
 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
รายการท่องเทีย่วเวลาทีอ่นิเดยีชา้กว่าประเทศไทย 1.30 ชัว่โมง 
วนัแรก กรุงเทพฯ- เดลล-ีอคัรา B L D 

04.30 น.  คณะเดนิทางพรอ้มกนัทีท่่าอากาศยานสุวรรณภูม ิ ชัน้ 4 เคานเ์ตอร ์ ประตู 3-4 สายการบนิ THAI 
AIRWAY โดยเจา้หนา้ทีบ่รษิทัฯ  คอยตอ้นรบัและอ านวยความสะดวกใหก้บัทุกท่าน พเิศษ!! บรกิารอาหาร
ว่าง + น ้าดืม่ 1 ขวดเล็กก่อนขึน้เครือ่ง 

กระเป๋าเล็กถอืตดิตวัขึน้เครือ่งบนิ 
▪ กรุณางดน าของมคีม ทุกชนิด เชน่ มีดพบั กรรไกรตดัเล็บทุกขนาด ตะไบเล็บ เป็นตน้ กรุณาใส่ใน

กระเป๋าเดนิทางใบใหญ่หา้มน าตดิตวัขึน้เคร ือ่งบนิ 
▪ วตัถุทีเ่ป็นลกัษณะของเหลว อาท ิ ครมี โลช ัน่น ้าหอมยาสฟัีน เจลสเปรย ์ และเหลา้เป็นตน้ จะถูกท าการ

ตรวจอย่างละเอยีดอกีคร ัง้โดยจะอนุญาตใหไ้ม่เกนิ10 ชิน้ในบรรจภุณัฑล์ะไม่เกนิ 100 ml.  
07:35 น.  เดนิทางสู่ เมอืงเดลล ีโดยสายการบนิ THAI AIRWAY  เทีย่วบนิที ่TG323  
 ใชเ้วลาเดนิทาง 4 ช ัว่โมง (บรกิารอาหารบนเครือ่ง) 
 10:35 น. ถงึ ท่าอากาศยานนานาชาตอินิทริา คานธ ีเมอืงเดลล(ีNew Delhi) ตามเวลาทอ้งถิน่ ผ่านพธิกีารตรวจ

คนเขา้เมอืงและตรวจรบัสมัภาระเรยีบรอ้ยแลว้  
จากนัน้ เดนิทางสู่มหาวหิารอนิดู อชัดมั (Akshardham) วดัฮนิดูทีใ่หญ่ทีสุ่ดในโลก สถานทีท่ีน่่าเลือ่มใสของมหาชนทั่วประเทศอนิเดยี ในอนิเดยีมีวดัลกัษณะเชน่นีอ้ยู่มากแต่ในทีสุ่ดบรษิทักนิเนสก็มอบใบประกาศนียบตัร วดัฮนิดูใหญ่ทีสุ่ดในโลก ใหก้บัวดันี ้ดว้ยเหตุผลคอืเป็นวดัใหญ่ทีสุ่ด สรา้งโดยเอกชน และถอืว่าเป็นวดัฮนิดูทีใ่หญ่ทีสุ่ดเพราะมี

บ ร ิเวณ กว ้า งมากถึ ง  86,342 
ตารางฟุต วดันี้มีความอศัจรรย ์
มากมาย สรา้งดว้ยหินทรายสี
ชมพู แกะสลกั และปูพืน้ดว้ยหิน
อ่อน  มียอดโดมเป็นหินทราย
ชมพู แกะสลกั ตวัโดมสูง 72 ฟุต 
มีเสาโดม ลอ้ม 1,160 ตน้ รอบ
โดมแกะเป็นเศียรคชสารจ านวน
148 เศียร ดา้นในบรรจุ เทพเจา้
ฮินดูแกะสลักกว่า 20,000 องค ์
ใช เ้วลาสรา้ง 5 ปี เท่า น้ัน โดย
ท่านประมุข สวามี มหาราช เป็น
ออก แบบ เพี ย งค น เดี ย ว เป็ น



 

 

สถาปัตยกรรมฮนิดูทีเ่กา่แก่ทีสุ่ด กอ่สรา้งโดยชา่งอาสาสมคัร มีทัง้นักบวช ชา่งศลิปะ รวมถงึนักแสวงบุญทุกคน...
อาศรธัาม 7 สิง่มหศัจรรยข์องโลก ในศตวรรษที ่21 

กลางวนั  บรกิารอาหารกลางวนั ณ โรงแรม   
จากน้ัน น าเดนิทางสู่เมอืงอคัรา (Agra) อดตีเมืองหลวงของอนิเดยีในสมยัทีย่งัเรยีกว่า "ฮนิดูสถาน" เป็นเมืองทีต่ ัง้อยู่

รมิแม่น ้ายมนา ทางตอนเหนือของประเทศอนิเดยี ในรฐัอุตตรประเทศ ตัง้อยู่ห่างจากเมืองลคัเนา ซึง่เป็นเมอืงหลวง
ของรฐัอุตตรประเทศเคยเป็นเมืองหลวงส าคญัของอนิเดียในยุคศตวรรษที ่16 ตัง้อยู่รมิฝ่ังแม่น ้ายมุนา  เมืองอคัรายงั
เป็นทีต่ ัง้ของป้อมอกัรา (Agra Fort) ป้อมแดง (Red Fort of Agra) ซึง่ไดร้บัการขึน้ทะเบยีนเป็นมรดกโลกในปี 1983 

ค ่า  รบัประทานอาหารค ่า ณ โรงแรมพกัผ่อนตามอธัยาศยั   
ทีพ่กั ณ Sarovar Premium Crystal Inn (Agra) หรอืเทยีบเท่า  

 

วนัทีส่อง (2) เมอืงอคัรา  (ทชัมาฮาล -อคัราฟอรท์ )-เมอืงชยัปุระ B L D 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม   
07.30 น. น าท่านชมทชัมาฮาล สิง่มหศัจรรยข์องโลก สุสานหนิอ่อนทีผู่ค้นเชือ่ว่าเป็นสถาปัตยกรรมแห่งความรกัทีส่วย

ทีสุ่ดในโลกสรา้งขึน้โดยสมเด็จพระจกัรพรรดแิห่งจกัรวรรดโิมกุลผูม้ีรกัมั่นคงต่อพระมเหสขีองพระองค.์...ทชัมาฮา
ลถูกพิจารณาใหเ้ป็นหน่ึงในเจ็ดสิง่มหศัจรรยข์องโลกในยุคใหม่ ซ ึง่ตัง้อยู่ในสวนรมิฝ่ังแม่น ้ายมุนา ในเมืองอาครา 
ส่วนที่มีช ือ่เสียงที่สุด คือ หลุมศพของพระนางมุมตซั มาฮาล ซึง่ถูกสรา้งดว้ยหินอ่อนสีขาว ศิลาแลง ประดบั
ลวดลายเคร ือ่งเพชร พลอย หนิ โมราและเคร ือ่งประดบัจากมิตรประเทศ ไดร้บัค ารบัรองว่าสรา้งขึน้ดว้ยสดัส่วนที่
วจิติรและงดงามทีส่ดุ กวา้งยาวดา้นละ 100 เมตร สูง 60 เมตร มผีูส้รา้งและออกแบบรว่ม 20,000 คน การกอ่สรา้ง
กนิเวลานานถงึ 22 ปี ทชัมาฮาลมีเนือ้ทีป่ระมาณ 42 เอเคอร ์เป็นทีต่ ัง้ของมสัยดิ มีหออาซาน (หอสูงส าหรบัรอ้ง
แจง้เวลาท านมาซ) และมีสิ่งก่อสรา้งอื่น ๆ นายช่างที่ออกแบบ ชือ่ อุสตาด ไอซา ถูกประหารชวีิตเพื่อมิใหไ้ป
ออกแบบสถาปัตยกรรมใด ๆ ทีส่วยกว่าได ้

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
จากน้ัน   ชมพระราชวงัอคัราฟอรด์   Agra Fort ... ป้อมปราการหนิทรายแดง มรดกโลกของเมอืงอคัรา เป็น

ป้อมปราการประจ าเมืองซึง่สรา้งเป็นก าแพงหนิทรายสแีดง ตัง้ตระหง่านสวยงาม ดว้ยสถาปัตยกรรมแบบอคัระ พระ
เจา้อคับารส์รา้งขึน้ในปี ค.ศ. 1565 และสรา้งต่อเตมิกนัเร ือ่ยมาจนถงึรุน่หลานคอื พระเจา้ชารเ์จฮาน กษตัรยิอ์งคท์ี ่



 

 

5 ของราชวงศโ์มกุล ซึง่ปรบัเปลีย่นจากป้อมปราการทางทหารมาเป็นพระราชวงั มีก าแพงสูงกว่า 20 เมตร และ
ยาว 2.5 กโิลเมตร ภายในอคัราฟอรด์มีหอ้งสวยงามทีส่รา้งดว้ยหินอ่อนแกะสลกัฝังโดยรอบ โดยเฉพาะหอ้งมุข
แปดเหลีย่ม ซ ึง่เป็นหอ้งที่มีความส าคญัทีสุ่ดภายในพระราชวงัแห่งนีแ้ละภายในหอ้งนี้ท่านจะไดพ้บกบัสถานที่ที่
กษตัรยิช์ารจ์าฮาถูกลูกชายจบัมาขงัไวจ้นสิน้พระชนน ์พระองคถู์กกกัขงัอยู่ถงึ 8 ปี จนกระทั่งสวรรคตในปี ค.ศ. 
1666 ตามต านานกล่าวว่าใหว้นัสุดทา้ยของชวีติพระองคใ์ชเ้วลาทัง้วนัในการจอ้งมองเศษกระจกที่สะทอ้นภาพ
ของทชัมาฮาล และสิน้พระชนมด์ว้ยเศษกระจกในก ามือ พระองคถู์กฝังในทชัมาฮาล เคยีงขา้งพระมเหสซี ึง่พระองค ์
ไม่เคยลมื มีบางคนกล่าวว่าสมเด็จพระจกัรพรรดชิาหช์ะฮนั มิไดป้ระสงคท์ีจ่ะถูกฝังรว่มกบัประมเหส ีแต่พระองคม์ี
แผนการที่จะสรา้งสุสานอีกแห่งดว้ยหินอ่อนสีด า เพื่อเป็นสุสานของพระองค ์แต่ผูรู้ห้ลายท่านเชือ่ว่าพระองค ์
ประสงคท์ีจ่ะถูกฝังเคยีงขา้งพระนางมุมตซั มาฮาล 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
จากน้ัน  น าท่าน ชอ้ปป้ิงสนิคา้หตัถกรรม และงานฝีมอืพืน้เมือง อาทเิชน่ผา้ไหมอนิเดยีเคร ือ่งประดบั อญัมณี ไมจ้นัทร ์

หอมแกะสลกั ผลติภณัฑจ์ากหนิอ่อน ของตกแต่งประดบับา้น 
12.30 น.  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ โรงแรม   
13.30 น. บ่ายสมควรแก่เวลาเดนิทางสู่ เมอืงชยัปุระ ระยะทางประมาณ 250 กม. ประมาณ 4-5  ช ัว่โมง  
17.30 น.       เมอืงชยัปุร ะ เป็นเมืองหลวงของแควน้ราชสถาน ทางตะวนัตกของอินเดีย สรา้งขึน้ตัง้แต่เมื่อปีค  .ศ . 1728 โดยมหา   

ราชา สะหวายจยั สิงหท์ี ่2 ตวัเมืองถูกออกแบบวางผงัใหเ้ป็นเสมือนเมืองแห่งเทพเจา้ เป็นเมืองแห่งพระอาทิตยต์าม
แผนภูมขิองจกัรวาลโดยมพีระราชวงัชยัปุระอนังดงามเป็นแกนกลางแห่งจกัรวาลน่ันเอง  

จากน้ัน อิสระชอ้ปป้ิงสินคา้เมืองราชสถาน ณ หน้าพระราชวงัสายลมจนถึงเวลานัดหมายตลาดฮาวามาฮาลบาซาร ์
(Hawa Mahal Bazaar) ใหท้่านชอ้ปป้ิงสนิคา้พืน้เมอืง อาท ิก าไร สรอ้ยคอ เสือ้ผา้ ต่างๆมากมาย แบบชาวราชา
สถาน ส าควรแกเ่วลา น าท่านเขา้สู่ทีพ่กั… 

20.00 น.  รบัประทานอาหารค ่า ณ โรงแรมพกัผ่อนตามอธัยาศยั   
ทีพ่กั ณ RAMADA (Jaipur) หรอืเทยีบเท่า  

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

07.00 น.  รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม   



 

 

08.00 น.  พระราชวงัแห่งสายลม “Hawa Mahal” (ถ่ายรูปดา้นนอก)ซึง่ความจรงิแลว้เป็นเพยีงส่วนหนา้ของตวัอาคาที่
มรีูปทรงสะดุดตามหีนา้ต่างมากถงึ935บานสำหรับให้เหล่านางในน่ังมองทิวทัศน์ของโลกภายนอกโดยที่คนภายนอก
ไม่สามารถมองเห็นพวกนางได ้

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

น าท่านขึ ้นรถจิบ๊และ ชมป้อมปราการแอมเบอร ์(AmberFort) หรือพระราชว ังแอมเบอร ์
(Amber)”พระราชวงัแอมเบอรฟ์อรท์ เดิมเคยเป็นราชธานีของเมืองชยัปุระ สรา้งอยู่บนเนินเขาสูงตรงต าแหน่ง
เดมิทีเ่คยเป็นต าแหน่งเดมิทีเ่คยเป็นป้อมปราการเก่าในศตวรรษที ่11 มาก่อน สรา้งขึน้โดยมหาราชาแมนสงิห ์ใน 
ปี ค.ศ. 1592 และเสรจ็สิน้ลงในสมยัของมหาราชาใจสิงห ์ป้อมแห่งนีเ้ป็นตน้แบบทีด่ขีองสถาปัตยกรรมแบบราช
ปุต (Rajput) นอกจากนีใ้นสมยัก่อนดา้นล่างของป้อมยงัเป็นทะเลสาบ จงึเป็นปราการส าคญัเพือ่ป้องกนัขา้ศกึได ้
อีกช ัน้ ท าใหท้ี่น่ีกลายเป็น
จุดยุทธศาสตรส์ าคัญของ
ราชวงศ ์กาญ จวาหา อ ยู่
หลายรอ้ยปี ก่อนมหาราชา
ส ะห วายจัย  ซ ิงห ์ที่  2  จ ะ
ตดัสนิใจยา้ยลงไปสรา้งเมือง
ใหม่ยังชยัปุระ ภายในพระ
ราช วงัแอมเบอรฟ์อรท์ ระ
กอบดว้ยพระต าหนักต่างๆ ที่
เปิดใหนั้กท่อง เที่ยวเขา้ชม 
ซึง่ส่วนใหญ่จะสรา้งในสมัย
ของมหาราชามาน  ซิงห ์
( Maharaja Man Singh) 
ใน ปี ค.ศ. 1592และไดม้ี
การขยายต่อเติมโดยมหา
ราชาองคต่์อๆมา 

น าท่านแวะชมและถ่ายรูป พระราชวงักลางน ้า จาร ์มาฮาล สถาปัตยกรรมอลงัการแห่งอนิเดยีกบั พระราชวงั
น ้า “Water Palace” ซ ึง่ตัง้เด่นสง่าอยู่กลางน ้า พระราชวงักลางน า้ซ ึง่ตัง้เด่นสง่าอยู่กลางทะเลสาบมนัสกา )Man 
Sagar)สรา้งขึน้เมื่อไม่กีศ่ตวรรษทีผ่่านมา ตัง้อยู่ใจกลางทะเลสาบแมนซาการ ์ทีถู่กลอ้มรอบดว้ยภูเขาอราวลัลี เป็น



 

 

ท าเลทีด่ีทีสุ่ดในเมือง เพราะสามารถเห็นวิวไดโ้ดยรอบพระราชวงั และตวัพระราชวงัก็จะสะทอ้นกบัผืนน ้าเพิ่มความ
งดงามใหม้ากขึน้ โดยเฉพาะในเวลากลางคนืทีจ่ะมแีสงสะทอ้นอย่างเห็นไดช้ดั ในส่วนของพระราชวงัน้ันมองภายนอก
จะเห็นเพียงแค่สองช ัน้ แต่ความจรงิแลว้ที่น่ีมีช ัน้ซ่อนอยู่ดา้นล่างใตน้ ้าอีกดว้ยพระราชวงัถูกสรา้งคร ัง้แรกเพื่อ
จุดประสงคเ์ป็นที่พักผ่อนตากอากาศของพระราชา เพื่อเสด็จล่าสตัว ์ในบรเิวณดงักล่าว แต่ในช่วงศตวรรษที่ 18 
กษตัรยิแ์ห่งอารเ์มอรไ์ดต้ดัสนิใจสรา้งเขือ่นลอ้มรอบระหว่างภูเขาเพื่อป้องกนัน ้าท่วม และตอนน้ันเองทีท่ าใหร้ะดบัน ้า
เพิม่สูงขึน้จนท่วมส่วนหน่ึงของพระราชวงั ปัจจุบนัทีน่ี่อนุญาตใหผู้ค้นเขา้ชมไดโ้ดยทางเรอืเท่าน้ัน และภายในวงัยงัมี
ภาพวาดที่ไดร้บัการดูแลรกัษาอย่างดี สถาปัตยกรรมภายนอกและภายในรวมถึงระเบียง มีการก่อสรา้งอย่างวิจิตร
งดงาม เป็นพระราชวงักลางน ้าอนัสุดตา และถอืเป็นสมบตัทิีส่มบูรณอ์กีแห่งหน่ึงในประเทศ 

 

 

 

 

 

 

 

 

เทีย่ง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ โรงแรม    
บ่าย ชม พระราชวงัหลวง“City Palace” ซึง่พระราชวงัแห่งนี้เป็นทีป่ระทบัของมหาราชาองคปั์จจุบนั ซ ึง่ภายในมีหอ

ดาราศาสตร ์ ยนัตระ มนัตระของมหาราชา ไสว สงิหท์ี ่2 ผูส้รา้งเมืองชยัปุระและ พิพิธภณัฑ ์ของมหาราชาแห่งชยัปุระ
ในยุคกอ่นๆ อาท ิพรม ภาพเขยีน และทีโ่ดนเด่นมากทีสุ่ดคอื ฉลองพระองคข์องมหาราชา มโธ สงิหท์ี ่1 ทีม่ขีนาดใหญ่
มากและฉลองพระองคปั์กดิน้ทองของมหาราณีทีห่นักเกอืบ 10 กโิลกรมั รวมถึงหมอ้เงนิใบยกัษ ์2 ใบ หนักราว 345 
กม. สถาปัตยกรรมของพระราชวงัแห่งนีผ้สมผสานกนัระหว่างราชวงคช์ยัปุระกบัโมกุล นิยมใชห้นิอ่อนแกะสลกัลวยลาย
ปราณีตบรรจง อาทิ นกยูง ดอกไม ้และพระพิฆเนศไดอ้ย่างอ่อนชอ้ยภายในชมพระต าหนักมูบารกัมาฮาล 
(Mumarak Mahal) หรอืเวลคมัพาเลซ 
(welcome Palace) โดยพระต าหนักมู
บารกัมาฮาลสรา้งขึน้ในปี ค.ศ. 1899 
เพือ่รบัรองแขกบา้นแขกเมอืงมีความโดด
เด่นตรงการแกะสลกัเสาหนิอ่อนและประตู
ที่ท าแบบเท่ ากันทุกสัดส่ วน  โดยตัว
อาคารเป็นการผสมผสานกันระหว่าง
สถาปัตยกรรมแบบราชปุต อิสลาม และ
องักฤษ ปัจจุบัน ต าหนักแห่งนี้ ใชเ้ป็น
พิพิธภณัฑแ์สดงเคร ือ่งแต่งกายของมหา
ราชาและมหารานีในแต่ละยุคน้ัน เช่น
กระโปรงปักดว้ยดิน้ทอง เสือ้คลุมของ
มหาราชา ฯลฯ นอกจากนี ้ยงัมีขา้วของ
เคร ือ่งใชล้ า้ค่าในวงัอกีหลายชิน้ 

จากนัน้ ชมหอดูดาวจนัตารม์นัตาร ์( JantarMantar) จดัว่าเป็นสถานทีท่่องเทีย่วส าคญัของเมืองชยัปุระโดยไดร้บั
การประกาศจากองคก์ารยูเนสโกใหเ้ป็นมรดกโลกในปี ค .ศ. 2010 สรา้งและคิดคน้ขึน้โดยมหาราชาสะหวายจยั 
สงิหท์ี ่2 ดว้ยทรงมีความสนพระทยัและพระปรชีาในเร ือ่งดาราศาสตรจ์งึไดท้รงรบัสั่งใหส้รา้งหอดูดาวแห่งนีข้ึน้มา
พรอ้มๆกบัการกอ่สรา้งพระราชวงัซติีพ้าเลซเพือ่ใชดู้ความเคลือ่นไหวของพระอาทติยพ์ระจนัทร ์



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ค ่า รบัประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร จากนัน้เขา้สู่ทีพ่กั 

ทีพ่กั ณ RAMADA (Jaipur)  หรอืเทยีบเท่า  

วนัทีส่ี ่(4) ชยัปุระ-นครหลวงเดลล ี B L D 

06.00 น.  รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม   
จากนัน้  เดนิทางสู่ เมอืงเดลล ี(ระยะทางประมาณ 203 กโิลเมตร ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 4 – 5 ช ัว่โมง แลว้แต่สภาพ

การจราจร) **เมืองนิวเดล ีNew Delhi** เมืองเดลีเป็นเมืองหลวงเก่าแก่ของอนิเดีย ประมาณการณว์่าก่อสรา้งเมื่อ 
5000 ปีก่อนครสิตกาล ส่วนสิง่ก่อสรา้งทีเ่กา่แกท่ีสุ่ดทีค่น้พบในปัจจุบนัมอีายุประมาณ 300 ปีกอ่นครสิตกาล มเีมอืง
โบราณหลายแห่งถูกขุดพบในเขตการปกครองเดลีในปัจจุบัน พืน้ที่เขตเดลีเป็นศูนยก์ลางการปกครองของ
อาณาจกัรอนิเดยีโบราณถงึ 7 อาณาจกัร 
กรุงนิวเดล ี(New Delhi) เป็นเมืองท่องเทีย่วเมืองแรกทีเ่ราอยากใหคุ้ณลองมาเยอืนสกัคร ัง้ ดว้ยเหตุผลทีว่่าเมือง
นีค้ือเมืองหลวงของประเทศอนิเดยีเมืองหลวงทีม่ี
ความเกา่แกม่ากกว่า 5000 ปีกอ่นครสิตกาล  
น าท่านชม กุตบัมนีาร ์หอคอยสุเหรา่ทีสู่ง
ทีสุ่ดในโลก กุตบัมีนาร ์คือ หอคอยที่ต ัง้อยู่ใน
กรุงนิวเดล ีเป็นหอทีม่ีความประมาณ 72.5 เมตร 
(237.8 ฟุต) โดยหอคอยแห่งนี้สรา้งขึน้จากหิน
ทรายสีแดง และมีขนาดเสน้ผ่าศูนยก์ลางอยู่ที ่
14.32 เมตรเป็นหอสูงทีน่่าจะถอืเป็นเคร ือ่งหมาย
ของเดลี เป็นถาวรวตัถุที่มีความงามไดส้ดัส่วน
ภายนอกเป็นหินทรายสีแดง สรา้งเป็นลูกฟูกขึน้
ไปอย่างเกลีย้งเกลา ซึง่ไดม้กีารสรา้งต่อกนัขึน้ไป



 

 

หลายทอด หลายยุคสมยั แต่ละลูกฟูกจารกึเป็นอกัษรอาระบกิจากบทสวดในพระคมัภรีโ์กหรา่น...ซ ึง่ปัจจบุนัเป็นที่
นิยมของคนไปเยีย่มชม  

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร เดลล ี
จากน้ัน..น าท่านผ่านชมราชปาติภาวนั (Rashtrapati Bhavan) ท าเนียบรฐับาล ที่ก่อสรา้งดว้ยหิน
ทรายรูปรา่งผสมแบบองักฤษและโมกุล , ชมประตูเมอืงอนิเดยี (Indian Gate) ใชเ้ป็นอนุสาวรยีข์องทหารที่
เสยีชวีติในสงครามโลกคร ัง้ทีห่น่ึง จุดไฟ อมรชวีนิบูชาวญิญาณนักรบไม่เคยดบั ตัง้แต่ พ.ศ.2474 (ค.ศ. 1931) 
จวบจนปัจจบุนั มชี ือ่จารกึไวท้ีแ่ผ่นหนิ 85,000 ช ือ่ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

จากนัน้ น าท่าน ชอ้ปป้ิงที ่ตลาดพืน้เมอืง ตลาดจนัปาตรต์ Janpath Market, New Delhi สนิคา้พืน้เมืองของ
ประเทศอนิเดยีทีม่าทั่วสารทศิ...ทีน่ี่คุณจะไดร้บัทีจ่ะท าสิง่ทีด่ทีีสุ่ดของถนนชอ้ปป้ิง รา้นคา้ส่วนใหญ่มขีนาดเล็กซุม้
ขายทุกชนิดของเสือ้ผา้ฝ้ายและ curios เสือ้ผา้ที่มีเสือ้ผา้โดยทั่วไปการส่งออกส่วนเกินจะขายราคาถูก มี
เคร ือ่งเงนิและเคร ือ่งประดบัเทยีมเรยีงรายดว้ยหนิกึง่มีค่าทีม่ีอยู่ทีน่ี่... ผูช้อ้ปป้ิงทีน่ี่ตอ้งมีคู่ของทกัษะ หน่ึงคุณจะตอ้ง
มีความสามารถในการแยกแยะความแตกต่างของปลอมจากของแท ้สองคุณตอ้งรูแ้ละฝึกศิลปะการเจรจาต่อรอง
อย่างอดทนตลาดทเิบตทีอ่ยู่ใกลโ้รงแรมอมิพีเรยีลเป็นคลงัเก็บของโบราณและสิง่ของทเิบต คุณสามารถเลอืกซือ้
สนิคา้ส าหรบับางเคร ือ่งประดบัเงนิ, thangkhas และเคร ือ่งทองเหลอืง... ฝ่ังตรงขา้มมีหา้งใหญ่สิน้คา้มากมายอาท ิ
วาดภาพเป็นตูโ้ชวข์องการสรา้งสรรคข์องชา่งฝีมืออินเดยีทอผา้และศิลปินพืน้บา้นจะไดร้บัการชืน่ชอบกบัลูกคา้
ในอินเดียและทั่วโลกเอ็มโพเรยีมเป็นของรฐับาลอินเดียด าเนินการภายใตก้ระทรวงสิ่งทอตัง้อยู่ใน Jawahar 
Vyapar ภวนัวาดภาพเป็นตูโ้ชวข์องการสรา้งสรรคข์องชา่งฝีมืออนิเดยีทอผา้และศิลปินพืน้บา้นจะไดร้บัการชืน่
ชอบกบัลูกคา้ในอนิเดยีและทั่วโลก เปิดใหบ้รกิารทุกวนั 10:00-19:00 

 

 

 

 

 
 
 
อสิระใหทุ้กท่าน..จนถงึเวลานดัหมาย 

ค ่า  รบัประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร (อาหารไทย)  
จากน้ัน สมควรแกเ่วลาน าท่านเดนิทางสู่สนามบนิอนิทริาคานธเีพือ่เดนิทางสู่กรุงเทพฯ 



 

 

 
 
 

วนัทีส่ี ่(5) เดลล-ีกรุงเทพ - - - 

03.20 น.   ออกเดนิทางสู่ กรุงเทพ ฯโดยสายการบนิ THAI AIRWAY  เทีย่วบนิที ่TG332 
ใชเ้วลาเดนิทาง 4ช ัว่โมง (บรกิารอาหารบนเครือ่ง) 

09.15 น.  เดนิทางถงึกรุงเทพฯ โดยสวสัดภิาพ…. 

 
หมายเหตุ :  
1. เวลาที่ปรากฏในโปรแกรมกบัการปฏิบตัิจรงิอาจแตกต่างกนัเล็กน้อย ขอใหท้่านรบัทราบค าแนะน าการ

เปลีย่นแปลงการนัด หมายเวลาในการท ากจิกรรมอกีคร ัง้จากหวัหนา้ทวัร ์ 

2. บรษิทัอาจท าการเปลีย่นแปลงรายการ ไดต้ามความจ าเป็นและเหมาะสม แต่จะยดึผลประโยชนข์องลูกคา้เป็น
ส าคญั ทัง้นี ้ขึน้อยู่กบัสภาวะของสายการบิน โรงแรมที่พกั ภูมิอากาศ ภยัธรรมชาติ การนัดหยุดงานฯลฯ 

ตลอดจนสภาวะทาง เศรษฐกจิและสถานการณท์างการเมอืงภายใน อนัเป็นสาเหตุใหต้อ้งเลือ่นการเดนิทาง
หรอืไม่สามารถจดัพาคณะท่องเทีย่ว ไดต้ามรายการ 

อตัราค่าบรกิาร  (โปรแกรมสามเหลีย่มอารยธรรม 5วนั3คนื) 
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 

11-15,25-29 ต.ค. 
8-12,22-26 พ.ย. 
6-10,20-24 ธ.ค. 

28,200.- 6,500.- 

ปีใหม่29ธ.ค.-2ม.ค.63 

30ธ.ค.-3ม.ค.63 
30,200.- 8,500.- 

บรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการออกทวัรก์รณีมผีูเ้ดนิทางไม่ 15-25   ท่าน หรอืปรบัเปลืย่นราคาหรอืตามทีไ่ดต้กลง
กบัทางบรษิทัฯ 

 

 

*ผูใ้หญ่ (12 ปี ขึน้ไป) เน่ืองจากเป็นราคาตั๋วกรุป๊หรอืเป็นราคาโปรโมช ัน่ จงึไมม่รีาคาส าหรบัเด็ก 



 

 

 

การส ารองทีน่ั่ง   

1. *กรุณา ช าระเงินมดัจ า ท่านละ 15,000 บาท พรอ้มแจง้ชือ่เป็นภาษาองักฤษตามหนังสอืเดนิทาง หรอื 

Copy Passport มาทีบ่รษิทัฯ ภายใน 3 วนัหลงัการจอง.... (ทีน่ั่งจะยนืยนัเมือ่ไดร้บัเงนิมดัจ าแลว้เท่าน้ัน)หากตอ้ง
ยืน่วซีา่ ตอ้งเตรยีมเอกสารยืน่วซีา่ใหเ้รยีบรอ้ยภายใน 2-3 วนัหลงัจากท าการจองแลว้ (ใชเ้วลาขอวซีา่ไม่
ต ่ากว ่า 7วนัท าการ) 

2. การช าระค่าทวัรส่์วนทีเ่หลอืทางบรษิทัฯจะเรยีกเก็บกอ่นเดนิทางไม่นอ้ยกว่า 20 วนัท่านควรจดัเตรยีมค่าทวัร ์
ใหเ้รยีบรอ้ยกอ่นก าหนดเน่ืองจากทางบรษิทัตอ้งส ารองค่าใชจ้า่ยในส่วนของค่าทีพ่กัและตั๋วเคร ือ่งบนิมฉิะน้ัน
จะถอืว่าท่านยกเลกิการเดนิทางโดยอตัโนมตั ิ

*** ในกรณีทีท่่านโอนเงินจากต่างจงัหวดั ไม่รวมค่าธรรมเนียมและค่าบรกิารของธนาคาร 

หมายเหตุ  :  อน่ึงกรุณาแจง้เจา้หนา้ทีข่องบรษิทัฯ ทราบถงึการโอนเงนิของท่าน ทางโทรศพัทห์รอืทางไลน ์เพือ่
ส่งหลกัฐานการโอนเงนิของท่านเพือ่เป็นประโยชนแ์กท่่าน 

ส าคญัมาก!!!การยกเลกิบตัร และการคนืเงิน“สายการบนิโลวค์อสต”์   

❖ สายการบินสายการบินโลวค์อสต ์หลงัการจองโดยช าระมดัจ าแลว้ หากท่านตอ้งการยกเลิกการเดินทางไม่ว่ากรณีใดๆ
กอ้ตามไม่สามารถ Refund คืนเงินได ้เวน้แต่จะมีคนเดินทางแทน ทัง้นีต้อ้งขึน้อยู่ว่าทางบรษิทัฯยงัไม่ออกบตัรโดยสาร
ดว้ย เน่ืองจากเป็นตั๋วกรุป๊เหมาจ่าย“สายการบนิโลวค์อสต”์ จ่ายถูกแต่มขีอ้แลกเปลีย่นขอใหท้่านท าความ
เขา้ใจก่อนช าระเงิน  เมือ่ท่านท าการซือ้โปรแกรมทวัร ์ทางบรษิทัฯ จะถอืว่าท่านรบัทราบและยอมรบั
เงื่อนไขของหมายเหตุทุกขอ้แลว้ 

อตัราค่าบรกิารรวม : 

➢ ค่าตั๋วเคร ือ่งบินไป-กลบั ช ัน้ประหยดัโดยสายการบิน ค่าภาษีสนามบินทุกแห่ง ตามระบุในรายการ 
➢ ค่าทีพ่กัโรงแรมระดบั 3- 4 ดาวตามระบุในรายการ 
➢ ค่ารถโคช้ปรบัอากาศ ตามระบุในรายการ 
➢ ค่าอาหารทุกมือ้ตามระบุ/ค่าธรรมเนียมเขา้ชมสถานทีต่่างๆ ตามระบุในรายการ 
➢ ค่าธรรมเนียมวซีา่ส าหรบัหนงัสอืเดนิทางไทย ยืน่แบบออนไลนเ์ท่านัน้ (ไม่ตอ้งโชวต์วั) 
➢ ค่าประกนัอุบตัิเหตุระหว่างการเดินทาง แบบหมู่คณะ วงเงิน 1 ลา้นบาท (วงรกัษาพยามบาทไม่เกนิ 5 แสนบาท/คร ัง้)ทัง้นี้

ย่อมขึน้อยู่ในขอ้จ ากดัทีม่ีการตกลงไวก้บับรษิทัประกนัชวีิต ตามระบุในรายการ 
*หากท่านสนใจซือ้ประกนัการเดินทางส าหรบัครอบคลุมเร ือ่งสุขภาพสอบถามขอ้มูลเพิม่เตมิกบัทางเจา้หนา้ทีบ่รษิทัได ้** 

- 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, เสียชวีติหรอืเสียอวยัวะจากอุบตัิเหตุ 3 ลา้นบาท] 
ความครอบคลุมผูเ้อาประกนัทีม่ีอายุนอ้ยกว่า 16 หรอืมากกว่า 75 ปี 
[รกัษาพยาบาล 2 ลา้น, รกัษาต่อเน่ือง 2 แสน, เสียชวีติหรอืเสียอวยัวะจากอุบตัิเหตุ 1.5 ลา้นบาท] 

อตัราค่าบรกิารไม่รวม  

➢ ค่าจดัท าหนังสอืเดนิทาง (PASSPORT) และค่าท าใบอนุญาตทีก่ลบัเขา้ประเทศของคนต่างชาต ิหรอื คนต่างดา้ว 
➢ ค่าใชจ้่ายอืน่ๆนอกเหนือจากทีร่ะบุไวใ้นรายการและค่าใชจ้่ายส่วนตวัต่างๆ เชน่ ค่าโทรศพัท ์ค่าซกัรดี 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 30 USD /ท่าน ตลอดการเดนิทางใหก้บัหวัหน้าทวัร ์ 
➢ ค่าบรกิารยกกระเป๋าในโรงแรมและสนามบนิ ซึง่ท่านจะตอ้งดูแลกระเป๋าและทรพัยส์นิดว้ยตวัท่านเอง 
➢ ค่าทปิหวัหนา้ทวัรไ์ทย ทปิหวัหน้าทวัรแ์ลว้แต่ความพงึพอใจในบรกิารของท่าน 
การใหท้ปิตามธรรมเนียมทางบรษิทัฯมไิดม้ผีลประโยชนใ์ดๆทัง้สิน้ขึน้อยู่กบัการพจิารณาของท่านเพือ่เป็น

ก 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 ถอืว่าท่านไดย้อมรบัในขอ้ตกลงและเงื่อนไข ทีบ่รษิทัได้

ระบุไวข้า้งตน้ทุกประการ 
 
เงื่อนไขการเดนิทาง 
1) บรษิทัฯ มสีทิธิท์ีจ่ะเปลีย่นแปลงรายละเอยีดบางประการในทวัรนี์ ้เมือ่เกดิเหตุสุดวสิยัจนไม่อาจแกไ้ขได ้
2) บรษิทัฯ ไม่รบัผดิชอบค่าเสยีหายในเหตุการณท์ีเ่กดิจากสายการบนิ ภยัธรรมชาต ิและอืน่ๆทีอ่ยู่นอกเหนือการควบคุมของทาง

บรษิทัฯหรอืค่าใชจ้า่ยเพิม่เตมิทีเ่กดิขึน้ทางตรงหรอืทางออ้ม เชน่ การเจ็บป่วย, การถูกทารา้ย, การสูญหาย, ความล่าชา้ หรอื
จากอุบตัเิหตุต่างๆ 

3)  หากท่านยกเลกิกอ่นรายการท่องเทีย่วจะสิน้สุดลง ทางบรษิทัฯ จะถอืว่าท่านสละสทิธิแ์ละจะไม่รบัผดิชอบค่าบรกิารทีท่่านได ้
ช าระไวแ้ลว้ไม่ว่ากรณีใดๆ ทัง้สิน้ 

4)  บรษิทัฯ จะไม่รบัผดิชอบต่อการหา้มออกนอกประเทศ หรอื หา้มเขา้ประเทศ อนัเน่ืองมาจากมสีิง่ผดิกฎหมาย หรอืเอกสาร
เดนิทางไม่ถูกตอ้ง หรอื การถูกปฏเิสธในกรณีอืน่ๆ 

5) รายการนีเ้ป็นเพยีงขอ้เสนอทีต่อ้งไดร้บัการยนืยนัจากบรษิทัฯ อกีคร ัง้หน่ึง หลงัจากไดส้ารองทีน่ั่งบนเคร ือ่ง และโรงแรมทีพ่กัใน
ต่างประเทศเป็นทีเ่รยีบรอ้ย แต่อย่างไรก็ตามรายการนีอ้าจเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม 

6)  ราคานีค้ดิตามราคาตั๋วเคร ือ่งบนิในปัจจบุนั หากราคาตั๋วเคร ือ่งบนิปรบัสูงขึน้ บรษิทัฯ สงวนสทิธิท์ีจ่ะปรบัราคาตัว๋เคร ือ่งบนิ
ตามสถานการณด์งักล่าว 

7) กรณีเกดิความผดิพลาดจากตวัแทน หรอื หน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง จนมกีารยกเลกิ ล่าชา้ เปลีย่นแปลง การบรกิารจากสายการ
บนิบรษิทัฯขนส่ง หรอื หน่วยงานทีใ่หบ้รกิาร บรษิทัฯจะดาเนินโดยสุดความสามารถทีจ่ะจดับรกิารทวัรอ์ืน่ทดแทนให ้แต่จะไม่
คนืเงนิใหส้าหรบัค่าบรกิารน้ันๆ 

8)  มคัคุเทศก ์พนักงาน และตวัแทนของบรษิทัฯ ไม่มสีทิธิใ์นการใหค้ าสญัญาใดๆ ทัง้สิน้แทนบรษิทัฯ นอกจากมเีอกสารลงนาม
โดยผูม้อีานาจของบรษิทัฯ กากบัเท่าน้ัน 

9) หากไม่สามารถไปเทีย่วในสถานทีท่ีร่ะบุในโปรแกรมได ้อนัเน่ืองมาจากธรรมชาต ิความล่าชา้ และความผดิพลาดจากทางสาย
การบนิ จะไม่มกีารคนืเงนิใดๆทัง้สิน้ แต่ทัง้นีท้างบรษิทัฯจะจดัหารายการเทีย่วสถานทีอ่ืน่ๆมาให ้โดยขอสงวนสทิธิก์ารจดัหานี้
โดยไม่แจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ 



 

 

10) เมือ่ท่านออกเดนิทางไปกบัคณะแลว้ ท่านงดการใชบ้รกิารรายการใดรายการหน่ึง หรอืไม่เดนิทางพรอ้มคณะถอืว่าท่านสละ
สทิธิ ์ไม่อาจเรยีกรอ้งค่าบรกิาร และเงนิมดัจาคนื ไม่ว่ากรณีใดๆ ทัง้สิน้ 

11)  ในกรณีทีลู่กคา้ตอ้งออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาตดิต่อเจา้หนา้ทีข่องบรษิทัฯ กอ่นทุกคร ัง้ มเิชน่น้ันทางบรษิทัฯ จะ
ไม่รบัผดิชอบค่าใชจ้า่ยใดๆ ทัง้สิน้ 

12) กรณีเจ็บป่วยจนไม่สามารถเดนิทางไดซ้ ึง่จะตอ้งมใีบรบัรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรบัรองบรษิทัฯจะพจิารณาเลือ่นการเดนิทาง
ของท่านไปยงัคณะต่อไปแต่ทัง้นีท้่านจะตอ้งเสยีค่าใชจ้า่ยทีไ่ม่สามารถเรยีกคนืได ้เชน่ค่าตั๋วเคร ือ่งบนิค่าหอ้ง ค่าธรรมเนียมวี
ซา่ตามทีส่ถานทูตฯ เรยีกเก็บ และค่าใชจ้า่ยอืน่ๆทีเ่กดิขึน้ตามจรงิ ในกรณีทีไ่ม่สามารถเดนิทางได ้

13) กรณียืน่วซีา่แลว้ไม่ไดร้บัการอนุมตัวิซีา่จากทางสถานทูต (วซีา่ไม่ผ่าน) และท่านไดช้าระค่าทวัรห์รอืมดัจามาแลว้ ทางบรษิทัฯ 
คนืค่าทวัรห์รอืมดัจาให ้แต่ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการหกัค่าบรกิารยืน่วซีา่, ค่าวซีา่ และค่าใชจ้า่ยบางส่วนทีเ่กดิขึน้จรงิเป็น
กรณีไป (อาท ิกรณีออกตั๋วเคร ือ่งบนิไปแลว้ หรอืไดช้าระค่าบรกิารในส่วนของทางเมอืงนอกเชน่ โรงแรม ฯลฯ ไปแลว้) ทาง
บรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการหกัเก็บค่าใชจ้า่ยจรงิทีเ่กดิขึน้แลว้กบัท่านเป็นกรณีไป 

14) กรณีวซีา่ผ่านแลว้ แจง้ยกเลกิกอ่นหรอืหลงัออกตั๋วโดยสาร บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการ ไม่คนืค่าทวัรท์ัง้หมด 
15) กรณีวซีา่ผ่านแลว้ แต่กรุป๊ออกเดนิทางไม่ได ้เน่ืองจากผูเ้ดนิทางท่านอืน่ในกลุ่มโดนปฏเิสธวซีา่ หรอืไม่วา่ดว้ยสาเหตุใดๆก็

ตาม ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการหกัเก็บค่าใชจ้า่ยจรงิทีเ่กดิขึน้แลว้กบัท่านเป็นกรณีไป 
16) กรณีผูเ้ดนิทางไม่สามารถเขา้-ออกเมอืงได ้เน่ืองจากเอกสารปลอมหรอืการหา้มของเจา้หนา้ทีไ่ม่วา่เหตุผลใดๆ ก็ตามทาง

บรษิทัของสงวนสทิธิใ์นการ ไม่คนืค่าทวัรท์ัง้หมด 
17) ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิร์าคานีเ้ฉพาะนักท่องเทีย่วชาวไทยและท่องเทีย่วเป็นหมู่คณะแบบ Join Tour เท่าน้ัน กรณีตอ้งการตดั

กรุป๊เหมาโปรดสอบถามทางบรษิทัอกีคร ัง้ หากเป็นนกัท่องเทีย่วชาวต่างชาต ิหรอื พระสงฆ ์โปรดสอบถามทาง
บรษิทัอกีคร ัง้ 

18) ในกรณีทีลู่กคา้ตอ้งออกตั๋วโดยสารภายในประเทศกรุณาตดิต่อเจา้หนา้ทีข่องบรษิทัฯกอ่นทุกคร ัง้มเีชน่น้ันทางบรษิทัฯจะ ไม่
รบัผดิชอบค่าใชจ้า่ยใดๆทัง้สิน้ 

19) หากมกีารยกเลกิการจองทวัรห์ลงัไดท้ าการยืน่วซีา่เรยีบรอ้ยแลว้บรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการน าเล่มพาสปอรต์ไปยกเลกิวซีา่
ในทุกกรณีไม่ว่าค่าใชจ้า่ยในการยืน่วซีา่จะรวมหรอืแยกจากรายการทวัรก็์ตาม 

กรุณาอา่นหมายเหตุใหล้ะเอยีดทุกขอ้ 
❖ บรษิทัฯ สงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงโปรแกรมรายการท่องเทีย่วและอตัราค่าบรกิารโดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ตาม

ความเหมาะสม 
❖ กรณีทีค่ณะไม่ครบจ านวน 15 ท่านทางบรษิทัฯ สงวนสทิธิใ์นการงดออกเดนิทางโดยทางบรษิทัฯจะแจง้ใหท้่านทราบ

ล่วงหนา้ 14 วนักอ่นการเดนิทาง  
❖ บรษิทัฯ สงวนสทิธิใ์นการทีจ่ะไม่รบัผดิชอบต่อค่าชดเชยความเสยีหาย อนัเกดิจากเหตุสุดวสิยัทีท่างบรษิทัฯ ไม่สามารถ

ควบคุมได ้เชน่ การนัดหยุดงาน, จลาจล,การล่าชา้หรอืยกเลกิของเทีย่วบนิ รวมถงึกรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงไม่อนุญาต
ใหเ้ดนิทางออกหรอืกองตรวจคนเขา้เมอืงของแต่ละประเทศไม่อนุญาตใหเ้ขา้เมอืง รวมทัง้ในกรณีทีท่่านจะใชห้นังสอื
เดนิทางราชการ (เล่มสนี ้าเงนิ) เดนิทาง หากท่านถูกปฏเิสธการเดนิทางเขา้หรอืออกนอกประเทศใดประเทศหน่ึง  

❖ ตั๋วเคร ือ่งบนิเมือ่ออกตั๋วแลว้ไม่สามารถ Refund ไดทุ้กกรณี โดยเงือ่นไขของสายการบนิก าหนด 
❖ การไม่รบัประทานอาหารบางมือ้ไม่เทีย่วตามรายการไม่สามารถขอหกัค่าบรกิารคืนไดเ้พราะการช าระค่าทวัรเ์ป็นไปใน

ลกัษณะเหมาจา่ย 
❖ เมือ่ท่านท าการซือ้โปรแกรมทวัร ์ทางบรษิทัฯ จะถอืว่าท่านรบัทราบและยอมรบัเงือ่นไขของหมายเหตุทุกขอ้แลว้ 
✓ ขอ้แนะน าบางประการใหน้กัท่องเทีย่วทราบก่อนการเดนิทาง 

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

✓ หากออกตั๋วแลว้นักท่องเทีย่วไม่สามารถขอคนืเงนิได ้และไม่สามารถเปลีย่นวนัเดนิทางไดห้รอืตามเงือ่นไขของการสายการ
บนิน้ันๆ 

✓ กระเป๋าเดนิทางเพือ่โหลด ส าหรบัช ัน้ท่องเทีย่ว ท่านละ 1 ใบ (น ้าหนกัไม่เกนิ20 กโิลกรมั) 
เน่ืองจากเป็นlow cost Airline อนุญาตใิห ้กระเป๋าถอืขึน้เครือ่ง Hand Carry (น ้าหนกัไม่เกนิ 7 กโิลกรมั)       
ในกรณีทีลู่กคา้ตอ้งออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ กรุณาตดิต่อเจา้หน้าทีข่องบรษิทัฯ ก่อนทุกคร ัง้ มฉิะนัน้ทาง

บรษิทัฯ 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 ชุด 
• ส าเนาวซีา่อนิเดยีหากท่านเคยเดนิทางเขา้อนิเดยีแลว้ 1 ชดุ 

เอกสารทัง้หมดสามารถส่งแบบออนไลน ์  Line , Email ไดเ้ลยครบั^^ 
 
 


