
 

    

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

  
 
 
 
 

 
 

วนั โปรแกรมการเดนิทาง 
มือ้อาหาร โรงแรม 

หรือเทียบเท่าระดบั 3 ดาว  เช้า กลางวนั ค ่า 

1 กรุงเทพฯ (สนามบินดอนเมือง) (XW306 : 22.25-01.15)    - 

2 
เดลลี (ท่าอากาศยานนานาชาติอินทิรา คานธี) – ชยัปุระ – ป้อมแอมเบอร์ 
– ซิติพาเลส - ฮาวา มาฮาล 

   Park Ocean Hotel หรือเทียบเท่า 

3 ชยัปุระ – วดัพระพิฆเนศ -  อกัรา – อคัรา ฟอร์ด - ทชัมาฮาล    
The Taj Vilas Hotel หรือ

เทียบเท่า 

4 
อกัรา – เดลลี – กตุุบมีนาร์ - ประตูชยั (India Gate) – เดลลี (ท่าอากาศยาน
นานาชาติอินทิรา คานธี) 

   - 

5 กรุงเทพฯ (สนามบินดอนเมือง) (XW305 : 02.55-08.20)     

WONDERFUL INDIA 

อนิเดยี ทัชมาฮาล ชัยปุระ นครสีชมพ ู

5 วนั 2 คนื 
 

ราคาเร่ิมตน้ 

บาท/ท่าน 
14,900.- 

เดนิทางระหว่างเดอืน กรกฎาคม – ตุลาคม 2562  



 

    

 
 

วนัแรก  กรุงเทพฯ (สนามบินดอนเมอืง) 

19.30 น. คณะพร้อมกนัท่ีสนามบินดอนเมอืง อาคารผูโ้ดยสารขาออกระหวา่งประเทศชั้น 2 เคานเ์ตอร์สายการบินแอร์
เอเชีย โดยมีเจา้หนา้ท่ีคอยอ านวยความสะดวกจดัเตรียมเอกสารการเดินทางและสมัภาระใหก้บัท่าน 

22.25 น.               ออกเดินทางสู่ เมอืงเดลล ีประเทศอนิเดยี โดยสายการบินนกสกู๊ต เท่ียวบินท่ี XW306  

(ใชเ้วลาบินประมาณ 4.10 ชัว่โมง) (ไม่มีบริการอาหารบนเคร่ือง) 

 

วนัที่สอง          เดลล ี(ท่าอากาศยานนานาชาติอนิทิรา คานธี) – ชัยปุระ – ป้อมแอมเบอร์ – ซิตพิาเลส - ฮาวา มาฮาล 

01.15 น.               เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาตอินิทิรา คานธี ประเทศอินเดีย น าท่านผา่นพิธีการศุลการกรและรับกระเป๋า
เรียบร้อยแลว้ (เวลาทอ้งถ่ินชา้กวา่ประเทศไทย 1.30  ชัว่โมง) 
จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ เมอืงชัยปุระ (ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 6 ชม.) 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารภายในโรงแรมที่พกั  
 น าท่านชม เมอืงชัยปุระ นครแห่งชยัชนะ คนอินเดียเรียกเมืองน้ีว่า จยัปูร์ หรือ จยัเปอร์ รัฐราชสถานไดช่ื้อว่า 

นครสีชมพู (Pink city) โดยท่ีมาของเมืองสีชมพูก็เน่ืองจากในปี ค.ศ. 1876 มหาราช ซาราม ซิงห์ (Maharaja 
Ram Singh) ไดมี้รับสัง่ใหป้ระชาชนทาสีชมพทูบับนสีปูนเก่าของบา้นเรือนตนเอง เพ่ือแสดงถึงไมตรีจิตคร้ัง
ตอ้นรับการมาเยือนของเจา้ชายแห่งเวลส์ (Prince of Waies) เจา้ชายมกุฎราชกุมารขององักฤษ ซ่ึงภายหลงัคือ
กษตัริยเ์อ็ดเวิร์ดท่ี 7 (King Edward Vll) แห่งสหราชอาณาจกัรและต่อมารัฐบาลอินเดียก็ยงัออกกฎหมาย
ควบคุมใหส่ิ้งก่อสร้างภายในเขตก าแพงเมืองเก่าตอ้งทาสีชมพเูช่นเดิม ปัจจุบนัเมืองชยัปุระเป็นศูนยก์ลางทาง
การคา้ซ่ึงทนัสมยัสุดของรัฐราชสถาน ส่ิงท่ีน่าสนใจในเมืองชยัปุระคือ ผงัเมืองเก่า และส่ิงก่อสร้างดั้งเดิม 
รวมทั้งประตูเมืองซ่ึงยงัคงอยู่ในสภาพค่อนขา้งสมบูรณ์ นอกจากน้ีสีชมพูของเมืองกก็ลายเป็นเอกลกัษณ์ จน
ท าให้เมืองน้ีเป็นจุดหมายของนกัท่องเท่ียวจากทัว่โลก  น าท่านเดินทางสู่ ป้อมอาเมร์ หรือ ป้อมแอมเบอร์ 
(Amber Fort) ตั้งอยู่ท่ีเมืองอาเมร์ ชานเมืองชยัปุระ ห่างจากเมืองชยัปุระ 11 กิโลเมตร ตั้งโดดเด่นอยู่บนผา
หินเหนือทะเลสาบ สร้างโดยมหาราชา มาน สิงห์ท่ี 1 ป้อมปราการแห่งน้ีมีช่ือเสียงทางดา้นสถาปัตยกรรมซ่ึง
ผสมผสานกนัระหว่างศิลปะฮินดูและศิลปะราชปุตอนัเป็นเอกลกัษณ์ สามารถมองเห็นไดจ้ากระยะทางไกล 
เน่ืองจากมีขนาดก าแพงปราการท่ีใหญ่และแน่นหนา พร้อมประตูทางเขา้หลายแห่ง ถนนท่ีปูดว้ยหินหลาย
สาย ซ่ึงเม่ืออยู่บนป้อมแลว้สามารถมองเห็นทะเลสาบเมาตาไดอ้ยา่งชดัเจน ความสวยงามของป้อมแอมเบอร์ 
ซ่อนอยูภ่ายในก าแพงเมืองท่ีแบ่งเป็นทั้งหมด 4 ชั้น (แต่ละชั้นคัน่ดว้ยทางเดินกวา้ง) โดยภายในเป็นหมู่พระท่ี
นัง่ซ่ึงสร้างจากหินทรายสีแดงและหินอ่อน หมู่พระท่ีนั่งภายในป้อม ประกอบดว้ย "ดิวนั-อิ-อมั" หรือทอ้ง
พระโรง, "ดิวนั-อิ-กสั" หรือทอ้งพระโรงส่วนพระองค์, "ชีชมาฮาล" (พระต าหนักซ่ึงเป็นห้องทรงประดบั
กระจกส าหรับมหาราชา) และ "จยั มานดีร์" ซ่ึงเป็นต าหนกัอยู่บนชั้นสอง, "อารัม บกัห์" ซ่ึงเป็นสวนสวย
จดัเป็นรูปดาวแฉกแบบโมกุลคัน่กลางระหว่างอาคาร และ "สุกห์นิวาส" ซ่ึงเป็นพระต าหนกัท่ีใชก้ารปรับ
อากาศภายในพระต าหนกัใหเ้ยน็ลงดว้ยการท าใหล้มเป่าผ่านรางน ้าตกท่ีมีอยู่โดยรอบภายในพระต าหนกั ท า



 

    

ใหภ้ายในต าหนกัน้ีมีอากาศเยน็อยู่เสมอ ป้อมน้ีเคยเป็นท่ีประทบัของราชปุต มหาราชา และพระราชวงศข์อง
อาเมร์ในอดีต ( พิเศษ.. รวมค่าพาหนะข้ึนไปชมพระราชวงั โดยรถจ๊ีป) 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร   
 จากนั้นน าท่านชม ซิตี้ พาเลส (CITY PALACE) ซ่ึงเดิมเป็นพระราชวงัของมหาราชใจสิงห์  (Jai Singh) 

พระราชวงั ถูกสร้างขยายออกในสมัยหลัง ปัจจุบัน ได้รวบเป็นพิพิธภัณฑ์ Sawai Man Singh Museum 
ประกอบดว้ย 4 ส่วนท่ีน่าสนใจคือ ส่วนแรกคือส่วนของพระราชวงัส่วนท่ีสองเป็นส่วนของพิพิธภณัฑ ์ท่ีจดั
แสดงฉลองพระองคข์องกษตัริย ์และมเหสี ซ่ึงมีการตดัเยบ็อยา่งวิจิตร ส่วนท่ีสามเป็นส่วนของอาวุธ และชุด
ศึกสงคราม ท่ีจดัแสดงไวอ้ย่างน่าท่ึงมากมายหลายหลาก บางช้ิน ก็เป็นอาวุธไดอ้ย่างน่าพิศวง และส่วนท่ีส่ี 
คือส่วนของศิลปะภาพวาด รูปถ่าย และราชรถ พรมโบราณ ซ่ึงไดรั้บการจารึกไวใ้นประวติัศาสตร์ ตรงกลาง
อาคารมีหมอ้น ้ าขนาดมหึมา 2 ใบ ท าจากโลหะเงิน สูง 1.50 เมตร มีขนาดใหญ่ท่ีสุดในโลก เช่ือกนัว่าเป็น
หมอ้น ้าท่ีกษตัริย ์Madho Singh ไดรั้บมาจากงานราชาภิเษกของพระเจา้เอด็เวิร์ดท่ี 7 ซ่ึงบรรจุน ้าจากแม่น ้าคง
คาอนัศกัด์ิสิทธ์ิ หลงัจากนั้นน าท่านชมภายนอก ฮาวา มาฮาล  (HAWA MAHAL) แปลว่า พระราชวงัแห่ง
สายลม เป็นพระราชวงั ตั้งอยูใ่นเมืองชยัปุระ รัฐราชสถาน ประเทศอินเดีย สร้างในปีค.ศ. 1799 โดยมหาราชา
สะหวาย ประธาป สิงห์ (Maharaja Sawai Pratap Singh) ออกแบบโดยลาล ชนัด์ อุสถดั (Lal Chand Ustad) 
โดยถอดแบบมาจากรูปทรงของมงกุฏพระนารายณ์ โดยมีส่ิงก่อสร้างท่ีโดดเด่นคือ บริเวณดา้นหนา้อาคารมี
หน้าบนัสูงห้าชั้นและมีลกัษณะคลา้ยรังผึ้ งสร้างจากหินทรายสีแดงสดฉลุหินให้เป็นช่องหนา้ต่างลวดลาย
เลก็ๆ ละเอียดยิบมีช่องหนา้ต่างถึง 953 บางแต่ปิดไวด้ว้ยหินทรายฉลุท าใหน้างในฮาเร็มพระสนมท่ีอยู่ดา้นใน
สามารถมองออกมาขา้งนอกไดโ้ดยท่ีคนภายนอกมองเขา้ไปขา้งในไม่เห็นและประโยชนอี์กอยา่งคือเป็นช่อง
แสงและช่องลมจนเป็นท่ีมาของช่ือ “Palace Of Wind”  

  
ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร  

 น าท่านเข้าสู่ที่พกั ณ Park Ocean Hotel ระดบั 3 ดาว หรือ เทียบเท่า,เมอืงชัยปุระ 

  

วนัที่สาม  ชัยปุระ – วดัพระพฆิเนศ -  อกัรา – อคัรา ฟอร์ด - ทัชมาฮาล 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารภายในโรงแรมที่พกั 

 น าท่านเดินทางเขา้สู่ วัดพระพิฆเนศ  Ganesh Temple (Moti Dungri) วดัพระพิฆเนศท่ีช่ือเสียงโด่งดงัเป็น
อนัดบั 1 ของเมืองชยัปุระ วดัน้ีสร้างข้ึนโดย Seth Jai Ram Paliwal ในช่วงตน้ศตวรรษท่ี 18 ตั้งอยู่ใจกลาง
เมือง บริเวณเนินเขาเล็กๆ พระวิหารแห่งน้ีเปรียบเสมือนชีวิตแห่งการค้นหาความสุขนิรันดร์ ซ่ึงพระ



 

    

พิฆเนศวรชา้งหวัเทพในศาสนาฮินดูถือว่าเป็นพระเจา้แห่งความเป็นมงคลปัญญา ความรู้ และความมัง่คัง่ วดั
พระพิฆเนศแห่งน้ีเป็นท่ีนิยมมากท่ีสุดของนกัท่องเท่ียวทั้งชาวอินเดียและชาวต่างชาติ เชิญท่านขอพรจาก
องค์พระพิฆเนศตามอธัยาศยั   หลงัจากนั้นน าท่านออกเดินทางสู่ เมืองอคัรา เมืองท่ีเป็นสถานท่ีตั้งอนุสรณ์
สถานแห่งความรัก ทชัมาฮาล และเคยเป็นศูนยก์ลางปกครองของอินเดียสมยัราชวงศโ์มกุล อคัระ อดีตเมือง
หลวงของอินเดียในสมยัท่ียงัเรียกว่า "ฮินดูสถาน"  เป็นเมืองท่ีตั้ งอยู่ริมแม่น ้ ายมนา ทางตอนเหนือของ
ประเทศอินเดีย ในรัฐอุตตรประเทศ เป็นเมืองหลวงของรัฐอุตตรประเทศ เมืองอคัระมีประชากรทั้งหมด 
1,686,976 คน (ปีค.ศ. 2010) ถือเป็นหน่ึงในเมืองท่ีมีประชากรหนาแน่นท่ีสุดในรัฐอุตตรประเทศ และอนัดบั
ท่ี 19 ในประเทศอินเดีย 
ออกเดินทางสู่ เมอืงอกัรา (ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 5 ชม.) 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร 

  จากนั้นน าท่านเขา้ชม อกัราฟอร์ด (Agra Fort) แหล่งมรดกโลก ท่ิติดริมแม่น ้ายมุนาสร้างโดยพระเจา้อคับาร์
มหาราชแห่งราชวงศ์โมกุล  เม่ือปี ค.ศ. 1565 เป็นทั้ งพระราชวงัท่ีประทับและเป็นป้อมปราการ ต่อมา
พระโอรส คือ พระเจา้ชาฮนักีร์  และพระนัดดา (โอรสของพระเจา้ชาฮนักีร์) , พระเจา้ชาห์จาฮานไดส้ร้าง
ขยายต่อเติมป้อมและพระราชวังแห่งน้ีอย่าง
ใหญ่โต และน าท่านเขา้ชมป้อมผ่านประตู อ ามรร
สิงห์ เข้าสู่ส่วนท่ีเป็นพระราชวงั  ผ่านลานสวน
ประดบั อ่างหินทรายสีแดงขนาดยกัษส์ าหรับสรง
น ้ า ท่านจะไดเ้ห็นสถาปัตยกรรมสามยุคสมยัตาม
รสนิยมท่ีแตกต่างกนัของสามกษตัริย ์น าท่านเข้า
ชมดา้นในพระต าหนักต่างๆท่ีสลกัลวดลายศิลปะ
แบบโมกุลท่ีมีอิทธิพลจากศิลปะอินเดีย ผสมผสาน
กบัศิลปะเปอร์เซีย แลว้น าข้ึนสู่ระเบียงชั้นท่ีสองท่ีมีเฉลียงมุข ซ่ึงสามารถมองเห็นชมทิวทศัน์ล  าน ้ ายมุนาได ้
ต่อมาน าชมห้องท่ีประทบัของกษตัริย ์,พระโอรส, พระธิดาและองคต่์างๆ แลว้น าชมพระต าหนกั มาซัมมนั 
บูร์ช ท่ีมีเฉลียงมุขแปดเหล่ียม มีหนา้ต่างเปิดกวา้ง ท่ีสามารถมองเห็นทชัมาฮาลได ้ในพระต าหนกัน้ีเองท่ีเล่า
กนัว่า ชาห์จาฮนั ถูกพระโอรส ออรังเซบ จองจ าขงัไว ้7 ปี ในช่วงปลายรัชกาลจนส้ินพระชนม ์แลว้ก็น าชม
ลานสวนประดบั ดิวนัอีอาอ า ท่ีชั้นบนดา้นหน่ึงเคยเป็นท่ีประดิษฐานบลัลงักน์กยงูอนัยิ่งใหญ่ (ปัจจุบนัอยูใ่น
ประเทศอิหร่าน) และท่ีลานสวนประดบัแห่งน้ีเองท่ีพระเจา้ชาห์จาฮนั ไดพ้บรักคร้ังแรกกบัพระนางมุมตซั  ท่ี
ไดน้ าสินคา้เป็นสร้อยไข่มุกเขา้มาขายใหก้บันางในฮาเร็ม   
น าท่านเขา้ชม ทัชมาฮาล (Taj Mahal) แหล่งมรดกโลกเป็น 1 ใน 7 ส่ิงมหศัจรรยท่ี์ส าคญัของโลก ซ่ึงอนุสรณ์
สถานแห่งความรักอนัยิ่งใหญ่และอมตะของพระเจา้ชาห์จาฮนัท่ีมีต่อพระนางมุมตซั โดยสร้างข้ึนในปี ค.ศ. 
1631 ต่อมาน าท่านเดินสู่ประตูสุสานท่ีสลกัตวัหนงัสือภาษาอาระบิคท่ีเป็นถอ้ยค าอุทิศและอาลยัต่อบุคคลอนั
เป็นท่ีรักท่ีจากไป และน าท่านถ่ายรูปกบัลานน ้าพุท่ีมีอาคารทชัมาฮาลอยู่เบ้ืองหลงั แลว้น าท่านเขา้สู่ตวัอาคาร
ท่ีสร้างจากหินอ่อนสีขาวบริสุทธ์ิจากเมืองมกรานะ ท่ีประดบัลวดลายดว้ยเทคนิคฝังหินสีต่างๆ ลงไปในเน้ือ
หิน ท่ีเป็นสถาปัตยกรรมช้ินเอกของโลกท่ีออกแบบโดยช่างจากเปอร์เซีย โดยอาคารตรงกลางจะเป็นรูปโดม



 

    

ซ่ึงมีหอคอยส่ีเสาลอ้มรอบ  ตรงกลางดา้นในเป็นท่ีฝังพระศพของพระนางมุมตซั มาฮาล และ พระเจา้ชาห์จา
ฮนั ไดอ้ยูคู่่เคียงกนัตลอดชัว่นิรันดร์  ทชัมาฮาลแห่งน้ีใชเ้วลาก่อสร้างทั้งหมด 12 ปี โดยส้ินเงินไป 41 ลา้นรูปี 
มีการใชท้องค าประดบัตกแต่งส่วนต่างๆ ของอาคาร หนกั 500 กิโลกรัม และใชค้นงานกว่า 20,000 คน ต่อมา
น าท่านเดินออ้มไปดา้นหลงัท่ีติดกบัแม่น ้ายมุนาโดยฝ่ังตรงกนัขา้มจะมีพ้ืนท่ีขนาดใหญ่ถูกปรับดินแลว้ โดย
เล่ากนัว่าพระเจา้ชาห์จาฮนัเตรียมท่ีจะสร้างสุสานของตวัเองเป็นหินอ่อนสีด าโดยตวัรูปอาคารจะเป็นแบบ
เดียวกนักบัทชัมาฮาล เพ่ือท่ีจะอยู่เคียงขา้งกนั แต่ถูกออรังเซบ ยึดอ านาจและน าตวัไปคุมขงัไวใ้นป้อมอกัรา
เสียก่อน 

 
ค ่า รับประทานอาหารค ่าบุฟเฟ่ UANG 

 น าท่านเข้าสู่ที่พกั ณ The Taj Vilas Hotel ระดบั 3 ดาว หรือ เทียบเท่า,เมอืงอกัรา 

 

วนัที่ส่ี   อกัรา – เดลล ี– กตุุบมนีาร์ - ประตูชัย (India Gate) – เดลล ี(ท่าอากาศยานนานาชาตอินิทิรา คานธี) 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารภายในโรงแรมที่พกั 

 ออกเดินทางสู่ เมอืงเดลล ี(ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 4 ชม.) 
น าท่านเดินทางเขา้สู่ กรุงนิวเดลล ี ท่ีมีประวติัศาสตร์อนัยาวนานกวา่ 5,000 ปี และเป็นศูนยก์ลางการปกครอง
ของอาณาจกัรอินเดียโบราณ 7 อาณาจกัร ต่อมาในปี 1857 องักฤษไดเ้ขา้มามีบทบาทในการปกครองประเทศ
อินเดียและไดย้า้ยเมืองหลวงไปอยู่ท่ีโกลกตัตา และไดย้า้ยกลบัมาเป็นเมืองหลวงอีกคร้ังหน่ึงในปี 1911 
หลงัจากอินเดียไดรั้บเอกราชจากประเทศองักฤษในปี 1947 ก็ไดมี้การสร้างสถานท่ีท าการราชการโดยสร้าง

เมืองใหม่ช่ือวา่ “นิวเดลลี” 
กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร 



 

    

  น าท่านเขา้ชม กุตุบมีนาร์ (Qutb Minar) เป็น
สัญลกัษณ์ท่ีโดดเด่นท่ีสุดแห่งหน่ึงของกรุงนิ
วเดลี ไดรั้บสถานะมรดกโลกเม่ือ พ.ศ. 2536 
เป็ น ห อ สู ง ท่ี ส ร้ า งด้ ว ย หิ น ท ร าย แ ด ง 
(เช่นเดียวกบัสุสานหุมายนู) และหินอ่อนเป็น
ทรงเสาสูงปลายฐานกวา้ง 14 เมตรเศษ ส่วน
ชั้นบนสุดยอดกวา้ง 2.7 เมตร มีความสูง 72.5 
เมตร (ประมาณตึกสูง 20 ชั้น) จากนั้นน าท่านชม ประตูชัย (India Gate) เป็นอนุสรณ์สถานของเหล่าทหาร
หาญท่ีเสียชีวิตจากการร่วมรบกบัองักฤษในสมยัสงครามโลก คร้ังท่ี 1 และสงครามอฟักานิสถาน ประตูชยั
แห่งน้ีจึงถือไดว้่าเป็นสญัลกัษณ์แห่งหน่ึงของกรุงนิวเดลลี โดยซุม้ประตูแห่งน้ีมีสถาปัตยกรรมคลา้ยประตูชยั
ของกรุงปารีสและนครเวียงจนัทน์ ซ่ึงมีความสูง 42 เมตร สร้างข้ึนจากหินทรายเม่ือปีคริสต์ศกัราชท่ี 1931 
บนพ้ืนผิวของประตูชยัแห่งน้ีจะปรากฏรายนามของทหารท่ีเสียชีวิตถูกแกะสลกัไว ้และบริเวณใตโ้คง้ประตู
จะปรากฏคบเพลิงท่ีไฟไม่เคยมอดดบัเพ่ือเป็นการร าลึกถึงผูเ้สียชีวิตในสงครามอินเดีย-ปากีสถาน เม่ือปี
คริสต์ศกัราชท่ี 1971  มีทหารยามเฝ้าบริเวณประตูชัยตลอดเวลาเพ่ือป้องกนัการก่อวินาศกรรม น าท่านสู่ 
ตลาดจันปาท (JanpathMarket) อิสระใหท่้านเลือกซ้ือสินคา้พ้ืนเมืองและงานหตัถกรรมต่างๆ เช่น ผา้ไหม
อินเดีย, เคร่ืองประดบัอญัมณี, ไมจ้นัทนห์มแกะสลกั, ของตกแต่งประดบับา้น ฯลฯ  
**ขอสงวนสิทธิในการเปล่ียนแปลงไม่ไปตลาดจันปาทหากมีเวลาไม่เพียงพอ** 

เยน็ รับประทานอาหารเยน็ เฟ่ UANG 

ไดเ้วลาอนัสมควรน าท่านเดินทางสู่ท่าอากาศยานนานาชาติอินทิรา คานธี 
 

วนัที่ห้า  กรุงเทพฯ (สนามบินดอนเมอืง) 

02.55 น. น าท่านเดินทางกลับสู่ กรุงเทพฯ (ท่าอากาศยานดอนเมือง) ประเทศไทย โดยสายการบินนกสกู๊ต  เที่ยวบินที่ 
XW305 (ใช้เวลาบินประมาณ 3.50 ช่ัวโมง) (ไม่มบีริการอาหารบนเคร่ือง) 

08.20 น.  เดนิทางถึงสนามบินดอนเมอืง โดยสวสัดิ์ภาพ 
 
 

* * * * * * * * * * * * * * * * * 
 
หมายเหตุ **  บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงเที่ยวบินทั้งไปและกลับโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทั้งนีข้ึน้อยู่กับสายการ
บิน บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิในการเปลีย่นแปลงรายการเพื่อความเหมาะสมไม่ว่าจะเกิดจากความขัดข้องของ ยานพาหนะหรือมีเหตุหนึ่ง
เหตุใดจนท าให้ไม่สามารถด าเนินการตามหมายก าหนดการได้โปรแกรมการเดินทางเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม หรือเปลี่ยนแปลง
รายการท่องเที่ยวบางรายการหรือทดแทนรายการท่องเที่ยวบางรายการ และจะต้องมีจ านวนผู้โดยสารจ านวน 15 ท่านขึ้นไปจึงออก
เดนิทาง ในกรณีทีม่จี านวนผู้โดยสารไม่ถึง 15 ท่านไม่มหีัวหน้าทวัร์ไทย  อตัราค่าบริการนี ้ส าหรับเดนิทางตั้งแต่ 30 ท่านขึน้ไป ขอสงวน
สิทธ์ิในการเปลีย่นแปลงราคาในกรณีทีม่ผู้ีเดนิทางไม่ถึง 30 ท่าน 

 



 

    

อตัราค่าบริการ 

ก าหนดการดินทาง 
ผู้ใหญ่ ห้อง

ละ 2-3 ท่าน 

เดก็ อายุ 8-12 ปี 
พกัเดีย่ว 

เพิม่ท่าน

ละ 

พกักบั 1 

ผู้ใหญ่ 

พกักบั 2 

ผู้ใหญ่ 

มเีตยีง 

พกักบั 2 

ผู้ใหญ่ 

ไม่มเีตยีง 

16-20 ก.ค.62 14,900.- 14,900.- 4,900.- 

25-29 ก.ค.62 14,900.- 14,900.- 4,900.- 

08-12 ส.ค.62 14,900.- 14,900.- 4,900.- 

15-19 ส.ค.62 14,900.- 14,900.- 4,900.- 

22-26 ส.ค.62 14,900.- 14,900.- 4,900.- 

29 ส.ค. – 02 ก.ย.62 14,900.- 14,900.- 4,900.- 

12-16 ก.ย.62 14,900.- 14,900.- 4,900.- 

19-23 ก.ย.62 14,900.- 14,900.- 4,900.- 

26-30 ก.ย.62 14,900.- 14,900.- 4,900.- 

03-07 ต.ค.62 14,900.- 14,900.- 4,900.- 

22-26 ต.ค.62 14,900.- 14,900.- 4,900.- 

ราคาเด็กทารก(อายไุมถ่งึ 2 ปีบรบิรูณ์ ณ วนัเดนิทางกลบั) ตดิตอ่สอบถาม ราคานีร้วม

รายการทวัร ์ต ัว๋เครือ่งบนิ (ไมร่วมวซีา่อนิเดยี) 
 

“ราคาทวัร์ส าหรับลูกค้าทีถ่ือพาสปอร์ตไทยเท่าน้ัน” 

**พาสปอร์ตต่างชาต ิโปรดตดิต่อเรา** 
 

   ***ราคาทัวร์ข้างต้นไม่รวมค่าวซ่ีาท่านละ 3,000 บาท*** 
***ราคาทวัร์ข้างต้นยงัไม่รวมค่าทปิคนขับรถ และมัคคุเทศน์ท้องถิ่น รวมท่านละ 1,500 บาท /ท่าน/ทริป 

หัวหน้าทวัร์จากประเทศไทย (ตามความพงึพอใจในการบริการ)*** 
** โปรแกรมและรายละเอียดของการเดินทางอาจมีการเปลีย่นแปลงได้ ทั้งนี้ขึน้อยู่กบัสภาวะอากาศ 



 

    

และเหตุสุดวสัิยต่าง ๆ ทีไ่ม่สามารถคาดการณ์ล่วงหน้าโดยทางบริษัทฯ ** 
 

พาสปอร์ตจะต้องมอีายุก่อนการเดนิทางไม่น้อยกว่า 6 เดอืน 
ในกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมอืงทั้งที่กรุงเทพฯ และที่ประเทศสาธารณรัฐเกาหลใีต้ ปฏิเสธมใิห้เดนิทางออกหรือเข้าประเทศ ทาง

บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ไม่คืนค่าใช้จ่ายไม่ว่ากรณีใดๆ ทิง้ส้ิน 
 

กรณีคณะออกเดนิทางได้           

1. คณะจองจ านวนผูใ้หญ่ 10 ท่านออกเดินทาง (ไม่มีหวัหนา้ทวัร์) 
2. คณะจองจ านวนผูใ้หญ่ 15 ท่านข้ึนไปออกเดินทาง (มีหวัหนา้หวัหนา้ทวัร์) 
3. คณะจองไม่ถึงจ านวนผูใ้หญ่ 10 ท่าน ไม่ออกเดินทาง 

 

 

เงือ่นไขการใช้บริการ 

1. การเดินทางในแต่ละคร้ังจะตอ้งมีผูโ้ดยสารจ านวน 10 ท่านข้ึนไป ถา้ผูโ้ดยสารไม่ครบจ านวนดงักล่าวทางบริษทัฯ ขอสงวน
สิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงราคาหรือยกเลิกการเดินทาง 

2. ในกรณีท่ีลูกคา้ตอ้งการออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจา้หนา้ท่ีของบริษทัฯ ก่อนทุกคร้ัง เพ่ือเช็คขอ้มลูความ
ถกูตอ้งของรายการทวัร์รวมทั้งไฟลบิ์นและเวลานดัหมายทวัร์ หากเกิดความผิดพลาด ทางบริษทัไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งส้ิน 

3. การช าระค่าบริการ 
3.1 กรุณาช าระมดัจ า ท่านละ 10,000.- บาท  
3.2 กรุณาช าระค่าทวัร์ส่วนท่ีเหลือ 15-20 วนัก่อนออกเดินทาง 

4. การยกเลิกและคืนค่าทวัร์หลงัจากมีการจ่ายเงินมดัจ า 
4.1 แจง้ยกเลิกก่อนเดินทาง 30 วนั คืนค่าใชจ่้ายทั้งหมด 
4.2 แจง้ยกเลิกก่อนเดินทาง 15 วนั เกบ็ค่าใชจ่้าย ท่านละ 10,000 บาท 
4.3 แจง้ยกเลิกนอ้ยกวา่ 15 วนัก่อนเดินทาง ทางบริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิ เกบ็คา้ใชจ่้ายทั้งหมด 
4.4 ยกเวน้กรุ๊ปท่ีเดินทางช่วงวนัหยุดหรือเทศกาลท่ีตอ้งการันตีมดัจ ากบัสายการบินหรือค่ามดัจ าท่ีพกัโดยตรงหรือโดยการ

ผา่นตวัแทนในประเทศหรือต่างประเทศและไม่อาจขอคืนเงินได ้ รวมถึงเท่ียวบินพิเศษเช่น Extra Flight และ Charter 
Flight  จะไม่มีการคืนเงินมดัจ า หรือค่าทวัร์ทั้งหมดเน่ืองจากค่าตัว๋เป็นการเหมาจ่ายในเท่ียวบินนั้นๆ 

 
 
อตัรานีร้วม 

 ค่าตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบั ชั้นประหยดั 
 ค่าโรงแรมท่ีพกัตามรายการท่ีระบุ (สองท่านต่อหน่ึงหอ้ง) 



 

    

 ค่าเขา้ชมสถานท่ีต่างๆ ตามรายการท่ีระบุ 
 ค่าอาหารและเคร่ืองด่ืมตามรายการท่ีระบุ 
 ค่ารถรับส่งและระหวา่งน าเท่ียวตามรายการท่ีระบุ 
 ค่าประกนัอุบติัเหตุคุม้ครองในระหวา่งการเดินทาง คุม้ครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท ค่ารักษาพยาบาลกรณี

เกิดอุบติัเหตุวงเงินท่านละ 200,000 บาท ตามเง่ือนไขของกรมธรรม ์ 
 รวมภาษีสนามบินทุกแห่ง + ภาษีน ้ามนั  

 
อตัรานีไ้ม่รวม 

 กระเป๋าเดินทาง 
 ค่าธรรมเนียมการยื่นขอวีซ่าอินเดียแบบออนไลน ์5 วนัท าการ ท่านละ 3,000 บาท 
 กระเป๋าเดินทางท่านละ 1 ใบเท่านั้น ในกรณีท่ีน ้าหนกัเกินกวา่ท่ีสายการบินก าหนด 20 กิโลกรัม/ท่าน 1 ส่วนเกิน

น ้าหนกัตามสายการบินก าหนด 
 ค่าท าหนงัสือเดินทาง 
 ค่าใชจ่้ายส่วนตวันอกเหนือจากรายการ เช่น ค่าเคร่ืองด่ืม, ค่าอาหารท่ีสัง่เพ่ิมเอง, ค่าโทรศพัท,์ ค่าซกัรีดฯลฯ 
 ค่าอาหารท่ีไม่ไดร้ะบุไวใ้นรายการ 
 ค่าท าใบอนุญาตท่ีกลบัเขา้ประเทศของคนต่างชาติหรือคนต่างดา้ว 
 ค่าทิปมคัคุเทศกท์อ้งถ่ินและคนขบัรถ รวม 1,500 บาท /ท่าน/ทริป 
 ค่าภาษีมลูค่าเพ่ิม 7% 

 
หมายเหตุ 

1. บริษทัฯ มีสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการในทวัร์น้ี เม่ือเกิดเหตุสุดวิสยัจนไม่อาจแกไ้ขได ้
2. บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่รับผิดชอบใดๆ เหตุการณ์ท่ีเกิดจากสายการบิน ภยัธรรมชาติ เหตุการณ์ไม่สงบทางการเมือง, 

การประทว้ง, การนัดหยุดงาน, การก่อการจลาจล, อุบติัเหตุ, ความเจ็บป่วย, ความสูญหายหรือเสียหายของสัมภาระ 
ความล่าชา้ เหตุสุดวิสยั อ่ืนๆ เป็นตน้ 

3. หากท่านยกเลิกก่อนรายการท่องเท่ียวจะส้ินสุดลง ทางบริษทัฯ จะถือวา่ท่านสละสิทธ์ิและจะไม่รับผิดชอบค่าบริการท่ี
ท่านไดช้ าระไวแ้ลว้ไม่วา่กรณีใดๆ ทั้งส้ิน 

4. บริษทัฯ จะไม่รับผิดชอบต่อการห้ามออกนอกประเทศ หรือ ห้ามเขา้ประเทศ อนัเน่ืองมาจากมีส่ิงผิดกฎหมาย หรือ
เอกสารเดินทางไม่ถกูตอ้ง หรือ การถกูปฏิเสธในกรณีอ่ืนๆ 

5. รายการน้ีเป็นเพียงขอ้เสนอท่ีตอ้งไดรั้บการยืนยนัจากบริษทัฯ อีกคร้ังหน่ึง หลงัจากไดส้ ารองท่ีนั่งบนเคร่ือง และ
โรงแรมท่ีพกัในต่างประเทศเป็นท่ีเรียบร้อย แต่อยา่งไรกต็ามรายการน้ีอาจเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสม 

6. ราคาน้ีคิดตามราคาตัว๋เคร่ืองบินในปัจจุบนั หากราคาตัว๋เคร่ืองบินปรับสูงข้ึน บริษทัฯ สงวนสิทธ์ิท่ีจะปรับราคาตัว๋
เคร่ืองบินตามสถานการณ์ดงักล่าว 



 

    

7. กรณีเกิดความผิดพลาดจากตวัแทน หรือ หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง จนมีการยกเลิก ล่าชา้ เปล่ียนแปลง การบริการจากสาย
การบินบริษทัฯขนส่ง หรือ หน่วยงานท่ีให้บริการ บริษทัฯจะด าเนินโดยสุดความสามารถท่ีจะจดับริการทัวร์อ่ืน
ทดแทนให ้แต่จะไม่คืนเงินใหส้ าหรับค่าบริการนั้นๆ 

8. มคัคุเทศก ์พนกังาน และตวัแทนของบริษทัฯ ไม่มีสิทธ์ิในการใหค้ าสัญญาใดๆ ทั้งส้ินแทนบริษทัฯ นอกจากมีเอกสาร
ลงนามโดยผูมี้อ  านาจของบริษทัฯ ก ากบัเท่านั้น 

9. หากไม่สามารถไปเท่ียวในสถานท่ีท่ีระบุในโปรแกรมได ้อนัเน่ืองมาจากธรรมชาติ ความล่าชา้ และความผิดพลาดจาก
ทางสายการบิน จะไม่มีการคืนเงินใดๆทั้งส้ิน แต่ทั้งน้ีทางบริษทัฯจะจดัหารายการเท่ียวสถานท่ีอ่ืนๆมาให้ โดยขอ
สงวนสิทธ์ิการจดัหาน้ีโดยไม่แจง้ใหท้ราบล่วงหนา้  

10. ในกรณีท่ีลกูคา้ตอ้งออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจา้หนา้ท่ีของบริษทัฯ ก่อนทุกคร้ัง มิเช่นนั้นทางบริษทั
ฯ จะไม่รับผิดชอบค่าใชจ่้ายใดๆ ทั้งส้ิน 

 
 
 

 

ส าหรับผู้ที่มีความประสงค์ต้องการขอยืน่วซ่ีาอนิเดยีแบบออนไลน์ 
เอกสารในการยืน่วซ่ีาอนิเดียส าหรับผู้ทีถ่ือพาสสปอร์ตไทย 

1. หนงัสือเดินทาง (Passport) หนงัสือเดินทาง ตอ้งมีหน้าเหลือส าหรับประทบัวีซ่าอย่างนอ้ย 2 หน้า อายุใชง้าน
เหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน นับจากวนัเดินทาง *กรุณาถอดปก Passport ก่อนส่งเอกสารบริษัทจะไม่
รับผดิชอบในกรณีสูญหาย* 

2. รูปถ่าย รูปถ่ายสีหน้าตรงขนาด 2x2 น้ิว พื้นหลังสีขาวเท่านั้ น 
จ านวน 1 ใบ เป็นรูปท่ีถ่ายจากร้านถ่ายรูปเท่านั้น รูป (ห้ามสวม
แวน่ตาหรือเคร่ืองประดบั, ไม่ใส่ชุดขา้ราชการหรือเคร่ืองแบบ
ใดๆ ไม่เป็นรูปสต๊ิกเกอร์รวมถึงห้ามใช้รูปท่ีถ่ายเองและปร้ินท์
เอง) 

3. แบบฟอร์ม 
 

*** เอกสารการยื่นขอวซ่ีาอินเดียแบบออนไลน์ 
สามารถรองรับไฟลน์ามสกุล JPG, PNG, PDF ขนาดไฟลไ์ม่เกิน 2MB 

!! ส่วนไฟล ์WORD / EXCEL / TIFF / TIF ไม่รองรับ กรุณาแปลงเป็น PDF ก่อนได ้
ขอ้ความหรือเน้ือหาตอ้งครบถว้นและมีความชดัเจนเท่านั้น *** 

 
 
 

กรณุากรอกขอ้มลูเพือ่ประโยชนใ์นการพจิารณาด าเนนิการขอวซีา่ของทา่น 



 

    

ประวตัสิว่นตัว 

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 :                                      ___________________________________________________________                                        

____________________________________________   _______         ________________________________     

ประวตัคิรอบครัว 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 :  ________________________ 
 

โปรดระบรุายชือ่ประเทศทีท่า่นไดเ้ดนิทางในชว่งระยะเวลา 10 ปี * ส าคัญมาก 

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________ 
*ส าหรับประเทศอนิเดยีหากเคยมกีารเดนิทางจ าเป็นตอ้งแจง้เลขทีว่ซีา่ครัง้สดุทา้ยทีย่ืน่และวันทีอ่อกวซีา่(ส าคญัมาก) 

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________ 


