
 

 

บรษัิท แทรเวล วซิ อสั (ประเทศไทย) จ ำกดั 10/119 อำคำรเทรนดี ้ชัน้10, หอ้ง 1004H, ซ.สขุมุวทิ13, คลองเตยเหนอื, กรงุเทพฯ 10110      

โทร: 02 168 7653 | 096 978 6585, Email: booking@travelwizus.com | Website: www.travelwizus.com **ใบอนุญำตเลขที ่11/09342 

 

                                                                                                                                                                                                                                                           

 

 

 

 

 

 

 

 
 

** ค่าตัว๋แต่ละวนัไม่เท่ากนั กรณุาเชค็ราคาอีกครัง้ แพค็เกจน้ีสามารถเดินทางได้ตัง้แต่ 4 ท่านขึ้นไป ** 

 

 

 

 

พเิศษ!!! ราคารวมค่าวซ่ีา แบบ E-Visa นักท่องเที่ยวเท่าน้ัน... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ก าหนดการเดินทาง : 2019    ม.ิย. 4-6, 18-20 / ก.ค. 9-11, 23-25 / ส.ค. 6-8, 20-22 / ก.ย. 3-5, 1-12, 17-19, 24-26 

             ต.ค. 8-10, 15-17 / พ.ย. 5-7, 12-14, 19-21 / ธ.ค. 3-5, 10-12, 17-19 

วนับิน  เมืองตน้ทาง  เมืองปลายทาง  CODE เท่ียวบิน เวลาบิน 

วนัองัคาร  กรงุเทพฯ  ชยัปรุะ  BKK – JAIPUR  FD 130 21.30 – 00.20+1  

วนัพฤหสั ชยัปรุะ  กรงุเทพฯ  JAIPUR – BKK  FD 131 00.50- 06.15  
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รายละเอียดการเดินทาง...  

วนัแรก                                               กรุงเทพ – เมืองชัยปุระ           
 

16.00 น. คณะเดินทางพร้อมกนัท่ี สนามบินนานาชาติดอนเมือง เคานเ์ตอร์ สายการบินแอร์เอเชีย  
18.15 น. เหิรฟ้าสู่ เมืองชัยปุระ โดย เทีย่วบินที ่FD310  
21.00 น. ถึงสนามบินนานาชาต ิเมืองชัยปุระ จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ เมืองชัยปุระ หรือ จยัปูร์ (Jaipur) เมืองหลกัของรัฐราชสถานตั้งอยู่

ทางตะวนัตกเฉียงเหนือของสาธารณรัฐอินเดีย เม่ือคร้ังท่ีอินเดียยงัอยูภ่ายใตก้ารปกครองขององักฤษ มหาราชาราม สิงห์ 
(Maharaja Ram Singh) ผูป้กครองเมืองไดมี้การสัง่การใหท้ าความสะอาด และตกแต่งบา้นเมืองใหส้วยงาม จึงไดเ้ลือกสีชมพ ูใน
ตกแต่งบา้นเมืองใหมี้สนัสดใส เพ่ือเป็นการตอ้นรับใหส้มเกียรติขององักฤษ ทั้งพระราชวงัหลวง ,พระราชวงัสายลม ,พระราชวงั
แอมเบอร์ฟอร์ท จึงกลายมาเป็นสีชมพ ูสร้างความประทบัใจใหก้บัแขกท่ีมาเยอืน จึงไดถู้กขนานนามเมืองชยัปุระ (Jaipur) วา่ น่ี
คือ Pink City หรือ นครสีชมพรูอรับท่ีสนามบินนานาชาติเมืองชยัปุระ เมืองจยัปูร์ น าท่านเดินทางเขา้สู่ท่ีพกั 

พกัที ่ THE RADISSON BLUE / หรือเทยีบเท่า 
 

วนัทีส่อง                                             เมืองชัยปุระ 
 

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารเช้า 
08.00 น. เดินทางสู่ "วดัลงิ" (Monkey Temple) วดัน้ีบูชาหนุมาน เทพเจา้ผูป้ระทานความส าเร็จในการงานองครั์กษผ์ูซ่ื้อสตัยข์องพระราม 

หนุมานนั้นเป็นบุตรของ วายเุทพ (Vayu) เทพเจา้แห่งลม (Lord of Winds) และนางอริญาณะ (Arijana) ซ่ึงเป็นลิง เม่ือหนุมานอายุ
ได ้ 10 ขวบ หนุมานสามารถยกภูเขาท่ีมีความกวา้งโยนช์ๆ  และหลายๆก็โยนภูเขาเล่นไดอ้ยา่งง่ายดาย เหมือนโยนหินลงบ่อน ้ า 
บริเวณวดัจะมีเหล่าบริวารลิง  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
จากนั้น ชม "พาเลซออฟวนิด์" (Hawa Mahal) พระราชวงัสายลม ซ่ึงสร้างข้ึนในปี ค.ศ. 1799 โดยมหาราชา สะหวาย จยั สิงห์ เป็นอาคาร 

5 ชั้นสร้างดว้ยหินทรายออกแดงคลา้ยสีปูนแหง้ สถาปัตยกรรมสไตลเ์ปอร์เซียกบัโมกลุ มีหนา้ต่างถึง 953 ช่อง เป็นทั้งช่องลม
ผา่นและใหห้ญิงสูงศกัด์ิในราชส านกัแอบมองดูชีวติความเป็นอยูใ่นตวัเมือง รวมทั้งขบวนแห่งต่างๆ โดยท่ีบุคคลภายนอกไม่
สามารถมองเห็นสตรีเหล่านั้นได ้และนั้นคือท่ีมาของค าวา่ “ฮาวา” ซ่ึงแปลวา่สายลม ซ่ึงถือเป็นสญัลกัษณ์แห่งจยัปูร์ เมืองสีชมพ ู
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จากนั้น ชมพระราชวงั "แอมเบอร์ฟอร์ท" (Amber fort) ซ่ึงเดิมเคยเป็นราชธานีของเมืองจยัปูร์ สร้างอยูบ่นเนินเขาสูงตรงต าแหน่งเดิมท่ี

เคยเป็นป้อมปราการเก่าในศตวรรษท่ี 11 มาก่อน สร้างข้ึนโดยมหาราชาแมนสิงห์ ในปี ค.ศ. 1592 และเสร็จส้ินลงในสมยัของ
มหาราชาใจสิงห์ ป้อมแห่งน้ีเป็นตน้แบบท่ีดีของสถาปัตยกรรมแบบราชปุต Rajput เป็นป้อมปราการเด่นตระหง่านอยูบ่นเนินเขา 
โดยมีทะเลสาบ Maota อยูเ่บ้ืองล่าง แววดลอ้มดว้ยชุมชนของเขตเมืองเก่า ทศันียภาพเม่ือมองลงมาจากป้อมเป็นส่ิงท่ีน่าประทบัใจ
มาก (น าท่านนัง่รถจ๊ิบข้ึนเพ่ือความสะดวกและปลอกภยั) 

เทีย่ง บริการอาหารกลางวนั ณ โรงแรม  
จากนั้น ชม "ซิตีพ้าเลช" (City Place) ซ่ึงครอบคุมพ้ืนท่ี 1 ใน 7 ของใจกลางเมือง สร้างตั้งแต่สมยัมหาราชาชยัสิงห์ และต่อเติมกนัเร่ือยมา

เป็นสถาปัตยกรรมแบบราชสถาน ท่ีแสดงถึงลกัษระของศิลปะแบบโมกลุปัจจุบนัเปิดเป็นพิพิธภณัฑแ์สดงของใชส่้วนพระองค์
ของมหาราชาแห่งเมืองจยัปูร์ แมย้คุน้ีไม่มีมหาราชาอีกต่อไป แต่ City Palace แห่งน้ีก็ยงัเป็นสมบติัส่วนพระองค ์และชาวเมืองจยั
ปูร์บางส่วนก็ยงันบัถือพระองคอ์ยู ่แมพ้ระองคจ์ไม่มีอ านาจใดๆ 
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 จากนั้น ชม หอดูดาวจนัทรามนัตรา (Jantar Mantar Observatory) ประเทศอินเดียเป็นอนุสรณ์สถานทางดา้นดาราศาสตร์ ท่ีสร้างใน
สมยัคริสตศ์ตวรรษท่ี 18 ในเมืองชยัปุระ สร้างโดยมหาราชา สะหวาย จยั สิงห์ท่ี 2 (ค.ศ.1699-1743) ผูมี้ความสามารถทางดา้น
ดาราศาสตร์แห่งราชวงคโ์มกลุ และเป็นผูส้ร้างเมือืงชยัปุระแห่งน้ี หอดูดาวจนัทรามนัตรา เป็นหอดูดาวแห่งแรกและเป็น 1 ใน 5 
หอดูดาวท่ีทรงสร้างข้ึนมีสสภาพสมบูรณ์และมีขนาดใหญ่ท่ีสุด หอดูดาวอีก 4 แห่งถูกสร้างข้ึนใน เมืองต่างๆ ดงัน้ี กรุงเดลี 
(Delhi) เมืองอุชเชน (Ujjain) เมืองพาราณสี (Varanasi) และ เมืองมธุรา (Matura) ภายในบริเวณหอดูดาวจนัทรามนัตรา มีส่ิงปลูก
สร้างมากมายหลายแบบ โดยใชอิ้ฐในทอ้งถ่ินสร้างอยา่งถาวร แต่ละแบบจะมีเอกลกัษณ์ และลกัษณะเฉพาะของตวัเอง ออกแบบ
ส าหรับการสงัเกตต าแหน่งทางดาราศาสตร์ดว้ยตาเปล่าเท่านั้น ซ่ึงท่ีแห่งน้ียงับอกถึงการรวมหลายๆ สถาปัตยกรรม และ
เคร่ืองมือทางวทิยาศาสตร์ในสมยัโบราณ เช่น นาฬิกาจากแสงอาทิตย ์การคน้หาเสน้ทางจากการตกกระทบแสง เสน้รุ้งแวง และ
อ่ืนๆ โดยเฉพาะนาฬิกาแดด สูงถึง 28 ม. ท่ียงัเท่ียงตรงอยู ่บอกเวลาท่ีเมืองจยัปูร์โดยเฉพาะ และมีการตั้งกลอ้งดูดาวและอุปกรณ์
ต่างๆ ท่ียงัใชไ้ดจ้นกระทัง่ถึงปัจจุบนั นอกจากน้ีพ้ืนท่ีบางส่วนของหอสามารถช็ดูดาวไดด้ว้ยตาเปล่าไดอี้กดว้ย  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
เยน็ บริการอาหารเยน็ ณ โรงแรม  
พกัที ่ THE RADISSON BLUE / หรือเทยีบเท่า 
 

วนัทีส่าม                                             เมืองชัยปุระ – กรุงเทพฯ – สนามบินสุวรรณภูมิ 
 

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารเช้า 
09.00 น. เช็คเอาน์ เดินทางสู่ ป้อมชยครห์ (Jayagarh Fort) ระหวา่งทางผา่น ชัลมหัล (Jal Mahal) ใหท่้านไดถ่้ายรูปพระราชวงักลางน ้ า

ซ่ึงตั้งเด่นสง่าอยูก่ลางทะเลสาบมนัสกา (Man Sagar) ใกลก้บัชยัปุระ รัฐราชสถาน ประเทศอินเดีย โดยพระราชวงัแห่งน้ีและ
ทิวทศัน์ของทะเลสาบโดยรอบถูกต่อเติมและปรับปรุงโดยมหาราชา สะหวาย จยั สิงห์ท่ี 2 ตวัพระราชวงันั้นสร้างไดอ้ยา่ง
สวยงามตามสถาปัตยกรรมราชปุตและโมกลุ  

จากนั้น ชม ป้อมชยครห์ (Jayagarh Fort) ป้อมแห่งน้ีมีการออกแบบทางโครงสร้างสถาปัตยกรรมท่ีคลา้ยคลึงกบัป้อมอาเมร์ และยงันิยม
เรียกกนัวา่ "ป้อมชยั" (ป้อมแห่งชยัชนะ) ซ่ึงกินความยาวรวม 3 กิโลเมตร (1.9 ไมล)์ ทางดา้นทิศเหนือจรดใต ้และกวา้งประมาณ 
ในป้อมแห่งน้ีเป็นท่ีตั้งของปืนใหญ่ "ชยัวนา" (Jaivana) ซ่ึงมีน ้ าหนกัถึง 50 ตนั ซ่ึงไดท้ าการหลอมโลหะและผลิตภายในป้อมแห่ง
น้ี โดยในขณะท่ีสร้างนั้นถือเป็นปืนใหญ่ท่ีมีขนาดใหญ่ท่ีสุดในโลก ซ่ึงมีลอ้สามารถเคล่ือนยา้ยได ้ ภายในป้อม มีสวนท่ีตกแต่ง
อยา่งสวยงาม และหมู่พระต าหนกัซ่ึงประกอบดว้ย "ลกัษมีวลิาส" (Laxmi Vilas), "ลลิตมนเทียร" (Lalit Mandir), "วลิาสมนเทียร" 
(Vilas Mandir) และ "อารามมนเทียร" (Aram Mandir) ซ่ึงใชส้ าหรับสมาชิกพระราชวงศเ์วลาเสด็จมาประทบัท่ีป้อมแห่งน้ี 
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นอกจากน้ียงัพบ "ศุภตันิวาส" (Shubhat Niwas) ซ่ึงเป็นโถงส าหรับรวมพล โรงงานผลิตอาวธุ และพิพิธภณัฑ ์ป้อมชยครห์ และ
ป้อมอาเมร์นั้นเช่ือมต่อกนัดว้ยทางเดินลบัใตดิ้น จึงมกัถือวา่ป้อมทั้งสองน้ีเป็นสถานท่ีเดียวกนั 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เทีย่ง บริการอาหารกลางวนั ณ ห้องอาหารท้องถิ่น  
จากนั้น ชม เบียร์ล่ามนัเดยีร์ (Birla Mandir) หรือ เรียกว่า วดัลกัษมนีารายนั (Laxmi Narayan) เป็นวดัฮินดูท่ีมีสีขาวโดเด่นมาก ท่ีน่ีถูก

สร้างโดยมหาเศรษฐีชาวอินเดีย ตอ้งถอดรองเทา้ และเดินเขา้ไปกราบไหวเ้พ่ือป็นสิริมงคล พระแม่ลกัษมีคือ เทวแีห่งความ
สวยงาม ความมัง่คัง่ ความร ่ ารวย และความอุดมสมบูรณ์ พระองคม์กัประทานความส าเร็จในการประกอบกิจการ การเจรจา การ
ต่อรอง การท ามาคา้ขาย การประกอบธุรกิจทุกสาขา ตลอดจนประทานโชคทรัพย ์ เงินทอง สมบติั ผูห้มัน่บูชาพระองคแ์ละ
ประกอบความดีอยูเ่ป็นนิจ  
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จากนั้น ชม วดัพระพฆิเนศ Ganesh Temple พระพิฆเนศ เป็นมหาเทพผูท้รงภูมิปัญญายิง่ใหญ่ ผู้ขจดัอุปสรรค และอ านวยความส าเร็จใน
ทุกส่ิง พระองค์ทรงเป็นเทพเจ้าแห่งสากล ท่ีมีผผูเ้คารพนบัถือมากท่ีสุดองคห์น่ึงในทัว่โลก พระพิฆเนศ คือเทพท่ีมีปรีชาญาณ
เฉลียวฉลาด มีฤทธานุภาพมาก และทรงคุณธรรม คอยปราบภยัพาลและอภิบาลคนดี อีกทั้งยงัเป็นเทพผูก้ตญัญถึงพร้อมดว้ย
ความดีงาม สมควรแก่การบูชาเป็นอยา่งยิง่ หากใครประกอบพิธีหรือท ากิจกรรมใดๆ การเร่ิมตน้ส่ิงใหม่ๆ เช่น เปิดกิจการร้านคา้ 
เร่ิมท างาน ข้ึนบา้นใหม่ ออกเดินทาง หรือแมก้ระทัง่การบวงสรวงท าพิธีมงคลต่างๆ ฯลฯ ตอ้งบอกกล่าวบูชาองคพ์ระพิฆเนศ
ก่อนเป็นล าดบัแรก จึงจะเป็นสิริมงคลและประสบความส าเร็จ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
18.00 น. เดินทางสู่ สนามบินนานาชาติชยัปูร์  
21.30 น. เหินฟ้าสู่ กรุงเทพฯ โดยเทีย่วบิน FD131  
03.15+1 น. ถึง....สนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิโดยสวสัด์ิภาพ  
 
   

T  H  A  N  K       Y  O  U 
 

 

 
 
 

** ก่อนตัดสินใจจองทวัร์ควรอ่านเง่ือนไขการเดินทางอย่างถ่องแท้ 
แล้วจึงมดัจ าเพ่ือประโยชน์ของท่านเอง** 
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อตัราค่าบริการนี้รวม 

 ตัว๋เคร่ืองบิน ระบุวนัเดินทางไป –กลบั โดยสายการบิน แอร์เอเชีย (FD)  
 ภาษีน ้ ามนัและภาษีตัว๋ทุกชนิด (สงวนสิทธิเก็บเพ่ิมหากสายการบินปรับข้ึนก่อนวนัเดินทาง) 
 ท่ีพกัโรงแรมตามรายการ 2 คืน พกัหอ้งละ 2-3 ท่าน (กรณีมาไม่ครบคู่และไม่ตอ้งการเพ่ิมเงินพกัหอ้งเด่ียว) 
 อาหารตามรายการระบุ (ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงเวลา, เมนูอาหาร และสถานท่ีตามสถานการณ์)  
 ค่าเขา้ชมสถานท่ีตามรายการระบุ 
 ค่าระวางน ้ าหนกักระเป๋าไม่เกิน 20 กก. 
 ค่ารถรับ-ส่งสถานท่ีท่องเท่ียวตามรายการระบุ 
 ค่าประกนัชีวติกรณีอุบติัเหตใุนระหวา่งการเดินทาง คุม้ครองในวงเงินไม่เกินท่านละ 1,000,000 บาท และค่ารักษาพยาบาลกรณีอุบติัเหตุ

ในวงเงินไม่เกิน ท่านละ 200,000 บาท (ตามเง่ือนไขกรมธรรม)์  
 ค่าธรรมเนียมวซ่ีาอินเดียแบบ E-Visa ***ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการด าเนินการยืน่ขอวซ่ีาประเทศอินเดียแบบ E Visa ใหก้บัผูร่้วม

เดินทางเท่านั้น ยกเวน้แต่ผูร่้วมเดินทางมีวซ่ีาปี*** 
 

อตัราค่าบริการไม่รวม 

 ภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3%และภาษีมูลค่าเพ่ิม 7% 
 ค่าท าหนงัสือเดินทางไทย,ค่าธรรมเนียมส าหรับผูถื้อพาสปอร์ตต่างชาติค่าท าใบอนุญาตกลบัเขา้ประเทศของคนต่างชาติ(Re-Entry) 

หรือ คนต่างดา้ว (เป็นหนา้ท่ีของผูเ้ดินทางในการจดัท าเอง) 
 ค่าใชจ่้ายส่วนตวันอกเหนือจากรายการท่ีระบุ เช่น ค่าเคร่ืองด่ืมและค่าอาหารท่ีสัง่เพ่ิมเอง, ค่าโทรศพัท,์ ค่าอาหารและเคร่ืองด่ืมสัง่พิเศษ

นอกรายการ ค่าซกัรีด, ค่าโทรศพัทท์างไกล, ค่าอินเตอร์เน็ต ฯลฯ 
 ค่าใชจ่้ายอนัเกิดจากความล่าชา้ของสายการบิน,อุบติัภยัทางธรรมชาติ,การประทว้ง,การจลาจล,การนดัหยดุงาน,การถูกปฏิเสธไม่ให้

ออกและเขา้เมืองจากเจา้หนา้ท่ีตรวจคนเขา้เมืองและเจา้หนา้ท่ีกรมแรงงานทั้งท่ีเมืองไทยและต่างประเทศซ่ึงอยูน่อกเหนือความควบคุม
ของบริษทัฯ 

 ค่าปรับ ส าหรับน ้ าหนกักระเป๋าเดินทางท่ีเกินจากท่ีทางสายการบินก าหนดไว ้20 กก. 
 ค่าทิปไกดท์อ้งถ่ิน,คนขบัรถ ทิป / ลูกทวัร์ 1 ท่าน  
 ค่าทิปหวัหนา้ทวัร์ตามสินน ้ าใจของทุกท่าน (ไม่รวมในทิปไกดท์อ้งถ่ินและคนขบัรถแต่ไม่บงัคบัทิป) 

 
เง่ือนไขการส ารองทีน่ัง่ 

1. กรุณาท าการจองก่อนการเดินทาง อยา่งนอ้ย 45 วนัท าการหรือก่อนหนา้นั้น โดยส่งแฟกซ์หรืออีเมลลร์ายช่ือและหนา้หนงัสือเดินทางเพ่ือ

ยนัการจองทีน่ั่ง พร้อมช าระมดัจ าท่านละ 15,000 บาท 

2. ค่าทวัร์ส่วนท่ีเหลือ บริษทัฯ จะขอเก็บค่าทวัร์ทั้งหมด 15 วนัก่อนการเดินทาง มิเช่นนั้นบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทาง

ของท่าน และการคืนเงินทั้งหมดหรือบางส่วนตามค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึนจริง 

3. เม่ือท่านตกลงช าระเงินค่าบริการไม่วา่ทั้งหมดหรือบางส่วนกบัทางบริษทัฯ ทางบริษทัฯจะถือวา่ท่านไดย้อมรับในเง่ือนไขการใหบ้ริการ

ท่ีไดร้ะบุไวใ้นเอกสารฉบบัน้ีทั้งหมดน้ีแลว้ 

4. ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการด าเนินการยืน่วซ่ีาประเทศอินเดียแบบ E Visa ใหก้บัผูร่้วมเดินทางเท่านั้น ยกเวน้แต่ผูร่้วมเดินทางมีวซ่ีาปี 

mailto:booking@travelwizus.com
http://www.travelwizus.com/


 

 

บรษัิท แทรเวล วซิ อสั (ประเทศไทย) จ ำกดั 10/119 อำคำรเทรนดี ้ชัน้10, หอ้ง 1004H, ซ.สขุมุวทิ13, คลองเตยเหนอื, กรงุเทพฯ 10110      

โทร: 02 168 7653 | 096 978 6585, Email: booking@travelwizus.com | Website: www.travelwizus.com **ใบอนุญำตเลขที ่11/09342 

 

เง่ือนไขการยกเลกิ 

1. ยกเลิกการเดินทางก่อนการเดินทาง 30 วนั บริษทัฯจะคืนเงินค่ามดัจ าใหท้ั้งหมด โดยจะหกัค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึนจริง เช่นค่าธรรมเนียมวซ่ีา 

ยกเวน้ในกรณีวนัหยดุเทศกาล,วนัหยดุนกัขตัฤกษ ์ทางบริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนเงินมดัจ าโดยไม่มีเง่ือนไขใดๆทั้งส้ิน 

2. ยกเลิกการเดินทาง 15 วนั ก่อนการเดินทาง หกัค่ามดัจ าทวัร์ 50% 

3. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 7-14 วนัเก็บค่าใชจ่้าย 100% ของราคาทวัร์ ต่อท่าน 

4. ส าหรับผูโ้ดยสารท่ีไม่ไดถื้อหนงัสือเดินทางไทย และทางบริษทัฯเป็นผูย้ืน่วซ่ีาให ้เม่ือผลวซ่ีาผา่นแลว้มีการยกเลิกการเดินทางบริษทัฯ ขอ

สงวนสิทธ์ิในการคืนค่ามดัจ าทั้งหมด 

 

เง่ือนไขการให้บริการ 

1. โปรแกรมทวัร์น้ีจะสามารถออกเดินทางไดต้อ้งมีจ านวนผูเ้ดินทางขั้นต ่า 4 ท่านรวมในคณะตามท่ีก าหนดไวเ้ท่านั้น หากมีจ านวนผู ้

เดินทางรวมแลว้นอ้ยกวา่ท่ีก าหนดไว ้บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกหรือปรับเปล่ียนก าหนดการเดินทาง ในกรณีท่ีมีผูเ้ดินทาง กรณี

ท่ีมีผูเ้ดินทาง 20 ทางบริษทัมีหวัหนา้ทวัร์คนไทยเดินทางไปดูแลคณะดว้ยนะคะ 

2. ในกรณีท่ีท่านไม่ไดรั้บผลการอนุมติัวซ่ีาเขา้ประเทศอินเดีย แบบ E-Visa ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการคืนค่าธรรมเนียมวซ่ีา E-Visa 

และเรียกเก็บค่าธรรมเนียมวซ่ีาเพ่ิมเติม เพ่ือด าเนินการขอวซ่ีาใหม่โดยตรงกบัทางศูนยรั์บยืน่วซ่ีาอินเดีย ประจ าประเทศไทย 

3. บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงราคาและเง่ือนไขต่างๆ โดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ ทั้งน้ีใหข้ึ้นอยูก่บัดุลยพินิจของบริษทั

ฯ เท่านั้น อีกทั้งขอ้สรุปและขอ้ตดัสินใดๆ ของบริษทัฯ ใหถื้อเป็นขอ้ยติุส้ินสุดสมบูรณ์ 

4. บริษทัฯ และตวัแทนของบริษทัขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงรายการทวัร์ตามความเหมาะสม ใหส้อดคลอ้งกบัสถานการณ์ ขอ้จ ากดั

ดา้นภูมิอากาศ และเวลา ณ วนัท่ีเดินทางจริง ทั้งน้ีทางบริษทัฯ จะยดึถือและค านึงถึงความปลอดภยั รวมถึงประโยชน์สูงสุดของลูกคา้

ส่วนมากเป็นส าคญั 

5. รายการทวัร์น้ีเป็นการท่องเท่ียวแบบหมู่คณะ (Join Tour) จดัท าและด าเนินการโดยบริษทัคู่คา้ (Partner) 

6. อตัราค่าบริการคิดค านวณจากอตัราแลกเปล่ียน และราคาตัว๋เคร่ืองบินในปัจจุบนั บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการปรับเปล่ียนราคาค่าบริการ

ในกรณีท่ีมีการข้ึนราคาค่าตัว๋เคร่ืองบิน ค่าประกนัภยัสายการบิน ค่าธรรมเนียมน ้ ามนั หรือมีการประกาศลดค่าเงินบาท หรืออตัรา

แลกเปล่ียนไดป้รับข้ึนในช่วงใกลว้นัท่ีคณะจะเดินทาง 

7. ระหวา่งการท่องเท่ียวน้ี หากท่านไม่ใชบ้ริการใดๆ ไม่วา่ทั้งหมดหรือบางส่วน ถือวา่ท่านสละสิทธ์ิไม่สามารถเรียกร้องขอคืนค่าบริการได ้

8. หากท่านไม่เดินทางกลบัพร้อมคณะทวัร์ ตัว๋เคร่ืองบินขากลบัซ่ึงยงัไม่ไดใ้ช ้ไม่สามารถน ามาขอคืนเงินได ้

9. ค่าบริการท่ีท่านช าระกบัทางบริษทัฯ เป็นการช าระแบบเหมาขาด และทางบริษทัฯ ไดช้ าระใหก้บับริษทัฯ ตวัแทนแต่ละแห่งแบบเหมา

ขาดเช่นกนั ดงันั้นหากท่านมีเหตอุนัใดท่ีท าใหท่้านไม่ไดท่้องเท่ียวพร้อมคณะตามรายการท่ีระบุไว ้ท่านจะขอคืนค่าบริการไม่ได ้

10. กรณีเกิดความผิดพลาดจากตวัแทน หรือ หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง จนมีการยกเลิก ล่าชา้ เปล่ียนแปลง การบริการจากสายการบิน บริษทัขนส่ง 

หรือ หน่วยงานท่ีใหบ้ริการ บริษทัฯ จะด าเนินโดยสุดความสามารถท่ีจะจดับริการทวัร์อ่ืนทดแทนให ้แต่จะไม่คืนเงินใหส้ าหรับค่าบริการ

นั้นๆ 
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11. มคัคุเทศก ์ พนกังาน และตวัแทนของบริษทัฯ ไม่มีสิทธ์ิในการใหค้  าสญัญาใดๆ ทั้งส้ินแทนบริษทัฯ นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผูมี้

อ  านาจของบริษทัฯ ก ากบัเท่านั้น 

12. บริษทัฯ รับเฉพาะผูมี้วตัถุประสงคเ์ดินทางเพ่ือท่องเท่ียวเท่านั้น การเดินทางของผูเ้ดินทางดว้ยวตัถุประสงคแ์อบแฝงอ่ืน ๆ เช่น การไปคา้

แรงงาน การคา้ประเวณี การคา้มนุษย ์การขนส่งสินคา้หนีภาษี การขนยาเสพติด การโจรกรรม การขนอาวธุสงคราม การก่อการร้าย และ 

อ่ืน ๆ ท่ีเขา้ข่ายผิดกฏหมาย ผิดศีลธรรมอนัดี บริษทัฯ มิไดมี้ส่วนรู้เห็น เก่ียวขอ้ง หรือ มีส่วนตอ้งรับผิดชอบใด ๆ กระท าดงักล่าวทั้งส้ิน 

13. หากผูเ้ดินทางถูกเจา้หนา้ท่ีตรวจคนเขา้เมืองของประเทศนั้นๆ ปฏิเสธการเขา้ - ออกเมือง ดว้ยเหตุผลใดๆ ก็ตาม ถือเป็นเหตุผลซ่ึงอยู่

นอกเหนืออ านาจ และความรับผดิชอบของบริษทัฯ ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่รับผิดชอบการคืนเงินทั้งหมด 

14. ผูเ้ดินทางตอ้งใชว้จิารณญาณส่วนตวัและรับผิดชอบต่อการตดัสินใจในการเลือกซ้ือสินคา้ต่าง ๆ ในระหวา่งการเดินทางท่องเท่ียวดว้ยตวั

ท่านเอง บริษทัฯ จะไม่สามารถรับผิดชอบใด ๆ หากเกิดความไม่พึงพอใจในสินคา้ท่ีผูเ้ดินทางไดซ้ื้อระหวา่งการเดินทางท่องเท่ียวน้ี 

15. ผูเ้ดินทางตอ้งรับผดิชอบต่อการจดัเก็บ และ ดูแลทรัพยสิ์นส่วนตวั ของมีค่าต่าง ๆ อยา่งระมดัระวงั บริษทัฯ จะไม่สามารถรับผดิชอบใด ๆ 

หากเกิดการสูญหายของ ทรัพยสิ์นส่วนตวั ของมีค่าต่าง ๆ ระหวา่งการเดินทางท่องเท่ียว 

16. บริษทัฯ จะไม่รับผดิชอบต่อการสูญหายของทรัพยสิ์น และ สมัภาระระหวา่งการเดินทางอนัมีสาเหตุมาจากสนามบิน สายการบิน บริษทั

ขนส่ง โรงแรม หรือ การโจรกรรม แต่จะท าหนา้ท่ีเป็นตวัแทนในการเรียกร้องค่าชดใชใ้หก้บัผูเ้ดินทาง 

17. บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ท่ีเกิดจากการยกเลิกหรือความล่าชา้ของสายการบิน ภยัธรรมชาติ การนดั

หยดุงาน การจลาจล การปฏิวติั รัฐประหาร ท่ีอยูน่อกเหนือการควบคุมของทางบริษทัฯ หรือ คา่ใชจ่้ายเพ่ิมเติมท่ีเกิดข้ึนทางตรง หรือ

ทางออ้ม เช่น การเจบ็ป่วย การถูกท าร้าย การสูญหาย ความล่าชา้ หรือ จากอุบติัเหตุต่างๆ 

18. บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่รับผิดชอบใด ๆ ต่อการไม่เป็นไปตามความคาดหวงั และความไม่พึงพอใจของผูเ้ดินทาง ท่ีเก่ียวขอ้งกบั 

สภาพธรรมชาติ ภูมิอากาศ ฤดูกาล ทศันียภาพ วฒันธรรม วถีิและพฤติกรรมของประชาชนในประเทศท่ีเดินทางไป 

19. ทางบริษทัฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งส้ิน หากผูเ้ดินทางประสบเหตุสภาวะฉุกเฉินจากโรคประจ าตวั ซ่ึงไม่ไดเ้กิดจากอุบติัเหตุในรายการ

ท่องเท่ียว(ซ่ึงลูกคา้จะตอ้งยอมรับในเง่ือนไขน้ีในกรณีท่ีเกิดเหตุสุดวสิยั ซ่ึงอยูน่อกเหนือความรับผดิชอบของบริษทัทวัร์) 

20. กรณีใชห้นงัสือเดินทางราชการ(เล่มน ้ าเงิน) เดินทางเพ่ือการท่องเท่ียวกบัคณะทวัร์ หากท่านถูกปฏิเสธในการเขา้-ออกประเทศใดๆก็ตาม ทาง

บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนค่าทวัร์และรับผิดชอบใดๆทั้งส้ิน กรณีท่ีท่านตอ้งออกตัว๋ภายในประเทศ เช่น (ตัว๋เคร่ืองบิน,ตัว๋รถทวัร์,ตัว๋รถไฟ) 

กรุณาสอบถามท่ีเจา้หนา้ท่ีทุกคร้ังก่อนท าการออกตัว๋ เน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรับเปล่ียนไฟลท์บิน หรือ เวลาบิน โดยไม่ไดแ้จง้ให้

ทราบล่วงหนา้ทางบริษทัฯจะไม่รับผิดชอบใดๆในกรณีถา้ท่านออกตัว๋ภายในโดยไม่แจง้ใหท้ราบและหากไฟลท์บินมีการปรับเปล่ียนเวลาบิน

เพราะถือวา่ท่านยอมรับในเง่ือนไขดงักล่าวแลว้ 

21. หนังสือเดนิทางต้องมอีายุการใช้งานเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน และบริษัทฯรับเฉพาะผู้มจุีดประสงค์เดนิทางเพ่ือท่องเทีย่วเท่านั้น (หนงัสือ
เดินทางตอ้งมีอายเุหลือใชง้านไม่นอ้ยกวา่ 6 เดือน บริษทัฯไม่รับผดิชอบหากอายเุหลือไม่ถึงและไม่สามารถเดินทางได ้ 
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เอกสารทีใ่ช้ในการย่ืนวซ่ีาประเทศอนิเดีย 10 วนัล่วงหน้าก่อนเดินทาง 

 สแกนหนา้พาสปอร์ตสีท่ีชดัเจน หา้มถ่ายจากมือถือ และวนัหมดอายหุนงัสือเดินทางตอ้งมีอายเุหลือมากกวา่ 6 เดือน 
 รูปถ่าย : รูปสี ขนาด 2 น้ิว พ้ืนหลงัสีขาวเท่านั้น 2 รูป หนา้ตรง ไม่ยิม้เห็นฟัน เก็บผมใหเ้รียบร้อย  
 กรณีผูเ้ดินทางอายไุม่ถึง 20 ปีบริบูรณ์  เด็กไม่ไดเ้ดินทาง กบับิดาและมารดา จะตอ้งมีหนงัสือยนิยอมใหบุ้ตรเดินทาง ไปต่างประเทศจากเขต

หรืออ าเภอ (ภาษาไทย และภาษาองักฤษ) + หนา้พาสปอร์ตของบิดาและ มารดา + หนงัสือรับรองค่าใช่จ่าย 
 กรณีผูเ้ดินทางอายไุม่ถึง 18 ปีบริบูรณ์ ตอ้งเตรียมส าเนาสูติบตัร ภาษาไทย 1 ฉบบั และ ใบสูติบตัรตวัจริง ภาษาองักฤษ 1 ฉบบั 
 กรณีผูเ้ดินทางอายไุม่ถึง 18 ปีบริบูรณ์ เปล่ียนช่ือ-นามสกลุ ตอ้งเตรียมเอกสารเปล่ียนช่ือ-นามสกลุ ภาษาองักฤษตวัจริง 1 ฉบบั 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

**ในกรณวีซ่ีาของท่านไม่ผ่านการพจิารณาจากประเทศอนิเดยี 

ทางบริษทัฯจะไม่รับผดิชอบคืนเงนิค่าทัวร์ให้ทุกกรณ*ี* 
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แบบฟอรม์กรอกขอ้มลูเพือ่ประกอบการด าเนนิการขอวซีา่ 

*โปรดทราบ วซีา่ออนไลนข์องประเทศอนิเดยี มขีอ้จ ากดัการใหว้ซีา่ 2 คร ัง้ตอ่ 1 ปีปฎทินิ หากทา่นเคยไดย้ืน่

หรอืไดร้บ้การอนมุตัวิซีา่ออนไลนค์รบ 2 คร ัง้แลว้ จะตอ้งด าเนนิการยืน่ผา่นศนูยร์บัยืน่วซีา่อนิเดยีเทา่น ัน้ กรณุา

ตดิตอ่เจา้หนา้ทีเ่พือ่ใหก้ารแนะน า 

ประวตัสิว่นตวั  
ค ำน ำหนำ้ :   ⃣⃣    นำย    ⃣⃣  นำง   ⃣⃣  นำงสำว      ⃣⃣  เด็กชำย    ⃣⃣  เด็กหญงิ  

  

ชือ่ :  _     _______________                  ______นำมสกลุ : _     ____________  ___                                          ___    

 

NAME: _     _______________                  ___   SURNAME: _     ____________ ___                                         ___  

       

สถำนะภำพ :      ⃣⃣   แตง่งำน         ⃣⃣   โสด          ⃣⃣   หยำ่รำ้ง 

 

ต ำหนบินร่ำงกำยทีเ่ห็นไดช้ดั เชน่ ไฝ,แผลเป็น :______________________________________________________________ 

 

ชือ่สำม/ีภรรยำ:                                          _______________________________________________      _   ___ _____    

  

สญัชำตสิำม/ีภรรยำ :                       __                  _____________________________________________  __________ 

 

ทีอ่ยูปั่จจบุนั : ______                                          ___________________________________________________  ____                                           

 

เบอรโ์ทรศพัท ์บำ้น :___________________________________  เบอรโ์ทรศพัท ์มอืถอื :_____________________________ 

ประวตัคิรอบครวั  

ชือ่/นำมสกลุบดิำ :                 ________________________________________สญัชำต ิ          _____________________ 

 

ชือ่/นำมสกลุมำรดำ :               _______________________________________สญัชำต ิ        _______________________ 

 

ประวตักิารศกึษา :                           ____________________________________________   _______         _________      

ประวตักิารท างาน 

อำชพี :          ____________                                        ___                                                                    ____ ____  

ชือ่บรษัิท/สถำนศกึษำ :                                ___                                     _____________________________________ 

เบอรโ์ทรตดิตอ่ :                                                                            ทีอ่ยู ่ : ____         ________________ _________ 

___       ______               _ __________________________ รหัสไปรษณีย ์: ___________________________________                

 

*โปรดระบุรายชือ่ประเทศทีท่า่นไดเ้ดนิทางในชว่งระยะเวลา 10 ปี * ส าคญัมาก 

______________________________________________________________________________________________ 

 

*หากทา่น "เคย" ไดร้บัวซี่าอนิเดยี โปรดแจง้รายละเอยีดวซีา่ ประเภทของวซีา่/ หมายเลขวซีา่/ หมายเลขวซีา่ คร ัง้ลา่สดุ 

* ส าคญัมาก 

_________________________________________________________________________________ 

 

*หากทา่น "เคย" ไปประเทศอนิเดยีมากอ่นโปรดระบุเมอืงทีท่า่นไป และชือ่โรงแรมทีพ่กั ลา่สดุ * ส าคญัมาก 

________________________________________________________________________________ 

*ในชว่ง 3 ปีทีผ่า่นมา ทา่นเคยเดนิทางไปประเทศดงัตอ่ไปนีห้รอืไม ่: บงัคลาเทศ/ ศรลีงักา/ ภูฏาน/ มลัดฟีส/์ เนปาล/ 

ปากสีถาน/ อฟักานสิถาน หากทา่นเคยโปรดระบุวนัเดนิทาง * ส าคญัมาก 

_________________________________________________________________________________ 
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