
 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
รายการท่องเที่ยวเวลาที่อนิเดียชา้กวา่ประเทศไทย 1.30 ชัว่โมง 
วนัแรก กรุงเทพฯ- เดลลี-อคัรา B L D

04.30 น.  คณะเดินทางพรอ้มกนัท่ีท่าอากาศยานสวุรรณภมิู ชัน้ 4 เคานเ์ตอร ์ ประตู 3-4 สายการบิน THAI 
AIRWAY โดยเจา้หนา้ท่ีบริษทัฯ  คอยตอ้นรบัและอาํนวยความสะดวกใหก้บัทกุท่าน พิเศษ!! บริการอาหาร
วา่ง + น้ําดืม่ 1 ขวดเล็กกอ่นขึน้เคร่ือง 

กระเป๋าเล็กถือติดตวัขึน้เคร่ืองบิน 
 กรณุางดนําของมีคม ทกุชนิด เชน่ มีดพบั กรรไกรตดัเล็บทกุขนาด ตะไบเล็บ เป็นตน้ กรณุาใสใ่น

กระเป๋าเดินทางใบใหญ่หา้มนําติดตวัขึน้เครือ่งบิน 
 วตัถท่ีุเป็นลกัษณะของเหลว อาทิ ครีม โลช ัน่นํ้าหอมยาสีฟัน เจลสเปรย ์ และเหลา้เป็นตน้ จะถกูทํา

การตรวจอย่างละเอียดอีกครัง้โดยจะอนุญาตใหไ้ม่เกิน10 ชิน้ในบรรจภุณัฑล์ะไม่เกิน 100 ml.  
07:35 น.  เดินทางสู ่ เมืองเดลลี โดยสายการบิน THAI AIRWAY  เที่ยวบินที่ TG323  
 ใชเ้วลาเดินทาง 4 ชัว่โมง (บริการอาหารบนเคร่ือง) 
 10:35 น. ถึง ท่าอากาศยานนานาชาติอินทิรา คานธี เมืองเดลลี(New Delhi) ตามเวลาทอ้งถิ่น ผ่านพิธกีาร

ตรวจคนเขา้เมืองและตรวจรบัสมัภาระเรียบรอ้ยแลว้  
จากนัน้ เดินทางสู่มหาวิหารอินดู อชัดมั (Akshardham) วดัฮินดท่ีูใหญ่ท่ีสดุในโลก สถานท่ีท่ีน่าเลื่อมใสของมหาชน

บริ เวณกว ้า งมากถึ ง  86,342 
ตารางฟุต วดันี้มีความอศัจรรย ์
มากมาย สรา้งดว้ยหินทรายสี
ชมพู แกะสลกั และปูพืน้ดว้ยหิน
ออ่น มียอดโดมเป็นหินทรายชมพู 
แกะสลกั ตวัโดมสงู 72 ฟุต มี
เสาโดม ลอ้ม 1,160 ตน้ รอบ
โดมแกะเป็นเศียรคชสารจํานวน
148 เศียร ดา้นในบรรจ ุ เทพเจา้
ฮินดูแกะสลกักว่า 20,000 องค ์
ใชเ้วลาสรา้ง 5 ปีเท่าน้ัน โดย
ท่านประมุข  สวามี  มหาราช 
เป็นออกแบบเพียงคนเดียวเป็น



 

 

สถาปัตยกรรมฮินดท่ีูเก่าแก่ท่ีสดุ ก่อสรา้งโดยชา่งอาสาสมคัร มีทัง้นักบวช ชา่งศิลปะ รวมถึงนักแสวงบุญทุกคน
...อาศรธัาม 7 สิ่งมหศัจรรยข์องโลก ในศตวรรษที่ 21 

กลางวนั  บริการอาหารกลางวนั ณ โรงแรม   
จากน้ัน นําเดินทางสู่เมืองอคัรา (Agra) อดีตเมืองหลวงของอินเดียในสมยัท่ียงัเรียกวา่ "ฮินดสูถาน" เป็นเมืองท่ีตัง้อยู่

ริมแม่นํ้ายมนา ทางตอนเหนือของประเทศอินเดีย ในรฐัอุตตรประเทศ ตัง้อยู่ห่างจากเมืองลคัเนา ซึง่เป็นเมือง
หลวงของรฐัอตุตรประเทศเคยเป็นเมืองหลวงสําคญัของอินเดียในยุคศตวรรษท่ี 16 ตัง้อยู่ ริมฝ่ังแม่นํ้ายมุนา  เมืองอคั
รายงัเป็นท่ีตัง้ของป้อมอกัรา (Agra Fort) ป้อมแดง (Red Fort of Agra) ซึง่ไดร้บัการขึน้ทะเบียนเป็นมรดกโลกในปี 
1983 

คํา่  รบัประทานอาหารคํา่ ณ โรงแรมพกัผ่อนตามอธัยาศยั   
ที่พกั ณ Sarovar Premium Crystal Inn (Agra) หรือเทียบเท่า  

 

วนัที่สอง (2) เมืองอคัรา  (ทชัมาฮาล -อคัราฟอรท์ )-เมืองชยัปุระ B L D

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม   
07.30 น. นําท่านชมทชัมาฮาล สิ่งมหศัจรรยข์องโลก สุสานหินอ่อนท่ีผูค้นเชือ่ว่าเป็นสถาปัตยกรรมแห่งความรกัท่ีสวย

ท่ีสุดในโลกสรา้งขึน้โดยสมเด็จพระจกัรพรรดิแห่งจกัรวรรดิโมกุลผูมี้รกัมั่นคงต่อพระมเหสีของพระองค.์...ทชัมาฮา
ลถูกพิจารณาใหเ้ป็นหน่ึงในเจ็ดสิ่งมหศัจรรยข์องโลกในยุคใหม่ ซึง่ตัง้อยู่ในสวนริมฝ่ังแม่นํ้ายมุนา ในเมืองอาครา 
ส่วนท่ีมีชือ่เสียงท่ีสุด คือ หลุมศพของพระนางมุมตซั มาฮาล ซึง่ถูกสรา้งดว้ยหินอ่อนสีขาว ศิลาแลง ประดบั
ลวดลายเครื่องเพชร พลอย หิน โมราและเครื่องประดบัจากมิตรประเทศ ไดร้บัคํารบัรองว่าสรา้งขึน้ดว้ยสดัส่วนท่ี
วิจิตรและงดงามท่ีสดุ กวา้งยาวดา้นละ 100 เมตร สงู 60 เมตร มีผูส้รา้งและออกแบบร่วม 20,000 คน การ
ก่อสรา้งกินเวลานานถึง 22 ปี ทชัมาฮาลมีเนื้อท่ีประมาณ 42 เอเคอร ์ เป็นท่ีตัง้ของมสัยิด มีหออาซาน (หอสงู
สําหรบัรอ้งแจง้เวลาทํานมาซ) และมีสิ่งก่อสรา้งอื่น ๆ นายชา่งท่ีออกแบบ ชือ่ อุสตาด ไอซา ถูกประหารชวิีต
เพ่ือมิใหไ้ปออกแบบสถาปัตยกรรมใด ๆ ท่ีสวยกวา่ได ้

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
จากน้ัน   ชมพระราชวงัอคัราฟอรด์   Agra Fort ... ป้อมปราการหินทรายแดง มรดกโลกของเมืองอคัรา เป็น

ป้อมปราการประจําเมืองซึง่สรา้งเป็นกําแพงหินทรายสีแดง ตัง้ตระหง่านสวยงาม ดว้ยสถาปัตยกรรมแบบอคัระ 



 

 

พระเจา้อคับารส์รา้งขึน้ในปี ค.ศ. 1565 และสรา้งต่อเติมกนัเรื่อยมาจนถึงรุ่นหลานคือ พระเจา้ชารเ์จฮาน 
กษตัริยอ์งคท่ี์ 5 ของราชวงศโ์มกลุ ซึง่ปรบัเปลี่ยนจากป้อมปราการทางทหารมาเป็นพระราชวงั มีกําแพงสงูกว่า 
20 เมตร และยาว 2.5 กิโลเมตร ภายในอคัราฟอรด์มีหอ้งสวยงามท่ีสรา้งดว้ยหินอ่อนแกะสลกัฝังโดยรอบ 
โดยเฉพาะหอ้งมุขแปดเหล่ียม ซึง่เป็นหอ้งท่ีมีความสําคญัท่ีสุดภายในพระราชวงัแห่งนี้และภายในหอ้งนี้ท่านจะได ้
พบกบัสถานท่ีท่ีกษตัริยช์ารจ์าฮาถูกลูกชายจบัมาขงัไวจ้นสิน้พระชนน ์ พระองคถ์ูกกกัขงัอยู่ถึง 8 ปี จนกระทั่ง
สวรรคตในปี ค.ศ. 1666 ตามตํานานกล่าวว่าใหว้นัสุดทา้ยของชวิีตพระองคใ์ชเ้วลาทัง้วนัในการจอ้งมองเศษ
กระจกท่ีสะทอ้นภาพของทชัมาฮาล และสิน้พระชนมด์ว้ยเศษกระจกในกํามือ พระองคถ์ูกฝังในทชัมาฮาล เคียง
ขา้งพระมเหสีซึง่พระองคไ์ม่เคยลืม มีบางคนกล่าวว่าสมเด็จพระจกัรพรรดิชาหช์ะฮนั มิไดป้ระสงคท่ี์จะถูกฝัง
รว่มกบัประมเหสี แตพ่ระองคมี์แผนการท่ีจะสรา้งสสุานอีกแห่งดว้ยหินอ่อนสีดํา เพ่ือเป็นสสุานของพระองค ์ แต่ผูรู้ ้
หลายท่านเชือ่วา่พระองคป์ระสงคท่ี์จะถกูฝังเคียงขา้งพระนางมุมตซั มาฮาล 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
จากน้ัน  นําท่าน ชอ้ปป้ิงสินคา้หตัถกรรม และงานฝีมือพืน้เมือง อาทิเชน่ผา้ไหมอินเดียเครื่องประดบั อญัมณี ไม ้

จนัทรห์อมแกะสลกั ผลิตภณัฑจ์ากหินออ่น ของตกแตง่ประดบับา้น 
12.30 น.  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ โรงแรม   
13.30 น. บ่ายสมควรแกเ่วลาเดินทางสู่ เมืองชยัปุระ ระยะทางประมาณ 250 กม. ประมาณ 4-5  ช ัว่โมง  
17.30 น.       เมืองชยัปุร ะ  เป็นเมืองหลวงของแควน้ราชสถาน ทางตะวนัตกของอินเดีย สรา้งขึน้ตัง้แต่เม่ือปีค  .ศ . 1728 โดยมหา   

ราชา สะหวายจยั สิงหท่ี์ 2 ตวัเมืองถูกออกแบบวางผงัใหเ้ป็นเสมือนเมืองแห่งเทพเจา้ เป็นเมืองแห่งพระอาทิตยต์าม
แผนภมิูของจกัรวาลโดยมีพระราชวงัชยัปรุะอนังดงามเป็นแกนกลางแห่งจกัรวาลน่ันเอง  

จากน้ัน อิสระชอ้ปป้ิงสินคา้เมืองราชสถาน ณ หนา้พระราชวงัสายลมจนถึงเวลานัดหมายตลาดฮาวามาฮาลบาซาร ์
(Hawa Mahal Bazaar) ใหท้่านชอ้ปป้ิงสินคา้พืน้เมือง อาทิ กําไร สรอ้ยคอ เสือ้ผา้ ต่างๆมากมาย แบบชาว
ราชาสถาน สาํควรแกเ่วลา นําท่านเขา้สูท่ี่พกั… 

20.00 น.  รบัประทานอาหารคํา่ ณ โรงแรมพกัผ่อนตามอธัยาศยั   
ที่พกั ณ RAMADA (Jaipur) หรือเทียบเท่า  

 
วนัที่สาม (3) เมืองชยัปุระ- ฮาวามาฮาล-ซตีิพ้าเลส B L D

07.00 น.  รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม   



 

 

08.00 น.  พระราชวงัแหง่สายลม “Hawa Mahal” (ถา่ยรูปดา้นนอก)ซึง่ความจริงแลว้เป็นเพียงสว่นหนา้ของตวัอาคาท่ีมี
รปูทรงสะดดุตามีหนา้ตา่งมากถึง 935บานสาํหรบัใหเ้หลา่นางในน่ังมองทิวทศันข์องโลกภายนอกโดยท่ีคนภายนอกไม่
สามารถมองเห็นพวกนางได ้

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นําท่านขึ ้นรถจิ ๊บและ ชมป้อมปราการแอมเบอร  ์ (AmberFort) หรือพระราชวงัแอมเบอร ์
(Amber)”พระราชวงัแอมเบอรฟ์อรท์ เดิมเคยเป็นราชธานีของเมืองชยัปุระ สรา้งอยู่บนเนินเขาสูงตรงตําแหน่ง
เดิมท่ีเคยเป็นตําแหน่งเดิมท่ีเคยเป็นป้อมปราการเก่าในศตวรรษท่ี 11 มาก่อน สรา้งขึน้โดยมหาราชาแมนสิงห ์
ใน ปี ค.ศ. 1592 และเสร็จสิน้ลงในสมยัของมหาราชาใจสิงห ์ ป้อมแห่งนี้เป็นตน้แบบท่ีดีของสถาปัตยกรรมแบบ
ราชปุต (Rajput) นอกจากนี้ในสมยัก่อนดา้นล่างของป้อมยงัเป็นทะเลสาบ จึงเป็นปราการสําคญัเพ่ือป้องกนั
ขา้ศึกไดอี้กช ัน้ ทําใหท่ี้น่ี
กลายเป็นจุดยุทธศาสตร ์
สําคญัของราชวงศก์าญจวา
หา อยู่หลายรอ้ยปี ก่อน
มหาราชาสะหวายจยั ซงิหท่ี์ 
2 จะตดัสินใจยา้ยลงไปสรา้ง
เมืองใหม่ยงัชยัปุระ ภายใน
พระราช วงัแอมเบอรฟ์อรท์ 
ระกอบดว้ยพระตําหนักต่างๆ 
ท่ีเปิดใหนั้กท่อง เท่ียวเขา้
ชม ซึ่งส่วนใหญ่จะสรา้งใน
สมัยขอ งมหาราชามาน 
ซงิห ์ (Maharaja Man 
Singh) ใน ปี ค.ศ. 1592
และไดมี้การขยายต่อเติม
โดยมหาราชาองคต์อ่ๆมา 

นําท่านแวะชมและถ่ายรูป พระราชวงักลางน้ํา จาร  ์ มาฮาล สถาปัตยกรรมอลงัการแห่งอินเดียกบั 
พระราชวงันํ้า “Water Palace” ซึง่ตัง้เด่นสง่าอยู่กลางนํ้า พระราชวงักลางน้ําซึง่ต ัง้เด่นสง่าอยู่กลางทะเลสาบมนั
สกา )Man Sagar)สรา้งขึน้เม่ือไม่กี่ศตวรรษท่ีผ่านมา ตัง้อยู่ใจกลางทะเลสาบแมนซาการ ์ ท่ีถกูลอ้มรอบดว้ยภเูขาอ
ราวลัลี เป็นทําเลท่ีดีท่ีสดุในเมือง เพราะสามารถเห็นวิวไดโ้ดยรอบพระราชวงั และตวัพระราชวงัก็จะสะทอ้นกบัผืนนํ้า
เพ่ิมความงดงามใหม้ากขึน้ โดยเฉพาะในเวลากลางคืนท่ีจะมีแสงสะทอ้นอย่างเห็นไดช้ดั ในสว่นของพระราชวงัน้ันมอง
ภายนอกจะเห็นเพียงแคส่องช ัน้ แตค่วามจริงแลว้ท่ีน่ีมีช ัน้ซอ่นอยู่ดา้นลา่งใตนํ้้าอีกดว้ยพระราชวงัถกูสรา้งครัง้แรกเพ่ือ
จดุประสงคเ์ป็นท่ีพกัผ่อนตากอากาศของพระราชา เพ่ือเสด็จล่าสตัว ์ ในบริเวณดงักล่าว แต่ในชว่งศตวรรษท่ี 18 



 

 

กษตัริยแ์ห่งอารเ์มอรไ์ดต้ดัสินใจสรา้งเขือ่นลอ้มรอบระหว่างภเูขาเพ่ือป้องกนันํ้าท่วม และตอนน้ันเองท่ีทําใหร้ะดบันํ้า
เพ่ิมสงูขึน้จนท่วมส่วนหน่ึงของพระราชวงั ปัจจบุนัท่ีน่ีอนุญาตใหผู้ค้นเขา้ชมไดโ้ดยทางเรือเท่าน้ัน และภายในวงัยงัมี
ภาพวาดท่ีไดร้บัการดูแลรกัษาอย่างดี สถาปัตยกรรมภายนอกและภายในรวมถึงระเบียง มีการก่อสรา้งอย่างวิจิตร
งดงาม เป็นพระราชวงักลางนํ้าอนัสดุตา และถือเป็นสมบติัท่ีสมบรูณอี์กแห่งหน่ึงในประเทศ 

 

 

 

 

 

 

 

 

เที่ยง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ โรงแรม    
บ่าย ชม พระราชวงัหลวง“City Palace” ซึง่พระราชวงัแห่งนี้เป็นท่ีประทบัของมหาราชาองคปั์จจบุนั ซึง่ภายในมีหอ

ดาราศาสตร ์  ยนัตระ มนัตระของมหาราชา ไสว สิงหท่ี์ 2 ผูส้รา้งเมืองชยัปรุะและ พิพิธภณัฑ ์ ของมหาราชาแห่งชยั
ปุระในยุคก่อนๆ อาทิ พรม ภาพเขยีน และท่ีโดนเด่นมากท่ีสุดคือ ฉลองพระองคข์องมหาราชา มโธ สิงหท่ี์ 1 ท่ีมี
ขนาดใหญ่มากและฉลองพระองคปั์กดิน้ทองของมหาราณีท่ีหนักเกือบ 10 กิโลกรมั รวมถึงหมอ้เงินใบยกัษ ์ 2 ใบ 
หนักราว 345 กม. สถาปัตยกรรมของพระราชวงัแห่งนี้ผสมผสานกนัระหว่างราชวงคช์ยัปุระกบัโมกลุ นิยมใชหิ้นอ่อน
แกะสลกัลวยลายปราณีตบรรจง อาทิ นกยูง ดอกไม ้ และพระพิฆเนศไดอ้ย่างอ่อนชอ้ยภายในชมพระตําหนกัมูบา
รกัมาฮาล (Mumarak Mahal) หรือ
เวลคมัพาเลซ (welcome Palace) 
โดยพระตาํหนักมูบารกัมาฮาลสรา้งขึน้ใน
ปี ค.ศ. 1899 เพ่ือรบัรองแขกบา้นแขก
เมืองมีความโดดเด่นตรงการแกะสลกัเสา
หินอ่อนและประตูท่ีทําแบบเท่ากันทุก
สัด ส่ ว น  โ ด ย ตั ว อ า ค า ร เ ป็ น ก า ร
ผสมผสานกนัระหว่างสถาปัตยกรรมแบบ
ราชปุต อิสลาม และองักฤษ ปัจจุบนั 
ตําหนักแห่งนี้ ใชเ้ป็นพิพิธภณัฑแ์สดง
เครื่องแต่งกายของมหาราชาและมหารานี
ในแต่ละยุคน้ัน เชน่กระโปรงปักดว้ยดิน้
ทอง  เ สื ้อคลุมของมหาราชา  ฯลฯ 
นอกจากนี้ ยงัมีขา้วของเครื่องใชล้ํา้ค่า
ในวงัอีกหลายชิน้ 

จากนัน้ ชมหอดูดาวจนัตารม์นัตาร ์ ( JantarMantar) จดัวา่เป็นสถานท่ีท่องเท่ียวสําคญัของเมืองชยัปุระโดยไดร้บั
การประกาศจากองคก์ารยูเนสโกใหเ้ป็นมรดกโลกในปี ค  .ศ . 2010 สรา้งและคิดคน้ขึน้โดยมหาราชาสะหวายจยั 
สิงหท่ี์ 2 ดว้ยทรงมีความสนพระทยัและพระปรีชาในเรื่องดาราศาสตรจ์ึงไดท้รงรบัสัง่ใหส้รา้งหอดูดาวแห่งนี้ขึน้มา
พรอ้มๆกบัการกอ่สรา้งพระราชวงัซตีิพ้าเลซเพ่ือใชด้คูวามเคลื่อนไหวของพระอาทิตยพ์ระจนัทร ์

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คํา่ รบัประทานอาหารคํา่ ณ ภตัตาคาร จากนัน้เขา้สู่ที่พกั 

ที่พกั ณ RAMADA (Jaipur)  หรือเทียบเท่า  

วนัที่ส่ี (4) ชยัปุระ-นครหลวงเดลลี B L D

06.00 น.  รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม   
จากนัน้  เดินทางสู่ เมืองเดลลี (ระยะทางประมาณ 203 กิโลเมตร ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 4 – 5 ช ัว่โมง แลว้แต่

สภาพการจราจร) **เมืองนิวเดลี New Delhi** เมืองเดลีเป็นเมืองหลวงเก่าแก่ของอินเดีย ประมาณการณว์่า
ก่อสรา้งเม่ือ 5000 ปีก่อนคริสตกาล ส่วนสิ่งก่อสรา้งท่ีเก่าแก่ท่ีสุดท่ีคน้พบในปัจจบุนัมีอายุประมาณ 300 ปีก่อน
คริสตกาล มีเมืองโบราณหลายแห่งถูกขดุพบในเขตการปกครองเดลีในปัจจุบนั พืน้ท่ีเขตเดลีเป็นศูนยก์ลางการ
ปกครองของอาณาจกัรอินเดียโบราณถึง 7 อาณาจกัร 
กรงุนิวเดลี (New Delhi) เป็นเมืองท่องเท่ียวเมืองแรกท่ีเราอยากใหค้ณุลองมาเยือนสกัครัง้ ดว้ยเหตผุลท่ีว่าเมือง
นี้คือเมืองหลวงของประเทศอินเดียเมืองหลวงท่ีมี
ความเกา่แกม่ากกวา่ 5000 ปีกอ่นคริสตกาล  
นําท่านชม กุตบัมีนาร ์ หอคอยสุเหร่าที่สูง
ที่สุดในโลก กตุบัมีนาร ์ คือ หอคอยท่ีตัง้อยู่ใน
กรุงนิวเดลี เป็นหอท่ีมีความประมาณ 72.5 
เมตร (237.8 ฟุต) โดยหอคอยแห่งนี้สรา้งขึน้
จากหินทรายสีแดง และมีขนาดเสน้ผ่าศนูยก์ลาง
อยู่ ท่ี 14.32 เมตรเป็นหอสูงท่ีน่าจะถือเป็น
เครื่องหมายของเดลี เป็นถาวรวตัถุท่ีมีความงาม
ไดส้ดัส่วนภายนอกเป็นหินทรายสีแดง สรา้งเป็น
ลกูฟูกขึน้ไปอย่างเกลีย้งเกลา ซึง่ไดมี้การสรา้งต่อ
กนัขึน้ไปหลายทอด หลายยุคสมยั แต่ละลูกฟูกจารึกเป็นอกัษรอาระบิกจากบทสวดในพระคมัภีรโ์กหร่าน...ซึง่
ปัจจบุนัเป็นท่ีนิยมของคนไปเย่ียมชม  

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร เดลลี 



 

 

จากน้ัน..นําท่านผ่านชมราชปาติภาวนั (Rashtrapati Bhavan) ทําเนียบรฐับาล ท่ีก่อสรา้งดว้ยหิน
ทรายรปูร่างผสมแบบองักฤษและโมกลุ , ชมประตูเมืองอินเดีย (Indian Gate) ใชเ้ป็นอนุสาวรียข์องทหารท่ี
เสียชวิีตในสงครามโลกครัง้ท่ีหน่ึง จดุไฟ อมรชวิีนบูชาวิญญาณนักรบไม่เคยดบั ตัง้แต่ พ.ศ.2474 (ค.ศ. 1931) 
จวบจนปัจจบุนั มีชือ่จารึกไวท่ี้แผ่นหิน 85,000 ชือ่ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

จากนัน้ นําท่าน ชอ้ปป้ิงที่ ตลาดพืน้เมือง ตลาดจนัปาตรต์ Janpath Market, New Delhi สินคา้พืน้เมือง
ของประเทศอินเดียท่ีมาทัว่สารทิศ...ท่ีน่ีคณุจะไดร้บัท่ีจะทําสิ่งท่ีดีท่ีสดุของถนนชอ้ปป้ิง รา้นคา้สว่นใหญ่มีขนาดเล็ก
ซุม้ขายทุกชนิดของเสือ้ผา้ฝ้ายและ curios เสือ้ผา้ท่ีมีเสือ้ผา้โดยทั่วไปการส่งออกส่วนเกินจะขายราคาถูก มี
เครื่องเงินและเคร่ืองประดบัเทียมเรียงรายดว้ยหินกึ่งมีคา่ท่ีมีอยู่ท่ีน่ี... ผูช้อ้ปป้ิงท่ีน่ีตอ้งมีคู่ของทกัษะ หน่ึงคณุจะตอ้ง
มีความสามารถในการแยกแยะความแตกต่างของปลอมจากของแท ้ สองคุณตอ้งรูแ้ละฝึกศิลปะการเจรจาต่อรอง
อย่างอดทนตลาดทิเบตท่ีอยู่ใกลโ้รงแรมอิมพีเรียลเป็นคลงัเก็บของโบราณและสิ่งของทิเบต คุณสามารถเลือกซือ้
สินคา้สําหรบับางเคร่ืองประดบัเงิน, thangkhas และเครื่องทองเหลือง... ฝ่ังตรงขา้มมีหา้งใหญ่สิน้คา้มากมายอาทิ 
วาดภาพเป็นตูโ้ชวข์องการสรา้งสรรคข์องชา่งฝีมืออินเดียทอผา้และศิลปินพืน้บา้นจะไดร้บัการชืน่ชอบกบัลกูคา้ใน
อินเดียและทัว่โลกเอ็มโพเรียมเป็นของรฐับาลอินเดียดําเนินการภายใตก้ระทรวงสิ่งทอตัง้อยู่ใน Jawahar Vyapar 
ภวนัวาดภาพเป็นตูโ้ชวข์องการสรา้งสรรคข์องชา่งฝีมืออินเดียทอผา้และศิลปินพืน้บา้นจะไดร้บัการชืน่ชอบกบั
ลกูคา้ในอินเดียและทัว่โลก เปิดใหบ้ริการทกุวนั 10:00-19:00 

 

 

 

 

 
 
 
อิสระใหทุ้กท่าน..จนถึงเวลานดัหมาย 

คํา่  รบัประทานอาหารคํา่ ณ ภตัตาคาร (อาหารไทย)  
จากน้ัน สมควรแกเ่วลานําท่านเดินทางสูส่นามบินอินทิราคานธเีพ่ือเดินทางสูก่รงุเทพฯ 
 

 



 

 

 

วนัที่ส่ี (5) เดลลี-กรุงเทพ - - -

03.20 น.   ออกเดินทางสู่ กรุงเทพ ฯโดยสายการบิน THAI AIRWAY  เที่ยวบินที่ TG332 
ใชเ้วลาเดินทาง 4ชัว่โมง (บริการอาหารบนเคร่ือง) 

09.15 น.  เดินทางถึงกรงุเทพฯ โดยสวสัดิภาพ…. 

 
หมายเหตุ :  
1. เวลาท่ีปรากฏในโปรแกรมกบัการปฏิบติัจริงอาจแตกต่างกนัเล็กนอ้ย ขอใหท้่านรบัทราบคําแนะนําการ
เปล่ียนแปลงการนัด หมายเวลาในการทาํกิจกรรมอีกครัง้จากหวัหนา้ทวัร ์ 

2. บริษทัอาจทําการเปล่ียนแปลงรายการ ไดต้ามความจาํเป็นและเหมาะสม แตจ่ะยึดผลประโยชนข์องลูกคา้เป็น
สําคญั ทัง้นี้ ขึน้อยู่กบัสภาวะของสายการบิน โรงแรมท่ีพกั ภมิูอากาศ ภยัธรรมชาติ การนัดหยุดงานฯลฯ 

ตลอดจนสภาวะทาง เศรษฐกิจและสถานการณท์างการเมืองภายใน อนัเป็นสาเหตใุหต้อ้งเล่ือนการเดินทาง
หรือไม่สามารถจดัพาคณะทอ่งเท่ียว ไดต้ามรายการ 

อตัราคา่บริการ  (โปรแกรมสามเหล่ียมอารยธรรม 5วนั3คืน) 
เน่ืองจากเป็นต ัว๋ราคาพิเศษจึงไม่สามารถ REFUND ได ้ ราคาสําหรบัคนไทยเท่านัน้ 

 

กาํหนดวนัเดินทาง 

อตัราคา่บริการหมายเหต:ุ  ผูใ้หญ่ (12 ปี ขึน้ไป) 

เดินทางต ัง้แต ่ 20 ท่านขึน้ไป 

ผูใ้หญ่พกั 2 ท่าน 

(พกัหอ้งละ 2-3 ท่าน) 

พกัเดีย่วเพ่ิม

24-28 ม.ค.63 

14-18 ก.พ.63 

20-24 ม.ค.63 

28,200.- 6,500.- 

บริษทัขอสงวนสิทธิใ์นการออกทวัรก์รณีมีผูเ้ดินทางไม่ 15-25   ทา่น หรือปรบัเปล่ืยนราคาหรือตามท่ีไดต้กลง
กบัทางบริษทัฯ 

 

 

 

 

 

*ผูใ้หญ ่ (12 ปี ขึน้ไป) เน่ืองจากเป็นราคาตั๋วกรุป๊หรือเป็นราคาโปรโมช ัน่ จึงไม่มีราคาสาํหรบัเด็ก 



 

 

การสํารองที่นั่ง   

1. *กรณุา ชาํระเงินมดัจาํ ท่านละ 15,000 บาท พรอ้มแจง้ชือ่เป็นภาษาองักฤษตามหนังสือเดินทาง หรือ 

Copy Passport มาท่ีบริษทัฯ ภายใน 3 วนัหลงัการจอง.... (ท่ีน่ังจะยืนยนัเม่ือไดร้บัเงินมดัจาํแลว้เทา่น้ัน)หากตอ้ง
ย่ืนวีซา่ ตอ้งเตรียมเอกสารย่ืนวีซา่ใหเ้รียบรอ้ยภายใน 2-3 วนัหลงัจากทาํการจองแลว้ (ใชเ้วลาขอวีซา่ไม่
ตํ่ากวํ่า 7วนัทาํการ) 

2. การชาํระคา่ทวัรส์ว่นท่ีเหลือทางบริษทัฯจะเรียกเก็บกอ่นเดินทางไม่นอ้ยกวา่ 20 วนัท่านควรจดัเตรียมคา่ทวัร ์
ใหเ้รียบรอ้ยกอ่นกาํหนดเน่ืองจากทางบริษทัตอ้งสาํรองคา่ใชจ้า่ยในสว่นของคา่ท่ีพกัและตั๋วเคร่ืองบินมิฉะน้ันจะ
ถือวา่ทา่นยกเลิกการเดินทางโดยอตัโนมติั 

*** ในกรณีที่ท่านโอนเงินจากตา่งจงัหวดั ไม่รวมคา่ธรรมเนียมและค่าบริการของธนาคาร 

หมายเหต ุ  :  อน่ึงกรณุาแจง้เจา้หนา้ท่ีของบริษทัฯ ทราบถึงการโอนเงินของทา่น ทางโทรศพัทห์รือทางไลน ์
เพ่ือสง่หลกัฐานการโอนเงินของทา่นเพ่ือเป็นประโยชนแ์ก่ทา่น 

สําคญัมาก!!!การยกเลิกบตัร และการคืนเงิน“สายการบินโลวค์อสต”์   

 สายการบินสายการบินโลวค์อสต ์ หลงัการจองโดยชาํระมดัจาํแลว้ หากท่านตอ้งการยกเลิกการเดินทางไม่ว่ากรณีใดๆ
กอ้ตามไม่สามารถ Refund คืนเงินได ้ เวน้แต่จะมีคนเดินทางแทน ทัง้นี้ตอ้งขึน้อยู่ว่าทางบริษทัฯยงัไม่ออกบตัรโดยสาร
ดว้ย เน่ืองจากเป็นตั๋วกรุป๊เหมาจ่าย“สายการบินโลวค์อสต”์ จ่ายถูกแต่มีขอ้แลกเปลี่ยนขอใหท้่านทําความ
เขา้ใจก่อนชาํระเงิน  เมื่อท่านทําการซือ้โปรแกรมทวัร ์ ทางบริษทัฯ จะถือว่าท่านรบัทราบและยอมรบั
เงื่อนไขของหมายเหตุทุกขอ้แลว้ 

อตัราค่าบริการรวม : 

 ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลบั ช ัน้ประหยดัโดยสายการบิน ค่าภาษีสนามบินทุกแห่ง ตามระบใุนรายการ 
 ค่าท่ีพกัโรงแรมระดบั 3- 4 ดาวตามระบใุนรายการ 
 ค่ารถโคช้ปรบัอากาศ ตามระบใุนรายการ 
 ค่าอาหารทุกมือ้ตามระบุ/ค่าธรรมเนียมเขา้ชมสถานท่ีต่างๆ ตามระบใุนรายการ 
 คา่ธรรมเนียมวีซา่สําหรบัหนงัสือเดินทางไทย ย่ืนแบบออนไลนเ์ท่านัน้ (ไม่ตอ้งโชวต์วั) 
 ค่าประกนัอุบติัเหตุระหว่างการเดินทาง แบบหมู่คณะ วงเงิน 1 ลา้นบาท (วงรกัษาพยามบาทไม่เกิน 5 แสนบาท/ครัง้)

ทัง้นี้ย่อมขึน้อยู่ในขอ้จาํกดัท่ีมีการตกลงไวก้บับริษทัประกนัชวีิต ตามระบใุนรายการ 
*หากท่านสนใจซือ้ประกนัการเดินทางสําหรบัครอบคลุมเรื่องสุขภาพสอบถามขอ้มูลเพ่ิมเติมกบัทางเจา้หนา้ท่ีบริษทัได ้ ** 

- เบีย้ประกนัเริ่มตน้ 370 บาท [ระยะเวลา 5-7 วนั] 
- เบีย้ประกนัเริ่มตน้ 430 บาท [ระยะเวลา 8-10 วนั] 
ความครอบคลุมผูเ้อาประกนัท่ีมีอายุมากกว่า 16 หรือนอ้ยกว่า 75 ปี 
[รกัษาพยาบาล 2 ลา้น, รกัษาต่อเน่ือง 2 แสน, เสียชวิีตหรือเสียอวยัวะจากอุบติัเหตุ 3 ลา้นบาท] 
ความครอบคลุมผูเ้อาประกนัท่ีมีอายุนอ้ยกว่า 16 หรือมากกว่า 75 ปี 
[รกัษาพยาบาล 2 ลา้น, รกัษาต่อเน่ือง 2 แสน, เสียชวิีตหรือเสียอวยัวะจากอุบติัเหตุ 1.5 ลา้นบาท] 

อตัราค่าบริการไม่รวม  

 คา่จดัทําหนังสือเดินทาง (PASSPORT) และคา่ทําใบอนุญาตท่ีกลบัเขา้ประเทศของคนตา่งชาติ หรือ คนตา่งดา้ว 
 ค่าใชจ้่ายอื่นๆนอกเหนือจากท่ีระบไุวใ้นรายการและค่าใชจ้่ายส่วนตวัต่างๆ เชน่ ค่าโทรศพัท ์ ค่าซกัรีด ฯลฯ 
 ค่าธรรมเนียมนํ้ามนัของสายการบิน (ถา้มี) 
 คา่วีซา่ท่ีมีคา่ธรรมเนียมแพงกวา่หนังสือเดินทางไทย 
 คา่ภาษีหกัณ ท่ีจา่ย 3% ภาษีมูลคา่เพ่ิม 7% (กรณีออกใบกาํกบัภาษี) 



 

 

 

 คา่ธรรมเนียมการชาํระเงินดว้ยบตัรเครดิต VISA 3% AMEX 4% 
 คา่นํ้าหนักเกินพิกดัตามสายการบินกาํหนด 20 กิโลกรมั  
 คา่ทิปไกดท์อ้งถิน่,พนกังานขบัรถ 30 USD /ท่าน ตลอดการเดินทางใหก้บัหวัหน้าทวัร ์  
 คา่บริการยกกระเป๋าในโรงแรมและสนามบิน ซึง่ท่านจะตอ้งดูแลกระเป๋าและทรพัยสิ์นดว้ยตวัท่านเอง 
 คา่ทิปหวัหน้าทวัรไ์ทย ทิปหวัหน้าทวัรแ์ลว้แต่ความพึงพอใจในบริการของท่าน 
การใหทิ้ปตามธรรมเนียมทางบริษทัฯมิไดมี้ผลประโยชนใ์ดๆท ัง้สิน้ขึน้อยู่กบัการพิจารณาของท่านเพื่อเป็น

กาํลงัใจใหก้บัไกด ์ และคนขบัรถ 

การยกเลิก และการเปลี่ยนแปลง 
การยกเลิก 

5.1 หากมีการชาํระมดัจาํทวัรแ์ละตอ้งการยกเลิกไม่วา่กรณีใดๆก็ตามตอ้งชาํระคา่บริการ  ท่านละ 2,000 บาท 
           5.2 ยกเลิก 30-45 วนั กอ่นการเดินทาง+คา่วีซา่ (ถา้มี)  ตอ้งชาํระ   ท่านละ  5,000 บาท 
           5.3 ยกเลิก 15 - 29 วนั กอ่นการเดินทาง ตอ้งชาํระ 50% ของราคาทวัร+์คา่วีซา่ (ถา้มี) 
   5.4 ยกเลิกนอ้ยกวา่ 1 - 14 วนั กอ่นการเดินทาง ตอ้งชาํระ 100% ของราคาทวัร ์
ยกเลิกชว่งเทศกาล  
ยกเลิกกอ่นการเดินทาง สงกรานต-์ปีใหม่ 60 วนั ตอ้งชาํระท่านละ  10,000 บาท  
ยกเลิกกอ่นการเดินทาง สงกรานต-์ปีใหม่ 50 วนั ตอ้งชาํระท่านละ 20,000+คา่วีซา่ (ถา้มี)  
ยกเลิกกอ่นการเดินทาง สงกรานต-์ปีใหม่ 40 วนั 01-29 วนั ชาํระ 100% ของราคาทวัร ์
 
หลงัจากการจองทวัรแ์ละชาํระเงินมดัจาํแลว้ ทางบริษทัฯ ถือวา่ท่านไดย้อมรบัในขอ้ตกลงและเงื่อนไข ที่บริษทัได้

ระบุไวข้า้งตน้ทุกประการ 
 
เงื่อนไขการเดินทาง 
1) บริษทัฯ มีสิทธิท่ี์จะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการในทวัรนี์้ เม่ือเกิดเหตสุดุวิสยัจนไม่อาจแกไ้ขได ้
2) บริษทัฯ ไม่รบัผิดชอบคา่เสียหายในเหตกุารณท่ี์เกิดจากสายการบิน ภยัธรรมชาติ และอื่นๆท่ีอยู่นอกเหนือการควบคมุของ

ทางบริษทัฯหรือคา่ใชจ้า่ยเพ่ิมเติมท่ีเกิดขึน้ทางตรงหรือทางออ้ม เชน่ การเจ็บป่วย, การถกูทารา้ย, การสญูหาย, ความลา่ชา้ 
หรือจากอบุติัเหตตุา่งๆ 

3)  หากท่านยกเลิกกอ่นรายการท่องเท่ียวจะสิน้สดุลง ทางบริษทัฯ จะถือวา่ท่านสละสิทธิแ์ละจะไม่รบัผิดชอบคา่บริการท่ีท่านได ้
ชาํระไวแ้ลว้ไม่วา่กรณีใดๆ ทัง้สิน้ 

4)  บริษทัฯ จะไม่รบัผิดชอบตอ่การหา้มออกนอกประเทศ หรือ หา้มเขา้ประเทศ อนัเน่ืองมาจากมีสิ่งผิดกฎหมาย หรือเอกสาร
เดินทางไม่ถกูตอ้ง หรือ การถกูปฏิเสธในกรณีอื่นๆ 

5) รายการนี้เป็นเพียงขอ้เสนอท่ีตอ้งไดร้บัการยืนยนัจากบริษทัฯ อีกครัง้หน่ึง หลงัจากไดส้ารองท่ีน่ังบนเคร่ือง และโรงแรมท่ีพกัใน
ตา่งประเทศเป็นท่ีเรียบรอ้ย แตอ่ย่างไรก็ตามรายการน้ีอาจเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสม 

6)  ราคานี้คิดตามราคาตัว๋เครื่องบินในปัจจบุนั หากราคาตัว๋เครื่องบินปรบัสงูขึน้ บริษทัฯ สงวนสิทธิท่ี์จะปรบัราคาตัว๋เคร่ืองบิน
ตามสถานการณด์งักลา่ว 

7) กรณีเกิดความผิดพลาดจากตวัแทน หรือ หน่วยงานท่ีเกี่ยวขอ้ง จนมีการยกเลิก ลา่ชา้ เปลี่ยนแปลง การบริการจากสาย
การบินบริษทัฯขนสง่ หรือ หน่วยงานท่ีใหบ้ริการ บริษทัฯจะดาเนินโดยสดุความสามารถท่ีจะจดับริการทวัรอื์น่ทดแทนให ้ แต่
จะไม่คืนเงินใหส้าหรบัคา่บริการน้ันๆ 

8)  มคัคเุทศก ์ พนักงาน และตวัแทนของบริษทัฯ ไม่มีสิทธิใ์นการใหค้าํสญัญาใดๆ ทัง้สิน้แทนบริษทัฯ นอกจากมีเอกสารลง
นามโดยผูมี้อานาจของบริษทัฯ กากบัเท่าน้ัน 

9) หากไม่สามารถไปเท่ียวในสถานท่ีท่ีระบใุนโปรแกรมได ้ อนัเน่ืองมาจากธรรมชาติ ความลา่ชา้ และความผิดพลาดจากทางสาย
การบิน จะไม่มีการคืนเงินใดๆทัง้สิน้ แตท่ัง้นี้ทางบริษทัฯจะจดัหารายการเท่ียวสถานท่ีอื่นๆมาให ้ โดยขอสงวนสิทธิก์ารจดัหานี้
โดยไม่แจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

10) เม่ือท่านออกเดินทางไปกบัคณะแลว้ ท่านงดการใชบ้ริการรายการใดรายการหน่ึง หรือไม่เดินทางพรอ้มคณะถือวา่ท่านสละ
สิทธิ ์ ไม่อาจเรียกรอ้งคา่บริการ และเงินมดัจาคืน ไม่วา่กรณีใดๆ ทัง้สิน้ 



 

 

11)  ในกรณีท่ีลกูคา้ตอ้งออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ กรณุาติดตอ่เจา้หนา้ท่ีของบริษทัฯ กอ่นทกุครัง้ มิเชน่น้ันทางบริษทัฯ 
จะไม่รบัผิดชอบคา่ใชจ้า่ยใดๆ ทัง้สิน้ 

12) กรณีเจ็บป่วยจนไม่สามารถเดินทางไดซ้ึง่จะตอ้งมีใบรบัรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรบัรองบริษทัฯจะพิจารณาเลื่อนการเดินทาง
ของท่านไปยงัคณะตอ่ไปแตท่ัง้นี้ท่านจะตอ้งเสียคา่ใชจ้า่ยท่ีไม่สามารถเรียกคืนได ้ เชน่คา่ตัว๋เครื่องบินคา่หอ้ง คา่ธรรมเนียมวี
ซา่ตามท่ีสถานทตูฯ เรียกเก็บ และคา่ใชจ้า่ยอื่นๆท่ีเกิดขึน้ตามจริง ในกรณีท่ีไม่สามารถเดินทางได ้

13) กรณีย่ืนวีซา่แลว้ไม่ไดร้บัการอนุมติัวีซา่จากทางสถานทตู (วีซา่ไม่ผ่าน) และท่านไดช้าระคา่ทวัรห์รือมดัจามาแลว้ ทางบริษทั
ฯ คืนคา่ทวัรห์รือมดัจาให ้ แตท่างบริษทัขอสงวนสิทธิใ์นการหกัคา่บริการย่ืนวีซา่, คา่วีซา่ และคา่ใชจ้า่ยบางสว่นท่ีเกิดขึน้
จริงเป็นกรณีไป (อาทิ กรณีออกตัว๋เครือ่งบินไปแลว้ หรือไดช้าระคา่บริการในสว่นของทางเมืองนอกเชน่ โรงแรม ฯลฯ ไป
แลว้) ทางบริษทัขอสงวนสิทธิใ์นการหกัเก็บคา่ใชจ้า่ยจริงท่ีเกิดขึน้แลว้กบัท่านเป็นกรณีไป 

14) กรณีวีซา่ผ่านแลว้ แจง้ยกเลิกกอ่นหรือหลงัออกตัว๋โดยสาร บริษทัฯ ขอสงวนสิทธิใ์นการ ไม่คืนคา่ทวัรท์ ัง้หมด 
15) กรณีวีซา่ผ่านแลว้ แตก่รุป๊ออกเดินทางไม่ได ้ เน่ืองจากผูเ้ดินทางท่านอื่นในกลุม่โดนปฏิเสธวีซา่ หรือไม่วา่ดว้ยสาเหตใุดๆก็

ตาม ทางบริษทัขอสงวนสิทธิใ์นการหกัเก็บคา่ใชจ้า่ยจริงท่ีเกิดขึน้แลว้กบัท่านเป็นกรณีไป 
16) กรณีผูเ้ดินทางไม่สามารถเขา้-ออกเมืองได ้ เน่ืองจากเอกสารปลอมหรือการหา้มของเจา้หนา้ท่ีไม่วา่เหตผุลใดๆ ก็ตามทาง

บริษทัของสงวนสิทธิใ์นการ ไม่คืนคา่ทวัรท์ ัง้หมด 
17) ทางบริษทัขอสงวนสิทธิร์าคานี้เฉพาะนักท่องเท่ียวชาวไทยและท่องเท่ียวเป็นหมู่คณะแบบ Join Tour เท่าน้ัน กรณีตอ้งการ

ตดักรุป๊เหมาโปรดสอบถามทางบริษทัอีกครัง้ หากเป็นนกัท่องเทีย่วชาวตา่งชาติ หรือ พระสงฆ ์ โปรดสอบถามทาง
บริษทัอีกคร ัง้ 

18) ในกรณีท่ีลกูคา้ตอ้งออกตัว๋โดยสารภายในประเทศกรณุาติดตอ่เจา้หนา้ท่ีของบริษทัฯกอ่นทกุครัง้มีเชน่น้ันทางบริษทัฯจะ ไม่
รบัผิดชอบคา่ใชจ้า่ยใดๆทัง้สิน้ 

19) หากมีการยกเลิกการจองทวัรห์ลงัไดท้ําการย่ืนวีซา่เรียบรอ้ยแลว้บริษทัขอสงวนสิทธิใ์นการนําเลม่พาสปอรต์ไปยกเลิกวีซา่
ในทกุกรณีไม่วา่คา่ใชจ้า่ยในการย่ืนวีซา่จะรวมหรือแยกจากรายการทวัรก็์ตาม 

กรุณาอา่นหมายเหตใุหล้ะเอียดทุกขอ้ 
 บริษทัฯ สงวนสิทธิใ์นการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมรายการท่องเท่ียวและอตัราค่าบริการโดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ตาม

ความเหมาะสม 
 กรณีท่ีคณะไม่ครบจาํนวน 15 ท่านทางบริษทัฯ สงวนสิทธิใ์นการงดออกเดินทางโดยทางบริษทัฯจะแจง้ใหท้่านทราบ

ลว่งหนา้ 14 วนักอ่นการเดินทาง  
 บริษทัฯ สงวนสิทธิใ์นการท่ีจะไม่รบัผิดชอบตอ่คา่ชดเชยความเสียหาย อนัเกิดจากเหตสุดุวิสยัท่ีทางบริษทัฯ ไม่สามารถ

ควบคมุได ้ เชน่ การนัดหยดุงาน, จลาจล,การลา่ชา้หรือยกเลิกของเท่ียวบิน รวมถึงกรณีท่ีกองตรวจคนเขา้เมืองไม่
อนุญาตใหเ้ดินทางออกหรือกองตรวจคนเขา้เมืองของแตล่ะประเทศไม่อนุญาตใหเ้ขา้เมือง รวมทัง้ในกรณีท่ีท่านจะใชห้นังสือ
เดินทางราชการ (เลม่สีนํ้าเงิน) เดินทาง หากท่านถกูปฏิเสธการเดินทางเขา้หรือออกนอกประเทศใดประเทศหน่ึง  

 ตัว๋เคร่ืองบินเม่ือออกตัว๋แลว้ไม่สามารถ Refund ไดท้กุกรณี โดยเง่ือนไขของสายการบินกาํหนด 
 การไม่รบัประทานอาหารบางมือ้ไม่เท่ียวตามรายการไม่สามารถขอหกัค่าบริการคืนไดเ้พราะการชาํระค่าทวัรเ์ป็นไปใน

ลกัษณะเหมาจา่ย 
 เม่ือท่านทําการซือ้โปรแกรมทวัร ์ ทางบริษทัฯ จะถือวา่ท่านรบัทราบและยอมรบัเง่ือนไขของหมายเหตทุกุขอ้แลว้ 
 ขอ้แนะนําบางประการใหน้กัท่องเที่ยวทราบกอ่นการเดินทาง 

สาํหรบัหอ้งพกัแบบ 3 เตียง มีบริการเฉพาะบางโรงแรมเท่าน้ัน กรณีเดินทางเป็นผูใ้หญ่ 3 ท่าน บริษทัฯ ขอแนะนําให ้
นักท่องเท่ียวเปิดหอ้งพกั เป็น 2 หอ้ง จะสะดวกกบันักท่องเท่ียวมากกวา่  

 หากออกตัว๋แลว้นักท่องเท่ียวไม่สามารถขอคืนเงินได ้ และไม่สามารถเปลี่ยนวนัเดินทางไดห้รือตามเง่ือนไขของการสายการ
บินน้ันๆ 

 กระเป๋าเดินทางเพ่ือโหลด สาํหรบัช ัน้ท่องเท่ียว ท่านละ 1 ใบ (น้ําหนกัไม่เกิน20 กิโลกรมั) 
เน่ืองจากเป็นlow cost Airline อนุญาติให ้กระเป๋าถือขึน้เคร่ือง Hand Carry (น้ําหนกัไม่เกิน 7 กิโลกรมั)       
ในกรณีที่ลูกคา้ตอ้งออกต ัว๋โดยสารภายในประเทศ กรุณาติดตอ่เจา้หน้าที่ของบริษทัฯ กอ่นทุกคร ัง้ มิฉะนัน้ทาง

บริษทัฯ จะไม่ขอรบัผิดชอบคา่ใชจ้า่ยใดๆ ทัง้สิน้ 
 



 

 

 
เอกสารในการยื่นวีซา่ท่องเที่ยวอินเดีย แบบออนไลน ์ (ไม่ตอ้งโชวต์วั) 
 รูปถา่ยสี (ถา่ยมาไม่เกิน 3 เดือน ขนาด 2×2 น้ิว (1 รูป พืน้หลงัสีขาว  
 สําเนาหนงัสือเดินทางอายุการใชง้านไม่ตาํกวา่ 6 เดิน หา้มขดีทบั 
 สําเนาบตัรประชาชน 1 ชดุ    
 สําเนาทะเบียนบา้น 1 ชดุ 
 สําเนาวีซา่อินเดียหากท่านเคยเดินทางเขา้อินเดียแลว้ 1 ชดุ 

เอกสารท ัง้หมดสามารถส่งแบบออนไลน ์  Line , Email ไดเ้ลยครบั^^ 
 
 


