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วนัแรก สนามบนิดอนเมอืง (กรุงเทพฯ) - สนามบนิชยัปุระ - เมอืงชยัปุระ 

 

16.30 น. นัดหมายคณะพรอ้มกัน ณ สนามบนิดอนเมอืง อาคารผูโ้ดยสารขาออกระหวา่งประเทศ อาคาร 1 ชัน้ 3 ประตู

ทางเขา้หมายเลข 1-2 เคานเ์ตอรห์มายเลข 1-2 โดยสายการบนิแอรเ์อเชยี(Air Asia)ซึง่จะมเีจา้หนา้ทีค่อย

ตอ้นรับและบรกิารช่วยเหลอืเรือ่งของกระเป๋าเดนิทาง พรอ้มทัง้เช็คอนิรับบัตรทีน่ั่งบนเครือ่งบนิ 

 

 

19.30 น. บนิลัดฟ้าสู่สนามบนิชยัปุระประเทศอนิเดยี โดยสายการบนิแอรเ์อเชยี(Air Asia)เทีย่วบนิที ่ FD130(ใชเ้วลาบนิ

ประมาณ 4 ชัว่โมง) ไมม่บีรกิารอาหารและเครือ่งดืม่ 

22.23 น เดนิทางถงึ สนามบนิชยัปุระประเทศอนิเดยี นําท่านผ่านพธิีการตรวจคนเขา้เมอืงและศุลกากร (เวลาทอ้งถิน่ชา้กวา่

ประเทศไทย 1 ชัว่โมง 30 นาท)ี 

 

**หมายเหตุ: เวลาและเทีย่วบนิโปรดตรวจสอบในตารางทา้ยรายการ และเนือ่งจากทางสายการบนิอาจมี

การปรบัเปลีย่นตางรางเวลาบนิ หากทา่นทีต่อ้งออกต ัว๋ภายใน (เครือ่งบนิ รถทวัร ์รถไฟ) กรุณาสอบถามที่

เจา้หนา้ทีทุ่กคร ัง้กอ่นทําการออกต ัว๋ทุกคร ัง้ ** 

 

นําท่านเดนิทางสู่ เมอืงชยัปุระ (Jaipur)หรอื “นครแหง่ชยัชนะ”ไดร้ับการกล่าวขนานนามว่า “นครสชีมพู ”โดยมี

ทีม่าอันเกดิมาจากเมือ่ในปี ค.ศ. 1876 มหาราช ซาราม ซงิห ์(Maharaja Ram Singh) มรีับส่ังใหป้ระชาชนทาสชีมพู

ทับบนสปีูนเดมิของบา้นเรอืนตนเอง เพือ่เป็นการแสดงใหเ้ห็นถงึไมตรจีติในการตอ้นรับการมาเยอืนของเจา้ชายแห่ง

เวลส ์(Prince of Waies) มงกุฏราชกุมารของประเทศอังกฤษ ต่อมาภายหลังในยุคของกษัตรยิเ์อ็ดเวริด์ที ่7 ( King 

Edward VII) แห่งสหราชอาณาจักร รัฐบาลอนิเดยีไดม้กีารออกกฏหมายควบคุมสิง่ก่อสรา้งภายในเขตกําแพงเมอืงเก่า

ใหม้กีารทาสชีมพูทัง้หมด เพราะเหตุนีจ้งึทําใหส้ิง่ก่อสรา้งภายในเมอืงต่างๆ กลายเป็นสิง่ดงึดูดนักท่องเทีย่วจากทั่วทุก

มุมโลกมาเยอืนยังเมอืงชัยปุระ  

นําทา่นเขา้สูท่ ีพ่กั... Park Ocean Hotel หรอืเทยีบเท่า 

 

วนัทีส่อง เมอืงชยัปุระ - แชนดเ์บาร ี - ฟเตหปุระสกีร-ี เมอืงอคัรา 

 

เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (1) 

นําท่านเดนิทางสู่ แชนดเ์บาร ี(Chand Baori)หรอืแชนดโ์บร ิตัง้อยู่ที ่รัฐ Rajasthan ทางตะวันตกของ  ประเทศ

อนิเดยี ใกลก้ับหมู่บา้นอะบาหเ์นร ีในเขตดาอุษา ทีม่าทีไ่ปของ บ่อน้ําขัน้บันไดโบราณ แห่งนี ้เกดิจากปัญหาการขาด

แคลนน้ํากนิน้ําใช ้ในช่วงศตวรรษที ่ 9 กษัตรยิ ์ Chanda จงึรวบรวมชาวเมอืงมาร่วมดว้ยช่วยกันสรา้งบ่อน้ําขึน้ เพือ่

แกปั้ญหาวกิฤตน้ํิา โดยขุดบ่อลกึถงึ 100 ฟตุ ขนาดสูง 13 ชัน้ มจีํานวนขัน้บันไดทัง้หมด 3,500 ขัน้ บ่อน้ํา  แชนด ์เบา

ร ีถอืเป็นตัวอย่างหนึง่ทีแ่สดงถงึการวางแผนและการจัดการทีด่ขีองคนในยุคโบราณ 
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กลางวนั บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (2) 

นําท่านเดนิทางสู่ ฟเตหปุระสกีร ี  (Fatehpur Sikri)ตัง้อยู่ในเขตอําเภออัคระ รัฐอุตตรประเทศ ประเทศอนิเดยี 

โบราณสถานแห่งนีส้รา้งขึน้โดย สมเด็จพระจักรพรรดอิักบัร และยังใชเ้ป็นเมอืงหลวงของจักรวรรดโิมกุลระหว่างปี ค.ศ. 

1571–1585 ก่อตัง้ขึน้ในปี ค.ศ. 1569 โดยไดใ้ชเ้วลาออกแบบผังเมอืงและสรา้งถงึ 15 ปี ซึง่รวมถงึกําแพงเมอืงรอบ

ดา้น พระราชวัง ตําหนัก ฮาเร็ม ศาล มัสยดิ และอาคารสาธารณูปโภคต่างๆเดมิมชีือ่ว่า  "ฟะเตฮาบาด" ( Fatehabad) 

มาจากคําภาษาอาหรับว่า "ฟัตห"์ แปลว่า "ชัยชนะ" และต่อมากลายเป็น "ฟเตหปุระสกีร"ี (Fatehpur Sikri) ฟเตหปุระ

สกีรนัีน้ตัง้อยู่บนบรเิวณสันเขา ทีม่ขีนาดความยาว 3 กโิลเมตร (1.9 ไมล)์ และกวา้ง 1 กโิลเมตร ( 0.62 ไมล)์ อาคาร

ภายในนัน้ถูกลอ้มรอบดว้ยกําแพงเมอืงยาว 6 กโิลเมตร (3.7 ไมล)์ อกีดา้นหนึง่เป็นทะเลสาบธรรมชาต ิ(ในสมัยนัน้)

วัตถุดบิหลักทีใ่ชส้รา้งไดแ้ก่หนิทรายสแีดง ทีขุ่ดไดใ้นบรเิวณใกลเ้คยีง จงึเรยีกกันว่า "หนิทรายสกีร"ี ตัวกําแพงเมอืง

นัน้ประกอบดว้ยประตูหลักทัง้หมด 9 แห่ง ไดแ้ก่ ประตูเดล ีประตูลาล ประตูอัคระ ประตูบรีบ์าล ประตูชันดันปาล ประตู

กวาลอิอร ์ประตูเทหร์า ประตูคอร ์และประตูอัชเมยีร ์
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นําทุกท่านเดนิทางไปยัง เมอืงอคัรา(Agra)อดตีเมอืงหลวงของประเทศอนิเดยี มชีือ่เรยีกว่า “ฮนิดูสถาน ” อัครา เป็น

เมอืงทีตั่ง้อยู่รมิแม่น้ํายมนา ทางตอนเหนอืของประเทศอนิเดยี ในรัฐอุตตรประเทศ มปีระชากรหนาแน่นทีสุ่ดในรัฐอุตตร

ประเทศ อันดับที ่19 ในประเทศอนิเดยี และทีสํ่าคัญเมอืงอัคราถอืว่าเป็นสถานทีตั่ง้ “อนุสรณ์สถานแห่งความรัก ” หรอื 

“ทัชมาฮาล”   

คํา่ บรกิารอาหารคํา่ ณ ภตัตาคาร ( 3) 

นําทา่นเขา้สูท่ ีพ่กั... Howard The Fern Hotelหรอืเทยีบเท่า 

 

วนัทีส่าม ทชัมาฮาล - ชมพระอาทติยข์ ึน้ - อคัรา ฟอรท์ -เมอืงชยัปุระ -วดัพระพฆิเณศ 

 

นําท่านเดนิทางสู่ ทชัมาฮาล (Taj Mahal)หรอือนุสรณ์สถานแห่งความรัก สิง่มหัศจรรยข์องโลกในยุคปัจจุบัน ทีถ่อื

ไดว่้าเป็นแหล่งก่อเกดิพลังแห่งความรัก ทีเ่ป็นแรงบันดาลใจใหใ้ครหลายๆคน ทัชมาฮาล ถอืเป็นสุสานหนิอ่อนทีผู่ค้น

ต่างยกย่องใหเ้ป็นสถาปัตยกรรมแห่งความรักทีง่ดงาม และยิง่ใหญ่ทีสุ่ดแห่งหนึง่ของโลก ปัจจุบัน ทัชมาฮาล ถอืว่า

เป็นแหล่งมรดกโลก 1 ใน 7 สิง่มหัศจรรยท์ีสํ่าคัญ ทีบ่อกเล่าเกีย่วกับความรักทีเ่ป็นอมตะของพระเจา้ชาหจ์าฮันทีม่ต่ีอ

พระนางมุมตัช สรา้งขึน้ในปี ค.ศ. 1631 จากนัน้หัวหนา้ทัวร ์นําทุกท่านเดนิสู่ประตูสุสานทีส่ลักตัวหนังสอืภาษาอา

ระบคิทีเ่ป็นถอ้ยคําอุทศิ และไวอ้าลัยต่อบุคคลอันเป็นทีร่ักทีจ่ากไป พรอ้มกับนําทุกท่านถ่ายรูปภาพกับลานน้ําพุทีม่ี

อาคารทัชมาฮาลอยู่เบือ้งหลัง พาทุกท่านเยีย่มชมภายในอาคารทีม่กีารสรา้งมาจากหนิอ่อนสขีาวบรสุิทธิ์จากเมอืง

มกรานะ มกีารประดับลวดลายดว้ยเทคนคิฝังหนิสต่ีางๆ ลงไปในเนือ้หนิถอืไดว่้าเป็นสถาปัตยกรรมชิน้เอกของโลกที่

ออกแบบโดยช่างจากเปอรเ์ซยี อาคารตรงกลางเป็นรูปโดมทีม่หีอคอยสีเ่สาลอ้มรอบ ตรงกลางดา้นในเป็นทีฝั่งพระศพ

ของพระนางมุมตัช มาฮาล และพระเจา้ชาหจ์าฮัน ทีไ่ดอ้ยู่คู่เคยีงกันตลอดชั่วนริันดร ์ พเิศษ !! นําทุกทา่นชมพระ

อาทติยข์ ึน้ สมัผสัความงดงามแสงแรกของยามเชา้ ** (หมายเหตุ: ท ัง้น ีข้ ึน้อยูก่บัสภาพอากาศในแตล่ะวนั 

อาทเิช่น หมอกหนา ฝนตก เป็นตน้ ซึง่อาจจะทําใหทุ้กทา่นไมส่ามารถชมพระอาทติยข์ ึน้ได)้ ** 
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เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (4) 

 นําท่านเดนิทางสู่อคัรา ฟอรท์ ( Agra Fort) อกีหนึง่สถานทีแ่หล่งมรดกโลกทีค่วรค่าแก่การมาเยอืนอัครา ฟอรท์ 

พระราชวังทีถ่อืว่ายิง่ใหญ่ เพราะใชเ้วลาในการสรา้งยาวนานถงึสามยุคดว้ยกัน ของกษัตรยิแ์ห่งราชวงศโ์มกุล เป็น

กําแพงสองชัน้และป้อมอาคารทางเขา้สีท่ศิ ภายในประกอบดว้ยพระราชวัง มัสยดิ สวนดอกไม ้สถาปัตยกรรมตัวอาคาร

สรา้งดว้ยหนิทรายสแีดง โดยกษัตรยิอ์ัคบาร ์และทีแ่ห่งนียั้งเป็นทีคุ่มขังกษัตรยิซ์าจารฮ์าล พระองคใ์ชเ้วลาช่วงสุดทา้ย

ของชวีติ โดยการมองผ่านแม่น้ํายุมนาไปยังทัชมาฮาลทีซ่ ึง่มเหสสุีดทีร่ักของพระองคป์ระทับอยู่อย่างนริันดร ์

 
  

กลางวนั บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (5) 

นําท่านเดนิทางสู่ เมอืงชยัปุระ (Jaipur)หรอื “นครแหง่ชยัชนะ”ไดร้ับการกล่าวขนานนามว่า “นครสชีมพู ”โดยมี

ทีม่าอันเกดิมาจากเมือ่ในปี ค.ศ. 1876 มหาราช ซาราม ซงิห ์(Maharaja Ram Singh) มรีับส่ังใหป้ระชาชนทาสชีมพู

ทับบนสปีูนเดมิของบา้นเรอืนตนเอง เพือ่เป็นการแสดงใหเ้ห็นถงึไมตรจีติในการตอ้นรับการมาเยอืนของเจา้ชายแห่ง

เวลส ์(Prince of Waies) มงกุฏราชกุมารของประเทศอังกฤษ ต่อมาภายหลังในยุคของกษัตรยิเ์อ็ดเวริด์ที ่7 ( King 

Edward VII) แห่งสหราชอาณาจักร รัฐบาลอนิเดยีไดม้กีารออกกฏหมายควบคุมสิง่ก่อสรา้งภายในเขตกําแพงเมอืงเก่า

ใหม้กีารทาสชีมพูทัง้หมด เพราะเหตุนีจ้งึทําใหส้ิง่ก่อสรา้งภายในเมอืงต่างๆ กลายเป็นสิง่ดงึดูดนักท่องเทีย่วจากทั่วทุก

มุมโลกมาเยอืนยังเมอืงชัยปุระ นําท่านเดนิทางสู่ วดัพระพฆิเณศ (Ganesh temple) สรา้งขึน้โดย เสธอึ๊ง รามปาลี

วาล ในช่วงตน้ศตวรรษที ่18 ตัง้อยู่บนเนนิเขาเล็กๆ เป็นวัดทีม่ชี ือ่เสยีงดว้ยความเป็นมงคลขององคพ์ระพฆิเนศวร นับ

เป็นไฮไลทสํ์าคัญทีม่ผีูค้นทัง้ใน และนอกเมอืงชัยปุระต่างนยิมเขา้ชมเคารพบูชา เพือ่เป็นมงคลในชวีติประจําวัน และ

เพือ่คน้หาของความสุขนริันดรพ์ระพฆิเนศชา้งหัวเทพในศาสนาฮนิดูถอืว่าเป็นพระเจา้แห่งความเป็นมงคล ภูมปัิญญา

ความรูแ้ละความมั่งค่ัง 

คํา่ บรกิารอาหารคํา่ ณ ภตัตาคาร ( 6) 

นําทา่นเขา้สูท่ ีพ่กั... Park Ocean Hotel หรอืเทยีบเท่า 

 

วนัทีส่ ี ่ ฮาวา มาฮาล - ซติี ้พาเลซ - ป้อมปราการแอมเบอร ์ฟอรด์ - พระราชวงัแอมเบอร ์ฟอรด์– ถา่ยรูปคู่

พระราชวงักลางนํา้ - สนามบนิชยัปุระ 

 

เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (7) 

นําท่านเดนิทางสู่ ฮาวา มาฮาล (Hawa Mahal)หรอืรูจ้ักกันในนาม “พระราชวังแห่งสายลม” ซึง่ถอืไดว่้าเป็นอกีหนึง่

สถานทีสํ่าคัญอกีหนึง่แห่ง ของประเทศอนิเดยีทีจ่ักตอ้งมาเยอืน พระราชวังแห่งนีตั้ง้อยู่ในเขตเมอืงชัยปุระ ถูกสรา้งขึน้

ในปี ค.ศ. 1799 โดยมหาราชาสะหวาย ประธาป สงิห ์(Maharaja Sawai Pratap Singh) และไดร้ับการออกแบบขึน้มา

โดยสถาปนกิทีช่ ือ่ว่าชันด ์อุสถัด (Lal Chand Ustad) ซึง่สถาปัตยกรรมของฮาวา มาฮาล ถอดแบบมาจากรูปทรงมงกุฏ
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ของพระนารายณ์ บรเิวณดา้นหนา้อาคารมหีนา้บันสูงหา้ชัน้ และมลัีกษณะคลา้ยรังผึง้ ทีส่รา้งมาจากหนิทรายสแีดงสด 

อกีทัง้ยังมกีารฉลุหนิทําใหเ้ป็นช่องหนา้ต่างมลีวดลายเล็กๆละเอยีดยบิ จงึทําใหพ้ระราชวังแห่งนีม้ชี่องหนา้ต่างถงึ 953 

บาน แต่หนา้ต่างของพระราชวังจะถูกสรา้งปิดไวด้ว้ยหนิทรายฉลุ ทําใหน้างในฮาเร็มพระสนมทีอ่ยู่ดา้นในสามารถมอง

ผ่านขา้งในมาดา้นนอกได ้แต่คนจากทางดา้นนอกจะไม่สามารถมองผ่านเขา้มาดา้นในได ้และทีสํ่าคัญดว้ยลักษณะการ

สรา้งแบบนีท้ําใหเ้กดิช่องแสงและช่องลม ซึง่เป็นทีม่าของ “พระราชวังแห่งสายลม” 

 

นําท่านเดนิทางสู่ ซติี ้พาเลซ (City Palace)หรอืทีรู่จ้ักกันในนาม “พระราชวังหลวง ” ตัง้อยู่บรเิวณถนน ฮาวา มา

ฮาลบาซา่ร ์(Hawa Mahal Bazar) สรา้งขึน้ในสมัยมหาราชสะหวายจัย ซงิหท์ี ่2 เดมิพระราชวังนีเ้ป็นพระราชวังของ 

มหาราชใจสงิหแ์ต่ปัจจุบันนีพ้ระราชวังแห่งนีก้ลายเป็นพพิธิภัณฑ ์ Sawai Man Singh Museum ภายในพพิธิภัณฑม์ี

หลายจุดทีน่่าสนใจ ประกอบไปดว้ย 4 จุดดว้ยกัน ไดแ้ก่ จุดทีห่นึง่คอืในส่วนพระราชวัง จุดทีส่องในส่วนของพพิธิภัณฑ ์

(ทีจ่ัดแสดงเกีย่วกับฉลองพระองคข์องกษัตรยิ ์และมเหส ีทีแ่สดงใหเ้ห็นถงึความปราณีต การตัดเย็บไดอ้ย่างสวยงาม) 
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จุดทีส่ามในส่วนของจําพวกอาวุธ และชุดศกึสงคราม และในจุดทีส่ี ่จะแสดงในส่วนของศลิปะของภาพวาด ภาพถ่าย 

ราชรถ และพรมโบราณ ทีไ่ดร้ับการจารกึไวใ้นประวัตศิาสตร ์และอกีหนึง่ไฮทไ์ลทค์อืหมอ้น้ําขนาดใหญ่มหมึา จํานวน 2 

ใบ ทําจากโลหะเงนิ สูง 1.50 เมตร ถอืไดว่้าใหญ่ทีสุ่ดในโลก 

กลางวนั บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (8) 

นําท่านเดนิทางสู่ ป้อมปราการแอมเบอร ์ฟอรด์ (Amber Fort)ตัง้อยู่ที ่เมอืงอาเมร ์ห่างจากเมอืง ชัยปุระไปทาง

ทศิเหนอืประมาณ 11 กโิลเมตร สรา้งในสมัยศตวรรษที ่16 โดยมหาราชา มาน สงิหท์ี ่1 ( Raja Man  Singh 1) ทรง

รับส่ังใหม้กีารสรา้งป้อมปราการขึน้ในปี ค.ศ. 1592 และไดม้กีารบูรณะมาเป็นเวลาหลายศตวรรษ สถานทีแ่ห่งนีม้คีวาม

โดดเด่น สวยงามเป็นอกีหนึง่สถานทีท่ีห่ากมโีอกาสไดม้าเยอืนอนิเดยีแลว้ไม่ควรพลาด  เนือ่งจากตัง้อยู่บนผาหนิเหนอื

ทะเลสาบ อกีทัง้ป้อมปราการแอมเบอร ์ฟอรด์ยังมชีือ่เสยีงทางดา้นสถาปัตยกรรมทีม่กีารผสมผสานกันระหว่างศลิปะ

ทางฮนิดู และศลิปะราชปุตอันซึง่ทําใหท้ีแ่ห่งนีม้เีอกลักษณ์เฉพาะตัว อกีทัง้ทุกท่าน ยังสามารถมองเห็นป้อมปราการ

ไดจ้ากระยะทางไกล ดว้ยขนาดของกําแพงปราการขนาดใหญ่และมคีวามแน่นหนา พรอ้มประตูทางเขา้หลายแห่ง ถนน

ทีปู่ดว้ยหนิหลายสาย และพเิศษสุดๆ ทุกท่านสามารถมองเห็นทะเลสาบเมาตา ไดอ้ย่างชัดเจน เมือ่มองจากบนป้อม

ปราการ พเิศษ!! นําทุกทา่นน ัง่รถจ ิบ๊เพือ่ข ึน้ไปยงัสว่นของพระราชวงั 

 

ในกรณีทีลู่กคา้ตอ้งการขีช่า้ง ขึน้ไปยังพระราชวังแอมเบอรฟ์อรด์สามารถแจง้ทางหัวหนา้ทัวรไ์ด ้โดยเพิม่เงนิท่านละ 

ประมาณ 12 USD/เทีย่ว  
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ความสวยงามของ พระราชวงัแอมเบอร ์ฟอรด์ภายในแบ่งเป็นทัง้หมดได ้4 ชัน้ แต่ละชัน้จะค่ันดว้ยทางเดนิ ภายใน

เป็นหมู่พระทีน่ั่ง สรา้งจากหนิทรายสแีดงและหนิอ่อน หมู่พระทีน่ั่งภายในป้อม ประกอบดว้ยทอ้งพระโรง ทอ้งพระโรง

ส่วนพระองค ์พระตําหนักซึง่เป็นหอ้งทรงประดับกระจกสําหรับมหาราชา ตําหนักอยู่บนชัน้สอง สวนสวยจัดเป็นรูปดาว

แฉกแบบโมกุลค่ันระหว่างอาคาร และพระตําหนักทีใ่ชก้ารปรับอากาศภายในพระตําหนักใหเ้ย็นลงดว้ยการทําใหล้มเป่า

ผ่านรางน้ําตกทีม่อียู่โดยรอบ เพราะเหตุนีจ้งึทําใหภ้ายในตําหนักนีม้อีากาศเย็นอยู่เสมอ  

  

นําท่านแวะเก็บภาพประทับใจคู่ พระราชวงักลางนํา้ (Jal Mahal)เป็นพระราชวังขนาดใหญ่ ออกแบบโดยใชส้ถาปัตยกรรมและรูป

วาดศลิปะวัฒนธรรมแบบอนิเดยี สรา้งขึน้เมือ่ไม่กีศ่ตวรรษทีผ่่านมา ตัง้อยู่ใจกลางทะเลสาบแมนซาการ ์ทีถู่กลอ้มรอบ

ดว้ยภูเขาอราวัลล ีเป็นทําเลทีด่ทีีสุ่ดในเมอืง เพราะสามารถเห็นววิไดโ้ดยรอบพระราชวัง และตัวพระราชวังก็จะสะทอ้น

กับผนืน้ําเพิม่ความงดงามใหม้ากขึน้ โดยเฉพาะในเวลากลางคนืทีจ่ะมแีสงสะทอ้นอย่างเห็นไดช้ัด ในส่วนของ

พระราชวังนัน้มองภายนอกจะเห็นเพยีงแค่สองชัน้ แต่ความจรงิแลว้ทีน่ีม่ชีัน้ซอ่นอยู่ดา้นล่างใตน้ํ้าอกีดว้ยพระราชวังถูก

สรา้งครัง้แรกเพือ่จุดประสงคเ์ป็นทีพ่ักผ่อนตากอากาศของพระราชา เพือ่เสด็จล่าสัตว ์ในบรเิวณดังกล่าว แต่ในช่วง

ศตวรรษที ่18 กษัตรยิแ์ห่งอารเ์มอรไ์ดตั้ดสนิใจสรา้งเขือ่นลอ้มรอบระหว่างภูเขาเพือ่ป้องกันน้ําท่วม และตอนนัน้เองที่

ทําใหร้ะดับน้ําเพิม่สูงขึน้จนท่วมส่วนหนึง่ของพระราชวัง ปัจจุบันทีน่ีอ่นุญาตใหผู้ค้นเขา้ชมไดโ้ดยทางเรอืเท่านัน้ และ

ภายในวังยังมภีาพวาดทีไ่ดร้ับการดูแลรักษาอย่างด ีสถาปัตยกรรมภายนอกและภายในรวมถงึระเบยีง มกีารก่อสรา้ง

อย่างวจิติรงดงาม เป็นพระราชวังกลางน้ําอันสุดตา และถอืเป็นสมบัตทิีส่มบูรณ์อกีแห่งหนึง่ในประเทศ 
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คํา่ บรกิารอาหารคํา่ ณ ภตัตาคาร ( 9) 

สมควรแกเ่วลานําทา่นเดนิทางสูส่นามบนิชยัปุระ 

23.15 น. บนิลัดฟ้าสู่ สนามบนิดอนเมอืงโดยสายการบนิแอรเ์อเชยี(Air Asia)เทีย่วบนิที ่FD131(ใชเ้วลาบนิประมาณ 4 

ชัว่โมง)  ไมม่บีรกิารอาหารและเครือ่งดืม่ 

 

วนัทีห่า้ สนามบนิชยัปุระ - สนามบนิดอนเมอืง (กรุงเทพฯ)  

 

04.30 น. เดนิทางถงึ สนามบนิดอนเมอืงโดยสวัสดภิาพ 

**หมายเหตุ: เวลาและเทีย่วบนิโปรดตรวจสอบในตารางทา้ยรายการ และเนือ่งจากทางสายการบนิอาจมี

การปรบัเปลีย่นตางรางเวลาบนิ หากทา่นทีต่อ้งออกต ัว๋ภายใน (เครือ่งบนิ รถทวัร ์รถไฟ) กรุณาสอบถามที่

เจา้หนา้ทีทุ่กคร ัง้กอ่นทําการออกต ัว๋ทุกคร ัง้ ** 

 

อตัราค่าบรกิาร 

กําหนดการเดนิทาง รายละเอยีดเทีย่วบนิ 

ผูใ้หญ ่และเด็ก 

หอ้งละ 2-3 

ทา่น 

พกัเดีย่ว

เพิม่ 

ราคาไมร่วมต ัว๋

เครือ่งบนิ 

09 – 13 กุมภาพนัธ ์2563 
ขาไป     DMK-JAI  FD130 19.30 – 22.35 

ขากลบั  JAI-DMK  FD131 23.05 – 04.30+1 17,999 6,999 11,999 

11 - 15กุมภาพนัธ ์2563 
ขาไป     DMK-JAI  FD130 19.30 – 22.35 

ขากลบั  JAI-DMK  FD131 23.05 – 04.30+1 15,999 5,999 9,999 

16 – 20 กุมภาพนัธ ์2563 
ขาไป     DMK-JAI  FD130 21.20 – 00.20+1 

ขากลบั  JAI-DMK  FD131 00.50 – 06.20 15,999 5,999 9,999 

18 – 22 กุมภาพนัธ ์2563 
ขาไป     DMK-JAI  FD130 21.20 – 00.20+1 

ขากลบั  JAI-DMK  FD131 00.50 – 06.20 15,999 5,999 9,999 

23 – 27 กุมภาพนัธ ์2563 
ขาไป     DMK-JAI  FD130 21.20 – 00.20+1 

ขากลบั  JAI-DMK  FD131 00.50 – 06.20 15,999 5,999 9,999 

25 – 29 กุมภาพนัธ ์2563 
ขาไป     DMK-JAI  FD130 21.20 – 00.20+1 

ขากลบั  JAI-DMK  FD131 00.50 – 06.20 15,999 5,999 9,999 

08 – 12 มนีาคม 2563 
ขาไป     DMK-JAI  FD130 21.20 – 00.20+1 

ขากลบั  JAI-DMK  FD131 00.50 – 06.20 16,999 5,999 10,999 

10 – 14 มนีาคม 2563 
ขาไป     DMK-JAI  FD130 21.20 – 00.20+1 

ขากลบั  JAI-DMK  FD131 00.50 – 06.20 16,999 5,999 10,999 

15 – 19 มนีาคม 2563 
ขาไป     DMK-JAI  FD130 21.20 – 00.20+1 

ขากลบั  JAI-DMK  FD131 00.50 – 06.20 16,999 5,999 10,999 

17 – 21 มนีาคม 2563 
ขาไป     DMK-JAI  FD130 21.20 – 00.20+1 

ขากลบั  JAI-DMK  FD131 00.50 – 06.20 16,999 5,999 10,999 

22 – 26 มนีาคม 2563 
ขาไป     DMK-JAI  FD130 21.20 – 00.20+1 

ขากลบั  JAI-DMK  FD131 00.50 – 06.20 16,999 5,999 10,999 

24 – 28 มนีาคม 2563 
ขาไป     DMK-JAI  FD130 21.20 – 00.20+1 

ขากลบั  JAI-DMK  FD131 00.50 – 06.20 16,999 5,999 10,999 

05 – 09 เมษายน 2563 
ขาไป     DMK-JAI  FD130 20.00 – 22.35 

ขากลบั  JAI-DMK  FD131 23.15 – 05.00+1 17,999 6,999 11,999 

07 – 11 เมษายน 2563 
ขาไป     DMK-JAI  FD130 20.00 – 22.35 

ขากลบั  JAI-DMK  FD131 23.15 – 05.00+1 15,999 5,999 9,999 

12 – 16 เมษายน 2563 

( เทศกาลสงกรานต ์) 

ขาไป     DMK-JAI  FD130 20.00 – 22.35 

ขากลบั  JAI-DMK  FD131 23.15 – 05.00+1 19,999 6,999 12,999 

26 - 30 เมษายน 2563 
ขาไป     DMK-JAI  FD130 20.00 – 22.35 

ขากลบั  JAI-DMK  FD131 23.15 – 05.00+1 17,999 5,999 11,999 

03 – 07 พฤษภาคม 2563 
ขาไป     DMK-JAI  FD130 20.00 – 22.35 

ขากลบั  JAI-DMK  FD131 23.15 – 05.00+1 17,999 5,999 11,999 
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** อตัรานี ้ยงัไมร่วมคา่ทปิคนขบัรถ หวัหนา้ทวัร ์และมคัคุเทศกท์อ้งถิน่ ทา่นละ1,500 บาท/ทา่น/ทรปิ** 

** อตัรานี ้ยงัไมร่วมคา่วซี่าทา่นละ1,500 บาท/ทา่น/ทรปิ** 

** อตัราคา่บรกิาร สําหรบัเด็กอายุไมถ่งึ 2 ขวบ ณ วนัเดนิทางกลบั (Infant) ทา่นละ 10,000 บาท ** 

** สําหรบัชาวตา่งชาต ิทีไ่มใ่ช่สญัชาตไิทย เก็บคา่ทวัรเ์พิม่ทา่นละ 1,000 บาท ** 

 

 โรงแรมทีพ่ักอาจมกีารสลับปรับเปลีย่นขึน้อยู่กับความเหมาะสมเป็นหลักโดยคํานงึถงึผลประโยชนลู์กคา้เป็นหลัก 

 

** สําหรบัอตัราค่าบรกิารนี ้จําเป็นตอ้งมผีูเ้ดนิทางจํานวน 20 ท่าน ขึน้ไป ในแต่ละคณะ กรณีทีม่ผีูเ้ดนิทางไมถ่งึตามจํานวนทีก่ําหนด 

ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธ ิใ์นการเลือ่นการเดนิทาง หรอื เปลีย่นแปลงอตัราค่าบรกิาร (ปรบัราคาเพ ิม่ข ึน้ เพือ่ใหค้ณะไดอ้อกเดนิทาง 

ตามความตอ้งการของผูเ้ดนิทาง) ** 

 

อตัราค่าบรกิารนีร้วม 
 

 ค่าต๋ัวเครือ่งบนิไป-กลับ พรอ้มคณะ     ค่าภาษีสนามบนิทุกแห่งทีม่ ี
 ค่าน้ําหนักกระเป๋าสัมภาระท่านละไม่เกนิ 20 กก.   ค่ารถรับ-ส่ง และนําเทีย่วตามรายการ  
 ค่าทีพ่ักตามทีร่ะบุในรายการ พักหอ้งละ 2 ท่านหรอื  3 ท่าน  ค่าเขา้ชมสถานทีต่่างๆ ตามรายการ   
 ค่าอาหารตามมือ้ทีร่ะบุในรายการ     ค่าจา้งมัคคุเทศกค์อยบรกิารตลอดการเดนิทาง  

 ค่าประกันอุบัตเิหตุระหว่างเดนิทาง วงเงนิท่านละ 1,000,000 บาท  (เงือ่นไขตามกรมธรรม)์ 
 

อตัราค่าบรกิารนีไ้มร่วม 
 
 ค่าใชจ้่ายส่วนตัวนอกเหนอืจากรายการทีร่ะบุ เช่น ค่าทําหนังสอืเดนิทาง ค่าโทรศัพท ์ค่าโทรศัพทท์างไกล ค่าอนิเตอรเ์น็ต ค่าซกั

รดี มนิบิารใ์นหอ้ง รวมถงึค่าอาหารและเครือ่งดืม่ทีส่ั่งเพิม่นอกเหนอืรายการ(กรุณาสอบถามจากหวัหนา้ทวัรก์อ่นการใชบ้รกิาร) 
ค่าทปิคนขับรถ หัวหนา้ทัวร ์และมัคคุเทศกท์อ้งถิน่ ท่านละ 1,500 บาท/ทรปิ/ต่อท่าน 
ค่าธรรมเนยีมและค่าบรกิารยืน่วซี่าทอ่งเทีย่วประเทศอนิเดยี ทา่นละ 1,500 บาท(โดยชําระพรอ้มเงนิมดัจําคร ัง้แรก) 

ค่าภาษีมูลค่าเพิม่ 7% และภาษีหัก ณ ทีจ่่าย 3% 
 

เงือ่นไขการจอง และ การชําระค่าบรกิาร 

1. นักทอ่งเทีย่วหรอืเอเย่นต ์กรุณาทําการจองล่วงหนา้ก่อนเดนิทางอยา่งนอ้ย 45 วนั พรอ้มชําระเงนิมดัจํา ท่านละ 10,000 บาท  

ภายใน 3 วัน หลังจากวันจอง ตัวอย่างเชน่ทา่นทาํจองวันที ่1 กรุณาระเงนิมัดจํา ส่วนนีภ้ายในวันที ่3 ก่อนเวลา 14.00 น. เทา่นัน้ โดยระบบจะ

ยกเลกิอัตโนมัตทินัท ีหากยังไม่ไดร้ับยอดเงนิมัดจําตามเวลาทีก่ําหนด และหากทา่นมคีวามประสงคจ์ะเดนิทางในพเีรยีดเดมิ ทา่นจําเป็นตอ้ง

เชค็ทีว่่างและทาํจองเขา้มาใหม่อกีครัง้ กรณีทีค่ณะเต็ม มคีวิรอ (Waiting List) ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการใหส้ทิธิลู์กคา้รายถดัไป เป็นไป

ตามระบบ ตามวัน และ เวลา ทีท่าํรายการจองเขา้มาตามลําดับ เนือ่งจากทกุพเีรยีดทางบรษัิทมทีีน่ั่งราคาพเิศษจํานวนจํากัด 

2. นักทอ่งเทีย่วหรอืเอเย่นต ์กรุณาชาํระค่าทวัรส์่วนทีเ่หลอืทัง้หมด ครบ 100%ก่อนวนัเดนิทางอยา่งนอ้ย 21 วนั  กรณีนักทอ่งเทีย่วหรอื

เอเย่นตไ์ม่ชาํระเงนิ หรอื ชาํระเงนิไม่ครบภายในกําหนด ไม่ว่าส่วนใดส่วนหนึง่ รวมไปถงึ กรณีเชค็ของทา่นถกูปฏเิสธการจ่ายเงนิไม่ว่ากรณี

ใดๆก็ตาม รวมทัง้ กรณีทีอ่ยู่ในชว่งรอผลการอนุมัตวิซี่า รอนัดสัมภาษณ์วซี่า ทีท่าํใหท้างบรษัิทไม่ไดร้ับเงนิตามเวลาทีก่ําหนดไม่ว่ากรณีใดๆก็

ตาม คอื ก่อนวันเดนิทางอย่างนอ้ย 30 วัน ใหถ้อืว่านักทอ่งเทีย่วสละสทิธกิารเดนิทางในทวัรนั์น้ๆทนัท ี

3. การตดิต่อใดๆ กับทางบรษัิท เชน่ แฟกซ ์อเีมลล ์หรอื จดหมายฯ ตอ้งทาํในวันเวลาทาํการของทางบรษัิท ดังนี ้วันจันทร ์ถงึ ศุกร ์เวลา 9.00 

น.–18.00 น. และ วันเสาร ์เวลา 9.00 น.–14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกล่าวและวันหยุดนักขัตฤกษ์ทีร่ัฐบาลประกาศในปีนัน้ๆถอืว่าเป็น

วันหยุดทาํการของทางบรษัิท 

 

เงือ่นไขการยกเลกิการเดนิทาง 
1. กรณีทีนั่กทอ่งเทีย่วหรอืเอเย่นตต์อ้งการขอยกเลกิการเดนิทาง หรอื เลือ่น หรอื เปลีย่นแปลง การเดนิทาง นักทอ่งเทีย่วหรอืเอเย่นต ์(ผูม้ ี

รายชือ่ในเอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ ์อเีมลล ์หรอื เดนิทางมาทีบ่รษัิทอย่างใดอย่างหนึง่ เพือ่ลงนามในเอกสารแจง้ยนืยันยกเลกิการจอง

กับทางบรษัิทเป็นลายลักษณ์อักษรเทา่นัน้ทางบรษัิทไม่รับยกเลกิการจองผ่านทางโทรศัพทไ์ม่ว่ากรณีใดๆทัง้สิน้ 

2. กรณีนักทอ่งเทีย่วหรอืเอเย่นตต์อ้งการขอรับเงนิค่าบรกิารคนื นักทอ่งเทีย่วหรอืเอเย่นต ์(ผูม้รีายชือ่ในเอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ ์อเีมลล ์

หรอื เดนิทางมาทีบ่รษัิทอย่างใดอย่างหนึง่ เพือ่ลงนามดําเนนิการขอรับเงนิค่าบรกิารคนื โดยแนบหนังสอืมอบอํานาจประกอบ (กรณีดําเนนิการ
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แทนผูเ้ดนิทาง) พรอ้มหลักฐาน ไดแ้ก่ ใบเรยีกเก็บเงนิ หลักฐานการชาํระเงนิค่าบรกิารต่างๆทัง้หมด พาสปอรต์หนา้แรกของผูเ้ดนิทาง สําเนา

บตัรประชาชนของผูร้ับมอบอํานาจ และหนา้สมุดบญัชธีนาคารทีต่อ้งการใหนํ้าเงนิเขา้ใหค้รบถว้น โดยมเีงือ่นไขการคนืเงนิค่าบรกิารดังนี ้

2.1 ยกเลกิก่อนวันเดนิทางไม่นอ้ยกว่า 30 วัน คนืเงนิค่าบรกิารรอ้ยละ 100 ของเงนิค่าบรกิาร 

2.2 ยกเลกิก่อนวันเดนิทางไม่นอ้ยกว่า 15 วัน คนืเงนิค่าบรกิารรอ้ยละ 50 ของเงนิค่าบรกิาร 

2.3 ยกเลกิก่อนวันเดนิทางนอ้ยกว่า 15 วัน ไม่คนืเงนิค่าบรกิารทีช่าํระแลว้ทัง้หมด 

** ทัง้นี ้ทางบรษัิทจะหกัค่าใชจ้่ายทีไ่ดจ้่ายจรงิจากค่าบรกิารทีช่าํระแลว้เนือ่งจากการจัดเตรยีม การจัดการนําเทีย่วใหแ้ก่นักทอ่งเทีย่ว เชน่ 

การสํารองทีน่ั่งต๋ัวเครือ่งบนิ การจองทีพั่ก เป็นตน้ ** 

3. การเดนิทางทีต่อ้งการันตมีัดจําหรอืซือ้ขาดแบบมเีงือ่นไข หรอืเทีย่วบนิเหมาลํา Charter Flight หรอื Extra Flight กับสายการบนิ หรอืผ่าน

ตัวแทนในประเทศหรอืต่างประเทศ  จะไม่มกีารคนืเงนิมัดจําหรอืค่าบรกิารทัง้หมดไม่ว่ากรณีใดๆก็ตาม   

4. สําหรับอัตราค่าบรกิารนี ้จําเป็นตอ้งมผีูเ้ดนิทางจํานวน 10 ทา่น ขึน้ไป ในแต่ละคณะ กรณีทีม่ผีูเ้ดนิทางไม่ถงึตามจํานวนทีก่ําหนด ทางบรษัิทฯ 

ขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลกิ เลือ่น หรอื เปลีย่นแปลง อัตราค่าบรกิาร (ปรับราคาเพิม่ขึน้ เพือ่ใหค้ณะไดอ้อกเดนิทาง ตามความตอ้งการ) โดย

ทางบรษัิทจะแจง้ใหก้ับนักทอ่งเทีย่วหรอืเอเย่นตท์ราบล่วงหนา้อย่างนอ้ย 10 วัน ก่อนการเดนิทางสําหรับประเทศทีไ่ม่มวีซี่า และ อย่างนอ้ย 

21 วัน ก่อนการเดนิทางสําหรับประเทศทีม่วีซี่า แต่หากทางนักทอ่งเทีย่วหรอืเอเย่นตท์กุทา่นยนิดที ีจ่ะชาํระค่าบรกิารเพิม่จากการทีม่ ี

นักทอ่งเทีย่วร่วมเดนิทางนอ้ยกว่าทีท่างบรษัิทกําหนดเพือ่ใหค้ณะเดนิทางได ้ทางบรษัิทยนิดทีีจ่ะใหบ้รกิารและดําเนนิการต่อไป 

5. ในกรณีทีลู่กคา้ดําเนนิการยืน่วซี่าเรยีบรอ้ยแลว้ ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์ม่คนืค่าทวัรท์ ีลู่กคา้ชาํระมาแลว้ไม่ว่าส่วนใดส่วนหนึง่ ยกเวน้ในกรณีที่

วซี่าไม่ผ่านการอนุมัตจิากทางสถานทตู กรณีนีท้างบรษัิทจะคดิค่าใชจ้่ายตามทีเ่กดิขึน้จรงิทัง้หมด โดยคํานงึถงึประโยชนข์องลูกคา้เป็นสําคัญ 

6. การตดิต่อใดๆ กับทางบรษัิทเชน่ แฟกซ ์อเีมลล ์หรอืจดหมายฯ ตอ้งทาํในวันเวลาทาํการของทางบรษัิท ดังนี ้วันจันทร ์ถงึศุกร ์เวลา 9.00 น. 

– 18.00 น. และวันเสาร ์เวลา 9.00 น.-14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกล่าวและวันหยุดนักขัตฤกษ์ทีร่ัฐบาลประกาศในปีนัน้ๆถอืว่าเป็นวันหยุด

ทาํการของทางบรษัิท 

 

ขอ้มลูสําคญัเกีย่วกบั การยืน่คํารอ้งขอวซ่ีา ทีท่า่นควรทราบ 

1. ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธิใ์นการยืน่วซี่าแบบหมู่คณะเทา่นัน้กรณีทีท่า่นไม่สามารถยืน่วซี่าพรอ้มคณะได ้จะตอ้งยืน่ก่อน หรอื หลัง คณะ และ

หากเกดิค่าใชจ้่ายไม่ว่ากรณีใดๆก็ตาม ทา่นจําเป็นจะตอ้งชาํระค่าใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้ตามจรงิทัง้หมด เชน่ ค่าบตัรโดยสารโดยเครือ่งบนิ (ต๋ัว) 

จะตอ้งออกก่อนแต่วซี่ายังไม่ออก เนือ่งจากทา่นยืน่หลังคณะ  

2. มาตราฐานการพจิารณาวซี่าแบบปกตทิัว่ไปคอื 7 วันทาํการ (เป็นอย่างนอ้ย ไม่รวมวันเสาร ์- อาทติย)์ ทัง้นี ้ขึน้อยู่กับจํานวนผูส้มัครในชว่ง

นัน้ๆ ซึง่หากอยู่ในชว่งฤดูกาลทอ่งเทีย่ว ทีม่ผีูส้มัครเป็นจํานวนมาก อาจตอ้งใชร้ะยะเวลามากกว่าปกต ิ

3. การยืน่ขอวซี่าทอ่งเทีย่วประเทศอนิเดยีแบบหมู่คณะ ไม่จําเป็นตอ้งใชห้นังสอืเดนิทางฉบบัจรงิ หากทา่นส่ง สําเนาหนา้หนังสอืเดนิทาง (หนา้

แรกทีม่รีูป) ชดัเจนสแกนไฟลเ์ป็นรูปภาพ หรอื ไฟล ์PDF.มาใหก้ับทางบรษัิทเรยีบรอ้ยแลว้ 

 

การเตรยีมเอกสาร เพือ่ขอยืน่วซ่ีาทอ่งเทีย่วประเทศอนิเดยีแบบหมูค่ณะ 

สําหรบัผูเ้ดนิทางทีถ่อืหนงัสอืเดนิทางไทย 
1. สําเนาหนา้หนังสอืเดนิทาง (หนา้แรกทีม่รีูป) ชดัเจนโดยสแกนไฟลเ์ป็นรูปภาพ หรอื ไฟล ์ PDF. (รูปถา่ยจากมอืถอืไม่สามารถใชไ้ด)้มอีายุ

การใชง้านคงเหลอืไม่นอ้ยกว่า 6 เดอืน ณ วันเดนิทางกลับ และมหีนา้ว่างไม่ต่ํากว่า 2 หนา้ 

2. รูปถา่ยส ีหนา้ตรง ขนาด 2 x 2 นิว้ (เทา่กันทกุดา้นเป็นสีเ่หลีย่มจัตุรัส) จํานวน 2 รูป ฉากหลังตอ้งเป็นพืน้สขีาว ถา่ยมาแลว้ไม่เกนิ 3 เดอืน ไม่

ซํ้ากับวซี่าประเทศอืน่ๆทีเ่คยไดร้ับ เทา่นัน้  

2.1. กรณีผูเ้ดนิทางอายุไม่ถงึ 18ปีบรบิรูณ ์

- กรณีเด็ก ไมไ่ดเ้ดนิทางกบับดิาและมารดาจําเป็นตอ้งมหีนงัสอืยนิยอมใหบุ้ตรเดนิทาง ไปต่างประเทศ ทีอ่อกโดยสํานักงานเขตหรอื

อําเภอ ตามสําเนาทะเบยีนบา้นทัง้ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ,สําเนาหนา้หนังสอืเดนิทางของบดิาและ มารดา, หนังสอืรับรองค่าใชจ่่าย

(ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ)พรอ้มลงนามสําเนาถกูตอ้ง 

-กรณีเด็กไมไ่ดเ้ดนิทางกบับดิาจําเป็นตอ้งมหีนงัสอืยนิยอมใหบุ้ตรเดนิทาง ไปต่างประเทศ(ของมารดา) ใหบ้ตุรเดนิทางไปต่างประเทศ 

ทีอ่อกโดยสํานักงานเขตหรอือําเภอ ตามทะเบยีนบา้น(ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ),สําเนาหนา้หนังสอืเดนิทางของบดิาและ มารดาหนังสอื

รับรองค่าใชจ่่าย(ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ) 

- กรณีเด็กไมไ่ดเ้ดนิทางกบัมารดาจําเป็นตอ้งมหีนงัสอืยนิยอมใหบุ้ตรเดนิทาง ไปต่างประเทศ(ของบดิา) ใหบ้ตุรเดนิทางไปต่างประเทศ 

ทีอ่อกโดยสํานักงานเขตหรอือําเภอ ตามทะเบยีนบา้น(ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ),สําเนาหนา้หนังสอืเดนิทางของบดิาและ มารดาหนังสอื

รับรองค่าใชจ่่าย(ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ) 

** รายละเอยีดเอกสารการยืน่ขอวซี่าทีไ่ดก้ล่าวมานี ้เป็นเพยีงขอ้มลูเบือ้งตน้ทีท่างบรษิทัฯ ไดจ้ดัทําข ึน้จากประสบการณ์และระเบยีบ

ของสถานทูตฯ ซ ึง่อาจมกีารเปลีย่นแปลงได ้ตามแต่สถานการณ์ และคุณสมบตัขิองลูกคา้ในแต่ละราย โดยอยูท่ ีดุ่ลยพนิจิของประเทศ

ปลายทางเป็นผูด้ําเนนิการ ** 
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** หมายเหตุ : ทางด่านตรวจคนเขา้เมอืงประเทศปลายทาง อาจขอรายละเอยีดเพ ิม่เตมิ จากทีไ่ดแ้จง้ไว ้ข ึน้อยูก่บัการพจิารณาของ

เจา้หนา้ที ่และเอกสาร ของแต่ละท่าน (เป็นการพจิารณาแบบรายบุคคล) การอนุมตัวิซี่าเป็นดุลพนิจิของทางสถานทูต ทางบรษิทัไมม่ ี

ส่วนเกีย่วขอ้งใดๆท ัง้ส ิน้ ท ัง้นีบ้รษิทัเป็นเพยีงตวักลางและคอยบรกิารอํานวยความสะดวกใหแ้ก่ผูเ้ดนิทางเท่าน ัน้ อตัราค่าธรรมเนยีมวซี่า

ทางสถานทูตเป็นผูเ้รยีกเก็บ หากท่านโดนปฏเิสธการขออนุมตัวิซี่า ทางสถานทูตไมค่นือตัราค่าธรรมเนยีมในการยืน่วซี่า และมสีทิธ ิไ์ม่

แจง้สาเหตุการปฏเิสธวซี่า ** 

 

เงือ่นไข และ ขอ้ควรทราบอืน่ๆ ท ัว่ไป ทีท่า่นควรทราบ 

1. ทวัรน์ีส้ําหรับผูม้วัีตถปุระสงคเ์พือ่การทอ่งเทีย่วเทา่นัน้ 

2. ทวัรน์ีข้อสงวนสทิธิส์ําหรับผูเ้ดนิทางทีถ่อืหนังสอืเดนิทางธรรมดา (หนา้ปกสน้ํีาตาล / เลอืดหมู) เทา่นัน้ กรณีทีท่า่นถอืหนังสอืเดนิทางราชการ  

(หนา้ปกสน้ํีาเงนิเขม้) หนังสอืเดนิทางทตู (หนา้ปกสแีดงสด) และตอ้งการเดนิทางไปพรอ้มคณะทวัรอ์ันมวัีตถปุระสงคเ์พือ่การทอ่งเทีย่ว โดย

ไม่มจีดหมายเชญิ หรอื เอกสารใดเชือ่มโยงเกีย่วกับการขออนุญาตการใชห้นังสอืเดนิทางพเิศษอืน่ๆ หากไม่ผ่านการอนุมัตขิองเคาทเ์ตอร ์

เชค็อนิ ด่านตรวจคนเขา้เมอืง ทัง้ฝ่ังประเทศไทยขาออก และ ต่างประเทศขาเขา้ไม่ว่ากรณีใดก็ตาม ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการไม่

รับผดิชอบความผดิพลาดทีจ่ะเกดิขึน้ในส่วนนี ้และ ทวัรน์ีเ้ป็นทวัรแ์บบเหมาจ่าย หากทา่นไม่ไดร้่วมเดนิทางหรอืใชบ้รกิารตามทีร่ะบไุวใ้น

รายการไม่ว่าบางส่วนหรอืทัง้หมด หรอืถกูปฏเิสธการเขา้-ออกเมอืง หรอืดว้ยเหตุผลใดๆก็ตาม ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์ม่คนืเงนิค่าบรกิารไม่

ว่าบางส่วนหรอืทัง้หมดใหแ้ก่ทา่นไม่ว่ากรณีใดๆก็ตาม 

3. ทวัรน์ีเ้ป็นทวัรแ์บบเหมาจ่าย หากทา่นไม่ไดร้่วมเดนิทางหรอืใชบ้รกิารตามทีร่ะบไุวใ้นรายการไม่ว่าบางส่วนหรอืทัง้หมด หรอืถกูปฏเิสธการเขา้-

ออกเมอืง หรอืดว้ยเหตุผลใดๆก็ตาม ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์ม่คนืเงนิค่าบรกิารไม่ว่าบางส่วนหรอืทัง้หมดใหแ้ก่ทา่นไม่ว่ากรณีใดๆก็ตาม 

4. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์ม่รับผดิชอบค่าเสยีหายจากความผดิพลาดในการสะกดชือ่ นามสกุล คํานําหนา้ชือ่ เลขทีห่นังสอืเดนิทางเลขทีว่ซี่า 

และอืน่ๆ เพือ่ใชใ้นการจองต๋ัวเครือ่งบนิ ในกรณีทีนั่กทอ่งเทีย่วหรอืเอเย่นตไ์ม่ไดส้่งหนา้หนังสอืเดนิ และ หนา้วซี่ามาใหก้ับทางบรษัิทพรอ้ม

การชาํระเงนิมัดจําหรอืส่วนทีเ่หลอืทัง้หมด 

5. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงรายการการเดนิทางตามความเหมาะสม เพือ่ใหส้อดคลอ้งกับสถานการณ์ ภูมอิากาศ และเวลา ณ 

วันทีเ่ดนิทางจรงิของประเทศทีเ่ดนิทาง ทัง้นี ้ทางบรษัิทจะคํานงึถงึความปลอดภัย และ ประโยชนข์องลูกคา้เป็นสําคัญ 

6. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์ม่รับผดิชอบต่อความเสยีหายหรอืค่าใชจ้่ายใดๆ ทีเ่พิม่ขึน้ของนักทอ่งเทีย่วทีไ่ม่ไดเ้กดิจากความผดิของทางบรษัิท 

เชน่ ภัยธรรมชาต ิการจลาจล การนัดหยุดงาน การปฏวัิต ิอุบตัเิหตุ ความเจ็บป่วย ความสูญหายหรอืเสยีหายของสัมภาระ ความล่าชา้ 

เปลีย่นแปลง หรอืการบรกิารของสายการบนิ เหตุสุดวสิัยอืน่ เป็นตน้ 

7. อัตราค่าบรกิารนีคํ้านวณจากอัตราแลกเปลีย่นเงนิตราต่างประเทศ ณ วันทีท่างบรษัิทเสนอราคา ดังนัน้ ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการปรับ

ราคาค่าบรกิารเพิม่ขึน้ ในกรณีทีม่กีารเปลีย่นแปลงอัตราแลกเปลีย่นเงนิตราต่างประเทศ ค่าต๋ัวเครือ่งบนิ ค่าภาษีน้ํามัน ค่าภาษีสนามบนิ ค่า

ประกันภัยสายการบนิ การเปลีย่นแปลงเทีย่วบนิ ฯลฯ ทีท่าํใหต้น้ทนุสูงขึน้ 

8. มัคคุเทศก ์พนักงาน หรอืตัวแทนของทางบรษัิท ไม่มอีํานาจในการใหคํ้าสัญญาใดๆ แทนบรษัิท  เวน้แต่มเีอกสารลงนามโดยผูม้อีํานาจของ

บรษัิทกํากับเทา่นัน้ 

9. นักทอ่งเทีย่วตอ้งมคีวามพรอ้มในการเดนิทางทกุประการ หากเกดิเหตุสุดวสิัยใดๆ ระหว่างรอการเดนิทาง อันไม่ใชเ่หตุทีเ่กีย่วขอ้งกับทาง

บรษัิท อาทเิชน่ วซี่าไม่ผ่าน เกดิอุบตัภัิยทีไ่ม่สามารถควบคุมได ้นอกเหนอืการควบคุมและคาดหมาย ทางบรษัิทจะรับผดิชอบคนืค่าทวัร์

เฉพาะส่วนทีบ่รษัิทยังไม่ไดช้าํระแก่ทางคู่คา้ของทางบรษัิท หรอืจะตอ้งชาํระตามขอ้ตกลงแก่คู่คา้ตามหลักปฏบิตัเิทา่นัน้ 

10. กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย ์ทีจ่ะนําตดิตัวขึน้เครือ่งบนิ ตอ้งมขีนาดบรรจุภัณฑไ์ม่เกนิ 100 มลิลลิติรต่อชิน้ และรวมกันทกุชิน้ไม่เกนิ 

1,000 มลิลลิติร โดยแยกใส่ถงุพลาสตกิใสซึง่มซีปิล็อคปิดสนทิ และสามารถนําออกมาใหเ้จา้หนา้ทีต่รวจไดอ้ย่างสะดวก ณ จุดเอ็กซเ์รย ์

อนุญาตใหถ้อืไดท้า่นละ 1 ใบเทา่นัน้ ถา้สิง่ของดังกล่าวมขีนาดบรรจุภัณฑม์ากกว่าทีก่ําหนดจะตอ้งใส่กระเป๋าใบใหญ่และฝากเจา้หนา้ทีโ่หลด

ใตท้อ้งเครือ่งบนิเทา่นัน้ 

11. สิง่ของทีม่ลัีกษณะคลา้ยกับอาวุธ เชน่ กรรไกรตัดเล็บ มดีพก แหนบ อุปกรณ์กฬีาฯ จะตอ้งใส่กระเป๋าใบใหญ่และฝากเจา้หนา้ทีโ่หลดใตท้อ้ง

เครือ่งบนิเทา่นัน้ 

12. คณะทวัรน์ี ้เป็นการชาํระค่าใชจ้่ายทัง้หมดแบบผูกขาดกับตัวแทนบรษัิททีไ่ดร้ับการรับรองอย่างถกูตอ้ง ณ ประเทศปลายทาง ซึง่บางส่วนของ

โปรแกรมอาจจําเป็นตอ้งทอ่งเทีย่วอันเป็นไปตามนโยบายของประเทศปลายทางนัน้ๆ กรณีทีท่า่นไม่ตอ้งการใชบ้รกิารส่วนใดส่วนหนึง่ ไม่ว่า

กรณีใดก็ตาม จะไม่สามารถคนืค่าใชจ้่ายใหไ้ด ้และ อาจมค่ีาใชจ้่ายเพิม่เตมิขึน้ตามมาเป็นบางกรณี ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเก็บ

ค่าใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้จรงิทัง้หมดกับผูเ้ดนิทาง กรณีทีเ่กดิเหตุการณ์นีข้ึน้ ไม่ว่ากรณีใดก็ตาม 
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แบบฟอรม์กรอกขอ้มูลวีซ่าประเทศ อินเดีย 

** กรุณากรอกขอ้มูลทั้งหมดใหค้รบถว้น เพ่ือประโยชนใ์นการขอวีซ่าของท่านเอง ** 

ช่ือ-นามสกุล (สะกดตรงตามหนังสือเดินทาง)  (MR./MRS./MS./MSTR.)  

............................................................................................................................................................................................ 

สถานะภาพ □ โสด    □ แต่งงานไม่ไดจ้ดทะเบียนสมรส □หมา้ย  □ หย่า   

□แต่งงานจดทะเบียนสมรส 

ช่ือ-นามสกุล คู่สมรส.....................................................................................สถานท่ีเกิด...................................................

สญัชาติ………………………………………………………. 

ช่ือ-นามสกุล บิดา ....................................................................................................................................... 

สถานท่ีเกิด.......................................สญัชาติ………………………………………………………. 

ช่ือ-นามสกุล มารดา ................................................................................................................................... 

สถานท่ีเกิด.......................................สญัชาติ………………………………………………………. 

ที่อยูต่ามทะเบียนบา้น................................................................................................................................................... 

...................................................................................................................รหสัไปรษณีย.์................................................ 

ที่อยูปั่จจุบนั..................................................................................................................................................................... 

รหสัไปรษณีย.์............................... โทรศพัทบ์า้น...................................เบอรมื์อถือ................................................... 

ช่ือสถานที่ท  างาน / สถานศึกษา.................................................................................................................................

ต าแหน่งงาน.......................................... 

ที่อยูส่ถานที่ท  างาน / สถานศึกษา.............................................................................................................................. 

รหสัไปรษณีย ์...............................................โทรศพัท.์............................................ 

*** ในกรณีท่ีเกษียณอายุ กรุณาระบุชื่อ และ ท่ีอยู ่สถานท่ีท างาน เน่ืองจากเป็นเงื่อนไขของสถานทูต *** 

ท่านเคยเดินทางเขา้ประเทศอินเดียมาก่อนหรือไม่  □  เคย  □  ไม่เคย 

ถา้เคย กรุณาระบุวนัท่ี..........................................สถานท่ี/เมือง................................... 

ประเทศท่ีเคยเดินทางในระยะเวลา 10 ปี ท่ีผ่านมา 

....................................................................................................................................................................... 

ท่านเคยเดินทางกลุ่มประเทศ SAARC ในระยะเวลา 3 ปีท่ีผ่านมามาก่อนหรือไม่ (กลุ่มประเทศ SAARC 

ไดแ้ก่ บงักลาเทศ ภฏูาน เนปาล มลัดีฟส ์ปากีสถาน ศรีลงักา อฟักานิสถาน ) 

ถา้เคย กรุณาระบุปีท่ี..........................................สถานท่ี/เมือง......................................................................

ระยะเวลาท่ีพ านัก..........................วนั 

ช่ือสมาชิกในครอบครัวพรอ้มเบอร์ติดต่อ ระหว่างท่ีท่านพ านักอยู่ ณ ประเทศอินเดีย  



- 14 - 

 ช่ือ-สกุล......................................................................................................................................................................... 

ท่ีอยู่..................................................................................................................................................................................... 

เบอรโ์ทรศพัท.์.......................................... 

(กรณุาแจง้เบอรท่ี์สามารถติดต่อไดโ้ดยสะดวก เน่ืองจากทางสถานทูตจะมีการโทรเช็คขอ้มูลโดยตรงกับท่าน) 

การพิจารณาอนุมติัวีซ่าเป็นดุลพินิจของทางสถานทตูฯเท่าน้ัน ทางบริษัทเป็นเพียงตวักลางในการ

อ านวยความสะดวกและบริการดา้นเอกสารใหแ้ก่ผูเ้ดินทางเท่าน้ัน 

 


