
 

 
 
 
 

 
 

วนัแรก สนามบินสุวรรณภูมิ (กรุงเทพฯ) - สนามบินอนิทริา คานธี - เมืองเดล ี– เมืองชัยปุระ 

04.30 น. นดัหมายคณะพร้อมกนั ณ สนามบินสุวรรณภูมิ (กรุงเทพฯ) ช้ัน 4 ประตูหมายเลข 2 เคาน์เตอร์ D สายการบิน 
Thai Airways ซ่ึงจะมีเจา้หนา้ท่ี คอยตอ้นรับ และบริการช่วยเหลือเร่ืองของกระเป๋าเดินทาง พร้อมทั้งเช็คอินรับ
บตัรท่ีนัง่บนเคร่ืองบิน  

07.35 น. บินลดัฟ้าสู่ สนามบิน อินทิรา คานธี ประเทศอินเดีย โดยสายการบิน Thai Airways เท่ียวบินท่ี TG323 (ใช้เวลา
บินประมาณ 4 ช่ัวโมง) พร้อมบริการอาหารและเคร่ืองด่ืมบนเคร่ืองบิน  

10.35 น. เดินทางถึง สนามบิน อินทิรา คานธี ประเทศอินเดีย น าท่านผ่านพิธีการตรวจคนเขา้เมืองและศุลกากร (เวลา
ท้องถิ่นช้ากว่าประเทศไทย 1 ช่ัวโมง 30 นาท)ี 



 

หรือ 
04.00 น. นดัหมายคณะพร้อมกนั ณ สนามบินสุวรรณภูมิ (กรุงเทพฯ) ช้ัน 4 ประตูหมายเลข 2 เคาน์เตอร์ D สายการบิน 

Thai Airways ซ่ึงจะมีเจา้หนา้ท่ี คอยตอ้นรับ และบริการช่วยเหลือเร่ืองของกระเป๋าเดินทาง พร้อมทั้งเช็คอินรับ
บตัรท่ีนัง่บนเคร่ืองบิน  

07.00 น. บินลดัฟ้าสู่ สนามบิน อินทิรา คานธี ประเทศอินเดีย โดยสายการบิน Thai Airways เท่ียวบินท่ี TG323 (ใช้เวลา
บินประมาณ 4 ช่ัวโมง) พร้อมบริการอาหารและเคร่ืองด่ืมบนเคร่ืองบิน  

09.55 น. เดินทางถึง สนามบิน อินทิรา คานธี ประเทศอินเดีย น าท่านผ่านพิธีการตรวจคนเขา้เมืองและศุลกากร (เวลา
ท้องถิ่นช้ากว่าประเทศไทย 1 ช่ัวโมง 30 นาที)  **หมายเหตุ: เวลาและเที่ยวบินโปรดตรวจสอบในตารางท้าย
รายการ และเน่ืองจากทางสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนตางรางเวลาบิน หากท่านที่ต้องออกตั๋วภายใน 
(เคร่ืองบิน รถทวัร์ รถไฟ) กรุณาสอบถามทีเ่จ้าหน้าทีทุ่กคร้ังก่อนท าการออกตั๋วทุกคร้ัง ** 

 
กลางวนั บริการอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร (1) 
บ่าย น าท่านเดินทางสู่ เมืองชัยปุระ (Jaipur) (ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 6 ชัว่โมง) หรือ “นครแห่งชยัชนะ” ไดรั้บการ

กล่าวขนานนามวา่ “นครสีชมพู” โดยมีท่ีมาอนัเกิดมาจากเม่ือในปี ค.ศ. 1876 มหาราช ซาราม ซิงห์ (Maharaja 
Ram Singh) มีรับสั่งให้ประชาชนทาสีชมพูทบับนสีปูนเดิมของบา้นเรือนตนเอง เพื่อเป็นการแสดงให้เห็นถึง
ไมตรีจิตในการตอ้นรับการมาเยือนของเจา้ชายแห่งเวลส์ (Prince of Waies) มงกุฏราชกุมารของประเทศองักฤษ 
ต่อมาภายหลงัในยุคของกษตัริยเ์อ็ดเวิร์ดท่ี 7 (King Edward VII) แห่งสหราชอาณาจกัร รัฐบาลอินเดียไดมี้การ
ออกกฏหมายควบคุมส่ิงก่อสร้างภายในเขตก าแพงเมืองเก่าให้มีการทาสีชมพูทั้ งหมด เพราะเหตุน้ีจึงท าให้
ส่ิงก่อสร้างภายในเมืองต่างๆ กลายเป็นส่ิงดึงดูดนกัท่องเท่ียวจากทัว่ทุกมุมโลกมาเยอืนยงัเมืองชยัปุระ  

ค ่า บริการอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร (2) 
น าท่านเข้าสู่ทีพ่กั...  Park Ocean Hotel หรือเทยีบเท่า 
 

วนัทีส่อง ป้อมปราการแอมเบอร์ ฟอร์ด - พระราชวงัแอมเบอร์ ฟอร์ด -พระราชวงักลางน า้- ซิตี ้พาเลซ - ฮาวา มาฮาล -วดั
พระพฆิเนศ 

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (3) 
น าท่านเดินทางสู่ ป้อมปราการแอมเบอร์ ฟอร์ด (Amber Fort) ตั้งอยูท่ี่ เมืองอาเมร์ ห่างจากเมือง ชยัปุระไปทาง
ทิศเหนือประมาณ 11 กิโลเมตร สร้างในสมยัศตวรรษท่ี 16 โดยมหาราชา มาน สิงห์ท่ี 1 (Raja Man  Singh 1) 
ทรงรับสั่งให้มีการสร้างป้อมปราการข้ึนในปี ค.ศ. 1592 และไดมี้การบูรณะมาเป็นเวลาหลายศตวรรษ สถานท่ี
แห่งน้ีมีความโดดเด่น สวยงามเป็นอีกหน่ึงสถานท่ีท่ีหากมีโอกาสไดม้าเยือนอินเดียแลว้ไม่ควรพลาด  เน่ืองจาก
ตั้งอยูบ่นผาหินเหนือทะเลสาบ อีกทั้งป้อมปราการแอมเบอร์ ฟอร์ดยงัมีช่ือเสียงทางดา้นสถาปัตยกรรมท่ีมีการ
ผสมผสานกนัระหวา่งศิลปะทางฮินดู และศิลปะราชปุตอนัซ่ึงท าใหท่ี้แห่งน้ีมีเอกลกัษณ์เฉพาะตวั อีกทั้งทุกท่าน 
ยงัสามารถมองเห็นป้อมปราการไดจ้ากระยะทางไกล ดว้ยขนาดของก าแพงปราการขนาดใหญ่และมีความแน่น
หนา พร้อมประตูทางเขา้หลายแห่ง ถนนท่ีปูดว้ยหินหลายสาย และพิเศษสุดๆ ทุกท่านสามารถมองเห็นทะเลสาบ



 

เมาตา ได้อย่างชัดเจน เม่ือมองจากบนป้อมปราการ พิเศษ!! น าทุกท่านน่ังรถจ๊ิบ เพ่ือขึ้นไปยังส่วนของ
พระราชวัง ในกรณีท่ีลูกคา้ตอ้งการข่ีช้าง ข้ึนไปยงัพระราชวงัแอมเบอร์ฟอร์ดสามารถแจง้ทางหัวหน้าทวัร์ได ้
โดยเพิ่มเงินท่านละ ประมาณ 12 USD/เท่ียว ความสวยงามของ พระราชวังแอมเบอร์ ฟอร์ด ภายในแบ่งเป็น
ทั้งหมดได ้4 ชั้น แต่ละชั้นจะคัน่ดว้ยทางเดิน ภายในเป็นหมู่พระท่ีนัง่ สร้างจากหินทรายสีแดงและหินอ่อน หมู่
พระท่ีนัง่ภายในป้อม ประกอบดว้ยทอ้งพระโรง ทอ้งพระโรงส่วนพระองค ์พระต าหนกัซ่ึงเป็นห้องทรงประดบั
กระจกส าหรับมหาราชา ต าหนกัอยูบ่นชั้นสอง สวนสวยจดัเป็นรูปดาวแฉกแบบโมกุลคัน่ระหวา่งอาคาร และ
พระต าหนกัท่ีใชก้ารปรับอากาศภายในพระต าหนกัให้เยน็ลงดว้ยการท าให้ลมเป่าผา่นรางน ้ าตกท่ีมีอยูโ่ดยรอบ 
เพราะเหตุน้ีจึงท าให้ภายในต าหนกัน้ีมีอากาศเยน็อยูเ่สมอ น าท่านแวะเก็บภาพประทบัใจคู่ พระราชวังกลางน ้า 
(Jal Mahal) เป็นพระราชวงัขนาดใหญ่ ออกแบบโดยใชส้ถาปัตยกรรมและรูปวาดศิลปะวฒันธรรมแบบอินเดีย 
สร้างข้ึนเม่ือไม่ก่ีศตวรรษท่ีผา่นมา ตั้งอยูใ่จกลางทะเลสาบแมนซาการ์ ท่ีถูกลอ้มรอบดว้ยภูเขาอราวลัลี เป็นท าเล
ท่ีดีท่ีสุดในเมือง เพราะสามารถเห็นววิไดโ้ดยรอบพระราชวงั และตวัพระราชวงัก็จะสะทอ้นกบัผืนน ้าเพิ่มความ
งดงามให้มากข้ึน โดยเฉพาะในเวลากลางคืนท่ีจะมีแสงสะทอ้นอยา่งเห็นไดช้ดั ในส่วนของพระราชวงันั้นมอง
ภายนอกจะเห็นเพียงแค่สองชั้น แต่ความจริงแลว้ท่ีน่ีมีชั้นซ่อนอยูด่า้นล่างใตน้ ้ าอีกดว้ย พระราชวงัถูกสร้างคร้ัง
แรกเพื่อจุดประสงค์เป็นท่ีพกัผ่อนตากอากาศของพระราชา เพื่อเสด็จล่าสัตว ์ในบริเวณดงักล่าว แต่ในช่วง
ศตวรรษท่ี 18 กษตัริยแ์ห่งอาร์เมอร์ไดต้ดัสินใจสร้างเข่ือนลอ้มรอบระหวา่งภูเขาเพื่อป้องกนัน ้ าท่วม และตอน
นั้นเองท่ีท าใหร้ะดบัน ้าเพิ่มสูงข้ึนจนท่วมส่วนหน่ึงของพระราชวงั ปัจจุบนัท่ีน่ีอนุญาตให้ผูค้นเขา้ชมไดโ้ดยทาง
เรือเท่านั้น และภายในวงัยงัมีภาพวาดท่ีไดรั้บการดูแลรักษาอย่างดี สถาปัตยกรรมภายนอกและภายในรวมถึง
ระเบียง มีการก่อสร้างอย่างวิจิตรงดงาม เป็นพระราชวงักลางน ้ าอนัสุดตา และถือเป็นสมบติัท่ีสมบูรณ์อีกแห่ง
หน่ึงในประเทศ น าท่านเดินทางสู่ ซิตี้ พาเลซ (City Palace) หรือท่ีรู้จกักนัในนาม “พระราชวงัหลวง” ตั้งอยู่
บริเวณถนน ฮาวา มาฮาลบาซ่าร์ (Hawa Mahal Bazar) สร้างข้ึนในสมัยมหาราชสะหวายจัย ซิงห์ท่ี 2 เดิม
พระราชวงัน้ีเป็นพระราชวงัของ มหาราชใจสิงห์ แต่ปัจจุบนัน้ีพระราชวงัแห่งน้ีกลายเป็นพิพิธภณัฑ ์Sawai Man 
Singh Museum ภายในพิพิธภณัฑมี์หลายจุดท่ีน่าสนใจ ประกอบไปดว้ย 4 จุดดว้ยกนั ไดแ้ก่ จุดท่ีหน่ึงคือในส่วน
พระราชวงั จุดท่ีสองในส่วนของพิพิธภณัฑ ์(ท่ีจดัแสดงเก่ียวกบัฉลองพระองคข์องกษตัริย ์และมเหสี ท่ีแสดงให้
เห็นถึงความปราณีต การตดัเยบ็ไดอ้ยา่งสวยงาม) จุดท่ีสามในส่วนของจ าพวกอาวุธ และชุดศึกสงคราม และใน
จุดท่ีส่ี จะแสดงในส่วนของศิลปะของภาพวาด ภาพถ่าย ราชรถ และพรมโบราณ ท่ีได้รับการจารึกไวใ้น
ประวติัศาสตร์ และอีกหน่ึงไฮทไ์ลทคื์อหมอ้น ้ าขนาดใหญ่มหึมา จ านวน 2 ใบ ท าจากโลหะเงิน สูง 1.5  เมตร 
ถือไดว้า่ใหญ่ท่ีสุดในโลก 

กลางวนั บริการอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร (4) 
หลงัจากนั้นพาทุกท่านไปยงั ฮาวา มาฮาล (Hawa Mahal) หรือรู้จกักนัในนาม “พระราชวงัแห่งสายลม” ซ่ึงถือ
ไดว้า่เป็นอีกหน่ึงสถานท่ีส าคญัอีกหน่ึงแห่ง ของประเทศอินเดียท่ีจกัตอ้งมาเยอืน พระราชวงัแห่งน้ีตั้งอยูใ่นเขต
เมืองชยัปุระ ถูกสร้างข้ึนในปี ค.ศ. 1799 โดยมหาราชาสะหวาย ประธาป สิงห์ (Maharaja Sawai Pratap Singh) 
และไดรั้บการออกแบบข้ึนมาโดยสถาปนิกท่ีช่ือวา่ ชนัด์ อุสถดั (Lal Chand Ustad) ซ่ึงสถาปัตยกรรมของฮาวา 
มาฮาล ถอดแบบมาจากรูปทรงมงกุฏของพระนารายณ์ บริเวณดา้นหนา้อาคารมีหนา้บนัสูงห้าชั้น และมีลกัษณะ
คลา้ยรังผึ้ง ท่ีสร้างมาจากหินทรายสีแดงสด อีกทั้งยงัมีการฉลุหินท าให้เป็นช่องหนา้ต่างมีลวดลายเล็กๆละเอียด
ยิบ จึงท าให้พระราชวงัแห่งน้ีมีช่องหน้าต่างถึง 953 บาน แต่หน้าต่างของพระราชวงัจะถูกสร้างปิดไวด้ว้ยหิน
ทรายฉลุ ท าให้นางในฮาเร็มพระสนมท่ีอยู่ดา้นในสามารถมองผ่านขา้งในมาดา้นนอกได ้แต่คนจากทางด้าน



 

นอกจะไม่สามารถมองผา่นเขา้มาดา้นในได ้และท่ีส าคญัดว้ยลกัษณะการสร้างแบบน้ีท าให้เกิดช่องแสงและช่อง
ลม ซ่ึงเป็นท่ีมาของ “พระราชวงัแห่งสายลม” น าท่านเดินทางสู่ วัดพระพิฆเณศ (Ganesh temple) สร้างข้ึนโดย 
เสธอ๊ึง รามปาลีวาล ในช่วงตน้ศตวรรษท่ี 18 ตั้งอยูบ่นเนินเขาเล็กๆ เป็นวดัท่ีมีช่ือเสียงดว้ยความเป็นมงคลของ
องคพ์ระพิฆเนศวร นบัเป็นไฮไลทส์ าคญัท่ีมีผูค้นทั้งใน และนอกเมืองชยัปุระต่างนิยมเขา้ชมเคารพบูชา เพื่อเป็น
มงคลในชีวติประจ าวนั และเพื่อคน้หาของความสุขนิรันดร์ พระพิฆเนศชา้งหวัเทพในศาสนาฮินดูถือวา่เป็นพระ
เจา้แห่งความเป็นมงคล ภูมิปัญญาความรู้และความมัง่คัง่ 

ค ่า บริการอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร (5) 
น าท่านเข้าสู่ทีพ่กั...  Park Ocean Hotel หรือเทยีบเท่า 
 

วนัทีส่าม ชัยปุระ - แซนด์เบารี-เมืองอัครา - อคัรา ฟอร์ท  

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (6)  
น าท่านเดินทางสู่ แชนด์เบารี (Chand Baori) หรือแชนด์โบริ ตั้งอยูท่ี่ รัฐ Rajasthan ทางตะวนัตกของ ประเทศ
อินเดีย ใกลก้บัหมู่บา้นอะบาห์เนรี ในเขตดาอุษา ท่ีมาท่ีไปของ บ่อน ้ าขั้นบนัไดโบราณ แห่งน้ี เกิดจากปัญหา
การขาดแคลนน ้ ากินน ้ าใช ้ในช่วงศตวรรษท่ี 9 กษตัริย ์Chanda จึงรวบรวมชาวเมืองมาร่วมดว้ยช่วยกนัสร้างบ่อ
น ้ าข้ึน เพื่อแกปั้ญหาวิกฤติน ้ า โดยขุดบ่อลึกถึง 100 ฟุต ขนาดสูง 13 ชั้น มีจ  านวนขั้นบนัไดทั้งหมด 3,500 ขั้น 
บ่อน ้า แชนด ์เบารี ถือเป็นตวัอยา่งหน่ึงท่ีแสดงถึงการวางแผนและการจดัการท่ีดีของคนในยคุโบราณ 

กลางวนั บริการอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร (7) 
น าทุกท่านเดินทางไปยงั เมืองอัครา (Agra) (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 5 ชัว่โมง) อดีตเมืองหลวงของประเทศ
อินเดีย มีช่ือเรียกวา่ “ฮินดูสถาน” อคัรา เป็นเมืองท่ีตั้งอยูริ่มแม่น ้ายมนา ทางตอนเหนือของประเทศอินเดีย ในรัฐ
อุตตรประเทศ มีประชากรหนาแน่นท่ีสุดในรัฐอุตตรประเทศ อนัดับท่ี 19 ในประเทศอินเดีย และท่ีส าคญั
เมืองอคัราถือวา่เป็นสถานท่ีตั้ง “อนุสรณ์สถานแห่งความรัก” หรือ “ทชัมาฮาล”   

บ่าย น าท่านเดินทางสู่ อัครา ฟอร์ท (Agra Fort) อีกหน่ึงสถานท่ีแหล่งมรดกโลกท่ีควรค่าแก่การมาเยือน อคัรา 
ฟอร์ท พระราชวงัท่ีถือวา่ยิ่งใหญ่ เพราะใชเ้วลาในการสร้างยาวนานถึงสามยุคดว้ยกนั ของกษตัริยแ์ห่งราชวงศ์
โมกุล เป็นก าแพงสองชั้นและป้อมอาคารทางเขา้ส่ีทิศ ภายในประกอบด้วยพระราชวงั มสัยิด สวนดอกไม้ 
สถาปัตยกรรมตวัอาคารสร้างดว้ยหินทรายสีแดง โดยกษตัริยอ์คับาร์ และท่ีแห่งน้ียงัเป็นท่ีคุมขงักษตัริยซ์าจาร์
ฮาล พระองค์ใช้เวลาช่วงสุดทา้ยของชีวิต โดยการมองผ่านแม่น ้ ายุมนาไปยงัทชัมาฮาลท่ีซ่ึงมเหสีสุดท่ีรักของ
พระองคป์ระทบัอยูอ่ยา่งนิรันดร์ 

ค ่า บริการอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร (8) 
น าท่านเข้าสู่ทีพ่กั... Howard The Fern Hotel หรือเทยีบเท่า 
 

วนัทีส่ี่ ทชัมาฮาล - เมืองเดล ี- กุตับมีนาร์ - ประตูเมืองอนิเดีย – ตลาดพืน้เมืองจันปาท - ท่าอากาศยานนานาชาติอนิทริา 
คานธี 

น าท่านเดินทางสู่ ทัชมาฮาล (Taj Mahal) หรืออนุสรณ์สถานแห่งความรัก ส่ิงมหศัจรรยข์องโลกในยุคปัจจุบนั 
ท่ีถือไดว้า่เป็นแหล่งก่อเกิดพลงัแห่งความรัก ท่ีเป็นแรงบนัดาลใจให้ใครหลายๆคน ทชัมาฮาล ถือเป็นสุสานหิน
อ่อนท่ีผูค้นต่างยกย่องให้เป็นสถาปัตยกรรมแห่งความรักท่ีงดงาม และยิ่งใหญ่ท่ีสุดแห่งหน่ึงของโลก ปัจจุบนั 
ทชัมาฮาล ถือวา่เป็นแหล่งมรดกโลก 1 ใน 7 ส่ิงมหศัจรรยท่ี์ส าคญั ท่ีบอกเล่าเก่ียวกบัความรักท่ีเป็นอมตะของ
พระเจา้ชาห์จาฮนัท่ีมีต่อพระนางมุมตชั สร้างข้ึนในปี ค.ศ. 1631 จากนั้นหัวหน้าทวัร์ น าทุกท่านเดินสู่ประตู



 

สุสานท่ีสลกัตวัหนงัสือภาษาอาระบิคท่ีเป็นถอ้ยค าอุทิศ และไวอ้าลยัต่อบุคคลอนัเป็นท่ีรักท่ีจากไป พร้อมกบัน า
ทุกท่านถ่ายรูปภาพกบัลานน ้ าพุท่ีมีอาคารทชัมาฮาลอยู่เบ้ืองหลงั พาทุกท่านเยี่ยมชมภายในอาคารท่ีมีการสร้าง
มาจากหินอ่อนสีขาวบริสุทธ์ิจากเมืองมกรานะ มีการประดบัลวดลายดว้ยเทคนิคฝังหินสีต่างๆ ลงไปในเน้ือหิน
ถือได้ว่าเป็นสถาปัตยกรรมช้ินเอกของโลกท่ีออกแบบโดยช่างจากเปอร์เซีย อาคารตรงกลางเป็นรูปโดมท่ีมี
หอคอยส่ีเสาลอ้มรอบ ตรงกลางดา้นในเป็นท่ีฝังพระศพของพระนางมุมตชั มาฮาล และพระเจา้ชาห์จาฮนั ท่ีได้
อยูคู่่เคียงกนัตลอดชัว่นิรันดร์ พิเศษ!! น าทุกท่านชมพระอาทิตย์ขึน้ สัมผัสความงดงามแสงแรกของยามเช้า ** 
(หมายเหตุ: ทั้งนี้ขึน้อยู่กับสภาพอากาศในแต่ละวัน อาทิเช่น หมอกหนา ฝนตก เป็นต้น ซ่ึงอาจจะท าให้ทุกท่าน
ไม่สามารถชมพระอาทติย์ขึน้ได้) ** 

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (9) 
 น าท่านเดินทางสู่ เมืองเดลี (Delhi) (ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 4 ชัว่โมง) เมืองหลวงของประเทศอินเดีย ถือเป็น

เมืองท่ีเป็นศูนยก์ลางดา้นการเมืองการปกครองประชาธิปไตยท่ีใหญ่ท่ีสุดในโลก แบ่งออกเป็น 2 เขต ไดแ้ก่ เขต
เดลีเก่า และเขตนิวเดลีใหม่ หรือนิวเดลี ซ่ึงท่ีน่ีประกอบไปดว้ยโบราณสถาน พิพิธภณัฑ์ สวน ร้านคา้ การแสดง 
อาหาร หมู่บา้นเก่าแก่ หมู่โบราณสถาน  

กลางวนั บริการอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร บริการท่านด้วยเมนูอาหารไทย (10) 
น าท่านเดินทางสู่ กุตับมีนาร์ (Qutub Minar) หอคอยสุเหร่าท่ีสูงท่ีสุดในโลก ตั้ งอยู่ในกรุงเดลี มีความสูง
ประมาณ 72.5 เมตร หรือ 237.8 ฟุต เป็นสัญลกัษณ์ท่ีโดดเด่นท่ีสุดแห่งหน่ึงของกรุงนิวเดลี ไดรั้บการแต่งตั้งให้
เป็นมรดกโลก เม่ือปี ค.ศ. 1993 สร้างดว้ยหินทรายแดง (เช่นเดียวกบัสุสานหุมายูน) และหินอ่อนเป็นทรงเสาสูง
ปลายฐานกวา้ง 14 เมตรเศษ ส่วนชั้นบนสุดยอดกวา้ง 2.7 เมตร มีความสูง 72.5 เมตร (ประมาณตึกสูง 2  ชั้น) 
ภายในมีบนัไดวนไปถึงยอดรวม 379 ขั้น น าท่านผา่นชม ประตูเมืองอินเดีย (India Gate) ประตูเมืองแห่งน้ีสูง 
43.3 เมตร ซุ้มโค้งของประตูกวา้ง 9.1 เมตร สูง 22.8 เมตร สร้างโดยใช้หินทรายแดงแท่งทึบ เป็นสถานท่ี
ประกอบพิธีกรรมในงานวนัส าคญัต่าง ๆ ถูกสร้างข้ึนเพื่อเป็นอนุสาวรียข์องทหารท่ีเสียชีวิตในสงครามโลกคร้ัง
ท่ีหน่ึง ท่ีประตูเมืองแห่งน้ีจะเห็นลายสลกัช่ือของทหารท่ีตายในสนามรบ โดยช่ือท่ีสลกัไวเ้ป็นช่ือของทหารและ
ขา้ราชการชาวอินเดียและองักฤษ จ านวน 13,516 คน ท่ีพลีชีพในสงครามชายแดนดา้นตะวนัตกเฉียงเหนือ และ
สงครามอฟัฆนั คร้ังท่ี 3 ดา้นบนยอดของประตูสร้างเพื่ออุทิศให้แก่ทหารท่ีหายสาบสูญไปโดยไร้ร่องรอย พา
ท่านช้อปป้ิง ตลาดพื้นเมืองจันปาท ทุกท่านสามารถเพลิดเพลินไปกบัสินคา้พื้นเมืองมากมาย อาทิ ผา้พนัคอ 
เส้ือผา้ เคร่ืองประดบั เคร่ืองเงิน ของตกแต่งบา้นสไตล์อินเดีย ของแฮนด์เมด ราคาถูก รับรองว่าทุกท่านจะไม่
ผดิหวงัเพราะท่ีตลาดแห่งน้ีเปรียบเสมือนพาหุรัดเมืองไทย 

ค ่า บริการอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร (11) 
 สมควรแก่เวลาน าท่านเดินทางสู่สนามบิน 
23.30 น. บินลดัฟ้ากลบัสู่ สนามบินสุวรรณภูมิ ประเทศไทย โดยสายการบิน Thai Airways เท่ียวบินท่ี TG316 (ใช้เวลา

บินประมาณ 4 ช่ัวโมง) พร้อมบริการอาหารและเคร่ืองด่ืมบนเคร่ืองบิน 
 

วนัที่ห้า สนามบินสุวรรณภูมิ (กรุงเทพฯ) 

05.25 น. คณะเดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวสัดิภาพ 
หรือ 
00.20 น. บินลดัฟ้ากลบัสู่ สนามบินสุวรรณภูมิ ประเทศไทย โดยสายการบิน Thai Airways เท่ียวบินท่ี TG316 (ใช้เวลา

บินประมาณ 4 ช่ัวโมง) พร้อมบริการอาหารและเคร่ืองด่ืมบนเคร่ืองบิน 



 

05.45 น. คณะเดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวสัดิภาพ 
 

**หมายเหตุ: เวลาและเที่ยวบินโปรดตรวจสอบในตารางท้ายรายการ และเน่ืองจากทางสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนตางราง
เวลาบิน หากท่านทีต้่องออกตั๋วภายใน (เคร่ืองบิน รถทวัร์ รถไฟ) กรุณาสอบถามทีเ่จ้าหน้าทีทุ่กคร้ังก่อนท าการออกตั๋วทุกคร้ัง ** 

 

อตัราค่าบริการ 
 

ก าหนดการเดนิทาง รายละเอยีดเทีย่วบิน 
ผู้ใหญ่ และเดก็ 
ห้องละ 2-3 ท่าน 

พกัเดีย่วเพิม่ 
ราคาไม่รวมตัว๋
เคร่ืองบิน 

17 – 21 มกราคม 2563 
ขาไป    TG323 BKK-DEL 07.00 – 09.55 
ขากลบั TG316 DEL-BKK 00.20 – 05.45 

19,999 4,999 11,999 

24 - 28 มกราคม 2563 
ขาไป    TG323 BKK-DEL 07.00 – 09.55 
ขากลบั TG316 DEL-BKK 00.20 – 05.45 

21,999 4,999 13,999 

31 ม.ค. – 04 ก.พ. 2563 
ขาไป    TG323 BKK-DEL 07.00 – 09.55 
ขากลบั TG316 DEL-BKK 00.20 – 05.45 

21,999 4,999 13,999 

06 – 10 กมุภาพนัธ์ 2563 
( วนัมาฆบูชา ) 

ขาไป    TG323 BKK-DEL 07.00 – 09.55 
ขากลบั TG316 DEL-BKK 00.20 – 05.45 

23,999 4,999 15,999 

07 – 11 กมุภาพนัธ์ 2563 
( วนัมาฆบูชา ) 

ขาไป    TG323 BKK-DEL 07.00 – 09.55 
ขากลบั TG316 DEL-BKK 00.20 – 05.45 

23,999 4,999 15,999 

13 – 17 กมุภาพนัธ์ 2563 
ขาไป    TG323 BKK-DEL 07.00 – 09.55 
ขากลบั TG316 DEL-BKK 00.20 – 05.45 

21,999 4,999 
13,999 

14 – 18 กมุภาพนัธ์ 2563 
ขาไป    TG323 BKK-DEL 07.00 – 09.55 
ขากลบั TG316 DEL-BKK 00.20 – 05.45 

21,999 4,999 
13,999 

20 – 24 กมุภาพนัธ์ 2563 
ขาไป    TG323 BKK-DEL 07.00 – 09.55 
ขากลบั TG316 DEL-BKK 00.20 – 05.45 

21,999 4,999 
13,999 

21 – 25 กมุภาพนัธ์ 2563 
ขาไป    TG323 BKK-DEL 07.00 – 09.55 
ขากลบั TG316 DEL-BKK 00.20 – 05.45 

21,999 4,999 
13,999 

27 ก.พ. – 02 ม.ีค. 2563 
ขาไป    TG323 BKK-DEL 07.00 – 09.55 
ขากลบั TG316 DEL-BKK 00.20 – 05.45 

21,999 4,999 
13,999 

28 ก.พ. – 03 ม.ีค. 2563 
ขาไป    TG323 BKK-DEL 07.00 – 09.55 
ขากลบั TG316 DEL-BKK 00.20 – 05.45 

21,999 4,999 
13,999 

12 – 16 มนีาคม 2563 
ขาไป    TG323 BKK-DEL 07.00 – 09.55 
ขากลบั TG316 DEL-BKK 00.20 – 05.45 

19,999 4,999 11,999 

13 – 17 มนีาคม 2563 
ขาไป    TG323 BKK-DEL 07.00 – 09.55 
ขากลบั TG316 DEL-BKK 00.20 – 05.45 

19,999 4,999 11,999 

19 – 23 มนีาคม 2563 
ขาไป    TG323 BKK-DEL 07.00 – 09.55 
ขากลบั TG316 DEL-BKK 00.20 – 05.45 

22,999 4,999 14,999 

20 – 24 มนีาคม 2563 
ขาไป    TG323 BKK-DEL 07.00 – 09.55 
ขากลบั TG316 DEL-BKK 00.20 – 05.45 

22,999 4,999 14,999 

26 – 30 มนีาคม 2563 
ขาไป    TG323 BKK-DEL 07.35 – 10.35 
ขากลบั TG316 DEL-BKK 23.30 – 05.25 (+1) 

22,999 4,999 14,999 



 

27 – 31 มนีาคม 2563 
ขาไป    TG323 BKK-DEL 07.35 – 10.35 
ขากลบั TG316 DEL-BKK 23.30 – 05.25 (+1) 

22,999 4,999 14,999 

02 – 06 เมษายน 2563 
ขาไป    TG323 BKK-DEL 07.35 – 10.35 
ขากลบั TG316 DEL-BKK 23.30 – 05.25 (+1) 

22,999 4,999 14,999 

03 – 07 เมษายน 2563 
( วนัจกัรี ) 

ขาไป    TG323 BKK-DEL 07.35 – 10.35 
ขากลบั TG316 DEL-BKK 23.30 – 05.25 (+1) 

23,999 4,999 15,999 

09 – 13 เมษายน 2563 
( วนัสงกรานต์ ) 

ขาไป    TG323 BKK-DEL 07.35 – 10.35 
ขากลบั TG316 DEL-BKK 23.30 – 05.25 (+1) 

23,999 4,999 15,999 

10 – 14 เมษายน 2563 
( วนัสงกรานต์ ) 

ขาไป    TG323 BKK-DEL 07.35 – 10.35 
ขากลบั TG316 DEL-BKK 23.30 – 05.25 (+1) 

25,999 4,999 17,999 

11 – 15 เมษายน 2563 
( วนัสงกรานต์ ) 

ขาไป    TG323 BKK-DEL 07.35 – 10.35 
ขากลบั TG316 DEL-BKK 23.30 – 05.25 (+1) 

25,999 4,999 17,999 

12 – 16 เมษายน 2563 
( วนัสงกรานต์ ) 

ขาไป    TG323 BKK-DEL 07.35 – 10.35 
ขากลบั TG316 DEL-BKK 23.30 – 05.25 (+1) 

25,999 4,999 17,999 

13 – 17 เมษายน 2563 
( วนัสงกรานต์ ) 

ขาไป    TG323 BKK-DEL 07.35 – 10.35 
ขากลบั TG316 DEL-BKK 23.30 – 05.25 (+1) 

23,999 4,999 15,999 

23 – 27 เมษายน 2563 
ขาไป    TG323 BKK-DEL 07.35 – 10.35 
ขากลบั TG316 DEL-BKK 23.30 – 05.25 (+1) 

22,999 4,999 14,999 

24 – 28 เมษายน 2563 
ขาไป    TG323 BKK-DEL 07.35 – 10.35 
ขากลบั TG316 DEL-BKK 23.30 – 05.25 (+1) 

22,999 4,999 14,999 

30 เม.ย.-04 พ.ค. 2563 
( วนัแรงงาน ) 

ขาไป    TG323 BKK-DEL 07.35 – 10.35 
ขากลบั TG316 DEL-BKK 23.30 – 05.25 (+1) 

23,999 4,999 15,999 

01 – 05 พฤษภาคม 2563 
(วนัแรงงาน /วนัฉัตรมงคล) 

ขาไป    TG323 BKK-DEL 07.35 – 10.35 
ขากลบั TG316 DEL-BKK 23.30 – 05.25 (+1) 

23,999 4,999 15,999 

08-12 พฤษภาคม 2563 
ขาไป    TG323 BKK-DEL 07.35 – 10.35 
ขากลบั TG316 DEL-BKK 23.30 – 05.25 (+1) 

21,999 4,999 13,999 

15 – 19 พฤษภาคม 2563 
ขาไป    TG323 BKK-DEL 07.35 – 10.35 
ขากลบั TG316 DEL-BKK 23.30 – 05.25 (+1) 

19,999 4,999 11,999 

 

** อตัรานี ้ยงัไม่รวมค่าทปิคนขับรถ หัวหน้าทวัร์ และมัคคุเทศก์ท้องถิ่น ท่านละ 1,500 บาท/ท่าน/ทริป** 
** อตัรานี ้ยงัไม่รวมค่าวซ่ีาท่านละ 1,500 บาท/ท่าน/ทริป** 

** อตัราค่าบริการ ส าหรับเด็กอายุไม่ถึง 2 ขวบ ณ วันเดินทางกลบั (Infant) ท่านละ 10,000 บาท ** 
** ส าหรับชาวต่างชาติ ทีไ่ม่ใช่สัญชาติไทย เกบ็ค่าทวัร์เพิ่มท่านละ 1,000 บาท ** 

 โรงแรมท่ีพกัอาจมีการสลบัปรับเปล่ียนข้ึนอยูก่บัความเหมาะสมเป็นหลกัโดยค านึงถึงผลประโยชน์ลูกคา้เป็นหลกั 
** ส าหรับอตัราค่าบริการนี้ จ าเป็นต้องมีผู้เดินทางจ านวน 15 ท่าน ขึน้ไป ในแต่ละคณะ กรณีทีม่ีผู้เดินทางไม่ถึงตามจ านวนที่
ก าหนด ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเล่ือนการเดินทาง หรือ เปลีย่นแปลงอตัราค่าบริการ (ปรับราคาเพิม่ขึน้ เพ่ือให้คณะ

ได้ออกเดินทาง ตามความต้องการของผู้เดินทาง) ** 
 
 



 

อตัราค่าบริการนีร้วม 
 ค่าตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบั พร้อมคณะ      ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งท่ีมี   
 ค่าน ้าหนกักระเป๋าสัมภาระท่านละไม่เกิน 30 กก.      ค่ารถรับ-ส่ง และน าเท่ียวตามรายการ   
 ค่าท่ีพกัตามท่ีระบุในรายการ พกัหอ้งละ 2 ท่านหรือ  3 ท่าน  ค่าเขา้ชมสถานท่ีต่างๆ ตามรายการ    
 ค่าอาหารตามม้ือท่ีระบุในรายการ     ค่าจา้งมคัคุเทศกค์อยบริการตลอดการเดินทาง    
 ค่าประกนัอุบติัเหตุระหวา่งเดินทาง วงเงินท่านละ 1,   ,    บาท  (เง่ือนไขตามกรมธรรม)์   

อตัราค่าบริการนีไ้ม่รวม  
 ค่าใชจ่้ายส่วนตวันอกเหนือจากรายการท่ีระบุ เช่น ค่าท าหนงัสือเดินทาง ค่าโทรศพัท ์ค่าโทรศพัทท์างไกล ค่าอินเตอร์เน็ต 
ค่าซกั  รีด มินิบาร์ในห้อง รวมถึงค่าอาหารและเคร่ืองด่ืมท่ีสั่งเพิ่มนอกเหนือรายการ (กรุณาสอบถามจากหัวหน้าทัวร์ก่อนการ
ใช้บริการ)   
 ค่าทิปคนขบัรถ หวัหนา้ทวัร์ และมคัคุเทศกท์อ้งถ่ิน ท่านละ 1,500 บาท/ทริป/ต่อท่าน  
 ค่าธรรมเนียมและค่าบริการยืน่วซ่ีาท่องเท่ียวประเทศอินเดีย ท่านละ 1,500 บาท (โดยช าระพร้อมเงินมัดจ าคร้ังแรก) 
 ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3% 

เง่ือนไขการจอง และ การช าระค่าบริการ 
1. นกัท่องเท่ียว กรุณาท าการจองล่วงหน้าก่อนเดินทางอย่างน้อย 45 วัน พร้อมช าระเงินมัดจ า ท่านละ 10,000 บาท ภายใน 

1 วนั หลงัจากวนัจอง ตวัอยา่งเช่น ท่านท าจองวนัท่ี 1 กรุณาระเงินมดัจ า ส่วนน้ีภายในวนัท่ี 2 ก่อนเวลา 14.   น. เท่านั้น 
โดยระบบจะยกเลิกอตัโนมติัทนัที หากยงัไม่ไดรั้บยอดเงินมดัจ าตามเวลาท่ีก าหนด และหากท่านมีความประสงค์จะ
เดินทางในพีเรียดเดิม ท่านจ าเป็นตอ้งเช็คท่ีวา่งและท าจองเขา้มาใหม่อีกคร้ัง กรณีท่ีคณะเต็ม มีคิวรอ (Waiting List) ทาง
บริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการใหสิ้ทธ์ิลูกคา้รายถดัไป เป็นไปตามระบบ ตามวนั และ เวลา ท่ีท ารายการจองเขา้มาตามล าดบั 
เน่ืองจากทุกพีเรียดทางบริษทัมีท่ีนัง่ราคาพิเศษจ านวนจ ากดั 

2. นกัท่องเท่ียว กรุณาช าระค่าทวัร์ส่วนท่ีเหลือทั้งหมด ครบ 100% ก่อนวนัเดินทางอย่างน้อย 26 วนั กรณีนกัท่องเท่ียวหรือ
เอเยน่ตไ์ม่ช าระเงิน หรือ ช าระเงินไม่ครบภายในก าหนด ไม่วา่ส่วนใดส่วนหน่ึง รวมไปถึง กรณีเช็คของท่านถูกปฏิเสธ
การจ่ายเงินไม่ว่ากรณีใดๆก็ตาม รวมทั้ง กรณีท่ีอยู่ในช่วงรอผลการอนุมติัวีซ่า รอนดัสัมภาษณ์วีซ่า ท่ีท าให้ทางบริษทั
ไม่ไดรั้บเงินตามเวลาท่ีก าหนดไม่วา่กรณีใดๆก็ตาม คือ ก่อนวนัเดินทางอยา่งนอ้ย 26 วนั ใหถื้อวา่นกัท่องเท่ียวสละสิทธิ
การเดินทางในทวัร์นั้นๆทนัที 

3. การติดต่อใดๆ กบัทางบริษทั เช่น แฟกซ์ อีเมลล ์หรือ จดหมายฯ ตอ้งท าในวนัเวลาท าการของทางบริษทั ดงัน้ี วนัจนัทร์ 
ถึง ศุกร์ เวลา 9.00 น.–18.00 น. และ วนัเสาร์ เวลา 9.00 น.–14.00 น. นอกจากวนัเวลาดงักล่าวและวนัหยุดนกัขตัฤกษท่ี์
รัฐบาลประกาศในปีนั้นๆถือวา่เป็นวนัหยดุท าการของทางบริษทั 

เง่ือนไขการยกเลกิการเดินทาง 
1. กรณีท่ีนกัท่องเท่ียวหรือเอเย่นต์ตอ้งการขอยกเลิกการเดินทาง หรือ เล่ือน หรือ เปล่ียนแปลง การเดินทาง นกัท่องเท่ียว

หรือเอเยน่ต ์(ผูมี้รายช่ือในเอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ์ อีเมลล์ หรือ เดินทางมาท่ีบริษทัอยา่งใดอยา่งหน่ึง เพื่อลงนาม
ในเอกสารแจง้ยืนยนัยกเลิกการจองกบัทางบริษทัเป็นลายลกัษณ์อกัษรเท่านั้น ทางบริษทัไม่รับยกเลิกการจองผ่านทาง
โทรศพัทไ์ม่วา่กรณีใดๆทั้งส้ิน 

2. กรณีนกัท่องเท่ียวหรือเอเย่นต์ตอ้งการขอรับเงินค่าบริการคืน นกัท่องเท่ียวหรือเอเย่นต ์(ผูมี้รายช่ือในเอกสารการจอง) 
จะตอ้งแฟกซ์ อีเมลล์ หรือ เดินทางมาท่ีบริษทัอยา่งใดอยา่งหน่ึง เพื่อลงนามด าเนินการขอรับเงินค่าบริการคืน โดยแนบ
หนงัสือมอบอ านาจประกอบ (กรณีด าเนินการแทนผูเ้ดินทาง) พร้อมหลกัฐาน ไดแ้ก่ ใบเรียกเก็บเงิน หลกัฐานการช าระ



 

เงินค่าบริการต่างๆทั้งหมด พาสปอร์ตหนา้แรกของผูเ้ดินทาง ส าเนาบตัรประชาชนของผูรั้บมอบอ านาจ และหนา้สมุด
บญัชีธนาคารท่ีตอ้งการใหน้ าเงินเขา้ใหค้รบถว้น โดยมีเง่ือนไขการคืนเงินค่าบริการดงัน้ี 

2.1 ยกเลิกก่อนวนัเดินทางไม่นอ้ยกวา่ 3  วนั คืนเงินค่าบริการร้อยละ 1   ของเงินค่าบริการ 
2.2 ยกเลิกก่อนวนัเดินทางไม่นอ้ยกวา่ 15 วนั คืนเงินค่าบริการร้อยละ 5  ของเงินค่าบริการ 
2.3 ยกเลิกก่อนวนัเดินทางนอ้ยกวา่ 15 วนั ไม่คืนเงินค่าบริการท่ีช าระแลว้ทั้งหมด 

** ทั้งน้ี ทางบริษทัจะหกัค่าใชจ่้ายท่ีไดจ่้ายจริงจากค่าบริการท่ีช าระแลว้เน่ืองจากการจดัเตรียม การจดัการน าเท่ียวใหแ้ก่
นกัท่องเท่ียว เช่น การส ารองท่ีนัง่ตัว๋เคร่ืองบิน การจองท่ีพกั เป็นตน้ ** 

3. การเดินทางท่ีตอ้งการันตีมดัจ าหรือซ้ือขาดแบบมีเง่ือนไข หรือเท่ียวบินเหมาล า Charter Flight หรือ Extra Flight กบัสาย
การบิน หรือผา่นตวัแทนในประเทศหรือต่างประเทศ  จะไม่มีการคืนเงินมดัจ าหรือค่าบริการทั้งหมดไม่วา่กรณีใดๆก็ตาม   

4. ส าหรับอตัราค่าบริการน้ี จ  าเป็นตอ้งมีผูเ้ดินทางจ านวน 1  ท่าน ข้ึนไป ในแต่ละคณะ กรณีท่ีมีผูเ้ดินทางไม่ถึงตามจ านวน
ท่ีก าหนด ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิก เล่ือน หรือ เปล่ียนแปลง อตัราค่าบริการ (ปรับราคาเพิ่มข้ึน เพื่อให้
คณะไดอ้อกเดินทาง ตามความตอ้งการ) โดยทางบริษทัจะแจง้ใหก้บันกัท่องเท่ียวหรือเอเยน่ตท์ราบล่วงหนา้อยา่งนอ้ย 1  
วนั ก่อนการเดินทางส าหรับประเทศท่ีไม่มีวีซ่า และ อยา่งนอ้ย 21 วนั ก่อนการเดินทางส าหรับประเทศท่ีมีวีซ่า แต่หาก
ทางนกัท่องเท่ียวหรือเอเย่นต์ทุกท่านยินดีท่ีจะช าระค่าบริการเพิ่มจากการท่ีมีนกัท่องเท่ียวร่วมเดินทางน้อยกว่าท่ีทาง
บริษทัก าหนดเพื่อใหค้ณะเดินทางได ้ทางบริษทัยนิดีท่ีจะใหบ้ริการและด าเนินการต่อไป 

5. ในกรณีท่ีลูกคา้ด าเนินการยื่นวีซ่าเรียบร้อยแลว้ ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนค่าทวัร์ท่ีลูกคา้ช าระมาแลว้ไม่วา่ส่วนใด
ส่วนหน่ึง ยกเวน้ในกรณีท่ีวีซ่าไม่ผ่านการอนุมติัจากทางสถานทูต กรณีน้ีทางบริษทัจะคิดค่าใช้จ่ายตามท่ีเกิดข้ึนจริง
ทั้งหมด โดยค านึงถึงประโยชน์ของลูกคา้เป็นส าคญั 

6. การติดต่อใดๆ กบัทางบริษทัเช่น แฟกซ์ อีเมลล์ หรือจดหมายฯ ตอ้งท าในวนัเวลาท าการของทางบริษทั ดงัน้ี วนัจนัทร์ 
ถึงศุกร์ เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวนัเสาร์ เวลา 9.00 น.-14.00 น. นอกจากวนัเวลาดงักล่าวและวนัหยุดนกัขตัฤกษ์ท่ี
รัฐบาลประกาศในปีนั้นๆถือวา่เป็นวนัหยดุท าการของทางบริษทั 

ข้อมูลส าคญัเกีย่วกบั การย่ืนค าร้องขอวซ่ีา ทีท่่านควรทราบ  
1. ทางบริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิในการยืน่วซ่ีาแบบหมู่คณะเท่านั้น กรณีท่ีท่านไม่สามารถยืน่วซ่ีาพร้อมคณะได ้จะตอ้งยืน่ก่อน 

หรือ หลงั คณะ และหากเกิดค่าใช้จ่ายไม่ว่ากรณีใดๆก็ตาม ท่านจ าเป็นจะตอ้งช าระค่าใช้จ่ายท่ีเกิดข้ึนตามจริงทั้งหมด 
เช่น ค่าบตัรโดยสารโดยเคร่ืองบิน (ตัว๋) จะตอ้งออกก่อนแต่วซ่ีายงัไม่ออก เน่ืองจากท่านยืน่หลงัคณะ  

2. มาตราฐานการพิจารณาวีซ่าแบบปกติทัว่ไปคือ 7 วนัท าการ (เป็นอย่างน้อย ไม่รวมวนัเสาร์ - อาทิตย)์ ทั้งน้ี ข้ึนอยู่กบั
จ านวนผูส้มคัรในช่วงนั้นๆ ซ่ึงหากอยูใ่นช่วงฤดูกาลท่องเท่ียว ท่ีมีผูส้มคัรเป็นจ านวนมาก อาจตอ้งใชร้ะยะเวลามากกวา่
ปกติ 

3. การยื่นขอวีซ่าท่องเท่ียวประเทศอินเดียแบบหมู่คณะ ไม่จ  าเป็นตอ้งใชห้นงัสือเดินทางฉบบัจริง หากท่านส่ง ส าเนาหนา้
หนงัสือเดินทาง (หนา้แรกท่ีมีรูป) ชดัเจน สแกนไฟล์เป็นรูปภาพ หรือ ไฟล์ PDF. มาใหก้บัทางบริษทัเรียบร้อยแลว้  

การเตรียมเอกสาร เพ่ือขอย่ืนวซ่ีาท่องเทีย่วประเทศอนิเดีย แบบหมู่คณะ  
ส าหรับผู้เดินทางทีถื่อหนังสือเดินทางไทย 
1. ส าเนาหนา้หนงัสือเดินทาง (หนา้แรกท่ีมีรูป) ชดัเจน โดยสแกนไฟล์เป็นรูปภาพ หรือ ไฟล์ PDF. (รูปถ่ายจากมือถือไม่

สามารถใชไ้ด)้ มีอายกุารใชง้านคงเหลือไม่นอ้ยกวา่ 6 เดือน ณ วนัเดินทางกลบั  และมีหนา้วา่งไม่ต ่ากวา่ 2 หนา้ 
2. รูปถ่ายสี หนา้ตรง ขนาด 2 x 2 น้ิว (เท่ากนัทุกดา้นเป็นส่ีเหล่ียมจตุัรัส) จ  านวน 2 รูป ฉากหลงัตอ้งเป็นพื้นสีขาว ถ่าย

มาแลว้ไม่เกิน 3 เดือน ไม่ซ ้ ากบัวซ่ีาประเทศอ่ืนๆท่ีเคยไดรั้บ เท่านั้น  



 

2.1. กรณีผูเ้ดินทางอายไุม่ถึง 18 ปีบริบูรณ์  
- กรณีเด็ก ไม่ได้เดินทางกบั บิดาและมารดา จ  าเป็นตอ้งมี หนังสือยนิยอมให้บุตรเดินทาง ไปต่างประเทศ ท่ีออกโดย
ส านกังานเขตหรืออ าเภอ ตามส าเนาทะเบียนบา้น ทั้งภาษาไทย และ ภาษาองักฤษ , ส าเนาหนา้หนงัสือเดินทาง ของบิดา 
และ มารดา , หนงัสือรับรองค่าใช่จ่าย (ภาษาไทย และ ภาษาองักฤษ) พร้อมลงนามส าเนาถูกตอ้ง 
- กรณีเด็ก ไม่ได้เดินทางกบั บิดา จ าเป็นตอ้งมี หนังสือยินยอมให้บุตรเดินทาง ไปต่างประเทศ (ของมารดา) ใหบุ้ตร
เดินทางไปต่างประเทศ ท่ีออกโดยส านกังานเขตหรืออ าเภอ ตามทะเบียนบา้น (ภาษาไทย และ ภาษาองักฤษ) , ส าเนาหนา้
หนงัสือเดินทาง ของบิดา และ มารดา หนงัสือรับรองค่าใช่จ่าย (ภาษาไทย และ ภาษาองักฤษ) 
- กรณีเด็ก ไม่ได้เดินทางกบั มารดา จ าเป็นตอ้งมี หนังสือยนิยอมให้บุตรเดินทาง ไปต่างประเทศ (ของบิดา) ใหบุ้ตร
เดินทางไปต่างประเทศ ท่ีออกโดยส านกังานเขตหรืออ าเภอ ตามทะเบียนบา้น (ภาษาไทย และ ภาษาองักฤษ) , ส าเนาหนา้
หนงัสือเดินทาง ของบิดา และ มารดา หนงัสือรับรองค่าใช่จ่าย (ภาษาไทย และ ภาษาองักฤษ) 

** รายละเอยีดเอกสารการย่ืนขอวซ่ีาทีไ่ด้กล่าวมานี ้เป็นเพยีงข้อมูลเบื้องต้นที่ทางบริษัทฯ ได้จัดท าขึน้จากประสบการณ์และ
ระเบียบของสถานทูตฯ ซ่ึงอาจมีการเปลีย่นแปลงได้ ตามแต่สถานการณ์ และคุณสมบัติของลูกค้าในแต่ละราย โดยอยู่ทีดุ่ลย

พนิิจของประเทศปลายทางเป็นผู้ด าเนินการ ** 
** หมายเหตุ : ทางด่านตรวจคนเข้าเมืองประเทศปลายทาง อาจขอรายละเอยีดเพิม่เติม จากทีไ่ด้แจ้งไว้ ขึน้อยู่กบัการ

พจิารณาของเจ้าหน้าที ่และเอกสาร ของแต่ละท่าน (เป็นการพจิารณาแบบรายบุคคล) การอนุมัติวซ่ีาเป็นดุลพนิิจของทาง
สถานทูต ทางบริษัทไม่มีส่วนเกีย่วข้องใดๆทั้งส้ิน ทั้งนีบ้ริษัทเป็นเพยีงตัวกลางและคอยบริการอ านวยความสะดวกให้แก่ผู้
เดินทางเท่าน้ัน อตัราค่าธรรมเนียมวซ่ีาทางสถานทูตเป็นผู้เรียกเกบ็ หากท่านโดนปฏิเสธการขออนุมัติวซ่ีา ทางสถานทูตไม่

คืนอตัราค่าธรรมเนียมในการย่ืนวซ่ีา และมีสิทธ์ิไม่แจ้งสาเหตุการปฏิเสธวซ่ีา ** 

เง่ือนไข และ ข้อควรทราบอ่ืนๆ ทัว่ไป ทีท่่านควรทราบ 
1. ทวัร์น้ีส าหรับผูมี้วตัถุประสงคเ์พื่อการท่องเท่ียวเท่านั้น 
2. ทวัร์น้ีขอสงวนสิทธ์ิส าหรับผูเ้ดินทางท่ีถือหนงัสือเดินทางธรรมดา (หนา้ปกสีน ้ าตาล / เลือดหมู) เท่านั้น กรณีท่ีท่านถือ

หนงัสือเดินทางราชการ  (หน้าปกสีน ้ าเงินเขม้) หนงัสือเดินทางทูต (หน้าปกสีแดงสด) และตอ้งการเดินทางไปพร้อม
คณะทวัร์อนัมีวตัถุประสงคเ์พื่อการท่องเท่ียว โดยไม่มีจดหมายเชิญ หรือ เอกสารใดเช่ือมโยงเก่ียวกบัการขออนุญาตการ
ใชห้นงัสือเดินทางพิเศษอ่ืนๆ หากไม่ผา่นการอนุมติัของเคาท์เตอร์ เช็คอิน ด่านตรวจคนเขา้เมือง ทั้งฝ่ังประเทศไทยขา
ออก และ ต่างประเทศขาเขา้ไม่วา่กรณีใดก็ตาม ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการไม่รับผิดชอบความผิดพลาดท่ีจะเกิดข้ึน
ในส่วนน้ี และ ทวัร์น้ีเป็นทวัร์แบบเหมาจ่าย หากท่านไม่ไดร่้วมเดินทางหรือใช้บริการตามท่ีระบุไวใ้นรายการไม่ว่า
บางส่วนหรือทั้งหมด หรือถูกปฏิเสธการเขา้-ออกเมือง หรือดว้ยเหตุผลใดๆก็ตาม ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนเงิน
ค่าบริการไม่วา่บางส่วนหรือทั้งหมดใหแ้ก่ท่านไม่วา่กรณีใดๆก็ตาม 

3. ทวัร์น้ีเป็นทวัร์แบบเหมาจ่าย หากท่านไม่ได้ร่วมเดินทางหรือใช้บริการตามท่ีระบุไวใ้นรายการไม่ว่าบางส่วนหรือ
ทั้งหมด หรือถูกปฏิเสธการเขา้-ออกเมือง หรือดว้ยเหตุผลใดๆก็ตาม ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนเงินค่าบริการไม่ว่า
บางส่วนหรือทั้งหมดใหแ้ก่ท่านไม่วา่กรณีใดๆก็ตาม 

4. ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิไม่รับผิดชอบค่าเสียหายจากความผิดพลาดในการสะกดช่ือ นามสกุล ค าน าหน้าช่ือ เลขท่ี
หนงัสือเดินทาง เลขท่ีวีซ่า และอ่ืนๆ เพื่อใช้ในการจองตัว๋เคร่ืองบิน ในกรณีท่ีนกัท่องเท่ียวหรือเอเย่นต์ไม่ไดส่้งหน้า
หนงัสือเดิน และ หนา้วซ่ีามาใหก้บัทางบริษทัพร้อมการช าระเงินมดัจ าหรือส่วนท่ีเหลือทั้งหมด 



 

5. ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงรายการการเดินทางตามความเหมาะสม เพื่อให้สอดคลอ้งกบัสถานการณ์ 
ภูมิอากาศ และเวลา ณ วนัท่ีเดินทางจริงของประเทศท่ีเดินทาง ทั้งน้ี ทางบริษทัจะค านึงถึงความปลอดภยั และ ประโยชน์
ของลูกคา้เป็นส าคญั 

6. ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายหรือค่าใช้จ่ายใดๆ ท่ีเพิ่มข้ึนของนกัท่องเท่ียวท่ีไม่ได้เกิดจาก
ความผิดของทางบริษทั เช่น ภยัธรรมชาติ การจลาจล การนดัหยุดงาน การปฏิวติั อุบติัเหตุ ความเจ็บป่วย ความสูญหาย
หรือเสียหายของสัมภาระ ความล่าชา้ เปล่ียนแปลง หรือการบริการของสายการบิน เหตุสุดวสิัยอ่ืน เป็นตน้ 

7. อตัราค่าบริการน้ีค านวณจากอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ ณ วนัท่ีทางบริษทัเสนอราคา ดงันั้น ทางบริษทัขอ
สงวนสิทธ์ิในการปรับราคาค่าบริการเพิ่มข้ึน ในกรณีท่ีมีการเปล่ียนแปลงอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ ค่าตัว๋
เคร่ืองบิน ค่าภาษีน ้ามนั ค่าภาษีสนามบิน ค่าประกนัภยัสายการบิน การเปล่ียนแปลงเท่ียวบิน ฯลฯ ท่ีท าใหต้น้ทุนสูงข้ึน 

8. มคัคุเทศก ์พนกังาน หรือตวัแทนของทางบริษทั ไม่มีอ านาจในการใหค้  าสัญญาใดๆ แทนบริษทั  เวน้แต่มีเอกสารลงนาม
โดยผูมี้อ  านาจของบริษทัก ากบัเท่านั้น 

9. นกัท่องเท่ียวตอ้งมีความพร้อมในการเดินทางทุกประการ หากเกิดเหตุสุดวิสัยใดๆ ระหวา่งรอการเดินทาง อนัไม่ใช่เหตุ
ท่ีเก่ียวขอ้งกบัทางบริษทั อาทิเช่น วีซ่าไม่ผา่น เกิดอุบติัภยัท่ีไม่สามารถควบคุมได ้นอกเหนือการควบคุมและคาดหมาย 
ทางบริษทัจะรับผิดชอบคืนค่าทวัร์เฉพาะส่วนท่ีบริษทัยงัไม่ไดช้ าระแก่ทางคู่คา้ของทางบริษทั หรือจะตอ้งช าระตาม
ขอ้ตกลงแก่คู่คา้ตามหลกัปฏิบติัเท่านั้น 

10. กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย ์ ท่ีจะน าติดตวัข้ึนเคร่ืองบิน ตอ้งมีขนาดบรรจุภณัฑ์ไม่เกิน 1   มิลลิลิตรต่อช้ิน และ
รวมกันทุกช้ินไม่เกิน 1,000 มิลลิลิตร โดยแยกใส่ถุงพลาสติกใสซ่ึงมีซิปล็อคปิดสนิท และสามารถน าออกมาให้
เจา้หนา้ท่ีตรวจไดอ้ยา่งสะดวก ณ จุดเอก็ซ์เรย ์อนุญาตใหถื้อไดท้่านละ 1 ใบเท่านั้น ถา้ส่ิงของดงักล่าวมีขนาดบรรจุภณัฑ์
มากกวา่ท่ีก าหนดจะตอ้งใส่กระเป๋าใบใหญ่และฝากเจา้หนา้ท่ีโหลดใตท้อ้งเคร่ืองบินเท่านั้น 

11. ส่ิงของท่ีมีลกัษณะคลา้ยกบัอาวุธ เช่น กรรไกรตดัเล็บ มีดพก แหนบ อุปกรณ์กีฬาฯ จะตอ้งใส่กระเป๋าใบใหญ่และฝาก
เจา้หนา้ท่ีโหลดใตท้อ้งเคร่ืองบินเท่านั้น 

12. คณะทวัร์น้ี เป็นการช าระค่าใช้จ่ายทั้งหมดแบบผูกขาดกบัตวัแทนบริษทัท่ีได้รับการรับรองอย่างถูกตอ้ง ณ ประเทศ
ปลายทาง ซ่ึงบางส่วนของโปรแกรมอาจจ าเป็นตอ้งท่องเท่ียวอนัเป็นไปตามนโยบายของประเทศปลายทางนั้นๆ กรณีท่ี
ท่านไม่ตอ้งการใช้บริการส่วนใดส่วนหน่ึง ไม่ว่ากรณีใดก็ตาม จะไม่สามารถคืนค่าใช้จ่ายให้ได ้และ อาจมีค่าใช้จ่าย
เพิ่มเติมข้ึนตามมาเป็นบางกรณี ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการเรียกเก็บค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึนจริงทั้งหมดกบัผูเ้ดินทาง กรณี
ท่ีเกิดเหตุการณ์น้ีข้ึน ไม่วา่กรณีใดก็ตาม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

แบบฟอร์มกรอกข้อมูลวซ่ีาประเทศ อนิเดีย 

** 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  าแหน่ง
งาน.......................................... 
ทีอ่ยู่สถานที่ท างาน / สถานศึกษา.............................................................................................................................. 
รหสัไปรษณีย ์...............................................โทรศพัท.์............................................ 

*** ในกรณีทีเ่กษียณอายุ กรุณาระบุช่ือ และ ทีอ่ยู่ สถานที่ท างาน เน่ืองจากเป็นเง่ือนไขของสถานทูต *** 
ท่านเคยเดินทางเขา้ประเทศอินเดียมาก่อนหรือไม่ □  เคย  □  ไม่เคย 
ถา้เคย กรุณาระบุวนัท่ี..........................................สถานท่ี/เมือง................................... 
ประเทศท่ีเคยเดินทางในระยะเวลา 1  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 เน่ืองจากทางสถานทูตจะมีการโทรเช็คข้อมูลโดยตรงกบัท่าน) 

การพิจารณาอนุมติัวซ่ีาเป็นดุลพินิจของทางสถานทูตฯเท่านั้น ทางบริษทัเป็นเพียงตวักลางในการอ านวยความ
สะดวกและบริการดา้นเอกสารใหแ้ก่ผูเ้ดินทางเท่านั้น 



 

 


