
 

 

รหัสทัวร ZET1901363 

ทัวรอินเดีย ชัยปุระ อัครา เดลี [เลสโก ภารตะ] 5 วัน 3 คืน (TG) 
อินเดีย   ชัยปุระ   ซิต้ีพาเลส   ฮาวามาฮาล   พระราชวังแอมเบอรฟอรด 
ป�อมปราการแอมเบอฟอรด   อัครา   ทัชมาฮาล   อัคราฟอรท 
ประตูเมืองอินเดีย   กุตับมีนาร   ตลาดพื้นเมืองจันปาท 
 

 



 

 

วันแรก สนามบินสุวรรณภูมิ (กรุงเทพฯ) - ทาอากาศยานนานาชาติอนิทิรา คานธี - 
เมืองเดลี - เมืองชัยปุระ 

 
04.30 น. นัดหมายคณะพรอมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ (กรุงเทพฯ) ช้ัน 4 ประตู

หมายเลข 2 เคานเตอร D สายการบิน Thai Airways ซึ่งจะมีเจาหนาท่ี คอย
ตอนรับ และบริการชวยเหลือเรื่องของกระเป�าเดินทาง พรอมท้ังเช็คอินรับบัตรที่น่ัง
บนเครื่องบิน  

07.35 น. บินลัดฟ�าสู ทาอากาศยานนานาชาติอินทิรา คานธี ประเทศอินเดีย โดยสายการ
บิน Thai Airways เที่ยวบินที่ TG323 (ใชเวลาบินประมาณ 4 ช่ัวโมง) พรอม
บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเคร่ืองบิน  

10.35 น. เดินทางถึง ทาอากาศยานนานาชาติอินทิรา คานธี ประเทศอินเดีย นําทานผานพิธี
การตรวจคนเขาเมืองและศุลกากร (เวลาทองถิ่นชากวาประเทศไทย 1 ช่ัวโมง 30 
นาที) 

หรือ 
07.00 น. บินลัดฟ�าสู ทาอากาศยานนานาชาติอินทิรา คานธี ประเทศอินเดีย โดยสายการ

บิน Thai Airways เที่ยวบินที่ TG323 (ใชเวลาบินประมาณ 4 ช่ัวโมง) พรอม
บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเคร่ืองบิน  

09.55 น. เดินทางถึง ทาอากาศยานนานาชาติอินทิรา คานธี ประเทศอินเดีย นําทานผานพิธี
การตรวจคนเขาเมืองและศุลกากร (เวลาทองถิ่นชากวาประเทศไทย 1 ช่ัวโมง 30 
นาที) 
** หมายเหตุ : พีเรียตเดินทางตั้งแตวันที่ 25 ตุลาคม 2562 เปนตนไป ทางสาย
การบินมีปรับเปลี่ยนเวลาบิน หากมีการออกตั ๋วภายใน รบกวนตรวจสอบ
รายละเอียดเที่ยวบินอีกครั้ง ** 

กลางวัน บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (1) 
บาย นําทานเดินทางสู เมืองชัยปุระ (Jaipur) (ใชเวลาเดินทางประมาณ 6 ชั่วโมง) หรือ 

“นครแหงชัยชนะ” ไดรับการกลาวขนานนามวา “นครสีชมพู” โดยมีท่ีมาอันเกิดมาจาก
เมื่อในป ค.ศ. 1876 มหาราช ซาราม ซิงห (Maharaja Ram Singh) มีรับสั่งให
ประชาชนทาสีชมพูทับบนสีปูนเดิมของบานเรือนตนเอง เพื่อเปนการแสดงใหเห็นถึง



 

 

ไมตรีจิตในการตอนรับการมาเยือนของเจาชายแหงเวลส (Prince of Waies) 
มงกุฏราชกุมารของประเทศอังกฤษ ตอมาภายหลังในยุคของกษัตริยเอ็ดเวิรดที่ 7 
(King Edward VII) แหงสหราชอาณาจักร รัฐบาลอินเดียไดมีการออกกฏหมาย
ควบคุมสิ่งกอสรางภายในเขตกําแพงเมืองเกาใหมีการทาสีชมพูทั้งหมด เพราะเหตุน้ี
จึงทําใหสิ่งกอสรางภายในเมืองตางๆ กลายเปนสิ่งดึงดูดนักทองเที่ยวจากทั่วทุกมุม
โลกมาเยือนยังเมืองชัยปุระ   

คํ่า บริการอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร (2) 
นําทานเขาสูที่พัก...  Park Ocean Hotel หรือเทียบเทา 

 
วันที่สอง ป�อมปราการแอมเบอร ฟอรด - พระราชวังแอมเบอร ฟอรด - ซิตี้ พาเลซ –  
  ฮาวา มาฮาล  
 
เชา บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม (3) 

นําทานเดินทางสู ป�อมปราการแอมเบอร ฟอรด (Amber Fort) ตั้งอยูที่ เมืองอา
เมร หางจากเมือง ชัยปุระไปทางทิศเหนือประมาณ 11 กิโลเมตร สรางในสมัย
ศตวรรษที่ 16 โดยมหาราชา มาน สิงหที่ 1 (Raja Man  Singh 1) ทรงรับสั่งใหมี
การสรางป�อมปราการขึ้นในป ค.ศ. 1592 และไดมีการบูรณะมาเปนเวลาหลาย
ศตวรรษ สถานที่แหงนี้มีความโดดเดน สวยงามเปนอีกหนึ่งสถานที่ที่หากมีโอกาส
ไดมาเยือนอินเดียแลวไมควรพลาด  เนื่องจากตั้งอยูบนผาหินเหนือทะเลสาบ อีกทั้ง
ป�อมปราการแอมเบอร ฟอรดยังมีชื่อเสียงทางดานสถาปตยกรรมที่มีการผสมผสาน
กันระหวางศิลปะทางฮินดู และศิลปะราชปุตอันซึ่งทําใหที่แหงน้ีมีเอกลักษณเฉพาะตัว 
อีกทั้งทุกทาน ยังสามารถมองเห็นป�อมปราการไดจากระยะทางไกล ดวยขนาดของ
กําแพงปราการขนาดใหญและมีความแนนหนา พรอมประตูทางเขาหลายแหง ถนนที่
ปูดวยหินหลายสาย และพิเศษสุดๆ ทุกทานสามารถมองเห็นทะเลสาบเมาตา ไดอยาง
ชัดเจน เมื่อมองจากบนป�อมปราการ พิเศษ!! นําทุกทานนั่งรถจิ๊บเพื่อขึ้นไปยังสวน
ของพระราชวัง  
 



 

 

 
 

Option เพ่ิมเติม: กรณีที่ลูกคาตองการขีช่าง ขึ้นไปยังพระราชวังแอมเบอร ฟอรดสามารถ
แจงทางหัวหนาทัวรได โดยเพ่ิมเงินทานละ ประมาณ 12 USD/เท่ียว  

 

 
 

ความสวยงามของ พระราชวังแอมเบอร ฟอรด ภายในแบงเปนทั้งหมดได 4 ชั้น แต
ละช้ันจะคั่นดวยทางเดิน ภายในเปนหมูพระที่น่ัง สรางจากหินทรายสีแดงและหินออน 
หมูพระที่นั่งภายในป�อม ประกอบดวยทองพระโรง ทองพระโรงสวนพระองค พระ
ตําหนักซึ่งเปนหองทรงประดับกระจกสําหรับมหาราชา ตําหนักอยูบนชั้นสอง สวน
สวยจัดเปนรูปดาวแฉกแบบโมกุลคั่นระหวางอาคาร และพระตําหนักที่ใชการปรับ



 

 

อากาศภายในพระตําหนักใหเย็นลงดวยการทําใหลมเป�าผานรางน้ําตกที่มีอยูโดยรอบ 
เพราะเหตุน้ีจึงทําใหภายในตําหนักน้ีมีอากาศเย็นอยูเสมอ  

 

  
 
นําทานเดินทางสู ซิตี้ พาเลซ (City Palace) หรือที่รู จักกันในนาม “พระราชวัง
หลวง” ตั้งอยูบริเวณถนน ฮาวา มาฮาลบาซาร (Hawa Mahal Bazar) สรางขึ้นใน
สมัยมหาราชสะหวายจัย ซิงหที่ 2 เดิมพระราชวังนี้เปนพระราชวังของ มหาราชใจ
สิงห แตป จจ ุบันนี ้พระราชวังแหงนี ้กลายเปนพิพิธภัณฑ Sawai Man Singh 
Museum ภายในพิพิธภัณฑมีหลายจุดที่นาสนใจ ประกอบไปดวย 4 จุดดวยกัน 
ไดแก จุดที่หนึ่งคือในสวนพระราชวัง จุดที่สองในสวนของพิพิธภัณฑ (ที่จัดแสดง
เกี่ยวกับฉลองพระองคของกษัตริย และมเหสี ที่แสดงใหเห็นถึงความปราณีต การตัด
เย็บไดอยางสวยงาม) จุดที่สามในสวนของจําพวกอาวุธ และชุดศึกสงคราม และในจุด
ที่ส่ี จะแสดงในสวนของศิลปะของภาพวาด ภาพถาย ราชรถ และพรมโบราณ ที่ไดรับ
การจารึกไวในประวัติศาสตร และอีกหน่ึงไฮทไลทคือหมอน้ําขนาดใหญมหึมา จํานวน 
2 ใบ ทําจากโลหะเงิน สูง 1.50 เมตร ถือไดวาใหญที่สุดในโลก 

กลางวัน บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (4) 
 



 

 

 
 

หลังจากนั้นพาทุกทานไปยัง ฮาวา มาฮาล (Hawa Mahal) หรือรู จักกันในนาม 
“พระราชวังแหงสายลม” ซึ ่งถือไดวาเปนอีกหนึ ่งสถานที่สําคัญอีกหนึ ่งแหง ของ
ประเทศอินเดียที่จักตองมาเยือน พระราชวังแหงน้ีตั้งอยูในเขตเมืองชัยปุระ ถูกสราง
ขึ ้นในป ค.ศ. 1799 โดยมหาราชาสะหวาย ประธาป สิงห (Maharaja Sawai 
Pratap Singh) และไดรับการออกแบบขึ้นมาโดยสถาปนิกที่ช่ือวา ชันด อุสถัด (Lal 
Chand Ustad) ซึ่งสถาปตยกรรมของฮาวา มาฮาล ถอดแบบมาจากรูปทรงมงกุฏ
ของพระนารายณ บรเิวณดานหนาอาคารมีหนาบันสูงหาช้ัน และมีลักษณะคลายรังผึ้ง 
ที่สรางมาจากหินทรายสีแดงสด อีกทั้งยังมีการฉลุหินทําใหเปนชองหนาตางมีลวดลาย
เล็กๆละเอียดยิบ จึงทําใหพระราชวังแหงนี้มีชองหนาตางถึง 953 บาน แตหนาตาง
ของพระราชวังจะถูกสรางปดไวดวยหินทรายฉลุ ทําใหนางในฮาเร็มพระสนมที่อยูดาน
ในสามารถมองผานขางในมาดานนอกได แตคนจากทางดานนอกจะไมสามารถมอง
ผานเขามาดานในได และที่สําคัญดวยลักษณะการสรางแบบนี้ทําใหเกิดชองแสงและ
ชองลม ซึ่งเปนที่มาของ “พระราชวังแหงสายลม” 



 

 

 
 

คํ่า บริการอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร (5) 
นําทานเขาสูที่พัก...  Park Ocean Hotel หรือเทียบเทา 

 
วันที่สาม เมืองอัครา - อัครา ฟอรท  
 
เชา บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม (6)  

นําทุกทานเดินทางไปยัง เมืองอัครา (Agra) (ใชเวลาเดินทางประมาณ 5 ชั่วโมง) 
อดีตเมืองหลวงของประเทศอินเดีย มีช่ือเรียกวา “ฮินดูสถาน” อัครา เปนเมืองที่ตั้งอยู
ริมแมนํ้ายมนา ทางตอนเหนือของประเทศอินเดีย ในรัฐอุตตรประเทศ มีประชากร
หนาแนนที ่สุดในรัฐอุตตรประเทศ อันดับที ่ 19 ในประเทศอินเดีย และที ่สําคัญ
เมืองอัคราถือวาเปนสถานที่ต้ัง “อนุสรณสถานแหงความรัก” หรือ “ทัชมาฮาล”   

กลางวัน บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (7) 
บาย นําทานเดินทางสู อัครา ฟอรท (Agra Fort) อีกหนึ่งสถานที่แหลงมรดกโลกที่ควร

คาแกการมาเยือน อัครา ฟอรท พระราชวังที่ถือวายิ่งใหญ เพราะใชเวลาในการสราง
ยาวนานถึงสามยุคดวยกัน ของกษัตริยแหงราชวงศโมกุล เปนกําแพงสองชั้นและป�อม



 

 

อาคารทางเข าส ี ่ทิศ ภายในประกอบด วยพระราชวัง  มัสยิด สวนดอกไม  
สถาปตยกรรมตัวอาคารสรางดวยหินทรายสีแดง โดยกษัตริยอัคบาร และที่แหงนี้ยัง
เปนที่คุมขังกษัตริยซาจารฮาล พระองคใชเวลาชวงสุดทายของชีวิต โดยการมองผาน
แมน้ํายุมนาไปยังทัชมาฮาลท่ีซึ่งมเหสีสุดที่รักของพระองคประทับอยูอยางนิรันดร 

 

  
 
คํ่า บริการอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร (8) 

นําทานเขาสูที่พัก... Howard The Fern Hotel หรือเทียบเทา 
 
วันที่สี่ ทัชมาฮาล - เมืองเดลี - กุตับมีนาร - ประตูเมืองอินเดีย –  
  ตลาดพ้ืนเมืองจันปาท - ทาอากาศยานนานาชาติอนิทิรา คานธ ี
 

นําทานเดินทางสู  ทัชมาฮาล (Taj Mahal) หรืออนุสรณสถานแหงความรัก สิ่ง
มหัศจรรยของโลกในยุคปจจุบัน ที่ถือไดวาเปนแหลงกอเกิดพลังแหงความรัก ที่เปน
แรงบันดาลใจใหใครหลายๆคน ทัชมาฮาล ถือเปนสุสานหินออนที่ผูคนตางยกยองให
เปนสถาปตยกรรมแหงความรักที่งดงาม และยิ่งใหญที่สุดแหงหนึ่งของโลก ปจจุบัน 
ทัชมาฮาล ถือวาเปนแหลงมรดกโลก 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรยที่สําคัญ ที่บอกเลาเกี่ยวกับ
ความรักที่เปนอมตะของพระเจาชาหจาฮันที่มีตอพระนางมุมตัช สรางขึ้นในป ค.ศ. 
1631 จากน้ันหัวหนาทัวร นําทุกทานเดินสูประตูสุสานที่สลักตัวหนังสือภาษาอาระบิค



 

 

ที่เปนถอยคําอุทิศ และไวอาลัยตอบุคคลอันเปนที่รักที่จากไป พรอมกับนําทุกทาน
ถายรูปภาพกับลานนํ้าพุที่มีอาคารทัชมาฮาลอยูเบื้องหลัง พาทุกทานเยี่ยมชมภายใน
อาคารที่มีการสรางมาจากหินออนสีขาวบริสุทธิ์จากเมืองมกรานะ มีการประดับ
ลวดลายดวยเทคนิคฝงหินสีตางๆ ลงไปในเน้ือหินถือไดวาเปนสถาปตยกรรมชิ้นเอก
ของโลกที่ออกแบบโดยชางจากเปอรเซีย อาคารตรงกลางเปนรูปโดมที่มีหอคอยสี่เสา
ลอมรอบ ตรงกลางดานในเปนที่ฝงพระศพของพระนางมุมตัช มาฮาล และพระเจา
ชาหจาฮัน ที่ไดอยูคูเคียงกันตลอดชั่วนิรันดร พิเศษ!! นําทุกทานชมพระอาทิตยขึ้น 
สัมผัสความงดงามแสงแรกของยามเชา ** (หมายเหตุ: ทั้งนี้ขึ ้นอยูกับสภาพ
อากาศในแตละวัน อาทิเชน หมอกหนา ฝนตก เปนตน ซึ่งอาจจะทําใหทุกทานไม
สามารถชมพระอาทิตยขึ้นได) ** 
 

 
 
เชา บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม (9) 
 นําทานเดินทางสู เมืองเดลี (Delhi) (ใชเวลาเดินทางประมาณ 4 ช่ัวโมง) เมืองหลวง

ของประเทศอินเดีย ถ ือเปนเมืองที ่เป นศูนยกลางดานการเมืองการปกครอง
ประชาธิปไตยที่ใหญที่สุดในโลก แบงออกเปน 2 เขต ไดแก เขตเดลีเกา และเขตนิ



 

 

วเดลีใหม หรือนิวเดลี ซึ่งที่น่ีประกอบไปดวยโบราณสถาน พิพิธภัณฑ สวน รานคา 
การแสดง อาหาร หมูบานเกาแก หมูโบราณสถาน  

กลางวัน บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร บริการทานดวยเมนูอาหารไทย (10) 
นําทานเดินทางสู กุตับมีนาร (Qutub Minar) หอคอยสุเหราท่ีสูงที่สุดในโลก ตั้งอยู
ในกรุงเดลี มีความสูงประมาณ 72.5 เมตร หรือ 237.8 ฟุต เปนสัญลักษณที่โดด
เดนที่สุดแหงหน่ึงของกรุงนิวเดล ีไดรับการแตงตั้งใหเปนมรดกโลก เม่ือป ค.ศ. 1993 
สรางดวยหินทรายแดง (เชนเดียวกับสุสานหุมายูน) และหินออนเปนทรงเสาสูงปลาย
ฐานกวาง 14 เมตรเศษ สวนชั้นบนสุดยอดกวาง 2.7 เมตร มีความสูง 72.5 เมตร 
(ประมาณตึกสูง 20 ชั้น) ภายในมีบันไดวนไปถึงยอดรวม 379 ข้ัน 

 

 
 
 นําทานเดินทางสู ประตูเมืองอินเดีย (India Gate) ประตูเมืองแหงนี้สูง 43.3 

เมตร ซุมโคงของประตูกวาง 9.1 เมตร สูง 22.8 เมตร สรางโดยใชหินทรายแดงแทง
ทึบ เปนสถานที ่ประกอบพิธีกรรมในงานวันสําคัญตาง ๆ ถูกสรางขึ ้นเพื ่อเปน



 

 

อนุสาวรียของทหารที่เสียชีวิตในสงครามโลกครั้งที่หน่ึง ที่ประตูเมืองแหงนี้จะเห็นลาย
สลักชื่อของทหารที่ตายในสนามรบ โดยชื่อที่สลักไวเปนชื่อของทหารและขาราชการ
ชาวอินเดียและอังกฤษ จํานวน 13,516 คน ที่พลีชีพในสงครามชายแดนดานตะวันตก
เฉียงเหนือ และสงครามอัฟฆัน ครั้งที่ 3 ดานบนยอดของประตูสรางเพื่ออุทิศใหแก
ทหารที่หายสาบสูญไปโดยไรรองรอย  

  

 
 
 พาทานชอปปم�ง ตลาดพื้นเมืองจันปาท ทุกทานสามารถเพลิดเพลินไปกับสินคา

พื้นเมืองมากมาย อาทิ ผาพันคอ เสื้อผา เครื่องประดับ เครื่องเงิน ของตกแตงบาน
สไตลอินเดีย ของแฮนดเมด ราคาถูก รับรองวาทุกทานจะไมผิดหวังเพราะท่ีตลาดแหง
น้ีเปรียบเสมือนพาหุรัดเมืองไทย 

คํ่า บริการอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร (11) 
 สมควรแกเวลานําทานเดินทางสูสนามบนิ 



 

 

23.30 น. บินลัดฟ�ากลับสู   สนามบินสุวรรณภูมิ ประเทศไทย โดยสายการบิน Thai 
Airways เที ่ยวบินที ่ TG316 (ใชเวลาบินประมาณ 4 ช่ัวโมง) พรอมบริการ
อาหารและเคร่ืองดื่มบนเครื่องบิน 

 
วันที่หา สนามบินสุวรรณภูมิ (กรุงเทพฯ) 
 
05.25 น. คณะเดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ 

หรือ 
00.20 น. บินลัดฟ�ากลับสู   สนามบินสุวรรณภูมิ ประเทศไทย โดยสายการบิน Thai 

Airways เที ่ยวบินที ่ TG316 (ใชเวลาบินประมาณ 4 ช่ัวโมง) พรอมบริการ
อาหารและเคร่ืองดื่มบนเครื่องบิน 

05.45 น. คณะเดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ 
** หมายเหตุ : พีเรียตเดินทางตั้งแตวันที่ 25 ตุลาคม 2562 เปนตนไป ทางสาย
การบินมีปรับเปลี่ยนเวลาบิน หากมีการออกตั ๋วภายใน รบกวนตรวจสอบ
รายละเอียดเที่ยวบินอีกครั้ง ** 
 

**************************************** 
** หากทานที่ตองออกตั๋วภายใน (เครื่องบิน รถทัวร รถไฟ) กรุณาสอบถามที่เจาหนาที่ทุกครั้ง

กอนทําการออกตั๋วเน่ืองจาก 
สายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟลท หรือ เวลาบิน โดยไมไดแจงใหทราบลวงหนา ** 

*** ขอบพระคุณทุกทานที่ใชบรกิาร *** 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

อัตราคาบริการ 

กําหนดการเดินทาง รายละเอียดเที่ยวบิน 

ผูใหญ และ
เด็ก 

หองละ 2-
3 ทาน 

พักเด่ียว
เพ่ิม 

ราคาไม
รวมตั๋ว

เคร่ืองบิน 

13 – 17 กรกฎาคม 2562 

ขาไป    TG323 BKK-DEL 
07.35 – 10.35 
ขากลับ TG316 DEL-BKK 
23.30 – 05.25 (+1) 

21,999 5,999 10,999 

26 – 30 กรกฎาคม 2562 

ขาไป    TG323 BKK-DEL 
07.35 – 10.35 

ขากลับ TG316 DEL-BKK 
23.30 – 05.25 (+1) 

21,999 5,999 10,999 

13 – 17 กันยายน 2562 

ขาไป    TG323 BKK-DEL 
07.35 – 10.35 
ขากลับ TG316 DEL-BKK 
23.30 – 05.25 (+1) 

19,999 5,999 10,999 

20 – 24 กันยายน 2562 

ขาไป    TG323 BKK-DEL 
07.35 – 10.35 
ขากลับ TG316 DEL-BKK 
23.30 – 05.25 (+1) 

20,999 5,999 10,999 

27 ก.ย. – 01 ต.ค. 2562 

ขาไป    TG323 BKK-DEL 
07.35 – 10.35 
ขากลับ TG316 DEL-BKK 
23.30 – 05.25 (+1) 

20,999 5,999 10,999 

04 – 08 ตุลาคม 2562 

ขาไป    TG323 BKK-DEL 
07.35 – 10.35 
ขากลับ TG316 DEL-BKK 
23.30 – 05.25 (+1) 

21,999 5,999 10,999 

11 – 15 ตุลาคม 2562 

ขาไป    TG323 BKK-DEL 
07.35 – 10.35 
ขากลับ TG316 DEL-BKK 
23.30 – 05.25 (+1) 

23,999 5,999 10,999 



 

 

18 – 22 ตุลาคม 2562 

ขาไป    TG323 BKK-DEL 
07.35 – 10.35 
ขากลับ TG316 DEL-BKK 
23.30 – 05.25 (+1) 

22,999 5,999 10,999 

20 – 24 ตุลาคม 2562 

ขาไป    TG323 BKK-DEL  
07.35 – 10.35 
ขากลับ TG316 DEL-BKK 
23.30 – 05.25 (+1) 

23,999 5,999 10,999 

** หมายเหตุ : พีเรียตเดินทางตัง้แตวันที่ 25 ตลุาคม 2562 เปนตนไป ทางสายการบินมีปรับเปลี่ยนเวลาบนิ หากมี
การออกตัว๋ภายใน รบกวนตรวจสอบรายละเอียดเที่ยวบินอีกครั้ง ** 

25 – 29 ตุลาคม 2562 

ขาไป    TG323 BKK-DEL 
07.00 – 09.55 
ขากลับ TG316 DEL-BKK 
00.20 – 05.45 

21,999 5,999 10,999 

08 – 12 พฤศจิกายน 
2562 

ขาไป    TG323 BKK-DEL  
07.00 – 09.55 
ขากลับ TG316 DEL-BKK  
00.20 – 05.45 

21,999 5,999 10,999 

15 – 19 พฤศจิกายน 
2562 

ขาไป    TG323 BKK-DEL  
07.00 – 09.55 
ขากลับ TG316 DEL-BKK  
00.20 – 05.45 

21,999 5,999 10,999 

22 – 26 พฤศจิกายน 
2562 

ขาไป    TG323 BKK-DEL  
07.00 – 09.55 
ขากลับ TG316 DEL-BKK  
00.20 – 05.45 

21,999 5,999 10,999 

29 พ.ย. – 03 ธ.ค. 2562 

ขาไป    TG323 BKK-DEL  
07.00 – 09.55 
ขากลับ TG316 DEL-BKK 
00.20 – 05.45 

21,999 5,999 10,999 

06 – 10 ธันวาคม 2562 

ขาไป    TG323 BKK-DEL 
07.00 – 09.55 
ขากลับ TG316 DEL-BKK 
00.20 – 05.45 

23,999 5,999 10,999 



 

 

07 – 11 ธันวาคม 2562 

ขาไป    TG323 BKK-DEL  
07.00 – 09.55 
ขากลับ TG316 DEL-BKK  
00.20 – 05.45 

23,999 5,999 10,999 

13 -17 ธันวาคม 2562 

ขาไป    TG323 BKK-DEL  
07.00 – 09.55 
ขากลับ TG316 DEL-BKK  
00.20 – 05.45 

22,999 5,999 10,999 

 
** อัตรานี้ ยังไมรวมคาทิปคนขับรถ หัวหนาทัวร 

และมัคคุเทศกทองถิ่น ทานละ 1,500 บาท/ทาน/ทริป** 
** อัตรานี้ ยังไมรวมคาวีซาทานละ 3,000 บาท/ทาน/ทริป** 

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

 
 โรงแรมที่พักอาจมีการสลับปรับเปลี่ยนขึ้นอยูกับความเหมาะสมเปนหลักโดยคํานึงถึง

ผลประโยชนลูกคาเปนหลัก 
 

** สําหรับอัตราคาบริการน้ี จําเปนตองมีผูเดินทางจํานวน 10 ทาน ขึ้นไป ในแตละคณะ 
กรณีที่มีผูเดินทางไมถึงตามจํานวนที่กําหนด ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเลื่อนการ

เดินทาง หรือ เปลี่ยนแปลงอัตราคาบริการ (ปรับราคาเพ่ิมขึ้น เพ่ือใหคณะไดออกเดินทาง 
ตามความตองการของผูเดินทาง) ** 

 
อัตราคาบริการน้ีรวม 
 คาต๋ัวเครื่องบินไป-กลับ พรอมคณะ     

 คาภาษีสนามบินทุกแหงที่มี   
 คาน้ําหนักกระเป�าสัมภาระทานละไมเกิน 20 กก.      
 คารถรับ-สง และนําเท่ียวตามรายการ   
 คาท่ีพักตามที่ระบุในรายการ พักหองละ 2 ทานหรือ  3 ทาน  



 

 

 คาเขาชมสถานที่ตางๆ ตามรายการ    
 คาอาหารตามมื้อที่ระบุในรายการ     
 คาจางมัคคุเทศกคอยบริการตลอดการเดินทาง    
 คาประกันอุบัติเหตรุะหวางเดินทาง วงเงินทานละ 1,000,000 บาท 
(เงื่อนไขตามกรมธรรม)   
 
อัตราคาบริการน้ีไมรวม  
 คาใชจายสวนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เชน คาทําหนังสือเดินทาง คาโทรศัพท คา
โทรศัพททางไกล คาอินเตอรเน็ต คาซัก  รีด มินิบารในหอง รวมถึงคาอาหารและเครื่องดื่มที่สั่ง
เพ่ิมนอกเหนือรายการ (กรุณาสอบถามจากหัวหนาทัวรกอนการใชบริการ)   
 คาทิปคนขับรถ หัวหนาทัวร และมัคคุเทศกทองถิ่น ทานละ 1,500 บาท/ทริป/ตอทาน  
 คาธรรมเนียมและคาบริการยื่นวีซาทองเที่ยวประเทศอินเดีย ทานละ 3,000 บาท (โดย
ชําระพรอมเงินมัดจําครั้งแรก) 
 คาภาษีมูลคาเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จาย 3% 
 
เงื่อนไขการจอง และ การชําระคาบริการ 
1. นักทองเที่ยวหรือเอเยนต กรุณาทําการจองลวงหนากอนเดินทางอยางนอย 45 วัน 

พรอมชําระเงินมัดจํา ทานละ 10,000 บาท ภายใน 3 วัน หลังจากวันจอง ตัวอยางเชน 
ทานทําจองวันที่ 1 กรุณาระเงินมัดจํา สวนน้ีภายในวันที่ 3 กอนเวลา 14.00 น. เทาน้ัน โดย
ระบบจะยกเลิกอัตโนมัติทันที หากยังไมไดรับยอดเงินมัดจําตามเวลาที่กําหนด และหากทาน
มีความประสงคจะเดินทางในพีเรียดเดิม ทานจําเปนตองเช็คที่วางและทําจองเขามาใหมอีก
ครั้ง กรณีที่คณะเต็ม มีคิวรอ (Waiting List) ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการใหสิทธิ์ลูกคา
รายถัดไป เปนไปตามระบบ ตามวัน และ เวลา ที่ทํารายการจองเขามาตามลําดับ เนื่องจาก
ทุกพีเรียดทางบริษัทมีที่น่ังราคาพิเศษจํานวนจํากัด 

2. นักทองเที่ยวหรือเอเยนต กรุณาชําระคาทัวรสวนที่เหลือทั้งหมด ครบ 100% กอนวัน
เดินทางอยางนอย 21 วัน กรณีนักทองเที่ยวหรือเอเยนตไมชําระเงิน หรือ ชําระเงินไมครบ
ภายในกําหนด ไมวาสวนใดสวนหนึ่ง รวมไปถึง กรณีเช็คของทานถูกปฏิเสธการจายเงินไม
วากรณีใดๆก็ตาม รวมท้ัง กรณีที่อยูในชวงรอผลการอนุมัติวีซา รอนัดสัมภาษณวีซา ที่ทําให



 

 

ทางบริษัทไมไดรับเงินตามเวลาที่กําหนดไมวากรณีใดๆก็ตาม คือ กอนวันเดินทางอยางนอย 
30 วัน ใหถือวานักทองเที่ยวสละสิทธิการเดินทางในทัวรนั้นๆทันที 

3. การติดตอใดๆ กับทางบริษัท เชน แฟกซ อีเมลล หรือ จดหมายฯ ตองทําในวันเวลาทําการ
ของทางบริษัท ดังนี้ วันจันทร ถึง ศุกร เวลา 9.00 น.–18.00 น. และ วันเสาร เวลา 9.00 
น.–14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกลาวและวันหยุดนักขัตฤกษที่รัฐบาลประกาศในปน้ันๆถือ
วาเปนวันหยดุทําการของทางบริษัท 

 
เงื่อนไขการยกเลิกการเดินทาง 
1. กรณีที่นักทองเที่ยวหรือเอเยนตตองการขอยกเลิกการเดินทาง หรือ เล่ือน หรือ เปลี่ยนแปลง 

การเดินทาง นักทองเที่ยวหรือเอเยนต (ผูมีรายชื่อในเอกสารการจอง) จะตองแฟกซ อีเมลล 
หรือ เดินทางมาที่บริษัทอยางใดอยางหนึ่ง เพื่อลงนามในเอกสารแจงยืนยันยกเลิกการจอง
กับทางบริษัทเปนลายลักษณอักษรเทานั้น ทางบริษัทไมรับยกเลิกการจองผานทางโทรศัพท
ไมวากรณีใดๆท้ังสิ้น 

2. กรณีนักทองเที่ยวหรือเอเยนตตองการขอรับเงินคาบริการคืน นักทองเที่ยวหรือเอเยนต (ผูมี
รายชื่อในเอกสารการจอง) จะตองแฟกซ อีเมลล หรือ เดินทางมาที่บริษัทอยางใดอยางหน่ึง 
เพื่อลงนามดําเนินการขอรับเงินคาบริการคืน โดยแนบหนังสือมอบอํานาจประกอบ (กรณี
ดําเนินการแทนผูเดินทาง) พรอมหลักฐาน ไดแก ใบเรียกเก็บเงิน หลักฐานการชําระเงิน
คาบริการตางๆท้ังหมด พาสปอรตหนาแรกของผูเดินทาง สําเนาบัตรประชาชนของผูรับมอบ
อํานาจ และหนาสมุดบัญชีธนาคารที่ตองการใหนําเงินเขาใหครบถวน โดยมีเงื่อนไขการคืน
เงินคาบริการดังน้ี 

2.1 ยกเลิกกอนวันเดินทางไมนอยกวา 30 วัน คืนเงินคาบริการรอยละ 100 ของเงิน
คาบริการ 

2.2 ยกเลิกกอนวันเดินทางไมนอยกวา 15 วัน คืนเงินคาบริการรอยละ 50 ของเงิน
คาบริการ 

2.3 ยกเลิกกอนวันเดินทางนอยกวา 15 วัน ไมคืนเงินคาบริการที่ชําระแลวทั้งหมด 
** ทั ้งนี ้ ทางบริษัทจะหักคาใชจายที ่ไดจายจริงจากคาบริการที่ชําระแลวเนื ่องจากการ
จัดเตรียม การจัดการนําเท่ียวใหแกนักทองเท่ียว เชน การสํารองที่น่ังต๋ัวเครื่องบิน การจองที่
พัก เปนตน ** 



 

 

3. การเดินทางที่ตองการันตีมัดจําหรือซื้อขาดแบบมีเงื่อนไข หรือเที่ยวบินเหมาลํา Charter 
Flight หรือ Extra Flight กับสายการบิน หรือผานตัวแทนในประเทศหรือตางประเทศ  
จะไมมีการคืนเงินมัดจําหรือคาบริการทั้งหมดไมวากรณีใดๆก็ตาม   

4. สําหรับอัตราคาบริการน้ี จําเปนตองมีผูเดินทางจํานวน 10 ทาน ขึ้นไป ในแตละคณะ กรณีที่
มีผูเดินทางไมถึงตามจํานวนที่กําหนด ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิก เลื่อน หรือ 
เปลี่ยนแปลง อัตราคาบริการ (ปรับราคาเพิ่มขึ้น เพื่อใหคณะไดออกเดินทาง ตามความ
ตองการ) โดยทางบริษัทจะแจงใหกับนักทองเที่ยวหรือเอเยนตทราบลวงหนาอยางนอย 10 
วัน กอนการเดินทางสําหรับประเทศที่ไมมีวีซา และ อยางนอย 21 วัน กอนการเดินทาง
สําหรับประเทศที่มีวีซา แตหากทางนักทองเที่ยวหรือเอเยนตทุกทานยินดีที่จะชําระคาบริการ
เพ่ิมจากการที่มีนักทองเท่ียวรวมเดินทางนอยกวาที่ทางบริษัทกําหนดเพ่ือใหคณะเดินทางได 
ทางบริษัทยินดีที่จะใหบริการและดําเนินการตอไป 

5. ในกรณีที่ลูกคาดําเนินการยื่นวีซาเรียบรอยแลว ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไมคืนคาทัวรที่ลูกคา
ชําระมาแลวไมวาสวนใดสวนหนึ่ง ยกเวนในกรณีที่วีซาไมผานการอนุมัติจากทางสถานทูต 
กรณีนี้ทางบริษัทจะคิดคาใชจายตามที่เกิดขึ้นจริงทั้งหมด โดยคํานึงถึงประโยชนของลูกคา
เปนสําคัญ 

6. การติดตอใดๆ กับทางบริษัทเชน แฟกซ อีเมลล หรือจดหมายฯ ตองทําในวันเวลาทําการ
ของทางบริษัท ดังนี้ วันจันทร ถึงศุกร เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวันเสาร เวลา 9.00 
น.-14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกลาวและวันหยุดนักขัตฤกษที่รัฐบาลประกาศในปน้ันๆถือ
วาเปนวันหยุดทําการของทางบริษัท 

 
ขอมูลสําคัญเก่ียวกับ การย่ืนคํารองขอวีซา ที่ทานควรทราบ  
1. ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการยื่นวีซาแบบหมูคณะเทานั้น กรณีที่ทานไมสามารถยื่นวีซา

พรอมคณะได จะตองยื่นกอน หรือ หลัง คณะ และหากเกิดคาใชจายไมวากรณีใดๆก็ตาม 
ทานจําเปนจะตองชําระคาใชจายที่เกิดขึ้นตามจริงทั้งหมด เชน คาบัตรโดยสารโดยเครื่องบิน 
(ต๋ัว) จะตองออกกอนแตวีซายังไมออก เน่ืองจากทานยื่นหลังคณะ  

2. มาตราฐานการพิจารณาวีซาแบบปกติทั่วไปคือ 7 วันทําการ (เปนอยางนอย ไมรวมวันเสาร 
- อาทิตย) ทั้งนี้ ขึ้นอยูกับจํานวนผูสมัครในชวงนั้นๆ ซึ่งหากอยูในชวงฤดูกาลทองเที่ยว ที่มี
ผูสมัครเปนจํานวนมาก อาจตองใชระยะเวลามากกวาปกติ 



 

 

3. การยื่นขอวีซาทองเที่ยวประเทศอินเดียแบบหมูคณะ ไมจําเปนตองใชหนังสือเดินทางฉบับ
จริง หากทานสง สําเนาหนาหนังสือเดินทาง (หนาแรกที่มีรูป) ชัดเจน สแกนไฟลเปน
รูปภาพ หรือ ไฟล PDF. มาใหกับทางบริษัทเรียบรอยแลว  

 
การเตรียมเอกสาร เพ่ือขอย่ืนวีซาทองเทีย่วประเทศอินเดีย แบบหมูคณะ  
สําหรับผูเดินทางที่ถือหนังสือเดินทางไทย 
1. สําเนาหนาหนังสือเดินทาง (หนาแรกที่มีรูป) ชัดเจน โดยสแกนไฟลเปนรูปภาพ หรือ ไฟล 

PDF. (รูปถายจากมือถือไมสามารถใชได) มีอายุการใชงานคงเหลือไมนอยกวา 6 เดือน ณ 
วันเดินทางกลับ  และมีหนาวางไมต่ํากวา 2 หนา 

2. รูปถายสี หนาตรง ขนาด 2 x 2 น้ิว (เทากันทุกดานเปนสี่เหลี่ยมจัตุรัส) จํานวน 2 รูป ฉาก
หลังตองเปนพื้นสีขาว ถายมาแลวไมเกิน 3 เดือน ไมซํ้ากับวีซาประเทศอ่ืนๆที่เคยไดรับ 
เทาน้ัน  

2.1. กรณีผูเดินทางอายุไมถึง 18 ปบริบรูณ  
- กรณีเด็ก ไมไดเดินทางกับ บิดาและมารดา จําเปนตองม ีหนังสือยินยอมใหบุตร
เดินทาง ไปตางประเทศ ที่ออกโดยสํานักงานเขตหรืออําเภอ ตามสําเนาทะเบียนบาน ทั้ง
ภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ , สําเนาหนาหนังสือเดินทาง ของบิดา และ มารดา , หนังสือ
รับรองคาใชจาย (ภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ) พรอมลงนามสําเนาถูกตอง 
- กรณีเด็ก ไมไดเดินทางกับ บิดา จําเปนตองม ีหนังสือยินยอมใหบุตรเดินทาง ไป
ตางประเทศ (ของมารดา) ใหบุตรเดินทางไปตางประเทศ ที่ออกโดยสํานักงานเขตหรือ
อําเภอ ตามทะเบียนบาน (ภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ) , สําเนาหนาหนังสือเดินทาง ของ
บิดา และ มารดา หนังสือรับรองคาใชจาย (ภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ) 
- กรณีเด็ก ไมไดเดินทางกับ มารดา จําเปนตองม ีหนังสือยินยอมใหบุตรเดินทาง ไป
ตางประเทศ (ของบิดา) ใหบุตรเดินทางไปตางประเทศ ที่ออกโดยสํานักงานเขตหรืออําเภอ 
ตามทะเบียนบาน (ภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ) , สําเนาหนาหนังสือเดินทาง ของบิดา และ 
มารดา หนังสือรับรองคาใชจาย (ภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ) 

** รายละเอียดเอกสารการย่ืนขอวีซาที่ไดกลาวมานี้ เปนเพียงขอมูลเบื้องตนที่ทางบริษัทฯ 
ไดจัดทําขึ้นจากประสบการณและระเบียบของสถานทูตฯ ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงได 



 

 

ตามแตสถานการณ และคุณสมบัติของลูกคาในแตละราย โดยอยูที่ดุลยพินิจของประเทศ
ปลายทางเปนผูดําเนินการ ** 

** หมายเหตุ : ทางดานตรวจคนเขาเมืองประเทศปลายทาง อาจขอรายละเอียดเพิ่มเติม 
จากที่ไดแจงไว ขึ้นอยูกับการพิจารณาของเจาหนาที่ และเอกสาร ของแตละทาน (เปนการ
พิจารณาแบบรายบุคคล) การอนุมัติวีซาเปนดุลพินิจของทางสถานทูต ทางบริษัทไมมีสวน

เก่ียวของใดๆทั้งสิ้น ทั้งนี้บริษัทเปนเพียงตัวกลางและคอยบริการอํานวยความสะดวก
ใหแกผูเดินทางเทานัน้ อัตราคาธรรมเนียมวีซาทางสถานทูตเปนผูเรียกเก็บ หากทานโดน
ปฏิเสธการขออนุมัติวีซา ทางสถานทูตไมคืนอัตราคาธรรมเนียมในการย่ืนวีซา และมีสิทธิ์

ไมแจงสาเหตุการปฏิเสธวีซา ** 
 
เงื่อนไข และ ขอควรทราบอื่นๆ ทั่วไป ที่ทานควรทราบ 
1. ทัวรนี้สําหรับผูมีวัตถุประสงคเพื่อการทองเที่ยวเทาน้ัน 
2. ทัวรนี้ขอสงวนสิทธิ์สําหรับผูเดินทางที่ถือหนังสือเดินทางธรรมดา (หนาปกสีนํ้าตาล / เลือด

หมู) เทานั้น กรณีที่ทานถือหนังสือเดินทางราชการ  (หนาปกสีนํ้าเงินเขม) หนังสือเดินทาง
ทูต (หนาปกสีแดงสด) และตองการเดินทางไปพรอมคณะทัวรอันมีวัตถุประสงคเพื่อการ
ทองเที่ยว โดยไมมีจดหมายเชิญ หรือ เอกสารใดเชื่อมโยงเกี่ยวกับการขออนุญาตการใช
หนังสือเดินทางพิเศษอื่นๆ หากไมผานการอนุมัติของเคาทเตอร เช็คอิน ดานตรวจคนเขา
เมือง ทั้งฝم�งประเทศไทยขาออก และ ตางประเทศขาเขาไมวากรณีใดก็ตาม ทางบริษัทขอ
สงวนสิทธิ์ในการไมรับผิดชอบความผิดพลาดที่จะเกิดขึ้นในสวนนี้ และ ทัวรนี้เปนทัวรแบบ
เหมาจาย หากทานไมไดรวมเดินทางหรือใชบริการตามที่ระบุไวในรายการไมวาบางสวน
หรือทั้งหมด หรือถูกปฏิเสธการเขา-ออกเมือง หรือดวยเหตุผลใดๆก็ตาม ทางบริษัทขอ
สงวนสิทธ์ิไมคืนเงินคาบริการไมวาบางสวนหรือทั้งหมดใหแกทานไมวากรณีใดๆก็ตาม 

3. ทัวรนี ้เปนทัวรแบบเหมาจาย หากทานไมไดรวมเดินทางหรือใชบริการตามที่ระบุไวใน
รายการไมวาบางสวนหรือทั้งหมด หรือถูกปฏิเสธการเขา-ออกเมือง หรือดวยเหตุผลใดๆก็
ตาม ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไมคืนเงินคาบริการไมวาบางสวนหรือทั้งหมดใหแกทานไมวา
กรณีใดๆก็ตาม 



 

 

4. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ ์ไมรับผิดชอบคาเสียหายจากความผิดพลาดในการสะกดชื่อ 
นามสกุล คํานําหนาชื่อ เลขที่หนังสือเดินทาง เลขที่วีซา และอื่นๆ เพื่อใชในการจองตั๋ว
เครื่องบิน ในกรณีที่นักทองเที่ยวหรือเอเยนตไมไดสงหนาหนังสือเดิน และ หนาวีซามาใหกับ
ทางบริษัทพรอมการชําระเงินมัดจําหรือสวนที่เหลือทั้งหมด 

5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการการเดินทางตามความเหมาะสม เพื่อให
สอดคลองกับสถานการณ ภูมิอากาศ และเวลา ณ วันที่เดินทางจริงของประเทศที่เดินทาง 
ทั้งน้ี ทางบริษัทจะคํานึงถึงความปลอดภัย และ ประโยชนของลูกคาเปนสําคัญ 

6. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไมรับผิดชอบตอความเสียหายหรือคาใชจายใดๆ ที่เพิ่มขึ ้นของ
นักทองเที่ยวที่ไมไดเกิดจากความผิดของทางบริษัท เชน ภัยธรรมชาติ การจลาจล การนัด
หยุดงาน การปฏิวัติ อุบัติเหตุ ความเจ็บป�วย ความสูญหายหรือเสียหายของสัมภาระ ความ
ลาชา เปลี่ยนแปลง หรือการบริการของสายการบิน เหตุสุดวิสัยอ่ืน เปนตน 

7. อัตราคาบริการนี้คํานวณจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ ณ วันที่ทางบริษัทเสนอ
ราคา ดังนั้น ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการปรับราคาคาบริการเพิ่มขึ้น ในกรณีที่มีการ
เปลี่ยนแปลงอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ คาตั๋วเครื่องบิน คาภาษีนํ้ามัน คาภาษี
สนามบิน คาประกันภัยสายการบิน การเปลี่ยนแปลงเที่ยวบิน ฯลฯ ที่ทําใหตนทุนสูงขึ้น 

8. มัคคุเทศก พนักงาน หรือตัวแทนของทางบริษัท ไมมีอํานาจในการใหคําสัญญาใดๆ แทน
บริษัท  เวนแตมีเอกสารลงนามโดยผูมีอํานาจของบริษัทกํากับเทาน้ัน 

9. นักทองเที่ยวตองมีความพรอมในการเดินทางทุกประการ หากเกิดเหตุสุดวิสัยใดๆ ระหวาง
รอการเดินทาง อันไมใชเหตุที่เกี่ยวของกับทางบริษัท อาทิเชน วีซาไมผาน เกิดอุบัติภัยที่ไม
สามารถควบคุมได นอกเหนือการควบคุมและคาดหมาย ทางบริษัทจะรับผิดชอบคืนคาทัวร
เฉพาะสวนที่บริษัทยังไมไดชําระแกทางคูคาของทางบริษัท หรือจะตองชําระตามขอตกลงแก
คูคาตามหลักปฏิบัติเทาน้ัน 

10. กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย ที่จะนําติดตัวขึ้นเครื่องบิน ตองมีขนาดบรรจุภัณฑไมเกิน 
100 มิลลิลิตรตอชิ้น และรวมกันทุกชิ้นไมเกิน 1,000 มิลลิลิตร โดยแยกใสถุงพลาสติกใส
ซึ ่งมีซิปล็อคปดสนิท และสามารถนําออกมาใหเจาหนาที ่ตรวจไดอยางสะดวก ณ จุด
เอ็กซเรย อนุญาตใหถือไดทานละ 1 ใบเทาน้ัน ถาสิ่งของดังกลาวมีขนาดบรรจุภัณฑมากกวา
ที่กําหนดจะตองใสกระเป�าใบใหญและฝากเจาหนาที่โหลดใตทองเครื่องบินเทาน้ัน 



 

 

11. สิ่งของที่มีลักษณะคลายกับอาวุธ เชน กรรไกรตัดเล็บ มีดพก แหนบ อุปกรณกีฬาฯ จะตอง
ใสกระเป�าใบใหญและฝากเจาหนาท่ีโหลดใตทองเครื่องบินเทาน้ัน 

12. คณะทัวรนี้ เปนการชําระคาใชจายทั้งหมดแบบผูกขาดกับตัวแทนบริษัทที่ไดรับการรับรอง
อยางถูกตอง ณ ประเทศปลายทาง ซึ่งบางสวนของโปรแกรมอาจจําเปนตองทองเที่ยวอัน
เปนไปตามนโยบายของประเทศปลายทางนั้นๆ กรณีที่ทานไมตองการใชบริการสวนใดสวน
หนึ่ง ไมวากรณีใดก็ตาม จะไมสามารถคืนคาใชจายใหได และ อาจมีคาใชจายเพิ่มเติมขึ้น
ตามมาเปนบางกรณี ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บคาใชจายที่เกิดขึ้นจริงทั้งหมด
กับผูเดินทาง กรณีทีเ่กิดเหตุการณน้ีขึ้น ไมวากรณีใดก็ตาม 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

แบบฟอรมกรอกขอมูลวีซาประเทศ อินเดีย 
** กรุณากรอกขอมูลทั้งหมดใหครบถวน เพื่อประโยชนในการขอวีซาของทานเอง ** 

ช่ือ-นามสกุล (สะกดตรงตามหนังสือเดินทาง)  (MR./MRS./MS./MSTR.)  
................................................................................................................................................................. 
สถานะภาพ  □ โสด    □ แตงงานไมไดจดทะเบียนสมรส □ หมาย  □ หยา    

□ แตงงานจดทะเบียนสมรส  
ชื่อ-นามสกุล คูสมรส..................................................................................... 
สถานที่เกิด...................................................สัญชาติ………………………………………………………. 
ช่ือ-นามสกุล บิดา 
....................................................................................................................................... 
สถานที่เกิด.......................................สัญชาติ………………………………………………………. 
ช่ือ-นามสกุล มารดา 
................................................................................................................................... 
สถานที่เกิด.......................................สัญชาติ………………………………………………………. 
ที่อยูตามทะเบียนบาน
................................................................................................................................................... 
................................................................................................................... 
รหัสไปรษณีย................................................. 
 
ที่อยูปจจุบัน
.................................................................................................................................................................
.... 
รหัสไปรษณีย................................ โทรศัพทบาน................................... 
เบอรมือถือ................................................... 
ช่ือสถานที่ทํางาน / สถานศึกษา
................................................................................................................................. 
ตําแหนงงาน.......................................... 
 
 



 

 

ที่อยูสถานที่ทํางาน / สถานศึกษา
.............................................................................................................................. 
รหัสไปรษณีย ...............................................โทรศัพท............................................. 

*** ในกรณีที่เกษียณอายุ กรุณาระบุช่ือ และ ที่อยู สถานที่ทํางาน เนื่องจากเปนเงื่อนไข
ของสถานทูต *** 

ทานเคยเดินทางเขาประเทศอินเดียมากอนหรือไม □  เคย  □  ไมเคย 
ถาเคย กรุณาระบวุันที่..........................................สถานที่/เมือง................................... 
ประเทศที่เคยเดินทางในระยะเวลา 10 ป ท่ีผานมา 
................................................................................................................................................................. 
ทานเคยเดินทางกลุมประเทศ SAARC ในระยะเวลา 3 ปที่ผานมา มากอนหรือไม (กลุม
ประเทศ SAARC ไดแก บังกลาเทศ ภูฏาน เนปาล มัลดีฟส ปากีสถาน ศรีลังกา อัฟกานิสถาน ) 
ถาเคย กรุณาระบปุที่..........................................สถานที่/เมือง
......................................................................ระยะเวลาที่พํานัก..........................วัน 
ชื่อสมาชิกในครอบครัวพรอมเบอรติดตอ ระหวางที่ทานพํานักอยู ณ ประเทศอินเดีย 
  ชื่อ-สกุล
................................................................................................................................................................. 
ที่อยู
.................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................. 
เบอรโทรศัพท........................................... 
(กรุณาแจงเบอรที่สามารถติดตอไดโดยสะดวก เนื่องจากทางสถานทูตจะมีการโทรเช็ค
ขอมูลโดยตรงกับทาน) 
การพิจารณาอนุมัติวีซาเปนดุลพินิจของทางสถานทูตฯเทาน้ัน ทางบริษัทเปนเพียงตัวกลาง

ในการอํานวยความสะดวกและบรกิารดานเอกสารใหแกผูเดินทางเทาน้ัน 
 


