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วนัแรก สนามบนิสุวรรณภูม ิ(กรุงเทพฯ) - ทา่อากาศยานนานาชาตอินิทริา คานธ ี- เมอืงเดล ี- เมอืงชยัปุระ 

 

04.30 น. นัดหมายคณะพรอ้มกนั ณ สนามบนิสวุรรณภูม ิ(กรุงเทพฯ) ชัน้ 4 ประตหูมายเลข 2 เคานเ์ตอร ์D สายการบนิ 

Thai Airways ซึง่จะมเีจา้หนา้ที ่คอยตอ้นรับ และบรกิารชว่ยเหลอืเรือ่งของกระเป๋าเดนิทาง พรอ้มทัง้เชค็อนิรับบตัรที่

น่ังบนเครือ่งบนิ  

07.35 น. บนิลัดฟ้าสู ่ทา่อากาศยานนานาชาตอินิทริา คานธ  ีประเทศอนิเดยี โดยสายการบนิ Thai Airways เทีย่วบนิที ่

TG323 (ใชเ้วลาบนิประมาณ 4 ช ัว่โมง) พรอ้มบรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่งบนิ  

10.35 น. เดนิทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาตอินิทริา คานธ ีประเทศอนิเดยี นําท่านผ่านพิธีการตรวจคนเขา้เมืองและ

ศลุกากร (เวลาทอ้งถิน่ชา้กวา่ประเทศไทย 1 ช ัว่โมง 30 นาท)ี 

หรอื 

07.00 น. บนิลัดฟ้าสู ่ทา่อากาศยานนานาชาตอินิทริา คานธ  ีประเทศอนิเดยี โดยสายการบนิ Thai Airways เทีย่วบนิที ่

TG323 (ใชเ้วลาบนิประมาณ 4 ช ัว่โมง) พรอ้มบรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่งบนิ  

09.55 น. เดนิทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาตอินิทริา คานธ ีประเทศอนิเดยี นําท่านผ่านพิธีการตรวจคนเขา้เมืองและ

ศลุกากร (เวลาทอ้งถิน่ชา้กวา่ประเทศไทย 1 ช ัว่โมง 30 นาท)ี 

** หมายเหต ุ: พเีรยีตเดนิทางต ัง้แตว่นัที ่25 ตุลาคม 2562 เป็นตน้ไป ทางสายการบนิมปีรบัเปลีย่นเวลาบนิ 

หากมกีารออกต ัว๋ภายใน รบกวนตรวจสอบรายละเอยีดเทีย่วบนิอกีคร ัง้ ** 

กลางวนั บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (1) 

บา่ย นําทา่นเดนิทางสู ่เมอืงชยัปุระ (Jaipur) (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 6 ชัว่โมง) หรอื “นครแห่งชยัชนะ” ไดรั้บการ

กลา่วขนานนามวา่ “นครสชีมพู” โดยมทีีม่าอันเกดิมาจากเมือ่ในปี ค.ศ. 1876 มหาราช ซาราม ซงิห ์(Maharaja Ram 

Singh) มรัีบสัง่ใหป้ระชาชนทาสชีมพูทับบนสปีนูเดมิของบา้นเรอืนตนเอง เพือ่เป็นการแสดงใหเ้ห็นถงึไมตรจีติในการ

ตอ้นรับการมาเยอืนของเจา้ชายแหง่เวลส ์(Prince of Waies) มงกฏุราชกมุารของประเทศอังกฤษ ตอ่มาภายหลังในยุค

ของกษัตรยิเ์อ็ดเวริด์ที ่7 (King Edward VII) แห่งสหราชอาณาจักร รัฐบาลอนิเดยีไดม้กีารออกกฏหมายควบคุม

สิง่ก่อสรา้งภายในเขตกําแพงเมืองเก่าใหม้กีารทาสชีมพูทัง้หมด เพราะเหตุนี้จงึทําใหส้ ิง่ก่อสรา้งภายในเมอืงต่างๆ 

กลายเป็นสิง่ดงึดดูนักทอ่งเทีย่วจากทั่วทกุมมุโลกมาเยอืนยังเมอืงชยัปรุะ   

คํา่ บรกิารอาหารคํา่ ณ ภตัตาคาร (2) 

นําทา่นเขา้สูท่ ีพ่กั...  Park Ocean Hotel หรอืเทยีบเทา่ 

 

วนัทีส่อง ป้อมปราการแอมเบอร ์ฟอรด์ - พระราชวงัแอมเบอร ์ฟอรด์ - ซติ ี ้พาเลซ - ฮาวา มาฮาล  

 

เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (3) 

นําทา่นเดนิทางสู ่ป้อมปราการแอมเบอร ์ฟอรด์ (Amber Fort) ตัง้อยู่ที ่เมอืงอาเมร ์ห่างจากเมอืง ชยัปรุะไปทาง

ทศิเหนือประมาณ 11 กโิลเมตร สรา้งในสมัยศตวรรษที ่16 โดยมหาราชา มาน สงิหท์ี ่1 (Raja Man  Singh 1) ทรง

รับสัง่ใหม้กีารสรา้งป้อมปราการขึน้ในปี ค.ศ. 1592 และไดม้กีารบรูณะมาเป็นเวลาหลายศตวรรษ สถานทีแ่ห่งนี้มคีวาม

โดดเดน่ สวยงามเป็นอกีหนึง่สถานทีท่ีห่ากมโีอกาสไดม้าเยอืนอนิเดยีแลว้ไม่ควรพลาด  เนื่องจากตัง้อยู่บนผาหนิเหนือ

ทะเลสาบ อกีทัง้ป้อมปราการแอมเบอร ์ฟอร์ดยังมชีือ่เสยีงทางดา้นสถาปัตยกรรมทีม่กีารผสมผสานกันระหว่างศลิปะ

ทางฮนิดู และศลิปะราชปตุอันซึง่ทําใหท้ีแ่ห่งนี้มเีอกลักษณ์เฉพาะตัว อกีทัง้ทกุท่าน ยังสามารถมองเห็นป้อมปราการ

ไดจ้ากระยะทางไกล ดว้ยขนาดของกําแพงปราการขนาดใหญแ่ละมคีวามแน่นหนา พรอ้มประตทูางเขา้หลายแห่ง ถนน

ทีปู่ดว้ยหนิหลายสาย และพเิศษสดุๆ ทุกท่านสามารถมองเห็นทะเลสาบเมาตา ไดอ้ย่างชัดเจน เมือ่มองจากบนป้อม

ปราการ พเิศษ!! นําทกุทา่นน ัง่รถจิบ๊เพือ่ข ึน้ไปยงัสว่นของพระราชวงั  
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Option เพิม่เตมิ: กรณีทีล่กูคา้ตอ้งการขีช่า้ง ขึน้ไปยังพระราชวังแอมเบอร ์ฟอรด์สามารถแจง้ทางหัวหนา้ทัวรไ์ด ้โดย

เพิม่เงนิทา่นละ ประมาณ 12 USD/เทีย่ว  

 

 
 

ความสวยงามของ พระราชวงัแอมเบอร ์ฟอรด์ ภายในแบง่เป็นทัง้หมดได ้4 ชัน้ แตล่ะชัน้จะคั่นดว้ยทางเดนิ ภายใน

เป็นหมู่พระทีน่ั่ง สรา้งจากหนิทรายสแีดงและหนิออ่น หมู่พระทีน่ั่งภายในป้อม ประกอบดว้ยทอ้งพระโรง ทอ้งพระโรง

สว่นพระองค ์พระตําหนักซึง่เป็นหอ้งทรงประดับกระจกสําหรับมหาราชา ตําหนักอยู่บนชัน้สอง สวนสวยจัดเป็นรูปดาว

แฉกแบบโมกลุคัน่ระหวา่งอาคาร และพระตําหนักทีใ่ชก้ารปรับอากาศภายในพระตําหนักใหเ้ย็นลงดว้ยการทําใหล้มเป่า

ผา่นรางน้ําตกทีม่อียูโ่ดยรอบ เพราะเหตนุีจ้งึทําใหภ้ายในตําหนักนีม้อีากาศเย็นอยูเ่สมอ  
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นําทา่นเดนิทางสู ่ซติี ้พาเลซ (City Palace) หรอืทีรู่จ้ักกันในนาม “พระราชวังหลวง” ตัง้อยู่บรเิวณถนน ฮาวา มา

ฮาลบาซา่ร ์(Hawa Mahal Bazar) สรา้งขึน้ในสมัยมหาราชสะหวายจัย ซงิหท์ี ่2 เดมิพระราชวังนี้เป็นพระราชวังของ 

มหาราชใจสงิห ์แตปั่จจุบันนี้พระราชวังแห่งนี้กลายเป็นพพิธิภัณฑ ์Sawai Man Singh Museum ภายในพพิธิภัณฑม์ี

หลายจดุทีน่่าสนใจ ประกอบไปดว้ย 4 จดุดว้ยกนั ไดแ้ก ่จดุทีห่นึง่คอืในสว่นพระราชวัง จุดทีส่องในสว่นของพพิธิภัณฑ ์

(ทีจั่ดแสดงเกีย่วกบัฉลองพระองคข์องกษัตรยิ ์และมเหส ีทีแ่สดงใหเ้ห็นถงึความปราณีต การตัดเย็บไดอ้ย่างสวยงาม) 

จุดทีส่ามในสว่นของจําพวกอาวุธ และชดุศกึสงคราม และในจุดทีส่ ี ่จะแสดงในสว่นของศลิปะของภาพวาด ภาพถ่าย 

ราชรถ และพรมโบราณ ทีไ่ดรั้บการจารกึไวใ้นประวตัศิาสตร ์และอกีหนึง่ไฮทไ์ลทค์อืหมอ้น้ําขนาดใหญ่มหมึา จํานวน 2 

ใบ ทําจากโลหะเงนิ สงู 1.50 เมตร ถอืไดว้า่ใหญท่ีส่ดุในโลก 

กลางวนั บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (4) 
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หลงัจากนัน้พาทกุทา่นไปยัง ฮาวา มาฮาล (Hawa Mahal) หรอืรูจ้ักกนัในนาม “พระราชวังแห่งสายลม” ซึง่ถอืไดว้า่

เป็นอกีหนึง่สถานทีส่ําคัญอกีหนึง่แห่ง ของประเทศอนิเดยีทีจ่ักตอ้งมาเยอืน พระราชวังแห่งนี้ตัง้อยู่ในเขตเมอืงชยัปรุะ 

ถูกสรา้งขึน้ในปี ค.ศ. 1799 โดยมหาราชาสะหวาย ประธาป สงิห ์(Maharaja Sawai Pratap Singh) และไดรั้บการ

ออกแบบขึน้มาโดยสถาปนกิทีช่ ือ่วา่ ชนัด ์อสุถัด (Lal Chand Ustad) ซึง่สถาปัตยกรรมของฮาวา มาฮาล ถอดแบบมา

จากรูปทรงมงกุฏของพระนารายณ์ บรเิวณดา้นหนา้อาคารมหีนา้บันสงูหา้ชัน้ และมลีักษณะคลา้ยรังผึง้ ทีส่รา้งมาจาก

หนิทรายสแีดงสด อกีทัง้ยังมกีารฉลหุนิทําใหเ้ป็นชอ่งหนา้ต่างมลีวดลายเล็กๆละเอยีดยบิ จงึทําใหพ้ระราชวังแห่งนี้มี

ชอ่งหนา้ตา่งถงึ 953 บาน แต่หนา้ตา่งของพระราชวังจะถูกสรา้งปิดไวด้ว้ยหนิทรายฉลุ ทําใหน้างในฮาเร็มพระสนมที่

อยูด่า้นในสามารถมองผา่นขา้งในมาดา้นนอกได ้แตค่นจากทางดา้นนอกจะไม่สามารถมองผ่านเขา้มาดา้นในได ้และที่

สาํคญัดว้ยลกัษณะการสรา้งแบบนี้ทําใหเ้กดิชอ่งแสงและชอ่งลม ซึง่เป็นทีม่าของ “พระราชวงัแหง่สายลม” 
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คํา่ บรกิารอาหารคํา่ ณ ภตัตาคาร (5) 

นําทา่นเขา้สูท่ ีพ่กั...  Park Ocean Hotel หรอืเทยีบเทา่ 

 

วนัทีส่าม เมอืงอคัรา - อคัรา ฟอรท์  

 

เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (6)  

นําทุกท่านเดนิทางไปยัง เมอืงอคัรา (Agra) (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 5 ชั่วโมง) อดตีเมืองหลวงของประเทศ

อนิเดยี มชี ือ่เรยีกวา่ “ฮนิดสูถาน” อคัรา เป็นเมอืงทีต่ัง้อยู่รมิแม่น้ํายมนา ทางตอนเหนือของประเทศอนิเดยี ในรัฐอตุตร

ประเทศ มปีระชากรหนาแน่นทีส่ดุในรัฐอตุตรประเทศ อันดับที ่19 ในประเทศอนิเดยี และทีส่ําคัญเมอืงอัคราถอืวา่เป็น

สถานทีต่ัง้ “อนุสรณ์สถานแหง่ความรัก” หรอื “ทชัมาฮาล”   

กลางวนั บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (7) 

บา่ย นําทา่นเดนิทางสู ่อคัรา ฟอรท์ (Agra Fort) อกีหนึง่สถานทีแ่หลง่มรดกโลกทีค่วรคา่แกก่ารมาเยอืน อัครา ฟอรท์ 

พระราชวังทีถ่อืว่ายิง่ใหญ่ เพราะใชเ้วลาในการสรา้งยาวนานถงึสามยุคดว้ยกัน ของกษัตริยแ์ห่งราชวงศโ์มกุล เป็น

กําแพงสองชัน้และป้อมอาคารทางเขา้สีท่ศิ ภายในประกอบดว้ยพระราชวัง มัสยดิ สวนดอกไม ้สถาปัตยกรรมตัวอาคาร

สรา้งดว้ยหนิทรายสแีดง โดยกษัตรยิอ์คับาร ์และทีแ่หง่นีย้ังเป็นทีค่มุขังกษัตรยิซ์าจารฮ์าล พระองคใ์ชเ้วลาชว่งสดุทา้ย

ของชวีติ โดยการมองผา่นแมน้ํ่ายมุนาไปยังทชัมาฮาลทีซ่ ึง่มเหสสีดุทีรั่กของพระองคป์ระทบัอยู่อยา่งนรัินดร ์
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คํา่ บรกิารอาหารคํา่ ณ ภตัตาคาร (8) 

นําทา่นเขา้สูท่ ีพ่กั... Howard The Fern Hotel หรอืเทยีบเทา่ 

 

วนัทีส่ ี ่ ทชัมาฮาล - เมอืงเดล ี- กตุบัมนีาร ์- ประตเูมอืงอนิเดยี – ตลาดพืน้เมอืงจนัปาท - ทา่อากาศยานนานาชาติ

อนิทริา คานธ ี

 

นําทา่นเดนิทางสู ่ทชัมาฮาล (Taj Mahal) หรอือนุสรณ์สถานแห่งความรัก สิง่มหัศจรรยข์องโลกในยุคปัจจุบัน ทีถ่อื

ไดว้า่เป็นแหลง่กอ่เกดิพลังแห่งความรัก ทีเ่ป็นแรงบันดาลใจใหใ้ครหลายๆคน ทัชมาฮาล ถอืเป็นสสุานหนิออ่นทีผู่ค้น

ตา่งยกยอ่งใหเ้ป็นสถาปัตยกรรมแหง่ความรักทีง่ดงาม และยิง่ใหญท่ีส่ดุแหง่หนึง่ของโลก ปัจจบุัน ทัชมาฮาล ถอืวา่เป็น

แหลง่มรดกโลก 1 ใน 7 สิง่มหัศจรรยท์ีส่ําคัญ ทีบ่อกเลา่เกีย่วกับความรักทีเ่ป็นอมตะของพระเจา้ชาหจ์าฮันทีม่ตีอ่พระ

นางมุมตัช สรา้งขึน้ในปี ค.ศ. 1631 จากนัน้หัวหนา้ทัวร ์นําทกุทา่นเดนิสูป่ระตสูสุานทีส่ลักตัวหนังสอืภาษาอาระบคิที่

เป็นถอ้ยคําอทุศิ และไวอ้าลัยตอ่บคุคลอันเป็นทีรั่กทีจ่ากไป พรอ้มกับนําทกุท่านถ่ายรูปภาพกับลานน้ําพุทีม่อีาคารทัช

มาฮาลอยูเ่บือ้งหลงั พาทกุทา่นเยีย่มชมภายในอาคารทีม่กีารสรา้งมาจากหนิออ่นสขีาวบรสิทุธิจ์ากเมอืงมกรานะ มกีาร

ประดบัลวดลายดว้ยเทคนคิฝังหนิสตีา่งๆ ลงไปในเนือ้หนิถอืไดว้า่เป็นสถาปัตยกรรมชิน้เอกของโลกทีอ่อกแบบโดยชา่ง

จากเปอรเ์ซยี อาคารตรงกลางเป็นรูปโดมทีม่หีอคอยสีเ่สาลอ้มรอบ ตรงกลางดา้นในเป็นทีฝั่งพระศพของพระนางมุมตัช 

มาฮาล และพระเจา้ชาห์จาฮัน ทีไ่ดอ้ยู่คู่เคยีงกันตลอดชั่วนิรันดร์ พเิศษ!! นําทุกทา่นชมพระอาทติยข์ ึน้ สมัผสั

ความงดงามแสงแรกของยามเชา้ ** (หมายเหตุ: ท ัง้นีข้ ึน้อยูก่บัสภาพอากาศในแตล่ะวนั อาทเิช่น หมอก

หนา ฝนตก เป็นตน้ ซึง่อาจจะทําใหท้กุทา่นไมส่ามารถชมพระอาทติยข์ ึน้ได)้ ** 
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เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (9) 

 นําทา่นเดนิทางสู ่เมอืงเดล ี(Delhi) (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 4 ชัว่โมง) เมอืงหลวงของประเทศอนิเดยี ถอืเป็นเมอืง

ทีเ่ป็นศูนยก์ลางดา้นการเมอืงการปกครองประชาธปิไตยทีใ่หญ่ทีส่ดุในโลก แบ่งออกเป็น 2 เขต ไดแ้ก่ เขตเดลเีก่า 

และเขตนวิเดลใีหม ่หรอืนวิเดล ีซึง่ทีน่ีป่ระกอบไปดว้ยโบราณสถาน พพิธิภัณฑ ์สวน รา้นคา้ การแสดง อาหาร หมู่บา้น

เกา่แก ่หมูโ่บราณสถาน  

กลางวนั บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร บรกิารทา่นดว้ยเมนูอาหารไทย (10) 

นําทา่นเดนิทางสู ่กุตบัมนีาร ์(Qutub Minar) หอคอยสเุหร่าทีส่งูทีส่ดุในโลก ตัง้อยู่ในกรุงเดล ีมคีวามสงูประมาณ 

72.5 เมตร หรอื 237.8 ฟตุ เป็นสญัลักษณ์ทีโ่ดดเดน่ทีส่ดุแห่งหนึ่งของกรุงนิวเดล ีไดรั้บการแต่งตัง้ใหเ้ป็นมรดกโลก 

เมือ่ปี ค.ศ. 1993 สรา้งดว้ยหนิทรายแดง (เชน่เดยีวกับสสุานหุมายูน) และหนิออ่นเป็นทรงเสาสงูปลายฐานกวา้ง 14 

เมตรเศษ สว่นชัน้บนสดุยอดกวา้ง 2.7 เมตร มคีวามสงู 72.5 เมตร (ประมาณตกึสงู 20 ชัน้) ภายในมบีันไดวนไปถงึ

ยอดรวม 379 ขัน้ 
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 นําท่านเดนิทางสู ่ประตูเมอืงอนิเดยี (India Gate) ประตูเมอืงแห่งนี้สงู 43.3 เมตร ซุม้โคง้ของประตูกวา้ง 9.1 

เมตร สงู 22.8 เมตร สรา้งโดยใชห้นิทรายแดงแทง่ทบึ เป็นสถานทีป่ระกอบพธิกีรรมในงานวันสําคัญตา่ง ๆ ถูกสรา้งขึน้

เพือ่เป็นอนุสาวรยีข์องทหารทีเ่สยีชวีติในสงครามโลกครัง้ทีห่นึง่ ทีป่ระตเูมอืงแห่งนี้จะเห็นลายสลักชือ่ของทหารทีต่าย

ในสนามรบ โดยชือ่ทีส่ลักไวเ้ป็นชือ่ของทหารและขา้ราชการชาวอนิเดยีและอังกฤษ จํานวน 13,516 คน ทีพ่ลชีพีใน

สงครามชายแดนดา้นตะวนัตกเฉยีงเหนอื และสงครามอัฟฆัน ครัง้ที ่3 ดา้นบนยอดของประตูสรา้งเพือ่อทุศิใหแ้กท่หาร

ทีห่ายสาบสญูไปโดยไรร้่องรอย  
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 พาท่านชอ้ปป้ิง ตลาดพืน้เมอืงจนัปาท ทุกท่านสามารถเพลดิเพลนิไปกับสนิคา้พื้นเมืองมากมาย อาท ิผา้พันคอ 

เสือ้ผา้ เครือ่งประดับ เครือ่งเงนิ ของตกแตง่บา้นสไตลอ์นิเดยี ของแฮนดเ์มด ราคาถูก รับรองว่าทกุทา่นจะไม่ผดิหวัง

เพราะทีต่ลาดแหง่นีเ้ปรยีบเสมอืนพาหรัุดเมอืงไทย 

คํา่ บรกิารอาหารคํา่ ณ ภตัตาคาร (11) 

 สมควรแกเ่วลานําทา่นเดนิทางสูส่นามบนิ 

23.30 น. บนิลดัฟ้ากลบัสู ่สนามบนิสวุรรณภูม ิประเทศไทย โดยสายการบนิ Thai Airways เทีย่วบนิที ่TG316 (ใชเ้วลาบนิ

ประมาณ 4 ช ัว่โมง) พรอ้มบรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่งบนิ 

 

วนัทีห่า้ สนามบนิสุวรรณภูม ิ(กรุงเทพฯ) 

 

05.25 น. คณะเดนิทางถงึ สนามบนิสวุรรณภูม ิโดยสวสัดภิาพ 

หรอื 

00.20 น. บนิลดัฟ้ากลบัสู ่สนามบนิสวุรรณภูม ิประเทศไทย โดยสายการบนิ Thai Airways เทีย่วบนิที ่TG316 (ใชเ้วลาบนิ

ประมาณ 4 ช ัว่โมง) พรอ้มบรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่งบนิ 

05.45 น. คณะเดนิทางถงึ สนามบนิสวุรรณภูม ิโดยสวสัดภิาพ 

** หมายเหต ุ: พเีรยีตเดนิทางต ัง้แตว่นัที ่25 ตุลาคม 2562 เป็นตน้ไป ทางสายการบนิมปีรบัเปลีย่นเวลาบนิ 

หากมกีารออกต ัว๋ภายใน รบกวนตรวจสอบรายละเอยีดเทีย่วบนิอกีคร ัง้ ** 

 

**************************************** 
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** หากทา่นทีต่อ้งออกตัว๋ภายใน (เครือ่งบนิ รถทวัร ์รถไฟ) กรุณาสอบถามทีเ่จา้หนา้ทีท่กุครัง้กอ่นทําการออกตั๋วเนือ่งจาก 

สายการบนิอาจมกีารปรับเปลีย่นไฟลท์ หรอื เวลาบนิ โดยไมไ่ดแ้จง้ใหท้ราบลว่งหนา้ ** 

*** ขอบพระคณุทกุทา่นทีใ่ชบ้รกิาร *** 

 

อตัราคา่บรกิาร 

กําหนดการเดนิทาง รายละเอยีดเทีย่วบนิ 

ผูใ้หญ ่และเด็ก 

หอ้งละ 2-3 

ทา่น 

พกัเดีย่ว

เพิม่ 

ราคาไมร่วมต ัว๋

เครือ่งบนิ 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

** หมายเหตุ : พเีรยีตเดนิทางต ัง้แตว่นัที ่25 ตลุาคม 2562 เป็นตน้ไป ทางสายการบนิมปีรบัเปลีย่นเวลาบนิ หากมกีารออก

ต ัว๋ภายใน รบกวนตรวจสอบรายละเอยีดเทีย่วบนิอกีคร ัง้ ** 

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

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

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

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

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

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

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

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

29 พ.ย. – 03 ธ.ค. 2562 
ขาไป    TG323 BKK-DEL 07.00 – 09.55 

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

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

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

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

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

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

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

 

** อตัรานี ้ยงัไมร่วมคา่ทปิคนขบัรถ หวัหนา้ทวัร ์และมคัคเุทศกท์อ้งถิน่ ทา่นละ 1,500 บาท/ทา่น/ทรปิ** 
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** อตัรานี ้ยงัไมร่วมคา่วซีา่ทา่นละ 3,000 บาท/ทา่น/ทรปิ** 

** อตัราคา่บรกิาร สําหรบัเด็กอายไุมถ่งึ 2 ขวบ ณ วนัเดนิทางกลบั (Infant) ทา่นละ 10,000 บาท ** 

 

 โรงแรมทีพั่กอาจมกีารสลบัปรับเปลีย่นขึน้อยู่กบัความเหมาะสมเป็นหลักโดยคํานงึถงึผลประโยชนล์กูคา้เป็นหลกั 

 

** สําหรบัอตัราคา่บรกิารนี ้จาํเป็นตอ้งมผีูเ้ดนิทางจาํนวน 10 ทา่น ข ึน้ไป ในแตล่ะคณะ กรณีทีม่ผีูเ้ดนิทางไมถ่งึตามจาํนวนทีก่ําหนด 

ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเลือ่นการเดนิทาง หรอื เปลีย่นแปลงอตัราคา่บรกิาร (ปรบัราคาเพิม่ข ึน้ เพือ่ใหค้ณะไดอ้อกเดนิทาง 

ตามความตอ้งการของผูเ้ดนิทาง) ** 

 

อตัราคา่บรกิารนีร้วม 
 
 คา่ตั๋วเครือ่งบนิไป-กลบั พรอ้มคณะ     คา่ภาษีสนามบนิทกุแหง่ทีม่ ี  

 คา่น้ําหนักกระเป๋าสมัภาระทา่นละไมเ่กนิ 20 กก.      คา่รถรับ-สง่ และนําเทีย่วตามรายการ   

 คา่ทีพั่กตามทีร่ะบใุนรายการ พักหอ้งละ 2 ทา่นหรอื  3 ทา่น  คา่เขา้ชมสถานทีต่า่งๆ ตามรายการ    

 คา่อาหารตามมือ้ทีร่ะบใุนรายการ     คา่จา้งมัคคเุทศกค์อยบรกิารตลอดการเดนิทาง    

 คา่ประกนัอบุัตเิหตรุะหวา่งเดนิทาง วงเงนิทา่นละ 1,000,000 บาท  (เงือ่นไขตามกรมธรรม)์   

 

อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม  
 
 คา่ใชจ้า่ยสว่นตวันอกเหนอืจากรายการทีร่ะบ ุเชน่ คา่ทําหนังสอืเดนิทาง คา่โทรศัพท ์คา่โทรศัพทท์างไกล คา่อนิเตอรเ์น็ต คา่ซัก  

รดี มนิบิารใ์นหอ้ง รวมถงึคา่อาหารและเครือ่งดืม่ทีส่ัง่เพิม่นอกเหนอืรายการ (กรุณาสอบถามจากหวัหนา้ทวัรก์อ่นการใชบ้รกิาร)   
 คา่ทปิคนขบัรถ หัวหนา้ทวัร ์และมัคคเุทศกท์อ้งถิน่ ทา่นละ 1,500 บาท/ทรปิ/ตอ่ทา่น  
 คา่ธรรมเนยีมและคา่บรกิารยืน่วซีา่ทอ่งเทีย่วประเทศอนิเดยี ทา่นละ 3,000 บาท (โดยชําระพรอ้มเงนิมดัจาํคร ัง้แรก) 

 คา่ภาษีมลูคา่เพิม่ 7% และภาษีหัก ณ ทีจ่า่ย 3% 

 

เง ือ่นไขการจอง และ การชําระคา่บรกิาร 

1. นักท่องเที่ยวหรอืเอเย่นต ์กรุณาทําการจองล่วงหนา้ก่อนเดนิทางอย่างนอ้ย 45 วนั พรอ้มชําระเงนิมดัจํา ท่านละ 10,000 บาท 

ภายใน 3 วัน หลังจากวันจอง ตัวอยา่งเชน่ ทา่นทําจองวันที ่1 กรุณาระเงนิมัดจํา ส่วนนี้ภายในวันที ่3 ก่อนเวลา 14.00 น. เท่านัน้ โดยระบบ

จะยกเลกิอัตโนมัตทิันที หากยังไม่ไดร้ับยอดเงินมัดจําตามเวลาที่กําหนด และหากท่านมีความประสงค์จะเดนิทางในพีเรียดเดิม ท่าน

จําเป็นตอ้งเช็คทีว่่างและทําจองเขา้มาใหม่อกีครัง้ กรณีทีค่ณะเต็ม มคีวิรอ (Waiting List) ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการใหส้ทิธิล์ูกคา้ราย

ถัดไป เป็นไปตามระบบ ตามวัน และ เวลา ทีทํ่ารายการจองเขา้มาตามลําดับ เนือ่งจากทกุพเีรยีดทางบรษัิทมทีีน่ั่งราคาพเิศษจํานวนจํากัด 

2. นักท่องเทีย่วหรอืเอเย่นต ์กรุณาชําระค่าทัวรส์่วนทีเ่หลอืทัง้หมด ครบ 100% กอ่นวนัเดนิทางอย่างนอ้ย 21 วนั กรณีนักท่องเทีย่วหรอื

เอเย่นตไ์ม่ชําระเงนิ หรอื ชําระเงนิไม่ครบภายในกําหนด ไม่ว่าส่วนใดส่วนหนึ่ง รวมไปถงึ กรณีเช็คของท่านถูกปฏเิสธการจ่ายเงนิไม่ว่ากรณี

ใดๆก็ตาม รวมทัง้ กรณีทีอ่ยูใ่นชว่งรอผลการอนุมัตวิซีา่ รอนัดสัมภาษณ์วซีา่ ทีทํ่าใหท้างบรษัิทไมไ่ดรั้บเงนิตามเวลาทีกํ่าหนดไม่ว่ากรณีใดๆก็

ตาม คอื กอ่นวันเดนิทางอยา่งนอ้ย 30 วัน ใหถ้อืวา่นักทอ่งเทีย่วสละสทิธกิารเดนิทางในทัวรนั์น้ๆทันท ี

3. การตดิตอ่ใดๆ กับทางบรษัิท เชน่ แฟกซ ์อเีมลล ์หรอื จดหมายฯ ตอ้งทําในวันเวลาทําการของทางบรษัิท ดังนี้ วันจันทร ์ถงึ ศุกร ์เวลา 9.00 

น.–18.00 น. และ วันเสาร ์เวลา 9.00 น.–14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกล่าวและวันหยุดนักขัตฤกษ์ทีร่ัฐบาลประกาศในปีนัน้ๆถอืว่าเป็น

วันหยดุทําการของทางบรษัิท 

 

เง ือ่นไขการยกเลกิการเดนิทาง 

1. กรณีทีนั่กท่องเทีย่วหรอืเอเย่นตต์อ้งการขอยกเลกิการเดนิทาง หรอื เลือ่น หรอื เปลีย่นแปลง การเดนิทาง นักท่องเทีย่วหรอืเอเย่นต ์(ผูม้ี

รายชือ่ในเอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ ์อเีมลล ์หรอื เดนิทางมาทีบ่รษัิทอย่างใดอย่างหนึง่ เพือ่ลงนามในเอกสารแจง้ยนืยันยกเลกิการจอง

กับทางบรษัิทเป็นลายลักษณ์อักษรเทา่นัน้ ทางบรษัิทไมรั่บยกเลกิการจองผา่นทางโทรศัพทไ์มว่า่กรณีใดๆทัง้สิน้ 

2. กรณีนักทอ่งเทีย่วหรอืเอเยน่ตต์อ้งการขอรับเงนิค่าบรกิารคนื นักท่องเทีย่วหรอืเอเย่นต ์(ผูม้รีายชือ่ในเอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ ์อเีมลล ์

หรอื เดนิทางมาทีบ่รษัิทอยา่งใดอยา่งหนึง่ เพือ่ลงนามดําเนนิการขอรับเงนิคา่บรกิารคนื โดยแนบหนังสอืมอบอํานาจประกอบ (กรณีดําเนนิการ
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แทนผูเ้ดนิทาง) พรอ้มหลักฐาน ไดแ้ก ่ใบเรยีกเก็บเงนิ หลักฐานการชําระเงนิค่าบรกิารต่างๆทัง้หมด พาสปอรต์หนา้แรกของผูเ้ดนิทาง สําเนา

บัตรประชาชนของผูรั้บมอบอํานาจ และหนา้สมดุบัญชธีนาคารทีต่อ้งการใหนํ้าเงนิเขา้ใหค้รบถว้น โดยมเีงือ่นไขการคนืเงนิคา่บรกิารดังนี ้

2.1 ยกเลกิกอ่นวันเดนิทางไมน่อ้ยกวา่ 30 วัน คนืเงนิคา่บรกิารรอ้ยละ 100 ของเงนิคา่บรกิาร 

2.2 ยกเลกิกอ่นวันเดนิทางไมน่อ้ยกวา่ 15 วัน คนืเงนิคา่บรกิารรอ้ยละ 50 ของเงนิคา่บรกิาร 

2.3 ยกเลกิกอ่นวันเดนิทางนอ้ยกวา่ 15 วัน ไมค่นืเงนิคา่บรกิารทีชํ่าระแลว้ทัง้หมด 

** ทัง้นี้ ทางบรษัิทจะหักค่าใชจ้่ายทีไ่ดจ้่ายจรงิจากค่าบรกิารทีชํ่าระแลว้เนื่องจากการจัดเตรยีม การจัดการนําเทีย่วใหแ้ก่นักท่องเทีย่ว เช่น 

การสํารองทีน่ั่งต๋ัวเครือ่งบนิ การจองทีพั่ก เป็นตน้ ** 

3. การเดนิทางทีต่อ้งการันตมีัดจําหรอืซือ้ขาดแบบมเีงือ่นไข หรอืเทีย่วบนิเหมาลํา Charter Flight หรอื Extra Flight กับสายการบนิ หรอืผ่าน

ตัวแทนในประเทศหรอืตา่งประเทศ  จะไมม่กีารคนืเงนิมัดจําหรอืคา่บรกิารทัง้หมดไมว่า่กรณีใดๆก็ตาม   

4. สําหรับอัตราคา่บรกิารนี ้จําเป็นตอ้งมผีูเ้ดนิทางจํานวน 10 ทา่น ขึน้ไป ในแตล่ะคณะ กรณีทีม่ผีูเ้ดนิทางไมถ่งึตามจํานวนทีกํ่าหนด ทางบรษัิทฯ 

ขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลกิ เลือ่น หรอื เปลีย่นแปลง อัตราค่าบรกิาร (ปรับราคาเพิม่ขึน้ เพือ่ใหค้ณะไดอ้อกเดนิทาง ตามความตอ้งการ) โดย

ทางบรษัิทจะแจง้ใหก้ับนักท่องเทีย่วหรอืเอเย่นตท์ราบล่วงหนา้อย่างนอ้ย 10 วัน ก่อนการเดนิทางสําหรับประเทศทีไ่ม่มวีซีา่ และ อย่างนอ้ย 

21 วัน ก่อนการเดินทางสําหรับประเทศที่มีวีซ่า แต่หากทางนักท่องเที่ยวหรือเอเย่นต์ทุกท่านยินดีที่จะชําระค่าบริการเพิม่จากการที่มี

นักทอ่งเทีย่วรว่มเดนิทางนอ้ยกวา่ทีท่างบรษัิทกําหนดเพือ่ใหค้ณะเดนิทางได ้ทางบรษัิทยนิดทีีจ่ะใหบ้รกิารและดําเนนิการตอ่ไป 

5. ในกรณีทีล่กูคา้ดําเนนิการยืน่วซีา่เรยีบรอ้ยแลว้ ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์มค่นืคา่ทัวรท์ีล่กูคา้ชําระมาแลว้ไมว่า่สว่นใดสว่นหนึง่ ยกเวน้ในกรณีที่

วซีา่ไมผ่า่นการอนุมัตจิากทางสถานทตู กรณีนีท้างบรษัิทจะคดิคา่ใชจ้่ายตามทีเ่กดิขึน้จรงิทัง้หมด โดยคํานงึถงึประโยชนข์องลกูคา้เป็นสําคัญ 

6. การตดิตอ่ใดๆ กับทางบรษัิทเชน่ แฟกซ ์อเีมลล ์หรอืจดหมายฯ ตอ้งทําในวันเวลาทําการของทางบรษัิท ดังนี้ วันจันทร ์ถงึศุกร ์เวลา 9.00 น. 

– 18.00 น. และวันเสาร ์เวลา 9.00 น.-14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกล่าวและวันหยุดนักขัตฤกษ์ทีร่ัฐบาลประกาศในปีนัน้ๆถอืว่าเป็นวันหยุด

ทําการของทางบรษัิท 

 

ขอ้มลูสาํคญัเกีย่วกบั การยืน่คาํรอ้งขอวซีา่ ทีท่า่นควรทราบ  

1. ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธิใ์นการยืน่วซีา่แบบหมู่คณะเท่านัน้ กรณีทีท่่านไม่สามารถยืน่วซีา่พรอ้มคณะได ้จะตอ้งยืน่ก่อน หรอื หลัง คณะ และ

หากเกดิค่าใชจ้่ายไม่ว่ากรณีใดๆก็ตาม ท่านจําเป็นจะตอ้งชําระค่าใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้ตามจรงิทัง้หมด เชน่ ค่าบัตรโดยสารโดยเครือ่งบนิ (ตั๋ว) 

จะตอ้งออกกอ่นแตว่ซีา่ยังไมอ่อก เนือ่งจากทา่นยืน่หลังคณะ  

2. มาตราฐานการพจิารณาวซีา่แบบปกตทิั่วไปคอื 7 วันทําการ (เป็นอย่างนอ้ย ไม่รวมวันเสาร ์- อาทติย)์ ทัง้นี้ ขึน้อยู่กับจํานวนผูส้มัครในชว่ง

นัน้ๆ ซึง่หากอยูใ่นชว่งฤดกูาลทอ่งเทีย่ว ทีม่ผีูส้มัครเป็นจํานวนมาก อาจตอ้งใชร้ะยะเวลามากกวา่ปกต ิ

3. การยืน่ขอวซีา่ทอ่งเทีย่วประเทศอนิเดยีแบบหมูค่ณะ ไมจํ่าเป็นตอ้งใชห้นังสอืเดนิทางฉบับจรงิ หากท่านส่ง สําเนาหนา้หนังสอืเดนิทาง (หนา้

แรกทีม่รีปู) ชดัเจน สแกนไฟลเ์ป็นรปูภาพ หรอื ไฟล ์PDF. มาใหก้ับทางบรษัิทเรยีบรอ้ยแลว้  

 

การเตรยีมเอกสาร เพือ่ขอยืน่วซีา่ทอ่งเทีย่วประเทศอนิเดยี แบบหมูค่ณะ  

สาํหรบัผูเ้ดนิทางทีถ่อืหนงัสอืเดนิทางไทย 
1. สําเนาหนา้หนังสอืเดนิทาง (หนา้แรกทีม่รีปู) ชดัเจน โดยสแกนไฟลเ์ป็นรปูภาพ หรอื ไฟล ์PDF. (รปูถา่ยจากมอืถอืไมส่ามารถใชไ้ด)้ มอีายุ

การใชง้านคงเหลอืไมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน ณ วันเดนิทางกลับ  และมหีนา้วา่งไมต่ํ่ากวา่ 2 หนา้ 

2. รปูถา่ยส ีหนา้ตรง ขนาด 2 x 2 นิว้ (เทา่กันทกุดา้นเป็นสีเ่หลีย่มจัตรัุส) จํานวน 2 รูป ฉากหลังตอ้งเป็นพืน้สขีาว ถา่ยมาแลว้ไมเ่กนิ 3 เดอืน ไม่

ซํ้ากับวซีา่ประเทศอืน่ๆทีเ่คยไดรั้บ เทา่นัน้  

2.1. กรณีผูเ้ดนิทางอายไุมถ่งึ 18 ปีบรบิูรณ์  

- กรณเีด็ก ไมไ่ดเ้ดนิทางกบั บดิาและมารดา จําเป็นตอ้งม ีหนงัสอืยนิยอมใหบ้ตุรเดนิทาง ไปตา่งประเทศ ทีอ่อกโดยสํานักงานเขตหรอื

อําเภอ ตามสําเนาทะเบยีนบา้น ทัง้ภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ , สําเนาหนา้หนังสอืเดนิทาง ของบดิา และ มารดา , หนังสอืรับรองคา่ใชจ่่าย 

(ภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ) พรอ้มลงนามสําเนาถกูตอ้ง 

- กรณเีด็ก ไมไ่ดเ้ดนิทางกบั บดิา จําเป็นตอ้งม ีหนงัสอืยนิยอมใหบ้ตุรเดนิทาง ไปตา่งประเทศ (ของมารดา) ใหบ้ตุรเดนิทางไป

ตา่งประเทศ ทีอ่อกโดยสํานักงานเขตหรอือําเภอ ตามทะเบยีนบา้น (ภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ) , สําเนาหนา้หนังสอืเดนิทาง ของบดิา และ 

มารดา หนังสอืรับรองคา่ใชจ่่าย (ภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ) 

- กรณเีด็ก ไมไ่ดเ้ดนิทางกบั มารดา จําเป็นตอ้งม ีหนงัสอืยนิยอมใหบ้ตุรเดนิทาง ไปตา่งประเทศ (ของบดิา) ใหบ้ตุรเดนิทางไป

ตา่งประเทศ ทีอ่อกโดยสํานักงานเขตหรอือําเภอ ตามทะเบยีนบา้น (ภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ) , สําเนาหนา้หนังสอืเดนิทาง ของบดิา และ 

มารดา หนังสอืรับรองคา่ใชจ่่าย (ภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ) 
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** รายละเอยีดเอกสารการยืน่ขอวซีา่ทีไ่ดก้ลา่วมานี ้เป็นเพยีงขอ้มลูเบือ้งตน้ทีท่างบรษิทัฯ ไดจ้ดัทําข ึน้จากประสบการณแ์ละระเบยีบ

ของสถานทตูฯ ซึง่อาจมกีารเปลีย่นแปลงได ้ตามแตส่ถานการณ ์และคณุสมบตัขิองลกูคา้ในแตล่ะราย โดยอยูท่ ีด่ลุยพนิจิของประเทศ

ปลายทางเป็นผูด้ําเนนิการ ** 

** หมายเหต ุ: ทางดา่นตรวจคนเขา้เมอืงประเทศปลายทาง อาจขอรายละเอยีดเพิม่เตมิ จากทีไ่ดแ้จง้ไว ้ข ึน้อยูก่บัการพจิารณาของ

เจา้หนา้ที ่และเอกสาร ของแตล่ะทา่น (เป็นการพจิารณาแบบรายบคุคล) การอนมุตัวิซีา่เป็นดลุพนิจิของทางสถานทตู ทางบรษิทัไมม่ ี

สว่นเกีย่วขอ้งใดๆท ัง้ส ิน้ ท ัง้นีบ้รษิทัเป็นเพยีงตวักลางและคอยบรกิารอาํนวยความสะดวกใหแ้กผู่เ้ดนิทางเทา่น ัน้ อตัราคา่ธรรมเนยีมวซีา่

ทางสถานทตูเป็นผูเ้รยีกเก็บ หากทา่นโดนปฏเิสธการขออนมุตัวิซีา่ ทางสถานทตูไมค่นือตัราคา่ธรรมเนยีมในการยืน่วซีา่ และมสีทิธิไ์ม่

แจง้สาเหตกุารปฏเิสธวซีา่ ** 

 

เง ือ่นไข และ ขอ้ควรทราบอืน่ๆ ท ัว่ไป ทีท่า่นควรทราบ 

1. ทัวรน์ีสํ้าหรับผูม้วัีตถปุระสงคเ์พือ่การทอ่งเทีย่วเทา่นัน้ 

2. ทัวรน์ีข้อสงวนสทิธิสํ์าหรับผูเ้ดนิทางทีถ่อืหนังสอืเดนิทางธรรมดา (หนา้ปกสน้ํีาตาล / เลอืดหม)ู เทา่นัน้ กรณีทีท่า่นถอืหนังสอืเดนิทางราชการ  

(หนา้ปกสน้ํีาเงนิเขม้) หนังสอืเดนิทางทตู (หนา้ปกสแีดงสด) และตอ้งการเดนิทางไปพรอ้มคณะทัวรอ์ันมวัีตถุประสงคเ์พือ่การท่องเทีย่ว โดย

ไม่มจีดหมายเชญิ หรอื เอกสารใดเชือ่มโยงเกีย่วกับการขออนุญาตการใชห้นังสอืเดนิทางพเิศษอืน่ๆ หากไม่ผ่านการอนุมัตขิองเคาทเ์ตอร ์

เช็คอนิ ด่านตรวจคนเขา้เมอืง ทัง้ฝ่ังประเทศไทยขาออก และ ต่างประเทศขาเขา้ไม่ว่ากรณีใดก็ตาม ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการไม่

รับผดิชอบความผดิพลาดทีจ่ะเกดิขึน้ในส่วนนี้ และ ทัวรน์ี้เป็นทัวรแ์บบเหมาจ่าย หากท่านไม่ไดร้่วมเดนิทางหรอืใชบ้รกิารตามทีร่ะบุไวใ้น

รายการไมว่า่บางสว่นหรอืทัง้หมด หรอืถกูปฏเิสธการเขา้-ออกเมอืง หรอืดว้ยเหตุผลใดๆก็ตาม ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์ม่คนืเงนิค่าบรกิารไม่

วา่บางสว่นหรอืทัง้หมดใหแ้กท่า่นไมว่า่กรณีใดๆก็ตาม 

3. ทัวรน์ีเ้ป็นทัวรแ์บบเหมาจ่าย หากทา่นไมไ่ดร้ว่มเดนิทางหรอืใชบ้รกิารตามทีร่ะบไุวใ้นรายการไมว่า่บางสว่นหรอืทัง้หมด หรอืถกูปฏเิสธการเขา้-

ออกเมอืง หรอืดว้ยเหตผุลใดๆก็ตาม ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์มค่นืเงนิคา่บรกิารไมว่า่บางสว่นหรอืทัง้หมดใหแ้กท่า่นไมว่า่กรณีใดๆก็ตาม 

4. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์มรั่บผดิชอบคา่เสยีหายจากความผดิพลาดในการสะกดชือ่ นามสกุล คํานําหนา้ชือ่ เลขทีห่นังสอืเดนิทาง เลขทีว่ซีา่ 

และอืน่ๆ เพือ่ใชใ้นการจองต๋ัวเครือ่งบนิ ในกรณีทีนั่กท่องเทีย่วหรอืเอเย่นตไ์ม่ไดส้่งหนา้หนังสอืเดนิ และ หนา้วซีา่มาใหก้ับทางบรษัิทพรอ้ม

การชําระเงนิมัดจําหรอืสว่นทีเ่หลอืทัง้หมด 

5. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงรายการการเดนิทางตามความเหมาะสม เพือ่ใหส้อดคลอ้งกับสถานการณ์ ภูมอิากาศ และเวลา ณ 

วันทีเ่ดนิทางจรงิของประเทศทีเ่ดนิทาง ทัง้นี ้ทางบรษัิทจะคํานงึถงึความปลอดภัย และ ประโยชนข์องลกูคา้เป็นสําคัญ 

6. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์มรั่บผดิชอบต่อความเสยีหายหรอืค่าใชจ้่ายใดๆ ทีเ่พิม่ขึน้ของนักท่องเทีย่วทีไ่ม่ไดเ้กดิจากความผดิของทางบรษัิท 

เช่น ภัยธรรมชาต ิการจลาจล การนัดหยุดงาน การปฏิวัต ิอุบัตเิหตุ ความเจ็บป่วย ความสูญหายหรือเสียหายของสัมภาระ ความล่าชา้ 

เปลีย่นแปลง หรอืการบรกิารของสายการบนิ เหตสุดุวสิัยอืน่ เป็นตน้ 

7. อัตราค่าบรกิารนี้คํานวณจากอัตราแลกเปลีย่นเงนิตราต่างประเทศ ณ วันทีท่างบรษัิทเสนอราคา ดังนัน้ ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการปรับ

ราคาค่าบรกิารเพิม่ขึน้ ในกรณีทีม่กีารเปลีย่นแปลงอัตราแลกเปลีย่นเงนิตราต่างประเทศ ค่าตั๋วเครือ่งบนิ ค่าภาษีน้ํามัน ค่าภาษีสนามบนิ ค่า

ประกันภัยสายการบนิ การเปลีย่นแปลงเทีย่วบนิ ฯลฯ ทีทํ่าใหต้น้ทนุสงูขึน้ 

8. มัคคเุทศก ์พนักงาน หรอืตัวแทนของทางบรษัิท ไม่มอํีานาจในการใหคํ้าสัญญาใดๆ แทนบรษัิท  เวน้แต่มเีอกสารลงนามโดยผูม้อํีานาจของ

บรษัิทกํากับเทา่นัน้ 

9. นักท่องเทีย่วตอ้งมคีวามพรอ้มในการเดนิทางทุกประการ หากเกดิเหตุสุดวสิัยใดๆ ระหว่างรอการเดนิทาง อันไม่ใช่เหตุทีเ่กีย่วขอ้งกับทาง

บรษัิท อาทเิช่น วซี่าไม่ผ่าน เกดิอุบัตภิัยทีไ่ม่สามารถควบคุมได ้นอกเหนือการควบคุมและคาดหมาย ทางบรษัิทจะรับผดิชอบคนืค่าทัวร์

เฉพาะสว่นทีบ่รษัิทยังไมไ่ดชํ้าระแกท่างคูค่า้ของทางบรษัิท หรอืจะตอ้งชําระตามขอ้ตกลงแกคู่ค่า้ตามหลักปฏบัิตเิทา่นัน้ 

10. กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย ์ทีจ่ะนําตดิตัวขึน้เครือ่งบนิ ตอ้งมีขนาดบรรจุภัณฑไ์ม่เกนิ 100 มลิลลิติรต่อชิน้ และรวมกันทุกชิน้ไม่เกนิ 

1,000 มลิลลิติร โดยแยกใส่ถุงพลาสตกิใสซึง่มซีปิล็อคปิดสนทิ และสามารถนําออกมาใหเ้จา้หนา้ทีต่รวจไดอ้ย่างสะดวก ณ จุดเอ็กซเ์รย ์

อนุญาตใหถ้อืไดท้า่นละ 1 ใบเทา่นัน้ ถา้สิง่ของดังกลา่วมขีนาดบรรจุภัณฑม์ากกวา่ทีกํ่าหนดจะตอ้งใสก่ระเป๋าใบใหญ่และฝากเจา้หนา้ทีโ่หลด

ใตท้อ้งเครือ่งบนิเทา่นัน้ 

11. สิง่ของทีม่ลัีกษณะคลา้ยกับอาวธุ เชน่ กรรไกรตัดเล็บ มดีพก แหนบ อุปกรณ์กฬีาฯ จะตอ้งใส่กระเป๋าใบใหญ่และฝากเจา้หนา้ทีโ่หลดใตท้อ้ง

เครือ่งบนิเทา่นัน้ 

12. คณะทัวรน์ี ้เป็นการชําระคา่ใชจ้่ายทัง้หมดแบบผกูขาดกับตัวแทนบรษัิททีไ่ดรั้บการรับรองอย่างถูกตอ้ง ณ ประเทศปลายทาง ซึง่บางส่วนของ

โปรแกรมอาจจําเป็นตอ้งท่องเทีย่วอันเป็นไปตามนโยบายของประเทศปลายทางนัน้ๆ กรณีทีท่่านไม่ตอ้งการใชบ้รกิารส่วนใดส่วนหนึง่ ไม่ว่า

กรณีใดก็ตาม จะไม่สามารถคนืค่าใชจ้่ายใหไ้ด ้และ อาจมคี่าใชจ้่ายเพิม่เตมิขึน้ตามมาเป็นบางกรณี ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเก็บ

คา่ใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้จรงิทัง้หมดกับผูเ้ดนิทาง กรณีทีเ่กดิเหตกุารณ์นีข้ ึน้ ไมว่า่กรณีใดก็ตาม 
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แบบฟอรม์กรอกขอ้มูลวีซ่าประเทศ อินเดีย 

** กรุณากรอกขอ้มูลทั้งหมดใหค้รบถว้น เพื่อประโยชนใ์นการขอวีซ่าของท่านเอง ** 

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

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

สถานะภาพ  □ โสด    □ แต่งงานไมไ่ดจ้ดทะเบียนสมรส □ หมา้ย  □ หยา่    

□ แต่งงานจดทะเบียนสมรส  

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

สญัชาติ………………………………………………………. 

ช่ือ-นามสกุล บิดา ....................................................................................................................................... 

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

ช่ือ-นามสกุล มารดา ................................................................................................................................... 

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

ที่อยูต่ามทะเบียนบา้น................................................................................................................................................... 

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

ที่อยูปั่จจุบนั..................................................................................................................................................................... 

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

ช่ือสถานที่ท  างาน / สถานศึกษา.................................................................................................................................

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

ที่อยูส่ถานที่ท  างาน / สถานศึกษา.............................................................................................................................. 

รหสัไปรษณีย ์...............................................โทรศพัท.์............................................ 
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*** ในกรณีที่เกษียณอายุ กรุณาระบุช่ือ และ ที่อยู ่สถานที่ท  างาน เน่ืองจากเป็นเง่ือนไขของสถานทูต *** 

ท่านเคยเดินทางเขา้ประเทศอินเดียมาก่อนหรือไม่ □  เคย  □  ไม่เคย 

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

ประเทศท่ีเคยเดินทางในระยะเวลา 10 ปี ท่ีผ่านมา 

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

ท่านเคยเดินทางกลุ่มประเทศ SAARC ในระยะเวลา 3 ปีท่ีผ่านมา มาก่อนหรือไม่ (กลุ่มประเทศ SAARC 

ไดแ้ก่ บงักลาเทศ ภฏูาน เนปาล มลัดีฟส ์ปากีสถาน ศรีลงักา อฟักานิสถาน ) 

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

ระยะเวลาท่ีพ านัก..........................วนั 

ชื่อสมาชิกในครอบครวัพรอ้มเบอรติ์ดต่อ ระหวา่งท่ีท่านพ านักอยู ่ณ ประเทศอินเดีย 

ช่ือ-สกุล......................................................................................................................................................................... 

ท่ีอยู.่.................................................................................................................................................................................... 

เบอรโ์ทรศพัท.์.......................................... 

(กรุณาแจง้เบอรท่ี์สามารถติดต่อไดโ้ดยสะดวก เน่ืองจากทางสถานทูตจะมีการโทรเช็คขอ้มูลโดยตรงกบัท่าน) 

การพิจารณาอนุมติัวีซ่าเป็นดุลพินิจของทางสถานทตูฯเท่าน้ัน ทางบริษัทเป็นเพียงตวักลางในการ

อ านวยความสะดวกและบริการดา้นเอกสารใหแ้ก่ผูเ้ดินทางเท่าน้ัน 

 


