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*** ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการด าเนินการย่ืนขอวซ่ีาประเทศอนิเดียแบบ E Visa ให้กบัผู้ร่วมเดินทางเท่าน้ัน 

ยกเว้นแต่ผู้ร่วมเดินทางมวีซ่ีาปี *** 
 

หมายเหตุ นโยบายรักษาความปลอดภยัของท่าอากาศยานแห่งประเทศไทย ไม่อนุญาต ใหผู้โ้ดยสารน าสัมภาระ หลายอยา่ง
ใส่ในกระเป๋าลาก หรือกระเป๋าถือ ติดตวัข้ึนเคร่ืองบิน อาทิ มีด ไมขี้ดไฟ กรรไกรตดัเล็บ ของมีคม สเปรย ์น ้าด่ืม 
เหลา้ อาหารกระป๋องของเหลวในบรรจุภณัฑข์นาดเกิน 100 มล. ทุกชนิด หากเจา้หนา้ท่ี ท่ีจุดเอก็ซเรยก่์อนข้ึน
เคร่ืองตรวจพบ จะถูกยดึไวท่ี้สนามบินทนัที 

 

วนัแรก กรุงเทพฯ (สนามดอนเมือง) - เดลล ี
 

20.30 น. คณะพร้อมกนัท่ี สนามบินนานาชาติดอนเมือง บริเวณผูโ้ดยสารขาออก อาคาร 1 เคาน์เตอร์เช็คอิน สายการบินนกสกู๊ท 
Nok Scoot (XW) เจา้หนา้ท่ีของบริษทัฯ คอยใหก้ารตอ้นรับ และอ านวยความสะดวกสัมภาระในการเช็คอินรับบตัร
โดยสาร (บริการอาหารวา่งและเคร่ืองด่ืม Snack Box)  
**หมายเหตุ**  เคาน์เตอร์เช็คอินจะปิดบริการก่อนเวลาเคร่ืองออกอยา่งนอ้ย 60 นาที และผูโ้ดยสารพร้อม ณ ประตูข้ึน
เคร่ืองก่อนเวลาเคร่ืองออก 30 นาที 

 
หมายเหตุ นโยบายรักษาความปลอดภยัของท่าอากาศยานแห่งประเทศไทย ไม่อนุญาต ใหผู้โ้ดยสารน าสัมภาระ หลายอยา่งใส่ใน

กระเป๋าลาก หรือกระเป๋าถือ ติดตวัข้ึนเคร่ืองบิน อาทิ มีด ไมขี้ดไฟ กรรไกรตดัเล็บ ของมีคม สเปรย ์น ้าด่ืม เหลา้ อาหาร
กระป๋องของเหลวในบรรจุภณัฑข์นาดเกิน 100 มล. ทุกชนิด หากเจา้หนา้ท่ี ท่ีจุดเอก็ซเรยก่์อนข้ึนเคร่ืองตรวจพบ จะถูก
ยดึไวท่ี้สนามบินทนัที 

22.35 น. เหิรฟ้าสู่ เมืองเดลล ีประเทศอนิเดีย เท่ียวบิน XW306 (ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 4 ชัว่โมง 25 นาที) 
01.15 น. เดินทางถึง สนามบินอินทิรา คานธี เมืองเดลลี ประเทศอินเดีย (เวลาท้องถิ่นช้ากว่าไทย 1.30 ช.ม.กรุณาปรับนาฬิกา

ของท่านเป็นเวลาท้องถิ่นเพ่ือสะดวกในการนัดหมาย)  หลังผ่านขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมืองและรับสัมภาระ
เรียบร้อยแลว้ เจา้หนหา้ท่ีรอรับทุกท่าน 

จากน้ัน น าท่าเดินทางสู่ เมืองชยัปุระ (ระยะทาง 273 กก./ใชเ้วลาเดินทาง 5 ชม.) ใหท้่านพกัผอ่นตามอธัยาศยับนรถ 
 

วนัทีส่อง ชัยปุระ 
 

เดินทางถึง เมืองชัยปุร์ (Jaipur) เมืองหลกัของรัฐราชสถานตั้งอยูท่างตะวนัตกเฉียงเหนือของสาธารณรัฐอินเดีย เม่ือคร้ังท่ีอินเดีย
ยงัอยูภ่ายใตก้ารปกครองขององักฤษ มหาราชาราม สิงห์ (Maharaja Ram Singh) ผูป้กครองเมืองไดมี้การสั่งการใหท้  า
ความสะอาด และตกแต่งบา้นเมืองให้สวยงาม จึงได้เลือกสีชมพู ในตกแต่งบา้นเมืองให้มีสันสดใส เพื่อเป็นการ
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ตอ้นรับให้สมเกียรติขององักฤษ ทั้งพระราชวงัหลวง ,พระราชวงัสายลม ,พระราชวงัแอมเบอร์ฟอร์ท จึงกลายมาเป็น
สีชมพู สร้างความประทบัใจให้กบัแขกท่ีมาเยือน จึงไดถู้กขนานนามเมืองชยัปุระ (Jaipur) ว่า น่ีคือ Pink City หรือ 
นครสีชมพู 

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
จากน้ัน น าท่านชม ป้อมปราการแอมเบอร์หรือแอมเบอร์ฟอร์ท (Amber Fort) สร้างข้ึนโดยมหาราชาแมนสิงห์ ใน ปี ค.ศ. 

1592 และเสร็จส้ินลงในสมยัของมหาราชาใจสิงห์ ป้อมแห่งน้ีเป็นตน้แบบท่ีดีของสถาปัตยกรรมแบบราชปุต (Rajput) 
นอกจากน้ีในสมยัก่อนดา้นล่างของป้อมยงัเป็นทะเลสาบ จึงเป็นปราการส าคญัเพื่อป้องกนัขา้ศึกไดอี้กชั้น ท าให้ท่ีน่ี
กลายเป็นจุดยทุธศาสตร์ส าคญัของราชวงศก์าญจวาหา อยูห่ลายร้อยปี ก่อนมหาราชาสะหวายจยั ซิงห์ท่ี 2 จะตดัสินใจ 
ยา้ยลงไปสร้างเมืองใหม่ยงัชยัปุระ ภายในป้อมปราการจะมีส่วนท่ีเป็นพระราชวงั คือ พระราชวงัแอมเบอร์ แต่เดิมเคย
เป็นราชธานีของเมืองชยัปุระ สร้างบนเนินเขาสูงท่ีต าแหน่งเดิมเคยเป็นป้อมปราการเก่าในศตวรรษท่ี 11 มาก่อน สร้าง
ข้ึนโดยมหาราชาแมนสิงห์ ในปี ค.ศ. 1592 และเสร็จส้ินลงในสมยัของมหาราชาใจสิงห์ ป้อมแห่งน้ีเป็นตน้แบบของ
สถาปัตยกรรมแบบราชปุต (Rajput) หนา้ป้อมปราการจะมีทะเลสาบ Maota อยูข่า้งล่าง และแวดลอ้มดว้ยชุมชนของ
เขตเมืองเก่า พิเศษ…น ำทุกท่ำนนั่งรถจ๊ิบเพ่ือขึน้ไปชมส่วนของพระรำชวงั 

     
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

น าท่านผา่นชม จาลมาฮาล (JAL MAHAL) พระราชวงักลางน ้า หรือพระราชวงัฤดูร้อน ซ่ึงตั้งเด่นสง่าอยูก่ลาง
ทะเลสาบมนัสกา ใกลก้บัชยัปุระ โดยพระราชวงัแห่งน้ีและทิวทศัน์ของทะเลสาบโดยรอบถูกต่อเติมและปรับปรุงโดย
มหาราชา สะหวายจยั สิงห์ท่ี 2 ตวัพระราชวงันั้นสร้างไดอ้ยา่ง สวยงามตามสถาปัตยกรรมราชปุตและโมกุล 

เทีย่ง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร หรือ ห้องอาหารในโรงแรม 
จากน้ัน น าท่านชม ฮาวามาฮาล (Hawa Mahal) หรือ “พระราชวงัแห่งสายลม” (Palace of the Winds) สร้างในปีค.ศ. 1799 โดย

มหาราชาสะหวาย ประธาป สิงห์ (Maharaja Sawai Pratap Singh) ออกแบบโดยลาล ชนัด ์อุสถดั (Lal Chand Ustad) 
โดยถอดแบบมาจากรูปทรงของมงกุฏพระนารายณ์ บริเวณดา้นหนา้อาคารมีหนา้บนัสูงหา้ชั้นและมีลกัษณะคลา้ยรัง
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ผึ้ง ซ่ึงประกอบดว้ยหนา้ต่างขนาดเล็กตกแต่งดว้ยลวดลายฉลุเป็นช่องลมจ านวน 953 บาน โดยลายฉลุนั้นมีเพื่อนางใน
วงัสามารถมองทะลุออกมาเห็นชีวติภายนอกบนทอ้งถนนไดโ้ดยไม่มีใครสังเกตเห็นจากดา้นนอก เน่ืองจากนางใน
เหล่านั้นตอ้งมีความเคร่งครัดในการคลุม “ปูร์ดาห์” (หรือ ผา้คลุมหนา้) เพื่อการชมววิทิวทศัน์และชมขบวนงาน
เทศกาลบนถนน แต่ไม่ตอ้งการใหใ้ครสามารถเห็นผูห้ญิงของพระราชาได ้ 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
จากนั้น น าท่านชม พระราชวงัหลวงซิตี ้พาเลส (City Palace) ซ่ึงเดิมเป็นพระราชวงัของมหาราชใจสิงห์ (Jai Singh) ปัจจุบนั

ไดร้วบเป็นพิพิธภณัฑ ์Sawai Man Singh Museum ประกอบดว้ย 4 ส่วนท่ีน่าสนใจคือ ส่วนแรกคือส่วนของพระราชวงั
ส่วนท่ีสองเป็นส่วนของพิพิธภณัฑ ์ท่ีจดัแสดงฉลองพระองคข์องกษตัริย ์และมเหสี ซ่ึงมีการตดัเยบ็อยา่งวจิิตร ส่วนท่ี
สามเป็นส่วนของอาวธุ และชุดศึกสงคราม ท่ีจดัแสดงไวอ้ยา่งน่าท่ึงมากมายหลายหลาก บางช้ิน ก็เป็นอาวธุไดอ้ยา่งน่า
พิศวง และส่วนท่ีส่ี คือส่วนของศิลปะภาพวาด รูปถ่าย และราชรถ พรมโบราณ ซ่ึงไดรั้บการจารึกไวใ้นประวติัศาสตร์ 
ตรงกลางอาคารมีหมอ้น ้าขนาดมหึมา 2 ใบ ท าจากโลหะเงิน สูง 1.50 เมตร มีขนาดใหญ่ท่ีสุดในโลก เช่ือกนัวา่เป็น
หมอ้น ้าท่ีกษตัริย ์ Madho Singh ไดรั้บมาจากงานราชาภิเษกของพระเจา้เอด็เวิร์ดท่ี 7 ซ่ึงบรรจุน ้าจากแม่น ้าคงคาอนั
ศกัด์ิสิทธ์ิ 
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จากน้ัน น าท่านชม หอดูดาว จันทาร์ มันทาร์ (Jantar Mantar) เป็นสถานท่ีท่องเท่ียวดา้นดาราศาสตร์ท่ีส าคญัแห่งหน่ึงของ

เมืองจยัปูร์ และถือวา่เป็นท่ีท่ีมีอุปกรณ์ดูดาวท่ีเก่าแก่ท่ีสุดในโลก. สร้างโดย มหาราชาไสวจยั ซิงห์ท่ี 2 ในปี ค.ศ. 1727 
เน่ืองจากทรงสนพระทยัและมีพระปรีชาในเร่ืองดาราศาสตร์ จึงไดส้ร้างหอดูดาวแห่งน้ีมาพร้อมๆ กบัการสร้าง
พระราชวงัซิต้ีพาเลซ ภายในจนัทาร์ มานทาร์ มีหอนาฬิกาแดดขนาดใหญ่ซ่ึงวดัเวลาไดอ้ยา่งแม่นย  า ในสมยัโบราณใช้
เป็นเคร่ืองมือส าคญัใชค้  านวณฤกษเ์วลาในการออกรบ นอกจากน้ีแลว้มหาราชาไสวจยั ซิงห์ท่ี 2 ยงัไดส้ร้างหอดูดาว
ในลกัษณะน้ีอีก 4 แห่งดว้ยกนัคะ ซ่ึงหน่ึงในส่ีอยูใ่จกลางเมืองเดลี และ อยูท่ี่เมือง Ujjain , Varanasi และ Matura 
นาฬิกาแดดท่ีใหญ่ท่ีสุดในโลกจะอยูท่ี่จยัปูร์มีความสูงถึง 28 เมตร ท่ีมีความเท่ียงตรง บอกเวลาท่ีเมืองจยัปูร์ได้
โดยเฉพาะซ่ึงเวลาจะไม่ตรงกบัเวลามาตรฐานของอินเดีย ท่ีจนัทาร์ มานทาร์ไดรั้บประกาศจากองคก์ารยเูนสโกใหเ้ป็น
มรดกโลกในปี 2010  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ค ่า     บริการอาหารเยน็ ณ ภัตตาคาร หรือ ห้องอาหารในโรงแรม 
ท่ีพกั  K K Royal Hotel หรือเทยีบเท่า 
 

วนัสาม ชัยปุร์ – อกัรา 
 

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
จากนั้น น าท่านเดินทางสู่ เมืองอักรา (Agra) อกัรา ระยะทางประมาณ 240 กก. / ใช้เวลา 4 ชม. เมืองเก่าแก่เมืองหน่ึงของ

ประเทศอินเดีย เคยเป็นศูนยก์ลางการปกครองของอินเดียสมยัราชวงศโ์มกุล และเป็นสถานท่ีตั้งของทชัมาฮาล ชม ทัช
มาฮาล (Taj Mahal) ซ่ึงเป็นอนุสรณ์สถานแห่งความรักอนัยิ่งใหญ่ของมหาราชาซาจาร์ฮาลท่ีมีต่อมหารานีมุมตสั มา
ฮาล ตวัทชัมาฮาลสร้างจากหินอ่อนสีขาวแสดงถึงความรักท่ีบริสุทธ์ินิรันดร์ตลอดกาลและหินทรายสีแดงแสดงถึง
ความรักท่ีมัน่คงต่อพระนางเพียงผูเ้ดียว ตวัทชัมาฮาลประดบัประดาดว้ยรัตนชาตินานาชนิด  
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เทีย่ง บริการอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร หรือ ห้องอาหารในโรงแรม 
จากนั้น น าท่านเท่ียวชม ป้อมอกัรา (Agra Fort) พระราชวงัท่ียิง่ใหญ่สร้างข้ึนโดยใชเ้วลาท่ียาวนานถึงสามยคุของกษตัริยแ์ห่ง

ราชวงศโ์มกุล มีลกัษณะเป็นก าแพงสองชั้นและป้อมอาคารทางเขา้ส่ีทิศ ภายในประกอบดว้ยพระราชวงั มสัยิด สวน
ดอกไม ้อาคารหินทรายสีแดงสร้างโดยกษตัริยอ์กับาร์ ท่ีน่ียงัเป็นท่ีคุมขงักษตัริยซ์าจาร์ฮาล โดยบุตรชายของพระองค์
เอง พระองคใ์ชเ้วลาช่วงสุดทา้ยของชีวติ โดยการมองผา่นแม่น ้ายุมนาไปยงัทชัมาฮาลท่ีซ่ึงมเหสีสุดท่ีรักของพระองค์
ประทบัอยูอ่ยา่งนิรันดร์ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ค ่า     บริการอาหารเยน็ ณ ภัตตาคาร หรือ ห้องอาหารในโรงแรม 
ท่ีพกั  K K Royal Hotel / หรือเทยีบเท่า 
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วนัทีส่ี่             อกัรา – เดลล ี  
เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
 จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ เมือง เดลลี ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 5 ชัว่โมง 
เทีย่ง บริการอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร หรือ ห้องอาหารในโรงแรม 
บ่าย น าท่านชม วัดอักชาร์ดัม (Akshardham) 

หรือท่ีรู้จักกันในช่ือ เดลีอักชาร์ดัม (Delhi 
Akshardham) หรือ สวามีนารายนัอกัชาร์ดมั 
(Swaminarayan Akshardham) ในภาษาไทย
บา้งก็เรียกว่า อกัษราธรรม ได้ช่ือว่าเป็นวดั
ในศาสนาฮินดูท่ีใหญ่ท่ีสุดในโลก รับรอง
โดยกินเนสส์บุ๊คเม่ือปี ค.ศ. 2007 แมจ้ะเป็น
วดัท่ีสร้างข้ึนใหม่ แต่ก็สร้างข้ึนอยา่งยิ่งใหญ่
อลงัการตามรูปแบบโบราณของอินเดีย โดย
ใชเ้ทคโนโลยีแบบดั้งเดิมท่ีใชหิ้นทรายในการก่อสร้าง ไม่ใชโ้ครงสร้างโลหะแต่อยา่งใด ไดรั้บแรงบนัดาลใจจาก อกั
ชาร์ดมั ในเมืองคานธีนาการ์ (Gandhinagar) รัฐคุชราต ในปี ค.ศ. 1968 ท่านโยกิจิมหาราช (Yogiji Maharaj) ประมุข
ทางจิตวิญญาณของ BAPS กูรูองคท่ี์ 4 ของนิกายมีด าริอยากให้สร้างวดัแห่งน้ีข้ึนบริเวณริมฝ่ังแม่น ้ ายมุนา แต่ยงัไม่มี
การก่อสร้างในช่วงนั้น กูรูองคถ์ดัมา คือ ประมุขสวามีมหาราช (Pramukh Swami Maharaj) ไดส้านฝันของท่านโยกิจิ
มหาราชใหเ้ป็นจริงข้ึน โดยเร่ิมการก่อสร้างในวนัท่ี 8 พฤศจิกายน ค.ศ. 2000 การก่อสร้างนั้นใชช่้างแกะสลกัถึง 7000 
คน และอาสาสมคัร 3000 คน ท างานร่วมกนัในการก่อสร้างอกัชาร์ดมั โดยใชหิ้นทรายสีชมพูกวา่ 6,000 ตนั จากรัฐ
ราชสถาน หินอ่อนสีขาวจากอิตาลี ในการตดัหินนั้นใชเ้คร่ืองมือแต่การแกะสลกัรายละเอียดใชฝี้มือคนทั้งส้ิน โดยเร่ง
ท างานทั้งคืนวนัจนส าเร็จเสร็จส้ินในระยะเวลา 5 ปี จากระยะเวลาสร้างปกติท่ีตอ้งใช้ถึง 40 ปี นอกจากนั้นยงัมีสวน
แห่งอินเดีย มีสนามหญา้ท่ีมีการตกแต่งดว้ยตน้ไม ้พุ่มไม ้เขียวขจี และยงัมีรูปประติมากรรมส าริดของผูท่ี้มีคุณูปการ
ในทางวฒันธรรมและประวติัศาสตร์ของอินเดียรวมอยู่ดว้ย อกัชาร์ดมัไดก้ารบนัทึกสถิติโลกในกินเนสส์บุ๊คให้เป็น
วดัฮินดูท่ีมีพื้นท่ีกวา้งใหญ่ท่ีสุดในโลก โดยวิหารกลางนั้นวดัความยาวได ้109 เมตร กวา้ง 96 เมตร และสูง 43 เมตร 
ครอบคลุมพื้นท่ี 8,021.4 ตารางเมตร 
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จากน้ัน น าท่านชม ประตูอินเดีย (India Gate) รัฐบาลองักฤษสร้างอินเดียเกตข้ึนในปี 
1931 เพื่อเป็นเกียรติแก่ทหารอินเดียผูเ้สียชีวิตลงในสงครามโลกคร้ังท่ี 1 และท่ี
แนวพรมแดนดา้นตะวนัตกเฉียงเหนือ ซุม้ประตูชยัมีความสูงถึง 24 เมตร ท่ีเด่น
สง่าเหมือนประตูชยัในปารีส ช่ืนชมถนนหนทางโดยรอบประตูชยั น าท่านผา่น
ชม รัชตะปติบาวัน (President House) ท าเนียบท่ีพกัอาศยัของประธานาธิบดี 
น าท่านผ่านชม รัฐสภา (Praliament House) และ ราชกัฎ (Rajgat) ท่าน ้ าใน
อดีตเคยใช้เป็นท่ีเผาศพกษตัริยอิ์นเดีย และยงัเคยใช้เป็นสถานท่ีเผาศพบุคคล
ส าคญัของอินเดีย เช่น มหาตมะคานธี และ นางอินทิราคานธี จากนั้น ให้ท่าน
ไดอิ้สระช้อปป้ิงเลือกซ้ือสินคา้ท่ี ตลาดจันปาท (Janpath Market) ตลาดช่ือ
ดงักลางกรุงนิวเดลีตลาดยอดฮิตอายุกวา่ 80 ปี แหล่งรวมนกัท่องเท่ียวนกัชอ้ป
ป้ิงกลางกรุงนิวเดลี  มีสินค้าตั้ งแต่เส้ือผ้าปัก งานหัตถกรรมไม้ โคมไฟ 
ทองเหลือง ผา้ปักลูกปัด เคร่ืองประดบัท ามือ กระเป๋าแฟชั่นทั้งหลาย รองเทา้ปลายแหลมด้านหน้า รองเทา้สไตล์
อินเดีย(Jootis) ส่าหรี ผา้ปูท่ีนอน ปลอกหมอน สีสันแสบตา และอีกมากมายใหท้่านไดเ้ลือกซ้ือเลือกชม 

ค ่า     บริการอาหารเยน็ ณ ณ ภัตตาคาร 
จากน้ัน น าท่านเดินทางสู่ สนามบินอนิทรา คานธี เมืองเดลล ีเพื่อสู่ประเทศไทย 
02.55 น. เหิรฟ้าสู่ กรุงเทพ โดนเท่ีบินท่ี XW306  
08.15+1 น. ถึงสนามบินดอนเมืองโดยสวสัดิภาพ...... 
 

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

 

 

อนิเดยี นครสีชมพู ชัยปุระ ทชัมาฮาล เดลล ี4 วัน 2 คืน 

ก าหนดการเดินทาง 
ผู้ใหญ่พกัห้องละ2-3ท่าน 

ไม่รวมค่าวซ่ีา 
ไม่รวมค่าวซ่ีา พกัเดี่ยว 

ต.ค. 4-7, 18-21, 20-23,25-28 26,500 
23,900 4,500 พ.ย. 1-4, 10-13, 15-18, 22-25 26,500 

ธ.ค. 1-4, 13-16, 22-25 26,500 
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อตัราค่าบริการนีร้วม 
 ตัว๋เคร่ืองบินชั้นประหยดัระบุวนัเดินทางไป-กลบัพร้อมคณะ 
 ภาษีน ้ามนัและภาษีตัว๋ทุกชนิด(สงวนสิทธิเก็บเพิ่มหากสายการบินปรับข้ึนก่อนวนัเดินทาง) 
 ท่ีพกัโรงแรมตามรายการ 2 คืน พกัหอ้งละ 2-3 ท่าน (กรณีมาไม่ครบคู่และไม่ตอ้งการเพิ่มเงินพกัหอ้งเด่ียว) 
 อาหารตามรายการระบุ (ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงเวลา, เมนูอาหาร และสถานท่ีตามสถานการณ์)  
 ค่าธรรมเนียมวซ่ีาอินเดียแบบ E-Visaท่านละ 2,800 บาท ***ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการด าเนินการยืน่ขอวซ่ีาประเทศ

อินเดียแบบ E Visa ใหก้บัผูร่้วมเดินทางเท่านั้น ยกเวน้แต่ผูร่้วมเดินทางมีวซ่ีาปี*** 
 ค่าเขา้ชมสถานท่ีตามรายการระบุ 
 ค่าระวางน ้าหนกักระเป๋าไม่เกิน 20 กก. 
 ค่ารถรับ-ส่งสถานท่ีท่องเท่ียวตามรายการระบุ 
 ค่ามคัคุเทศกผ์ูช้  านาญเส้นทางดูแลตลอดการเดินทาง 
 ค่าประกนัชีวติกรณีอุบติัเหตุในระหวา่งการเดินทาง คุม้ครองในวงเงินไม่เกินท่านละ 1,000,000 บาท และค่ารักษาพยาบาล

กรณีอุบติัเหตุในวงเงินไม่เกิน ท่านละ 200,000 บาท (ตามเง่ือนไขกรมธรรม)์  
 

อตัราค่าบริการไม่รวม 
 ภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3%และภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% 
 ค่าท าหนงัสือเดินทางไทย,ค่าธรรมเนียมส าหรับผูถื้อพาสปอร์ตต่างชาติค่าท าใบอนุญาตกลบัเขา้ประเทศของคนต่างชาติ

(Re-Entry) หรือ คนต่างดา้ว (เป็นหนา้ท่ีของผูเ้ดินทางในการจดัท าเอง) 
 ค่าใชจ่้ายส่วนตวันอกเหนือจากรายการท่ีระบุ เช่น ค่าเคร่ืองด่ืมและค่าอาหารท่ีสั่งเพิ่มเอง, ค่าโทรศพัท,์ ค่าอาหารและ

เคร่ืองด่ืมสั่งพิเศษนอกรายการ ค่าซกัรีด, ค่าโทรศพัทท์างไกล, ค่าอินเตอร์เน็ต ฯลฯ 
 ค่าใชจ่้ายอนัเกิดจากความล่าชา้ของสายการบิน,อุบติัภยัทางธรรมชาติ,การประทว้ง,การจลาจล,การนดัหยดุงาน,การถูก

ปฏิเสธไม่ใหอ้อกและเขา้เมืองจากเจา้หนา้ท่ีตรวจคนเขา้เมืองและเจา้หนา้ท่ีกรมแรงงานทั้งท่ีเมืองไทยและต่างประเทศซ่ึง
อยูน่อกเหนือความควบคุมของบริษทัฯ 

 ค่าปรับ ส าหรับน ้าหนกักระเป๋าเดินทางท่ีเกินจากท่ีทางสายการบินก าหนดไว ้30 กก. 
 ค่าทิปไกดท์อ้งถ่ิน,คนขบัรถ 1,000 บาท/ทริป/ลูกทวัร์ 1 ท่าน (ช าระท่ีสนามบินในวนัเดินทาง) 
 ค่าทิปหวัหนา้ทวัร์ตามสินน ้าใจของทุกท่าน (ไม่รวมในทิปไกดท์อ้งถ่ินและคนขบัรถแต่ไม่บงัคบัทิป) 
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เง่ือนไขการส ารองทีน่ั่ง 
1. กรุณาท าการจองก่อนการเดินทาง อยา่งนอ้ย 45 วนัท าการหรือก่อนหนา้นั้น โดยส่งแฟกซ์หรืออีเมลลร์ายช่ือและหนา้

หนงัสือเดินทางเพื่อยนัการจองท่ีนัง่ พร้อมช าระมัดจ าท่านละ 15,000 บาท 
2. ค่าทวัร์ส่วนท่ีเหลือ บริษทัฯ จะขอเก็บค่าทวัร์ทั้งหมด 15 วนัก่อนการเดินทาง มิเช่นนั้นบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการ

ยกเลิกการเดินทางของท่าน และการคืนเงินทั้งหมดหรือบางส่วนตามค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึนจริง 
3. เม่ือท่านตกลงช าระเงินค่าบริการไม่วา่ทั้งหมดหรือบางส่วนกบัทางบริษทัฯ ทางบริษทัฯจะถือวา่ท่านไดย้อมรับใน

เง่ือนไขการใหบ้ริการท่ีไดร้ะบุไวใ้นเอกสารฉบบัน้ีทั้งหมดน้ีแลว้ 
4. ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการด าเนินการยืน่ขอวซ่ีาประเทศอินเดียแบบ E Visa ใหก้บัผูร่้วมเดินทางเท่านั้น ยกเวน้แต่

ผูร่้วมเดินทางมีวซ่ีาปี 
 

เง่ือนไขการยกเลกิ 
1. ยกเลิกการเดินทางก่อนการเดินทาง 30 วนั บริษทัฯจะคืนเงินค่ามดัจ าใหท้ั้งหมด โดยจะหกัค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึนจริง เช่น

ค่าธรรมเนียมวซ่ีา ยกเวน้ในกรณีวนัหยดุเทศกาล,วนัหยดุนกัขตัฤกษ์ ทางบริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนเงินมดัจ าโดยไม่มี
เง่ือนไขใดๆทั้งส้ิน 

2. ยกเลิกการเดินทาง 15 วนั ก่อนการเดินทาง หกัค่ามดัจ าทวัร์ 50% 
3. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 7-14 วนัเก็บค่าใชจ่้าย 100% ของราคาทวัร์ ต่อท่าน 
4. ส าหรับผูโ้ดยสารท่ีไม่ไดถื้อหนงัสือเดินทางไทย และทางบริษทัฯเป็นผูย้ืน่วซ่ีาให ้เม่ือผลวซ่ีาผา่นแลว้มีการยกเลิกการ

เดินทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการคืนค่ามดัจ าทั้งหมด 
 

เง่ือนไขการให้บริการ 
1. โปรแกรมทวัร์น้ีจะสามารถออกเดินทางไดต้อ้งมีผูเ้ดินทางจ านวนผูเ้ดินทางขั้นต ่า 6 ท่าน รวมในคณะตามท่ีก าหนดไว้

เท่านั้น หากมีจ านวนผูเ้ดินทางรวมแลว้นอ้ยกวา่ท่ีก าหนดไว ้ บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิก หรือปรับเปล่ียน
ก าหนดการเดินทาง ในกรณีท่ีมีผูเ้ดินทาง 20 ท่าน มีหวัหนา้ทวัร์คนไทยร่วมเดินทางไปดว้ย 

2. ในกรณีท่ีท่านไม่ไดรั้บผลการอนุมติัวซ่ีาเขา้ประเทศอินเดีย แบบ E-Visa ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการคืน
ค่าธรรมเนียมวซ่ีา E-Visa และเรียกเก็บค่าธรรมเนียมวซ่ีาเพิ่มเติม เพื่อด าเนินการขอวีซ่าใหม่โดยตรงกบัทางศูนยรั์บยืน่
วซ่ีาอินเดีย ประจ าประเทศไทย 

3. บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงราคาและเง่ือนไขต่างๆ โดยไม่ตอ้งแจง้ให้ทราบล่วงหนา้ ทั้งน้ีใหข้ึ้นอยูก่บั
ดุลยพินิจของบริษทัฯ เท่านั้น อีกทั้งขอ้สรุปและขอ้ตดัสินใดๆ ของบริษทัฯ ใหถื้อเป็นขอ้ยติุส้ินสุดสมบูรณ์ 
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4. บริษทัฯ และตวัแทนของบริษทัขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงรายการทวัร์ตามความเหมาะสม ใหส้อดคลอ้งกบั
สถานการณ์ ขอ้จ ากดัดา้นภูมิอากาศ และเวลา ณ วนัท่ีเดินทางจริง ทั้งน้ีทางบริษทัฯ จะยดึถือและค านึงถึงความปลอดภยั 
รวมถึงประโยชน์สูงสุดของลูกคา้ส่วนมากเป็นส าคญั 

5. รายการทวัร์น้ีเป็นการท่องเท่ียวแบบหมู่คณะ (Join Tour) จดัท าและด าเนินการโดยบริษทัคู่คา้ (Partner) 
6. อตัราค่าบริการคิดค านวณจากอตัราแลกเปล่ียน และราคาตัว๋เคร่ืองบินในปัจจุบนั บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการ

ปรับเปล่ียนราคาค่าบริการในกรณีท่ีมีการข้ึนราคาค่าตัว๋เคร่ืองบิน ค่าประกนัภยัสายการบิน ค่าธรรมเนียมน ้ามนั หรือมี
การประกาศลดค่าเงินบาท หรืออตัราแลกเปล่ียนไดป้รับข้ึนในช่วงใกลว้นัท่ีคณะจะเดินทาง 

7. ในระหวา่งการท่องเท่ียวน้ี หากท่านไม่ใชบ้ริการใดๆ ไม่วา่ทั้งหมดหรือบางส่วน ถือวา่ท่านสละสิทธ์ิไม่สามารถ
เรียกร้องขอคืนค่าบริการได ้

8. หากท่านไม่เดินทางกลบัพร้อมคณะทวัร์ ตัว๋เคร่ืองบินขากลบัซ่ึงยงัไม่ไดใ้ช ้ไมส่ามารถน ามาขอคืนเงินได ้
9. ค่าบริการท่ีท่านช าระกบัทางบริษทัฯ เป็นการช าระแบบเหมาขาด และทางบริษทัฯ ไดช้ าระใหก้บับริษทัฯ ตวัแทนแต่ละ

แห่งแบบเหมาขาดเช่นกนั ดงันั้นหากท่านมีเหตุอนัใดท่ีท าใหท้่านไม่ไดท้่องเท่ียวพร้อมคณะตามรายการท่ีระบุไว ้ ท่าน
จะขอคืนค่าบริการไม่ได ้

10. กรณีเกิดความผดิพลาดจากตวัแทน หรือ หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง จนมีการยกเลิก ล่าชา้ เปล่ียนแปลง การบริการจากสาย
การบิน บริษทัขนส่ง หรือ หน่วยงานท่ีใหบ้ริการ บริษทัฯ จะด าเนินโดยสุดความสามารถท่ีจะจดับริการทวัร์อ่ืนทดแทน
ให ้แต่จะไม่คืนเงินใหส้ าหรับค่าบริการนั้นๆ 

11. มคัคุเทศก ์พนกังาน และตวัแทนของบริษทัฯ ไม่มีสิทธ์ิในการใหค้  าสัญญาใดๆ ทั้งส้ินแทนบริษทัฯ นอกจากมีเอกสาร
ลงนามโดยผูมี้อ  านาจของบริษทัฯ ก ากบัเท่านั้น 

12. บริษทัฯ รับเฉพาะผูมี้วตัถุประสงคเ์ดินทางเพื่อท่องเท่ียวเท่านั้น การเดินทางของผูเ้ดินทางดว้ยวตัถุประสงคแ์อบแฝงอ่ืน 
ๆ เช่น การไปคา้แรงงาน การคา้ประเวณี การคา้มนุษย ์การขนส่งสินคา้หนีภาษี การขนยาเสพติด การโจรกรรม การขน
อาวธุสงคราม การก่อการร้าย และ อ่ืน ๆ ท่ีเขา้ข่ายผดิกฏหมาย ผดิศีลธรรมอนัดี บริษทัฯ มิไดมี้ส่วนรู้เห็น เก่ียวขอ้ง หรือ 
มีส่วนตอ้งรับผดิชอบใด ๆ กบัการกระท าดงักล่าวทั้งส้ิน 

13. หากผูเ้ดินทางถูกเจา้หนา้ท่ีตรวจคนเขา้เมืองของประเทศนั้นๆ ปฏิเสธการเขา้ - ออกเมือง ดว้ยเหตุผลใดๆ ก็ตาม ถือเป็น
เหตุผลซ่ึงอยูน่อกเหนืออ านาจ และความรับผิดชอบของบริษทัฯ ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่รับผดิชอบการคืน
เงินทั้งหมด 

14. ผูเ้ดินทางตอ้งใชว้ิจารณญาณส่วนตวัและรับผิดชอบต่อการตดัสินใจในการเลือกซ้ือสินคา้ต่าง ๆ ในระหวา่งการเดินทาง
ท่องเท่ียวดว้ยตวัท่านเอง บริษทัฯ จะไม่สามารถรับผดิชอบใด ๆ หากเกิดความไม่พึงพอใจในสินคา้ท่ีผูเ้ดินทางไดซ้ื้อ
ระหวา่งการเดินทางท่องเท่ียวน้ี 

15. ผูเ้ดินทางตอ้งรับผดิชอบต่อการจดัเก็บ และ ดูแลทรัพยสิ์นส่วนตวั ของมีค่าต่าง ๆ อยา่งระมดัระวงั บริษทัฯ จะไม่
สามารถรับผดิชอบใด ๆ หากเกิดการสูญหายของ ทรัพยสิ์นส่วนตวั ของมีค่าต่าง ๆ ระหวา่งการเดินทางท่องเท่ียว 
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16. บริษทัฯ จะไม่รับผดิชอบต่อการสูญหายของทรัพยสิ์น และ สัมภาระระหวา่งการเดินทางอนัมีสาเหตุมาจากสนามบิน 
สายการบิน บริษทัขนส่ง โรงแรม หรือ การโจรกรรม แต่จะท าหนา้ท่ีเป็นตวัแทนในการเรียกร้องค่าชดใชใ้หก้บัผู ้
เดินทาง 

17. บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่รับผดิชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ท่ีเกิดจากการยกเลิกหรือความล่าชา้ของสายการบิน ภยั
ธรรมชาติ การนดัหยดุงาน การจลาจล การปฏิวติั รัฐประหาร ท่ีอยูน่อกเหนือการควบคุมของทางบริษทัฯ หรือ ค่าใชจ่้าย
เพิ่มเติมท่ีเกิดข้ึนทางตรง หรือทางออ้ม เช่น การเจบ็ป่วย การถูกท าร้าย การสูญหาย ความล่าชา้ หรือ จากอุบติัเหตุต่างๆ 

18. บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่รับผดิชอบใด ๆ ต่อการไม่เป็นไปตามความคาดหวงั และความไม่พึงพอใจของผูเ้ดินทาง 
ท่ีเก่ียวขอ้งกบั สภาพธรรมชาติ ภูมิอากาศ ฤดูกาล ทศันียภาพ วฒันธรรม วถีิและพฤติกรรมของประชาชนในประเทศท่ี
เดินทางไป 

19. ทางบริษทัฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งส้ิน หากผูเ้ดินทางประสบเหตุสภาวะฉุกเฉินจากโรคประจ าตวั ซ่ึงไม่ไดเ้กิดจาก
อุบติัเหตุในรายการท่องเท่ียว(ซ่ึงลูกคา้จะตอ้งยอมรับในเง่ือนไขน้ีในกรณีท่ีเกิดเหตุสุดวสิัย ซ่ึงอยูน่อกเหนือความ
รับผดิชอบของบริษทัทวัร์) 

20. กรณีใชห้นงัสือเดินทางราชการ(เล่มน ้าเงิน) เดินทางเพื่อการท่องเท่ียวกบัคณะทวัร์ หากท่านถูกปฏิเสธในการเขา้-ออก
ประเทศใดๆก็ตาม ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนค่าทวัร์และรับผิดชอบใดๆทั้งส้ิน 

21. กรณีท่ีทา่นตอ้งออกตัว๋ภายในประเทศ เช่น (ตัว๋เคร่ืองบิน,ตัว๋รถทวัร์,ตัว๋รถไฟ) กรุณาสอบถามท่ีเจา้หนา้ท่ีทุกคร้ังก่อนท า
การออกตัว๋ เน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรับเปล่ียนไฟลท์บิน หรือ เวลาบิน โดยไม่ไดแ้จง้ใหท้ราบล่วงหนา้ทางบริษทัฯ
จะไม่รับผดิชอบใดๆในกรณีถา้ท่านออกตัว๋ภายในโดยไม่แจง้ใหท้ราบและหากไฟลท์บินมีการปรับเปล่ียนเวลาบินเพราะ
ถือวา่ท่านยอมรับในเง่ือนไขดงักล่าวแลว้ 

22. หนงัสือเดินทางตอ้งมีอายกุารใชง้านเหลือไม่นอ้ยกวา่ 6 เดือน และบริษทัฯรับเฉพาะผูมี้จุดประสงคเ์ดินทางเพื่อท่องเท่ียว
เท่านั้น (หนงัสือเดินทางตอ้งมีอายเุหลือใชง้านไม่นอ้ยกวา่ 6 เดือน บริษทัฯไม่รับผิดชอบหากอายุเหลือไม่ถึงและไม่
สามารถเดินทางได ้ 
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ตวัอยา่งเอกสารในการยื่นวีซา่ อินเดีย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*** ในกรณีวีซา่ของท่านไมผ่า่นการพิจารณาจากประเทศอินเดีย 

ทางบรษิทัฯจะไมร่บัผิดชอบคืนเงินค่าทวัรใ์หท้กุกรณี *** 
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แบบฟอรม์กรอกขอ้มลูเพือ่ประกอบการด าเนนิการขอวซีา่ 

*โปรดทราบ วซีา่ออนไลนข์องประเทศอนิเดยี มขีอ้จ ากดัการใหว้ซีา่ 2 คร ัง้ตอ่ 1 ปีปฎทินิ หากทา่นเคยได้

ย ืน่หรอืไดร้บ้การอนมุตัวิซีา่ออนไลนค์รบ 2 คร ัง้แลว้ จะตอ้งด าเนนิการยืน่ผา่นศนูยร์บัยืน่วซีา่อนิเดยี

เทา่น ัน้ กรณุาตดิตอ่เจา้หนา้ทีเ่พือ่ใหก้ารแนะน า 

ประวตัสิว่นตวั  

ค ำน ำหนำ้ :   ⃣⃣    นำย    ⃣⃣  นำง   ⃣⃣  นำงสำว      ⃣⃣  เด็กชำย    ⃣⃣  เด็กหญงิ  

ชือ่ :  _     _______________                  ______นำมสกลุ : _     ____________  ___                                          ___    

 

NAME: _     _______________                  ___   SURNAME: _     ____________ ___                                         ___  

       

สถำนะภำพ :      ⃣⃣   แตง่งำน         ⃣⃣   โสด          ⃣⃣   หยำ่รำ้ง 

 

ต ำหนบินร่ำงกำยทีเ่ห็นไดช้ดั เชน่ ไฝ,แผลเป็น :______________________________________________________________ 

 

ชือ่สำม/ีภรรยำ:                                          _______________________________________________      _   ___ _____    

  

สญัชำตสิำม/ีภรรยำ :                       __                  _____________________________________________  __________ 

 

ทีอ่ยูปั่จจบุนั : ______                                          ___________________________________________________  ____                                           

 

เบอรโ์ทรศพัท ์บำ้น :___________________________________  เบอรโ์ทรศพัท ์มอืถอื :_____________________________ 

ประวตัคิรอบครวั  

ชือ่/นำมสกลุบดิำ :                 _________________________________________สญัชำต ิ          _____________________ 

 

ชือ่/นำมสกลุมำรดำ :               ________________________________________สญัชำต ิ        _______________________ 

 

ประวตักิารศกึษา :                           ______________________________________________   _______         _________      

ประวตักิารท างาน 

อำชพี :          ____________                                        ___                                                                        ____ ____  

ชือ่บรษัิท/สถำนศกึษำ :                                ___                                         _____________________________________ 

เบอรโ์ทรตดิตอ่ :                                                                            ทีอ่ยู ่ : ____         ________________ _________ 

___       ______               _ __________________________ รหัสไปรษณีย ์: ___________________________________                

 

*โปรดระบุรายชือ่ประเทศทีท่า่นไดเ้ดนิทางในชว่งระยะเวลา 10 ปี * ส าคญัมาก 

______________________________________________________________________________________________ 
 

*หากทา่น "เคย" ไดร้บัวซี่าอนิเดยี โปรดแจง้รายละเอยีดวซีา่ ประเภทของวซีา่/ หมายเลขวซีา่/ หมายเลขวซีา่ คร ัง้ลา่สดุ * 

ส าคญัมาก 

_________________________________________________________________________________ 

 

*หากทา่น "เคย" ไปประเทศอนิเดยีมากอ่นโปรดระบุเมอืงทีท่า่นไป และชือ่โรงแรมทีพ่กั ลา่สดุ * ส าคญัมาก 

________________________________________________________________________________ 

*ในชว่ง 3 ปีทีผ่า่นมา ทา่นเคยเดนิทางไปประเทศดงัตอ่ไปนีห้รอืไม ่: บงัคลาเทศ/ ศรลีงักา/ ภูฏาน/ มลัดฟีส/์ เนปาล/ 

ปากสีถาน/ อฟักานสิถาน หากทา่นเคยโปรดระบุวนัเดนิทาง * ส าคญัมาก 

_________________________________________________________________________________ 

mailto:booking@travelwizus.com
http://www.travelwizus.com/

