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วันแรก
04.00 น.
07.00 น.

09.55 น.

เทีย่ ง
จากนั้น

เย็น
ที่พกั

สนามบินสุ วรรณภูมิ ● นิวเดลี ● ชัยปุระ
 (-/กลางวัน/เย็น)
พร้อมกันที่ สนามบินสุ วรรณภูมิ ชั้น 4 เคาน์ เตอร์ สายการบินไทยแอร์ เวย์ ประตู 3 เคาน์ เตอร์ D
สายการบิน Thai Airwaysโดยมีเจ้าหน้าที่อานวยความสะดวกแก่ทุกท่าน
ออกเดินทางสู่ กรุ งนิวเดลี ประทศอินเดิย โดยเที่ยวบินที่ TG323 (ใช้ เวลาเดินทางโดยประมาณ 03.20 ชั่วโมง)
(บริการอาหารและเครื่ องดื่มบนเครื่ อง)

เดินทางถึง สนามบินนานาชาติอินทิราคานธี กรุ งนิ วเดลี ประเทศอินเดีย นาท่านผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมืองเป็ นที่
เรี ย บร้ อ ย พบการต้อ นรั บ อย่างอบอุ่ น จากเจ้า หน้าที่ (**เวลาท้ องถิ่ นของประเทศอินเดี ยช้ ากว่ า ประเทศไทย
ประมาณ 1.30 ชั่วโมง กรุณาปรับนาฬิ กาของท่ านเพื่อสะดวกในการนัดหมาย)
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นาท่านเดินทางสู่ เมื องชั ยปุระ หรื อที่ทุกคนจะรู ้จกั
กัน ในชื่ อ “นครสี ช มพู ” (ใช้เ วลาในการเดิ น ทาง
ประมาณ 7 ชัว่ โมง) เป็ นเมืองหลวงของรัฐราชสถาน
มีประชากรมากกว่า 3 ล้านคน เป็ นศูนย์กลางในด้าน
ต่ า งๆไม่ ว่ า จะเป็ น ด้า นคมนาคม สาธารณู ป โภค
และโรงงานอุ ต สาหกรรมต่ า งๆ รวมถึ ง สถานที่
ท่ อ งเที่ ย วของเมื อ งชัย ปุ ร ะที่ มี ค วามสวยงามทั้ง
สถานที่และประวัติศาสตร์ที่น่าค้นหา ทาให้เมืองชัยปุระ เป็ นเมืองยอดนิยมในการเดินทางเข้ามาท่องเที่ยว
บริการอาหารเย็น ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
PARK REGIS HOTEL หรื อเทียบเท่ าระดับ 4* เมืองชั ยปุระ
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วันที่สอง

พระราชวังสายลม ● นั่งรถจี๊ปขึน้ แอมเบอร์ ฟอร์ ท ● พระราชวังกลางน้า ● CITY

PALACE ● วัดพระพิฆเนศ

(เช้ า/กลางวัน/เย็น)
เช้ า
จากนั้น

บริการอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
นาท่านสู่ พระราชวังสายลม (HAWA MAHAL) สร้างขึ้นในปี ค.ศ.1799 โดยมหาราชาสะหวาย ประธาป สิ งห์
(Maharaja Sawai Pratap Singh) ออกแบบโดยลาล ชันด์ อุสถัด (Lal Chand Ustad) ซึ่ งพระราชวังแห่ งนี้ สร้าง
ด้วยหิ นทรายสี ชมพู และสี แดง ถอดแบบมากจากทรงของมงกุฎพระนารายณ์ ลักษณะเด่นของพระราชวังสายลม
แห่งนี้ มีความสู งถึง 5 ชั้น และสู งถึง 15 เมตร มีหน้าต่างทั้งหมด 953 บาน เป็ นช่องลมลายฉลุเพื่อให้อากาศถ่ายเท
และให้แสงลอดผ่านได้ คล้ายกับรังผึ้ง สร้างขึ้นเพื่อให้นางสนมในวังสามารถมองเห็นวิถีชีวิตผูค้ นในเมือง หรื อ
ขบวนพิธีการต่างๆที่ เ กิ ดขึ้ นภายนอกเมื องได้ ซึ่ งคนภายนอกจะไม่ สามารถเห็ น นางสนมในวังได้ เนื่ องจาก
สมัยก่อนจะมีความเคร่ งครัดในการใช้ผา้ คลุมหน้าสาหรับผูห้ ญิง นาท่านถ่ายรู ปหน้าพระราชวังสายลมที่เป็ นจุด
ถ่ายรู ปยอดฮิตของผูท้ ี่มาเยือนตามอัธยาศัย

จากนั้น

นาท่านสู่ AMBER FORT หรื อป้อมปราการ
ใหญ่ แ ห่ ง เมื อ งชัย ปุ ร ะ ตั้ง อยู่บ นเนิ น เขาสู ง
ของเมืองอาเมร์ สร้างขึ้นในปี ค.ศ.1592 โดย
มหาราชาแมนสิ งห์(Raja Man Singh) แต่เดิม
ที่ แ ห่ ง นี้ เป็ นป้ อ มปราการที่ ส าคัญ สามารถ
ป้ อ งกั น ข้า ศึ ก ที่ ม ารุ กรานได้ มี ท้ ั งแม่ น้ า
ล้อมรอบ และขนาดกาแพงของป้ อมปราการ
ที่มีขนาดใหญ่และหนาแน่ น คล้ายกับกาแพง
เมืองจีน ด้วยความยาวกว่า 13 กิโลเมตร และ
สามารถมองเห็นได้ระยะไกลจากมุมสู งของ
ปราการได้อีกด้วย ซึ่งภายในยังประกอบไปด้วยพระตาหนักอันสวยงามมากมาย ออกแบบสถาปั ตยกรรมภายใน
เป็ นการผสมผสานระหว่างราชปุตกับโมกุล (พิเศษ!! ให้ ท่านนั่งรถจีปขึน้ ไปชมพระราชวัง)
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จากนั้น

นาท่านผ่านชม พระราชวังกลางนา้ (JAL MAHAL) ตั้งอยูก่ ลางทะเลสาบ Man Sagar Lake โดยมีเทือกเขานหาร์
การห์ต้ งั อยูด่ า้ นหลัง และตัวอาคารสร้างด้วยหิ นทรายสี แดง พระราชวังแห่งนี้มีท้ งั หมด 5 ชั้น ซึ่ง 4 ชั้นล่างจะถูก
น้ าท่วมเมื่อทะเลสาบมีระดับน้ าสู งสุ ด และเหลือให้เห็นเพียงชั้นบนสุ ดเท่านั้น
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เทีย่ ง

จากนั้น

เย็น
ที่พกั
วันทีส่ าม
เช้ า

บริการอาหารกลางวัน ณ โรงแรม
นาท่านสู่ พระราชวังหลวง (CITY PALACE)
สร้ า งขึ้ นในปี ค.ศ. 1797 สมัย มหาราชา
ไสวจัย ซิ งห์ ที่ 2 สร้างโดยการผสมผสาน
สถาปั ต ยกรรมแบบราชปุ ต กับ โมกุ ล ใน
ปั จจุบนั เปิ ดเป็ นพิพิธภัณฑ์ให้สามารถเข้าชม
ได้ จุดไฮไลท์ที่นกั ท่องเที่ยวนิยมถ่ายรู ปอยูท่ ี่
“ลานนกยูง ” ซึ่ ง เป็ นลานแสดงของเหล่ า
นางร าที่ จ ะมาร่ ายร า ณ ลานแห่ ง นี้ และ
ล้อมรอบด้วยประตู 4 บาน ที่ทุกบานจะมีภาพวาดที่เป็ นสัญลักษณ์ของ 4 ฤดู ประตูที่ 1 จะเป็ นตัวแทนของฤดูฝน
ที่จะเป็ นประตูที่ใช้ในการเข้าออก ประตูที่ 2 คือประตูดอกบัวเป็ นตัวแทนของฤดูร้อน ประตูที่ 3 ประตูโค้ งสี เขียว
เป็ นตัวแทนของฤดูใบไม้ผลิ และประตูที่ 4 ประตูดอกไม้สีม่วงตัวแทนของฤดูหนาว และเมื่อท่านมองไปยังด้าน
บนสุ ดของพระราชวังก็จะเห็นห้องพักส่ วนพระองค์ของราชวงศ์อีกด้วย
น า ท่ า น สู่ วั ด พ ร ะ พิ ฆ เ น ศ (GANESH
TEMPLE) เป็ นสถานที่ยอดนิ ยมที่ชาวต่างชาติ
และชาวอินเดียเดินทางมาเคารพสักการะ เพื่อ
เป็ นสิ ริมงคล สร้างขึ้นโดย Seth Jai Ram
Paliwal ในช่วงศตวรรษที่ 18 ตั้งอยู่บนเนิ นเขา
เล็กๆ ซึ่ งพระพิฆเนศวรช้างหัวเทพในศาสนา
ฮินดูถือว่าเป็ นพระเจ้าแห่ งความเป็ นมงคล ภูมิ
ปั ญญา ความรู ้ และความมัง่ คัง่ เปรี ยบเสมือน
ชีวิตแห่งการค้นหาความสุ ขนิรันดร์
บริการอาหารเย็น ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
PARK REGIS HOTEL หรื อเทียบเท่ าระดับ 4* เมืองชั ยปุระ
ชัยปุระ ● อัครา ● แชนด์ เบารี ● อัครา ฟอร์ ท
(เช้ า/กลางวัน/เย็น)
บริการอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
น าท่ า นเดิ น ทางสู่ เมื อ งอั ค รา ใช้เ วลาในการ
เดินทางประมาณ 4.30 ชัว่ โมง จากนั้น นาท่าน
สู่ แชนด์ เบารี (CHAND BAORI) โบราณสถาน
อัน เก่ า แก่ เป็ นบ่ อ น้ าขั้น บัน ไดที่ ลึ ก ที่ สุ ด ใน
อินเดีย มีข้ นั บันไดถึง 3,500 ขั้น สู ง 13 ชั้น ลึก
กว่า 30 เมตร เนื่ องจากใ ศตวรรษที่ 9 ประสบ
ปั ญหาการขาดแคลนน้ าเป็ นอย่างมาก จึ งได้มี
การรวบรวมชาวเมืองมาสร้างบ่อน้ าแห่งนี้ข้ ึนเพื่อกักเก็บน้ าไว้ใช้ ในช่วงแห้งแล้ง
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เทีย่ ง
จากนั้น

บริการอาหารกลางวัน ณ โรงแรม
นาท่านสู่ อัคราฟอร์ ท (AGRA FORT) ป้อม
ปราการที่ ส าคัญอี ก แห่ ง หนึ่ งและยัง ได้รั บ
การแต่ ง ตั้ง ให้เ ป็ นมรดกโลกโดยองค์ก าร
ยูเนสโก ใช้เวลาในการสร้างยาวนานถึงสาม
ยุค ของกษัตริ ย ์แ ห่ ง ราชวงศ์โ มกุล มี ค วาม
โดนเด่นด้วยการสร้างโดยอิฐส้ม ล้อมรอบ
ด้วยกาแพงถึงสองชั้น ภายในจะแบ่งเป็ นโซนต่างๆ ทั้งห้องส่ วนพระองค์ ท้องพระโรง ลานน้ าพุ สวนดอกไม้ และ
ยังเป็ นป้ อมที่พระเจ้าชาห์ชะฮานถูกขุมขัง โดยลูกชายของท่านเองได้นาพระองค์มาขังไว้ เนื่ องจากทรงโศกเศร้า
เสี ยพระทัยที่พระมเหสี มุมตัช มาฮาล สิ้ นพระชนน์ และพระองค์ได้ใช้ชีวิต ณ ป้ อมแห่ งนี้ เฝ้ามองทัชมาฮาล
จากอัคราฟอร์ท ระลึกถึงพระมเหสี อนั เป็ นที่รักจนสิ้ นพระชนน์

เย็น
ที่พกั

บริการอาหารเย็น ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
MANSINGH / THE FERN HOTEL หรื อเทียบเท่ าระดับ 4* เมืองอัครา
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วันทีส่ ี่
เช้ า

ทัช มาฮาล ● นิวเดลี ● ประตูเมืองอินเดีย ● วัดอักชาร์ มดัม ● ตลาดจันปาท (เช้ า/กลางวัน/เย็น)
นาท่านสู่ ทัชมาฮาล (TAJ MAHAL) ชมพระอาทิตย์ ขนึ้ ในตอนเช้ า ซึ่งถือเป็ นวิวที่น่าชมที่สุด ซึ่งทัชมาฮาลนั้นเป็ น
1 ใน 7 สิ่ งมหัศจรรย์ของโลก เป็ นอนุสรณ์สถานแห่งความรักอันยิง่ ใหญ่ของพระเจ้าชาห์ชะฮานกับพระมเหสี ที่
พบรักกันตั้งแต่ทรงมีพระชนมายุ 14 พรรษา และ 5 ปี หลังจากนั้น ทั้งสองพระองค์กท็ รงอภิเษกสมรสกันในที่สุด
พระเจ้าชาห์ชะฮาน จึงเรี ยกพระมเหสี วา่ มุมตัช มาฮาล ที่แปลว่า “อัญมณีแห่ งราชวัง” ซึ่งทัชมาฮาลสร้างขึ้นเพื่อ
ใช้เป็ นหลุมฝั่งศพของพระนางมุมตัช มาฮาล ที่ทรงสิ้ นพระชนษ์หลังจากให้กาเนิดธิดาองค์ที่ 14 ใช้ผสู ้ ร้างและ
ร่ วมออกแบบกว่า 20,000 คน และใช้เวลาสร้างถึง 22 ปี มีความกว้างยาวด้านละ 100 เมตร สู ง 60 เมตร มีเนื้อที่
ประมาณ 42 เอเคอร์ สร้างด้วยหิ นอ่อนสี ขาว ศิลาแลง และประดับด้วยเพชร พลอย หิ น จากหลากหลายประเทศ
ไม่วา่ จะเป็ น รัชเซีย อียปิ ต์ เนปาล ฯลฯ หลังจากนั้น นาท่ านกลับเข้ าสู่ โรงแรม
รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม

จากนั้น

นาท่านเดินทางสู่ นิวเดลี ใช้เวลาในการเดินทางประมาณ 4.30 ชัว่ โมง
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เทีย่ ง

จากนั้น

บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
น าท่ า นสู่ ประตู เ มื อ งอิ น เดี ย (INDIA
GATE)
หรื อ อนุ ส รณ์ ส ถานแห่ ง
สงครามของอิ น เดี ย ตั้ง อยู่ ใ นเมื อ งนิ
วเดลี สร้างขึ้นเพื่อราลึกถึงทหารอินเดีย
70,000 นาย ที่สละชีวิตในสงครามโลก
ครั้งที่ 1 ลักษณะของประตูเมืองอินเดีย
แห่ งนี้ สร้ า งขึ้ นตามแบบอย่ า งของ
ประตูชยั โดยเลียนแบบประตูชยั คอนส
แตนตินในโรม โดยใช้หินทรายสี แดง
ในการสร้าง มีความสู งถึง 42.3 เมตร ส่ วนโค้งของซุม้ ประตู กว้าง 9.1 เมตร สู ง 22.8 เมตร ในปั จจุบนั ถือว่าเป็ น
อนุสรณ์สถานสงครามที่ใหญ่ที่สุดในประเทศอินเดีย
นาท่านสู่ วัดอักชาร์ มดัม (AKSHARDHAM TEMPLE) หรื อ เดลี อักชาร์ มดัม ได้รับการประกาศจาก Guinness
World Record ในปี 2007 ว่าเป็ นวัดฮินดูที่ใหญ่ที่สุดในโลก ซึ่ งอักชาร์ มดัม หมายถึง ศาสนสถานนิ รันดร์ กาลของ
พระเจ้าสู งสุ ด โดย Yogiji Maharaj กูรูองค์ที่ 4 ของนิ กายมีดาริ อยากสร้างวัด นี้ข้ ึนริ มฝั่งแม่น้ ายมุนา แต่ก็ยงั ไม่มี
การก่อสร้างใดๆ จนมาถึง กูรูองค์ที่ 5 Pramukh Swami Maharaj ได้มาสานต่อเจตนารมณ์ในการสร้างวัดนี้ และ
ใช้เวลาสร้างเพียง 5 ปี สร้างแล้วเสร็ จในปี 2005 ออกแบบสไตล์สถาปัตยกรรมดั้งเดิมของอินเดีย สร้างจากหิ นอ่อน
สี ขาวและหิ นทรายสี ชมพู ตกแต่งด้วยภาพแกะสลักรู ปสัตว์ต่างๆ ประติมากรรมช้าง รู ปปั้นบุคคลต่างๆ
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จากนั้น

นาท่านเพลิดพลินช้อปปิ้ ง ตลาดจันปาท (JANPATH MARKET) เลือกซื้อของฝากหรื อของที่ระลึกต่างๆมากมาย
ไม่วา่ จะเป็ น เสื้ อผ้า กระเป๋ า รองเท้า เครื่ องประดับตกแต่ง อัญมณี ต่างๆได้ตามอัธยาศัย

**ขอสงวนสิ ทธิ์ในการเปลีย่ นแปลงโปรแกรมไม่ ไปตลาดจันปาทหากมีเวลาไม่ เพียงพอ**
เย็น
ได้ เวลาสมควร
วันทีห่ ้ า
00.20 น.
05.45 น.

บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร
นาท่ านเดินทางสู่ สนามบินนานาชาติอนิ ทิราคานธี เตรียมตัวเดินทางกลับกรุงเทพฯ
สุ วรรณภุมิ กรุงเทพฯ
ออกเดินทางสู่ กรุ งเทพฯโดยเที่ยวบินที่ TG316 (บริการอาหารและเครื่ องดื่มบนเครื่ อง)
เดินทางถึง สนามบินสุ วรรณภูมิ กรุ งเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจมิรู้ลืม
********************************************************************

อัตราค่ าบริการและเงื่อนไขรายการท่ องเที่ยว

ตาราง ราคา นิวเดลี ชัยปุระ อัครา การบินไทย (TG) 5 วัน 3 คืน
เริ่มเดินทาง

21 พ.ย. 62
05 ธ.ค. 62
28 ธ.ค.62
02 ม.ค.63
24 ม.ค.63
14 ก.พ.63
21 ก.พ.63
05 มี.ค.63
19 มี.ค.63

กลับจากเดินทาง จานวน ราคาผู้ใหญ่

25 พ.ย. 62
09 ธ.ค. 62
01 ม.ค.63
06 ม.ค.63
28 ม.ค.63
18 ก.พ.63
25 ก.พ.63
09 มี.ค.63
23 มี.ค.63

25
25
25
25
25
25
25
25
25

ราคาเด็ก

เด็กไม่ มีเตียง

พักเดีย่ ว

23,900

23,900

22,900

4,000

25,900

25,900

24,900

4,000

27,900

27,900

26,900

4,000

22,900

22,900

21,900

4,000

22,900

22,900

21,900

4,000

22,900

22,900

21,900

4,000

23,900

23,900

22,900

4,000

23,900

23,900

22,900

4,000

23,900

23,900

22,900

4,000

อัตราค่ าบริการรวม








ตั๋วเครื่ องบินชั้นทัศนาจรไป -กลับพร้ อมกรุ๊ป อยู่ต่อต้ องเสี ยค่ าเปลีย่ นแปลงตั๋ว
ที่พกั โรงแรมตามรายการ 3 คืน พักห้ องละ 2-3 ท่ าน (กรณีมาไม่ ครบคู่และไม่ ต้องการเพิม่ เงินพักห้ องเดี่ยว)
อาหารตามรายการระบุ(สงวนสิ ทธิในการสลับมื้อหรื อเปลีย่ นแปลงเมนูอาหารตามสถานการณ์ )
ค่ าเข้ าชมสถานทีต่ ามรายการระบุ
ค่ าระวางนา้ หนักกระเป๋าไม่ เกิน 30 กก.ต่ อ 1 ใบ(โหลดได้ ท่านละ 1 ใบ)กระเป๋าถือขึน้ เครื่ อง Hand Carry 7 กก.ต่ อ 1 ใบ
ค่ ารถโค้ ชรับ-ส่ งสถานทีท่ ่ องเทีย่ วตามรายการระบุ
ค่ าไกด์ ท้องถิ่นและหัวหน้ าทัวร์ นาเที่ยวตามรายการ
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 ประกันอุบัติเหตุวงเงิน1,000,000 บาท (เป็ นไปเงื่อนไขตามกรมธรรม์ )
เงื่อนไขประกันการเดินทาง ค่ าประกันอุบัติเหตุและค่ ารั กษาพยาบาล คุ้มครองเฉพาะกรณีที่ได้ รับอุบัติเหตุระหว่ างการ
เดินทาง ไม่ คุ้มครองถึงการสู ญเสี ยทรัพย์ สินส่ วนตัวและไม่ คุ้มครองโรคประจาตัวของผู้เดินทาง
 ภาษีนา้ มันและภาษีตั๋วทุกชนิด(สงวนสิ ทธิเก็บเพิม่ หากสายการบินปรับขึน้ ก่อนวันเดินทาง)

อัตราค่ าบริการไม่ รวม
 ภาษีหัก ณ ทีจ่ ่ าย 3%และภาษีมูลค่ าเพิม่ 7%
 ค่ าทาหนังสื อเดินทางไทย และค่ าธรรมเนียมสาหรับผู้ถือพาสปอร์ ตต่ างชาติ
 ค่ าใช้ จ่ายส่ วนตัว อาทิ อาหารและเครื่ องดื่มที่สั่งเพิม่ พิเศษ,โทรศัพท์ -โทรสาร,อินเตอร์ เน็ต,มินิบาร์ ,ซักรีดที่ไม่ ได้ ระบุไว้ ใน
รายการ
 ค่ าใช้ จ่ายอันเกิดจากความล่ าช้ าของสายการบิน,อุบัติภัยทางธรรมชาติ,การประท้ วง,การจลาจล,การนัดหยุดงาน,การถูก
ปฏิเสธไม่ ให้ ออกและเข้ าเมืองจากเจ้ าหน้ าที่ตรวจคนเข้ าเมืองและเจ้ าหน้ าที่กรมแรงงานทั้งที่เมืองไทยและต่ างประเทศซึ่ง
อยู่นอกเหนือความควบคุมของบริษัทฯ
 ค่ าวีซ่าเข้ าประเทศอินเดียแบบ E-VISA และค่ าดาเนินการ 1,300 บาท (เป็ นแบบ DOUBLE ENTRY เข้ า-ออกได้ 2 ครั้ง
และอนุญาตให้ อยู่ได้ ไม่ เกิน 30 วัน)
 ค่ าทิปไกด์ ท้องถิ่น,คนขับรถ,ผู้ช่วยคนขับรถ1,500 บาท/ทริป/ลูกทัวร์ 1ท่ าน(บังคับตามระเบียบธรรมเนียมของประเทศ)
 ค่ าทิปหัวหน้ าทัวร์ ตามสิ นนา้ ใจของทุกท่ านค่ ะ(ไม่ รวมในทิปไกด์ ท้องถิ่นและคนขับรถนะคะแต่ ไม่ บังคับทิปค่ ะ)

เงื่อนไขการสารองที่นั่งและการยกเลิกทัวร์
การจองทัวร์ :
 กรุ ณาจองทัวร์ ล่วงหน้ า ก่ อนการเดินทาง พร้ อมชาระมัดจา 10,000 บาท ส่ วนที่เหลือชาระทันทีก่อนการเดินทางไม่ น้อย
กว่ า 15 วัน มิฉะนั้นถือว่ าท่ านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ (ช่ วงเทศกาลกรุณาชาระก่อนเดินทาง 21 วัน)
กรณียกเลิก :
 ยกเลิกการเดินทางก่ อนการเดินทาง 45 วัน บริษัทฯ จะคืนเงินค่ ามัดจาให้ ท้ังหมด ยกเว้ นในกรณีวันหยุดเทศกาล, วันหยุด
นักขัตฤกษ์ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิ ทธิ์การคืนเงินมัดจาโดยไม่ มีเงื่อนไขใด ๆ ทั้งสิ้น
 ยกเลิกการเดินทาง 30 - 45 วัน ก่อนการเดินทาง หักค่ าทัวร์ 50% และริบเงินมัดจาทั้งหมด
 ยกเลิกภายใน 20 วัน ก่อนการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิ ทธิ์การคืนเงินค่ าทัวร์ ท้งั หมดไม่ ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น
กรณีเจ็บป่ วย :
 กรณีเจ็บป่ วย จนไม่ สามารถเดินทางได้ ซึ่ งจะต้ องมีใบรั บรองแพทย์ จากโรงพยาบาลรั บรอง บริ ษัทฯจะทาการเลื่ อน
การเดินทางของท่ านไปยังคณะต่ อไป แต่ ท้ังนี้ท่านจะต้ องเสี ยค่ าใช้ จ่ายที่ไม่ สามารถยกเลิกหรื อเลื่อนการเดินทางได้ ตาม
ความเป็ นจริง
 ในกรณีเจ็บป่ วยกะทันหันก่อนล่วงหน้ าเพียง 7 วันทาการ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ในการคืนเงินทุกกรณี
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เงื่อนไขอื่น ๆ :
 บริ ษัทฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ในการเก็บค่ าใช้ จ่ายทั้งหมด กรณีท่านยกเลิกการเดินทางและมีผลทาให้ คณะเดินทางไม่ ครบตาม
จานวนทีบ่ ริษัทฯ กาหนดไว้ (15 ท่ านขึน้ ไป) เนื่องจากเกิดความเสี ยหายต่ อทางบริษัทฯ และผู้เดินทางอื่นที่เดินทางในคณะ
เดียวกัน บริษัทต้ องนาไปชาระค่ าเสี ยหายต่ าง ๆ ทีเ่ กิดจากการยกเลิกของท่ าน
 คณะผู้เดินทางจานวน 15 ท่ านขึน้ ไป จึงออกเดินทางในกรณีที่มีผู้เดินทางไม่ ถึง 15 ท่ าน ขอสงวนสิ ทธิ์เลื่อนวันเดินทาง
หรื อ ยกเลิกการเดินทาง โดยทางบริษัทจะแจ้ งให้ ท่านทราบล่วงหน้ า 10 วันก่อนการเดินทาง
 กรณีที่ท่านต้ องออกตั๋วภายใน เช่ น (ตั๋วเครื่ องบิน , ตั๋วรถทัวร์ , ตั๋วรถไฟ) กรุ ณาสอบถามที่เจ้ าหน้ าที่ทุกครั้งก่ อนทาการออก
ตั๋ว เนื่ องจากสายการบินอาจมีการปรั บเปลี่ยนไฟล์ ทบิน หรื อเวลาบิน โดยไม่ ได้ แจ้ งให้ ทราบล่ วงหน้ า ทางบริ ษัทฯ จะไม่
รับผิดชอบใด ๆ ในกรณี ถ้ าท่ านออกตั๋วภายในโดยไม่ แจ้ งให้ ทราบและหากไฟล์ ทบินมีการปรั บเปลี่ยนเวลาบินเพราะถือว่ า
ท่ านยอมรับในเงื่อนไขดังกล่าว
 กรณีใช้ หนังสื อเดินทางราชการ (เล่ มน้าเงิน) เดินทางเพื่อการท่ องเที่ยวกับคณะทัวร์ หากท่ านถูกปฏิเสธในการเข้ า – ออก
ประเทศใด ๆ ก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ไม่ คืนค่ าทัวร์ และรับผิดชอบใด ๆ ทั้งสิ้น

เอกสารทีใ่ ช้ ในการยื่นวีซ่าประเทศอินเดีย 10 วันล่วงหน้ าก่ อนเดินทาง
 สแกนหน้ าพาสปอร์ ตสี ทชี่ ัดเจน ห้ ามถ่ ายจากมือถือ และวันหมดอายุหนังสื อเดินทางต้ องมีอายุเหลือมากกว่ า 6 เดือน
 รูปถ่ าย : รูปสี ขนาด 2 นิว้ พืน้ หลังสี ขาวเท่ านั้น 1 รูป หน้ าตรง ไม่ ยมิ้ เห็นฟัน เก็บผมให้ เรียบร้ อย
นารูปถ่ ายขนาด 2 นิว้ มาสแกนคู่กบั PASSPORT เต็ม 2 หน้ า จานวน 1 ไฟล์ และ ไฟล์รูปเดี่ยว จานวน 1 ไฟล์
 กรณีผู้เดินทางอายุไม่ ถึง 20 ปี บริบูรณ์ เด็กไม่ ได้ เดินทาง กับบิดาและมารดา จะต้ องมีหนังสื อยินยอมให้ บุตรเดินทาง ไป
ต่ างประเทศจากเขตหรื ออาเภอ (ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ) + หน้ าพาสปอร์ ตของบิดาและ มารดา + หนังสื อรับรองค่ าใช่
จ่ าย
 กรณีผู้เดินทางอายุไม่ ถึง 18 ปี บริ บูรณ์ ต้ องเตรี ยมสาเนาสู ติบัตร ภาษาไทย 1 ฉบับ และ ใบสู ติบัตรตัวจริง ภาษาอังกฤษ 1
ฉบับ
 กรณีผู้เดินทางอายุไม่ ถึง 18 ปี บริบูรณ์ เปลี่ยนชื่ อ-นามสกุล ต้ องเตรียมเอกสารเปลี่ยนชื่ อ-นามสกุล ภาษาอังกฤษตัวจริ ง 1
ฉบับ

**เป็ นไฟล์ PDF เท่ านั้น**
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**ในกรณีวซี ่ าของท่ านไม่ ผ่านการพิจารณาจากประเทศอินเดีย
ทางบริษทั ฯจะไม่ รับผิดชอบคืนเงินค่ าทัวร์ ให้ ทุกกรณี**
รายละเอียดเพิม่ เติม
 บริษัทฯมีสิทธิ์ในการเปลีย่ นแปลงโปรแกรมทัวร์ ในกรณีทเี่ กิดเหตุสุดวิสัยจนไม่ อาจแก้ไขได้
 เทีย่ วบิน , ราคาและรายการท่ องเที่ยว สามารถเปลีย่ นแปลงได้ ตามความเหมาะสมโดยคานึงถึงผลประโยชน์ ของผู้เดินทาง
เป็ นสาคัญ
 หนังสื อเดินทางต้ องมีอายุการใช้ งานเหลือไม่ น้อยกว่ า 6 เดือน และบริษัทฯรับเฉพาะผู้มีจุดประสงค์ เดินทางเพื่อท่ องเที่ยว
เท่ านั้ น (หนั งสื อเดินทางต้ องมีอายุเหลื อใช้ งานไม่ น้อยกว่ า 6 เดื อน บริ ษัทฯไม่ รับผิดชอบหากอายุเหลื อไม่ ถึงและไม่
สามารถเดินทางได้ )
 ทางบริ ษัทฯจะไม่ รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากเกิดความล่ าช้ าของสายการบิน ,สายการบินยกเลิกบิน , การประท้ วง,การนัด
หยุดงาน,การก่ อจลาจล หรื อกรณีท่านถูกปฎิเสธการเข้ าหรื อออกเมืองจากเจ้ าหน้ าที่ตรวจคนเข้ าเมือง หรื อ เจ้ าหน้ าที่กรม
แรงงานทั้งจากไทยและต่ างประเทศซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯหรื อเหตุภัยพิบัติทางธรรมชาติ(ซึ่งลูกค้ า
จะต้ องยอมรับในเงื่อนไขนีใ้ นกรณีทเี่ กิดเหตุสุดวิสัย ซึ่งอาจจะปรับเปลีย่ นโปรแกรมตามความเหมาะสม)
 ทางบริ ษัทฯจะไม่ รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้ น หากผู้เดินทางประสบเหตุ สภาวะฉุ กเฉิ นจากโรคประจาตัว ซึ่ งไม่ ได้ เกิดจาก
อุบัติ เหตุ ใ นรายการท่ อ งเที่ ย ว(ซึ่ ง ลู กค้ า จะต้ อ งยอมรั บในเงื่ อ นไขนี้ใ นกรณีที่เกิด เหตุ สุด วิสัย ซึ่ ง อยู่ น อกเหนื อความ
รับผิดชอบของบริษัททัวร์ )
 ทางบริษัทฯจะไม่ รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากท่ านใช้ บริการของทางบริษัทฯไม่ ครบ อาทิ ไม่ เที่ยวบางรายการ,ไม่ ทานอาหาร
บางมื้อ,เพราะค่ าใช้ จ่ายทุกอย่ างทางบริ ษัทฯได้ ชาระค่ าใช้ จ่ายให้ ตัวแทนต่ างประเทศแบบเหมาจ่ ายขาด ก่ อนเดินทาง
เรียบร้ อยแล้วเป็ นการชาระเหมาขาด
 ทางบริ ษัทฯจะไม่ รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้ น หากเกิดสิ่ งของสู ญหายจากการโจรกรรมและหรื อเกิดอุบัติเหตุที่เกิดจากความ
ประมาทของนักท่ องเที่ยวเองหรื อในกรณีที่กระเป๋าเกิดสู ญหายหรื อชารุดจากสายการบิน
 กรณีทกี่ ารตรวจคนเข้ าเมืองทั้งที่กรุ งเทพฯและในต่ างประเทศปฎิเสธมิให้ เดินทางออกหรื อเข้ าประเทศที่ระบุไว้ ในรายการ
เดินทาง บริษัทฯขอสงวนสิ ทธิ์ที่จะไม่ คืนค่ าบริการไม่ ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น
 ตั๋วเครื่ องบินเป็ นตั๋วราคาพิเศษ กรณีที่ท่านไม่ เดินทางพร้ อมคณะไม่ สามารถนามาเลื่อนวันหรื อคืนเงินและไม่ สามารถ
เปลีย่ นชื่ อได้
 เมื่อท่ านตกลงชาระเงินไม่ ว่าทั้งหมดหรื อบางส่ วนผ่ านตัวแทนของบริษัทฯหรื อชาระโดยตรงกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ
จะถือว่ าท่ านได้ ยอมรับในเงื่อนไขข้ อตกลงต่ างๆทีไ่ ด้ ระบุไว้ ข้างต้ นนีแ้ ล้วทั้งหมด
 กรุ๊ ปที่เดินทางช่ วงวันหยุดหรื อเทศกาลที่ต้องการั นตีมัดจากับสายการบินหรื อผ่ านตัวแทนในประเทศหรื อต่ างประเทศ
รวมถึงเทีย่ วบินพิเศษ เช่ น Charter Flight , Extra Flightจะไม่ มีการคืนเงินมัดจาหรื อค่ าทัวร์ ท้งั หมด
 ในกรณีของ PASSPORT นั้น จะต้ องไม่ มีการชารุ ด เปี ยกน้า การขีดเขียนรู ปต่ างๆหรื อแม้ กระทั่งตราปั๊มลายการ์ ตูน ที่
ไม่ ใช่ การประทับตราอย่ างเป็ นทางการของตม. กรุ ณาตรวจสอบ PASSPORT ของท่ านก่ อนการเดินทางทุกครั้ ง หาก
ตม.ปฎิเสธการเข้ า-ออกเมืองของท่ าน ทางบริษัทฯจะไม่ รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น
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 ทางบริษัทฯจะไม่ รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากพาสปอร์ ตไม่ ตรงกับใบหน้ าปัจจุบัน ถึงจะยังไม่ หมดอายุกต็ าม อาจทาให้ ท่าน
โดนปฎิเสธการเข้ าและออกประเทศได้ เช่ น ศัลยกรรม ผ่ าตัดขากรรไกรที่ทาให้ ใบหน้ าเปลีย่ นไป ดังนั้น ท่ านต้ องทา
พาสปอร์ ตเล่มใหม่ ก่อนทาการจองทัวร์
 กรณีมี “คดีความ” ทีไ่ ม่ อนุญาติให้ ท่านเดินทางออกนอกประเทศได้ โปรดทาการตรวจสอบก่อนการจองทัวร์ ว่าท่ านสามารถ
เดินทางออกนอกประเทศได้ หรื อไม่ ถ้ าไม่ สามารถเดินทางได้ ซึ่งเป็ นสิ่งทีอ่ ยู่เหนือการควบคุมของบริษัทฯ ทางบริษัทฯจะ
ไม่ รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น
 กรณี “หญิงตั้งครรภ์ ” ท่ านจะต้ องมีใบรับรองแพทย์ ระบุชัดเจนว่ าสามารถเดินทางออกนอกประเทศได้ รวมถึงรายละเอียด
อายุครรภ์ ทชี่ ัดเจน สิ่ งนีอ้ ยู่เหนือการควบคุมของบริษัทฯ ทางบริษัทฯจะไม่ รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น
 กรณีใช้ หนังสื อเดินทางราชการ (เล่ มน้าเงิน) เดินทางเพื่อการท่ องเที่ยวกับคณะทัวร์ หากท่ านถูกปฏิเสธในการเข้ า – ออก
ประเทศใด ๆ ก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ไม่ คืนค่ าทัวร์ และรับผิดชอบใด ๆ ทั้งสิ้น

**กรุณากรอกข้ อมูลสาคัญสาหรับกรอกวีซ่าอินเดียออนไลน์ ด้านล่ างให้ ครบถ้ วนด้ วยค่ ะ**
** ก่ อนตัดสิ นใจจองทัวร์ ควรอ่ านเงื่อนไขการเดินทางอย่ างถ่ องแท้ แล้ วจึงมัดจาเพื่อประโยชน์ ของท่ านเอง**

