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วนัแรก สนามบนิสุวรรณภูม ิ(กรงุเทพฯ) - ทา่อากาศยานนานาชาตอินิทริา คานธ ี- เมอืงเดล ี- เมอืงชยัปรุะ 

 

04.30 น. นัดหมายคณะพรอ้มกัน ณ สนามบนิสุวรรณภูม ิ(กรุงเทพฯ) ชัน้ 4 ประตหูมายเลข 2 เคานเ์ตอร ์D สายการบนิ 

Thai Airways ซึง่จะมเีจา้หนา้ที ่คอยตอ้นรับ และบรกิารชว่ยเหลอืเรือ่งของกระเป๋าเดนิทาง พรอ้มทัง้เช็คอนิรับบัตรที่

น่ังบนเครือ่งบนิ  

07.35 น. บนิลัดฟ้าสู่ ท่าอากาศยานนานาชาตอินิทริา คานธ  ีประเทศอนิเดีย โดยสายการบนิ Thai Airways เที่ยวบนิที่ 

TG323 (ใชเ้วลาบนิประมาณ 4 ช ัว่โมง) พรอ้มบรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่งบนิ  

10.35 น. เดนิทางถงึ ท่าอากาศยานนานาชาตอินิทริา คานธ ีประเทศอนิเดยี น าท่านผ่านพธิีการตรวจคนเขา้เมืองและ

ศลุกากร (เวลาทอ้งถิน่ชา้กวา่ประเทศไทย 1 ช ัว่โมง 30 นาท)ี 

หรอื 

07.00 น. บนิลัดฟ้าสู่ ท่าอากาศยานนานาชาตอินิทริา คานธ  ีประเทศอนิเดีย โดยสายการบนิ Thai Airways เที่ยวบนิที่ 

TG323 (ใชเ้วลาบนิประมาณ 4 ช ัว่โมง) พรอ้มบรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่งบนิ  

09.55 น. เดนิทางถงึ ท่าอากาศยานนานาชาตอินิทริา คานธ ีประเทศอนิเดยี น าท่านผ่านพธิีการตรวจคนเขา้เมืองและ

ศลุกากร (เวลาทอ้งถิน่ชา้กวา่ประเทศไทย 1 ช ัว่โมง 30 นาท)ี 

** หมายเหต ุ: พเีรยีตเดนิทางต ัง้แตว่นัที ่25 ตลุาคม 2562 เป็นตน้ไป ทางสายการบนิมปีรบัเปลีย่นเวลาบนิ 

หากมกีารออกต ัว๋ภายใน รบกวนตรวจสอบรายละเอยีดเทีย่วบนิอกีคร ัง้ ** 

กลางวนั บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (1) 

บา่ย น าท่านเดนิทางสู่ เมอืงชยัปุระ (Jaipur) (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 6 ชั่วโมง) หรือ “นครแห่งชัยชนะ” ไดร้ับการ

กล่าวขนานนามว่า “นครสชีมพู” โดยมทีีม่าอันเกดิมาจากเมือ่ในปี ค.ศ. 1876 มหาราช ซาราม ซงิห ์(Maharaja Ram 

Singh) มรีับสั่งใหป้ระชาชนทาสชีมพูทับบนสปีูนเดมิของบา้นเรอืนตนเอง เพือ่เป็นการแสดงใหเ้ห็นถงึไมตรจีติในการ

ตอ้นรับการมาเยอืนของเจา้ชายแหง่เวลส ์(Prince of Waies) มงกฏุราชกมุารของประเทศอังกฤษ ตอ่มาภายหลังในยุค

ของกษัตรยิ์เอ็ดเวริ์ดที่ 7 (King Edward VII) แห่งสหราชอาณาจักร รัฐบาลอนิเดียไดม้ีการออกกฏหมายควบคุม

สิง่ก่อสรา้งภายในเขตก าแพงเมืองเก่าใหม้ีการทาสชีมพูทัง้หมด เพราะเหตุนี้จงึท าใหส้ิง่ก่อสรา้งภายในเมืองต่างๆ 

กลายเป็นสิง่ดงึดดูนักทอ่งเทีย่วจากท่ัวทุกมมุโลกมาเยอืนยังเมอืงชยัปรุะ   

ค า่  บรกิารอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร (2) 

น าทา่นเขา้สูท่ ีพ่กั...  Park Ocean Hotel หรอืเทยีบเทา่ 

 

วนัทีส่อง ป้อมปราการแอมเบอร ์ฟอรด์ - พระราชวงัแอมเบอร ์ฟอรด์ - ซติ ี ้พาเลซ - ฮาวา มาฮาล  

 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (3) 

น าท่านเดนิทางสู ่ป้อมปราการแอมเบอร ์ฟอรด์ (Amber Fort) ตัง้อยู่ที ่เมอืงอาเมร ์ห่างจากเมอืง ชัยปุระไปทาง

ทศิเหนือประมาณ 11 กโิลเมตร สรา้งในสมัยศตวรรษที ่16 โดยมหาราชา มาน สงิหท์ี ่1 (Raja Man  Singh 1) ทรง

รับสั่งใหม้กีารสรา้งป้อมปราการขึน้ในปี ค.ศ. 1592 และไดม้กีารบูรณะมาเป็นเวลาหลายศตวรรษ สถานทีแ่ห่งนี้มคีวาม

โดดเดน่ สวยงามเป็นอกีหนึง่สถานทีท่ีห่ากมโีอกาสไดม้าเยอืนอนิเดยีแลว้ไม่ควรพลาด  เนื่องจากตัง้อยูบ่นผาหนิเหนือ

ทะเลสาบ อกีทัง้ป้อมปราการแอมเบอร ์ฟอรด์ยังมชีือ่เสยีงทางดา้นสถาปัตยกรรมทีม่ีการผสมผสานกันระหว่างศลิปะ

ทางฮนิดู และศลิปะราชปุตอันซึง่ท าใหท้ีแ่ห่งนี้มเีอกลักษณ์เฉพาะตัว อกีทัง้ทุกท่าน ยังสามารถมองเห็นป้อมปราการ

ไดจ้ากระยะทางไกล ดว้ยขนาดของก าแพงปราการขนาดใหญแ่ละมคีวามแน่นหนา พรอ้มประตทูางเขา้หลายแหง่ ถนน

ทีปู่ดว้ยหนิหลายสาย และพเิศษสุดๆ ทุกท่านสามารถมองเห็นทะเลสาบเมาตา ไดอ้ย่างชัดเจน เมือ่มองจากบนป้อม

ปราการ พเิศษ!! น าทกุทา่นน ัง่รถจิบ๊เพือ่ขึน้ไปยงัสว่นของพระราชวงั  

 



 

 

 
 

Option เพิม่เตมิ: กรณีทีลู่กคา้ตอ้งการขีช่า้ง ขึน้ไปยังพระราชวังแอมเบอร ์ฟอรด์สามารถแจง้ทางหัวหนา้ทัวรไ์ด ้โดยเพิม่เงนิ

ทา่นละ ประมาณ 12 USD/เทีย่ว  

 

 
 

ความสวยงามของ พระราชวงัแอมเบอร ์ฟอรด์ ภายในแบง่เป็นทัง้หมดได ้4 ชัน้ แตล่ะชัน้จะค่ันดว้ยทางเดนิ ภายใน

เป็นหมู่พระทีน่ั่ง สรา้งจากหนิทรายสแีดงและหนิอ่อน หมู่พระทีน่ั่งภายในป้อม ประกอบดว้ยทอ้งพระโรง ทอ้งพระโรง

สว่นพระองค ์พระต าหนักซึง่เป็นหอ้งทรงประดับกระจกส าหรับมหาราชา ต าหนักอยู่บนชัน้สอง สวนสวยจัดเป็นรูปดาว

แฉกแบบโมกลุคั่นระหว่างอาคาร และพระต าหนักทีใ่ชก้ารปรับอากาศภายในพระต าหนักใหเ้ย็นลงดว้ยการท าใหล้มเป่า

ผา่นรางน ้าตกทีม่อียูโ่ดยรอบ เพราะเหตนุี้จงึท าใหภ้ายในต าหนักนี้มอีากาศเย็นอยูเ่สมอ  

 



 

 

  
 

น าท่านเดนิทางสู่ ซติี ้พาเลซ (City Palace) หรือที่รูจ้ักกันในนาม “พระราชวังหลวง” ตัง้อยู่บรเิวณถนน ฮาวา มา

ฮาลบาซ่าร์ (Hawa Mahal Bazar) สรา้งขึน้ในสมัยมหาราชสะหวายจัย ซงิหท์ี่ 2 เดมิพระราชวังนี้เป็นพระราชวังของ 

มหาราชใจสงิห ์แต่ปัจจุบันนี้พระราชวังแห่งนี้กลายเป็นพพิธิภัณฑ ์Sawai Man Singh Museum ภายในพพิธิภัณฑม์ี

หลายจุดทีน่่าสนใจ ประกอบไปดว้ย 4 จุดดว้ยกัน ไดแ้ก ่จุดทีห่นึง่คอืในสว่นพระราชวัง จุดทีส่องในสว่นของพพิธิภัณฑ ์

(ทีจั่ดแสดงเกีย่วกับฉลองพระองคข์องกษัตรยิ ์และมเหส ีทีแ่สดงใหเ้ห็นถงึความปราณีต การตัดเย็บไดอ้ย่างสวยงาม) 

จุดทีส่ามในส่วนของจ าพวกอาวุธ และชดุศกึสงคราม และในจุดทีส่ี ่จะแสดงในสว่นของศลิปะของภาพวาด ภาพถ่าย 

ราชรถ และพรมโบราณ ทีไ่ดร้ับการจารกึไวใ้นประวัตศิาสตร ์และอกีหนึง่ไฮทไ์ลทค์อืหมอ้น ้าขนาดใหญม่หมึา จ านวน 2 

ใบ ท าจากโลหะเงนิ สงู 1.50 เมตร ถอืไดว้า่ใหญท่ีส่ดุในโลก 

กลางวนั บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (4) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หลังจากนัน้พาทุกท่านไปยัง ฮาวา มาฮาล (Hawa Mahal) หรอืรูจ้ักกันในนาม “พระราชวังแห่งสายลม” ซึง่ถอืไดว้่าเป็นอกี

หนึง่สถานทีส่ าคัญอกีหนึง่แห่ง ของประเทศอนิเดยีทีจั่กตอ้งมาเยอืน พระราชวังแห่งนี้ตัง้อยู่ในเขตเมอืงชัยปุระ ถูกสรา้งขึน้ในปี 

ค.ศ. 1799 โดยมหาราชาสะหวาย ประธาป สงิห ์(Maharaja Sawai Pratap Singh) และไดร้ับการออกแบบขึน้มาโดยสถาปนกิ

ที่ชือ่ว่า ชันด ์อุสถัด (Lal Chand Ustad) ซึง่สถาปัตยกรรมของฮาวา มาฮาล ถอดแบบมาจากรูปทรงมงกุฏของพระนารายณ์ 

บรเิวณดา้นหนา้อาคารมหีนา้บันสงูหา้ชัน้ และมลัีกษณะคลา้ยรังผึง้ ทีส่รา้งมาจากหนิทรายสแีดงสด อกีทัง้ยังมกีารฉลุหนิท าให ้



 

 

เป็นชอ่งหนา้ต่างมลีวดลายเล็กๆละเอยีดยบิ จงึท าใหพ้ระราชวังแห่งนี้มชีอ่งหนา้ต่างถงึ 953 บาน แต่หนา้ต่างของพระราชวังจะ

ถูกสรา้งปิดไวด้ว้ยหนิทรายฉลุ ท าใหน้างในฮาเร็มพระสนมที่อยู่ดา้นในสามารถมองผ่านขา้งในมาดา้นนอกได ้แต่คนจาก

ทางดา้นนอกจะไม่สามารถมองผ่านเขา้มาดา้นในได ้และทีส่ าคัญดว้ยลักษณะการสรา้งแบบนี้ท าใหเ้กดิชอ่งแสงและชอ่งลม ซึง่

เป็นทีม่าของ “พระราชวังแหง่สายลม” 

 

 
 

ค า่  บรกิารอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร (5) 

น าทา่นเขา้สูท่ ีพ่กั...  Park Ocean Hotel หรอืเทยีบเทา่ 

 

 

 

วนัทีส่าม เมอืงอคัรา - อคัรา ฟอรท์  

 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (6)  

น าทุกท่านเดนิทางไปยัง เมอืงอคัรา (Agra) (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 5 ชั่วโมง) อดีตเมืองหลวงของประเทศ

อนิเดยี มชีือ่เรยีกว่า “ฮนิดสูถาน” อัครา เป็นเมอืงทีต่ัง้อยูร่มิแม่น ้ายมนา ทางตอนเหนือของประเทศอนิเดยี ในรัฐอุตตร

ประเทศ มปีระชากรหนาแน่นทีส่ดุในรัฐอุตตรประเทศ อันดับที ่19 ในประเทศอนิเดยี และทีส่ าคัญเมอืงอัคราถอืว่าเป็น

สถานทีต่ัง้ “อนุสรณ์สถานแหง่ความรัก” หรอื “ทัชมาฮาล”   

กลางวนั บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (7) 

บา่ย น าท่านเดนิทางสู ่อคัรา ฟอรท์ (Agra Fort) อกีหนึ่งสถานที่แหล่งมรดกโลกที่ควรค่าแก่การมาเยือน อัครา ฟอร์ท 

พระราชวังที่ถือว่ายิง่ใหญ่ เพราะใชเ้วลาในการสรา้งยาวนานถงึสามยุคดว้ยกัน ของกษัตรยิแ์ห่งราชวงศโ์มกุล เป็น

ก าแพงสองชัน้และป้อมอาคารทางเขา้สีท่ศิ ภายในประกอบดว้ยพระราชวัง มัสยดิ สวนดอกไม ้สถาปัตยกรรมตัวอาคาร

สรา้งดว้ยหนิทรายสแีดง โดยกษัตรยิอั์คบาร ์และทีแ่หง่นี้ยังเป็นทีค่มุขังกษัตรยิซ์าจารฮ์าล พระองคใ์ชเ้วลาชว่งสุดทา้ย

ของชวีติ โดยการมองผา่นแมน่ ้ายมุนาไปยังทัชมาฮาลทีซ่ ึง่มเหสสีดุทีร่ักของพระองคป์ระทับอยู่อยา่งนริันดร ์

 



 

 

  
 

ค า่  บรกิารอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร (8) 

น าทา่นเขา้สูท่ ีพ่กั... Howard The Fern Hotel หรอืเทยีบเทา่ 

 

วนัทีส่ ี ่ ทชัมาฮาล - เมอืงเดล ี- กตุบัมนีาร ์- ประตเูมอืงอนิเดยี – ตลาดพืน้เมอืงจนัปาท - ทา่อากาศยานนานาชาตอินิทริา 

คานธ ี

 

น าท่านเดนิทางสู ่ทชัมาฮาล (Taj Mahal) หรอือนุสรณ์สถานแห่งความรัก สิง่มหัศจรรยข์องโลกในยคุปัจจุบัน ทีถ่อื

ไดว้่าเป็นแหล่งกอ่เกดิพลังแห่งความรัก ทีเ่ป็นแรงบันดาลใจใหใ้ครหลายๆคน ทัชมาฮาล ถอืเป็นสสุานหนิอ่อนที่ผูค้น

ตา่งยกยอ่งใหเ้ป็นสถาปัตยกรรมแหง่ความรักทีง่ดงาม และยิง่ใหญท่ีส่ดุแหง่หนึง่ของโลก ปัจจุบัน ทัชมาฮาล ถอืวา่เป็น

แหล่งมรดกโลก 1 ใน 7 สิง่มหัศจรรยท์ีส่ าคัญ ทีบ่อกเล่าเกีย่วกับความรักทีเ่ป็นอมตะของพระเจา้ชาหจ์าฮันทีม่ตี่อพระ

นางมุมตัช สรา้งขึน้ในปี ค.ศ. 1631 จากนัน้หัวหนา้ทัวร ์น าทุกท่านเดนิสูป่ระตูสุสานที่สลักตัวหนังสอืภาษาอาระบคิที่

เป็นถอ้ยค าอุทศิ และไวอ้าลัยต่อบุคคลอันเป็นทีร่ักทีจ่ากไป พรอ้มกับน าทุกท่านถ่ายรูปภาพกับลานน ้าพุทีม่อีาคารทัช

มาฮาลอยู่เบือ้งหลัง พาทุกท่านเยีย่มชมภายในอาคารทีม่กีารสรา้งมาจากหนิอ่อนสขีาวบรสิทุธิจ์ากเมอืงมกรานะ มกีาร

ประดับลวดลายดว้ยเทคนคิฝังหนิสตี่างๆ ลงไปในเนื้อหนิถอืไดว้่าเป็นสถาปัตยกรรมชิน้เอกของโลกทีอ่อกแบบโดยช่าง

จากเปอรเ์ซยี อาคารตรงกลางเป็นรูปโดมทีม่หีอคอยสีเ่สาลอ้มรอบ ตรงกลางดา้นในเป็นทีฝั่งพระศพของพระนางมุมตัช 

มาฮาล และพระเจา้ชาห์จาฮัน ที่ไดอ้ยู่คู่เคียงกันตลอดชั่วนิรันดร์ พเิศษ!! น าทุกท่านชมพระอาทติยข์ ึน้ สมัผสั

ความงดงามแสงแรกของยามเชา้ ** (หมายเหตุ: ท ัง้นีข้ ึน้อยู่กบัสภาพอากาศในแต่ละวนั อาทเิช่น หมอก

หนา ฝนตก เป็นตน้ ซึง่อาจจะท าใหท้กุทา่นไมส่ามารถชมพระอาทติยข์ ึน้ได)้ ** 

 



 

 

 
 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (9) 

น าทา่นเดนิทางสู ่เมอืงเดล ี(Delhi) (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 4 ชัว่โมง) เมอืงหลวงของประเทศอนิเดยี ถอืเป็นเมอืง

ที่เป็นศูนยก์ลางดา้นการเมืองการปกครองประชาธปิไตยที่ใหญ่ที่สุดในโลก แบ่งออกเป็น 2 เขต ไดแ้ก่ เขตเดลเีก่า 

และเขตนวิเดลใีหม ่หรอืนวิเดล ีซึง่ทีน่ี่ประกอบไปดว้ยโบราณสถาน พพิธิภัณฑ ์สวน รา้นคา้ การแสดง อาหาร หมูบ่า้น

เกา่แก ่หมูโ่บราณสถาน  

กลางวนั บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร บรกิารทา่นดว้ยเมนูอาหารไทย (10) 

น าท่านเดนิทางสู ่กุตบัมนีาร ์(Qutub Minar) หอคอยสเุหร่าทีส่งูทีส่ดุในโลก ตัง้อยู่ในกรุงเดล ีมคีวามสงูประมาณ 

72.5 เมตร หรอื 237.8 ฟตุ เป็นสัญลักษณ์ทีโ่ดดเด่นที่สดุแห่งหนึง่ของกรุงนิวเดล ีไดร้ับการแต่งตัง้ใหเ้ป็นมรดกโลก 

เมือ่ปี ค.ศ. 1993 สรา้งดว้ยหนิทรายแดง (เชน่เดยีวกับสุสานหุมายูน) และหนิอ่อนเป็นทรงเสาสงูปลายฐานกวา้ง 14 

เมตรเศษ ส่วนชัน้บนสุดยอดกวา้ง 2.7 เมตร มีความสูง 72.5 เมตร (ประมาณตกึสูง 20 ชัน้) ภายในมีบันไดวนไปถงึ

ยอดรวม 379 ขัน้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

น าทา่นเดนิทางสู ่ประตเูมอืงอนิเดยี (India Gate) ประตเูมอืงแหง่นี้สงู 43.3 เมตร ซุม้โคง้ของประตกูวา้ง 9.1 เมตร 

สงู 22.8 เมตร สรา้งโดยใชห้นิทรายแดงแท่งทบึ เป็นสถานทีป่ระกอบพธิกีรรมในงานวันส าคัญต่าง ๆ ถูกสรา้งขึน้เพื่อ

เป็นอนุสาวรยีข์องทหารทีเ่สยีชวีติในสงครามโลกครัง้ทีห่นึง่ ทีป่ระตูเมอืงแห่งนี้จะเห็นลายสลักชือ่ของทหารทีต่ายใน

สนามรบ โดยชือ่ที่สลักไวเ้ป็นชือ่ของทหารและขา้ราชการชาวอนิเดียและอังกฤษ จ านวน 13,516 คน ที่พลชีพีใน

สงครามชายแดนดา้นตะวันตกเฉียงเหนือ และสงครามอัฟฆัน ครัง้ที ่3 ดา้นบนยอดของประตูสรา้งเพือ่อุทศิใหแ้ก่ทหาร

ทีห่ายสาบสญูไปโดยไรร้่องรอย  

  

 
 

พาท่านชอ้ปป้ิง ตลาดพืน้เมอืงจนัปาท ทุกท่านสามารถเพลดิเพลนิไปกับสนิคา้พื้นเมืองมากมาย อาท ิผา้พันคอ 

เสือ้ผา้ เครือ่งประดับ เครือ่งเงนิ ของตกแต่งบา้นสไตลอ์นิเดยี ของแฮนดเ์มด ราคาถูก รับรองว่าทุกท่านจะไม่ผดิหวัง

เพราะทีต่ลาดแหง่นี้เปรยีบเสมอืนพาหรุัดเมอืงไทย 

 

ค า่บรกิารอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร (11) 

สมควรแกเ่วลาน าทา่นเดนิทางสูส่นามบนิ 

23.30 น. บนิลัดฟ้ากลับสู ่สนามบนิสุวรรณภูม ิประเทศไทย โดยสายการบนิ Thai Airways เทีย่วบนิที ่TG316 (ใชเ้วลาบนิ

ประมาณ 4 ช ัว่โมง) พรอ้มบรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่งบนิ 

 

วนัทีห่า้ สนามบนิสุวรรณภูม ิ(กรงุเทพฯ) 

 

05.25 น. คณะเดนิทางถงึ สนามบนิสุวรรณภูม ิโดยสวัสดภิาพ 

หรอื 

00.20 น. บนิลัดฟ้ากลับสู ่สนามบนิสุวรรณภูม ิประเทศไทย โดยสายการบนิ Thai Airways เทีย่วบนิที ่TG316 (ใชเ้วลาบนิ

ประมาณ 4 ช ัว่โมง) พรอ้มบรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่งบนิ 

05.45 น. คณะเดนิทางถงึ สนามบนิสุวรรณภูม ิโดยสวัสดภิาพ 

** หมายเหตุ : พเีรยีตเดนิทางต ัง้แตว่นัที ่25 ตุลาคม 2562 เป็นตน้ไป ทางสายการบนิมปีรบัเปลีย่นเวลาบนิ หากมกีารออก

ต ัว๋ภายใน รบกวนตรวจสอบรายละเอยีดเทีย่วบนิอกีคร ัง้ ** 

 

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

** หากทา่นทีต่อ้งออกตั๋วภายใน (เครือ่งบนิ รถทัวร ์รถไฟ) กรุณาสอบถามทีเ่จา้หนา้ทีท่กุครัง้กอ่นท าการออกตั๋วเนื่องจาก 

สายการบนิอาจมกีารปรับเปลีย่นไฟลท์ หรอื เวลาบนิ โดยไมไ่ดแ้จง้ใหท้ราบล่วงหนา้ ** 

*** ขอบพระคณุทกุท่านทีใ่ชบ้รกิาร *** 



 

 

อตัราคา่บรกิาร 

ก าหนดการเดนิทาง รายละเอยีดเทีย่วบนิ 

ผูใ้หญ ่และเด็ก 

หอ้งละ 2-3 

ทา่น 

พกัเดีย่ว

เพิม่ 

ราคาไมร่วมต ัว๋

เครือ่งบนิ 

** หมายเหตุ : พเีรยีตเดนิทางต ัง้แตว่นัที ่25 ตลุาคม 2562 เป็นตน้ไป ทางสายการบนิมปีรบัเปลีย่นเวลาบนิ หากมกีารออก

ต ัว๋ภายใน รบกวนตรวจสอบรายละเอยีดเทีย่วบนิอกีคร ัง้ ** 

25 – 29 ตลุาคม 2562 
ขาไป    TG323 BKK-DEL 07.00 – 09.55 

ขากลบั TG316 DEL-BKK 00.20 – 05.45 21,999 5,999 10,999 

08 – 12 พฤศจกิายน 2562 
ขาไป    TG323 BKK-DEL 07.00 – 09.55 

ขากลบั TG316 DEL-BKK 00.20 – 05.45 21,999 5,999 10,999 

15 – 19 พฤศจกิายน 2562 
ขาไป    TG323 BKK-DEL 07.00 – 09.55 

ขากลบั TG316 DEL-BKK 00.20 – 05.45 19,999 5,999 10,999 

22 – 26 พฤศจกิายน 2562 
ขาไป    TG323 BKK-DEL 07.00 – 09.55 

ขากลบั TG316 DEL-BKK 00.20 – 05.45 21,999 5,999 10,999 

29 พ.ย. – 03 ธ.ค. 2562 
ขาไป    TG323 BKK-DEL 07.00 – 09.55 

ขากลบั TG316 DEL-BKK 00.20 – 05.45 19,999 5,999 10,999 

06 – 10 ธนัวาคม 2562 
ขาไป    TG323 BKK-DEL 07.00 – 09.55 

ขากลบั TG316 DEL-BKK 00.20 – 05.45 23,999 5,999 10,999 

07 – 11 ธนัวาคม 2562 
ขาไป    TG323 BKK-DEL 07.00 – 09.55 

ขากลบั TG316 DEL-BKK 00.20 – 05.45 23,999 5,999 10,999 

13 -17 ธนัวาคม 2562 
ขาไป    TG323 BKK-DEL 07.00 – 09.55 

ขากลบั TG316 DEL-BKK 00.20 – 05.45 22,999 5,999 10,999 

 

** อตัรานี ้ยงัไมร่วมคา่ทปิคนขบัรถ หวัหนา้ทวัร ์และมคัคเุทศกท์อ้งถิน่ ทา่นละ 1,500 บาท/ทา่น/ทรปิ** 

** อตัรานี ้ยงัไมร่วมคา่วซีา่ทา่นละ 3,000 บาท/ทา่น/ทรปิ** 

** อตัราคา่บรกิาร ส าหรบัเด็กอายไุมถ่งึ 2 ขวบ ณ วนัเดนิทางกลบั (Infant) ทา่นละ 10,000 บาท ** 

 

• โรงแรมทีพ่ักอาจมกีารสลับปรับเปลีย่นขึน้อยู่กับความเหมาะสมเป็นหลักโดยค านงึถงึผลประโยชนล์ูกคา้เป็นหลัก 

 

** ส าหรบัอตัราคา่บรกิารนี ้จ าเป็นตอ้งมผีูเ้ดนิทางจ านวน 10 ทา่น ขึน้ไป ในแตล่ะคณะ กรณีทีม่ผีูเ้ดนิทางไมถ่งึตามจ านวนทีก่ าหนด ทาง

บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเลือ่นการเดนิทาง หรอื เปลีย่นแปลงอตัราคา่บรกิาร (ปรบัราคาเพิม่ขึน้ เพือ่ใหค้ณะไดอ้อกเดนิทาง ตามความ

ตอ้งการของผูเ้ดนิทาง) ** 

 

อตัราคา่บรกิารนีร้วม 
 
 คา่ตั๋วเครือ่งบนิไป-กลับ พรอ้มคณะ     คา่ภาษีสนามบนิทุกแหง่ทีม่ ี   

 คา่น ้าหนักกระเป๋าสมัภาระท่านละไมเ่กนิ 20 กก.      คา่รถรับ-สง่ และน าเทีย่วตามรายการ   

 คา่ทีพ่ักตามทีร่ะบใุนรายการ พักหอ้งละ 2 ทา่นหรอื  3 ทา่น  คา่เขา้ชมสถานทีต่่างๆ ตามรายการ    

 คา่อาหารตามมือ้ทีร่ะบใุนรายการ     คา่จา้งมัคคเุทศกค์อยบรกิารตลอดการเดนิทาง    

 คา่ประกันอบัุตเิหตรุะหวา่งเดนิทาง วงเงนิท่านละ 1,000,000 บาท  (เงือ่นไขตามกรมธรรม)์   

 

 
อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม  
 
 คา่ใชจ่้ายสว่นตัวนอกเหนือจากรายการทีร่ะบ ุเชน่ คา่ท าหนังสอืเดนิทาง คา่โทรศัพท ์คา่โทรศัพทท์างไกล คา่อนิเตอรเ์น็ต คา่ซกั  รดี 

มนิบิารใ์นหอ้ง รวมถงึคา่อาหารและเครือ่งดืม่ทีส่ัง่เพิม่นอกเหนือรายการ (กรณุาสอบถามจากหวัหนา้ทวัรก์อ่นการใชบ้รกิาร)   
 คา่ทปิคนขับรถ หัวหนา้ทัวร ์และมัคคเุทศกท์อ้งถิน่ ทา่นละ 1,500 บาท/ทรปิ/ตอ่ทา่น  
 คา่ธรรมเนียมและคา่บรกิารยืน่วซีา่ทอ่งเทีย่วประเทศอนิเดยี ทา่นละ 3,000 บาท (โดยช าระพรอ้มเงนิมดัจ าคร ัง้แรก) 

 คา่ภาษีมลูคา่เพิม่ 7% และภาษีหัก ณ ทีจ่่าย 3% 

 



 

 

เงือ่นไขการจอง และ การช าระคา่บรกิาร 

1. นักทอ่งเทีย่วหรอืเอเยน่ต ์กรุณาท าการจองลว่งหนา้กอ่นเดนิทางอยา่งนอ้ย 45 วนั พรอ้มช าระเงนิมดัจ า ทา่นละ 10,000 บาท ภายใน 3 

วัน หลังจากวันจอง ตัวอย่างเช่น ท่านท าจองวันที่ 1 กรุณาระเงนิมัดจ า ส่วนนี้ภายในวันที่ 3 ก่อนเวลา 14.00 น. เท่านั้น โดยระบบจะยกเลกิ

อัตโนมัตทิันท ีหากยังไม่ไดรั้บยอดเงนิมัดจ าตามเวลาทีก่ าหนด และหากท่านมคีวามประสงคจ์ะเดนิทางในพเีรยีดเดมิ ท่านจ าเป็นตอ้งเช็คทีว่่าง

และท าจองเขา้มาใหม่อีกครัง้ กรณีที่คณะเต็ม มีควิรอ (Waiting List) ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการใหส้ทิธิล์ูกคา้รายถัดไป เป็นไปตามระบบ 

ตามวัน และ เวลา ทีท่ ารายการจองเขา้มาตามล าดับ เนื่องจากทกุพเีรยีดทางบรษัิทมทีีน่ั่งราคาพเิศษจ านวนจ ากัด 

2. นักทอ่งเทีย่วหรอืเอเยน่ต ์กรุณาช าระคา่ทัวรส์ว่นทีเ่หลอืทัง้หมด ครบ 100% กอ่นวนัเดนิทางอยา่งนอ้ย 21 วนั กรณีนักทอ่งเทีย่วหรอืเอเย่นต์

ไม่ช าระเงนิ หรือ ช าระเงนิไม่ครบภายในก าหนด ไม่ว่าส่วนใดส่วนหนึ่ง รวมไปถงึ กรณีเช็คของท่านถูกปฏเิสธการจ่ายเงนิไม่ว่ากรณีใดๆก็ตาม 

รวมทัง้ กรณีทีอ่ยู่ในชว่งรอผลการอนุมัตวิซีา่ รอนัดสัมภาษณ์วซีา่ ทีท่ าใหท้างบรษัิทไมไ่ดร้ับเงนิตามเวลาทีก่ าหนดไม่ว่ากรณีใดๆก็ตาม คอื ก่อน

วันเดนิทางอยา่งนอ้ย 30 วัน ใหถ้อืวา่นักทอ่งเทีย่วสละสทิธกิารเดนิทางในทัวรนั์น้ๆทันท ี

3. การตดิตอ่ใดๆ กับทางบรษัิท เชน่ แฟกซ ์อเีมลล ์หรอื จดหมายฯ ตอ้งท าในวันเวลาท าการของทางบรษัิท ดังนี้ วันจันทร ์ถงึ ศกุร ์เวลา 9.00 น.–

18.00 น. และ วันเสาร ์เวลา 9.00 น.–14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกลา่วและวันหยดุนักขัตฤกษ์ทีร่ัฐบาลประกาศในปีนัน้ๆถอืวา่เป็นวันหยุดท าการ

ของทางบรษัิท 

 

เงือ่นไขการยกเลกิการเดนิทาง 
1. กรณีทีนั่กทอ่งเทีย่วหรอืเอเยน่ตต์อ้งการขอยกเลกิการเดนิทาง หรอื เลือ่น หรอื เปลีย่นแปลง การเดนิทาง นักทอ่งเทีย่วหรอืเอเยน่ต ์(ผูม้รีายชือ่ใน

เอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ ์อเีมลล ์หรอื เดนิทางมาทีบ่รษัิทอย่างใดอย่างหนึง่ เพือ่ลงนามในเอกสารแจง้ยนืยันยกเลกิการจองกับทางบรษัิท

เป็นลายลักษณ์อักษรเทา่นัน้ ทางบรษัิทไมรั่บยกเลกิการจองผ่านทางโทรศัพทไ์มว่า่กรณีใดๆทัง้สิน้ 

2. กรณีนักทอ่งเทีย่วหรอืเอเย่นตต์อ้งการขอรับเงนิค่าบรกิารคนื นักท่องเทีย่วหรอืเอเย่นต ์(ผูม้รีายชือ่ในเอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ ์อเีมลล ์หรอื 

เดนิทางมาทีบ่รษัิทอย่างใดอย่างหนึง่ เพือ่ลงนามด าเนนิการขอรับเงนิค่าบรกิารคนื โดยแนบหนังสอืมอบอ านาจประกอบ (กรณีด าเนนิการแทนผู ้

เดนิทาง) พรอ้มหลักฐาน ไดแ้ก่ ใบเรียกเก็บเงนิ หลักฐานการช าระเงินค่าบรกิารต่างๆทัง้หมด พาสปอร์ตหนา้แรกของผูเ้ดนิทาง ส าเนาบัตร

ประชาชนของผูรั้บมอบอ านาจ และหนา้สมดุบัญชธีนาคารทีต่อ้งการใหน้ าเงนิเขา้ใหค้รบถว้น โดยมเีงือ่นไขการคนืเงนิคา่บรกิารดังนี้ 

2.1 ยกเลกิกอ่นวันเดนิทางไมน่อ้ยกวา่ 30 วัน คนืเงนิคา่บรกิารรอ้ยละ 100 ของเงนิคา่บรกิาร 

2.2 ยกเลกิกอ่นวันเดนิทางไมน่อ้ยกวา่ 15 วัน คนืเงนิคา่บรกิารรอ้ยละ 50 ของเงนิคา่บรกิาร 

2.3 ยกเลกิกอ่นวันเดนิทางนอ้ยกวา่ 15 วัน ไมค่นืเงนิคา่บรกิารทีช่ าระแลว้ทัง้หมด 

** ทัง้นี้ ทางบรษัิทจะหักคา่ใชจ้่ายทีไ่ดจ้่ายจรงิจากคา่บรกิารทีช่ าระแลว้เนื่องจากการจัดเตรยีม การจัดการน าเทีย่วใหแ้กนั่กทอ่งเทีย่ว เชน่ การส ารองที่

น่ังตั๋วเครือ่งบนิ การจองทีพ่ัก เป็นตน้ ** 

3. การเดนิทางทีต่อ้งการันตมีัดจ าหรอืซือ้ขาดแบบมเีงือ่นไข หรอืเทีย่วบนิเหมาล า Charter Flight หรอื Extra Flight กับสายการบนิ หรอืผ่านตัวแทน

ในประเทศหรอืตา่งประเทศ  จะไม่มกีารคนืเงนิมัดจ าหรอืคา่บรกิารทัง้หมดไมว่า่กรณีใดๆก็ตาม   

4. ส าหรับอัตราคา่บรกิารนี้ จ าเป็นตอ้งมผูีเ้ดนิทางจ านวน 10 ทา่น ขึน้ไป ในแตล่ะคณะ กรณีทีม่ผูีเ้ดนิทางไมถ่งึตามจ านวนทีก่ าหนด ทางบรษัิทฯ ขอ

สงวนสทิธิใ์นการยกเลกิ เลื่อน หรือ เปลี่ยนแปลง อัตราค่าบรกิาร (ปรับราคาเพิม่ขึน้ เพื่อใหค้ณะไดอ้อกเดนิทาง ตามความตอ้งการ) โดยทาง

บรษัิทจะแจง้ใหก้ับนักท่องเทีย่วหรอืเอเย่นตท์ราบล่วงหนา้อย่างนอ้ย 10 วัน ก่อนการเดนิทางส าหรับประเทศทีไ่ม่มวีซี่า และ อย่างนอ้ย 21 วัน 

ก่อนการเดนิทางส าหรับประเทศทีม่วีีซ่า แต่หากทางนักท่องเทีย่วหรือเอเย่นตท์ุกท่านยนิดทีี่จะช าระค่าบรกิารเพิม่จากการทีม่นัีกท่องเที่ยวร่วม

เดนิทางนอ้ยกวา่ทีท่างบรษัิทก าหนดเพือ่ใหค้ณะเดนิทางได ้ทางบรษัิทยนิดทีีจ่ะใหบ้รกิารและด าเนนิการตอ่ไป 

5. ในกรณีทีล่กูคา้ด าเนนิการยืน่วซีา่เรยีบรอ้ยแลว้ ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์มค่นืคา่ทัวรท์ีล่กูคา้ช าระมาแลว้ไมว่า่สว่นใดสว่นหนึง่ ยกเวน้ในกรณีทีว่ซีา่

ไมผ่่านการอนุมัตจิากทางสถานทตู กรณีนี้ทางบรษัิทจะคดิคา่ใชจ้่ายตามทีเ่กดิขึน้จรงิทัง้หมด โดยค านงึถงึประโยชน์ของลกูคา้เป็นส าคัญ 

6. การตดิต่อใดๆ กับทางบรษัิทเชน่ แฟกซ ์อเีมลล ์หรอืจดหมายฯ ตอ้งท าในวันเวลาท าการของทางบรษัิท ดังนี้ วันจันทร ์ถงึศุกร ์เวลา 9.00 น. – 

18.00 น. และวันเสาร ์เวลา 9.00 น.-14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกล่าวและวันหยุดนักขัตฤกษ์ทีร่ัฐบาลประกาศในปีนัน้ๆถอืว่าเป็นวันหยุดท าการ

ของทางบรษัิท 

 

ขอ้มลูส าคญัเกีย่วกบั การยืน่ค ารอ้งขอวซี่า ทีท่า่นควรทราบ  

1. ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธิใ์นการยืน่วซีา่แบบหมู่คณะเท่านัน้ กรณีทีท่่านไม่สามารถยืน่วซีา่พรอ้มคณะได ้จะตอ้งยืน่ก่อน หรอื หลัง คณะ และหาก

เกดิคา่ใชจ้่ายไม่ว่ากรณีใดๆก็ตาม ทา่นจ าเป็นจะตอ้งช าระค่าใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้ตามจรงิทัง้หมด เชน่ คา่บัตรโดยสารโดยเครือ่งบนิ (ต๋ัว) จะตอ้งออก

กอ่นแตว่ซีา่ยังไมอ่อก เนื่องจากทา่นยืน่หลังคณะ  

2. มาตราฐานการพจิารณาวซีา่แบบปกตทิั่วไปคอื 7 วันท าการ (เป็นอยา่งนอ้ย ไมร่วมวันเสาร ์- อาทติย)์ ทัง้นี้ ขึน้อยูก่ับจ านวนผูส้มัครในชว่งนัน้ๆ ซึง่

หากอยูใ่นชว่งฤดกูาลทอ่งเทีย่ว ทีม่ผูีส้มัครเป็นจ านวนมาก อาจตอ้งใชร้ะยะเวลามากกวา่ปกต ิ

3. การยืน่ขอวซีา่ท่องเทีย่วประเทศอนิเดยีแบบหมูค่ณะ ไมจ่ าเป็นตอ้งใชห้นังสอืเดนิทางฉบับจรงิ หากทา่นสง่ ส าเนาหนา้หนังสอืเดนิทาง (หนา้แรก

ทีม่รีูป) ชดัเจน สแกนไฟลเ์ป็นรูปภาพ หรอื ไฟล ์PDF. มาใหก้ับทางบรษัิทเรยีบรอ้ยแลว้  

 

 



 

 

การเตรยีมเอกสาร เพือ่ขอยืน่วซีา่ทอ่งเทีย่วประเทศอนิเดยี แบบหมูค่ณะ  

ส าหรบัผูเ้ดนิทางทีถ่อืหนงัสอืเดนิทางไทย 
1. ส าเนาหนา้หนังสอืเดนิทาง (หนา้แรกทีม่รีูป) ชดัเจน โดยสแกนไฟลเ์ป็นรูปภาพ หรอื ไฟล ์PDF. (รูปถา่ยจากมอืถอืไมส่ามารถใชไ้ด)้ มอีายกุาร

ใชง้านคงเหลอืไมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน ณ วันเดนิทางกลับ  และมหีนา้ว่างไมต่ ่ากวา่ 2 หนา้ 

2. รูปถา่ยส ีหนา้ตรง ขนาด 2 x 2 นิว้ (เทา่กันทกุดา้นเป็นสีเ่หลีย่มจัตรัุส) จ านวน 2 รูป ฉากหลังตอ้งเป็นพืน้สขีาว ถา่ยมาแลว้ไมเ่กนิ 3 เดอืน ไมซ่ ้า

กับวซีา่ประเทศอืน่ๆทีเ่คยไดร้ับ เทา่นัน้  

2.1. กรณีผูเ้ดนิทางอายไุมถ่งึ 18 ปีบรบิูรณ์  

- กรณเีด็ก ไมไ่ดเ้ดนิทางกบั บดิาและมารดา จ าเป็นตอ้งม ีหนงัสอืยนิยอมใหบุ้ตรเดนิทาง ไปตา่งประเทศ ทีอ่อกโดยส านักงานเขตหรอือ าเภอ 

ตามส าเนาทะเบยีนบา้น ทัง้ภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ , ส าเนาหนา้หนังสอืเดนิทาง ของบดิา และ มารดา , หนังสอืรับรองคา่ใชจ่่าย (ภาษาไทย และ 

ภาษาอังกฤษ) พรอ้มลงนามส าเนาถกูตอ้ง 

- กรณเีด็ก ไมไ่ดเ้ดนิทางกบั บดิา จ าเป็นตอ้งม ีหนงัสอืยนิยอมใหบุ้ตรเดนิทาง ไปตา่งประเทศ (ของมารดา) ใหบ้ตุรเดนิทางไปต่างประเทศ ที่

ออกโดยส านักงานเขตหรอือ าเภอ ตามทะเบยีนบา้น (ภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ) , ส าเนาหนา้หนังสอืเดนิทาง ของบดิา และ มารดา หนังสอืรับรอง

คา่ใชจ่่าย (ภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ) 

- กรณเีด็ก ไมไ่ดเ้ดนิทางกบั มารดา จ าเป็นตอ้งม ีหนงัสอืยนิยอมใหบุ้ตรเดนิทาง ไปตา่งประเทศ (ของบดิา) ใหบ้ตุรเดนิทางไปตา่งประเทศ ที่

ออกโดยส านักงานเขตหรอือ าเภอ ตามทะเบยีนบา้น (ภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ) , ส าเนาหนา้หนังสอืเดนิทาง ของบดิา และ มารดา หนังสอืรับรอง

คา่ใชจ่่าย (ภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ) 

** รายละเอยีดเอกสารการยืน่ขอวซีา่ทีไ่ดก้ลา่วมานี ้เป็นเพยีงขอ้มูลเบือ้งตน้ทีท่างบรษิทัฯ ไดจ้ดัท าขึน้จากประสบการณ์และระเบยีบของ

สถานทตูฯ ซึง่อาจมกีารเปลีย่นแปลงได ้ตามแตส่ถานการณ์ และคณุสมบตัขิองลูกคา้ในแตล่ะราย โดยอยูท่ ีด่ลุยพนิจิของประเทศ

ปลายทางเป็นผูด้ าเนนิการ ** 

** หมายเหต ุ: ทางดา่นตรวจคนเขา้เมอืงประเทศปลายทาง อาจขอรายละเอยีดเพิม่เตมิ จากทีไ่ดแ้จง้ไว ้ขึน้อยูก่บัการพจิารณาของ

เจา้หนา้ที ่และเอกสาร ของแตล่ะทา่น (เป็นการพจิารณาแบบรายบุคคล) การอนุมตัวิซีา่เป็นดลุพนิจิของทางสถานทตู ทางบรษิทัไมม่สีว่น

เกีย่วขอ้งใดๆท ัง้สิน้ ท ัง้นีบ้รษิทัเป็นเพยีงตวักลางและคอยบรกิารอ านวยความสะดวกใหแ้กผู่เ้ดนิทางเทา่น ัน้ อตัราคา่ธรรมเนยีมวซีา่ทาง

สถานทตูเป็นผูเ้รยีกเก็บ หากทา่นโดนปฏเิสธการขออนุมตัวิซีา่ ทางสถานทตูไมค่นือตัราคา่ธรรมเนยีมในการยืน่วซีา่ และมสีทิธิไ์มแ่จง้

สาเหตกุารปฏเิสธวซีา่ ** 

เงือ่นไข และ ขอ้ควรทราบอืน่ๆ ท ัว่ไป ทีท่า่นควรทราบ 

1. ทัวรน์ี้ส าหรับผูม้วัีตถปุระสงคเ์พือ่การทอ่งเทีย่วเทา่นัน้ 

2. ทัวรน์ี้ขอสงวนสทิธิส์ าหรับผูเ้ดนิทางทีถ่อืหนังสอืเดนิทางธรรมดา (หนา้ปกสนี ้าตาล / เลอืดหมู) เท่านัน้ กรณีทีท่่านถอืหนังสอืเดนิทางราชการ  

(หนา้ปกสนี ้าเงนิเขม้) หนังสอืเดนิทางทตู (หนา้ปกสแีดงสด) และตอ้งการเดนิทางไปพรอ้มคณะทัวรอ์ันมวัีตถปุระสงคเ์พือ่การทอ่งเทีย่ว โดยไม่มี

จดหมายเชญิ หรอื เอกสารใดเชือ่มโยงเกีย่วกับการขออนุญาตการใชห้นังสอืเดนิทางพเิศษอืน่ๆ หากไมผ่่านการอนุมัตขิองเคาทเ์ตอร ์เช็คอนิ ดา่น

ตรวจคนเขา้เมือง ทัง้ฝ่ังประเทศไทยขาออก และ ต่างประเทศขาเขา้ไม่ว่ากรณีใดก็ตาม ทางบริษัทขอสงวนสทิธิใ์นการไม่รับผิดชอบความ

ผดิพลาดทีจ่ะเกดิขึน้ในสว่นนี้ และ ทัวรน์ี้เป็นทัวรแ์บบเหมาจ่าย หากทา่นไมไ่ดร่้วมเดนิทางหรอืใชบ้รกิารตามทีร่ะบไุวใ้นรายการไม่วา่บางสว่นหรอื

ทัง้หมด หรอืถูกปฏเิสธการเขา้-ออกเมอืง หรอืดว้ยเหตุผลใดๆก็ตาม ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์ม่คนืเงนิค่าบรกิารไม่ว่าบางสว่นหรอืทัง้หมดใหแ้ก่

ทา่นไมว่า่กรณีใดๆก็ตาม 

3. ทัวรน์ี้เป็นทัวรแ์บบเหมาจ่าย หากท่านไม่ไดร่้วมเดนิทางหรอืใชบ้รกิารตามที่ระบุไวใ้นรายการไม่ว่าบางสว่นหรอืทัง้หมด หรอืถูกปฏเิสธการเขา้-

ออกเมอืง หรอืดว้ยเหตผุลใดๆก็ตาม ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์มค่นืเงนิคา่บรกิารไมว่า่บางสว่นหรอืทัง้หมดใหแ้กท่า่นไมว่า่กรณีใดๆก็ตาม 

4. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์มรั่บผดิชอบค่าเสยีหายจากความผดิพลาดในการสะกดชือ่ นามสกลุ ค าน าหนา้ชือ่ เลขทีห่นังสอืเดนิทาง เลขทีว่ซีา่ และ

อืน่ๆ เพือ่ใชใ้นการจองต๋ัวเครือ่งบนิ ในกรณีทีนั่กท่องเทีย่วหรอืเอเย่นตไ์ม่ไดส้ง่หนา้หนังสอืเดนิ และ หนา้วซีา่มาใหก้ับทางบรษัิทพรอ้มการช าระ

เงนิมัดจ าหรอืสว่นทีเ่หลอืทัง้หมด 

5. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงรายการการเดนิทางตามความเหมาะสม เพือ่ใหส้อดคลอ้งกับสถานการณ์ ภมูอิากาศ และเวลา ณ วันที่

เดนิทางจรงิของประเทศทีเ่ดนิทาง ทัง้นี้ ทางบรษัิทจะค านงึถงึความปลอดภัย และ ประโยชน์ของลกูคา้เป็นส าคัญ 

6. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์ม่รับผดิชอบต่อความเสยีหายหรอืค่าใชจ้่ายใดๆ ทีเ่พิม่ขึน้ของนักท่องเทีย่วทีไ่มไ่ดเ้กดิจากความผดิของทางบรษัิท เชน่ 

ภัยธรรมชาต ิการจลาจล การนัดหยดุงาน การปฏวัิต ิอบัุตเิหต ุความเจ็บป่วย ความสญูหายหรอืเสยีหายของสัมภาระ ความลา่ชา้ เปลีย่นแปลง หรอื

การบรกิารของสายการบนิ เหตสุดุวสิัยอืน่ เป็นตน้ 

7. อัตราค่าบรกิารนี้ค านวณจากอัตราแลกเปลี่ยนเงนิตราต่างประเทศ ณ วันทีท่างบรษัิทเสนอราคา ดังนัน้ ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการปรับราคา

ค่าบรกิารเพิม่ขึน้ ในกรณีทีม่กีารเปลีย่นแปลงอัตราแลกเปลีย่นเงนิตราต่างประเทศ ค่าตั๋วเครือ่งบนิ ค่าภาษีน ้ามัน ค่าภาษีสนามบนิ ค่าประกันภัย

สายการบนิ การเปลีย่นแปลงเทีย่วบนิ ฯลฯ ทีท่ าใหต้น้ทนุสงูขึน้ 

8. มัคคเุทศก ์พนักงาน หรอืตัวแทนของทางบรษัิท ไมม่อี านาจในการใหค้ าสัญญาใดๆ แทนบรษัิท  เวน้แตม่เีอกสารลงนามโดยผูม้อี านาจของบรษัิท

ก ากับเทา่นัน้ 

9. นักท่องเทีย่วตอ้งมคีวามพรอ้มในการเดนิทางทุกประการ หากเกดิเหตุสดุวสิัยใดๆ ระหว่างรอการเดนิทาง อันไม่ใชเ่หตุทีเ่กีย่วขอ้งกับทางบรษัิท 

อาทเิช่น วีซ่าไม่ผ่าน เกดิอุบัตภิัยทีไ่ม่สามารถควบคุมได ้นอกเหนือการควบคุมและคาดหมาย ทางบรษัิทจะรับผดิชอบคืนค่าทัวร์เฉพาะสว่นที่

บรษัิทยังไมไ่ดช้ าระแกท่างคูค่า้ของทางบรษัิท หรอืจะตอ้งช าระตามขอ้ตกลงแกคู่ค่า้ตามหลักปฏบัิตเิทา่นัน้ 



 

 

10. กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย ์ทีจ่ะน าตดิตัวขึน้เครือ่งบนิ ตอ้งมขีนาดบรรจุภัณฑไ์ม่เกนิ 100 มลิลลิติรต่อชิน้ และรวมกันทุกชิน้ไม่เกนิ 1,000 

มลิลลิติร โดยแยกใสถุ่งพลาสตกิใสซึง่มซีปิล็อคปิดสนทิ และสามารถน าออกมาใหเ้จา้หนา้ทีต่รวจไดอ้ย่างสะดวก ณ จุดเอ็กซเ์รย ์อนุญาตใหถ้อื

ไดท้่านละ 1 ใบเท่านัน้ ถา้สิง่ของดังกล่าวมขีนาดบรรจุภัณฑม์ากกว่าทีก่ าหนดจะตอ้งใสก่ระเป๋าใบใหญ่และฝากเจา้หนา้ทีโ่หลดใตท้อ้งเครือ่งบนิ

เทา่นัน้ 

11. สิง่ของที่มีลักษณะคลา้ยกับอาวุธ เช่น กรรไกรตัดเล็บ มีดพก แหนบ อุปกรณ์กฬีาฯ จะตอ้งใส่กระเป๋าใบใหญ่และฝากเจา้หนา้ที่โหลดใตท้อ้ง

เครือ่งบนิเทา่นัน้ 

12. คณะทัวร์นี้ เป็นการช าระค่าใชจ้่ายทัง้หมดแบบผูกขาดกับตัวแทนบรษัิททีไ่ดรั้บการรับรองอย่างถูกตอ้ง ณ ประเทศปลายทาง ซึง่บางส่วนของ

โปรแกรมอาจจ าเป็นตอ้งทอ่งเทีย่วอันเป็นไปตามนโยบายของประเทศปลายทางนัน้ๆ กรณีทีท่่านไม่ตอ้งการใชบ้รกิารสว่นใดสว่นหนึง่ ไม่ว่ากรณี

ใดก็ตาม จะไมส่ามารถคนืคา่ใชจ้่ายใหไ้ด ้และ อาจมคีา่ใชจ้่ายเพิม่เตมิขึน้ตามมาเป็นบางกรณี ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเก็บคา่ใชจ้่ายที่

เกดิขึน้จรงิทัง้หมดกับผูเ้ดนิทาง กรณีทีเ่กดิเหตกุารณ์นี้ขึน้ ไมว่า่กรณีใดก็ตาม 

 

 

 

  



 

 

แบบฟอรม์กรอกขอ้มูลวีซ่าประเทศ อินเดีย 

** กรุณากรอกขอ้มูลทั้งหมดใหค้รบถว้น เพ่ือประโยชนใ์นการขอวีซ่าของท่านเอง ** 

ช่ือ-นามสกุล (สะกดตรงตามหนังสือเดินทาง)  (MR./MRS./MS./MSTR.)  

............................................................................................................................................................................................ 

สถานะภาพ  □ โสด    □ แต่งงานไม่ไดจ้ดทะเบียนสมรส □ หมา้ย  □ หยา่    

□ แต่งงานจดทะเบียนสมรส  

ชื่อ-นามสกุล คู่สมรส.....................................................................................สถานท่ีเกิด...................................................

สญัชาติ………………………………………………………. 

ช่ือ-นามสกุล บิดา ....................................................................................................................................... 

สถานท่ีเกิด.......................................สญัชาติ………………………………………………………. 

ช่ือ-นามสกุล มารดา ................................................................................................................................... 

สถานท่ีเกิด.......................................สญัชาติ………………………………………………………. 

ที่อยูต่ามทะเบียนบา้น................................................................................................................................................... 

...................................................................................................................รหสัไปรษณีย.์................................................ 

ที่อยูปั่จจุบนั..................................................................................................................................................................... 

รหสัไปรษณีย.์............................... โทรศพัทบ์า้น...................................เบอรมื์อถือ................................................... 

ช่ือสถานที่ท างาน / สถานศึกษา.................................................................................................................................

ต าแหน่งงาน.......................................... 

ที่อยูส่ถานที่ท  างาน / สถานศึกษา.............................................................................................................................. 

รหสัไปรษณีย ์...............................................โทรศพัท.์............................................ 

*** ในกรณีที่เกษียณอายุ กรุณาระบุช่ือ และ ที่อยู ่สถานที่ท  างาน เน่ืองจากเป็นเงื่อนไขของสถานทูต *** 

ท่านเคยเดินทางเขา้ประเทศอินเดียมาก่อนหรือไม่ □  เคย  □  ไม่เคย 

ถา้เคย กรุณาระบุวนัท่ี..........................................สถานท่ี/เมือง................................... 

ประเทศท่ีเคยเดินทางในระยะเวลา 10 ปี ท่ีผ่านมา 

....................................................................................................................................................................... 

ท่านเคยเดินทางกลุ่มประเทศ SAARC ในระยะเวลา 3 ปีท่ีผ่านมา มาก่อนหรือไม่ (กลุ่มประเทศ SAARC ไดแ้ก่ 

บงักลาเทศ ภูฏาน เนปาล มลัดีฟส ์ปากีสถาน ศรีลงักา อฟักานิสถาน ) 

ถา้เคย กรุณาระบุปีท่ี..........................................สถานท่ี/เมือง......................................................................

ระยะเวลาท่ีพ านัก..........................วนั 

ชื่อสมาชิกในครอบครวัพรอ้มเบอรติ์ดต่อ ระหวา่งท่ีท่านพ านักอยู ่ณ ประเทศอินเดีย 

 ชื่อ-สกุล......................................................................................................................................................................... 

ท่ีอยู.่.................................................................................................................................................................................... 



 

 

เบอรโ์ทรศพัท.์.......................................... 

(กรณุาแจง้เบอรท่ี์สามารถติดต่อไดโ้ดยสะดวก เน่ืองจากทางสถานทูตจะมีการโทรเช็คขอ้มูลโดยตรงกบัท่าน) 

การพิจารณาอนุมติัวีซ่าเป็นดุลพินิจของทางสถานทูตฯเท่าน้ัน ทางบริษัทเป็นเพียงตวักลางในการ

อ านวยความสะดวกและบริการดา้นเอกสารใหแ้ก่ผูเ้ดินทางเท่าน้ัน 

 

 

 
 

 
 

 
 


