
 

 

รหัสทัวร BID1902998 

ทัวรอินเดีย มหัศจรรย .. ทัชมาฮาล 5 วัน 3 คืน (TG) 
พระราชวังสายลม   น่ังรถจี๊ปขึ้นแอมเบอร ฟอรท   พระราชวังกลางน้ํา 
CITY PALACE   วัดพระพิฆเนศ   ชัยปุระ   อัครา   แชนด เบารี 
อัคราฟอรท   ทัชมาฮาล   นิวเดลี   ประตูเมืองอินเดีย   วัดอักชารมดัม 
ตลาดจันปาท 

 



 

 

 



 

 

 
 
วันแรก สนามบินสุวรรณภูมิ ● นิวเดลี ● ชัยปุระ       
ไ (-/กลางวัน/เย็น) 
04.00 น. พรอมกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4 เคานเตอรสายการบินไทยแอรเวย 

ประตู 3 เคานเตอร D  
สายการบิน Thai Airwaysโดยมีเจาหนาท่ีอํานวยความสะดวกแกทุกทาน 

** หมายเหตุ :  สําหรับลูกคาที่เลือกวันเดินทางพีเรียด 24-28 ต.ค. 62 ไฟลทบินขา
ไปจะเปลี่ยนเวลาบินออกจากกรุงเทพฯ เวลา 07.35 น. ถึงเดลี เวลา 10.35 
น. เวลานัดหมายที่สุวรรณภูมิเวลา 04.30 น. (กรุณาเช็คหรือสอบถามที่
เจาหนาที่กอนทําการจอง) 

07.00 น. ออกเดินทางสู  กรุงนิวเดลี ประทศอินเดิย โดยเที ่ยวบินที่ TG323 (ใชเวลา
เดินทางโดยประมาณ 03.20 ช่ัวโมง) 
  (บริการอาหารและเคร่ืองดื่มบนเครื่อง) 

 
09.55 น. เดินทางถึง สนามบินนานาชาติอินทิราคานธี กรุงนิวเดลี ประเทศอินเดีย นําทาน

ผานพิธ ีตรวจคนเขาเมืองเปนที ่เร ียบรอย พบการตอนรับอยางอบอุ นจาก
เจาหนาที่(**เวลาทองถิ่นของประเทศอินเดียชากวาประเทศไทยประมาณ 
1.30 ช่ัวโมง กรุณาปรับนาฬิกาของทานเพ่ือสะดวกในการนัดหมาย) 

เที่ยง ไบริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 



 

 

จากน้ัน นําทานเดินทางสู เมืองชัยปุระ หรือที่
ทุกคนจะรูจักกันในชื่อ “นครสีชมพู” 
(ใชเวลาในการเดินทางประมาณ 7 
ชั ่วโมง) เป นเมืองหลวงของรัฐราช
สถาน มีประชากรมากกวา 3 ลานคน 
เปนศูนยกลางในดานตางๆไมวาจะเปน 
ด านคมนาคม สาธารณูปโภค และ
โรงงานอุตสาหกรรมตางๆ รวมถึงสถานที่ทองเที่ยวของเมืองชัยปุระที่มีความ
สวยงามทั้งสถานที่และประวัติศาสตรที่นาคนหา ทําใหเมืองชัยปุระ เปนเมืองยอด
นิยมในการเดินทางเขามาทองเท่ียว 

เย็น  ไบริการอาหารเย็น ณ หองอาหารของโรงแรม 
ที่พัก PARK REGIS HOTEL หรือเทียบเทาระดับ 4* เมืองชัยปุระ 

วันที่สอง พระราชวังสายลม ● นั่งรถจี๊ปขึ้นแอมเบอร ฟอรท ● พระราชวังกลางนํ้า ● 
CITY PALACE ● วัดพระพิฆเนศ 

ไ(เชา/กลางวัน/เย็น) 
เชา ไบริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม   
จากน้ัน นําทานสู พระราชวังสายลม (HAWA MAHAL) สรางขึ้นในป ค.ศ.1799 โดย

มหาราชาสะหวาย ประธาป สิงห (Maharaja Sawai Pratap Singh) ออกแบบ
โดยลาล ชันด อุสถัด (Lal Chand Ustad) ซึ่งพระราชวังแหงน้ีสรางดวยหินทราย
สีชมพู และสีแดง ถอดแบบมากจากทรงของมงกุฎพระนารายณ  ลักษณะเดนของ
พระราชวังสายลมแหงน้ี มีความสูงถึง 5 ชั้น และสูงถึง 15 เมตร มีหนาตางทั้งหมด 
953 บาน เปนชองลมลายฉลุเพื่อใหอากาศถายเทและใหแสงลอดผานได คลาย
กับรังผึ้ง สรางขึ้นเพื่อใหนางสนมในวังสามารถมองเห็นวิถีชีวิตผูคนในเมือง หรือ
ขบวนพิธีการตางๆที่เกิดขึ้นภายนอกเมืองได ซึ่งคนภายนอกจะไมสามารถเห็นนาง
สนมในวังได เนื่องจากสมัยกอนจะมีความเครงครัดในการใชผาคลุมหนาสําหรับ
ผูหญิง นําทานถายรูปหนาพระราชวังสายลมที่เปนจุดถายรูปยอดฮิตของผูที่มา
เยือนตามอัธยาศัย 



 

 

 
จากน้ัน น ําท านส ู   AMBER FORT หรือ

ป�อมปราการใหญแหงเมืองชัยปุระ 
ตั้งอยูบนเนินเขาสูงของเมืองอาเมร 
สรางขึ้นในป ค.ศ.1592 โดยมหา
ราชาแมนสิงห(Raja Man Singh) 
แตเดิมที่แหงนี้เปนป�อมปราการที่
สําคัญสามารถป�องกันขาศึกที ่มา
รุกรานได มีทั้งแมนํ้าลอมรอบ และ
ขนาดกําแพงของป�อมปราการที่มี
ขนาดใหญและหนาแนน คลายกับกําแพงเมืองจีน ด วยความยาวกวา 13 
กิโลเมตร และสามารถมองเห็นไดระยะไกลจากมุมสูงของปราการไดอีกดวย ซึ่ง
ภายในยั งประกอบไปด วยพระต ําหนักอันสวยงามมากมาย ออกแบบ
สถาปตยกรรมภายในเปนการผสมผสานระหวางราชปุตกับโมกุล (พิเศษ!! ให
ทานนั่งรถจีปขึ้นไปชมพระราชวัง) 



 

 

 
  

จากน้ัน  นําทานผานชม พระราชวังกลางนํ้า (JAL MAHAL) ตั้งอยูกลางทะเลสาบ Man 
Sagar Lake โดยมีเทือกเขานหารการหต้ังอยูดานหลัง และตัวอาคารสรางดวย
หินทรายสีแดง พระราชวังแหงน้ีมีทั้งหมด 5 ชั้น ซึ่ง 4 ชั้นลางจะถูกน้ําทวมเมื่อ
ทะเลสาบมีระดบัน้ําสูงสุด และเหลือใหเห็นเพียงชั้นบนสดุเทาน้ัน 

 



 

 

เที่ยง ไบริการอาหารกลางวัน ณ โรงแรม  น ําท านส ู   พระราชวังหลวง (CITY 
PALACE) สรางขึ้นในป ค.ศ. 1797 สมัยมหาราชาไสวจัย ซิงห ที่ 2 สรางโดย
การผสมผสานสถาปตยกรรมแบบราชปุตกับโมกุล ในปจจุบันเปดเปนพิพิธภัณฑให
สามารถเขาชมได จุดไฮไลทที่นักทองเที่ยวนิยมถายรูปอยูที่ “ลานนกยูง” ซึ่งเปน
ลานแสดงของเหลานางรําที่จะมารายรํา ณ ลานแหงนี้ และลอมรอบดวยประตู 4 
บาน ที่ทุกบานจะมีภาพวาดที่เปนสัญลักษณของ 4 ฤดู ประตูที่ 1 จะเปนตัวแทน
ของฤดูฝน ที่จะเปนประตูที่ใชใน
การเขาออก ประตูที่ 2 คือประตู
ดอกบัวเปนตัวแทนของฤดูรอน 
ประตูที่ 3 ประตูโคงสีเขียวเปน
ตัวแทนของฤด ูใบไม ผลิ และ
ประตูที ่ 4 ประตูดอกไมสีมวง
ตัวแทนของฤดูหนาว  และเมื่อ
ทานมองไปยังดานบนสุดของ
พระราชวังก็จะเห็นหองพักสวนพระองคของราชวงศอีกดวย  

   
จากน้ัน น ํ าท  านสู  วัดพระพิฆเนศ 

(GANESH TEMPLE) เ ป น
ส ถ า น ท ี ่ ย อ ด นิ ย ม ที่
ชาวตางชาติและชาวอินเดีย
เดินทางมาเคารพสักการะ 
เพื่อเปนสิริมงคล สรางขึ้นโดย 
Seth Jai Ram Paliwal 
ในชวงศตวรรษที่ 18 ต้ังอยูบน
เนินเขาเล็กๆ ซึ่งพระพิฆเนศวรชางหัวเทพในศาสนาฮินดูถือวาเปนพระเจาแหง
ความเปนมงคล ภูมิปญญา ความรู และความมั่งคั่ง เปรียบเสมือนชีวิตแหงการ
คนหาความสุขนิรันดร 

เย็น  ไบริการอาหารเย็น ณ หองอาหารของโรงแรม 
ที่พัก PARK REGIS HOTEL หรือเทียบเทาระดับ 4* เมืองชัยปุระ 



 

 

วันที่สาม ชัยปุระ ● อัครา ● แชนด เบารี ● อัครา ฟอรท  
ไ(เชา/กลางวัน/เย็น) 
เชา  ไบริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 

นําทานเดินทางสู เมืองอัครา ใชเวลา
ในการเดินทางประมาณ 4.30 ชั่วโมง   
จากนั ้น น ําท านส ู   แชนด   เบารี  
(CHAND BAORI) โบราณสถานอัน
เกาแก เปนบอนํ้าขั้นบันไดที่ลึกที่สุด
ในอินเดีย มีขั ้นบันไดถึง 3,500 ขั้น 
สูง 13 ชั้น ลึกกวา 30 เมตร  เนื่อง
จากใ ศตวรรษที่ 9 ประสบปญหาการขาดแคลนนํ้าเปนอยางมาก จึงไดมีการ
รวบรวมชาวเมืองมาสรางบอน้ําแหงน้ีขึ้นเพ่ือกักเก็บน้ําไวใช ในชวงแหงแลง 

เที่ยง ไบริการอาหารกลางวัน ณ 
โรงแรม  

จากน้ัน นําทานสู  อัคราฟอรท (AGRA 
FORT) ป�อมปราการที่สําคัญอีก
แหงหน่ึงและยังไดรับการแตงตั้งให
เปนมรดกโลกโดยองคการยูเนสโก 
ใช เวลาในการสรางยาวนานถึง
สามยุคของกษัตริยแหงราชวงศโมกุล มีความโดนเดนดวยการสรางโดยอิฐสม 
ลอมรอบดวยกําแพงถึงสองชั้น ภายในจะแบงเปนโซนตางๆ ทั้งหองสวนพระองค 
ทองพระโรง ลานนํ้าพุ สวนดอกไม และยังเปนป�อมที่พระเจาชาหชะฮานถูกขุมขัง 
โดยลูกชายของทานเองไดนําพระองคมาขังไว เนื่องจากทรงโศกเศราเสียพระทัยที่
พระมเหสี มุมตัช มาฮาล สิ้นพระชนน และพระองคไดใชชีวิต ณ ป�อมแหงนี้ เฝ�า
มองทัชมาฮาล จากอัคราฟอรท ระลึกถึงพระมเหสีอันเปนที่รักจนสิ้นพระชนน 



 

 

 
เย็น  ไบริการอาหารเย็น ณ หองอาหารของโรงแรม 
ที่พัก MANSINGH / THE FERN HOTEL หรอืเทียบเทาระดับ 4* เมืองอัครา 
วันที่สี่ ทัช มาฮาล ● นิวเดล ี● ประตูเมืองอินเดีย ● วัดอักชารมดัม ● ตลาดจันปาท 
ไ(เชา/กลางวัน/เย็น) 
เชา นําทานสู ทัชมาฮาล (TAJ MAHAL) ชมพระอาทิตยขึ้นในตอนเชา ซึ่งถือเปน

วิวทีน่าชมที่สุด ซึ่งทชัมาฮาลน้ันเปน 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรยของโลก เปนอนุสรณ
สถานแหงความรักอันยิ่งใหญของพระเจาชาหชะฮานกับพระมเหสีท่ีพบรักกันตั้งแต
ทรงมีพระชนมายุ 14 พรรษา และ 5 ปหลังจากน้ัน ทั้งสองพระองคก็ทรงอภิเษก
สมรสกันในที่สุด พระเจาชาหชะฮาน จึงเรียกพระมเหสีวา มุมตัช มาฮาล ที่แปลวา 
“อัญมณีแหงราชวัง” ซึ่งทัชมาฮาลสรางขึ้นเพ่ือใชเปนหลุมฝم�งศพของพระนาง
มุมตชั มาฮาล ที่ทรงสิน้พระชนษหลังจากใหกําเนิดธิดาองคที่ 14 ใชผูสรางและ
รวมออกแบบกวา 20,000 คน และใชเวลาสรางถึง 22 ป มีความกวางยาวดาน
ละ 100 เมตร สูง 60 เมตร มีเน้ือที่ประมาณ 42 เอเคอร สรางดวยหินออนสีขาว 
ศิลาแลง และประดับดวยเพชร พลอย หิน จากหลากหลายประเทศไมวาจะเปน 
รัชเซีย อียิปต เนปาล ฯลฯ  หลังจากน้ัน นําทานกลับเขาสูโรงแรม 
ไรับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 



 

 

  
จากน้ัน  นําทานเดินทางสู นิวเดลี ใชเวลาในการเดินทางประมาณ 4.30 ชั่วโมง  
เที่ยง ไบริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

นําทานสู ประตูเมืองอินเดีย (INDIA GATE) หรือ อนุสรณสถานแหงสงคราม
ของอินเดีย ตั้งอยูในเมืองนิวเดล ีสรางขึ้นเพ่ือรําลึกถึงทหารอินเดีย 70,000 นาย 
ที่สละชีวิตในสงครามโลก
ครั ้ งท ี ่  1   ลักษณะของ
ประตูเมืองอินเดียแหงน้ี
สร างข ึ ้นตามแบบอยาง
ข อ ง ป ร ะ ต ู ชั ย  โ ด ย
เลียนแบบประตูชัยคอนส
แตนตินในโรม โดยใชหิน
ทรายสีแดงในการสราง มี
ความสูงถึง 42.3 เมตร 
สวนโคงของซุมประตู กวาง 9.1 เมตร สูง 22.8 เมตร ในปจจุบันถือวาเปนอนุสรณ
สถานสงครามที่ใหญที่สุดในประเทศอินเดีย  



 

 

จากน้ัน นําทานสู วัดอักชารมดัม (AKSHARDHAM TEMPLE) หรือ เดลี อักชารมดัม 
ไดรับการประกาศจาก Guinness World Record ในป 2007 วาเปนวัดฮินดูที่
ใหญที่สุดในโลก ซึ่งอัก
ช า ร  มดั ม  หมายถึ ง 
ศาสนสถานนิรันดรกาล
ของพระเจาสูงสุด โดย 
Yogiji Maharaj ก ู รู
องคที ่ 4 ของนิกายมี
ดําริอยากสรางวัดนี้ขึ้น
ริมฝم�งแมนํ้ายมุนา แตก็
ยังไม ม ีการก อสร าง
ใดๆ จนมาถึง กูรูองคที่ 
5 Pramukh Swami Maharaj ไดมาสานตอเจตนารมณในการสรางวัดน้ี และใช
เวลาสรางเพียง 5 ป สรางแลวเสร็จในป 2005 ออกแบบสไตลสถาปตยกรรม
ดั้งเดิมของอินเดีย สรางจากหินออนสีขาวและหินทรายสีชมพู ตกแตงดวยภาพ
แกะสลักรูปสัตวตางๆ ประติมากรรมชาง รูปปم�นบุคคลตางๆ  จากนั้น  นําทานเพ
ลิดพลินชอปปم�ง ตลาดจันปาท (JANPATH MARKET) เลือกซื้อของฝากหรือของ
ที่ระลึกตางๆมากมาย ไมวาจะเปน เสื้อผา กระเป�า รองเทา เครื่องประดับตกแตง 
อัญมณีตางๆไดตามอัธยาศัย 

 
**ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมไมไปตลาดจันปาทหากมีเวลาไมเพียงพอ** 

เย็น  ไบริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร 
ไดเวลาสมควร นําทานเดินทางสู สนามบินนานาชาติอินทิราคานธี เตรียมตัวเดินทาง

กลับกรุงเทพฯ 
 
 
 
 
 



 

 

วันที่หา สุวรรณภุมิ กรุงเทพฯ  
00.20 น. ออกเดินทางสูกรุงเทพฯโดยเที่ยวบินที่ TG316 (บริการอาหารและเครื่องดื่มบน

เคร่ือง) 
05.45 น. เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พรอมความประทับใจ

มิรูลืม 

******************************************** 
 
  อัตราคาบริการและเงื่อนไขรายการทองเที่ยว 

ตาราง ราคา นิวเดลี ชัยปุระ อัครา การบินไทย (TG) 5 วัน 3 คนื 

เริ่มเดินทาง กลับจาก
เดินทาง จํานวน ราคาผูใหญ ราคาเด็ก เด็กไมมี

เตียง พักเด่ียว 

24 ต.ค. 62 28 ต.ค. 62 25 23,900 23,900 22,900 4,000 
31 ต.ค. 62 04 พ.ย. 62 25 23,900 23,900 22,900 4,000 
21 พ.ย. 62 25 พ.ย. 62 25 23,900 23,900 22,900 4,000 
28 ธ.ค.62 01 ม.ค.63 25 27,900 27,900 26,900 4,000 
02 ม.ค.63 06 ม.ค.63 25 22,900 22,900 21,900 4,000 

 
อัตราคาบริการรวม 

 ตั๋วเครื่องบินชั้นทัศนาจรไป -กลับพรอมกรุป อยูตอตองเสียคาเปลี่ยนแปลงตั๋ว 
 ที่พักโรงแรมตามรายการ 3 คืน พักหองละ 2-3 ทาน (กรณีมาไมครบคูและไม

ตองการเพ่ิมเงินพักหองเดี่ยว) 
 อาหารตามรายการระบุ(สงวนสิทธิในการสลับมื้อหรือเปลี่ยนแปลงเมนูอาหารตาม

สถานการณ)  
 คาเขาชมสถานที่ตามรายการระบ ุ
 คาระวางนํ้าหนักกระเป�าไมเกิน 30 กก.ตอ 1 ใบ(โหลดไดทานละ 1 ใบ)กระเป�าถือ

ขึ้นเคร่ือง Hand Carry 7 กก.ตอ 1 ใบ 
 คารถโคชรับ-สงสถานที่ทองเที่ยวตามรายการระบ ุ
 คาไกดทองถิ่นและหัวหนาทัวรนําเที่ยวตามรายการ 



 

 

 ประกันอุบัติเหตุวงเงิน1,000,000 บาท (เปนไปเง่ือนไขตามกรมธรรม)  
เงื่อนไขประกันการเดินทาง  คาประกันอุบัติเหตุและคารักษาพยาบาล คุมครอง
เฉพาะกรณีที่ไดรับอุบัติเหตุระหวางการเดินทาง ไมคุมครองถึงการสูญเสียทรัพยสิน
สวนตัวและไมคุมครองโรคประจําตัวของผูเดินทาง 

 ภาษีนํ้ามันและภาษีตั๋วทุกชนิด(สงวนสิทธิเก็บเพ่ิมหากสายการบินปรับขึ้นกอนวัน
เดินทาง) 

อัตราคาบริการไมรวม 
 ภาษีหัก ณ ที่จาย 3%และภาษีมูลคาเพ่ิม 7% 
 คาทําหนังสือเดินทางไทย และคาธรรมเนียมสําหรับผูถือพาสปอรตตางชาติ 
 คาใชจายสวนตัว อาทิ อาหารและเครื่องดื่มที่สั่งเพ่ิมพิเศษ,โทรศัพท-โทรสาร,

อินเตอรเน็ต,มินิบาร,ซักรีดที่ไมไดระบุไวในรายการ 
 คาใชจายอันเกิดจากความลาชาของสายการบิน,อุบัติภัยทางธรรมชาติ,การประทวง

,การจลาจล,การนัดหยุดงาน,การถูกปฏิเสธไมใหออกและเขาเมืองจากเจาหนาที่
ตรวจคนเขาเมืองและเจาหนาที่กรมแรงงานทั้งที่เมืองไทยและตางประเทศซึ่งอยู
นอกเหนือความควบคุมของบริษัทฯ 

 คาวีซาเขาประเทศอินเดียแบบ E-VISA และคาดําเนินการ 3,000 บาท 
 คาทิปไกดทองถิ่น,คนขับรถ,ผูชวยคนขับรถ1,500 บาท/ทริป/ลูกทัวร1ทาน(บังคับ

ตามระเบียบธรรมเนียมของประเทศ) 
 คาทิปหัวหนาทัวรตามสินนํ ้าใจของทุกทานคะ(ไมรวมในทิปไกดทองถิ่นและ

คนขับรถนะคะแตไมบังคับทิปคะ) 
เงื่อนไขการสํารองทีน่ัง่และการยกเลิกทัวร 

การจองทัวร : 
 กรุณาจองทัวรลวงหนา กอนการเดินทาง พรอมชําระมัดจํา 10,000 บาท สวนที่

เหลือชําระทันทีกอนการเดินทางไมนอยกวา 15 วัน มิฉะนั้นถือวาทานยกเลิกการ
เดินทางโดยอัตโนมัติ (ชวงเทศกาลกรุณาชําระกอนเดินทาง 21 วัน) 

กรณียกเลิก : 
 ยกเลิกการเดินทางกอนการเดินทาง 30 วัน บริษัทฯ จะคืนเงินคามัดจําใหทั้งหมด 

ยกเวนในกรณีวันหยุดเทศกาล, วันหยุดนักขัตฤกษ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์การคืน
เงินมัดจําโดยไมมีเงื่อนไขใด ๆ ทั้งสิ้น 



 

 

 ยกเลิกการเดินทาง 15 - 30 วัน กอนการเดินทาง หักคาทัวร 50% และริบเงินมัดจํา
ทั้งหมด 

 ยกเลิกภายใน 14 วัน กอนการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์การคืนเงินคาทัวร
ทั้งหมดไมวากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น 

กรณีเจ็บป�วย : 
 กรณีเจ็บป�วย จนไมสามารถเดินทางได ซึ่งจะตองมีใบรับรองแพทยจากโรงพยาบาล

รับรอง บริษัทฯจะทําการเลื่อน การเดินทางของทานไปยังคณะตอไป แตทั้งนี้ทาน
จะตองเสียคาใชจายที่ไมสามารถยกเลิกหรือเลื่อนการเดินทางไดตามความเปนจริง 

 ในกรณีเจ็บป�วยกะทันหันกอนลวงหนาเพียง 7 วันทําการ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์
ในการคืนเงินทุกกรณี 

เงื่อนไขอื่น ๆ : 
 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บคาใชจายทั้งหมด กรณีทานยกเลิกการเดินทางและ

มีผลทําใหคณะเดินทางไมครบตามจํานวนที่บริษัทฯ กําหนดไว (15 ทานขึ้นไป) 
เนื่องจากเกิดความเสียหายตอทางบริษัทฯ และผูเดินทางอื่นที่เดินทางในคณะ
เดียวกัน บริษัทตองนําไปชําระคาเสียหายตาง ๆ ที่เกิดจากการยกเลิกของทาน 

 คณะผูเดินทางจํานวน 15 ทานขึ้นไป จึงออกเดินทางในกรณีที่มีผูเดินทางไมถึง 15 
ทาน ขอสงวนสิทธิ์เลื่อนวันเดินทาง หรือ ยกเลิกการเดินทาง โดยทางบริษัทจะแจง
ใหทานทราบลวงหนา 10 วันกอนการเดินทาง 

 กรณีที่ทานตองออกตั๋วภายใน เชน (ตั๋วเครื่องบิน, ตั๋วรถทัวร, ตั๋วรถไฟ) กรุณา
สอบถามที่เจาหนาที่ทุกครั้งกอนทําการออกตั๋ว เนื่องจากสายการบินอาจมีการ
ปรับเปลี่ยนไฟลทบิน หรือเวลาบิน โดยไมไดแจงใหทราบลวงหนา ทางบริษัทฯ จะไม
รับผิดชอบใด ๆ ในกรณี ถาทานออกตั๋วภายในโดยไมแจงใหทราบและหากไฟลทบิน
มีการปรับเปลี่ยนเวลาบนิเพราะถือวาทานยอมรับในเงื่อนไขดังกลาว 

 กรณีใชหนังสือเดินทางราชการ (เลมนํ้าเงิน) เดินทางเพื่อการทองเที่ยวกับคณะทัวร 
หากทานถูกปฏิเสธในการเขา – ออกประเทศใด ๆ ก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์
ไมคืนคาทัวรและรับผิดชอบใด ๆ ทั้งสิ้น 

 
 
 



 

 

เอกสารที่ใชในการย่ืนวีซาประเทศอินเดีย 10 วันลวงหนากอนเดินทาง 

 สแกนหนาพาสปอรตสีที่ชัดเจน หามถายจากมือถือ และวันหมดอายุหนังสือเดินทาง
ตองมีอายุเหลือมากกวา 6 เดือน 

 รูปถาย : รูปสี ขนาด 2 นิ้ว พื้นหลังสีขาวเทานั้น 2 รูป หนาตรง ไมยิ้มเห็นฟน เก็บ
ผมใหเรียบรอย  

 กรณีผู เดินทางอายุไมถึง 20 ปบริบูรณ  เด็กไมไดเดินทาง กับบิดาและมารดา 
จะตองมีหนังสือยินยอมใหบุตรเดินทาง ไปตางประเทศจากเขตหรืออ ําเภอ 
(ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ) + หนาพาสปอรตของบิดาและ มารดา + หนังสือ
รับรองคาใชจาย 

 กรณีผูเดินทางอายุไมถึง 18 ปบริบูรณ ตองเตรียมสําเนาสูติบัตร ภาษาไทย 1 ฉบับ 
และ ใบสูติบัตรตัวจริง ภาษาอังกฤษ 1 ฉบับ 

 กรณีผูเดินทางอายุไมถึง 18 ปบริบูรณ เปลี่ยนชื่อ-นามสกุล ตองเตรียมเอกสาร
เปลี่ยนช่ือ-นามสกุล ภาษาอังกฤษตัวจริง 1 ฉบับ 

 
 

**ในกรณีวีซาของทานไมผานการพิจารณาจากประเทศอินเดีย 
ทางบริษัทฯจะไมรับผิดชอบคืนเงินคาทัวรใหทุกกรณี** 

 



 

 

รายละเอียดเพ่ิมเติม 
 บริษัทฯมีสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมทัวรในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัยจนไมอาจ

แกไขได  
 เที่ยวบิน , ราคาและรายการทองเที่ยว สามารถเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม

โดยคํานึงถึงผลประโยชนของผูเดินทางเปนสําคัญ 
 หนังสือเดินทางตองมีอายุการใชงานเหลือไมนอยกวา 6 เดือน และบริษัทฯรับ

เฉพาะผูมีจุดประสงคเดินทางเพื่อทองเที่ยวเทานั้น (หนังสือเดินทางตองมีอายุเหลือ
ใชงานไมนอยกวา 6 เดือน บริษัทฯไมรับผิดชอบหากอายุเหลือไมถึงและไมสามารถ
เดินทางได ) 

 ทางบริษัทฯจะไมรับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากเกิดความลาชาของสายการบิน,สายการ
บินยกเลิกบิน , การประทวง,การนัดหยุดงาน,การกอจลาจล หรือกรณีทานถูกปฎิเส
ธการเขาหรือออกเมืองจากเจาหนาที่ตรวจคนเขาเมือง หรือ เจาหนาที่กรมแรงงาน
ทั้งจากไทยและตางประเทศซึ่งอยูนอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯหรือเหตุภัย
พิบัติทางธรรมชาติ(ซึ่งลูกคาจะตองยอมรับในเงื่อนไขนี้ในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัย ซึ่ง
อาจจะปรับเปลี่ยนโปรแกรมตามความเหมาะสม) 

 ทางบริษัทฯจะไมรับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากผูเดินทางประสบเหตุสภาวะฉุกเฉินจาก
โรคประจําตัว ซึ่งไมไดเกิดจากอุบัติเหตุในรายการทองเที่ยว(ซึ่งลูกคาจะตองยอมรับ
ในเงื่อนไขนี้ในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัย ซึ่งอยูนอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัท
ทัวร) 

 ทางบริษัทฯจะไมรับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากทานใชบริการของทางบริษัทฯไมครบ 
อาทิ ไมเที่ยวบางรายการ,ไมทานอาหารบางมื้อ,เพราะคาใชจายทุกอยางทางบริษัท
ฯไดชําระคาใชจายใหตัวแทนตางประเทศแบบเหมาจายขาด กอนเดินทางเรียบรอย
แลวเปนการชําระเหมาขาด 

 ทางบริษัทฯจะไมรับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหายจากการโจรกรรมและ
หรือเกิดอุบัติเหตุที่เกิดจากความประมาทของนักทองเที่ยวเองหรือในกรณีที่กระเป�า
เกิดสูญหายหรือชํารุดจากสายการบิน 

 กรณีที่การตรวจคนเขาเมืองทั้งที่กรุงเทพฯและในตางประเทศปฎิเสธมิใหเดินทาง
ออกหรือเขาประเทศที่ระบุไวในรายการเดินทาง บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ที่จะไมคืน
คาบริการไมวากรณีใดๆทั้งสิ้น 



 

 

 ตั๋วเครื่องบินเปนตั๋วราคาพิเศษ กรณีที่ทานไมเดินทางพรอมคณะไมสามารถนํามา
เลื่อนวันหรือคืนเงินและไมสามารถเปลี่ยนชื่อได 

 เมื่อทานตกลงชําระเงินไมวาทั้งหมดหรือบางสวนผานตัวแทนของบริษัทฯหรือชําระ
โดยตรงกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯจะถือวาทานไดยอมรับในเงื่อนไขขอตกลงตางๆ
ที่ไดระบุไวขางตนนี้แลวทั้งหมด 

 กรุปที่เดินทางชวงวันหยุดหรือเทศกาลที่ตองการันตีมัดจํากับสายการบินหรือผาน
ตัวแทนในประเทศหรือตางประเทศ รวมถึงเที่ยวบินพิเศษ เชน Charter Flight , 
Extra Flightจะไมมีการคืนเงินมัดจําหรือคาทัวรทั้งหมด 

 ในกรณีของ PASSPORT นั้น จะตองไมมีการชํารุด เปยกนํ้า การขีดเขียนรูปตางๆ
หรือแมกระทั่งตราปم�มลายการตูน ที่ไมใชการประทับตราอยางเปนทางการของตม. 
กรุณาตรวจสอบ PASSPORT ของทานกอนการเดินทางทุกครั้ง หาก ตม.ปฎิเส
ธการเขา-ออกเมืองของทาน ทางบริษัทฯจะไมรับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น 

 ทางบริษัทฯจะไมรับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากพาสปอรตไมตรงกับใบหนาปจจุบัน ถึงจะ
ยังไมหมดอายุก็ตาม อาจทําใหทานโดนปฎเิสธการเขาและออกประเทศได เชน 
ศัลยกรรม ผาตัดขากรรไกรที่ทําใหใบหนาเปลี่ยนไป ดังนัน้ ทานตองทําพาสปอรตเลม
ใหมกอนทําการจองทวัร  

 กรณีมี “คดีความ” ที่ไมอนุญาตใิหทานเดินทางออกนอกประเทศได โปรดทําการ
ตรวจสอบกอนการจองทัวรวาทานสามารถเดินทางออกนอกประเทศไดหรือไม ถาไม
สามารถเดินทางได ซึง่เปนสิ่งที่อยูเหนือการควบคุมของบริษัทฯ ทางบริษัทฯจะไม
รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น 

 กรณี “หญิงตั้งครรภ” ทานจะตองมีใบรับรองแพทย ระบุชัดเจนวาสามารถเดินทาง
ออกนอกประเทศได รวมถงึรายละเอียดอายุครรภที่ชัดเจน สิ่งน้ีอยูเหนือการควบคุม
ของบริษัทฯ ทางบริษัทฯจะไมรับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น 

 กรณีใชหนังสือเดินทางราชการ (เลมนํ้าเงิน) เดินทางเพื่อการทองเที่ยวกับคณะทัวร 
หากทานถูกปฏิเสธในการเขา – ออกประเทศใด ๆ ก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์
ไมคืนคาทัวรและรับผิดชอบใด ๆ ทั้งสิ้น 

**กรุณากรอกขอมูลสําคัญสําหรับกรอกวีซาอินเดียออนไลนดานลางใหครบถวนดวยคะ** 



 

 

** กอนตัดสินใจจองทัวรควรอานเงื่อนไขการเดินทางอยางถองแทแลวจึงมัดจําเพ่ือ
ประโยชนของทานเอง** 

 
ขอมูลสําคัญสําหรับกรอกวีซาอินเดียออนไลน 

**กรุณาระบุรายละเอียดทั้งหมดใหครบถวน เพ่ือประโยชนในการพิจารณาวีซา** 
*** กรุณากรอกขอมูลเปนภาษาอังกฤษ*** 

ประวัติสวนตัว (PERSONAL INFORMATION) 
คํานําหนา :  นาย   นาง  นางสาว เด็กชาย     เด็กหญิง    
TITLE:  MR  MRS      MS        MSTR     MISS    

ชื่อ/ NAME:…………………………………………………………
นามสกุล/SURNAME:………………………………………………(ตามหนาพาสปอรต) 
สถานะภาพ/ MARITAL STATUS :   แตงงาน/ MARRIED  โสด/ UN MARRIED                 
     หยาราง/DIVORCE 
ศาสนา/ RELIGION : 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
ที่อยู/ ADDRESS  :………………หมูที…่………….ตรอก/ซอย…………………….หมูบาน………………………
ตําบล/แขวง……………………………….  
อําเภอ/เขต…………………….จังหวัด………………………รหัสไปรษณีย ………………… 

เบอรมือถือ…………………อีเมลล……………………………. 
ที่อยูตามทะเบียนบาน/ ADDRESS  : ……………หมูที…่…….ตรอก/ซอย……………………
หมูบาน………………………ตําบล/แขวง…………………….  
อําเภอ/เขต…………………….จังหวัด………………………รหัสไปรษณีย………………… 
เบอรมือถือ…………………อีเมลล……………………………. 
 

 



 

 

ประวัติครอบครัว (FAMILY INFORMATION) 
ชื่อ/นามสกุลบดิา :…………………………………………………………..สัญชาติ ………………………………. 
สถานทีเ่กิด……………………………….. 
FATHER’S NAME / SURNAME                                                               
 NATIONALITY    PLACE OF BIRTH 
ชื่อ/นามสกุลมารดา :………………………………………………………..สัญชาติ ……………………………….. 
สถานที่เกิด………………………………. 
MOTHER’S NAME / SURNAME                                                          
 NATIONALITY   PLACE OF BIRTH 
ชื่อสามี/ภรรยา:………………………………………………………………สัญชาติ ……………………………… 
สถานที่เกิด………………………………. 
GIVE THE NAME OF WIFE OR HUSBAND      

NATIONALITY   PLACE OF BIRTH 
ประวัติการศกึษา(EDUCATIONAL INFORMATION) 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
ประวัติการทํางาน  (PROFESTION INFORMATION) 
อาชีพ / OCCUPATION:…………………………………………………………………………………………………………… 
ชื่อบริษัท / EMPLOYER’S NAME 
:…………………………………………………………………………………………………………………………….. 
เบอรโทรติดตอ+แฟกซ/ WORK PHONE 
NUMBER+FAX:…………………………………………………………………………………………………… 
ที่อยู/ ADDRESS  : …………………………….หมูที…่…………………ตรอก/ซอย………………………………..
หมูบาน………………………………..  



 

 

ตําบล/แขวง………………………………….. อําเภอ/เขต………………………………จังหวัด……………………………
รหัสไปรษณีย…………………  
*โปรดระบุรายช่ือประเทศที่ทานไดเดินทางในชวงระยะเวลา 10 ปที่ผานมา (ดูจากแสตมป�
เขา-ออก ประเทศ ในพาสปอรตเปนหลัก) (**สําคัญมาก) 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………                    
*ทานเคยไดรับวีซาประเทศอินเดียหรือไม…………………… 
ถาเคย โปรดระบุหมายเลขวีซา…………………………………………………..                                                                                                                             
วันที่ออกวีซา………………………….สถานที่ออกวีซา…………………………………………  
ประเภทวีซาที่ไดรับ…………………………  
 
ขอมูลของบริษัทที่เชิญในอินเดีย (กรณีวีซาธุรกิจ) 
ชื่อบริษัท / EMPLOYER’S NAME 
:………………………………………………………………………………………………………………………… 
ที่อยู/ ADDRESS  : …………………………หมูที่……………………ตรอก/ซอย………………………………..
หมูบาน………………………………..  
ตําบล/แขวง…………………………………..อําเภอ/เขต……………………………จังหวัด……………………………..
รหัสไปรษณีย…………………  
เบอรโทรติดตอ+แฟกซ/ PHONE NUMBER+FAX:……………………………………………………………… 

อีเมลล/E-MAIL :……………………………………………………………………………………………………………………     
 
ขอมูลที่พักที่อินเดีย / โรงแรม    
ชื่อโรงแรม / HOTEL NAME: 
…………………..………………………………………………………………………………………………………….       



 

 

ที่อยู/ ADDRESS  :………………………...หมูที…่…………………ตรอก/ซอย………………………………..
หมูบาน………………………………..  
ตําบล/แขวง………………………………….อําเภอ/เขต……………………………จังหวัด……………………………..
รหัสไปรษณีย………………...  
เบอรโทรติดตอ+แฟกซ/ PHONE 
NUMBER+FAX:………………………………………………………………………………………………………. 
อีเมลล/E-MAIL 
:……………………………………………………………………………………………………………………………………………   
 
ชื่อ/นามสกุล ผูติดตอทีไ่ทย 
(ภาษาอังกฤษ)……………………………………………………………………………………………………… 
ที่อยู/ ADDRESS  :……………………….. หมูที…่………………….ตรอก/ซอย……………………………….
หมูบาน………………………………..  
ตําบล/แขวง………………………………….อําเภอ/เขต……………………………จังหวัด……………………………..
รหัสไปรษณีย………………...  
เบอรโทรติดตอ/ PHONE NUMBER 
:……………………………………………………………………………………………………………………… 

 
 


