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วนัแรก สนามบินสุวรรณภูมิ ● นิวเดล ี● ชัยปุระ       (-/กลางวนั/เยน็) 
04.00 น. พร้อมกนัท่ี สนามบินสุวรรณภูมิ ช้ัน 4 เคาน์เตอร์สายการบินไทยแอร์เวย์ ประตู 3 เคาน์เตอร์ D  

สายการบิน Thai Airwaysโดยมีเจา้หนา้ท่ีอ านวยความสะดวกแก่ทุกท่าน 
07.00 น. ออกเดินทางสู่ กรุงนิวเดลี ประทศอินเดิย โดยเท่ียวบินท่ี TG323 (ใช้เวลาเดินทางโดยประมาณ 03.20 ช่ัวโมง) 
  (บริการอาหารและเคร่ืองดื่มบนเคร่ือง) 

 
09.55 น. เดินทางถึง สนามบินนานาชาติอินทิราคานธี กรุงนิวเดลี ประเทศอินเดีย น าท่านผ่านพิธีตรวจคนเขา้เมืองเป็นท่ี

เรียบร้อย พบการต้อนรับอย่างอบอุ่นจากเจ้าหน้าท่ี(**เวลาท้องถิ่นของประเทศอินเดียช้ากว่าประเทศไทย
ประมาณ 1.30 ช่ัวโมง กรุณาปรับนาฬิกาของท่านเพือ่สะดวกในการนัดหมาย) 

เทีย่ง บริการอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร 
จากน้ัน น าท่านเดินทางสู่ เมืองชัยปุระ หรือท่ีทุกคนจะรู้จกักนัในช่ือ 

“นครสีชมพู” (ใช้เวลาในการเดินทางประมาณ 7 ชัว่โมง) 
เป็นเมืองหลวงของรัฐราชสถาน มีประชากรมากกวา่ 3 ลา้น
คน เป็นศูนยก์ลางในด้านต่างๆไม่ว่าจะเป็น ดา้นคมนาคม 
สาธารณูปโภค และโรงงานอุตสาหกรรมต่างๆ รวมถึง
สถานท่ีท่องเท่ียวของเมืองชัยปุระท่ีมีความสวยงามทั้ ง
สถานท่ีและประวติัศาสตร์ท่ีน่าคน้หา ท าให้เมืองชัยปุระ 
เป็นเมืองยอดนิยมในการเดินทางเขา้มาท่องเท่ียว 

 
เยน็  บริการอาหารเยน็ ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
ทีพ่กั PARK REGIS HOTEL หรือเทยีบเท่าระดับ 4* เมืองชัยปุระ 
 



วนัทีส่อง พระราชวังสายลม ● น่ังรถจ๊ีปขึ้นแอมเบอร์ ฟอร์ท ● พระราชวังกลางน ้า ● CITY PALACE ● วัดพระพิฆเนศ          

          (เช้า/กลางวนั/เยน็) 
เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม   
จากนั้น น าท่านสู่ พระราชวังสายลม (HAWA MAHAL) สร้างข้ึนในปี ค.ศ.1799 โดยมหาราชาสะหวาย ประธาป สิงห์ 

(Maharaja Sawai Pratap Singh) ออกแบบโดยลาล ชนัด ์อุสถดั (Lal Chand Ustad) ซ่ึงพระราชวงัแห่งน้ีสร้าง
ดว้ยหินทรายสีชมพ ูและสีแดง ถอดแบบมากจากทรงของมงกุฎพระนารายณ์   ลกัษณะเด่นของพระราชวงัสายลม
แห่งน้ี มีความสูงถึง 5 ชั้น และสูงถึง 15 เมตร มีหนา้ต่างทั้งหมด 953 บาน เป็นช่องลมลายฉลุเพื่อให้อากาศถ่ายเท
และให้แสงลอดผา่นได ้คลา้ยกบัรังผึ้ง สร้างข้ึนเพื่อให้นางสนมในวงัสามารถมองเห็นวิถีชีวิตผูค้นในเมือง หรือ
ขบวนพิธีการต่างๆท่ีเกิดข้ึนภายนอกเมืองได้ ซ่ึงคนภายนอกจะไม่สามารถเห็นนางสนมในวงัได้ เน่ืองจาก
สมยัก่อนจะมีความเคร่งครัดในการใชผ้า้คลุมหน้าส าหรับผูห้ญิง น าท่านถ่ายรูปหนา้พระราชวงัสายลมท่ีเป็นจุด
ถ่ายรูปยอดฮิตของผูท่ี้มาเยอืนตามอธัยาศยั 

 

 



จากนั้น น าท่านสู่ AMBER FORT หรือป้อมปราการใหญ่
แห่งเมืองชัยปุระ ตั้งอยู่บนเนินเขาสูงของเมืองอา
เมร์ สร้างข้ึนในปี ค.ศ.1592 โดยมหาราชาแมน
สิงห์ (Raja Man Singh) แต่เ ดิมท่ีแห่ง น้ี เ ป็นป้อม
ปราการท่ีส าคญัสามารถป้องกนัขา้ศึกท่ีมารุกราน
ได ้มีทั้งแม่น ้ าลอ้มรอบ และขนาดก าแพงของป้อม
ปราการท่ีมีขนาดใหญ่และหนาแน่น คล้ายกับ
ก าแพงเมืองจีน ดว้ยความยาวกวา่ 13 กิโลเมตร และ
สามารถมองเห็นไดร้ะยะไกลจากมุมสูงของปราการ
ไดอี้กดว้ย ซ่ึงภายในยงัประกอบไปดว้ยพระต าหนกัอนัสวยงามมากมาย ออกแบบสถาปัตยกรรมภายในเป็นการ
ผสมผสานระหวา่งราชปุตกบัโมกุล (พเิศษ!! ให้ท่านน่ังรถจีปขึน้ไปชมพระราชวงั) 

 
  
  
 

 
 
 



จากนั้น  น าท่านผ่านชม พระราชวงักลางน า้ (JAL MAHAL) ตั้งอยูก่ลางทะเลสาบ Man Sagar Lake โดยมีเทือกเขานหาร์
การห์ตั้งอยูด่า้นหลงั และตวัอาคารสร้างดว้ยหินทรายสีแดง พระราชวงัแห่งน้ีมีทั้งหมด 5 ชั้น ซ่ึง 4 ชั้นล่างจะถูก
น ้าท่วมเม่ือทะเลสาบมีระดบัน ้าสูงสุด และเหลือใหเ้ห็นเพียงชั้นบนสุดเท่านั้น 

 
เทีย่ง บริการอาหารกลางวนั ณ โรงแรม  

 น าท่านสู่ พระราชวงัหลวง (CITY PALACE) สร้างข้ึน
ในปี ค.ศ. 1797 สมยัมหาราชาไสวจยั ซิงห์ ท่ี 2 สร้าง
โดยการผสมผสานสถาปัตยกรรมแบบราชปุตกบัโม
กุล ในปัจจุบนัเปิดเป็นพิพิธภณัฑ์ให้สามารถเขา้ชม
ได้ จุดไฮไลท์ท่ีนักท่องเท่ียวนิยมถ่ายรูปอยู่ท่ี “ลาน
นกยงู” ซ่ึงเป็นลานแสดงของเหล่านางร าท่ีจะมาร่ายร า 
ณ ลานแห่งน้ี และล้อมรอบด้วยประตู 4 บาน ท่ีทุก
บานจะมีภาพวาดท่ีเป็นสัญลกัษณ์ของ 4 ฤดู ประตูท่ี 1 
จะเป็นตวัแทนของฤดูฝน ท่ีจะเป็นประตูท่ีใชใ้นการเขา้ออก ประตูท่ี 2 คือประตูดอกบวัเป็นตวัแทนของฤดูร้อน 
ประตูท่ี 3 ประตูโคง้สีเขียวเป็นตวัแทนของฤดูใบไมผ้ลิ และประตูท่ี 4 ประตูดอกไมสี้ม่วงตวัแทนของฤดูหนาว  
และเม่ือท่านมองไปยงัดา้นบนสุดของพระราชวงัก็จะเห็นหอ้งพกัส่วนพระองคข์องราชวงศอี์กดว้ย  

   



จากนั้น น าท่านสู่ วดัพระพฆิเนศ (GANESH TEMPLE) 

เป็นสถานท่ียอดนิยมท่ีชาวต่างชาติและชาว
อินเดียเดินทางมาเคารพสักการะ เพื่อเป็นสิริ
มงคล  ส ร้าง ข้ึนโดย  Seth Jai Ram Paliwal 
ในช่วงศตวรรษท่ี 18 ตั้งอยูบ่นเนินเขาเล็กๆ ซ่ึง
พระพิฆเนศวรช้างหวัเทพในศาสนาฮินดูถือว่า
เป็นพระเจ้าแห่งความเป็นมงคล ภูมิปัญญา 
ความรู้ และความมัง่คัง่ เปรียบเสมือนชีวิตแห่ง
การคน้หาความสุขนิรันดร์ 

เยน็  บริการอาหารเยน็ ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
ทีพ่กั PARK REGIS HOTEL หรือเทยีบเท่าระดับ 4* เมืองชัยปุระ 
วนัทีส่าม ชัยปุระ ● อคัรา ● แชนด ์เบารี ● อคัรา ฟอร์ท      (เช้า/กลางวนั/เยน็) 
เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

น าท่านเดินทางสู่ เมืองอัครา ใช้เวลาในการเดินทาง
ประมาณ 4.30 ชัว่โมง   จากนั้น น าท่านสู่ แชนด์ เบารี 
(CHAND BAORI) โบราณสถานอนัเก่าแก่ เป็นบ่อน ้ า
ขั้นบนัไดท่ีลึกท่ีสุดในอินเดีย มีขั้นบนัไดถึง 3,500 
ขั้น สูง 13 ชั้น ลึกกวา่ 30 เมตร  เน่ืองจากใ ศตวรรษท่ี 
9 ประสบปัญหาการขาดแคลนน ้ าเป็นอยา่งมาก จึงได้
มีการรวบรวมชาวเมืองมาสร้างบ่อน ้ าแห่งน้ีข้ึนเพื่อ
กกัเก็บน ้าไวใ้ช ้ในช่วงแหง้แลง้ 

เทีย่ง บริการอาหารกลางวนั ณ โรงแรม  
จากนั้น น าท่านสู่ อัคราฟอร์ท (AGRA FORT) ป้อมปราการท่ี

ส าคัญอีกแห่งหน่ึงและยงัได้รับการแต่งตั้ งให้เป็น
มรดกโลกโดยองค์การยูเนสโก ใช้เวลาในการสร้าง
ยาวนานถึงสามยุคของกษตัริยแ์ห่งราชวงศ์โมกุล มี
ความโดนเด่นดว้ยการสร้างโดยอิฐส้ม ลอ้มรอบดว้ย
ก าแพงถึงสองชั้น ภายในจะแบ่งเป็นโซนต่างๆ ทั้ง
หอ้งส่วนพระองค ์ทอ้งพระโรง ลานน ้าพุ สวนดอกไม ้
และยงัเป็นป้อมท่ีพระเจา้ชาห์ชะฮานถูกขุมขงั โดยลูก
ชายของท่านเองไดน้ าพระองคม์าขงัไว ้เน่ืองจากทรงโศกเศร้าเสียพระทยัท่ีพระมเหสี มุมตชั มาฮาล ส้ินพระชนน์ 



และพระองค์ไดใ้ชชี้วิต ณ ป้อมแห่งน้ี เฝ้ามองทชัมาฮาล จากอคัราฟอร์ท ระลึกถึงพระมเหสีอนัเป็นท่ีรักจนส้ิน
พระชนน ์

 
เยน็  บริการอาหารเยน็ ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
ทีพ่กั MANSINGH / THE FERN HOTEL หรือเทยีบเท่าระดับ 4* เมืองอคัรา 
วนัทีส่ี่ ทชั มาฮาล ● นิวเดล ี● ประตูเมืองอนิเดีย ● วดัอกัชาร์มดัม ● ตลาดจันปาท (เช้า/กลางวนั/เยน็) 
เช้า น าท่านสู่ ทชัมาฮาล (TAJ MAHAL) ชมพระอาทติย์ขึน้ในตอนเช้า ซ่ึงถือเป็นววิท่ีน่าชมท่ีสุด ซ่ึงทชัมาฮาลนั้นเป็น 

1 ใน 7 ส่ิงมหศัจรรยข์องโลก เป็นอนุสรณ์สถานแห่งความรักอนัยิง่ใหญ่ของพระเจา้ชาห์ชะฮานกบัพระมเหสีท่ี
พบรักกนัตั้งแต่ทรงมีพระชนมาย ุ14 พรรษา และ 5 ปีหลงัจากนั้น ทั้งสองพระองคก์็ทรงอภิเษกสมรสกนัในท่ีสุด 
พระเจา้ชาห์ชะฮาน จึงเรียกพระมเหสีวา่ มุมตชั มาฮาล ท่ีแปลวา่ “อญัมณีแห่งราชวงั” ซ่ึงทชัมาฮาลสร้างข้ึนเพื่อ
ใชเ้ป็นหลุมฝ่ังศพของพระนางมุมตชั มาฮาล ท่ีทรงส้ินพระชนษห์ลงัจากใหก้ าเนิดธิดาองคท่ี์ 14 ใชผู้ส้ร้างและ
ร่วมออกแบบกวา่ 20,000 คน และใชเ้วลาสร้างถึง 22 ปี มีความกวา้งยาวดา้นละ 100 เมตร สูง 60 เมตร มีเน้ือท่ี
ประมาณ 42 เอเคอร์ สร้างดว้ยหินอ่อนสีขาว ศิลาแลง และประดบัดว้ยเพชร พลอย หิน จากหลากหลายประเทศ
ไม่วา่จะเป็น รัชเซีย อียปิต ์เนปาล ฯลฯ  หลงัจากน้ัน น าท่านกลบัเข้าสู่โรงแรม 
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 



  
จากนั้น  น าท่านเดินทางสู่ นิวเดล ีใชเ้วลาในการเดินทางประมาณ 4.30 ชัว่โมง  
เทีย่ง บริการอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร 

น าท่านสู่ ประตูเมืองอินเดีย (INDIA GATE) หรือ 
อนุสรณ์สถานแห่งสงครามของอินเดีย ตั้ งอยู่ใน
เมืองนิวเดลี สร้างข้ึนเพื่อร าลึกถึงทหารอินเดีย 
70,000 นาย ท่ีสละชีวิตในสงครามโลกคร้ังท่ี 1  
ลกัษณะของประตูเมืองอินเดียแห่งน้ีสร้างข้ึนตาม
แบบอย่างของประตูชัย โดยเลียนแบบประตูชัย
คอนสแตนตินในโรม โดยใชหิ้นทรายสีแดงในการ
สร้าง มีความสูงถึง 42.3 เมตร ส่วนโค้งของซุ้ม
ประตู กวา้ง 9.1 เมตร สูง 22.8 เมตร ในปัจจุบนัถือ
วา่เป็นอนุสรณ์สถานสงครามท่ีใหญ่ท่ีสุดในประเทศอินเดีย  

 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%A7%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B8%A5%E0%B8%B5


จากนั้น น าท่านสู่ วัดอักชาร์มดัม (AKSHARDHAM TEMPLE) หรือ เดลี อกัชาร์มดมั ไดรั้บการประกาศจาก Guinness 

World Record ในปี 2007 วา่เป็นวดัฮินดูท่ีใหญ่ท่ีสุดในโลก ซ่ึงอกัชาร์มดมั หมายถึง ศาสนสถานนิรันดร์กาลของ
พระเจา้สูงสุด โดย Yogiji Maharaj กูรูองค์ท่ี 4 ของนิกายมีด าริอยากสร้างวดัน้ีข้ึนริมฝ่ังแม่น ้ ายมุนา แต่ก็ยงัไม่มี
การก่อสร้างใดๆ จนมาถึง กรููองคท่ี์ 5 Pramukh Swami Maharaj ไดม้าสานต่อเจตนารมณ์ในการสร้างวดัน้ี และ
ใชเ้วลาสร้างเพียง 5 ปี สร้างแลว้เสร็จในปี 2005 ออกแบบสไตลส์ถาปัตยกรรมดั้งเดิมของอินเดีย สร้างจากหินอ่อน
สีขาวและหินทรายสีชมพ ูตกแต่งดว้ยภาพแกะสลกัรูปสัตวต่์างๆ ประติมากรรมชา้ง รูปป้ันบุคคลต่างๆ   

 
จากนั้น   น าท่านเพลิดพลินช้อปป้ิง ตลาดจันปาท (JANPATH MARKET) เลือกซ้ือของฝากหรือของท่ีระลึกต่างๆมากมาย 

ไม่วา่จะเป็น เส้ือผา้ กระเป๋า รองเทา้ เคร่ืองประดบัตกแต่ง อญัมณีต่างๆไดต้ามอธัยาศยั 
 

**ขอสงวนสิทธ์ิในการเปลีย่นแปลงโปรแกรมไม่ไปตลาดจันปาทหากมเีวลาไม่เพยีงพอ** 
เยน็  บริการอาหารเยน็ ณ ภัตตาคาร 
ได้เวลาสมควร น าท่านเดินทางสู่ สนามบินนานาชาติอนิทริาคานธี เตรียมตัวเดินทางกลบักรุงเทพฯ 
 
 
 



วนัทีห้่า สุวรรณภุม ิกรุงเทพฯ  
00.20 น. ออกเดินทางสู่กรุงเทพฯโดยเท่ียวบินท่ี TG316 (บริการอาหารและเคร่ืองดื่มบนเคร่ือง) 
05.45 น. เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ พร้อมความประทบัใจมิรู้ลืม 

******************************************************************** 

  อตัราค่าบริการและเงื่อนไขรายการท่องเทีย่ว 

ตาราง ราคา นิวเดล ีชัยปุระ อคัรา การบินไทย (TG) 5 วนั 3 คนื 
เร่ิมเดินทาง กลบัจากเดินทาง จ านวน ราคาผู้ใหญ่ ราคาเด็ก เด็กไม่มเีตียง พกัเดี่ยว 

21 พ.ย. 62 25 พ.ย. 62 25 23,900 23,900 22,900 4,000 

05 ธ.ค. 62 09 ธ.ค. 62 25 25,900 25,900 24,900 4,000 

28 ธ.ค.62 01 ม.ค.63 25 27,900 27,900 26,900 4,000 

02 ม.ค.63 06 ม.ค.63 25 22,900 22,900 21,900 4,000 

24 ม.ค.63 28 ม.ค.63 25 22,900 22,900 21,900 4,000 

14 ก.พ.63 18 ก.พ.63 25 22,900 22,900 21,900 4,000 

21 ก.พ.63 25 ก.พ.63 25 23,900 23,900 22,900 4,000 

05 มี.ค.63 09 มี.ค.63 25 23,900 23,900 22,900 4,000 

19 มี.ค.63 23 มี.ค.63 25 23,900 23,900 22,900 4,000 

 

อตัราค่าบริการรวม 
✓ ตั๋วเคร่ืองบินช้ันทศันาจรไป -กลบัพร้อมกรุ๊ป อยู่ต่อต้องเสียค่าเปลีย่นแปลงตั๋ว 
✓ ทีพ่กัโรงแรมตามรายการ 3 คืน พกัห้องละ 2-3 ท่าน (กรณมีาไม่ครบคู่และไม่ต้องการเพิม่เงินพกัห้องเดี่ยว) 
✓ อาหารตามรายการระบุ(สงวนสิทธิในการสลบัมือ้หรือเปลีย่นแปลงเมนูอาหารตามสถานการณ์)  
✓ ค่าเข้าชมสถานทีต่ามรายการระบุ 
✓ ค่าระวางน า้หนักกระเป๋าไม่เกนิ 30 กก.ต่อ 1 ใบ(โหลดได้ท่านละ 1 ใบ)กระเป๋าถือขึน้เคร่ือง Hand Carry 7 กก.ต่อ 1 ใบ 
✓ ค่ารถโค้ชรับ-ส่งสถานทีท่่องเทีย่วตามรายการระบุ 
✓ ค่าไกด์ท้องถิ่นและหัวหน้าทวัร์น าเทีย่วตามรายการ 
✓ ประกนัอุบัติเหตุวงเงิน1,000,000 บาท (เป็นไปเง่ือนไขตามกรมธรรม์)  



เงื่อนไขประกันการเดินทาง  ค่าประกันอุบัติเหตุและค่ารักษาพยาบาล คุ้มครองเฉพาะกรณีที่ได้รับอุบัติเหตุระหว่างการ
เดินทาง ไม่คุ้มครองถึงการสูญเสียทรัพย์สินส่วนตัวและไม่คุ้มครองโรคประจ าตัวของผู้เดินทาง 

✓ ภาษีน า้มันและภาษีตั๋วทุกชนิด(สงวนสิทธิเกบ็เพิม่หากสายการบินปรับขึน้ก่อนวนัเดินทาง) 

อตัราค่าบริการไม่รวม 
 ภาษีหัก ณ ทีจ่่าย 3%และภาษีมูลค่าเพิม่ 7% 

 ค่าท าหนังสือเดินทางไทย และค่าธรรมเนียมส าหรับผู้ถือพาสปอร์ตต่างชาติ 

 ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาท ิอาหารและเคร่ืองดื่มทีส่ั่งเพิม่พิเศษ,โทรศัพท์-โทรสาร,อนิเตอร์เน็ต,มินิบาร์,ซักรีดทีไ่ม่ได้ระบุไว้ใน
รายการ 

 ค่าใช้จ่ายอันเกิดจากความล่าช้าของสายการบิน,อุบัติภัยทางธรรมชาติ,การประท้วง,การจลาจล,การนัดหยุดงาน,การถูก
ปฏิเสธไม่ให้ออกและเข้าเมืองจากเจ้าหน้าทีต่รวจคนเข้าเมืองและเจ้าหน้าทีก่รมแรงงานทั้งที่เมืองไทยและต่างประเทศซ่ึง
อยู่นอกเหนือความควบคุมของบริษัทฯ 

 ค่าวซ่ีาเข้าประเทศอนิเดียแบบ E-VISA และค่าด าเนินการ 1,300 บาท  (เป็นแบบ DOUBLE ENTRY เข้า-ออกได้ 2 คร้ัง   
และอนุญาตให้อยู่ได้ไม่เกนิ 30 วนั) 

 ค่าทปิไกด์ท้องถิ่น,คนขับรถ,ผู้ช่วยคนขับรถ1,500 บาท/ทริป/ลูกทวัร์1ท่าน(บังคับตามระเบียบธรรมเนียมของประเทศ) 

 ค่าทปิหัวหน้าทวัร์ตามสินน า้ใจของทุกท่านค่ะ(ไม่รวมในทปิไกด์ท้องถิ่นและคนขับรถนะคะแต่ไม่บังคับทปิค่ะ) 
 

เงื่อนไขการส ารองทีน่ั่งและการยกเลกิทวัร์ 
การจองทวัร์ : 

• กรุณาจองทัวร์ล่วงหน้า ก่อนการเดินทาง พร้อมช าระมัดจ า 10,000 บาท ส่วนที่เหลือช าระทันทีก่อนการเดินทางไม่น้อย
กว่า 15 วนั มิฉะน้ันถือว่าท่านยกเลกิการเดินทางโดยอตัโนมัติ (ช่วงเทศกาลกรุณาช าระก่อนเดินทาง 21 วนั) 

เม่ือท่านได้ท ารายการจองทวัร์ กบั เอ็กซ์ซอติก ฮอลิเดย์ จากนัน้ เจ้าหน้าท่ีจะติดต่อกลบั 
เพ่ือแจ้งนดัวนั ช าระเงิน โทร 02-108-7828 ท่านสามารถโอนเงินผ่านธนาคาร ดงัต่อไปนี ้ 

ธนาคาร สาขา ช่ือบัญชี ประเภท หมายเลขบัญชี 

 

เดอะมอลล์ บางกะปิ บ.เอ็กซ์ซอตกิ ฮอลิเดย์ จ ากัด ออมทรัพย์ 281-222986-8 

 

สาขาย่อยเดอะมอลล์ บางกะปิ นางสาวพรหมพร สนิทขวัญ ออมทรัพย์ 732-2-31864-9 

 
 
 
 

http://www.exoticontour.com/
http://www.exoticontour.com/ExoticTour/home/payment.php


กรณยีกเลกิ : 

• ยกเลิกการเดินทางก่อนการเดินทาง 45 วัน บริษัทฯ จะคืนเงินค่ามัดจ าให้ทั้งหมด ยกเว้นในกรณีวันหยุดเทศกาล, วันหยุด
นักขัตฤกษ์ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิการคืนเงินมัดจ าโดยไม่มีเงื่อนไขใด ๆ ทั้งส้ิน 

• ยกเลกิการเดินทาง 30 - 45 วนั ก่อนการเดินทาง หักค่าทวัร์ 50% และริบเงินมัดจ าทั้งหมด 

• ยกเลกิภายใน 20 วนั ก่อนการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิการคืนเงินค่าทวัร์ทั้งหมดไม่ว่ากรณใีด ๆ ทั้งส้ิน 
กรณเีจ็บป่วย : 

• กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได้ ซ่ึงจะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง บริษัทฯจะท าการเลื่อน            
การเดินทางของท่านไปยังคณะต่อไป แต่ทั้งนี้ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถยกเลิกหรือเลื่อนการเดินทางได้ตาม
ความเป็นจริง 
 

• ในกรณเีจ็บป่วยกะทนัหันก่อนล่วงหน้าเพยีง 7 วนัท าการ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงินทุกกรณ ี
เงื่อนไขอืน่ ๆ : 

• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมด กรณีท่านยกเลิกการเดินทางและมีผลท าให้คณะเดินทางไม่ครบตาม
จ านวนทีบ่ริษัทฯ ก าหนดไว้ (15 ท่านขึน้ไป) เน่ืองจากเกดิความเสียหายต่อทางบริษัทฯ และผู้เดินทางอืน่ทีเ่ดินทางในคณะ
เดียวกนั บริษัทต้องน าไปช าระค่าเสียหายต่าง ๆ ทีเ่กดิจากการยกเลกิของท่าน 

• คณะผู้เดินทางจ านวน 15 ท่านขึ้นไป จึงออกเดินทางในกรณีที่มีผู้เดินทางไม่ถึง 15 ท่าน ขอสงวนสิทธ์ิเลื่อนวันเดินทาง 
หรือ ยกเลกิการเดินทาง โดยทางบริษัทจะแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า 10 วนัก่อนการเดินทาง 

• กรณีที่ท่านต้องออกตั๋วภายใน เช่น (ตั๋วเคร่ืองบิน, ตั๋วรถทัวร์, ตั๋วรถไฟ) กรุณาสอบถามที่เจ้าหน้าที่ทุกคร้ังก่อนท าการออก
ตั๋ว เน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟล์ทบิน หรือเวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบ ล่วงหน้า ทางบริษัทฯ จะไม่
รับผิดชอบใด ๆ ในกรณี ถ้าท่านออกตั๋วภายในโดยไม่แจ้งให้ทราบและหากไฟล์ทบินมีการปรับเปลี่ยนเวลาบินเพราะถือว่า
ท่านยอมรับในเงื่อนไขดังกล่าว 

• กรณีใช้หนังสือเดินทางราชการ (เล่มน ้าเงิน) เดินทางเพื่อการท่องเที่ยวกับคณะทัวร์ หากท่านถูกปฏิเสธในการเข้า – ออก
ประเทศใด ๆ กต็าม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนค่าทวัร์และรับผดิชอบใด ๆ ทั้งส้ิน 
 
 
 
 
 
 
 



เอกสารทีใ่ช้ในการยืน่วซ่ีาประเทศอนิเดีย 10 วนัล่วงหน้าก่อนเดินทาง 

➢ สแกนหน้าพาสปอร์ตสีทีชั่ดเจน ห้ามถ่ายจากมือถือ และวนัหมดอายุหนังสือเดินทางต้องมีอายุเหลอืมากกว่า 6 เดือน 
➢ รูปถ่าย : รูปสี ขนาด 2 นิว้ พืน้หลงัสีขาวเท่าน้ัน 1 รูป หน้าตรง ไม่ยิม้เห็นฟัน เกบ็ผมให้เรียบร้อย  

น ารูปถ่ายขนาด 2 นิว้ มาสแกนคู่กบั PASSPORT  เต็ม 2 หน้า จ านวน 1 ไฟล์ และ ไฟล์รูปเดี่ยว จ านวน 1 ไฟล์ 

➢ กรณีผู้เดินทางอายุไม่ถึง 20 ปีบริบูรณ์  เด็กไม่ได้เดินทาง กับบิดาและมารดา จะต้องมีหนังสือยินยอมให้บุตรเดินทาง ไป
ต่างประเทศจากเขตหรืออ าเภอ (ภาษาไทย และภาษาองักฤษ) + หน้าพาสปอร์ตของบิดาและ มารดา + หนังสือรับรองค่าใช่
จ่าย 

➢ กรณีผู้เดินทางอายุไม่ถึง 18 ปีบริบูรณ์ ต้องเตรียมส าเนาสูติบัตร ภาษาไทย 1 ฉบับ และ ใบสูติบัตรตัวจริง ภาษาอังกฤษ 1 
ฉบับ 

➢ กรณีผู้เดินทางอายุไม่ถึง 18 ปีบริบูรณ์ เปลี่ยนช่ือ-นามสกุล ต้องเตรียมเอกสารเปลี่ยนช่ือ-นามสกุล ภาษาอังกฤษตัวจริง 1 
ฉบับ 

 
**เป็นไฟล์ PDF เท่าน้ัน** 

**ในกรณวีซ่ีาของท่านไม่ผ่านการพจิารณาจากประเทศอนิเดีย 
ทางบริษัทฯจะไม่รับผดิชอบคนืเงนิค่าทัวร์ให้ทุกกรณี** 

 



รายละเอยีดเพิม่เติม 
➢ บริษัทฯมีสิทธ์ิในการเปลีย่นแปลงโปรแกรมทวัร์ในกรณีทีเ่กดิเหตุสุดวสัิยจนไม่อาจแก้ไขได้  
➢ เที่ยวบิน , ราคาและรายการท่องเที่ยว สามารถเปลีย่นแปลงได้ตามความเหมาะสมโดยค านึงถึงผลประโยชน์ของผู้เดินทาง

เป็นส าคัญ 
➢ หนังสือเดินทางต้องมีอายุการใช้งานเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน และบริษัทฯรับเฉพาะผู้มีจุดประสงค์เดินทางเพือ่ท่องเทีย่ว

เท่าน้ัน (หนังสือเดินทางต้องมีอายุเหลือใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน บริษัทฯไม่รับผิดชอบหากอายุเหลือไม่ถึงและไม่
สามารถเดินทางได้ ) 

➢ ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งส้ิน หากเกิดความล่าช้าของสายการบิน ,สายการบินยกเลิกบิน , การประท้วง,การนัด
หยุดงาน,การก่อจลาจล หรือกรณีท่านถูกปฎิเสธการเข้าหรือออกเมืองจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง หรือ เจ้าหน้าที่กรม
แรงงานทั้งจากไทยและต่างประเทศซ่ึงอยู่นอกเหนือความรับผดิชอบของบริษัทฯหรือเหตุภัยพบิัติทางธรรมชาติ(ซ่ึงลูกค้า
จะต้องยอมรับในเง่ือนไขนีใ้นกรณทีีเ่กดิเหตุสุดวสัิย ซ่ึงอาจจะปรับเปลีย่นโปรแกรมตามความเหมาะสม) 

➢ ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งส้ิน หากผู้เดินทางประสบเหตุสภาวะฉุกเฉินจากโรคประจ าตัว ซ่ึงไม่ได้เกิดจาก
อุบัติเหตุในรายการท่องเที่ยว(ซ่ึงลูกค้าจะต้องยอมรับในเง่ือนไขนี้ในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัย ซ่ึงอยู่นอกเหนือความ
รับผดิชอบของบริษัททวัร์) 

➢ ทางบริษัทฯจะไม่รับผดิชอบใดๆทั้งส้ิน หากท่านใช้บริการของทางบริษัทฯไม่ครบ อาท ิไม่เทีย่วบางรายการ,ไม่ทานอาหาร
บางมื้อ,เพราะค่าใช้จ่ายทุกอย่างทางบริษัทฯได้ช าระค่าใช้จ่ายให้ตัวแทนต่างประเทศแบบเหมาจ่ายขาด ก่อนเดินทาง
เรียบร้อยแล้วเป็นการช าระเหมาขาด 

➢ ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งส้ิน หากเกิดส่ิงของสูญหายจากการโจรกรรมและหรือเกิดอุบัติเหตุที่เกิดจากความ
ประมาทของนักท่องเทีย่วเองหรือในกรณีทีก่ระเป๋าเกดิสูญหายหรือช ารุดจากสายการบิน 

➢ กรณทีีก่ารตรวจคนเข้าเมืองทั้งที่กรุงเทพฯและในต่างประเทศปฎิเสธมิให้เดินทางออกหรือเข้าประเทศที่ระบุไว้ในรายการ
เดินทาง บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิทีจ่ะไม่คืนค่าบริการไม่ว่ากรณใีดๆทั้งส้ิน 

➢ ตั๋วเคร่ืองบินเป็นตั๋วราคาพิเศษ กรณีที่ท่านไม่เดินทางพร้อมคณะไม่สามารถน ามาเลื่อนวันหรือคืนเงินและไม่สามารถ
เปลีย่นช่ือได้ 

➢ เมื่อท่านตกลงช าระเงินไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนผ่านตัวแทนของบริษัทฯหรือช าระโดยตรงกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ
จะถือว่าท่านได้ยอมรับในเง่ือนไขข้อตกลงต่างๆทีไ่ด้ระบุไว้ข้างต้นนีแ้ล้วทั้งหมด 

➢ กรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุดหรือเทศกาลที่ต้องการันตีมัดจ ากับสายการบินหรือผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศ 
รวมถึงเทีย่วบินพเิศษ เช่น Charter Flight , Extra Flightจะไม่มีการคืนเงินมัดจ าหรือค่าทวัร์ทั้งหมด 

➢ ในกรณีของ PASSPORT น้ัน จะต้องไม่มีการช ารุด เปียกน ้า การขีดเขียนรูปต่างๆหรือแม้กระทั่งตราป๊ัมลายการ์ตูน ที่
ไม่ใช่การประทับตราอย่างเป็นทางการของตม. กรุณาตรวจสอบ PASSPORT ของท่านก่อนการเดินทางทุกคร้ัง หาก 
ตม.ปฎเิสธการเข้า-ออกเมืองของท่าน ทางบริษัทฯจะไม่รับผดิชอบใดๆทั้งส้ิน 



➢ ทางบริษัทฯจะไม่รับผดิชอบใดๆทั้งส้ิน หากพาสปอร์ตไม่ตรงกบัใบหน้าปัจจุบัน ถึงจะยงัไม่หมดอายุกต็าม อาจท าให้ท่าน
โดนปฎเิสธการเข้าและออกประเทศได้ เช่น ศัลยกรรม ผ่าตัดขากรรไกรที่ท าให้ใบหน้าเปลีย่นไป ดังน้ัน ท่านต้องท า
พาสปอร์ตเล่มใหม่ก่อนท าการจองทวัร์  

➢ กรณมีี “คดีความ” ทีไ่ม่อนุญาติให้ท่านเดินทางออกนอกประเทศได้ โปรดท าการตรวจสอบก่อนการจองทวัร์ว่าท่านสามารถ
เดินทางออกนอกประเทศได้หรือไม่ ถ้าไม่สามารถเดินทางได้ ซ่ึงเป็นส่ิงทีอ่ยู่เหนือการควบคุมของบริษัทฯ ทางบริษัทฯจะ
ไม่รับผดิชอบใดๆทั้งส้ิน 

➢ กรณ ี“หญิงตั้งครรภ์” ท่านจะต้องมีใบรับรองแพทย์ ระบุชัดเจนว่าสามารถเดินทางออกนอกประเทศได้ รวมถึงรายละเอยีด
อายุครรภ์ทีชั่ดเจน ส่ิงนีอ้ยู่เหนือการควบคุมของบริษัทฯ ทางบริษัทฯจะไม่รับผดิชอบใดๆทั้งส้ิน 

➢ กรณีใช้หนังสือเดินทางราชการ (เล่มน ้าเงิน) เดินทางเพื่อการท่องเที่ยวกับคณะทัวร์ หากท่านถูกปฏิเสธในการเข้า – ออก
ประเทศใด ๆ กต็าม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนค่าทวัร์และรับผดิชอบใด ๆ ทั้งส้ิน 

**กรุณากรอกข้อมูลส าคญัส าหรับกรอกวีซ่าอนิเดียออนไลน์ด้านล่างให้ครบถ้วนด้วยค่ะ** 

** ก่อนตัดสินใจจองทวัร์ควรอ่านเงื่อนไขการเดินทางอย่างถ่องแท้แล้วจึงมดัจ าเพือ่ประโยชน์ของท่านเอง** 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ข้อมูลส าคญัส าหรับกรอกวซ่ีาอนิเดยีออนไลน์ 

**กรุณาระบุรายละเอยีดทั้งหมดให้ครบถ้วน เพือ่ประโยชน์ในการพจิารณาวซ่ีา** 

*** กรุณากรอกข้อมูลเป็นภาษาองักฤษ*** 

ประวตัส่ิวนตวั (PERSONAL INFORMATION) 

ค าน าหนา้ :  นาย  นาง นางสาว           เด็กชาย         เด็กหญิง    

TITLE:          MR  MRS      MS                  MSTR            MISS    

ช่ือ/ NAME:…………………………………………………………นามสกุล/SURNAME:………………………………………………(ตามหนา้พาสปอร์ต) 

สถานะภาพ/ MARITAL STATUS :           แต่งงาน/ MARRIED                   โสด/ UN MARRIED                 หยา่ร้าง/DIVORCE 
ศาสนา/ RELIGION : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

ท่ีอยู/่ ADDRESS  :………………หมู่ท่ี…………….ตรอก/ซอย…………………….หมู่บา้น………………………ต าบล/แขวง……………………………….  

อ าเภอ/เขต…………………….จงัหวดั………………………รหสัไปรษณีย ์…………………เบอร์มือถือ…………………อีเมลล…์…………………………. 

ท่ีอยูต่ามทะเบียนบา้น/ ADDRESS  : ……………หมู่ท่ี……….ตรอก/ซอย……………………หมู่บา้น………………………ต าบล/แขวง…………………….  

อ าเภอ/เขต…………………….จงัหวดั………………………รหสัไปรษณีย…์………………เบอร์มือถือ…………………อีเมลล…์…………………………. 

ประวตัคิรอบครัว (FAMILY INFORMATION) 

ช่ือ/นามสกุลบิดา :…………………………………………………………..สัญชาติ ……………………………….สถานท่ีเกิด……………………………….. 

FATHER’S NAME / SURNAME                                                                NATIONALITY    PLACE OF BIRTH 

ช่ือ/นามสกุลมารดา :………………………………………………………..สัญชาติ ………………………………..สถานท่ีเกิด………………………………. 

MOTHER’S NAME / SURNAME                                                           NATIONALITY   PLACE OF BIRTH 

ช่ือสามี/ภรรยา:………………………………………………………………สัญชาติ ………………………………สถานท่ีเกิด………………………………. 

GIVE THE NAME OF WIFE OR HUSBAND     NATIONALITY   PLACE OF BIRTH 

ประวตักิารศึกษา(EDUCATIONAL INFORMATION) 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

ประวตักิารท างาน  (PROFESTION INFORMATION) 

อาชีพ / OCCUPATION:…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

ช่ือบริษทั / EMPLOYER’S NAME :…………………………………………………………………………………………………………………………….. 

เบอร์โทรติดต่อ+แฟ็กซ์/ WORK PHONE NUMBER+FAX:…………………………………………………………………………………………………… 

ท่ีอยู/่ ADDRESS  : …………………………….หมู่ท่ี……………………ตรอก/ซอย………………………………..หมู่บา้น………………………………..  

ต าบล/แขวง………………………………….. อ  าเภอ/เขต………………………………จงัหวดั……………………………รหสัไปรษณีย…์………………  



*โปรดระบุรายช่ือประเทศทีท่่านได้เดนิทางในช่วงระยะเวลา 10 ปีทีผ่่านมา (ดูจากแสตมป์เข้า-ออก ประเทศ ในพาสปอร์ตเป็นหลกั) (**ส าคญัมาก) 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………     

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...                          

*ท่านเคยได้รับวซ่ีาประเทศอนิเดยีหรือไม่……………………ถ้าเคย โปรดระบุหมายเลขวซ่ีา…………………………………………………..                                                                                                                                

วนัทีอ่อกวซ่ีา………………………….สถานทีอ่อกวซ่ีา………………………………………… ประเภทวซ่ีาทีไ่ด้รับ…………………………  

 

ข้อมูลของบริษัททีเ่ชิญในอนิเดยี (กรณีวซ่ีาธุรกจิ) 

ช่ือบริษทั / EMPLOYER’S NAME :………………………………………………………………………………………………………………………… 

ท่ีอยู/่ ADDRESS  : …………………………หมู่ท่ี……………………ตรอก/ซอย………………………………..หมู่บา้น………………………………..  

ต าบล/แขวง…………………………………..อ าเภอ/เขต……………………………จงัหวดั……………………………..รหสัไปรษณีย…์………………  

เบอร์โทรติดต่อ+แฟ็กซ์/ PHONE NUMBER+FAX:………………………………………………………………………………………………………… 

อีเมลล/์E-MAIL :…………………………………………………………………………………………………………………………………………….       

 

ข้อมูลทีพ่กัทีอ่นิเดยี / โรงแรม    

ช่ือโรงแรม / HOTEL NAME: …………………..………………………………………………………………………………………………………….       

ท่ีอยู/่ ADDRESS  :………………………...หมู่ท่ี……………………ตรอก/ซอย………………………………..หมู่บา้น………………………………..  

ต าบล/แขวง………………………………….อ าเภอ/เขต……………………………จงัหวดั……………………………..รหสัไปรษณีย…์……………...  

เบอร์โทรติดต่อ+แฟ็กซ์/ PHONE NUMBER+FAX:………………………………………………………………………………………………………. 

อีเมลล/์E-MAIL :……………………………………………………………………………………………………………………………………………   

 

ช่ือ/นามสกลุ ผูติ้ดต่อท่ีไทย (ภาษาองักฤษ)……………………………………………………………………………………………………… 

ท่ีอยู/่ ADDRESS  :……………………….. หมู่ท่ี…………………….ตรอก/ซอย……………………………….หมู่บา้น………………………………..  

ต าบล/แขวง………………………………….อ าเภอ/เขต……………………………จงัหวดั……………………………..รหสัไปรษณีย…์……………...  

เบอร์โทรติดต่อ/ PHONE NUMBER :……………………………………………………………………………………………………………………… 

 
 


