
 

 

รหัสทัวร FIN1900896 
ทัวรอินเดีย เที่ยวฟน นครสีชมพ ูชัยปุระ ทัชมาฮาล 5 วัน 2 คืน [TG] 
- เดลล ี
- ป�อมอักรา 
- ป�อมปราการแอมเบอร 
- ฮาวา มาฮาล 
- หอดูดาว จันทาร มานทาร 
 
 

 
 



 

 

***ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการดําเนินการยื่นขอวีซาประเทศอินเดียแบบ E Visa ใหกับผู
รวมเดินทางเทาน้ัน ยกเวนแตผูรวมเดินทางมีวีซาป*** 

 
วันแรก กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ)-เดลลี 
20.30 น. คณะพรอมกันที ่สนามบินสุวรรณภูมิ บริเวณผูโดยสารขาออก ชั้น 4 ประตู 3 

เคานเตอรเช็คอิน การบินไทย Thai Airways (TG) เจาหนาที่ของบริษัทฯคอยให
การตอนรับ และอํานวยความสะดวกในการเช็คอินรับบตัรโดยสาร 
**หมายเหตุ** เคานเตอรเช็คอินจะปดบรกิารกอนเวลาเครื่องออกอยางนอย 60 
นาท ีและผูโดยสารพรอม ณ ประตูขึ้นเครื่องกอนเวลาเครื่องออก 30 นาที 

23.25 น. บินลัดฟ�าสู   เมืองเดลลี ประเทศอินเดีย โดยสายการบิน การบินไทย Thai 
Airways เท่ียวบินที ่TG331 ใชเวลาเดินทางประมาณ 4 ชั่วโมง 25 นาท ี

  
วันที่สอง เดลลี-อักรา-ป�อมอักรา-ทัชมาฮาล-ฟาเตหปูร สิกร-ีชัยปุระ 
02.20 น.  เดินทางถึง สนามบินอินทิรา คานธี เมืองเดลลี ประเทศอินเดีย (เวลาทองถิ่นชา

กวาไทย 1.30 ช.ม.กรุณาปรับนาฬิกาของทานเปนเวลาทองถิ่นเพื่อสะดวกในการ
นัดหมาย) หลังผานขั้นตอนการตรวจคนเขาเมืองและรับสัมภาระเรียบรอยแลว 
จากนั้นนําทานเดินทางสู เมืองอักรา (Agra) จากนั้นนําทานเดินทางสูเมือง อักรา 
เมืองเกาแกเมืองหนึ ่งของประเทศอินเดีย เคยเปนศูนยกลางการปกครองของ
อินเดียสมัยราชวงศโมกุลและเปนสถานที่ตั้งของทัชมาฮาล จากนั้นนําทานเที่ยวชม 
ป�อมอักรา (Agra Fort) พระราชวังที่ยิ่งใหญสรางขึ้นโดยใชเวลาที่ยาวนานถึงสาม
ยุคของกษัตริยแหงราชวงศโมกุล มีลักษณะเปนกําแพงสองชั้นและป�อมอาคาร

ทางเขาสี่ทิศ ภายในประกอบดวยพระราชวัง มัสยิด สวนดอกไม อาคารหินทรายสี
แดงสรางโดยกษัตริยอักบาร ที่น่ียังเปนที่คุมขังกษัตริยซาจารฮาล โดยบุตรชายของ



 

 

พระองคเอง พระองคใชเวลาชวงสุดทายของชีวิต โดยการมองผานแมนํ้ายุมนาไป
ยังทัชมาฮาลที่ซึ่งมเหสีสุดที่รักของพระองคประทับอยูอยางนิรันดร 
นําทานเที่ยวชม ทัชมาฮาล (Taj Mahal) ซึ่งเปนอนุสรณสถานแหงความรักอัน
ยิ่งใหญของมหาราชาซาจารฮาลที่มีตอมหารานีมุมตัส มาฮาล ตัวทัชมาฮาลสราง
จากหินออนสีขาวแสดงถึงความรักที่บริสุทธิ์นิรันดรตลอดกาลและหินทรายสีแดง

แสดงถึงความรักที่มั่นคงตอพระนางเพียงผูเดียว ตัวทัชมาฮาลประดับประดาดวย
รัตนชาตินานาชนิด ใชเวลาในการสรางถึง 22 ป 

 
  
เท่ียง  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร หรือ หองอาหารในโรงแรม 



 

 

บาย  จากนั้นนําทานชม ฟาเตหปูร สิกรี (Fatepur Sikri) กอตั้งในป ค.ศ. 1569 โดย
จักรพรรดิอักบาร (Emperor Akbar) เพื่อใชเปนเมืองหลวงใหมแทนเมืองอัครา 
(Agra) ดวยคําแนะนําของนักบุญที่พระองคนับถือชื ่อ “ซาลิม คิชติ" (Salim 
Chishti) ใช  เวลาออกแบบและ
สรางนาน 15 ป แตก็ถูกทิ้งรางในป 
ค.ศ. 1585 หลังสรางเสร็จเพียงไม
นาน เนื่องจากขาดแคลนแหลงนํ้า 
และที ่ตั ้งของเมืองอยู ใกลกับเขต
ของอาณาจักรราชปุตนะทางทิศ
ตะวันตกเฉ ียงเหนือ ซ ึ ่ งได  เกิด
เ ห ต ุ ก า ร ณ  ไ ม  ส ง บ บ  อ ย ค รั้ ง 
จักรพรรดิอักบาร จึงมีพระราชดําริ
ใหยายเมืองหลวงไปยังลาฮอรแทน ชื่อเมืองมาจากภาษาอาหรับวา “ฟะเตฮาบาด" 
(Fatehabad) คําวา "ฟตห" แปลวา "ชัยชนะ" และตอมากลายเปน "ฟาเตหปูร สิ
กรี" (Fatehpur Sikri นครแหงชัยชนะ) ภายนอกมีกําแพงเมืองรอบดาน ภายในมี
ทั้ง พระราชวัง ตําหนัก ฮาเร็ม ศาล มัสยิด และอาคารสาธารณูปโภคตางๆ ผัง
เมืองวางตามแบบราชสํานักเปอรเซีย ใสรายละเอียดแบบอินเดีย ใชหินทรายสีแดง
ที่มีแหลงอยูใกลเคียง เนื่องจากใชงานเพียงไมกี่ปจึงทําใหฟาเตหปูร สิกรี เปนสิ่ง
ปลูกสรางในสถาปตยกรรมโมกุลที่อยูในสภาพสมบูรณที่สุดในอินเดียและไดรับการ
ยกยองใหเปนมรดกโลกในป 1986 

  จากนั้นนําทานเดินทางสู เมืองชัยปุระ หรือ จัยปูร (Jaipur) เมืองหลักของรัฐราช
สถานตั้งอยูทางตะวันตกเฉียงเหนือของสาธารณรัฐอินเดีย เมื่อครั้งที่อินเดียยังอยู
ภายใตการปกครองของอังกฤษ มหาราชาราม สิงห (Maharaja Ram Singh) 
ผูปกครองเมืองไดมีการสั่งการใหทําความสะอาด และตกแตงบานเมืองใหสวยงาม 
จึงไดเลือกสีชมพู ในตกแตงบานเมืองใหมีสันสดใส เพื ่อเปนการตอนรับให
สมเกียรติของอังกฤษ ทั้งพระราชวังหลวง ,พระราชวังสายลม ,พระราชวังแอม
เบอรฟอรท จึงกลายมาเปนสีชมพ ูสรางความประทับใจใหกับแขกที่มาเยือน จึงได
ถูกขนานนามเมืองชัยปุระ (Jaipur) วา นี่คือ Pink City หรือ นครสีชมพู ใชเวลา
เดินทางประมาณ 4 ชั่วโมง 

คํ่า     บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร หรือ หองอาหารในโรงแรม 
สมควรแกเวลานําทานเขาที่พัก Crimson Park Hotel ระดับ3*หรือเทียบเทา 

 



 

 

วันที่สาม ป�อมปราการแอมเบอร-พระราชวังแอมเบอร-ผานชม จาลมาฮาล-
ฮาวา มาฮาล-ซิต้ี พาเลส-หอดูดาว จนัทาร มานทาร 

เชา  บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 
จากนั้นนําทานชม ป�อมปราการแอมเบอรหรือแอมเบอรฟอรท (Amber Fort) 
สรางขึ้นโดยมหาราชาแมนสิงห ใน ป ค.ศ. 1592 และเสร็จสิ้นลงในสมัยของมหา
ราชาใจสิงห ป�อมแหงนี้เปนตนแบบที่ดีของสถาปตยกรรมแบบราชปุต (Rajput) 
นอกจากน้ีในสมัยกอนดานลางของป�อมยังเปนทะเลสาบ จึงเปนปราการสําคัญเพื่อ
ป�องกันขาศึกไดอีกชั้น ทําใหที่นี่กลายเปนจุดยุทธศาสตรสําคัญของราชวงศกาญจ
วาหา อยูหลายรอยป กอนมหาราชาสะหวายจัย ซิงหที่ 2 จะตัดสินใจยายลงไป
สรางเมืองใหมยังชัยปุระ ภายในป�อมปราการจะมีสวนที ่เปนพระราชวัง คือ 
พระราชวังแอมเบอร แตเดิมเคยเปนราชธานีของเมืองชัยปุระ สรางบนเนินเขาสูงที่
ตําแหนงเดิมเคยเปนป�อมปราการเกาในศตวรรษที่ 11 มากอน สรางขึ้นโดยมหา
ราชาแมนสิงห ในป ค.ศ. 1592 และเสร็จสิ้นลงในสมัยของมหาราชาใจสิงห ป�อม
แหงนี้เปนตนแบบของสถาปตยกรรมแบบราชปุต (Rajput) หนาป�อมปราการจะมี
ทะเลสาบ Maota อยูขางลาง และแวดลอมดวยชุมชนของเขตเมืองเกา พิเศษ…นํา
ทุกทานน่ังรถจิ๊บเพ่ือขึ้นไปชมสวนของพระราชวัง 

 

  
 

นําทานผานชม จาลมาฮาล (JAL MAHAL) พระราชวังกลางน้ํา หรือพระราชวังฤดู
รอน ซึ่งตั้งเดนสงาอยูกลางทะเลสาบมันสกา ใกลกับชัยปุระ โดยพระราชวังแหงน้ี
และทิวทัศนของทะเลสาบโดยรอบถูกตอเติมและปรับปรุงโดยมหาราชา สะ
หวายจัย สิงหท่ี 2 ตัวพระราชวังน้ันสรางไดอยาง สวยงามตามสถาปตยกรรมราชปุ
ตและโมกุล 



 

 

เท่ียง  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร หรือ หองอาหารในโรงแรม 
 จากนั้นนําทานชม ฮาวามาฮาล (Hawa Mahal) หรือ “พระราชวังแหงสายลม” 

(Palace of the Winds) สรางในปค.ศ. 1799 โดยมหาราชาสะหวาย ประธาป 
สิงห (Maharaja Sawai Pratap Singh) ออกแบบโดยลาล ชันด อุสถัด (Lal 
Chand Ustad) โดยถอดแบบมาจากรูปทรงของมงกุฏพระนารายณ บริเวณ
ดานหนาอาคารมีหนาบันสูงหาชั ้นและมีลักษณะคลายรังผึ ้ง ซึ ่งประกอบดวย
หนาตางขนาดเล็กตกแตงดวยลวดลายฉลุเปนชองลมจํานวน 953 บาน โดยลาย
ฉลุนั้นมีเพื่อนางในวังสามารถมองทะลุออกมาเห็นชีวิตภายนอกบนทองถนนไดโดย
ไมมีใครสังเกตเห็นจากดานนอก เนื่องจากนางในเหลานั้นตองมีความเครงครัดใน
การคลุม “ปูรดาห” (หรือ ผาคลุมหนา) เพื่อการชมวิวทิวทัศนและชมขบวนงาน
เทศกาลบนถนน แตไมตองการใหใครสามารถเห็นผูหญิงของพระราชาได  

 
 

จากนั ้นนําทานชม พระราชวังหลวงซิตี้  พาเลส (City Palace) ซึ ่งเดิมเปน
พระราชวังของมหาราชใจสิงห (Jai Singh) ปจจุบันไดรวบเปนพิพิธภัณฑ Sawai 
Man Singh Museum ประกอบดวย 4 สวนที่นาสนใจคือ สวนแรกคือสวนของ
พระราชวังสวนที่สองเปนสวนของพิพิธภัณฑ ที่จัดแสดงฉลองพระองคของกษัตริย 
และมเหสี ซึ่งมีการตัดเย็บอยางวิจิตร สวนที่สามเปนสวนของอาวุธ และชุดศึก
สงคราม ที่จัดแสดงไวอยางนาทึ่งมากมายหลายหลาก บางชิ้น ก็เปนอาวุธไดอยาง
นาพิศวง และสวนที่สี่ คือสวนของศิลปะภาพวาด รูปถาย และราชรถ พรมโบราณ 
ซึ่งไดรับการจารึกไวในประวัติศาสตร ตรงกลางอาคารมีหมอนํ้าขนาดมหึมา 2 ใบ 
ทําจากโลหะเงิน สูง 1.50 เมตร มีขนาดใหญที่สุดในโลก เชื่อกันวาเปนหมอนํ้าที่
กษัตริย Madho Singh ไดรับมาจากงานราชาภิเษกของพระเจาเอ็ดเวิรดที่ 7 ซึ่ง
บรรจุน้ําจากแมน้ําคงคาอันศักดิ์สิทธิ ์



 

 

นําทานเดินทางสู  หอดูดาว จันทาร มัน
ทาร   ( Jantar Mantar) เป  นสถานที่
ทองเที ่ยวดานดาราศาสตรที ่สําคัญแหง
หนึ่งของเมืองจัยปูร และถือวาเปนที่ที่มี
อุปกรณดูดาวที่เกาแกที่สุดในโลก. สราง
โดย มหาราชาไสวจัย ซิงหที่ 2 ในป ค.ศ. 
1727 เนื่องจากทรงสนพระทัยและมีพระ
ปรีชาในเรื ่องดาราศาสตร จึงไดสรางหอดูดาวแหงนี้มาพรอมๆ กับการสราง
พระราชวังซิตี้พาเลซ ภายในจันทาร มานทาร มีหอนาฬิกาแดดขนาดใหญซึ่งวัด
เวลาไดอยางแมนยํา ในสมัยโบราณใชเปนเครื่องมือสําคัญใชคํานวณฤกษเวลาใน
การออกรบ นอกจากนี ้แลวมหาราชาไสวจัย ซิงหที่ 2 ยังไดสรางหอดูดาวใน
ลักษณะนี้อีก 4 แหงดวยกันคะ ซึ่งหนึ่งในสี่อยูใจกลางเมืองเดลี และ อยูที่เมือง 
Ujjain , Varanasi และ Matura นาฬิกาแดดที่ใหญที่สุดในโลกจะอยูที่จัยปูรมี
ความสูงถึง 28 เมตร ที่มีความเที่ยงตรง บอกเวลาที่เมืองจัยปูรไดโดยเฉพาะซึ่ง
เวลาจะไมตรงกับเวลามาตรฐานของอินเดีย ที่จันทาร มานทารไดรับประกาศจาก
องคการยูเนสโกใหเปนมรดกโลกในป 2010  

 คํ่า     บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร หรือ หองอาหารในโรงแรม 
สมควรแกเวลานําทานเขาที่พัก Crimson Park Hotel ระดับ3*หรือเทียบเทา 

 
วันที่สี ่ ชัยปุระ-เดลล-ีกุตับมีนาร-ประตูอินเดีย-รัชตะปติบาวัน-รัฐสภา-

ราชกัฎ-ชอปปم�งตลาดจันปาท 
เชา  บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 
 จากน้ันนําทานเดินทางสู เมือง เดลลี ใชเวลาเดินทางประมาณ 5 ชั่วโมง 
เท่ียง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร หรือ หองอาหารในโรงแรม 
บาย จากนั ้นน ําทานชม ก ุตับมีนาร (Qutab 

Minar) เ ป  น ห อ ส ู ง ท ี ่ น  า จ ะ ถ ื อ เ ป น
เครื ่องหมายของเดลี เปนถาวรวัตถุที ่มี
ความงามได สัดสวน ภายนอกเปนหินทราย
สีแดง สรางเปนลูกฟูกขึ ้นไปอยางเกลี ้ยง
เกลา ซึ ่งไดมีการสรางตอกันขึ ้นไปหลาย
ทอด หลายยุคสมัย แตละลูกฟูกจารึกเปน



 

 

อักษรอาระบิกจากบทสวดในพระคัมภีรโกหราน (กุตับ-ชื่อของ
กษัตริย กุตับอุดดินไอบัก มีนาร-หอสูง) หรือเดิมชื่อ ปฤถวีสตัมภ 
(ปฤถวี-ชื ่อของกษัตริยฮินดู สตัมภ-เสา) เดิมพระเจาปฤถวีราช 
กษัตริยฮินดูทรงสรางหอไวสูงเพียง 95 ฟุต เพื่อใหลูกสาวขึ้นไปดู
แมนํ้ายมุนาอันศักดิ์สิทธิ์ในขณะสวดมนต ตอมากษัตริยกุตับอุดดิน
ไอบัก ( Qutub ud-din Aibak) ซึ่งเปนกษัตริยมุสลิม ได ปรับปรุง
ในป พ.ศ. 1743 จากนั้นกษัตริยองคอื่นในราชวงศเดียวกันไดสราง
ตออีกสองครั้ง ในป พ.ศ. 1753 และ พ.ศ. 1779 กษัตริยฟโรซ 
ชาห แหงราชวงศตุกลัขไดเสริมตอจนเปนรูปอยางที่เห็นอยูในปจจุบัน ซึ่งนับเปน
ศิลปกรรมแบบมุสลิมผสมฮินดูที่หาดูไดยาก ในบริเวณกุตับมีนาร มีถาวรวัตถุเปน
ศิลปะฮินดูเดิม แลวมุสลิมมาสรางเสริมเติมแตงให ซึ่งปจจุบันเปน ที่นิยมของคนไป
เยี่ยมชมไมแพหอกุตับมินาร คือ เสาเหล็ก ทําดวยเหล็กอยางดีไมเปนสนิม เขาใจ
วาสรางขึ้นใน พ.ศ. 800 หลังสมัยพระเจาอโศกมหาราช ที่เสามีคําจารึกเปนภาษา
สันสกฤต เปนคําบูชาถวายพระวิษณุ การฝงเสาทําไดแนนหนามาก เลากันวา
กษัตริยมุสลิมพยายามเอาปนใหญยิงใกล ๆ ยังไมโคนไมราว รอยเสาที่ถูกปนใหญ 
ยังปรากฏอยูจนทุกวันน้ี ความสูงของเสานี ้32 ฟุต 8 น้ิว เสนผาศูนยกลาง 16 น้ิว 
เปนที่เช่ือกันวา ถาใครเอาหลังพิงเสาน้ี แลวเอาแขนโอบทางเบ้ืองหลัง จนมือจับกัน
ได ถือวาเปนคนซื่อสัตยหรือมีบุญวาสนา หรือหากทําดังนั้นแลวตั้งจิตอธิษฐาน 
ความปรารถนาใดๆ ที่ขอจะสัมฤทธิ์ผล จากนั้นนําทานชม ประตูอินเดีย (India 
Gate) รัฐบาลอังกฤษสรางอินเดียเกตขึ ้นในป 1931 เพื ่อเปนเกียรติแกทหาร
อินเดียผูเสียชีวิตลงในสงครามโลกครั้งที่ 1 และที่แนวพรมแดนดานตะวันตกเฉียง
เหนือ ซุมประตูชัยมีความสูงถึง 24 เมตร ที่เดนสงาเหมือนประตูชัยในปารีส ชื่น
ชมถนนหนทางโดยรอบประตูชัย นําทานผานชม รัชตะปติบาวัน (President 
House) ท ําเน ียบที ่พักอาศัยของประธานาธิบดี น ําท านผ านชม รัฐสภา 
(Praliament House) และ ราชกัฎ (Rajgat) ทานํ้าในอดีตเคยใชเปนที่เผาศพ
กษัตริยอินเดีย และยังเคยใชเปนสถานที่เผาศพบุคคลสําคัญของอินเดีย เชน 
มหาตมะคานธี และ นางอินทิราคานธี จากนั้น ใหทานไดอิสระชอปปم�งเลือกซื้อ
สินคาที่ ตลาดจันปาท (Janpath Market) ตลาดชื่อดังกลางกรุงนิวเดลีตลาด
ยอดฮิตอายุกวา 80 ป แหลงรวมนักทองเที่ยวนักชอปปم�งกลางกรุงนิวเดลี มีสินคา
ตั้งแตเสื้อผาปก งานหัตถกรรมไม โคมไฟ ทองเหลือง ผาปกลูกปด เครื่องประดับ
ทํามือ กระเป�าแฟชั่นทั้งหลาย รองเทาปลายแหลมดานหนา รองเทาสไตลอินเดีย



 

 

(Jootis) สาหรี ผาปูที่นอน ปลอกหมอน สีสันแสบตา และอีกมากมายใหทานได
เลือกซื้อเลือกชม 

คํ่า     บริการอาหารเย็น ณ ณ ภัตตาคาร 
จากนั้นนําทานเดินทางสู สนามบินอินทรา คานธี เมืองเดลลี เพื่อนําทานเช็คอินรับ
บัตรโดยสารเพ่ือเดินทางกลับสูประเทศไทย 

23.30 น. บินลัดฟ�ากลับสู ประเทศไทย โดยสายการบิน Thai Airways เที่ยวบินที่ TG316 
ใชเวลาเดินทางประมาณ 4 ชั่วโมง 25 นาที (มีบริการอาหารและเครื่องดื่มบน
เครื่อง) 

 
วันที่หา สนามบินสุวรรณภมูิ ประเทศไทย 

05.25 น. เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ ประเทศไทย โดยสวัสดิภาพ พรอมความประทับใจ 
       

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

อัตราคาบริการตอทานและเงื่อนไขการใหบริการ 

 
 
 
 
 
 
 

 อินเดีย เท่ียวฟน นครสีชมพู ชัยปุระ ทัชมาฮาล เดลลี 5 วัน 2 คืน-TG 

กําหนดการเดินทาง 
ผูใหญพักหอง
ละ2-3ทาน 

ไมรวมคาวีซา 

เด็กอายุไมเกิน12
ปเสริมเตียง 

ไมรวมคาวีซา 

เด็กอายุไมเกิน
12ปไมเสริม

เตียง 
ไมรวมคาวีซา 

ไมรวมตั๋ว
เครื่องบิน 

ไมรวมคาวีซา 
พักเด่ียว 

27-31 ธ.ค.62 25,900 25,900 24,900 12,900 4,900 
28 ธ.ค.62-01ม.ค.
63 26,900 26,900 25,900 13,900 5,900 



 

 

อัตราคาบริการน้ีรวม 
 ตั๋วเครื่องบินชั้นประหยดัระบวุันเดินทางไป-กลับพรอมคณะ 
 ภาษีน้ํามันและภาษีตั๋วทุกชนิด(สงวนสิทธิเก็บเพ่ิมหากสายการบินปรบัขึ้นกอนวันเดินทาง) 
 ที่พักโรงแรมตามรายการ 2 คืน พักหองละ 2-3 ทาน (กรณีมาไมครบคูและไมตองการ

เพ่ิมเงินพักหองเด่ียว) 
 อาหารตามรายการระบุ(ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการเปลี่ยนแปลงเวลา, เมนูอาหาร 

และสถานทีต่ามสถานการณ)  
 คาเขาชมสถานที่ตามรายการระบ ุ
 คาระวางน้ําหนักกระเป�าไมเกิน 20 กก. 
 คารถรับ-สงสถานท่ีทองเที่ยวตามรายการระบ ุ
 คามัคคุเทศกผูชํานาญเสนทางดูแลตลอดการเดินทาง 
 คาประกันชีวติกรณีอุบัติเหตุในระหวางการเดินทาง คุมครองในวงเงนิไมเกินทานละ 

1,000,000 บาท และคารักษาพยาบาลกรณีอุบัติเหตุในวงเงินไมเกิน ทานละ 
200,000 บาท (ตามเงื่อนไขกรมธรรม)  

 ภาษีมูลคาเพิ่ม 7% 
 

อัตราคาบริการไมรวม 
 ภาษีหัก ณ ที่จาย 3% 
 คาทําหนังสือเดินทางไทย,คาธรรมเนียมสําหรับผูถือพาสปอรตตางชาติคาทําใบอนุญาต

กลับเขาประเทศของคนตางชาติ(Re-Entry) หรือ คนตางดาว (เปนหนาท่ีของผูเดินทาง
ในการจัดทําเอง) 

 คาใชจายสวนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบ ุ เชน คาเครื่องด่ืมและคาอาหารที่ส่ังเพ่ิม
เอง, คาโทรศัพท, คาอาหารและเครื่องด่ืมสั่งพิเศษนอกรายการ คาซักรีด, คาโทรศัพท
ทางไกล, คาอินเตอรเน็ต ฯลฯ 

 คาใชจายอันเกิดจากความลาชาของสายการบิน,อุบัติภัยทางธรรมชาติ,การประทวง,การ
จลาจล,การนัดหยุดงาน,การถูกปฏิเสธไมใหออกและเขาเมืองจากเจาหนาที่ตรวจคนเขา
เมืองและเจาหนาที่กรมแรงงานทั้งท่ีเมืองไทยและตางประเทศซึ่งอยูนอกเหนือความ
ควบคุมของบริษัทฯ 

 คาปรบั สําหรับน้ําหนักกระเป�าเดินทางท่ีเกินจากที่ทางสายการบินกําหนดไว 30 กก. 
 คาธรรมเนียมวีซาอินเดียแบบ E-Visaทานละ 3,000 บาท (ชําระพรอมคามัดจําทัวร) 

***ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการดําเนินการยื่นขอวีซาประเทศอินเดียแบบ E Visa 
ใหกับผูรวมเดินทางเทาน้ัน ยกเวนแตผูรวมเดินทางมีวีซาป*** 



 

 

 คาทิปไกดทองถิ่น,คนขบัรถ 1,600 บาท/ทรปิ/ลูกทัวร 1 ทาน (ชําระที่สนามบินในวัน
เดินทาง) 

 คาทิปหัวหนาทัวรตามสินน้ําใจของทุกทาน (ไมรวมในทิปไกดทองถิ่นและคนขับรถแตไม
บังคบัทิป) 
 

เงื่อนไขการสํารองที่น่ัง 
1.กรุณาทําการจองกอนการเดินทาง อยางนอย 45 วันทําการหรือกอนหนาน้ัน โดยสงแฟกซ
หรืออีเมลลรายช่ือและหนาหนังสือเดินทางเพ่ือยันการจองที่น่ัง พรอมชําระมัดจําทานละ 
10,000 บาท 
2.คาทัวรสวนที่เหลือ บริษัทฯ จะขอเก็บคาทัวรทั้งหมด 15 วันกอนการเดินทาง มิเชนน้ัน
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางของทาน และการคืนเงินทั้งหมดหรือบางสวน
ตามคาใชจายที่เกิดขึ้นจริง 
3.เม่ือทานตกลงชําระเงินคาบริการไมวาทั้งหมดหรือบางสวนกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯจะ
ถือวาทานไดยอมรับในเงื่อนไขการใหบริการทีไ่ดระบุไวในเอกสารฉบบันี้ทั้งหมดน้ีแลว 
4.ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการดําเนินการยืน่ขอวีซาประเทศอินเดียแบบ E Visa ใหกับผู
รวมเดินทางเทาน้ัน ยกเวนแตผูรวมเดินทางมีวีซาป 
 
เงื่อนไขการยกเลิก 

1.ยกเลิกการเดินทางกอนการเดินทาง 30 วัน บริษัทฯจะคืนเงินคามัดจําใหท้ังหมด โดยจะหัก
คาใชจายที่เกิดขึ้นจริง เชนคาธรรมเนียมวีซา ยกเวนในกรณีวันหยุดเทศกาล,วันหยุดนักขัต
ฤกษ ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิไ์มคืนเงินมัดจําโดยไมมีเงื่อนไขใดๆทั้งสิ้น 
2.ยกเลิกการเดินทาง 15 วัน กอนการเดินทาง หักคามัดจําทัวร 50% 
3.ยกเลิกกอนการเดินทาง 7-14 วันเก็บคาใชจาย 100% ของราคาทัวร ตอทาน 
4.สําหรับผูโดยสารที่ไมไดถือหนังสือเดินทางไทย และทางบริษัทฯเปนผูยื่นวีซาให เม่ือผลวีซา
ผานแลวมีการยกเลิกการเดินทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนคามัดจําท้ังหมด 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

เงื่อนไขการใหบริการ 
1.โปรแกรมทัวรน้ีจะสามารถออกเดินทางไดตองมีจํานวนผูเดินทางขั้นตํ่า 30 ทานรวมใน
คณะตามที่กําหนดไวเทาน้ัน หากมีจํานวนผูเดินทางรวมแลวนอยกวาที่กําหนดไว บริษัทฯ ขอ
สงวนสิทธ์ิในการยกเลิกหรือปรบัเปลี่ยนกําหนดการเดินทาง ในกรณีที่มีผูเดินทาง 15-19 
ทาน ตองเพ่ิมเงินทานละ 2,000 บาท, กรณีที่มีผูเดินทาง 20-24 ทานตองเพ่ิมเงินทานละ 
1,000 บาท และในกรณีที่มีผูเดินทาง 25-29 ทานตองเพ่ิมเงินทานละ 500 บาท 
2.ในกรณีที่ทานไมไดรับผลการอนุมัติวีซาเขาประเทศอินเดีย แบบ E-Visa ทางบริษัทฯ ขอ
สงวนสิทธ์ิในการคืนคาธรรมเนียมวีซา E-Visa และเรียกเก็บคาธรรมเนียมวีซาเพ่ิมเติม เพ่ือ
ดําเนินการขอวีซาใหมโดยตรงกบัทางศูนยรบัยื่นวีซาอินเดีย ประจําประเทศไทย 
3.บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาและเงื่อนไขตางๆ โดยไมตองแจงใหทราบ
ลวงหนา ทั้งน้ีใหขึ้นอยูกับดุลยพินิจของบริษัทฯ เทาน้ัน อีกทั้งขอสรุปและขอตัดสินใดๆ ของ
บริษัทฯ ใหถือเปนขอยุติสิ้นสุดสมบูรณ 
4.บริษัทฯ และตัวแทนของบริษัทขอสงวนสิทธ์ิที่จะเปลี่ยนแปลงรายการทัวรตามความ
เหมาะสม ใหสอดคลองกับสถานการณ ขอจํากัดดานภูมิอากาศ และเวลา ณ วันที่เดินทางจริง 
ทั้งน้ีทางบริษัทฯ จะยึดถือและคํานึงถึงความปลอดภัย รวมถึงประโยชนสูงสุดของลูกคา
สวนมากเปนสําคัญ 
5.รายการทัวรน้ีเปนการทองเที่ยวแบบหมูคณะ (Join Tour) จัดทําและดําเนินการโดยบริษัท
คูคา (Partner) 
6.อัตราคาบรกิารคดิคาํนวณจากอัตราแลกเปลี่ยน และราคาตั๋วเครื่องบินในปจจบุัน บริษัทฯ 
ขอสงวนสิทธิ์ในการปรบัเปลี่ยนราคาคาบรกิารในกรณีที่มีการขึ้นราคาคาตั๋วเครื่องบิน คา
ประกันภัยสายการบิน คาธรรมเนียมน้ํามัน หรือมีการประกาศลดคาเงินบาท หรืออัตรา
แลกเปลี่ยนไดปรับขึ้นในชวงใกลวนัที่คณะจะเดินทาง 
7.ในระหวางการทองเที่ยวน้ี หากทานไมใชบริการใดๆ ไมวาทั้งหมดหรือบางสวน ถือวาทาน
สละสิทธิ์ไมสามารถเรียกรองขอคืนคาบริการได 
8.หากทานไมเดินทางกลับพรอมคณะทัวร ตัว๋เครื่องบินขากลบัซึ่งยงัไมไดใช ไมสามารถนํามา
ขอคืนเงินได 
9.คาบริการที่ทานชําระกับทางบรษิัทฯ เปนการชําระแบบเหมาขาด และทางบริษัทฯ ไดชําระ
ใหกับบริษัทฯ ตัวแทนแตละแหงแบบเหมาขาดเชนกัน ดังน้ันหากทานมีเหตุอันใดที่ทําใหทาน
ไมไดทองเที่ยวพรอมคณะตามรายการที่ระบุไว ทานจะขอคืนคาบริการไมได 
10.กรณีเกิดความผิดพลาดจากตัวแทน หรือ หนวยงานที่เกี่ยวของ จนมีการยกเลิก ลาชา 
เปลี่ยนแปลง การบริการจากสายการบิน บรษิัทขนสง หรือ หนวยงานที่ใหบริการ บรษิัทฯ จะ



 

 

ดําเนินโดยสุดความสามารถที่จะจัดบรกิารทัวรอ่ืนทดแทนให แตจะไมคืนเงินใหสําหรับ
คาบรกิารน้ันๆ 
11.มัคคุเทศก พนักงาน และตัวแทนของบริษัทฯ ไมมีสิทธ์ิในการใหคําสัญญาใดๆ ทั้งสิ้นแทน
บริษัทฯ นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผูมีอํานาจของบริษัทฯ กํากับเทาน้ัน 
12.บริษัทฯ รับเฉพาะผูมีวัตถุประสงคเดินทางเพ่ือทองเท่ียวเทาน้ัน การเดินทางของผูเดินทาง
ดวยวัตถุประสงคแอบแฝงอ่ืน ๆ เชน การไปคาแรงงาน การคาประเวณี การคามนุษย การ
ขนสงสินคาหนีภาษี การขนยาเสพติด การโจรกรรม การขนอาวุธสงคราม การกอการราย 
และ อ่ืน ๆ ที่เขาขายผิดกฏหมาย ผิดศีลธรรมอันด ีบริษัทฯ มิไดมีสวนรูเห็น เกี่ยวของ หรือ มี
สวนตองรับผดิชอบใด ๆ กับการกระทําดังกลาวทั้งสิ้น 
13.หากผูเดินทางถูกเจาหนาท่ีตรวจคนเขาเมืองของประเทศนั้นๆ ปฏิเสธการเขา - ออกเมือง 
ดวยเหตุผลใดๆ ก็ตาม ถือเปนเหตุผลซึ่งอยูนอกเหนืออํานาจ และความรับผิดชอบของบรษิัท
ฯ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไมรับผิดชอบการคืนเงินทั้งหมด 
14.ผูเดินทางตองใชวิจารณญาณสวนตัวและรับผิดชอบตอการตัดสินใจในการเลือกซื้อสินคา
ตาง ๆ ในระหวางการเดินทางทองเที่ยวดวยตัวทานเอง บริษัทฯ จะไมสามารถรับผิดชอบใด 
ๆ หากเกิดความไมพึงพอใจในสินคาที่ผูเดินทางไดซื้อระหวางการเดินทางทองเที่ยวน้ี 
15.ผูเดินทางตองรับผดิชอบตอการจัดเกบ็ และ ดูแลทรัพยสินสวนตัว ของมีคาตาง ๆ อยาง
ระมัดระวัง บริษัทฯ จะไมสามารถรับผิดชอบใด ๆ หากเกิดการสูญหายของ ทรัพยสินสวนตัว 
ของมีคาตาง ๆ ระหวางการเดินทางทองเที่ยว 
16.บริษัทฯ จะไมรับผิดชอบตอการสูญหายของทรัพยสิน และ สัมภาระระหวางการเดินทาง
อันมีสาเหตุมาจากสนามบิน สายการบิน บริษทัขนสง โรงแรม หรือ การโจรกรรม แตจะทํา
หนาท่ีเปนตัวแทนในการเรียกรองคาชดใชใหกับผูเดินทาง 
17.บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิที่จะไมรับผิดชอบคาเสียหายในเหตุการณที่เกิดจากการยกเลิกหรือ
ความลาชาของสายการบิน ภัยธรรมชาติ การนัดหยุดงาน การจลาจล การปฏิวัติ รัฐประหาร 
ที่อยูนอกเหนือการควบคุมของทางบริษัทฯ หรือ คาใชจายเพ่ิมเติมที่เกิดขึ้นทางตรง หรือ
ทางออม เชน การเจ็บป�วย การถกูทําราย การสูญหาย ความลาชา หรือ จากอุบัติเหตุตางๆ 
18.บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิที่จะไมรับผิดชอบใด ๆ ตอการไมเปนไปตามความคาดหวัง และ
ความไมพึงพอใจของผูเดินทาง ที่เกี่ยวของกับ สภาพธรรมชาติ ภูมิอากาศ ฤดูกาล 
ทัศนียภาพ วัฒนธรรม วิถีและพฤติกรรมของประชาชนในประเทศที่เดินทางไป 
19.ทางบริษัทฯจะไมรับผิดชอบใดๆท้ังสิ้น หากผูเดินทางประสบเหตุสภาวะฉุกเฉินจากโรค
ประจําตัว ซึ่งไมไดเกิดจากอุบัติเหตุในรายการทองเที่ยว(ซึ่งลูกคาจะตองยอมรับในเงื่อนไขน้ี
ในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสยั ซึ่งอยูนอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัททัวร) 



 

 

20.กรณีใชหนังสือเดินทางราชการ(เลมน้ําเงิน) เดินทางเพ่ือการทองเที่ยวกับคณะทัวร หาก
ทานถูกปฏิเสธในการเขา-ออกประเทศใดๆกต็าม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไมคืนคาทัวรและ
รับผิดชอบใดๆท้ังสิ้น 
21.กรณีที่ทานตองออกต๋ัวภายในประเทศ เชน (ต๋ัวเครื่องบิน,ตั๋วรถทัวร,ตั๋วรถไฟ) กรุณา
สอบถามท่ีเจาหนาที่ทุกครัง้กอนทําการออกตัว๋ เน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟลท
บิน หรือ เวลาบิน โดยไมไดแจงใหทราบลวงหนาทางบริษัทฯจะไมรับผิดชอบใดๆในกรณีถาทาน
ออกตั๋วภายในโดยไมแจงใหทราบและหากไฟลทบินมีการปรบัเปลี่ยนเวลาบินเพราะถือวาทาน
ยอมรับในเงื่อนไขดังกลาวแลว 
22. หนังสือเดินทางตองมีอายุการใชงานเหลือไมนอยกวา 6 เดือน และบริษัทฯรับเฉพาะผูมี
จุดประสงคเดินทางเพ่ือทองเที่ยวเทาน้ัน (หนังสือเดินทางตองมีอายุเหลือใชงานไมนอยกวา 6 
เดือน บริษัทฯไมรับผิดชอบหากอายุเหลือไมถึงและไมสามารถเดินทางได  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

เอกสารที่ตองเตรียมประกอบการยื่นวีซาอินเดีย(E-Visa) 
 
1.แบบฟอรม แบบฟอรมกรอกขอมูลเพื่อประกอบการดําเนินการขอวีซา โดยตองกรอกขอมูลให
ครบถวน 
2.ไฟลแสกนหนังสือเดินทาง (Passport) ไฟลสกุล pdf 
3.สแกนรูปถายส ีดานหลัง เปนสีขาว ไมมีกรอบ ขนาด 2 x 2น้ิว 2 รูป 
 

ตัวอยางรูปถายและหนาพาสปอตที่แสกน 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

แบบฟอรมกรอกขอมูลเพื่อประกอบการดําเนินการขอวีซา 
*โปรดทราบ วีซาออนไลนของประเทศอินเดีย มีขอจํากัดการใหวีซา 2 คร้ังตอ 1 ปปฎิทิน หากทานเคยไดยื่นหรือไดรบ
การอนุมัติวีซาออนไลนครบ 2 คร้ังแลว จะตองดําเนินการยื่นผานศูนยรับยื่นวีซาอินเดียเทาน้ัน กรุณาติดตอเจาหนาที่
เพื่อใหการแนะนํา 
ประวัติสวนตัว  
คํานําหนา :   ⃣⃣    นาย    ⃣⃣  นาง   ⃣⃣  นางสาว      ⃣⃣  เด็กชาย    ⃣⃣  เด็กหญิง      
ช่ือ :  _     _______________                  ______นามสกุล : _     ____________  ___                                          ___    
NAME: _     _______________                  ___   SURNAME: _     ____________ ___                                         ___     
สถานะภาพ :      ⃣⃣   แตงงาน         ⃣⃣   โสด          ⃣⃣   หยาราง 
ตําหนิบนรางกายที่เห็นไดชัด เชน ไฝ,แผลเปน :__________________________________________________________ 
ช่ือสามี/ภรรยา:                                          _____________________________________________      _   ___ _____    
สัญชาติสามี/ภรรยา :                                         _____________________________________________  __________ 
ที่อยูปจจุบัน : ____                                          ____________________________________________  ____                                          
____________________________________________   _______         ____________________________________      
เบอรโทรศัพท บาน :_________________________________________ 
เบอรโทรศัพท มือถือ :_________________________________________ 
ประวัติครอบครัว  
ช่ือ/นามสกุลบิดา :                 _______________________สัญชาติ _______                       _____________________ 
ช่ือ/นามสกุลมารดา :               ______________________สัญชาติ ____                         _______________________ 
ประวัติการศึกษา  
____                                          ____________________________________________   _______         _________      
____                                          ____________________________________________   _______         _________      
ประวัติการทํางาน 
อาชีพ :          ____________                                        ___                                                                       
ช่ือบริษัท/สถานศึกษา :                                ___                                         _________________________________ 
เบอรโทรติดตอ :                             ___                                         _________________________________                         
ที่อยู  : ____                                          ____________________________________________   ________________ 
 ____                                          ____________________________________________   _______         _________      
รหัสไปรษณีย : ___                      _                  
 
 
 
 
 



 

 

*โปรดระบุรายช่ือประเทศทีท่านไดเดินทางในชวงระยะเวลา 10 ป * สําคัญมาก 
______________________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________ 
 
 
*หากทาน "เคย" ไดรับวีซาอินเดีย โปรดแจงรายละเอียดวีซา ประเภทของวีซา/ หมายเลขวีซา/ หมายเลขวีซา คร้ังลาสุด 
* สําคัญมาก 
 
_________________________________________________________________________________ 
 
 
*หากทาน "เคย" ไปประเทศอินเดียมากอนโปรดระบุเมืองที่ทานไป และช่ือโรงแรมที่พัก ลาสุด * สําคัญมาก 
 
_________________________________________________________________________________ 
 
 
*ในชวง 3 ปที่ผานมา ทานเคยเดินทางไปประเทศดังตอไปน้ีหรือไม : บังคลาเทศ/ ศรีลังกา/ ภูฏาน/ มัลดีฟส/ เนปาล/ 
ปากีสถาน/ อัฟกานิสถาน หากทานเคยโปรดระบุวันเดินทาง * สําคัญมาก 
 
_________________________________________________________________________________ 

 


