
 
 

 
 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

วนัแรก สนามบนิดอนเมอืง (กรุงเทพฯ) - สนามบนิชยัปุระ - เมอืงชยัปุระ 

 

16.30 น. นัดหมายคณะพรอ้มกัน ณ สนามบนิดอนเมอืง อาคารผูโ้ดยสารขาออกระหวา่งประเทศ อาคาร 1 ช ัน้ 3 ประตู

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

ตอ้นรับและบรกิารชว่ยเหลอืเรือ่งของกระเป๋าเดนิทาง พรอ้มทัง้เชค็อนิรับบัตรทีน่ั่งบนเครือ่งบนิ 

 

 

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

ประมาณ 4 ช ัว่โมง) ไมม่บีรกิารอาหารและเครือ่งดืม่ 

22.23 น เดนิทางถงึ สนามบนิชยัปุระประเทศอนิเดยี นําทา่นผ่านพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงและศลุกากร (เวลาทอ้งถิน่ชา้กวา่

ประเทศไทย 1 ช ัว่โมง 30 นาท)ี 

 

**หมายเหต:ุ เวลาและเทีย่วบนิโปรดตรวจสอบในตารางทา้ยรายการ และเนือ่งจากทางสายการบนิอาจมี

การปรบัเปลีย่นตางรางเวลาบนิ หากทา่นทีต่อ้งออกต ัว๋ภายใน (เครือ่งบนิ รถทวัร ์รถไฟ) กรุณาสอบถามที่

เจา้หนา้ทีท่กุคร ัง้กอ่นทาํการออกต ัว๋ทกุคร ัง้ ** 

 

นําทา่นเดนิทางสู ่เมอืงชยัปุระ (Jaipur)หรอื “นครแหง่ชยัชนะ”ไดรั้บการกลา่วขนานนามวา่ “นครสชีมพู”โดยมี

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

ทับบนสปีนูเดมิของบา้นเรอืนตนเอง เพือ่เป็นการแสดงใหเ้ห็นถงึไมตรจีติในการตอ้นรับการมาเยอืนของเจา้ชายแหง่

เวลส ์(Prince of Waies) มงกฏุราชกมุารของประเทศอังกฤษ ตอ่มาภายหลังในยคุของกษัตรยิเ์อ็ดเวริด์ที ่7 ( King 

Edward VII) แหง่สหราชอาณาจักร รัฐบาลอนิเดยีไดม้กีารออกกฏหมายควบคมุสิง่กอ่สรา้งภายในเขตกําแพงเมอืงเกา่

ใหม้กีารทาสชีมพทูัง้หมด เพราะเหตนุี้จงึทําใหส้ ิง่กอ่สรา้งภายในเมอืงตา่งๆ กลายเป็นสิง่ดงึดดูนักทอ่งเทีย่วจากทั่วทกุ

มมุโลกมาเยอืนยังเมอืงชยัปรุะ  

นําทา่นเขา้สูท่ ีพ่กั... Park Ocean Hotel หรอืเทยีบเทา่ 

 

วนัทีส่อง เมอืงชยัปุระ - แชนดเ์บาร ี - ฟเตหปุระสกีร-ี เมอืงอคัรา 

 

เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (1) 

นําทา่นเดนิทางสู ่แชนดเ์บาร ี(Chand Baori)หรอืแชนดโ์บร ิตัง้อยูท่ี ่รัฐ Rajasthan ทางตะวันตกของ  ประเทศ

อนิเดยี ใกลก้ับหมูบ่า้นอะบาหเ์นร ีในเขตดาอษุา ทีม่าทีไ่ปของ บอ่น้ําขัน้บันไดโบราณ แหง่นี้ เกดิจากปัญหาการขาด

แคลนน้ํากนิน้ําใช ้ในชว่งศตวรรษที ่ 9 กษัตรยิ ์Chanda จงึรวบรวมชาวเมอืงมารว่มดว้ยชว่ยกันสรา้งบอ่น้ําขึน้ เพือ่

แกปั้ญหาวกิฤตน้ํิา โดยขดุบอ่ลกึถงึ 100 ฟตุ ขนาดสงู 13 ชัน้ มจํีานวนขัน้บันไดทัง้หมด 3,500 ขัน้ บอ่น้ํา แชนด ์เบา

ร ีถอืเป็นตัวอยา่งหนึง่ทีแ่สดงถงึการวางแผนและการจัดการทีด่ขีองคนในยคุโบราณ 

 



 

 

กลางวนั บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (2) 

นําทา่นเดนิทางสู ่ ฟเตหปุระสกีรี  (Fatehpur Sikri)ตัง้อยูใ่นเขตอําเภออัคระ รัฐอตุตรประเทศ ประเทศอนิเดยี 

โบราณสถานแหง่นี้สรา้งขึน้โดย สมเด็จพระจักรพรรดอิักบัร และยังใชเ้ป็นเมอืงหลวงของจักรวรรดโิมกลุระหวา่งปี ค.ศ. 

1571–1585 กอ่ตัง้ข ึน้ในปี ค.ศ. 1569 โดยไดใ้ชเ้วลาออกแบบผังเมอืงและสรา้งถงึ 15 ปี ซึง่รวมถงึกําแพงเมอืงรอบ

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

มาจากคําภาษาอาหรับวา่ "ฟัตห"์ แปลวา่ "ชยัชนะ" และตอ่มากลายเป็น "ฟเตหปรุะสกีร"ี (FatehpurSikri) ฟเตหปรุะสี

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

ภายในนัน้ถกูลอ้มรอบดว้ยกําแพงเมอืงยาว 6 กโิลเมตร ( 3.7 ไมล)์ อกีดา้นหนึง่เป็นทะเลสาบธรรมชาต ิ(ในสมัยนัน้)

วัตถดุบิหลักทีใ่ชส้รา้งไดแ้กห่นิทรายสแีดง ทีข่ดุไดใ้นบรเิวณใกลเ้คยีง จงึเรยีกกันวา่ "หนิทรายสกีร"ี ตัวกําแพงเมอืง

นัน้ประกอบดว้ยประตหูลักทัง้หมด 9 แหง่ ไดแ้ก ่ประตเูดล ีประตลูาล ประตอูัคระ ประตบูรีบ์าล ประตชูนัดันปาล ประตู

กวาลอิอร ์ประตเูทหร์า ประตคูอร ์และประตอูัชเมยีร ์



 
 

 

 

นําทกุทา่นเดนิทางไปยัง เมอืงอคัรา(Agra)อดตีเมอืงหลวงของประเทศอนิเดยี มชีือ่เรยีกวา่ “ฮนิดสูถาน ” อัครา เป็น

เมอืงทีต่ัง้อยูร่มิแมน้ํ่ายมนา ทางตอนเหนือของประเทศอนิเดยี ในรัฐอตุตรประเทศ มปีระชากรหนาแน่นทีส่ดุในรัฐอตุตร

ประเทศ อันดับที ่19 ในประเทศอนิเดยี และทีสํ่าคัญเมอืงอัคราถอืวา่เป็นสถานทีต่ัง้ “อนุสรณ์สถานแหง่ความรัก ” หรอื 

“ทัชมาฮาล”   

คํา่ บรกิารอาหารคํา่ ณ ภตัตาคาร ( 3) 

นําทา่นเขา้สูท่ ีพ่กั... Howard The Fern Hotelหรอืเทยีบเทา่ 

 

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

 

นําทา่นเดนิทางสู ่ทชัมาฮาล (Taj Mahal)หรอือนุสรณ์สถานแหง่ความรัก สิง่มหัศจรรยข์องโลกในยคุปัจจุบัน ทีถ่อื

ไดว้า่เป็นแหลง่กอ่เกดิพลังแหง่ความรัก ทีเ่ป็นแรงบันดาลใจใหใ้ครหลายๆคน ทัชมาฮาล ถอืเป็นสสุานหนิออ่นทีผู่ค้น

ตา่งยกยอ่งใหเ้ป็นสถาปัตยกรรมแหง่ความรักทีง่ดงาม และยิง่ใหญ่ทีส่ดุแหง่หนึง่ของโลก ปัจจุบัน ทัชมาฮาล ถอืวา่

เป็นแหลง่มรดกโลก 1 ใน 7 สิง่มหัศจรรยท์ีสํ่าคัญ ทีบ่อกเลา่เกีย่วกับความรักทีเ่ป็นอมตะของพระเจา้ชาหจ์าฮันทีม่ตีอ่

พระนางมมุตัช สรา้งขึน้ในปี ค.ศ. 1631 จากนัน้หัวหนา้ทัวร ์นําทกุทา่นเดนิสูป่ระตสูสุานทีส่ลักตัวหนังสอืภาษาอา

ระบคิทีเ่ป็นถอ้ยคําอทุศิ และไวอ้าลัยตอ่บคุคลอันเป็นทีรั่กทีจ่ากไป พรอ้มกับนําทกุทา่นถา่ยรปูภาพกับลานน้ําพทุีม่ ี

อาคารทัชมาฮาลอยูเ่บือ้งหลัง พาทกุทา่นเยีย่มชมภายในอาคารทีม่กีารสรา้งมาจากหนิออ่นสขีาวบรสิทุธิจ์ากเมอืง

มกรานะ มกีารประดับลวดลายดว้ยเทคนคิฝังหนิสตีา่งๆ ลงไปในเนื้อหนิถอืไดว้า่เป็นสถาปัตยกรรมชิน้เอกของโลกที่

ออกแบบโดยชา่งจากเปอรเ์ซยี อาคารตรงกลางเป็นรปูโดมทีม่หีอคอยสีเ่สาลอ้มรอบ ตรงกลางดา้นในเป็นทีฝั่งพระศพ

ของพระนางมมุตัช มาฮาล และพระเจา้ชาหจ์าฮัน ทีไ่ดอ้ยูคู่เ่คยีงกันตลอดชัว่นรัินดร ์ พเิศษ!! นําทกุทา่นชมพระ

อาทติยข์ ึน้ สมัผสัความงดงามแสงแรกของยามเชา้ ** (หมายเหต:ุ ท ัง้นีข้ ึน้อยูก่บัสภาพอากาศในแตล่ะวนั 

อาทเิชน่ หมอกหนา ฝนตก เป็นตน้ ซึง่อาจจะทาํใหท้กุทา่นไมส่ามารถชมพระอาทติยข์ ึน้ได)้ ** 

 

 
 



 
 

 

เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (4) 

 นําทา่นเดนิทางสู่ อคัรา ฟอรท์ ( Agra Fort) อกีหนึง่สถานทีแ่หลง่มรดกโลกทีค่วรคา่แกก่ารมาเยอืนอัครา ฟอรท์ 

พระราชวังทีถ่อืวา่ยิง่ใหญ่ เพราะใชเ้วลาในการสรา้งยาวนานถงึสามยคุดว้ยกัน ของกษัตรยิแ์หง่ราชวงศโ์มกลุ เป็น

กําแพงสองชัน้และป้อมอาคารทางเขา้สีท่ศิ ภายในประกอบดว้ยพระราชวัง มัสยดิ สวนดอกไม ้สถาปัตยกรรมตัวอาคาร

สรา้งดว้ยหนิทรายสแีดง โดยกษัตรยิอ์ัคบาร ์และทีแ่หง่นี้ยังเป็นทีค่มุขังกษัตรยิซ์าจารฮ์าล พระองคใ์ชเ้วลาชว่งสดุทา้ย

ของชวีติ โดยการมองผ่านแมน้ํ่ายมุนาไปยังทัชมาฮาลทีซ่ ึง่มเหสสีดุทีรั่กของพระองคป์ระทับอยูอ่ยา่งนรัินดร ์

 
  

กลางวนั บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (5) 

นําทา่นเดนิทางสู ่เมอืงชยัปุระ (Jaipur)หรอื “นครแหง่ชยัชนะ”ไดรั้บการกลา่วขนานนามวา่ “นครสชีมพู”โดยมี

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

ทับบนสปีนูเดมิของบา้นเรอืนตนเอง เพือ่เป็นการแสดงใหเ้ห็นถงึไมตรจีติในการตอ้นรับการมาเยอืนของเจา้ชายแหง่

เวลส ์(Prince of Waies) มงกฏุราชกมุารของประเทศอังกฤษ ตอ่มาภายหลังในยคุของกษัตรยิเ์อ็ดเวริด์ที ่7 ( King 

Edward VII) แหง่สหราชอาณาจักร รัฐบาลอนิเดยีไดม้กีารออกกฏหมายควบคมุสิง่กอ่สรา้งภายในเขตกําแพงเมอืงเกา่

ใหม้กีารทาสชีมพทูัง้หมด เพราะเหตนุี้จงึทําใหส้ ิง่กอ่สรา้งภายในเมอืงตา่งๆ กลายเป็นสิง่ดงึดดูนักทอ่งเทีย่วจากทั่วทกุ

มมุโลกมาเยอืนยังเมอืงชยัปรุะ นําทา่นเดนิทางสู ่วดัพระพฆิเณศ (Ganesh temple) สรา้งขึน้โดย เสธอึ๊ง รามปาลี

วาล ในชว่งตน้ศตวรรษที ่18 ตัง้อยูบ่นเนนิเขาเล็กๆ เป็นวัดทีม่ชี ือ่เสยีงดว้ยความเป็นมงคลขององคพ์ระพฆิเนศวร นับ

เป็นไฮไลทสํ์าคัญทีม่ผีูค้นทัง้ใน และนอกเมอืงชยัปรุะตา่งนยิมเขา้ชมเคารพบชูา เพือ่เป็นมงคลในชวีติประจําวัน และ

เพือ่คน้หาของความสขุนรัินดรพ์ระพฆิเนศชา้งหัวเทพในศาสนาฮนิดถูอืวา่เป็นพระเจา้แหง่ความเป็นมงคล ภมูปัิญญา

ความรูแ้ละความมั่งคั่ง 

คํา่ บรกิารอาหารคํา่ ณ ภตัตาคาร ( 6) 

นําทา่นเขา้สูท่ ีพ่กั... Park Ocean Hotel หรอืเทยีบเทา่ 

 

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

พระราชวงักลางนํา้ - สนามบนิชยัปุระ 

 

เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (7) 



 
นําทา่นเดนิทางสู ่ฮาวา มาฮาล (HawaMahal)หรอืรูจั้กกันในนาม “พระราชวังแหง่สายลม” ซึง่ถอืไดว้า่เป็นอกีหนึง่

สถานทีสํ่าคัญอกีหนึง่แหง่ ของประเทศอนิเดยีทีจั่กตอ้งมาเยอืน พระราชวังแหง่นี้ตัง้อยูใ่นเขตเมอืงชยัปรุะ ถกูสรา้งขึน้

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

โดยสถาปนกิทีช่ ือ่วา่ชนัด ์อสุถัด (Lal Chand Ustad) ซึง่สถาปัตยกรรมของฮาวา มาฮาล ถอดแบบมาจากรปูทรงมงกฏุ

ของพระนารายณ์ บรเิวณดา้นหนา้อาคารมหีนา้บันสงูหา้ชัน้ และมลีักษณะคลา้ยรังผึง้ ทีส่รา้งมาจากหนิทรายสแีดงสด 

อกีทัง้ยังมกีารฉลหุนิทําใหเ้ป็นชอ่งหนา้ตา่งมลีวดลายเล็กๆละเอยีดยบิ จงึทําใหพ้ระราชวังแหง่นี้มชีอ่งหนา้ตา่งถงึ 953 

บาน แตห่นา้ตา่งของพระราชวังจะถกูสรา้งปิดไวด้ว้ยหนิทรายฉล ุทําใหน้างในฮาเร็มพระสนมทีอ่ยูด่า้นในสามารถมอง

ผ่านขา้งในมาดา้นนอกได ้แตค่นจากทางดา้นนอกจะไมส่ามารถมองผ่านเขา้มาดา้นในได ้และทีสํ่าคัญดว้ยลักษณะการ

สรา้งแบบนี้ทําใหเ้กดิชอ่งแสงและชอ่งลม ซึง่เป็นทีม่าของ “พระราชวังแหง่สายลม” 

 

นําทา่นเดนิทางสู ่ ซติี ้พาเลซ  (City Palace)หรอืทีรู่จั้กกันในนาม “พระราชวังหลวง ” ตัง้อยูบ่รเิวณถนน ฮาวา มา

ฮาลบาซา่ร ์ (HawaMahal Bazar) สรา้งขึน้ในสมัยมหาราชสะหวายจัย ซงิหท์ี ่2 เดมิพระราชวังนี้เป็นพระราชวังของ 

มหาราชใจสงิหแ์ตปั่จจุบันนี้พระราชวังแหง่นี้กลายเป็นพพิธิภัณฑ ์ Sawai Man Singh Museum ภายในพพิธิภัณฑม์ี

หลายจุดทีน่่าสนใจ ประกอบไปดว้ย 4 จุดดว้ยกัน ไดแ้ก ่จุดทีห่นึง่คอืในสว่นพระราชวัง จุดทีส่องในสว่นของพพิธิภัณฑ ์

(ทีจั่ดแสดงเกีย่วกับฉลองพระองคข์องกษัตรยิ ์และมเหส ีทีแ่สดงใหเ้ห็นถงึความปราณีต การตัดเย็บไดอ้ยา่งสวยงาม) 



 
จุดทีส่ามในสว่นของจําพวกอาวธุ และชดุศกึสงคราม และในจุดทีส่ ี ่จะแสดงในสว่นของศลิปะของภาพวาด ภาพถา่ย 

ราชรถ และพรมโบราณ ทีไ่ดรั้บการจารกึไวใ้นประวัตศิาสตร ์และอกีหนึง่ไฮทไ์ลทค์อืหมอ้น้ําขนาดใหญ่มหมึา จํานวน 2 

ใบ ทําจากโลหะเงนิ สงู 1.50 เมตร ถอืไดว้า่ใหญ่ทีส่ดุในโลก 

กลางวนั บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (8) 

นําทา่นเดนิทางสู ่ป้อมปราการแอมเบอร ์ฟอรด์ (Amber Fort)ตัง้อยูท่ี ่เมอืงอาเมร ์หา่งจากเมอืง ชยัปรุะไปทาง

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

รับสัง่ใหม้กีารสรา้งป้อมปราการขึน้ในปี ค.ศ. 1592 และไดม้กีารบรูณะมาเป็นเวลาหลายศตวรรษ สถานทีแ่หง่นี้มคีวาม

โดดเดน่ สวยงามเป็นอกีหนึง่สถานทีท่ีห่ากมโีอกาสไดม้าเยอืนอนิเดยีแลว้ไมค่วรพลาด  เนื่องจากตัง้อยูบ่นผาหนิเหนือ

ทะเลสาบ อกีทัง้ป้อมปราการแอมเบอร ์ฟอรด์ ยังมชีือ่เสยีงทางดา้นสถาปัตยกรรมทีม่กีารผสมผสานกันระหวา่งศลิปะ

ทางฮนิด ูและศลิปะราชปตุอันซึง่ทําใหท้ีแ่หง่นี้มเีอกลักษณ์เฉพาะตัว อกีทัง้ทกุทา่น ยังสามารถมองเห็นป้อมปราการ

ไดจ้ากระยะทางไกล ดว้ยขนาดของกําแพงปราการขนาดใหญ่และมคีวามแน่นหนา พรอ้มประตทูางเขา้หลายแหง่ ถนน

ทีป่ดูว้ยหนิหลายสาย และพเิศษสดุๆ ทกุทา่นสามารถมองเห็นทะเลสาบเมาตา ไดอ้ยา่งชดัเจน เมือ่มองจากบนป้อม

ปราการ พเิศษ!! นําทกุทา่นน ัง่รถจิบ๊เพือ่ข ึน้ไปยงัสว่นของพระราชวงั 

 

ในกรณีทีล่กูคา้ตอ้งการขีช่า้ง ขึน้ไปยังพระราชวังแอมเบอรฟ์อรด์สามารถแจง้ทางหัวหนา้ทัวรไ์ด ้โดยเพิม่เงนิทา่นละ 

ประมาณ 12 USD/เทีย่ว  



 
ความสวยงามของ พระราชวงัแอมเบอร ์ฟอรด์ภายในแบง่เป็นทัง้หมดได ้4 ชัน้ แตล่ะชัน้จะคั่นดว้ยทางเดนิ ภายใน

เป็นหมูพ่ระทีน่ั่ง สรา้งจากหนิทรายสแีดงและหนิออ่น หมูพ่ระทีน่ั่งภายในป้อม ประกอบดว้ยทอ้งพระโรง ทอ้งพระโรง

สว่นพระองค ์พระตําหนักซึง่เป็นหอ้งทรงประดับกระจกสําหรับมหาราชา  ตําหนักอยูบ่นชัน้สอง สวนสวยจัดเป็นรปูดาว

แฉกแบบโมกลุคั่นระหวา่งอาคาร และพระตําหนักทีใ่ชก้ารปรับอากาศภายในพระตําหนักใหเ้ย็นลงดว้ยการทําใหล้มเป่า

ผ่านรางน้ําตกทีม่อียูโ่ดยรอบ เพราะเหตนุี้จงึทําใหภ้ายในตําหนักนี้มอีากาศเย็นอยูเ่สมอ  

  

นําทา่นแวะเก็บภาพประทับใจคู ่พระราชวงักลางนํา้ (Jal Mahal)เป็นพระราชวังขนาดใหญ่ ออกแบบโดยใชส้ถาปัตยกรรมและรปู

วาดศลิปะวัฒนธรรมแบบอนิเดยี สรา้งขึน้เมือ่ไมก่ีศ่ตวรรษทีผ่่านมา ตัง้อยูใ่จกลางทะเลสาบแมนซาการ ์ทีถ่กูลอ้มรอบ

ดว้ยภเูขาอราวัลล ีเป็นทําเลทีด่ทีีส่ดุในเมอืง เพราะสามารถเห็นววิไดโ้ดยรอบพระราชวัง และตัวพระราชวังก็จะสะทอ้น

กับผนืน้ําเพิม่ความงดงามใหม้ากขึน้ โดยเฉพาะในเวลากลางคนืทีจ่ะมแีสงสะทอ้นอยา่งเห็นไดช้ดั ในสว่นของ

พระราชวังนัน้มองภายนอกจะเห็นเพยีงแคส่องชัน้ แตค่วามจรงิแลว้ทีน่ี่มชีัน้ซอ่นอยูด่า้นลา่งใตน้ํ้าอกีดว้ยพระราชวังถกู

สรา้งครัง้แรกเพือ่จุดประสงคเ์ป็นทีพั่กผ่อนตากอากาศของพระราชา เพือ่เสด็จลา่สตัว ์ในบรเิวณดังกลา่ว แตใ่นชว่ง

ศตวรรษที ่18 กษัตรยิแ์หง่อารเ์มอรไ์ดต้ัดสนิใจสรา้งเขือ่นลอ้มรอบระหวา่งภเูขาเพือ่ป้องกันน้ําทว่ม และตอนนัน้เองที่

ทําใหร้ะดับน้ําเพิม่สงูขึน้จนทว่มสว่นหนึง่ของพระราชวัง ปัจจุบันทีน่ี่อนุญาตใหผู้ค้นเขา้ชมไดโ้ดยทางเรอืเทา่นัน้ และ

ภายในวังยังมภีาพวาดทีไ่ดรั้บการดแูลรักษาอยา่งด ีสถาปัตยกรรมภายนอกและภายในรวมถงึระเบยีง มกีารกอ่สรา้ง

อยา่งวจิติรงดงาม เป็นพระราชวังกลางน้ําอันสดุตา และถอืเป็นสมบัตทิีส่มบรูณ์อกีแหง่หนึง่ในประเทศ 



 
คํา่ บรกิารอาหารคํา่ ณ ภตัตาคาร ( 9) 

สมควรแกเ่วลานําทา่นเดนิทางสูส่นามบนิชยัปุระ 

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

ช ัว่โมง)  ไมม่บีรกิารอาหารและเครือ่งดืม่ 

 

วนัทีห่า้ สนามบนิชยัปุระ - สนามบนิดอนเมอืง (กรุงเทพฯ)  

 

04.30 น. เดนิทางถงึ สนามบนิดอนเมอืงโดยสวัสดภิาพ 

**หมายเหต:ุ เวลาและเทีย่วบนิโปรดตรวจสอบในตารางทา้ยรายการ และเนือ่งจากทางสายการบนิอาจมี

การปรบัเปลีย่นตางรางเวลาบนิ หากทา่นทีต่อ้งออกต ัว๋ภายใน (เครือ่งบนิ รถทวัร ์รถไฟ) กรุณาสอบถามที่

เจา้หนา้ทีท่กุคร ัง้กอ่นทาํการออกต ัว๋ทกุคร ัง้ ** 

 

อตัราคา่บรกิาร 

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 

 

** อตัรานี ้ยงัไมร่วมคา่ทปิคนขบัรถ หวัหนา้ทวัร ์และมคัคเุทศกท์อ้งถิน่ ทา่นละ1,500 บาท/ทา่น/ทรปิ** 

** อตัรานี ้ยงัไมร่วมคา่วซีา่ทา่นละ1,500 บาท/ทา่น/ทรปิ** 

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

** สําหรบัชาวตา่งชาต ิทีไ่มใ่ชส่ญัชาตไิทย เก็บคา่ทวัรเ์พ ิม่ทา่นละ 1,000 บาท ** 

 

 โรงแรมทีพั่กอาจมกีารสลับปรับเปลีย่นขึน้อยูก่ับความเหมาะสมเป็นหลักโดยคํานงึถงึผลประโยชน์ลกูคา้เป็นหลัก 

 

** สําหรบัอตัราคา่บรกิารนี ้จําเป็นตอ้งมผีูเ้ดนิทางจํานวน 20 ทา่น ขึน้ไป ในแตล่ะคณะ กรณีทีม่ผีูเ้ดนิทางไมถ่งึตามจํานวนทีก่ําหนด 

ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเลือ่นการเดนิทาง หรอื เปลีย่นแปลงอตัราคา่บรกิาร (ปรบัราคาเพิม่ข ึน้ เพ ือ่ใหค้ณะไดอ้อกเดนิทาง 

ตามความตอ้งการของผูเ้ดนิทาง) ** 

 

อตัราคา่บรกิารนีร้วม 
 
 คา่ตั๋วเครือ่งบนิไป-กลับ พรอ้มคณะ     คา่ภาษีสนามบนิทกุแหง่ทีม่ ี

 คา่น้ําหนักกระเป๋าสมัภาระทา่นละไมเ่กนิ 20 กก.   คา่รถรับ-สง่ และนําเทีย่วตามรายการ 
 คา่ทีพั่กตามทีร่ะบใุนรายการ พักหอ้งละ 2 ทา่นหรอื  3 ทา่น  คา่เขา้ชมสถานทีต่า่งๆ ตามรายการ  

 คา่อาหารตามมือ้ทีร่ะบใุนรายการ     คา่จา้งมัคคเุทศกค์อยบรกิารตลอดการเดนิทาง  
 คา่ประกันอบุัตเิหตรุะหวา่งเดนิทาง วงเงนิทา่นละ 1,000,000 บาท  (เงือ่นไขตามกรมธรรม)์ 

 

อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 
 
 คา่ใชจ้่ายสว่นตัวนอกเหนือจากรายการทีร่ะบ ุเชน่ คา่ทําหนังสอืเดนิทาง คา่โทรศัพท ์คา่โทรศัพทท์างไกล คา่อนิเตอรเ์น็ต คา่ซกั

รดี มนิบิารใ์นหอ้ง รวมถงึคา่อาหารและเครือ่งดืม่ทีส่ัง่เพิม่นอกเหนือรายการ(กรุณาสอบถามจากหวัหนา้ทวัรก์อ่นการใชบ้รกิาร) 
คา่ทปิคนขับรถ หัวหนา้ทัวร ์และมัคคเุทศกท์อ้งถิน่ ทา่นละ 1,500 บาท/ทรปิ/ตอ่ทา่น 
ค่าธรรมเนียมและค่าบรกิารยืน่วซีา่ทอ่งเทีย่วประเทศอนิเดยี ทา่นละ 1,500 บาท(โดยชําระพรอ้มเงนิมดัจําคร ัง้แรก) 

คา่ภาษีมลูคา่เพิม่ 7% และภาษีหัก ณ ทีจ่่าย 3% 

 

เง ือ่นไขการจอง และ การชําระคา่บรกิาร 

1. นักทอ่งเทีย่วหรอืเอเย่นต ์ กรุณาทําการจองลว่งหนา้กอ่นเดนิทางอยา่งนอ้ย 45 วนั พรอ้มชําระเงนิมดัจํา ทา่นละ 10,000 บาท  

ภายใน 3 วัน หลังจากวันจอง ตัวอย่างเชน่ทา่นทําจองวันที ่1 กรุณาระเงนิมัดจํา สว่นนี้ภายในวันที ่3 กอ่นเวลา 14.00 น. เทา่นัน้ โดยระบบจะ

ยกเลกิอัตโนมัตทินัท ีหากยังไม่ไดรั้บยอดเงนิมัดจําตามเวลาทีก่ําหนด และหากทา่นมคีวามประสงคจ์ะเดนิทางในพเีรยีดเดมิ ทา่นจําเป็นตอ้ง

เช็คทีว่่างและทําจองเขา้มาใหม่อกีครัง้ กรณีทีค่ณะเต็ม มคีวิรอ (Waiting List) ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการใหส้ทิธิล์ูกคา้รายถดัไป เป็นไป

ตามระบบ ตามวัน และ เวลา ทีทํ่ารายการจองเขา้มาตามลําดับ เนื่องจากทกุพเีรยีดทางบรษัิทมทีีน่ั่งราคาพเิศษจํานวนจํากดั 

2. นักทอ่งเทีย่วหรอืเอเย่นต ์กรุณาชําระค่าทวัรส์ว่นทีเ่หลอืทัง้หมด ครบ 100%กอ่นวนัเดนิทางอยา่งนอ้ย 21 วนั กรณีนักทอ่งเทีย่วหรอื

เอเย่นตไ์ม่ชําระเงนิ หรอื ชําระเงนิไม่ครบภายในกําหนด ไม่ว่าสว่นใดสว่นหนึง่ รวมไปถงึ กรณีเช็คของทา่นถกูปฏเิสธการจ่ายเงนิไม่ว่ากรณี

ใดๆก็ตาม รวมทัง้ กรณีทีอ่ยู่ในชว่งรอผลการอนุมัตวิซีา่ รอนัดสมัภาษณ์วซีา่ ทีทํ่าใหท้างบรษัิทไม่ไดรั้บเงนิตามเวลาทีก่ําหนดไม่ว่ากรณีใดๆก็

ตาม คอื กอ่นวันเดนิทางอย่างนอ้ย 30 วัน ใหถ้อืว่านักทอ่งเทีย่วสละสทิธกิารเดนิทางในทวัรนั์น้ๆทนัท ี

3. การตดิต่อใดๆ กบัทางบรษัิท เชน่ แฟกซ ์อเีมลล ์หรอื จดหมายฯ ตอ้งทําในวันเวลาทําการของทางบรษัิท ดังนี้ วันจันทร ์ถงึ ศุกร ์เวลา 9.00 

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

วันหยุดทําการของทางบรษัิท 

 

เง ือ่นไขการยกเลกิการเดนิทาง 



 
1. กรณีทีนั่กทอ่งเทีย่วหรอืเอเย่นตต์อ้งการขอยกเลกิการเดนิทาง หรอื เลือ่น หรอื เปลีย่นแปลง การเดนิทาง นักทอ่งเทีย่วหรอืเอเย่นต ์(ผูม้ี

รายชือ่ในเอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ ์อเีมลล ์หรอื เดนิทางมาทีบ่รษัิทอย่างใดอย่างหนึง่ เพือ่ลงนามในเอกสารแจง้ยนืยันยกเลกิการจอง

กบัทางบรษัิทเป็นลายลักษณ์อักษรเทา่นัน้ทางบรษัิทไม่รับยกเลกิการจองผา่นทางโทรศัพทไ์ม่ว่ากรณีใดๆทัง้สิน้ 

2. กรณีนักทอ่งเทีย่วหรอืเอเย่นตต์อ้งการขอรับเงนิค่าบรกิารคนื นักทอ่งเทีย่วหรอืเอเย่นต ์(ผูม้รีายชือ่ในเอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ ์อเีมลล ์

หรอื เดนิทางมาทีบ่รษัิทอย่างใดอย่างหนึง่ เพือ่ลงนามดําเนนิการขอรับเงนิค่าบรกิารคนื โดยแนบหนังสอืมอบอํานาจประกอบ (กรณีดําเนนิการ

แทนผูเ้ดนิทาง) พรอ้มหลักฐาน ไดแ้ก ่ใบเรยีกเก็บเงนิ หลักฐานการชําระเงนิค่าบรกิารต่างๆทัง้หมด พาสปอรต์หนา้แรกของผูเ้ดนิทาง สําเนา

บตัรประชาชนของผูรั้บมอบอํานาจ และหนา้สมุดบญัชธีนาคารทีต่อ้งการใหนํ้าเงนิเขา้ใหค้รบถว้น โดยมเีงือ่นไขการคนืเงนิค่าบรกิารดังนี้ 

2.1 ยกเลกิกอ่นวันเดนิทางไม่นอ้ยกว่า 30 วัน คนืเงนิค่าบรกิารรอ้ยละ 100 ของเงนิค่าบรกิาร 

2.2 ยกเลกิกอ่นวันเดนิทางไม่นอ้ยกว่า 15 วัน คนืเงนิค่าบรกิารรอ้ยละ 50 ของเงนิค่าบรกิาร 

2.3 ยกเลกิกอ่นวันเดนิทางนอ้ยกว่า 15 วัน ไม่คนืเงนิค่าบรกิารทีชํ่าระแลว้ทัง้หมด 

** ทัง้นี้ ทางบรษัิทจะหกัค่าใชจ่้ายทีไ่ดจ่้ายจรงิจากค่าบรกิารทีชํ่าระแลว้เนื่องจากการจัดเตรยีม การจัดการนําเทีย่วใหแ้กนั่กทอ่งเทีย่ว เชน่ 

การสํารองทีน่ั่งตั๋วเครือ่งบนิ การจองทีพ่ัก เป็นตน้ ** 

3. การเดนิทางทีต่อ้งการันตมีัดจําหรอืซือ้ขาดแบบมเีงือ่นไข หรอืเทีย่วบนิเหมาลํา Charter Flight หรอื Extra Flight กบัสายการบนิ หรอืผา่น

ตัวแทนในประเทศหรอืต่างประเทศ  จะไม่มกีารคนืเงนิมัดจําหรอืค่าบรกิารทัง้หมดไม่ว่ากรณีใดๆก็ตาม   

4. สําหรับอัตราค่าบรกิารนี้ จําเป็นตอ้งมผีูเ้ดนิทางจํานวน 10 ทา่น ขึน้ไป ในแต่ละคณะ กรณีทีม่ผีูเ้ดนิทางไม่ถงึตามจํานวนทีก่ําหนด ทางบรษัิทฯ 

ขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลกิ เลือ่น หรอื เปลีย่นแปลง อัตราค่าบรกิาร (ปรับราคาเพิม่ขึน้ เพือ่ใหค้ณะไดอ้อกเดนิทาง ตามความตอ้งการ) โดย

ทางบรษัิทจะแจง้ใหก้บันักทอ่งเทีย่วหรอืเอเย่นตท์ราบล่วงหนา้อย่างนอ้ย 10 วัน กอ่นการเดนิทางสําหรับประเทศทีไ่ม่มวีซีา่ และ อย่างนอ้ย 

21 วัน กอ่นการเดนิทางสําหรับประเทศทีม่วีซีา่ แต่หากทางนักทอ่งเทีย่วหรอืเอเย่นตท์กุทา่นยนิดทีีจ่ะชําระค่าบรกิารเพิม่จากการทีม่ี

นักทอ่งเทีย่วร่วมเดนิทางนอ้ยกว่าทีท่างบรษัิทกําหนดเพือ่ใหค้ณะเดนิทางได ้ทางบรษัิทยนิดทีีจ่ะใหบ้รกิารและดําเนนิการต่อไป 

5. ในกรณีทีลู่กคา้ดําเนนิการยืน่วซีา่เรยีบรอ้ยแลว้ ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์ม่คนืค่าทวัรท์ีลู่กคา้ชําระมาแลว้ไม่ว่าสว่นใดสว่นหนึง่ ยกเวน้ในกรณีที่

วซีา่ไม่ผา่นการอนุมัตจิากทางสถานทตู กรณีนี้ทางบรษัิทจะคดิค่าใชจ่้ายตามทีเ่กดิขึน้จรงิทัง้หมด โดยคํานงึถงึประโยชน์ของลูกคา้เป็นสําคัญ 

6. การตดิต่อใดๆ กบัทางบรษัิทเชน่ แฟกซ ์อเีมลล ์หรอืจดหมายฯ ตอ้งทําในวันเวลาทําการของทางบรษัิท ดังนี้ วันจันทร ์ถงึศุกร ์เวลา 9.00 น. 

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

ทําการของทางบรษัิท 

 

ขอ้มลูสําคญัเกีย่วกบั การยืน่คาํรอ้งขอวซีา่ ทีท่า่นควรทราบ 

1. ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธิใ์นการยืน่วซีา่แบบหมู่คณะเทา่นัน้กรณีทีท่า่นไม่สามารถยืน่วซีา่พรอ้มคณะได ้จะตอ้งยืน่กอ่น หรอื หลัง คณะ และ

หากเกดิค่าใชจ่้ายไม่ว่ากรณีใดๆก็ตาม ทา่นจําเป็นจะตอ้งชําระค่าใชจ่้ายทีเ่กดิขึน้ตามจรงิทัง้หมด เชน่ ค่าบตัรโดยสารโดยเครือ่งบนิ (ตั๋ว) 

จะตอ้งออกกอ่นแต่วซีา่ยังไม่ออก เนื่องจากทา่นยืน่หลังคณะ  

2. มาตราฐานการพจิารณาวซีา่แบบปกตทิัว่ไปคอื 7 วันทําการ (เป็นอย่างนอ้ย  ไม่รวมวันเสาร ์- อาทติย์ ) ทัง้นี้ ขึน้อยู่กบัจํานวนผูส้มัครในชว่ง

นัน้ๆ ซึง่หากอยู่ในชว่งฤดูกาลทอ่งเทีย่ว ทีม่ผีูส้มัครเป็นจํานวนมาก อาจตอ้งใชร้ะยะเวลามากกว่าปกต ิ

3. การยืน่ขอวซีา่ทอ่งเทีย่วประเทศอนิเดยีแบบหมู่คณะ ไม่จําเป็นตอ้งใชห้นังสอืเดนิทางฉบบัจรงิ หากทา่นสง่ สําเนาหนา้หนังสอืเดนิทาง  (หนา้

แรกทีม่รูีป) ชดัเจนสแกนไฟลเ์ป็นรูปภาพ หรอื ไฟล ์PDF.มาใหก้บัทางบรษัิทเรยีบรอ้ยแลว้ 

 

การเตรยีมเอกสาร เพือ่ขอยืน่วซีา่ทอ่งเทีย่วประเทศอนิเดยีแบบหมูค่ณะ 

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

การใชง้านคงเหลอืไม่นอ้ยกว่า 6 เดอืน ณ วันเดนิทางกลับ และมหีนา้ว่างไม่ตํ่ากว่า 2 หนา้ 

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

ซํ้ากบัวซีา่ประเทศอืน่ๆทีเ่คยไดรั้บ เทา่นัน้  

2.1. กรณีผูเ้ดนิทางอายุไม่ถงึ 18ปีบรบิรูณ์ 

- กรณีเด็ก ไมไ่ดเ้ดนิทางกบับดิาและมารดาจําเป็นตอ้งมหีนงัสอืยนิยอมใหบุ้ตรเดนิทาง ไปตา่งประเทศ ทีอ่อกโดยสํานักงานเขตหรอื

อําเภอ ตามสําเนาทะเบยีนบา้นทัง้ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ,สําเนาหนา้หนังสอืเดนิทางของบดิาและ มารดา, หนังสอืรับรองค่าใชจ่่าย

(ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ)พรอ้มลงนามสําเนาถกูตอ้ง 

-กรณีเด็กไมไ่ดเ้ดนิทางกบับดิาจําเป็นตอ้งมหีนงัสอืยนิยอมใหบุ้ตรเดนิทาง ไปตา่งประเทศ(ของมารดา) ใหบ้ตุรเดนิทางไปต่างประเทศ 

ทีอ่อกโดยสํานักงานเขตหรอือําเภอ ตามทะเบยีนบา้น(ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ),สําเนาหนา้หนังสอืเดนิทางของบดิาและ มารดาหนังสอื

รับรองค่าใชจ่่าย(ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ) 



 
- กรณีเด็กไมไ่ดเ้ดนิทางกบัมารดาจําเป็นตอ้งมหีนงัสอืยนิยอมใหบุ้ตรเดนิทาง ไปตา่งประเทศ(ของบดิา) ใหบ้ตุรเดนิทางไปต่างประเทศ 

ทีอ่อกโดยสํานักงานเขตหรอือําเภอ ตามทะเบยีนบา้น(ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ),สําเนาหนา้หนังสอืเดนิทางของบดิาและ มารดาหนังสอื

รับรองค่าใชจ่่าย(ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ) 

** รายละเอยีดเอกสารการยืน่ขอวซีา่ทีไ่ดก้ลา่วมานี ้เป็นเพยีงขอ้มลูเบือ้งตน้ทีท่างบรษิทัฯ ไดจ้ดัทําขึน้จากประสบการณ์และระเบยีบ

ของสถานทูตฯ ซึง่อาจมกีารเปลีย่นแปลงได ้ตามแตส่ถานการณ์ และคณุสมบตัขิองลูกคา้ในแตล่ะราย โดยอยูท่ ีด่ลุยพนิจิของประเทศ

ปลายทางเป็นผูด้าํเนนิการ ** 

** หมายเหต ุ: ทางดา่นตรวจคนเขา้เมอืงประเทศปลายทาง อาจขอรายละเอยีดเพิม่เตมิ จากทีไ่ดแ้จง้ไว ้ข ึน้อยูก่บัการพจิารณาของ

เจา้หนา้ที ่และเอกสาร ของแตล่ะทา่น (เป็นการพจิารณาแบบรายบุคคล) การอนุมตัวิซีา่เป็นดลุพนิจิของทางสถานทูต ทางบรษิทัไมม่ ี

สว่นเกีย่วขอ้งใดๆท ัง้สิน้ ท ัง้น ีบ้รษิทัเป็นเพยีงตวักลางและคอยบรกิารอาํนวยความสะดวกใหแ้กผู่เ้ดนิทางเทา่น ัน้ อตัราคา่ธรรมเนยีมวซีา่

ทางสถานทูตเป็นผูเ้รยีกเก็บ หากทา่นโดนปฏเิสธการขออนุมตัวิซีา่ ทางสถานทูตไมค่นือตัราคา่ธรรมเนยีมในการยืน่วซีา่ และมสีทิธิไ์ม่

แจง้สาเหตกุารปฏเิสธวซีา่ ** 

 

เง ือ่นไข และ ขอ้ควรทราบอืน่ๆ ท ัว่ไป ทีท่า่นควรทราบ 

1. ทวัรน์ี้สําหรับผูม้วีัตถปุระสงคเ์พือ่การทอ่งเทีย่วเทา่นัน้ 

2. ทวัรน์ี้ขอสงวนสทิธิสํ์าหรับผูเ้ดนิทางทีถ่อืหนังสอืเดนิทางธรรมดา (หนา้ปกสน้ํีาตาล / เลอืดหมู) เทา่นัน้ กรณีทีท่า่นถอืหนังสอืเดนิทางราชการ  

(หนา้ปกสน้ํีาเงนิเขม้) หนังสอืเดนิทางทตู (หนา้ปกสแีดงสด) และตอ้งการเดนิทางไปพรอ้มคณะทวัรอ์ันมวีัตถปุระสงคเ์พือ่การทอ่งเทีย่ว โดย

ไม่มจีดหมายเชญิ หรอื เอกสารใดเชือ่มโยงเกีย่วกบัการขออนุญาตการใชห้นังสอืเดนิทางพเิศษอืน่ๆ หากไม่ผา่นการอนุมัตขิองเคาทเ์ตอร ์

เช็คอนิ ด่านตรวจคนเขา้เมอืง ทัง้ฝ่ังประเทศไทยขาออก และ ต่างประเทศขาเขา้ไม่ว่ากรณีใดก็ตาม ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการไม่

รับผดิชอบความผดิพลาดทีจ่ะเกดิขึน้ในสว่นนี้ และ ทวัรน์ี้เป็นทวัรแ์บบเหมาจ่าย หากทา่นไม่ไดร่้วมเดนิทางหรอืใชบ้รกิารตามทีร่ะบไุวใ้น

รายการไม่ว่าบางสว่นหรอืทัง้หมด หรอืถกูปฏเิสธการเขา้-ออกเมอืง หรอืดว้ยเหตุผลใดๆก็ตาม ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์ม่คนืเงนิค่าบรกิารไม่

ว่าบางสว่นหรอืทัง้หมดใหแ้กท่า่นไม่ว่ากรณีใดๆก็ตาม 

3. ทวัรน์ี้เป็นทวัรแ์บบเหมาจ่าย หากทา่นไม่ไดร่้วมเดนิทางหรอืใชบ้รกิารตามทีร่ะบไุวใ้นรายการไม่ว่าบางสว่นหรอืทัง้หมด หรอืถกูปฏเิสธการเขา้-

ออกเมอืง หรอืดว้ยเหตุผลใดๆก็ตาม ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์ม่คนืเงนิค่าบรกิารไม่ว่าบางสว่นหรอืทัง้หมดใหแ้กท่า่นไม่ว่ากรณีใดๆก็ตาม 

4. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์ม่รับผดิชอบค่าเสยีหายจากความผดิพลาดในการสะกดชือ่ นามสกลุ คํานําหนา้ชือ่ เลขทีห่นังสอืเดนิทางเลขทีว่ซีา่ 

และอืน่ๆ เพือ่ใชใ้นการจองตั๋วเครือ่งบนิ ในกรณีทีนั่กทอ่งเทีย่วหรอืเอเย่นตไ์ม่ไดส้ง่หนา้หนังสอืเดนิ และ หนา้วซีา่มาใหก้บัทางบรษัิทพรอ้ม

การชําระเงนิมัดจําหรอืสว่นทีเ่หลอืทัง้หมด 

5. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงรายการการเดนิทางตามความเหมาะสม เพือ่ใหส้อดคลอ้งกบัสถานการณ์ ภูมอิากาศ และเวลา ณ 

วันทีเ่ดนิทางจรงิของประเทศทีเ่ดนิทาง ทัง้นี้ ทางบรษัิทจะคํานงึถงึความปลอดภัย และ ประโยชน์ของลูกคา้เป็นสําคัญ 

6. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์ม่รับผดิชอบต่อความเสยีหายหรอืค่าใชจ่้ายใดๆ ทีเ่พิม่ขึน้ของนักทอ่งเทีย่วทีไ่ม่ไดเ้กดิจากความผดิของทางบรษัิท 

เชน่ ภัยธรรมชาต ิการจลาจล การนัดหยุดงาน การปฏวิัต ิอุบตัเิหตุ ความเจ็บป่วย ความสญูหายหรอืเสยีหายของสมัภาระ ความล่าชา้ 

เปลีย่นแปลง หรอืการบรกิารของสายการบนิ เหตุสดุวสิยัอืน่ เป็นตน้ 

7. อัตราค่าบรกิารนี้คํานวณจากอัตราแลกเปลีย่นเงนิตราต่างประเทศ ณ วันทีท่างบรษัิทเสนอราคา ดังนัน้ ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการปรับ

ราคาค่าบรกิารเพิม่ขึน้ ในกรณีทีม่กีารเปลีย่นแปลงอัตราแลกเปลีย่นเงนิตราต่างประเทศ ค่าตั๋วเครือ่งบนิ ค่าภาษีน้ํามัน ค่าภาษีสนามบนิ ค่า

ประกนัภัยสายการบนิ การเปลีย่นแปลงเทีย่วบนิ ฯลฯ ทีทํ่าใหต้น้ทนุสงูขึน้ 

8. มัคคุเทศก ์พนักงาน หรอืตัวแทนของทางบรษัิท ไม่มอํีานาจในการใหคํ้าสญัญาใดๆ แทนบรษัิท  เวน้แต่มเีอกสารลงนามโดยผูม้อํีานาจของ

บรษัิทกํากบัเทา่นัน้ 

9. นักทอ่งเทีย่วตอ้งมคีวามพรอ้มในการเดนิทางทกุประการ หากเกดิเหตุสดุวสิยัใดๆ ระหว่างรอการเดนิทาง อันไม่ใชเ่หตุทีเ่กีย่วขอ้งกบัทาง

บรษัิท อาทเิชน่ วซีา่ไม่ผา่น เกดิอุบตัภิัยทีไ่ม่สามารถควบคุมได ้นอกเหนือการควบคุมและคาดหมาย ทางบรษัิทจะรับผดิชอบคนืค่าทวัร์

เฉพาะสว่นทีบ่รษัิทยังไม่ไดชํ้าระแกท่างคู่คา้ของทางบรษัิท หรอืจะตอ้งชําระตามขอ้ตกลงแกคู่่คา้ตามหลักปฏบิตัเิทา่นัน้ 

10. กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย ์ทีจ่ะนําตดิตัวขึน้เครือ่งบนิ ตอ้งมขีนาดบรรจุภัณฑไ์ม่เกนิ 100 มลิลลิติรต่อชิน้ และรวมกนัทกุชิน้ไม่เกนิ 

1,000 มลิลลิติร โดยแยกใสถ่งุพลาสตกิใสซึง่มซีปิล็อคปิดสนทิ และสามารถนําออกมาใหเ้จา้หนา้ทีต่รวจไดอ้ย่างสะดวก ณ จุดเอ็กซเ์รย ์

อนุญาตใหถ้อืไดท้า่นละ 1 ใบเทา่นัน้ ถา้สิง่ของดังกล่าวมขีนาดบรรจุภัณฑม์ากกว่าทีก่ําหนดจะตอ้งใสก่ระเป๋าใบใหญแ่ละฝากเจา้หนา้ทีโ่หลด

ใตท้อ้งเครือ่งบนิเทา่นัน้ 

11. สิง่ของทีม่ลีักษณะคลา้ยกบัอาวุธ เชน่ กรรไกรตัดเล็บ มดีพก แหนบ อุปกรณ์กฬีาฯ จะตอ้งใสก่ระเป๋าใบใหญแ่ละฝากเจา้หนา้ทีโ่หลดใตท้อ้ง

เครือ่งบนิเทา่นัน้ 

12. คณะทวัรน์ี้ เป็นการชําระค่าใชจ่้ายทัง้หมดแบบผกูขาดกบัตัวแทนบรษัิททีไ่ดรั้บการรับรองอย่างถกูตอ้ง ณ ประเทศปลายทาง ซึง่บางสว่นของ

โปรแกรมอาจจําเป็นตอ้งทอ่งเทีย่วอันเป็นไปตามนโยบายของประเทศปลายทางนัน้ๆ กรณีทีท่า่นไม่ตอ้งการใชบ้รกิารสว่นใดสว่นหนึง่ ไม่ว่า



 
กรณีใดก็ตาม จะไม่สามารถคนืค่าใชจ่้ายใหไ้ด ้และ อาจมคี่าใชจ่้ายเพิม่เตมิขึน้ตามมาเป็นบางกรณี ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเก็บ

ค่าใชจ่้ายทีเ่กดิขึน้จรงิทัง้หมดกบัผูเ้ดนิทาง กรณีทีเ่กดิเหตุการณ์นี้ขึน้ ไม่ว่ากรณีใดก็ตาม 

 

 

 

 

 

แบบฟอรม์กรอกขอ้มูลวีซ่าประเทศ อินเดีย 

** กรุณากรอกขอ้มูลทั้งหมดใหค้รบถว้น เพ่ือประโยชนใ์นการขอวีซ่าของท่านเอง ** 

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

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

สถานะภาพ □ โสด    □ แต่งงานไม่ไดจ้ดทะเบียนสมรส □หมา้ย  □ หย่า   

□แต่งงานจดทะเบียนสมรส 

ชื่อ-นามสกุล คู่สมรส.....................................................................................สถานท่ีเกิด...................................................

สญัชาติ………………………………………………………. 

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

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

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

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

ท่ีอยู่ตามทะเบียนบา้น................................................................................................................................................... 

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

ท่ีอยู่ปัจจุบนั..................................................................................................................................................................... 

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

ช่ือสถานท่ีท างาน / สถานศึกษา.................................................................................................................................

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

ท่ีอยู่สถานท่ีท างาน / สถานศึกษา.............................................................................................................................. 

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

*** ในกรณีทีเ่กษียณอายุ กรุณาระบุชื่อ และ ทีอ่ยู ่สถานทีท่  างาน เน่ืองจากเป็นเงื่อนไขของสถานทูต *** 

ท่านเคยเดินทางเขา้ประเทศอินเดียมากอ่นหรือไม ่□  เคย  □  ไมเ่คย 

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



 

ประเทศท่ีเคยเดินทางในระยะเวลา 10 ปี ท่ีผ่านมา 

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

ท่านเคยเดินทางกลุ่มประเทศ SAARC ในระยะเวลา 3 ปีท่ีผ่านมามากอ่นหรือไม่ (กลุ่มประเทศ SAARC 

ไดแ้ก ่บงักลาเทศ ภฏูาน เนปาล มลัดีฟส ์ปากีสถาน ศรีลงักา อฟักานิสถาน ) 

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

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

ช่ือสมาชิกในครอบครวัพรอ้มเบอรติ์ดต่อ ระหวา่งท่ีท่านพ านักอยู ่ณ ประเทศอินเดีย 

 ชื่อ-สกุล......................................................................................................................................................................... 

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

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

(กรณุาแจง้เบอรท่ี์สามารถตดิตอ่ไดโ้ดยสะดวก เน่ืองจากทางสถานทูตจะมีการโทรเช็คขอ้มูลโดยตรงกบัท่าน) 

การพิจารณาอนุมติัวีซ่าเป็นดุลพินิจของทางสถานทตูฯเท่าน้ัน ทางบริษัทเป็นเพียงตวักลางในการ

อ านวยความสะดวกและบริการดา้นเอกสารใหแ้กผู่เ้ดินทางเท่าน้ัน 

 


