
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

วนัที ่1 กรงุเทพฯ (ทา่อากาศยานดอนเมอืง) (XW306 : 22.25-01.15) 

19.30 น. คณะพรอ้มกนัทีท่่าอากาศยานดอนเมือง อาคารผูโ้ดยสารขาออกระหวา่งประเทศ ชัน้ 3 เคาน์เตอร ์3 ประต ู

3-4 สายการบนินกสกูต๊ (NokScoot) โดยมเีจา้หนา้ทีค่อยอ านวยความสะดวกจัดเตรยีมเอกสารการเดนิทาง

และสมัภาระใหก้บัท่าน 

22.25 น. ออกเดินทางสู่ เมอืงเดลล  ีประเทศอนิเดีย โดยสายการบินนกสกู๊ต เที่ยวบินที่ XW306 (ใชเ้วลาบิน

ประมาณ 4.10 ชัว่โมง) (ไม่มบีรกิารอาหารบนเครือ่ง) 

วนัที2่ 
เดลล ี(ทา่อากาศยานนานาชาตอินิทริา คานธ)ี – ชยัปรุะ – ป้อมแอมเบอร ์– ซติพิาเลส  

- ฮาวา มาฮาล 

 

อนิเดยี ทชัมาฮาล 

ชยัปุระ นครสชีมพ ู5วนั 2คนื 
 
 
 
 
 
 

เดนิทาง กรกฎาคม – ตลุาคม 2562  

 

 

 

 



 

01.15 น. เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานนานาชาตอินิทริา คานธ ีประเทศอนิเดยี น าท่านผ่านพธิกีารศลุการกรและรับ

กระเป๋าเรยีบรอ้ยแลว้ (เวลาทอ้งถิน่ชา้กวา่ประเทศไทย 1.30  ชัว่โมง) 

 จากนัน้น าท่านเดนิทางสู ่เมอืงชยัปุระ (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 6 ชม.) 

 เดนิทางถงึ เมอืงชยัปุระ 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารภายในโรงแรม 

 น าท่านชม เมอืงชยัปรุะ นครแหง่ชยัชนะ คนอนิเดยีเรยีกเมอืงน้ีวา่ จัยปูร ์หรอื จยัเปอร ์รัฐราชสถานไดช้ือ่

วา่ นครสชีมพู (Pink city) โดยทีม่าของเมอืงสชีมพูก็เน่ืองจากในปี ค.ศ. 1876 มหาราช ซาราม ซงิห ์

(Maharaja Ram Singh) ไดม้รีับสัง่ใหป้ระชาชนทาสชีมพูทับบนสปีูนเกา่ของบา้นเรอืนตนเอง เพือ่แสดงถงึ

ไมตรจีติครัง้ตอ้นรับการมาเยอืนของเจา้ชายแหง่เวลส ์(Prince of Waies) เจา้ชายมกฎุราชกมุารของ

องักฤษ ซึง่ภายหลงัคอืกษัตรยิเ์อ็ดเวริด์ที ่7 (King Edward Vll) แห่งสหราชอาณาจักรและตอ่มารฐับาล

อนิเดยีก็ยังออกกฎหมายควบคมุใหส้ ิง่กอ่สรา้งภายในเขตก าแพงเมอืงเกา่ตอ้งทาสชีมพูเชน่เดมิ ปัจจบุัน

เมอืงชยัปรุะเป็นศนูยก์ลางทางการคา้ซึง่ทันสมัยสดุของรฐัราชสถาน สิง่ทีน่่าสนใจในเมอืงชยัปุระคอื ผัง

เมอืงเกา่ และสิง่กอ่สรา้งดัง้เดมิ รวมทัง้ประตเูมอืงซึง่ยงัคงอยู่ในสภาพคอ่นขา้งสมบูรณ ์นอกจากน้ีสชีมพู

ของเมอืงก็กลายเป็นเอกลกัษณ ์จนท าใหเ้มอืงน้ีเป็นจุดหมายของนักท่องเทีย่วจากทั่วโลก  น าท่านเดนิทาง

สู ่ป้อมอาเมร ์ หรอื ป้อมแอมเบอร ์(Amber Fort) ตัง้อยู่ทีเ่มอืงอาเมร ์ชานเมอืงชยัปุระ ห่างจากเมอืงชยั

ปุระ 11 กโิลเมตร ตัง้โดดเดน่อยู่บนผาหนิเหนือทะเลสาบ สรา้งโดยมหาราชา มาน สงิหท์ี ่1 ป้อมปราการ

แห่งน้ีมชีือ่เสยีงทางดา้นสถาปัตยกรรมซึง่ผสมผสานกนัระหวา่งศลิปะฮนิดแูละศลิปะราชปุตอนัเป็น

เอกลกัษณ์ สามารถมองเห็นไดจ้ากระยะทางไกล เน่ืองจากมขีนาดก าแพงปราการทีใ่หญ่และแน่นหนา 

พรอ้มประตทูางเขา้หลายแหง่ ถนนทีปู่ดว้ยหนิหลายสาย ซึง่เมือ่อยู่บนป้อมแลว้สามารถมองเห็นทะเลสาบ

เมาตาไดอ้ย่างชดัเจน ความสวยงามของป้อมแอมเบอร ์ซอ่นอยู่ภายในก าแพงเมอืงทีแ่บ่งเป็นทัง้หมด 4 ชัน้ 

(แตล่ะชัน้คัน่ดว้ยทางเดนิกวา้ง) โดยภายในเป็นหมูพ่ระทีน่ั่งซึง่สรา้งจากหนิทรายสแีดงและหนิออ่น หมู่พระ

ทีน่ั่งภายในป้อม ประกอบดว้ย "ดวินั-อ-ิอมั" หรอืทอ้งพระโรง, "ดวินั-อ-ิกสั" หรอืทอ้งพระโรงสว่นพระองค,์ 

"ชชีมาฮาล" (พระต าหนักซึง่เป็นหอ้งทรงประดบักระจกส าหรับมหาราชา) และ "จัย มานดรี"์ ซึง่เป็นต าหนัก

อยู่บนชัน้สอง, "อารัม บักห"์ ซึง่เป็นสวนสวยจัดเป็นรูปดาวแฉกแบบโมกลุคัน่กลางระหวา่งอาคาร และ 

"สกุหน์วิาส" ซึง่เป็นพระต าหนักทีใ่ชก้ารปรับอากาศภายในพระต าหนักใหเ้ย็นลงดว้ยการท าใหล้มเป่าผ่าน

รางน ้าตกทีม่อียู่โดยรอบภายในพระต าหนัก ท าใหภ้ายในต าหนักน้ีมอีากาศเย็นอยู่เสมอ ป้อมน้ีเคยเป็นที่

ประทับของราชปุต มหาราชา และพระราชวงศข์องอาเมรใ์นอดตี ( พเิศษ.. รวมคา่พาหนะขึน้ไปชม

พระราชวงั โดยรถจีป๊) 

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  



 

 

 

จากนัน้น าท่านชม ซติี ้พาเลส (CITY PALACE) ซึง่เดมิเป็นพระราชวงัของมหาราชใจสงิห ์(Jai Singh) 

พระราชวงั ถูกสรา้งขยายออกในสมัยหลงั ปัจจุบัน ไดร้วบเป็นพพิธิภัณฑ ์Sawai Man Singh Museum 

ประกอบดว้ย 4 สว่นทีน่่าสนใจคอื สว่นแรกคอืสว่นของพระราชวงัสว่นทีส่องเป็นสว่นของพพิธิภัณฑ ์ทีจ่ัด

แสดงฉลองพระองคข์องกษัตรยิ ์และมเหส ีซึง่มกีารตดัเย็บอย่างวจิติร สว่นทีส่ามเป็นสว่นของอาวธุ และชดุ

ศกึสงคราม ทีจ่ัดแสดงไวอ้ย่างน่าทึง่มากมายหลายหลาก บางชิน้ ก็เป็นอาวธุไดอ้ย่างน่าพศิวง และสว่นทีส่ี ่

คอืสว่นของศลิปะภาพวาด รูปถ่าย และราชรถ พรมโบราณ ซึง่ไดร้ับการจารกึไวใ้นประวตัศิาสตร ์ตรงกลาง

อาคารมหีมอ้น ้าขนาดมหมึา 2 ใบ ท าจากโลหะเงนิ สงู 1.50 เมตร มขีนาดใหญ่ทีส่ดุในโลก เชือ่กนัว่าเป็น

หมอ้น ้าทีก่ษัตรยิ ์Madho Singh ไดร้ับมาจากงานราชาภเิษกของพระเจา้เอ็ดเวริด์ที่ 7 ซึง่บรรจุน ้าจากแม่น ้า

คงคาอนัศกัดิส์ทิธิ ์หลงัจากนัน้น าท่านชมภายนอก ฮาวา มาฮาล  (HAWA MAHAL) แปลวา่ พระราชวงั

แห่งสายลม เป็นพระราชวงั ตัง้อยู่ในเมอืงชยัปุระ รัฐราชสถาน ประเทศอนิเดยี สรา้งในปีค.ศ. 1799 โดย

มหาราชาสะหวาย ประธาป สงิห ์(Maharaja Sawai Pratap Singh) ออกแบบโดยลาล ชนัด ์อสุถัด (Lal 

Chand Ustad) โดยถอดแบบมาจากรูปทรงของมงกฏุพระนารายณ ์โดยมสีิง่กอ่สรา้งทีโ่ดดเดน่คอื บรเิวณ

ดา้นหนา้อาคารมหีนา้บันสงูหา้ชัน้และมลีกัษณะคลา้ยรงัผึง้สรา้งจากหนิทรายสแีดงสดฉลหุนิใหเ้ป็นชอ่ง

หนา้ตา่งลวดลายเล็กๆ ละเอยีดยบิมชีอ่งหนา้ตา่งถงึ 953 บางแตปิ่ดไวด้ว้ยหนิทรายฉลทุ าใหน้างในฮาเร็ม

พระสนมทีอ่ยู่ดา้นในสามารถมองออกมาขา้งนอกไดโ้ดยทีค่นภายนอกมองเขา้ไปขา้งในไม่เห็นและ

ประโยชนอ์กีอย่างคอืเป็นชอ่งแสงและชอ่งลมจนเป็นทีม่าของชือ่ “Palace Of Wind”  

ค า่ รบัประทานอาหารค า่  

ทีพ่กั โรงแรม Park Ocean Hotel หรอืเทยีบเท่า,เมอืงชยัปรุะ 

วนัที ่3 ชยัปรุะ – วดัพระพฆิเนศ -  อกัรา – อคัรา ฟอรด์ - ทชัมาฮาล 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรมทีพ่กั 

 

น าท่านเดนิทางเขา้สู ่วดัพระพฆิเนศ  Ganesh Temple (Moti Dungri) วดัพระพฆิเนศทีช่ือ่เสยีงโดง่

ดงัเป็นอนัดบั 1 ของเมอืงชยัปุระ วดัน้ีสรา้งขึน้โดย Seth Jai Ram Paliwal ในชว่งตน้ศตวรรษที ่18 ตัง้อยู่

ใจกลางเมอืง บรเิวณเนนิเขาเล็กๆ พระวหิารแหง่น้ีเปรยีบเสมอืนชวีติแห่งการคน้หาความสขุนริันดร ์ซึง่พระ

พฆิเนศวรชา้งหัวเทพในศาสนาฮนิดถูอืวา่เป็นพระเจา้แหง่ความเป็นมงคลปัญญา ความรู ้และความมั่งคัง่ วดั

พระพฆิเนศแห่งน้ีเป็นทีน่ยิมมากทีส่ดุของนักท่องเทีย่วทัง้ชาวอนิเดยีและชาวตา่งชาต ิเชญิท่านขอพรจาก

องคพ์ระพฆิเนศตามอธัยาศยั   หลงัจากนัน้น าท่านออกเดนิทางสู ่เมอืงอคัรา เมอืงทีเ่ป็นสถานทีต่ัง้อนุสรณ์

สถานแห่งความรัก ทัชมาฮาล และเคยเป็นศนูยก์ลางปกครองของอนิเดยีสมัยราชวงศโ์มกลุ อคัระ อดตี

เมอืงหลวงของอนิเดยีในสมัยทีย่งัเรยีกวา่ "ฮนิดสูถาน"  เป็นเมอืงทีต่ัง้อยู่รมิแม่น ้ายมนา ทางตอนเหนือของ

ประเทศอนิเดยี ในรัฐอตุตรประเทศ เป็นเมอืงหลวงของรฐัอตุตรประเทศ เมอืงอคัระมปีระชากรทัง้หมด 

1,686,976 คน (ปีค.ศ. 2010) ถอืเป็นหนึง่ในเมอืงทีม่ปีระชากรหนาแน่นทีส่ดุในรัฐอตุตรประเทศ และ

อนัดบัที ่19 ในประเทศอนิเดยี 

 ออกเดนิทางสู ่เมอืงอกัรา (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 5 ชม.) 

 เดนิทางถงึ เมอืงอกัรา 

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั  

 จากนัน้น าท่านเขา้ชม อกัราฟอรด์ (Agra Fort) แหลง่มรดกโลก ทิต่ดิรมิแม่น ้ายมุนาสรา้งโดยพระเจา้อคั

บารม์หาราชแหง่ราชวงศโ์มกลุ  เมือ่ปี ค.ศ. 1565 เป็นทัง้พระราชวงัทีป่ระทับและเป็นป้อมปราการ ตอ่มา

พระโอรส คอื พระเจา้ชาฮนักรี ์ และพระนัดดา (โอรสของพระเจา้ชาฮนักรี)์ , พระเจา้ชาหจ์าฮานไดส้รา้ง

ขยายตอ่เตมิป้อมและพระราชวงัแห่งน้ีอย่างใหญ่โต และน าท่านเขา้ชมป้อมผ่านประต ูอ ามรรสงิห ์เขา้สูส่ว่น

ทีเ่ป็นพระราชวงั  ผ่านลานสวนประดบั อา่งหนิทรายสแีดงขนาดยักษ์ส าหรับสรงน ้า ท่านจะไดเ้ห็น

สถาปัตยกรรมสามยุคสมัยตามรสนยิมทีแ่ตกตา่งกนัของสามกษัตรยิ ์น าท่านเขา้ชมดา้นในพระต าหนักตา่งๆ



 

ทีส่ลกัลวดลายศลิปะแบบโมกลุทีม่อีทิธพิลจากศลิปะอนิเดยี ผสมผสานกบัศลิปะเปอรเ์ซยี แลว้น าขึน้สู่

ระเบยีงชัน้ทีส่องทีม่เีฉลยีงมุข ซึง่สามารถมองเห็นชมทวิทัศนล์ าน ้ายมุนาได ้ตอ่มาน าชมหอ้งทีป่ระทับของ

กษัตรยิ ์,พระโอรส, พระธดิาและองคต์า่งๆ แลว้น าชมพระต าหนัก มาซมัมัน บูรช์ ทีม่เีฉลยีงมุขแปดเหลีย่ม 

มหีนา้ตา่งเปิดกวา้ง ทีส่ามารถมองเห็นทัชมาฮาลได ้ในพระต าหนักน้ีเองทีเ่ลา่กนัวา่ ชาหจ์าฮนั ถูก

พระโอรส ออรังเซบ จองจ าขงัไว ้7 ปี ในชว่งปลายรัชกาลจนสิน้พระชนม ์แลว้ก็น าชมลานสวนประดบั ดวินั

ออีาอ า ทีช่ัน้บนดา้นหนึง่เคยเป็นทีป่ระดษิฐานบัลลงักน์กยูงอนัยิง่ใหญ่ (ปัจจุบันอยู่ในประเทศอหิร่าน) และ

ทีล่านสวนประดบัแห่งน้ีเองทีพ่ระเจา้ชาหจ์าฮนั ไดพ้บรักครัง้แรกกบัพระนางมมุตซั  ทีไ่ดน้ าสนิคา้เป็นสรอ้ย

ไขมุ่กเขา้มาขายใหก้บันางในฮาเร็ม   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

น าท่านเขา้ชม ทชัมาฮาล (Taj Mahal) แหล่งมรดกโลกเป็น 1 ใน 7 สิง่มหัศจรรยท์ี่ส าคัญของโลก ซึง่

อนุสรณ์สถานแห่งความรักอนัยิง่ใหญ่และอมตะของพระเจา้ชาหจ์าฮนัทีม่ตี่อพระนางมุมตซั โดยสรา้งขึน้ใน

ปี ค.ศ. 1631 ต่อมาน าท่านเดนิสูป่ระตูสสุานทีส่ลกัตวัหนังสอืภาษาอาระบคิที่เป็นถอ้ยค าอทุศิและอาลยัต่อ

บุคคลอันเป็นที่รักที่จากไป และน าท่านถ่ายรูปกับลานน ้าพุที่มีอาคารทัชมาฮาลอยู่เบื้องหลัง แลว้น าท่าน

เขา้สูต่วัอาคารทีส่รา้งจากหนิออ่นสขีาวบรสิทุธิจ์ากเมืองมกรานะ ที่ประดบัลวดลายดว้ยเทคนคิฝังหนิสตีา่งๆ 

ลงไปในเน้ือหนิ ทีเ่ป็นสถาปัตยกรรมชิน้เอกของโลกทีอ่อกแบบโดยช่างจากเปอรเ์ซยี โดยอาคารตรงกลาง

จะเป็นรูปโดมซึง่มีหอคอยสีเ่สาลอ้มรอบ  ตรงกลางดา้นในเป็นที่ฝังพระศพของพระนางมุมตัซ มาฮาล และ 

พระเจา้ชาหจ์าฮนั ไดอ้ยู่คูเ่คยีงกันตลอดชั่วนริันดร ์ ทัชมาฮาลแห่งน้ีใชเ้วลาก่อสรา้งทัง้หมด 12 ปี โดยสิน้

เงนิไป 41 ลา้นรูปี มีการใชท้องค าประดับตกแต่งส่วนต่างๆ ของอาคาร หนัก 500 กโิลกรัม และใชค้นงาน

กว่า 20,000 คน ต่อมาน าท่านเดนิออ้มไปดา้นหลังที่ตดิกับแม่น ้ายมุนาโดยฝ่ังตรงกันขา้มจะมีพื้นที่ขนาด

ใหญ่ถูกปรับดนิแลว้ โดยเล่ากันวา่พระเจา้ชาหจ์าฮนัเตรยีมทีจ่ะสรา้งสสุานของตัวเองเป็นหนิออ่นสดี าโดย

ตวัรูปอาคารจะเป็นแบบเดยีวกนักับทัชมาฮาล เพือ่ทีจ่ะอยู่เคยีงขา้งกนั แตถู่กออรังเซบ ยดึอ านาจและน าตัว

ไปคมุขงัไวใ้นป้อมอกัราเสยีกอ่น 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

  

ค า่ รบัประทานอาหารค า่  

ทีพ่กั โรงแรม  The Taj Vilas Hotel หรอืเทยีบเท่า,เมอืงอกัรา   

วนัที ่4 
อกัรา – เดลล ี– กุตุบมนีาร ์- ประตูชยั (India Gate) – เดลล ี(ท่าอากาศยานนานาชาตอินิทริา 

คานธ)ี 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรมทีพ่กั   

 ออกเดนิทางสู ่เมอืงเดลล ี(ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 4 ชม.) 

 น าท่านเดนิทางเขา้สู ่กรงุนวิเดลล ี ทีม่ปีระวตัศิาสตรอ์นัยาวนานกวา่ 5,000 ปี และเป็นศนูยก์ลางการ

ปกครองของอาณาจักรอนิเดยีโบราณ 7 อาณาจักร ตอ่มาในปี 1857 องักฤษไดเ้ขา้มามบีทบาทในการ

ปกครองประเทศอนิเดยีและไดย้า้ยเมอืงหลวงไปอยูท่ีโ่กลกตัตา และไดย้า้ยกลบัมาเป็นเมอืงหลวงอกีครัง้

หนึง่ในปี 1911 หลงัจากอนิเดยีไดร้ับเอกราชจากประเทศองักฤษในปี 1947 ก็ไดม้กีารสรา้งสถานทีท่ าการ

ราชการโดยสรา้งเมอืงใหม่ชือ่วา่ “นวิเดลล”ี 

กลางวนั รบัประทานอาหารกลาง  

 น าท่านเขา้ชม กตุุบมนีาร ์(Qutb Minar) เป็นสญัลกัษณท์ีโ่ดดเดน่ทีส่ดุแห่งหนึง่ของกรงุนวิเดล ีไดร้ับ

สถานะมรดกโลกเมือ่ พ.ศ. 2536 เป็นหอสงูทีส่รา้งดว้ยหนิทรายแดง (เชน่เดยีวกบัสสุานหมุายูน) และหนิ

ออ่นเป็นทรงเสาสงูปลายฐานกวา้ง 14 เมตรเศษ สว่นชัน้บนสดุยอดกวา้ง 2.7 เมตร มคีวามสงู 72.5 เมตร 

(ประมาณตกึสงู 20 ชัน้) จากนัน้น าท่านชม ประตูชยั (India Gate) เป็นอนุสรณส์ถานของเหลา่ทหาร

หาญทีเ่สยีชวีติจากการร่วมรบกบัองักฤษในสมยัสงครามโลก ครัง้ที ่1 และสงครามอฟักานสิถาน ประตชูยั

แห่งน้ีจงึถอืไดว้า่เป็นสญัลกัษณแ์ห่งหนึง่ของกรงุนวิเดลล ีโดยซุม้ประตแูหง่น้ีมสีถาปัตยกรรมคลา้ยประตชูยั

ของกรุงปารสีและนครเวยีงจันทน ์ซึง่มคีวามสงู 42 เมตร สรา้งขึน้จากหนิทรายเมือ่ปีครสิตศ์กัราชที ่1931 

บนพืน้ผวิของประตชูยัแหง่น้ีจะปรากฏรายนามของทหารทีเ่สยีชวีติถูกแกะสลกัไว ้และบรเิวณใตโ้คง้ประตจูะ

ปรากฏคบเพลงิทีไ่ฟไม่เคยมอดดบัเพือ่เป็นการร าลกึถงึผูเ้สยีชวีติในสงครามอนิเดยี-ปากสีถาน เมือ่ปี

ครสิตศ์กัราชที ่1971  มทีหารยามเฝ้าบรเิวณประตชูยัตลอดเวลาเพือ่ป้องกนัการกอ่วนิาศกรรม น าท่านสู ่

ตลาดจนัปาท (JanpathMarket) อสิระใหท้่านเลอืกซือ้สนิคา้พืน้เมอืงและงานหัตถกรรมตา่งๆ เชน่ ผา้

ไหมอนิเดยี, เครือ่งประดบัอญัมณี, ไมจ้ันทนห์มแกะสลกั, ของตกแตง่ประดบับา้น ฯลฯ **ขอสงวนสทิธใิน

การเปลีย่นแปลงไมไ่ปตลาดจันปาทหากมเีวลาไม่เพยีงพอ** 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

ค า่ รบัประทานอาหารค า่  

 ไดเ้วลาอนัสมควรน าท่านเดนิทางสูท่่าอากาศยานนานาชาตอินิทริา คานธ ี

วนัที ่5 กรงุเทพฯ (ทา่อากาศยานดอนเมอืง) (XW305 : 02.55-08.20) 

02.55 น. น าท่านเดนิทางกลบัสู ่กรงุเทพฯ (ทา่อากาศยานดอนเมอืง) ประเทศไทย โดยสายการบนินกสกูต๊  

เทีย่วบนิที ่XW305 (ใชเ้วลาบนิประมาณ 3.50 ชัว่โมง) (ไม่มบีรกิารอาหารบนเครือ่ง) 

08.20 น. เดนิทางกลบัถงึท่าอากาศยานดอนเมอืง กรุงเทพฯ ประเทศไทย โดยสวสัดภิาพ 

 

อตัราคา่บรกิาร : อนิเดยี รกันรินัดร ์ทชัมาฮาล ชยัปรุะ นครสชีมพู 5วนั 2คนื BY (XW) 

ก าหนดการเดนิทาง 

ผูใ้หญพ่กั 2-3 

ทา่น 

ทา่นละ 

เด็กอายุไมเ่กนิ 12 

ปี  

(เสรมิเตยีง)  

ทา่นละ 

เด็กอายุไมเ่กนิ 12 

ปี 

(ไมเ่สรมิเตยีง) 

ทา่นละ 

พกัเดีย่ว 

ทา่นละ 

ไมร่วมต ัว๋ 

ทา่นละ 

วนัที ่:  04-08 ก.ค. 62                                                                                           14,990 14,990 14,990 4,900 5,990 

วนัที ่:  11-15 ก.ค. 62                                                                                           14,990 14,990 14,990 4,900 5,990 

วนัที ่:  16-20 ก.ค. 62                                                                                           14,990 14,990 14,990 4,900 5,990 

วนัที ่:  25-29 ก.ค. 62                                                                                           14,990 14,990 14,990 4,900 5,990 

วนัที ่:  08-12 ส.ค. 62                                                                                           14,990 14,990 14,990 4,900 5,990 

วนัที ่:  15-19 ส.ค. 62                                                                                           14,990 14,990 14,990 4,900 5,990 

วนัที ่:  22-26 ส.ค. 62                                                                                           14,990 14,990 14,990 4,900 5,990 

วนัที ่:  29 ส.ค. – 02 ก.ย. 

62                                                                                           
14,990 14,990 14,990 4,900 5,990 

วนัที ่:  12-16 ก.ย. 62                                                                                           14,990 14,990 14,990 4,900 5,990 

วนัที ่:  19-23 ก.ย. 62                                                                                           14,990 14,990 14,990 4,900 5,990 

วนัที ่:  26-30 ก.ย. 62                                                                                           14,990 14,990 14,990 4,900 5,990 

วนัที ่:  03-07 ต.ค. 62                                                                                           14,990 14,990 14,990 4,900 5,990 

วนัที ่:  10-14 ต.ค. 62                                                                                           14,990 14,990 14,990 4,900 5,990 

วนัที ่:  22-26 ต.ค. 62                                                                                           14,990 14,990 14,990 4,900 5,990 

ราคาเด็กทารก(อายุไมถ่งึ 2 ปีบรบิรูณ์ ณ วนัเดนิทางกลบั) ตดิตอ่สอบถาม ราคานีร้วมรายการทวัร ์ต ัว๋เคร ือ่งบนิ 

(ไมร่วมวซีา่อนิเดยี) 

 



 

ราคานีไ้มร่วมคา่วซีา่อนิเดยี ทา่นละ 3,000 บาท 

ราคานีไ้มร่วมคา่ทปิมคัคุเทศกท์อ้งถิน่และคนขบัรถ รวม 1,500 บาท/ทา่น/ทรปิ 

 

เง ือ่นไขการใหบ้รกิาร 

1.  การเดนิทางในแต่ละครัง้จะตอ้งมีผูโ้ดยสารจ านวน 10 ท่านขึน้ไป ถา้ผูโ้ดยสารไม่ครบ

จ านวนดงักลา่ว  

 ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงราคาหรอืยกเลกิการเดนิทาง 

2.  ในกรณีที่ลูกคา้ตอ้งการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาตดิต่อเจา้หนา้ที่ของบรษัิทฯ 

กอ่นทุกครัง้ เพื่อเช็คขอ้มูลความถูกตอ้งของรายการทัวรร์วมทัง้ไฟลบ์นิและเวลานัดหมาย

ทัวร ์หากเกดิความผดิพลาด ทางบรษัิทไม่รับผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้ 

3.  การช าระคา่บรกิาร 

     3.1 กรณุาช าระมดัจ า ทา่นละ 10,000.- บาท  

     3.2 กรุณาช าระคา่ทัวรส์ว่นทีเ่หลอื 15-20 วนักอ่นออกเดนิทาง 

4.  การยกเลกิและคนืคา่ทัวรห์ลงัจากมกีารจ่ายเงนิมัดจ า 

    4.1 แจง้ยกเลกิกอ่นเดนิทาง 30 วนั คนืคา่ใชจ้่ายทัง้หมด 

    4.2 แจง้ยกเลกิกอ่นเดนิทาง 15 วนั เก็บคา่ใชจ้่าย ท่านละ 10,000 บาท 

    4.3 แจง้ยกเลกินอ้ยกว่า 15 วันก่อนเดนิทาง ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ เก็บคา้ใชจ้่าย

ทัง้หมด 

    4.4 ยกเวน้กรุ๊ปทีเ่ดนิทางชว่งวนัหยุดหรอืเทศกาลทีต่อ้งการันตมีัดจ ากบัสายการบนิหรอืค่า

มัดจ าที่พักโดยตรงหรือโดยการผ่านตัวแทนในประเทศหรอืต่างประเทศและไม่อาจขอคนื

เงนิได ้รวมถงึเทีย่วบนิพเิศษเช่น Extra Flight และ Charter Flight  จะไม่มีการคนืเงนิมัด

จ า หรอืคา่ทัวรท์ัง้หมดเน่ืองจากคา่ตัว๋เป็นการเหมาจ่ายในเทีย่วบนินัน้ๆ 

 

กรณีคณะออกเดนิทางได ้          

1. คณะจองจ านวนผูใ้หญ่ 10 ท่านออกเดนิทาง (ไม่มหีัวหนา้ทัวร)์ 

2. คณะจองจ านวนผูใ้หญ่ 15 ท่านขึน้ไปออกเดนิทาง (มหีัวหนา้หัวหนา้ทัวร)์ 

3. คณะจองไม่ถงึจ านวนผูใ้หญ่ 10 ท่าน ไม่ออกเดนิทาง 

 

อตัราคา่บรกิารนีร้วม 

1.  คา่ตัว๋เครือ่งบนิไป-กลบั ชัน้ประหยัด 

2.  คา่โรงแรมทีพ่ักตามรายการทีร่ะบุ (สองท่านตอ่หนึง่หอ้ง) 

3.  คา่เขา้ชมสถานทีต่า่งๆ ตามรายการทีร่ะบุ 

4.  คา่อาหารและเครือ่งดืม่ตามรายการทีร่ะบุ 

5.  คา่รถรับสง่และระหวา่งน าเทีย่วตามรายการทีร่ะบุ 

6.  คา่ประกนัอบุัตเิหตคุุม้ครองในระหวา่งการเดนิทาง คุม้ครองในวงเงนิท่านละ 1,000,000 

บาท คา่รักษาพยาบาลกรณีเกดิอบุัตเิหตวุงเงนิท่านละ 200,000 บาท ตามเงือ่นไขของ

กรมธรรม ์** ลกูคา้ท่านใดสนใจซือ้ประกนัการเดนิทางส าหรับครอบคลมุเรือ่งสขุภาพ

สามารถสอบถามขอ้มูลเพิม่เตมิกบัทางเจา้หนา้ทีบ่รษัิทได ้** 

7.  รวมภาษีสนามบนิทุกแห่ง + ภาษีน ้ามัน  

8.  คา่ภาษีมูลคา่เพิม่ 7% 

 

อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 

1. กระเป๋าเดนิทาง 

2. คา่ธรรมเนียมการยืน่ขอวซีา่อนิเดยีแบบออนไลน ์5 วนัท าการ ท่านละ 3,000 บาท 



 

3. กระเป๋าเดนิทางท่านละ 1 ใบเท่านัน้ ในกรณีทีน่ ้าหนักเกนิกวา่ทีส่ายการบนิก าหนด  

20 กโิลกรัม/ท่าน 1 สว่นเกนิน ้าหนักตามสายการบนิก าหนด 

4. คา่ท าหนังสอืเดนิทาง 

5. คา่ใชจ้่ายสว่นตวันอกเหนือจากรายการ เชน่ ค่าเครือ่งดืม่, คา่อาหารทีส่ัง่เพิม่เอง, คา่

โทรศพัท,์ คา่ซกัรดีฯลฯ 

6. คา่อาหารทีไ่ม่ไดร้ะบุไวใ้นรายการ 

7. คา่ท าใบอนุญาตทีก่ลบัเขา้ประเทศของคนตา่งชาตหิรอืคนตา่งดา้ว 

8. คา่ทปิมคัคุเทศกท์อ้งถิน่และคนขบัรถ รวม 1,500 บาท /ทา่น/ทรปิ 

 

หมายเหตุ 

1. บรษัิทฯ มสีทิธิท์ีจ่ะเปลีย่นแปลงรายละเอยีดบางประการในทัวรน้ี์ เมือ่เกดิเหตสุดุวสิัยจนไม่

อาจแกไ้ขได ้

2. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิ์ไม่รับผิดชอบใดๆ เหตุการณ์ที่เกดิจากสายการบิน ภัยธรรมชาต ิ

เหตุการณ์ไม่สงบทางการเมือง, การประทว้ง, การนัดหยุดงาน, การก่อการจลาจล , 

อบุัตเิหตุ, ความเจ็บป่วย, ความสูญหายหรือเสยีหายของสัมภาระ ความล่าชา้ เหตุสดุวสิัย 

อืน่ๆ เป็นตน้ 

3. หากท่านยกเลกิก่อนรายการท่องเที่ยวจะสิน้สดุลง ทางบรษัิทฯ จะถอืวา่ท่านสละสทิธิแ์ละ

จะไม่รับผดิชอบคา่บรกิารทีท่่านไดช้ าระไวแ้ลว้ไม่วา่กรณีใดๆ ทัง้ส ิน้ 

4. บรษัิทฯ จะไม่รบัผดิชอบตอ่การหา้มออกนอกประเทศ หรอื หา้มเขา้ประเทศ อนั

เน่ืองมาจากมสีิง่ผดิกฎหมาย หรอืเอกสารเดนิทางไม่ถูกตอ้ง หรอื การถูกปฏเิสธในกรณี

อืน่ๆ 

5. รายการน้ีเป็นเพียงขอ้เสนอที่ตอ้งไดร้ับการยืนยันจากบรษัิทฯ อีกครัง้หนึ่ง หลังจากได ้

ส ารองที่น่ังบนเครื่อง และโรงแรมที่พักในต่างประเทศเป็นที่เรียบรอ้ย แต่อย่างไรก็ตาม

รายการน้ีอาจเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม 

6. ราคาน้ีคดิตามราคาตัว๋เครือ่งบนิในปัจจุบัน หากราคาตัว๋เครื่องบนิปรับสูงขึน้ บรษัิทฯ สงวน

สทิธิท์ีจ่ะปรับราคาตัว๋เครือ่งบนิตามสถานการณด์งักลา่ว 

7. กรณีเกดิความผิดพลาดจากตัวแทน หรือ หน่วยงานที่เกี่ยวขอ้ง จนมีการยกเลกิ ล่าชา้ 

เปลีย่นแปลง การบรกิารจากสายการบนิบรษัิทฯขนส่ง หรอื หน่วยงานทีใ่หบ้รกิาร บรษัิทฯ

จะด าเนินโดยสดุความสามารถที่จะจัดบรกิารทัวรอ์ืน่ทดแทนให ้แตจ่ะไม่คนืเงนิใหส้ าหรับ

คา่บรกิารนัน้ๆ 

8. มัคคุเทศก ์พนักงาน และตัวแทนของบรษัิทฯ ไม่มสีทิธิใ์นการใหค้ าสญัญาใดๆ ทัง้ส ิน้แทน

บรษัิทฯ นอกจากมเีอกสารลงนามโดยผูม้อี านาจของบรษัิทฯ ก ากบัเท่านัน้ 

9. หากไม่สามารถไปเทีย่วในสถานทีท่ีร่ะบุในโปรแกรมได ้อนัเน่ืองมาจากธรรมชาต ิความ

ลา่ชา้ และความผดิพลาดจากทางสายการบนิ จะไม่มกีารคนืเงนิใดๆทัง้สิน้ แตท่ัง้น้ีทาง

บรษัิทฯจะจัดหารายการเทีย่วสถานทีอ่ืน่ๆมาให ้โดยขอสงวนสทิธิก์ารจัดหาน้ีโดยไม่แจง้ให ้

ทราบลว่งหนา้  

10. ในกรณีทีล่กูคา้ตอ้งออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ กรุณาตดิต่อเจา้หนา้ที่ของบรษัิทฯ กอ่น

ทุกครัง้ มเิชน่นัน้ทางบรษัิทฯ จะไม่รับผดิชอบคา่ใชจ้่ายใดๆ ทัง้ส ิน้  

 


