
#15129 ทัวรอินเดีย ชัยปุระ อัครา 5 วัน 3 คืน ทัชมาฮาล
พระราชวังแหงสายลมฮาวามาฮาล บิน TG
ทัวรอินเดีย ชัยปุระ อัครา เดลี ปอมปราการแอมเบอรฟอรด พระราชวังแอม
เบอรฟอรด พระราชวังกลางนํ้า ซิตี้พาเลซ วัดพระพิฆเนศ แชนดเบารี อัคราฟ
อรท ประตูเมืองอินเดีย ตลาดพ้ืนเมืองจันปาท



สรุปการเดินทาง
วันที่ กําหนดการ เชา เที่ยง เย็น โรงแรม

1 ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ - ทาอากาศยานอินทิราคานธี - ชัยปูระ   
Park Ocean
Hotel หรือ
เทียบเทา

2 ปอมแอมเบอร - พระราชวังแอมเบอร - พระราชวังชัลมาฮาล - พระราชวังซิต้ีพาเลส - ฮา
วามาฮาล (พระราชวังแหงสายลม) - วัดพระพิฆเนศเมืองชัยปูร   

Park Ocean
Hotel หรือ
เทียบเทา

3 บอน้ําจันเบารี - อัครา - ปอมอัครา   
Howard The
Fern Hotel
หรือเทียบเทา

4 ทัชมาฮาล - นิวเดลี - กุตุปมินาร - ประตูเมืองอินเดีย - ตลาดจันปาท - ทาอากาศยานอิ
นทิราคานธี    -

5 ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ    -

กําหนดการเดินทาง ผูใหญพักคู
ทานละ

เด็กเพิ่มเตียงกับผูใหญคู
ทานละ

เด็กไมเพิ่มเตียงกับผูใหญคู
ทานละ

พักเดี่ยว เพิ่ม
ทานละ

17 ม.ค. 66 - 21 ม.ค. 66 ฿19,999 ฿19,999 ฿19,999 ฿4,999

24 ม.ค. 66 - 28 ม.ค. 66
฿21,999 
฿19,999

฿21,999 
฿19,999

฿21,999 
฿19,999

฿4,999

31 ม.ค. 66 - 4 ก.พ. 66
฿21,999 
฿19,999

฿21,999 
฿19,999

฿21,999 
฿19,999

฿4,999

6 ก.พ. 66 - 10 ก.พ. 66 ฿23,999 ฿23,999 ฿23,999 ฿4,999

7 ก.พ. 66 - 11 ก.พ. 66 ฿23,999 ฿23,999 ฿23,999 ฿4,999

13 ก.พ. 66 - 17 ก.พ. 66 ฿21,999 ฿21,999 ฿21,999 ฿4,999

14 ก.พ. 66 - 18 ก.พ. 66 ฿21,999 ฿21,999 ฿21,999 ฿4,999

20 ก.พ. 66 - 24 ก.พ. 66
฿21,999 
฿19,999

฿21,999 
฿19,999

฿21,999 
฿19,999

฿4,999



วันท่ี 1 ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ - ทาอากาศยานอินทิราคานธี - ชัยปูระ

กําหนดการทั้งหมด

 กิจกรรม เชา

04.30 น./04.00 น. นัดหมายคณะพรอมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ (กรุงเทพฯ) ชั้น 4 ประตูหมายเลข 2 เคานเตอร D
สายการบิน Thai Airways ซ่ึงจะมีเจาหนาท่ี คอยตอนรับ และบริการชวยเหลือเรื่องของกระเปาเดินทาง พรอมท้ังเช็คอินรับ
บัตรท่ีน่ังบนเครื่องบิน

07.35 น./07.00 น. บินลัดฟาสู สนามบิน อินทิรา คานธี ประเทศอินเดีย โดยสายการบิน Thai Airways เท่ียวบินท่ี
TG323 (ใชเวลาบินประมาณ 4 ชั่วโมง) พรอมบริการอาหารและเครื่องด่ืมบนเครื่องบิน

10.35 น./09.55 น. เดินทางถึง สนามบิน อินทิรา คานธี ประเทศอินเดีย นําทานผานพิธีการตรวจคนเขาเมืองและศุลกากร
(เวลาทองถิ่นชากวาประเทศไทย 1 ชั่วโมง 30 นาที)

บาย

บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

นําทานเดินทางสู เมืองชัยปุระ (Jaipur) (ใชเวลาเดินทางประมาณ 6 ชั่วโมง)

ค่ํา

บริการอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร

พักท่ี Park Ocean Hotel หรือเทียบเทา

ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ

ทาอากาศยานอินทิราคานธี

 เชา

เป็นทาอากาศยานท่ีเปิดทําการมาตั้งแตปี พ.ศ.2549 ซ่ึงในตอนแรกเปิดใชแคเท่ียวบิน
ภายในประเทศ ในตอนน้ีเป็นเสมือนทาอากาศยานหลักประจํากรุงเทพฯ และยังเป็นทา
อากาศยานนานาชาติท่ีมีผูเดินทางคับค่ังท่ีสุดในประเทศอีกดวย

เป็นทาอากาศยานหลักของเมืองหลวงนิวเดลี ประเทศอินเดีย ตั้งอยูท่ีเขตปาลาม โดยอยู
หางจากตัวเมืองนิวเดลีทางทิศตะวันตกเฉียงใตเป็นระยะทาง 16 กิโลเมตร

 เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร

 บาย



 หมายเหตุ

วันท่ี 2 ปอมแอมเบอร - พระราชวังแอมเบอร - พระราชวังชัลมาฮาล -
พระราชวังซิตี้พาเลส - ฮาวามาฮาล (พระราชวังแหงสายลม) -
วัดพระพิฆเนศเมืองชัยปูร

เวลาและเท่ียวบินโปรดตรวจสอบในตารางทายรายการ และเน่ืองจากทางสายการบินอาจมีการปรับเปล่ียนตางรางเวลาบิน
หากทานท่ีตองออกตั๋วภายใน (เครื่องบิน รถทัวร รถไฟ) กรุณาสอบถามท่ีเจาหนาท่ีทุกครั้งกอนทําการออกตั๋วทุกครั้ง

** หากลูกคาทานใดท่ีจําเป็นตองออกตั๋วภายใน (ตั๋วเครื่องบิน , ตั๋วรถทัวร , ตั๋วรถไฟ) กรุณาสอบถามเจาหนาท่ีของบริษัท
ทุกครั้งกอนทําการออกตั๋วเน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรับเปล่ียนไฟลท หรือ เวลาบิน โดยไมแจงใหทราบลวงหนา ทานใดมี
ไฟลทบินภายในประเทศตอ โปรดแจงใหบริษัทฯทราบในวันจองทัวร ท้ังน้ีเพ่ือประโยชนของตัวทานเอง **

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

ชัยปูระ
เป็นเมืองหลวงของรัฐราชาสถาน รอบนอกมีกําแพงสูงใหญพรอมประตูเมืองท้ังเจ็ดราย
รอบ เดิมเป็นสีขาว สีเทา แตปัจจุบันสีชมพู เพ่ือเป็นการตอนรับเจาชาย Albert

 คํ่า  รับประทานอาหารเย็น ณ รานอาหาร

 Park Ocean Hotel หรือเทียบเทา

 กิจกรรม เชา

บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

นําทานเดินทางสู ปอมปราการแอมเบอร ฟอรด (Amber Fort) ตั้งอยูบนผาหินเหนือทะเลสาบ อีกท้ังปอมปราการแอม
เบอร ฟอรดยังมีชื่อเสียงทางดานสถาปัตยกรรมท่ีมีการผสมผสานกันระหวางศิลปะทางฮินดู และศิลปะราชปุตอันซ่ึงทําใหท่ีแหง
น้ีมีเอกลักษณเฉพาะตัว อีกท้ังทุกทาน ยังสามารถมองเห็นปอมปราการไดจากระยะทางไกล ดวยขนาดของกําแพงปราการขนาด
ใหญและมีความแนนหนา พรอมประตูทางเขาหลายแหง ถนนท่ีปูดวยหินหลายสาย และพิเศษสุดๆ ทุกทานสามารถมองเห็น
ทะเลสาบเมาตา ไดอยางชัดเจน

พิเศษ!! นําทุกทานน่ังรถจิบ๊ เพ่ือขึ้นไปยังสวนของพระราชวัง

ในกรณีท่ีลูกคาตองการขี่ชาง ขึ้นไปยังพระราชวังแอมเบอรฟอรดสามารถแจงทางหัวหนาทัวรได โดยเพ่ิมเงินทานละ ประมาณ
12 USD/เท่ียว

ความสวยงามของ พระราชวังแอมเบอร ฟอรด ภายในแบงเป็นท้ังหมดได 4 ชั้น แตละชั้นจะค่ันดวยทางเดิน ภายในเป็นหมู
พระท่ีน่ัง สรางจากหินทรายสีแดงและหินออน หมูพระท่ีน่ังภายในปอม ประกอบดวยทองพระโรง ทองพระโรงสวนพระองค พระ
ตําหนักซ่ึงเป็นหองทรงประดับกระจกสําหรับมหาราชา ตําหนักอยูบนชั้นสอง สวนสวยจัดเป็นรูปดาวแฉกแบบโมกุลค่ันระหวาง
อาคาร และพระตําหนักท่ีใชการปรับอากาศภายในพระตําหนักใหเย็นลงดวยการทําใหลมเปาผานรางน้ําตกท่ีมีอยูโดยรอบ

นําทานแวะเก็บภาพประทับใจคู พระราชวังกลางน้ํา (Jal Mahal) เป็นพระราชวังขนาดใหญ ออกแบบโดยใชสถาปัตยกรรม
และรูปวาดศิลปะวัฒนธรรมแบบอินเดีย ตั้งอยูใจกลางทะเลสาบแมนซาการ ท่ีถูกลอมรอบดวยภูเขาอราวัลลี เป็นทําเลท่ีดีท่ีสุดใน
เมือง เพราะสามารถเห็นวิวไดโดยรอบพระราชวัง และตัวพระราชวังก็จะสะทอนกับผืนน้ําเพ่ิมความงดงามใหมากขึ้น โดยเฉพาะ
ในเวลากลางคืนท่ีจะมีแสงสะทอนอยางเห็นไดชัด

นําทานเดินทางสู ซิตี้ พาเลซ (City Palace) ภายในพิพิธภัณฑมีหลายจุดท่ีนาสนใจ ประกอบไปดวย 4 จุดดวยกัน ไดแก จุด
ท่ีหน่ึงคือในสวนพระราชวัง จุดท่ีสองในสวนของพิพิธภัณฑ (ท่ีจัดแสดงเกี่ยวกับฉลองพระองคของกษัตริย และมเหสี ท่ีแสดงให
เห็นถึงความปราณีต การตัดเย็บไดอยางสวยงาม) จุดท่ีสามในสวนของจําพวกอาวุธ และชุดศึกสงคราม และในจุดท่ีสี่ จะแสดงใน
สวนของศิลปะของภาพวาด ภาพถาย ราชรถ และพรมโบราณ ไดรับการจารึกไวในประวัติศาสตร และอีกหน่ึงไฮทไลทคือหมอน้ํา
ขนาดใหญมหึมา จํานวน 2 ใบ ถือไดวาใหญท่ีสุดในโลก



บาย

บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

หลังจากนั้นพาทุกทานไปยัง ฮาวา มาฮาล (Hawa Mahal) ซ่ึงถือไดวาเป็นอีกหน่ึงสถานท่ีสําคัญอีกหน่ึงแหง ของประเทศ
อินเดียท่ีจักตองมาเยือน พระราชวังแหงน้ีตั้งอยูในเขตเมืองชัยปุระ ซ่ึงสถาปัตยกรรมของฮาวา มาฮาล ถอดแบบมาจากรูปทรงม
งกุฏของพระนารายณ บริเวณดานหนาอาคารมีหนาบันสูงหาชั้น และมีลักษณะคลายรังผึ้ง ท่ีสรางมาจากหินทรายสีแดงสด อีก
ท้ังยังมีการฉลุหินทําใหเป็นชองหนาตางมีลวดลายเล็กๆละเอียดยิบ จึงทําใหพระราชวังแหงน้ีมีชองหนาตางถึง 953 บาน แต
หนาตางของพระราชวังจะถูกสรางปิดไวดวยหินทรายฉลุ ทําใหนางในฮาเร็มพระสนมท่ีอยูดานในสามารถมองผานขางในมาดาน
นอกได

นําทานเดินทางสู วัดพระพิฆเณศ (Ganesh temple) ตั้งอยูบนเนินเขาเล็กๆ เป็นวัดท่ีมีชื่อเสียงดวยความเป็นมงคลของ
องคพระพิฆเนศวร นับเป็นไฮไลทสําคัญท่ีมีผูคนท้ังใน และนอกเมืองชัยปุระตางนิยมเขาชมเคารพบูชา เพ่ือเป็นมงคลในชีวิต
ประจําวัน และเพ่ือคนหาของความสุขนิรันดร พระพิฆเนศชางหัวเทพในศาสนาฮินดูถือวาเป็นพระเจาแหงความเป็นมงคล

ค่ํา

บริการอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร

ท่ีพัก Park Ocean Hotel หรือเทียบเทา

ปอมแอมเบอร

พระราชวังแอมเบอร

พระราชวังชัลมาฮาล

พระราชวังซิต้ีพาเลส

 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)

พระราชวังกลางน้ําซ่ึงตั้งเดนสงาอยูกลางทะเลสาบมันสกา โดยพระราชวังน้ีนั้นมีความ
สวยงามเน่ืองจากสถานท่ีตั้งอยูกลางทะเลสาบและโดยมีเทือกเขานหารการหตั้งอยูเบื้อง
หลัง ตัวอาคารสรางโดยใชหินทรายสีแดง ประกอบดวยท้ังหมด 5 ชั้น ซ่ึง 4 ชั้นลางจะถูก
น้ําทวมเมื่อทะเลสาบมีระดับน้ําสูงสุด โดยเหลือเพียงชั้นบนสุดซ่ึงจะเผยขึ้นมาเหนือน้ํา
ฉัตรีซ่ึงเป็นยอดหลังคาทรงสี่เหล่ียมนั้นสรางในแบบสถาปัตยกรรมเบงกอล

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



วันท่ี 3 บอน้ําจันเบารี - อัครา - ปอมอักรา

 เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร

ฮาวามาฮาล (พระราชวังแหงสายลม)

วัดพระพิฆเนศเมืองชัยปูร

 บาย

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

วัดพระพิฆเนศท่ีชื่อเสียงโดงดังเป็นอันดับ 1 ของเมืองชัยปูร วัดน้ีสรางขึ้นโดย Seth Jai
Ram Paliwal ในชวงตนศตวรรษท่ี 18 ตั้งอยูใจกลางเมือง บริเวณเนินเขาเล็กๆ พระ
วิหารแหงน้ีเปรียบเสมือนชีวิตแหงการคนหาความสุขนิรันดร ซ่ึงพระพิฆเนศวรชางหัวเทพ
ในศาสนาฮินดูถือวาเป็นพระเจาแหงความเป็นมงคลปัญญา ความรู และความมั่งค่ัง วัดพระ
พิฆเนศแหงน้ีเป็นท่ีนิยมมากท่ีสุดของนักทองเท่ียวท้ังชาวอินเดียและชาวตางชาติ เชิญ
ทานขอพรจากองคพระพิฆเนศตามอัธยาศัย

 คํ่า  รับประทานอาหารเย็น ณ รานอาหาร

 Park Ocean Hotel หรือเทียบเทา

 กิจกรรม เชา

บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

นําทานเดินทางสู แชนดเบารี (Chand Baori) หรือแชนดโบริ โดยขุดบอลึกถึง 100 ฟุต ขนาดสูง 13 ชั้น มีจํานวนขั้น
บันไดท้ังหมด 3,500 ขั้น บอน้ํา แชนด เบารี ถือเป็นตัวอยางหน่ึงท่ีแสดงถึงการวางแผนและการจัดการท่ีดีของคนในยุคโบราณ

บาย

บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

นําทุกทานเดินทางไปยัง เมืองอัครา (Agra) (ใชเวลาเดินทางประมาณ 5 ชั่วโมง)

นําทานเดินทางสู อัครา ฟอรท (Agra Fort) อีกหน่ึงสถานท่ีแหลงมรดกโลกท่ีควรคาแกการมาเยือน อัครา ฟอรท พระราชวัง
ท่ีถือวาย่ิงใหญ เพราะใชเวลาในการสรางยาวนานถึงสามยุคดวยกัน ของกษัตริยแหงราชวงศโมกุล เป็นกําแพงสองชั้นและปอม
อาคารทางเขาสี่ทิศ ภายในประกอบดวยพระราชวัง มัสยิด สวนดอกไม สถาปัตยกรรมตัวอาคารสรางดวยหินทรายสีแดง

ค่ํา

บริการอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร

พักท่ี Howard The Fern Hotel หรือเทียบเทา

 เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม



วันท่ี 4 ทัชมาฮาล - นิวเดลี - กุตุปมินาร - ประตูเมืองอินเดีย - ตลาด
จันปาท - ทาอากาศยานอินทิราคานธี

บอนํ้าจันเบารี
ซ่ึงเชื่อกันวาถูกสรางขึ้นในชวงศตวรรษท่ี 10 หรือพันกวาปีมาแลว ตอนนั้นแควนราชา
สถานเป็นแควนท่ีรํ่ารวยมาก เน่ืองจากเป็นเสนทางสายสําคัญในการเดินทางไปยัง
ตะวันออกกลาง ซ่ึงพอเดินทางผานกันบอยๆ ก็ทําใหเกิดการคาขายขึ้น พอรวยแลวก็เริ่มมี
การลงทุนในการสรางปราสาทราชวังและปอมปราการ แตดวยความท่ีภูมิประเทศของท่ีน่ี
เป็นทะเลทราย ท่ีมีความแหงแลงมาก น้ําฝนท่ีตกเพียงปีละไมกี่ครั้งก็จะซึมหายผานทราย
ไปอยางรวดเร็วแบบท่ีคนไทยซ่ึงเติบโตมากับสายน้ําอยางเราๆ จินตนาการไมถูก

 เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร

อัครา

ปอมอัครา

 บาย

เป็นอดีตเมืองหลวงของอินเดียในสมัยท่ียังเรียกวา "ฮินดูสถาน" (Hindustan) เป็นเมือง
ท่ีตั้งอยูริมแมน้ํายมนา (Yomuna) ทางตอนเหนือของประเทศอินเดีย ในรัฐอุตตร
ประเทศ ตั้งอยูหางจากเมืองลัคเนา (Lucknow) ซ่ึงเป็นเมืองหลวงของรัฐอุตตรประเทศ
ไปทางทิศตะวันตกเป็นระยะทาง 363 กิโลเมตร (226 ไมล) และ 200 กิโลเมตร (124
ไมล) ทางทิศใตของกรุงนิวเดลี

เป็นปอมอนุสรณสถานสําคัญ และมรดกโลกโดยองคการยูเนสโก ตั้งอยูท่ีเมืองอัครา รัฐอุ
ตตร ประเทศ ประเทศอินเดีย โดยอยูหางจากอีกหน่ึงอนุสรณสถานสําคัญท่ีอยูใกลเคียง
คือทัชมาฮาล เป็นระยะทางประมาณ 2.5 กิโลเมตร ปอมอัครานั้นเสมือนเป็นเมืองขนาด
เล็กๆ ท่ีหอมลอมดวยปอมปราการอันใหญโต

 คํ่า  รับประทานอาหารเย็น ณ รานอาหาร

 Howard The Fern Hotel หรือเทียบเทา

 กิจกรรม เชา

นําทานเดินทางสู ทัชมาฮาล (Taj Mahal) หรืออนุสรณสถานแหงความรัก สิ่งมหัศจรรยของโลกในยุคปัจจุบัน ท่ีถือไดวา
เป็นแหลงกอเกิดพลังแหงความรัก ท่ีเป็นแรงบันดาลใจใหใครหลายๆคน ทัชมาฮาล ถือเป็นสุสานหินออนท่ีผูคนตางยกยองให
เป็นสถาปัตยกรรมแหงความรักท่ีงดงาม และย่ิงใหญท่ีสุดแหงหน่ึงของโลก ปัจจุบัน ทัชมาฮาล ถือวาเป็นแหลงมรดกโลก 1 ใน 7
สิ่งมหัศจรรยท่ีสําคัญ ท่ีบอกเลาเกี่ยวกับความรักท่ีเป็นอมตะของพระเจาชาหจาฮันท่ีมีตอพระนางมุมตัช พิเศษ!! นําทุกทานชม
พระอาทิตยขึ้น สัมผัสความงดงามแสงแรกของยามเชา ** (หมายเหตุ: ท้ังน้ีขึ้นอยูกับสภาพอากาศในแตละวัน อาทิเชน หมอก
หนา ฝนตก เป็นตน ซ่ึงอาจจะทําใหทุกทานไมสามารถชมพระอาทิตยขึ้นได) **

บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

นําทานเดินทางสู เมืองเดลี (Delhi) (ใชเวลาเดินทางประมาณ 4 ชั่วโมง)

บาย

บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร บริการทานดวยเมนูอาหารไทย

นําทานเดินทางสู กุตับมีนาร (Qutub Minar) หอคอยสุเหราท่ีสูงท่ีสุดในโลก เป็นสัญลักษณท่ีโดดเดนท่ีสุดแหงหน่ึงของ
กรุงนิวเดลี ไดรับการแตงตั้งใหเป็นมรดกโลก

่ ้ ่



นําทานผานชม ประตูเมืองอินเดีย (India Gate) เป็นสถานท่ีประกอบพิธีกรรมในงานวันสําคัญตาง ๆ ถูกสรางขึ้นเพ่ือเป็น
อนุสาวรียของทหารท่ีเสียชีวิตในสงครามโลกครั้งท่ีหน่ึง ท่ีประตูเมืองแหงน้ีจะเห็นลายสลักชื่อของทหารท่ีตายในสนามรบ โดยชื่อ
ท่ีสลักไวเป็นชื่อของทหารและขาราชการชาวอินเดียและอังกฤษ จํานวน 13,516 คน ท่ีพลีชีพในสงครามชายแดนดานตะวันตก
เฉียงเหนือ และสงครามอัฟฆัน

พาทานชอปป้ิง ตลาดพ้ืนเมืองจันปาท ทุกทานสามารถเพลิดเพลินไปกับสินคาพ้ืนเมืองมากมาย

ค่ํา

บริการอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร

สมควรแกเวลานําทานเดินทางสูสนามบิน

23.30 น. บินลัดฟากลับสู สนามบินสุวรรณภูมิ ประเทศไทย โดยสายการบิน Thai Airways เท่ียวบินท่ี TG316 (ใชเวลา
บินประมาณ 4 ชั่วโมง) พรอมบริการอาหารและเครื่องด่ืมบนเครื่องบิน

ทัชมาฮาล

นิวเดลี

 เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

ทัชมาฮาล สุสานหินออนท่ีผูคนเชื่อวาเป็นสถาปัตยกรรมแหงความรักท่ีสวยท่ีสุดในโลก
สรางขึ้นโดยสมเด็จพระจักรพรรดิแหงจักรวรรดิโมกุลผูมีรักมั่นคงตอพระมเหสีของ
พระองค เจาชายขุรรัม ชึ่งตอมาคือสมเด็จพระจักรพรรดิชาหชะฮัน พระราชสมภพในปี
พ.ศ. 2135 (ค.ศ. 1592) พระบิดา คือ สมเด็จพระจักรพรรดิชะฮันคีร จักรพรรดิองคท่ีสี่
แหงราชวงศโมกุล ตามตํานานกลาววา พระองคไดพบกับอรชุมันท พานุ เพคุม ธิดาของ
รัฐมนตรี เมื่อพระองคมีพระชนมายุ 14 พรรษา พระองคทรงหลงใหลและหลงรักนาง เจา
ชายขุรรัมจึงซ้ือเพชรดวยเงิน 10,000 รูปีและบอกแกพระบิดาของพระองควาพระองคมี
ความประสงคท่ีจะแตงงานกับบุตรีของรัฐมนตรี พิธีเสกสมรสถูกจัดขึ้นหลังจากนั้น 5 ปี
เมื่อพ.ศ. 2155 (ค.ศ. 1612) จากนั้นมาท้ังสองก็มิเคยอยูหางกันอีกเลย

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

 เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร อาหารไทย

กุตุปมินาร

ประตูเมืองอินเดีย

 บาย

กุตุบมีนาร สัญลักษณท่ีโดดเดนท่ีสุดแหงหน่ึงของกรุงนิวเดลี เป็นหอสูงท่ีสรางดวย
หินทรายแดงและหินออนเป็นทรงเสาสูงปลายฐานกวาง 14 เมตรเศษ สวนชั้นบนสุดยอด
กวาง 2.7 เมตร มีความสูง 72.5 เมตร (ประมาณตึกสูง 20 ชั้น) ภายในมีบันไดวนไปถึง
ยอดรวม 379 ขั้น

เป็นอนุสรณสถานของเหลาทหารหาญท่ีเสียชีวิตจากการรวมรบกับอังกฤษในสมัย
สงครามโลก ครั้งท่ี 1 และสงครามอัฟกานิสถาน ประตูชัยแหงน้ีจึงถือไดวาเป็นสัญลักษณ
แหงหน่ึงของกรุงนิวเดลลี โดยซุมประตูแหงน้ีมีสถาปัตยกรรมคลายประตูชัยของกรุง
ปารีสและนครเวียงจันทน ซ่ึงมีความสูง 42 เมตร สรางขึ้นจากหินทรายเมื่อปีคริสต
ศักราชท่ี 1931 บนพ้ืนผิวของประตูชัยแหงน้ีจะปรากฏรายนามของทหารท่ีเสียชีวิตถูก
แกะสลักไว และบริเวณใตโคงประตูจะปรากฏคบเพลิงท่ีไฟไมเคยมอดดับเพ่ือเป็นการรําลึก
ถึงผูเสียชีวิตในสงครามอินเดีย-ปากีสถาน เมื่อปีคริสตศักราชท่ี 1971



 หมายเหตุ

วันท่ี 5 ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ

 หมายเหตุ

ท้ังน้ีขึ้นอยูกับสภาพอากาศในแตละวัน อาทิเชน หมอกหนา ฝนตก เป็นตน ซ่ึงอาจจะทําใหทุกทานไมสามารถชม
พระอาทิตยขึ้นได

บริการอาหารและเครื่องด่ืมบนเครื่องบิน

** หากลูกคาทานใดท่ีจําเป็นตองออกตั๋วภายใน (ตั๋วเครื่องบิน , ตั๋วรถทัวร , ตั๋วรถไฟ) กรุณาสอบถามเจาหนาท่ีของบริษัท
ทุกครั้งกอนทําการออกตั๋วเน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรับเปล่ียนไฟลท หรือ เวลาบิน โดยไมแจงใหทราบลวงหนา ทานใดมี
ไฟลทบินภายในประเทศตอ โปรดแจงใหบริษัทฯทราบในวันจองทัวร ท้ังน้ีเพ่ือประโยชนของตัวทานเอง **

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

ตลาดจันปาท
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

05.25 น. คณะเดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ

หรือ

00.20 น. บินลัดฟากลับสู สนามบินสุวรรณภูมิ ประเทศไทย โดยสายการบิน Thai Airways เท่ียวบินท่ี TG316 (ใชเวลา
บินประมาณ 4 ชั่วโมง) พรอมบริการอาหารและเครื่องด่ืมบนเครื่องบิน

05.45 น. คณะเดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ

ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ เชา

เป็นทาอากาศยานท่ีเปิดทําการมาตั้งแตปี พ.ศ.2549 ซ่ึงในตอนแรกเปิดใชแคเท่ียวบิน
ภายในประเทศ ในตอนน้ีเป็นเสมือนทาอากาศยานหลักประจํากรุงเทพฯ และยังเป็นทา
อากาศยานนานาชาติท่ีมีผูเดินทางคับค่ังท่ีสุดในประเทศอีกดวย



เง่ือนไข
1. ทัวรน้ีสําหรับผูมีวัตถุประสงคเพ่ือการทองเท่ียวเทานั้น

2. ทัวรน้ีขอสงวนสิทธิส์ําหรับผูเดินทางท่ีถือหนังสือเดินทางธรรมดา (หนาปกสีน้ําตาล / เลือดหมู) เทานั้น กรณีท่ีทานถือ
หนังสือเดินทางราชการ  (หนาปกสีน้ําเงินเขม) หนังสือเดินทางทูต (หนาปกสีแดงสด) และตองการเดินทางไปพรอมคณะทัวรอันมี
วัตถุประสงคเพ่ือการทองเท่ียว โดยไมมีจดหมายเชิญ หรือ เอกสารใดเชื่อมโยงเกี่ยวกับการขออนุญาตการใชหนังสือเดินทางพิเศษอ่ืนๆ
หากไมผานการอนุมัติของเคาทเตอร เช็คอิน ดานตรวจคนเขาเมือง ท้ังฝ่ังประเทศไทยขาออก และ ตางประเทศขาเขาไมวากรณีใด
ก็ตาม ทางบริษัทขอสงวนสิทธิใ์นการไมรับผิดชอบความผิดพลาดท่ีจะเกิดขึ้นในสวนน้ี และ ทัวรน้ีเป็นทัวรแบบเหมาจาย หากทานไม
ไดรวมเดินทางหรือใชบริการตามท่ีระบุไวในรายการไมวาบางสวนหรือท้ังหมด หรือถูกปฏิเสธการเขา-ออกเมือง หรือดวยเหตุผลใดๆ
ก็ตาม ทางบริษัทขอสงวนสิทธิไ์มคืนเงินคาบริการไมวาบางสวนหรือท้ังหมดใหแกทานไมวากรณีใดๆก็ตาม

3. ทัวรน้ีเป็นทัวรแบบเหมาจาย หากทานไมไดรวมเดินทางหรือใชบริการตามท่ีระบุไวในรายการไมวาบางสวนหรือท้ังหมด หรือถูก
ปฏิเสธการเขา-ออกเมือง หรือดวยเหตุผลใดๆก็ตาม ทางบริษัทขอสงวนสิทธิไ์มคืนเงินคาบริการไมวาบางสวนหรือท้ังหมดใหแกทาน
ไมวากรณีใดๆก็ตาม

4. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิไ์มรับผิดชอบคาเสียหายจากความผิดพลาดในการสะกดชื่อ นามสกุล คํานําหนาชื่อ เลขท่ี
หนังสือเดินทาง เลขท่ีวีซา และอ่ืนๆ เพ่ือใชในการจองตั๋วเครื่องบิน ในกรณีท่ีนักทองเท่ียวหรือเอเยนตไมไดสงหนาหนังสือเดิน และ
หนาวีซามาใหกับทางบริษัทพรอมการชําระเงินมัดจําหรือสวนท่ีเหลือท้ังหมด

5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิใ์นการเปล่ียนแปลงรายการการเดินทางตามความเหมาะสม เพ่ือใหสอดคลองกับสถานการณ ภูมิอากาศ
และเวลา ณ วันท่ีเดินทางจริงของประเทศท่ีเดินทาง ท้ังน้ี ทางบริษัทจะคํานึงถึงความปลอดภัย และ ประโยชนของลูกคาเป็นสําคัญ

6. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิไ์มรับผิดชอบตอความเสียหายหรือคาใชจายใดๆ ท่ีเพ่ิมขึ้นของนักทองเท่ียวท่ีไมไดเกิดจากความผิดของ
ทางบริษัท เชน ภัยธรรมชาติ การจลาจล การนัดหยุดงาน การปฏิวัติ อุบัติเหตุ ความเจ็บปวย ความสูญหายหรือเสียหายของสัมภาระ
ความลาชา เปล่ียนแปลง หรือการบริการของสายการบิน เหตุสุดวิสัยอ่ืน เป็นตน

7. อัตราคาบริการน้ีคํานวณจากอัตราแลกเปล่ียนเงินตราตางประเทศ ณ วันท่ีทางบริษัทเสนอราคา ดังนั้น ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ ์
ในการปรับราคาคาบริการเพ่ิมขึ้น ในกรณีท่ีมีการเปล่ียนแปลงอัตราแลกเปล่ียนเงินตราตางประเทศ คาตั๋วเครื่องบิน คาภาษีน้ํามัน คา
ภาษีสนามบิน คาประกันภัยสายการบิน การเปล่ียนแปลงเท่ียวบิน ฯลฯ ท่ีทําใหตนทุนสูงขึ้น

8. มัคคุเทศก พนักงาน หรือตัวแทนของทางบริษัท ไมมีอํานาจในการใหคําสัญญาใดๆ แทนบริษัท  เวนแตมีเอกสารลงนามโดยผูมี
อํานาจของบริษัทกํากับเทานั้น

9. นักทองเท่ียวตองมีความพรอมในการเดินทางทุกประการ หากเกิดเหตุสุดวิสัยใดๆ ระหวางรอการเดินทาง อันไมใชเหตุท่ี
เกี่ยวของกับทางบริษัท อาทิเชน วีซาไมผาน เกิดอุบัติภัยท่ีไมสามารถควบคุมได นอกเหนือการควบคุมและคาดหมาย ทางบริษัทจะรับ
ผิดชอบคืนคาทัวรเฉพาะสวนท่ีบริษัทยังไมไดชําระแกทางคูคาของทางบริษัท หรือจะตองชําระตามขอตกลงแกคูคาตามหลักปฏิบัติ
เทานั้น

10. กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย ท่ีจะนําติดตัวขึ้นเครื่องบิน ตองมีขนาดบรรจุภัณฑไมเกิน 100 มิลลิลิตรตอชิ้น และรวมกัน
ทุกชิ้นไมเกิน 1,000 มิลลิลิตร โดยแยกใสถุงพลาสติกใสซ่ึงมีซิปล็อคปิดสนิท และสามารถนําออกมาใหเจาหนาท่ีตรวจไดอยางสะดวก
ณ จุดเอ็กซเรย อนุญาตใหถือไดทานละ 1 ใบเทานั้น ถาสิ่งของดังกลาวมีขนาดบรรจุภัณฑมากกวาท่ีกําหนดจะตองใสกระเปาใบใหญ
และฝากเจาหนาท่ีโหลดใตทองเครื่องบินเทานั้น

11. สิ่งของท่ีมีลักษณะคลายกับอาวุธ เชน กรรไกรตัดเล็บ มีดพก แหนบ อุปกรณกีฬาฯ จะตองใสกระเปาใบใหญและฝากเจา
หนาท่ีโหลดใตทองเครื่องบินเทานั้น

12. คณะทัวรน้ี เป็นการชําระคาใชจายท้ังหมดแบบผูกขาดกับตัวแทนบริษัทท่ีไดรับการรับรองอยางถูกตอง ณ ประเทศปลายทาง
ซ่ึงบางสวนของโปรแกรมอาจจําเป็นตองทองเท่ียวอันเป็นไปตามนโยบายของประเทศปลายทางนั้นๆ กรณีท่ีทานไมตองการใชบริการ
สวนใดสวนหน่ึง ไมวากรณีใดก็ตาม จะไมสามารถคืนคาใชจายใหได และ อาจมีคาใชจายเพ่ิมเติมขึ้นตามมาเป็นบางกรณี ทางบริษัทขอ
สงวนสิทธิใ์นการเรียกเก็บคาใชจายท่ีเกิดขึ้นจริงท้ังหมดกับผูเดินทาง กรณีท่ีเกิดเหตุการณน้ีขึ้น ไมวากรณีใดก็ตาม
 

การชําระเงิน
1. นักทองเท่ียวหรือเอเยนต กรุณาทําการจองลวงหนากอนเดินทางอยางนอย 45 วัน พรอมชําระเงินมัดจํา ทานละ 10,000 บาท

ภายใน 3 วัน หลังจากวันจอง ตัวอยางเชน ทานทําจองวันท่ี 1 กรุณาระเงินมัดจํา สวนน้ีภายในวันท่ี 3 กอนเวลา 14.00 น. เทานั้น
โดยระบบจะยกเลิกอัตโนมัติทันที หากยังไมไดรับยอดเงินมัดจําตามเวลาท่ีกําหนด และหากทานมีความประสงคจะเดินทางในพีเรียด
เดิม ทานจําเป็นตองเช็คท่ีวางและทําจองเขามาใหมอีกครั้ง กรณีท่ีคณะเต็ม มีคิวรอ (Waiting List) ทางบริษัทขอสงวนสิทธิใ์นการให
สิทธิลู์กคารายถัดไป เป็นไปตามระบบ ตามวัน และ เวลา ท่ีทํารายการจองเขามาตามลําดับ เน่ืองจากทุกพีเรียดทางบริษัทมีท่ีน่ังราคา
พิเศษจํานวนจํากัด

2. นักทองเท่ียวหรือเอเยนต กรุณาชําระคาทัวรสวนท่ีเหลือท้ังหมด ครบ 100% กอนวันเดินทางอยางนอย 30 วัน (ในวันเวลา
ทําการ) กรณีนักทองเท่ียวหรือเอเยนตไมชําระเงิน หรือ ชําระเงินไมครบภายในกําหนด ไมวาสวนใดสวนหน่ึง รวมไปถึง กรณีเช็คของ

้ ่ ่



ทานถูกปฏิเสธการจายเงินไมวากรณีใดๆก็ตาม รวมท้ัง กรณีท่ีอยูในชวงรอผลการอนุมัติวีซา รอนัดสัมภาษณวีซา ท่ีทําใหทางบริษัทไม
ไดรับเงินตามเวลาท่ีกําหนดไมวากรณีใดๆก็ตาม คือ กอนวันเดินทางอยางนอย 30 วัน ใหถือวานักทองเท่ียวสละสิทธิการเดินทางใน
ทัวรนั้นๆทันที

3. การติดตอใดๆ กับทางบริษัท เชน แฟกซ อีเมลล หรือ จดหมายฯ ตองทําในวันเวลาทําการของทางบริษัท ดังน้ี วันจันทร ถึง
ศุกร เวลา 9.00 น.–18.00 น. และ วันเสาร เวลา 9.00 น.–14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกลาวและวันหยุดนักขัตฤกษท่ีรัฐบาล
ประกาศในปีนั้นๆถือวาเป็นวันหยุดทําการของทางบริษัท
 

อัตรานี้รวม:
คาตั๋วเครื่องบินไป-กลับ พรอมคณะ             

คาภาษีสนามบินทุกแหงท่ีมี  

คาน้ําหนักกระเปาสัมภาระทานละไมเกิน 30 กก.           

คารถรับ-สง และนําเท่ียวตามรายการ  

คาท่ีพักตามท่ีระบุในรายการ พักหองละ 2 ทานหรือ  3 ทาน    

คาเขาชมสถานท่ีตางๆ ตามรายการ      

คาอาหารตามมื้อท่ีระบุในรายการ                

คาจางมัคคุเทศกคอยบริการตลอดการเดินทาง   

คาประกันอุบัติเหตุระหวางเดินทาง วงเงินทานละ 1,000,000 บาท  (เงื่อนไขตามกรมธรรม)  
 

อัตรานี้ไมรวม:
คาใชจายสวนตัวนอกเหนือจากรายการท่ีระบุ เชน คาทําหนังสือเดินทาง คาโทรศัพท คาโทรศัพททางไกล คาอินเตอรเน็ต คาซัก  รีด

มินิบารในหอง รวมถึงคาอาหารและเครื่องด่ืมท่ีสั่งเพ่ิมนอกเหนือรายการ (กรุณาสอบถามจากหัวหนาทัวรกอนการใชบริการ)  

คาทิปคนขับรถ หัวหนาทัวร และมัคคุเทศกทองถิ่น ทานละ 1,500 บาท/ทริป/ตอทาน 

คาธรรมเนียมและคาบริการย่ืนวีซาทองเท่ียวประเทศอินเดีย ทานละ 1,500 บาท (โดยชําระพรอมเงินมัดจําครั้งแรก)

คาภาษีมูลคาเพ่ิม 7% และภาษีหัก ณ ท่ีจาย 3%
 

วีซา
ขอมูลสําคัญเกี่ยวกับ การย่ืนคํารองขอวีซา ท่ีทานควรทราบ 

1. ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิใ์นการย่ืนวีซาแบบหมูคณะเทานั้น กรณีท่ีทานไมสามารถย่ืนวีซาพรอมคณะได จะตองย่ืนกอน หรือ
หลัง คณะ และหากเกิดคาใชจายไมวากรณีใดๆก็ตาม ทานจําเป็นจะตองชําระคาใชจายท่ีเกิดขึ้นตามจริงท้ังหมด เชน คาบัตรโดยสารโดย
เครื่องบิน (ตั๋ว) จะตองออกกอนแตวีซายังไมออก เน่ืองจากทานย่ืนหลังคณะ 

2. มาตราฐานการพิจารณาวีซาแบบปกติท่ัวไปคือ 7 วันทําการ (เป็นอยางนอย ไมรวมวันเสาร - อาทิตย) ท้ังน้ี ขึ้นอยูกับจํานวนผู
สมัครในชวงนั้นๆ ซ่ึงหากอยูในชวงฤดูกาลทองเท่ียว ท่ีมีผูสมัครเป็นจํานวนมาก อาจตองใชระยะเวลามากกวาปกติ

3. การย่ืนขอวีซาทองเท่ียวประเทศอินเดียแบบหมูคณะ ไมจําเป็นตองใชหนังสือเดินทางฉบับจริง หากทานสง สําเนาหนา
หนังสือเดินทาง (หนาแรกท่ีมีรูป) ชัดเจน สแกนไฟลเป็นรูปภาพ หรือ ไฟล PDF. มาใหกับทางบริษัทเรียบรอยแลว 

การเตรียมเอกสาร เพ่ือขอย่ืนวีซาทองเท่ียวประเทศอินเดีย แบบหมูคณะ สําหรับผูเดินทางท่ีถือหนังสือเดินทางไทย

1. สําเนาหนาหนังสือเดินทาง (หนาแรกท่ีมีรูป) ชัดเจน โดยสแกนไฟลเป็นรูปภาพ หรือ ไฟล PDF. (รูปถายจากมือถือไมสามารถ
ใชได) มีอายุการใชงานคงเหลือไมนอยกวา 6 เดือน ณ วันเดินทางกลับ  และมีหนาวางไมตํ่ากวา 2 หนา

2. รูปถายสี หนาตรง ขนาด 2 x 2 น้ิว (เทากันทุกดานเป็นสี่เหล่ียมจัตุรัส) จํานวน 2 รูป ฉากหลังตองเป็นพ้ืนสีขาว ถายมาแลว
ไมเกิน 3 เดือน ไมซ้ํากับวีซาประเทศอ่ืนๆท่ีเคยไดรับ เทานั้น 

2.1. กรณีผูเดินทางอายุไมถึง 18 ปีบริบูรณ 

- กรณีเด็ก ไมไดเดินทางกับ บิดาและมารดา จําเป็นตองมี หนังสือยินยอมใหบุตรเดินทาง ไปตางประเทศ ท่ีออกโดยสํานักงานเขต
หรืออําเภอ ตามสําเนาทะเบียนบาน ท้ังภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ , สําเนาหนาหนังสือเดินทาง ของบิดา และ มารดา , หนังสือ
รับรองคาใชจาย (ภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ) พรอมลงนามสําเนาถูกตอง



- กรณีเด็ก ไมไดเดินทางกับ บิดา จําเป็นตองมี หนังสือยินยอมใหบุตรเดินทาง ไปตางประเทศ (ของมารดา) ใหบุตรเดินทางไปตาง
ประเทศ ท่ีออกโดยสํานักงานเขตหรืออําเภอ ตามทะเบียนบาน (ภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ) , สําเนาหนาหนังสือเดินทาง ของบิดา
และ มารดา หนังสือรับรองคาใชจาย (ภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ)

- กรณีเด็ก ไมไดเดินทางกับ มารดา จําเป็นตองมี หนังสือยินยอมใหบุตรเดินทาง ไปตางประเทศ (ของบิดา) ใหบุตรเดินทางไปตาง
ประเทศ ท่ีออกโดยสํานักงานเขตหรืออําเภอ ตามทะเบียนบาน (ภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ) , สําเนาหนาหนังสือเดินทาง ของบิดา
และ มารดา หนังสือรับรองคาใชจาย (ภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ)

** รายละเอียดเอกสารการย่ืนขอวีซาท่ีไดกลาวมาน้ี เป็นเพียงขอมูลเบื้องตนท่ีทางบริษัทฯ ไดจัดทําขึ้นจากประสบการณและ
ระเบียบของสถานทูตฯ ซ่ึงอาจมีการเปล่ียนแปลงได ตามแตสถานการณ และคุณสมบัติของลูกคาในแตละราย โดยอยูท่ีดุลยพินิจของ
ประเทศปลายทางเป็นผูดําเนินการ **

** หมายเหตุ : ทางดานตรวจคนเขาเมืองประเทศปลายทาง อาจขอรายละเอียดเพ่ิมเติม จากท่ีไดแจงไว ขึ้นอยูกับการพิจารณาของ
เจาหนาท่ี และเอกสาร ของแตละทาน (เป็นการพิจารณาแบบรายบุคคล) การอนุมัติวีซาเป็นดุลพินิจของทางสถานทูต ทางบริษัทไมมี
สวนเกี่ยวของใดๆท้ังสิ้น ท้ังน้ีบริษัทเป็นเพียงตัวกลางและคอยบริการอํานวยความสะดวกใหแกผูเดินทางเทานั้น อัตราคาธรรมเนียม
วีซาทางสถานทูตเป็นผูเรียกเก็บ หากทานโดนปฏิเสธการขออนุมัติวีซา ทางสถานทูตไมคืนอัตราคาธรรมเนียมในการย่ืนวีซา และมี
สิทธิไ์มแจงสาเหตุการปฏิเสธวีซา **
 

หมายเหตุ
เวลาและเท่ียวบินโปรดตรวจสอบในตารางทายรายการ และเน่ืองจากทางสายการบินอาจมีการปรับเปล่ียนตางรางเวลาบิน หากทาน

ท่ีตองออกตั๋วภายใน (เครื่องบิน รถทัวร รถไฟ) กรุณาสอบถามท่ีเจาหนาท่ีทุกครั้งกอนทําการออกตั๋วทุกครั้ง 

** อัตราน้ี ยังไมรวมคาทิปคนขับรถ หัวหนาทัวร และมัคคุเทศกทองถิ่น ทานละ 1,500 บาท/ทาน/ทริป **

** อัตราน้ี ยังไมรวมคาวีซาทานละ 1,500 บาท/ทาน/ทริป **

** อัตราคาบริการ สําหรับเด็กอายุไมถึง 2 ขวบ ณ วันเดินทางกลับ (Infant) ทานละ 10,000 บาท **

** สําหรับชาวตางชาติ ท่ีไมใชสัญชาติไทย เก็บคาทัวรเพ่ิมทานละ 1,000 บาท **

โรงแรมท่ีพักอาจมีการสลับปรับเปล่ียนขึ้นอยูกับความเหมาะสมเป็นหลักโดยคํานึงถึงผลประโยชนลูกคาเป็นหลัก

** สําหรับอัตราคาบริการน้ี จําเป็นตองมีผูเดินทางจํานวน 15 ทาน ขึ้นไป ในแตละคณะ กรณีท่ีมีผูเดินทางไมถึงตามจํานวนท่ี
กําหนด ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิใ์นการเล่ือนการเดินทาง หรือ เปล่ียนแปลงอัตราคาบริการ (ปรับราคาเพ่ิมขึ้น เพ่ือใหคณะไดออก
เดินทาง ตามความตองการของผูเดินทาง) **

การยกเลิก
1. กรณีท่ีนักทองเท่ียวหรือเอเยนตตองการขอยกเลิกการเดินทาง หรือ เล่ือน หรือ เปล่ียนแปลง การเดินทาง นักทองเท่ียวหรือ

เอเยนต (ผูมีรายชื่อในเอกสารการจอง) จะตองแฟกซ อีเมลล หรือ เดินทางมาท่ีบริษัทอยางใดอยางหน่ึง เพ่ือลงนามในเอกสารแจง
ยืนยันยกเลิกการจองกับทางบริษัทเป็นลายลักษณอักษรเทานั้น ทางบริษัทไมรับยกเลิกการจองผานทางโทรศัพทไมวากรณีใดๆท้ังสิ้น

2. กรณีนักทองเท่ียวหรือเอเยนตตองการขอรับเงินคาบริการคืน นักทองเท่ียวหรือเอเยนต (ผูมีรายชื่อในเอกสารการจอง) จะตอง
แฟกซ อีเมลล หรือ เดินทางมาท่ีบริษัทอยางใดอยางหน่ึง เพ่ือลงนามดําเนินการขอรับเงินคาบริการคืน โดยแนบหนังสือมอบอํานาจ
ประกอบ (กรณีดําเนินการแทนผูเดินทาง) พรอมหลักฐาน ไดแก ใบเรียกเก็บเงิน หลักฐานการชําระเงินคาบริการตางๆท้ังหมด พาส
ปอรตหนาแรกของผูเดินทาง สําเนาบัตรประชาชนของผูรับมอบอํานาจ และหนาสมุดบัญชีธนาคารท่ีตองการใหนําเงินเขาใหครบถวน
โดยมีเงื่อนไขการคืนเงินคาบริการดังน้ี

2.1 ยกเลิกกอนวันเดินทางไมนอยกวา 30 วัน คืนเงินคาบริการรอยละ 100 ของเงินคาบริการ

2.2 ยกเลิกกอนวันเดินทางไมนอยกวา 15 วัน คืนเงินคาบริการรอยละ 50 ของเงินคาบริการ

2.3 ยกเลิกกอนวันเดินทางนอยกวา 15 วัน ไมคืนเงินคาบริการท่ีชําระแลวท้ังหมด

** ท้ังน้ี ทางบริษัทจะหักคาใชจายท่ีไดจายจริงจากคาบริการท่ีชําระแลวเน่ืองจากการจัดเตรียม การจัดการนําเท่ียวใหแกนักทองเท่ียว
เชน การสํารองท่ีน่ังตั๋วเครื่องบิน การจองท่ีพัก เป็นตน **

3. การเดินทางท่ีตองการันตีมัดจําหรือซ้ือขาดแบบมีเงื่อนไข หรือเท่ียวบินเหมาลํา Charter Flight หรือ Extra Flight กับสายการ
บิน หรือผานตัวแทนในประเทศหรือตางประเทศ  จะไมมีการคืนเงินมัดจําหรือคาบริการท้ังหมดไมวากรณีใดๆก็ตาม  

4. สําหรับอัตราคาบริการน้ี จําเป็นตองมีผูเดินทางจํานวน 10 ทาน ขึ้นไป ในแตละคณะ กรณีท่ีมีผูเดินทางไมถึงตามจํานวนท่ี
กําหนด ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิใ์นการยกเลิก เล่ือน หรือ เปล่ียนแปลง อัตราคาบริการ (ปรับราคาเพ่ิมขึ้น เพ่ือใหคณะไดออกเดิน
ทาง ตามความตองการ) โดยทางบริษัทจะแจงใหกับนักทองเท่ียวหรือเอเยนตทราบลวงหนาอยางนอย 10 วัน กอนการเดินทางสําหรับ
ประเทศท่ีไมมีวีซา และ อยางนอย 21 วัน กอนการเดินทางสําหรับประเทศท่ีมีวีซา แตหากทางนักทองเท่ียวหรือเอเยนตทุกทานยินดีท่ี
จะชําระคาบริการเพ่ิมจากการท่ีมีนักทองเท่ียวรวมเดินทางนอยกวาท่ีทางบริษัทกําหนดเพ่ือใหคณะเดินทางได ทางบริษัทยินดีท่ีจะให
บริการและดําเนินการตอไป
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5. ในกรณีท่ีลูกคาดําเนินการย่ืนวีซาเรียบรอยแลว ทางบริษัทขอสงวนสิทธิไ์มคืนคาทัวรท่ีลูกคาชําระมาแลวไมวาสวนใดสวนหน่ึง
ยกเวนในกรณีท่ีวีซาไมผานการอนุมัติจากทางสถานทูต กรณีน้ีทางบริษัทจะคิดคาใชจายตามท่ีเกิดขึ้นจริงท้ังหมด โดยคํานึงถึง
ประโยชนของลูกคาเป็นสําคัญ

6. การติดตอใดๆ กับทางบริษัทเชน แฟกซ อีเมลล หรือจดหมายฯ ตองทําในวันเวลาทําการของทางบริษัท ดังน้ี วันจันทร ถึงศุกร
เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวันเสาร เวลา 9.00 น.-14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกลาวและวันหยุดนักขัตฤกษท่ีรัฐบาลประกาศ
ในปีนั้นๆถือวาเป็นวันหยุดทําการของทางบริษัท
 

กรณีนักทองเท่ียวตองการทําการยกเลิกและเป็นไปตามเงื่อนไขขางตน บริษัทจะทําการโอนเงินคืนลูกคาภายใน 30 วัน นับจากวัน
ท่ีลูกคาติดตอขอยกเลิกกับเซลล


