหารกลางวัน ณ โรงแรม

บา่ย
นําทา่นสู ่พระราชวงัหลวง (CITY PALACE) สรา้งขนึในปี ค.ศ. 1797 สมัยมหาราชาไสวจัย ซงิห ์ท ี2
สรา้งโดยการผสมผสานสถาปัตยกรรมแบบราชปตุกับโมกลุ ในปัจจบัุนเปิดเป็นพพิธิภัณฑใ์หส้ามารถเขา้ชมได ้
จดุไฮไลทท์นัีกทอ่งเทยีวนยิมถ่ายรูปอยู่ท ี“ลานนกยูง” ซงึเป็นลานแสดงของเหลา่นางรําทจีะมาร่ายรํา ณ ลานแหง่นี และลอ้มรอบดว้ยประต ู4
บาน ททีกุบานจะมภีาพวาดทเีป็นสญัลักษณ์ของ 4 ฤด ูประตทู ี1 จะเป็นตัวแทนของฤดฝูน ทจีะเป็นประตทูใีชใ้นการเขา้ออก ประตทู ี2
คอืประตดูอกบัวเป็นตัวแทนของฤดรูอ้น ประตทู ี3 ประตโูคง้สเีขยีวเป็นตัวแทนของฤดใูบไมผ้ล ิและประตทู ี4
ประตดูอกไมส้มี่วงตัวแทนของฤดหูนาว และเมอืทา่นมองไปยังดา้นบนสดุของพระราชวังก็จะเห็นหอ้งพักสว่นพระองคข์องราชวงศอ์กีดว้ย



จากนันนําทา่นสู ่วดัพระพฆิเนศ (GANESH TEMPLE) เป็นสถานทยีอดนยิมทชีาวตา่งชาตแิละชาวอนิเดยีเดนิทางมาเคารพสกัการะ
เพอืเป็นสริมิงคล สรา้งขนึโดย Seth Jai Ram Paliwal ในชว่งศตวรรษท ี18 ตังอยู่บนเนนิเขาเล็กๆ
ซงึพระพฆิเนศวรชา้งหัวเทพในศาสนาฮนิดถูอืวา่เป็นพระเจา้แหง่ความเป็นมงคล ภมูปัิญญา ความรู ้และความมังคัง
เปรียบเสมอืนชวีติแหง่การคน้หาความสขุนรัินดร์

ค่าํ
บรกิารอาหารค่าํ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม

ทพีกั
PARK REGIS HOTEL ระดับ 4 ดาวหรือเทยีบเทา่ระดับ

วนัท ี3
ชยัปุระ - อคัรา - แชนด ์เบาร ี- อคัรา ฟอรท์

เชา้
บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม

นําทา่นเดนิทางสู ่เมอืงอคัรา ใชเ้วลาในการเดนิทางประมาณ 4.30 ชวัโมง

จากนันนําทา่นสู ่แชนด ์เบาร ี(CHAND BAORI) โบราณสถานอันเกา่แก ่เป็นบอ่น ้าํขันบันไดทลีกึทสีดุในอนิเดยี มขัีนบันไดถงึ 3,500 ขัน สงู 13
ชนั ลกึกวา่ 30 เมตร เนืองจากใ ศตวรรษท ี9 ประสบปัญหาการขาดแคลนน ้าํเป็นอย่างมาก
จงึไดม้กีารรวบรวมชาวเมอืงมาสรา้งบอ่น ้าํแหง่นีขนึเพอืกักเก็บน ้าํไวใ้ช ้ในชว่งแหง้แลง้

เทยีง
บรกิารอาหารกลางวัน ณ โรงแรม

บา่ย
นําทา่นสู ่อคัราฟอรท์ (AGRA FORT) ป้อมปราการทสํีาคัญอกีแหง่หนงึและยังไดรั้บการแตง่ตังใหเ้ป็นมรดกโลกโดยองคก์ารยูเนสโก
ใชเ้วลาในการสรา้งยาวนานถงึสามยุคของกษัตรยิแ์หง่ราชวงศโ์มกลุ มคีวามโดนเดน่ดว้ยการสรา้งโดยอฐิสม้ ลอ้มรอบดว้ยกําแพงถงึสองชนั
ภายในจะแบง่เป็นโซนตา่ง  ๆทังหอ้งสว่นพระองค ์ทอ้งพระโรง ลานน ้าํพ ุสวนดอกไม ้และยังเป็นป้อมทพีระเจา้ชาหช์ะฮานถูกขมุขัง
โดยลกูชายของทา่นเองไดนํ้าพระองคม์าขังไว ้เนืองจากทรงโศกเศรา้เสยีพระทัยทพีระมเหส ีมุมตัช มาฮาล สนิพระชนน ์และพระองคไ์ดใ้ชช้วีติ
ณ ป้อมแหง่นี เฝ้ามองทัชมาฮาล จากอัคราฟอรท์ ระลกึถงึพระมเหสอัีนเป็นทรัีกจนสนิพระชนน์

ค่าํ
บรกิารอาหารค่าํ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม

ทพีกั
MANSINGH / THE FERN HOTEL ระดับ 4 ดาวหรือเทยีบเทา่

วนัท ี4
ทชั มาฮาล - นวิเดล ี- ประตเูมอืงอนิเดยี - วดัลกัษมนีารายนั - ตลาดจนัปาท

เชา้ตรู่
นําทา่นสู ่ทชัมาฮาล (TAJ MAHAL) ชมพระอาทติยข์นึในตอนเชา้ ซงึถอืเป็นววิทน่ีาชมทสีดุ ซงึทัชมาฮาลนันเป็น 1 ใน 7 สงิมหัศจรรยข์องโลก
เป็นอนุสรณ์สถานแหง่ความรักอันยงิใหญ่ของพระเจา้ชาหช์ะฮานกับพระมเหสทีพีบรักกันตังแตท่รงมพีระชนมายุ 14 พรรษา และ 5 ปีหลังจากนัน
ทังสองพระองคก็์ทรงอภเิษกสมรสกันในทสีดุ พระเจา้ชาหช์ะฮาน จงึเรียกพระมเหสวีา่ มุมตัช มาฮาล ทแีปลวา่ “อัญมณีแหง่ราชวัง”
ซงึทัชมาฮาลสรา้งขนึเพอืใชเ้ป็นหลมุฝังศพของพระนางมุมตัช มาฮาล ททีรงสนิพระชนษ์หลังจากใหกํ้าเนดิธดิาองคท์ ี14
ใชผู้ส้รา้งและร่วมออกแบบกวา่ 20,000 คน และใชเ้วลาสรา้งถงึ 22 ปี มคีวามกวา้งยาวดา้นละ 100 เมตร สงู 60 เมตร มเีนือทปีระมาณ 42 เอเคอร์
สรา้งดว้ยหนิอ่อนสขีาว ศลิาแลง และประดับดว้ยเพชร พลอย หนิ จากหลากหลายประเทศไม่วา่จะเป็น รัชเซยี อยีปิต ์เนปาล ฯลฯ 

หลังจากนัน นําทา่นกลับเขา้สู ่โรงแรมทพีกั

เชา้
รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม

นําทา่นเดนิทางสู ่นวิเดล ีใชเ้วลาในการเดนิทางประมาณ 4.30 ชวัโมง

เทยีง



บรกิารอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บา่ย
นําทา่นสู ่ประตเูมอืงอนิเดยี (INDIA GATE) หรือ อนุสรณ์สถานแหง่สงครามของอนิเดยี ตังอยู่ในเมอืงนวิเดลี
สรา้งขนึเพอืรําลกึถงึทหารอนิเดยี 70,000 นาย ทสีละชวีติในสงครามโลกครังท ี1
ลักษณะของประตเูมอืงอนิเดยีแหง่นีสรา้งขนึตามแบบอย่างของประตชูยั โดยเลยีนแบบประตชูยัคอนสแตนตนิในโรม
โดยใชห้นิทรายสแีดงในการสรา้ง มคีวามสงูถงึ 42.3 เมตร สว่นโคง้ของซุม้ประต ูกวา้ง 9.1 เมตร สงู 22.8 เมตร
ในปัจจบัุนถอืวา่เป็นอนุสรณ์สถานสงครามทใีหญ่ทสีดุในประเทศอนิเดยี 

จากนันนําทา่นสู ่วดัลกัษมนีารายนั (LAKSHMI NARAYAN TEMPLE)  หรือเรียกอกีอย่างวา่ เบอรล์าแมนเดยีร ์(Birla Mandir)
ตามชอืของผูส้รา้ง คอื นาย Raja Baldev Birla ซงึเป็นนักธรุกจิคนสําคัญของอนิเดยี สรา้งขนึเมอืปี พ.ศ.2481 เพอืบชูาพระนารายณ์
(พระผูพ้ทัิกษ์โลก) และพระลักษม ี(เทพแหง่ความมังคัง) มทัีงชาวอนิเดยีและชาวตา่งชาตนิยิมเดนิทางมาเคารพสกัการะ เนืองจากเชอืวา่
ถา้มาขอพรทวัีดนีจะสมดังคําปรารถนา **หมายเหต ุตังแต ่เดอืนกันยายน 62 เป็นตน้ไป เปลยีนจาก วัดลักษมนีารายัน เป็น วัดอักชารม์ดัม
แทนคะ่**

นําทา่นสู ่วดัอกัชารม์ดมั (AKSHARDHAM TEMPLE) หรือ เดล ีอักชารม์ดัม ไดรั้บการประกาศจาก Guinness World Record ในปี 2007
วา่เป็นวัดฮนิดทูใีหญ่ทสีดุในโลก ซงึอักชารม์ดัม หมายถงึ ศาสนสถานนรัินดรก์าลของพระเจา้สงูสดุ โดย Yogiji Maharaj กรููองคท์ ี4
ของนกิายมดํีารอิยากสรา้งวัดนีขนึรมิฝังแม่น ้าํยมุนา แตก็่ยังไม่มกีารกอ่สรา้งใด  ๆจนมาถงึ กรููองคท์ ี5 Pramukh Swami Maharaj
ไดม้าสานตอ่เจตนารมณ์ในการสรา้งวัดนี และใชเ้วลาสรา้งเพยีง 5 ปี สรา้งแลว้เสร็จในปี 2005 ออกแบบสไตลส์ถาปัตยกรรมดังเดมิของอนิเดยี
สรา้งจากหนิอ่อนสขีาวและหนิทรายสชีมพ ูตกแตง่ดว้ยภาพแกะสลักรูปสตัวต์า่ง  ๆประตมิากรรมชา้ง รูปปันบคุคลตา่งๆ

จากนันนําทา่นเพลดิพลนิชอ้ปปิง ตลาดจนัปาท (JANPATH MARKET) เลอืกซอืของฝากหรือของทรีะลกึตา่งๆมากมาย ไม่วา่จะเป็น เสอืผา้
กระเป๋า รองเทา้ เครืองประดับตกแตง่ อัญมณีตา่งๆไดต้ามอัธยาศัย
**ขอสงวนสทิธใินการเปลยีนแปลงโปรแกรมไม่ไปตลาดจันปาทหากมเีวลาไม่เพยีงพอ**

ค่าํ
บรกิารอาหารค่าํ ณ ภัตตาคาร

ไดเ้วลาสมควร นําทา่นเดนิทางสู ่สนามบนินานาชาตอินิทริาคานธ ีเตรียมตัวเดนิทางกลับกรุงเทพฯ

23.30 น.
ออกเดนิทางสู ่กรุงเทพฯ โดยเทยีวบนิท ีTG316 (บรกิารอาหารและเครืองดมืบนเครือง)

วนัท ี5
สนามบนิสวุรรณภมุ(ิกรุงเทพฯ)

05.25 น.
เดนิทางถงึ สนามบนิสวุรรณภมู ิกรุงเทพฯ โดยสวัสดภิาพ พรอ้มความประทับใจมริูล้มื
**หมายเหต*ุ*
สําหรับลกูคา้ทเีลอืกวันเดนิทางพเีรียด 24-28 ต.ค. // 31 ต.ค.-04 พ.ย. // 21-25 พ.ย. 62 ไฟลท์บนิขากลับ จะเปลยีนเวลาบนิออกจากเดล ีเวลา
00.20 น. ถงึกรุงเทพฯ เวลา 05.45 น.(กรุณาเช็คหรือสอบถามทเีจา้หนา้ทกีอ่นทําการจอง)

อตัราคา่บรกิารทวัรท์ชัมาฮาล อนิเดยี
ขอ้มูลทัวรอั์ปเดทเมอื :
วันพธุท ี4 กันยายน 2562 เวลา 12:24 น.



เงอืนไขการใหบ้รกิารทวัรท์ชัมาฮาล อนิเดยี

อัตราคา่บรกิารรวม

• ตวัเครอืงบนิชันทัศนาจรไป - กลบัพรอ้มกรุป๊ อยูต่อ่ตอ้งเสยีคา่เปลยีนแปลงตวั

• ทพีกัโรงแรมตามรายการ 3 คนื พกัหอ้งละ 2-3 ท่าน (กรณมีาไมค่รบคูแ่ละไมต่อ้งการเพมิเงนิพกัหอ้งเดยีว)

• อาหารตามรายการระบุ (สงวนสทิธใินการสลบัมอืหรอืเปลยีนแปลงเมนอูาหารตามสถานการณ)์

• คา่เขา้ชมสถานทตีามรายการระบุ

• คา่ระวางน ้าํหนักกระเป๋าไมเ่กนิ 20 กก.ตอ่ 1 ใบ (โหลดไดท้่านละ 1 ใบ) กระเป๋าถอืขนึเครอืง Hand Carry 7 กก.ตอ่ 1 ใบ

• คา่รถโคช้รบั - สง่สถานทที่องเทยีวตามรายการระบุ

• คา่ไกดท์อ้งถนิและหวัหนา้ทัวรนํ์าเทยีวตามรายการ

• ประกนัอบุัตเิหตวุงเงนิ 1,000,000 บาท (เป็นไปเงอืนไขตามกรมธรรม)์ เงอืนไขประกนัการเดนิทาง คา่ประกนัอบุัตเิหตแุละคา่รกัษาพยาบาล
คุม้ครองเฉพาะกรณทีไีดร้บัอบุัตเิหตรุะหวา่งการเดนิทาง ไมคุ่ม้ครองถงึการสญูเสยีทรพัยส์นิสว่นตวัและไมคุ่ม้ครองโรคประจําตวัของผูเ้ดนิทาง

• ภาษีน ้าํมนัและภาษีตวัทุกชนดิ (สงวนสทิธเิกบ็เพมิหากสายการบนิปรบัขนึกอ่นวันเดนิทาง)

อัตราคา่บรกิารไมร่วม

• ภาษีหกั ณ ทจี่าย 3%และภาษีมลูคา่เพมิ 7%

• คา่ทําหนังสอืเดนิทางไทย และคา่ธรรมเนยีมสาํหรบัผูถ้อืพาสปอรต์ตา่งชาต ิ

• คา่ใชจ้่ายสว่นตวั อาท  ิอาหารและเครอืงดมืทสีงัเพมิพเิศษ,โทรศพัท -์โทรสาร,อนิเตอรเ์น็ต,มนิบิาร,์ซกัรดีทไีมไ่ดร้ะบุไวใ้นรายการ

• คา่ใชจ้่ายอนัเกดิจากความลา่ชา้ของสายการบนิ,อบุัตภิยัทางธรรมชาต,ิการประทว้ง,การจลาจล,การนัดหยดุงาน,การถกูปฏเิสธไมใ่หอ้อกและเขา้เมอืงจากเจา้หนา้ทตีรวจคนเขา้เมอืงและเจา้หนา้ทกีรมแรงงานทังทเีมอืงไทยและตา่งประเทศซงึอยูน่อกเหนอืความควบคมุของบรษัิทฯ

• คา่วซีา่เขา้ประเทศอนิเดยีแบบ E-VISA และคา่ดาํเนนิการ 3,500 บาท

• คา่ทปิไกดท์อ้งถนิ,คนขบัรถ,ผูช้ว่ยคนขบัรถ 1,200 บาท/ทรปิ/ลูกทวัร1์ทา่น (บงัคบัตามระเบยีบธรรมเนยีมของประเทศ)

• คา่ทปิหวัหนา้ทัวรต์ามสนิน ้าํใจของทุกท่าน (ไมร่วมในทปิไกดท์อ้งถนิและคนขบัรถ แตไ่มบ่ังคบัทปิ)

เงอืนไขการสํารองทนัีง

• กรณุาจองทัวรล์ว่งหนา้ กอ่นการเดนิทาง พรอ้มชําระมดัจาํ 5,000 บาท สว่นทเีหลอืชําระทันทกีอ่นการเดนิทางไมน่อ้ยกวา่ 15 วัน
มฉิะนันถอืวา่ท่านยกเลกิการเดนิทางโดยอตัโนมตั ิ(ช่วงเทศกาลกรณุาชําระกอ่นเดนิทาง 21 วัน)

เงอืนไขการยกเลกิ

กรณยีกเลกิ
• ยกเลกิการเดนิทางกอ่นการเดนิทาง 30 วัน บรษัิทฯ จะคนืเงนิคา่มดัจําใหท้ังหมด ยกเวน้ในกรณวีันหยดุเทศกาล, วันหยดุนักขตัฤกษ์ ทางบรษัิทฯ
ขอสงวนสทิธกิารคนืเงนิมดัจําโดยไมม่เีงอืนไขใดๆทังสนิ

• ยกเลกิการเดนิทาง 15 - 30 วัน กอ่นการเดนิทาง หกัคา่ทัวร ์50% และรบิเงนิมดัจําทังหมด

• ยกเลกิภายใน 14 วัน กอ่นการเดนิทาง บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธกิารคนืเงนิคา่ทัวรท์ังหมดไมว่า่กรณใีดๆทังสนิ

กรณเีจ็บป่วย
• กรณเีจ็บป่วย จนไมส่ามารถเดนิทางได ้ซงึจะตอ้งมใีบรบัรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรบัรอง บรษัิทฯจะทําการเลอืนการเดนิทางของท่านไปยังคณะตอ่ไป
แตท่ังนที่านจะตอ้งเสยีคา่ใชจ้่ายทไีมส่ามารถยกเลกิหรอืเลอืนการเดนิทางไดต้ามความเป็นจรงิ

• ในกรณเีจ็บป่วยกะทันหนักอ่นลว่งหนา้เพยีง 7 วันทําการ ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธใินการคนืเงนิทุกกรณี

เงอืนไขอนืๆ



• บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธใินการเกบ็คา่ใชจ้่ายทังหมด กรณที่านยกเลกิการเดนิทางและมผีลทําใหค้ณะเดนิทางไมค่รบตามจํานวนทบีรษัิทฯ กาํหนดไว ้(15
ท่านขนึไป) เนอืงจากเกดิความเสยีหายตอ่ทางบรษัิทฯ และผูเ้ดนิทางอนืทเีดนิทางในคณะเดยีวกนั บรษัิทตอ้งนําไปชําระคา่เสยีหายตา่งๆ
ทเีกดิจากการยกเลกิของท่าน

• คณะผูเ้ดนิทางจํานวน 15 ท่านขนึไป จงึออกเดนิทางในกรณทีมีผีูเ้ดนิทางไมถ่งึ 15 ท่าน ขอสงวนสทิธเิลอืนวันเดนิทาง หรอื ยกเลกิการเดนิทาง
โดยทางบรษัิทจะแจง้ใหท้่านทราบลว่งหนา้ 10 วันกอ่นการเดนิทาง

• กรณทีที่านตอ้งออกตวัภายใน เช่น (ตวัเครอืงบนิ, ตวัรถทัวร,์ ตวัรถไฟ) กรณุาสอบถามทเีจา้หนา้ททีุกครงักอ่นทําการออกตวั
เนอืงจากสายการบนิอาจมกีารปรบัเปลยีนไฟลท์บนิ หรอืเวลาบนิ โดยไมไ่ดแ้จง้ใหท้ราบลว่งหนา้ ทางบรษัิทฯ จะไมร่บัผดิชอบใด ๆ ในกรณี
ถา้ท่านออกตวัภายในโดยไมแ่จง้ใหท้ราบและหากไฟลท์บนิมกีารปรบัเปลยีนเวลาบนิเพราะถอืวา่ท่านยอมรบัในเงอืนไขดงักลา่ว

• กรณใีชห้นังสอืเดนิทางราชการ (เลม่น ้าํเงนิ) เดนิทางเพอืการท่องเทยีวกบัคณะทัวร ์หากท่านถกูปฏเิสธในการเขา้ - ออกประเทศใดๆกต็าม ทางบรษัิทฯ
ขอสงวนสทิธไิมค่นืคา่ทัวรแ์ละรบัผดิชอบใดๆทังสนิ

เอกสารทใีชใ้นการยนืวซีา่ประเทศอนิเดยี 10 วันลว่งหนา้กอ่นเดนิทาง
• สแกนหนา้พาสปอรต์สทีชีัดเจน หา้มถา่ยจากมอืถอื และวันหมดอายหุนังสอืเดนิทางตอ้งมอีายเุหลอืมากกวา่ 6 เดอืน

• รปูถา่ย : รปูส ีขนาด 2 นวิ พนืหลงัสขีาวเท่านัน 2 รปู หนา้ตรง ไมย่มิเห็นฟัน เกบ็ผมใหเ้รยีบรอ้ย

• กรณผีูเ้ดนิทางอายไุมถ่งึ 20 ปีบรบิูรณ ์เดก็ไมไ่ดเ้ดนิทาง กบับดิาและมารดา จะตอ้งมหีนังสอืยนิยอมใหบุ้ตรเดนิทาง ไปตา่งประเทศจากเขตหรอือาํเภอ
(ภาษาไทย และภาษาองักฤษ) + หนา้พาสปอรต์ของบดิาและ มารดา + หนังสอืรบัรองคา่ใช่จ่าย

• กรณผีูเ้ดนิทางอายไุมถ่งึ 18 ปีบรบิูรณ ์ตอ้งเตรยีมสาํเนาสตูบิัตร ภาษาไทย 1 ฉบับ และ ใบสตูบิัตรตวัจรงิ ภาษาองักฤษ 1 ฉบับ

• กรณผีูเ้ดนิทางอายไุมถ่งึ 18 ปีบรบิูรณ ์เปลยีนชอื-นามสกลุ ตอ้งเตรยีมเอกสารเปลยีนชอื-นามสกลุ ภาษาองักฤษตวัจรงิ 1 ฉบับ

รายละเอยีดเพมิเตมิ

• บรษัิทฯมสีทิธใินการเปลยีนแปลงโปรแกรมทัวรใ์นกรณทีเีกดิเหตสุดุวสิยัจนไมอ่าจแกไ้ขได ้

• เทยีวบนิ, ราคาและรายการท่องเทยีว สามารถเปลยีนแปลงไดต้ามความเหมาะสมโดยคาํนงึถงึผลประโยชนข์องผูเ้ดนิทางเป็นสาํคญั

• หนังสอืเดนิทางตอ้งมอีายกุารใชง้านเหลอืไมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน และบรษัิทฯรบัเฉพาะผูม้จีุดประสงคเ์ดนิทางเพอืท่องเทยีวเท่านัน
(หนังสอืเดนิทางตอ้งมอีายเุหลอืใชง้านไมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน บรษัิทฯไมร่บัผดิชอบหากอายเุหลอืไมถ่งึและไมส่ามารถเดนิทางได)้

• ทางบรษัิทฯจะไมร่บัผดิชอบใดๆทังสนิ หากเกดิความลา่ชา้ของสายการบนิ,สายการบนิยกเลกิบนิ , การประทว้ง,การนัดหยดุงาน,การกอ่จลาจล
หรอืกรณที่านถกูปฎเิสธการเขา้หรอืออกเมอืงจากเจา้หนา้ทตีรวจคนเขา้เมอืง หรอื
เจา้หนา้ทกีรมแรงงานทังจากไทยและตา่งประเทศซงึอยูน่อกเหนอืความรบัผดิชอบของบรษัิทฯหรอืเหตภุยัพบิัตทิางธรรมชาต(ิซงึลกูคา้จะตอ้งยอมรบัในเงอืนไขนใีนกรณทีเีกดิเหตสุดุวสิยั
ซงึอาจจะปรบัเปลยีนโปรแกรมตามความเหมาะสม)

• ทางบรษัิทฯจะไมร่บัผดิชอบใดๆทังสนิ หากผูเ้ดนิทางประสบเหตสุภาวะฉกุเฉนิจากโรคประจําตวั
ซงึไมไ่ดเ้กดิจากอบุัตเิหตใุนรายการท่องเทยีว(ซงึลกูคา้จะตอ้งยอมรบัในเงอืนไขนใีนกรณทีเีกดิเหตสุดุวสิยั ซงึอยูน่อกเหนอืความรบัผดิชอบของบรษัิททัวร)์

• ทางบรษัิทฯจะไมร่บัผดิชอบใดๆทังสนิ หากท่านใชบ้รกิารของทางบรษัิทฯไมค่รบ อาทิ
ไมเ่ทยีวบางรายการ,ไมท่านอาหารบางมอื,เพราะคา่ใชจ้่ายทุกอยา่งทางบรษัิทฯไดช้ําระคา่ใชจ้่ายใหต้วัแทนตา่งประเทศแบบเหมาจ่ายขาด
กอ่นเดนิทางเรยีบรอ้ยแลว้เป็นการชําระเหมาขาด

• ทางบรษัิทฯจะไมร่บัผดิชอบใดๆทังสนิ
หากเกดิสงิของสญูหายจากการโจรกรรมและหรอืเกดิอบุัตเิหตทุเีกดิจากความประมาทของนักท่องเทยีวเองหรอืในกรณทีกีระเป๋าเกดิสญูหายหรอืชํารดุจากสายการบนิ

• กรณทีกีารตรวจคนเขา้เมอืงทังทกีรงุเทพฯและในตา่งประเทศปฎเิสธมใิหเ้ดนิทางออกหรอืเขา้ประเทศทรีะบุไวใ้นรายการเดนิทาง
บรษัิทฯขอสงวนสทิธทิจีะไมค่นืคา่บรกิารไมว่า่กรณใีดๆทังสนิ

• ตวัเครอืงบนิเป็นตวัราคาพเิศษ กรณทีที่านไมเ่ดนิทางพรอ้มคณะไมส่ามารถนํามาเลอืนวันหรอืคนืเงนิและไมส่ามารถเปลยีนชอืได ้

• เมอืท่านตกลงชําระเงนิไมว่า่ทังหมดหรอืบางสว่นผา่นตวัแทนของบรษัิทฯหรอืชําระโดยตรงกบัทางบรษัิทฯ
ทางบรษัิทฯจะถอืวา่ท่านไดย้อมรบัในเงอืนไขขอ้ตกลงตา่งๆทไีดร้ะบุไวข้า้งตน้นแีลว้ทังหมด

• กรุป๊ทเีดนิทางช่วงวันหยดุหรอืเทศกาลทตีอ้งการนัตมีดัจํากบัสายการบนิหรอืผา่นตวัแทนในประเทศหรอืตา่งประเทศ รวมถงึเทยีวบนิพเิศษ เช่น Charter
Flight , Extra Flight จะไมม่กีารคนืเงนิมดัจําหรอืคา่ทัวรท์ังหมด

• ทางบรษัิทฯจะไมร่บัผดิชอบใดๆทังสนิ หากพาสปอรต์ไมต่รงกบัใบหนา้ปัจจุบัน ถงึจะยังไมห่มดอายกุต็าม



อาจทําใหท้่านโดนปฎเิสธการเขา้และออกประเทศได ้เช่น ศลัยกรรม ผา่ตดัขากรรไกรททีําใหใ้บหนา้เปลยีนไป ดงันัน
ท่านตอ้งทําพาสปอรต์เลม่ใหมก่อ่นทําการจองทัวร์

• กรณมี ี“คดคีวาม” ทไีมอ่นญุาตใิหท้่านเดนิทางออกนอกประเทศได ้โปรดทําการตรวจสอบกอ่นการจองทัวรว์า่ท่านสามารถเดนิทางออกนอกประเทศไดห้รอืไม่
ถา้ไมส่ามารถเดนิทางได ้ซงึเป็นสงิทอียูเ่หนอืการควบคมุของบรษัิทฯ ทางบรษัิทฯจะไมร่บัผดิชอบใดๆทังสนิ

• กรณ ี“หญงิตงัครรภ”์  ท่านจะตอ้งมใีบรบัรองแพทย ์ระบุชัดเจนวา่สามารถเดนิทางออกนอกประเทศได ้รวมถงึรายละเอยีดอายคุรรภท์ชีัดเจน
สงินอียูเ่หนอืการควบคมุของบรษัิทฯ ทางบรษัิทฯจะไมร่บัผดิชอบใดๆทังสนิ

• กรณใีชห้นังสอืเดนิทางราชการ (เลม่น ้าํเงนิ) เดนิทางเพอืการท่องเทยีวกบัคณะทัวร ์หากท่านถกูปฏเิสธในการเขา้ - ออกประเทศใดๆกต็าม ทางบรษัิทฯ
ขอสงวนสทิธไิมค่นืคา่ทัวรแ์ละรบัผดิชอบใดๆทังสนิ

**กอ่นตดัสนิใจจองทวัรค์วรอ่านเงอืนไขการเดนิทางอยา่งถอ่งแทแ้ลว้จงึมดัจาํเพอืประโยชนข์องทา่นเอง**
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