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GO2-ICN TG001

อินเดีย

Quality Time
ทัชมาฮาล ชัยปุระ
นครสีชมพู 5วัน2คืน

HILIGHT
-

-

Amber fort ป้อมปราการที่ผสมผสานด้วย
สถาปัตยกรรมระหว่างศิลปะฮินดูและศิลปะ
ราชปุต
“ทัชมาฮาล” อนุสรณ์แห่งความรักอันลือชื่อ
และ “อักราฟอร์ด” ป้อมปราการที่ยิ่งใหญ่
นครสีชมพู เมืองชัยปุระ เมืองหลักของราช
สถาน
พระราชวังแห่งสายลม ฮาวา มาฮาล
สถาปัตยกรรมอันโดดเด่นสวยงาม
หอคอยหินอ่อนและหินทรายสีแดง “Qutb
Minar” หอคอยสุเหร่าที่สูงที่สุดในอินเดีย
ประตูเมืองอินเดีย (India Gate)
สถาปัตยกรรม หินทรายแดง Landmark
สําคัญของเมืองเดลี

โดยสายการบิน นกสกู๊ต [XW]
เดินทาง: พ.ค. – ต.ค. 62
ราคาเริ่มต้น 15,900.-
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กาหนดการเดินทาง
วันที่ : 16-20 พ.ค. 62

17,900.-

วันที่ : 23-27 พ.ค. 62

15,900.-

วันที่ : 30 พ.ค. – 03 มิ.ย. 62

15,900.-

วันที่ : 06-10 มิ.ย. 62

15,900.-

วันที่ : 13-17 มิ.ย. 62

15,900.-

วันที่ : 20-24 มิ.ย. 62

15,900.-

วันที่ : 27 มิ.ย. – 01 ก.ค. 62

15,900.-

วันที่ : 04-08 ก.ค. 62

15,900.-

วันที่ : 11-15 ก.ค. 62

15,900.-

วันที่ : 16-20 ก.ค. 62

17,900.-

วันที่ : 25-29 ก.ค. 62

17,900.-

วันที่ : 08-12 ส.ค. 62

17,900.-

วันที่ : 15-19 ส.ค. 62

15,900.-

วันที่ : 22-26 ส.ค. 62

15,900.-

วันที่ : 29 ส.ค. – 02 ก.ย. 62

15,900.-

วันที่ : 12-16 ก.ย. 62

15,900.-

วันที่ : 19-23 ก.ย. 62

15,900.-

วันที่ : 26-30 ก.ย. 62

15,900.-

วันที่ : 03-07 ต.ค. 62

15,900.-

วันที่ : 10-14 ต.ค. 62

17,900.-

วันที่ : 22-26 ต.ค. 62

15,900.-

***ราคาทัว ร์ข้า งต้นไม่รวมค่า วีซ่า ท่า นละ 3,000 บาท***
***ราคาทัวร์ข้างต้นยังไม่รวมค่า ทิปคนขับรถ และมัคคุเทศน์ท้องถิ่น รวมท่า นละ 1,500 บาท /ท่า น/ทริป
หัว หน้า ทัว ร์จากประเทศไทย (ตามความพึงพอใจในการบริการ)***

(GTH) ทัวร์อินเดีย _QE2JAI-XW001_Quality Time ทัชมาฮาล ชัย ปุระ นครสีชมพู 5วัน 2คืน [XW]

(GTH) QE2JAI-XW001

เส้นทางการเดินทาง
วัน

โปรแกรมเดินทาง

เช้า

เที่ยง

ค่า

1

กรุงเทพฯ (ดอนเมือง) - เดลลี

X

X

X

2

เดลลี - ชัยปุระ – ป้อมแอมเบอร์ – ซิติพาเลส - ฮาวา มาฮาล

�

�

�

3

ชัยปุระ – วัดพระพิฆเนศ - อักรา – อัครา ฟอร์ด - ทัชมาฮาล

�

�

�

4

อักรา – เดลลี – กุตุบมีนาร์ - ประตูชัย (India Gate) – สนามบิน
เดลี

�

�

�

5

เดลลี - กรุงเทพฯ (ดอนเมือง)

X

X

X

โรงแรมที่พัก

Park Ocean Hotel
หรือเทียบเท่า,เมืองชัยปุระ
The Taj Vilas Hotel
หรือเทียบเท่า,เมืองอักรา

โปรแกรมการเดินทาง
วันที่ 1

19.30 น.

22.25 น.
วันที่ 2
01.15 น.

กรุงเทพฯ (ดอนเมือ ง) - เดลลี
คณะพร้อมกันที่สนามบินดอนเมื อ ง อาคารผู้ โ ดยสารขาออกระหว่ า งประเทศ ชั้ น 3
เคาน์เตอร์ 3 ประตู 3-4 สายการบินนกสกู๊ต (NokScoot) โดยมีเจ้าหน้าที่คอยอํานวย
ความสะดวกจัดเตรียมเอกสารการเดินทางและสัมภาระให้กับท่าน
ออกเดินทางสู่ เมือ งเดลลี ประเทศอินเดีย โดยสายการบินนกสกู๊ต (NokScoot)
เที่ยวบินที่ XW306 (ใช้เวลาบินประมาณ 4.10 ชั่วโมง) (ไม่มีบริการอาหารบนเครื่อง)
เดลลี - ชัยปุระ – ป้อ มแอมเบอร์ – ซิติพาเลส - ฮาวา มาฮาล
คณะเดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติอ ินทิรา คานธี ประเทศอินเดีย นําท่านผ่าน
พิธีการศุลการกรและรับกระเป๋าเรียบร้อยแล้ว (เวลาท้องถิ่นช้ากว่าประเทศไทย 1.30
ชั่วโมง)
จากนั้นนําท่านเดินทางสู่ เมืองชัยปุระ (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 6 ชม.)
เดินทางถึง เมือ งชัยปุระ

เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้อ งอาหารภายในโรงแรม
นําท่านชม เมือ งชัยปุระ นครแห่งชัยชนะ คนอินเดียเรียกเมืองนี้ว่า จัยปูร์ หรือ จั ย เปอร์
รัฐราชสถานได้ชื่อว่า นครสีชมพู (Pink city) โดยที่มาของเมืองสีชมพูก็เนื่องจากในปี
ค.ศ. 1876 มหาราช ซาราม ซิงห์ (Maharaja Ram Singh) ได้มีรับสั่งให้ประชาชนทาสี
ชมพูทับบนสีปูนเก่าของบ้านเรือนตนเอง เพื่อแสดงถึงไมตรีจิต ครั้ ง ต้ อ นรั บ การมาเยื อ น
ของเจ้าชายแห่งเวลส์ (Prince of Waies) เจ้าชายมกุฎราชกุมารของอังกฤษ ซึ่งภายหลัง
คือกษัตริย์เอ็ดเวิ ร์ ด ที่ 7 (King Edward Vll) แห่ ง สหราชอาณาจั ก รและต่ อ มารั ฐ บาล
อินเดียก็ยังออกกฎหมายควบคุมให้สิ่งก่อสร้างภายในเขตกําแพงเมืองเก่าต้องทาสี ช มพู
เช่นเดิม ปัจจุบันเมืองชัยปุระเป็นศูนย์กลางทางการค้าซึ่งทันสมัยสุดของรัฐราชสถาน สิ่ ง
ที่น่าสนใจในเมืองชัยปุระคือ ผังเมืองเก่า และสิ่งก่อสร้า งดั้ ง เดิ ม รวมทั้ ง ประตู เ มื อ งซึ่ ง
ยังคงอยู่ในสภาพค่อนข้างสมบูรณ์ นอกจากนี้สีชมพูของเมืองก็กลายเป็นเอกลักษณ์ จน
ทําให้เมืองนี้เป็นจุดหมายของนักท่องเที่ยวจากทั่วโลก นําท่า นเดิ น ทางสู่ ป้ อ มอาเมร์
หรือ ป้อ มแอมเบอร์ (Amber Fort) ตั้งอยู่ที่เมืองอาเมร์ ชานเมื อ งชั ย ปุ ร ะ ห่ า งจาก
เมืองชัยปุระ 11 กิโลเมตร ตั้งโดดเด่นอยู่บนผาหินเหนือทะเลสาบ สร้ า งโดยมหาราชา
มาน สิงห์ที่ 1 ป้อมปราการแห่ ง นี้ มี ชื่ อ เสี ย งทางด้ า นสถาปั ต ยกรรมซึ่ ง ผสมผสานกั น
ระหว่างศิลปะฮินดูและศิลปะราชปุตอัน เป็ น เอกลั ก ษณ์ สามารถมองเห็ น ได้ จ ากระยะ
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ทางไกล เนื่องจากมีขนาดกําแพงปราการที่ใหญ่และแน่นหนา พร้อมประตูทางเข้าหลาย
แห่ง ถนนที่ปูด้วยหินหลายสาย ซึ่งเมื่ออยู่บนป้อมแล้วสามารถมองเห็นทะเลสาบเมาตา
ได้อย่างชัดเจน ความสวยงามของป้อมแอมเบอร์ ซ่อนอยู่ภายในกําแพงเมืองที่ แ บ่ ง เป็ น
ทั้งหมด 4 ชั้น (แต่ละชั้นคั่นด้วยทางเดินกว้าง) โดยภายในเป็นหมู่พระที่นั่งซึ่ง สร้ า งจาก
หินทรายสีแดงและหินอ่อน หมู่พระที่นั่งภายในป้อม ประกอบด้วย "ดิวัน-อิ-อัม" หรือท้อง
พระโรง, "ดิวัน-อิ-กัส" หรือท้องพระโรงส่วนพระองค์, "ชีชมาฮาล" (พระตํ า หนั ก ซึ่ ง เป็ น
ห้องทรงประดับกระจกสําหรับมหาราชา) และ "จัย มานดีร์" ซึ่งเป็นตําหนักอยู่บนชั้นสอง,
"อารัม บักห์" ซึ่งเป็นสวนสวยจัดเป็นรูปดาวแฉกแบบโมกุลคั่นกลางระหว่ า งอาคาร และ
"สุกห์นิวาส" ซึ่งเป็นพระตําหนักที่ใช้การปรับอากาศภายในพระตําหนักให้เย็นลงด้วยการ
ทําให้ลมเป่าผ่านรางน้ําตกที่มีอยู่โดยรอบภายในพระตํ า หนั ก ทํ า ให้ ภ ายในตํ า หนั ก นี้ มี
อากาศเย็นอยู่เสมอ ป้อมนี้เคยเป็นที่ประทับของราชปุต มหาราชา และพระราชวงศ์ ข อง
อาเมร์ในอดีต ( พิเศษ.. รวมค่าพาหนะขึ้นไปชมพระราชวัง โดยรถจี๊ป)
กลางวัน
บ่าย

ค่า

รับประทานอาหารกลางวัน
จากนั้นนําท่านชมซิตี้ พาเลส (CITY PALACE) ซึ่งเดิมเป็นพระราชวังของมหาราชใจ
สิ ง ห์ (Jai Singh) พระราชวั ง ถู ก สร้ า งขยายออกในสมั ย หลั ง ปั จ จุ บั น ได้ ร วบเป็ น
พิพิธภัณฑ์ Sawai Man Singh Museum ประกอบด้วย 4 ส่วนที่น่าสนใจคือ ส่วนแรกคื อ
ส่วนของพระราชวังส่วนที่สองเป็นส่วนของพิ พิ ธ ภั ณ ฑ์ ที่ จั ด แสดงฉลองพระองค์ ข อง
กษัตริย์ และมเหสี ซึ่งมีการตัดเย็บอย่างวิจิตร ส่วนที่สามเป็นส่วนของอาวุ ธ และชุ ด ศึ ก
สงคราม ที่จัดแสดงไว้อย่างน่าทึ่งมากมายหลายหลาก บางชิ้ น ก็ เ ป็ น อาวุ ธ ได้ อ ย่ า งน่ า
พิศวง และส่วนที่สี่ คือส่วนของศิลปะภาพวาด รูปถ่าย และราชรถ พรมโบราณ ซึ่ ง ได้ รั บ
การจารึกไว้ในประวัติศาสตร์ ตรงกลางอาคารมีหม้อน้ําขนาดมหึมา 2 ใบ ทําจากโลหะเงิน
สูง 1.50 เมตร มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลก เชื่อกันว่าเป็นหม้ อ น้ํ า ที่ ก ษั ต ริ ย์ Madho Singh
ได้รับมาจากงานราชาภิเษกของพระเจ้ า เอ็ ด เวิ ร์ ด ที่ 7 ซึ่ ง บรรจุ น้ํ า จากแม่ น้ํ า คงคาอั น
ศักดิ์สิทธิ์ หลังจากนั้นนําท่านชมภายนอก ฮาวา มาฮาล (HAWA MAHAL) แปลว่ า
พระราชวังแห่งสายลม เป็นพระราชวัง ตั้งอยู่ในเมืองชัยปุระ รัฐราชสถาน ประเทศอิน เดี ย
สร้างในปีค.ศ. 1799 โดยมหาราชาสะหวาย ประธาป สิ ง ห์ (Maharaja Sawai Pratap
Singh) ออกแบบโดยลาล ชันด์ อุสถัด (Lal Chand Ustad) โดยถอดแบบมาจากรู ป ทรง
ของมงกุฏพระนารายณ์ โดยมีสิ่งก่อสร้างที่โดดเด่นคือ บริเวณด้านหน้าอาคารมีหน้าบันสูง
ห้าชั้นและมีลักษณะคล้ายรังผึ้งสร้างจากหินทรายสี แ ดงสดฉลุ หิ น ให้ เ ป็ น ช่ อ งหน้ า ต่ า ง
ลวดลายเล็กๆ ละเอียดยิบมีช่องหน้าต่างถึง 953 บางแต่ ปิ ด ไว้ ด้ ว ยหิ น ทรายฉลุ ทํ า ให้
นางในฮาเร็มพระสนมที่อยู่ด้านในสามารถมองออกมาข้างนอกได้โดยที่คนภายนอกมอง
เข้าไปข้างในไม่เห็นและประโยชน์อีกอย่างคือเป็นช่องแสงและช่องลมจนเป็นที่มาของชือ
่
“Palace Of Wind”
รับประทานอาหารค่า
พักที่ Park Ocean Hotel หรือ เทียบเท่า,เมือ งชัยปุระ

วันที่ 3

ชัยปุระ – วัดพระพิฆเนศ - อักรา – อัครา ฟอร์ด - ทัชมาฮาล

เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้อ งอาหารภายในโรงแรม
นําท่านเดินทางเข้ า สู่ วั ด พระพิ ฆ เนศ Ganesh Temple (Moti Dungri) วั ด พระ
พิฆเนศที่ชื่อเสียงโด่งดังเป็นอันดับ 1 ของเมืองชัยปุระ วัดนี้สร้างขึ้ น โดย Seth Jai Ram
Paliwal ในช่วงต้นศตวรรษที่ 18 ตั้งอยู่ใจกลางเมือง บริเวณเนินเขาเล็กๆ พระวิหารแห่ ง นี้
เปรียบเสมือนชีวิตแห่งการค้นหาความสุขนิรันดร์ ซึ่งพระพิฆเนศวรช้างหัว เทพในศาสนา
ฮินดูถือว่าเป็นพระเจ้าแห่งความเป็นมงคลปัญญา ความรู้ และความมั่งคั่ง วัดพระพิ ฆ เนศ
แห่งนี้เป็นที่นิยมมากที่สุดของนักท่องเที่ยวทั้งชาวอินเดียและชาวต่ างชาติ เชิ ญ ท่ า นขอ
พรจากองค์พระพิฆเนศตามอัธยาศัย หลังจากนั้นนําท่านออกเดินทางสู่ เมืองอัครา เมือง
ที่เป็นสถานที่ตั้งอนุสรณ์สถานแห่งความรัก ทัชมาฮาล และเคยเป็ น ศู น ย์ ก ลางปกครอง
ของอินเดียสมัยราชวงศ์โมกุล อัคระ อดีตเมืองหลวงของอินเดียในสมัยที่ยงั เรียกว่า "ฮินดู
สถาน" เป็นเมืองที่ตั้งอยู่ริมแม่น้ํายมนา ทางตอนเหนือของประเทศอินเดี ย ในรั ฐ อุ ต ตร
ประเทศ เป็นเมืองหลวงของรัฐอุตตรประเทศ เมืองอัคระมีประชากรทั้ง หมด 1,686,976
คน (ปีค.ศ. 2010) ถือเป็นหนึ่งในเมืองที่มีประชากรหนาแน่ น ที่ สุ ด ในรั ฐ อุ ต ตรประเทศ
และอันดับที่ 19 ในประเทศอินเดีย
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ออกเดินทางสู่ เมืองอักรา (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 5 ชม.)
เดินทางถึง เมือ งอักรา
กลางวัน
บ่าย

ค่า

รับประทานอาหารกลางวัน
จากนั้นนําท่านเข้าชม อักราฟอร์ด (Agra Fort) แหล่งมรดกโลก ทิ่ติดริมแม่น้ํ า ยมุ น า
สร้างโดยพระเจ้าอัคบาร์มหาราชแห่งราชวงศ์โมกุล เมื่อปี ค.ศ. 1565 เป็นทั้งพระราชวั ง
ที่ประทับและเป็นป้อมปราการ ต่อมาพระโอรส คื อ พระเจ้ า ชาฮั น กี ร์ และพระนั ด ดา
(โอรสของพระเจ้าชาฮันกีร์) , พระเจ้าชาห์จาฮานได้สร้างขยายต่อเติมป้อมและพระราชวัง
แห่งนี้อย่างใหญ่โต และนํ า ท่ า นเข้ า ชมป้ อ มผ่ า นประตู อํ า มรรสิ ง ห์ เข้ า สู่ ส่ ว นที่ เ ป็ น
พระราชวัง ผ่านลานสวนประดับ อ่างหินทรายสีแดงขนาดยักษ์สําหรับสรงน้ํา ท่ า นจะได้
เห็นสถาปัตยกรรมสามยุคสมัยตามรสนิยมที่แตกต่างกันของสามกษัตริย์ นํ า ท่ า นเข้ า ชม
ด้านในพระตําหนักต่างๆที่สลักลวดลายศิลปะแบบโมกุ ล ที่ มี อิ ท ธิ พ ลจากศิ ล ปะอิ น เดี ย
ผสมผสานกับศิลปะเปอร์เซีย แล้วนําขึ้น สู่ ร ะเบี ย งชั้ น ที่ ส องที่ มี เ ฉลี ย งมุ ข ซึ่ ง สามารถ
มองเห็นชมทิวทัศน์ลําน้ํายมุนาได้ ต่อมานําชมห้ อ งที่ ป ระทั บ ของกษั ต ริ ย์ ,พระโอรส,
พระธิดาและองค์ต่างๆ แล้วนําชมพระตําหนัก มาซัมมัน บูร์ช ที่มีเฉลียงมุขแปดเหลี่ยม มี
หน้าต่างเปิดกว้าง ที่สามารถมองเห็นทัชมาฮาลได้ ในพระตําหนักนี้เองที่เล่ากั น ว่ า ชาห์
จาฮัน ถูกพระโอรส ออรังเซบ จองจําขังไว้ 7 ปี ในช่วงปลายรัชกาลจนสิ้นพระชนม์ แล้วก็
นําชมลานสวนประดับ ดิวันอีอาอํา ที่ชั้นบนด้านหนึ่งเคยเป็นที่ประดิษฐานบัลลังก์นกยูงอัน
ยิ่งใหญ่ (ปัจจุบันอยู่ในประเทศอิหร่าน) และที่ลานสวนประดับแห่งนี้เองที่พระเจ้าชาห์ จ า
ฮัน ได้พบรักครั้งแรกกับพระนางมุมตัซ ที่ได้นําสินค้าเป็นสร้อยไข่ มุ ก เข้ า มาขายให้ กั บ
นางในฮาเร็ม นําท่านเข้าชม ทัชมาฮาล (Taj Mahal) แหล่งมรดกโลกเป็น 1 ใน 7 สิ่ง
มหัศจรรย์ที่สําคัญของโลก ซึ่งอนุสรณ์สถานแห่งความรักอันยิ่งใหญ่แ ละอมตะของพระ
เจ้าชาห์จาฮันที่มีต่อพระนางมุมตัซ โดยสร้างขึ้นในปี ค.ศ. 1631 ต่อมานําท่านเดินสู่ประตู
สุสานที่สลักตัวหนังสือภาษาอาระบิคที่เป็นถ้อยคําอุทิศและอาลัยต่อบุคคลอันเป็นที่ รั ก ที่
จากไป และนําท่านถ่ายรูปกับลานน้ําพุที่มีอาคารทัชมาฮาลอยู่เบื้องหลัง แล้วนําท่านเข้ า
สู่ตัวอาคารที่สร้างจากหินอ่อนสีขาวบริ สุ ท ธิ์ จ ากเมื อ งมกรานะ ที่ ป ระดั บ ลวดลายด้ ว ย
เทคนิคฝังหินสีต่างๆ ลงไปในเนื้อหิน ที่เป็นสถาปัตยกรรมชิ้นเอกของโลกที่ออกแบบโดย
ช่างจากเปอร์เซีย โดยอาคารตรงกลางจะเป็น รู ป โดมซึ่ ง มี ห อคอยสี่ เ สาล้ อ มรอบ ตรง
กลางด้านในเป็นที่ฝังพระศพของพระนางมุมตัซ มาฮาล และ พระเจ้าชาห์จาฮัน ได้ อ ยู่ คู่
เคียงกันตลอดชั่วนิรันดร์ ทัชมาฮาลแห่งนี้ใช้เวลาก่อสร้างทั้งหมด 12 ปี โดยสิ้ น เงิ น ไป
41 ล้านรูปี มีการใช้ทองคําประดับตกแต่งส่วนต่างๆ ของอาคาร หนัก 500 กิโลกรั ม และ
ใช้คนงานกว่า 20,000 คน ต่อมานําท่านเดินอ้อมไปด้านหลังที่ติดกับแม่น้ํายมุนาโดยฝั่ ง
ตรงกันข้ามจะมีพื้นที่ขนาดใหญ่ถูกปรับดินแล้ว โดยเล่ากันว่าพระเจ้าชาห์จาฮันเตรียมที่จะ
สร้างสุสานของตัวเองเป็นหินอ่อนสีดําโดยตัวรูปอาคารจะเป็นแบบเดียวกั นกั บ ทั ช มาฮาล
เพื่อที่จะอยู่เคียงข้างกัน แต่ถูกออรังเซบ ยึดอํานาจและนําตัว ไปคุ ม ขั ง ไว้ ใ นป้ อ มอั ก รา
เสียก่อน
รับประทานอาหารค่า
พักที่ The Taj Vilas Hotel หรือ เทียบเท่า,เมือ งอักรา

วันที่ 4

อักรา – เดลลี – กุตุบมีนาร์ - ประตูชัย (India Gate) – สนามบินเดลี

เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้อ งอาหารของโรงแรม
ออกเดินทางสู่ เมืองเดลลี (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 4 ชม.)
นําท่านเดินทางเข้าสู่กรุงนิวเดลลี ที่มีประวัติศาสตร์อันยาวนานกว่า 5,000 ปี และเป็ น
ศูนย์กลางการปกครองของอาณาจั ก รอิ น เดี ย โบราณ 7 อาณาจั ก ร ต่ อ มาในปี 1857
อังกฤษได้เข้ามามีบทบาทในการปกครองประเทศอินเดียและได้ย้ายเมืองหลวงไปอยู่ ที่
โกลกัตตา และได้ย้ายกลับมาเป็นเมืองหลวงอีกครั้งหนึ่งในปี 1911 หลังจากอินเดียได้รับ
เอกราชจากประเทศอังกฤษในปี 1947 ก็ ได้มีการสร้างสถานที่ทํา การราชการโดยสร้ า ง
เมืองใหม่ชื่อว่า “นิวเดลลี”
รับประทานอาหารกลางวัน

กลางวัน
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บ่าย

นําท่านเข้าชม กุตุบมีนาร์ (Qutb Minar) เป็นสัญลักษณ์ที่โดดเด่นที่สุดแห่งหนึ่ ง ของ
กรุงนิวเดลี ได้รับสถานะมรดกโลกเมื่อ พ.ศ. 2536 เป็นหอสูงที่ ส ร้ า งด้ ว ยหิ น ทรายแดง
(เช่นเดียวกับสุสานหุมายูน) และหินอ่อนเป็นทรงเสาสูงปลายฐานกว้าง 14 เมตรเศษ ส่วน
ชั้นบนสุดยอดกว้าง 2.7 เมตร มีความสูง 72.5 เมตร (ประมาณตึกสูง 20 ชั้น) จากนั้ น นํ า
ท่านชม ประตูชัย (India Gate)เป็นอนุสรณ์สถานของเหล่าทหารหาญที่เสีย ชี วิ ต จาก
การร่วมรบกับอังกฤษในสมัยสงครามโลก ครั้งที่ 1 และสงครามอั ฟ กานิ ส ถาน ประตู ชั ย
แห่ ง นี้ จึ ง ถื อ ได้ ว่ าเป็ น สั ญ ลั ก ษณ์ แ ห่ ง หนึ่ ง ของกรุ งนิ ว เดลลี โดย ซุ้ ม ประตู แ ห่ ง นี้ มี
สถาปัตยกรรมคล้ายประตูชัยของกรุงปารีสและนครเวียงจั น ทน์ ซึ่ ง มี ค วามสู ง 42 เมตร
สร้างขึ้นจากหินทรายเมื่อปีคริสต์ศักราชที่ 1931 บนพื้นผิวของประตู ชั ย แห่ ง นี้ จ ะปรากฏ
รายนามของทหารที่เสียชีวิตถูกแกะสลักไว้ และบริเวณใต้โค้งประตูจะปรากฏคบเพลิ ง ที่
ไฟไม่เคยมอดดับเพื่อเป็นการรําลึกถึงผู้ เ สี ย ชี วิ ต ในสงครามอิ น เดี ย -ปากี ส ถาน เมื่ อ ปี
คริสต์ศักราชที่ 1971 มีทหารยามเฝ้า บริ เ วณประตู ชั ย ตลอดเวลาเพื่ อ ป้ อ งกั น การก่ อ
วินาศกรรม นําท่านสู่ ตลาดจันปาท (JanpathMarket) อิสระให้ท่านเลื อ กซื้ อ สิ น ค้ า
พื้นเมืองและงานหัตถกรรมต่างๆ เช่น ผ้าไหมอินเดีย , เครื่ อ งประดั บ อั ญ มณี , ไม้ จั น ทน์
หอมแกะสลัก, ของตกแต่งประดับบ้าน ฯลฯ
**ขอสงวนสิทธิในการเปลีย
่ นแปลงไม่ไปตลาดจันปาทหากมีเวลาไม่เพียงพอ**
รับประทานอาหารกลางค่า
ได้เวลาอันสมควรนําท่านเดินทางสู่ท่าอากาศยานนานาชาติอินทิรา คานธี
เดลลี - กรุงเทพฯ (ดอนเมือ ง)

ค่า
วันที่ 5
02.55 น.

นําท่านเดินทางกลับสู่ กรุงเทพฯ (ดอนเมือง) ประเทศไทย โดยสายการบินนกสกู๊ต
(NokScoot) เที่ยวบินที่ XW305 (ใช้เวลาบินประมาณ 3.50 ชั่วโมง) (ไม่มีบริการอาหาร
บนเครื่อง)

08.20 น.

เดินทางกลับถึงสนามบินดอนเมือง กรุงเทพฯ ประเทศไทย โดยสวัสดิภาพ

โปรแกรม : อินเดีย Quality Time ทัชมาฮาล ชัยปุระ นครสีชมพู 5วัน 2คืน
โดยสายการบิน นกสกู๊ต (XW)

อัตราค่าบริการ
ผู้ใหญ่
พักห้องละ 2-3
ท่าน
ท่านละ

เด็กอายุ2ปี
แต่ไม่ถึง12ปี
[มีเตีย ง]
พักกับผู้ใหญ่
1 ท่าน
ท่านละ

เด็กอายุ2ปี
แต่ไม่ถึง12ปี
[มีเตีย ง]
พักกับผู้ใหญ่
2 ท่าน
ท่านละ

เด็กอายุ2ปี
แต่ไม่ถึง12ปี
[ไม่มีเตีย ง]
พักกับผู้ใหญ่
2 ท่าน
ท่านละ

ราคา
ไม่ร วมตั๋ว
ท่านละ

พักเดี่ย วเพิ่ม
ท่านละ

วันที่ : 16-20 พ.ค. 62

17,900

17,900

17,900

17,900

8,900

4,900

วันที่ : 23-27 พ.ค. 62

15,900

15,900

15,900

15,900

6,900

4,900

วันที่ : 30 พ.ค. – 03 มิ.ย. 62

15,900

15,900

15,900

15,900

6,900

4,900

วันที่ : 06-10 มิ.ย. 62

15,900

15,900

15,900

15,900

6,900

4,900

วันที่ : 13-17 มิ.ย. 62

15,900

15,900

15,900

15,900

6,900

4,900

วันที่ : 20-24 มิ.ย. 62

15,900

15,900

15,900

15,900

6,900

4,900

วันที่ : 27 มิ.ย. – 01 ก.ค. 62

15,900

15,900

15,900

15,900

6,900

4,900

วันที่ : 04-08 ก.ค. 62

15,900

15,900

15,900

15,900

6,900

4,900

กําหนดการเดินทาง
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วันที่ : 11-15 ก.ค. 62

15,900

15,900

15,900

15,900

6,900

4,900

วันที่ : 16-20 ก.ค. 62

17,900

17,900

17,900

17,900

8,900

4,900

วันที่ : 25-29 ก.ค. 62

17,900

17,900

17,900

17,900

8,900

4,900

วันที่ : 08-12 ส.ค. 62

17,900

17,900

17,900

17,900

8,900

4,900

วันที่ : 15-19 ส.ค. 62

15,900

15,900

15,900

15,900

6,900

4,900

วันที่ : 22-26 ส.ค. 62

15,900

15,900

15,900

15,900

6,900

4,900

วันที่ : 29 ส.ค. – 02 ก.ย. 62

15,900

15,900

15,900

15,900

6,900

4,900

วันที่ : 12-16 ก.ย. 62

15,900

15,900

15,900

15,900

6,900

4,900

วันที่ : 19-23 ก.ย. 62

15,900

15,900

15,900

15,900

6,900

4,900

วันที่ : 26-30 ก.ย. 62

15,900

15,900

15,900

15,900

6,900

4,900

วันที่ : 03-07 ต.ค. 62

15,900

15,900

15,900

15,900

6,900

4,900

วันที่ : 10-14 ต.ค. 62

17,900

17,900

17,900

17,900

8,900

4,900

วันที่ : 22-26 ต.ค. 62

15,900

15,900

15,900

15,900

6,900

4,900

*** ราคาเด็กทารก [ อายุไม่ถึง 2 ปีบริบูรณ์ ณ วันเดินทางกลับ ] ติดต่อสอบถาม
ราคานี้รวมรายการทัว ร์+ตั๋ว เครื่องบิน ***
***ราคาทัว ร์ข้า งต้นไม่รวมค่า วีซ่า ท่า นละ 3,000 บาท***
***ราคาทัว ร์ข้า งต้นยังไม่รวมค่า ทิปคนขับรถ และมัคคุเทศน์ท้องถิ่น
รวมท่า นละ 1,500 บาท /ท่า น/ทริป ***
** โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล **
เงื่อนไขการให้บริการ
1.

2.
3.
4.
5.

บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการที่จะไม่รับผิดชอบต่อค่าชดเชยความเสียหาย อันเกิดจากเหตุสุดวิสัยที่ทางบริษัทฯ ไม่
สามารถควบคุมได้ เช่น การนัดหยุดงาน, จลาจล,การล่าช้าหรือยกเลิกของเที่ยวบิน รวมถึงกรณีที่กองตรวจคนเข้า
เมืองไม่อนุญาตให้เดินทางออกหรือกองตรวจคนเข้าเมืองของแต่ละประเทศไม่อนุญาตให้เข้าเมืองรวมทั้งในกรณีที
ท่านจะใช้หนังสือเดินทางราชการ (เล่มสีน้ําเงิน) เดินทาง หากท่านถูกปฏิเสธการเดินทางเข้าหรือออกนอกประเทศ
ใดประเทศหนึ่ง
บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมรายการท่องเที่ยว โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงอัตราค่าบริการ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
กรณีที่คณะไม่ครบจํานวน 15 ท่าน ทางบริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการงดออกเดินทาง โดยทางบริษัทฯ จะแจ้งให้ท่าน
ทราบล่วงหน้า 5-7 วันก่อนการเดินทาง
เมื่อท่านทําการซื้อโปรแกรมทัวร์ ทางบริษัทฯจะถือว่าท่านรับทราบและยอมรับเงื่อนไขของหมายเหตุทก
ุ ข้อแล้ว
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** ลูกค้าที่บินกับสายการบินนกสกู๊ต มีเงื่อ นไขเพิ่มตามรายละเอียดด้านล่าง **
สายการบินนกสกู๊ต ใช้ระบบการจองที่นั่งเป็นแบบสุ่มที่นั่งว่าง อาจจะทําให้ครอบครัวที่มาด้วยกันไม่ได้นั่งติดกัน
หากลูกค้าท่านใดประสงค์จะจองที่นั่งติดกันสามารถดูรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการซื้อทีน
่ ั่งเพิ่มได้ ดังนี้
ค่าธรรมเนียมการระบุที่นั่ง
 ผู้โดยสารสามารถ Upgrade ที่นั่งเป็นแบบ Super หรือ Stretch ได้โดยมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม
 ไม่อนุญาตให้เด็ก ทารกและผู้พิการ นั่งที่นั่งแถว 31H/31J/31K, 61A/61B/61C, 61H/61J/61K
Pre-paid (48 ชั่วโมงก่อ นเดินทาง) เส้นทาง India (DEL)
1.
ที่นั่ง STRETCH SEAT / LONG LEG

ที่นั่งแถวที่ 21 มีค่าใช้จ่ายเพิ่มท่านละ 1,500.- บาท/เที่ยว

ที่นั่งแถวที่ 31 / 61 มีค่าใช้จ่ายเพิ่มท่านละ 1,200.- บาท/เที่ยว
( ที่นั่งแถว 21 , 31 และ 61 ไม่อนุญาตให้บุคคลที่อายุ ต่ํากว่า 16 ปี และสูงกว่า 65 ปีขึ้นไป ทําการจอง )
2.
ที่นั่ง SUPER SEAT

ที่นั่งแถวที่ 22-25 มีค่าใช้จ่ายเพิ่มท่านละ 1,000.- บาท/เที่ยว

ที่นั่งแถวที่ 32-34 / 62-63 / 71-74 มีค่าใช้จ่ายเพิ่มท่านละ 800.- บาท/เที่ยว
3.
ที่นั่ง STANDARD SEAT

ที่นั่งแถวที่ 23-26 มีค่าใช้จ่ายเพิ่มท่านละ 500.- บาท/เที่ยว

ที่นั่งแถวที่ 32-51 / 62-75 มีค่าใช้จ่ายเพิ่มท่านละ 400.- บาท/เที่ยว
การอัพเกรดที่นั่งไปยังชั้น ScootBiz
เส้นทาง India (DEL) สามารถอัพเกรดที่นั่งได้ โดยจะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มท่านละ 3,500.- บาท/เที่ยว
 อนุญาตให้อัพเกรดที่นั่งไปยังชั้น ScootBiz ก่อนการเดินทาง 7 วัน
 ต้องชําระเงินเต็มจํานวนภายใน 1 วันทําการ หลังการจอง
 ขึ้นอยู่กับจํานวนที่ว่างของชั้น ScootBiz
กรณีซื้อ น้าหนักกระเป๋าเพิ่ม (จากเดิมที่ได้แล้ว 20 ก.ก. ) มีดังนี้
เพิ่ม 5 ก.ก. 150 บาท / เพิ่ม 10 ก.ก. 350 บาท / เพิ่ม 15 ก.ก. 550 บาท / เพิ่ม 20 ก.ก. 950 บาท
* ราคาข้างต้นเป็น ราคาต่อคน ต่อเที่ยวบิน * และซื้อได้ไม่เกิน 40 ก.ก. (รวมน้ําหนักที่มีให้ก่อนแล้ว)
** สําหรับที่นั่งโซน Scoot in Silence (ที่นั่งแถว 21-26) จะอนุญาตเฉพาะผู้โดยสารที่อายุ 12 ปีขึ้นไปเท่านั้น**
*** รบกวนแจ้งก่อนการเดินทางอย่างน้อย 7 วัน (ไม่นับรวม เสาร์ -อาทิตย์) ***
Wheelchair Service at Ramp (WCHR)
1.
ผู้โดยสารที่ต้องการใช้ Wheelchair (WCHR) จะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม และต้อ งสํ า รอง (WCHR) ล่ ว งหน้ า 72
ชั่วโมงก่อนเดินทาง
2.
ผู้โดยสารที่มี Wheelchair ส่วนตัว สายการบินอนุญาตผู้ โ ดยสารสามารถโหลด wheelchair ส่ ว นตั ว ใต้ ท้ อ ง
เครื่องได้โดยไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม และไม่คิดรวมกับนน้ําหนักกระเป๋าเช็คอิน
3.
ทางสายการบินไม่มีบริการ Wheelchair on Cabin (WCHC) and Wheelchair Steps (WCHS)

กรณีคณะออกเดินทางได้
1.
2.
3.

คณะจองจํานวนผู้ใหญ่ 10 ท่านออกเดินทาง (ไม่มีหัวหน้าทัวร์)
คณะจองจํานวนผู้ใหญ่ 15 ท่านขึ้นไปออกเดินทาง (มีหัวหน้าหัวหน้าทัวร์)
คณะจองไม่ถึงจํานวนผู้ใหญ่ 10 ท่าน ไม่ออกเดินทาง

อัตราค่าบริการนี้รวม
1.
2.

ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ ชั้นประหยัด
ค่าโรงแรมที่พักตามรายการที่ระบุ (สองท่านต่อหนึ่งห้อง)
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3.
4.
5.
6.

8.
9.

ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการที่ระบุ
ค่าอาหารและเครื่องดื่มตามรายการที่ระบุ
ค่ารถรับส่งและระหว่างนําเที่ยวตามรายการที่ระบุ
ค่าประกันอุบัติเหตุคุ้มครองในระหว่างการเดินทาง คุ้มครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท ค่ า รั ก ษาพยาบาล
กรณีเกิดอุบัติเหตุวงเงินท่านละ 200,000 บาท ตามเงื่อนไขของกรมธรรม์
** ลูกค้าท่านใดสนใจซื้อประกันการเดินทางสําหรับครอบคลุมเรื่องสุขภาพสามารถสอบถามข้อมูล
เพิ่มเติมกับทางเจ้าหน้าที่บริษัทได้ **
- เบี้ยประกันเริ่มต้น 370 บาท [ระยะเวลา 5-7 วัน]
- เบี้ยประกันเริ่มต้น 430 บาท [ระยะเวลา 8-10 วัน]
ความครอบคลุมผู้เอาประกันที่มีอายุมากกว่า 16 หรือน้อยกว่า 75 ปี
[รักษาพยาบาล 2 ล้าน, รักษาต่อเนื่อง 2 แสน, เสียชีวิตหรือเสียอวัยวะจากอุบัติเหตุ 3 ล้านบาท]
ความครอบคลุมผู้เอาประกันที่มีอายุน้อยกว่า 16 หรือมากกว่า 75 ปี
[รักษาพยาบาล 2 ล้าน, รักษาต่อเนื่อง 2 แสน, เสียชีวิตหรือเสียอวัยวะจากอุบัติเหตุ 1.5 ล้านบาท]
รวมภาษีสนามบินทุกแห่ง + ภาษีน้ํามัน
ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

กระเป๋าเดินทาง
กระเป๋าเดินทางในกรณีที่น้ําหนักเกินกว่าที่สายการบินกําหนด 20 กิโลกรัม/ท่าน ส่วนเกินน้ําหนักตามสายการบิน
กําหนด
ค่าทําหนังสือเดินทาง
ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการ เช่น ค่าเครื่องดื่ม, ค่าอาหารที่สั่งเพิ่มเอง, ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีดฯลฯ
ค่าอาหารที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ
ค่าทําใบอนุญาตที่กลับเข้าประเทศของคนต่างชาติหรือคนต่ างด้าว
ค่าวีซ่าเข้าประเทศอินเดียแบบ E-Visa ท่านละ 3,000 บาท
ค่าทิปคนขับรถ และมัคคุเทศน์ท้องถิ่น รวมท่านละ 1,500 บาท

เงื่อนไขการจอง
1.
2.
3.
4.

ชําระเงินมัดจําท่านละ 10,000 บาท ภายใน 36 ชั่วโมงหลังการจอง โดยโอนเข้าบัญชีและส่งหลักฐานการ โอนเงิน
ให้เจ้าหน้าที่ที่ดูแลเส้นทาง ที่นั่งจะยืนยันเมื่อได้รับ เงินมัดจําแล้วเท่านั้น
ส่งสําเนาหน้าพาสปอร์ตของผู้ที่เดินทาง ที่มีอายุการใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน
หากท่านที่ต้องการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ (กรณี ลู ก ค้ า อยู่ ต่ า งจั ง หวั ด ) ให้ ท่ า นติ ด ต่ อ เจ้ า หน้ า ที่ ก่ อ น
ออกบัตรโดยสารทุกครั้ง หากออกบั ต รโดยสารโดยมิ แ จ้ ง เจ้ า หน้ า ที่ ทางบริ ษั ท ขอสงวนสิ ท ธิ์ ไ ม่ รั บ ผิ ด ชอบ
ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น
หากในคณะของท่ า นมี ผู้ ต้ อ งการดู แ ลพิ เ ศษ นั่ ง รถเข็ น ( Wheelchair), เด็ ก , ผู้ สู ง อายุ , มี โ รคประจํ า ตั ว
หรือไม่สะดวกในการเดินทางท่องเที่ยวในระยะเวลาเกิ น กว่ า 4-5 ชั่ ว โมงติ ด ต่ อ กั น ท่ า นและครอบครั ว ต้ อ งให้
การดู แ ลสมา ชิ ก ภา ยในค รอบค รั ว ขอ งท่ า น เอง เนื่ อ งจ ากกา รเดิ น ทางเ ป็ น หมู่ คณะ หั ว หน้ าทั ว ร์ มี ค วา ม
จําเป็นต้องดูแลคณะทัวร์ทั้งหมด
การชาระค่าทัวร์ส่วนที่เหลือทางบริษัทฯจะเรียกเก็บก่อนเดินทางไม่น้อ ยกว่า 15 วันท่านควรจัดเตรียมค่า
ทัวร์ให้เรียบร้อ ยก่อ นกาหนดเนื่อ งจากทางบริษัทต้อ งสารองค่าใช้จ่ายในส่วนของค่าที่พักและตั๋ว
เครื่อ งบิน มิฉะนั้นจะถือ ว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ

เงื่อนไขการยกเลิกเดินทาง
1.
2.
3.
4.
5.
6.

สําหรับผู้โดยสารที่ไม่ได้ถือหนังสือเดินทางไทย และทางบริษัทฯเป็นผู้ยื่นวีซ่าให้ เมื่อผลวีซ่าผ่านแล้วมีการยกเลิก
การเดินทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนค่ามัดจําทั้งหมด
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วันขึ้นไป คืนเงินทั้งหมด
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15 วันขึ้นไป เก็บค่าใช้จ่าย ท่านละ 10,000 บาท
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 8-14 วัน เก็บค่าใช้จ่าย 80% ของราคาทัวร์
ยกเลิกการเดินทางน้อยกว่า 1-7 วัน เก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมด 100% ของราคาทัวร์
ยกเลิกการเดินทางในวันเดินทาง กรณีถูกปฏิเสธการเข้า-ออกเมืองทั้งจากประเทศไทยและประเทศอินโดนีเซีย ไม่
มีการคืนเงินทั้งหมดไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้นในกรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได้ จะต้องมีใบรับรองแพทย์จาก
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7.

โรงพยาบาลรับรอง ทางบริษัทฯ จะทําการเลื่อนการเดินทางของท่านไปยังคณะต่อไป แต่ทั้งนี้ท่านจะต้องเสีย
ค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถเรียกคืนได้คือ ค่าธรรมเนียม ในการมัดจําตั๋วท่านละ 10,000 บาท และค่าใช้จ่ายอื่นๆ
ยกเว้นกรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุดหรือเทศกาลที่ต้องการันตีมัดจํากับสายการบินหรือค่ามัดจําที่พก
ั โดยตรงหรือโดย
การผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศและไม่อาจขอคืนเงินได้ รวมถึงเที่ยวบินพิเศษเช่น Extra Flight และ
Charter Flight จะไม่มีการคืนเงินมัดจํา หรือค่าทัวร์ทั้งหมดเนื่องจากค่าตั๋วเป็นการเหมาจ่ายในเที่ยวบินนั้นๆ

เงื่อนไขการเดินทาง
1.
2.

บริษัทฯ มีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้
บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ที่เกิดจากสายการบิน ภัยธรรมชาติ และอื่นๆที่อยู่นอกเหนือการ
ควบคุมของทางบริษัทฯหรือค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่เกิดขึ้นทางตรงหรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่วย, การถูกทําร้าย, การ
สูญหาย, ความล่าช้า หรือจากอุบัติเหตุต่างๆ
3.
หากท่านยกเลิกก่อนรายการท่องเที่ยวจะสิ้นสุดลง ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านสละสิทธิ์และจะไม่รับผิดชอบคืน
ค่าบริการที่ท่านได้ชําระไว้แล้วไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
4.
บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อการห้ามออกนอกประเทศ หรือ ห้ามเข้าประเทศ อันเนื่องมาจากมีสิ่งผิดกฎหมาย หรือ
เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอื่นๆ
5.
รายการนี้เป็นเพียงข้อเสนอที่ต้องได้รับการยืนยันจากบริษัทฯ อีกครั้งหนึ่ง หลังจากได้สํารองที่นั่งบนเครื่อง และ
โรงแรมที่พักในต่างประเทศเป็นที่เรียบร้อย แต่อย่างไรก็ตามรายการนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม
6.
ราคานี้คิดตามราคาตั๋วเครื่องบินในปัจจุบัน หากราคาตั๋วเครื่องบินปรับสูงขึ้น บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ที่จะปรับราคาตั๋ว
เครื่องบินตามสถานการณ์ดังกล่าว
7.
กรณีเกิดความผิดพลาดจากตัวแทน หรือ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จนมีการยกเลิ ก ล่าช้า เปลี่ยนแปลง การบริการจาก
สายการบินบริษัทฯขนส่ง หรือ หน่วยงานที่ให้บริการ บริษัทฯจะดําเนินโดยสุดความสามารถที่จะจัดบริการทัวร์อื่น
ทดแทนให้ แต่จะไม่คืนเงินให้สําหรับค่าบริการนั้นๆ
8.
มัคคุเทศก์ พนักงาน และตัวแทนของบริษัทฯ ไม่มีสิทธิ์ในการให้คําสัญญาใดๆ ทั้ งสิ้นแทนบริษัทฯ นอกจากมี
เอกสารลงนามโดยผู้มีอํานาจของบริษัทฯ กํากับเท่านั้น
9.
หากไม่สามารถไปเที่ยวในสถานที่ที่ระบุในโปรแกรมได้ อันเนื่องมาจากธรรมชาติ ความล่าช้า และความผิดพลาด
จากทางสายการบิน จะไม่มีการคืนเงินใดๆทั้งสิ้น แต่ทั้งนี้ทางบริษัทฯจะจัดหารายการเที่ ยวสถานที่อื่นๆมาให้ โดย
ขอสงวนสิทธิ์การจัดหานี้โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
10. กรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งที่ประเทศไทย และในต่างประเทศปฏิเสธมิให้เดินทางออกหรือเข้าประเทศที่
บริษัทระบุในรายการเดินทาง บริษัทของสงวนสิทธ์ไม่คืนค่าบริการไม่ว่ากรณีใด ๆทั้งสิ้น
11. บริษัทฯ รับเฉพาะผู้มีจุดประสงค์การเดินทางเพื่อท่องเที่ยวเท่านั้น
12. เที่ยวบิน และรายการท่องเที่ยวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
13. เมื่อท่านตกลงชําระเงินค่าบริการไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับใน
เงื่อนไขและ ข้อตกลงต่าง ๆ ที่ได้ระบุไว้ทั้งหมดนี้แล้ว
14. โรงแรมที่พักในประเทศอินโดนีเซีย มีมาตรฐานการกําหนดดาวและประเภทของที่พักแตกต่างกับประเทศไทย โดย
โรงแรมที่พักทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการจัดหาโรงแรมโดยอ้างอิงตามการจัดระดับดาวของประเทศอินโดนีเซีย
ตามที่ระบุในรายการท่องเที่ยวเท่านั้น โรงแรมโดยส่วนใหญ่จะเป็นแบบห้องพักคู่ (Twin หรือ Double) ในกรณีที่
ท่านมีความประสงค์จะพักแบบ 3 ท่าน ขึ้นอยู่กับข้อจํากัดของห้องพักและการวางรูปแบบของห้องพักของแต่ละ
โรงแรม ซึ่งมีความแตกต่างกันอาจจะทําให้ท่านไม่ได้ห้องพักติดกัน และไม่สามารถเสริมเตียงได้ตามทีต
่ ้องการ
15. กระเป๋าสัมภาระต่างๆถือเป็นทรัพย์สินส่วนตัวของท่าน ทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหาย สูญหาย ล่าช้า
หรืออุบัติเหตุต่างๆ ใดๆทั้งสิ้น
16. เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว หากท่านงดการใช้บริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม่เดินทางพร้อมคณะ
ถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการ และเงินมัดจําคืน ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
17. ในกรณีที่ลูกค้าต้อ งออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อ เจ้าหน้าที่ของบริษท
ั ฯ ก่อ นทุกครั้ง มิ
เช่นนั้นทางบริษัท ฯ จะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น
18. ในกรณีที่ลูกค้าต้อ งออกตั๋วโดยสารภายในประเทศกรุณาติดต่อ เจ้าหน้าที่ของบริษท
ั ฯก่อนทุกครั้งมิ
เช่นนั้นทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิน
้

(GTH) ทัวร์อินเดีย _QE2JAI-XW001_Quality Time ทัชมาฮาล ชัย ปุระ นครสีชมพู 5วัน 2คืน [XW]

(GTH) QE2JAI-XW001

หลักฐานประกอบการยื่นขอวีซ่า ประเทศอินเดียสาหรับ -คนไทย
1. หนังสือเดินทาง (Passport) หนังสือเดินทาง ต้องมีหน้าเหลือสําหรับประทับวีซ่าอย่างน้อย 2 หน้า อายุใช้งานเหลือ
ไม่น้อยกว่า 6 เดือน นับจากวันเดินทาง *กรุณาถอดปก Passport ก่อนส่งเอกสารบริษัทจะไม่รับผิดชอบในกรณีสูญ
หาย*
2. รูปถ่าย รูปถ่ายสีหน้าตรงขนาด 2x2นิ้ว พื้นหลังสีขาวเท่านั้น จํานวน 2 ใบเป็นรูปที่ถ่ายจากร้านถ่ายรูปเท่านั้น รูป
(ห้ามสวมแว่นตาหรือเครื่องประดับ, ไม่ใส่ชุดข้าราชการหรือเครื่องแบบใดๆ ไม่เป็นรูปสติ๊กเกอร์รวมถึงห้ามใช้รูปที่ถ่าย
เองและปริ้นท์เอง)
3. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน 2 ชุด ถ้าเป็นเด็กอายุต่ํากว่า 15 ปี ใช้สําเนาสูติบัตรและบัตรประชาชน
4. สําเนาทะเบียนบ้าน
5. แบบฟอร์ม
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กรุณากรอกข้อมูลเพื่อประโยชน์ในการพิจารณาดาเนินการขอวีซ่าของท่าน
ประวัติส่วนตัว PERSONAL INFORMA TION
คํานําหน้า : นาย
นาง
นางสาว
เด็กชาย
TITLE: MR
MRS
MS
MSTR
ชื่อ : _
_______________
______นามสกุล : _
____________ ___
___
NAME: _
_______________
___ SURNAME: _
____________ ___
___
สถานะภาพ :
แต่งงาน
โสด
MARITAL STATUS
MARRIED
UN MARRIED
ชื่อสามี/ภรรยา:
_____________________________________________
_ ___ _____
GIVE THE NAME OF WIFE OR HUSBAND
สัญชาติสามี/ภรรยา :
_____________________________________________ __________
NATIONALITY:
_____________________________________________ _____________
ที่อยู่ : ____
____________________________________________ ________________
____
____________________________ ________________ _______
_________
ADDRESS: ___
_________________________________________
________________
____
____________________________________________ _______
_________
ประวัติครอบครัว FAMILY INFORMATION
ชื่อ/นามสกุลบิดา :
_______________________สัญชาติ _______
_____________________
FATHER’S NAME / SURNAME
NATIONALITY
ชื่อ/นามสกุลมารดา :
______________________สัญชาติ ____
_______________________
MOTHER’S NAME / SURNAME
NATIONALITY
ประวัติการศึกษา EDUCATIONAL INFORMATION
____
____________________________________________
____
____________________________________________

_______
_______

_________
_________

ประวัติการทางาน PROFESTION INFORMA TION
อาชีพ :
____________
___
____
OCCUPATION: ____________
___ ____________________________________________
ชื่อบริษัท:
___
___________________________________________
EMPLOYER’S NAME: __
______________________________________________________
เบอร์โทรติดต่อ :
___
WORK PHONE NUMBER:
___
ที่อยู่ : ____
____________________________________________ ________________
____
__________________ __________________________ _______
_________
ADDRESS: ___
_________________________________________
________________
____
____________________________________________ _______
_________
รหัสไปรษณีย ์ : ___
_
ZIP: ________________________
โปรดระบุรายชื่อประเทศที่ท่านได้ เดิน ทางในช่ว งระยะเวลา 10 ปี * สาคัญมาก
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
*สาหรับประเทศอินเดียหากเคยมีการเดิน ทางจาเป็นต้ องแจ้ งเลขที่ วีซ่า ครั้งสุ ดท้าย ที่ยื่นและวัน ที่อ อกวีซ่า (สาคัญมาก)
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________

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