
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

      

 

 

 

 

 

 

GO2-ICN TG001 

HILIGHT  
 

- Amber fort ป้อมปราการที�ผสมผสานดว้ย
สถาปัตยกรรมระหวา่งศลิปะฮนิดแูละศลิปะ
ราชปตุ 

- “ทชัมาฮาล” อนุสรณ์แหง่ความรักอนัลอืชื�อ
และ “อกัราฟอรด์” ป้อมปราการที�ย ิ�งใหญ ่

- นครสชีมพ ูเมอืงชยัปรุะ เมอืงหลกัของราช
สถาน  

- พระราชวงัแหง่สายลม ฮาวา มาฮาล 
สถาปัตยกรรมอนัโดดเดน่สวยงาม 

- หอคอยหนิออ่นและหนิทรายสแีดง “Qutb 

Minar” หอคอยสเุหรา่ที�สงูที�สดุในอนิเดยี 
- ประตเูมอืงอนิเดยี )India Gate) 

สถาปัตยกรรม หนิทรายแดง Landmark 
สําคญัของเมอืงเดล ี

โดยสายการบนิ นกสกูต๊ [XW] 
เดนิทาง: พ .ค .–  ต .ค . 62 

ราคาเพยีง 14,900.- 

BHT9190432 อนิเดยี 
 Special Time 

ทชัมาฮาล ชยัปรุะ นครสชีมพ ู 5วนั2คนื  



 

 

 

   กาํหนดการเดนิทาง 

 

วนัทีS :  06-10 ม.ิย. 62                                                                                           14,900.- 

วนัทีS :  13-17 ม.ิย. 62                                                                                           14,900.- 

วนัทีS :  20-24 ม.ิย. 62                                                                                           14,900.- 

วนัทีS :  27 ม.ิย. – 01 ก.ค. 62                                                                                           14,900.- 

วนัทีS :  04-08 ก.ค. 62                                                                                           14,900.- 

วนัทีS :  11-15 ก.ค. 62                                                                                          14,900.- 

วนัทีS :  16-20 ก.ค. 62                                                                                           14,900.- 

วนัทีS :  25-29 ก.ค. 62                                                                                          14,900.- 

วนัทีS :  08-12 ส.ค. 62                                                                                           14,900.- 

วนัทีS :  15-19 ส.ค. 62                                                                                           14,900.- 

วนัทีS :  22-26 ส.ค. 62                                                                                           14,900.- 

วนัทีS :  29 ส.ค. – 02 ก.ย. 62                                                                                           14,900.- 

วนัทีS :  12-16 ก.ย. 62                                                                                           14,900.- 

วนัทีS :  19-23 ก.ย. 62                                                                                           14,900.- 

วนัทีS :  26-30 ก.ย. 62                                                                                           14,900.- 

วนัทีS :  03-07 ต.ค. 62                                                                                           14,900.- 

วนัทีS :  10-14 ต.ค. 62                                                                                           14,900.- 

วนัทีS :  22-26 ต.ค. 62                                                                                           14,900.- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

***ราคาทวัรข์า้งตน้ไมร่วมคา่วซีา่ทา่นละ 3,000 บาท*** 
***ราคาทวัรข์า้งตน้ยงัไมร่วมคา่ทปิคนขบัรถ และมคัคเุทศนท์อ้งถิSน รวมทา่นละ 1,500 บาท /ทา่น/ทรปิ 

หวัหนา้ทวัรจ์ากประเทศไทย (ตามความพงึพอใจในการบรกิาร)*** 



 

 

 

 

 

โปรแกรมการเดนิทาง 

วนัทีS 1 กรงุเทพฯ (ดอนเมอืง) - เดลล ี
19.30 น. คณะพรอ้มกันที�สนามบินดอนเมือง อาคารผูโ้ดยสารขาออกระหว่างประเทศ ชั >น 3 

เคานเ์ตอร ์3 ประต ู3-4 สายการบนินกสกูต๊ (NokScoot) โดยมเีจา้หนา้ที�คอยอํานวย
ความสะดวกจัดเตรยีมเอกสารการเดนิทางและสมัภาระใหก้บัทา่น 

22.25 น.  ออกเดนิทางสู ่เมอืงเดลล ีประเทศอนิเดยี โดยสายการบนินกสกูต๊ (NokScoot) 
เที�ยวบนิที� XW306 (ใชเ้วลาบนิประมาณ 4.10 ชั�วโมง) (ไมม่บีรกิารอาหารบนเครื�อง) 

วนัทีS 2 เดลล ี- ชยัปรุะ – ป้อมแอมเบอร ์– ซติพิาเลส - ฮาวา มาฮาล 

01.15 น. คณะเดนิทางถงึ ทา่อากาศยานนานาชาตอินิทริา คานธ ีประเทศอนิเดยี นําทา่นผา่น
พธิกีารศลุการกรและรับกระเป๋าเรยีบรอ้ยแลว้ (เวลาทอ้งถิ�นชา้กวา่ประเทศไทย 1.30 
ชั�วโมง) 

 จากนั>นนําทา่นเดนิทางสู ่เมอืงชยัปรุะ (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 6 ชม.) 

 เดนิทางถงึ เมอืงชยัปรุะ 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารภายในโรงแรม 

 

นําท่านชม เมอืงชยัปุระ นครแห่งชัยชนะ คนอนิเดยีเรยีกเมอืงนี>ว่า จัยปรู ์หรอื จัยเปอร ์
รัฐราชสถานไดช้ื�อวา่ นครสชีมพู (Pink city) โดยที�มาของเมอืงสชีมพูก็เนื�องจากในปี 
ค.ศ. 1876 มหาราช ซาราม ซงิห ์(Maharaja Ram Singh) ไดม้รัีบสั�งใหป้ระชาชนทาสี
ชมพูทับบนสปีูนเก่าของบา้นเรอืนตนเอง เพื�อแสดงถงึไมตรจีติครั >งตอ้นรับการมาเยอืน
ของเจา้ชายแหง่เวลส ์(Prince of Waies) เจา้ชายมกฎุราชกมุารของอังกฤษ ซึ�งภายหลัง
คือกษัตรยิ์เอ็ดเวริ์ดที� 7 (King Edward Vll) แห่งสหราชอาณาจักรและต่อมารัฐบาล
อนิเดยีก็ยังออกกฎหมายควบคุมใหส้ิ�งกอ่สรา้งภายในเขตกําแพงเมอืงเกา่ตอ้งทาสชีมพู
เชน่เดมิ ปัจจุบันเมอืงชยัปรุะเป็นศนูยก์ลางทางการคา้ซึ�งทันสมัยสดุของรัฐราชสถาน สิ�ง
ที�น่าสนใจในเมืองชัยปุระคือ ผังเมืองเก่า และสิ�งก่อสรา้งดั >งเดมิ รวมทั>งประตูเมืองซึ�ง
ยังคงอยูใ่นสภาพคอ่นขา้งสมบรูณ์ นอกจากนี>สชีมพูของเมอืงก็กลายเป็นเอกลักษณ์ จน
ทําใหเ้มืองนี>เป็นจุดหมายของนักท่องเที�ยวจากทั�วโลก  นําท่านเดนิทางสู่ ป้อมอาเมร ์ 
หรือ ป้อมแอมเบอร ์(Amber Fort) ตั >งอยู่ที�เมืองอาเมร์ ชานเมืองชัยปุระ ห่างจาก
เมืองชัยปุระ 11 กโิลเมตร ตั >งโดดเด่นอยู่บนผาหนิเหนือทะเลสาบ สรา้งโดยมหาราชา 
มาน สงิห์ที� 1 ป้อมปราการแห่งนี>มีชื�อเสียงทางดา้นสถาปัตยกรรมซึ�งผสมผสานกัน
ระหว่างศิลปะฮนิดูและศลิปะราชปุตอันเป็นเอกลักษณ์ สามารถมองเห็นไดจ้ากระยะ
ทางไกล เนื�องจากมขีนาดกําแพงปราการที�ใหญ่และแน่นหนา พรอ้มประตูทางเขา้หลาย
แห่ง ถนนที�ปูดว้ยหนิหลายสาย ซึ�งเมื�ออยู่บนป้อมแลว้สามารถมองเห็นทะเลสาบเมาตา
ไดอ้ย่างชัดเจน ความสวยงามของป้อมแอมเบอร ์ซอ่นอยู่ภายในกําแพงเมอืงที�แบง่เป็น
ทั >งหมด 4 ชั >น (แต่ละชั >นคั�นดว้ยทางเดนิกวา้ง) โดยภายในเป็นหมู่พระที�นั�งซึ�งสรา้งจาก
หนิทรายสแีดงและหนิออ่น หมูพ่ระที�นั�งภายในป้อม ประกอบดว้ย "ดวิัน-อ-ิอัม" หรอืทอ้ง
พระโรง, "ดวิัน-อ-ิกัส" หรอืทอ้งพระโรงสว่นพระองค,์ "ชชีมาฮาล" (พระตําหนักซึ�งเป็น
หอ้งทรงประดับกระจกสําหรับมหาราชา) และ "จัย มานดรี"์ ซึ�งเป็นตําหนักอยูบ่นชั >นสอง, 
"อารัม บักห"์ ซึ�งเป็นสวนสวยจัดเป็นรูปดาวแฉกแบบโมกลุคั�นกลางระหว่างอาคาร และ 



 

"สกุหน์วิาส" ซึ�งเป็นพระตําหนักที�ใชก้ารปรับอากาศภายในพระตําหนักใหเ้ย็นลงดว้ยการ
ทําใหล้มเป่าผ่านรางนํ>าตกที�มีอยู่โดยรอบภายในพระตําหนัก ทําใหภ้ายในตําหนักนี>มี
อากาศเย็นอยู่เสมอ ป้อมนี>เคยเป็นที�ประทับของราชปุต มหาราชา และพระราชวงศข์อง
อาเมรใ์นอดตี ( พเิศษ.. รวมคา่พาหนะขึ>นไปชมพระราชวัง โดยรถจีkป) 

กลางวนั  รบัประทานอาหารกลางวนั  

บา่ย จากนั>นนําท่านชมซติีk พาเลส (CITY PALACE) ซึ�งเดมิเป็นพระราชวังของมหาราชใจ
สิงห์ (Jai Singh) พระราชวัง ถูกสรา้งขยายออกในสมัยหลัง ปัจจุบัน ไดร้วบเป็น
พพิธิภัณฑ ์Sawai Man Singh Museum ประกอบดว้ย 4 สว่นที�น่าสนใจคอื สว่นแรกคอื
ส่วนของพระราชวังส่วนที�สองเป็นส่วนของพิพิธภัณฑ์ ที�จัดแสดงฉลองพระองค์ของ
กษัตรยิ ์และมเหส ีซึ�งมกีารตัดเย็บอย่างวจิติร ส่วนที�สามเป็นส่วนของอาวุธ และชดุศกึ
สงคราม ที�จัดแสดงไวอ้ย่างน่าทึ�งมากมายหลายหลาก บางชิ>น ก็เป็นอาวุธไดอ้ย่างน่า
พศิวง และสว่นที�สี� คอืสว่นของศลิปะภาพวาด รูปถ่าย และราชรถ พรมโบราณ ซึ�งไดรั้บ
การจารกึไวใ้นประวัตศิาสตร ์ตรงกลางอาคารมหีมอ้นํ>าขนาดมหมึา 2 ใบ ทําจากโลหะเงนิ 
สูง 1.50 เมตร มขีนาดใหญ่ที�สุดในโลก เชื�อกันว่าเป็นหมอ้นํ>าที�กษัตรยิ ์Madho Singh 
ไดรั้บมาจากงานราชาภิเษกของพระเจา้เอ็ดเวริ์ดที� 7 ซึ�งบรรจุนํ>าจากแม่นํ>าคงคาอัน
ศักดิpสทิธิp หลังจากนั>นนําท่านชมภายนอก ฮาวา มาฮาล  (HAWA MAHAL) แปลว่า 
พระราชวังแห่งสายลม เป็นพระราชวัง ตั >งอยูใ่นเมอืงชยัปรุะ รัฐราชสถาน ประเทศอนิเดยี 
สรา้งในปีค.ศ. 1799 โดยมหาราชาสะหวาย ประธาป สงิห์ (Maharaja Sawai Pratap 
Singh) ออกแบบโดยลาล ชันด ์อสุถัด (Lal Chand Ustad) โดยถอดแบบมาจากรูปทรง
ของมงกฏุพระนารายณ์ โดยมสีิ�งกอ่สรา้งที�โดดเดน่คอื บรเิวณดา้นหนา้อาคารมหีนา้บนัสงู
หา้ชั >นและมีลักษณะคลา้ยรังผึ>งสรา้งจากหนิทรายสแีดงสดฉลุหนิใหเ้ป็นช่องหนา้ต่าง
ลวดลายเล็กๆ ละเอียดยบิมีช่องหนา้ต่างถงึ 953 บางแต่ปิดไวด้ว้ยหนิทรายฉลุทําให ้
นางในฮาเร็มพระสนมที�อยูด่า้นในสามารถมองออกมาขา้งนอกไดโ้ดยที�คนภายนอกมอง
เขา้ไปขา้งในไมเ่ห็นและประโยชนอ์กีอยา่งคอืเป็นชอ่งแสงและชอ่งลมจนเป็นที�มาของชื�อ 
“Palace Of Wind”    

คํSา  รบัประทานอาหารคํSา  
  พกัทีS Park Ocean Hotel หรอืเทยีบเทา่,เมอืงชยัปรุะ 

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

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารภายในโรงแรม 

 
 
 

นําท่านเดินทางเขา้สู่ วดัพระพิฆเนศ  Ganesh Temple (Moti Dungri) วัดพระ
พฆิเนศที�ชื�อเสยีงโด่งดังเป็นอันดับ 1 ของเมอืงชัยปุระ วัดนี>สรา้งขึ>นโดย Seth Jai Ram 
Paliwal ในชว่งตน้ศตวรรษที� 18 ตั >งอยูใ่จกลางเมอืง บรเิวณเนนิเขาเล็กๆ พระวหิารแหง่นี>
เปรยีบเสมอืนชวีติแห่งการคน้หาความสขุนรัินดร ์ซึ�งพระพฆิเนศวรชา้งหัวเทพในศาสนา
ฮนิดูถอืวา่เป็นพระเจา้แห่งความเป็นมงคลปัญญา ความรู ้และความมั�งคั�ง วัดพระพฆิเนศ
แห่งนี>เป็นที�นยิมมากที�สดุของนักท่องเที�ยวทั >งชาวอนิเดยีและชาวต่างชาต ิเชญิท่านขอ
พรจากองคพ์ระพฆิเนศตามอธัยาศัย   หลังจากนั>นนําทา่นออกเดนิทางสู ่เมอืงอคัรา เมอืง
ที�เป็นสถานที�ตั >งอนุสรณ์สถานแห่งความรัก ทัชมาฮาล และเคยเป็นศูนยก์ลางปกครอง
ของอนิเดยีสมัยราชวงศโ์มกลุ อัคระ อดตีเมอืงหลวงของอนิเดยีในสมัยที�ยังเรยีกวา่ "ฮนิดู
สถาน"  เป็นเมอืงที�ตั >งอยู่รมิแม่นํ>ายมนา ทางตอนเหนือของประเทศอนิเดยี ในรัฐอุตตร
ประเทศ เป็นเมอืงหลวงของรัฐอุตตรประเทศ เมอืงอัคระมปีระชากรทั >งหมด 1,686,976 
คน (ปีค.ศ. 2010) ถือเป็นหนึ�งในเมืองที�มีประชากรหนาแน่นที�สุดในรัฐอุตตรประเทศ 
และอนัดับที� 19 ในประเทศอนิเดยี 

 ออกเดนิทางสู ่เมอืงอกัรา (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 5 ชม.) 



 

 เดนิทางถงึ เมอืงอกัรา 

กลางวนั  รบัประทานอาหารกลางวนั  
บา่ย  จากนั>นนําท่านเขา้ชม อกัราฟอรด์ (Agra Fort) แหล่งมรดกโลก ทิ�ตดิรมิแม่นํ>ายมุนา

สรา้งโดยพระเจา้อัคบารม์หาราชแหง่ราชวงศโ์มกลุ  เมื�อปี ค.ศ. 1565 เป็นทั >งพระราชวัง
ที�ประทับและเป็นป้อมปราการ ต่อมาพระโอรส คือ พระเจา้ชาฮันกีร์  และพระนัดดา 
(โอรสของพระเจา้ชาฮันกรี)์ , พระเจา้ชาหจ์าฮานไดส้รา้งขยายตอ่เตมิป้อมและพระราชวัง
แห่งนี>อย่างใหญ่โต และนําท่านเขา้ชมป้อมผ่านประตู อํามรรสิงห์ เขา้สู่ส่วนที�เป็น
พระราชวัง  ผ่านลานสวนประดับ อา่งหนิทรายสแีดงขนาดยักษ์สําหรับสรงนํ>า ท่านจะได ้
เห็นสถาปัตยกรรมสามยุคสมัยตามรสนยิมที�แตกต่างกันของสามกษัตรยิ ์นําท่านเขา้ชม
ดา้นในพระตําหนักต่างๆที�สลักลวดลายศลิปะแบบโมกุลที�มีอทิธพิลจากศลิปะอนิเดีย 
ผสมผสานกับศลิปะเปอร์เซีย แลว้นําขึ>นสู่ระเบียงชั >นที�สองที�มีเฉลียงมุข ซึ�งสามารถ
มองเห็นชมทวิทัศน์ลํานํ>ายมุนาได ้ต่อมานําชมหอ้งที�ประทับของกษัตรยิ์ ,พระโอรส, 
พระธดิาและองคต์า่งๆ แลว้นําชมพระตําหนัก มาซัมมัน บรูช์ ที�มเีฉลยีงมขุแปดเหลี�ยม มี
หนา้ต่างเปิดกวา้ง ที�สามารถมองเห็นทัชมาฮาลได ้ในพระตําหนักนี>เองที�เล่ากันว่า ชาห์
จาฮัน ถกูพระโอรส ออรังเซบ จองจําขังไว ้7 ปี ในชว่งปลายรัชกาลจนสิ>นพระชนม ์แลว้ก็
นําชมลานสวนประดับ ดวิันออีาอํา ที�ชั >นบนดา้นหนึ�งเคยเป็นที�ประดษิฐานบลัลังกน์กยงูอัน
ยิ�งใหญ่ (ปัจจุบันอยูใ่นประเทศอหิร่าน) และที�ลานสวนประดับแห่งนี>เองที�พระเจา้ชาหจ์า
ฮัน ไดพ้บรักครั >งแรกกับพระนางมุมตัซ  ที�ไดนํ้าสนิคา้เป็นสรอ้ยไข่มุกเขา้มาขายใหก้ับ
นางในฮาเร็ม  นําทา่นเขา้ชม ทชัมาฮาล (Taj Mahal) แหลง่มรดกโลกเป็น 1 ใน 7 สิ�ง
มหัศจรรยท์ี�สําคัญของโลก ซึ�งอนุสรณ์สถานแห่งความรักอันยิ�งใหญ่และอมตะของพระ
เจา้ชาหจ์าฮนัที�มตีอ่พระนางมมุตัซ โดยสรา้งขึ>นในปี ค.ศ. 1631 ตอ่มานําทา่นเดนิสูป่ระตู
สสุานที�สลักตัวหนังสอืภาษาอาระบคิที�เป็นถอ้ยคําอทุศิและอาลัยตอ่บคุคลอันเป็นที�รักที�
จากไป และนําทา่นถา่ยรปูกับลานนํ>าพุที�มอีาคารทัชมาฮาลอยูเ่บื>องหลัง แลว้นําทา่นเขา้
สู่ตัวอาคารที�สรา้งจากหินอ่อนสีขาวบรสิุทธิpจากเมืองมกรานะ ที�ประดับลวดลายดว้ย
เทคนคิฝังหนิสตีา่งๆ ลงไปในเนื>อหนิ ที�เป็นสถาปัตยกรรมชิ>นเอกของโลกที�ออกแบบโดย
ช่างจากเปอรเ์ซีย โดยอาคารตรงกลางจะเป็นรูปโดมซึ�งมีหอคอยสี�เสาลอ้มรอบ  ตรง
กลางดา้นในเป็นที�ฝังพระศพของพระนางมุมตัซ มาฮาล และ พระเจา้ชาหจ์าฮัน ไดอ้ยู่คู่
เคยีงกันตลอดชั�วนรัินดร ์ ทัชมาฮาลแห่งนี>ใชเ้วลากอ่สรา้งทั >งหมด 12 ปี โดยสิ>นเงนิไป 
41 ลา้นรูปี มกีารใชท้องคําประดับตกแตง่สว่นตา่งๆ ของอาคาร หนัก 500 กโิลกรัม และ
ใชค้นงานกวา่ 20,000 คน ตอ่มานําทา่นเดนิออ้มไปดา้นหลังที�ตดิกับแมนํ่>ายมนุาโดยฝั�ง
ตรงกนัขา้มจะมพีื>นที�ขนาดใหญถ่กูปรับดนิแลว้ โดยเลา่กนัวา่พระเจา้ชาหจ์าฮนัเตรยีมที�จะ
สรา้งสสุานของตัวเองเป็นหนิออ่นสดํีาโดยตัวรปูอาคารจะเป็นแบบเดยีวกันกับทัชมาฮาล 
เพื�อที�จะอยู่เคียงขา้งกัน แต่ถูกออรังเซบ ยดึอํานาจและนําตัวไปคุมขังไวใ้นป้อมอักรา
เสยีกอ่น   

คํSา  รบัประทานอาหารคํSา  
  พกัทีS  The Taj Vilas Hotel หรอืเทยีบเทา่,เมอืงอกัรา   

วนัทีS 4 อกัรา – เดลล ี– กตุบุมนีาร ์- ประตชูยั (India Gate) – สนามบนิเดล ี

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
 ออกเดนิทางสู ่เมอืงเดลล ี(ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 4 ชม.) 
 
 

นําท่านเดนิทางเขา้สูก่รุงนวิเดลล ีที�มปีระวัตศิาสตรอ์ันยาวนานกว่า 5,000 ปี และเป็น
ศูนย์กลางการปกครองของอาณาจักรอนิเดียโบราณ 7 อาณาจักร ต่อมาในปี 1857 
อังกฤษไดเ้ขา้มามบีทบาทในการปกครองประเทศอนิเดยีและไดย้า้ยเมอืงหลวงไปอยู่ที�
โกลกตัตา และไดย้า้ยกลับมาเป็นเมอืงหลวงอกีครั >งหนึ�งในปี 1911 หลังจากอนิเดยีไดรั้บ
เอกราชจากประเทศอังกฤษในปี 1947 ก็ไดม้กีารสรา้งสถานที�ทําการราชการโดยสรา้ง



 

เมอืงใหมช่ื�อวา่ “นวิเดลล”ี 

กลางวนั  รบัประทานอาหารกลางวนั  
บา่ย 
 
 

นําท่านเขา้ชม กุตุบมนีาร ์(Qutb Minar) เป็นสัญลักษณ์ที�โดดเด่นที�สดุแห่งหนึ�งของ
กรุงนิวเดล ีไดรั้บสถานะมรดกโลกเมื�อ พ.ศ. 2536 เป็นหอสูงที�สรา้งดว้ยหนิทรายแดง 
(เชน่เดยีวกบัสสุานหมุายนู) และหนิออ่นเป็นทรงเสาสงูปลายฐานกวา้ง 14 เมตรเศษ สว่น
ชั >นบนสดุยอดกวา้ง 2.7 เมตร มคีวามสงู 72.5 เมตร (ประมาณตกึสงู 20 ชั >น) จากนั>นนํา
ท่านชม ประตูชยั (India Gate)เป็นอนุสรณ์สถานของเหล่าทหารหาญที�เสยีชวีติจาก
การร่วมรบกับอังกฤษในสมัยสงครามโลก ครั >งที� 1 และสงครามอัฟกานิสถาน ประตูชัย
แห่งนี>จึงถือไดว้่าเป็นสัญลักษณ์แห่งหนึ�งของกรุงนิวเดลลี โดยซุม้ประตูแห่งนี>มี
สถาปัตยกรรมคลา้ยประตูชัยของกรุงปารสีและนครเวยีงจันทน์ ซึ�งมีความสูง 42 เมตร 
สรา้งขึ>นจากหนิทรายเมื�อปีครสิตศ์ักราชที� 1931 บนพื>นผวิของประตูชัยแห่งนี>จะปรากฏ
รายนามของทหารที�เสยีชวีติถูกแกะสลักไว ้และบรเิวณใตโ้คง้ประตูจะปรากฏคบเพลงิที�
ไฟไม่เคยมอดดับเพื�อเป็นการรําลกึถงึผูเ้สียชีวติในสงครามอนิเดีย-ปากีสถาน เมื�อปี
ครสิต์ศักราชที� 1971  มีทหารยามเฝ้าบรเิวณประตูชัยตลอดเวลาเพื�อป้องกันการก่อ
วนิาศกรรม นําท่านสู่ ตลาดจนัปาท (JanpathMarket) อสิระใหท้่านเลอืกซื>อสนิคา้
พื>นเมืองและงานหัตถกรรมต่างๆ เช่น ผา้ไหมอนิเดีย, เครื�องประดับอัญมณี, ไมจั้นทน์
หอมแกะสลัก, ของตกแตง่ประดับบา้น ฯลฯ 

**ขอสงวนสทิธใินการเปลีSยนแปลงไมไ่ปตลาดจนัปาทหากมเีวลาไมเ่พยีงพอ** 
คํSา  รบัประทานอาหารกลางคํSา  
 ไดเ้วลาอนัสมควรนําทา่นเดนิทางสูท่า่อากาศยานนานาชาตอินิทริา คานธ ี
วนัทีS 5 เดลล ี- กรงุเทพฯ (ดอนเมอืง) 

02.55 น.  นําทา่นเดนิทางกลับสู ่กรงุเทพฯ (ดอนเมอืง) ประเทศไทย โดยสายการบนินกสกูต๊ 
(NokScoot) เที�ยวบนิที� XW305 (ใชเ้วลาบนิประมาณ 3.50 ชั�วโมง) (ไมม่บีรกิารอาหาร
บนเครื�อง) 

08.20 น. เดนิทางกลับถงึสนามบนิดอนเมอืง กรงุเทพฯ ประเทศไทย โดยสวัสดภิาพ 

 
 

โปรแกรม : อนิเดยี Special Time ทชัมาฮาล ชยัปรุะ นครสชีมพ ู5วนั 2คนื  
โดยสายการบนิ นกสกูต๊ (XW) 

 

อตัราคา่บรกิาร 

กําหนดการเดนิทาง 

ผูใ้หญ ่
พักหอ้งละ 2-3 

ทา่น 
ทา่นละ 

เด็กอาย2ุปี 
แตไ่มถ่งึ12ปี 

 [มเีตยีง] 
พักกบัผูใ้หญ ่

 1 ทา่น  
ทา่นละ 

เด็กอาย2ุปี 
แตไ่มถ่งึ12ปี 

[มเีตยีง] 
พักกบัผูใ้หญ ่

2 ทา่น  
ทา่นละ 

เด็กอาย2ุปี 
แตไ่มถ่งึ12ปี  
[ไมม่เีตยีง] 
พักกบัผูใ้หญ ่

2 ทา่น  
ทา่นละ 

ราคา 
ไมร่วมตั�ว 
ทา่นละ 

พักเดี�ยวเพิ�ม 
ทา่นละ 

วนัทีS :  06-10 ม.ิย. 62                                                                                          14,900 14,900 14,900 14,900 5,900 4,900 

วนัทีS :  13-17 ม.ิย. 62                                                                                          14,900 14,900 14,900 14,900 5,900 4,900 

วนัทีS :  20-24 ม.ิย. 62                                                                                          14,900 14,900 14,900 14,900 5,900 4,900 

วนัทีS :  27 ม.ิย. – 01 ก.ค. 62                                                                                          14,900 14,900 14,900 14,900 5,900 4,900 



 

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

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

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

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

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

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

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

วนัทีS :  29 ส.ค. – 02 ก.ย. 62                                                                                          14,900 14,900 14,900 14,900 5,900 4,900 

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

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

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

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

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

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

 

 

***  ราคาเด็กทารก [ อายไุมถ่งึ 2 ปีบรบิรูณ์ ณ วนัเดนิทางกลบั ]  ตดิตอ่สอบถาม 
ราคานีkรวมรายการทวัร+์ต ัzวเครืSองบนิ *** 

 

**พาสปอรต์ตา่งชาต ิโปรดตดิตอ่เรา** 

 
***ราคาทวัรข์า้งตน้ไมร่วมคา่วซีา่ทา่นละ 3,000 บาท*** 

***ราคาทวัรข์า้งตน้ยงัไมร่วมคา่ทปิคนขบัรถ และมคัคเุทศนท์อ้งถิSน  

รวมทา่นละ 1,500 บาท /ทา่น/ทรปิ*** 

** โปรแกรมอาจจะมกีารปรบัเปลีSยนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดกูาล ** 
 

เง ืSอนไขการใหบ้รกิาร 

1. บรษัิทฯ สงวนสทิธิpในการที�จะไมรั่บผดิชอบตอ่คา่ชดเชยความเสยีหาย อนัเกดิจากเหตสุดุวสิยัที�ทางบรษัิทฯ ไม่
สามารถควบคมุได ้เชน่ การนัดหยดุงาน, จลาจล,การลา่ชา้หรอืยกเลกิของเที�ยวบนิ รวมถงึกรณีที�กองตรวจคน
เขา้เมอืงไมอ่นุญาตใหเ้ดนิทางออกหรอืกองตรวจคนเขา้เมอืงของแตล่ะประเทศไมอ่นุญาตใหเ้ขา้เมอืงรวมทั>งใน
กรณีท ีทา่นจะใชห้นังสอืเดนิทางราชการ (เลม่สนํี>าเงนิ) เดนิทาง หากทา่นถกูปฏเิสธการเดนิทางเขา้หรอืออก
นอกประเทศใดประเทศหนึ�ง      

2. บรษัิทฯ สงวนสทิธิpในการเปลี�ยนแปลงโปรแกรมรายการทอ่งเที�ยว โดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 
3. บรษัิทฯ สงวนสทิธิpในการเปลี�ยนแปลงอตัราคา่บรกิาร โดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 
4. กรณีที�คณะไมค่รบจํานวน 15 ทา่น ทางบรษัิทฯ สงวนสทิธิpในการงดออกเดนิทาง โดยทางบรษัิทฯ จะแจง้ให ้

ทา่น ทราบลว่งหนา้ 5-7 วันกอ่นการเดนิทาง  
5. เมื�อทา่นทําการซื>อโปรแกรมทัวร ์ทางบรษัิทฯจะถอืวา่ทา่นรับทราบและยอมรับเงื�อนไขของหมายเหตทุกุขอ้แลว้ 



 

 
 
 
 

** ลกูคา้ทีSบนิกบัสายการบนินกสกูต๊ มเีง ืSอนไขเพิSมตามรายละเอยีดดา้นลา่ง ** 

 
สายการบนินกสกูต๊ ใชร้ะบบการจองที�นั�งเป็นแบบสุม่ที�นั�งวา่ง อาจจะทําใหค้รอบครัวที�มาดว้ยกนัไมไ่ดนั้�งตดิกนั 
หากลกูคา้ทา่นใดประสงคจ์ะจองที�นั�งตดิกนัสามารถดรูายละเอยีดคา่ใชจ้า่ยในการซื>อที�นั�งเพิ�มได ้ ดังนี> 
คา่ธรรมเนยีมการระบทุ ีSน ัSง 

• ผูโ้ดยสารสามารถ Upgrade ที�นั�งเป็นแบบ Super หรอื Stretch ไดโ้ดยมคีา่ใชจ้า่ยเพิ�มเตมิ 

• ไมอ่นุญาตใหเ้ด็ก ทารกและผูพ้กิาร นั�งที�นั�งแถว 31H/31J/31K, 61A/61B/61C, 61H/61J/61K 

 
 

Pre-paid (48 ช ัSวโมงกอ่นเดนิทาง) เสน้ทาง India (DEL) 

1. ที�นั�ง STRETCH  SEAT / LONG  LEG   

• ที�นั�งแถวที� 21  มคีา่ใชจ้า่ยเพิ�มทา่นละ 1,500.- บาท/เที�ยว 

• ที�นั�งแถวที� 31 / 61 มคีา่ใชจ้า่ยเพิ�มทา่นละ 1,200.- บาท/เที�ยว 

( ที�นั�งแถว 21 , 31 และ 61  ไมอ่นุญาตใหบ้คุคลที�อาย ุตํ�ากวา่ 16 ปี และสงูกวา่ 65 ปีขึ>นไป ทําการจอง ) 
2. ที�นั�ง SUPER  SEAT   

• ที�นั�งแถวที� 22-25 มคีา่ใชจ้า่ยเพิ�มทา่นละ 1,000.- บาท/เที�ยว 

• ที�นั�งแถวที� 32-34 / 62-63 / 71-74 มคีา่ใชจ้า่ยเพิ�มทา่นละ 800.- บาท/เที�ยว 

3. ที�นั�ง STANDARD SEAT  

• ที�นั�งแถวที� 23-26 มคีา่ใชจ้า่ยเพิ�มทา่นละ 500.- บาท/เที�ยว 

• ที�นั�งแถวที� 32-51 / 62-75 มคีา่ใชจ้า่ยเพิ�มทา่นละ 400.- บาท/เที�ยว 

 

การอพัเกรดทีSน ัSงไปยงัช ัkน ScootBiz 
เสน้ทาง India (DEL) สามารถอพัเกรดที�นั�งได ้โดยจะมคีา่ใชจ้า่ยเพิ�มทา่นละ 3,500.- บาท/เที�ยว 

• อนุญาตใหอ้พัเกรดที�นั�งไปยังชั >น ScootBiz กอ่นการเดนิทาง 7 วัน 

• ตอ้งชาํระเงนิเต็มจํานวนภายใน 1 วันทําการ หลังการจอง 

• ขึ>นอยูก่บัจํานวนที�วา่งของชั >น ScootBiz 

 

กรณีซืkอนํ kาหนกักระเป๋าเพิSม (จากเดมิทีSไดแ้ลว้ 20 ก.ก. )  มดีงันีk 
เพิ�ม 5 ก.ก.  150 บาท / เพิ�ม 10 ก.ก.  350 บาท / เพิ�ม 15 ก.ก.  550 บาท /  เพิ�ม  20 ก.ก.  950 บาท 
* ราคาขา้งตน้เป็น ราคาตอ่คน ตอ่เที�ยวบนิ * และซื>อไดไ้มเ่กนิ 40 ก.ก. (รวมนํ>าหนักที�มใีหก้อ่นแลว้) 
** สําหรับที�นั�งโซน  Scoot in Silence  (ที�นั�งแถว 21-26)  จะอนุญาตเฉพาะผูโ้ดยสารที�อาย ุ12 ปีขึ>นไปเทา่นั>น** 
*** รบกวนแจง้กอ่นการเดนิทางอยา่งนอ้ย 7 วัน (ไมนั่บรวม เสาร-์อาทติย)์ *** 

 



 

Wheelchair Service at Ramp (WCHR) 
1. ผูโ้ดยสารที�ตอ้งการใช ้Wheelchair (WCHR) จะมคี่าใชจ้่ายเพิ�มเตมิ และตอ้งสํารอง (WCHR) ล่วงหนา้ 72 ชั�วโมง

กอ่นเดนิทาง 

2. ผูโ้ดยสารที�ม ีWheelchair สว่นตัว สายการบนิอนุญาตผูโ้ดยสารสามารถโหลด wheelchair สว่นตัวใตท้อ้งเครื�องได ้
โดยไมม่คีา่ใชจ้า่ยเพิ�มเตมิ และไมค่ดิรวมกบันนํ>าหนักกระเป๋าเชค็อนิ 

3. ทางสายการบนิไมม่บีรกิาร Wheelchair on Cabin (WCHC) and Wheelchair Steps (WCHS) 

 
 
 
 
 
 

กรณีคณะออกเดนิทางได ้          

1. คณะจองจํานวนผูใ้หญ ่10 ทา่นออกเดนิทาง (ไมม่หีัวหนา้ทัวร)์ 
2. คณะจองจํานวนผูใ้หญ ่15 ทา่นขึ>นไปออกเดนิทาง (มหีัวหนา้หัวหนา้ทัวร)์ 
3. คณะจองไมถ่งึจํานวนผูใ้หญ ่10 ทา่น ไมอ่อกเดนิทาง 

 
อตัราคา่บรกิารนีkรวม 

1.  คา่ตั�วเครื�องบนิไป-กลับ ชั >นประหยัด 
2.  คา่โรงแรมที�พักตามรายการที�ระบ ุ(สองทา่นตอ่หนึ�งหอ้ง) 
3.  คา่เขา้ชมสถานที�ตา่งๆ ตามรายการที�ระบ ุ
4.  คา่อาหารและเครื�องดื�มตามรายการที�ระบ ุ
5.  คา่รถรับสง่และระหวา่งนําเที�ยวตามรายการที�ระบ ุ
6.  คา่ประกนัอบุัตเิหตคุุม้ครองในระหวา่งการเดนิทาง คุม้ครองในวงเงนิทา่นละ 1,000,000 บาท คา่รักษาพยาบาล

กรณีเกดิอบุตัเิหตวุงเงนิทา่นละ 200,000 บาท ตามเงื�อนไขของกรมธรรม ์ 
 ** ลกูคา้ทา่นใดสนใจซื>อประกนัการเดนิทางสําหรับครอบคลมุเรื�องสขุภาพสามารถสอบถามขอ้มลู 
 เพิ�มเตมิกบัทางเจา้หนา้ที�บรษัิทได ้** 
 - เบี>ยประกนัเริ�มตน้ 370 บาท [ระยะเวลา 5-7 วัน] 
 - เบี>ยประกนัเริ�มตน้ 430 บาท [ระยะเวลา 8-10 วัน]  
 ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัที�มอีายมุากกวา่ 16 หรอืนอ้ยกวา่ 75 ปี   
 [รักษาพยาบาล 2 ลา้น, รักษาตอ่เนื�อง 2 แสน, เสยีชวีติหรอืเสยีอวัยวะจากอบุตัเิหต ุ3 ลา้นบาท] 
 ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัที�มอีายนุอ้ยกวา่ 16 หรอืมากกวา่ 75 ปี   
 [รักษาพยาบาล 2 ลา้น, รักษาตอ่เนื�อง 2 แสน, เสยีชวีติหรอืเสยีอวัยวะจากอบุตัเิหต ุ1.5 ลา้นบาท] 
8.  รวมภาษีสนามบนิทกุแหง่ + ภาษีนํ>ามัน  
9.  คา่ภาษีมลูคา่เพิ�ม 7% 

 
อตัราคา่บรกิารนีkไมร่วม 

1. กระเป๋าเดนิทาง 
2. กระเป๋าเดนิทางในกรณีที�นํ>าหนักเกนิกวา่ที�สายการบนิกําหนด 20 กโิลกรัม/ทา่น สว่นเกนินํ>าหนักตามสายการ

บนิกําหนด 
3. คา่ทําหนังสอืเดนิทาง 
4. คา่ใชจ้า่ยสว่นตัวนอกเหนอืจากรายการ เชน่ คา่เครื�องดื�ม, คา่อาหารที�สั�งเพิ�มเอง, คา่โทรศัพท,์ คา่ซกัรดีฯลฯ 
5. คา่อาหารที�ไมไ่ดร้ะบไุวใ้นรายการ 
6. คา่ทําใบอนุญาตที�กลับเขา้ประเทศของคนตา่งชาตหิรอืคนตา่งดา้ว 
7. คา่วซีา่เขา้ประเทศอนิเดยีแบบ E-Visa ทา่นละ 3,000 บาท 
8. คา่ทปิคนขบัรถ และมัคคเุทศนท์อ้งถิ�น รวมทา่นละ 1,500 บาท 
 



 

เง ืSอนไขการจอง  

1. ชําระเงนิมัดจําทา่นละ 10,000 บาท ภายใน 36 ชั�วโมงหลังการจอง โดยโอนเขา้บัญชแีละสง่หลักฐานการ โอน
เงนิใหเ้จา้หนา้ที�ที�ดแูลเสน้ทาง ที�นั�งจะยนืยันเมื�อไดรั้บ เงนิมัดจําแลว้เทา่นั>น 

2.     สง่สําเนาหนา้พาสปอรต์ของผูท้ี�เดนิทาง ที�มอีายกุารใชง้านไมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน  
3.     หากท่านที�ตอ้งการออกตั�วโดยสารภายในประเทศ (กรณีลูกคา้อยู่ต่างจังหวัด) ใหท้่านตดิต่อเจา้หนา้ที� ก่อน 

ออกบัตรโดยสารทุกครั >ง หากออกบัตรโดยสารโดยมแิจง้เจา้หนา้ที� ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิpไม่รับผดิชอบ  
คา่ใชจ้า่ยที�เกดิขึ>น 

4.     หากในคณะของท่านมีผูต้ อ้งการดูแลพิเศษ นั� งรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูสู้งอายุ, มีโรคประจําตัว  
หรอืไม่สะดวกในการเดนิทางท่องเที�ยวในระยะเวลาเกนิกว่า 4-5 ชั�วโมงตดิต่อกัน ท่านและครอบครัวตอ้งให ้
การดูแลสมาชิกภายในครอบครัวของท่านเอง เนื�องจากการเดินทางเป็นหมู่คณะ หัวหนา้ทัวร์มีความ 
จําเป็นตอ้งดแูลคณะทัวรทั์ >งหมด  

 
การชําระคา่ทวัรส์ว่นทีSเหลอืทางบรษิทัฯจะเรยีกเก็บกอ่นเดนิทางไมน่อ้ยกวา่ 15 วนัทา่นควรจดัเตรยีม
คา่ทวัรใ์หเ้รยีบรอ้ยกอ่นกาํหนดเนืSองจากทางบรษิทัตอ้งสํารองคา่ใชจ้า่ยในสว่นของคา่ทีSพกัและต ัzว

เครืSองบนิ มฉิะน ัkนจะถอืวา่ทา่นยกเลกิการเดนิทางโดยอตัโนมตั ิ
 
เง ืSอนไขการยกเลกิเดนิทาง 

1. สําหรับผูโ้ดยสารที�ไมไ่ดถ้อืหนังสอืเดนิทางไทย และทางบรษัิทฯเป็นผูย้ื�นวซีา่ให ้เมื�อผลวซีา่ผา่นแลว้มกีาร
ยกเลกิการเดนิทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิpในการคนืคา่มดัจําทั >งหมด 

2. ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 30 วันขึ>นไป คนืเงนิทั >งหมด 
3. ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 15 วันขึ>นไป เก็บคา่ใชจ้า่ย ทา่นละ 10,000 บาท 
4. ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 8-14 วัน เก็บคา่ใชจ้า่ย 80% ของราคาทัวร ์
5. ยกเลกิการเดนิทางนอ้ยกวา่ 1-7 วัน เก็บคา่ใชจ้า่ยทั >งหมด 100% ของราคาทัวร ์
6. ยกเลกิการเดนิทางในวันเดนิทาง กรณีถกูปฏเิสธการเขา้-ออกเมอืงทั >งจากประเทศไทยและประเทศอนิเดยี ไมม่ี

การคนืเงนิทั >งหมดไมว่า่กรณีใดๆทั>งสิ>นในกรณีเจ็บป่วย จนไมส่ามารถเดนิทางได ้จะตอ้งมใีบรับรองแพทยจ์าก
โรงพยาบาลรับรอง ทางบรษัิทฯ จะทําการเลื�อนการเดนิทางของทา่นไปยังคณะตอ่ไป แตทั่ >งนี>ทา่นจะตอ้งเสยี
คา่ใชจ้า่ยที�ไมส่ามารถเรยีกคนืไดค้อื คา่ธรรมเนยีม ในการมัดจําตั�วทา่นละ 10,000 บาท และคา่ใชจ้า่ยอื�นๆ 

7. ยกเวน้กรุ๊ปที�เดนิทางชว่งวันหยดุหรอืเทศกาลที�ตอ้งการันตมีัดจํากบัสายการบนิหรอืคา่มัดจําที�พักโดยตรงหรอื
โดยการผา่นตัวแทนในประเทศหรอืตา่งประเทศและไมอ่าจขอคนืเงนิได ้รวมถงึเที�ยวบนิพเิศษเชน่ Extra Flight 
และ Charter Flight จะไมม่กีารคนืเงนิมัดจํา หรอืคา่ทัวรทั์ >งหมดเนื�องจากคา่ตั�วเป็นการเหมาจา่ยในเที�ยวบนิ
นั>นๆ 

 
 
 

เง ืSอนไขการเดนิทาง 

1.  บรษัิทฯ มสีทิธิpที�จะเปลี�ยนแปลงรายละเอยีดบางประการในทัวรน์ี> เมื�อเกดิเหตสุดุวสิยัจนไมอ่าจแกไ้ขได ้
2.  บรษัิทฯ ไมรั่บผดิชอบคา่เสยีหายในเหตกุารณ์ที�เกดิจากสายการบนิ ภัยธรรมชาต ิและอื�นๆที�อยูน่อกเหนอืการ

ควบคมุของทางบรษัิทฯหรอืคา่ใชจ้า่ยเพิ�มเตมิที�เกดิขึ>นทางตรงหรอืทางออ้ม เชน่ การเจ็บป่วย, การถกูทํารา้ย, 
การสญูหาย, ความลา่ชา้ หรอืจากอบุตัเิหตตุา่งๆ 

3.  หากทา่นยกเลกิกอ่นรายการทอ่งเที�ยวจะสิ>นสดุลง ทางบรษัิทฯ จะถอืวา่ทา่นสละสทิธิpและจะไมรั่บผดิชอบคนื
คา่บรกิารที�ทา่นไดช้าํระไวแ้ลว้ไมว่า่กรณีใดๆ ทั >งสิ>น 

4.  บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบตอ่การหา้มออกนอกประเทศ หรอื หา้มเขา้ประเทศ อนัเนื�องมาจากมสีิ�งผดิกฎหมาย 
หรอืเอกสารเดนิทางไมถ่กูตอ้ง หรอื การถกูปฏเิสธในกรณีอื�นๆ 

5.  รายการนี>เป็นเพยีงขอ้เสนอที�ตอ้งไดรั้บการยนืยันจากบรษัิทฯ อกีครั >งหนึ�ง หลังจากไดสํ้ารองที�นั�งบนเครื�อง และ
โรงแรมที�พักในตา่งประเทศเป็นที�เรยีบรอ้ย แตอ่ยา่งไรก็ตามรายการนี>อาจเปลี�ยนแปลงไดต้ามความเหมาะสม 



 

6.  ราคานี>คดิตามราคาตั�วเครื�องบนิในปัจจบุนั หากราคาตั�วเครื�องบนิปรับสงูขึ>น บรษัิทฯ สงวนสทิธิpที�จะปรับราคาตั�ว
เครื�องบนิตามสถานการณ์ดังกลา่ว 

7.  กรณีเกดิความผดิพลาดจากตัวแทน หรอื หน่วยงานที�เกี�ยวขอ้ง จนมกีารยกเลกิ ลา่ชา้ เปลี�ยนแปลง การบรกิาร
จากสายการบนิบรษัิทฯขนสง่ หรอื หน่วยงานที�ใหบ้รกิาร บรษัิทฯจะดําเนนิโดยสดุความสามารถที�จะจัดบรกิาร
ทัวรอ์ื�นทดแทนให ้แตจ่ะไมค่นืเงนิใหสํ้าหรับคา่บรกิารนั>นๆ 

8. มัคคเุทศก ์พนักงาน และตัวแทนของบรษัิทฯ ไมม่สีทิธิpในการใหคํ้าสญัญาใดๆ ทั >งสิ>นแทนบรษัิทฯ นอกจากมี
เอกสารลงนามโดยผูม้อํีานาจของบรษัิทฯ กํากบัเทา่นั>น 

9.  หากไมส่ามารถไปเที�ยวในสถานที�ที�ระบใุนโปรแกรมได ้อนัเนื�องมาจากธรรมชาต ิความลา่ชา้ และความ
ผดิพลาดจากทางสายการบนิ จะไมม่กีารคนืเงนิใดๆทั >งสิ>น แตทั่ >งนี>ทางบรษัิทฯจะจัดหารายการเที�ยวสถานที�
อื�นๆมาให ้โดยขอสงวนสทิธิpการจัดหานี>โดยไมแ่จง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

10.  กรณีที�กองตรวจคนเขา้เมอืงทั >งที�ประเทศไทย และในตา่งประเทศปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออกหรอืเขา้ประเทศที� 
 บรษัิทระบใุนรายการเดนิทาง  บรษัิทของสงวนสทิธไ์มค่นืคา่บรกิารไมว่า่กรณีใด ๆทั >งสิ>น 
11.  บรษัิทฯ รับเฉพาะผูม้จีดุประสงคก์ารเดนิทางเพื�อทอ่งเที�ยวเทา่นั>น 
12.  เที�ยวบนิ และรายการทอ่งเที�ยวอาจมกีารเปลี�ยนแปลงไดต้ามความเหมาะสม โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 
13.  เมื�อทา่นตกลงชาํระเงนิคา่บรกิารไมว่า่ทั >งหมดหรอืบางสว่นกบัทางบรษัิทฯ ทางบรษัิทฯ จะถอืวา่ทา่นไดย้อมรับ

ในเงื�อนไขและ ขอ้ตกลงตา่ง ๆ ที�ไดร้ะบไุวทั้ >งหมดนี>แลว้ 
14.  โรงแรมที�พักในประเทศอนิเดยี มมีาตรฐานการกําหนดดาวและประเภทของที�พักแตกตา่งกบัประเทศไทย โดย

โรงแรมที�พักทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธิpในการจัดหาโรงแรมโดยอา้งองิตามการจัดระดับดาวของประเทศอนิเดยี 
ตามที�ระบใุนรายการทอ่งเที�ยวเทา่นั>น โรงแรมโดยสว่นใหญจ่ะเป็นแบบหอ้งพักคู ่(Twin หรอื Double) ใน
กรณีที�ทา่นมคีวามประสงคจ์ะพักแบบ 3 ทา่น ขึ>นอยูก่บัขอ้จํากดัของหอ้งพักและการวางรปูแบบของหอ้งพักของ
แตล่ะโรงแรม ซึ�งมคีวามแตกตา่งกนัอาจจะทําใหท้า่นไมไ่ดห้อ้งพักตดิกนั และไมส่ามารถเสรมิเตยีงไดต้ามที�
ตอ้งการ 

15.  กระเป๋าสมัภาระตา่งๆถอืเป็นทรัพยส์นิสว่นตัวของทา่น ทางบรษัิทจะไมรั่บผดิชอบตอ่ความเสยีหาย สญูหาย 
ลา่ชา้ หรอือบุตัเิหตตุา่งๆ ใดๆทั >งสิ>น 

16.  เมื�อทา่นออกเดนิทางไปกบัคณะแลว้ หากทา่นงดการใชบ้รกิารรายการใดรายการหนึ�ง หรอืไมเ่ดนิทางพรอ้ม
คณะถอืวา่ทา่นสละสทิธิp ไมอ่าจเรยีกรอ้งคา่บรกิาร และเงนิมัดจําคนื ไมว่า่กรณีใดๆ ทั >งสิ>น 

17.  ในกรณีทีSลกูคา้ตอ้งออกต ัzวโดยสารภายในประเทศ กรณุาตดิตอ่เจา้หนา้ทีSของบรษิทัฯ กอ่นทกุคร ัkง มิ
เชน่น ัkนทางบรษิทั ฯ จะไมร่บัผดิชอบคา่ใชจ้า่ยใดๆ ท ัkงส ิkน 

18.   ในกรณีทีSลกูคา้ตอ้งออกต ัzวโดยสารภายในประเทศกรณุาตดิตอ่เจา้หนา้ทีSของบรษิทัฯกอ่นทกุคร ัkงม ิ
เชน่น ัkนทางบรษิทัฯจะไมร่บัผดิชอบคา่ใชจ้า่ยใดๆท ัkงส ิkน 

 

 

 

หลกัฐานประกอบการยืSนขอวซีา่ประเทศอนิเดยีสําหรบั-คนไทย 

1. หนังสอืเดนิทาง (Passport) หนังสอืเดนิทาง ตอ้งมหีนา้เหลอืสําหรับประทับวซีา่อยา่งนอ้ย 2 หนา้ อายใุชง้าน

เหลอืไมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน นับจากวันเดนิทาง *กรณุาถอดปก Passport กอ่นสง่เอกสารบรษัิทจะไมรั่บผดิชอบใน

กรณีสญูหาย* 

2. รปูถา่ย รปูถา่ยสหีนา้ตรงขนาด 2x2นิ>ว พื>นหลังสขีาวเทา่นั>น จํานวน 2 ใบเป็นรปูที�ถา่ยจากรา้นถา่ยรปูเทา่นั>น รปู 

(หา้มสวมแวน่ตาหรอืเครื�องประดับ, ไมใ่สช่ดุขา้ราชการหรอืเครื�องแบบใดๆ ไมเ่ป็นรปูสติkกเกอรร์วมถงึหา้มใชร้ปูที�

ถา่ยเองและปริ>นทเ์อง) 

3. สําเนาบตัรประจําตัวประชาชน 2 ชดุ ถา้เป็นเด็กอายตํุ�ากวา่ 15 ปี ใชสํ้าเนาสตูบิตัรและบตัรประชาชน 

4. สําเนาทะเบยีนบา้น  

5. แบบฟอรม์ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กรณุากรอกขอ้มลูเพืSอประโยชนใ์นการพจิารณาดาํเนนิการขอวซีา่ของทา่น 

ประวตัสิว่นตวั PERSONAL INFORMATION 

คํานําหนา้ :  นาย  นาง  นางสาว  เด็กชาย     
TITLE: MR  MRS  MS  MSTR     
ชื�อ :  _     _______________                  ______นามสกลุ : _     ____________  ___                                          ___        
NAME: _     _______________                  ___   SURNAME: _     ____________ ___                                         ___        
สถานะภาพ :           แตง่งาน                 โสด  
MARITAL STATUS      MARRIED                 UN MARRIED  
ชื�อสาม/ีภรรยา:                                          _____________________________________________      _   ___ _____     
GIVE THE NAME OF WIFE OR HUSBAND 
สญัชาตสิาม/ีภรรยา :                                         _____________________________________________  __________ 
NATIONALITY:                                          _____________________________________________ _____________ 
ที�อยู ่ : ____                                          ____________________________________________   ________________ 
 ____                                          ____________________________________________   _______         _________      
ADDRESS:  ___                                         _________________________________________    ________________ 
____                                          ____________________________________________   _______         _________      
 

ประวตัคิรอบครวั FAMILY INFORMATION 

ชื�อ/นามสกลุบดิา :                 _______________________สญัชาต ิ_______                       _____________________ 
FATHER’S NAME / SURNAME                                                                 NATIONALITY  
ชื�อ/นามสกลุมารดา :               ______________________สญัชาต ิ____                         _______________________ 
MOTHER’S NAME / SURNAME                                                               NATIONALITY 
 

ประวตักิารศกึษา EDUCATIONAL INFORMATION 

____                                          ____________________________________________   _______         _________      



 

____                                          ____________________________________________   _______         _________      
 
ประวตักิารทาํงาน  PROFESTION INFORMATION   

อาชพี :          ____________                                        ___                                                                         ____  
OCCUPATION: ____________                                        ___ ____________________________________________  
ชื�อบรษัิท:                                ___                                         ___________________________________________ 
EMPLOYER’S NAME: __                                       ______________________________________________________ 
เบอรโ์ทรตดิตอ่ :                                                                                                                                            ___                                         
WORK PHONE NUMBER:                                                                                                                               ___                                         
ที�อยู ่ : ____                                          ____________________________________________   ________________ 
 ____                                          ____________________________________________   _______         _________      
ADDRESS: ___                                         _________________________________________    ________________ 
____                                          ____________________________________________   _______         _________      
รหสัไปรษณีย ์: ___                      _                  
ZIP:  ________________________ 
 
โปรดระบรุายชืSอประเทศทีSทา่นไดเ้ดนิทางในชว่งระยะเวลา 10 ปี * สาํคญัมาก 
______________________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________ 
 
*สาํหรบัประเทศอนิเดยีหากเคยมกีารเดนิทางจาํเป็นตอ้งแจง้เลขทีSวซีา่คร ัkงสดุทา้ยทีSย ืSนและวนัทีSออกวซีา่ (สาํคญัมาก) 
______________________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________ 

 

****** HAVE A NICE TRIP ****** 

 

 


