
 
 

 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

เยอืนอคัรา “ทชัมาฮาล” อนุสรณ์รกันิรนัดร์ มรดกโลกเหนือกาลเวลา สิง่มหศัจรรย์ของโลก 

                และศลิปะช ัน้เอกของยคุราชวงศ์โมกลุ ณ พระราชวงัอคัระฟอร์ด 

เยอืนชยัปรุะ  เมืองหลวงแหง่รฐัราชสถาน นครสชีมพูชม ชมความอลงัการมหาราชวงั  

               พระราชวงัแอม เบอร์ฟอร์ด ซติีพ้าเลส ฮาวามาฮาล แผน่ดนิมหาราชา 
 



 
 

 

รายการท่องเทีย่วเวลาทีอ่นิเดยีชา้กวา่ประเทศไทย 1.30 ชัว่โมง 

 

01.00 น.  คณะพรอ้มกนัที่ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ช ัน้ 4  ประตู 3 เคานเ์ตอร ์สายการบิน 
SPICEJET (SG) โดยเจา้หนา้ทีข่องบรษิทัฯ คอยใหค้วามสะดวกแกท่่าน 

*****บรกิารชดุอาหารเชา้ ณ สนามบนิสุวรรณภูม*ิ*** 
 
กระเป๋าเล็กถอืตดิตวัขึน้เคร ือ่งบนิ 

 กรุณางดน าของมคีม ทุกชนิด เชน่ มดีพบั กรรไกรตดัเล็บทุกขนาด ตะไบเล็บ เป็นตน้ 
กรณุาใสใ่นกระเป๋าเดนิทางใบใหญห่า้มน าตดิตวัขึน้เคร ือ่งบนิ 

 วตัถทุีเ่ป็นลกัษณะของเหลว อาท ิครมี โลช ัน่ น ้าหอม ยาสฟัีน เจล สเปรย ์และเหลา้เป็น
ตน้ จะถกูท าการตรวจอยา่งละเอยีดอกีคร ัง้ โดยจะอนุญาตใหไ้ม่เกนิ 10 ชิน้ ในบรรจุ
ภณัฑล์ะไม่เกนิ 100 ml.  

(แนะน าใหโ้หลดของทีไ่ม่จ าเป็นลงใตท้อ้งเคร ือ่ง เพราะเจา้หน้าทีอ่นิเดยีตรวจค่อนขา้งละเอยีด
เพือ่เป็นการไม่เสยีเวลา แนะน าใหถ้อืเฉพาะกระเป๋าถอืขนาดเล็กและของมคีา่ขึน้เคร ือ่งเท่านัน้) 
03.35 น. เหิรฟ้าสู่  เมืองเดลลี (New Delhi) ประเทศอินเดีย (India) โดยสายการบิน 

SPICEJET (SG) เทีย่วบนิที ่SG88(ใชเ้วลาในการเดนิทางประมาณ 4 ช ัว่โมง)  
                                                       **หมายเหตุ** สายการบนิ SPICEJET ไม่มบีรกิารอาหาร 

เวลาทีอ่นิเดยีชา้กวา่ประเทศไทย 1.30 ชัว่โมง 
06.35 น. ถงึท่าอากาศยานนานาชาตอินิทริาคานธรี ์เมอืงเดลลี(New Delhi) ตามเวลาทอ้งถิน่

ผ่านพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงและตรวจรบัสมัภาระออกเดนิทางจากกรงุเดลลเีขา้สู่ เมอืงอคัรา 
(ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 4-5 ช ัว่โมง) 

เทีย่ง      บรกิารอาหารกลางวนั ณ โรงแรม  
 น าท่าน ชมทชัมาฮาล สิง่มหศัจรรยข์องโลก สุสานหนิอ่อนทีผู่ค้นเชือ่ว่าเป็นสถาปัตยกรรม

แห่งความรกัที่สวยที่สุดในโลกสรา้งขึน้โดยสมเด็จพระจกัรพรรดิแห่งจกัรวรรดิโมกุลผูม้ีรกั
มั่นคงต่อพระมเหสขีองพระองค.์...ทชัมาฮาลถูกพิจารณาใหเ้ป็นหน่ึงในเจ็ดสิง่มหศัจรรยข์อง
โลกในยุคใหม่ ซึง่ต ัง้อยู่ในสวนรมิฝ่ังแม่น ้ายมุนา ในเมอืงอาครา ส่วนทีม่ชี ือ่เสยีงทีสุ่ด คอื หลุม
ศพของพระนางมุมตซั มาฮาล ซึง่ถูกสรา้งดว้ยหนิอ่อนสขีาว ศลิาแลง ประดบัลวดลายเคร ือ่ง
เพชร พลอย หนิ โมราและเคร ือ่งประดบัจากมติรประเทศ ไดร้บัค ารบัรองวา่สรา้งขึน้ดว้ยสดัส่วน
ที่วิจิตรและงดงามที่สุด กวา้งยาวดา้นละ 100 เมตร สูง 60 เมตร มีผูส้รา้งและออกแบบรว่ม 
20,000 คน การก่อสรา้งกนิเวลานานถึง 22 ปี ทชัมาฮาลมีเนือ้ที่ประมาณ 42 เอเคอร ์เป็น
ทีต่ ัง้ของมสัยดิ มีหออาซาน (หอสูงส าหรบัรอ้งแจง้เวลาท านมาซ) และมีสิง่ก่อสรา้งอืน่ ๆ นาย
ชา่งทีอ่อกแบบ ชือ่ อุสตาด ไอซา ถูกประหารชวีติเพื่อมิใหไ้ปออกแบบสถาปัตยกรรมใด ๆ ที่
สวยกวา่ได ้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วนัแรก กรุงเทพฯ-เดลล-ี อคัรา-ทชัมาฮาล   
   



 
 

 

จากน้ัน  ชมพระราชวงัอคัราฟอรด์   Agra Fort ... ป้อมปราการหินทรายแดง มรดกโลก
ของเมอืงอคัรา เป็นป้อมปราการประจ าเมืองซึง่สรา้งเป็นก าแพงหนิทรายสแีดง ตัง้ตระหง่าน
สวยงาม ดว้ยสถาปัตยกรรมแบบอคัระ พระเจา้อคับารส์รา้งขึน้ในปี ค.ศ. 1565 และสรา้งตอ่เตมิ
กนัเร ือ่ยมาจนถึงรุน่หลานคือ พระเจา้ชารเ์จฮาน กษัตรยิอ์งคท์ี่ 5 ของราชวงศโ์มกุล ซึง่
ปรบัเปลีย่นจากป้อมปราการทางทหารมาเป็นพระราชวงั มกี าแพงสงูกวา่ 20 เมตร และยาว 2.5 
กโิลเมตร ภายในอคัราฟอรด์มหีอ้งสวยงามทีส่รา้งดว้ยหนิอ่อนแกะสลกัฝังโดยรอบ โดยเฉพาะ
หอ้งมุขแปดเหลีย่ม ซึง่เป็นหอ้งทีม่ีความส าคญัทีสุ่ดภายในพระราชวงัแห่งนีแ้ละภายในหอ้งนี้
ท่านจะไดพ้บกบัสถานทีท่ีก่ษตัรยิช์ารจ์าฮาถูกลูกชายจบัมาขงัไวจ้นสิน้พระชนน ์พระองคถ์ูก
กกัขงัอยู่ถงึ 8 ปี จนกระทัง่สวรรคตในปี ค.ศ. 1666 ตามต านานกล่าววา่ใหว้นัสุดทา้ยของชวีติ
พระองคใ์ชเ้วลาทัง้วนัในการจอ้งมองเศษกระจกทีส่ะทอ้นภาพของทชัมาฮาล และสิน้พระชนม ์
ดว้ยเศษกระจกในก ามอื พระองคถ์ูกฝังในทชัมาฮาล เคยีงขา้งพระมเหสซี ึง่พระองคไ์ม่เคยลมื มี
บางคนกล่าวว่าสมเด็จพระจกัรพรรดิชาหช์ะฮนั มิไดป้ระสงคท์ี่จะถูกฝังรว่มกบัประมเหสี แต่
พระองคม์ีแผนการทีจ่ะสรา้งสุสานอกีแห่งดว้ยหินอ่อนสดี า เพื่อเป็นสุสานของพระองค ์แต่ผูรู้ ้
หลายทา่นเชือ่วา่พระองคป์ระสงคท์ีจ่ะถกูฝังเคยีงขา้งพระนางมุมตซั มาฮาล 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
จากน้ัน  น าท่าน ชอ้ปป้ิงสนิคา้หตัถกรรม และงานฝีมอืพืน้เมอืง อาทเิชน่ผา้ไหมอนิเดยีเคร ือ่งประดบัอญั

มณี ไมจ้นัทรห์อมแกะสลกั ผลติภณัฑจ์ากหนิออ่น ของตกแตง่ประดบับา้น 
 

ทีพ่กั ณ Clarks  Siraz (AGRA) หรอืเทยีบเท่า  
 
 

วนัทีส่อง เมอืงอคัรา-เมอืงชยัปุระ-ป้อมปราการแอมเบอร-์พระราชวงักลางน ้า-
พระราชวงัแหง่สายลม-ชอ้ปป้ิงฮาวามาฮาล-เมอืงชยัปุระ 

 
 

06.30 น.  รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม   
หลงัอาหารเชา้น าท่านออกเดนิทางจากเมอืงอคัรา สูเ่มอืงชยัปุระ  ระยะทางประมาณ 250 กม. 4-5  
ช ัว่โมง  

เทีย่ง      บรกิารอาหารกลางวนั ณ โรงแรม  
บ่าย น าท่านขึน้รถจิบ๊ และ ชมป้อมปราการแอมเบอร ์(AmberFort) หรอืพระราชวงั

แอมเบอร ์(Amber)”พระราชวงัแอมเบอรฟ์อรท์ เดมิเคยเป็นราชธานีของเมอืงชยัปุระ สรา้ง
อยูบ่นเนินเขาสงูตรงต าแหน่งเดมิทีเ่คยเป็นต าแหน่งเดมิทีเ่คยเป็นป้อมปราการเกา่ในศตวรรษที ่
11 มากอ่น สรา้งขึน้โดยมหาราชาแมนสงิห ์ใน ปี ค.ศ. 1592 และเสรจ็สิน้ลงในสมยัของมหา
ราชาใจสงิห ์ป้อมแหง่นีเ้ป็นตน้แบบทีด่ขีองสถาปัตยกรรมแบบราชปุต (Rajput) นอกจากนีใ้น
สมยักอ่นดา้นลา่งของป้อมยงัเป็นทะเลสาบ จงึเป็นปราการส าคญัเพือ่ป้องกนัขา้ศกึไดอ้กีช ัน้ 
ท าใหท้ีน่ี่กลายเป็นจดุยุทธศาสตรส์ าคญัของราชวงศก์าญจวาหา อยู่หลายรอ้ยปี กอ่นมหา
ราชาสะหวายจยั ซงิหท์ี ่2 จะตดัสนิใจยา้ยลงไปสรา้งเมอืงใหม่ยงัชยัปุระ ภายในพระราช วงัแอม
เบอรฟ์อรท์ ระกอบดว้ยพระต าหนักตา่งๆ ทีเ่ปิดใหนั้กทอ่ง เทีย่วเขา้ชม ซึง่สว่นใหญจ่ะสรา้งใน
สมยัของมหาราชามาน ซงิห ์(Maharaja Man Singh) ใน ปี ค.ศ. 1592และไดม้กีารขยาย
ตอ่เตมิโดยมหาราชาองคต์อ่ๆมา 



 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 เมืองชยัปุระ (Jaipur) ตัง้อยู่ในรฐัราชสถาน (Rajasthan) ทางดา้นตะวนัตกของประเทศ

อนิเดยี มปีระชากรและความเจรญิมั่งคัง่มากทีส่ดุของรฐัราชสถาน 
ฉายา "นครสชีมพู"นครสชีมพู (Pink City) เป็นชือ่เรยีกเมอืงชยัปุระจากนักทอ่งเทีย่ว
จากทัว่โลก ดว้ยเมอืงแห่งนีม้กีารทาสอีาคารบา้นเรอืน และสถาปัตยกรรมตา่ง ๆ ใหเ้ป็นส ี
ชมพู เพราะวา่ในปี ค.ศ. 1876 เจา้ชายแหง่เวลส ์(Prince of Waies) ซึง่ตอ่มาคอื สมเด็จพระ
เจา้เอ็ดเวริด์ที ่7 แหง่สหราชอาณาจกัร (King Edward VII) ไดเ้สด็จเยีย่มเยอืนทัว่อนิเดยี 
มหาราช ซาราม ซงิห ์(Maharaja Ram Singh) ผูป้กครองนครชยัปุระในขณะน้ัน จงึไดม้ี
รบัสัง่ใหป้ระชาชนทาสบีา้นเรอืน และสถาปัตยกรรมตา่ง ๆ เป็นสชีมพู เพือ่สรา้งความประทบัใจ
ใหก้บัเจา้ชายแหง่เวลส ์เมอืงน่าเทีย่วแหง่อนิเดยี ทีเ่ต็มไปดว้ยสถาปัตยกรรมอนัสวยงาม มี
แหลง่ทอ่งเทีย่วสดุอลงัการใหไ้ดไ้ปเยีย่มเยอืนมากมาย พรอ้มทัง้ยงัมกีลิน่อายของวฒันธรรมให ้
ไดส้มัผสั เป็นเมอืงในฝันทีต่อ้งไปเทีย่วกนัใหไ้ดส้กัคร ัง้   
 

น าท่านแวะถ่ายรูป พระราชวงักลางน ้า จาร ์มาฮาล สถาปัตยกรรมอลงัการแห่งอนิเดยี
“Water Palace” ซ ึ่งตั้งเด่นสง่าอยู่กลางทะเลสาบมันสกา (Man Sagar)สรา้งขึน้เมื่อไม่กี่
ศตวรรษทีผ่่านมา ทีถู่กลอ้มรอบดว้ยภูเขาอราวลัล ีเป็นท าเลทีด่ทีีสุ่ดในเมอืง เพราะสามารถเห็น
วิวไดโ้ดยรอบพระราชวงั และตวัพระราชวงัก็จะสะทอ้นกบัผืนน ้าเพิ่มความงดงามใหม้ากขึน้ 
โดยเฉพาะในเวลากลางคืนที่จะมีแสงสะทอ้นอย่างเห็นไดช้ดั ในส่วนของพระราชวงัน้ันมอง
ภายนอกจะเห็นเพยีงแคส่องช ัน้ แตค่วามจรงิแลว้ทีน่ี่มชี ัน้ซอ่นอยู่ดา้นล่างใตน้ า้อกีดว้ยพระราชวงั
ถูกสรา้งคร ัง้แรกเพื่อจุดประสงคเ์ป็นที่พกัผ่อนตากอากาศของพระราชา เพื่อเสด็จล่าสตัว ์ใน
บรเิวณดงักล่าว แต่ในชว่งศตวรรษที่ 18 กษัตรยิแ์ห่งอารเ์มอรไ์ดต้ดัสินใจสรา้งเขื่อนลอ้มรอบ
ระหว่างภูเขาเพื่อป้องกนัน ้าท่วม และตอนน้ันเองทีท่ าใหร้ะดบัน ้าเพิ่มสูงขึน้จนท่วมส่วนหน่ึงของ
พระราชวงั ปัจจุบนัทีน่ี่อนุญาตใหผู้ค้นเขา้ชมไดโ้ดยทางเรอืเท่าน้ัน และภายในวงัยงัมภีาพวาดที่
ไดร้บัการดูแลรกัษาอย่างด ีสถาปัตยกรรมภายนอกและภายในรวมถงึระเบยีง มกีารกอ่สรา้งอย่าง
วจิติรงดงาม เป็นพระราชวงักลางน า้อนัสดุตา และถอืเป็นสมบตัทิีส่มบูรณอ์กีแหง่หน่ึงในประเทศ 

 



 
 

 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ถงึเมอืงชยัปุระ จากนั้น น าท่านชม พระราชวงัแห่งสายลม “Hawa Mahal” (ถ่ายรูปดา้นนอก)  โดย

ถอดแบบมาจากรูปทรงของมงกุฏพระนารายณ ์โดยมสีิง่ก่อสรา้งทีโ่ดดเด่นคอื บรเิวณดา้นหนา้
อาคารมหีนา้บนัสงูหา้ช ัน้และมลีกัษณะคลา้ยรงัผึง้ ซ ึง่ประกอบดว้ยหนา้ตา่งขนาดเล็กตกแตง่ดว้ย
ลวดลายฉลุเป็นชอ่งลมจ านวน 953 บาน โดยลายฉลุน้ันมเีพือ่นางในวงัสามารถมองทะลุออกมา
เห็นชวีติภายนอกบนทอ้งถนนไดโ้ดยไม่มใีครสงัเกตเห็นจากดา้นนอก เน่ืองจากนางในเหล่าน้ัน
ตอ้งมคีวามเครง่ครดัในการคลุม “ปูรด์าห”์ (หรอื ผา้คลุมหนา้)พระราชวงัแหง่นีส้รา้งโดยหนิทราย
สชีมพู  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 อสิระชอ้ปป้ิงสนิคา้เมืองราชสถาน ณ ตลาดฮาวามาฮาลบาซาร ์(Hawa Mahal Bazaar) 

ใหท้า่นชอ้ปป้ิงสนิคา้พืน้เมอืง อาท ิก าไร สรอ้ยคอ เสือ้ผา้ ตา่งๆมากมาย แบบชาวราชาสถาน 
ค า่        บรกิารอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร  

ทีพ่กั ณ Crimsons Park Hotel (JAIPUR) หรอืเทยีบเท่า 
  

วนัทีส่าม ซติีพ้าเลส-ชมหอดูดาวจนัตารม์นัตาร-์เมอืงเดล-ีกรุงเทพฯ  
 

06.30 น.  รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม   
น าท่านชม พระราชวงัหลวง“City Palace” ซึง่พระราชวงัแห่งนีเ้ป็นที่ประทบัของมหา
ราชาองคปั์จจุบนั ซ ึง่ภายในมีหอดาราศาสตร ์ ยนัตระ มนัตระของมหาราชา ไสว สิงหท์ี่ 2 
ผูส้รา้งเมอืงชยัปุระและ พพิธิภณัฑ ์ของมหาราชาแห่งชยัปุระในยุคกอ่นๆ อาท ิพรม ภาพเขยีน 



 
 

 

และทีโ่ดนเด่นมากทีสุ่ดคอื ฉลองพระองคข์องมหาราชา มโธ สงิหท์ี ่1 ทีม่ขีนาดใหญ่มากและ
ฉลองพระองคปั์กดิน้ทองของมหาราณีทีห่นักเกอืบ 10 กโิลกรมั รวมถงึหมอ้เงนิใบยกัษ ์2 ใบ 
หนักราว 345 กม. สถาปัตยกรรมของพระราชวงัแห่งนีผ้สมผสานกนัระหวา่งราชวงคช์ยัปุระกบั
โมกุล นิยมใชห้นิอ่อนแกะสลกัลวยลายปราณีตบรรจง อาท ินกยูง ดอกไม ้และพระพิฆเนศได ้
อย่างอ่อนชอ้ยภายในชมพระต าหนักมูบารกัมาฮาล (Mumarak Mahal) หรอืเวลคมั
พาเลซ (welcome Palace) โดยพระต าหนักมูบารกัมาฮาลสรา้งขึน้ในปี ค.ศ. 1899 เพื่อ
รบัรองแขกบา้นแขกเมอืงมคีวามโดดเดน่ตรงการแกะสลกัเสาหนิออ่นและประตทูีท่ าแบบเท่ากนั
ทุกสดัสว่น โดยตวัอาคารเป็นการผสมผสานกนัระหวา่งสถาปัตยกรรมแบบราชปุต อสิลาม และ
องักฤษ ปัจจุบนั ต าหนักแห่งนี ้ใชเ้ป็นพิพิธภณัฑแ์สดงเคร ือ่งแต่งกายของมหาราชาและมหา
รานีในแต่ละยุคน้ัน เชน่กระโปรงปักดว้ยดิน้ทอง เสือ้คลุมของมหาราชา ฯลฯ นอกจากนี ้ยงัมี
ขา้วของเคร ือ่งใชล้ า้คา่ในวงัอกีหลายชิน้ 

 
จากนัน้ ชมหอดูดาวจนัตารม์นัตาร ์(JantarMantar) 

จดัวา่เป็นสถานทีท่่องเทีย่วส าคญัของเมอืงชยัปุระโดย
ไดร้บัการประกาศจากองคก์ารยูเนสโกใหเ้ป็นมรดก
โลกในปี ค .ศ. 2010 สรา้งและคดิคน้ขึน้โดยมหาราชา
สะหวายจยั สิงหท์ี่ 2 ดว้ยทรงมีความสนพระทยัและ
พระปรชีาในเร ือ่งดาราศาสตรจ์งึไดท้รงรบัสั่งใหส้รา้ง
หอดู ด าวแห่ งนี้ขึ ้น ม าพ รอ้ม ๆกับการก่ อส ร า้ ง
พระราชวงัซติีพ้าเลซเพื่อใชดู้ความเคลื่อนไหวของ
พระอาทติยพ์ระจนัทร ์

 

12.30 น.     รบัประทานอาหารกลางวนั ณ โรงแรม   
13.30 น. บ่ายสมควรแกเ่วลาเดนิทางสนามบนิเมอืงเดลล ี  เดนิทางสูเ่คานเ์ตอรส์ายการบนิสาขาออกระหวา่ง

ประเทศเพือ่ท าการเชค็อนิตอ่เคร ือ่งกลบัสูป่ระเทศไทย 
อสิระอาหารเย็นเพือ่ความสะดวกในการเชค็อนิและผ่านกระบวนการตรวจคนเขา้เมอืง 

21.10 น.  ออกเดนิทางสูก่รงุเทพ ฯ โดยสายการบนิ SPICEJET (SG) เทีย่วบนิที ่SG87  
  (ไม่มบีรกิารอาหารบนเคร ือ่ง) 
 

วนัทีส่ี ่(4) กรุงเทพฯ เดนิทางกลบัถงึกรุงเทพฯ โดยสวสัดภิาพ  
 

  

02.45 น.      ถงึ...ท่าอากาศสุวรรณภูมโิดยสวสัดภิาพ…….. 
************************* 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

หมายเหตุ :  
1. เวลาทีป่รากฏในโปรแกรมกบัการปฏบิตัจิรงิอาจแตกต่างกนัเล็กนอ้ย ขอใหท้่านรบัทราบค าแนะน าการเปลีย่นแปลงการนัด หมายเวลา

ในการท ากจิกรรมอกีคร ัง้จากหวัหนา้ทวัร ์ 
2. บรษิทัอาจท าการเปลีย่นแปลงรายการ ไดต้ามความจ าเป็นและเหมาะสม แต่จะยดึผลประโยชนข์องลูกคา้เป็นส าคญั ทัง้นี ้ขึน้อยู่กบั

สภาวะของสายการบิน โรงแรมทีพ่กั ภูมิอากาศ ภยัธรรมชาติ การนัดหยุดงานฯลฯ ตลอดจนสภาวะทาง เศรษฐกจิและสถานการณ์
ทางการเมอืงภายใน อนัเป็นสาเหตใุหต้อ้งเลือ่นการเดนิทางหรอืไม่สามารถจดัพาคณะท่องเทีย่ว ไดต้ามรายการ 

 
อตัราคา่บรกิาร  ชยัปุระ-อคัรา 4 วนั 2 คนื เน่ืองจากเป็นต ัว๋ราคาพเิศษจงึไม่สามารถ REFUND ได ้
 

ก าหนดการ  20-23 ก.ย. / 11-14, 25-28 ต.ค. 
13-16, 20-23 ธ.ค. 

ผูใ้หญ่พกัหอ้งคูห่รอืพกั 3 ท่าน/เด็กพกักบัผูใ้หญ่ 1 ท่าน ราคาทา่นละ  21,900.-บาท   
ในกรณีตอ้งการพกัหอ้งเดีย่ว        ราคาทา่นละ  2,500.- บาท  
   

ก าหนดการ  6-9 ธ.ค.2561 
ผูใ้หญ่พกัหอ้งคูห่รอืพกั 3 ท่าน/เด็กพกักบัผูใ้หญ่ 1 ท่าน ราคาท่านละ  24,900.-บาท   
ในกรณีตอ้งการพกัหอ้งเดีย่ว        ราคาทา่นละ  2,500.- บาท   
  

**ราคานีส้งวนสทิธิเ์ฉพาะลูกคา้ชาวไทยเทา่นัน้ บรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการออกทวัร์กรณีมีผูเ้ดนิทางไมถ่งึ 16+ ทา่น 
เง่ือนไขการส ารองที่น่ัง (ทีท่่านควรทราบกอ่นส ารองทีน่ั่ง) 
 
 
กรุณาช าระเงินมดั ท่านละ 10,000 บาท พรอ้มส่งส าเนาหน้าหนงัสอืเดนิทาง ทางแฟ็ก หรอื ไลน ์หลงัการจอง
ภายใน 3 วนัส่วนทีเ่หลอืช าระท ัง้หมดก่อนเดนิทางภายใน 25 วนั และส่งมอบเอกสารการเตรยีมการยืน่ขอวซีา่
ตามทีก่ าหนด *** 
 หมายเหตุ: อน่ึงกรุณาแฟกซห์ลกัฐานการโอนเงนิมาใหเ้จา้หนา้ทีข่องบรษิทัฯทราบถงึการโอนเงนิของท่านทางโทรศพัทห์ากท่าน

ไม่สามารถแฟกซไ์ดจ้กัเป็นพระคณุยิง่ Passport มาทีบ่รษิทัฯกรณุาช าระคา่ทวัรส์ว่นทีเ่หลอืล่วงหนา้ 20 วนักอ่นการเดนิทางหาก
ท่านไม่ช าระเงนิสว่นทีเ่หลอืตามวนัทีก่ าหนด ทางบรษิทัฯ ถอืวา่ท่านยกเลกิการเดนิทางโดยไม่มเีงือ่นไข 

ในกรณีทีท่า่นโอนเงนิจากตา่งจงัหวดั****ราคาทวัร์ดงักลา่วไมร่วมคา่ธรรมเนียมหรือคา่บรกิาร
ของธนาคารนะคะ่ 
 
อตัราค่าบรกิารรวม 

 คา่ตัว๋โดยสารเคร ือ่งบนิช ัน้ประหยดัเสน้ทาง ตามรายการระบ ุ
 คา่ภาษสีนามบนิ คา่ประกนัสายการบนิและภาษนี ้ามนัของสายการบนิ  
 คา่โรงแรมทีพ่กั ตามทีร่ะบใุนรายการหรอืเทยีบเท่า (2-3 ท่านตอ่หน่ึงหอ้ง) 
 คา่เขา้ชมสถานทีท่่องเทีย่วตา่งๆ/คา่อาหารทกุมือ้/คา่รถรบัสง่และระหวา่งการน าเทีย่ว ตามรายการระบ ุ
 คา่ประกนัภยัการเดนิทางวงเงนิ 1 ลา้นบาท ตอ่ท่าน (วงรกัษาพยาบาลเงนิไม่เกนิหา้แสนบาทตอ่คร ัง้) แตท่ัง้นีย้่อมอยู่ใน

ขอ้จ ากดัทีม่กีารตกลงไวก้บับรษิทัประกนัชวีติ 
 คา่ธรรมเนียมวซีา่ส าหรบัหนงัสอืเดนิทางไทย ยืน่แบบออนไลนเ์ท่านัน้ (ไม่ตอ้งโชวต์วั) 

 
 
 
 
 
 



 
 

 

อตัราคา่บรกิารไม่รวม  
 คา่จดัท าหนังสอืเดนิทาง (PASSPORT) และคา่ท าใบอนุญาตทีก่ลบัเขา้ประเทศของคนตา่งชาต ิหรอื คนตา่งดา้ว 
 ค่าใชจ้่ายอืน่ๆนอกเหนือจากทีร่ะบุไวใ้นรายการและค่าใชจ้่ายส่วนตวัต่างๆ เชน่ ค่าโทรศพัท ์ค่าซกัรดี ฯลฯ 
 ค่าธรรมเนียมน ้ามนัของสายการบนิ (ถา้ม)ี 
 คา่วซีา่ทีม่คีา่ธรรมเนียมแพงกวา่หนังสอืเดนิทางไทย 
 คา่ภาษหีกั ณ ทีจ่า่ย 3% ภาษมูีลคา่เพิม่ 7% (กรณีออกใบก ากบัภาษ)ี 
 คา่ธรรมเนียมการช าระเงนิดว้ยบตัรเครดติ VISA 3% AMEX 4% 
 คา่น ้าหนักเกนิพกิดัตามสายการบนิก าหนด 20 กโิลกรมั  
 คา่ทปิไกดท์อ้งถิน่,พนักงานขบัรถ วนัละ 15 USD / ท่าน (ตลอดทรปิการเดนิทาง)  
 คา่ทปิหวัหน้าทวัรไ์ทย ทปิหวัหน้าทวัรแ์ลว้แต่ความพงึพอใจในบรกิารของท่าน 
 คา่บรกิารยกกระเป๋าในโรงแรมและสนามบนิ ซึง่ท่านจะตอ้งดูแลกระเป๋าและทรพัยส์นิดว้ยตวัท่านเอง 

 
การใหท้ปิตามธรรมเนียมทางบรษิทัฯมไิดม้ผีลประโยชนใ์ดๆท ัง้สิน้ขึน้อยู่กบัการพจิารณาของท่านเพือ่เป็นก าลงัใจ

ใหก้บัไกด ์และคนขบัรถ 

การยกเลกิ 
1. ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 30 วนั คนืคา่ทวัรท์ ัง้หมด  
2. ยกเลกิการเดนิทางภายใน 15 วนั ขอสงวนสทิธิใ์นการคนืคา่มดัจ าทวัรใ์นทุกกรณี 
3. ยกเลกิการเดนิทางภายใน 7 – 14 วนั คดิคา่ใชจ้า่ย 80 เปอรเ์ซน็ต ์ของราคาทวัรใ์นทุกกรณี  
4. ยกเลกิการเดนิทางภายใน 1 – 6 วนั ขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิคา่ทวัรท์ ัง้หมดในทุกกรณี 
5. ยกเวน้กรุป๊ทีเ่ดนิทางชว่งวนัหยุดหรอืเทศกาลทีต่อ้งการนัตมีดัจ ากบัสายการบนิหรอืกรุป๊ทีม่กีารการนัตคีา่มดัจ าหอ้งพกัโดยตรงหรอื
ผ่านตวัแทนในต่างประเทศและทีอ่าจขอเงนิคนืได ้รวมถงึเทีย่วบนิพเิศษเชน่ EXTRA FLIGHT และCHARTER FLGIHT จะไม่มกีารคนื
เงนิเงนิมดัจ าหรอืคา่ทวัรท์ ัง้หมดเน่ืองจากคา่ 
จากคา่ตั๋วเป็นการเหมาจา่ยในเทีย่วบนิน้ันๆ 
 

ขอ้แนะน าบางประการและตอ้งแจง้ใหน้กัท่องเทีย่วทราบกอ่นการเดนิทาง 
ส าหรบัหอ้งพักแบบ 3 เตียง มีบรกิารเฉพาะบางโรงแรมเท่าน้ัน กรณีเดินทางเป็นผูใ้หญ่ 3 ท่าน บรษิัทฯ ขอแนะน าให ้
นักท่องเทีย่วเปิดหอ้งพกั เป็น 2 หอ้ง จะสะดวกกบันักท่องเทีย่วมากกวา่ 
กรณีเดนิทางเป็นตั๋วกรุป๊ หากออกตั๋วแลว้ นักท่องเทีย่วไม่สามารถขอคนืเงนิได ้และไม่สามารถเปลีย่นวนัเดนิทางไดก้ระเป๋า
เดนิทางเพือ่โหลด ส าหรบัช ัน้ท่องเทีย่ว ท่านละ 1 ใบ (น ้าหนกัไม่เกนิ 20 กโิลกรมั) 
กระเป๋าถอืขึน้เคร ือ่ง Hand Carry (น ้าหนกัไม่เกนิ 7 กโิลกรมั)       
 
 
กรุณาอา่นหมายเหตุใหล้ะเอยีดทุกขอ้ 

 บรษิทัฯ สงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงโปรแกรมรายการท่องเทีย่วโดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ตามความเหมาะสม 
 บรษิทัฯ สงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงอตัราคา่บรกิารโดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 
 กรณีทีค่ณะไม่ครบจ านวน 15 ท่านทางบรษิทัฯ สงวนสทิธิใ์นการงดออกเดนิทางโดยทางบรษิทัฯจะแจง้ใหท้่านทราบ

ลว่งหนา้ 14 วนักอ่นการเดนิทาง  
 บรษิทัฯ สงวนสทิธิใ์นการทีจ่ะไม่รบัผดิชอบตอ่คา่ชดเชยความเสยีหาย อนัเกดิจากเหตสุดุวสิยัทีท่างบรษิทัฯ ไม่สามารถ

ควบคมุได ้เชน่ การนัดหยดุงาน, จลาจล,การลา่ชา้หรอืยกเลกิของเทีย่วบนิ รวมถงึกรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงไม่
อนุญาตใหเ้ดนิทางออกหรอืกองตรวจคนเขา้เมอืงของแตล่ะประเทศไม่อนุญาตใหเ้ขา้เมอืง รวมทัง้ในกรณีทีท่า่นจะใช ้
หนังสอืเดนิทางราชการ (เลม่สนี ้าเงนิ) เดนิทาง หากท่านถกูปฏเิสธการเดนิทางเขา้หรอืออกนอกประเทศใดประเทศหน่ึง  

 การไม่รบัประทานอาหารบางมือ้ไม่เทีย่วตามรายการไม่สามารถขอหกัคา่บรกิารคนืไดเ้พราะการช าระคา่ทวัรเ์ป็นไปใน
ลกัษณะเหมาจา่ย 

 ตัว๋เคร ือ่งบนิเมือ่ออกตัว๋แลว้ไม่สามารถ Refund ไดท้กุกรณี โดยเงือ่นไขของสายการบนิก าหนด 
 เมือ่ท่านท าการซือ้โปรแกรมทวัร ์ทางบรษิทัฯ จะถอืวา่ท่านรบัทราบและยอมรบัเงือ่นไขของหมายเหตทุกุขอ้แลว้ 

 
 



 
 

 

**หมายเหตุ ** ก าหนดการเดนิทางอาจมีการเปลีย่นแปลงไดเ้พือ่ความเหมาะสม ทัง้นี้ทางบรษิทัฯ จะยึดถอื
ความปลอดภยัเป็นหลกั และรายการ-ราคาทวัร ์อาจมกีารเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม ขึน้อยู่กบัสายการ
บนิโดยจะยดึประโยชนข์องลูกคา้เป็นส าคญั” 
ในกรณีทีลู่กคา้ตอ้งออกต ั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาตดิตอ่เจา้หน้าทีข่องบรษิทัฯ กอ่นทกุคร ัง้ มฉิะนัน้

ทางบรษิทัฯ จะไมข่อรบัผดิชอบคา่ใชจ้า่ยใดๆ ท ัง้สิน้ 
 

เอกสารในการยืน่วซีา่ท่องเทีย่วอนิเดยี แบบออนไลน ์(ไม่ตอ้งโชวต์วั) 
 รูปถา่ยส ี(ถา่ยมาไม่เกนิ 3 เดอืน ขนาด 2×2 นิว้) 2 รปู พืน้หลงัสขีาว  
 หนงัสอืเดนิทางมอีายุมากกวา่ 6 เดอืน และมหีนา้วา่งอย่างนอ้ย 2 หนา้ 
 ส าเนาบตัรประชาชน 1 ชดุ 
 ส าเนาทะเบยีนบา้น 1 ชดุ 
 ส าเนาหน้าพาสปอรต์ 2 ชดุ 
 ส าเนาหน้าวซีา่ทีเ่คยเดนิทางไปประเทศอนิเดยี 1 ชดุ (หากม)ี 

 
 

 

 

 

       
 
 


