
  

                                                                                                                                                                 

 

 
 

 

 

 

 

 

   

  

 

 

 

 

 

 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

GO2-ICN TG001 

HILIGHT  
 

- Amber fort ป้อมปราการทีผ่สมผสานดว้ย

สถาปัตยกรรมระหวา่งศลิปะฮนิดแูละศลิปะ

ราชปตุ 

- “ทชัมาฮาล” อนุสรณ์แหง่ความรักอันลอืชือ่

และ “อกัราฟอรด์” ป้อมปราการทีย่ ิง่ใหญ ่

- นครสชีมพ ูเมอืงชยัปรุะ เมอืงหลักของราช

สถาน  

- พระราชวงัแหง่สายลม ฮาวา มาฮาล 

สถาปัตยกรรมอันโดดเดน่สวยงาม 

- หอคอยหนิออ่นและหนิทรายสแีดง “Qutb 

Minar” หอคอยสเุหรา่ทีส่งูทีส่ดุในอนิเดยี 

- ประตเูมอืงอนิเดยี (India Gate) 

สถาปัตยกรรม หนิทรายแดง Landmark 

ส าคัญของเมอืงเดล ี

โดยสายการบนิ นกสกูต๊ [XW] 

เดนิทาง: พ.ค. – ต.ค. 62 

ราคาเร ิม่ตน้ 15,900.- 

อนิเดยี 

 Quality Time  

ทชัมาฮาล ชยัปรุะ 

นครสชีมพ ู5วนั2คนื  



  

                                                                                                                                                                 

 

 

   ก าหนดการเดนิทาง  

วนัที ่:  16-20 พ.ค. 62                                                                                          17,900.- 

วนัที ่:  23-27 พ.ค. 62                                                                                          15,900.- 

วนัที ่:  30 พ.ค. – 03 ม.ิย. 62                                                                                           15,900.- 

วนัที ่:  06-10 ม.ิย. 62                                                                                           15,900.- 

วนัที ่:  13-17 ม.ิย. 62                                                                                           15,900.- 

วนัที ่:  20-24 ม.ิย. 62                                                                                           15,900.- 

วนัที ่:  27 ม.ิย. – 01 ก.ค. 62                                                                                           15,900.- 

วนัที ่:  04-08 ก.ค. 62                                                                                           15,900.- 

วนัที ่:  11-15 ก.ค. 62                                                                                           15,900.- 

วนัที ่:  16-20 ก.ค. 62                                                                                           17,900.- 

วนัที ่:  25-29 ก.ค. 62                                                                                           17,900.- 

วนัที ่:  08-12 ส.ค. 62                                                                                           17,900.- 

วนัที ่:  15-19 ส.ค. 62                                                                                           15,900.- 

วนัที ่:  22-26 ส.ค. 62                                                                                           15,900.- 

วนัที ่:  29 ส.ค. – 02 ก.ย. 62                                                                                           15,900.- 

วนัที ่:  12-16 ก.ย. 62                                                                                           15,900.- 

วนัที ่:  19-23 ก.ย. 62                                                                                           15,900.- 

วนัที ่:  26-30 ก.ย. 62                                                                                           15,900.- 

วนัที ่:  03-07 ต.ค. 62                                                                                           15,900.- 

วนัที ่:  10-14 ต.ค. 62                                                                                           17,900.- 

วนัที ่:  22-26 ต.ค. 62                                                                                           15,900.- 

 

 

***ราคาทวัรข์า้งตน้ไมร่วมคา่วซีา่ทา่นละ 3,000 บาท*** 

***ราคาทวัรข์า้งตน้ยงัไมร่วมคา่ทปิคนขบัรถ และมคัคเุทศนท์อ้งถ ิน่ รวมทา่นละ 1,500 บาท /ทา่น/ทรปิ 

หวัหนา้ทวัรจ์ากประเทศไทย (ตามความพงึพอใจในการบรกิาร)*** 



  

                                                                                                                                                                 

 

 

  เสน้ทางการเดนิทาง 

วนั โปรแกรมเดนิทาง เชา้ เทีย่ง ค า่ โรงแรมทีพ่กั 

1 กรงุเทพฯ (ดอนเมอืง) - เดลล ี X X X  

2 เดลล ี- ชยัปรุะ – ป้อมแอมเบอร ์– ซติพิาเลส - ฮาวา มาฮาล 🍽 🍽 🍽 
Park Ocean Hotel  

หรอืเทยีบเทา่,เมอืงชยัปรุะ 

3 ชยัปรุะ – วัดพระพฆิเนศ -  อกัรา – อคัรา ฟอรด์ - ทัชมาฮาล 🍽 🍽 🍽 
The Taj Vilas Hotel  

หรอืเทยีบเทา่,เมอืงอกัรา 

4 
อกัรา – เดลล ี– กตุบุมนีาร ์- ประตชูยั (India Gate) – สนามบนิ

เดล ี
🍽 🍽 🍽  

5 เดลล ี- กรงุเทพฯ (ดอนเมอืง) X X X  

โปรแกรมการเดนิทาง 

วนัที ่1 กรงุเทพฯ (ดอนเมอืง) - เดลล ี

19.30 น. คณะพรอ้มกันที่สนามบนิดอนเมือง อาคารผูโ้ดยสารขาออกระหว่างประเทศ ชัน้ 3 
เคานเ์ตอร ์3 ประต ู3-4 สายการบนินกสกูต๊ (NokScoot) โดยมเีจา้หนา้ทีค่อยอ านวย
ความสะดวกจัดเตรยีมเอกสารการเดนิทางและสมัภาระใหก้บัทา่น 

22.25 น.  ออกเดนิทางสู ่เมอืงเดลล ีประเทศอนิเดยี โดยสายการบนินกสกูต๊ (NokScoot) 

เทีย่วบนิที ่XW306 (ใชเ้วลาบนิประมาณ 4.10 ชัว่โมง) (ไมม่บีรกิารอาหารบนเครือ่ง) 

วนัที ่2 เดลล ี- ชยัปรุะ – ป้อมแอมเบอร ์– ซติพิาเลส - ฮาวา มาฮาล 

01.15 น. คณะเดนิทางถงึ ทา่อากาศยานนานาชาตอินิทริา คานธ ีประเทศอนิเดยี น าทา่นผา่น

พธิกีารศลุการกรและรับกระเป๋าเรยีบรอ้ยแลว้ (เวลาทอ้งถิน่ชา้กวา่ประเทศไทย 1.30 

ชัว่โมง) 

 จากนัน้น าทา่นเดนิทางสู ่เมอืงชยัปรุะ (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 6 ชม.) 

 เดนิทางถงึ เมอืงชยัปรุะ 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารภายในโรงแรม 

 

น าท่านชม เมอืงชยัปุระ นครแห่งชยัชนะ คนอนิเดยีเรยีกเมอืงนี้ว่า จัยปรู ์หรอื จัยเปอร ์

รัฐราชสถานไดช้ือ่วา่ นครสชีมพู (Pink city) โดยทีม่าของเมอืงสชีมพูก็เนือ่งจากในปี 

ค.ศ. 1876 มหาราช ซาราม ซงิห ์(Maharaja Ram Singh) ไดม้รัีบสั่งใหป้ระชาชนทาสี

ชมพูทับบนสปีูนเก่าของบา้นเรอืนตนเอง เพือ่แสดงถงึไมตรจีติครัง้ตอ้นรับการมาเยอืน

ของเจา้ชายแหง่เวลส ์(Prince of Waies) เจา้ชายมกฎุราชกมุารขององักฤษ ซึง่ภายหลัง

คือกษัตริย์เอ็ดเวริ์ดที่ 7 (King Edward Vll) แห่งสหราชอาณาจักรและต่อมารัฐบาล

อนิเดยีก็ยังออกกฎหมายควบคุมใหส้ ิง่กอ่สรา้งภายในเขตก าแพงเมอืงเกา่ตอ้งทาสชีมพู

เชน่เดมิ ปัจจุบันเมอืงชยัปรุะเป็นศูนยก์ลางทางการคา้ซึง่ทันสมยัสดุของรัฐราชสถาน สิง่

ที่น่าสนใจในเมอืงชัยปุระคอื ผังเมอืงเก่า และสิง่ก่อสรา้งดัง้เดมิ รวมทัง้ประตูเมอืงซึง่

ยังคงอยูใ่นสภาพค่อนขา้งสมบรูณ์ นอกจากนี้สชีมพูของเมอืงก็กลายเป็นเอกลักษณ์ จน



  

                                                                                                                                                                 

 

ท าใหเ้มอืงนี้เป็นจุดหมายของนักท่องเที่ยวจากทั่วโลก  น าท่านเดนิทางสู่ ป้อมอาเมร์  

หรอื ป้อมแอมเบอร ์(Amber Fort) ตัง้อยูท่ีเ่มอืงอาเมร ์ชานเมอืงชยัปรุะ หา่งจากเมอืง

ชัยปุระ 11 กโิลเมตร ตัง้โดดเด่นอยู่บนผาหนิเหนือทะเลสาบ สรา้งโดยมหาราชา มาน 

สงิห์ที่ 1 ป้อมปราการแห่งนี้มชี ือ่เสยีงทางดา้นสถาปัตยกรรมซึง่ผสมผสานกันระหว่าง

ศลิปะฮนิดูและศลิปะราชปุตอันเป็นเอกลักษณ์ สามารถมองเห็นไดจ้ากระยะทางไกล 

เนื่องจากมขีนาดก าแพงปราการทีใ่หญแ่ละแน่นหนา พรอ้มประตูทางเขา้หลายแหง่ ถนน

ที่ปูดว้ยหนิหลายสาย ซึง่เมือ่อยู่บนป้อมแลว้สามารถมองเห็นทะเลสาบเมาตาไดอ้ย่าง

ชดัเจน ความสวยงามของป้อมแอมเบอร ์ซอ่นอยูภ่ายในก าแพงเมอืงทีแ่บง่เป็นทัง้หมด 4 

ชัน้ (แต่ละชัน้คั่นดว้ยทางเดนิกวา้ง) โดยภายในเป็นหมู่พระทีน่ั่งซึง่สรา้งจากหนิทรายสี

แดงและหนิออ่น หมูพ่ระทีน่ั่งภายในป้อม ประกอบดว้ย "ดวิัน-อ-ิอมั" หรอืทอ้งพระโรง, "ดิ

วัน-อ-ิกัส" หรือทอ้งพระโรงส่วนพระองค์, "ชชีมาฮาล" (พระต าหนักซึง่เป็นหอ้งทรง

ประดับกระจกส าหรับมหาราชา) และ "จัย มานดรี"์ ซึง่เป็นต าหนักอยูบ่นชัน้สอง, "อารัม 

บักห"์ ซึง่เป็นสวนสวยจัดเป็นรูปดาวแฉกแบบโมกุลคั่นกลางระหว่างอาคาร และ "สุกห์

นวิาส" ซึง่เป็นพระต าหนักทีใ่ชก้ารปรับอากาศภายในพระต าหนักใหเ้ย็นลงดว้ยการท าให ้

ลมเป่าผ่านรางน ้าตกทีม่อียู่โดยรอบภายในพระต าหนัก ท าใหภ้ายในต าหนักนี้มอีากาศ

เย็นอยูเ่สมอ ป้อมนี้เคยเป็นทีป่ระทับของราชปตุ มหาราชา และพระราชวงศข์องอาเมรใ์น

อดตี ( พเิศษ.. รวมคา่พาหนะขึน้ไปชมพระราชวัง โดยรถจี๊ป) 

กลางวนั  รบัประทานอาหารกลางวนั  

บา่ย จากนัน้น าท่านชมซติี ้พาเลส (CITY PALACE) ซึง่เดมิเป็นพระราชวังของมหาราชใจ

สิงห์ (Jai Singh) พระราชวัง ถูกสรา้งขยายออกในสมัยหลัง ปัจจุบัน ไดร้วบเป็น

พพิธิภัณฑ ์Sawai Man Singh Museum ประกอบดว้ย 4 ส่วนทีน่่าสนใจคอื ส่วนแรกคอื

ส่วนของพระราชวังส่วนที่สองเป็นส่วนของพพิธิภัณฑ์ ที่จัดแสดงฉลองพระองค์ของ

กษัตรยิ ์และมเหส ีซึง่มกีารตัดเย็บอย่างวจิติร ส่วนทีส่ามเป็นส่วนของอาวุธ และชดุศกึ

สงคราม ที่จัดแสดงไวอ้ย่างน่าทึง่มากมายหลายหลาก บางชิน้ ก็เป็นอาวุธไดอ้ย่างน่า

พศิวง และสว่นทีส่ี ่คอืสว่นของศลิปะภาพวาด รูปถ่าย และราชรถ พรมโบราณ ซึง่ไดรั้บ

การจารกึไวใ้นประวัตศิาสตร ์ตรงกลางอาคารมหีมอ้น ้าขนาดมหมึา 2 ใบ ท าจากโลหะเงนิ 

สูง 1.50 เมตร มขีนาดใหญ่ทีสุ่ดในโลก เชือ่กันว่าเป็นหมอ้น ้าทีก่ษัตรยิ ์Madho Singh 

ไดรั้บมาจากงานราชาภเิษกของพระเจา้เอ็ดเวริ์ดที่ 7 ซึง่บรรจุน ้าจากแม่น ้าคงคาอัน

ศักดิส์ทิธิ ์หลังจากนัน้น าท่านชมภายนอก ฮาวา มาฮาล  (HAWA MAHAL) แปลว่า 

พระราชวังแห่งสายลม เป็นพระราชวัง ตัง้อยูใ่นเมอืงชยัปรุะ รัฐราชสถาน ประเทศอนิเดยี 

สรา้งในปีค.ศ. 1799 โดยมหาราชาสะหวาย ประธาป สงิห ์(Maharaja Sawai Pratap 

Singh) ออกแบบโดยลาล ชันด ์อุสถัด (Lal Chand Ustad) โดยถอดแบบมาจากรูปทรง

ของมงกฏุพระนารายณ์ โดยมสีิง่กอ่สรา้งทีโ่ดดเดน่คอื บรเิวณดา้นหนา้อาคารมหีนา้บนัสงู

หา้ชัน้และมลีักษณะคลา้ยรังผึง้สรา้งจากหนิทรายสแีดงสดฉลุหนิใหเ้ป็นช่องหนา้ต่าง

ลวดลายเล็กๆ ละเอยีดยบิมชี่องหนา้ต่างถงึ 953 บางแต่ปิดไวด้ว้ยหนิทรายฉลุท าให ้

นางในฮาเร็มพระสนมทีอ่ยูด่า้นในสามารถมองออกมาขา้งนอกไดโ้ดยทีค่นภายนอกมอง

เขา้ไปขา้งในไมเ่ห็นและประโยชนอ์กีอยา่งคอืเป็นชอ่งแสงและชอ่งลมจนเป็นทีม่าของชือ่ 

“Palace Of Wind”    

ค า่  รบัประทานอาหารค า่  

 
 พกัที ่Park Ocean Hotel หรอืเทยีบเทา่,เมอืงชยัปรุะ 

 



  

                                                                                                                                                                 

 

วนัที ่3 ชยัปรุะ – วดัพระพฆิเนศ -  อกัรา – อคัรา ฟอรด์ - ทชัมาฮาล 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารภายในโรงแรม 

 

 

 

น าท่านเดินทางเขา้สู่ วดัพระพฆิเนศ  Ganesh Temple (Moti Dungri) วัดพระ

พฆิเนศทีช่ ือ่เสยีงโด่งดังเป็นอันดับ 1 ของเมอืงชยัปรุะ วัดนี้สรา้งขึน้โดย Seth Jai Ram 

Paliwal ในชว่งตน้ศตวรรษที ่18 ตัง้อยูใ่จกลางเมอืง บรเิวณเนนิเขาเล็กๆ พระวหิารแหง่นี้

เปรยีบเสมอืนชวีติแห่งการคน้หาความสขุนรัินดร ์ซึง่พระพฆิเนศวรชา้งหัวเทพในศาสนา

ฮนิดูถอืว่าเป็นพระเจา้แห่งความเป็นมงคลปัญญา ความรู ้และความมั่งคั่ง วัดพระพฆิเนศ

แห่งนี้เป็นทีน่ยิมมากทีส่ดุของนักท่องเทีย่วทัง้ชาวอนิเดยีและชาวต่างชาติ เชญิท่านขอ

พรจากองคพ์ระพฆิเนศตามอธัยาศัย   หลังจากนัน้น าทา่นออกเดนิทางสู ่เมอืงอคัรา เมอืง

ทีเ่ป็นสถานทีต่ัง้อนุสรณ์สถานแห่งความรัก ทัชมาฮาล และเคยเป็นศูนยก์ลางปกครอง

ของอนิเดยีสมยัราชวงศโ์มกลุ อคัระ อดตีเมอืงหลวงของอนิเดยีในสมยัทีย่งัเรยีกวา่ "ฮนิดู

สถาน"  เป็นเมอืงทีต่ัง้อยู่รมิแม่น ้ายมนา ทางตอนเหนือของประเทศอนิเดยี ในรัฐอุตตร

ประเทศ เป็นเมอืงหลวงของรัฐอุตตรประเทศ เมอืงอัคระมปีระชากรทัง้หมด 1,686,976 

คน (ปีค.ศ. 2010) ถอืเป็นหนึง่ในเมอืงทีม่ปีระชากรหนาแน่นทีส่ดุในรัฐอตุตรประเทศ และ

อนัดับที ่19 ในประเทศอนิเดยี 

 ออกเดนิทางสู ่เมอืงอกัรา (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 5 ชม.) 

 เดนิทางถงึ เมอืงอกัรา 

กลางวนั  รบัประทานอาหารกลางวนั  

บา่ย  จากนัน้น าท่านเขา้ชม อกัราฟอรด์ (Agra Fort) แหล่งมรดกโลก ทิต่ดิรมิแม่น ้ายมนุา

สรา้งโดยพระเจา้อัคบารม์หาราชแหง่ราชวงศโ์มกลุ  เมือ่ปี ค.ศ. 1565 เป็นทัง้พระราชวัง

ทีป่ระทับและเป็นป้อมปราการ ตอ่มาพระโอรส คอื พระเจา้ชาฮนักรี ์ และพระนัดดา (โอรส

ของพระเจา้ชาฮนักรี)์ , พระเจา้ชาหจ์าฮานไดส้รา้งขยายตอ่เตมิป้อมและพระราชวังแห่งนี้

อย่างใหญ่โต และน าท่านเขา้ชมป้อมผ่านประตู อ ามรรสงิห ์เขา้สู่ส่วนทีเ่ป็นพระราชวัง  

ผ่านลานสวนประดับ อ่างหินทรายสีแดงขนาดยักษ์ส าหรับสรงน ้ า ท่านจะไดเ้ห็น

สถาปัตยกรรมสามยคุสมยัตามรสนยิมทีแ่ตกตา่งกนัของสามกษัตรยิ ์น าทา่นเขา้ชมดา้นใน

พระต าหนักตา่งๆทีส่ลักลวดลายศลิปะแบบโมกลุทีม่อีทิธพิลจากศลิปะอนิเดยี ผสมผสาน

กับศลิปะเปอร์เซยี แลว้น าขึน้สู่ระเบยีงชัน้ที่สองที่มเีฉลียงมุข ซึง่สามารถมองเห็นชม

ทวิทัศน์ล าน ้ายมุนาได ้ต่อมาน าชมหอ้งทีป่ระทับของกษัตรยิ์ ,พระโอรส, พระธดิาและ

องคต์่างๆ แลว้น าชมพระต าหนัก มาซมัมัน บรูช์ ทีม่เีฉลยีงมขุแปดเหลีย่ม มหีนา้ต่างเปิด

กวา้ง ที่สามารถมองเห็นทัชมาฮาลได ้ในพระต าหนักนี้เองที่เล่ากันว่า ชาห์จาฮัน ถูก

พระโอรส ออรังเซบ จองจ าขังไว ้7 ปี ในชว่งปลายรัชกาลจนสิน้พระชนม ์แลว้ก็น าชม

ลานสวนประดับ ดวิันอีอาอ า ที่ชัน้บนดา้นหนึ่งเคยเป็นที่ประดษิฐานบัลลังกน์กยูงอัน

ยิง่ใหญ่ (ปัจจุบันอยูใ่นประเทศอหิร่าน) และทีล่านสวนประดับแห่งนี้เองทีพ่ระเจา้ชาหจ์า

ฮัน ไดพ้บรักครัง้แรกกับพระนางมุมตัซ  ทีไ่ดน้ าสนิคา้เป็นสรอ้ยไข่มุกเขา้มาขายใหก้ับ

นางในฮาเร็ม  น าท่านเขา้ชม ทชัมาฮาล (Taj Mahal) แหล่งมรดกโลกเป็น 1 ใน 7 สิง่

มหัศจรรยท์ีส่ าคัญของโลก ซึง่อนุสรณ์สถานแห่งความรักอันยิง่ใหญ่และอมตะของพระ

เจา้ชาหจ์าฮนัทีม่ตีอ่พระนางมมุตัซ โดยสรา้งขึน้ในปี ค.ศ. 1631 ตอ่มาน าทา่นเดนิสูป่ระตู

สสุานทีส่ลักตัวหนังสอืภาษาอาระบคิทีเ่ป็นถอ้ยค าอทุศิและอาลัยต่อบคุคลอันเป็นทีรั่กที่

จากไป และน าท่านถ่ายรูปกับลานน ้าพุทีม่อีาคารทัชมาฮาลอยูเ่บือ้งหลัง แลว้น าท่านเขา้

สู่ตัวอาคารที่สรา้งจากหนิอ่อนสีขาวบรสิุทธิจ์ากเมอืงมกรานะ ที่ประดับลวดลายดว้ย

เทคนคิฝังหนิสตีา่งๆ ลงไปในเนือ้หนิ ทีเ่ป็นสถาปัตยกรรมชิน้เอกของโลกทีอ่อกแบบโดย



  

                                                                                                                                                                 

 

ช่างจากเปอร์เซยี โดยอาคารตรงกลางจะเป็นรูปโดมซึง่มหีอคอยสีเ่สาลอ้มรอบ  ตรง

กลางดา้นในเป็นทีฝั่งพระศพของพระนางมมุตัซ มาฮาล และ พระเจา้ชาหจ์าฮัน ไดอ้ยูคู่่

เคยีงกันตลอดชัว่นรัินดร ์ ทัชมาฮาลแห่งนี้ใชเ้วลากอ่สรา้งทัง้หมด 12 ปี โดยสิน้เงนิไป 

41 ลา้นรูปี มกีารใชท้องค าประดับตกแต่งสว่นตา่งๆ ของอาคาร หนัก 500 กโิลกรัม และ

ใชค้นงานกว่า 20,000 คน ต่อมาน าท่านเดนิออ้มไปดา้นหลังทีต่ดิกบัแมน่ ้ายมนุาโดยฝ่ัง

ตรงกนัขา้มจะมพีืน้ทีข่นาดใหญถ่กูปรับดนิแลว้ โดยเลา่กนัวา่พระเจา้ชาหจ์าฮนัเตรยีมทีจ่ะ

สรา้งสสุานของตัวเองเป็นหนิออ่นสดี าโดยตัวรูปอาคารจะเป็นแบบเดยีวกันกบัทัชมาฮาล 

เพื่อที่จะอยู่เคียงขา้งกัน แต่ถูกออรังเซบ ยดึอ านาจและน าตัวไปคุมขังไวใ้นป้อมอักรา

เสยีกอ่น   
ค า่  รบัประทานอาหารค า่  

 
 พกัที ่ The Taj Vilas Hotel หรอืเทยีบเทา่,เมอืงอกัรา   

วนัที ่4 อกัรา – เดลล ี– กตุบุมนีาร ์- ประตชูยั (India Gate) – สนามบนิเดล ี

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 ออกเดนิทางสู ่เมอืงเดลล ี(ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 4 ชม.) 

 

 

น าท่านเดนิทางเขา้สู่กรุงนวิเดลล ีทีม่ปีระวัตศิาสตรอ์ันยาวนานกว่า 5,000 ปี และเป็น

ศูนย์กลางการปกครองของอาณาจักรอนิเดียโบราณ 7 อาณาจักร ต่อมาในปี 1857 

อังกฤษไดเ้ขา้มามบีทบาทในการปกครองประเทศอนิเดยีและไดย้า้ยเมอืงหลวงไปอยูท่ี่

โกลกตัตา และไดย้า้ยกลับมาเป็นเมอืงหลวงอกีครัง้หนึง่ในปี 1911 หลังจากอนิเดยีไดรั้บ

เอกราชจากประเทศอังกฤษในปี 1947 ก็ไดม้กีารสรา้งสถานทีท่ าการราชการโดยสรา้ง

เมอืงใหมช่ือ่วา่ “นวิเดลล”ี 

กลางวนั  รบัประทานอาหารกลางวนั  

บา่ย 

 

 

น าท่านเขา้ชม กุตบุมนีาร ์(Qutb Minar) เป็นสัญลักษณ์ทีโ่ดดเด่นทีส่ดุแห่งหนึง่ของ

กรุงนวิเดล ีไดรั้บสถานะมรดกโลกเมือ่ พ.ศ. 2536 เป็นหอสูงทีส่รา้งดว้ยหนิทรายแดง 

(เชน่เดยีวกบัสสุานหมุายนู) และหนิออ่นเป็นทรงเสาสงูปลายฐานกวา้ง 14 เมตรเศษ สว่น

ชัน้บนสดุยอดกวา้ง 2.7 เมตร มคีวามสงู 72.5 เมตร (ประมาณตกึสงู 20 ชัน้) จากนัน้น า

ท่านชม ประตชูยั (India Gate)เป็นอนุสรณ์สถานของเหล่าทหารหาญทีเ่สยีชวีติจาก

การร่วมรบกับอังกฤษในสมัยสงครามโลก ครัง้ที ่1 และสงครามอัฟกานสิถาน ประตูชัย

แห่งนี้จ ึงถือไดว้่าเป็นสัญลักษณ์แห่งหนึ่งของกรุงนิวเดลลี โดยซุม้ประตูแห่งนี้มี

สถาปัตยกรรมคลา้ยประตูชัยของกรุงปารีสและนครเวยีงจันทน์ ซึง่มคีวามสูง 42 เมตร 

สรา้งขึน้จากหนิทรายเมือ่ปีครสิตศ์ักราชที ่1931 บนพืน้ผวิของประตูชยัแห่งนี้จะปรากฏ

รายนามของทหารทีเ่สยีชวีติถูกแกะสลักไว ้และบรเิวณใตโ้คง้ประตูจะปรากฏคบเพลงิที่

ไฟไม่เคยมอดดับเพื่อเป็นการร าลกึถงึผูเ้สยีชวีติในสงครามอนิเดีย-ปากสีถาน เมื่อปี

ครสิต์ศักราชที่ 1971  มีทหารยามเฝ้าบรเิวณประตูชัยตลอดเวลาเพื่อป้องกันการก่อ

วนิาศกรรม น าท่านสู่ ตลาดจนัปาท (JanpathMarket) อสิระใหท้่านเลอืกซือ้สนิคา้

พื้นเมอืงและงานหัตถกรรมต่างๆ เช่น ผา้ไหมอนิเดยี, เครื่องประดับอัญมณี, ไมจ้ันทน์

หอมแกะสลัก, ของตกแตง่ประดับบา้น ฯลฯ 

**ขอสงวนสทิธใินการเปลีย่นแปลงไมไ่ปตลาดจนัปาทหากมเีวลาไมเ่พยีงพอ** 

ค า่  รบัประทานอาหารกลางค า่  

 ไดเ้วลาอนัสมควรน าทา่นเดนิทางสูท่า่อากาศยานนานาชาตอินิทริา คานธ ี

 



  

                                                                                                                                                                 

 

 
 
 

โปรแกรม : อนิเดยี Quality Time ทชัมาฮาล ชยัปรุะ นครสชีมพ ู5วนั 2คนื  
โดยสายการบนิ นกสกูต๊ (XW) 

 

อตัราคา่บรกิาร 

ก าหนดการเดนิทาง 

ผูใ้หญ่ 

พักหอ้งละ 2-3 
ทา่น 

ทา่นละ 

เด็กอาย2ุปี 
แตไ่มถ่งึ12ปี 

 [มเีตยีง] 
พักกับผูใ้หญ่ 

 1 ทา่น  
ทา่นละ 

เด็กอาย2ุปี 
แตไ่มถ่งึ12ปี 

[มเีตยีง] 
พักกับผูใ้หญ่ 

2 ทา่น  
ทา่นละ 

เด็กอาย2ุปี 
แตไ่มถ่งึ12ปี  

[ไมม่เีตยีง] 
พักกับผูใ้หญ่ 

2 ทา่น  
ทา่นละ 

ราคา 

ไมร่วมตัว๋ 

ทา่นละ 

พักเดีย่วเพิม่ 
ทา่นละ 

วนัที ่:  16-20 พ.ค. 62                                                                                          17,900 17,900 17,900 17,900 8,900 4,900 

วนัที ่:  23-27 พ.ค. 62                                                                                          15,900 15,900 15,900 15,900 6,900 4,900 

วนัที ่:  30 พ.ค. – 03 ม.ิย. 62                                                                                           15,900 15,900 15,900 15,900 6,900 4,900 

วนัที ่:  06-10 ม.ิย. 62                                                                                           15,900 15,900 15,900 15,900 6,900 4,900 

วนัที ่:  13-17 ม.ิย. 62                                                                                           15,900 15,900 15,900 15,900 6,900 4,900 

วนัที ่:  20-24 ม.ิย. 62                                                                                           15,900 15,900 15,900 15,900 6,900 4,900 

วนัที ่:  27 ม.ิย. – 01 ก.ค. 62                                                                                           15,900 15,900 15,900 15,900 6,900 4,900 

วนัที ่:  04-08 ก.ค. 62                                                                                           15,900 15,900 15,900 15,900 6,900 4,900 

วนัที ่:  11-15 ก.ค. 62                                                                                           15,900 15,900 15,900 15,900 6,900 4,900 

วนัที ่:  16-20 ก.ค. 62                                                                                           17,900 17,900 17,900 17,900 8,900 4,900 

วนัที ่:  25-29 ก.ค. 62                                                                                           17,900 17,900 17,900 17,900 8,900 4,900 

วนัที ่:  08-12 ส.ค. 62                                                                                           17,900 17,900 17,900 17,900 8,900 4,900 

วนัที ่:  15-19 ส.ค. 62                                                                                           15,900 15,900 15,900 15,900 6,900 4,900 

วนัที ่:  22-26 ส.ค. 62                                                                                           15,900 15,900 15,900 15,900 6,900 4,900 

วนัที ่:  29 ส.ค. – 02 ก.ย. 62                                                                                           15,900 15,900 15,900 15,900 6,900 4,900 

วนัที ่:  12-16 ก.ย. 62                                                                                           15,900 15,900 15,900 15,900 6,900 4,900 

วนัที ่5 เดลล ี- กรงุเทพฯ (ดอนเมอืง) 

02.55 น.  น าทา่นเดนิทางกลบัสู ่กรงุเทพฯ (ดอนเมอืง) ประเทศไทย โดยสายการบนินกสกูต๊ 

(NokScoot) เทีย่วบนิที ่XW305 (ใชเ้วลาบนิประมาณ 3.50 ชัว่โมง) (ไมม่บีรกิารอาหาร

บนเครือ่ง) 

08.20 น. เดนิทางกลับถงึสนามบนิดอนเมอืง กรงุเทพฯ ประเทศไทย โดยสวัสดภิาพ 



  

                                                                                                                                                                 

 

วนัที ่:  19-23 ก.ย. 62                                                                                           15,900 15,900 15,900 15,900 6,900 4,900 

วนัที ่:  26-30 ก.ย. 62                                                                                           15,900 15,900 15,900 15,900 6,900 4,900 

วนัที ่:  03-07 ต.ค. 62                                                                                           15,900 15,900 15,900 15,900 6,900 4,900 

วนัที ่:  10-14 ต.ค. 62                                                                                           17,900 17,900 17,900 17,900 8,900 4,900 

วนัที ่:  22-26 ต.ค. 62                                                                                           15,900 15,900 15,900 15,900 6,900 4,900 

 

***  ราคาเด็กทารก [ อายไุมถ่งึ 2 ปีบรบิรูณ์ ณ วนัเดนิทางกลบั ]  ตดิตอ่สอบถาม 
ราคานีร้วมรายการทวัร+์ต ัว๋เครือ่งบนิ *** 

***ราคาทวัรข์า้งตน้ไมร่วมคา่วซีา่ทา่นละ 3,000 บาท*** 

***ราคาทวัรข์า้งตน้ยงัไมร่วมคา่ทปิคนขบัรถ และมคัคเุทศนท์อ้งถ ิน่  

รวมทา่นละ 1,500 บาท /ทา่น/ทรปิ*** 

** โปรแกรมอาจจะมกีารปรบัเปลีย่นตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดกูาล ** 
 

เง ือ่นไขการใหบ้รกิาร 
1. บรษัิทฯ สงวนสทิธิใ์นการทีจ่ะไมรั่บผดิชอบตอ่คา่ชดเชยความเสยีหาย อนัเกดิจากเหตสุดุวสิยัทีท่างบรษัิทฯ ไม่

สามารถควบคมุได ้เชน่ การนัดหยดุงาน, จลาจล,การลา่ชา้หรอืยกเลกิของเทีย่วบนิ รวมถงึกรณีทีก่องตรวจคนเขา้
เมอืงไมอ่นุญาตใหเ้ดนิทางออกหรอืกองตรวจคนเขา้เมอืงของแตล่ะประเทศไมอ่นุญาตใหเ้ขา้เมอืงรวมทัง้ในกรณีที 
ทา่นจะใชห้นังสอืเดนิทางราชการ (เลม่สนี ้าเงนิ) เดนิทาง หากทา่นถกูปฏเิสธการเดนิทางเขา้หรอืออกนอกประเทศ
ใดประเทศหนึง่      

2. บรษัิทฯ สงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงโปรแกรมรายการทอ่งเทีย่ว โดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 
3. บรษัิทฯ สงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงอตัราคา่บรกิาร โดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 
4. กรณีทีค่ณะไมค่รบจ านวน 15 ทา่น ทางบรษัิทฯ สงวนสทิธิใ์นการงดออกเดนิทาง โดยทางบรษัิทฯ จะแจง้ใหท้า่น 

ทราบลว่งหนา้ 5-7 วันกอ่นการเดนิทาง  
5. เมือ่ทา่นท าการซือ้โปรแกรมทัวร ์ทางบรษัิทฯจะถอืวา่ทา่นรับทราบและยอมรับเงือ่นไขของหมายเหตทุกุขอ้แลว้ 
 

** ลกูคา้ทีบ่นิกบัสายการบนินกสกูต๊ มเีงือ่นไขเพิม่ตามรายละเอยีดดา้นลา่ง ** 

สายการบนินกสกูต๊ ใชร้ะบบการจองทีน่ั่งเป็นแบบสุม่ทีน่ั่งวา่ง อาจจะท าใหค้รอบครัวทีม่าดว้ยกนัไมไ่ดน่ั้งตดิกนั 

หากลกูคา้ทา่นใดประสงคจ์ะจองทีน่ั่งตดิกนัสามารถดรูายละเอยีดคา่ใชจ้า่ยในการซือ้ทีน่ั่งเพิม่ได ้ ดังนี ้

คา่ธรรมเนยีมการระบทุีน่ ัง่ 

 ผูโ้ดยสารสามารถ Upgrade ทีน่ั่งเป็นแบบ Super หรอื Stretch ไดโ้ดยมคีา่ใชจ้า่ยเพิม่เตมิ 

 ไมอ่นุญาตใหเ้ด็ก ทารกและผูพ้กิาร น่ังทีน่ั่งแถว 31H/31J/31K, 61A/61B/61C, 61H/61J/61K 
 

Pre-paid (48 ช ัว่โมงกอ่นเดนิทาง) เสน้ทาง India (DEL) 

1. ทีน่ั่ง STRETCH  SEAT / LONG  LEG   

 ทีน่ั่งแถวที ่21  มคีา่ใชจ้า่ยเพิม่ทา่นละ 1,500.- บาท/เทีย่ว 

 ทีน่ั่งแถวที ่31 / 61 มคีา่ใชจ้า่ยเพิม่ทา่นละ 1,200.- บาท/เทีย่ว 

( ทีน่ั่งแถว 21 , 31 และ 61  ไมอ่นุญาตใหบ้คุคลทีอ่าย ุต ่ากวา่ 16 ปี และสงูกวา่ 65 ปีขึน้ไป ท าการจอง ) 

2. ทีน่ั่ง SUPER  SEAT   

 ทีน่ั่งแถวที ่22-25 มคีา่ใชจ้า่ยเพิม่ทา่นละ 1,000.- บาท/เทีย่ว 

 ทีน่ั่งแถวที ่32-34 / 62-63 / 71-74 มคีา่ใชจ้า่ยเพิม่ทา่นละ 800.- บาท/เทีย่ว 



  

                                                                                                                                                                 

 

3. ทีน่ั่ง STANDARD SEAT  

 ทีน่ั่งแถวที ่23-26 มคีา่ใชจ้า่ยเพิม่ทา่นละ 500.- บาท/เทีย่ว 

 ทีน่ั่งแถวที ่32-51 / 62-75 มคีา่ใชจ้า่ยเพิม่ทา่นละ 400.- บาท/เทีย่ว 

 

การอพัเกรดทีน่ ัง่ไปยงัช ัน้ ScootBiz 

เสน้ทาง India (DEL) สามารถอพัเกรดทีน่ั่งได ้โดยจะมคีา่ใชจ้า่ยเพิม่ทา่นละ 3,500.- บาท/เทีย่ว 

 อนุญาตใหอ้พัเกรดทีน่ั่งไปยงัชัน้ ScootBiz กอ่นการเดนิทาง 7 วัน 

 ตอ้งช าระเงนิเต็มจ านวนภายใน 1 วันท าการ หลังการจอง 

 ขึน้อยูก่บัจ านวนทีว่า่งของชัน้ ScootBiz 

กรณีซือ้น า้หนกักระเป๋าเพิม่ (จากเดมิทีไ่ดแ้ลว้ 20 ก.ก. )  มดีงันี ้

เพิม่ 5 ก.ก.  150 บาท / เพิม่ 10 ก.ก.  350 บาท / เพิม่ 15 ก.ก.  550 บาท /  เพิม่  20 ก.ก.  950 บาท 

* ราคาขา้งตน้เป็น ราคาตอ่คน ตอ่เทีย่วบนิ * และซือ้ไดไ้มเ่กนิ 40 ก.ก. (รวมน ้าหนักทีม่ใีหก้อ่นแลว้) 

** ส าหรับทีน่ั่งโซน  Scoot in Silence  (ทีน่ั่งแถว 21-26)  จะอนุญาตเฉพาะผูโ้ดยสารทีอ่าย ุ12 ปีขึน้ไปเทา่นัน้** 

*** รบกวนแจง้กอ่นการเดนิทางอยา่งนอ้ย 7 วัน (ไมนั่บรวม เสาร-์อาทติย)์ *** 

Wheelchair Service at Ramp (WCHR) 

1. ผูโ้ดยสารที่ตอ้งการใช ้Wheelchair (WCHR) จะมคี่าใชจ้่ายเพิม่เตมิ และตอ้งส ารอง (WCHR) ล่วงหนา้ 72 

ชัว่โมงกอ่นเดนิทาง 

2. ผูโ้ดยสารที่ม ีWheelchair ส่วนตัว สายการบนิอนุญาตผูโ้ดยสารสามารถโหลด wheelchair ส่วนตัวใตท้อ้ง

เครือ่งไดโ้ดยไมม่คีา่ใชจ้า่ยเพิม่เตมิ และไมค่ดิรวมกบันน ้าหนักกระเป๋าเชค็อนิ 

3. ทางสายการบนิไมม่บีรกิาร Wheelchair on Cabin (WCHC) and Wheelchair Steps (WCHS) 

 

กรณีคณะออกเดนิทางได ้          
1. คณะจองจ านวนผูใ้หญ ่10 ทา่นออกเดนิทาง (ไมม่หีัวหนา้ทัวร)์ 
2. คณะจองจ านวนผูใ้หญ ่15 ทา่นขึน้ไปออกเดนิทาง (มหีัวหนา้หัวหนา้ทัวร)์ 
3. คณะจองไมถ่งึจ านวนผูใ้หญ่ 10 ทา่น ไมอ่อกเดนิทาง 

 

อตัราคา่บรกิารนีร้วม 
1.  คา่ตั๋วเครือ่งบนิไป-กลับ ชัน้ประหยดั 
2.  คา่โรงแรมทีพ่ักตามรายการทีร่ะบ ุ(สองทา่นตอ่หนึง่หอ้ง) 
3.  คา่เขา้ชมสถานทีต่า่งๆ ตามรายการทีร่ะบ ุ
4.  คา่อาหารและเครือ่งดืม่ตามรายการทีร่ะบ ุ
5.  คา่รถรับสง่และระหวา่งน าเทีย่วตามรายการทีร่ะบ ุ
6.  ค่าประกันอุบัตเิหตุคุม้ครองในระหว่างการเดนิทาง คุม้ครองในวงเงนิท่านละ 1,000,000 บาท ค่ารักษาพยาบาล

กรณีเกดิอบุตัเิหตวุงเงนิทา่นละ 200,000 บาท ตามเงือ่นไขของกรมธรรม ์ 
 ** ลกูคา้ทา่นใดสนใจซือ้ประกนัการเดนิทางส าหรับครอบคลมุเรือ่งสขุภาพสามารถสอบถามขอ้มลู 
 เพิม่เตมิกบัทางเจา้หนา้ทีบ่รษัิทได ้** 
 - เบีย้ประกนัเริม่ตน้ 370 บาท [ระยะเวลา 5-7 วัน] 
 - เบีย้ประกนัเริม่ตน้ 430 บาท [ระยะเวลา 8-10 วัน]  
 ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัทีม่อีายมุากกวา่ 16 หรอืนอ้ยกวา่ 75 ปี   
 [รักษาพยาบาล 2 ลา้น, รักษาตอ่เนือ่ง 2 แสน, เสยีชวีติหรอืเสยีอวัยวะจากอบุตัเิหต ุ3 ลา้นบาท] 
 ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัทีม่อีายนุอ้ยกวา่ 16 หรอืมากกวา่ 75 ปี   
 [รักษาพยาบาล 2 ลา้น, รักษาตอ่เนือ่ง 2 แสน, เสยีชวีติหรอืเสยีอวัยวะจากอบุตัเิหต ุ1.5 ลา้นบาท] 
8.  รวมภาษีสนามบนิทกุแหง่ + ภาษีน ้ามนั  
9.  คา่ภาษีมลูคา่เพิม่ 7% 
 

 



  

                                                                                                                                                                 

 

อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 
1. กระเป๋าเดนิทาง 
2. กระเป๋าเดนิทางในกรณีทีน่ ้าหนักเกนิกวา่ทีส่ายการบนิก าหนด 20 กโิลกรัม/ทา่น สว่นเกนิน ้าหนักตามสายการบนิ

ก าหนด 
3. คา่ท าหนังสอืเดนิทาง 
4. คา่ใชจ้า่ยสว่นตวันอกเหนอืจากรายการ เชน่ คา่เครือ่งดืม่, คา่อาหารทีส่ัง่เพิม่เอง, คา่โทรศัพท,์ คา่ซกัรดีฯลฯ 
5. คา่อาหารทีไ่มไ่ดร้ะบไุวใ้นรายการ 
6. คา่ท าใบอนุญาตทีก่ลบัเขา้ประเทศของคนตา่งชาตหิรอืคนตา่งดา้ว 
7. คา่วซีา่เขา้ประเทศอนิเดยีแบบ E-Visa ทา่นละ 3,000 บาท 
8. คา่ทปิคนขบัรถ และมคัคเุทศนท์อ้งถิน่ รวมทา่นละ 1,500 บาท 
 

เง ือ่นไขการจอง  

1. ช าระเงนิมดัจ าทา่นละ 10,000 บาท ภายใน 36 ชัว่โมงหลังการจอง โดยโอนเขา้บญัชแีละสง่หลักฐานการ โอนเงนิ
ใหเ้จา้หนา้ทีท่ีด่แูลเสน้ทาง ทีน่ั่งจะยนืยนัเมือ่ไดรั้บ เงนิมดัจ าแลว้เทา่นัน้ 

2.     สง่ส าเนาหนา้พาสปอรต์ของผูท้ีเ่ดนิทาง ทีม่อีายกุารใชง้านไมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน  

3.     หากท่านที่ตอ้งการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ (กรณีลูกคา้อยู่ต่างจังหวัด) ใหท้่านตดิต่อเจา้หนา้ที่ ก่อน 

ออกบัตรโดยสารทุกครัง้ หากออกบัตรโดยสารโดยมแิจง้เจา้หนา้ที่ ทางบริษัทขอสงวนสทิธิ์ไม่รับผิดชอบ  

คา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้ 

4.     หากในคณะของท่านมีผู ต้ อ้งการดูแลพิเศษ น่ังรถเข็น (Wheelchair), เ ด็ก , ผูสู้งอายุ, มีโรคประจ าตัว  

หรือไม่สะดวกในการเดนิทางท่องเที่ยวในระยะเวลาเกนิกว่า 4-5 ชั่วโมงตดิต่อกัน ท่านและครอบครัวตอ้งให ้

การดูแลสมาชิกภายในครอบครัวของท่านเอง เนื่องจากการเดินทางเป็นหมู่คณะ หัวหนา้ทัวร์มีความ 

จ าเป็นตอ้งดแูลคณะทัวรท์ัง้หมด  

 

การช าระคา่ทวัรส์ว่นทีเ่หลอืทางบรษิทัฯจะเรยีกเก็บกอ่นเดนิทางไมน่อ้ยกวา่ 15 วนัทา่นควรจดัเตรยีมคา่

ทวัรใ์หเ้รยีบรอ้ยกอ่นก าหนดเนือ่งจากทางบรษิทัตอ้งส ารองคา่ใชจ้า่ยในสว่นของคา่ทีพ่กัและต ัว๋

เครือ่งบนิ มฉิะน ัน้จะถอืวา่ทา่นยกเลกิการเดนิทางโดยอตัโนมตั ิ

 

เง ือ่นไขการยกเลกิเดนิทาง 
1. ส าหรับผูโ้ดยสารทีไ่มไ่ดถ้อืหนังสอืเดนิทางไทย และทางบรษัิทฯเป็นผูย้ืน่วซีา่ให ้เมือ่ผลวซีา่ผา่นแลว้มกีารยกเลกิ

การเดนิทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการคนืคา่มดัจ าทัง้หมด 
2. ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 30 วันขึน้ไป คนืเงนิทัง้หมด 
3. ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 15 วันขึน้ไป เก็บคา่ใชจ้า่ย ทา่นละ 10,000 บาท 
4. ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 8-14 วัน เก็บคา่ใชจ้า่ย 80% ของราคาทวัร ์
5. ยกเลกิการเดนิทางนอ้ยกวา่ 1-7 วัน เก็บคา่ใชจ้า่ยทัง้หมด 100% ของราคาทัวร ์
6. ยกเลกิการเดนิทางในวันเดนิทาง กรณีถกูปฏเิสธการเขา้-ออกเมอืงทัง้จากประเทศไทยและประเทศอนิโดนเีซยี ไม่

มกีารคนืเงนิทัง้หมดไมว่า่กรณีใดๆทัง้สิน้ในกรณีเจ็บป่วย จนไมส่ามารถเดนิทางได ้จะตอ้งมใีบรับรองแพทยจ์าก
โรงพยาบาลรับรอง ทางบรษัิทฯ จะท าการเลือ่นการเดนิทางของทา่นไปยงัคณะตอ่ไป แตท่ัง้นีท้า่นจะตอ้งเสยี
คา่ใชจ้า่ยทีไ่มส่ามารถเรยีกคนืไดค้อื คา่ธรรมเนยีม ในการมดัจ าตัว๋ทา่นละ 10,000 บาท และคา่ใชจ้า่ยอืน่ๆ 

7. ยกเวน้กรุ๊ปทีเ่ดนิทางชว่งวันหยดุหรอืเทศกาลทีต่อ้งการันตมีดัจ ากบัสายการบนิหรอืคา่มดัจ าทีพั่กโดยตรงหรอืโดย
การผา่นตัวแทนในประเทศหรอืตา่งประเทศและไมอ่าจขอคนืเงนิได ้รวมถงึเทีย่วบนิพเิศษเชน่ Extra Flight และ 
Charter Flight จะไมม่กีารคนืเงนิมดัจ า หรอืคา่ทวัรท์ัง้หมดเนือ่งจากคา่ตัว๋เป็นการเหมาจา่ยในเทีย่วบนินัน้ๆ 

 

 
 

 
 

 



  

                                                                                                                                                                 

 

เง ือ่นไขการเดนิทาง 
1.  บรษัิทฯ มสีทิธิท์ีจ่ะเปลีย่นแปลงรายละเอยีดบางประการในทัวรน์ี ้เมือ่เกดิเหตสุดุวสิยัจนไมอ่าจแกไ้ขได ้

2.  บรษัิทฯ ไมรั่บผดิชอบคา่เสยีหายในเหตกุารณ์ทีเ่กดิจากสายการบนิ ภยัธรรมชาต ิและอืน่ๆทีอ่ยูน่อกเหนอืการ

ควบคมุของทางบรษัิทฯหรอืคา่ใชจ้า่ยเพิม่เตมิทีเ่กดิขึน้ทางตรงหรอืทางออ้ม เชน่ การเจ็บป่วย, การถกูท ารา้ย, การ

สญูหาย, ความลา่ชา้ หรอืจากอบุตัเิหตตุา่งๆ 

3.  หากทา่นยกเลกิกอ่นรายการทอ่งเทีย่วจะสิน้สดุลง ทางบรษัิทฯ จะถอืวา่ทา่นสละสทิธิแ์ละจะไมรั่บผดิชอบคนื

คา่บรกิารทีท่า่นไดช้ าระไวแ้ลว้ไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้ส ิน้ 

4.  บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบตอ่การหา้มออกนอกประเทศ หรอื หา้มเขา้ประเทศ อนัเนือ่งมาจากมสี ิง่ผดิกฎหมาย หรอื

เอกสารเดนิทางไมถ่กูตอ้ง หรอื การถกูปฏเิสธในกรณีอืน่ๆ 

5.  รายการนีเ้ป็นเพยีงขอ้เสนอทีต่อ้งไดรั้บการยนืยนัจากบรษัิทฯ อกีครัง้หนึง่ หลังจากไดส้ ารองทีน่ั่งบนเครือ่ง และ

โรงแรมทีพ่ักในตา่งประเทศเป็นทีเ่รยีบรอ้ย แตอ่ยา่งไรกต็ามรายการนีอ้าจเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม 

6.  ราคานีค้ดิตามราคาตั๋วเครือ่งบนิในปัจจบุนั หากราคาตั๋วเครือ่งบนิปรับสงูขึน้ บรษัิทฯ สงวนสทิธิท์ีจ่ะปรับราคาตัว๋

เครือ่งบนิตามสถานการณ์ดังกลา่ว 

7.  กรณีเกดิความผดิพลาดจากตัวแทน หรอื หน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง จนมกีารยกเลกิ ลา่ชา้ เปลีย่นแปลง การบรกิารจาก

สายการบนิบรษัิทฯขนสง่ หรอื หน่วยงานทีใ่หบ้รกิาร บรษัิทฯจะด าเนนิโดยสดุความสามารถทีจ่ะจัดบรกิารทวัรอ์ืน่

ทดแทนให ้แตจ่ะไมค่นืเงนิใหส้ าหรับคา่บรกิารนัน้ๆ 

8. มคัคเุทศก ์พนักงาน และตวัแทนของบรษัิทฯ ไมม่สีทิธิใ์นการใหค้ าสญัญาใดๆ ทัง้ส ิน้แทนบรษัิทฯ นอกจากมี

เอกสารลงนามโดยผูม้อี านาจของบรษัิทฯ ก ากบัเทา่นัน้ 

9.  หากไมส่ามารถไปเทีย่วในสถานทีท่ีร่ะบใุนโปรแกรมได ้อนัเนือ่งมาจากธรรมชาต ิความลา่ชา้ และความผดิพลาด

จากทางสายการบนิ จะไมม่กีารคนืเงนิใดๆทัง้สิน้ แตท่ัง้นีท้างบรษัิทฯจะจัดหารายการเทีย่วสถานทีอ่ ืน่ๆมาให ้โดย

ขอสงวนสทิธิก์ารจัดหานีโ้ดยไมแ่จง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

10.  กรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงทัง้ทีป่ระเทศไทย และในตา่งประเทศปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออกหรอืเขา้ประเทศที ่

 บรษัิทระบใุนรายการเดนิทาง  บรษัิทของสงวนสทิธไ์มค่นืคา่บรกิารไมว่า่กรณีใด ๆทัง้ส ิน้ 

11.  บรษัิทฯ รับเฉพาะผูม้จีดุประสงคก์ารเดนิทางเพือ่ทอ่งเทีย่วเทา่นัน้ 

12.  เทีย่วบนิ และรายการทอ่งเทีย่วอาจมกีารเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

13.  เมือ่ทา่นตกลงช าระเงนิคา่บรกิารไมว่า่ทัง้หมดหรอืบางสว่นกบัทางบรษัิทฯ ทางบรษัิทฯ จะถอืวา่ทา่นไดย้อมรับใน

เงือ่นไขและ ขอ้ตกลงตา่ง ๆ ทีไ่ดร้ะบไุวท้ัง้หมดนีแ้ลว้ 

14.  โรงแรมทีพ่ักในประเทศอนิโดนเีซยี มมีาตรฐานการก าหนดดาวและประเภทของทีพ่กัแตกตา่งกบัประเทศไทย โดย

โรงแรมทีพั่กทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธิใ์นการจัดหาโรงแรมโดยอา้งองิตามการจัดระดับดาวของประเทศอนิโดนเีซยี

ตามทีร่ะบใุนรายการทอ่งเทีย่วเทา่นัน้ โรงแรมโดยสว่นใหญจ่ะเป็นแบบหอ้งพักคู ่(Twin หรอื Double) ในกรณีที่

ทา่นมคีวามประสงคจ์ะพกัแบบ 3 ทา่น ขึน้อยูก่บัขอ้จ ากดัของหอ้งพักและการวางรปูแบบของหอ้งพกัของแตล่ะ

โรงแรม ซึง่มคีวามแตกตา่งกนัอาจจะท าใหท้า่นไมไ่ดห้อ้งพักตดิกนั และไมส่ามารถเสรมิเตยีงไดต้ามทีต่อ้งการ 

15.  กระเป๋าสมัภาระตา่งๆถอืเป็นทรัพยส์นิสว่นตัวของทา่น ทางบรษัิทจะไมรั่บผดิชอบตอ่ความเสยีหาย สญูหาย ลา่ชา้ 

หรอือบุตัเิหตตุา่งๆ ใดๆทัง้สิน้ 

16.  เมือ่ทา่นออกเดนิทางไปกบัคณะแลว้ หากทา่นงดการใชบ้รกิารรายการใดรายการหนึง่ หรอืไมเ่ดนิทางพรอ้มคณะ

ถอืวา่ทา่นสละสทิธิ ์ไมอ่าจเรยีกรอ้งคา่บรกิาร และเงนิมดัจ าคนื ไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้ส ิน้ 

17.  ในกรณีทีล่กูคา้ตอ้งออกต ัว๋โดยสารภายในประเทศ กรณุาตดิตอ่เจา้หนา้ทีข่องบรษิทัฯ กอ่นทกุคร ัง้ มิ

เชน่น ัน้ทางบรษิทั ฯ จะไมร่บัผดิชอบคา่ใชจ้า่ยใดๆ ท ัง้ส ิน้ 

18.   ในกรณีทีล่กูคา้ตอ้งออกต ัว๋โดยสารภายในประเทศกรณุาตดิตอ่เจา้หนา้ทีข่องบรษิทัฯกอ่นทกุคร ัง้ม ิ

เชน่น ัน้ทางบรษิทัฯจะไมร่บัผดิชอบคา่ใชจ้า่ยใดๆท ัง้ส ิน้ 
 

 

 

 



  

                                                                                                                                                                 

 

หลกัฐานประกอบการยืน่ขอวซีา่ประเทศอนิเดยีส าหรบั-คนไทย 

1. หนังสอืเดนิทาง (Passport) หนังสอืเดนิทาง ตอ้งมหีนา้เหลอืส าหรับประทับวซีา่อยา่งนอ้ย 2 หนา้ อายใุชง้านเหลอื

ไมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน นับจากวันเดนิทาง *กรณุาถอดปก Passport กอ่นสง่เอกสารบรษัิทจะไมรั่บผดิชอบในกรณีสญู

หาย* 

2. รปูถา่ย รปูถา่ยสหีนา้ตรงขนาด 2x2นิว้ พืน้หลังสขีาวเทา่นัน้ จ านวน 2 ใบเป็นรปูทีถ่า่ยจากรา้นถา่ยรปูเทา่นัน้ รปู 

(หา้มสวมแวน่ตาหรอืเครือ่งประดับ, ไมใ่สช่ดุขา้ราชการหรอืเครือ่งแบบใดๆ ไมเ่ป็นรปูสติ๊กเกอรร์วมถงึหา้มใชร้ปูทีถ่า่ย

เองและปริน้ทเ์อง) 

3. ส าเนาบตัรประจ าตัวประชาชน 2 ชดุ ถา้เป็นเด็กอายตุ า่กวา่ 15 ปี ใชส้ าเนาสตูบิตัรและบตัรประชาชน 

4. ส าเนาทะเบยีนบา้น  

5. แบบฟอรม์ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

                                                                                                                                                                 

 

กรณุากรอกขอ้มลูเพือ่ประโยชนใ์นการพจิารณาด าเนนิการขอวซีา่ของทา่น 
ประวตัสิว่นตวั PERSONAL INFORMATION 

ค าน าหนา้ :  นาย  นาง  นางสาว  เด็กชาย     

TITLE: MR  MRS  MS  MSTR     

ชือ่ :  _     _______________                  ______นามสกลุ : _     ____________  ___                                          ___        

NAME: _     _______________                  ___   SURNAME: _     ____________ ___                                         ___        

สถานะภาพ :           แตง่งาน                 โสด  

MARITAL STATUS      MARRIED                 UN MARRIED  

ชือ่สาม/ีภรรยา:                                          _____________________________________________      _   ___ _____     

GIVE THE NAME OF WIFE OR HUSBAND 

สญัชาตสิาม/ีภรรยา :                                         _____________________________________________  __________ 

NATIONALITY:                                          _____________________________________________ _____________ 

ทีอ่ยู ่ : ____                                          ____________________________________________   ________________ 

 ____                                          ____________________________________________   _______         _________      

ADDRESS:  ___                                         _________________________________________    ________________ 

____                                          ____________________________________________   _______         _________      

 

ประวตัคิรอบครวั FAMILY INFORMATION 

ชือ่/นามสกลุบดิา :                 _______________________สญัชาต ิ_______                       _____________________ 

FATHER’S NAME / SURNAME                                                                 NATIONALITY  

ชือ่/นามสกลุมารดา :               ______________________สญัชาต ิ____                         _______________________ 

MOTHER’S NAME / SURNAME                                                               NATIONALITY 

 

ประวตักิารศกึษา EDUCATIONAL INFORMATION 

____                                          ____________________________________________   _______         _________      

____                                          ____________________________________________   _______         _________      

 

ประวตักิารท างาน  PROFESTION INFORMATION   

อาชพี :          ____________                                        ___                                                                         ____  

OCCUPATION: ____________                                        ___ ____________________________________________  

ชือ่บรษัิท:                                ___                                         ___________________________________________ 

EMPLOYER’S NAME: __                                       ______________________________________________________ 

เบอรโ์ทรตดิตอ่ :                                                                                                                                            ___                                          

WORK PHONE NUMBER:                                                                                                                               ___                                          

ทีอ่ยู ่ : ____                                          ____________________________________________   ________________ 

 ____                                          ____________________________________________   _______         _________      

ADDRESS: ___                                         _________________________________________    ________________ 

____                                          ____________________________________________   _______         _________      

รหัสไปรษณีย ์: ___                      _                  

ZIP:  ________________________ 
 

โปรดระบุรายชือ่ประเทศทีท่า่นไดเ้ดนิทางในชว่งระยะเวลา 10 ปี * ส าคญัมาก 

______________________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________ 

 



  

                                                                                                                                                                 

 

*ส าหรบัประเทศอนิเดยีหากเคยมกีารเดนิทางจ าเป็นตอ้งแจง้เลขทีว่ซี่าคร ัง้สุดทา้ยทีย่ ืน่และวนัทีอ่อกวซีา่ (ส าคญัมาก) 

______________________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________ 

****** HAVE A NICE TRIP ****** 


