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ก าหนดเดินทาง  27ม.ค.-4ก.พ.2566  บินโดย การบินไทย 
 
 

 

xx.xx ตามเวลานดัหมาย (ส่งใหก้่อนเดินทางอย่างนอ้ย 7 วนั) คณะพรอ้มกนัท่ี ท่าอากาศยาน สวุรรณภมูิ  
07.00 น. ออกเดินทางจากกรุงเทพฯ โดยสายการบินไทย เท่ียวบินท่ี TG323 
09.55 น.  ถึงสนามบินเดลี ประเทศอินเดีย ผ่านพิธีตรวจคนเขา้เมือง รบักระเป๋า จากนัน้รถรบัท่านเดินทางเขา้สู่ตวัเมือง 
เท่ียง รบัประทานอาหารกลางวนั 
บ่าย  เดินทางสู่เมืองชยัปรุ ์(เดินทางประมาณ 5 ชั่วโมง) 
เย็น ถึงชยัปรุน์ าท่านเขา้ท่ีพกั รบัประทานอาหารค ่า พกัผ่อน Lemon Tree 4* หรือเทียบเท่า 
 
 
เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ จากนัน้ชมเมืองชัยปุร ์ (เมืองสีชมพู) เมืองท่ีมีส่ิงก่อสรา้งอนัวจิิตรการตาอีกทัง้มี

พระราชวงัท่ีใหญ่โตมีคณุค่า ว่ากนัว่าพระมหาราชาแห่งชยัปุระร  ่ารวยอลงัการที่สดุแลว้ในอินเดีย ชม 
พระราชวังแอมเบอร ์สรา้งขึน้โดยมหาราชแมนสิงห ์ในปี ค.ศ. 1592 และเสร็จสิน้ลงในสมยัมหาราชาใจสิงห ์
เป็นป้อมปราการเด่นตระหง่านอยู่บนเนินเขา สรา้งดว้ยสถาปัตยกรรมแบบราชปตุริม เชิงหนา้ผามีทะเลสาบซึ่ง
สะทอ้นภาพของป้อมปราการแห่งนีใ้หเ้ป็นทศันียภาพท่ีน่าชมยิ่งนกั   น าท่านชม ซิตีพ้าเลส (ราชวงัสีชมพ)ู ซึ่งครอบคลมุพืน้ท่ีถึง 1 ใน 7 ของใจกลางเมืองสรา้งตัง้แต่สมยัมหาราชาใจสิงหแ์ละต่อเติมกนัเร่ือยมาเป็นศิลปะผสมผสานระหว่างราชสถานและโมกุล ปัจจบุนัจดัเป็นพิพิธภณัฑข์องมหาราชาไสวแมนสิงหท่ี์ 2 แสดงภาพเขียน อาวธุยทุโธปกรณ ์และเครือ่ง
แต่งกายในราชส านกั ท่ีปากทางเขา้ซิตีพ้าเลส มีหอดดูาวจนัทราแมนทาร ์
สรา้งในปี ค.ศ. 1728 โดยมหาราชาใจสิงห ์ผูซ้ึ่งสนใจวิชาดาราศาสตร ์มี
การสรา้งนาฬิกาแดดสงูถึง 28 เมตร  

เท่ียง รบัประทานอาหารกลางวนั 
บ่าย ชม น าท่านชม ซติีพ้าเลส (ราชวงัสีชมพ)ู ซึ่งครอบคลมุพืน้ท่ีถึง 1 ใน 7 

ของใจกลางเมืองสรา้งตัง้แต่สมยัมหาราชาใจสิงหแ์ละต่อเติมกนัเร่ือยมา

วันแรก  กรุงเทพฯ-เดล-ีชัยปุร ์         (-/L/D) 

วันที่สอง ชัยปุร-์พระราชวงัแอบเบอร-์ซติีพ้าเลส-อัครา      (B/L/D) 



Bee Journey Life Co.,Ltd. 
Tel : +66(0)2-5874982, Fax : 02-5874983 

เป็นศิลปะผสมผสานระหว่างราชสถานและโมกุล ปัจจบุนัจดัเป็นพิพิธภณัฑข์องมหาราชาไสวแมนสิงหท่ี์ 2 
แสดงภาพเขียน อาวธุยทุโธปกรณ ์และเครื่องแต่งกายในราชส านกั ท่ีปากทางเขา้ซิตีพ้าเลส มีหอดูดาวจนัทรา
แมนทาร ์ สรา้งในปี ค.ศ. 1728 โดยมหาราชาใจสิงห ์ ผูซ้ึ่งสนใจวิชาดาราศาสตร ์ มีการสรา้งนาฬิกาแดดสงูถึง 
28 เมตร  จากนัน้ผ่านชมฮาวามาฮาล หรือ วงัแห่งสายลม ซึ่งสรา้งขึน้ในปี ค.ศ. 1799 โดยมหาราชาไสว 
ประดบัดว้ยสิงห ์ ศิลปะราชปตุ เป็นอาคารหินทรายสีชมพ ู มีหนา้ต่างถึง 953 ชอ่ง เป็นทัง้ช่องลมผ่านและให้
หญิงสงูศกัด์ิในราชส านกัแอบมองดชูีวิตความเป็นอยู่ในตวัเมือง รวมทัง้ขบวนแห่ต่างๆ โดยท่ีบุคคลภายนอกไม่
สามารถมองเห็นสตรีเหล่านัน้ได ้ 

15.00 น. น าท่านเดินทางไปยงัเมืองอคัรา (เดินทางประมาณ 5 ชั่วโมง) 
ค ่า รบัประทานอาหารค ่า เขา้สู่ท่ีพกั Ramada Plaza, Agra 4* หรือเทียบเท่า 
 
 
 
เชา้ รบัประทานอาหารเชา้  น าท่านชมอนสุรณส์ถานแห่งความรกัท่ียิ่งใหญ่ ทัชมาฮาล ซึ่งตัง้อยู่ริมน า้ยมนุา สรา้ง

ขึน้ดว้ยหินอ่อนสีขาว และหินทรายสีแดง ประดบัประดาดว้ยรตันชาติหลากหลายชนิด ใชเ้วลาในการสรา้งถึง 
22 ปี เพื่อแสดงถึงความรกัอนัยิ่งใหญ่ของกษัตริยซ์าจารฮ์าล ต่อพระมเหสีมมุตสั มาฮาล ท่ีสวรรคตเน่ืองจาก
การใหก้ าเนิดบุตรคนท่ี14 ภายในทชัมาฮาลนัน้เป็นท่ีบรรจรุา่งของพระนางมมุตสั และกษัตริยซ์าจารฮ์าล ท่ี
สวยงามโดดเด่น หลงัจากนัน้น าท่าน เยือนอักราฟอรท์ หรือป้อมปราสาทแดงพระราชวงัท่ียิ่งใหญ่แห่งนีส้รา้ง
ขึน้โดยใชเ้วลาท่ียาวนานถึงสามยคุของกษัตริยแ์ห่งราชวงศโ์มกุล มีลกัษณะเป็นก าแพงสองชัน้ และป้อม
อาคารทางเขา้ส่ีทิศ ภายในประกอบดว้ยพระราชวงั มสัยิด สวนดอกไม ้ สนาม และอาคารทางเดินโดยรอบทัง้ 
อาคารหินทรายสีแดงสรา้งโดยกษัตริยอ์คับาร ์ ท่ีน่ียงัเป็นท่ีคมุขงักษัตริยซ์าจารฮ์าล โดยบุตรชายของพระองค์
เอง พระองคใ์ชเ้วลาช่วงสดุทา้ยของชีวิต โดยการมองผ่านแม่น า้ยมุนาไปยงัทชัมาฮาลท่ีซึ่งมเหสีสุดท่ีรกัของ
พระองคป์ระทบัอยูอ่ย่างนิรนัดร ์ 

เท่ียง รบัประทานอาหารกลางวนั 
บ่าย เดินทางสู่เดลี (เดินทางประมาณ 3.30 ชั่วโมง) ใหอ้ิสระท่านชอ้ปปิ้งท่ีตลาดจนัพาท ตลาดทอ้งถิ่นขึน้ชื่อของ

เมืองเดลี (ระวงัน า้หนกักระเป๋าดว้ย) 
เย็น เขา้สู่ท่ีพกั รบัประทานอาหารค ่า พกัผ่อน Pride Plaza 4* หรือเทียบเท่า 

 
 
เชา้ รบัประทานอาหารเชา้  จากนัน้เดินทางเขา้สู่สนามบินเช็คอินท่ีเคา้นเ์ตอรก์ารบินภายในประเทศ 
12.55 น. เหินฟ้าสู่เมืองโชธปรุ ์ เท่ียวบินท่ี AI475 **อิสระรบัประทานอาหารกลางวนัแบบกล่องภายในสนามบิน (ไม่รวม

ในทวัร์) 
14.30 น. เดินทางถึงโชธปุร์(Jodhpur)  เมืองโชธปูร์ Jodhpur หรือเมืองแห่งพระอาทิตย์ Sun City เพราะมี

แสงแดดส่องตลอดทั้งปี หรืออีกสมญานาม เมืองสีฟ้า Blue City เน่ืองจากมีบ้านเรือนท่ีทาด้วยสีฟ้า
สดใสรอบโดยรอบป้อมเมหร์นัการห์ Mehrangarh Fort โชธปูรเ์ป็นเมืองใหญ่เป็นอันดับสองของรฐัราชัสถาน 

วันทีส่าม อัครา-ทัชมาฮาล-อัคราฟอรท์-เดล ี       (B/L/D) 

วันที่สี ่      เดล-ีโชธปุร ์(เมืองสีฟ้า)        (B/-/D) 



Bee Journey Life Co.,Ltd. 
Tel : +66(0)2-5874982, Fax : 02-5874983 

รองจากเมืองชัยปูร ์ท่ีน่ีเป็นหน่ึงในเมืองท่องเท่ียวท่ีส าคัญของอินเดีย ท่ีเต็มไปด้วยพระราชวัง ป้อมปราการ 
และเทวาลยัหรอืวดัมากมาย 

จากนัน้ น าท่านชมภายนอก พระราชวังอุมาอิด ภาวัน Umaid Bhawan Palace ได้
ชื่อว่าเป็นหน่ึงในท่ีพักอาศัยส่วนตัวท่ีใหญ่ ท่ีสุดในโลก ปัจจุบันอยู่ ในเครือ
โรงแรมตาจ Taj Hotel  ชื่อพระราชวังนี้ได้มาจาก มหาราชา อุมาอิด ซิงห ์
Maharaja Umaid Singh พระอัยกาของทายาทราชตระกูลปัจจุบันของ
พระราชวังนี้ เดิมระหว่างการก่อสร้างมีการเรียกว่าพระราชวังแห่งนี้ว่า 
พระราชวงัจิตตาร ์Chittar Palace เน่ืองจากตัง้อยู่บนเนินเขาจิตตาร ์ซึ่งเป็นจดุ
ท่ีสงูท่ีสดุของเมืองโชธปรู ์ภายในพระราชวงัมี 347 หอ้งและแต่ก่อนเคยใชเ้ป็นท่ีประทบัของราชตระกูลโชธปรู ์

เย็น น าท่านเขา้เช็คอินท่ีพกั รบัประทานอาหารค ่า พกัผ่อน Fern Residency 4* หรือเทียบเท่า 
   
 
 
เชา้  หลังรบัประทานอาหารเช้า น าทางเดินทางเขา้ชม ป้อมเมหร์าการ์ห หรือโชธปูร ์กา กิล่า Jodhpur ka kila 

ตัง้อยู่ในใจกลางเมืองเก่าของโชธปรู ์เหนือเนินเขา 125 เมตร ซึ่งเป็นป้อมปราการท่ีใหญ่ท่ีสดุในอินเดีย สรา้งขึน้
ในปีค.ศ.1459 โดยราโอ โชธา Rao Jodha ผูก้่อตัง้เมืองนี ้ส่ิงต่างๆ ท่ีป้อมปราการแห่งยงัหลงเหลือไวใ้หเ้ราได้
ชื่นชมความยิ่งใหญ่และงดงามวิจิตรมาก จะอยู่ในยุคของชัสวาน ซิงห ์Jaswan Singh ซึ่งเป็นผูป้กครองเชื ้อ
สายราชบุตร Rajput ในราชตระกูลราธอร ์Rathore ท่ีเคยมีอ านาจเหนือ
ดินแดนปากีสถานและอินเดียแถบรฐัราชัสถานและปัญจาบ พิพิธภัณฑป์้อม
แห่งนีม้ีของเก่าเก็บสะสมมากมาย เช่น เกีย้วหาม ราชอาสน์ทรงช้าง แปล
หลวง เครื่องประดบัชิน้เล็กชิน้นอ้ย เครื่องดนตรี อาภรณแ์ละเฟอรนิ์เจอร ์เป็น
ตน้ บนก าแพงป้อมนอกจากจะเป็นท่ีวางปืนใหญ่แลว้ท่ีน่ียงัใหบ้รรยากาศท่ีสด
ชื่นของสายลมจากทะเลทรายอีกดว้ย ณ จุดนีใ้หท่้านชมวิว นครสีฟ้าจากบน
ยอดป้อมเมหร์านกราห ์  

จากนัน้ น าท่านเขา้ชม ชัสวาน ธาดา The Jaswant Thada ซึ่งอนสุรณส์ถานท่ีส าคัญ
ของเมืองโชธปูร ์สรา้งในปีค.ศ.1899 เพื่อน้อมร าลึกถึงชัสวาน ซิงห ์ท่ี 2 ดว้ย
แผ่นหินอ่อนสีขาวท่ีแกะสลักอย่างสวยงาม โดยแผ่นหินอ่อนท่ีน ามาแกะสลักมีความบางและเรียบมาก ซึ่งจะ
สะทอ้นแสงอุ่น ๆ ออกมาเมื่อแสงอาทิตยม์ากระทบที่ผิวหนา้ 

เท่ียง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
บ่าย เท่ียวชมและถ่ายรูปบรรยากาศเมืองสีฟ้าท่ีทัง้ดคูลาสสิคและน่าต่ืนตะลึงในเวลาเดียวกนั ใหอ้ิสระท่านถ่ายรูป

อย่างเพลิดเพลิน  
จากนัน้ รบัประทานอาหารค ่า  พกัผ่อนตามอธัยาศยั Fern Residency 4* หรือเทียบเท่า 
 
 

วันที่ห้า  โชธปูร ์(นครสีฟ้า)        (B/L/D) 



Bee Journey Life Co.,Ltd. 
Tel : +66(0)2-5874982, Fax : 02-5874983 

 
 
 
เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ แลว้จึงน าท่านเดินทางต่อไปยงัเมืองอทุยัปรู  ์ (เดินทางประมาณ 6 ชั่วโมง) 
 อุทัยปูร ์Udaipur หรือเมืองแห่งทะเลสาบ City of Lake เคยเป็นเมืองหลวงของอาณาจักรเมวาร ์Mewar ของ

ราชวงศร์าชบุตร ก่อตัง้โดยมหาราณะ อุทยั ซิงห ์ท่ี 2 เป็นเมืองหลวงสุดทา้ยของอาณาจักรเมวาร ์ซึ่งมีเร่ืองเล่า
ว่าขณะท่ีมหาปรุาณะ อทุยั ซิงห ์ท่ี 2 ไดพ้บกบัฤษีขณะท่ีออกล่าสตัวท่ี์
ตีนเขาของแนวเขาอราวัลลี Aravalli range ได้ฤษีอวยพรแก่พระองค์
และบอกให้สรา้งพระราชวังบนเนินเขานี ้ซึ่งจะช่วยป้องกันเมืองได้ดี 
ซึ่งพระองค์ก็ตอบรับและสร้างพระราชวังบนเนินเขานี้ ต่อมาเมื่อ
จักรพรรดิอักบารแ์ห่งราชวงศ์โมกุลไดเ้คล่ือนทัพมาตีป้อมจิตตาร ์Chittar Fort ซึ่งพระเจา้อุทัย ซิงห์ก็ไดย้้าย
เมืองหลวงมาอยู่พระราชวงัแห่งนี ้กลายเมืองอทุยัปรูใ์นท่ีสดุ  

เท่ียง รบัประทานอาหารระหว่างทาง 
บ่าย ระหว่างทางแวะเมืองรานัคปูร์ Ranakpur เพื่อชมวัดเชนรานักคปุร ์

Chaturmukha Jain Temple ท่ีสรา้งถวายแด่องคอ์ตินาถ Adinatha ติรถัง
กรองคแ์รก วัดก่อสรา้งด้วยหินอ่อนสีอ่อน ๆ จุดเด่นของวัดแห่งนีคื้อมีโดม 
ยอดแหลม หอคอย ดูโดดเด่น สง่างาม ผนังโดยรอบของวัดมีภาพแกะสลัก
ท่ีงดงามวิจิตร ขณะท่ีภายในวัดเต็มได้ด้วยเสาหินอ่อนท่ีตั้งตระหง่านค ้า
โครงสรา้งของวัดไวท้ัง้หมด 1444 ตน้ แต่ละตน้มีลวดลายท่ีแตกต่างกนั ซึ่งรวมถึงภาพใบหนา้ของติรถังกรดว้ย 
ซึ่งมีงานชิน้หน่ึงท่ีแกะสลกัจากหินอ่อนทัง้กอ้นเป็นรูปง ู108 หวัและมีหางมากมายและไม่สามารถหาปลายหาง
ของงนูัน้ได ้

เย็น เขา้ท่ีพกั Hotel Pride 4* หรือเทียบเท่า รบัประทานอาหารค ่าและพกัผ่อนตามอธัยาศยั 
 
 
 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ เดินทางออกนอกเมืองไปประมาณ 2 ชั่วโมง  

 ชมป้อมชิทอร์การ์ท  ป้อมปราการขนาดใหญ่มหึมาบนภูเขาท่ีรัฐราชสถาน ประเทศอินเดียชื่อว่าป้อม 
Chittorgarh Fort เรียกสัน้ๆว่า Chittor เป็นป้อมปราการใหญ่ท่ีสดุในประเทศอินเดีย 

เท่ียง รบัประทานอาหารเท่ียง ณ ภตัตาคาร 
จากนัน้ กลบัเขา้สู่ตวัเมืองอทุยัปรุ ์น าท่านเดินตลาดและช้อปป้ิงสินค้าพืน้เมืองอทุยัปรุ ์

ชมเทวาลัยอันงดงามท่ี Nagda ชมวิวทะเลสาบปิโจลา Pichola Lake ท่ีอดีต
บริเวณรอบ ๆ ทะเลสาบเคยเป็นเส้นทางขนส่งเมล็ดข้าวของชาวเบนชารีพื ้นถิ่ น 
ทะเลสาบแห่งนีล้้อมรอบด้วยเทวาลัย พระราชวัง เนินเขากษัตริย์ และท่าอาบน ้า 
ทะเลสาบในเมืองอุทัยปูรม์ีมากมายแต่ ส่ิงท่ีแตกต่างกว่าท่ีอื่นของทะเลสาบปิโจล่ะ

วันที่หก โชธปูร-์รานัคปูร-์อทุัยปุร ์(เมืองแห่งทะเลสาบ)      (B/L/D) 

วันที่เจ็ด อุทัยปุร-์เทวาลัยจักรดิษมฎเฑียร-ล่องทะเลสาบปิโจล่า     (B/L/D) 
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แห่งนีคื้อ เป็นทะเลสาบท่ีใหญ่ท่ีสดุในอทุัยปรู ์มากไปกว่านั้นเราจะไดเ้ห็นภาพเหล่าผูศ้รทัธามากมายประกอบ
พิธีกรรมทางศาสนาในบริเวณเทวาลยัรายลอ้มอยู่รอบทะเลสาบ 

จากนัน้ น าท่านขึน้เรือล่องทะเลสาบชมวิวทิวทศันข์องเมืองในมมุมองกลางทะเลสาบ  
เย็น รบัประทานอาหารเย็น   เดินทางกลบัท่ีพกั Hotel Pride 4* หรือเทียบเท่า   

 
 
 
 
 
 
เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ตามเวลานัดหมายน าท่านขึน้สู่ท่าเรือฝ่ังเมืองอทุยัปรุ ์ชมพระราชวังแห่งเมืองอุทัยปูร ์

City Palace of Udaipur เป็นพระราชวังเก่าแก่ท่ีตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกของทะเลสาบปิโจล่ะ อุทัยปูร ์ซิตี ้
พาเลสหรือพิพิธภณัฑป์ราทาป นีไ้ดร้วมรวมเอาสรรพาวุธทางทหารของกลุ่มราชวงศร์าชบุตรและในรูปแบบของ
ราชวงศโ์มกุลเขา้มาเก็บรวมไวท่ี้น่ี ท าให้พิพิธภัณฑแ์ห่งนีดู้น่าต่ืนตาต่ืนใจไปดว้ยอาวุธโบราณท่ีงดงามน่าท่ึง 
นอกจากนีต้ัวพระราชวังยังประกอบไปด้วยส่วนต่างๆท่ีน่าสนใจมากมาย เช่น สัมภูนิวาส Shambhu Niwas 
เป็นสถานท่ีประทับของรชัทายาทกษัตริยม์หาราณะ หรือศิวะนิวาส Shiv Niwas เป็นท่ีประทับชั่วคราวของ
สมเด็จพระราชินีอลิสซาเบทท่ี 2 แห่งองักฤษ และในปัจจบุนันีไ้ดแ้ปลงส่วนนีใ้หเ้ป็นโรงแรมระดบัหา้ดาว   

11.00 รบัประทานอาหารกลางวนั    จากนัน้ถึงเดินทางไปยงัสนามบินเมืองอทุยัปรุ ์ 
15.10 น. เหินฟ้าสู่เมืองเดลี โดยเท่ียวบินท่ี AI472 
16.25 น. เดินทางถึงเดลี รถรบัท่านไปรบัประทานอาหารค ่า จากนัน้เดินทางกลบัเขา้สู่สนามบินอีกครัง้ 
 
 
00.20 น. เหินฟ้าสู่ประเทศไทย โดยสายการบินไทย เท่ียวบินท่ี TG316 
05.45 น. เดินทางถึงท่าอากาศยานสวุรรณภมูิโดยสวสัดิภาพ 
  
อัตราค่าบริการ   27ม.ค.-4ก.พ.2566 

ก าหนดวันเดินทาง ผู้ใหญ่ พัก 2 ท่าน พักเด่ียวเพิ่ม 
16 ท่านขึน้ไป  73,800.- 16,000 

 

  
อัตราค่าบริการรวม : 

• ตั๋วเครื่องบินไป-กลับ กรุงเทพฯ-เดลี-โชธปุร/์/อุดัยปุร -์เดลี-กรุงเทพฯ ชั้นประหยัดโดยสายการบินไทย+แอรอ์ินเดีย 
• ค่าภาษีสนามบินทุกแห่ง  และค่าประกันภัยสายการบิน / ค่าวีซ่า 
• ค่าที่พักโรงแรมระดับ 4 ดาว (พักหอ้งละ 2 ท่าน)    
• รถยนตป์รบัอากาศขนาดตามจ านวนคนที่ระบุ 
• ค่าอาหารทุกมือ้ตามระบุ / ค่าธรรมเนียมเขา้ชมสถานที่ต่างๆ  
• ค่าประกันภัยการเดินทาง วงเงิน 1,000,000 บาท ต่อท่าน 

วันที่แปด พระราชวังแห่งอุทัยปูร-์เดล-ีกรุงเทพฯ       (B/L/D) 

วันทีเ่ก้า กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ) 

OPTION : ท่านท่ีตอ้งการประสบการณน์อนพระราชวงัเก่า น าท่านขึน้สู่พระราชวงักลางน า้เพื่อเช็คอินท่ี
พกั Taj Lake Palace Hotel 5*  จ่ายเพิ่มจากราคาทวัรป์ระมาณ15,000 บาท/ท่าน 

**โปรดแจ้งเพื่อตรวจสอบอีกคร้ัง** 
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• เรือล่องทะเลสาบ 
• ค่าวีซ่าอินเดียแบบ E-Visa (ไม่ตอ้งแสดงตัวที่สถานทูต) 

 

อัตราค่าบริการไม่รวม : 
• ค่าใชจ้่ายอื่นๆ นอกเหนือจากที่ระบุไวใ้นรายการ 
• ค่าธรรมเนียมน า้มันของสายการบิน (ถา้มี) / ค่าน า้หนกัเกินพิกดั 
• ค่าท าเอกสารผูถ้ือต่างดา้ว / ค่าวีซ่าที่มีค่าธรรมเนียมแพงกว่าหนงัสือเดินทางไทย 
• กิจกรรมต่างๆตามฤดูกาล   
• ทิปไกดท้์องถิ่น // คนขับรถ ท่านละ 45USD (ตลอดทริป)  
• ทิปหัวหน้าทัวร์ไทย เร่ิมต้นท่ี 500 บาท/ท่าน (ตลอดทริป) ท้ังน้ีหากต้องการเพิ่มเติมขึ้นกับพิจารณาของท่าน 

 

การจองที่นั่งและการช าระเงิน 
ทางบริษัทฯ ขอเก็บเงินค่ามดัจ าเป็นจ านวนเงิน 30,000.- บาท ต่อผูโ้ดยสารหนึ่งท่าน ส่วนที่เหลือช าระก่อนการเดินทางอย่างนอ้ย 25 วนั 
มิฉะนัน้ทางบริษัทฯ จะขอสงวนสิทธ์ิในการคืนค่ามัดจ าทัง้หมด  พรอ้มกบัแจง้ชื่อเป็นภาษาองักฤษ หรือส่งส าเนาพาสปอรต์มาทางแฟ็กซห์รือ
อีเมล 

เงื่อนไขการยกเลิก  
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 31 วัน  คืนค่าใชจ้่ายทั้งหมด (ยกเวน้ถา้ไดมี้การการันตีค่ามดัจ าท่ีพกั หรือตัว๋เคร่ืองบินท่ีไม่อาจขอคืนเงินได)้ 

ยกเลิกก่อนการเดินทาง 26-30 วัน เก็บค่าใช้จ่าย 30,000 บาท *ไม่รวมเง่ือนไขยกเลิกของสายการบินถ้ามี 
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 1-25 วัน เก็บค่าบริการท้ังหมด 100 % 

เง่ือนไขต่างๆ 
• บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิการเปลี่ยนแปลงโปรแกรม ราคา และเง่ือนไขทั้งหมดโดยมิตอ้งแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 

• บริษทัฯ มีสิทธ์ิท่ีจะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทวัร์น้ี เม่ือเกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้ 
• รายการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม เน่ืองจากความล่าช้าของสายการบิน โรงแรมท่ีพกัในต่างประเทศ เหตุการณ์ทาง
การเมือง และภยัธรรมชาติ ฯลฯ ที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของทางบริษทัฯ หรือ ค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่เกิดขึ้นทางตรง หรือทางออ้ม 
เช่น การเจ็บป่วย การถูกท าร้าย การสูญหาย ความล่าช้า หรือ จากอุบติัเหตุต่างๆ  ทั้งน้ี บริษทัฯ จะค านึงถึงความปลอดภยัและความ
สะดวกของผูเ้ดินทางเป็นส าคญั  

• บริษทัฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเขา้เมือง ห้ามผูเ้ดินทางเขา้ประเทศ เนื่องจากมีสิ่งผิดกฎหมาย หรือสิ่งของห้าม
น าเขา้ประเทศ เอกสารเดินทางไม่ถูกตอ้ง หรือ ความประพฤติส่อไปในทางเส่ือมเสีย หรือด้วยเหตุผลใด ๆ ก็ตามที่กองตรวจคนเขา้
เมืองพิจารณาแลว้ ทางบริษทัฯ ไม่อาจคืนเงินให้ท่านได้ ไม่ว่าจ านวนทั้งหมด หรือ บางส่วน 

• รายการน้ีเป็นเพียงขอ้เสนอที่ต้องได้รับการยืนยนัจากบริษทัฯอีกครั้ งหน่ึง หลงัจากได้ส ารองที่นั่งบนเคร่ือง และโรงแรมที่พกัใน
ต่างประเทศเป็นท่ีเรียบร้อย แต่อย่างไรก็ตามรายการน้ีอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม 

• บริษทัฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณีท่ีกองตรวจคนเขา้เมืองของประเทศไทย งดออกเอกสารเขา้เมืองให้กบัชาวต่างชาติ หรือ คนต่าง
ด้าวท่ีพ านักอยู่ในประเทศไทย 

• บริษทัขอสงวนสิทธท่ีจะเลื่อนการเดินทางในกรณีท่ีมีผูร่้วมคณะไม่ถึง 15 ท่าน / หรือปรับเปลี่ยนเพ่ิมราคาทวัร์ตามจริง 

• การไม่รับประทานอาหารบางม้ือไม่เท่ียวตามรายการ ไม่สามารถขอหักค่าบริการคืนได้ เพราะการช าระค่าทวัร์เป็นไปในลกัษณะเหมา
จ่าย 

• ค่าบริการไม่รวมภาษี 7 %  และภาษี หัก ณ ท่ีจ่าย 3 % 
• บริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการไม่คืนค่าวีซ่า, ค่ามดัจ าตัว๋เคร่ืองบิน และค่าใชจ้่ายอื่นๆ หากทางบริษทัไดด้ าเนินการไปแลว้ 


