หน้า 1 จาก 15

ั ระ นครสช
ี มพู
อินเดีย ท ัชมาฮาล ชยปุ
4 ว ัน 2 คืน โดยสายการบินไทยสมายล์ (WE)
เริมต้นเพียง

14,888.รายการท ัวร์ + ตวเครื
ั
องบิน

ไฮไลท์ท ัวร์






ี มพู เมืองชย
ั ปุระ เมืองหลักของราชสถาน
ชม นครสช
ชมพระราชวังแห่งสายลม ฮาวามาฮาล สถาปั ตยกรรมอันโดดเด่นสวยงาม
ิ ปะฮน
ิ ดูและศล
ิ ปะราชปุต
ชม Amber fort ป้ อมปราการทีผสมผสานด ้วยสถาปั ตยกรรมระหว่างศล
ึ นบ่อนํ าขนาดใหญ่และลึกทีสุดในอินเดีย
ชม บ่อนํ าจันเบารี ซงเป็
ื
ชม “ทัชมาฮาล” อนุสรณ์แห่งความรักอันลือชอและ
“อักราฟอร์ด” ป้ อมปราการทียิงใหญ่

กําหนดการเดินทาง
ว ันที : 27 - 30 ก.ย. 61

15,900.-

ว ันที : 04 - 07 ต.ค. 61

14,888.-

ว ันที : 05 - 08 ต.ค. 61

15,888.-

ว ันที : 25 - 28 ต.ค. 61

16,888.-

ว ันที : 26 - 29 ต.ค. 61

16,888.-

ว ันที : 01 - 04 พ.ย. 61

16,888.-

ว ันที : 02 - 05 พ.ย. 61

16,888.-

ว ันที : 08 - 11 พ.ย. 61

16,888.-

ว ันที : 09 - 12 พ.ย. 61

16,888.-

ว ันที : 15 - 18 พ.ย. 61

15,888.-

ว ันที : 23 - 26 พ.ย. 61

16,888.-

ว ันที : 13 - 16 ธ.ค. 61

16,888.-

ว ันที : 14 - 17 ธ.ค. 61

16,888.-
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้ ทางการเดินทาง
เสน

รายละเอียดการเดินทาง
ว ัน

โปรแกรมการเดินทาง

1

สนามบินสุวรรณภูม–
ิ ชัยปุระ

2

ชัยปุระ - ฮาวา มาฮาล – ป้ อมแอมเบอร์ – ซิต ิ
พาเลส – วัดพระพิฆเนศ – อักรา

3

อักรา – ทัชมาฮาล – อัครา ฟอร์ด – บ่อนํ าจัน
เบารี - ชัยปุระ

4

ชัยปุระ - กรุงเทพฯ

เชา้ เทียง
X

X

เย็น

โรงแรมทีพ ัก

✈

CRIMSOM PARK HOTEL ระดับ
3 ดาวหรือ เทียบเท่า,เมืองชัยปุระ
Hotel Pushp Villa ระดับ 3 ดาว
หรือ เทียบเท่า,เมืองอักรา

-

✈

X

X

-

โปรแกรมการเดินทาง
ว ันที 1
19.00 น.
22.05น.

ั ระ
สนามบินสุวรรณภูม ิ กรุงเทพฯ – ชยปุ
คณะพร ้อมกันทีสนามบินสุวรรณภูม ิ อาคารผู ้โดยสารขาออกระหว่างประเทศชัน 4 เคาน์เตอร์ C โดยมี
เจ ้าหน ้าทีคอยอํานวยความสะดวกจัดเตรียมเอกสารการเดินทางและสัมภาระให ้กับท่าน
ออกเดินทางสู่ เมืองชัยปุระ ประเทศอินเดีย โดยสายการบิน Thai Smileเทียวบินที WE343 (ใช ้
เวลาบินประมาณ 4.10 ชัวโมง)
เครืองแอร์บ ัส A319
ทีนงแบบ
ั
3-3

01.15 น.

เสริฟ์อาหารร้อน
ทงขาไป-ขากล
ั
ับ

ั
นําหน ักสมภาระ
ขาไป - ขากล ับ 20
กก.

คณะเดินทางถึง สนามบินชัยปุระ นํ าท่านผ่านพิธก
ี ารศุลการกรและรับกระเป๋ าเรียบร ้อยแล ้ว หลังจากนัน
่ พั
นํ าท่านเดินทางสูท
ี ก(เวลาท ้องถินช ้ากว่าประเทศไทย 1 ชัวโมงครึง)
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ั ระ
พ ักที CRIMSOM PARK HOTEL ระด ับ 3 ดาว หรือ เทียบเท่า,เมืองชยปุ
ว ันที 2
เชา้

ั ระ - ฮาวา มาฮาล – ป้อมแอมเบอร์ – ซต
ิ พ
ชยปุ
ิ าเลส –ว ัดพระพิฆเนศ – อ ักรา
ร ับประทานอาหารเชา้ ณ ห้องอาหารภายในโรงแรม
ั ระ นครแห่งชัยชนะ คนอินเดียเรียกเมืองนีว่า จ ัยปูร ์ หรือ จ ัยเปอร์ รัฐราชสถาน
นํ าท่านชม เมืองชยปุ
ี มพู (Pink city)โดยทีมาของเมืองสีชมพูก็เนืองจากในปี ค.ศ. 1876 มหาราช ซา
ได ้ชือว่า นครสช
ราม ซิงห์ (Maharaja Ram Singh) ได ้มีรับสังให ้ประชาชนทาสีชมพูทับบนสีปน
ู เก่าของบ ้านเรือน
ตนเอง เพือแสดงถึงไมตรีจต
ิ ครังต ้อนรับการมาเยือนของเจ ้าชายแห่งเวลส์ (Prince of Waies) เจ ้าชาย
มกุฎราชกุมารของอังกฤษ ซึงภายหลังคือกษั ตริยเ์ อ็ดเวิรด
์ ที 7 (King Edward Vll) แห่งสหราช
อาณาจักรและต่อมารัฐบาลอินเดียก็ยังออกกฎหมายควบคุมให ้สิงก่อสร ้างภายในเขตกําแพงเมืองเก่า
ต ้องทาสีชมพูเช่นเดิม ปั จจุบน
ั เมืองชัยปุระเป็ นศูนย์กลางทางการค ้าซึงทันสมัยสุดของรัฐราชสถาน สิง
ทีน่าสนใจในเมืองชัยปุระคือ ผังเมืองเก่า และสิงก่อสร ้างดังเดิม รวมทังประตูเมืองซึงยังคงอยูใ่ นสภาพ
ค่อนข ้างสมบูรณ์ นอกจากนีสีชมพูของเมืองก็กลายเป็ นเอกลักษณ์ จนทํ าให ้เมืองนีเป็ นจุดหมายของ
นั กท่องเทียวจากทัวโลก หลังจากนั นนํ าท่านชมภายนอกฮาวามาฮาล (HAWA MAHAL)แปลว่า
พระราชว ังแห่งสายลม เป็ นพระราชวัง ตังอยูใ่ นเมืองชัยปุระ รัฐราชสถาน ประเทศอินเดีย สร ้างในปี
ค.ศ. 1799 โดยมหาราชาสะหวาย ประธาป สิงห์ (Maharaja SawaiPratap Singh) ออกแบบโดยลาล
ั ด์ อุส ถ ด
ชน
ั (Lal Chand Ustad)โดยถอดแบบมาจากรูป ทรงของมงกุฏ พระนารายณ์ โดยมี
สิงก่อสร ้างทีโดดเด่นคือ บริเวณด ้านหน ้าอาคารมีหน ้าบันสูงห ้าชันและมีลักษณะคล ้ายรังผึงสร ้างจาก
่ งหน ้าต่างถึง 953 บางแต่
หินทรายสีแดงสดฉลุหน
ิ ให ้เป็ นช่องหน ้าต่างลวดลายเล็กๆ ละเอียดยิบมีชอ
ปิ ดไว ้ด ้วยหินทรายฉลุทําให ้นางในฮาเร็มพระสนมทีอยูด
่ ้านในสามารถมองออกมาข ้างนอกได ้โดยทีคน
ภายนอกมองเข ้าไปข ้างในไม่เห็นและประโยชน์อก
ี อย่างคือเป็ นช่องแสงและช่องลมจนเป็ นทีมาของชือ
“Palace Of Wind” นํ าท่านเดินทางสู่ ป้อมอาเมร์ หรือ ป้อมแอมเบอร์(Amber Fort)ตังอยูท
่ ี
เมือ งอาเมร์ ชานเมือ งชัย ปุระ ห่า งจากเมือ งชัยปุร ะ 11 กิโ ลเมตร ตั งโดดเด่นอยู่บ นผาหิน เหนื อ
ื
ทะเลสาบ สร ้างโดยมหาราชา มาน สิงห์ท ี 1 ป้ อมปราการแห่งนีมีชอเสี
ยงทางด ้านสถาปั ตยกรรมซึง
ผสมผสานกันระหว่า งศิล ปะฮินดูแ ละศิล ปะราชปุต อันเป็ นเอกลั ก ษณ์ สามารถมองเห็ นได ้จากระยะ
ทางไกล เนืองจากมีขนาดกําแพงปราการทีใหญ่และแน่นหนา พร ้อมประตูทางเข ้าหลายแห่ง ถนนทีปู
ด ้วยหิน หลายสาย ซึงเมืออยู่บ นป้ อมแล ้วสามารถมองเห็ นทะเลสาบเมาตาได ้อย่า งชัด เจน ความ
สวยงามของป้ อมแอมเบอร์ ซ่อนอยู่ภายในกํ าแพงเมืองทีแบ่งเป็ นทังหมด 4 ชัน (แต่ละชันคันด ้วย
ทางเดินกว ้าง) โดยภายในเป็ นหมูพ
่ ระทีนังซึงสร ้างจากหินทรายสีแดงและหินอ่อน หมูพ
่ ระทีนั งภายใน
ป้ อม ประกอบด ้วย "ดิวัน-อิ-อัม" หรือท ้องพระโรง, "ดิวัน-อิ-กัส" หรือท ้องพระโรงส่วนพระองค์, "ชีชมา
ฮาล" (พระตํ าหนั กซึงเป็ นห ้องทรงประดับกระจกสําหรับมหาราชา) และ "จัย มานดีร"์ ซึงเป็ นตํ าหนั ก
อยูบ
่ นชันสอง, "อารัม บักห์" ซึงเป็ นสวนสวยจัดเป็ นรูปดาวแฉกแบบโมกุลคันกลางระหว่างอาคาร และ
"สุกห์นวิ าส" ซึงเป็ นพระตําหนั กทีใช ้การปรับอากาศภายในพระตํ าหนั กให ้เย็นลงด ้วยการทํ าให ้ลมเป่ า
ผ่านรางนํ าตกทีมีอยูโ่ ดยรอบภายในพระตําหนัก ทําให ้ภายในตําหนักนีมีอากาศเย็นอยูเ่ สมอ ป้ อมนีเคย
เป็ นทีประทับของราชปุต มหาราชา และพระราชวงศ์ของอาเมร์ในอดีต ( พิเศษ.. รวมค่าพาหนะขึนไป
ชมพระราชวัง โดยรถจีป) ทีกษั ตริย ์ Madho Singh ได ้รับมาจากงานราชาภิเษกของพระเจ ้าเอ็ดเวิรด
์ ที
ิ ี พาเลส” ซึงเดิมเป็ นพระราชวังของ
7 ซึงบรรจุนําจากแม่นําคงคาอันศักดิสิทธิจากนั นนํ าท่านชม “ซต
มหาราชใจสิงห์ (Jai Singh) พระราชวัง ถูกสร ้างขยายออกในสมัยหลัง ปั จจุบัน ได ้รวบเป็ นพิพธิ ภัณฑ์
Sawai Man Singh Museum ประกอบด ้วย 4 ส่วนทีน่าสนใจคือ ส่วนแรกคือส่วนของพระราชวังส่วนที
สองเป็ นส่วนของพิพ ธ
ิ ภัณฑ์ ทีจัดแสดงฉลองพระองค์ของกษั ต ริย ์ และมเหสี ซึงมีการตัดเย็บอย่า ง
วิจต
ิ ร ส่วนทีสามเป็ นส่วนของอาวุธ และชุดศึกสงคราม ทีจัดแสดงไว ้อย่างน่าทึงมากมายหลายหลาก
บางชิน ก็เป็ นอาวุธได ้อย่างน่าพิศวง และส่วนทีสี คือส่วนของศิลปะภาพวาด รูปถ่าย และราชรถ พรม
โบราณ ซึงได ้รับการจารึกไว ้ในประวัตศ
ิ าสตร์ ตรงกลางอาคารมีหม ้อนํ าขนาดมหึมา 2 ใบ ทําจากโลหะ
เงิน สูง 1.50 เมตร มีขนาดใหญ่ทสุ
ี ดในโลก
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กลางว ัน
บ่าย

คํา

ร ับประทานอาหารกลางว ัน
นํ าท่านเดินทางเข ้าสู่ ว ัดพระพิฆเนศ Ganesh Temple (MotiDungri)วัดพระพิฆเนศทีชือเสียง
โด่งดังเป็ นอันดับ 1 ของเมืองชัยปุระ วัดนีสร ้างขึนโดย Seth Jai Ram Paliwalในช่วงต ้นศตวรรษที 18
ตังอยู่ใจกลางเมือง บริเวณเนินเขาเล็ กๆ พระวิหารแห่งนีเปรียบเสมือนชีวต
ิ แห่งการค ้นหาความสุขนิ
รันดร์ ซึงพระพิฆเนศวรช ้างหัวเทพในศาสนาฮินดูถอ
ื ว่าเป็ นพระเจ ้าแห่งความเป็ นมงคลปั ญญา ความรู ้
และความมั งคั ง วั ด พระพิฆ เนศแห่ ง นี เป็ นที นิ ย มมากที สุ ด ของนั ก ท่ อ งเที ยวทั งชาวอิน เดี ย และ
ชาวต่ า งชาติ เชิญ ท่ า นขอพรจากองค์พ ระพิฆ เนศตามอัธ ยาศั ย หลั ง จากนั นนํ า ท่ า นออกเดิน ทางสู่
เมือ งอ ค
ั รา เมือ งทีเป็ นสถานทีตั งอนุ ส รณ์ ส ถานแห่ ง ความรั ก ทั ช มาฮาล และเคยเป็ นศู น ย์ก ลาง
ปกครองของอินเดียสมัยราชวงศ์โมกุล อัค ระ อดีตเมืองหลวงของอินเดียในสมัยทียังเรียกว่า "ฮินดู
สถาน" เป็ นเมืองทีตังอยูร่ ม
ิ แม่นํายมนา ทางตอนเหนือของประเทศอินเดีย ในรัฐอุตตรประเทศ เป็ น
เมืองหลวงของรัฐอุตตรประเทศ เมืองอัคระมีประชากรทังหมด 1,686,976 คน (ปี ค.ศ. 2010) ถือเป็ น
หนึงในเมือ งทีมีป ระชากรหนาแน่ นทีสุดในรัฐอุตตรประเทศ และอันดับที 19 ในประเทศอินเดีย (ใช ้
เวลาเดินทางประมาณ 4.30 ชม.)
ร ับประทานอาหารคํา
พ ักที Hotel Pushp Villa ระด ับ 3 ดาว หรือ เทียบเท่า,เมืองอ ักรา

ว ันที 3
เชา้

กลางว ัน

ั ระ
อ ักรา – ท ัชมาฮาล – อ ัครา ฟอร์ด – บ่อนําจ ันเบารี – ชยปุ
ร ับประทานอาหารเชา้ ณ ทีพ ักบนบ้านเรือ
นํ าท่านเข ้าชม ท ัชมาฮาล แหล่งมรดกโลกเป็ น 1 ใน 7 สิงมหัศจรรย์ทสํ
ี าคัญของโลก ซึงอนุสรณ์สถาน
แห่งความรักอันยิงใหญ่และอมตะของพระเจ ้าชาห์จาฮันทีมีต่อพระนางมุมตัซ โดยสร ้างขึนในปี ค.ศ.
1631 ต่อมานํ าท่านเดินสู่ประตูสุสานทีสลักตัวหนั งสือภาษาอาระบิคทีเป็ นถ ้อยคํ าอุทศ
ิ และอาลัยต่อ
บุคคลอันเป็ นทีรักทีจากไป และนํ าท่านถ่ายรูปกับลานนํ าพุทมี
ี อาคารทัชมาฮาลอยู่เบืองหลัง แล ้วนํ า
่ ัวอาคารทีสร ้างจากหินอ่อนสีขาวบริสท
ท่านเข ้าสูต
ุ ธิจากเมืองมกรานะ ทีประดับลวดลายด ้วยเทคนิคฝั ง
หินสีตา่ งๆ ลงไปในเนือหิน ทีเป็ นสถาปั ตยกรรมชินเอกของโลกทีออกแบบโดยช่างจากเปอร์เซีย โดย
อาคารตรงกลางจะเป็ นรูปโดมซึงมีหอคอยสีเสาล ้อมรอบ ตรงกลางด ้านในเป็ นทีฝั งพระศพของพระนาง
มุม ตั ซ มาฮาล และ พระเจ ้าชาห์จ าฮัน ได ้อยู่คู่ เ คียงกัน ตลอดชัวนิรัน ดร์ ทั ช มาฮาลแห่ง นีใช ้เวลา
ก่อสร ้างทังหมด 12 ปี โดยสินเงินไป 41 ล ้านรูปี มีการใช ้ทองคํ าประดับตกแต่งส่วนต่างๆ ของอาคาร
หนัก 500 กิโลกรัม และใช ้คนงานกว่า 20,000 คน ต่อมานํ าท่านเดินอ ้อมไปด ้านหลังทีติดกับแม่นํายมุ
นาโดยฝั งตรงกันข ้ามจะมีพนที
ื ขนาดใหญ่ถูกปรับดินแล ้ว โดยเล่ากันว่าพระเจ ้าชาห์จาฮันเตรียมทีจะ
สร ้างสุสานของตัวเองเป็ นหินอ่อนสีดําโดยตัวรูปอาคารจะเป็ นแบบเดียวกันกับทัชมาฮาล เพือทีจะอยู่
เคียงข ้างกัน แต่ถก
ู ออรังเซบ ยึดอํานาจและนํ าตัวไปคุมขังไว ้ในป้ อมอักราเสียก่อน
ร ับประทานอาหารกลางว ัน
จากนันนํ าท่านเข ้าชม อักราฟอร์ด แหล่งมรดกโลก ทิติดริมแม่นํายมุนาสร ้างโดยพระเจ ้าอัคบาร์มหาราช
แห่งราชวงศ์โมกุล เมือปี ค.ศ. 1565 เป็ นทังพระราชวังทีประทับและเป็ นป้ อมปราการ ต่อมาพระโอรส
คือ พระเจ ้าชาฮันกีร์ และพระนัดดา (โอรสของพระเจ ้าชาฮันกีร)์ , พระเจ ้าชาห์จาฮานได ้สร ้างขยายต่อ
่ ่วนที
เติมป้ อมและพระราชวังแห่งนีอย่างใหญ่โต และนํ าท่านเข ้าชมป้ อมผ่านประตู อํามรรสิงห์ เข ้าสูส
เป็ นพระราชวั ง ผ่ า นลานสวนประดั บ อ่า งหิน ทรายสีแ ดงขนาดยั ก ษ์ สํ า หรับ สรงนํ า ท่ า นจะได ้เห็ น
สถาปั ตยกรรมสามยุคสมัยตามรสนิยมทีแตกต่างกันของสามกษั ตริย ์ นํ าท่านเข ้าชมด ้านในพระตํ าหนั ก
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ต่างๆทีสลักลวดลายศิลปะแบบโมกุลทีมีอท
ิ ธิพลจากศิลปะอินเดีย ผสมผสานกับศิลปะเปอร์เซีย แล ้วนํ า
่
ขึนสูระเบียงชันทีสองทีมีเฉลียงมุข ซึงสามารถมองเห็ นชมทิวทัศน์ลํานํ ายมุนาได ้ ต่อมานํ าชมห ้องที
ประทับของกษั ตริย ์ ,พระโอรส, พระธิดาและองค์ตา่ งๆ แล ้วนํ าชมพระตําหนัก มาซัมมัน บูรช
์ ทีมีเฉลียง
มุขแปดเหลียม มีหน ้าต่างเปิ ดกว ้าง ทีสามารถมองเห็ นทัชมาฮาลได ้ ในพระตํ าหนั กนีเองทีเล่ากันว่า
ชาห์จาฮัน ถูกพระโอรส ออรังเซบ จองจํ าขังไว ้ 7 ปี ในช่วงปลายรัชกาลจนสินพระชนม์ แล ้วก็นําชม
ลานสวนประดับ ดิวันอีอาอํา ทีชันบนด ้านหนึงเคยเป็ นทีประดิษฐานบัลลังก์นกยูงอันยิงใหญ่ (ปั จจุบัน
อยูใ่ นประเทศอิหร่าน) และทีลานสวนประดับแห่งนีเองทีพระเจ ้าชาห์จาฮัน ได ้พบรักครังแรกกับพระนาง
มุมตัซ ทีได ้นํ าสินค ้าเป็ นสร ้อยไข่มุกเข ้ามาขายให ้กับนางในฮาเร็ มจากนั นนํ าท่านชม บ่อนํ าจันเบารี
(Chand Baori)ซึงเชือกันว่าถูกสร ้างขึนในช่วงศตวรรษที 10 หรือพันกว่าปี มาแล ้ว ตอนนั นแคว ้นราชา
สถานเป็ นแคว ้นทีรํ ารวยมาก เนืองจากเป็ นเส ้นทางสายสําคัญในการเดินทางไปยังตะวันออกกลาง ซึง
พอเดินทางผ่านกันบ่อยๆ ก็ทําให ้เกิดการค ้าขายขึน พอรวยแล ้วก็เริมมีการลงทุนในการสร ้างปราสาท
ราชวังและป้ อมปราการ แต่ด ้วยความทีภูมป
ิ ระเทศของทีนีเป็ นทะเลทราย ทีมีความแห ้งแล ้งมาก นํ าฝน
ทีตกเพียงปี ละไม่กครั
ี งก็จะซึมหายผ่านทรายไปอย่างรวดเร็วแบบทีคนไทยซึงเติบโตมากับสายนํ าอย่าง
เราๆ จินตนาการไม่ถก
ู มหาราชาของแคว ้นราชาสถานเลยต ้องพยายามหาวิธส
ี ร ้างบ่อนํ าเพือกักเก็บนํ า
ไว ้ใช ้ให ้ได ้นานทีสุด เพราะการเก็บ นํ าไว ้ใช ้ก็ถ ือเป็ นทั งความมันคงของชาติ การผ่อ นคลาย และสิง
สําคัญสําหรับการประกอบพิธท
ี างศาสนาในหนึงเดียว ยิงไปกว่านัน มหาราชายังต ้องการให ้คนลงไปตัก
นํ าจากบ่อมาใช ้ได ้อย่างสะดวกแม ้ยามทีระดับนํ าลดตําติดก ้นบ่อด ้วย บ่อนํ าแชนด์ เบารี ทีถือกําเนิดขึน
เลยมีดไ
ี ซน์สุดลํ าทุกส่วนทุกด ้านของบ่อเป็ นบันไดเชือมถึงกันทังหมด เพือให ้คนเดินลงไปตักนํ าได ้
พร ้อมกันหลายคน และตักได ้จนถึงหยดสุดท ้ายแม ้ว่าบ่อจะลึกถึงประมาณตึก 10 ชัน หรือ 33 เมตร ตัว
บันไดทีสร ้างขึนมานั นแบ่งเป็ น 13 ชัน มีขันบันไดรวมแล ้วกว่า 3,500 ขัน นั บเป็ นบ่อนํ าทีลึกและใหญ่
ทีสุดในอินเดียทีมีความยิงใหญ่ทังขนาดและการออกแบบก่อสร ้าง หลังจากนั นนํ าท่านเดินทางกลับไป
ยังเมืองชัยปุระ นํ าท่านช็อปปิ งสินค ้าพืนเมืองอาทิเช่น สินค ้า Himalayan ผ ้าแคชเมีย ฯลฯ
คํา
22.00 น.

ร ับประทานอาหารคํา
ั ระ
่ นามบินชยปุ
ได้เวลาอ ันสมควรนําท่านเดินทางสูส
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ว ันที 4
02.15 น.
08.15น.

ั ระ - กรุงเทพฯ
ชยปุ
นํ า ท่า นเดินทางกลั บ สู่ส นามบินสุว รรณภูม ิ กรุงเทพฯ โดยสายการบิน ไทยสมายล์ (Thai
เทียวบินที WE344 (ใช ้เวลาเดินทางโดยประมาณ 4.30 ชม.)
ถึงสนามบินสุวรรณภูม ิ กรุงเทพมหานคร โดยความสวัสดิภาพ

Smile)

ั ปุระ นครสช
ี มพู 4 วัน 2 คืน โดยสายการบินไทยสไมล์ (WE)
โปรแกรม : อินเดีย ทัชมาฮาล ชย
อ ัตราค่าบริการ
ผู ้ใหญ่
พักห ้องละ
2-3 ท่าน
ท่านละ

เด็กมีเตียง
พักกับผู ้ใหญ่
1 ท่าน
ท่านละ

เด็ก 8-12 ปี
(เสริมเตียง)
ท่านละ

เด็ก 8-12 ปี
(ไม่เสริม
เตียง)
ท่านละ

พักเดียวเพิม
ท่านละ

ราคา
ไม่รวมตัว
ท่านละ

วันที : 27 - 30 ก.ย. 61

15,900.-

15,900.-

15,900.-

15,900.-

3,900.-

6,900.-

วันที : 04 - 07 ต.ค. 61

14,888.-

14,888.-

14,888.-

14,888.-

3,900.-

3,888.-

วันที : 05 - 08 ต.ค. 61

15,888.-

15,888.-

15,888.-

15,888.-

3,900.-

4,888.-

วันที : 25 - 28 ต.ค. 61

16,888.-

16,888.-

16,888.-

16,888.-

3,900.-

5,888.-

วันที : 26 - 29 ต.ค. 61

16,888.-

16,888.-

16,888.-

16,888.-

3,900.-

6,888.-

วันที : 01 - 04 พ.ย. 61

16,888.-

16,888.-

16,888.-

16,888.-

3,900.-

5,888.-

วันที : 02 - 05 พ.ย. 61

16,888.-

16,888.-

16,888.-

16,888.-

3,900.-

6,888.-

วันที : 08 - 11 พ.ย. 61

16,888.-

16,888.-

16,888.-

16,888.-

3,900.-

5,888.-

วันที : 09 - 12 พ.ย. 61

16,888.-

16,888.-

16,888.-

16,888.-

3,900.-

6,888.-

วันที : 15 - 18 พ.ย. 61

15,888.-

15,888.-

15,888.-

15,888.-

3,900.-

4,888.-

วันที : 23 - 26 พ.ย. 61

16,888.-

16,888.-

16,888.-

16,888.-

3,900.-

6,888.-

วันที : 13 - 16 ธ.ค. 61

16,888.-

16,888.-

16,888.-

16,888.-

3,900.-

5,888.-

วันที : 14 - 17 ธ.ค. 61

16,888.-

16,888.-

16,888.-

16,888.-

3,900.-

6,888.-

กําหนดการเดินทาง

ราคาเด็ กทารก(อายุไม่ถงึ 2 ปี บริบูรณ์ ณ ว ันเดินทางกล ับ) ท่านละ 5,000.-

** หากท่านทีต ้องออกตัวภายใน (เครืองบิน, รถทัวร์, รถไฟ) กรุณาสอบถามที
เจ ้าหน ้าทีทุกครังก่อนทําการออกตัวเนืองจากสายการบินอาจมีการปรับเปลียน
ไฟล์ท หรือ เวลาบิน โดยไม่ได ้แจ ้งให ้ทราบล่วงหน ้า **
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ํ หร ับลูกค้าทีถือพาสปอร์ตไทยเท่านน”
“ราคาท ัวร์สา
ั
**พาสปอร์ตต่างชาติ โปรดติดต่อเรา**
่ ท่านละ 3,000 บาท***
***ราคาท ัวร์ขา้ งต้นไม่รวมค่าวีซา
***ราคาท ัวร์ขา้ งต้นย ังไม่รวมค่าทิปคนข ับรถ และม ัคคุเทศน์ทอ
้ งถิน รวมท่านละ 1,500 บาท /ท่าน/ทริป
ห ัวหน้าท ัวร์จากประเทศไทย (ตามความพึงพอใจในการบริการ)***
** โปรแกรมและรายละเอียดของการเดินทางอาจมีการเปลียนแปลงได้ ทงนี
ั ขึนอยูก
่ ับสภาวะอากาศ
ั าง ๆ ทีไม่สามารถคาดการณ์ลว่ งหน้าโดยทางบริษ ัทฯ **
และเหตุสด
ุ วิสยต่

พาสปอร์ตจะต้องมีอายุกอ
่ นการเดินทางไม่นอ
้ ยกว่า 6 เดือน
ในกรณีทกองตรวจคนเข้
ี
าเมืองทงที
ั กรุงเทพฯ และทีประเทศสาธารณร ัฐเกาหลีใต้ ปฏิเสธมิให้เดินทางออกหรือ
้ า่ ยไม่วา่ กรณีใดๆ ทิงสน
ิ ธ์ไม่คน
ิ
เข้าประเทศ ทางบริษ ัทฯ ขอสงวนสท
ื ค่าใชจ
ิ ธิใ นการเปลียนแปลงเทียวบิน ท งไปและกล
หมายเหตุ ** บริษ ท
ั ฯ ขอสงวนส ท
ั
บ
ั โดยมิต อ
้ งแจ้ง ให้ท ราบ
ิ ธิในการเปลียนแปลงรายการเพือความเหมาะสมไม่วา
ล่วงหน้าทงนี
ั ขึนอยูก
่ ับสายการบิน บริษ ัทฯขอสงวนสท
่ จะ
เ กิด จ าก ค วาม ข ด
ั ข้อ งของ ยา นพ าห นะ ห รื อ มี เ หตุ ห นึงเ ห ตุ ใ ด จ นทํ า ให้ ไ ม่ ส าม ารถ ดํ า เ นิ น ก า รตา ม
หมายกําหนดการได้โปรแกรมการเดินทางเปลียนแปลงตามความเหมาะสม หรือเปลียนแปลงรายการท่องเทียว
บางรายการหรือทดแทนรายการท่องเทียวบางรายการ และจะต้องมีจํานวนผูโ้ ดยสารจํานวน 15 ท่านขึนไปจึง
ออกเดิน ทาง ในกรณี ท มี
ี จํ า นวนผู โ้ ดยสารไม่ถ ง
ึ 15 ท่า นไม่ม ห
ี วั หน้า ท วั ร์ไ ทย อ ต
ั ราค่า บริก ารนี สํ า หร บ
ั
ิ ธิในการเปลียนแปลงราคาในกรณีทมี
เดินทางตงแต่
ั
ี ผเู ้ ดินทางไม่ถงึ 30 ท่าน
30 ท่านขึนไป ขอสงวนสท

้ ริการ
เงือนไขการใชบ
1.

บริษัทฯสงวนสิทธิทีจะไม่รับผิดชอบต่อค่าชดเชยความเสียหายไม่วา่ กรณีทกองตรวจคนเข
ี
้าเมืองของไทยไม่

อนุญาตให ้เดินทางออกหรือกองตรวจคนเข ้าเมืองของแต่ละประเทศไม่อนุญาตให ้เข ้าเมือง
2.

ั ทีทาง บริษัทฯไม่
บริษัทฯ สงวนสิทธิในการทีจะไม่รับผิดชอบต่อค่าชดเชยความเสียหาย อันเกิดจากเหตุสด
ุ วิสย
สามารถควบคุมได ้เช่นการนัดหยุดงาน, จลาจล, การล่าช ้าหรือยกเลิกของเทียวบิน

3.

บริษัทฯสงวนสิทธิในการเปลียนแปลงโปรแกรมรายการท่องเทียวโดยไม่ต ้องแจ ้งให ้ทราบล่วงหน ้า (โปรแกรม

ั ต่าง ๆ ทีไม่
และ รายละเอียดของการเดินทางอาจมีการเปลียนแปลงได ้ ทังนีขึนอยูก
่ บ
ั ภาวะอากาศ และเหตุสด
ุ วิสย
สามารถคาดการณ์ลว่ งหน ้าโดยทางบริษัทฯ จะคํานึงถึงผลประโยชน์และความปลอดภัยของผู ้ร่วมเดินทางเป็ นสําคัญ)
4.

บริษัทฯสงวนสิทธิในการเปลียนแปลงอัตราค่าบริการโดยไม่ต ้องแจ ้งให ้ทราบล่วงหน ้า
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5.

กรณีทคณะไม่
ี
ครบจํานวน10ท่านทางบริษัทฯสงวนสิทธิในการงดออกเดินทางโดยทางบริษัทฯ จะแจ ้งให ้ท่าน

ทราบล่วงหน ้าอย่างน ้อย 7 วันก่อนการเดินทาง
6.

เมือท่านทําการซือโปรแกรมทัวร์ ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านรับทราบและยอมรับเงือนไขของหมายเหตุทก
ุ ข ้อแล ้ว

7.

ในกรณีทลู
ี กค ้าต ้องออกตัวโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจ ้าหน ้าทีของบริษัทฯ ก่อนทุกครัง มิฉะนันทาง

บริษัทฯ จะไม่ขอรับผิดชอบค่าใช ้จ่ายใดๆ ทังสิน

อ ัตราค่าบริการนีรวม
1.

ค่าตัวเครืองบินไป-กลับ ชันประหยัด

2.

ค่าโรงแรมทีพักตามรายการทีระบุ (สองท่านต่อหนึงห ้อง)

3.

ค่าเข ้าชมสถานทีต่างๆ ตามรายการทีระบุ

4.

ค่าอาหารและเครืองดืมตามรายการทีระบุ

5.

ค่ารถรับส่งและระหว่างนํ าเทียวตามรายการทีระบุ

6.

ค่าประกันอุบต
ั เิ หตุคุ ้มครองในระหว่างการเดินทาง คุ ้มครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท ค่ารักษาพยาบาล
กรณีเกิดอุบต
ั เิ หตุวงเงินท่านละ 200,000 บาท ตามเงือนไขของกรมธรรม์
** ลูกค ้าท่านใดสนใจซือประกันการเดินทางสําหรับครอบคลุมเรืองสุขภาพสามารถสอบถามข ้อมูลเพิมเติมกับ
ทางเจ ้าหน ้าทีบริษัทได ้ **
- เบียประกันเริมต ้น 370 บาท [ระยะเวลา 5-7 วัน]
- เบียประกันเริมต ้น 430 บาท [ระยะเวลา 8-10 วัน]
ความครอบคลุมผู ้เอาประกันทีมีอายุมากกว่า 16 หรือน ้อยกว่า 75 ปี
[รักษาพยาบาล 2 ล ้าน, รักษาต่อเนือง 2 แสน, เสียชีวต
ิ หรือเสียอวัยวะจากอุบต
ั เิ หตุ 3 ล ้านบาท]
ความครอบคลุมผู ้เอาประกันทีมีอายุน ้อยกว่า 16 หรือมากกว่า 75 ปี
[รักษาพยาบาล 2 ล ้าน, รักษาต่อเนือง 2 แสน, เสียชีวต
ิ หรือเสียอวัยวะจากอุบต
ั เิ หตุ 1.5 ล ้านบาท]

7.

รวมภาษี สนามบินทุกแห่ง + ภาษี นํามัน

8.

ค่าภาษี มล
ู ค่าเพิม 7%

อ ัตราค่าบริการนีไม่รวม
1.

ค่าทําหนังสือเดินทางไทย

2.

กระเป๋ าเดินทางในกรณีทนํ
ี าหนักเกินกว่าทีสายการบินกําหนด 20 กิโลกรัม/ท่าน
ส่วนเกินนํ าหนักตามสายการบินกําหนด

3.

ค่าใช ้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการ เช่น ค่าเครืองดืม, ค่าอาหารทีสังเพิมเอง, ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีดฯลฯ

4.

ค่าอาหารทีไม่ได ้ระบุไว ้ในรายการ
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5.

ค่าวีซา่ เข ้าประเทศอินเดียแบบ E-Visa ท่านละ 3,000 บาท

6.

ค่าทําใบอนุญาตทีกลับเข ้าประเทศของคนต่างชาติหรือคนต่างด ้าว

7.

ค่าทิปคนขับรถ และมัคคุเทศน์ท ้องถิน 1,500 บาท /ทริป/ต่อท่าน

ํ รองทีนงั
การสา
1.

กรุณาจองล่วงหน ้าอย่างน ้อย 30 วันก่อนการเดินทางและกรุณาเตรียมเงินมัดจํา 10,000 บาท (ทีนั งจะยืนยันเมือ
ได ้รับเงินมัดจํ าแล ้วเท่านั น) หากต ้องยืนวีซา่ ต ้องเตรียมเอกสารยืนวีซา่ ให ้เรียบร ้อยภายใน 2-3 วันหลังจากทํ า
่ ไม่ตากว่
การจองแล ้ว(ใชเ้ วลาขอวีซา
ํ
า 7ว ันทําการ)

2.

การชําระค่าทัวร์สว่ นทีเหลือทางบริษัทฯจะเรียกเก็บก่อนเดินทางไม่น ้อยกว่า 15 วันท่านควรจัดเตรียมค่าทัวร์ให ้
เรียบร ้อยก่อนกําหนดเนืองจากทางบริษัทต ้องสํารองค่าใช ้จ่ายในส่วนของค่าทีพักและตัวเครืองบินมิฉะนั นจะถือ
ว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัต ิ

เงือนไขการยกเลิก
1.

แจ ้งยกเลิกก่อนเดินทาง 30 วัน คืนค่าใช ้จ่ายทังหมด

2.

แจ ้งยกเลิกก่อนเดินทาง 15-29 วัน เก็บค่าใช ้จ่ายท่านละ 10,000 บาท

3.

แจ ้งยกเลิกน ้อยกว่า 15 วันก่อนเดินทางทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิเก็บค่าใช ้จ่ายทังหมด

4.

สํ า หรับผู ้โดยสารทีไม่ได ้ถือ หนั งสือ เดินทางไทย และทางบริษัท ฯเป็ นผู ้ยืนวีซ่าให ้ เมือผลวีซ่า ผ่า นแล ้วมีก าร
ยกเลิกการเดินทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการคืนค่ามัดจําทังหมด

5.

บริษัทขอสงวนสิทธิในการเก็บค่าใช ้จ่ายทังหมดกรณีทา่ นยกเลิกการเดินทางและมีผลทํ าให ้คณะเดินทางไม่ครบ
ตามจํ านวนทีบริษัทฯกํ าหนดไว ้ (10ท่านขึนไป) เนืองจากเกิดความเสียหายต่อทางบริษัทและผู ้เดินทางอืนที
เดินทางในคณะเดียวกันบริษัทต ้องนํ าไปชําระค่าเสียหายต่างๆทีเกิดจากการยกเลิกของท่าน

6.

กรณีเจ็ บป่ วยจนไม่ส ามารถเดินทางได ้ซึงจะต ้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรองบริษัทฯจะพิจารณา
เลือนการเดินทางของท่านไปยังคณะต่อไปแต่ทังนีท่านจะต ้องเสียค่าใช ้จ่ายทีไม่สามารถเรียกคืนได ้ เช่นค่าตัว
เครืองบินค่าห ้อง ค่าธรรมเนียมวีซา่ ตามทีสถานทูตฯ เรียกเก็บ และค่าใช ้จ่ายอืนๆทีเกิดขึนตามจริง ในกรณีทไม่
ี
สามารถเดินทางได ้

7.

กรณียนวี
ื ซา่ แล ้วไม่ได ้รับการอนุมต
ั วิ ซ
ี า่ จากทางสถานทูต (วีซา่ ไม่ผา่ น) และท่านได ้ชําระค่าทัวร์หรือมัดจํามาแล ้ว
ทางบริษัท ฯ คืนค่า ทั ว ร์ห รือ มัด จํ า ให ้ แต่ท างบริษัท ขอสงวนสิท ธิในการหั ก ค่า บริก ารยืนวีซ่า ,

ค่า วีซ่า และ

ค่าใช ้จ่ายบางส่วนทีเกิดขึนจริงเป็ นกรณีไป (อาทิ กรณีออกตัวเครืองบินไปแล ้ว หรือได ้ชําระค่าบริการในส่วนของ
ทางเมืองนอกเช่น โรงแรม ฯลฯ ไปแล ้ว) ทางบริษัทขอสงวนสิทธิในการหักเก็บค่าใช ้จ่ายจริงทีเกิดขึนแล ้วกับ
ท่านเป็ นกรณีไป
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8.

กรณีวซ
ี า่ ผ่านแล ้ว แจ ้งยกเลิกก่อนหรือหลังออกตัวโดยสาร บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการ ไม่คน
ื ค่าทัวร์ทังหมด

9.

กรณีวซ
ี า่ ผ่านแล ้ว แต่กรุ๊ปออกเดินทางไม่ได ้ เนืองจากผู ้เดินทางท่านอืนในกลุ่มโดนปฏิเสธวีซา่ หรือไม่ว่าด ้วย
สาเหตุใดๆก็ตาม ทางบริษัทขอสงวนสิทธิในการหักเก็บค่าใช ้จ่ายจริงทีเกิดขึนแล ้วกับท่านเป็ นกรณีไป

10. กรณีผู ้เดินทางไม่สามารถเข ้า-ออกเมืองได ้ เนืองจากเอกสารปลอมหรือการห ้ามของเจ ้าหน ้าทีไม่วา่ เหตุผลใดๆ ก็
ตามทางบริษัทของสงวนสิทธิในการ ไม่คน
ื ค่าทัวร์ทังหมด

เงือนไขการเดินทาง
1.

ิ ธิทีจะเปลียนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี เมือเกิดเหตุสด
ั จนไม่อาจแก ้ไขได ้
บริษัทฯ มีสท
ุ วิสย

2.

บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ทเกิ
ี ดจากสายการบิน ภัยธรรมชาติ และอืนๆทีอยู่นอกเหนือการ
ควบคุมของทางบริษัทฯหรือค่าใช ้จ่ายเพิมเติมทีเกิดขึนทางตรงหรือทางอ ้อม เช่น การเจ็บป่ วย, การถูกทํ าร ้าย,
การสูญหาย, ความล่าช ้า หรือจากอุบต
ั เิ หตุตา่ งๆ

3.

หากท่ า นยกเลิก ก่อ นรายการท่อ งเทียวจะสินสุด ลง ทางบริษัท ฯ จะถือ ว่า ท่ า นสละสิท ธิและจะไม่รับ ผิด ชอบ
ค่าบริการทีท่านได ้ชําระไว ้แล ้วไม่วา่ กรณีใดๆ ทังสิน

4.

ิ ดกฎหมาย
บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อการห ้ามออกนอกประเทศ หรือ ห ้ามเข ้าประเทศ อันเนืองมาจากมีสงผิ
หรือเอกสารเดินทางไม่ถก
ู ต ้อง หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอนๆ
ื

5.

รายการนีเป็ นเพียงข ้อเสนอทีต ้องได ้รับการยืนยันจากบริษัทฯ อีกครังหนึง หลังจากได ้สํารองทีนั งบนเครือง และ
โรงแรมทีพักในต่างประเทศเป็ นทีเรียบร ้อย แต่อย่างไรก็ตามรายการนีอาจเปลียนแปลงได ้ตามความเหมาะสม

6.

ราคานีคิดตามราคาตัวเครืองบินในปั จจุบน
ั หากราคาตัวเครืองบินปรับสูงขึน บริษัทฯ สงวนสิทธิทีจะปรับราคาตัว
เครืองบินตามสถานการณ์ดังกล่าว

7.

กรณีเกิดความผิดพลาดจากตัวแทน หรือ หน่วยงานทีเกียวข ้อง จนมีการยกเลิก ล่าช ้า เปลียนแปลง การบริการ
จากสายการบินบริษัทฯขนส่ง หรือ หน่วยงานทีให ้บริการ บริษัทฯจะดํ าเนินโดยสุดความสามารถทีจะจัดบริการ
ทัวร์อนทดแทนให
ื
้ แต่จะไม่คน
ื เงินให ้สําหรับค่าบริการนันๆ

8.

ิ ธิในการให ้คํ าสัญญาใดๆ ทังสินแทนบริษัทฯ นอกจากมี
มัคคุเทศก์ พนั กงาน และตัวแทนของบริษัทฯ ไม่มส
ี ท
เอกสารลงนามโดยผู ้มีอํานาจของบริษัทฯ กํากับเท่านัน

9.

หากไม่สามารถไปเทียวในสถานทีทีระบุในโปรแกรมได ้ อันเนืองมาจากธรรมชาติ ความล่าช ้า และความผิดพลาด
จากทางสายการบิน จะไม่มก
ี ารคืนเงินใดๆทังสิน แต่ทังนีทางบริษัทฯจะจัดหารายการเทียวสถานทีอืนๆมาให ้
โดยขอสงวนสิทธิการจัดหานีโดยไม่แจ ้งให ้ทราบล่วงหน ้า

10.

เมือท่านออกเดินทางไปกับคณะแล ้ว ท่านงดการใช ้บริการรายการใดรายการหนึง หรือไม่เดินทางพร ้อมคณะถือ
ว่าท่านสละสิทธิ ไม่อาจเรียกร ้องค่าบริการ และเงินมัดจําคืน ไม่วา่ กรณีใดๆ ทังสิน

11.

ในกรณีทลู
ี กค ้าต ้องออกตัวโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจ ้าหน ้าทีของบริษัทฯ ก่อนทุกครัง มิเช่นนั นทาง
บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบค่าใช ้จ่ายใดๆ ทังสิน
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12.

กรณีเจ็ บป่ วยจนไม่ส ามารถเดินทางได ้ซึงจะต ้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรองบริษัทฯจะพิจารณา
เลือนการเดินทางของท่านไปยังคณะต่อไปแต่ทังนีท่านจะต ้องเสียค่าใช ้จ่ายทีไม่สามารถเรียกคืนได ้ เช่นค่าตัว
เครืองบินค่าห ้อง ค่าธรรมเนียมวีซา่ ตามทีสถานทูตฯ เรียกเก็บ และค่าใช ้จ่ายอืนๆทีเกิดขึนตามจริง ในกรณีทไม่
ี
สามารถเดินทางได ้

13.

กรณียนวี
ื ซา่ แล ้วไม่ได ้รับการอนุมต
ั วิ ซ
ี า่ จากทางสถานทูต (วีซา่ ไม่ผา่ น) และท่านได ้ชําระค่าทัวร์หรือมัดจํามาแล ้ว
ทางบริษัท ฯ คืนค่า ทั ว ร์ห รือ มัด จํ า ให ้ แต่ท างบริษัท ขอสงวนสิท ธิในการหั ก ค่า บริก ารยืนวีซ่า ,

ค่า วีซ่า และ

ค่าใช ้จ่ายบางส่วนทีเกิดขึนจริงเป็ นกรณีไป (อาทิ กรณีออกตัวเครืองบินไปแล ้ว หรือได ้ชําระค่าบริการในส่วนของ
ทางเมืองนอกเช่น โรงแรม ฯลฯ ไปแล ้ว) ทางบริษัทขอสงวนสิทธิในการหักเก็บค่าใช ้จ่ายจริงทีเกิดขึนแล ้วกับ
ท่านเป็ นกรณีไป
14.

กรณีวซ
ี า่ ผ่านแล ้ว แจ ้งยกเลิกก่อนหรือหลังออกตัวโดยสาร บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการ ไม่คน
ื ค่าทัวร์ทังหมด

15.

กรณีวซ
ี า่ ผ่านแล ้ว แต่กรุ๊ปออกเดินทางไม่ได ้ เนืองจากผู ้เดินทางท่านอืนในกลุ่มโดนปฏิเสธวีซา่ หรือไม่ว่าด ้วย
สาเหตุใดๆก็ตาม ทางบริษัทขอสงวนสิทธิในการหักเก็บค่าใช ้จ่ายจริงทีเกิดขึนแล ้วกับท่านเป็ นกรณีไป

16.

กรณีผู ้เดินทางไม่สามารถเข ้า-ออกเมืองได ้ เนืองจากเอกสารปลอมหรือการห ้ามของเจ ้าหน ้าทีไม่วา่ เหตุผลใดๆ ก็
ตามทางบริษัทของสงวนสิทธิในการ ไม่คน
ื ค่าทัวร์ทังหมด

17.

ทางบริษัทขอสงวนสิทธิราคานีเฉพาะนั กท่องเทียวชาวไทยและท่องเทียวเป็ นหมูค
่ ณะแบบ Join Tour เท่านั น
กรณีต ้องการตั ดกรุ๊ป เหมาโปรดสอบถามทางบริษัท อีก ครัง หากเป็ นนั กท่องเทียวชาวต่างชาติ หรือ พระสงฆ์
โปรดสอบถามทางบริษัทอีกครัง

18.

ในกรณี ทลู
ี กค้า ต้อ งออกตวโดยสารภายในประเทศกรุ
ั
ณ าติดต่อเจ้า หน้า ทีของบริษท
ั ฯก่อ นทุก ครงมี
ั
้ า่ ยใดๆทงส
่ นนทางบริ
ิ
เชน
ั
ษ ัทฯจะ ไม่ร ับผิดชอบค่าใชจ
ั น

ํ หร ับท่านผูม
ึ อเป็นสาระสา
ึ วมเดินทาง
ข้อความซงถื
้ เี กียรติซงร่
ทางบริษัทฯ เป็ นตัวแทนในการจัดนํ าสัมมนา และการเดินทางทีมีความชํานาญ โดยจัดหาโรงแรมทีพัก อาหาร
ยานพาหนะ และสถานทีท่องเทียวพร ้อมทังการสัมมนา ดูงาน เพือความสะดวกสบาย และเกิดประโยชน์สงู สุดใน
การเดิน ทาง ทั งนี ทางบริษั ทฯ ไม่ส ามารถรับ ผิด ชอบในอุบั ต เิ หตุ ห รือ ความเสีย หายทีเกิด จากโรงแรมทีพั ก
ยานพาหนะ,

อันเนืองจากอุบัตเิ หตุรวมถึงภัยธรรมชาติ, โจรกรรม, วินาศกรรม, อัคคีภัย, การผละงาน, การ

จลาจล, สงครามการเมือง, การผันผวนของอัตราแลกเปลียนเงินตราระหว่างประเทศ, การนั ดหยุดงาน, ความ
ล่าช ้าของเทียวบิน, สายการเดินเรือ, รถไฟ, พาหนะท ้องถิน, ตลอดจนการถูกปฏิเสธออกวีซา่ จากกงสุล และ /
หรือ ส่ว นงานทีเกียวข ้องกับสถานเอกอัครราชทูต รวมถึงผู ้มีอํ านาจทํ า การแทนประจํ าประเทศไทย (โดยไม่
จํ าต ้องแสดงเหตุผล เนืองจากเป็ นสิทธิพเิ ศษทางการทูต) ซึงอยูเ่ หนือการควบคุมของบริษัทฯ หมายรวมถึงใน
ระหว่างการเดินทางท่องเทียวทังใน หรือ ต่างประเทศ แต่ทางบริษัทฯ มีความคุ ้มครอง และประกันอุบต
ั เิ หตุ ตาม
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เงือนไขทีบริษัทฯ ทีรับประกันในกรณีทผู
ี ้ร่วมเดินทางถูกปฏิเสธโดยเจ ้าหน ้าทีตรวจคนเข ้าเมืองของประเทศไทย
และ/หรือ ต่างประเทศ มิให ้เดินทางออก หรือ เข ้าประเทศ เนืองมาจากความประพฤติ พฤติกรรมของผู ้เดินทาง
ไม่ปฏิบต
ั ต
ิ ามกฎระเบียบด ้านการความคุมโรคติดต่อเฉพาะพืนทีมีการปลอมแปลงเอกสารเพือการเดินทาง รวมถึง
ิ ดกฎหมาย บริษัทฯ จะไม่คน
มีสงผิ
ื ค่าใช ้จ่ายใดๆ รายละเอียดด ้านการเดินทาง อาจมีการเปลียนแปลงได ้ตาม
ความจํ าเป็ น หรือเพือความเหมาะสมทั งปวง โดยมิต ้องแจ ้งให ้ทราบล่วงหน ้า ทังนีการขอสงวนสิท ธิดังกล่า ว
บริษัท จะยึดถือและคํานึงถึงผลประโยชน์ตลอดจนความปลอดภัยของท่านผู ้มีเกียรติ ซึงร่วมเดินทางเป็ นสําคัญ

่ ประเทศอินเดียสําหร ับ-คนไทย
หล ักฐานประกอบการยืนขอวีซา
1.

2.

3.
4.

หนั งสือเดินทาง (Passport) หนั งสือเดินทาง ต ้องมีหน ้าเหลือสําหรับประทับวีซา่ อย่างน ้อย 2 หน ้า อายุใช ้งาน
เหลือไม่น ้อยกว่า 6 เดือน นับจากวันเดินทาง *กรุณาถอดปก Passport ก่อนส่งเอกสารบริษัทจะไม่รับผิดชอบใน
กรณีสญ
ู หาย*
รูปถ่าย รูปถ่ายสีหน ้าตรงขนาด 2x2นิว พืนหลังสีขาวเท่านั น จํ านวน 2ใบเป็ นรูปทีถ่ายจากร ้านถ่ายรูปเท่านั น รูป
(ห ้ามสวมแว่นตาหรือเครืองประดับ, ไม่ใส่ชด
ุ ข ้าราชการหรือเครืองแบบใดๆ ไม่เป็ นรูปสติกเกอร์รวมถึงห ้ามใช ้รูป
ทีถ่ายเองและปรินท์เอง)
สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน 2 ชุด ถ ้าเป็ นเด็กอายุตํากว่า 15 ปี ใช ้สําเนาสูตบ
ิ ต
ั รและบัตรประชาชน
สําเนาทะเบียนบ ้าน

หน้า 13 จาก 15

กรุณากรอกข ้อมูลเพือประโยชน์ในการพิจารณาดําเนินการขอวีซา่ ของท่าน
ประวัตส
ิ ว่ นตัว
PERSONAL INFORMATION
คํานํ าหน ้า : นาย
นาง
นางสาว
เด็กชาย
TITLE : MR
MRS
MS
MSTR
ชือ : _
_______________
______นามสกุล : _
____________ ___
___
NAME : _
_______________
___SURNAME : _
____________ ___
___
สถานะภาพ :
แต่งงาน
โสด
MARITAL STATUS
MARRIED
UN MARRIED
ชือสามี/ภรรยา:
_____________________________________________
_ ___ _____
GIVE THE NAME OF WIFE OR HUSBAND
สัญชาติสามี/ภรรยา :
_____________________________________________ __________
NATIONALITY
ทีอยู่ : ____
____________________________________________ ________________
____
____________________________________________ _______
_________
ADDRESS : ___
_________________________________________ ________________
____
____________________________________________ _______
_________
ประวัตค
ิ รอบครัว FAMILY INFORMATION
ชือ/นามสกุลบิดา :
_______________________สัญชาติ _______
_____________________
FATHER’S NAME / SURNAME
NATIONALITY
ชือ/นามสกุลมารดา :
______________________สัญชาติ ____
_______________________
MOTHER’S NAME / SURNAME
NATIONALITY
ประวัตก
ิ ารศึกษา
EDUCATIONAL INFORMATION______________________________________________________________________
ประวัตก
ิ ารทํางาน
PROFESTION INFORMATION
อาชีพ :
____________
___
____
OCCUPATION: ____________
___ ____________________________________________
ชือบริษัท:
___
___________________________________________
EMPLOYER’S NAME ___
______________________________________________________
เบอร์โทรติดต่อ :
___
WORK PHONE NUMBER:
___
ทีอยู่ : ____
____________________________________________ ________________
____
____________________________________________ _______
_________
ADDRESS : ___
_________________________________________ ________________
____
____________________________________________ _______
_________
รหัสไปรษณีย ์ : ___
_
ZIP : ________________________
โปรดระบุรายชือประเทศทีท่านได ้เดินทางในช่วงระยะเวลา 10 ปี * สําคัญมาก
_______________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
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*สําหรับประเทศอินเดียหากเคยมีการเดินทางจําเป็ นต ้องแจ ้งเลขทีวีซา่ ครังสุดท ้ายทียืนและวันทีออกวีซา่ (สําคัญมาก)
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________

****** HAVE A NICE TRIP ******
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