ว ันแรก

ั ระ
สนามบินสุวรรณภูม ิ (กรุงเทพฯ) - ท่าอากาศยานนานาชาติอน
ิ ทิรา คานธี -เมืองเดลี -เมืองชยปุ

ั+ 4 ประตูหมายเลข 10 เคาน์เตอร์ Pสายการบิน
นัดหมายคณะพร ้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูม ิ (กรุงเทพฯ)ชน
Jet Airways ซึง จะมีเจ ้าหน ้าทีค
 อยต ้อนรับ และบริการช่วยเหลือเรือ
 งของกระเป๋ าเดินทาง พร ้อมทัง% เช็คอินรับบัตรที
นังบนเครือ
 งบิน
08.40 น.
บิน ลัด ฟ้ าสู่ท ่า อากาศยานนานาชาติอ น
ิ ทิร า คานธีป ระเทศอิน เดีย โดยสายการบิน Jet Airways เทีย
 วบิน ที
9W65(ใชเ้ วลาบินประมาณ 4 ชวB ั โมง) พร้อมบริการอาหารและเครือ
B งดืม
B บนเครือ
B งบิน
12.00 น.
เดิน ทางถึง ท่า อากาศยานนานาชาติอ น
ิ ทิร า คานธี ประเทศอิน เดีย นํ า ท่า นผ่า นพิธ ีก ารตรวจคนเข ้าเมือ งและ
ศุลกากร (เวลาท้องถิน
B ชา้ กว่าประเทศไทย 1 ชวB ั โมง 30 นาที)
กลางว ัน
บริการอาหารกลางว ัน ณ ภ ัตตาคาร (1)
ั ปุระ (Jaipur)(ใช ้เวลาเดินทางประมาณ 6ชัว โมง)หรือ “นครแห่งชัยชนะ” ได ้รับการกล่าว
บ่าย
นํ าท่านเดินทางสู่ เมืองชย
ขนานนามว่า “นครสีชมพู” โดยมีทม
ี าอันเกิดมาจากเมือ
 ในปี ค.ศ. 1876 มหาราช ซาราม ซิงห์ (Maharaja Ram

Singh) มีรับสังให ้ประชาชนทาสีชมพูทับบนสีปน
ู เดิมของบ ้านเรือนตนเอง เพือ
 เป็ นการแสดงให ้เห็นถึงไมตรีจต
ิ ในการ
ต ้อนรับการมาเยือนของเจ ้าชายแห่งเวลส์ (Prince of Waies) มงกุฏราชกุมารของประเทศอังกฤษ ต่อมาภายหลังในยุค
ของกษั ตริยเ์ อ็ดเวิรด
์ ที 7 (King Edward VII) แห่งสหราชอาณาจักร รัฐบาลอินเดียได ้มีการออกกฏหมายควบคุม
สิง ก่อสร ้างภายในเขตกํ าแพงเมืองเก่าให ้มีก ารทาสีช มพู ทัง% หมด เพราะเหตุนี%จงึ ทํา ให ้สิง ก่อ สร ้างภายในเมือ งต่างๆ
กลายเป็ นสิง ดึงดูดนักท่องเทีย
 วจากทัว ทุกมุมโลกมาเยือนยังเมืองชัยปุระ
คํา
B
บริการอาหารคํา
B ณ ภ ัตตาคาร (2)
่ พ
นําท่านเข้าสูท
ีB ัก... Park Ocean Hotel หรือเทียบเท่า
05.30 น.

ว ันทีส
B อง

ป้อมปราการแอมเบอร์ ฟอร์ด - พระราชว ังแอมเบอร์ ฟอร์ด - ซิต +ี พาเลซ - ฮาวา มาฮาล

เชา้

บริการอาหารเชา้ ณ ห้องอาหารของโรงแรม (3)
นํ าท่านเดินทางสู่ ป้อมปราการแอมเบอร์ ฟอร์ด (Amber Fort)ตัง% อยู่ท ี เมืองอาเมร์ ห่างจากเมือง ชัยปุระไปทาง
ทิศเหนือประมาณ 11 กิโลเมตร สร ้างในสมัยศตวรรษที 16 โดยมหาราชา มาน สิงห์ท ี 1 (Raja Man Singh 1) ทรง
รับสัง ให ้มีการสร ้างป้ อมปราการขึน
% ในปี ค.ศ. 1592 และได ้มีการบูรณะมาเป็ นเวลาหลายศตวรรษ สถานทีแ
 ห่งนี%มค
ี วาม
โดดเด่น สวยงามเป็ นอีกหนึง สถานทีท
 ห
ี ากมีโอกาสได ้มาเยือนอินเดียแล ้วไม่ควรพลาด เนืองจากตัง% อยู่บนผาหินเหนือ
ื เสียงทางด ้านสถาปั ตยกรรมทีม
ทะเลสาบ อีกทัง% ป้ อมปราการแอมเบอร์ ฟอร์ดยังมีชอ
 ก
ี ารผสมผสานกันระหว่างศิลปะ
ทางฮินดู และศิลปะราชปุตอันซึง ทําให ้ทีแ
 ห่งนี%มเี อกลักษณ์เฉพาะตัว อีกทัง% ทุกท่าน ยังสามารถมองเห็นป้ อมปราการ
ได ้จากระยะทางไกล ด ้วยขนาดของกําแพงปราการขนาดใหญ่และมีความแน่นหนา พร ้อมประตูทางเข ้าหลายแห่ง ถนน
ทีป
 ูด ้วยหินหลายสาย และพิเศษสุดๆ ทุกท่านสามารถมองเห็ นทะเลสาบเมาตา ได ้อย่างชัดเจน เมือ
 มองจากบนป้ อม
+
ปราการ พิเศษ!! นําทุกท่านนงB ั รถจิบ
Z เพือ
B ขึนไปย ังส่วนของพระราชว ัง

Option เพิม
 เติม: กรณีทล
ี ก
ู ค ้าต ้องการขี
้องการ ช
 ้าง ขึน
% ไปยังพระราชวังแอมเบอร์ ฟอร์ดสามารถแจ ้งทางหัวหน ้าทัวร์ได ้ โดย
เพิม
 เงินท่านละ ประมาณ 12 USD/เที
เทีย
 ว

% แต่ละชัน
% จะคันด ้วยทางเดิน ภายใน
ความสวยงามของพระราชว
พระราชว ังแอมเบอร์ ฟอร์ดภายในแบ่งเป็ นทัง% หมดได ้ 4 ชัน
เป็ นหมู่พระทีน
 ั ง สร ้างจากหินทรายสีแดงและหินอ่อน หมู่พระทีน
 ั งภายในป้ อม ประกอบด ้วยท ้องพระโรง ท ้องพระโรง
% สอง สวนสวยจัดเป็
ส่วนพระองค์ พระตําหนั กซึง เป็ นห ้องทรงประดับกระจกสําหรับมหาราชา ตําหนั กอยู่บนชัน
เ นรูปดาว
้การปรั
แฉกแบบโมกุลคัน
 ระหว่างอาคาร และพระตํ
และพระตําหนักทีใ ช
บอากาศภายในพระตําหนั กให ้เย็นลงด ้วยการทําให ้ลมเป่ า
ผ่านรางนํ% าตกทีม
 อ
ี ยูโ่ ดยรอบ เพราะเหตุนจ
ี% งึ ทําให ้ภายในตําหนักนีม
% อ
ี ากาศเย็นอยูเ่ สมอ

กลางว ัน

บริการอาหารกลางว ัน ณ ภ ัตตาคาร (4)
นํ าท่านเดินทางสู่ ซิต +ี พาเลซ (City Palace)หรือทีร ู ้จักกันในนาม “พระราชวังหลวง” ตัง% อยู่บริเวณถนน ฮาวา มา
ฮาลบาซ่าร์ (Hawa Mahal Bazar) สร ้างขึน
% ในสมัยมหาราชสะหวายจัย ซิงห์ท ี 2 เดิมพระราชวังนี%เป็ นพระราชวังของ
มหาราชใจสิงห์แต่ปัจจุบันนี%พระราชวังแห่งนี%กลายเป็ นพิพธ
ิ ภัณฑ์ Sawai Man Singh Museum ภายในพิพธ
ิ ภัณฑ์ม ี
หลายจุดทีน
 ่าสนใจ ประกอบไปด ้วย 4 จุดด ้วยกัน ได ้แก่ จุดทีห
 นึง คือในส่วนพระราชวัง จุดทีส
 องในส่วนของพิพธ
ิ ภัณฑ์
(ทีจ
 ัดแสดงเกีย
 วกับฉลองพระองค์ของกษั ตริย ์ และมเหสี ทีแ
 สดงให ้เห็นถึงความปราณีต การตัดเย็บได ้อย่างสวยงาม)
จุดทีส
 ามในส่วนของจํ าพวกอาวุธ และชุดศึกสงคราม และในจุดทีส
 ี จะแสดงในส่วนของศิลปะของภาพวาด ภาพถ่าย
ราชรถ และพรมโบราณ ทีไ ด ้รับการจารึกไว ้ในประวัตศ
ิ าสตร์ และอีกหนึง ไฮท์ไลท์คอ
ื หม ้อนํ% าขนาดใหญ่มหึมา จํานวน 2
ใบ ทําจากโลหะเงิน สูง 1.50 เมตร ถือได ้ว่าใหญ่ทส
ี ด
ุ ในโลก

หลังจากนัน
% พาทุกท่านไปยัง ฮาวา มาฮาล (Hawa Mahal)หรือรู ้จักกันในนาม “พระราชวังแห่งสายลม” ซึง ถือได ้ว่า
เป็ นอีกหนึง สถานทีส
 ําคัญอีกหนึง แห่ง ของประเทศอินเดียทีจ
 ักต ้องมาเยือน พระราชวังแห่งนี%ตัง% อยู่ในเขตเมืองชัยปุระ
ถูกสร ้างขึน
% ในปี ค.ศ. 1799 โดยมหาราชาสะหวาย ประธาป สิงห์ (Maharaja SawaiPratap Singh) และได ้รั บการ
ื ว่าชันด์ อุสถัด (Lal Chand Ustad) ซึง สถาปั ตยกรรมของฮาวา มาฮาล ถอดแบบมา
ออกแบบขึน
% มาโดยสถาปนิกทีช
 อ
% และมีลักษณะคล ้ายรั งผึง% ทีส
จากรูปทรงมงกุฏของพระนารายณ์ บริเวณด ้านหน ้าอาคารมีหน ้าบันสูงห ้าชัน
 ร ้างมาจาก
หินทรายสีแดงสด อีกทัง% ยังมีการฉลุหน
ิ ทําให ้เป็ นช่องหน ้าต่างมีลวดลายเล็กๆละเอียดยิบ จึงทําให ้พระราชวังแห่งนี%ม ี
ช่องหน ้าต่างถึง 953 บาน แต่หน ้าต่างของพระราชวังจะถูกสร ้างปิ ดไว ้ด ้วยหินทรายฉลุ ทําให ้นางในฮาเร็ มพระสนมที
อยูด
่ ้านในสามารถมองผ่านข ้างในมาด ้านนอกได ้ แต่คนจากทางด ้านนอกจะไม่สามารถมองผ่านเข ้ามาด ้านในได ้ และที
สําคัญด ้วยลักษณะการสร ้างแบบนีท
% ําให ้เกิดช่องแสงและช่องลม ซึง เป็ นทีม
 าของ “พระราชวังแห่งสายลม”

คํา
B
บริการอาหารคํา
B ณ ภ ัตตาคาร (5)
่
นําท่านเข้าสูทพ
ีB ัก... Park Ocean Hotel หรือเทียบเท่า
ว ันทีส
B าม

เมืองอ ัครา - อ ัครา ฟอร์ท - ท ัชมาฮาล

เชา้

บริการอาหารเชา้ ณ ห้องอาหารของโรงแรม (6)
นํ าทุกท่านเดินทางไปยัง เมืองอ ัครา(Agra)(ใช ้เวลาเดินทางประมาณ 5 ชัว โมง)อดีตเมืองหลวงของประเทศอินเดีย
ื เรียกว่า “ฮินดูสถาน” อัครา เป็ นเมืองทีต
มีชอ
 งั % อยูร่ ม
ิ แม่นํ%ายมนา ทางตอนเหนือของประเทศอินเดีย ในรัฐอุตตรประเทศ
มีประชากรหนาแน่นทีส
 ด
ุ ในรัฐอุตตรประเทศ อันดับที 19 ในประเทศอินเดีย และทีส
 าํ คัญเมืองอัคราถือว่าเป็ นสถานทีต
 ัง%
“อนุสรณ์สถานแห่งความรัก” หรือ “ทัชมาฮาล”
บริการอาหารกลางว ัน ณ ภ ัตตาคาร (7)
่ ค
นํ าท่านเดินทางสูอ
ั รา ฟอร์ท (Agra Fort)อีกหนึง สถานทีแ
 หล่ง มรดกโลกทีค
 วรค่าแก่การมาเยือ นอัครา ฟอร์ท
พระราชวังทีถ
 อ
ื ว่ายิง ใหญ่ เพราะใช ้เวลาในการสร ้างยาวนานถึง สามยุคด ้วยกัน ของกษั ตริยแ
์ ห่ง ราชวงศ์โ มกุล เป็ น
% และป้ อมอาคารทางเข ้าสีท
 ศ
กําแพงสองชัน
ิ ภายในประกอบด ้วยพระราชวัง มัสยิด สวนดอกไม ้ สถาปั ตยกรรมตัวอาคาร
สร ้างด ้วยหินทรายสีแดง โดยกษั ตริยอ
์ ค
ั บาร์ และทีแ
 ห่งนีย
% ังเป็ นทีค
 ม
ุ ขังกษั ตริยซ
์ าจาร์ฮาล พระองค์ใช ้เวลาช่วงสุดท ้าย
ของชีวต
ิ โดยการมองผ่านแม่นํ%ายุมนาไปยังทัชมาฮาลทีซ
 งึ มเหสีสด
ุ ทีร ักของพระองค์ประทับอยูอ
่ ย่างนิรันดร์

กลางว ัน
บ่าย

นํ าท่านเดินทางสู่ ท ัชมาฮาล (Taj Mahal)หรืออนุสรณ์สถานแห่งความรัก สิง มหัศจรรย์ของโลกในยุคปั จจุบัน ทีถ
 อ
ื
ได ้ว่าเป็ นแหล่งก่อเกิดพลังแห่งความรัก ทีเ ป็ นแรงบันดาลใจให ้ใครหลายๆคน ทัชมาฮาล ถือเป็ นสุสานหินอ่อนทีผ
 ู ้คน
ต่างยกย่องให ้เป็ นสถาปั ตยกรรมแห่งความรักทีง ดงาม และยิง ใหญ่ทส
ี ด
ุ แห่งหนึง ของโลก ปั จจุบัน ทัชมาฮาล ถือว่าเป็ น
แหล่งมรดกโลก 1 ใน 7 สิง มหัศจรรย์ทส
ี ําคัญ ทีบ
 อกเล่าเกีย
 วกับความรักทีเ ป็ นอมตะของพระเจ ้าชาห์จาฮันทีม
 ต
ี อ
่ พระ
่ ระตูสส
นางมุมตัช สร ้างขึน
% ในปี ค.ศ. 1631 จากนั น
% หัวหน ้าทัวร์ นํ าทุกท่านเดินสูป
ุ านทีส
 ลักตัวหนั งสือภาษาอาระบิคที
เป็ นถ ้อยคําอุทศ
ิ และไว ้อาลัยต่อบุคคลอันเป็ นทีร ั กทีจ
 ากไป พร ้อมกับนํ าทุกท่านถ่ายรูปภาพกับลานนํ% าพุทม
ี อ
ี าคารทัช
มาฮาลอยูเ่ บือ
% งหลัง พาทุกท่านเยีย
 มชมภายในอาคารทีม
 ก
ี ารสร ้างมาจากหินอ่อนสีขาวบริสท
ุ ธิจ
s ากเมืองมกรานะ มีการ
% เอกของโลกทีอ
ประดับลวดลายด ้วยเทคนิคฝั งหินสีตา่ งๆ ลงไปในเนือ
% หินถือได ้ว่าเป็ นสถาปั ตยกรรมชิน
 อกแบบโดยช่าง
จากเปอร์เซีย อาคารตรงกลางเป็ นรูปโดมทีม
 ห
ี อคอยสีเ สาล ้อมรอบ ตรงกลางด ้านในเป็ นทีฝ
 ั งพระศพของพระนางมุมตัช
มาฮาล และพระเจ ้าชาห์จาฮัน ทีไ ด ้อยูค
่ เู่ คียงกันตลอดชัว นิรันดร์

คํา
B
บริการอาหารคํา
B ณ ภ ัตตาคาร (8)
่ พ
นําท่านเข้าสูท
ีB ัก... Amar Yatri Niwas Hotel หรือเทียบเท่า
ว ันทีส
B ีB

+ เมืองจ ันปาท- ท่าอากาศยานนานาชาติอน
เมืองเดลี - กุต ับมีนาร์ - ประตูเมืองอินเดีย – ตลาดพืน
ิ ทิรา คานธี

เชา้

บริการอาหารเชา้ ณ ห้องอาหารของโรงแรม(9)
นํ าท่านเดินทางสู่ เมืองเดลี (Delhi)(ใช ้เวลาเดินทางประมาณ 4 ชัว โมง)เมืองหลวงของประเทศอินเดีย ถือเป็ นเมือง
ทีเ ป็ นศูนย์กลางด ้านการเมืองการปกครองประชาธิปไตยทีใ หญ่ทส
ี ด
ุ ในโลก แบ่งออกเป็ น 2 เขต ได ้แก่ เขตเดลีเก่า

และเขตนิวเดลีใหม่ หรือนิวเดลี ซึงทีน
 ีประกอบไปด ้วยโบราณสถาน พิพธ
ิ ภัณฑ์ สวน ร ้านค ้า การแสดง อาหารหมู่บ ้าน
เก่าแก่ หมูโ่ บราณสถาน
บริการอาหารกลางว ัน ณ ภ ัตตาคารบริการท่านด้วยเมนูอาหารไทย(10)
นํ าท่านเดิน ทางสู่ กุต บ
ั มีนาร์(QutubMinar)หอคอยสุเ หร่ าทีส
 ูงทีส
 ด
ุ ในโลก ตัง% อยู่ในกรุง เดลี มีความสูงประมาณ
72.5 เมตร หรือ 237.8 ฟุต เป็ นสัญลักษณ์ทโี ดดเด่นทีส
 ด
ุ แห่งหนึงของกรุงนิวเดลี ได ้รับการแต่งตัง% ให ้เป็ นมรดกโลก
เมือ
 ปี ค.ศ. 1993 สร ้างด ้วยหินทรายแดง (เช่นเดียวกับสุสานหุมายูน) และหินอ่อนเป็ นทรงเสาสูงปลายฐานกว ้าง 14
% บนสุดยอดกว ้าง 2.7 เมตร มีความสูง 72.5 เมตร (ประมาณตึกสูง 20 ชัน
% )ภายในมีบันไดวนไปถึงยอด
เมตรเศษ ส่วนชัน
รวม 379 ขัน
%

กลางว ัน

นํ าท่านเดินทางสู่ ประตูเมืองอินเดีย(India Gate)ประตูเมืองแห่งนี%สงู 43.3 เมตร ซุ ้มโค ้งของประตูกว ้าง 9.1 เมตร
สูง 22.8 เมตร สร ้างโดยใช ้หินทรายแดงแท่งทึบ เป็ นสถานทีป
 ระกอบพิธก
ี รรมในงานวันสําคัญต่าง ๆ ถูกสร ้างขึน
% เพือ
 ของทหารทีต
เป็ นอนุ สาวรียข
์ องทหารทีเ สียชีวต
ิ ในสงครามโลกครัง% ทีห
 นึง ทีป
 ระตูเมืองแห่งนี%จะเห็ นลายสลักชือ
 ายใน
 ทีส
 ของทหารและข ้าราชการชาวอินเดียและอัง กฤษ จํ า นวน 13,516 คน ทีพ
ี ใน
สนามรบ โดยชือ
 ลักไว ้เป็ นชือ
 ลีช พ

สงครามชายแดนด ้านตะวันตกเฉียงเหนือ และสงครามอัฟฆัน ครัง% ที 3 ด ้านบนยอดของประตูสร ้างเพือ
 อุทศ
ิ ให ้แก่ทหาร
ทีห
 ายสาบสูญไปโดยไร ้ร่องรอย

คํา
B
23.25 น.

ว ันทีส
B ีB
05.00 น.

+ เมือ งจ น
พาท่า นช ้อปปิ% ง ตลาดพืน
ั ปาททุก ท่า นสามารถเพลิด เพลิน ไปกับ สิน ค ้าพื%น เมือ งมากมาย อาทิ ผ ้าพั น คอ
% ผ ้า เครือ
เสือ
 งประดับ เครือ
 งเงิน ของตกแต่งบ ้านสไตล์อน
ิ เดีย ของแฮนด์เมด ราคาถูก รับรองว่าทุกท่านจะไม่ผด
ิ หวัง
เพราะทีต
 ลาดแห่งนีเ% ปรียบเสมือนพาหุรัดเมืองไทย
บริการอาหารคํา
B ณ ภ ัตตาคาร(11)
่ นามบิน
สมควรแก่เวลานําท่านเดินทางสูส
บินลัดฟ้ ากลับสู่ สนามบินสุวรรณภูม ิ ประเทศไทย โดยสายการบิน Jet Airways เทีย
 วบินที 9W64(ใชเ้ วลาบิน
ประมาณ 4 ชวB ั โมง) พร้อมบริการอาหารและเครือ
B งดืม
B บนเครือ
B งบิน
สนามบินสุวรรณภูม ิ (กรุงเทพฯ)
คณะเดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูม ิ โดยสวัสดิภาพ
****************************************

** หากท่านทีต
 ้องออกตัวx ภายใน (เครือ
 งบิน รถทัวร์ รถไฟ) กรุณาสอบถามทีเ จ ้าหน ้าทีท
 ก
ุ ครัง% ก่อนทําการออกตัxวเนือ
 งจาก
สายการบินอาจมีการปรับเปลีย
 นไฟล์ท หรือ เวลาบิน โดยไม่ได ้แจ ้งให ้ทราบล่วงหน ้า **
*** ขอบพระคุณทุกท่านทีใ ช ้บริการ ***

อ ัตราค่าบริการ
กําหนดการเดินทาง

ผูใ้ หญ่
ห้องละ 2-3 ท่าน

1 เด็ ก 2 ผูใ้ หญ่
เด็ กมีเตียง

พ ักเดีย
B วเพิม
B

ราคาไม่รวม
ตวo ั เครือ
B งบิน

25 – 29 มกราคม 2562

17,999

17,999

4,999

12,999

01 – 05 กุมภาพ ันธ์ 2562

17,999

17,999

4,999

12,999

15 – 19 กุมภาพ ันธ์ 2562

17,999

17,999

4,999

12,999

16 – 20 กุมภาพ ันธ์ 2562

19,777

19,777

4,999

14,999

22 – 26 กุมภาพ ันธ์ 2562

16,999

16,999

4,999

11,999

08 – 12 มีนาคม 2562

17,999

17,999

4,999

12,999

15 – 19 มีนาคม 2562

17,999

17,999

4,999

12,999

22 – 26 มีนาคม 2562

17,999

17,999

4,999

12,999

29 มี.ค. – 02 เม.ย. 2562

17,999

17,999

4,999

12,999

** อ ัตรานี+ ย ังไม่รวมค่าทิปคนข ับรถ ห ัวหน้าท ัวร์ และม ัคคุเทศก์ทอ
้ งถิน
B ท่านละ1,500 บาท/ท่าน/ทริป**
่ ท่านละ3,000 บาท/ท่าน/ทริป**
** อ ัตรานี+ ย ังไม่รวมค่าวีซา
ํ
** อ ัตราค่าบริการ สาหร ับเด็กอายุไม่ถงึ 2 ขวบ ณ ว ันเดินทางกล ับ (Infant) ท่านละ 10,000 บาท **
•

โรงแรมทีพ
 ักอาจมีการสลับปรับเปลีย
 นขึน
% อยูก
่ บ
ั ความเหมาะสมเป็ นหลักโดยคํานึงถึงผลประโยชน์ลก
ู ค ้าเป็ นหลัก

+ ไป ในแต่ละคณะ กรณีทม
** สําหร ับอ ัตราค่าบริการนี+ จําเป็นต้องมีผเู ้ ดินทางจํานวน 10 ท่าน ขึน
ีB ผ
ี เู ้ ดินทางไม่ถงึ ตามจํานวนทีก
B ําหนด
+ เพือ
ทางบริษ ัทฯ ขอสงวนสิทธิใs นการเลือ
B นการเดินทาง หรือ เปลีย
B นแปลงอ ัตราค่าบริการ (ปร ับราคาเพิม
B ขึน
B ให้คณะได้ออกเดินทาง
ตามความต้องการของผูเ้ ดินทาง) **

อ ัตราค่าบริการนีร+ วม






ค่าตัxวเครือ
 งบินไป-กลับ พร ้อมคณะ
 ค่าภาษี สนามบินทุกแห่งทีม
 ี
ค่านํ% าหนั กกระเป๋ าสัมภาระท่านละไม่เกิน 30 กก.
 ค่ารถรับ-ส่ง และนํ าเทีย
 วตามรายการ
ค่าทีพ
 ักตามทีร ะบุในรายการ พักห ้องละ 2 ท่านหรือ 3 ท่าน  ค่าเข ้าชมสถานทีต
 า่ งๆ ตามรายการ
ค่าอาหารตามมือ
% ทีร ะบุในรายการ
 ค่าจ ้างมัคคุเทศก์คอยบริการตลอดการเดินทาง
ค่าประกันอุบัตเิ หตุระหว่างเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท (เงือ
 นไขตามกรมธรรม์)

อ ัตราค่าบริการนีไ+ ม่รวม
 ค่าใช ้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการทีร ะบุ เช่น ค่าทําหนั งสือเดินทาง ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรศัพท์ทางไกล ค่าอินเตอร์เน็ ต ค่าซัก
้ ริการ)
รีด มินบ
ิ าร์ในห ้อง รวมถึงค่าอาหารและเครือ
 งดืม
 ทีส
 งั เพิม
 นอกเหนือรายการ(กรุณาสอบถามจากห ัวหน้าท ัวร์กอ
่ นการใชบ
ค่าทิปคนขับรถ หัวหน ้าทัวร์ และมัคคุเทศก์ท ้องถิน
 ท่านละ 1,500 บาท/ทริป/ต่อท่าน
ค่าธรรมเนียมและค่าบริการยืน
 วีซา่ ท่องเทีย
 วประเทศอินเดีย ท่านละ 3,000 บาท(โดยชําระพร้อมเงินม ัดจําครงแรก)
ั+

ค่าภาษี มล
ู ค่าเพิม
 7% และภาษี หัก ณ ทีจ
 า่ ย 3%

เงือ
B นไขการจอง และ การชําระค่าบริการ
1.

2.

3.

นั ก ท่อ งเทียวหรือ เอเย่นต์ กรุณ าทํา การจองล่ว งหน้า ก่อนเดิน ทางอย่า งน้อ ย 45 ว ัน พร้อ มชํา ระเงินม ัดจํา ท่า นละ 10,000 บาท
ภายใน 3 วัน หลังจากวันจอง ตัวอย่างเช่นท่านทําจองวันที 1 กรุณาระเงินมัดจํา ส่วนนีภ
% ายในวันที 3 ก่อนเวลา 14.00 น. เท่านั น
% โดยระบบจะ
ยกเลิกอัตโนมัตท
ิ ันที หากยังไม่ได ้รับยอดเงินมัดจําตามเวลาทีก
 ําหนด และหากท่านมีความประสงค์จะเดินทางในพีเรียดเดิม ท่านจํ าเป็ นต ้อง
เช็คทีว า่ งและทําจองเข ้ามาใหม่อก
ี ครัง% กรณีทค
ี ณะเต็ม มีควิ รอ (Waiting List) ทางบริษัทขอสงวนสิทธิใs นการให ้สิทธิล
s ูกค ้ารายถัดไป เป็ นไป
ตามระบบ ตามวัน และ เวลา ทีท
 ํารายการจองเข ้ามาตามลําดับ เนือ
 งจากทุกพีเรียดทางบริษัทมีทน
ี ังราคาพิเศษจํานวนจํากัด
นั ก ท่องเทีย
 วหรือ เอเย่นต์ กรุณาชําระค่าทัวร์ส่วนทีเ หลือทัง% หมด ครบ 100%ก่อนว ันเดินทางอย่า งน้อย 21 ว ัน กรณีนัก ท่องเทีย
 วหรือ
เอเย่นต์ไม่ชําระเงิน หรือ ชําระเงินไม่ครบภายในกําหนด ไม่ว่าส่วนใดส่วนหนึง รวมไปถึง กรณีเช็คของท่านถูกปฏิเสธการจ่ายเงินไม่ว่ากรณี
ใดๆก็ตาม รวมทัง% กรณีทอ
ี ยูใ่ นช่วงรอผลการอนุมัตวิ ซ
ี า่ รอนัดสัมภาษณ์วซ
ี า่ ทีท
 ําให ้ทางบริษัทไม่ได ้รับเงินตามเวลาทีก
 ําหนดไม่ว่ากรณีใดๆก็
ตาม คือ ก่อนวันเดินทางอย่างน ้อย 30 วัน ให ้ถือว่านักท่องเทีย
 วสละสิทธิการเดินทางในทัวร์นัน
% ๆทันที
การติดต่อใดๆ กับทางบริษัท เช่น แฟกซ์ อีเมลล์ หรือ จดหมายฯ ต ้องทําในวันเวลาทําการของทางบริษัท ดังนี% วันจันทร์ ถึง ศุกร์ เวลา 9.00
น.–18.00 น. และ วันเสาร์ เวลา 9.00 น.–14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกล่าวและวันหยุดนั กขัตฤกษ์ ทรี ัฐบาลประกาศในปี นั น
% ๆถือ ว่าเป็ น
วันหยุดทําการของทางบริษัท

เงือ
B นไขการยกเลิกการเดินทาง
1.

2.

3.
4.

กรณีท น
ี ั ก ท่อ งเทีย
 วหรือ เอเย่นต์ต ้องการขอยกเลิกการเดินทาง หรือ เลือ
 น หรือ เปลีย
 นแปลง การเดินทาง นั ก ท่องเทีย
 วหรือ เอเย่นต์ (ผู ้มี
 ในเอกสารการจอง) จะต ้องแฟกซ์ อีเมลล์ หรือ เดินทางมาทีบ
รายชือ
 ริษัทอย่างใดอย่างหนึง เพือ
 ลงนามในเอกสารแจ ้งยืนยันยกเลิกการจอง
%
กับทางบริษัทเป็ นลายลักษณ์อักษรเท่านัน
% ทางบริษัทไม่รับยกเลิกการจองผ่านทางโทรศัพท์ไม่วา่ กรณีใดๆทัง% สิน
 ในเอกสารการจอง) จะต ้องแฟกซ์ อีเมลล์
กรณีนักท่องเทีย
 วหรือเอเย่นต์ต ้องการขอรับเงินค่าบริการคืน นั กท่องเทีย
 วหรือเอเย่นต์ (ผู ้มีรายชือ
หรือ เดินทางมาทีบ
 ริษัทอย่างใดอย่างหนึง เพือ
 ลงนามดําเนินการขอรับเงินค่าบริการคืน โดยแนบหนังสือมอบอํานาจประกอบ (กรณีดําเนินการ
แทนผู ้เดินทาง) พร ้อมหลักฐาน ได ้แก่ ใบเรียกเก็บเงิน หลักฐานการชําระเงินค่าบริการต่างๆทัง% หมด พาสปอร์ตหน ้าแรกของผู ้เดินทาง สําเนา
บัตรประชาชนของผู ้รับมอบอํานาจ และหน ้าสมุดบัญชีธนาคารทีต
 ้องการให ้นํ าเงินเข ้าให ้ครบถ ้วน โดยมีเงือ
 นไขการคืนเงินค่าบริการดังนี%
2.1 ยกเลิกก่อนวันเดินทางไม่น ้อยกว่า 30 วัน คืนเงินค่าบริการร ้อยละ 100 ของเงินค่าบริการ
2.2 ยกเลิกก่อนวันเดินทางไม่น ้อยกว่า 15 วัน คืนเงินค่าบริการร ้อยละ 50 ของเงินค่าบริการ
2.3 ยกเลิกก่อนวันเดินทางน ้อยกว่า 15 วัน ไม่คน
ื เงินค่าบริการทีช
 ําระแล ้วทัง% หมด
** ทัง% นี% ทางบริษัทจะหักค่าใช ้จ่ายทีไ ด ้จ่ายจริงจากค่าบริการทีช
 ําระแล ้วเนืองจากการจัดเตรียม การจัดการนํ าเทีย
 วให ้แก่นั กท่องเทีย
 ว เช่น
การสํารองทีน
 ังตัxวเครือ
 งบิน การจองทีพ
 ัก เป็ นต ้น **
% ขาดแบบมีเงือ
การเดินทางทีต
 ้องการันตีมัดจํ าหรือซือ
 นไข หรือเทีย
 วบินเหมาลํา Charter Flight หรือ Extra Flight กับสายการบิน หรือผ่าน
ตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศ จะไม่มก
ี ารคืนเงินมัดจําหรือค่าบริการทัง% หมดไม่วา่ กรณีใดๆก็ตาม
สําหรับอัตราค่าบริการนี% จําเป็ นต ้องมีผู ้เดินทางจํานวน 10 ท่าน ขึน
% ไป ในแต่ละคณะ กรณีทม
ี ผ
ี ู ้เดินทางไม่ถงึ ตามจํานวนทีก
 ําหนด ทางบริษัทฯ
ขอสงวนสิทธิใs นการยกเลิก เลือ
 น หรือ เปลีย
 นแปลง อัตราค่าบริการ (ปรับราคาเพิม
 ขึน
% เพือ
 ให ้คณะได ้ออกเดินทาง ตามความต ้องการ) โดย
ทางบริษัทจะแจ ้งให ้กับนั กท่องเทีย
 วหรือเอเย่นต์ทราบล่วงหน ้าอย่างน ้อย 10 วัน ก่อนการเดินทางสําหรับประเทศทีไ ม่มวี ซ
ี า่ และ อย่างน ้อย
21 วั น ก่อ นการเดิน ทางสํ า หรั บ ประเทศทีม ีว ีซ ่า แต่ห ากทางนั ก ท่ อ งเทีย วหรือ เอเย่ น ต์ทุ ก ท่ า นยิน ดีท ีจ ะชํ า ระค่า บริก ารเพิม
 จากการทีม ี
นักท่องเทีย
 วร่วมเดินทางน ้อยกว่าทีท
 างบริษัทกําหนดเพือ
 ให ้คณะเดินทางได ้ ทางบริษัทยินดีทจ
ี ะให ้บริการและดําเนินการต่อไป

5.
6.

ในกรณีทล
ี ก
ู ค ้าดําเนินการยืน
 วีซา่ เรียบร ้อยแล ้ว ทางบริษัทขอสงวนสิทธิไs ม่คน
ื ค่าทัวร์ทล
ี ก
ู ค ้าชําระมาแล ้วไม่วา่ ส่วนใดส่วนหนึง ยกเว ้นในกรณีท ี
วีซา่ ไม่ผา่ นการอนุมัตจ
ิ ากทางสถานทูต กรณีนท
ี% างบริษัทจะคิดค่าใช ้จ่ายตามทีเ กิดขึน
% จริงทัง% หมด โดยคํานึงถึงประโยชน์ของลูกค ้าเป็ นสําคัญ
การติดต่อใดๆ กับทางบริษัทเช่น แฟกซ์ อีเมลล์ หรือจดหมายฯ ต ้องทําในวันเวลาทําการของทางบริษัท ดังนี% วันจันทร์ ถึงศุกร์ เวลา 9.00 น.
– 18.00 น. และวันเสาร์ เวลา 9.00 น.-14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกล่าวและวันหยุดนั กขัตฤกษ์ ทรี ัฐบาลประกาศในปี นั น
% ๆถือว่าเป็ นวันหยุด
ทําการของทางบริษัท

ํ ค ัญเกีย
่ ทีท
ข้อมูลสา
B วก ับ การยืน
B คําร้องขอวีซา
B า
่ นควรทราบ
1.

2.
3.

ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิใs นการยืน
 วีซา่ แบบหมู่คณะเท่านั น
% กรณีทท
ี ่านไม่สามารถยืน
 วีซา่ พร ้อมคณะได ้ จะต ้องยืน
 ก่อน หรือ หลัง คณะ และ
หากเกิดค่าใช ้จ่ายไม่ว่ากรณีใดๆก็ ตาม ท่านจํ าเป็ นจะต ้องชําระค่าใช ้จ่ายทีเ กิดขึน
% ตามจริงทัง% หมด เช่น ค่าบัตรโดยสารโดยเครือ
 งบิน (ตัxว)
จะต ้องออกก่อนแต่วซ
ี า่ ยังไม่ออก เนือ
 งจากท่านยืน
 หลังคณะ
มาตราฐานการพิจารณาวีซา่ แบบปกติทัวไปคือ 7 วันทํ าการ (เป็ นอย่างน ้อย ไม่รวมวันเสาร์ - อาทิตย์) ทัง% นี% ขึน
% อยู่กับจํ านวนผู ้สมัครในช่วง
นัน
% ๆ ซึง หากอยูใ่ นช่วงฤดูกาลท่องเทีย
 ว ทีม
 ผ
ี ู ้สมัครเป็ นจํานวนมาก อาจต ้องใช ้ระยะเวลามากกว่าปกติ
การยืน
 ขอวีซา่ ท่องเทีย
 วประเทศอินเดียแบบหมูค
่ ณะ ไม่จําเป็ นต ้องใช ้หนังสือเดินทางฉบับจริง หากท่านส่ง สําเนาหน ้าหนั งสือเดินทาง (หน ้า
แรกทีม
 รี ป
ู ) ชัดเจนสแกนไฟล์เป็นรูปภาพ หรือ ไฟล์ PDF.มาให ้กับทางบริษัทเรียบร ้อยแล ้ว

่ ท่องเทีย
การเตรียมเอกสาร เพือ
B ขอยืน
B วีซา
B วประเทศอินเดียแบบหมูค
่ ณะ
ํ หร ับผูเ้ ดินทางทีถ
ื เดินทางไทย
สา
B อ
ื หน ังสอ
1.
2.

สําเนาหน ้าหนังสือเดินทาง (หน ้าแรกทีม
 รี ป
ู ) ชัดเจนโดยสแกนไฟล์เป็นรูปภาพ หรือ ไฟล์ PDF. (รูปถ่ายจากมือถือไม่สามารถใช ้ได ้)มีอายุ
การใช ้งานคงเหลือไม่น ้อยกว่า 6 เดือน ณ วันเดินทางกลับ และมีหน ้าว่างไม่ตํากว่า 2 หน ้า
รูปถ่ายสี หน ้าตรง ขนาด 2 x 2 นิว% (เท่ากันทุกด ้านเป็ นสีเ หลีย
 มจัตรุ ัส) จํานวน 2 รูป ฉากหลังต ้องเป็ นพืน
% สีขาว ถ่ายมาแล ้วไม่เกิน 3 เดือน ไม่
ซํ%ากับวีซา่ ประเทศอืน
 ๆทีเ คยได ้รับ เท่านัน
%

2.1. กรณีผู ้เดินทางอายุไม่ถงึ 18ปี บริบูรณ์
- กรณีเด็ก ไม่ได้เดินทางก ับบิดาและมารดาจําเป็ นต ้องมีหน ังสือยินยอมให้บต
ุ รเดินทาง ไปต่างประเทศ ทีอ
 อกโดยสํานักงานเขตหรือ
อําเภอ ตามสําเนาทะเบียนบ ้านทัง% ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ,สําเนาหน ้าหนังสือเดินทางของบิดาและ มารดา, หนังสือรับรองค่าใช่จ่าย
(ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ)พร ้อมลงนามสําเนาถูกต ้อง
-กรณีเด็กไม่ได้เดินทางก ับบิดาจําเป็ นต ้องมีหน ังสือยินยอมให้บุตรเดินทาง ไปต่างประเทศ(ของมารดา) ให ้บุตรเดินทางไปต่างประเทศ
ทีอ
 อกโดยสํานักงานเขตหรืออําเภอ ตามทะเบียนบ ้าน(ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ),สําเนาหน ้าหนังสือเดินทางของบิดาและ มารดาหนังสือ
รับรองค่าใช่จ่าย(ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ)
- กรณีเด็กไม่ได้เดินทางก ับมารดาจําเป็ นต ้องมีหน ังสือยินยอมให้บต
ุ รเดินทาง ไปต่างประเทศ(ของบิดา) ให ้บุตรเดินทางไปต่างประเทศ
ทีอ
 อกโดยสํานักงานเขตหรืออําเภอ ตามทะเบียนบ ้าน(ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ),สําเนาหน ้าหนังสือเดินทางของบิดาและ มารดาหนังสือ
รับรองค่าใช่จ่าย(ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ)
่ ทีไB ด้กล่าวมานี+ เป็นเพียงข้อมูลเบือ
+ งต้นทีท
+ จากประสบการณ์และระเบียบ
** รายละเอียดเอกสารการยืน
B ขอวีซา
B างบริษ ัทฯ ได้จ ัดทําขึน
ของสถานทูตฯ ซึงB อาจมีการเปลีย
B นแปลงได้ ตามแต่สถานการณ์ และคุณสมบ ัติของลูกค้าในแต่ละราย โดยอยูท
่ ด
ีB ล
ุ ยพินจ
ิ ของประเทศ
ปลายทางเป็นผูด
้ ําเนินการ **
+ อยูก
** หมายเหตุ : ทางด่านตรวจคนเข้าเมืองประเทศปลายทาง อาจขอรายละเอียดเพิม
B เติม จากทีไB ด้แจ้งไว้ ขึน
่ ับการพิจารณาของ
่ เป็นดุลพินจ
เจ้าหน้าทีB และเอกสาร ของแต่ละท่าน (เป็นการพิจารณาแบบรายบุคคล) การอนุม ัติวซ
ี า
ิ ของทางสถานทูต ทางบริษ ัทไม่ม ี
+ ทงนี
่
+ ริษ ัทเป็นเพียงต ัวกลางและคอยบริการอํานวยความสะดวกให้แก่ผเู ้ ดินทางเท่านน
ส่วนเกีย
B วข้องใดๆทงสิ
ั+ น
ั+ บ
ั+ อ ัตราค่าธรรมเนียมวีซา
่
่
ิ
ทางสถานทูตเป็นผูเ้ รียกเก็บ หากท่านโดนปฏิเสธการขออนุม ัติวซ
ี า ทางสถานทูตไม่คน
ื อ ัตราค่าธรรมเนียมในการยืน
B วีซา และมีสทธิไs ม่
่ **
แจ้งสาเหตุการปฏิเสธวีซา

เงือ
B นไข และ ข้อควรทราบอืน
B ๆ ทวB ั ไป ทีท
B า
่ นควรทราบ
1.
2.

ทัวร์นส
ี% ําหรับผู ้มีวัตถุประสงค์เพือ
 การท่องเทีย
 วเท่านัน
%
ทัวร์นข
ี% อสงวนสิทธิส
s ําหรับผู ้เดินทางทีถ
 อ
ื หนังสือเดินทางธรรมดา (หน ้าปกสีนํ%าตาล / เลือดหมู) เท่านัน
% กรณีทท
ี า่ นถือหนังสือเดินทางราชการ
(หน ้าปกสีนํ%าเงินเข ้ม) หนังสือเดินทางทูต (หน ้าปกสีแดงสด) และต ้องการเดินทางไปพร ้อมคณะทัวร์อันมีวัตถุประสงค์เพือ
 การท่องเทีย
 ว โดย

3.
4.

5.
6.

7.

8.
9.

10.

11.
12.

 มโยงเกีย
ไม่มจ
ี ดหมายเชิญ หรือ เอกสารใดเชือ
 วกับการขออนุญาตการใช ้หนั งสือเดินทางพิเศษอืน
 ๆ หากไม่ผ่านการอนุ มัตข
ิ องเคาท์เตอร์
เช็ คอิน ด่า นตรวจคนเข ้าเมือ ง ทั ง% ฝั งประเทศไทยขาออก และ ต่า งประเทศขาเข ้าไม่ว่ากรณี ใดก็ ต าม ทางบริษั ทขอสงวนสิท ธิใs นการไม่
รับผิดชอบความผิดพลาดทีจ
 ะเกิดขึน
% ในส่วนนี% และ ทัวร์นี%เป็ นทัวร์แบบเหมาจ่าย หากท่านไม่ได ้ร่วมเดินทางหรือใช ้บริก ารตามทีร ะบุไว ้ใน
รายการไม่วา่ บางส่วนหรือทัง% หมด หรือถูกปฏิเสธการเข ้า-ออกเมือง หรือด ้วยเหตุผลใดๆก็ตาม ทางบริษัทขอสงวนสิทธิไs ม่คน
ื เงินค่าบริการไม่
ว่าบางส่วนหรือทัง% หมดให ้แก่ทา่ นไม่วา่ กรณีใดๆก็ตาม
ทัวร์นเี% ป็ นทัวร์แบบเหมาจ่าย หากท่านไม่ได ้ร่วมเดินทางหรือใช ้บริการตามทีร ะบุไว ้ในรายการไม่วา่ บางส่วนหรือทัง% หมด หรือถูกปฏิเสธการเข ้าออกเมือง หรือด ้วยเหตุผลใดๆก็ตาม ทางบริษัทขอสงวนสิทธิไs ม่คน
ื เงินค่าบริการไม่วา่ บางส่วนหรือทัง% หมดให ้แก่ทา่ นไม่วา่ กรณีใดๆก็ตาม
 นามสกุล คํานํ าหน ้าชือ
 เลขทีห
ทางบริษัทขอสงวนสิทธิไs ม่รับผิดชอบค่าเสียหายจากความผิดพลาดในการสะกดชือ
 นั งสือเดินทางเลขทีว ซ
ี า่
และอืน
 ๆ เพือ
 ใช ้ในการจองตัxวเครือ
 งบิน ในกรณีทน
ี ั กท่องเทีย
 วหรือเอเย่นต์ไม่ได ้ส่งหน ้าหนั งสือเดิน และ หน ้าวีซา่ มาให ้กับทางบริษัทพร ้อม
การชําระเงินมัดจําหรือส่วนทีเ หลือทัง% หมด
ทางบริษัทขอสงวนสิทธิใs นการเปลีย
 นแปลงรายการการเดินทางตามความเหมาะสม เพือ
 ให ้สอดคล ้องกับสถานการณ์ ภูมอ
ิ ากาศ และเวลา ณ
วันทีเ ดินทางจริงของประเทศทีเ ดินทาง ทัง% นี% ทางบริษัทจะคํานึงถึงความปลอดภัย และ ประโยชน์ของลูกค ้าเป็ นสําคัญ
ทางบริษัทขอสงวนสิทธิไs ม่รับผิดชอบต่อความเสียหายหรือค่าใช ้จ่ายใดๆ ทีเ พิม
 ขึน
% ของนั กท่องเทีย
 วทีไ ม่ได ้เกิดจากความผิดของทางบริษัท
เช่น ภั ย ธรรมชาติ การจลาจล การนั ด หยุด งาน การปฏิวั ต ิ อุบั ต เิ หตุ ความเจ็ บ ป่ วย ความสูญ หายหรือ เสีย หายของสั ม ภาระ ความล่า ช ้า
เปลีย
 นแปลง หรือการบริการของสายการบิน เหตุสด
ุ วิสัยอืน
 เป็ นต ้น
อัตราค่าบริการนี%คํานวณจากอัตราแลกเปลีย
 นเงินตราต่างประเทศ ณ วันทีท
 างบริษัทเสนอราคา ดังนั น
% ทางบริษัท ขอสงวนสิทธิใs นการปรับ
ราคาค่าบริก ารเพิม
 ขึน
% ในกรณีท ม
ี ก
ี ารเปลีย
 นแปลงอัตราแลกเปลีย
 นเงินตราต่างประเทศ ค่าตัxวเครือ
 งบิน ค่าภาษี นํ%ามัน ค่าภาษี สนามบิน ค่า
ประกันภัยสายการบิน การเปลีย
 นแปลงเทีย
 วบิน ฯลฯ ทีท
 ําให ้ต ้นทุนสูงขึน
%
มัคคุเทศก์ พนั กงาน หรือตัวแทนของทางบริษัท ไม่มอ
ี ํานาจในการให ้คําสัญญาใดๆ แทนบริษัท เว ้นแต่มเี อกสารลงนามโดยผู ้มีอํานาจของ
บริษัทกํากับเท่านัน
%
นั ก ท่อ งเทีย
 วต ้องมีความพร ้อมในการเดินทางทุก ประการ หากเกิดเหตุสุดวิสัยใดๆ ระหว่างรอการเดินทาง อันไม่ใช่เหตุทเี กีย
 วข ้องกับทาง
บริษัท อาทิเช่น วีซ ่าไม่ผ่าน เกิด อุบัตภ
ิ ัยทีไ ม่ส ามารถควบคุมได ้ นอกเหนือ การควบคุมและคาดหมาย ทางบริษัทจะรับ ผิดชอบคืนค่าทัว ร์
เฉพาะส่วนทีบ
 ริษัทยังไม่ได ้ชําระแก่ทางคูค
่ ้าของทางบริษัท หรือจะต ้องชําระตามข ้อตกลงแก่คค
ู่ ้าตามหลักปฏิบัตเิ ท่านัน
%
%
% ไม่เกิน
กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย์ ทีจ
 ะนํ าติด ตัวขึน
% เครือ
 งบิน ต ้องมีขนาดบรรจุภัณฑ์ไม่เกิน 100 มิลลิลต
ิ รต่อ ชิน และรวมกันทุก ชิน
ิ ล็ อ คปิ ดสนิท และสามารถนํ าออกมาให ้เจ ้าหน ้าทีต
1,000 มิลลิลต
ิ ร โดยแยกใส่ถุงพลาสติก ใสซึง มีซป
 รวจได ้อย่างสะดวก ณ จุดเอ็ ก ซ์เรย์
อนุญาตให ้ถือได ้ท่านละ 1 ใบเท่านัน
% ถ ้าสิง ของดังกล่าวมีขนาดบรรจุภัณฑ์มากกว่าทีก
 ําหนดจะต ้องใส่กระเป๋ าใบใหญ่และฝากเจ ้าหน ้าทีโ หลด
ใต ้ท ้องเครือ
 งบินเท่านัน
%
สิง ของทีม
 ล
ี ักษณะคล ้ายกับอาวุธ เช่น กรรไกรตัดเล็บ มีดพก แหนบ อุปกรณ์กฬ
ี าฯ จะต ้องใส่กระเป๋ าใบใหญ่และฝากเจ ้าหน ้าทีโ หลดใต ้ท ้อง
เครือ
 งบินเท่านัน
%
คณะทัวร์นี% เป็ นการชําระค่าใช ้จ่ายทัง% หมดแบบผูกขาดกับตัวแทนบริษัททีไ ด ้รับการรับรองอย่างถูกต ้อง ณ ประเทศปลายทาง ซึง บางส่วนของ
โปรแกรมอาจจําเป็ นต ้องท่องเทีย
 วอันเป็ นไปตามนโยบายของประเทศปลายทางนั น
% ๆ กรณีทท
ี ่านไม่ต ้องการใช ้บริการส่วนใดส่วนหนึง ไม่ว่า
้จ่
้จ่
กรณีใดก็ตาม จะไม่สามารถคืนค่าใช ายให ้ได ้ และ อาจมีค่าใช ายเพิม
 เติมขึน
% ตามมาเป็ นบางกรณี ทางบริษัทขอสงวนสิทธิใs นการเรียกเก็บ
ค่าใช ้จ่ายทีเ กิดขึน
% จริงทัง% หมดกับผู ้เดินทาง กรณีทเี กิดเหตุการณ์นข
ี% น
ึ% ไม่วา่ กรณีใดก็ตาม

แบบฟอร์มกรอกข้อมูลวีซ่าประเทศ อินเดีย
** กรุณากรอกข้อมูลทังหมดให้ครบถ้วน เพื(อประโยชน์ในการขอวีซ่าของท่านเอง **
ชื(อ-นามสกุล (สะกดตรงตามหนังสือเดินทาง) (MR./MRS./MS./MSTR.)
.......................................................................................................................................................................................................................
สถานะภาพ
□ โสด
□ แต่งงานไม่ได้จดทะเบียนสมรส □หม้าย □ หย่า
□แต่งงานจดทะเบียนสมรส
ชื%อ-นามสกุล คู่สมรส.....................................................................................................................................................................................
สถานที%เกิด…………………………………….........................................................................................................สัญชาติ……………………………………………………….
ชื(อ-นามสกุล บิดา .......................................................................................................................................................................................
สถานที%เกิด...........................................................................................................สัญชาติ………………..............................……………………………………….
ชื(อ-นามสกุล มารดา ...................................................................................................................................................................................
สถานที%เกิด............................................................................................................สัญชาติ……….................…............…………………………………………….
ที(อยูต่ ามทะเบียนบ้าน...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................รหัสไปรษณีย.์ ..............................................................................
ที(อยูป่ ั จจุบนั ...................................................................................................................................................................................................
รหัสไปรษณีย.์ ................................................. โทรศัพท์บา้ น..................................................เบอร์มือถือ....................................................
ชื(อสถานที(ทาํ งาน / สถานศึกษา..................................................................................................................................................................
ตําแหน่ งงาน...................................................................................................................................................................................................
ที(อยูส่ ถานที(ทาํ งาน / สถานศึกษา...............................................................................................................................................................
รหัสไปรษณีย ์ .............................................................โทรศัพท์......................................................................................................................
*** ในกรณีที(เกษียณอายุ กรุณาระบุชื(อ และ ที(อยู่ สถานทีท( าํ งาน เนื(องจากเป็ นเงื(อนไขของสถานทูต ***
ท่านเคยเดินทางเข้าประเทศอินเดียมาก่อนหรือไม่
□ เคย
□ ไม่เคย
ถ้าเคย กรุณาระบุวนั ที%................................................................................สถานที%/เมือง..............................................................................
ประเทศที%เคยเดินทางในระยะเวลา 10 ปี ที%ผ่านมา
...............................................................................................................................................................
ท่านเคยเดินทางกลุ่มประเทศ SAARC ในระยะเวลา 3 ปี ที%ผ่านมามาก่อนหรือไม่ (กลุ่มประเทศ SAARC ได้แก่ บังกลาเทศ ภูฏาน เนปาล
มัลดีฟส์ ปากีสถาน ศรีลงั กา อัฟกานิ สถาน )
ถ้าเคย กรุณาระบุปีที%....................................................................สถานที%/เมือง............................................................................................
ระยะเวลาที%พาํ นัก...........................................................................วัน
ชื%อสมาชิกในครอบครัวพร้อมเบอร์ติดต่อ ระหว่างที%ท่านพํานักอยู่ ณ ประเทศอินเดีย
 ชื%อ-สกุล....................................................................................................................................................................................................
ที%อยู.่ ............................................................................................................................................................................
เบอร์โทรศัพท์.....................................................................................
(กรุณาแจ้งเบอร์ทีสามารถติดต่อได้โดยสะดวก เนืองจากทางสถานทูตจะมีการโทรเช็ คข้อมูลโดยตรงกับท่าน)

การพิจารณาอนุ มตั ิวีซ่าเป็ นดุลพินิจของทางสถานทูตฯเท่านัEน ทางบริษัทเป็ นเพียงตัวกลางในการอํานวยความสะดวกและ
บริการด้านเอกสารให้แก่ผเู้ ดินทางเท่านัEน

