
 
  

                                                         
 
  
 
 
                                                                

 

 



 
  

                                                         
 
  
 
 
                                                                

 
 



 
  

                                                         
 
  
 
 
                                                                

 

 
รายการท่องเท่ียวเวลาท่ีอินเดียชา้กวา่ประเทศไทย 1.30 ชัว่โมง 

20.00 น.  คณะพร้อมกนัที่สนามบินสุวรรณภูมิ  อาคารผูโ้ดยสารขาออก  ประตูที่ 2  
เคานเ์ตอร ์ E สายการ THAI SMAILE  เจา้หนา้ท่ีใหก้ารตอ้นรบัพรอ้มอาํนวยความสะดวก
ในการเชค็อินเอกสารและสมัภาระ 

22.02 น.   ออกเดินทางจากกรงุเทพฯสู่เมืองชยัปุระ โดยสายการบิน ไทยสมาย  เท่ียวบินที่ WE337  
(ใชเ้วลาเดินทาง 4 ช ัว่โมง 30 นาที)   

01.15 น.      ถึงท่าอากาศยานชยัปุระ JAPUR AIRPORT  ประเทศอินเดีย หลงัผ่านดา่นพิธีการตรวจ
คนเขา้เมืองและตรวจรบัสมัภาระแลว้ จากนั้น ออกเดินทางจากสนามบิน เขา้สู่ที่พกั 
พกัผ่อนตามอธัยาศยั  
“เมืองชยัปุระ” ซึง่มีความหมายว่า นครแห่งชยัชนะ คนอินเดียเรียกเมืองนี้ว่า จยัปูร ์ หรือ 
จยัเปอร ์ รฐัราชสถานไดช้ือ่วา่ นครสีชมพู (Pink city) โดยท่ีมาของเมืองสีชมพูก็เน่ืองจากใน
ปีค.ศ. 1876 มหาราช ซารามซงิห ์ (Maharaja Ram Singh) ไดมี้รบัสัง่ใหป้ระชาชนทาสี
ชมพูทบับนสีปูนเก่าของบา้นเรือนตนเองเพ่ือแสดงถึงไมตรีจิตตอ้นรบัการมาเยือนของเจา้ชาย
แห่งเวลส ์ (Prince of Waies) เจา้ชายมกุฎราชกุมารขององักฤษซึง่ภายหลงัคือกษตัริยเ์อ็ด
เวิรด์ท่ี 7 (King Edward Vll) แห่งสหราชอาณาจกัรและต่อมารฐับาลอินเดียก็ยงัออก
กฎหมายควบคุมใหส่ิ้งก่อสรา้งภายในเขตกําแพงเมืองเก่าตอ้งทาสีชมพูเชน่เดิมจนกลายเป็นส่ิงท่ี
เชดิหนา้ชตูาและทาํใหนั้กทอ่งเท่ียวจากทัว่ทกุมุมโลก  

ที่พกั ณ The Fern Hotel ( JAIPUR) หรือเทียบเท่า 

06.30 น.  รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม   
07.30 น. แต่งชุดอินเดียแลว้เที่ยวถ่ายรูปใหกิ้บ๊เก๋ จะดีแค่ไหนถา้ไดใ้ส่ชุดส่าหรี หรือชุด

พืน้เมืองสวยๆของชาวอินเดียมาถ่ายรูปหมู่
กนั 

จากนัน้  จุดเช็คอินที่ 1 นําท่าน ขี่ชา้งขึน้ไปเที่ยว
ยงั พระราชวงัแอมเบอรพ์าเลซ ประดุจด ัง่
มหาราชาและมหารานีในยุคก่อน ชมป้อม
ปราการแอมเบอร ์ (AmberFort) หรือ
พระราชวงัแอมเบอร ์ (Amber)”พระราชวงั
แอมเบอรฟ์อรท์ เดิมเคยเป็นราชธานีของเมืองชยั
ปุระสรา้งอยู่บนเนินเขาสูงตรงตําแหน่งเดิมท่ีเคย

วนัแรก (1) กรุงเทพฯ- ชยัปุระ  X X X 

วนัที่สอง 
(2) 

เมืองชยัปุระ เยือนป้อมปราการแอมเบอร ์ -ซิตีพ้าเลส-ชมหอดูดาว
จนัตามนัตาร ์

B L D 



 
  

                                                         
 
  
 
 
                                                                

 

เป็นตําแหน่งเดิมท่ีเคยเป็นป้อมปราการเก่าในศตวรรษท่ี 11 ภายในพระราช วงัแอมเบอร ์
ฟอรท์ ระกอบดว้ยพระตําหนักต่างๆ ท่ีเปิดใหนั้กท่อง เท่ียวเขา้ชม ซึง่ส่วนใหญ่จะสรา้งในสมยั
ของมหาราชามาน ซงิห ์ (Maharaja Man Singh) ใน ปี ค.ศ. 1592และไดมี้การขยายตอ่
เติมโดยมหาราชาองคต์อ่ๆมา 

จุดเช็คอินท่ี2 นําท่านแวะชมและถ่ายรูป พระราชวงักลางนํ้า จาร ์ มาฮาล สถาปัตยกรรมอลงัการแห่ง

อินเดียกบั พระราชวงัน้ํา “Water Palace” ซึง่ต ัง้เด่นสง่าอยู่กลางน้ํา พระราชวงักลางน้ําซึง่ต ัง้
เด่นสง่าอยู่กลางทะเลสาบมนัสกา  )Man Sagar)สรา้งขึน้เมื่อไม่กีศ่ตวรรษที่ผ่านมา ต ัง้อยู่ใจกลาง
ทะเลสาบแมนซาการ ์ ที่ถูกลอ้มรอบดว้ยภูเขาอราวลัลี เป็นทําเลที่ดีที่สุดในเมือง ในส่วนของ
พระราชวงันัน้มองภายนอกจะเห็นเพียงแคส่องช ัน้ แต่ความจริงแลว้ที่น่ีมีช ัน้ซอ่นอยู่ดา้นล่างใตน้ํ้า
อีกดว้ยพระราชวงัถูกสรา้งคร ัง้แรกเพ่ือจุดประสงคเ์ป็นที่พกัผ่อนตากอากาศของพระราชา เพ่ือ
เสด็จล่าสตัว ์ ในบริเวณดงักล่าว แต่ในชว่งศตวรรษที่ 18 กษตัริยแ์ห่งอารเ์มอรไ์ดต้ดัสินใจสรา้ง
เขือ่นลอ้มรอบระหว่างภูเขาเพื่อป้องกนัน้ําท่วม และตอนนัน้เองที่ทําใหร้ะดบัน้ําเพ่ิมสูงขึน้จนท่วม
ส่วนหน่ึงของพระราชวงั ปัจจุบนัที่น่ีอนุญาตใหผู้ค้นเขา้ชมไดโ้ดยทางเรือเท่านัน้ และภายในวงัยงั
มีภาพวาดที่ไดร้บัการดูแลรกัษาอย่างดี สถาปัตยกรรมภายนอกและภายในรวมถึงระเบียง มีการ
ก่อสรา้งอย่างวิจิตรงดงาม เป็นพระราชวงักลางน้ําอนัสุดตา และถือเป็นสมบติัที่สมบูรณอ์ีกแห่ง
หน่ึงในประเทศ 
เที่ยง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ โรงแรม    



 
  

                                                         
 
  
 
 
                                                                

 

จุดเช็คอินที่3 (ขอพรความร่ํารวยจากพระแม่ลกัษมี)ชมเบียรล่์ามนัเดียร ์  )Birla 
Mandir) หรือเรียกอีกชือ่วา่ วดัลกัษมีนารายนั  )Laxmi Narayan) เป็นวดัฮินดท่ีูมีสีขาว
โดดเดน่มาก ท่ีน่ีถกูสรา้งโดยมหาเศรษฐชีาวอินเดีย 

 
 
 
 
 
 
 

จุดเช็คอินที่4 (ขอพรความสําเร็จจากพระพิฆเนศ) วดัพระพิฆเณศ โมติดุงกริ 
(Moti Doongri Ganesh Mandir) สรา้งขึน้โดย เศรษฐีอินเดีย (รามปาลีวาล)ในชว่งตน้
ศตวรรษท่ี 18 ตัง้อยู่บนเนินเขาเล็กๆ เป็นวดัท่ีมีชือ่เสียงดว้ยความเป็นมงคลขององคพ์ระ
พิฆเนศวร นับเป็นไฮไลทส์ําคญัท่ีมีผูค้นทัง้ใน และนอกเมืองชยัปุระต่างนิยมเขา้ชมเคารพบูชา 
เพ่ือเป็นมงคลในชวิีตประจาํวนั และเพ่ือคน้หาของความสขุนิรนัดร ์
 
 
 
 
 

 
 จุดเช็คอินที่5 ชมพระอาทิตยต์กดินที่ป้อมไทเกอร ์ ป้อมนราหก์ารห ์ (Naharagrh 

Fort) หรือรูจ้กักนัในชือ่ป้อมไทเกอร ์ (Tiger Fort) ห่างจากเมืองชยัปุระไปทางทิศเหนือประมาณ 
5 กิโลเมตร เป็นป้อมท่ีมองเห็นไดจ้ากใจกลางเมืองชยัปุระ สรา้งในปี ค.ศ. 1734 สมยัมหาราชา
ไสวจยั ซงิหท่ี์ 2 เพ่ือชว่ยปกป้องเมืองชยัปุระปัจจบุนั 

 
 
 
 
 
 
 
20.00 น. รบัประทานอาหารคํา่ ณ โรงแรมที่พกั 

ที่พกั ณ The Fern Hotel ( JAIPUR) หรือเทียบเท่า  



 
  

                                                         
 
  
 
 
                                                                

 

 
06.30 น.  รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม   
จากนัน้  จุดเชค็อินที่6นําท่านชมจุดถา่ยรูปที่สวยมากประตูปาตริกา (Patrika Gate) คือประตู

เมืองลาํดบัท่ี 9 ของนครชยัปุระ ตัง้อยู่บริเวณ วงเวียนจาวาฮาร ์ (Jawahar Circle) ดว้ยความท่ี
เป็นประตูเมืองลําดบัท่ี 9 ซึง่เป็นเลขศกัดิสิ์ทธิ ์ การสรา้งประตูนี้้ จึงมีการระดมความคิดในการ
สรา้งใหต้รงตามประเพณีโบราณของเมือง ทําใหป้ระตปูาตริกา มี 9 โดม มี 7 ซุม้ประต ู แตล่ะ

ซุม้มีภาพวาดสีสนัสวยงาม บอกเลา่ประวติัศาสตรข์องแควน้ราชสถานสาํหรบันักทอ่งเท่ียว  
 จุดเชค็อินที่7อลัเบิรต์ฮอลล ์ (Albert Hall) หรือพิพิธภณัฑก์ลางของเมืองชยัปุระ สรา้ง
ตามสถาปัตยกรรมขององักฤษ ดูแปลกแยกจากรูปแบบอาคารบา้นเรือนของเมืองชยัปุระ ดา้น
ในจดัแสดงวิถีชีวิตของชนกลุ่มนอ้ยในราชสถาน รวมถึงหอ้งสมุดและภาพวาดแบบย่อส่วน 
(Miniature Painting) ในสมยัของโมกุลใหช้มดว้ยดา้นล่างของพิพิธภณัฑ ์ มีการจดัแสดง ตู
ตู มมัม่ี  (TUTU The Mummy) ตูตูมมัม่ี เป็นผูห้ญิง มีอายุประมาณ 20 กว่าๆ (อายุ
ตอนเป็นมมัม่ี) เป็นสมาชกิในครอบครวัของนักบวชในยุคพโตเลไมค (Ptolemaic) มีตน้กําเนิด
จากอียิปตโ์บราณ เป็นของขวญัจากไคโร (Cairo) เพ่ือใชใ้นการจดันิทรรศการ “Jeypore” 
ในปี 1883 แต่ไม่มีการนํากลบั บางคนจึงเชื่อว่าน่ีเป็นของขวญัใหก้บั ไสวอิชวารซ์ิงห ์
ผูป้กครองเมืองชยัปุระในปี 1887 จากองักฤษ 

วนัที่สาม 
(3) 

เมืองชยัปุระ ซตีิพ้าเลส-ชมหอดูดาวจนัตามนัตาร-์ฮาวามาฮาล B L D 



 
  

                                                         
 
  
 
 
                                                                

 

เที่ยง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ โรงแรม    
บ่าย จุดเชค็อินที่8 ชม พระราชวงัหลวง“City Palace” ซึง่พระราชวงัแห่งนี้เป็นท่ีประทบัของ

มหาราชาองคปั์จจบุนั ซึง่ภายในมีหอดาราศาสตร ์  ยนัตระ มนัตระของมหาราชา ไสว สิงหท่ี์ 
2 ผูส้รา้งเมืองชยัปุระและ พิพิธภณัฑ ์ ของมหาราชาแห่งชยัปุระในยุคก่อนๆ อาทิ พรม 
ภาพเขยีน และท่ีโดนเด่นมากท่ีสุดคือ ฉลองพระองคข์องมหาราชา มโธ สิงหท่ี์ 1 ท่ีมีขนาด
ใหญ่มากและฉลองพระองคปั์กดิน้ทองของมหาราณีท่ีหนักเกือบ 10 กิโลกรมั รวมถึงหมอ้เงิน
ใบยกัษ ์ 2 ใบ หนักราว 345 กม. สถาปัตยกรรมของพระราชวงัแห่งนี้ผสมผสานกนัระหวา่ง
ราชวงคช์ยัปุระกบัโมกุล นิยมใชหิ้นอ่อนแกะสลกัลวยลายปราณีตบรรจง อาทิ นกยูง ดอกไม ้
และพระพิฆเนศไดอ้ยา่งออ่นชอ้ย 

 
 
 
 
 
 

 จุดเชค็อนิที่9 ชมหอดูดาวจนัตารม์นัตาร ์
(JantarMantar) จดัว่าเป็นสถานท่ีท่องเท่ียวสําคญัของเมืองชยั
ปุระโดยไดร้บัการประกาศจากองคก์ารยูเนสโกใหเ้ป็นมรดกโลกในปี 



 
  

                                                         
 
  
 
 
                                                                

 

ค  .ศ . 2010 สรา้งและคิดคน้ขึน้โดยมหาราชาสะหวายจยั สิงหท่ี์ 2 ดว้ยทรงมีความสนพระทยัและ
พระปรีชาในเร่ืองดาราศาสตรจึ์งไดท้รงรบัสั่งใหส้รา้งหอดูดาวแห่งนี้ขึน้มาพรอ้มๆกบัการก่อสรา้ง
พระราชวงัซตีิพ้าเลซเพ่ือใชด้คูวามเคล่ือนไหวของพระอาทิตยพ์ระจนัทร ์

จากนัน้  จุดเชค็อินที่10พระราชวงัแห่งสายลม 
“Hawa Mahal” (ถ่ายรูปดา้นนอก)  
โดยถอดแบบมาจากรูปทรงของมงกุฏพระ
นารายณ ์ โดยมีส่ิงก่อสรา้งท่ีโดดเด่นคือ 
บริเวณดา้นหนา้อาคารมีหนา้บนัสูงหา้ช ัน้
และมีลกัษณะคลา้ยรงัผึง้ ซึง่ประกอบดว้ย
หนา้ต่างขนาดเล็กตกแต่งดว้ยลวดลายฉลุ
เป็นชอ่งลมจํานวน 953 บาน โดยลาย
ฉลุน้ันมีเพ่ือนางในวงัสามารถมองทะลุออกมาเห็นชีวิตภายนอกบนทอ้งถนนไดโ้ดยไม่มีใคร
สงัเกตเห็นจากดา้นนอก เน่ืองจากนางในเหล่าน้ันตอ้งมีความเคร่งครดัในการคลุม “ปูรด์าห”์ 
(หรือ ผา้คลมุหนา้)พระราชวงัแหง่นีส้รา้งโดยหินทรายสีชมพูอิสระชอ้ปป้ิงสินคา้เมืองราชสถาน ณ 
ตลาดฮาวามาฮาลบาซาร ์(Hawa Mahal Bazaar) ใหท้่านชอ้ปป้ิงสินคา้พืน้เมือง อาทิ 
กาํไร สรอ้ยคอ เสือ้ผา้ ตา่งๆมากมาย แบบชาวราชาสถาน 

 
 
 
 
 
 
 
20.00 น. รบัประทานอาหารคํา่ ณ ภตัตาคาร  

จากน้ัน สมควรแกเ่วลานําทา่นเดินทางสูส่นามบินเมืองชยัปุระเพ่ือเดินทางสูก่รงุเทพฯ 

02.15 น.  ออกเดินทางสู ่ กรุงเทพฯ โดยสายการบิน ไทยสมาย เที่ยวบินที่ WE338 
08.15 น. เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ  

 
 
 
 
 

วนัที่ส่ี (4) 
 

เมืองชยัปุระ-กรุงเทพฯ-(สนามบินสุวรรณภูมิ) X X X 



 
  

                                                         
 
  
 
 
                                                                

 

หมายเหตุ :  
1. เวลาท่ีปรากฏในโปรแกรมกบัการปฏิบติัจริงอาจแตกต่างกนัเล็กนอ้ย ขอใหท้่านรบัทราบคําแนะนําการ
เปล่ียนแปลงการนัด หมายเวลาในการทาํกิจกรรมอีกครัง้จากหวัหนา้ทวัร ์ 

2. บริษทัอาจทําการเปล่ียนแปลงรายการ ไดต้ามความจาํเป็นและเหมาะสม แตจ่ะยึดผลประโยชนข์องลูกคา้
เป็นสําคญั ทัง้นี้ ขึน้อยู่กบัสภาวะของสายการบิน โรงแรมท่ีพกั ภมิูอากาศ ภยัธรรมชาติ การนัดหยุดงาน
ฯลฯ ตลอดจนสภาวะทาง เศรษฐกิจและสถานการณท์างการเมืองภายใน อนัเป็นสาเหตใุหต้อ้งเล่ือนการ
เดินทางหรือไม่สามารถจดัพาคณะทอ่งเท่ียว ไดต้ามรายการ 

อตัราคา่บริการ  (โปรแกรมCheck In ชยัปุระ4วนั2คืน) 
เน่ืองจากเป็นต ัว๋ราคาพิเศษจึงไม่สามารถ REFUND ได ้ ราคาสําหรบัคนไทยเท่านัน้ 
 
กาํหนดวนัเดินทาง 

อตัราคา่บริการหมายเหตุ:  ผูใ้หญ่ (12 ปี ขึน้ไป) 
เดินทางต ัง้แต ่ 20 ท่านขึน้ไป 
ผูใ้หญ่พกั 2 ท่าน  
(พกัหอ้งละ 2-3 ท่าน)

พกัเดีย่วเพ่ิม 

6-9, 20-23 มี.ค.63 
2-5, 23-26 ต.ค.63 
6-9, 20-23 พ.ย.63 
4-7, 10-13 ธ.ค.63 

24,500.- 
22,500.- 

2,500.- 

บริษทัขอสงวนสิทธิใ์นการออกทวัรก์รณีมีผูเ้ดินทางไม่ 15-25   ทา่น หรือปรบัเปล่ืยนราคาหรือตามท่ีไดต้ก
ลงกบัทางบริษทัฯ 
การสํารองที่นั่ง   
1. *กรณุา ชาํระเงินมดัจาํ ท่านละ 10,000 บาท พรอ้มแจง้ชือ่เป็นภาษาองักฤษตามหนังสือเดินทาง 
หรือ Copy Passport มาท่ีบริษทัฯ ภายใน 3 วนัหลงัการจอง.... (ท่ีน่ังจะยืนยนัเม่ือไดร้บัเงินมดัจาํแลว้
เทา่น้ัน)หากตอ้งย่ืนวีซา่ ตอ้งเตรียมเอกสารย่ืนวีซา่ใหเ้รียบรอ้ยภายใน 2-3 วนัหลงัจากทาํการจองแลว้ 
(ใชเ้วลาขอวีซา่ไม่ตํ่ากวํ่า 7วนัทาํการ) 

2. การชาํระคา่ทวัรส์ว่นท่ีเหลือทางบริษทัฯจะเรียกเก็บกอ่นเดินทางไม่นอ้ยกวา่ 20 วนัท่านควรจดัเตรียมคา่
ทวัรใ์หเ้รียบรอ้ยกอ่นกาํหนดเน่ืองจากทางบริษทัตอ้งสาํรองคา่ใชจ้า่ยในสว่นของคา่ท่ีพกัและตั๋วเคร่ืองบิน
มิฉะน้ันจะถือวา่ทา่นยกเลิกการเดินทางโดยอตัโนมติั 

*** ในกรณีที่ท่านโอนเงินจากตา่งจงัหวดั ไม่รวมคา่ธรรมเนียมและค่าบริการของธนาคาร 
หมายเหต ุ :  อน่ึงกรณุาแจง้เจา้หนา้ท่ีของบริษทัฯ ทราบถึงการโอนเงินของทา่น ทางโทรศพัทห์รือทางไลน ์
เพ่ือสง่หลกัฐานการโอนเงินของทา่นเพ่ือเป็นประโยชนแ์ก่ทา่น 
 
สําคญัมาก!!!การยกเลิกบตัร และการคืนเงิน“สายการบินโลวค์อสต”์   
 สายการบินสายการบินโลวค์อสต ์ หลงัการจองโดยชาํระมดัจาํแลว้ หากท่านตอ้งการยกเลิกการเดินทางไม่

ว่ากรณีใดๆกอ้ตามไม่สามารถ Refund คืนเงินได ้ เวน้แต่จะมีคนเดินทางแทน ทัง้นี้ตอ้งขึน้อยู่ว่าทางบริษทั
ฯยงัไม่ออกบตัรโดยสารดว้ย เน่ืองจากเป็นตั๋วกรุป๊เหมาจ่าย“สายการบินโลวค์อสต”์ จ่ายถูกแต่มีขอ้
แลกเปล่ียนขอใหท้่านทําความเขา้ใจก่อนชาํระเงิน  เม่ือท่านทําการซือ้โปรแกรมทวัร ์ ทาง
บริษทัฯ จะถือว่าท่านรบัทราบและยอมรบัเงื่อนไขของหมายเหตุทุกขอ้แลว้ 

*ผูใ้หญ ่ (12 ปี ขึน้ไป) เน่ืองจากเป็นราคาตั๋วกรุป๊หรือเป็นราคาโปรโมช ัน่ จึงไม่มีราคาสาํหรบัเด็ก 



 
  

                                                         
 
  
 
 
                                                                

 

อตัราค่าบริการรวม : 
 ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลบั ช ัน้ประหยดัโดยสายการบิน ค่าภาษีสนามบินทุกแห่ง ตามระบใุนรายการ 
 ค่าท่ีพกัโรงแรมระดบั 3- 4 ดาวตามระบใุนรายการ 
 ค่ารถโคช้ปรบัอากาศ ตามระบใุนรายการ 
 ค่าอาหารทุกมือ้ตามระบุ/ค่าธรรมเนียมเขา้ชมสถานท่ีต่างๆ ตามระบใุนรายการ 
 คา่ธรรมเนียมวีซา่สําหรบัหนงัสือเดินทางไทย ยื่นแบบออนไลนเ์ท่านัน้ (ไม่ตอ้งโชวต์วั) 
 ค่าประกนัอุบติัเหตุระหว่างการเดินทาง แบบหมู่คณะ วงเงิน 1 ลา้นบาท (วงรกัษาพยามบาทไม่เกิน 5 
แสนบาท/ครัง้)ทัง้นี้ย่อมขึน้อยู่ในขอ้จาํกดัท่ีมีการตกลงไวก้บับริษทัประกนัชวิีต ตามระบใุนรายการ 

*หากท่านสนใจซือ้ประกนัการเดินทางสาํหรบัครอบคลุมเร่ืองสุขภาพสอบถามขอ้มูลเพ่ิมเติมกบัทาง
เจา้หนา้ท่ีบริษทัได ้ ** 
- เบีย้ประกนัเริ่มตน้ 370 บาท [ระยะเวลา 5-7 วนั] 
- เบีย้ประกนัเริ่มตน้ 430 บาท [ระยะเวลา 8-10 วนั] 
ความครอบคลุมผูเ้อาประกนัท่ีมีอายุมากกว่า 16 หรือนอ้ยกว่า 75 ปี 
[รกัษาพยาบาล 2 ลา้น, รกัษาต่อเน่ือง 2 แสน, เสียชวิีตหรือเสียอวยัวะจากอุบติัเหตุ 3 ลา้นบาท] 
ความครอบคลุมผูเ้อาประกนัท่ีมีอายุนอ้ยกว่า 16 หรือมากกว่า 75 ปี 
[รกัษาพยาบาล 2 ลา้น, รกัษาต่อเน่ือง 2 แสน, เสียชวิีตหรือเสียอวยัวะจากอุบติัเหตุ 1.5 ลา้นบาท] 

อตัราค่าบริการไม่รวม  
 คา่จดัทาํหนังสือเดินทาง (PASSPORT) และคา่ทาํใบอนุญาตท่ีกลบัเขา้ประเทศของคนตา่งชาติ หรือ 
คนตา่งดา้ว 

 ค่าใชจ้่ายอื่นๆนอกเหนือจากท่ีระบไุวใ้นรายการและค่าใชจ้่ายส่วนตวัต่างๆ เชน่ ค่าโทรศพัท ์ ค่า
ซกัรีด ฯลฯ 

 ค่าธรรมเนียมนํ้ามนัของสายการบิน (ถา้มี) 
 คา่วีซา่ท่ีมีคา่ธรรมเนียมแพงกวา่หนังสือเดินทางไทย 
 คา่ภาษีหกัณ ท่ีจา่ย 3% ภาษีมูลคา่เพ่ิม 7% (กรณีออกใบกาํกบัภาษี) 
 คา่ธรรมเนียมการชาํระเงินดว้ยบตัรเครดิต VISA 3% AMEX 4% 
 คา่นํา้หนักเกินพิกดัตามสายการบินกาํหนด 20 กิโลกรมั  
 คา่ทิปไกดท์อ้งถิน่,พนกังานขบัรถ 20 USD /ท่าน ตลอดการเดินทางมอบใหก้บัหวัหน้าทวัร ์  
 คา่บริการยกกระเป๋าในโรงแรมและสนามบิน ซึง่ท่านจะตอ้งดูแลกระเป๋าและทรพัยสิ์นดว้ย
ตวัท่านเอง 

 คา่ทิปหวัหน้าทวัรไ์ทย ทิปหวัหน้าทวัรแ์ลว้แต่ความพึงพอใจในบริการของท่าน 
 

การใหทิ้ปตามธรรมเนียมทางบริษทัฯมิไดมี้ผลประโยชนใ์ดๆท ัง้สิน้ขึน้อยู่กบัการพิจารณาของ
ท่านเพื่อเป็นกาํลงัใจใหก้บัไกด ์ และคนขบัรถ 

การยกเลิก และการเปล่ียนแปลง 
การยกเลิก 

5.1 หากมีการชาํระมดัจาํทวัรแ์ละตอ้งการยกเลิกไม่วา่กรณีใดๆก็ตามตอ้งชาํระคา่บริการ  ท่านละ 2,000 บาท 
           5.2 ยกเลิก 30-45 วนั กอ่นการเดินทาง+คา่วีซา่ (ถา้มี)  ตอ้งชาํระ   ท่านละ  5,000 บาท 
           5.3 ยกเลิก 15 - 29 วนั กอ่นการเดินทาง ตอ้งชาํระ 50% ของราคาทวัร+์คา่วีซา่ (ถา้มี) 
   5.4 ยกเลิกนอ้ยกวา่ 1 - 14 วนั กอ่นการเดินทาง ตอ้งชาํระ 100% ของราคาทวัร ์



 
  

                                                         
 
  
 
 
                                                                

 

 

ยกเลิกชว่งเทศกาล  
ยกเลิกกอ่นการเดินทาง สงกรานต-์ปีใหม่ 60 วนั ตอ้งชาํระท่านละ  10,000 บาท  
ยกเลิกกอ่นการเดินทาง สงกรานต-์ปีใหม่ 50 วนั ตอ้งชาํระท่านละ 20,000+คา่วีซา่ (ถา้มี)  
ยกเลิกกอ่นการเดินทาง สงกรานต-์ปีใหม่ 40 วนั 01-29 วนั ชาํระ 100% ของราคาทวัร ์
 

หลงัจากการจองทวัรแ์ละชาํระเงินมดัจาํแลว้ ทางบริษทัฯ ถือวา่ท่านไดย้อมรบัใน
ขอ้ตกลงและเง่ือนไข ท่ีบริษทัไดร้ะบุไวข้า้งตน้ทุกประการ 

เงื่อนไขการเดินทาง 
1) บริษทัฯ มีสิทธิท่ี์จะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการในทวัรนี์้ เม่ือเกิดเหตสุดุวิสยัจนไม่อาจแกไ้ขได ้
2) บริษทัฯ ไม่รบัผิดชอบคา่เสียหายในเหตกุารณท่ี์เกิดจากสายการบิน ภยัธรรมชาติ และอื่นๆท่ีอยู่นอกเหนือการควบคมุของ

ทางบริษทัฯหรือคา่ใชจ้า่ยเพ่ิมเติมท่ีเกิดขึน้ทางตรงหรือทางออ้ม เชน่ การเจ็บป่วย, การถกูทารา้ย, การสญูหาย, ความ
ลา่ชา้ หรือจากอบุติัเหตตุา่งๆ 

3)  หากท่านยกเลิกกอ่นรายการท่องเท่ียวจะสิน้สดุลง ทางบริษทัฯ จะถือวา่ท่านสละสิทธิแ์ละจะไม่รบัผิดชอบคา่บริการท่ีท่าน
ไดช้าํระไวแ้ลว้ไม่วา่กรณีใดๆ ทัง้สิน้ 

4)  บริษทัฯ จะไม่รบัผิดชอบตอ่การหา้มออกนอกประเทศ หรือ หา้มเขา้ประเทศ อนัเน่ืองมาจากมีสิ่งผิดกฎหมาย หรือ
เอกสารเดินทางไม่ถกูตอ้ง หรือ การถกูปฏิเสธในกรณีอื่นๆ 

5) รายการนี้เป็นเพียงขอ้เสนอท่ีตอ้งไดร้บัการยืนยนัจากบริษทัฯ อีกครัง้หน่ึง หลงัจากไดส้ารองท่ีน่ังบนเคร่ือง และโรงแรมท่ีพกั
ในตา่งประเทศเป็นท่ีเรียบรอ้ย แตอ่ย่างไรก็ตามรายการนี้อาจเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม 

6)  ราคานี้คิดตามราคาตัว๋เครื่องบินในปัจจบุนั หากราคาตัว๋เครื่องบินปรบัสงูขึน้ บริษทัฯ สงวนสิทธิท่ี์จะปรบัราคาตัว๋
เครื่องบินตามสถานการณด์งักลา่ว 

7) กรณีเกิดความผิดพลาดจากตวัแทน หรือ หน่วยงานท่ีเกี่ยวขอ้ง จนมีการยกเลิก ลา่ชา้ เปลี่ยนแปลง การบริการจาก
สายการบินบริษทัฯขนสง่ หรือ หน่วยงานท่ีใหบ้ริการ บริษทัฯจะดาเนินโดยสดุความสามารถท่ีจะจดับริการทวัรอื์่นทดแทน
ให ้ แตจ่ะไม่คืนเงินใหส้าหรบัคา่บริการน้ันๆ 

8)  มคัคเุทศก ์ พนักงาน และตวัแทนของบริษทัฯ ไม่มีสิทธิใ์นการใหค้าํสญัญาใดๆ ทัง้สิน้แทนบริษทัฯ นอกจากมีเอกสารลง
นามโดยผูมี้อานาจของบริษทัฯ กากบัเท่าน้ัน 

9) หากไม่สามารถไปเท่ียวในสถานท่ีท่ีระบใุนโปรแกรมได ้ อนัเน่ืองมาจากธรรมชาติ ความลา่ชา้ และความผิดพลาดจากทาง
สายการบิน จะไม่มีการคืนเงินใดๆทัง้สิน้ แตท่ัง้นี้ทางบริษทัฯจะจดัหารายการเท่ียวสถานท่ีอื่นๆมาให ้ โดยขอสงวนสิทธิก์าร
จดัหานี้โดยไม่แจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

10) เม่ือท่านออกเดินทางไปกบัคณะแลว้ ท่านงดการใชบ้ริการรายการใดรายการหน่ึง หรือไม่เดินทางพรอ้มคณะถือวา่ท่านสละ
สิทธิ ์ ไม่อาจเรียกรอ้งคา่บริการ และเงินมดัจาคืน ไม่วา่กรณีใดๆ ทัง้สิน้ 

11)  ในกรณีท่ีลกูคา้ตอ้งออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ กรณุาติดตอ่เจา้หนา้ท่ีของบริษทัฯ กอ่นทกุครัง้ มิเชน่น้ันทางบริษทัฯ 
จะไม่รบัผิดชอบคา่ใชจ้า่ยใดๆ ทัง้สิน้ 

12) กรณีเจ็บป่วยจนไม่สามารถเดินทางไดซ้ึง่จะตอ้งมีใบรบัรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรบัรองบริษทัฯจะพิจารณาเล่ือนการเดินทางของท่านไป
ยงัคณะตอ่ไปแตท่ัง้นีท้่านจะตอ้งเสียคา่ใชจ้า่ยท่ีไม่สามารถเรียกคืนได ้ เชน่คา่ตั๋วเครื่องบินคา่หอ้ง คา่ธรรมเนียมวีซา่ตามท่ีสถานทูตฯ 
เรียกเก็บ และคา่ใชจ้า่ยอื่นๆท่ีเกิดขึน้ตามจริง ในกรณีท่ีไม่สามารถเดินทางได ้

13) กรณีย่ืนวีซา่แลว้ไม่ไดร้บัการอนุมติัวีซา่จากทางสถานทูต (วีซา่ไม่ผ่าน) และท่านไดช้าระค่าทวัรห์รือมดัจามาแลว้ ทางบริษทัฯ คืนคา่
ทวัรห์รือมดัจาให ้ แต่ทางบริษทัขอสงวนสิทธิใ์นการหกัคา่บริการย่ืนวีซา่, คา่วีซา่ และคา่ใชจ้า่ยบางสว่นท่ีเกิดขึน้จริงเป็นกรณีไป 
(อาทิ กรณีออกตั๋วเครื่องบินไปแลว้ หรือไดช้าระคา่บริการในสว่นของทางเมืองนอกเชน่ โรงแรม ฯลฯ ไปแลว้) ทางบริษทัขอสงวน
สิทธิใ์นการหกัเก็บคา่ใชจ้า่ยจริงท่ีเกิดขึน้แลว้กบัท่านเป็นกรณีไป 

14) กรณีวีซา่ผ่านแลว้ แจง้ยกเลิกกอ่นหรือหลงัออกตั๋วโดยสาร บริษทัฯ ขอสงวนสิทธิใ์นการ ไม่คืนคา่ทวัรท์ ัง้หมด 
15) กรณีวีซา่ผ่านแลว้ แตก่รุป๊ออกเดินทางไม่ได ้ เน่ืองจากผูเ้ดินทางท่านอื่นในกลุม่โดนปฏิเสธวีซา่ หรือไม่วา่ดว้ยสาเหตใุดๆก็ตาม ทาง

บริษทัขอสงวนสิทธิใ์นการหกัเก็บคา่ใชจ้า่ยจริงท่ีเกิดขึน้แลว้กบัท่านเป็นกรณีไป 
16) กรณีผูเ้ดินทางไม่สามารถเขา้-ออกเมืองได ้ เน่ืองจากเอกสารปลอมหรือการหา้มของเจา้หนา้ท่ีไม่วา่เหตผุลใดๆ ก็ตามทางบริษทัของ

สงวนสิทธิใ์นการ ไม่คืนค่าทวัรท์ ัง้หมด 
 



 
  

                                                         
 
  
 
 
                                                                

 

17) ทางบริษทัขอสงวนสิทธิร์าคานีเ้ฉพาะนักท่องเท่ียวชาวไทยและท่องเท่ียวเป็นหมู่คณะแบบ Join Tour เท่าน้ัน กรณีตอ้งการตดักรุป๊
เหมาโปรดสอบถามทางบริษทัอีกครัง้ หากเป็นนกัท่องเที่ยวชาวต่างชาติ หรือ พระสงฆ ์ โปรดสอบถามทางบริษทัอีกคร ัง้ 

18) ในกรณีท่ีลกูคา้ตอ้งออกตั๋วโดยสารภายในประเทศกรณุาติดตอ่เจา้หนา้ท่ีของบริษทัฯกอ่นทุกครัง้มีเชน่น้ันทางบริษทัฯจะ ไม่รบัผิดชอบ
คา่ใชจ้า่ยใดๆทัง้สิน้ 

19) หากมีการยกเลิกการจองทวัรห์ลงัไดท้ําการย่ืนวีซา่เรียบรอ้ยแลว้บริษทัขอสงวนสิทธิใ์นการนําเลม่พาสปอรต์ไปยกเลิกวีซา่ในทุก
กรณีไม่วา่คา่ใชจ้า่ยในการย่ืนวีซา่จะรวมหรือแยกจากรายการทวัรก็์ตาม 

กรุณาอา่นหมายเหตใุหล้ะเอยีดทุกขอ้ 
 บริษทัฯ สงวนสิทธิใ์นการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมรายการท่องเท่ียวและอตัราค่าบริการโดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบ

ลว่งหนา้ตามความเหมาะสม 
 กรณีท่ีคณะไม่ครบจาํนวน 15 ท่านทางบริษทัฯ สงวนสิทธิใ์นการงดออกเดินทางโดยทางบริษทัฯจะแจง้ใหท้า่น

ทราบลว่งหนา้ 14 วนักอ่นการเดินทาง  
 บริษทัฯ สงวนสิทธิใ์นการท่ีจะไม่รบัผิดชอบตอ่คา่ชดเชยความเสียหาย อนัเกิดจากเหตสุดุวิสยัท่ีทางบริษทัฯ 

ไม่สามารถควบคมุได ้ เชน่ การนัดหยุดงาน, จลาจล,การลา่ชา้หรือยกเลิกของเท่ียวบิน รวมถึงกรณีท่ีกอง
ตรวจคนเขา้เมืองไม่อนุญาตใหเ้ดินทางออกหรือกองตรวจคนเขา้เมืองของแตล่ะประเทศไม่อนุญาตใหเ้ขา้เมือง 
รวมทัง้ในกรณีท่ีท่านจะใชห้นังสือเดินทางราชการ (เลม่สีนํา้เงิน) เดินทาง หากท่านถกูปฏิเสธการเดินทางเขา้
หรือออกนอกประเทศใดประเทศหน่ึง  

 ตั๋วเคร่ืองบินเม่ือออกตั๋วแลว้ไม่สามารถ Refund ไดท้กุกรณี โดยเง่ือนไขของสายการบินกาํหนด 
 การไม่รบัประทานอาหารบางมือ้ไม่เท่ียวตามรายการไม่สามารถขอหกัค่าบริการคืนไดเ้พราะการชาํระค่าทวัร ์

เป็นไปในลกัษณะเหมาจา่ย 
 เม่ือท่านทําการซือ้โปรแกรมทวัร ์ ทางบริษทัฯ จะถือวา่ท่านรบัทราบและยอมรบัเง่ือนไขของหมายเหตทุกุขอ้แลว้ 
 ขอ้แนะนําบางประการใหน้กัท่องเที่ยวทราบกอ่นการเดินทาง 
สาํหรบัหอ้งพกัแบบ 3 เตียง มีบริการเฉพาะบางโรงแรมเท่าน้ัน กรณีเดินทางเป็นผูใ้หญ ่ 3 ท่าน 
บริษทัฯ ขอแนะนําใหนั้กทอ่งเท่ียวเปิดหอ้งพกั เป็น 2 หอ้ง จะสะดวกกบันักทอ่งเท่ียวมากกวา่  

 หากออกตั๋วแลว้นักทอ่งเท่ียวไม่สามารถขอคืนเงินได ้ และไม่สามารถเปล่ียนวนัเดินทางไดห้รือตาม
เง่ือนไขของการสายการบินน้ันๆ 

 กระเป๋าเดินทางเพ่ือโหลด สาํหรบัช ัน้ทอ่งเท่ียว ทา่นละ 1 ใบ (น้ําหนกัไม่เกิน20 กิโลกรมั) 
เน่ืองจากเป็นlow cost Airline อนุญาติให ้กระเป๋าถือขึน้เคร่ือง Hand Carry (น้ําหนกัไม่เกิน 
7 กิโลกรมั)       
ในกรณีที่ลูกคา้ตอ้งออกต ัว๋โดยสารภายในประเทศ กรุณาติดตอ่เจา้หน้าที่ของบริษทัฯ กอ่นทุก

ครัง้ มิฉะนัน้ทางบริษทัฯ จะไม่ขอรบัผิดชอบคา่ใชจ้า่ยใดๆ ทัง้สิน้ 
 
เอกสารในการยื่นวีซา่ท่องเที่ยวอนิเดีย แบบออนไลน ์ (ไม่ตอ้งโชวต์วั) 
 รูปถา่ยสี (ถา่ยมาไม่เกิน 3 เดือน ขนาด 2×2 น้ิว (1 รูป พืน้หลงัสีขาว  
 สําเนาหนงัสือเดินทางอายุการใชง้านไม่ตาํกวา่ 6 เดิน หา้มขดีทบั 
 สําเนาบตัรประชาชน 1 ชดุ    
 สําเนาทะเบียนบา้น 1 ชดุ 
 สําเนาวีซา่อนิเดียหากท่านเคยเดินทางเขา้อนิเดียแลว้1ชดุ 

เอกสารท ัง้หมดสามารถส่งแบบออนไลน ์  Line , Email ไดเ้ลยครบั^^ 


