
 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

 

วนัแรก สนามบนิสุวรรณภูม ิ(กรุงเทพฯ) - ทา่อากาศยานนานาชาตอินิทริา คานธ ี-เมอืงเดล ี-เมอืงชยัปุระ 
 
05.30 น. นัดหมายคณะพรอ้มกนั ณ สนามบนิสวุรรณภูม ิ(กรุงเทพฯ)ช ั+น 4 ประตหูมายเลข 10 เคานเ์ตอร ์Pสายการบนิ 

Jet Airways ซึ�งจะมเีจา้หนา้ที�คอยตอ้นรับ และบรกิารชว่ยเหลอืเรื�องของกระเป๋าเดนิทาง พรอ้มทั %งเชค็อนิรับบตัรที�
นั�งบนเครื�องบนิ 

08.40 น. บนิลัดฟ้าสู่ท่าอากาศยานนานาชาตอินิทริา คานธปีระเทศอนิเดยี โดยสายการบนิ Jet Airways เที�ยวบนิที� 
9W65(ใชเ้วลาบนิประมาณ 4 ช ัBวโมง) พรอ้มบรกิารอาหารและเครืBองดืBมบนเครืBองบนิ 

12.00 น. เดนิทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาตอินิทริา คานธ ีประเทศอนิเดยี นําท่านผ่านพิธีการตรวจคนเขา้เมืองและ
ศลุกากร (เวลาทอ้งถิBนชา้กวา่ประเทศไทย 1 ช ัBวโมง 30 นาท)ี 

กลางวนั บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (1) 
บา่ย นําทา่นเดนิทางสู ่เมอืงชยัปุระ (Jaipur)(ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 6ชั�วโมง)หรอื “นครแห่งชยัชนะ” ไดรั้บการกลา่ว

ขนานนามว่า “นครสชีมพู” โดยมทีี�มาอันเกดิมาจากเมื�อในปี ค.ศ. 1876 มหาราช ซาราม ซงิห ์(Maharaja Ram 
Singh) มรัีบสั�งใหป้ระชาชนทาสชีมพูทับบนสปีนูเดมิของบา้นเรอืนตนเอง เพื�อเป็นการแสดงใหเ้ห็นถงึไมตรจีติในการ
ตอ้นรับการมาเยอืนของเจา้ชายแหง่เวลส ์(Prince of Waies) มงกฏุราชกมุารของประเทศอังกฤษ ตอ่มาภายหลังในยุค
ของกษัตรยิเ์อ็ดเวริด์ที� 7 (King Edward VII) แห่งสหราชอาณาจักร รัฐบาลอนิเดยีไดม้กีารออกกฏหมายควบคุม
สิ�งก่อสรา้งภายในเขตกําแพงเมืองเก่าใหม้กีารทาสชีมพูทั %งหมด เพราะเหตุนี%จงึทําใหส้ ิ�งก่อสรา้งภายในเมอืงต่างๆ 
กลายเป็นสิ�งดงึดดูนักทอ่งเที�ยวจากทั�วทกุมมุโลกมาเยอืนยังเมอืงชยัปรุะ   

คํBา บรกิารอาหารคํBา ณ ภตัตาคาร (2) 
นําทา่นเขา้สูท่ ีBพกั... Park Ocean Hotel หรอืเทยีบเทา่ 

 
วนัทีBสอง ป้อมปราการแอมเบอร ์ฟอรด์ - พระราชวงัแอมเบอร ์ฟอรด์ - ซติ ี+ พาเลซ - ฮาวา มาฮาล 
 
เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (3) 

นําทา่นเดนิทางสู ่ป้อมปราการแอมเบอร ์ฟอรด์ (Amber Fort)ตั %งอยู่ที� เมอืงอาเมร ์ห่างจากเมอืง ชยัปรุะไปทาง
ทศิเหนือประมาณ 11 กโิลเมตร สรา้งในสมัยศตวรรษที� 16 โดยมหาราชา มาน สงิหท์ี� 1 (Raja Man  Singh 1) ทรง
รับสั�งใหม้กีารสรา้งป้อมปราการขึ%นในปี ค.ศ. 1592 และไดม้กีารบรูณะมาเป็นเวลาหลายศตวรรษ สถานที�แห่งนี%มคีวาม
โดดเดน่ สวยงามเป็นอกีหนึ�งสถานที�ที�หากมโีอกาสไดม้าเยอืนอนิเดยีแลว้ไม่ควรพลาด  เนื�องจากตั %งอยู่บนผาหนิเหนือ
ทะเลสาบ อกีทั %งป้อมปราการแอมเบอร ์ฟอร์ดยังมชีื�อเสยีงทางดา้นสถาปัตยกรรมที�มกีารผสมผสานกันระหว่างศลิปะ
ทางฮนิดู และศลิปะราชปตุอันซึ�งทําใหท้ี�แห่งนี%มเีอกลักษณ์เฉพาะตัว อกีทั %งทกุท่าน ยังสามารถมองเห็นป้อมปราการ
ไดจ้ากระยะทางไกล ดว้ยขนาดของกําแพงปราการขนาดใหญแ่ละมคีวามแน่นหนา พรอ้มประตทูางเขา้หลายแห่ง ถนน
ที�ปูดว้ยหนิหลายสาย และพเิศษสดุๆ ทุกท่านสามารถมองเห็นทะเลสาบเมาตา ไดอ้ย่างชัดเจน เมื�อมองจากบนป้อม
ปราการ พเิศษ!! นําทกุทา่นน ัBงรถจิZบเพืBอข ึ+นไปยงัสว่นของพระราชวงั 



Option เพิ�มเตมิ: กรณีที�ลกูคา้ตอ้งการ
เพิ�มเงนิทา่นละ ประมาณ 12 USD/เที�ยว

 

 
ความสวยงามของพระราชวงัแอมเบอร ์ฟอรด์
เป็นหมู่พระที�นั�ง สรา้งจากหนิทรายสแีดงและหนิออ่น หมู่พระที�นั�งภายในป้อม ประกอบดว้ยทอ้งพระโรง ทอ้งพระโรง
สว่นพระองค ์พระตําหนักซึ�งเป็นหอ้งทรงประดับกระจกสําหรับมหาราชา
แฉกแบบโมกลุคั�นระหวา่งอาคาร และ
ผา่นรางนํ%าตกที�มอียูโ่ดยรอบ เพราะเหตนุี%จงึ

 

 

 

 

 

 

 

 
กรณีที�ลกูคา้ตอ้งการขี�ชา้ง ขึ%นไปยังพระราชวังแอมเบอร ์ฟอรด์สามารถแจง้ทางหัวหนา้ทัวรไ์ด ้โดย

เที�ยว 

พระราชวงัแอมเบอร ์ฟอรด์ภายในแบง่เป็นทั %งหมดได ้4 ชั %น แต่ละชั %นจะคั�นดว้ยทางเดนิ ภายใน
เป็นหมู่พระที�นั�ง สรา้งจากหนิทรายสแีดงและหนิออ่น หมู่พระที�นั�งภายในป้อม ประกอบดว้ยทอ้งพระโรง ทอ้งพระโรง

พระตําหนักซึ�งเป็นหอ้งทรงประดับกระจกสําหรับมหาราชา ตําหนักอยู่บนชั %นสอง สวนสวยจัดเ
แฉกแบบโมกลุคั�นระหวา่งอาคาร และพระตําหนักที�ใชก้ารปรับอากาศภายในพระตําหนักใหเ้ย็นลงดว้ยการทําใหล้มเป่า

เพราะเหตนุี%จงึทําใหภ้ายในตําหนักนี%มอีากาศเย็นอยูเ่สมอ 

 

ฟอรด์สามารถแจง้ทางหัวหนา้ทัวรไ์ด ้โดย

 

ชั %น แต่ละชั %นจะคั�นดว้ยทางเดนิ ภายใน
เป็นหมู่พระที�นั�ง สรา้งจากหนิทรายสแีดงและหนิออ่น หมู่พระที�นั�งภายในป้อม ประกอบดว้ยทอ้งพระโรง ทอ้งพระโรง

ตําหนักอยู่บนชั %นสอง สวนสวยจัดเป็นรูปดาว
พระตําหนักที�ใชก้ารปรับอากาศภายในพระตําหนักใหเ้ย็นลงดว้ยการทําใหล้มเป่า

ทําใหภ้ายในตําหนักนี%มอีากาศเย็นอยูเ่สมอ  



 

 

 

 

 

 

 
กลางวนั บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (4) 

นําท่านเดนิทางสู ่ซติี+ พาเลซ (City Palace)หรือที�รูจั้กกันในนาม “พระราชวังหลวง” ตั %งอยู่บรเิวณถนน ฮาวา มา
ฮาลบาซา่ร ์(Hawa Mahal Bazar) สรา้งขึ%นในสมัยมหาราชสะหวายจัย ซงิหท์ี� 2 เดมิพระราชวังนี%เป็นพระราชวังของ 
มหาราชใจสงิหแ์ตปั่จจุบันนี%พระราชวังแห่งนี%กลายเป็นพพิธิภัณฑ ์Sawai Man Singh Museum ภายในพพิธิภัณฑม์ี
หลายจดุที�น่าสนใจ ประกอบไปดว้ย 4 จดุดว้ยกนั ไดแ้ก ่จดุที�หนึ�งคอืในสว่นพระราชวัง จุดที�สองในสว่นของพพิธิภัณฑ ์
(ที�จัดแสดงเกี�ยวกบัฉลองพระองคข์องกษัตรยิ ์และมเหส ีที�แสดงใหเ้ห็นถงึความปราณีต การตัดเย็บไดอ้ย่างสวยงาม) 
จุดที�สามในสว่นของจําพวกอาวุธ และชดุศกึสงคราม และในจุดที�สี� จะแสดงในสว่นของศลิปะของภาพวาด ภาพถ่าย 
ราชรถ และพรมโบราณ ที�ไดรั้บการจารกึไวใ้นประวตัศิาสตร ์และอกีหนึ�งไฮทไ์ลทค์อืหมอ้นํ%าขนาดใหญ่มหมึา จํานวน 2 
ใบ ทําจากโลหะเงนิ สงู 1.50 เมตร ถอืไดว้า่ใหญท่ี�สดุในโลก 
 



 

 

 

 

 

 

 
 

หลงัจากนั%นพาทกุทา่นไปยัง ฮาวา มาฮาล (Hawa Mahal)หรอืรูจั้กกันในนาม “พระราชวังแห่งสายลม” ซึ�งถอืไดว้า่
เป็นอกีหนึ�งสถานที�สําคัญอกีหนึ�งแห่ง ของประเทศอนิเดยีที�จักตอ้งมาเยอืน พระราชวังแห่งนี%ตั %งอยู่ในเขตเมอืงชยัปรุะ 
ถูกสรา้งขึ%นในปี ค.ศ. 1799 โดยมหาราชาสะหวาย ประธาป สงิห ์(Maharaja SawaiPratap Singh) และไดรั้บการ
ออกแบบขึ%นมาโดยสถาปนกิที�ช ื�อวา่ชนัด ์อสุถัด (Lal Chand Ustad) ซึ�งสถาปัตยกรรมของฮาวา มาฮาล ถอดแบบมา
จากรูปทรงมงกุฏของพระนารายณ์ บรเิวณดา้นหนา้อาคารมหีนา้บันสงูหา้ชั %น และมลีักษณะคลา้ยรังผึ%ง ที�สรา้งมาจาก
หนิทรายสแีดงสด อกีทั %งยังมกีารฉลหุนิทําใหเ้ป็นชอ่งหนา้ต่างมลีวดลายเล็กๆละเอยีดยบิ จงึทําใหพ้ระราชวังแห่งนี%มี
ชอ่งหนา้ตา่งถงึ 953 บาน แต่หนา้ตา่งของพระราชวังจะถูกสรา้งปิดไวด้ว้ยหนิทรายฉลุ ทําใหน้างในฮาเร็มพระสนมที�
อยูด่า้นในสามารถมองผา่นขา้งในมาดา้นนอกได ้แตค่นจากทางดา้นนอกจะไม่สามารถมองผ่านเขา้มาดา้นในได ้และที�
สาํคญัดว้ยลกัษณะการสรา้งแบบนี%ทําใหเ้กดิชอ่งแสงและชอ่งลม ซึ�งเป็นที�มาของ “พระราชวงัแหง่สายลม” 



 

 

 

 

 

 

 
 

คํBา บรกิารอาหารคํBา ณ ภตัตาคาร (5) 
นําทา่นเขา้สูท่ ีBพกั... Park Ocean Hotel หรอืเทยีบเทา่ 
 
วนัทีBสาม เมอืงอคัรา - อคัรา ฟอรท์ - ทชัมาฮาล 
 
เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (6) 

นําทกุทา่นเดนิทางไปยัง เมอืงอคัรา(Agra)(ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 5 ชั�วโมง)อดตีเมอืงหลวงของประเทศอนิเดยี 
มชี ื�อเรยีกวา่ “ฮนิดสูถาน” อคัรา เป็นเมอืงที�ตั %งอยูร่มิแมนํ่%ายมนา ทางตอนเหนือของประเทศอนิเดยี ในรัฐอตุตรประเทศ 
มปีระชากรหนาแน่นที�สดุในรัฐอตุตรประเทศ อนัดบัที� 19 ในประเทศอนิเดยี และที�สาํคัญเมอืงอัคราถอืวา่เป็นสถานที�ตั %ง 
“อนุสรณ์สถานแหง่ความรัก” หรอื “ทชัมาฮาล”   

กลางวนั บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (7) 
บา่ย นําท่านเดนิทางสูอ่คัรา ฟอรท์ (Agra Fort)อกีหนึ�งสถานที�แหล่งมรดกโลกที�ควรค่าแก่การมาเยอืนอัครา ฟอร์ท 

พระราชวังที�ถอืว่ายิ�งใหญ่ เพราะใชเ้วลาในการสรา้งยาวนานถงึสามยุคดว้ยกัน ของกษัตริยแ์ห่งราชวงศโ์มกุล เป็น
กําแพงสองชั %นและป้อมอาคารทางเขา้สี�ทศิ ภายในประกอบดว้ยพระราชวัง มัสยดิ สวนดอกไม ้สถาปัตยกรรมตัวอาคาร
สรา้งดว้ยหนิทรายสแีดง โดยกษัตรยิอ์คับาร ์และที�แหง่นี%ยังเป็นที�คมุขังกษัตรยิซ์าจารฮ์าล พระองคใ์ชเ้วลาชว่งสดุทา้ย
ของชวีติ โดยการมองผา่นแมนํ่%ายมุนาไปยังทชัมาฮาลที�ซึ�งมเหสสีดุที�รักของพระองคป์ระทบัอยูอ่ยา่งนรัินดร ์



 

 

 

 

 

 

 
 

นําทา่นเดนิทางสู ่ทชัมาฮาล (Taj Mahal)หรอือนุสรณ์สถานแห่งความรัก สิ�งมหัศจรรยข์องโลกในยุคปัจจุบัน ที�ถอื
ไดว้า่เป็นแหลง่กอ่เกดิพลังแห่งความรัก ที�เป็นแรงบันดาลใจใหใ้ครหลายๆคน ทัชมาฮาล ถอืเป็นสสุานหนิออ่นที�ผูค้น
ตา่งยกยอ่งใหเ้ป็นสถาปัตยกรรมแหง่ความรักที�งดงาม และยิ�งใหญท่ี�สดุแหง่หนึ�งของโลก ปัจจบุัน ทัชมาฮาล ถอืวา่เป็น
แหลง่มรดกโลก 1 ใน 7 สิ�งมหัศจรรยท์ี�สําคัญ ที�บอกเลา่เกี�ยวกับความรักที�เป็นอมตะของพระเจา้ชาหจ์าฮันที�มตีอ่พระ
นางมุมตัช สรา้งขึ%นในปี ค.ศ. 1631 จากนั%นหัวหนา้ทัวร ์นําทกุทา่นเดนิสูป่ระตสูสุานที�สลักตัวหนังสอืภาษาอาระบคิที�
เป็นถอ้ยคําอทุศิ และไวอ้าลัยตอ่บคุคลอันเป็นที�รักที�จากไป พรอ้มกับนําทกุทา่นถ่ายรูปภาพกับลานนํ%าพุที�มอีาคารทัช
มาฮาลอยูเ่บื%องหลงั พาทกุทา่นเยี�ยมชมภายในอาคารที�มกีารสรา้งมาจากหนิออ่นสขีาวบรสิทุธิsจากเมอืงมกรานะ มกีาร
ประดบัลวดลายดว้ยเทคนคิฝังหนิสตีา่งๆ ลงไปในเนื%อหนิถอืไดว้า่เป็นสถาปัตยกรรมชิ%นเอกของโลกที�ออกแบบโดยชา่ง
จากเปอรเ์ซยี อาคารตรงกลางเป็นรูปโดมที�มหีอคอยสี�เสาลอ้มรอบ ตรงกลางดา้นในเป็นที�ฝังพระศพของพระนางมุมตัช 
มาฮาล และพระเจา้ชาหจ์าฮนั ที�ไดอ้ยูคู่เ่คยีงกนัตลอดชั�วนรัินดร ์ 
 

 
 



 

 

 

 

 

 

คํBา บรกิารอาหารคํBา ณ ภตัตาคาร (8) 
นําทา่นเขา้สูท่ ีBพกั... Amar Yatri Niwas Hotel หรอืเทยีบเทา่ 
 
วนัทีBส ีB เมอืงเดล ี- กุตบัมนีาร ์- ประตเูมอืงอนิเดยี – ตลาดพื+นเมอืงจนัปาท- ทา่อากาศยานนานาชาตอินิทริา คานธ ี
 
เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม(9) 
 นําทา่นเดนิทางสู ่เมอืงเดล ี(Delhi)(ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 4 ชั�วโมง)เมอืงหลวงของประเทศอนิเดยี ถอืเป็นเมอืง

ที�เป็นศูนยก์ลางดา้นการเมอืงการปกครองประชาธปิไตยที�ใหญ่ที�สดุในโลก แบ่งออกเป็น 2 เขต ไดแ้ก่ เขตเดลเีก่า 
และเขตนวิเดลใีหม ่หรอืนวิเดล ีซึ�งที�นี�ประกอบไปดว้ยโบราณสถาน พพิธิภัณฑ ์สวน รา้นคา้ การแสดง อาหารหมู่บา้น
เกา่แก ่หมูโ่บราณสถาน 

กลางวนั บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารบรกิารทา่นดว้ยเมนูอาหารไทย(10) 
นําท่านเดนิทางสู่ กุตบัมนีาร(์QutubMinar)หอคอยสเุหร่าที�สูงที�สดุในโลก ตั %งอยู่ในกรุงเดล ีมีความสงูประมาณ 
72.5 เมตร หรอื 237.8 ฟตุ เป็นสญัลักษณ์ที�โดดเดน่ที�สดุแห่งหนึ�งของกรุงนิวเดล ีไดรั้บการแต่งตั %งใหเ้ป็นมรดกโลก 
เมื�อปี ค.ศ. 1993 สรา้งดว้ยหนิทรายแดง (เชน่เดยีวกับสสุานหุมายูน) และหนิออ่นเป็นทรงเสาสงูปลายฐานกวา้ง 14 
เมตรเศษ สว่นชั %นบนสดุยอดกวา้ง 2.7 เมตร มคีวามสงู 72.5 เมตร (ประมาณตกึสงู 20 ชั %น)ภายในมบีันไดวนไปถงึยอด
รวม 379 ขั %น 

 

 
 
 นําทา่นเดนิทางสู ่ประตูเมอืงอนิเดยี(India Gate)ประตเูมอืงแห่งนี%สงู 43.3 เมตร ซุม้โคง้ของประตกูวา้ง 9.1 เมตร 

สงู 22.8 เมตร สรา้งโดยใชห้นิทรายแดงแทง่ทบึ เป็นสถานที�ประกอบพธิกีรรมในงานวันสําคัญตา่ง ๆ ถูกสรา้งขึ%นเพื�อ
เป็นอนุสาวรียข์องทหารที�เสยีชวีติในสงครามโลกครั%งที�หนึ�ง ที�ประตเูมอืงแห่งนี%จะเห็นลายสลักชื�อของทหารที�ตายใน
สนามรบ โดยชื�อที�สลักไวเ้ป็นชื�อของทหารและขา้ราชการชาวอนิเดยีและอังกฤษ จํานวน 13,516 คน ที�พลชีพีใน



 

 

 

 

 

 

สงครามชายแดนดา้นตะวนัตกเฉยีงเหนอื และสงครามอัฟฆัน ครั %งที� 3 ดา้นบนยอดของประตสูรา้งเพื�ออทุศิใหแ้กท่หาร
ที�หายสาบสญูไปโดยไรร้่องรอย 

  

 
 
 พาท่านชอ้ปปิ% ง ตลาดพื+นเมอืงจนัปาททุกท่านสามารถเพลดิเพลนิไปกับสนิคา้พื%นเมืองมากมาย อาท ิผา้พันคอ 

เสื%อผา้ เครื�องประดับ เครื�องเงนิ ของตกแตง่บา้นสไตลอ์นิเดยี ของแฮนดเ์มด ราคาถูก รับรองว่าทกุทา่นจะไม่ผดิหวัง
เพราะที�ตลาดแหง่นี%เปรยีบเสมอืนพาหรัุดเมอืงไทย 

คํBา บรกิารอาหารคํBา ณ ภตัตาคาร(11) 
 สมควรแกเ่วลานําทา่นเดนิทางสูส่นามบนิ 

23.25 น. บนิลัดฟ้ากลับสู ่สนามบนิสุวรรณภูม ิประเทศไทย โดยสายการบนิ Jet Airways เที�ยวบนิที� 9W64(ใชเ้วลาบนิ
ประมาณ 4 ช ัBวโมง) พรอ้มบรกิารอาหารและเครืBองดืBมบนเครืBองบนิ 

 
วนัทีBส ีB สนามบนิสุวรรณภูม ิ(กรุงเทพฯ) 
05.00 น. คณะเดนิทางถงึ สนามบนิสวุรรณภูม ิโดยสวสัดภิาพ 

**************************************** 

** หากทา่นที�ตอ้งออกตัxวภายใน (เครื�องบนิ รถทวัร ์รถไฟ) กรุณาสอบถามที�เจา้หนา้ที�ทกุครั%งกอ่นทําการออกตัxวเนื�องจาก 
สายการบนิอาจมกีารปรับเปลี�ยนไฟลท์ หรอื เวลาบนิ โดยไมไ่ดแ้จง้ใหท้ราบลว่งหนา้ ** 

*** ขอบพระคณุทกุทา่นที�ใชบ้รกิาร *** 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

 

 
อตัราคา่บรกิาร 

กําหนดการเดนิทาง 
ผูใ้หญ ่

หอ้งละ 2-3 ทา่น 
1 เด็ก 2 ผูใ้หญ ่

เด็กมเีตยีง 
พกัเดีBยวเพิBม 

ราคาไมร่วม
ต ัoวเครืBองบนิ 

25 – 29 มกราคม 2562 17,999 17,999 4,999 12,999 

01 – 05 กมุภาพนัธ ์2562 17,999 17,999 4,999 12,999 

15 – 19 กมุภาพนัธ ์2562 17,999 17,999 4,999 12,999 

16 – 20 กมุภาพนัธ ์2562 19,777 19,777 4,999 14,999 

22 – 26 กมุภาพนัธ ์2562 16,999 16,999 4,999 11,999 

08 – 12 มนีาคม 2562 17,999 17,999 4,999 12,999 

15 – 19 มนีาคม 2562 17,999 17,999 4,999 12,999 

22 – 26 มนีาคม 2562 17,999 17,999 4,999 12,999 

29 ม.ีค. – 02 เม.ย. 2562 17,999 17,999 4,999 12,999 

 

** อตัรานี+ ยงัไมร่วมคา่ทปิคนขบัรถ หวัหนา้ทวัร ์และมคัคเุทศกท์อ้งถิBน ทา่นละ1,500 บาท/ทา่น/ทรปิ** 
** อตัรานี+ ยงัไมร่วมคา่วซีา่ทา่นละ3,000 บาท/ทา่น/ทรปิ** 

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

• โรงแรมที�พักอาจมกีารสลบัปรับเปลี�ยนขึ%นอยูก่บัความเหมาะสมเป็นหลกัโดยคํานงึถงึผลประโยชนล์กูคา้เป็นหลกั 

 
** สําหรบัอตัราคา่บรกิารนี+ จาํเป็นตอ้งมผีูเ้ดนิทางจาํนวน 10 ทา่น ข ึ+นไป ในแตล่ะคณะ กรณีทีBมผีูเ้ดนิทางไมถ่งึตามจาํนวนทีBกําหนด 
ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิsในการเลืBอนการเดนิทาง หรอื เปลีBยนแปลงอตัราคา่บรกิาร (ปรบัราคาเพิBมข ึ+น เพืBอใหค้ณะไดอ้อกเดนิทาง 

ตามความตอ้งการของผูเ้ดนิทาง) ** 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

อตัราคา่บรกิารนี+รวม 
 
� คา่ตัxวเครื�องบนิไป-กลบั พรอ้มคณะ    � คา่ภาษีสนามบนิทกุแหง่ที�ม ี
� คา่นํ%าหนักกระเป๋าสมัภาระทา่นละไมเ่กนิ 30 กก.  � คา่รถรับ-สง่ และนําเที�ยวตามรายการ 
� คา่ที�พักตามที�ระบใุนรายการ พักหอ้งละ 2 ทา่นหรอื  3 ทา่น � คา่เขา้ชมสถานที�ตา่งๆ ตามรายการ  
� คา่อาหารตามมื%อที�ระบใุนรายการ    � คา่จา้งมัคคเุทศกค์อยบรกิารตลอดการเดนิทาง  
� คา่ประกนัอบุัตเิหตรุะหวา่งเดนิทาง วงเงนิทา่นละ 1,000,000 บาท  (เงื�อนไขตามกรมธรรม)์ 
 
อตัราคา่บรกิารนี+ไมร่วม 
 
� คา่ใชจ้า่ยสว่นตวันอกเหนอืจากรายการที�ระบ ุเชน่ คา่ทําหนังสอืเดนิทาง คา่โทรศัพท ์คา่โทรศัพทท์างไกล คา่อนิเตอรเ์น็ต คา่ซัก
รดี มนิบิารใ์นหอ้ง รวมถงึคา่อาหารและเครื�องดื�มที�สั�งเพิ�มนอกเหนอืรายการ(กรุณาสอบถามจากหวัหนา้ทวัรก์อ่นการใชบ้รกิาร) 
�คา่ทปิคนขบัรถ หัวหนา้ทวัร ์และมัคคเุทศกท์อ้งถิ�น ทา่นละ 1,500 บาท/ทรปิ/ตอ่ทา่น 
�คา่ธรรมเนยีมและคา่บรกิารยื�นวซีา่ทอ่งเที�ยวประเทศอนิเดยี ทา่นละ 3,000 บาท(โดยชําระพรอ้มเงนิมดัจาํคร ั+งแรก) 
�คา่ภาษีมลูคา่เพิ�ม 7% และภาษีหัก ณ ที�จา่ย 3% 
 
เง ืBอนไขการจอง และ การชําระคา่บรกิาร 

1. นักท่องเที�ยวหรอืเอเย่นต ์กรุณาทําการจองล่วงหนา้ก่อนเดนิทางอย่างนอ้ย 45 วนั พรอ้มชําระเงนิมดัจํา ท่านละ 10,000 บาท 
ภายใน 3 วัน หลังจากวันจอง ตัวอยา่งเชน่ทา่นทําจองวันที� 1 กรณุาระเงนิมัดจํา สว่นนี%ภายในวันที� 3 กอ่นเวลา 14.00 น. เท่านั%น โดยระบบจะ
ยกเลกิอัตโนมัตทิันท ีหากยังไมไ่ดรั้บยอดเงนิมัดจําตามเวลาที�กําหนด และหากท่านมคีวามประสงคจ์ะเดนิทางในพเีรยีดเดมิ ท่านจําเป็นตอ้ง
เช็คที�วา่งและทําจองเขา้มาใหมอ่กีครั %ง กรณีที�คณะเต็ม มคีวิรอ (Waiting List) ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิsในการใหส้ทิธิsลูกคา้รายถัดไป เป็นไป
ตามระบบ ตามวัน และ เวลา ที�ทํารายการจองเขา้มาตามลําดับ เนื�องจากทกุพเีรยีดทางบรษัิทมทีี�นั�งราคาพเิศษจํานวนจํากัด 

2. นักท่องเที�ยวหรอืเอเย่นต ์กรุณาชําระค่าทัวรส์่วนที�เหลอืทั %งหมด ครบ 100%ก่อนวนัเดนิทางอย่างนอ้ย 21 วนั กรณีนักท่องเที�ยวหรอื
เอเย่นตไ์ม่ชําระเงนิ หรอื ชําระเงนิไม่ครบภายในกําหนด ไม่ว่าส่วนใดส่วนหนึ�ง รวมไปถงึ กรณีเช็คของท่านถูกปฏเิสธการจ่ายเงนิไม่ว่ากรณี
ใดๆก็ตาม รวมทั %ง กรณีที�อยูใ่นชว่งรอผลการอนุมัตวิซีา่ รอนัดสัมภาษณ์วซีา่ ที�ทําใหท้างบรษัิทไมไ่ดรั้บเงนิตามเวลาที�กําหนดไม่ว่ากรณีใดๆก็
ตาม คอื กอ่นวันเดนิทางอยา่งนอ้ย 30 วัน ใหถ้อืวา่นักทอ่งเที�ยวสละสทิธกิารเดนิทางในทัวรนั์%นๆทันท ี

3. การตดิตอ่ใดๆ กับทางบรษัิท เชน่ แฟกซ ์อเีมลล ์หรอื จดหมายฯ ตอ้งทําในวันเวลาทําการของทางบรษัิท ดังนี% วันจันทร ์ถงึ ศุกร ์เวลา 9.00 
น.–18.00 น. และ วันเสาร ์เวลา 9.00 น.–14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกล่าวและวันหยุดนักขัตฤกษ์ที�รัฐบาลประกาศในปีนั%นๆถอืว่าเป็น
วันหยดุทําการของทางบรษัิท 

 
เง ืBอนไขการยกเลกิการเดนิทาง 
1. กรณีที�นักท่องเที�ยวหรอืเอเย่นตต์อ้งการขอยกเลกิการเดนิทาง หรอื เลื�อน หรอื เปลี�ยนแปลง การเดนิทาง นักท่องเที�ยวหรอืเอเย่นต ์(ผูม้ี

รายชื�อในเอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ ์อเีมลล ์หรอื เดนิทางมาที�บรษัิทอย่างใดอย่างหนึ�ง เพื�อลงนามในเอกสารแจง้ยนืยันยกเลกิการจอง
กับทางบรษัิทเป็นลายลักษณ์อักษรเทา่นั%นทางบรษัิทไมรั่บยกเลกิการจองผา่นทางโทรศัพทไ์มว่า่กรณีใดๆทั %งสิ%น 

2. กรณีนักทอ่งเที�ยวหรอืเอเยน่ตต์อ้งการขอรับเงนิค่าบรกิารคนื นักท่องเที�ยวหรอืเอเย่นต ์(ผูม้รีายชื�อในเอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ ์อเีมลล ์
หรอื เดนิทางมาที�บรษัิทอยา่งใดอยา่งหนึ�ง เพื�อลงนามดําเนนิการขอรับเงนิคา่บรกิารคนื โดยแนบหนังสอืมอบอํานาจประกอบ (กรณีดําเนนิการ
แทนผูเ้ดนิทาง) พรอ้มหลักฐาน ไดแ้ก ่ใบเรยีกเก็บเงนิ หลักฐานการชําระเงนิค่าบรกิารต่างๆทั %งหมด พาสปอรต์หนา้แรกของผูเ้ดนิทาง สําเนา
บัตรประชาชนของผูรั้บมอบอํานาจ และหนา้สมดุบัญชธีนาคารที�ตอ้งการใหนํ้าเงนิเขา้ใหค้รบถว้น โดยมเีงื�อนไขการคนืเงนิคา่บรกิารดังนี% 

2.1 ยกเลกิกอ่นวันเดนิทางไมน่อ้ยกวา่ 30 วัน คนืเงนิคา่บรกิารรอ้ยละ 100 ของเงนิคา่บรกิาร 
2.2 ยกเลกิกอ่นวันเดนิทางไมน่อ้ยกวา่ 15 วัน คนืเงนิคา่บรกิารรอ้ยละ 50 ของเงนิคา่บรกิาร 
2.3 ยกเลกิกอ่นวันเดนิทางนอ้ยกวา่ 15 วัน ไมค่นืเงนิคา่บรกิารที�ชําระแลว้ทั %งหมด 

** ทั %งนี% ทางบรษัิทจะหักค่าใชจ้่ายที�ไดจ้่ายจรงิจากค่าบรกิารที�ชําระแลว้เนื�องจากการจัดเตรยีม การจัดการนําเที�ยวใหแ้ก่นักท่องเที�ยว เช่น 
การสํารองที�นั�งตัxวเครื�องบนิ การจองที�พัก เป็นตน้ ** 

3. การเดนิทางที�ตอ้งการันตมีัดจําหรอืซื%อขาดแบบมเีงื�อนไข หรอืเที�ยวบนิเหมาลํา Charter Flight หรอื Extra Flight กับสายการบนิ หรอืผ่าน
ตัวแทนในประเทศหรอืตา่งประเทศ  จะไมม่กีารคนืเงนิมัดจําหรอืคา่บรกิารทั %งหมดไมว่า่กรณีใดๆก็ตาม   

4. สําหรับอัตราคา่บรกิารนี% จําเป็นตอ้งมผีูเ้ดนิทางจํานวน 10 ทา่น ขึ%นไป ในแตล่ะคณะ กรณีที�มผีูเ้ดนิทางไมถ่งึตามจํานวนที�กําหนด ทางบรษัิทฯ 
ขอสงวนสทิธิsในการยกเลกิ เลื�อน หรอื เปลี�ยนแปลง อัตราค่าบรกิาร (ปรับราคาเพิ�มขึ%น เพื�อใหค้ณะไดอ้อกเดนิทาง ตามความตอ้งการ) โดย
ทางบรษัิทจะแจง้ใหก้ับนักท่องเที�ยวหรอืเอเย่นตท์ราบล่วงหนา้อย่างนอ้ย 10 วัน ก่อนการเดนิทางสําหรับประเทศที�ไม่มวีซีา่ และ อย่างนอ้ย 
21 วัน ก่อนการเดินทางสําหรับประเทศที�มีวีซ่า แต่หากทางนักท่องเที�ยวหรือเอเย่นต์ทุกท่านยินดีที�จะชําระค่าบริการเพิ�มจากการที�มี
นักทอ่งเที�ยวรว่มเดนิทางนอ้ยกวา่ที�ทางบรษัิทกําหนดเพื�อใหค้ณะเดนิทางได ้ทางบรษัิทยนิดทีี�จะใหบ้รกิารและดําเนนิการตอ่ไป 



 

 

 

 

 

 

5. ในกรณีที�ลกูคา้ดําเนนิการยื�นวซีา่เรยีบรอ้ยแลว้ ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิsไมค่นืคา่ทัวรท์ี�ลกูคา้ชําระมาแลว้ไมว่า่สว่นใดสว่นหนึ�ง ยกเวน้ในกรณีที�
วซีา่ไมผ่า่นการอนุมัตจิากทางสถานทตู กรณีนี%ทางบรษัิทจะคดิคา่ใชจ้่ายตามที�เกดิขึ%นจรงิทั %งหมด โดยคํานงึถงึประโยชนข์องลกูคา้เป็นสําคัญ 

6. การตดิตอ่ใดๆ กับทางบรษัิทเชน่ แฟกซ ์อเีมลล ์หรอืจดหมายฯ ตอ้งทําในวันเวลาทําการของทางบรษัิท ดังนี% วันจันทร ์ถงึศุกร ์เวลา 9.00 น. 
– 18.00 น. และวันเสาร ์เวลา 9.00 น.-14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกล่าวและวันหยุดนักขัตฤกษ์ที�รัฐบาลประกาศในปีนั%นๆถอืว่าเป็นวันหยุด
ทําการของทางบรษัิท 

 

ขอ้มลูสาํคญัเกีBยวกบั การยืBนคาํรอ้งขอวซีา่ ทีBทา่นควรทราบ 

1. ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธิsในการยื�นวซีา่แบบหมู่คณะเท่านั%นกรณีที�ท่านไม่สามารถยื�นวซีา่พรอ้มคณะได ้จะตอ้งยื�นก่อน หรอื หลัง คณะ และ
หากเกดิค่าใชจ้่ายไม่ว่ากรณีใดๆก็ตาม ท่านจําเป็นจะตอ้งชําระค่าใชจ้่ายที�เกดิขึ%นตามจรงิทั %งหมด เชน่ ค่าบัตรโดยสารโดยเครื�องบนิ (ตัxว) 
จะตอ้งออกกอ่นแตว่ซีา่ยังไมอ่อก เนื�องจากทา่นยื�นหลังคณะ  

2. มาตราฐานการพจิารณาวซีา่แบบปกตทิั�วไปคอื 7 วันทําการ (เป็นอย่างนอ้ย ไม่รวมวันเสาร ์- อาทติย)์ ทั %งนี% ขึ%นอยู่กับจํานวนผูส้มัครในชว่ง
นั%นๆ ซึ�งหากอยูใ่นชว่งฤดกูาลทอ่งเที�ยว ที�มผีูส้มัครเป็นจํานวนมาก อาจตอ้งใชร้ะยะเวลามากกวา่ปกต ิ

3. การยื�นขอวซีา่ทอ่งเที�ยวประเทศอนิเดยีแบบหมูค่ณะ ไมจํ่าเป็นตอ้งใชห้นังสอืเดนิทางฉบับจรงิ หากท่านส่ง สําเนาหนา้หนังสอืเดนิทาง (หนา้
แรกที�มรีปู) ชดัเจนสแกนไฟลเ์ป็นรปูภาพ หรอื ไฟล ์PDF.มาใหก้ับทางบรษัิทเรยีบรอ้ยแลว้ 

 

การเตรยีมเอกสาร เพืBอขอยืBนวซีา่ทอ่งเทีBยวประเทศอนิเดยีแบบหมูค่ณะ 
สาํหรบัผูเ้ดนิทางทีBถอืหนงัสอืเดนิทางไทย 
1. สําเนาหนา้หนังสอืเดนิทาง (หนา้แรกที�มรีปู) ชดัเจนโดยสแกนไฟลเ์ป็นรปูภาพ หรอื ไฟล ์PDF. (รปูถา่ยจากมอืถอืไมส่ามารถใชไ้ด)้มอีายุ

การใชง้านคงเหลอืไมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน ณ วันเดนิทางกลับ และมหีนา้วา่งไมตํ่�ากวา่ 2 หนา้ 
2. รปูถา่ยส ีหนา้ตรง ขนาด 2 x 2 นิ%ว (เทา่กันทกุดา้นเป็นสี�เหลี�ยมจัตรัุส) จํานวน 2 รูป ฉากหลังตอ้งเป็นพื%นสขีาว ถา่ยมาแลว้ไมเ่กนิ 3 เดอืน ไม่

ซํ%ากับวซีา่ประเทศอื�นๆที�เคยไดรั้บ เทา่นั%น  

2.1. กรณีผูเ้ดนิทางอายไุมถ่งึ 18ปีบรบิูรณ์ 
- กรณีเด็ก ไมไ่ดเ้ดนิทางกบับดิาและมารดาจําเป็นตอ้งมหีนงัสอืยนิยอมใหบ้ตุรเดนิทาง ไปตา่งประเทศ ที�ออกโดยสํานักงานเขตหรอื
อําเภอ ตามสําเนาทะเบยีนบา้นทั %งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ,สําเนาหนา้หนังสอืเดนิทางของบดิาและ มารดา, หนังสอืรับรองคา่ใชจ่่าย
(ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ)พรอ้มลงนามสําเนาถกูตอ้ง 
-กรณีเด็กไมไ่ดเ้ดนิทางกบับดิาจําเป็นตอ้งมหีนงัสอืยนิยอมใหบุ้ตรเดนิทาง ไปตา่งประเทศ(ของมารดา) ใหบ้ตุรเดนิทางไปตา่งประเทศ 
ที�ออกโดยสํานักงานเขตหรอือําเภอ ตามทะเบยีนบา้น(ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ),สําเนาหนา้หนังสอืเดนิทางของบดิาและ มารดาหนังสอื
รับรองคา่ใชจ่่าย(ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ) 
- กรณีเด็กไมไ่ดเ้ดนิทางกบัมารดาจําเป็นตอ้งมหีนงัสอืยนิยอมใหบ้ตุรเดนิทาง ไปตา่งประเทศ(ของบดิา) ใหบ้ตุรเดนิทางไปตา่งประเทศ 
ที�ออกโดยสํานักงานเขตหรอือําเภอ ตามทะเบยีนบา้น(ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ),สําเนาหนา้หนังสอืเดนิทางของบดิาและ มารดาหนังสอื
รับรองคา่ใชจ่่าย(ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ) 

** รายละเอยีดเอกสารการยืBนขอวซีา่ทีBไดก้ลา่วมานี+ เป็นเพยีงขอ้มลูเบื+องตน้ทีBทางบรษิทัฯ ไดจ้ดัทําข ึ+นจากประสบการณแ์ละระเบยีบ
ของสถานทตูฯ ซึBงอาจมกีารเปลีBยนแปลงได ้ตามแตส่ถานการณ ์และคณุสมบตัขิองลกูคา้ในแตล่ะราย โดยอยูท่ ีBดลุยพนิจิของประเทศ

ปลายทางเป็นผูด้ําเนนิการ ** 

** หมายเหต ุ: ทางดา่นตรวจคนเขา้เมอืงประเทศปลายทาง อาจขอรายละเอยีดเพิBมเตมิ จากทีBไดแ้จง้ไว ้ข ึ+นอยูก่บัการพจิารณาของ
เจา้หนา้ทีB และเอกสาร ของแตล่ะทา่น (เป็นการพจิารณาแบบรายบคุคล) การอนมุตัวิซีา่เป็นดลุพนิจิของทางสถานทตู ทางบรษิทัไมม่ ี

สว่นเกีBยวขอ้งใดๆท ั+งส ิ+น ท ั+งนี+บรษิทัเป็นเพยีงตวักลางและคอยบรกิารอาํนวยความสะดวกใหแ้กผู่เ้ดนิทางเทา่น ั+น อตัราคา่ธรรมเนยีมวซีา่
ทางสถานทตูเป็นผูเ้รยีกเก็บ หากทา่นโดนปฏเิสธการขออนมุตัวิซีา่ ทางสถานทตูไมค่นือตัราคา่ธรรมเนยีมในการยืBนวซีา่ และมสีทิธิsไม่

แจง้สาเหตกุารปฏเิสธวซีา่ ** 

 

 

เง ืBอนไข และ ขอ้ควรทราบอืBนๆ ท ัBวไป ทีBทา่นควรทราบ 

1. ทัวรน์ี%สําหรับผูม้วัีตถปุระสงคเ์พื�อการทอ่งเที�ยวเทา่นั%น 
2. ทัวรน์ี%ขอสงวนสทิธิsสําหรับผูเ้ดนิทางที�ถอืหนังสอืเดนิทางธรรมดา (หนา้ปกสนํี%าตาล / เลอืดหม)ู เทา่นั%น กรณีที�ทา่นถอืหนังสอืเดนิทางราชการ  

(หนา้ปกสนํี%าเงนิเขม้) หนังสอืเดนิทางทตู (หนา้ปกสแีดงสด) และตอ้งการเดนิทางไปพรอ้มคณะทัวรอ์ันมวัีตถุประสงคเ์พื�อการท่องเที�ยว โดย



 

 

 

 

 

 

ไม่มจีดหมายเชญิ หรอื เอกสารใดเชื�อมโยงเกี�ยวกับการขออนุญาตการใชห้นังสอืเดนิทางพเิศษอื�นๆ หากไม่ผ่านการอนุมัตขิองเคาทเ์ตอร ์
เช็คอนิ ด่านตรวจคนเขา้เมอืง ทั %งฝั� งประเทศไทยขาออก และ ต่างประเทศขาเขา้ไม่ว่ากรณีใดก็ตาม ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิsในการไม่
รับผดิชอบความผดิพลาดที�จะเกดิขึ%นในส่วนนี% และ ทัวรน์ี%เป็นทัวรแ์บบเหมาจ่าย หากท่านไม่ไดร้่วมเดนิทางหรอืใชบ้รกิารตามที�ระบุไวใ้น
รายการไมว่า่บางสว่นหรอืทั %งหมด หรอืถกูปฏเิสธการเขา้-ออกเมอืง หรอืดว้ยเหตุผลใดๆก็ตาม ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิsไม่คนืเงนิค่าบรกิารไม่
วา่บางสว่นหรอืทั %งหมดใหแ้กท่า่นไมว่า่กรณีใดๆก็ตาม 

3. ทัวรน์ี%เป็นทัวรแ์บบเหมาจ่าย หากทา่นไมไ่ดร้ว่มเดนิทางหรอืใชบ้รกิารตามที�ระบไุวใ้นรายการไมว่า่บางสว่นหรอืทั %งหมด หรอืถกูปฏเิสธการเขา้-
ออกเมอืง หรอืดว้ยเหตผุลใดๆก็ตาม ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิsไมค่นืเงนิคา่บรกิารไมว่า่บางสว่นหรอืทั %งหมดใหแ้กท่า่นไมว่า่กรณีใดๆก็ตาม 

4. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิsไมรั่บผดิชอบคา่เสยีหายจากความผดิพลาดในการสะกดชื�อ นามสกุล คํานําหนา้ชื�อ เลขที�หนังสอืเดนิทางเลขที�วซีา่ 
และอื�นๆ เพื�อใชใ้นการจองตัxวเครื�องบนิ ในกรณีที�นักท่องเที�ยวหรอืเอเย่นตไ์ม่ไดส้่งหนา้หนังสอืเดนิ และ หนา้วซีา่มาใหก้ับทางบรษัิทพรอ้ม
การชําระเงนิมัดจําหรอืสว่นที�เหลอืทั %งหมด 

5. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิsในการเปลี�ยนแปลงรายการการเดนิทางตามความเหมาะสม เพื�อใหส้อดคลอ้งกับสถานการณ์ ภูมอิากาศ และเวลา ณ 
วันที�เดนิทางจรงิของประเทศที�เดนิทาง ทั %งนี% ทางบรษัิทจะคํานงึถงึความปลอดภัย และ ประโยชนข์องลกูคา้เป็นสําคัญ 

6. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิsไมรั่บผดิชอบต่อความเสยีหายหรอืค่าใชจ้่ายใดๆ ที�เพิ�มขึ%นของนักท่องเที�ยวที�ไม่ไดเ้กดิจากความผดิของทางบรษัิท 
เช่น ภัยธรรมชาต ิการจลาจล การนัดหยุดงาน การปฏิวัต ิอุบัตเิหตุ ความเจ็บป่วย ความสูญหายหรือเสียหายของสัมภาระ ความล่าชา้ 
เปลี�ยนแปลง หรอืการบรกิารของสายการบนิ เหตสุดุวสิัยอื�น เป็นตน้ 

7. อัตราค่าบรกิารนี%คํานวณจากอัตราแลกเปลี�ยนเงนิตราต่างประเทศ ณ วันที�ทางบรษัิทเสนอราคา ดังนั%น ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิsในการปรับ
ราคาค่าบรกิารเพิ�มขึ%น ในกรณีที�มกีารเปลี�ยนแปลงอัตราแลกเปลี�ยนเงนิตราต่างประเทศ ค่าตัxวเครื�องบนิ ค่าภาษีนํ%ามัน ค่าภาษีสนามบนิ ค่า
ประกันภัยสายการบนิ การเปลี�ยนแปลงเที�ยวบนิ ฯลฯ ที�ทําใหต้น้ทนุสงูขึ%น 

8. มัคคเุทศก ์พนักงาน หรอืตัวแทนของทางบรษัิท ไม่มอํีานาจในการใหคํ้าสัญญาใดๆ แทนบรษัิท  เวน้แต่มเีอกสารลงนามโดยผูม้อํีานาจของ
บรษัิทกํากับเทา่นั%น 

9. นักท่องเที�ยวตอ้งมคีวามพรอ้มในการเดนิทางทุกประการ หากเกดิเหตุสุดวสิัยใดๆ ระหว่างรอการเดนิทาง อันไม่ใช่เหตุที�เกี�ยวขอ้งกับทาง
บรษัิท อาทเิช่น วซี่าไม่ผ่าน เกดิอุบัตภิัยที�ไม่สามารถควบคุมได ้นอกเหนือการควบคุมและคาดหมาย ทางบรษัิทจะรับผดิชอบคนืค่าทัวร์
เฉพาะสว่นที�บรษัิทยังไมไ่ดช้ําระแกท่างคูค่า้ของทางบรษัิท หรอืจะตอ้งชําระตามขอ้ตกลงแกคู่ค่า้ตามหลักปฏบัิตเิทา่นั%น 

10. กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย ์ที�จะนําตดิตัวขึ%นเครื�องบนิ ตอ้งมีขนาดบรรจุภัณฑไ์ม่เกนิ 100 มลิลลิติรต่อชิ%น และรวมกันทุกชิ%นไม่เกนิ 
1,000 มลิลลิติร โดยแยกใส่ถุงพลาสตกิใสซึ�งมซีปิล็อคปิดสนทิ และสามารถนําออกมาใหเ้จา้หนา้ที�ตรวจไดอ้ย่างสะดวก ณ จุดเอ็กซเ์รย ์
อนุญาตใหถ้อืไดท้า่นละ 1 ใบเทา่นั%น ถา้สิ�งของดังกลา่วมขีนาดบรรจุภัณฑม์ากกวา่ที�กําหนดจะตอ้งใสก่ระเป๋าใบใหญ่และฝากเจา้หนา้ที�โหลด
ใตท้อ้งเครื�องบนิเทา่นั%น 

11. สิ�งของที�มลัีกษณะคลา้ยกับอาวธุ เชน่ กรรไกรตัดเล็บ มดีพก แหนบ อุปกรณ์กฬีาฯ จะตอ้งใส่กระเป๋าใบใหญ่และฝากเจา้หนา้ที�โหลดใตท้อ้ง
เครื�องบนิเทา่นั%น 

12. คณะทัวรน์ี% เป็นการชําระคา่ใชจ้่ายทั %งหมดแบบผกูขาดกับตัวแทนบรษัิทที�ไดรั้บการรับรองอย่างถูกตอ้ง ณ ประเทศปลายทาง ซึ�งบางส่วนของ
โปรแกรมอาจจําเป็นตอ้งท่องเที�ยวอันเป็นไปตามนโยบายของประเทศปลายทางนั%นๆ กรณีที�ท่านไม่ตอ้งการใชบ้รกิารส่วนใดส่วนหนึ�ง ไม่ว่า
กรณีใดก็ตาม จะไม่สามารถคนืค่าใชจ้่ายใหไ้ด ้และ อาจมคี่าใชจ้่ายเพิ�มเตมิขึ%นตามมาเป็นบางกรณี ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิsในการเรยีกเก็บ
คา่ใชจ้่ายที�เกดิขึ%นจรงิทั %งหมดกับผูเ้ดนิทาง กรณีที�เกดิเหตกุารณ์นี%ขึ%น ไมว่า่กรณีใดก็ตาม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

แบบฟอรม์กรอกขอ้มูลวีซ่าประเทศ อินเดีย 
** กรุณากรอกขอ้มูลทั งหมดใหค้รบถว้น เพื(อประโยชนใ์นการขอวีซ่าของท่านเอง ** 

ชื(อ-นามสกุล (สะกดตรงตามหนังสือเดินทาง)  (MR./MRS./MS./MSTR.)  
....................................................................................................................................................................................................................... 
สถานะภาพ □ โสด    □ แต่งงานไม่ไดจ้ดทะเบียนสมรส □หมา้ย  □ หยา่    

□แต่งงานจดทะเบียนสมรส 
ชื%อ-นามสกุล คู่สมรส..................................................................................................................................................................................... 
สถานที%เกิด…………………………………….........................................................................................................สญัชาติ………………………………………………………. 
ชื(อ-นามสกุล บิดา ....................................................................................................................................................................................... 
สถานที%เกิด...........................................................................................................สญัชาติ………………..............................………………………………………. 
ชื(อ-นามสกุล มารดา ................................................................................................................................................................................... 
สถานที%เกิด............................................................................................................สญัชาติ……….................…............……………………………………………. 
ที(อยูต่ามทะเบียนบา้น................................................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................รหสัไปรษณีย.์.............................................................................. 
ที(อยูปั่จจบุนั................................................................................................................................................................................................... 
รหสัไปรษณีย.์................................................. โทรศพัทบ์า้น..................................................เบอรมื์อถือ.................................................... 
ชื(อสถานที(ทาํงาน / สถานศึกษา.................................................................................................................................................................. 
ตาํแหน่งงาน................................................................................................................................................................................................... 
ที(อยูส่ถานที(ทาํงาน / สถานศึกษา............................................................................................................................................................... 
รหสัไปรษณีย ์.............................................................โทรศพัท.์..................................................................................................................... 
*** ในกรณีที(เกษียณอาย ุกรุณาระบุชื(อ และ ที(อยู ่สถานที(ทาํงาน เนื(องจากเป็นเงื(อนไขของสถานทูต ***  
ท่านเคยเดินทางเขา้ประเทศอินเดียมาก่อนหรือไม่ □  เคย  □  ไม่เคย 
ถา้เคย กรุณาระบุวนัที%................................................................................สถานที%/เมือง.............................................................................. 
ประเทศที%เคยเดินทางในระยะเวลา 10 ปี ที%ผ่านมา 
............................................................................................................................................................... 
ท่านเคยเดินทางกลุ่มประเทศ SAARC ในระยะเวลา 3 ปีที%ผ่านมามาก่อนหรือไม่ (กลุ่มประเทศ SAARC ไดแ้ก่ บงักลาเทศ ภฏูาน เนปาล 
มลัดีฟส ์ปากีสถาน ศรีลงักา อฟักานิสถาน ) 
ถา้เคย กรุณาระบุปีที%....................................................................สถานที%/เมือง............................................................................................ 
ระยะเวลาที%พาํนัก...........................................................................วนั 
ชื%อสมาชิกในครอบครวัพรอ้มเบอรติ์ดต่อ ระหวา่งที%ท่านพาํนักอยู ่ณ ประเทศอินเดีย 
 ชื%อ-สกุล.................................................................................................................................................................................................... 
ที%อยู.่............................................................................................................................................................................ 
เบอรโ์ทรศพัท.์.................................................................................... 
(กรุณาแจง้เบอรที์�สามารถตดิตอ่ไดโ้ดยสะดวก เนื�องจากทางสถานทูตจะมีการโทรเช็คขอ้มูลโดยตรงกบัท่าน) 
 

การพิจารณาอนุมติัวีซ่าเป็นดุลพินิจของทางสถานทตูฯเท่านัEน ทางบริษัทเป็นเพียงตวักลางในการอาํนวยความสะดวกและ
บริการดา้นเอกสารใหแ้ก่ผูเ้ดินทางเท่านัEน 

 


