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17.00 น. พรอ้มกนั ณ สนามบนิดอนเมอืง อาคาร 1 ผูโ้ดยสารขาออก ชัน้ 3 ประต ู1  เคานเ์ตอรส์ายการบนิ

ไทยแอรเ์อเชยี  Thai Air Asia (FD)  โดยมเีจา้หนา้ทีค่อยอ านวยความสะดวกแกท่กุทา่น 

19.25 น. ออกเดนิทางสู ่เมอืงชยัปรุะ ประเทศอนิเดยี โดยเทีย่วบนิที ่FD 130 (ใชเ้วลาเดนิทางโดยประมาณ 

03.20 ช ัว่โมง) (ไมร่วมอาหารบนเครือ่งไป-กลบั) 

 

 

 

22.05 น. เดนิทางถงึ ท่าอากาศยานสนามบนิชัยปุระ ประเทศอนิเดีย น าท่านผ่านพธิีตรวจคนเขา้เมืองเป็นที่

เรยีบรอ้ย พบการตอ้นรับอยา่งอบอุน่จากเจา้หนา้ที ่(เวลาทอ้งถิน่ของประเทศอนิเดยีชา้กวา่ประเทศ

ไทยประมาณ 1.30 ช ัว่โมง กรณุาปรบันาฬกิาของทา่นเพือ่สะดวกในการนดัหมาย)   

เมอืงชยัปรุะ  

วนัแรก  ดอนเมอืง กรงุเทพฯ • ชยัปรุะ     (-/-/-) 
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- หรอืทีทุ่กคนจะรูจั้กกันในชือ่ “นครสชีมพู” เป็นเมอืงหลวงของรัฐราชสถาน มปีระชากรมากกว่า 3 

ลา้นคน เป็นศูนย์กลางในดา้นต่างๆไม่ว่าจะเป็น ดา้นคมนาคม สาธารณูปโภค และโรงงาน

อุตสาหกรรมต่างๆ รวมถงึสถานที่ท่องเที่ยวของเมืองชัยปุระที่มีความสวยงามทัง้สถานที่และ

ประวัตศิาสตรท์ีน่่าคน้หา ท าใหเ้มอืงชยัปรุะ เป็นเมอืงยอดนยิมในการเดนิทางเขา้มาทอ่งเทีย่ว 

ทีพ่กั GOLDEN TULIP/PARK INN HOTEL หรอืเทยีบเทา่ระดบั 4* ทีเ่มอืงชยัปรุะ 

(โรงแรมทีร่ะบใุนรายการทวัรเ์ป็นเพยีงโรงแรมทีน่ าเสนอเบือ้งตน้เทา่น ัน้ ซึง่อาจมกีาร

เปลีย่นแปลงแตโ่รงแรมทีเ่ขา้พกัจะเป็นโรงแรมระดบัเทยีบเทา่กนั) 

 

 

 

เชา้   บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (มือ้ที ่1) 

 จากน ัน้ น าท่านสู่ พระราชวงัสายลม 

(HAWA MAHAL)  

- สรา้งขึ้นในปี ค.ศ.1799 

โดยมหาราชาสะหวาย 

ประธาป สงิห์ (Maharaja 

Sawai Pratap Singh) 

ออกแบบโดยลาล ชันด ์

อุสถัด (Lal Chand 

Ustad) ซึง่พระราชวังแห่ง

นี้สรา้งดว้ยหนิทรายสชีมพู และสแีดง ถอดแบบมากจากทรงของมงกฎุพระนารายณ์  ลักษณะเด่น

ของพระราชวังสายลมแห่งนี้ มคีวามสูงถงึ 5 ชัน้ และสงูถงึ 15 เมตร มหีนา้ต่างทัง้หมด 953 บาน 

เป็นชอ่งลมลายฉลเุพือ่ใหอ้ากาศถ่ายเทและใหแ้สงลอดผ่านได ้คลา้ยกับรังผึง้ สรา้งขึน้เพือ่ใหน้าง

สนมในวังสามารถมองเห็นวถิชีวีติผูค้นในเมอืง หรอืขบวนพธิกีารต่างๆทีเ่กดิขึน้ภายนอกเมอืงได ้ซึง่

คนภายนอกจะไม่สามารถเห็นนางสนมในวังได ้เนื่องจากสมัยกอ่นจะมคีวามเคร่งครัดในการใชผ้า้

คลมุหนา้ส าหรับผูห้ญงิ น าทา่นถา่ยรปูหนา้พระราชวังสายลมทีเ่ป็นจดุถา่ยรปูยอดฮติของผูท้ีม่าเยอืน

ตามอธัยาศัย  

จากน ัน้ น าทา่นสู ่AMBER FORT  

- หรอืป้อมปราการใหญแ่หง่เมอืงชยัปรุะ ตัง้อยูบ่นเนนิเขาสงูของเมอืงอาเมร ์สรา้งขึน้ในปี ค.ศ.1592 

โดยมหาราชาแมนสงิห(์Raja Man Singh) แต่เดมิทีแ่ห่งนี้เป็นป้อมปราการทีส่ าคัญสามารถป้องกัน

ขา้ศกึที่มารุกรานได ้มีทัง้แม่น ้าลอ้มรอบ และขนาดก าแพงของป้อมปราการที่มขีนาดใหญ่และ

หนาแน่น คลา้ยกับก าแพงเมืองจีน ดว้ยความยาวกว่า 13 กโิลเมตร และสามารถมองเห็นได ้

วนัทีส่อง พระราชวงัสายลม • น ัง่รถจปีขึน้แอมเบอร ์ฟอรท์ • พระราชวงักลางน า้ • CITY PALACE            

            (เชา้/กลางวนั/เย็น) 
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ระยะไกลจากมุมสูงของปราการไดอ้ีกดว้ย ซึง่ภายในยังประกอบไปดว้ยพระต าหนักอันสวยงาม

มากมาย ออกแบบสถาปัตยกรรมภายในเป็นการผสมผสานระหว่างราชปุตกับโมกุล  (พเิศษ!! ให้

ทา่นน ัง่รถจปีขึน้ไปชมพระราชวงั) 

 

 

 

 

จากน ัน้  น าทา่นผา่นชม พระราชวงักลางน า้ (JAL MAHAL)  

- ตัง้อยูก่ลางทะเลสาบ Man Sagar Lake โดยมเีทอืกเขานหารก์ารหต์ัง้อยูด่า้นหลัง และตัวอาคาร

สรา้งดว้ยหนิทรายสแีดง พระราชวังแหง่นีม้ทีัง้หมด 5 ชัน้ ซึง่ 4 ชัน้ล่างจะถูกน ้าท่วมเมือ่ทะเลสาบมี

ระดับน ้าสงูสดุ และเหลอืใหเ้ห็นเพยีงชัน้บนสดุเทา่นัน้ 
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เทีย่ง   บรกิารอาหารกลางวนั ณ รา้นอาหาร (มือ้ที ่2) 

น าทา่นสู ่พระราชวงัหลวง (CITY PALACE)  

- สรา้งขึน้ในปี ค.ศ. 1797 สมยัมหาราชาไสวจัย ซงิห ์ที ่2 สรา้งโดยการผสมผสานสถาปัตยกรรมแบบ

ราชปตุกับโมกลุ ในปัจจุบันเปิดเป็นพพิธิภัณฑใ์หส้ามารถเขา้ชมได ้จุดไฮไลทท์ีนั่กท่องเทีย่วนยิม

ถา่ยรปูอยูท่ี ่“ลานนกยงู” ซึง่เป็นลานแสดงของเหลา่นางร าทีจ่ะมารา่ยร า ณ ลานแหง่นี ้และลอ้มรอบ

ดว้ยประต ู4 บาน ทีท่กุบานจะมภีาพวาดทีเ่ป็นสญัลักษณ์ของ 4 ฤด ูประตทูี ่1 จะเป็นตัวแทนของฤดู

ฝน ทีจ่ะเป็นประตูทีใ่ชใ้นการเขา้ออก ประตูที ่2 คอืประตูดอกบัวเป็นตัวแทนของฤดูรอ้น ประตูที ่3 

ประตโูคง้สเีขยีวเป็นตัวแทนของฤดูใบไมผ้ล ิและประตูที ่4 ประตูดอกไมส้มีว่งตัวแทนของฤดูหนาว  

และเมือ่ทา่นมองไปยงัดา้นบนสดุของพระราชวังก็จะเห็นหอ้งพักสว่นพระองคข์องราชวงศอ์กีดว้ย 
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จากน ัน้  น าทา่นเดนิทางสู ่เมอืงอคัรา (ใชเ้วลาในการเดนิทางประมาณ 4.30 ช ัว่โมง) 

เย็น   บรกิารอาหารเย็น ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (มือ้ที ่3) 

ทีพ่กั  CRYSTAL SAROVER /CLARKS SHIRAZ HOTEL หรอืเทยีบเทา่ระดบั 4* ทีเ่มอืงอคัรา 

 (โรงแรมทีร่ะบใุนรายการทวัรเ์ป็นเพยีงโรงแรมทีน่ าเสนอเบือ้งตน้เทา่น ัน้ ซึง่อาจมกีาร

เปลีย่นแปลงแตโ่รงแรมทีเ่ขา้พกัจะเป็นโรงแรมระดบัเทยีบเทา่กนั) 

 

 

 

เชา้   บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (มือ้ที ่4) 

 จากน ัน้ น าทา่นเดนิทางสู ่ทชัมาฮาล (TAJ MAHAL)  

- 1 ใน 7 สิง่มหัศจรรยข์องโลก เป็นอนุสรณ์สถานแหง่ความรักอนัยิง่ใหญข่องพระเจา้ชาหช์ะฮานกับพ

ระมเหสทีีพ่บรักกันตัง้แต่ทรงมพีระชนมาย ุ14 พรรษา และ 5 ปีหลังจากนัน้ ทัง้สองพระองคก์็ทรง

อภเิษกสมรสกนัในทีส่ดุ พระเจา้ชาหช์ะฮาน จงึเรยีกพระมเหสวี่า มมุตัช มาฮาล ทีแ่ปลว่า “อัญมณี

แห่งราชวัง” ซึง่ทัชมาฮาลสรา้งขึน้เพือ่ใชเ้ป็นหลุมฝ่ังศพของพระนางมุมตัช มาฮาล ทีท่รงสิน้พระ

ชนษ์หลังจากใหก้ าเนดิธดิาองคท์ี ่14 ใชผู้ส้รา้งและรว่มออกแบบกว่า 20,000 คน และใชเ้วลาสรา้ง

ถงึ 22 ปี มคีวามกวา้งยาวดา้นละ 100 เมตร สงู 60 เมตร มเีนื้อทีป่ระมาณ 42 เอเคอร ์สรา้งดว้ยหนิ

ออ่นสขีาว ศลิาแลง และประดับดว้ยเพชร พลอย หนิ จากหลากหลายประเทศไม่ว่าจะเป็น รัชเซยี 

อยีปิต ์เนปาล ฯลฯ  

 

 

วนัทีส่าม ทชั มาฮาล • อคัรา ฟอรท์ • แชนด ์เบาร ี• วดัพระพฆิเนศ • สนามบนิชยัปรุะ  

        (เชา้/กลางวนั/เย็น) 
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เทีย่ง                   บรกิารอาหารกลางวนั ณ รา้นอาหาร (มือ้ที ่5)  

จากน ัน้ น าทา่นสู ่อคัราฟอรท์ (AGRA FORT)  

- ป้อมปราการที่ส าคัญอกีแห่งหนึ่ง

และยังไดรั้บการแต่งตั ้งใหเ้ป็น

มรดกโลกโดยองคก์ารยเูนสโก ใช ้

เวลาในการสรา้งยาวนานถงึสาม

ยุคของกษัตรยิแ์ห่งราชวงศโ์มกุล 

มคีวามโดนเด่นดว้ยการสรา้งโดย

อฐิสม้ ลอ้มรอบดว้ยก าแพงถงึสอง

ชัน้ ภายในจะแบ่งเป็นโซนต่างๆ 

ทัง้หอ้งสว่นพระองค ์ทอ้งพระโรง ลานน ้าพ ุสวนดอกไม ้และยังเป็นป้อมทีพ่ระเจา้ชาหช์ะฮานถูกขมุ

ขัง โดยลูกชายของท่านเองไดน้ าพระองคม์าขังไว ้เนื่องจากทรงโศกเศรา้เสยีพระทัยทีพ่ระมเหส ี

มุมตัช มาฮาล สิน้พระชนน์ และพระองค์ไดใ้ชช้วีติ ณ ป้อมแห่งนี้ เฝ้ามองทัชมาฮาล จากอัครา

ฟอรท์ ระลกึถงึพระมเหสอีนัเป็นทีรั่กจนสิน้พระชนน ์
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จากน ัน้ น าทา่นสู ่แชนด ์เบาร ี(CHAND BAORI)  

- โบราณสถานอนัเกา่แก ่เป็นบอ่น ้าขัน้บนัไดทีล่กึทีส่ดุในอนิเดยี มขีัน้บันไดถงึ 3,500 ขัน้ สงู 13 ชัน้ 

ลกึกวา่ 30 เมตร  เนือ่งจากใ ศตวรรษที ่9 ประสบปัญหาการขาดแคลนน ้าเป็นอยา่งมาก จงึไดม้กีาร

รวบรวมชาวเมอืงมาสรา้งบอ่น ้าแหง่นีข้ ึน้เพือ่กกัเก็บน ้าไวใ้ช ้ในชว่งแหง้แลง้  

จากนัน้  น าทา่นสู ่วดัพระพฆิเนศ (GANESH TEMPLE)  

- สถานทีย่อดนยิมทีช่าวตา่งชาตแิละชาวอนิเดยีเดนิทางมาเคารพสักการะ เพือ่เป็นสริมิงคล สรา้งขึน้

โดย Seth Jai Ram Paliwal ในชว่งศตวรรษที ่18 ตัง้อยูบ่นเนนิเขาเล็กๆ ซึง่พระพฆิเนศวรชา้งหัว

เทพในศาสนาฮนิดูถือว่าเป็นพระเจา้แห่งความเป็นมงคล ภูมปัิญญา ความรู ้และความมั่งคั่ง 

เปรยีบเสมอืนชวีติแหง่การคน้หาความสขุนรัินดร ์
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เย็น  บรกิารอาหารเย็น ณ รา้นอาหาร (มือ้ที ่6) 

ไดเ้วลาสมควร น าทา่นเดนิทางสู ่สนามบนิชยัปรุะ เตรยีมตวัเดนิทางกลบักรงุเทพฯ 

22.35 น. ออกเดนิทางจากสนามบนิชยัปรุะ มงุหนา้สู ่ประเทศไทย โดยเทีย่วบนิที ่FD 131 

 

 

 

04.15 น. เดนิทางถงึ สนามบนิดอนเมอืง กรงุเทพฯ โดยสวสัดภิาพ พรอ้มความประทบัใจมริูล้มื 

หมายเหต ุ: เนือ่งจาก ทชัมาฮาล (TAJ MAHAL) ปิดทกุวนัศกุร ์ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิ ์ในการสลบั

โปรแกรมเพือ่ใหล้กูคา้สามารถเขา้ชมทชัมาฮาลได ้โดยเห็นประโยชนข์องลกูคา้เป็นส าคญั** 

 

อตัราคา่บรกิารและเงือ่นไขรายการทอ่งเทีย่ว 

ตาราง ราคา อนิเดยี ชยัปรุะ อคัรา (FD) 4 วนั 2 คนื 

เร ิม่เดนิทาง กลบัจากเดนิทาง จ านวน ผูใ้หญ ่ เด็กไมม่เีตยีง พกัเดีย่ว 

09 ก.ย. 65 12 ก.ย. 65 25+1 22,999 21,999 3,500 

23 ก.ย. 65 26 ก.ย. 65 25+1 22,999 21,999 3,500 

07 ต.ค. 65 10 ต.ค. 65 25+1 23,999 22,999 3,500 

12 ต.ค. 65 15 ต.ค. 65 25+1 24,999 23,999 3,500 

14 ต.ค. 65 17 ต.ค. 65 25+1 23,999 22,999 3,500 

02 ธ.ค. 65 05 ธ.ค. 65 25+1 25,999 24,999 3,500 

09 ธ.ค. 65 12 ธ.ค. 65 25+1 25,999 24,999 3,500 

วนัทีส่ ี ่ สนามบนิดอนเมอืง กรงุเทพฯ         
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**ราคา INFANT (อายไุมถ่งึ 2 ปี บรบิรูณ์ ณ วนัเดนิทางกลบั) ทา่นละ 6,000 บาท  

อตัรานีร้วมรายการทวัรแ์ละต ัว๋เครือ่งบนิแลว้** 

 

อตัราคา่บรกิารรวม 

 ตั๋วเครือ่งบนิไป-กลับพรอ้มกรุ๊ป กรุงเทพฯ-ชยัปุระ-กรุงเทพฯ สายการบนิ Thai Air Asia (FD) เป็นตั๋วหมู่

คณะไมส่ามารถสะสมไมลไ์ด ้

 ที่พักโรงแรมตามรายการ 2 คืน พักหอ้งละ 2-3 ท่าน (กรณีมาไม่ครบคูแ่ละไม่ตอ้งการเพิม่เงนิพกัหอ้ง

เดีย่ว) 

 ค่าระวางน ้าหนักกระเป๋าไมเ่กนิ 20 กก.ต่อ 1 ใบ(โหลดไดท้า่นละ 1 ใบ)กระเป๋าถอืขึน้เครือ่ง Hand Carry 7 

กก.ตอ่ 1 ใบ 

 คา่อาหารตามรายการระบ ุ(สงวนสทิธิใ์นการสลบัมือ้หรอืเปลีย่นแปลงเมนอูาหารตามสถานการณ์)  

 น ้าดืม่บรกิารบนรถวันละ 1 ขวด/ทา่น 

 คา่เขา้ชมสถานทีต่ามรายการระบ ุ

 คา่รถโคช้รับ-สง่สถานทีท่อ่งเทีย่วตามรายการระบ ุ 

 คา่มคัคเุทศกท์อ้งถิน่และหัวหนา้ทัวรน์ าเทีย่วคนไทย 

 ภาษีมลูคา่เพิม่ 7% 

 ภาษีน ้ามนัและภาษีตั๋วทกุชนดิ (สงวนสทิธิเ์ก็บเพิม่หากสายการบนิปรบัขึน้กอ่นวนัเดนิทาง) 

 ประกนัอบุตัเิหตวุงเงนิ 1,000,000 บาท (เป็นไปเงือ่นไขตามกรมธรรม)์  

เงือ่นไขประกนัการเดนิทางค่าประกนัอุบตัเิหตุและค่ารกัษาพยาบาล คุม้ครองเฉพาะกรณีทีไ่ดร้บั

อุบตัเิหตรุะหวา่งการเดนิทางไมคุ่ม้ครองถงึการสูญเสยีทรพัยส์นิสว่นตวัและไมคุ่ม้ครองโรคประจ าตวั

ของผูเ้ดนิทาง 

อตัราคา่บรกิารไมร่วม 

 คา่ท าหนังสอืเดนิทางไทย และคา่ธรรมเนยีมส าหรับผูถ้อืพาสปอรต์ตา่งชาต ิ

  คา่น ้าหนักกระเป๋าเดนิทางในกรณีทีเ่กนิกวา่สายการบนิก าหนด 20 กโิลกรัมตอ่ทา่น 

 ค่าใชจ้่ายส่วนตัว อาท ิอาหารและเครือ่งดืม่ที่สั่งเพิม่พเิศษ,โทรศัพท-์โทรสาร,อนิเตอร์เน็ต,มนิิบาร์,ซักรดีที่

ไมไ่ดร้ะบไุวใ้นรายการ 

 คา่ใชจ้า่ยอนัเกดิจากความลา่ชา้ของสายการบนิ,อบุตัภิยัทางธรรมชาต,ิการประทว้ง,การจลาจล,การนัดหยดุงาน,

การถูกปฏเิสธไมใ่หอ้อกและเขา้เมอืงจากเจา้หนา้ทีต่รวจคนเขา้เมอืงและเจา้หนา้ทีก่รมแรงงานทัง้ทีเ่มอืงไทย

และตา่งประเทศซึง่อยูน่อกเหนอืความควบคมุของบรษัิทฯ 

  หากหน่วยงานรัฐบาลไทย และ/หรอื อนิเดยีมกีารปรับเปลีย่นขอ้ก าหนดเกีย่วกบัการกกัตัวเพิม่เตมิ  

และ/หรอื ขอเรยีกตรวจโรคเพิม่เตมิ ทางผูเ้ดนิทางจะตอ้งเป็นผูรั้บผดิชอบคา่ใชจ้า่ยสว่นเกนิดว้ยตนเอง 
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 วซีา่เขา้ประเทศอนิเดยีเป็นแบบ E-VISA 1,000 บาท คา่ด าเนนิการ 500 บาท  (เป็นแบบเขา้-ออกได ้

1 คร ัง้ และอนุญาตใหอ้ยู่ไดไ้ม่เกนิ 30 วนั) **เงื่อนไขวีซ่าอาจมกีารเปลี่ยนแปลงไดต้ามประกาศของ

ประเทศอนิเดยี** 

 ค่าทปิไกดท์อ้งถิน่,คนขับรถ,ผูช้ว่ยคนขับรถ 40 USD/ทรปิ/ลูกทัวร1์ท่าน(บังคับตามระเบยีบธรรมเนียมของ

ประเทศ) 

 คา่ทปิหัวหนา้ทัวรต์ามสนิน ้าใจของทกุทา่น (ไมร่วมในทปิไกดท์อ้งถิน่และคนขบัรถแตไ่มบ่งัคับทปิคะ่) 

 คา่ตรวจ RT-PCR กอ่นเดนิทาง 72 ชัว่โมง กอ่นเดนิทางออกจากประเทศไทย มใีบรับรองภาษาองักฤษ 

 ค่าตรวจ RT-PCR ก่อนเขา้ประเทศไทย 72 ชั่วโมง ส าหรับท่านที่ยังไดรั้บวัคซีนไม่ครบ 2 เข็ม หรือ                 

ยงัไมไ่ดรั้บการฉีดวัคซนี 

 

เงือ่นไขการส ารองทีน่ ัง่และการยกเลกิทวัร ์

การจองทัวร ์: 

 กรณุาจองทัวรล์ว่งหนา้ กอ่นการเดนิทาง พรอ้มช าระมดัจ า 11,000 บาท สว่นทีเ่หลอืช าระทันทกีอ่นการเดนิทาง

ไมน่อ้ยกวา่ 21 วันหรอืตามเจา้หนา้ทีก่ าหนด มฉิะนัน้ถอืว่าท่านยกเลกิการเดนิทางโดยอัตโนมัต ิ(ชว่งเทศกาล,

วันหยดุนักขตัฤกษ์ กรณุาช าระกอ่นเดนิทาง 30 วัน) 

กรณียกเลกิ : (จอยกรุ๊ป) 

 ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 30 วันขึน้ไป บรษัิทฯ จะคนืเงนิค่ามัดจ าใหท้ัง้หมด โดยหักค่าธรรมเนียมท่านละ 1,000 

บาท+คา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้จรงิ ยกเวน้ในกรณีวันหยดุเทศกาล, วันหยดุนักขตัฤกษ์ ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 45 วัน 

จะคนืเงนิคา่มดัจ าใหท้ัง้หมด โดยหักคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้จรงิ 

 ยกเลกิการเดนิทาง 15-29 วัน กอ่นการเดนิทาง หักค่าทัวร ์60% จากราคาขาย และยดึเงนิมัดจ าทัง้หมดไมว่่า

กรณีใด ๆ ทัง้ส ิน้  

 ยกเลกิการเดนิทาง 0-14 วัน ก่อนการเดนิทาง บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิเ์ก็บเงนิค่าทัวร์ทัง้หมดไม่ว่ากรณีใด ๆ 

ทัง้ส ิน้ 

กรณีเจ็บป่วย : 

 กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดนิทางได ้ซึง่จะตอ้งมใีบรับรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรับรอง บรษัิทฯจะท าการ

เลือ่น การเดนิทางของทา่นไปยงัคณะต่อไป แต่ทัง้นี้ท่านจะตอ้งเสยีค่าใชจ้่ายทีไ่มส่ามารถยกเลกิหรอืเลือ่นการ

เดนิทางไดต้ามความเป็นจรงิ 

 ในกรณีเจ็บป่วยกะทันหันกอ่นลว่งหนา้เพยีง 7 วันท าการ ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิทกุกรณี 

 

 

 

 

 

 

กรณจีองทัวรว์ันหยดุเทศกาล,วันหยดุนักขัตฤกษ,์วันหยดุยาวตอ่เนื่อง และไดม้กีารแจง้ยกเลิกทัวร์ 

ทางบรษิัทฯขอสงวนสทิธิเ์กบ็คา่ทวัรท์ัง้หมด โดยไมม่เีงือ่นไขใด ๆ ทัง้สิน้ 
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เงือ่นไขอืน่ ๆ  

 บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเก็บค่าใชจ้่ายทัง้หมด กรณีท่านยกเลกิการเดนิทางและมผีลท าใหค้ณะเดนิทางไม่

ครบตามจ านวนทีบ่รษัิทฯ ก าหนดไว ้(15 ทา่นขึน้ไป) เนื่องจากเกดิความเสยีหายต่อทางบรษัิทฯ และผูเ้ดนิทาง

อืน่ทีเ่ดนิทางในคณะเดยีวกนั บรษัิทตอ้งน าไปช าระคา่เสยีหายตา่ง ๆ ทีเ่กดิจากการยกเลกิของทา่น 

 คณะผูเ้ดนิทางจ านวน 15 ทา่นขึน้ไป จงึออกเดนิทาง ในกรณีทีม่ผีูเ้ดนิทางไมถ่งึ 15 ท่าน ขอสงวนสทิธิเ์ลือ่นวัน

เดนิทาง หรอื ยกเลกิการเดนิทาง โดยทางบรษัิทจะแจง้ใหท้า่นทราบลว่งหนา้ 10 วันกอ่นการเดนิทาง 

 กรณีทีท่่านตอ้งออกตั๋วภายใน เชน่ (ตั๋วเครือ่งบนิ, ตั๋วรถทัวร,์ ตั๋วรถไฟ) กรุณาสอบถามทีเ่จา้หนา้ทีทุ่กครัง้กอ่น

ท าการออกตั๋ว เนือ่งจากสายการบนิอาจมกีารปรับเปลีย่นไฟลท์บนิ หรอืเวลาบนิ โดยไมไ่ดแ้จง้ใหท้ราบล่วงหนา้ 

ทางบรษัิทฯ จะไม่รับผดิชอบใด ๆ ในกรณี ถา้ท่านออกตั๋วภายในโดยไม่แจง้ใหท้ราบและหากไฟล์ทบนิมกีาร

ปรับเปลีย่นเวลาบนิเพราะถอืวา่ทา่นยอมรับในเงือ่นไขดังกลา่ว 

 กรณีผูเ้ดนิทางทีต่อ้งการความชว่ยเหลอืเป็นพเิศษ เชน่ การขอใชว้ลีแชรท์ีส่นามบนิ กรุณาแจง้บรษัิทฯ อย่าง

นอ้ย 7 วันกอ่นการเดนิทาง หรอืเริม่ตัง้แต่ท่านจองทัวร ์ มฉิะนัน้ทางบรษัิทฯไมส่ามารถจัดการไดล้่วงหนา้ ทาง

บรษัิทฯขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเก็บคา่ใชจ้า่ยตามจรงิทีเ่กดิขึน้กบัผูเ้ดนิทาง (ถา้ม)ี 

 กรณีใชห้นังสอืเดนิทางราชการ (เล่มน ้าเงนิ) เดนิทางเพือ่การท่องเทีย่วกับคณะทัวร ์หากท่านถูกปฏเิสธในการ

เขา้ – ออกประเทศใด ๆ ก็ตาม ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิไ์มค่นืคา่ทัวรแ์ละรับผดิชอบใด ๆ ทัง้ส ิน้ 

 กรณีท่านเป็นอสิลาม ไม่สามารถทานอาหารบางประเภทได ้โปรดระบุใหช้ัดเจนก่อนท าการจอง กรณีแจง้

ลว่งหนา้กอ่นเดนิทางกะทันหัน อาจมคีา่ใชจ้า่ยเพิม่เตมิ 

 เมือ่ทา่นไดช้ าระเงนิมดัจ าหรอืทัง้หมด ทางบรษัิทฯจะถอืวา่ทา่นรับทราบและยอมรับในเงือ่นไขต่างๆของบรษัิทฯ

ทีไ่ดร้ะบไุวใ้นรายการทัวรท์ัง้หมดรายละเอยีดเพิม่เตมิ 

 บรษัิทฯมสีทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงโปรแกรมทัวรใ์นกรณีทีเ่กดิเหตสุดุวสิยัจนไมอ่าจแกไ้ขได ้ 

 เทีย่วบนิ , ราคาและรายการทอ่งเทีย่ว สามารถเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสมโดยค านงึถงึผลประโยชน์ของ

ผูเ้ดนิทางเป็นส าคัญ 

 หนังสอืเดนิทางตอ้งมอีายกุารใชง้านเหลอืไมน่อ้ยกว่า 6 เดอืน และบรษัิทฯรับเฉพาะผูม้จีุดประสงคเ์ดนิทางเพือ่

ท่องเทีย่วเท่านัน้ (หนังสอืเดนิทางตอ้งมอีายุเหลือใชง้านไม่นอ้ยกว่า 6 เดอืน บรษัิทฯไม่รับผดิชอบหากอายุ

เหลอืไมถ่งึและไมส่ามารถเดนิทางได ้) 

 ทางบรษัิทฯจะไมรั่บผดิชอบใดๆทัง้สิน้ หากเกดิความลา่ชา้ของสายการบนิ,สายการบนิยกเลกิบนิ , การประทว้ง,

การนัดหยุดงาน,การก่อจลาจล หรอืกรณีท่านถูกปฎเิสธการเขา้หรอืออกเมอืงจากเจา้หนา้ทีต่รวจคนเขา้เมอืง 

หรอื เจา้หนา้ทีก่รมแรงงานทัง้จากไทยและตา่งประเทศซึง่อยูน่อกเหนือความรับผดิชอบของบรษัิทฯหรอืเหตุภัย

พบิตัทิางธรรมชาต(ิซึง่ลกูคา้จะตอ้งยอมรับในเงือ่นไขนีใ้นกรณีทีเ่กดิเหตุสดุวสิัย ซึง่อาจจะปรับเปลีย่นโปรแกรม

ตามความเหมาะสม) 

 ทางบรษัิทฯจะไมรั่บผดิชอบใดๆทัง้สิน้ หากผูเ้ดนิทางประสบเหตุสภาวะฉุกเฉินจากโรคประจ าตัว ซึง่ไม่ไดเ้กดิ

จากอบุตัเิหตใุนรายการทอ่งเทีย่ว(ซึง่ลกูคา้จะตอ้งยอมรับในเงือ่นไขนี้ในกรณีทีเ่กดิเหตุสดุวสิัย ซึง่อยูน่อกเหนือ

ความรับผดิชอบของบรษัิททัวร)์ 
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 ทางบรษัิทฯจะไมรั่บผดิชอบใดๆทัง้สิน้ หากท่านใชบ้รกิารของทางบรษัิทฯไมค่รบ อาท ิไมเ่ทีย่วบางรายการ,ไม่

ทานอาหารบางมือ้,เพราะค่าใชจ้่ายทุกอยา่งทางบรษัิทฯไดช้ าระค่าใชจ้่ายใหต้ัวแทนต่างประเทศแบบเหมาจ่าย

ขาด กอ่นเดนิทางเรยีบรอ้ยแลว้เป็นการช าระเหมาขาด 

 ทางบรษัิทฯจะไมรั่บผดิชอบใดๆทัง้สิน้ หากเกดิสิง่ของสญูหายจากการโจรกรรมและหรอืเกดิอบุัตเิหตุทีเ่กดิจาก

ความประมาทของนักทอ่งเทีย่วเองหรอืในกรณีทีก่ระเป๋าเกดิสญูหายหรอืช ารดุจากสายการบนิ 

 กรณีทีก่ารตรวจคนเขา้เมอืงทัง้ทีก่รงุเทพฯและในตา่งประเทศปฎเิสธมใิหเ้ดนิทางออกหรอืเขา้ประเทศทีร่ะบไุวใ้น

รายการเดนิทาง บรษัิทฯขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะไมค่นืคา่บรกิารไมว่า่กรณีใดๆทัง้สิน้ 

 ตั๋วเครื่องบนิเป็นตั๋วราคาพเิศษ กรณีทีท่่านไม่เดนิทางพรอ้มคณะไม่สามารถน ามาเลือ่นวันหรอืคนืเงนิและไม่

สามารถเปลีย่นชือ่ได ้

 เมือ่ทา่นตกลงช าระเงนิไมว่า่ทัง้หมดหรอืบางสว่นผา่นตัวแทนของบรษัิทฯหรอืช าระโดยตรงกับทางบรษัิทฯ ทาง

บรษัิทฯจะถอืวา่ทา่นไดย้อมรับในเงือ่นไขขอ้ตกลงตา่งๆทีไ่ดร้ะบไุวข้า้งตน้นีแ้ลว้ทัง้หมด 

 กรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุดหรือเทศกาลที่ตอ้งการันตีมัดจ ากับสายการบนิหรือผ่านตัวแทนในประเทศหรือ

ตา่งประเทศ รวมถงึเทีย่วบนิพเิศษ เชน่ Charter Flight , Extra Flightจะไมม่กีารคนืเงนิมดัจ าหรอืคา่ทัวรท์ัง้หมด 

 ทางบรษัิทฯจะไมรั่บผดิชอบใดๆทัง้สิน้ หากพาสปอรต์ไมต่รงกบัใบหนา้ปัจจบุนั ถงึจะยงัไมห่มดอายกุ็ตาม อาจท า

ใหท้า่นโดนปฎเิสธการเขา้และออกประเทศได ้เชน่ ศลัยกรรม ผา่ตดัขากรรไกรทีท่ าใหใ้บหนา้เปลีย่นไป ดังนัน้ 

ทา่นตอ้งท าพาสปอรต์เลม่ใหมก่อ่นท าการจองทัวร ์ 

 กรณีม ี“คดคีวาม” ทีไ่มอ่นุญาตใิหท้า่นเดนิทางออกนอกประเทศได ้โปรดท าการตรวจสอบกอ่นการจองทัวรว์า่

ทา่นสามารถเดนิทางออกนอกประเทศไดห้รอืไม ่ถา้ไมส่ามารถเดนิทางได ้ซึง่เป็นสิง่ทีอ่ยูเ่หนอืการควบคมุของ

บรษัิทฯ ทางบรษัิทฯจะไมรั่บผดิชอบใดๆทัง้สิน้ 

 กรณี “หญงิตัง้ครรภ”์ ทา่นจะตอ้งมใีบรับรองแพทย ์ระบชุดัเจนวา่สามารถเดนิทางออกนอกประเทศได ้รวมถงึ

รายละเอยีดอายคุรรภท์ีช่ดัเจน สิง่นีอ้ยูเ่หนอืการควบคมุของบรษัิทฯ ทางบรษัิทฯจะไมรั่บผดิชอบใดๆทัง้สิน้ 

 กรณีใชห้นังสอืเดนิทางราชการ(เลม่น ้าเงนิ)เดนิทางเพือ่การทอ่งเทีย่วกบัคณะทัวร ์หากทา่นถกูปฏเิสธในการเขา้-

ออกประเทศใดๆกต็าม ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิไ์มค่นืคา่ทัวรแ์ละรับผดิชอบใดๆทัง้สิน้ 

**กรณุากรอกขอ้มลูส าคัญส าหรับกรอกวซีา่อนิเดยีออนไลนด์า้นลา่งใหค้รบถว้นดว้ยคะ่** 

** กอ่นตดัสนิใจจองทวัรค์วรอา่นเงือ่นไขการเดนิทางและรายการทวัรอ์ยา่งละเอยีดทกุหนา้อยา่งถอ่งแท้

แลว้จงึ มดัจ าเพือ่ประโยชนข์องทา่นเอง ทางบรษิทัฯจะถอืวา่ ทา่นรบัทราบและยอมรบัในเงือ่นไขตา่งๆของ

บรษิทัฯทีไ่ดร้ะบใุนรายการทวัรท์ ัง้หมด** 

 

โปรดทราบ 
 

1. กรุณาช าระคา่มัดจ าทัวรแ์ละเงนิสว่นทีเ่หลอืในเวลาทีเ่จา้หนา้ทีก่ าหนด หากลกูคา้ไม่ช าระตามก าหนดระบบจะตัดชือ่ลกูคา้
กรุ๊ปนัน้ออกโดยอัตโนมัตเิพื่อเปิดโอกาสใหลู้กคา้ท่านอืน่ทีร่อควิอยู่ โดยถอืว่าลูกคา้ยกเลกิการเดนิทางตามเงือ่นไขทา้ย

โปรแกรมทวัร ์

2. ในกรณีทีเ่กดิเหตุใดๆจนท าใหลู้กคา้ไม่สามารถออกเดนิทางได ้เชน่ มลีูกคา้กลุ่มใหญ่ยกเลกิการเดนิทางกระทันหัน ภัย
ธรรมชาต ิเทีย่วบนิถูกยกเลกิ ฯลฯ บรษัิทฯจะพยายามหาโปรแกรมทัวร์อืน่ในราคาและชว่งเวลาใกลเ้คยีงกันทดแทน ทัง้นี ้

ลกูคา้ทราบและเขา้ใจดวีา่เหตกุารณ์ดังกลา่วถอืเป็นเหตสุดุวสิยั และเชือ่มั่นวา่บรษัิทฯไดพ้ยายามอย่างสดุความสามารถใน
การหาโปรแกรมทดแทนดงักลา่วแลว้  

 ดงันัน้ ลกูคา้จะไมย่กเหตนุี้มาเป็นขอ้เรยีกรอ้งใดๆกับบรษัิทฯ หากลกูคา้ประสงครั์บเงนิคนื บรษัิทฯยนิดคีนืเงนิตาม
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เงือ่นไขทา้ยโปรแกรมทวัร ์
3. กรณีลกูคา้ยกเลกิการเดนิทางแลว้สง่ผลใหท้ัง้กรุ๊ปออกเดนิทางไมไ่ด ้บรษัิทฯขอสงวนสทิธไิมค่นืเงนิทัง้หมดในทกุกรณี 

4. การยืน่ขอวซี่าแบบกรุ๊ปจะใชเ้วลานานกว่าการยื่นขอวซี่าแบบเดีย่วมาก บ่อยครัง้ทีลู่กคา้จะทราบผลวซี่าก่อนการเดนิทาง
เพยีง 1 วนั (ขึน้อยูก่บัความครบถว้นรวดเร็วในการยืน่เอกสารของลกูคา้แตล่ะกรุ๊ป และปรมิาณงานในชว่งนัน้ๆของสถานฑตู) 

ซึง่หมายความวา่ลกูคา้อาจจะตอ้งช าระคา่ทวัรท์ัง้หมดกอ่นจะทราบผลวซีา่ 
เพือ่ป้องกนัปัญหาดงักลา่ว บรษัิทฯขอแนะน าใหล้กูคา้สละเวลาไปยืน่วซีา่เดีย่วเพือ่จะไดท้ราบผลวซีา่อย่างรวดเร็วกอ่น

ช าระคา่ทวัร ์กรุณาแจง้ความประสงคย์ืน่วซีา่เดีย่วกบัเจา้หนา้ทีท่นัท ี

5. ในการขอวซีา่ กรุณายืน่เอกสารตามชนดิและเงือ่นไขทีเ่จา้หนา้ทีก่ าหนดอย่างเคร่งครัด หากลกูคา้ไม่ปฏบิัตติามและวซีา่ไม่
ผา่น บรษัิทฯจะถอืวา่ลกูคา้ยกเลกิการเดนิทางตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรมทวัร ์

6. ในการยืน่วซี่าทีส่ถานฑูต บรษัิทฯจะจัดเจา้หนา้ทีเ่พื่ออ านวยความสะดวกกรุ๊ปละ 1 คน หากลูกคา้ตอ้งการเจา้หนา้ทีดู่แล
เฉพาะบคุคลเป็นกรณีพเิศษ บรษัิทฯจะคดิคา่บรกิารครัง้ละ 500 บาทตอ่ลกูคา้ 1 ทา่น 

7. การพจิารณาอนุมัตวิซีา่ทกุขัน้ตอน เป็นเอกสทิธิข์องสถานฑตูโดยจะไมม่กีารชีแ้จงเหตผุลและจะไม่คนืคา่วซีา่ในทกุกรณี หา

กวซีา่ไมผ่า่นบรษัิทฯจะถอืวา่ลกูคา้ยกเลกิการเดนิทางตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรมทวัร ์
8. กรณีสายการบนิปฏเิสธการออกตั๋วใหล้กูคา้เป็นรายบคุคลไม่ว่าในกรณีใด บรษัิทฯจะถอืวา่ลกูคา้ท่านนัน้ยกเลกิการเดนิทาง

ตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรม 
9. การอนุญาตใหเ้ขา้-ออกประเทศ เป็นเอกสทิธิข์องเจา้หนา้ทีต่รวจคนเขา้เมอืง และจะไม่มกีารชีแ้จงเหตผุล หากลกูคา้ไม่ได ้

รับอนุญาตใหเ้ขา้-ออกประเทศ บรษัิทฯถอืวา่ลกูคา้ยกเลกิการเดนิทางตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรมทวัร ์
10. หากลูกคา้ไม่ใชห้รือไม่สามารถใชบ้รกิารใดๆทีจั่ดไวใ้นโปรแกรมทัวร ์บรษัิทฯถอืว่าลกูคา้สมัครใจสละสทิธใินการใชบ้รกิาร

นัน้ๆและจะไมม่กีารคนืเงนิ 

11. บรษัิทฯ สงวนสทิธยิกเลกิหรอืเลือ่นการเดนิทางหากจ านวนผูเ้ดนิทางไม่ถงึจ านวนขัน้ต า่ทีบ่รษัิทฯก าหนดไว ้และ/หรอื ดว้ย
เหตสุดุวสิยัใดๆ บรษัิทฯยนิดคีนืคา่ใชจ้า่ยทีล่กูคา้ไดช้ าระมาแลว้เต็มจ านวน (ยกเวน้คา่วซีา่) กรณีลกูคา้ช าระดว้ยบัตรเครดติ 

บรษัิทฯสงวนสทิธหิักคา่ธรรมเนยีมบตัรเครดติ 3% (บตัรในประเทศ) 
12. เนือ่งจากในปัจจบุนั พบปัญหากระเป๋าเดนิทางสญูหายหรอืลา่ชา้บอ่ยครัง้ บรษัิทฯขอแนะน าใหล้กูคา้ลดความเสีย่งโดยแบง่

สมัภาระและของใชจ้ าเป็นสว่นหนึง่แยกไวใ้นกระเป๋าอกีใบหนึ่งเพือ่โหลด หรอื ถอืขึน้เครือ่ง (กรณีถอืขึน้เครือ่ง ตอ้งปฏบิัติ

ตามเงือ่นไขทีส่ายการบนิก าหนด) และ/หรอื ซือ้ประกันกรณีกระเป๋าเดนิทางสญูหายหรอืลา่ชา้ หากกระเป๋าเดนิทางสญูหาย 
อาจตอ้งใชเ้วลาหลายเดอืนในการเรยีกรอ้งความรับผดิชอบจากสายการบนิ และทีส่ าคัญ ลกูคา้อาจไม่สามารถซือ้เสือ้ผา้และ

ของใชส้ว่นตวัไดใ้นบางสถานที ่
13. โดยปกต ิโปรแกรมทวัรจ์ะรวมกรมธรรมป์ระกนัชวีติและประกนัอบุตัเิหตไุวแ้ลว้ แตไ่ม่ครอบคลมุถงึการประกันสขุภาพทกุกรณี 

เชน่ ทอ้งเสยี แพอ้าหาร แพอ้ากาศ โรคประจ าตัว ฯลฯ บรษัิทฯขอแนะน าใหท้่านซือ้ประกันสขุภาพระหวา่งเดนิทางไวเ้ผือ่
กรณีฉุกเฉนิทางการแพทยต์า่งๆ หากตอ้งการกรุณาแจง้ความจ านงคก์บัเจา้หนา้ทีท่นัท ี

14.  โปรแกรมทัวรน์ี้บรษัิทฯเป็นเพยีงตัวแทนขายมไิดเ้ป็นผูด้ าเนนิการ ลูกคา้สามารถสอบถามชือ่บรษัิททีเ่ป็นผูด้ าเนนิการทัวร์

โปรแกรมนี้ไดต้ลอดเวลา ทัง้นี้ บรษัิทฯขอจ ากัดความรับผดิชอบใดๆไม่เกนิจ านวนเงนิทีบ่รษัิทไดรั้บจรงิตามหลักฐานทาง
บญัชเีทา่นัน้ 

 
บรษิทัฯถอืวา่ ลูกคา้ไดอ้า่นและยอมรบัเงือ่นไขตา่งๆในโปรแกรมทวัรน์ีโ้ดยตลอดแลว้จงึช าระเงนิมดัจ า 

สนใจโปรแกรมทวัร ์กรุณาตดิตอ่เจา้หนา้ที ่

Office: 0 2980 0203-4, Hot Line: 08 1929 9293 คะ่ 

 


