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วนัแรก กรุงเทพฯ  ● ชัยปุระ         (-/-/เยน็บนเคร่ือง) 
17.00 น. พร้อมกนัที ่สนามบินดอนเมือง อาคารขาออก 1 ช้ัน 3  เคาน์เตอร์สายการบิน Thai Air Asia (FD) โดยมีเจา้หนา้ท่ี

อ านวยความสะดวกแก่ทุกท่าน 
20.00 น. ออกเดินทางสู่ เมืองชัยปุระ ประทศอนิเดีย โดยเท่ียวบินท่ี FD130 (ใช้เวลาเดินทางโดยประมาณ 03.20 ช่ัวโมง) 
  (บริการอาหารและเคร่ืองด่ืมบนเคร่ือง) 
หมายเหตุ : พเีรียดเดินทางวันที่ 10-14 / 17-21 / 24-28 มีนาคม 2563 สายการบินมีการเปลีย่นแปลงเวลาบิน ขาไป ออกจาก ดอน

เมือง กรุงเทพฯ เวลา 21.20 น. ถึงชัยปุระ เวลา 00.20 น. เวลานัดหมายทีส่นามบินเวลา 18.30 น.** 

 

 
22.45 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานสนามบินชัยปุระ ประเทศอินเดีย น าท่านผา่นพิธีตรวจคนเขา้เมืองเป็นท่ีเรียบร้อย พบ

การตอ้นรับอยา่งอบอุ่นจากเจา้หนา้ท่ี(**เวลาท้องถิ่นของประเทศอนิเดียช้ากว่าประเทศไทยประมาณ 1.30 ช่ัวโมง 
กรุณาปรับนาฬิกาของท่านเพ่ือสะดวกในการนัดหมาย)  เมืองชัยปุระ หรือท่ีทุกคนจะรู้จกักนัในช่ือ “นครสีชมพู” 
เป็นเมืองหลวงของรัฐราชสถาน มีประชากรมากกว่า 3 ล้านคน เป็นศูนยก์ลางในด้านต่างๆไม่ว่าจะเป็น ด้าน
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คมนาคม สาธารณูปโภค และโรงงานอุตสาหกรรมต่างๆ รวมถึงสถานท่ีท่องเท่ียวของเมืองชัยปุระท่ีมีความ
สวยงามทั้งสถานท่ีและประวติัศาสตร์ท่ีน่าคน้หา ท าให้เมืองชัยปุระ เป็นเมืองยอดนิยมในการเดินทางเขา้มา
ท่องเท่ียว 

ทีพ่กั PARK REGIS HOTEL หรือเทยีบเท่าระดับ 4* เมืองชัยปุระ มาตรฐานอนิเดีย 
(โรงแรมท่ีระบุในรายการทวัร์เป็นเพียงโรงแรมท่ีน าเสนอเบ้ืองตน้เท่านั้น ซ่ึงอาจมีการเปล่ียนแปลงแต่โรงแรมท่ีเขา้พกัจะเป็นโรงแรมระดบัเทียบเท่ากนั) 

วนัทีส่อง ชัยปุระ ●  แอมเบอร์ ฟอร์ท ●  น่ังรถจ๊ีปขึ้นแอมเบอร์ ฟอร์ท  ●  พระราชวังสายลม  ●  CITY PALACE ●                       

จันทาร์ มันทาร์ ● จูดห์ปุระ               (เช้า/กลางวนั/เยน็) 
เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม   
จากนั้น น าท่านสู่ AMBER FORT หรือป้อมปราการใหญ่แห่งเมือง

ชยัปุระ ตั้งอยู ่บนเนินเขาสูงของเมืองอาเมร์ สร้างข้ึนในปี 
ค.ศ.1592 โดยมหาราชาแมนสิงห์(Raja Man Singh) แต่
เดิมท่ีแห่งน้ีเป็นป้อมปราการท่ีส าคัญสามารถป้องกัน
ข้าศึกท่ีมารุกรานได้ มีทั้ งแม่น ้ าล้อมรอบ และขนาด
ก าแพงของป้อมปราการท่ีมีขนาดใหญ่และหนาแน่น 
คลา้ยกบัก าแพงเมืองจีน ดว้ยความยาวกวา่ 13 กิโลเมตร และสามารถมองเห็นไดร้ะยะไกลจากมุมสูงของปราการได้
อีกด้วย ซ่ึงภายในยงัประกอบไปด้วยพระต าหนักอนัสวยงามมากมาย ออกแบบสถาปัตยกรรมภายในเป็นการ
ผสมผสานระหวา่งราชปุตกบัโมกุล (พเิศษ!! ให้ท่านน่ังรถจีปขึน้ไปชมพระราชวงั) 
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จากนั้น  น าท่านผ่านชม พระราชวงักลางน า้ (JAL MAHAL) ตั้งอยูก่ลางทะเลสาบ Man Sagar Lake โดยมีเทือกเขานหาร์

การห์ตั้งอยูด่า้นหลงั และตวัอาคารสร้างดว้ยหินทรายสีแดง พระราชวงัแห่งน้ีมีทั้งหมด 5 ชั้น ซ่ึง 4 ชั้นล่างจะถูก
น ้าท่วมเม่ือทะเลสาบมีระดบัน ้าสูงสุด และเหลือใหเ้ห็นเพียงชั้นบนสุดเท่านั้น 
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จากนั้น น าท่านสู่ พระราชวังสายลม (HAWA MAHAL) สร้างข้ึนในปี ค.ศ.1799 โดยมหาราชาสะหวาย ประธาป สิงห์ 
(Maharaja Sawai Pratap Singh) ออกแบบโดยลาล ชนัด ์อุสถดั (Lal Chand Ustad) ซ่ึงพระราชวงัแห่งน้ีสร้าง
ดว้ยหินทรายสีชมพู และสีแดง ถอดแบบมากจากทรงของมงกุฎพระนารายณ์   ลกัษณะเด่นของพระราชวงัสายลม
แห่งน้ี มีความสูงถึง 5 ชั้น และสูงถึง 15 เมตร มีหนา้ต่างทั้งหมด 953 บาน เป็นช่องลมลายฉลุเพื่อให้อากาศถ่ายเท
และให้แสงลอดผา่นได ้คลา้ยกบัรังผึ้ง สร้างข้ึนเพื่อให้นางสนมในวงัสามารถมองเห็นวิถีชีวิตผูค้นในเมือง หรือ
ขบวนพิธีการต่างๆท่ีเกิดข้ึนภายนอกเมืองได้ ซ่ึงคนภายนอกจะไม่สามารถเห็นนางสนมในวงัได้ เน่ืองจาก
สมยัก่อนจะมีความเคร่งครัดในการใช้ผา้คลุมหน้าส าหรับผูห้ญิง น าท่านถ่ายรูปหน้าพระราชวงัสายลมท่ีเป็นจุด
ถ่ายรูปยอดฮิตของผูท่ี้มาเยอืนตามอธัยาศยั 
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เทีย่ง บริการอาหารกลางวนั ณ โรงแรม 
จากนั้น น าท่านสู่ พระราชวงัหลวง (CITY PALACE) สร้างข้ึนในปีค.ศ.1797สมยัมหาราชาไสวจยั ซิงห์ ท่ี 2 สร้างโดยการ

ผสมผสานสถาปัตยกรรมแบบราชปุตกบัโมกุลในปัจจุบนัเปิดเป็นพิพิธภณัฑ์ให้สามารถเขา้ชมไดจุ้ดไฮไลท์ท่ี
นักท่องเท่ียวนิยมถ่ายรูปอยู่ท่ี “ลานนกยูง” ซ่ึงเป็นลานแสดงของเหล่านางราท่ีจะมาร่ายราณลานแห่งน้ีและ
ลอ้มรอบดว้ยประตู 4 บาน ท่ีทุกบานจะมีภาพวาดท่ีเป็นสัญลักษณ์ของ 4 ฤดู ประตูท่ี 1 จะเป็นตวัแทนของฤดูฝน 
ท่ีจะเป็นประตูท่ีใชใ้นการเขา้ออก ประตูท่ี 2 คือประตูดอกบวัเป็นตวัแทนของฤดูร้อน ประตูท่ี 3 ประตูโคง้สีเขียว
เป็นตวัแทนของฤดูใบไมผ้ลิ และประตูท่ี 4 ประตูดอกไมสี้ม่วงตวัแทนของฤดูหนาว  และเม่ือท่านมองไปยงัดา้น
บนสุดของพระราชวงัก็จะเห็นหอ้งพกัส่วนพระองคข์องราชวงศอี์กดว้ย  
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จากน้ัน น าท่านสู่ จันทาร์ มันทาร์ (Jantar Mantar) หอดูดาวท่ี
ใหญ่ท่ีสุดในโลก สร้างข้ึนโดย มหาราชาไสวใจ สิงคท่ี์ 2 
ในปีค.ศ.1727 เน่ืองจากท่านมีพระปรีชาสามารถและมี
ความสนพระทัยในการดาราศาตร์ จึงท าให้สร้างท่ีน้ี
ข้ึนมาเพื่อดูพระอาทิตย ์ดวงดาว และยงัมีนาฬิกาแดดท่ี
เอาไวใ้ช้ดูเวลาในการออกรบไดอี้กดว้ย และท่ีแห่งน้ียงั
ไดรั้บการข้ึนทะเบียนเป็นมรดกโลกโดยองคก์ารยเูนสโก
วา่ เป็นการแสดงออกถึงความชาญฉลาดทางดาราศาสตร์
และแนวความคิดทางจกัรวาลวทิยาของราชส านกัในช่วง
ปลายของยุคโมกุล  ในปีค.ศ.2010  จากน้ัน น าท่าน
เดินทางสู่ เมืองจูดห์ปุระ ท่ีรู้จักในนามว่า Blue City 

ตั้งอยู่ในแควน้ราชสถานของประเทศอินเดีย และเมือง
แห่งน้ีเคยเป็นเมืองหลวงของประเทศอินเดียในอดีต 
เมืองทั้งเมืองบา้นเรือนจะทาสีฟ้าเกือบทั้งหมด ซ่ึงสีฟ้า
นั้นเป็นสีของพราหมณ์ เช่ือกนัวา่จะท าให้บา้นเรือนเยน็
ลงได้  และเมืองแห่งน้ีเต็มไปด้วยประวัติศาสตร์ท่ี
ยาวนาน มีป้อมปราสาทสุดอลงักาลอีกดว้ย 

เยน็ บริการอาหารเยน็ ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
ทีพ่กั ZONE BY THE PARK HOTEL หรือเทยีบเท่าระดับ 4* เมืองจูดห์ปุระ มาตรฐานอนิเดีย 

(โรงแรมท่ีระบุในรายการทวัร์เป็นเพียงโรงแรมท่ีน าเสนอเบ้ืองตน้เท่านั้น ซ่ึงอาจมีการเปล่ียนแปลงแต่โรงแรมท่ีเขา้พกัจะเป็นโรงแรมระดบัเทียบเท่ากนั) 

วนัทีส่าม จูดห์ปุระ ● ป้อมเมห์รานการห์ ● พระต าหนักพูลมาฮาล ● พระต าหนักโมติมาฮาล ● จัสวันธาดา ● Step Well 
         (เช้า/กลางวนั/เยน็) 

เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
จากน้ัน น าท่านเดินทางสู่ ป้อมเมห์รานการห์ (Mehrangarh 

Fort) เป็นป้อมโบราณท่ีมีความยิง่ใหญ่และเป็น 1 ใน 
4 ของพระราชวงัท่ีใหญ่ท่ีสุดในอินเดีย มีความยาว
ขา้มเขาถึง 125 ลูก ภายในมีพระราชวงัท่ีสวยงามและ
ใหญ่ท่ีสุด และเป็นจุดชมวิวของเมืองสีฟ้าท่ีดีท่ีสุด 
ซ่ึงเป็นป้อมปราการท่ีมีความสง่าเป็นอยา่งมาก ป้อม
หินแห่งน้ีถูกสร้างบนเนินเขาสูง 122 เมตร ในปี ค.ศ. 
1459 ภายในมีการแบ่งห้องหรือทอ้งพระโรงขนาด
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ใหญ่อีกหลายแห่ง ได้แก่ ต าหนกั Moti Mahal , Phool Mahal ป้อมเมห์รานการห์เป็นป้อมโบราณท่ียงัอยู่ใน
สภาพท่ีสมบูรร์ ภายในยงัเป็นพิพิธภณัฑท่ี์ไดรั้บการตกแต่งอยา่งสวยงามอีกดว้ย 

  
พาท่านชม ห้อง Phool Mahal พระต าหนักพูลมาฮาล หรือ พระต าหนักแห่งมวลดอกไม้ สร้างข้ึนในปี ค.ศ.  1724 
โดยไดรั้บการยกยอ่งวา่สวยงามและละเอียดอ่อนท่ีสุดในบรรดาต าหนกัทั้งหมดท่ีอยูภ่ายใน ส่วนใหญ่เป็นภาพวาด
ลายดอกไมแ้ละเถาไมป้ระดบัจ านวนมาก โดยเรียกการวาดภาพแบบน้ีวา่ รักมาลา จุดประสงค์ของห้องน้ีใช้เพื่อ
ความส าราญ ฟังดนตรีและชมการเตน้ร า และน าท่านชม พระต าหนักโมติมาฮาล (Moti Mahal) หรือพระต าหนัก
ไข่มุก จุดเด่นอยู่ท่ีการน าเปลือกหอยมุกมาบด ก่อนน าไปผสมปูนแล้วฉาบลงบนผนงัห้อง ท าให้เวลาค ่าคืนจุด
เทียนผนังห้องจะดูแวววาว ส่วนเพดานใช้กระจกเป็นสีๆ ห้องน้ีจะใช้ในการหารือราชการกับข้าราชบริพาร
ระดบัสูง  

เทีย่ง  บริการอาหารกลางวนั ณ โรงแรม 
จากนั้น น าท่ าน เ ดินทาง เข้า สู่  อนุสร ณ์สถาน 

Jaswant Thada ตั้ งอยู่ห่างจากป้อมเมห์
รานการห์ ไปประมาณ 1 กิโลเมตร อนุสรณ์
น้ีสร้างข้ึนในปี ค.ศ. 1899 เพื่ออุทิศให้กบั

มหาราชาจัสว ันต์ ซิงห์ท่ี  2 (Maharaja 

Jaswant Singh II) หลงัจากเสียชีวติไปแลว้ 
4 ปี โดยเป็นมหาราชาท่ีได้การนับถือจาก
ประชาชนมากมาย เป็นทั้งผูริ้เร่ิมโครงการ
ชลประทาน จสัวนัธาดาสร้างจากหินอ่อน ท่ีประตูและเสาแกะสลกัลวดลายไดล้ะเอียดอ่อนและงดงาม ภายในมี
สวนหยอ่มเล็กๆ สร้างความร่มร่ืนและสามารถชมววิทิวทศัน์ได ้อีกดว้ย 
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จากนั้น  น าท่านเดินทางเยี่ยมชม บ่อน ้าโบราณ Toorji Ka Jhalra Step Well บ่อน ้ าโบราณแบบขั้นบนัไดท่ีมีขนาดใหญ่

ท่ีสุดแห่งหน่ึงของเมือง Jodhpur มีความลึกกวา่ 200 ฟุต และเป็นหน่ึงในสถานท่ีถ่ายท าภาพยนตร์เร่ือง Batman 

The Dark Knight Rises จุดเด่นของบ่อน ้าโบราณแห่งน้ีคือบนัไดท่ีอดีตเป็นท่ีกกัเก็บน ้าสามารถเดินลงไปตกัน ้ า
ได ้ซ่ึงสร้างบ่อน ้าแห่งน้ีสร้างข้ึนเพื่อกกัเก็บน ้าไวใ้ช ้ในช่วงแหง้แลง้ 

 
เยน็  บริการอาหารเยน็ ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
ทีพ่กั ZONE BY THE PARK HOTEL หรือเทยีบเท่าระดับ 4* เมืองจูดห์ปุระ มาตรฐานอนิเดีย 

(โรงแรมท่ีระบุในรายการทวัร์เป็นเพียงโรงแรมท่ีน าเสนอเบ้ืองตน้เท่านั้น ซ่ึงอาจมีการเปล่ียนแปลงแต่โรงแรมท่ีเขา้พกัจะเป็นโรงแรมระดบัเทียบเท่ากนั) 

วนัทีส่ี่ จูดห์ปุระ ● ชัยปุระ ● ประตูปาตริกา  (เช้า/กลางวนั/เยน็) 
เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
  น าท่านเดินทางกลบั ชัยปุระ (ใช้เวลาเดินทาง ประมาณ 5 ช่ัวโมง) 
เทีย่ง  บริการอาหารกลางวนั ณ ภัตตคารอาหารท้องถิ่น 
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จากนั้น น าท่านสู่ ประตูปาตริกา (Patrika gate) คือประตูเมืองล าดบัท่ี 9 ของนครชยัปุระ ตั้งอยูบ่ริเวณ วงเวียนจาวาฮาร์ 
(Jawahar Circle) ด้วยความท่ีเป็นประตูเมืองล าดบัท่ี 9 ซ่ึงเป็นเลขศกัด์ิสิทธ์ิ การสร้างประตูน้ี้ จึงมีการระดม
ความคิดในการสร้างให้ตรงตามประเพณีโบราณของเมือง ท าให้ประตูปาตริกา มี 9 โดม 7 ซุ้มประตู แต่ละซุ้มมี
ภาพวาดสีสันสวยงาม เล่าถึงประวติัศาสตร์ของแควน้ราชสถาน และยงัสามารถถ่ายรูปชิคๆไดอี้กดว้ย 

 
เยน็ บริการอาหารเยน็ ณ ภัตตคารอาหารท้องถิ่น 
ได้เวลาสมควร น าท่านเดินทางสู่ สนามบินชัยปุระ เตรียมตัวเดินทางกลบักรุงเทพฯ 
23.15 น. ออกเดินทางสู่กรุงเทพฯโดยเท่ียวบินท่ี FD131  
วนัทีห้่า ดอนเมือง กรุงเทพฯ   
05.00+1 น. เดินทางถึง สนามบินดอนเมือง กรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ พร้อมความประทบัใจมิรู้ลืม 

หมายเหตุ : พเีรียดเดินทางวันที ่ 10-14 / 17-21 / 24-28 มีนาคม 2563 สายการบินมีการเปลีย่นแปลงเวลาบิน ขากลับ  
ออกจาก ชัยปุระ เวลา 00.50 น. ถึง ดอนเมือง กรุงเทพฯ เวลา 06.20 น. ** 

******************************************************************** 
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หมายเหตุ : 
1. ทางบริษัทฯจะไม่รับผดิชอบใดๆทั้งส้ิน หากเกดิความล่าช้าของสายการบิน,สายการบินยกเลกิบิน , การเปลีย่นแปลงไฟล์ท

บินรวมถึงเวลาบิน , การประท้วง,การนัดหยุดงาน,การก่อจลาจล หรือกรณท่ีานถูกปฎเิสธการเข้าหรือออกเมืองจาก
เจ้าหน้าทีต่รวจคนเข้าเมือง หรือ เจ้าหน้าทีก่รมแรงงานทั้งจากไทยและต่างประเทศ หรือ สภาพอากาศแปรปรวน หรือ เกดิ
เหตุภัยพบิัติทางธรรมชาติ การปิดของสถานที่ท่องเทีย่วต่างๆรวมถึงร้านอาหารโดยมิได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า ซ่ึงอยู่
นอกเหนือความรับผดิชอบของบริษัทฯ (ซ่ึงลูกค้าจะต้องยอมรับในเง่ือนไขนีใ้นกรณทีี่เกดิเหตุสุดวสัิย ซ่ึงอาจจะ
ปรับเปลี่ยนโปรแกรมตามความเหมาะสม) 

2. อาหารท้องถิ่น รูปแบบ วตัถุดิบและรสชาติจะเป็นไปตามรสนิยมของคนท้องถิ่น ซ่ึงลูกค้าจะต้องยอมรับในรสชาติของ
อาหาร 

3. โรงแรมทีร่ะบุในรายการทวัร์เป็นเพยีงโรงแรมที่น าเสนอเบื้องต้นเท่าน้ัน ซ่ึงอาจมีการเปลีย่นแปลงแต่โรงแรมทีเ่ข้าพกัจะ
เป็นโรงแรมระดับเทยีบเท่ากัน 

4. ลูกค้าจะต้องปฎบิัติตามกฎระเบียบข้อบังคับของสถานที่ท่องเทีย่วต่างๆ เพ่ือประโยชน์ของท่านเองและบุคคลอ่ืน 
5. ทางบริษัทฯ จะไม่รับผดิชอบใดๆทั้งส้ิน หากเกดิส่ิงของสูญหายจากการโจรกรรม และ/หรือ เกดิอุบัติเหตุทีเ่กดิจากความ

ประมาทของนักท่องเทีย่วเอง หรือ ในกรณทีีก่ระเป๋าเกดิสูญหายหรือช ารุดจากสายการบิน 
6. รูปภาพในโปรแกรมเป็นรูปภาพเพ่ือใช้ประกอบการโฆษณาเท่าน้ัน 

 

**ทั้งนี ้ก่อนตัดสินใจจองทวัร์ควรอ่านเง่ือนไขการเดินทางทุกหน้าอย่างถี่ถ้วน หากลูกค้าจ่ายเงินมดัจ าแล้ว  
ทางบริษทัฯจะถือว่าลูกค้ายอมรับในเง่ือนไขทั้งหมด** 

 
  อตัราค่าบริการและเง่ือนไขรายการท่องเทีย่ว 

ตาราง ราคาโปรแกรม  อนิเดีย ชัยปุระ จูดห์ปุระ แอร์เอเชีย (FD) 5 วนั 3 คืน 
เร่ิมเดินทาง จ านวน ไฟล์ทบิน ราคาผู้ใหญ่ ราคาเด็ก เด็กไม่มเีตียง พกัเดี่ยว จอยแลนด์ 

10 - 14 ม.ีค.63 25 FD130: 21.20-00.20 
FD131: 00.50-06.20 20,900 20,900 19,900 5,000 13,900 

17 - 21 ม.ีค.63 25 FD130: 21.20-00.20 
FD131: 00.50-06.20 19,900 19,900 18,900 5,000 13,900 

24 - 28 ม.ีค.63 25 FD130: 21.20-00.20 
FD131: 00.50-06.20 19,900 19,900 18,900 5,000 13,900 

31 ม.ีค.-04 เม.ย.63 25 FD130: 20.00-22.45 
FD131: 23.15-05.00 20,900 20,900 19,900 5,000 13,900 

07 - 11 เม.ย.63 25 FD130: 20.00-22.45 
FD131: 23.15-05.00 21,900 21,900 20,900 5,000 14,900 
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21 - 25 เม.ย.63 25 FD130: 20.00-22.45 
FD131: 23.15-05.00 21,900 21,900 20,900 5,000 14,900 

 

**ราคา INFANT (อายุไม่ถึง 2 ปี บริบูรณ์ ณ วนัเดินทางกลบั) ท่านละ 3,000 บาท อตัรานีร้วมรายการทวัร์และตั๋วเคร่ืองบินแล้ว** 
 

อตัราค่าบริการรวม 
 ตั๋วเคร่ืองบินช้ันทศันาจรไป -กลบัพร้อมกรุ๊ป อยู่ต่อต้องเสียค่าเปลีย่นแปลงตั๋ว 
 ทีพ่กัโรงแรมตามรายการ 3 คืน พกัห้องละ 2-3 ท่าน (กรณมีาไม่ครบคู่และไม่ต้องการเพิม่เงินพกัห้องเดี่ยว) 
 อาหารตามรายการระบุ(สงวนสิทธิในการสลบัมื้อหรือเปลีย่นแปลงเมนูอาหารตามสถานการณ์)  
 ค่าเข้าชมสถานทีต่ามรายการระบุ 
 ค่าระวางน า้หนักกระเป๋าไม่เกนิ 30 กก.ต่อ 1 ใบ(โหลดได้ท่านละ 1 ใบ)กระเป๋าถือขึน้เคร่ือง Hand Carry 7 กก.ต่อ 1 ใบ 
 ค่ารถโค้ชรับ-ส่งสถานทีท่่องเทีย่วตามรายการระบุ 
 ค่าไกด์ท้องถิ่นและหัวหน้าทวัร์น าเทีย่วตามรายการ 
 ประกนัอุบัติเหตุวงเงิน1,000,000 บาท (เป็นไปเง่ือนไขตามกรมธรรม์)  

เง่ือนไขประกันการเดินทาง  ค่าประกันอุบัติเหตุและค่ารักษาพยาบาล คุ้มครองเฉพาะกรณีที่ได้รับอุบัติเหตุระหว่างการ
เดินทาง ไม่คุ้มครองถึงการสูญเสียทรัพย์สินส่วนตัวและไม่คุ้มครองโรคประจ าตัวของผู้เดินทาง 

 ภาษีน า้มันและภาษีตั๋วทุกชนิด(สงวนสิทธิเกบ็เพิม่หากสายการบินปรับขึน้ก่อนวนัเดินทาง) 
 ภาษีหัก ณ ทีจ่่าย 3% และภาษีมูลค่าเพิม่ 7%  

 

อตัราค่าบริการไม่รวม 
 ค่าท าหนังสือเดินทางไทย และค่าธรรมเนียมส าหรับผู้ถือพาสปอร์ตต่างชาติ 

 ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาท ิอาหารและเคร่ืองด่ืมที่ส่ังเพิม่พเิศษ,โทรศัพท์-โทรสาร,อนิเตอร์เน็ต,มินิบาร์,ซักรีดทีไ่ม่ได้ระบุไว้ใน
รายการ 

 ค่าใช้จ่ายอันเกิดจากความล่าช้าของสายการบิน,อุบัติภัยทางธรรมชาติ,การประท้วง,การจลาจล,การนัดหยุดงาน,การถูก
ปฏิเสธไม่ให้ออกและเข้าเมืองจากเจ้าหน้าทีต่รวจคนเข้าเมืองและเจ้าหน้าที่กรมแรงงานทั้งทีเ่มืองไทยและต่างประเทศซ่ึง
อยู่นอกเหนือความควบคุมของบริษัทฯ 

 ค่าวซ่ีาเข้าประเทศอนิเดียแบบ E-VISA และค่าด าเนินการ 1,300 บาท  (เป็นแบบ DOUBLE ENTRY เข้า-ออกได้ 2 คร้ัง   
และอนุญาตให้อยู่ได้ไม่เกนิ 30 วนั) 

 ค่าทปิไกด์ท้องถิ่น,คนขับรถ,ผู้ช่วยคนขับรถ1,200 บาท/ทริป/ลูกทวัร์1ท่าน(บังคับตามระเบียบธรรมเนียมของประเทศ) 

 ค่าทปิหัวหน้าทวัร์ตามสินน า้ใจของทุกท่านค่ะ(ไม่รวมในทปิไกด์ท้องถิ่นและคนขับรถนะคะแต่ไม่บังคับทปิค่ะ) 
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เง่ือนไขการส ารองทีน่ั่งและการยกเลกิทวัร์ 
การจองทวัร์ : 

 กรุณาจองทัวร์ล่วงหน้า ก่อนการเดินทาง พร้อมช าระมัดจ า 10,000 บาท ส่วนที่เหลือช าระทันทีก่อนการเดินทางไม่น้อย
กว่า 20 วนั มิฉะน้ันถือว่าท่านยกเลกิการเดินทางโดยอตัโนมัติ (ช่วงเทศกาลกรุณาช าระก่อนเดินทาง 30 วนั) 

กรณยีกเลกิ : (จอยกรุ๊ป) 

 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 45 วัน บริษัทฯ จะคืนเงินค่ามัดจ าให้ทั้งหมด ยกเว้นในกรณีวันหยุดเทศกาล, วันหยุดนักขัตฤกษ์ 
ยกเลกิก่อนการเดินทาง 60 วนั จะคืนเงินค่ามัดจ าให้ทั้งหมด  

 ยกเลกิน้อยกว่า 45 วนั ก่อนการเดินทาง หักค่าทวัร์ 50%จากราคาขาย และยดึเงินมัดจ าทั้งหมดไม่ว่ากรณใีด ๆ ทั้งส้ิน 

 ยกเลกิน้อยกว่า 30 วนั ก่อนการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิเกบ็เงินค่าทวัร์ทั้งหมดไม่ว่ากรณใีด ๆ ทั้งส้ิน 
กรณยีกเลกิ : (ตัดกรุ๊ป) 

 ยกเลกิหรือเล่ือนการเดินทางต้องท าก่อนการเดินทาง 60 วัน บริษัทฯจะคืนเงินค่ามัดจ าให้ทั้งหมด ยกเว้นในกรณวีนัหยุด
เทศกาล,วนัหยุดนักขัตฤกษ์ ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิยดึเงินมัดจ าโดยไม่มีเง่ือนไขใดๆทั้งส้ิน 

 ยกเลกิการเดินทางภายใน 60 วนั ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิยดึเงินมัดจ าโดยไม่มีเง่ือนไขใดๆทั้งส้ิน 

 ยกเลกิการเดินทางหลงัช าระเต็มจ านวนทางบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิเกบ็เงินค่าทวัร์ทั้งหมดโดยไม่มีเง่ือนไขใดๆทั้งส้ิน 
กรณเีจ็บป่วย : 

 กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได้ ซ่ึงจะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง บริษัทฯจะท าการเล่ือน            
การเดินทางของท่านไปยังคณะต่อไป แต่ทั้งนี้ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถยกเลิกหรือเล่ือนการเดินทางได้ตาม
ความเป็นจริง 

 ในกรณเีจ็บป่วยกะทนัหันก่อนล่วงหน้าเพยีง 7 วนัท าการ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงินทุกกรณ ี
เง่ือนไขอ่ืน ๆ : 

 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมด กรณีท่านยกเลิกการเดินทางและมีผลท าให้คณะเดินทางไม่ครบตาม
จ านวนทีบ่ริษัทฯ ก าหนดไว้ (15 ท่านขึน้ไป) เน่ืองจากเกิดความเสียหายต่อทางบริษัทฯ และผู้เดินทางอ่ืนทีเ่ดินทางในคณะ
เดียวกนั บริษัทต้องน าไปช าระค่าเสียหายต่าง ๆ ทีเ่กดิจากการยกเลกิของท่าน 

 คณะผู้เดินทางจ านวน 15 ท่านขึ้นไป จึงออกเดินทางในกรณีที่มีผู้เดินทางไม่ถึง 15 ท่าน ขอสงวนสิทธ์ิเล่ือนวันเดินทาง 
หรือ ยกเลกิการเดินทาง โดยทางบริษัทจะแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า 10 วนัก่อนการเดินทาง 

 กรณทีี่ท่านต้องออกตั๋วภายใน เช่น (ตั๋วเคร่ืองบิน, ตั๋วรถทัวร์, ตั๋วรถไฟ) กรุณาสอบถามที่เจ้าหน้าที่ทุกคร้ังก่อนท าการออก
ตั๋ว เน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟล์ทบิน หรือเวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทางบริษัทฯ จะไม่
รับผิดชอบใด ๆ ในกรณี ถ้าท่านออกตั๋วภายในโดยไม่แจ้งให้ทราบและหากไฟล์ทบินมีการปรับเปลี่ยนเวลาบินเพราะถือว่า
ท่านยอมรับในเง่ือนไขดังกล่าว 
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 กรณีใช้หนังสือเดินทางราชการ (เล่มน ้าเงิน) เดินทางเพ่ือการท่องเที่ยวกับคณะทัวร์ หากท่านถูกปฏิเสธในการเข้า – ออก
ประเทศใด ๆ กต็าม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนค่าทวัร์และรับผดิชอบใด ๆ ทั้งส้ิน 

เอกสารทีใ่ช้ในการย่ืนวซ่ีาประเทศอนิเดีย 10 วนัล่วงหน้าก่อนเดินทาง 

 สแกนหน้าพาสปอร์ตสีทีชั่ดเจน ห้ามถ่ายจากมือถือ และวนัหมดอายุหนังสือเดินทางต้องมีอายุเหลือมากกว่า 6 เดือน 
 รูปถ่าย : รูปสี ขนาด 2 นิว้ พืน้หลงัสีขาวเท่าน้ัน 1 รูป หน้าตรง ไม่ยิม้เห็นฟัน เกบ็ผมให้เรียบร้อย  

น ารูปถ่ายขนาด 2 นิว้ มาสแกนคู่กบั PASSPORT  เต็ม 2 หน้า จ านวน 1 ไฟล์ และ ไฟล์รูปเดี่ยว จ านวน 1 ไฟล์ 

 กรณีผู้เดินทางอายุไม่ถึง 20 ปีบริบูรณ์  เด็กไม่ได้เดินทาง กับบิดาและมารดา จะต้องมีหนังสือยินยอมให้บุตรเดินทาง ไป
ต่างประเทศจากเขตหรืออ าเภอ (ภาษาไทย และภาษาองักฤษ) + หน้าพาสปอร์ตของบิดาและ มารดา + หนังสือรับรองค่าใช่
จ่าย 

 กรณีผู้เดินทางอายุไม่ถึง 18 ปีบริบูรณ์ ต้องเตรียมส าเนาสูติบัตร ภาษาไทย 1 ฉบับ และ ใบสูติบัตรตัวจริง ภาษาอังกฤษ 1 
ฉบับ 

 กรณีผู้เดินทางอายุไม่ถึง 18 ปีบริบูรณ์ เปลี่ยนช่ือ-นามสกุล ต้องเตรียมเอกสารเปลี่ยนช่ือ-นามสกุล ภาษาอังกฤษตัวจริง 1 
ฉบับ 

 
**เป็นไฟล์ PDF เท่าน้ัน** 

**ในกรณวีซ่ีาของท่านไม่ผ่านการพจิารณาจากประเทศอนิเดีย 
ทางบริษัทฯจะไม่รับผดิชอบคืนเงนิค่าทัวร์ให้ทุกกรณี** 
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รายละเอยีดเพิม่เติม 
 บริษัทฯมีสิทธ์ิในการเปลีย่นแปลงโปรแกรมทวัร์ในกรณีทีเ่กดิเหตุสุดวสัิยจนไม่อาจแก้ไขได้  
 เที่ยวบิน , ราคาและรายการท่องเทีย่ว สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมโดยค านึงถึงผลประโยชน์ของผู้เดินทาง

เป็นส าคัญ 
 หนังสือเดินทางต้องมีอายุการใช้งานเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน และบริษัทฯรับเฉพาะผู้มีจุดประสงค์เดินทางเพ่ือท่องเที่ยว

เท่าน้ัน (หนังสือเดินทางต้องมีอายุเหลือใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน บริษัทฯไม่รับผิดชอบหากอายุเหลือไม่ถึงและไม่
สามารถเดินทางได้ ) 

 ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งส้ิน หากเกิดความล่าช้าของสายการบิน ,สายการบินยกเลิกบิน , การประท้วง,การนัด
หยุดงาน,การก่อจลาจล หรือกรณีท่านถูกปฎิเสธการเข้าหรือออกเมืองจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง หรือ เจ้าหน้าที่กรม
แรงงานทั้งจากไทยและต่างประเทศซ่ึงอยู่นอกเหนือความรับผดิชอบของบริษัทฯหรือเหตุภัยพิบัติทางธรรมชาติ(ซ่ึงลูกค้า
จะต้องยอมรับในเง่ือนไขนีใ้นกรณทีีเ่กดิเหตุสุดวสัิย ซ่ึงอาจจะปรับเปลีย่นโปรแกรมตามความเหมาะสม) 

 ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งส้ิน หากผู้เดินทางประสบเหตุสภาวะฉุกเฉินจากโรคประจ าตัว ซ่ึงไม่ได้เกิดจาก
อุบัติเหตุในรายการท่องเที่ยว(ซ่ึงลูกค้าจะต้องยอมรับในเง่ือนไขนี้ในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัย ซ่ึงอยู่นอกเหนือความ
รับผดิชอบของบริษัททวัร์) 

 ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งส้ิน หากท่านใช้บริการของทางบริษัทฯไม่ครบ อาทิ ไม่เที่ยวบางรายการ,ไม่ทานอาหาร
บางมื้อ,เพราะค่าใช้จ่ายทุกอย่างทางบริษัทฯได้ช าระค่าใช้จ่ายให้ตัวแทนต่างประเทศแบบเหมาจ่ายขาด ก่อนเดินทาง
เรียบร้อยแล้วเป็นการช าระเหมาขาด 

 ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งส้ิน หากเกิดส่ิงของสูญหายจากการโจรกรรมและหรือเกิดอุบัติเหตุที่เกิดจากความ
ประมาทของนักท่องเทีย่วเองหรือในกรณีทีก่ระเป๋าเกดิสูญหายหรือช ารุดจากสายการบิน 

 กรณทีี่การตรวจคนเข้าเมืองทั้งทีก่รุงเทพฯและในต่างประเทศปฎิเสธมิให้เดินทางออกหรือเข้าประเทศที่ระบุไว้ในรายการ
เดินทาง บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิทีจ่ะไม่คืนค่าบริการไม่ว่ากรณใีดๆทั้งส้ิน 

 ตั๋วเคร่ืองบินเป็นตั๋วราคาพิเศษ กรณีที่ท่านไม่เดินทางพร้อมคณะไม่สามารถน ามาเล่ือนวันหรือคืนเงินและไม่สามารถ
เปลีย่นช่ือได้ 

 เม่ือท่านตกลงช าระเงินไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนผ่านตัวแทนของบริษัทฯหรือช าระโดยตรงกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ
จะถือว่าท่านได้ยอมรับในเง่ือนไขข้อตกลงต่างๆทีไ่ด้ระบุไว้ข้างต้นนีแ้ล้วทั้งหมด 

 กรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุดหรือเทศกาลที่ต้องการันตีมัดจ ากับสายการบินหรือผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศ 
รวมถึงเทีย่วบินพเิศษ เช่น Charter Flight , Extra Flightจะไม่มีการคืนเงินมัดจ าหรือค่าทวัร์ทั้งหมด 

 ในกรณีของ PASSPORT น้ัน จะต้องไม่มีการช ารุด เปียกน ้า การขีดเขียนรูปต่างๆหรือแม้กระทั่งตราป๊ัมลายการ์ตูน ที่
ไม่ใช่การประทับตราอย่างเป็นทางการของตม. กรุณาตรวจสอบ PASSPORT ของท่านก่อนการเดินทางทุกคร้ัง หาก 
ตม.ปฎเิสธการเข้า-ออกเมืองของท่าน ทางบริษัทฯจะไม่รับผดิชอบใดๆทั้งส้ิน 
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 ทางบริษัทฯจะไม่รับผดิชอบใดๆทั้งส้ิน หากพาสปอร์ตไม่ตรงกบัใบหน้าปัจจุบัน ถึงจะยงัไม่หมดอายุกต็าม อาจท าให้ท่าน
โดนปฎเิสธการเข้าและออกประเทศได้ เช่น ศัลยกรรม ผ่าตัดขากรรไกรที่ท าให้ใบหน้าเปลีย่นไป ดังน้ัน ท่านต้องท า
พาสปอร์ตเล่มใหม่ก่อนท าการจองทวัร์  

 กรณมีี “คดีความ” ทีไ่ม่อนุญาติให้ท่านเดินทางออกนอกประเทศได้ โปรดท าการตรวจสอบก่อนการจองทวัร์ว่าท่านสามารถ
เดินทางออกนอกประเทศได้หรือไม่ ถ้าไม่สามารถเดินทางได้ ซ่ึงเป็นส่ิงทีอ่ยู่เหนือการควบคุมของบริษัทฯ ทางบริษัทฯจะ
ไม่รับผดิชอบใดๆทั้งส้ิน 

 กรณี “หญิงตั้งครรภ์” ท่านจะต้องมีใบรับรองแพทย์ ระบุชัดเจนว่าสามารถเดินทางออกนอกประเทศได้ รวมถึงรายละเอยีด
อายุครรภ์ทีชั่ดเจน ส่ิงนีอ้ยู่เหนือการควบคุมของบริษัทฯ ทางบริษัทฯจะไม่รับผดิชอบใดๆทั้งส้ิน 

 กรณีใช้หนังสือเดินทางราชการ (เล่มน ้าเงิน) เดินทางเพ่ือการท่องเที่ยวกับคณะทัวร์ หากท่านถูกปฏิเสธในการเข้า – ออก
ประเทศใด ๆ กต็าม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนค่าทวัร์และรับผดิชอบใด ๆ ทั้งส้ิน 

**กรุณากรอกข้อมูลส าคญัส าหรับกรอกวีซ่าอนิเดียออนไลน์ด้านล่างให้ครบถ้วนด้วยค่ะ** 

** ก่อนตัดสินใจจองทวัร์ควรอ่านเง่ือนไขการเดินทางอย่างถ่องแท้แล้วจึงมดัจ าเพ่ือประโยชน์ของท่านเอง** 
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ข้อมูลส าคญัส าหรับกรอกวซ่ีาอนิเดยีออนไลน์ 

**กรุณาระบุรายละเอยีดทั้งหมดให้ครบถ้วน เพ่ือประโยชน์ในการพจิารณาวซ่ีา** 

*** กรุณากรอกข้อมูลเป็นภาษาองักฤษ*** 

ประวตัส่ิวนตวั (PERSONAL INFORMATION) 

ค าน าหนา้ :  นาย  นาง นางสาว           เด็กชาย         เด็กหญิง    

TITLE:          MR  MRS      MS                  MSTR            MISS    

ช่ือ/ NAME:…………………………………………………………นามสกุล/SURNAME:………………………………………………(ตามหนา้พาสปอร์ต) 

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

ท่ีอยู/่ ADDRESS  :………………หมู่ท่ี…………….ตรอก/ซอย…………………….หมู่บา้น………………………ต าบล/แขวง……………………………….  

อ าเภอ/เขต…………………….จงัหวดั………………………รหสัไปรษณีย ์…………………เบอร์มือถือ…………………อีเมลล…์…………………………. 

ท่ีอยูต่ามทะเบียนบา้น/ ADDRESS  : ……………หมู่ท่ี……….ตรอก/ซอย……………………หมู่บา้น………………………ต าบล/แขวง…………………….  

อ าเภอ/เขต…………………….จงัหวดั………………………รหสัไปรษณีย…์………………เบอร์มือถือ…………………อีเมลล…์…………………………. 

ประวตัคิรอบครัว (FAMILY INFORMATION) 

ช่ือ/นามสกุลบิดา :…………………………………………………………..สัญชาติ ……………………………….สถานท่ีเกิด……………………………….. 

FATHER’S NAME / SURNAME                                                                NATIONALITY    PLACE OF BIRTH 

ช่ือ/นามสกุลมารดา :………………………………………………………..สัญชาติ ………………………………..สถานท่ีเกิด………………………………. 

MOTHER’S NAME / SURNAME                                                           NATIONALITY   PLACE OF BIRTH 

ช่ือสามี/ภรรยา:………………………………………………………………สัญชาติ ………………………………สถานท่ีเกิด………………………………. 

GIVE THE NAME OF WIFE OR HUSBAND     NATIONALITY   PLACE OF BIRTH 

ประวตักิารศึกษา(EDUCATIONAL INFORMATION) 

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

ประวตักิารท างาน  (PROFESTION INFORMATION) 

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

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

เบอร์โทรติดต่อ+แฟ็กซ์/ WORK PHONE NUMBER+FAX:…………………………………………………………………………………………………… 

ท่ีอยู/่ ADDRESS  : …………………………….หมู่ท่ี……………………ตรอก/ซอย………………………………..หมู่บา้น………………………………..  
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ต าบล/แขวง………………………………….. อ  าเภอ/เขต………………………………จงัหวดั……………………………รหสัไปรษณีย…์………………  

*โปรดระบุรายช่ือประเทศทีท่่านได้เดนิทางในช่วงระยะเวลา 10 ปีทีผ่่านมา (ดูจากแสตมป์เข้า-ออก ประเทศ ในพาสปอร์ตเป็นหลกั) (**ส าคญัมาก) 

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

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

*ท่านเคยได้รับวซ่ีาประเทศอนิเดยีหรือไม่……………………ถ้าเคย โปรดระบุหมายเลขวซ่ีา…………………………………………………..                                                                                                                                

วนัทีอ่อกวซ่ีา………………………….สถานทีอ่อกวซ่ีา………………………………………… ประเภทวซ่ีาทีไ่ด้รับ…………………………  

 

ข้อมูลของบริษัททีเ่ชิญในอนิเดยี (กรณีวซ่ีาธุรกจิ) 

ช่ือบริษทั / EMPLOYER’S NAME :………………………………………………………………………………………………………………………… 

ท่ีอยู/่ ADDRESS  : …………………………หมู่ท่ี……………………ตรอก/ซอย………………………………..หมู่บา้น………………………………..  

ต าบล/แขวง…………………………………..อ าเภอ/เขต……………………………จงัหวดั……………………………..รหสัไปรษณีย…์………………  

เบอร์โทรติดต่อ+แฟ็กซ์/ PHONE NUMBER+FAX:………………………………………………………………………………………………………… 

อีเมลล/์E-MAIL :…………………………………………………………………………………………………………………………………………….       

 

ข้อมูลทีพ่กัทีอ่นิเดยี / โรงแรม    

ช่ือโรงแรม / HOTEL NAME: …………………..………………………………………………………………………………………………………….       

ท่ีอยู/่ ADDRESS  :………………………...หมู่ท่ี……………………ตรอก/ซอย………………………………..หมู่บา้น………………………………..  

ต าบล/แขวง………………………………….อ าเภอ/เขต……………………………จงัหวดั……………………………..รหสัไปรษณีย…์……………...  

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

อีเมลล/์E-MAIL :……………………………………………………………………………………………………………………………………………   

 

ช่ือ/นามสกลุ ผูติ้ดต่อท่ีไทย (ภาษาองักฤษ)……………………………………………………………………………………………………… 

ท่ีอยู/่ ADDRESS  :……………………….. หมู่ท่ี…………………….ตรอก/ซอย……………………………….หมู่บา้น………………………………..  

ต าบล/แขวง………………………………….อ าเภอ/เขต……………………………จงัหวดั……………………………..รหสัไปรษณีย…์……………...  

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

 
 


