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 สัมผัสเสน่ห์แห่งความงามของกรุงเดลลี ผ่านชมประตูเมืองแห่งชัยชนะ “INDIA GATE” 

 ชม “ทัชมาฮาล” อนุสรณ์สถานแห่งความรักอันลือชื่อ “อักราฟอร์ด” ป้อมปราการที่แข็งแกร่ง 

 ตระการตากับความงามของพระราชวังแอมเบอร์ และพระราชวังสายลม 

 แวะชมความงามของ เมืองฟาแตห์ปูร์ สิครี “เมืองแห่งชัยชนะ” 

 ชม พระราชวังซิตี้พาเลส (City Palace) เป็นพระราชวังอันเป็นที่ประทับของมหาราชาแห่งชัยปุระ 

 หอดูดาวจันตาร์ มันตาร์ เป็นบริเวณหอดูดาวซึ่งเป็นสถานที่ที่รวบรวมเครื่องมือทางดาราศาสตร์หนึ่ง

ในมรดกโลก 

 อิสระเลือกซื้อสินค้าและงานฝีมือพื้นเมืองเป็นของฝาก ของที่ระลึก ณ ตลาดท้องถิ่น  

 

ก าหนดการเดินทาง 

 
 

วันที่ : 23-28 ม.ค. 59    
 36,900.- 

วันที่ : 20-25 ก.พ. 59 (วันหยุด วัน
มาฆบูชา)    
 37,900.- 

วันที่ : 19-24 มี.ค. 59    

 36,900.-           
 

1. กรุงเทพฯ – เดลลี – อักรา 

2. อักรา – ทัชมาฮาล – อักราฟอร์ด  

3. อักรา – ฟาแตร์ปูร์ สิคริ – ชัยปูร์  

4. ชัยปูร์ – พระราชวังแอมเบอร์ – พระราชวังซิตี้พาเลส –    

      พระราชวังสายลม – หอดูดาวจันตาร์ มันตาร์ – ชัยปูร์  

5. ชัยปูร์ – เดลลี –  สนามบิน 

6. กรุงเทพฯ 

อินเดีย: เดลลี-อักรา ทัชมาฮาล-ชัยปุระ 
6 วัน 4 คืน (TG)  
โดยสายการบินไทย 

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%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
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วันที่ 1      กรุงเทพฯ – เดลลี – อักรา 

05.00 น. 

 

คณะมาพร้อมกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ ผู้โดยสารขาออกชั้น 4 ประตู 3 เคาน์เตอร์ Dเช็คอินกรุ๊ปของ

สายการบิน การบินไทย ( Thai Airway) โดยมีเจ้าหน้าที่  ให้การต้อนรับ และอ านวยความสะดวก 

07.00 น. ออกเดินทางสู่ เมืองเดลลี โดยสายการบินไทยเที่ยวบินที่ TG323 (มีบริการอาหารบนเคร่ือง) 

09.55 น. ถึงสนามบินนานาชาติ เมืองเดลลี ประเทศอินเดีย ผ่านข้ันตอนการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร 

น าท่านเดินทางเข้าสู่กรุงนิวเดลลี 

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

 น าท่านเดินทางโดยรถโค้ชปรับอากาศออกจากเขตปกครองพิเศษเดลลี โดยผ่านเข้าสู่แคว้นอุตร

ประเทศ ที่อุดมสมบูรณ์ด้วยแหล่งเกษตรกรรมนานาชนิดที่ผลิตเพื่อเลี้ยงดูชาวอินเดียทั้งประเทศไป

ตามถนนไฮเวย์สายใหม่ผ่านเข้าเมืองใหญ่มธุราเข้าสูเ่มืองอักรา 

ค่ า บริการอาหารค่ า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

 ทีพ่ัก Clarks Shiraz Hotel ระดับ 4 ดาว หรือ เทียบเท่า,เมืองอักรา 

วันที่  2     อักรา – ทัชมาฮาล – อักราฟอร์ด 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม   

 น่ ำท่านเข้าชมทัชมาฮาล แหล่งมรดกโลกที่เป็นอนุสรณ์สถานแห่งความรักอันยิ่งใหญ่และที่เป็น

อมตะของพระเจ้าชาห์ จาฮันที่มีต่อพระนางมุมตัซ โดยสร้างข้ึนในปี ค.ศ. 1631 จากน้ันน าเดินสู่ประตู

สุสานที่สลักตัวหนังสือภาษาอาระบิค ที่เป็นถ้อยค าอุทิศและค าอาลัยต่อสิ่งอันเป็นที่รักที่จากไปและน า

ท่านถ่ายรูปกับลานน้ าพุที่มีอาคารทัชมาฮาลอยู่เบื้องหลัง แล้วน าท่านเข้าสู่ตัวอาคารที่สร้างจากหิน

อ่อนสีขาวบริสุทธิ์จากเมืองมกรานะ ซ่ึงประดับลวดลายด้วยเทคนิคฝังหินสีต่างๆ ลงไปในเน้ือหินซ้ึง

เป็นสถาปัตยกรรมชิ้นเอกของโลกที่ออกแบบโดยช่างจากชาวเปอร์เซีย โดยอาคารตรงกลางจะเป็นรูป

โดม ซ่ึงจะมีหอคอยสี่เสาล้อมรอบตรงกลางด้านในเป็นที่ฝังพระศพของพระนางมุมตัซ มาฮาล และ

พระเจ้าชาห์จาฮัน ที่ได้อยู่คู่เคียงกันตลอดชั่วนิรันดร์ โดยทัชมาฮาลแห่งน้ีใช้เวลาก่อสร้างทั้งหมด 12 

ปี ซ่ึงสิ้นเงินไป 41ล้านรูปี ใช้ทองค าประดับตกแต่งส่วนต่าง ๆ ของอาคารหนัก 500 กิโลกรัม ใช้

คนงานกว่า 20,000 คน แล้วน าท่านเดินอ้อมไปด้านหลังที่ติดกับแม่น้ ายมุนาที่ฝั่งตรงกันข้ามมีพื้นที่

ขนาดใหญ่ถูกปรับดินแล้ว โดยเล่ากันว่าพระเจ้าชาห์จาฮันเตรียมที่จะสร้างสุสานของตัวเองเป็นหิน

อ่อนสีด าด้วยรูปอาคารแบบเดียวกันกับทชัมาฮาล เพื่อที่จะอยู่เคียงข้างกัน แต่ถูกออรังเซบ ยึดอ านาจ

และน าตัวไปคุมขังไว้ในป้อมอักราเสียก่อน 

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

 น าท่านเข้าชมอักราฟอร์ด แหล่งมรดกโลก ที่ติดริมแม่น้ ายมุนาที่สร้างโดยพระเจ้าอัคบาร์ มหาราช
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 แห่งราชวงศ์โมกุล เมื่อปี ค.ศ. 1565 ซ่ึงเป็นทั้งพระราชวังที่ประทับและเป็นป้อมปราการ ต่อมา

พระโอรส คือ พระเจ้าชาฮันกีร์และพระนัดดา (โอรสของพระเจ้าชาฮันกีร์) พระเจ้าชาห์จาฮาน ได้มีการ

สร้าง 

ขยายต่อเติมป้อมและพระราชวังแห่งน้ีอย่างใหญ่โต น าท่านเข้าชมป้อมผ่านประตูอ ามรรสิงห์เข้าสู่ส่วน

ที่เป็นพระราช-วัง โดยผ่านลานสวนประดับอ่างหินทรายสีแดงขนาดยักษ์ที่ส าหรับสรงน้ า ซ่ึงท่านจะได้

เห็นสถาปัตยกรรมสามยุคสมัยตามรสนิยมที่แตกต่างกันของสามกษัตริย์ น าท่านเข้าชมด้านในพระ

ต าหนักต่าง ๆ ที่สลักลวดลายศิลปะแบบโมกุลที่มีอิทธิพล จากน้ันพาท่านชมศิลปะอินเดียผสมผสาน

กับศิลปะเปอร์เซีย แล้วน าข้ึนสู่ระเบียงชั้นที่สองที่มีเฉลียงมุขซ่ึงสามารถมองเห็นชมทิวทัศน์ล าน้ ายมุ

นาได้ และน าชมห้องที่ประทับของกษัตริย์ พระโอรส พระธิดาองค์ต่างๆ แล้วน าชมพระต าหนักมาซัม

มัน บูร์ช ที่มีเฉลียงมุขแปดเหลี่ยม มีหน้าต่างเปิดกว้าง ซ่ึงสามารถมองเห็น 

ทชัมาฮาลได้ ที่พระต าหนักนี้เองที่เล่ากันว่าชาห์จาฮัน ถูกพระโอรสออรังเซบ 

ถูกจองจ าไว้ 7 ปี ในช่วงปลายรัชกาลจนสิ้นพระชนม์ แล้วน าชมลานสวนประดับดิวันอีอาอ าที่ชั้นบน

ด้านหน่ึงเคยเป็นที่ประดิษฐานบัลลังก์นกยูงอันยิ่ง 

ใหญ่ (ปัจจุบันอยู่ในประเทศอิหร่าน) และที่ลานสวนประดับแห่งน้ีเองที่พระเจ้าชาห์จาฮัน ได้พบรักคร้ัง

แรกกับพระนางมุมตัซ ที่น าสินค้าเป็นสร้อยไข่มุกเข้ามาขายให้นางในฮาเร็ม 

ค่ า รับประทานอาหารค่ า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

 ทีพ่ัก Clarks Shiraz Hotel ระดับ 4 ดาว หรือ เทียบเท่า,เมืองอักรา 

วันที่ 3      อักรา – ฟาแตร์ปูร์ สิครี – ชัยปูร์ 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  

 น าท่านเดินทางโดยรถโค้ชปรับอากาศสู่เมืองชัยปูร์ ระหว่างทางแวะชมความงาม

ของ เมืองฟาแตห์ปูร์ สิครี ซ่ึงอยู่ห่างจากเมืองอักราประมาณ 40 กิโลเมตร ที่สร้าง

โดยพระเจ้าอัคบาร์มหาราชแห่งราชวงศ์โมกุล แต่เดิมเรียก 

ว่าฟาติฮาบัท ซ่ึงแปลว่า“เมืองแห่งชัยชนะ”และด้วยในตอนน้ันกษัตริย์อัคบาร์ 

ได้ชัยชนะในสงครามอินเดียตอนใต้ต่อมาภายหลังจึงเพี้ยนมาเป็นฟาแตร์ปูร์ ซึ่งเมือง

ฟาแตร์ปูร์ สิครีสร้างด้วยหินทรายสีแดงตั้งอยู่บนภูเขาใกล้หมู่บ้านสิครีใช้เวลาสร้าง

ถึง 9 ปี จึงแล้วเสร็จแต่หลังจากนั้นเพียง 15  ปี ก็กลายเป็นเมืองร้างเพราะว่าขาดน้ า

ในการด ารงชีวิตเมืองฟาแตร์ปูร์ สิครี เป็นที่เดียวในอินเดียที่ท่านจะสามารถชม

ศิลปกรรมของราชวงศ์โมกุลที่อยู่ในสภาพสมบูรณ์แบบที่สุดจนได้รับสมญานามว่า 

“เมืองปีศาจ” 

 

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหารของโรงแรม  

บ่าย จากน้ันเดินทางต่อโดยรถโค้ชสู่เมืองชัยปูร์หรือเมืองสีชมพูซึ่งเป็นเมืองใหญ่ 

ที่สร้างข้ึนระหว่างปี ค.ศ. 1728-1732 โดยตัวเมืองมีขนาดถึง 9 ตารางกิโลเมตร 
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 ค่ า รับประทานอาหารค่ า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  

  ทีพ่ัก Holiday Inn Hotel ระดับ 4 ดาว หรือ เทียบเท่า,เมืองชัยปูร ์  

วันที่ 4      ชัยปูร์ – พระราชวังแอมเบอร์ – พระราชวังซิตี้พาเลส – พระราชวังสายลม – หอดูดาว  

                จันตาร์ มันตาร์ 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

 จากน้ันน าท่านเดินทางโดยรถโค้ชปรับอากาศสู่ เชิงเขาอราวารี เพื่อชมความงามของพระราชวัง

แอมเบอร์ ซ่ึงตั้งตระหง่านอยู่บนภูผา แล้วน าท่านน่ังรถจิ๊ฟชมพระราชวัง เพลิดเพลินไปกับทัศนียภาพ

สองข้างทางซ่ึงสามารถมองเห็นภูมิประเทศเบื้องล่างสุดสายตา และพระราชวังแห่งน้ีเร่ิมสร้างโดยพระ

เจ้ามั่นใจซิงค์ที่ 1 ในปี ค.ศ.1592 จนส าเร็จในยุคของพระเจ้าชาไวใจซิงค์ที่ 2 ต่อมาพระองค์ได้ย้าย

เมืองหลวงลงมายังเมืองชัยปูร์ ในปัจจุบันภายในพระราชวังแอมเบอร์ ท่านจะได้ชมพระราชวังฤดูร้อน

และพระราชวังฤดูหนาวที่ประดับด้วยพลอยหลากสี ที่ท่านจะได้ตื่นตะลึงกับห้องที่ประทับในพระราชวัง

ฤดูร้อนที่งดงามโดยจ าลองความงามของท้องฟ้ายามราตรี แล้วน าเข้าชม พระราชวังซิต้ีพาเลส 

(City Palace) เป็นพระราชวังอันเป็นที่ประทับของมหาราชาแห่งชัยปุระ เป็นที่ตั้งของหมู่พระที่น่ัง

ส าคัญๆ สร้างข้ึนในระหว่างปีค.ศ. 1729 - ค.ศ.1732 ในรัชสมัยของมหาราชาสะหวายจัย สิงห์ที่2 

ด้านสถาปัตยกรรมของพระราชวังมีการออกแบบอย่างผสมผสานระหว่างแบบราชปุตกับโมกุล 

เน่ืองจากช่วงน้ันยังอยู่ในช่วงที่ราชวงศ์โมกุลเข้ามามีอิทธิพลต่อรัฐราชสถาน จากน้ันพาท่านชม

พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ ซ่ึงตั้งอยู่ใจกลางเมืองล้อมรอบด้วยก าแพงสูง น าชมงานศิลปวัฒนธรรม

และงานหัตถกรรมต่างๆ จากน้ันน าท่านชมพระราชวังสายลม หรือ ฮาวา มาฮาล ที่แปลว่า 

"พระราชวังแห่งสายลม" เป็นหนึ่งในต าหนักส าคัญของซิตี้พาเลส สร้างในปีค.ศ. 1799 โดยมหาราชา

สะหวาย ประธาป สิงห์ ออกแบบโดยถอดแบบมาจากรูปทรงของมงกุฏของพระนารายณ์ โดยมีความ

โดดเด่นที่บริเวณด้านหน้าบันทาสีชมพูสวยงามมีความสูงห้าชั้นและมี ลักษณะซ้อนกันคล้ายรังผึ้ง

ประกอบไปด้วยหน้าต่างขนาดเล็กตกแต่งด้วยลวดลายฉลุ เป็นช่องลมจ านวน 953 บาน จนเป็นที่มา

ของชื่อว่า "พระราชวังแห่งสายลม" โดยลายฉลุน้ันมีไว้เพื่อนางในวังสามารถมองทะลุออกมาเห็นชีวิต

ภายนอกบนท้อง ถนนได้โดยไม่มีใครสังเกตเห็นจากด้านนอกน่ันเอง 

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

บ่าย น าท่านเดินทางสู่หอดูดาวจันตาร์ มันตาร์ (Jantar Mantar) เป็นบริเวณหอดูดาวซ่ึงเป็นสถานที่ที่

รวบรวมเคร่ืองมือทางดาราศาสตร์ สร้างโดยมหาราชาสะหวาย จัย สิงห์ โดยหอดูดาวลักษณะแบบน้ี

ได้ทรงสร้างทั้งหมด 5 แห่งต่างสถานที่กัน รวมถึงที่ชัยปุระ และเดลลี ซ่ึงหอดูดาวจันตาร์มันตาร์น้ีมี

ขนาดใหญ่ที่สุด และยังเก็บรักษาอยู่ในสภาพดีที่สุดอีกด้วย โดยได้ถูกยกย่องโดยองค์การยูเนสโกว่า 

"เป็นการแสดงออกถึงความชาญฉลาดทางดาราศาสตร์และแนวความคิดทางจักรวาลวิทยาของ ราช

ส านักในช่วงปลายของยุคโมกุล" จันตาร์ มันตาร์ ได้รับการข้ึนทะเบียนเป็นมรดกโลก โดยองค์การ

ยูเนสโกในปีค.ศ. 2010 จากน้ันน าท่านเดินทางกลับสู่ที่พัก 

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
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%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
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 ค่ า รับประทานอาหารค่ า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

 ทีพ่ัก Holiday Inn Hotel ระดับ 4 ดาว หรือ เทียบเท่า,เมืองชัยปูร ์

วันที่ 5      ชัยปูร์ – เดลลี – สนามบิน 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

 จากน้ันน าท่านเดินทางโดยรถโค้ชปรับอากาศสูก่รุงเดลลี 

เที่ยง รับประทานอาหารค่ า ณ ภัตตาคาร 

บ่าย น าท่านเที่ยวชมกรุงเดลลี โดยผ่านชมรัฐสภา ราชปาติ บาวาล ซ่ึงเป็นวงแหวนสถานที่ราชการต่างๆ 

มีตึกรัฐบาลอันย่ิงใหญ่และเป็นที่ท าการของรัฐบาลและ ผ่านชมย่านธุรกิจการค้า ย่านที่อยู่อาศัยของ

เศรษฐีอินเดียบนถนนสายส าคัญที่สุดของอินเดียและประตูเมืองแห่งชัยชนะ อิสระให้ท่านเลือกซ้ือ

สินค้ายอดนิยมส าหรับนักท่องเที่ยวทั้งงานหัตถกรรม และงานฝีมือพื้นเมืองต่างๆ มากมาย เช่น ผ้า

ไหมอินเดีย, เคร่ืองประดับอัญมณี, ไม้จันทน์หอมแกะสลัก, ของตกแต่งประดับบ้าน ฯลฯ  

เย็น รับประทานอาหารค่ า ณ ภัตตาคาร 

 ได้เวลาอันสมควร น าเดินทางสู่สนามบินกรุงเดลล ี

วันที่ 6       กรุงเทพฯ 

00.15 น. เหิรฟ้ากลับสู่สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสายการบินไทยเที่ยวบินที่  TG 316 (มีบริการ

อาหารบนเคร่ือง) 

05.45 น. คณะเดินทางกลับถึงสนามบินสุวรรณภูมิโดยสวัสดิภาพ  

 

พาสปอร์ตจะต้องมีอายุก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า 6 เดือน 
ในกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองที่ประเทศไทย, ประเทศอินเดีย ปฏิเสธมิให้เดินทางออกหรือเข้าประเทศ ทาง

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ไม่คืนค่าใช้จ่ายไม่ว่ากรณีใดๆ ทิ้งสิ้น 

  

กรุณาอ่านหมายเหตุให้ละเอียดทั้ง 5 ข้อ 

หมายเหตุ  
1. บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบต่อค่าชดเชยความเสียหาย ไม่ว่ากรณีที่กองตรวจคนเข้าเมือง 
ของไทยไม่อนุญาตให้เดินทางออกหรือกองตรวจคนเข้าเมืองของแต่ละประเทศไม่อนุญาตให้เข้าเมือง 
2. บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการที่จะไม่รับผิดชอบต่อค่าชดเชยความเสียหาย อันเกิดจากเหตุสุดวิสัยที่ทาง 
บริษัทฯ ไม่สามารถควบคุมได้ เช่น การนัดหยุดงาน, จลาจล, การล่าช้าหรือยกเลิกของเที่ยวบิน  
3. บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมรายการท่องเที่ยว โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบลว่งหน้า 
4. บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงอัตราค่าบริการ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 
5. กรณีที่คณะไม่ครบจ านวน 15 ท่าน ทางบริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการงดออกเดินทาง 

     โดยทางบริษัทฯ  จะแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า 14 วันก่อนการเดินทาง  
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 อัตราค่าบริการ 
   
 

เดินทางวันที ่: 23-28 ม.ค. 59 
เดินทางวันที ่: 19-24 มี.ค. 59 

ราคาต่อท่าน 

ผู้ใหญ่ พักห้องละ 2 ท่าน 36,900 

เด็กอายุต่ ากว่า 12 ปี พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน 36,900 

เด็กอายุต่ ากว่า 12 ปี พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน มีเตียงเสริม 35,900 

เด็กอายุต่ ากว่า 12 ปี พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน ไม่มีเตียงเสริม 34,900 

พักเด่ียว เพิ่มท่านละ  7,500 

 

เดินทางวันที ่: 20-25 ก.พ. 59 (วันหยุด วันมาฆบูชา) ราคาต่อท่าน 

ผู้ใหญ่ พักห้องละ 2 ท่าน 37,900 

เด็กอายุต่ ากว่า 12 ปี พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน 37,900 

เด็กอายุต่ ากว่า 12 ปี พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน มีเตียงเสริม 36,900 

เด็กอายุต่ ากว่า 12 ปี พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน ไม่มีเตียงเสริม 35,900 

พักเด่ียว เพิ่มท่านละ  7,500 

**ราคาน้ีสงวนสิทธิ์เฉพาะลูกค้าชาวไทยเท่าน้ัน 

- พาสปอร์ตต่างชาติเก็บเพิ่ม 1,760 บาท ต่อ ท่าน 

- พาสปอร์ตอเมริกาเก็บเพิ่ม 2,760 บาท ต่อ ท่าน ** 
*** ในกรณีที่ลูกค้าต้องออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ 

ก่อนทุกคร้ัง มิฉะนั้นทางบริษัทฯ จะไม่ขอรับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งส้ิน ***  
 

โปรแกรมและรายละเอียดของการเดินทางอาจมีการเปล่ียนแปลงได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับภาวะอากาศ 
และเหตุสุดวิสัยต่าง ๆ ที่ไม่สามารถคาดการณ์ล่วงหน้าโดยทางบริษัทฯ จะค านึงถึงผลประโยชน์

และความปลอดภัยของผู้ร่วมเดินทางเป็นส าคัญ 

 

อัตรานี้รวม 

1. ค่าตั๋วเคร่ืองบิน ไป – กลับ ชั้นประหยัด  
2. ค่าโรงแรมที่พักตามที่ระบุในรายการหรือเทียบเท่า  
3. ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการ 
4. ค่าธรรมเนียมวีซ่าอินเดีย 
5. ค่าอาหารและเคร่ืองดื่มตามที่ระบุในรายการ 
6. ค่ารถรับส่งและระหว่างน าเที่ยวตามรายการที่ระบุ 
7. ค่าเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวตามรายการ 
8. ค่ามัคคุเทศก์ภาษาไทยและเจ้าหน้าที่ดูแลตลอดการเดินทาง 
9. ค่าประกันภัยอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง วงเงินประกันอุบัติเหตุสูงสุด ท่านละไม่เกิน 1,000,000 บาทและ 
10. วงเงินประกันสุขภาพสูงสุด ท่านละไม่เกิน 200,000 
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อัตรานี้ไม่รวม 

1. กระเป๋าเดินทางในกรณีที่น้ าหนักเกินกว่าที่สายการบินก าหนด 30กิโลกรัมต่อท่าน ส่วนเกินลูกค้าจ่ายเอง 
2. ค่าท าหนังสือเดินทาง  
3. ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการ เช่น ค่าเคร่ืองดื่ม, ค่าอาหารที่สั่งเพิ่มเอง, ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด 
4. ค่าอาหารที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ 
5. ค่าท าใบอนุญาตที่กลับเข้าประเทศของคนต่างชาติหรือคนต่างด้าว 
6. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% (กรณีต้องการใบก ากับภาษี) และค่าภาษีบริการหัก ณ ที่จ่าย 3% 
7. ไม่รวมทิปไกด์ท้องถิ่นและคนขับรถ 
8. ทิปหัวหน้าทัวร์แล้วแต่ความสมัครใจ 

 

เง่ือนไขการส ารองที่นั่ง 

1. กรุณาจองล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วันก่อนการเดินทาง และกรุณาเตรียมเงินมัดจ า 10,000 บาท พร้อมกับเตรียม
เอกสารส่งให้เรียบร้อย ภายใน 2-3 วัน หลังจากท าการจองแล้ว (ใช้เวลาขอวีซ่าไม่ต่ ากว่า 7 วันท าการ)  

2. การช าระค่าทัวร์ส่วนที่เหลือทางบริษัทฯ จะเรียกเก็บก่อนเดินทางไม่น้อยกว่า 14 วัน ท่านควรจัดเตรียมค่าทัวร์
ให้เรียบร้อยก่อนก าหนด เน่ืองจากทางบริษัทต้องส ารองค่าใช้จ่ายในส่วนของค่าที่พักและตั๋วเคร่ืองบิน มิฉะน้ัน
จะถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ 

  

หมายเหตุ 

1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกการเดินทางก่อนล่วงหน้า 14 วัน ในกรณีที่ไม่สามารถท ากรุ๊ปได้อย่างน้อย  
15 ท่าน และ/หรือ ผู้ร่วมเดินทางในคณะไม่สามารถผ่านการพิจารณาวีซ่าได้ครบ 15 ท่านในกรณีน้ีบริษัทฯ 
ยินดีคืนเงินให้ทั้งหมด (ยกเว้นค่าธรรมเนียมวีซ่าซ่ึงได้ช าระไว้กับทางสถานทูตแล้ว) หรือจัดหาคณะทัวร์อื่นให้
ถ้าต้องการ  

2. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์น้ี เมื่อเกิดเหตุจ าเป็นสุดวิสัยจนไม่อาจ
แก้ไขได้ และจะไม่รับผิดชอบใดๆ ในกรณีที่สูญหาย สูญเสีย หรือได้รับบาดเจ็บที่นอกเหนือความรับผิดชอบ
ของหัวหน้าทัวร์และอุบัติเหตุสุดวิสัยบางประการ เช่น การนัดหยุดงาน, ภัยธรรมชาติ, การจลาจลต่างๆ เป็นต้น 

 

ข้อมูลเพ่ิมเติมเร่ืองตั๋วเคร่ืองบินและที่นั่งบนเคร่ืองบิน 

1. ทางบริษัทได้ส ารองที่นั่งพร้อมช าระเงินมัดจ าค่าตั๋วเคร่ืองบินแล้ว  หากท่านยกเลิกทัวร์ ไม่ว่าจะด้วย 

      สาเหตุใด ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์การเรียกเก็บค่ามัดจ าตั๋วเคร่ืองบิน ซ่ึงมีค่าใช้จ่าย ประมาณ 1,000 –  

      5,000 บาท แล้วแต่สายการบินและช่วงเวลาเดินทาง   

2.   หากตั๋วเคร่ืองบินท าการออกแล้ว แต่ท่านไม่สารถออกเดินทางได้ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์เรียกเก็บ 

      ค่าใช้จ่ายตามที่เกิดข้ึนจริง  และรอ Refund จากทางสายการบิน ใช้เวลาประมาณ 3- 6 เดือนเป็นอย่างน้อย 

3.   น่ังที่ Long Leg โดยปกติอยู่บริเวณทางออกประตูฉุกเฉิน และผู้ที่จะน่ังต้องมีคุณสมบัติตรงตามที่สายการบิน 

      ก าหนด เช่น ต้องเป็นผู้ที่มีร่างกายแข็งแรง และช่วยเหลือผู้อื่นได้อย่างรวดเร็วในกรณีที่เคร่ืองบินมีปัญหา 

เช่น  สามารถเปิดประตูฉุกเฉินได้ (น้ าหนักประมาณ 20 กิโลกรัม) ไม่ใช่ผู้ที่มีปัญหาทางด้านสุขภาพและร่างกาย  

      และอ านาจในการให้ที่นั่ง Long leg ข้ึนอยู่กับทางเจ้าหน้าที่เช็คอินสายการบิน ตอนเวลาที่เช็คอินเท่าน้ัน 
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กรณียกเลิกการเดินทาง 

1. แจ้งยกเลิกก่อนเดินทาง 30 วัน   คืนค่าใช้จ่ายทั้งหมด  
2. แจ้งยกเลิกก่อนเดินทาง 15 วัน    เก็บค่าใช้จ่าย ท่านละ 10,000 บาท 
3. แจ้งยกเลิกน้อยกว่า 15 วันก่อนเดินทาง   ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ เก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมด 
4. ส าหรับผู้โดยสารที่ไม่ได้ถือหนังสือเดินทางไทย  และทางบริษัทฯเป็นผู้ยื่นวีซ่าให้เมื่อผลวีซ่าผ่านแล้วมีการ 

ยกเลิกการเดินทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนค่ามัดจ าทั้งหมด 
5. ยกเว้นกรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุดหรือเทศกาลที่ต้องการันตีมัดจ ากับสายการบินหรือค่ามัดจ าที่พักโดยตรงหรือ

โดยการผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศและไม่อาจขอคืนเงินได้ รวมถึงเที่ยวบินพิเศษเช่น Extra 
Flight และ Charter Flight จะไม่มีการคืนเงินมัดจ าหรือค่าทัวร์ทั้งหมดเน่ืองจากค่าตั๋วเป็นการเหมาจ่ายใน
เที่ยวบินน้ันๆ 

6. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมดกรณีท่านยกเลิกการเดินทางและมีผลท าให้คณะ
เดินทางไม่ครบตามจ านวนที่บริษัทฯก าหนดไว้ (15ท่านข้ึนไป) เน่ืองจากเกิดความเสียหายต่อทางบริษัท
และผู้เดินทางอื่นที่เดินทางในคณะเดียวกันบริษัทต้องน าไปช าระค่าเสียหายต่างๆที่เกิดจากการยกเลิกของท่าน  

7. กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได้ ซ่ึงจะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง บริษัทฯ จะท าการ
เลื่อนการเดินทางของท่านไปยังคณะต่อไป แต่ทั้งน้ีท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถเรียกคืนได้คือ 
ค่าธรรมเนียมในการมัดจ าตั๋ว และค่าธรรมเนียมวีซ่าตามที่สถานทูตฯ เรียกเก็บ ในกรณีที่ไม่สามารถเดินทางได้ 

8. กรณียื่นวีซ่าแล้วไม่ได้รับการอนุมัติวีซ่าจากทางสถานฑูต (วีซ่าไม่ผ่าน) และท่านได้ช าระค่าทัวร์หรือมัด
จ ามาแล้ว ทางบริษัทฯ คืนค่าทัวร์หรือมัดจ าให้ แต่ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการหักค่าบริการยื่นวีซ่า,ค่าวีซ่า 
และค่าใช้จ่ายบางส่วนที่เกิดข้ึนจริงเป็นกรณีไป (อาทิ กรณีออกตั๋วเคร่ืองบินไปแล้ว หรือได้ช าระค่าบริการใน
ส่วนของทางเมืองนอก เช่น โรงแรม ตั๋วรถไฟ ฯลฯ ไปแล้ว) ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการหักเก็บค่าใช้จ่าย
จริงที่เกิดข้ึนแล้วกับท่านเป็นกรณีไป 

9. กรณีวีซ่าผ่านแล้วแจ้งยกเลิกก่อนหรือหลังออกตั๋วโดยสาร บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการไม่คืนค่าทัวร์
ทัง้หมด 

10. กรณีวีซ่าผ่านแล้ว แต่กรุ๊ปออกเดินทางไม่ได้ เน่ืองจากผู้เดินทางท่านอื่นในกลุ่มโดนปฏิเสธวีซ่า หรือไม่ว่า
ด้วยสาเหตุใดๆก็ตาม ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการหักเก็บค่าใช้จ่ายจริงที่เกิดข้ึนแล้วกับท่านเป็นกรณีไป 

     11.กรณีผู้เดินทางไม่สามารถเข้า-ออกเมืองได้เน่ืองจากเอกสารปลอมหรือการห้ามของเจ้าหน้าที่ไม่ว่าเหตุผล    
     ใดๆ ก็ตามทางบริษัทของสงวนสิทธิ์ในการ ไม่คืนค่าทัวร์ทั้งหมด 
 

 

ข้อมูลเพ่ิมเติมเร่ืองวีซ่า 

**การอนุมัติวีซ่าเป็นอภิสิทธิ์ของทางสถานทูตทางบริษัทไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆทั้งสิ้น ทั้งน้ีบริษัทเป็นเพียงตัวกลาง

และคอยบริการอ านวยความสะดวกให้แก่ผู้เดินทางเท่าน้ัน เงินค่าสมัครยื่นวีซ่า ทางสถานทูตเป็นผู้เก็บหากผลวีซ่า

ออกมาว่าท่านไม่ผ่านทางสถานทูตจะไม่คืนเงินค่าวีซ่าและค่าบริการจากตัวแทนยื่นไม่ว่ากรณีใดๆก็ตาม 

และทางสถานทูตมีสิทธิ์ที่จะไม่ตอบเหตุผลของการปฏิเสธวีซ่าในทุกกรณี 

** กรณีที่ท่านวีซ่าผ่านแต่กรุ๊ปออกเดินทางไม่ได้ เน่ืองจากผู้เดินทางท่านอื่นในกลุ่มโดนปฏิเสธวีซ่าทางบริษัทขอ

สงวนสิทธิ์ในการไม่คืนเงินค่าวีซ่าและค่าบริการจากตัวแทนอื่นให้กับท่านเน่ืองจากเป็นค่าใช้จ่ายที่เกิดข้ึนโดยทาง

สถานทูตเป็นผู้เรียกเก็บ และท่านสามารถน าวีซ่าไปใช้เดินทางได้ หากวีซ่ายังไม่หมดอายุ 

 

ข้อมูลเพ่ิมเติมเร่ืองโรงแรมที่พัก 

เน่ืองจากการวางแปลนห้องพักของแต่ละโรงแรมแตกต่างกัน จึงอาจท าให้ห้องพักแบบห้องเดี่ยว (Single),ห้องคู่ 

(Twin/Double) และห้องพักแบบ 3 ท่าน/3 เตียง (Triple Room) ห้องพักต่างประเภทอาจจะไม่ติดกันและบาง

โรงแรมอาจจะไม่มีห้องพักแบบ 3 ท่าน แต่อาจจะได้เป็น 1 เตียงใหญ่กับ 1 เตียงพับเสริม  
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 การเดินทางเป็นครอบครัว 

หากท่านเดินทางเป็นครอบครัวใหญ่ หรือเดินทางพร้อมสมาชิกในครอบครัวที่ต้องได้รับการดูแลเป็นพิเศษ 

(Wheelchair), เด็ก, และผู้สูงอายุ มีโรคประจ าตัว ไม่สะดวกในการเดิน

ท่องเที่ยวในระยะเวลาเกินกว่า 4-5 ชั่วโมงติดต่อกันท่านและครอบครัวต้อง

ให้การดูแลสมาชิกภายในครอบครัวของท่านเอง เน่ืองจากการเดินทางเป็น

หมู่คณะ หัวหน้าทัวร์มีความจ าเป็นต้องดูแลคณะทัวร์ทั้งหมด 

 

หลักฐานประกอบการยื่นขอวีซ่าประเทศอินเดียส าหรับ-คน

ไทย  

ตั้งแต่วันที่ 12 พฤษภาคม 2557 เป็นต้นไป ลูกค้าต้องแสกนลายนิ้วมือ  

1. หนังสือเดินทาง (Passport) หนังสือเดินทาง ต้องมีหน้าเหลือส าหรับประทับวีซ่าอย่างน้อย 2 หน้า อายใุช้

งานเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน นับจากวันเดินทาง *กรุณาถอดปก Passport ก่อนส่งเอกสารบริษัทจะไม่

รับผิดชอบในกรณีสูญหาย* 

2. รูปถ่าย รูปถ่ายสีหน้าตรงขนาด 2x2น้ิว พื้นหลังสีขาวเท่าน้ัน จ านวน 2ใบเป็นรูปที่ถ่ายจากร้านถ่ายรูปเท่าน้ัน 

รูป (ห้ามสวมแว่นตาหรือเคร่ืองประดับ,ไม่ใส่ขุดข้าราชการหรือเคร่ืองแบบใดๆ ไม่เป็นรูปสติ๊กเกอร์รวมถึงห้าม

ใชรู้ปที่ถ่ายเองและปร้ินท์เอง) 

3. ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน 2 ชุด ถ้าเป็นเด็กอายุต่ ากว่า 15 ปี ใช้ส าเนาสูติบัตรและบัตรประชาชน 

4. ส าเนาทะเบียนบ้าน  

**เอกสารที่เป็นส าเนากรุณาเซ็นช่ือรับรองส าเนาถูกต้องทุกใบด้วย** 

5. ต้ังแต่วันที่ 12 พฤษภาคม 2557 เป็นต้นไป ลูกค้าต้องแสกนลายน้ิวมือด้วยตัวเอง ณ สถานที่ขอวีซ่า

อินเดีย IVS Global Pvt. Ltd. ช้ัน 22 อาคาร 253 อโศก ซ.

สุขุมวิท 21 ถ.สุขุมวิท กทม. (อยู่ตรงข้ามกับอาคารโรงพยาบาล

จักษุรัตนิน) 

หลักฐานประกอบการยื่นขอวีซ่าประเทศอินเดียส าหรับ-

ต่างชาติ  

ตั้งแต่วันที่ 12 พฤษภาคม 2557 เป็นต้นไป ลูกค้าต้องแส

กนลายนิ้วมือ  

1. หนังสือเดินทาง (Passport) หนังสือเดินทาง ต้องมีหน้าเหลือส าหรับประทับวีซ่าอย่างน้อย 2 หน้า อาย ุ

ใช้งานเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน นับจากวันเดินทาง *กรุณาถอดปก Passport ก่อนส่งเอกสารบริษัทจะ

ไม่รับผิดชอบในกรณีสูญหาย* 
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 2. รูปถ่าย รูปถ่ายสีหน้าตรงขนาด 2x2น้ิว พื้นหลังสีขาวเท่าน้ัน จ านวน 2ใบเป็นรูปที่ถ่ายจากร้านถ่ายรูปเท่าน้ัน 

รูป (ห้ามสวมแว่นตาหรือเคร่ืองประดับ,ไม่ใส่ขุดข้าราชการหรือเคร่ืองแบบใดๆ ไม่เป็นรูปสติ๊กเกอร์รวมถึงห้าม

ใช้รูปที่ถ่ายเองและปร้ินท์เอง) 

3. ส าหรับชาวต่างชาติต้องยื่น Work Permit ตัวจริงพร้อมส าเนาและรายละเอียดที่อยู่ในถิ่นพ านักเดิมรวมถึงชื่อ

บิดา-มารดา  

4. หลักฐานการเงินย้อนหลังอย่างน้อย 3 เดือน เช่น สมุดบัญชีเงินฝาก, หนังสือรับรองจากธนาคาร 

5. จดหมายรับรองการท างาน (ภาษาอังกฤษ) และอนุญาตให้ลาหยุดโดยระบุต าแหน่ง เงินเดือน อายุการท างาน 

และวันลาหยุดงาน 

กรณีที่ลูกค้าถือหนังสือเดินทางสัญชาติอเมริกาหรือพาสปอร์ตต่างชาติใช้เวลาอย่างน้อย 10 วันท าการไม่นับรวม

วันหยุด เสาร์ – อาทิตย ์ 

** เอกสารที่เป็นส าเนากรุณาเซ็นช่ือรับรองส าเนาถูกต้องทุกใบด้วย ** 

      6. ตั้งแต่วันที่ 12 พฤษภาคม 2557 เป็นต้นไป ลูกค้าต้องแสกนลายน้ิวมือด้วยตัวเอง ณ สถานที่ขอวีซ่า  

อินเดีย IVS Global Pvt. Ltd. ช้ัน 22 อาคาร 253 อโศก ซ.สุขุมวิท 21 ถ.สุขุมวิท กทม. (อยู่ตรงข้ามกับ

อาคารโรงพยาบาลจักษุรัตนิน) 

            

ข้อความซึ่งถือเป็นสาระส าหรับท่านผู้มีเกียรติซึ่งร่วมเดินทาง 

ทางบริษัทฯ เป็นตัวแทนในการจัดน าสัมมนา และการเดินทางที่มีความช านาญ โดยจัดหาโรงแรมที่พัก อาหาร 

ยานพาหนะ และสถานที่ท่องเที่ยวพร้อมทั้งการสัมมนา ดูงาน เพื่อความสะดวกสบาย และเกิดประโยชน์สูงสุดใน

การเดินทาง ทั้งน้ีทางบริษัทฯ ไม่สามารถรับผิดชอบในอุบัติเหตุหรือความเสียหายที่เกิดจากโรงแรมที่พัก 

ยานพาหนะ,  อันเน่ืองจากอุบัติเหตุรวมถึงภัยธรรมชาติ, โจรกรรม, วินาศกรรม, อัคคีภัย, การผละงาน, การจลาจล, 

สงครามการเมือง, การผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราระหว่างประเทศ, การนัดหยุดงาน, ความล่าช้าของ

เที่ยวบิน, สายการเดินเรือ, รถไฟ, พาหนะท้องถิ่น,  ตลอดจนการถูกปฏิเสธออกวีซ่าจากกงสุล และ / หรือ ส่วนงาน

ที่เกี่ยวข้องกับสถานเอกอัครราชทูต รวมถึงผู้มีอ านาจท าการแทนประจ าประเทศไทย (โดยไม่จ าต้องแสดงเหตุผล 

เน่ืองจากเป็นสิทธิพิเศษทางการทูต) ซ่ึงอยู่เหนือการควบคุมของบริษัทฯ หมายรวมถึงในระหว่างการเดินทาง

ท่องเที่ยวทั้งใน หรือ ต่างประเทศ แต่ทางบริษัทฯ มีความคุ้มครอง และประกันอุบัติเหตุ ตามเงื่อนไขที่บริษัทฯ ที่

รับประกันในกรณีที่ผู้ร่วมเดินทางถูกปฏเิสธโดยเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองของประเทศไทย และ/หรือ ต่างประเทศ 

มิให้เดินทางออก หรือ เข้าประเทศ เน่ืองมาจากความประพฤติ พฤติกรรมของผู้เดินทาง ไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบ

ด้านการความคุมโรคติดต่อเฉพาะพื้นที่มีการปลอมแปลงเอกสารเพื่อการเดินทาง รวมถึงมีสิ่งผิดกฎหมาย บริษัทฯ 

จะไม่คืนค่าใช้จ่ายใดๆ รายละเอียดด้านการเดินทาง อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความจ าเป็น หรือเพื่อความ

เหมาะสมทั้งปวง โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทั้งน้ีการขอสงวนสิทธิดังกล่าว บริษัท จะยึดถือและค านึงถึง

ผลประโยชน์ตลอดจนความปลอดภัยของท่านผู้มีเกียรติ ซึ่งร่วมเดินทางเป็นส าคัญ 

 

 

 

 

 

กรุณากรอกขอ้มูลเพ่ือประโยชนใ์นการพิจารณาด าเนินการขอวีซ่าของทา่น 
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 ประวตัิส่วนตวั 

PERSONAL INFORMATION 
 

ค ำน ำหน้ำ :          นำย                   นำง                     นำงสำว                      เด็กชำย 

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/นำมสกุลบิดำ :                 _______________________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 :_________          _______________________________  

สถำนที่เกิด :  ___                                           _______________________________________________________ 

PLACE OF BIRTH  

วัน/เดือน/ปีเกิด : _________________________________                                        _________________________ 

DATE OF BIRTH  

เพศ  :       ชำย                         หญิง 

SEX          MALE                      FEMALE  

บุตรคนที่ 2 

NAME OF 2ND CHILD  
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 ชื่อ : _     _______________                  ______นำมสกุล :           ____                     ________________________ 

NAME :______________                           ___ SURNAME :_________          _______________________________  

สถำนที่เกิด______________________                                     _______   __________________________________ 

PLACE OF BIRTH  

วัน/เดือน/ปีเกิด _____________________                                      ________________________________________ 

DATE OF BIRTH  

เพศ :             ชำย           หญิง 

SEX        MALE                  FEMALE  

ประวัติกำรศึกษำ 

EDUCATIONAL INFORMATION_________________________________________________________________________  

ประวัติกำรท ำงำน 

PROFESTION INFORMATION   

อำชีพ :                                          ___________________________________________________________________ 

OCCUPATION:____________                                        __________________________________________________  

ชื่อบริษัท:___                                         _______________________________________________________________ 

EMPLOYER’S NAME ___                                       ______________________________________________________ 

เบอร์โทรติดต่อ : _                                         ___________________________________________________________ 

WORK PHONE NUMBER___                                      ____________________________________________________ 

ที่อยู่  : ____                                          _______________________________________________________________ 

ADDRESS : ___                                         ____________________________________________________________ 

รหัสไปรษณีย์ : ______                                          ______________________________________________________ 

ZIP CODE ______                                          _______________________________________________________ 
  

โปรดระบุรำยชื่อประเทศที่ท่ำนได้เดินทำงในช่วงระยะเวลำ 10 ปี * ส ำคัญมำก 
 ______                                          _______________________________________________________ 
 
*ส าหรับประเทศอินเดียหากเคยมีการเดินทางจ าเป็นต้องแจ้งเลขที่วีซ่าคร้ังสุดท้ายที่ยื่นและวันที่ออกวีซ่า 

 ______                                          _______________________________________________________ 
 


