
 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

17.00 น. พรอ้มกัน ณ สนามบินดอนเมือง อาคาร 1 ผู้โดยสารขาออก ช้ัน 3 ประตู 1  เคาน์เตอรส์ายการบิน

ไทยแอรเ์อเชยี  Thai Air Asia (FD)  โดยมีเจ้าหน้าท่ีคอยอ านวยความสะดวกแก่ทุกท่าน 

19.25 น. ออกเดินทางสู่ เมืองชัยปุระ ประเทศอินเดยี โดยเท่ียวบินท่ี FD 130 (ใช้เวลาเดินทางโดยประมาณ 

03.20 ชั่วโมง) (ไม่รวมอาหารบนเครื่องไป-กลับ) 

 

 

22.05 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานสนามบินชัยปุระ ประเทศอินเดีย น าท่านผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมืองเป็น

ท่ีเรียบร้อย พบการต้อนรับอย่างอบอุ่นจากเจ้าหน้าท่ี (เวลาท้องถ่ินของประเทศอินเดียช้ากว่า

วันแรก  ดอนเมือง กรุงเทพฯ • ชัยปุระ                              (-/-/-) 

 



 

 

ประเทศไทยประมาณ 1.30 ชั่วโมง กรุณาปรับนาฬิกาของท่านเพื่อสะดวกในการนัดหมาย)  

เมืองชัยปุระ หรือท่ีทุกคนจะรู้จักกันในช่ือ “นครสีชมพู” เป็นเมืองหลวงของรัฐราชสถาน มี

ประชากรมากกว่า 3 ล้านคน เป็นศูนย์กลางในด้านต่างๆไม่ว่าจะเป็น ด้านคมนาคม สาธารณูปโภค 

และโรงงานอุตสาหกรรมต่างๆ รวมถึงสถานท่ีท่องเท่ียวของเมืองชัยปุระท่ีมีความสวยงามท้ัง

สถานท่ีและประวัติศาสตร์ท่ีน่าค้นหา ท าให้เมืองชัยปุระ เป็นเมืองยอดนิยมในการเดินทางเข้ามา

ท่องเท่ียว 

ทีพ่ัก GOLDEN TULIP/PARK INN HOTEL หรอืเทยีบเท่าระดับ 4* ทีเ่มืองชัยปุระ 

(โรงแรมที่ระบุในรายการทัวรเ์ป็นเพยีงโรงแรมที่น าเสนอเบ้ืองต้นเท่าน้ัน ซ่ึงอาจมกีารเปลีย่นแปลงแต่โรงแรมทีเ่ข้า

พักจะเป็นโรงแรมระดับเทยีบเท่ากัน) 

 

เช้า   บรกิารอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (มื้อที ่1) 

 จากน้ัน น าท่านสู่ พระราชวังสายลม 

(HAWA MAHAL) สร้าง ข้ึน

ในปี ค.ศ.1799 โดยมหาราชา

สะหวาย  ป ระธาป  สิ ง ห์  

( Maharaja Sawai Pratap 

Singh) ออกแบบโดยลาล 

ชั น ด์  อุ ส ถั ด  ( Lal Chand 

Ustad) ซ่ึงพระราชวังแห่งน้ี

สร้างด้วยหินทรายสีชมพู และสีแดง ถอดแบบมากจากทรงของมงกุฎพระนารายณ์  ลักษณะเด่น

ของพระราชวังสายลมแห่งน้ี มีความสูงถึง 5 ช้ัน และสูงถึง 15 เมตร มีหน้าต่างท้ังหมด 953 บาน 

เป็นช่องลมลายฉลุเพื่อให้อากาศถ่ายเทและให้แสงลอดผ่านได้ คล้ายกับรังผึ้ง สร้างข้ึนเพื่อให้นาง

สนมในวังสามารถมองเห็นวิถีชีวิตผู้คนในเมือง หรือขบวนพิธีการต่างๆท่ีเกิดข้ึนภายนอกเมืองได้ 

ซ่ึงคนภายนอกจะไม่สามารถเห็นนางสนมในวังได้ เน่ืองจากสมัยก่อนจะมีความเคร่งครัดในการใช้

ผ้าคลุมหน้าส าหรับผู้หญิง น าท่านถ่ายรูปหน้าพระราชวังสายลมท่ีเป็นจุดถ่ายรูปยอดฮิตของผู้

ท่ีมาเยือนตามอัธยาศัย  

วันทีส่อง พระราชวังสายลม • น่ังรถจีปข้ึนแอมเบอร ์ฟอรท์ • พระราชวังกลางน้า • CITY PALACE            
            (เช้า/กลางวัน/เย็น) 



 

 

จากน้ัน น าท่านสู่ AMBER FORT หรือป้อมปราการใหญ่แห่งเมืองชัยปุระ ต้ังอยู่บนเนินเขาสูงของเมืองอา

เมร์ สร้างข้ึนในปี ค.ศ.1592 โดยมหาราชาแมนสิงห์(Raja Man Singh) แต่เดิมท่ีแห่งน้ีเป็นป้อม

ปราการท่ีส าคัญสามารถป้องกันข้าศึกท่ีมารุกรานได้ มีท้ังแม่น้าล้อมรอบ และขนาดก าแพงของ

ป้อมปราการท่ีมีขนาดใหญ่และหนาแน่น คล้ายกับก าแพงเมืองจีน ด้วยความยาวกว่า 13 

กิโลเมตร และสามารถมองเห็นได้ระยะไกลจากมุมสูงของปราการได้อีกด้วย ซ่ึงภายในยังประกอบ

ไปด้วยพระต าหนักอันสวยงามมากมาย ออกแบบสถาปัตยกรรมภายในเป็นการผสมผสาน

ระหว่างราชปุตกับโมกุล (พิเศษ!! ให้ท่านน่ังรถจปีข้ึนไปชมพระราชวัง) 

  



 

 

 

จากน้ัน  น าท่านผ่านชม พระราชวังกลางน้า (JAL MAHAL) ต้ังอยู่กลางทะเลสาบ Man Sagar Lake โดย

มีเทือกเขานหาร์การห์ต้ังอยู่ด้านหลัง และตัวอาคารสร้างด้วยหินทรายสีแดง พระราชวังแห่งน้ีมี

ท้ังหมด 5 ช้ัน ซ่ึง 4 ช้ันล่างจะถูกน้าท่วมเม่ือทะเลสาบมีระดับน้าสูงสุด และเหลือให้เห็นเพียงช้ัน

บนสุดเท่าน้ัน 



 

 

 

เทีย่ง   บรกิารอาหารกลางวัน ณ รา้นอาหาร (มื้อที ่2) 

น าท่านสู่ พระราชวังหลวง (CITY PALACE) สร้างข้ึนในปี ค.ศ. 1797 สมัยมหาราชาไสวจัย ซิงห์ 

ท่ี 2 สร้างโดยการผสมผสานสถาปัตยกรรมแบบราชปุตกับโมกุล ในปัจจุบันเปิดเป็นพิพิธภัณฑ์ให้

สามารถเข้าชมได้ จุดไฮไลท์ท่ีนักท่องเท่ียวนิยมถ่ายรูปอยู่ท่ี “ลานนกยูง” ซ่ึงเป็นลานแสดงของ

เหล่านางร าท่ีจะมาร่ายร า ณ ลานแห่งน้ี และล้อมรอบด้วยประตู 4 บาน ท่ีทุกบานจะมีภาพวาดท่ี

เป็นสัญลักษณ์ของ 4 ฤดู ประตูท่ี 1 จะเป็นตัวแทนของฤดูฝน ท่ีจะเป็นประตูท่ีใช้ในการเข้าออก 

ประตูท่ี 2 คือประตูดอกบัวเป็นตัวแทนของฤดูร้อน ประตูท่ี 3 ประตูโค้งสีเขียวเป็นตัวแทนของฤดู

ใบไม้ผลิ และประตูท่ี 4 ประตูดอกไม้สีม่วงตัวแทนของฤดูหนาว  และเม่ือท่านมองไปยังด้านบนสุด

ของพระราชวังก็จะเห็นห้องพักส่วนพระองค์ของราชวงศ์อีกด้วย 



 

 

  

จากน้ัน  น าท่านเดินทางสู่ เมืองอัครา (ใช้เวลาในการเดินทางประมาณ 4.30 ชั่วโมง) 

เย็น   บรกิารอาหารเย็น ณ ห้องอาหารของโรงแรม (มื้อที ่3) 

ทีพ่ัก  CRYSTAL SAROVER /CLARKS SHIRAZ HOTEL หรอืเทยีบเท่าระดับ 4* ทีเ่มืองอัครา 

 (โรงแรมทีร่ะบุในรายการทัวรเ์ป็นเพยีงโรงแรมทีน่ าเสนอเบ้ืองต้นเท่าน้ัน ซ่ึงอาจมกีารเปลี่ยนแปลงแต่โรงแรมที่

เข้าพักจะเป็นโรงแรมระดับเทียบเท่ากัน) 

 

เช้า   บรกิารอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (มื้อที ่4) 

 จากน้ัน น าท่านเดินทางสู่ ทัชมาฮาล (TAJ MAHAL) 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลก เป็นอนุสรณ์สถานแห่ง

ความรักอันย่ิงใหญ่ของพระเจ้าชาห์ชะฮานกับพระมเหสีท่ีพบรักกันต้ังแต่ทรงมีพระชนมายุ 14 

พรรษา และ 5 ปีหลังจากน้ัน ท้ังสองพระองค์ก็ทรงอภิเษกสมรสกันในท่ีสุด พระเจ้าชาห์ชะฮาน 

จึงเรียกพระมเหสีว่า มุมตัช มาฮาล ท่ีแปลว่า “อัญมณีแห่งราชวัง” ซ่ึงทัชมาฮาลสร้างข้ึนเพื่อใช้

เป็นหลุมฝ่ังศพของพระนางมุมตัช มาฮาล ท่ีทรงสิ้นพระชนษ์หลังจากให้ก าเนิดธิดาองค์ท่ี 14 ใช้

ผู้สร้างและร่วมออกแบบกว่า 20,000 คน และใช้เวลาสร้างถึง 22 ปี มีความกว้างยาวด้านละ 100 

เมตร สูง 60 เมตร มีเน้ือท่ีประมาณ 42 เอเคอร์ สร้างด้วยหินอ่อนสีขาว ศิลาแลง และประดับด้วย

เพชร พลอย หิน จากหลากหลายประเทศไม่ว่าจะเป็น รัชเซีย อียิปต์ เนปาล ฯลฯ  

วันทีส่าม ทัช มาฮาล • อัครา ฟอรท์ • แชนด์ เบาร ี• วัดพระพิฆเนศ • สนามบินชัยปุระ 

         (เช้า/กลางวัน/เย็น) 



 

 

 

  



 

 

เทีย่ง                   บรกิารอาหารกลางวัน ณ รา้นอาหาร (มื้อที ่5)  

จากน้ัน น า ท่ านสู่  อั ค ร าฟอร์ท  (AGRA 

FORT) ป้อมปราการท่ีส าคัญอีกแห่ง

หน่ึงและยังได้รับการแต่งต้ังให้เป็น

มรดกโลกโดยองค์การยูเนสโก ใช้

เวลาในการสร้างยาวนานถึงสามยุค

ของกษัตริย์แห่งราชวงศ์โมกุล มี

ความโดนเด่นด้วยการสร้างโดยอิฐ

ส้ม ล้อมรอบด้วยก าแพงถึงสองช้ัน ภายในจะแบ่งเป็นโซนต่างๆ ท้ังห้องส่วนพระองค์ ท้องพระโรง 

ลานน้าพุ สวนดอกไม้ และยังเป็นป้อมท่ีพระเจ้าชาห์ชะฮานถูกขุมขัง โดยลูกชายของท่านเองได้

น าพระองค์มาขังไว้ เน่ืองจากทรงโศกเศร้าเสียพระทัยท่ีพระมเหสี มุมตัช มาฮาล สิ้นพระชนน์ 

และพระองค์ได้ใช้ชีวิต ณ ป้อมแห่งน้ี เฝ้ามองทัชมาฮาล จากอัคราฟอร์ท ระลึกถึงพระมเหสีอัน

เป็นท่ีรักจนสิ้นพระชนน์ 



 

 

 

จากน้ัน น าท่านสู่ แชนด์ เบาร ี(CHAND BAORI) โบราณสถานอันเก่าแก่ เป็นบ่อน้าข้ันบันไดท่ีลึกท่ีสุดใน

อินเดีย มีข้ันบันไดถึง 3,500 ข้ัน สูง 13 ช้ัน ลึกกว่า 30 เมตร  เน่ืองจากใ ศตวรรษท่ี 9 ประสบ

ปัญหาการขาดแคลนน้าเป็นอย่างมาก จึงได้มีการรวบรวมชาวเมืองมาสร้างบ่อน้าแห่งน้ีข้ึนเพื่อกัก

เก็บน้าไว้ใช้ ในช่วงแห้งแล้ง จากน้ัน น าท่านสู่ วัดพระพิฆเนศ (GANESH TEMPLE) เป็นสถานท่ี

ยอดนิยมท่ีชาวต่างชาติและชาวอินเดียเดินทางมาเคารพสักการะ เพื่อเป็นสิริมงคล สร้างข้ึนโดย 

Seth Jai Ram Paliwal ในช่วงศตวรรษท่ี 18 ต้ังอยู่บนเนินเขาเล็กๆ ซ่ึงพระพิฆเนศวรช้างหัวเทพ

ในศาสนาฮินดูถือว่าเป็นพระเจ้าแห่งความเป็นมงคล ภูมิปัญญา ความรู้ และความม่ังค่ัง 

เปรียบเสมือนชีวิตแห่งการค้นหาความสุขนิรันดร์ 



 

 

  

เย็น  บรกิารอาหารเย็น ณ รา้นอาหาร (มื้อที ่6) 

ได้เวลาสมควร น าท่านเดินทางสู่ สนามบินชัยปุระ เตรยีมตัวเดินทางกลับกรุงเทพฯ 

22.35 น. ออกเดินทางจากสนามบินชัยปุระ มุงหน้าสู่ ประเทศไทย โดยเทีย่วบินที ่FD 131 

 

04.15 น. เดินทางถึง สนามบินดอนเมือง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พรอ้มความประทับใจมิรูลื้ม 

หมายเหตุ : เน่ืองจาก ทัชมาฮาล (TAJ MAHAL) ปิดทกุวันศกุร ์ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสิทธิ ์ในการสลับโปรแกรมเพื่อให้

ลูกค้าสามารถเข้าชมทัชมาฮาลได้ โดยเหน็ประโยชน์ของลูกค้าเป็นส าคัญ** 

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

 

 

 

 

 

วันทีส่ี ่  สนามบินดอนเมือง กรุงเทพฯ         



 

 

 

อัตราค่าบรกิารและเง่ือนไขรายการท่องเทีย่ว 

ตาราง ราคา อินเดีย ชยัปุระ อัครา (FD) 4 วัน 2 คืน 

เริม่เดินทาง กลับจากเดินทาง จ านวน ผู้ใหญ ่ เด็กไม่มเีตยีง พักเดีย่ว 

23 ก.ย. 65 26 ก.ย. 65 25+1 19,999 18,999 3,500 

07 ต.ค. 65 10 ต.ค. 65 25+1 21,999 20,999 3,500 

12 ต.ค. 65 15 ต.ค. 65 25+1 23,999 22,999 3,500 

14 ต.ค. 65 17 ต.ค. 65 25+1 21,999 20,999 3,500 

02 ธ.ค. 65 05 ธ.ค. 65 25+1 24,999 23,999 3,500 

09 ธ.ค. 65 12 ธ.ค. 65 25+1 24,999 23,999 3,500 

 

 
**ราคา INFANT (อายุไม่ถึง 2 ป ีบรบูิรณ์ ณ วันเดินทางกลับ) ท่านละ 6,000 บาท  

อัตรานีร้วมรายการทัวรแ์ละต๋ัวเครื่องบนิแล้ว** 
 

อัตราค่าบรกิารรวม 

 ต๋ัวเคร่ืองบินไป-กลับพร้อมกรุ๊ป กรุงเทพฯ-ชัยปุระ-กรุงเทพฯ สายการบิน Thai Air Asia (FD) เป็นต๋ัวหมู่

คณะไม่สามารถสะสมไมล์ได้ 

 ท่ีพักโรงแรมตามรายการ 2 คืน พักห้องละ 2-3 ท่าน (กรณีมาไม่ครบคู่และไม่ต้องการเพิ่มเงินพักห้อง

เดีย่ว) 

 ค่าระวางน้าหนักกระเป๋าไม่เกิน 20 กก.ต่อ 1 ใบ(โหลดได้ท่านละ 1 ใบ)กระเป๋าถือข้ึนเคร่ือง Hand Carry 

7 กก.ต่อ 1 ใบ 

 ค่าอาหารตามรายการระบุ (สงวนสิทธิใ์นการสลับมื้อหรอืเปลีย่นแปลงเมนูอาหารตามสถานการณ์)  

 น้าด่ืมบริการบนรถวันละ 1 ขวด/ท่าน 



 

 

 ค่าเข้าชมสถานท่ีตามรายการระบุ 

 ค่ารถโค้ชรับ-ส่งสถานท่ีท่องเท่ียวตามรายการระบุ  

 ค่ามัคคุเทศก์ท้องถ่ินและหัวหน้าทัวร์น าเท่ียวคนไทย 

 ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% 

 ภาษีน้ามันและภาษีต๋ัวทุกชนิด (สงวนสิทธิเ์ก็บเพิ่มหากสายการบินปรบัข้ึนก่อนวันเดินทาง) 

 ประกันอุบัติเหตุวงเงิน 1,000,000 บาท (เป็นไปเง่ือนไขตามกรมธรรม์)  

เง่ือนไขประกันการเดินทางค่าประกันอุบัติเหตุและค่ารักษาพยาบาล คุ้มครองเฉพาะกรณีที่ได้รับ

อุบัติเหตุระหว่างการเดินทางไม่คุ้มครองถึงการสูญเสยีทรพัย์สินส่วนตัวและไม่คุ้มครองโรคประจ าตัว

ของผู้เดินทาง 

อัตราค่าบรกิารไม่รวม 

 ค่าท าหนังสือเดินทางไทย และค่าธรรมเนียมส าหรับผู้ถือพาสปอร์ตต่างชาติ 

  ค่าน้าหนักกระเป๋าเดินทางในกรณีท่ีเกินกว่าสายการบินก าหนด 20 กิโลกรัมต่อท่าน 

 ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ อาหารและเคร่ืองด่ืมท่ีสั่งเพิ่มพิเศษ,โทรศัพท์-โทรสาร,อินเตอร์เน็ต,มินิบาร์,ซักรีด

ท่ีไม่ได้ระบุไว้ในรายการ 

 ค่าใช้จ่ายอันเกิดจากความล่าช้าของสายการบิน,อุบัติภัยทางธรรมชาติ,การประท้วง,การจลาจล,การนัด

หยุดงาน,การถูกปฏิเสธไม่ให้ออกและเข้าเมืองจากเจ้าหน้าท่ีตรวจคนเข้าเมืองและเจ้าหน้าท่ีกรมแรงงาน

ท้ังท่ีเมืองไทยและต่างประเทศซ่ึงอยู่นอกเหนือความควบคุมของบริษัทฯ 

  หากหน่วยงานรัฐบาลไทย และ/หรือ อินเดียมีการปรับเปล่ียนข้อก าหนดเก่ียวกับการกักตัวเพิ่มเติม  

และ/หรือ ขอเรียกตรวจโรคเพิ่มเติม ทางผู้เดินทางจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายส่วนเกินด้วยตนเอง 

 วีซ่าเข้าประเทศอินเดียเป็นแบบ E-VISA 1,000 บาท ค่าด าเนินการ 500 บาท  (เป็นแบบเข้า-ออกได้ 

1 ครั้ง และอนุญาตให้อยู่ได้ไม่เกิน 30 วัน) **เง่ือนไขวีซ่าอาจมีการเปล่ียนแปลงได้ตามประกาศของ

ประเทศอินเดีย** 

 ค่าทิปไกด์ท้องถ่ิน,คนขับรถ,ผู้ช่วยคนขับรถ 40 USD/ทริป/ลูกทัวร์1ท่าน(บังคับตามระเบียบธรรมเนียม

ของประเทศ) 

 ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ตามสินน้าใจของทุกท่าน (ไม่รวมในทิปไกด์ท้องถ่ินและคนขับรถแต่ไม่บังคับทิปค่ะ) 

 ค่าตรวจ RT-PCR ก่อนเดินทาง 72 ช่ัวโมง ก่อนเดินทางออกจากประเทศไทย มีใบรับรองภาษาอังกฤษ 



 

 

 ค่าตรวจ RT-PCR ก่อนเข้าประเทศไทย 72 ช่ัวโมง ส าหรับท่านท่ียังได้รับวัคซีนไม่ครบ 2 เข็ม หรือ                 

ยังไม่ได้รับการฉีดวัคซีน 

 

 

 

เง่ือนไขการส ารองทีน่ั่งและการยกเลิกทัวร ์

การจองทัวร์ : 

 กรุณาจองทัวร์ล่วงหน้า ก่อนการเดินทาง พร้อมช าระมัดจ า 15,000 บาท ส่วนท่ีเหลือช าระทันทีก่อนการ

เดินทางไม่น้อยกว่า 21 วัน มิฉะน้ันถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ (ช่วงเทศกาล,วันหยุดนักขัต

ฤกษ์ กรุณาช าระก่อนเดินทาง 30 วัน) 

กรณียกเลิก : (จอยกรุ๊ป) 

 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วันข้ึนไป บริษัทฯ จะคืนเงินค่ามัดจ าให้ท้ังหมด โดยหักค่าใช้จ่ายท่ีเกิดข้ึนจริง 

ยกเว้นในกรณีวันหยุดเทศกาล, วันหยุดนักขัตฤกษ์ ยกเลิกก่อนการเดินทาง 45 วัน จะคืนเงินค่ามัดจ าให้

ท้ังหมด โดยหักค่าใช้จ่ายท่ีเกิดข้ึนจริง 

 ยกเลิกการเดินทาง 15-29 วัน ก่อนการเดินทาง หักค่าทัวร์ 50% จากราคาขาย และยึดเงินมัดจ าท้ังหมด

ไม่ว่ากรณีใด ๆ ท้ังสิ้น  

 ยกเลิกการเดินทาง 0-14 วัน ก่อนการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิเก็บเงินค่าทัวร์ท้ังหมดไม่ว่ากรณีใด ๆ 

ท้ังสิ้น 

กรณียกเลิก : (ตัดกรุ๊ป) 

 ยกเลิกหรือเล่ือนการเดินทางต้องท าก่อนการเดินทาง 60 วัน บริษัทฯจะคืนเงินค่ามัดจ าให้ท้ังหมด ยกเว้น

ในกรณีวันหยุดเทศกาล,วันหยุดนักขัตฤกษ์ ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิยึดเงินมัดจ าโดยไม่มีเง่ือนไขใดๆ

ท้ังสิ้น 

 ยกเลิกการเดินทางภายใน 60 วัน ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิยึดเงินมัดจ าโดยไม่มีเง่ือนไขใดๆท้ังสิ้น 

 ยกเลิกการเดินทางหลังช าระเต็มจ านวนทางบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิเก็บเงินค่าทัวร์ท้ังหมดโดยไม่มีเง่ือนไข

ใดๆท้ังสิน้ 



 

 

กรณีเจ็บป่วย : 

 กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได้ ซ่ึงจะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง บริษัทฯจะท า

การเล่ือน การเดินทางของท่านไปยังคณะต่อไป แต่ท้ังน้ีท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายท่ีไม่สามารถยกเลิกหรือ

เล่ือนการเดินทางได้ตามความเป็นจริง 

 ในกรณีเจ็บป่วยกะทันหันก่อนล่วงหน้าเพียง 7 วันท าการ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงินทุกกรณี 

 

 

 

 

เง่ือนไขอ่ืน ๆ  

 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเก็บค่าใช้จ่ายท้ังหมด กรณีท่านยกเลิกการเดินทางและมีผลท าให้คณะ

เดินทางไม่ครบตามจ านวนท่ีบริษัทฯ ก าหนดไว้ (15 ท่านข้ึนไป) เน่ืองจากเกิดความเสียหายต่อทางบริษัท

ฯ และผู้เดินทางอ่ืนท่ีเดินทางในคณะเดียวกัน บริษัทต้องน าไปช าระค่าเสียหายต่าง ๆ ท่ีเกิดจากการ

ยกเลิกของท่าน 

 คณะผู้เดินทางจ านวน 15 ท่านข้ึนไป จึงออกเดินทาง ในกรณีท่ีมีผู้เดินทางไม่ถึง 15 ท่าน ขอสงวนสิทธ์ิ

เล่ือนวันเดินทาง หรือ ยกเลิกการเดินทาง โดยทางบริษัทจะแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า 10 วันก่อนการ

เดินทาง 

 กรณีท่ีท่านต้องออกต๋ัวภายใน เช่น (ต๋ัวเคร่ืองบิน, ต๋ัวรถทัวร์, ต๋ัวรถไฟ) กรุณาสอบถามท่ีเจ้าหน้าท่ีทุกคร้ัง

ก่อนท าการออกต๋ัว เน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรับเปล่ียนไฟล์ทบิน หรือเวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้

ทราบล่วงหน้า ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใด ๆ ในกรณี ถ้าท่านออกต๋ัวภายในโดยไม่แจ้งให้ทราบและ

หากไฟล์ทบินมีการปรับเปล่ียนเวลาบินเพราะถือว่าท่านยอมรับในเง่ือนไขดังกล่าว 

 กรณีผู้เดินทางท่ีต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ เช่น การขอใช้วีลแชร์ท่ีสนามบิน กรุณาแจ้งบริษัทฯ 

อย่างน้อย 7 วันก่อนการเดินทาง หรือเร่ิมต้ังแต่ท่านจองทัวร์ มิฉะน้ันทางบริษัทฯไม่สามารถจัดการได้

ล่วงหน้า ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิในการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายตามจริงท่ีเกิดข้ึนกับผู้เดินทาง (ถ้ามี) 

 กรณีใช้หนังสือเดินทางราชการ (เล่มน้าเงิน) เดินทางเพื่อการท่องเท่ียวกับคณะทัวร์ หากท่านถูกปฏิเสธใน

การเข้า – ออกประเทศใด ๆ ก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนค่าทัวร์และรับผิดชอบใด ๆ ท้ังสิ้น 

กรณจีองทัวรวั์นหยุดเทศกาล,วันหยุดนักขัตฤกษ์,วันหยุดยาวต่อเนื่อง และได้มกีารแจ้งยกเลิกทัวร ์

ทางบรษัิทฯขอสงวนสิทธิเ์ก็บค่าทัวรท้ั์งหมด โดยไม่มเีง่ือนไขใด ๆ ท้ังสิ้น 

 



 

 

 กรณีท่านเป็นอิสลาม ไม่สามารถทานอาหารบางประเภทได้ โปรดระบุให้ชัดเจนก่อนท าการจอง กรณีแจ้ง

ล่วงหน้าก่อนเดินทางกะทันหัน อาจมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม 

 เม่ือท่านได้ช าระเงินมัดจ าหรือท้ังหมด ทางบริษัทฯจะถือว่าท่านรับทราบและยอมรับในเง่ือนไขต่างๆของ

บริษัทฯท่ีได้ระบุไว้ในรายการทัวร์ท้ังหมด 

เอกสารทีใ่ชใ้นการย่ืนวซ่ีาประเทศอินเดยี 10 วันล่วงหน้าก่อนเดินทาง 

 สแกนหน้าพาสปอร์ตสีท่ีชัดเจน ห้ามถ่ายจากมือถือ และวันหมดอายุหนังสือเดินทางต้องมีอายุเหลือ

มากกว่า 6 เดือน 

 รูปถ่าย : รูปสี ขนาด 2*2 น้ิว พื้นหลังสีขาวเท่าน้ัน 1 รูป หน้าตรง ไม่ย้ิมเห็นฟัน ไม่เบลอ ไม่ใส่เคร่ืองประดับ  

เก็บผมให้เรียบร้อย  

 กรณีผู้เดินทางอายุไม่ถึง 20 ปีบริบูรณ์  เด็กไม่ได้เดินทาง กับบิดาและมารดา จะต้องมีหนังสือยินยอมให้

บุตรเดินทาง ไปต่างประเทศจากเขตหรืออ าเภอ (ภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ) + หน้าพาสปอร์ตของบิดา

และ มารดา + หนังสือรับรองค่าใช่จ่าย 

 กรณีผู้เดินทางอายุไม่ถึง 18 ปีบริบูรณ์ ต้องเตรียมส าเนาสูติบัตร ภาษาไทย 2 ฉบับ และ ใบสูติบัตรตัวจริง 

ภาษาอังกฤษ 2 ฉบับ 

 กรณีผู้เดินทางอายุไม่ถึง 18 ปีบริบูรณ์ เปล่ียนช่ือ-นามสกุล ต้องเตรียมเอกสารเปล่ียนช่ือ-นามสกุล 

ภาษาอังกฤษตัวจริง 1 ฉบับ 

 



 

 

*สแกนส ีและ เป็นไฟล์ PDF เท่าน้ัน* 

**การพิจารณาข้ึนอยู่กับทางสถานทูต ในกรณวีซ่ีาของท่านไม่ผ่านการพิจารณาจากประเทศอินเดยี 

ทางบรษัิทฯจะไม่รบัผิดชอบคืนเงินค่าทัวรใ์ห้ทกุกรณ*ี* 

รายละเอยีดเพ่ิมเติม 

 บริษัทฯมีสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงโปรแกรมทัวร์ในกรณีท่ีเกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้  

 เท่ียวบิน , ราคาและรายการท่องเท่ียว สามารถเปล่ียนแปลงได้ตามความเหมาะสมโดยค านึงถึง

ผลประโยชน์ของผู้เดินทางเป็นส าคัญ 

 หนังสือเดินทางต้องมีอายุการใช้งานเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน และบริษัทฯรับเฉพาะผู้มีจุดประสงค์

เดินทางเพื่อท่องเท่ียวเท่าน้ัน (หนังสือเดินทางต้องมีอายุเหลือใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน บริษัทฯไม่

รับผิดชอบหากอายุเหลือไม่ถึงและไม่สามารถเดินทางได้ ) 

 ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆท้ังสิ้น หากเกิดความล่าช้าของสายการบิน,สายการบินยกเลิกบิน , การ

ประท้วง,การนัดหยุดงาน,การก่อจลาจล หรือกรณีท่านถูกปฎิเสธการเข้าหรือออกเมืองจากเจ้าหน้าท่ี

ตรวจคนเข้าเมือง หรือ เจ้าหน้าท่ีกรมแรงงานท้ังจากไทยและต่างประเทศซ่ึงอยู่นอกเหนือความ

รับผิดชอบของบริษัทฯหรือเหตุภัยพิบัติทางธรรมชาติ(ซ่ึงลูกค้าจะต้องยอมรับในเง่ือนไขน้ีในกรณีท่ีเกิด

เหตุสุดวิสัย ซ่ึงอาจจะปรับเปล่ียนโปรแกรมตามความเหมาะสม) 

 ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆท้ังสิ้น หากผู้เดินทางประสบเหตุสภาวะฉุกเฉินจากโรคประจ าตัว ซ่ึงไม่ได้

เกิดจากอุบัติเหตุในรายการท่องเท่ียว(ซ่ึงลูกค้าจะต้องยอมรับในเง่ือนไขน้ีในกรณีท่ีเกิดเหตุสุดวิสัย ซ่ึงอยู่

นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัททัวร์) 

 ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆท้ังสิ้น หากท่านใช้บริการของทางบริษัทฯไม่ครบ อาทิ ไม่เท่ียวบาง

รายการ,ไม่ทานอาหารบางม้ือ,เพราะค่าใช้จ่ายทุกอย่างทางบริษัทฯได้ช าระค่าใช้จ่ายให้ตัวแทน

ต่างประเทศแบบเหมาจ่ายขาด ก่อนเดินทางเรียบร้อยแล้วเป็นการช าระเหมาขาด 

 ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆท้ังสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหายจากการโจรกรรมและหรือเกิดอุบัติเหตุท่ี

เกิดจากความประมาทของนักท่องเท่ียวเองหรือในกรณีท่ีกระเป๋าเกิดสูญหายหรือช ารุดจากสายการบิน 

 กรณีท่ีการตรวจคนเข้าเมืองท้ังท่ีกรุงเทพฯและในต่างประเทศปฎิเสธมิให้เดินทางออกหรือเข้าประเทศท่ี

ระบุไว้ในรายการเดินทาง บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่คืนค่าบริการไม่ว่ากรณีใดๆท้ังสิ้น 



 

 

 ต๋ัวเคร่ืองบินเป็นต๋ัวราคาพิเศษ กรณีท่ีท่านไม่เดินทางพร้อมคณะไม่สามารถน ามาเล่ือนวันหรือคืนเงิน

และไม่สามารถเปล่ียนช่ือได้ 

 เม่ือท่านตกลงช าระเงินไม่ว่าท้ังหมดหรือบางส่วนผ่านตัวแทนของบริษัทฯหรือช าระโดยตรงกับทางบริษัท

ฯ ทางบริษัทฯจะถือว่าท่านได้ยอมรับในเง่ือนไขข้อตกลงต่างๆท่ีได้ระบุไว้ข้างต้นน้ีแล้วท้ังหมด 

 กรุ๊ปท่ีเดินทางช่วงวันหยุดหรือเทศกาลท่ีต้องการันตีมัดจ ากับสายการบินหรือผ่านตัวแทนในประเทศหรือ

ต่างประเทศ รวมถึงเท่ียวบินพิเศษ เช่น Charter Flight , Extra Flightจะไม่มีการคืนเงินมัดจ าหรือค่าทัวร์

ท้ังหมด 

 ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆท้ังสิ้น หากพาสปอร์ตไม่ตรงกับใบหน้าปัจจุบัน ถึงจะยังไม่หมดอายุก็ตาม 

อาจท าให้ท่านโดนปฎิเสธการเข้าและออกประเทศได้ เช่น ศัลยกรรม ผ่าตัดขากรรไกรท่ีท าให้ใบหน้า

เปล่ียนไป ดังน้ัน ท่านต้องท าพาสปอร์ตเล่มใหม่ก่อนท าการจองทัวร์  

 กรณีมี “คดีความ” ท่ีไม่อนุญาติให้ท่านเดินทางออกนอกประเทศได้ โปรดท าการตรวจสอบก่อนการจอง

ทัวร์ว่าท่านสามารถเดินทางออกนอกประเทศได้หรือไม่ ถ้าไม่สามารถเดินทางได้ ซ่ึงเป็นสิ่งท่ีอยู่เหนือการ

ควบคุมของบริษัทฯ ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆท้ังสิ้น 

 กรณ ี“หญิงต้ังครรภ์” ท่านจะต้องมีใบรับรองแพทย ์ระบุชัดเจนว่าสามารถเดินทางออกนอกประเทศได้ 

รวมถึงรายละเอียดอายุครรภ์ท่ีชัดเจน สิ่งน้ีอยู่เหนือการควบคุมของบริษัทฯ ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบ

ใดๆท้ังสิ้น 

 กรณีใช้หนังสือเดินทางราชการ(เล่มน้าเงิน)เดินทางเพื่อการท่องเท่ียวกับคณะทัวร์ หากท่านถูกปฏิเสธใน

การเข้า-ออกประเทศใดๆก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนค่าทัวร์และรับผิดชอบใดๆท้ังสิ้น 

**กรุณากรอกข้อมูลส าคัญส าหรับกรอกวีซ่าอินเดียออนไลน์ด้านล่างให้ครบถ้วนด้วยค่ะ** 

** ก่อนตัดสินใจจองทัวรค์วรอ่านเงื่อนไขการเดินทางและรายการทัวรอ์ย่างละเอยีดทกุหน้าอย่างถ่องแท้แล้วจึง 

มัดจ าเพื่อประโยชน์ของท่านเอง ทางบรษัิทฯจะถือว่า ท่านรบัทราบและยอมรบัในเง่ือนไขต่างๆของบรษัิทฯทีไ่ด้

ระบุในรายการทัวรท้ั์งหมด** 

 

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

 

 

 

 

 



 

 

 

ข้อมูลส าคัญส าหรบักรอกวซี่าอินเดยีออนไลน์ 

**กรุณาระบุรายละเอยีดท้ังหมดให้ครบถ้วน เพ่ือประโยชน์ในการพิจารณาวซ่ีา** 

*** กรุณากรอกข้อมูลเป็นภาษาอังกฤษ*** 

ประวัติส่วนตัว (PERSONAL INFORMATION) 

ค าน าหน้า :  นาย   นาง  นางสาว           เด็กชาย         เด็กหญิง    

TITLE:          MR.  MRS.       MS.                  MSTR.            MISS.    

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

สถานะภาพ/ MARITAL STATUS :           แต่งงาน/ MARRIED                   โสด/ UN MARRIED                 หย่าร้าง/DIVORCE 

ศาสนา RELIGION : …………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

ท่ีอยู่/ ADDRESS  :………………..หมู่ท่ี…………….ตรอก/ซอย…………………….หมู่บ้าน………………………ต าบล/แขวง……………………….........…  

อ าเภอ/เขต…………………….จังหวัด………………………รหัสไปรษณีย์ ……………เบอร์มือถือ…………………อีเมลล์………………………..........…….. 

ท่ีอยู่ตามทะเบียนบ้าน/ ADDRESS : …………...หมู่ท่ี……….ตรอก/ซอย…………………หมู่บ้าน………………………ต าบล/แขวง…………………..… 

อ าเภอ/เขต…………………….จังหวัด………………………รหัสไปรษณีย์……………..เบอร์มือถือ…………………อีเมลล์…………………………..........…. 

ประวัติครอบครวั (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 

ประวัติการศกึษา(EDUCATIONAL INFORMATION) 

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

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

 



 

 

 

ประวัติการท างาน  (PROFESTION INFORMATION) 

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

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

เบอร์โทรติดต่อ+แฟ็กซ/์ WORK PHONE NUMBER+FAX:……………………………………………………………………………………………………….… 

ท่ีอยู่/ ADDRESS  : …………………………….หมู่ท่ี……………………ตรอก/ซอย………………………………..หมู่บ้าน…………………………...................  

ต าบล/แขวง………………………………….. อ าเภอ/เขต………………………………จังหวัด……………………………รหัสไปรษณีย์………………............. 

*โปรดระบุรายชื่อประเทศที่ท่านได้เดินทางในช่วงระยะเวลา 10 ปีที่ผ่านมา (ดูจากแสตมป์เข้า-ออก ประเทศ ในพาสปอร์ตเป็น

หลัก) (**ส าคัญมาก) …………………………………………………………………………………………………………………………………………………..........…. 

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

*ท่านเคยได้รบัวซ่ีาประเทศอินเดยีหรอืไม่………………………ถ้าเคย โปรดระบุหมายเลขวซ่ีา……………………………………………........……..                                                                                                                                

วันทีอ่อกวซ่ีา………………………….สถานทีอ่อกวซ่ีา………………………………………… ประเภทวซ่ีาทีไ่ด้รบั……………………….....................…  

ข้อมูลของบรษัิททีเ่ชิญในอินเดยี (กรณวีซ่ีาธุรกิจ) 

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

ท่ีอยู่/ ADDRESS  : …………………………หมู่ท่ี……………………ตรอก/ซอย………………………………..หมู่บ้าน………………………………...............  

ต าบล/แขวง…………………………………..อ าเภอ/เขต……………………………จังหวัด……………………………..รหัสไปรษณีย์…………………..........  

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

อีเมลล์/E-MAIL :……………………………………………………………………………………………………………………………………………..........................       

ข้อมูลทีพั่กทีอิ่นเดยี / โรงแรม    

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

ท่ีอยู่/ ADDRESS  :………………………...หมู่ท่ี……………………ตรอก/ซอย………………………………..หมู่บ้าน……………………………….................  

ต าบล/แขวง………………………………….อ าเภอ/เขต……………………………จังหวัด……………………………..รหัสไปรษณีย์…………….............…...  

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

อีเมลล์/E-MAIL :…………………………………………………………………………………………………………………………………………...........................…   

ช่ือ/นามสกุล ผู้ติดต่อท่ีไทย (ภาษาอังกฤษ)…………………………………………………………………………………………………............................…… 

ท่ีอยู่/ ADDRESS  :……………………….. หมู่ท่ี…………………….ตรอก/ซอย………..........……………………….หมู่บ้าน………….....……………………..  

ต าบล/แขวง………………………………….อ าเภอ/เขต……………………………จังหวัด……………………………..รหัสไปรษณีย์……………............…...  

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

 

 


