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 สมัผัสเสน่หแ์หง่ความงามของกรงุเดลล ีผา่นชมประตเูมอืงแหง่ชยัชนะ “INDIA GATE” 

 ชม พระราชวงัซติ ีพ้าเลส (City Palace) เป็นพระราชวงัอันเป็นทีป่ระทับของมหาราชาแหง่ชยัปรุะ 

 ชม “หอดดูาวจนัตาร ์มนัตาร”์ สถานทีท่ีร่วบรวมเครือ่งมอืทางดาราศาสตรห์นึง่ในมรดกโลก 

 ชมความงาม “พระราชวงัแอมเบอร ์และพระราชวงัสายลม” 

 ชม “ทชัมาฮาล” อนุสรณ์แหง่ความรักอันลอืชือ่และ “อกัราฟอรด์” ป้อมปราการทีย่ ิง่ใหญ ่

 ชม “พระวหิารทองค าฮรัมรัดริ ซาฮบิ” สถานทีศ่ักดิส์ทิธิม์ากทีส่ดุแหง่หนึง่ของศาสนาซกิข ์

 ชม “สวนจาลเลยีนวาลา” จดุเริม่ตน้การตอ่สูแ่บบอหงิสาเพือ่เรยีกรอ้งเอกราชจากอังกฤษของอนิเดยี 

 ชม “พธิเีปลีย่นเวรยาม” ชมสสีนัการประชนัลลีาของทหารอนิเดยีและปากสีถาน 

 

ก าหนดการเดนิทาง 

วนัที ่: 22-27 ต.ค. 59 (วนัหยดุ วนัปิยะมหาราช)    37,900.-  
 
วนัที ่1       กรงุเทพฯ – เดลล ี– India Gate - ชยัปรู ์

06.00 น. คณะมาพรอ้มกนัที ่สนามบนิสวุรรณภมู ิผูโ้ดยสารขาออกชัน้ 4 ประต ู8 เคานเ์ตอร ์P เชค็อนิกรุ๊ปของ

สายการบนิ เจ็ท แอรเ์วย ์( Jet Airways) โดยมเีจา้หนา้ที ่ใหก้ารตอ้นรับ และอ านวยความสะดวก 

08.40 น. ออกเดนิทางสู ่เมอืงเดลล ีโดยสายการบนิ เจ็ท แอรเ์วย ์( Jet Airways) เทีย่วบนิที ่9W65  (ใช ้

อนิเดยี: ชยัปรุ-์ทชัมาฮาล-เดลล-ีอมัรทิสาร ์

                   6 วนั 5 คนื (9W)  
             โดยสายการบนิเจ็ท แอรเ์วย ์
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เวลาเดนิทางโดยประมาณ 4.30 ชม.) (มบีรกิารอาหารบนเครือ่ง) 

11.40 น. ถงึสนามบนินานาชาตอินิธริา คานธ ีเมอืงเดลล ีประเทศอนิเดยี ผา่นขัน้ตอนการตรวจคนเขา้เมอืง

และศลุกากร (เวลาในประเทศอนิเดยีชา้กวา่เมอืงไทย 1.30 ชม. ขอใหท้กุทา่นตัง้เวลาใหมเ่พือ่ไมส่บัสน 

เพือ่ความสะดวกในการนัดหมาย) 

เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

 น าทา่นเทีย่วชม กรงุเดลล ีน าทา่นผา่นชมรัฐสภา ราชปาต ิบาวาล ซึง่เป็นวงแหวนสถานทีร่าชการ

ตา่งๆ มตีกึรัฐบาลอนัยิง่ใหญแ่ละเป็นทีท่ าการของรัฐบาลและ ผา่นชมยา่นธรุกจิการคา้ ยา่นทีอ่ยูอ่าศัย

ของเศรษฐอีนิเดยีบนถนนสายส าคญัทีส่ดุของอนิเดยี ผา่นชม ประตเูมอืงแหง่ชยัชนะ India Gate 

จากนัน้ น าทา่นเดนิทางสู ่เมอืงชยัปรู ์หรอืเมอืงสชีมพซู ึง่เป็นเมอืงใหญท่ีส่รา้งขึน้ระหวา่งปี ค.ศ. 1728-

1732 โดยตวัเมอืงมขีนาดถงึ 9 ตารางกโิลเมตร 

ค า่ รบัประทานอาหารเย็น ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 ทีพ่กั Holiday Inn Hotel ระดบั 4 ดาว หรอื เทยีบเทา่,เมอืงชยัปรู ์

วนัที ่ 2     ชยัปรู ์– พระราชวงัแอมเบอร ์– พระราชวงัซติ ีพ้าเลส – พระราชวงัสายลม – หอดดูาว  

                จนัตาร ์มนัตาร ์

เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม   

 จากนัน้น าทา่นเดนิทางโดยรถโคช้ปรับอากาศสู ่เชงิเขาอราวาร ีเพือ่ชมความงามของพระราชวงัแอม

เบอร ์ซึง่ตัง้ตระหงา่นอยูบ่นภผูา แลว้น าทา่นน่ังรถจิ๊ฟชมพระราชวัง เพลดิเพลนิไปกบัทศันยีภาพสอง

ขา้งทางซึง่สามารถมองเห็นภมูปิระเทศเบือ้งลา่งสดุสายตา และพระราชวังแหง่นีเ้ร ิม่สรา้งโดยพระเจา้

มัน่ใจซงิคท์ี ่1 ในปี ค.ศ.1592 จนส าเร็จในยคุของพระเจา้ชาไวใจซงิคท์ี ่2 ตอ่มาพระองคไ์ดย้า้ยเมอืง

หลวงลงมายงัเมอืงชยัปรู ์ในปัจจบุนัภายในพระราชวังแอมเบอร ์ทา่นจะไดช้มพระราชวังฤดรูอ้นและ

พระราชวังฤดหูนาวทีป่ระดับดว้ยพลอยหลากส ีทีท่า่นจะไดต้ืน่ตะลงึกบัหอ้งทีป่ระทบัในพระราชวังฤดู

รอ้นทีง่ดงามโดยจ าลองความงามของทอ้งฟ้ายามราตร ีแลว้น าเขา้ชม พระราชวงัซติ ีพ้าเลส (City 

Palace) เป็นพระราชวังอนัเป็นทีป่ระทบัของมหาราชาแหง่ชยัปรุะ เป็นทีต่ัง้ของหมูพ่ระทีน่ั่งส าคญัๆ 

สรา้งขึน้ในระหวา่งปีค.ศ. 1729 - ค.ศ.1732 ในรัชสมยัของมหาราชาสะหวายจัย สงิหท์ี2่ ดา้น

สถาปัตยกรรมของพระราชวงัมกีารออกแบบอยา่งผสมผสานระหวา่งแบบราชปตุกบัโมกลุ เนือ่งจากชว่ง

นัน้ยงัอยูใ่นชว่งทีร่าชวงศโ์มกลุเขา้มามอีทิธพิลตอ่รัฐราชสถาน จากนัน้พาทา่นชมพพิธิภณัฑส์ถาน

แหง่ชาต ิซ ึง่ตัง้อยูใ่จกลางเมอืงลอ้มรอบดว้ยก าแพงสงู น าชมงานศลิปวัฒนธรรมและงานหัตถกรรม

ตา่งๆ จากนัน้น าทา่นชมพระราชวงัสายลม หรอื ฮาวา มาฮาล ทีแ่ปลวา่ "พระราชวังแหง่สายลม" 

เป็นหนึง่ในต าหนักส าคญัของซติีพ้าเลส สรา้งในปีค.ศ. 1799 โดยมหาราชาสะหวาย ประธาป สงิห ์

ออกแบบโดยถอดแบบมาจากรปูทรงของมงกฏุของพระนารายณ์ โดยมคีวามโดดเดน่ทีบ่รเิวณดา้นหนา้

บนัทาสชีมพสูวยงามมคีวามสงูหา้ชัน้และม ีลักษณะซอ้นกนัคลา้ยรังผึง้ประกอบไปดว้ยหนา้ตา่งขนาด

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%B2
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%84.%E0%B8%A8._1729
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%84.%E0%B8%A8._1732
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%84.%E0%B8%A8._1799
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A1%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%B8%E0%B8%8F
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%93%E0%B9%8C
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เล็กตกแตง่ดว้ยลวดลายฉล ุเป็นชอ่งลมจ านวน 953 บาน จนเป็นทีม่าของชือ่วา่ "พระราชวังแหง่สาย

ลม" โดยลายฉลนัุน้มไีวเ้พือ่นางในวังสามารถมองทะลอุอกมาเห็นชวีติภายนอกบนทอ้ง ถนนไดโ้ดยไมม่ี

ใครสงัเกตเห็นจากดา้นนอกน่ันเอง 

เทีย่ง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

บา่ย น าท่านเดนิทางสู่หอดูดาวจนัตาร ์มนัตาร ์(Jantar Mantar) เป็นบรเิวณหอดูดาวซึง่เป็นสถานทีท่ี่

รวบรวมเครือ่งมอืทางดาราศาสตร ์สรา้งโดยมหาราชาสะหวาย จัย สงิห ์โดยหอดดูาวลักษณะแบบนี้ได ้

ทรงสรา้งทัง้หมด 5 แห่งต่างสถานทีก่ัน รวมถงึทีช่ัยปรุะ และเดลล ีซึง่หอดูดาวจันตารม์ันตารน์ี้มขีนาด

ใหญท่ีส่ดุ และยงัเก็บรักษาอยูใ่นสภาพดทีีส่ดุอกีดว้ย โดยไดถ้กูยกยอ่งโดยองคก์ารยเูนสโกวา่ "เป็นการ

แสดงออกถงึความชาญฉลาดทางดาราศาสตรแ์ละแนวความคดิทางจักรวาลวทิยาของ ราชส านักในชว่ง

ปลายของยคุโมกลุ" จนัตาร ์มนัตาร ์ไดรั้บการขึน้ทะเบยีนเป็นมรดกโลก โดยองคก์ารยเูนสโกในปีค.ศ. 

2010 จากนัน้น าทา่นเดนิทางกลับสูท่ีพั่ก 

ค า่ รบัประทานอาหารค า่ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 ทีพ่กั Holiday Inn Hotel ระดบั 4 ดาว หรอื เทยีบเทา่,เมอืงชยัปรู ์

วนัที ่3      ชยัปรู-์อกัรา-ทชัมาฮาล-อกัราฟอรด์ 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม   

 จากนัน้น าทา่นเดนิทางสู ่เมอืงอกัรา 

เทีย่ง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

บา่ย น าท่านเขา้ชม ทชัมาฮาล แหล่งมรดกโลกเป็น 1 ใน 7 สิง่มหัศจรรยท์ี่ส าคัญของโลก ซึง่อนุสรณ์

สถานแห่งความรักอันยิง่ใหญ่และอมตะของพระเจา้ชาห์จาฮันที่มตี่อพระนางมุมตัซ โดยสรา้งขึน้ในปี 

ค.ศ. 1631 ตอ่มาน าทา่นเดนิสูป่ระตสูสุานทีส่ลักตัวหนังสอืภาษาอาระบคิทีเ่ป็นถอ้ยค าอทุศิและอาลัยตอ่

บคุคลอนัเป็นทีรั่กทีจ่ากไป และน าทา่นถา่ยรปูกบัลานน ้าพทุีม่อีาคารทชัมาฮาลอยูเ่บือ้งหลัง แลว้น าทา่น

เขา้สูต่ัวอาคารทีส่รา้งจากหนิออ่นสขีาวบรสิทุธิจ์ากเมอืงมกรานะ ทีป่ระดับลวดลายดว้ยเทคนคิฝังหนิสี

ตา่งๆ ลงไปในเนือ้หนิ ทีเ่ป็นสถาปัตยกรรมชิน้เอกของโลกทีอ่อกแบบโดยชา่งจากเปอรเ์ซยี โดยอาคาร

ตรงกลางจะเป็นรูปโดมซึง่มหีอคอยสีเ่สาลอ้มรอบ  ตรงกลางดา้นในเป็นทีฝั่งพระศพของพระนางมมุตัซ 

มาฮาล และ พระเจา้ชาห์จาฮัน ไดอ้ยู่คู่เคียงกันตลอดชั่วนิรันดร์  ทัชมาฮาลแห่งนี้ใชเ้วลาก่อสรา้ง

ทัง้หมด 12 ปี โดยสิน้เงนิไป 41 ลา้นรปีู มกีารใชท้องค าประดับตกแต่งสว่นตา่งๆ ของอาคาร หนัก 500 

กโิลกรัม และใชค้นงานกว่า 20,000 คน ต่อมาน าท่านเดนิออ้มไปดา้นหลังทีต่ดิกับแม่น ้ายมนุาโดยฝ่ัง

ตรงกันขา้มจะมพีื้นทีข่นาดใหญ่ถูกปรับดนิแลว้ โดยเล่ากันว่าพระเจา้ชาหจ์าฮันเตรยีมทีจ่ะสรา้งสุสาน

ของตัวเองเป็นหนิออ่นสดี าโดยตัวรูปอาคารจะเป็นแบบเดยีวกันกับทัชมาฮาล เพือ่ทีจ่ะอยู่เคยีงขา้งกัน 

แตถ่กูออรังเซบ ยดึอ านาจและน าตัวไปคมุขงัไวใ้นป้อมอกัราเสยีกอ่น   

            จากนัน้น าท่านเขา้ชมอกัราฟอรด์ แหลง่มรดกโลก ทิต่ดิรมิแมน่ ้ายมนุาสรา้งโดยพระเจา้อัค

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AB%E0%B8%AD%E0%B8%94%E0%B8%B9%E0%B8%94%E0%B8%B2%E0%B8%A7
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%94%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B9%8C
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AB%E0%B8%AD%E0%B8%94%E0%B8%B9%E0%B8%94%E0%B8%B2%E0%B8%A7
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%8A%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B8%9B%E0%B8%B8%E0%B8%A3%E0%B8%B0
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B8%A5%E0%B8%B5
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B9%8C%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A2%E0%B8%B9%E0%B9%80%E0%B8%99%E0%B8%AA%E0%B9%82%E0%B8%81
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%94%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B9%8C
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A1%E0%B8%A3%E0%B8%94%E0%B8%81%E0%B9%82%E0%B8%A5%E0%B8%81
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B9%8C%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A2%E0%B8%B9%E0%B9%80%E0%B8%99%E0%B8%AA%E0%B9%82%E0%B8%81
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%84.%E0%B8%A8._2010
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%84.%E0%B8%A8._2010
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บารม์หาราชแห่งราชวงศ์โมกุล  เมือ่ปี ค.ศ. 1565 เป็นทัง้พระราชวังที่ประทับและเป็นป้อมปราการ 

ต่อมาพระโอรส คอื พระเจา้ชาฮันกรี ์ และพระนัดดา (โอรสของพระเจา้ชาฮันกรี)์ , พระเจา้ชาหจ์าฮาน

ไดส้รา้งขยายต่อเตมิป้อมและพระราชวังแห่งนี้อย่างใหญ่โต และน าท่านเขา้ชมป้อมผ่านประตู อ ามรร

สงิห ์เขา้สูส่ว่นทีเ่ป็นพระราชวัง  ผ่านลานสวนประดับ อา่งหนิทรายสแีดงขนาดยักษ์ส าหรับสรงน ้า ท่าน

จะไดเ้ห็นสถาปัตยกรรมสามยคุสมัยตามรสนยิมทีแ่ตกตา่งกันของสามกษัตรยิ ์น าท่านเขา้ชมดา้นในพระ

ต าหนักต่างๆทีส่ลักลวดลายศลิปะแบบโมกลุทีม่อีทิธพิลจากศลิปะอนิเดยี ผสมผสานกับศลิปะเปอรเ์ซยี 

แลว้น าขึน้สู่ระเบยีงชัน้ทีส่องที่มเีฉลยีงมุข ซึง่สามารถมองเห็นชมทวิทัศน์ล าน ้ายมุนาได ้ต่อมาน าชม

หอ้งทีป่ระทับของกษัตรยิ ์,พระโอรส, พระธดิาและองคต์่างๆ แลว้น าชมพระต าหนัก มาซมัมัน บรูช์ ทีม่ ี

เฉลยีงมขุแปดเหลีย่ม มหีนา้ต่างเปิดกวา้ง ทีส่ามารถมองเห็นทชัมาฮาลได ้ในพระต าหนักนี้เองทีเ่ลา่กัน

วา่ ชาหจ์าฮัน ถูกพระโอรส ออรังเซบ จองจ าขังไว ้7 ปี ในชว่งปลายรัชกาลจนสิน้พระชนม ์แลว้ก็น าชม

ลานสวนประดบั ดวินัออีาอ า ทีช่ัน้บนดา้นหนึง่เคยเป็นทีป่ระดษิฐานบลัลังกน์กยงูอันยิง่ใหญ่ (ปัจจุบัน

อยูใ่นประเทศอหิรา่น) และทีล่านสวนประดับแห่งนีเ้องทีพ่ระเจา้ชาหจ์าฮัน ไดพ้บรักครัง้แรกกับพระนาง

มมุตัซ  ทีไ่ดน้ าสนิคา้เป็นสรอ้ยไขม่กุเขา้มาขายใหก้บันางในฮาเร็ม 

ค า่ รบัประทานอาหารค า่ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 ทีพ่กั Clarks Shiraz Hotel ระดบั 4 ดาว หรอื เทยีบเทา่,เมอืงอกัรา 

วนัที ่4      อกัรา-เดลล-ีอมัรทิสาร ์

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม   

 จากนัน้น าท่านเดนิทางสู ่สนามบนินานาชาต ิอนิธริา คานธ ีกรุงนวิเดลล ีเพือ่น าท่านเดนิทางต่อไปยัง

เมอืง อมัรทิสาร ์(Amritsar) 

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ หอ้งอาหารของโรงแรม หรอื ภตัตาคาร 

16.45 น. ออกเดนิทางสู ่เมอืงอมัรทิสาร ์โดยสายการบนิ เจ็ท แอรเ์วย ์( Jet Airways) เทีย่วบนิที ่9W740   

17.55 น. เดนิทางถงึ สนามบนิ Sri Guru Ram Dass Jee International Airport เมอืงอมัรทิสาร ์จากนัน้

น าทา่นผา่นชมดบูรรยากาศยามเย็นของ วหิารทองค า 

ค า่ บรกิารอาหารค า่ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 ทีพ่กั Golden Tulip Hotel ระดบั 4 ดาว หรอื เทยีบเทา่,เมอืงอมัรทิสาร ์

วนัท ี5     พระวหิารทองค าฮรัมรัดริ ซาฮบิ– Wagar Border พธิเีปลีย่นเวรยาม ชายแดนอนิเดยี   

               ปากสีถาน 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม   

 จากนัน้น าท่านชม พระวหิารทองค าฮรัมรัดริ ซาฮบิ (Harmandir Sahib) หรอืพระสุวรรณวหิาร 

วหิารทองค าแห่งนี้ตัง้อยูใ่จกลางเมอืง ซึง่เป็นสถานทีศ่ักดิส์ทิธข์องผูท้ีนั่บถอืศาสนาซกิข ์และบรรดาผู ้

แสวงบญุจากทั่วโลก ลว้นมุง่หมายทีจ่ะตอ้งไดม้าสักครัง้ในชวีติ ตัววหิารทองค า ชัน้แรกของวหิารเป็น
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หนิออ่น ผนังภายในแกะสลักเป็นรูปดอกไมไ้วอ้ยา่งสวยงาม ชัน้สองขึน้ไปจนถงึยอดโดมไดถู้กตกแต่ง

โดยการเคลอืบดว้ยทองค าสทีองอร่ามงดงามมนี ้าหนักรวมกว่า 800 ตัน ใชเ้ป็นสถานทีป่ฏบิัตศิาสนกจิ

ประจ าวัน ส าหรับผูเ้ขา้ชมวหิารทกุคนตอ้งมผีา้คลมุศรีษะทกุคน  

เทีย่ง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร หรอื หอ้งอาหารของโรงแรม 

บา่ย จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ เมืองAtari เมืองหนา้ด่านพรมแดนอนิเดียและปากีสถาน น าท่านสู่ ด่าน 

Wagah Border ด่านพรมแดนระหว่างอนิเดยี และ ปากสีถาน น าท่านชมพธิกีารเปลีย่นเวรยาม ทีม่กีาร

ประชันลีลาต่างๆ ของทหารอนิเดียและปากีสถาน แข่งขันกันแบบชนิดที่ว่าไม่ยอมนอ้ยหนา้กันเลย

ทเีดยีว สรา้งความสนุกสนานและตืน่ตาตืน่ใจแก่นักท่องเทีย่วทีไ่ดม้าชมเป็นอยา่งมาก จากนัน้น าท่าน

เดนิทางกลับเขา้สูเ่มอืง อมัรทิสาร ์

ค า่ รบัประทานอาหารค า่ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 ทีพ่กั Golden Tulip Hotel ระดบั 4 ดาว หรอื เทยีบเทา่,เมอืงอมัรทิสาร ์

วนัที ่6      อมัรทิสาร ์–เดลล ี– กรงุเทพฯ 

เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม   

 จากนัน้น าทา่นเดนิทางสูส่นามบนิ Sri Guru Ram Dass Jee International Airport เมอืงอมัริ

ทสาร ์เพือ่น าทา่นเดนิทางกลับไปยงัเมอืงเดลล ี

10.45 น. ออกเดนิทางสูเ่มอืงเดลล ีโดยสายการบนิ เจ็ท แอรเ์วย ์( Jet Airways) เทีย่วบนิที ่9W740   

12.00 น. ถงึสนามบนินานาชาตอินิธริา คานธ ีเมอืงเดลล ีประเทศอนิเดยี จากนัน้น าทา่นเปลีย่นเทีย่วบนิเพือ่

เดนิทางกลับไปยงัประเทศไทย 

14.00 น. น าทา่นเดนิทางกลับสูส่นามบนิสวุรรณภมู ิกรงุเทพฯ โดยสายการบนิ เจ็ท แอรเ์วย ์( Jet 

Airways) เทีย่วบนิที ่9W66 (มบีรกิารอาหารบนเครือ่ง) 

19.45 น. เดนิทางถงึสนามบนิสวุรรณภมูโิดยสวสัดภิาพ 

 

พาสปอรต์จะตอ้งมอีายกุอ่นการเดนิทางไมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน 
ในกรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงทีป่ระเทศไทย, ประเทศอนิเดยี ปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออกหรอืเขา้ประเทศ ทาง

บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธไ์มค่นืคา่ใชจ้า่ยไมว่า่กรณีใดๆ ทิง้ส ิน้ 

  

กรณุาอา่นหมายเหตใุหล้ะเอยีดท ัง้ 5 ขอ้ 

หมายเหต ุ  
1. บรษัิทฯ สงวนสทิธิท์ีจ่ะไมรั่บผดิชอบตอ่คา่ชดเชยความเสยีหาย ไมว่า่กรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืง 
ของไทยไมอ่นุญาตใหเ้ดนิทางออกหรอืกองตรวจคนเขา้เมอืงของแตล่ะประเทศไมอ่นุญาตใหเ้ขา้เมอืง 
2. บรษัิทฯ สงวนสทิธิใ์นการทีจ่ะไมรั่บผดิชอบตอ่คา่ชดเชยความเสยีหาย อนัเกดิจากเหตสุดุวสิยัทีท่าง 
บรษัิทฯ ไมส่ามารถควบคมุได ้เชน่ การนัดหยดุงาน, จลาจล, การลา่ชา้หรอืยกเลกิของเทีย่วบนิ  
3. บรษัิทฯ สงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงโปรแกรมรายการทอ่งเทีย่ว โดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 
4. บรษัิทฯ สงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงอตัราคา่บรกิาร โดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 
5. กรณีทีค่ณะไมค่รบจ านวน 15 ทา่น ทางบรษิทัฯ สงวนสทิธิใ์นการงดออกเดนิทาง 
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     โดยทางบรษิทัฯ  จะแจง้ใหท้า่นทราบลว่งหนา้ 14 วนักอ่นการเดนิทาง  
     6.อตัราคา่บรกิารนี ้ส าหรบัเดนิทางต ัง้แต ่20 ทา่นขึน้ไป ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงราคา 
       ในกรณีทีม่ผีูเ้ดนิทางไมถ่งึ 20 ทา่น 

 

อตัราคา่บรกิาร 
  

เดนิทางวนัที ่: 01-06 พ.ค. 59 (วนัหยดุ วนัแรงงาน+วนัฉตัรมงคล) 
เดนิทางวนัที ่: 14-19 ก.ค. 59 (วนัหยดุ วนัอาสาฬหบชูา) 

ราคาตอ่ทา่น 

ผูใ้หญ ่พกัหอ้งละ 2 ทา่น 36,900 

เด็กอายตุ า่กวา่ 12 ปี พกักบัผูใ้หญ ่1 ทา่น 36,900 

เด็กอายตุ า่กวา่ 12 ปี พกักบัผูใ้หญ ่2 ทา่น มเีตยีงเสรมิ 35,900 

เด็กอายตุ า่กวา่ 12 ปี พกักบัผูใ้หญ ่2 ทา่น ไมม่เีตยีงเสรมิ 34,900 

พกัเดีย่ว เพิม่ทา่นละ  6,900 

 
 

เดนิทางวนัที ่: 22-27 ต.ค. 59 (วนัหยดุ วนัปิยะมหาราช) ราคาตอ่ทา่น 

ผูใ้หญ ่พกัหอ้งละ 2 ทา่น 37,900 

เด็กอายตุ า่กวา่ 12 ปี พกักบัผูใ้หญ ่1 ทา่น 37,900 

เด็กอายตุ า่กวา่ 12 ปี พกักบัผูใ้หญ ่2 ทา่น มเีตยีงเสรมิ 36,900 

เด็กอายตุ า่กวา่ 12 ปี พกักบัผูใ้หญ ่2 ทา่น ไมม่เีตยีงเสรมิ 35,900 

พกัเดีย่ว เพิม่ทา่นละ  7,900 

 

 

**ราคานีส้งวนสทิธิเ์ฉพาะลกูคา้ชาวไทยเทา่น ัน้ 

- พาสปอรต์ตา่งชาตเิก็บเพิม่ 1,760 บาท ตอ่ ทา่น 

- พาสปอรต์อเมรกิาเก็บเพิม่ 2,760 บาท ตอ่ ทา่น ** 
*** ในกรณีทีล่กูคา้ตอ้งออกต ัว๋โดยสารภายในประเทศ กรณุาตดิตอ่เจา้หนา้ทีข่องบรษิทัฯ 

กอ่นทกุคร ัง้ มฉิะน ัน้ทางบรษิทัฯ จะไมข่อรบัผดิชอบคา่ใชจ้า่ยใดๆ ท ัง้ส ิน้ ***  
 

โปรแกรมและรายละเอยีดของการเดนิทางอาจมกีารเปลีย่นแปลงได ้ท ัง้นีข้ ึน้อยูก่บัภาวะอากาศ 
และเหตสุดุวสิยัตา่ง ๆ ทีไ่มส่ามารถคาดการณ์ลว่งหนา้โดยทางบรษิทัฯ จะค านงึถงึผลประโยชน์

และความปลอดภยัของผูร้ว่มเดนิทางเป็นส าคญั 
 

 

อตัรานีร้วม 

1. คา่ตั๋วเครือ่งบนิ ไป – กลับ ชัน้ประหยดั  
2. คา่โรงแรมทีพ่ักตามทีร่ะบใุนรายการหรอืเทยีบเทา่  
3. คา่ภาษีสนามบนิทกุแหง่ตามรายการ 
4. คา่ธรรมเนยีมวซีา่อนิเดยีแบบเขา้ ออก 1 ครัง้ แบบยืน่ธรรมดา หรอื e-TOURIST VISA (eTV) 
5. คา่อาหารและเครือ่งดืม่ตามทีร่ะบใุนรายการ 
6. คา่รถรับสง่และระหวา่งน าเทีย่วตามรายการทีร่ะบ ุ
7. คา่เขา้ชมสถานทีท่อ่งเทีย่วตามรายการ 
8. คา่มคัคเุทศกภ์าษาไทยและเจา้หนา้ทีด่แูลตลอดการเดนิทาง 
9. สมัภาระน ้าหนักไมเ่กนิทา่นละ 20 กก.  
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10. คา่ประกนัภยัอบุตัเิหตรุะหวา่งการเดนิทาง วงเงนิประกนัอบุตัเิหตสุงูสดุ ทา่นละไมเ่กนิ 1,000,000 บาทและ 
11. วงเงนิประกนัสขุภาพสงูสดุ ทา่นละไมเ่กนิ 200,000 

 

อตัรานีไ้มร่วม 

1. กระเป๋าเดนิทางในกรณีทีน่ ้าหนักเกนิกวา่ทีส่ายการบนิก าหนดตอ่ทา่น สว่นเกนิลกูคา้จา่ยเอง 
2. คา่ท าหนังสอืเดนิทาง  
3. คา่ใชจ้า่ยสว่นตวันอกเหนอืจากรายการ เชน่ คา่เครือ่งดืม่, คา่อาหารทีส่ัง่เพิม่เอง, คา่โทรศัพท,์ คา่ซกัรดี 
4. คา่อาหารทีไ่มไ่ดร้ะบไุวใ้นรายการ 
5. คา่ท าใบอนุญาตทีก่ลบัเขา้ประเทศของคนตา่งชาตหิรอืคนตา่งดา้ว 
6. คา่ภาษีมลูคา่เพิม่ 7% (กรณีตอ้งการใบก ากบัภาษี) และคา่ภาษีบรกิารหกั ณ ทีจ่า่ย 3% 
7. ไมร่วมทปิไกดท์อ้งถิน่และคนขบัรถวันละ 5 USD ตอ่วัน 
8. ทปิหวัหนา้ทวัรแ์ลว้แตค่วามสมคัรใจ 

 

เง ือ่นไขการส ารองทีน่ ัง่ 

1. กรณุาจองลว่งหนา้อยา่งนอ้ย 30 วันกอ่นการเดนิทาง และกรณุาเตรยีมเงนิมดัจ า 10,000 บาท พรอ้มกบัเตรยีม
เอกสารสง่ใหเ้รยีบรอ้ย ภายใน 2-3 วัน หลังจากท าการจองแลว้ (ใชเ้วลาขอวซีา่ไมต่ ่ากวา่ 7 วันท าการ)  

2. การช าระคา่ทัวรส์ว่นทีเ่หลอืทางบรษัิทฯ จะเรยีกเก็บกอ่นเดนิทางไมน่อ้ยกวา่ 14 วัน ทา่นควรจดัเตรยีมคา่ทัวร์
ใหเ้รยีบรอ้ยกอ่นก าหนด เนือ่งจากทางบรษัิทตอ้งส ารองคา่ใชจ้า่ยในสว่นของคา่ทีพั่กและตัว๋เครือ่งบนิ มฉิะนัน้
จะถอืวา่ทา่นยกเลกิการเดนิทางโดยอตัโนมตั ิ

  

หมายเหต ุ

1. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิย์กเลกิการเดนิทางกอ่นลว่งหนา้ 14 วัน ในกรณีทีไ่มส่ามารถท ากรุ๊ปไดอ้ยา่งนอ้ย  
15 ทา่น และ/หรอื ผูร้ว่มเดนิทางในคณะไมส่ามารถผา่นการพจิารณาวซีา่ไดค้รบ 15 ทา่นในกรณีนีบ้รษัิทฯ 
ยนิดคีนืเงนิใหท้ัง้หมด (ยกเวน้คา่ธรรมเนยีมวซีา่ซึง่ไดช้ าระไวก้บัทางสถานทตูแลว้) หรอืจัดหาคณะทวัรอ์ืน่ให ้
ถา้ตอ้งการ  

2. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะเปลีย่นแปลงรายละเอยีดบางประการในทวัรน์ี้ เมือ่เกดิเหตจุ าเป็นสดุวสิยัจนไมอ่าจ
แกไ้ขได ้และจะไมรั่บผดิชอบใดๆ ในกรณีทีส่ญูหาย สญูเสยี หรอืไดรั้บบาดเจ็บทีน่อกเหนอืความรับผดิชอบ
ของหัวหนา้ทัวรแ์ละอบุตัเิหตสุดุวสิยับางประการ เชน่ การนัดหยดุงาน, ภยัธรรมชาต,ิ การจลาจลตา่งๆ เป็นตน้ 

 

ขอ้มลูเพิม่เตมิเร ือ่งต ัว๋เครือ่งบนิและทีน่ ัง่บนเครือ่งบนิ 

1. ทางบรษัิทไดส้ ารองทีน่ั่งพรอ้มช าระเงนิมดัจ าคา่ตัว๋เครือ่งบนิแลว้  หากทา่นยกเลกิทวัร ์ไมว่า่จะดว้ย 

      สาเหตใุด ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิก์ารเรยีกเกบ็คา่มดัจ าตั๋วเครือ่งบนิ ซึง่มคีา่ใชจ้า่ย ประมาณ 1,000 –  

      5,000 บาท แลว้แตส่ายการบนิและชว่งเวลาเดนิทาง   

2.   หากตัว๋เครือ่งบนิท าการออกแลว้ แตท่า่นไมส่ารถออกเดนิทางได ้ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิเ์รยีกเก็บ 

      คา่ใชจ้า่ยตามทีเ่กดิขึน้จรงิ  และรอ Refund จากทางสายการบนิ ใชเ้วลาประมาณ 3- 6 เดอืนเป็นอยา่งนอ้ย 

3.   น่ังที ่Long Leg โดยปกตอิยูบ่รเิวณทางออกประตฉุูกเฉนิ และผูท้ีจ่ะน่ังตอ้งมคีณุสมบตัติรงตามทีส่ายการบนิ 

      ก าหนด เชน่ ตอ้งเป็นผูท้ีม่รีา่งกายแข็งแรง และชว่ยเหลอืผูอ้ ืน่ไดอ้ยา่งรวดเร็วในกรณีทีเ่ครือ่งบนิมปัีญหา 

เชน่  สามารถเปิดประตฉุูกเฉนิได ้(น ้าหนักประมาณ 20 กโิลกรัม) ไมใ่ชผู่ท้ีม่ปัีญหาทางดา้นสขุภาพและรา่งกาย  

      และอ านาจในการใหท้ีน่ั่ง Long leg ขึน้อยูก่บัทางเจา้หนา้ทีเ่ชค็อนิสายการบนิ ตอนเวลาทีเ่ชค็อนิเทา่นัน้ 
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กรณียกเลกิการเดนิทาง 

1. แจง้ยกเลกิกอ่นเดนิทาง 30 วัน   คนืคา่ใชจ้า่ยทัง้หมด  
2. แจง้ยกเลกิกอ่นเดนิทาง 15 วัน    เก็บคา่ใชจ้า่ย ทา่นละ 10,000 บาท 
3. แจง้ยกเลกินอ้ยกวา่ 15 วันกอ่นเดนิทาง   ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธิ ์เก็บคา่ใชจ้า่ยทัง้หมด 
4. ส าหรับผูโ้ดยสารทีไ่มไ่ดถ้อืหนังสอืเดนิทางไทย  และทางบรษัิทฯเป็นผูย้ืน่วซีา่ใหเ้มือ่ผลวซีา่ผา่นแลว้มกีาร 

ยกเลกิการเดนิทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการคนืคา่มดัจ าทัง้หมด 
5. ยกเวน้กรุ๊ปทีเ่ดนิทางชว่งวันหยดุหรอืเทศกาลทีต่อ้งการันตมีดัจ ากบัสายการบนิหรอืคา่มดัจ าทีพั่กโดยตรงหรอื

โดยการผา่นตวัแทนในประเทศหรอืตา่งประเทศและไมอ่าจขอคนืเงนิได ้ รวมถงึเทีย่วบนิพเิศษเชน่ Extra 
Flight และ Charter Flight จะไมม่กีารคนืเงนิมดัจ าหรอืคา่ทัวรท์ัง้หมดเนือ่งจากคา่ตัว๋เป็นการเหมาจา่ยใน
เทีย่วบนินัน้ๆ 

6. บรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการเก็บคา่ใชจ้า่ยท ัง้หมดกรณีทา่นยกเลกิการเดนิทางและมผีลท าใหค้ณะ
เดนิทางไมค่รบตามจ านวนทีบ่รษิทัฯก าหนดไว ้ (15ทา่นขึน้ไป) เนือ่งจากเกดิความเสยีหายตอ่ทางบรษัิท
และผูเ้ดนิทางอืน่ทีเ่ดนิทางในคณะเดยีวกนับรษัิทตอ้งน าไปช าระคา่เสยีหายตา่งๆทีเ่กดิจากการยกเลกิของทา่น  

7. กรณีเจ็บป่วย จนไมส่ามารถเดนิทางได ้ซึง่จะตอ้งมใีบรับรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรับรอง บรษัิทฯ จะท าการ
เลือ่นการเดนิทางของทา่นไปยังคณะตอ่ไป แตท่ัง้นีท้า่นจะตอ้งเสยีคา่ใชจ้า่ยทีไ่มส่ามารถเรยีกคนืไดค้อื 
คา่ธรรมเนยีมในการมดัจ าตัว๋ และคา่ธรรมเนยีมวซีา่ตามทีส่ถานทตูฯ เรยีกเก็บ ในกรณีทีไ่มส่ามารถเดนิทางได ้

8. กรณียืน่วซีา่แลว้ไมไ่ดร้บัการอนมุตัวิซีา่จากทางสถานฑตู (วซีา่ไมผ่า่น) และทา่นไดช้ าระคา่ทวัรห์รอืมดั
จ ามาแลว้ ทางบรษัิทฯ คนืคา่ทัวรห์รอืมดัจ าให ้ แตท่างบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการหักคา่บรกิารยืน่วซีา่,คา่วซีา่ 
และคา่ใชจ้า่ยบางสว่นทีเ่กดิขึน้จรงิเป็นกรณีไป (อาท ิ กรณีออกตั๋วเครือ่งบนิไปแลว้ หรอืไดช้ าระคา่บรกิารใน
สว่นของทางเมอืงนอก เชน่ โรงแรม ตั๋วรถไฟ ฯลฯ ไปแลว้) ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการหักเก็บคา่ใชจ้า่ย
จรงิทีเ่กดิขึน้แลว้กบัทา่นเป็นกรณีไป 

9. กรณีวซีา่ผา่นแลว้แจง้ยกเลกิกอ่นหรอืหลงัออกต ัว๋โดยสาร บรษัิทฯขอสงวนสทิธิใ์นการไมค่นืคา่ทวัร ์
ท ัง้หมด 

10. กรณีวซีา่ผา่นแลว้ แตก่รุป๊ออกเดนิทางไมไ่ด ้ เนือ่งจากผูเ้ดนิทางทา่นอืน่ในกลุม่โดนปฏเิสธวซีา่ หรอืไมว่า่
ดว้ยสาเหตใุดๆกต็าม ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการหกัเก็บคา่ใชจ้า่ยจรงิทีเ่กดิขึน้แลว้กบัทา่นเป็นกรณีไป 

     11.กรณีผูเ้ดนิทางไมส่ามารถเขา้-ออกเมอืงไดเ้นือ่งจากเอกสารปลอมหรอืการหา้มของเจา้หนา้ทีไ่มว่า่เหตผุล    
     ใดๆ ก็ตามทางบรษัิทของสงวนสทิธิใ์นการ ไมค่นืคา่ทวัรท์ ัง้หมด 
 

 

ขอ้มลูเพิม่เตมิเร ือ่งวซีา่ 

**การอนุมตัวิซีา่เป็นอภสิทิธิข์องทางสถานทตูทางบรษัิทไมม่สีว่นเกีย่วขอ้งใดๆทัง้สิน้ ทัง้นีบ้รษัิทเป็นเพยีงตัวกลาง

และคอยบรกิารอ านวยความสะดวกใหแ้กผู่เ้ดนิทางเทา่นัน้ เงนิค่าสมคัรยืน่วซีา่ ทางสถานทตูเป็นผูเ้ก็บหากผลวซีา่

ออกมาวา่ทา่นไมผ่า่นทางสถานทตูจะไมค่นืเงนิคา่วซีา่และคา่บรกิารจากตวัแทนยืน่ไมว่า่กรณีใดๆก็ตาม 

และทางสถานทตูมสีทิธิท์ ีจ่ะไมต่อบเหตผุลของการปฏเิสธวซีา่ในทกุกรณี 

** กรณีทีท่า่นวซีา่ผา่นแตก่รุ๊ปออกเดนิทางไมไ่ด ้ เนือ่งจากผูเ้ดนิทางทา่นอืน่ในกลุม่โดนปฏเิสธวซีา่ทางบรษัิทขอ

สงวนสทิธิใ์นการไมค่นืเงนิคา่วซีา่และคา่บรกิารจากตวัแทนอืน่ใหก้บัทา่นเนือ่งจากเป็นคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้โดยทาง

สถานทตูเป็นผูเ้รยีกเกบ็ และทา่นสามารถน าวซีา่ไปใชเ้ดนิทางได ้หากวซีา่ยงัไมห่มดอาย ุ

 

ขอ้มลูเพิม่เตมิเร ือ่งโรงแรมทีพ่กั 

เนือ่งจากการวางแปลนหอ้งพักของแตล่ะโรงแรมแตกตา่งกนั จงึอาจท าใหห้อ้งพกัแบบหอ้งเดีย่ว (Single),หอ้งคู ่

(Twin/Double) และหอ้งพกัแบบ 3 ทา่น/3 เตยีง (Triple Room) หอ้งพกัตา่งประเภทอาจจะไมต่ดิกนัและบาง

โรงแรมอาจจะไมม่หีอ้งพกัแบบ 3 ทา่น แตอ่าจจะไดเ้ป็น 1 เตยีงใหญก่บั 1 เตยีงพบัเสรมิ  
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การเดนิทางเป็นครอบครวั 

หากทา่นเดนิทางเป็นครอบครัวใหญ ่หรอืเดนิทางพรอ้มสมาชกิในครอบครัว

ทีต่อ้งไดรั้บการดแูลเป็นพเิศษ (Wheelchair), เด็ก, และผูส้งูอาย ุมโีรค

ประจ าตวั ไมส่ะดวกในการเดนิทอ่งเทีย่วในระยะเวลาเกนิกว่า 4-5 ชัว่โมง

ตดิตอ่กนัทา่นและครอบครัวตอ้งใหก้ารดแูลสมาชกิภายในครอบครัวของ

ทา่นเอง เนือ่งจากการเดนิทางเป็นหมูค่ณะ หวัหนา้ทวัรม์คีวามจ าเป็นตอ้ง

ดแูลคณะทัวรท์ัง้หมด 

 

หลกัฐานประกอบการยืน่ขอวซีา่ประเทศอนิเดยีส าหรบั-คนไทย  

ต ัง้แตว่นัที ่12 พฤษภาคม 2557 เป็นตน้ไป ลกูคา้ตอ้งแสกนลายนิว้มอื  

1. หนงัสอืเดนิทาง (Passport) หนังสอืเดนิทาง ตอ้งมหีนา้เหลอืส าหรับประทับวซีา่อยา่งนอ้ย 2 หนา้ อายใุช ้

งานเหลอืไมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน นับจากวันเดนิทาง *กรณุาถอดปก Passport กอ่นสง่เอกสารบรษิทัจะไม่

รบัผดิชอบในกรณีสญูหาย* 

2. รปูถา่ย รปูถา่ยสหีนา้ตรงขนาด 2x2นิว้ พืน้หลังสขีาวเทา่นัน้ จ านวน 2ใบเป็นรปูทีถ่า่ยจากรา้นถา่ยรปูเทา่นัน้ 

รปู (หา้มสวมแวน่ตาหรอืเครือ่งประดับ,ไมใ่สข่ดุขา้ราชการหรอืเครือ่งแบบใดๆ ไมเ่ป็นรปูสติ๊กเกอรร์วมถงึหา้มใช ้

รปูทีถ่า่ยเองและปริน้ทเ์อง) 

3. ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน 2 ชดุ ถา้เป็นเด็กอายตุ ่ากวา่ 15 ปี ใชส้ าเนาสตูบิตัรและบตัรประชาชน 

4. ส าเนาทะเบยีนบา้น  

**เอกสารทีเ่ป็นส าเนากรณุาเซ็นชือ่รบัรองส าเนาถกูตอ้งทกุใบ

ดว้ย** 

5. ต ัง้แตว่นัที ่12 พฤษภาคม 2557 เป็นตน้ไป ลกูคา้ตอ้งแสกน

ลายนิว้มอืดว้ยตวัเอง ณ สถานทีข่อวซีา่อนิเดยี IVS Global Pvt. 

Ltd. ช ัน้ 22 อาคาร 253 อโศก ซ.สขุมุวทิ 21 ถ.สขุมุวทิ กทม. 

(อยูต่รงขา้มกบัอาคารโรงพยาบาลจกัษุรตันนิ) 

หลกัฐานประกอบการยืน่ขอวซีา่ประเทศอนิเดยีส าหรบั-

ตา่งชาต ิ 

ต ัง้แตว่นัที ่12 พฤษภาคม 2557 เป็นตน้ไป ลกูคา้ตอ้งแสกนลายนิว้มอื  

1. หนงัสอืเดนิทาง (Passport) หนังสอืเดนิทาง ตอ้งมหีนา้เหลอืส าหรับประทับวซีา่อยา่งนอ้ย 2 หนา้ อาย ุ

ใชง้านเหลอืไมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน นับจากวันเดนิทาง *กรณุาถอดปก Passport กอ่นสง่เอกสารบรษิทัจะไม่

รบัผดิชอบในกรณีสญูหาย* 
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2. รปูถา่ย รปูถา่ยสหีนา้ตรงขนาด 2x2นิว้ พืน้หลังสขีาวเทา่นัน้ จ านวน 2ใบเป็นรปูทีถ่า่ยจากรา้นถา่ยรปูเทา่นัน้ 

รปู (หา้มสวมแวน่ตาหรอืเครือ่งประดับ,ไมใ่สข่ดุขา้ราชการหรอืเครือ่งแบบใดๆ ไมเ่ป็นรปูสติ๊กเกอรร์วมถงึหา้มใช ้

รปูทีถ่า่ยเองและปริน้ทเ์อง) 

3. ส าหรับชาวตา่งชาตติอ้งยืน่ Work Permit ตัวจรงิพรอ้มส าเนาและรายละเอยีดทีอ่ยูใ่นถิน่พ านักเดมิรวมถงึชือ่

บดิา-มารดา  

4. หลกัฐานการเงนิยอ้นหลังอยา่งนอ้ย 3 เดอืน เชน่ สมดุบญัชเีงนิฝาก, หนังสอืรับรองจากธนาคาร 

5. จดหมายรับรองการท างาน (ภาษาองักฤษ) และอนุญาตใหล้าหยดุโดยระบตุ าแหน่ง เงนิเดอืน อายกุารท างาน 

และวันลาหยดุงาน 

กรณีทีล่กูคา้ถอืหนังสอืเดนิทางสญัชาตอิเมรกิาหรอืพาสปอรต์ตา่งชาตใิชเ้วลาอยา่งนอ้ย 10 วันท าการไมนั่บรวม

วันหยดุ เสาร ์– อาทติย ์ 

** เอกสารทีเ่ป็นส าเนากรณุาเซ็นชือ่รบัรองส าเนาถกูตอ้งทกุใบดว้ย ** 

      6. ต ัง้แตว่นัที ่12 พฤษภาคม 2557 เป็นตน้ไป ลกูคา้ตอ้งแสกนลายนิว้มอืดว้ยตวัเอง ณ สถานทีข่อวซีา่  

อนิเดยี IVS Global Pvt. Ltd. ช ัน้ 22 อาคาร 253 อโศก ซ.สขุมุวทิ 21 ถ.สขุมุวทิ กทม. (อยูต่รงขา้มกบั

อาคารโรงพยาบาลจกัษุรตันนิ) 

            

ขอ้ความซึง่ถอืเป็นสาระส าหรบัทา่นผูม้เีกยีรตซิึง่รว่มเดนิทาง 

ทางบรษัิทฯ เป็นตัวแทนในการจัดน าสัมมนา และการเดนิทางที่มคีวามช านาญ โดยจัดหาโรงแรมที่พัก อาหาร 

ยานพาหนะ และสถานทีท่อ่งเทีย่วพรอ้มทัง้การสมัมนา ดงูาน เพือ่ความสะดวกสบาย และเกดิประโยชนส์งูสดุในการ

เดนิทาง ทัง้นี้ทางบรษัิทฯ ไมส่ามารถรับผดิชอบในอบุัตเิหตหุรอืความเสยีหายทีเ่กดิจากโรงแรมทีพั่ก ยานพาหนะ,  

อันเนื่องจากอุบัตเิหตุรวมถงึภัยธรรมชาต,ิ โจรกรรม, วนิาศกรรม, อัคคีภัย, การผละงาน, การจลาจล, สงคราม

การเมอืง, การผันผวนของอตัราแลกเปลีย่นเงนิตราระหวา่งประเทศ, การนัดหยดุงาน, ความลา่ชา้ของเทีย่วบนิ, สาย

การเดนิเรอื, รถไฟ, พาหนะทอ้งถิน่,  ตลอดจนการถกูปฏเิสธออกวซีา่จากกงสลุ และ / หรอื สว่นงานทีเ่กีย่วขอ้งกับ

สถานเอกอัครราชทูต รวมถงึผูม้อี านาจท าการแทนประจ าประเทศไทย (โดยไมจ่ าตอ้งแสดงเหตุผล เนื่องจากเป็น

สทิธพิเิศษทางการทูต) ซึง่อยู่เหนือการควบคุมของบรษัิทฯ หมายรวมถงึในระหว่างการเดนิทางท่องเที่ยวทัง้ใน 

หรอื ตา่งประเทศ แต่ทางบรษัิทฯ มคีวามคุม้ครอง และประกันอบุตัเิหต ุตามเงือ่นไขทีบ่รษัิทฯ ทีรั่บประกนัในกรณีที่

ผูร้ว่มเดนิทางถูกปฏเิสธโดยเจา้หนา้ทีต่รวจคนเขา้เมอืงของประเทศไทย และ/หรอื ต่างประเทศ มใิหเ้ดนิทางออก 

หรอื เขา้ประเทศ เนื่องมาจากความประพฤต ิพฤตกิรรมของผูเ้ดนิทาง ไม่ปฏบิัตติามกฎระเบยีบดา้นการความคุม

โรคตดิตอ่เฉพาะพืน้ทีม่กีารปลอมแปลงเอกสารเพือ่การเดนิทาง รวมถงึมสี ิง่ผดิกฎหมาย บรษัิทฯ จะไมค่นืคา่ใชจ้า่ย

ใดๆ รายละเอยีดดา้นการเดนิทาง อาจมกีารเปลีย่นแปลงไดต้ามความจ าเป็น หรอืเพือ่ความเหมาะสมทัง้ปวง โดยมิ

ตอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ ท ัง้นีก้ารขอสงวนสทิธดิงักลา่ว บรษิทั จะยดึถอืและค านงึถงึผลประโยชนต์ลอดจน

ความปลอดภยัของทา่นผูม้เีกยีรต ิซึง่รว่มเดนิทางเป็นส าคญั 

 

กรุณากรอกขอ้มูลเพ่ือประโยชนใ์นการพิจารณาด าเนินการขอวีซ่าของทา่น 

 ประวตัิส่วนตวั 

PERSONAL INFORMATION 
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ค ำน ำหน้ำ :          นำย                   นำง                     นำงสำว                      เดก็ชำย 

TITLE                  MR                   MRS                    MS                             MSTR 

ชื่อ : _     _______________                  ______นำมสกุล :           ____                     ________________________ 

NAME : _     _______________                  ___SURNAME : _     _______________                                  ______          

สถำนะภำพ :           แต่งงำน                 โสด  

MARITAL STATUS      MARRIED                 UN MARRIED  

ชื่อสำมี/ภรรยำ:                                          ___________________________________________________________ 

GIVE THE NAME OF WIFE OR HUSBAND 

สัญชำติสำมี/ภรรยำ :                                         _______________________________________________________ 

NATIONALITY 

ประวัติครอบครัว FAMILY INFORMATION 

ชื่อ/นำมสกุลบดิำ :                 _______________________สัญชำติ _______                       _____________________ 

FATHER’S NAME / SURNAME                                                                 NATIONALITY  

ชื่อ/นำมสกุลมำรดำ :               ______________________สัญชำติ ____                         _______________________ 

MOTHER’S NAME / SURNAME                                                               NATIONALITY 

ประวัติ / จ ำนวนบุตร  

CHILD INFORMATION 

จ ำนวนบุตร : _____________________________  คน 

NUMBER OF CHILDREN 

บุตรคนที่ 1 

NAME OF 1ST CHILD   

NAME :______________                           ___ SURNAME :_________          _______________________________  

สถำนที่เกดิ :  ___                                           _______________________________________________________ 

PLACE OF BIRTH  

วัน/เดือน/ปีเกดิ : _________________________________                                        _________________________ 

DATE OF BIRTH  

เพศ  :       ชำย                         หญิง 

SEX          MALE                      FEMALE  

บุตรคนที่ 2 

NAME OF 2ND CHILD  

ชื่อ : _     _______________                  ______นำมสกุล :           ____                     ________________________ 
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NAME :______________                           ___ SURNAME :_________          _______________________________  

สถำนที่เกดิ______________________                                     _______   __________________________________ 

PLACE OF BIRTH  

วัน/เดือน/ปีเกดิ _____________________                                      ________________________________________ 

DATE OF BIRTH  

เพศ :             ชำย           หญิง 

SEX        MALE                  FEMALE  
ประวัติกำรศึกษำ 

EDUCATIONAL INFORMATION_________________________________________________________________________  

ประวัติกำรท ำงำน 

PROFESTION INFORMATION   

อำชีพ :                                          ___________________________________________________________________ 

OCCUPATION:____________                                        __________________________________________________  

ชื่อบริษัท:___                                         _______________________________________________________________ 

EMPLOYER’S NAME ___                                       ______________________________________________________ 

เบอร์โทรตดิต่อ : _                                         ___________________________________________________________ 

WORK PHONE NUMBER___                                      ____________________________________________________ 

ที่อยู่  : ____                                          _______________________________________________________________ 

ADDRESS : ___                                         ____________________________________________________________ 

รหัสไปรษณีย์ : ______                                          ______________________________________________________ 

ZIP CODE ______                                          _______________________________________________________ 
  

โปรดระบุรำยชื่อประเทศที่ท่ำนได้เดนิทำงในช่วงระยะเวลำ 10 ปี * ส ำคัญมำก 
 ______                                          _______________________________________________________ 
 
*ส าหรบัประเทศอนิเดยีหากเคยมกีารเดนิทางจ าเป็นตอ้งแจง้เลขทีว่ซีา่คร ัง้สดุทา้ยทีย่ ืน่และวนัทีอ่อกวซีา่ 

 ______                                          _______________________________________________________ 
 

 


