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16.30 น. พรอ้มกัน ณ สนามบินดอนเมือง อาคาร 1 ผู้โดยสารขาออก ชนั 3 ประตู 1  เคาน์เตอรส์ายการบิน

ไทยแอรเ์อเชยี  Thai Air Asia (FD)  โดยมีเจ้าหน้าทีคอยอํานวยความสะดวกแก่ทุกท่าน 

19.30 น. ออกเดินทางสู่ เมืองชัยปุระ ประเทศอนิเดีย โดยเทียวบินที FD 130 (ใช้เวลาเดินทางโดยประมาณ 

03.20 ชัวโมง) (ไม่รวมอาหารบนเครอืงไป-กลับ) 

 

22.35 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานสนามบินชัยปุระ ประเทศอินเดีย นําทา่นผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมืองเปน

ทีเรียบร้อย พบการต้อนรับอย่างอบอุ่นจากเจ้าหน้าที (เวลาท้องถินของประเทศอินเดียช้ากว่า

ประเทศไทยประมาณ 1.30 ชัวโมง กรุณาปรับนา ิกาของท่านเพือสะดวกในการนัดหมาย)  

เมืองชัยปุระ หรือทีทุกคนจะรู้จักกันในชือ “นครสีชมพู” เปนเมืองหลวงของรัฐราชสถาน มี

ประชากรมากกว่า 3 ล้านคน เปนศูนย์กลางในด้านต่างๆไม่ว่าจะเปน ด้านคมนาคม สาธารณูปโภค 

และโรงงานอุตสาหกรรมต่างๆ รวมถึงสถานทีท่องเทียวของเมืองชัยปุระทีมีความสวยงามทัง

สถานทีและประวัติศาสตร์ทีน่าค้นหา ทําให้เมืองชัยปุระ เปนเมืองยอดนิยมในการเดินทางเข้ามา

ท่องเทียว 

ทีพัก GOLDEN TULIP/PARK INN HOTEL หรอืเทียบเท่าระดับ 4* เมืองชัยปุระ มาตรฐานอินเดีย 

(โรงแรมทีระบุในรายการทัวร์เปนเพยีงโรงแรมทนีาํเสนอเบืองต้นเท่านนั ซงึอาจมกีารเปลยีนแปลงแต่โรงแรมทีเข้า

พักจะเปนโรงแรมระดับเทียบเท่ากัน) 

วันแรก  ดอนเมือง กรุงเทพฯ • ชัยปุระ อินเดีย                             
             (-/-/-) 
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เช้า   บรกิารอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  

 จากนนั นําท่านสู่ พระราชวังสายลม (HAWA MAHAL) พระราชวังแห่งนสีร้างด้วยหินทรายสีชมพู และสี

แดง ถอดแบบมากจากทรงของมงกุฎพระนารายณ์  ลักษณะเด่นของพระราชวังสายลมแห่งนี มี

ความสูงถึง 5 ชัน และสูงถึง 15 เมตร มีหน้าต่างทังหมด 953 บาน เปนช่องลมลายฉลุเพือให้

อากาศถ่ายเทและให้แสงลอดผ่านได้ คล้ายกับรังผึง สร้างขึนเพือให้นางสนมในวังสามารถ

มองเห็นวิถีชีวิตผู้คนในเมือง หรือขบวนพิธีการต่างๆทีเกิดขึนภายนอกเมืองได้ ซึงคนภายนอกจะ

ไม่สามารถเห็นนางสนมในวังได้ เนืองจากสมัยก่อนจะมีความเคร่งครัดในการใช้ผ้าคลุมหน้า

สําหรับผู้หญิง นําทา่นถ่ายรูปหน้าพระราชวังสายลมทีเปนจุดถ่ายรูปยอดฮิตของผู้ทีมาเยือนตาม

อัธยาศัย  

 

จากนัน นําท่านสู่ AMBER FORT หรือปอมปราการใหญ่แห่งเมืองชัยปุระ ตังอยู่บนเนินเขาสูงของเมืองอา

เมร์ โดยมหาราชาแมนสิงห์(Raja Man Singh) แต่เดิมทีแห่งนีเปนปอมปราการทีสําคัญสามารถ

ปองกันข้าศึกทีมารุกรานได้ มีทังแม่นาล้อมรอบ และขนาดกําแพงของปอมปราการทีมีขนาดใหญ่

และหนาแน่น คล้ายกับกําแพงเมืองจีน ด้วยความยาวกว่า 13 กิโลเมตร และสามารถมองเห็นได้

ระยะไกลจากมุมสูงของปราการได้อีกด้วย ซึงภายในยังประกอบไปด้วยพระตําหนักอันสวยงาม

วันทีสอง พระราชวังสายลม • นงัรถจีปขนึแอมเบอร ์ฟอรท์ • พระราชวังกลางนา • CITY PALACE           

            (เช้า/กลางวัน/เย็น) 
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มากมาย ออกแบบสถาปตยกรรมภายในเปนการผสมผสานระหว่างราชปุตกับโมกุล (พิเศษ!! ให้

ท่านนังรถจีปขนึไปชมพระราชวัง) 

  

 

จากนัน  นําท่านผ่านชม พระราชวังกลางนา (JAL MAHAL) ตังอยู่กลางทะเลสาบ Man Sagar Lake โดย

มีเทือกเขานหาร์การห์ตังอยู่ด้านหลัง และตัวอาคารสร้างด้วยหินทรายสีแดง พระราชวังแห่งนีมี

ทังหมด 5 ชัน ซึง 4 ชันล่างจะถูกนาท่วมเมือทะเลสาบมีระดับนาสูงสุด และเหลือให้เห็นเพียงชัน

บนสุดเท่านัน 
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เทยีง   บรกิารอาหารกลางวัน ณ รา้นอาหาร  

นําท่านสู่ พระราชวังหลวง (CITY PALACE) สร้างโดยการผสมผสานสถาปตยกรรมแบบราชปุ

ตกับโมกุล ในปจจุบันเปดเปนพิพิธภัณฑ์ให้สามารถเข้าชมได้ จุดไฮไลท์ทีนักท่องเทียวนิยม

ถ่ายรูปอยู่ที “ลานนกยูง” ซึงเปนลานแสดงของเหล่านางรําทีจะมาร่ายรํา ณ ลานแห่งนี และ

ล้อมรอบด้วยประตู 4 บาน ทีทุกบานจะมีภาพวาดทีเปนสัญลักษณ์ของ 4 ฤดู ประตูที 1 จะเปน

ตัวแทนของฤดูฝน ทีจะเปนประตูทีใช้ในการเข้าออก ประตูที 2 คือประตูดอกบัวเปนตัวแทนของ

ฤดูร้อน ประตูที 3 ประตูโค้งสีเขียวเปนตัวแทนของฤดูใบไม้ผลิ และประตูที 4 ประตูดอกไม้สีม่วง

ตัวแทนของฤดูหนาว  และเมือท่านมองไปยังด้านบนสุดของพระราชวังก็จะเห็นห้องพักส่วน

พระองค์ของราชวงศ์อีกด้วย 

  

จากนัน  นําทา่นเดินทางสู่ เมืองอัครา (ใช้เวลาในการเดินทางประมาณ 4.30 ชัวโมง) 

เย็น   บรกิารอาหารเย็น ณ ห้องอาหารของโรงแรม  
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ทีพัก  CRYSTAL SAROVER/CLARKS SHIRAZ หรอืเทียบเท่าระดับ 4* เมืองอัครา มาตรฐานอินเดีย 

 (โรงแรมทีระบใุนรายการทัวร์เปนเพยีงโรงแรมทีนาํเสนอเบืองต้นเท่านัน ซึงอาจมกีารเปลยีนแปลงแต่โรงแรมที

เข้าพักจะเปนโรงแรมระดับเทียบเท่ากัน) 

 

เช้า   บรกิารอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  

 จากนัน นําท่านเดินทางสู่ ทัชมาฮาล (TAJ MAHAL) 1 ใน 7 สงิมหัศจรรย์ของโลก เปนอนุสรณ์สถานแห่ง

ความรักอันยิงใหญ่ของพระเจ้าชาห์ชะฮานกับพระมเหสีทีพบรักกันตังแต่ทรงมีพระชนมายุ 14 

พรรษา และ 5 ปหลังจากนัน ทังสองพระองค์ก็ทรงอภิเษกสมรสกันในทีสุด พระเจ้าชาห์ชะฮาน 

จึงเรียกพระมเหสีว่า มุมตัช มาฮาล ทีแปลว่า “อัญมณีแห่งราชวัง” ซึงทัชมาฮาลสร้างขึนเพือใช้

เปนหลุมฝงศพของพระนางมุมตัช มาฮาล ทีทรงสินพระชนษ์หลังจากให้กําเนิดธิดาองค์ที 14 ใช้

ผู้สร้างและร่วมออกแบบกว่า 20,000 คน และใช้เวลาสร้างถึง 22 ป มีความกว้างยาวด้านละ 100 

เมตร สูง 60 เมตร มีเนือทีประมาณ 42 เอเคอร์ สร้างด้วยหินอ่อนสีขาว ศิลาแลง และประดับด้วย

เพชร พลอย หิน จากหลากหลายประเทศไม่ว่าจะเปน รัชเซีย อียิปต์ เนปาล ฯลฯ  

 

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

         (เช้า/กลางวัน/เย็น) 
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เทยีง                   บรกิารอาหารกลางวัน ณ รา้นอาหาร  

จากนัน นําท่านสู่  อัคราฟอร์ท (AGRA 

FORT) ปอมปราการทีสําคัญอีก

แห่งหนึงและยังได้รับการแต่งตัง

ให้ เปนมรดกโลกโดยองค์ก าร

ยู เ น สโก  ใ ช้ เ วลา ใ น กา รส ร้า ง

ยาวนานถึงสามยุคของกษัตริย์

แห่งราชวงศ์โมกุล มีความโดนเด่น

ด้วยการสร้างโดยอิฐส้ม ล้อมรอบด้วยกําแพงถึงสองชัน ภายในจะแบ่งเปนโซนต่างๆ ทังห้องส่วน

พระองค์ ท้องพระโรง ลานนาพุ สวนดอกไม้ และยังเปนปอมทีพระเจ้าชาห์ชะฮานถูกขุมขัง โดย

ลูกชายของท่านเองได้นําพระองค์มาขังไว้ เนืองจากทรงโศกเศร้าเสียพระทัยทีพระมเหสี มุมตัช 

มาฮาล สินพระชนน์ และพระองค์ได้ใช้ชีวิต ณ ปอมแห่งนี เฝามองทัชมาฮาล จากอัคราฟอร์ท 

ระลึกถึงพระมเหสีอันเปนทีรกัจนสินพระชนน์ 
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จากนัน นําท่านสู่ แชนด์ เบารี (CHAND 

BAORI) โบราณสถานอันเก่าแก่ 

เปนบ่อนาขันบันไดทีลึกทีสุดใน

อินเดีย มีขันบันไดถึง 3,500 ขัน 

สูง 13 ชัน ลึกกว่า 30 เมตร  เนือง

จากใ ศตวรรษที 9 ประสบปญหา

การขาดแคลนนาเปนอย่างมาก 

จึงได้มีการรวบรวมชาวเมืองมา

สร้างบ่อนาแห่งนีขึนเพือกักเก็บนาไว้ใช้ ในช่วงแห้งแล้ง จากนัน นําท่านสู่ วัดพระพิฆเนศ 

(GANESH TEMPLE) เปนสถานทียอดนิยมทีชาวต่างชาติและชาวอินเดียเดินทางมาเคารพ

สักการะ เพอืเปนสิรมิงคล สร้างขึนโดย Seth Jai Ram Paliwal ในช่วงศตวรรษที 18 ตังอยู่บนเนิน

เขาเล็กๆ ซึงพระพิฆเนศวรช้างหัวเทพในศาสนาฮินดูถือว่าเปนพระเจ้าแห่งความเปนมงคล ภูมิ

ปญญา ความรู้ และความมังคัง เปรียบเสมือนชีวิตแห่งการค้นหาความสุขนิรันดร์ 
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เย็น  บรกิารอาหารเย็น ณ รา้นอาหาร  

ได้เวลาสมควร นําท่านเดินทางสู่ สนามบินชัยปุระ เตรยีมตัวเดินทางกลับกรุงเทพฯ 

23.05 น. ออกเดินทางจากสนามบินชยัปุระ มุงหน้าสู่ ประเทศไทย โดยเทียวบินที FD 131 

 

04.30 น. เดินทางถึง สนามบินดอนเมือง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พรอ้มความประทับใจมริูล้ืม 

หมายเหตุ : เนอืงจาก ทัชมาฮาล (TAJ MAHAL) ปดทกุวันศุกร ์ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสิทธ ิในการสลับโปรแกรมเพอืให้

ลูกค้าสามารถเข้าชมทัชมาฮาลได ้โดยเห็นประโยชน์ของลูกค้าเปนสําคัญ** 

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

 

 

 

 

วันทีส ี  สนามบินดอนเมือง กรุงเทพฯ         
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อัตราค่าบรกิารและเงือนไขรายการท่องเทียว 

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

วันเดินทาง จํานวน ผู้ใหญ ่ เด็กไม่มเีตียง พักเดียว 

30 เม.ย.-3 พ.ค.66 

**วันหยุดแรงงาน** 
25+1 19,999 18,999 3,000 

26 - 29 พ.ค.66 25+1 18,999 17,999 3,000 

16 – 19 มิ.ย.66 25+1 16,999 15,999 3,000 

28 – 31 ก.ค.66 

*วันหยุดนกัขัตฤกษ์* 
25+1 19,999 18,999 3,000 

04 – 07 ส.ค.66 25+1 18,999 17,999 3,000 

11 – 14 ส.ค.66 

*วันแม่แห่งชาติ* 
25+1 19,999 18,999 3,000 

13 – 16 ส.ค.66 

*วันหยุดนกัขัตฤกษ์* 
25+1 19,999 18,999 3,000 

08 – 11 ก.ย.66 25+1 17,999 16,999 3,000 

22 – 25 ก.ย.66 25+1 18,999 17,999 3,000 

06 – 09 ต.ค.66 25+1 20,999 19,999 3,000 

13 – 16 ต.ค.66 

*วันหยุดนกัขัตฤกษ์* 
25+1 21,999 20,999 3,000 

20 – 23 ต.ค.66 25+1 22,999 21,999 3,000 

27 – 30 ต.ค.66 25+1 21,999 20,999 3,000 

 
**ราคา INFANT (อายุไม่ถึง 2 ป บรบูิรณ์ ณ วันเดินทางกลับ) ท่านละ 5,000 บาท  

อัตรานรีวมรายการทัวรแ์ละตัวเครอืงบินแล้ว** 
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**โปรแกรมอาจมีการสลับสับเปลียนหน้างานโดยคํานึงถึงประโยชน์ลูกค้าเปนสําคัญ** 
 

อัตราค่าบรกิารรวม 

 ตัวเครืองบินไป-กลับพร้อมกรุ๊ป กรุงเทพฯ-ชัยปุระ-กรุงเทพฯ สายการบิน Thai Air Asia (FD) เปนตัวหมู่

คณะไม่สามารถสะสมไมล์ได้ 

 ทีพักโรงแรมตามรายการ 2 คืน พักห้องละ 2-3 ท่าน (กรณีมาไม่ครบคู่และไม่ต้องการเพิมเงินพักห้อง

เดียว) 

 ค่าระวางนาหนักกระเปาไม่เกิน 20 กก.ต่อ 1 ใบ(โหลดได้ท่านละ 1 ใบ)กระเปาถือขึนเครอืง Hand Carry 

7 กก.ต่อ 1 ใบ 

 ค่าอาหารตามรายการระบุ (สงวนสิทธิในการสลับมือหรอืเปลยีนแปลงเมนูอาหารตามสถานการณ์)  

 นาดืมบริการบนรถวันละ 1 ขวด/ท่าน 

 ค่าเข้าชมสถานทีตามรายการระบุ 

 ค่ารถโค้ชรับ-ส่งสถานทีท่องเทียวตามรายการระบุ  

 ค่ามัคคุเทศก์ท้องถินและหัวหน้าทัวรน์ําเทียวคนไทย 

 ภาษีนามันและภาษีตัวทุกชนิด (สงวนสทิธิเก็บเพิมหากสายการบินปรบัขึนก่อนวันเดินทาง) 

 ประกันอุบัติเหตุวงเงิน 1,000,000 บาท (เปนไปเงือนไขตามกรมธรรม์)  

เงือนไขประกันการเดินทางค่าประกันอุบัติเหตุและค่ารักษาพยาบาล คุ้มครองเฉพาะกรณีทีได้รับ

อุบัติเหตุระหว่างการเดินทางไม่คุ้มครองถึงการสูญเสียทรพัย์สินส่วนตัวและไม่คุ้มครองโรคประจําตัว

ของผู้เดินทาง 

อัตราค่าบรกิารไม่รวม 

 คา่ทําหนังสือเดินทางไทย และค่าธรรมเนียมสําหรับผู้ถือพาสปอร์ตต่างชาติ 

  ค่านาหนักกระเปาเดินทางในกรณีทีเกินกว่าสายการบินกําหนด 20 กิโลกรมัต่อท่าน 

 คา่ใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ อาหารและเครืองดืมทีสังเพิมพิเศษ,โทรศัพท์-โทรสาร,อินเตอรเ์น็ต,มินิบาร์,ซักรีด

ทีไม่ได้ระบุไว้ในรายการ 

 ค่าใช้จ่ายอันเกิดจากความล่าช้าของสายการบิน,อุบัติภัยทางธรรมชาติ,การประท้วง,การจลาจล,การนัด

หยุดงาน,การถูกปฏิเสธไม่ให้ออกและเข้าเมืองจากเจ้าหน้าทีตรวจคนเข้าเมืองและเจ้าหน้าทีกรมแรงงาน

ทังทีเมืองไทยและต่างประเทศซึงอยู่นอกเหนือความควบคุมของบรษัิทฯ 

 ภาษีมูลค่าเพมิ 7% และภาษีหัก ณ ทีจ่าย 3% 

  หากหน่วยงานรัฐบาลไทย และ/หรือ อินเดียมีการปรับเปลียนข้อกําหนดเกียวกับการกักตัวเพิมเติม  

และ/หรือ ขอเรยีกตรวจโรคเพิมเติม ทางผู้เดินทางจะต้องเปนผู้รบัผิดชอบค่าใช้จ่ายส่วนเกินด้วยตนเอง 
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 วีซ่าเข้าประเทศอินเดียเปนแบบ E-VISA 1,000 บาท ค่าดําเนินการ 500 บาท  (เปนแบบเข้า-ออกได้ 

1 ครัง และอนุญาตให้อยู่ได้ไม่เกิน 30 วัน) **เงือนไขวีซ่าอาจมีการเปลียนแปลงได้ตามประกาศของ

ประเทศอินเดีย** 

 ค่าทิปไกด์ท้องถิน,คนขับรถ,ผู้ช่วยคนขับรถ 35 USD/ทริป/ลูกทัวร์1ท่าน(บังคับตามระเบียบธรรมเนียม

ของประเทศ) 

 คา่ทิปหัวหน้าทัวรต์ามสินนาใจของทุกท่าน (ไม่รวมในทิปไกด์ท้องถินและคนขับรถแต่ไม่บังคับทิปค่ะ) 

 

เงือนไขการสํารองทีนงัและการยกเลิกทัวร ์

การจองทัวร์ : 

 กรุณาจองทัวร์ล่วงหน้า ก่อนการเดินทาง พร้อมชําระมัดจํา 10,000 บาท ส่วนทีเหลือชําระทันทีก่อนการ

เดินทางไม่น้อยกว่า 21 วัน มิฉะนันถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ (ช่วงเทศกาล,วันหยุดนักขัต

ฤกษ์ กรุณาชําระก่อนเดินทาง 30 วัน) 

กรณียกเลิก : (จอยกรุ๊ป) 

 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วันขึนไป บริษัทฯ จะคืนเงินค่ามัดจําให้ทังหมด โดยหักค่าใช้จ่ายทีเกิดขึนจรงิ 

ยกเว้นในกรณีวันหยุดเทศกาล, วันหยุดนักขัตฤกษ์ ยกเลิกก่อนการเดินทาง 45 วัน จะคืนเงินค่ามัดจําให้

ทังหมด โดยหักค่าใช้จ่ายทีเกิดขึนจรงิ 

 ยกเลิกการเดินทาง 15-29 วัน ก่อนการเดินทาง หักค่าทัวร์ 50% จากราคาขาย และยึดเงินมัดจําทังหมด

ไม่ว่ากรณใีด ๆ ทังสิน  

 ยกเลิกการเดินทาง 0-14 วัน ก่อนการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิเก็บเงินค่าทัวรทั์งหมดไม่ว่ากรณีใด ๆ 

ทังสิน 

กรณียกเลิก : (ตัดกรุ๊ป) 

 ยกเลิกหรือเลือนการเดินทางต้องทํากอ่นการเดินทาง 60 วัน บริษัทฯจะคืนเงินค่ามัดจําให้ทังหมด ยกเว้น

ในกรณีวันหยุดเทศกาล,วันหยุดนักขัตฤกษ์ ทางบรษัิทฯขอสงวนสิทธิยึดเงินมัดจําโดยไม่มีเงือนไขใดๆ

ทังสิน 

 ยกเลิกการเดินทางภายใน 60 วัน ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิยึดเงินมัดจําโดยไม่มีเงือนไขใดๆทังสนิ 

 ยกเลิกการเดินทางหลังชําระเต็มจํานวนทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิเก็บเงนิค่าทัวรทั์งหมดโดยไม่มีเงือนไข

ใดๆทังสนิ 
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กรณีเจ็บปวย : 

 กรณีเจ็บปวย จนไม่สามารถเดินทางได้ ซึงจะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรบัรอง บรษิัทฯจะทํา

การเลือน การเดินทางของท่านไปยังคณะต่อไป แต่ทังนีท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายทีไม่สามารถยกเลิกหรือ

เลือนการเดินทางได้ตามความเปนจรงิ 

 ในกรณีเจ็บปวยกะทันหันก่อนล่วงหน้าเพียง 7 วันทําการ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการคืนเงินทุกกรณี 

 

 

 

เงือนไขอนื ๆ  

 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการเก็บค่าใช้จ่ายทังหมด กรณีท่านยกเลิกการเดินทางและมีผลทําให้คณะ

เดินทางไม่ครบตามจํานวนทีบริษัทฯ กําหนดไว้ (15 ท่านขึนไป) เนืองจากเกิดความเสียหายต่อทางบริษัท

ฯ และผู้เดินทางอืนทีเดินทางในคณะเดียวกัน บริษัทต้องนําไปชําระค่าเสียหายต่าง ๆ ทีเกิดจากการ

ยกเลิกของท่าน 

 คณะผู้เดินทางจํานวน 15 ท่านขึนไป จึงออกเดินทาง ในกรณีทีมีผู้เดินทางไม่ถึง 15 ท่าน ขอสงวนสิทธิ

เลือนวันเดินทาง หรือ ยกเลิกการเดินทาง โดยทางบริษัทจะแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า 10 วันก่อนการ

เดินทาง 

 กรณีทีท่านต้องออกตัวภายใน เช่น (ตัวเครอืงบิน, ตัวรถทัวร์, ตัวรถไฟ) กรุณาสอบถามทีเจ้าหน้าทีทุกครัง

ก่อนทําการออกตัว เนืองจากสายการบินอาจมีการปรับเปลียนไฟล์ทบิน หรือเวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้

ทราบล่วงหน้า ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใด ๆ ในกรณี ถ้าท่านออกตัวภายในโดยไม่แจ้งให้ทราบและ

หากไฟล์ทบินมีการปรับเปลียนเวลาบินเพราะถือว่าท่านยอมรับในเงือนไขดังกล่าว 

 กรณีผู้เดินทางทีต้องการความช่วยเหลือเปนพิเศษ เช่น การขอใช้วีลแชร์ทีสนามบิน กรุณาแจ้งบริษัทฯ 

อย่างน้อย 7 วันก่อนการเดินทาง หรือเริมตังแต่ท่านจองทัวร์ มิฉะนันทางบริษัทฯไม่สามารถจัดการได้

ลว่งหน้า ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิในการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายตามจรงิทีเกิดขึนกับผู้เดินทาง (ถ้ามี) 

 กรณีใช้หนังสือเดินทางราชการ (เล่มนาเงิน) เดินทางเพือการท่องเทียวกับคณะทัวร์ หากท่านถูกปฏิเสธใน

การเข้า – ออกประเทศใด ๆ ก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิไม่คืนค่าทัวรแ์ละรับผิดชอบใด ๆ ทังสนิ 

 กรณีท่านเปนอิสลาม ไม่สามารถทานอาหารบางประเภทได้ โปรดระบุให้ชัดเจนก่อนทําการจอง กรณีแจ้ง

ลว่งหน้าก่อนเดินทางกะทันหัน อาจมีค่าใช้จ่ายเพิมเติม 

 เมือท่านได้ชําระเงินมัดจําหรือทังหมด ทางบริษัทฯจะถือว่าท่านรับทราบและยอมรับในเงือนไขต่างๆของ

บริษัทฯทีได้ระบุไว้ในรายการทัวรทั์งหมด 

 

 

กรณีจองทัวรวั์นหยุดเทศกาล,วันหยุดนักขัตฤกษ์,วันหยุดยาวต่อเนือง และได้มกีารแจ้งยกเลิกทัวร ์

ทางบรษัิทฯขอสงวนสิทธิเก็บค่าทัวรท์ังหมด โดยไม่มีเงือนไขใด ๆ ทงัสนิ 
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เอกสารทีใชใ้นการยืนวีซา่ประเทศอินเดีย 10 วันลว่งหน้าก่อนเดินทาง 

 สแกนหน้าพาสปอร์ตสีทีชัดเจน ห้ามถ่ายจากมือถือ และวันหมดอายุหนังสือเดินทางต้องมีอายุเหลือ

มากกว่า 6 เดือน 

 รูปถ่าย : รูปสี ขนาด 2*2 นิว พนืหลังสีขาวเท่านัน 1 รูป หน้าตรง ไม่ยิมเห็นฟน ไม่เบลอ ไม่ใส่เครอืงประดับ  

เก็บผมให้เรียบร้อย  

 กรณีผู้เดินทางอายุไม่ถึง 20 ปบริบูรณ์  เด็กไม่ได้เดินทาง กับบิดาและมารดา จะต้องมีหนังสือยินยอมให้

บุตรเดินทาง ไปต่างประเทศจากเขตหรอือําเภอ (ภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ) + หน้าพาสปอร์ตของบิดา

และ มารดา + หนังสือรับรองค่าใช่จ่าย 

 กรณีผู้เดินทางอายุไม่ถึง 18 ปบริบูรณ์ ต้องเตรียมสําเนาสูติบัตร ภาษาไทย 2 ฉบับ และ ใบสูติบัตรตัวจรงิ 

ภาษาอังกฤษ 2 ฉบับ 

 กรณีผู้เดินทางอายุไม่ถึง 18 ปบริบูรณ์ เปลียนชือ-นามสกุล ต้องเตรียมเอกสารเปลียนชือ-นามสกุล 

ภาษาอังกฤษตัวจรงิ 1 ฉบับ 

 

*สแกนส ีและ เปนไฟล์ PDF เท่านนั* 

**การพิจารณาขึนอยู่กับทางสถานทูต ในกรณีวซีา่ของท่านไม่ผ่านการพิจารณาจากประเทศอินเดีย 

ทางบรษัิทฯจะไม่รบัผิดชอบคืนเงินค่าทัวรใ์ห้ทกุกรณ*ี* 

 

รายละเอยีดเพิมเติม 

 บริษัทฯมีสิทธิในการเปลียนแปลงโปรแกรมทัวรใ์นกรณีทีเกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้  

 เทียวบิน , ราคาและรายการท่องเทียว สามารถเปลียนแปลงได้ตามความเหมาะสมโดยคํานึงถึง

ผลประโยชน์ของผู้เดินทางเปนสําคัญ 



2310-0201-JAI32FD                                                            www.smileytour.com                                                                        Page 16 of 19 
 

 หนังสือเดินทางต้องมีอายุการใช้งานเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน และบริษัทฯรับเฉพาะผู้มีจุดประสงค์

เดินทางเพือท่องเทียวเท่านัน (หนังสือเดินทางต้องมีอายุเหลือใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน บริษัทฯไม่

รบัผิดชอบหากอายุเหลือไม่ถึงและไม่สามารถเดินทางได้ ) 

 ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทังสิน หากเกิดความล่าช้าของสายการบิน,สายการบินยกเลิกบิน , การ

ประท้วง,การนัดหยุดงาน,การก่อจลาจล หรือกรณีท่านถูกปฎิเสธการเข้าหรือออกเมืองจากเจ้าหน้าที

ตรวจคนเข้าเมือง หรือ เจ้าหน้าทีกรมแรงงานทังจากไทยและต่างประเทศซึงอยู่นอกเหนือความ

รับผิดชอบของบริษัทฯหรือเหตุภัยพิบัติทางธรรมชาติ(ซึงลูกค้าจะต้องยอมรับในเงือนไขนีในกรณีทีเกิด

เหตุสุดวิสัย ซึงอาจจะปรับเปลียนโปรแกรมตามความเหมาะสม) 

 ทางบรษิัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทังสิน หากผู้เดินทางประสบเหตุสภาวะฉุกเฉินจากโรคประจําตัว ซึงไม่ได้

เกิดจากอุบัติเหตุในรายการท่องเทียว(ซึงลูกค้าจะต้องยอมรับในเงือนไขนีในกรณีทีเกิดเหตุสุดวิสัย ซึงอยู่

นอกเหนือความรบัผิดชอบของบริษัททัวร์) 

 ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทังสิน หากท่านใช้บริการของทางบริษัทฯไม่ครบ อาทิ ไม่เทียวบาง

รายการ,ไม่ทานอาหารบางมือ,เพราะค่าใช้จ่ายทุกอย่างทางบริษัทฯได้ชําระค่าใช้จ่ายให้ตัวแทน

ต่างประเทศแบบเหมาจ่ายขาด ก่อนเดินทางเรียบร้อยแล้วเปนการชําระเหมาขาด 

 ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทังสิน หากเกิดสิงของสูญหายจากการโจรกรรมและหรือเกิดอุบัติเหตุที

เกิดจากความประมาทของนักท่องเทียวเองหรอืในกรณีทีกระเปาเกิดสูญหายหรือชํารุดจากสายการบิน 

 กรณีทีการตรวจคนเข้าเมืองทังทีกรุงเทพฯและในต่างประเทศปฎิเสธมิให้เดินทางออกหรือเข้าประเทศที

ระบุไว้ในรายการเดินทาง บริษัทฯขอสงวนสิทธิทีจะไม่คืนค่าบริการไม่ว่ากรณีใดๆทังสนิ 

 ตัวเครืองบินเปนตัวราคาพิเศษ กรณีทีท่านไม่เดินทางพร้อมคณะไม่สามารถนํามาเลือนวันหรือคืนเงิน

และไม่สามารถเปลียนชือได้ 

 เมือท่านตกลงชําระเงินไม่ว่าทังหมดหรือบางส่วนผ่านตัวแทนของบริษัทฯหรือชําระโดยตรงกับทางบริษัท

ฯ ทางบริษัทฯจะถือว่าท่านได้ยอมรบัในเงือนไขข้อตกลงต่างๆทีได้ระบุไว้ข้างต้นนีแล้วทังหมด 

 กรุ๊ปทีเดินทางช่วงวันหยุดหรือเทศกาลทีต้องการันตีมัดจํากับสายการบินหรือผ่านตัวแทนในประเทศหรือ

ต่างประเทศ รวมถึงเทียวบินพิเศษ เช่น Charter Flight , Extra Flightจะไม่มีการคืนเงินมัดจําหรือค่าทัวร์

ทังหมด 

 ทางบรษิัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทังสิน หากพาสปอร์ตไม่ตรงกับใบหนา้ปจจุบนั ถึงจะยังไม่หมดอายุก็ตาม 

อาจทําให้ท่านโดนปฎิเสธการเข้าและออกประเทศได้ เช่น ศัลยกรรม ผ่าตัดขากรรไกรทีทําให้ใบหน้า

เปลียนไป ดังนัน ท่านต้องทําพาสปอร์ตเล่มใหม่ก่อนทําการจองทัวร์  

 กรณีมี “คดีความ” ทีไม่อนุญาติให้ท่านเดินทางออกนอกประเทศได้ โปรดทําการตรวจสอบก่อนการจอง

ทัวรว์า่ท่านสามารถเดินทางออกนอกประเทศได้หรอืไม่ ถ้าไม่สามารถเดินทางได้ ซึงเปนสงิทีอยู่เหนือการ

ควบคมุของบริษัทฯ ทางบริษัทฯจะไม่รบัผิดชอบใดๆทังสิน 
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 กรณี “หญิงตังครรภ์” ท่านจะต้องมีใบรับรองแพทย ์ระบุชัดเจนว่าสามารถเดินทางออกนอกประเทศได้ 

รวมถึงรายละเอียดอายุครรภ์ทีชัดเจน สงินีอยู่เหนือการควบคุมของบริษัทฯ ทางบรษิัทฯจะไม่รับผดิชอบ

ใดๆทังสนิ 

 กรณีใช้หนังสือเดินทางราชการ(เล่มนาเงิน)เดินทางเพือการท่องเทียวกับคณะทัวร์ หากท่านถกูปฏิเสธใน

การเข้า-ออกประเทศใดๆก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิไม่คนืค่าทัวรแ์ละรับผิดชอบใดๆทังสิน 

 ภาพทีใช้เปนภาพเพอืการโฆษณาเทา่นัน 

**กรุณากรอกข้อมูลสําคัญสําหรับกรอกวีซ่าอินเดียออนไลน์ด้านล่างให้ครบถ้วนด้วยค่ะ** 

** ก่อนตัดสินใจจองทัวรค์วรอ่านเงือนไขการเดินทางและรายการทัวรอ์ย่างละเอียดทุกหน้าอย่างถ่องแท้แล้วจึง 

มัดจําเพือประโยชนข์องท่านเอง ทางบรษัิทฯจะถือว่า ท่านรบัทราบและยอมรบัในเงือนไขต่างๆของบรษัิทฯทไีด้

ระบุในรายการทัวรทั์งหมด** 

 

******************************************************************************** 
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ขอ้มูลสําคัญสาํหรบักรอกวีซ่าอินเดียออนไลน์ 

**กรุณาระบุรายละเอยีดทังหมดให้ครบถ้วน เพือประโยชน์ในการพิจารณาวซี่า** 

*** กรุณากรอกข้อมลูเปนภาษาอังกฤษ*** 

ประวัติส่วนตัว (PERSONAL INFORMATION) 

คํานําหน้า :  นาย   นาง  นางสาว           เด็กชาย         เดก็หญิง    

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

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

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

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

ทอียู่/ ADDRESS  :………………..หมู่ที…………….ตรอก/ซอย…………………….หมู่บ้าน………………………ตําบล/แขวง……………………….........…  

อําเภอ/เขต…………………….จังหวดั………………………รหัสไปรษณีย์ ……………เบอร์มือถือ…………………อีเมลล์………………………..........…….. 

ทอียู่ตามทะเบียนบ้าน/ ADDRESS : …………...หมู่ที……….ตรอก/ซอย…………………หมู่บ้าน………………………ตําบล/แขวง…………………..… 

อําเภอ/เขต…………………….จังหวดั………………………รหัสไปรษณีย์……………..เบอรม์ือถือ…………………อีเมลล์…………………………..........…. 

ประวัติครอบครวั (FAMILY INFORMATION) 

ชือ/นามสกุลบิดา :………………………………………………………สัญชาติ ……………………….สถานทีเกิด……………………………………...............…. 

FATHER’S NAME / SURNAME                                                       NATIONALITY           PLACE OF BIRTH 

ชือ/นามสกุลมารดา :…………………………………………………….สญัชาติ ……………………….สถานทเีกิด………………………………….............……. 

MOTHER’S NAME / SURNAME                                                      NATIONALITY          PLACE OF BIRTH 

ชือสามี/ภรรยา:……………………………………………………….....สัญชาติ …………………………สถานทีเกิด……………………………………................. 

GIVE THE NAME OF WIFE OR HUSBAND            NATIONALITY         PLACE OF BIRTH 

ประวัติการศกึษา(EDUCATIONAL INFORMATION) 

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

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

ประวัติการทํางาน  (PROFESTION INFORMATION) 

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

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

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

ทอียู่/ ADDRESS  : …………………………….หมู่ที……………………ตรอก/ซอย………………………………..หมู่บ้าน…………………………...................  

ตําบล/แขวง………………………………….. อําเภอ/เขต………………………………จังหวัด……………………………รหัสไปรษณีย์………………............. 
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*โปรดระบุรายชือประเทศทีท่านได้เดินทางในช่วงระยะเวลา 10 ปทีผ่านมา (ดูจากแสตมปเข้า-ออก ประเทศ ในพาสปอร์ตเปน

หลัก) (**สําคัญมาก) …………………………………………………………………………………………………………………………………………………..........…. 

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

*ท่านเคยได้รับวีซ่าประเทศอินเดียหรือไม่………………………ถ้าเคย โปรดระบุหมายเลขวีซ่า……………………………………………........……..                                                                                                                             

วันทีออกวีซ่า………………………….สถานทีออกวีซ่า………………………………………… ประเภทวีซ่าทีได้รับ……………………….....................…  

ข้อมูลของบรษัิททีเชิญในอินเดีย (กรณีวีซ่าธุรกิจ) 

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

ทอียู่/ ADDRESS  : …………………………หมู่ที……………………ตรอก/ซอย………………………………..หมู่บ้าน………………………………...............  

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

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

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

ข้อมูลทีพักทอีินเดีย / โรงแรม    

ชือโรงแรม / HOTEL NAME: …………………..……………………………………………………………………………………………………......................…….       

ทอียู่/ ADDRESS  :………………………...หมู่ที……………………ตรอก/ซอย………………………………..หมู่บ้าน……………………………….................  

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

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

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

ชือ/นามสกุล ผู้ติดต่อทีไทย (ภาษาอังกฤษ)…………………………………………………………………………………………………............................…… 

ทอียู่/ ADDRESS  :……………………….. หมู่ที…………………….ตรอก/ซอย………..........……………………….หมู่บ้าน………….....……………………..  

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

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

 

 

 

 

 

 

 


