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วันแรก

กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ)-เดลลี

20.30 น.

คณะพร้อมกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ บริเวณผูโ้ ดยสารขาออก ชัน้ 4 ประตู 3 เคาน์เตอร์เช็คอิน การบินไทย Thai Airways
(TG) เจ้าหน้าที่ของบริษทั ฯคอยให้การต้อนรับ และอานวยความสะดวกในการเช็คอินรับบัตรโดยสาร
**หมายเหตุ** เคาน์เตอร์เช็คอินจะปิ ดบริการก่อนเวลาเครื่องออกอย่างน้อย 60 นาที และผูโ้ ดยสารพร้อม ณ ประตูข้นึ
เครื่องก่อนเวลาเครื่องออก 30 นาที
บินลัดฟ้ าสู่ เมืองเดลลี ประเทศอินเดีย โดยสายการบิน การบินไทย Thai Airways เที่ยวบินที่ TG331 ใช้เวลาเดินทาง
ประมาณ 4 ชัว่ โมง 25 นาที
เดลลี-อักรา-ป้ อมอักรา-ทัชมาฮาล-ฟาเตห์ปูร ์ สิกรี-ชัยปุระ

23.25 น.
วันที่สอง
02.20 น.

เดินทางถึง สนามบินอินทิรา คานธี เมืองเดลลี ประเทศอินเดีย (เวลาท้องถิ่นช้ากว่าไทย 1.30 ช.ม.กรุณาปรับนาฬิกาของ
ท่านเป็ นเวลาท้องถิ่นเพื่อสะดวกในการนัดหมาย) หลังผ่านขัน้ ตอนการตรวจคนเขา้ เมือ งและรับสัมภาระเรีย บร้อ ยแล้ว
จากนัน้ นาท่านเดินทางสู่ เมืองอักรา (Agra) จากนัน้ นาท่านเดินทางสู่เมือง อักรา เมืองเก่าแก่เมืองหนึ่งของประเทศอินเดีย
เคยเป็ นศูนย์กลางการปกครองของอินเดียสมัยราชวงศ์โมกุลและเป็ นสถานที่ตงั้ ของทัช มาฮาล จากนัน้ นาท่านเที่ยวชม ป้ อมอัก
รา (Agra Fort) พระราชวังที่ย่งิ ใหญ่สร้างขึ้นโดยใช้เวลาที่ยาวนานถึงสามยุคของกษัตริยแ์ ห่งราชวงศ์โมกุล มีลกั ษณะเป็ น
กาแพงสองชัน้ และป้ อมอาคารทางเข ้าสี่ทศิ ภายในประกอบด้วยพระราชวัง มัสยิด สวนดอกไม ้ อาคารหินทรายสีแดงสร้างโดย
กษัตริยอ์ กั บาร์ ที่น่ยี งั เป็ นที่คุมขังกษัตริยซ์ าจาร์ฮาล โดยบุตรชายของพระองค์เอง พระองค์ใช้เวลาช่วงสุดท้ายของชีวิต โดย
การมองผ่านแม่นา้ ยุมนาไปยังทัชมาฮาลที่ซ่งึ มเหสีสุดที่รกั ของพระองค์ประทับอยู่อย่างนิรนั ดร์
นาท่านเที่ยวชม ทัชมาฮาล (Taj Mahal) ซึ่งเป็ นอนุสรณ์สถานแห่งความรักอันยิ่งใหญ่ของมหาราชาซาจาร์ฮาลที่มตี ่อมหารานี
มุมตัส มาฮาล ตัวทัชมาฮาลสร้างจากหินอ่อนสีขาวแสดงถึงความรักที่บริสุทธิ์นิรนั ดร์ตลอดกาลและหินทรายสีแดงแสดงถึง
ความรักที่มนคงต่
ั่ อพระนางเพียงผูเ้ ดียว ตัวทัชมาฮาลประดับประดาด้วยรัตนชาตินานาชนิด ใช้เวลาในการสร้างถึง 22 ปี
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บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร หรือ ห้องอาหารในโรงแรม
จากนัน้ นาท่านชม ฟาเตห์ปูร ์ สิกรี (Fatepur Sikri) ก่อตัง้ ในปี ค.ศ. 1569 โดยจักรพรรดิอกั บาร์ (Emperor Akbar) เพื่อใช้
เป็ นเมืองหลวงใหม่แทนเมืองอัครา (Agra) ด้วยคาแนะนาของนักบุญที่พระองค์นบั ถือชื่อ “ซาลิม คิชติ" (Salim Chishti) ใช้
เวลาออกแบบและสร้างนาน 15 ปี แต่ก็ถูกทิ้งร้างในปี ค.ศ. 1585 หลังสร้างเสร็จเพียงไม่นาน เนื่องจากขาดแคลนแหล่งนา้
และที่ตงั้ ของเมือ งอยู่ใกล ก้ บั เขตของอาณาจักรราชปุตนะทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ ซึ่งได้เกิดเหตุการณ์ไม่สงบบ่อยครัง้
จักรพรรดิอกั บาร์ จึงมีพระราชดาริให้ยา้ ยเมืองหลวงไปยัง
ลาฮอร์แทน ชื่อเมืองมาจากภาษาอาหรับว่า “ฟะเตฮาบาด"
(Fatehabad) คาว่า "ฟัตห์" แปลว่า "ชัยชนะ" และต่อมา
กลายเป็ น "ฟาเตห์ปูร ์ สิกรี" (Fatehpur Sikri นครแห่งชัย
ชนะ) ภายนอกมีก าแพงเมือ งรอบด้า น ภายในมีท ั้ง
พระราชวัง ต าหนัก ฮาเร็ ม ศาล มัส ยิ ด และอาคาร
สาธารณู ป โภคต่ า งๆ ผัง เมือ งวางตามแบบราชส านัก
เปอร์เซีย ใส่รายละเอียดแบบอินเดีย ใช้หินทรายสีแดงที่มี
แหล่งอยู่ใกล ้เคียง เนื่องจากใช้งานเพียงไม่ก่ปี ี จึงทาให้ฟาเตห์ปูร ์ สิกรี เป็ นสิ่งปลูกสร้างในสถาปัตยกรรมโมกุลที่อยู่ในสภาพ
สมบูรณ์ท่สี ุดในอินเดียและได้รบั การยกย่องให้เป็ นมรดกโลกในปี 1986
จากนัน้ นาท่านเดินทางสู่ เมืองชัยปุระ หรือ จัยปูร ์ (Jaipur) เมืองหลักของรัฐราชสถานตัง้ อยู่ทางตะวันตกเฉียงเหนือของ
สาธารณรัฐอินเดีย เมื่อครัง้ ที่อินเดียยังอยู่ภายใต้การปกครองของอังกฤษ มหาราชาราม สิงห์ (Maharaja Ram Singh)
ผูป้ กครองเมืองได้มกี ารสัง่ การให้ทาความสะอาด และตกแต่งบ้านเมืองให้สวยงาม จึงได้เลือกสีชมพู ในตกแต่งบ้านเมืองให้มี
สันสดใส เพื่อเป็ นการต้อนรับให้สมเกียรติของอังกฤษ ทัง้ พระราชวังหลวง ,พระราชวังสายลม ,พระราชวังแอมเบอร์ฟอร์ท จึง
กลายมาเป็ นสีชมพู สร้างความประทับใจให้กบั แขกที่มาเยือน จึงได้ถูกขนานนามเมืองชัยปุระ (Jaipur) ว่า นี่คือ Pink City
หรือ นครสีชมพู ใช้เวลาเดินทางประมาณ 4 ชัว่ โมง
บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร หรือ ห้องอาหารในโรงแรม
สมควรแก่เวลานาท่านเข ้าทีพ่ กั Crimson Park Hotel ระดับ3*หรือเทียบเท่า
ป้ อมปราการแอมเบอร์-พระราชวังแอมเบอร์-ผ่านชม จาลมาฮาล-ฮาวา มาฮาล-ซิต้ ี พาเลส-หอดูดาว จันทาร์ มานทาร์
บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
จากนัน้ นาท่านชม ป้ อมปราการแอมเบอร์หรือแอมเบอร์ฟอร์ท (Amber Fort) สร้างขึ้นโดยมหาราชาแมนสิงห์ ใน ปี ค.ศ.
1592 และเสร็ จสิ้นลงในสมัย ของมหาราชาใจสิงห์ ป้ อมแห่งนี้เ ป็ นต้นแบบที่ดีของสถาปัตยกรรมแบบราชปุต (Rajput)
นอกจากนี้ในสมัยก่อนด้านล่างของป้ อมยังเป็ นทะเลสาบ จึงเป็ นปราการสาคัญเพื่อป้ องกันข้าศึกได้อีกชัน้ ทาให้ท่นี ่ีกลายเป็ น
จุดยุทธศาสตร์สาคัญของราชวงศ์กาญจวาหา อยู่หลายร้อยปี ก่อนมหาราชาสะหวายจัย ซิงห์ท่ี 2 จะตัดสินใจย้ายลงไปสร้าง
เมืองใหม่ยงั ชัยปุระ ภายในป้ อมปราการจะมีส่วนที่เป็ นพระราชวัง คือ พระราชวังแอมเบอร์ แต่เดิมเคยเป็ นราชธานีของเมือง
ชัยปุระ สร้างบนเนินเขาสูงที่ตาแหน่งเดิมเคยเป็ นป้ อมปราการเก่าในศตวรรษที่ 11 มาก่อน สร้างขึ้นโดยมหาราชาแมนสิงห์ ใน
ปี ค.ศ. 1592 และเสร็จสิ้นลงในสมัยของมหาราชาใจสิงห์ ป้ อมแห่งนี้เป็ นต้นแบบของสถาปัตยกรรมแบบราชปุต (Rajput)
หน้าป้ อมปราการจะมีทะเลสาบ Maota อยู่ข ้างล่าง และแวดล้อมด้วยชุมชนของเขตเมืองเก่า พิเศษ…นำทุกท่ำนนัง่ รถจิบ๊ เพือ่
ขึ้นไปชมส่วนของพระรำชวัง
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เที่ยง

นาท่านผ่านชม จาลมาฮาล (JAL MAHAL) พระราชวังกลางนา้ หรือพระราชวังฤดูรอ้ น ซึ่งตัง้ เด่นสง่าอยู่กลางทะเลสาบมัน
สกา ใกล ้กับชัยปุระ โดยพระราชวังแห่งนี้และทิวทัศน์ของทะเลสาบโดยรอบถูกต่อเติมและปรับปรุงโดยมหาราชา สะหวายจัย
สิงห์ท่ี 2 ตัวพระราชวังนัน้ สร้างได้อย่าง สวยงามตามสถาปัตยกรรมราชปุตและโมกุล
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร หรือ ห้องอาหารในโรงแรม
จากนัน้ นาท่านชม ฮาวามาฮาล (Hawa Mahal) หรือ “พระราชวังแห่งสายลม” (Palace of the Winds) สร้างในปี ค.ศ. 1799
โดยมหาราชาสะหวาย ประธาป สิงห์ (Maharaja Sawai Pratap Singh) ออกแบบโดยลาล ชันด์ อุสถัด (Lal Chand
Ustad) โดยถอดแบบมาจากรูปทรงของมงกุฏพระนารายณ์ บริเวณด้านหน้าอาคารมีหน้าบันสูงห้าชัน้ และมีลกั ษณะคล้ายรังผึ้ง
ซึ่งประกอบด้วยหน้าต่างขนาดเล็กตกแต่งด้วยลวดลายฉลุเป็ นช่องลมจานวน 953 บาน โดยลายฉลุนนั้ มีเพื่อนางในวังสามารถ
มองทะลุออกมาเห็นชีวติ ภายนอกบนท้องถนนได้โดยไม่มใี ครสังเกตเห็นจากด้านนอก เนื่องจากนางในเหล่านัน้ ต้องมีความ
เคร่งครัดในการคลุม “ปูรด์ าห์” (หรือ ผ้าคลุมหน้า) เพื่อการชมวิวทิวทัศน์และชมขบวนงานเทศกาลบนถนน แต่ไม่ตอ้ งการให้
ใครสามารถเห็นผูห้ ญิงของพระราชาได้

จากนัน้ นาท่านชม พระราชวังหลวงซิต้ ี พาเลส (City Palace) ซึ่งเดิมเป็ นพระราชวังของมหาราชใจสิงห์ (Jai Singh) ปัจจุบนั
ได้รวบเป็ นพิพธิ ภัณฑ์ Sawai Man Singh Museum ประกอบด้วย 4 ส่วนที่น่าสนใจคือ ส่วนแรกคือส่วนของพระราชวัง
ส่วนที่สองเป็ นส่วนของพิพธิ ภัณฑ์ ที่จดั แสดงฉลองพระองค์ของกษัตริย ์ และมเหสี ซึ่งมีการตัดเย็บอย่างวิจิตร ส่วนที่สามเป็ น
ส่วนของอาวุธ และชุดศึกสงคราม ที่จดั แสดงไว้อย่างน่าทึ่งมากมายหลายหลาก บางชิ้น ก็เป็ นอาวุธได้อย่างน่าพิศวง และส่วน
ที่ส่ี คือส่วนของศิลปะภาพวาด รูปถ่าย และราชรถ พรมโบราณ ซึ่งได้รบั การจารึกไว้ในประวัติศาสตร์ ตรงกลางอาคารมีหมอ้
นา้ ขนาดมหึมา 2 ใบ ทาจากโลหะเงิน สูง 1.50 เมตร มีขนาดใหญ่ท่สี ุดในโลก เชื่อกันว่าเป็ นหม้อนา้ ที่กษัตริย ์ Madho Singh
ได้รบั มาจากงานราชาภิเษกของพระเจ้าเอ็ดเวิรด์ ที่ 7 ซึ่งบรรจุนา้ จากแม่นา้ คงคาอันศักดิ์สทิ ธิ์
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นาท่านเดินทางสู่ หอดูดาว จันทาร์ มันทาร์ (Jantar Mantar) เป็ น
สถานที่ท่องเที่ยวด้านดาราศาสตร์ท่สี าคัญแห่งหนึ่งของเมืองจัยปู ร ์
และถือว่าเป็ นที่ท่มี อี ุปกรณ์ดูดาวที่เก่าแก่ท่สี ุดในโลก. สร้างโดย มหา
ราชาไสวจัย ซิงห์ท่ี 2 ในปี ค.ศ. 1727 เนื่องจากทรงสนพระทัยและมี
พระปรีชาในเรื่องดาราศาสตร์ จึงได้สร้างหอดูดาวแห่งนี้มาพร้อมๆ
กับการสร้า งพระราชวังซิต้ ี พ าเลซ ภายในจันทาร์ มานทาร์ มีห อ
นาฬกิ าแดดขนาดใหญ่ซ่งึ วัดเวลาได้อย่างแม่นยา ในสมัยโบราณใช้
เป็ นเครื่ องมือสาคัญใช้คานวณฤกษ์เวลาในการออกรบ นอกจากนี้แลว้ มหาราชาไสวจัย ซิงห์ท่ี 2 ยังได้สร้างหอดูดาวใน
ลักษณะนี้อีก 4 แห่งด้วยกันคะ ซึ่งหนึ่งในสี่อยู่ใจกลางเมืองเดลี และ อยู่ท่เี มือง Ujjain , Varanasi และ Matura นาฬิกา
แดดที่ใหญ่ท่สี ุดในโลกจะอยู่ท่จี ยั ปูรม์ คี วามสูงถึง 28 เมตร ที่มคี วามเที่ยงตรง บอกเวลาที่เมืองจัยปูรไ์ ด้โดยเฉพาะซึ่งเวลาจะ
ไม่ตรงกับเวลามาตรฐานของอินเดีย ที่จนั ทาร์ มานทาร์ได้รบั ประกาศจากองค์การยูเนสโกให้เป็ นมรดกโลกในปี 2010
บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร หรือ ห้องอาหารในโรงแรม
สมควรแก่เวลานาท่านเข ้าทีพ่ กั Crimson Park Hotel ระดับ3*หรือเทียบเท่า
ชัยปุระ-เดลลี-วัดอักชาร์ดมั -ประตูอนิ เดีย-รัชตะปติบาวัน-รัฐสภา-ราชกัฎ-ช้อปปิ้ งตลาดจันปาท
บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
จากนัน้ นาท่านเดินทางสู่ เมือง เดลลี ใช้เวลาเดินทางประมาณ 5 ชัว่ โมง
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร หรือ ห้องอาหารในโรงแรม
จากนั้นนาท่ า นชม วัด อักชาร์ด มั (Akshardham)
หรื อ ที่ รู ้จ ั ก กั น ใ นชื่ อ เ ดลี อ ั ก ชาร์ ด ัม ( Delhi
Akshardham) หรื อ สวามีน ารายัน อัก ชาร์ด มั
(Swaminarayan Akshardham) ในภาษาไทยบ้าง
ก็เ รี ย กว่า อัก ษราธรรม ได้ช่ือว่า เป็ นวัดในศาสนา
ฮินดูท่ใี หญ่ท่สี ุดในโลก รับรองโดยกินเนสส์บคุ๊ เมื่อปี
ค.ศ. 2007 แม ้จะเป็ นวัดที่สร้างขึ้นใหม่ แต่ก็สร้างขึ้น
อย่างยิ่งใหญ่อลังการตามรู ปแบบโบราณของอินเดีย
โดยใช้เ ทคโนโลยีแบบดัง้ เดิมที่ใช้หินทรายในการ
ก่อสร้าง ไม่ใช้โครงสร้างโลหะแต่อย่างใด ได้รบั แรงบันดาลใจจาก อักชาร์ดมั ในเมืองคานธีนาการ์ (Gandhinagar) รัฐคุชราต
ในปี ค.ศ. 1968 ท่านโยกิจิมหาราช (Yogiji Maharaj) ประมุขทางจิตวิญญาณของ BAPS กูรูองค์ท่ี 4 ของนิกายมีดาริอยาก
ให้สร้า งวัดแห่งนี้ข้ นึ บริเ วณริมฝัง่ แม่นา้ ยมุนา แต่ย งั ไม่มีการก่ อสร้า งในช่วงนัน้ กู รูอ งค์ถดั มา คือ ประมุขสวามีมหาราช
(Pramukh Swami Maharaj) ได้สานฝันของท่านโยกิจิมหาราชให้เป็ นจริงขึ้น โดยเริ่มการก่อสร้างในวันที่ 8 พฤศจิกายน
ค.ศ. 2000 การก่อสร้างนัน้ ใช้ช่างแกะสลักถึง 7000 คน และอาสาสมัคร 3000 คน ทางานร่วมกันในการก่อสร้างอัก ชาร์ดมั
โดยใช้หนิ ทรายสีชมพูกว่า 6,000 ตัน จากรัฐราชสถาน หินอ่อนสีขาวจากอิตาลี ในการตัดหินนัน้ ใช้เครื่องมือแต่การแกะสลัก
รายละเอียดใช้ฝีมอื คนทัง้ สิ้น โดยเร่งทางานทัง้ คืนวันจนสาเร็จเสร็จสิ้นในระยะเวลา 5 ปี จากระยะเวลาสร้างปกติท่ตี อ้ งใช้ถึง
40 ปี นอกจากนัน้ ยังมีสวนแห่งอินเดีย มีสนามหญ้าที่มกี ารตกแต่งด้วยต้นไม ้ พุ่มไม ้ เขียวขจี และยังมีรูปประติมากรรมสาริด
ของผูท้ ่มี คี ุณูปการในทางวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์ของอินเดียรวมอยู่ดว้ ย อักชาร์ดมั ได้การบันทึกสถิติโลกในกินเนสส์บุค๊
ให้เป็ นวัดฮินดูท่มี พี ้นื ที่กว้างใหญ่ท่สี ุดในโลก โดยวิหารกลางนัน้ วัดความยาวได้ 109 เมตร กว้าง 96 เมตร และสูง 43 เมตร
ครอบคลุมพื้นที่ 8,021.4 ตารางเมตร
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คา่
วันที่หา้

จากนัน้ นาท่านชม ประตูอนิ เดีย (India Gate) รัฐบาลอังกฤษสร้างอินเดียเกตขึ้นในปี 1931
เพื่อเป็ นเกียรติแก่ทหารอินเดียผูเ้ สียชีวิตลงในสงครามโลกครัง้ ที่ 1 และที่แนวพรมแดนด้าน
ตะวันตกเฉียงเหนือ ซุม้ ประตูชยั มีความสูงถึง 24 เมตร ที่เด่นสง่าเหมือนประตูชยั ในปารีส ชื่น
ชมถนนหนทางโดยรอบประตู ชยั นาท่ า นผ่า นชม รัชตะปติบาวัน (President House)
ทาเนียบที่พกั อาศัยของประธานาธิบดี นาท่านผ่านชม รัฐสภา (Praliament House) และ
ราชกัฎ (Rajgat) ท่านา้ ในอดีตเคยใช้เป็ นที่เผาศพกษัตริยอ์ ินเดีย และยังเคยใช้เป็ นสถานที่เผา
ศพบุคคลสาคัญของอินเดีย เช่น มหาตมะคานธี และ นางอินทิราคานธี จากนัน้ ให้ท่านได้
อิสระช้อปปิ้ งเลือกซื้อสินค้าที่ ตลาดจันปาท (Janpath Market) ตลาดชื่อดังกลางกรุงนิวเดลี
ตลาดยอดฮิตอายุกว่า 80 ปี แหล่งรวมนักท่องเที่ยวนักช้อปปิ้ งกลางกรุงนิวเดลี มีสินค้าตัง้ แต่เสื้อผ้าปัก งานหัตถกรรมไม ้
โคมไฟ ทองเหลือง ผ้าปักลูกปัด เครื่องประดับทามือ กระเป๋ าแฟชัน่ ทัง้ หลาย รองเท้าปลายแหลมด้านหน้า รองเท้าสไตล์
อินเดีย(Jootis) ส่าหรี ผ้าปูท่นี อน ปลอกหมอน สีสนั แสบตา และอีกมากมายให้ท่านได้เลือกซื้อเลือกชม
บริการอาหารเย็น ณ ณ ภัตตาคาร
จากนัน้ นาท่านเดินทางสู่ สนามบินอินทรา คานธี เมืองเดลลี เพื่อนาท่านเช็คอินรับบัตรโดยสารเพื่อเดินทางกลับสู่ประเทศไทย
เดลลี-สนามบินสุวรรณภูมิ ประเทศไทย
บินลัดฟ้ ากลับสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบิน การบินไทย Thai Airways
- เที่ยวบินที่ TG316 ออกเดินทางเวลา 00.20 น. เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิเวลา 05.45 น. พร้อมความประทับใจ
- เที่ยวบินที่ TG332 ออกเดินทางเวลา 03.30 น. เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิเวลา 09.00 น. พร้อมความประทับใจ
........................................................................................
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อัตราค่าบริการต่อท่านและเงือ่ นไขการให้บริการ

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

06-10 มี.ค.62
13-17 มี.ค.62

ผูใ้ หญ่พกั ห้องละ เด็กอายุไม่เกิน12ปี เด็กอายุไม่เกิน12ปี ไม่รวมตัว๋
2-3ท่าน
เสริมเตียง
ไม่เสริมเตียง
เครื่องบิน พักเดี่ยว
ไม่รวมค่าวีซ่า ไม่รวมค่าวีซ่า
ไม่รวมค่าวีซ่า ไม่รวมค่าวีซ่า

16,991
18,991

16,991
18,991

15,991
17,991

8,991
10,991

3,900
3,900

อัตราค่าบริการนี้ รวม










ตัวเครื
๋ ่องบินชัน้ ประหยัดระบุวนั เดินทางไป-กลับพร้อมคณะ
ภาษีน้ ามันและภาษีตวทุ
ั ๋ กชนิ ด(สงวนสิทธิเก็บเพิ่มหากสายการบินปรับขึ้นก่อนวันเดินทาง)
ที่พกั โรงแรมตามรายการ 2 คืน พักห้องละ 2-3 ท่าน (กรณี มาไม่ครบคู่และไม่ตอ้ งการเพิ่มเงินพักห้องเดี่ยว)
อาหารตามรายการระบุ(ทางบริษทั ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเวลา, เมนู อาหาร และสถานที่ตามสถานการณ์)
ค่าเข้าชมสถานที่ตามรายการระบุ
ค่าระวางน้ าหนักกระเป๋ าไม่เกิน 30 กก.
ค่ารถรับ-ส่งสถานที่ท่องเที่ยวตามรายการระบุ
ค่ามัคคุเทศก์ผูช้ านาญเส้นทางดูแลตลอดการเดินทาง
ค่าประกันชีวติ กรณี อบุ ตั ิเหตุในระหว่างการเดินทาง คุม้ ครองในวงเงินไม่เกินท่านละ 1,000,000 บาท และค่ารักษาพยาบาลกรณี
อุบตั ิเหตุในวงเงินไม่เกิน ท่านละ 200,000 บาท (ตามเงื่อนไขกรมธรรม์)

อัตราค่าบริการไม่รวม
 ภาษีหกั ณ ที่จา่ ย 3%และภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
 ค่าทาหนังสือเดินทางไทย,ค่าธรรมเนี ยมสาหรับผูถ้ อื พาสปอร์ตต่างชาติค่าทาใบอนุ ญาตกลับเข้าประเทศของคนต่างชาติ(Re-Entry)
หรือ คนต่างด้าว (เป็ นหน้าที่ของผูเ้ ดินทางในการจัดทาเอง)
 ค่าใช้จา่ ยส่วนตัวนอกเหนื อจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าเครื่องดื่มและค่าอาหารที่สงั่ เพิ่มเอง, ค่าโทรศัพท์, ค่าอาหารและเครื่องดื่มสัง่
พิเศษนอกรายการ ค่าซักรีด, ค่าโทรศัพท์ทางไกล, ค่าอินเตอร์เน็ ต ฯลฯ
 ค่าใช้จา่ ยอันเกิดจากความล่าช้าของสายการบิน,อุบตั ิภยั ทางธรรมชาติ,การประท้วง,การจลาจล,การนัดหยุดงาน,การถูกปฏิเสธไม่ให้
ออกและเข้าเมืองจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองและเจ้าหน้าที่กรมแรงงานทัง้ ที่เมืองไทยและต่างประเทศซึ่งอยูน่ อกเหนื อความ
ควบคุมของบริษทั ฯ
 ค่าปรับ สาหรับน้ าหนักกระเป๋ าเดินทางที่เกินจากที่ทางสายการบินกาหนดไว้ 30 กก.
 ค่าธรรมเนี ยมวีซ่าอินเดียแบบ E-Visaท่านละ 3,000 บาท (ชาระพร้อมค่ามัดจาทัวร์) ***ทางบริษทั ขอสงวนสิทธิ์ในการดาเนินการ
ยื่นขอวีซ่าประเทศอินเดียแบบ E Visa ให้กบั ผูร้ ่วมเดินทางเท่านั้น ยกเว้นแต่ผูร้ ่วมเดินทางมีวซี ่าปี ***
 ค่าทิปไกด์ทอ้ งถิ่น,คนขับรถ 1,600 บาท/ทริป/ลูกทัวร์ 1 ท่าน (ชาระที่สนามบินในวันเดินทาง)
 ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ตามสินน้ าใจของทุกท่าน (ไม่รวมในทิปไกด์ทอ้ งถิ่นและคนขับรถแต่ไม่บงั คับทิป)
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เงื่อนไขการสารองที่นงั ่
1.กรุณาทาการจองก่อนการเดินทาง อย่างน้อย 45 วันทาการหรือก่อนหน้านั้น โดยส่งแฟกซ์หรืออีเมลล์รายชื่อและหน้าหนังสือเดินทางเพือ่
ยันการจองที่นงั่ พร้อมชาระมัดจาท่านละ 10,000 บาท
2.ค่าทัวร์สว่ นที่เหลือ บริษทั ฯ จะขอเก็บค่าทัวร์ทง้ั หมด 15 วันก่อนการเดินทาง มิเช่นนั้นบริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทาง
ของท่าน และการคืนเงินทัง้ หมดหรือบางส่วนตามค่าใช้จา่ ยที่เกิดขึ้นจริง
3.เมื่อท่านตกลงชาระเงินค่าบริการไม่วา่ ทัง้ หมดหรือบางส่วนกับทางบริษทั ฯ ทางบริษทั ฯจะถือว่าท่านได้ยอมรับในเงื่อนไขการให้บริการที่ได้
ระบุไว้ในเอกสารฉบับนี้ ทัง้ หมดนี้ แล้ว
4.ทางบริษทั ขอสงวนสิทธิ์ในการดาเนิ นการยื่นขอวีซ่าประเทศอินเดียแบบ E Visa ให้กบั ผูร้ ่วมเดินทางเท่านั้น ยกเว้นแต่ผูร้ ่วมเดินทางมีวี
ซ่าปี

เงื่อนไขการยกเลิก
1.ยกเลิกการเดินทางก่อนการเดินทาง 30 วัน บริษทั ฯจะคืนเงินค่ามัดจาให้ทง้ั หมด โดยจะหักค่าใช้จา่ ยที่เกิดขึ้นจริง เช่นค่าธรรมเนี ยมวีซ่า
ยกเว้นในกรณี วนั หยุดเทศกาล,วันหยุดนักขัตฤกษ์ ทางบริษทั ฯขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินมัดจาโดยไม่มเี งื่อนไขใดๆทัง้ สิ้น
2.ยกเลิกการเดินทาง 15 วัน ก่อนการเดินทาง หักค่ามัดจาทัวร์ 50%
3.ยกเลิกก่อนการเดินทาง 7-14 วันเก็บค่าใช้จา่ ย 100% ของราคาทัวร์ ต่อท่าน
4.สาหรับผูโ้ ดยสารที่ไม่ได้ถอื หนังสือเดินทางไทย และทางบริษทั ฯเป็ นผูย้ ่นื วีซ่าให้ เมื่อผลวีซา่ ผ่านแล้วมีการยกเลิกการเดินทางบริษทั ฯ ขอ
สงวนสิทธิ์ในการคืนค่ามัดจาทัง้ หมด

เงื่อนไขการให้บริการ
1.โปรแกรมทัวร์น้ จี ะสามารถออกเดินทางได้ตอ้ งมีจานวนผูเ้ ดินทางขัน้ ตา่ 30 ท่านรวมในคณะตามที่กาหนดไว้เท่านัน้ หากมีจานวนผูเ้ ดินทาง
รวมแล ้วน้อยกว่าที่กาหนดไว้ บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกหรือปรับเปลีย่ นกาหนดการเดินทาง ในกรณีท่มี ผี ู ้เดินทาง 15-19 ท่าน ต้อง
เพิ่มเงินท่านละ 2,000 บาท, กรณีท่มี ผี ูเ้ ดินทาง 20-24 ท่านต้องเพิ่มเงินท่านละ 1,000 บาท และในกรณีท่มี ผี ูเ้ ดินทาง 25-29 ท่านต้องเพิ่มเงิน
ท่านละ 500 บาท
2.ในกรณีท่ที ่านไม่ได้รบั ผลการอนุมตั ิวซี า่ เข ้าประเทศอินเดีย แบบ E-Visa ทางบริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนค่าธรรมเนียมวีซ่า E-Visa
และเรียกเก็บค่าธรรมเนียมวีซ่าเพิ่มเติม เพื่อดาเนินการขอวีซ่าใหม่โดยตรงกับทางศูนย์รบั ยื่นวีซ่าอินเดีย ประจาประเทศไทย
3.บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลีย่ นแปลงราคาและเงือ่ นไขต่างๆ โดยไม่ตอ้ งแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทัง้ นี้ให้ข้นึ อยู่กบั ดุลยพินจิ ของบริษทั ฯ
เท่านัน้ อีกทัง้ ข ้อสรุปและข ้อตัดสินใดๆ ของบริษทั ฯ ให้ถือเป็ นข้อยุติส้นิ สุดสมบูรณ์
4.บริษทั ฯ และตัวแทนของบริษทั ขอสงวนสิทธิ์ทจ่ี ะเปลีย่ นแปลงรายการทัวร์ตามความเหมาะสม ให้สอดคล ้องกับสถานการณ์ ข้อจากัดด้าน
ภูมอิ ากาศ และเวลา ณ วันที่เดินทางจริง ทัง้ นี้ทางบริษทั ฯ จะยึดถือและคานึงถึงความปลอดภัย รวมถึงประโยชน์สูงสุดของลูกค้าส่วนมาก
เป็ นสาคัญ
5.รายการทัวร์น้ เี ป็ นการท่องเที่ยวแบบหมูค่ ณะ (Join Tour) จัดทาและดาเนินการโดยบริษทั คู่คา้ (Partner)
6.อัตราค่าบริการคิดคานวณจากอัตราแลกเปลีย่ น และราคาตัวเครื
๋ ่องบินในปัจจุบนั บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลีย่ นราคาค่าบริการใน
กรณีท่มี กี ารขึ้นราคาค่าตัวเครื
๋ ่องบิน ค่าประกันภัยสายการบิน ค่าธรรมเนียมนา้ มัน หรือมีการประกาศลดค่าเงินบาท หรืออัตราแลกเปลีย่ นได้
ปรับขึ้นในช่วงใกล ้วันที่คณะจะเดินทาง
7.ในระหว่างการท่องเที่ยวนี้ หากท่านไม่ใช้บริการใดๆ ไม่วา่ ทัง้ หมดหรือบางส่วน ถือว่าท่านสละสิทธิ์ไม่สามารถเรียกร้องขอคืนค่าบริการได้
8.หากท่านไม่เดินทางกลับพร้อมคณะทัวร์ ตัวเครื
๋ ่องบินขากลับซึ่งยังไม่ได้ใช้ ไม่สามารถนามาขอคืนเงินได้
9.ค่าบริการที่ทา่ นชาระกับทางบริษทั ฯ เป็ นการชาระแบบเหมาขาด และทางบริษทั ฯ ได้ชาระให้กับบริษทั ฯ ตัวแทนแต่ละแห่งแบบเหมาขาด
เช่นกัน ดังนัน้ หากท่านมีเหตุอนั ใดที่ทาให้ท่านไม่ได้ทอ่ งเที่ยวพร้อมคณะตามรายการทีร่ ะบุ ไว้ ท่านจะขอคืนค่าบริการไม่ได้
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10.กรณีเกิดความผิดพลาดจากตัวแทน หรือ หน่วยงานทีเ่ กี่ยวข ้อง จนมีการยกเลิก ล่าช้า เปลีย่ นแปลง การบริการจากสายการบิน บริษทั
ขนส่ง หรือ หน่วยงานที่ให้บริการ บริษทั ฯ จะดาเนินโดยสุดความสามารถทีจ่ ะจัดบริการทัวร์อ่นื ทดแทนให้ แต่จะไม่คืนเงินให้สาหรับ
ค่าบริการนัน้ ๆ
11.มัคคุเทศก์ พนักงาน และตัวแทนของบริษทั ฯ ไม่มสี ทิ ธิ์ในการให้คาสัญญาใดๆ ทัง้ สิ้นแทนบริษทั ฯ นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผูม้ ี
อานาจของบริษทั ฯ กากับเท่านัน้
12.บริษทั ฯ รับเฉพาะผูม้ วี ตั ถุประสงค์เดินทางเพื่อท่องเทีย่ วเท่านัน้ การเดินทางของผู ้เดินทางด้วยวัตถุประสงค์แอบแฝงอื่น ๆ เช่น การไปค้า
แรงงาน การค้าประเวณี การค้ามนุษย์ การขนส่งสินค้าหนีภาษี การขนยาเสพติด การโจรกรรม การขนอาวุธสงคราม การก่อการร้าย และ อื่น
ๆ ที่เข้าข่ายผิดกฏหมาย ผิดศีลธรรมอันดี บริษทั ฯ มิได้มสี ่วนรูเ้ ห็น เกี่ยวข ้อง หรือ มีส่วนต้องรับผิดชอบใด ๆ กับการกระทาดังกล่าวทัง้ สิ้น
13.หากผูเ้ ดินทางถูกเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข ้าเมืองของประเทศนัน้ ๆ ปฏิเสธการเข ้า - ออกเมือง ด้วยเหตุผลใดๆ ก็ตาม ถือเป็ นเหตุผลซึ่งอยู่
นอกเหนืออานาจ และความรับผิดชอบของบริษทั ฯ ทางบริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ์ท่จี ะไม่รบั ผิดชอบการคืนเงินทัง้ หมด
14.ผูเ้ ดินทางต้องใช้วจิ ารณญาณส่วนตัวและรับผิดชอบต่อการตัดสินใจในการเลือกซื้อสินค้าต่าง ๆ ในระหว่างการเดินทางท่องเทีย่ วด้วยตัว
ท่านเอง บริษทั ฯ จะไม่สามารถรับผิดชอบใด ๆ หากเกิดความไม่พงึ พอใจในสินค้าที่ผู ้เดินทางได้ซ้อื ระหว่างการเดินทางท่องเที่ยวนี้
15.ผูเ้ ดินทางต้องรับผิดชอบต่อการจัดเก็บ และ ดูแลทรัพย์สนิ ส่วนตัว ของมีค่าต่าง ๆ อย่างระมัดระวัง บริษทั ฯ จะไม่สามารถรับผิดชอบใด
ๆ หากเกิดการสูญหายของ ทรัพย์สนิ ส่วนตัว ของมีค่าต่าง ๆ ระหว่างการเดินทางท่องเที่ยว
16.บริษทั ฯ จะไม่รบั ผิดชอบต่อการสูญหายของทรัพย์สนิ และ สัมภาระระหว่างการเดินทางอันมีสาเหตุมาจากสนามบิน สายการบิน บริษทั
ขนส่ง โรงแรม หรือ การโจรกรรม แต่จะทาหน้าที่เป็ นตัวแทนในการเรียกร้องค่าชดใช้ให้กบั ผูเ้ ดินทาง
17.บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ์ทจ่ี ะไม่รบั ผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ท่เี กิดจากการยกเลิกหรือความล่าช้าของสายการบิน ภัยธรรมชาติ การนัด
หยุดงาน การจลาจล การปฏิวตั ิ รัฐประหาร ที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของทางบริษทั ฯ หรือ ค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่เกิดขึ้นทางตรง หรือทางอ้อม
เช่น การเจ็บป่ วย การถูกทาร้าย การสูญหาย ความล่าช้า หรือ จากอุบตั เิ หตุต่างๆ
18.บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ์ทจ่ี ะไม่รบั ผิดชอบใด ๆ ต่อการไม่เป็ นไปตามความคาดหวัง และความไม่พงึ พอใจของผู ้เดินทาง ทีเ่ กี่ยวข้องกับ
สภาพธรรมชาติ ภูมอิ ากาศ ฤดูกาล ทัศนียภาพ วัฒนธรรม วิถแี ละพฤติกรรมของประชาชนในประเทศทีเ่ ดินทางไป
19.ทางบริษทั ฯจะไม่รบั ผิดชอบใดๆทัง้ สิ้น หากผูเ้ ดินทางประสบเหตุสภาวะฉุกเฉินจากโรคประจาตัว ซึ่งไม่ได้เกิดจากอุบตั เิ หตุในรายการ
ท่องเที่ยว(ซึ่งลูกค้าจะต้องยอมรับในเงือ่ นไขนี้ในกรณีท่เี กิดเหตุสดุ วิสยั ซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษทั ทัวร์)
20.กรณีใช้หนังสือเดินทางราชการ(เล่มนา้ เงิน) เดินทางเพื่อการท่องเที่ยวกับคณะทัวร์ หากท่านถูกปฏิเสธในการเข ้า-ออกประเทศใดๆก็ตาม ทาง
บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าทัวร์และรับผิดชอบใดๆทัง้ สิ้น
21.กรณีท่ที า่ นต้องออกตัวภายในประเทศ
๋
เช่น (ตัวเครื
๋ ่องบิน,ตัวรถทั
๋ วร์,ตัวรถไฟ)
๋
กรุณาสอบถามทีเ่ จ้าหน้าทีท่ ุกครัง้ ก่อนทาการออกตัว๋ เนื่องจาก
สายการบินอาจมีการปรับเปลีย่ นไฟล์ทบิน หรือ เวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้าทางบริษทั ฯจะไม่รบั ผิดชอบใดๆในกรณีถา้ ท่านออกตัว๋
ภายในโดยไม่แจ้งให้ทราบและหากไฟล์ทบินมีการปรับเปลีย่ นเวลาบินเพราะถือว่าท่านยอมรับในเงือ่ นไขดังกล่าวแล ้ว
22. หนังสือเดินทางต้องมีอายุการใช้งานเหลือไม่นอ้ ยกว่า 6 เดือน และบริษทั ฯรับเฉพาะผูม้ ีจุดประสงค์เดินทางเพื่อท่องเที่ยวเท่านั้น
(หนังสือเดินทางต้องมีอายุเหลือใช้งานไม่นอ้ ยกว่า 6 เดือน บริษทั ฯไม่รบั ผิดชอบหากอายุเหลือไม่ถงึ และไม่สามารถเดินทางได้
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เอกสารทีต
่ ้องเตรียมประกอบการยืน
่ วีซา่ อินเดีย(E-Visa)
1.แบบฟอร์ม แบบฟอร์มกรอกข ้อมูลเพือ
่ ประกอบการดาเนินการขอวีซา่ โดยต ้องกรอกข ้อมูลให ้ครบถ ้วน
2.ไฟล์แสกนหนั งสือเดินทาง (Passport) ไฟล์สกุล pdf
3.สแกนรูปถ่ายสี ด ้านหลัง เป็ นสีขาว ไม่มก
ี รอบ ขนาด 2 x 2นิว้ 2 รูป

ตัวอย่างรูปถ่ายและหน ้าพาสปอตทีแ
่ สกน
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แบบฟอร์มกรอกข้อมูลเพือ
่ ประกอบการดาเนินการขอวีซ่า
*โปรดทราบ วีซ่าออนไลน์ของประเทศอินเดีย มีขอ
้ จาก ัดการให้วซ
ี ่า 2 ครงต่
ั้ อ 1 ปี ปฎิทน
ิ หากท่านเคยได้
่ ออนไลน์ครบ 2 ครงแล้
ยืน
่ หรือได้รบ
้ การอนุม ัติวีซา
ั้
ว จะต้องดาเนินการยืน
่ ผ่านศูนย์ร ับยืน
่ วีซ่าอินเดีย
เท่านน
ั้ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าทีเ่ พือ
่ ให้การแนะนา
ประว ัติสว่ นต ัว
คานาหน ้า : ⃣
่ : _
ชือ

นาย

⃣ นาง

⃣ นางสาว

_______________

NAME: _

⃣ แต่งงาน

⃣ เด็กหญิง

______นามสกุล : _

_______________

สถานะภาพ :

⃣ เด็กชาย

____________ ___

___ SURNAME: _
⃣ โสด

___

____________ ___

___

⃣ หย่าร ้าง

ตาหนิบนร่างกายทีเ่ ห็นได ้ชัด เช่น ไฝ,แผลเป็ น :__________________________________________________________
่ สามี/ภรรยา:
ชือ

_____________________________________________

_ ___ _____

สัญชาติสามี/ภรรยา :

_____________________________________________ __________

ทีอ
่ ยูป
่ ั จจุบัน : ____

____________________________________________ ____

____________________________________________ _______

____________________________________

เบอร์โทรศัพท์ บ ้าน :_________________________________________
เบอร์โทรศัพท์ มือถือ :_________________________________________
ประว ัติครอบคร ัว
่ /นามสกุลบิดา :
ชือ

_______________________สัญชาติ _______

่ /นามสกุลมารดา :
ชือ

______________________สัญชาติ ____

ประว ัติการศึกษา
____
____

_______________________

____________________________________________ _______
____________________________________________ _______

ประว ัติการทางาน
อาชีพ :
____________

___

่ บริษัท/สถานศึกษา :
ชือ

___

เบอร์โทรติดต่อ :

_________
_________

____
_________________________________
___

ทีอ
่ ยู่ : ____
____
รหัสไปรษณีย ์ : ___

_____________________

____________________________________________ ________________
____________________________________________ _______
_________
_

่ ประเทศทีท
*โปรดระบุรายชือ
่ า
่ นได้เดินทางในช่วงระยะเวลา 10 ปี * สาค ัญมาก
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
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*หากท่าน "เคย" ได้ร ับวีซา่ อินเดีย โปรดแจ้งรายละเอียดวีซา่ ประเภทของวีซา่ / หมายเลขวีซา่ / หมายเลขวีซา่ ครงล่
ั้ าสุด *
สาค ัญมาก
_________________________________________________________________________________

่ โรงแรมทีพ
*หากท่าน "เคย" ไปประเทศอินเดียมาก่อนโปรดระบุเมืองทีท
่ า
่ นไป และชือ
่ ัก ล่าสุด * สาค ัญมาก
_________________________________________________________________________________

*ในช่วง 3 ปี ทีผ
่ า
่ นมา ท่านเคยเดินทางไปประเทศด ังต่อไปนีห
้ รือไม่ : บ ังคลาเทศ/ ศรีล ังกา/ ภูฏาน/ ม ัลดีฟส/์ เนปาล/
ปากีสถาน/ อ ัฟกานิสถาน หากท่านเคยโปรดระบุว ันเดินทาง * สาค ัญมาก
_________________________________________________________________________________

