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xx.xx คณะพร้อมกนัที� ท่าอากาศยาน สวุรรณภมู ิ

06.00 น. ออกเดินทางจากกรุงเทพฯ โดยสายการบินเจทแอร์เวยส์ เที�ยวบินที� 9W061 

09.00 น.  ถึงสนามบินมมุไบ ประเทศอินเดีย ผา่นพิธีตรวจคนเข้าเมืองด้วยระบบ E-Visa  จากนั �นรถรับท่านเดินทางเข้าสู่

ตวัเมืองมมุใบมุง่สูริ่มทะเลทางตอนใต้ของเมือง  

เที�ยง รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

บ่าย นําท่านชม ประตูอินเดีย (Gateway of India) ซึ�งเคยใช้เป็นที�ต้อนรับพระเจ้ายอร์ชที�ห้า เมื�อเดินทางมาเพื�อ

ครอบครองดินแดนอาณานิคมของพระองค์ จากนั �นนําท่านชมสถานีรถไฟฉัตรปาตีชีวจี (Chhatrapati 

Shivaji Terminus)ที�ใหญ่และสวยงามที�สดุของมมุไบ สถานีรถไฟแห่งนี �ออกแบบโดยสถาปนิกชาวองักฤษชื�อ

ว่า เฟรเดอริก วิลเลียม สตีเฟนส์ (Frederick Willaim Stevens) ในแบบสถาปัตยกรรมฟื�นฟูกอธิคแบบอิตา

เลียนผสมผสานกับสถาปัตยกรรมโมกุล สร้างในปีค.ศ. 1887 เพื�อเฉลิมฉลองพระราชพิธีกาญจนาภิเษกของ

สมเดจ็พระจักรพรรดินีวิกตอเรีย โดยสร้างเพื�อเป็นสถานีรถไฟแห่งใหม ่(ในสมยันั �น) ที�ตั �งอยู่บริเวณที�เดิมของ

สถานีรถไฟบอริบนัเดอร์เดิม และยงัเป็นสถานี�รถไฟที�มีผู้ใช้บริการหนาแน่นที�สดุในประเทศอินเดีย โดยใช้เป็น

สถานีปลายทางสําหรับรถไฟทางไกล และรถไฟขนสง่ในเขตปริมณฑลของมมุไบอีกด้วย ในปีค.ศ. 1996 สถานี

ปลายทางวิกตอเรีย ได้เปลี�ยนชื�อเป็น สถานีฉัตรปติศิวาชี จนกระทั�งปัจจบุนั นอกจากนี �ยงัได้ขึ �นเป็นมรดก

โลกอีกด้วย  

จากนั �น นําท่านเดินชมตลาดท้องถิ�นของมมุไบเป็นตลาดที�คกึคกัมีสินค้าท้องถิ�นขายมากมายรวมทั �งผลไม้ตามฤดกูาล

ที�นํามาขายหลากหลายชนิดในตลาดแห่งนี � 

เย็น รับประทานอาหารเย็น เข้าสูที่�พกั �* 

วันแรก  กรุงเทพฯ-มุมไบ-ประตูอนิเดีย- สถานีรถไฟฉัตรปาตีชีวจ ี    (-/L/D) 
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 เช้า รับประทานอาหารเช้า แล้วจึงเดินทางเข้าสูส่นามบิน 

11.35 น. เหิรฟ้าสูเ่มืองโชธปร์ุ  เที�ยวบินที� 9W412 

13.25 น. เดินทางถึงโชธปุร์(Jodhpur)   โชธปูร์ Jodhpur หรือเมืองแห่งพระอาทิตย์ Sun City เพราะมีแสงแดดส่อง

ตลอดทั �งปี หรืออีกสมญานาม เมืองสีฟ้า Blue City เนื�องจากมีบ้านเรือนที�ทาด้วยสีฟ้าสดใสรอบโดยรอบป้อม

เมห์รันการ์ห Mehrangarh Fort โชธปูร์เป็นเมืองใหญ่เป็นอนัดบัสองของรัฐราชาสถาน รองจากเมืองชยัปร์ู ที�นี�

เป็นหนึ�งในเมืองท่องเที�ยงที�สําคัญของอินเดีย ที�เต็มไปด้วยพระราชวงั ป้อมปราการ และเทวาลัยหรือวัด

มากมาย 

 นําท่านชมภายนอก พระราชวังอุมาอิด ภาวัน Umaid Bhawan Palace ได้ชื�อว่าเป็นหนึ�งในที�พักอาศัย

สว่นตวัที�ใหญ่ที�สดุในโลก ปัจจบุนัอยู่ในเครือโรงแรมตาจ Taj Hotel  

 ชื�อพระราชวงันี �ได้มาจาก มหาราชา อมุาอิด ซิงห์ Maharaja Umaid Singh พระอยักาของทายาทราชตระกูล

ปัจจุบันของพระราชวงันี � เดิมระหว่างการก่อสร้างมีการเรียกว่า

พระราชวังแห่งนี �ว่า พระราชวงัจิตตาร์ Chittar Palace เนื�องจาก

ตั �งอยู่บนเนินเขาจิตตาร์ ซึ� งเป็นจุดที�สูงที�สุดของเมืองโชธปูร์ 

ภายในพระราชวงัมี 347 ห้องและแต่ก่อนเคยใช้เป็นที�ประทับของ

ราชตระกลูโชธปร์ู 

 เที�ยวชมและถ่ายรูปบรรยากาศเมืองสีฟ้าที�ทั �งดคูลาสสิคและน่า

ตื�นตะลงึในเวลาเดียวกนั ให้อิสระท่านถ่ายรูปอย่างเพลิดเพลิน 

คํ�า รับประทานอาหารคํ�า   เข้าสูที่�พกั �* 

 

 

 

เช้า.  หลงัรับประทานอาหารเช้า นําทางเดินทางเข้าชม ป้อมเมห์ราการห์ หรือโชธปูร์ กา กิล่า Jodhpur ka kila 

ตั �งอยู่ในใจกลางเมืองเก่าของโชธปร์ู เหนือเนินเขา 125 เมตร ซึ�งเป็นป้อมปราการที�ใหญ่ที�สดุในอินเดีย สร้างขึ �น

ในปีค.ศ.1459 โดยราโอ โชธา Rao Jodha ผู้ก่อตั �งเมืองนี � สิ�งต่างๆ ที�ป้อมปราการแห่งยังหลงเหลือไว้ให้เราได้

ชื�นชมความยิ�งใหญ่และงดงามวิจิตรมาก จะอยู่ในยุคของชัสวาน ซิงห์ Jaswan Singh ซึ�งเป็นผู้ปกครองเชื �อ

สายราชบุตร Rajput ในราชตระกูลราธอร์ Rathore ที� เคยมีอํานาจ

เหนือดินแดนปากีสถานและอินเดียแถบรัฐราชัสถานและปัญจาบ 

พิพิธภณัฑ์ป้อมแห่งนี �มีของเก่าเก็บสะสมมากมาย เช่น เกี �ยวหาม ราช

อาสน์ทรงช้าง แปลหลวง เครื�องประดับชิ �นเล็กชิ �นน้อย เครื�องดนตรี 

อาภรณ์และเฟอร์นิเจอร์ เป็นต้น บนกําแพงป้อมนอกจากจะเป็นที�วาง

ปืนใหญ่แล้วที�นี�ยงัให้บรรยากาศที�สดชื�นของสายลมจากทะเลทรายอีก

ด้วย ณ จุดนี�ใหท้่านชมวิว นครสีฟา้จากบนยอดป้อมเมห์รานกราห์   

วันที�สอง มุมไบ-โชธปุร์(นครสีฟ้า)        (B/L/D) 

วันที�สาม โชธปุร์-ป้อมเมห์ราการ์ด- สวนมานดอร์        (B/L/D) 
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เที�ยง รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

จากนั �น นําท่านเข้าชม ชัสวาน ธาดา The Jaswant Thada ซึ�งอนุสรณ์สถานที�สําคญัของเมืองโชธปร์ู สร้างในปีค.ศ.

1899 เพื�อน้อมรําลึกถึงชัสวาน ซิงห์ ที�  2 ด้วยแผ่นหินอ่อนสีขาวที�แกะสลกัอย่างสวยงาม โดยแผ่นหินอ่อนที�

นํามาแกะสลกัมีความบางและเรียบมาก ซึ�งจะสะท้อนแสงอุน่ ๆ ออกมาเมื�อแสงอาทิตย์มากระทบที�ผิวหน้า 

จากนั �น นําท่านเข้าชมสวนมานดอร์ Mandore Garden ที�ตั �งอยู่ห่างไปทางเหนือของโชธปูร์ประมาณ 9 กม.ภายใน

สวนมีเดวาล Dewals หรืออนุสรณ์สถาน Cenotaph ของผู้ปกครองเมือง ที�มีลกัษณะเฉพาะของรัฐราชัสถาน 

ซึ�งแตกตา่งจากการสร้างเป็นฉตัรีที�ปรากฏอยู่ทั�วไปในอินเดีย โดยเดวาลของมหาราชา อชิต ซิงห์ Maharaja Ajit 

Singhก่อสร้างตามแบบเทวาลยัของฮินด ูเป็นอาคารสงู 4 ชั �น ต้นเสาแกะสลกัอย่างวิจิตร ยอดแหลมที�สวยงาม

สะโอดสะอง ขณะที�เดวาลของมหารานีก่อสร้างอยู่บนเนินเขา 

เย็น รับประทานอาหารเย็น พกัผอ่นตามอธัยาศยั �* 

 

 

 

เช้า รับประทานอาหารเช้า แล้วจึงนําท่านเดินทางตอ่ไปยงัเมืองอทุยัปร์ู  (เดินทางประมาณ 6 ชั�วโมง) 

 อทุัยปูร์ Udaipur หรือเมืองแห่งทะเลสาบ City of Lake เคยเป็นเมืองหลวงของอาณาจักรเมวาร์ Mewar ของ

ราชวงศ์ราชบุตร ก่อตั �งโดยมหาราณะ อุทัย ซิงห์ ที�  2 เป็นเมืองหลวง

สดุท้ายของอาณาจักรเมวาร์ ซึ�งมีเรื�องเล่าว่าขณะที�มหาปุราณะ อทุัย 

ซิงห์ ที�  2 ได้พบกับฤษีขณะที�ออกล่าสัตว์ที�ตีนเขาของแนวเขาอราวัลลี 

Aravalli range ได้ฤษีอวยพรแก่พระองค์และบอกให้สร้างพระราชวงับน

เนินเขานี � ซึ�งจะช่วยป้องกันเมืองได้ดี ซึ�งพระองค์ก็ตอบรับและสร้าง

พระราชวงับนเนินเขานี � ต่อมาเมื�อจักรพรรดิอกับาร์แห่งราชวงศ์โมกุลได้

เคลื�อนทัพมาตีป้อมจิตตาร์ Chittar Fort ซึ�งพระเจ้าอทุัย ซิงห์ก็ได้ย้ายเมืองหลวงมาอยู่พระราชวงัแห่งนี � กลาย

เมืองอทุยัปร์ูในที�สดุ  

เที�ยง รับประทานอาหารระหวา่งทาง 

บ่าย ระหว่างทางแวะเมืองรานัคปูร์ Ranakpur เพื�อชม

วัดเชนรานักคปุร์ Chaturmukha Jain Temple ที�

สร้างถวายแด่องค์อตินาถ Adinatha ติรถังกรองค์

แรก วดัก่อสร้างด้วยหินอ่อนสีออ่น ๆ จุดเด่นของวดั

แห่งนี �คือมีโดม ยอดแหลม หอคอย ดโูดดเด่น สง่า

งาม ผนงัโดยรอบของวดัมีภาพแกะสลกัที�งดงามวิจิตร ขณะที�ภายในวดัเตม็ได้ด้วยเสาหินออ่นที�ตั �งตระหง่านคํ �า

โครงสร้างของวดัไว้ทั �งหมด 1444 ต้น แตล่ะต้นมีลวดลายที�แตกตา่งกนั ซึ�งรวมถึงภาพใบหน้าของติรถังกรด้วย 

ซึ�งมีงานชิ �นหนึ�งที�แกะสลกัจากหินอ่อนทั �งก้อนเป็นรูปง ู108 หวัและมีหางมากมายและไมส่ามารถหาปลายหาง

ของงนูั �นได้ 

เย็น เข้าที�พกั 4* หรือเทียบเท่า รับประทานอาหารคํ�าและพกัผอ่นตามอธัยาศยั 

วันที�สี�   โชธปุร์-วัดเชนแห่งรานักปุร์-เทวาลัยจักรดิษมณเฑียร-อุทัยปุร์(เมืองแห่งทะเลสาบ) (B/L/D) 
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เช้า รับประทานอาหารเช้า เดินทางออกไปยงันอกเมอืงเพื�อชมป้อมชิทอร์การ์ท (เดินทางประมาณ � ชั�วโมง)  

เที�ยง รับประทานอาหารเที�ยง ณ ภตัตาคาร 

บ่าย ชมป้อมชิทอร์การ์ท ป้อมปราการขนาดใหญ่มหึมาบนภูเขาที�รัฐราชสถาน ประเทศอินเดียชื�อว่าป้อม 

Chittorgarh Fort เรียกสั �นๆวา่ Chittor เป็นป้อมปราการใหญ่ที�สดุในประเทศอินเดีย  จากนั �นเดินทางกลบัสูต่วั

เมืองอทุยัปร์ุ  

ชมวิวทะเลสาบปิโจลา Pichola Lake ที�อดีตบริเวณรอบ ๆ ทะเลสาบเคยเป็น

เส้นทางขนส่งเมล็ดข้าวของชาวเบนชารีพื �นถิ�น ทะเลสาบแห่งนี �ล้อมรอบด้วย

เทวาลยั พระราชวงั เนินเขากษัตริย์ และท่าอาบนํ �า ทะเลสาบในเมืองอทุัยปูร์มี

มากมายแต ่สิ�งที�แตกตา่งกวา่ที�อื�นของทะเลสาบปิโจละ่แห่งนี �คือ เป็นทะเลสาบที�

ใหญ่ที�สดุในอทุัยปูร์ มากไปกว่านั �นเราจะได้เห็นภาพเหล่าผู้ศรัทธามากมายประกอบพิธีกรรมทางศาสนาใน

บริเวณเทวาลยัรายล้อมอยู่รอบทะเลสาบ 

นําท่านขึ �นเรือล่องทะเลสาบชมวิวทิวทศัน์ของเมืองในมมุมองกลางทะเลสาบ   

เย็น นําท่านเดินเที�ยวชมวิถีชีวิตชาวอทุัยปุร์ และเดินเล่น ช้อปปิ� งซื �อของในตลาด

ท้องถิ�น  รับประทานอาหารเย็น เข้าสูที่�พกั �* 

 

 

เช้า รับประทานอาหารเช้า จากนั �นนําท่านชมพระราชวังแห่งเมืองอุทัยปูร์ City Palace of Udaipur เป็น

พระราชวงัเก่าแก่ที�ตั �งอยู่ทางทิศตะวนัออกของทะเลสาบปิโจละ่ อทุยัปร์ู ซิตี �พาเลสหรือพิพิธภณัฑ์ปราทาป นี �ได้

รวมรวมเอาสรรพาวธุทางทหารของกลุม่ราชวงศ์ราชบุตรและในรูปแบบของราชวงศ์โมกลุเข้ามาเก็บรวมไว้ที�นี� 

ทําให้พิพิธภณัฑ์แห่งนี �ดนู่าตื�นตาตื�นใจไปด้วยอาวธุโบราณที�งดงามน่าทึ�ง นอกจากนี �ตวัพระราชวงัยงัประกอบ

ไปด้วยส่วนต่างๆที�น่าสนใจมากมาย เช่น สัมภูนิวาส Shambhu Niwas เป็นสถานที�ประทับของรัชทายาท

กษัตริย์มหาราณะ หรือศิวะนิวาส Shiv Niwas เป็นที�ประทบัชั�วคราวของสมเดจ็พระราชินีอลิสซาเบทที� 2 แห่ง

องักฤษ และในปัจจบุนันี �ได้แปลงสว่นนี �ให้เป็นโรงแรมระดบัห้าดาว   

เที�ยง รับประทานอาหารกลางวนั 

บ่าย ชมเทวาลัยจักรดิษมณเฑียร หรือจักดิส มันเดอร์ Jagdish Mandir หรือเป็นเทวาลยัฮินดอูายุเก่าแก่ตั �งแต่

สมยัศตวรรษที� �� รูปแบบการก่อสร้างเป็นแบบฮินดโูบราณที�มียอดเจดีย์สงูถึง �� ฟตุ วดัแห่งนี �เคยเป็นสถานที�

บําเพ็ญศีลและทําบุญของเจ้าชายกร์ูราม (จกัรพรรดิซาร์ จาห์อาน) เมื�อทราบว่าจักรพรรดิซาร์ ฮงักีร์ พระบิดา

สิ �นพระชนม ์

เย็น รับประทานอาหารเย็น เข้าสูที่�พกั พกัผอ่น �* 

 

วันที�ห้า  ป้อมชทิอร์การ์ท-ทะเลสาบปิโจลา-เดินเล่นช้อปปิ�งสนิค้าพื �นเมือง   (B/L/D) 

วันที�หก พระราชวังอุทัยปุร์-เทวาลัยจักรดษิมณเทียร-ชยัปุร์     (B/L/D) 
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เช้า รับอาหารเช้าแบบกลอ่ง จากนั �นเดินทางไปยงั สนามบิน 

09.00 น. บินลดัฟ้าสูเ่มืองชยัปร์ุ โดยสายการบินสไปซ์เจท เที�ยวบินที� SG9455 

10.00 น. เดินทางถึงชยัปร์ุ  รถโคชรับท่านเดินทางเข้าสูต่วัเมือง 

เที�ยง รับประทานอาหารกลางวนั 

บ่าย นําท่านชม พระราชวังแอมเบอร์ สร้างขึ �นโดยมหาราชแมนสิงห์ ในปี ค.ศ. ���� และเสร็จสิ �นลงในสมยัมหา

ราชาใจสิงห์ เป็นป้อมปราการเดน่ตระหง่านอยู่บนเนินเขา สร้างด้วยสถาปัตยกรรมแบบราชปตุริม เชิงหน้าผามี

ทะเลสาบซึ�งสะท้อนภาพของป้อมปราการแห่งนี �ให้เป็นทศันียภาพที�น่าชมยิ�งนกั  

  นําท่านชม ซตีิ �พาเลส (ราชวงัสชีมพ)ู ซึ�งครอบคลมุพื �นที�ถึง � ใน � ของใจ

กลางเมืองสร้างตั �งแตส่มยัมหาราชาใจสิงห์และตอ่เติมกนัเรื�อยมาเป็นศิลปะ

ผสมผสานระหวา่งราชสถานและโมกลุ ปัจจบุนัจดัเป็นพิพิธภณัฑ์ของมหา

ราชาไสวแมนสิงห์ที� � แสดงภาพเขียน อาวธุยทุโธปกรณ์ และเครื�องแตง่กาย

ในราชสํานกั ที�ปากทางเข้าซิตี �พาเลส มีหอดดูาวจนัทราแมนทาร์ สร้างในปี 

ค.ศ. ���� โดยมหาราชาใจสงิห์ ผู้ซึ�งสนใจวชิาดาราศาสตร์ มีการสร้าง

นาฬิกาแดดสงูถงึ �� เมตร ผา่นชมฮาวามาฮาล หรือ วังแห่งสายลม ซึ�ง

สร้างขึ �นในปี ค.ศ. ���� โดยมหาราชาไสว ประดบัด้วยสิงห์ ศิลปะราชปตุ 

เป็นอาคารหินทรายสชีมพ ูมีหน้าตา่งถึง ��� ช่อง เป็นทั �งช่องลมผา่นและให้

หญิงสงูศกัดิ�ในราชสํานกัแอบมองดชีูวิตความเป็นอยู่ในตวัเมือง รวมทั �ง

ขบวนแห่ตา่งๆ โดยที�บคุคลภายนอกไมส่ามารถมองเหน็สตรีเหลา่นั �นได้  

เย็น รับประทานอาหารเย็น เข้าสูที่�พกั �* 

 

 

 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า จากนั �นเดินทางกลบัสูเ่ดลี (เดินทางประมาณ �.�� ชม) 

เที�ยง รับประทานอาหารกลางวนั  

บ่าย นําท่านชม วิหารอัษราธรรม (Akshardham) วิหารฮินดูที� ใหญ่ที�สุดในประเทศอินเดีย (Swaminarayan 

Akshardham) หรือเรียกแบบภาษาไทยสวย ๆ ว่า อักษราธรรม ซึ�งตั �งอยู่ฝั�งตรงข้ามแม่นํ �ายมมุนาไปทาง

ตะวนัออกที�ไม่ไกลมากนักวิหารนี �ถกูสร้างโดยการแกะสลกัหินสีชมพู และหินอ่อนทั �งหลงั ใช้ระยะเวลาในการ

ก่อสร้างตั �งแต่ปี ค.ศ.���� แล้วเสร็จในปี ค.ศ. ���� มีการแสดง

ให้แก่ผู้เข้าชม อาทิ การแสดงระบํา     นํ �าพุ การแสดงผ่านห้อง

นิทรรศการโดยการนั�งเรือเข้าถํ �าไปดชีูวิตความเป็นอยู่ของชาวอินเดีย

ที�ได้จําลองมาไว้ในถํ �า  หรือการชมภาพยนตร์ประวตัิการก่อสร้าง

วิหาร Akshardham นอกจากนั �นในบรรดา สถานที�ตา่ง ๆ ที�สร้างสรรค์เอาไว้ก็ล้วนแตน่่ามองและศกึษาถึงศิลปะในการจรรโลง ไมว่า่จะ

วันที�แปด ชัยปุร์-เดลี-วหิารอัษราธรรม        (B/L/D) 

วันที�เจด็ ชัยปุร์-พระราชวังแอมเบอร์-ซตีิ �พาเลซ-พระราชวังสายลม    (B/L/D) 
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ของชาวอินเดีย Akshardham นั �นตามความหมายที�ผู้สร้างได้ให้ไว หมายถึง ความเป็นนิรันดร ซึ�งเป็นที�พํานัก

ของพระเจ้าสงูสดุตามที�ระบไุว้ใน Vedas และ Upanishads ด้วยความบริสทุธิ� และความสงบสขุอนัเป็นนิรันดร์ 

ดําริสร้างขึ �นโดย Pramukh Swami Maharaj ปัจจุบัน ถือได้ว่าเป็นแหล่งท่องเที�ยวที�ขึ �นชื�อและทําเงินให้กับ

ประเทศอินเดีย     

เย็น รับประทานอาหารเย็น จากนั �นเดินทางเข้าสูส่นามบินเดล ี

23.10 น. เหินฟ้าสูป่ระเทศไทย โดยสายการบินเจทแอร์เวยส์ เที�ยวบินที� 9W064   

 

 

 

04.55 น. เดินทางถึงท่าอากาศยานสวุรรณภมูิโดยสวสัดิภาพ 

 
  
อัตราค่าบริการ  กรุ๊ป �� ท่านขึ �นไป 

กําหนดวันเดนิทาง ผู้ใหญ่ พกั � ท่าน พกัเดี�ยวเพิ�ม 

��-�� ม.ค.���� 57,500.- 12,000.- 
 

อัตราค่าบริการรวม :  
 ตั�วเครื�องบินไป-กลบั กรุงเทพฯ-มุมไบ-โชธปุร์//อุดัยปุร์-ชัยปุร์-กรุงเทพฯ ชั �นประหยัดโดยสายการบินเจทแอร์เวยส์ 

 ค่าภาษีสนามบินทุกแห่ง  และค่าประกันภัยสายการบิน / ค่าวีซ่า 

 ค่าที�พักโรงแรมระดับ 4 ดาว (พักห้องละ 2 ท่าน) 

 รถยนต์โคชปรับอากาศขนาด �� ที�นั�ง พร้อมคนขับนําเที�ยวตลอดโปรแกรม 

 ค่าอาหารทุกมื �อตามระบุ / ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที�ต่างๆ  

 ค่าประกันภัยการเดินทาง วงเงิน 1,000,000 บาท ต่อท่าน 

 ค่าวีซ่าท่องเที�ยวอินเดีย (E-visa ไม่ต้องแสดงตัวยื�นวีซ่า) 

อัตราค่าบริการไม่รวม : 
 ค่าใช้จ่ายอื�นๆ นอกเหนือจากที�ระบุไว้ในรายการ 

 ค่าธรรมเนียมนํ �ามันของสายการบิน (ถ้ามี) / ค่านํ �าหนกัเกินพิกดั 

 ค่าทําเอกสารผู้ถือต่างด้าว / ค่าวีซ่าที�มีค่าธรรมเนียมแพงกว่าหนงัสอืเดินทางไทย 

 กิจกรรมต่างๆตามฤดูกาล เช่น ขี�ม้า กิจกรรมเรือพายในทะเลสาบ ฯลฯ 

 ทิปไกด์ท้องถิ�น/พนักงานบริการ/คนขับรถ  ท่านละ 30USD (ตลอดทริป) 

 ทิปหัวหน้าทัวร์ / วิทยากรบรรยาย จาํนวนขึ �นกับความพึงพอใจของท่าน 
 
 

การจองที�นั� งและการชําระเงนิ 

ทางบริษัทฯ ขอเก็บเงินค่ามัดจําเป็นจํานวนเงิน 25,000.- บาท ต่อผู้ โดยสารหนึ�งท่าน สว่นที�เหลอืชําระก่อนการเดินทางอย่างน้อย 25 วนั 

มิฉะนั �นทางบริษัทฯ จะขอสงวนสทิธิ�ในการคืนค่ามดัจําทั �งหมด   

สามารถแจ้งจองได้โดยการส่งสาํเนาพาสปอร์ตมาทางไลน์ หรือ อีเมล์ 

*** ในกรณีที�ท่านโอนเงนิจากต่างจงัหวัด อัตราดังกล่าวเป็นอัตราสุทธิ ไม่รวมค่าธรรมเนียมและค่าบริการของทางธนาคาร *** 

วันที�เก้า กรุงเทพฯ          (-/-/-) 
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เงื �อนไขการยกเลิก  

ยกเลิกก่อนการเดินทาง 31 วนั : คนืค่าใชจ้่ายในส่วนที�ยงัไม่ไดเ้กดิค่าใชจ้่าย เชน่ ค่าภาหนะ , ค่าหอ้งพกัต่างๆ ถ้า

หากมคี่าใชจ้่ายเกดิขึ�นแลว้ไมส่ามารถคนืเงนิได ้  ทั �งนี�ในส่วนของสายการบนิ หากเกดิ
ค่าใชจ้่ายแลว้จะไมส่ามารถคนืไดท้ ั �งสิ�น 

ยกเลกิก่อนการเดนิทางน้อยกวา่ �� วนั เกบ็ค่าใช้จ่าย  100 % 
 

เงื�อนไขต่างๆ 

 บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิ �การเปลี�ยนแปลงโปรแกรม ราคา และเงื�อนไขทั �งหมดโดยมติ้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 

 บรษิทัฯ มสีทิธิ �ที�จะเปลี�ยนแปลงรายละเอยีดบางประการในทวัร์นี� เมื�อเกดิเหตุสุดวสิยัจนไม่อาจแก้ไขได ้

 รายการอาจมกีารเปลี�ยนแปลงตามความเหมาะสม เนื�องจากความล่าช้าของสายการบนิ โรงแรมที�พกัใน
ต่างประเทศ เหตุการณ์ทางการเมอืง และภยัธรรมชาต ิฯลฯ ที�อยู่นอกเหนือการควบคุมของทางบรษิทัฯ หรอื 

ค่าใช้จ่ายเพิ�มเตมิที�เกดิขึ�นทางตรง หรอืทางอ้อม เช่น การเจบ็ป่วย การถูกทาํร้าย การสูญหาย ความล่าช้า หรอื 
จากอุบตัเิหตุต่างๆ  ทั �งนี� บรษิทัฯ จะคาํนึงถึงความปลอดภยัและความสะดวกของผู้เดนิทางเป็นสาํคญั 

 บรษิทัฯ จะไม่รบัผดิชอบในกรณีที�กองตรวจคนเขา้เมอืง ห้ามผู้เดนิทางเขา้ประเทศ เนื�องจากมสีิ�งผดิกฎหมาย 
หรอืสิ�งของห้ามนําเขา้ประเทศ เอกสารเดนิทางไม่ถูกต้อง หรอื ความประพฤตสิ่อไปในทางเสื�อมเสยี หรอืด้วย
เหตุผลใด ๆ กต็ามที�กองตรวจคนเขา้เมอืงพจิารณาแล้ว ทางบรษิทัฯ ไม่อาจคนืเงนิให้ท่านได้ ไม่ว่าจํานวน

ทั �งหมด หรอื บางส่วน 

 รายการนี�เป็นเพยีงขอ้เสนอที�ต้องได้รบัการยนืยนัจากบรษิทัฯอกีครั �งหนึ�ง หลงัจากได้สาํรองที�นั �งบนเครื�อง และ
โรงแรมที�พกัในต่างประเทศเป็นที�เรยีบร้อย แต่อย่างไรกต็ามรายการนี�อาจเปลี�ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม 

 บรษิ ทัฯ จะไม่รบัผดิชอบในกรณีที �กองตรวจคนเขา้เมอืงของประเทศไทย งดออกเอกสารเขา้เมอืงให ้กบั
ชาวต่างชาต ิหรอื คนต่างด้าวที�พาํนักอยู่ในประเทศไทย 

 บรษิทัขอสงวนสทิธท์ี�จะเลื�อนการเดนิทางในกรณีที�มผีูร้่วมคณะไม่ถงึ 15 ท่าน 

 การไม่รบัประทานอาหารบางมื�อไม่เที�ยวตามรายการ ไม่สามารถขอหกัค่าบรกิารคนืได ้เพราะการชาํระค่าทวัรเ์ป็นไป
ในลกัษณะเหมาจ่าย 

 ค่าบรกิารไม่รวมภาษ ี7 %  และภาษ ีหกั ณ ที�จ่าย 3 % 

 บรษิทัขอสงวนสทิธิ �ในการไม่คนืค่าวซี่า, ค่ามดัจาํตั �วเครื�องบนิ และค่าใชจ้่ายอื�นๆ หากทางบรษิทัไดด้าํเนนิการไป
แลว้ 


