
#13326 ทัวรอินเดีย เดลลี ชัยปุระ 4 วัน 1 คืน พระราชวัง
หลวงซิตี้พาเลส ข่ีชางข้ึนสูพระราชวังแอมเบอร บิน TG
ทัวรอินเดีย เดลลี ชัยปุระ พระราชวังหลวงซิตี้พาเลส ปอมปราการแอมเบอร
พระราชวังแอมเบอร ตลาดจันปาท



สรุปการเดินทาง
วันที่ กําหนดการ เชา เที่ยง เย็น โรงแรม

1 ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ    -

2 ทาอากาศยานอินทิราคานธี - ชัยปูระ - พระราชวังซิต้ีพาเลส - ฮาวามาฮาล
(พระราชวังแหงสายลม)   

Hilton Hotel Hotel
หรือเทียบเทา

3 ปอมแอมเบอร - พระราชวังแอมเบอร - นิวเดลี - ตลาดจันปาท - ทาอากาศยา
นอินทิราคานธี    -

4 ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ    -

กําหนดการเดินทาง ผูใหญพักคู
ทานละ

เด็กเพิ่มเตียงกับผูใหญคู
ทานละ

เด็กไมเพิ่มเตียงกับผูใหญคู
ทานละ

พักเดี่ยว เพิ่ม
ทานละ

27 ธ.ค. 65 - 30 ธ.ค. 65 ฿25,990 ฿25,990 ฿25,990 ฿4,900



วันท่ี 1 ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ

 หมายเหตุ

วันท่ี 2 ทาอากาศยานอินทิราคานธี - ชัยปูร - พระราชวังซิตี้พาเลส -
ฮาวามาฮาล

กําหนดการทั้งหมด

สายการบิน การบินไทย Thai Airways เท่ียวบินท่ี TG331 ใชเวลาเดินทางประมาณ 4 ชั่วโมง 25 นาที

หมายเหตุ เคานเตอรเช็คอินจะปิดบริการกอนเวลาเครื่องออกอยางนอย 60 นาที และผูโดยสารพรอม ณ ประตูขึ้นเครื่องกอน
เวลาเครื่องออก 30 นาที

หากลูกคาทานใดท่ีจําเป็นตองออกตั๋วภายใน (ตั๋วเครื่องบิน , ตั๋วรถทัวร , ตั๋วรถไฟ) กรุณาสอบถามเจาหนาท่ีของบริษัท ทุก
ครั้งกอนทําการออกตั๋วเน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรับเปล่ียนไฟลท หรือ เวลาบิน โดยไมแจงใหทราบลวงหนา ทานใดมีไฟล
ทบินภายในประเทศตอ โปรดแจงใหบริษัทฯทราบในวันจองทัวร ท้ังน้ีเพ่ือประโยชนของตัวทานเอง

โปรแกรมการเดินทางอาจมีการปรับเปล่ียน หรือ เปล่ียนแปลงไดตามความเหมาะสม เน่ืองจากความลาชาของสายการบิน
โรงแรม ท่ีพัก การจราจร เหตุการณทางการเมือง การนัดหยุดงาน การกอจลาจล อุบัติเหตุ สภาพอากาศ ภัยธรรมชาติ วาตภัย
อัคคีภัย หรือไมวาจะดวยสาเหตุใดๆ ก็ตาม (ซ่ึงเป็นเหตุการณท่ีนอกเหนือการควบคุมจากทางบริษัท) โดยทางบริษัทจะคํานึงถึง
ความปลอดภัยของลูกคาเป็นสําคัญ

 กิจกรรม ค่ํา

20.30 น. คณะพรอมกันท่ี สนามบินสุวรรณภูมิ บริเวณผูโดยสารขาออก ชั้น 4 ประตู 3 เคานเตอรเช็คอิน การบินไทย
Thai Airways (TG) เจาหนาท่ีของบริษัทฯคอยใหการตอนรับ และอํานวยความสะดวกในการเช็คอินรับบัตรโดยสาร

หมายเหตุ เคานเตอรเช็คอินจะปิดบริการกอนเวลาเครื่องออกอยางนอย 60 นาที และผูโดยสารพรอม ณ ประตูขึ้นเครื่องกอน
เวลาเครื่องออก 30 นาที

23.25 น. บินลัดฟาสู เมืองเดลลี ประเทศอินเดีย โดยสายการบิน การบินไทย Thai Airways เท่ียวบินท่ี TG331 ใชเวลา
เดินทางประมาณ 4 ชั่วโมง 25 นาที

ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ คํ่า

เป็นทาอากาศยานท่ีเปิดทําการมาตั้งแตปี พ.ศ.2549 ซ่ึงในตอนแรกเปิดใชแคเท่ียวบิน
ภายในประเทศ ในตอนน้ีเป็นเสมือนทาอากาศยานหลักประจํากรุงเทพฯ และยังเป็นทา
อากาศยานนานาชาติท่ีมีผูเดินทางคับค่ังท่ีสุดในประเทศอีกดวย

 กิจกรรม เชา

02.20 น. เดินทางถึง สนามบินอินทิรา คานธี เมืองเดลลี ประเทศอินเดีย (เวลาทองถิ่นชากวาไทย 1.30 ช.ม.กรุณาปรับ
นาฬิกาของทานเป็นเวลาทองถิ่นเพ่ือสะดวกในการนัดหมาย) หลังผานขั้นตอนการตรวจคนเขาเมืองและรับสัมภาระเรียบรอย
แลว

จากนั้นนําทานเดินทางสู เมืองชัยปุระ หรือ จัยปูร (Jaipur) เมืองหลักของรัฐราชสถานตั้งอยูทางตะวันตกเฉียงเหนือของ
สาธารณรัฐอินเดีย

บาย

บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร หรือ หองอาหารในโรงแรม

้ ้ ่



วันท่ี 3

จากนั้นนําทานชม พระราชวังหลวงซิตี้ พาเลส (City Palace) ซ่ึงเดิมเป็นพระราชวังของมหาราชใจสิงห (Jai Singh) พิเศษ
รวมคาเขาหอง Blue Palace ถือวาเป็นไฮไลทของพระราชวังแหงน้ี ใหทานถายภาพแบบจัดเต็ม

จากนั้นนําทานชม ฮาวามาฮาล (Hawa Mahal) หรือ “พระราชวังแหงสายลม” (Palace of the Winds) สรางในปีค.ศ.
1799 โดยมหาราชาสะหวาย ประธาป สิงห (Maharaja Sawai Pratap Singh) ออกแบบโดยลาล ชันด อุสถัด (Lal Chand
Ustad) โดยถอดแบบมาจากรูปทรงของมงกุฏพระนารายณ บริเวณดานหนาอาคารมีหนาบันสูงหาชั้นและมีลักษณะคลายรังผึ้ง

ค่ํา

บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร หรือ หองอาหารในโรงแรม

พักท่ี Hilton Hotel Hotel หรือเทียบเทา

ทาอากาศยานอินทิราคานธี

ชัยปูระ

 เชา

เป็นทาอากาศยานหลักของเมืองหลวงนิวเดลี ประเทศอินเดีย ตั้งอยูท่ีเขตปาลาม โดยอยู
หางจากตัวเมืองนิวเดลีทางทิศตะวันตกเฉียงใตเป็นระยะทาง 16 กิโลเมตร

เป็นเมืองหลวงของรัฐราชาสถาน รอบนอกมีกําแพงสูงใหญพรอมประตูเมืองท้ังเจ็ดราย
รอบ เดิมเป็นสีขาว สีเทา แตปัจจุบันสีชมพู เพ่ือเป็นการตอนรับเจาชาย Albert

 เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร

พระราชวังซิต้ีพาเลส

ฮาวามาฮาล (พระราชวังแหงสายลม)

 บาย

เดิมเป็นพระราชวังของมหาราชใจสิงห (Jai Singh) พระราชวังถูกสรางขยายออกในสมัย
หลัง ปัจจุบัน ไดรวบเป็นพิพิธภัณฑ Sawai Man Singh Museum ประกอบดวย 4
สวนท่ีนาสนใจคือ สวนแรกคือสวนของพระราชวังสวนท่ีสองเป็นสวนของพิพิธภัณฑ ท่ี
จัดแสดงฉลองพระองคของกษัตริย และมเหสี ซ่ึงมีการตัดเย็บอยางวิจิตร สวนท่ีสามเป็น
สวนของอาวุธ และชุดศึกสงคราม ท่ีจัดแสดงไวอยางนาท่ึงมากมายหลายหลาก

ฮาวามาฮาล แปลวาพระราชวังแหงสายลม เป็นพระราชวังท่ีตั้งอยูในเมืองชัยปุระ รัฐราช
สถาน ประเทศอินเดีย สรางในปี 1799 โดยมหาราชาสะหวาย ประธาป สิงห ออกแบบโด
ยลาล ชันด อุสถัด โดยถอดแบบมาจากรูปทรงของมงกุฏพระนารายณ โดยมีสิ่งกอสรางท่ี
โดดเดนคือ บริเวณดานหนาอาคารมีหนาบันสูงหาชั้นและมีลักษณะคลายรังผึ้งสรางจาก
หินทรายสีแดงสดฉลุหินใหเป็นชองหนาตางลวดลายเล็กๆ ละเอียดยิบท่ีมีชองหนาตางถึง
953 บาน

 คํ่า  รับประทานอาหารเย็น ณ รานอาหาร

 Hilton Hotel Hotel หรือเทียบเทา



ปอมแอมเบอร - พระราชวังแอมเบอร - นิวเดลี - ตลาดจันปาท
- ทาอากาศยานอินทิราคานธี

 กิจกรรม เชา

บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

จากนั้นนําทานชม ปอมปราการแอมเบอรหรือแอมเบอรฟอรท (Amber Fort) สรางขึ้นโดยมหาราชาแมนสิงห ใน ปี ค.ศ.
1592 และเสร็จสิ้นลงในสมัยของมหาราชาใจสิงห ปอมแหงน้ีเป็นตนแบบท่ีดีของสถาปัตยกรรมแบบราชปุต (Rajput)

ภายในปอมปราการจะมีสวนท่ีเป็นพระราชวัง คือ พระราชวังแอมเบอร แตเดิมเคยเป็นราชธานีของเมืองชัยปุระ สรางบนเนิน
เขาสูงท่ีตําแหนงเดิมเคยเป็นปอมปราการเกาในศตวรรษท่ี 11 มากอน สรางขึ้นโดยมหาราชาแมนสิงห ในปี ค.ศ. 1592 และ
เสร็จสิ้นลงในสมัยของมหาราชาใจสิงห พิเศษนําทานน่ังชางขึ้นพระราชวังและน่ังรถจิบ๊ลงจากพระราชวัง

บาย

บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร หรือ หองอาหารในโรงแรม

นําทานเดินทางสู เมืองเดลลี ใชเวลาเดินทางประมาณ 5 ชั่วโมง

จากนั้น อิสระชอปป้ิงเลือกซ้ือสินคาท่ี ตลาดจันปาท (Janpath Market) ตลาดชื่อดังกลางกรุงนิวเดลีตลาดยอดฮิตอายุกวา
80 ปี

ค่ํา

บริการอาหารเย็น ณ ณ ภัตตาคาร

จากนั้นนําทานเดินทางสู สนามบินอินทรา คานธี เมืองเดลลี เพ่ือนําทานเช็คอินรับบัตรโดยสารเพ่ือเดินทางกลับสู
ประเทศไทย

ปอมแอมเบอร

พระราชวังแอมเบอร

 เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

ปอมแหงน้ีอยูท่ีเมืองอาเมร ตรงบริเวณชานเมืองชัยปุระ หางจากเมืองชัยปุระ 11
กิโลเมตร ตั้งโดดเดนอยูบนผาหินเหนือทะเลสาบ สรางโดยมหาราชา มาน สิงหท่ี 1 ปอม
ปราการแหงน้ีมีชื่อเสียงทางดานสถาปัตยกรรมซ่ึงผสมผสานกันระหวางศิลปะฮินดูและ
ศิลปะราชปุตอันเป็นเอกลักษณ สามารถมองเห็นไดจากระยะทางไกล เน่ืองจากมีขนาด
กําแพงปราการท่ีใหญและแนนหนา พรอมประตูทางเขาหลายแหง ถนนท่ีปูดวยหินหลาย
สาย ซ่ึงเมื่ออยูบนปอมแลวสามารถมองเห็นทะเลสาบเมาตาไดอยางชัดเจน

ตั้งอยูท่ีเมืองอาเมร ชานเมืองชัยปุระ หางจากเมืองชัยปุระ 11 กิโลเมตร ตั้งโดดเดนอยูบน
ผาหินเหนือทะเลสาบ สรางโดยมหาราชา มาน สิงหท่ี 1 ปอมปราการแหงน้ีมีชื่อเสียงทาง
ดานสถาปัตยกรรมซ่ึงผสมผสานกันระหวางศิลปะฮินดูและศิลปะราชปุตอันเป็น
เอกลักษณ สามารถมองเห็นไดจากระยะทางไกล เน่ืองจากมีขนาดกําแพงปราการท่ีใหญ
และแนนหนา พรอมประตูทางเขาหลายแหง ถนนท่ีปูดวยหินหลายสาย ซ่ึงเมื่ออยูบนปอม
แลวสามารถมองเห็นทะเลสาบเมาตาไดอยางชัดเจน ความสวยงามของปอมแอมเบอร
ซอนอยูภายในกําแพงเมืองท่ีแบงเป็นท้ังหมด 4 ชั้น (แตละชั้นค่ันดวยทางเดินกวาง)

 เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร

 บาย



วันท่ี 4 ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ

 หมายเหตุ สายการบิน Thai Airways เท่ียวบินท่ี TG316 ใชเวลาเดินทางประมาณ 4 ชั่วโมง 25 นาที มีบริการอาหารและเครื่องด่ืม
บนเครื่อง

หากลูกคาทานใดท่ีจําเป็นตองออกตั๋วภายใน (ตั๋วเครื่องบิน , ตั๋วรถทัวร , ตั๋วรถไฟ) กรุณาสอบถามเจาหนาท่ีของบริษัท ทุก
ครั้งกอนทําการออกตั๋วเน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรับเปล่ียนไฟลท หรือ เวลาบิน โดยไมแจงใหทราบลวงหนา ทานใดมีไฟล
ทบินภายในประเทศตอ โปรดแจงใหบริษัทฯทราบในวันจองทัวร ท้ังน้ีเพ่ือประโยชนของตัวทานเอง

โปรแกรมการเดินทางอาจมีการปรับเปล่ียน หรือ เปล่ียนแปลงไดตามความเหมาะสม เน่ืองจากความลาชาของสายการบิน
โรงแรม ท่ีพัก การจราจร เหตุการณทางการเมือง การนัดหยุดงาน การกอจลาจล อุบัติเหตุ สภาพอากาศ ภัยธรรมชาติ วาตภัย

่ ่

นิวเดลี

ตลาดจันปาท

เมืองเดลีเป็นเมืองหลวงเกาแกของอินเดีย ประมาณการณวากอสรางเมื่อ 5000 ปีกอน
คริสตกาล สวนสิ่งกอสรางท่ีเกาแกท่ีสุดท่ีคนพบในปัจจุบันมีอายุประมาณ 300 ปีกอน
คริสตกาล มีเมืองโบราณหลายแหงถูกขุดพบในเขตการปกครองเดลีในปัจจุบัน พ้ืนท่ีเขต
เดลีเป็นศูนยกลางการปกครองของอาณาจักรอินเดียโบราณถึง 7 อาณาจักร

เป็นตลาดชื่อดังกลางกรุงนิวเดลียอดฮิตท่ีมีอายุกวา 80 ปี แหลงรวมนักทองเท่ียวนักชอป
ป้ิงกลางกรุงนิวเดลี อยูใกลๆกับยาน Connaught Place ใกลสถานีรถไฟฟา Rajiv
Chowk มีสินคาตั้งแตเสื้อผาปัก งานหัตถกรรมไม โคมไฟ ทองเหลือง ผาปักลูกปัด
เครื่องประดับทํามือ กระเปาแฟชั่นท้ังหลาย รองเทาปลายแหลมดานหนา รองเทาสไตล
อินเดีย(Jootis) สาหรี ผาปูท่ีนอน ปลอกหมอน และอ่ืนๆ

ทาอากาศยานอินทิราคานธี คํ่า

 รับประทานอาหารเย็น ณ รานอาหาร

เป็นทาอากาศยานหลักของเมืองหลวงนิวเดลี ประเทศอินเดีย ตั้งอยูท่ีเขตปาลาม โดยอยู
หางจากตัวเมืองนิวเดลีทางทิศตะวันตกเฉียงใตเป็นระยะทาง 16 กิโลเมตร

 กิจกรรม เชา

00.20 น. บินลัดฟากลับสู ประเทศไทย โดยสายการบิน Thai Airways เท่ียวบินท่ี TG316 ใชเวลาเดินทางประมาณ 4
ชั่วโมง 25 นาที (มีบริการอาหารและเครื่องด่ืมบนเครื่อง)

05.45 น. เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ ประเทศไทย โดยสวัสดิภาพ พรอมความประทับใจ

ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ เชา

เป็นทาอากาศยานท่ีเปิดทําการมาตั้งแตปี พ.ศ.2549 ซ่ึงในตอนแรกเปิดใชแคเท่ียวบิน
ภายในประเทศ ในตอนน้ีเป็นเสมือนทาอากาศยานหลักประจํากรุงเทพฯ และยังเป็นทา
อากาศยานนานาชาติท่ีมีผูเดินทางคับค่ังท่ีสุดในประเทศอีกดวย



อัคคีภัย หรือไมวาจะดวยสาเหตุใดๆ ก็ตาม (ซ่ึงเป็นเหตุการณท่ีนอกเหนือการควบคุมจากทางบริษัท) โดยทางบริษัทจะคํานึงถึง
ความปลอดภัยของลูกคาเป็นสําคัญ



เง่ือนไข
1.โปรแกรมทัวรน้ีจะสามารถออกเดินทางไดตองมีจํานวนผูเดินทางขั้นตํ่า 30 ทานรวมในคณะตามท่ีกําหนดไวเทานั้น หากมี

จํานวนผูเดินทางรวมแลวนอยกวาท่ีกําหนดไว บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิใ์นการยกเลิกหรือปรับเปล่ียนกําหนดการเดินทาง ในกรณีท่ีมีผู
เดินทาง 15-19 ทาน ตองเพ่ิมเงินทานละ 2,000 บาท, กรณีท่ีมีผูเดินทาง 20-24 ทานตองเพ่ิมเงินทานละ 1,000 บาท และในกรณีท่ี
มีผูเดินทาง 25-29 ทานตองเพ่ิมเงินทานละ 500 บาท

2.ในกรณีท่ีทานไมไดรับผลการอนุมัติวีซาเขาประเทศอินเดีย แบบ E-Visa ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิใ์นการคืนคาธรรมเนียมวีซา
E-Visa และเรียกเก็บคาธรรมเนียมวีซาเพ่ิมเติม เพ่ือดําเนินการขอวีซาใหมโดยตรงกับทางศูนยรับย่ืนวีซาอินเดีย ประจําประเทศไทย

3.บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิใ์นการเปล่ียนแปลงราคาและเงื่อนไขตางๆ โดยไมตองแจงใหทราบลวงหนา ท้ังน้ีใหขึ้นอยูกับดุลยพินิจขอ
งบริษัทฯ เทานั้น อีกท้ังขอสรุปและขอตัดสินใดๆ ของบริษัทฯ ใหถือเป็นขอยุติสิ้นสุดสมบูรณ

4.บริษัทฯ และตัวแทนของบริษัทขอสงวนสิทธิท่ี์จะเปล่ียนแปลงรายการทัวรตามความเหมาะสม ใหสอดคลองกับสถานการณ ขอ
จํากัดดานภูมิอากาศ และเวลา ณ วันท่ีเดินทางจริง ท้ังน้ีทางบริษัทฯ จะยึดถือและคํานึงถึงความปลอดภัย รวมถึงประโยชนสูงสุดของ
ลูกคาสวนมากเป็นสําคัญ

5.รายการทัวรน้ีเป็นการทองเท่ียวแบบหมูคณะ (Join Tour) จัดทําและดําเนินการโดยบริษัทคูคา (Partner)

6.อัตราคาบริการคิดคํานวณจากอัตราแลกเปล่ียน และราคาตั๋วเครื่องบินในปัจจุบัน บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิใ์นการปรับเปล่ียนราคา
คาบริการในกรณีท่ีมีการขึ้นราคาคาตั๋วเครื่องบิน คาประกันภัยสายการบิน คาธรรมเนียมน้ํามัน หรือมีการประกาศลดคาเงินบาท หรือ
อัตราแลกเปล่ียนไดปรับขึ้นในชวงใกลวันท่ีคณะจะเดินทาง

7.ในระหวางการทองเท่ียวน้ี หากทานไมใชบริการใดๆ ไมวาท้ังหมดหรือบางสวน ถือวาทานสละสิทธิไ์มสามารถเรียกรองขอคืนคา
บริการได

8.หากทานไมเดินทางกลับพรอมคณะทัวร ตั๋วเครื่องบินขากลับซ่ึงยังไมไดใช ไมสามารถนํามาขอคืนเงินได

9.คาบริการท่ีทานชําระกับทางบริษัทฯ เป็นการชําระแบบเหมาขาด และทางบริษัทฯ ไดชําระใหกับบริษัทฯ ตัวแทนแตละแหงแบบ
เหมาขาดเชนกัน ดังนั้นหากทานมีเหตุอันใดท่ีทําใหทานไมไดทองเท่ียวพรอมคณะตามรายการท่ีระบุไว ทานจะขอคืนคาบริการไมได

10.กรณีเกิดความผิดพลาดจากตัวแทน หรือ หนวยงานท่ีเกี่ยวของ จนมีการยกเลิก ลาชา เปล่ียนแปลง การบริการจากสายการบิน
บริษัทขนสง หรือ หนวยงานท่ีใหบริการ บริษัทฯ จะดําเนินโดยสุดความสามารถท่ีจะจัดบริการทัวรอ่ืนทดแทนให แตจะไมคืนเงินให
สําหรับคาบริการนั้นๆ

11.มัคคุเทศก พนักงาน และตัวแทนของบริษัทฯ ไมมีสิทธิใ์นการใหคําสัญญาใดๆ ท้ังสิ้นแทนบริษัทฯ นอกจากมีเอกสารลงนาม
โดยผูมีอํานาจของบริษัทฯ กํากับเทานั้น

12.บริษัทฯ รับเฉพาะผูมีวัตถุประสงคเดินทางเพ่ือทองเท่ียวเทานั้น การเดินทางของผูเดินทางดวยวัตถุประสงคแอบแฝงอ่ืน ๆ เชน
การไปคาแรงงาน การคาประเวณี การคามนุษย การขนสงสินคาหนีภาษี การขนยาเสพติด การโจรกรรม การขนอาวุธสงคราม การ
กอการราย และ อ่ืน ๆ ท่ีเขาขายผิดกฏหมาย ผิดศีลธรรมอันดี บริษัทฯ มิไดมีสวนรูเห็น เกี่ยวของ หรือ มีสวนตองรับผิดชอบใด ๆ กับ
การกระทําดังกลาวท้ังสิ้น

13.หากผูเดินทางถูกเจาหนาท่ีตรวจคนเขาเมืองของประเทศนั้นๆ ปฏิเสธการเขา - ออกเมือง ดวยเหตุผลใดๆ ก็ตาม ถือเป็น
เหตุผลซ่ึงอยูนอกเหนืออํานาจ และความรับผิดชอบของบริษัทฯ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิท่ี์จะไมรับผิดชอบการคืนเงินท้ังหมด

14.ผูเดินทางตองใชวิจารณญาณสวนตัวและรับผิดชอบตอการตัดสินใจในการเลือกซ้ือสินคาตาง ๆ ในระหวางการเดินทางทอง
เท่ียวดวยตัวทานเอง บริษัทฯ จะไมสามารถรับผิดชอบใด ๆ หากเกิดความไมพึงพอใจในสินคาท่ีผูเดินทางไดซ้ือระหวางการเดินทางทอง
เท่ียวน้ี

15.ผูเดินทางตองรับผิดชอบตอการจัดเก็บ และ ดูแลทรัพยสินสวนตัว ของมีคาตาง ๆ อยางระมัดระวัง บริษัทฯ จะไมสามารถรับผิด
ชอบใด ๆ หากเกิดการสูญหายของ ทรัพยสินสวนตัว ของมีคาตาง ๆ ระหวางการเดินทางทองเท่ียว

16.บริษัทฯ จะไมรับผิดชอบตอการสูญหายของทรัพยสิน และ สัมภาระระหวางการเดินทางอันมีสาเหตุมาจากสนามบิน สายการ
บิน บริษัทขนสง โรงแรม หรือ การโจรกรรม แตจะทําหนาท่ีเป็นตัวแทนในการเรียกรองคาชดใชใหกับผูเดินทาง

17.บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิท่ี์จะไมรับผิดชอบคาเสียหายในเหตุการณท่ีเกิดจากการยกเลิกหรือความลาชาของสายการบิน ภัย
ธรรมชาติ การนัดหยุดงาน การจลาจล การปฏิวัติ รัฐประหาร ท่ีอยูนอกเหนือการควบคุมของทางบริษัทฯ หรือ คาใชจายเพ่ิมเติมท่ีเกิด
ขึ้นทางตรง หรือทางออม เชน การเจ็บปวย การถูกทําราย การสูญหาย ความลาชา หรือ จากอุบัติเหตุตางๆ

18.บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิท่ี์จะไมรับผิดชอบใด ๆ ตอการไมเป็นไปตามความคาดหวัง และความไมพึงพอใจของผูเดินทาง ท่ี
เกี่ยวของกับ สภาพธรรมชาติ ภูมิอากาศ ฤดูกาล ทัศนียภาพ วัฒนธรรม วิถีและพฤติกรรมของประชาชนในประเทศท่ีเดินทางไป

19.ทางบริษัทฯจะไมรับผิดชอบใดๆท้ังสิ้น หากผูเดินทางประสบเหตุสภาวะฉุกเฉินจากโรคประจําตัว ซ่ึงไมไดเกิดจากอุบัติเหตุใน
รายการทองเท่ียว(ซ่ึงลูกคาจะตองยอมรับในเงื่อนไขน้ีในกรณีท่ีเกิดเหตุสุดวิสัย ซ่ึงอยูนอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัททัวร)

20.กรณีใชหนังสือเดินทางราชการ(เลมน้ําเงิน) เดินทางเพ่ือการทองเท่ียวกับคณะทัวร หากทานถูกปฏิเสธในการเขา-ออกประเทศ
ใดๆก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิไ์มคืนคาทัวรและรับผิดชอบใดๆท้ังสิ้น

21.กรณีท่ีทานตองออกตั๋วภายในประเทศ เชน (ตั๋วเครื่องบิน,ตั๋วรถทัวร,ตั๋วรถไฟ) กรุณาสอบถามท่ีเจาหนาท่ีทุกครั้งกอนทําการ
ออกตั๋ว เน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรับเปล่ียนไฟลทบิน หรือ เวลาบิน โดยไมไดแจงใหทราบลวงหนาทางบริษัทฯจะไมรับผิดชอบ

๋ ่ ่



ใดๆในกรณีถาทานออกตั๋วภายในโดยไมแจงใหทราบและหากไฟลทบินมีการปรับเปล่ียนเวลาบินเพราะถือวาทานยอมรับในเงื่อนไขดัง
กลาวแลว

22. หนังสือเดินทางตองมีอายุการใชงานเหลือไมนอยกวา 6 เดือน และบริษัทฯรับเฉพาะผูมีจุดประสงคเดินทางเพ่ือทองเท่ียว
เทานั้น (หนังสือเดินทางตองมีอายุเหลือใชงานไมนอยกวา 6 เดือน บริษัทฯไมรับผิดชอบหากอายุเหลือไมถึงและไมสามารถเดินทาง
ได 
 

การชําระเงิน
กรุณาทําการจองกอนการเดินทาง อยางนอย 45 วันทําการหรือกอนหนานั้น โดยสงแฟกซหรืออีเมลลรายชื่อและหนา

หนังสือเดินทางเพ่ือยันการจองท่ีน่ัง พรอมชําระมัดจําทานละ 10,000 บาท

คาทัวรสวนท่ีเหลือ บริษัทฯ จะขอเก็บคาทัวรท้ังหมด 15 วันกอนการเดินทาง มิเชนนั้นบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิใ์นการยกเลิกการ
เดินทางของทาน และการคืนเงินท้ังหมดหรือบางสวนตามคาใชจายท่ีเกิดขึ้นจริง

เมื่อทานตกลงชําระเงินคาบริการไมวาท้ังหมดหรือบางสวนกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯจะถือวาทานไดยอมรับในเงื่อนไขการให
บริการท่ีไดระบุไวในเอกสารฉบับน้ีท้ังหมดน้ีแลว

ทางบริษัทขอสงวนสิทธิใ์นการดําเนินการย่ืนขอวีซาประเทศอินเดียแบบ E Visa ใหกับผูรวมเดินทางเทานั้น ยกเวนแตผูรวมเดิน
ทางมีวีซาปี

อัตรานี้รวม:
ตั๋วเครื่องบินชั้นประหยัดระบุวันเดินทางไป-กลับพรอมคณะ

ภาษีน้ํามันและภาษีตั๋วทุกชนิด(สงวนสิทธิเก็บเพ่ิมหากสายการบินปรับขึ้นกอนวันเดินทาง)

ท่ีพักโรงแรมตามรายการ 1 คืน พักหองละ 2-3 ทาน (กรณีมาไมครบคูและไมตองการเพ่ิมเงินพักหองเด่ียว)

อาหารตามรายการระบุ(ทางบริษัทขอสงวนสิทธิใ์นการเปล่ียนแปลงเวลา, เมนูอาหาร และสถานท่ีตามสถานการณ) 

คาเขาชมสถานท่ีตามรายการระบุ

คาระวางน้ําหนักกระเปาไมเกิน 20 กก.

คารถรับ-สงสถานท่ีทองเท่ียวตามรายการระบุ

คามัคคุเทศกผูชํานาญเสนทางดูแลตลอดการเดินทาง

คาประกันชีวิตกรณีอุบัติเหตุในระหวางการเดินทาง คุมครองในวงเงินไมเกินทานละ 1,000,000 บาท และคารักษาพยาบาลกรณี
อุบัติเหตุในวงเงินไมเกิน ทานละ 200,000 บาท (ตามเงื่อนไขกรมธรรม) 

ภาษีมูลคาเพ่ิม 7%

อัตรานี้ไมรวม:
ภาษีหัก ณ ท่ีจาย 3%

คาทําหนังสือเดินทางไทย,คาธรรมเนียมสําหรับผูถือพาสปอรตตางชาติคาทําใบอนุญาตกลับเขาประเทศของคนตางชาติ(Re-Entry)
หรือ คนตางดาว (เป็นหนาท่ีของผูเดินทางในการจัดทําเอง)

คาใชจายสวนตัวนอกเหนือจากรายการท่ีระบุ เชน คาเครื่องด่ืมและคาอาหารท่ีสั่งเพ่ิมเอง, คาโทรศัพท, คาอาหารและเครื่องด่ืมสั่ง
พิเศษนอกรายการ คาซักรีด, คาโทรศัพททางไกล, คาอินเตอรเน็ต ฯลฯ

คาใชจายอันเกิดจากความลาชาของสายการบิน,อุบัติภัยทางธรรมชาติ,การประทวง,การจลาจล,การนัดหยุดงาน,การถูกปฏิเสธไมให
ออกและเขาเมืองจากเจาหนาท่ีตรวจคนเขาเมืองและเจาหนาท่ีกรมแรงงานท้ังท่ีเมืองไทยและตางประเทศซ่ึงอยูนอกเหนือความควบคุม
ของบริษัทฯ

คาปรับ สําหรับน้ําหนักกระเปาเดินทางท่ีเกินจากท่ีทางสายการบินกําหนดไว 30 กก.

คาธรรมเนียมวีซาอินเดียแบบ E-Visaทานละ 3,000 บาท (ชําระพรอมคามัดจําทัวร) ทางบริษัทขอสงวนสิทธิใ์นการดําเนินการย่ืน
ขอวีซาประเทศอินเดียแบบ E Visa ใหกับผูรวมเดินทางเทานั้น ยกเวนแตผูรวมเดินทางมีวีซาปี

คาทิปไกดทองถิ่น,คนขับรถ 1,200 บาท/ทริป/ลูกทัวร 1 ทาน (ชําระท่ีสนามบินในวันเดินทาง)

คาทิปหัวหนาทัวรตามสินน้ําใจของทุกทาน (ไมรวมในทิปไกดทองถิ่นและคนขับรถแตไมบังคับทิป)
 

วีซา
์ ่ ้



ทางบริษัทขอสงวนสิทธิใ์นการดําเนินการย่ืนขอวีซาประเทศอินเดียแบบ E Visa ใหกับผูรวมเดินทางเทานั้น ยกเวนแตผูรวมเดิน
ทางมีวีซาปี

คาใชจายไมรวมคาธรรมเนียมวีซาอินเดียแบบ E-Visaทานละ 3,000 บาท (ชําระพรอมคามัดจําทัวร) ทางบริษัทขอสงวนสิทธิใ์น
การดําเนินการย่ืนขอวีซาประเทศอินเดียแบบ E Visa ใหกับผูรวมเดินทางเทานั้น ยกเวนแตผูรวมเดินทางมีวีซาปี

โปรดทราบ วีซาออนไลนของประเทศอินเดีย มีขอจํากัดการใหวีซา 2 ครั้งตอ 1 ปีปฎิทิน หากทานเคยไดย่ืนหรือไดรบการอนุมัติวีซา
ออนไลนครบ 2 ครั้งแลว จะตองดําเนินการย่ืนผานศูนยรับย่ืนวีซาอินเดียเทานั้น กรุณาติดตอเจาหนาท่ีเพ่ือใหการแนะนํา

เอกสารท่ีตองเตรียมประกอบการย่ืนวีซาอินเดีย(E-Visa)

1. แบบฟอรม แบบฟอรมกรอกขอมูลเพ่ือประกอบการดําเนินการขอวีซา โดยตองกรอกขอมูลใหครบถวน

2. ไฟลแสกนหนังสือเดินทาง (Passport) ไฟลสกุล pdf

3. สแกนรูปถายสี ดานหลัง เป็นสีขาว ไมมีกรอบ ขนาด 2 x 2น้ิว 2 รูป

หมายเหตุ
ทางบริษัทขอสงวนสิทธิใ์นการดําเนินการย่ืนขอวีซาประเทศอินเดียแบบ E Visa ใหกับผูรวมเดินทางเทานั้น ยกเวนแตผูรวมเดิน

ทางมีวีซาปี

คาใชจายไมรวมคาทิปไกดทองถิ่น,คนขับรถ 1,200 บาท/ทริป/ลูกทัวร 1 ทาน (ชําระท่ีสนามบินในวันเดินทาง) คาทิปหัวหนาทัวร
ตามสินน้ําใจของทุกทาน (ไมรวมในทิปไกดทองถิ่นและคนขับรถแตไมบังคับทิป)

คาใชจายไมรวมคาธรรมเนียมวีซาอินเดียแบบ E-Visaทานละ 3,000 บาท (ชําระพรอมคามัดจําทัวร) ทางบริษัทขอสงวนสิทธิใ์น
การดําเนินการย่ืนขอวีซาประเทศอินเดียแบบ E Visa ใหกับผูรวมเดินทางเทานั้น ยกเวนแตผูรวมเดินทางมีวีซาปี

หากลูกคาทานใดท่ีจําเป็นตองออกตั๋วภายใน (ตั๋วเครื่องบิน , ตั๋วรถทัวร , ตั๋วรถไฟ) กรุณาสอบถามเจาหนาท่ีของบริษัท ทุกครั้ง
กอนทําการออกตั๋วเน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรับเปล่ียนไฟลท หรือ เวลาบิน โดยไมแจงใหทราบลวงหนา ทานใดมีไฟลทบินภาย
ในประเทศตอ โปรดแจงใหบริษัทฯทราบในวันจองทัวร ท้ังน้ีเพ่ือประโยชนของตัวทานเอง

โปรแกรมการเดินทางอาจมีการปรับเปล่ียน หรือ เปล่ียนแปลงไดตามความเหมาะสม เน่ืองจากความลาชาของสายการบิน โรงแรม
ท่ีพัก การจราจร เหตุการณทางการเมือง การนัดหยุดงาน การกอจลาจล อุบัติเหตุ สภาพอากาศ ภัยธรรมชาติ วาตภัย อัคคีภัย หรือไม
วาจะดวยสาเหตุใดๆ ก็ตาม (ซ่ึงเป็นเหตุการณท่ีนอกเหนือการควบคุมจากทางบริษัท) โดยทางบริษัทจะคํานึงถึงความปลอดภัยของ
ลูกคาเป็นสําคัญ

การยกเลิก
ยกเลิกการเดินทางกอนการเดินทาง 30 วัน บริษัทฯจะคืนเงินคามัดจําใหท้ังหมด โดยจะหักคาใชจายท่ีเกิดขึ้นจริง เชนคา

ธรรมเนียมวีซา ยกเวนในกรณีวันหยุดเทศกาล,วันหยุดนักขัตฤกษ ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิไ์มคืนเงินมัดจําโดยไมมีเงื่อนไขใดๆท้ัง
สิ้น

ยกเลิกการเดินทาง 15 วัน กอนการเดินทาง หักคามัดจําทัวร 50%

ยกเลิกกอนการเดินทาง 7-14 วันเก็บคาใชจาย 100% ของราคาทัวร ตอทาน

สําหรับผูโดยสารท่ีไมไดถือหนังสือเดินทางไทย และทางบริษัทฯเป็นผูย่ืนวีซาให เมื่อผลวีซาผานแลวมีการยกเลิกการเดินทางบริ
ษัทฯ ขอสงวนสิทธิใ์นการคืนคามัดจําท้ังหมด
 


