
 

 
 

 

 
 

 

  

 

 

 

 

 

 
วนัแรก สนามบินสุวรรณภูม ิ● นิวเดล ี● ชัยปุระ       (-/กลางวัน/เย็น) 

.  น. พร้อมกนัที สนามบินสุวรรณภูม ิชัน  เคาน์เตอร์สายการบินไทยแอร์เวย์ ประต ู  เคาน์เตอร์ D  

สายการบิน Thai Airwaysโดยมีเจา้หนา้ทีอาํนวยความสะดวกแก่ทุกท่าน 

.  น. ออกเดินทางสู่ กรุงนิวเดลี ประทศอินเดิย โดยเทียวบินที TG323 (ใช้เวลาเดนิทางโดยประมาณ .  ชัวโมง) 

  (บริการอาหารและเครืองดืมบนเครือง) 

 



10.  น. เดินทางถึง สนามบินนานาชาติอินทิราคานธี กรุงนิวเดลี ประเทศอินเดีย นาํท่านผ่านพิธีตรวจคนเขา้เมืองเป็นที

เรียบร้อย พบการต้อนรับอย่างอบอุ่นจากเจ้าหน้าที(**เวลาท้องถินของประเทศอินเดียช้ากว่าประเทศไทย

ประมาณ .  ชัวโมง กรุณาปรับนาฬิกาของท่านเพือสะดวกในการนัดหมาย) 

เทียง บริการอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร 

จากนัน นาํท่านเดินทางสู่ เมืองชัยปุระ หรือทีทุกคนจะ

รู้จักกันในชือ “นครสีชมพู” (ใช้เวลาในการ

เดินทางประมาณ  ชัวโมง) เป็นเมืองหลวง

ของรัฐราชสถาน มีประชากรมากกว่า  ลา้น

คน เป็นศูนย์กลางในด้านต่างๆไม่ว่าจะเป็น 

ด้านคมนาคม สาธารณูปโภค และโรงงาน

อุตสาหกรรมต่างๆ รวมถึงสถานทีท่องเทียว

ของเมืองชยัปุระทีมีความสวยงามทงัสถานทีและประวติัศาสตร์ทีน่าคน้หา ทาํใหเ้มืองชยัปุระ เป็นเมืองยอดนิยม

ในการเดินทางเขา้มาท่องเทียว 

เยน็ บริการอาหารเย็น ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

ทีพัก PARK REGIS HOTEL หรือเทียบเท่าระดบั 4* เมืองชัยปุระ 
 

วนัทีสอง พระราชวังสายลม ● นังรถจีปขึนแอมเบอร์ ฟอร์ท ● พระราชวังกลางนํา ● CITY PALACE ● วัดพระพิฆเนศ          

          (เช้า/กลางวนั/เยน็) 

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม   

จากนนั นาํท่านสู่ พระราชวังสายลม (HAWA MAHAL) สร้างขึนในปี ค.ศ.  โดยมหาราชาสะหวาย ประธาป สิงห์ 

(Maharaja Sawai Pratap Singh) ออกแบบโดยลาล ชนัด ์อสุถดั (Lal Chand Ustad) ซึงพระราชวงัแห่งนีสร้าง

ดว้ยหินทรายสีชมพู และสีแดง ถอดแบบมากจากทรงของมงกุฎพระนารายณ์  ลกัษณะเด่นของพระราชวงัสายลม

แห่งนี มีความสูงถึง 5 ชนั และสูงถึง  เมตร มีหนา้ต่างทงัหมด  บาน เป็นช่องลมลายฉลุเพือให้อากาศถ่ายเท

และใหแ้สงลอดผ่านได ้คลา้ยกบัรังผึง สร้างขึนเพือให้นางสนมในวงัสามารถมองเห็นวิถีชีวิตผูค้นในเมือง หรือ

ขบวนพิธีการต่างๆทีเกิดขึนภายนอกเมืองได ้ซึงคนภายนอกจะไม่สามารถเห็นนางสนมในวงัได้ เนืองจาก

สมยัก่อนจะมีความเคร่งครัดในการใชผ้า้คลุมหนา้สาํหรับผูห้ญิง นาํท่านถ่ายรูปหน้าพระราชวงัสายลมทีเป็นจุด

ถ่ายรูปยอดฮิตของผูที้มาเยือนตามอธัยาศยั 



 
จากนนั นาํท่านสู่ AMBER FORT หรือป้อมปราการใหญ่แห่งเมืองชยัปุระ ตงัอยูบ่นเนินเขาสูงของเมืองอาเมร์ สร้างขึน

ในปี ค.ศ.  โดยมหาราชาแมนสิงห์(Raja Man Singh) แต่เดิมทีแห่งนีเป็นป้อมปราการทีสําคญัสามารถ

ป้องกนัขา้ศึกทีมารุกรานได ้มีทงัแม่นาํลอ้มรอบ และขนาดกาํแพงของป้อมปราการทีมีขนาดใหญ่และหนาแน่น 

คลา้ยกบักาํแพงเมืองจีน ดว้ยความยาวกวา่  กิโลเมตร 

 
  และสามารถมองเห็นไดร้ะยะไกลจากมมุสูงของปราการไดอี้กดว้ย ซึงภายในยงัประกอบไปดว้ยพระตาํหนกัอนั

สวยงามมากมาย ออกแบบสถาปัตยกรรมภายในเป็นการผสมผสานระหว่างราชปุตกบัโมกุล (พิเศษ!! ให้ท่านนัง

รถจปีขึนไปชมพระราชวัง) 



  
 

จากนนั  นาํท่านผ่านชม พระราชวงักลางนํา (JAL MAHAL) ตงัอยูก่ลางทะเลสาบ Man Sagar Lake โดยมีเทือกเขานหาร์

การห์ตงัอยู่ดา้นหลงั และตวัอาคารสร้างดว้ยหินทรายสีแดง พระราชวงัแห่งนีมีทงัหมด 5 ชนั ซึง 4 ชนัล่างจะถูก

นาํท่วมเมือทะเลสาบมีระดบันาํสูงสุด และเหลือใหเ้ห็นเพียงชนับนสุดเท่านนั 

 
เทียง บริการอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร                      

นาํท่านสู่ พระราชวังหลวง (CITY PALACE) สร้างขึนในปี ค.ศ.  สมยัมหาราชาไสวจยั ซิงห์ ที  สร้างโดย

การผสมผสานสถาปัตยกรรมแบบราชปุตกบัโมกุล ในปัจจุบนัเปิดเป็นพิพิธภณัฑใ์หส้ามารถเขา้ชมได ้จุดไฮไลท์

ทีนกัท่องเทียวนิยมถ่ายรูปอยูที่ “ลานนกยูง” ซึงเป็นลานแสดงของเหล่านางรําทีจะมาร่ายรํา ณ ลานแห่งนี และ

ลอ้มรอบดว้ยประตู  บาน ทีทุกบานจะมีภาพวาดทีเป็นสญัลกัษณ์ของ  ฤดู ประตูที  จะเป็นตวัแทนของฤดูฝน 

ทีจะเป็นประตูทีใชใ้นการเขา้ออก ประตทีู  คือประตูดอกบวัเป็นตวัแทนของฤดูร้อน ประตูที  ประตูโคง้สีเขียว

เป็นตวัแทนของฤดูใบไมผ้ลิ และประตูที  ประตูดอกไมสี้มว่งตวัแทนของฤดูหนาว  และเมือท่านมองไปยงัดา้น

บนสุดของพระราชวงัก็จะเห็นหอ้งพกัส่วนพระองคข์องราชวงศ์อีกดว้ย  



   
จากนนั นาํท่านสู่ วัดพระพิฆเนศ (GANESH TEMPLE) เป็น

สถานทียอดนิยมทีชาวต่างชาติและชาวอินเดียเดินทางมา

เคารพสักการะ เพือเป็นสิริมงคล สร้างขึนโดย Seth Jai 

Ram Paliwal ในช่วงศตวรรษที  ตงัอยู่บนเนินเขาเลก็ๆ 

ซึงพระพิฆเนศวรช้างหัวเทพในศาสนาฮินดูถือว่าเป็น

พระเจา้แห่งความเป็นมงคล ภูมิปัญญา ความรู้ และความ

มงัคงั เปรียบเสมือนชีวิตแห่งการคน้หาความสุขนิรันดร์ 
เยน็  บริการอาหารเยน็ ณ ภัตตาคาร 

ทีพัก PARK REGIS HOTEL หรือเทียบเท่าระดบั * เมืองชัยปุระ 

วนัทีสาม ชัยปุระ ● อคัรา ● แชนด ์เบารี ● อคัรา ฟอร์ท      (เช้า/กลางวนั/เยน็) 

เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

นาํท่านเดินทางสู่ เมืองอัครา ใชเ้วลาในการเดินทาง

ประมาณ .  ชวัโมง   จากนนั นาํท่านสู่ แชนด์ เบา

รี (CHAND BAORI) โบราณสถานอนัเก่าแก่ เป็น

บ่อนาํขนับนัไดทีลึกทีสุดในอินเดีย มีขนับนัไดถึง 

,500 ขนั สูง  ชนั ลึกกว่า  เมตร  เนืองจากใ 

ศตวรรษที  ประสบปัญหาการขาดแคลนนาํเป็น

อย่างมาก จึงไดมี้การรวบรวมชาวเมืองมาสร้างบ่อ

นาํแห่งนีขึนเพือกกัเก็บนาํไวใ้ช ้ในช่วงแหง้แลง้ 

เทียง บริการอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร  

จากนนั นาํท่านสู่ อัคราฟอร์ท (AGRA FORT) ป้อมปราการ

ทีสําคญัอีกแห่งหนึงและยงัไดรั้บการแต่งตงัให้เป็น

มรดกโลกโดยองค์การยูเนสโก ใชเ้วลาในการสร้าง

ยาวนานถึงสามยุคของกษตัริยแ์ห่งราชวงศ์โมกุล มี

ความโดนเด่นดว้ยการสร้างโดยอิฐส้ม ลอ้มรอบดว้ย

กาํแพงถึงสองชนั ภายในจะแบ่งเป็นโซนต่างๆ ทงั

ห้องส่วนพระองค์ ท้องพระโรง ลานนําพุ สวน



ดอกไม ้และยงัเป็นป้อมทีพระเจา้ชาห์ชะฮานถูกขุมขงั โดยลูกชายของท่านเองไดน้าํพระองค์มาขงัไว ้เนืองจาก

ทรงโศกเศร้าเสียพระทัยทีพระมเหสี มุมตชั มาฮาล สินพระชนน์ และพระองค์ได้ใชชี้วิต ณ ป้อมแห่งนี เฝ้า

มองทชัมาฮาล จากอคัราฟอร์ท ระลึกถึงพระมเหสีอนัเป็นทีรักจนสินพระชนน์ 

 
เยน็  บริการอาหารเยน็ ณ ภตัตาคาร 

ทีพัก MANSINGH / THE FERN HOTEL หรือเทียบเท่าระดบั * เมืองอคัรา 

วนัทีสี ทัช มาฮาล ● นิวเดล ี● ประตเูมืองอนิเดยี ● วดัลกัษมีนารายัน ● ตลาดจนัปาท (เช้า/กลางวนั/เยน็) 

เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

จากนนั นาํท่านสู่ ทัชมาฮาล (TAJ MAHAL)  ใน  สิงมหัศจรรยข์องโลก เป็นอนุสรณ์สถานแห่งความรักอนัยิงใหญ่ของ

พระเจา้ชาห์ชะฮานกบัพระมเหสีทีพบรักกนัตงัแต่ทรงมีพระชนมาย ุ  พรรษา และ  ปีหลงัจากนนั ทงัสอง

พระองคก์ท็รงอภิเษกสมรสกนัในทีสุด พระเจา้ชาห์ชะฮาน จึงเรียกพระมเหสีวา่ มุมตชั มาฮาล ทีแปลวา่ “อญัมณี

แห่งราชวัง” ซึงทชัมาฮาลสร้างขึนเพือใชเ้ป็นหลุมฝังศพของพระนางมุมตชั มาฮาล ทีทรงสินพระชนษห์ลงัจากให้

กาํเนิดธิดาองคที์  ใชผู้ส้ร้างและร่วมออกแบบกว่า ,000 คน และใชเ้วลาสร้างถึง  ปี มีความกวา้งยาวดา้นละ 

 เมตร สูง  เมตร มีเนือทีประมาณ  เอเคอร์ สร้างดว้ยหินอ่อนสีขาว ศิลาแลง และประดบัดว้ยเพชร พลอย 

หิน จากหลากหลายประเทศไม่วา่จะเป็น รัชเซีย อียิปต ์เนปาล ฯลฯ   



  

เทียง บริการอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร 

จากนนั  นาํท่านเดินทางสู่ นิวเดล ีใชเ้วลาในการเดินทางประมาณ .  ชวัโมง     

 นาํท่านสู่ ประตูเมืองอินเดีย (INDIA GATE) หรือ อนุสรณ์สถานแห่งสงครามของอินเดีย ตงัอยู่ในเมืองนิวเดลี 

สร้างขึนเพือรําลึกถึงทหารอินเดีย ,  นาย ทีสละชีวิตในสงครามโลกครังที   ลกัษณะของประตูเมืองอินเดีย

แห่งนีสร้างขึนตามแบบอยา่งของประตูชยั โดยเลียนแบบประตูชยัคอนสแตนตินในโรม โดยใชหิ้นทรายสีแดงใน

การสร้าง มีความสูงถึง .  เมตร ส่วนโค้งของซุ้มประตู กวา้ง .  เมตร สูง .  เมตร ในปัจจุบนัถือว่าเป็น

อนุสรณ์สถานสงครามทีใหญ่ทีสุดในประเทศอินเดีย   จากนันนําท่านสู่ วัดลักษมีนารายัน (LAKSHMI 

NARAYAN TEMPLE) หรือเรียกอีกอย่างว่า เบอร์ลาแมนเดียร์ (Birla Mandir) ตามชือของผูส้ร้าง คือ นาย Raja 

Baldev Birla ซึงเป็นนกัธุรกิจคนสําคญัของอินเดีย สร้างขึนเมือปี พ.ศ.  เพือบูชาพระนารายณ์ (พระผูพิ้ทกัษ์

โลก) และพระลกัษมี (เทพแห่งความมงัคงั) มีทังชาวอินเดียและชาวต่างชาตินิยมเดินทางมาเคารพสักการะ 

เนืองจากเชือวา่ ถา้มาขอพรทีวดันีจะสมดงัคาํปรารถนา 



  
จากนนั นาํท่านเพลิดพลินชอ้ปปิง ตลาดจนัปาท (JANPATH MARKET) เลือกซือของฝากหรือของทีระลึกต่างๆมากมาย ไม่

วา่จะเป็น เสือผา้ กระเป๋า รองเทา้ เครืองประดบัตกแต่ง อญัมณีตา่งๆไดต้ามอธัยาศยั 
 

**ขอสงวนสิทธใินการเปลยีนแปลงโปรแกรมไม่ไปตลาดจันปาทหากมเีวลาไม่เพยีงพอ** 

เยน็  บริการอาหารเยน็ ณ ภตัตาคาร 

ได้เวลาสมควร นําท่านเดนิทางสู่ สนามบินนานาชาตอินิทิราคานธี เตรียมตวัเดนิทางกลับกรุงเทพฯ 

.  น. ออกเดินทางสู่กรุงเทพฯโดยเทียวบินที TG316 (บริการอาหารและเครืองดืมบนเครือง) 

วนัทีห้า สุวรรณภมิุ กรุงเทพฯ  

.  น. เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูม ิกรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ พร้อมความประทบัใจมิรู้ลืม 

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

อตัราค่าบริการและเงือนไขรายการท่องเทียว 

ตาราง ราคา นิวเดล ีชัยปุระ อคัรา การบินไทย (TG) 5 วนั 3 คืน 

เริมเดนิทาง กลบัจากเดนิทาง จํานวน ราคาผู้ใหญ่ ราคาเด็ก เด็กไม่มีเตียง พกัเดยีว 

 มิ.ย.   ก.ค.  25 19,900 19,900 18,900 4,000 

 ก.ค.   ก.ค.   20,900 20,900 19,900 4,000 

 ส.ค.   ส.ค.   20,900 20,900 19,900 4,000 

 

 

 

อตัราค่าบริการรวม 

 ตวัเครืองบินชันทัศนาจรไป -กลับพร้อมกรุ๊ป อยู่ต่อต้องเสียค่าเปลยีนแปลงตวั 

 ทีพักโรงแรมตามรายการ  คืน พกัห้องละ -  ท่าน (กรณมีาไม่ครบคู่และไม่ต้องการเพิมเงนิพักห้องเดยีว) 

 อาหารตามรายการระบุ(สงวนสิทธิในการสลบัมือหรือเปลยีนแปลงเมนูอาหารตามสถานการณ์)  

 ค่าเข้าชมสถานทีตามรายการระบุ 

 ค่าระวางนําหนักกระเป๋าไม่เกนิ  กก.ต่อ  ใบ(โหลดได้ท่านละ  ใบ)กระเป๋าถือขนึเครือง Hand Carry  กก.ต่อ  ใบ 



 ค่ารถโค้ชรับ-ส่งสถานทีท่องเทียวตามรายการระบุ 

 ค่าไกด์ท้องถินและหัวหน้าทัวร์นําเทียวตามรายการ 

 ประกันอุบัติเหตุวงเงนิ , ,  บาท (เป็นไปเงือนไขตามกรมธรรม์)  

เงือนไขประกันการเดินทาง  ค่าประกันอุบัติเหตุและค่ารักษาพยาบาล คุ้มครองเฉพาะกรณีทีได้รับอุบัติเหตุระหว่างการ

เดนิทาง ไม่คุ้มครองถึงการสูญเสียทรัพย์สินส่วนตวัและไม่คุ้มครองโรคประจาํตวัของผู้เดนิทาง 

 ภาษนีาํมนัและภาษีตวัทุกชนิด(สงวนสิทธิเกบ็เพิมหากสายการบินปรับขึนก่อนวนัเดินทาง) 

 

อตัราค่าบริการไม่รวม 

 ภาษีหัก ณ ทีจ่าย %และภาษมีูลค่าเพิม % 

 ค่าทําหนังสือเดนิทางไทย และค่าธรรมเนียมสําหรับผู้ถือพาสปอร์ตต่างชาติ 

 ค่าใช้จ่ายส่วนตวั อาทิ อาหารและเครืองดืมทีสังเพมิพเิศษ,โทรศัพท์-โทรสาร,อินเตอร์เน็ต,มินิบาร์,ซักรีดทีไม่ได้ระบุไว้ใน

รายการ 

 ค่าใช้จ่ายอันเกิดจากความล่าช้าของสายการบิน,อุบัติภัยทางธรรมชาติ,การประท้วง,การจลาจล,การนัดหยุดงาน,การถูก

ปฏิเสธไม่ให้ออกและเข้าเมืองจากเจ้าหน้าทีตรวจคนเข้าเมืองและเจ้าหน้าทีกรมแรงงานทังทีเมืองไทยและต่างประเทศซึง

อยู่นอกเหนือความควบคุมของบริษทัฯ 

 ค่าวซ่ีาเข้าประเทศอนิเดยีแบบ E-VISA และค่าดาํเนินการ 3,500 บาท 

 ค่าทิปไกด์ท้องถนิ,คนขับรถ,ผู้ช่วยคนขับรถ1,200 บาท/ทริป/ลูกทัวร์ ท่าน(บังคบัตามระเบียบธรรมเนียมของประเทศ) 

 ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ตามสินนําใจของทุกท่านค่ะ(ไม่รวมในทิปไกด์ท้องถินและคนขับรถนะคะแต่ไม่บังคับทิปค่ะ) 

 

 

 

 

 

เงือนไขการสํารองทนีังและการยกเลกิทัวร์ 

การจองทัวร์ : 

 กรุณาจองทัวร์ล่วงหน้า ก่อนการเดนิทาง พร้อมชําระมัดจํา ,  บาท ส่วนทีเหลือชําระทันทีก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า 

 วัน มฉิะนันถือว่าท่านยกเลกิการเดนิทางโดยอัตโนมัติ (ช่วงเทศกาลกรุณาชําระก่อนเดนิทาง  วัน) 

กรณียกเลกิ : 

 ยกเลกิการเดินทางก่อนการเดินทาง  วัน บริษัทฯ จะคืนเงินค่ามัดจําให้ทังหมด ยกเว้นในกรณีวันหยุดเทศกาล, วันหยุด

นักขัตฤกษ์ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิการคืนเงนิมดัจําโดยไม่มเีงือนไขใด ๆ ทังสิน 

 ยกเลกิการเดนิทาง  -  วนั ก่อนการเดนิทาง หักค่าทัวร์ % และริบเงินมัดจาํทังหมด 

 ยกเลกิภายใน  วัน ก่อนการเดนิทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิการคืนเงินค่าทัวร์ทังหมดไม่ว่ากรณีใด ๆ ทังสิน 

กรณีเจบ็ป่วย : 



 กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได้ ซึงจะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง บริษัทฯจะทําการเลือน            

การเดินทางของท่านไปยังคณะต่อไป แต่ทังนีท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายทีไม่สามารถยกเลิกหรือเลือนการเดินทางได้ตาม

ความเป็นจริง 

 ในกรณีเจบ็ป่วยกะทันหันก่อนล่วงหน้าเพียง  วันทําการ ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธิในการคืนเงินทุกกรณี 

เงือนไขอืน ๆ : 

 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการเก็บค่าใช้จ่ายทังหมด กรณีท่านยกเลิกการเดินทางและมีผลทําให้คณะเดินทางไม่ครบตาม

จํานวนทบีริษทัฯ กาํหนดไว้ (  ท่านขึนไป) เนืองจากเกดิความเสียหายต่อทางบริษทัฯ และผู้เดินทางอืนทีเดินทางในคณะ

เดยีวกนั บริษัทต้องนําไปชําระค่าเสียหายต่าง ๆ ทีเกดิจากการยกเลกิของท่าน 

 คณะผู้เดนิทางจาํนวน  ท่านขึนไป จึงออกเดนิทางในกรณีทีมีผู้ เดินทางไม่ถึง  ท่าน ไม่มหัีวหน้าทัวร์ไทยร่วมเดินทาง

ไปด้วยโดยทางบริษัทจะแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า  วนัก่อนการเดนิทาง 

 กรณีทีท่านต้องออกตวัภายใน เช่น (ตวัเครืองบิน, ตวัรถทัวร์, ตวัรถไฟ) กรุณาสอบถามทีเจ้าหน้าทีทุกครังก่อนทําการออก

ตวั เนืองจากสายการบินอาจมีการปรับเปลียนไฟล์ทบิน หรือเวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทางบริษัทฯ จะไม่

รับผดิชอบใด ๆ ในกรณี ถ้าท่านออกตัวภายในโดยไม่แจ้งให้ทราบและหากไฟล์ทบินมกีารปรับเปลียนเวลาบินเพราะถือว่า

ท่านยอมรับในเงือนไขดงักล่าว 

 กรณีใช้หนังสือเดินทางราชการ (เล่มนําเงิน) เดินทางเพือการท่องเทียวกับคณะทัวร์ หากท่านถูกปฏิเสธในการเข้า – ออก

ประเทศใด ๆ ก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิไม่คืนค่าทัวร์และรับผดิชอบใด ๆ ทังสิน 

 

 

 

เอกสารทีใช้ในการยืนวีซ่าประเทศอนิเดยี  วนัล่วงหน้าก่อนเดินทาง 

 สแกนหน้าพาสปอร์ตสีทีชัดเจน ห้ามถ่ายจากมือถือ และวันหมดอายุหนังสือเดินทางต้องมอีายุเหลือมากกว่า 6 เดือน 

 รูปถ่าย : รูปสี ขนาด 2 นิว พืนหลงัสีขาวเท่านัน 2 รูป หน้าตรง ไม่ยมิเห็นฟัน เกบ็ผมให้เรียบร้อย  

 กรณีผู้ เดินทางอายุไม่ถึง 20 ปีบริบูรณ์  เดก็ไม่ได้เดนิทาง กับบิดาและมารดา จะต้องมหีนังสือยินยอมให้บุตรเดนิทาง ไป

ต่างประเทศจากเขตหรืออาํเภอ (ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ) + หน้าพาสปอร์ตของบิดาและ มารดา + หนังสือรับรองค่าใช่

จ่าย 

 กรณีผู้ เดินทางอายุไม่ถึง  ปีบริบูรณ์ ต้องเตรียมสําเนาสูติบัตร ภาษาไทย  ฉบับ และ ใบสูติบัตรตัวจริง ภาษาอังกฤษ  

ฉบับ 

 กรณีผู้ เดินทางอายุไม่ถึง  ปีบริบูรณ์ เปลียนชือ-นามสกุล ต้องเตรียมเอกสารเปลียนชือ-นามสกุล ภาษาอังกฤษตัวจริง  

ฉบับ 



 

 

**ในกรณีวีซ่าของท่านไม่ผ่านการพจิารณาจากประเทศอินเดยี 

ทางบริษทัฯจะไม่รับผดิชอบคืนเงินค่าทัวร์ให้ทุกกรณี** 

 

 

รายละเอยีดเพมิเตมิ 

 บริษทัฯมีสิทธิในการเปลยีนแปลงโปรแกรมทัวร์ในกรณีทีเกดิเหตุสุดวสัิยจนไม่อาจแก้ไขได้  

 เทียวบิน , ราคาและรายการท่องเทียว สามารถเปลยีนแปลงได้ตามความเหมาะสมโดยคํานึงถึงผลประโยชน์ของผู้เดินทาง

เป็นสําคัญ 

 หนังสือเดนิทางต้องมีอายุการใช้งานเหลือไม่น้อยกว่า  เดือน และบริษัทฯรับเฉพาะผู้มีจุดประสงค์เดนิทางเพือท่องเทียว

เท่านัน (หนังสือเดินทางต้องมีอายุเหลือใช้งานไม่น้อยกว่า  เดือน บริษัทฯไม่รับผิดชอบหากอายุเหลือไม่ถึงและไม่

สามารถเดนิทางได้ ) 

 ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทังสิน หากเกิดความล่าช้าของสายการบิน,สายการบินยกเลิกบิน , การประท้วง,การนัด

หยุดงาน,การก่อจลาจล หรือกรณีท่านถูกปฎิเสธการเข้าหรือออกเมืองจากเจ้าหน้าทีตรวจคนเข้าเมือง หรือ เจ้าหน้าทีกรม

แรงงานทังจากไทยและต่างประเทศซึงอยู่นอกเหนือความรับผดิชอบของบริษัทฯหรือเหตุภัยพิบัติทางธรรมชาติ(ซึงลูกค้า

จะต้องยอมรับในเงือนไขนีในกรณทีีเกิดเหตุสุดวิสัย ซึงอาจจะปรับเปลยีนโปรแกรมตามความเหมาะสม) 

 ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทังสิน หากผู้ เดินทางประสบเหตุสภาวะฉุกเฉินจากโรคประจําตัว ซึงไม่ได้เกิดจาก

อุบัติเหตุในรายการท่องเทียว(ซึงลูกค้าจะต้องยอมรับในเงือนไขนีในกรณีทีเกิดเหตุสุดวิสัย ซึงอยู่นอกเหนือความ

รับผดิชอบของบริษทัทัวร์) 



 ทางบริษัทฯจะไม่รับผดิชอบใดๆทังสิน หากท่านใช้บริการของทางบริษัทฯไม่ครบ อาทิ ไม่เทียวบางรายการ,ไม่ทานอาหาร

บางมือ,เพราะค่าใช้จ่ายทุกอย่างทางบริษัทฯได้ชําระค่าใช้จ่ายให้ตัวแทนต่างประเทศแบบเหมาจ่ายขาด ก่อนเดินทาง

เรียบร้อยแล้วเป็นการชําระเหมาขาด 

 ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทังสิน หากเกิดสิงของสูญหายจากการโจรกรรมและหรือเกิดอุบัติเหตุทีเกิดจากความ

ประมาทของนักท่องเทียวเองหรือในกรณทีีกระเป๋าเกดิสูญหายหรือชํารุดจากสายการบิน 

 กรณีทกีารตรวจคนเข้าเมืองทังทีกรุงเทพฯและในต่างประเทศปฎิเสธมิให้เดินทางออกหรือเข้าประเทศทีระบุไว้ในรายการ

เดนิทาง บริษทัฯขอสงวนสิทธทิีจะไม่คืนค่าบริการไม่ว่ากรณใีดๆทังสิน 

 ตัวเครืองบินเป็นตัวราคาพิเศษ กรณีทีท่านไม่เดินทางพร้อมคณะไม่สามารถนํามาเลือนวันหรือคืนเงินและไม่สามารถ

เปลยีนชือได้ 

 เมือท่านตกลงชําระเงินไม่ว่าทังหมดหรือบางส่วนผ่านตัวแทนของบริษัทฯหรือชําระโดยตรงกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ

จะถือว่าท่านได้ยอมรับในเงือนไขข้อตกลงต่างๆทีได้ระบุไว้ข้างต้นนีแล้วทังหมด 

 กรุ๊ปทีเดินทางช่วงวันหยุดหรือเทศกาลทีต้องการันตีมัดจํากับสายการบินหรือผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศ 

รวมถึงเทียวบินพิเศษ เช่น Charter Flight , Extra Flightจะไม่มีการคืนเงินมัดจําหรือค่าทัวร์ทังหมด 

 ทางบริษัทฯจะไม่รับผดิชอบใดๆทังสิน หากพาสปอร์ตไม่ตรงกบัใบหน้าปัจจุบัน ถึงจะยงัไม่หมดอายุก็ตาม อาจทําให้ท่าน

โดนปฎิเสธการเข้าและออกประเทศได้ เช่น ศัลยกรรม ผ่าตัดขากรรไกรทีทําให้ใบหน้าเปลยีนไป ดงันัน ท่านต้องทํา

พาสปอร์ตเล่มใหม่ก่อนทําการจองทัวร์  

 กรณีม ี“คดคีวาม” ทไีม่อนุญาตใิห้ท่านเดนิทางออกนอกประเทศได้ โปรดทําการตรวจสอบก่อนการจองทัวร์ว่าท่านสามารถ

เดนิทางออกนอกประเทศได้หรือไม่ ถ้าไม่สามารถเดนิทางได้ ซึงเป็นสิงทีอยู่เหนือการควบคุมของบริษทัฯ ทางบริษัทฯจะ

ไม่รับผดิชอบใดๆทังสิน 

 กรณี “หญิงตงัครรภ์” ท่านจะต้องมีใบรับรองแพทย์ ระบุชัดเจนว่าสามารถเดนิทางออกนอกประเทศได้ รวมถึงรายละเอยีด

อายคุรรภ์ทีชัดเจน สิงนีอยู่เหนือการควบคุมของบริษทัฯ ทางบริษัทฯจะไม่รับผดิชอบใดๆทังสิน 

 กรณีใช้หนังสือเดินทางราชการ (เล่มนําเงิน) เดินทางเพือการท่องเทียวกับคณะทัวร์ หากท่านถูกปฏิเสธในการเข้า – ออก

ประเทศใด ๆ ก็ตาม ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธิไม่คืนค่าทัวร์และรับผดิชอบใด ๆ ทังสิน 

 

**กรุณากรอกข้อมูลสําคญัสําหรับกรอกวีซ่าอนิเดยีออนไลน์ด้านล่างให้ครบถ้วนด้วยค่ะ** 

 

** ก่อนตัดสินใจจองทัวร์ควรอ่านเงือนไขการเดินทางอย่างถ่องแท้แล้วจงึมัดจาํเพือประโยชน์ของท่านเอง** 

 

 

 

 

 

 



ข้อมูลสําคญัสําหรับกรอกวีซ่าอนิเดียออนไลน์ 

**กรุณาระบุรายละเอยีดทังหมดให้ครบถ้วน เพือประโยชน์ในการพจิารณาวซ่ีา** 

*** กรุณากรอกข้อมูลเป็นภาษาองักฤษ*** 

ประวตัิส่วนตวั (PERSONAL INFORMATION) 

คาํนาํหนา้ :  นาย  นาง นางสาว           เดก็ชาย         เด็กหญิง    

TITLE:          MR  MRS      MS                  MSTR            MISS    

ชือ/ NAME:…………………………………………………………นามสกลุ/SURNAME:………………………………………………(ตามหนา้พาสปอร์ต) 

สถานะภาพ/ MARITAL STATUS :           แต่งงาน/ MARRIED                   โสด/ UN MARRIED                 หยา่ร้าง/DIVORCE 

ศาสนา/ RELIGION : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

ทีอยู/่ ADDRESS  :………………หมู่ที…………….ตรอก/ซอย…………………….หมู่บา้น………………………ตาํบล/แขวง……………………………….  

อาํเภอ/เขต…………………….จงัหวดั………………………รหสัไปรษณีย ์…………………เบอร์มือถือ…………………อีเมลล์……………………………. 

ทีอยูต่ามทะเบียนบา้น/ ADDRESS  : ……………หมู่ที……….ตรอก/ซอย……………………หมู่บา้น………………………ตาํบล/แขวง…………………….  

อาํเภอ/เขต…………………….จงัหวดั………………………รหสัไปรษณีย์…………………เบอร์มือถือ…………………อีเมลล…์…………………………. 

ประวัติครอบครัว (FAMILY INFORMATION) 

ชือ/นามสกุลบิดา :…………………………………………………………..สัญชาติ ……………………………….สถานทีเกิด……………………………….. 

FATHER’S NAME / SURNAME                                                                NATIONALITY    PLACE OF BIRTH 

ชือ/นามสกุลมารดา :………………………………………………………..สัญชาติ ………………………………..สถานทีเกิด………………………………. 

MOTHER’S NAME / SURNAME                                                           NATIONALITY   PLACE OF BIRTH 

ชือสามี/ภรรยา:………………………………………………………………สัญชาติ ………………………………สถานทีเกิด………………………………. 

GIVE THE NAME OF WIFE OR HUSBAND     NATIONALITY   PLACE OF BIRTH 

ประวัติการศึกษา(EDUCATIONAL INFORMATION) 

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

ประวัติการทํางาน  (PROFESTION INFORMATION) 

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

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

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

ทีอยู/่ ADDRESS  : …………………………….หมู่ที……………………ตรอก/ซอย………………………………..หมู่บา้น………………………………..  

ตาํบล/แขวง………………………………….. อาํเภอ/เขต………………………………จงัหวดั……………………………รหสัไปรษณีย์…………………  

*โปรดระบุรายชือประเทศทีท่านได้เดินทางในช่วงระยะเวลา 10 ปีทผ่ีานมา (ดูจากแสตมป์เข้า-ออก ประเทศ ในพาสปอร์ตเป็นหลกั) (**สําคญัมาก) 

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

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

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



วันทีออกวีซ่า………………………….สถานทีออกวีซ่า………………………………………… ประเภทวีซ่าทีได้รับ…………………………  

 

ข้อมูลของบริษัททีเชิญในอนิเดีย (กรณีวีซ่าธุรกจิ) 

ชือบริษทั / EMPLOYER’S NAME :………………………………………………………………………………………………………………………… 

ทีอยู/่ ADDRESS  : …………………………หมู่ที……………………ตรอก/ซอย………………………………..หมู่บา้น………………………………..  

ตาํบล/แขวง…………………………………..อาํเภอ/เขต……………………………จงัหวดั……………………………..รหสัไปรษณีย์…………………  

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

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

 

ข้อมูลทีพกัทอีินเดีย / โรงแรม    

ชือโรงแรม / HOTEL NAME: …………………..………………………………………………………………………………………………………….       

ทีอยู/่ ADDRESS  :………………………...หมู่ที……………………ตรอก/ซอย………………………………..หมู่บา้น………………………………..  

ตาํบล/แขวง………………………………….อาํเภอ/เขต……………………………จงัหวดั……………………………..รหสัไปรษณีย์………………...  

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

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

 

ชือ/นามสกุล ผูติ้ดต่อทีไทย (ภาษาองักฤษ)……………………………………………………………………………………………………… 

ทีอยู/่ ADDRESS  :……………………….. หมู่ที…………………….ตรอก/ซอย……………………………….หมู่บา้น………………………………..  

ตาํบล/แขวง………………………………….อาํเภอ/เขต……………………………จงัหวดั……………………………..รหสัไปรษณีย์………………...  

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

 

 


