
 

 

 รหัสทัวร BID2000509 

 ทัวรอินเดีย มหัศจรรย...เมือง 2 ส ีชัยปุระ จูดหปุระ 5 วัน 3 คืน (FD) 
ชัยปุระ - แอมเบอร ฟอรท - นั่งรถจีป๊ขึ้นแอมเบอร ฟอรท - พระราชวังสายลม - CITY 
PALACE - จันทาร มนัทาร - จดูหปุระ - ป�อมเมหรานการห - พระตาหนักพูลมาฮาล - พระ
ตําหนักโมติมาฮาล - จสัวันธาดา - Step Well - ชัยปุระ - ประตปูาตรกิา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
วันแรก กรุงเทพฯ  ● ชัยปุระ ไ (-/-/เย็นบนเครื่อง) 
 
17.00 น. พรอมกันที่ สนามบินดอนเมือง อาคารขาออก 1 ชัน้ 3  เคานเตอรสายการบิน 

Thai Air Asia (FD) โดยมีเจาหนาท่ีอํานวยความสะดวกแกทุกทาน 
20.00 น. ออกเดินทางสู เมืองชัยปุระ ประทศอินเดยี โดยเท่ียวบินที ่FD130 (ใชเวลา

เดินทางโดยประมาณ 03.20 ชั่วโมง) (บริการอาหารและเครื่องด่ืมบนเครื่อง) 
หมายเหตุ : พีเรียดเดินทางวันที ่03-07 / 10-14 / 17-21 / 24-28 มีนาคม 2563 สาย
การบินมีการเปลี่ยนแปลงเวลาบิน ขาไป ออกจาก ดอนเมือง กรุงเทพฯ เวลา 21.20 น. ถึง
ชัยปุระ เวลา 00.20 น. เวลานัดหมายที่สนามบินเวลา 18.30 น.** 
 

 



 

 

22.45 น. เดินทางถึง ทาอากาศยานสนามบินชัยปุระ ประเทศอินเดีย นําทานผานพิธีตรวจ
คนเขาเมืองเปนที่เรียบรอย พบการตอนรับอยางอบอุนจากเจาหนาที(่**เวลาทองถิ่น
ของประเทศอินเดียชากวาประเทศไทยประมาณ 1.30 ชั่วโมง กรุณาปรับ
นาฬิกาของทานเพื่อสะดวกในการนัดหมาย)  เมืองชัยปุระ หรือที่ทุกคนจะรูจกักัน
ในชื่อ “นครสีชมพู” เปนเมืองหลวงของรัฐราชสถาน มปีระชากรมากกวา 3 ลานคน 
เปนศูนยกลางในดานตางๆไมวาจะเปน ดานคมนาคม สาธารณูปโภค และโรงงาน
อุตสาหกรรมตางๆ รวมถึงสถานที่ทองเท่ียวของเมืองชัยปุระทีม่ีความสวยงามทั้ง
สถานที่และประวัติศาสตรที่นาคนหา ทําใหเมืองชัยปุระ เปนเมืองยอดนิยมในการเดิน
ทางเขามาทองเที่ยว 

ที่พัก PARK REGIS HOTEL หรือเทียบเทาระดับ 4* เมืองชัยปุระ มาตรฐานอนิเดีย 
(โรงแรมทีร่ะบุในรายการทัวรเปนเพียงโรงแรมที่นําเสนอเบื้องตนเทานั้น ซึ่งอาจมีการ
เปลี่ยนแปลงแตโรงแรมที่เขาพักจะเปนโรงแรมระดบัเทียบเทากัน) 
 

วันที่สอง ชัยปุระ ● แอมเบอร ฟอรท ● นั่งรถจ๊ีปขึ้นแอมเบอร ฟอรท ● พระราชวังสาย
ลม ● CITY PALACE ●จันทาร มันทาร ● จูดหปุระ ไ(เชา/กลางวัน/เย็น) 

 
เชา ไบริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม   
จากนั้น นําทานสู AMBER FORT หรือป�อมปราการใหญแหงเมืองชัยปรุะ ตั้งอยู บนเนินเขา

สูงของเมืองอาเมร สรางขึ้นในป ค.ศ.1592 
โดยมหาราชาแมนสิงห(Raja Man Singh) 
แตเดิมทีแ่หงนี้เปนป�อมปราการที่สําคัญ
สามารถป�องกันขาศึกท่ีมารุกรานได มทีั้ง
แมนํ้าลอมรอบ และขนาดกําแพงของป�อม
ปราการทีม่ีขนาดใหญและหนาแนน คลายกับ
กําแพงเมืองจีน ดวยความยาวกวา 13 กิโลเมตร และสามารถมองเห็นไดระยะไกลจาก
มุมสูงของปราการไดอกีดวย ซึ่งภายในยังประกอบไปดวยพระตําหนักอันสวยงาม
มากมาย ออกแบบสถาปตยกรรมภายในเปนการผสมผสานระหวางราชปตุกบัโมกุล 
(พิเศษ!! ใหทานนั่งรถจีปขึ้นไปชมพระราชวงั) 



 

 

 
 
จากนั้น  นําทานผานชม พระราชวังกลางนํ้า (JAL MAHAL) ตั้งอยูกลางทะเลสาบ Man 

Sagar Lake โดยมีเทือกเขานหารการหตั้งอยูดานหลัง และตัวอาคารสรางดวยหิน
ทรายสีแดง พระราชวังแหงนี้มีทั้งหมด 5 ชั้น ซ่ึง 4 ชั้นลางจะถูกนํ้าทวมเมื่อทะเลสาบ
มีระดบันํ้าสูงสุด และเหลือใหเห็นเพียงชั้นบนสุดเทานั้น 

 

 
 
             จากนัน้นําทานสู พระราชวังสายลม (HAWA MAHAL) สรางขึ้นในป ค.ศ.1799 

โดยมหาราชาสะหวาย ประธาป สิงห (Maharaja Sawai Pratap Singh) 
ออกแบบโดยลาล ชันด อุสถัด (Lal Chand Ustad) ซึ่งพระราชวังแหงนี้สรางดวย



 

 

หินทรายสีชมพู และสีแดง ถอดแบบมากจากทรงของมงกุฎพระนารายณ  ลักษณะ
เดนของพระราชวังสายลมแหงนี้ มีความสูงถงึ 5 ชั้น และสูงถึง 15 เมตร มีหนาตาง
ทั้งหมด 953 บาน เปนชองลมลายฉลุเพื่อใหอากาศถายเทและใหแสงลอดผานได 
คลายกับรงัผึ้ง สรางขึน้เพ่ือใหนางสนมในวังสามารถมองเห็นวิถชีีวติผูคนในเมือง 
หรือขบวนพิธีการตางๆท่ีเกิดขึ้นภายนอกเมืองได ซึ่งคนภายนอกจะไมสามารถเห็น
นางสนมในวังได เนื่องจากสมัยกอนจะมคีวามเครงครดัในการใชผาคลุมหนาสําหรับ
ผูหญิง นําทานถายรูปหนาพระราชวังสายลมท่ีเปนจุดถายรปูยอดฮติของผูท่ีมาเยือน
ตามอัธยาศัย 

 

 
 
เที่ยง ไบริการอาหารกลางวัน ณ โรงแรม 
            จากนั้นนําทานสู พระราชวังหลวง (CITY PALACE) สรางขึ้นในปค.ศ.1797สมัย

มหาราชาไสวจัย ซิงห ท่ี 2 สรางโดยการผสมผสานสถาปตยกรรมแบบราชปตุกับโม
กุลในปจจุบันเปดเปนพิพิธภัณฑใหสามารถเขาชมไดจุดไฮไลทที่นักทองเที่ยวนิยม
ถายรูปอยูท่ี “ลานนกยงู” ซึ่งเปนลานแสดงของเหลานางราท่ีจะมารายราณลานแหงนี้
และลอมรอบดวยประตู 4 บาน ที่ทุกบานจะมีภาพวาดที่เปนสัญลกัษณของ 4 ฤดู 
ประตูที ่1 จะเปนตัวแทนของฤดูฝน ที่จะเปนประตูที่ใชในการเขาออก ประตูที่ 2 คือ
ประตดูอกบวัเปนตัวแทนของฤดูรอน ประตูที ่3 ประตโูคงสีเขียวเปนตัวแทนของฤดู



 

 

ใบไมผลิ และประตูที่ 4 ประตูดอกไมสีมวงตวัแทนของฤดูหนาว  และเมื่อทานมองไป
ยังดานบนสุดของพระราชวังก็จะเห็นหองพักสวนพระองคของราชวงศอีกดวย 

  

 
 

                      จากนั้นนําทานสู จันทาร มันทาร (Jantar 
Mantar) หอดูดาวที่ใหญที่สุดในโลก สรางขึน้โดย 
มหาราชาไสวใจ สิงคที ่2 ในปค.ศ.1727 
เนื่องจากทานมีพระปรชีาสามารถและมีความสน
พระทัยในการดาราศาตร จงึทําใหสรางที่นี้ขึ้นมา
เพ่ือดูพระอาทิตย ดวงดาว และยังมีนาฬกิาแดดที่
เอาไวใชดูเวลาในการออกรบไดอีกดวย และที่แหงนี้ยังไดรับการขึ้นทะเบียนเปน
มรดกโลกโดยองคการยูเนสโกวา เปนการแสดงออก
ถึงความชาญฉลาดทางดาราศาสตรและ
แนวความคดิทางจักรวาลวิทยาของราชสํานักในชวง
ปลายของยุคโมกุล ในปค.ศ.2010 จากนัน้ นําทาน
เดินทางสู เมืองจูดหปุระ ที่รูจักในนามวา Blue 
City ตั้งอยูในแควนราชสถานของประเทศอินเดีย และเมืองแหงนี้เคยเปนเมืองหลวง
ของประเทศอินเดียในอดีต เมืองทั้งเมืองบานเรือนจะทาสีฟ�าเกือบทั้งหมด ซึ่งสีฟ�านั้น
เปนสีของพราหมณ เชื่อกันวาจะทําใหบานเรือนเย็นลงได  และเมืองแหงนี้เต็มไปดวย
ประวตัิศาสตรที่ยาวนาน มปี�อมปราสาทสุดอลังกาลอีกดวย 

 

 



 

 

เย็น ไบริการอาหารเย็น ณ หองอาหารของโรงแรม 
ที่พัก ZONE BY THE PARK HOTEL หรือเทียบเทาระดับ 4* เมืองจูดหปุระ 

มาตรฐานอนิเดีย 
(โรงแรมทีร่ะบุในรายการทัวรเปนเพียงโรงแรมที่นําเสนอเบื้องตนเทานั้น ซึ่งอาจมีการ
เปลี่ยนแปลงแตโรงแรมที่เขาพักจะเปนโรงแรมระดบัเทียบเทากัน) 
 

วันที่สาม จูดหปุระ ● ป�อมเมหรานการห ● พระตําหนักพูลมาฮาล ● พระตําหนักโมติมา
ฮาล ● จัสวันธาดา ● Step Well ไ(เชา/กลางวัน/เย็น) 

 

เชา  ไบริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 
                จากนั้นนาํทานเดินทางสู ป�อมเมหรานการห 

(Mehrangarh Fort) เปนป�อมโบราณท่ีมคีวาม
ยิ่งใหญและเปน 1 ใน 4 ของพระราชวงัที่ใหญที่สุดใน
อินเดีย มีความยาวขามเขาถึง 125 ลูก ภายในมี
พระราชวังที่สวยงามและใหญที่สุด และเปนจุดชมวิวของเมืองสีฟ�าท่ีดีที่สุด ซึ่งเปน
ป�อมปราการที่มคีวามสงาเปนอยางมาก ป�อมหินแหงนี้ถูกสรางบนเนินเขาสูง 122 
เมตร ในป ค.ศ. 1459 ภายในมีการแบงหองหรือทองพระโรงขนาดใหญอีกหลายแหง 
ไดแก ตําหนัก Moti Mahal , Phool Mahal ป�อมเมหรานการหเปนป�อมโบราณที่
ยังอยูในสภาพที่สมบูรร ภายในยังเปนพิพิธภัณฑท่ีไดรับการตกแตงอยางสวยงามอีก
ดวย 

 

 



 

 

พาทานชม หอง Phool Mahal พระตําหนกัพูลมาฮาล หรือ พระตําหนักแหง
มวลดอกไม สรางขึ้นในป ค.ศ.  1724 โดยไดรับการยกยองวาสวยงามและ
ละเอียดออนที่สุดในบรรดาตําหนักทั้งหมดที่อยูภายใน สวนใหญเปนภาพวาดลาย
ดอกไมและเถาไมประดับจํานวนมาก โดยเรียกการวาดภาพแบบนี้วา รักมาลา 
จุดประสงคของหองนี้ใชเพ่ือความสําราญ ฟงดนตรีและชมการเตนราํ และนําทาน
ชม พระตําหนักโมติมาฮาล (Moti Mahal) หรือพระตําหนักไขมุก จุดเดนอยูที่
การนําเปลือกหอยมุกมาบด กอนนําไปผสมปูนแลวฉาบลงบนผนังหอง ทําใหเวลาคํ่า
คืนจุดเทียนผนังหองจะดูแวววาว สวนเพดานใชกระจกเปนสีๆ หองนีจ้ะใชในการ
หารือราชการกบัขาราชบริพารระดบัสูง  

เที่ยง  ไบริการอาหารกลางวัน ณ โรงแรม 
                จากนั้นนาํทานเดินทางเขาสู อนุสรณสถาน Jaswant Thada ตั้งอยูหางจากป�อม

เมหรานการห ไปประมาณ 1 กิโลเมตร 
อนุสรณนี้สรางขึ้นในป ค.ศ. 1899 เพ่ืออุทิศ
ใหกับมหาราชาจัสวันต ซิงหที่ 2 (Maharaja 
Jaswant Singh II) หลังจากเสียชีวิตไปแลว 
4 ป โดยเปนมหาราชาที่ไดการนับถือจาก
ประชาชนมากมาย เปนทั้งผูริเริ่มโครงการ
ชลประทาน จัสวันธาดาสรางจากหินออน ที่ประตูและเสาแกะสลักลวดลายได
ละเอียดออนและงดงาม ภายในมีสวนหยอมเล็กๆ สรางความรมรื่นและสามารถชม
วิวทิวทัศนได อีกดวย 

                 จากนั้นนําทานเดินทางเยี่ยมชม บอนํา้โบราณ Toorji Ka Jhalra Step Well 
บอนํ้าโบราณแบบขั้นบนัไดที่มีขนาดใหญที่สุดแหงหนึ่งของเมือง Jodhpur มคีวาม
ลึกกวา 200 ฟตุ และเปนหนึ่งในสถานที่ถายทําภาพยนตรเรื่อง Batman The 
Dark Knight Rises จุดเดนของบอนํ้าโบราณแหงนี้คือบันไดทีอ่ดีตเปนที่กกัเก็บ
นํ้าสามารถเดินลงไปตกันํ้าได ซึ่งสรางบอนํ้าแหงนี้สรางขึ้นเพื่อกักเก็บนํ้าไวใช ในชวง
แหงแลง 



 

 

 
 
เย็น  ไบริการอาหารเย็น ณ หองอาหารของโรงแรม 
ที่พัก ZONE BY THE PARK HOTEL หรือเทียบเทาระดับ 4* เมืองจูดหปุระ 

มาตรฐานอนิเดีย 
(โรงแรมทีร่ะบุในรายการทัวรเปนเพียงโรงแรมที่นําเสนอเบื้องตนเทานั้น ซึ่งอาจมีการ
เปลี่ยนแปลงแตโรงแรมที่เขาพักจะเปนโรงแรมระดบัเทียบเทากัน) 
 

วันที่สี ่ จูดหปุระ ● ชัยปุระ ● ประตูปาตริกา ไ (เชา/กลางวัน/เย็น) 
 
เชา ไบริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 
  นําทานเดินทางกลับ ชัยปุระ (ใชเวลาเดินทาง ประมาณ 5 ชั่วโมง) 
เที่ยง  ไบริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตคารอาหารทองถิ่น 
                จากนั้นนาํทานสู ประตูปาตริกา (Patrika gate) คอืประตูเมืองลําดับที ่9 ของ

นครชยัปุระ ตัง้อยูบริเวณ วงเวียนจาวาฮาร (Jawahar Circle) ดวยความที่เปน
ประตูเมืองลําดับที่ 9 ซึ่งเปนเลขศักดิ์สิทธิ์ การสรางประตูนี้ จงึมกีารระดมความคดิ
ในการสรางใหตรงตามประเพณีโบราณของเมอืง ทําใหประตูปาตรกิา มี 9 โดม 7 
ซุมประตู แตละซุมมีภาพวาดสีสันสวยงาม เลาถึงประวัตศิาสตรของแควนราชสถาน 
และยังสามารถถายรูปชิคๆไดอีกดวย 



 

 

 
 
เย็น ไบริการอาหารเย็น ณ ภัตตคารอาหารทองถิ่น 
                ไดเวลาสมควรนําทานเดินทางสู สนามบินชัยปุระ เตรียมตัวเดินทางกลับ

กรุงเทพฯ 
23.15 น. ออกเดินทางสูกรุงเทพฯโดยเท่ียวบินที ่FD131 

  
วันที่หา ดอนเมือง กรุงเทพฯ   
 
05.00+1 น. เดินทางถึง สนามบินดอนเมือง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พรอมความประทับใจมิรู

ลืม 
 
หมายเหตุ : พีเรียดเดินทางวันที ่03-07 / 10-14 / 17-21 / 24-28 มีนาคม 2563 สาย
การบินมีการเปลี่ยนแปลงเวลาบิน ขากลับ ออกจาก ชัยปุระ เวลา 00.50 น. ถึง ดอนเมือง 

กรุงเทพฯ เวลา 06.20 น. ** 
 

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



 

 

  อัตราคาบริการและเงื่อนไขรายการทองเที่ยว 
 

ตาราง ราคาโปรแกรม  อินเดีย ชัยปุระ จูดหปรุะ แอรเอเชีย (FD) 5 วัน 3 คืน 

เริ่มเดินทาง จํานวน
ไฟลทบิน ราคา

ผูใหญ 
ราคาเด็ก 

เด็กไมมี
เตียง 

พักเดี่ยว 
จอย

แลนด 

03 - 07 มี.ค.
63 

25 

FD130: 
21.20-00.20 

FD131: 
00.50-06.20 

21,900 21,900 20,900 5,000 14,900 

10 - 14 มี.ค.
63 

25 

FD130: 
21.20-00.20 

FD131: 
00.50-06.20 

21,900 21,900 20,900 5,000 14,900 

17 - 21 มี.ค.
63 

25 

FD130: 
21.20-00.20 

FD131: 
00.50-06.20 

21,900 21,900 20,900 5,000 14,900 

24 - 28 มี.ค.
63 

25 

FD130: 
21.20-00.20 

FD131: 
00.50-06.20 

21,900 21,900 20,900 5,000 14,900 

31 มี.ค.-04 
เม.ย.63 

25 

FD130: 
20.00-22.45 

FD131: 
23.15-05.00 

21,900 21,900 20,900 5,000 14,900 

07 - 11 เม.ย.
63 

25 

FD130: 
20.00-22.45 

FD131: 
23.15-05.00 

21,900 21,900 20,900 5,000 14,900 



 

 

21 - 25 เม.ย.
63 

25 

FD130: 
20.00-22.45 

FD131: 
23.15-05.00 

22,900 22,900 21,900 5,000 15,900 

 
**ราคา INFANT (อายุไมถึง 2 ป บริบูรณ ณ วันเดินทางกลับ) ทานละ 3,000 บาท อัตรานี้
รวมรายการทัวรและตั๋วเครื่องบินแลว** 
 

อัตราคาบริการรวม 
 ตั๋วเครื่องบินชั้นทัศนาจรไป -กลับพรอมกรุป อยูตอตองเสียคาเปลี่ยนแปลงตั๋ว 
 ที่พักโรงแรมตามรายการ 3 คืน พักหองละ 2-3 ทาน (กรณีมาไมครบคูและไม

ตองการเพิ่มเงินพักหองเดี่ยว) 
 อาหารตามรายการระบุ(สงวนสิทธิในการสลับมื้อหรือเปลี่ยนแปลงเมนูอาหารตาม

สถานการณ)  
 คาเขาชมสถานที่ตามรายการระบ ุ
 คาระวางนํ้าหนักกระเป�าไมเกิน 30 กก.ตอ 1 ใบ(โหลดไดทานละ 1 ใบ)กระเป�าถือขึ้น

เคร่ือง Hand Carry 7 กก.ตอ 1 ใบ 
 คารถโคชรับ-สงสถานที่ทองเที่ยวตามรายการระบ ุ
 คาไกดทองถิ่นและหัวหนาทัวรนําเที่ยวตามรายการ 
 ประกันอุบัติเหตุวงเงิน1,000,000 บาท (เปนไปเง่ือนไขตามกรมธรรม)  

เงื่อนไขประกันการเดนิทาง  คาประกันอุบตัิเหตุและคารักษาพยาบาล คุมครองเฉพาะ
กรณีที่ไดรับอุบัติเหตุระหวางการเดินทาง ไมคุมครองถึงการสูญเสียทรัพยสินสวนตัว
และไมคุมครองโรคประจําตัวของผูเดินทาง 

 ภาษีนํา้มันและภาษีตัว๋ทุกชนิด(สงวนสิทธิเก็บเพิ่มหากสายการบินปรับขึ้นกอนวนั
เดินทาง) 

 ภาษีหัก ณ ที่จาย 3% และภาษีมลูคาเพิ่ม 7%  
 
 



 

 

อัตราคาบริการไมรวม 
 คาทําหนังสือเดินทางไทย และคาธรรมเนียมสําหรับผูถือพาสปอรตตางชาติ 
 คาใชจายสวนตัว อาทิ อาหารและเคร่ืองดืม่ที่สั่งเพิ่มพิเศษ,โทรศัพท-โทรสาร,

อินเตอรเน็ต,มินิบาร,ซักรีดที่ไมไดระบุไวในรายการ 
 คาใชจายอันเกิดจากความลาชาของสายการบิน,อุบัติภัยทางธรรมชาติ,การประทวง,

การจลาจล,การนัดหยุดงาน,การถูกปฏิเสธไมใหออกและเขาเมอืงจากเจาหนาที่ตรวจ
คนเขาเมืองและเจาหนาที่กรมแรงงานทั้งทีเ่มืองไทยและตางประเทศซึ่งอยูนอกเหนือ
ความควบคุมของบริษัทฯ 

 คาวีซาเขาประเทศอินเดียแบบ E-VISA และคาดําเนนิการ 1,300 บาท  (เปนแบบ 
DOUBLE ENTRY เขา-ออกได 2 ครั้ง   
และอนุญาตใหอยูไดไมเกิน 30 วัน) 

 คาทิปไกดทองถิ่น,คนขับรถ,ผูชวยคนขับรถ1,200 บาท/ทริป/ลกูทัวร1ทาน(บังคับ
ตามระเบียบธรรมเนียมของประเทศ) 

 คาทิปหัวหนาทัวรตามสินนํ้าใจของทุกทานคะ(ไมรวมในทิปไกดทองถิ่นและคนขับรถ
นะคะแตไมบังคับทิปคะ) 
 

เงื่อนไขการสํารองทีน่ัง่และการยกเลิกทัวร 
การจองทัวร : 
 กรุณาจองทัวรลวงหนา กอนการเดินทาง พรอมชําระมัดจํา 10,000 บาท สวนที่เหลอื

ชําระทันทีกอนการเดินทางไมนอยกวา 15 วัน มิฉะนัน้ถือวาทานยกเลิกการเดินทาง
โดยอัตโนมัติ (ชวงเทศกาลกรุณาชําระกอนเดินทาง 21 วนั) 
 

กรณียกเลิก : 
 ยกเลิกการเดินทางกอนการเดินทาง 30 วนั บริษัทฯ จะคืนเงินคามัดจําใหทั้งหมด 

ยกเวนในกรณีวันหยุดเทศกาล, วันหยุดนกัขัตฤกษ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์การคืน
เงินมัดจําโดยไมมีเงื่อนไขใด ๆ ทั้งสิ้น 

 ยกเลิกการเดินทาง 15 - 30 วัน กอนการเดินทาง หักคาทัวร 50% และริบเงนิมัดจํา
ทั้งหมด 



 

 

 ยกเลิกภายใน 14 วัน กอนการเดินทาง บรษิัทฯ ขอสงวนสิทธิ์การคืนเงินคาทัวร
ทั้งหมดไมวากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น 
 

กรณีเจ็บป�วย : 
 กรณีเจ็บป�วย จนไมสามารถเดินทางได ซึ่งจะตองมีใบรับรองแพทยจากโรงพยาบาล

รับรอง บริษัทฯจะทําการเลื่อน การเดินทางของทานไปยังคณะตอไป แตทั้งนี้ทาน
จะตองเสียคาใชจายที่ไมสามารถยกเลิกหรือเลื่อนการเดินทางไดตามความเปนจริง 

 ในกรณีเจ็บป�วยกะทันหันกอนลวงหนาเพยีง 7 วันทําการ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ์ใน
การคืนเงินทุกกรณี 
 

เงื่อนไขอืน่ ๆ : 
 บริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ์ในการเก็บคาใชจายทั้งหมด กรณีทานยกเลิกการเดินทางและมี

ผลทําใหคณะเดินทางไมครบตามจํานวนทีบ่ริษัทฯ กําหนดไว (15 ทานขึน้ไป) 
เนื่องจากเกิดความเสียหายตอทางบริษัทฯ และผูเดินทางอื่นที่เดนิทางในคณะเดียวกัน 
บริษัทตองนําไปชําระคาเสียหายตาง ๆ ที่เกิดจากการยกเลิกของทาน 

 คณะผูเดินทางจํานวน 15 ทานขึน้ไป จึงออกเดินทางในกรณีที่มีผูเดินทางไมถึง 15 
ทาน ขอสงวนสิทธิ์เลือ่นวันเดินทาง หรือ ยกเลิกการเดินทาง โดยทางบริษัทจะแจงให
ทานทราบลวงหนา 10 วันกอนการเดินทาง 

 กรณีที่ทานตองออกตั๋วภายใน เชน (ตั๋วเคร่ืองบิน, ตั๋วรถทัวร, ตัว๋รถไฟ) กรุณา
สอบถามที่เจาหนาทีทุ่กครั้งกอนทําการออกตั๋ว เนื่องจากสายการบินอาจมีการ
ปรับเปลี่ยนไฟลทบิน หรือเวลาบิน โดยไมไดแจงใหทราบลวงหนา ทางบริษัทฯ จะไม
รับผิดชอบใด ๆ ในกรณี ถาทานออกตั๋วภายในโดยไมแจงใหทราบและหากไฟลทบนิมี
การปรับเปลี่ยนเวลาบินเพราะถือวาทานยอมรับในเงื่อนไขดังกลาว 

 กรณีใชหนังสือเดินทางราชการ (เลมนํ้าเงิน) เดินทางเพื่อการทองเที่ยวกับคณะทัวร 
หากทานถูกปฏิเสธในการเขา – ออกประเทศใด ๆ ก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ์ไม
คืนคาทัวรและรับผิดชอบใด ๆ ทั้งสิ้น 

 
 



 

 

เอกสารที่ใชในการยืน่วีซาประเทศอินเดีย 10 วันลวงหนากอนเดินทาง 

 สแกนหนาพาสปอรตสีที่ชัดเจน หามถายจากมือถือ และวนัหมดอายุหนังสือเดินทาง
ตองมีอายุเหลือมากกวา 6 เดือน 

 รูปถาย : รูปสี ขนาด 2 นิ้ว พืน้หลังสีขาวเทานั้น 1 รูป หนาตรง ไมยิ้มเห็นฟน เก็บผม
ใหเรียบรอย  
นํารูปถายขนาด 2 นิว้ มาสแกนคูกับ PASSPORT  เต็ม 2 หนา จํานวน 1 ไฟล และ 
ไฟลรูปเดี่ยว จํานวน 1 ไฟล 

 กรณีผูเดินทางอายุไมถึง 20 ปบริบูรณ  เด็กไมไดเดินทาง กับบดิาและมารดา จะตองมี
หนังสือยินยอมใหบุตรเดินทาง ไปตางประเทศจากเขตหรืออําเภอ (ภาษาไทย และ
ภาษาอังกฤษ) + หนาพาสปอรตของบิดาและ มารดา + หนังสือรับรองคาใชจาย 

 กรณีผูเดินทางอายุไมถึง 18 ปบริบูรณ ตองเตรียมสําเนาสูติบัตร ภาษาไทย 1 ฉบับ 
และ ใบสูติบัตรตัวจริง ภาษาอังกฤษ 1 ฉบบั 

 กรณีผูเดินทางอายุไมถึง 18 ปบริบูรณ เปลี่ยนชื่อ-นามสกุล ตองเตรียมเอกสารเปลี่ยน
ชื่อ-นามสกุล ภาษาองักฤษตัวจริง 1 ฉบับ 
 

 
**เปนไฟล PDF เทานั้น** 



 

 

**ในกรณีวีซาของทานไมผานการพิจารณาจากประเทศอินเดีย 
ทางบริษัทฯจะไมรับผดิชอบคืนเงินคาทัวรใหทุกกรณี** 
 

รายละเอียดเพิ่มเติม 
 บริษัทฯมีสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมทัวรในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัยจนไมอาจ

แกไขได  
 เที่ยวบิน , ราคาและรายการทองเที่ยว สามารถเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม

โดยคํานึงถึงผลประโยชนของผูเดินทางเปนสําคัญ 
 หนังสือเดินทางตองมอีายุการใชงานเหลือไมนอยกวา 6 เดือน และบริษัทฯรับเฉพาะผู

มีจุดประสงคเดินทางเพื่อทองเที่ยวเทานั้น (หนังสือเดินทางตองมีอายุเหลือใชงานไม
นอยกวา 6 เดือน บรษิัทฯไมรับผิดชอบหากอายุเหลือไมถึงและไมสามารถเดินทางได ) 

 ทางบริษัทฯจะไมรับผดิชอบใดๆทั้งสิ้น หากเกิดความลาชาของสายการบิน,สายการบิน
ยกเลิกบิน , การประทวง,การนัดหยุดงาน,การกอจลาจล หรือกรณีทานถูกปฎิเสธการ
เขาหรือออกเมืองจากเจาหนาที่ตรวจคนเขาเมือง หรือ เจาหนาที่กรมแรงงานทั้งจาก
ไทยและตางประเทศซึ่งอยูนอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯหรือเหตุภัยพิบัติทาง
ธรรมชาติ(ซึ่งลูกคาจะตองยอมรับในเงื่อนไขนีใ้นกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัย ซึ่งอาจจะ
ปรับเปลี่ยนโปรแกรมตามความเหมาะสม) 

 ทางบริษัทฯจะไมรับผดิชอบใดๆทั้งสิ้น หากผูเดินทางประสบเหตุสภาวะฉุกเฉินจากโรค
ประจําตัว ซึ่งไมไดเกิดจากอุบัติเหตุในรายการทองเที่ยว(ซึ่งลูกคาจะตองยอมรับใน
เงื่อนไขนีใ้นกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัย ซึ่งอยูนอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัททัวร) 

 ทางบริษัทฯจะไมรับผดิชอบใดๆทั้งสิ้น หากทานใชบริการของทางบริษัทฯไมครบ อาท ิ
ไมเที่ยวบางรายการ,ไมทานอาหารบางมื้อ,เพราะคาใชจายทุกอยางทางบริษัทฯได
ชําระคาใชจายใหตัวแทนตางประเทศแบบเหมาจายขาด กอนเดินทางเรียบรอยแลว
เปนการชําระเหมาขาด 

 ทางบริษัทฯจะไมรับผดิชอบใดๆทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหายจากการโจรกรรมและ
หรือเกิดอุบัติเหตุที่เกิดจากความประมาทของนักทองเที่ยวเองหรือในกรณีที่กระเป�า
เกิดสูญหายหรือชํารุดจากสายการบิน 



 

 

 กรณีที่การตรวจคนเขาเมืองทั้งที่กรุงเทพฯและในตางประเทศปฎิเสธมิใหเดินทางออก
หรือเขาประเทศที่ระบุไวในรายการเดินทาง บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ที่จะไมคืนคาบริการ
ไมวากรณีใดๆทั้งสิ้น 

 ตั๋วเครื่องบินเปนตั๋วราคาพิเศษ กรณีที่ทานไมเดินทางพรอมคณะไมสามารถนาํมา
เลื่อนวันหรือคืนเงินและไมสามารถเปลี่ยนชื่อได 

 เมื่อทานตกลงชําระเงนิไมวาทั้งหมดหรือบางสวนผานตัวแทนของบริษัทฯหรือชําระ
โดยตรงกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯจะถือวาทานไดยอมรับในเงื่อนไขขอตกลงตางๆที่
ไดระบุไวขางตนนีแ้ลวทั้งหมด 

 กรุปที่เดินทางชวงวันหยุดหรือเทศกาลที่ตองการันตีมัดจํากับสายการบินหรือผาน
ตัวแทนในประเทศหรือตางประเทศ รวมถึงเที่ยวบินพิเศษ เชน Charter Flight , 
Extra Flightจะไมมกีารคืนเงินมัดจําหรือคาทัวรทั้งหมด 

 ในกรณีของ PASSPORT นั้น จะตองไมมกีารชํารุด เปยกนํ้า การขีดเขียนรูปตางๆ
หรือแมกระทั่งตราปم�มลายการตูน ที่ไมใชการประทับตราอยางเปนทางการของตม. 
กรุณาตรวจสอบ PASSPORT ของทานกอนการเดินทางทุกครั้ง หาก ตม.ปฎิเสธการ
เขา-ออกเมืองของทาน ทางบรษิัทฯจะไมรับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น 

 ทางบริษัทฯจะไมรับผดิชอบใดๆทั้งสิ้น หากพาสปอรตไมตรงกับใบหนาปจจุบัน ถึงจะยัง
ไมหมดอายุก็ตาม อาจทําใหทานโดนปฎิเสธการเขาและออกประเทศได เชน ศัลยกรรม 
ผาตัดขากรรไกรที่ทําใหใบหนาเปลี่ยนไป ดังนั้น ทานตองทําพาสปอรตเลมใหมกอนทํา
การจองทัวร  

 กรณีม ี“คดีความ” ที่ไมอนุญาตใิหทานเดินทางออกนอกประเทศได โปรดทําการ
ตรวจสอบกอนการจองทัวรวาทานสามารถเดินทางออกนอกประเทศไดหรือไม ถาไม
สามารถเดินทางได ซึง่เปนสิ่งที่อยูเหนือการควบคุมของบริษัทฯ ทางบริษัทฯจะไม
รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น 

 กรณี “หญิงตั้งครรภ” ทานจะตองมีใบรับรองแพทย ระบุชัดเจนวาสามารถเดินทางออก
นอกประเทศได รวมถึงรายละเอียดอายุครรภที่ชัดเจน สิ่งนี้อยูเหนือการควบคุมของ
บริษัทฯ ทางบริษัทฯจะไมรับผิดชอบใดๆทัง้สิ้น 



 

 

 กรณีใชหนังสือเดินทางราชการ (เลมนํ้าเงิน) เดินทางเพื่อการทองเที่ยวกับคณะทัวร 
หากทานถูกปฏิเสธในการเขา – ออกประเทศใด ๆ ก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ์ไม
คืนคาทัวรและรับผิดชอบใด ๆ ทั้งสิ้น 

**กรุณากรอกขอมูลสําคัญสําหรับกรอกวีซาอินเดียออนไลนดานลางใหครบถวนดวยคะ** 

** กอนตัดสินใจจองทัวรควรอานเงื่อนไขการเดินทางอยางถองแทแลวจึงมัดจําเพื่อประโยชน
ของทานเอง** 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ขอมูลสําคัญสําหรับกรอกวีซาอินเดียออนไลน 

**กรุณาระบุรายละเอียดทั้งหมดใหครบถวน เพื่อประโยชนในการพิจารณาวีซา** 

*** กรุณากรอกขอมูลเปนภาษาอังกฤษ*** 

ประวัติสวนตัว (PERSONAL INFORMATION) 

คํานําหนา :  นาย  นาง นางสาว     เดก็ชาย     เดก็หญิง    

TITLE:       MR MRS      MS     MSTR      MISS    

ชื่อ/ NAME:…………………………………………………………
นามสกุล/SURNAME:………………………………………………(ตามหนาพาสปอรต) 

สถานะภาพ/ MARITAL STATUS :  แตงงาน/ MARRIED    โสด/ UN MARRIED    
หยาราง/DIVORCE     ศาสนา/ RELIGION : ……………………………………………………… 

ที่อยู/ ADDRESS  :………………หมูที…่………….ตรอก/ซอย…………………….หมูบาน………………………
ตําบล/แขวง……………………………….  

อําเภอ/เขต…………………….จังหวัด………………………รหัสไปรษณีย …………………เบอรมือถือ…………………
อีเมลล……………………………. 

ที่อยูตามทะเบียนบาน/ ADDRESS  : ……………หมูที…่…….ตรอก/ซอย……………………
หมูบาน………………………ตําบล/แขวง…………………….  

อําเภอ/เขต…………………….จังหวัด………………………รหสัไปรษณีย…………………เบอรมือถือ…………………
อีเมลล……………………………. 

ประวัติครอบครัว (FAMILY INFORMATION) 

ชื่อ/นามสกุลบดิา :…………………………………………………………..สัญชาติ ……………………………….สถานที่
เกิด……………………………….. 

FATHER’S NAME / SURNAME                                                               
 NATIONALITY    PLACE OF BIRTH 

ชื่อ/นามสกุลมารดา :………………………………………………………..สัญชาติ ………………………………..สถานที่
เกิด………………………………. 



 

 

MOTHER’S NAME / SURNAME                                                          
 NATIONALITY   PLACE OF BIRTH 

ชื่อสามี/ภรรยา:………………………………………………………………สัญชาติ ………………………………สถานที่
เกิด………………………………. 

GIVE THE NAME OF WIFE OR HUSBAND     NATIONALITY 
  PLACE OF BIRTH 

ประวัติการศกึษา(EDUCATIONAL INFORMATION) 

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

ประวัติการทํางาน  (PROFESTION INFORMATION) 

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

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

เบอรโทรติดตอ+แฟกซ/ WORK PHONE 
NUMBER+FAX:…………………………………………………………………………………………………… 

ที่อยู/ ADDRESS  : …………………………….หมูที…่…………………ตรอก/ซอย………………………………..
หมูบาน………………………………..  

ตําบล/แขวง………………………………….. อําเภอ/เขต………………………………จังหวัด……………………………
รหัสไปรษณีย…………………  

*โปรดระบุรายชื่อประเทศที่ทานไดเดินทางในชวงระยะเวลา 10 ปที่ผานมา (ดูจากแสตมป�
เขา-ออก ประเทศ ในพาสปอรตเปนหลัก) (**สําคัญมาก) 

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



 

 

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

*ทานเคยไดรับวีซาประเทศอินเดียหรือไม……………………ถาเคย โปรดระบุหมายเลขวซีา                           

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

วันที่ออกวีซา………………………….สถานที่ออกวีซา………………………………………… ประเภทวีซาที่
ไดรับ…………………………  

ขอมูลของบริษัทที่เชญิในอินเดีย (กรณีวีซาธุรกิจ) 

ชื่อบริษัท / EMPLOYER’S NAME 
:…………………………………………………………………………………………………… 

ที่อยู/ ADDRESS  : …………………………หมูที่……………………ตรอก/ซอย………………………………..
หมูบาน………………………………..  

ตําบล/แขวง…………………………………..อําเภอ/เขต……………………………จังหวัด……………………………..
รหัสไปรษณีย…………………  

เบอรโทรติดตอ+แฟกซ/ PHONE 
NUMBER+FAX:………………………………………………………………………………………………………… 

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

ขอมูลที่พักที่อินเดีย / โรงแรม    

ชื่อโรงแรม / HOTEL NAME: …………………..……………………………………………………………………………  

ที่อยู/ ADDRESS  :………………………...หมูที…่…………………ตรอก/ซอย………………………………..
หมูบาน………………………………..  

ตําบล/แขวง………………………………….อําเภอ/เขต……………………………จังหวัด……………………………..
รหัสไปรษณีย………………...  

เบอรโทรติดตอ+แฟกซ/ PHONE 
NUMBER+FAX:…………………………………………………………………………………… 



 

 

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

ชื่อ/นามสกุล ผูตดิตอที่ไทย 
(ภาษาอังกฤษ)……………………………………………………………………………………………………… 

ที่อยู/ ADDRESS  :……………………….. หมูที…่………………….ตรอก/ซอย……………………………….
หมูบาน………………………………..  

ตําบล/แขวง………………………………….อําเภอ/เขต……………………………จังหวัด……………………………..
รหัสไปรษณีย………………...  

เบอรโทรติดตอ/ PHONE NUMBER 
:……………………………………………………………………………………………………………………… 


