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***ทางบริษทัขอสงวนสทิธ์ิในการด าเนินการยื่นขอวีซ่าประเทศอนิเดียแบบ E Visa ใหก้บัผูร้่วมเดินทางเท่าน้ัน ยกเวน้แต่ผูร้่วมเดินทางมีวีซ่าปี*** 
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วนัแรก กรุงเทพฯ (สนามบนิสวุรรณภมูิ)-เดลล ี

20.30 น. คณะพรอ้มกนัที ่สนามบนิสวุรรณภมูิ บริเวณผูโ้ดยสารขาออก ชัน้ 4 ประตู 3 เคานเ์ตอรเ์ช็คอนิ การบนิไทย Thai Airways 

(TG) เจา้หนา้ทีข่องบริษทัฯคอยใหก้ารตอ้นรบั และอ านวยความสะดวกในการเช็คอนิรบับตัรโดยสาร 

**หมายเหตุ** เคานเ์ตอรเ์ช็คอนิจะปิดบริการก่อนเวลาเครื่องออกอย่างนอ้ย 60 นาท ีและผูโ้ดยสารพรอ้ม ณ ประตขูึ้น

เครื่องก่อนเวลาเครื่องออก 30 นาท ี

23.25 น. บนิลดัฟ้าสู่ เมืองเดลลี ประเทศอนิเดีย โดยสายการบนิ การบินไทย Thai Airways เที่ยวบนิที่ TG331 ใชเ้วลาเดินทาง

ประมาณ 4 ชัว่โมง 25 นาท ี

  

วนัที่สอง เดลล-ีอกัรา-ป้อมอกัรา-ทชัมาฮาล-ฟาเตหป์ูร ์สกิร-ีชยัปรุะ 

02.20 น.  เดนิทางถึง สนามบินอนิทิรา คานธี เมืองเดลลี ประเทศอนิเดีย (เวลาทอ้งถิ่นชา้กว่าไทย 1.30 ช.ม.กรุณาปรบันาฬกิาของ

ท่านเป็นเวลาทอ้งถิ่นเพื่อสะดวกในการนัดหมาย) หลงัผ่านข ัน้ตอนการตรวจคนเขา้เมืองและรบัสมัภาระเรียบรอ้ยแลว้ 

จากนัน้น าท่านเดนิทางสู่ เมืองอกัรา (Agra) จากนัน้น าท่านเดนิทางสู่เมอืง อกัรา เมอืงเก่าแก่เมอืงหน่ึงของประเทศอินเดยี 

เคยเป็นศูนยก์ลางการปกครองของอนิเดยีสมยัราชวงศโ์มกุลและเป็นสถานทีต่ ัง้ของทชัมาฮาล จากนัน้น าท่านเทีย่วชม ป้อมอกั

รา (Agra Fort) พระราชวงัที่ยิ่งใหญ่สรา้งขึ้นโดยใชเ้วลาที่ยาวนานถึงสามยุคของกษตัริยแ์ห่งราชวงศโ์มกุล  มลีกัษณะเป็น

ก าแพงสองชัน้และป้อมอาคารทางเขา้สีท่ศิ ภายในประกอบดว้ยพระราชวงั มสัยดิ สวนดอกไม ้อาคารหนิทรายสแีดงสรา้งโดย

กษตัริยอ์กับาร ์ที่น่ียงัเป็นที่คุมขงักษตัริยซ์าจารฮ์าล โดยบุตรชายของพระองคเ์อง พระองคใ์ชเ้วลาช่วงสุดทา้ยของชีวติ โดย

การมองผ่านแม่น า้ยุมนาไปยงัทชัมาฮาลทีซ่ึ่งมเหสสีุดทีร่กัของพระองคป์ระทบัอยู่อย่างนิรนัดร์ 
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น าท่านเทีย่วชม ทชัมาฮาล (Taj Mahal) ซึ่งเป็นอนุสรณ์สถานแห่งความรกัอนัยิ่งใหญ่ของมหาราชาซาจารฮ์าลที่มต่ีอมหารานี

มมุตสั มาฮาล ตวัทชัมาฮาลสรา้งจากหนิอ่อนสขีาวแสดงถงึความรกัที่บริสุทธิ์นิรนัดรต์ลอดกาลและหนิทรายสแีดงแสดงถงึ

ความรกัทีม่ ัน่คงต่อพระนางเพยีงผูเ้ดยีว ตวัทชัมาฮาลประดบัประดาดว้ยรตันชาตนิานาชนิด ใชเ้วลาในการสรา้งถงึ 22 ปี 

 

  

เที่ยง  บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร หรอื หอ้งอาหารในโรงแรม 

บ่าย  จากนัน้น าท่านชม ฟาเตหป์ูร ์สกิร ี(Fatepur Sikri) ก่อตัง้ในปี ค.ศ. 1569 โดยจกัรพรรดอิกับาร ์(Emperor Akbar) เพือ่ใช ้

เป็นเมอืงหลวงใหม่แทนเมอืงอคัรา (Agra) ดว้ยค าแนะน าของนกับญุที่พระองคน์บัถือชื่อ “ซาลมิ คชิต"ิ (Salim Chishti) ใช ้

เวลาออกแบบและสรา้งนาน 15 ปี แต่ก็ถูกทิ้งรา้งในปี ค.ศ. 1585 หลงัสรา้งเสร็จเพยีงไม่นาน เน่ืองจากขาดแคลนแหล่งน า้ 

และที่ต ัง้ของเมอืงอยู่ใกลก้บัเขตของอาณาจกัรราชปุตนะทางทศิตะวนัตกเฉียงเหนือ ซึ่งไดเ้กิดเหตุการณ์ไม่สงบบ่อยครัง้ 

จกัรพรรดอิกับาร์ จึงมพีระราชด าริใหย้า้ยเมอืงหลวงไปยงั

ลาฮอรแ์ทน ชื่อเมอืงมาจากภาษาอาหรบัว่า “ฟะเตฮาบาด" 

(Fatehabad) ค าว่า "ฟตัห"์ แปลว่า "ชยัชนะ" และต่อมา

กลายเป็น "ฟาเตหป์ูร ์สกิรี" (Fatehpur Sikri นครแห่งชยั

ชนะ) ภายนอกมีก าแพงเมืองรอบดา้น ภายในมีท ั้ง 

พระราชวงั ต าหนัก ฮาเร็ม ศาล มสัยิด และอาคาร

สาธารณูปโภคต่างๆ ผ ังเมืองวางตามแบบราชส านัก

เปอรเ์ซีย ใส่รายละเอียดแบบอินเดยี ใชห้นิทรายสแีดงทีม่ี
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แหล่งอยู่ใกลเ้คียง เน่ืองจากใชง้านเพยีงไม่กี่ปีจึงท  าใหฟ้าเตหป์ูร์ สกิรี เป็นสิ่งปลูกสรา้งในสถาปตัยกรรมโมกุลที่อยู่ในสภาพ

สมบูรณ์ทีสุ่ดในอนิเดยีและไดร้บัการยกย่องใหเ้ป็นมรดกโลกในปี 1986 

  จากนัน้น าท่านเดนิทางสู่ เมืองชยัปุระ หรือ จยัปูร ์(Jaipur) เมอืงหลกัของรฐัราชสถานตัง้อยู่ทางตะวนัตกเฉียงเหนือของ

สาธารณรฐัอินเดีย เมื่อครัง้ที่อินเดียยงัอยู่ภายใตก้ารปกครองขององักฤษ มหาราชาราม สิงห ์(Maharaja Ram Singh) 

ผูป้กครองเมอืงไดม้กีารส ัง่การใหท้  าความสะอาด และตกแต่งบา้นเมอืงใหส้วยงาม จงึไดเ้ลอืกสชีมพ ูในตกแต่งบา้นเมอืงใหม้ี

สนัสดใส เพือ่เป็นการตอ้นรบัใหส้มเกียรตขิององักฤษ ท ัง้พระราชวงัหลวง ,พระราชวงัสายลม ,พระราชวงัแอมเบอรฟ์อรท์ จงึ

กลายมาเป็นสชีมพู สรา้งความประทบัใจใหก้บัแขกที่มาเยอืน จึงไดถู้กขนานนามเมอืงชยัปรุะ (Jaipur) ว่า น่ีคือ Pink City 

หรือ นครสชีมพ ูใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 4 ชัว่โมง 

ค า่     บรกิารอาหารเยน็ ณ ภตัตาคาร หรอื หอ้งอาหารในโรงแรม 

สมควรแก่เวลาน าท่านเขา้ทีพ่กั Crimson Park Hotel ระดบั3*หรอืเทยีบเท่า 

 

วนัที่สาม ป้อมปราการแอมเบอร-์พระราชวงัแอมเบอร-์ผ่านชม จาลมาฮาล-ฮาวา มาฮาล-ซิตี้  พาเลส-หอดูดาว จนัทาร ์มานทาร ์

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

จากนัน้น าท่านชม ป้อมปราการแอมเบอรห์รือแอมเบอรฟ์อรท์ (Amber Fort) สรา้งขึ้นโดยมหาราชาแมนสงิห ์ใน ปี ค.ศ. 

1592 และเสร็จสิ้นลงในสมยัของมหาราชาใจสิงห ์ ป้อมแห่งน้ีเป็นตน้แบบที่ดีของสถาปตัยกรรมแบบราชปุต (Rajput) 

นอกจากน้ีในสมยัก่อนดา้นล่างของป้อมยงัเป็นทะเลสาบ จึงเป็นปราการส  าคญัเพือ่ป้องกนัขา้ศึกไดอ้ีกชัน้ ท  าใหท้ี่น่ีกลายเป็น

จุดยุทธศาสตรส์  าคญัของราชวงศก์าญจวาหา อยู่หลายรอ้ยปี ก่อนมหาราชาสะหวายจยั ซิงหท์ี่ 2 จะตดัสนิใจยา้ยลงไปสรา้ง

เมอืงใหม่ยงัชยัปรุะ ภายในป้อมปราการจะมสี่วนที่เป็นพระราชวงั คอื พระราชวงัแอมเบอร ์แต่เดมิเคยเป็นราชธานีของเมือง

ชยัปรุะ สรา้งบนเนินเขาสูงทีต่  าแหน่งเดมิเคยเป็นป้อมปราการเก่าในศตวรรษที่ 11 มาก่อน สรา้งขึ้นโดยมหาราชาแมนสงิห ์ใน

ปี ค.ศ. 1592 และเสร็จสิ้นลงในสมยัของมหาราชาใจสงิห ์ป้อมแห่งน้ีเป็นตน้แบบของสถาปตัยกรรมแบบราชปุต (Rajput) 

หนา้ป้อมปราการจะมทีะเลสาบ Maota อยู่ขา้งล่าง และแวดลอ้มดว้ยชุมชนของเขตเมอืงเก่า พเิศษ…น ำทกุท่ำนนัง่รถจิบ๊เพือ่

ขึ้นไปชมส่วนของพระรำชวงั 
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น าท่านผ่านชม จาลมาฮาล (JAL MAHAL) พระราชวงักลางน า้ หรือพระราชวงัฤดูรอ้น ซึ่งต ัง้เด่นสง่าอยู่กลางทะเลสาบมนั

สกา ใกลก้บัชยัปรุะ โดยพระราชวงัแห่งนี้และทวิทศันข์องทะเลสาบโดยรอบถูกต่อเติมและปรบัปรุงโดยมหาราชา สะหวายจยั 

สงิหท์ี ่2 ตวัพระราชวงันัน้สรา้งไดอ้ย่าง สวยงามตามสถาปตัยกรรมราชปตุและโมกุล 

เที่ยง  บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร หรอื หอ้งอาหารในโรงแรม 

 จากนัน้น าท่านชม ฮาวามาฮาล (Hawa Mahal) หรือ “พระราชวงัแห่งสายลม” (Palace of the Winds) สรา้งในปีค.ศ. 1799 

โดยมหาราชาสะหวาย ประธาป สิงห ์(Maharaja Sawai Pratap Singh) ออกแบบโดยลาล ชันด ์อุสถดั (Lal Chand 

Ustad) โดยถอดแบบมาจากรูปทรงของมงกุฏพระนารายณ์ บริเวณดา้นหนา้อาคารมหีนา้บนัสูงหา้ช ัน้และมลีกัษณะคลา้ยรงัผึ้ง 

ซึ่งประกอบดว้ยหนา้ต่างขนาดเลก็ตกแต่งดว้ยลวดลายฉลุเป็นช่องลมจ านวน 953 บาน โดยลายฉลุนัน้มเีพือ่นางในวงัสามารถ

มองทะลุออกมาเหน็ชีวติภายนอกบนทอ้งถนนไดโ้ดยไม่มใีครสงัเกตเหน็จากดา้นนอก เน่ืองจากนางในเหล่านัน้ตอ้งมคีวาม

เคร่งครดัในการคลุม “ปูรด์าห”์ (หรือ ผา้คลุมหนา้) เพือ่การชมววิทวิทศันแ์ละชมขบวนงานเทศกาลบนถนน แต่ไม่ตอ้งการให ้

ใครสามารถเหน็ผูห้ญงิของพระราชาได ้ 

 

 

จากนัน้น าท่านชม พระราชวงัหลวงซิตี้  พาเลส (City Palace) ซึ่งเดมิเป็นพระราชวงัของมหาราชใจสงิห ์(Jai Singh) ปจัจบุนั

ไดร้วบเป็นพพิธิภณัฑ ์Sawai Man Singh Museum ประกอบดว้ย 4 ส่วนที่น่าสนใจคือ ส่วนแรกคือส่วนของพระราชวงั

ส่วนทีส่องเป็นส่วนของพพิธิภณัฑ ์ทีจ่ดัแสดงฉลองพระองคข์องกษตัริย ์และมเหส ีซึ่งมกีารตดัเยบ็อย่างวจิติร ส่วนทีส่ามเป็น

ส่วนของอาวุธ และชุดศึกสงคราม ทีจ่ดัแสดงไวอ้ย่างน่าทึง่มากมายหลายหลาก บางชิ้น ก็เป็นอาวุธไดอ้ย่างน่าพศิวง และส่วน

ทีส่ี ่คอืส่วนของศิลปะภาพวาด รูปถ่าย และราชรถ พรมโบราณ ซึ่งไดร้บัการจารึกไวใ้นประวตัศิาสตร ์ตรงกลางอาคารมหีมอ้

น า้ขนาดมหมึา 2 ใบ ท  าจากโลหะเงนิ สูง 1.50 เมตร มขีนาดใหญ่ทีสุ่ดในโลก เชื่อกนัว่าเป็นหมอ้น า้ทีก่ษตัริย ์Madho Singh 

ไดร้บัมาจากงานราชาภเิษกของพระเจา้เอด็เวริด์ที่ 7 ซึ่งบรรจนุ า้จากแม่น า้คงคาอนัศกัดิ์สทิธิ์ 

น าท่านเดนิทางสู่ หอดูดาว จนัทาร ์มนัทาร ์(Jantar Mantar) เป็น

สถานที่ท่องเที่ยวดา้นดาราศาสตรท์ี่ส  าคญัแห่งหน่ึงของเมืองจยัปูร์ 

และถอืว่าเป็นทีท่ีม่อีปุกรณ์ดูดาวทีเ่ก่าแก่ทีสุ่ดในโลก. สรา้งโดย มหา

ราชาไสวจยั ซงิหท์ี ่2 ในปี ค.ศ. 1727 เนื่องจากทรงสนพระทยัและมี

พระปรีชาในเรื่องดาราศาสตร์ จึงไดส้รา้งหอดูดาวแห่งน้ีมาพรอ้มๆ 

กับการสรา้งพระราชวงัซิตี้ พาเลซ ภายในจนัทาร์ มานทาร์ มีหอ

นาฬกิาแดดขนาดใหญ่ซึ่งวดัเวลาไดอ้ย่างแม่นย า ในสมยัโบราณใช ้
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เป็นเครื่องมือส  าคญัใชค้ านวณฤกษเ์วลาในการออกรบ นอกจากน้ีแลว้มหาราชาไสวจยั ซิงหท์ี่ 2 ยงัไดส้รา้งหอดูดาวใน

ลกัษณะน้ีอีก 4 แห่งดว้ยกนัคะ ซึ่งหน่ึงในสี่อยู่ใจกลางเมอืงเดลี และ อยู่ที่เมอืง Ujjain , Varanasi และ Matura นาฬกิา

แดดทีใ่หญ่ทีสุ่ดในโลกจะอยู่ที่จยัปูรม์คีวามสูงถงึ 28 เมตร ทีม่คีวามเทีย่งตรง บอกเวลาทีเ่มอืงจยัปูรไ์ดโ้ดยเฉพาะซึ่งเวลาจะ

ไม่ตรงกบัเวลามาตรฐานของอนิเดยี ทีจ่นัทาร ์มานทารไ์ดร้บัประกาศจากองคก์ารยูเนสโกใหเ้ป็นมรดกโลกในปี 2010  

 ค า่     บรกิารอาหารเยน็ ณ ภตัตาคาร หรอื หอ้งอาหารในโรงแรม 

สมควรแก่เวลาน าท่านเขา้ทีพ่กั Crimson Park Hotel ระดบั3*หรอืเทยีบเท่า 

 

วนัที่สี่ ชยัปรุะ-เดลล-ีกตุบัมีนาร-์ประตูอนิเดีย-รชัตะปตบิาวนั-รฐัสภา-ราชกฎั-ชอ้ปป้ิงตลาดจนัปาท 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 จากนัน้น าท่านเดนิทางสู่ เมอืง เดลล ีใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 5 ชัว่โมง 

เที่ยง บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร หรอื หอ้งอาหารในโรงแรม 

บ่าย จากนัน้น าท่านชม กุตบัมีนาร ์(Qutab Minar) เป็นหอสูงที่

น่าจะถือเป็นเครื่องหมายของเดลี เป็นถาวรวตัถุทีม่คีวามงาม

ได ้สดัส่วน ภายนอกเป็นหนิทรายสแีดง สรา้งเป็นลูกฟูกขึ้น

ไปอย่างเกลี้ยงเกลา ซึ่งไดม้กีารสรา้งต่อกนัขึ้นไปหลายทอด 

หลายยุคสมยั แต่ละลูกฟูกจารึกเป็นอกัษรอาระบิกจากบท

สวดในพระคมัภรีโ์กหร่าน (กุตบั-ชื่อของกษตัริย ์กุตบัอุดดนิ

ไอบกั มนีาร-์หอสูง) หรือเดมิชื่อ ปฤถวสีตมัภ ์(ปฤถว-ีชื่อของ

กษตัริยฮ์นิดู สตมัภ-์เสา) เดมิพระเจา้ปฤถวรีาช กษตัริยฮ์ินดู

ทรงสรา้งหอไวสู้งเพยีง 95 ฟตุ เพือ่ใหลู้กสาวขึ้นไปดูแม่น า้ยมนุาอนัศกัดิ์สทิธิ์ในขณะสวดมนต ์ต่อมากษตัริยก์ุตบัอดุดนิไอบกั 

( Qutub ud-din Aibak) ซึ่งเป็นกษตัริยม์สุลมิ ได ้ปรบัปรุงในปี พ.ศ. 1743 จากนัน้กษตัริยอ์งคอ์ื่นในราชวงศเ์ดยีวกนัได ้

สรา้งต่ออกีสองครัง้ ในปี พ.ศ. 1753 และ พ.ศ. 1779 กษตัริยฟิ์โรซ ชาห ์แห่งราชวงศต์กุลขัไดเ้สริมต่อจนเป็นรูปอย่างที่เห็น

อยู่ในปจัจุบนั ซึ่งนบัเป็นศิลปกรรมแบบมสุลมิผสมฮินดูที่หาดูไดย้าก ในบริเวณกุตบัมนีาร์ มถีาวรวตัถุเป็นศิลปะฮินดูเดมิ 

แลว้มสุลมิมาสรา้งเสริมเติมแต่งให ้ซึ่งปจัจุบนัเป็น ที่นิยมของคนไปเยี่ยมชมไม่แพห้อกุตบัมนิาร ์คือ เสาเหลก็ ท  าดว้ยเหลก็

อย่างดไีม่เป็นสนิม เขา้ใจว่าสรา้งขึ้นใน พ.ศ. 800 หลงัสมยัพระเจา้อโศกมหาราช ที่เสามคี าจารึกเป็นภาษาสนัสกฤต เป็นค า

บูชาถวายพระวษิณุ การฝงัเสาท  าไดแ้น่นหนามาก เล่ากนัว่ากษตัริยม์สุลมิพยายามเอาปืนใหญ่ยงิใกล ้ๆ ยงัไม่โค่นไม่รา้ว รอย

เสาทีถู่กปืนใหญ่ ยงัปรากฏอยู่จนทกุวนัน้ี ความสูงของเสาน้ี 32 ฟตุ 8 น้ิว เสน้ผ่าศูนยก์ลาง 16 น้ิว เป็นทีเ่ชื่อกนัว่า ถา้ใครเอา

หลงัพงิเสานี้  แลว้เอาแขนโอบทางเบื้องหลงั จนมอืจบักนัได ้ถอืว่าเป็นคนซื่อสตัยห์รือมบีญุวาสนา หรือหากท าดงันัน้แลว้ต ัง้จติ

อธิษฐาน ความปรารถนาใดๆ ที่ขอจะสมัฤทธิ์ผล จากนัน้น าท่านชม ประตูอนิเดีย (India Gate) รฐับาลองักฤษสรา้งอินเดยี

เกตขึ้นในปี 1931 เพือ่เป็นเกียรตแิก่ทหารอินเดยีผูเ้สยีชีวติลงในสงครามโลกครัง้ที่ 1 และทีแ่นวพรมแดนดา้นตะวนัตกเฉียง

เหนือ ซุม้ประตูชยัมคีวามสูงถงึ 24 เมตร ทีเ่ด่นสงา่เหมอืนประตูชยัในปารีส ชื่นชมถนนหนทางโดยรอบประตูชยั น าท่านผ่าน

ชม รชัตะปตบิาวนั (President House) ท  าเนียบทีพ่กัอาศยัของประธานาธบิด ีน าท่านผ่านชม รฐัสภา (Praliament House) 
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และ ราชกฎั (Rajgat) ท่าน า้ในอดีตเคยใชเ้ป็นที่เผาศพกษตัริยอ์ินเดีย และยงัเคยใชเ้ป็น

สถานทีเ่ผาศพบคุคลส าคญัของอินเดยี เช่น มหาตมะคานธ ีและ นางอนิทริาคานธ ีจากนัน้ ให ้

ท่านไดอ้สิระชอ้ปป้ิงเลอืกซื้อสนิคา้ที ่ตลาดจนัปาท (Janpath Market) ตลาดชื่อดงักลางกรุง

นิวเดลตีลาดยอดฮติอายุกว่า 80 ปี แหล่งรวมนกัท่องเทีย่วนกัชอ้ปป้ิงกลางกรุงนิวเดล ีมสีนิคา้

ต ัง้แต่เสื้อผา้ปกั งานหตัถกรรมไม ้โคมไฟ ทองเหลือง ผา้ปกัลูกปดั เครื่องประดบัท  ามือ 

กระเป๋าแฟชัน่ท ัง้หลาย รองเทา้ปลายแหลมดา้นหนา้ รองเทา้สไตลอ์นิเดยี(Jootis) ส่าหรี ผา้ปูที่

นอน ปลอกหมอน สสีนัแสบตา และอกีมากมายใหท้่านไดเ้ลอืกซื้อเลอืกชม 

ค า่     บรกิารอาหารเยน็ ณ ณ ภตัตาคาร 

จากนัน้น าท่านเดนิทางสู่ สนามบนิอนิทรา คานธ ีเมืองเดลล ีเพือ่น าท่านเช็คอนิรบับตัรโดยสารเพือ่เดนิทางกลบัสู่ประเทศไทย 

23.30 น. บนิลดัฟ้ากลบัสู่ ประเทศไทย โดยสายการบนิ Thai Airways เทีย่วบนิที ่TG316 ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 4 ชัว่โมง 25 นาท ี

(มบีริการอาหารและเครื่องดืม่บนเครื่อง) 

 

วนัที่หา้ สนามบนิสวุรรณภมูิ ประเทศไทย 

05.25 น. เดนิทางถงึสนามบนิสุวรรณภมู ิประเทศไทย โดยสวสัดภิาพ พรอ้มความประทบัใจ 

       

........................................................................................ 

 

อตัราค่าบรกิารต่อท่านและเงือ่นไขการใหบ้ริการ 

 
 

อตัราค่าบรกิารน้ีรวม 

✓ ตัว๋เครื่องบนิชัน้ประหยดัระบวุนัเดินทางไป-กลบัพรอ้มคณะ 

✓ ภาษีน ้ามนัและภาษีต ัว๋ทกุชนิด(สงวนสทิธเิกบ็เพิม่หากสายการบนิปรบัขึ้นก่อนวนัเดินทาง) 

✓ ที่พกัโรงแรมตามรายการ 2 คนื พกัหอ้งละ 2-3 ท่าน (กรณีมาไม่ครบคู่และไม่ตอ้งการเพิม่เงนิพกัหอ้งเดี่ยว) 

 อนิเดีย เที่ยวฟิน นครสชีมพู ชยัปรุะ ทชัมาฮาล เดลล ี5 วนั 2 คนื-TG 

ก าหนดการเดนิทาง 

ผูใ้หญ่พกัหอ้งละ

2-3ท่าน 

ไม่รวมค่าวซ่ีา 

เด็กอายุไม่เกนิ12ปี

เสริมเตียง 

ไม่รวมค่าวซ่ีา 

เด็กอายุไม่เกนิ12ปี

ไม่เสริมเตียง 

ไม่รวมค่าวซ่ีา 

ไม่รวมตัว๋

เครื่องบิน 

ไม่รวมค่าวซ่ีา 

พกัเดี่ยว 

27-31 ธ.ค.62 25,900 25,900 24,900 12,900 4,900 

28 ธ.ค.62-01ม.ค.63 26,900 26,900 25,900 13,900 5,900 
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✓ อาหารตามรายการระบ(ุทางบรษิทัขอสงวนสทิธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเวลา, เมนูอาหาร และสถานที่ตามสถานการณ์)  

✓ ค่าเขา้ชมสถานที่ตามรายการระบ ุ

✓ ค่าระวางน ้าหนกักระเป๋าไม่เกิน 20 กก. 

✓ ค่ารถรบั-สง่สถานที่ท่องเที่ยวตามรายการระบ ุ

✓ ค่ามคัคุเทศกผู์ช้ านาญเสน้ทางดูแลตลอดการเดินทาง 

✓ ค่าประกนัชีวติกรณีอบุตัเิหตใุนระหว่างการเดินทาง คุม้ครองในวงเงนิไม่เกนิท่านละ 1,000,000 บาท และค่ารกัษาพยาบาลกรณี

อบุตัเิหตใุนวงเงนิไม่เกนิ ท่านละ 200,000 บาท (ตามเงื่อนไขกรมธรรม)์  

✓ ภาษีมูลค่าเพิม่ 7% 

 
อตัราค่าบรกิารไมร่วม 

 ภาษีหกั ณ ที่จ่าย 3% 

 ค่าท าหนงัสอืเดินทางไทย,ค่าธรรมเนียมส าหรบัผูถ้อืพาสปอรต์ต่างชาติค่าท าใบอนุญาตกลบัเขา้ประเทศของคนต่างชาติ(Re-Entry) 

หรอื คนต่างดา้ว (เป็นหนา้ที่ของผูเ้ดินทางในการจดัท าเอง) 

 ค่าใชจ้่ายสว่นตวันอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าเครื่องดื่มและค่าอาหารที่ส ัง่เพิม่เอง, ค่าโทรศพัท,์ ค่าอาหารและเครื่องดื่มส ัง่

พเิศษนอกรายการ ค่าซกัรดี, ค่าโทรศพัทท์างไกล, คา่อนิเตอรเ์น็ต ฯลฯ 

 ค่าใชจ้่ายอนัเกดิจากความล่าชา้ของสายการบนิ,อบุตัิภยัทางธรรมชาต,ิการประทว้ง,การจลาจล,การนดัหยุดงาน,การถกูปฏเิสธไม่ให ้

ออกและเขา้เมืองจากเจา้หนา้ที่ตรวจคนเขา้เมืองและเจา้หนา้ที่กรมแรงงานทัง้ที่เมืองไทยและต่างประเทศซึ่งอยู่นอกเหนือความ

ควบคมุของบรษิทัฯ 

 ค่าปรบั ส าหรบัน ้าหนกักระเป๋าเดินทางที่เกนิจากที่ทางสายการบนิก าหนดไว ้30 กก. 

 ค่าธรรมเนียมวซ่ีาอนิเดียแบบ E-Visaท่านละ 3,000 บาท (ช าระพรอ้มค่ามดัจ าทวัร)์ ***ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิ์ในการด าเนินการยื่น

ขอวซ่ีาประเทศอนิเดียแบบ E Visa ใหก้บัผูร้่วมเดินทางเท่านั้น ยกเวน้แต่ผูร้่วมเดินทางมีวซ่ีาปี*** 

 ค่าทปิไกดท์อ้งถิ่น,คนขบัรถ 1,600 บาท/ทรปิ/ลูกทวัร ์1 ท่าน (ช าระที่สนามบนิในวนัเดินทาง) 

 ค่าทปิหวัหนา้ทวัรต์ามสนิน ้าใจของทกุท่าน (ไม่รวมในทปิไกดท์อ้งถิ่นและคนขบัรถแต่ไม่บงัคบัทปิ) 

 
เงือ่นไขการส ารองที่นัง่ 

1.กรุณาท าการจองก่อนการเดินทาง อย่างนอ้ย 45 วนัท าการหรอืก่อนหนา้นั้น โดยสง่แฟกซห์รอือเีมลลร์ายช่ือและหนา้หนงัสอืเดินทางเพือ่

ยนัการจองที่นัง่ พรอ้มช าระมดัจ าท่านละ 10,000 บาท 

2.ค่าทวัรส์ว่นที่เหลือ บรษิทัฯ จะขอเกบ็ค่าทวัรท์ ัง้หมด 15 วนัก่อนการเดินทาง มิเช่นนั้นบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิ์ในการยกเลกิการเดินทาง

ของท่าน และการคนืเงนิท ัง้หมดหรอืบางสว่นตามค่าใชจ้่ายที่เกดิขึ้นจรงิ 

3.เมื่อท่านตกลงช าระเงนิค่าบรกิารไม่ว่าท ัง้หมดหรอืบางสว่นกบัทางบรษิทัฯ ทางบรษิทัฯจะถอืว่าท่านไดย้อมรบัในเงื่อนไขการใหบ้รกิารที่ได ้

ระบไุวใ้นเอกสารฉบบัน้ีท ัง้หมดน้ีแลว้ 
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4.ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิ์ในการด าเนินการยื่นขอวซ่ีาประเทศอนิเดียแบบ E Visa ใหก้บัผูร้่วมเดินทางเท่านั้น ยกเวน้แต่ผูร้่วมเดินทางมีวี

ซ่าปี 

 

เงือ่นไขการยกเลกิ 

1.ยกเลกิการเดินทางก่อนการเดินทาง 30 วนั บรษิทัฯจะคนืเงนิค่ามดัจ าใหท้ ัง้หมด โดยจะหกัค่าใชจ้่ายที่เกดิขึ้นจรงิ เช่นค่าธรรมเนียมวซ่ีา 

ยกเวน้ในกรณีวนัหยุดเทศกาล,วนัหยุดนกัขตัฤกษ์ ทางบรษิทัฯขอสงวนสทิธิ์ไม่คนืเงนิมดัจ าโดยไม่มีเงื่อนไขใดๆทัง้สิ้น 

2.ยกเลกิการเดินทาง 15 วนั ก่อนการเดินทาง หกัค่ามดัจ าทวัร ์50% 

3.ยกเลกิก่อนการเดินทาง 7-14 วนัเกบ็ค่าใชจ้่าย 100% ของราคาทวัร ์ต่อท่าน 

4.ส าหรบัผูโ้ดยสารที่ไม่ไดถ้อืหนงัสอืเดินทางไทย และทางบรษิทัฯเป็นผูย้ื่นวซ่ีาให ้เมื่อผลวซ่ีาผ่านแลว้มีการยกเลกิการเดินทางบรษิทัฯ ขอ

สงวนสทิธิ์ในการคนืค่ามดัจ าท ัง้หมด 

 

เงือ่นไขการใหบ้รกิาร 

1.โปรแกรมทวัรน้ี์จะสามารถออกเดนิทางไดต้อ้งมจี  านวนผูเ้ดนิทางข ัน้ต า่ 30 ท่านรวมในคณะตามทีก่  าหนดไวเ้ท่านัน้ หากมจี านวนผูเ้ดนิทาง

รวมแลว้นอ้ยกว่าทีก่  าหนดไว ้บริษทัฯ ขอสงวนสทิธิ์ในการยกเลกิหรือปรบัเปลีย่นก าหนดการเดนิทาง ในกรณีทีม่ผูีเ้ดนิทาง 15-19 ท่าน ตอ้ง

เพิม่เงนิท่านละ 2,000 บาท, กรณีทีม่ผูีเ้ดนิทาง 20-24 ท่านตอ้งเพิม่เงนิท่านละ 1,000 บาท และในกรณีทีม่ผูีเ้ดนิทาง 25-29 ท่านตอ้งเพิม่เงนิ

ท่านละ 500 บาท 

2.ในกรณีทีท่่านไม่ไดร้บัผลการอนุมตัวิซ่ีาเขา้ประเทศอนิเดยี แบบ E-Visa ทางบริษทัฯ ขอสงวนสทิธิ์ในการคนืค่าธรรมเนียมวซ่ีา E-Visa 

และเรียกเก็บค่าธรรมเนียมวซ่ีาเพิม่เตมิ เพือ่ด  าเนินการขอวซ่ีาใหม่โดยตรงกบัทางศูนยร์บัยื่นวซ่ีาอนิเดยี ประจ าประเทศไทย 

3.บริษทัฯ ขอสงวนสทิธิ์ในการเปลีย่นแปลงราคาและเงือ่นไขต่างๆ โดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ ท ัง้น้ีใหข้ึ้นอยู่กบัดุลยพนิิจของบริษทัฯ 

เท่านัน้ อกีท ัง้ขอ้สรุปและขอ้ตดัสนิใดๆ ของบริษทัฯ ใหถ้อืเป็นขอ้ยุตสิิ้นสุดสมบูรณ ์

4.บริษทัฯ และตวัแทนของบริษทัขอสงวนสทิธิ์ทีจ่ะเปลีย่นแปลงรายการทวัรต์ามความเหมาะสม ใหส้อดคลอ้งกบัสถานการณ์ ขอ้จ ากดัดา้น

ภมูอิากาศ และเวลา ณ วนัทีเ่ดนิทางจริง ท ัง้น้ีทางบรษิทัฯ จะยดึถอืและค านึงถงึความปลอดภยั รวมถงึประโยชนสู์งสุดของลูกคา้ส่วนมาก

เป็นส าคญั 

5.รายการทวัรน้ี์เป็นการท่องเทีย่วแบบหมู่คณะ (Join Tour) จดัท  าและด าเนินการโดยบริษทัคู่คา้ (Partner) 

6.อตัราค่าบริการคดิค านวณจากอตัราแลกเปลีย่น และราคาตัว๋เครื่องบนิในปจัจบุนั บริษทัฯ ขอสงวนสทิธิ์ในการปรบัเปลีย่นราคาค่าบริการใน

กรณีทีม่กีารขึ้นราคาค่าต ัว๋เครื่องบนิ ค่าประกนัภยัสายการบนิ ค่าธรรมเนียมน า้มนั หรือมกีารประกาศลดค่าเงนิบาท หรืออตัราแลกเปลีย่นได ้

ปรบัขึ้นในช่วงใกลว้นัทีค่ณะจะเดนิทาง 

7.ในระหว่างการท่องเทีย่วน้ี หากท่านไม่ใชบ้ริการใดๆ ไม่ว่าท ัง้หมดหรือบางส่วน ถอืว่าท่านสละสทิธิ์ไม่สามารถเรยีกรอ้งขอคนืค่าบริการได ้

8.หากท่านไม่เดนิทางกลบัพรอ้มคณะทวัร ์ต ัว๋เครื่องบนิขากลบัซึ่งยงัไม่ไดใ้ช ้ไม่สามารถน ามาขอคนืเงนิได ้

9.ค่าบริการทีท่่านช าระกบัทางบริษทัฯ เป็นการช าระแบบเหมาขาด และทางบริษทัฯ ไดช้ าระใหก้บับริษทัฯ ตวัแทนแต่ละแห่งแบบเหมาขาด

เช่นกนั ดงันัน้หากท่านมเีหตอุนัใดทีท่  าใหท้่านไม่ไดท้่องเทีย่วพรอ้มคณะตามรายการทีร่ะบไุว ้ท่านจะขอคนืค่าบริการไม่ได ้
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10.กรณีเกิดความผดิพลาดจากตวัแทน หรือ หน่วยงานทีเ่กี่ยวขอ้ง จนมกีารยกเลกิ ล่าชา้ เปลีย่นแปลง การบริการจากสายการบนิ บริษทั

ขนส่ง หรือ หน่วยงานทีใ่หบ้ริการ บริษทัฯ จะด าเนินโดยสุดความสามารถทีจ่ะจดับริการทวัรอ์ื่นทดแทนให ้แต่จะไม่คนืเงนิใหส้  าหรบั

ค่าบริการนัน้ๆ 

11.มคัคุเทศก ์พนกังาน และตวัแทนของบริษทัฯ ไม่มสีทิธิ์ในการใหค้ าสญัญาใดๆ ท ัง้สิ้นแทนบริษทัฯ นอกจากมเีอกสารลงนามโดยผูม้ี

อ านาจของบริษทัฯ ก ากบัเท่านัน้ 

12.บริษทัฯ รบัเฉพาะผูม้วีตัถปุระสงคเ์ดนิทางเพือ่ท่องเทีย่วเท่านัน้ การเดนิทางของผูเ้ดนิทางดว้ยวตัถปุระสงคแ์อบแฝงอื่น ๆ เช่น การไปคา้

แรงงาน การคา้ประเวณี การคา้มนุษย ์การขนส่งสนิคา้หนีภาษ ีการขนยาเสพตดิ การโจรกรรม การขนอาวุธสงคราม การก่อการรา้ย และ อื่น 

ๆ ทีเ่ขา้ข่ายผดิกฏหมาย ผดิศีลธรรมอนัด ีบริษทัฯ มไิดม้สี่วนรูเ้หน็ เกี่ยวขอ้ง หรือ มสี่วนตอ้งรบัผดิชอบใด ๆ กบัการกระท าดงักลา่วท ัง้สิ้น 

13.หากผูเ้ดนิทางถูกเจา้หนา้ทีต่รวจคนเขา้เมอืงของประเทศนัน้ๆ ปฏเิสธการเขา้ - ออกเมอืง ดว้ยเหตผุลใดๆ ก็ตาม ถอืเป็นเหตผุลซึ่งอยู่

นอกเหนืออ านาจ และความรบัผดิชอบของบริษทัฯ ทางบริษทัฯ ขอสงวนสทิธิ์ทีจ่ะไม่รบัผดิชอบการคนืเงนิท ัง้หมด 

14.ผูเ้ดนิทางตอ้งใชว้จิารณญาณส่วนตวัและรบัผดิชอบต่อการตดัสนิใจในการเลอืกซื้อสนิคา้ต่าง ๆ ในระหวา่งการเดนิทางท่องเทีย่วดว้ยตวั

ท่านเอง บริษทัฯ จะไม่สามารถรบัผดิชอบใด ๆ หากเกิดความไม่พงึพอใจในสนิคา้ทีผู่เ้ดนิทางไดซ้ื้อระหว่างการเดนิทางท่องเทีย่วน้ี 

15.ผูเ้ดนิทางตอ้งรบัผดิชอบต่อการจดัเก็บ และ ดูแลทรพัยส์นิส่วนตวั ของมค่ีาต่าง ๆ อย่างระมดัระวงั บรษิทัฯ จะไม่สามารถรบัผดิชอบใด 

ๆ หากเกิดการสูญหายของ ทรพัยส์นิส่วนตวั ของมค่ีาต่าง ๆ ระหว่างการเดนิทางท่องเทีย่ว 

16.บริษทัฯ จะไม่รบัผดิชอบต่อการสูญหายของทรพัยส์นิ และ สมัภาระระหว่างการเดนิทางอนัมสีาเหตมุาจากสนามบนิ สายการบนิ บริษทั

ขนส่ง โรงแรม หรือ การโจรกรรม แต่จะท าหนา้ทีเ่ป็นตวัแทนในการเรียกรอ้งค่าชดใชใ้หก้บัผูเ้ดนิทาง 

17.บริษทัฯ ขอสงวนสทิธิ์ทีจ่ะไม่รบัผดิชอบค่าเสยีหายในเหตกุารณ์ทีเ่กิดจากการยกเลกิหรือความล่าชา้ของสายการบนิ ภยัธรรมชาต ิการนดั

หยุดงาน การจลาจล การปฏวิตั ิรฐัประหาร ทีอ่ยู่นอกเหนือการควบคุมของทางบริษทัฯ หรือ ค่าใชจ่้ายเพิม่เตมิทีเ่กิดขึ้นทางตรง หรือทางออ้ม 

เช่น การเจบ็ป่วย การถกูท  ารา้ย การสูญหาย ความล่าชา้ หรือ จากอบุตัเิหตตุ่างๆ 

18.บริษทัฯ ขอสงวนสทิธิ์ทีจ่ะไม่รบัผดิชอบใด ๆ ต่อการไม่เป็นไปตามความคาดหวงั และความไม่พงึพอใจของผูเ้ดนิทาง ทีเ่กี่ยวขอ้งกบั 

สภาพธรรมชาต ิภมูอิากาศ ฤดูกาล ทศันียภาพ วฒันธรรม วถิแีละพฤตกิรรมของประชาชนในประเทศทีเ่ดนิทางไป 

19.ทางบริษทัฯจะไม่รบัผดิชอบใดๆท ัง้สิ้น หากผูเ้ดนิทางประสบเหตสุภาวะฉุกเฉินจากโรคประจ าตวั ซึ่งไม่ไดเ้กิดจากอบุตัเิหตใุนรายการ

ท่องเทีย่ว(ซึ่งลูกคา้จะตอ้งยอมรบัในเงือ่นไขน้ีในกรณีทีเ่กิดเหตสุุดวสิยั ซึ่งอยู่นอกเหนือความรบัผดิชอบของบริษทัทวัร)์ 

20.กรณีใชห้นงัสอืเดนิทางราชการ(เล่มน า้เงนิ) เดนิทางเพือ่การท่องเทีย่วกบัคณะทวัร ์หากท่านถูกปฏเิสธในการเขา้-ออกประเทศใดๆก็ตาม ทาง

บริษทัฯ ขอสงวนสทิธิ์ไม่คนืค่าทวัรแ์ละรบัผดิชอบใดๆท ัง้สิ้น 

21.กรณีทีท่่านตอ้งออกตัว๋ภายในประเทศ เช่น (ต ัว๋เครื่องบนิ,ตัว๋รถทวัร,์ตัว๋รถไฟ) กรณุาสอบถามทีเ่จา้หนา้ทีท่กุครัง้ก่อนท าการออกตัว๋ เน่ืองจาก

สายการบนิอาจมกีารปรบัเปลีย่นไฟลท์บนิ หรือ เวลาบนิ โดยไม่ไดแ้จง้ใหท้ราบล่วงหนา้ทางบริษทัฯจะไม่รบัผดิชอบใดๆในกรณีถา้ท่านออกตัว๋

ภายในโดยไม่แจง้ใหท้ราบและหากไฟลท์บนิมกีารปรบัเปลีย่นเวลาบนิเพราะถอืว่าท่านยอมรบัในเงือ่นไขดงักล่าวแลว้ 

22. หนงัสอืเดินทางตอ้งมีอายุการใชง้านเหลือไม่นอ้ยกว่า 6 เดือน และบรษิทัฯรบัเฉพาะผูม้ีจุดประสงคเ์ดนิทางเพือ่ท่องเที่ยวเท่านั้น 

(หนงัสอืเดนิทางตอ้งมอีายุเหลอืใชง้านไม่นอ้ยกว่า 6 เดอืน บริษทัฯไม่รบัผดิชอบหากอายุเหลอืไม่ถงึและไม่สามารถเดนิทางได ้ 

เอกสารทีต่อ้งเตรยีมประกอบการยืน่วซีา่อนิเดยี(E-Visa) 
 

1.แบบฟอรม์ แบบฟอรม์กรอกขอ้มลูเพือ่ประกอบการด าเนนิการขอวซีา่ โดยตอ้งกรอกขอ้มลูใหค้รบถว้น 
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2.ไฟลแ์สกนหนังสอืเดนิทาง (Passport) ไฟลส์กลุ pdf 

3.สแกนรปูถา่ยส ีดา้นหลงั เป็นสขีาว ไมม่กีรอบ ขนาด 2 x 2นิว้ 2 รปู 

 

ตัวอยา่งรปูถา่ยและหนา้พาสปอตทีแ่สกน 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

FT-DEL TG01C        Page 12 of 13 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แบบฟอรม์กรอกขอ้มลูเพือ่ประกอบการด าเนนิการขอวซีา่ 

*โปรดทราบ วซีา่ออนไลนข์องประเทศอนิเดยี มขีอ้จ ากดัการใหว้ซีา่ 2 คร ัง้ตอ่ 1 ปีปฎทินิ หากทา่นเคยได้

ยืน่หรอืไดร้บ้การอนุมตัวิซีา่ออนไลนค์รบ 2 คร ัง้แลว้ จะตอ้งด าเนนิการยืน่ผา่นศนูยร์บัยืน่วซีา่อนิเดยี

เทา่น ัน้ กรณุาตดิตอ่เจา้หนา้ทีเ่พือ่ใหก้ารแนะน า 

ประวตัสิว่นตวั  

ค าน าหนา้ :   ⃣⃣    นาย    ⃣⃣  นาง   ⃣⃣  นางสาว      ⃣⃣  เด็กชาย    ⃣⃣  เด็กหญงิ  

       

ชือ่ :  _     _______________                  ______นามสกลุ : _     ____________  ___                                          ___    

     

NAME: _     _______________                  ___   SURNAME: _     ____________ ___                                         ___  

       

สถานะภาพ :      ⃣⃣   แตง่งาน         ⃣⃣   โสด          ⃣⃣   หยา่รา้ง 

 

ต าหนบินรา่งกายทีเ่ห็นไดช้ดั เชน่ ไฝ,แผลเป็น :__________________________________________________________ 

 

ชือ่สาม/ีภรรยา:                                          _____________________________________________      _   ___ _____    

  

สญัชาตสิาม/ีภรรยา :                                         _____________________________________________  __________ 

 

ทีอ่ยูปั่จจบุัน : ____                                          ____________________________________________  ____                                           
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____________________________________________   _______         ____________________________________      

 

เบอรโ์ทรศัพท ์บา้น :_________________________________________ 

 

เบอรโ์ทรศัพท ์มอืถอื :_________________________________________ 

 

ประวตัคิรอบครวั  

ชือ่/นามสกลุบดิา :                 _______________________สญัชาต ิ_______                       _____________________ 

 

ชือ่/นามสกลุมารดา :               ______________________สญัชาต ิ____                         _______________________ 

 

ประวตักิารศกึษา  

____                                          ____________________________________________   _______         _________      

____                                          ____________________________________________   _______         _________      

 

ประวตักิารท างาน 

อาชพี :          ____________                                        ___                                                                         ____  

 

ชือ่บรษัิท/สถานศกึษา :                                ___                                         _________________________________ 

 

เบอรโ์ทรตดิตอ่ :                                                                                                                                            ___                                          

 

ทีอ่ยู ่ : ____                                          ____________________________________________   ________________ 

 ____                                          ____________________________________________   _______         _________      

 

รหัสไปรษณีย ์: ___                      _                  

 

*โปรดระบุรายชือ่ประเทศทีท่า่นไดเ้ดนิทางในชว่งระยะเวลา 10 ปี * ส าคญัมาก 

______________________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________ 
 

 

*หากทา่น "เคย" ไดร้บัวซี่าอนิเดยี โปรดแจง้รายละเอยีดวซี่า ประเภทของวซีา่/ หมายเลขวซีา่/ หมายเลขวซี่า คร ัง้ลา่สุด * 

ส าคญัมาก 

 

_________________________________________________________________________________ 

 

 

*หากทา่น "เคย" ไปประเทศอนิเดยีมากอ่นโปรดระบุเมอืงทีท่า่นไป และชือ่โรงแรมทีพ่กั ลา่สุด * ส าคญัมาก 

 

_________________________________________________________________________________ 

 

 

*ในชว่ง 3 ปีทีผ่า่นมา ทา่นเคยเดนิทางไปประเทศดงัตอ่ไปนีห้รอืไม ่: บงัคลาเทศ/ ศรลีงักา/ ภูฏาน/ มลัดฟีส/์ เนปาล/ 

ปากสีถาน/ อฟักานสิถาน หากทา่นเคยโปรดระบุวนัเดนิทาง * ส าคญัมาก 

 

_________________________________________________________________________________ 

 


