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*** ทางบริษทั ขอสงวนสิ ทธิ์ในการดาเนินการยื่นขอวีซ่าประเทศอินเดียแบบ E Visa ให้ กบั ผู้ร่วมเดินทางเท่ านั้น
ยกเว้ นแต่ ผู้ร่วมเดินทางมีวซี ่ าปี ***
หมายเหตุ

นโยบายรักษาความปลอดภัยของท่าอากาศยานแห่งประเทศไทย ไม่ อนุญาต ให้ผโู ้ ดยสารนาสัมภาระ หลายอย่าง
ใส่ ในกระเป๋ าลาก หรื อกระเป๋ าถือ ติดตัวขึ้นเครื่ องบิน อาทิ มีด ไม้ขีดไฟ กรรไกรตัดเล็บ ของมีคม สเปรย์ น้ าดื่ม
เหล้า อาหารกระป๋ องของเหลวในบรรจุภณั ฑ์ขนาดเกิน 100 มล. ทุกชนิด หากเจ้าหน้าที่ ที่จุดเอ็กซเรย์ก่อนขึ้น
เครื่ องตรวจพบ จะถูกยึดไว้ที่สนามบินทันที

วันแรก

กรุงเทพฯ (สนามดอนเมือง) - เดลลี

20.30 น.

คณะพร้อมกันที่ สนามบินนานาชาติดอนเมือง บริ เวณผูโ้ ดยสารขาออก อาคาร 1 เคาน์เตอร์ เช็คอิน สายการบินนกสกู๊ท
Nok Scoot (XW) เจ้าหน้าที่ของบริ ษทั ฯ คอยให้การต้อนรับ และอานวยความสะดวกสัมภาระในการเช็คอินรับบัตร
โดยสาร (บริ การอาหารว่างและเครื่ องดื่ม Snack Box)
**หมายเหตุ** เคาน์เตอร์ เช็คอินจะปิ ดบริ การก่อนเวลาเครื่ องออกอย่างน้อย 60 นาที และผูโ้ ดยสารพร้อม ณ ประตูข้ ึน
เครื่ องก่อนเวลาเครื่ องออก 30 นาที

หมายเหตุ

นโยบายรักษาความปลอดภัยของท่าอากาศยานแห่งประเทศไทย ไม่ อนุญาต ให้ผโู ้ ดยสารนาสัมภาระ หลายอย่างใส่ ใน
กระเป๋ าลาก หรื อกระเป๋ าถือ ติดตัวขึ้นเครื่ องบิน อาทิ มีด ไม้ขีดไฟ กรรไกรตัดเล็บ ของมีคม สเปรย์ น้ าดื่ม เหล้า อาหาร
กระป๋ องของเหลวในบรรจุภณ
ั ฑ์ขนาดเกิน 100 มล. ทุกชนิด หากเจ้าหน้าที่ ที่จุดเอ็กซเรย์ก่อนขึ้นเครื่ องตรวจพบ จะถูก
ยึดไว้ที่สนามบินทันที
เหิรฟ้าสู่ เมืองเดลลี ประเทศอินเดีย เที่ยวบิน XW306 (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 4 ชัว่ โมง 25 นาที)
เดินทางถึง สนามบินอินทิรา คานธี เมืองเดลลี ประเทศอินเดีย (เวลาท้ องถิ่นช้ ากว่ าไทย 1.30 ช.ม.กรุ ณาปรั บนาฬิ กา
ของท่ า นเป็ นเวลาท้ อ งถิ่ นเพื่ อ สะดวกในการนั ด หมาย) หลัง ผ่า นขั้น ตอนการตรวจคนเข้า เมื องและรั บ สั ม ภาระ
เรี ยบร้อยแล้ว เจ้าหนห้าที่รอรับทุกท่าน
นาท่าเดินทางสู่ เมืองชัยปุระ (ระยะทาง 273 กก./ใช้เวลาเดินทาง 5 ชม.) ให้ท่านพักผ่อนตามอัธยาศัยบนรถ

22.35 น.
01.15 น.

จากนั้น

วันทีส่ อง

ชัยปุระ

เดินทางถึง เมืองชั ยปุร์ (Jaipur) เมืองหลักของรัฐราชสถานตั้งอยูท่ างตะวันตกเฉี ยงเหนือของสาธารณรัฐอินเดีย เมื่อครั้งที่อินเดีย
ยังอยูภ่ ายใต้การปกครองของอังกฤษ มหาราชาราม สิ งห์ (Maharaja Ram Singh) ผูป้ กครองเมืองได้มีการสั่งการให้ทา
ความสะอาด และตกแต่งบ้านเมื องให้สวยงาม จึ งได้เลื อกสี ชมพู ในตกแต่งบ้านเมื องให้มีสันสดใส เพื่อเป็ นการ
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เช้ า
จากนั้น

เทีย่ ง
จากนั้น

ต้อนรับให้สมเกียรติของอังกฤษ ทั้งพระราชวังหลวง ,พระราชวังสายลม ,พระราชวังแอมเบอร์ ฟอร์ ท จึงกลายมาเป็ น
สี ชมพู สร้ างความประทับใจให้กบั แขกที่มาเยือน จึงได้ถูกขนานนามเมืองชัยปุระ (Jaipur) ว่า นี่ คือ Pink City หรื อ
นครสี ชมพู
บริการอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
นาท่านชม ป้ อมปราการแอมเบอร์ หรื อแอมเบอร์ ฟอร์ ท (Amber Fort) สร้างขึ้นโดยมหาราชาแมนสิ งห์ ใน ปี ค.ศ.
1592 และเสร็ จสิ้ นลงในสมัยของมหาราชาใจสิ งห์ ป้ อมแห่งนี้เป็ นต้นแบบที่ดีของสถาปั ตยกรรมแบบราชปุต (Rajput)
นอกจากนี้ในสมัยก่อนด้านล่างของป้ อมยังเป็ นทะเลสาบ จึงเป็ นปราการสาคัญเพื่อป้ องกันข้าศึกได้อีกชั้น ทาให้ที่นี่
กลายเป็ นจุดยุทธศาสตร์ สาคัญของราชวงศ์กาญจวาหา อยูห่ ลายร้อยปี ก่อนมหาราชาสะหวายจัย ซิ งห์ที่ 2 จะตัดสิ นใจ
ย้ายลงไปสร้างเมืองใหม่ยงั ชัยปุระ ภายในป้ อมปราการจะมีส่วนที่เป็ นพระราชวัง คือ พระราชวังแอมเบอร์ แต่เดิมเคย
เป็ นราชธานีของเมืองชัยปุระ สร้างบนเนิ นเขาสู งที่ตาแหน่งเดิมเคยเป็ นป้ อมปราการเก่าในศตวรรษที่ 11 มาก่อน สร้าง
ขึ้นโดยมหาราชาแมนสิ งห์ ในปี ค.ศ. 1592 และเสร็ จสิ้ นลงในสมัยของมหาราชาใจสิ งห์ ป้ อมแห่งนี้เป็ นต้นแบบของ
สถาปัตยกรรมแบบราชปุต (Rajput) หน้าป้อมปราการจะมีทะเลสาบ Maota อยูข่ า้ งล่าง และแวดล้อมด้วยชุมชนของ
เขตเมืองเก่า พิเศษ…นำทุกท่ ำนนั่งรถจิ๊บเพื่อขึน้ ไปชมส่ วนของพระรำชวัง

นาท่านผ่านชม จาลมาฮาล (JAL MAHAL) พระราชวังกลางน้ า หรื อพระราชวังฤดูร้อน ซึ่ งตั้งเด่นสง่าอยูก่ ลาง
ทะเลสาบมันสกา ใกล้กบั ชัยปุระ โดยพระราชวังแห่งนี้ และทิวทัศน์ของทะเลสาบโดยรอบถูกต่อเติมและปรับปรุ งโดย
มหาราชา สะหวายจัย สิ งห์ที่ 2 ตัวพระราชวังนั้นสร้างได้อย่าง สวยงามตามสถาปั ตยกรรมราชปุตและโมกุล
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร หรื อ ห้ องอาหารในโรงแรม
นาท่านชม ฮาวามาฮาล (Hawa Mahal) หรื อ “พระราชวังแห่งสายลม” (Palace of the Winds) สร้างในปี ค.ศ. 1799 โดย
มหาราชาสะหวาย ประธาป สิ งห์ (Maharaja Sawai Pratap Singh) ออกแบบโดยลาล ชันด์ อุสถัด (Lal Chand Ustad)
โดยถอดแบบมาจากรู ปทรงของมงกุฏพระนารายณ์ บริ เวณด้านหน้าอาคารมีหน้าบันสู งห้าชั้นและมีลกั ษณะคล้ายรัง
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ผึ้ง ซึ่ งประกอบด้วยหน้าต่างขนาดเล็กตกแต่งด้วยลวดลายฉลุเป็ นช่องลมจานวน 953 บาน โดยลายฉลุน้ นั มีเพื่อนางใน
วังสามารถมองทะลุออกมาเห็นชีวติ ภายนอกบนท้องถนนได้โดยไม่มีใครสังเกตเห็นจากด้านนอก เนื่องจากนางใน
เหล่านั้นต้องมีความเคร่ งครัดในการคลุม “ปูร์ดาห์” (หรื อ ผ้าคลุมหน้า) เพื่อการชมวิวทิวทัศน์และชมขบวนงาน
เทศกาลบนถนน แต่ไม่ตอ้ งการให้ใครสามารถเห็นผูห้ ญิงของพระราชาได้

จากนั้น

นาท่านชม พระราชวังหลวงซิตี้ พาเลส (City Palace) ซึ่งเดิมเป็ นพระราชวังของมหาราชใจสิ งห์ (Jai Singh) ปัจจุบนั
ได้รวบเป็ นพิพิธภัณฑ์ Sawai Man Singh Museum ประกอบด้วย 4 ส่ วนที่น่าสนใจคือ ส่ วนแรกคือส่ วนของพระราชวัง
ส่ วนที่สองเป็ นส่ วนของพิพิธภัณฑ์ ที่จดั แสดงฉลองพระองค์ของกษัตริ ย ์ และมเหสี ซึ่ งมีการตัดเย็บอย่างวิจิตร ส่ วนที่
สามเป็ นส่ วนของอาวุธ และชุดศึกสงคราม ที่จดั แสดงไว้อย่างน่าทึ่งมากมายหลายหลาก บางชิ้น ก็เป็ นอาวุธได้อย่างน่า
พิศวง และส่ วนที่สี่ คือส่ วนของศิลปะภาพวาด รู ปถ่าย และราชรถ พรมโบราณ ซึ่ งได้รับการจารึ กไว้ในประวัติศาสตร์
ตรงกลางอาคารมีหม้อน้ าขนาดมหึ มา 2 ใบ ทาจากโลหะเงิน สู ง 1.50 เมตร มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลก เชื่อกันว่าเป็ น
หม้อน้ าที่กษัตริ ย ์ Madho Singh ได้รับมาจากงานราชาภิเษกของพระเจ้าเอ็ดเวิร์ดที่ 7 ซึ่ งบรรจุน้ าจากแม่น้ าคงคาอัน
ศักดิ์สิทธิ์
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จากนั้น

นาท่านชม หอดูดาว จันทาร์ มันทาร์ (Jantar Mantar) เป็ นสถานที่ทอ่ งเที่ยวด้านดาราศาสตร์ ที่สาคัญแห่งหนึ่งของ
เมืองจัยปูร์ และถือว่าเป็ นที่ที่มีอุปกรณ์ดูดาวที่เก่าแก่ที่สุดในโลก. สร้างโดย มหาราชาไสวจัย ซิงห์ที่ 2 ในปี ค.ศ. 1727
เนื่องจากทรงสนพระทัยและมีพระปรี ชาในเรื่ องดาราศาสตร์ จึงได้สร้างหอดูดาวแห่งนี้มาพร้อมๆ กับการสร้าง
พระราชวังซิ ต้ ีพาเลซ ภายในจันทาร์ มานทาร์ มีหอนาฬิกาแดดขนาดใหญ่ซ่ ึ งวัดเวลาได้อย่างแม่นยา ในสมัยโบราณใช้
เป็ นเครื่ องมือสาคัญใช้คานวณฤกษ์เวลาในการออกรบ นอกจากนี้แล้วมหาราชาไสวจัย ซิ งห์ที่ 2 ยังได้สร้างหอดูดาว
ในลักษณะนี้อีก 4 แห่งด้วยกันคะ ซึ่ งหนึ่งในสี่ อยูใ่ จกลางเมืองเดลี และ อยูท่ ี่เมือง Ujjain , Varanasi และ Matura
นาฬิกาแดดที่ใหญ่ที่สุดในโลกจะอยูท่ ี่จยั ปูร์มีความสู งถึง 28 เมตร ที่มีความเที่ยงตรง บอกเวลาที่เมืองจัยปูร์ได้
โดยเฉพาะซึ่ งเวลาจะไม่ตรงกับเวลามาตรฐานของอินเดีย ที่จนั ทาร์ มานทาร์ได้รับประกาศจากองค์การยูเนสโกให้เป็ น
มรดกโลกในปี 2010

ค่า
ที่พกั

บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร หรื อ ห้ องอาหารในโรงแรม
K K Royal Hotel หรื อเทียบเท่า

วันสาม
เช้ า
จากนั้น

ชัยปุร์ – อักรา
บริการอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
นาท่านเดิ นทางสู่ เมืองอักรา (Agra) อักรา ระยะทางประมาณ 240 กก. / ใช้เวลา 4 ชม. เมืองเก่าแก่ เมื องหนึ่ งของ
ประเทศอินเดีย เคยเป็ นศูนย์กลางการปกครองของอินเดียสมัยราชวงศ์โมกุล และเป็ นสถานที่ต้ งั ของทัชมาฮาล ชม ทัช
มาฮาล (Taj Mahal) ซึ่ งเป็ นอนุ สรณ์สถานแห่ งความรักอันยิ่งใหญ่ของมหาราชาซาจาร์ ฮาลที่มีต่อมหารานี มุมตัส มา
ฮาล ตัวทัชมาฮาลสร้ างจากหิ นอ่อนสี ขาวแสดงถึ งความรักที่บริ สุทธิ์ นิ รันดร์ ตลอดกาลและหิ นทรายสี แดงแสดงถึ ง
ความรักที่มนั่ คงต่อพระนางเพียงผูเ้ ดียว ตัวทัชมาฮาลประดับประดาด้วยรัตนชาตินานาชนิด
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เทีย่ ง
จากนั้น

บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร หรื อ ห้ องอาหารในโรงแรม
นาท่านเที่ยวชม ป้ อมอักรา (Agra Fort) พระราชวังที่ยงิ่ ใหญ่สร้างขึ้นโดยใช้เวลาที่ยาวนานถึงสามยุคของกษัตริ ยแ์ ห่ ง
ราชวงศ์โมกุล มีลกั ษณะเป็ นกาแพงสองชั้นและป้ อมอาคารทางเข้าสี่ ทิศ ภายในประกอบด้วยพระราชวัง มัสยิด สวน
ดอกไม้ อาคารหินทรายสี แดงสร้างโดยกษัตริ ยอ์ กั บาร์ ที่นี่ยงั เป็ นที่คุมขังกษัตริ ยซ์ าจาร์ ฮาล โดยบุตรชายของพระองค์
เอง พระองค์ใช้เวลาช่วงสุ ดท้ายของชี วติ โดยการมองผ่านแม่น้ ายุมนาไปยังทัชมาฮาลที่ซ่ ึ งมเหสี สุดที่รักของพระองค์
ประทับอยูอ่ ย่างนิรันดร์

ค่า
ที่พกั

บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร หรื อ ห้ องอาหารในโรงแรม
K K Royal Hotel / หรื อเทียบเท่า
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วันทีส่ ี่
เช้ า
เทีย่ ง
บ่ าย

อักรา – เดลลี
บริการอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
จากนั้นนาท่านเดินทางสู่ เมือง เดลลี ใช้เวลาเดินทางประมาณ 5 ชัว่ โมง
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร หรื อ ห้ องอาหารในโรงแรม
น าท่ า นชม วั ด อั ก ชาร์ ดั ม (Akshardham)
หรื อ ที่ รู้ จ ัก กัน ในชื่ อ เดลี อ ัก ชาร์ ดัม (Delhi
Akshardham) หรื อ สวามีนารายันอักชาร์ ดมั
(Swaminarayan Akshardham) ในภาษาไทย
บ้างก็เรี ยกว่า อักษราธรรม ได้ชื่อว่าเป็ นวัด
ในศาสนาฮิ น ดู ที่ ใ หญ่ ที่ สุ ด ในโลก รั บ รอง
โดยกิ นเนสส์ บุ๊คเมื่อปี ค.ศ. 2007 แม้จะเป็ น
วัดที่สร้างขึ้นใหม่ แต่ก็สร้างขึ้นอย่างยิ่งใหญ่
อลังการตามรู ปแบบโบราณของอินเดี ย โดย
ใช้เทคโนโลยีแบบดั้งเดิมที่ใช้หินทรายในการก่อสร้าง ไม่ใช้โครงสร้างโลหะแต่อย่างใด ได้รับแรงบันดาลใจจาก อัก
ชาร์ ดมั ในเมืองคานธี นาการ์ (Gandhinagar) รัฐคุชราต ในปี ค.ศ. 1968 ท่านโยกิ จิมหาราช (Yogiji Maharaj) ประมุข
ทางจิตวิญญาณของ BAPS กูรูองค์ที่ 4 ของนิ กายมีดาริ อยากให้สร้างวัดแห่ งนี้ ข้ ึนบริ เวณริ มฝั่งแม่น้ ายมุนา แต่ยงั ไม่มี
การก่อสร้างในช่วงนั้น กูรูองค์ถดั มา คือ ประมุขสวามีมหาราช (Pramukh Swami Maharaj) ได้สานฝันของท่านโยกิจิ
มหาราชให้เป็ นจริ งขึ้น โดยเริ่ มการก่อสร้างในวันที่ 8 พฤศจิกายน ค.ศ. 2000 การก่อสร้างนั้นใช้ช่างแกะสลักถึง 7000
คน และอาสาสมัคร 3000 คน ทางานร่ วมกันในการก่อสร้างอักชาร์ ดมั โดยใช้หินทรายสี ชมพูกว่า 6,000 ตัน จากรัฐ
ราชสถาน หิ นอ่อนสี ขาวจากอิตาลี ในการตัดหิ นนั้นใช้เครื่ องมือแต่การแกะสลักรายละเอียดใช้ฝีมือคนทั้งสิ้ น โดยเร่ ง
ทางานทั้งคืนวันจนสาเร็ จเสร็ จสิ้ นในระยะเวลา 5 ปี จากระยะเวลาสร้างปกติที่ตอ้ งใช้ถึง 40 ปี นอกจากนั้นยังมีสวน
แห่ งอินเดีย มีสนามหญ้าที่มีการตกแต่งด้วยต้นไม้ พุ่มไม้ เขียวขจี และยังมีรูปประติมากรรมสาริ ดของผูท้ ี่มีคุณูปการ
ในทางวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์ ของอินเดียรวมอยู่ดว้ ย อักชาร์ ดมั ได้การบันทึกสถิ ติโลกในกิ นเนสส์ บุ๊คให้เป็ น
วัดฮินดูที่มีพ้ืนที่กว้างใหญ่ที่สุดในโลก โดยวิหารกลางนั้นวัดความยาวได้ 109 เมตร กว้าง 96 เมตร และสู ง 43 เมตร
ครอบคลุมพื้นที่ 8,021.4 ตารางเมตร
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นาท่านชม ประตูอินเดีย (India Gate) รัฐบาลอังกฤษสร้ างอินเดียเกตขึ้นในปี
1931 เพื่อเป็ นเกียรติแก่ทหารอินเดียผูเ้ สี ยชีวิตลงในสงครามโลกครั้งที่ 1 และที่
แนวพรมแดนด้านตะวันตกเฉียงเหนือ ซุม้ ประตูชยั มีความสู งถึง 24 เมตร ที่เด่น
สง่าเหมือนประตูชยั ในปารี ส ชื่ นชมถนนหนทางโดยรอบประตูชยั นาท่านผ่าน
ชม รั ชตะปติบาวัน (President House) ทาเนี ยบที่พกั อาศัยของประธานาธิ บดี
นาท่านผ่านชม รั ฐสภา (Praliament House) และ ราชกัฎ (Rajgat) ท่าน้ าใน
อดีตเคยใช้เป็ นที่เผาศพกษัตริ ยอ์ ินเดีย และยังเคยใช้เป็ นสถานที่เผาศพบุคคล
สาคัญของอินเดีย เช่ น มหาตมะคานธี และ นางอินทิราคานธี จากนั้น ให้ท่าน
ได้อิสระช้อปปิ้ งเลื อกซื้ อสิ นค้าที่ ตลาดจันปาท (Janpath Market) ตลาดชื่ อ
ดังกลางกรุ งนิ วเดลีตลาดยอดฮิตอายุกว่า 80 ปี แหล่งรวมนักท่องเที่ยวนักช้อป
ปิ้ งกลางกรุ งนิ ว เดลี มี สิ น ค้า ตั้ง แต่ เ สื้ อผ้า ปั ก งานหั ต ถกรรมไม้ โคมไฟ
ทองเหลื อง ผ้าปั กลูกปั ด เครื่ องประดับทามือ กระเป๋ าแฟชั่นทั้งหลาย รองเท้าปลายแหลมด้านหน้า รองเท้าสไตล์
อินเดีย(Jootis) ส่ าหรี ผ้าปูที่นอน ปลอกหมอน สี สันแสบตา และอีกมากมายให้ท่านได้เลือกซื้ อเลือกชม
ค่า
บริการอาหารเย็น ณ ณ ภัตตาคาร
จากนั้น
นาท่านเดินทางสู่ สนามบินอินทรา คานธี เมืองเดลลี เพื่อสู่ ประเทศไทย
02.55 น. เหิ รฟ้าสู่ กรุ งเทพ โดนเที่บินที่ XW306
08.15+1 น. ถึงสนามบินดอนเมืองโดยสวัสดิภาพ......
จากนั้น

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

อินเดีย นครสี ชมพู ชัยปุระ ทัชมาฮาล เดลลี 4 วัน 2 คืน
กาหนดการเดินทาง

ต.ค. 4-7, 18-21, 20-23,25-28
พ.ย. 1-4, 10-13, 15-18, 22-25
ธ.ค. 1-4, 13-16, 22-25

ผู้ใหญ่ พกั ห้ องละ2-3ท่ าน
ไม่ รวมค่ าวีซ่า

ไม่ รวมค่ าวีซ่า

พักเดี่ยว

26,500
26,500
26,500

23,900

4,500
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อัตราค่ าบริการนีร้ วม











ตัว๋ เครื่ องบินชั้นประหยัดระบุวนั เดินทางไป-กลับพร้อมคณะ
ภาษีน้ ามันและภาษีตวั๋ ทุกชนิ ด(สงวนสิ ทธิ เก็บเพิ่มหากสายการบินปรับขึ้นก่อนวันเดินทาง)
ที่พกั โรงแรมตามรายการ 2 คืน พักห้องละ 2-3 ท่าน (กรณี มาไม่ครบคู่และไม่ตอ้ งการเพิ่มเงินพักห้องเดี่ยว)
อาหารตามรายการระบุ (ทางบริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการเปลี่ยนแปลงเวลา, เมนูอาหาร และสถานที่ตามสถานการณ์)
ค่าธรรมเนียมวีซ่าอินเดียแบบ E-Visaท่านละ 2,800 บาท ***ทางบริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการดาเนินการยืน่ ขอวีซ่าประเทศ
อินเดียแบบ E Visa ให้กบั ผูร้ ่ วมเดินทางเท่านั้น ยกเว้นแต่ผรู ้ ่ วมเดินทางมีวซี ่าปี ***
ค่าเข้าชมสถานที่ตามรายการระบุ
ค่าระวางน้ าหนักกระเป๋ าไม่เกิน 20 กก.
ค่ารถรับ-ส่ งสถานที่ท่องเที่ยวตามรายการระบุ
ค่ามัคคุเทศก์ผชู ้ านาญเส้นทางดูแลตลอดการเดินทาง
ค่าประกันชีวติ กรณี อุบตั ิเหตุในระหว่างการเดินทาง คุม้ ครองในวงเงินไม่เกินท่านละ 1,000,000 บาท และค่ารักษาพยาบาล
กรณี อุบตั ิเหตุในวงเงินไม่เกิน ท่านละ 200,000 บาท (ตามเงื่อนไขกรมธรรม์)

อัตราค่ าบริการไม่ รวม
 ภาษีหกั ณ ที่จ่าย 3%และภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
 ค่าทาหนังสื อเดินทางไทย,ค่าธรรมเนียมสาหรับผูถ้ ือพาสปอร์ ตต่างชาติค่าทาใบอนุ ญาตกลับเข้าประเทศของคนต่างชาติ
(Re-Entry) หรื อ คนต่างด้าว (เป็ นหน้าที่ของผูเ้ ดินทางในการจัดทาเอง)
 ค่าใช้จ่ายส่ วนตัวนอกเหนื อจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าเครื่ องดื่มและค่าอาหารที่สั่งเพิ่มเอง, ค่าโทรศัพท์, ค่าอาหารและ
เครื่ องดื่มสั่งพิเศษนอกรายการ ค่าซักรี ด, ค่าโทรศัพท์ทางไกล, ค่าอินเตอร์ เน็ต ฯลฯ
 ค่าใช้จ่ายอันเกิดจากความล่าช้าของสายการบิน,อุบตั ิภยั ทางธรรมชาติ,การประท้วง,การจลาจล,การนัดหยุดงาน,การถูก
ปฏิเสธไม่ให้ออกและเข้าเมืองจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองและเจ้าหน้าที่กรมแรงงานทั้งที่เมืองไทยและต่างประเทศซึ่ ง
อยูน่ อกเหนื อความควบคุมของบริ ษทั ฯ
 ค่าปรับ สาหรับน้ าหนักกระเป๋ าเดินทางที่เกินจากที่ทางสายการบินกาหนดไว้ 30 กก.
 ค่าทิปไกด์ทอ้ งถิ่น,คนขับรถ 1,000 บาท/ทริ ป/ลูกทัวร์ 1 ท่าน (ชาระที่สนามบินในวันเดินทาง)
 ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ ตามสิ นน้ าใจของทุกท่าน (ไม่รวมในทิปไกด์ทอ้ งถิ่นและคนขับรถแต่ไม่บงั คับทิป)
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เงื่อนไขการสารองทีน่ ั่ง
1. กรุ ณาทาการจองก่อนการเดินทาง อย่างน้อย 45 วันทาการหรื อก่อนหน้านั้น โดยส่ งแฟกซ์หรื ออีเมลล์รายชื่อและหน้า
หนังสื อเดินทางเพื่อยันการจองที่นงั่ พร้ อมชาระมัดจาท่านละ 15,000 บาท
2. ค่าทัวร์ ส่วนที่เหลือ บริ ษทั ฯ จะขอเก็บค่าทัวร์ ท้ งั หมด 15 วันก่อนการเดินทาง มิเช่นนั้นบริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการ
ยกเลิกการเดินทางของท่าน และการคืนเงินทั้งหมดหรื อบางส่ วนตามค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริ ง
3. เมื่อท่านตกลงชาระเงินค่าบริ การไม่วา่ ทั้งหมดหรื อบางส่ วนกับทางบริ ษทั ฯ ทางบริ ษทั ฯจะถือว่าท่านได้ยอมรับใน
เงื่อนไขการให้บริ การที่ได้ระบุไว้ในเอกสารฉบับนี้ท้ งั หมดนี้แล้ว
4. ทางบริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการดาเนินการยืน่ ขอวีซ่าประเทศอินเดียแบบ E Visa ให้กบั ผูร้ ่ วมเดินทางเท่านั้น ยกเว้นแต่
ผูร้ ่ วมเดินทางมีวซี ่าปี

เงื่อนไขการยกเลิก
1. ยกเลิกการเดินทางก่อนการเดินทาง 30 วัน บริ ษทั ฯจะคืนเงินค่ามัดจาให้ท้ งั หมด โดยจะหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริ ง เช่น
ค่าธรรมเนียมวีซ่า ยกเว้นในกรณี วนั หยุดเทศกาล,วันหยุดนักขัตฤกษ์ ทางบริ ษทั ฯขอสงวนสิ ทธิ์ ไม่คืนเงินมัดจาโดยไม่มี
เงื่อนไขใดๆทั้งสิ้ น
2. ยกเลิกการเดินทาง 15 วัน ก่อนการเดินทาง หักค่ามัดจาทัวร์ 50%
3. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 7-14 วันเก็บค่าใช้จ่าย 100% ของราคาทัวร์ ต่อท่าน
4. สาหรับผูโ้ ดยสารที่ไม่ได้ถือหนังสื อเดินทางไทย และทางบริ ษทั ฯเป็ นผูย้ นื่ วีซ่าให้ เมื่อผลวีซ่าผ่านแล้วมีการยกเลิกการ
เดินทางบริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการคืนค่ามัดจาทั้งหมด

เงื่อนไขการให้ บริการ
1. โปรแกรมทัวร์ น้ ีจะสามารถออกเดินทางได้ตอ้ งมีผเู ้ ดินทางจานวนผูเ้ ดินทางขั้นต่า 6 ท่าน รวมในคณะตามที่กาหนดไว้
เท่านั้น หากมีจานวนผูเ้ ดินทางรวมแล้วน้อยกว่าที่กาหนดไว้ บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการยกเลิก หรื อปรับเปลี่ยน
กาหนดการเดินทาง ในกรณี ที่มีผเู ้ ดินทาง 20 ท่าน มีหวั หน้าทัวร์ คนไทยร่ วมเดินทางไปด้วย
2. ในกรณี ที่ท่านไม่ได้รับผลการอนุมตั ิวซี ่าเข้าประเทศอินเดีย แบบ E-Visa ทางบริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการคืน
ค่าธรรมเนียมวีซ่า E-Visa และเรี ยกเก็บค่าธรรมเนียมวีซ่าเพิ่มเติม เพื่อดาเนินการขอวีซ่าใหม่โดยตรงกับทางศูนย์รับยืน่
วีซ่าอินเดีย ประจาประเทศไทย
3. บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการเปลี่ยนแปลงราคาและเงื่อนไขต่างๆ โดยไม่ตอ้ งแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทั้งนี้ให้ข้ ึนอยูก่ บั
ดุลยพินิจของบริ ษทั ฯ เท่านั้น อีกทั้งข้อสรุ ปและข้อตัดสิ นใดๆ ของบริ ษทั ฯ ให้ถือเป็ นข้อยุติสิ้นสุ ดสมบูรณ์
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4. บริ ษทั ฯ และตัวแทนของบริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิ์ ที่จะเปลี่ยนแปลงรายการทัวร์ ตามความเหมาะสม ให้สอดคล้องกับ
สถานการณ์ ข้อจากัดด้านภูมิอากาศ และเวลา ณ วันที่เดินทางจริ ง ทั้งนี้ทางบริ ษทั ฯ จะยึดถือและคานึงถึงความปลอดภัย
รวมถึงประโยชน์สูงสุ ดของลูกค้าส่ วนมากเป็ นสาคัญ
5. รายการทัวร์ น้ ีเป็ นการท่องเที่ยวแบบหมู่คณะ (Join Tour) จัดทาและดาเนิ นการโดยบริ ษทั คู่คา้ (Partner)
6. อัตราค่าบริ การคิดคานวณจากอัตราแลกเปลี่ยน และราคาตัว๋ เครื่ องบินในปั จจุบนั บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการ
ปรับเปลี่ยนราคาค่าบริ การในกรณี ที่มีการขึ้นราคาค่าตัว๋ เครื่ องบิน ค่าประกันภัยสายการบิน ค่าธรรมเนียมน้ ามัน หรื อมี
การประกาศลดค่าเงินบาท หรื ออัตราแลกเปลี่ยนได้ปรับขึ้นในช่วงใกล้วนั ที่คณะจะเดินทาง
7. ในระหว่างการท่องเที่ยวนี้ หากท่านไม่ใช้บริ การใดๆ ไม่วา่ ทั้งหมดหรื อบางส่ วน ถือว่าท่านสละสิ ทธิ์ ไม่สามารถ
เรี ยกร้องขอคืนค่าบริ การได้
8. หากท่านไม่เดินทางกลับพร้อมคณะทัวร์ ตัว๋ เครื่ องบินขากลับซึ่ งยังไม่ได้ใช้ ไม่สามารถนามาขอคืนเงินได้
9. ค่าบริ การที่ท่านชาระกับทางบริ ษทั ฯ เป็ นการชาระแบบเหมาขาด และทางบริ ษทั ฯ ได้ชาระให้กบั บริ ษทั ฯ ตัวแทนแต่ละ
แห่งแบบเหมาขาดเช่นกัน ดังนั้นหากท่านมีเหตุอนั ใดที่ทาให้ท่านไม่ได้ท่องเที่ยวพร้อมคณะตามรายการที่ระบุไว้ ท่าน
จะขอคืนค่าบริ การไม่ได้
10. กรณี เกิดความผิดพลาดจากตัวแทน หรื อ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จนมีการยกเลิก ล่าช้า เปลี่ยนแปลง การบริ การจากสาย
การบิน บริ ษทั ขนส่ ง หรื อ หน่วยงานที่ให้บริ การ บริ ษทั ฯ จะดาเนินโดยสุ ดความสามารถที่จะจัดบริ การทัวร์ อื่นทดแทน
ให้ แต่จะไม่คืนเงินให้สาหรับค่าบริ การนั้นๆ
11. มัคคุเทศก์ พนักงาน และตัวแทนของบริ ษทั ฯ ไม่มีสิทธิ์ ในการให้คาสัญญาใดๆ ทั้งสิ้ นแทนบริ ษทั ฯ นอกจากมีเอกสาร
ลงนามโดยผูม้ ีอานาจของบริ ษทั ฯ กากับเท่านั้น
12. บริ ษทั ฯ รับเฉพาะผูม้ ีวตั ถุประสงค์เดินทางเพื่อท่องเที่ยวเท่านั้น การเดินทางของผูเ้ ดินทางด้วยวัตถุประสงค์แอบแฝงอื่น
ๆ เช่น การไปค้าแรงงาน การค้าประเวณี การค้ามนุษย์ การขนส่ งสิ นค้าหนีภาษี การขนยาเสพติด การโจรกรรม การขน
อาวุธสงคราม การก่อการร้าย และ อื่น ๆ ที่เข้าข่ายผิดกฏหมาย ผิดศีลธรรมอันดี บริ ษทั ฯ มิได้มีส่วนรู ้เห็น เกี่ยวข้อง หรื อ
มีส่วนต้องรับผิดชอบใด ๆ กับการกระทาดังกล่าวทั้งสิ้ น
13. หากผูเ้ ดินทางถูกเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองของประเทศนั้นๆ ปฏิเสธการเข้า - ออกเมือง ด้วยเหตุผลใดๆ ก็ตาม ถือเป็ น
เหตุผลซึ่ งอยูน่ อกเหนืออานาจ และความรับผิดชอบของบริ ษทั ฯ ทางบริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ ที่จะไม่รับผิดชอบการคืน
เงินทั้งหมด
14. ผูเ้ ดินทางต้องใช้วิจารณญาณส่ วนตัวและรับผิดชอบต่อการตัดสิ นใจในการเลือกซื้ อสิ นค้าต่าง ๆ ในระหว่างการเดินทาง
ท่องเที่ยวด้วยตัวท่านเอง บริ ษทั ฯ จะไม่สามารถรับผิดชอบใด ๆ หากเกิดความไม่พึงพอใจในสิ นค้าที่ผเู ้ ดินทางได้ซ้ื อ
ระหว่างการเดินทางท่องเที่ยวนี้
15. ผูเ้ ดินทางต้องรับผิดชอบต่อการจัดเก็บ และ ดูแลทรัพย์สินส่ วนตัว ของมีค่าต่าง ๆ อย่างระมัดระวัง บริ ษทั ฯ จะไม่
สามารถรับผิดชอบใด ๆ หากเกิดการสู ญหายของ ทรัพย์สินส่ วนตัว ของมีค่าต่าง ๆ ระหว่างการเดินทางท่องเที่ยว
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16. บริ ษทั ฯ จะไม่รับผิดชอบต่อการสู ญหายของทรัพย์สิน และ สัมภาระระหว่างการเดินทางอันมีสาเหตุมาจากสนามบิน
สายการบิน บริ ษทั ขนส่ ง โรงแรม หรื อ การโจรกรรม แต่จะทาหน้าที่เป็ นตัวแทนในการเรี ยกร้องค่าชดใช้ให้กบั ผู ้
เดินทาง
17. บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ ที่จะไม่รับผิดชอบค่าเสี ยหายในเหตุการณ์ที่เกิดจากการยกเลิกหรื อความล่าช้าของสายการบิน ภัย
ธรรมชาติ การนัดหยุดงาน การจลาจล การปฏิวตั ิ รัฐประหาร ที่อยูน่ อกเหนื อการควบคุมของทางบริ ษทั ฯ หรื อ ค่าใช้จ่าย
เพิ่มเติมที่เกิดขึ้นทางตรง หรื อทางอ้อม เช่น การเจ็บป่ วย การถูกทาร้าย การสู ญหาย ความล่าช้า หรื อ จากอุบตั ิเหตุต่างๆ
18. บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ ที่จะไม่รับผิดชอบใด ๆ ต่อการไม่เป็ นไปตามความคาดหวัง และความไม่พึงพอใจของผูเ้ ดินทาง
ที่เกี่ยวข้องกับ สภาพธรรมชาติ ภูมิอากาศ ฤดูกาล ทัศนียภาพ วัฒนธรรม วิถีและพฤติกรรมของประชาชนในประเทศที่
เดินทางไป
19. ทางบริ ษทั ฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้ น หากผูเ้ ดินทางประสบเหตุสภาวะฉุ กเฉิ นจากโรคประจาตัว ซึ่ งไม่ได้เกิดจาก
อุบตั ิเหตุในรายการท่องเที่ยว(ซึ่ งลูกค้าจะต้องยอมรับในเงื่อนไขนี้ในกรณี ที่เกิดเหตุสุดวิสัย
ซึ่ งอยูน่ อกเหนือความ
รับผิดชอบของบริ ษทั ทัวร์ )
20. กรณี ใช้หนังสื อเดินทางราชการ(เล่มน้ าเงิน) เดินทางเพื่อการท่องเที่ยวกับคณะทัวร์ หากท่านถูกปฏิเสธในการเข้า-ออก
ประเทศใดๆก็ตาม ทางบริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ ไม่คืนค่าทัวร์ และรับผิดชอบใดๆทั้งสิ้ น
21. กรณี ที่ทา่ นต้องออกตัว๋ ภายในประเทศ เช่น (ตัว๋ เครื่ องบิน,ตัว๋ รถทัวร์ ,ตัว๋ รถไฟ) กรุ ณาสอบถามที่เจ้าหน้าที่ทุกครั้งก่อนทา
การออกตัว๋ เนื่ องจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟล์ทบิน หรื อ เวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้าทางบริ ษทั ฯ
จะไม่รับผิดชอบใดๆในกรณี ถา้ ท่านออกตัว๋ ภายในโดยไม่แจ้งให้ทราบและหากไฟล์ทบินมีการปรับเปลี่ยนเวลาบินเพราะ
ถือว่าท่านยอมรับในเงื่อนไขดังกล่าวแล้ว
22. หนังสื อเดินทางต้องมีอายุการใช้งานเหลือไม่นอ้ ยกว่า 6 เดือน และบริ ษทั ฯรับเฉพาะผูม้ ีจุดประสงค์เดินทางเพื่อท่องเที่ยว
เท่านั้น (หนังสื อเดินทางต้องมีอายุเหลือใช้งานไม่นอ้ ยกว่า 6 เดือน บริ ษทั ฯไม่รับผิดชอบหากอายุเหลือไม่ถึงและไม่
สามารถเดินทางได้
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ตัวอย่างเอกสารในการยื่นวีซา่ อินเดีย

*** ในกรณีวีซา่ ของท่านไม่ผา่ นการพิจารณาจากประเทศอินเดีย
ทางบริษทั ฯจะไม่รบั ผิดชอบคืนเงินค่าทัวร์ให้ท ุกกรณี ***
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่
แบบฟอร์มกรอกข้อมูลเพือ
่ ประกอบการดาเนินการขอวีซา
่ ออนไลน์ของประเทศอินเดีย มีขอ
่ 2 ครงต่
*โปรดทราบ วีซา
้ จาก ัดการให้วซ
ี า
ั้ อ 1 ปี ปฎิทน
ิ หากท่านเคยได้
่ ออนไลน์ครบ 2 ครงแล้
่ อินเดีย
ยืน
่ หรือได้รบ
้ การอนุม ัติวซ
ี า
ั้
ว จะต้องดาเนินการยืน
่ ผ่านศูนย์ร ับยืน
่ วีซา
เท่านน
ั้ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าทีเ่ พือ
่ ให้การแนะนา
ประว ัติสว่ นต ัว
คำนำหน ้ำ : ⃣ นำย
⃣ นำง
่ : _
ชือ
_______________
NAME: _

⃣ นำงสำว
⃣ เด็กชำย
⃣ เด็กหญิง
______นำมสกุล : _
____________ ___

_______________

สถำนะภำพ :

⃣ แต่งงำน

___ SURNAME: _
⃣ โสด

___

____________ ___

___

⃣ หย่ำร ้ำง

ตำหนิบนร่ำงกำยทีเ่ ห็นได ้ชัด เช่น ไฝ,แผลเป็ น :______________________________________________________________
่ สำมี/ภรรยำ:
ชือ
สัญชำติสำมี/ภรรยำ :
ทีอ
่ ยูป
่ ั จจุบน
ั : ______

_______________________________________________
__

_ ___ _____

_____________________________________________ __________
___________________________________________________ ____

เบอร์โทรศัพท์ บ ้ำน :___________________________________ เบอร์โทรศัพท์ มือถือ :_____________________________
ประว ัติครอบคร ัว
่ /นำมสกุลบิดำ :
ชือ
_________________________________________สัญชำติ
_____________________
่ /นำมสกุลมำรดำ :
ชือ

________________________________________สัญชำติ

_______________________

ประว ัติการศึกษา :
______________________________________________ _______
_________
ประว ัติการทางาน
อำชีพ :
____________
___
____ ____
่ บริษัท/สถำนศึกษำ :
ชือ
___
_____________________________________
เบอร์โทรติดต่อ :
ทีอ
่ ยู่ : ____
________________ _________
___
______
_ __________________________ รหัสไปรษณีย ์ : ___________________________________
่ ประเทศทีท
*โปรดระบุรายชือ
่ า่ นได้เดินทางในช่วงระยะเวลา 10 ปี * สาค ัญมาก
______________________________________________________________________________________________
่ ประเภทของวีซา
่ / หมายเลขวีซา
่ / หมายเลขวีซา
่ ครงล่
*หากท่าน "เคย" ได้ร ับวีซ่าอินเดีย โปรดแจ้งรายละเอียดวีซา
ั้ าสุด *
สาค ัญมาก
_________________________________________________________________________________
่ โรงแรมทีพ
*หากท่าน "เคย" ไปประเทศอินเดียมาก่อนโปรดระบุเมืองทีท
่ า
่ นไป และชือ
่ ัก ล่าสุด * สาค ัญมาก
________________________________________________________________________________
์ เนปาล/
้ รือไม่ : บ ังคลาเทศ/ ศรีล ังกา/ ภูฏาน/ ม ัลดีฟส/
*ในช่วง 3 ปี ทีผ
่ า
่ นมา ท่านเคยเดินทางไปประเทศด ังต่อไปนีห
ปากีสถาน/ อ ัฟกานิสถาน หากท่านเคยโปรดระบุว ันเดินทาง * สาค ัญมาก
_________________________________________________________________________________
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