
 

 
 

 



 

 



 

 
 

วนัแรก สนามบนิสวุรรณภมู ิ● นวิเดล ี● ชยัปรุะ       

04.00 น. พรอ้มกนัที ่สนามบนิสวุรรณภมู ิช ัน้ 4 เคานเ์ตอรส์ายการบนิไทยแอรเ์วย ์ประต ู3 เคานเ์ตอร ์D  

สายการบนิ Thai Airwaysโดยมเีจา้หนา้ทีอ่ านวยความสะดวกแกท่กุทา่น 

 

** หมายเหต ุ:  สําหรบัลกูคา้ทีเ่ลอืกวนัเดนิทางพเีรยีด 24-28 ต.ค. 62 ไฟลท์บนิขาไปจะเปลีย่นเวลาบนิออก

จากกรงุเทพฯ เวลา 07.35 น. ถงึเดล ีเวลา 10.35 น. เวลานดัหมายทีส่วุรรณภมูเิวลา 04.30 น. 

(กรณุาเช็คหรอืสอบถามทีเ่จา้หนา้ทีก่อ่นทาํการจอง) 

07.00 น. ออกเดนิทางสู ่กรงุนวิเดล ีประทศอนิเดยิ โดยเทีย่วบนิที ่TG323  

  (ใชเ้วลาเดนิทางโดยประมาณ 03.20 ช ัว่โมง) 

  (บรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่ง) 

 

 
 

09.55 น. เดนิทางถงึ สนามบนินานาชาตอินิทริาคานธ ีกรงุนวิเดล ีประเทศอนิเดยี น าทา่นผ่านพธิตีรวจคนเขา้เมอืง

เป็นที่เรียบรอ้ย พบการตอ้นรับอย่างอบอุ่นจากเจา้หนา้ที่(**เวลาทอ้งถิน่ของประเทศอนิเดยีชา้กว่า

ประเทศไทยประมาณ 1.30 ช ัว่โมง กรณุาปรบันาฬกิาของทา่นเพือ่สะดวกในการนดัหมาย) 

เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

จากน ัน้ น าท่านเดนิทางสู่ เมอืงชยัปุระ หรือที่ทุกคน

จะรูจั้กกันในชือ่ “นครสชีมพู” (ใชเ้วลาในการ

เดนิทางประมาณ 7 ชั่วโมง) เป็นเมืองหลวง

ของรัฐราชสถาน มปีระชากรมากกวา่ 3 ลา้นคน 

เป็นศูนย์กลางในดา้นต่างๆไม่ว่าจะเป็น ดา้น

คมนาคม  ส า ธา ร ณูปโภค  แล ะ โ ร ง ง าน

อุตสาหกรรมต่างๆ รวมถึงสถานที่ท่องเที่ยว

ของเมืองชัยปุระที่มีความสวยงามทัง้สถานที่

และประวตัศิาสตรท์ีน่่าคน้หา ท าใหเ้มอืงชยัปรุะ 

เ ป็นเมืองยอดนิยมในการเดินทางเขา้มา

ทอ่งเทีย่ว 

เย็น  บรกิารอาหารเย็น ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

ทีพ่กั  PARK REGIS HOTEL หรอืเทยีบเทา่ระดบั 4* เมอืงชยัปรุะ 

 

 



 

วนัทีส่อง พระราชวงัสายลม ● น ัง่รถจีป๊ข ึน้แอมเบอร ์ฟอรท์ ● พระราชวงักลางนํา้ ● CITY PALACE ● วดัพระ

พฆิเนศ           

 

เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม   

จากนัน้ น าทา่นสู ่พระราชวงัสายลม (HAWA MAHAL) สรา้งขึน้ในปี ค.ศ.1799 โดยมหาราชาสะหวาย ประธาป 

สงิห ์(Maharaja Sawai Pratap Singh) ออกแบบโดยลาล ชนัด ์อสุถัด (Lal Chand Ustad) ซึง่พระราชวัง

แห่งนี้สรา้งดว้ยหนิทรายสชีมพู และสแีดง ถอดแบบมากจากทรงของมงกฎุพระนารายณ์  ลักษณะเดน่ของ

พระราชวงัสายลมแหง่นี ้มคีวามสงูถงึ 5 ชัน้ และสงูถงึ 15 เมตร มหีนา้ตา่งทัง้หมด 953 บาน เป็นชอ่งลมลาย

ฉลเุพือ่ใหอ้ากาศถา่ยเทและใหแ้สงลอดผา่นได ้คลา้ยกับรังผึง้ สรา้งขึน้เพือ่ใหน้างสนมในวังสามารถมองเห็น

วถิชีวีติผูค้นในเมอืง หรอืขบวนพธิกีารต่างๆทีเ่กดิขึน้ภายนอกเมอืงได ้ซึง่คนภายนอกจะไม่สามารถเห็นนาง

สนมในวังได ้เนื่องจากสมัยกอ่นจะมคีวามเคร่งครัดในการใชผ้า้คลุมหนา้ส าหรับผูห้ญงิ น าท่านถ่ายรูปหนา้

พระราชวงัสายลมทีเ่ป็นจดุถา่ยรปูยอดฮติของผูท้ีม่าเยอืนตามอธัยาศัย 

 

 
 
จากนัน้ น าท่านสู่ AMBER FORT หรือป้อม

ปราการใหญ่แหง่เมอืงชัยปรุะ ตัง้อยูบ่นเนนิ

เขาสูงของเมืองอาเมร์ สรา้งขึน้ในปี ค.ศ.

1592 โดยมหาราชาแมนสงิห(์Raja Man 

Singh) แต่เดมิทีแ่ห่งนี้เป็นป้อมปราการที่

ส าคัญสามารถป้องกันขา้ศกึที่มารุกรานได ้

มทีัง้แม่น ้าลอ้มรอบ และขนาดก าแพงของ

ป้อมปราการที่มีขนาดใหญ่และหนาแน่น 

คลา้ยกับก าแพงเมอืงจนี ดว้ยความยาวกวา่ 

13 กโิลเมตร และสามารถมองเห็นได ้

ระยะไกลจากมุมสูงของปราการไดอ้กีดว้ย 

ซึง่ภายในยังประกอบไปดว้ยพระต าหนักอัน

สวยงามมากมาย ออกแบบสถาปัตยกรรม

ภายในเป็นการผสมผสานระหว่างราชปุ

ตกบัโมกลุ (พเิศษ!! ใหท้า่นน ัง่รถจปีขึน้ไปชมพระราชวงั) 



 

 
 

จากนัน้  น าทา่นผา่นชม พระราชวงักลางนํา้ (JAL MAHAL) ตัง้อยูก่ลางทะเลสาบ Man Sagar Lake โดยมี

เทอืกเขานหารก์ารหต์ัง้อยูด่า้นหลัง และตัวอาคารสรา้งดว้ยหนิทรายสแีดง พระราชวังแหง่นี้มทีัง้หมด 5 ชัน้ 

ซึง่ 4 ชัน้ลา่งจะถกูน ้าทว่มเมือ่ทะเลสาบมรีะดับน ้าสงูสดุ และเหลอืใหเ้ห็นเพยีงชัน้บนสดุเทา่นัน้ 

 

 
 



 

เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวนั ณ โรงแรม  น าท่านสู ่พระราชวงัหลวง 

(CITY PALACE) สรา้งขึน้ในปี ค.ศ. 1797 สมัยมหาราชาไสวจัย 

ซงิห ์ที ่2 สรา้งโดยการผสมผสานสถาปัตยกรรมแบบราชปตุกับโมกลุ 

ในปัจจุบันเปิดเป็นพิพิธภัณฑ์ใหส้ามารถเขา้ชมได  ้ จุดไฮไลท์ที่

นักทอ่งเทีย่วนยิมถา่ยรปูอยูท่ี ่“ลานนกยงู” ซึง่เป็นลานแสดงของเหลา่

นางร าทีจ่ะมารา่ยร า ณ ลานแหง่นี ้และลอ้มรอบดว้ยประต ู4 บาน ทีท่กุ

บานจะมภีาพวาดทีเ่ป็นสัญลักษณ์ของ 4 ฤดู ประตูที ่1 จะเป็นตัวแทน

ของฤดูฝน ทีจ่ะเป็นประตูทีใ่ชใ้นการเขา้ออก ประตูที ่2 

คอืประตดูอกบวัเป็นตัวแทนของฤดรูอ้น ประตทูี ่3 ประตู

โคง้สเีขยีวเป็นตัวแทนของฤดูใบไมผ้ล ิและประตูที่ 4 

ประตูดอกไมส้มี่วงตัวแทนของฤดูหนาว  และเมือ่ท่าน

มองไปยังดา้นบนสดุของพระราชวังก็จะเห็นหอ้งพักสว่น

พระองคข์องราชวงศอ์กีดว้ย  

   
จากนัน้ น าทา่นสู ่วดัพระพฆิเนศ (GANESH TEMPLE) เป็น

สถานทีย่อดนยิมทีช่าวตา่งชาตแิละชาวอนิเดยีเดนิทาง
มาเคารพสกัการะ เพือ่เป็นสริมิงคล สรา้งขึน้โดย Seth 
Jai Ram Paliwal ในชว่งศตวรรษที ่18 ตัง้อยูบ่นเนนิ
เขาเล็กๆ ซึง่พระพฆิเนศวรชา้งหัวเทพในศาสนาฮนิดถูอืวา่เป็นพระเจา้แหง่ความเป็นมงคล ภมูปัิญญา ความรู ้
และความมั่งคั่ง เปรยีบเสมอืนชวีติแหง่การคน้หาความสขุนรัินดร ์

เย็น  บรกิารอาหารเย็น ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

ทีพ่กั PARK REGIS HOTEL หรอืเทยีบเทา่ระดบั 4* เมอืงชยัปรุะ 

 

วนัทีส่าม ชยัปรุะ ● อคัรา ● แชนด ์เบาร ี● อคัรา ฟอรท์       

 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

น าทา่นเดนิทางสู ่เมอืงอคัรา ใชเ้วลาในการเดนิทาง

ประมาณ 4.30 ชั่วโมง   จากนั้น น าท่านสู่ แชนด ์

เบาร ี(CHAND BAORI) โบราณสถานอันเก่าแก ่

เป็นบอ่น ้าขัน้บันไดทีล่กึทีส่ดุในอนิเดยี มขีัน้บันไดถงึ 

3,500 ขัน้ สงู 13 ชัน้ ลกึกวา่ 30 เมตร  เนื่องจากใ 

ศตวรรษที่ 9 ประสบปัญหาการขาดแคลนน ้ าเป็น

อยา่งมาก จงึไดม้กีารรวบรวมชาวเมอืงมาสรา้งบอ่น ้า

แหง่นีข้ ึน้เพือ่กกัเก็บน ้าไวใ้ช ้ในชว่งแหง้แลง้ 

 

เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวนั ณ โรงแรม  

จากนัน้ น าท่านสู ่อคัราฟอรท์ (AGRA FORT) 

ป้อมปราการที่ส าคัญอกีแห่งหนึ่งและยัง

ไดร้ับการแต่งตั ้งใหเ้ป็นมรดกโลกโดย

องค์การยูเนสโก ใชเ้วลาในการสรา้ง

ยาวนานถึงสามยุคของกษัตริย์แห่ง

ราชวงศ์โมกุล มีความโดนเด่นดว้ยการ

สรา้งโดยอฐิสม้ ลอ้มรอบดว้ยก าแพงถงึ

สองชัน้ ภายในจะแบ่งเป็นโซนต่างๆ ทัง้

หอ้งส่วนพระองค ์ทอ้งพระโรง ลานน ้าพ ุ

สวนดอกไม ้และยังเป็นป้อมทีพ่ระเจา้ชาห์

ชะฮานถกูขมุขงั โดยลกูชายของทา่นเองไดน้ าพระองคม์าขงัไว ้เนือ่งจากทรงโศกเศรา้เสยีพระทัยทีพ่ระมเหส ี

มมุตัช มาฮาล สิน้พระชนน ์และพระองคไ์ดใ้ชช้วีติ ณ ป้อมแหง่นี ้เฝ้ามองทัชมาฮาล จากอัคราฟอรท์ ระลกึถงึ

พระมเหสอีนัเป็นทีรั่กจนสิน้พระชนน ์



 

 
 

เย็น  บรกิารอาหารเย็น ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

ทีพ่กั MANSINGH / THE FERN HOTEL หรอืเทยีบเทา่ระดบั 4* เมอืงอคัรา 

 

วนัทีส่ ี ่ ทชั มาฮาล ● นวิเดล ี● ประตเูมอืงอนิเดยี ● วดัอกัชารม์ดมั ● ตลาดจนัปาท (เชา้/กลางวนั/เย็น) 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 น าทา่นสู ่ทชัมาฮาล (TAJ MAHAL) ชมพระอาทติยข์ ึน้ในตอนเชา้ ซึง่ถอืเป็นววิทีน่่าชมทีส่ดุ ซึง่ทัชมา

ฮาลนัน้เป็น 1 ใน 7 สิง่มหัศจรรยข์องโลก 

เป็นอนุสรณ์สถานแห่งความรักอันยิง่ใหญ่

ของพระเจา้ชาหช์ะฮานกับพระมเหสทีีพ่บ

รักกันตัง้แต่ทรงมีพระชนมายุ 14 พรรษา 

และ 5 ปีหลังจากนัน้ ทัง้สองพระองคก็์ทรง

อภเิษกสมรสกันในที่สุด พระเจา้ชาห์ชะ

ฮาน จงึเรยีกพระมเหสวีา่ มมุตัช มาฮาล ที่

แปลว่า “อญัมณีแห่งราชวงั” ซึง่ทัชมา

ฮาลสรา้งขึน้เพือ่ใชเ้ป็นหลมุฝ่ังศพของพระ

นางมุมตัช มาฮาล ที่ทรงสิ้นพระชนษ์

หลังจากใหก้ าเนดิธดิาองคท์ี ่14 ใชผู้ส้รา้ง

และร่วมออกแบบกวา่ 20,000 คน และใช ้

เวลาสรา้งถงึ 22 ปี มคีวามกวา้งยาวดา้นละ 100 เมตร 

สงู 60 เมตร มเีนื้อทีป่ระมาณ 42 เอเคอร ์สรา้งดว้ยหนิ

อ่อนสขีาว ศลิาแลง และประดับดว้ยเพชร พลอย หนิ 

จากหลากหลายประเทศไม่ว่าจะเป็น รัชเซีย อียิปต ์

เนปาล ฯลฯ  หลงัจากน ัน้ นําทา่นกลบัเขา้สูโ่รงแรม 
จากนัน้  น าทา่นเดนิทางสู ่นวิเดล ีใชเ้วลาในการเดนิทาง 

  ประมาณ 4.30 ชัว่โมง  

เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

น าท่านสู ่ประตูเมอืงอนิเดยี (INDIA GATE) หรอื 



 

อนุสรณ์สถานแหง่สงครามของอนิเดยี ตัง้อยูใ่นเมอืงนวิเดล ีสรา้งขึน้เพือ่ร าลกึถงึทหารอนิเดยี 70,000 นาย ที่

สละชวีติในสงครามโลกครัง้ที ่1  ลักษณะของประตูเมอืงอนิเดยีแห่งนี้สรา้งขึน้ตามแบบอย่างของประตูชัย 

โดยเลยีนแบบประตชูยัคอนสแตนตนิในโรม โดยใชห้นิทรายสแีดงในการสรา้ง มคีวามสงูถงึ 42.3 เมตร สว่น

โคง้ของซุม้ประตู กวา้ง 9.1 เมตร สูง 22.8 เมตร ในปัจจุบันถอืว่าเป็นอนุสรณ์สถานสงครามทีใ่หญ่ทีส่ดุใน

ประเทศอนิเดยี  

 

จากนัน้ น าท่านสู่ วดัอกัชารม์ดมั (AKSHARDHAM TEMPLE) หรือ เดลี อักชาร์มดัม ไดร้ับการประกาศจาก 

Guinness World Record ในปี 2007 ว่า

เป็นวัดฮนิดูที่ใหญ่ที่สุดในโลก ซึง่อัก

ชาร์มดัม หมายถงึ ศาสนสถานนิรันดร์กาล

ของพระเจา้สงูสดุ โดย Yogiji Maharaj กรูู

องคท์ี ่4 ของนกิายมดี ารอิยากสรา้งวัดนี้ข ึน้

รมิฝ่ังแม่น ้ายมุนา แต่ก็ยังไม่มีการก่อสรา้ง

ใดๆ จนมาถงึ กรูอูงคท์ี ่5 Pramukh Swami 

Maharaj ไดม้าสานต่อเจตนารมณ์ในการ

สรา้งวัดนี้ และใชเ้วลาสรา้งเพยีง 5 ปี สรา้ง

แล ว้ เส ร็จใน ปี  2005  ออกแบบสไตล์

สถาปัตยกรรมดัง้เดมิของอนิเดีย สรา้งจาก

หนิอ่อนสีขาวและหนิทรายสีชมพู ตกแต่ง

ดว้ยภาพแกะสลักรปูสัตวต์า่งๆ ประตมิากรรม

ชา้ง รปูปัน้บคุคลตา่งๆ  จากนัน้  น าทา่นเพลดิพลนิชอ้ปป้ิง ตลาดจนัปาท (JANPATH MARKET) เลอืกซือ้

ของฝากหรอืของทีร่ะลกึตา่งๆมากมาย ไมว่า่จะเป็น เสือ้ผา้ กระเป๋า รองเทา้ เครือ่งประดับตกแตง่ อัญมณีตา่งๆ

ไดต้ามอธัยาศัย 

 

**ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงโปรแกรมไมไ่ปตลาดจนัปาทหากมเีวลาไมเ่พยีงพอ** 

เย็น  บรกิารอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร 

 ไดเ้วลาสมควร นําทา่นเดนิทางสู ่สนามบนินานาชาตอินิทริาคานธ ีเตรยีมตวัเดนิทางกลบักรงุเทพฯ 

 

วนัทีห่า้ สวุรรณภมุ ิกรงุเทพฯ  

00.20 น. ออกเดนิทางสูก่รงุเทพฯโดยเทีย่วบนิที ่TG316 (บรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่ง) 

05.45 น. เดนิทางถงึ สนามบนิสวุรรณภมู ิกรงุเทพฯ โดยสวสัดภิาพ พรอ้มความประทับใจมริูล้มื 

 

******************************************** 
อตัราคา่บรกิารและเงือ่นไขรายการทอ่งเทีย่ว 

ตาราง ราคา นวิเดล ีชยัปรุะ อคัรา การบนิไทย (TG) 5 วนั 3 คนื 

เร ิม่เดนิทาง กลบัจากเดนิทาง จาํนวน ราคาผูใ้หญ ่ ราคาเด็ก เด็กไมม่เีตยีง พกัเดีย่ว 

24 ต.ค. 62 28 ต.ค. 62 25 23,900 23,900 22,900 4,000 

31 ต.ค. 62 04 พ.ย. 62 25 23,900 23,900 22,900 4,000 

21 พ.ย. 62 25 พ.ย. 62 25 23,900 23,900 22,900 4,000 

05 ธ.ค. 62 09 ธ.ค. 62 25 25,900 25,900 24,900 4,000 

28 ธ.ค.62 01 ม.ค.63 25 27,900 27,900 26,900 4,000 

02 ม.ค.63 06 ม.ค.63 25 22,900 22,900 21,900 4,000 

 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%A7%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B8%A5%E0%B8%B5


 

อตัราคา่บรกิารรวม 
 ต ัว๋เครือ่งบนิช ัน้ทศันาจรไป -กลบัพรอ้มกรุป๊ อยูต่อ่ตอ้งเสยีคา่เปลีย่นแปลงต ัว๋ 

 ทีพ่กัโรงแรมตามรายการ 3 คนื พกัหอ้งละ 2-3 ท่าน (กรณีมาไม่ครบคู่และไม่ตอ้งการเพิม่เงนิพกัหอ้ง

เดีย่ว) 

 อาหารตามรายการระบ(ุสงวนสทิธใินการสลบัมือ้หรอืเปลีย่นแปลงเมนอูาหารตามสถานการณ์)  

 คา่เขา้ชมสถานทีต่ามรายการระบ ุ

 คา่ระวางนํา้หนกักระเป๋าไมเ่กนิ 30 กก.ตอ่ 1 ใบ(โหลดไดท้า่นละ 1 ใบ)กระเป๋าถอืขึน้เครือ่ง Hand Carry 7 

กก.ตอ่ 1 ใบ 

 คา่รถโคช้รบั-สง่สถานทีท่อ่งเทีย่วตามรายการระบ ุ

 คา่ไกดท์อ้งถิน่และหวัหนา้ทวัรน์ําเทีย่วตามรายการ 

 ประกนัอบุตัเิหตวุงเงนิ1,000,000 บาท (เป็นไปเงือ่นไขตามกรมธรรม)์  

เง ือ่นไขประกนัการเดนิทาง  คา่ประกนัอุบตัเิหตแุละคา่รกัษาพยาบาล คุม้ครองเฉพาะกรณีทีไ่ดร้บัอุบตัเิหตุ

ระหวา่งการเดนิทาง ไมคุ่ม้ครองถงึการสญูเสยีทรพัยส์นิสว่นตวัและไมคุ่ม้ครองโรคประจาํตวัของผูเ้ดนิทาง 

 ภาษนีํา้มนัและภาษตี ัว๋ทกุชนดิ(สงวนสทิธเิก็บเพิม่หากสายการบนิปรบัขึน้กอ่นวนัเดนิทาง) 

 

อตัราคา่บรกิารไมร่วม 
 ภาษหีกั ณ ทีจ่า่ย 3%และภาษมีลูคา่เพิม่ 7% 

 คา่ทาํหนงัสอืเดนิทางไทย และคา่ธรรมเนยีมสําหรบัผูถ้อืพาสปอรต์ตา่งชาต ิ

 คา่ใชจ้า่ยสว่นตวั อาท ิอาหารและเครือ่งดืม่ทีส่ ัง่เพิม่พเิศษ,โทรศพัท-์โทรสาร,อนิเตอรเ์น็ต,มนิบิาร,์ซกัรดีที่

ไมไ่ดร้ะบไุวใ้นรายการ 

 คา่ใชจ้า่ยอนัเกดิจากความลา่ชา้ของสายการบนิ,อุบตัภิยัทางธรรมชาต,ิการประทว้ง,การจลาจล,การนดั

หยดุงาน,การถกูปฏเิสธไมใ่หอ้อกและเขา้เมอืงจากเจา้หนา้ทีต่รวจคนเขา้เมอืงและเจา้หนา้ทีก่รมแรงงานท ัง้

ทีเ่มอืงไทยและตา่งประเทศซึง่อยูน่อกเหนอืความควบคมุของบรษิทัฯ 

 คา่วซีา่เขา้ประเทศอนิเดยีแบบ E-VISA และคา่ดําเนนิการ 1,300 บาท  (เป็นแบบ DOUBLE ENTRY เขา้-

ออกได ้2 คร ัง้  และอนญุาตใหอ้ยูไ่ดไ้มเ่กนิ 30 วนั) 

 คา่ทปิไกดท์อ้งถิน่,คนขบัรถ,ผูช้ว่ยคนขบัรถ1,500 บาท/ทรปิ/ลกูทวัร1์ทา่น(บงัคบัตามระเบยีบธรรมเนยีม

ของประเทศ) 

 คา่ทปิหวัหนา้ทวัรต์ามสนินํา้ใจของทกุทา่นคะ่(ไมร่วมในทปิไกดท์อ้งถิน่และคนขบัรถนะคะแตไ่มบ่งัคบัทปิ

คะ่) 

 

เง ือ่นไขการสํารองทีน่ ัง่และการยกเลกิทวัร ์
การจองทวัร ์: 

 กรุณาจองทวัรล์ว่งหนา้ กอ่นการเดนิทาง พรอ้มชําระมดัจํา 10,000 บาท ส่วนทีเ่หลอืชําระทนัทกีอ่นการ
เดนิทางไมน่อ้ยกวา่ 15 วนั มฉิะน ัน้ถอืวา่ทา่นยกเลกิการเดนิทางโดยอตัโนมตั ิ(ช่วงเทศกาลกรุณาชําระ
กอ่นเดนิทาง 21 วนั) 

กรณียกเลกิ : 

 ยกเลกิการเดนิทางกอ่นการเดนิทาง 30 วนั บรษิทัฯ จะคนืเงนิคา่มดัจําใหท้ ัง้หมด ยกเวน้ในกรณีวนัหยุด
เทศกาล, วนัหยดุนกัขตัฤกษ ์ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิก์ารคนืเงนิมดัจาํโดยไมม่เีง ือ่นไขใด ๆ ท ัง้ส ิน้ 

 ยกเลกิการเดนิทาง 15 - 30 วนั กอ่นการเดนิทาง หกัคา่ทวัร ์50% และรบิเงนิมดัจาํท ัง้หมด 
 ยกเลกิภายใน 14 วนั ก่อนการเดนิทาง บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิก์ารคนืเงนิค่าทวัรท์ ัง้หมดไม่ว่ากรณีใด ๆ 

ท ัง้ส ิน้ 
กรณีเจ็บป่วย : 

 กรณีเจ็บป่วย จนไมส่ามารถเดนิทางได ้ซึง่จะตอ้งมใีบรบัรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรบัรอง บรษิทัฯจะทํา

การเลือ่น            การเดนิทางของท่านไปยงัคณะต่อไป แต่ท ัง้นีท้่านจะตอ้งเสยีค่าใชจ้่ายทีไ่ม่สามารถ

ยกเลกิหรอืเลือ่นการเดนิทางไดต้ามความเป็นจรงิ 

 ในกรณีเจ็บป่วยกะทนัหนักอ่นลว่งหนา้เพยีง 7 วนัทาํการ ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิทกุกรณี 

เง ือ่นไขอืน่ ๆ : 

 บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเก็บคา่ใชจ้า่ยท ัง้หมด กรณีทา่นยกเลกิการเดนิทางและมผีลทําใหค้ณะเดนิทาง

ไมค่รบตามจํานวนทีบ่รษิทัฯ กําหนดไว ้(15 ทา่นขึน้ไป) เนือ่งจากเกดิความเสยีหายตอ่ทางบรษิทัฯ และผู ้

เดนิทางอืน่ทีเ่ดนิทางในคณะเดยีวกนั บรษิทัตอ้งนําไปชําระคา่เสยีหายตา่ง ๆ ทีเ่กดิจากการยกเลกิของทา่น 



 

 คณะผูเ้ดนิทางจาํนวน 15 ทา่นขึน้ไป จงึออกเดนิทางในกรณีทีม่ผีูเ้ดนิทางไมถ่งึ 15 ทา่น ขอสงวนสทิธิเ์ล ือ่น

วนัเดนิทาง หรอื ยกเลกิการเดนิทาง โดยทางบรษิทัจะแจง้ใหท้า่นทราบลว่งหนา้ 10 วนักอ่นการเดนิทาง 

 กรณีทีท่า่นตอ้งออกต ัว๋ภายใน เชน่ (ต ัว๋เครือ่งบนิ, ต ัว๋รถทวัร,์ ต ัว๋รถไฟ) กรุณาสอบถามทีเ่จา้หนา้ทีท่กุคร ัง้

กอ่นทาํการออกต ัว๋ เนือ่งจากสายการบนิอาจมกีารปรบัเปลีย่นไฟลท์บนิ หรอืเวลาบนิ โดยไมไ่ดแ้จง้ใหท้ราบ

ล่วงหนา้ ทางบรษิทัฯ จะไม่รบัผดิชอบใด ๆ ในกรณี ถา้ท่านออกต ัว๋ภายในโดยไม่แจง้ใหท้ราบและหาก

ไฟลท์บนิมกีารปรบัเปลีย่นเวลาบนิเพราะถอืวา่ทา่นยอมรบัในเง ือ่นไขดงักลา่ว 

 กรณีใชห้นงัสอืเดนิทางราชการ (เลม่นํา้เงนิ) เดนิทางเพือ่การทอ่งเทีย่วกบัคณะทวัร ์หากทา่นถกูปฏเิสธใน

การเขา้ – ออกประเทศใด ๆ ก็ตาม ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิไ์มค่นืคา่ทวัรแ์ละรบัผดิชอบใด ๆ ท ัง้ส ิน้ 

 

เอกสารทีใ่ชใ้นการยืน่วซีา่ประเทศอนิเดยี 10 วนัลว่งหนา้กอ่นเดนิทาง 

 สแกนหนา้พาสปอรต์สที ีช่ดัเจน หา้มถา่ยจากมอืถอื และวนัหมดอายหุนงัสอืเดนิทางตอ้งมอีายเุหลอืมากกวา่ 

6 เดอืน 

 รปูถา่ย : รปูส ีขนาด 2 นิว้ พืน้หลงัสขีาวเทา่น ัน้ 1 รปู หนา้ตรง ไมย่ ิม้เห็นฟนั เก็บผมใหเ้รยีบรอ้ย  

นํารูปถา่ยขนาด 2 นิว้ มาสแกนคูก่บั PASSPORT  เต็ม 2 หนา้ จํานวน 1 ไฟล ์และ ไฟลร์ูปเดีย่ว จํานวน 1 

ไฟล ์

 กรณีผูเ้ดนิทางอายไุมถ่งึ 20 ปีบรบิรูณ์  เด็กไมไ่ดเ้ดนิทาง กบับดิาและมารดา จะตอ้งมหีนงัสอืยนิยอมให้

บตุรเดนิทาง ไปตา่งประเทศจากเขตหรอือําเภอ (ภาษาไทย และภาษาองักฤษ) + หนา้พาสปอรต์ของบดิา

และ มารดา + หนงัสอืรบัรองคา่ใชจ่า่ย 

 กรณีผูเ้ดนิทางอายุไมถ่งึ 18 ปีบรบิูรณ์ ตอ้งเตรยีมสําเนาสูตบิตัร ภาษาไทย 1 ฉบบั และ ใบสูตบิตัรตวัจรงิ 

ภาษาองักฤษ 1 ฉบบั 

 กรณีผูเ้ดนิทางอายุไม่ถงึ 18 ปีบรบิูรณ์ เปลีย่นชื่อ-นามสกุล ตอ้งเตรยีมเอกสารเปลีย่นชื่อ-นามสกุล 

ภาษาองักฤษตวัจรงิ 1 ฉบบั 

 
**เป็นไฟล ์PDF เทา่น ัน้** 

 

**ในกรณีวซีา่ของทา่นไมผ่า่นการพจิารณาจากประเทศอนิเดยี 
ทางบรษิทัฯจะไมร่บัผดิชอบคนืเงนิคา่ทวัรใ์หท้กุกรณี** 

 
 
 
 



 

รายละเอยีดเพิม่เตมิ 
 บรษิทัฯมสีทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงโปรแกรมทวัรใ์นกรณีทีเ่กดิเหตสุดุวสิยัจนไมอ่าจแกไ้ขได ้ 

 เทีย่วบนิ , ราคาและรายการทอ่งเทีย่ว สามารถเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสมโดยคาํนงึถงึผลประโยชน์

ของผูเ้ดนิทางเป็นสําคญั 

 หนงัสอืเดนิทางตอ้งมอีายกุารใชง้านเหลอืไมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน และบรษิทัฯรบัเฉพาะผูม้จีดุประสงคเ์ดนิทาง

เพือ่ทอ่งเทีย่วเทา่น ัน้ (หนงัสอืเดนิทางตอ้งมอีายเุหลอืใชง้านไมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน บรษิทัฯไมร่บัผดิชอบหาก

อายเุหลอืไมถ่งึและไมส่ามารถเดนิทางได ้) 

 ทางบรษิทัฯจะไม่รบัผดิชอบใดๆท ัง้ส ิน้ หากเกดิความล่าชา้ของสายการบนิ,สายการบนิยกเลกิบนิ , การ

ประทว้ง,การนดัหยดุงาน,การกอ่จลาจล หรอืกรณีทา่นถกูปฎเิสธการเขา้หรอืออกเมอืงจากเจา้หนา้ทีต่รวจ

คนเขา้เมอืง หรอื เจา้หนา้ทีก่รมแรงงานท ัง้จากไทยและตา่งประเทศซึง่อยูน่อกเหนอืความรบัผดิชอบของ

บรษิทัฯหรอืเหตุภยัพบิตัทิางธรรมชาต(ิซึง่ลูกคา้จะตอ้งยอมรบัในเงือ่นไขนีใ้นกรณีทีเ่กดิเหตุสุดวสิยั ซึง่

อาจจะปรบัเปลีย่นโปรแกรมตามความเหมาะสม) 

 ทางบรษิทัฯจะไมร่บัผดิชอบใดๆท ัง้ส ิน้ หากผูเ้ดนิทางประสบเหตุสภาวะฉุกเฉนิจากโรคประจําตวั ซึง่ไมไ่ด้

เกดิจากอุบตัเิหตใุนรายการทอ่งเทีย่ว(ซึง่ลูกคา้จะตอ้งยอมรบัในเงือ่นไขนีใ้นกรณีทีเ่กดิเหตสุุดวสิยั ซึง่อยู่

นอกเหนอืความรบัผดิชอบของบรษิทัทวัร)์ 

 ทางบรษิทัฯจะไมร่บัผดิชอบใดๆท ัง้ส ิน้ หากทา่นใชบ้รกิารของทางบรษิทัฯไมค่รบ อาท ิไมเ่ทีย่วบางรายการ

,ไมท่านอาหารบางมือ้,เพราะคา่ใชจ้า่ยทุกอยา่งทางบรษิทัฯไดชํ้าระคา่ใชจ้า่ยใหต้วัแทนตา่งประเทศแบบ

เหมาจา่ยขาด กอ่นเดนิทางเรยีบรอ้ยแลว้เป็นการชําระเหมาขาด 

 ทางบรษิทัฯจะไมร่บัผดิชอบใดๆท ัง้ส ิน้ หากเกดิสิง่ของสูญหายจากการโจรกรรมและหรอืเกดิอุบตัเิหตทุ ีเ่กดิ

จากความประมาทของนกัทอ่งเทีย่วเองหรอืในกรณีทีก่ระเป๋าเกดิสญูหายหรอืชํารดุจากสายการบนิ 

 กรณีทีก่ารตรวจคนเขา้เมอืงท ัง้ทีก่รงุเทพฯและในตา่งประเทศปฎเิสธมใิหเ้ดนิทางออกหรอืเขา้ประเทศทีร่ะบุ

ไวใ้นรายการเดนิทาง บรษิทัฯขอสงวนสทิธิท์ ีจ่ะไมค่นืคา่บรกิารไมว่า่กรณีใดๆท ัง้ส ิน้ 

 ต ัว๋เครือ่งบนิเป็นต ัว๋ราคาพเิศษ กรณีทีท่า่นไมเ่ดนิทางพรอ้มคณะไมส่ามารถนํามาเลือ่นวนัหรอืคนืเงนิและไม่

สามารถเปลีย่นชือ่ได ้

 เมือ่ทา่นตกลงชําระเงนิไมว่า่ท ัง้หมดหรอืบางสว่นผา่นตวัแทนของบรษิทัฯหรอืชําระโดยตรงกบัทางบรษิทัฯ 

ทางบรษิทัฯจะถอืวา่ทา่นไดย้อมรบัในเงือ่นไขขอ้ตกลงตา่งๆทีไ่ดร้ะบไุวข้า้งตน้นีแ้ลว้ท ัง้หมด 

 กรุ๊ปทีเ่ดนิทางช่วงวนัหยุดหรอืเทศกาลทีต่อ้งการนัตมีดัจํากบัสายการบนิหรอืผา่นตวัแทนในประเทศหรอื

ตา่งประเทศ รวมถงึเทีย่วบนิพเิศษ เชน่ Charter Flight , Extra Flightจะไมม่กีารคนืเงนิมดัจําหรอืคา่ทวัร ์

ท ัง้หมด 

 ในกรณีของ PASSPORT น ัน้ จะตอ้งไมม่กีารชํารดุ เปียกนํา้ การขดีเขยีนรปูตา่งๆหรอืแมก้ระท ัง่ตราปั๊มลาย

การต์ูน ทีไ่มใ่ช่การประทบัตราอยา่งเป็นทางการของตม. กรุณาตรวจสอบ PASSPORT ของทา่นกอ่นการ

เดนิทางทกุคร ัง้ หาก ตม.ปฎเิสธการเขา้-ออกเมอืงของทา่น ทางบรษิทัฯจะไมร่บัผดิชอบใดๆท ัง้ส ิน้ 

 ทางบรษิทัฯจะไมร่บัผดิชอบใดๆท ัง้ส ิน้ หากพาสปอรต์ไมต่รงกบัใบหนา้ปัจจุบนั ถงึจะยงัไมห่มดอายุก็ตาม 

อาจทําใหท้่านโดนปฎเิสธการเขา้และออกประเทศได ้เช่น ศลัยกรรม ผ่าตดัขากรรไกรทีท่ําใหใ้บหนา้

เปลีย่นไป ดงัน ัน้ ทา่นตอ้งทาํพาสปอรต์เลม่ใหมก่อ่นทาํการจองทวัร ์ 

 กรณีม ี“คดคีวาม” ทีไ่มอ่นุญาตใิหท้า่นเดนิทางออกนอกประเทศได ้โปรดทําการตรวจสอบกอ่นการจองทวัร ์

วา่ทา่นสามารถเดนิทางออกนอกประเทศไดห้รอืไม ่ถา้ไมส่ามารถเดนิทางได ้ซึง่เป็นสิง่ทีอ่ยูเ่หนอืการควบคมุ

ของบรษิทัฯ ทางบรษิทัฯจะไมร่บัผดิชอบใดๆท ัง้ส ิน้ 

 กรณี “หญงิต ัง้ครรภ”์ ทา่นจะตอ้งมใีบรบัรองแพทย ์ระบุชดัเจนว่าสามารถเดนิทางออกนอกประเทศได ้

รวมถงึรายละเอยีดอายคุรรภท์ีช่ดัเจน สิง่นีอ้ยูเ่หนอืการควบคุมของบรษิทัฯ ทางบรษิทัฯจะไมร่บัผดิชอบใดๆ

ท ัง้ส ิน้ 

 กรณีใชห้นงัสอืเดนิทางราชการ (เลม่นํา้เงนิ) เดนิทางเพือ่การทอ่งเทีย่วกบัคณะทวัร ์หากทา่นถกูปฏเิสธใน

การเขา้ – ออกประเทศใด ๆ ก็ตาม ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิไ์มค่นืคา่ทวัรแ์ละรบัผดิชอบใด ๆ ท ัง้ส ิน้ 

**กรณุากรอกขอ้มลูสําคญัสําหรบักรอกวซีา่อนิเดยีออนไลนด์า้นลา่งใหค้รบถว้นดว้ยคะ่** 

** กอ่นตดัสนิใจจองทวัรค์วรอา่นเงือ่นไขการเดนิทางอยา่งถอ่งแทแ้ลว้จงึมดัจาํเพือ่ประโยชนข์องทา่นเอง** 

 

 



 

ข้อมูลส าคญัส าหรับกรอกวซ่ีาอนิเดยีออนไลน์ 

**กรุณาระบุรายละเอยีดทั้งหมดให้ครบถ้วน เพือ่ประโยชน์ในการพจิารณาวซ่ีา** 

*** กรุณากรอกข้อมูลเป็นภาษาองักฤษ*** 

ประวติัส่วนตัว (PERSONAL INFORMATION) 

ค าน าหนา้ :  นาย  นาง นางสาว           เดก็ชาย         เดก็หญิง    

TITLE:          MR  MRS      MS                  MSTR            MISS    

ช่ือ/ NAME:…………………………………………………………นามสกลุ/SURNAME:………………………………………………(ตามหนา้พาสปอร์ต) 

สถานะภาพ/ MARITAL STATUS :           แต่งงาน/ MARRIED                   โสด/ UN MARRIED                 หยา่ร้าง/DIVORCE 
ศาสนา/ RELIGION : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

ท่ีอยู/่ ADDRESS  :………………หมู่ท่ี…………….ตรอก/ซอย…………………….หมู่บา้น………………………ต าบล/แขวง……………………………….  

อ าเภอ/เขต…………………….จงัหวดั………………………รหสัไปรษณีย ์…………………เบอร์มือถือ…………………อีเมลล…์…………………………. 

ท่ีอยูต่ามทะเบียนบา้น/ ADDRESS  : ……………หมู่ท่ี……….ตรอก/ซอย……………………หมู่บา้น………………………ต าบล/แขวง…………………….  

อ าเภอ/เขต…………………….จงัหวดั………………………รหสัไปรษณีย…์………………เบอร์มือถือ…………………อีเมลล…์…………………………. 

ประวติัครอบครัว (FAMILY INFORMATION) 

ช่ือ/นามสกลุบิดา :…………………………………………………………..สัญชาติ ……………………………….สถานท่ีเกิด……………………………….. 

FATHER’S NAME / SURNAME                                                                NATIONALITY    PLACE OF BIRTH 

ช่ือ/นามสกลุมารดา :………………………………………………………..สัญชาติ ………………………………..สถานท่ีเกิด………………………………. 

MOTHER’S NAME / SURNAME                                                           NATIONALITY   PLACE OF BIRTH 

ช่ือสามี/ภรรยา:………………………………………………………………สัญชาติ ………………………………สถานท่ีเกิด………………………………. 

GIVE THE NAME OF WIFE OR HUSBAND     NATIONALITY   PLACE OF BIRTH 

ประวติัการศึกษา(EDUCATIONAL INFORMATION) 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

ประวติัการท างาน  (PROFESTION INFORMATION) 

อาชีพ / OCCUPATION:…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

ช่ือบริษทั / EMPLOYER’S NAME :…………………………………………………………………………………………………………………………….. 

เบอร์โทรติดต่อ+แฟ็กซ์/ WORK PHONE NUMBER+FAX:…………………………………………………………………………………………………… 

ท่ีอยู/่ ADDRESS  : …………………………….หมู่ท่ี……………………ตรอก/ซอย………………………………..หมู่บา้น………………………………..  

ต าบล/แขวง………………………………….. อ  าเภอ/เขต………………………………จงัหวดั……………………………รหสัไปรษณีย…์………………  

*โปรดระบุรายช่ือประเทศท่ีท่านได้เดินทางในช่วงระยะเวลา 10 ปีท่ีผ่านมา (ดูจากแสตมป์เข้า-ออก ประเทศ ในพาสปอร์ตเป็นหลัก) (**ส าคัญมาก) 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………     

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...                          



 

*ท่านเคยได้รับวซ่ีาประเทศอินเดียหรือไม่……………………ถ้าเคย โปรดระบุหมายเลขวซ่ีา…………………………………………………..                                                                                                                                

วนัท่ีออกวซ่ีา………………………….สถานท่ีออกวซ่ีา………………………………………… ประเภทวซ่ีาที่ได้รับ…………………………  

 

ข้อมูลของบริษัทท่ีเชิญในอินเดีย (กรณีวซ่ีาธุรกิจ) 

ช่ือบริษทั / EMPLOYER’S NAME :………………………………………………………………………………………………………………………… 

ท่ีอยู/่ ADDRESS  : …………………………หมู่ท่ี……………………ตรอก/ซอย………………………………..หมู่บา้น………………………………..  

ต าบล/แขวง…………………………………..อ าเภอ/เขต……………………………จงัหวดั……………………………..รหสัไปรษณีย…์………………  

เบอร์โทรติดต่อ+แฟ็กซ์/ PHONE NUMBER+FAX:………………………………………………………………………………………………………… 

อีเมลล/์E-MAIL :…………………………………………………………………………………………………………………………………………….       

 

ข้อมูลท่ีพกัท่ีอินเดีย / โรงแรม    

ช่ือโรงแรม / HOTEL NAME: …………………..………………………………………………………………………………………………………….       

ท่ีอยู/่ ADDRESS  :………………………...หมู่ท่ี……………………ตรอก/ซอย………………………………..หมู่บา้น………………………………..  

ต าบล/แขวง………………………………….อ าเภอ/เขต……………………………จงัหวดั……………………………..รหสัไปรษณีย…์……………...  

เบอร์โทรติดต่อ+แฟ็กซ์/ PHONE NUMBER+FAX:………………………………………………………………………………………………………. 

อีเมลล/์E-MAIL :……………………………………………………………………………………………………………………………………………   

 

ช่ือ/นามสกลุ ผูติ้ดต่อท่ีไทย (ภาษาองักฤษ)……………………………………………………………………………………………………… 

ท่ีอยู/่ ADDRESS  :……………………….. หมู่ท่ี…………………….ตรอก/ซอย……………………………….หมู่บา้น………………………………..  

ต าบล/แขวง………………………………….อ าเภอ/เขต……………………………จงัหวดั……………………………..รหสัไปรษณีย…์……………...  

เบอร์โทรติดต่อ/ PHONE NUMBER :……………………………………………………………………………………………………………………… 

 
 




