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วนัแรก สนามบนิดอนเมอืง ● ชยัปุระ         (-/-/เย็นบนเครือ่ง) 
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17.00 น. พรอ้มกนั ณ สนามบนิดอนเมอืง อาคาร 1 ผูโ้ดยสารขาออก ชัน้ 3 ประตู 1  เคานเ์ตอรส์ายการบนิไทย
แอรเ์อเชยี  Thai Air Asia (FD)  โดยมเีจา้หนา้ทีค่อยอ านวยความสะดวกแก่ทกุทา่น 

20.00 น. ออกเดนิทางสู่ เมืองชยัปุระ ประเทศอินเดีย โดยเทีย่วบนิที่ FD130 (ใช้เวลาเดินทางโดยประมาณ 
03.20 ช ัว่โมง) 
  (บรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่ง) 

 
22.45 น. เดินทางถึง ทา่อากาศยานสนามบินชยัปุระ ประเทศอินเดีย น าท่านผ่านพิธีตรวจคนเขา้เมืองเป็นที่

เรียบรอ้ย พบการตอ้นรับอย่างอบอุ่นจาก
เจา้หนา้ที่(**เวลาท้องถิน่ของประเทศ
อินเดยีชา้กวา่ประเทศไทยประมาณ 1.30 
ช ัว่โมง กรุณาปรบันาฬิกาของท่านเพื่อ
สะดวกในการนดัหมาย)  เมืองชยัปุระ 
หรอืที่ทุกคนจะรูจั้กกันในชือ่ “นครสีชมพู” 
เป็นเมืองหลวงของรัฐราชสถาน มีประชากร
มากกว่า 3 ลา้นคน เป็นศูนย์กลางในดา้น
ต่ า ง ๆ ไ ม่ ว่ า จ ะ เ ป็ น  ด ้า น ค ม น า ค ม 
สาธารณูปโภค และโรงงานอุตสาหกรรมต่างๆ 
รวมถงึสถานทีท่่องเท ีย่วของเมอืงชัยปุระที่ม ี
ความสวยงามทัง้สถานทีแ่ละประวัตศิาสตร์ท ี่
น่าคน้หา ท าใหเ้มอืงชัยปุระ เป็นเมอืงยอด
นยิมในการเดนิทางเขา้มาท่องเท ีย่ว 

ทีพ่กั PARK REGIS HOTEL หรอืเทยีบเทา่ระดบั 4* เมอืงชยัปุระ 
 
วนัทีส่อง พระราชวงัสายลม ● น ัง่รถจปีขึน้แอมเบอร ์ฟอรท์ ● พระราชวงักลางน า้ ● CITY PALACE            

             ( เ ช้ า /

กลางวนั/เย็น) 
เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม   

จากนัน้  น าท่านสู่ พระราชวงัสายลม (HAWA MAHAL) สรา้งขึน้ในปี ค.ศ.1799 โดยมหาราชาสะหวาย ประธาป 
สงิห์ (Maharaja Sawai Pratap Singh) ออกแบบโดยลาล ชันด ์อุสถัด (Lal Chand Ustad) ซึ่งพระราชวัง
แห่งนีส้รา้งดว้ยหนิทรายสีชมพู และสแีดง ถอดแบบมากจากทรงของมงกุฎพระนารายณ์  ลักษณะเด่นของ
พระราชวังสายลมแห่งนี ้มคีวามสูงถงึ 5 ชัน้ และสูงถงึ 15 เมตร มหีนา้ต่างทัง้หมด 953 บาน เป็นช่องลมลาย
ฉลุเพื่อใหอ้ากาศถ่ายเทและใหแ้สงลอดผ่านได ้คลา้ยกับรังผึง้ สรา้งขึน้เพื่อใหน้างสนมในวังสามารถมองเห็น
วถิชีวีติผูค้นในเมอืง หรือขบวนพิธกีารต่างๆทีเ่กดิขึน้ภายนอกเมอืงได ้ซึง่คนภายนอกจะไม่สามารถเห็นนาง
สนมในวังได ้เนือ่งจากสมัยก่อนจะมคีวามเคร่งครัดในการใชผ้า้คลุมหนา้ส าหรับผูห้ญงิ น าท่านถ่ายรูปหนา้
พระราชวังสายลมทีเ่ป็นจุดถ่ายรูปยอดฮติของผูท้ ีม่าเยือนตามอัธยาศัย 
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จากนัน้ น าท่านสู่ AMBER FORT หรอืป้อมปราการใหญ่แห่งเมอืงชัยปุระ ตัง้อยู่บนเนนิเขาสูงของเมอืงอาเมร ์สรา้ง

ขึน้ในปี ค.ศ.1592 โดยมหาราชาแมนสงิห(์Raja Man Singh) แต่เดิมที่แห่งนีเ้ป็นป้อมปราการที่ส าคัญ
สามารถป้องกันขา้ศกึท ี่มารุกรานได ้มทีั ้งแม่น ้าลอ้มรอบ และขนาดก าแพงของป้อมปราการทีม่ขีนาดใหญ่
และหนาแน่น คลา้ยกับก าแพงเมอืงจนี ดว้ยความยาวกว่า 13 กโิลเมตร และสามารถมองเห็นไดร้ะยะไกลจาก
มุมสูงของปราการไดอ้ ีกดว้ย ซึง่ภายในยังประกอบไปดว้ยพระต าหนักอันสวยงามมากมาย  ออกแบบ
สถาปัตยกรรมภายในเป็นการผสมผสานระหว่างราชปุตกับโมกุล (พิเศษ!! ให้ทา่นน ั่งรถจปีขึน้ไปชม
พระราชวงั) 
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จากนัน้  น าท่านผา่นชม พระราชวงักลางน า้ (JAL MAHAL) ตัง้อยู่กลางทะเลสาบ Man Sagar Lake โดยมเีทอืกเขานหาร์
การหตั์ง้อยู่ดา้นหลัง และตัวอาคารสรา้งดว้ยหนิทรายสแีดง พระราชวังแห่งนีม้ทีัง้หมด 5 ชัน้ ซึง่ 4 ชัน้ล่างจะถูกน ้าท่วมเมือ่
ทะเลสาบมรีะดับน ้าสูงสุด และเหลอืใหเ้ห็นเพียงชัน้บนสุดเทา่นัน้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร      

น าท่านสู่ พระราชวงัหลวง (CITY PALACE) สรา้งขึน้ในปี ค.ศ. 1797 สมัยมหาราชาไสวจัย ซงิห ์ท ี ่2 
สรา้งโดยการผสมผสานสถาปัตยกรรมแบบราชปุตกับโมกุล ในปัจจุบันเปิดเป็นพิพิธภัณฑใ์หส้ามารถเขา้ชมได ้
จุดไฮไลทท์ ีนั่กท่องเท ีย่วนยิมถ่ายรูปอยู่ท ี ่“ลานนกยูง” ซึง่เป็นลานแสดงของเหล่านางร าท ีจ่ะมาร่ายร า ณ 
ลานแห่งนี ้และลอ้มรอบดว้ยประตู 4 บาน ทีทุ่กบานจะมภีาพวาดทีเ่ป็นสัญลักษณ์ของ 4 ฤดู ประตูท ี ่1 จะเป็น
ตัวแทนของฤดูฝน ทีจ่ะเป็นประตูท ีใ่ชใ้นการเขา้ออก ประตูท ี ่2 คอืประตูดอกบัวเป็นตัวแทนของฤดูรอ้น ประตู
ท ี ่3 ประตูโคง้สเีขยีวเป็นตัวแทนของฤดูใบไมผ้ล ิและประตูท ี ่4 ประตูดอกไมส้มี่วงตัวแทนของฤดูหนาว  และ
เมือ่ท่านมองไปยังดา้นบนสุดของพระราชวังก็จะเห็นหอ้งพักส่วนพระองคข์องราชวงศอ์กีดว้ย 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
เย็น บรกิารอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร 

จากนัน้  น าท่านเดนิทางสู่ เมอืงอคัรา ใชเ้วลาในการเดนิทางประมาณ 4.30 ช่ัวโมง 
ทีพ่กั THR FERN / MANSINGH HOTEL หรอืเทยีบเทา่ระดบั 4* เมอืงอคัรา 
วนัทีส่าม ทชั มาฮาล ● อคัรา ฟอรท์ ● แชนด ์เบาร ี  ● วดัพระพฆิเนศ ● สนามบนิชยัปุระ ● กรุงเทพฯ  

          (เชา้/กลางวนั/เย็น) 
เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 น าท่านสู่ ทชัมาฮาล (TAJ MAHAL) 1 ใน 7 สิง่มหัศจรรย์ของโลก เป็นอนุสรณ์สถานแห่งความรักอัน
ยิ่งใหญ่ของพระเจา้ชาหช์ะฮานกับพระมเหสที ีพ่บรักกันตัง้แต่ทรงมพีระชนมายุ 14 พรรษา และ 5 ปีหลังจาก
นัน้ ทัง้สองพระองคก์็ทรงอภเิษกสมรสกันในทีสุ่ด พระเจา้ชาหช์ะฮาน จงึเรยีกพระมเหสว่ีา มุมตัช มาฮาล ที่
แปลว่า “อญัมณีแหง่ราชวงั” ซึง่ทัชมาฮาลสรา้งขึน้เพื่อใชเ้ป็นหลุมฝ่ังศพของพระนางมุมตัช มาฮาล ทีท่รง
สิน้พระชนษ์หลังจากใหก้ าเนดิธดิาองคท์ ี ่14 ใชผู้ส้รา้งและร่วมออกแบบกว่า 20,000 คน และใชเ้วลาสรา้งถงึ 
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22 ปี มคีวามกวา้งยาวดา้นละ 100 เมตร สูง 60 เมตร มเีนือ้ท ีป่ระมาณ 42 เอเคอร ์สรา้งดว้ยหนิอ่อนสขีาว 
ศลิาแลง และประดับดว้ยเพชร พลอย หนิ จากหลากหลายประเทศไม่ว่าจะเป็น รัชเซยี อยีิปต ์เนปาล ฯลฯ  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  

จากนัน้ น าท่านสู่ อ ัคราฟอรท์ (AGRA FORT) ป้อมปราการทีส่ าคัญอกีแห่งหนึ่งและยังไดรั้บการแต่งตัง้ใหเ้ป็น
มรดกโลกโดยองคก์ารยูเนสโก ใชเ้วลาในการสรา้งยาวนานถงึสามยุคของกษัตรยิ์แห่งราชวงศโ์มกุล มคีวาม
โดนเด่นดว้ยการสรา้งโดยอฐิสม้ ลอ้มรอบดว้ยก าแพงถึงสองชัน้ ภายในจะแบ่งเป็นโซนต่างๆ ทัง้หอ้งส่วน
พระองค ์ทอ้งพระโรง ลานน ้าพุ สวนดอกไม ้และยังเป็นป้อมทีพ่ระเจา้ชาหช์ะฮานถูกขุมขัง โดยลูกชายของ
ท่านเองไดน้ าพระองคม์าขังไว ้เนือ่งจากทรงโศกเศรา้เสยีพระทัยทีพ่ระมเหส ีมุมตัช มาฮาล สิน้พระชนน ์และ
พระองคไ์ดใ้ชช้วีติ ณ ป้อมแห่งนี ้เฝ้ามองทัชมาฮาล จากอัคราฟอรท์ ระลกึถงึพระมเหสอีันเป็นทีรั่กจนสิน้พระ
ชนน ์

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
จากนัน้ น าท่านสู่ แชนด ์เบาร ี(CHAND BAORI) โบราณสถานอันเก่าแก่ เป็นบ่อน ้าขัน้บันไดทีล่กึท ีสุ่ดในอนิเดยี มี

ขัน้บันไดถงึ 3,500 ขัน้ สูง 13 ชัน้ ลกึกว่า 30 เมตร  เนือ่งจากใ ศตวรรษที ่9 ประสบปัญหาการขาดแคลนน ้า
เป็นอย่างมาก จงึไดม้กีารรวบรวมชาวเมอืงมาสรา้งบ่อน ้าแห่งนีข้ ึน้เพื่อกักเก็บน ้าไวใ้ช ้ในช่วงแหง้แลง้ จากนัน้ 
น าท่านสู่ วดัพระพฆิเนศ (GANESH TEMPLE) เป็นสถานทีย่อดนยิมทีช่าวต่างชาตแิละชาวอนิเดยีเดนิทาง
มาเคารพสักการะ เพื่อเป็นสริมิงคล สรา้งขึน้โดย  Seth Jai Ram Paliwal ในช่วงศตวรรษที ่18 ตัง้อยู่บนเนิน
เขาเล็กๆ ซึง่พระพิฆเนศวรชา้งหัวเทพในศาสนาฮนิดูถอืว่าเป็นพระเจา้แห่งความเป็นมงคล ภูมปัิญญา ความรู ้
และความมั่งค่ัง เปรยีบเสมอืนชวีติแห่งการคน้หาความสุขนรัินดร ์
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เย็น  บรกิารอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร 

ไดเ้วลาสมควร น าทา่นเดนิทางสู่ สนามบนิชยัปุระ เตรยีมตวัเดนิทางกลบักรุงเทพฯ 
23.15 น. ออกเดนิทางสู่กรุงเทพฯโดยเทีย่วบนิที ่FD131 
วนัทีส่ี่ ดอนเมอืง กรุงเทพฯ   
05.00+1 น. เดนิทางถงึ สนามบนิดอนเมอืง กรุงเทพฯ โดยสวัสดภิาพ พรอ้มความประทับใจมรูิล้มื 

************************************************************* 
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อตัราคา่บรกิารและเงือ่นไขรายการท่องเทีย่ว 

ตาราง ราคา ชยัปรุะ อคัรา บนิแอรเ์อเชยี (FD) 4 วนั 2 คนื 

เร ิม่เดนิทาง กลบัจากเดนิทาง จ านวน ราคาผูใ้หญ ่ ราคาเด็ก เด็กไมม่เีตยีง พกัเดีย่ว 

11 ส.ค. 62 14 ส.ค. 62 25+1 18,900 18,900 17,900 4,000 

25 ส.ค. 62 28 ส.ค. 62 25+1 17,900 17,900 16,900 4,000 

01 ก.ย. 62 04 ก.ย. 62 25+1 16,900 16,900 15,900 4,000 

15 ก.ย. 62 18 ก.ย. 62 25+1 17,900 17,900 16,900 4,000 

29 ก.ย. 62 02 ต.ค. 62 25+1 18,900 18,900 17,900 4,000 

 
อตัราคา่บรกิารรวม 

 ต ัว๋เครือ่งบนิช ัน้ทศันาจรไป -กลบัพรอ้มกรุ๊ป อยูต่อ่ตอ้งเสียคา่เปลี่ยนแปลงต ัว๋ 
 ทีพ่กัโรงแรมตามรายการ 3 คืน พกัหอ้งละ 2-3 ทา่น (กรณีมาไมค่รบคู่และไม่ตอ้งการเพิ่มเงินพกัหอ้ง

เดีย่ว) 
 อาหารตามรายการระบุ(สงวนสิทธใินการสลบัมือ้หรอืเปลี่ยนแปลงเมนูอาหารตามสถานการณ์)  
 คา่เขา้ชมสถานทีต่ามรายการระบุ 
 คา่ระวางน า้หนกักระเป๋าไมเ่กนิ 20 กก.ตอ่ 1 ใบ(โหลดไดท้า่นละ 1 ใบ)กระเป๋าถอืขึน้เครือ่ง Hand Carry 7 

กก.ตอ่ 1 ใบ 
 คา่รถโคช้รบั-ส่งสถานทีท่อ่งเทีย่วตามรายการระบุ 
 คา่ไกดท์อ้งถิน่และหวัหนา้ทวัรน์ าเทีย่วตามรายการ 
 ประกนัอุบตัเิหตุวงเงนิ1,000,000 บาท (เป็นไปเงือ่นไขตามกรมธรรม)์  

เงือ่นไขประกนัการเดนิทาง  คา่ประกนัอุบตัเิหตุและคา่รกัษาพยาบาล คุม้ครองเฉพาะกรณีทีไ่ดร้บัอุบตัเิหตุ
ระหวา่งการเดนิทาง ไมคุ่ม้ครองถงึการสูญเสียทรพัยส์ินส่วนตวัและไมคุ่ม้ครองโรคประจ าตวัของผูเ้ดนิทาง 

 ภาษีน า้มนัและภาษีต ัว๋ทุกชนดิ(สงวนสิทธเิก็บเพิม่หากสายการบนิปรบัขึน้กอ่นวนัเดนิทาง) 
 ภาษีหกั ณ ทีจ่า่ย 3%และภาษีมูลคา่เพิม่ 7% 

 
อตัราคา่บรกิารไมร่วม 

 คา่ท าหนงัสือเดนิทางไทย และคา่ธรรมเนยีมส าหรบัผูถ้อืพาสปอรต์ตา่งชาต ิ
 คา่ใชจ้า่ยส่วนตวั อาท ิอาหารและเครือ่งดืม่ทีส่ ั่งเพิม่พเิศษ,โทรศพัท-์โทรสาร,อินเตอรเ์น็ต,มนิบิาร,์ซกัรดีที่

ไมไ่ดร้ะบุไวใ้นรายการ 
 คา่ใชจ้า่ยอนัเกดิจากความล่าชา้ของสายการบิน,อุบตัภิยัทางธรรมชาติ,การประท้วง,การจลาจล,การนดั

หยุดงาน,การถูกปฏเิสธไมใ่หอ้อกและเขา้เมอืงจากเจา้หนา้ทีต่รวจคนเขา้เมอืงและเจา้หนา้ทีก่รมแรงงานท ัง้
ทีเ่มอืงไทยและตา่งประเทศซึ่งอยูน่อกเหนอืความควบคุมของบรษิทัฯ 

 คา่วซี่าเขา้ประเทศอินเดยีแบบ E-VISA และคา่ด าเนนิการ 3,500 บาท 
 คา่ทปิไกดท์อ้งถิน่,คนขบัรถ,ผูช้ว่ยคนขบัรถ1,500 บาท/ทรปิ/ลูกทวัร1์ทา่น(บงัคบัตามระเบยีบธรรมเนยีม

ของประเทศ) 
 คา่ทปิหวัหนา้ทวัรต์ามสินน า้ใจของทุกทา่นคะ่(ไมร่วมในทปิไกดท์อ้งถิน่และคนขบัรถนะคะแตไ่มบ่งัคบัทิป

คะ่) 
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เงือ่นไขการส ารองทีน่ ัง่และการยกเลิกทวัร ์
การจองทวัร ์: 

 กรุณาจองทวัรล์่วงหน้า กอ่นการเดนิทาง พรอ้มช าระมดัจ า 5,000 บาท ส่วนทีเ่หลือช าระทนัทกีอ่นการ
เดนิทางไมน่้อยกว่า 15 วนั มฉิะน ัน้ถอืว่าทา่นยกเลิกการเดนิทางโดยอตัโนมตั ิ(ชว่งเทศกาลกรุณาช าระ
กอ่นเดนิทาง 21 วนั) 

กรณียกเลิก : 
 ยกเลิกการเดนิทางกอ่นการเดนิทาง 30 วนั บรษิ ัทฯ จะคนืเงนิค่ามดัจ าใหท้ ัง้หมด ยกเวน้ในกรณีวนัหยุด

เทศกาล, วนัหยุดนกัขตัฤกษ์ ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสิทธิก์ารคนืเงนิมดัจ าโดยไมม่เีงือ่นไขใด ๆ ท ัง้สิ้น 
 ยกเลิกการเดนิทาง 15 - 30 วนั กอ่นการเดนิทาง หกัคา่ทวัร ์50% และรบิเงนิมดัจ าท ัง้หมด 
 ยกเลิกภายใน 14 วนั ก่อนการเดินทาง บริษทัฯ ขอสงวนสิทธิก์ารคืนเงินค่าทวัรท์ ัง้หมดไมว่ ่ากรณีใด ๆ 

ท ัง้สิ้น 
กรณีเจ็บป่วย : 

 กรณีเจ็บป่วย จนไมส่ามารถเดนิทางได ้ซึ่งจะตอ้งมีใบรบัรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรบัรอง บรษิทัฯจะท า
การเลื่อน การเดนิทางของทา่นไปยงัคณะตอ่ไป แต่ท ัง้นีท้า่นจะตอ้งเสียคา่ใชจ้่ายทีไ่มส่ามารถยกเลิกหรือ
เลื่อนการเดนิทางไดต้ามความเป็นจรงิ 

 ในกรณีเจ็บป่วยกะทนัหนักอ่นล่วงหนา้เพยีง 7 วนัท าการ ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสิทธิใ์นการคนืเงนิทุกกรณี 
เงือ่นไขอื่น ๆ : 

 บรษิทัฯ ขอสงวนสิทธิใ์นการเก็บคา่ใชจ้า่ยท ัง้หมด กรณีทา่นยกเลิกการเดนิทางและมผีลท าใหค้ณะเดนิทาง
ไมค่รบตามจ านวนทีบ่รษิทัฯ ก าหนดไว ้(15 ทา่นขึน้ไป) เนือ่งจากเกดิความเสียหายตอ่ทางบริษทัฯ และผู ้
เดนิทางอื่นทีเ่ดนิทางในคณะเดยีวกนั บรษิทัตอ้งน าไปช าระคา่เสยีหายตา่ง ๆ ทีเ่กดิจากการยกเลิกของทา่น 

 คณะผูเ้ดนิทางจ านวน 10 ทา่นขึน้ไป จงึออกเดนิทางในกรณีทีม่ผีูเ้ดนิทางไมถ่งึ 10 ทา่น ไม่มหีวัหนา้ทวัร ์
ไทยรว่มเดนิทางไปดว้ยโดยทางบรษิทัจะแจง้ใหท้า่นทราบล่วงหนา้ 10 วนักอ่นการเดนิทาง 

 กรณีทีท่า่นตอ้งออกต ัว๋ภายใน เชน่ (ต ัว๋เครือ่งบนิ, ต ัว๋รถทวัร,์ ต ัว๋รถไฟ) กรุณาสอบถามทีเ่จา้หนา้ทีทุ่กคร ัง้
กอ่นท าการออกต ัว๋ เนือ่งจากสายการบนิอาจมกีารปรบัเปลี่ยนไฟล์ทบนิ หรอืเวลาบนิ โดยไมไ่ดแ้จง้ใหท้ราบ
ล่วงหนา้ ทางบรษิทัฯ จะไมร่บัผดิชอบใด ๆ  ในกรณี ถา้ทา่นออกต ัว๋ภายในโดยไมแ่จง้ใหท้ราบและหากไฟลท์
บนิมกีารปรบัเปลี่ยนเวลาบนิเพราะถอืวา่ทา่นยอมรบัในเงือ่นไขดงักล่าว 

 กรณีใชห้นงัสือเดนิทางราชการ (เล่มน า้เงนิ) เดนิทางเพือ่การทอ่งเทีย่วกบัคณะทวัร ์หากทา่นถูกปฏเิสธใน
การเขา้ – ออกประเทศใด ๆ ก็ตาม ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสิทธิไ์มค่นืคา่ทวัรแ์ละรบัผดิชอบใด ๆ ท ัง้สิ้น 
 
 
 

เอกสารทีใ่ชใ้นการยืน่วซี่าประเทศอินเดยี 10 วนัล่วงหนา้กอ่นเดนิทาง 

 สแกนหนา้พาสปอรต์สีทีช่ดัเจน หา้มถา่ยจากมอืถอื และวนัหมดอายุหนงัสือเดนิทางตอ้งมอีายุเหลือมากกวา่ 
6 เดอืน 

 รูปถา่ย : รูปสี ขนาด 2 นิว้ พืน้หลงัสีขาวเทา่น ัน้ 2 รูป หนา้ตรง ไมย่ิม้เห็นฟัน เก็บผมใหเ้รยีบรอ้ย  

 กรณีผูเ้ดนิทางอายุไมถ่งึ 20 ปีบรบูิรณ์  เด็กไมไ่ดเ้ดนิทาง กบับดิาและมารดา จะตอ้งมหีนงัสือยนิยอมใหบุ้ตร
เดนิทาง ไปตา่งประเทศจากเขตหรอือ าเภอ (ภาษาไทย และภาษาองักฤษ) + หนา้พาสปอรต์ของบิดาและ 
มารดา + หนงัสือรบัรองคา่ใชจ่า่ย 

 กรณีผูเ้ดนิทางอายุไมถ่งึ 18 ปีบรบูิรณ์ ตอ้งเตรยีมส าเนาสูตบิตัร ภาษาไทย 1 ฉบบั และ ใบสูตบิตัรตวัจริง 
ภาษาองักฤษ 1 ฉบบั 

 กรณีผู ้เดนิทางอายุไมถ่ึง 18 ปีบรบูิรณ์ เปลี่ยนชื่อ-นามสกุล ตอ้งเตรียมเอกสารเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล 
ภาษาองักฤษตวัจรงิ 1 ฉบบั 
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**ในกรณีวซี่าของทา่นไมผ่า่นการพจิารณาจากประเทศอินเดยี 
ทางบรษิทัฯจะไมร่บัผดิชอบคนืเงนิคา่ทวัรใ์หทุ้กกรณี** 

 
 

 
รายละเอียดเพิม่เตมิ 

 บรษิทัฯมสีิทธิใ์นการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมทวัรใ์นกรณีทีเ่กดิเหตุสุดวสิยัจนไมอ่าจแกไ้ขได ้ 
 เทีย่วบนิ , ราคาและรายการทอ่งเทีย่ว สามารถเปลี่ยนแปลงไดต้ามความเหมาะสมโดยค านงึถงึผลประโยชน์

ของผูเ้ดนิทางเป็นส าคญั 
 หนงัสือเดนิทางตอ้งมอีายุการใชง้านเหลือไมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน และบรษิทัฯรบัเฉพาะผูม้จุีดประสงคเ์ดนิทาง

เพือ่ทอ่งเทีย่วเทา่น ัน้ (หนงัสือเดนิทางตอ้งมอีายุเหลือใชง้านไมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน บรษิทัฯไมร่บัผดิชอบหาก
อายุเหลือไมถ่งึและไมส่ามารถเดนิทางได ้) 

 ทางบรษิทัฯจะไมร่บัผดิชอบใดๆท ัง้สิ้น หากเกิดความล่าชา้ของสายการบนิ,สายการบินยกเลิกบิน , การ
ประทว้ง,การนดัหยุดงาน,การกอ่จลาจล หรอืกรณีทา่นถูกปฎเิสธการเขา้หรอืออกเมอืงจากเจ้าหนา้ทีต่รวจ
คนเขา้เมอืง หรอื เจา้หน้าทีก่รมแรงงานท ัง้จากไทยและตา่งประเทศซึ่งอยูน่อกเหนอืความรบัผดิชอบของ
บรษิทัฯหรอืเหตุภยัพบิตัทิางธรรมชาต(ิซึ่งลูกคา้จะตอ้งยอมรบัในเงือ่นไขนีใ้นกรณีทีเ่กดิเหตุสุดวิสยั ซึ่ง
อาจจะปรบัเปลี่ยนโปรแกรมตามความเหมาะสม) 

 ทางบรษิทัฯจะไมร่บัผิดชอบใดๆท ัง้สิ้น หากผูเ้ดนิทางประสบเหตุสภาวะฉุกเฉนิจากโรคประจ าตวั ซึ่งไมไ่ด้
เกดิจากอุบตัเิหตุในรายการทอ่งเทีย่ว(ซึ่งลูกคา้จะตอ้งยอมรบัในเงือ่นไขนีใ้นกรณีทีเ่กดิเหตุสุดวสิยั ซึ่งอยู ่
นอกเหนอืความรบัผดิชอบของบรษิทัทวัร)์ 

 ทางบรษิทัฯจะไมร่บัผดิชอบใดๆท ัง้สิ้น หากทา่นใชบ้รกิารของทางบรษิทัฯไมค่รบ อาท ิไมเ่ทีย่วบางรายการ
,ไมท่านอาหารบางมื้อ,เพราะค่าใชจ้า่ยทุกอยา่งทางบรษิทัฯได้ช าระคา่ใชจ้า่ยใหต้วัแทนตา่งประเทศแบบ
เหมาจา่ยขาด กอ่นเดนิทางเรยีบรอ้ยแล้วเป็นการช าระเหมาขาด 

 ทางบรษิทัฯจะไมร่บัผดิชอบใดๆท ัง้สิ้น หากเกดิสิ่งของสูญหายจากการโจรกรรมและหรอืเกดิอุบตัเิหตุทีเ่กดิ
จากความประมาทของนกัทอ่งเทีย่วเองหรอืในกรณีทีก่ระเป๋าเกดิสูญหายหรอืช ารุดจากสายการบนิ 
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 กรณีทีก่ารตรวจคนเขา้เมอืงท ัง้ทีก่รุงเทพฯและในตา่งประเทศปฎเิสธมใิหเ้ดนิทางออกหรอืเขา้ประเทศทีร่ะบุ
ไวใ้นรายการเดนิทาง บรษิทัฯขอสงวนสิทธิท์ ีจ่ะไมค่นืคา่บรกิารไมว่า่กรณีใดๆท ัง้สิ้น 

 ต ัว๋เครือ่งบนิเป็นต ัว๋ราคาพเิศษ กรณีทีท่า่นไมเ่ดนิทางพรอ้มคณะไมส่ามารถน ามาเลื่อนวนัหรอืคนืเงนิและไม่
สามารถเปลี่ยนชือ่ได ้

 เมือ่ทา่นตกลงช าระเงนิไมว่า่ท ัง้หมดหรอืบางส่วนผา่นตวัแทนของบรษิทัฯหรอืช าระโดยตรงกบัทางบรษิทัฯ 
ทางบรษิทัฯจะถอืวา่ทา่นไดย้อมรบัในเงือ่นไขขอ้ตกลงตา่งๆทีไ่ดร้ะบุไวข้า้งตน้นีแ้ล้วท ัง้หมด 

 กรุ๊ปทีเ่ดนิทางชว่งวนัหยุดหรือเทศกาลทีต่อ้งการนัตมีดัจ ากบัสายการบนิหรือผา่นตวัแทนในประเทศหรือ
ตา่งประเทศ รวมถงึเทีย่วบนิพเิศษ เชน่ Charter Flight , Extra Flightจะไมม่กีารคนืเงนิมดัจ าหรอืคา่ทวัร ์
ท ัง้หมด 

 ทางบรษิทัฯจะไมร่บัผดิชอบใดๆท ัง้สิน้ หากพาสปอรต์ไมต่รงกบัใบหนา้ปัจจุบนั ถงึจะยงัไมห่มดอายุก็ตาม 
อาจท าใหท้า่นโดนปฎเิสธการเขา้และออกประเทศได ้เชน่ ศลัยกรรม ผา่ตดัขากรรไกรทีท่ าใหใ้บหนา้
เปลี่ยนไป ดงัน ัน้ ทา่นตอ้งท าพาสปอรต์เลม่ใหมก่อ่นท าการจองทวัร ์ 

 กรณีม ี“คดคีวาม” ทีไ่มอ่นุญาตใิหท้า่นเดนิทางออกนอกประเทศได ้โปรดท าการตรวจสอบกอ่นการจองทวัร ์
วา่ทา่นสามารถเดนิทางออกนอกประเทศไดห้รอืไม ่ถา้ไมส่ามารถเดนิทางได ้ซึ่งเป็นสิ่งทีอ่ยูเ่หนอืการควบคุม
ของบรษิทัฯ ทางบรษิทัฯจะไมร่บัผดิชอบใดๆท ัง้สิ้น 

 กรณี “หญงิต ัง้ครรภ”์ ทา่นจะตอ้งมใีบรบัรองแพทย ์ระบุชดัเจนวา่สามารถเดนิทางออกนอกประเทศได ้
รวมถงึรายละเอียดอายุครรภท์ีช่ดัเจน สิ่งนีอ้ยูเ่หนอืการควบคุมของบรษิทัฯ ทางบรษิทัฯจะไมร่บัผดิชอบใดๆ
ท ัง้สิ้น 

 กรณีใชห้นงัสือเดนิทางราชการ (เล่มน า้เงนิ) เดนิทางเพือ่การทอ่งเทีย่วกบัคณะทวัร ์หากทา่นถูกปฏเิสธใน
การเขา้ – ออกประเทศใด ๆ ก็ตาม ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสิทธิไ์มค่นืคา่ทวัรแ์ละรบัผดิชอบใด ๆ ท ัง้สิ้น 

 
**กรุณากรอกขอ้มูลส าคญัส าหรบักรอกวซี่าอินเดยีออนไลนด์า้นล่างใหค้รบถว้นดว้ยคะ่** 

 
** กอ่นตดัสินใจจองทวัรค์วรอ่านเงือ่นไขการเดนิทางอยา่งถอ่งแทแ้ล้วจงึมดัจ าเพือ่ประโยชนข์องทา่นเอง** 
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ขอ้มูลส าคญัส าหรบักรอกวซี่าอินเดยีออนไลน ์

**กรุณาระบุรายละเอียดท ัง้หมดใหค้รบถว้น เพือ่ประโยชนใ์นการพจิารณาวซี่า** 

*** กรุณากรอกขอ้มูลเป็นภาษาองักฤษ*** 

ประวตัสิ่วนตวั (PERSONAL INFORMATION) 

ค าน าหนา้ :  นาย  นาง นางสาว           เด็กชาย         เด็กหญงิ    

TITLE:       MR MRS    MS             MSTR          MISS    

ชือ่/ NAME:…………………………………………………………นามสกุล/SURNAME:………………………………………………(ตาม
หนา้พาสปอรต์) 

สถานะภาพ/ MARITAL STATUS :           แต่งงาน/ MARRIED                   โสด/ UN MARRIED                 หย่ารา้ง/
DIVORCE 
ศาสนา/ RELIGION : 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

ทีอ่ยู่/ ADDRESS  :………………หมู่ท ี…่………….ตรอก/ซอย…………………….หมู่บา้น………………………ต าบล/
แขวง……………………………….  

อ าเภอ/เขต…………………….จังหวัด………………………รหัสไปรษณีย์ …………………เบอรม์อืถอื…………………
อเีมลล…์…………………………. 

ทีอ่ยู่ตามทะเบยีนบา้น/ ADDRESS  : ……………หมู่ท ี…่…….ตรอก/ซอย……………………หมู่บา้น………………………ต าบล/
แขวง…………………….  

อ าเภอ/เขต…………………….จังหวัด………………………รหัสไปรษณีย์…………………เบอรม์อืถอื…………………
อเีมลล…์…………………………. 

ประวตัคิรอบครวั (FAMILY INFORMATION) 

ชือ่/นามสกุลบดิา :…………………………………………………………..สัญชาต ิ……………………………….สถานที่
เกดิ……………………………….. 

FATHER’S NAME / SURNAME                                                                NATIONALITY  
 PLACE OF BIRTH 

ชือ่/นามสกุลมารดา :………………………………………………………..สัญชาต ิ………………………………..สถานที่
เกดิ………………………………. 

MOTHER’S NAME / SURNAME                                                           NATIONALITY  
 PLACE OF BIRTH 

ชือ่สาม/ีภรรยา:………………………………………………………………สัญชาต ิ………………………………สถานที่
เกดิ………………………………. 

GIVE THE NAME OF WIFE OR HUSBAND     NATIONALITY   PLACE OF 
BIRTH 
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ประวตักิารศกึษา(EDUCATIONAL INFORMATION) 

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

 

 

ประวตักิารท างาน  (PROFESTION INFORMATION) 

อาชพี / 
OCCUPATION:…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

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

เบอรโ์ทรตดิต่อ+แฟ็กซ/์ WORK PHONE 
NUMBER+FAX:…………………………………………………………………………………………………… 

ทีอ่ยู่/ ADDRESS  : …………………………….หมู่ท ี…่…………………ตรอก/ซอย………………………………..
หมู่บา้น………………………………..  

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

*โปรดระบุรายชือ่ประเทศทีท่า่นไดเ้ดนิทางในชว่งระยะเวลา 10 ปีทีผ่า่นมา (ดูจากแสตมป์เขา้-ออก ประเทศ ใน
พาสปอรต์เป็นหลกั) (**ส าคญัมาก) 

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

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

*ทา่นเคยไดร้บัวซี่าประเทศอินเดยีหรอืไม…่…………………ถา้เคย โปรดระบุหมายเลขวี
ซ่า…………………………………………………..                                                                                                                                

วนัทีอ่อกวซี่า………………………….สถานทีอ่อกวซี่า………………………………………… ประเภทวซี่าที่
ไดร้บั…………………………  

 

ขอ้มูลของบรษิทัทีเ่ชญิในอนิเดยี (กรณีวซี่าธรุกจิ) 

ชือ่บรษัิท / EMPLOYER’S NAME 
:………………………………………………………………………………………………………………………… 

ทีอ่ยู่/ ADDRESS  : …………………………หมู่ท ี…่…………………ตรอก/ซอย………………………………..
หมู่บา้น………………………………..  

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

เบอรโ์ทรตดิต่อ+แฟ็กซ/์ PHONE 
NUMBER+FAX:………………………………………………………………………………………………………… 

อเีมลล/์E-MAIL 
:…………………………………………………………………………………………………………………………………………….       
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ขอ้มูลทีพ่กัทีอ่ินเดยี / โรงแรม    

ชือ่โรงแรม / HOTEL NAME: 
…………………..………………………………………………………………………………………………………….       

ทีอ่ยู่/ ADDRESS  :………………………...หมู่ท ี…่…………………ตรอก/ซอย………………………………..
หมู่บา้น………………………………..  

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

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

อเีมลล/์E-MAIL 
:……………………………………………………………………………………………………………………………………………   

 

ชือ่/นามสกุล ผูต้ดิต่อทีไ่ทย (ภาษาอังกฤษ)……………………………………………………………………………………………………… 

ทีอ่ยู่/ ADDRESS  :……………………….. หมู่ท ี…่………………….ตรอก/ซอย……………………………….
หมู่บา้น………………………………..  

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

เบอรโ์ทรตดิต่อ/ PHONE NUMBER 
:……………………………………………………………………………………………………………………… 

 
 


