
 

  
                                                         

 

  
 

 

                                                                

 
 

 

 
 
 



 

  
                                                         

 

  
 

 

                                                                

รายการท่องเทีย่วเวลาทีอ่นิเดยีชา้กว่าประเทศไทย 1.30 ชัว่โมง 

20.00 น.  คณะพรอ้มกนัทีส่นามบนิสุวรรณภูม ิ อาคารผูโ้ดยสารขาออก  ประตูที ่2  เคานเ์ตอร ์
E สายการ THAI SMAILE  เจา้หนา้ทีใ่หก้ารตอ้นรบัพรอ้มอ านวยความสะดวกในการเชค็อนิ
เอกสารและสมัภาระ 

22.02 น.   ออกเดนิทางจากกรุงเทพฯสู่เมืองชยัปุระ โดยสายการบนิ ไทยสมาย  เทีย่วบินที ่WE337  
(ใชเ้วลาเดนิทาง 4 ช ัว่โมง 30 นาท)ี   

01.15 น.      ถงึท่าอากาศยานชยัปุระ JAPUR AIRPORT  ประเทศอนิเดยี หลงัผ่านด่านพธิกีารตรวจ
คนเขา้เมืองและตรวจรบัสมัภาระแลว้ จากนั้น ออกเดินทางจากสนามบิน เขา้สู่ทีพ่กั 
พกัผ่อนตามอธัยาศยั  
“เมืองชยัปุระ” ซึง่มีความหมายว่า นครแห่งชยัชนะ คนอินเดียเรยีกเมืองนี้ว่า จยัปูร ์หรอื 
จยัเปอร ์รฐัราชสถานไดช้ ือ่ว่า นครสชีมพู (Pink city) โดยทีม่าของเมอืงสชีมพูก็เน่ืองจากในปี
ค.ศ. 1876 มหาราช ซารามซงิห ์(Maharaja Ram Singh) ไดม้ีรบัสั่งใหป้ระชาชนทาสชีมพู
ทบับนสปีูนเก่าของบา้นเรอืนตนเองเพื่อแสดงถงึไมตรจีติตอ้นรบัการมาเยือนของเจา้ชายแห่ง
เวลส ์(Prince of Waies) เจา้ชายมกุฎราชกุมารขององักฤษซึง่ภายหลงัคอืกษตัรยิเ์อ็ดเวิรด์ที ่
7 (King Edward Vll) แห่งสหราชอาณาจกัรและต่อมารฐับาลอนิเดยีก็ยงัออกกฎหมายควบคมุ
ใหส้ิง่ก่อสรา้งภายในเขตก าแพงเมืองเก่าตอ้งทาสชีมพูเชน่เดมิจนกลายเป็นสิง่ทีเ่ชดิหนา้ชตูา
และท าใหนั้กท่องเทีย่วจากทั่วทุกมุมโลก  

ทีพ่กั ณ The Fern Hotel ( JAIPUR) หรอืเทยีบเท่า 

06.30 น.  รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม   
07.30 น. แต่งชุดอินเดียแลว้เที่ยวถ่ายรูปใหก้ิบ๊เก๋ จะดีแค่ไหนถา้ไดใ้ส่ชุดส่าหร ีหรอืชุด

พืน้เมอืงสวยๆของชาวอนิเดยีมาถ่ายรูปหมู่
กนั 

จากนัน้  น าท่าน ขี่ชา้งขึน้ไปเที่ยวยงั พระราชวงั
แอมเบอรพ์าเลซ ประดุจด ัง่มหาราชาและ
มหารานีในยุคก่อน ชมป้อมปราการแอม
เบอร ์(AmberFort) หรอืพระราชวงัแอม
เบอร ์(Amber)”พระราชวงัแอมเบอรฟ์อรท์ เดมิ
เคยเป็นราชธานีของเมืองชยัปุระสรา้งอยู่บนเนิน
เขาสูงตรงต าแหน่งเดิมที่เคยเป็นต าแหน่งเดิมที่

เคยเป็นป้อมปราการเก่าในศตวรรษที ่11 ภายใน
พระราช วงัแอมเบอรฟ์อรท์ ระกอบดว้ยพระต าหนักต่างๆ ทีเ่ปิดใหนั้กท่อง เทีย่วเขา้ชม ซึง่ส่วน
ใหญ่จะสรา้งในสมยัของมหาราชามาน ซงิห ์(Maharaja Man Singh) ใน ปี ค.ศ. 1592และได ้
มกีารขยายต่อเตมิโดยมหาราชาองคต์่อๆมา 

วนัแรก (1) กรุงเทพฯ- ชยัปุระ  X X X 

วนัทีส่อง 
(2) 

เมอืงชยัปุระ เยอืนป้อมปราการแอมเบอร ์-ซติีพ้าเลส-ชมหอดูดาวจนั
ตามนัตาร ์ B L D 



 

  
                                                         

 

  
 

 

                                                                

น าท่านแวะชมและถ่ายรูป พระราชวงักลางน ้า จาร ์มาฮาล สถาปัตยกรรมอลงัการแห่งอนิเดยี

กบั พระราชวงัน ้า “Water Palace” ซ ึง่ต ัง้เด่นสง่าอยู่กลางน ้า พระราชวงักลางน า้ซึง่
ต ัง้เด่นสง่าอยู่กลางทะเลสาบมนัสกา )Man Sagar)สรา้งขึน้เมือ่ไม่กีศ่ตวรรษทีผ่่านมา 
ต ัง้อยู่ใจกลางทะเลสาบแมนซาการ ์ทีถู่กลอ้มรอบดว้ยภูเขาอราวลัล ีเป็นท าเลทีด่ทีีสุ่ด
ในเมอืง ในส่วนของพระราชวงันั้นมองภายนอกจะเห็นเพยีงแค่สองช ัน้ แต่ความจรงิ
แลว้ทีน่ี่มชี ัน้ซอ่นอยู่ดา้นล่างใตน้ ้าอกีดว้ยพระราชวงัถูกสรา้งคร ัง้แรกเพือ่จุดประสงค ์
เป็นที่พกัผ่อนตากอากาศของพระราชา เพื่อเสด็จล่าสตัว ์ในบรเิวณดงักล่าว แต่
ในช่วงศตวรรษที ่18 กษตัรยิแ์ห่งอารเ์มอรไ์ดต้ดัสินใจสรา้งเขือ่นลอ้มรอบระหว่าง
ภูเขาเพือ่ป้องกนัน ้าท่วม และตอนนั้นเองทีท่ าใหร้ะดบัน ้าเพิม่สูงขึน้จนท่วมส่วนหน่ึง
ของพระราชวงั ปัจจุบนัทีน่ี่อนุญาตใหผู้ค้นเขา้ชมไดโ้ดยทางเรอืเท่านั้น และภายใน
วงัยงัมีภาพวาดที่ไดร้บัการดูแลรกัษาอย่างดี สถาปัตยกรรมภายนอกและภายใน
รวมถงึระเบยีง มกีารก่อสรา้งอย่างวจิติรงดงาม เป็นพระราชวงักลางน ้าอนัสุดตา และ
ถอืเป็นสมบตัทิีส่มบูรณอ์กีแห่งหน่ึงในประเทศ 

เทีย่ง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ โรงแรม    
 (ขอพรความร ่ารวยจากพระแม่ลกัษมี)ชมเบียรล์่ามนัเดียร ์)Birla Mandir) หรอื
เรยีกอีกชือ่ว่า วดัลกัษมีนารายนั )Laxmi Narayan) เป็นวดัฮินดูที่มีสีขาวโดดเด่นมาก 
ทีน่ี่ถูกสรา้งโดยมหาเศรษฐชีาวอนิเดยี 

 
 
 



 

  
                                                         

 

  
 

 

                                                                

 (ขอพรความส าเรจ็จากพระพฆิเนศ) วดัพระพฆิเณศ โมตดิุงกร ิ(Moti Doongri 
Ganesh Mandir)สรา้งขึน้โดย เสธอึง๊ รามปาลีวาล ในชว่งตน้ศตวรรษที่ 18 ตัง้อยู่บนเนิน
เขาเล็กๆ เป็นวดัทีม่ชี ือ่เสยีงดว้ยความเป็นมงคลขององคพ์ระพฆิเนศวร นับเป็นไฮไลทส์ าคญัทีม่ี
ผูค้นทัง้ใน และนอกเมอืงชยัปุระต่างนิยมเขา้ชมเคารพบูชา เพือ่เป็นมงคลในชวีติประจ าวนั และ
เพือ่คน้หาของความสุขนิรนัดร ์
 
 
 
 
 

 
 ชมพระอาทติยต์กดนิทีป้่อมไทเกอร ์ป้อมนราหก์ารห ์(Naharagrh Fort) หรอืรูจ้กักนั

ในชือ่ป้อมไทเกอร ์(Tiger Fort) ห่างจากเมืองชยัปุระไปทางทิศเหนือประมาณ 5 กโิลเมตร เป็น
ป้อมทีม่องเห็นไดจ้ากใจกลางเมืองชยัปุระ สรา้งในปี ค.ศ. 1734 สมยัมหาราชาไสวจยั ซงิหท์ี ่2 
เพือ่ชว่ยปกป้องเมอืงชยัปุระปัจจบุนั 

 
 
 
 
 
 
 
20.00 น. รบัประทานอาหารค ่า ณ โรงแรมทีพ่กั 

ทีพ่กั ณ The Fern Hotel ( JAIPUR) หรอืเทยีบเท่า  

 
06.30 น.  รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม   
จากนัน้  น าท่านชมจุดถ่ายรูปทีส่วยมากประตูปาตรกิา (Patrika Gate) คอืประตูเมืองล าดบัที ่9 

ของนครชยัปุระ ตัง้อยู่บรเิวณ วงเวียนจาวาฮาร ์(Jawahar Circle) ดว้ยความที่เป็นประตูเมือง

วนัทีส่าม 
(3) เมอืงชยัปุระ ซติีพ้าเลส-ชมหอดูดาวจนัตามนัตาร-์ฮาวามาฮาล B L D 



 

  
                                                         

 

  
 

 

                                                                

ล าดบัที ่9 ซึง่เป็นเลขศกัดิส์ิทธิ ์การสรา้งประตูนี้ ้จงึมีการระดมความคิดในการสรา้งใหต้รงตาม
ประเพณีโบราณของเมือง ท าใหป้ระตูปาตรกิา มี 9 โดม มี 7 ซุม้ประตู แต่ละซุม้มีภาพวาดสีสนั
สวยงาม บอกเล่าประวตัศิาสตรข์องแควน้ราชสถานส าหรบันักท่องเทีย่ว  
 อลัเบริต์ฮอลล ์(Albert Hall) หรอืพพิธิภณัฑก์ลางของเมอืงชยัปุระ สรา้งตามสถาปัตยกรรม
ขององักฤษ ดูแปลกแยกจากรูปแบบอาคารบา้นเรอืนของเมอืงชยัปุระ ดา้นในจดัแสดงวถิชีวีติ
ของชนกลุ่มนอ้ยในราชสถาน รวมถงึหอ้งสมุดและภาพวาดแบบย่อสว่น (Miniature Painting) 
ในสมยัของโมกุลใหช้มดว้ยดา้นล่างของพิพิธภณัฑ ์มีการจดัแสดง ตูตู มมัมี่  (TUTU The 
Mummy) ตูตูมมัมี่ เป็นผูห้ญิง มีอายุประมาณ 20 กว่าๆ (อายุตอนเป็นมมัมี่) เป็นสมาชกิใน
ครอบครวัของนักบวชในยุคพโตเลไมค (Ptolemaic) มีตน้ก าเนิดจากอียิปตโ์บราณ เป็น
ของขวญัจากไคโร (Cairo) เพื่อใชใ้นการจดันิทรรศการ “Jeypore” ในปี 1883 แต่ไม่มีการ
น ากลบั บางคนจงึเชือ่ว่าน่ีเป็นของขวญัใหก้บั ไสวอชิวารซ์งิห ์ผูป้กครองเมอืงชยัปุระในปี 1887 
จากองักฤษ 

เทีย่ง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ โรงแรม    
บ่าย ชม พระราชวงัหลวง“City Palace” ซึง่พระราชวงัแห่งนีเ้ป็นที่ประทบัของมหาราชาองค ์

ปัจจบุนั ซึง่ภายในมหีอดาราศาสตร ์ ยนัตระ มนัตระของมหาราชา ไสว สงิหท์ี ่2 ผูส้รา้งเมอืงชยั
ปุระและ พพิธิภณัฑ ์ของมหาราชาแห่งชยัปุระในยุคก่อนๆ อาท ิพรม ภาพเขยีน และทีโ่ดนเด่น
มากทีสุ่ดคอื ฉลองพระองคข์องมหาราชา มโธ สงิหท์ี ่1 ทีม่ีขนาดใหญ่มากและฉลองพระองค ์
ปักดิน้ทองของมหาราณีทีห่นักเกอืบ 10 กโิลกรมั รวมถงึหมอ้เงนิใบยกัษ ์2 ใบ หนักราว 345 
กม. สถาปัตยกรรมของพระราชวงัแห่งนีผ้สมผสานกนัระหว่างราชวงคช์ยัปุระกบัโมกุล นิยมใช ้
หนิอ่อนแกะสลกัลวยลายปราณีตบรรจง อาท ินกยูง ดอกไม ้และพระพฆิเนศไดอ้ย่างอ่อนชอ้ย 

 
 
 
 
 



 

  
                                                         

 

  
 

 

                                                                

 

 ชมหอดูดาวจนัตารม์นัตาร ์
(JantarMantar) จดัว่าเป็นสถานที่ท่องเที่ยวส าคญัของเมืองชยัปุระโดยไดร้บัการประกาศ
จากองคก์ารยูเนสโกใหเ้ป็นมรดกโลกในปี ค .ศ. 2010 สรา้งและคิดคน้ขึน้โดยมหาราชาสะ
หวายจยั สงิหท์ี ่2 ดว้ยทรงมคีวามสนพระทยัและพระปรชีาในเร ือ่งดาราศาสตรจ์งึไดท้รงรบัสั่งให ้
สรา้งหอดูดาวแห่งนีข้ึน้มาพรอ้มๆกบัการกอ่สรา้งพระราชวงัซติีพ้าเลซเพือ่ใชดู้ความเคลือ่นไหว
ของพระอาทติยพ์ระจนัทร ์

จากนัน้  พระราชว ังแห่ งสายลม  “Hawa 
Mahal” (ถ่ายรูปดา้นนอก)  โดยถอดแบบ
มาจากรูปทรงของมงกุฏพระนารายณ ์โดย
มสีิง่กอ่สรา้งทีโ่ดดเด่นคอื บรเิวณดา้นหนา้
อาคารมีหน้าบันสูงหา้ช ัน้และมีล ักษณะ
คลา้ยรงัผึง้ ซ ึง่ประกอบดว้ยหนา้ต่างขนาด
เล็กตกแต่งดว้ยลวดลายฉลุเป็นช่องลม
จ านวน 953 บาน โดยลายฉลุน้ันมีเพื่อ
นางในวงัสามารถมองทะลุออกมาเห็นชวีิตภายนอกบนทอ้งถนนไดโ้ดยไม่มีใครสงัเกตเห็นจาก
ดา้นนอก เน่ืองจากนางในเหล่าน้ันตอ้งมคีวามเครง่ครดัในการคลุม “ปูรด์าห”์ (หรอื ผา้คลุมหนา้)
พระราชวงัแห่งนีส้รา้งโดยหินทรายสชีมพูอสิระชอ้ปป้ิงสนิคา้เมืองราชสถาน ณ ตลาดฮาวามา
ฮาลบาซาร  ์(Hawa Mahal Bazaar) ใหท่้านชอ้ปป้ิงสินคา้พืน้เมือง อาทิ ก าไร สรอ้ยคอ 
เสือ้ผา้ ต่างๆมากมาย แบบชาวราชาสถาน 

 
 
 
 
 
 
 
20.00 น. รบัประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร  

จากน้ัน สมควรแกเ่วลาน าท่านเดนิทางสู่สนามบนิเมอืงชยัปุระเพือ่เดนิทางสู่กรุงเทพฯ 
 



 

  
                                                         

 

  
 

 

                                                                

02.15 น.  ออกเดนิทางสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบนิ ไทยสมาย เทีย่วบนิที ่WE338 
08.15 น. เดนิทางถงึสนามบนิสุวรรณภูม ิกรุงเทพฯ โดยสวสัดภิาพ  

 
 
 
หมายเหตุ :  
1. เวลาที่ปรากฏในโปรแกรมกบัการปฏิบตัิจรงิอาจแตกต่างกนัเล็กนอ้ย ขอใหท้่านรบัทราบค าแนะน าการ

เปลีย่นแปลงการนัด หมายเวลาในการท ากจิกรรมอกีคร ัง้จากหวัหนา้ทวัร ์ 
2. บรษิทัอาจท าการเปลีย่นแปลงรายการ ไดต้ามความจ าเป็นและเหมาะสม แต่จะยึดผลประโยชนข์องลูกคา้

เป็นส าคญั ทัง้นี ้ขึน้อยู่กบัสภาวะของสายการบนิ โรงแรมทีพ่กั ภูมอิากาศ ภยัธรรมชาต ิการนัดหยุดงาน
ฯลฯ ตลอดจนสภาวะทาง เศรษฐกจิและสถานการณท์างการเมอืงภายใน อนัเป็นสาเหตุใหต้อ้งเลือ่นการ
เดนิทางหรอืไม่สามารถจดัพาคณะท่องเทีย่ว ไดต้ามรายการ 

อตัราค่าบรกิาร  (โปรแกรมCheck In ชยัปุระ4วนั2คนื) 
เน่ืองจากเป็นต ัว๋ราคาพเิศษจงึไม่สามารถ REFUND ได ้ราคาส าหรบัคนไทยเท่านัน้ 

 
ก าหนดวนัเดนิทาง 

อตัราค่าบรกิารหมายเหตุ:  ผูใ้หญ่ (12 ปี ขึน้ไป) 
เดนิทางต ัง้แต่ 20 ท่านขึน้ไป 
ผูใ้หญ่พกั 2 ท่าน  
(พกัหอ้งละ 2-3 ท่าน) 

พกัเดีย่วเพิม่ 

7-10 , 21-24 พ.ย.62 
5-8, 19-22 ธ.ค.62 

22,200.- 2,500.- 

ปีใหม่ 29 ธ.ค.- 1 ม.ค. 24,200.- 2,500.- 

7-10 ก.พ.63 / 6-9 ม.ีค.63 22,200.- 2,500.- 

 
 

บรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการออกทวัรก์รณีมผีูเ้ดนิทางไม่ 15-25   ท่าน หรอืปรบัเปลืย่นราคาหรอืตามทีไ่ดต้กลง
กบัทางบรษิทัฯ 
การส ารองทีน่ั่ง   
1. *กรุณา ช าระเงินมดัจ า ท่านละ 10,000 บาท พรอ้มแจง้ชือ่เป็นภาษาองักฤษตามหนังสอืเดนิทาง หรอื 

Copy Passport มาทีบ่รษิทัฯ ภายใน 3 วนัหลงัการจอง.... (ทีน่ั่งจะยนืยนัเมือ่ไดร้บัเงนิมดัจ าแลว้เท่าน้ัน)
หากตอ้งยืน่วซีา่ ตอ้งเตรยีมเอกสารยืน่วซีา่ใหเ้รยีบรอ้ยภายใน 2-3 วนัหลงัจากท าการจองแลว้ (ใชเ้วลาขอ
วซีา่ไม่ต ่ากว ่า 7วนัท าการ) 

2. การช าระค่าทวัรส่์วนทีเ่หลอืทางบรษิทัฯจะเรยีกเก็บกอ่นเดนิทางไม่นอ้ยกว่า 20 วนัท่านควรจดัเตรยีมค่า
ทวัรใ์หเ้รยีบรอ้ยกอ่นก าหนดเน่ืองจากทางบรษิทัตอ้งส ารองค่าใชจ้า่ยในส่วนของค่าทีพ่กัและตั๋วเคร ือ่งบนิ
มฉิะน้ันจะถอืว่าท่านยกเลกิการเดนิทางโดยอตัโนมตั ิ

วนัทีส่ี ่(4) 
 

เมอืงชยัปุระ-กรุงเทพฯ-(สนามบนิสุวรรณภูม)ิ X X X 

*ผูใ้หญ่ (12 ปี ขึน้ไป) เน่ืองจากเป็นราคาตั๋วกรุป๊หรอืเป็นราคาโปรโมช ัน่ จงึไมม่รีาคาส าหรบัเด็ก 



 

  
                                                         

 

  
 

 

                                                                

*** ในกรณีทีท่่านโอนเงินจากต่างจงัหวดั ไม่รวมค่าธรรมเนียมและค่าบรกิารของธนาคาร 
หมายเหตุ  :  อน่ึงกรุณาแจง้เจา้หนา้ทีข่องบรษิทัฯ ทราบถงึการโอนเงนิของท่าน ทางโทรศพัทห์รอืทางไลน ์
เพือ่ส่งหลกัฐานการโอนเงนิของท่านเพือ่เป็นประโยชนแ์กท่่าน 
 
ส าคญัมาก!!!การยกเลกิบตัร และการคนืเงิน“สายการบนิโลวค์อสต”์   
❖ สายการบินสายการบินโลวค์อสต ์หลงัการจองโดยช าระมดัจ าแลว้ หากท่านตอ้งการยกเลกิการเดนิทางไม่

ว่ากรณีใดๆกอ้ตามไม่สามารถ Refund คนืเงินได ้เวน้แต่จะมีคนเดนิทางแทน ทัง้นีต้อ้งขึน้อยู่ว่าทางบรษิทัฯ
ยงัไม่ออกบตัรโดยสารดว้ย เน่ืองจากเป็นตั๋วกรุป๊เหมาจ่าย“สายการบนิโลวค์อสต”์ จ่ายถูกแต่มขีอ้
แลกเปลีย่นขอใหท่้านท าความเขา้ใจก่อนช าระเงิน  เมือ่ท่านท าการซือ้โปรแกรมทวัร ์ทาง
บรษิทัฯ จะถอืว่าท่านรบัทราบและยอมรบัเง่ือนไขของหมายเหตุทุกขอ้แลว้ 

อตัราค่าบรกิารรวม : 
➢ ค่าตั๋วเคร ือ่งบินไป-กลบั ช ัน้ประหยดัโดยสายการบนิ ค่าภาษีสนามบินทุกแห่ง ตามระบุในรายการ 
➢ ค่าทีพ่กัโรงแรมระดบั 3- 4 ดาวตามระบุในรายการ 
➢ ค่ารถโคช้ปรบัอากาศ ตามระบุในรายการ 
➢ ค่าอาหารทุกมือ้ตามระบุ/ค่าธรรมเนียมเขา้ชมสถานทีต่่างๆ ตามระบุในรายการ 
➢ ค่าธรรมเนียมวซีา่ส าหรบัหนงัสอืเดนิทางไทย ยืน่แบบออนไลนเ์ท่านัน้ (ไม่ตอ้งโชวรต์วั) 
➢ ค่าประกนัอุบตัเิหตุระหว่างการเดนิทาง แบบหมู่คณะ วงเงิน 1 ลา้นบาท (วงรกัษาพยามบาทไม่เกนิ 5 

แสนบาท/คร ัง้)ทัง้นีย่้อมขึน้อยู่ในขอ้จ ากดัทีม่กีารตกลงไวก้บับรษิทัประกนัชวีติ ตามระบุในรายการ 
*หากท่านสนใจซือ้ประกนัการเดนิทางส าหรบัครอบคลุมเร ือ่งสุขภาพสอบถามขอ้มูลเพิม่เตมิกบัทาง

เจา้หนา้ทีบ่รษิทัได ้** 
- เบีย้ประกนัเร ิม่ตน้ 370 บาท [ระยะเวลา 5-7 วนั] 
- เบีย้ประกนัเร ิม่ตน้ 430 บาท [ระยะเวลา 8-10 วนั] 
ความครอบคลุมผูเ้อาประกนัทีม่ีอายุมากกว่า 16 หรอืนอ้ยกว่า 75 ปี 
[รกัษาพยาบาล 2 ลา้น, รกัษาต่อเน่ือง 2 แสน, เสยีชวีติหรอืเสยีอวยัวะจากอุบตัเิหตุ 3 ลา้นบาท] 
ความครอบคลุมผูเ้อาประกนัทีม่ีอายุนอ้ยกว่า 16 หรอืมากกว่า 75 ปี 
[รกัษาพยาบาล 2 ลา้น, รกัษาต่อเน่ือง 2 แสน, เสยีชวีติหรอืเสยีอวยัวะจากอุบตัเิหตุ 1.5 ลา้นบาท] 

อตัราค่าบรกิารไม่รวม  
➢ ค่าจดัท าหนังสอืเดนิทาง (PASSPORT) และค่าท าใบอนุญาตทีก่ลบัเขา้ประเทศของคนต่างชาต ิหรอื 

คนต่างดา้ว 
➢ ค่าใชจ้่ายอืน่ๆนอกเหนือจากทีร่ะบุไวใ้นรายการและค่าใชจ้่ายส่วนตวัต่างๆ เชน่ ค่าโทรศพัท ์ค่าซกั

รดี ฯลฯ 
➢ ค่าธรรมเนียมน ้ามนัของสายการบิน (ถา้มี) 
➢ ค่าวซีา่ทีม่ค่ีาธรรมเนียมแพงกว่าหนังสอืเดนิทางไทย 
➢ ค่าภาษีหกัณ ทีจ่า่ย 3% ภาษีมูลค่าเพิม่ 7% (กรณีออกใบก ากบัภาษี) 
➢ ค่าธรรมเนียมการช าระเงนิดว้ยบตัรเครดติ VISA 3% AMEX 4% 
➢ ค่าน ้าหนักเกนิพกิดัตามสายการบินก าหนด 20 กโิลกรมั  
➢ ค่าทปิไกดท์อ้งถิน่,พนกังานขบัรถ 20 USD /ท่าน ตลอดการเดนิทางมอบใหก้บัหวัหน้าทวัร ์ 
➢ ค่าบรกิารยกกระเป๋าในโรงแรมและสนามบนิ ซึง่ท่านจะตอ้งดูแลกระเป๋าและทรพัยส์นิดว้ย

ตวัท่านเอง 
➢ ค่าทปิหวัหน้าทวัรไ์ทย ทปิหวัหน้าทวัรแ์ลว้แต่ความพงึพอใจในบรกิารของท่าน 
➢  

การใหท้ปิตามธรรมเนียมทางบรษิทัฯมไิดม้ผีลประโยชนใ์ดๆทัง้สิน้ขึน้อยู่กบัการพจิารณาของ
ท่านเพือ่เป็นก าลงัใจใหก้บัไกด ์และคนขบัรถ 



 

  
                                                         

 

  
 

 

                                                                

 

การยกเลกิ และการเปลีย่นแปลง 
การยกเลกิ 

5.1 หากมกีารช าระมดัจ าทวัรแ์ละตอ้งการยกเลกิไม่ว่ากรณีใดๆก็ตามตอ้งช าระค่าบรกิาร  ท่านละ 2,000 บาท 
           5.2 ยกเลกิ 30-45 วนั กอ่นการเดนิทาง+ค่าวซีา่ (ถา้ม)ี  ตอ้งช าระ   ท่านละ  5,000 บาท 
           5.3 ยกเลกิ 15 - 29 วนั กอ่นการเดนิทาง ตอ้งช าระ 50% ของราคาทวัร+์ค่าวซีา่ (ถา้ม)ี 
   5.4 ยกเลกินอ้ยกว่า 1 - 14 วนั กอ่นการเดนิทาง ตอ้งช าระ 100% ของราคาทวัร ์
ยกเลกิชว่งเทศกาล  
ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง สงกรานต-์ปีใหม่ 60 วนั ตอ้งช าระท่านละ  10,000 บาท  
ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง สงกรานต-์ปีใหม่ 50 วนั ตอ้งช าระท่านละ 20,000+ค่าวซีา่ (ถา้ม)ี  
ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง สงกรานต-์ปีใหม่ 40 วนั 01-29 วนั ช าระ 100% ของราคาทวัร ์
 

หลงัจากการจองทวัรแ์ละช าระเงินมดัจ าแลว้ ทางบรษิทัฯ ถอืว่าท่านไดย้อมรบัใน
ขอ้ตกลงและเงื่อนไข ทีบ่รษิทัไดร้ะบุไวข้า้งตน้ทุกประการ 

เงื่อนไขการเดนิทาง 
1) บรษิทัฯ มสีทิธิท์ีจ่ะเปลีย่นแปลงรายละเอยีดบางประการในทวัรนี์ ้เมือ่เกดิเหตุสุดวสิยัจนไม่อาจแกไ้ขได ้
2) บรษิทัฯ ไม่รบัผดิชอบค่าเสยีหายในเหตุการณท์ีเ่กดิจากสายการบนิ ภยัธรรมชาต ิและอืน่ๆทีอ่ยู่นอกเหนือการควบคุมของ

ทางบรษิทัฯหรอืค่าใชจ้า่ยเพิม่เตมิทีเ่กดิขึน้ทางตรงหรอืทางออ้ม เชน่ การเจ็บป่วย, การถูกทารา้ย, การสูญหาย, ความ
ล่าชา้ หรอืจากอุบตัเิหตุต่างๆ 

3)  หากท่านยกเลกิกอ่นรายการท่องเทีย่วจะสิน้สุดลง ทางบรษิทัฯ จะถอืว่าท่านสละสทิธิแ์ละจะไม่รบัผดิชอบค่าบรกิารทีท่่านได ้
ช าระไวแ้ลว้ไม่ว่ากรณีใดๆ ทัง้สิน้ 

4)  บรษิทัฯ จะไม่รบัผดิชอบต่อการหา้มออกนอกประเทศ หรอื หา้มเขา้ประเทศ อนัเน่ืองมาจากมสีิง่ผดิกฎหมาย หรอืเอกสาร
เดนิทางไม่ถูกตอ้ง หรอื การถูกปฏเิสธในกรณีอืน่ๆ 

5) รายการนีเ้ป็นเพยีงขอ้เสนอทีต่อ้งไดร้บัการยนืยนัจากบรษิทัฯ อกีคร ัง้หน่ึง หลงัจากไดส้ารองทีน่ั่งบนเคร ือ่ง และโรงแรมทีพ่กั
ในต่างประเทศเป็นทีเ่รยีบรอ้ย แต่อย่างไรก็ตามรายการนีอ้าจเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม 

6)  ราคานีค้ดิตามราคาตั๋วเคร ือ่งบนิในปัจจบุนั หากราคาตั๋วเคร ือ่งบนิปรบัสูงขึน้ บรษิทัฯ สงวนสทิธิท์ีจ่ะปรบัราคาตัว๋เคร ือ่งบนิ
ตามสถานการณด์งักล่าว 

7) กรณีเกดิความผดิพลาดจากตวัแทน หรอื หน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง จนมกีารยกเลกิ ล่าชา้ เปลีย่นแปลง การบรกิารจากสาย
การบนิบรษิทัฯขนส่ง หรอื หน่วยงานทีใ่หบ้รกิาร บรษิทัฯจะดาเนินโดยสุดความสามารถทีจ่ะจดับรกิารทวัรอ์ืน่ทดแทนให ้แต่
จะไม่คนืเงนิใหส้าหรบัค่าบรกิารน้ันๆ 

8)  มคัคุเทศก ์พนักงาน และตวัแทนของบรษิทัฯ ไม่มสีทิธิใ์นการใหค้ าสญัญาใดๆ ทัง้สิน้แทนบรษิทัฯ นอกจากมเีอกสารลง
นามโดยผูม้อีานาจของบรษิทัฯ กากบัเท่าน้ัน 

9) หากไม่สามารถไปเทีย่วในสถานทีท่ีร่ะบุในโปรแกรมได ้อนัเน่ืองมาจากธรรมชาต ิความล่าชา้ และความผดิพลาดจากทาง
สายการบนิ จะไม่มกีารคนืเงนิใดๆทัง้สิน้ แต่ทัง้นีท้างบรษิทัฯจะจดัหารายการเทีย่วสถานทีอ่ืน่ๆมาให ้โดยขอสงวนสทิธิก์าร
จดัหานีโ้ดยไม่แจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ 

10) เมือ่ท่านออกเดนิทางไปกบัคณะแลว้ ท่านงดการใชบ้รกิารรายการใดรายการหน่ึง หรอืไม่เดนิทางพรอ้มคณะถอืว่าท่านสละ
สทิธิ ์ไม่อาจเรยีกรอ้งค่าบรกิาร และเงนิมดัจาคนื ไม่ว่ากรณีใดๆ ทัง้สิน้ 

11)  ในกรณีทีลู่กคา้ตอ้งออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาตดิต่อเจา้หนา้ทีข่องบรษิทัฯ กอ่นทุกคร ัง้ มเิชน่น้ันทางบรษิทัฯ 
จะไม่รบัผดิชอบค่าใชจ้า่ยใดๆ ทัง้สิน้ 

12) กรณีเจ็บป่วยจนไมส่ามารถเดนิทางไดซ้ ึง่จะตอ้งมใีบรบัรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรบัรองบรษิทัฯจะพจิารณาเลือ่นการเดนิทางของท่าน
ไปยงัคณะตอ่ไปแต่ทัง้นีท่้านจะตอ้งเสยีค่าใชจ้า่ยทีไ่ม่สามารถเรยีกคนืได ้เชน่ค่าตั๋วเครือ่งบนิค่าหอ้ง ค่าธรรมเนียมวซีา่ตามทีส่ถานทูต
ฯ เรยีกเก็บ และค่าใชจ้่ายอืน่ๆทีเ่กดิขึน้ตามจรงิ ในกรณีทีไ่มส่ามารถเดนิทางได ้

13) กรณียืน่วซีา่แลว้ไมไ่ดร้บัการอนุมตัวิซีา่จากทางสถานทูต (วซีา่ไม่ผ่าน) และท่านไดช้าระค่าทวัรห์รอืมดัจามาแลว้ ทางบรษิทัฯ คนืค่า
ทวัรห์รอืมดัจาให ้แต่ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการหกัค่าบรกิารยืน่วซีา่, ค่าวซีา่ และค่าใชจ้า่ยบางสว่นทีเ่กดิขึน้จรงิเป็นกรณีไป (อาท ิ
กรณีออกตั๋วเครือ่งบนิไปแลว้ หรอืไดช้าระค่าบรกิารในส่วนของทางเมอืงนอกเชน่ โรงแรม ฯลฯ ไปแลว้) ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการ
หกัเก็บค่าใชจ้า่ยจรงิทีเ่กดิขึน้แลว้กบัท่านเป็นกรณีไป 

14) กรณีวซีา่ผ่านแลว้ แจง้ยกเลกิกอ่นหรอืหลงัออกตั๋วโดยสาร บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการ ไม่คนืค่าทวัรท์ ัง้หมด 
15) กรณีวซีา่ผ่านแลว้ แต่กรุป๊ออกเดนิทางไมไ่ด ้เน่ืองจากผูเ้ดนิทางท่านอืน่ในกลุม่โดนปฏเิสธวซีา่ หรอืไม่ว่าดว้ยสาเหตุใดๆกต็าม ทาง

บรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการหกัเก็บค่าใชจ้า่ยจรงิทีเ่กดิขึน้แลว้กบัท่านเป็นกรณีไป 
16) กรณีผูเ้ดนิทางไม่สามารถเขา้-ออกเมอืงได ้เน่ืองจากเอกสารปลอมหรอืการหา้มของเจา้หนา้ทีไ่ม่วา่เหตุผลใดๆ ก็ตามทางบรษิทัของ

สงวนสทิธิใ์นการ ไม่คนืค่าทวัรท์ ัง้หมด 



 

  
                                                         

 

  
 

 

                                                                

17) ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิร์าคานีเ้ฉพาะนักท่องเทีย่วชาวไทยและท่องเทีย่วเป็นหมูค่ณะแบบ Join Tour เท่าน้ัน กรณีตอ้งการตดักรุป๊
เหมาโปรดสอบถามทางบรษิทัอกีคร ัง้ หากเป็นนกัท่องเทีย่วชาวต่างชาต ิหรอื พระสงฆ ์โปรดสอบถามทางบรษิทัอกีคร ัง้ 

18) ในกรณีทีลู่กคา้ตอ้งออกตั๋วโดยสารภายในประเทศกรุณาตดิต่อเจา้หนา้ทีข่องบรษิทัฯกอ่นทุกคร ัง้มเีชน่น้ันทางบรษิทัฯจะ ไม่รบัผดิชอบ
ค่าใชจ้่ายใดๆทัง้สิน้ 

19) หากมกีารยกเลกิการจองทวัรห์ลงัไดท้ าการยืน่วซีา่เรยีบรอ้ยแลว้บรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการน าเล่มพาสปอรต์ไปยกเลกิวซีา่ในทุก
กรณีไมว่่าค่าใชจ้่ายในการยืน่วซีา่จะรวมหรอืแยกจากรายการทวัรก์็ตาม 

กรุณาอา่นหมายเหตุใหล้ะเอยีดทุกขอ้ 
❖ บรษิทัฯ สงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงโปรแกรมรายการท่องเทีย่วและอตัราค่าบรกิารโดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบ

ล่วงหนา้ตามความเหมาะสม 
❖ กรณีทีค่ณะไม่ครบจ านวน 15 ท่านทางบรษิทัฯ สงวนสทิธิใ์นการงดออกเดนิทางโดยทางบรษิทัฯจะแจง้ใหท้่าน

ทราบล่วงหนา้ 14 วนักอ่นการเดนิทาง  
❖ บรษิทัฯ สงวนสทิธิใ์นการทีจ่ะไม่รบัผดิชอบต่อค่าชดเชยความเสยีหาย อนัเกดิจากเหตุสุดวสิยัทีท่างบรษิทัฯ ไม่

สามารถควบคุมได ้เชน่ การนัดหยุดงาน, จลาจล,การล่าชา้หรอืยกเลกิของเทีย่วบนิ รวมถงึกรณีทีก่องตรวจ
คนเขา้เมอืงไม่อนุญาตใหเ้ดนิทางออกหรอืกองตรวจคนเขา้เมอืงของแต่ละประเทศไม่อนุญาตใหเ้ขา้เมอืง 
รวมทัง้ในกรณีทีท่่านจะใชห้นังสอืเดนิทางราชการ (เล่มสนี ้าเงนิ) เดนิทาง หากท่านถูกปฏเิสธการเดนิทางเขา้
หรอืออกนอกประเทศใดประเทศหน่ึง  

❖ ตั๋วเครือ่งบนิเมือ่ออกตั๋วแลว้ไม่สามารถ Refund ไดทุ้กกรณี โดยเงือ่นไขของสายการบนิก าหนด 
❖ การไม่รบัประทานอาหารบางมือ้ไม่เทีย่วตามรายการไม่สามารถขอหกัค่าบรกิารคนืไดเ้พราะการช าระค่าทวัร ์

เป็นไปในลกัษณะเหมาจา่ย 
❖ เมือ่ท่านท าการซือ้โปรแกรมทวัร ์ทางบรษิทัฯ จะถอืว่าท่านรบัทราบและยอมรบัเงือ่นไขของหมายเหตุทุกขอ้แลว้ 
✓ ขอ้แนะน าบางประการใหน้กัท่องเทีย่วทราบก่อนการเดนิทาง 

ส าหรบัหอ้งพกัแบบ 3 เตยีง มบีรกิารเฉพาะบางโรงแรมเท่าน้ัน กรณีเดนิทางเป็นผูใ้หญ่ 3 ท่าน บรษิทัฯ 
ขอแนะน าใหนั้กท่องเทีย่วเปิดหอ้งพกั เป็น 2 หอ้ง จะสะดวกกบันักท่องเทีย่วมากกว่า  

✓ หากออกตั๋วแลว้นักท่องเทีย่วไม่สามารถขอคนืเงนิได ้และไม่สามารถเปลีย่นวนัเดนิทางไดห้รอืตาม
เงือ่นไขของการสายการบนิน้ันๆ 

✓ กระเป๋าเดนิทางเพือ่โหลด ส าหรบัช ัน้ท่องเทีย่ว ท่านละ 1 ใบ (น ้าหนกัไม่เกนิ20 กโิลกรมั) 
เน่ืองจากเป็นlow cost Airline อนุญาตใิห ้กระเป๋าถอืขึน้เครือ่ง Hand Carry (น ้าหนกัไม่เกนิ 7 
กโิลกรมั)       
ในกรณีทีลู่กคา้ตอ้งออกต ัว๋โดยสารภายในประเทศ กรุณาตดิต่อเจา้หน้าทีข่องบรษิทัฯ ก่อนทุก

คร ัง้ มฉิะนัน้ทางบรษิทัฯ จะไม่ขอรบัผดิชอบค่าใชจ้่ายใดๆ ทัง้สิน้ 
 
เอกสารในการยืน่วซีา่ท่องเทีย่วอนิเดยี แบบออนไลน ์(ไม่ตอ้งโชวต์วั) 
• รูปถ่ายส ี(ถ่ายมาไม่เกนิ 3 เดอืน ขนาด 2×2 นิว้ (1 รูป พืน้หลงัสขีาว  
• ส าเนาหนงัสอืเดนิทางอายุการใชง้านไม่ต ากว่า 6 เดนิ หา้มขดีทบั 
• ส าเนาบตัรประชาชน 1 ชดุ    
• ส าเนาทะเบยีนบา้น 1 ชดุ 
• ส าเนาวซีา่อนิเดยีหากท่านเคยเดนิทางเขา้อนิเดยีแลว้ 1 ชดุ 

เอกสารทัง้หมดสามารถส่งแบบออนไลน ์  Line , Email ไดเ้ลยครบั^^ 
 


