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ยลโฉม..มหานครสชีมพู  “ จยัปรู ์”  เพชรเม็ดงามแหง่อนิเดยี  

ชมอนุสรณ์สถานของความรกัอนัยิง่ใหญท่ีม่ชีือ่เสยีงดงักอ้งโลก “ ทชัมาฮาล ”  

วนัเดนิทาง  ราคาผู้ใหญ ่ พกัเดีย่ว กรุป๊ละ 

    

20-23  ตุลาคม 2560 17,771 5,000 20 

9-12 พฤศจกิายน 2560 14,441 5,000 20 
16-19 พฤศจกิายน 2560 14,441 5,000 20 
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พเิศษสุด...ขีช่า้ง        ,น ัง่รถจ ิบ๊...ขึน้ชมพระราชวงับนยอดเขา  

เดนิทางโดยสายการบนิไทยสไมลแ์อร์เวย ์ WE 

** ปล. ไมม่รีาคาเด็ก เนือ่งจากเป็นราคาพเิศษ // ราคานีไ้มร่วมคา่ทปิไกด ์และคนขบัรถ 1,500 บาท/ทา่น/ทรปิ 
                                    *หวัหนา้ทวัรไ์ทย แล้วแตค่วามพงึพอใจ* 

 

คา่ยื่นวีซา่อนิเดยี 3,000 บาท : หนา้พาสปอรต์ และรูปถา่ย(สแกน)หนา้ตรง 2 นิว้ (พืน้หลงัขาว) 

**กรอกเอกสาร ท่ีแนบด้านท้ายโปรแกรม** 
 

วนัแรก กรุงเทพ ฯ – จยัปูร ์                                                                        

19.00 น.   คณะพรอ้มกัน ณ ทา่อากาศยานสุวรรณภูม ิอาคารผูโ้ดยสารขาออก ช ัน้ 4 ประตูทางเขา้ที ่4 เคานเ์ตอร ์

สายการบนิ Thai Smile Airways โดยมเีจา้หนา้ทีบ่รษัิทฯ คอยตอ้นรับและอ านยยคยามะะดยกหหก้ับทาาน  

22.05 น.  เหนิฟ้าะูา เมอืงจยัปูร ์ประเทศอินเดยี โดยสายการบนิ Thai Smile Airways เท ีย่ยบินที ่WE337 (ใช้

เวลาบนิประมาณ 4.40 ช ัว่โมง) 

 

วนัทีส่อง จยัปูร ์ - อคัรา – อคัรฟอรด์ – จยัปูร ์                                           

01.15 น. คณะเดนิทางถงึ สนามบนิจยัปูร ์  น าทาานผาานพิธกีารศุลการกรและรับกระเป๋าเรยีบรอ้ยแลย้ 

 น าทาานออกเดนิทางะูา เมืองอคัรา เมืองทีเ่ป็นะถานทีตั่ง้อนุะรณ์ะถานแหางคยามรัก ทัชมาฮาล และเคยเป็น

ศูนย์กลางปกครองของอนิเดยีะมัยราชยงศโ์มกุล อคัระ อดีตเมอืงหลยงของอนิเดยีหนะมัยทียั่งเรยีกยาา "ฮนิดู

ะถาน"  เป็นเมอืงที่ตัง้อยูารมิแมาน ้ายมนา ทางตอนเหนอืของประเทศอนิเดีย หนรัฐอุตตรประเทศ ตัง้อยูาหาางจาก

เมอืงลัคเนาย ์เป็นเมอืงหลยงของรัฐอุตตรประเทศ เมอืงอัคระมปีระชากรทัง้หมด 1,686,976 คน (ปีค.ศ. 2010) 

ถอืเป็นหนึง่หนเมอืงทีม่ปีระชากรหนาแนานทีะุ่ดหนรัฐอุตตรประเทศ และอันดับที ่19 หนประเทศอนิเดยี (หชเ้ยลา

เดนิทางประมาณ 4.30 ชม.) 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม   

และใหท้า่นไดท้ าธุระส่วนตวั ล้างหนา้ แปรงฟัน ทีโ่รงแรม

ตามอธัยาศยั  

  น าทาานเดนิทางเขา้ชม  ทชัมาฮาล (TAJ MAHAL) อนุะรณ์

ะถานแหางคยามรักอันยิ่งหหญาของมหาราชาซาจารฮ์าลที่มตีาอ

นางอันเป็นที่รักยิ่งมหารานมีุมตัะ มาฮาล ทัชมาฮาละุะานหิน

อาอนทีผู่ค้นเชือ่ยาาเป็นะถาปัตยกรรมแหางคยามรักทีะ่ยยทีะุ่ดหน

โลก ะรา้งขึน้โดยะมเด็จพระจักรพรรดแิหางจักรยรรดโิมกุลผูม้รัีก

มั่นคงตาอพระมเหะขีองพระองค ์ะมเด็จพระจักรพรรดชิาหช์ะฮัน 

ขึ้นครองราชบัลลังก์หนปี พ .ศ. 2171 พระองค์มอบคยาม

ไยย้างหจแกา อรชุมันท ์พานุ เพคุม และเรยีกนางยาา มุมตัซ มา

ฮาล "อัญมณีแหางราชยัง" พระมเหะีตดิตามพระองคแ์มแ้ตาหน

ะนามรบ แนะน าพระองค์หนเรือ่งราชการของประเทศ และ

พระองค์ซาบซึง้หนน ้าพระทัยของพระมเหะียิ่งนัก ครัน้หนปี 

พ.ศ. 2174 (ค.ศ. 1631) พระมเหะีมุมตัซะิ้น  พ ระชนม ์

หลังจากหหก้ าเนดิทายาทองคท์ ี ่14 การะิน้พระชนม์ของ พระ



 

 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

                                                      

3 

            รหัสโปรแกรมทัวร ์   IND TUS 4D OCT17-WE-W25 

มเหะที าหหะ้มเด็จพระจักรพรรดชิาห์ชะฮันโศกเศรา้อยูาถงึะองทศยรรษ ราชะมบัตะิายนหหญาะูญเะียไปเพื่อการ

ะรา้งอนุะรณ์แหางคยามรักของทัง้ะองพระองค ์  
เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ หอ้งอาหาร 

   น าทาานชม อ ัคราฟอรท์ (AGRA FORT) ตัง้อยูารมิฝ่ังแมาน ้ายมุนา ะรา้งหนปี 1564 ตามบัญชาของพระเจา้อัก

บาร ์ก าแพงป้อมะรา้งจากหินทราย มตี าหนักตาางๆ ถงึ 500 หลัง เป็นศิลปะแบบเบงกาลแีละคุชราต ีปัจจุบัน

เหลอือยูาหลังเดยีย คอื ชาหังครีมีาฮาล เป็นทีป่ระทับของชายาฮนิดูของพระเจา้อักบาร ์ลักษณะะถาปัตยกรรม

จงึเป็นแบบอนิเดยีแท ้ครัน้ถงึะมัยพระเจา้ชาหจ์ะฮาน ทรงมบัีญชาหหร้ือ้ถอนต าหนักอืน่ๆลงทัง้หมด เพื่อะรา้งยัง

ทีป่ระทับหหมาเป็นศลิปะแบบฮนิดูผะมกับอะิลาม รยมถงึหอแปดเหลีย่มมุะซามานบูรช ์ท ีเ่ชือ่กันยาาเป็นทีซ่ึง่ชาห์

จะฮาน ถูกคุมขังเอาไยแ้ละเฝ้ามองทัชมาฮาลไปจยบจนลมหายหจะุดทา้ยแหางพระชนมช์พี   

 จากนัน้น าทาานเดนิทางกลับะูา  เมอืง จยัปูร ์(Jaipur) หรอื ชยัปุระ  เป็นเมืองหลักของรัฐราชะถาน ประเทศ

อนิเดียและยังเป็นเมืองที่มจี านยนประชากรมากเป็นอันดับที่ 10 ของประเทศอินเดยี (3.1 ลา้นคน)   เมือง

ทาองเท ีย่ยะ าคัญของรัฐราชะถาน และคยามนิยมจากนักทาองเท ีย่ยอันดับ 7 ของประเทศอนิเดีย ซึง่แหลาง

ทาองเท ีย่ยหนตัยเมอืงชัยปุระมปีระยัตศิาตรย์ายนานไมาต ่ากยาา 300 ปี โดยมหาราชาไะย จัย ซงิหท์ ี ่2 (Maharaja 

Sawai Jai Singh ll) ผูม้บีทบาทะ าคัญหนการะรา้ง มหานครสีชมพู  (หชเ้ยลาหนการเดนิทางประมาณ 4.30 

ชม. ระหยาางทางหหท้าานไดช้มธรรมชาตแิละพักผาอนตามอัธยาศัย จนกยาาจะเดนิทางถงึเมอืงจัยปูร)์ 
ค ่า       รบัประทานอาหารค ่า ณ หอ้งอาหาร 

  น าทา่นเขา้สู่ท ีพ่กั  CRIMSOM PARK HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 

หมายเหตุ เพือ่ใหเ้ขา้กบับรรยากาศอินเดีย้..อนิเดยี เรามชุีดใหท้า่นไวใ้สถ่า่ยรูปเก็บไวเ้ป็นความทรง
จ าหรอืทา่นจะเลือกซื้อเพือ่เก็บเป็นทีร่ะลึกไดค้ะ ในราคายอ่มเยาว ์*กรุณาสอบถามราคา
ทีห่วัหนา้ทวัรค์ะ 

 

วนัทีส่าม จยัปูร ์– ฮาวา มาฮาล                                                          

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

 น าทาานชมภายนอก ฮาวา มาฮาล  (HAWA MAHAL) แปลยาา 

พระราชวงัแห่งสายลม เป็นพระราชยัง ตั ้งอยูาหนเมืองชัยปุ

ระ รัฐราชะถาน ประเทศอนิเดยี ะรา้งหนปีค.ศ. 1799 โดยมหา

ราชาะะหยาย ประธาป ะงิห์ (Maharaja Sawai Pratap Singh) 

ออกแบบโดยลาล ชันด ์อุะถัด (Lal Chand Ustad) โดยถอด

แบบมาจากรูปทรงของมงกุฏพระนารายณ์ โดยมะีิ่งกาอะรา้งที่

โดดเดานคือ บรเิยณดา้นหนา้อาคารมหีนา้บันะูงหา้ชั้นและมี

ลักษณะคลา้ยรังผึง้ะรา้งจากหนิทรายะแีดงะดฉลุหนิหหเ้ป็นชาอง

หนา้ตาางลยดลายเล็กๆ ละเอยีดยิบมชีาองหนา้ตาางถงึ 953 บาง

แตาปิดไยด้ย้ยหนิทรายฉลุท าหหน้างหนฮาเร็มพระะนมที่อยูาดา้น

หนะามารถมองออกมาขา้งนอกไดโ้ดยทีค่นภายนอกมองเขา้ไป

ขา้งหนไมาเห็นและประโยชนอ์กีอยาางคอืเป็นชาองแะงและชาองลม

จนเป็นทีม่าของชือ่ “Palace Of Wind”    

 จากนั้นน าทาานชม ป้อมแอมเบอร์  (Amber Fort) และ

พระราชวงัแอมเบอร ์ พระราชยังแหางนีเ้ป็นปราะาทะูงหหญาบน

ยอดเขาะูง ตัง้อยูาบนะายนหนึ่งของแนยป้อมปราการที่มกี าแพง

เมืองทอดยายเลื้อยคดเคีย้ยไปตามแนยเขา ยาากันยาาก าแพง

เมอืงยายกยาา 13 กโิลเมตร มองเผนิๆ ก็นกึถ ึง ก าแพงเมอืงจีน

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%90%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%AA%E0%B8%96%E0%B8%B2%E0%B8%99
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B8%AD%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B8%B5%E0%B8%A2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B8%AD%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B8%B5%E0%B8%A2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%87
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%8A%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B8%9B%E0%B8%B8%E0%B8%A3%E0%B8%B0
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%8A%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B8%9B%E0%B8%B8%E0%B8%A3%E0%B8%B0
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%90%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%AA%E0%B8%96%E0%B8%B2%E0%B8%99
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B8%AD%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B8%B5%E0%B8%A2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%84.%E0%B8%A8._1799
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%B2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%B2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A1%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%B8%E0%B8%8F
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A1%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%B8%E0%B8%8F
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%9C%E0%B8%B6%E0%B9%89%E0%B8%87&action=edit&redlink=1
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ไดเ้หมอืนกัน  พระราชยังแหางนีะ้รา้งขึน้หนปี 1592 โดยมหาราชาแมนะิงหท์ ี่ 1 แหางกองทัพพระเจา้อัคบาร ์

ราชยงศ์โมกุล เป็นป้อมปราการหนิทรายแดงทีเ่ป็นศลิปะะถาปัตยกรรมผะมผะานของทัง้โมกุล(อะิลาม) และ 

ฮนิดูท ีเ่ขา้กันอยาางะยยงามลงตัย   ( พเิศษ!! รวมคา่พาหนะขึน้ไปชมพระราชวงั ซึ่งสามารถขึน้ไปได ้2 

แบบคอืขาไปขึน้โดยชา้งหรอืรถจีป๊ แตข่ากลบัตอ้งเป็นจีป๊เทา่น ัน้ ) 
เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ หอ้งอาหาร  

บาาย น าทาานชม “ซิตี้ พาเลส ” (CITY PALACE) ซึ่งเดิมเป็นพระราชยังของมหาราชหจะิงห์ (Jai Singh) 

พระราชยัง ถูกะรา้งขยายออกหนะมัยหลัง ปัจจุบัน ไดร้ยบเป็นพิพิธภัณฑ์ Sawai Man Singh Museum 

ประกอบดย้ย 4 ะายนทีน่าาะนหจคอื ะายนแรกคอืะายนของพระราชยังะายนทีะ่องเป็นะายนของพิพิธภัณฑ ์ทีจั่ดแะดง

ฉลองพระองคข์องกษัตรยิ์ และมเหะ ีซึ่งมีการตัดเย็บอยา างยิจติร ะายนที่ะามเป็นะายนของอายุธ และชุดศึก

ะงคราม ทีจั่ดแะดงไยอ้ยาางนาาท ึง่มากมายหลายหลาก บางชิ้น ก็เป็นอายุธไดอ้ยา างนาาพิศยง และะายนทีะ่ ี ่คือ

ะายนของศลิปะภาพยาด รูปถาาย และราชรถ พรมโบราณ  ซึง่ไดรั้บการจารกึไยห้นประยัตศิาะตร ์ตรงกลางอาคารมี

หมอ้น ้าขนาดมหมึา 2 หบ ท าจากโลหะเงิน ะูง 1.50 เมตร มขีนาดหหญาท ีะุ่ดหนโลก เชื่อกันยาาเป็นหมอ้น ้าท ี่

กษัตรยิ์ Madho Singh ไดรั้บมาจากงานราชาภเิษกของพระเจา้

เอ็ดเยริด์ท ี ่7 ซึง่บรรจุน ้าจากแมาน ้าคงคาอันศักดิะ์ทิธิ ์…  

 จากนั้นหหท้า าน ช้อปป้ิงที่ตลาดท้องถิ่น  ตามอัธย าศัย 

เพลดิเพลนิกับบรรยากาศเมอืงะชีมพู  
ค ่า       รบัประทานอาหารค ่า ณ หอ้งอาหาร   หลังรับประทาน

อาหาร น าทาานเดนิทางะูาะนามบนิ 

 

วนัทีส่ี่ จยัปูร ์– กรุงเทพฯ                                                                                                                          

02.15 น. ออกเดนิทางจากเมอืงจัยปูร ์เพื่อกลับะูาประเทศไทย โดยะารการบนิไทยะไมลแ์อรเ์ยย ์เท ีย่ยบนิที ่WE338 

08.10 น.  เดนิทางถงึะนามบนิะุยรรณภูม ิโดยะยัะดภิาพ.......... 

* ทา่นใดมไีฟล์ทบนิภายในประเทศตอ่ โปรดแจง้ใหบ้รษิทัฯทราบในวนัจองทวัร ์* 

** ท ัง้นีเ้พือ่ประโยชนข์องตวัทา่นเอง** 

บรษิทัขอสงวนสทิธ ิ์  :  รายการทวัรส์ามารถเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม เน ื่องจากสภาวะอากาศ, การเมอืง, งานส าคญัๆ

ของแต่ละประเทศ, สายการบนิ, ข ัน้ตอนการตรวจคนเขา้เมอืงของแต่ละประเทศ หรอืกรณีอืน่ๆ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหน้า 

โดยมคัคุเทศก์และคนขบัจะเป็นผูบ้ร ิหารเวลาตามความเหมาะสม ท ัง้น ี้ข ึน้อยู่กบัสภาพการจราจรและการตรวจคนเขา้เมอืงใน

วนัเดนิทางน ัน้ๆเป็นหลกั จงึขอสงวนสทิธ ิใ์นการปรบัเปลีย่นเวลาทอ่งเท ีย่วตามสถานท ีใ่นโปรแกรมการเดนิทาง 

 
อตัราค่าบรกิารรวม 

 คาาตั๋ยเครื่องบนิไป-กลับตามรายการทีร่ะบุ รยมถงึคาาภาษีะนามบนิ และคาาภาษีน ้ามัน  

 คาารถโคช้ปรับอากาศ  

 โรงแรมทีพั่กตามทีร่ะบุ หรือเทยีบเทาา (พัก 2 ทาาน/หอ้ง)  

 คาาธรรมเนยีมเขา้ชมะถานทีต่าางๆ ตามรายการทีร่ะบุ    

 คาาอาหาร ตามรายการทีร่ะบุ   

 คาาเบีย้ประกันอุบัตเิหตุหนการเดนิทางทาองเทีย่ย ยงประกันทาานละ 1,000,000 บาท  (เงือ่นไขตามกรรมธรรม)์ 

 

อตัราค่าบรกิารน ีไ้ม่รวม 

× คาาหชจ้าายะายนตัยของผูเ้ด ินทาง อาทิ คาาท าหนังะ ือเด ินทาง คาาโทรศัพท์ คาาอาหาร เครื่องดื่ม คาาซักรีด คาาม ิน ิบาร์หนหอ้งและคาา

พาหนะตาางๆ ทีม่ไิดร้ะบุหนรายการ 

× คาาธรรมเนยีมหนกรณทีีก่ระเป๋าะัมภาระทีม่นี ้าหนักเก ินกยาาทีะ่ายการบนินัน้ๆก าหนดหรือะัมภาระหหญาเกนิขนาดมาตรฐาน 

× คาาภาษีน ้ามัน ทีะ่ายการบนิเรียกเก็บเพิม่ ภายหลังจากทางบริษัทฯไดอ้อกตั๋ยเครื่องบนิไปแลย้ 

× คาามัคคุเทศกท์อ้งถ ิน่ และหยัหนา้ทัยร์อ านยยคยามะะดยก ตลอดการเดนิทาง 

× คา่ทปิไกด ์และคนขบัรถทอ้งถิน่, 1,500 บาท/ทา่น/ทรปิ, ค่าทปิหวัหนา้ทวัรไ์ทยแลว้แต่ความพึงพอใจของทา่น*  
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× ภาษีมูลคาาเพิม่ 7 % และภาษีหกั ณ ทีจ่าาย 3 % 

× คา่วีซา่ 3,000 บาท ส าหรบัคนไทยเท่าน ัน้ (ตา่งชาตโิปรดแจง้ ไมร่วมคา่วีซา่กรณีเป็นชาวตา่งชาต)ิ  
เอกสารยื่นวีซา่อนิเดยีหนา้พาสปอรต์ และรูปถา่ย(สแกน)หนา้ตรง  2 นิว้ (พืน้หลงัขาว) และกรอก
ขอ้มูล ตามความจรงิ ตามเอกสารที่แนบดา้นท้ายโปรแกรม 
 

เดนิทางขึน้ต ่า 20 ทา่น  หากต ่ากยาาก าหนด กรุ๊ปจะไมาะามารถเดนิทางได ้หากผูเ้ด ินทางทุกทาานยินดทีี่จะช าระคาาบริการเพิ่มเพื่อหห ้

คณะเดนิทางได ้ทางเรายินดทีี่จะประะานงานหนการเดนิทางตามประะงคห์หท้าานตาอไป ทางบริษัทขอะงยนะิทธิห์นการงดออกเดินทาง

และเลือ่นการเดนิทางไปหนยันอ ืน่ตาอไป โดยทางบริษัทฯจะแจง้หหท้าานทราบลายงหนา้  

 

เง ือ่นไขการจอง และ การช าระเงนิ  : 

 มดัจ าท่านละ 10,000 บาท ภายหลังจากที่ทาานะางเอกะารการจอง 3 ยัน  กรณีลูกคา้ท าการจองกาอนยันเด ินทางภายหน 20 ยัน ทาง

บริษัทขอะงยนะทิธิห์นการเก็บคาาทัยร์เต็มจ านยน  

 ะายนทีเ่หลอื ช าระกาอนยันเดนิทางอยาางนอ้ย 30 ยัน 

 หากไมาช าระมัดจ าตามทีก่ าหนด ขออนุญาตตัดทีน่ั่งหหลู้กคา้ทาานอ ื่นทีร่ออยูา  

 หากช าระไมาครบตามจ านยน บริษัทฯถอืยาาทาานยกเลกิการเดนิทางโดยอัตโนมัต ิโดยไมามเีงือ่นไข 

 เม ือ่ทาานช าระเงนิไมายาาจะทัง้หมดหรือบางะายน ทางบริษัทฯถอืยาาทาานไดย้อมรับเงือ่นไขและขอ้ตกลงตาางๆทีไ่ดร้ะบุไยทั้ ้งหมดนีแ้ลย้ 

 หากช าระเงนิในแต่ละส่วนแลว้ โปรดส่งส าเนาการโอนเงนิ พรอ้มระบุช ือ่พนกังานขายมาทางแฟกซ ์ ………. 

 ส่งรายช ือ่ส ารองท ีน่ ั่ง ผูเ้ด ินทางตอ้งส่งส าเนาหนงัสอืเด ินทาง (Passport) โดยเซน็ต์ช ือ่พร ้อมยนืยนัว่าต ้องการเดินทาง

ทอ่งเท ีย่วทร ิปใด, วนัท ีใ่ด, ไปกบัใครบา้ง, เบอรโ์ทร // [หากไม่ส่งส าเนาหนงัสอืเดนิทาง(Passport) มาให้ ทางบรษิทัฯ

ขอสงวนสทิธ ิไ์ม่รบัผดิชอบค่าเสยีหายอนัเกดิจากความผดิพลาดจากการสะกดช ือ่-นามสกุล และอืน่ๆ เพื่อใชใ้นการจองต ั๋ว

เคร ือ่งบนิท ัง้ส ิน้ 

 
 

โปรดตรวจสอบ  Passport : จะตอ้งมอีายุคงเหลอื ณ ยันเดินทางมากกยาา 6 เดอืนขึ้นไป และเหลือหนา้กระดาษอยา างต ่า 2 หนา้

หากไมามั่นหจโปรดะอบถาม 

 

 
 

 
 

เงือ่นไขยกเลิกการจอง : * เนือ่งจากเป็นราคาต ัว๋เครือ่งบนิเป็นราคาโปรโมช ัน่ เมือ่จองทวัรช์ าระเงนิคา่จองค่า

ทวัร ์แล้ว ไมส่ามารถยกเลิก เลื่อน ขอคนืเงนิ ไดทุ้กกรณี  และกรณีท ีก่องตรยจคนเขา้เมืองทั ้งกรุงเทพฯ และหน

ตาางประเทศ ปฏเิะธมหิหเ้ดนิทางออก หรอื เขา้ประเทศทีร่ะบุไย ้หนรายการเดนิทาง บรษัิทฯ ขอะงยนะทิธิท์ ีจ่ะไมาคนืคาา

ทัยรไ์มายาากรณีหดๆ ทัง้ะิน้  รยมถงึ เมื่อทาานออกเดินทางไปกับคณะแลย้ ถา้ทาานงดการหชบ้รกิารรายการหดรายการหนึ่ง 

หรอืไมาเดนิทาง พรอ้มคณะถอืยาาทาานะละะทิธิ ์ไมาอาจเรยีกรอ้งคาาบรกิารและเงนิมัดจ าคนื ไมายาากรณีหดๆ ทัง้ะิน้  

 
หมายเหตุ :  

กรุณาอ่านศกึษารายละเอยีดท ัง้หมดก่อนท าการจอง เพือ่ความถูกตอ้งและความเขา้ใจตรงกนัระหว่างทา่นลูกคา้และบรษิทั 

1. บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธ ิท์ ีจ่ะเลือ่นการเดนิทางหรอืปรบัราคาค่าบรกิารขึน้ในกรณีท ีม่ผีูร้่วมคณะไม่ถงึ 20 ทา่น  

2. ขอะงยนะทิธิก์ารเก็บคาานา้มันและภาษีะนามบินทุกแหางเพิม่ หากะายการบนิมกีารปรับขึน้กาอนยันเดนิทาง  

3. บริษัทฯ ขอะงยนะทิธิห์นการเปลีย่นเทีย่ยบนิ โดยมติอ้งแจง้หหท้ราบลายงหนา้อันเน ือ่งจากะาเหตุตาางๆ  

4. บริษัทฯ จะไมา รับผิดชอบหดๆ ทัง้ะ ิน้ หากเกดิกรณคียามลาาชา้จากะายการบนิ,การยกเลกิบิน,  การประทย้ง, การนัดหยุดงาน , การ

กาอการจลาจล, ภัยธรรมชาต,ิ การนาะิง่ของผดิกฎหมาย ซึง่อยูานอกเหนอืคยามรับผดิชอบของบริษัทฯ  

5. บริษัทฯ  จะไมาะามารถ รับผิดชอบหดๆ ทั้งะ ิน้ หากเก ิดะ ิ่งของะูญหาย  อันเน ือ่งเก ิดจากคยามประมาทของทาาน , เก ิดจากการ

โจรกรรม และ อุบัตเิหตุจากคยามประมาทของนักทาองเทีย่ยเอง  
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6. เม ือ่ทาานตกลงช าระเงนิมัดจ าหรือคาาทัยร์ทัง้หมดกับทางบริษัทฯ  แลย้ ทางบริษัทฯ จะถอืยาาทาานไดย้อมรับเงื่อนไขขอ้ตกลงตาางๆ 

ทัง้หมด  

7. รายการนีเ้ป็นเพยีงขอ้เะนอทีต่อ้งไดรั้บการยืนยันจากบริษัทฯอกีครั้งหนึง่ หลังจากไดะ้ ารองโรงแรมทีพั่กหนตาางประเทศเรียบรอ้ย

แลย้ โดยโรงแรมจัดหนระดับหกลเ้คยีงกัน ซ ึง่อาจจะปรับเปลีย่นตามทีร่ะบุหนโปรแกรม  

8. การจัดการเรื่องหอ้งพัก เป็นะทิธ ิของโรงแรมหนการจัดหอ้งหหก้ับกรุ๊ปทีเ่ขา้พัก  โดยม ีหอ้งพักะ าหรับผูะู้บบุหรี่ / ปลอดบุหรี่ได ้

โดยอาจจะขอเปลีย่นหอ้งไดต้ามคยามประะงค์ของผูท้ีพั่ก ทัง้น ีข้ ึน้อยูากับคยามพรอ้มหหบ้ริการของโรงแรม และไมาะามารถรับประกัน

ได ้  

9. กรณีผูเ้ด ินทางตอ้งการคยามชายยเหลือเป็นพเิศษ อาทเิชาน หชย้ลีแชร์ กรุณาแจง้บริษัทฯ อยา างนอ้ย 7 ยันกาอนการเด ินทาง ม ิฉะนั ้น

บริษัทฯไมาะามารถจัดการไดล้ายงหนา้ได ้  

10. มัคคุเทศก ์พนักงานและตัยแทนของผูจั้ด ไมามะี ิทธ ิหนการหหค้ าะัญญาหด ๆ ทัง้ะ ิ้นแทนผูจั้ด นอกจากม ีเอกะารลงนามโดยผูม้ ี

อ านาจของผูจั้ดก ากับเทาานัน้ 

11. ผูจั้ดจะไมา รับผิดชอบและไมาะามารถคืนคาาหชจ้าายตาางๆ ไดเ้น ื่องจากเป็นการเหมาจาายกับตัยแทนตาางๆ หนกรณีทีผู่เ้ดนิทางไมาผาาน

การพิจารณาหนการตรยจคนเขา้เม ือง-ออกเม ือง ไมายาาจะเป็นกองตรยจคนเขา้เมอืงหรือกรมแรงงานของทุกประเทศหนรายการ

ทาองเทีย่ย อันเน ื่องมาจากการกระท าที่ะาอไปหนทางผิดกฎหมาย การหลบหน ีเขา้ออกเมอืง เอกะารเดนิทางไมาถูกตอ้ง หรือ การถูก

ปฏเิะธหนกรณอี ืน่ ๆ  

12. ะภาพการจลาจรหนชายงยันเดนิทางตรงกับยันหยุดเทศกาลของอ ียิปต ์หรือ ยันเะาร์อาทติย์ รถอาจจะตดิ อาจท าหหเ้ยลาหนการ

ทาองเที่ยยและ ชอ้ปป้ิงแตาละะถานที่นอ้ยลง  โดยเป็นดุลยพินจิของมัคคุเทศก ์ และคนขัยรถหนการบริหารเยลา ซึง่อาจจะขอคยาม

รายมมอืจากผูเ้ดนิทางหนบางครั้งที่ตอ้งเรา งรีบ เพือ่หหไ้ดท้าองเทีย่ยตามโปรแกรม 

13. บริการน ้าด ืม่ทาานยันละ1ขยด ตาอคนตาอยันเริ่มหนยันที2่ ของการเดนิทาง ถงึยันที3่ ของการเดนิทาง รยมจ านยน 2 ขยด  

14. การบริการของรถบัะน าเที่ยย ตามกฎหมายของประเทศ ะามารถหหบ้ริการยันละ10ช่ัยโมง หนยันนั ้นๆ ม ิอาจเพิ่มเยลาได ้โดย

มัคคุเทศก ์และคนขับจะเป็นผูบ้ริหารเยลาตามคยามเหมาะะม ทั้งน ี้ข ึน้อยูา กับะภาพการจราจรหนยันเดนิทางนั ้นๆเป็นหลัก จึงขอะงยน

ะทิธิห์นการปรับเปลีย่นเยลาทาองเทีย่ยตามะถานทีห่นโปรแกรมการเดนิทาง 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

กรุณากรอกข้อมูลตามความจริง  เพือ่เป็นข้อมูลท่ีใช้ในการยื่นขอวีซ่าอินเดีย 
1. ชื่อ-นามสกลุ  (ภาษาไทย).................................................................................................................... ......................................... 
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ชื่อ-นามสกลุเดิม (ในกรณีท่ีมกีารเปล่ียนชื่อ-นามสกุล   
(ภาษาไทย).................................................................................................................... ..................................................................  
2. สถานท่ีอยูติ่ดตอ่สะดวก………………………………………………………………………….………………….…………. 
รหัสไปรษณีย์.................................เบอร์โทรศพัท์บา้น.................................เบอร์มอืถือ…………………………………………  
3. รูปพรรณ/ต านิ.......................................................................สีผิว……………………………………………………………… 
4. ชื่อและนามสกลุบิดา................................... วนั/เดือน/ปี เกดิบิดา............................... สถานท่ีเกดิบิดา..………………………. 
5. ชื่อและนามสกลุมารดา.............................. วนั/เดือน/ปี เกดิบิดา............................. สถานท่ีเกดิมารดา……………………… 
6. กรณีสมรส /กรุณาแจง้ชื่อ-สกลุ และสถานท่ีเกดิ (ระบุจงัหวดั) ของคูส่มรส)  
 ชื่อคูส่มรส/สกลุ..............................................................วนั/เดือน/ปี................................... ........ 
สถานท่ีเกดิคูส่มรส......................................... 
 หากเป็นผูห้ญิง กรุณาระบุสุกลเดิม............................................................................................................................. ................... 
 กรณี อยา่ร้าง/เสียชีวติ กรุณาระบุ........................................................................................................................................ ........... 
7. กรณีไมส่มรส /หรือสมรสไมจ่ดทะเบียน/กรุณาแจง้ชื่อ-สกลุ และสถานท่ีเกดิ (ระบุจงัหวดั) ของญาติ หรือ คูส่มรส 
กรุณาระบุความสัมพนัธ์................................................ .................................................................................................................. 
8. กรณีเป็นพนักงานบริษทั/เจา้ของกจิการ 
    (ชื่อสถานท่ีท างาน (ภาษาองักฤษ...................................................ระบุต าแหนง่………………………………………………. 
ท่ีอยูท่ี่ท างาน.............................................................................................................. .............................................................. .. 
รหัสไปรษณีย์....................................... เบอร์โทรท่ีท างาน..............................................เบอร์โทรศพัท์มอืถือ...............................  
9. กรณีเป็นนักเรียน/นักศึกษา 
สถานศึกษา (ภาษองักฤษ)...............................................................................................................................................................   
(ภาษาไทย)........................................................................................................................... ........................................................... 
การศึกษา     มธัยมศึกษา ม.3/ม.6                  ปริญญาตรี                   ปริญญาโท                อ่ืนๆ………………… 
10. ทา่นเคยเดินทางเขา้ประเทศน้ีมากอ่นหรือไม ่  เคย                  ไมเ่คย 
 หากเคยเดินทางเขา้ประเทศอินเดีย กรุณาระบุวนั/เดือน/ปี …………….............…… ............ท่ีออกจากอินเดียลา่สุด 

11. โปรดระบุประเทศท่ีทา่นเคยเดินทางในพาสปอร์ตเลม่ปัจจุบนัให้ครบถ้วน.............................................................. ................ 
 

 


