
   

 

 

 

 

 

 

 



   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 



   

 

 

 

 

 

 

 
วนัแรก สนามบินดอนเมือง ● ชัยปุระ        � (-/-/เยน็บนเครื�อง) 
17.00 น. พร้อมกนั ณ สนามบินดอนเมือง อาคาร � ผูโ้ดยสารขาออก ชั�น � ประตู 1  เคาน์เตอร์สายการบินไทยแอร์เอเชีย  

Thai Air Asia (FD)  โดยมีเจา้หนา้ที�คอยอาํนวยความสะดวกแก่ทุกท่าน 

20.00 น. ออกเดินทางสู่ เมืองชัยปุระ ประเทศอนิเดีย โดยเที�ยวบินที� FD130 (ใช้เวลาเดินทางโดยประมาณ &'.(& ชั)วโมง) 

  (บริการอาหารและเครื�องดื�มบนเครื�อง) 

 
22.45 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานสนามบินชัยปุระ ประเทศอินเดีย นาํท่านผา่นพิธีตรวจคนเขา้เมืองเป็นที�เรียบร้อย พบ

การตอ้นรับอยา่งอบอุ่นจากเจา้หนา้ที�(**เวลา
ท้องถิ�นของประเทศอินเดียช้ากว่าประเทศ
ไทยประมาณ 2.34 ชั�วโมง กรุณาปรับนาฬิกา
ของท่านเพื�อสะดวกในการนัดหมาย)  เมือง
ชัยปุระ หรือที�ทุกคนจะรู้จกักนัในชื�อ “นครสี
ชมพู” เป็นเมืองหลวงของรัฐราชสถาน มี
ประชากรมากกว่า � ล้านคน เป็นศูนยก์ลาง
ในด้านต่างๆไม่ว่าจะเป็น ด้านคมนาคม 
สาธารณูปโภค และโรงงานอุตสาหกรรมต่างๆ รวมถึงสถานที�ท่องเที�ยวของเมืองชยัปุระที�มีความสวยงามทั�ง
สถานที�และประวติัศาสตร์ที�น่าคน้หา ทาํใหเ้มืองชยัปุระ เป็นเมืองยอดนิยมในการเดินทางเขา้มาท่องเที�ยว 

ที�พกั PARK REGIS HOTEL หรือเทยีบเท่าระดับ 4* เมืองชัยปุระ 
 



   

 

 

 

 

 

 

วนัที�สอง พระราชวงัสายลม ● นั�งรถจีปขึ=นแอมเบอร์ ฟอร์ท ● พระราชวงักลางนํ=า ● CITY PALACE            

            � ( เ ช้ า /
กลางวนั/เยน็) 

เช้า �บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม   
จากนั�น  นาํท่านสู่ พระราชวังสายลม (HAWA MAHAL) สร้างขึ�นในปี ค.ศ.�899 โดยมหาราชาสะหวาย ประธาป สิงห์ 

(Maharaja Sawai Pratap Singh) ออกแบบโดยลาล ชันด์ อุสถดั (Lal Chand Ustad) ซึ� งพระราชวงัแห่งนี�
สร้างดว้ยหินทรายสีชมพู และสีแดง ถอดแบบมากจากทรงของมงกุฎพระนารายณ์  ลกัษณะเด่นของพระราชวงั
สายลมแห่งนี�  มีความสูงถึง 5 ชั�น และสูงถึง �> เมตร มีหน้าต่างทั�งหมด 9>� บาน เป็นช่องลมลายฉลุเพื�อให้
อากาศถ่ายเทและให้แสงลอดผา่นได ้คลา้ยกบัรังผึ�ง สร้างขึ�นเพื�อใหน้างสนมในวงัสามารถมองเห็นวิถีชีวิตผูค้น
ในเมือง หรือขบวนพิธีการต่างๆที�เกิดขึ�นภายนอกเมืองได ้ซึ� งคนภายนอกจะไม่สามารถเห็นนางสนมในวงัได ้
เนื�องจากสมยัก่อนจะมีความเคร่งครัดในการใชผ้า้คลุมหนา้สําหรับผูห้ญิง นาํท่านถ่ายรูปหนา้พระราชวงัสายลม
ที�เป็นจุดถ่ายรูปยอดฮิตของผูที้�มาเยอืนตามอธัยาศยั 

 
จากนั�น นาํท่านสู่ AMBER FORT หรือป้อมปราการใหญ่แห่งเมืองชยัปุระ ตั�งอยูบ่นเนินเขาสูงของเมืองอาเมร์ สร้างขึ�น

ในปี ค.ศ.�>9B โดยมหาราชาแมนสิงห์(Raja Man Singh) แต่เดิมที�แห่งนี� เป็นป้อมปราการที�สําคญัสามารถ
ป้องกันข้าศึกที�มารุกรานได้ มีทั� งแม่นํ� าล้อมรอบ และขนาดกําแพงของป้อมปราการที�มีขนาดใหญ่และ
หนาแน่น คลา้ยกบักาํแพงเมืองจีน ดว้ยความยาวกวา่ �� กิโลเมตร และสามารถมองเห็นไดร้ะยะไกลจากมุมสูง



   

 

 

 

 

 

 

ของปราการไดอี้กดว้ย ซึ� งภายในยงัประกอบไปดว้ยพระตาํหนกัอนัสวยงามมากมาย ออกแบบสถาปัตยกรรม
ภายในเป็นการผสมผสานระหวา่งราชปุตกบัโมกุล (พเิศษ!! ให้ท่านนั�งรถจีปขึ=นไปชมพระราชวงั) 

  
 

 
 
จากนั�น  นาํท่านผ่านชม พระราชวงักลางนํ=า (JAL MAHAL) ตั�งอยูก่ลางทะเลสาบ Man Sagar Lake โดยมีเทือกเขานหาร์

การห์ตั�งอยูด่า้นหลงั และตวัอาคารสร้างดว้ยหินทรายสีแดง พระราชวงัแห่งนี� มีทั�งหมด 5 ชั�น ซึ� ง 4 ชั�นล่างจะถูก
นํ�าท่วมเมื�อทะเลสาบมีระดบันํ�าสูงสุด และเหลือใหเ้ห็นเพียงชั�นบนสุดเท่านั�น 



   

 

 

 

 

 

 

 
เที�ยง �บริการอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร        

              นาํท่านสู่ พระราชวงัหลวง (CITY PALACE) สร้างขึ�นในปี ค.ศ. �898 สมยัมหาราชาไสวจยั 
ซิงห์ ที� B สร้างโดยการผสมผสานสถาปัตยกรรมแบบราชปุตกบัโมกุล ในปัจจุบนัเปิดเป็นพิพิธภณัฑใ์หส้ามารถ
เขา้ชมได ้จุดไฮไลทที์�นกัท่องเที�ยวนิยมถ่ายรูปอยูที่� “ลานนกยงู” ซึ� งเป็นลานแสดงของเหล่านางรําที�จะมาร่ายรํา 
ณ ลานแห่งนี�  และลอ้มรอบดว้ยประตู V บาน ที�ทุกบานจะมีภาพวาดที�เป็นสัญลกัษณ์ของ V ฤดู ประตูที� � จะเป็น
ตวัแทนของฤดูฝน ที�จะเป็นประตูที�ใชใ้นการเขา้ออก ประตูที� B คือประตูดอกบวัเป็นตวัแทนของฤดูร้อน ประตู
ที� � ประตูโคง้สีเขียวเป็นตวัแทนของฤดูใบไมผ้ลิ และประตูที� V ประตูดอกไมสี้ม่วงตวัแทนของฤดูหนาว  และ
เมื�อท่านมองไปยงัดา้นบนสุดของพระราชวงัก็จะเห็นหอ้งพกัส่วนพระองคข์องราชวงศอี์กดว้ย 

   
เยน็ �บริการอาหารเยน็ ณ ภัตตาคาร 
จากนั�น  นาํท่านเดินทางสู่ เมืองอคัรา ใชเ้วลาในการเดินทางประมาณ V.�Y ชั�วโมง 
ที�พกั THR FERN / MANSINGH HOTEL หรือเทยีบเท่าระดับ F* เมืองอคัรา 
 



   

 

 

 

 

 

 

วนัที�สาม ทชั มาฮาล ● อคัรา ฟอร์ท ● แชนด ์เบารี  ● วดัพระพฆิเนศ ● สนามบินชัยปุระ ● กรุงเทพฯ  

          �(เช้า/กลางวนั/เยน็) 
เช้า  �บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
 นาํท่านสู่ ทชัมาฮาล (TAJ MAHAL) � ใน 8 สิ�งมหศัจรรยข์องโลก เป็นอนุสรณ์สถานแห่งความรักอนัยิ�งใหญ่

ของพระเจา้ชาห์ชะฮานกบัพระมเหสีที�พบรักกนัตั�งแต่ทรงมีพระชนมาย ุ�V พรรษา และ > ปีหลงัจากนั�น ทั�งสอง
พระองคก์็ทรงอภิเษกสมรสกนัในที�สุด พระเจา้ชาห์ชะฮาน จึงเรียกพระมเหสีวา่ มุมตชั มาฮาล ที�แปลวา่ “อญั
มณแีห่งราชวงั” ซึ� งทชัมาฮาลสร้างขึ�นเพื�อใชเ้ป็นหลุมฝั�งศพของพระนางมุมตชั มาฮาล ที�ทรงสิ�นพระชนษ์
หลงัจากใหก้าํเนิดธิดาองคที์� �V ใชผู้ส้ร้างและร่วมออกแบบกวา่ BY,000 คน และใชเ้วลาสร้างถึง BB ปี มีความ
กวา้งยาวดา้นละ �YY เมตร สูง \Y เมตร มีเนื�อที�ประมาณ VB เอเคอร์ สร้างดว้ยหินอ่อนสีขาว ศิลาแลง และ
ประดบัดว้ยเพชร พลอย หิน จากหลากหลายประเทศไม่วา่จะเป็น รัชเซีย อียปิต ์เนปาล ฯลฯ   

 
 
 
เที�ยง �บริการอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร  
 



   

 

 

 

 

 

 

จากนั�น นาํท่านสู่ อัคราฟอร์ท (AGRA FORT) ป้อมปราการที�สําคญัอีกแห่งหนึ� งและยงัไดรั้บการแต่งตั�งให้เป็นมรดก
โลกโดยองค์การยูเนสโก ใช้เวลาในการสร้าง
ยาวนานถึงสามยุคของกษตัริยแ์ห่งราชวงศ์โม
กุล มีความโดนเด่นด้วยการสร้างโดยอิฐส้ม 

ล้อมรอบด้วยกําแพงถึงสองชั� น ภายในจะ
แบ่งเป็นโซนต่างๆ ทั�งห้องส่วนพระองค์ ทอ้ง
พระโรง ลานนํ�าพุ สวนดอกไม ้และยงัเป็นป้อม
ที�พระเจา้ชาห์ชะฮานถูกขุมขงั โดยลูกชายของ
ท่านเองได้นําพระองค์มาขงัไว ้เนื�องจากทรง
โศกเศร้าเสียพระทยัที�พระมเหสี มุมตชั มาฮาล 
สิ�นพระชนน์ และพระองค์ได้ใช้ชีวิต ณ ป้อม
แห่งนี�  เฝ้ามองทชัมาฮาล จากอคัราฟอร์ท ระลึกถึงพระมเหสีอนัเป็นที�รักจนสิ�นพระชนน์ 

 
 

จากนั�น นาํท่านสู่ แชนด์ เบารี (CHAND BAORI) โบราณสถานอนัเก่าแก่ เป็นบ่อนํ� าขั�นบนัไดที�ลึกที�สุดในอินเดีย มี
ขั�นบนัไดถึง �,500 ขั�น สูง �� ชั�น ลึกกวา่ �Y เมตร  เนื�องจากใ ศตวรรษที� 9 ประสบปัญหาการขาดแคลนนํ�าเป็น
อยา่งมาก จึงไดมี้การรวบรวมชาวเมืองมาสร้างบ่อนํ� าแห่งนี� ขึ�นเพื�อกกัเก็บนํ� าไวใ้ช ้ในช่วงแห้งแลง้ จากนั�น นาํ



   

 

 

 

 

 

 

ท่านสู่ วัดพระพิฆเนศ (GANESH TEMPLE) เป็นสถานที�ยอดนิยมที�ชาวต่างชาติและชาวอินเดียเดินทางมา
เคารพสักการะ เพื�อเป็นสิริมงคล สร้างขึ�นโดย Seth Jai Ram Paliwal ในช่วงศตวรรษที� �e ตั�งอยูบ่นเนินเขาเล็กๆ 
ซึ� งพระพิฆเนศวรชา้งหวัเทพในศาสนาฮินดูถือวา่เป็นพระเจา้แห่งความเป็นมงคล ภูมิปัญญา ความรู้ และความ
มั�งคั�ง เปรียบเสมือนชีวติแห่งการคน้หาความสุขนิรันดร์ 

  
เยน็  �บริการอาหารเยน็ ณ ภัตตาคาร 
ได้เวลาสมควร นําท่านเดินทางสู่ สนามบินชัยปุระ เตรียมตัวเดินทางกลบักรุงเทพฯ 
23.15 น. ออกเดินทางสู่กรุงเทพฯโดยเที�ยวบินที� FD131 
วนัที�สี�  ดอนเมือง กรุงเทพฯ   
05.00+1 น. เดินทางถึง สนามบินดอนเมือง กรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ พร้อมความประทบัใจมิรู้ลืม 

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

อตัราค่าบริการและเงื�อนไขรายการท่องเที�ยว 

ตาราง ราคา ชัยปุระ อคัรา บินแอร์เอเชีย (FD) 4 วนั O คืน 
เริ�มเดินทาง กลบัจากเดินทาง จํานวน ราคาผู้ใหญ่ ราคาเด็ก เด็กไม่มเีตียง พกัเดี�ยว 

22 ส.ค. PO 2F ส.ค. PO 25+1 18,900 18,900 17,900 4,000 

25 ส.ค. PO OQ ส.ค. PO 25+1 17,900 17,900 16,900 4,000 

01 ก.ย. PO 4F ก.ย. PO 25+1 16,900 16,900 15,900 4,000 

15 ก.ย. PO 2Q ก.ย. PO 25+1 17,900 17,900 16,900 4,000 

29 ก.ย. PO 4O ต.ค. PO 25+1 18,900 18,900 17,900 4,000 

 



   

 

 

 

 

 

 

 

อตัราค่าบริการรวม 
� ตัSวเครื�องบินชั=นทศันาจรไป -กลบัพร้อมกรุ๊ป อยู่ต่อต้องเสียค่าเปลี�ยนแปลงตัSว 
� ที�พกัโรงแรมตามรายการ 3 คืน พกัห้องละ O-3 ท่าน (กรณมีาไม่ครบคู่และไม่ต้องการเพิ�มเงินพกัห้องเดี�ยว) 
� อาหารตามรายการระบุ(สงวนสิทธิในการสลบัมื=อหรือเปลี�ยนแปลงเมนูอาหารตามสถานการณ์)  
� ค่าเข้าชมสถานที�ตามรายการระบุ 
� ค่าระวางนํ=าหนักกระเป๋าไม่เกนิ O4 กก.ต่อ 2 ใบ(โหลดได้ท่านละ 2 ใบ)กระเป๋าถือขึ=นเครื�อง Hand Carry ^ กก.ต่อ 2 ใบ 
� ค่ารถโค้ชรับ-ส่งสถานที�ท่องเที�ยวตามรายการระบุ 
� ค่าไกด์ท้องถิ�นและหัวหน้าทวัร์นําเที�ยวตามรายการ 
� ประกนัอุบัติเหตุวงเงิน2,444,444 บาท (เป็นไปเงื�อนไขตามกรมธรรม์)  

เงื�อนไขประกันการเดินทาง  ค่าประกันอุบัติเหตุและค่ารักษาพยาบาล คุ้มครองเฉพาะกรณีที�ได้รับอุบัติเหตุระหว่างการ
เดินทาง ไม่คุ้มครองถึงการสูญเสียทรัพย์สินส่วนตัวและไม่คุ้มครองโรคประจําตัวของผู้เดินทาง 

� ภาษีนํ=ามันและภาษีตัSวทุกชนิด(สงวนสิทธิเกบ็เพิ�มหากสายการบินปรับขึ=นก่อนวนัเดินทาง) 
� ภาษีหัก ณ ที�จ่าย 3%และภาษีมูลค่าเพิ�ม ^% 

 

อตัราค่าบริการไม่รวม 
× ค่าทาํหนังสือเดินทางไทย และค่าธรรมเนียมสําหรับผู้ถือพาสปอร์ตต่างชาติ 
× ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ อาหารและเครื�องดื�มที�สั�งเพิ�มพิเศษ,โทรศัพท์-โทรสาร,อินเตอร์เน็ต,มินิบาร์,ซักรีดที�ไม่ได้ระบุไว้

ในรายการ 
× ค่าใช้จ่ายอันเกิดจากความล่าช้าของสายการบิน,อุบัติภัยทางธรรมชาติ,การประท้วง,การจลาจล,การนัดหยุดงาน,การถูก

ปฏิเสธไม่ให้ออกและเข้าเมืองจากเจ้าหน้าที�ตรวจคนเข้าเมืองและเจ้าหน้าที�กรมแรงงานทั=งที�เมืองไทยและต่างประเทศ
ซึ�งอยู่นอกเหนือความควบคุมของบริษัทฯ 

× ค่าวซ่ีาเข้าประเทศอนิเดียแบบ E-VISA และค่าดําเนินการ 3,500 บาท 

× ค่าทปิไกด์ท้องถิ�น,คนขับรถ,ผู้ช่วยคนขับรถ1,500 บาท/ทริป/ลูกทวัร์2ท่าน(บังคับตามระเบียบธรรมเนียมของประเทศ) 

× ค่าทปิหัวหน้าทวัร์ตามสินนํ=าใจของทุกท่านค่ะ(ไม่รวมในทปิไกด์ท้องถิ�นและคนขับรถนะคะแต่ไม่บังคับทปิค่ะ) 
 

เงื�อนไขการสํารองที�นั�งและการยกเลกิทวัร์ 
การจองทวัร์ : 

• กรุณาจองทัวร์ล่วงหน้า ก่อนการเดินทาง พร้อมชําระมัดจํา e,444 บาท ส่วนที�เหลือชําระทันทีก่อนการเดินทางไม่น้อย
กว่า 2e วนั มิฉะนั=นถือว่าท่านยกเลกิการเดินทางโดยอตัโนมัติ (ช่วงเทศกาลกรุณาชําระก่อนเดินทาง O2 วนั) 



   

 

 

 

 

 

 

กรณยีกเลกิ : 
• ยกเลกิการเดินทางก่อนการเดินทาง 34 วนั บริษัทฯ จะคืนเงินค่ามัดจําให้ทั=งหมด ยกเว้นในกรณวีนัหยุดเทศกาล, วนัหยุด

นักขัตฤกษ์ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิgการคืนเงินมัดจําโดยไม่มีเงื�อนไขใด ๆ ทั=งสิ=น 
• ยกเลกิการเดินทาง 2e - 34 วนั ก่อนการเดินทาง หักค่าทวัร์ e4% และริบเงินมัดจําทั=งหมด 
• ยกเลกิภายใน 2F วนั ก่อนการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิgการคืนเงินค่าทวัร์ทั=งหมดไม่ว่ากรณใีด ๆ ทั=งสิ=น 

กรณเีจ็บป่วย : 
• กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได้ ซึ�งจะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง บริษัทฯจะทําการเลื�อน            

การเดินทางของท่านไปยังคณะต่อไป แต่ทั=งนี=ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายที�ไม่สามารถยกเลิกหรือเลื�อนการเดินทางได้ตาม
ความเป็นจริง 

• ในกรณเีจ็บป่วยกะทนัหันก่อนล่วงหน้าเพยีง ^ วนัทาํการ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิgในการคืนเงินทุกกรณ ี
เงื�อนไขอื�น ๆ : 

• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิgในการเก็บค่าใช้จ่ายทั=งหมด กรณีท่านยกเลิกการเดินทางและมีผลทําให้คณะเดินทางไม่ครบตาม
จํานวนที�บริษัทฯ กําหนดไว้ (2e ท่านขึ=นไป) เนื�องจากเกิดความเสียหายต่อทางบริษัทฯ และผู้เดินทางอื�นที�เดินทางใน
คณะเดียวกนั บริษัทต้องนําไปชําระค่าเสียหายต่าง ๆ ที�เกดิจากการยกเลกิของท่าน 

• คณะผู้เดินทางจํานวน 24 ท่านขึ=นไป จึงออกเดินทางในกรณทีี�มีผู้เดินทางไม่ถึง 24 ท่าน ไม่มีหัวหน้าทวัร์ไทยร่วมเดินทาง
ไปด้วยโดยทางบริษัทจะแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า 24 วนัก่อนการเดินทาง 

• กรณีที�ท่านต้องออกตัSวภายใน เช่น (ตัSวเครื�องบิน, ตัSวรถทัวร์, ตัSวรถไฟ) กรุณาสอบถามที�เจ้าหน้าที�ทุกครั= งก่อนทําการ
ออกตัSว เนื�องจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี�ยนไฟล์ทบิน หรือเวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทางบริษัทฯ จะ
ไม่รับผดิชอบใด ๆ ในกรณ ีถ้าท่านออกตัSวภายในโดยไม่แจ้งให้ทราบและหากไฟล์ทบินมีการปรับเปลี�ยนเวลาบินเพราะถือ
ว่าท่านยอมรับในเงื�อนไขดังกล่าว 

• กรณีใช้หนังสือเดินทางราชการ (เล่มนํ=าเงิน) เดินทางเพื�อการท่องเที�ยวกับคณะทัวร์ หากท่านถูกปฏิเสธในการเข้า – ออก
ประเทศใด ๆ กต็าม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิgไม่คืนค่าทวัร์และรับผดิชอบใด ๆ ทั=งสิ=น 
 

เอกสารที�ใช้ในการยื�นวซ่ีาประเทศอนิเดีย 24 วนัล่วงหน้าก่อนเดินทาง 
� สแกนหน้าพาสปอร์ตสีที�ชัดเจน ห้ามถ่ายจากมือถือ และวนัหมดอายุหนังสือเดินทางต้องมีอายุเหลอืมากกว่า 6 เดือน 
� รูปถ่าย : รูปสี ขนาด 2 นิ=ว พื=นหลงัสีขาวเท่านั=น 2 รูป หน้าตรง ไม่ยิ=มเห็นฟัน เกบ็ผมให้เรียบร้อย  
� กรณีผู้เดินทางอายุไม่ถึง 20 ปีบริบูรณ์  เด็กไม่ได้เดินทาง กับบิดาและมารดา จะต้องมีหนังสือยินยอมให้บุตรเดินทาง ไป

ต่างประเทศจากเขตหรืออําเภอ (ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ) + หน้าพาสปอร์ตของบิดาและ มารดา + หนังสือรับรองค่า
ใช่จ่าย 



   

 

 

 

 

 

 

� กรณีผู้เดินทางอายุไม่ถึง 2Q ปีบริบูรณ์ ต้องเตรียมสําเนาสูติบัตร ภาษาไทย 2 ฉบับ และ ใบสูติบัตรตัวจริง ภาษาอังกฤษ 2 
ฉบับ 

� กรณีผู้เดินทางอายุไม่ถึง 2Q ปีบริบูรณ์ เปลี�ยนชื�อ-นามสกุล ต้องเตรียมเอกสารเปลี�ยนชื�อ-นามสกุล ภาษาอังกฤษตัวจริง 2 
ฉบับ 

 
 

**ในกรณวีซ่ีาของท่านไม่ผ่านการพจิารณาจากประเทศอนิเดีย 
ทางบริษัทฯจะไม่รับผดิชอบคนืเงนิค่าทัวร์ให้ทุกกรณี** 

 
รายละเอยีดเพิ�มเติม 

� บริษัทฯมีสิทธิgในการเปลี�ยนแปลงโปรแกรมทวัร์ในกรณีที�เกดิเหตุสุดวสัิยจนไม่อาจแก้ไขได้  
� เที�ยวบิน , ราคาและรายการท่องเที�ยว สามารถเปลี�ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมโดยคํานึงถึงผลประโยชน์ของผู้

เดินทางเป็นสําคัญ 
� หนังสือเดินทางต้องมีอายุการใช้งานเหลอืไม่น้อยกว่า P เดือน และบริษัทฯรับเฉพาะผู้มีจุดประสงค์เดินทางเพื�อท่องเที�ยว

เท่านั=น (หนังสือเดินทางต้องมีอายุเหลือใช้งานไม่น้อยกว่า P เดือน บริษัทฯไม่รับผิดชอบหากอายุเหลือไม่ถึงและไม่
สามารถเดินทางได้ ) 

� ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั=งสิ=น หากเกิดความล่าช้าของสายการบิน,สายการบินยกเลิกบิน , การประท้วง,การนัด
หยุดงาน,การก่อจลาจล หรือกรณท่ีานถูกปฎเิสธการเข้าหรือออกเมืองจากเจ้าหน้าที�ตรวจคนเข้าเมือง หรือ เจ้าหน้าที�กรม



   

 

 

 

 

 

 

แรงงานทั=งจากไทยและต่างประเทศซึ�งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯหรือเหตุภัยพิบัติทางธรรมชาติ(ซึ�ง
ลูกค้าจะต้องยอมรับในเงื�อนไขนี=ในกรณทีี�เกดิเหตุสุดวสัิย ซึ�งอาจจะปรับเปลี�ยนโปรแกรมตามความเหมาะสม) 

� ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั=งสิ=น หากผู้เดินทางประสบเหตุสภาวะฉุกเฉินจากโรคประจําตัว ซึ�งไม่ได้เกิดจาก
อุบัติเหตุในรายการท่องเที�ยว(ซึ�งลูกค้าจะต้องยอมรับในเงื�อนไขนี=ในกรณีที�เกิดเหตุสุดวิสัย ซึ�งอยู่นอกเหนือความ
รับผดิชอบของบริษัททวัร์) 

� ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั=งสิ=น หากท่านใช้บริการของทางบริษัทฯไม่ครบ อาทิ ไม่เที�ยวบางรายการ,ไม่ทาน
อาหารบางมื=อ,เพราะค่าใช้จ่ายทุกอย่างทางบริษัทฯได้ชําระค่าใช้จ่ายให้ตัวแทนต่างประเทศแบบเหมาจ่ายขาด ก่อน
เดินทางเรียบร้อยแล้วเป็นการชําระเหมาขาด 

� ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั=งสิ=น หากเกิดสิ�งของสูญหายจากการโจรกรรมและหรือเกิดอุบัติเหตุที�เกิดจากความ
ประมาทของนักท่องเที�ยวเองหรือในกรณีที�กระเป๋าเกดิสูญหายหรือชํารุดจากสายการบิน 

� กรณีที�การตรวจคนเข้าเมืองทั=งที�กรุงเทพฯและในต่างประเทศปฎิเสธมิให้เดินทางออกหรือเข้าประเทศที�ระบุไว้ใน
รายการเดินทาง บริษัทฯขอสงวนสิทธิgที�จะไม่คืนค่าบริการไม่ว่ากรณใีดๆทั=งสิ=น 

� ตัSวเครื�องบินเป็นตัSวราคาพิเศษ กรณีที�ท่านไม่เดินทางพร้อมคณะไม่สามารถนํามาเลื�อนวันหรือคืนเงินและไม่สามารถ
เปลี�ยนชื�อได้ 

� เมื�อท่านตกลงชําระเงินไม่ว่าทั=งหมดหรือบางส่วนผ่านตัวแทนของบริษัทฯหรือชําระโดยตรงกับทางบริษัทฯ ทางบริษัท
ฯจะถือว่าท่านได้ยอมรับในเงื�อนไขข้อตกลงต่างๆที�ได้ระบุไว้ข้างต้นนี=แล้วทั=งหมด 

� กรุ๊ปที�เดินทางช่วงวันหยุดหรือเทศกาลที�ต้องการันตีมัดจํากับสายการบินหรือผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศ 
รวมถึงเที�ยวบินพเิศษ เช่น Charter Flight , Extra Flightจะไม่มีการคืนเงินมัดจําหรือค่าทวัร์ทั=งหมด 

� ทางบริษัทฯจะไม่รับผดิชอบใดๆทั=งสิ=น หากพาสปอร์ตไม่ตรงกบัใบหน้าปัจจุบัน ถึงจะยงัไม่หมดอายุกต็าม อาจทาํให้ท่าน
โดนปฎเิสธการเข้าและออกประเทศได้ เช่น ศัลยกรรม ผ่าตัดขากรรไกรที�ทาํให้ใบหน้าเปลี�ยนไป ดังนั=น ท่านต้องทาํ
พาสปอร์ตเล่มใหม่ก่อนทาํการจองทวัร์  

� กรณมีี “คดีความ” ที�ไม่อนุญาติให้ท่านเดินทางออกนอกประเทศได้ โปรดทาํการตรวจสอบก่อนการจองทวัร์ว่าท่าน
สามารถเดินทางออกนอกประเทศได้หรือไม่ ถ้าไม่สามารถเดินทางได้ ซึ�งเป็นสิ�งที�อยู่เหนือการควบคุมของบริษัทฯ ทาง
บริษัทฯจะไม่รับผดิชอบใดๆทั=งสิ=น 

� กรณ ี“หญิงตั=งครรภ์” ท่านจะต้องมีใบรับรองแพทย์ ระบุชัดเจนว่าสามารถเดินทางออกนอกประเทศได้ รวมถึง
รายละเอยีดอายุครรภ์ที�ชัดเจน สิ�งนี=อยู่เหนือการควบคุมของบริษัทฯ ทางบริษัทฯจะไม่รับผดิชอบใดๆทั=งสิ=น 

� กรณีใช้หนังสือเดินทางราชการ (เล่มนํ=าเงิน) เดินทางเพื�อการท่องเที�ยวกับคณะทัวร์ หากท่านถูกปฏิเสธในการเข้า – ออก
ประเทศใด ๆ กต็าม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิgไม่คืนค่าทวัร์และรับผดิชอบใด ๆ ทั=งสิ=น 

 

**กรุณากรอกข้อมูลสําคญัสําหรับกรอกวีซ่าอนิเดียออนไลน์ด้านล่างให้ครบถ้วนด้วยค่ะ** 



   

 

 

 

 

 

 

** ก่อนตัดสินใจจองทวัร์ควรอ่านเงื�อนไขการเดินทางอย่างถ่องแท้แล้วจึงมดัจําเพื�อประโยชน์ของท่านเอง* 
 

 

 


