
 

 

รหัสทัวร GOH1900572 
 
ทัวรอินเดีย ทัชมาฮาล ชัยปุระ นครสีชมพู (FD) 
 
นครสีชมพู ปอมอาเมร  ฮาวา มาฮาล ชมซิต้ี พาเลส วัดพระพิฆเนศ ทัช
มาฮาล ชมเมืองมกรานะ บอน้ําจันเบารี 
 

 
 
 



 

 

โปรแกรมการเดินทาง 
วันท่ี 1 สนามบินดอนเมือง กรุงเทพฯ – ชัยปุระ 

19.30 น. คณะพรอมกันท่ีสนามบินดอนเมือง อาคารผูโดยสารขาออกระหวางประเทศชั้น 2 
เคานเตอรสายการบินแอรเอเชีย โดยมีเจาหนาท่ีคอยอํานวยความสะดวกจัดเตรียม
เอกสารการเดินทางและสัมภาระใหกับทาน 

21.30 น.  ออกเดินทางสู เมืองชัยปุระ ประเทศอินเดีย โดยสายการบิน Air Asia เท่ียวบิน
ท่ี FD130 (ใชเวลาบินประมาณ 4.20 ช่ัวโมง)   (ไมมีบริการอาหารบนเคร่ือง) 
 

เคร่ืองแอรบัส A 
ที่นั่งแบบ 3-3 

 
นํ้าหนักสัมภาระ 

ขาไป - ขากลับ 20 
กก. 

 

 
 

  
00.20 น. คณะเดินทางถึง สนามบินชัยปุระ นําทานผานพิธีการศุลการกรและรับกระเปา

เรียบรอยแลว หลังจากน้ันนําทานเดินทางสูท่ีพัก (เวลาทองถ่ินชากวาประเทศไทย 
1.30 ช่ัวโมง) 

   พักท่ี   CRIMSOM PARK HOTEL หรือ เทียบเทา,เมืองชัยปุระ 
วันท่ี 2 ชัยปุระ - ฮาวา มาฮาล – ปอมแอมเบอร – ซิติพาเลส – วัดพระพิฆเนศ – อักรา 

เชา   รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารภายในโรงแรม 
 นําทานชม เมืองชัยปุระ นครแหงชัยชนะ คนอินเดียเรียกเมืองน้ีวา จัยปูร หรือ 

จัยเปอร รัฐราชสถานไดช่ือวา นครสีชมพู (Pink city) โดยท่ีมาของเมืองสีชมพูก็
เน่ืองจากในป ค.ศ. 1876 มหาราช ซาราม ซิงห (Maharaja Ram Singh) ไดมี
รับส่ังใหประชาชนทาสีชมพูทับบนสีปูนเกาของบานเรือนตนเอง เพ่ือแสดงถึงไมตรี
จิตคร้ังตอนรับการมาเยือนของเจาชายแหงเวลส (Prince of Waies) เจาชาย
มกุฎราชกุมารของอังกฤษ ซ่ึงภายหลังคือกษัตริยเอ็ดเวิรดที่ 7 (King Edward 
Vll) แหงสหราชอาณาจักรและตอมารัฐบาลอินเดียก็ยังออกกฎหมายควบคุมให



 

 

ส่ิงกอสรางภายในเขตกําแพงเมืองเกาตองทาสีชมพูเชนเดิม ปจจุบันเมืองชัยปุระ
เปนศูนยกลางทางการคาซ่ึงทันสมัยสุดของรัฐราชสถาน ส่ิงท่ีนาสนใจในเมืองชัยปุ
ระคือ ผังเมืองเกา และส่ิงกอสรางด้ังเดิม รวมท้ังประตูเมืองซ่ึงยังคงอยูในสภาพ
คอนขางสมบูรณ นอกจากน้ีสีชมพูของเมืองก็กลายเปนเอกลักษณ จนทําใหเมืองน้ี
เปนจุดหมายของนักทองเท่ียวจากท่ัวโลก  หลังจากน้ันนําทานชมภายนอก ฮาวา 
มาฮาล  (HAWA MAHAL) แปลวา พระราชวังแหงสายลม เปนพระราชวัง ต้ังอยู
ในเมืองชัยปุระ รัฐราชสถาน ประเทศอินเดีย สรางในปค.ศ. 1799 โดยมหาราชา
สะหวาย ประธาป สิงห (Maharaja Sawai Pratap Singh) ออกแบบโดยลาล 
ชันด อุสถัด (Lal Chand Ustad) โดยถอดแบบมาจากรูปทรงของมงกุฏพระ
นารายณ โดยมีส่ิงกอสรางที่โดดเดนคือ บริเวณดานหนาอาคารมีหนาบันสูงหาช้ัน
และมีลักษณะคลายรังผึ้งสรางจากหินทรายสีแดงสดฉลุหินใหเปนชองหนาตาง
ลวดลายเล็กๆ ละเอียดยิบมีชองหนาตางถึง 953 บางแตปดไวดวยหินทรายฉลุทํา
ใหนางในฮาเร็มพระสนมที่อยูดานในสามารถมองออกมาขางนอกไดโดยท่ีคน
ภายนอกมองเขาไปขางในไมเห็นและประโยชนอีกอยางคือเปนชองแสงและชองลม
จนเปนท่ีมาของช่ือ “Palace Of Wind”   นําทานเดินทางสู ปอมอาเมร  หรือ 
ปอมแอมเบอร (Amber Fort) ต้ังอยูท่ีเมืองอาเมร ชานเมืองชัยปุระ หางจาก
เมืองชัยปุระ 11 กิโลเมตร ต้ังโดดเดนอยูบนผาหินเหนือทะเลสาบ สรางโดยมหา
ราชา มาน สิงห ท่ี 1 ปอมปราการแหงน้ีมี ช่ือเสียงทางดานสถาปตยกรรมซ่ึง
ผสมผสานกันระหวางศิลปะฮินดูและศิลปะราชปุตอันเปนเอกลักษณ สามารถ
มองเห็นไดจากระยะทางไกล เน่ืองจากมีขนาดกําแพงปราการท่ีใหญและแนนหนา 
พรอมประตูทางเขาหลายแหง ถนนท่ีปูดวยหินหลายสาย ซ่ึงเมื่ออยูบนปอมแลว
สามารถมองเห็นทะเลสาบเมาตาไดอยางชัดเจน ความสวยงามของปอมแอมเบอร 
ซอนอยูภายในกําแพงเมืองท่ีแบงเปนท้ังหมด 4 ช้ัน (แตละชั้นค่ันดวยทางเดิน
กวาง) โดยภายในเปนหมูพระท่ีน่ังซ่ึงสรางจากหินทรายสีแดงและหินออน หมูพระท่ี
น่ังภายในปอม ประกอบดวย "ดิวัน-อิ-อัม" หรือทองพระโรง, "ดิวัน-อิ-กัส" หรือ
ทองพระโรงสวนพระองค, "ชีชมาฮาล" (พระตําหนักซ่ึงเปนหองทรงประดับกระจก
สําหรับมหาราชา) และ "จัย มานดีร" ซ่ึงเปนตําหนักอยูบนช้ันสอง, "อารัม บักห" ซ่ึง
เปนสวนสวยจัดเปนรูปดาวแฉกแบบโมกุลค่ันกลางระหวางอาคาร และ "สุกหนิวาส" 



 

 

ซ่ึงเปนพระตําหนักท่ีใชการปรับอากาศภายในพระตําหนักใหเย็นลงดวยการทําให
ลมเปาผานรางน้ําตกท่ีมีอยูโดยรอบภายในพระตําหนัก ทําใหภายในตําหนักน้ีมี
อากาศเย็นอยูเสมอ ปอมน้ีเคยเปนท่ีประทับของราชปุต มหาราชา และพระ
ราชวงศของอาเมรในอดีต ( พิเศษ.. รวมคาพาหนะข้ึนไปชมพระราชวัง โดยรถจ๊ีป) 
จากน้ันนําทานชมซิต้ี พาเลส (CITY PALACE) ซ่ึงเดิมเปนพระราชวังของมหาราช
ใจสิงห (Jai Singh) พระราชวัง ถูกสรางขยายออกในสมัยหลัง ปจจุบัน ไดรวบ
เปนพิพิธภัณฑ Sawai Man Singh Museum ประกอบดวย 4 สวนท่ีนาสนใจ
คือ สวนแรกคือสวนของพระราชวังสวนท่ีสองเปนสวนของพิพิธภัณฑ ท่ีจัดแสดง
ฉลองพระองคของกษัตริย และมเหสี ซ่ึงมีการตัดเย็บอยางวิจิตร สวนท่ีสามเปน
สวนของอาวุธ และชุดศึกสงคราม ท่ีจัดแสดงไวอยางนาท่ึงมากมายหลายหลาก 
บางช้ิน ก็เปนอาวุธไดอยางนาพิศวง และสวนท่ีส่ี คือสวนของศิลปะภาพวาด รูป
ถาย และราชรถ พรมโบราณ ซ่ึงไดรับการจารึกไวในประวัติศาสตร ตรงกลาง
อาคารมีหมอน้ําขนาดมหึมา 2 ใบ ทําจากโลหะเงิน สูง 1.50 เมตร มีขนาดใหญ
ท่ีสุดในโลก เช่ือกันวาเปนหมอน้ําท่ีกษัตริย Madho Singh ได รับมาจากงาน
ราชาภิเษกของพระเจาเอ็ดเวิรดท่ี 7 ซ่ึงบรรจุน้ําจากแมนํ้าคงคาอันศักด์ิสิทธิ์ 

กลางวัน  รับประทานอาหารกลางวัน  
บาย นําทานเดินทางเขาสู วัดพระพิฆเนศ Ganesh Temple (Moti Dungri) วัดพระ

พิฆเนศท่ีช่ือเสียงโดงดังเปนอันดับ 1 ของเมืองชัยปุระ วัดน้ีสรางขึ้นโดย Seth Jai 
Ram Paliwal ในชวงตนศตวรรษที่ 18 ต้ังอยูใจกลางเมือง บริเวณเนินเขาเล็กๆ 
พระวิหารแหงน้ีเปรียบเสมือนชีวิตแหงการคนหาความสุขนิรันดร ซ่ึงพระพิฆเนศวร
ชางหัวเทพในศาสนาฮินดูถือวาเปนพระเจาแหงความเปนมงคลปญญา ความรู 
และความมั่งค่ัง วัดพระพิฆเนศแหงน้ีเปนท่ีนิยมมากท่ีสุดของนักทองเท่ียวท้ังชาว
อินเดียและชาวตางชาติ เชิญทานขอพรจากองคพระพิฆเนศตามอัธยาศัย   
หลังจากน้ันนําทานออกเดินทางสู เมืองอัครา เมืองท่ีเปนสถานท่ีต้ังอนุสรณสถาน
แหงความรัก ทัชมาฮาล และเคยเปนศูนยกลางปกครองของอินเดียสมัยราชวงศโม
กุล อัคระ อดีตเมืองหลวงของอินเดียในสมัยท่ียังเรียกวา "ฮินดูสถาน"  เปนเมืองท่ี
ต้ังอยูริมแมน้ํายมนา ทางตอนเหนือของประเทศอินเดีย ในรัฐอุตตรประเทศ เปน
เมืองหลวงของรัฐอุตตรประเทศ เมืองอัคระมีประชากรทั้งหมด 1,686,976 คน 



 

 

วันท่ี 3 อักรา – ทัชมาฮาล – อัครา ฟอรด – บอน้ําจันเบารี - ชัยปุระ 
เชา   รับประทานอาหารเชา ณ ท่ีพักบนบานเรือ 

 นําทานเขาชม ทัชมาฮาล (Taj Mahal) แหลงมรดกโลกเปน 1 ใน 7 ส่ิงมหัศจรรย
ท่ีสําคัญของโลก ซ่ึงอนุสรณสถานแหงความรักอันย่ิงใหญและอมตะของพระเจา
ชาหจาฮันท่ีมีตอพระนางมุมตัซ โดยสรางข้ึนในป ค.ศ. 1631 ตอมานําทานเดินสู
ประตูสุสานท่ีสลักตัวหนังสือภาษาอาระบิคท่ีเปนถอยคําอุทิศและอาลัยตอบุคคลอัน
เปนท่ีรักท่ีจากไป และนําทานถายรูปกับลานน้ําพุท่ีมีอาคารทัชมาฮาลอยูเบ้ืองหลัง 
แลวนําทานเขาสูตัวอาคารที่สรางจากหินออนสีขาวบริสุทธ์ิจากเมืองมกรานะ ที่
ประดับลวดลายดวยเทคนิคฝงหินสีตางๆ ลงไปในเน้ือหิน ท่ีเปนสถาปตยกรรมช้ิน
เอกของโลกท่ีออกแบบโดยชางจากเปอรเซีย โดยอาคารตรงกลางจะเปนรูปโดมซ่ึงมี
หอคอยส่ีเสาลอมรอบ  ตรงกลางดานในเปนท่ีฝงพระศพของพระนางมุมตัซ มาฮาล 
และ พระเจาชาหจาฮัน ไดอยูคูเคียงกันตลอดช่ัวนิรันดร  ทัชมาฮาลแหงน้ีใชเวลา
กอสรางท้ังหมด 12 ป โดยส้ินเงินไป 41 ลานรูป มีการใชทองคําประดับตกแตง
สวนตางๆ ของอาคาร หนัก 500 กิโลกรัม และใชคนงานกวา 20,000 คน ตอมา
นําทานเดินออมไปดานหลังท่ีติดกับแมน้ํายมุนาโดยฝงตรงกันขามจะมีพ้ืนท่ีขนาด
ใหญถูกปรับดินแลว โดยเลากันวาพระเจาชาหจาฮันเตรียมท่ีจะสรางสุสานของ
ตัวเองเปนหินออนสีดําโดยตัวรูปอาคารจะเปนแบบเดียวกันกับทัชมาฮาล เพ่ือท่ีจะ
อยูเคียงขางกัน แตถูกออรังเซบ ยึดอํานาจและนําตัวไปคุมขังไวในปอมอักรา
เสียกอน  จากน้ันนําทานเขาชม อักราฟอรด (Agra Fort) แหลงมรดกโลก ท่ิติดริม
แมน้ํายมุนาสรางโดยพระเจาอัคบารมหาราชแหงราชวงศโมกุล  เมื่อป ค.ศ. 1565 
เปนท้ังพระราชวังท่ีประทับและเปนปอมปราการ ตอมาพระโอรส คือ พระเจาชา
ฮันกีร  และพระนัดดา (โอรสของพระเจาชาฮันกีร) , พระเจาชาหจาฮานไดสราง
ขยายตอเติมปอมและพระราชวังแหงน้ีอยางใหญโต และนําทานเขาชมปอมผาน
ประตู อํามรรสิงห เขาสูสวนท่ีเปนพระราชวัง  ผานลานสวนประดับ อางหินทรายสี

(ปค.ศ. 2010) ถือเปนหน่ึงในเมืองท่ีมีประชากรหนาแนนที่สุดในรัฐอุตตรประเทศ 
และอันดับที ่19 ในประเทศอินเดีย (ใชเวลาเดินทางประมาณ 4.30 ชม.) 

ค่ํา  รับประทานอาหารค่ํา  
  พักท่ี  Hotel Pushp Villa หรือ เทียบเทา,เมืองอักรา 



 

 

แดงขนาดยักษสําหรับสรงน้ํา ทานจะไดเห็นสถาปตยกรรมสามยุคสมัยตามรสนิยม
ท่ีแตกตางกันของสามกษัตริย นําทานเขาชมดานในพระตําหนักตางๆท่ีสลัก
ลวดลายศิลปะแบบโมกุลท่ีมีอิทธิพลจากศิลปะอินเดีย ผสมผสานกับศิลปะเปอรเซีย 
แลวนําข้ึนสูระเบียงช้ันท่ีสองท่ีมีเฉลียงมุข ซ่ึงสามารถมองเห็นชมทิวทัศนลําน้ํายมุ
นาได ตอมานําชมหองท่ีประทับของกษัตริย ,พระโอรส, พระธิดาและองคตางๆ 
แลวนําชมพระตําหนัก มาซัมมัน บูรช ท่ีมีเฉลียงมุขแปดเหล่ียม มีหนาตางเปดกวาง 
ท่ีสามารถมองเห็นทัชมาฮาลได ในพระตําหนักน้ีเองท่ีเลากันวา ชาหจาฮัน ถูก
พระโอรส ออรังเซบ จองจําขังไว 7 ป ในชวงปลายรัชกาลจนส้ินพระชนม แลวก็นํา
ชมลานสวนประดับ ดิวันอีอาอํา ท่ีช้ันบนดานหน่ึงเคยเปนท่ีประดิษฐานบัลลังก
นกยูงอันย่ิงใหญ (ปจจุบันอยูในประเทศอิหราน) และท่ีลานสวนประดับแหงน้ีเองท่ี
พระเจาชาหจาฮัน ไดพบรักคร้ังแรกกับพระนางมุมตัซ  ท่ีไดนําสินคาเปนสรอยไขมุก
เขามาขายใหกับนางในฮาเร็ม   

กลางวัน   รับประทานอาหารกลางวัน  
บาย จากน้ันนําทานชม บอน้ําจันเบารี (Chand Baori) ซ่ึงเช่ือกันวาถูกสรางข้ึนในชวง

ศตวรรษท่ี 10 หรือพันกวาปมาแลว ตอนน้ันแควนราชาสถานเปนแควนท่ีร่ํารวย
มาก เน่ืองจากเปนเสนทางสายสําคัญในการเดินทางไปยังตะวันออกกลาง ซ่ึงพอ
เดินทางผานกันบอยๆ ก็ทําใหเกิดการคาขายข้ึน พอรวยแลวก็เร่ิมมีการลงทุนใน
การสรางปราสาทราชวังและปอมปราการ แตดวยความท่ีภูมิประเทศของท่ีน่ีเปน
ทะเลทราย ท่ีมีความแหงแลงมาก น้ําฝนท่ีตกเพียงปละไมก่ีคร้ังก็จะซึมหายผาน
ทรายไปอยางรวดเร็วแบบท่ีคนไทยซ่ึงเติบโตมากับสายน้ําอยางเราๆ จินตนาการไม
ถูก มหาราชาของแควนราชาสถานเลยตองพยายามหาวิธีสรางบอนํ้าเพ่ือกักเก็บน้ํา
ไวใชใหไดนานท่ีสุด เพราะการเก็บน้ําไวใชก็ถือเปนท้ังความม่ันคงของชาติ การผอน
คลาย และส่ิงสําคัญสําหรับการประกอบพิธีทางศาสนาในหน่ึงเดียว ย่ิงไปกวาน้ัน 
มหาราชายังตองการใหคนลงไปตักน้ําจากบอมาใชไดอยางสะดวกแมยามท่ีระดับน้ํา
ลดต่ําติดกนบอดวย บอน้ําแชนด เบารี ท่ีถือกําเนิดขึ้นเลยมีดีไซนสุดล้ําทุกสวนทุก
ดานของบอเปนบันไดเช่ือมถึงกันท้ังหมด เพ่ือใหคนเดินลงไปตักน้ําไดพรอมกัน
หลายคน และตักไดจนถึงหยดสุดทายแมวาบอจะลึกถึงประมาณตึก 10 ช้ัน หรือ 
33 เมตร ตัวบันไดท่ีสรางข้ึนมาน้ันแบงเปน 13 ช้ัน มีข้ันบันไดรวมแลวกวา 3,500 



 

 

ข้ัน นับเปนบอน้ําที่ลึกและใหญท่ีสุดในอินเดียท่ีมีความย่ิงใหญทั้งขนาดและการ
ออกแบบกอสราง  หลังจากน้ันนําทานเดินทางกลับไปยังเมืองชัยปุระ 

ค่ํา   รับประทานอาหารค่ํา (Dinner Box) 
 ไดเวลาอันสมควรนําทานเดินทางสูสนามบินชัยปุระ 

วันท่ี 4 ชัยปุระ - กรุงเทพฯ 
00.50 น. นําทานเดินทางกลับสูสนามบินดอนเมือง กรุงเทพฯ โดยสายการบิน แอรเอเชีย 

(Air Asia) เท่ียวบินท่ี FD131 (ใชเวลาเดินทางโดยประมาณ 4.30 ชม.)  (ไมมี
บริการอาหารบนเคร่ือง) 

06.15 น. เดินทางถึงสนามบินดอนเมือง โดยสวัสด์ิภาพ 
 
 

อัตราคาบริการ 

กําหนดการเดินทาง 

ผูใหญ 
พักหอง

ละ  
2-3 
ทาน 

ทานละ 

เด็กมีเตียง 
พักกับ
ผูใหญ 
1 ทาน 
ทานละ 

เด็ก 8-12 
ป(เสริม
เตียง) 
ทานละ 

เด็ก 8-12 
ป 

(ไมเสริม
เตียง) 
ทานละ 

พักเด่ียว
เพ่ิม 

ทานละ 

ราคา 
ไมรวมต๋ัว 
ทานละ 

วันท่ี : 25-28 ต.ค. 
62     

16,88
8.- 16,888.- 16,888.- 16,888.- 3,900.- 7,688.- 

                   ราคาเด็กทารก(อายุไมถึง 2 ปบริบูรณ ณ วันเดินทางกลับ)  ทานละ  
5,000.- 

 

 
“ราคาทัวรสําหรับลูกคาท่ีถือพาสปอรตไทยเทาน้ัน” 

**พาสปอรตตางชาติ โปรดติดตอเรา** 
***ราคาทัวรขางตนไมรวมคาวีซาทานละ 3,000 บาท*** 
***ราคาทัวรขางตนยังไมรวมคาทิปคนขับรถ และมัคคุเทศนทองถ่ิน รวมทานละ 1,500 บาท /ทาน/
ทริป 
หัวหนาทัวรจากประเทศไทย (ตามความพึงพอใจในการบริการ)*** 



 

 

** โปรแกรมและรายละเอียดของการเดินทางอาจมีการเปล่ียนแปลงได ท้ังน้ีข้ึนอยูกับสภาวะอากาศ 
และเหตุสุดวิสัยตาง ๆ ท่ีไมสามารถคาดการณลวงหนาโดยทางบริษัทฯ ** 

 
พาสปอรตจะตองมีอายุกอนการเดินทางไมนอยกวา 6 เดือน 

ในกรณีท่ีกองตรวจคนเขาเมืองท้ังท่ีกรุงเทพฯ และที่ประเทศสาธารณรัฐเกาหลีใต ปฏิเสธมิให
เดินทางออกหรือเขาประเทศ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธไมคืนคาใชจายไมวากรณีใดๆ ท้ิงส้ิน 

 
หมายเหตุ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการเปล่ียนแปลงเท่ียวบินทั้งไปและกลับโดยมิตองแจงให
ทราบลวงหนาท้ังน้ีข้ึนอยูกับสายการบิน บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเปล่ียนแปลงรายการเพ่ือ
ความเหมาะสมไมวาจะเกิดจากความขัดของของ ยานพาหนะหรือมีเหตุหน่ึงเหตุใดจนทําใหไม
สามารถดําเนินการตามหมายกําหนดการไดโปรแกรมการเดินทางเปล่ียนแปลงตามความ
เหมาะสม หรือเปล่ียนแปลงรายการทองเท่ียวบางรายการหรือทดแทนรายการทองเท่ียวบาง
รายการ และจะตองมีจํานวนผูโดยสารจํานวน 15 ทานข้ึนไปจึงออกเดินทาง ในกรณีท่ีมีจํานวน
ผูโดยสารไมถึง 15 ทานไมมีหัวหนาทัวรไทย  อัตราคาบริการน้ี สําหรับเดินทางต้ังแต 30 ทาน
ข้ึนไป ขอสงวนสิทธิ์ในการเปล่ียนแปลงราคาในกรณีท่ีมีผูเดินทางไมถึง 30 ทาน 
 

เงื่อนไขการใชบริการ 
1. บริษัทฯสงวนสิทธ์ิท่ีจะไมรับผิดชอบตอคาชดเชยความเสียหายไมวากรณีท่ีกองตรวจคน
เขาเมืองของไทยไมอนุญาตใหเดินทางออกหรือกองตรวจคนเขาเมืองของแตละประเทศไม
อนุญาตใหเขาเมือง 
2. บริษัทฯ สงวนสิทธ์ิในการท่ีจะไมรับผิดชอบตอคาชดเชยความเสียหาย อันเกิดจากเหตุ
สุดวิสัยท่ีทาง บริษัทฯไม สามารถควบคุมไดเชนการนัดหยุดงาน, จลาจล, การลาชาหรือ
ยกเลิกของเท่ียวบิน 
3. บริษัทฯสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงโปรแกรมรายการทองเท่ียวโดยไมตองแจงใหทราบ
ลวงหนา (โปรแกรมและ รายละเอียดของการเดินทางอาจมีการเปล่ียนแปลงได ท้ังนี้ข้ึนอยูกับ
ภาวะอากาศ และเหตุสุดวิสัยตาง ๆ ท่ีไมสามารถคาดการณลวงหนาโดยทางบริษัทฯ จะ
คํานึงถึงผลประโยชนและความปลอดภัยของผูรวมเดินทางเปนสําคัญ) 



 

 

4. บริษัทฯสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงอัตราคาบริการโดยไมตองแจงใหทราบลวงหนา 
5. กรณีท่ีคณะไมครบจํานวน10ทานทางบริษัทฯสงวนสิทธ์ิในการงดออกเดินทางโดยทาง
บริษัทฯ จะแจงใหทานทราบลวงหนาอยางนอย 7 วันกอนการเดินทาง  
6. เมื่อทานทําการซ้ือโปรแกรมทัวร ทางบริษัทฯ จะถือวาทานรับทราบและยอมรับเง่ือนไข
ของหมายเหตุทุกขอแลว 
7. ในกรณีท่ีลูกคาตองออกต๋ัวโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดตอเจาหนาท่ีของบริษัทฯ 
กอนทุกคร้ัง มิฉะน้ันทางบริษัทฯ จะไมขอรับผิดชอบคาใชจายใดๆ ท้ังส้ิน  

อัตราคาบริการน้ีรวม 
1.  คาต๋ัวเคร่ืองบินไป-กลับ ช้ันประหยัด 
2.  คาโรงแรมท่ีพักตามรายการท่ีระบุ (สองทานตอหน่ึงหอง) 
3.  คาเขาชมสถานท่ีตางๆ ตามรายการท่ีระบุ 
4.  คาอาหารและเคร่ืองด่ืมตามรายการที่ระบุ 
5.  คารถรับสงและระหวางนําเท่ียวตามรายการท่ีระบุ 
6.  ค าประกัน อุ บั ติ เห ตุคุมครองในระหวางการเดินทาง คุมครองในวงเงินท านละ 

1,000,000 บาท คารักษาพยาบาลกรณีเกิดอุบัติเหตุวงเงินทานละ 200,000 บาท 
ตามเง่ือนไขของกรมธรรม  

 ** ลูกคาทานใดสนใจซ้ือประกันการเดินทางสําหรับครอบคลุมเร่ืองสุขภาพสามารถ
สอบถามขอมูลเพ่ิมเติมกับทางเจาหนาท่ีบริษัทได ** 

 - เบ้ียประกันเร่ิมตน 370 บาท [ระยะเวลา 5-7 วัน] 
 - เบ้ียประกันเร่ิมตน 430 บาท [ระยะเวลา 8-10 วัน]  
 ความครอบคลุมผูเอาประกันท่ีมีอายุมากกวา 16 หรือนอยกวา 75 ป   



 

 

 [รักษาพยาบาล 2 ลาน, รักษาตอเน่ือง 2 แสน, เสียชีวิตหรือเสียอวัยวะจากอุบัติเหตุ 3 
ลานบาท] 

 ความครอบคลุมผูเอาประกันท่ีมีอายุนอยกวา 16 หรือมากกวา 75 ป   
 [รักษาพยาบาล 2 ลาน, รักษาตอเน่ือง 2 แสน, เสียชีวิตหรือเสียอวัยวะจากอุบัติเหตุ 1.5 

ลานบาท] 
7.  รวมภาษีสนามบินทุกแหง + ภาษีน้ํามัน  
8.  คาภาษมีูลคาเพ่ิม 7% 

อัตราคาบริการน้ีไมรวม 
1. คาทําหนังสือเดินทางไทย 
2. กระเปาเดินทางในกรณีท่ีน้ําหนักเกินกวาท่ีสายการบินกําหนด 20 กิโลกรัม/ทาน  

สวนเกนิน้ําหนักตามสายการบินกําหนด 
3. คาใชจายสวนตัวนอกเหนือจากรายการ เชน คาเคร่ืองด่ืม, คาอาหารท่ีสั่งเพ่ิมเอง, คา

โทรศัพท, คาซักรีดฯลฯ 
4. คาอาหารท่ีไมไดระบุไวในรายการ 
5. คาวีซาเขาประเทศอินเดียแบบ E-Visa ทานละ 3,000 บาท 
6. คาทําใบอนุญาตท่ีกลับเขาประเทศของคนตางชาติหรือคนตางดาว 
7. คาทิปคาทิปคนขับรถ และไกดทองถ่ิน 1,500 บาท /ทริป/ตอทาน 

การสํารองท่ีนั่ง 
1. กรุณาจองลวงหนาอยางนอย 30 วันกอนการเดินทางและกรุณาเตรียมเงินมัดจํา 

10,000 บาท (ท่ีน่ังจะยืนยันเมื่อไดรับเงินมัดจําแลวเทาน้ัน) หากตองย่ืนวีซา ตองเตรียม
เอกสารยื่นวีซาใหเรียบรอยภายใน 2-3 วันหลังจากทําการจองแลว(ใชเวลาขอวีซาไมต่ํา
กวา 7วันทําการ) 



 

 

2. การชําระคาทัวรสวนท่ีเหลือทางบริษัทฯจะเรียกเก็บกอนเดินทางไมนอยกวา 15 วันทาน
ควรจัดเตรียมคาทัวรใหเรียบรอยกอนกําหนดเน่ืองจากทางบริษัทตองสํารองคาใชจายใน
สวนของคาท่ีพักและต๋ัวเคร่ืองบินมิฉะน้ันจะถือวาทานยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ 

เง่ือนไขการยกเลิก 
1. แจงยกเลิกกอนเดินทาง 30 วัน คืนคาใชจายท้ังหมด  
2. แจงยกเลิกกอนเดินทาง 15-29 วันเก็บคาใชจายทานละ 10,000 บาท 
3. แจงยกเลิกนอยกวา 15วันกอนเดินทางทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์เก็บคาใชจายท้ังหมด 
4. สําหรับผูโดยสารท่ีไมไดถือหนังสือเดินทางไทย และทางบริษัทฯเปนผูยื่นวีซาให เมื่อผลวี

ซาผานแลวมีการยกเลิกการเดินทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนคามัดจําท้ังหมด 
5. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บคาใชจายท้ังหมดกรณีทานยกเลิกการเดินทางและมีผลทํา

ใหคณะเดินทางไมครบตามจํานวนท่ีบริษัทฯกําหนดไว (10ทานข้ึนไป) เน่ืองจากเกิดความ
เสียหายตอทางบริษัทและผูเดินทางอ่ืนท่ีเดินทางในคณะเดียวกันบริษัทตองนําไปชําระ
คาเสียหายตางๆท่ีเกิดจากการยกเลิกของทาน 

6. กรณีเจ็บปวยจนไมสามารถเดินทางไดซ่ึงจะตองมีใบรับรองแพทยจากโรงพยาบาลรับรอง
บริษัทฯจะพิจารณาเล่ือนการเดินทางของทานไปยังคณะตอไปแตท้ังน้ีทานจะตองเสีย
คาใชจายท่ีไมสามารถเรียกคืนได เชนคาต๋ัวเคร่ืองบินคาหอง คาธรรมเนียมวีซาตามท่ี
สถานทูตฯ เรียกเก็บ และคาใชจายอ่ืนๆท่ีเกิดข้ึนตามจริง ในกรณีท่ีไมสามารถเดินทางได 

7. กรณียื่นวีซาแลวไมไดรับการอนุมัติวีซาจากทางสถานทูต (วีซาไมผาน) และทานไดชําระ
คาทัวรหรือมัดจํามาแลว ทางบริษัทฯ คืนคาทัวรหรือมัดจําให แตทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์
ในการหักคาบริการยื่นวีซา, คาวีซา และคาใชจายบางสวนท่ีเกิดข้ึนจริงเปนกรณีไป (อาทิ 
กรณีออกต๋ัวเคร่ืองบินไปแลว หรือไดชําระคาบริการในสวนของทางเมืองนอกเชน โรงแรม 



 

 

ฯลฯ ไปแลว) ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการหักเก็บคาใชจายจริงท่ีเกิดขึ้นแลวกับทานเปน
กรณีไป 

8. กรณีวีซาผานแลว แจงยกเลิกกอนหรือหลังออกต๋ัวโดยสาร บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการ 
ไมคืนคาทัวรท้ังหมด 

9. กรณีวีซาผานแลว แตกรุปออกเดินทางไมได เน่ืองจากผูเดินทางทานอื่นในกลุมโดนปฏิเสธ
วีซา หรือไมวาดวยสาเหตุใดๆก็ตาม ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการหักเก็บคาใชจายจริงท่ี
เกดิข้ึนแลวกับทานเปนกรณีไป 

10. กรณีผูเดินทางไมสามารถเขา-ออกเมืองได เน่ืองจากเอกสารปลอมหรือการหามของ
เจาหนาท่ีไมวาเหตุผลใดๆ ก็ตามทางบริษัทของสงวนสิทธิ์ในการ ไมคืนคาทัวรท้ังหมด 

เงื่อนไขการเดินทาง 
1. บริษัทฯ มีสิทธิ์ท่ีจะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวรน้ี เม่ือเกิดเหตุสุดวิสัยจน

ไมอาจแกไขได 
2. บริษัทฯ ไมรับผิดชอบคาเสียหายในเหตุการณที่เกิดจากสายการบิน ภัยธรรมชาติ และ

อื่นๆท่ีอยูนอกเหนือการควบคุมของทางบริษัทฯหรือคาใชจายเพ่ิมเติมท่ีเกิดข้ึนทางตรง
หรือทางออม เชน การเจ็บปวย, การถูกทําราย, การสูญหาย, ความลาชา หรือจาก
อุบัติเหตุตางๆ 

3. หากทานยกเลิกกอนรายการทองเท่ียวจะสิ้นสุดลง ทางบริษัทฯ จะถือวาทานสละสิทธ์ิและ
จะไมรับผิดชอบคาบริการท่ีทานไดชําระไวแลวไมวากรณีใดๆ ท้ังส้ิน 

4. บริษัทฯ จะไมรับผิดชอบตอการหามออกนอกประเทศ หรือ หามเขาประเทศ อัน
เน่ืองมาจากมีส่ิงผิดกฎหมาย หรือเอกสารเดินทางไมถูกตอง หรือ การถูกปฏิเสธในกรณี
อื่นๆ 



 

 

5. รายการน้ีเปนเพียงขอเสนอท่ีตองไดรับการยืนยันจากบริษัทฯ อีกคร้ังหน่ึง หลังจากได
สํารองท่ีน่ังบนเคร่ือง และโรงแรมท่ีพักในตางประเทศเปนท่ีเรียบรอย แตอยางไรก็ตาม
รายการน้ีอาจเปล่ียนแปลงไดตามความเหมาะสม 

6. ราคาน้ีคิดตามราคาต๋ัวเคร่ืองบินในปจจุบัน หากราคาต๋ัวเคร่ืองบินปรับสูงขึ้น บริษัทฯ 
สงวนสิทธิ์ที่จะปรับราคาต๋ัวเคร่ืองบินตามสถานการณดังกลาว 

7. กรณีเกิดความผิดพลาดจากตัวแทน หรือ หนวยงานท่ีเก่ียวของ จนมีการยกเลิก ลาชา 
เปล่ียนแปลง การบริการจากสายการบินบริษัทฯขนสง หรือ หนวยงานท่ีใหบริการ บริษัท
ฯจะดําเนินโดยสุดความสามารถที่จะจัดบริการทัวรอ่ืนทดแทนให แตจะไมคืนเงินให
สําหรับคาบริการน้ันๆ 

8. มัคคุเทศก พนักงาน และตัวแทนของบริษัทฯ ไมมีสิทธิ์ในการใหคําสัญญาใดๆ ท้ังสิ้น
แทนบริษัทฯ นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผูมีอํานาจของบริษัทฯ กํากับเทานั้น 

9. หากไมสามารถไปเท่ียวในสถานท่ีท่ีระบุในโปรแกรมได อันเน่ืองมาจากธรรมชาติ ความ
ลาชา และความผิดพลาดจากทางสายการบิน จะไมมีการคืนเงินใดๆท้ังสิ้น แตท้ังน้ีทาง
บริษัทฯจะจัดหารายการเท่ียวสถานท่ีอ่ืนๆมาให โดยขอสงวนสิทธิ์การจัดหาน้ีโดยไมแจง
ใหทราบลวงหนา  

10. เมื่อทานออกเดินทางไปกับคณะแลว ทานงดการใชบริการรายการใดรายการหน่ึง หรือไม
เดินทางพรอมคณะถือวาทานสละสิทธ์ิ ไมอาจเรียกรองคาบริการ และเงินมัดจําคืน ไมวา
กรณีใดๆ ท้ังส้ิน  

11. ในกรณีท่ีลูกคาตองออกต๋ัวโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดตอเจาหนาท่ีของบริษัทฯ 
กอนทุกคร้ัง มิเชนน้ันทางบริษัทฯ จะไมรับผิดชอบคาใชจายใดๆ ท้ังสิ้น 

12. กรณีเจ็บปวยจนไมสามารถเดินทางไดซ่ึงจะตองมีใบรับรองแพทยจากโรงพยาบาลรับรอง
บริษัทฯจะพิจารณาเล่ือนการเดินทางของทานไปยังคณะตอไปแตท้ังน้ีทานจะตองเสีย



 

 

คาใชจายท่ีไมสามารถเรียกคืนได เชนคาต๋ัวเคร่ืองบินคาหอง คาธรรมเนียมวีซาตามท่ี
สถานทูตฯ เรียกเก็บ และคาใชจายอ่ืนๆท่ีเกิดข้ึนตามจริง ในกรณีท่ีไมสามารถเดินทางได 

13. กรณียื่นวีซาแลวไมไดรับการอนุมัติวีซาจากทางสถานทูต (วีซาไมผาน) และทานไดชําระ
คาทัวรหรือมัดจํามาแลว ทางบริษัทฯ คืนคาทัวรหรือมัดจําให แตทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์
ในการหักคาบริการยื่นวีซา, คาวีซา และคาใชจายบางสวนท่ีเกิดข้ึนจริงเปนกรณีไป (อาทิ 
กรณีออกต๋ัวเคร่ืองบินไปแลว หรือไดชําระคาบริการในสวนของทางเมืองนอกเชน โรงแรม 
ฯลฯ ไปแลว) ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการหักเก็บคาใชจายจริงที่เกิดข้ึนแลวกับทานเปน
กรณีไป 

14. กรณีวีซาผานแลว แจงยกเลิกกอนหรือหลังออกต๋ัวโดยสาร บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการ 
ไมคืนคาทัวรท้ังหมด 

15. กรณีวีซาผานแลว แตกรุปออกเดินทางไมได เน่ืองจากผูเดินทางทานอื่นในกลุมโดนปฏิเสธ
วีซา หรือไมวาดวยสาเหตุใดๆก็ตาม ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการหักเก็บคาใชจายจริงท่ี
เกดิข้ึนแลวกับทานเปนกรณีไป 

16. กรณีผูเดินทางไมสามารถเขา-ออกเมืองได เน่ืองจากเอกสารปลอมหรือการหามของ
เจาหนาท่ีไมวาเหตุผลใดๆ ก็ตามทางบริษัทของสงวนสิทธิ์ในการ ไมคืนคาทัวรท้ังหมด 

17. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ราคาน้ีเฉพาะนักทองเท่ียวชาวไทยและทองเท่ียวเปนหมูคณะแบบ 
Join Tour เทาน้ัน กรณีตองการตัดกรุปเหมาโปรดสอบถามทางบริษัทอีกคร้ัง หากเปน
นักทองเท่ียวชาวตางชาติ หรือ พระสงฆ โปรดสอบถามทางบริษัทอีกคร้ัง  

18. ในกรณีท่ีลูกคาตองออกต๋ัวโดยสารภายในประเทศกรุณาติดตอเจาหนาท่ีของบริษัทฯกอน
ทุกคร้ังมีเชนน้ันทางบริษัทฯจะ ไมรับผิดชอบคาใชจายใดๆท้ังส้ิน 

ขอความซ่ึงถือเปนสาระสําหรับทานผูมีเกียรติซ่ึงรวมเดินทาง 



 

 

ทางบริษัทฯ เปนตัวแทนในการจัดนําสัมมนา และการเดินทางที่มีความชํานาญ โดยจัดหา
โรงแรมท่ีพัก อาหาร ยานพาหนะ และสถานท่ีทองเท่ียวพรอมท้ังการสัมมนา ดูงาน เพ่ือ
ความสะดวกสบาย และเกิดประโยชนสูงสุดในการเดินทาง ท้ังน้ีทางบริษัทฯ ไมสามารถ
รับผิดชอบในอุบัติเหตุหรือความเสียหายท่ีเกิดจากโรงแรมที่พัก ยานพาหนะ,  อัน
เน่ืองจากอุบัติเหตุรวมถึงภัยธรรมชาติ, โจรกรรม, วินาศกรรม, อัคคีภัย, การผละงาน, 
การจลาจล, สงครามการเมือง, การผันผวนของอัตราแลกเปล่ียนเงินตราระหวางประเทศ, 
การนัดหยุดงาน, ความลาชาของเท่ียวบิน, สายการเดินเรือ, รถไฟ, พาหนะทองถ่ิน,  
ตลอดจนการถูกปฏิเสธออกวีซาจากกงสุล และ / หรือ สวนงานท่ีเก่ียวของกับสถาน
เอกอัครราชทูต รวมถึงผูมีอํานาจทําการแทนประจําประเทศไทย (โดยไมจําตองแสดง
เหตุผล เน่ืองจากเปนสิทธิพิเศษทางการทูต) ซ่ึงอยูเหนือการควบคุมของบริษัทฯ หมาย
รวมถึงในระหวางการเดินทางทองเท่ียวท้ังใน หรือ ตางประเทศ แตทางบริษัทฯ มีความ
คุมครอง และประกันอุบัติเหตุ ตามเง่ือนไขท่ีบริษัทฯ ท่ีรับประกันในกรณีท่ีผูรวมเดินทาง
ถูกปฏิเสธโดยเจาหนาท่ีตรวจคนเขาเมืองของประเทศไทย และ/หรือ ตางประเทศ มิให
เดินทางออก หรือ เขาประเทศ เน่ืองมาจากความประพฤติ พฤติกรรมของผูเดินทาง ไม
ปฏิบัติตามกฎระเบียบดานการความคุมโรคติดตอเฉพาะพ้ืนท่ีมีการปลอมแปลงเอกสาร
เพ่ือการเดินทาง รวมถึงมีส่ิงผิดกฎหมาย บริษัทฯ จะไมคืนคาใชจายใดๆ รายละเอียด
ดานการเดินทาง อาจมีการเปล่ียนแปลงไดตามความจําเปน หรือเพ่ือความเหมาะสมท้ัง
ปวง โดยมิตองแจงใหทราบลวงหนา ท้ังน้ีการขอสงวนสิทธิดังกลาว บริษัท จะยึดถือและ
คํานึงถึงผลประโยชนตลอดจนความปลอดภัยของทานผูมีเกียรติ ซ่ึงรวมเดินทางเปน
สําคัญ 

หลักฐานประกอบการยื่นขอวีซาประเทศอินเดียสําหรับ-คนไทย  



 

 

1. หนังสือเดินทาง (Passport) หนังสือเดินทาง ตองมีหนาเหลือสําหรับประทับวีซาอยาง
นอย 2 หนา อายุใชงานเหลือไมนอยกวา 6 เดือน นับจากวันเดินทาง *กรุณาถอดปก 
Passport กอนสงเอกสารบริษัทจะไมรับผิดชอบในกรณีสูญหาย* 

2. รูปถาย รูปถายสีหนาตรงขนาด 2x2น้ิว พ้ืนหลังสีขาวเทาน้ัน จํานวน 2ใบเปนรูปท่ีถาย
จากรานถายรูปเทาน้ัน รูป (หามสวมแวนตาหรือเคร่ืองประดับ, ไมใสชุดขาราชการหรือ
เคร่ืองแบบใดๆ ไมเปนรูปสต๊ิกเกอรรวมถึงหามใชรูปท่ีถายเองและปร้ินทเอง) 

3. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน 2 ชุด ถาเปนเด็กอายุต่ํากวา 15 ป ใชสําเนาสูติบัตรและ
บัตรประชาชน 

4. สําเนาทะเบียนบาน  
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

กรุณากรอกขอมูลเพ่ือประโยชนในการพิจารณาดําเนินการขอวีซาของทาน 
ประวัติสวนตัว 

PERSONAL INFORMATION 
คํานําหนา :  นาย  นาง  นางสาว  เด็กชาย     
TITLE : MR  MRS  MS  MSTR     
ช่ือ :  _     _______________                  ______นามสกุล : _     ____________  ___                                          
___        
NAME : _     _______________                  ___SURNAME : _     ____________  ___                                         
___        
สถานะภาพ :           แตงงาน                 โสด  
MARITAL STATUS      MARRIED                 UN MARRIED  
ช่ือสามี/ภรรยา:                                          _____________________________________________      
_   ___ _____     
GIVE THE NAME OF WIFE OR HUSBAND 
สัญชาติสามี/ภรรยา :                                         
_____________________________________________  __________ 
NATIONALITY 
ท่ีอยู  : ____                                          ____________________________________________   
________________ 
 ____                                          ____________________________________________   _______         
_________      
ADDRESS : ___                                         _________________________________________    
________________ 
____                                          ____________________________________________   _______         
_________      
ประวัติครอบครัว FAMILY INFORMATION 
ช่ือ/นามสกุลบิดา :                 _______________________สัญชาติ _______                       
_____________________ 



 

 

FATHER’S NAME / SURNAME                                                                 
NATIONALITY  
ช่ือ/นามสกุลมารดา :               ______________________สัญชาติ ____                         
_______________________ 
MOTHER’S NAME / SURNAME                                                               
NATIONALITY 
ประวัติการศึกษา 
EDUCATIONAL 
INFORMATION______________________________________________________________________ 
ประวัติการทํางาน 
PROFESTION INFORMATION   
อาชีพ :          ____________                                        ___                                                      
____  
OCCUPATION: ____________                                        ___  
____________________________________________  
ช่ือบริษัท:                                ___                                         
___________________________________________ 
EMPLOYER’S NAME ___                                       
______________________________________________________ 
เบอรโทรติดตอ :                                                                                                                             
___                                          
WORK PHONE NUMBER:                                                                                                      
___                                          
ท่ีอยู  : ____                                          ____________________________________________   
________________ 
 ____                                          ____________________________________________   _______         
_________      



 

 

ADDRESS : ___                                         _________________________________________    
________________ 
____                                          ____________________________________________   _______         
_________      
รหัสไปรษณีย : ___                      _                  
ZIP :  ________________________ 
 
โปรดระบุรายช่ือประเทศท่ีทานไดเดินทางในชวงระยะเวลา 10 ป * สําคัญมาก 
_________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________ 
*สําหรับประเทศอินเดียหากเคยมีการเดินทางจําเปนตองแจงเลขท่ีวีซาคร้ังสุดทายท่ียื่นและวันที่
ออกวีซา (สําคัญมาก) 
______________________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________ 

 
 

****** HAVE A NICE TRIP ****** 


