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กําหนดการเดิ นทาง
สิ งหาคม – ธันวาคม 2561
วันแรก
กรุงเทพฯ- ชัยปุระ
20.00 น.
คณะพร้อมกันทีส่ นามบินสุวรรณภูม ิ อาคารผูโ้ ดยสารขาออก ประตูท่ี 2 เคาน์เตอร์ E สายการ THAI
SMAILE เจ้าหน้าทีใ่ ห้การต้อนรับพร้อมอํานวยความสะดวกในการเช็คอินเอกสารและสัมภาระ
22.00 น.
ออกเดินทางจากกรุงเทพฯสู่เมืองชัยปุระ โดยสายการบิน THAI SMAILE เที่ยวบินที่ WE0337 (ใช้
เวลาเดินทาง 4 ชัวโมง
่ 30 นาที) (บริการอาหารบนเครือ่ ง)
00.20 น.
ถึงท่าอากาศยานชัยปุระ JAPUR AIRPORT ประเทศอินเดียผ่านด่านพิธกี ารตรวจคนเข้าเมืองแล้วที่
เดลลี ให้ท่านออกไปรับกระเป๋ าทีส่ ายพาน ออกเดินทางจากสนามบิน
จากนัน้ นําท่านเข้าสู่ทพ่ี กั พักผ่อนตามอัธยาศัย
ทีพ่ กั The Fern Hotel ( JAIPUR) หรือเทียบเท่า
เมืองชัยปุระ ซึ่งมีความหมายว่า นครแห่งชัยชนะ คนอินเดียเรียกเมืองนี้ว่า จัยปูร์ หรือ จัยเปอร์ รัฐ
ราชสถานได้ช่อื ว่า นครสีชมพู (Pink city) โดยทีม่ าของเมืองสีชมพูกเ็ นื่องจากในปี ค.ศ. 1876 มหาราช
ซารามซิงห์ (Maharaja Ram Singh) ได้มรี บั สังให้
่ ประชาชนทาสีชมพูทบั บนสีปูนเก่ าของบ้านเรือ น
ตนเองเพื่อ แสดงถึงไมตรีจติ ต้ อ นรับการมาเยือ นของเจ้าชายแห่ ง เวลส์ (Prince of Waies) เจ้าชาย
มกุ ฎ ราชกุ ม ารของอัง กฤษซึ่ ง ภายหลัง คือ กษั ต ริย์ เ อ็ ด เวิร์ด ที่ 7 (King Edward Vll) แห่ ง สหราช
อาณาจักรและต่อมารัฐบาลอินเดียก็ยงั ออกกฎหมายควบคุมให้สงิ่ ก่อสร้างภายในเขตกําแพงเมืองเก่า
ต้องทาสีชมพูเช่นเดิมจนกลายเป็ นสิง่ ทีเ่ ชิดหน้าชูตาและทําให้นกั ท่องเทีย่ วจากทัวทุ
่ กมุมโลก
วันที่สอง
06.30 น.
07.30 น.

เมืองชัยปุระ- เยือนป้ อมปราการแอมเบอร์ -ซิ ตี้พาเลส-ชมหอดูดาวจันตามันตาร์
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (2)
แต่ งชุ ด อิ นเดี ย แล้ วเที่ ย วถ่ายรูป ให้ กิ๊บเก๋ จะดีแ ค่ไหนถ้าได้ใส่ชุด ส่าหรี
หรือชุดพืน้ เมืองสวยๆของชาวอินเดียมาถ่ายรูปหมู่กนั จากนัน้ นํ าท่าน ขี่ช้าง
ขึ้นไปเที่ ยวยัง พระราชวังแอมเบอร์พาเลซ ประดุจดังมหาราชาและมหา
่
รานีในยุคก่อน ชมป้ อมปราการแอมเบอร์ (AmberFort) หรือพระราชวังแอม
เบอร์ (Amber)”พระราชวังแอมเบอร์ฟอร์ท เดิมเคยเป็ นราชธานีของเมืองชัย
ปุระสร้างอยู่บนเนินเขาสูงตรงตําแหน่ งเดิมทีเ่ คยเป็ นตําแหน่ งเดิมทีเ่ คยเป็ นป้ อมปราการเก่าในศตวรรษ
ที่ 11 มาก่อน สร้างขึน้ โดยมหาราชาแมนสิงห์ ใน ปี ค.ศ. 1592 และเสร็จสิน้ ลงในสมัยของมหาราชาใจ
สิงห์ป้อมแห่งนี้เป็ นต้นแบบทีด่ ขี องสถาปั ตยกรรมแบบราชปุต (Rajput) นอกจากนี้ในสมัยก่อนด้านล่าง
ของป้ อ มยัง เป็ น ทะเลสาบ จึงเป็ นปราการสําคัญ เพื่อ ป้ อ งกันข้าศึก ได้อีก ชัน้ ทําให้ท่นี ่ี ก ลายเป็ น จุด
ยุท ธศาสตร์สําคัญ ของราชวงศ์ก าญจวาหา อยู่ห ลายร้อยปี ก่ อนมหาราชาสะหวายจัย ซิงห์ท่ี 2 จะ
ตัดสินใจย้ายลงไปสร้างเมืองใหม่ยงั ชัยปุระ ภายในพระราช วังแอมเบอร์ฟอร์ท ระกอบด้วยพระตําหนัก
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ต่ างๆ ที่เปิ ดให้นักท่ อง เที่ยวเข้าชม ซึ่งส่วนใหญ่ จะสร้างในสมัยของมหาราชามาน ซิงห์ (Maharaja
Man Singh) ใน ปี ค.ศ. 1592และได้มกี ารขยายต่อเติมโดยมหาราชาองค์ต่อๆมา

นํ าท่านแวะชมและถ่ายรูป พระราชวังกลางนํ้ า จาร์ มาฮาล สถาปั ตยกรรมอลังการแห่งอินเดียกับ
พระราชวังนํ้ า “Water Palace” ซึ่งตัง้ เด่นสง่าอยู่กลางนํ้ า พระราชวังกลางนํ้ าซึ่งตัง้ เด่นสง่าอยู่กลาง
ทะเลสาบมันสกา (Man Sagar)สร้างขึน้ เมื่อไม่ก่ศี ตวรรษทีผ่ ่านมา ตัง้ อยู่ใจกลางทะเลสาบแมนซาการ์
ทีถ่ ูกล้อมรอบด้วยภูเขาอราวัลลี เป็ นทําเลทีด่ ที ส่ี ุดในเมือง เพราะสามารถเห็นวิวได้โดยรอบพระราชวัง
และตัวพระราชวังก็จะสะท้อนกับผืนนํ้ าเพิม่ ความงดงามให้มากขึน้ โดยเฉพาะในเวลากลางคืนที่จะมี
แสงสะท้อนอย่างเห็นได้ชดั ในส่วนของพระราชวังนัน้ มองภายนอกจะเห็นเพียงแค่สองชัน้ แต่ความจริง
แล้วทีน่ ่ีมชี นั ้ ซ่อนอยูด่ า้ นล่างใต้น้ํ าอีกด้วยพระราชวังถูกสร้างครัง้ แรกเพื่อจุดประสงค์เป็ นทีพ่ กั ผ่อนตาก
อากาศของพระราชา เพื่อเสด็จล่าสัตว์ ในบริเวณดังกล่าว แต่ ในช่วงศตวรรษที่ 18 กษัตริย์แห่งอาร์
เมอร์ได้ตดั สินใจสร้างเขื่อนล้อมรอบระหว่างภูเขาเพื่อป้ องกันนํ้ าท่วม และตอนนัน้ เองที่ทําให้ระดับนํ้ า
เพิม่ สูงขึน้ จนท่วมส่วนหนึ่งของพระราชวัง ปั จจุบนั ทีน่ ่ีอนุ ญาตให้ผคู้ นเข้าชมได้โดยทางเรือเท่านัน้ และ
ภายในวังยังมีภาพวาดทีไ่ ด้รบั การดูแลรักษาอย่างดี สถาปั ตยกรรมภายนอกและภายในรวมถึงระเบียง
มีการก่อสร้างอย่างวิจติ รงดงาม เป็ นพระราชวังกลางนํ้ าอันสุดตา และถือเป็ นสมบัตทิ ่สี มบูรณ์ อกี แห่ง
หนึ่งในประเทศ

เทีย่ ง

จากนัน้ อัลเบิ รต์ ฮอลล์ (Albert Hall) หรือพิพธิ ภัณฑ์กลางของเมืองชัยปุระ ทีส่ ร้างตามสถาปั ตยกรรม
ของอังกฤษ โดยด้านในจะจัดแสดงวิถึชวี ติ ของชนกลุ่มน้ อ ยในราชสถานค่ ะ และยังมีห้องสมุด และ
ภาพวาดแบบย่อส่วน (Miniature Painting) ในสมัยของโมกุล
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหารของโรงแรม (3)
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นํ าท่านชม พระราชวังหลวงCity Palace ซึง่ พระราชวังแห่งนี้เป็ นทีป่ ระทับของมหาราชาองค์ปัจจุบนั
ซึ่งภายในมีห อดาราศาสตร์ ยัน ตระ มัน ตระของมหาราชา ไสว สิงห์ท่ี 2 ผู้ส ร้างเมือ งชัยปุ ระและ
พิพ ิธภัณ ฑ์ ของมหาราชาแห่งชัยปุระในยุคก่ อนๆ อาทิ พรม ภาพเขียน และที่โดนเด่นมากที่สุดคือ
ฉลองพระองค์ของมหาราชา มโธ สิงห์ท่ี 1 ทีม่ ขี นาดใหญ่ มากและฉลองพระองค์ปักดิ้นทองของมหา
ราณี ท่หี นักเกือ บ 10 กิโลกรัม รวมถึงหม้อ เงินใบยักษ์ 2 ใบ หนักราว 345 กม. สถาปั ต ยกรรมของ
พระราชวังแห่ งนี้ ผ สมผสานกัน ระหว่ างราชวงค์ชยั ปุ ระกับ โมกุ ล นิ ย มใช้ห ิน อ่ อ นแกะสลัก ลวยลาย
ปราณีตบรรจง อาทิ นกยูง ดอกไม้ และพระพิฆเนศได้อย่างอ่อนช้อย ภายใน ชมพระตําหนักมูบารักมา
ฮาล (Mumarak Mahal) หรือเวลคัมพาเลซ (welcome Palace) โดยพระตําหนักมูบารักมาฮาลสร้างขึน้
ในปี ค.ศ. 1899 เพื่อรับรองแขกบ้านแขกเมืองมีความโดดเด่นตรงการแกะสลักเสาหินอ่อนและประตูท่ี
ทําแบบเท่ ากันทุ ก สัด ส่วน โดยตัวอาคารเป็ นการผสมผสานกัน ระหว่างสถาปั ต ยกรรมแบบราชปุต
อิสลาม และอังกฤษ ปั จจุบนั ตําหนักแห่งนี้ ใช้เป็ นพิพธิ ภัณฑ์แสดงเครื่องแต่งกายของมหาราชาและ
มหารานีในแต่ละยุคนัน้ เช่นกระโปรงปั กด้วยดิ้นทอง เสือ้ คลุมของมหาราชา ฯลฯ นอกจากนี้ ยังมีขา้ ว
ของเครือ่ งใช้ล้าํ ค่าในวังอีกหลายชิน้

ชมหอดูดาวจันตาร์มนั ตาร์( JantarMantar) จัดว่าเป็ นสถานที่ท่องเที่ยวสําคัญของเมืองชัยปุระโดย
ได้รบั การประกาศจากองค์การยูเนสโกให้เป็ นมรดกโลกในปี ค.ศ.2010 สร้างและคิดค้นขึ้นโดยมหา
ราชาสะหวายจัย สิงห์ท่ี 2 ด้วยทรงมีความสนพระทัยและพระปรีชาในเรื่องดาราศาสตร์จงึ ได้ทรงรับสัง่
ให้สร้างหอดูดาวแห่งนี้ขน้ึ มาพร้อมๆกับการก่อสร้างพระราชวังซิต้พี าเลซเพื่อใช้ดคู วามเคลื่อนไหวของ
พระอาทิตย์พระจันทร์
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จากนัน้ นํ าท่าน นัง่ รถถีบชมเมือง เพราะชัยปุระ มีเสน่ ห์ตรงที่ชวี ติ ริมถนน ผูค้ นพลุกพล่าน เสียแตร
ดังตอลดเวลา ชมสินค้าท้องถิน่ วางขายกันริมถนนชมพระอาทิตย์ตกดินทีป่ ้ อมไทเกอร์ ป้ อมนราห์การห์
(Naharagrh Fort) หรือ รู้จกั กันในชื่อ ป้ อ มไทเกอร์ ห่ างจากเมือ งชัยปุ ระไปทางทิศ เหนื อ ประมาณ 5
กิโลเมตร เป็ นป้ อมที่มองเห็นได้จากใจกลางเมืองชัยปุระ สร้างในปี ค.ศ. 1734 สมัยมหาราชาไสวจัย
ซิงห์ท่ี 2 เพื่อช่วยปกป้ องเมืองชัยปุระปั จจุบนั

20.00 น.

รับประทานอาหารคํ่า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (4)
ทีพ่ กั ณ The Fern Hotel ( JAIPUR) หรือเทียบเท่า

วันที่สาม
07.00 น.
08.00 น.

เมืองชัยปุระ-เยือนป้ อมปราการแอมเบอร์ -ซิ ตี้พาเลส-ชมหอดูดาวจันตามันตาร์
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (5)
นํ าท่านชมอนุสรห์สถานมหาราชาแห่ งชัยปุระ (Royal Gaitor) สร้างขึน้ ในบริเวณที่ถวายเพลิงพระ
ศพของมหาราชาแห่งชัยปุระ เพื่อรําลึกถึงอดีตมหาราชาทีเ่ คยปกครองเมืองชัยปุระ อนุ สรณ์สถานแห่ง
นี้สร้างด้วยหินอ่อนเป็ นรูปโดมแบบฮินดูสไตล์ของราชปุต มีความละเอียดและงดงามเป็ นอย่างมาก
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นํ าท่านชมพร้อมดื่ ม รัมบักห์พาเลซ (Rambagh Palace) ที่แห่งนี้ก็เป็ นพระราชวังอีกแห่งหนึ่งของมหา
ราชาแห่งเมืองชัยปุระ ซึง่ ในปั จจุบนั ถูกดัดแปลงให้กลายเป็ นโรงแรมทีแ่ พงทีส่ ุดของชัยปุระ

ชมเบียร์ล่ามันเดียร์ (Birla Mandir) หรือเรียกอีกชื่อว่า วัดลักษมีนารายัน (Laxmi Narayan) เป็ นวัดฮินดู
ทีม่ สี ขี าวโดดเด่นมาก ทีน่ ่ถี ูกสร้างโดยมหาเศรษฐีชาวอินเดีย

วัดพระพิ ฆเณศ (Ganesh temple)สร้างขึน้ โดย เสธอึ๊ง รามปาลีวาล ในช่วงต้นศตวรรษที่ 18 ตัง้ อยู่บนเนิน
เขาเล็กๆ เป็ นวัดที่มชี ่อื เสียงด้วยความเป็ นมงคลขององค์พระพิฆเนศวร นับเป็ นไฮไลท์สําคัญที่มผี ู้คนทัง้ ใน
และนอกเมืองชัยปุระต่างนิยมเข้าชมเคารพบูชา เพื่อเป็ นมงคลในชีวติ ประจําวัน และเพื่อค้นหาของความสุขนิ
รันดร์

จากนัน้ พระราชวังแห่ งสายลม (ถ่ายรูปด้านนอก) โดยถอด
แบบมาจากรูปทรงของมงกุฏพระนารายณ์ โดยมีสงิ่ ก่อสร้าง
ทีโ่ ดดเด่นคือ บริเวณด้านหน้าอาคารมีหน้าบันสูงห้าชัน้ และมี
ลัก ษณะคล้ า ยรัง ผึ้ง ซึ่ ง ประกอบด้ ว ยหน้ า ต่ า งขนาดเล็ ก
ตกแต่ งด้วยลวดลายฉลุเป็ นช่ อ งลมจํานวน 953 บาน โดย
ลายฉลุนัน้ มีเพื่อนางในวังสามารถมองทะลุออกมาเห็นชีวติ
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ภายนอกบนท้อ งถนนได้โดยไม่มใี ครสังเกตเห็นจากด้านนอก เนื่อ งจากนางในเหล่านัน้ ต้องมีค วาม
เคร่งครัดในการคลุม “ปูรด์ าห์” (หรือ ผ้าคลุมหน้า)พระราชวังแห่งนี้สร้างโดยหินทรายสีชมพุ อิ สระช้อป
ปิ้ งสิ น ค้ าเมื อ งราชสถาน ณ ตลาดฮาวามาฮาลบาซาร์ (Hawa Mahal Bazaar) ให้ท่านช้อ ปปิ้ ง
สินค้าพืน้ เมือง อาทิ กําไร สร้อยคอ เสือ้ ผ้า ต่างๆมากมาย แบบชาวราชาสถาน

20.00 น.

วันที่ห้า
02.15 น.
08.15 น.

ตลาด Chowk market สินค้าหลากหลาย เสือ้ ผ้า กระเป๋ าปั กเลือม ผ้าคลุมเตียง การ์ด ของฝากถูกใจ
ต่อรองราคากันสนุ กไปเล้ยยยย
รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร (6)
จากนัน้ สมควรแก่เวลานําท่านเดินทางสู่สนามบินเมืองชัยปุระเพื่อเดินทางสู่กรุงเทพฯ
ชัยปุระ - กรุงเทพฯ-(สนามบินสุวรรณภูมิ)
ออกเดินทางสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบิน THAI SMLIE เทีย่ วบินที่ WE344
เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูม ิ โดยสวัสดิภาพ
********************************************************************************************
หมายเหตุ :
1.เวลาที่ปรากฏในโปรแกรมกับการปฏิบตั ิจริงอาจแตกต่างกันเล็กน้ อย ขอให้ท่านรับทราบคําแนะนํ า
การเปลีย่ นแปลงการนัด หมายเวลาในการทํากิจกรรมอีกครัง้ จากหัวหน้าทัวร์
2.บริษทั อาจทําการเปลี่ยนแปลงรายการ ได้ตามความจําเป็ นและเหมาะสม แต่จะยึดผลประโยชน์ ของ
ลูกค้าเป็ นสําคัญ ทัง้ นี้ ขึน้ อยูก่ บั สภาวะของสายการบิน โรงแรมทีพ่ กั ภูมอิ ากาศ ภัยธรรมชาติ การนัด
หยุดงานฯลฯ ตลอดจนสภาวะทาง เศรษฐกิจและสถานการณ์ทางการเมืองภายใน อันเป็ นสาเหตุให้ตอ้ ง
เลื่อนการเดินทางหรือไม่สามารถจัดพาคณะท่องเทีย่ วได้ตามรายการ
อัตราค่าบริการ ชัยปุระ 4 วัน 2 คืน เนื่องจากเป็ นตั ๋วราคาพิเศษจึงไม่สามารถ REFUND ได้
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อัตราค่าบริ การ (บาทต่อท่าน) สิ งหาคม – ธันวาคม 2561
วันเดินทาง
ผูใ้ หญ่
เด็ ก อายุ 2-12 ปี เด็ก อายุ 2-12ปี เด็ก อายุ 2-12 ปี
พัก 2 ท่าน พักกับผูใ้ หญ่
พักกับผูใ้ หญ่
พักกับผูใ้ หญ่
3 ท่าน
3 ท่าน มีเตียง 3 ท่าน
ไม่มเี ตียง
11-14 สิ งหาคม 2561
24,900
24,900
24,900
24,900
8-11 กันยายน
24,900
28,800
24,900
24,900
20-23 ตุลาคม
24,900
28,800
24,900
24,900
8-11 ธันวาคม
24,900
28,800
24,900
24,900
29 ธ.ค.61 -1 ม.ค.62
28,800
28,800
28,800
28,800
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พัก เดี่ย ว
เพิม่

1,900
1,900
1,900
1,900
2,500

*ผู้ใหญ่ (12 ปี ขึ้นไป) บริ ษัทขอสงวนสิ ทธิ์ ในการออกทัวร์กรณี มีผ้เู ดิ นทางไม่ 15-20 ท่ าน ตามที่ ได้ ตกลงกับ
ทางบริ ษทั ฯ
อัตรานี้ รวม
1. ค่าโดยสารเครือ่ งบินชัน้ ประหยัดเส้นทาง ตามรายการระบุ
2. ค่าภาษีสนามบิน ค่าประกันสายการบินและภาษีน้ํามันของสายการบิน
3. ค่าโรงแรมทีพ่ กั พักห้องละ 2-3 ท่าน
4. ค่าเข้าชมสถานทีท่ ่องเทีย่ วต่างๆ/ค่าอาหารทุกมือ้ /ค่ารถรับส่งและระหว่างการนํ าเทีย่ ว ตามรายการระบุ
5. ค่าธรรมเนียมวีซ่าสําหรับหนังสือเดินทางไทย ยืน่ แบบออนไลน์เท่านัน้ (ไม่ตอ้ งโชว์ตวั )
6. ค่าประกันอุบตั เิ หตุระหว่างการเดินทางวงเงิน 1 ล้านบาท (วงรักษาพยามบาทไม่เกิน 5 แสนบาท/ครัง้ )ทัง้ นี้
ย่อมขึน้ อยูใ่ นข้อจํากัดทีม่ กี ารตกลงไว้กบั บริษทั ประกันชีวติ
อัตราค่าบริการไม่รวม
1. ค่าจัดทําหนังสือเดินทาง (PASSPORT) และค่าทําใบอนุ ญาตที่กลับเข้าประเทศของคนต่างชาติ หรือ คนต่าง
ด้าว
2. ค่าใช้จา่ ยอื่นๆนอกเหนือจากทีร่ ะบุไว้ในรายการและค่าใช้จ่ายส่วนตัวต่างๆ เช่น ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด ฯลฯ
3. ค่าธรรมเนียมนํ้ามันของสายการบิน (ถ้ามี)
4. ค่าทําเอกสารผูถ้ อื พาสปอร์ตต่างด้าว/ค่าวีซ่าทีม่ คี ่าธรรมเนียมแพงกว่าหนังสือเดินทางไทย
5. ค่าภาษีหกั ณ ทีจ่ า่ ย 3% ภาษีมลู ค่าเพิม่ 7% (กรณีออกใบกํากับภาษี)
6. ค่านํ้าหนักเกินพิกดั ตามสายการบินกําหนด 20 กิโลกรัม และกิจกรรมต่างๆตามฤดูกาลเช่นขีจ่ ามรี,สกี ฯลฯ
7. ค่าทิปไกด์ทอ้ งถิน่ ,พนักงานขับรถ รวม 20 USD ต่อท่านตลอดทริป
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8. ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ไทย ทิปหัวหน้าทัวร์แล้วแต่ความพึงพอใจในบริการของท่าน
9. ค่าบริการยกกระเป๋ าในโรงแรมและสนามบิน ซึง่ ท่านจะต้องดูแลกระเป๋ าและทรัพย์สนิ ด้วยตัวท่านเอง
**การให้ทปิ ตามธรรมเนียมทางบริษัทฯมิได้มผี ลประโยชน์ ใดๆทัง้ สิ้นขึน้ อยู่กบั การพิจารณาของท่านเพื่อเป็ น
กําลังใจให้กบั ไกด์ และคนขับรถ **
เอกสารประกอบการยื่นวีซ่าท่องเที่ยวอิ นเดีย แบบออนไลน์ (ไม่ต้องโชว์ตวั )
1. หนังสือเดินทาง (Passport) ที่มอี ายุใช้งานไม่ต่ ํากว่า 6 เดือนนับจากวันเดินทาง
และมีหน้าว่างสําหรับปิ ดวีซ่า
2. รูป ถ่ า ยสี พื้ น หลัง สีข าว ขนาด 2 x 2 นิ้ ว จํา นวน 2 ใบ (ห้ า มใส่ เ ครื่อ งแบบ
ราชการ) และไม่ใช่รปู สติกเกอร์หากท่านส่งรูปมาไม่ถูกต้องตามทีบ่ ริษทั ฯแจ้งไว้
ทางบริษทั ฯขอเรียกเก็บค่าทํารูปใหม่ท่านละ 300 บาทเพื่อดําเนินการทํารูปด่วน
ใหม่ให้ทนั ต่อการยืน่ ขอวีซ่า
3. สําเนาบัตรประชาชน และ สําเนาทะเบียนบ้านพร้อมเซ็นต์รบั รองสําเนาถูกต้อง 1 ชุด
4. สําเนาสูตบิ ตั ร (สําหรับผูเ้ ดินทางเป็ นเด็ก)
5. สําเนาหน้าวีซ่าทีเ่ คยเดินทางไปประเทศอินเดีย 1 ชุด (หากมี)
เงื่อนไขการจอง
1. กรุณาวางเงินมัดจําท่านละ 15,000 บาท โดยการโอนเข้าบัญชี
2. หลังการโอนกรุณานําส่งเอกสารการโอนมาที่ 02 -514 9027
3. ส่งมอบเอกสารสําหรับการเตรียมการยืน่ ขอวีซ่าตามทีก่ ําหนด
4. ค่าทัวร์ส่วนที่เหลือชําระก่อนการเดินทาง 21 วัน เนื่องจากจะต้องใช้ในการออกตั ๋วเครื่องบินและเอกสารต่างๆ
เพื่อยืนยันการเดินทาง ในการประกอบการพิจารณาวีซ่าของทางสถานทูต
5. กรณีวซี ่าไม่ผ่านการพิจารณาจากทางสถานฑูตฯ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ ์ในการหักค่าธรรมเนียมการยื่นวีซ่า
,ค่าบริการ และค่าใช้จา่ ยต่างๆทีเ่ กิดขึน้ ตามความเป็ นจริง
6. กรุณาจองล่วงหน้าอย่างน้อย 4 สัปดาห์ก่อนเดินทาง
การยกเลิ กการเดิ นทาง
1. สงวนสิทธิ ์ในการคืนมัดจําทุกกรณี
2. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 8-14 วัน คิดค่าใช้จา่ ย 80 %ของราคาทัวร์ในทุกรณี
3. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 7 วัน ขอสงวนสิทธิ ์ในการคืนเงินทุกกรณี
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เงื่อนไขการออกเดิ นทาง
1. คณะเดินทางขัน้ ตํ่า 20 ท่านมีหวั หน้าทัวร์เดินทางด้วย
2. หากสมาชิกจองไม่ครบ 15 ท่าน ไม่มหี วั หน้าทัวร์เดินทางกับคณะด้วย โดยรายการท่องเทีย่ วยังคงเดิมโดยไกด์
ท้องถิน่ ดูแลคณะ
หมายเหตุ
1. บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ ์ในการยกเลิกหรือเลื่อนกําหนดการเดินทาง ในกรณีท่ไี ม่สามารถ จัดกรุ๊ปทัวร์ได้ถึง 15
ท่าน และ/หรือ ผูร้ ว่ มเดินทางในคณะไม่สามารถผ่านการพิจารณาวีซ่าได้ครบ 15 ท่าน
2. เมือ่ ท่านตกลงชําระเงินมัดจําหรือค่าทัวร์ทงั ้ หมดกับทางบริษทั ฯ แล้ว ทางบริษทั ฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับ
เงือ่ นไขข้อตกลงต่างๆ ทัง้ หมด
3. บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์น้ี เมื่อเกิดเหตุจําเป็ นสุดวิสยั จนไม่อาจ
แก้ไขได้และ จะไม่รบั ผิดชอบใดๆ ในกรณีทส่ี ญ
ู หาย สูญเสียหรือได้รบั บาดเจ็บทีน่ อกเหนือความรับผิดชอบของ
หัวหน้าทัวร์และเหตุสุดวิสยั บางประการ เช่น การนัดหยุดงาน ภัยธรรมชาติ การจลาจล ต่างๆ
4. เนื่องจากรายการทัวร์น้ีเป็ นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสิทธิ ์การใช้บริการใดๆตามรายการ หรือ ถูก
ปฏิเสธการเข้าประเทศไม่ว่าในกรณีใดก็ตาม ทางบริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ ์ไม่คนื เงินในทุกกรณี
5. กรณียกเลิกการเดินทางภายหลังจากได้วซี ่าแล้ว ทางบริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ ์ในการแจ้งสถานฑูตฯเพื่อให้อยู่ใน
ดุลพินิจของสถานฑูตฯ เรื่องวีซ่าของท่าน เนื่องจากการขอวีซ่าในแต่ละประเทศจะถูกบันทึกไว้เป็ นสถิตใิ นนาม
ของบริษทั ฯ เมื่อ ท่านได้ชําระเงินมัดจําหรือทัง้ หมด ไม่ว่าจะเป็ นการชําระผ่านตัวแทนของบริษทั ฯ หรือชําระ
โดยตรงกับทางบริษทั ฯ ทางบริษทั ฯ จะขอถือว่าท่านรับทราบและยอมรับในเงือ่ นไขต่างๆของเอกสารวีซ่า
6. กํ าหนดการเดินทางอาจมีก ารเปลี่ยนแปลงได้เพื่อความเหมาะสม ทัง้ นี้ ท างบริษัท ฯ จะยึด ถือ ผลประโยชน์
ตลอดจนความปลอดภัยของคณะผูเ้ ดินทางเป็ นสําคัญ

