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อินเดีย ชยัปรุะ 5 วนั 3 คืน 
สายการบินไทยสมายล ์ 

21 - 25 ธนัวาคม 2562  
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19.00 น.           คณะพรอ้มกันท่ีท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผูโ้ดยสารขาออกระหว่างประเทศ 

ชัน้ 4 ประต ู2-3 เคานเ์ตอร ์D  โดย สายการบินไทยสมายล ์(WE) เจา้หนา้ท่ีคอย
ใหก้ารตอ้นรบัดแูลดา้นเอกสาร เช็คอินและสมัภาระในการเดนิทาง  

22.05 น.           เดนิทางสู ่ท่าอากาศยานนานาชาตชัิยปุระ ประเทศอินเดีย โดย สายการบิน 

ไทยสมายล ์เท่ียวบนิท่ี WE 343 (เวลาเดนิทางโดยประมาณ 4 ชั่วโมง 40 นาที) 

01.15 น.  ถึง ท่าอากาศยานนานาชาติชยัปรุะ   ประเทศอินเดีย ผ่านพิธีตรวจคนเขา้เมือง และ

ดา่นศลุกากรเรียบรอ้ยแลว้  

***** เวลาที่อนิเดียช้ากว่าไทย 1.30 ชั่วโมง ***** 

  น าท่านเดินทางเข้าสู่โรงแรมที่พัก JW MARRIOTT RESORT & SPA หรือ

เทยีบเท่า 
 
 

วนัพฤหัสบดทีี่ 2 มกราคม 2563 
 
 

เช้า   รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

 หลังอาหารเช้า ออกเดินทางสู่ จันทาร์ มันทาร์ (JANTRA MANTRA) หอดูดาว

จนัทรามนัทาร ์เป็นสถานท่ีท่ีรวบรวมอปุกรณเ์ครื่องมือดา้นดาราศาสตร ์ถกูสรา้งขึน้

โดยมหาราชาสะหวาย จยั สิงห ์ซึ่งเป็นแม่ทพัใหญ่ แตต่อ่มาสมเด็จพระจกัรพรรดิออ

รงัเซพ ไดพ้ระราชทานต าแหน่งใหเ้ป็น "มหาราชา" และ "สะหวาย" โดยหอดูดาว

ลกัษณะแบบนีไ้ดท้รงสรา้งทัง้หมด 5 แห่ง ตา่งสถานท่ีกนั แตห่อดดูาวชนัตรมันตระ

เป็นขนาดท่ีใหญ่ท่ีสุดใน 5 แห่ง และยงัอยู่ในสภาพท่ีสมบูรณม์ากท่ีสดุอีกดว้ย โดย

องคก์ารยเูนสโกไดย้กย่องว่า "เป็นการแสดงออกถึงความชาญฉลาดทางดาราศาสตร์

และแนวความคิดทางจกัรวาลวิทยาของราชส านกัในช่วงปลายของยุคโมกลุ" ตอ่มา 

JANTRA MANTRA  ไดร้บัการขึน้ทะเบียนเป็นมรดกโลก โดยองคก์ารยูเนสโก ในปี 

ค.ศ. 2010 

 

วนัเสารท่ี์ 21 ธนัวาคม 2562   

 กรงุเทพฯ  

 

วนัอาทิตยท่ี์ 22 ธนัวาคม 2562   

 ชยัปรุะ - จนัทาร ์มนัทาร ์- ซิต้ี พาเลซ – BAPU BAZAR – 

 พระราชวงัสายลม 
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 ชม ซิตี้พาเลซ (CITY PALACE) หรือท่ีรูจ้ักกันในนาม “พระราชวังหลวง” ตัง้อยู่

บริ เวณถนน ฮาวา มาฮาลบาซ่าร ์ (HAWA MAHAL BAZAR) สร้างขึ ้นในสมัย

มหาราชสะหวายจยั ซิงหท่ี์ 2 เดมิพระราชวงันีเ้ป็นพระราชวงัของ มหาราชใจสิงห ์แต่

ปัจจุบันนีพ้ระราชวังแห่งนีก้ลายเป็นพิพิธภัณฑ ์SAWAI MAN SINGH MUSEUM 

ภายในพิพิธภณัฑมี์หลายจดุท่ีนา่สนใจ ประกอบไปดว้ย 4 จดุดว้ยกนั ไดแ้ก่ จดุท่ีหนึ่ง

คือในส่วนพระราชวัง จุดท่ีสองในส่วนของพิพิธภัณฑ ์(ท่ีจัดแสดงเก่ียวกับฉลอง

พระองคข์องกษัตริย ์และมเหสี ท่ีแสดงใหเ้ห็นถึงความปราณีต การตดัเย็บไดอ้ย่าง

สวยงาม) จุดท่ีสามในส่วนของจ าพวกอาวุธ และชุดศึกสงคราม และในจุดท่ีส่ี จะ

แสดงในส่วนของศิลปะของภาพวาด ภาพถ่าย ราชรถ และพรมโบราณ ท่ีไดร้บัการ

จารกึไวใ้นประวตัิศาสตร ์และอีกหนึ่งไฮไลท ์ คือหมอ้น า้ขนาดใหญ่มหึมา จ านวน 2 

ใบ ท าจากโลหะเงิน สงู 1.50 เมตร ถือไดว้า่ใหญ่ท่ีสดุในโลก 

กลางวัน   รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

 เขา้สู่พระราชวังสายลม (HAWAL MAHAL) ถือไดว้่าเป็นอีกหนึ่งสถานท่ีส าคญัอีก

หนึ่งแห่ง ของประเทศอินเดียท่ีจกัตอ้งมาเยือน พระราชวงัแห่งนีต้ัง้อยู่ในเขตเมืองชยั

ปรุะ ถกูสรา้งขึน้ในปี ค.ศ. 1799 โดยมหาราชาสะหวาย ประธาป สิงห ์(MAHARAJA 

SAWAI PRATAP SINGH) และไดร้บัการออกแบบขึน้มาโดยสถาปนิกท่ีช่ือว่า ชันด ์

อสุถดั (LAL CHAND USTAD) ซึ่งสถาปัตยกรรมของฮาวา มา

ฮาล ถอดแบบมาจากรูปทรงมงกุฏของพระนารายณ ์บริเวณ

ดา้นหนา้อาคารมีหนา้บนัสงูหา้ชัน้ และมีลกัษณะคลา้ยรงัผึง้ ท่ี

สรา้งมาจากหินทรายสีแดงสด อีกทัง้ยงัมีการฉลุหินท าใหเ้ป็น

ช่องหนา้ต่างมีลวดลายเล็กๆละเอียดยิบ จึงท าใหพ้ระราชวัง

แห่งนีมี้ช่องหนา้ต่างถึง 953 บาน แต่หนา้ต่างของพระราชวัง

จะถกูสรา้งปิดไวด้ว้ยหินทรายฉล ุท าใหน้างในฮาเร็มพระสนม

ท่ีอยู่ดา้นในสามารถมองผ่านขา้งในมาดา้นนอกได ้แตค่นจาก

ทางดา้นนอกจะไม่สามารถมองผ่านเขา้มาดา้นในได ้และท่ี

ส าคญัดว้ยลกัษณะการสรา้งแบบนีท้  าใหเ้กิดช่องแสงและช่อง

ลม ซึ่งเป็นท่ีมาของ “พระราชวงัแหง่สายลม” 

 หลงัจากนัน้ใหท้่านอิสระช้อปป้ิงสินค้าพื้นเมือง ของแต่งบา้น ชุดพืน้เมือง ก่อน

เพิ่มเติมพาทุกท่านไปเลือกซือ้ของในตลาดนดั BAPU BARZAR ใหท้่านไดเ้ลือกซือ้

สินคา้มากมายคลา้ยตลาดจตจุกัรของไทยเป็นตลาดท่ีมีสีสนั ผสมกับความวุ่นวาย
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ของรา้นคา้และผูค้นตามตรอกซอกซอย ซึ่งเป็นแหล่งชอ้ปป้ิงยอดฮิตใจกลางเมืองชยั

ปรุะ มีสินคา้แบบดัง้เดมิ ตัง้แตเ่สือ้ผา้ สิ่งทอ ไปจนถึงงานหตัถกรรม ตา่งๆ 

 แวะชม ALBERT HALL MUSEUM เป็นพิพิธภณัฑท่ี์เก่าแก่ท่ีสดุในรฐั RAJASTHAN 

ในอดีตท่ีน่ีเป็นท่ีท าการบรหิารส่วนตา่ง ๆ ของเมือง และไดมี้การปรบัเปล่ียนภายหลงั

มาเป็น ART MUSEUM ท่ีรวบรวมศิลปะ และวฒันธรรมต่าง ๆ ไวม้ากมาย ส่วนช่ือ 

ALBERT ก็มีท่ีมา มาจากการเสด็จประพาสของ KING EDWARD VII (ALBERT 

EDWARD) นั่นเอง 

 

 

 

 

 

 

 

ค ่า   รับประทานอาหารค ่า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

   น าท่านสู่ทีพั่ก JW MARRIOTT RESORT & SPA หรือเทยีบเท่า 

 

 
 
 
 

เช้า รับประทานอาหารเช้า  ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
 น าออกเดินทางสู่ GALTA JI TEMPLE หรือวัดลิง วัดฮินดูโบราณท่ีตัง้อยู่บริเวณ

ปลายหบุเขา เตม็ไปดว้ยลิงนบัพนัชีวิต 

กลางวัน   รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
 น าท่านชม ROYAL GAITOR หรือ อนุสรณ์สถานมหาราชาแห่ง

ชัยปุระ สรา้งขึน้ดว้ยหินอ่อนเป็นรูปโดมแบบฮินดสูไตลข์องราชปตุ มี
ความละเอียด และงดงามมากสรา้งขึน้เพ่ือร  าลึกถึงอดีตมหาราชาท่ี
เคยปกครองเมืองชยัปรุะ สมควรแก่เวลาน าทา่นชมความสวยงามของ
พระอาทิตยต์กดนิท่ี  NAHARGARH FORT หรือ ป้อมนาหรครห ์มี

 

วนัจนัทรท่ี์ 23 ธนัวาคม 2562   

Galta Ji Temple – Royal Gaitor – Nahargarh Fort  
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ความหมายว่า ถ า้เสือ ตอนเย็นอากาศจะคอ่ยๆ เย็นลง วิวก็สวยมาก บริการท่านดว้ย 
ชา กาแฟ พรอ้มชมวิวของเมือง JAIPUR ทัง้เมืองยามพระอาทิตย ์

 ตกดนิ 
ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
 น าท่านสู่ที่พัก JW MARRIOTT RESORT & SPA หรือเทยีบเท่า 
 

 

 
 
 
 

เช้า รับประทานอาหารเช้า  ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
 ออกเดินทางสู่ AMBER FORT สรา้งในสมยัศตวรรษท่ี 16 โดยมหาราชา มาน สิงหท่ี์ 
1 (RAJA MAN SINGH 1) ทรงรบัสั่งใหมี้การสรา้งป้อมปราการขึน้ในปี ค.ศ. 1592 
และไดมี้การบรูณะมาเป็นเวลาหลายศตวรรษ สถานท่ีแห่งนีมี้ความโดดเดน่ สวยงาม
เป็นอีกหนึ่งสถานท่ีท่ีหากมีโอกาสไดม้าเยือนอินเดียแลว้ไม่ควรพลาด  เน่ืองจากตัง้อยู่
บนผาหินเหนือทะเลสาบ อีกทัง้ป้อมปราการแอมเบอร ์ฟอรด์ยังมีช่ือเสียงทางดา้น 
สถาปัตยกรรมท่ีมีการผสมผสานกนัระหว่างศิลปะทางฮินด ูและศลิปะราชปตุอนัซึ่งท า
ให้ท่ีแห่งนีมี้เอกลักษณ์เฉพาะตัว อีกทั้งยังสามารถมองเห็นป้อมปราการได้จาก
ระยะไกล ดว้ยขนาดของก าแพงปราการขนาดใหญ่และมีความแน่นหนา พรอ้มประตู
ทางเขา้หลายแหง่ ถนนท่ีปดูว้ยหินหลายสาย และพิเศษสดุๆ ทกุทา่นสามารถมองเห็น
ทะเลสาบเมาตา ไดอ้ยา่งชดัเจน เม่ือมองจากบนปอ้มปราการ การเย่ียมชมตอ้งนั่งชา้ง
ขึน้ไปบนยอดเนินเทา่นัน้ ไมส่ามารถเดนิเทา้ขึน้ไปได ้ควาญชา้งแต่
คนละแต่งองคเ์ต็มยศพรอ้มช้างเชือกโตท่ีวาดลวดลายสวยงาม 
ระหวา่งทางก็ชมวิวไปดว้ย ใชเ้วลาประมาณ 10-15 นาที 
 จากนั้นชม PANNA MEENA KA KUND STEPWELLS บ่อน ้า
โบราณแบบขั้นบันได สรา้งขึน้ในศตวรรษท่ี 16 เพ่ือกักเก็บน ้า 
บนัไดท่ีออกแบบเป็นแนวทแยง 8 ชัน้ ชว่ยใหป้ระชาชนจ านวนมาก
ลงไปในบอ่ไดใ้นเวลาพรอ้ม ๆ กนั 

กลางวัน   รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

 

วนัองัคารท่ี 24 ธนัวาคม 2562   

Amber Fort – Panna Meena Ka Kund Stepwells - พระราชวงักลางน ้า – 

Patrika Gate - Birla  Mandir Temple   
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 หลงัอาหารกลางวนั น าท่านชม พระราชวังกลางน ้า (JAL MAHAL) ความโดดเด่น
ของท่ีน่ีคือตัง้อยูก่ลางทะเลสาบ MAN SAGAR LAKE คนทอ้งถ่ินรวมทัง้นกัท่องเท่ียว
จึงเรียกกันว่า THE WATER PALACE พระราชวังแห่งนีส้รา้งโดยมหาราชาไสว ชัย
ซิงหท่ี์ 2 (MAHARAJA SAWAI JAI SINGH II) ตวัอาคารใชห้ินทรายโทนสีเปลือกไข่
ในการก่อสรา้ง ปัจจบุนัไดมี้การปรบัเปล่ียนใหท่ี้น่ีเป็นรา้นอาหารสุดหรูหรา จึงมีการ
จ ากดัจ านวนนกัทอ่งเท่ียวท่ีจะไปเขา้เท่ียวชม เพราะตอ้งนั่งเรือเขา้ไป แตน่กัทอ่งเท่ียว
ทั่วไปก็สามารถท่ีจะชมพระราชวงัแหง่นีไ้ดจ้ากจดุชมวิว  

 ก่อนกลบัเขา้เมืองน าทา่นชม PATRIKA GATE คือประตเูมืองล าดบัท่ี 9 ของ JAIPUR 
ท่ีเพิ่งสรา้งเสร็จไม่นาน ประตูเมืองแห่งนีต้ัง้อยู่บริเวณวงเวียน JAWAHAR ใกลก้ับ
สนามบินนานาชาติ JAIPUR ด้วยความท่ีเป็นประตูเมืองล าดับท่ี 9 ซึ่งเป็นเลข
ศกัดิ์สิทธ์ิ การสรา้งประตูนีจ้ึงมีการระดมความคิดในการสรา้งใหต้รงตามประเพณี
โบราณของ JAIPUR ท าให ้PATRIKA GATE มีโดม 9 โดม มีซุม้ประต ู7 ซุม้ แตล่ะซุม้
มีภาพวาดสีสนัสวยงาม เลา่ประวตัศิาสตรข์องแควน้ราชสถาน  
 ชม BIRLA MANDIR TEMPLE  หรือเรียกอีกช่ือว่า วัดลักษมีนารายัน  (LAXMI 

NARAYAN) ตามช่ือของผูส้รา้ง คือ นาย RAJA BALDEV BIRLA ซึ่งเป็นนกัธุรกิจคน
ส าคญัของอินเดีย สรา้งขึน้เม่ือปี พ.ศ.2481 เพ่ือบชูาพระนารายณ ์(พระผูพ้ิทกัษโ์ลก) 
และพระลกัษมี (เทพแห่งความมั่งคั่ง) เป็นท่ีซึ่งคนอินเดียและคนตา่งชาติท่ีนบัถือเทพ
เจา้ทัง้สององคน์ิยมไปกราบไหวข้อพร ซึ่งเช่ือว่าจะทรงบนัดาลใหส้มความปรารถนา 
นอกจากเทวรูปส าคญั 2 องคด์งักล่าวแลว้ ในบริเวณวดัท่ีสรา้งอย่างงดงามยงัมีเทวรู
ปตามความเช่ือของฮินดอีูกหลายองค ์เช่น พระกฤษณะ และพระพิฆเนศ ส าหรบัพระ
พิฆเนศ เป็นท่ีนิยมวา่ศกัดิส์ิทธ์ิมาก คนไทยท่ีมาเย่ียมมกัจะไปกราบขอพรใหท้  ากิจการ
ตา่งๆ ส าเรจ็ และเลา่กนัวา่ไดร้บัพรตามความมุง่หมาย 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
 ออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติชัยปุระ  ประเทศอินเดีย เพ่ือเดินทาง

กลบัสู ่กรุงเทพฯ 
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02.15 น.  ออกเดนิทางสู ่กรุงเทพฯ โดยสายการบินไทยสมายล ์(WE) เทีย่วบินที ่WE344 
08.15 น.  ถึง กรุงเทพฯ โดยสวสัดภิาพพรอ้มความประทบัใจ 
 
 
 

           
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

วนัพธุท่ี 25 ธนัวาคม 2562   

กรงุเทพฯ 
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ก าหนดเดนิทางวันที ่21-25 ธันวาคม 2562  
          **อัตราน่ีไม่รวมภาษีมูลค่าเพิม่ 7%** 

อัตราค่าบริการ   

ผู้ใหญ่พกัห้องละ 2 ท่าน ราคาท่านละ  58,000 บาท 
ทีน่ั่ง Premium Economy (จ านวนจ ากัด)  
ราคาพเิศษเพิม่ทา่นละ 

ตรวจสอบ ณ วันทีจ่อง 

กรณี ไม่ใช้ต๋ัวเคร่ืองบนิของกรุ๊ป ส่วนลด -12,500 บาท 

พักห้องเดีย่ว เพิม่ท่านละ 12,000 บาท 
***กิจกรรมและสถานทีท่่องเทีย่วอาจมีการเปล่ียนแปลงตามความเหมาะสม*** 

อัตราค่าบริการรวม 
- คา่ตั๋วโดยสารเครื่องบนิชัน้ประหยดัทัง้หมดท่ีก าหนดในก าหนดการขา้งตน้  

- คา่บริการน าเท่ียว และคา่ธรรมเนียมเขา้ชมสถานท่ีทอ่งเท่ียวตา่งๆ  

- คา่อาหารและเครื่องด่ืมทกุมือ้ ตามท่ีระบใุนรายการ  

- ประกนัอบุตัเิหต ุวงเงิน 1,000,000.-บาท(คา่รกัษาพยาบาลไมเ่กิน 500,000.-บาท)  
**ตามเง่ือนไขกรมธรรม*์* 

- คา่ธรรมเนียมวีซ่า 

- คา่ภาษีสนามบนิทกุแหง่ 
อัตรานีไ้ม่รวม 

- คา่ใชจ้า่ยส่วนตวัอ่ืน ๆ เชน่ คา่ซกัรีด คา่โทรศพัทท์างไกล คา่อาหารและเครื่องด่ืมท่ีสั่งเพิ่มพิเศษ 
นอกเหนือรายการท่ีก าหนด 

- คา่ท าหนงัสือเดนิทาง เอกสารประกอบการเดนิทาง 

- คา่ทิปไกด ์และคนขบัรถ ขึน้อยูก่บัความพงึพอใจ  
การช าระเงนิ 

• มดัจ า 20,000 บาท ภายใน 24 ชั่วโมง หลงัจากท าการจอง 

• ช าระเตม็ภายใน 45 วนัก่อนการเดนิทาง 
หมายเหตุ : * ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงรายการโดยมิตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้  
** กรณีสายการบนิ มีการปรบัขึน้อตัราคา่ภาษีน า้มนัตามภาวะน า้มนัโลก บริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการ
เรียกเก็บตามจรงิ** 
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กรณียกเลิกการเดนิทาง 

1. แจง้ยกเลิกลว่งหนา้มากกว่า 45 วนัก่อนวนัเดนิทางเก็บคา่ใชจ้า่ย ทา่นละ 10,000 บาท 
2. แจง้ยกเลิกภายใน 15 - 45 วนัก่อนวนัเดนิทาง เก็บคา่ใชจ้า่ยครึง่หนึ่งของคา่ทวัร  ์
3. แจง้ยกเลิกนอ้ยกว่า 15 วนัก่อนวนัเดนิทางขอสงวนสิทธ์ิเก็บคา่ใชจ้า่ยทัง้หมดของการเดนิทาง 
4. กรณีเจ็บป่วย จนไมส่ามารถเดนิทางได ้ซึ่งจะตอ้งมีใบรบัรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรบัรอง บริษัทฯ จะ

หกัเฉพาะคา่ใชจ้า่ยท่ีไมส่ามารถเรียกคืนได ้เชน่ คา่ธรรมเนียมในการมดัจ าตั๋ว คา่ปรบัการยกเลิกท่ีพกั
และบรกิารอ่ืนๆ 

บริษัทขอสงวนสิทธิในการรับผิดชอบต่อกรณีดังกล่าว 
1. ผูโ้ดยสารท่ีเดินทางลา่ชา้ไมอ่าจเรียกรอ้งสิทธิใดๆได ้
2. ถกูปฏิเสธมิใหท้า่นออกนอกประเทศและเขา้ประเทศปลายทาง จากกองตรวจคนเขา้เมือง ไมอ่าจ

เรียกรอ้งสิทธิใด ๆ ได ้  
3. หากทา่นไมส่ามารถเดินทางไดด้ว้ยสาเหตใุดก็ตามไมอ่าจเรียกรอ้งสิทธิใด ๆ ได ้
4. บรษิัทในฐานะตวัแทนสายการบนิ ยานพาหนะอ่ืน ๆ ไมส่ามารถรบัผิดชอบใด ๆ ตอ่การบาดเจ็บ และ

สญูหายของทรพัยส์ิน หรือคา่ใชจ้า่ยตา่ง ๆ อนัเกิดจากความลา่ชา้ของทา่น 
5. การยกเลิกเท่ียวบนิ อบุตัเิหต ุภยัธรรมชาต ิการนดัหยดุงาน และ ปัญหาทางการเมือง 
6. กรณีท่ีลกูคา้ลืมของหรือท าของหลน่หายในระหวา่งการเดินทาง ไมถื่อเป็นความรบัผิดชอบของหวัหนา้

ทวัร ์หรือของ บรษิัท  ฯ หากแตจ่ะชว่ยด าเนินการประสานงานใหอ้ยา่งสดุความสามารถ  
7. ส าหรบัผูมี้ครรภ ์ตอ้งแจง้ลว่งหนา้ พรอ้มใบรบัรองจากแพทย ์(ภาษาองักฤษ) 

กรุณาโอนเงนิมาที ่บัญช ีชือ่ “บริษัท อะราวดเ์ดอะเวลิด ์จ ากัด” 
ธนาคารกรุงเทพ สาขาถนนวิภาวดีรงัสิต 196 – 0 – 8810 – 66 

ธนาคารกสิกรไทย สาขาการบินไทย 046 – 8 – 4548 – 82 
สอบถาม ส ารองทีน่ั่ง ยนืยันการโอนเงนิ ได้ที ่061-421-0110 และ 061-421-2680 

ด าเนินการโดย  บริษัท อะราวดเ์ดอะเวิลด ์จ ากดั 

ใบอนญุาตประกอบธุรกิจทอ่งเท่ียวเลขท่ี 11/09394 

เอกสารการขอวซี่าอนิเดยี 
1. พาสปอรต์ท่ีมีอายใุชง้านเหลือเกิน 6 เดือนขึน้ไป 
2. รูปถ่ายสีขนาด 2 x 2 นิว้ (ฉากหลงัสีขาวเท่านัน้ ) จ  านวน 4 ใบ 
3. ส าเนาทะเบียนบา้น 1 ชดุ 
4. ส าเนาบตัรประชาชน 1 ชดุ 
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แบบฟอรม์การส ารองทีน่ั่ง อินเดยี-ชัยปุระ 21-25 ธันวาคม 2562  

  ผู้ใหญ่พักห้องละ 2 ท่าน ราคาท่านละ  58,000   บาท 
 เดนิทางด้วยทีน่ั่งช้ัน Premium Economy (จ านวนจ ากัด) เพิม่ท่านละ ตรวจสอบ ณ วันจอง 
 กรณี ไม่ใช้ตั๋วเคร่ืองบินของกรุ๊ป ส่วนลด ท่านละ -12,500 บาท 
 พักห้องเดี่ยว เพิม่ท่านละ            12,000  บาท 
1. NAME (MR./MRS./MISS) _________________________ SURNAME___________________________ 

ช่ือ-นามสกลุ (นาย/นาง/นางสาว) _______________________________________________________  
 ทานเนือ้ววั    ไมท่านเนือ้ววั  แพอ้าหาร: โปรดระบ_ุ______________________ 

2. NAME (MR./MRS./MISS) _________________________ SURNAME___________________________ 

ช่ือ-นามสกลุ (นาย/นาง/นางสาว) _______________________________________________________ 
 ทานเนือ้ววั    ไมท่านเนือ้ววั  แพอ้าหาร: โปรดระบ_ุ______________________ 
3. NAME (MR./MRS./MISS) _________________________ SURNAME___________________________ 

ช่ือ-นามสกลุ (นาย/นาง/นางสาว) _______________________________________________________ 
 ทานเนือ้ววั    ไมท่านเนือ้ววั  แพอ้าหาร: โปรดระบ_ุ______________________ 

4. NAME (MR./MRS./MISS) _________________________ SURNAME___________________________ 

ช่ือ-นามสกลุ (นาย/นาง/นางสาว) _______________________________________________________ 
 ทานเนือ้ววั    ไมท่านเนือ้ววั  แพอ้าหาร: โปรดระบ_ุ______________________ 

ท่านต้องการจ านวนห้องพักแบบใด กรุณาระบุ :  
  TWN / พกัคูส่องเตียง       DBL / พกัคูเ่ตียงเดียว   SINGLE /พกัเด่ียว      TRP / พกัสามทา่น
สามเตียง  
ชื่อผู้จอง โปรดระบุทุกข้อ:  คณุ_____________________________________________________________  
ADDRESS: ______________________________________________________________________________ 
MOBILE ____________________________E-MAIL: _____________________________________________ 
 
 
** หมายเหตุ กรุณาช าระเงนิค่ามัดจ าท่านละ 20,000 บาท ภายใน 24 ชั่วโมง หลงัจากท าการจองมิฉะนัน้ 
ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสิทธ์ิ ท่ีอาจจะปล่อยท่ีนั่งว่างใหก้บัท่านท่ีพรอ้มช าระคา่มดัจ าก่อน และใหท้า่นท่ีไมพ่รอ้ม
วางมดัจ าเป็น WAITING LIST แทน ** 

กรุณาส่งแฟกซ์ ใบจอง, ใบโอนเงิน, ส าเนา Passport มาที่ Fax: 02-019-8039 Email: aroundtheworld01234@gmail.com 

mailto:aroundtheworld01234@gmail.com
mailto:aroundtheworld01234@gmail.com

