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05.00 น. พร้อมกนัท่ี สนามบินสุวรรณภูม ิช้ัน 4 เคาน์เตอร์สายการบินไทยแอร์เวย์ ประตู 3 เคาน์เตอร์ D  

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

 

10.35 น. เดินทางถึง สนามบินนานาชาตอินิทริาคานธี กรุงนิวเดลี ประเทศอินเดีย น าท่านผา่นพิธีตรวจคนเขา้เมืองเป็น
ท่ีเรียบร้อย พบการตอ้นรับอย่างอบอุ่นจากเจา้หน้าท่ี(**เวลาท้องถิ่นของประเทศอินเดียช้ากว่าประเทศไทย
ประมาณ 1.30 ช่ัวโมง กรุณาปรับนาฬิกาของท่านเพ่ือสะดวกในการนัดหมาย) 

เที่ยง บริการอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร 
จากนั้น น าท่านเดินทางสู่ เมืองชัยปุระ หรือท่ีทุกคนจะรู้จกักนัในช่ือ “นครสีชมพู” (ใชเ้วลาในการเดินทางประมาณ 

7 ชัว่โมง) เป็นเมืองหลวงของรัฐราชสถาน มีประชากรมากกว่า 3 ลา้นคน เป็นศูนยก์ลางในดา้นต่างๆไม่ว่า
จะเป็น ดา้นคมนาคม สาธารณูปโภค และโรงงานอุตสาหกรรมต่างๆ รวมถึงสถานท่ีท่องเท่ียวของเมืองชยัปุ
ระท่ีมีความสวยงามทั้งสถานท่ีและประวติัศาสตร์ท่ีน่าคน้หา ท าใหเ้มืองชยัปุระ เป็นเมืองยอดนิยมในการเดิน
ทางเขา้มาท่องเท่ียว 

 
เยน็ บริการอาหารเยน็ ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
ที่พกั  SHERATON HOTEL หรือเทียบเท่าระดับ 5* เมืองชัยปุระ 
 

 
 
 
 

วนัแรก  สนามบินสุวรรณภูม ิ– นิวเดล ี– ชัยปุระ                                                                       (-/กลางวัน/เยน็) 
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เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
จากนั้น น าท่านสู่ พระราชวงัสายลม (HAWA MAHAL) สร้างข้ึนในปี ค.ศ.1799 โดยมหาราชาสะหวาย ประธาป 

สิงห์ (Maharaja Sawai Pratap Singh) ออกแบบโดยลาล ชนัด์ อุสถดั (Lal Chand Ustad) ซ่ึงพระราชวงั
แห่งน้ีสร้างดว้ยหินทรายสีชมพู และสีแดง ถอดแบบมากจากทรงของมงกุฎพระนารายณ์  ลกัษณะเด่นของ
พระราชวงัสายลมแห่งน้ี มีความสูงถึง 5 ชั้น และสูงถึง 15 เมตร มีหนา้ต่างทั้งหมด 953 บาน เป็นช่องลมลาย
ฉลุเพ่ือให้อากาศถ่ายเทและให้แสงลอดผ่านได้ คล้ายกับรังผึ้ง สร้างข้ึนเพ่ือให้นางสนมในวงัสามารถ
มองเห็นวิถีชีวิตผูค้นในเมือง หรือขบวนพิธีการต่างๆท่ีเกิดข้ึนภายนอกเมืองได ้ซ่ึงคนภายนอกจะไม่สามารถ
เห็นนางสนมในวงัได ้เน่ืองจากสมยัก่อนจะมีความเคร่งครัดในการใชผ้า้คลุมหนา้ส าหรับผูห้ญิง 

 
 
  

 จากนั้น  น าท่านสู่  พระราชวังสายน ้ า  (JAL MAHAL) 

ตั้ งอยู่ก ลางทะ เลสาบ  Man Sagar Lake โดยมี
เทือกเขานหาร์การห์ตั้งอยู่ด้านหลงั และตัวอาคาร
สร้างดว้ยหินทรายสีแดง พระราชวงัแห่งน้ีมีทั้งหมด 
5 ชั้ น ซ่ึง 4 ชั้ นล่างจะถูกน ้ าท่วมเม่ือทะเลสาบมี

วนัที่สอง พระราชวงัสายลม – พระราชวงัสายน า้ – พระราชวงัแอมเบอร์ ฟอร์ท - ซิตี ้พาเลช - วดัพระพฆิเนศ  

           (เช้า/กลางวนั/เยน็) 
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ระดบัน ้ าสูงสุด และเหลือใหเ้ห็นเพียงชั้นบนสุดเท่านั้น      
จากนั้น น าท่านสู่ AMBER FORT หรือป้อมปราการใหญ่แห่งเมืองชยัปุระ ตั้งอยูบ่นเนินเขาสูง สร้างในสมยัของ

มหาราชามาน ซิงห์ (Maharaja Man Singh) ปี ค.ศ.1592 แต่เดิมท่ีแห่งน้ีเป็นป้อมปราการท่ีส าคญัสามารถ
ป้องกนัขา้ศึกท่ีมารุกรานได ้มีทั้งแม่น ้ าลอ้มรอบ และยงัสามารถมองเห็นไดร้ะยะไกลอีกดว้ย และภายในยงั
ประกอบไปดว้ยพระต าหนกัอนัสวยงามมากมาย ออกแบบสถาปัตยกรรมภายในเป็นการผสมผสานระหว่าง
ราชปุตกบัโมกุล  (พเิศษ!! รวมค่านั่งช้างขึน้ไปชมพระราชวงั) 

 
 

  
เที่ยง  บริการอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร 
จากนั้น น าท่านสู่ พระราชวังหลวง (CITY PALACE) สร้างข้ึนในปี ค.ศ. 1797 สมยัมหาราชาไสวจยั ซิงห์ ท่ี 2 

สร้างโดยการผสมผสานสถาปัตยกรรมแบบราชปุตกบัโมกุล ในปัจจุบนัเปิดเป็นพิพิธภณัฑ์ให้สามารถเขา้
ชมได ้ทั้งห้องนอน ห้องแต่งตวั ห้องอาหาร เคร่ืองใชต่้างๆ ท่ีพระราชาเคยใช้จริง และยงัมีโซนท่ีเป็นท่ี
ประทบัของพระราชวงศ์อยู่  ซ่ึงวงัแห่งน้ีวงัมีประตูเข้าออกทั้งหมด 3 ประตู ได้แก่ประตู Virendra Pol 

ประตู Udai Pol และประตู Tripolia  ซ่ึงประตู Tripolia สงวนไวส้ าหรับสมาชิกของราชวงศเ์ท่านั้น และ
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ผูเ้ขา้ชมวงัจะสามารถเขา้ออกไดเ้พียง 2 ประตูเท่านั้น จุดเด่นยอดฮิตของวงัแห่งน้ีคือ BLUE PALACE 

ห้องสีฟ้า ท่ีอยู่บนสุดของพระราชวงั ซ่ึงมีความสวยงามทั้งลวดลาย และสีฟ้า ท าให้เป็นห้องสุดฮิตท่ี
นกัท่องเท่ียวนิยมมาถ่ายรูป 

   
 

 
 

จากนั้น น า ท่ า น สู่  วั ด พ ร ะ พิ ฆ เน ศ  (GANESH 

TEMPLE) เป็นสถานท่ียอดนิยมท่ีชาวต่างชาติ
และชาวอินเดียเดินทางมาเคารพสักการะ เพื่อเป็น
สิริมงคล สร้างข้ึนโดย Seth Jai Ram Paliwal 

ในช่วงศตวรรษท่ี 18 ตั้ งอยู่บนเนินเขาเล็กๆ ซ่ึง
พระพิฆเนศวรชา้งหวัเทพในศาสนาฮินดูถือว่าเป็น
พระเจา้แห่งความเป็นมงคล ภูมิปัญญา ความรู้ และ
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ความมัง่คัง่ เปรียบเสมือนชีวิตแห่งการคน้หาความสุขนิรันดร์ 
เยน็  บริการอาหารเยน็ ณ ภัตตาคารอาหารจนี  
ที่พกั  SHERATON HOTEL หรือเทียบเท่าระดับ 5* เมืองชัยปุระ 
  
 
เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  

น าท่านเดินทางสู่ เมืองอคัรา ใชเ้วลาในการเดินทางประมาณ 4.30 ชัว่โมง 
เที่ยง  บริการอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร 
จากนั้น น าท่านสู่ ทัชมาฮาล (TAJ MAHAL) เป็นอนุสรณ์สถานแห่งความรักอนัยิ่งใหญ่ของพระเจ้าชาห์ชะฮา

นกบัพระมเหสีท่ีพบรักกนัตั้งแต่ทรงมีพระชนมายุ 14 พรรษา และ 5 ปีหลงัจากนั้น ทั้งสองพระองค์ก็ทรง
อภิเษกสมรสกนัในท่ีสุด พระเจา้ชาห์ชะฮาน จึงเรียกพระมเหสีว่า มุมตชั มาฮาล ท่ีแปลว่า “อัญมณแีห่งราช
วงั” ซ่ึงทชัมาฮาลสร้างข้ึนเพ่ือใชเ้ป็นหลุมฝ่ังศพของพระนางมุมตชั มาฮาล ท่ีทรงส้ินพระชนษ์หลงัจากให้
ก  าเนิดธิดาองค์ท่ี 14 ใชผู้ส้ร้างและร่วมออกแบบกว่า 20,000 คน และใชเ้วลาสร้างถึง 22 ปี มีความกวา้งยาว
ดา้นละ 100 เมตร สูง 60 เมตร มีเน้ือท่ีประมาณ 42 เอเคอร์ สร้างดว้ยหินอ่อนสีขาว ศิลาแลง และประดบัดว้ย
เพชร พลอย หิน จากหลากหลายประเทศไม่ว่าจะเป็น รัชเซีย อียปิต ์เนปาล ฯลฯ  

 

 
 

 

วนัที่สาม เมืองอคัรา – ทัชมาฮาล – อคัรา ฟอร์ท   (เช้า/กลางวัน/เยน็) 
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จากนั้น น าท่านสู่ อัคราฟอร์ท (AGRA FORT) ป้อมปราการท่ีส าคญัอีกแห่งหน่ึงและยงัไดรั้บการแต่งตั้งใหเ้ป็น
มรดกโลกโดยองค์การยเูนสโก ใชเ้วลาในการสร้างยาวนานถึงสามยคุของกษตัริยแ์ห่งราชวงศโ์มกุล มีความ
โดนเด่นดว้ยการสร้างโดยอิฐสม้ ลอ้มรอบดว้ยก าแพงถึงสองชั้น  

 

 
 

ภายในจะแบ่งเป็นโซนต่างๆ ทั้งห้องส่วนพระองค์ ทอ้งพระโรง ลานน ้ าพุ สวนดอกไม ้และยงัเป็นป้อมท่ี
พระเจา้ชาห์ชะฮานถูกขุมขัง โดยลูกชายของท่านเองได้น าพระองค์มาขังไว ้เน่ืองจากทรงโศกเศร้าเสีย
พระทยัท่ีพระมเหสี มุมตชั มาฮาล ส้ินพระชนน์ และพระองค์ไดใ้ชชี้วิต ณ ป้อมแห่งน้ี เฝ้ามองทชัมาฮาล 
จากอคัราฟอร์ท ระลึกถึงพระมเหสีอนัเป็นท่ีรักจนส้ินพระชนน์ 
 

  
 

เยน็  บริการอาหารเยน็ ณ ภัตตาคารอาหารจนี 
ที่พกั  HOLIDAY INN HOTEL หรือเทียบเท่าระดับเดียวกนัที่เมืองอคัรา 
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 เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
  น าท่านเดินทางสู่ เมืองนิวเดล ีใชเ้วลาในการเดินทางประมาณ 4.30 ชัว่โมง 
เที่ยง  บริการอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร 
จากนั้น น าท่านสู่ ป้อมแดง (RED FORT) หรือท่ีคนอินเดีย เรียกว่า ลาล คิลา (Lal Qila) เป็นป้อมปราการส าคญั

อีกแห่งหน่ึงของอินเดีย สร้างข้ึนในปี ค.ศ.1638 พระเจา้ชาห์ชะฮาน สั่งให้สร้างป้อมน้ีข้ึนเน่ืองจากจะยา้ย
ป้อมปราการจากเมืองอคัรามาเมืองเดลี ใชเ้วลาในการสร้างถึง 10 ปี และทรงควบคุมการสร้างเองทั้งหมด 
โครงสร้างสถาปัตกรรมของป้อมแดงแห่งน้ี ถูกออกแบบมาใหม้ีความแข็งแรง น่าเกรงขาม และใชหิ้นทราย
แดงในการสร้างก าแพงลอ้มรอบป้อมเอาไว ้ปัจจุบนัป้อมแดงแห่งน้ีใชเ้ป็นสถานท่ีประกอบพิธีในวนัชาติ
ของอินเดียทุกปีอีกดว้ย 

 

 
 

จากนั้น น าท่านสู่ ประตูเมืองอนิเดีย (INDIA GATE) หรือ อนุสรณ์สถานแห่งสงครามของอินเดีย ตั้งอยูใ่นเมืองนิ
วเดลี สร้างข้ึนเพ่ือร าลึกถึงทหารอินเดีย 70,000 นาย ท่ีสละชีวิตในสงครามโลกคร้ังท่ี 1  ลกัษณะของประตู
เมืองอินเดียแห่งน้ีสร้างข้ึนตามแบบอยา่งของประตูชยั โดยเลียนแบบประตูชยัคอนสแตนตินในโรม โดยใช้
หินทรายสีแดงในการสร้าง มีความสูงถึง 42.3 เมตร ส่วนโคง้ของซุม้ประตู กวา้ง 9.1 เมตร สูง 22.8 เมตร ใน
ปัจจุบนัถือว่าเป็นอนุสรณ์สถานสงครามท่ีใหญ่ท่ีสุดในประเทศอินเดีย   จากนั้นน าท่านสู่ วัดลกัษมนีารายัน 
(LAKSHMI NARAYAN TEMPLE) หรือเรียกอีกอยา่งว่า เบอร์ลาแมนเดียร์ (Birla Mandir) ตามช่ือ
ของผูส้ร้าง คือ นาย Raja Baldev Birla ซ่ึงเป็นนกัธุรกิจคนส าคญัของอินเดีย สร้างข้ึนเม่ือปี พ.ศ.2481 เพ่ือ

วนัที่ส่ี  เมืองนิวเดล ี– เรด ฟอร์ท – ประตูเมืองอนิเดีย  –  วดัลกัษมนีารายนั – ตลาดจนัปาท     (เช้า/กลางวัน/เยน็) 

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
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
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บูชาพระนารายณ์ (พระผูพ้ิทกัษโ์ลก) และพระลกัษมี (เทพแห่งความมัง่คัง่) มีทั้งชาวอินเดียและชาวต่างชาติ
นิยมเดินทางมาเคารพสกัการะ เน่ืองจากเช่ือว่า ถา้มาขอพรท่ีวดัน้ีจะสมดัง่ค  าปรารถนา 

 

  
 

จากนั้น น าท่านเพลิดพลินชอ้ปป้ิง ตลาดจันปาท (JANPATH MARKET) เลือกซ้ือของฝากหรือของท่ีระลึกต่างๆ
มากมาย ไม่ว่าจะเป็น เส้ือผา้ กระเป๋า รองเทา้ เคร่ืองประดบัตกแต่ง อญัมณีต่างๆไดต้ามอธัยาศยั 

 

**ขอสงวนสิทธ์ิในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมไม่ไปตลาดจนัปาทหากมีเวลาไม่เพยีงพอ** 
 

เยน็  บริการอาหารเยน็ ณ ภัตตาคาร 
ได้เวลาสมควร น าท่านเดินทางสู่ สนามบินนานาชาตอินิทิราคานธี เตรียมตวัเดินทางกลบักรุงเทพฯ 
23.30 น. ออกเดินทางสู่กรุงเทพฯโดยเท่ียวบินท่ี TG316 (บริการอาหารและเคร่ืองด่ืมบนเคร่ือง) 
 

 

 

05.25 น. เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูม ิกรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ พร้อมความประทบัใจมิรู้ลืม 
 

 

 

 ขอบพระคุณทุกท่านที่ใช้บริการ  

 

 

 

วนัที่ห้า  สุวรรณภูม ิกรุงเทพฯ       



 

-10- 

          

RYRK191096 

อัตราค่าบริการและเง่ือนไขรายการท่องเที่ยว 

ตาราง ราคา นิวเดล ีชัยปุระ อคัรา บนิแอร์เอเชีย(TG) พกั 5 ดาว 5 วัน 3 คืน 

เร่ิมเดินทาง 
กลับจาก
เดินทาง 

จ านวน ผู้ใหญ่ เด็กมีเตยีง เด็กไม่มีเตยีง พกัเดี่ยว 

02 พ.ค.62 06 พ.ค.62 25 25,900 25,900 24,900 5,000 

23 พ.ค.62 27 พ.ค.62 25 25,900 25,900 24,900 5,000 

13 มิ.ย.62 17 มิ.ย.62 25 26,900 26,900 25,900 5,000 

27 มิ.ย.62 01 ก.ค.62 25 26,900 26,900 25,900 5,000 

11 ก.ค.62 15 ก.ค.62 25 26,900 26,900 25,900 5,000 

22 ส.ค.62 26 ส.ค.62 25 26,900 26,900 25,900 5,000 

 

อัตราค่าบริการรวม 
 ตัว๋เคร่ืองบินช้ันทัศนาจรไป -กลบัพร้อมกรุ๊ป อยู่ต่อต้องเสียค่าเปลีย่นแปลงตัว๋ 
 ที่พกัโรงแรมตามรายการ 3 คืน พกัห้องละ 2-3 ท่าน (กรณมีาไม่ครบคู่และไม่ต้องการเพิม่เงินพกัห้องเดี่ยว) 
 อาหารตามรายการระบุ(สงวนสิทธิในการสลบัม้ือหรือเปลีย่นแปลงเมนูอาหารตามสถานการณ์)  
 ค่าเข้าชมสถานที่ตามรายการระบุ 
 ค่าระวางน า้หนักกระเป๋าไม่เกนิ 20 กก.ต่อ 1 ใบ(โหลดได้ท่านละ 1 ใบ)กระเป๋าถือขึน้เคร่ือง Hand Carry 7 กก.ต่อ 1 

ใบ 
 ค่ารถโค้ชรับ-ส่งสถานที่ท่องเที่ยวตามรายการระบุ 
 ค่าไกด์ท้องถิ่นและหัวหน้าทัวร์น าเที่ยวตามรายการ 
 ประกนัอุบัตเิหตุวงเงิน1,000,000 บาท (เป็นไปเง่ือนไขตามกรมธรรม์)  
 ภาษีน า้มนัและภาษีตัว๋ทุกชนิด(สงวนสิทธิเกบ็เพิม่หากสายการบินปรับขึน้ก่อนวนัเดินทาง) 

อัตราค่าบริการไม่รวม 
 ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%และภาษีมูลค่าเพิม่ 7% 

 ค่าท าหนังสือเดินทางไทย และค่าธรรมเนียมส าหรับผู้ถือพาสปอร์ตต่างชาต ิ
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 ค่าใช้จ่ายส่วนตวั อาทิ อาหารและเคร่ืองด่ืมที่ส่ังเพิม่พเิศษ,โทรศัพท์-โทรสาร,อนิเตอร์เน็ต,มนิิบาร์,ซักรีดที่ไม่ได้ระบุ
ไว้ในรายการ 

 ค่าใช้จ่ายอนัเกดิจากความล่าช้าของสายการบิน,อุบัตภัิยทางธรรมชาต,ิการประท้วง,การจลาจล,การนัดหยุดงาน,การ
ถูกปฏิเสธไม่ให้ออกและเข้าเมืองจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองและเจ้าหน้าที่กรมแรงงานทั้งที่เมืองไทยและ
ต่างประเทศซ่ึงอยู่นอกเหนือความควบคุมของบริษัทฯ 

 ค่าวซ่ีาเข้าประเทศอนิเดียแบบ E-VISA และค่าด าเนินการ 3,500 บาท 

 ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น,คนขับรถ,ผู้ช่วยคนขับรถ1,200 บาท/ทริป/ลูกทัวร์1ท่าน(บังคับตามระเบียบธรรมเนียมของ

ประเทศ) 

 ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ตามสินน า้ใจของทุกท่านค่ะ(ไม่รวมในทิปไกด์ท้องถิ่นและคนขับรถนะคะแต่ไม่บังคบัทิปค่ะ) 
 

เง่ือนไขการส ารองที่น่ังและการยกเลิกทัวร์ 
การจองทัวร์ : 

 กรุณาจองทัวร์ล่วงหน้า ก่อนการเดินทาง พร้อมช าระมัดจ า 10,000 บาท ส่วนที่เหลือช าระทันทีก่อนการเดินทางไม่
น้อยกว่า 15 วนั มฉิะนั้นถือว่าท่านยกเลกิการเดินทางโดยอตัโนมตั ิ(ช่วงเทศกาลกรุณาช าระก่อนเดินทาง 21 วนั) 

ช ำระเงินโดยโอนเงินเข้ำบญัชีกรรมกำรบริษทั รกัย้ิมทวัร์ ช่ือบญัชี อรินทร์ชยา บรรเจดิศิริ
 ธนาคารกสิกรไทย เลขที่ สาขาเดอะพาซิโอลาดกระบัง

ธนาคารไทยพาณชิย์ เลขที่ สาขาเดอะพาซิโอ ลาดกระบัง

ธนาคาร กรุงเทพ เลขที่ สาขาสุขุมวทิ ประเวศ

ธนาคารกรุงไทย เลขที่ สาขาเดอะพาซิโอ ลาดกระบัง
ธนาคารทหารไทย เลขที่ สาขาเดอะพาซิโอลาดกระบัง

หลงัจากท าการโอนเงินแล้วรบกวนส่งหน้าหนงัสือเดนิทาง พาสปอร์ต พร้อมระบุหมายเลขโทรศัพท์ตดิต่อกลบัระบุ
โปรแกรม วนัเดนิทางมาที่ไลน์ออฟฟิค

 
กรณยีกเลกิ : 

 ยกเลิกการเดินทางก่อนการเดินทาง 30 วัน บริษัทฯ จะคืนเงินค่ามัดจ าให้ทั้งหมด ยกเว้นในกรณีวันหยุดเทศกาล, 
วนัหยุดนักขัตฤกษ์ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์การคืนเงินมดัจ าโดยไม่มเีง่ือนไขใด ๆ ทั้งส้ิน 

 ยกเลกิการเดินทาง 15 - 30 วนั ก่อนการเดินทาง หักค่าทัวร์ 50% และริบเงินมดัจ าทั้งหมด 

 ยกเลกิภายใน 14 วนั ก่อนการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์การคืนเงินค่าทัวร์ทั้งหมดไม่ว่ากรณใีด ๆ ทั้งส้ิน 
กรณเีจบ็ป่วย : 
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 กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได้ ซ่ึงจะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง บริษัทฯจะท าการเล่ือน            
การเดินทางของท่านไปยังคณะต่อไป แต่ทั้งนี้ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถยกเลกิหรือเล่ือนการเดินทางได้
ตามความเป็นจริง 

 ในกรณเีจบ็ป่วยกะทันหันก่อนล่วงหน้าเพยีง 7 วนัท าการ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทุกกรณ ี
เง่ือนไขอ่ืน ๆ : 

 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมด กรณีท่านยกเลิกการเดินทางและมผีลท าให้คณะเดินทางไม่ครบ
ตามจ านวนที่บริษัทฯ ก าหนดไว้ (15 ท่านขึ้นไป) เน่ืองจากเกิดความเสียหายต่อทางบริษัทฯ และผู้ เดินทางอ่ืนที่
เดินทางในคณะเดียวกนั บริษัทต้องน าไปช าระค่าเสียหายต่าง ๆ ที่เกดิจากการยกเลกิของท่าน  

 คณะผู้ เดินทางจ านวน 10 ท่านขึ้นไป จงึออกเดินทางในกรณีที่มีผู้ เดินทางไม่ถึง 10 ท่าน ไม่มีหัวหน้าทัวร์ไทยร่วม
เดินทางไปด้วยโดยทางบริษัทจะแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า 10 วนัก่อนการเดินทาง 

 กรณทีี่ท่านต้องออกตัว๋ภายใน เช่น (ตัว๋เคร่ืองบิน, ตัว๋รถทัวร์, ตัว๋รถไฟ) กรุณาสอบถามที่เจ้าหน้าที่ทุกคร้ังก่อนท าการ
ออกตัว๋ เน่ืองจากสายการบินอาจมกีารปรับเปลีย่นไฟล์ทบนิ หรือเวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทางบริษัทฯ 
จะไม่รับผิดชอบใด ๆ ในกรณี ถ้าท่านออกตัว๋ภายในโดยไม่แจ้งให้ทราบและหากไฟล์ทบินมกีารปรับเปลีย่นเวลาบิน
เพราะถือว่าท่านยอมรับในเง่ือนไขดังกล่าว 

 กรณีใช้หนังสือเดินทางราชการ (เล่มน ้าเงิน) เดินทางเพ่ือการท่องเที่ยวกบัคณะทัวร์ หากท่านถูกปฏิเสธในการเข้า – 
ออกประเทศใด ๆ กต็าม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าทัวร์และรับผดิชอบใด ๆ ทั้งส้ิน  

 

เอกสารที่ใช้ในการย่ืนวซ่ีาประเทศอินเดีย 10 วนัล่วงหน้าก่อนเดินทาง 

 สแกนหน้าพาสปอร์ตสีที่ชัดเจน ห้ามถ่ายจากมือถือ และวนัหมดอายุหนังสือเดินทางต้องมอีายุเหลือมากกว่า 6 เดือน 
 รูปถ่าย : รูปสี ขนาด 2 นิว้ พ้ืนหลงัสีขาวเท่านั้น 2 รูป หน้าตรง ไม่ยิม้เห็นฟัน เกบ็ผมให้เรียบร้อย  
 กรณผีู้ เดินทางอายุไม่ถึง 20 ปีบริบูรณ์  เด็กไม่ได้เดินทาง กบับิดาและมารดา จะต้องมหีนังสือยนิยอมให้บุตรเดินทาง 

ไปต่างประเทศจากเขตหรืออ าเภอ (ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ) + หน้าพาสปอร์ตของบิดาและ มารดา + หนังสือ
รับรองค่าใช่จ่าย 

 กรณผีู้เดินทางอายุไม่ถึง 18 ปีบริบูรณ์ ต้องเตรียมส าเนาสูตบิัตร ภาษาไทย 1 ฉบับ และ ใบสูตบิัตรตวัจริง ภาษาองักฤษ 
1 ฉบับ 

 กรณีผู้เดินทางอายุไม่ถึง 18 ปีบริบูรณ์ เปลี่ยนช่ือ-นามสกุล ต้องเตรียมเอกสารเปลี่ยนช่ือ-นามสกุล ภาษาองักฤษตัว
จริง 1 ฉบับ 
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**ในกรณวีซ่ีาของท่านไม่ผ่านการพจิารณาจากประเทศอนิเดยี 
ทางบริษัทฯจะไม่รับผดิชอบคืนเงนิค่าทวัร์ให้ทุกกรณ*ี* 

 
รายละเอียดเพิม่เตมิ 

 บริษัทฯมสิีทธิ์ในการเปลีย่นแปลงโปรแกรมทัวร์ในกรณทีี่เกดิเหตุสุดวสัิยจนไม่อาจแก้ไขได้  
 เที่ยวบิน , ราคาและรายการท่องเที่ยว สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมโดยค านึงถึงผลประโยชน์ของผู้

เดินทางเป็นส าคญั 
 หนังสือเดินทางต้องมีอายุการใช้งานเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน และบริษัทฯรับเฉพาะผู้มีจุดประสงค์เดินทางเพ่ือ

ท่องเที่ยวเท่านั้น (หนังสือเดินทางต้องมอีายุเหลือใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน บริษัทฯไม่รับผดิชอบหากอายุเหลือไม่ถงึ
และไม่สามารถเดินทางได้ ) 

 ทางบริษัทฯจะไม่รับผดิชอบใดๆทั้งส้ิน หากเกิดความล่าช้าของสายการบิน,สายการบินยกเลิกบิน , การประท้วง,การ
นัดหยุดงาน,การก่อจลาจล หรือกรณีท่านถูกปฎิเสธการเข้าหรือออกเมืองจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง หรือ 
เจ้าหน้าที่กรมแรงงานทั้งจากไทยและต่างประเทศซ่ึงอยู่นอกเหนือความรับผดิชอบของบริษัทฯหรือเหตุภัยพบิัตทิาง
ธรรมชาติ(ซ่ึงลูกค้าจะต้องยอมรับในเง่ือนไขนี้ในกรณีที่เกิดเหตุสุดวสัิย ซ่ึงอาจจะปรับเปลี่ยนโปรแกรมตามความ
เหมาะสม) 
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 ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งส้ิน หากผู้เดินทางประสบเหตุสภาวะฉุกเฉินจากโรคประจ าตัว ซ่ึงไม่ได้เกดิจาก
อุบัติเหตุในรายการท่องเที่ยว(ซ่ึงลูกค้าจะต้องยอมรับในเง่ือนไขนี้ในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัย ซ่ึงอยู่นอกเหนือความ
รับผดิชอบของบริษัททัวร์) 

 ทางบริษัทฯจะไม่รับผดิชอบใดๆทั้งส้ิน หากท่านใช้บริการของทางบริษัทฯไม่ครบ อาทิ ไม่เที่ยวบางรายการ,ไม่ทาน
อาหารบางม้ือ,เพราะค่าใช้จ่ายทุกอย่างทางบริษัทฯได้ช าระค่าใช้จ่ายให้ตัวแทนต่างประเทศแบบเหมาจ่ายขาด ก่อน
เดินทางเรียบร้อยแล้วเป็นการช าระเหมาขาด 

 ทางบริษัทฯจะไม่รับผดิชอบใดๆทั้งส้ิน หากเกดิส่ิงของสูญหายจากการโจรกรรมและหรือเกดิอุบัตเิหตุที่เกดิจากความ
ประมาทของนักท่องเที่ยวเองหรือในกรณทีี่กระเป๋าเกดิสูญหายหรือช ารุดจากสายการบิน 

 กรณีที่การตรวจคนเข้าเมืองทั้งที่กรุงเทพฯและในต่างประเทศปฎิเสธมิให้เดินทางออกหรือเข้าประเทศที่ระบุไว้ใน
รายการเดินทาง บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าบริการไม่ว่ากรณใีดๆทั้งส้ิน 

 ตัว๋เคร่ืองบินเป็นตัว๋ราคาพเิศษ กรณทีี่ท่านไม่เดินทางพร้อมคณะไม่สามารถน ามาเล่ือนวนัหรือคืนเงนิและไม่สามารถ
เปลีย่นช่ือได้ 

 เม่ือท่านตกลงช าระเงินไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนผ่านตัวแทนของบริษัทฯหรือช าระโดยตรงกับทางบริษัทฯ ทาง
บริษัทฯจะถือว่าท่านได้ยอมรับในเง่ือนไขข้อตกลงต่างๆที่ได้ระบุไว้ข้างต้นนีแ้ล้วทั้งหมด 

 กรุ๊ปที่ เดินทางช่วงวันหยุดหรือเทศกาลที่ต้องการันตีมัดจ ากับสายการบินหรือผ่านตัวแทนในประเทศหรือ
ต่างประเทศ รวมถึงเที่ยวบินพเิศษ เช่น Charter Flight , Extra Flightจะไม่มกีารคืนเงินมดัจ าหรือค่าทัวร์ทั้งหมด 

 ทางบริษัทฯจะไม่รับผดิชอบใดๆทั้งส้ิน หากพาสปอร์ตไม่ตรงกบัใบหน้าปัจจุบัน ถึงจะยงัไม่หมดอายุกต็าม อาจท าให้
ท่านโดนปฎิเสธการเข้าและออกประเทศได้ เช่น ศัลยกรรม ผ่าตดัขากรรไกรที่ท าให้ใบหน้าเปลีย่นไป ดังนั้น ท่านต้อง
ท าพาสปอร์ตเล่มใหม่ก่อนท าการจองทัวร์  

 กรณมี ี“คดีความ” ที่ไม่อนุญาตใิห้ท่านเดินทางออกนอกประเทศได้ โปรดท าการตรวจสอบก่อนการจองทัวร์ว่าท่าน
สามารถเดนิทางออกนอกประเทศได้หรือไม่ ถ้าไม่สามารถเดินทางได้ ซ่ึงเป็นส่ิงทีอ่ยู่เหนือการควบคุมของบริษัทฯ ทาง
บริษัทฯจะไม่รับผดิชอบใดๆทั้งส้ิน 

 กรณ ี“หญิงตั้งครรภ์” ท่านจะต้องมใีบรับรองแพทย์ ระบุชัดเจนว่าสามารถเดนิทางออกนอกประเทศได้ รวมถงึ
รายละเอยีดอายุครรภ์ที่ชัดเจน ส่ิงนีอ้ยู่เหนือการควบคุมของบริษัทฯ ทางบริษัทฯจะไม่รับผดิชอบใดๆทั้งส้ิน 
 

**กรุณากรอกข้อมูลส าคญัส าหรับกรอกวซ่ีาอินเดยีออนไลน์ด้านล่างให้ครบถ้วนด้วยค่ะ** 
 

** ก่อนตดัสินใจจองทัวร์ควรอ่านเง่ือนไขการเดินทางทุกหน้าอย่างถ่องแท้ 
แล้วจงึมัดจ าเพ่ือประโยชน์ของท่านเอง** 
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ข้อมูลส าคัญส าหรับกรอกวีซ่าอนิเดยีออนไลน์ 

**กรุณาระบุรายละเอยีดทั้งหมดให้ครบถ้วน เพ่ือประโยชน์ในการพจิารณาวีซ่า** 

*** กรุณากรอกข้อมูลเป็นภาษาองักฤษ*** 

ประวัติส่วนตัว (PERSONAL INFORMATION) 

ค าน าหนา้ :  นาย  นาง นางสาว           เด็กชาย         เด็กหญิง    

TITLE:          MR  MRS      MS                  MSTR            MISS    

ช่ือ/ NAME:  _     _______________                  _____________นามสกุล /SURNAME: _     ____________  ___                                  (ตามหน้า
พาสปอร์ต) 

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 ์                              ___       
_ 

ท่ีอยู่ตามทะเบียนบ้าน / ADDRESS  : ____             หมู่ ท่ี             ตรอก/ซอย___________   ____หมู่บ้าน ___________  ___     ต าบล/แขวง__                          
__                                                      

อ าเภอ /เขต                                   จังห วัด __________________รหัส ไปรษ ณี ย์                             เบอ ร์มื อ ถือ  ___                     อี เมลล ์                                     
____ 

ประวัติครอบครัว (FAMILY INFORMATION) 

ช่ือ/นามสกลุบิดา :                 ________________________________สัญชาติ _______                       ______สถานท่ีเกิด_______                       ______ 

FATHER’S NAME / SURNAME                                                                NATIONALITY    PLACE OF BIRTH 

ช่ือ/นามสกลุมารดา :               _______________________________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 

ประวัติการศึกษา(EDUCATIONAL INFORMATION) 

____                                          ____________________________________________   ________________ _____________________________ 

ประวัติการท างาน  (PROFESTION INFORMATION) 
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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_์________ ____                                   

*โปรดระบุรายช่ือประเทศที่ท่านได้เดินทางในช่วงระยะเวลา 10 ปีที่ผ่านมา (ดูจากแสตมป์เข้า-ออก ประเทศ ในพาสปอร์ตเป็นหลัก) (**ส าคัญ
มาก) 

________________________________________________________________________________________________________________________     

________________________________________________________________________________________________________________________                                

*ท่านเคยได้รับวีซ่าประเทศอินเดียหรือไม่                              ถ้าเคย โปรดระบุหมายเลขวีซ่า_______________________________________                                                                                                                                  

วันที่ออกวีซ่า____________________สถานที่ออกวีซ่า________________________________ ประเภทวีซ่าที่ได้รับ____________________  

 

ข้อมูลของบริษัทที่เชิญในอินเดีย (กรณีวีซ่าธุรกิจ) 

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 : _________________________________________________________________________________________________________       

ข้อมูลที่พักที่อินเดีย / 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/นามสกุล ผูติ้ดต่อที่ไทย (ภาษาองักฤษ)______________________________________________________________________________ 

ท่ีอยู/่ ADDRESS  : ____                            หมู่ท่ี                                ตรอก/ซอย__________                 _   ____หมู่บา้น___________                      ___      

ต าบล/แขวง___________                   _     _ อ าเภอ/เขต                                            จงัหวดั_______________          ___รหสัไปรษณีย_์________ ____     

เบอร์โทรติดต่อ/ PHONE NUMBER : _________________________________________________________             ____                      __________ 
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