วันบิน

เมืองต้นทาง เมืองปลายทาง

วันอังคาร
วันพฤหัส

กร ุงเทพฯ
ชัยปุระ

ชัยปุระ
กร ุงเทพฯ

CODE

เที่ยวบิน

เวลาบิน

BKK – JAIPUR
JAIPUR – BKK

FD 130
FD 131

21.30 – 00.20+1
00.50- 06.15

** ค่าตั ๋วแต่ ละวันไม่เท่ากัน กรุณาเช็คราคาอีกครัง้ แพ็คเกจนี้ สามารถเดิ นทางได้ตงั ้ แต่ 4 ท่านขึ้นไป **

พิเศษ!!! ราคารวมค่าวีซ่า แบบ E-Visa นักท่องเที่ยวเท่านั้น...

กาหนดการเดินทาง : 2019 มิ.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
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รายละเอียดการเดินทาง...
วันแรก
16.00 น.
18.15 น.
21.00 น.

พักที่

วันทีส่ อง

กรุ งเทพ – เมืองชั ยปุระ
คณะเดินทางพร้อมกันที่ สนามบินนานาชาติดอนเมือง เคาน์เตอร์ สายการบินแอร์ เอเชีย
เหิรฟ้ าสู่ เมืองชัยปุระ โดย เทีย่ วบินที่ FD310
ถึงสนามบินนานาชาติ เมืองชัยปุระ จากนั้นนาท่านเดินทางสู่ เมืองชัยปุระ หรื อ จัยปูร์ (Jaipur) เมืองหลักของรัฐราชสถานตั้งอยู่
ทางตะวันตกเฉี ยงเหนือของสาธารณรัฐอินเดีย เมื่อครั้งที่อินเดียยังอยูภ่ ายใต้การปกครองของอังกฤษ มหาราชาราม สิ งห์
(Maharaja Ram Singh) ผูป้ กครองเมืองได้มีการสัง่ การให้ทาความสะอาด และตกแต่งบ้านเมืองให้สวยงาม จึงได้เลือกสี ชมพู ใน
ตกแต่งบ้านเมืองให้มีสนั สดใส เพื่อเป็ นการต้อนรับให้สมเกียรติของอังกฤษ ทั้งพระราชวังหลวง ,พระราชวังสายลม ,พระราชวัง
แอมเบอร์ฟอร์ท จึงกลายมาเป็ นสี ชมพู สร้างความประทับใจให้กบั แขกที่มาเยือน จึงได้ถูกขนานนามเมืองชัยปุระ (Jaipur) ว่า นี่
คือ Pink City หรื อ นครสี ชมพูรอรับที่สนามบินนานาชาติเมืองชัยปุระ เมืองจัยปูร์ นาท่านเดินทางเข้าสู่ที่พกั
THE RADISSON BLUE / หรื อเทียบเท่ า

เมืองชั ยปุระ

เช้ า
08.00 น.

บริการอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารเช้ า
เดินทางสู่ "วัดลิง" (Monkey Temple) วัดนี้บูชาหนุมาน เทพเจ้าผูป้ ระทานความสาเร็ จในการงานองค์รักษ์ผซู ้ ื่อสัตย์ของพระราม
หนุมานนั้นเป็ นบุตรของ วายุเทพ (Vayu) เทพเจ้าแห่งลม (Lord of Winds) และนางอริ ญาณะ (Arijana) ซึ่งเป็ นลิง เมื่อหนุมานอายุ
ได้ 10 ขวบ หนุมานสามารถยกภูเขาที่มีความกว้างโยนช์ๆ และหลายๆก็โยนภูเขาเล่นได้อย่างง่ายดาย เหมือนโยนหิ นลงบ่อน้ า
บริ เวณวัดจะมีเหล่าบริ วารลิง

จากนั้น

ชม "พาเลซออฟวินด์" (Hawa Mahal) พระราชวังสายลม ซึ่งสร้างขึ้นในปี ค.ศ. 1799 โดยมหาราชา สะหวาย จัย สิ งห์ เป็ นอาคาร
5 ชั้นสร้างด้วยหิ นทรายออกแดงคล้ายสี ปูนแห้ง สถาปั ตยกรรมสไตล์เปอร์เซียกับโมกุล มีหน้าต่างถึง 953 ช่อง เป็ นทั้งช่องลม
ผ่านและให้หญิงสูงศักดิ์ในราชสานักแอบมองดูชีวติ ความเป็ นอยูใ่ นตัวเมือง รวมทั้งขบวนแห่งต่างๆ โดยที่บุคคลภายนอกไม่
สามารถมองเห็นสตรี เหล่านั้นได้ และนั้นคือที่มาของคาว่า “ฮาวา” ซึ่งแปลว่าสายลม ซึ่งถือเป็ นสัญลักษณ์แห่งจัยปูร์ เมืองสี ชมพู
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จากนั้น

เทีย่ ง
จากนั้น

ชมพระราชวัง "แอมเบอร์ ฟอร์ ท" (Amber fort) ซึ่งเดิมเคยเป็ นราชธานีของเมืองจัยปูร์ สร้างอยูบ่ นเนินเขาสูงตรงตาแหน่งเดิมที่
เคยเป็ นป้ อมปราการเก่าในศตวรรษที่ 11 มาก่อน สร้างขึ้นโดยมหาราชาแมนสิ งห์ ในปี ค.ศ. 1592 และเสร็ จสิ้นลงในสมัยของ
มหาราชาใจสิ งห์ ป้ อมแห่งนี้เป็ นต้นแบบที่ดีของสถาปั ตยกรรมแบบราชปุต Rajput เป็ นป้ อมปราการเด่นตระหง่านอยูบ่ นเนินเขา
โดยมีทะเลสาบ Maota อยูเ่ บื้องล่าง แววดล้อมด้วยชุมชนของเขตเมืองเก่า ทัศนียภาพเมื่อมองลงมาจากป้ อมเป็ นสิ่ งที่น่าประทับใจ
มาก (นาท่านนัง่ รถจิ๊บขึ้นเพื่อความสะดวกและปลอกภัย)
บริการอาหารกลางวัน ณ โรงแรม
ชม "ซิตพี้ าเลช" (City Place) ซึ่งครอบคุมพื้นที่ 1 ใน 7 ของใจกลางเมือง สร้างตั้งแต่สมัยมหาราชาชัยสิ งห์ และต่อเติมกันเรื่ อยมา
เป็ นสถาปั ตยกรรมแบบราชสถาน ที่แสดงถึงลักษระของศิลปะแบบโมกุลปัจจุบนั เปิ ดเป็ นพิพิธภัณฑ์แสดงของใช้ส่วนพระองค์
ของมหาราชาแห่งเมืองจัยปูร์ แม้ยคุ นี้ไม่มีมหาราชาอีกต่อไป แต่ City Palace แห่งนี้ก็ยงั เป็ นสมบัติส่วนพระองค์ และชาวเมืองจัย
ปูร์บางส่วนก็ยงั นับถือพระองค์อยู่ แม้พระองค์จไม่มีอานาจใดๆ
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จากนั้น

ชม หอดูดาวจันทรามันตรา (Jantar Mantar Observatory) ประเทศอินเดียเป็ นอนุสรณ์สถานทางด้านดาราศาสตร์ ที่สร้างใน
สมัยคริ สต์ศตวรรษที่ 18 ในเมืองชัยปุระ สร้างโดยมหาราชา สะหวาย จัย สิ งห์ที่ 2 (ค.ศ.1699-1743) ผูม้ ีความสามารถทางด้าน
ดาราศาสตร์แห่งราชวงค์โมกุล และเป็ นผูส้ ร้างเมือืงชัยปุระแห่งนี้ หอดูดาวจันทรามันตรา เป็ นหอดูดาวแห่งแรกและเป็ น 1 ใน 5
หอดูดาวที่ทรงสร้างขึ้นมีสสภาพสมบูรณ์และมีขนาดใหญ่ที่สุด หอดูดาวอีก 4 แห่งถูกสร้างขึ้นใน เมืองต่างๆ ดังนี้ กรุ งเดลี
(Delhi) เมืองอุชเชน (Ujjain) เมืองพาราณสี (Varanasi) และ เมืองมธุรา (Matura) ภายในบริ เวณหอดูดาวจันทรามันตรา มีสิ่งปลูก
สร้างมากมายหลายแบบ โดยใช้อิฐในท้องถิน่ สร้างอย่างถาวร แต่ละแบบจะมีเอกลักษณ์ และลักษณะเฉพาะของตัวเอง ออกแบบ
สาหรับการสังเกตตาแหน่งทางดาราศาสตร์ดว้ ยตาเปล่าเท่านั้น ซึ่งที่แห่งนี้ยงั บอกถึงการรวมหลายๆ สถาปั ตยกรรม และ
เครื่ องมือทางวิทยาศาสตร์ในสมัยโบราณ เช่น นาฬิกาจากแสงอาทิตย์ การค้นหาเส้นทางจากการตกกระทบแสง เส้นรุ ้งแวง และ
อื่นๆ โดยเฉพาะนาฬิกาแดด สูงถึง 28 ม. ที่ยงั เที่ยงตรงอยู่ บอกเวลาที่เมืองจัยปูร์โดยเฉพาะ และมีการตั้งกล้องดูดาวและอุปกรณ์
ต่างๆ ที่ยงั ใช้ได้จนกระทัง่ ถึงปั จจุบนั นอกจากนี้พ้นื ที่บางส่วนของหอสามารถช็ดูดาวได้ดว้ ยตาเปล่าได้อีกด้วย

เย็น
พักที่

บริการอาหารเย็น ณ โรงแรม
THE RADISSON BLUE / หรื อเทียบเท่ า

วันทีส่ าม
เช้ า
09.00 น.

จากนั้น

เมืองชั ยปุระ – กรุ งเทพฯ – สนามบินสุ วรรณภูมิ
บริการอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารเช้ า
เช็คเอาน์ เดินทางสู่ ป้อมชยครห์ (Jayagarh Fort) ระหว่างทางผ่าน ชัลมหัล (Jal Mahal) ให้ท่านได้ถ่ายรู ปพระราชวังกลางน้ า
ซึ่งตั้งเด่นสง่าอยูก่ ลางทะเลสาบมันสกา (Man Sagar) ใกล้กบั ชัยปุระ รัฐราชสถาน ประเทศอินเดีย โดยพระราชวังแห่งนี้และ
ทิวทัศน์ของทะเลสาบโดยรอบถูกต่อเติมและปรับปรุ งโดยมหาราชา สะหวาย จัย สิ งห์ที่ 2 ตัวพระราชวังนั้นสร้างได้อย่าง
สวยงามตามสถาปั ตยกรรมราชปุตและโมกุล
ชม ป้อมชยครห์ (Jayagarh Fort) ป้ อมแห่งนี้มีการออกแบบทางโครงสร้างสถาปั ตยกรรมที่คล้ายคลึงกับป้ อมอาเมร์ และยังนิยม
เรี ยกกันว่า "ป้ อมชัย" (ป้ อมแห่งชัยชนะ) ซึ่งกินความยาวรวม 3 กิโลเมตร (1.9 ไมล์) ทางด้านทิศเหนือจรดใต้ และกว้างประมาณ
ในป้ อมแห่งนี้เป็ นที่ต้งั ของปื นใหญ่ "ชัยวนา" (Jaivana) ซึ่งมีน้ าหนักถึง 50 ตัน ซึ่งได้ทาการหลอมโลหะและผลิตภายในป้ อมแห่ง
นี้ โดยในขณะที่สร้างนั้นถือเป็ นปื นใหญ่ที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลก ซึ่งมีลอ้ สามารถเคลื่อนย้ายได้ ภายในป้ อม มีสวนที่ตกแต่ง
อย่างสวยงาม และหมู่พระตาหนักซึ่งประกอบด้วย "ลักษมีวลิ าส" (Laxmi Vilas), "ลลิตมนเทียร" (Lalit Mandir), "วิลาสมนเทียร"
(Vilas Mandir) และ "อารามมนเทียร" (Aram Mandir) ซึ่งใช้สาหรับสมาชิกพระราชวงศ์เวลาเสด็จมาประทับที่ป้อมแห่งนี้
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นอกจากนี้ยงั พบ "ศุภตั นิวาส" (Shubhat Niwas) ซึ่งเป็ นโถงสาหรับรวมพล โรงงานผลิตอาวุธ และพิพิธภัณฑ์ ป้ อมชยครห์ และ
ป้ อมอาเมร์น้ นั เชื่อมต่อกันด้วยทางเดินลับใต้ดิน จึงมักถือว่าป้ อมทั้งสองนี้เป็ นสถานที่เดียวกัน

เทีย่ ง
จากนั้น

บริการอาหารกลางวัน ณ ห้ องอาหารท้ องถิ่น
ชม เบียร์ ล่ามันเดียร์ (Birla Mandir) หรื อ เรียกว่ า วัดลักษมีนารายัน (Laxmi Narayan) เป็ นวัดฮินดูที่มีสีขาวโดเด่นมาก ที่นี่ถูก
สร้างโดยมหาเศรษฐีชาวอินเดีย ต้องถอดรองเท้า และเดินเข้าไปกราบไหว้เพื่อป็ นสิ ริมงคล พระแม่ลกั ษมีคือ เทวีแห่งความ
สวยงาม ความมัง่ คัง่ ความร่ ารวย และความอุดมสมบูรณ์ พระองค์มกั ประทานความสาเร็ จในการประกอบกิจการ การเจรจา การ
ต่อรอง การทามาค้าขาย การประกอบธุรกิจทุกสาขา ตลอดจนประทานโชคทรัพย์ เงินทอง สมบัติ ผูห้ มัน่ บูชาพระองค์และ
ประกอบความดีอยูเ่ ป็ นนิจ

บริษัท แทรเวล วิซ อัส (ประเทศไทย) จำกัด 10/119 อำคำรเทรนดี้ ชัน้ 10, ห ้อง 1004H, ซ.สุขมุ วิท13, คลองเตยเหนือ, กรุงเทพฯ 10110
โทร: 02 168 7653 | 096 978 6585, Email: booking@travelwizus.com | Website: www.travelwizus.com **ใบอนุญำตเลขที่ 11/09342

จากนั้น

ชม วัดพระพิฆเนศ Ganesh Temple พระพิฆเนศ เป็ นมหาเทพผูท้ รงภูมิปัญญายิง่ ใหญ่ ผู้ขจัดอุปสรรค และอานวยความสาเร็จใน
ทุกสิ่ง พระองค์ ทรงเป็ นเทพเจ้ าแห่ งสากล ที่มีผผูเ้ คารพนับถือมากที่สุดองค์หนึ่งในทัว่ โลก พระพิฆเนศ คือเทพที่มีปรี ชาญาณ
เฉลียวฉลาด มีฤทธานุภาพมาก และทรงคุณธรรม คอยปราบภัยพาลและอภิบาลคนดี อีกทั้งยังเป็ นเทพผูก้ ตัญญถึงพร้อมด้วย
ความดีงาม สมควรแก่การบูชาเป็ นอย่างยิง่ หากใครประกอบพิธีหรื อทากิจกรรมใดๆ การเริ่ มต้นสิ่ งใหม่ๆ เช่น เปิ ดกิจการร้านค้า
เริ่ มทางาน ขึ้นบ้านใหม่ ออกเดินทาง หรื อแม้กระทัง่ การบวงสรวงทาพิธีมงคลต่างๆ ฯลฯ ต้องบอกกล่าวบูชาองค์พระพิฆเนศ
ก่อนเป็ นลาดับแรก จึงจะเป็ นสิ ริมงคลและประสบความสาเร็ จ

18.00 น.
21.30 น.
03.15+1 น.

เดินทางสู่ สนามบินนานาชาติชยั ปูร์
เหิ นฟ้าสู่ กรุงเทพฯ โดยเทีย่ วบิน FD131
ถึง....สนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิโดยสวัสดิ์ภาพ

T H A N K

Y O U

** ก่อนตัดสิ นใจจองทัวร์ ควรอ่านเงื่อนไขการเดินทางอย่ างถ่ องแท้
แล้วจึงมัดจาเพื่อประโยชน์ ของท่ านเอง**
บริษัท แทรเวล วิซ อัส (ประเทศไทย) จำกัด 10/119 อำคำรเทรนดี้ ชัน้ 10, ห ้อง 1004H, ซ.สุขมุ วิท13, คลองเตยเหนือ, กรุงเทพฯ 10110
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อัตราค่ าบริการนี้รวม
 ตัว๋ เครื่ องบิน ระบุวนั เดินทางไป –กลับ โดยสายการบิน แอร์ เอเชีย (FD)
 ภาษีน้ ามันและภาษีตวั๋ ทุกชนิ ด (สงวนสิ ทธิ เก็บเพิ่มหากสายการบินปรับขึ้นก่อนวันเดินทาง)
 ที่พกั โรงแรมตามรายการ 2 คืน พักห้องละ 2-3 ท่าน (กรณี มาไม่ครบคู่และไม่ตอ้ งการเพิ่มเงินพักห้องเดี่ยว)
 อาหารตามรายการระบุ (ทางบริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการเปลี่ยนแปลงเวลา, เมนูอาหาร และสถานที่ตามสถานการณ์)
 ค่าเข้าชมสถานที่ตามรายการระบุ
 ค่าระวางน้ าหนักกระเป๋ าไม่เกิน 20 กก.
 ค่ารถรับ-ส่งสถานที่ท่องเที่ยวตามรายการระบุ
 ค่าประกันชีวติ กรณี อุบตั ิเหตุในระหว่างการเดินทาง คุม้ ครองในวงเงินไม่เกินท่านละ 1,000,000 บาท และค่ารักษาพยาบาลกรณี อุบตั ิเหตุ

ในวงเงินไม่เกิน ท่านละ 200,000 บาท (ตามเงื่อนไขกรมธรรม์)
 ค่าธรรมเนียมวีซ่าอินเดียแบบ E-Visa ***ทางบริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการดาเนิ นการยืน
่ ขอวีซ่าประเทศอินเดียแบบ E Visa ให้กบั ผูร้ ่ วม
เดินทางเท่านั้น ยกเว้นแต่ผรู ้ ่ วมเดินทางมีวซี ่าปี ***

อัตราค่ าบริการไม่ รวม
 ภาษีหกั ณ ที่จ่าย 3%และภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
 ค่าทาหนังสื อเดินทางไทย,ค่าธรรมเนี ยมสาหรับผูถ้ ือพาสปอร์ ตต่างชาติค่าทาใบอนุญาตกลับเข้าประเทศของคนต่างชาติ(Re-Entry)







หรื อ คนต่างด้าว (เป็ นหน้าที่ของผูเ้ ดินทางในการจัดทาเอง)
ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าเครื่ องดื่มและค่าอาหารที่สงั่ เพิม่ เอง, ค่าโทรศัพท์, ค่าอาหารและเครื่ องดื่มสัง่ พิเศษ
นอกรายการ ค่าซักรี ด, ค่าโทรศัพท์ทางไกล, ค่าอินเตอร์เน็ต ฯลฯ
ค่าใช้จ่ายอันเกิดจากความล่าช้าของสายการบิน,อุบตั ิภยั ทางธรรมชาติ,การประท้วง,การจลาจล,การนัดหยุดงาน,การถูกปฏิเสธไม่ให้
ออกและเข้าเมืองจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองและเจ้าหน้าที่กรมแรงงานทั้งที่เมืองไทยและต่างประเทศซึ่งอยูน่ อกเหนือความควบคุม
ของบริ ษทั ฯ
ค่าปรับ สาหรับน้ าหนักกระเป๋ าเดินทางที่เกินจากที่ทางสายการบินกาหนดไว้ 20 กก.
ค่าทิปไกด์ทอ้ งถิ่น,คนขับรถ ทิป / ลูกทัวร์ 1 ท่าน
ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ตามสิ นน้ าใจของทุกท่าน (ไม่รวมในทิปไกด์ทอ้ งถิ่นและคนขับรถแต่ไม่บงั คับทิป)

เงื่อนไขการสารองทีน่ งั่
1. กรุ ณาทาการจองก่อนการเดินทาง อย่างน้อย 45 วันทาการหรื อก่อนหน้านั้น โดยส่งแฟกซ์หรื ออีเมลล์รายชื่อและหน้าหนังสื อเดินทางเพื่อ
ยันการจองทีน่ ั่ง พร้ อมชาระมัดจาท่ านละ 15,000 บาท
2. ค่าทัวร์ส่วนที่เหลือ บริ ษทั ฯ จะขอเก็บค่าทัวร์ท้ งั หมด 15 วันก่อนการเดินทาง มิเช่นนั้นบริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ในการยกเลิกการเดินทาง
ของท่าน และการคืนเงินทั้งหมดหรื อบางส่วนตามค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริ ง
3. เมื่อท่านตกลงชาระเงินค่าบริ การไม่วา่ ทั้งหมดหรื อบางส่วนกับทางบริ ษทั ฯ ทางบริ ษทั ฯจะถือว่าท่านได้ยอมรับในเงื่อนไขการให้บริ การ
ที่ได้ระบุไว้ในเอกสารฉบับนี้ท้ งั หมดนี้แล้ว
4. ทางบริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิ์ในการดาเนินการยืน่ วีซ่าประเทศอินเดียแบบ E Visa ให้กบั ผูร้ ่ วมเดินทางเท่านั้น ยกเว้นแต่ผรู ้ ่ วมเดินทางมีวซี ่าปี
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เงื่อนไขการยกเลิก
1. ยกเลิกการเดินทางก่อนการเดินทาง 30 วัน บริ ษทั ฯจะคืนเงินค่ามัดจาให้ท้ งั หมด โดยจะหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริ ง เช่นค่าธรรมเนียมวีซ่า
ยกเว้นในกรณี วนั หยุดเทศกาล,วันหยุดนักขัตฤกษ์ ทางบริ ษทั ฯขอสงวนสิ ทธิ์ไม่คืนเงินมัดจาโดยไม่มีเงื่อนไขใดๆทั้งสิ้น
2. ยกเลิกการเดินทาง 15 วัน ก่อนการเดินทาง หักค่ามัดจาทัวร์ 50%
3. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 7-14 วันเก็บค่าใช้จ่าย 100% ของราคาทัวร์ ต่อท่าน
4. สาหรับผูโ้ ดยสารที่ไม่ได้ถือหนังสื อเดินทางไทย และทางบริ ษทั ฯเป็ นผูย้ นื่ วีซ่าให้ เมื่อผลวีซ่าผ่านแล้วมีการยกเลิกการเดินทางบริ ษทั ฯ ขอ
สงวนสิ ทธิ์ในการคืนค่ามัดจาทั้งหมด

เงื่อนไขการให้ บริการ
1. โปรแกรมทัวร์น้ ีจะสามารถออกเดินทางได้ตอ้ งมีจานวนผูเ้ ดินทางขั้นต่า 4 ท่านรวมในคณะตามที่กาหนดไว้เท่านั้น หากมีจานวนผู ้
เดินทางรวมแล้วน้อยกว่าที่กาหนดไว้ บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกหรื อปรับเปลี่ยนกาหนดการเดินทาง ในกรณี ที่มีผเู ้ ดินทาง กรณี
ที่มีผเู ้ ดินทาง 20 ทางบริ ษทั มีหวั หน้าทัวร์คนไทยเดินทางไปดูแลคณะด้วยนะคะ
2. ในกรณี ที่ท่านไม่ได้รับผลการอนุมตั ิวซี ่าเข้าประเทศอินเดีย แบบ E-Visa ทางบริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ในการคืนค่าธรรมเนียมวีซ่า E-Visa
และเรี ยกเก็บค่าธรรมเนียมวีซ่าเพิ่มเติม เพื่อดาเนินการขอวีซ่าใหม่โดยตรงกับทางศูนย์รับยืน่ วีซ่าอินเดีย ประจาประเทศไทย
3. บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาและเงื่อนไขต่างๆ โดยไม่ตอ้ งแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทั้งนี้ให้ข้ ึนอยูก่ บั ดุลยพินิจของบริ ษทั
ฯ เท่านั้น อีกทั้งข้อสรุ ปและข้อตัดสิ นใดๆ ของบริ ษทั ฯ ให้ถือเป็ นข้อยุติสิ้นสุดสมบูรณ์
4. บริ ษทั ฯ และตัวแทนของบริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายการทัวร์ตามความเหมาะสม ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ ข้อจากัด
ด้านภูมิอากาศ และเวลา ณ วันที่เดินทางจริ ง ทั้งนี้ทางบริ ษทั ฯ จะยึดถือและคานึงถึงความปลอดภัย รวมถึงประโยชน์สูงสุดของลูกค้า
ส่วนมากเป็ นสาคัญ
5. รายการทัวร์น้ ีเป็ นการท่องเที่ยวแบบหมู่คณะ (Join Tour) จัดทาและดาเนินการโดยบริ ษทั คู่คา้ (Partner)
6. อัตราค่าบริ การคิดคานวณจากอัตราแลกเปลี่ยน และราคาตัว๋ เครื่ องบินในปัจจุบนั บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ในการปรับเปลี่ยนราคาค่าบริ การ
ในกรณี ที่มีการขึ้นราคาค่าตัว๋ เครื่ องบิน ค่าประกันภัยสายการบิน ค่าธรรมเนียมน้ ามัน หรื อมีการประกาศลดค่าเงินบาท หรื ออัตรา
แลกเปลี่ยนได้ปรับขึ้นในช่วงใกล้วนั ที่คณะจะเดินทาง
7. ระหว่างการท่องเที่ยวนี้ หากท่านไม่ใช้บริ การใดๆ ไม่วา่ ทั้งหมดหรื อบางส่วน ถือว่าท่านสละสิ ทธิ์ไม่สามารถเรี ยกร้องขอคืนค่าบริ การได้
8. หากท่านไม่เดินทางกลับพร้อมคณะทัวร์ ตัว๋ เครื่ องบินขากลับซึ่งยังไม่ได้ใช้ ไม่สามารถนามาขอคืนเงินได้
9. ค่าบริ การที่ท่านชาระกับทางบริ ษทั ฯ เป็ นการชาระแบบเหมาขาด และทางบริ ษทั ฯ ได้ชาระให้กบั บริ ษทั ฯ ตัวแทนแต่ละแห่งแบบเหมา
ขาดเช่นกัน ดังนั้นหากท่านมีเหตุอนั ใดที่ทาให้ท่านไม่ได้ท่องเที่ยวพร้อมคณะตามรายการที่ระบุไว้ ท่านจะขอคืนค่าบริ การไม่ได้
10. กรณี เกิดความผิดพลาดจากตัวแทน หรื อ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จนมีการยกเลิก ล่าช้า เปลี่ยนแปลง การบริ การจากสายการบิน บริ ษทั ขนส่ง
หรื อ หน่วยงานที่ให้บริ การ บริ ษทั ฯ จะดาเนินโดยสุดความสามารถที่จะจัดบริ การทัวร์อื่นทดแทนให้ แต่จะไม่คืนเงินให้สาหรับค่าบริ การ
นั้นๆ

บริษัท แทรเวล วิซ อัส (ประเทศไทย) จำกัด 10/119 อำคำรเทรนดี้ ชัน้ 10, ห ้อง 1004H, ซ.สุขมุ วิท13, คลองเตยเหนือ, กรุงเทพฯ 10110
โทร: 02 168 7653 | 096 978 6585, Email: booking@travelwizus.com | Website: www.travelwizus.com **ใบอนุญำตเลขที่ 11/09342

11. มัคคุเทศก์ พนักงาน และตัวแทนของบริ ษทั ฯ ไม่มีสิทธิ์ในการให้คาสัญญาใดๆ ทั้งสิ้นแทนบริ ษทั ฯ นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผูม้ ี
อานาจของบริ ษทั ฯ กากับเท่านั้น
12. บริ ษทั ฯ รับเฉพาะผูม้ ีวตั ถุประสงค์เดินทางเพื่อท่องเที่ยวเท่านั้น การเดินทางของผูเ้ ดินทางด้วยวัตถุประสงค์แอบแฝงอื่น ๆ เช่น การไปค้า
แรงงาน การค้าประเวณี การค้ามนุษย์ การขนส่งสิ นค้าหนีภาษี การขนยาเสพติด การโจรกรรม การขนอาวุธสงคราม การก่อการร้าย และ
อื่น ๆ ที่เข้าข่ายผิดกฏหมาย ผิดศีลธรรมอันดี บริ ษทั ฯ มิได้มีส่วนรู ้เห็น เกี่ยวข้อง หรื อ มีส่วนต้องรับผิดชอบใด ๆ กระทาดังกล่าวทั้งสิ้น
13. หากผูเ้ ดินทางถูกเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองของประเทศนั้นๆ ปฏิเสธการเข้า - ออกเมือง ด้วยเหตุผลใดๆ ก็ตาม ถือเป็ นเหตุผลซึ่งอยู่
นอกเหนืออานาจ และความรับผิดชอบของบริ ษทั ฯ ทางบริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบการคืนเงินทั้งหมด
14. ผูเ้ ดินทางต้องใช้วจิ ารณญาณส่วนตัวและรับผิดชอบต่อการตัดสิ นใจในการเลือกซื้อสิ นค้าต่าง ๆ ในระหว่างการเดินทางท่องเที่ยวด้วยตัว
ท่านเอง บริ ษทั ฯ จะไม่สามารถรับผิดชอบใด ๆ หากเกิดความไม่พึงพอใจในสิ นค้าที่ผเู ้ ดินทางได้ซ้ือระหว่างการเดินทางท่องเที่ยวนี้
15. ผูเ้ ดินทางต้องรับผิดชอบต่อการจัดเก็บ และ ดูแลทรัพย์สินส่วนตัว ของมีค่าต่าง ๆ อย่างระมัดระวัง บริ ษทั ฯ จะไม่สามารถรับผิดชอบใด ๆ
หากเกิดการสูญหายของ ทรัพย์สินส่วนตัว ของมีค่าต่าง ๆ ระหว่างการเดินทางท่องเที่ยว
16. บริ ษทั ฯ จะไม่รับผิดชอบต่อการสูญหายของทรัพย์สิน และ สัมภาระระหว่างการเดินทางอันมีสาเหตุมาจากสนามบิน สายการบิน บริ ษทั
ขนส่ง โรงแรม หรื อ การโจรกรรม แต่จะทาหน้าที่เป็ นตัวแทนในการเรี ยกร้องค่าชดใช้ให้กบั ผูเ้ ดินทาง
17. บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบค่าเสี ยหายในเหตุการณ์ที่เกิดจากการยกเลิกหรื อความล่าช้าของสายการบิน ภัยธรรมชาติ การนัด
หยุดงาน การจลาจล การปฏิวตั ิ รัฐประหาร ที่อยูน่ อกเหนือการควบคุมของทางบริ ษทั ฯ หรื อ ค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่เกิดขึ้นทางตรง หรื อ
ทางอ้อม เช่น การเจ็บป่ วย การถูกทาร้าย การสูญหาย ความล่าช้า หรื อ จากอุบตั ิเหตุต่างๆ
18. บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบใด ๆ ต่อการไม่เป็ นไปตามความคาดหวัง และความไม่พึงพอใจของผูเ้ ดินทาง ที่เกี่ยวข้องกับ
สภาพธรรมชาติ ภูมิอากาศ ฤดูกาล ทัศนียภาพ วัฒนธรรม วิถีและพฤติกรรมของประชาชนในประเทศที่เดินทางไป
19. ทางบริ ษทั ฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากผูเ้ ดินทางประสบเหตุสภาวะฉุกเฉิ นจากโรคประจาตัว ซึ่งไม่ได้เกิดจากอุบตั ิเหตุในรายการ
ท่องเที่ยว(ซึ่งลูกค้าจะต้องยอมรับในเงื่อนไขนี้ในกรณี ที่เกิดเหตุสุดวิสยั ซึ่งอยูน่ อกเหนือความรับผิดชอบของบริ ษทั ทัวร์)
20. กรณี ใช้หนังสื อเดินทางราชการ(เล่มน้ าเงิน) เดินทางเพื่อการท่องเที่ยวกับคณะทัวร์ หากท่านถูกปฏิเสธในการเข้า-ออกประเทศใดๆก็ตาม ทาง
บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ไม่คืนค่าทัวร์และรับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น กรณี ที่ท่านต้องออกตัว๋ ภายในประเทศ เช่น (ตัว๋ เครื่ องบิน,ตัว๋ รถทัวร์,ตัว๋ รถไฟ)
กรุ ณาสอบถามที่เจ้าหน้าที่ทุกครั้งก่อนทาการออกตัว๋ เนื่องจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟล์ทบิน หรื อ เวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้
ทราบล่วงหน้าทางบริ ษทั ฯจะไม่รับผิดชอบใดๆในกรณี ถา้ ท่านออกตัว๋ ภายในโดยไม่แจ้งให้ทราบและหากไฟล์ทบินมีการปรับเปลี่ยนเวลาบิน
เพราะถือว่าท่านยอมรับในเงื่อนไขดังกล่าวแล้ว
21. หนังสื อเดินทางต้ องมีอายุการใช้ งานเหลือไม่ น้อยกว่ า 6 เดือน และบริษัทฯรับเฉพาะผู้มจี ุดประสงค์ เดินทางเพื่อท่ องเทีย่ วเท่ านั้น (หนังสื อ
เดินทางต้องมีอายุเหลือใช้งานไม่นอ้ ยกว่า 6 เดือน บริ ษทั ฯไม่รับผิดชอบหากอายุเหลือไม่ถึงและไม่สามารถเดินทางได้
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เอกสารทีใ่ ช้ ในการยื่นวีซ่าประเทศอินเดีย 10 วันล่วงหน้ าก่อนเดินทาง
 สแกนหน้าพาสปอร์ตสี ที่ชดั เจน ห้ามถ่ายจากมือถือ และวันหมดอายุหนังสื อเดินทางต้องมีอายุเหลือมากกว่า 6 เดือน
 รู ปถ่าย : รู ปสี ขนาด 2 นิ้ว พื้นหลังสี ขาวเท่านั้น 2 รู ป หน้าตรง ไม่ยมิ้ เห็นฟัน เก็บผมให้เรี ยบร้อย
 กรณี ผเู ้ ดินทางอายุไม่ถึง 20 ปี บริ บูรณ์ เด็กไม่ได้เดินทาง กับบิดาและมารดา จะต้องมีหนังสื อยินยอมให้บุตรเดินทาง ไปต่างประเทศจากเขต

หรื ออาเภอ (ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ) + หน้าพาสปอร์ตของบิดาและ มารดา + หนังสื อรับรองค่าใช่จ่าย
 กรณี ผเู ้ ดินทางอายุไม่ถึง 18 ปี บริ บูรณ์ ต้องเตรี ยมสาเนาสู ติบตั ร ภาษาไทย 1 ฉบับ และ ใบสู ติบตั รตัวจริ ง ภาษาอังกฤษ 1 ฉบับ
 กรณี ผเู ้ ดินทางอายุไม่ถึง 18 ปี บริ บูรณ์ เปลี่ยนชื่อ-นามสกุล ต้องเตรี ยมเอกสารเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล ภาษาอังกฤษตัวจริ ง 1 ฉบับ

**ในกรณีวซี ่ าของท่ านไม่ ผ่านการพิจารณาจากประเทศอินเดีย
ทางบริษทั ฯจะไม่ รับผิดชอบคืนเงินค่าทัวร์ ให้ ทุกกรณี**
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่
แบบฟอร์มกรอกข้อมูลเพือ
่ ประกอบการดาเนินการขอวีซา
่ ออนไลน์ของประเทศอินเดีย มีขอ
่ 2 ครงต่
*โปรดทราบ วีซา
้ จาก ัดการให้วซ
ี า
ั้ อ 1 ปี ปฎิทน
ิ หากท่านเคยได้ยน
ื่
่ ออนไลน์ครบ 2 ครงแล้
่ อินเดียเท่านน
หรือได้รบ
้ การอนุม ัติวซ
ี า
ั้
ว จะต้องดาเนินการยืน
่ ผ่านศูนย์ร ับยืน
่ วีซา
ั้ กรุณา
ติดต่อเจ้าหน้าทีเ่ พือ
่ ให้การแนะนา

ประว ัติสว่ นต ัว
คำนำหน ้ำ : ⃣
่ : _
ชือ

นำย

⃣ นำง

⃣ นำงสำว

_______________

NAME: _

⃣ แต่งงำน

⃣ เด็กหญิง

______นำมสกุล : _

_______________

สถำนะภำพ :

⃣ เด็กชำย

___ SURNAME: _
⃣ โสด

____________ ___

___

____________ ___

___

⃣ หย่ำร ้ำง

ตำหนิบนร่ำงกำยทีเ่ ห็นได ้ชัด เช่น ไฝ,แผลเป็ น :______________________________________________________________
่ สำมี/ภรรยำ:
ชือ
สัญชำติสำมี/ภรรยำ :
ทีอ
่ ยูป
่ ั จจุบน
ั : ______

_______________________________________________
__

_ ___ _____

_____________________________________________ __________
___________________________________________________ ____

เบอร์โทรศัพท์ บ ้ำน :___________________________________ เบอร์โทรศัพท์ มือถือ :_____________________________
ประว ัติครอบคร ัว
่ /นำมสกุลบิดำ :
ชือ
________________________________________สัญชำติ
_____________________
่ /นำมสกุลมำรดำ :
ชือ

_______________________________________สัญชำติ

_______________________

ประว ัติการศึกษา :
____________________________________________ _______
_________
ประว ัติการทางาน
อำชีพ :
____________
___
____ ____
่ บริษัท/สถำนศึกษำ :
ชือ
___
_____________________________________
เบอร์โทรติดต่อ :
ทีอ
่ ยู่ : ____
________________ _________
___
______
_ __________________________ รหัสไปรษณีย ์ : ___________________________________
่ ประเทศทีท
*โปรดระบุรายชือ
่ า่ นได้เดินทางในช่วงระยะเวลา 10 ปี * สาค ัญมาก
______________________________________________________________________________________________
่ ประเภทของวีซา
่ / หมายเลขวีซา
่ / หมายเลขวีซา
่ ครงล่
*หากท่าน "เคย" ได้ร ับวีซ่าอินเดีย โปรดแจ้งรายละเอียดวีซา
ั้ าสุด
* สาค ัญมาก
_________________________________________________________________________________
่ โรงแรมทีพ
*หากท่าน "เคย" ไปประเทศอินเดียมาก่อนโปรดระบุเมืองทีท
่ า
่ นไป และชือ
่ ัก ล่าสุด * สาค ัญมาก
________________________________________________________________________________
์ เนปาล/
้ รือไม่ : บ ังคลาเทศ/ ศรีล ังกา/ ภูฏาน/ ม ัลดีฟส/
*ในช่วง 3 ปี ทีผ
่ า
่ นมา ท่านเคยเดินทางไปประเทศด ังต่อไปนีห
ปากีสถาน/ อ ัฟกานิสถาน หากท่านเคยโปรดระบุว ันเดินทาง * สาค ัญมาก
_________________________________________________________________________________

บริษัท แทรเวล วิซ อัส (ประเทศไทย) จำกัด 10/119 อำคำรเทรนดี้ ชัน้ 10, ห ้อง 1004H, ซ.สุขมุ วิท13, คลองเตยเหนือ, กรุงเทพฯ 10110
โทร: 02 168 7653 | 096 978 6585, Email: booking@travelwizus.com | Website: www.travelwizus.com **ใบอนุญำตเลขที่ 11/09342

