
 

 
 

 
 

 

 

มหัศจรรย์...ชัยปุระ จูดห์ปุระ เมือง 2 สี 



 

 
 

 

 

วันแรก กรุงเทพฯ  ● ชัยปุระ         (-/-/เย็นบนเครื่อง) 

17.00 น. พร้อมกันที่ สนามบินดอนเมือง อาคาร 1 ชั้น 3  เคาน์เตอร์สายการบิน สายการบิน Thai Air Asia (FD) 

โดยมีเจ้าหน้าที่อ านวยความสะดวกแก่ทุกท่าน 

20.00 น. ออกเดินทางสู่ กรุงชัยปุระ ประทศอินเดิย โดยเที่ยวบินที่ FD130 (ใช้เวลาเดินทางโดยประมาณ 03.20 

ชั่วโมง)  (บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง) 

 

 

22.45 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานสนามบินชัยปุระ ประเทศอินเดีย น าท่านผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมืองเป็นที่เรียบร้อย 

พบการต้อนรับอย่างอบอุ่นจากเจ้าหน้าที่(**เวลาท้องถิ่นของประเทศอินเดียช้ากว่าประเทศไทยประมาณ  



 

 
 

 

1.30 ช่ัวโมง กรุณาปรับนาฬิกาของท่านเพื่อสะดวก

ในการนัดหมาย)  เมืองชัยปุระ หรือที่ทุกคนจะรู้จัก

กันในชื่อ “นครสีชมพู” เป็นเมืองหลวงของรัฐราช

สถาน มีประชากรมากกว่า 3 ล้านคน เป็นศูนย์กลาง

ใ น ด้ า น ต่ า ง ๆ ไ ม่ ว่ า จ ะ เ ป็ น  ด้ า น ค ม น า ค ม 

สาธารณูปโภค และโรงงานอุตสาหกรรมต่างๆ รวมถึง

สถานที่ท่องเที่ยวของเมืองชัยปุระที่มีความสวยงาม

ทั้งสถานที่และประวัติศาสตร์ที่น่าค้นหา ท าให้เมืองชัยปุระ เป็นเมืองยอดนิยมในการเดินทางเข้ามาท่องเที่ยว 

ที่พัก PARK REGIS HOTEL หรือเทียบเท่าระดับ 4* เมืองชัยปุระ มาตรฐานอินเดีย 

(โรงแรมที่ระบุในรายการทัวร์เป็นเพียงโรงแรมที่น าเสนอเบื้องต้นเท่านั้น ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงแต่โรงแรมท่ี

เข้าพักจะเป็นโรงแรมระดับเทียบเท่ากัน) 

 

วันที่สอง ชัยปุระ ●  พระราชวังสายลม  ●  CITY PALACE●  นั่งรถจี๊ปขึ้นแอมเบอร์  ฟอร์ท ●  จูดห์ปุระ          

         (เช้า/กลางวัน/เย็น) 

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม   

จากนั้น น าท่านสู่ พระราชวังสายลม (HAWA MAHAL) สร้างขึ้นในปี ค.ศ.1799 โดยมหาราชาสะหวาย ประธาป 

สิงห์ (Maharaja Sawai Pratap Singh) ออกแบบโดยลาล ชันด์ อุสถัด (Lal Chand Ustad) ซึ่งพระราชวังแห่ง

นี้สร้างด้วยหินทรายสีชมพู และสีแดง ถอดแบบมากจากทรงของมงกุฎพระนารายณ์   ลักษณะเด่นของ

พระราชวังสายลมแห่งนี้ มีความสูงถึง 5 ชั้น และสูงถึง 15 เมตร มีหน้าต่างทั้งหมด 953 บาน เป็นช่องลมลาย

ฉลุเพ่ือให้อากาศถ่ายเทและให้แสงลอดผ่านได้ คล้ายกับรังผึ้ง สร้างขึ้นเพ่ือให้นางสนมในวังสามารถมองเห็นวิถี

ชีวิตผู้คนในเมือง หรือขบวนพิธีการต่างๆที่เกิดข้ึนภายนอกเมืองได้ ซึ่งคนภายนอกจะไม่สามารถเห็นนางสนมใน

วังได้ เนื่องจากสมัยก่อนจะมีความเคร่งครัดในการใช้ผ้าคลุมหน้าส าหรับผู้หญิง น าท่านถ่ายรูปหน้าพระราชวัง

สายลมที่เป็นจุดถ่ายรูปยอดฮิตของผู้ที่มาเยือนตามอัธยาศัย 



 

 
 

 

จากนั้น น าท่านสู่ พระราชวังหลวง (CITY PALACE) สร้างข้ึนในปีค.ศ.1797สมัยมหาราชาไสวจัย ซิงห์ ที่ 2สร้างโดย

การผสมผสานสถาปัตยกรรมแบบราชปุตกับโมกุลในปัจจุบันเปิดเป็นพิพิธภัณฑ์ให้สามารถเข้าชมได้จุดไฮไลท์ที่

นักท่องเที่ยวนิยมถ่ายรูปอยู่ที่ “ลานนกยูง” ซึ่งเป็นลานแสดงของเหล่านางราที่จะมาร่ายราณลานแห่งนี้และ

ล้อมรอบด้วยประตู 4 บาน ที่ทุกบานจะมีภาพวาดที่เป็นสัญลักษณ์ของ 4 ฤดู ประตูที่ 1 จะเป็นตัวแทนของ

ฤดูฝน ที่จะเป็นประตูที่ใช้ในการเข้าออก ประตูท่ี 2 คือประตูดอกบัวเป็นตัวแทนของฤดูร้อน ประตูท่ี 3 ประตู

โค้งสีเขียวเป็นตัวแทนของฤดูใบไม้ผลิ และประตูที่ 4 ประตูดอกไม้สีม่วงตัวแทนของฤดูหนาว  และเมื่อท่าน

มองไปยังด้านบนสุดของพระราชวังก็จะเห็นห้องพักส่วนพระองค์ของราชวงศ์อีกด้วย 



 

 
 

  

จากนั้น ท่านสู่  AMBER FORT หรือป้อมปราการ

ใหญ่แห่งเมืองชัยปุระ ตั้งอยู่บนเนินเขาสูง

ของเมืองอาเมร์ สร้างข้ึนในปี ค.ศ.1592 โดย

มหาราชาแมนสิงห์ (Raja Man Singh) แต่

เ ดิ มที่ แห่ งนี้ เ ป็ นป้ อมปราการที่ ส าคัญ

สามารถป้องกันข้าศึกที่มารุกรานได้ มีทั้ง

แม่น้ าล้อมรอบ และขนาดก าแพงของป้อม

ปราการที่มีขนาดใหญ่และหนาแน่น คล้าย

กับก าแพงเมืองจีน ด้วยความยาวกว่า 13 

กิโลเมตร และสามารถมองเห็นได้ระยะไกลจากมุมสูงของปราการได้อีกด้วย ซึ่งภายในยังประกอบไปด้วยพระ

ต าหนักอันสวยงามมากมาย ออกแบบสถาปัตยกรรมภายในเป็นการผสมผสานระหว่างราชปุตกับโมกุล 

(พิเศษ!! ให้ท่านนั่งรถจีปขึ้นไปชมพระราชวัง) 

 

จากนั้น  น าท่านผ่านชม พระราชวังกลางน้้า (JAL MAHAL) ตั้งอยู่กลางทะเลสาบ Man Sagar Lake โดยมี

เทือกเขานหาร์การห์ตั้งอยู่ด้านหลัง และตัวอาคารสร้างด้วยหินทรายสีแดง พระราชวังแห่งนี้มีทั้งหมด 5 ชั้น ซึ่ง 

4 ชั้นล่างจะถูกน้ าท่วมเมื่อทะเลสาบมีระดับน้ าสูงสุด และเหลือให้เห็นเพียงชั้นบนสุดเท่านั้น 



 

 
 

 

 

เที่ยง  บริการอาหารกลางวัน ณ โรงแรม 

จากนั้น น าท่านเดินทางสู่ กรุงจูดห์ปุระ ที่รู้จักในนามว่า Blue 

City ตั้งอยู่ในแคว้นราชสถานของประเทศอินเดีย และ

เมืองแห่งนี้เคยเป็นเมืองหลวงของประเทศอินเดียใน

อดีต เมืองทั้งเมืองบ้านเรือนจะทาสีฟ้าเกือบทั้งหมด 

ซึ่งสีฟ้านั้นเป็นสีของพราหมณ์ เชื่อกันว่าจะท าให้

บ้านเรือนเย็นลงได้   และเมืองแห่งนี้ เต็มไปด้วย

ประวัติศาสตร์ที่ยาวนาน มีป้อมปราสาทสุดอลังกาล

อีกด้วย 

เย็น บริการอาหารเย็น ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

ที่พัก ZONE BY THE PARK HOTEL หรือเทียบเท่าระดับ 4* เมืองจูดห์ปุระ มาตรฐานอินเดีย 

(โรงแรมที่ระบุในรายการทัวร์เป็นเพียงโรงแรมที่น าเสนอเบื้องต้นเท่านั้น ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงแต่โรงแรมท่ี

เข้าพักจะเป็นโรงแรมระดับเทียบเท่ากัน) 



 

 
 

 

วันที่สาม จูดห์ปุระ ● ป้อมเมห์รานการห์ ● พระต้าหนักพูลมาฮาล ● พระต้าหนักโมติมาฮาล ● จัสวันธาดา ●  

                           Step Well        (เช้า/กลางวัน/เย็น) 

เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

จากนั้น น าท่ าน เดิ นทา งสู่  ป้ อม เมห์ ร านก า ร ห์  

(Mehrangarh Fort ) เป็นป้อมโบราณที่มีความ

ยิ่งใหญ่และเป็น 1 ใน 4 ของพระราชวังที่ใหญ่

ที่สุดในอินเดีย มีความยาวข้ามเขาถึง 125 ลูก 

ภายในมีพระราชวังที่สวยงามและใหญ่ที่สุด 

และเป็นจุดชมวิวของเมืองสีฟ้าที่ดีที่สุด ซึ่งเป็น

ป้อมปราการที่มีความสง่าเป็นอย่างมาก ป้อม

หินแห่งนี้ถูกสร้างบนเนินเขาสูง 122 เมตร ในปี 

ค.ศ. 1459 ภายในมีการแบ่งห้องหรือท้องพระ

โรงขนาดใหญ่อีกหลายแห่ง ได้แก่ ต าหนัก Moti Mahal , Phool Mahal ป้อมเมห์รานการห์เป็นป้อมโบราณที่

ยังอยู่ในสภาพที่สมบูรร์ ภายในยังเป็นพิพิธภัณฑ์ที่ได้รับการตกแต่งอย่างสวยงามอีกด้วย 

  

พาท่านชม ห้อง Phool Mahal พระต้าหนักพูลมาฮาล หรือ พระต้าหนักแห่งมวลดอกไม้ สร้างข้ึนในปี ค.ศ.  

1724 โดยได้รับการยกย่องว่าสวยงามและละเอียดอ่อนที่สุดในบรรดาต าหนักทั้งหมดที่อยู่ภายใน ส่วนใหญ่เป็น 



 

 
 

 

ภาพวาดลายดอกไม้และเถาไม้ประดับจ านวนมาก โดยเรียกการวาดภาพแบบนี้ว่า รักมาลา  จุดประสงค์ของ

ห้องนีใ้ช้เพื่อความส าราญ ฟังดนตรีและชมการเต้นร า และน้าท่านชม พระต้าหนักโมติมาฮาล (Moti Mahal) 

หรือพระต้าหนักไข่มุก จุดเด่นอยู่ที่การน าเปลือกหอยมุกมาบด ก่อนน าไปผสมปูนแล้วฉาบลงบนผนังห้อง ท า

ให้เวลาค่ าคืนจุดเทียนผนังห้องจะดูแวววาว ส่วนเพดานใช้กระจกเป็นสีๆ ห้องนี้จะใช้ในการหารือราชการกับข้า

ราชบริพารระดับสูง  

เที่ยง  บริการอาหารกลางวัน ณ โรงแรม 

จากนั้น น าท่านเดินทางเข้าสู่ อนุสรณ์สถาน Jaswant 

Thada ตั้งอยู่ห่างจากป้อมเมห์รานการห์ ไป

ประมาณ 1 กิโลเมตร อนุสรณ์นี้สร้างขึ้นในปี 

ค.ศ. 1899 เพ่ืออุทิศให้กับมหาราชาจัสวันต์ 

ซิ ง ห์ ที่  2  ( Maharaja Jaswant Singh II) 

หลังจากเสียชีวิตไปแล้ว 4 ปี โดยเป็นมหาราชา

ที่ได้การนับถือจากประชาชนมากมาย เป็นทั้งผู้

ริเริ่มโครงการชลประทาน จัสวันธาดาสร้างจาก

หินอ่อน ที่ประตูและเสาแกะสลักลวดลายได้ละเอียดอ่อนและงดงาม ภายในมีสวนหย่อมเล็กๆ สร้างความร่มรื่น

และสามารถชมวิวทิวทัศน์ได้ อีกด้วย 

จากนั้น  น าท่านเดินทางเยี่ยมชม บ่อน้้าโบราณ Toorji Ka Jhalra Step Well บ่อน้ าโบราณแบบขั้นบันไดที่มีขนาด

ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งของเมือง Jodhpur มีความลึกกว่า 200 ฟุต และเป็นหนึ่งในสถานที่ถ่ายท าภาพยนตร์เรื่อง 

Batman The Dark Knight Rises จุดเด่นของบ่อน้ าโบราณแห่งนี้คือบันไดที่อดีตเป็นที่กักเก็บน้ าสามารถ

เดินลงไปตักน้ าได้ ซ่ึงสร้างบ่อน้ าแห่งนี้สร้างขึ้นเพ่ือกักเก็บน้ าไว้ใช้ ในช่วงแห้งแล้ง 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

เย็น  บริการอาหารเย็น ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

ที่พัก ZONE BY THE PARK HOTEL หรือเทียบเท่าระดับ 4* เมืองจูดห์ปุระ มาตรฐานอินเดีย 

(โรงแรมที่ระบุในรายการทัวร์เป็นเพียงโรงแรมที่น าเสนอเบื้องต้นเท่านั้น ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงแต่โรงแรมท่ี

เข้าพักจะเป็นโรงแรมระดับเทียบเท่ากัน) 

 

วันที่ส่ี จูดห์ปุระ ● ชัยปุระ ● ประตูปาตริกา  (เช้า/กลางวัน/เย็น) 

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

  น้าท่านเดินทางกลับ ชัยปุระ (ใช้เวลาเดินทาง ประมาณ 5 ช่ัวโมง) 

เที่ยง  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตคารอาหารท้องถิ่น 

 



 

 
 

 

จากนั้น น าท่านสู่คือประตูเมืองล าดับที่ 9 ของนครชัยปุระ ตั้งอยู่บริเวณ วงเวียนจาวาฮาร์ (Jawahar Circle) ด้วยความ

ที่เป็นประตูเมืองล าดับที่ 9 ซึ่งเป็นเลขศักดิ์สิทธิ์ การสร้างประตู้นี้ จึงมีการระดมความคิดในการสร้างให้ตรงตาม

ประเพณีโบราณของเมือง ท าให้ประตูปาตริกา มี 9 โดม มี 7 ซุ้มประตู แต่ละซุ้มมีภาพวาดสีสันสวยงาม เล่าถึง

ประวัติศาสตร์ของแคว้นราชสถาน และยังสามารถถ่ายรูปชิคๆได้อีกด้วย 

 

เย็น บริการอาหารเย็น ณ ภัตตคารอาหารท้องถิ่น 

21.00 น. น้าท่านเดินทางสู่ สนามบินนานาชาติอินทิราคานธี เตรียมตัวเดินทางกลับกรุงเทพฯ 

23.15 น. ออกเดินทางสู่กรุงเทพฯโดยเที่ยวบินที่ FD131  

 

วันที่ห้า ดอนเมือง กรุงเทพฯ   

05.00+1 น. เดินทางถึง สนามบินดอนเมือง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจมิรู้ลืม 

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



 

 
 

 

  อัตราค่าบริการและเงื่อนไขรายการท่องเที่ยว 

ตาราง ราคาโปรแกรม  อินเดีย ชัยปุระ จูดห์ปุระ แอร์เอเชีย (FD) 5 วัน 3 คืน 

เริ่มเดินทาง กลับจากเดินทาง จ้านวน ราคาผู้ใหญ ่ ราคาเด็ก เด็กไม่มีเตียง พักเดี่ยว 

03 มี.ค.63 07 มี.ค.63 25 21,900 21,900 20,900 5,000 

10 มี.ค.63 14 มี.ค.63 25 21,900 21,900 20,900 5,000 

17 มี.ค.63 21 มี.ค.63 25 21,900 21,900 20,900 5,000 

24 มี.ค.63 28 มี.ค.63 25 21,900 21,900 20,900 5,000 

31 มี.ค.63 04 เม.ย.63 25 21,900 21,900 20,900 5,000 

07 เม.ย.63 11 เม.ย.63 25 21,900 21,900 20,900 5,000 

21 เม.ย.63 25 เม.ย.63 25 22,900 22,900 21,900 5,000 

 
**ราคา INFANT (อายุไม่ถึง 2 ปี บริบูรณ์ ณ วันเดินทางกลับ) ท่านละ 3,000 บาท อัตรานี้รวมรายการทัวร์และตั๋ว

เครื่องบินแล้ว** 

 
อัตราค่าบริการรวม 

1. ตั๋วเครื่องบินชั้นทัศนาจรไป -กลับพร้อมกรุ๊ป อยู่ต่อต้องเสียค่าเปลี่ยนแปลงตั๋ว 
2. ที่พักโรงแรมตามรายการ 3 คืน พักห้องละ 2-3 ท่าน (กรณีมาไม่ครบคู่และไม่ต้องการเพิ่มเงินพักห้องเดี่ยว) 
3. อาหารตามรายการระบุ(สงวนสิทธิในการสลับม้ือหรือเปลี่ยนแปลงเมนูอาหารตามสถานการณ์)  
4. ค่าเข้าชมสถานที่ตามรายการระบุ 
5. ค่าระวางน้้าหนักกระเป๋าไม่เกิน 30 กก.ต่อ 1 ใบ(โหลดได้ท่านละ 1 ใบ)กระเป๋าถือขึ้นเครื่อง Hand Carry 7 กก.ต่อ 1 

ใบ 
6. ค่ารถโค้ชรับ-ส่งสถานที่ท่องเที่ยวตามรายการระบุ 
7. ค่าไกด์ท้องถิ่นและหัวหน้าทัวร์น้าเที่ยวตามรายการ 
8. ประกันอุบัติเหตุวงเงิน1,000,000 บาท (เป็นไปเงื่อนไขตามกรมธรรม์)  



 

 
 

 
เงื่อนไขประกันการเดินทาง  ค่าประกันอุบัติเหตุและค่ารักษาพยาบาล คุ้มครองเฉพาะกรณีที่ได้รับอุบัติเหตุระหว่างการ
เดินทาง ไม่คุ้มครองถึงการสูญเสียทรัพย์สินส่วนตัวและไม่คุ้มครองโรคประจ้าตัวของผู้เดินทาง 
9. ภาษีน้้ามันและภาษีตั๋วทุกชนิด(สงวนสิทธิเก็บเพิ่มหากสายการบินปรับขึ้นก่อนวันเดินทาง) 
10. ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% และภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%  
 

อัตราค่าบริการไม่รวม 
1. ค่าท้าหนังสือเดินทางไทย และค่าธรรมเนียมส้าหรับผู้ถือพาสปอร์ตต่างชาติ 
2. ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ อาหารและเครื่องดื่มท่ีสั่งเพิ่มพิเศษ,โทรศัพท์-โทรสาร,อินเตอร์เน็ต,มินิบาร์,ซักรีดที่ไม่ได้ระบุไว้ใน

รายการ 
3. ค่าใช้จ่ายอันเกิดจากความล่าช้าของสายการบิน,อุบัติภัยทางธรรมชาติ,การประท้วง,การจลาจล,การนัดหยุดงาน,การถูก

ปฏิเสธไม่ให้ออกและเข้าเมืองจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองและเจ้าหน้าที่กรมแรงงานทั้งที่เมืองไทยและต่างประเทศ
ซึ่งอยู่นอกเหนือความควบคุมของบริษัทฯ 

4. ค่าวีซ่าเข้าประเทศอินเดียแบบ E-VISA และค่าด้าเนินการ 1,300 บาท  (เป็นแบบ DOUBLE ENTRY เข้า-ออกได้ 2 
ครั้ง  และอนุญาตให้อยู่ได้ไม่เกิน 30 วัน) 

5. ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น,คนขับรถ,ผู้ช่วยคนขับรถ1,200 บาท/ทริป/ลูกทัวร์1ท่าน(บังคับตามระเบียบธรรมเนียมของประเทศ) 
6. ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ตามสินน้้าใจของทุกท่านค่ะ(ไม่รวมในทิปไกด์ท้องถิ่นและคนขับรถนะคะแต่ไม่บังคับทิปค่ะ) 

เงื่อนไขการส้ารองที่นั่งและการยกเลิกทัวร์ 

การจองทัวร์ : 

กรุณาจองทัวร์ล่วงหน้า ก่อนการเดินทาง พร้อมช้าระมัดจ้า 10,000 บาท ส่วนที่เหลือช้าระทันทีก่อนการเดินทางไม่
น้อยกว่า 15 วัน มิฉะนั้นถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ (ช่วงเทศกาลกรุณาช้าระก่อนเดินทาง 21 วัน) 

กรณียกเลิก : 

1. ยกเลิกการเดินทางก่อนการเดินทาง 30 วัน บริษัทฯ จะคืนเงินค่ามัดจ้าให้ทั้งหมด ยกเว้นในกรณีวันหยุดเทศกาล, 
วันหยุดนักขัตฤกษ์ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์การคืนเงินมัดจ้าโดยไม่มีเงื่อนไขใด ๆ ทั้งสิ้น 

2. ยกเลิกการเดินทาง 15 - 30 วัน ก่อนการเดินทาง หักค่าทัวร์ 50% และริบเงินมัดจ้าทั้งหมด 
3. ยกเลิกภายใน 14 วัน ก่อนการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์การคืนเงินค่าทัวร์ทั้งหมดไม่ว่ากรณีใด ๆ ท้ังสิ้น 

กรณีเจ็บป่วย : 

 

 



 

 
 

 

1. กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได้ ซึ่งจะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง บริษัทฯจะท้าการเลื่อน            
การเดินทางของท่านไปยังคณะต่อไป แต่ทั้งนี้ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถยกเลิกหรือเลื่อนการเดินทางได้
ตามความเป็นจริง 

2. ในกรณีเจ็บป่วยกะทันหันก่อนล่วงหน้าเพียง 7 วันท้าการ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทุกกรณี 
เงื่อนไขอ่ืน ๆ : 

1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมด กรณีท่านยกเลิกการเดินทางและมีผลท้าให้คณะเดินทางไม่ครบ
ตามจ้านวนที่บริษัทฯ ก้าหนดไว้ (15 ท่านขึ้นไป) เนื่องจากเกิดความเสียหายต่อทางบริษัทฯ และผู้เดินทางอ่ืนที่
เดินทางในคณะเดียวกัน บริษัทต้องน้าไปช้าระค่าเสียหายต่าง ๆ ท่ีเกิดจากการยกเลิกของท่าน 

2. คณะผู้เดินทางจ้านวน 15 ท่านขึ้นไป จึงออกเดินทางในกรณีที่มีผู้เดินทางไม่ถึง 15 ท่าน ขอสงวนสิทธิ์เลื่อนวัน
เดินทาง หรือ ยกเลิกการเดินทาง โดยทางบริษัทจะแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า 10 วันก่อนการเดินทาง 

3. กรณีที่ท่านต้องออกตั๋วภายใน เช่น (ตั๋วเครื่องบิน, ตั๋วรถทัวร์, ตั๋วรถไฟ) กรุณาสอบถามที่เจ้าหน้าที่ทุกครั้งก่อนท้า
การออกตั๋ว เนื่องจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟล์ทบิน หรือเวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทาง
บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใด ๆ ในกรณี ถ้าท่านออกตั๋วภายในโดยไม่แจ้งให้ทราบและหากไฟล์ทบินมีการปรับเปลี่ยน
เวลาบนิเพราะถือว่าท่านยอมรับในเงื่อนไขดังกล่าว 

4. กรณีใช้หนังสือเดินทางราชการ (เล่มน้้าเงิน) เดินทางเพื่อการท่องเที่ยวกับคณะทัวร์ หากท่านถูกปฏิเสธในการเข้า – 
ออกประเทศใด ๆ ก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าทัวร์และรับผิดชอบใด ๆ ท้ังสิ้น 

เอกสารที่ใช้ในการยื่นวีซ่าประเทศอินเดีย 10 วันล่วงหน้าก่อนเดินทาง 

1. สแกนหน้าพาสปอร์ตสีที่ชัดเจน ห้ามถ่ายจากมือถือ และวันหมดอายุหนังสือเดินทางต้องมีอายุเหลือมากกว่า 6 เดือน 
2. รูปถ่าย : รูปสี ขนาด 2 นิ้ว พื้นหลังสีขาวเท่านั้น 1 รูป หน้าตรง ไม่ยิ้มเห็นฟัน เก็บผมให้เรียบร้อย  

น้ารูปถ่ายขนาด 2 นิ้ว มาสแกนคู่กับ PASSPORT  เต็ม 2 หน้า จ้านวน 1 ไฟล์ และ ไฟล์รูปเดี่ยว จ้านวน 1 ไฟล ์

3. กรณีผู้เดินทางอายุไม่ถึง 20 ปีบริบูรณ์  เด็กไม่ได้เดินทาง กับบิดาและมารดา จะต้องมีหนังสือยินยอมให้บุตรเดินทาง ไป
ต่างประเทศจากเขตหรืออ้าเภอ (ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ) + หน้าพาสปอร์ตของบิดาและ มารดา + หนังสือรับรอง
ค่าใช่จ่าย 

4. กรณีผู้เดินทางอายุไม่ถึง 18 ปีบริบูรณ์ ต้องเตรียมส้าเนาสูติบัตร ภาษาไทย 1 ฉบับ และ ใบสูติบัตรตัวจริง ภาษาอังกฤษ 
1 ฉบับ 

5. กรณีผู้เดินทางอายุไม่ถึง 18 ปีบริบูรณ์ เปลี่ยนชื่อ-นามสกุล ต้องเตรียมเอกสารเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล ภาษาอังกฤษตัวจริง 
1 ฉบับ 



 

 
 

 

 
**เป็นไฟล์ PDF เท่านั้น** 

**ในกรณีวีซ่าของท่านไม่ผ่านการพิจารณาจากประเทศอินเดีย 

ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบคืนเงินค่าทัวร์ให้ทุกกรณี** 

รายละเอียดเพิ่มเติม 

1. บริษัทฯมีสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมทัวร์ในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้  
2. เที่ยวบิน , ราคาและรายการท่องเที่ยว สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมโดยค้านึงถึงผลประโยชน์ของผู้

เดินทางเป็นส้าคัญ 
3. หนังสือเดินทางต้องมีอายุการใช้งานเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน และบริษัทฯรับเฉพาะผู้มีจุดประสงค์เดินทางเพื่อ

ท่องเที่ยวเท่านั้น (หนังสือเดินทางต้องมีอายุเหลือใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน บริษัทฯไม่รับผิดชอบหากอายุเหลือไม่
ถึงและไม่สามารถเดินทางได้ ) 

4. ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากเกิดความล่าช้าของสายการบิน,สายการบินยกเลิกบิน , การประท้วง,
การนัดหยุดงาน,การก่อจลาจล หรือกรณีท่านถูกปฎิเสธการเข้าหรือออกเมืองจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง หรือ 
เจ้าหน้าที่กรมแรงงานทั้งจากไทยและต่างประเทศซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯหรือเหตุภัยพิบัติทาง
ธรรมชาติ(ซึ่งลูกค้าจะต้องยอมรับในเงื่อนไขนี้ในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัย ซึ่งอาจจะปรับเปลี่ยนโปรแกรมตามความ
เหมาะสม) 

5. ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากผู้เดินทางประสบเหตุสภาวะฉุกเฉินจากโรคประจ้าตัว ซึ่งไม่ได้เกิดจาก
อุบัติเหตุในรายการท่องเที่ยว(ซึ่งลูกค้าจะต้องยอมรับในเงื่อนไขนี้ในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัย ซึ่งอยู่นอกเหนือความ
รับผิดชอบของบริษัททัวร์) 



 

 
 

 
6. ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากท่านใช้บริการของทางบริษัทฯไม่ครบ อาทิ ไม่เที่ยวบางรายการ,ไม่ทาน

อาหารบางม้ือ,เพราะค่าใช้จ่ายทุกอย่างทางบริษัทฯได้ช้าระค่าใช้จ่ายให้ตัวแทนต่างประเทศแบบเหมาจ่ายขาด ก่อน
เดินทางเรียบร้อยแล้วเป็นการช้าระเหมาขาด 

7. ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหายจากการโจรกรรมและหรือเกิดอุบัติเหตุที่เกิดจาก
ความประมาทของนักท่องเที่ยวเองหรือในกรณีที่กระเป๋าเกิดสูญหายหรือช้ารุดจากสายการบิน 

8. กรณีที่การตรวจคนเข้าเมืองทั้งที่กรุงเทพฯและในต่างประเทศปฎิเสธมิให้เดินทางออกหรือเข้าประเทศที่ระบุไว้ใน
รายการเดินทาง บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าบริการไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น 

9. ตั๋วเครื่องบินเป็นตั๋วราคาพิเศษ กรณีที่ท่านไม่เดินทางพร้อมคณะไม่สามารถน้ามาเลื่อนวันหรือคืนเงินและไม่
สามารถเปลี่ยนชื่อได้ 

10. เม่ือท่านตกลงช้าระเงินไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนผ่านตัวแทนของบริษัทฯหรือช้าระโดยตรงกับทางบริษัทฯ ทาง
บริษัทฯจะถือว่าท่านได้ยอมรับในเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆที่ได้ระบุไว้ข้างต้นนี้แล้วทั้งหมด 

11. กรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุดหรือเทศกาลที่ต้องการันตีมัดจ้ากับสายการบินหรือผ่านตัวแทนในประเทศหรือ
ต่างประเทศ รวมถึงเที่ยวบินพิเศษ เช่น Charter Flight , Extra Flightจะไม่มีการคืนเงินมัดจ้าหรือค่าทัวร์ทั้งหมด 

12. ในกรณีของ PASSPORT นั้น จะต้องไม่มีการช้ารุด เปียกน้้า การขีดเขียนรูปต่างๆหรือแม้กระทั่งตราปั๊มลายการ์ตูน 
ที่ไม่ใช่การประทับตราอย่างเป็นทางการของตม. กรุณาตรวจสอบ PASSPORT ของท่านก่อนการเดินทางทุกครั้ง 
หาก ตม.ปฎิเสธการเข้า-ออกเมืองของท่าน ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น 

13. ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากพาสปอร์ตไม่ตรงกับใบหน้าปัจจุบัน ถึงจะยังไม่หมดอายุก็ตาม อาจท้าให้
ท่านโดนปฎิเสธการเข้าและออกประเทศได้ เช่น ศัลยกรรม ผ่าตัดขากรรไกรที่ท้าให้ใบหน้าเปลี่ยนไป ดังนั้น ท่านต้อง
ท้าพาสปอร์ตเล่มใหม่ก่อนท้าการจองทัวร์  

14. กรณีมี “คดีความ” ที่ไม่อนุญาติให้ท่านเดินทางออกนอกประเทศได้ โปรดท้าการตรวจสอบก่อนการจองทัวร์ว่าท่าน
สามารถเดินทางออกนอกประเทศได้หรือไม่ ถ้าไม่สามารถเดินทางได้ ซึ่งเป็นสิ่งที่อยู่เหนือการควบคุมของบริษัทฯ 
ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น 

15. กรณี “หญิงตั้งครรภ์” ท่านจะต้องมีใบรับรองแพทย์ ระบุชัดเจนว่าสามารถเดินทางออกนอกประเทศได้ รวมถึง
รายละเอียดอายุครรภ์ที่ชัดเจน สิ่งนี้อยู่เหนือการควบคุมของบริษัทฯ ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น 

16. กรณีใช้หนังสือเดินทางราชการ (เล่มน้้าเงิน) เดินทางเพื่อการท่องเที่ยวกับคณะทัวร์ หากท่านถูกปฏิเสธในการเข้า – 
ออกประเทศใด ๆ ก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าทัวร์และรับผิดชอบใด ๆ ท้ังสิ้น 

**กรุณากรอกข้อมูลส้าคัญส้าหรับกรอกวีซ่าอินเดียออนไลน์ด้านล่างให้ครบถ้วนด้วยค่ะ** 

** ก่อนตัดสินใจจองทัวร์ควรอ่านเงื่อนไขการเดินทางอย่างถ่องแท้แล้วจึงมัดจ้าเพื่อประโยชน์ของท่านเอง** 

 



 

 
 

 

ข้อมูลส้าคัญส้าหรับกรอกวีซ่าอินเดียออนไลน์ 

**กรุณาระบุรายละเอียดทั้งหมดให้ครบถ้วน เพื่อประโยชน์ในการพิจารณาวีซ่า** 

*** กรุณากรอกข้อมูลเป็นภาษาอังกฤษ*** 

ประวัติส่วนตัว (PERSONAL INFORMATION) 

ค าน าหน้า :  นาย  นาง นางสาว           เด็กชาย         เด็กหญิง    

TITLE:          MR  MRS      MS                  MSTR            MISS    

ชื่อ/ NAME:…………………………………………………………นามสกุล/SURNAME:………………………………………………(ตามหน้า

พาสปอร์ต) 

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

ที่อยู่/ ADDRESS  :………………หมู่ที่…………….ตรอก/ซอย…………………….หมู่บ้าน………………………ต าบล/

แขวง……………………………….  

อ าเภอ/เขต…………………….จังหวัด………………………รหัสไปรษณีย์ …………………เบอร์มือถือ…………………

อีเมลล์……………………………. 

ที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน/ ADDRESS  : ……………หมู่ที…่…….ตรอก/ซอย……………………หมู่บ้าน………………………ต าบล/

แขวง…………………….  

อ าเภอ/เขต…………………….จังหวัด………………………รหัสไปรษณีย์…………………เบอร์มือถือ…………………

อีเมลล์……………………………. 

ประวัติครอบครัว (FAMILY INFORMATION) 

ชื่อ/นามสกุลบิดา :…………………………………………………………..สัญชาติ ……………………………….สถานทีเ่กิด……………………………….. 

FATHER’S NAME / SURNAME                                                                NATIONALITY   

PLACE OF BIRTH 

 



 

 
 

 

ชื่อ/นามสกุลมารดา :………………………………………………………..สัญชาติ ………………………………..สถานที่

เกิด………………………………. 

MOTHER’S NAME / SURNAME                                                           NATIONALITY  

PLACE OF BIRTH 

ชื่อสามี/ภรรยา:………………………………………………………………สัญชาติ ………………………………สถานที่เกิด………………………………. 

GIVE THE NAME OF WIFE OR HUSBAND     NATIONALITY    

PLACE OF BIRTH 

ประวัติการศึกษา(EDUCATIONAL INFORMATION) 

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

ประวัติการท้างาน  (PROFESTION INFORMATION) 

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

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

เบอร์โทรติดต่อ+แฟ็กซ์/ WORK PHONE 

NUMBER+FAX:…………………………………………………………………………………………………… 

ที่อยู่/ ADDRESS  : …………………………….หมู่ที…่…………………ตรอก/ซอย………………………………..หมู่บ้าน………………………………..  

ต าบล/แขวง………………………………….. อ าเภอ/เขต………………………………จังหวัด……………………………รหัสไปรษณีย์…………………  

*โปรดระบุรายช่ือประเทศที่ท่านได้เดินทางในช่วงระยะเวลา 10 ปีที่ผ่านมา (ดูจากแสตมป์เข้า-ออก ประเทศ ในพาสปอร์ต

เป็นหลัก) (**ส้าคัญมาก) 

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

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

*ท่านเคยได้รับวีซ่าประเทศอินเดียหรือไม่……………………ถ้าเคย โปรดระบุหมายเลขวีซ่า…………………………………………………..                                                                                                                                

วันที่ออกวีซ่า………………………….สถานที่ออกวีซ่า………………………………………… ประเภทวีซ่าที่ได้รับ…………………………  

 



 

 
 

 

ข้อมูลของบริษัทที่เชิญในอินเดีย (กรณีวีซ่าธุรกิจ) 

ชื่อบริษัท / EMPLOYER’S NAME :………………………………………………………………………………………………………………………… 

ที่อยู่/ ADDRESS  : …………………………หมู่ที…่…………………ตรอก/ซอย………………………………..หมู่บ้าน………………………………..  

ต าบล/แขวง…………………………………..อ าเภอ/เขต……………………………จังหวัด……………………………..รหัสไปรษณีย์…………………  

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

อีเมลล์/E-MAIL :…………………………………………………………………………………………………………………………………………….       

 

ข้อมูลที่พักที่อินเดีย / โรงแรม    

ชื่อโรงแรม / HOTEL NAME: …………………..………………………………………………………………………………………………………….       

ที่อยู่/ ADDRESS  :………………………...หมู่ที…่…………………ตรอก/ซอย………………………………..หมู่บ้าน………………………………..  

ต าบล/แขวง………………………………….อ าเภอ/เขต……………………………จังหวัด……………………………..รหัสไปรษณีย์………………...  

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

อีเมลล์/E-MAIL :……………………………………………………………………………………………………………………………………………   

 

ชื่อ/นามสกุล ผู้ติดต่อที่ไทย (ภาษาอังกฤษ)……………………………………………………………………………………………………… 

ที่อยู่/ ADDRESS  :……………………….. หมู่ที…่………………….ตรอก/ซอย……………………………….หมู่บ้าน………………………………..  

ต าบล/แขวง………………………………….อ าเภอ/เขต……………………………จังหวัด……………………………..รหัสไปรษณีย์………………...  

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

 
 

 


