
 

 

                                                      
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

ยลโฉม..มหานครสชีมพ ู “ จยัปรู ์”  เพชรเม็ดงามแหง่อนิเดยี  

ชมอนสุรณ์สถานของความรกัอนัยิง่ใหญท่ีม่ชี ือ่เสยีงดงักอ้งโลก “ ทชัมาฮาล ”  

ขอพร “พระพฆิเนศ” ทีศ่กัด ิส์ทิธ ิช์ ือ่ดงัแหง่เมอืงจยัปรู ์ 

น ัง่รถจิบ๊...ขึน้ชมพระราชวงับนยอดเขา / ชอ้ปป้ิงสนิคา้พืน้เมอืง 

เดนิทางโดยสายการบนิไทยสไมลแ์อรเ์วย ์WE  

* ปล. ไมม่รีาคาเด็ก เนือ่งจากเป็นราคาพเิศษ // ราคานีไ้มร่วมคา่ทปิไกด ์และคนขบัรถ 1,500 บาท/ทา่น/ทรปิ 

วนัเดนิทาง ราคาผูใ้หญ ่ พกัเดีย่ว SIZE สายการบนิ 

17 -20 สงิหาคม 61 12,921 5,000 25 WE 

24 – 27 สงิหาคม 61 12,921 5,000 25 WE 
7 – 10 กนัยายน 61 12,921 5,000 25 WE 
14 – 17 กนัยายน 61 12,921 5,000 25 WE 



 

 

                                                      

หมายเหตุ :  ทางเราขอสงวนสทิธิ์ใ์นการด าเนนิการจดัท าวซี่าอนิเดยี (E-VISA) ใหก้บัลูกคา้ทุกกรณี หากลูกคา้มวีซี่าอนิเดยี

ตดิเลม่แบบรายปีไมค่ดิคา่วซี่าเพิม่เตมิ คา่ยืน่วซี่าอนิเดยี 3,000 บาท : หนา้พาสปอรต์ และรูปถา่ย(สแกน)หนา้ตรง 2 

นิว้ (พืน้หลงัขาว) 

 
วนัแรก สนามบนิสวุรรณภมู ิ                                                                        

19.00 น.   คณะพรอ้มกัน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภมู ิอาคารผูโ้ดยสารขาออก ชัน้ 4 ประตูทางเขา้ที ่4 เคาน์เตอร ์สาย

การบนิ Thai Smile Airways โดยมเีจา้หนา้ทีบ่รษัิทฯ คอยตอ้นรับและอ านวยความสะดวกใหก้บัทา่น  

22.05 น.  เหนิฟ้าสู ่เมอืงจัยปรู ์ประเทศอนิเดยี โดยสายการบนิ Thai Smile Airways เทีย่วบนิที ่WE343 (ใชเ้วลาบนิ

ประมาณ 4.40 ชัว่โมง) 

 
วนัทีส่อง เมอืงจยัปรู ์– เมอืงอคัรา – อคัราฟอรด์ – จยัปรู ์                                          

01.15 น. คณะเดนิทางถงึ สนามบนิจยัปรู ์  น าทา่นผา่นพธิกีารศลุการกรและรับกระเป๋าเรยีบรอ้ยแลว้ 

 น าท่านออกเดนิทางสู่ เมอืงอคัรา เมอืงทีเ่ป็นสถานทีต่ัง้อนุสรณ์สถานแห่งความรัก ทัชมาฮาล และเคยเป็น

ศูนยก์ลางปกครองของอนิเดยีสมัยราชวงศโ์มกลุ อคัระ อดตีเมอืงหลวงของอนิเดยีในสมัยทีย่ังเรยีกว่า "ฮนิดู

สถาน"  เป็นเมอืงทีต่ัง้อยูร่มิแมน่ ้ายมนา ทางตอนเหนือของประเทศอนิเดยี ในรัฐอตุตรประเทศ ตัง้อยูห่่างจาก

เมอืงลัคเนาว ์เป็นเมอืงหลวงของรัฐอตุตรประเทศ เมอืงอคัระมปีระชากรทัง้หมด 1,686,976 คน (ปีค.ศ. 2010) 

ถอืเป็นหนึง่ในเมอืงทีม่ปีระชากรหนาแน่นทีส่ดุในรัฐอตุตรประเทศ และอันดับที ่19 ในประเทศอนิเดยี (ใชเ้วลา

เดนิทางประมาณ 4.30 ชม.) 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม   และใหท้า่นไดท้ าธรุะสว่นตัว ลา้งหนา้ แปรงฟัน ที่

โรงแรมตามอธัยาศัย  

  น าท่านเดนิทางเขา้ชม  ทชัมาฮาล (TAJ MAHAL) อนุสรณ์

สถานแห่งความรักอันยิง่ใหญ่ของมหาราชาซาจารฮ์าลที่มตี่อ

นางอันเป็นที่รักยิง่มหารานีมุมตัส มาฮาล ทัชมาฮาลสุสานหนิ

ออ่นทีผู่ค้นเชือ่วา่เป็นสถาปัตยกรรมแห่งความรักทีส่วยทีสุ่ดใน

โลก สรา้งขึน้โดยสมเด็จพระจักรพรรดแิห่งจักรวรรดโิมกลุผูม้รัีก

มัน่คงตอ่พระมเหสขีองพระองค ์สมเด็จพระจักรพรรดชิาหช์ะฮัน 

ขึ้นครองราชบัลลังก์ในปี พ.ศ. 2171 พระองค์มอบความ

ไวว้างใจแก่ อรชมุันท ์พานุ เพคุม และเรยีกนางว่า มุมตัซ มา

ฮาล "อัญมณีแห่งราชวัง" พระมเหสตีดิตามพระองค์แมแ้ต่ใน

สนามรบ แนะน าพระองคใ์นเรือ่งราชการของประเทศ และพระองคซ์าบซึง้ในน ้าพระทัยของพระมเหสยีิง่นัก ครัน้

ในปี พ.ศ. 2174 (ค.ศ. 1631) พระมเหสมีุมตัซสิน้  พระชนม ์หลังจากใหก้ าเนิดทายาทองค์ที่ 14 การ

สิน้พระชนมข์อง พระมเหสที าใหส้มเด็จพระจักรพรรดชิาหช์ะฮนัโศกเศรา้อยูถ่งึสองทศวรรษ ราชสมบตัสิว่นใหญ่

สูญเสียไปเพื่อการสรา้งอนุสรณ์แห่งความรักของทั ้งสอง

พระองค ์  

เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ หอ้งอาหาร 

   น าทา่นชม อคัราฟอรท์ (AGRA FORT) ตัง้อยูร่มิฝ่ังแมน่ ้ายมุ

นา สรา้งในปี 1564 ตามบัญชาของพระเจา้อักบาร ์ก าแพงป้อม

สรา้งจากหนิทราย มตี าหนักต่างๆ ถงึ 500 หลัง เป็นศลิปะแบบ

เบงกาลแีละคุชราต ีปัจจุบันเหลอือยูห่ลังเดยีว คอื ชาหังครีมีา

ฮาล เป็นทีป่ระทับของชายาฮนิดูของพระเจา้อักบาร์ ลักษณะ

สถาปัตยกรรมจงึเป็นแบบอนิเดยีแท ้ครัน้ถงึสมัยพระเจา้ชาหจ์ะ

ฮาน ทรงมบีญัชาใหร้ือ้ถอนต าหนักอืน่ๆลงทัง้หมด เพือ่สรา้งวังทีป่ระทับใหมเ่ป็นศลิปะแบบฮนิดูผสมกับอสิลาม 

รวมถงึหอแปดเหลีย่มมสุซามานบรูช ์ทีเ่ชือ่กนัวา่เป็นทีซ่ ึง่ชาหจ์ะฮาน ถกูคุมขังเอาไวแ้ละเฝ้ามองทัชมาฮาลไป

จวบจนลมหายใจสดุทา้ยแหง่พระชนมช์พี   

 จากนัน้น าทา่นเดนิทางกลับสู ่ เมอืง จยัปูร ์(Jaipur) หรอื ชยัปุระ  เป็นเมอืงหลักของรัฐราชสถาน ประเทศ

อนิเดยีและยังเป็นเมอืงทีม่จี านวนประชากรมากเป็นอันดับที ่10 ของประเทศอนิเดยี (3.1 ลา้นคน)  เมอืง

ท่องเทีย่วส าคัญของรัฐราชสถาน และความนยิมจากนักท่องเทีย่วอันดับ 7 ของประเทศอนิเดยี ซึง่แหล่ง

ทอ่งเทีย่วในตัวเมอืงชยัปรุะมปีระวัตศิาตรย์าวนานไมต่ ่ากวา่ 300 ปี โดยมหาราชาไสว จัย ซงิหท์ี ่2 (Maharaja 

Sawai Jai Singh ll) ผูม้บีทบาทส าคัญในการสรา้ง มหานครสชีมพู  (ใชเ้วลาในการเดนิทางประมาณ 4.30 

ชม. ระหวา่งทางใหท้า่นไดช้มธรรมชาตแิละพักผอ่นตามอธัยาศัย จนกวา่จะเดนิทางถงึเมอืงจัยปรู)์ 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%90%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%AA%E0%B8%96%E0%B8%B2%E0%B8%99
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B8%AD%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B8%B5%E0%B8%A2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B8%AD%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B8%B5%E0%B8%A2


 

 

                                                      

ค า่       รบัประทานอาหารค า่ ณ หอ้งอาหาร 

  น าทา่นเขา้สูท่ ีพ่กั  CRIMSOM PARK HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 

หมายเหต ุ เพือ่ใหเ้ขา้กบับรรยากาศอนิเดีย้..อนิเดยี เรามชุีดใหท้า่นไวใ้สถ่า่ยรูปเก็บไวเ้ป็นความทรง
จ าหรอืทา่นจะเลอืกซือ้เพือ่เก็บเป็นทีร่ะลกึไดค้ะ ในราคายอ่มเยาว ์*กรุณาสอบถามราคา
ทีห่วัหนา้ทวัรค์ะ 

 
วนัทีส่าม จยัปรู ์– ฮาวา มาฮาล – ป้อมแอมเบอร ์– ซติพิาเลส – ชอ้ปป้ิงตลาดทอ้งถิน่ – วดัเบยีรล์า่มนัเดยีร(์วดั

ลกัษมนีารายนั) – วดัพระพฆิเนศ Ganesh Temple – Shopping Pink Square Mall – สนามบนิ                                                            

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

 น าทา่นชมภายนอก ฮาวา มาฮาล  (HAWA MAHAL) แปลว่า 

พระราชวงัแห่งสายลม เป็นพระราชวัง ตัง้อยู่ในเมืองชัยปุ

ระ รัฐราชสถาน ประเทศอนิเดยี สรา้งในปีค.ศ. 1799 โดยมหา

ราชาสะหวาย ประธาป สงิห ์(Maharaja Sawai Pratap Singh) 

ออกแบบโดยลาล ชนัด ์อสุถัด (Lal Chand Ustad) โดยถอด

แบบมาจากรูปทรงของมงกุฏพระนารายณ์ โดยมสีิง่ก่อสรา้งที่

โดดเด่นคือ บริเวณดา้นหนา้อาคารมีหนา้บันสูงหา้ชัน้และมี

ลักษณะคลา้ยรังผึง้สรา้งจากหนิทรายสแีดงสดฉลหุนิใหเ้ป็นชอ่ง

หนา้ต่างลวดลายเล็กๆ ละเอยีดยบิมชีอ่งหนา้ต่างถงึ 953 บาง

แต่ปิดไวด้ว้ยหนิทรายฉลุท าใหน้างในฮาเร็มพระสนมทีอ่ยู่ดา้น

ในสามารถมองออกมาขา้งนอกไดโ้ดยทีค่นภายนอกมองเขา้ไป

ขา้งในไมเ่ห็นและประโยชนอ์กีอยา่งคอืเป็นชอ่งแสงและชอ่งลม

จนเป็นทีม่าของชือ่ “Palace Of Wind”    

 จากนัน้น าท่านชม ป้อมแอมเบอร ์ (Amber Fort) และ

พระราชวงัแอมเบอร ์ พระราชวังแหง่นีเ้ป็นปราสาทสงูใหญ่บน

ยอดเขาสูง ตัง้อยู่บนส่วนหนึ่งของแนวป้อมปราการทีม่กี าแพง

เมอืงทอดยาวเลือ้ยคดเคีย้วไปตามแนวเขา ว่ากันว่าก าแพงเมอืงยาวกว่า 13 กโิลเมตร มองเผนิๆ ก็นกึถงึ 

ก าแพงเมอืงจนีไดเ้หมอืนกนั  พระราชวังแหง่นีส้รา้งขึน้ในปี 1592 โดยมหาราชาแมนสงิหท์ี ่1 แห่งกองทัพพระ

เจา้อัคบาร ์ ราชวงศโ์มกุล เป็นป้อมปราการหนิทรายแดงทีเ่ป็นศลิปะสถาปัตยกรรมผสมผสานของทัง้โมกุล

(อสิลาม) และ ฮนิดทูีเ่ขา้กนัอยา่งสวยงามลงตัว  (พเิศษ!! รวมคา่พาหนะขึน้ไปชมพระราชวังโดยรถจิ๊บ) 

 น าท่านชม “ซติี ้พาเลส” (CITY PALACE) ซึง่เดมิเป็น

พระราชวังของมหาราชใจสงิห ์(Jai Singh) พระราชวัง ถูกสรา้ง

ขยายออกในสมัยหลัง ปัจจุบัน ไดร้วบเป็นพพิธิภัณฑ์ Sawai 

Man Singh Museum ประกอบดว้ย 4 สว่นทีน่่าสนใจคอื สว่น

แรกคอืสว่นของพระราชวังสว่นทีส่องเป็นสว่นของพพิธิภัณฑ ์ที่

จัดแสดงฉลองพระองคข์องกษัตรยิ ์และมเหส ี ซึง่มกีารตัดเย็บ

อยา่งวจิติร สว่นทีส่ามเป็นสว่นของอาวุธ และชดุศกึสงคราม ที่

จัดแสดงไวอ้ยา่งน่าทึง่มากมายหลายหลาก บางชิน้ ก็เป็นอาวุธ

ไดอ้ยา่งน่าพศิวง และสว่นทีส่ี ่คอืส่วนของศลิปะภาพวาด รูป

ถ่าย และราชรถ พรมโบราณ ซึ่งไดรั้บการจารึกไวใ้น

ประวัตศิาสตร ์ตรงกลางอาคารมหีมอ้น ้าขนาดมหมึา 2 ใบ ท า

จากโลหะเงนิ สงู 1.50 เมตร มขีนาดใหญ่ทีส่ดุในโลก เชือ่กัน

ว่าเป็นหมอ้น ้าที่กษัตรยิ ์Madho Singh ไดรั้บมาจากงาน

ราชาภเิษกของพระเจา้เอ็ดเวริด์ที ่7 ซึง่บรรจุน ้าจากแมน่ ้าคงคา

อนัศักดิส์ทิธิ ์… จากนัน้ใหท้า่น ชอ้ปป้ิงทีต่ลาดทอ้งถิน่ ตามอธัยาศัย เพลดิเพลนิกบับรรยากาศเมอืงสชีมพ ู 

เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ หอ้งอาหาร  

บา่ย น าท่านเดนิทางเขา้สู่  วดัเบยีรล์่ามนัเดยีร ์(Birla Mandir) หรอืเรยีกอกีชือ่ว่า วดัลกัษมนีารายนั 

(Laxmi Narayan) วัดฮนิดทูีท่ าดว้ยหนิออ่นสขีาวท่ามกลางสวนสวยเขยีวชอุม่ ตัง้อยูท่ีบ่รเิวณฐานของป้อม

บนยอดเขา อาคารทีง่ดงามนีส้รา้งขึน้เพือ่สกัการะแดพ่ระวษิณุและพระแมล่ักษม ีสรา้งขึน้ในปี 1988 เป็นหนึง่ใน

บรรดาหลายๆ วัดทีส่รา้งขึน้ทั่วประเทศโดยครอบครัวเบยีรล์า่ผูม้ัง่คั่ง สถาปัตยกรรมของวัดผสมผสานสไตลข์อง

ยุคใหม่เขา้กับลวดลายแบบอนิเดียโบราณ ชมโดมขนาดใหญ่ที่เป็นสัญลักษณ์แทนศาสนาฮนิดู พุทธ และ

อสิลาม สามศาสนาทีส่ าคัญของอนิเดยี หากไปเยอืนในชว่งอาทติยอ์ัสดง นักท่องเทีย่วจะไดเ้ห็นสว่นดา้นหนา้

ของวัดเปลง่ประกายเมือ่ถกูอาบไลด้ว้ยแสงสทีอง ชมผลงานแกะสลักเทพเจา้ฮนิดูองคอ์ืน่ๆ ทีอ่ยูร่ายลอ้มรอบๆ 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%87
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%8A%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B8%9B%E0%B8%B8%E0%B8%A3%E0%B8%B0
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%8A%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B8%9B%E0%B8%B8%E0%B8%A3%E0%B8%B0
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%90%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%AA%E0%B8%96%E0%B8%B2%E0%B8%99
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B8%AD%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B8%B5%E0%B8%A2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%84.%E0%B8%A8._1799
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%B2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%B2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A1%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%B8%E0%B8%8F
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A1%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%B8%E0%B8%8F
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%9C%E0%B8%B6%E0%B9%89%E0%B8%87&action=edit&redlink=1


 

 

                                                      

ทางเขา้วัด รวมทัง้พระพฆิเนศทีม่เีศยีรเป็นชา้ง เพือ่เป็นการฉลองความศรัทธาในทั่วโลก จงึมกีารประดับตกแตง่

รอบก าแพงวัดดว้ยผลงานภาพนูนของบุคคลส าคัญในประวัตศิาสตร์จากหลากหลายยุค พบกับใบหนา้ของ 

Socrates, Zarathustra, พระครสิต,์ พระพทุธเจา้ และขงจื๊อ ฯลฯ 

 น าท่านเดนิทางเขา้สู่ วดัพระพฆิเนศ Ganesh Temple (Moti 

Dungri) วัดพระพฆิเนศทีช่ ือ่เสยีงโด่งดังเป็นอันดับ 1 ของเมอืงชัยปุระ 

วัดนี้สรา้งขึน้โดย Seth Jai Ram Paliwal ในชว่งตน้ศตวรรษที ่18 ตัง้อยู่

ใจกลางเมอืง บรเิวณเนนิเขาเล็กๆ พระวหิารแห่งนี้เปรียบเสมอืนชวีติแห่ง

การคน้หาความสขุนรัินดร ์ซึง่พระพฆิเนศวรชา้งหัวเทพในศาสนาฮนิดูถอืว่า

เป็นพระเจา้แหง่ความเป็นมงคลปัญญา ความรู ้และความมั่งคั่ง วัดพระพฆิเนศ

แห่งนี้เป็นที่นิยมมากที่สดุของนักท่องเทีย่วทัง้ชาวอนิเดียและชาวต่างชาต ิ

เชญิทา่นขอพรจากองคพ์ระพฆิเนศตามอธัยาศัย. 

 จากนัน้น าทา่นเดนิทางสู ่ PINK SQUARE MALL หา้งสรรพสนิคา้ชือ่ดังอกีแห่งหนึง่ของเมอืงจัยปรู ์อสิระให ้

ทา่นไดช้อ้ปป่ิงตามอธัยาศัย จนถงึเวลานัดหมาย 

ค า่       รบัประทานอาหารค า่ ณ หอ้งอาหาร   หลังรับประทานอาหาร น าทา่นเดนิทางสูส่นามบนิ 

หมายเหต ุ คณะควรเดนิทางไปถงึสนามบนิเพือ่ท าการเช็คอนิก่อนขึน้เครือ่งประมาณ 2-3 ชม.เพือ่หลกีเลีย่งสถานการณ์

ฉุกเฉินที่อาจเกดิขึน้ เช่น สภาพการจราจรที่คับคั่ง,สภาพอากาศและอืน่ๆ โดยมตีัวแทนบรษัิท(มัคคุเทศก์,

หัวหนา้ทัวร,์คนขับรถ)เป็นผูพ้จิารณาและบรหิารเวลาอย่างเหมาะสม บรษัิทขอสงวนสทิธิค์นืเงนิทุกกรณีหาก

ลกูคา้ไมส่ามารถขึน้เครือ่งกลับตามวันและเวลาเทีย่วบนิทีร่ะบใุนรายการทัวร.์ 
 

วนัทีส่ ี ่ จยัปรู ์– สนามบนิสวุรรณภมู ิ                                                                                                                        

02.15 น. ออกเดนิทางจากเมอืงจัยปรู ์เพือ่กลบัสูป่ระเทศไทย โดยสารการบนิไทยสไมลแ์อรเ์วย ์เทีย่วบนิที ่WE344 

08.10 น.  เดนิทางถงึสนามบนิสวุรรณภมู ิโดยสวัสดภิาพ.......... 

 

*ทา่นใดมไีฟลท์บนิภายในประเทศตอ่ โปรดแจง้ใหบ้รษิทัฯทราบในวนัจองทวัร ์ท ัง้นีเ้พือ่ประโยชนข์องตวัทา่นเอง* 

 
บรษัิทขอสงวนสทิธิ ์: รายการทัวร์ท่องเทีย่วสามารถเปลีย่นแปลงหรือยกเลกิรายการตามความเหมาะสมอันเนื่องจากสภาวะอากาศ,

การจราจร,การเมอืง,สายการบนิ,ขัน้ตอนการตรวจคนเขา้เมอืงของแตล่ะประเทศหรอืกรณีอืน่ๆโดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้โดยมตีัวแทน

บรษัิท(มัคคเุทศก,์หัวหนา้ทวัร,์คนขบัรถของแตล่ะประเทศ)เป็นผูบ้รหิารเวลาปรับเปลีย่นตามความเหมาะสม ทัง้นี้ข ึน้อยู่กับสภาพการจราจร

,การตรวจคนเขา้เมอืงหรอืสาเหตอุืน่ทีไ่ม่ไดม้าจากทางบรษัิท โดยทางบรษัิทจะค านงึถงึความปลอดภัยและประโยชน์ของผูเ้ดนิทางเป็น

ส าคญั...กรุณาอา่นรายการและเงือ่นไขขอ้ตกลงอยา่งละเอยีดกอ่นท าการจองทวัรห์รอืช าระเงนิจากนัน้จะถอืวา่ลกูคา้รับทราบตาม

ขอ้ก าหนดของบรษัิทหากเกดิความเสยีหายใดๆขึน้ ทางบรษัิทจะไมรั่บผดิชอบทกุกรณี. 

 
อตัราคา่บรกิารรวม 

 คา่ตัว๋เครือ่งบนิไป-กลบัตามรายการทีร่ะบ ุรวมถงึคา่ภาษีสนามบนิ และคา่ภาษีน ้ามัน  
 คา่รถโคช้ปรับอากาศ  
 โรงแรมทีพั่กตามทีร่ะบ ุหรอืเทยีบเทา่ (พัก 2 ทา่น/หอ้ง)  
 คา่ธรรมเนยีมเขา้ชมสถานทีต่า่งๆ ตามรายการทีร่ะบ ุ   
 คา่อาหาร ตามรายการทีร่ะบ ุ  
 คา่เบีย้ประกนัอบุตัเิหตใุนการเดนิทางทอ่งเทีย่ว วงประกนัทา่นละ 1,000,000 บาท  (เงือ่นไขตามกรรมธรรม)์ 

 

อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 

× คา่ใชจ้่ายสว่นตัวของผูเ้ดนิทาง อาท ิค่าท าหนังสอืเดนิทาง ค่าโทรศัพท ์ค่าอาหาร เครือ่งดืม่ 
คา่ซกัรดี คา่มนิบิารใ์นหอ้งและคา่พาหนะตา่งๆ ทีม่ไิดร้ะบใุนรายการ 

× คา่ธรรมเนยีมในกรณีทีก่ระเป๋าสมัภาระทีม่นี ้าหนักเกนิกวา่ทีส่ายการบนินัน้ๆก าหนดหรอืสมัภาระใหญเ่กนิขนาดมาตรฐาน 
× คา่ภาษีน ้ามัน ทีส่ายการบนิเรยีกเก็บเพิม่ ภายหลงัจากทางบรษัิทฯไดอ้อกตั๋วเครือ่งบนิไปแลว้ 
× คา่มัคคเุทศกท์อ้งถิน่ และหัวหนา้ทวัรอ์ านวยความสะดวก ตลอดการเดนิทาง 
×  ภาษีมลูคา่เพิม่ 7 % และภาษีหัก ณ ทีจ่า่ย 3 % 

× คา่วซีา่ 3,000 บาท ส าหรบัคนไทยเทา่น ัน้ (ตา่งชาตโิปรดแจง้ ไมร่วมคา่วซีา่กรณีเป็นชาวตา่งชาต)ิ  
เอกสารยืน่วซีา่อนิเดยีหนา้พาสปอรต์ และรปูถา่ย(สแกน)หนา้ตรง  2 นิว้ (พืน้หลงัขาว)  

×    คา่ทปิมคัคเุทศก,์ คนขบัรถ, 1,500 บาท/ทา่น/ทรปิ  (ช าระพรอ้มคา่ทวัร)์ 
 
เดนิทางขึน้ต า่ 20 ทา่น หากต า่กวา่ก าหนด กรุ๊ปจะไม่สามารถเดนิทางได ้หากผูเ้ดนิทางทกุทา่นยนิดทีีจ่ะช าระคา่บรกิารเพิม่เพือ่ให ้

คณะเดนิทางได ้ทางเรายนิดทีีจ่ะประสานงานในการเดนิทางตามประสงคใ์หท้า่นตอ่ไป ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการงดออกเดนิทาง
และเลือ่นการเดนิทางไปในวนัอืน่ตอ่ไป โดยทางบรษัิทฯจะแจง้ใหท้า่นทราบลว่งหนา้  

 
 



 

 

                                                      

เง ือ่นไขการจอง และ การช าระเงนิ  : 

 มดัจ าทา่นละ 10,000 บาท ภายหลงัจากทีท่า่นสง่เอกสารการจอง 24 ชัว่โมง  กรณีลกูคา้ท าการจองกอ่นวันเดนิทางภายใน 20 วัน 

ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเก็บคา่ทวัรเ์ต็มจ านวน  

 สว่นทีเ่หลอื ช าระกอ่นวนัเดนิทางอยา่งนอ้ย 30 วนั 

 หากไมช่ าระมัดจ าตามทีก่ าหนด ขออนุญาตตดัทีน่ั่งใหล้กูคา้ทา่นอืน่ทีร่ออยู ่

 หากช าระไมค่รบตามจ านวน บรษัิทฯถอืวา่ทา่นยกเลกิการเดนิทางโดยอตัโนมัตโิดยไมม่เีงือ่นไข 

 เมือ่ทา่นช าระเงนิไมว่า่จะทัง้หมดหรอืบางสว่น ทางบรษัิทฯถอืวา่ทา่นไดย้อมรับเงือ่นไขและขอ้ตกลงตา่งๆทีไ่ดร้ะบไุวท้ัง้หมดนีแ้ลว้ 

 หากช าระเงนิในแตล่ะสว่นแลว้ โปรดสง่ส าเนาการโอนเงนิ พรอ้มระบุชือ่พนกังานขายมาทางแฟกซ ์………. 

 สง่รายชือ่ส ารองทีน่ ัง่ ผูเ้ดนิทางตอ้งสง่ส าเนาหนงัสอืเดนิทาง (Passport) โดยเซ็นตช์ือ่พรอ้มยนืยนัวา่ตอ้งการเดนิทาง

ทอ่งเทีย่วทรปิใด, วนัทีใ่ด, ไปกบัใครบา้ง, เบอรโ์ทร // [หากไมส่ง่ส าเนาหนงัสอืเดนิทาง(Passport) มาให ้ทางบรษิทัฯ

ขอสงวนสทิธิไ์มร่บัผดิชอบคา่เสยีหายอนัเกดิจากความผดิพลาดจากการสะกดชือ่-นามสกุล และอืน่ๆ เพือ่ใชใ้นการจองต ัว๋

เครือ่งบนิท ัง้ส ิน้ 

โปรดตรวจสอบ  Passport : จะตอ้งมอีายุคงเหลอื ณ วันเดนิทางมากกว่า 6 เดอืนขึน้ไป และเหลอืหนา้กระดาษอย่างต า่ 2 หนา้

หากไมม่ั่นใจโปรดสอบถาม 

 

เงือ่นไขยกเลกิการจอง : * เนือ่งจากเป็นราคาต ัว๋เครือ่งบนิเป็นราคาโปรโมช ัน่ เมือ่จองทวัรช์ าระเงนิคา่จองคา่

ทวัรแ์ลว้ ไมส่ามารถยกเลกิ เลือ่น ขอคนืเงนิ ไดทุ้กกรณี  และกรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงทัง้กรุงเทพฯ และใน

ต่างประเทศ ปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออก หรอื เขา้ประเทศทีร่ะบไุว ้ในรายการเดนิทาง บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะไมค่นืค่า

ทัวรไ์มว่่ากรณีใดๆ ทัง้สิน้  รวมถงึ เมือ่ท่านออกเดนิทางไปกับคณะแลว้ ถา้ท่านงดการใชบ้รกิารรายการใดรายการหนึง่ 

หรอืไมเ่ดนิทาง พรอ้มคณะถอืวา่ทา่นสละสทิธิ ์ไมอ่าจเรยีกรอ้งคา่บรกิารและเงนิมดัจ าคนื ไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้สิน้  

 
หมายเหตุ :  

กรุณาอา่นศกึษารายละเอยีดท ัง้หมดกอ่นท าการจอง เพือ่ความถูกตอ้งและความเขา้ใจตรงกนัระหวา่งทา่นลกูคา้และบรษิทั 

1. บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิท์ ีจ่ะเลือ่นการเดนิทางหรอืปรบัราคาคา่บรกิารขึน้ในกรณีทีม่ผีูร้ว่มคณะไมถ่งึ 30 ทา่น  
2. ขอสงวนสทิธิก์ารเก็บคา่นา้มันและภาษีสนามบนิทกุแหง่เพิม่ หากสายการบนิมกีารปรับขึน้กอ่นวนัเดนิทาง  

3. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นเทีย่วบนิ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้อนัเนือ่งจากสาเหตตุา่งๆ  
4. บรษัิทฯ จะไม่รับผดิชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกดิกรณีความลา่ชา้จากสายการบนิ,การยกเลกิบนิ, การประทว้ง, การนัดหยุดงาน, การ

กอ่การจลาจล, ภัยธรรมชาต,ิ การนาสิง่ของผดิกฎหมาย ซึง่อยูน่อกเหนอืความรับผดิชอบของบรษัิทฯ  

5. บรษัิทฯ จะไม่สามารถรับผดิชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกดิสิง่ของสญูหาย อันเนื่องเกดิจากความประมาทของท่าน, เกดิจากการ
โจรกรรม และ อบุตัเิหตจุากความประมาทของนักทอ่งเทีย่วเอง  

6. เมือ่ทา่นตกลงช าระเงนิมัดจ าหรอืคา่ทัวรท์ัง้หมดกับทางบรษัิทฯ แลว้ ทางบรษัิทฯ จะถอืวา่ทา่นไดย้อมรับเงือ่นไขขอ้ตกลงตา่งๆ 
ทัง้หมด  

7. รายการนี้เป็นเพยีงขอ้เสนอทีต่อ้งไดรั้บการยนืยันจากบรษัิทฯอกีครัง้หนึง่ หลังจากไดส้ ารองโรงแรมทีพั่กในตา่งประเทศเรยีบรอ้ย
แลว้ โดยโรงแรมจัดในระดบัใกลเ้คยีงกนั ซึง่อาจจะปรับเปลีย่นตามทีร่ะบใุนโปรแกรม  

8. การจัดการเรือ่งหอ้งพัก เป็นสทิธขิองโรงแรมในการจัดหอ้งใหก้ับกรุ๊ปทีเ่ขา้พัก  โดยมหีอ้งพักส าหรับผูส้บูบุหรี่ / ปลอดบหุรีไ่ด ้

โดยอาจจะขอเปลีย่นหอ้งไดต้ามความประสงคข์องผูท้ีพั่ก ทัง้นี้ข ึน้อยู่กับความพรอ้มใหบ้รกิารของโรงแรม และไม่สามารถรับประกัน
ได ้  

9. กรณีผูเ้ดนิทางตอ้งการความชว่ยเหลอืเป็นพเิศษ อาทเิชน่ ใชว้ลีแชร ์กรุณาแจง้บรษัิทฯ อย่างนอ้ย 7 วันกอ่นการเดนิทาง มฉิะนัน้
บรษัิทฯไมส่ามารถจัดการไดล้ว่งหนา้ได ้ 

10. มัคคเุทศก ์พนักงานและตัวแทนของผูจั้ด ไม่มสีทิธใินการใหค้ าสญัญาใด ๆ ทัง้ส ิน้แทนผูจั้ด นอกจากมเีอกสารลงนามโดยผูม้ี

อ านาจของผูจ้ัดก ากับเทา่นัน้ 
11. ผูจั้ดจะไมรั่บผดิชอบและไมส่ามารถคนืคา่ใชจ้า่ยตา่งๆ ไดเ้นื่องจากเป็นการเหมาจ่ายกับตัวแทนตา่งๆ ในกรณีทีผู่เ้ดนิทางไม่ผ่าน

การพิจารณาในการตรวจคนเขา้เมือง-ออกเมือง ไม่ว่าจะเป็นกองตรวจคนเขา้เมืองหรือกรมแรงงานของทุกประเทศในรายการ



 

 

                                                      

ทอ่งเทีย่ว อันเนื่องมาจากการกระท าทีส่อ่ไปในทางผดิกฎหมาย การหลบหนี เขา้ออกเมอืง เอกสารเดนิทางไม่ถูกตอ้ง หรอื การถูก

ปฏเิสธในกรณีอืน่ ๆ  
12. สภาพการจลาจรในชว่งวันเดนิทางตรงกับวันหยุดเทศกาลของอยีปิต ์หรอื วันเสารอ์าทติย ์รถอาจจะตดิ อาจท าใหเ้วลาในการ

ทอ่งเทีย่วและ ชอ้ปป้ิงแต่ละสถานทีน่อ้ยลง  โดยเป็นดุลยพนิิจของมัคคุเทศก ์และคนขัยรถในการบรหิารเวลา ซึง่อาจจะขอความ
ร่วมมอืจากผูเ้ดนิทางในบางครัง้ทีต่อ้งเร่งรบี เพือ่ใหไ้ดท้อ่งเทีย่วตามโปรแกรม 

13. บรกิารน ้าดืม่ทา่นวนัละ1ขวด ตอ่คนตอ่วนัเริม่ในวนัที2่ ของการเดนิทาง ถงึวนัที3่ ของการเดนิทาง รวมจ านวน 2 ขวด 

14. การบรกิารของรถบัสน าเทีย่ว ตามกฎหมายของประเทศ สามารถใหบ้ริการวันละ10ชั่วโมง ในวันนัน้ๆ มอิาจเพิม่เวลาได ้โดย
มัคคเุทศกแ์ละคนขับจะเป็นผูบ้รหิารเวลาตามความเหมาะสม ทัง้นี้ข ึน้อยู่กับสภาพการจราจรในวันเดนิทางนัน้ๆเป็นหลัก จงึขอสงวน

สทิธิใ์นการปรับเปลีย่นเวลาทอ่งเทีย่วตามสถานทีใ่นโปรแกรมการเดนิทาง 

 

ตวัอย่างเอกสารในการยื่นวีซ่า อินเดีย 
หนา้พาสปอรต์ และรปูถา่ย(สแกน)หนา้ตรง 2 นิว้ (พืน้หลงัขาว) 

 

 

 

 

 
 

 



 

 

                                                      กรุณากรอกข้อมูลตามความจริง  เพื่อเป็นข้อมูลที่ใช้ในการยื่นขอวีซา่อินเดีย  
 

 

 

1. ช่ือ-นามสกุล  (ภาษาไทย)............................................................................................................................................................. 

ช่ือ-นามสกุลเดิม (ในกรณีท่ีมกีารเปล่ียนชื่อ-นามสกุล   

(ภาษาไทย)......................................................................................................................................................................................  

2. สถานท่ีอยู่ติดตอ่สะ ดวก………………………………………………………………………….………………….…………. 

รหสัไปรษณีย์.................................เบอร์โทรศพัท์บ้าน.................................เบอร์มือถอื…………………………………………  

3. รูปพรรณ/ต านิ.......................................................................สีผิว………………………………………………………………  

4. ช่ือและ นามสกุลบิดา................................... วนั/เดือน/ปี เกิดบิดา............................... สถานท่ีเกิดบิดา..………………………. 

5. ช่ือและ นามสกุลมารดา.............................. วนั/เดือน/ปี เกิดบิดา............................. สถานท่ีเกิดมารดา………………………  

6. กรณีสมรส /กรุณาแจ้งช่ือ-สกุล และ สถานท่ีเกิด (ระ บุจงัหวดั) ของคู่สมรส) 

 ช่ือคู่สมรส/สกุล..............................................................วนั/เดือน/ปี........................................... 

สถานท่ีเกิดคู่สมรส......................................... 

 หากเป็นผู้หญิง กรณุาระ บุสุกลเดมิ................................................................................................................................................ 

 กรณี อย่าร้าง/เสียชีวิต กรุณาระ บุ................................................................................................................................................... 

7. กรณีไม่สมรส /หรือสมรสไม่จดทะ เบียน/กรุณาแจ้งช่ือ-สกุล และ สถานท่ีเกิด (ระ บุจงัหวดั) ของญาติ หรือ คู่สมรส 

กรุณาระ บุความสมัพนัธ์.................................................................................................................................................................. 

8. กรณีเป็นพนกังานบริษทั/เจ้าของกิจการ 

    (ชื่อสถานท่ีท างาน (ภาษาองักฤษ...................................................ระ บุต าแหน่ง………………………………………………. 

ท่ีอยู่ท่ีท างาน.............................................................................................................................................................................. 

รหสัไปรษณีย์....................................... เบอร์โทรท่ีท างาน..............................................เบอร์โทรศพัท์มือถือ...............................  

9. กรณีเป็นนกัเรียน/นกัศึกษา 

สถานศึกษา (ภาษองักฤษ)...............................................................................................................................................................  

(ภาษาไทย)...................................................................................................................................................................................... 

การศึกษา     มธัยมศึกษา ม.3/ม.6                  ปริญญาตรี                   ปริญญาโท                อ่ืนๆ…………………  

10. ท่านเคยเดินทางเข้าประ เทศนี้มาก่อนหรอืไม่  เคย                  ไม่เคย 

 หากเคยเดินทางเข้าประ เทศอินเดีย กรุณาระ บุวนั/เดือน/ปี …………….............……............ท่ีออกจากอินเดียล่าสุด 

11. โปรดระ บุประ เทศท่ีท่านเคยเดินทางในพาสปอร์ตเล่มปัจจุบนัให้ครบถ้วน.............................................................................. 
 

 

 


