
 

India Here we go 
เสนหแหงนครสีชมพู กับ ตํานานรักทัชมาฮาล 5 วัน 3 คืน 

 
ฮาวา มาฮาล | วัดพระพิฆเนศ | พระราชวังหลวง | ทัชมาฮาล 
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เดินทาง มกราคม – มีนาคม 2563 

ราคาเริ่มตนเพียง 16,990.- บาท 

 
 
   

  

 

 

 

  

 

เสนทางการเดินทาง 
 
วันที่ 1.  :  กรุงเทพฯ (สนามบินดอนเมือง)  
วันที่ 2.  :  เดลล ี– ชัยปุระ – พระราชวังแอมเบอรฟอรท - พระราชวังหลวง – ฮาวา มาฮาล 
วันที่ 3.  :  ชัยปุระ – วัดพระพิฆเนศ -  อักรา – อัครา ฟอรด - ทชัมาฮาล 
วันที่ 4.  :  อักรา – เดลล ี– กุตบุมีนาร - ประตูชัย (India Gate) – สนามบิน 
วันที่ 5.  :  กรุงเทพฯ (สนามบินดอนเมือง)  
 



 

วันที่ 1 กรุงเทพฯ (สนามบินดอนเมือง)  

19.30 น. คณะพรอมกันที่ทาอากาศยานดอนเมือง อาคารผูโดยสารขาออกระหวางประเทศ ชั้น 3 เคานเตอร 3 ประตู 
3-4 สายการบินนกสกูต (NokScoot) โดยมีเจาหนาที่คอยอํานวยความสะดวกจัดเตรียมเอกสารการ
เดินทางและสัมภาระใหกับทาน 

22.30 น. ออกเดินทางสู เมืองเดลลี (Delhi) ประเทศอินเดีย โดยสายการบินนกสกูต เที่ยวบินที่ XW306 (ใชเวลา
บินประมาณ 4.10 ชั่วโมง) (ไมมีบริการอาหารบนเคร่ือง) 
 

วันที่ 2 เดลลี – ชัยปุระ – พระราชวังแอมเบอรฟอรท - พระราชวังหลวง – ฮาวา มาฮาล 

01.15 น. เดินทางถึง ทาอากาศยานนานาชาติอินทิรา คานธี ประเทศอินเดีย นําทานผานพิธีการศุลการกรและรับ
กระเปาเรียบรอยแลว (เวลาทองถิ่นชากวาประเทศไทย 1.30  ชั่วโมง)  
จากน้ันนําทานเดินทางเขาสูที่พักโรงแรมที่เมืองเดลลี เพ่ือไมใหทานตองน่ังหลับบนรถตลอด ไมลําบาก 
และ ไมเหน่ือยเกินไป  

 โรงแรม Delhi  Hotel หรือเทียบเทา,เมืองเดลลี 
 

เชา รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารภายในโรงแรม 
 

 จากน้ันนําทานเดินทางสูเมืองชัยปุระ (Jaipur) โดย เมืองชัยปุระ นครแหงชัยชนะ คนอินเดียเรียกเมือง
น้ีวา จัยปูร หรือ จัยเปอร รัฐราชสถานไดชื่อวา นครสีชมพู (Pink city) เปนศูนยกลางทางการคาซ่ึง
ทันสมัยสุดของรัฐราชสถาน สิ่งที่นาสนใจในเมืองชัยปุระคือ ผังเมืองที่เปนระเบียบเรียบรอย และ สิ่งกอสราง
ดั้งเดิม รวมทั้งประตูเมืองซ่ึงยังคงอยูในสภาพคอนขางสมบูรณ นอกจากน้ีสีชมพูของเมืองก็กลายเปน
เอกลักษณ จนทําใหเมืองน้ีเปนจุดหมายของนักทองเที่ยวจากทั่วโลก  นับวาเปนหน่ึงในเมืองยอดฮิต
สําหรับการทองเที่ยวอินเดีย 
 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  
 

 นําทานน่ังรถข้ึนรถจี๊ปข้ึนสูพระราชวังแอมเบอรฟอรท (Amber Fort)  ตั้งโดดเดนอยูบนผาหินเหนือ
ทะเลสาบเมาตา (Maota)  สรางโดยมหาราชา มาน สิงหที่ 1 โดยรอบเปนกําแพงขนาดใหญ หรือ ใชเปน
ปอมปราการ เปนสถาปตยกรรมซ่ึงผสมผสานกันระหวางศิลปะฮินดูและศิลปะราชปุตอันเปนเอกลักษณ 
ความสวยงามของปอมแอมเบอร ซอนอยูภายในกําแพงคือสวนของพระราชวัง ที่แบงเปนทั้งหมด 4 ชั้น โดย
ภายในเปนหมูพระที่น่ังซ่ึงสรางจากหินทรายสีแดงและหินออน หมูพระที่น่ังภายในปอม ประกอบดวยทอง
พระโรง, ทองพระโรงสวนพระองค, พระตําหนักซ่ึงเปนหองทรงประดับกระจกสําหรับมหาราชา และ ตําหนัก
อยูบนชั้นสอง รวมถึงสวนจารบาค (Charbagh) ซ่ึงเปนสวนสวยจัดเปนรูปดาวแฉกแบบโมกุลคั่นกลาง
ระหวางอาคาร ,พระตําหนักที่ใชการปรับอากาศภายในพระตําหนักใหเย็นลงดวยการทําใหลมเปาผานราง
นํ้าตกที่มีอยูโดยรอบภายในพระตําหนัก ทําใหภายในตําหนักน้ีมีอากาศเย็นอยูเสมอ ปอมน้ีเคยเปนที่ประทับ
ของราชปุต มหาราชา และพระราชวงศของอาเมรในอดีต  



 

 จากน้ันนําทานเขาสูตัวเมืองชัยปุระ เพ่ือชมพระราชวังหลวง (City Palace) ซ่ึงเดิมเปนพระราชวังของ
มหาราชใจสิงห (Jai Singh) พระราชวัง ถูกสรางขยายออกในสมัยหลัง ปจจุบัน ไดรวบเปนพิพิธภัณฑ 
Sawai Man Singh Museum ประกอบดวย 4 สวนที่นาสนใจคือ สวนแรกคือสวนของพระราชวังสวนที่
สองเปนสวนของพิพิธภัณฑ ที่จัดแสดงฉลองพระองคของกษัตริย และมเหสี ซ่ึงมีการตัดเย็บอยางวิจิตร 
สวนที่สามเปนสวนของอาวุธ และชุดศึกสงคราม ที่จัดแสดงไวอยางนาทึ่งมากมายหลายหลาก บางชิ้น ก็
เปนอาวุธไดอยางนาพิศวง และสวนที่สี่ คือสวนของศิลปะภาพวาด รูปถาย และราชรถ พรมโบราณ ซ่ึงไดรับ
การจารึกไวในประวัติศาสตร ตรงกลางอาคารมีหมอนํ้าขนาดมหึมา 2 ใบ ทําจากโลหะเงิน สูง 1.50 เมตร มี
ขนาดใหญที่สุดในโลก เชื่อกันวาเปนหมอนํ้าที่กษัตริย Madho Singh ไดรับมาจากงานราชาภิเษกของพระ
เจาเอ็ดเวิรดที่ 7 ซ่ึงบรรจุนํ้าจากแมนํ้าคงคาอันศักดิ์สิทธิ์  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 หลังจากน้ันนําทานชมภายนอกของ ฮาวา มาฮาล หรือ พระราชวังสายลม (Hawa Mahal) สรางในป
ค.ศ.1799 โดยมหาราชาสะหวาย ประธาป สิงห (Maharaja Sawai Pratap Singh) ออกแบบโดย
ลาล ชันด อุสถัด (Lal Chand Ustad) โดยถอดแบบมาจากรูปทรงของมงกุฏพระนารายณ โดยมี
สิ่งกอสรางที่โดดเดนคือ บริเวณดานหนาอาคารมีหนาบันสูงหาชั้นและมีลักษณะคลายรังผ้ึงสรางจากหิน
ทรายสีแดงสดฉลุหินใหเปนชองหนาตางลวดลายเล็กๆ ละเอียดยิบมีชองหนาตางถึง 953 บางแตปดไวดวย
หินทรายฉลุทําใหนางในฮาเร็มพระสนมที่อยูดานในสามารถมองออกมาขางนอกไดโดยที่คนภายนอกมอง
เขาไปขางในไมเห็นและประโยชนอีกอยางคือเปนชองแสงและชองลมจนเปนที่มาของชื่อ “Palace Of 
Wind”   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 



 

คํ่า รับประทานอาหารคํ่า  
ที่พัก โรงแรม Park Ocean Hotel หรือเทียบเทา,เมืองชัยปุระ 

 

วันที่ 3 ชัยปุระ – วัดพระพิฆเนศ -  อักรา – อัครา ฟอรด - ทัชมาฮาล 

เชา รับประทานอาหารเชา ณ โรงแรมที่พัก 
 

 

จากน้ันนําทานเดินทางเขาสูวัดพระพิฆเนศ  Ganesh Temple (Moti Dungri) วัดพระพิฆเนศที่
ชื่อเสียงโดงดังเปนอันดับ 1 ของเมืองชัยปุระ วัดน้ีสรางข้ึนโดย Seth Jai Ram Paliwal ในชวงตน
ศตวรรษที่ 18 ตั้งอยูใจกลางเมือง บริเวณเนินเขาเล็กๆ พระวิหารแหงน้ีเปรียบเสมือนชีวิตแหงการคนหา
ความสุขนิรันดร ซ่ึงพระพิฆเนศวรชางหัวเทพในศาสนาฮินดูถือวาเปนพระเจาแหงความเปนมงคลปญญา 
ความรู และความม่ังคั่ง วัดพระพิฆเนศแหงน้ีเปนที่นิยมมากที่สุดของนักทองเที่ยวทั้งชาวอินเดียและ
ชาวตางชาติ เชิญทานขอพรจากองคพระพิฆเนศตามอัธยาศัย  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
หลังจากน้ันนําทานออกเดินทางสู เมืองอัครา (Agra) อดีตเมืองหลวงของอินเดียตอจาก ในยุคสมัยที่ยัง
เรียกชื่อวา "ฮินดูสถาน" เม่ือราวศตวรรษที่ 16 เปนศูนยกลางปกครองของอินเดียสมัยราชวงศโมกุล  
(Mughal Empire India)  เมืองอัครา (Agra) ตั้งอยูริมแมนํ้ายมุนา (Yamuna River)  เมืองที่เปน
สถานที่ตั้งของอนุสรณสถานแหงความรัก ทัชมาฮาล (Taj Mahal) หน่ึงในเจ็ดส่ิงมหัศจรรยของ
โลกที่เรารูจักกันเปนอยางดี  
 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน  
 

 นําทานเขาชมอักราฟอรด (Agra Fort) ไดรับการข้ึนทะเบียนเปนมรดกโลกในป 1983 ทิ่ติดริมแมนํ้ายมุ
นาสรางโดยพระเจาอัคบารมหาราชแหงราชวงศโมกุล  เม่ือป ค.ศ. 1565 เปนทั้งพระราชวังที่ประทับและ
เปนปอมปราการ ไดมีการกอสรางเพ่ิมเติมมาเร่ือย จนมาสําเร็จเสร็จสิ้นในรัชสมัยของพระเจาชาหจาฮาน 
(Shah Jahan) จนพระราชวังแหงน้ีมีขนาดใหญโต มีอาคารมากถึง 500 อาคาร นําทานเขาชมปอมผาน
ประตู อํามรรสิงห สวนที่เปนพระราชวัง  ผานลานสวนประดับ อางหินทรายสีแดงขนาดยักษสําหรับสรงนํ้า 
ทานจะไดเห็นสถาปตยกรรมสามยุคสมัยตามรสนิยมที่แตกตางกันของสามกษัตริย เขาชมดานในพระ
ตําหนักตางๆที่สลักลวดลายศิลปะแบบโมกุลที่มีอิทธิพลจากศิลปะอินเดีย ผสมผสานกับศิลปะเปอรเซีย นํา
ชมหองที่ประทับของกษัตริย ,พระโอรส, พระธิดาและองคตางๆ ชมพระตําหนัก มาซัมมัน บูรช มีเฉลียงมุข
แปดเหลี่ยมซ่ึงสามารถมองเห็นชมทิวทัศนลํานํ้ายมุนาและทัชมาฮาลได นําชมบริวเณ Diwan-i-Am หรือ 
ทองพระโรง ที่ชั้นบนดานหน่ึงเคยเปนที่ประดิษฐานบัลลังกนกยูง (Peacock Throne) อันย่ิงใหญ 
(ปจจุบันอยูในประเทศอิหราน) 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 จากน้ันนําทานเขาชมทัชมาฮาล (Taj Mahal) สถาปตยกรรมแหงความรักที่สวยที่สุดในโลก ไดรับการ
ข้ึนทะเบียนเปนมรดกโลกและเปน 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรยที่สําคัญของโลก สรางข้ึนเปนอนุสรณสถานแหง
ความรักอันย่ิงใหญและอมตะของพระเจาชาหจาฮาน (Shah Jahan) ที่มีตอพระมเหสีมุมตัช มาฮาล 
(Mumtaz Mahal) โดยสรางข้ึนในป ค.ศ. 1631 นําทานเดินสูประตูสุสานที่สลักตัวหนังสือภาษาอาระบิค
ที่เปนถอยคําอุทิศและอาลัยตอบุคคลอันเปนที่รักที่จากไป นําทานถายรูปกับลานนํ้าพุที่มีอาคารทัชมาฮาลอ
ยูเบื้องหลัง นําทานเขาสูตัวอาคารที่สรางจากหินออนสีขาวบริสุทธิ์จากเมืองมกรานะ ที่ประดับลวดลายดวย
เทคนิคฝงหินสีตางๆ ลงไปในเน้ือหิน ที่เปนสถาปตยกรรมชิ้นเอกของโลกที่ออกแบบโดยชางจากเปอรเซีย 
โดยอาคารตรงกลางจะเปนรูปโดมซ่ึงมีหอคอยสี่เสาลอมรอบ  ตรงกลางดานในเปนที่ฝงพระศพของพระนาง
มุมตัซ มาฮาล และ พระเจาชาหจาฮัน ไดอยูคูเคียงกันตลอดชั่วนิรันดร  ทัชมาฮาลแหงน้ีใชเวลากอสราง
ทั้งหมด 12 ป โดยสิ้นเงินไป 41 ลานรูป มีการใชทองคําประดับตกแตงสวนตางๆ ของอาคาร หนัก 500 
กิโลกรัม และใชคนงานกวา 20,000 คน  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คํ่า รับประทานอาหารคํ่า  
ที่พัก โรงแรม  The Taj Vilas Hotel หรือเทียบเทา,เมืองอักรา   

 



 

วันที่ 4 อักรา – เดลลี – กุตุบมีนาร - ประตูชัย (India Gate) – สนามบิน  

เชา รับประทานอาหารเชา ณ โรงแรมที่พัก   
 

 นําทานเดินทางเขาสูกรุงนิวเดลลี (New Deli)  ที่มีประวัติศาสตรอันยาวนานกวา 5,000 ป และเปน
ศูนยกลางการปกครองของอาณาจักรอินเดียโบราณ 7 อาณาจักร ตอมาในป 1857 อังกฤษไดเขามามี
บทบาทในการปกครองประเทศอินเดียและไดยายเมืองหลวงไปอยูที่โกลกัตตา และไดยายกลับมาเปนเมือง
หลวงอีกคร้ังหน่ึงในป 1911 หลังจากอินเดียไดรับเอกราชจากประเทศอังกฤษในป 1947 ก็ไดมีการสราง
สถานที่ทําการราชการโดยสรางเมืองใหมชื่อวา “นิวเดลลี” 
 

กลางวัน รับประทานอาหารกลาง  
 

 นําทานเขาชมกุตุบมีนาร (Qutb Minar) เปนสัญลักษณที่โดดเดนที่สุดแหงหน่ึงของกรุงนิวเดลี ไดรับ
สถานะมรดกโลกเม่ือ พ.ศ. 2536 เปนหอสูงที่สรางดวยหินทรายแดง (เชนเดียวกับสุสานหุมายูน) และหิน
ออนเปนทรงเสาสูงปลายฐานกวาง 14 เมตรเศษ สวนชั้นบนสุดยอดกวาง 2.7 เมตร มีความสูง 72.5 เมตร 
(ประมาณตึกสูง 20 ชั้น)  
จากน้ันนําทานผานชม ประตูชัย (India Gate) เปนอนุสรณสถานของเหลาทหารหาญที่เสียชีวิตจากการ
รวมรบกับอังกฤษในสมัยสงครามโลก คร้ังที่ 1 และสงครามอัฟกานิสถาน ประตูชัยแหงน้ีจึงถือไดวาเปน
สัญลักษณแหงหน่ึงของกรุงนิวเดลลี โดยซุมประตูแหงน้ีมีสถาปตยกรรมคลายประตูชัยของกรุงปารีสและ
นครเวียงจันทน ซ่ึงมีความสูง 42 เมตร สรางข้ึนจากหินทรายเม่ือปคริสตศักราชที่ 1931 บนพ้ืนผิวของ
ประตูชัยแหงน้ีจะปรากฏรายนามของทหารที่เสียชีวิตถูกแกะสลักไว และบริเวณใตโคงประตูจะปรากฏคบ
เพลิงที่ไฟไมเคยมอดดับเพ่ือเปนการรําลึกถึงผูเสียชีวิตในสงครามอินเดีย-ปากีสถาน เม่ือปคริสตศักราชที่ 
1971  มีทหารยามเฝาบริเวณประตูชัยตลอดเวลาเพ่ือปองกันการกอวินาศกรรม  
นําทานสู ตลาดจนัปาท (JanpathMarket) อิสระใหทานเลือกซ้ือสินคาพ้ืนเมืองและงานหัตถกรรมตางๆ 
เชน ผาไหมอินเดีย, เคร่ืองประดับอัญมณี, ไมจันทนหมแกะสลัก, ของตกแตงประดับบาน ฯลฯ **ขอสงวน
สิทธิในการเปลี่ยนแปลงไมไปตลาดจันปาทหากมีเวลาไมเพียงพอ** 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คํ่า รับประทานอาหารคํ่า  
 ไดเวลาอันสมควรนําทานเดินทางสูทาอากาศยานนานาชาติอินทิรา คานธี 

 

วันที่ 5 กรุงเทพฯ (สนามบินดอนเมือง)  

01.55 น. นําทานเดินทางกลับสู กรุงเทพฯ (ทาอากาศยานดอนเมือง) ประเทศไทย เที่ยวบินที่ XW305  
07.15 น. เดินทางกลับถึงทาอากาศยานดอนเมือง กรุงเทพฯ ประเทศไทย โดยสวัสดิภาพ 

 



 

อัตราคาบริการ : India Here we go 
เสนหแหงนครสีชมพ ูกับ ตํานานรักทัชมาฮาล 5 วัน 3 คืน BY (XW) 

กําหนดการเดินทาง 
ผูใหญ 

พัก 2-3 ทาน 
ทานละ 

เด็กอายุ 
ไมเกิน 12 ป 
(เสริมเตียง) 

ทานละ 

เด็กอายุ 
ไมเกิน 12 ป 

(ไมเสริมเตียง) 
ทานละ 

พักเด่ียว 
เพิม่ 

ทานละ 

ไมรวมต๋ัว 
ทานละ 

วันที่ :  9-13 ม.ค. 63 16,990 16,990 16,990 4,900 6,990 

วันที่ :  14-18 ม.ค. 63 16,990 16,990 16,990 4,900 6,990 

วันที่ :  16-20 ม.ค. 63 16,990 16,990 16,990 4,900 6,990 

วันที่ :  21-25 ม.ค. 63 16,990 16,990 16,990 4,900 6,990 

วันที่ :  23-27 ม.ค. 63 16,990 16,990 16,990 4,900 6,990 

วันที่ :  28 ม.ค. – 1 ก.พ. 63 16,990 16,990 16,990 4,900 6,990 

วันที่ :  30 ม.ค. – 3 ก.พ. 63 16,990 16,990 16,990 4,900 6,990 

วันที่ :  4-8 ก.พ. 63 17,990 17,990 17,990 4,900 7,990 

วันที่ :  6-10 ก.พ. 63 17,990 17,990 17,990 4,900 7,990 

วันที่ :  11-15 ก.พ. 63 17,990 17,990 17,990 4,900 7,990 

วันที่ :  13-17 ก.พ. 63 17,990 17,990 17,990 4,900 7,990 

วันที่ :  18-22 ก.พ. 63 17,990 17,990 17,990 4,900 7,990 

วันที่ :  20-24 ก.พ. 63 17,990 17,990 17,990 4,900 7,990 

วันที่ :  25 -29 ก.พ. 63 17,990 17,990 17,990 4,900 7,990 

วันที่ :  27 ก.พ. – 2 มี.ค. 63 17,990 17,990 17,990 4,900 7,990 

วันที่ :  3-7 มี.ค. 63 18,990 18,990 18,990 4,900 8,990 

วันที่ :  5-9 มี.ค. 63 18,990 18,990 18,990 4,900 8,990 

วันที่ :  10-14 มี.ค. 63 18,990 18,990 18,990 4,900 8,990 

วันที่ :  12-16 มี.ค. 63 18,990 18,990 18,990 4,900 8,990 

วันที่ :  17-21 มี.ค. 63 18,990 18,990 18,990 4,900 8,990 

วันที่ :  19-23 มี.ค. 63 18,990 18,990 18,990 4,900 8,990 

วันที่ :  24-28 มี.ค. 63 18,990 18,990 18,990 4,900 8,990 

วันที่ :  26-30 มี.ค. 63 18,990 18,990 18,990 4,900 8,990 

วันที่ :  31 มี.ค.- 4 เม.ย. 63 18,990 18,990 18,990 4,900 8,990 

 

 



 

ราคาน้ีไมรวมคาวีซาอินเดีย ทานละ 1,800 บาท 
ราคาน้ีไมรวมคาทปิมัคคุเทศกทองถิ่นและคนขับรถ รวม 1,500 บาท/ทาน/ทริป 

 

 เง่ือนไขการใหบริการ 
1.  ในกรณีที่ลูกคาตองการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดตอเจาหนาที่ของบริษัทฯ 

กอนทุกคร้ัง เพ่ือเช็คขอมูลความถูกตองของรายการทัวรรวมทั้งไฟลบินและเวลานัดหมาย
ทัวร หากเกิดความผิดพลาด ทางบริษัทไมรับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น 

2.  การชําระคาบริการ 
     2.1 กรุณาชําระมัดจํา ทานละ 10,000.- บาท  
     2.2 กรุณาชําระคาทัวรสวนที่เหลือ 30 วันกอนออกเดินทาง 
3.  การยกเลิกและคืนคาทัวรหลังจากมีการจายเงินมัดจํา 
    3.1 แจงยกเลิกกอนเดินทาง 30 วัน คืนคาใชจายทั้งหมด 
    3.2 แจงยกเลิกนอยกวา 1-30 วันกอนเดินทาง ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ เก็บคาใชจาย

ทั้งหมด 
 
อัตราคาบริการน้ีรวม 

1.  คาตั๋วเคร่ืองบินไป-กลับ ชั้นประหยัด 
2.  คาโรงแรมที่พักตามรายการที่ระบุ (สองทานตอหน่ึงหอง) 
3.  คาเขาชมสถานที่ตางๆ ตามรายการที่ระบุ 
4.  คาอาหารและเคร่ืองดื่มตามรายการที่ระบุ 
5.  คารถรับสงและระหวางนําเที่ยวตามรายการที่ระบุ 
6.  คาประกันอุบัติเหตุคุมครองในระหวางการเดินทาง คุมครองในวงเงินทานละ 1,000,000 

บาท คารักษาพยาบาลกรณีเกิดอุบัติเหตุวงเงินทานละ 200,000 บาท ตามเง่ือนไขของ
กรมธรรม  

 ** ลูกคาทานใดสนใจซ้ือประกันการเดินทางสําหรับครอบคลุมเร่ืองสุขภาพสามารถ
สอบถามขอมูลเพ่ิมเติมกับทางเจาหนาที่บริษัทได ** 

7.  รวมภาษีสนามบินทุกแหง + ภาษีนํ้ามัน  
8.  คาภาษีมูลคาเพ่ิม 7% 
 

อัตราคาบริการน้ีไมรวม 
1. กระเปาเดินทางนํ้าหนักไมเกิน 20 กิโลกรัม ทานละ 1 ใบเทาน้ัน ถามีนํ้าหนักเกินกวาตามที่

สายการบินกําหนด ทานตองชําระเอง 
2. คาธรรมเนียมการย่ืนขอวีซา Multiple อินเดียแบบออนไลน ใชเวลา 5 วันทําการ ทานละ 

1,800 บาท  
3. คาทําหนังสือเดินทาง 
4. คาใชจายสวนตัวนอกเหนือจากรายการ เชน คาเคร่ืองดื่ม, คาโทรศัพท, คาซักรีดฯลฯ 
5. คาอาหารที่ไมไดระบุไวในรายการ 
6. คาทิปมัคคุเทศกทองถิ่นและคนขับรถ รวม 1,500 บาท /ทาน/ทริป 

 
หมายเหตุ 

1. บริษัทฯ มีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวรน้ี เม่ือเกิดเหตุสุดวิสัยจนไม
อาจแกไขได 

2. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไมรับผิดชอบใดๆ เหตุการณที่เกิดจากสายการบิน ภัยธรรมชาติ 
เหตุการณไมสงบทางการเมือง, การประทวง, การนัดหยุดงาน, การกอการจลาจล, 
อุบัติเหตุ, ความเจ็บปวย, ความสูญหายหรือเสียหายของสัมภาระ ความลาชา เหตุสุดวิสัย 
อื่นๆ เปนตน 

3. หากทานยกเลิกกอนรายการทองเที่ยวจะสิ้นสุดลง ทางบริษัทฯ จะถอืวาทานสละสิทธิ์และ
จะไมรับผิดชอบคาบริการที่ทานไดชําระไวแลวไมวากรณีใดๆ ทั้งสิ้น 

4. บริษัทฯ จะไมรับผิดชอบตอการหามออกนอกประเทศ หรือ หามเขาประเทศ อันเน่ืองมาจาก
มีสิ่งผิดกฎหมาย หรือเอกสารเดินทางไมถูกตอง หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอื่นๆ 



 

5. รายการน้ีเปนเพียงขอเสนอที่ตองไดรับการยืนยันจากบริษัทฯ อีกคร้ังหน่ึง หลังจากได
สํารองที่น่ังบนเคร่ือง และโรงแรมที่พักในตางประเทศเปนที่เรียบรอย แตอยางไรก็ตาม
รายการน้ีอาจเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม 

6. ราคาน้ีคิดตามราคาตั๋วเคร่ืองบินในปจจุบัน หากราคาตั๋วเคร่ืองบินปรับสูงข้ึน บริษัทฯ สงวน
สิทธิ์ที่จะปรับราคาตั๋วเคร่ืองบินตามสถานการณดังกลาว 

7. กรณีเกิดความผิดพลาดจากตัวแทน หรือ หนวยงานที่เกี่ยวของ จนมีการยกเลิก ลาชา 
เปลี่ยนแปลง การบริการจากสายการบินบริษัทฯขนสง หรือ หนวยงานที่ใหบริการ บริษัทฯ
จะดําเนินโดยสุดความสามารถที่จะจัดบริการทัวรอื่นทดแทนให แตจะไมคืนเงินใหสําหรับ
คาบริการน้ันๆ 

8. มัคคุเทศก พนักงาน และตัวแทนของบริษัทฯ ไมมีสิทธิ์ในการใหคําสัญญาใดๆ ทั้งสิ้นแทน
บริษัทฯ นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผูมีอํานาจของบริษัทฯ กํากับเทาน้ัน 

9. หากไมสามารถไปเที่ยวในสถานที่ที่ระบุในโปรแกรมได อันเน่ืองมาจากธรรมชาติ ความ
ลาชา และความผิดพลาดจากทางสายการบิน จะไมมีการคืนเงินใดๆทั้งสิ้น แตทั้งน้ีทาง
บริษัทฯจะจัดหารายการเที่ยวสถานที่อื่นๆมาให โดยขอสงวนสิทธิ์การจัดหาน้ีโดยไมแจงให
ทราบลวงหนา  

10. ในกรณีที่ลูกคาตองออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดตอเจาหนาที่ของบริษัทฯ กอน
ทุกคร้ัง มิเชนน้ันทางบริษัทฯ จะไมรับผิดชอบคาใชจายใดๆ ทั้งสิ้น  

 
สําหรับผูที่มีความประสงคตองการขอย่ืนวีซาอินเดีย Multiple แบบออนไลน 
เอกสารในการย่ืนวีซาอินเดียสําหรับผูที่ถือพาสสปอรตไทย 

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

2. รูปถาย รูปถายสีหนาตรงขนาด 2x2 น้ิว พ้ืนหลังสีขาวเทาน้ัน จํานวน 1 ใบ เปนรูปที่ถายจาก
รานถายรูปเทาน้ัน รูป (หามสวมแวนตาหรือเคร่ืองประดับ, ไมใสชุดขาราชการหรือ
เคร่ืองแบบใดๆ ไมเปนรูปสติ๊กเกอรรวมถึงหามใชรูปที่ถายเองและปร้ินทเอง) 

3. แบบฟอรม 
 
 

*** เอกสารการย่ืนขอวีซาอนิเดียแบบออนไลน  
สามารถรองรับไฟลนามสกลุ JPG, PNG, PDF ขนาดไฟลไมเกิน 2MB 

!! สวนไฟล WORD / EXCEL / TIFF / TIF ไมรองรับ กรุณาแปลงเปน PDF กอนได  
ขอความหรือเน้ือหาตองครบถวนและมีความชดัเจนเทาน้ัน *** 

 



 

 
 



 

 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 


