
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

วันแรก สนามบินสุวรรณภูมิ ● นิวเดลี ● ชัยปุระ       (-/กลางวัน/เย็น) 
04.00 น. พร้อมกนัที่ สนามบินสุวรรณภูมิ ช้ัน 4 เคาน์เตอร์สายการบินไทยแอร์เวย์ ประตู 3 เคาน์เตอร์ D  

สายการบิน Thai Airwaysโดยมีเจา้หนา้ที่อ  านวยความสะดวกแก่ทุกท่าน 

** หมายเหตุ :  ส าหรับลูกค้าที่เลือกวันเดินทางพีเรียด 24-28 ต.ค. 62 ไฟล์ทบินขาไปจะเปลี่ยนเวลาบินออกจากกรุงเทพฯ เวลา 
07.35 น. ถึงเดลี เวลา 10.35 น. เวลานัดหมายทีสุ่วรรณภูมิเวลา 04.30 น. (กรุณาเช็คหรือสอบถามที่เจ้าหน้าที่
ก่อนท าการจอง) 

07.00 น. ออกเดินทางสู่ กรุงนิวเดลี ประทศอินเดิย โดยเที่ยวบินที่ TG323 (ใช้เวลาเดินทางโดยประมาณ 03.20 ช่ัวโมง) 
  (บริการอาหารและเคร่ืองด่ืมบนเคร่ือง) 

 
09.55 น. เดินทางถึง สนามบินนานาชาติอินทิราคานธี กรุงนิวเดลี ประเทศอินเดีย น าท่านผ่านพิธีตรวจคนเขา้เมืองเป็นที่

เรียบร้อย พบการต้อนรับอย่างอบอุ่นจากเจ้าหน้าที่(**เวลาท้องถิ่นของประเทศอินเดียช้ากว่าประเทศไทย
ประมาณ 1.30 ช่ัวโมง กรุณาปรับนาฬิกาของท่านเพื่อสะดวกในการนัดหมาย) 

เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
จากนั้น น าท่านเดินทางสู่ เมืองชัยปุระ หรือที่ทุกคนจะรู้จกักนัในช่ือ “นครสีชมพู” (ใช้เวลาในการเดินทางประมาณ 7 

ชั่วโมง) เป็นเมืองหลวงของรัฐราชสถาน มีประชากรมากกว่า 3 ลา้นคน เป็นศูนยก์ลางในดา้นต่างๆไม่ว่าจะเป็น 



ด้านคมนาคม สาธารณูปโภค และโรงงาน
อุตสาหกรรมต่างๆ รวมถึงสถานที่ท่องเที่ยวของ
เมืองชัยปุระที่มีความสวยงามทั้งสถานที่และ
ประวตัิศาสตร์ที่น่าคน้หา ท าให้เมืองชัยปุระ เป็น
เมืองยอดนิยมในการเดินทางเขา้มาท่องเที่ยว 

เย็น  บริการอาหารเย็น ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
ที่พัก PARK REGIS HOTEL หรือเทียบเท่าระดับ  4* 

เมืองชัยปุระ 
วันที่สอง พระราชวังสายลม ● นั่งรถจ๊ีปขึ้นแอมเบอร์ ฟอร์ท ● พระราชวังกลางน ้า ● CITY PALACE ● วัดพระพิฆเนศ          

          (เช้า/กลางวัน/เย็น) 
เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม   
จากนั้น น าท่านสู่ พระราชวังสายลม (HAWA MAHAL) สร้างขึ้นในปี ค.ศ.1799 โดยมหาราชาสะหวาย ประธาป สิงห์ 

(Maharaja Sawai Pratap Singh) ออกแบบโดยลาล ชนัด ์อุสถดั (Lal Chand Ustad) ซ่ึงพระราชวงัแห่งน้ีสร้าง
ดว้ยหินทรายสีชมพู และสีแดง ถอดแบบมากจากทรงของมงกุฎพระนารายณ์  ลกัษณะเด่นของพระราชวงัสายลม
แห่งน้ี มีความสูงถึง 5 ชั้น และสูงถึง 15 เมตร มีหนา้ต่างทั้งหมด 953 บาน เป็นช่องลมลายฉลุเพื่อให้อากาศถ่ายเท
และให้แสงลอดผ่านได ้คลา้ยกบัรังผ้ึง สร้างขึ้นเพ่ือให้นางสนมในวงัสามารถมองเห็นวิถีชีวิตผูค้นในเมือง หรือ
ขบวนพิธีการต่างๆที่เกิดขึ้นภายนอกเมืองได้ ซ่ึงคนภายนอกจะไม่สามารถเห็นนางสนมในวงัได้ เน่ืองจาก
สมยัก่อนจะมีความเคร่งครัดในการใช้ผา้คลุมหน้าส าหรับผูห้ญิง น าท่านถ่ายรูปหน้าพระราชวงัสายลมที่เป็นจุด
ถ่ายรูปยอดฮิตของผูท้ี่มาเยือนตามอธัยาศยั 

 



จากนั้น น าท่านสู่ AMBER FORT หรือป้อมปราการ
ใหญ่แห่งเมืองชัยปุระ ตั้ งอยู่บนเนินเขาสูง
ของเมืองอาเมร์ สร้างขึ้นในปี ค.ศ.1592 โดย
มหาราชาแมนสิงห์(Raja Man Singh) แต่เดิม
ที่แห่งน้ีเป็นป้อมปราการที่ส าคัญสามารถ
ป้องกันข้าศึกที่มารุกรานได้ มี ทั้ งแม่น ้ า
ลอ้มรอบ และขนาดก าแพงของป้อมปราการ
ที่มีขนาดใหญ่และหนาแน่น คลา้ยกบัก าแพง
เมืองจีน ดว้ยความยาวกว่า 13 กิโลเมตร และ
สามารถมองเห็นไดร้ะยะไกลจากมุมสูงของ
ปราการไดอ้ีกดว้ย ซ่ึงภายในยงัประกอบไปดว้ยพระต าหนกัอนัสวยงามมากมาย ออกแบบสถาปัตยกรรมภายใน
เป็นการผสมผสานระหว่างราชปุตกบัโมกุล (พิเศษ!! ให้ท่านนั่งรถจีปขึน้ไปชมพระราชวัง) 

 
  
  
 

 
 



 
จากนั้น  น าท่านผ่านชม พระราชวังกลางน ้า (JAL MAHAL) ตั้งอยูก่ลางทะเลสาบ Man Sagar Lake โดยมีเทือกเขานหาร์

การห์ตั้งอยูด่า้นหลงั และตวัอาคารสร้างดว้ยหินทรายสีแดง พระราชวงัแห่งน้ีมีทั้งหมด 5 ชั้น ซ่ึง 4 ชั้นล่างจะถูก
น ้าท่วมเมื่อทะเลสาบมีระดบัน ้าสูงสุด และเหลือให้เห็นเพียงชั้นบนสุดเท่านั้น 

 
เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ โรงแรม  

น าท่านสู่ พระราชวังหลวง (CITY PALACE) 

สร้างขึ้ นในปี ค.ศ. 1797 สมัยมหาราชา
ไสวจัย ซิงห์ ที่ 2 สร้างโดยการผสมผสาน
สถาปัตยกรรมแบบราชปุตกับโมกุล ใน
ปัจจุบนัเปิดเป็นพิพิธภณัฑใ์ห้สามารถเขา้ชม
ได ้จุดไฮไลทท์ี่นกัท่องเที่ยวนิยมถ่ายรูปอยูท่ี่ 
“ลานนกยูง ” ซ่ึงเป็นลานแสดงของเหล่ า
นางร าที่จะมาร่ายร า  ณ ลานแห่งน้ี  และ
ลอ้มรอบดว้ยประตู 4 บาน ที่ทุกบานจะมีภาพวาดที่เป็นสัญลกัษณ์ของ 4 ฤดู ประตูที่ 1 จะเป็นตวัแทนของฤดูฝน 
ที่จะเป็นประตูที่ใช้ในการเขา้ออก ประตูที่ 2 คือประตูดอกบวัเป็นตวัแทนของฤดูร้อน ประตูที่ 3 ประตูโคง้สีเขียว
เป็นตวัแทนของฤดูใบไมผ้ลิ และประตูที่ 4 ประตูดอกไมสี้ม่วงตวัแทนของฤดูหนาว  และเมื่อท่านมองไปยงัด้าน
บนสุดของพระราชวงัก็จะเห็นห้องพกัส่วนพระองคข์องราชวงศ์อีกดว้ย  

   



จากนั้น น าท่านสู่ วัดพระพิฆเนศ (GANESH TEMPLE) 

เป็นสถานที่ยอดนิยมที่ชาวต่างชาติและชาว
อินเดียเดินทางมาเคารพสักการะ เพื่อเป็นสิริ
มงคล  ส ร้ า งขึ้ นโดย  Seth Jai Ram Paliwal 
ในช่วงศตวรรษที่ 18 ตั้งอยูบ่นเนินเขาเล็กๆ ซ่ึง
พระพิฆเนศวรช้างหัวเทพในศาสนาฮินดูถือว่า
เป็นพระเจ้าแห่งความเป็นมงคล ภูมิปัญญา 
ความรู้ และความมัง่คัง่ เปรียบเสมือนชีวิตแห่ง
การคน้หาความสุขนิรันดร์ 

เย็น  บริการอาหารเย็น ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
ที่พัก PARK REGIS HOTEL หรือเทยีบเท่าระดับ 4* เมืองชัยปุระ 
วันที่สาม ชัยปุระ ● อัครา ● แชนด ์เบารี ● อัครา ฟอร์ท      (เช้า/กลางวัน/เย็น) 
เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

น าท่านเดินทางสู่ เมืองอัครา ใช้เวลาในการ
เดินทางประมาณ 4.30 ชั่วโมง   จากนั้น น าท่าน
สู่ แชนด์ เบารี (CHAND BAORI) โบราณสถาน
อันเก่าแก่ เป็นบ่อน ้ าขั้นบันไดที่ลึกที่ สุดใน
อินเดีย มีขั้นบันไดถึง 3,500 ขั้น สูง 13 ชั้น ลึก
กว่า 30 เมตร  เน่ืองจากใ ศตวรรษที่ 9 ประสบ
ปัญหาการขาดแคลนน ้ าเป็นอย่างมาก จึงได้มี
การรวบรวมชาวเมืองมาสร้างบ่อน ้าแห่งน้ีขึ้นเพ่ือกกัเก็บน ้าไวใ้ช ้ในช่วงแห้งแลง้ 

เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ โรงแรม  
จากนั้น น าท่านสู่ อัคราฟอร์ท (AGRA FORT) ป้อม

ปราการที่ส าคัญอีกแห่งหน่ึงและยงัได้รับ
การแต่งตั้ งให้เป็นมรดกโลกโดยองค์การ
ยเูนสโก ใชเ้วลาในการสร้างยาวนานถึงสาม
ยุคของกษัตริย์แห่งราชวงศ์โมกุล มีความ
โดนเด่นด้วยการสร้างโดยอิฐส้ม ล้อมรอบ
ดว้ยก าแพงถึงสองชั้น ภายในจะแบ่งเป็นโซนต่างๆ ทั้งห้องส่วนพระองค ์ทอ้งพระโรง ลานน ้าพุ สวนดอกไม ้และ
ยงัเป็นป้อมที่พระเจา้ชาห์ชะฮานถูกขุมขงั โดยลูกชายของท่านเองไดน้ าพระองค์มาขงัไว ้เน่ืองจากทรงโศกเศร้า



เสียพระทัยที่พระมเหสี มุมตัช มาฮาล ส้ินพระชนน์ และพระองค์ไดใ้ช้ชีวิต ณ ป้อมแห่งน้ี เฝ้ามองทัชมาฮาล 
จากอคัราฟอร์ท ระลึกถึงพระมเหสีอนัเป็นที่รักจนส้ินพระชนน์ 

 
เย็น  บริการอาหารเย็น ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
ที่พัก MANSINGH / THE FERN HOTEL หรือเทียบเท่าระดับ 4* เมืองอัครา 
วันที่ส่ี ทัช มาฮาล ● นิวเดลี ● ประตูเมืองอินเดีย ● วัดอักชาร์มดัม ● ตลาดจันปาท (เช้า/กลางวัน/เย็น) 
เช้า น าท่านสู่ ทัชมาฮาล (TAJ MAHAL) ชมพระอาทติย์ขึน้ในตอนเช้า ซ่ึงถือเป็นวิวที่น่าชมที่สุด ซ่ึงทชัมาฮาลนั้นเป็น 

1 ใน 7 ส่ิงมหัศจรรยข์องโลก เป็นอนุสรณ์สถานแห่งความรักอนัย่ิงใหญ่ของพระเจา้ชาห์ชะฮานกบัพระมเหสีที่
พบรักกนัตั้งแต่ทรงมีพระชนมาย ุ14 พรรษา และ 5 ปีหลงัจากนั้น ทั้งสองพระองคก์็ทรงอภิเษกสมรสกนัในที่สุด 
พระเจา้ชาห์ชะฮาน จึงเรียกพระมเหสีว่า มุมตชั มาฮาล ที่แปลว่า “อัญมณีแห่งราชวัง” ซ่ึงทชัมาฮาลสร้างขึ้นเพ่ือ
ใชเ้ป็นหลุมฝ่ังศพของพระนางมุมตชั มาฮาล ที่ทรงส้ินพระชนษ์หลงัจากให้ก าเนิดธิดาองคท์ี่ 14 ใชผู้ส้ร้างและ
ร่วมออกแบบกว่า 20,000 คน และใชเ้วลาสร้างถึง 22 ปี มีความกวา้งยาวดา้นละ 100 เมตร สูง 60 เมตร มีเน้ือที่
ประมาณ 42 เอเคอร์ สร้างดว้ยหินอ่อนสีขาว ศิลาแลง และประดบัดว้ยเพชร พลอย หิน จากหลากหลายประเทศ
ไม่ว่าจะเป็น รัชเซีย อียิปต ์เนปาล ฯลฯ  หลังจากนั้น น าท่านกลับเข้าสู่โรงแรม 
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 



  
จากนั้น  น าท่านเดินทางสู่ นิวเดลี ใชเ้วลาในการเดินทางประมาณ 4.30 ชัว่โมง  
เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

น าท่านสู่ ประตูเมืองอินเดีย (INDIA 

GATE) ห รื อ  อ นุ ส รณ์ ส ถ า น แ ห่ ง
สงครามของอินเดีย ตั้ งอยู่ในเมืองนิ
วเดลี สร้างขึ้นเพ่ือร าลึกถึงทหารอินเดีย 
70,000 นาย ที่สละชีวิตในสงครามโลก
คร้ังที่ 1  ลกัษณะของประตูเมืองอินเดีย
แห่ง น้ีสร้างขึ้ นตามแบบอย่างของ
ประตูชัย โดยเลียนแบบประตูชัยคอนส
แตนตินในโรม โดยใช้หินทรายสีแดง
ในการสร้าง มีความสูงถึง 42.3 เมตร ส่วนโคง้ของซุ้มประตู กวา้ง 9.1 เมตร สูง 22.8 เมตร ในปัจจุบนัถือว่าเป็น
อนุสรณ์สถานสงครามที่ใหญ่ที่สุดในประเทศอินเดีย  

 

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
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


จากนั้น น าท่านสู่ วัดอักชาร์มดัม (AKSHARDHAM TEMPLE) หรือ เดลี อกัชาร์มดมั ไดรั้บการประกาศจาก Guinness 

World Record ในปี 2007 ว่า
เป็นวดัฮินดูที่ใหญ่ที่สุดในโลก 
ซ่ึงอกัชาร์มดมั หมายถึง ศาสน
สถานนิรันดร์กาลของพระเจ้า
สูงสุด โดย Yogiji Maharaj กูรู
องค์ที่  4 ของนิกายมีด าริอยาก
สร้างวดัน้ีขึ้นริมฝ่ังแม่น ้ ายมุนา 
แต่ก็ยงัไม่มีการก่อสร้างใดๆ จน
มาถึง  กู รูองค์ที่  5  Pramukh 

Swami Maharaj ไดม้าสานต่อ
เจตนารมณ์ในการสร้างวัดน้ี  
และใชเ้วลาสร้างเพียง 5 ปี สร้างแลว้เสร็จในปี 2005 ออกแบบสไตลส์ถาปัตยกรรมดั้งเดิมของอินเดีย สร้างจากหิน
อ่อนสีขาวและหินทรายสีชมพู ตกแต่งด้วยภาพแกะสลักรูปสัตว์ต่างๆ ประติมากรรมช้าง รูปป้ันบุคคลต่างๆ  
จากนั้น  น าท่านเพลิดพลินช้อปป้ิง ตลาดจันปาท (JANPATH MARKET) เลือกซ้ือของฝากหรือของที่ระลึกต่างๆ
มากมาย ไม่ว่าจะเป็น เส้ือผา้ กระเป๋า รองเทา้ เคร่ืองประดบัตกแต่ง อญัมณีต่างๆไดต้ามอธัยาศยั 

 

**ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงโปรแกรมไม่ไปตลาดจันปาทหากมีเวลาไม่เพียงพอ** 
เย็น  บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร 
ได้เวลาสมควร น าท่านเดินทางสู่ สนามบินนานาชาติอินทิราคานธี เตรียมตัวเดินทางกลับกรุงเทพฯ 
วันที่ห้า สุวรรณภุมิ กรุงเทพฯ  
00.20 น. ออกเดินทางสู่กรุงเทพฯโดยเที่ยวบินที่ TG316 (บริการอาหารและเคร่ืองด่ืมบนเคร่ือง) 
05.45 น. เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ พร้อมความประทบัใจมิรู้ลืม 

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

 

 
 
 
 
 



  อัตราค่าบริการและเง่ือนไขรายการท่องเที่ยว 

ตาราง ราคา นิวเดลี ชัยปุระ อคัรา การบินไทย (TG) 5 วัน 3 คืน 
เร่ิมเดินทาง กลับจากเดินทาง จ านวน ราคาผู้ใหญ่ ราคาเด็ก เด็กไม่มีเตียง พักเดี่ยว 

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 

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 

 

อัตราค่าบริการรวม 
✓ ต๋ัวเคร่ืองบินช้ันทัศนาจรไป -กลับพร้อมกรุ๊ป อยู่ต่อต้องเสียค่าเปลี่ยนแปลงต๋ัว 
✓ ที่พักโรงแรมตามรายการ 3 คืน พักห้องละ 2-3 ท่าน (กรณีมาไม่ครบคู่และไม่ต้องการเพิ่มเงินพักห้องเดี่ยว) 
✓ อาหารตามรายการระบุ(สงวนสิทธิในการสลับมื้อหรือเปลี่ยนแปลงเมนูอาหารตามสถานการณ์)  
✓ ค่าเข้าชมสถานที่ตามรายการระบุ 
✓ ค่าระวางน ้าหนักกระเป๋าไม่เกิน 30 กก.ต่อ 1 ใบ(โหลดได้ท่านละ 1 ใบ)กระเป๋าถือขึน้เคร่ือง Hand Carry 7 กก.ต่อ 1 ใบ 
✓ ค่ารถโค้ชรับ-ส่งสถานที่ท่องเที่ยวตามรายการระบุ 
✓ ค่าไกด์ท้องถิ่นและหัวหน้าทัวร์น าเที่ยวตามรายการ 
✓ ประกันอุบัติเหตุวงเงิน1,000,000 บาท (เป็นไปเง่ือนไขตามกรมธรรม์)  

เง่ือนไขประกันการเดินทาง  ค่าประกันอุบัติเหตุและค่ารักษาพยาบาล คุ้มครองเฉพาะกรณีที่ได้รับอุบัติเหตุระหว่างการ
เดินทาง ไม่คุ้มครองถึงการสูญเสียทรัพย์สินส่วนตัวและไม่คุ้มครองโรคประจ าตัวของผู้เดินทาง 

✓ ภาษีน ้ามันและภาษีต๋ัวทุกชนิด(สงวนสิทธิเก็บเพิ่มหากสายการบินปรับขึน้ก่อนวันเดินทาง) 

อัตราค่าบริการไม่รวม 
 ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%และภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% 

 ค่าท าหนังสือเดินทางไทย และค่าธรรมเนียมส าหรับผู้ถือพาสปอร์ตต่างชาติ 

 ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ อาหารและเคร่ืองด่ืมที่ส่ังเพิ่มพิเศษ,โทรศัพท์-โทรสาร,อินเตอร์เน็ต,มินิบาร์,ซักรีดที่ไม่ได้ระบุไว้ใน
รายการ 



 ค่าใช้จ่ายอันเกิดจากความล่าช้าของสายการบิน,อุบัติภัยทางธรรมชาติ,การประท้วง,การจลาจล,การนัดหยุดงาน,การถูก
ปฏิเสธไม่ให้ออกและเข้าเมืองจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองและเจ้าหน้าที่กรมแรงงานทั้งที่เมืองไทยและต่างประเทศซ่ึง
อยู่นอกเหนือความควบคุมของบริษัทฯ 

 ค่าวีซ่าเข้าประเทศอินเดียแบบ E-VISA และค่าด าเนินการ 3,000 บาท 

 ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น,คนขับรถ,ผู้ช่วยคนขับรถ1,500 บาท/ทริป/ลูกทัวร์1ท่าน(บังคับตามระเบียบธรรมเนียมของประเทศ) 

 ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ตามสินน ้าใจของทุกท่านค่ะ(ไม่รวมในทิปไกด์ท้องถิ่นและคนขับรถนะคะแต่ไม่บังคับทิปค่ะ) 

เง่ือนไขการส ารองท่ีน่ังและการยกเลิกทัวร์ 
การจองทัวร์ : 

• กรุณาจองทัวร์ล่วงหน้า ก่อนการเดินทาง พร้อมช าระมัดจ า 10,000 บาท ส่วนที่เหลือช าระทันทีก่อนการเดินทางไม่น้อย
กว่า 15 วัน มิฉะนั้นถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ (ช่วงเทศกาลกรุณาช าระก่อนเดินทาง 21 วัน) 

กรณียกเลิก : 

• ยกเลิกการเดินทางก่อนการเดินทาง 30 วัน บริษัทฯ จะคืนเงินค่ามัดจ าให้ทั้งหมด ยกเว้นในกรณีวันหยุดเทศกาล, วันหยุด
นักขัตฤกษ์ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์การคืนเงินมัดจ าโดยไม่มีเง่ือนไขใด ๆ ทั้งส้ิน 

• ยกเลิกการเดินทาง 15 - 30 วัน ก่อนการเดินทาง หักค่าทัวร์ 50% และริบเงินมัดจ าทั้งหมด 

• ยกเลิกภายใน 14 วัน ก่อนการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์การคืนเงินค่าทัวร์ทั้งหมดไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งส้ิน 
กรณีเจ็บป่วย : 

• กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได้ ซ่ึงจะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง บริษัทฯจะท าการเลื่อน            
การเดินทางของท่านไปยังคณะต่อไป แต่ทั้งนี้ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถยกเลิกหรือเลื่อนการเดินทางได้ตาม
ความเป็นจริง 

• ในกรณีเจ็บป่วยกะทันหันก่อนล่วงหน้าเพียง 7 วันท าการ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทุกกรณี 
เง่ือนไขอื่น ๆ : 

• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมด กรณีท่านยกเลิกการเดินทางและมีผลท าให้คณะเดินทางไม่ครบตาม
จ านวนที่บริษัทฯ ก าหนดไว้ (15 ท่านขึน้ไป) เน่ืองจากเกิดความเสียหายต่อทางบริษัทฯ และผู้เดินทางอื่นที่เดินทางในคณะ
เดียวกัน บริษัทต้องน าไปช าระค่าเสียหายต่าง ๆ ที่เกิดจากการยกเลิกของท่าน 

• คณะผู้เดินทางจ านวน 15 ท่านขึ้นไป จึงออกเดินทางในกรณีที่มีผู้ เดินทางไม่ถึง 15 ท่าน ขอสงวนสิทธิ์เลื่อนวันเดินทาง 
หรือ ยกเลิกการเดินทาง โดยทางบริษัทจะแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า 10 วันก่อนการเดินทาง 

• กรณีที่ท่านต้องออกต๋ัวภายใน เช่น (ต๋ัวเคร่ืองบิน, ต๋ัวรถทัวร์, ต๋ัวรถไฟ) กรุณาสอบถามที่เจ้าหน้าที่ทุกคร้ังก่อนท าการออก
ต๋ัว เน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟล์ทบิน หรือเวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทางบริษัทฯ จะไม่
รับผิดชอบใด ๆ  ในกรณี ถ้าท่านออกต๋ัวภายในโดยไม่แจ้งให้ทราบและหากไฟล์ทบินมีการปรับเปลี่ยนเวลาบินเพราะถือว่า
ท่านยอมรับในเง่ือนไขดังกล่าว 



• กรณีใช้หนังสือเดินทางราชการ (เล่มน ้าเงิน) เดินทางเพื่อการท่องเที่ยวกับคณะทัวร์ หากท่านถูกปฏิเสธในการเข้า – ออก
ประเทศใด ๆ ก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าทัวร์และรับผิดชอบใด ๆ ทั้งส้ิน 

เอกสารที่ใช้ในการย่ืนวีซ่าประเทศอินเดีย 10 วันล่วงหน้าก่อนเดินทาง 

➢ สแกนหน้าพาสปอร์ตสีที่ชัดเจน ห้ามถ่ายจากมือถือ และวันหมดอายุหนังสือเดินทางต้องมีอายุเหลือมากกว่า 6 เดือน 
➢ รูปถ่าย : รูปสี ขนาด 2 นิ้ว พื้นหลังสีขาวเท่านั้น 2 รูป หน้าตรง ไม่ยิม้เห็นฟัน เก็บผมให้เรียบร้อย  
➢ กรณีผู้เดินทางอายุไม่ถึง 20 ปีบริบูรณ์  เด็กไม่ได้เดินทาง กับบิดาและมารดา จะต้องมีหนังสือยินยอมให้บุตรเดินทาง ไป

ต่างประเทศจากเขตหรืออ าเภอ (ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ) + หน้าพาสปอร์ตของบิดาและ มารดา + หนังสือรับรองค่าใช่
จ่าย 

➢ กรณีผู้เดินทางอายุไม่ถึง 18 ปีบริบูรณ์ ต้องเตรียมส าเนาสูติบัตร ภาษาไทย 1 ฉบับ และ ใบสูติบัตรตัวจริง ภาษาอังกฤษ 1 
ฉบับ 

➢ กรณีผู้เดินทางอายุไม่ถึง 18 ปีบริบูรณ์ เปลี่ยนช่ือ-นามสกุล ต้องเตรียมเอกสารเปลี่ยนช่ือ-นามสกุล ภาษาอังกฤษตัวจริง 1 
ฉบับ 

 
 

**ในกรณีวีซ่าของท่านไม่ผ่านการพิจารณาจากประเทศอินเดีย 
ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบคืนเงินค่าทัวร์ให้ทุกกรณี** 

 



 
รายละเอียดเพ่ิมเติม 

➢ บริษัทฯมีสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมทัวร์ในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้  
➢ เที่ยวบิน , ราคาและรายการท่องเที่ยว สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมโดยค านึงถึงผลประโยชน์ของผู้เดินทาง

เป็นส าคัญ 
➢ หนังสือเดินทางต้องมีอายุการใช้งานเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน และบริษัทฯรับเฉพาะผู้มีจุดประสงค์เดินทางเพื่อท่องเที่ยว

เท่านั้น (หนังสือเดินทางต้องมีอายุเหลือใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน บริษัทฯไม่รับผิดชอบหากอายุเหลือไม่ถึงและไม่
สามารถเดินทางได้ ) 

➢ ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งส้ิน หากเกิดความล่าช้าของสายการบิน,สายการบินยกเลิกบิน , การประท้วง,การนัด
หยุดงาน,การก่อจลาจล หรือกรณีท่านถูกปฎิเสธการเข้าหรือออกเมืองจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง หรือ เจ้าหน้าที่กรม
แรงงานทั้งจากไทยและต่างประเทศซ่ึงอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯหรือเหตุภัยพิบัติทางธรรมชาติ(ซ่ึงลูกค้า
จะต้องยอมรับในเง่ือนไขนี้ในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัย ซ่ึงอาจจะปรับเปลี่ยนโปรแกรมตามความเหมาะสม) 

➢ ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งส้ิน หากผู้ เดินทางประสบเหตุสภาวะฉุกเฉินจากโรคประจ าตัว ซ่ึงไม่ได้เกิดจาก
อุบัติเหตุในรายการท่องเที่ยว(ซ่ึงลูกค้าจะต้องยอมรับในเง่ือนไขนี้ในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัย ซ่ึงอยู่นอกเหนือความ
รับผิดชอบของบริษัททัวร์) 

➢ ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งส้ิน หากท่านใช้บริการของทางบริษัทฯไม่ครบ อาทิ ไม่เที่ยวบางรายการ,ไม่ทานอาหาร
บางมื้อ,เพราะค่าใช้จ่ายทุกอย่างทางบริษัทฯได้ช าระค่าใช้จ่ายให้ตัวแทนต่างประเทศแบบเหมาจ่ายขาด ก่อนเดินทาง
เรียบร้อยแล้วเป็นการช าระเหมาขาด 

➢ ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งส้ิน หากเกิดส่ิงของสูญหายจากการโจรกรรมและหรือเกิดอุบัติเหตุที่เกิดจากความ
ประมาทของนักท่องเที่ยวเองหรือในกรณีที่กระเป๋าเกิดสูญหายหรือช ารุดจากสายการบิน 

➢ กรณีที่การตรวจคนเข้าเมืองทั้งที่กรุงเทพฯและในต่างประเทศปฎิเสธมิให้เดินทางออกหรือเข้าประเทศที่ระบุไว้ในรายการ
เดินทาง บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าบริการไม่ว่ากรณีใดๆทั้งส้ิน 

➢ ต๋ัวเคร่ืองบินเป็นต๋ัวราคาพิเศษ กรณีที่ท่านไม่เดินทางพร้อมคณะไม่สามารถน ามาเลื่อนวันหรือคืนเงินและไม่สามารถ
เปลี่ยนช่ือได้ 

➢ เม่ือท่านตกลงช าระเงินไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนผ่านตัวแทนของบริษัทฯหรือช าระโดยตรงกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ
จะถือว่าท่านได้ยอมรับในเง่ือนไขข้อตกลงต่างๆที่ได้ระบุไว้ข้างต้นนี้แล้วทั้งหมด 

➢ กรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุดหรือเทศกาลที่ต้องการันตีมัดจ ากับสายการบินหรือผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศ 
รวมถึงเที่ยวบินพิเศษ เช่น Charter Flight , Extra Flightจะไม่มีการคืนเงินมัดจ าหรือค่าทัวร์ทั้งหมด 



➢ ในกรณีของ PASSPORT นั้น จะต้องไม่มีการช ารุด เปียกน ้า การขีดเขียนรูปต่างๆหรือแม้กระทั่งตราป๊ัมลายการ์ตูน ที่
ไม่ใช่การประทับตราอย่างเป็นทางการของตม. กรุณาตรวจสอบ PASSPORT ของท่านก่อนการเดินทางทุกคร้ัง หาก 
ตม.ปฎิเสธการเข้า-ออกเมืองของท่าน ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งส้ิน 

➢ ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งส้ิน หากพาสปอร์ตไม่ตรงกับใบหน้าปัจจุบัน ถึงจะยังไม่หมดอายุก็ตาม อาจท าให้ท่าน
โดนปฎิเสธการเข้าและออกประเทศได้ เช่น ศัลยกรรม ผ่าตัดขากรรไกรทีท่ าให้ใบหน้าเปลี่ยนไป ดังนั้น ท่านต้องท า
พาสปอร์ตเล่มใหม่ก่อนท าการจองทวัร์  

➢ กรณีมี “คดีความ” ที่ไม่อนุญาติให้ท่านเดินทางออกนอกประเทศได้ โปรดท าการตรวจสอบก่อนการจองทัวร์ว่าท่านสามารถ
เดินทางออกนอกประเทศได้หรือไม่ ถ้าไม่สามารถเดินทางได้ ซ่ึงเป็นส่ิงที่อยู่เหนือการควบคุมของบริษัทฯ ทางบริษัทฯจะ
ไม่รับผิดชอบใดๆทั้งส้ิน 

➢ กรณี “หญิงต้ังครรภ์” ท่านจะต้องมีใบรับรองแพทย์ ระบุชัดเจนว่าสามารถเดินทางออกนอกประเทศได้ รวมถึงรายละเอียด
อายุครรภ์ที่ชัดเจน ส่ิงนี้อยู่เหนือการควบคุมของบริษัทฯ ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งส้ิน 

➢ กรณีใช้หนังสือเดินทางราชการ (เล่มน ้าเงิน) เดินทางเพื่อการท่องเที่ยวกับคณะทัวร์ หากท่านถูกปฏิ เสธในการเข้า – ออก
ประเทศใด ๆ ก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าทัวร์และรับผิดชอบใด ๆ ทั้งส้ิน 

**กรุณากรอกข้อมูลส าคัญส าหรับกรอกวีซ่าอินเดียออนไลน์ด้านล่างให้ครบถ้วนด้วยค่ะ** 

** ก่อนตัดสินใจจองทัวร์ควรอ่านเง่ือนไขการเดินทางอย่างถ่องแท้แล้วจึงมัดจ าเพ่ือประโยชน์ของท่านเอง** 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ข้อมูลส าคัญส าหรับกรอกวีซ่าอินเดียออนไลน์ 

**กรุณาระบรุายละเอียดทั้งหมดให้ครบถ้วน เพื่อประโยชน์ในการพิจารณาวีซ่า** 

*** กรุณากรอกข้อมูลเป็นภาษาอังกฤษ*** 

ประวัติส่วนตัว (PERSONAL INFORMATION) 

ค าน าหนา้ :  นาย  นาง นางสาว           เด็กชาย         เด็กหญิง    

TITLE:          MR  MRS      MS                  MSTR            MISS    

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

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

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

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

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

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

ประวัติครอบครัว (FAMILY INFORMATION) 

ช่ือ/นามสกุลบิดา :…………………………………………………………..สัญชาติ ……………………………….สถานที่เกิด……………………………….. 

FATHER’S NAME / SURNAME                                                               NATIONALITY    PLACE OF BIRTH 

ช่ือ/นามสกุลมารดา :………………………………………………………..สัญชาติ ………………………………..สถานที่เกิด………………………………. 

MOTHER’S NAME / SURNAME                                                           NATIONALITY   PLACE OF BIRTH 

ช่ือสามี/ภรรยา:………………………………………………………………สัญชาติ ………………………………สถานที่เกิด………………………………. 

GIVE THE NAME OF WIFE OR HUSBAND     NATIONALITY   PLACE OF BIRTH 

ประวัติการศึกษา(EDUCATIONAL INFORMATION) 

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

ประวัติการท างาน  (PROFESTION INFORMATION) 

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

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

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

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

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



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

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

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

*ท่านเคยได้รับวีซ่าประเทศอินเดียหรือไม่……………………ถ้าเคย โปรดระบุหมายเลขวีซ่า…………………………………………………..                                                                                                                                

วันท่ีออกวีซ่า………………………….สถานท่ีออกวีซ่า………………………………………… ประเภทวีซ่าที่ได้รับ…………………………  

 

ข้อมูลของบริษัทท่ีเชิญในอินเดีย (กรณีวีซ่าธุรกิจ) 

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

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

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

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

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

 

ข้อมูลที่พักที่อินเดีย / โรงแรม    

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

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

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

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

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

 

ช่ือ/นามสกุล ผูต้ิดต่อท่ีไทย (ภาษาองักฤษ)……………………………………………………………………………………………………… 

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

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

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

 
 


