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วนัแรก สนามบินสุวรรณภูมิ (กรุงเทพฯ) - ทา่อากาศยานนานาชาตอิินทิรา คานธี - เมืองเดลี - เมืองชยัปุระ 

04.30 น. นัดหมายคณะพรอ้มกนั ณ สนามบินสุวรรณภูมิ (กรุงเทพฯ) ชั้น 4 ประตหูมายเลข 2 เคานเ์ตอร ์D สาย

การบิน Thai Airways ซ่ึงจะมเีจา้หน้าท่ี คอยตอ้นรบั และบริการชว่ยเหลือเร่ืองของกระเป๋าเดินทาง พรอ้มทั้ง

เช็คอินรบับตัรท่ีนัง่บนเคร่ืองบิน  

07.35 น. บินลดัฟ้าสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติอินทิรา คานธี ประเทศอินเดีย โดยสายการบิน Thai Airways เท่ียวบินท่ี 

TG323 (ใชเ้วลาบินประมาณ 4 ชัว่โมง) พรอ้มบริการอาหารและเครื่องด่ืมบนเคร่ืองบิน  

10.35 น. เดินทางถึง ทา่อากาศยานนานาชาตอิินทิรา คานธี ประเทศอินเดีย นําท่านผ่านพิธีการตรวจคนเขา้เมืองและ

ศุลกากร (เวลาทอ้งถ่ินชา้กว่าประเทศไทย 1 ชัว่โมง 30 นาที) 

หรือ 

07.00 น. บินลดัฟ้าสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติอินทิรา คานธี ประเทศอินเดีย โดยสายการบิน Thai Airways เท่ียวบินท่ี 

TG323 (ใชเ้วลาบินประมาณ 4 ชัว่โมง) พรอ้มบริการอาหารและเครื่องด่ืมบนเคร่ืองบิน  

09.55 น. เดินทางถึง ทา่อากาศยานนานาชาตอิินทิรา คานธี ประเทศอินเดีย นําท่านผ่านพิธีการตรวจคนเขา้เมืองและ

ศุลกากร (เวลาทอ้งถ่ินชา้กว่าประเทศไทย 1 ชัว่โมง 30 นาที) 

** หมายเหต ุ: พีเรียตเดินทางตั้งแตว่ันที่ 25 ตลุาคม 2562 เป็นตน้ไป ทางสายการบินมีปรบัเปล่ียน

เวลาบิน หากมีการออกตัว๋ภายใน รบกวนตรวจสอบรายละเอียดเท่ียวบินอีกครั้ง ** 

กลางวนั บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (1) 
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บา่ย นําท่านเดินทางสู่ เมืองชยัปุระ (Jaipur) (ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 6 ชัว่โมง) หรือ “นครแห่งชยัชนะ” ไดร้บั

การกล่าวขนานนามว่า “นครสีชมพ”ู โดยมีท่ีมาอนัเกิดมาจากเมื่อในปี ค.ศ. 1876 มหาราช ซาราม ซิงห ์

(Maharaja Ram Singh) มีรบัสัง่ใหป้ระชาชนทาสีชมพทูบับนสีปนูเดิมของบา้นเรือนตนเอง เพ่ือเป็นการแสดง

ใหเ้ห็นถึงไมตรีจิตในการตอ้นรบัการมาเยือนของเจา้ชายแห่งเวลส ์(Prince of Waies) มงกุฏราชกุมารของ

ประเทศองักฤษ ต่อมาภายหลงัในยุคของกษัตริยเ์อ็ดเวิรด์ท่ี 7 (King Edward VII) แห่งสหราชอาณาจกัร 

รฐับาลอินเดียไดมี้การออกกฏหมายควบคุมส่ิงก่อสรา้งภายในเขตกาํแพงเมืองเก่าใหม้ีการทาสีชมพทูั้งหมด 

เพราะเหตุน้ีจึงทาํใหส่ิ้งก่อสรา้งภายในเมืองต่างๆ กลายเป็นส่ิงดึงดูดนักท่องเท่ียวจากทัว่ทุกมุมโลกมาเยือนยงั

เมืองชยัปุระ   

คํา่ บริการอาหารคํา่ ณ ภตัตาคาร (2) 

นาํท่านเขา้สูท่ี่พกั...  Park Ocean Hotel หรือเทียบเทา่ 

วนัที่สอง ป้อมปราการแอมเบอร ์ฟอรด์ - พระราชวงัแอมเบอร ์ฟอรด์ - ซิตี้  พาเลซ - ฮาวา มาฮาล  

เชา้ บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (3) 

นําท่านเดินทางสู่ ป้อมปราการแอมเบอร ์ฟอรด์ (Amber Fort) ตั้งอยูท่ี่ เมืองอาเมร ์ห่างจากเมือง ชยัปุระไป

ทางทิศเหนือประมาณ 11 กิโลเมตร สรา้งในสมยัศตวรรษท่ี 16 โดยมหาราชา มาน สิงหท่ี์ 1 (Raja Man  

Singh 1) ทรงรับสัง่ใหม้ีการสรา้งป้อมปราการข้ึนในปี ค.ศ. 1592 และไดม้ีการบรูณะมาเป็นเวลาหลาย

ศตวรรษ สถานท่ีแหง่น้ีมีความโดดเด่น สวยงามเป็นอีกหน่ึงสถานท่ีท่ีหากมีโอกาสไดม้าเยือนอินเดียแลว้ไม่ควร

พลาด  เน่ืองจากตั้งอยู่บนผาหินเหนือทะเลสาบ อีกทั้งป้อมปราการแอมเบอร์ ฟอร์ดยังมีชื่อเสียงทางดา้น

สถาปัตยกรรมท่ีมีการผสมผสานกนัระหว่างศิลปะทางฮินดู และศิลปะราชปุตอนัซ่ึงทาํใหท่ี้แห่งน้ีมีเอกลกัษณ์

เฉพาะตัว อีกทั้งทุกท่าน ยงัสามารถมองเห็นป้อมปราการไดจ้ากระยะทางไกล ดว้ยขนาดของกาํแพงปราการ

ขนาดใหญ่และมีความแน่นหนา พรอ้มประตูทางเขา้หลายแห่ง ถนนท่ีปดูว้ยหินหลายสาย และพิเศษสุดๆ ทุก

ท่านสามารถมองเห็นทะเลสาบเมาตา ไดอ้ย่างชดัเจน เมื่อมองจากบนป้อมปราการ พิเศษ!! นาํทุกท่านนัง่

รถจิ๊บเพื่อข้ึนไปยงัสว่นของพระราชวงั  

ความสวยงามของ พระราชวงัแอมเบอร ์ฟอรด์ ภายในแบ่งเป็นทั้งหมดได ้4 ชั้น แต่ละชั้นจะคัน่ดว้ยทางเดิน 

ภายในเป็นหมูพ่ระท่ีนัง่ สรา้งจากหินทรายสีแดงและหินอ่อน หมูพ่ระท่ีนัง่ภายในป้อม ประกอบดว้ยทอ้งพระโรง 

ทอ้งพระโรงส่วนพระองค ์พระตําหนักซ่ึงเป็นหอ้งทรงประดับกระจกสาํหรับมหาราชา ตําหนักอยู่บนชั้นสอง 

สวนสวยจัดเป็นรูปดาวแฉกแบบโมกุลคัน่ระหว่างอาคาร และพระตําหนักท่ีใชก้ารปรับอากาศภายในพระ

ตําหนักใหเ้ย็นลงดว้ยการทําใหล้มเป่าผ่านรางน้ําตกท่ีมีอยู่โดยรอบ เพราะเหตุน้ีจึงทําใหภ้ายในตําหนักน้ีมี

อากาศเย็นอยูเ่สมอ  

นําท่านเดินทางสู่ ซิตี้  พาเลซ (City Palace) หรือท่ีรูจ้กักนัในนาม “พระราชวงัหลวง” ตั้งอยูบ่ริเวณถนน ฮาวา 

มาฮาลบาซ่าร ์(Hawa Mahal Bazar) สรา้งข้ึนในสมยัมหาราชสะหวายจยั ซิงหท่ี์ 2 เดิมพระราชวงัน้ีเป็น

พระราชวงัของ มหาราชใจสิงห ์แต่ปัจจุบนัน้ีพระราชวงัแห่งน้ีกลายเป็นพิพิธภณัฑ ์Sawai Man Singh Museum 

ภายในพพิิธภณัฑม์ีหลายจุดท่ีน่าสนใจ ประกอบไปดว้ย 4 จุดดว้ยกนั ไดแ้ก ่จุดท่ีหน่ึงคือในส่วนพระราชวงั จุดท่ี

สองในส่วนของพิพิธภัณฑ์ (ท่ีจดัแสดงเก่ียวกบัฉลองพระองคข์องกษัตริย ์และมเหสี ท่ีแสดงใหเ้ห็นถึงความ

ปราณีต การตัดเย็บไดอ้ย่างสวยงาม) จุดท่ีสามในส่วนของจาํพวกอาวุธ และชุดศึกสงคราม และในจุดท่ีส่ี จะ

แสดงในส่วนของศิลปะของภาพวาด ภาพถ่าย ราชรถ และพรมโบราณ ท่ีไดร้ับการจารึกไวใ้นประวติัศาสตร ์
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และอีกหน่ึงไฮทไ์ลทคื์อหมอ้น้ําขนาดใหญ่มหึมา จาํนวน 2 ใบ ทาํจากโลหะเงิน สงู 1.50 เมตร ถือไดว้่าใหญ่

ท่ีสุดในโลก 

กลางวนั บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (4) 

หลงัจากน้ันพาทุกท่านไปยงั ฮาวา มาฮาล (Hawa Mahal) หรือรูจ้กักนัในนาม “พระราชวงัแห่งสายลม” ซ่ึงถือ

ไดว้า่เป็นอีกหน่ึงสถานท่ีสาํคญัอีกหน่ึงแห่ง ของประเทศอินเดียท่ีจกัตอ้งมาเยือน พระราชวงัแห่งน้ีตั้งอยู่ในเขต

เมืองชยัปุระ ถูกสรา้งขึ้ นในปี ค.ศ. 1799 โดยมหาราชาสะหวาย ประธาป สิงห ์(Maharaja Sawai Pratap 

Singh) และไดร้บัการออกแบบข้ึนมาโดยสถาปนิกท่ีชื่อวา่ ชนัด ์อุสถดั (Lal Chand Ustad) ซ่ึงสถาปัตยกรรม

ของฮาวา มาฮาล ถอดแบบมาจากรูปทรงมงกุฏของพระนารายณ์ บริเวณดา้นหน้าอาคารมีหน้าบนัสูงหา้ชั้น 

และมีลักษณะคลา้ยรังผ้ึง ท่ีสรา้งมาจากหินทรายสีแดงสด อีกทั้งยังมีการฉลุหินทําใหเ้ป็นช่องหน้าต่างมี

ลวดลายเล็กๆละเอียดยิบ จึงทาํใหพ้ระราชวงัแห่งน้ีมีช่องหน้าต่างถึง 953 บาน แต่หน้าต่างของพระราชวงัจะ

ถกูสรา้งปิดไวด้ว้ยหินทรายฉลุ ทาํใหน้างในฮาเร็มพระสนมท่ีอยู่ดา้นในสามารถมองผ่านขา้งในมาดา้นนอกได ้

แต่คนจากทางดา้นนอกจะไม่สามารถมองผ่านเขา้มาดา้นในได ้และท่ีสาํคญัดว้ยลกัษณะการสรา้งแบบน้ีทาํให้

เกิดชอ่งแสงและชอ่งลม ซ่ึงเป็นท่ีมาของ “พระราชวงัแหง่สายลม” 

คํา่ บริการอาหารคํา่ ณ ภตัตาคาร (5) 

นาํท่านเขา้สูท่ี่พกั...  Park Ocean Hotel หรือเทียบเทา่ 

วนัที่สาม เมืองอคัรา - อคัรา ฟอรท์  

เชา้ บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (6)  

นําทุกท่านเดินทางไปยงั เมืองอคัรา (Agra) (ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 5 ชัว่โมง) อดีตเมืองหลวงของประเทศ

อินเดีย มีชื่อเรียกวา่ “ฮินดูสถาน” อคัรา เป็นเมืองท่ีตั้งอยู่ริมแม่น้ํายมนา ทางตอนเหนือของประเทศอินเดีย 

ในรฐัอุตตรประเทศ มีประชากรหนาแน่นท่ีสุดในรฐัอุตตรประเทศ อนัดบัท่ี 19 ในประเทศอินเดีย และท่ีสาํคญั

เมืองอคัราถือวา่เป็นสถานท่ีตั้ง “อนุสรณส์ถานแหง่ความรกั” หรือ “ทชัมาฮาล”   

กลางวนั บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (7) 

บา่ย นําท่านเดินทางสู่ อคัรา ฟอรท์ (Agra Fort) อีกหน่ึงสถานท่ีแหล่งมรดกโลกท่ีควรค่าแก่การมาเยือน อคัรา 

ฟอรท์ พระราชวงัท่ีถือวา่ยิ่งใหญ่ เพราะใชเ้วลาในการสรา้งยาวนานถึงสามยุคดว้ยกนั ของกษัตริยแ์ห่งราชวงศ์

โมกุล เป็นกําแพงสองชั้นและป้อมอาคารทางเขา้ส่ีทิศ ภายในประกอบดว้ยพระราชวงั มัสยิด สวนดอกไม ้

สถาปัตยกรรมตวัอาคารสรา้งดว้ยหินทรายสีแดง โดยกษัตริยอ์คับาร ์และท่ีแห่งน้ียงัเป็นท่ีคุมขงักษัตริยซ์าจาร์

ฮาล พระองคใ์ชเ้วลาช่วงสุดทา้ยของชีวิต โดยการมองผ่านแม่น้ํายุมนาไปยงัทชัมาฮาลท่ีซ่ึงมเหสีสุดท่ีรกัของ

พระองคป์ระทบัอยูอ่ยา่งนิรนัดร ์

คํา่ บริการอาหารคํา่ ณ ภตัตาคาร (8) 

นาํท่านเขา้สูท่ี่พกั... Howard the Fern Hotel หรือเทียบเทา่ 

วนัที่ส่ี ทชัมาฮาล - เมืองเดลี - กุตบัมีนาร ์- ประตเูมืองอินเดยี – ตลาดพื้ นเมืองจนัปาท - ท่าอากาศยาน

นานาชาติอินทิรา คานธี 

นําท่านเดินทางสู่ ทชัมาฮาล (Taj Mahal) หรืออนุสรณส์ถานแห่งความรกั ส่ิงมหศัจรรยข์องโลกในยุคปัจจุบนั 

ท่ีถือไดว้า่เป็นแหล่งกอ่เกิดพลงัแห่งความรกั ท่ีเป็นแรงบนัดาลใจใหใ้ครหลายๆคน ทชัมาฮาล ถือเป็นสุสานหิน

อ่อนท่ีผูค้นต่างยกยอ่งใหเ้ป็นสถาปัตยกรรมแห่งความรกัท่ีงดงาม และยิ่งใหญ่ท่ีสุดแหง่หน่ึงของโลก ปัจจุบนั ทชั
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มาฮาล ถือวา่เป็นแหล่งมรดกโลก 1 ใน 7 ส่ิงมหศัจรรยท่ี์สาํคญั ท่ีบอกเล่าเกี่ยวกบัความรกัท่ีเป็นอมตะของพระ

เจา้ชาหจ์าฮนัท่ีมีต่อพระนางมุมตชั สรา้งขึ้ นในปี ค.ศ. 1631 จากน้ันหวัหน้าทวัร ์นําทุกท่านเดินสู่ประตูสุสาน

ท่ีสลกัตัวหนังสือภาษาอาระบิคท่ีเป็นถอ้ยคาํอุทิศ และไวอ้าลยัต่อบุคคลอนัเป็นท่ีรกัท่ีจากไป พรอ้มกบันําทุก

ท่านถ่ายรูปภาพกบัลานน้ําพุท่ีมีอาคารทชัมาฮาลอยู่เบ้ืองหลงั พาทุกท่านเยี่ยมชมภายในอาคารท่ีมีการสรา้ง

มาจากหินอ่อนสีขาวบริสุทธ์ิจากเมืองมกรานะ มีการประดบัลวดลายดว้ยเทคนิคฝังหินสีต่างๆ ลงไปในเน้ือหิน

ถือไดว้่าเป็นสถาปัตยกรรมชิ้ นเอกของโลกท่ีออกแบบโดยช่างจากเปอร์เซีย อาคารตรงกลางเป็นรูปโดมท่ีมี

หอคอยส่ีเสาลอ้มรอบ ตรงกลางดา้นในเป็นท่ีฝังพระศพของพระนางมุมตชั มาฮาล และพระเจา้ชาหจ์าฮนั ท่ีได้

อยู่คู่เคียงกนัตลอดชัว่นิรนัดร ์พิเศษ!! นาํทุกท่านชมพระอาทิตยข้ึ์น สมัผสัความงดงามแสงแรกของยาม

เชา้ ** (หมายเหต:ุ ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัสภาพอากาศในแตล่ะวนั อาทิเช่น หมอกหนา ฝนตก เป็นตน้ ซ่ึงอาจจะ

ทาํใหทุ้กท่านไม่สามารถชมพระอาทิตยข้ึ์นได)้ ** 

เชา้ บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (9) 

 นําท่านเดินทางสู่ เมืองเดลี (Delhi) (ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 4 ชัว่โมง) เมืองหลวงของประเทศอินเดีย ถือ

เป็นเมืองท่ีเป็นศนูยก์ลางดา้นการเมอืงการปกครองประชาธิปไตยท่ีใหญ่ท่ีสุดในโลก แบง่ออกเป็น 2 เขต ไดแ้ก ่

เขตเดลีเก่า และเขตนิวเดลีใหม่ หรือนิวเดลี ซ่ึงท่ีน่ีประกอบไปดว้ยโบราณสถาน พิพิธภณัฑ ์สวน รา้นคา้ การ

แสดง อาหาร หมูบ่า้นเกา่แก ่หมูโ่บราณสถาน  

กลางวนั บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร บริการทา่นดว้ยเมนูอาหารไทย (10) 

นําท่านเดินทางสู่ กุตบัมีนาร ์(Qutub Minar) หอคอยสุเหร่าท่ีสูงท่ีสุดในโลก ตั้งอยู่ในกรุงเดลี มีความสูง

ประมาณ 72.5 เมตร หรือ 237.8 ฟุต เป็นสญัลกัษณท่ี์โดดเด่นท่ีสุดแห่งหน่ึงของกรุงนิวเดลี ไดร้บัการแต่งตั้ง

ใหเ้ป็นมรดกโลก เมื่อปี ค.ศ. 1993 สรา้งดว้ยหินทรายแดง (เช่นเดียวกบัสุสานหุมายนู) และหินอ่อนเป็นทรง

เสาสงูปลายฐานกวา้ง 14 เมตรเศษ ส่วนชั้นบนสุดยอดกวา้ง 2.7 เมตร มีความสงู 72.5 เมตร (ประมาณตึก

สงู 20 ชั้น) ภายในมบีนัไดวนไปถึงยอดรวม 379 ขั้น 

 นําท่านเดินทางสู่ ประตูเมืองอินเดีย (India Gate) ประตูเมืองแห่งน้ีสูง 43.3 เมตร ซุม้โคง้ของประตูกวา้ง 

9.1 เมตร สงู 22.8 เมตร สรา้งโดยใชหิ้นทรายแดงแท่งทึบ เป็นสถานท่ีประกอบพิธีกรรมในงานวนัสาํคญัต่าง 

ๆ ถูกสรา้งขึ้ นเพ่ือเป็นอนุสาวรียข์องทหารท่ีเสียชีวิตในสงครามโลกครั้งท่ีหน่ึง ท่ีประตูเมืองแห่งน้ีจะเห็นลาย

สลักชื่อของทหารท่ีตายในสนามรบ โดยช่ือท่ีสลักไวเ้ป็นชื่อของทหารและขา้ราชการชาวอินเดียและอังกฤษ 

จํานวน 13,516 คน ท่ีพลีชีพในสงครามชายแดนดา้นตะวันตกเฉียงเหนือ และสงครามอัฟฆัน ครั้งท่ี 3 

ดา้นบนยอดของประตสูรา้งเพือ่อุทิศใหแ้กท่หารท่ีหายสาบสญูไปโดยไรร่้องรอย  

 พาท่านชอ้ปป้ิง ตลาดพ้ืนเมืองจันปาท ทุกท่านสามารถเพลิดเพลินไปกับสินคา้พ้ืนเมืองมากมาย อาทิ 

ผา้พนัคอ เส้ือผา้ เคร่ืองประดบั เคร่ืองเงิน ของตกแต่งบา้นสไตลอิ์นเดีย ของแฮนดเ์มด ราคาถูก รบัรองวา่ทุก

ท่านจะไมผิ่ดหวงัเพราะท่ีตลาดแห่งน้ีเปรียบเสมือนพาหุรดัเมอืงไทย 

คํา่ บริการอาหารคํา่ ณ ภตัตาคาร (11) 

 สมควรแก่เวลานาํทา่นเดินทางสูส่นามบิน 

23.30 น. บินลดัฟ้ากลบัสู่ สนามบินสุวรรณภูมิ ประเทศไทย โดยสายการบิน Thai Airways เท่ียวบินท่ี TG316 (ใช้

เวลาบินประมาณ 4 ชัว่โมง) พรอ้มบริการอาหารและเครื่องด่ืมบนเคร่ืองบิน 
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วนัที่หา้ สนามบินสุวรรณภูมิ (กรุงเทพฯ) 

05.25 น. คณะเดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวสัดิภาพ 

หรือ 

00.20 น. บินลดัฟ้ากลบัสู่ สนามบินสุวรรณภูมิ ประเทศไทย โดยสายการบิน Thai Airways เท่ียวบินท่ี TG316 (ใช้

เวลาบินประมาณ 4 ชัว่โมง) พรอ้มบริการอาหารและเครื่องด่ืมบนเคร่ืองบิน 

05.45 น. คณะเดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวสัดิภาพ 

** หมายเหต ุ: พีเรียตเดินทางตั้งแตว่ันที่ 25 ตลุาคม 2562 เป็นตน้ไป ทางสายการบินมีปรบัเปล่ียน

เวลาบิน หากมีการออกตัว๋ภายใน รบกวนตรวจสอบรายละเอียดเท่ียวบินอีกครั้ง ** 

**************************************** 

** หากท่านท่ีตอ้งออกตัว๋ภายใน (เคร่ืองบิน รถทวัร ์รถไฟ) กรุณาสอบถามท่ีเจา้หนา้ท่ีทุกครั้งกอ่นทาํการออกตัว๋เน่ืองจาก 

สายการบินอาจมีการปรบัเปล่ียนไฟลท์ หรือ เวลาบิน โดยไมไ่ดแ้จง้ใหท้ราบล่วงหน้า ** 

*** ขอบพระคุณทุกท่านท่ีใชบ้ริการ *** 

อตัราค่าบริการ 

กาํหนดการเดินทาง รายละเอียดเท่ียวบิน 

ผูใ้หญ ่และ

เด็ก 

หอ้งละ 2-3 

ทา่น 

พกัเด่ียวเพ่ิม 

ราคาไม่

รวมตัว๋

เคร่ืองบิน 

13 – 17 กนัยายน 2562 
ขาไป    TG323 BKK-DEL 07.35 – 10.35 

ขากลบั TG316 DEL-BKK 23.30 – 05.25 (+1) 
19,999 5,999 10,999 

20 – 24 กนัยายน 2562 
ขาไป    TG323 BKK-DEL 07.35 – 10.35 

ขากลบั TG316 DEL-BKK 23.30 – 05.25 (+1) 
20,999 5,999 10,999 

27 ก.ย. – 01 ต.ค. 2562 
ขาไป    TG323 BKK-DEL 07.35 – 10.35 

ขากลบั TG316 DEL-BKK 23.30 – 05.25 (+1) 
20,999 5,999 10,999 

04 – 08 ตลุาคม 2562 
ขาไป    TG323 BKK-DEL 07.35 – 10.35 

ขากลบั TG316 DEL-BKK 23.30 – 05.25 (+1) 
21,999 5,999 10,999 

11 – 15 ตลุาคม 2562 
ขาไป    TG323 BKK-DEL 07.35 – 10.35 

ขากลบั TG316 DEL-BKK 23.30 – 05.25 (+1) 
23,999 5,999 10,999 

18 – 22 ตลุาคม 2562 
ขาไป    TG323 BKK-DEL 07.35 – 10.35 

ขากลบั TG316 DEL-BKK 23.30 – 05.25 (+1) 
22,999 5,999 10,999 

20 – 24 ตลุาคม 2562 
ขาไป    TG323 BKK-DEL 07.35 – 10.35 

ขากลบั TG316 DEL-BKK 23.30 – 05.25 (+1) 
23,999 5,999 10,999 

** หมายเหต ุ: พีเรียตเดินทางตัง้แตว่นัที่ 25 ตลุาคม 2562 เป็นตน้ไป ทางสายการบินมีปรบัเปล่ียนเวลาบิน หาก

มีการออกตัว๋ภายใน รบกวนตรวจสอบรายละเอียดเท่ียวบินอีกครั้ง ** 

25 – 29 ตลุาคม 2562 
ขาไป    TG323 BKK-DEL 07.00 – 09.55 

ขากลบั TG316 DEL-BKK 00.20 – 05.45 
21,999 5,999 10,999 

08 – 12 พฤศจกิายน 2562 
ขาไป    TG323 BKK-DEL 07.00 – 09.55 

ขากลบั TG316 DEL-BKK 00.20 – 05.45 
21,999 5,999 10,999 

15 – 19 พฤศจกิายน 2562 
ขาไป    TG323 BKK-DEL 07.00 – 09.55 

21,999 5,999 10,999 
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ขากลบั TG316 DEL-BKK 00.20 – 05.45 

22 – 26 พฤศจกิายน 2562 
ขาไป    TG323 BKK-DEL 07.00 – 09.55 

ขากลบั TG316 DEL-BKK 00.20 – 05.45 
21,999 5,999 10,999 

29 พ.ย. – 03 ธ.ค. 2562 
ขาไป    TG323 BKK-DEL 07.00 – 09.55 

ขากลบั TG316 DEL-BKK 00.20 – 05.45 
21,999 5,999 10,999 

06 – 10 ธนัวาคม 2562 
ขาไป    TG323 BKK-DEL 07.00 – 09.55 

ขากลบั TG316 DEL-BKK 00.20 – 05.45 
23,999 5,999 10,999 

07 – 11 ธนัวาคม 2562 
ขาไป    TG323 BKK-DEL 07.00 – 09.55 

ขากลบั TG316 DEL-BKK 00.20 – 05.45 
23,999 5,999 10,999 

13 -17 ธนัวาคม 2562 
ขาไป    TG323 BKK-DEL 07.00 – 09.55 

ขากลบั TG316 DEL-BKK 00.20 – 05.45 
22,999 5,999 10,999 

** อตัราน้ี ยงัไม่รวมค่าทิปคนขบัรถ หวัหนา้ทวัร ์และมคัคเุทศกท์อ้งถ่ิน ท่านละ 1,500 บาท/ทา่น/ทริป** 

** อตัราน้ี ยงัไม่รวมค่าวีซ่าทา่นละ 3,000 บาท/ทา่น/ทริป** 

** อตัราค่าบริการ สาํหรบัเด็กอายุไม่ถึง 2 ขวบ ณ วนัเดินทางกลบั (Infant) ท่านละ 10,000 บาท ** 

 โรงแรมท่ีพกัอาจมกีารสลบัปรบัเปล่ียนข้ึนอยูก่บัความเหมาะสมเป็นหลกัโดยคาํนึงถึงผลประโยชน์ลกูคา้เป็นหลกั 

** สาํหรบัอตัราค่าบริการน้ี จาํเป็นตอ้งมีผูเ้ดินทางจาํนวน 10 ท่าน ข้ึนไป ในแตล่ะคณะ กรณีท่ีมีผูเ้ดินทางไม่ถึงตาม

จาํนวนท่ีกาํหนด ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเล่ือนการเดินทาง หรือ เปล่ียนแปลงอตัราค่าบริการ (ปรบัราคา

เพ่ิมข้ึน เพ่ือใหค้ณะไดอ้อกเดนิทาง ตามความตอ้งการของผูเ้ดินทาง) ** 

อตัราค่าบริการน้ีรวม 

  คา่ตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบั พรอ้มคณะ     

  คา่ภาษีสนามบินทุกแห่งท่ีมี   

  คา่น้ําหนักกระเป๋าสมัภาระท่านละไมเ่กิน 20 กก.      

  คา่รถรบั-ส่ง และนําเท่ียวตามรายการ   

  คา่ท่ีพกัตามท่ีระบุในรายการ พกัหอ้งละ 2 ท่านหรือ  3 ท่าน  

  คา่เขา้ชมสถานท่ีต่างๆ ตามรายการ    

  คา่อาหารตามมื้ อท่ีระบุในรายการ     

  คา่จา้งมคัคุเทศกค์อยบริการตลอดการเดินทาง    

  คา่ประกนัอุบติัเหตุระหวา่งเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท  (เง่ือนไขตามกรมธรรม)์   

อตัราค่าบริการน้ีไม่รวม  

  ค่าใชจ้่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการท่ีระบุ เช่น ค่าทําหนังสือเดินทาง ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรศัพท์ทางไกล ค่า

อินเตอรเ์น็ต คา่ซกั  รีด มินิบารใ์นหอ้ง รวมถึงคา่อาหารและเคร่ืองด่ืมท่ีสัง่เพ่ิมนอกเหนือรายการ (กรุณาสอบถามจาก

หวัหนา้ทวัรก่์อนการใชบ้ริการ)   

  คา่ทิปคนขบัรถ หวัหน้าทวัร ์และมคัคุเทศกท์อ้งถ่ิน ท่านละ 1,500 บาท/ทริป/ต่อท่าน  

  ค่าธรรมเนียมและค่าบริการยื่นวีซ่าท่องเท่ียวประเทศอินเดีย ท่านละ 3,000 บาท (โดยชาํระพรอ้มเงินมัดจาํครั้ง

แรก) 

  คา่ภาษีมลูคา่เพ่ิม 7% และภาษีหกั ณ ท่ีจา่ย 3% 
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เง่ือนไขการจอง และ การชาํระค่าบริการ 

โอนเงินมดัจาํจาํนวน 10,000 บาท  เขา้บญัชีท่ีแจง้ไว ้ส่วนท่ีเหลือชาํระกอ่นวนัเดินทางอยา่งนอ้ย 30 วนั  

ชื่อบญัช ี นายวฒันา วริิยะกติติ    บญัชีออมทรพัย ์

- ธนาคารกสิกรไทย   สาขา ซอยจารุรตัน์    เลขท่ีบญัช ี071-2-80018-6  

- ธนาคารไทยพาณิชย ์  สาขา ซอยลาซาล    เลขท่ีบญัช ี221-2-20230-1  

เมื่อทาํการโอนเงินแลว้ กรุณาส่ง FAX ใบโอนเงินพรอ้มแจง้ช่ือ-นามสกุล อายุ (เพื่อใชใ้นการทาํประกนัการเดินทาง) และ

เบอรโ์ทรศพัทติ์ดต่อ พรอ้มระบุโปรแกรมทวัร ์มาท่ี 02-748-7330  

การจองจะมีผลสมบูรณ ์ก็ตอ่เม่ือมีการโอนเงินมดัจาํเรียบรอ้ยแลว้เทา่นั้น  

1. โดยระบบจะยกเลิกอตัโนมติัทันที หากยงัไม่ไดร้บัยอดเงินมดัจาํตามเวลาท่ีกาํหนด และหากท่านมีความประสงคจ์ะ

เดินทางในพีเรียดเดิม ท่านจาํเป็นตอ้งเช็คท่ีว่างและทาํจองเขา้มาใหม่อีกครั้ง กรณีท่ีคณะเต็ม มีคิวรอ (Waiting List) 

ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการใหสิ้ทธ์ิลูกคา้รายถัดไป เป็นไปตามระบบ ตามวนั และ เวลา ท่ีทํารายการจองเขา้มา

ตามลาํดบั เน่ืองจากทุกพีเรียดทางบริษัทมีท่ีนัง่ราคาพิเศษจาํนวนจาํกดั 

2. นักท่องเท่ียว กรุณาชาํระคา่ทวัรส่์วนท่ีเหลือทั้งหมด ครบ 100% ก่อนวนัเดินทางอยา่งนอ้ย 30 วนั กรณีนักท่องเท่ียว

ไม่ชาํระเงิน หรือ ชาํระเงินไม่ครบภายในกาํหนด ไม่ว่าส่วนใดส่วนหน่ึง รวมไปถึง กรณีเช็คของท่านถูกปฏิเสธการ

จา่ยเงินไม่วา่กรณีใดๆก็ตาม รวมทั้ง กรณีท่ีอยูใ่นช่วงรอผลการอนุมติัวีซ่า รอนัดสมัภาษณว์ซ่ีา ท่ีทาํใหท้างบริษัทไมไ่ด้

รบัเงินตามเวลาท่ีกาํหนดไมว่า่กรณีใดๆก็ตาม คือ ก่อนวนัเดินทางอยา่งน้อย 30 วนั ใหถื้อวา่นักท่องเท่ียวสละสิทธิการ

เดินทางในทวัรน้ั์นๆทนัที 

เง่ือนไขการยกเลิกการเดนิทาง 

1. กรณีท่ีนักท่องเท่ียวตอ้งการขอยกเลิกการเดินทาง หรือ เล่ือน หรือ เปล่ียนแปลง การเดินทาง นักท่องเท่ียว (ผูม้ีรายชื่อ

ในเอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ ์อีเมลล ์หรือ เดินทางมาท่ีบริษัทอย่างใดอย่างหน่ึง เพ่ือลงนามในเอกสารแจง้ยืนยนั

ยกเลิกการจองกบัทางบริษัทเป็นลายลกัษณ์อกัษรเท่าน้ัน ทางบริษัทไม่รบัยกเลิกการจองผ่านทางโทรศพัทไ์ม่วา่กรณี

ใดๆทั้งส้ิน 

2. กรณีนักท่องเท่ียวตอ้งการขอรบัเงินค่าบริการคืน นักท่องเท่ียว (ผูม้ีรายชื่อในเอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ ์อีเมลล ์

หรือ เดินทางมาท่ีบริษัทอยา่งใดอย่างหน่ึง เพ่ือลงนามดาํเนินการขอรบัเงินค่าบริการคืน โดยแนบหนังสือมอบอาํนาจ

ประกอบ (กรณีดําเนินการแทนผูเ้ดินทาง) พรอ้มหลักฐาน ไดแ้ก่ ใบเรียกเก็บเงิน หลักฐานการชาํระเงินค่าบริการ

ต่างๆทั้งหมด พาสปอรต์หน้าแรกของผูเ้ดินทาง สาํเนาบตัรประชาชนของผูร้บัมอบอาํนาจ และหน้าสมุดบญัชีธนาคารท่ี

ตอ้งการใหนํ้าเงินเขา้ใหค้รบถว้น โดยมีเง่ือนไขการคืนเงินคา่บริการดงัน้ี 

2.1 ยกเลิกกอ่นวนัเดินทางไมน่้อยกวา่ 40 วนั คืนเงินคา่บริการรอ้ยละ 100 ของเงินคา่บริการ 

2.2 ยกเลิกกอ่นวนัเดินทางไมน่้อยกวา่ 25 วนั คืนเงินคา่บริการรอ้ยละ 50 ของเงินคา่บริการ 

2.3 ยกเลิกกอ่นวนัเดินทางน้อยกวา่ 25 วนั ไมคื่นเงินคา่บริการท่ีชาํระแลว้ทั้งหมด 

** ทั้งน้ี ทางบริษัทจะหกัค่าใชจ้่ายท่ีไดจ้่ายจริงจากค่าบริการท่ีชาํระแลว้เน่ืองจากการจดัเตรียม การจดัการนําเท่ียว

ใหแ้กนั่กท่องเท่ียว เชน่ การสาํรองท่ีนัง่ตัว๋เคร่ืองบิน การจองท่ีพกั เป็นตน้ ** 
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3. การเดินทางท่ีตอ้งการนัตีมดัจาํหรือซ้ือขาดแบบมีเง่ือนไข หรือเท่ียวบินเหมาลาํ Charter Flight หรือ Extra Flight กบั

สายการบิน หรือผ่านตวัแทนในประเทศหรือต่างประเทศ  จะไม่มีการคืนเงินมดัจาํหรือค่าบริการทั้งหมดไม่วา่กรณีใดๆ

ก็ตาม   

4. สาํหรับอตัราค่าบริการน้ี จาํเป็นตอ้งมีผูเ้ดินทางจาํนวน 10 ท่าน ข้ึนไป ในแต่ละคณะ กรณีท่ีมีผูเ้ดินทางไม่ถึงตาม

จาํนวนท่ีกาํหนด ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิก เล่ือน หรือ เปล่ียนแปลง อตัราค่าบริการ (ปรบัราคาเพ่ิมข้ึน 

เพ่ือใหค้ณะไดอ้อกเดินทาง ตามความตอ้งการ) โดยทางบริษัทจะแจง้ใหก้บันักท่องเท่ียวหรือเอเย่นต์ทราบล่วงหน้า

อยา่งน้อย 10 วนั กอ่นการเดินทางสาํหรบัประเทศท่ีไม่มีวซ่ีา และ อยา่งน้อย 21 วนั ก่อนการเดินทางสาํหรบัประเทศ

ท่ีมีวีซ่า แต่หากทางนักท่องเท่ียวหรือเอเย่นตทุ์กท่านยินดีท่ีจะชาํระค่าบริการเพ่ิมจากการท่ีมีนักท่องเท่ียวร่วมเดินทาง

น้อยกวา่ท่ีทางบริษัทกาํหนดเพ่ือใหค้ณะเดินทางได ้ทางบริษัทยนิดีท่ีจะใหบ้ริการและดาํเนินการต่อไป 

5. ในกรณีท่ีลกูคา้ดาํเนินการยื่นวีซ่าเรียบรอ้ยแลว้ ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนค่าทวัรท่ี์ลกูคา้ชาํระมาแลว้ไม่วา่ส่วนใด

ส่วนหน่ึง ยกเวน้ในกรณีท่ีวีซ่าไม่ผ่านการอนุมติัจากทางสถานทูต กรณีน้ีทางบริษัทจะคิดค่าใชจ้่ายตามท่ีเกิดข้ึนจริง

ทั้งหมด โดยคาํนึงถึงประโยชน์ของลกูคา้เป็นสาํคญั 

ขอ้มูลสาํคญัเก่ียวกบั การยืน่คาํรอ้งขอวีซ่า ท่ีท่านควรทราบ  

1. ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิในการยืน่วซ่ีาแบบหมูค่ณะเท่าน้ัน กรณีท่ีท่านไมส่ามารถยื่นวีซ่าพรอ้มคณะได ้จะตอ้งยื่นก่อน 

หรือ หลงั คณะ และหากเกิดค่าใชจ้า่ยไม่วา่กรณีใดๆก็ตาม ท่านจาํเป็นจะตอ้งชาํระค่าใชจ้่ายท่ีเกิดข้ึนตามจริงทั้งหมด 

เชน่ ค่าบตัรโดยสารโดยเครื่องบิน (ตัว๋) จะตอ้งออกกอ่นแต่วซ่ีายงัไมอ่อก เน่ืองจากท่านยืน่หลงัคณะ  

2. มาตราฐานการพิจารณาวซ่ีาแบบปกติทัว่ไปคือ 7 วนัทาํการ (เป็นอยา่งน้อย ไมร่วมวนัเสาร ์- อาทิตย)์ ทั้งน้ี ขึ้ นอยูก่บั

จาํนวนผูส้มคัรในชว่งน้ันๆ ซ่ึงหากอยูใ่นชว่งฤดกูาลท่องเท่ียว ท่ีมีผูส้มคัรเป็นจาํนวนมาก อาจตอ้งใชร้ะยะเวลามากกวา่

ปกติ 

3. การยืน่ขอวซ่ีาท่องเท่ียวประเทศอินเดียแบบหมูค่ณะ ไม่จาํเป็นตอ้งใชห้นังสือเดินทางฉบบัจริง หากท่านส่ง สาํเนาหนา้

หนังสือเดินทาง (หนา้แรกท่ีมีรูป) ชดัเจน สแกนไฟลเ์ป็นรูปภาพ หรือ ไฟล ์ PDF. มาใหก้บัทางบริษัทเรียบรอ้ย

แลว้  

การเตรียมเอกสาร เพื่อขอยืน่วีซ่าทอ่งเที่ยวประเทศอินเดีย แบบหมู่คณะ สาํหรบัผูเ้ดินทางท่ีถือหนงัสือเดินทางไทย 

1. สาํเนาหนา้หนังสือเดินทาง (หนา้แรกท่ีมีรูป) ชดัเจน โดยสแกนไฟลเ์ป็นรูปภาพ หรือ ไฟล ์ PDF. (รูปถ่ายจากมือ

ถือไม่สามารถใชไ้ด)้ มีอายุการใชง้านคงเหลือไม่นอ้ยกว่า 6 เดือน ณ วนัเดินทางกลบั และมีหนา้ว่างไม่ต ํา่กว่า 2 

หนา้ 

2. รูปถ่ายสี หนา้ตรง ขนาด 2 x 2 น้ิว (เท่ากนัทุกดา้นเป็นส่ีเหล่ียมจตัรุสั) จาํนวน 2 รปู ฉากหลงัตอ้งเป็นพ้ืนสีขาว 

ถ่ายมาแลว้ไมเ่กิน 3 เดือน ไมซ่ํ้ากบัวซ่ีาประเทศอื่นๆท่ีเคยไดร้บั เท่าน้ัน  

2.1. กรณีผูเ้ดินทางอายุไม่ถึง 18 ปีบริบูรณ ์ 

- กรณีเด็ก ไม่ไดเ้ดนิทางกบั บิดาและมารดา จาํเป็นตอ้งมี หนงัสือยนิยอมใหบุ้ตรเดินทาง ไปตา่งประเทศ ท่ีออก

โดยสาํนักงานเขตหรืออาํเภอ ตามสาํเนาทะเบียนบา้น ทั้งภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ , สําเนาหนา้หนังสือ

เดินทาง ของบิดา และ มารดา , หนังสือรบัรองคา่ใชจ่า่ย (ภาษาไทย และ ภาษาองักฤษ) พรอ้มลงนามสาํเนาถกูตอ้ง 

- กรณีเด็ก ไม่ไดเ้ดนิทางกบั บิดา จาํเป็นตอ้งมี หนังสือยินยอมใหบุ้ตรเดินทาง ไปตา่งประเทศ (ของมารดา) ให้

บุตรเดินทางไปตา่งประเทศ ท่ีออกโดยสาํนกังานเขตหรืออาํเภอ ตามทะเบียนบา้น (ภาษาไทย และ ภาษาองักฤษ) 

, สาํเนาหนา้หนงัสือเดินทาง ของบิดา และ มารดา หนังสือรบัรองคา่ใชจ่า่ย (ภาษาไทย และ ภาษาองักฤษ) 
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- กรณีเด็ก ไม่ไดเ้ดนิทางกบั มารดา จาํเป็นตอ้งมี หนังสือยินยอมใหบุ้ตรเดินทาง ไปตา่งประเทศ (ของบิดา) ให้

บุตรเดินทางไปตา่งประเทศ ท่ีออกโดยสาํนกังานเขตหรืออาํเภอ ตามทะเบียนบา้น (ภาษาไทย และ ภาษาองักฤษ) 

, สาํเนาหนา้หนงัสือเดินทาง ของบิดา และ มารดา หนังสือรบัรองคา่ใชจ่า่ย (ภาษาไทย และ ภาษาองักฤษ) 

** รายละเอียดเอกสารการยืน่ขอวีซ่าท่ีไดก้ลา่วมาน้ี เป็นเพียงขอ้มูลเบ้ืองตน้ท่ีทางบริษทัฯ ไดจ้ดัทาํข้ึนจาก

ประสบการณแ์ละระเบียบของสถานทูตฯ ซ่ึงอาจมีการเปล่ียนแปลงได ้ตามแตส่ถานการณ ์และคณุสมบตัขิองลกูคา้

ในแตล่ะราย โดยอยูท่ี่ดลุยพินิจของประเทศปลายทางเป็นผูด้าํเนินการ ** 

** หมายเหต ุ: ทางดา่นตรวจคนเขา้เมืองประเทศปลายทาง อาจขอรายละเอียดเพ่ิมเติม จากท่ีไดแ้จง้ไว ้ข้ึนอยูก่บั

การพิจารณาของเจา้หนา้ท่ี และเอกสาร ของแตล่ะท่าน (เป็นการพิจารณาแบบรายบุคคล) การอนุมติัวีซ่าเป็น

ดลุพินิจของทางสถานทูต ทางบริษทัไม่มีสว่นเก่ียวขอ้งใดๆทั้งส้ิน ทั้งน้ีบริษทัเป็นเพียงตวักลางและคอยบริการ

อาํนวยความสะดวกใหแ้ก่ผูเ้ดินทางเทา่นั้น อตัราคา่ธรรมเนียมวีซ่าทางสถานทูตเป็นผูเ้รียกเก็บ หากทา่นโดนปฏิเสธ

การขออนุมติัวีซ่า ทางสถานทูตไม่คืนอตัราค่าธรรมเนียมในการยืน่วีซ่า และมีสิทธ์ิไม่แจง้สาเหตกุารปฏิเสธวีซ่า ** 

เง่ือนไข และ ขอ้ควรทราบอ่ืนๆ ทัว่ไป ท่ีทา่นควรทราบ 

1. ทวัรน้ี์สาํหรบัผูม้ีวตัถุประสงคเ์พ่ือการท่องเท่ียวเท่าน้ัน 

2. ทวัรน้ี์ขอสงวนสิทธ์ิสาํหรบัผูเ้ดินทางท่ีถือหนังสือเดินทางธรรมดา (หน้าปกสีน้ําตาล / เลือดหม)ู เท่าน้ัน กรณีท่ีท่าน

ถือหนังสือเดินทางราชการ  (หน้าปกสีน้ําเงินเขม้) หนังสือเดินทางทูต (หน้าปกสีแดงสด) และตอ้งการเดินทางไป

พรอ้มคณะทัวร์อันมีวตัถุประสงคเ์พ่ือการท่องเท่ียว โดยไม่มีจดหมายเชิญ หรือ เอกสารใดเช่ือมโยงเกี่ยวกบัการขอ

อนุญาตการใชห้นังสือเดินทางพิเศษอ่ืนๆ หากไม่ผ่านการอนุมติัของเคาทเ์ตอร ์เช็คอิน ด่านตรวจคนเขา้เมือง ทั้งฝัง่

ประเทศไทยขาออก และ ต่างประเทศขาเขา้ไม่ว่ากรณีใดก็ตาม ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการไม่รับผิดชอบความ

ผิดพลาดท่ีจะเกิดข้ึนในส่วนน้ี และ ทวัรน้ี์เป็นทวัรแ์บบเหมาจ่าย หากท่านไม่ไดร้่วมเดินทางหรือใชบ้ริการตามท่ีระบุไว ้

ในรายการไม่ว่าบางส่วนหรือทั้งหมด หรือถูกปฏิเสธการเขา้-ออกเมือง หรือดว้ยเหตุผลใดๆก็ตาม ทางบริษัทขอสงวน

สิทธ์ิไมคื่นเงินคา่บริการไมว่า่บางส่วนหรือทั้งหมดใหแ้กท่่านไมว่า่กรณีใดๆก็ตาม 

3. ทัวร์น้ีเป็นทัวร์แบบเหมาจ่าย หากท่านไม่ไดร้่วมเดินทางหรือใชบ้ริการตามท่ีระบุไวใ้นรายการไม่ว่าบางส่วนหรือ

ทั้งหมด หรือถกูปฏิเสธการเขา้-ออกเมือง หรือดว้ยเหตุผลใดๆก็ตาม ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไมคื่นเงินคา่บริการไม่วา่

บางส่วนหรือทั้งหมดใหแ้กท่่านไมว่า่กรณีใดๆก็ตาม 

4. ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไม่รับผิดชอบค่าเสียหายจากความผิดพลาดในการสะกดช่ือ นามสกุล คาํนําหน้าช่ือ เลขท่ี

หนังสือเดินทาง เลขท่ีวีซ่า และอ่ืนๆ เพ่ือใชใ้นการจองตัว๋เคร่ืองบิน ในกรณีท่ีนักท่องเท่ียวหรือเอเย่นต์ไม่ไดส่้งหน้า

หนังสือเดิน และ หน้าวซ่ีามาใหก้บัทางบริษัทพรอ้มการชาํระเงินมดัจาํหรือส่วนท่ีเหลือทั้งหมด 

5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงรายการการเดินทางตามความเหมาะสม เพ่ือใหส้อดคลอ้งกบัสถานการณ ์

ภูมิอากาศ และเวลา ณ วันท่ีเดินทางจริงของประเทศท่ีเดินทาง ทั้งน้ี ทางบริษัทจะคํานึงถึงความปลอดภัย และ 

ประโยชน์ของลกูคา้เป็นสาํคญั 

6. ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายหรือค่าใชจ้่ายใดๆ ท่ีเพ่ิมข้ึนของนักท่องเท่ียวท่ีไม่ไดเ้กิดจาก

ความผิดของทางบริษัท เช่น ภยัธรรมชาติ การจลาจล การนัดหยุดงาน การปฏิวติั อุบติัเหตุ ความเจ็บป่วย ความสูญ

หายหรือเสียหายของสมัภาระ ความล่าชา้ เปล่ียนแปลง หรือการบริการของสายการบิน เหตุสุดวสิยัอ่ืน เป็นตน้ 

7. อตัราค่าบริการน้ีคาํนวณจากอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ ณ วนัท่ีทางบริษัทเสนอราคา ดงัน้ัน ทางบริษัทขอ

สงวนสิทธ์ิในการปรบัราคาค่าบริการเพ่ิมข้ึน ในกรณีท่ีมีการเปล่ียนแปลงอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ ค่าตัว๋
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เคร่ืองบิน ค่าภาษีน้ํามนั ค่าภาษีสนามบิน ค่าประกนัภยัสายการบิน การเปล่ียนแปลงเท่ียวบิน ฯลฯ ท่ีทําใหต้น้ทุน

สงูข้ึน 

8. มคัคุเทศก ์พนักงาน หรือตัวแทนของทางบริษัท ไม่มีอาํนาจในการใหค้าํสญัญาใดๆ แทนบริษัท เวน้แต่มีเอกสารลง

นามโดยผูม้ีอาํนาจของบริษัทกาํกบัเท่าน้ัน 

9. นักท่องเท่ียวตอ้งมีความพรอ้มในการเดินทางทุกประการ หากเกิดเหตุสุดวสิยัใดๆ ระหวา่งรอการเดินทาง อนัไมใ่ช่เหตุ

ท่ีเกี่ยวขอ้งกบัทางบริษัท อาทิเชน่ วซ่ีาไมผ่่าน เกิดอุบติัภยัท่ีไมส่ามารถควบคุมได ้นอกเหนือการควบคุมและคาดหมาย 

ทางบริษัทจะรับผิดชอบคืนค่าทัวร์เฉพาะส่วนท่ีบริษัทยงัไม่ไดช้ําระแก่ทางคู่คา้ของทางบริษัท หรือจะตอ้งชาํระตาม

ขอ้ตกลงแกคู่ค่า้ตามหลกัปฏบิติัเท่าน้ัน 

10. กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย ์ท่ีจะนําติดตัวข้ึนเคร่ืองบิน ตอ้งมีขนาดบรรจุภณัฑไ์ม่เกิน 100 มิลลิลิตรต่อช้ิน และ

รวมกันทุกชิ้ นไม่เกิน 1,000 มิลลิลิตร โดยแยกใส่ถุงพลาสติกใสซ่ึงมีซิปล็อคปิดสนิท และสามารถนําออกมาให้

เจา้หน้าท่ีตรวจไดอ้ย่างสะดวก ณ จุดเอ็กซเ์รย ์อนุญาตใหถื้อไดท่้านละ 1 ใบเท่าน้ัน ถา้ส่ิงของดังกล่าวมีขนาดบรรจุ

ภณัฑม์ากกวา่ท่ีกาํหนดจะตอ้งใส่กระเป๋าใบใหญ่และฝากเจา้หน้าท่ีโหลดใตท้อ้งเคร่ืองบินเท่าน้ัน 

11. ส่ิงของท่ีมีลกัษณะคลา้ยกบัอาวุธ เช่น กรรไกรตัดเล็บ มีดพก แหนบ อุปกรณ์กีฬาฯ จะตอ้งใส่กระเป๋าใบใหญ่และฝาก

เจา้หนา้ท่ีโหลดใตท้อ้งเคร่ืองบินเท่าน้ัน 

12. คณะทัวร์น้ี เป็นการชาํระค่าใชจ้่ายทั้งหมดแบบผูกขาดกบัตัวแทนบริษัทท่ีไดร้ับการรับรองอย่างถูกตอ้ง ณ ประเทศ

ปลายทาง ซ่ึงบางส่วนของโปรแกรมอาจจาํเป็นตอ้งท่องเท่ียวอนัเป็นไปตามนโยบายของประเทศปลายทางน้ันๆ กรณีท่ี

ท่านไม่ตอ้งการใชบ้ริการส่วนใดส่วนหน่ึง ไม่ว่ากรณีใดก็ตาม จะไม่สามารถคืนค่าใชจ้่ายใหไ้ด ้และ อาจมีค่าใชจ้่าย

เพ่ิมเติมข้ึนตามมาเป็นบางกรณี ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการเรียกเก็บค่าใชจ้่ายท่ีเกิดข้ึนจริงทั้งหมดกบัผูเ้ดินทาง 

กรณีท่ีเกิดเหตุการณน้ี์ขึ้ น ไมว่า่กรณีใดก็ตาม 
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