
 

ทัวร์อินเดีย สามเหลี่ยมอารยธรรม เดลี 5 วัน 4 คืน สายการบิน 
 

                                                                                                               ราคาเร่ิมตน้ท่ี      34,900  33,900 บาท 

                                                                              ระยะเวลา            5 วนั 4 คืน 

                                                                              รวมอาหาร          10 ม้ือ 

                                                                              ประเทศ               อินเดีย 

                                                                              รหสัทวัร์              WDT155844 

 ทวัร์อนิเดยี ชมเมอืงหลวงแห่งชมพูทวปี สัมผสักลิน่อายของอารยธรรมโบราณทีย่งัคงอยู่จนถึง

ปัจจุบัน ชมความยิง่ใหญ่ของ วหิารฮินดูทีใ่หญ่ทีสุ่ดในอนิเดยี ชม ทชัมาฮาล และพระราชวงัอคัราฟอร์ท ในเมอืงอคัรา 

นครสีชมพูแห่งราชสถาน พระราชวงัแอมเบอร์ ในเมอืงชัยปูระ และช้อปป้ิงสินค้าในตลาด ฯลฯ 

                                                                                                                           
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

โปรแกรมทัวร์ และการเดนิทาง 

 

วนัที ่1          สนามบินสุวรรณภูมิ – นครเดลี - วหิารอกัษราธรรม - เมืองอคัรา 

 

06.30 น. พบเจา้ท่ีของบริษทั ณ สนามบินสุวรรณภูมิ ณ โถงผูโ้ดยสารขาออก เคาน์เตอร์ของสายการบินแอร์อินเดีย 

(W) 

 

08.50 น. ออกเดินทางสู่นครเดลี ประเทศอินเดียโดยสายการบินอินเดียน แอร์ไลน์ เท่ียวบินท่ี AI 333 ใช้เวลาบิน

ประมาณ 3 ชัว่โมง (รับประทานอาหารกลางวนับนเคร่ืองบิน) 

 

12.05 น. เดินทางถึงท่าอากาศยานอินทิราคานธี นครเดลี ผ่านพิธีการตรวจคนเขา้เมืองและศุลกากร นาํท่าน

ชม วิหารฮินดูที่ใหญ่ที่สุดในประเทศอินเดีย (Swaminarayan Akshardham) หรือเรียกแบบภาษาไทยสวยๆ 

ว่า อักษราธรรม ซ่ึงตั้งอยู่ฝ่ังตรงขา้มแม่นํ้ายมมุนาไปทางตะวนัออกท่ีไม่ไกลมากนกัวิหารน้ีถูกสร้างโดยการ

แกะสลกัหินสีชมพู และหินอ่อนทั้งหลงั ใช้ระยะเวลาในการก่อสร้างตั้งแต่ปี ค.ศ. 2000 แลว้เสร็จในปี ค.ศ. 2005 

โดยรวมรวมวิชาความรู้เก่ียวกบัศิลปของอินเดียมาทาํการสร้างสรรค์ส่ิงก่อสร้างท่ีเรียกว่า วิหาร Akshardham แห่งน้ี 

วิหาร Akshardham เป็นวิหารขนาดใหญ่ท่ีถูกแบ่งออกเป็นสัดส่วนโดยมีการแสดงให้แก่ผูเ้ขา้ชม อาทิ การแสดง

ระบาํนํ้าพุ การแสดงผ่านห้องนิทรรศการโดยการนัง่เรือเขา้ถํ้าไปดูชีวิตความ เป็นอยู่ของชาวอินเดียท่ีไดจ้าํลองมาไว้

ในถํ้า หรือการชมภาพยนตร์ประวติัการก่อสร้างวิหาร Akshardham นอกจากนั้นในบรรดาสถานท่ีต่างๆ ท่ี

สร้างสรรค์เอาไวก้็ลว้นแต่หน้ามองและศึกษาถึงศิลปะในการจรรโลง ไม่ว่าจะเป็นอาคารกลางนํ้าท่ีเรียกว่า 

Akshardham Mandir ซ่ึงสร้างเป็นลกัษณะการซ้อนทบักนัของโดมและยอดปราสาทหลายๆ หลงัมารวมกนั 

ดา้นล่างแกะสลกัฐานเป็นเร่ืองราวการกวนเกษียรสมุทรและชีวิตความ เป็นอยู่ของชาวอินเดีย Akshardham นั้น 

ตามความหมายท่ีผูส้ร้างไดใ้ห้ไว ้หมายถึง ความเป็นนิรันดร์ ซ่ึงเป็นท่ีพาํนกัของพระเจา้สูงสุดตามที่ระบุไวใ้น 

Vedas และ Upanishads ดว้ยความบริสุทธ์ิ และความสงบสุขอนัเป็นนิรันดร์ ดาํริสร้างข้ึนโดย Pramukh Swami 

Maharaj ปัจจุบนั ถือไดว้่าเป็นแหล่งท่องเท่ียวท่ีข้ึนช่ือและทาํเงินให้กบัประเทศอินเดีย และชาวอินเดียอย่างมากมาย 

จากนั้นนาํท่านออกทางสู่ เมืองอัครา (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 4 ชัว่โมง 30 นาที) 

 

    18.30 น. เดินทางถึงเมืองอคัรา เขา้สู่ท่ีพกัโรงแรม MANSING / CLARK หรือเทียบเท่า พกัผ่อนตามอิสระ 

 



 

วนัที ่2          เมอืงอคัรา - ทชัมาฮาล – อคัราฟอร์ท - วงัฟาติเปอร์สิกรี - ชัยเประ 
 
 
เช้า รับประทานอาหารเช้าท่ีโรงแรม  
 
       จากนั้นนาํท่านชมความงดงามของ ทัชมาฮาล อนุสรณ์สถานแห่งความรักอมัตะท่ีถูกสร้างจากหินอ่อนสีขาว
พิสุทธ์ิอนังามวิจิตร จนได้รับการยกย่องเป็นหน่ึงในเจ็ดส่ิงมหัศจรรยข์องโลก พระเจา้ซาร์เจฮานทรงมีรับสั่งให้
สร้างข้ึนเป็นท่ีบรรจุพระศพของพระนางมุมตสัมาฮาล พระมเหสีซ่ึงส้ินพระชนม์จากการมีพระประสูติกาล ในปี 
ค.ศ. 1631 สถานท่ีแห่งน้ีใช้เวลาสร้างถึง 22 ปี ดว้ยแรงงานกว่า 20,000 คน ออกแบบและตกแต่งจากช่างฝีมือเอก
ของโลกในยุคนั้น ประดบัประดาด้วยอญัมณีและหินสีนานาชนิดบนหินอ่อนสีขาว ภายในมีท่ีบรรจุพระศพของพระ
นางมุมตสัมาฮาลและพระเจา้ชาร์เจฮาน ไวเ้คียงคู่กบัทชัมาฮาลจนตราบชัว่นิรันดร์กาล จากนั้นนาํชม อัครา
ฟอร์ท สร้างดว้ยหินทรายสีแดงริมฝ่ังแม่นํ้ายมุนา พระเจา้อคับาร์สร้างข้ึนในปี ค.ศ. 1565 และสร้างต่อเติมกนั
เร่ือยมาจนถึงรุ่นหลานคือ พระเจา้ซาร์เจฮาน ซ่ึงปรับเปล่ียนจากป้อมปราการทางทหารมา เป็นพระราชวงั มีกาํแพง
สูงกว่า 20 เมตร และยาว 2.5 กิโลเมตร โดยรอบภายในมีส่ิงปลูกสร้างมากมายจนเป็นเสมือนเมืองเล็กๆ ในเมืองอคั
รา ในป้อมแห่งน้ีท่านจะได้ชม ทอ้งพระโรงอนัรโหฐานซ่ึงใช้เป็นท่ีรับรองราชอาคนัตุกะและทูตานุฑูต ราชบลัลงัก์
มยุรารําแพนอนัมีช่ือเสียงเคยประดิษฐานท่ีน่ีปัจจุบนัอยู่ในกรุงเตหะราน ประเทศอิหร่าน และหอคอยรูปแปด
เหล่ียม สถานท่ีคุมขงัพระเจา้ซาร์เจฮานไว ้7 ปี จากสถานท่ีแห่งน้ีสามารถ มองเห็นทชัมาฮาลในมุมมองเดียวกบัท่ี
พระเจา้ชาร์เจฮานไดท้อดพระเนตรในวาระสุดทา้ยของพระชนม์ชีพ  
 
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารของโรงแรม  
 
บ่าย ออกเดินทางสู่เมืองชยัปูระ ระยะทางประมาณ 245 กม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 5 ชัว่โมง ระหว่างทางแวะ
ชม วังฟาติเปอร์สิกรี อดีตเมืองหลวงของจกัรวรรด์ิโมกุลระหว่างปี ค.ศ. 1571-1585 ถึงจะถูกทิ้งร้างมาเป็นเวลานาน 
แต่ก็คงเหลือร่องรอยความสมบูรณ์แบบของศิลปะโมกุลในยุคท่ีรุ่งเรืองท่ีสุด จากนั้นนาํท่านเดินทางสู่ เมืองชัย
ปูระ เมืองหลวงของแควน้ราชสถาน รู้จกักนัดีในนามของ นครสีชมพู จากสีของอาคารบา้นเรือน 
 
นาํท่านเขา้พกัท่ีโรงแรม HOLIDAY INN หรือเทียบเท่า 
 
ค ่า รับประทานอาหารคํ่า ณ ภตัตาคารของโรงแรม  

             
 

วนัที ่3         เมอืงชัยปูระ - ฮาวามาฮาล - พระราชวงัแอมเบอร์ - ซิตีพ้าเลส 
 



 
เช้า รับประทานอาหารเช้าท่ีโรงแรม  
 
             จากนั้นนาํชม ฮาวามาฮาล หรือ วังแห่งสายลม ซ่ึงสร้างข้ึนในปี ค.ศ. 1799 โดยมหาราชาไสวใจสิงห์ ด้วย
ศิลปะราชปุตเป็นอาคารหินทรายสีชมพูมีหน้าต่างถึง 953 ช่อง เป็นทั้งช่องให้ลมผ่านและ เพื่อให้สตรีสูงศกัด์ิใน
ราชสาํนกัแอบมองดูชีวิตความเป็นอยู่ในตวัเมืองรวมทั้งขบวนแห่ต่างๆ โดยท่ีบุคคลภายนอกไม่สามารถมองเห็น
สตรีเหล่านั้นได ้ปัจจุบนัอาคารน้ีถือเป็น สัญลกัษณ์ของเมืองชยัปูระ จากนั้นชม พระราชวังแอมเบอร์ สร้างข้ึนโดย
มหาราชาแมนสิงห์ ในปี ค.ศ. 1592 และเสร็จส้ินลงในสมยัของมหาราชาใจสิงห์ เป็นป้อมปราการเด่นตระหง่าน
อยู่บนเนินเขา สร้างดว้ยสถาปัตยกรรมแบบราชปุต ริมเชิงหน้าผามีทะเลสาบซ่ึงสะทอ้นภาพของป้อมปราการแห่ง
น้ีให้เป็นทศันียภาพท่ีน่าชมยิ่ง 
 
เที่ยง เดินทางกลบัไปรับประทานอาหารกลางวนัท่ีโรงแรม 
 
            จากนั้นนาํท่านชม ซิตี้พาเลส ซ่ึงครอบคลุมพื้นท่ีถึง 1 ใน 7 ของใจกลางเมืองสร้างตั้งแต่สมยัมหาราชาใจ
สิงห์ และต่อเติมกนัเร่ือยมา เป็นศิลปะผสมผสานระหว่างราชสถานและโมกุล ภายในมีลานกวา้ง สวนและอาคาร
มากมาย ตรงกลางเป็นหอจนัทรามาฮาล สูงเจ็ดชั้น ปัจจุบนัจดัเป็นพิพิธภณัฑ์ของมหาราชาไสวแมนสิงห์ท่ี 2 
แสดงภาพเขียน อาวุธยุทโธปกรณ์และเคร่ืองแต่งกายในราชสาํนกั ท่ีปากทางเขา้ซิต้ีพาเลส มีหอดูดาวจนัทรา แมน
ทาร์ สร้างในปี ค.ศ. 1728 โดยมหาราชาใจสิงห์ ผูซ่ึ้งสนใจในวิชาดาราศาสตร์ มีการสร้างนาฬิกาแดดสูง อิสระกบั
การเลือกซ้ือสินคา้ตามตลาดต่างในเมืองชยัปูระ เช่น ทริโปเลีย ตลาดเคร่ืองทองเหลืองและไมแ้กะสลกั บาปูบา
ซ่าร์ ตลาดเคร่ืองหอมและแพรพรรณ จันทร์พลบาซ่าร์ ตลาดเคร่ืองประดบั จากนั้นนาํชมเมืองชยัปูระใน
แสงอาทิตยย์ามเยน็ท่ีสาดส่องกระทบอาคารสีชมพูและสีส้ม แลสลบัตดักบัสีสันสดใสของเคร่ืองแต่งกายของชาว
พื้นเมืองราชสถาน ทาํให้ทศันียภาพของเมืองน่าชมยิ่งนัก 
 
   เดินทางกลบัโรงแรมท่ีพกั HOLIDAY INN หรือเทียบเท่า 
 
ค ่า รับประทานอาหารคํ่าท่ีโรงแรม 

            
 
 
 
 
 
 
 



วนัที ่4         เมอืงชัยปูระ - นครเดล ี- ซิตตีท้วัร์ 
 

เช้า รับประทานอาหารเช้าท่ีโรงแรม  
 
จากนั้นออกเดินทางสู่ นครเดลี ระยะทาง 256 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 6 ชัว่โมง 
 
13.00 น. เดินทางถึงนครเดลี นาํท่านรับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
 
บ่าย นาํท่านชมนครเดลี ในเขตเมืองใหม่ท่ีมีการจดัผงัเมืองเป็นระเบียบตามแบบองักฤษ ผ่านถนนราชบาทอนั
กวา้งใหญ่ท่ีคนนบัลา้นจะมาชุมนุมดูขบวนพาเหรดในวนัชาติ 26 มกราคม ชม อินเดียเกต ซ่ึงเคยเป็นศูนยก์ลางการ
ปกครองเดลลีขององักฤษมาก่อน รัฐบาลองักฤษสร้างอินเดียเกตข้ึนในปี 1931 เพื่อเป็นเกรียติแก่ทหารอินเดีย
ผูเ้สียชีวิตลงในสงครามโลกคร้ังท่ี 1 และท่ีแนวพรมแดนดา้นตะวนัตกเฉียงเหนือ ซุ้มประตูชยัมีความสูงถึง 24 
เมตร ท่ีเด่นสง่าเหมือนประตูชยัในปารีส ช่ืนชมถนนหนทางโดยรอบประตูชยัท่ีถูกขนานนามว่า ชองป์เอลิเซ่แห่ง
เอเซีย นาํผ่านชม รัชตะปติบาวัน (President House)ซ่ึงปัจจุบนัเป็นทาํเนียบท่ีพกัอาศยัของประธานาธิบดี ตั้งอยู่
ใกล้ๆ  กบั สังสัทภวัน (ท่ีทาํการรัฐสภา) ทางใตข้อง รัชตะปติบาวนั คือ อาคาร ตีนมูรติภวัน ซ่ึงมีพิพิธภณัฑ์รําลึก
ยวาหระลาล เนห์รูตั้งอยู่ภายใน ในส่วนท่ีเคยเป็นท่ีพาํนัก เดิมของท่าน มีทั้งห้องหนังสือห้องนัง่เล่น ห้องนอน 
และนิทรรศการทางประวติัศาสตร์ช่วงการเรียกร้องเอกราชให้ชมส่วนประวติัศาสตร์ นอกจากน้ียงันาํท่านผ่าน
ชม รัฐสภา (Praliament House) และ ราชกัฎ (Rajgat) ท่านํ้าของมหาราช ในอดีตเคยใช้เป็นท่ีเผาศพกษตัริย์
อินเดีย ปัจจุบนัเคยใช้เป็นท่ีเผาศพของบุคคลสาํคญัของประเทศอินเดีย เช่น มหาตมะคานธี และ นางอินทรีรา
คานธี จากนั้นอิสระให้ท่านช้อปป้ิงสินคา้พื้นเมืองหลากหลายท่ี ตลาดจันปาท อนัมีช่ือเสียงของนครเดลี 
 
ค ่า นาํท่านรับประทานอาหารคํ่า ณ ภตัตาคารในตวัเมืองเดลี 
 
  จากนั้นนาํท่านเขา้โรงแรมท่ีพกั I.T.C. หรือ C.I.S. N.H. 8 หรือเทียบเท่า 
 

วนัที ่5         นครเดล ี– กรุงเทพฯ 
 

เช้า รับประทานอาหารเช้าท่ีโรงแรม จากนั้นพกัผ่อนตามอธัยาศยั ไดเ้วลาสมควรนาํท่านเดินทางสู่สนามบินอินธิ
ราคานธี 
 
 13.25 น. ออกเดินทางกลบัสู่ประเทศไทย โดยสายการบินแอร์อินเดีย เที่ยวบินท่ี  AI 332 
 
  19.20 น. ถึงกรุงเทพฯโดยสวสัดิภาพ พร้อมความประทบัใจ  



วันเดินทางและข้อมูลราคา 

 
* ราคาดังกล่าวอาจมีการปรับเปลี่ยนหากสายการบินมีการเรียกเก็บภาษีน า้มันและภาษีสนามบินเพิ่มเติม * 

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเลื่อนการเดินทาง หรือเปลี่ยนแปลงราคา  

 

 
 

วันเดินทาง ราคาพักเดี่ยว/ท่าน ราคาพักคู่/ท่าน 
8-12 ม.ค. 2562 38,900 33,900 

9-13 ก.พ. 2562 38,900 33,900 

11-15 มี.ค. 2562 38,900 33,900 

8-12 เม.ย. 2562 38,900 33,900 

9-13 พ.ค. 2562 38,900 33,900 

11-15 มิ.ย. 2562 38,900 33,900 

8-12 ก.ค. 2562 38,900 33,900 

9-13 ส.ค. 2562 38,900 33,900 

11-15 ก.ย.2562 38,900 33,900 

8-12 ต.ค. 2562 38,900 33,900 

9-13 พ.ย. 2562 38,900 33,900 

11-15 ธ.ค. 2562 38,900 33,900 

https://www.thaitravelcenter.com/th/tour/detail/547/#detail2
https://www.thaitravelcenter.com/th/tour/detail/547/#detail2


เงื่อนไขในการทัวร์ 

อัตราค่าบริการนี้รวม  

 ค่าตัว๋เคร่ืองบิน เดินทางไป-กลบัพร้อมคณะ 
 ค่าอาหาร ค่าธรรมเนียมเขา้ชมสถานท่ีต่าง ๆ ตามท่ีระบุไวใ้นรายการ 
 ค่ารถรับส่งระหว่างสนามบิน-โรงแรมท่ีพกั 
 ค่ามคัคุเทศก์ผูช้าํนาญเส้นทางดูแลตลอดการเดินทาง 
 ค่าประกนัชีวิตกรณีอุบติัเหตุในระหว่างการเดินทาง คุม้ครองในวงเงินไม่เกินท่านละ 1,000,000 บาท และค่ารักษาพยาบาลกรณีอุบติัเหตุในวงเงินไม่เกิน ท่านละ 200,000 

บาท (ตามเง่ือนไขกรมธรรม์) 
 
อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม  

 ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และค่าภาษีหัก ณ ท่ีจ่าย 3% 
 ค่าใช้จ่ายส่วนตวันอกเหนือจากรายการท่ีระบุ เช่น ค่าเคร่ืองด่ืมและค่าอาหารท่ีสั่งเพิ่มเอง, ค่าโทรศพัท์, ค่าซักรีด ค่าอาหารและเคร่ืองด่ืมสั่งพิเศษนอกรายการ ค่าซักรีด, ค่า

โทรศพัท์ทางไกล, ค่าอินเตอร์เน็ต ฯลฯ 
 ค่าทาํหนังสือเดินทาง, ค่าทาํใบอนุญาตกลบัเขา้ประเทศของคนต่างชาติ หรือ คนต่างด้าว (เป็นหน้าท่ีของผูเ้ดินทางในการจัดทาํเอง) 
 ค่าทิปสาํหรับ มคัคุเทศก์ พนักงานขบัรถ พนักงานยกกระเป๋าท่ีโรงแรม 
 ค่าปรับ สาํหรับนํ้ าหนักกระเป๋าเดินทางท่ีเกินจากท่ีทางสายการบินกาํหนดไว  ้
 ค่าธรรมเนียมการยื่นขอวีซ่าเขา้ประเทศญ่ีปุ่น สาํหรับผูถื้อหนังสือเดินทางไทย  
 ค่าทิปคนขบัรถ หัวหน้าทวัร์ และมคัคุเทศก์ทอ้งถ่ิน ต่อทริป/ต่อท่าน 

 
เงื่อนไขการช าระเงิน 

 กรุณาทาํการจองก่อนการเดินทาง อย่างน้อย 30 วนัทาํการหรือก่อนหน้านั้น โดยแฟกซ์หรืออีเมลล์ หรือนาํเอกสารมาท่ีบริษทัฯหน้าพาสปอร์ตผูเ้ดินทาง เพื่อยินยนัการจองท่ี
นั่ง 

 กรุณาชาํระเงินมัดจาํ ทนัทีหลงัจากทาํการจอง ของราคาทวัร์ทั้งหมด 
 สาํหรับการเดินทางช่วงเทศกาล หรือวนัหยุดต่อเน่ือง กรุณาชาํระเงิน ของราคาทัวร์ทั้งหมด 
 ค่าทวัร์ส่วนท่ีเหลือ บริษทัฯ จะขอเก็บค่าทวัร์ทั้งหมดก่อนการเดินทาง อย่างน้อย 21 วนัทาํการ มิเช่นนั้นบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทางของท่าน และการคืน

เงินทั้งหมดหรือบางส่วนตามค่าใช้จ่ายท่ีเกิดข้ึนจริง 
 

การยกเลิกและการเปลี่ยนแปลง  
 ยกเลิกก่อนวนัเดินทาง 45 วนั คืนเงินค่าบริการ ท่ีชาํระแลว้ทั้งหมด 
 ยกเลิกก่อนวนัเดินทางน้อยกว่า 45 วนั ไม่คืนเงินค่าบริการท่ีชาํระแลว้ทั้งหมด ทั้งน้ี ทางบริษทัจะหักค่าใช้จ่ายท่ีได้จ่ายจริงจากค่าบริการท่ีชาํระแลว้เน่ืองในการเตรียมการ

จัดการนาํเท่ียวให้แก่นักท่องเท่ียว เช่น การสาํรองท่ีนั่งตัว๋เคร่ืองบิน การจองท่ีพกัฯลฯ 
 
เงื่อนไขหรือข้อก าหนดอื่นๆ 
 

 รายการทวัร์น้ีเป็นการท่องเท่ียวแบบหมู่คณะ (Join Tour) จัดทาํและดาํเนินการโดยบริษทัคู่คา้ (Partner) 
 อตัราค่าบริการคิดคาํนวณจากอตัราแลกเปล่ียน และราคาตัว๋เคร่ืองบินในปัจจุบนั บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการปรับเปล่ียนราคาค่าบริการในกรณีท่ีมีการข้ึนราคาค่าตัว๋

เคร่ืองบิน ค่าประกันภยัสายการบิน ค่าธรรมเนียมนํ้ามนั หรือมีการประกาศลดค่าเงินบาท หรืออตัราแลกเปล่ียนได้ปรับข้ึนในช่วงใกลว้นัท่ีคณะจะเดินทาง 
 ในระหว่างการท่องเท่ียวน้ี หากท่านไม่ใช้บริการใด ๆ ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน ถือว่าท่านสละสิทธ์ิ ไม่สามารถเรียกร้องขอคืนค่าบริการได้ 
 หากท่านไม่เดินทางกลบัพร้อมคณะทวัร์ ตัว๋เคร่ืองบินขากลับซ่ึงยงัไม่ได้ใช้ ไม่สามารถนาํมาขอคืนเงินได้ 
 ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิก หรือเปล่ียนกาํหนดการเดินทาง หากมีผูร่้วมเดินทางในคณะทวัร์ ไม่ครบตามท่ีกาํหนดไว ้
 ค่าบริการท่ีท่านชาํระกบัทางบริษทัฯ เป็นการชาํระแบบเหมาขาด และทางบริษัทฯ ได้ชาํระให้กบับริษทัฯ ตวัแทนแต่ละแห่งแบบเหมาขาดเช่นกนั ดังนั้นหากท่านมีเหตุอนัใด

ท่ีทาํให้ท่านไม่ได้ท่องเท่ียวพร้อมคณะตามรายการท่ีระบุไว ้ท่านจะขอคืนค่าบริการไม่ได้ 
 กรณีเกิดความผิดพลาดจากตวัแทน หรือ หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง จนมีการยกเลิก ล่าช้า เปล่ียนแปลง การบริการจากสายการบิน บริษทัขนส่ง หรือ หน่วยงานท่ีให้บริการ บริษทั

ฯ จะดาํเนินโดยสุดความสามารถท่ีจะจัดบริการทวัร์อ่ืนทดแทนให้ แต่จะไม่คืนเงินให้สาํหรับค่าบริการนั้น ๆ 
 มคัคุเทศก์ พนักงาน และตวัแทนของบริษทัฯ ไม่มีสิทธ์ิในการให้คาํสัญญาใด ๆ ทั้งส้ินแทนบริษทัฯ นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผูมี้อาํนาจของบริษทัฯ กาํกบัเท่านั้น 
 บริษทัฯ และตวัแทนของบริษทัขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงรายการทวัร์ตามความเหมาะสม ให้สอดคลอ้งกบัสถานการณ์ ขอ้จาํกดัด้านภูมิอากาศ และเวลา ณ วนัท่ี

เดินทางจริง ทั้งน้ีทางบริษทัฯ จะยึดถือและคาํนึงถึงความปลอดภยั รวมถึงประโยชน์สูงสุดของลูกคา้ส่วนมากเป็นสาํคญั 
 บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงราคาและเง่ือนไขต่าง ๆ โดยไม่ตอ้งแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทั้งน้ีให้ข้ึนอยู่กบัดุลยพินิจของบริษทัฯ เท่านั้น อีกทั้งขอ้สรุปและขอ้

ตดัสินใด ๆ ของบริษทัฯ ให้ถือเป็นขอ้ยุติส้ินสุดสมบูรณ์ 



 โปรแกรมทวัร์น้ีจะสามารถออกเดินทางได้ตอ้งมีจาํนวนผูเ้ดินทางขั้นตํ่ารวมในคณะตามท่ีกาํหนดไวเ้ท่านั้น หากมีจาํนวนผูเ้ดินทางรวมแลว้น้อยกว่าท่ีกาํหนดไว ้บริษทัฯ ขอ
สงวนสิทธ์ิในการยกเลิกหรือปรับเปล่ียนการเดินทางได้ 
 
เงื่อนไขนอกเหนือการรับผิดชอบ  

 บริษทัฯ รับเฉพาะผูมี้วตัถุประสงค์เดินทางเพื่อท่องเท่ียวเท่านั้น การเดินทางของผูเ้ดินทางด้วยวตัถุประสงค์แอบแฝงอ่ืน ๆ เช่น การไปคา้แรงงาน การคา้ประเวณี การคา้
มนุษย ์การขนส่งสินคา้หนีภาษี การขนยาเสพติด การโจรกรรม การขนอาวุธสงคราม การก่อการร้าย และ อ่ืน ๆ ท่ีเขา้ข่ายผิดกฎหมาย ผิดศีลธรรมอนัดี บริษทัฯ มิได้มีส่วนรู้
เห็น เก่ียวขอ้ง หรือ มีส่วนตอ้งรับผิดชอบใด ๆ กบัการกระทาํดังกล่าวทั้งส้ิน 

 หากผูเ้ดินทางถูกเจ้าหน้าท่ีตรวจคนเขา้เมืองของประเทศนั้น ๆ ปฏิเสธการเขา้ - ออกเมือง ด้วยเหตุผลใด ๆ ก็ตาม ถือเป็นเหตุผลซ่ึงอยู่นอกเหนืออาํนาจ และความรับผิดชอบ
ของบริษทัฯ ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่รับผิดชอบคืนเงินทั้งหมด 

 บริษทัฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณีท่ีกองตรวจคนเขา้เมืองของประเทศไทยงดออกเอกสารเขา้เมืองให้กบัชาวต่างชาติ หรือ คนต่างด้าวท่ีพาํนักอยู่ในประเทศไทย แต่จะทาํ
หน้าท่ีช่วยเหลือเจรจา แต่อาํนาจสิทธ์ิขาดเป็นของทางกองตรวจคนเขา้เมือง 

 ผูเ้ดินทางตอ้งใช้วิจารณญาณส่วนตวัและรับผิดชอบต่อการตดัสินใจในการเลือกซ้ือสินคา้ต่าง ๆในระหว่างการเดินทางท่องเท่ียวด้วยตวัท่านเอง บริษทัฯ จะไม่สามารถ
รับผิดชอบใด ๆ หากเกิดความไม่พึงพอใจในสินคา้ท่ีผูเ้ดินทางได้ซ้ือระหว่างการเดินทางท่องเท่ียวน้ี 

 ผูเ้ดินทางตอ้งรับผิดชอบต่อการจัดเก็บ และ ดูแลทรัพยสิ์นส่วนตวั ของมีค่าต่าง ๆ อย่างระมดัระวงั บริษทัฯ จะไม่สามารถรับผิดชอบใด ๆ หากเกิดการสูญหายของ ทรัพยสิ์น
ส่วนตวั ของมีค่าต่าง ๆ ระหว่างการเดินทางท่องเท่ียว อนัมีสาเหตุมาจากผูเ้ดินทาง 

 บริษทัฯ จะไม่รับผิดชอบต่อการสูญหายของทรัพยสิ์น และ สัมภาระระหว่างการเดินทางอนัมีสาเหตุมาจากสนามบิน สายการบิน บริษทัขนส่ง โรงแรม หรือ การโจรกรรม 
แต่จะทาํหน้าท่ีเป็นตวัแทนในการเรียกร้องค่าชดใช้ให้กบัผูเ้ดินทาง 

 บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ท่ีเกิดจากการยกเลิกหรือความล่าช้าของสายการบิน ภยัธรรมชาติ การนัดหยุดงาน การจลาจล การปฏิวติั 
รัฐประหาร ท่ีอยู่นอกเหนือการควบคุมของทางบริษทัฯ หรือ ค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมท่ีเกิดข้ึนทางตรง หรือทางออ้ม เช่น การเจ็บป่วย การถูกทาํร้าย การสูญหาย ความล่าช้า หรือ 
จากอุบติัเหตุต่าง ๆ 

 บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่รับผิดชอบใด ๆ ต่อการไม่เป็นไปตามความคาดหวงั และความไม่พึงพอใจของผูเ้ดินทาง ท่ีเก่ียวขอ้งกบั สภาพธรรมชาติ ภูมิอากาศ ฤดูกาล 
ทศันียภาพ วฒันธรรม วิถีและพฤติกรรมของประชาชนในประเทศท่ีเดินทางไป  
 
ค าแนะน าและข้อควรระวัง 

 ทุกประเทศมีมิจฉาชีพ โดยเฉพาะแหล่งท่องเท่ียวสาํคญั ผูเ้ดินทางควรมีความระมดัระวงัตวัเองอยู่เสมอระหว่างการเดินทางท่องเท่ียว จากเหตุร้ายต่าง ๆ 
 ผูเ้ดินทางควรเก็บหนังสือเดินทาง และ ทรัพยสิ์นมีค่าไวใ้นท่ีปลอดภยั โดยหมัน่ตรวจสอบดูอยู่เสมอ ตลอดระยะเวลาการเดินทาง ตลอดจนระมดัระวงัต่อการสูญหาย หรือ 

ถูกขโมยจากผูไ้ม่หวงัดี 
 อุบติัเหตุเป็นส่ิงท่ีไม่ทราบล่วงหน้า และ สามารถเกิดข้ึนได้ทุกวินาทีระหว่างการเดินทางท่องเท่ียว ผูเ้ดินทางควรใส่ใจต่อคาํเตือนของไกด์ หัวหน้าทวัร์ ท่องเท่ียวอย่าง

ระมดัระวงั และ ไม่ประมาท 
 การเลือกซ้ือสินคา้ระหว่างการเดินทาง ผูเ้ดินทางควรใช้วิจารณญาณในการพิจารณาเลือกซ้ือสินคา้ จากคุณภาพ ราคา และความพึงพอใจ อย่างถ่ีถว้น สินคา้ในทุกประเทศมี

ทั้งท่ีมีคุณภาพดี ปานกลาง หรือ คุณภาพตํ่า แตกต่างกนัไป สิทธ์ิในการจะซ้ือหรือไม่ซ้ือเป็นของผูเ้ดินทาง 
  ผูเ้ดินทางควรจดบนัทึกเบอร์โทรของมคัคุเทศก์ หัวหน้าทวัร์ หรือ ผูร่้วมเดินทางท่านอ่ืน เผื่อกรณีมีเหตุฉุกเฉินจะสามารถติดต่อกนัได้ 
  ผูเ้ดินทางควรเลือกซ้ือประกนัภยัการเดินทางเพิ่มเติม เพื่อการคุม้ครองในแง่มุมต่าง ๆ ได้อย่างครอบคลุมและเหมาะสมหากเกิดกรณีฉุกเฉิน 

 
ข้อมูลเกี่ยวกับวีซ่า 

 กรุณาส่งมอบเอกสารการใช้ทาํวีซ่า ให้บริษทัก่อนวนัเดินทางอย่างช้าก่อนการเดินทาง 20วนั ก่อนการเดินทาง 
 หนังสือเดินทางมีอายุการใช้งานเหลือมากกว่า 6 เดือนข้ึนไป 
 รูปถ่าย สี ถ่ายหน้าตรง พื้นหลงัสีขาว 2 น้ิว จาํนวน 3 ใบ 
 หนังสือเดินทาง(พาสปอร์ต)ตวัจริง 
 สาํเนาหนังสือเดินทาง(พาสปอร์ต) จาํนวน 2 ชุด 
 สาํเนาทะเบียนบา้นจาํนวน 2 ชุด 
 สิทธ์ิการออกวีซ่าข้ึนอยู่กบัสถานทูตเท่านั้น 

 
ข้อตกลงโปรดตรวจสอบก่อนส ารองที่น่ัง  

เพื่อให้การสั่งซ้ือ และตกลงซ้ือขาย สินคา้ บริการ จากบริษทั ฯ เป็นไปโดยสมบูรณ์ กรุณาดาํเนินการดังต่อไปน้ี  

1.ท่านตอ้งตรวจสอบการสะกดเป็นภาษาองักฤษต่าง ๆ ให้ตรงกบั หนังสือเดินทาง ( Passport ) 

1.1ช่ือ+นามสกุลของผูโ้ดยสารทุกคน   

1.2คาํนาํหน้าช่ือ.เช่นMr./Mrs./Miss. 

1.3ช่ือ/ชั้นยศ/ทางตาํรวจ/ทหารเป็นตน้(ถา้มีและตอ้งการระบุ) 

1.4เบอร์สะสมไมล์ของสายการบินต่าง ๆ(ในกรณีท่ีสามารถสะสมไมล์ได้) 



1.5 กรณีมีเด็กร่วมเดินทาง โปรดตรวจสอบว่าอายุเด็กนั้น ๆอยู่ในเกณฑ์ท่ีจะตอ้งใช้ราคาบตัรโดยสารประเภทใด  ตรงตามอายุของเด็กหรือไม่ 

1.6 โปรดตรวจสอบ อายุ ของหนังสือเดินทาง ( Passport ) ของผูโ้ดยสาร และผูร่้วมเดินทางทุกท่าน ว่าจะตอ้งคงมีอายุเหลือ ณ วนัเดินทาง มากกว่า 6 เดือน ข้ึนไป 

2. ความผิดพลาดในขอ้ 1.1 – 1.5 อาจสามารถแกไ้ขเปล่ียนแปลงได้ หากยงัไม่ได้มีการ ออกบตัรโดยสาร ทั้งน้ีหากมีตรวจพบความผิดพลาดภายหลงัการออกบัตรโดยสาร

แลว้ การแกไ้ขเปล่ียนแปลงใด ๆ ผูโ้ดยสารจะตอ้งชาํระค่าใช้จ่าย ในการแกไ้ขเปล่ียนแปลงดังกล่าว  โดยผูโ้ดยสารตอ้งเป็นผูรั้บภาระค่าใช้จ่ายทั้งหมดท่ีเกิดข้ึนเอง ส่วนใน

กรณี 1.6 ผูซ้ื้อ จะตอ้งเป็นผูต้รวจสอบ และเตรียมความพร้อมของเอกสารด้วยตวัท่านเอง บริษทัฯ ไม่สามารถ ดาํเนินการใด ๆ แทนท่านได้ทั้งส้ิน 

 

3. กรณีท่ี ท่านไม่ได้ทาํการทักทว้งใด ๆ แบบไปลายลกัษณ์อกัษร บริษทัฯ ถือว่าท่านได้ตกลงรับทราบเง่ือนไข และขอ้กาํหนดทั้งหมด ของบริษทัฯ เป็นท่ีเรียบร้อยแลว้ โดย

หากเกิดความเสียหายใด ๆ ข้ึน บริษทัฯ ไม่ตอ้งรับผิดชอบ ใด ๆ ทั้งส้ิน 

 
   

 

 


