
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  
 
 
 
 
 
 
 

วนัที ่1 กรุงเทพฯ (สนามบินดอนเมือง)  

19.30 น. คณะพร้อมกนัท่ีท่าอากาศยานดอนเมือง อาคารผูโ้ดยสารขาออกระหวา่งประเทศ ชั้น 3 เคาน์เตอร์ 3 ประตู 3-4 
สายการบินนกสกู๊ต (NokScoot) โดยมีเจา้หน้าท่ีคอยอ านวยความสะดวกจดัเตรียมเอกสารการเดินทางและ
สัมภาระใหก้บัท่าน 

22.30 น. ออกเดินทางสู่ เมืองเดลลี (Delhi) ประเทศอินเดีย โดยสายการบินนกสกู๊ต เท่ียวบินท่ี XW306 (ใช้เวลาบิน
ประมาณ 4.10 ชัว่โมง) (ไม่มีบริการอาหารบนเคร่ือง) 
 

วนัที ่2 เดลล ี– ชัยปุระ – พระราชวงัแอมเบอร์ฟอร์ท - พระราชวงัหลวง – ฮาวา มาฮาล 

01.15 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติอนิทริา คานธี ประเทศอินเดีย น าท่านผา่นพิธีการศุลการกรและรับกระเป๋า
เรียบร้อยแลว้ (เวลาทอ้งถ่ินชา้กวา่ประเทศไทย 1.30  ชัว่โมง) จากนั้นน าท่านเดินทางเขา้สู่ท่ีพกัโรงแรมท่ีเมือง
เดลลี เพื่อไม่ใหท้่านตอ้งนัง่หลบับนรถตลอด ไม่ล าบาก และ ไม่เหน่ือยเกินไป  

 โรงแรม Delhi  Hotel หรือเทียบเท่า,เมืองเดลลี 



เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารภายในโรงแรม 
 จากนั้นน าท่านเดินทางสู่เมืองชัยปุระ (Jaipur) โดย เมืองชัยปุระ นครแห่งชยัชนะ คนอินเดียเรียกเมืองน้ีวา่ จยั

ปูร์ หรือ จยัเปอร์ รัฐราชสถานไดช่ื้อวา่ นครสีชมพู (Pink city) เป็นศูนยก์ลางทางการคา้ซ่ึงทนัสมยัสุดของรัฐ
ราชสถาน ส่ิงท่ีน่าสนใจในเมืองชยัปุระคือ ผงัเมืองท่ีเป็นระเบียบเรียบร้อย และ ส่ิงก่อสร้างดั้งเดิม รวมทั้งประตู
เมืองซ่ึงยงัคงอยูใ่นสภาพค่อนขา้งสมบูรณ์ นอกจากน้ีสีชมพูของเมืองก็กลายเป็นเอกลกัษณ์ จนท าใหเ้มืองน้ีเป็น
จุดหมายของนกัท่องเท่ียวจากทัว่โลก  นบัวา่เป็นหน่ึงในเมืองยอดฮิตส าหรับการท่องเท่ียวอินเดีย 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร  
 น าท่านน่ังรถขึน้รถจ๊ีปขึน้สู่พระราชวังแอมเบอร์ฟอร์ท (Amber Fort)  ตั้งโดดเด่นอยูบ่นผาหินเหนือทะเลสาบ

เมาตา (Maota)  สร้างโดยมหาราชา มาน สิงห์ท่ี 1 โดยรอบเป็นก าแพงขนาดใหญ่ หรือ ใช้เป็นป้อมปราการ 
เป็นสถาปัตยกรรมซ่ึงผสมผสานกนัระหวา่งศิลปะฮินดูและศิลปะราชปุตอนัเป็นเอกลกัษณ์ ความสวยงามของ
ป้อมแอมเบอร์ ซ่อนอยูภ่ายในก าแพงคือส่วนของพระราชวงั ท่ีแบ่งเป็นทั้งหมด 4 ชั้น โดยภายในเป็นหมู่พระท่ี
นัง่ซ่ึงสร้างจากหินทรายสีแดงและหินอ่อน หมู่พระท่ีนัง่ภายในป้อม ประกอบดว้ยทอ้งพระโรง, ทอ้งพระโรง
ส่วนพระองค,์ พระต าหนกัซ่ึงเป็นห้องทรงประดบักระจกส าหรับมหาราชา และ ต าหนกัอยูบ่นชั้นสอง รวมถึง
สวนจาร์บาค (Charbagh) ซ่ึงเป็นสวนสวยจดัเป็นรูปดาวแฉกแบบโมกุลคัน่กลางระหวา่งอาคาร ,พระต าหนกัท่ี
ใช้การปรับอากาศภายในพระต าหนกัให้เยน็ลงดว้ยการท าให้ลมเป่าผ่านรางน ้ าตกท่ีมีอยู่โดยรอบภายในพระ
ต าหนัก ท าให้ภายในต าหนักน้ีมีอากาศเย็นอยู่เสมอ ป้อมน้ีเคยเป็นท่ีประทบัของราชปุต มหาราชา และพระ
ราชวงศ์ของอาเมร์ในอดีต จากนั้นน าท่านเขา้สู่ตวัเมืองชยัปุระ เพื่อชมพระราชวังหลวง (City Palace) ซ่ึงเดิม
เป็นพระราชวงัของมหาราชใจสิงห์ (Jai Singh) พระราชวงั ถูกสร้างขยายออกในสมยัหลงั ปัจจุบนั ไดร้วบเป็น
พิพิธภณัฑ์ Sawai Man Singh Museum ประกอบด้วย 4 ส่วนท่ีน่าสนใจคือ ส่วนแรกคือส่วนของพระราชวงั
ส่วนท่ีสองเป็นส่วนของพิพิธภณัฑ์ ท่ีจดัแสดงฉลองพระองคข์องกษตัริย์ และมเหสี ซ่ึงมีการตดัเยบ็อยา่งวิจิตร 
ส่วนท่ีสามเป็นส่วนของอาวุธ และชุดศึกสงคราม ท่ีจดัแสดงไวอ้ย่างน่าท่ึงมากมายหลายหลาก บางช้ิน ก็เป็น
อาวุธไดอ้ย่างน่าพิศวง และส่วนท่ีส่ี คือส่วนของศิลปะภาพวาด รูปถ่าย และราชรถ พรมโบราณ ซ่ึงไดรั้บการ
จารึกไวใ้นประวติัศาสตร์ ตรงกลางอาคารมีหมอ้น ้ าขนาดมหึมา 2 ใบ ท าจากโลหะเงิน สูง 1.50 เมตร มีขนาด
ใหญ่ท่ีสุดในโลก เช่ือกนัวา่เป็นหมอ้น ้าท่ีกษตัริย ์Madho Singh ไดรั้บมาจากงานราชาภิเษกของพระเจา้เอด็เวร์ิด
ท่ี 7 ซ่ึงบรรจุน ้าจากแม่น ้ าคงคาอนัศกัด์ิสิทธ์ิ หลงัจากนั้นน าท่านชมภายนอกของ ฮาวา มาฮาล หรือ พระราชวัง
สายลม (Hawa Mahal) สร้างในปีค.ศ.1799 โดยมหาราชาสะหวาย ประธาป สิงห์ (Maharaja Sawai Pratap 
Singh) ออกแบบโดยลาล ชันด์ อุสถัด (Lal Chand Ustad) โดยถอดแบบมาจากรูปทรงของมงกุฏพระนารายณ์ 
โดยมีส่ิงก่อสร้างท่ีโดดเด่นคือ บริเวณดา้นหนา้อาคารมีหนา้บนัสูงหา้ชั้นและมีลกัษณะคลา้ยรังผึ้งสร้างจากหิน
ทรายสีแดงสดฉลุหินให้เป็นช่องหน้าต่างลวดลายเล็กๆ ละเอียดยิบมีช่องหน้าต่างถึง 953 บางแต่ปิดไวด้ว้ยหิน
ทรายฉลุท าให้นางในฮาเร็มพระสนมท่ีอยูด่า้นในสามารถมองออกมาขา้งนอกไดโ้ดยท่ีคนภายนอกมองเขา้ไป
ขา้งในไม่เห็นและประโยชน์อีกอยา่งคือเป็นช่องแสงและช่องลมจนเป็นท่ีมาของช่ือ “Palace Of Wind”   

ค ่า รับประทานอาหารค ่า  
ทีพ่กั โรงแรม Park Ocean Hotel หรือเทยีบเท่า,เมืองชัยปุระ 

 

วนัที ่3 ชัยปุระ – วดัพระพฆิเนศ -  อกัรา – อคัรา ฟอร์ด - ทชัมาฮาล 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมทีพ่กั 
 จากนั้นน าท่านเดินทางเขา้สู่วัดพระพิฆเนศ  Ganesh Temple (Moti Dungri) วดัพระพิฆเนศท่ีช่ือเสียงโด่งดงั



เป็นอนัดบั 1 ของเมืองชยัปุระ วดัน้ีสร้างข้ึนโดย Seth Jai Ram Paliwal ในช่วงตน้ศตวรรษท่ี 18 ตั้งอยูใ่จกลาง
เมือง บริเวณเนินเขาเล็กๆ พระวิหารแห่งน้ีเปรียบเสมือนชีวิตแห่งการคน้หาความสุขนิรันดร์ ซ่ึงพระพิฆเนศวร
ชา้งหัวเทพในศาสนาฮินดูถือวา่เป็นพระเจา้แห่งความเป็นมงคลปัญญา ความรู้ และความมัง่คัง่ วดัพระพิฆเนศ
แห่งน้ีเป็นท่ีนิยมมากท่ีสุดของนกัท่องเท่ียวทั้งชาวอินเดียและชาวต่างชาติ เชิญท่านขอพรจากองคพ์ระพิฆเนศ
ตามอธัยาศยั หลงัจากนั้นน าท่านออกเดินทางสู่ เมืองอัครา (Agra) อดีตเมืองหลวงของอินเดียต่อจาก ในยคุสมยั
ท่ียงัเรียกช่ือว่า "ฮินดูสถาน" เม่ือราวศตวรรษท่ี 16 เป็นศูนย์กลางปกครองของอินเดียสมัยราชวงศ์โมกุล  
(Mughal Empire India)  เมืองอคัรา (Agra) ตั้งอยูริ่มแม่น า้ยมุนา (Yamuna River)  เมืองท่ีเป็นสถานท่ีตั้งของ
อนุสรณ์สถานแห่งความรัก ทชัมาฮาล (Taj Mahal) หน่ึงในเจ็ดส่ิงมหัศจรรย์ของโลกทีเ่รารู้จักกนัเป็นอย่างดี  

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั  
 น าท่านเข้าชมอักราฟอร์ด (Agra Fort) ได้รับการข้ึนทะเบียนเป็นมรดกโลกในปี 1983 ท่ิติดริมแม่น ้ ายมุนา

สร้างโดยพระเจา้อคับาร์มหาราชแห่งราชวงศโ์มกุล  เม่ือปี ค.ศ. 1565 เป็นทั้งพระราชวงัท่ีประทบัและเป็นป้อม
ปราการ ไดมี้การก่อสร้างเพิ่มเติมมาเร่ือย จนมาส าเร็จเสร็จส้ินในรัชสมยัของพระเจ้าชาห์จาฮาน (Shah Jahan) 
จนพระราชวงัแห่งน้ีมีขนาดใหญ่โต มีอาคารมากถึง 500 อาคาร น าท่านเขา้ชมป้อมผา่นประตู อ ามรรสิงห์ ส่วน
ท่ีเป็นพระราชวงั  ผ่านลานสวนประดับ อ่างหินทรายสีแดงขนาดยกัษ์ส าหรับสรงน ้ า ท่านจะได้เห็น
สถาปัตยกรรมสามยุคสมยัตามรสนิยมท่ีแตกต่างกนัของสามกษตัริย ์เขา้ชมดา้นในพระต าหนักต่างๆท่ีสลกั
ลวดลายศิลปะแบบโมกุลท่ีมีอิทธิพลจากศิลปะอินเดีย ผสมผสานกบัศิลปะเปอร์เซีย น าชมห้องท่ีประทบัของ
กษตัริย ์,พระโอรส, พระธิดาและองค์ต่างๆ ชมพระต าหนกั มาซมัมนั บูร์ช มีเฉลียงมุขแปดเหล่ียมซ่ึงสามารถ
มองเห็นชมทิวทศัน์ล าน ้ ายมุนาและทชัมาฮาลได้ น าชมบริวเณ Diwan-i-Am หรือ ท้องพระโรง ท่ีชั้นบนดา้น
หน่ึงเคยเป็นท่ีประดิษฐานบัลลงัก์นกยูง (Peacock Throne) อนัยิ่งใหญ่ (ปัจจุบนัอยูใ่นประเทศอิหร่าน) จากน้ัน
น าท่านเข้าชมทชัมาฮาล (Taj Mahal) สถาปัตยกรรมแห่งความรักท่ีสวยท่ีสุดในโลก ไดรั้บการข้ึนทะเบียนเป็น
มรดกโลกและเป็น 1 ใน 7 ส่ิงมหัศจรรยท่ี์ส าคญัของโลก สร้างข้ึนเป็นอนุสรณ์สถานแห่งความรักอนัยิ่งใหญ่
และอมตะของพระเจ้าชาห์จาฮาน (Shah Jahan) ท่ีมีต่อพระมเหสีมุมตัช มาฮาล (Mumtaz Mahal) โดยสร้าง
ข้ึนในปี ค.ศ. 1631 น าท่านเดินสู่ประตูสุสานท่ีสลกัตวัหนังสือภาษาอาระบิคท่ีเป็นถ้อยค าอุทิศและอาลยัต่อ
บุคคลอนัเป็นท่ีรักท่ีจากไป น าท่านถ่ายรูปกบัลานน ้ าพุท่ีมีอาคารทชัมาฮาลอยูเ่บ้ืองหลงั น าท่านเขา้สู่ตวัอาคารท่ี
สร้างจากหินอ่อนสีขาวบริสุทธ์ิจากเมืองมกรานะ ท่ีประดบัลวดลายดว้ยเทคนิคฝังหินสีต่างๆ ลงไปในเน้ือหิน ท่ี
เป็นสถาปัตยกรรมช้ินเอกของโลกท่ีออกแบบโดยช่างจากเปอร์เซีย โดยอาคารตรงกลางจะเป็นรูปโดมซ่ึงมี
หอคอยส่ีเสาลอ้มรอบ  ตรงกลางดา้นในเป็นท่ีฝังพระศพของพระนางมุมตซั มาฮาล และ พระเจา้ชาห์จาฮนั ได้
อยูคู่่เคียงกนัตลอดชัว่นิรันดร์  ทชัมาฮาลแห่งน้ีใชเ้วลาก่อสร้างทั้งหมด 12 ปี โดยส้ินเงินไป 41 ลา้นรูปี มีการใช้
ทองค าประดบัตกแต่งส่วนต่างๆ ของอาคาร หนกั 500 กิโลกรัม และใชค้นงานกวา่ 20,000 คน 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า  
ทีพ่กั โรงแรม  The Taj Vilas Hotel หรือเทยีบเท่า,เมืองอกัรา   

 

วนัที ่4 อกัรา – เดลล ี– กุตุบมีนาร์ - ประตูชัย (India Gate) – สนามบิน  

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมทีพ่กั   
 น าท่านเดินทางเขา้สู่กรุงนิวเดลล ี(New Deli)  ท่ีมีประวติัศาสตร์อนัยาวนานกวา่ 5,000 ปี และเป็นศูนยก์ลางการ

ปกครองของอาณาจกัรอินเดียโบราณ 7 อาณาจกัร ต่อมาในปี 1857 องักฤษไดเ้ขา้มามีบทบาทในการปกครอง
ประเทศอินเดียและไดย้า้ยเมืองหลวงไปอยูท่ี่โกลกตัตา และไดย้า้ยกลบัมาเป็นเมืองหลวงอีกคร้ังหน่ึงในปี 1911 



หลงัจากอินเดียได้รับเอกราชจากประเทศองักฤษในปี 1947 ก็ไดมี้การสร้างสถานท่ีท าการราชการโดยสร้าง
เมืองใหม่ช่ือวา่ “นิวเดลลี” 

กลางวนั รับประทานอาหารกลาง  
 น าท่านเข้าชมกุตุบมีนาร์ (Qutb Minar) เป็นสัญลกัษณ์ท่ีโดดเด่นท่ีสุดแห่งหน่ึงของกรุงนิวเดลี ไดรั้บสถานะ

มรดกโลกเม่ือ พ.ศ. 2536 เป็นหอสูงท่ีสร้างดว้ยหินทรายแดง (เช่นเดียวกบัสุสานหุมายูน) และหินอ่อนเป็นทรง
เสาสูงปลายฐานกวา้ง 14 เมตรเศษ ส่วนชั้นบนสุดยอดกวา้ง 2.7 เมตร มีความสูง 72.5 เมตร (ประมาณตึกสูง 20 
ชั้น) จากนั้นน าท่านผ่านชม ประตูชัย (India Gate) เป็นอนุสรณ์สถานของเหล่าทหารหาญท่ีเสียชีวิตจากการ
ร่วมรบกบัองักฤษในสมยัสงครามโลก คร้ังท่ี 1 และสงครามอฟักานิสถาน ประตูชัยแห่งน้ีจึงถือได้ว่าเป็น
สัญลกัษณ์แห่งหน่ึงของกรุงนิวเดลลี โดยซุม้ประตูแห่งน้ีมีสถาปัตยกรรมคลา้ยประตูชยัของกรุงปารีสและนคร
เวียงจนัทน์ ซ่ึงมีความสูง 42 เมตร สร้างข้ึนจากหินทรายเม่ือปีคริสตศ์กัราชท่ี 1931 บนพื้นผิวของประตูชยัแห่ง
น้ีจะปรากฏรายนามของทหารท่ีเสียชีวิตถูกแกะสลกัไว ้และบริเวณใตโ้คง้ประตูจะปรากฏคบเพลิงท่ีไฟไม่เคย
มอดดบัเพื่อเป็นการร าลึกถึงผูเ้สียชีวิตในสงครามอินเดีย-ปากีสถาน เม่ือปีคริสตศ์กัราชท่ี 1971  มีทหารยามเฝ้า
บริเวณประตูชยัตลอดเวลาเพื่อป้องกนัการก่อวินาศกรรม น าท่านสู่ ตลาดจันปาท (JanpathMarket) อิสระให้
ท่านเลือกซ้ือสินคา้พื้นเมืองและงานหัตถกรรมต่างๆ เช่น ผา้ไหมอินเดีย, เคร่ืองประดบัอญัมณี, ไมจ้นัทน์หม
แกะสลกั, ของตกแต่งประดบับา้น ฯลฯ **ขอสงวนสิทธิในการเปล่ียนแปลงไม่ไปตลาดจนัปาทหากมีเวลาไม่
เพียงพอ** 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า  
 ไดเ้วลาอนัสมควรน าท่านเดินทางสู่ท่าอากาศยานนานาชาติอินทิรา คานธี 

 

วนัที ่5 กรุงเทพฯ (สนามบินดอนเมือง)  

01.55 น. น าท่านเดินทางกลบัสู่ กรุงเทพฯ (ท่าอากาศยานดอนเมือง) ประเทศไทย เท่ียวบินท่ี XW305  
07.15 น. เดินทางกลบัถึงท่าอากาศยานดอนเมือง กรุงเทพฯ ประเทศไทย โดยสวสัดิภาพ 

 

 

อตัราค่าบริการ : India Here we go  
เสน่ห์แห่งนครสีชมพู กบั ต านานรักทัชมาฮาล 5 วนั 3 คืน BY (XW) 

ก าหนดการเดินทาง 
ผู้ใหญ่พกั 2-3 

ท่าน 
ท่านละ 

เด็กอายุไม่เกนิ 12 ปี  
(เสริมเตียง)  
ท่านละ 

เด็กอายุไม่เกนิ 12 ปี 
(ไม่เสริมเตียง) 

ท่านละ 

พกัเดี่ยว 
ท่านละ 

ไม่รวมตั๋ว 
ท่านละ 

วนัท่ี :  7-11 พ.ย. 62                                                                                           17,990 17,990 17,990 4,900 7,990 

วนัท่ี :  14-18 พ.ย. 62                                                                                           17,990 17,990 17,990 4,900 7,990 

วนัท่ี :  21-25 พ.ย. 62                                                                                           17,990 17,990 17,990 4,900 7,990 

วนัท่ี :  28 พ.ย. – 2 ธ.ค. 62                                                                                           17,990 17,990 17,990 4,900 7,990 
วนัท่ี :  5-9  ธ.ค. 62                                                                                           18,990 18,990 18,990 4,900 8,990 
วนัท่ี :  12 – 16 ธ.ค. 62                                                                                           18,990 18,990 18,990 4,900 8,990 



วนัท่ี :  19-23 ธ.ค. 62                                                                                           18,990 18,990 18,990 4,900 8,990 
วนัท่ี :  26-30 ธ.ค. 62 18,990 18,990 18,990 4,900 8,990 

วนัท่ี :  9-13 ม.ค. 63 16,990 16,990 16,990 4,900 6,990 
วนัท่ี :  14-18 ม.ค. 63 16,990 16,990 16,990 4,900 6,990 
วนัท่ี :  16-20 ม.ค. 63 16,990 16,990 16,990 4,900 6,990 

วนัท่ี :  21-25 ม.ค. 63 16,990 16,990 16,990 4,900 6,990 
วนัท่ี :  23-27 ม.ค. 63 16,990 16,990 16,990 4,900 6,990 
วนัท่ี :  28 ม.ค. – 1 ก.พ. 63 16,990 16,990 16,990 4,900 6,990 

วนัท่ี :  30 ม.ค. – 3 ก.พ. 63 16,990 16,990 16,990 4,900 6,990 
วนัท่ี :  4-8 ก.พ. 63 17,990 17,990 17,990 4,900 7,990 
วนัท่ี :  6-10 ก.พ. 63 17,990 17,990 17,990 4,900 7,990 

วนัท่ี :  11-15 ก.พ. 63 17,990 17,990 17,990 4,900 7,990 
วนัท่ี :  13-17 ก.พ. 63 17,990 17,990 17,990 4,900 7,990 
วนัท่ี :  18-22 ก.พ. 63 17,990 17,990 17,990 4,900 7,990 

วนัท่ี :  20-24 ก.พ. 63 17,990 17,990 17,990 4,900 7,990 
วนัท่ี :  25 -29 ก.พ. 63 17,990 17,990 17,990 4,900 7,990 
วนัท่ี :  27 ก.พ. – 2 มี.ค. 63 17,990 17,990 17,990 4,900 7,990 

วนัท่ี :  3-7 มี.ค. 63 18,990 18,990 18,990 4,900 8,990 
วนัท่ี :  5-9 มี.ค. 63 18,990 18,990 18,990 4,900 8,990 
วนัท่ี :  10-14 มี.ค. 63 18,990 18,990 18,990 4,900 8,990 

วนัท่ี :  12-16 มี.ค. 63 18,990 18,990 18,990 4,900 8,990 
วนัท่ี :  17-21 มี.ค. 63 18,990 18,990 18,990 4,900 8,990 
วนัท่ี :  19-23 มี.ค. 63 18,990 18,990 18,990 4,900 8,990 

วนัท่ี :  24-28 มี.ค. 63 18,990 18,990 18,990 4,900 8,990 
วนัท่ี :  26-30 มี.ค. 63 18,990 18,990 18,990 4,900 8,990 
วนัท่ี :  31 มี.ค.- 4 เม.ย. 63 18,990 18,990 18,990 4,900 8,990 

 

ราคานีไ้ม่รวมค่าวซ่ีาอนิเดีย ท่านละ 1,800 บาท 
ราคานีไ้ม่รวมค่าทปิมัคคุเทศก์ท้องถิ่นและคนขับรถ รวม 1,500 บาท/ท่าน/ทริป 

 

 เง่ือนไขการให้บริการ 
1.  ในกรณีท่ีลูกคา้ตอ้งการออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจา้หนา้ท่ีของบริษทัฯ ก่อน

ทุกคร้ัง เพื่อเช็คขอ้มูลความถูกตอ้งของรายการทวัร์รวมทั้งไฟล์บินและเวลานดัหมายทวัร์ หาก
เกิดความผดิพลาด ทางบริษทัไม่รับผดิชอบใดๆ ทั้งส้ิน 

2.  การช าระค่าบริการ 
     2.1 กรุณาช าระมดัจ า ท่านละ 10,000.- บาท ภายใน1วนัหลงัการจอง 



     2.2 กรุณาช าระค่าทวัร์ส่วนท่ีเหลือ 20-25 วนัก่อนออกเดินทาง 
3.  การยกเลิกและคืนค่าทวัร์หลงัจากมีการจ่ายเงินมดัจ า 
    3.1 แจง้ยกเลิกก่อนเดินทาง 30 วนั คืนค่าใชจ่้ายทั้งหมด 
    3.2 แจง้ยกเลิกก่อนเดินทาง 15 วนั เก็บค่าใชจ่้าย ท่านละ 10,000 บาท 
    3.3 แจง้ยกเลิกนอ้ยกวา่ 15 วนัก่อนเดินทาง ทางบริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิ เก็บคา้ใชจ่้ายทั้งหมด 

 

อตัราค่าบริการนีร้วม 
1.  ค่าตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบั ชั้นประหยดั 
2.  ค่าโรงแรมท่ีพกัตามรายการท่ีระบุ (สองท่านต่อหน่ึงหอ้ง) 
3.  ค่าเขา้ชมสถานท่ีต่างๆ ตามรายการท่ีระบุ 
4.  ค่าอาหารและเคร่ืองด่ืมตามรายการท่ีระบุ 
5.  ค่ารถรับส่งและระหวา่งน าเท่ียวตามรายการท่ีระบุ 
6.  ค่าประกนัอุบติัเหตุคุม้ครองในระหว่างการเดินทาง คุม้ครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท 

ค่ารักษาพยาบาลกรณีเกิดอุบติัเหตุวงเงินท่านละ 200,000 บาท ตามเง่ือนไขของกรมธรรม ์ 
 ** ลูกคา้ท่านใดสนใจซ้ือประกนัการเดินทางส าหรับครอบคลุมเร่ืองสุขภาพสามารถสอบถาม

ขอ้มูล 
 เพิ่มเติมกบัทางเจา้หนา้ท่ีบริษทัได ้** 
 - เบ้ียประกนัเร่ิมตน้ 370 บาท [ระยะเวลา 5-7 วนั] 
 - เบ้ียประกนัเร่ิมตน้ 430 บาท [ระยะเวลา 8-10 วนั]  
 ความครอบคลุมผูเ้อาประกนัท่ีมีอายมุากกวา่ 16 หรือนอ้ยกวา่ 75 ปี   
 [รักษาพยาบาล 2 ลา้น, รักษาต่อเน่ือง 2 แสน, เสียชีวติหรือเสียอวยัวะจากอุบติัเหตุ 3 ลา้นบาท] 
 ความครอบคลุมผูเ้อาประกนัท่ีมีอายนุอ้ยกวา่ 16 หรือมากกวา่ 75 ปี   
 [รักษาพยาบาล 2 ล้าน, รักษาต่อเน่ือง 2 แสน, เสียชีวิตหรือเสียอวยัวะจากอุบติัเหตุ 1.5 ล้าน

บาท] 
7.  รวมภาษีสนามบินทุกแห่ง + ภาษีน ้ามนั  
8.  ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% 
 

อตัราค่าบริการนีไ้ม่รวม 
1. กระเป๋าเดินทางน ้าหนกัไม่เกิน 20 กิโลกรัม ท่านละ 1 ใบเท่านั้น ถา้มีน ้ าหนกัเกินกวา่ตามท่ีสาย

การบินก าหนด ท่านตอ้งช าระเอง 
2. ค่าธรรมเนียมการยืน่ขอวีซ่า Multiple อินเดียแบบออนไลน์ ใชเ้วลา 5 วนัท าการ ท่านละ 1,800 

บาท  
3. ค่าท าหนงัสือเดินทาง 
4. ค่าใชจ่้ายส่วนตวันอกเหนือจากรายการ เช่น ค่าเคร่ืองด่ืม, ค่าโทรศพัท,์ ค่าซกัรีดฯลฯ 
5. ค่าอาหารท่ีไม่ไดร้ะบุไวใ้นรายการ 
6. ค่าทิปมคัคุเทศกท์อ้งถ่ินและคนขบัรถ รวม 1,500 บาท /ท่าน/ทริป 

 
 
 
 
 



หมายเหตุ 
1. บริษทัฯ มีสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการในทวัร์น้ี เม่ือเกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่

อาจแกไ้ขได ้
2. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่รับผิดชอบใดๆ เหตุการณ์ท่ีเกิดจากสายการบิน ภัยธรรมชาติ 

เหตุการณ์ไม่สงบทางการเมือง, การประทว้ง, การนดัหยุดงาน, การก่อการจลาจล, อุบติัเหตุ, 
ความเจบ็ป่วย, ความสูญหายหรือเสียหายของสัมภาระ ความล่าชา้ เหตุสุดวสิัย อ่ืนๆ เป็นตน้ 

3. หากท่านยกเลิกก่อนรายการท่องเท่ียวจะส้ินสุดลง ทางบริษทัฯ จะถือวา่ท่านสละสิทธ์ิและจะ
ไม่รับผดิชอบค่าบริการท่ีท่านไดช้ าระไวแ้ลว้ไม่วา่กรณีใดๆ ทั้งส้ิน 

4. บริษทัฯ จะไม่รับผดิชอบต่อการหา้มออกนอกประเทศ หรือ หา้มเขา้ประเทศ อนัเน่ืองมาจากมี
ส่ิงผดิกฎหมาย หรือเอกสารเดินทางไม่ถูกตอ้ง หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอ่ืนๆ 

5. รายการน้ีเป็นเพียงขอ้เสนอท่ีตอ้งไดรั้บการยืนยนัจากบริษทัฯ อีกคร้ังหน่ึง หลงัจากไดส้ ารองท่ี
นัง่บนเคร่ือง และโรงแรมท่ีพกัในต่างประเทศเป็นท่ีเรียบร้อย แต่อย่างไรก็ตามรายการน้ีอาจ
เปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสม 

6. ราคาน้ีคิดตามราคาตัว๋เคร่ืองบินในปัจจุบนั หากราคาตัว๋เคร่ืองบินปรับสูงข้ึน บริษทัฯ สงวน
สิทธ์ิท่ีจะปรับราคาตัว๋เคร่ืองบินตามสถานการณ์ดงักล่าว 

7. กรณีเกิดความผิดพลาดจากตัวแทน หรือ หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง จนมีการยกเลิก ล่าช้า 
เปล่ียนแปลง การบริการจากสายการบินบริษทัฯขนส่ง หรือ หน่วยงานท่ีให้บริการ บริษทัฯจะ
ด าเนินโดยสุดความสามารถท่ีจะจดับริการทัวร์อ่ืนทดแทนให้ แต่จะไม่คืนเงินให้ส าหรับ
ค่าบริการนั้นๆ 

8. มคัคุเทศก์ พนักงาน และตวัแทนของบริษทัฯ ไม่มีสิทธ์ิในการให้ค  าสัญญาใดๆ ทั้งส้ินแทน
บริษทัฯ นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผูมี้อ  านาจของบริษทัฯ ก ากบัเท่านั้น 

9. หากไม่สามารถไปเท่ียวในสถานท่ีท่ีระบุในโปรแกรมได ้อนัเน่ืองมาจากธรรมชาติ ความล่าชา้ 
และความผิดพลาดจากทางสายการบิน จะไม่มีการคืนเงินใดๆทั้งส้ิน แต่ทั้งน้ีทางบริษทัฯจะ
จดัหารายการเท่ียวสถานท่ีอ่ืนๆมาให้ โดยขอสงวนสิทธ์ิการจดัหาน้ีโดยไม่แจ้งให้ทราบ
ล่วงหนา้  

10. ในกรณีท่ีลูกคา้ตอ้งออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจา้หนา้ท่ีของบริษทัฯ ก่อนทุก
คร้ัง มิเช่นนั้นทางบริษทัฯ จะไม่รับผดิชอบค่าใชจ่้ายใดๆ ทั้งส้ิน  

 

ส าหรับผู้ทีม่คีวามประสงค์ต้องการขอย่ืนวซ่ีาอนิเดีย Multiple แบบออนไลน์ 

เอกสารในการย่ืนวซ่ีาอนิเดียส าหรับผู้ทีถื่อพาสสปอร์ตไทย 
1. หนงัสือเดินทาง (Passport) หนงัสือเดินทาง ตอ้งมีหน้าเหลือส าหรับประทบัวีซ่าอยา่งนอ้ย 2 หน้า 

อายุใช้งานเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน นับจากวนัเดินทาง *กรุณาถอดปก Passport ก่อนส่ง
เอกสารบริษทัจะไม่รับผดิชอบในกรณีสูญหาย* 

2. รูปถ่าย รูปถ่ายสีหน้าตรงขนาด 2x2 น้ิว พื้นหลงัสีขาวเท่านั้น จ านวน 1 ใบ เป็นรูปท่ีถ่ายจากร้าน
ถ่ายรูปเท่านั้น รูป (ห้ามสวมแว่นตาหรือเคร่ืองประดบั, ไม่ใส่ชุดขา้ราชการหรือเคร่ืองแบบ
ใดๆ ไม่เป็นรูปสต๊ิกเกอร์รวมถึงหา้มใชรู้ปท่ีถ่ายเองและปร้ินทเ์อง) 

3. แบบฟอร์ม 



*** เอกสารการยื่นขอวซ่ีาอินเดียแบบออนไลน์  
สามารถรองรับไฟลน์ามสกุล JPG, PNG, PDF ขนาดไฟลไ์ม่เกิน 2MB 

ส่วนไฟล ์WORD / EXCEL / TIFF / TIF ไม่รองรับ กรุณาแปลงเป็น PDF ก่อนได ้ 
ขอ้ความหรือเน้ือหาตอ้งครบถว้นและมีความชดัเจนเท่านั้น *** 

 

 



 
 

 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


