
 
 
 
 
 
 
 
 

ทวัรอิ์นเดีย 5วนั 3 คืน 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ก ำหนดกำรเดินทำง 

วนัแรกของกำรเดินทำง (1) สนำมบินสุวรรณภูมิ (กรงุเทพฯ) - ท่ำอำกำศยำนนำนำชำติอินทิรำ คำนธี – เมืองเดลี 

                                         เมืองชยัปรุะ 

04.30 น. นัดหมายคณะพรอ้มกนั ณ สนำมบินสุวรรณภูมิ (กรงุเทพฯ) ชัน้ 4 ประตหูมำยเลข 2 เคำน์เตอร ์D สำย 

กำรบิน Thai Airways ซ่ึงจะมีเจา้หนา้ท่ี คอยตอ้นรับ และบริการชว่ยเหลือเร่ืองของกระเป๋าเดินทาง พรอ้มทัง้

เช็คอินรับบตัรท่ีน่ังบนเคร่ืองบิน  

07.35 น. บินลดัฟ้าสู ่ท่ำอำกำศยำนนำนำชำติอินทิรำ คำนธี ประเทศอินเดีย โดยสายการบิน Thai Airways เที่ ยวบินท่ี 

TG323 (ใชเ้วลาบินประมาณ 4 ชัว่โมง) พรอ้มบริการอาหารและเคร่ืองด่ืมบนเคร่ืองบิน  

10.35 น. เดินทางถึง ท่ำอำกำศยำนนำนำชำติอินทิรำ คำนธี ประเทศอินเดีย น าทา่นผา่นพิธีการตรวจคนเขา้เมืองและ

ศุลกากร (เวลำทอ้งถ่ินชำ้กว่ำประเทศไทย 1 ชัว่โมง 30 นำที) 

หรือ 07.00 น. บินลดัฟ้าสู ่ ทา่อากาศยานนานาชาติอินทิรา คานธี ประเทศอินเดีย โดยสายการบิน Thai 

Airways เที่ ยวบินท่ี TG323 (ใชเ้วลาบินประมาณ 4 ชัว่โมง) พรอ้มบริการอาหารและเคร่ืองด่ืมบนเคร่ืองบิน  

09.55 น. เดินทางถึง ทา่อากาศยานนานาชาติอินทิรา คานธี ประเทศอินเดีย น าทา่นผา่นพิธีการตรวจคนเขา้เมืองและ

ศุลกากร (เวลาทอ้งถ่ินชา้กวา่ประเทศไทย 1 ชัว่โมง 30 นาที) 

** หมายเหตุ : พีเรียตเดินทางตัง้แตว่นัท่ี 25 ตุลาคม 2562 เป็นตน้ไป ทางสายการบินมีปรับเปล่ียนเวลาบิน หาก

มีการออกตัว๋ภายใน รบกวนตรวจสอบรายละเอียดเที่ ยวบินอีกครั้ง ** 

กลางวนั  บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (1) 

บ่ำย น าทา่นเดินทางสู ่เมืองชยัปรุะ (Jaipur) (ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 6 ชัว่โมง) หรือ “นครแหง่ชยัชนะ” ไดร้ับการ

กลา่วขนานนามวา่ “นครสีชมพู” โดยมีท่ีมาอนัเกิดมาจากเม่ือในปี ค.ศ. 1876 มหาราช ซาราม ซิงห ์(Maharaja 

Ram Singh) มีรับสัง่ใหป้ระชาชนทาสีชมพูทบับนสีปูนเดิมของบา้นเรือนตนเอง เพ่ือเป็นการแสดงใหเ้ห็นถึงไมตรี

จิตในการตอ้นรับการมาเยือนของเจา้ชายแหง่เวลส ์(Prince of Waies) มงกุฏราชกุมารของประเทศองักฤษ ตอ่มา

ภายหลงัในยุคของกษตัริยเ์อ็ดเวิร์ดท่ี 7 (King Edward VII) แหง่สหราชอาณาจกัร รัฐบาลอินเดียไดมี้การออก

กฏหมายควบคุมส่ิงกอ่สรา้งภายในเขตก าแพงเมืองเกา่ใหมี้การทาสีชมพูทัง้หมด เพราะเหตุน้ีจึงท  าใหส่ิ้งกอ่สรา้ง

ภายในเมืองตา่งๆ กลายเป็นส่ิงดึงดูดนักทอ่งเที่ ยวจากทัว่ทุกมุมโลกมาเยือนยงัเมืองชยัปุระ   

ค ่า  บริการอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร (2) 

น ำท่ำนเขำ้สู่ท่ีพกั...  Park Ocean Hotel หรือเทียบเท่ำ 

วนัท่ีสองของกำรเดินทำง (2) ป้อมปรำกำรแอมเบอร ์ฟอรด์ - พระรำชวงัแอมเบอร ์ฟอรด์ - ซิต้ี พำเลซ 

                                         ฮำวำ มำฮำล  

เชา้  บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (3) 

น าทา่นเดินทางสู ่ป้อมปรำกำรแอมเบอร ์ฟอรด์ (Amber Fort) ตัง้อยูท่ี่ เมืองอาเมร์ หา่งจากเมือง ชยัปุระไป

ทางทิศเหนือประมาณ 11 กิโลเมตร สรา้งในสมยัศตวรรษท่ี 16 โดยมหาราชา มาน สิงหท่ี์ 1 (Raja Man  Singh 

1) ทรงรับสั่งใหมี้การสรา้งป้อมปราการข้ึนในปี ค.ศ. 1592 และไดมี้การบูรณะมาเป็นเวลาหลายศตวรรษ สถานท่ี

แหง่น้ีมีความโดดเดน่ สวยงามเป็นอีกหน่ึงสถานท่ีท่ีหากมีโอกาสไดม้าเยือนอินเดียแลว้ไมค่วรพลาด  เน่ืองจาก

ตัง้อยูบ่นผาหินเหนือทะเลสาบ อีกทัง้ป้อมปราการแอมเบอร์ ฟอร์ดยงัมีช่ือเสียงทางดา้นสถาปัตยกรรมท่ีมีการ

ผสมผสานกนัระหวา่งศิลปะทางฮินดู และศิลปะราชปุตอนัซ่ึงท  าใหท่ี้แหง่น้ีมีเอกลกัษณ์เฉพาะตวั อีกทัง้ทุกทา่น ยงั

สามารถมองเห็นป้อมปราการไดจ้ากระยะทางไกล ดว้ยขนาดของก าแพงปราการขนาดใหญแ่ละมีความแน่นหนา 

พรอ้มประตูทางเขา้หลายแหง่ ถนนท่ีปูดว้ยหินหลายสาย และพิเศษสุดๆ ทุกทา่นสามารถมองเห็นทะเลสาบเมาตา 

ไดอ้ยา่งชดัเจน เม่ือมองจากบนป้อมปราการ พิเศษ!! น ำทุกท่ำนนัง่รถจ๊ิบเพ่ือข้ึนไปยงัส่วนของพระรำชวงั  

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Option เพ่ิมเติม: กรณีท่ีลูกคา้ตอ้งการขี่ ชา้ง ข้ึนไปยงัพระราชวงัแอมเบอร์ ฟอร์ดสามารถแจง้ทางหวัหนา้ทวัร์ได ้ 

โดยเพ่ิมเงินทา่นละ ประมาณ 12 USD/เที่ ยว  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ความสวยงามของ พระรำชวงัแอมเบอร ์ฟอรด์ ภายในแบง่เป็นทัง้หมดได ้4 ชัน้ แตล่ะชัน้จะคัน่ดว้ยทางเดิน 

ภายในเป็นหมูพ่ระท่ีน่ัง สรา้งจากหินทรายสีแดงและหินออ่น หมูพ่ระท่ีน่ังภายในป้อม ประกอบดว้ยทอ้งพระโรง 

ทอ้งพระโรงสว่นพระองค ์พระต าหนักซ่ึงเป็นหอ้งทรงประดบักระจกส าหรับมหาราชา ต าหนักอยูบ่นชัน้สอง สวน

สวยจดัเป็นรูปดาวแฉกแบบโมกุลคัน่ระหวา่งอาคาร และพระต าหนักท่ีใชก้ารปรับอากาศภายในพระต าหนักใหเ้ย็น

ลงดว้ยการท าใหล้มเป่าผา่นรางน ้าตกท่ีมีอยูโ่ดยรอบ เพราะเหตุน้ีจึงท  าใหภ้ายในต าหนักน้ีมีอากาศเย็นอยูเ่สมอ  

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

น าทา่นเดินทางสู ่ซิต้ี พำเลซ (City Palace) หรือท่ีรูจ้กักนัในนาม “พระราชวงัหลวง” ตัง้อยูบ่ริเวณถนน ฮาวา 

มาฮาลบาซ่าร์ (Hawa Mahal Bazar) สร้างข้ึนในสมัยมหาราชสะหวายจยั ซิงห์ท่ี 2 เดิมพระราชวงัน้ีเป็น

พระราชวงัของ มหาราชใจสิงห์ แตป่ัจจุบนัน้ีพระราชวงัแหง่น้ีกลายเป็นพิพิธภณัฑ ์Sawai Man Singh Museum 

ภายในพิพิธภณัฑมี์หลายจุดท่ีน่าสนใจ ประกอบไปดว้ย 4 จุดดว้ยกนั ไดแ้ก ่จุดท่ีหน่ึงคือในสว่นพระราชวงั จุดท่ี

สองในสว่นของพิพิธภณัฑ ์(ท่ีจดัแสดงเก่ียวกบัฉลองพระองคข์องกษตัริย ์และมเหสี ท่ีแสดงใหเ้ห็นถึงความปราณีต 

การตดัเย็บไดอ้ยา่งสวยงาม) จุดท่ีสามในสว่นของจ าพวกอาวุธ และชุดศึกสงคราม และในจุดที่ ส่ี จะแสดงในสว่น

ของศิลปะของภาพวาด ภาพถา่ย ราชรถ และพรมโบราณ ท่ีไดร้ับการจารึกไวใ้นประวติัศาสตร์ และอีกหน่ึงไฮท์

ไลทคื์อหมอ้น ้าขนาดใหญม่หึมา จ านวน 2 ใบ ท าจากโลหะเงิน สูง 1.50 เมตร ถือไดว้า่ใหญท่ี่สุดในโลก 

กลางวนั  บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (4) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หลงัจากน้ันพาทุกทา่นไปยงั ฮำวำ มำฮำล (Hawa Mahal) หรือรูจ้กักนัในนาม “พระราชวงัแหง่สายลม” ซ่ึงถือ

ไดว้า่เป็นอีกหน่ึงสถานท่ีส าคญัอีกหน่ึงแหง่ ของประเทศอินเดียท่ีจกัตอ้งมาเยือน พระราชวงัแหง่น้ีต ัง้อยูใ่นเขต

เมืองชยัปุระ ถูกสรา้งข้ึนในปี ค.ศ. 1799 โดยมหาราชาสะหวาย ประธาป สิงห ์(Maharaja Sawai Pratap Singh) 

และไดร้ับการออกแบบข้ึนมา

โดยสถาปนิกท่ีช่ือวา่ ชนัด ์อุส

ถั ด  ( Lal Chand Ustad) ซ่ึ ง

สถาปัตยกรรมของฮาวา มาฮาล 

ถอดแบบมาจากรูปทรงมงกุฏ

ของพ ระน า ร ายณ์  บ ริ เ วณ

ดา้นหนา้อาคารมีหนา้บนัสูงหา้

ชัน้ และมีลกัษณะคลา้ยรังผ้ึง ท่ี

สรา้งมาจากหินทรายสีแดงสด 

อีกทัง้ยังมีการฉลุหินท าใหเ้ป็น

ช่องหน้าต่างมีลวดลายเล็กๆ

ละเอียดยิบ จึงท าใหพ้ระราชวงัแหง่น้ีมีชอ่งหนา้ตา่งถึง 953 บาน แตห่นา้ตา่งของพระราชวงัจะถูกสรา้งปิดไวด้ว้ย

หินทรายฉลุ ท าใหน้างในฮาเร็มพระสนมท่ีอยูด่า้นในสามารถมองผา่นขา้งในมาดา้นนอกได ้แตค่นจากทางดา้น



 

นอกจะไมส่ามารถมองผา่นเขา้มาดา้นในได ้และท่ีส าคญัดว้ยลกัษณะการสรา้งแบบน้ีท าใหเ้กิดชอ่งแสงและชอ่ง

ลม ซ่ึงเป็นท่ีมาของ “พระราชวงัแหง่สายลม” 

ค ่า  บริการอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร (5) 

น ำท่ำนเขำ้สู่ท่ีพกั...  Park Ocean Hotel หรือเทียบเท่ำ 

วนัท่ีสำมของกำรเดินทำง (3) เมืองอคัรำ - อคัรำ ฟอรท์  

เชา้  บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (6)  

น าทุกทา่นเดินทางไปยงั เมืองอคัรำ (Agra) (ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 5 ชั่วโมง) อดีตเมืองหลวงของประเทศ

อินเดีย มีช่ือเรียกวา่ “ฮินดูสถาน” อคัรา เป็นเมืองท่ีต ัง้อยูริ่มแมน่ ้ายมนา ทางตอนเหนือของประเทศอินเดีย ในรัฐ

อุตตรประเทศ มีประชากรหนาแน่นท่ีสุดในรัฐอุตตรประเทศ อนัดบัที่  19 ในประเทศอินเดีย และท่ีส าคญัเมืองอคัรา

ถือวา่เป็นสถานท่ีตัง้ “อนุสรณ์สถานแหง่ความรัก” หรือ “ทชัมาฮาล”   

กลางวนั  บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (7) 

บ่ำย น าทา่นเดินทางสู่ อคัรำ ฟอรท์ (Agra Fort) อีกหน่ึงสถานท่ีแหลง่มรดกโลกท่ีควรคา่แกก่ารมาเยือน  อคัรา 

ฟอร์ท พระราชวงัท่ีถือวา่ย่ิงใหญ ่เพราะใชเ้วลาในการสรา้งยาวนานถึงสามยุคดว้ยกนั ของกษตัริยแ์หง่ราชวงศโ์ม

กุล เป็นก าแพงสองชั้นและป้อมอาคารทางเขา้ส่ีทิศ ภายในประกอบดว้ยพระราชวงั มัสยิด สวนดอกไม ้

สถาปัตยกรรมตวัอาคารสรา้งดว้ยหินทรายสีแดง โดยกษตัริยอ์คับาร์ และท่ีแหง่น้ียงัเป็นท่ีคุมขงักษตัริยซ์าจาร์ฮาล 

พระองคใ์ชเ้วลาชว่งสุดทา้ยของชีวิต โดยการมองผา่นแมน่ ้ายุมนาไปยงัทชัมาฮาลท่ีซ่ึงมเหสีสุดท่ีรักของพระองค์

ประทบัอยูอ่ยา่งนิรันดร์ 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ค ่า  บริการอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร (8) 

น ำท่ำนเขำ้สู่ท่ีพกั... Howard The Fern Hotel หรือเทียบเท่ำ 

วนัท่ีส่ีของกำรเดินทำง (4) ทชัมำฮำล - เมืองเดลี - กตุบัมีนำร ์- ประตูเมืองอินเดีย – ตลำดพ้ืนเมืองจนัปำท  

                                         ท่ำอำกำศยำนนำนำชำติอินทิรำ คำนธี 

น าทา่นเดินทางสู ่ทชัมำฮำล (Taj Mahal) หรืออนุสรณ์สถานแหง่ความรัก ส่ิงมหศัจรรยข์องโลกในยุคปัจจุบนั 

ท่ีถือไดว้า่เป็นแหลง่กอ่เกิดพลงัแหง่ความรัก ท่ีเป็นแรงบนัดาลใจใหใ้ครหลายๆคน ทชัมาฮาล ถือเป็นสุสานหินออ่น

ท่ีผูค้นตา่งยกยอ่งใหเ้ป็นสถาปัตยกรรมแหง่ความรักท่ีงดงาม และย่ิงใหญท่ี่สุดแหง่หน่ึงของโลก ปัจจุบนั ทชัมาฮาล 

ถือวา่เป็นแหลง่มรดกโลก 1 ใน 7 ส่ิงมหศัจรรยท่ี์ส าคญั ท่ีบอกเลา่เก่ียวกบัความรักท่ีเป็นอมตะของพระเจา้ชาห์

จาฮันท่ีมีตอ่พระนางมุมตชั สรา้งข้ึนในปี ค.ศ. 1631 จากน้ันหัวหนา้ทวัร์ น าทุกทา่นเดินสู่ประตูสุสานท่ีสลกั

ตวัหนังสือภาษาอาระบิคท่ีเป็นถอ้ยค าอุทิศ และไวอ้าลยัตอ่บุคคลอนัเป็นท่ีรักท่ีจากไป พรอ้มกบัน าทุกท่านถา่ยรูป

ภาพกบัลานน ้าพุท่ีมีอาคารทชัมาฮาลอยูเ่บ้ืองหลงั พาทุกทา่นเย่ียมชมภายในอาคารท่ีมีการสรา้งมาจากหินออ่นสี

ขาวบริสุทธ์ิจากเมืองมกรานะ มีการประดับลวดลายดว้ยเทคนิคฝังหินสีตา่งๆ ลงไปในเน้ือหินถือไดว้า่เป็น

สถาปัตยกรรมช้ินเอกของโลกท่ีออกแบบโดยชา่งจากเปอร์เซีย อาคารตรงกลางเป็นรูปโดมท่ีมีหอคอยส่ีเสา

ลอ้มรอบ ตรงกลางดา้นในเป็นท่ีฝังพระศพของพระนางมุมตชั มาฮาล และพระเจา้ชาหจ์าฮนั ท่ีไดอ้ยูคู่เ่คียงกนั



 

ตลอดชั่วนิรันดร์ พิเศษ!! น าทุกทา่นชมพระอาทิตยข้ึ์น สมัผสัความงดงามแสงแรกของยามเชา้ ** (หมายเหตุ: 

ทัง้น้ีข้ึนอยูก่บัสภาพอากาศในแตล่ะวนั อาทิเชน่ หมอกหนา ฝนตก เป็นตน้ ซ่ึงอาจจะท าใหทุ้กทา่นไมส่ามารถชม

พระอาทิตยข้ึ์นได)้ ** 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เชา้  บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (9) 

น าทา่นเดินทางสู ่เมืองเดลี (Delhi) (ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 4 ชัว่โมง) เมืองหลวงของประเทศอินเดีย ถือเป็น

เมืองท่ีเป็นศูนยก์ลางดา้นการเมืองการปกครองประชาธิปไตยท่ีใหญท่ี่สุดในโลก แบง่ออกเป็น 2 เขต ไดแ้ก ่เขตเด

ลีเกา่ และเขตนิวเดลีใหม ่หรือนิวเดลี ซ่ึงท่ีน่ีประกอบไปดว้ยโบราณสถาน พิพิธภณัฑ ์สวน รา้นคา้ การแสดง 

อาหาร หมูบ่า้นเกา่แก ่หมูโ่บราณสถาน  

กลางวนั  บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร บริการทา่นดว้ยเมนูอาหารไทย (10) 

น าทา่นเดินทางสู่ กุตบัมีนำร ์(Qutub Minar) หอคอยสุเหร่าท่ีสูงท่ีสุดในโลก ตัง้อยูใ่นกรุงเดลี มีความสูง

ประมาณ 72.5 เมตร หรือ 237.8 ฟตุ เป็นสญัลกัษณ์ที่ โดดเดน่ท่ีสุดแหง่หน่ึงของกรุงนิวเดลี ไดร้ับการแตง่ตัง้ให ้

เป็นมรดกโลก เม่ือปี ค.ศ. 1993 สรา้งดว้ยหินทรายแดง (เชน่เดียวกบัสุสานหุมายูน) และหินออ่นเป็นทรงเสาสูง

ปลายฐานกวา้ง 14 เมตรเศษ สว่นชัน้บนสุดยอดกวา้ง 2.7 เมตร มีความสูง 72.5 เมตร (ประมาณตึกสูง 20 ชัน้) 

ภายในมีบนัไดวนไปถึงยอดรวม 379 ขัน้ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

น าทา่นเดินทางสู ่ประตูเมืองอินเดีย (India Gate) ประตูเมืองแหง่น้ีสูง 43.3 เมตร ซุม้โคง้ของประตูกวา้ง 9.1 

เมตร สูง 22.8 เมตร สรา้งโดยใชหิ้น

ทรายแดงแทง่ทึบ เป็นสถานท่ีประกอบ

พิธีกรรมในงานวนัส าคญัตา่ง ๆ ถูก

สรา้งข้ึนเพ่ือเป็นอนุสาวรียข์องทหารท่ี

เสียชีวิตในสงครามโลกครั้งท่ีหน่ึง ท่ี

ประตูเมืองแห่งน้ีจะเห็นลายสลักช่ือ

ของทหารท่ีตายในสนามรบ โดยช่ือท่ี

ส ลั ก ไ ว ้เ ป็ น ช่ื อ ข อ ง ท ห า ร แ ล ะ

ขา้ราชการชาวอินเดียและอังกฤษ 

จ านวน  13 ,516  คน  ท่ีพ ลี ชีพ ใน

สงครามชายแดนดา้นตะวนัตกเฉียง

เหนือ และสงครามอฟัฆนั ครั้งท่ี 3 ดา้นบนยอดของประตูสรา้งเพ่ืออุทิศใหแ้กท่หารท่ีหายสาบสูญไปโดยไรร้่องรอย  

พาทา่นชอ้ปป้ิง ตลำดพ้ืนเมืองจนัปำท ทุกทา่นสามารถเพลิดเพลินไปกบัสินคา้พ้ืนเมืองมากมาย อาทิ ผา้พนัคอ 

เส้ือผา้ เคร่ืองประดบั เคร่ืองเงิน ของตกแตง่บา้นสไตลอิ์นเดีย ของแฮนดเ์มด ราคาถูก รับรองวา่ทุกทา่นจะไม่

ผิดหวงัเพราะที่ ตลาดแหง่น้ีเปรียบเสมือนพาหุรัดเมืองไทย 

ค ่า  บริการอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร (11)  สมควรแกเ่วลาน าทา่นเดินทางสูส่นามบิน 

23.30 น. บินลดัฟ้ากลบัสู ่สนำมบินสุวรรณภูมิ ประเทศไทย โดย สำยกำรบิน Thai Airways เท่ียวบินท่ี TG316  (ใช ้

เวลาบินประมาณ 4 ชัว่โมง) พรอ้มบริการอาหารและเคร่ืองด่ืมบนเคร่ืองบิน 

วนัท่ีหำ้ของกำรเดินทำง (5) สนำมบินสุวรรณภูมิ (กรงุเทพฯ) 

05.25 น. คณะเดินทางถึง สนำมบินสุวรรณภูมิ โดยสวสัดิภาพ  

หรือ 

00.20 น. บินลดัฟ้ากลบัสู่ สนำมบินสุวรรณภูมิ ประเทศไทย โดยสายการบิน Thai Airways เท่ียวบินท่ี TG316 (ใช้

เวลำบินประมำณ 4 ชัว่โมง) พรอ้มบริกำรอำหำรและเคร่ืองด่ืมบนเคร่ืองบิน 

05.45 น.  คณะเดินทางถึง สนำมบินสุวรรณภูมิ โดยสวสัดิภาพ 

** หมำยเหตุ : พีเรียตเดินทำงตัง้แต่วนัท่ี 25 ตุลำคม 2562 เป็นตน้ไป ทำงสำยกำรบินมีปรบัเปล่ียน

เวลำบิน หำกมีกำรออกตัว๋ภำยใน รบกวนตรวจสอบรำยละเอียดเท่ียวบินอีกครัง้ ** 

 

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

** หากทา่นท่ีตอ้งออกตัว๋ภายใน (เคร่ืองบิน รถทวัร์ รถไฟ) กรุณาสอบถามท่ีเจา้หนา้ท่ีทุกครั้งกอ่นท าการออกตัว๋เน่ืองจาก 

สายการบินอาจมีการปรับเปล่ียนไฟลท์ หรือ เวลาบิน โดยไมไ่ดแ้จง้ใหท้ราบลว่งหนา้ ** 

*** ขอบพระคุณทุกทา่นท่ีใชบ้ริการ *** 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
อตัราคา่บรกิาร 

ก าหนดการเดนิทาง รายละเอยีดเทีย่วบนิ 

ผูใ้หญ ่และเด็ก 

หอ้งละ 2-3 

ทา่น 

พกัเดีย่ว

เพิม่ 

ราคาไมร่วมต ัว๋

เครือ่งบนิ 

13 – 17 กรกฎาคม 2562 
ขาไป    TG323 BKK-DEL 07.35 – 10.35 

ขากลบั TG316 DEL-BKK 23.30 – 05.25 (+1) 21,999 5,999 10,999 

26 – 30 กรกฎาคม 2562 
ขาไป    TG323 BKK-DEL 07.35 – 10.35 

ขากลบั TG316 DEL-BKK 23.30 – 05.25 (+1) 21,999 5,999 10,999 

13 – 17 กนัยายน 2562 
ขาไป    TG323 BKK-DEL 07.35 – 10.35 

ขากลบั TG316 DEL-BKK 23.30 – 05.25 (+1) 19,999 5,999 10,999 

20 – 24 กนัยายน 2562 
ขาไป    TG323 BKK-DEL 07.35 – 10.35 

ขากลบั TG316 DEL-BKK 23.30 – 05.25 (+1) 20,999 5,999 10,999 

27 ก.ย. – 01 ต.ค. 2562 
ขาไป    TG323 BKK-DEL 07.35 – 10.35 

ขากลบั TG316 DEL-BKK 23.30 – 05.25 (+1) 20,999 5,999 10,999 

04 – 08 ตลุาคม 2562 
ขาไป    TG323 BKK-DEL 07.35 – 10.35 

ขากลบั TG316 DEL-BKK 23.30 – 05.25 (+1) 21,999 5,999 10,999 

11 – 15 ตลุาคม 2562 
ขาไป    TG323 BKK-DEL 07.35 – 10.35 

ขากลบั TG316 DEL-BKK 23.30 – 05.25 (+1) 23,999 5,999 10,999 

18 – 22 ตลุาคม 2562 
ขาไป    TG323 BKK-DEL 07.35 – 10.35 

ขากลบั TG316 DEL-BKK 23.30 – 05.25 (+1) 22,999 5,999 10,999 

20 – 24 ตลุาคม 2562 
ขาไป    TG323 BKK-DEL 07.35 – 10.35 

ขากลบั TG316 DEL-BKK 23.30 – 05.25 (+1) 23,999 5,999 10,999 

** หมายเหต ุ: 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 21,999 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 21,999 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 

 

** อตัรำน้ี ยงัไม่รวมค่ำทิปคนขบัรถ หวัหนำ้ทวัร ์และมคัคุเทศกท์อ้งถ่ิน ท่ำนละ 1,500 บำท/ท่ำน/ทริป** 

** อตัรำน้ี ยงัไม่รวมค่ำวีซ่ำท่ำนละ 3,000 บำท/ท่ำน/ทริป** 

** อตัรำค่ำบริกำร ส ำหรบัเด็กอำยุไม่ถึง 2 ขวบ ณ วนัเดินทำงกลบั (Infant) ท่ำนละ 10,000 บำท ** 

 

• โรงแรมท่ีพกัอาจมีการสลบัปรับเปล่ียนข้ึนอยูก่บัความเหมาะสมเป็นหลกัโดยค านึงถึงผลประโยชน์ลูกคา้เป็นหลกั 

 

** ส ำหรบัอตัรำค่ำบริกำรน้ี จ ำเป็นตอ้งมีผูเ้ดินทำงจ ำนวน 10 ท่ำน ข้ึนไป ในแต่ละคณะ กรณีท่ีมีผูเ้ดินทำงไม่ถึงตำม

จ ำนวนท่ีก ำหนด ทำงบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในกำรเล่ือนกำรเดินทำง หรือ เปล่ียนแปลงอตัรำค่ำบริกำร (ปรบัรำคำ

เพ่ิมข้ึน เพ่ือใหค้ณะไดอ้อกเดินทำง ตำมควำมตอ้งกำรของผูเ้ดินทำง) ** 

 



 

อตัรำค่ำบริกำรน้ีรวม 

 คา่ตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบั พรอ้มคณะ      คา่ภาษีสนามบินทุกแหง่ท่ีมี   

 คา่น ้าหนักกระเป๋าสมัภาระทา่นละไมเ่กิน 20 กก.       คา่รถรับ-สง่ และน าเที่ ยวตามรายการ   

 คา่ท่ีพกัตามท่ีระบุในรายการ พกัหอ้งละ 2 ทา่นหรือ  3 ทา่น  คา่เขา้ชมสถานท่ีตา่งๆ ตามรายการ    

 คา่อาหารตามม้ือท่ีระบุในรายการ     คา่จา้งมคัคุเทศกค์อยบริการตลอดการเดินทาง    

 คา่ประกนัอุบติัเหตุระหวา่งเดินทาง วงเงินทา่นละ 1,000,000 บาท  (เง่ือนไขตามกรมธรรม)์   

 

อตัรำค่ำบริกำรน้ีไม่รวม  

 คา่ใชจ้า่ยสว่นตวันอกเหนือจากรายการท่ีระบุ เชน่ คา่ท  าหนังสือเดินทาง คา่โทรศพัท ์คา่โทรศพัทท์างไกล คา่อินเตอร์เน็ต คา่ซกั  

รีด มินิบาร์ในหอ้ง รวมถึงคา่อาหารและเคร่ืองด่ืมท่ีสั่งเพ่ิมนอกเหนือรายการ  (กรุณำสอบถำมจำกหวัหน้ำทวัรก่์อนกำรใช้

บริกำร)   

 คา่ทิปคนขบัรถ หวัหนา้ทวัร์ และมคัคุเทศกท์อ้งถ่ิน ทา่นละ 1,500 บาท/ทริป/ตอ่ทา่น  

 คา่ธรรมเนียมและคา่บริการย่ืนวีซา่ทอ่งเที่ ยวประเทศอินเดีย ทา่นละ 3,000 บาท (โดยช ำระพรอ้มเงินมดัจ ำครัง้แรก) 

 คา่ภาษีมูลคา่เพ่ิม 7% และภาษีหกั ณ ท่ีจา่ย 3% 
 

เง่ือนไขกำรจอง และ กำรช ำระค่ำบริกำร 

1. นักทอ่งเท่ียวหรือเอเยน่ต ์กรุณำท ำกำรจองล่วงหน้ำก่อนเดินทำงอย่ำงน้อย 45 วนั พรอ้มช ำระเงินมดัจ ำ ท่ำนละ 

10,000 บำท ภายใน 3 วนั หลงัจากวนัจอง ตวัอยา่งเชน่ ทา่นท าจองวนัท่ี 1 กรุณาระเงินมดัจ า สว่นน้ีภายในวนัท่ี 3 กอ่น

เวลา 14.00 น. เทา่น้ัน โดยระบบจะยกเลิกอตัโนมติัทนัที หากยงัไมไ่ดร้ับยอดเงินมดัจ าตามเวลาท่ีก าหนด และหากทา่นมี

ความประสงคจ์ะเดินทางในพีเรียดเดิม ทา่นจ าเป็นตอ้งเช็คท่ีวา่งและท าจองเขา้มาใหมอี่กครั้ง กรณีท่ีคณะเต็ม มีคิวรอ (Waiting 

List) ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการใหสิ้ทธ์ิลูกคา้รายถดัไป เป็นไปตามระบบ ตามวนั และ เวลา ท่ีท  ารายการจองเขา้มา

ตามล าดบั เน่ืองจากทุกพีเรียดทางบริษทัมีท่ีน่ังราคาพิเศษจ านวนจ ากดั 

2. นักทอ่งเท่ียวหรือเอเยน่ต ์กรุณาช าระคา่ทวัร์ส่วนท่ีเหลือทัง้หมด ครบ 100% ก่อนวนัเดินทำงอย่ำงน้อย 21 วนั กรณี

นักทอ่งเท่ียวหรือเอเยน่ตไ์มช่  าระเงิน หรือ ช าระเงินไมค่รบภายในก าหนด ไมว่า่สว่นใดสว่นหน่ึง รวมไปถึง กรณีเช็คของทา่น

ถูกปฏิเสธการจา่ยเงินไมว่า่กรณีใดๆก็ตาม รวมทัง้ กรณีท่ีอยูใ่นชว่งรอผลการอนุมติัวีซา่ รอนัดสมัภาษณ์วีซา่ ท่ีท  าใหท้างบริษัท

ไมไ่ดร้ับเงินตามเวลาท่ีก าหนดไมว่า่กรณีใดๆก็ตาม คือ กอ่นวนัเดินทางอยา่งนอ้ย 30 วนั ใหถื้อวา่นักทอ่งเท่ียวสละสิทธิการ

เดินทางในทวัร์น้ันๆทนัที 

3. การติดตอ่ใดๆ กบัทางบริษัท เชน่ แฟกซ ์อีเมลล ์หรือ จดหมายฯ ตอ้งท าในวนัเวลาท าการของทางบริษัท ดงัน้ี วนัจนัทร์ ถึง 

ศุกร์ เวลา 9.00 น.–18.00 น. และ วนัเสาร์ เวลา 9.00 น.–14.00 น. นอกจากวนัเวลาดงักลา่วและวนัหยุดนักขตัฤกษ์ท่ี

รัฐบาลประกาศในปีน้ันๆถือวา่เป็นวนัหยุดท าการของทางบริษทั 
 

เง่ือนไขกำรยกเลิกกำรเดินทำง 

1. กรณีท่ีนักทอ่งเท่ียวหรือเอเยน่ตต์อ้งการขอยกเลิกการเดินทาง หรือ เล่ือน หรือ เปล่ียนแปลง การเดินทาง นักทอ่งเท่ียวหรือ

เอเยน่ต ์(ผูมี้รายช่ือในเอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ ์อีเมลล ์หรือ เดินทางมาท่ีบริษทัอยา่งใดอยา่งหน่ึง เพ่ือลงนามในเอกสาร

แจง้ยืนยนัยกเลิกการจองกบัทางบริษทัเป็นลายลกัษณ์อกัษรเทา่น้ัน ทางบริษทัไมร่ับยกเลิกการจองผา่นทางโทรศพัทไ์มว่า่กรณี

ใดๆทัง้ส้ิน 

2. กรณีนักทอ่งเที่ ยวหรือเอเยน่ตต์อ้งการขอรับเงินคา่บริการคืน นักทอ่งเที่ ยวหรือเอเยน่ต ์ (ผูมี้รายช่ือในเอกสารการจอง) จะตอ้ง

แฟกซ ์อีเมลล ์หรือ เดินทางมาท่ีบริษัทอยา่งใดอยา่งหน่ึง เพ่ือลงนามด าเนินการขอรับเงินคา่บริการคืน โดยแนบหนังสือมอบ

อ านาจประกอบ (กรณีด าเนินการแทนผูเ้ดินทาง) พรอ้มหลกัฐาน ไดแ้ก ่ใบเรียกเก็บเงิน หลกัฐานการช าระเงินคา่บริการตา่งๆ

ทัง้หมด พาสปอร์ตหนา้แรกของผูเ้ดินทาง ส าเนาบตัรประชาชนของผูร้ับมอบอ านาจ และหนา้สมุดบญัชีธนาคารท่ีตอ้งการให ้

น าเงินเขา้ใหค้รบถว้น โดยมีเง่ือนไขการคืนเงินคา่บริการดงัน้ี 

2.1 ยกเลิกกอ่นวนัเดินทางไมน่อ้ยกวา่ 30 วนั คืนเงินคา่บริการรอ้ยละ 100 ของเงินคา่บริการ 



 

2.2 ยกเลิกกอ่นวนัเดินทางไมน่อ้ยกวา่ 15 วนั คืนเงินคา่บริการรอ้ยละ 50 ของเงินคา่บริการ 

2.3 ยกเลิกกอ่นวนัเดินทางนอ้ยกวา่ 15 วนั ไมคื่นเงินคา่บริการท่ีช าระแลว้ทัง้หมด 

** ทัง้น้ี ทางบริษัทจะหกัคา่ใชจ้า่ยที่ ไดจ้า่ยจริงจากคา่บริการท่ีช าระแลว้เน่ืองจากการจดัเตรียม การจดัการน าเท่ียวใหแ้ก่

นักทอ่งเที่ ยว เชน่ การส ารองท่ีน่ังตัว๋เคร่ืองบิน การจองท่ีพกั เป็นตน้ ** 

3. การเดินทางท่ีตอ้งการันตีมดัจ าหรือซ้ือขาดแบบมีเง่ือนไข หรือเที่ ยวบินเหมาล า Charter Flight หรือ Extra Flight กบัสาย

การบิน หรือผา่นตวัแทนในประเทศหรือตา่งประเทศ  จะไมมี่การคืนเงินมดัจ าหรือคา่บริการทัง้หมดไมว่า่กรณีใดๆก็ตาม   

4. ส าหรับอตัราคา่บริการน้ี จ าเป็นตอ้งมีผูเ้ดินทางจ านวน 10 ทา่น ข้ึนไป ในแตล่ะคณะ กรณีท่ีมีผูเ้ดินทางไมถึ่งตามจ านวนท่ี

ก าหนด ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิก เล่ือน หรือ เปล่ียนแปลง อตัราคา่บริการ (ปรับราคาเพ่ิมข้ึน เพ่ือใหค้ณะได ้

ออกเดินทาง ตามความตอ้งการ) โดยทางบริษทัจะแจง้ใหก้บันักทอ่งเที่ ยวหรือเอเยน่ตท์ราบลว่งหนา้อยา่งนอ้ย 10 วนั กอ่น

การเดินทางส าหรับประเทศท่ีไมมี่วีซ่า และ อยา่งน้อย 21 วนั กอ่นการเดินทางส าหรับประเทศท่ีมีวีซ่า แตห่ากทาง

นักทอ่งเท่ียวหรือเอเยน่ตทุ์กทา่นยินดีท่ีจะช าระคา่บริการเพ่ิมจากการท่ีมีนักทอ่งเท่ียวร่วมเดินทางน้อยกวา่ท่ีทา งบริษัท

ก าหนดเพ่ือใหค้ณะเดินทางได ้ทางบริษทัยินดีท่ีจะใหบ้ริการและด าเนินการตอ่ไป 

5. ในกรณีท่ีลูกคา้ด าเนินการย่ืนวีซา่เรียบรอ้ยแลว้ ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไมคื่นคา่ทวัร์ท่ีลูกคา้ช าระมาแลว้ไมว่า่สว่นใดสว่น

หน่ึง ยกเวน้ในกรณีท่ีวีซา่ไมผ่า่นการอนุมติัจากทางสถานทูต กรณีน้ีทางบริษทัจะคิดคา่ใชจ้า่ยตามท่ีเกิดข้ึนจริงทัง้หมด โดย

ค านึงถึงประโยชน์ของลูกคา้เป็นส าคญั 

6.     การติดตอ่ใดๆ กบัทางบริษทัเชน่ แฟกซ ์อีเมลล ์หรือจดหมายฯ ตอ้งท าในวนัเวลาท าการของทางบริษทั ดงัน้ี วนัจนัทร์ ถึง  

ศุกร์ เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวนัเสาร์ เวลา 9.00 น.-14.00 น. นอกจากวนัเวลาดงักลา่วและวนัหยุดนักขตัฤกษท่ี์ 

รัฐบาลประกาศในปีน้ันๆถือวา่เป็นวนัหยุดท าการของทางบริษทั 
 

ขอ้มูลส ำคญัเก่ียวกบั กำรย่ืนค ำรอ้งขอวีซ่ำ ท่ีท่ำนควรทรำบ  

1. ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิในการย่ืนวีซา่แบบหมูค่ณะเทา่น้ัน กรณีท่ีทา่นไมส่ามารถย่ืนวีซา่พรอ้มคณะได ้จะตอ้งย่ืนกอ่น หรือ 

หลงั คณะ และหากเกิดคา่ใชจ้า่ยไมว่า่กรณีใดๆก็ตาม ทา่นจ าเป็นจะตอ้งช าระคา่ใชจ้า่ยท่ีเกิดข้ึนตามจริงทัง้หมด เชน่ คา่บตัร

โดยสารโดยเคร่ืองบิน (ตัว๋) จะตอ้งออกกอ่นแตวี่ซา่ยงัไมอ่อก เน่ืองจากทา่นย่ืนหลงัคณะ  

2. มาตราฐานการพิจารณาวีซา่แบบปกติทัว่ไปคือ 7 วนัท าการ (เป็นอยา่งนอ้ย ไมร่วมวนัเสาร์ - อาทิตย)์ ท ัง้น้ี ข้ึนอยูก่บัจ  านวน

ผูส้มคัรในชว่งน้ันๆ ซ่ึงหากอยูใ่นชว่งฤดูกาลทอ่งเที่ ยว ท่ีมีผูส้มคัรเป็นจ านวนมาก อาจตอ้งใชร้ะยะเวลามากกวา่ปกติ 

3. การย่ืนขอวีซา่ทอ่งเท่ียวประเทศอินเดียแบบหมูค่ณะ ไมจ่  าเป็นตอ้งใชห้นังสือเดินทางฉบบัจริง หากทา่นสง่ ส าเนาหนา้หนังสือ

เดินทาง (หนา้แรกท่ีมีรูป) ชดัเจน สแกนไฟลเ์ป็นรปูภำพ หรือ ไฟล ์PDF. มาใหก้บัทางบริษทัเรียบรอ้ยแลว้  

 

กำรเตรียมเอกสำร เพ่ือขอย่ืนวีซ่ำท่องเท่ียวประเทศอินเดีย แบบหมู่คณะ  

ส ำหรบัผูเ้ดินทำงท่ีถือหนังสือเดินทำงไทย 

1. ส าเนาหนา้หนังสือเดินทาง (หนา้แรกท่ีมีรูป) ชดัเจน โดยสแกนไฟลเ์ป็นรปูภำพ หรือ ไฟล ์PDF. (รูปถา่ยจากมือถือไม่

สามารถใชไ้ด)้ มีอายุการใชง้านคงเหลือไมน่อ้ยกวา่ 6 เดือน ณ วนัเดินทางกลบั  และมีหนา้วา่งไมต่  ่ากวา่ 2 หนา้ 

2. รูปถา่ยสี หนา้ตรง ขนาด 2 x 2 น้ิว (เทา่กนัทุกดา้นเป็นส่ีเหล่ียมจตุัรัส) จ านวน 2 รูป ฉากหลงัตอ้งเป็นพ้ืนสีขาว ถา่ยมาแลว้

ไมเ่กิน 3 เดือน ไมซ่ า้กบัวีซา่ประเทศอ่ืนๆท่ีเคยไดร้บั เทา่น้ัน  

2.1. กรณีผูเ้ดินทางอายุไมถึ่ง 18 ปีบริบูรณ ์ 
- กรณีเด็ก ไม่ไดเ้ดินทำงกบั บิดำและมำรดำ จ าเป็นตอ้งมี หนังสือยินยอมใหบุ้ตรเดินทำง ไปต่ำงประเทศ ท่ีออกโดย

ส านักงานเขตหรืออ าเภอ ตามส าเนาทะเบียนบา้น ทัง้ภาษาไทย และ ภาษาองักฤษ , ส าเนาหนา้หนังสือเดินทาง ของบิดา และ 

มารดา , หนังสือรับรองคา่ใชจ่า่ย (ภาษาไทย และ ภาษาองักฤษ) พรอ้มลงนามส าเนาถูกตอ้ง 

- กรณีเด็ก ไม่ไดเ้ดินทำงกบั บิดำ จ าเป็นตอ้งมี หนังสือยินยอมใหบุ้ตรเดินทำง ไปต่ำงประเทศ (ของมารดา) ใหบุ้ตร

เดินทางไปตา่งประเทศ ท่ีออกโดยส านักงานเขตหรืออ าเภอ ตามทะเบียนบา้น (ภาษาไทย และ ภาษาองักฤษ) , ส าเนาหนา้

หนังสือเดินทาง ของบิดา และ มารดา หนังสือรับรองคา่ใชจ่า่ย (ภาษาไทย และ ภาษาองักฤษ) 



 

- กรณีเด็ก ไม่ไดเ้ดินทำงกบั มำรดำ จ าเป็นตอ้งมี หนังสือยินยอมใหบ้ตุรเดินทำง ไปต่ำงประเทศ (ของบิดา) ใหบุ้ตร

เดินทางไปตา่งประเทศ ท่ีออกโดยส านักงานเขตหรืออ าเภอ ตามทะเบียนบา้น (ภาษาไทย และ ภาษาองักฤษ) , ส าเนาหนา้

หนังสือเดินทาง ของบิดา และ มารดา หนังสือรับรองคา่ใชจ่า่ย (ภาษาไทย และ ภาษาองักฤษ) 

** รำยละเอียดเอกสำรกำรย่ืนขอวีซ่ำท่ีไดก้ล่ำวมำน้ี เป็นเพียงขอ้มูลเบ้ืองตน้ท่ีทำงบริษทัฯ ไดจ้ดัท ำข้ึนจำก

ประสบกำรณแ์ละระเบียบของสถำนทูตฯ ซ่ึงอำจมีกำรเปล่ียนแปลงได ้ตำมแต่สถำนกำรณ ์และคุณสมบติัของลูกคำ้ใน

แต่ละรำย โดยอยู่ท่ีดุลยพินิจของประเทศปลำยทำงเป็นผูด้ ำเนินกำร ** 

** หมำยเหต ุ: ทำงด่ำนตรวจคนเขำ้เมืองประเทศปลำยทำง อำจขอรำยละเอียดเพ่ิมเติม จำกท่ีไดแ้จง้ไว ้ข้ึนอยู่กบักำร

พิจำรณำของเจำ้หนำ้ท่ี และเอกสำร ของแต่ละท่ำน (เป็นกำรพิจำรณำแบบรำยบุคคล) กำรอนุมติัวีซ่ำเป็นดุลพินิจของ

ทำงสถำนทูต ทำงบริษทัไม่มีส่วนเก่ียวขอ้งใดๆทัง้ส้ิน ทัง้น้ีบริษทัเป็นเพียงตวักลำงและคอยบริกำรอ ำนวยควำมสะดวก

ใหแ้ก่ผูเ้ดินทำงเท่ำนัน้ อตัรำค่ำธรรมเนียมวีซ่ำทำงสถำนทูตเป็นผูเ้รียกเก็บ หำกท่ำนโดนปฏิเสธกำรขออนุมติัวีซ่ำ ทำง

สถำนทูตไม่คืนอตัรำค่ำธรรมเนียมในกำรย่ืนวีซ่ำ และมีสิทธ์ิไม่แจง้สำเหตุกำรปฏิเสธวีซ่ำ ** 

 

เง่ือนไข และ ขอ้ควรทรำบอ่ืนๆ ทัว่ไป ท่ีท่ำนควรทรำบ 

1. ทวัร์น้ีส าหรับผูมี้วตัถุประสงคเ์พ่ือการทอ่งเที่ ยวเทา่น้ัน 

2. ทวัร์น้ีขอสงวนสิทธ์ิส าหรับผูเ้ดินทางท่ีถือหนังสือเดินทางธรรมดา (หนา้ปกสีน ้าตาล / เลือดหมู) เทา่น้ัน กรณีท่ีทา่นถือหนังสือ

เดินทางราชการ  (หนา้ปกสีน ้าเงินเขม้) หนังสือเดินทางทูต (หนา้ปกสีแดงสด) และตอ้งการเดินทางไปพรอ้มคณะทวัร์อนัมี

วตัถุประสงคเ์พ่ือการทอ่งเที่ ยว โดยไมมี่จดหมายเชิญ หรือ เอกสารใดเช่ือมโยงเก่ียวกบัการขออนุญาตการใชห้นังสือเดินทาง

พิเศษอ่ืนๆ หากไมผ่า่นการอนุมติัของเคาทเ์ตอร์ เช็คอิน ดา่นตรวจคนเขา้เมือง ทัง้ฝั่งประเทศไทยขาออก และ ตา่งประเทศขา

เขา้ไมว่า่กรณีใดก็ตาม ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการไมรั่บผิดชอบความผิดพลาดที่ จะเกิดข้ึนในสว่นน้ี และ ทวัร์น้ีเป็นทวัร์แบบ

เหมาจา่ย หากทา่นไมไ่ดร้่วมเดินทางหรือใชบ้ริการตามท่ีระบุไวใ้นรายการไมว่า่บางสว่นหรือทัง้หมด หรือถูกปฏิเสธการเขา้ -

ออกเมือง หรือดว้ยเหตุผลใดๆก็ตาม ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิไมคื่นเงินคา่บริการไมว่า่บางสว่นหรือทัง้หมดใหแ้กท่า่นไมว่า่กรณี

ใดๆก็ตาม 

3. ทวัร์น้ีเป็นทวัร์แบบเหมาจา่ย หากทา่นไมไ่ดร้่วมเดินทางหรือใชบ้ริการตามท่ีระบุไวใ้นรายการไมว่า่บางสว่นหรือทัง้หมด หรือถูก

ปฏิเสธการเขา้-ออกเมือง หรือดว้ยเหตุผลใดๆก็ตาม ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิไมคื่นเงินคา่บริการไมว่า่บางสว่นหรือทัง้หมดใหแ้ก่

ทา่นไมว่า่กรณีใดๆก็ตาม 

4. ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไมรั่บผิดชอบคา่เสียหายจากความผิดพลาดในการสะกดช่ือ นามสกุล ค าน าหนา้ช่ือ เลขท่ีหนังสือ

เดินทาง เลขท่ีวีซา่ และอ่ืนๆ เพ่ือใชใ้นการจองตัว๋เคร่ืองบิน ในกรณีท่ีนักทอ่งเท่ียวหรือเอเยน่ตไ์มไ่ดส้ง่หนา้หนังสือเดิน และ 

หนา้วีซา่มาใหก้บัทางบริษทัพรอ้มการช าระเงินมดัจ าหรือสว่นท่ีเหลือทัง้หมด 

5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงรายการการเดินทางตามความเหมาะสม เพ่ือใหส้อดคลอ้งกบัสถานการณ์ 

ภูมิอากาศ และเวลา ณ วนัท่ีเดินทางจริงของประเทศท่ีเดินทาง ทัง้น้ี ทางบริษัทจะค านึงถึงความปลอดภยั และ ประโยชน์ของ

ลูกคา้เป็นส าคญั 

6. ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิไมรั่บผิดชอบตอ่ความเสียหายหรือคา่ใชจ้า่ยใดๆ ท่ีเพ่ิมข้ึนของนักทอ่งเท่ียวท่ีไมไ่ดเ้กิดจากความผิดของ

ทางบริษทั เชน่ ภยัธรรมชาติ การจลาจล การนัดหยุดงาน การปฏิวติั อุบติัเหตุ ความเจ็บป่วย ความสูญหายหรือเสียหายของ

สมัภาระ ความลา่ชา้ เปล่ียนแปลง หรือการบริการของสายการบิน เหตุสุดวิสยัอ่ืน เป็นตน้ 

7. อตัราคา่บริการน้ีค  านวณจากอตัราแลกเปล่ียนเงินตราตา่งประเทศ ณ วนัท่ีทางบริษัทเสนอราคา ดงัน้ัน ทางบริษัทขอสงวน

สิทธ์ิในการปรับราคาคา่บริการเพ่ิมข้ึน ในกรณีท่ีมีการเปล่ียนแปลงอตัราแลกเปล่ียนเงินตราตา่งประเทศ คา่ตัว๋เคร่ืองบิน คา่

ภาษีน ้ามนั คา่ภาษีสนามบิน คา่ประกนัภยัสายการบิน การเปล่ียนแปลงเที่ ยวบิน ฯลฯ ท่ีท  าใหต้น้ทุนสูงข้ึน 

8. มคัคุเทศก ์พนักงาน หรือตวัแทนของทางบริษทั ไมมี่อ านาจในการใหค้  าสญัญาใดๆ แทนบริษัท  เวน้แตมี่เอกสารลงนามโดยผูมี้

อ  านาจของบริษทัก ากบัเทา่น้ัน 

9. นักทอ่งเท่ียวตอ้งมีความพรอ้มในการเดินทางทุกประการ หากเกิดเหตุสุดวิสัยใดๆ ระหวา่งรอการเดินทาง อนัไมใ่ชเ่หตุท่ี

เก่ียวขอ้งกบัทางบริษัท อาทิเชน่ วีซา่ไมผ่า่น เกิดอุบติัภยัท่ีไมส่ามารถควบคุมได ้นอกเหนือการควบคุมและคาดหมาย ทาง



 

บริษทัจะรับผิดชอบคืนคา่ทวัร์เฉพาะสว่นท่ีบริษัทยงัไมไ่ดช้  าระแกท่างคูค่า้ของทางบริษทั หรือจะตอ้งช าระตามขอ้ตกลงแกคู่ค่า้

ตามหลกัปฏิบติัเทา่น้ัน 

10. กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย ์ท่ีจะน าติดตวัข้ึนเคร่ืองบิน ตอ้งมีขนาดบรรจุภณัฑไ์มเ่กิน 100 มิลลิลิตรตอ่ช้ิน และรวมกนั
ทุกช้ินไมเ่กิน 1,000 มิลลิลิตร โดยแยกใสถุ่งพลาสติกใสซ่ึงมีซิปล็อคปิดสนิท และสามารถน าออกมาใหเ้จา้หนา้ท่ีตรวจได ้

อยา่งสะดวก ณ จุดเอ็กซเ์รย ์อนุญาตใหถื้อไดท้า่นละ 1 ใบเทา่น้ัน ถา้ส่ิงของดงักลา่วมีขนาดบรรจุภณัฑม์ากกวา่ท่ีก  าหนด

จะตอ้งใสก่ระเป๋าใบใหญแ่ละฝากเจา้หนา้ท่ีโหลดใตท้อ้งเคร่ืองบินเทา่น้ัน 

11. ส่ิงของท่ีมีลกัษณะคลา้ยกบัอาวุธ เชน่ กรรไกรตดัเล็บ มีดพก แหนบ อุปกรณ์กีฬาฯ จะตอ้งใสก่ระเป๋าใบใหญแ่ละฝากเจา้หนา้ท่ี
โหลดใตท้อ้งเคร่ืองบินเทา่น้ัน 

12. คณะทวัร์น้ี เป็นการช าระคา่ใชจ้า่ยทัง้หมดแบบผูกขาดกบัตวัแทนบริษัทท่ีไดร้ับการรับรองอยา่งถูกตอ้ง ณ ประเทศปลายทาง 

ซ่ึงบางสว่นของโปรแกรมอาจจ าเป็นตอ้งทอ่งเท่ียวอนัเป็นไปตามนโยบายของประเทศปลายทางน้ันๆ กรณีท่ีทา่นไมต่อ้งการใช ้

บริการสว่นใดสว่นหน่ึง ไมว่า่กรณีใดก็ตาม จะไมส่ามารถคืนคา่ใชจ้า่ยใหไ้ด ้และ อาจมีคา่ใชจ้า่ยเพ่ิมเติมข้ึนตามมาเป็นบาง

กรณี ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการเรียกเก็บคา่ใชจ้า่ยท่ีเกิดข้ึนจริงทัง้หมดกบัผูเ้ดินทาง กรณีท่ีเกิดเหตุการณ์น้ีข้ึน ไมว่า่กรณี

ใดก็ตาม 

 

แบบฟอรม์กรอกขอ้มูลวีซ่ำประเทศ อินเดีย 

** กรณุำกรอกขอ้มูลทัง้หมดใหค้รบถว้น เพ่ือประโยชน์ในกำรขอวีซ่ำของท่ำนเอง ** 

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

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

..... 

สถำนะภำพ  □ โสด    □ แตง่งานไมไ่ดจ้ดทะเบียนสมรส □ หมา้ย  □ หยา่    

□ แตง่งานจดทะเบยีนสมรส  

ช่ือ-นามสกุล คูส่มรส.....................................................................................สถานท่ีเกิด...................................................

สญัชาติ………………………………………………………. 

ช่ือ-นำมสกลุ บิดำ ....................................................................................................................................... 

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

ช่ือ-นำมสกลุ มำรดำ ................................................................................................................................... 

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

ท่ีอยู่ตำมทะเบียนบำ้น................................................................................................................................................... 

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

ท่ีอยู่ปัจจุบนั

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

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

ช่ือสถำนท่ีท ำงำน / สถำนศึกษำ.................................................................................................................................

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

ท่ีอยู่สถำนท่ีท ำงำน / สถำนศึกษำ..................................................................................................................... ......... 

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

*** ในกรณีท่ีเกษียณอำยุ กรณุำระบุช่ือ และ ท่ีอยู่ สถำนท่ีท ำงำน เน่ืองจำกเป็นเง่ือนไขของสถำนทูต *** 



 

ทา่นเคยเดินทางเขา้ประเทศอินเดียมากอ่นหรือไม ่ □  เคย  □  ไมเ่คย 

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

ประเทศท่ีเคยเดินทางในระยะเวลา 10 ปี ท่ีผา่นมา 

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

ทา่นเคยเดินทางกลุม่ประเทศ SAARC ในระยะเวลา 3 ปีท่ีผา่นมา มากอ่นหรือไม ่(กลุม่ประเทศ SAARC ไดแ้ก ่บงักลาเทศ ภูฏาน 

เนปาล มลัดีฟส ์ปากีสถาน ศรีลงักา อฟักานิสถาน ) 

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

พ านัก..........................วนั 

ช่ือสมาชิกในครอบครัวพรอ้มเบอร์ติดตอ่ ระหวา่งท่ีทา่นพ านักอยู ่ณ ประเทศอินเดีย 

 ช่ือ-สกุล

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

ท่ีอยู ่

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

เบอร์โทรศพัท.์.......................................... 

(กรณุาแจง้เบอรท่ี์สามารถตดิต่อไดโ้ดยสะดวก เน่ืองจากทางสถานทูตจะมีการโทรเช็คขอ้มูลโดยตรงกบัท่าน) 

การพิจารณาอนุมติัวีซา่เป็นดุลพินิจของทางสถานทูตฯเทา่น้ัน ทางบริษทัเป็นเพียงตวักลางในการอ านวยความสะดวกและ

บริการดา้นเอกสารใหแ้กผู่เ้ดินทางเทา่น้ัน 

 


