
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



วนัแรก สนามบนิดอนเมอืง (กรุงเทพฯ

 
16.30 น. นัดหมายคณะพรอ้มกนั ณ สนามบนิ

ทางเขา้หมายเลข 1-2 เคานเ์ตอรห์มายเลข 
ตอ้นรับและบรกิารชว่ยเหลอืเรอืงของกระเป๋าเดนิทาง พรอ้มทงัเชค็อนิรับ

 

 
19.30 น. บนิลดัฟ้าสูส่นามบนิชยัปุระประเทศอนิเดยี 

ประมาณ 4 ชวัโมง) ไมม่บีรกิารอาหารและเครอืงดมื
22.23 น เดนิทางถงึ สนามบนิชยัปุระประเทศอนิเดยี

ประเทศไทย 1 ชวัโมง 30 นาที
 

**หมายเหตุ: เวลาและเทยีวบนิโปรดตรวจสอบในตารางทา้ยรายการ และ
การปรบัเปลยีนตางรางเวลาบนิ 
เจา้หนา้ททีกุครงักอ่นทําการออกตวั
 
นําทา่นเดนิทางสู ่เมอืงชยัปุระ 
ทมีาอันเกดิมาจากเมอืในปี ค.ศ
ทับบนสปีูนเดมิของบา้นเรือนตนเอง เพอืเป็นการแสดงใหเ้ห็นถงึไมตรีจติในการตอ้นรับการมาเยอืนของเจา้ชายแห่ง
เวลส ์(Prince of Waies) มงกฏุราชกมุารของประเทศอังกฤษ ต่อมาภายหลังในยุคของกษัตรยิเ์อ็ดเวริด์ท ี
Edward VII) แหง่สหราชอาณาจักร รัฐบาลอนิเดยีไดม้กีารออกกฏหมายควบคมุสงิกอ่สรา้งภายในเขตกําแพงเมอืงเกา่
ใหม้กีารทาสชีมพูทงัหมด เพราะเหตนุจีงึทําใหส้งิกอ่สรา้งภายในเมอืงตา่งๆ กลายเป็นสงิดงึดดูนักทอ่งเทยีวจากทัวทกุ
มมุโลกมาเยอืนยังเมอืงชยัปรุะ  
นําทา่นเขา้สูท่พีกั... Park Ocean Hot

 

วนัทสีอง เมอืงชยัปุระ - แชนดเ์บาร ี - 

 
เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

นําทา่นเดนิทางสู ่แชนดเ์บารี
อนิเดยี ใกลก้ับหมู่บา้นอะบาหเ์นร ีในเขตดาอษุา ทมีาทไีปของ
แคลนนํากนินําใช ้ในชว่งศตวรรษท ี
แกปั้ญหาวกิฤตนํิา โดยขดุบอ่ลกึถงึ
ร ีถอืเป็นตวัอยา่งหนงึทแีสดงถงึการวางแผนและการจัดการทดีขีองคนในยคุโบราณ

 

กรุงเทพฯ) - สนามบนิชยัปุระ - เมอืงชยัปุระ 

สนามบนิดอนเมอืง อาคารผูโ้ดยสารขาออกระหวา่งประเทศ อาคาร 
เคานเ์ตอรห์มายเลข 1-2 โดยสายการบนิแอรเ์อเชยี(Air Asia

ตอ้นรับและบรกิารชว่ยเหลอืเรอืงของกระเป๋าเดนิทาง พรอ้มทงัเชค็อนิรับบัตรทนัีงบนเครอืงบนิ

ประเทศอนิเดยี โดยสายการบนิแอรเ์อเชยี(Air Asia)
ไมม่บีรกิารอาหารและเครอืงดมื 

ประเทศอนิเดยี นําทา่นผา่นพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงและศลุกากร 
นาท)ี 

เวลาและเทยีวบนิโปรดตรวจสอบในตารางทา้ยรายการ และเนอืงจากทางสายการบนิ
การปรบัเปลยีนตางรางเวลาบนิ หากทา่นทตีอ้งออกตวัภายใน (เครอืงบนิ รถทวัร ์รถไฟ
เจา้หนา้ททีกุครงักอ่นทําการออกตวัทกุครงั ** 

เมอืงชยัปุระ (Jaipur)หรอื “นครแหง่ชยัชนะ”ไดร้ับการกลา่วขนานนามวา่ 
ศ. 1876 มหาราช ซาราม ซงิห ์(Maharaja Ram Singh) 

ทับบนสปีูนเดมิของบา้นเรือนตนเอง เพอืเป็นการแสดงใหเ้ห็นถงึไมตรีจติในการตอ้นรับการมาเยอืนของเจา้ชายแห่ง
มงกฏุราชกมุารของประเทศอังกฤษ ต่อมาภายหลังในยุคของกษัตรยิเ์อ็ดเวริด์ท ี

าจักร รัฐบาลอนิเดยีไดม้กีารออกกฏหมายควบคมุสงิกอ่สรา้งภายในเขตกําแพงเมอืงเกา่
ใหม้กีารทาสชีมพูทงัหมด เพราะเหตนุจีงึทําใหส้งิกอ่สรา้งภายในเมอืงตา่งๆ กลายเป็นสงิดงึดดูนักทอ่งเทยีวจากทัวทกุ

 
Park Ocean Hotel หรอืเทยีบเทา่ 

 ฟเตหปุระสกีร-ี เมอืงอคัรา 

บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (1) 
แชนดเ์บาร ี(Chand Baori)หรอืแชนดโ์บร ิตงัอยู่ท ีรัฐ Rajasthan

ใกลก้ับหมู่บา้นอะบาหเ์นร ีในเขตดาอษุา ทมีาทไีปของ บอ่นําขันบันไดโบราณ แห่งนี เกดิจากปัญหาการขาด
แคลนนํากนินําใช ้ในชว่งศตวรรษท ี9 กษัตรยิ ์Chanda จงึรวบรวมชาวเมอืงมาร่วมดว้ยชว่ยกันสรา้งบอ่นําขนึ เพือ
แกปั้ญหาวกิฤตนํิา โดยขดุบอ่ลกึถงึ 100 ฟตุ ขนาดสงู 13 ชนั มจํีานวนขนับันไดทังหมด

ถอืเป็นตวัอยา่งหนงึทแีสดงถงึการวางแผนและการจัดการทดีขีองคนในยคุโบราณ 

ดอนเมอืง อาคารผูโ้ดยสารขาออกระหวา่งประเทศ อาคาร 1 ชนั 3 ประตู
Air Asia)ซงึจะมเีจา้หนา้ทคีอย

บัตรทนัีงบนเครอืงบนิ 

)เทยีวบนิท ีFD130(ใชเ้วลาบนิ

พธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงและศลุกากร (เวลาทอ้งถนิชา้กวา่

เนอืงจากทางสายการบนิอาจมี
เครอืงบนิ รถทวัร ์รถไฟ) กรุณาสอบถามที

ไดร้ับการกลา่วขนานนามวา่ “นครสชีมพู”โดยมี
Maharaja Ram Singh) มรีับสงัใหป้ระชาชนทาสชีมพู

ทับบนสปีูนเดมิของบา้นเรือนตนเอง เพอืเป็นการแสดงใหเ้ห็นถงึไมตรีจติในการตอ้นรับการมาเยอืนของเจา้ชายแห่ง
มงกฏุราชกมุารของประเทศอังกฤษ ต่อมาภายหลังในยุคของกษัตรยิเ์อ็ดเวริด์ท ี7 (King 

าจักร รัฐบาลอนิเดยีไดม้กีารออกกฏหมายควบคมุสงิกอ่สรา้งภายในเขตกําแพงเมอืงเกา่
ใหม้กีารทาสชีมพูทงัหมด เพราะเหตนุจีงึทําใหส้งิกอ่สรา้งภายในเมอืงตา่งๆ กลายเป็นสงิดงึดดูนักทอ่งเทยีวจากทัวทกุ

Rajasthan ทางตะวันตกของ ประเทศ
บอ่นําขันบันไดโบราณ แห่งนี เกดิจากปัญหาการขาด

จงึรวบรวมชาวเมอืงมาร่วมดว้ยชว่ยกันสรา้งบอ่นําขนึ เพือ
ชนั มจํีานวนขนับันไดทังหมด 3,500 ขนั บอ่นํา แชนด ์เบา



 
กลางวนั บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (2) 

นําท่านเดนิทางสู่ ฟเตหปุระสกีร ี(Fatehpur Sikri)ตังอยู่ในเขตอําเภออัคระ รัฐอุตตรประเทศ ประเทศอนิเดยี 
โบราณสถานแหง่นสีรา้งขนึโดย สมเด็จพระจักรพรรดอิกับรั และยังใชเ้ป็นเมอืงหลวงของจักรวรรดโิมกลุระหวา่งปี ค.ศ. 
1571–1585 กอ่ตังขนึในปี ค.ศ. 1569 โดยไดใ้ชเ้วลาออกแบบผังเมอืงและสรา้งถงึ 15 ปี ซงึรวมถงึกําแพงเมอืงรอบ
ดา้น พระราชวัง ตําหนัก ฮาเร็ม ศาล มัสยดิ และอาคารสาธารณูปโภคตา่งๆเดมิมชีอืวา่ "ฟะเตฮาบาด" (Fatehabad) 
มาจากคําภาษาอาหรับวา่ "ฟัตห"์ แปลวา่ "ชยัชนะ" และตอ่มากลายเป็น "ฟเตหปรุะสกีร"ี (Fatehpur Sikri) ฟเตหปรุะ
สกีรนัีนตังอยู่บนบรเิวณสนัเขา ทมีขีนาดความยาว 3 กโิลเมตร (1.9 ไมล)์ และกวา้ง 1 กโิลเมตร (0.62 ไมล)์ อาคาร
ภายในนันถูกลอ้มรอบดว้ยกําแพงเมอืงยาว 6 กโิลเมตร (3.7 ไมล)์ อกีดา้นหนงึเป็นทะเลสาบธรรมชาต ิ(ในสมัยนัน)
วัตถุดบิหลักทใีชส้รา้งไดแ้กห่นิทรายสแีดง ทขีดุไดใ้นบรเิวณใกลเ้คยีง จงึเรยีกกันว่า "หนิทรายสกีร"ี ตัวกําแพงเมอืง
นันประกอบดว้ยประตหูลักทงัหมด 9 แห่ง ไดแ้ก ่ประตเูดล ีประตลูาล ประตอูัคระ ประตบูรีบ์าล ประตชูนัดันปาล ประตู
กวาลอิอร ์ประตเูทหร์า ประตคูอร ์และประตอูชัเมยีร ์



 
 

 
นําทกุทา่นเดนิทางไปยัง เมอืงอคัรา(Agra)อดตีเมอืงหลวงของประเทศอนิเดยี มชีอืเรยีกวา่ “ฮนิดสูถาน” อัครา เป็น
เมอืงทตีงัอยูร่มิแมนํ่ายมนา ทางตอนเหนอืของประเทศอนิเดยี ในรัฐอตุตรประเทศ มปีระชากรหนาแน่นทสีดุในรัฐอตุตร
ประเทศ อันดับท ี19 ในประเทศอนิเดยี และทสีําคัญเมอืงอัคราถอืวา่เป็นสถานทตีงั “อนุสรณ์สถานแห่งความรัก” หรอื 
“ทชัมาฮาล”   

คาํ บรกิารอาหารคาํ ณ ภตัตาคาร (3) 
นําทา่นเขา้สูท่พีกั... Howard The Fern Hotelหรอืเทยีบเทา่ 

 

วนัทสีาม ทชัมาฮาล - ชมพระอาทติยข์นึ - อคัรา ฟอรท์ -เมอืงชยัปุระ -วดัพระพฆิเณศ 

 
นําทา่นเดนิทางสู ่ทชัมาฮาล (Taj Mahal)หรอือนุสรณ์สถานแห่งความรัก สงิมหัศจรรยข์องโลกในยุคปัจจุบัน ทถีอื
ไดว้า่เป็นแหลง่กอ่เกดิพลังแห่งความรัก ทเีป็นแรงบันดาลใจใหใ้ครหลายๆคน ทัชมาฮาล ถอืเป็นสสุานหนิออ่นทผีูค้น
ตา่งยกย่องใหเ้ป็นสถาปัตยกรรมแห่งความรักทงีดงาม และยงิใหญ่ทสีดุแห่งหนงึของโลก ปัจจุบัน ทัชมาฮาล ถอืว่า
เป็นแหลง่มรดกโลก 1 ใน 7 สงิมหัศจรรยท์สีําคัญ ทบีอกเลา่เกยีวกับความรักทเีป็นอมตะของพระเจา้ชาหจ์าฮันทมีตีอ่
พระนางมุมตัช สรา้งขนึในปี ค.ศ. 1631 จากนันหัวหนา้ทัวร์ นําทุกท่านเดนิสูป่ระตูสสุานทสีลักตัวหนังสอืภาษาอา
ระบคิทเีป็นถอ้ยคําอทุศิ และไวอ้าลัยต่อบุคคลอันเป็นทรัีกทจีากไป พรอ้มกับนําทุกท่านถ่ายรูปภาพกับลานนําพุทมีี
อาคารทัชมาฮาลอยู่เบอืงหลัง พาทุกท่านเยยีมชมภายในอาคารทมีีการสรา้งมาจากหนิอ่อนสขีาวบริสทุธจิากเมอืง
มกรานะ มกีารประดับลวดลายดว้ยเทคนิคฝังหนิสตีา่งๆ ลงไปในเนือหนิถอืไดว้า่เป็นสถาปัตยกรรมชนิเอกของโลกที
ออกแบบโดยชา่งจากเปอรเ์ซยี อาคารตรงกลางเป็นรูปโดมทมีหีอคอยสเีสาลอ้มรอบ ตรงกลางดา้นในเป็นทฝัีงพระศพ
ของพระนางมุมตัช มาฮาล และพระเจา้ชาหจ์าฮัน ทไีดอ้ยู่คูเ่คยีงกันตลอดชัวนิรันดร์ พเิศษ!! นําทุกทา่นชมพระ
อาทติยข์นึ สมัผสัความงดงามแสงแรกของยามเชา้ ** (หมายเหต:ุ ทงันขีนึอยูก่บัสภาพอากาศในแตล่ะวนั 
อาทเิชน่ หมอกหนา ฝนตก เป็นตน้ ซงึอาจจะทําใหท้กุทา่นไมส่ามารถชมพระอาทติยข์นึได)้ ** 
 

 
 
 
 



เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (4) 
 นําทา่นเดนิทางสูอ่คัรา ฟอรท์ (Agra Fort) อกีหนงึสถานทแีหลง่มรดกโลกทคีวรคา่แกก่ารมาเยอืนอัครา ฟอร์ท 

พระราชวังทถีอืว่ายงิใหญ่ เพราะใชเ้วลาในการสรา้งยาวนานถงึสามยุคดว้ยกัน ของกษัตริยแ์ห่งราชวงศโ์มกุล เป็น
กําแพงสองชนัและป้อมอาคารทางเขา้สทีศิ ภายในประกอบดว้ยพระราชวัง มัสยดิ สวนดอกไม ้สถาปัตยกรรมตัวอาคาร
สรา้งดว้ยหนิทรายสแีดง โดยกษัตรยิอ์คับาร ์และทแีหง่นยีังเป็นทคีมุขังกษัตรยิซ์าจารฮ์าล พระองคใ์ชเ้วลาชว่งสดุทา้ย
ของชวีติ โดยการมองผา่นแมนํ่ายมุนาไปยังทัชมาฮาลทซีงึมเหสสีดุทรัีกของพระองคป์ระทับอยูอ่ยา่งนรัินดร ์

 
  
กลางวนั บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (5) 

นําทา่นเดนิทางสู ่เมอืงชยัปุระ (Jaipur)หรอื “นครแหง่ชยัชนะ”ไดร้ับการกลา่วขนานนามวา่ “นครสชีมพู”โดยมี
ทมีาอันเกดิมาจากเมอืในปี ค.ศ. 1876 มหาราช ซาราม ซงิห ์(Maharaja Ram Singh) มรีับสงัใหป้ระชาชนทาสชีมพู
ทับบนสปีูนเดมิของบา้นเรือนตนเอง เพอืเป็นการแสดงใหเ้ห็นถงึไมตรีจติในการตอ้นรับการมาเยอืนของเจา้ชายแห่ง
เวลส ์(Prince of Waies) มงกฏุราชกมุารของประเทศอังกฤษ ต่อมาภายหลังในยุคของกษัตรยิเ์อ็ดเวริด์ท ี7 (King 
Edward VII) แหง่สหราชอาณาจักร รัฐบาลอนิเดยีไดม้กีารออกกฏหมายควบคมุสงิกอ่สรา้งภายในเขตกําแพงเมอืงเกา่
ใหม้กีารทาสชีมพูทงัหมด เพราะเหตนุจีงึทําใหส้งิกอ่สรา้งภายในเมอืงตา่งๆ กลายเป็นสงิดงึดดูนักทอ่งเทยีวจากทัวทกุ
มมุโลกมาเยอืนยังเมอืงชยัปรุะ นําทา่นเดนิทางสู ่วดัพระพฆิเณศ (Ganesh temple) สรา้งขนึโดย เสธองึ รามปาลี
วาล ในชว่งตน้ศตวรรษท ี18 ตงัอยู่บนเนนิเขาเล็กๆ เป็นวัดทมีชีอืเสยีงดว้ยความเป็นมงคลขององคพ์ระพฆิเนศวร นับ
เป็นไฮไลทส์ําคัญทมีผีูค้นทังใน และนอกเมอืงชัยปรุะตา่งนยิมเขา้ชมเคารพบชูา เพอืเป็นมงคลในชวีติประจําวัน และ
เพือคน้หาของความสขุนรัินดรพ์ระพฆิเนศชา้งหัวเทพในศาสนาฮนิดถูอืว่าเป็นพระเจา้แห่งความเป็นมงคล ภูมปัิญญา
ความรูแ้ละความมังคงั 

คาํ บรกิารอาหารคาํ ณ ภตัตาคาร (6) 
นําทา่นเขา้สูท่พีกั... Park Ocean Hotel หรอืเทยีบเทา่ 

 

วนัทสี ี ฮาวา มาฮาล - ซติ ีพาเลซ - ป้อมปราการแอมเบอร ์ฟอรด์ - พระราชวงัแอมเบอร ์ฟอรด์– ถา่ยรูปคู่
พระราชวงักลางนํา - สนามบนิชยัปุระ 

 
เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (7) 

นําทา่นเดนิทางสู ่ฮาวา มาฮาล (Hawa Mahal)หรอืรูจ้ักกนัในนาม “พระราชวังแห่งสายลม” ซงึถอืไดว้า่เป็นอกีหนงึ
สถานทสีาํคญัอกีหนงึแหง่ ของประเทศอนิเดยีทจัีกตอ้งมาเยอืน พระราชวังแห่งนตีงัอยู่ในเขตเมอืงชยัปรุะ ถูกสรา้งขนึ
ในปี ค.ศ. 1799 โดยมหาราชาสะหวาย ประธาป สงิห ์(Maharaja Sawai Pratap Singh) และไดรั้บการออกแบบขนึมา
โดยสถาปนกิทชีอืวา่ชนัด ์อสุถัด (Lal Chand Ustad) ซงึสถาปัตยกรรมของฮาวา มาฮาล ถอดแบบมาจากรูปทรงมงกฏุ



ของพระนารายณ์ บรเิวณดา้นหนา้อาคารมหีนา้บันสงูหา้ชนั และมลีักษณะคลา้ยรังผงึ ทสีรา้งมาจากหนิทรายสแีดงสด 
อกีทงัยังมกีารฉลหุนิทําใหเ้ป็นชอ่งหนา้ตา่งมลีวดลายเล็กๆละเอยีดยบิ จงึทําใหพ้ระราชวังแห่งนมีชีอ่งหนา้ตา่งถงึ 953 
บาน แตห่นา้ตา่งของพระราชวังจะถูกสรา้งปิดไวด้ว้ยหนิทรายฉล ุทําใหน้างในฮาเร็มพระสนมทอียู่ดา้นในสามารถมอง
ผา่นขา้งในมาดา้นนอกได ้แตค่นจากทางดา้นนอกจะไมส่ามารถมองผ่านเขา้มาดา้นในได ้และทสีําคัญดว้ยลักษณะการ
สรา้งแบบนทํีาใหเ้กดิชอ่งแสงและชอ่งลม ซงึเป็นทมีาของ “พระราชวงัแหง่สายลม” 

 
นําท่านเดนิทางสู ่ซติ ีพาเลซ (City Palace)หรือทรีูจั้กกันในนาม “พระราชวังหลวง” ตงัอยู่บรเิวณถนน ฮาวา มา
ฮาลบาซา่ร ์(Hawa Mahal Bazar) สรา้งขนึในสมัยมหาราชสะหวายจัย ซงิหท์ ี2 เดมิพระราชวังนีเป็นพระราชวังของ 
มหาราชใจสงิหแ์ตปั่จจุบันนพีระราชวังแห่งนกีลายเป็นพพิธิภัณฑ ์Sawai Man Singh Museum ภายในพพิธิภัณฑม์ี
หลายจดุทน่ีาสนใจ ประกอบไปดว้ย 4 จดุดว้ยกนั ไดแ้ก ่จดุทหีนงึคอืในสว่นพระราชวัง จุดทสีองในสว่นของพพิธิภัณฑ ์
(ทจัีดแสดงเกยีวกบัฉลองพระองคข์องกษัตรยิ ์และมเหส ีทแีสดงใหเ้ห็นถงึความปราณีต การตัดเย็บไดอ้ย่างสวยงาม) 



จุดทสีามในสว่นของจําพวกอาวุธ และชดุศกึสงคราม และในจุดทสี ีจะแสดงในสว่นของศลิปะของภาพวาด ภาพถ่าย 
ราชรถ และพรมโบราณ ทไีดรั้บการจารกึไวใ้นประวตัศิาสตร์
ใบ ทําจากโลหะเงนิ สงู 1.50 เมตร ถอืไดว้า่ใหญท่สีดุในโลก

กลางวนั บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
นําทา่นเดนิทางสู ่ป้อมปราการแอมเบอร ์ฟอรด์
ทศิเหนือประมาณ 11 กโิลเมตร สรา้งในสมัยศตวรรษท ี
รับสงัใหม้กีารสรา้งป้อมปราการขนึในปี ค
โดดเดน่ สวยงามเป็นอกีหนงึสถานททีหีา
ทะเลสาบ อกีทังป้อมปราการแอมเบอร ์ฟอร์ด
ทางฮนิดู และศลิปะราชปตุอันซงึทําใหท้แีห่งนมีเีอกลักษณ์เฉพาะตัว อกีทงัทกุท่าน ยังสา
ไดจ้ากระยะทางไกล ดว้ยขนาดของกําแพงปราการขนาดใหญแ่ละมคีวามแน่นหนา พรอ้มประตทูางเขา้หลายแห่ง ถนน
ทปีูดว้ยหนิหลายสาย และพเิศษสดุๆ ทุกท่านสามารถมองเห็นทะเลสาบเมาตา ไดอ้ย่างชัดเจน เมอืมองจากบนป้อม
ปราการ พเิศษ!! นําทกุทา่นนงัรถจบิเพอืขนึไ

 
ในกรณีทลีกูคา้ตอ้งการขชีา้ง ขนึไปยังพระราชวังแอมเบอรฟ์อรด์สามารถแจง้ทางหัวหนา้ทัวร์ได ้โดย
ประมาณ 12 USD/เทยีว  

จุดทสีามในสว่นของจําพวกอาวุธ และชดุศกึสงคราม และในจุดทสี ีจะแสดงในสว่นของศลิปะของภาพวาด ภาพถ่าย 
ราชรถ และพรมโบราณ ทไีดรั้บการจารกึไวใ้นประวตัศิาสตร ์และอกีหนงึไฮทไ์ลทค์อืหมอ้นําขนาดใหญ่มหมึา จํานวน 

เมตร ถอืไดว้า่ใหญท่สีดุในโลก 
บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (8) 

ป้อมปราการแอมเบอร ์ฟอรด์ (Amber Fort)ตงัอยู่ท ีเมอืงอาเมร ์ห่างจากเมอืง 
กโิลเมตร สรา้งในสมัยศตวรรษท ี16 โดยมหาราชา มาน สงิหท์ ี

รับสงัใหม้กีารสรา้งป้อมปราการขนึในปี ค.ศ. 1592 และไดม้กีารบรูณะมาเป็นเวลาหลายศตวรรษ สถานทแีห่งนีมคีวาม
โดดเดน่ สวยงามเป็นอกีหนงึสถานททีหีากมโีอกาสไดม้าเยอืนอนิเดยีแลว้ไม่ควรพลาด  เนืองจากตังอยู่บนผาหนิเหนือ

แอมเบอร ์ฟอร์ดยังมชีอืเสยีงทางดา้นสถาปัตยกรรมทมีกีารผสมผสานกันระหว่างศลิปะ
ทางฮนิดู และศลิปะราชปตุอันซงึทําใหท้แีห่งนมีเีอกลักษณ์เฉพาะตัว อกีทงัทกุท่าน ยังสา
ไดจ้ากระยะทางไกล ดว้ยขนาดของกําแพงปราการขนาดใหญแ่ละมคีวามแน่นหนา พรอ้มประตทูางเขา้หลายแห่ง ถนน
ทปีูดว้ยหนิหลายสาย และพเิศษสดุๆ ทุกท่านสามารถมองเห็นทะเลสาบเมาตา ไดอ้ย่างชัดเจน เมอืมองจากบนป้อม

นําทกุทา่นนงัรถจบิเพอืขนึไปยงัสว่นของพระราชวงั 

ในกรณีทลีกูคา้ตอ้งการขชีา้ง ขนึไปยังพระราชวังแอมเบอรฟ์อรด์สามารถแจง้ทางหัวหนา้ทัวร์ได ้โดย

จุดทสีามในสว่นของจําพวกอาวุธ และชดุศกึสงคราม และในจุดทสี ีจะแสดงในสว่นของศลิปะของภาพวาด ภาพถ่าย 
และอกีหนงึไฮทไ์ลทค์อืหมอ้นําขนาดใหญ่มหมึา จํานวน 2 

ตงัอยู่ท ีเมอืงอาเมร ์ห่างจากเมอืง ชยัปรุะไปทาง
โดยมหาราชา มาน สงิหท์ ี1 (Raja Man  Singh 1) ทรง

และไดม้กีารบรูณะมาเป็นเวลาหลายศตวรรษ สถานทแีห่งนีมคีวาม
กมโีอกาสไดม้าเยอืนอนิเดยีแลว้ไม่ควรพลาด  เนืองจากตังอยู่บนผาหนิเหนือ

ยังมชีอืเสยีงทางดา้นสถาปัตยกรรมทมีกีารผสมผสานกันระหว่างศลิปะ
ทางฮนิดู และศลิปะราชปตุอันซงึทําใหท้แีห่งนมีเีอกลักษณ์เฉพาะตัว อกีทงัทกุท่าน ยังสามารถมองเห็นป้อมปราการ
ไดจ้ากระยะทางไกล ดว้ยขนาดของกําแพงปราการขนาดใหญแ่ละมคีวามแน่นหนา พรอ้มประตทูางเขา้หลายแห่ง ถนน
ทปีูดว้ยหนิหลายสาย และพเิศษสดุๆ ทุกท่านสามารถมองเห็นทะเลสาบเมาตา ไดอ้ย่างชัดเจน เมอืมองจากบนป้อม

ในกรณีทลีกูคา้ตอ้งการขชีา้ง ขนึไปยังพระราชวังแอมเบอรฟ์อรด์สามารถแจง้ทางหัวหนา้ทัวร์ได ้โดยเพมิเงนิทา่นละ 



ความสวยงามของ พระราชวงัแอมเบอร ์ฟอรด์ภายในแบง่เป็นทังหมดได ้4 ชนั แตล่ะชนัจะคันดว้ยทางเดนิ ภายใน
เป็นหมู่พระทนัีง สรา้งจากหนิทรายสแีดงและหนิออ่น หมู่พระทนัีงภายในป้อม ประกอบดว้ยทอ้งพระโรง ทอ้งพระโรง
สว่นพระองค ์พระตําหนักซงึเป็นหอ้งทรงประดับกระจกสําหรับมหาราชา ตําหนักอยู่บนชันสอง สวนสวยจัดเป็นรูปดาว
แฉกแบบโมกลุคนัระหวา่งอาคาร และพระตําหนักทใีชก้ารปรับอากาศภายในพระตําหนักใหเ้ย็นลงดว้ยการทําใหล้มเป่า
ผา่นรางนําตกทมีอียูโ่ดยรอบ เพราะเหตนุจีงึทําใหภ้ายในตําหนักนมีอีากาศเย็นอยูเ่สมอ  

  
นําทา่นแวะเก็บภาพประทับใจคู ่พระราชวงักลางนํา (Jal Mahal)เป็นพระราชวังขนาดใหญ่ ออกแบบโดยใชส้ถาปัตยกรรมและรูป

วาดศลิปะวฒันธรรมแบบอนิเดยี สรา้งขนึเมอืไม่กศีตวรรษทผี่านมา ตงัอยู่ใจกลางทะเลสาบแมนซาการ ์ทถีูกลอ้มรอบ
ดว้ยภเูขาอราวลัล ีเป็นทําเลทดีทีสีดุในเมอืง เพราะสามารถเห็นววิไดโ้ดยรอบพระราชวัง และตัวพระราชวังก็จะสะทอ้น
กับผืนนําเพิมความงดงามใหม้ากขนึ โดยเฉพาะในเวลากลางคืนทจีะมีแสงสะทอ้นอย่างเห็นไดช้ัด ในส่วนของ
พระราชวงันันมองภายนอกจะเห็นเพยีงแคส่องชนั แตค่วามจรงิแลว้ทนีมีชีนัซอ่นอยู่ดา้นลา่งใตนํ้าอกีดว้ยพระราชวังถูก
สรา้งครังแรกเพือจุดประสงคเ์ป็นทพัีกผ่อนตากอากาศของพระราชา เพือเสด็จล่าสัตว ์ในบรเิวณดังกลา่ว แต่ในชว่ง
ศตวรรษท ี18 กษัตรยิแ์ห่งอารเ์มอรไ์ดต้ัดสนิใจสรา้งเขอืนลอ้มรอบระหวา่งภูเขาเพอืป้องกันนําทว่ม และตอนนันเองที
ทําใหร้ะดับนําเพมิสงูขนึจนทว่มสว่นหนงึของพระราชวัง ปัจจุบันทนีอีนุญาตใหผู้ค้นเขา้ชมไดโ้ดยทางเรอืเทา่นัน และ
ภายในวังยังมภีาพวาดทไีดรั้บการดูแลรักษาอย่างด ีสถาปัตยกรรมภายนอกและภายในรวมถงึระเบยีง มกีารกอ่สรา้ง
อยา่งวจิติรงดงาม เป็นพระราชวงักลางนําอนัสดุตา และถอืเป็นสมบตัทิสีมบรูณ์อกีแหง่หนงึในประเทศ 



คาํ บรกิารอาหารคาํ ณ ภตัตาคาร (9) 
สมควรแกเ่วลานําทา่นเดนิทางสูส่นามบนิชยัปุระ 

23.15 น. บนิลดัฟ้าสู ่สนามบนิดอนเมอืงโดยสายการบนิแอรเ์อเชยี(Air Asia)เทยีวบนิท ีFD131(ใชเ้วลาบนิประมาณ 4 
ชวัโมง)  ไมม่บีรกิารอาหารและเครอืงดมื 

 

วนัทหีา้ สนามบนิชยัปุระ - สนามบนิดอนเมอืง (กรุงเทพฯ)  

 
04.30 น. เดนิทางถงึ สนามบนิดอนเมอืงโดยสวสัดภิาพ 

**หมายเหตุ: เวลาและเทยีวบนิโปรดตรวจสอบในตารางทา้ยรายการ และเนอืงจากทางสายการบนิอาจมี
การปรบัเปลยีนตางรางเวลาบนิ หากทา่นทตีอ้งออกตวัภายใน (เครอืงบนิ รถทวัร ์รถไฟ) กรุณาสอบถามที
เจา้หนา้ททีกุครงักอ่นทําการออกตวัทกุครงั ** 

 
อตัราคา่บรกิาร 

กําหนดการเดนิทาง รายละเอยีดเทยีวบนิ 
ผูใ้หญ ่และเด็ก 

หอ้งละ 2-3 
ทา่น 

พกัเดยีว
เพมิ 

ราคาไมร่วมตวั
เครอืงบนิ 

09 – 13 กมุภาพนัธ ์2563 
ขาไป     DMK-JAI  FD130 19.30 – 22.35 
ขากลบั  JAI-DMK  FD131 23.05 – 04.30+1 17,999 6,999 11,999 

11 - 15กมุภาพนัธ ์2563 
ขาไป     DMK-JAI  FD130 19.30 – 22.35 
ขากลบั  JAI-DMK  FD131 23.05 – 04.30+1 15,999 5,999 9,999 

16 – 20 กมุภาพนัธ ์2563 
ขาไป     DMK-JAI  FD130 21.20 – 00.20+1 
ขากลบั  JAI-DMK  FD131 00.50 – 06.20 15,999 5,999 9,999 

18 – 22 กมุภาพนัธ ์2563 
ขาไป     DMK-JAI  FD130 21.20 – 00.20+1 
ขากลบั  JAI-DMK  FD131 00.50 – 06.20 15,999 5,999 9,999 

23 – 27 กมุภาพนัธ ์2563 
ขาไป     DMK-JAI  FD130 21.20 – 00.20+1 
ขากลบั  JAI-DMK  FD131 00.50 – 06.20 15,999 5,999 9,999 

25 – 29 กมุภาพนัธ ์2563 
ขาไป     DMK-JAI  FD130 21.20 – 00.20+1 
ขากลบั  JAI-DMK  FD131 00.50 – 06.20 15,999 5,999 9,999 

08 – 12 มนีาคม 2563 
ขาไป     DMK-JAI  FD130 21.20 – 00.20+1 
ขากลบั  JAI-DMK  FD131 00.50 – 06.20 16,999 5,999 10,999 

10 – 14 มนีาคม 2563 
ขาไป     DMK-JAI  FD130 21.20 – 00.20+1 
ขากลบั  JAI-DMK  FD131 00.50 – 06.20 16,999 5,999 10,999 

15 – 19 มนีาคม 2563 
ขาไป     DMK-JAI  FD130 21.20 – 00.20+1 
ขากลบั  JAI-DMK  FD131 00.50 – 06.20 16,999 5,999 10,999 

17 – 21 มนีาคม 2563 
ขาไป     DMK-JAI  FD130 21.20 – 00.20+1 
ขากลบั  JAI-DMK  FD131 00.50 – 06.20 16,999 5,999 10,999 

22 – 26 มนีาคม 2563 
ขาไป     DMK-JAI  FD130 21.20 – 00.20+1 
ขากลบั  JAI-DMK  FD131 00.50 – 06.20 16,999 5,999 10,999 

24 – 28 มนีาคม 2563 
ขาไป     DMK-JAI  FD130 21.20 – 00.20+1 
ขากลบั  JAI-DMK  FD131 00.50 – 06.20 16,999 5,999 10,999 

05 – 09 เมษายน 2563 
ขาไป     DMK-JAI  FD130 20.00 – 22.35 
ขากลบั  JAI-DMK  FD131 23.15 – 05.00+1 17,999 6,999 11,999 

07 – 11 เมษายน 2563 
ขาไป     DMK-JAI  FD130 20.00 – 22.35 
ขากลบั  JAI-DMK  FD131 23.15 – 05.00+1 15,999 5,999 9,999 

12 – 16 เมษายน 2563 
( เทศกาลสงกรานต ์) 

ขาไป     DMK-JAI  FD130 20.00 – 22.35 
ขากลบั  JAI-DMK  FD131 23.15 – 05.00+1 19,999 6,999 12,999 

26 - 30 เมษายน 2563 
ขาไป     DMK-JAI  FD130 20.00 – 22.35 
ขากลบั  JAI-DMK  FD131 23.15 – 05.00+1 17,999 5,999 11,999 

03 – 07 พฤษภาคม 2563 
ขาไป     DMK-JAI  FD130 20.00 – 22.35 
ขากลบั  JAI-DMK  FD131 23.15 – 05.00+1 17,999 5,999 11,999 



 

** อตัราน ียงัไมร่วมคา่ทปิคนขบัรถ หวัหนา้ทวัร ์และมคัคเุทศกท์อ้งถนิ ทา่นละ1,500 บาท/ทา่น/ทรปิ** 
** อตัราน ียงัไมร่วมคา่วซีา่ทา่นละ1,500 บาท/ทา่น/ทรปิ** 

** อตัราคา่บรกิาร สาํหรบัเด็กอายุไมถ่งึ 2 ขวบ ณ วนัเดนิทางกลบั (Infant) ทา่นละ 11,000 บาท ** 
** สาํหรบัชาวตา่งชาต ิทไีมใ่ชส่ญัชาตไิทย เก็บคา่ทวัรเ์พมิทา่นละ 1,000 บาท ** 

 

 โรงแรมทพัีกอาจมกีารสลบัปรับเปลยีนขนึอยูก่บัความเหมาะสมเป็นหลกัโดยคํานงึถงึผลประโยชนล์กูคา้เป็นหลกั 

 
** สําหรบัอตัราคา่บรกิารน ีจาํเป็นตอ้งมผีูเ้ดนิทางจาํนวน 20 ทา่น ขนึไป ในแตล่ะคณะ กรณีทมีผีูเ้ดนิทางไมถ่งึตามจาํนวนทกีําหนด 
ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธใินการเลอืนการเดนิทาง หรอื เปลยีนแปลงอตัราคา่บรกิาร (ปรบัราคาเพมิขนึ เพอืใหค้ณะไดอ้อกเดนิทาง 

ตามความตอ้งการของผูเ้ดนิทาง) ** 

 

อตัราคา่บรกิารนรีวม 
 
 คา่ตัวเครอืงบนิไป-กลับ พรอ้มคณะ     คา่ภาษีสนามบนิทกุแหง่ทมี ี
 คา่นําหนักกระเป๋าสมัภาระทา่นละไมเ่กนิ 20 กก.   คา่รถรับ-สง่ และนําเทยีวตามรายการ 
 คา่ทพัีกตามทรีะบใุนรายการ พักหอ้งละ 2 ทา่นหรอื  3 ทา่น  คา่เขา้ชมสถานทตีา่งๆ ตามรายการ  
 คา่อาหารตามมอืทรีะบใุนรายการ     คา่จา้งมัคคเุทศกค์อยบรกิารตลอดการเดนิทาง  
 คา่ประกนัอบุัตเิหตรุะหวา่งเดนิทาง วงเงนิทา่นละ 1,000,000 บาท  (เงอืนไขตามกรมธรรม)์ 
 
อตัราคา่บรกิารนไีมร่วม 
 
 คา่ใชจ้า่ยสว่นตวันอกเหนอืจากรายการทรีะบ ุเชน่ คา่ทําหนังสอืเดนิทาง คา่โทรศัพท ์คา่โทรศัพทท์างไกล คา่อนิเตอรเ์น็ต คา่ซัก
รดี มนิบิารใ์นหอ้ง รวมถงึคา่อาหารและเครอืงดมืทสีงัเพมินอกเหนอืรายการ(กรุณาสอบถามจากหวัหนา้ทวัรก์อ่นการใชบ้รกิาร) 
คา่ทปิคนขบัรถ หัวหนา้ทัวร ์และมัคคเุทศกท์อ้งถนิ ทา่นละ 1,500 บาท/ทรปิ/ตอ่ทา่น 
คา่ธรรมเนยีมและค่าบรกิารยนืวซีา่ทอ่งเทยีวประเทศอนิเดยี ทา่นละ 1,500 บาท(โดยชําระพรอ้มเงนิมดัจาํครงัแรก) 
คา่ภาษีมลูคา่เพมิ 7% และภาษีหัก ณ ทจีา่ย 3% 
 
เงอืนไขการจอง และ การชําระคา่บรกิาร 

1. นักท่องเทียวหรอืเอเย่นต ์กรุณาทําการจองล่วงหนา้ก่อนเดนิทางอย่างนอ้ย 45 วนั พรอ้มชําระเงนิมดัจํา ท่านละ 10,000 บาท 
ภายใน 3 วัน หลังจากวันจอง ตัวอยา่งเชน่ทา่นทําจองวนัท ี1 กรณุาระเงนิมัดจํา สว่นนภีายในวันท ี3 กอ่นเวลา 14.00 น. เท่านัน โดยระบบจะ
ยกเลกิอัตโนมัตทิันท ีหากยังไมไ่ดร้ับยอดเงนิมัดจําตามเวลาทกํีาหนด และหากท่านมคีวามประสงคจ์ะเดนิทางในพเีรยีดเดมิ ท่านจําเป็นตอ้ง
เช็คทวีา่งและทําจองเขา้มาใหมอ่กีครงั กรณีทคีณะเต็ม มคีวิรอ (Waiting List) ทางบรษัิทขอสงวนสทิธใินการใหส้ทิธลิูกคา้รายถัดไป เป็นไป
ตามระบบ ตามวนั และ เวลา ททํีารายการจองเขา้มาตามลําดับ เนอืงจากทกุพเีรยีดทางบรษัิทมทีนัีงราคาพเิศษจํานวนจํากัด 

2. นักท่องเทยีวหรอืเอเย่นต ์กรุณาชําระค่าทัวรส์่วนทเีหลอืทังหมด ครบ 100%ก่อนวนัเดนิทางอย่างนอ้ย 21 วนั กรณีนักท่องเทยีวหรอื
เอเย่นตไ์ม่ชําระเงนิ หรอื ชําระเงนิไม่ครบภายในกําหนด ไม่ว่าส่วนใดส่วนหนงึ รวมไปถงึ กรณีเช็คของท่านถูกปฏเิสธการจ่ายเงนิไม่ว่ากรณี
ใดๆก็ตาม รวมทัง กรณีทอียูใ่นชว่งรอผลการอนุมัตวิซีา่ รอนัดสัมภาษณ์วซีา่ ททํีาใหท้างบรษัิทไมไ่ดร้ับเงนิตามเวลาทกํีาหนดไม่ว่ากรณีใดๆก็
ตาม คอื กอ่นวนัเดนิทางอยา่งนอ้ย 30 วัน ใหถ้อืวา่นักทอ่งเทยีวสละสทิธกิารเดนิทางในทัวรนั์นๆทันท ี

3. การตดิตอ่ใดๆ กับทางบรษัิท เชน่ แฟกซ ์อเีมลล ์หรอื จดหมายฯ ตอ้งทําในวันเวลาทําการของทางบรษัิท ดังน ีวันจันทร ์ถงึ ศุกร ์เวลา 9.00 
น.–18.00 น. และ วันเสาร ์เวลา 9.00 น.–14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกล่าวและวันหยุดนักขัตฤกษ์ทรีัฐบาลประกาศในปีนันๆถอืว่าเป็น
วันหยดุทําการของทางบรษัิท 

 
เงอืนไขการยกเลกิการเดนิทาง 
1. กรณีทนัีกท่องเทยีวหรอืเอเย่นตต์อ้งการขอยกเลกิการเดนิทาง หรอื เลอืน หรอื เปลยีนแปลง การเดนิทาง นักท่องเทยีวหรอืเอเย่นต ์(ผูม้ี

รายชอืในเอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ ์อเีมลล ์หรอื เดนิทางมาทบีรษัิทอย่างใดอย่างหนงึ เพอืลงนามในเอกสารแจง้ยนืยันยกเลกิการจอง
กับทางบรษัิทเป็นลายลักษณ์อักษรเทา่นันทางบรษัิทไมรั่บยกเลกิการจองผา่นทางโทรศัพทไ์มว่า่กรณีใดๆทังสนิ 

2. กรณีนักทอ่งเทยีวหรอืเอเยน่ตต์อ้งการขอรับเงนิค่าบรกิารคนื นักท่องเทยีวหรอืเอเย่นต ์(ผูม้รีายชอืในเอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ ์อเีมลล ์
หรอื เดนิทางมาทบีรษัิทอยา่งใดอยา่งหนงึ เพอืลงนามดําเนนิการขอรับเงนิคา่บรกิารคนื โดยแนบหนังสอืมอบอํานาจประกอบ (กรณีดําเนนิการ



แทนผูเ้ดนิทาง) พรอ้มหลักฐาน ไดแ้ก ่ใบเรยีกเก็บเงนิ หลักฐานการชําระเงนิค่าบรกิารต่างๆทังหมด พาสปอรต์หนา้แรกของผูเ้ดนิทาง สําเนา
บัตรประชาชนของผูร้ับมอบอํานาจ และหนา้สมดุบัญชธีนาคารทตีอ้งการใหนํ้าเงนิเขา้ใหค้รบถว้น โดยมเีงอืนไขการคนืเงนิคา่บรกิารดังน ี

2.1 ยกเลกิกอ่นวนัเดนิทางไมน่อ้ยกวา่ 30 วนั คนืเงนิคา่บรกิารรอ้ยละ 100 ของเงนิคา่บรกิาร 
2.2 ยกเลกิกอ่นวนัเดนิทางไมน่อ้ยกวา่ 15 วนั คนืเงนิคา่บรกิารรอ้ยละ 50 ของเงนิคา่บรกิาร 
2.3 ยกเลกิกอ่นวนัเดนิทางนอ้ยกวา่ 15 วัน ไมค่นืเงนิคา่บรกิารทชีําระแลว้ทังหมด 

** ทังนี ทางบรษัิทจะหักค่าใชจ้่ายทไีดจ้่ายจรงิจากค่าบรกิารทชีําระแลว้เนอืงจากการจัดเตรยีม การจัดการนําเทยีวใหแ้ก่นักท่องเทยีว เช่น 
การสํารองทนัีงตัวเครอืงบนิ การจองทพีัก เป็นตน้ ** 

3. การเดนิทางทตีอ้งการันตมีัดจําหรอืซอืขาดแบบมเีงอืนไข หรอืเทยีวบนิเหมาลํา Charter Flight หรอื Extra Flight กับสายการบนิ หรอืผ่าน
ตัวแทนในประเทศหรอืตา่งประเทศ  จะไมม่กีารคนืเงนิมัดจําหรอืคา่บรกิารทังหมดไมว่า่กรณีใดๆก็ตาม   

4. สําหรับอัตราคา่บรกิารน ีจําเป็นตอ้งมผีูเ้ดนิทางจํานวน 10 ทา่น ขนึไป ในแตล่ะคณะ กรณีทมีผีูเ้ดนิทางไมถ่งึตามจํานวนทกํีาหนด ทางบรษัิทฯ 
ขอสงวนสทิธใินการยกเลกิ เลอืน หรอื เปลยีนแปลง อัตราค่าบรกิาร (ปรับราคาเพมิขนึ เพอืใหค้ณะไดอ้อกเดนิทาง ตามความตอ้งการ) โดย
ทางบรษัิทจะแจง้ใหก้ับนักท่องเทยีวหรอืเอเย่นตท์ราบล่วงหนา้อย่างนอ้ย 10 วัน ก่อนการเดนิทางสําหรับประเทศทไีม่มวีซีา่ และ อย่างนอ้ย 
21 วัน ก่อนการเดินทางสําหรับประเทศทีมีวีซ่า แต่หากทางนักท่องเทียวหรือเอเย่นต์ทุกท่านยินดีทีจะชําระค่าบริการเพมิจากการทีมี
นักทอ่งเทยีวรว่มเดนิทางนอ้ยกวา่ททีางบรษัิทกําหนดเพอืใหค้ณะเดนิทางได ้ทางบรษัิทยนิดทีจีะใหบ้รกิารและดําเนนิการตอ่ไป 

5. ในกรณีทลีกูคา้ดําเนนิการยนืวซีา่เรยีบรอ้ยแลว้ ทางบรษัิทขอสงวนสทิธไิมค่นืคา่ทัวรท์ลีกูคา้ชําระมาแลว้ไมว่า่สว่นใดสว่นหนงึ ยกเวน้ในกรณีที
วซีา่ไมผ่า่นการอนุมัตจิากทางสถานทตู กรณีนทีางบรษัิทจะคดิคา่ใชจ้่ายตามทเีกดิขนึจรงิทงัหมด โดยคํานงึถงึประโยชนข์องลกูคา้เป็นสําคัญ 

6. การตดิตอ่ใดๆ กับทางบรษัิทเชน่ แฟกซ ์อเีมลล ์หรอืจดหมายฯ ตอ้งทําในวันเวลาทําการของทางบรษัิท ดังน ีวันจันทร ์ถงึศุกร ์เวลา 9.00 น. 
– 18.00 น. และวนัเสาร ์เวลา 9.00 น.-14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกล่าวและวันหยุดนักขัตฤกษ์ทรีัฐบาลประกาศในปีนันๆถอืว่าเป็นวันหยุด
ทําการของทางบรษัิท 

 

ขอ้มลูสาํคญัเกยีวกบั การยนืคาํรอ้งขอวซีา่ ททีา่นควรทราบ 

1. ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธใินการยนืวซีา่แบบหมู่คณะเท่านันกรณีทที่านไม่สามารถยนืวซีา่พรอ้มคณะได ้จะตอ้งยนืก่อน หรอื หลัง คณะ และ
หากเกดิค่าใชจ้่ายไม่ว่ากรณีใดๆก็ตาม ท่านจําเป็นจะตอ้งชําระค่าใชจ้่ายทเีกดิขนึตามจรงิทังหมด เชน่ ค่าบัตรโดยสารโดยเครอืงบนิ (ตัว) 
จะตอ้งออกกอ่นแต่วซีา่ยังไมอ่อก เนอืงจากทา่นยนืหลังคณะ  

2. มาตราฐานการพจิารณาวซีา่แบบปกตทิัวไปคอื 7 วันทําการ (เป็นอย่างนอ้ย ไม่รวมวันเสาร ์- อาทติย)์ ทังนี ขนึอยู่กับจํานวนผูส้มัครในชว่ง
นันๆ ซงึหากอยูใ่นชว่งฤดกูาลทอ่งเทยีว ทมีผีูส้มัครเป็นจํานวนมาก อาจตอ้งใชร้ะยะเวลามากกวา่ปกต ิ

3. การยนืขอวซีา่ทอ่งเทยีวประเทศอนิเดยีแบบหมูค่ณะ ไมจํ่าเป็นตอ้งใชห้นังสอืเดนิทางฉบับจรงิ หากท่านส่ง สําเนาหนา้หนังสอืเดนิทาง (หนา้
แรกทมีรีปู) ชดัเจนสแกนไฟลเ์ป็นรปูภาพ หรอื ไฟล ์PDF.มาใหก้ับทางบรษัิทเรยีบรอ้ยแลว้ 

 

การเตรยีมเอกสาร เพอืขอยนืวซีา่ทอ่งเทยีวประเทศอนิเดยีแบบหมูค่ณะ 
สาํหรบัผูเ้ดนิทางทถีอืหนงัสอืเดนิทางไทย 
1. สําเนาหนา้หนังสอืเดนิทาง (หนา้แรกทมีรีปู) ชดัเจนโดยสแกนไฟลเ์ป็นรปูภาพ หรอื ไฟล ์PDF. (รปูถา่ยจากมอืถอืไมส่ามารถใชไ้ด)้มอีายุ

การใชง้านคงเหลอืไมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน ณ วันเดนิทางกลับ และมหีนา้วา่งไมตํ่ากวา่ 2 หนา้ 
2. รปูถา่ยส ีหนา้ตรง ขนาด 2 x 2 นวิ (เทา่กันทกุดา้นเป็นสเีหลยีมจัตรัุส) จํานวน 2 รูป ฉากหลังตอ้งเป็นพนืสขีาว ถา่ยมาแลว้ไมเ่กนิ 3 เดอืน ไม่

ซํากับวซีา่ประเทศอนืๆทเีคยไดรั้บ เทา่นัน  

2.1. กรณีผูเ้ดนิทางอายไุมถ่งึ 18ปีบรบิูรณ ์
- กรณีเด็ก ไมไ่ดเ้ดนิทางกบับดิาและมารดาจําเป็นตอ้งมหีนงัสอืยนิยอมใหบ้ตุรเดนิทาง ไปตา่งประเทศ ทอีอกโดยสํานักงานเขตหรอื
อําเภอ ตามสําเนาทะเบยีนบา้นทังภาษาไทย และภาษาอังกฤษ,สําเนาหนา้หนังสอืเดนิทางของบดิาและ มารดา, หนังสอืรับรองคา่ใชจ่่าย
(ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ)พรอ้มลงนามสําเนาถกูตอ้ง 
-กรณีเด็กไมไ่ดเ้ดนิทางกบับดิาจําเป็นตอ้งมหีนงัสอืยนิยอมใหบุ้ตรเดนิทาง ไปตา่งประเทศ(ของมารดา) ใหบ้ตุรเดนิทางไปตา่งประเทศ 
ทอีอกโดยสํานักงานเขตหรอือําเภอ ตามทะเบยีนบา้น(ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ),สําเนาหนา้หนังสอืเดนิทางของบดิาและ มารดาหนังสอื
รับรองคา่ใชจ่่าย(ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ) 
- กรณีเด็กไมไ่ดเ้ดนิทางกบัมารดาจําเป็นตอ้งมหีนงัสอืยนิยอมใหบ้ตุรเดนิทาง ไปตา่งประเทศ(ของบดิา) ใหบ้ตุรเดนิทางไปตา่งประเทศ 
ทอีอกโดยสํานักงานเขตหรอือําเภอ ตามทะเบยีนบา้น(ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ),สําเนาหนา้หนังสอืเดนิทางของบดิาและ มารดาหนังสอื
รับรองคา่ใชจ่่าย(ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ) 

** รายละเอยีดเอกสารการยนืขอวซีา่ทไีดก้ลา่วมาน ีเป็นเพยีงขอ้มลูเบอืงตน้ททีางบรษิทัฯ ไดจ้ดัทําขนึจากประสบการณแ์ละระเบยีบ
ของสถานทตูฯ ซงึอาจมกีารเปลยีนแปลงได ้ตามแตส่ถานการณ ์และคณุสมบตัขิองลกูคา้ในแตล่ะราย โดยอยูท่ดีลุยพนิจิของประเทศ

ปลายทางเป็นผูด้ําเนนิการ ** 



** หมายเหต ุ: ทางดา่นตรวจคนเขา้เมอืงประเทศปลายทาง อาจขอรายละเอยีดเพมิเตมิ จากทไีดแ้จง้ไว ้ขนึอยูก่บัการพจิารณาของ
เจา้หนา้ท ีและเอกสาร ของแตล่ะทา่น (เป็นการพจิารณาแบบรายบคุคล) การอนมุตัวิซีา่เป็นดลุพนิจิของทางสถานทตู ทางบรษิทัไมม่ ี

สว่นเกยีวขอ้งใดๆทงัสนิ ทงันบีรษิทัเป็นเพยีงตวักลางและคอยบรกิารอาํนวยความสะดวกใหแ้กผู่เ้ดนิทางเทา่นนั อตัราคา่ธรรมเนยีมวซีา่
ทางสถานทตูเป็นผูเ้รยีกเก็บ หากทา่นโดนปฏเิสธการขออนมุตัวิซีา่ ทางสถานทตูไมค่นือตัราคา่ธรรมเนยีมในการยนืวซีา่ และมสีทิธไิม่

แจง้สาเหตกุารปฏเิสธวซีา่ ** 
 

เงอืนไข และ ขอ้ควรทราบอนืๆ ทวัไป ททีา่นควรทราบ 

1. ทัวรน์สํีาหรับผูม้วัีตถปุระสงคเ์พอืการทอ่งเทยีวเทา่นัน 
2. ทัวรน์ขีอสงวนสทิธสํิาหรับผูเ้ดนิทางทถีอืหนังสอืเดนิทางธรรมดา (หนา้ปกสนํีาตาล / เลอืดหม)ู เทา่นัน กรณีททีา่นถอืหนังสอืเดนิทางราชการ  

(หนา้ปกสนํีาเงนิเขม้) หนังสอืเดนิทางทตู (หนา้ปกสแีดงสด) และตอ้งการเดนิทางไปพรอ้มคณะทัวรอ์ันมวัีตถุประสงคเ์พอืการท่องเทยีว โดย
ไม่มจีดหมายเชญิ หรอื เอกสารใดเชอืมโยงเกยีวกับการขออนุญาตการใชห้นังสอืเดนิทางพเิศษอนืๆ หากไม่ผ่านการอนุมัตขิองเคาทเ์ตอร ์
เช็คอนิ ด่านตรวจคนเขา้เมอืง ทังฝังประเทศไทยขาออก และ ต่างประเทศขาเขา้ไม่ว่ากรณีใดก็ตาม ทางบรษัิทขอสงวนสทิธใินการไม่
รับผดิชอบความผดิพลาดทจีะเกดิขนึในส่วนนี และ ทัวรน์ีเป็นทัวรแ์บบเหมาจ่าย หากท่านไม่ไดร้่วมเดนิทางหรอืใชบ้รกิารตามทรีะบุไวใ้น
รายการไมว่า่บางสว่นหรอืทังหมด หรอืถกูปฏเิสธการเขา้-ออกเมอืง หรอืดว้ยเหตุผลใดๆก็ตาม ทางบรษัิทขอสงวนสทิธไิม่คนืเงนิค่าบรกิารไม่
วา่บางสว่นหรอืทังหมดใหแ้กท่า่นไมว่า่กรณีใดๆก็ตาม 

3. ทัวรน์เีป็นทัวรแ์บบเหมาจ่าย หากทา่นไมไ่ดร้ว่มเดนิทางหรอืใชบ้รกิารตามทรีะบไุวใ้นรายการไมว่า่บางสว่นหรอืทงัหมด หรอืถกูปฏเิสธการเขา้-
ออกเมอืง หรอืดว้ยเหตผุลใดๆก็ตาม ทางบรษัิทขอสงวนสทิธไิมค่นืเงนิคา่บรกิารไมว่า่บางสว่นหรอืทังหมดใหแ้กท่า่นไมว่า่กรณีใดๆก็ตาม 

4. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธไิมรั่บผดิชอบคา่เสยีหายจากความผดิพลาดในการสะกดชอื นามสกุล คํานําหนา้ชอื เลขทหีนังสอืเดนิทางเลขทวีซีา่ 
และอนืๆ เพอืใชใ้นการจองตัวเครอืงบนิ ในกรณีทนัีกท่องเทยีวหรอืเอเย่นตไ์ม่ไดส้่งหนา้หนังสอืเดนิ และ หนา้วซีา่มาใหก้ับทางบรษัิทพรอ้ม
การชําระเงนิมัดจําหรอืสว่นทเีหลอืทังหมด 

5. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธใินการเปลยีนแปลงรายการการเดนิทางตามความเหมาะสม เพอืใหส้อดคลอ้งกับสถานการณ์ ภูมอิากาศ และเวลา ณ 
วันทเีดนิทางจรงิของประเทศทเีดนิทาง ทังน ีทางบรษัิทจะคํานงึถงึความปลอดภัย และ ประโยชนข์องลกูคา้เป็นสําคัญ 

6. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธไิมรั่บผดิชอบต่อความเสยีหายหรอืค่าใชจ้่ายใดๆ ทเีพมิขนึของนักท่องเทยีวทไีม่ไดเ้กดิจากความผดิของทางบรษัิท 
เช่น ภัยธรรมชาต ิการจลาจล การนัดหยุดงาน การปฏิวัต ิอุบัตเิหตุ ความเจ็บป่วย ความสูญหายหรือเสียหายของสัมภาระ ความล่าชา้ 
เปลยีนแปลง หรอืการบรกิารของสายการบนิ เหตุสดุวสิัยอนื เป็นตน้ 

7. อัตราค่าบรกิารนีคํานวณจากอัตราแลกเปลยีนเงนิตราต่างประเทศ ณ วันททีางบรษัิทเสนอราคา ดังนัน ทางบรษัิทขอสงวนสทิธใินการปรับ
ราคาค่าบรกิารเพมิขนึ ในกรณีทมีกีารเปลยีนแปลงอัตราแลกเปลยีนเงนิตราต่างประเทศ ค่าตัวเครอืงบนิ ค่าภาษีนํามัน ค่าภาษีสนามบนิ ค่า
ประกันภัยสายการบนิ การเปลยีนแปลงเทยีวบนิ ฯลฯ ททํีาใหต้น้ทนุสงูขนึ 

8. มัคคเุทศก ์พนักงาน หรอืตัวแทนของทางบรษัิท ไม่มอํีานาจในการใหคํ้าสัญญาใดๆ แทนบรษัิท  เวน้แต่มเีอกสารลงนามโดยผูม้อํีานาจของ
บรษัิทกํากับเทา่นัน 

9. นักท่องเทยีวตอ้งมคีวามพรอ้มในการเดนิทางทุกประการ หากเกดิเหตุสุดวสิัยใดๆ ระหว่างรอการเดนิทาง อันไม่ใช่เหตุทเีกยีวขอ้งกับทาง
บรษัิท อาทเิช่น วซี่าไม่ผ่าน เกดิอุบัตภิัยทไีม่สามารถควบคุมได ้นอกเหนือการควบคุมและคาดหมาย ทางบรษัิทจะรับผดิชอบคนืค่าทัวร์
เฉพาะสว่นทบีรษัิทยังไมไ่ดช้ําระแกท่างคูค่า้ของทางบรษัิท หรอืจะตอ้งชําระตามขอ้ตกลงแกคู่ค่า้ตามหลักปฏบัิตเิทา่นัน 

10. กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย ์ทจีะนําตดิตัวขนึเครอืงบนิ ตอ้งมีขนาดบรรจุภัณฑไ์ม่เกนิ 100 มลิลลิติรต่อชนิ และรวมกันทุกชนิไม่เกนิ 
1,000 มลิลลิติร โดยแยกใส่ถุงพลาสตกิใสซงึมซีปิล็อคปิดสนทิ และสามารถนําออกมาใหเ้จา้หนา้ทตีรวจไดอ้ย่างสะดวก ณ จุดเอ็กซเ์รย ์
อนุญาตใหถ้อืไดท้า่นละ 1 ใบเทา่นัน ถา้สงิของดังกลา่วมขีนาดบรรจุภัณฑม์ากกวา่ทกํีาหนดจะตอ้งใสก่ระเป๋าใบใหญ่และฝากเจา้หนา้ทโีหลด
ใตท้อ้งเครอืงบนิเทา่นัน 

11. สงิของทมีลัีกษณะคลา้ยกับอาวธุ เชน่ กรรไกรตัดเล็บ มดีพก แหนบ อุปกรณ์กฬีาฯ จะตอ้งใส่กระเป๋าใบใหญ่และฝากเจา้หนา้ทโีหลดใตท้อ้ง
เครอืงบนิเทา่นัน 

12. คณะทัวรน์ ีเป็นการชําระคา่ใชจ้่ายทังหมดแบบผกูขาดกับตัวแทนบรษัิททไีดร้ับการรับรองอย่างถูกตอ้ง ณ ประเทศปลายทาง ซงึบางส่วนของ
โปรแกรมอาจจําเป็นตอ้งท่องเทยีวอันเป็นไปตามนโยบายของประเทศปลายทางนันๆ กรณีทที่านไม่ตอ้งการใชบ้รกิารส่วนใดส่วนหนงึ ไม่ว่า
กรณีใดก็ตาม จะไม่สามารถคนืค่าใชจ้่ายใหไ้ด ้และ อาจมคี่าใชจ้่ายเพมิเตมิขนึตามมาเป็นบางกรณี ทางบรษัิทขอสงวนสทิธใินการเรยีกเก็บ
คา่ใชจ้่ายทเีกดิขนึจรงิทงัหมดกับผูเ้ดนิทาง กรณีทเีกดิเหตกุารณ์นขีนึ ไมว่า่กรณีใดก็ตาม 
 

 

 

 

 



แบบฟอรม์กรอกขอ้มูลวีซ่าประเทศ อินเดีย 
** กรุณากรอกขอ้มูลทงัหมดใหค้รบถว้น เพอืประโยชนใ์นการขอวีซ่าของท่านเอง ** 

ชือ-นามสกุล (สะกดตรงตามหนังสือเดินทาง)  (MR./MRS./MS./MSTR.)  
............................................................................................................................................................................................ 
สถานะภาพ □ โสด    □ แต่งงานไมไ่ดจ้ดทะเบียนสมรส □หมา้ย  □ หยา่    

□แต่งงานจดทะเบียนสมรส 
ชือ-นามสกุล คู่สมรส.....................................................................................สถานทีเกิด...................................................
สญัชาติ………………………………………………………. 
ชือ-นามสกุล บิดา ....................................................................................................................................... 
สถานทีเกิด.......................................สญัชาติ………………………………………………………. 
ชือ-นามสกุล มารดา ................................................................................................................................... 
สถานทีเกิด.......................................สญัชาติ………………………………………………………. 
ทอียูต่ามทะเบียนบา้น................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................รหสัไปรษณีย.์................................................ 
ทอียูปั่จจุบนั..................................................................................................................................................................... 
รหสัไปรษณีย.์............................... โทรศพัทบ์า้น...................................เบอรม์ือถือ................................................... 
ชือสถานททีาํงาน / สถานศึกษา.................................................................................................................................
ตาํแหน่งงาน.......................................... 
ทอียูส่ถานทีทาํงาน / สถานศึกษา.............................................................................................................................. 
รหสัไปรษณีย ์...............................................โทรศพัท.์............................................ 

*** ในกรณีทเีกษียณอายุ กรุณาระบุชือ และ ทอียู ่สถานททีาํงาน เนืองจากเป็นเงือนไขของสถานทูต *** 
ท่านเคยเดินทางเขา้ประเทศอินเดียมาก่อนหรือไม่ □  เคย  □  ไม่เคย 
ถา้เคย กรุณาระบุวนัที..........................................สถานที/เมือง................................... 
ประเทศทีเคยเดินทางในระยะเวลา 10 ปี ทีผ่านมา 
....................................................................................................................................................................... 
ท่านเคยเดินทางกลุ่มประเทศ SAARC ในระยะเวลา 3 ปีทีผ่านมามาก่อนหรือไม่ (กลุ่มประเทศ SAARC 
ไดแ้ก่ บงักลาเทศ ภูฏาน เนปาล มลัดีฟส ์ปากีสถาน ศรีลงักา อฟักานิสถาน ) 
ถา้เคย กรุณาระบุปีที..........................................สถานที/เมือง......................................................................
ระยะเวลาทีพาํนัก..........................วนั 
ชอืสมาชิกในครอบครวัพรอ้มเบอรติ์ดต่อ ระหวา่งทีท่านพาํนักอยู ่ณ ประเทศอินเดีย 



 ชือ-สกุล......................................................................................................................................................................... 
ทีอยู.่.................................................................................................................................................................................... 
เบอรโ์ทรศพัท.์.......................................... 
(กรณุาแจง้เบอรที์สามารถติดต่อไดโ้ดยสะดวก เนืองจากทางสถานทูตจะมีการโทรเช็คขอ้มูลโดยตรงกบัท่าน) 
การพิจารณาอนุมติัวีซ่าเป็นดุลพินิจของทางสถานทูตฯเท่านัน ทางบริษัทเป็นเพียงตวักลางในการ

อาํนวยความสะดวกและบริการดา้นเอกสารใหแ้ก่ผูเ้ดินทางเท่านัน 
 


