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วันแรก

สนามบินสุวรรณภูมิ-เดลลี-กุตบั มีนาร์-ชัยปุ ระ-ฮาวา มาฮาล-ซิต้ ี พาเลส

01.00 น.

คณะพร้อมกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ บริเวณผู ้โดยสารขาออก ชัน้ 4 ประตู 3 เคาน์เตอร์เช็คอินสายการบิน SpiceJet (SG)
เจ้าหน้าที่ของบริษทั ฯคอยให้การต้อนรับ และอํานวยความสะดวกในการเช็คอินรับบัตรโดยสาร
**หมายเหตุ** เคาน์เตอร์เช็คอินจะปิ ดบริการก่อนเวลาเครื่องออกอย่างน้อย 60 นาที และผู ้โดยสารพร้อม ณ ประตูข้ นึ
เครื่องก่อนเวลาเครื่องออก 30 นาที
บินลัดฟ้ าสู ่ เมืองเดลลี ประเทศอินเดีย โดยสายการบิน SpiceJet เที่ยวบินที่ SG88 ใช้เวลาเดินทางประมาณ 4 ชัว่ โมง (ไม่ม ี
บริการอาหารบนเครื่อง)
เดินทางถึง สนามบินอินทิรา คานธี เมืองเดลลี ประเทศอินเดีย (เวลาท้องถิ่นช้ากว่า ไทย 1.30 ช.ม.กรุ ณ าปรับ นาฬิ ก าของ
ท่านเป็ นเวลาท้องถิ่นเพื่อสะดวกในการนัดหมาย) หลังผ่านขัน้ ตอนการตรวจคนเข้าเมืองและรับสัม ภาระเรียบร้อยแลว้
นําท่านชม กุตบั มีนาร์ (Qutab Minar) เป็ นหอสู ง ที่
น่าจะถือเป็ นเครื่องหมายของเดลี เป็ น ถาวรวัต ถุ ที่ ม ี
ความงามได้ สัดส่วน ภายนอกเป็ น หิ น ทรายสี แ ดง
สร้างเป็ นลูกฟูกขึ้นไปอย่างเกลี้ยงเกลา ซึ่ง ได้ม ีก าร
สร้างต่อกันขึ้นไปหลายทอด หลายยุ ค สมัย แต่ ล ะ
ลูกฟูกจารึกเป็ นอักษรอาระบิก จากบทสวดในพระ
คัมภีรโ์ กหร่าน (กุตบั -ชื่อของกษัตริ ย ์ กุ ต ับ อุด ดิ น ไอ
บัก มีนาร์-หอสู ง) หรือเดิมชื่อ ปฤถวีสตัมภ์ (ปฤถวี ชื่อของกษัตริยฮ์ นิ ดู สตัมภ์-เสา) เดิ ม พระเจ้า ปฤถวี
ราช กษัตริยฮ์ นิ ดูทรงสร้างหอไวส้ ู งเพียง 95 ฟุต เพื่ อให้ลู ก สาวขึ้ น ไปดู แ ม่น าํ ้ ยมุน าอัน ศัก ดิ์ สิ ท ธิ์ ใ นขณะสวดมนต์ ต่ อมา
กษัตริยก์ ุตบั อุดดินไอบัก ( Qutub ud-din Aibak) ซึง่ เป็ นกษัตริยม์ สุ ลิม ได้ ปรับปรุงในปี พ.ศ. 1743 จากนั้น กษัต ริ ย ์องค์
อืน่ ในราชวงศ์เดียวกันได้สร้างต่ออีกสองครัง้ ในปี พ.ศ. 1753 และ พ.ศ. 1779 กษัตริยฟ์ ิ โรซ ชาห์ แห่งราชวงศ์ตุ ก ลัข ได้เ สริ ม
ต่อจนเป็ นรูปอย่างที่เห็นอยู่ในปัจ จุ บ นั ซึ่ง นับ เป็ น ศิ ล ปกรรมแบบมุส ลิ ม ผสมฮิน ดู ที่ ห าดู ไ ด้ย าก ในบริ เ วณกุ ต ับ มีน าร์ มี
ถาวรวัตถุเป็ นศิลปะฮินดูเดิม แลว้ มุสลิมมาสร้างเสริมเติมแต่งให้ ซึง่ ปัจจุบนั เป็ น ที่นิยมของคนไปเยี่ยมชมไม่แ พ้ห อกุ ต ับ มิน าร์
คือ เสาเหล็ก ทําด้วยเหล็กอย่างดีไม่เป็ นสนิม เข้าใจว่าสร้างขึ้นใน พ.ศ. 800 หลังสมัยพระเจ้า อโศกมหาราช ที่ เ สามีค ํา จารึ ก
เป็ นภาษาสันสกฤต เป็ นคําบูชาถวายพระวิษณุ การฝังเสาทําได้แน่นหนามาก เล่ากันว่า กษัต ริ ย ์ม ุส ลิ ม พยายามเอาปื น ใหญ่ ยิ ง
ใกล ้ ๆ ยังไม่โค่นไม่รา้ ว รอยเสาที่ถูกปื นใหญ่ ยังปรากฏอยู่จนทุกวันนี้ ความสู งของเสานี้ 32 ฟุต 8 นิ้ว เสน้ ผ่า ศู น ย์ก ลาง 16
นิ้ว เป็ นที่เชื่อกันว่า ถา้ ใครเอาหลังพิงเสานี้ แลว้ เอาแขนโอบทางเบื้องหลัง จนมือจับ กัน ได้ ถื อว่ า เป็ น คนซื่อสัต ย์ห รื อมีบุ ญ
วาสนา หรือหากทําดังนัน้ แลว้ ตัง้ จิตอธิษฐาน ความปรารถนาใดๆ ที่ขอจะสัมฤทธิ์ผล
จากนัน้ นําท่านเดินทางสู ่ เมืองชัยปุระ หรือ จัยปูร ์ (Jaipur) เมืองหลัก ของรัฐ ราชสถานตั้ง อยู่ ท างตะวัน ตกเฉี ย งเหนื อของ
สาธารณรัฐอินเดีย เมือ่ ครัง้ ที่อนิ เดียยัง อยู่ ภ ายใต้ก ารปกครองของอัง กฤษ มหาราชาราม สิ ง ห์ (Maharaja Ram Singh)
ผู ้ปกครองเมืองได้มกี ารสัง่ การให้ทาํ ความสะอาด และตกแต่งบ ้านเมืองให้สวยงาม จึงได้เลือกสีชมพู ในตกแต่ ง บ า้ นเมืองให้ม ี
สันสดใส เพื่อเป็ นการต้อนรับให้สมเกียรติของอังกฤษ ทัง้ พระราชวังหลวง ,พระราชวังสายลม ,พระราชวังแอมเบอร์ฟ อร์ท จึ ง
กลายมาเป็ นสีชมพู สร้างความประทับใจให้กบั แขกที่มาเยือน จึงได้ถูกขนานนามเมืองชัย ปุ ร ะ (Jaipur) ว่ า นี่ คื อ Pink City
หรือ นครสีชมพู ใช้เวลาเดินทางประมาณ 5 ชัว่ โมง
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร หรือ ห้องอาหารในโรงแรม

03.35 น.
06.35 น.

เที่ยง
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จากนัน้ นําท่านชม ฮาวามาฮาล (Hawa Mahal) หรือ “พระราชวังแห่งสายลม” (Palace of the Winds) สร้างในปี ค .ศ. 1799
โดยมหาราชาสะหวาย ประธาป สิ ง ห์ (Maharaja Sawai Pratap Singh) ออกแบบโดยลาล ชัน ด์ อุส ถัด (Lal Chand
Ustad) โดยถอดแบบมาจากรูปทรงของมงกุฏพระนารายณ์ บริเวณด้านหน้าอาคารมีหน้าบันสู งห้าชัน้ และมีล ัก ษณะคล า้ ยรัง ผึ้ง
ซึง่ ประกอบด้วยหน้าต่างขนาดเล็กตกแต่งด้วยลวดลายฉลุเป็ นช่องลมจํานวน 953 บาน โดยลายฉลุนนั้ มีเพื่อนางในวัง สามารถ
มองทะลุออกมาเห็นชีวิตภายนอกบนท้องถนนได้โดยไม่มใี ครสังเกตเห็นจากด้า นนอก เนื่ องจากนางในเหล่ า นั้น ต้องมีค วาม
เคร่งครัดในการคลุม “ปูรด์ าห์” (หรือ ผ ้าคลุมหน้า) เพื่อการชมวิวทิวทัศน์และชมขบวนงานเทศกาลบนถนน แต่ ไ ม่ต อ้ งการให้
ใครสามารถเห็นผู ้หญิงของพระราชาได้

คํ่า

จากนัน้ นําท่านชม พระราชวังหลวงซิต้ ี พาเลส (City Palace) ซึง่ เดิมเป็ นพระราชวังของมหาราชใจสิ ง ห์ (Jai Singh) ปัจ จุ บ นั
ได้รวบเป็ นพิพิธภัณฑ์ Sawai Man Singh Museum ประกอบด้วย 4 ส่วนที่น่าสนใจคื อ ส่ ว นแรกคื อส่ ว นของพระราชวัง
ส่วนที่สองเป็ นส่วนของพิพิธภัณฑ์ ที่จดั แสดงฉลองพระองค์ของกษัตริย ์ และมเหสี ซึง่ มีการตัดเย็บอย่างวิจิตร ส่ ว นที่ ส ามเป็ น
ส่วนของอาวุธ และชุดศึกสงคราม ที่จดั แสดงไวอ้ ย่างน่าทึ่งมากมายหลายหลาก บางชิ้น ก็เป็ นอาวุธได้อย่างน่ า พิ ศ วง และส่ ว น
ที่สี่ คือส่วนของศิลปะภาพวาด รูปถ่าย และราชรถ พรมโบราณ ซึง่ ได้รบั การจารึกไวใ้ นประวัติศ าสตร์ ตรงกลางอาคารมีห ม อ้
นํา้ ขนาดมหึมา 2 ใบ ทําจากโลหะเงิน สู ง 1.50 เมตร มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลก เชื่อกันว่าเป็ น หม อ้ นํา้ ที่ ก ษัต ริ ย ์ Madho Singh
ได้รบั มาจากงานราชาภิเษกของพระเจ้าเอ็ดเวิรด์ ที่ 7 ซึง่ บรรจุนาํ ้ จากแม่นาํ ้ คงคาอัน ศักดิ์สิทธิ์
บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร หรือ ห้องอาหารในโรงแรม
สมควรแก่เวลานําท่านเข้าที่พกั Crimson Park Hotel ระดับ3*หรือเทียบเท่า

วันที่สอง

หอดูดาว จันทาร์ มานทาร์-ป้ อมปราการแอมเบอร์-พระราชวังแอมเบอร์-บ่ อนํ้ าจันเบารี-อักรา

เช้า

บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นํา ท่ า นเดิ น ทางสู ่ หอดู ด าว จัน ทาร์ มัน ทาร์ (Jantar Mantar) เป็ น
สถานที่ท่องเที่ยวด้านดาราศาสตร์ที่สาํ คัญแห่งหนึ่งของเมืองจัย ปู ร ์ และถื อ
ว่าเป็ นที่ที่มอี ปุ กรณ์ดูดาวที่เก่าแก่ที่สุดในโลก. สร้างโดย มหาราชาไสวจัย
ซิงห์ที่ 2 ในปี ค.ศ. 1727 เนื่องจากทรงสนพระทัยและมีพระปรี ช าในเรื่ อง
ดาราศาสตร์ จึงได้สร้างหอดูดาวแห่งนี้มาพร้อมๆ กับ การสร้า งพระราชวัง
ซิต้ พี าเลซ ภายในจันทาร์ มานทาร์ มีหอนาฬิกาแดดขนาดใหญ่ ซ ึ่ง วัด เวลา
ได้อย่างแม่นยํา ในสมัยโบราณใช้เป็ นเครื่องมือสําคัญใช้คาํ นวณฤกษ์เวลาในการออกรบ นอกจากนี้ แ ล ว้ มหาราชาไสวจัย ซิง ห์
ที่ 2 ยังได้สร้างหอดูดาวในลัก ษณะนี้ อีก 4 แห่ ง ด้ว ยกัน คะ ซึ่ง หนึ่ ง ในสี่ อยู่ ใ จกลางเมืองเดลี และ อยู่ ที่ เ มือง Ujjain ,
Varanasi และ Matura นาฬิกาแดดที่ใหญ่ที่สุดในโลกจะอยู่ที่จยั ปูรม์ คี วามสู งถึง 28 เมตร ที่ ม ีค วามเที่ ย งตรง บอกเวลาที่
เมืองจัยปูรไ์ ด้โดยเฉพาะซึง่ เวลาจะไม่ตรงกับเวลามาตรฐานของอินเดีย ที่จนั ทาร์ มานทาร์ไ ด้ร ับ ประกาศจากองค์ก ารยู เ นสโก
ให้เป็ นมรดกโลกในปี 2010
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จากนัน้ นําท่านชม ป้ อมปราการแอมเบอร์หรือแอมเบอร์ฟอร์ท (Amber Fort) ภายในป้ อมปราการจะมีส่ ว นที่ เ ป็ น พระราชาวัง
คือ พระราชวังแอมเบอร์ แต่เดิมเคยเป็ นราชธานีชองเมืองชัยปุระ สร้างบนเนินเขาสู งที่ตาํ แหน่งเดิมเคยเป็ น ป้ อมปราการเก่ า ใน
ศตวรรษที่ 11 มาก่อน สร้างขึ้นโดยมหาราชาแมนสิงห์ ในปี ค.ศ. 1592 และเสร็จสิ้นลงในสมัยของมหาราชาใจสิ ง ห์ ป้ อมแห่ ง
นี้เป็ นต้นแบบของสถาปัตยกรรมแบบราชปุต (Rajput) หน้าป้ อมปราการจะมีทะเลสาบ Maota อยู่ขา้ งล่ า ง และแวดล อ้ มด้ว ย
ชุมชนของเขตเมืองเก่า พิเศษ…นาทุกท่านนัง่ รถจิ๊บเพื่อขึ้นไปชมส่วนของพระราชวัง

เที่ยง
บ่าย

คํ่า

บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร หรือ ห้องอาหารในโรงแรม
จากนั้น นํา ท่ า นเที่ ย วชม บ่ อ นํ้ า จัน เบารี (Chand Baori)
หรือ บ่อนํา้ ขั้น บัน ไดโบราณ ตั้ง อยู่ ที่ ห มู่บ า้ นอะบาห์เ นรี
Abhaneri จัน เบารี เป็ น บ่อนํา้ ที่ ลึ ก และใหญ่ ที่ สุ ด ใน
อิน เดี ย ที่ นี่ ย ัง เป็ น ฉากประกอบในภาพยนตร์ฮอลิ วู ด
อย่ า ง เช่ น ภาพยนต์ เรื่ อง แบทแมน ตอน The Dark
Knight Rises ภาพยนตร์เ รื่ องพลัง ฝัน ภวัง ค์ร ัก หรื อ
The Fall เหตุผลในการสร้า งเนื่ องจากรัฐ ราชาสถาน ซึ่ง
ตัง้ อยู่ทางตอนเหนือของอินเดีย มักจะประสบปัญ หาเรื่ องที่
แห้งแลง้ ในช่วงฤดูรอ้ นเพราะอยู่ในบริเวณขอบทะเลทรายธาร์ (Thar Desert) อันแห้งแลง้ จะมีนาํ ้ ฝนในช่วงฤดู ม รสุ ม หรื อฤดู
ฝนเท่านัน้ แลว้ นํา้ ก็จะหายไปอย่างรวดเร็ว ในช่วงฤดูรอ้ นมีอณุ หภูมสิ ู ง มากและลัก ษณะพื้ น ดิ น ที่ ไ ม่อมุ ้ นํา้ ขอรัฐ ราชาสถาน
จึงสร้างจันเบารี เพื่อแกป้ ญั หาดังกล่าวในช่วงศตวรรษที่ 9 โดยอยู่ในยุคสมัยของกษัตริย ์ จัน ทราจึ ง ได้ร วบรวมชาวเมืองมา
สร้างบ่อนํา้ ขึ้นมาเพื่อบรรเทาปัญหาการขาดแคลนนํา้ โดยบ่อนํา้ มีความลึกประมาณ 100 ฟุต มีจาํ นวน 13 ชั้น และมีบ นั ไดถึ ง
3,500 ขัน้ บริเวณรอบๆบ่อนํา้ เป็ นวัดสร้างเพื่อถวายให้แก่ Harshat Mata เทพธิดาแห่งความสนุกและความสุ ข
จากนัน้ นําท่านเดินทางสู ่เมือง อักรา เมืองเก่าแก่เมืองหนึ่งของประเทศอินเดีย เคยเป็ นศูนย์กลางการปกครองของอิน เดี ย สมัย
ราชวงศ์โมกุลและเป็ นสถานที่ตงั้ ของทัชมาฮาล
บริการอาหารเย็น ณ ห้องอาหารของโรงแรม
สมควรแก่เวลานําท่านเข้าที่พกั Taj Villa Hotel ระดับ3*หรือเทียบเท่า
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วันที่สาม

ทัชมาฮาล-ป้ อมอักรา-เดลลี-สนามบินสุ วรรณภูมิ ประเทศไทย

เช้า

บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นําท่านเที่ยวชม ทัชมาฮาล (Taj Mahal) ซึง่ เป็ นอนุสรณ์สถานแห่งความรักอันยิ่งใหญ่ของมหาราชาซาจาร์ฮาลที่ ม ีต่ อมหารานี
มุมตัส มาฮาล ตัวทัชมาฮาลสร้างจากหินอ่อนสีขาวแสดงถึงความรักที่บริสุทธิ์นิรนั ดร์ต ลอดกาลและหิ น ทรายสี แ ดงแสดงถึ ง
ความรักที่มนคงต่
ั ่ อพระนางเพียงผู ้เดียว ตัวทัชมาฮาลประดับประดาด้วยรัตนชาตินานาชนิ ด ใช้เวลาในการสร้างถึง 22 ปี

เที่ยง
บ่าย
21.10 น.

จากนัน้ นําท่านเที่ยวชม ป้ อมอักรา (Agra Fort) พระราชวังที่ยิ่งใหญ่สร้างขึ้นโดยใช้เวลาที่ยาวนานถึงสามยุ ค ของกษัต ริ ย ์แ ห่ ง
ราชวงศ์โมกุล มีลกั ษณะเป็ นกําแพงสองชัน้ และป้ อมอาคารทางเข้าสี่ทิศ ภายในประกอบด้ว ยพระราชวัง มัส ยิ ด สวนดอกไม ้
อาคารหินทรายสีแดงสร้างโดยกษัตริยอ์ คั บาร์ ที่นี่ยงั เป็ นที่คุมขังกษัตริยซ์ าจาร์ฮาล โดยบุต รชายของพระองค์เ อง พระองค์ใ ช้
เวลาช่วงสุ ดท้ายของชีวิต โดยการมองผ่านแม่นาํ ้ ยุมนาไปยังทัชมาฮาลที่ ซงึ่ มเหสีสุดที่รกั ของพระองค์ป ระทับอยู่ อย่างนิร ันดร์
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร หรือ ห้องอาหารในโรงแรม
จากนัน้ นําท่านเดินทางสู ่สนามบินอิน ทรา คานธี เมืองเดลลี เพื่อนําท่านเช็คอินเดินทางกลับสู ่ประเทศไทย
บินลัดฟ้ ากลับสู ่ประเทศไทย โดยสายการบิน SpiceJet เที่ยวบินที่ SG87 ใช้เวลาเดินทางประมาณ 4 ชัว่ โมง

วันที่ส่ ี

สนามบินสุวรรณภูมิ ประเทศไทย

02.45 น.

เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ ประเทศไทย โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ
........................................................................................
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อัตราค่าบริการต่อท่านและเงื่อนไขการให้บริการ

อินเดีย เที่ยวฟิ น อินเทรนด์-ชัยปุระ นครสีชมพู ทัชมาฮาล เดลลี 4 วัน 2 คืน-SG
กําหนดการเดินทาง

10-13 ม.ค.62
11-14 ม.ค.62
12-15 ม.ค.62
17-20 ม.ค.62
18-21 ม.ค.62
19-22 ม.ค.62
24-27 ม.ค.62
25-28 ม.ค.62
26-29 ม.ค.62
31 ม.ค.-03 ก.พ.62
01-04 ก.พ.62
02-05 ก.พ.62
07-10 ก.พ.62
08-11 ก.พ.62
09-12 ก.พ.62
14-17 ก.พ.62
15-18 ก.พ.62
16-19 ก.พ.62
21-24 ก.พ.62
22-25 ก.พ.62
28 ก.พ.-03 มี.ค.62
01-04 มี.ค.62
02-05 มี.ค.62
07-10 มี.ค.62

ผูใ้ หญ่พกั ห้องละ2-3ท่าน
ไม่รวมค่าวีซ่า

ไม่เอาตัว๋ เครื่องบิน
ไม่รวมค่าวีซ่า

พักเดี่ยว

14,991
14,991
14,991
14,991
14,991
14,991

7,991
7,991
7,991
7,991
7,991
7,991

3,900
3,900
3,900
3,900
3,900
3,900

13,991

6,991

3,900

14,991
14,991
14,991
14,991
14,991
14,991
14,991
14,991
14,991
14,991
14,991

7,991
7,991
7,991
7,991
7,991
7,991
7,991
7,991
7,991
7,991
7,991
6,991
7,991
6,991
7,991
7,991
7,991

3,900
3,900
3,900
3,900
3,900
3,900
3,900
3,900
3,900
3,900
3,900
3,900
3,900
3,900
3,900
3,900
3,900

13,991
14,991

13,991
14,991
14,991
14,991
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08-11 มี.ค.62
09-12 มี.ค.62
14-17 มี.ค.62
15-18 มี.ค.62
16-19 มี.ค.62
21-24 มี.ค.62
22-25 มี.ค.62
23-26 มี.ค.62
28-31 มี.ค.62
29 มี.ค.-01 เม.ย.62
30 มี.ค.-02 เม.ย.62
04-07 เม.ย.62
05-08 เม.ย.62
06-09 เม.ย.62
11-14 เม.ย.62
14-17 เม.ย.62
27-30 เม.ย.62
29 เม.ย.-02 พ.ค.62

14,991
14,991
14,991
14,991
14,991
14,991
14,991
14,991
14,991
14,991
14,991
15,991
15,991
15,991
17,991
17,991
15,991
15,991

7,991
7,991
7,991
7,991
7,991
7,991
7,991
7,991
7,991
7,991
7,991
8,991
8,991
8,991
9,991
9,991
8,991
8,991

3,900
3,900
3,900
3,900
3,900
3,900
3,900
3,900
3,900
3,900
3,900
3,900
3,900
3,900
3,900
3,900
3,900
3,900

อัตราค่าบริการนี้ รวม










ตัว๋ เครื่องบินชัน้ ประหยัดระบุ วนั เดินทางไป-กลับพร้อ มคณะ
ภาษี นํ้ามันและภาษี ตวั ๋ ทุกชนิ ด(สงวนสิทธิเก็บเพิ่มหากสายการบินปรับขึ้นก่อนวันเดินทาง)
ที่พกั โรงแรมตามรายการ 2 คืน พักห้องละ 2-3 ท่าน (กรณี มาไม่ครบคู่และไม่ตอ้ งการเพิ่มเงินพักห้องเดี่ยว)
อาหารตามรายการระบุ(สงวนสิทธิในการสลับมื้อหรือ เปลี่ยนแปลงเมนู อาหารตามสถานการณ์)
ค่าเข้าชมสถานที่ตามรายการระบุ
ค่าระวางนํ้ าหนักกระเป๋ าไม่เกิน 20 กก.
ค่ารถรับ-ส่งสถานที่ท่องเที่ยวตามรายการระบุ
ค่ามัคคุเทศก์ผชู ้ ํานาญเส้นทางดูแลตลอดการเดินทาง
ค่าประกันชีวติ กรณี อบุ ตั ิเหตุในระหว่างการเดิน ทาง คุม้ ครองในวงเงินไม่เกินท่านละ 1,000,000 บาท และค่ารักษาพยาบาลกรณี
อุบตั ิเหตุในวงเงินไม่เกิน ท่านละ 200,000 บาท (ตามเงื่อนไขกรมธรรม์)
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อัตราค่าบริการไม่รวม
 ภาษี หกั ณ ที่จ่าย 3%และภาษี มูลค่าเพิ่ม 7%
 ค่าทําหนังสือเดินทางไทย,ค่าธรรมเนี ยมสําหรับผูถ้ ือพาสปอร์ตต่างชาติ ค่าทําใบอนุ ญาตกลับเข้าประเทศของคนต่างชาติ (Re-Entry)
หรือ คนต่างด้าว (เป็ นหน้าที่ของผูเ้ ดินทางในการจัดทําเอง)
 ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนื อจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าเครื่องดื่มและค่าอาหารที่สงั่ เพิ่มเอง, ค่าโทรศัพท์, ค่าอาหารและเครื่องดื่มสัง่
พิเศษนอกรายการ ค่าซักรีด, ค่าโทรศัพท์ทางไกล, ค่าอินเตอร์เน็ ต ฯลฯ
 ค่าใช้จ่ายอันเกิดจากความล่าช้าของสายการบิน,อุบตั ิภยั ทางธรรมชาติ,การประท้วง,การจลาจล,การนัดหยุดงาน,การถูกปฏิเสธไม่ให้
ออกและเข้าเมืองจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองและเจ้าหน้าที่กรมแรงงานทัง้ ที่เมืองไทยและต่างประเทศซึ่งอยู่นอกเหนื อความ
ควบคุมของบริษัทฯ
 ค่าปรับ สําหรับนํ้ าหนักกระเป๋ าเดินทางที่เกินจากที่ทางสายการบินกําหนดไว้ 20 กก.
 ค่าธรรมเนี ยมวีซ่าอินเดียแบบ E-Visaท่านละ 3,200 บาท (ชําระพร้อมค่ามัดจําทัวร์)
 ค่าทิปไกด์ทอ้ งถิ่น,คนขับรถ 1,500 บาท/ทริป/ลูกทัวร์ 1 ท่าน (ชําระที่สนามบินในวันเดินทาง)
 ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ตามสินนํ้ าใจของทุกท่าน (ไม่รวมในทิปไกด์ทอ้ งถิ่นและคนขับรถแต่ไม่บงั คับทิป)

เงื่อนไขการสํารองที่น่ งั
1.กรุณาทําการจองก่อนการเดินทาง อย่างน้อย 45 วันทําการหรือก่อนหน้านั้น โดยส่งแฟกซ์หรืออีเมลล์รายชื่อและหน้าหนัง สือเดิน ทางเพื่อ
ยันการจองที่นั่ง พร้อมชําระมัดจําท่านละ 10,000 บาท
2.ค่าทัวร์สว่ นที่เหลือ บริษัทฯ จะขอเก็บค่าทัวร์ทงั้ หมด 15 วันก่อนการเดินทาง มิเช่นนั้นบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทาง
ของท่าน และการคืนเงินทัง้ หมดหรือบางส่วนตามค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง
3.เมื่อท่านตกลงชําระเงินค่าบริการไม่วา่ ทัง้ หมดหรื อบางส่วนกับทางบริษัท ฯ ทางบริษัทฯจะถือว่าท่านได้ยอมรับในเงื่อนไขการให้บริการที่ได้
ระบุไว้ในเอกสารฉบับนี้ ทงั้ หมดนี้ แล้ว

เงื่อนไขการยกเลิก
1.ยกเลิกการเดินทางก่อนการเดินทาง 30 วัน บริษัทฯจะคืนเงินค่ามัดจําให้ทงั้ หมด โดยจะหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง เช่นค่าธรรมเนี ยมวีซ่า
ยกเว้นในกรณี วนั หยุดเทศกาล,วันหยุดนักขัตฤกษ์ ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินมัดจําโดยไม่มีเงื่อนไขใดๆทัง้ สิ้น
2.ยกเลิกการเดินทาง 15 วัน ก่อนการเดินทาง หักค่า มัดจําทัวร์ 50%
3.ยกเลิกก่อนการเดินทาง 7-14 วันเก็บค่าใช้จ่าย 100% ของราคาทัวร์ ต่อท่าน
4.สําหรับผูโ้ ดยสารที่ไม่ได้ถือหนังสือเดินทางไทย และทางบริษัทฯเป็ นผูย้ ่ นื วีซ่าให้ เมื่อผลวีซ่าผ่านแล้วมีการยกเลิกการเดินทางบริษัทฯ ขอ
สงวนสิทธิ์ในการคืนค่ามัดจําทัง้ หมด
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เงื่อนไขการให้บริการ
1.โปรแกรมทัวร์น้ จี ะสามารถออกเดิน ทางได้ตอ้ งมีจาํ นวนผู ้เดินทางขัน้ ตํา่ 30 ท่านรวมในคณะตามที่กาํ หนดไวเ้ ท่า นัน้ หากมีจาํ นวนผู ้เดินทาง
รวมแลว้ น้อยกว่าที่กาํ หนดไว ้ บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกหรือปรับเปลี่ยนกําหนดการเดินทาง ในกรณีที่มผี ู ้เดินทาง 15-19 ท่าน ต้อง
เพิ่มเงินท่านละ 2,000 บาท, กรณีที่มผี ู ้เดินทาง 20-24 ท่านต้องเพิ่มเงินท่านละ 1,000 บาท และในกรณีที่มผี ู ้เดินทาง 25-29 ท่านต้องเพิ่มเงิน
ท่านละ 500 บาท
2.ในกรณีที่ท่านไม่ได้รบั ผลการอนุ มตั ิวีซา่ เข้า ประเทศอินเดีย แบบ E-Visa ทางบริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนค่าธรรมเนียมวีซา่ E-Visa
และเรียกเก็บค่าธรรมเนียมวีซา่ เพิ่มเติม เพื่อดําเนินการขอวีซา่ ใหม่โดยตรงกับทางศูนย์รบั ยื่ นวีซา่ อินเดีย ประจําประเทศไทย
3.บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาและเงื่อนไขต่างๆ โดยไม่ตอ้ งแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทัง้ นี้ให้ข้ นึ อยู่กบั ดุลยพินิจของบริษทั ฯ
เท่านัน้ อีกทัง้ ข้อสรุปและข้อตัดสินใดๆ ของบริษทั ฯ ให้ถือเป็ นข้อยุติส้ นิ สุ ดสมบูรณ์
4.บริษทั ฯ และตัวแทนของบริษทั ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายการทัวร์ตามความเหมาะสม ให้สอดคลอ้ งกับสถานการณ์ ข้อจํากัดด้าน
ภูมอิ ากาศ และเวลา ณ วันที่เดินทางจริง ทัง้ นี้ทางบริษทั ฯ จะยึดถือและคํานึงถึงความปลอดภัย รวมถึงประโยชน์สูงสุ ดของลูกค้าส่วนมาก
เป็ นสําคัญ
5.รายการทัวร์น้ เี ป็ นการท่องเที่ยวแบบหมูค่ ณะ (Join Tour) จัดทําและดําเนินการโดยบริษทั คู่ค า้ (Partner)
6.อัตราค่าบริการคิดคํานวณจากอัตราแลกเปลี่ยน และราคาตัวเครื
๋ ่องบินในปัจจุบนั บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนราคาค่าบริการใน
กรณีที่มกี ารขึ้นราคาค่าตัวเครื
๋ ่องบิน ค่าประกันภัยสายการบิน ค่าธรรมเนียมนํา้ มัน หรือมีการประกาศลดค่าเงินบาท หรืออัตราแลกเปลี่ยนได้
ปรับขึ้นในช่วงใกลว้ นั ที่คณะจะเดินทาง
7.ในระหว่างการท่องเที่ยวนี้ หากท่านไม่ใช้บริการใดๆ ไม่ว่าทัง้ หมดหรือบางส่วน ถือว่าท่านสละสิทธิ์ไม่สามารถเรียกร้องขอคืนค่าบริการได้
8.หากท่านไม่เดินทางกลับพร้อมคณะทัวร์ ตัวเครื
๋ ่องบินขากลับซึง่ ยังไม่ได้ใช้ ไม่สามารถนํามาขอคืนเงินได้
9.ค่าบริการที่ท่านชําระกับทางบริ ษทั ฯ เป็ นการชําระแบบเหมาขาด และทางบริษทั ฯ ได้ชาํ ระให้กบั บริษทั ฯ ตัวแทนแต่ละแห่งแบบเหมาขาด
เช่นกัน ดังนัน้ หากท่านมีเหตุอนั ใดที่ทาํ ให้ท่า นไม่ไ ด้ท่องเที่ยวพร้อมคณะตามรายการที่ร ะบุไว ้ ท่านจะขอคืนค่าบริการไม่ได้
10.กรณีเกิดความผิดพลาดจากตัวแทน หรือ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จนมีการยกเลิก ล่าช้า เปลี่ยนแปลง การบริการจากสายการบิน บริษทั
ขนส่ง หรือ หน่วยงานที่ให้บริการ บริษทั ฯ จะดําเนินโดยสุ ดความสามารถที่จะจัดบริการทัวร์อนื่ ทดแทนให้ แต่จะไม่คืนเงินให้สาํ หรับ
ค่าบริการนัน้ ๆ
11.มัคคุเทศก์ พนักงาน และตัวแทนของบริษทั ฯ ไม่มสี ิทธิ์ในการให้คาํ สัญญาใดๆ ทัง้ สิ้นแทนบริษทั ฯ นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผู ้มี
อํานาจของบริษทั ฯ กํากับเท่านัน้
12.บริษทั ฯ รับเฉพาะผู ้มีวตั ถุประสงค์เดินทางเพื่อท่องเที่ยวเท่านัน้ การเดินทางของผู ้เดินทางด้วยวัตถุประสงค์แอบแฝงอื่น ๆ เช่น การไปค้า
แรงงาน การค้าประเวณี การค้ามนุษย์ การขนส่งสินค้าหนีภาษี การขนยาเสพติด การโจรกรรม การขนอาวุธสงคราม การก่อการร้าย และ อืน่
ๆ ที่เข้าข่ายผิดกฏหมาย ผิดศีลธรรมอันดี บริษทั ฯ มิได้มสี ่วนรูเ้ ห็น เกี่ยวข้อง หรือ มีส่วนต้องรับผิดชอบใด ๆ กับการกระทําดังกล่าวทัง้ สิ้น
13.หากผู ้เดินทางถูกเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองของประเทศนั้นๆ ปฏิเสธการเข้า - ออกเมือง ด้วยเหตุผลใดๆ ก็ตาม ถือเป็ นเหตุผลซึง่ อยู่
นอกเหนืออํานาจ และความรับผิดชอบของบริษทั ฯ ทางบริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รบั ผิดชอบคืนเงินทัง้ หมด
14.ผู ้เดินทางต้องใช้วิจารณญาณส่วนตัวและรับผิดชอบต่อการตัดสิน ใจในการเลือกซื้อสินค้า ต่าง ๆ ในระหว่างการเดินทางท่องเที่ยวด้วยตัว
ท่านเอง บริษทั ฯ จะไม่สามารถรับผิดชอบใด ๆ หากเกิดความไม่พึงพอใจในสินค้าที่ผู ้เดินทางได้ซ้อื ระหว่างการเดินทางท่องเที่ยวนี้
15.ผู ้เดินทางต้องรับผิดชอบต่อการจัดเก็บ และ ดูแลทรัพย์สินส่วนตัว ของมีค่าต่าง ๆ อย่างระมัดระวัง บริษทั ฯ จะไม่สามารถรับผิดชอบใด
ๆ หากเกิดการสู ญหายของ ทรัพย์สินส่วนตัว ของมีค่าต่าง ๆ ระหว่างการเดินทางท่องเที่ยว อันมีสาเหตุมาจากผู ้เดินทาง
16.บริษทั ฯ จะไม่รบั ผิดชอบต่อการสู ญหายของทรัพย์สิน และ สัมภาระระหว่างการเดินทางอันมีสาเหตุม าจากสนามบิน สายการบิน บริษทั
ขนส่ง โรงแรม หรือ การโจรกรรม แต่จะทําหน้าที่เป็ นตัวแทนในการเรียกร้องค่ าชดใช้ให้กบั ผู ้เดินทาง
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17.บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รบั ผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ที่เกิดจากการยกเลิกหรือความล่าช้าของสายการบิน ภัยธรรมชาติ การนัด
หยุดงาน การจลาจล การปฏิวตั ิ รัฐประหาร ที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของทางบริษทั ฯ หรือ ค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่เกิดขึ้นทางตรง หรือทางอ ้อม
เช่น การเจ็บป่ วย การถูกทําร้าย การสู ญหาย ความล่าช้า หรือ จากอุบตั ิเหตุต่างๆ
18.บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รบั ผิดชอบใด ๆ ต่อการไม่เป็ นไปตามความคาดหวัง และความไม่พึงพอใจของผู ้เดินทาง ที่เกี่ยวข้องกับ
สภาพธรรมชาติ ภูมอิ ากาศ ฤดูกาล ทัศนียภาพ วัฒนธรรม วิถีและพฤติกรรมของประชาชนในประเทศที่เดิ นทางไป
19.ทางบริษทั ฯจะไม่รบั ผิดชอบใดๆทัง้ สิ้น หากผู ้เดินทางประสบเหตุสภาวะฉุกเฉินจากโรคประจําตัว ซึง่ ไม่ได้เกิดจากอุบตั ิเหตุในรายการ
ท่องเที่ยว(ซึง่ ลูกค้าจะต้องยอมรับในเงื่อนไขนี้ในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสยั ซึง่ อยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริ ษทั ทัวร์)
20.กรณีใช้หนังสือเดินทางราชการ(เล่มนํา้ เงิน)เดินทางเพื่อการท่องเที่ยวกับคณะทัวร์ หากท่านถูกปฏิเสธในการเข้า-ออกประเทศใดๆก็ ตาม ทาง
บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าทัวร์และรับผิดชอบใดๆทัง้ สิ้น
21.กรณีที่ท่านต้องออกตัวภายในประเทศ
๋
เช่น (ตัวเครื
๋ ่องบิน,ตัวรถทั
๋ วร์,ตัวรถไฟ)
๋
กรุณาสอบถามที่เจ้าหน้าที่ทุกครัง้ ก่อนทําการออกตัว๋ เนื่องจาก
สายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟล์ทบิน หรือ เวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทางบริ ษทั ฯจะไม่รบั ผิดชอบใดๆในกรณีถา้ ท่ านออกตัว๋
ภายในโดยไม่แจ้งให้ทราบและหากไฟล์ทบิน มีการปรับเปลี่ยนเวลาบินเพราะถือว่าท่ านยอมรับในเงื่อนไขดังกล่าว แลว้
22. หนังสือเดินทางต้องมีอายุการใช้งานเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน และบริษัทฯรับเฉพาะผูม้ ีจุดประสงค์เดินทางเพื่อ ท่องเที่ยวเท่านั้น
(หนังสือเดินทางต้องมีอายุเหลือใช้งานไม่นอ้ ยกว่า 6 เดือน บริษทั ฯไม่รบั ผิดชอบหากอายุเหลือไม่ถึง และไม่สามารถเดิ นทางได้

