
 

 
 

วันแรก สนามบินสุวรรณภูมิ (กรุงเทพฯ) - ท่าอากาศยานนานาชาติอินทิรา คานธี - เมืองเดลี - เมืองชัยปุระ 

 

04.30 น. นัดหมายคณะพร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ (กรุงเทพฯ) ชั้น 4 ประตูหมายเลข 2 เคาน์เตอร์ D สายการบิน 

Thai Airways ซึ่งจะมีเจ้าหน้าท่ี คอยต้อนรับ และบริการช่วยเหลือเรื่องของกระเป๋าเดินทาง พร้อมท้ังเช็คอินรับบัตรท่ี

นั่งบนเครื่องบิน  

07.35 น. บินลัดฟ้าสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติอินทิรา คานธี ประเทศอินเดีย โดยสายการบิน Thai Airways เท่ียวบินท่ี 

TG323 (ใช้เวลาบินประมาณ 4 ชั่วโมง) พร้อมบริการอาหารและเครื่องด่ืมบนเครื่องบิน  

10.35 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติอินทิรา คานธี ประเทศอินเดีย น าท่านผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและ

ศุลกากร (เวลาท้องถ่ินช้ากว่าประเทศไทย 1 ชั่วโมง 30 นาที) 

หรือ 

07.00 น. บินลัดฟ้าสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติอินทิรา คานธี ประเทศอินเดีย โดยสายการบิน Thai Airways เท่ียวบินท่ี 

TG323 (ใช้เวลาบินประมาณ 4 ชั่วโมง) พร้อมบริการอาหารและเครื่องด่ืมบนเครื่องบิน  

09.55 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติอินทิรา คานธี ประเทศอินเดีย น าท่านผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและ

ศุลกากร (เวลาท้องถ่ินช้ากว่าประเทศไทย 1 ชั่วโมง 30 นาที) 

** หมายเหตุ : พีเรียตเดินทางตั้งแต่วันท่ี 25 ตุลาคม 2562 เป็นต้นไป ทางสายการบินมีปรับเปล่ียนเวลาบิน 

หากมีการออกตั๋วภายใน รบกวนตรวจสอบรายละเอียดเท่ียวบินอีกครั้ง ** 



 
กลางวัน บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (1) 

บ่าย น าท่านเดินทางสู่ เมืองชัยปุระ (Jaipur) (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 6 ชั่วโมง) หรือ “นครแห่งชัยชนะ” ได้รับการ

กล่าวขนานนามว่า “นครสีชมพู” โดยมีท่ีมาอันเกิดมาจากเมื่อในปี ค.ศ. 1876 มหาราช ซาราม ซิงห์ (Maharaja Ram 

Singh) มีรับส่ังให้ประชาชนทาสีชมพูทับบนสีปูนเดิมของบ้านเรือนตนเอง เพื่อเป็นการแสดงให้เห็นถึงไมตรีจิตในการ

ต้อนรับการมาเยือนของเจ้าชายแห่งเวลส์ (Prince of Waies) มงกุฏราชกุมารของประเทศอังกฤษ ต่อมาภายหลังในยุค

ของกษัตริย์เอ็ดเวิร์ดท่ี 7 (King Edward VII) แห่งสหราชอาณาจักร รัฐบาลอินเดียได้มีการออกกฏหมายควบคุม

ส่ิงก่อสร้างภายในเขตก าแพงเมืองเก่าให้มีการทาสีชมพูท้ังหมด เพราะเหตุนี้จึงท าให้ส่ิงก่อสร้างภายในเมืองต่างๆ 

กลายเป็นส่ิงดึงดูดนักท่องเท่ียวจากท่ัวทุกมุมโลกมาเยือนยังเมืองชัยปุระ   

ค่่า บริการอาหารค่่า ณ ภัตตาคาร (2) 

น่าท่านเข้าสู่ท่ีพัก...  Park Ocean Hotel หรือเทียบเท่า 

 

วันท่ีสอง ป้อมปราการแอมเบอร์ ฟอร์ด - พระราชวังแอมเบอร์ ฟอร์ด - ซิตี้ พาเลซ - ฮาวา มาฮาล  

 

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (3) 

น าท่านเดินทางสู่ ป้อมปราการแอมเบอร์ ฟอร์ด (Amber Fort) ตั้งอยู่ท่ี เมืองอาเมร์ ห่างจากเมือง ชัยปุระไปทาง

ทิศเหนือประมาณ 11 กิโลเมตร สร้างในสมัยศตวรรษท่ี 16 โดยมหาราชา มาน สิงห์ท่ี 1 (Raja Man  Singh 1) ทรง

รับส่ังให้มีการสร้างป้อมปราการขึ้นในปี ค.ศ. 1592 และได้มีการบูรณะมาเป็นเวลาหลายศตวรรษ สถานท่ีแห่งนี้มีความ

โดดเด่น สวยงามเป็นอีกหนึ่งสถานท่ีท่ีหากมีโอกาสได้มาเยือนอินเดียแล้วไม่ควรพลาด  เนื่องจากตั้งอยู่บนผาหินเหนือ

ทะเลสาบ อีกท้ังป้อมปราการแอมเบอร์ ฟอร์ดยังมีชื่อเสียงทางด้านสถาปัตยกรรมท่ีมีการผสมผสานกันระหว่างศิลปะ

ทางฮินดู และศิลปะราชปุตอันซึ่งท าให้ท่ีแห่งนี้มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว อีกท้ังทุกท่าน ยังสามารถมองเห็นป้อมปราการ

ได้จากระยะทางไกล ด้วยขนาดของก าแพงปราการขนาดใหญ่และมีความแน่นหนา พร้อมประตูทางเข้าหลายแห่ง ถนน

ท่ีปูด้วยหินหลายสาย และพิเศษสุดๆ ทุกท่านสามารถมองเห็นทะเลสาบเมาตา ได้อย่างชัดเจน เมื่อมองจากบนป้อม

ปราการ พิเศษ!! น่าทุกท่านน่ังรถจิ๊บเพ่ือขึ้นไปยังส่วนของพระราชวัง  

 

 
 

Option เพิ่มเติม: กรณีที่ลูกค้าต้องการขี่ช้าง ขึ้นไปยังพระราชวังแอมเบอร์ ฟอร์ดสามารถแจ้งทางหัวหน้าทัวร์ได้ โดยเพิ่มเงิน

ท่านละ ประมาณ 12 USD/เท่ียว  

 

 



 
ความสวยงามของ พระราชวังแอมเบอร์ ฟอร์ด ภายในแบ่งเป็นท้ังหมดได้ 4 ชั้น แต่ละชั้นจะคั่นด้วยทางเดิน ภายใน

เป็นหมู่พระท่ีนั่ง สร้างจากหินทรายสีแดงและหินอ่อน หมู่พระท่ีนั่งภายในป้อม ประกอบด้วยท้องพระโรง ท้องพระโรง

ส่วนพระองค์ พระต าหนักซึ่งเป็นห้องทรงประดับกระจกส าหรับมหาราชา ต าหนักอยู่บนชั้นสอง สวนสวยจัดเป็นรูปดาว

แฉกแบบโมกุลคั่นระหว่างอาคาร และพระต าหนักท่ีใช้การปรับอากาศภายในพระต าหนักให้เย็นลงด้วยการท าให้ลมเป่า

ผ่านรางน้ าตกท่ีมีอยู่โดยรอบ เพราะเหตุนี้จึงท าให้ภายในต าหนักนี้มีอากาศเย็นอยู่เสมอ  

 

  
 

น าท่านเดินทางสู่ ซิตี้ พาเลซ (City Palace) หรือท่ีรู้จักกันในนาม “พระราชวังหลวง” ตั้งอยู่บริเวณถนน ฮาวา มา

ฮาลบาซ่าร์ (Hawa Mahal Bazar) สร้างขึ้นในสมัยมหาราชสะหวายจัย ซิงห์ท่ี 2 เดิมพระราชวังนี้เป็นพระราชวังของ 

มหาราชใจสิงห์ แต่ปัจจุบันนี้พระราชวังแห่งนี้กลายเป็นพิพิธภัณฑ์ Sawai Man Singh Museum ภายในพิพิธภัณฑ์มี

หลายจุดท่ีน่าสนใจ ประกอบไปด้วย 4 จุดด้วยกัน ได้แก่ จุดท่ีหนึ่งคือในส่วนพระราชวัง จุดท่ีสองในส่วนของพิพิธภัณฑ์ 

(ท่ีจัดแสดงเก่ียวกับฉลองพระองค์ของกษัตริย์ และมเหสี ท่ีแสดงให้เห็นถึงความปราณีต การตัดเย็บได้อย่างสวยงาม) 

จุดท่ีสามในส่วนของจ าพวกอาวุธ และชุดศึกสงคราม และในจุดท่ีส่ี จะแสดงในส่วนของศิลปะของภาพวาด ภาพถ่าย 

ราชรถ และพรมโบราณ ท่ีได้รับการจารึกไว้ในประวัติศาสตร์ และอีกหนึ่งไฮท์ไลท์คือหม้อน้ าขนาดใหญ่มหึมา จ านวน 2 

ใบ ท าจากโลหะเงิน สูง 1.50 เมตร ถือได้ว่าใหญ่ท่ีสุดในโลก 

กลางวัน บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (4) 

 

 
 



 
หลังจากนั้นพาทุกท่านไปยัง ฮาวา มาฮาล (Hawa Mahal) หรือรู้จักกันในนาม “พระราชวังแห่งสายลม” ซึ่งถือได้ว่า

เป็นอีกหนึ่งสถานท่ีส าคัญอีกหนึ่งแห่ง ของประเทศอินเดียท่ีจักต้องมาเยือน พระราชวังแห่งนี้ตั้งอยู่ในเขตเมืองชัยปุระ 

ถูกสร้างขึ้นในปี ค.ศ. 1799 โดยมหาราชาสะหวาย ประธาป สิงห์ (Maharaja Sawai Pratap Singh) และได้รับการ

ออกแบบขึ้นมาโดยสถาปนิกท่ีชื่อว่า ชันด์ อุสถัด (Lal Chand Ustad) ซึ่งสถาปัตยกรรมของฮาวา มาฮาล ถอดแบบมา

จากรูปทรงมงกุฏของพระนารายณ์ บริเวณด้านหน้าอาคารมีหน้าบันสูงห้าชั้น และมีลักษณะคล้ายรังผ้ึง ท่ีสร้างมาจาก

หินทรายสีแดงสด อีกท้ังยังมีการฉลุหินท าให้เป็นช่องหน้าต่างมีลวดลายเล็กๆละเอียดยิบ จึงท าให้พระราชวังแห่งนี้มี

ช่องหน้าต่างถึง 953 บาน แต่หน้าต่างของพระราชวังจะถูกสร้างปิดไว้ด้วยหินทรายฉลุ ท าให้นางในฮาเร็มพระสนมท่ีอยู่

ด้านในสามารถมองผ่านข้างในมาด้านนอกได้ แต่คนจากทางด้านนอกจะไม่สามารถมองผ่านเข้ามาด้านในได้ และท่ี

ส าคัญด้วยลักษณะการสร้างแบบนี้ท าให้เกิดช่องแสงและช่องลม ซึ่งเป็นที่มาของ “พระราชวังแห่งสายลม” 

 
 

ค่่า บริการอาหารค่่า ณ ภัตตาคาร (5) 

น่าท่านเข้าสู่ท่ีพัก...  Park Ocean Hotel หรือเทียบเท่า 

 

วันท่ีสาม เมืองอัครา - อัครา ฟอร์ท  

 

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (6)  

น าทุกท่านเดินทางไปยัง เมืองอัครา (Agra) (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 5 ชั่วโมง) อดีตเมืองหลวงของประเทศ

อินเดีย มีชื่อเรียกว่า “ฮินดูสถาน” อัครา เป็นเมืองท่ีตั้งอยู่ริมแม่น้ ายมนา ทางตอนเหนือของประเทศอินเดีย ในรัฐอุตตร

ประเทศ มีประชากรหนาแน่นท่ีสุดในรัฐอุตตรประเทศ อันดับท่ี 19 ในประเทศอินเดีย และท่ีส าคัญเมืองอัคราถือว่าเป็น

สถานที่ต้ัง “อนุสรณ์สถานแห่งความรัก” หรือ “ทัชมาฮาล”   

กลางวัน บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (7) 

บ่าย น าท่านเดินทางสู่ อัครา ฟอร์ท (Agra Fort) อีกหนึ่งสถานท่ีแหล่งมรดกโลกท่ีควรค่าแก่การมาเยือน อัครา ฟอร์ท 

พระราชวังท่ีถือว่ายิ่งใหญ่ เพราะใช้เวลาในการสร้างยาวนานถึงสามยุคด้วยกัน ของกษัตริย์แห่งราชวงศ์โมกุล เป็น

ก าแพงสองชั้นและป้อมอาคารทางเข้าส่ีทิศ ภายในประกอบด้วยพระราชวัง มัสยิด สวนดอกไม้ สถาปัตยกรรมตัวอาคาร

สร้างด้วยหินทรายสีแดง โดยกษัตริย์อัคบาร์ และท่ีแห่งนี้ยังเป็นท่ีคุมขังกษัตริย์ซาจาร์ฮาล พระองค์ใช้เวลาช่วงสุดท้าย

ของชีวิต โดยการมองผ่านแม่น้ ายุมนาไปยังทัชมาฮาลท่ีซึ่งมเหสีสุดท่ีรักของพระองค์ประทับอยู่อย่างนิรันดร์ 



 

  
 

ค่่า บริการอาหารค่่า ณ ภัตตาคาร (8) 

น่าท่านเข้าสู่ท่ีพัก... Howard The Fern Hotel หรือเทียบเท่า 

 

วันท่ีส่ี ทัชมาฮาล - เมืองเดลี - กุตับมีนาร์ - ประตูเมืองอินเดีย – ตลาดพ้ืนเมืองจันปาท - ท่าอากาศยานนานาชาติ

อินทิรา คานธี 

 

น าท่านเดินทางสู่ ทัชมาฮาล (Taj Mahal) หรืออนุสรณ์สถานแห่งความรัก ส่ิงมหัศจรรย์ของโลกในยุคปัจจุบัน ท่ีถือ

ได้ว่าเป็นแหล่งก่อเกิดพลังแห่งความรัก ท่ีเป็นแรงบันดาลใจให้ใครหลายๆคน ทัชมาฮาล ถือเป็นสุสานหินอ่อนท่ีผู้คน

ต่างยกย่องให้เป็นสถาปัตยกรรมแห่งความรักท่ีงดงาม และยิ่งใหญ่ท่ีสุดแห่งหนึ่งของโลก ปัจจุบัน ทัชมาฮาล ถือว่าเป็น

แหล่งมรดกโลก 1 ใน 7 ส่ิงมหัศจรรย์ท่ีส าคัญ ท่ีบอกเล่าเก่ียวกับความรักท่ีเป็นอมตะของพระเจ้าชาห์จาฮันท่ีมีต่อพระ

นางมุมตัช สร้างขึ้นในปี ค.ศ. 1631 จากนั้นหัวหน้าทัวร์ น าทุกท่านเดินสู่ประตูสุสานท่ีสลักตัวหนังสือภาษาอาระบิคท่ี

เป็นถ้อยค าอุทิศ และไว้อาลัยต่อบุคคลอันเป็นท่ีรักท่ีจากไป พร้อมกับน าทุกท่านถ่ายรูปภาพกับลานน้ าพุท่ีมีอาคารทัช

มาฮาลอยู่เบ้ืองหลัง พาทุกท่านเยี่ยมชมภายในอาคารท่ีมีการสร้างมาจากหินอ่อนสีขาวบริสุทธิ์จากเมืองมกรานะ มีการ

ประดับลวดลายด้วยเทคนิคฝังหินสีต่างๆ ลงไปในเนื้อหินถือได้ว่าเป็นสถาปัตยกรรมชิ้นเอกของโลกท่ีออกแบบโดยช่าง

จากเปอร์เซีย อาคารตรงกลางเป็นรูปโดมท่ีมีหอคอยส่ีเสาล้อมรอบ ตรงกลางด้านในเป็นที่ฝังพระศพของพระนางมุมตัช 

มาฮาล และพระเจ้าชาห์จาฮัน ท่ีได้อยู่คู่เคียงกันตลอดชั่วนิรันดร์ พิเศษ!! น่าทุกท่านชมพระอาทิตย์ขึ้น สัมผัส

ความงดงามแสงแรกของยามเช้า ** (หมายเหตุ: ท้ังน้ีขึ้นอยู่กับสภาพอากาศในแต่ละวัน อาทิเช่น หมอก

หนา ฝนตก เป็นต้น ซึ่งอาจจะท่าให้ทุกท่านไม่สามารถชมพระอาทิตย์ขึ้นได้) ** 

 

 



 
เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (9) 

 น าท่านเดินทางสู่ เมืองเดลี (Delhi) (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 4 ชั่วโมง) เมืองหลวงของประเทศอินเดีย ถือเป็นเมือง

ท่ีเป็นศูนย์กลางด้านการเมืองการปกครองประชาธิปไตยท่ีใหญ่ท่ีสุดในโลก แบ่งออกเป็น 2 เขต ได้แก่ เขตเดลีเก่า 

และเขตนิวเดลีใหม่ หรือนิวเดลี ซึ่งท่ีนี่ประกอบไปด้วยโบราณสถาน พิพิธภัณฑ์ สวน ร้านค้า การแสดง อาหาร หมู่บ้าน

เก่าแก่ หมู่โบราณสถาน  

กลางวัน บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร บริการท่านด้วยเมนูอาหารไทย (10) 

น าท่านเดินทางสู่ กุตับมีนาร์ (Qutub Minar) หอคอยสุเหร่าท่ีสูงท่ีสุดในโลก ตั้งอยู่ในกรุงเดลี มีความสูงประมาณ 

72.5 เมตร หรือ 237.8 ฟุต เป็นสัญลักษณ์ท่ีโดดเด่นท่ีสุดแห่งหนึ่งของกรุงนิวเดลี ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นมรดกโลก 

เมื่อปี ค.ศ. 1993 สร้างด้วยหินทรายแดง (เช่นเดียวกับสุสานหุมายูน) และหินอ่อนเป็นทรงเสาสูงปลายฐานกว้าง 14 

เมตรเศษ ส่วนชั้นบนสุดยอดกว้าง 2.7 เมตร มีความสูง 72.5 เมตร (ประมาณตึกสูง 20 ชั้น) ภายในมีบันไดวนไปถึง

ยอดรวม 379 ขั้น 

 

 
 

 น าท่านเดินทางสู่ ประตูเมืองอินเดีย (India Gate) ประตูเมืองแห่งนี้สูง 43.3 เมตร ซุ้มโค้งของประตูกว้าง 9.1 เมตร 

สูง 22.8 เมตร สร้างโดยใช้หินทรายแดงแท่งทึบ เป็นสถานท่ีประกอบพิธีกรรมในงานวันส าคัญต่าง ๆ ถูกสร้างขึ้นเพื่อ

เป็นอนุสาวรีย์ของทหารท่ีเสียชีวิตในสงครามโลกครั้งท่ีหนึ่ง ท่ีประตูเมืองแห่งนี้จะเห็นลายสลักชื่อของทหารท่ีตายใน

สนามรบ โดยชื่อท่ีสลักไว้เป็นชื่อของทหารและข้าราชการชาวอินเดียและอังกฤษ จ านวน 13,516 คน ท่ีพลีชีพใน

สงครามชายแดนด้านตะวันตกเฉียงเหนือ และสงครามอัฟฆัน ครั้งท่ี 3 ด้านบนยอดของประตูสร้างเพื่ออุทิศให้แก่ทหาร

ท่ีหายสาบสูญไปโดยไร้ร่องรอย  

  



 

 
 

 พาท่านช้อปป้ิง ตลาดพ้ืนเมืองจันปาท ทุกท่านสามารถเพลิดเพลินไปกับสินค้าพื้นเมืองมากมาย อาทิ ผ้าพันคอ 

เส้ือผ้า เครื่องประดับ เครื่องเงิน ของตกแต่งบ้านสไตล์อินเดีย ของแฮนด์เมด ราคาถูก รับรองว่าทุกท่านจะไม่ผิดหวัง

เพราะท่ีตลาดแห่งนี้เปรียบเสมือนพาหุรัดเมืองไทย 

ค่่า บริการอาหารค่่า ณ ภัตตาคาร (11) 

 สมควรแก่เวลาน่าท่านเดินทางสู่สนามบิน 

23.30 น. บินลัดฟ้ากลับสู่ สนามบินสุวรรณภูมิ ประเทศไทย โดยสายการบิน Thai Airways เท่ียวบินที่ TG316 (ใช้เวลาบิน

ประมาณ 4 ชั่วโมง) พร้อมบริการอาหารและเครื่องด่ืมบนเครื่องบิน 

 

วันท่ีห้า สนามบินสุวรรณภูมิ (กรุงเทพฯ) 

 

05.25 น. คณะเดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ 

หรือ 

00.20 น. บินลัดฟ้ากลับสู่ สนามบินสุวรรณภูมิ ประเทศไทย โดยสายการบิน Thai Airways เท่ียวบินที่ TG316 (ใช้เวลาบิน

ประมาณ 4 ชั่วโมง) พร้อมบริการอาหารและเครื่องด่ืมบนเครื่องบิน 

05.45 น. คณะเดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ 

** หมายเหตุ : พีเรียตเดินทางตั้งแต่วันท่ี 25 ตุลาคม 2562 เป็นต้นไป ทางสายการบินมีปรับเปล่ียนเวลาบิน 

หากมีการออกตั๋วภายใน รบกวนตรวจสอบรายละเอียดเท่ียวบินอีกครั้ง ** 

 

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

** หากท่านท่ีต้องออกตั๋วภายใน (เครื่องบิน รถทัวร์ รถไฟ) กรุณาสอบถามท่ีเจ้าหน้าท่ีทุกครั้งก่อนท าการออกตั๋วเนื่องจาก 

สายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟล์ท หรือ เวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า ** 

*** ขอบพระคุณทุกท่านที่ใช้บริการ *** 

 

 



 

อัตราค่าบริการ 

ก่าหนดการเดินทาง รายละเอียดเท่ียวบิน 

ผู้ใหญ่ และเด็ก 

ห้องละ 2-3 

ท่าน 

พักเดี่ยว

เพ่ิม 

ราคาไม่รวมตั๋ว

เครื่องบิน 

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

ขากลับ 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 

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

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

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

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

ขากลับ 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 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

** หมายเหตุ : พีเรียตเดินทางตั้งแต่วันท่ี 25 ตุลาคม 2562 เป็นต้นไป ทางสายการบินมีปรับเปล่ียนเวลาบิน หากมีการออก

ตั๋วภายใน รบกวนตรวจสอบรายละเอียดเท่ียวบินอีกครั้ง ** 

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

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

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

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

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

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

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

ขากลับ 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 

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

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

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

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

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

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

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

 

** อัตราน้ี ยังไม่รวมค่าทปิคนขับรถ หัวหน้าทัวร์ และมัคคุเทศกท์้องถิ่น ทา่นละ 1,500 บาท/ท่าน/ทริป** 

** อัตราน้ี ยังไม่รวมค่าวซี่าท่านละ 3,000 บาท/ทา่น/ทริป** 

** อัตราค่าบริการ สา่หรับเด็กอายุไม่ถึง 2 ขวบ ณ วันเดินทางกลับ (Infant) ท่านละ 10,000 บาท ** 

 

• โรงแรมท่ีพักอาจมีการสลับปรับเปลี่ยนขึ้นอยู่กับความเหมาะสมเป็นหลักโดยค านึงถึงผลประโยชน์ลูกค้าเป็นหลัก 

 

** ส่าหรับอัตราค่าบริการนี้ จ่าเป็นต้องมีผู้เดินทางจ่านวน 10 ท่าน ข้ึนไป ในแต่ละคณะ กรณีที่มีผู้เดินทางไม่ถึงตามจ่านวนที่ก่าหนด 

ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเลื่อนการเดินทาง หรือ เปล่ียนแปลงอัตราค่าบริการ (ปรับราคาเพิ่มข้ึน เพื่อให้คณะได้ออกเดินทาง 

ตามความต้องการของผู้เดินทาง) ** 



 
อัตราค่าบริการนี้รวม 
 
 ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ พร้อมคณะ     ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งท่ีมี   

 ค่าน้ าหนักกระเป๋าสัมภาระท่านละไม่เกิน 20 กก.      ค่ารถรับ-ส่ง และน าเท่ียวตามรายการ   

 ค่าท่ีพักตามท่ีระบุในรายการ พักห้องละ 2 ท่านหรือ  3 ท่าน  ค่าเข้าชมสถานท่ีต่างๆ ตามรายการ    

 ค่าอาหารตามมื้อท่ีระบุในรายการ     ค่าจ้างมัคคุเทศก์คอยบริการตลอดการเดินทาง    

 ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท  (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)   

 

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม  
 
 ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการท่ีระบุ เช่น ค่าท าหนังสือเดินทาง ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรศัพท์ทางไกล ค่าอินเตอร์เน็ต ค่าซัก  

รีด มินิบาร์ในห้อง รวมถึงค่าอาหารและเครื่องดื่มท่ีส่ังเพิ่มนอกเหนือรายการ (กรุณาสอบถามจากหัวหน้าทัวร์ก่อนการใช้บริการ)   
 ค่าทิปคนขับรถ หัวหน้าทัวร์ และมัคคุเทศก์ท้องถิ่น ท่านละ 1,500 บาท/ทริป/ต่อท่าน  
 ค่าธรรมเนียมและค่าบริการย่ืนวีซ่าท่องเที่ยวประเทศอินเดีย ท่านละ 3,000 บาท (โดยช่าระพร้อมเงินมัดจ่าคร้ังแรก) 

 ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% 

 

เง่ือนไขการจอง และ การช่าระค่าบริการ 

1. นักท่องเที่ยวหรือเอเย่นต์ กรุณาท่าการจองล่วงหน้าก่อนเดินทางอย่างน้อย 45 วัน พร้อมช่าระเงินมัดจ่า ท่านละ 10,000 บาท 

ภายใน 3 วัน หลังจากวันจอง ตัวอย่างเช่น ท่านท าจองวันที่ 1 กรุณาระเงินมัดจ า ส่วนนี้ภายในวันที่ 3 ก่อนเวลา 14.00 น. เท่านั้น โดยระบบ

จะยกเลิกอัตโนมัติทันที หากยังไม่ได้รับยอดเงินมัดจ าตามเวลาที่ก าหนด และหากท่านมีความประสงค์จะเดินทางในพีเรียดเดิม ท่าน

จ าเป็นต้องเช็คที่ว่างและท าจองเข้ามาใหม่อีกครั้ง กรณีที่คณะเต็ม มีคิวรอ (Waiting List) ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการให้สิทธิ์ลูกค้าราย

ถัดไป เป็นไปตามระบบ ตามวัน และ เวลา ที่ท ารายการจองเข้ามาตามล าดับ เนื่องจากทุกพีเรียดทางบริษัทมีที่นั่งราคาพิเศษจ านวนจ ากัด 

2. นักท่องเที่ยวหรือเอเย่นต์ กรุณาช าระค่าทัวร์ส่วนที่เหลือทั้งหมด ครบ 100% ก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 21 วัน กรณีนักท่องเที่ยวหรือ

เอเย่นต์ไม่ช าระเงิน หรือ ช าระเงินไม่ครบภายในก าหนด ไม่ว่าส่วนใดส่วนหนึ่ง รวมไปถึง กรณีเช็คของท่านถูกปฏิเสธการจ่ายเงินไม่ว่ากรณี

ใดๆก็ตาม รวมทั้ง กรณีที่อยู่ในช่วงรอผลการอนุมัติวีซ่า รอนัดสัมภาษณ์วีซ่า ที่ท าให้ทางบริษัทไม่ได้รับเงินตามเวลาที่ก าหนดไม่ว่ากรณีใดๆก็

ตาม คือ ก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 30 วัน ให้ถือว่านักท่องเที่ยวสละสิทธิการเดินทางในทัวร์นั้นๆทันที 

3. การติดต่อใดๆ กับทางบริษัท เช่น แฟกซ์ อีเมลล์ หรือ จดหมายฯ ต้องท าในวันเวลาท าการของทางบริษัท ดังนี้ วันจันทร์ ถึง ศุกร์ เวลา 9.00 

น.–18.00 น. และ วันเสาร์ เวลา 9.00 น.–14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกล่าวและวันหยุดนักขัตฤกษ์ที่รัฐบาลประกาศในปีนั้นๆถือว่าเป็น

วันหยุดท าการของทางบริษัท 

 

เง่ือนไขการยกเลิกการเดินทาง 

1. กรณีที่นักท่องเที่ยวหรือเอเย่นต์ต้องการขอยกเลิกการเดินทาง หรือ เลื่อน หรือ เปลี่ยนแปลง การเดินทาง นักท่องเที่ยวหรือเอเย่นต์ ( ผู้มี

รายชื่อในเอกสารการจอง) จะต้องแฟกซ์ อีเมลล์ หรือ เดินทางมาที่บริษัทอย่างใดอย่างหนึ่ง เพื่อลงนามในเอกสารแจ้งยืนยันยกเลิกการจอง

กับทางบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษรเท่านั้น ทางบริษัทไม่รับยกเลิกการจองผ่านทางโทรศัพท์ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น 

2. กรณีนักท่องเที่ยวหรือเอเย่นต์ต้องการขอรับเงินค่าบริการคืน นักท่องเที่ยวหรือเอเย่นต์ (ผู้มีรายชื่อในเอกสารการจอง) จะต้องแฟกซ์ อีเมลล์ 

หรือ เดินทางมาที่บริษัทอย่างใดอย่างหนึ่ง เพื่อลงนามด าเนินการขอรับเงินค่าบริการคืน โดยแนบหนังสือมอบอ านาจประกอบ (กรณีด าเนินการ

แทนผู้เดินทาง) พร้อมหลักฐาน ได้แก่ ใบเรียกเก็บเงิน หลักฐานการช าระเงินค่าบริการต่างๆทั้งหมด พาสปอร์ตหน้าแรกของผู้เดินทาง ส าเนา

บัตรประชาชนของผู้รับมอบอ านาจ และหน้าสมุดบัญชีธนาคารที่ต้องการให้น าเงินเข้าให้ครบถ้วน โดยมีเงื่อนไขการคืนเงินค่าบริการดังนี้ 

2.1 ยกเลิกก่อนวันเดินทางไม่น้อยกว่า 30 วัน คืนเงินค่าบริการร้อยละ 100 ของเงินค่าบริการ 

2.2 ยกเลิกก่อนวันเดินทางไม่น้อยกว่า 15 วัน คืนเงินค่าบริการร้อยละ 50 ของเงินค่าบริการ 

2.3 ยกเลิกก่อนวันเดินทางน้อยกว่า 15 วัน ไม่คืนเงินค่าบริการที่ช าระแล้วทั้งหมด 

** ทั้งนี้ ทางบริษัทจะหักค่าใช้จ่ายที่ได้จ่ายจริงจากค่าบริการที่ช าระแล้วเนื่องจากการจัดเตรียม การจัดการน าเที่ยวให้แก่นักท่องเที่ยว เช่น 

การส ารองที่นั่งตั๋วเครื่องบิน การจองที่พัก เป็นต้น ** 

3. การเดินทางที่ต้องการันตีมัดจ าหรือซื้อขาดแบบมีเงื่อนไข หรือเที่ยวบินเหมาล า Charter Flight หรือ Extra Flight กับสายการบิน หรือผ่าน

ตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศ  จะไม่มีการคืนเงินมัดจ าหรือค่าบริการทั้งหมดไม่ว่ากรณีใดๆก็ตาม   

4. ส าหรับอัตราค่าบริการนี้ จ าเป็นต้องมีผู้เดินทางจ านวน 10 ท่าน ขึ้นไป ในแต่ละคณะ กรณีที่มีผู้เดินทางไม่ถึงตามจ านวนที่ก าหนด ทางบริษัทฯ 

ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิก เลื่อน หรือ เปลี่ยนแปลง อัตราค่าบริการ (ปรับราคาเพิ่มขึ้น เพื่อให้คณะได้ออกเดินทาง ตามความต้องการ) โดย

ทางบริษัทจะแจ้งให้กับนักท่องเที่ยวหรือเอเย่นต์ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 10 วัน ก่อนการเดินทางส าหรับประเทศที่ไม่มีวีซ่า และ อย่างน้อย 

21 วัน ก่อนการเดินทางส าหรับประเทศที่มีวีซ่า แต่หากทางนักท่องเที่ยวหรือเอเย่นต์ทุกท่านยินดีที่จะช าระค่าบริการเพิ่มจากการที่มี

นักท่องเที่ยวร่วมเดินทางน้อยกว่าที่ทางบริษัทก าหนดเพื่อให้คณะเดินทางได้ ทางบริษัทยินดีที่จะให้บริการและด าเนินการต่อไป 

5. ในกรณีที่ลูกค้าด าเนินการย่ืนวีซ่าเรียบร้อยแล้ว ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าทัวร์ที่ลูกค้าช าระมาแล้วไม่ว่าส่วนใดส่วนหนึ่ง ยกเว้นในกรณีที่

วีซ่าไม่ผ่านการอนุมัติจากทางสถานทูต กรณีนี้ทางบริษัทจะคิดค่าใช้จ่ายตามที่เกิดขึ้นจริงทั้งหมด โดยค านึงถึงประโยชน์ของลูกค้าเป็นส าคัญ 



 
6. การติดต่อใดๆ กับทางบริษัทเช่น แฟกซ์ อีเมลล์ หรือจดหมายฯ ต้องท าในวันเวลาท าการของทางบริษัท ดังนี้ วันจันทร์ ถึงศุกร์ เวลา 9.00 น. 

– 18.00 น. และวันเสาร์ เวลา 9.00 น.-14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกล่าวและวันหยุดนักขัตฤกษ์ที่รัฐบาลประกาศในปีนั้นๆถือว่าเป็นวันหยุด

ท าการของทางบริษัท 

 

ข้อมูลส่าคัญเก่ียวกับ การยื่นค่าร้องขอวีซ่า ที่ท่านควรทราบ  

1. ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการย่ืนวีซ่าแบบหมู่คณะเท่านั้น กรณีที่ท่านไม่สามารถย่ืนวีซ่าพร้อมคณะได้ จะต้องย่ืนก่อน หรือ หลัง คณะ และ

หากเกิดค่าใช้จ่ายไม่ว่ากรณีใดๆก็ตาม ท่านจ าเป็นจะต้องช าระค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นตามจริงทั้งหมด เช่น ค่าบัตรโดยสารโดยเครื่องบิน (ตั๋ว) 

จะต้องออกก่อนแต่วีซ่ายังไม่ออก เนื่องจากท่านย่ืนหลังคณะ  

2. มาตราฐานการพิจารณาวีซ่าแบบปกติทั่วไปคือ 7 วันท าการ (เป็นอย่างน้อย ไม่รวมวันเสาร์ - อาทิตย์) ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับจ านวนผู้สมัครในช่วงนั้นๆ 

ซึ่งหากอยู่ในช่วงฤดูกาลท่องเที่ยว ที่มีผู้สมัครเป็นจ านวนมาก อาจต้องใช้ระยะเวลามากกว่าปกติ 

3. การย่ืนขอวีซ่าท่องเที่ยวประเทศอินเดียแบบหมู่คณะ ไม่จ าเป็นต้องใช้หนังสือเดินทางฉบับจริง หากท่านส่ง ส าเนาหน้าหนังสือเดินทาง (หน้า

แรกที่มีรูป) ชัดเจน สแกนไฟล์เป็นรูปภาพ หรือ ไฟล์ PDF. มาให้กับทางบริษัทเรียบร้อยแล้ว  

 

การเตรียมเอกสาร เพ่ือขอยื่นวีซ่าท่องเที่ยวประเทศอินเดีย แบบหมู่คณะ  

ส่าหรับผู้เดินทางที่ถือหนังสือเดินทางไทย 
1. ส าเนาหน้าหนังสือเดินทาง (หน้าแรกที่มีรูป) ชัดเจน โดยสแกนไฟล์เป็นรูปภาพ หรือ ไฟล์ PDF. (รูปถ่ายจากมือถือไม่สามารถใช้ได้) มีอายุ

การใช้งานคงเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน ณ วันเดินทางกลับ  และมีหน้าว่างไม่ต่ ากว่า 2 หน้า 

2. รูปถ่ายสี หน้าตรง ขนาด 2 x 2 นิ้ว (เท่ากันทุกด้านเป็นสี่เหล่ียมจัตุรัส) จ านวน 2 รูป ฉากหลังต้องเป็นพื้นสีขาว ถ่ายมาแล้วไม่เกิน 3 เดือน ไม่

ซ้ ากับวีซ่าประเทศอื่นๆที่เคยได้รับ เท่านั้น  

2.1. กรณีผู้เดินทางอายุไม่ถึง 18 ปีบริบูรณ์  

- กรณเีด็ก ไม่ได้เดินทางกับ บดิาและมารดา จ าเป็นต้องมี หนังสือยินยอมให้บุตรเดินทาง ไปตา่งประเทศ ทีอ่อกโดยส านักงานเขตหรือ

อ าเภอ ตามส าเนาทะเบียนบ้าน ทั้งภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ , ส าเนาหน้าหนังสือเดินทาง ของบิดา และ มารดา , หนังสือรับรองค่าใช่จ่าย 

(ภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ) พร้อมลงนามส าเนาถูกต้อง 

- กรณเีด็ก ไม่ได้เดินทางกับ บดิา จ าเป็นต้องมี หนังสือยินยอมให้บุตรเดินทาง ไปต่างประเทศ (ของมารดา) ให้บุตรเดินทางไป

ต่างประเทศ ที่ออกโดยส านักงานเขตหรืออ าเภอ ตามทะเบียนบ้าน (ภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ) , ส าเนาหน้าหนังสือเดินทาง ของบิดา และ 

มารดา หนังสือรับรองค่าใช่จ่าย (ภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ) 

- กรณเีด็ก ไม่ได้เดินทางกับ มารดา จ าเป็นต้องมี หนังสือยินยอมให้บุตรเดินทาง ไปต่างประเทศ (ของบิดา) ให้บุตรเดินทางไป

ต่างประเทศ ที่ออกโดยส านักงานเขตหรืออ าเภอ ตามทะเบียนบ้าน (ภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ) , ส าเนาหน้าหนังสือเดินทาง ของบิดา และ 

มารดา หนังสือรับรองค่าใช่จ่าย (ภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ) 

** รายละเอียดเอกสารการยื่นขอวีซ่าที่ได้กล่าวมานี้ เป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้นที่ทางบริษัทฯ ได้จัดท่าข้ึนจากประสบการณ์และระเบียบ

ของสถานทูตฯ ซึ่งอาจมีการเปล่ียนแปลงได้ ตามแต่สถานการณ์ และคุณสมบัติของลูกค้าในแต่ละราย โดยอยู่ที่ดุลยพินิจของประเทศ

ปลายทางเป็นผูด้่าเนินการ ** 

** หมายเหตุ : ทางด่านตรวจคนเข้าเมืองประเทศปลายทาง อาจขอรายละเอียดเพิ่มเติม จากที่ได้แจ้งไว้ ข้ึนอยู่กับการพิจารณาของ

เจ้าหน้าที่ และเอกสาร ของแต่ละท่าน (เป็นการพิจารณาแบบรายบุคคล) การอนุมัติวีซ่าเป็นดุลพินิจของทางสถานทูต ทางบริษัทไม่มี

ส่วนเกี่ยวข้องใดๆทั้งสิ้น ทัง้นี้บริษัทเป็นเพียงตัวกลางและคอยบริการอ่านวยความสะดวกให้แก่ผู้เดินทางเทา่นั้น อัตราค่าธรรมเนียมวีซ่า

ทางสถานทตูเป็นผู้เรียกเก็บ หากท่านโดนปฏิเสธการขออนุมัติวีซ่า ทางสถานทูตไม่คืนอัตราคา่ธรรมเนียมในการยื่นวีซ่า และมีสิทธิ์ไม่

แจ้งสาเหตุการปฏิเสธวีซ่า ** 

 

เง่ือนไข และ ข้อควรทราบอ่ืนๆ ทั่วไป ที่ท่านควรทราบ 

1. ทัวร์นี้ส าหรับผู้มีวัตถุประสงค์เพื่อการท่องเที่ยวเท่านั้น 

2. ทัวร์นี้ขอสงวนสิทธิ์ส าหรับผู้เดินทางที่ถือหนังสือเดินทางธรรมดา (หน้าปกสีน้ าตาล / เลือดหมู) เท่านั้น กรณีที่ท่านถือหนังสือเดินทางราชการ  

(หน้าปกสีน้ าเงินเข้ม) หนังสือเดินทางทูต (หน้าปกสีแดงสด) และต้องการเดินทางไปพร้อมคณะทัวร์อันมีวัตถุประสงค์เพื่อการท่องเที่ยว โดย

ไม่มีจดหมายเชิญ หรือ เอกสารใดเชื่อมโยงเกี่ยวกับการขออนุญาตการใช้หนังสือเดินทางพิเศษอื่นๆ หากไม่ผ่านการอนุมัติของเคาท์เตอร์ 

เช็คอิน ด่านตรวจคนเข้าเมือง ทั้งฝ่ังประเทศไทยขาออก และ ต่างประเทศขาเข้าไม่ว่ากรณีใดก็ตาม ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการไม่

รับผิดชอบความผิดพลาดที่จะเกิดขึ้นในส่วนนี้ และ ทัวร์นี้เป็นทัวร์แบบเหมาจ่าย หากท่านไม่ได้ร่วมเดินทางหรือใช้บริการตามที่ระบุไว้ใน

รายการไม่ว่าบางส่วนหรือทั้งหมด หรือถูกปฏิเสธการเข้า-ออกเมือง หรือด้วยเหตุผลใดๆก็ตาม ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินค่าบริการไม่

ว่าบางส่วนหรือทั้งหมดให้แก่ท่านไม่ว่ากรณีใดๆก็ตาม 



 
3. ทัวร์นี้เป็นทัวร์แบบเหมาจ่าย หากท่านไม่ได้ร่วมเดินทางหรือใช้บริการตามที่ระบุไว้ในรายการไม่ว่าบางส่วนหรือทั้งหมด หรือถูกปฏิเสธการเข้า-

ออกเมือง หรือด้วยเหตุผลใดๆก็ตาม ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินค่าบริการไม่ว่าบางส่วนหรือทั้งหมดให้แก่ท่านไม่ว่ากรณีใดๆก็ตาม 

4. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายจากความผิดพลาดในการสะกดชื่อ นามสกุล ค าน าหน้าชื่อ เลขที่หนังสือเดินทาง เลขที่วีซ่า 

และอื่นๆ เพื่อใช้ในการจองตั๋วเครื่องบิน ในกรณีที่นักท่องเที่ยวหรือเอเย่นต์ไม่ได้ส่งหน้าหนังสือเดิน และ หน้าวีซ่ามาให้กับทางบริษัทพร้อม

การช าระเงินมัดจ าหรือส่วนที่เหลือทั้งหมด 

5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการการเดินทางตามความเหมาะสม เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ ภูมิอากาศ และเวลา ณ 

วันที่เดินทางจริงของประเทศที่เดินทาง ทั้งนี้ ทางบริษัทจะค านึงถึงความปลอดภัย และ ประโยชน์ของลูกค้าเป็นส าคัญ 

6. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายหรือค่าใช้จ่ายใดๆ ที่เพิ่มขึ้นของนักท่องเที่ยวที่ไม่ได้เกิดจากความผิดของทางบริษัท 

เช่น ภัยธรรมชาติ การจลาจล การนัดหยุดงาน การปฏิวัติ อุบัติเหตุ ความเจ็บป่วย ความสูญหายหรือเสียหายของสัมภาระ ความล่าช้า 

เปล่ียนแปลง หรือการบริการของสายการบิน เหตุสุดวิสัยอื่น เป็นต้น 

7. อัตราค่าบริการนี้ค านวณจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ณ วันที่ทางบริษัทเสนอราคา ดังนั้น ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการปรับ

ราคาค่าบริการเพิ่มขึ้น ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ค่าตั๋วเครื่องบิน ค่าภาษีน้ ามัน ค่าภาษีสนามบิน ค่า

ประกันภัยสายการบิน การเปลี่ยนแปลงเที่ยวบิน ฯลฯ ที่ท าให้ต้นทุนสูงขึ้น 

8. มัคคุเทศก์ พนักงาน หรือตัวแทนของทางบริษัท ไม่มีอ านาจในการให้ค าสัญญาใดๆ แทนบริษัท  เว้นแต่มีเอกสารลงนามโดยผู้มีอ านาจของ

บริษัทก ากับเท่านั้น 

9. นักท่องเที่ยวต้องมีความพร้อมในการเดินทางทุกประการ หากเกิดเหตุสุดวิสัยใดๆ ระหว่างรอการเดินทาง อันไม่ใช่เหตุที่เกี่ยวข้องกับทาง

บริษัท อาทิเช่น วีซ่าไม่ผ่าน เกิดอุบัติภัยที่ไม่สามารถควบคุมได้ นอกเหนือการควบคุมและคาดหมาย ทางบริษัทจะรับผิดชอบคืนค่าทัวร์เฉพาะ

ส่วนที่บริษัทยังไม่ได้ช าระแก่ทางคู่ค้าของทางบริษัท หรือจะต้องช าระตามข้อตกลงแก่คู่ค้าตามหลักปฏิบัติเท่านั้น 

10. กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย์ ที่จะน าติดตัวขึ้นเครื่องบิน ต้องมีขนาดบรรจุภัณฑ์ไม่เกิน 100 มิลลิลิตรต่อชิ้น และรวมกันทุกชิ้นไม่เกิน 

1,000 มิลลิลิตร โดยแยกใส่ถุงพลาสติกใสซึ่งมีซิปล็อคปิดสนิท และสามารถน าออกมาให้เจ้าหน้าที่ตรวจได้อย่างสะดวก ณ จุดเอ็กซ์เรย์ 

อนุญาตให้ถือได้ท่านละ 1 ใบเท่านั้น ถ้าสิ่งของดังกล่าวมีขนาดบรรจุภัณฑ์มากกว่าที่ก าหนดจะต้องใส่กระเป๋าใบใหญ่และฝากเจ้าหน้าที่โหลด

ใต้ท้องเครื่องบินเท่านั้น 

11. สิ่งของที่มีลักษณะคล้ายกับอาวุธ เช่น กรรไกรตัดเล็บ มีดพก แหนบ อุปกรณ์กีฬาฯ จะต้องใส่กระเป๋าใบใหญ่และฝากเจ้าหน้าที่โหลดใต้ท้อง

เครื่องบินเท่านั้น 

12. คณะทัวร์นี้ เป็นการช าระค่าใช้จ่ายทั้งหมดแบบผูกขาดกับตัวแทนบริษัทที่ได้รับการรับรองอย่างถูกต้อง ณ ประเทศปลายทาง ซึ่งบางส่วนของ

โปรแกรมอาจจ าเป็นต้องท่องเที่ยวอันเป็นไปตามนโยบายของประเทศปลายทางนั้นๆ กรณีที่ท่านไม่ต้องการใช้บริการส่วนใดส่วนหนึ่ง ไม่ว่า

กรณีใดก็ตาม จะไม่สามารถคืนค่าใช้จ่ายให้ได้ และ อาจมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมขึ้นตามมาเป็นบางกรณี ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บ

ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงทั้งหมดกับผู้เดินทาง กรณีที่เกิดเหตุการณ์นี้ขึ้น ไม่ว่ากรณีใดก็ตาม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

แบบฟอร์มกรอกข้อมูลวซ่ีาประเทศ อนิเดยี 

** กรุณากรอกข้อมูลทั้งหมดให้ครบถ้วน เพ่ือประโยชน์ในการขอวซ่ีาของท่านเอง ** 

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

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

สถานะภาพ  □ โสด    □ แต่งงานไม่ไดจ้ดทะเบียนสมรส □ หมา้ย  □ หยา่    

□ แต่งงานจดทะเบียนสมรส  

ช่ือ-นามสกุล คู่สมรส.....................................................................................สถานท่ีเกิด...................................................

สัญชาติ………………………………………………………. 

ช่ือ-นามสกุล บิดา ....................................................................................................................................... 
สถานท่ีเกิด.......................................สัญชาติ………………………………………………………. 

ช่ือ-นามสกุล มารดา ................................................................................................................................... 
สถานท่ีเกิด.......................................สัญชาติ………………………………………………………. 

ทีอ่ยู่ตามทะเบียนบ้าน................................................................................................................................................... 

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

ทีอ่ยู่ปัจจุบัน..................................................................................................................................................................... 

รหสัไปรษณีย.์............................... โทรศพัทบ์า้น...................................เบอร์มือถือ................................................... 

ช่ือสถานทีท่ างาน / สถานศึกษา.................................................................................................................................
ต าแหน่งงาน.......................................... 

ทีอ่ยู่สถานทีท่ างาน / สถานศึกษา.............................................................................................................................. 
รหสัไปรษณีย ์...............................................โทรศพัท.์............................................ 

*** ในกรณทีีเ่กษียณอายุ กรุณาระบุช่ือ และ ทีอ่ยู่ สถานทีท่ างาน เน่ืองจากเป็นเง่ือนไขของสถานทูต *** 

ท่านเคยเดินทางเขา้ประเทศอินเดียมาก่อนหรือไม่ □  เคย  □  ไม่เคย 
ถา้เคย กรุณาระบุวนัท่ี..........................................สถานท่ี/เมือง................................... 
ประเทศท่ีเคยเดินทางในระยะเวลา 10 ปี ท่ีผา่นมา 
....................................................................................................................................................................... 

ท่านเคยเดินทางกลุ่มประเทศ SAARC ในระยะเวลา 3 ปีท่ีผา่นมา มาก่อนหรือไม่ (กลุ่มประเทศ SAARC ไดแ้ก่ 

บงักลาเทศ ภูฏาน เนปาล มลัดีฟส์ ปากีสถาน ศรีลงักา อฟักานิสถาน ) 

ถา้เคย กรุณาระบุปีท่ี..........................................สถานท่ี/เมือง......................................................................
ระยะเวลาท่ีพ  านกั..........................วนั 



 

ช่ือสมาชิกในครอบครัวพร้อมเบอร์ติดต่อ ระหวา่งท่ีท่านพ านกัอยู ่ณ ประเทศอินเดีย 
 ช่ือ-สกุล......................................................................................................................................................................... 

ท่ีอยู.่.................................................................................................................................................................................... 
เบอร์โทรศพัท.์.......................................... 

(กรุณาแจ้งเบอร์ทีส่ามารถติดต่อได้โดยสะดวก เนื่องจากทางสถานทูตจะมีการโทรเช็คข้อมลูโดยตรงกบัท่าน) 

การพิจารณาอนุมติัวซ่ีาเป็นดุลพินิจของทางสถานทูตฯเท่านั้น ทางบริษทัเป็นเพียงตวักลางในการ
อ านวยความสะดวกและบริการดา้นเอกสารใหแ้ก่ผูเ้ดินทางเท่านั้น 

 


