ทัวร์อินเดีย : รหัส IND127

ตามรอยผ้าสยามในอินเดีย
นาบรรยายโดย อาจารย์ประภัสสร โพธิ์ศรีทอง
นักวิชาการผูช้ านาญเรื่องผ้าอินเดียสาหรับสยาม

ออกเดินทางโดยสายการบิน JET AIRWAYS
• ชม ทัชมาฮาล”อนุสรณ์แห่งความรักอันลือชื่อและ “อักราฟอร์ด” ป้อมปราการทีย่ งิ่ ใหญ่
• ชมพิพธิ ภัณฑ์ผา้ ทีข่ ึ้ นชื่อ โรงงานทาเส้นไหมทอง โรงพิมพ์ผา้ และทอผ้าในรัฐคุชราตและราชสถาน
•เยือนอาศรมของคานธี สัมผัสชีวิตและการทางานอันน่าทึง่ ของมหาตมะ คานธี
• ชม บ่อน้ าศักดิ์สิทธิ์ RANI GI VAV เป็ นสระน้ าแบบขั้นบันได ตั้งอยู่ใกล้แม่น้ าสุรสั วดีในรัฐคุชราต
• ชมศิลปวัตถุล้ าค่าในพิพธิ ภัณฑ์สถานและพระราชวังแห่ งเมืองชัยปุระ

หน้ า 1 จาก 12

รายละเอียดโปรแกรม

วันทีแ่ รกของการเดินทาง กรุงเทพฯ – มุมไบ – CITY TOUR – ตลาดผ้า (Bangkok–Mumbai,Textiles market )

06.25 น.
09.25 น.
เที่ยง
บ่าย

คา่

คณะเดินทางมาพร้อมกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผูโ้ ดยสารขาออกชั้น 4 ประตู 7 เคาน์เตอร์ P เช็คอินกรุป๊
ของสายการบิน JET AIRWAYS (9W) มีเจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับ และอานวยความสะดวก
ออกเดินทางสู่ เมืองมุมไบ โดยเที่ยวบินที่ 9W 61 (มีบริการอาหารบนเครื่อง)
ถึงสนามบินนานาชาติมุมไบ (Mumbai ) ของประเทศอินเดีย ผ่านขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร (เวลา
ในประเทศอินเดียช้ากว่าเมืองไทย 1.30 ชม. ขอให้ทุกท่านตั้งเวลาใหม่เพือ่ สะดวกในการนัดหมาย)
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นาเที่ยวชม “เมืองมุมไบ” หรือ เดิมรู้จักกันในชื่อ “บอมเบย์” เมืองท่าทางการค้ าที่สาคัญของรัฐมหาราษฎร์ ที่เจริญขึ้น
ภายใต้ การเป็ นอาณานิคมของอังกฤษ ชมอาคารเก่าที่เป็ นสถาปั ตยกรรมผสมผสานของหลายวัฒนธรรม เป็ นศูนย์กลาง
เศรษฐกิจ ความเชื่อ และอุตสาหกรรมภาพยนตร์ท่โี ด่งดังของอินเดีย
หลังอาหารนาท่ านเยี่ยมชม “วัดสิ ทธิ วินยั ยัค ” (Siddhivinayak Temple) ซึ่งเป็ นวัดที่เก่าแก่ในศาสนาฮินดูสร้ างขึ้น
ตั้งแต่ ปี ค.ศ. 1801 ภายในเป็ นที่ประดิษฐานองค์ “พระพิ ฆเนศ” เทพเจ้ าแห่ งความสาเร็จ ซึ่งตั้งอยู่ ในองค์มณฑป
ศักดิ์สิทธิ์ ที่ท่านจะสามารถสัมผัสได้ ถึงพลังศรัทธา ทันทีท่ที ่านก้ าวเข้ าสู่ ภายในวัดที่คลาคล่ า ไปด้ วยฝูงชนที่มาเคารพ
สักการะ หลังจากที่ท่านได้ สกั การะองค์ท่านแล้ ว จะมีพิธกี รรมที่ประหลาดอีกอย่างที่จาเป็ นต้ องทา คือให้ ท่านได้ กระซิบคา
อธิษฐานต่อ รูปปั้ นหนู 2 ตน ที่ถือเป็ นพระสหายขององค์ท่านด้ วย จากนั้น ให้ ท่านได้ บูชาเครื่องรางรูปบูชาองค์ท่านตาม
อัธยาศัย จากนั้นอิสระให้ ท่านได้ ถ่ายรูปคู่กบั “ประตูชัย” (Gateway of India) และ ช็อปปิ้ งที่ตลาดค้ าผ้ าแห่ งใหญ่ ท่สี ุด
ของมุมไบ
รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร
ได้เวลาอันสมควรนาท่านเดินทางเข้าสู่โรงแรมที่พกั KOHINOOR CONTINENTAL HOTEL หรือเทียบเท่า
อิสระพักผ่อนตามอัธยาศัย

วันทีส่ องของการเดินทาง มุมไบ – สุรตั – CITY TOUR - อาเมห์ดาบัด ( Mumbai – Surat , Ahmedabad )
06.35 น.
09.00 น.

เที่ยง
บ่าย

คา่

บริการอาหารเช้า แบบ BOX SET
ออกเดินทางสู่ เมืองสุรตั โดยสายการบิน แอร์ อินเดีย โดยเที่ยวบินที่ AI 9643
เดินทางถึงสนามบิน เมืองสุรตั ในรัฐคุชราต
คุชราต (Gujarat) รัฐที่ต้ งั อยู่ทางตะวันตกของประเทศอินเดีย โดยมีอาณาเขตติดกับประเทศปากีสถานและทะเล
อาหรับ นอกจากนี้ ยังเป็ นศูนย์กลางอุตสาหกรรมสิ่งทอของอินเดีย และยังเป็ นบ้านเกิดมหาตมะ คานธี
นาท่านชมเมืองสุรตั (Surat) เมืองท่าค้าผ้าที่สาคัญของอินเดีย นาท่านชมแม่น้ าตาปี และป้อมเก่าแก่ของเมือง แล้ว
พาเดินเท้าสัมผัสวิถชี ีวิตชาวเมืองไปตามถนนสายประวัติศาสตร์ที่ประกอบไปด้วยโบสถ์ฝรัง่ อาคารเก่าแก่สมัย
ราชวงศ์โมกุล สุสานอังกฤษที่เข้ามาทาการค้า
เยีย่ มชมโรงงานผลิตเส้นไหมทองที่ใช้ทอผ้ายกและปักผ้าทองทรงคุณค่า (ZERI OR GOLD THREAD
FACTORY) และเป็ นผูผ้ ลิตผ้ายกนางราให้ไทยสืบต่อกันมาหลายรุ่น
นาท่านออกเดินทางสู่ เมืองวาโดดารา (Vadodara)
รับประทานอาหารกลางวัน แบบ BOX SET
เยีย่ มชมพระราชวังลักษมีวิลาส ( LAKMIVILAS PALACE ) ที่ถอื ว่างดงามที่สดุ แห่งหนึ่งในอินเดียภาคตะวันตก
นาท่านออกเดินทางสู่ เมืองอาเมห์ดาบัด (Ahmedabad ) คือ อดีตเมืองหลวงของรัฐคุชราจ และยังคงเป็ นศูนย์กลาง
ทางเศรษฐกิจ วัฒนธรรมและเป็ นเมืองท่องเที่ยวที่สาคัญ
รับประทานอาหารคา่ ณ ภัตตาคาร
ได้เวลาอันสมควรนาท่านเดินทางเข้าสู่โรงแรมที่พกั REGENTA HOTEL หรือเทียบเท่า อิสระพักผ่อนตามอัธยาศัย

หน้ า 2 จาก 12

วันทีส่ ามของการเดินทาง ปาทาน – บ่อน้ าศักดิ์สิทธิ์ รานี กี วาว– พิพธิ ภัณฑ์ผา้ มัดหมีป่ ะโตลา – เทวาลัยพระ
อาทิตย์ ( Patan – Rani Gi Vav - PATOLA HOUSE – Sun Temple )
เช้า

เที่ยง
บ่าย

คา่

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
ออกเดินทางสู่เมือง ปาทาน (Patan ) นาท่านเยี่ยมชม บ่อน้ าศักดิ์สิทธิ์ รานี กี วาว (RANI GI VAV) เป็ นสระนา้
แบบขั้นบันได ตั้งอยู่ใกล้ แม่นา้ สุรัสวดีในรัฐคุชราต สร้ างขึ้นในช่ วงปลายศตวรรษที่สิบเอ็ดโดยราชินีอุทัยมาตี เพื่อเป็ น
อนุสรณ์ถวายแด่กษัตริย์และพระสวามีผ้ วู ายพระชนม์ของพระนาง สระนี้มขี นาดความยาว 64 เมตร ความกว้ าง 20 เมตร
และลึก 27 เมตร ถูกค้ นพบในช่วงทศวรรษที่ 1960 ผนังเป็ นรูปปั้นอันงดงามที่แสดงเรื่องราวต่างๆ เช่น ภาพอวตารเจ็ด
ปางของพระวิษณุ ภาพนางอัปสรต่างๆ และในบริเวณใกล้ ก้นสระจะมีภาพสลักขนาดใหญ่ของพระตรีมูรติ อันได้ แก่ พระ
พรหม พระศิวะ และพระวิษณุ ล่าสุด ทางยูเนสโกได้ ประกาศให้ ท่นี ่เี ป็ นมรดกโลก เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2014 ที่ผ่านมา
นาท่านชม PATOLA HOUSE ชมการทอผ้ าปะโตลาส่าหรีหรือมัดหมี่สองทางที่งดงามและเหลือคนทอน้ อยมากแล้ ว และ
ชมนิทรรศการผ้ ามัดหมี่จากนานาชาติ
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นาท่านชมเทวาลัยพระอาทิตย์ ( Sun Temple) ที่เมืองโมเดห์รา ( Modhera) สร้ าง
ขึ้นใน ค.ศ. 1026 โดยกษัตริย์ภีมเทพแห่ งราชวงศ์โซลันกิเพื่อบูชาองค์เทพสุริยะ ณ
ริมแม่นา้ ภุชปาวตี เป็ นวัดฮินดูท่มี ีลวดลายแกะสลักเป็ นรูปเทพและเทพธิดาอย่ าง
วิจิตรงดงามแห่ งหนึ่งในคุชราต แม้ บางส่วนจะเสียหายจากแผ่นดินไหวและจากการ
ทาลายโดยสุล ต่ า นมาห์ ห มุ ด แห่ ง ฆาสนี ผนั ง ภายนอกวั ด มีรูป แกะสลั กเทพพระ
อาทิตย์ และเทพองค์อ่นื ๆ อย่าง เทพวิศวกรม (ผู้สร้ างเมืองทวารกาแด่พระกฤษณะ)
เทพวรุณ เทพอัคนี คเณศวร มตาสรัสวตี และยังมีบ่อนา้ สี่เหลี่ยมผืนผ้ าขนาดใหญ่กลางแจ้ งซึ่งแกะสลักลวดลายขั้นบันได
5 ชั้นไล่ระดับอย่างสวยงาม มีเทวสถานขององค์เทพคเณศวร วิษณุ และศิ วะประจาทั้ง 3 ด้ าน
รับประทานอาหารคา่ ณ ภัตตาคาร
ได้เวลาอันสมควรนาท่านเดินทางเข้าสู่โรงแรมที่พกั REGENTA HOTEL หรือเทียบเท่า อิสระพักผ่อนตามอัธยาศัย

วันทีส่ ีข่ องการเดินทาง

เช้า

เที่ยง
บ่าย

19.00 น.

RIDROL – ศูนย์ทอผ้าอินเดีย – โรงงานทอผ้าฝ้ ายและชุดสาหรี่ – โรงงานทอผ้า
อฑา วาพ – อเมดาบัด – อาศรมของคานธี - พิพธิ ภัณฑ์พนบ้
ื้ าน SHREYAS FOLK
MUSEUM – ร้านชุดซาหรี่ บน ถนน ASHRAM – ชัยปุระ

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นาท่านออกเดินทางสู่หมู่บา้ นริดโรล ( RIDROL ) เยีย่ มชม ศูนย์ทอผ้าไหมยกทอง
นาท่านเยีย่ มชมและเลือกซื้ อผ้าที่ โรงงานทอผ้าไหมยกทองหรือผ้าเยียรบับที่เคยใช้ในราชสานักสยาม
นาท่านออกเดินทางกลับสู่ เมืองอาเมห์ดาบัด
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นาท่านชม อาศรมของคานธี ริมฝั่งแม่นา้ ชบามาตี ซึ่งเคยเป็ นศูนย์บญ
ั ชาการของใน
การเรี ย กร้ องเอกราชจากอัง กฤษของคานธีในระหว่ างปี ค.ศ. 1915 ถึง 1930 ที่
ปั จจุบันเป็ นพิพิธภัณฑ์บ้านประวัติตศิ าสตร์จัดแสดงข้ าวของส่วนตัว และเรื่องราวอัน
น่าทึ่งของมหาตมะ คานธี ให้ เรียนรู้เกี่ยวกับความเป็ นผู้นาด้ านจิตวิญญาณและการ
ปฏิวัติแบบอหิงสาซึ่งใช้ ต่อสู้เพื่ออิสรภาพของอินเดียจากการปกครองของอัง กฤษ
รวมถึงเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับคานธีในด้ านต่าง ๆ เช่น หนังสือ เครื่องปั่นฝ้ าย ฯลฯ
นาท่ านเยี่ยมชม พิพิธภัณฑ์พื้นบ้านศรียาส SHREYAS FOLK MUSEUM ที่จัดแสดงสิ่งของและสิ่งทอของกลุ่มชาติ
พันธุใ์ นรัฐคุชราต
นาท่าน ช็อปปิ้ งที่รา้ นขายผ้าบนถนนอาศรม( Ashram Road )
ได้เวลาอันสมควรนาท่านออกเดินทางสู่ สนามบินอาเมดาบัด
ออกเดินทางสู่เมืองชัยปุระ โดยสายการบิน INDIGO เที่ยวบินที่ 6E 237
หน้ า 3 จาก 12

20.15 น.
คา่

เดินทางถึงเมืองชัยปุระ รัฐราชสถาน
รับประทานอาหารคา่ ณ ภัตตาคาร
ได้เวลาอันสมควรนาท่านเดินทางเข้าสู่โรงแรมที่พกั GOLDEN TULIP HOTEL หรือเทียบเท่า
อิสระพักผ่อนตามอัธยาศัย

วันทีห่ า้ ของการเดินทาง
เช้า

เที่ยง
บ่าย

คา่

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นาท่านชม พิพธิ ภัณฑ์เมืองชัยปุระ (ALBERT HALL)ด้ านในของพิพิธภัณฑ์มกี ารจัดแสดงภาพวาด และสิ่งของลา้ ค่า
ของราชวงศ์โมกุล ใช้ เวลาในการก่อสร้ างนานถึง 10 ปี โดยมี วัตถุประสงค์เพื่อแสดงเกียรติท่พี ระเจ้ าเอ็ดเวิร์ดที่ 7 ได้
เสด็จมาเยือนอินเดียในปี ค.ศ. 1876
ชม พระราชวังเมืองชัยปุระ (City Palace) ตั้งอยู่บริเวณถนน Hawa Mahal Bazar ซึ่งครอบคลุมพื้นที่ถงึ 1 ใน 7 ของใจ
กลางเมือง สร้ างขึ้นในสมัยมหาราชาไสวชัยสิงห์ท่ี 2 จากนั้นก็ได้ รับการดูแลต่อเติมโดยมหาราชาของชัยปุระรุ่นต่อๆ ตอน
เริ่มก่อสร้ างพระราชวัง ยังอยู่ในช่ วงที่ราชวงศ์โมกุลเข้ ามามีอิทธิพลต่อรัฐราชสถาน สถาปั ตยกรรมจึงมีการผสมผสาน
ระหว่างแบบราชปุตกับโมกุล มีการออกแบบพื้นที่ใช้ สอยอาคารอย่างลงตัว ไม่แน่นทึบ และมีทางเดินกว้ างขวาง ซึ่งถือเป็ น
ความน่ าสนใจอย่ างหนึ่งของพระราชวังแห่ งนี้ แม้ ในปั จจุบันมหาราชาจะไม่มีบทบาททางการเมืองแล้ ว แต่ City Palace
แห่งนี้กย็ ังเป็ นสมบัตขิ องราชวงศ์แห่งชัยปุระที่ยังคงได้ รับการยกย่องจากสังคมเมืองชัยปุระต่อมา
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นาท่านชม พิพธิ ภัณฑ์ผา้ พิมพ์อาโนคี (Anokhi Museum of Hand Printing)
นาท่านชม ป้อมปราการแอมเบอร์ (Amber Fort) และ พระราชวังแอมเบอร์ (Amber) ที่ต้งั อยู่ห่างจากเมืองชัยปุระ
ราว 10 กิโลเมตร ภายในพระราชวังจะมีรายละเอียดที่สวยงาม มีลวดลายอ่อนช้ อย และมีสวน Char Bagh และการจัดการ
ระบบนา้ โดยนานา้ จากทะเลสาบมาใช้ ในพระราชวัง พระราชวังแอมเบอร์ แต่เดิมเคยเป็ นราชธานีชองเมืองชัยปุระ สร้ าง
บนเนินเขาสูงที่ตาแหน่งเดิมเคยเป็ นป้ อมปราการเก่าในศตวรรษที่ 11 มาก่อน สร้ างขึ้นโดยมหาราชามานสิงห์ ในปี ค.ศ.
1592 และเสร็จสิ้นลงในสมัยของมหาราชาใจสิงห์ ป้ อมแห่ งนี้เป็ นต้ นแบบของสถาปัตยกรรมแบบราชปุต (Rajput) หน้ า
ป้ อมปราการจะมีทะเลสาบ Maota อยู่ข้างล่าง และใกล้ ๆยังมีชุมชนเก่าอีกด้ วย
นาท่านช้อปปิ้ ง ร้านอาโนคี ในตัวเมืองชัยปุระ
รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร พร้อมชม Rajasthani dance
ได้เวลาอันสมควรนาท่านเดินทางเข้าสู่โรงแรมที่พกั GOLDEN TULIP HOTEL หรือเทียบเท่า
อิสระพักผ่อนตามอัธยาศัย

วันทีห่ กของการเดินทาง
เช้า

เที่ยง
บ่าย

พิพธิ ภัณฑ์เมืองชัยปุระ – พระราชวังเมืองชัยปุระ
พิพธิ ภัณฑ์ผา้ พิมพ์อาโนคี – ป้อมปราการแอมเบอร์ - ร้านอาโนคี

บักกรู – SANGANER – ฮาวามาฮาล

บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นาท่านออกเดินทางสู่ หมู่บา้ น บักกรู (Bagru) หมู่บ้านเล็กๆ ห่ างจากเมืองชัยปุระ ประมาณ 35 กิโลเมตร เป็ นแหล่ง
พิมพ์ผ้าสีธรรมชาติ ที่ข้ ึนชื่อของรัฐราชสถาน ประเทศอินเดีย ผ้ าพิมพ์สีจากที่น่ีจะใช้ สีธรรมชาติ พิมพ์ผ้าด้ วยบล็อกไม้
และเทคนิคกันสี นอกจากนั้นยังมีการย้ อมคราม เป็ นงานผ้ าทามือ ที่ช่วยกันทาในหมู่บ้าน ใช้ ลานตากผ้ าร่วมกัน เป็ นแหล่ง
ค้ าส่งที่สาคัญแห่งหนึ่ง นาท่านร่วมทา งานพิมพ์ผา้ ที่หมู่บ้านบักกรู
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นาท่านออกเดินทางสู่ SANGANER นาท่านเยีย่ มชม โรงงานแกะแม่พมิ พ์ไม้สาหรับพิมพ์ผา้ ซึ่งมีความละเอียด
ประณีต และใช้เวลาในการผลิต ถือเป็ นงานหัตถกรรมชั้นสูงอย่างหนึง่ ก่อนจะนามาใช้พมิ พ์ลงบนผืนผ่า
นาท่ านเข้าเยี่ยมชม ฮาวามาฮาล (HAWA MAHAL) หรื อ พระราชวังแห่ งสายลม (PALACE OF WIND) ซึ่ง
ก่อสร้ างด้ วยหินทรายสีแดง มีการฉลุหินให้ เป็ นช่องหน้ าต่างขนาดเล็กประมาณ 953 บาน เพื่อให้ เหล่ านางในได้ น่งั มอง
ความเป็ นไปของโลกภายนอกโดยที่คนภายนอกไม่สามารถมองเข้ ามาเห็นพวกนางได้ ประโยชน์อกี อย่างก็คือใช้ เป็ นช่อง
ผ่านของแสงและช่องลมดั่งชื่อที่ว่า วังแห่งสายลม
หน้ า 4 จาก 12

คา่

รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร
ได้เวลาอันสมควรนาท่านเดินทางเข้าสู่โรงแรมที่พกั GOLDEN TULIP HOTEL หรือเทียบเท่า
อิสระพักผ่อนตามอัธยาศัย

วันทีเ่ จ็ ดของการเดินทาง
เช้า

เที่ยง
บ่าย

คา่

บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นาท่านออกเดินทางสู่ ฟเตหปุระสีครี (Fatehpur Sikri) เป็ นเมืองที่สร้ างด้ วย
หิ น ทรายสีแ ดงในสมัย พระเจ้ า อัค บาร์ ภายในประกอบด้ ว ยเขตพระราชฐาน
ฮาเร็ม ต าหนั ก ใน สระน้า สวนขนาดใหญ่ มี เ วทีแ สดง ดนตรี กลางสระน้า
พระราชฐานชั้ นในแบ่ ง เขตของมเหสีแ ต่ ล ะองค์อย่ า งชั ด เจน องค์ท่ีเ ป็ นฮินดู
ตาหนักก็จะเป็ นแบบฮินดู องค์ท่มี าจากเปอร์เซียก็จะเป็ นสถาปัตยกรรมเปอร์เซีย
ทาให้ การเดินผ่านไปแต่ละส่วนของบริเวณอันกว้ างใหญ่ของพระราชฐาน เหมือน
ได้ ไปท่องเที่ยวในดินแดนหลายชนชาติไปพร้ อมๆ กัน และมีมัสยิดที่อยู่แยกออกไปจากพระราชวังซึ่งมีสสุ านของ ชาย์ค
ซาริม คสิติ นักบวชผู้เป็ นที่เคารพยิ่งของพระเจ้ าอัคบาร์อยู่ด้วย
รับประทานอาหารกลางวัน แบบ BOX SET
นาท่ านชม ป้อมอัครา (Agra Fort ) ห่ างจากทัชมาฮาลประมาณ 3 กิโลเมตร
เป็ นพระราชวังที่ย่ิงใหญ่สร้ างขึ้นโดยใช้ เวลาที่ยาวนานถึงสามยุคของกษัตริย์แห่ ง
ราชวงศ์โมกุล มีลักษณะเป็ นกาแพงสองชั้น และป้ อมอาคารทางเข้ าสี่ทศิ ภายใน
ประกอบด้ วยพระราชวัง มัสยิด สวนดอกไม้ สนาม และอาคารทางเดินโดยรอบทั้ง
อาคารหินทรายสีแดงสร้ างโดยกษัตริย์อัคบาร์ ที่น่ียังเป็ นที่คุมขังกษัตริย์ ซา จาร์
ฮานผู้สร้ างตาจ มาฮาล โดยพระเจ้ าเอารังเซ็บ พระราชโอรสของพระองค์เอง เล่า
กันว่าช่วงสุดท้ ายของชีวิตพระเจ้ า ชาร์ จาฮาน ทรงมองผ่านกระจกเงาจากระเบียงด้ านหนึ่งของป้ อมอัครา เพื่อได้ เห็นตาจ
มาฮาลที่ทรงสร้ างเป็ นสุสานแก่พระมเหสีอนั เป็ นที่รักคือพระนางมุมตาจ มาฮาล
รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร
ได้เวลาอันสมควรนาท่านเดินทางเข้าสู่โรงแรมที่พกั FOUR POINTS BY SHERATION HOTEL หรือเทียบเท่า
อิสระพักผ่อนตามอัธยาศัย

วันทีแ่ ปดของการเดินทาง

เช้า

ฟเตหปุระสีกรี – ป้อมอัครา ( Fatehpur Sikri – Agra Fort )

ทัชมาฮาล – เดลลี – พิพธิ ภัณฑ์งานฝี มือทีเ่ ดลลี - หลุมฝังพระบรมศพของ
จักรพรรดิหุมายูน - ช้อปปิ้ ง ย่านCONNAUGHT PLACE

น าท่ า น ชมอนุ ส รณ์ส ถานแห่ ง ความรัก ที่ ยิ่ ง ใหญ่ ตาจ มาฮาล (Taj
Mahal) ซึ่งตั้งอยู่ริมแม่นา้ ยมุนา สร้ างขึ้นด้ วยหินอ่อนสีขาว และหินทรายสี
แดง ประดับประดาด้ วยรัตนชาติหลากหลายชนิด ใช้ เวลาในการสร้ างถึง
22 ปี เพื่ อแสดงถึงความรักอันยิ่งใหญ่ ของกษัตริย์ ซา จาร์ฮาน ต่ อพระ
มเหสีมุมตาจ มาฮาล ที่สวรรคตเนื่องจากการให้ กาเนิดบุตรคนที่14 ภายใน
ตาจ มาฮาลนั้นเป็ นที่บรรจุร่างของพระนางมุมตาจ และกษัตริย์ซา จาร์ฮาน
โดมหินอ่อนสีขาวที่สวยงามโดดเด่นเปลี่ยนสีไปตามเวลาของแสงแดดที่ทอแสงสาดตาจมาฮาล ให้ ท่านเดินชมบรรยากาศ
โดยรอบ รวมถึงวิวแม่นา้ ยุมนาด้ านหลัง ที่มองข้ ามแม่นา้ ไปจะเห็นโครงการ ก่อสร้ างแบล็คมาฮาล ซึ่งพระเจ้ า ซาจาร์ฮาน
ตั้งใจจะสร้ างคู่กบั ตาจ มาฮาล แต่ไม่สาเร็จ
บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นาท่านออกเดินทางสู่ เมืองเดลี ( Delhi ) กรุงเดลีเป็ นเมืองที่มขี นาดใหญ่ท่สี ดุ ของอินเดียและมีประชากรมากเป็ น
อันดับสองของประเทศ นอกจากนั้นเมืองแห่งนี้ยังเคยเป็ นศูนย์กลางของอานาจการปกครองของอินเดียมาหลายพันปี ทั้ง
จากผู้ครองนครที่เป็ นสุลต่าน มุสลิม กษัตริย์ฮินดู และจักรพรรดิโมกุล อันเป็ นช่วงของการแพร่ขยายอิทธิพลและ

หน้ า 5 จาก 12

เที่ยง
บ่าย

คา่

วัฒนธรรมอย่างกว้ างขวาง ไม่ว่าจะเป็ นทางด้ านการปกครอง ภาษา ศิลปะ สถาปัตยกรรม และศาสนาอิสลาม ซึ่งส่งผลให้
ที่น่เี ป็ นเมืองที่มปี ระวัตศิ าสตร์และอารยธรรมที่ยาวนานหลายยุคหลายสมัย
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นาท่านชม พิพธิ ภัณฑ์งานหัตถกรรม ( Crafts Museum ) ซึ่งจัดแสดงงานหัตถกรรมและสิ่งทอที่รวบรวมมาจากภูมภิ าค
ต่าง ๆของอินเดีย และมีพ้ นื ที่ให้ ช่างฝี มอื หมุนเวียนกันมาแสดงงานและจาหน่ายผลงาน และร้านค้างานหัตถกรรมที่คดั
สรรงานฝี มือมีระดับมาให้เลือกซื้ อกัน
นาท่ านชม หลุมฝั งพระบรมศพของจักรพรรดิหุมายูน (Humayun’s Tomb) เป็ นสุสานหลวงที่บรรจุ พระบรมศพของ
กษัตรยิ์หุมายูนแห่งราชวงศ์โมกุล ได้ รับการขึ้นทะเบียนเป็ นมรดกโลก โดยองค์การยูเนสโก เมื่อปี ค.ศ. 1993
นาท่านช้อปปิ้ ง ย่าน CONNAUGHT PLACE เทียบได้ กบั สยามของอินเดีย เป็ นที่พบปะของวัยรุ่น ช้ อปปิ้ งและห้ างหรู
ร้ านแบรนด์เนม ต่างๆ ร้ านอาหารหรูๆ รวมทั้งพวกฟาสต์ฟู้ดต่างๆ ป็ นจุดรวมของร้ านอาหารและแหล่งพบปะสังสรรค์
ของคนรุ่นใหม่ในเดลี สามารถ เดินทางไปยังที่ต่าง ๆ ในเดลีได้ สะดวก มีร้านอาหารหลากหลายประเภท ขายเสื้อผ้ า ร้ าน
กาแฟ และผับมากมาย อยู่ไม่ไกลจากถนนจันปาท ซึ่งเป็ นแหล่งช้ อปปิ้ งยอดนิยมของนักท่องเที่ยวต่างชาติ
รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร
ได้เวลาอันสมควรนาท่านเดินทางเข้าสู่โรงแรมที่พกั ITC WELCOME HOTEL หรือเทียบเท่า
อิสระพักผ่อนตามอัธยาศัย

วันทีเ่ ก้าของการเดินทาง
เช้า

14.30 น.
20.05 น.

เดลลี – LOTUS TEMPLE - กรุงเทพฯ

บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นาท่ านชมวัดดอกบัว ( Lotus Temple) หรือที่ร้ ูจักกันอีกชื่อหนึ่งว่ า Bahá’í House of Worship (สถานที่สักการะของ
ศาสนาบาไฮ) โดดเด่นด้ วยรูปทรงดอกบัวที่ชนะรางวัลสถาปัตยกรรมและการออกแบบมาหลายรางวัลแล้ ว นี่เป็ นหนึ่งใน
วัดบาไฮเจ็ดแห่ งของโลก วัดแห่ งนี้เปิ ดให้ สาธารณชนเข้ าชมตั้งแต่ปี 1986 แต่ละวันมีนักท่องเที่ยวมาเข้ าชมถึง 10,000
คน ตื่นตาไปกับสถาปัตยกรรมภายนอกสุดอลังการ ด้ วยแท่นหินอ่อน 27
แท่นที่ต้งั ซ้ อนกันอย่างอิสระเพื่อทาเป็ นรูปกลีบดอกบัว สถาปนิก Fariborz
Sahba ได้ เลือกใช้ รูปดอกบัวเนื่องจากเป็ นสัญลักษณ์ท่สี ่อื ถึงความบริสุทธ์
และอ่อนโยน ผลงานชิ้นนี้ได้ รับการยกย่องอย่างกว้ างขวางให้ เป็ นสุดยอด
ผลงานแห่ ง ศตวรรษที่ 20 และในปี 2000 วั ด แห่ ง นี้ ก็ไ ด้ รั บ รางวั ล
GlobArt Academy ในฐานะที่สนับสนุนความเป็ นอันหนึ่งอันเดียวกันของ
คนหลายเชื้อชาติ ศาสนา และสถานะทางสังคม
ได้เวลาอันสมควรนาท่านออกเดินทางสู่สนามบินเดลลี เพือ่ เตรียมตัวเดินทางกลับประเทศไทย
นาท่านเดินทางกลับสู่สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสายการบิน JET AIRWAY เที่ยวบิน 9W 66
(มีบริการอาหารบนเครื่อง)
เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิโดยสวัสดิภาพและประทับใจ

พาสปอร์ตจะต้องมีอายุก่อนการเดินทางไม่นอ้ ยกว่า 6 เดือน
ในกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองทีป่ ระเทศไทย, ประเทศอินเดีย ปฏิเสธมิให้เดินทางออกหรือเข้าประเทศ ทางบริษทั ฯ
ขอสงวนสิทธ์ไม่คืนค่าใช้จ่ายไม่ว่ากรณีใดๆ ทิ้ งสิ้ น

หน้ า 6 จาก 12

อัตราค่าบริการ
กาหนดการเดินทาง

ผูใ้ หญ่พกั ห้องละ 2 ท่าน
ราคาท่านละ

พักเดี่ยว
เพิม่ ท่านละ

6-14 มกราคม 2560

69,900 บาท

12,500 บาท

การเดินทางเปลีย่ นแปลงตามความเหมาะสม หรือเปลีย่ นแปลงรายการท่องเที่ยว
บางรายการหรือทดแทนรายการท่องเที่ยวบางรายการและจะต้องมีจานวนผูโ้ ดยสาร
***จานวน 20 ท่านขึ้ นไปจึ งออกเดินทางในกรณีที่มีจานวนผูโ้ ดยสารไม่ถงึ 20 ท่านราคาอาจมีการเปลีย่ นแปลง***
***ราคานี้ คิดจากราคาสายการบินและราคาโรงแรม ณ วันที่ 7 สิงหาคม 2560***

**ราคานี้ สงวนสิทธิ์เฉพาะลูกค้าชาวไทยเท่านั้น
- พาสปอร์ตต่างชาติเก็บเพิม่ 1,760 บาท ต่อ ท่าน
- พาสปอร์ตอเมริกาเก็บเพิม่ 2,760 บาท ต่อ ท่าน **
*** ในกรณีที่ลูกค้าต้องออกตัว๋ โดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ของบริษทั ฯ ก่อนทุกครั้ง มิฉะนั้นทางบริษทั ฯ จะ
ไม่ขอรับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้ น ***
โปรแกรมและรายละเอียดของการเดินทางอาจมีการเปลีย่ นแปลงได้ ทั้งนี้ ขึ้ นอยู่กบั ภาวะอากาศ และเหตุสุดวิสยั ต่า ง ๆ ที่ไม่
สามารถคาดการณ์ล่วงหน้าโดยทางบริษทั ฯ จะคานึงถึงผลประโยชน์และความปลอดภัยของผูร้ ่วมเดินทางเป็ นสาคัญ

อัตรานี้ รวม
1. ค่าตัว๋ เครื่องบิน ไป – กลับ ชั้นประหยัด
2. ค่าโรงแรมที่พักตามที่ระบุในรายการหรือเทียบเท่า
3. ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการ
4. ค่าธรรมเนียมวีซ่าอินเดีย
5. ค่าอาหารและเครื่องดื่มตามที่ระบุในรายการ
6. ค่ารถรับส่งและระหว่างนาเที่ยวตามรายการที่ระบุ
7. ค่าเข้ าชมสถานที่ท่องเที่ยวตามรายการ
8. ค่าหัวหน้ าทัวร์แลตลอดการเดินทาง
9. สัมภาระนา้ หนักไม่เกินท่านละ 20 กก.
10. ค่าประกันภัยอุบตั เิ หตุระหว่างการเดินทาง วงเงินประกันอุบตั เิ หตุสงู สุด ท่านละไม่เกิน 1,000,000 บาท

อัตรานี้ ไม่รวม
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

กระเป๋ าเดินทางในกรณีท่นี า้ หนักเกินกว่าที่สายการบินกาหนดต่อท่าน ส่วนเกินลูกค้ าจ่ายเอง
ค่าทาหนังสือเดินทาง
ค่าใช้ จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการ เช่น ค่าเครื่องดื่ม, ค่าอาหารที่ส่งั เพิ่มเอง, ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด
ค่าอาหารที่ไม่ได้ ระบุไว้ ในรายการ
ค่าทาใบอนุญาตที่กลับเข้ าประเทศของคนต่างชาติหรือคนต่างด้ าว
ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
ไม่รวมทิปไกด์ท้องถิ่นและคนขับรถ
ทิปหัวหน้ าทัวร์แล้ วแต่ความสมัครใจ
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เงื่อนไขการให้บริการ
1. กรุณาจองล่วงหน้ าอย่างน้ อย1เดือน พร้ อมชาระมัดจา ท่านละ 20,000 บาท ส่วนที่เหลือชาระก่อนการเดินทาง 20 วัน
2. การยกเลิก
• คิดค่าใช้จ่ายตามความเป็ นจริงตามกฎของสายการบินและโรงแรม
3. เนื่องจากตัว๋ เครื่องบินต้ องเดินทางตามวันที่ท่รี ะบุบนหน้ าตัว๋ เท่านั้นจึงไม่สามารถยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงการเดินทางใดๆทั้งสิ้น กรณี
ยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงการเดินทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทั้งหมดหรือบางส่วนให้ กบั ท่าน
4. เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ ว ท่านงดการใช้ บริการรายการใดรายการหนึ่งหรือไม่เดินทางพร้ อมคณะถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่อาจ
เรียกร้ องค่าบริการและเงินมัดจาคืนได้ ไม่ว่ากรณีใด ๆ
5. กรณีท่กี องตรวจคนเข้ าเมืองทั้งที่กรุงเทพฯ และในต่างประเทศปฏิเสธมิให้ เดินทางออกหรือเข้ าประเทศที่บริษัทฯ ระบุในรายการ
เดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คนื ค่าบริการไม่ว่ากรณีใด ๆ
6. บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บค่าใช้ จ่ายทั้งหมดกรณีท่านยกเลิกการเดินทางและมีผลทาให้ คณะเดินทางไม่ครบตามจานวนที่บริษัทฯ
กาหนดไว้ (20 ท่านขึ้นไป) เนื่องจากเกิดความเสียหายต่อทางบริษัทฯและผู้เดินทางอื่นที่เดินทางในคณะเดียวกัน บริษัทต้ องนาไปชาระ
ค่าเสียหายต่างๆที่เกิดจากการยกเลิกของท่าน
7. สาหรับผู้โดยสารที่ไม่ได้ ถอื หนังสือเดินทางไทยและทางบริษัทฯเป็ นผู้ย่ นื วีซ่าให้ เมื่อผลวีซ่าผ่านแล้ วมีการยกเลิกการเดินทางบริษัทฯ
สงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทั้งหมด
8. เนื่องด้ วยกรุป๊ ที่เดินทางต้ องการันตีมดั จากับสายการบิน หรือ ผ่านต่างประเทศ รวมถึงเที่ยวบินพิเศษเช่น Charter Flight, Extra Flight
เมื่อท่านยกเลิกการเดินทางจะไม่มกี ารคืนเงินมัดจา หรือ ค่าทัวร์ท้งั หมด ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น

เมื่อท่านได้ทารายการจองทัวร์ กับ เอ็กซ์ซอติก ฮอลิเดย์ จากนัน้ เจ้าหน้าทีจ่ ะติดต่อกลับ
เพือ่ แจ้งนัดวัน ชาระเงิน โทร 02-108-7828 ท่านสามารถโอนเงินผ่านธนาคาร ดังต่อไปนี้
ธนาคาร

สาขา
ชือ่ บัญชี
สาขาย่อย เดอะมอลล์ บางกะปิ นางสาวพรหมพร สนิทขวัญ
เดอะมอลล์ บางกะปิ
นางสาวพรหมพร สนิทขวัญ
เดอะมอลล์ บางกะปิ
บริษทั เอ็กซ์ซอติก ฮอลิเดย์ จากัด

ประเภท
ออมทรัพย์
ออมทรัพย์
ออมทรัพย์

หมายเลขบัญชี
732-2-31864-9
160-251742-5
281-2-22986-8

***ก่อนตัดสินใจจองทัวร์ควรอ่านเงื่อนไขการเดินทางอย่างถ่องแท้แล้วจึ งมัดจาเพือ่ ประโยชน์ของท่านเอง***
ข้อแนะนาก่อนการเดินทาง
1.
กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย์ ที่จะนาติดตัวขึ้นเครื่องบิน ต้ องมีขนาดบรรจุภัณฑ์ไม่เกิน 100 มิลลิลิตรต่อชิ้น และรวมกันทุกชิ้น
ไม่เกิน 1,000 มิลลิลิตร โดยแยกใส่ถุงพลาสติกใสซึ่งมีซิปล็อคปิ ดสนิท และสามารถนาออกมาให้ เจ้ าหน้ าที่ตรวจได้ อย่ างสะดวก ณ จุ ด
เอ็กซ์เรย์ อนุ ญาตให้ ถือได้ ท่านละ 1 ใบเท่านั้นถ้ าสิ่งของดังกล่ าวมีขนาดบรรจุ ภัณฑ์มากกว่ าที่กาหนดจะต้ องใส่กระเป๋ าใบใหญ่และฝาก
เจ้ าหน้ าที่โหลดใต้ ท้องเครื่องบินเท่านั้น
2.
สิ่งของที่มีลักษณะคล้ ายกับอาวุธ เช่น กรรไกรตัดเล็บ มีดพก แหนบ อุปกรณ์กฬี าฯ จะต้ องใส่กระเป๋ าใบใหญ่และฝากเจ้ าหน้ าที่
โหลดใต้ ท้องเครื่องบินเท่านั้น
3.
ห้ ามนาผลิตภัณฑ์ท่ที ามาจากพืช และเนื้อสัตว์ทุกชนิดเข้ าประเทศ เช่น ผัก ผลไม้ สด ไข่ เนื้อสัตว์ ไส้ กรอกฯ เพื่อเป็ นการป้ องกัน
โรคติดต่อที่จะมาจากสิ่งเหล่านี้ หากเจ้ าหน้ าที่ตรวจพบ จะต้ องเสียค่าปรับในอัตราที่สงู มาก
****************************************
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หลักฐานประกอบการยืน่ ขอวีซ่าประเทศอินเดียสาหรับ-คนไทย
ตั้งแต่วนั ที่ 12 พฤษภาคม 2557 เป็ นต้นไป ลูกค้าต้องแสกนลายนิ้ วมือ
1. หนังสือเดินทาง (Passport) หนังสือเดินทาง ต้ องมีหน้ าเหลือสาหรับประทับวีซ่าอย่างน้ อย 2
หน้ า อายุใช้ งานเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน นับจากวันเดินทาง *กรุณาถอดปก Passport ก่อน
ส่งเอกสารบริษทั จะไม่รบั ผิดชอบในกรณีสูญหาย*
2. รูปถ่าย รูปถ่ายสีหน้ าตรงขนาด 2x2นิ้ ว พื้นหลังสีขาวเท่านั้น จานวน 2ใบเป็ นรูปที่ถ่ายจาก
ร้ านถ่ายรูปเท่านั้น รูป (ห้ ามสวมแว่นตาหรือเครื่องประดับ,ไม่ใส่ขดุ ข้ าราชการหรือเครื่องแบบ
ใดๆ ไม่เป็ นรูปสติ๊กเกอร์รวมถึงห้ ามใช้ รปู ที่ถ่ายเองและปริ้นท์เอง)
3. สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน 2 ชุด ถ้ าเป็ นเด็กอายุต่ากว่า 15 ปี ใช้ สาเนาสูตบิ ตั รและบัตรประชาชน
4. สาเนาทะเบียนบ้ าน
**เอกสารที่เป็ นสาเนากรุณาเซ็นชื่อรับรองสาเนาถูกต้องทุกใบด้วย**
5. ตั้งแต่วนั ที่ 12 พฤษภาคม 2557 เป็ นต้นไป ลูกค้าต้องแสกนลายนิ้ วมือด้วยตัวเอง ณ สถานที่ขอวีซ่าอินเดีย IVS Global
Pvt. Ltd. ชั้น 22 อาคาร 253 อโศก ซ.สุขุมวิท 21 ถ.สุขุมวิท กทม. (อยู่ตรงข้ามกับอาคารโรงพยาบาลจักษุรตั นิน)
6.

หลักฐานประกอบการยืน่ ขอวีซ่าประเทศอินเดียสาหรับ-ต่างชาติ
ตั้งแต่วนั ที่ 12 พฤษภาคม 2557 เป็ นต้นไป ลูกค้าต้องแสกนลายนิ้ วมือ
1. หนังสือเดินทาง (Passport) หนังสือเดินทาง ต้ องมีหน้ าเหลือสาหรับประทับวีซ่าอย่างน้ อย 2
หน้ า อายุ
ใช้ งานเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน นับจากวันเดินทาง *กรุณาถอดปก Passport ก่อนส่งเอกสาร
บริษทั จะไม่รบั ผิดชอบในกรณีสูญหาย*
2. รูปถ่าย รูปถ่ายสีหน้ าตรงขนาด 2x2นิ้ ว พื้นหลังสีขาวเท่านั้น จานวน 2ใบเป็ นรูปที่ถ่ายจากร้ าน
ถ่ายรูปเท่านั้น รูป (ห้ ามสวมแว่นตาหรือเครื่องประดับ,ไม่ใส่ขดุ ข้ าราชการหรือเครื่องแบบใดๆ
ไม่เป็ นรูปสติ๊กเกอร์รวมถึงห้ ามใช้ รปู ที่ถ่ายเองและปริ้นท์เอง)
3. สาหรับชาวต่างชาติต้องยื่น Work Permit ตัวจริงพร้ อมสาเนาและรายละเอียดที่อยู่ในถิ่นพานักเดิมรวมถึงชื่อบิดา-มารดา
4. หลักฐานการเงินย้ อนหลังอย่างน้ อย 3 เดือน เช่น สมุดบัญชีเงินฝาก, หนังสือรับรองจากธนาคาร
5. จดหมายรับรองการทางาน (ภาษาอังกฤษ) และอนุญาตให้ ลาหยุดโดยระบุตาแหน่ง เงินเดือน อายุการทางาน และวันลาหยุดงาน
กรณีท่ลี ูกค้ าถือหนังสือเดินทางสัญชาติอเมริกาหรือพาสปอร์ตต่างชาติใช้ เวลาอย่างน้ อย 10 วันทาการไม่นับรวมวันหยุด เสาร์ –
อาทิตย์
** เอกสารที่เป็ นสาเนากรุณาเซ็ นชื่อรับรองสาเนาถูกต้องทุกใบด้วย **
6. ตั้งแต่วนั ที่ 12 พฤษภาคม 2557 เป็ นต้นไป ลูกค้าต้องแสกนลายนิ้ วมือด้วยตัวเอง ณ สถานที่ขอวีซ่า
อินเดีย IVS Global Pvt. Ltd. ชั้น 22 อาคาร 253 อโศก ซ.สุขุมวิท 21 ถ.สุขุมวิท กทม. (อยูต่ รงข้ามกับอาคารโรงพยาบาลจักษุรตั
นิน)
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ข้อความซึ่งถือเป็ นสาระสาหรับท่านผูม้ ีเกียรติซึ่งร่วมเดินทาง
ทางบริษัทฯ เป็ นตัวแทนในการจัดนาสัมมนา และการเดินทางที่มคี วามชานาญ โดยจัดหาโรงแรมที่พัก อาหาร ยานพาหนะ และสถานที่
ท่องเที่ยวพร้ อมทั้งการสัมมนา ดูงาน เพื่อความสะดวกสบาย และเกิดประโยชน์สูงสุดในการเดินทาง ทั้งนี้ทางบริษัทฯ ไม่สามารถ
รับผิดชอบในอุบัติเหตุหรือความเสียหายที่เกิดจากโรงแรมที่พัก ยานพาหนะ, อันเนื่องจากอุบัติเหตุรวมถึงภัยธรรมชาติ, โจรกรรม,
วินาศกรรม, อัคคีภัย, การผละงาน, การจลาจล, สงครามการเมือง, การผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราระหว่างประเทศ, การนัด
หยุดงาน, ความล่าช้ าของเที่ยวบิน, สายการเดินเรือ, รถไฟ, พาหนะท้ องถิ่น, ตลอดจนการถูกปฏิเสธออกวีซ่าจากกงสุล และ / หรือ
ส่วนงานที่เกี่ยวข้ องกับสถานเอกอัครราชทูต รวมถึงผู้มีอานาจทาการแทนประจาประเทศไทย (โดยไม่จาต้ องแสดงเหตุผล เนื่องจาก
เป็ นสิทธิพิเศษทางการทูต) ซึ่งอยู่เหนือการควบคุมของบริษัทฯ หมายรวมถึงในระหว่างการเดินทางท่ องเที่ยวทั้งใน หรือ ต่างประเทศ
แต่ ทางบริษัทฯ มีความคุ้มครอง และประกันอุบัติเหตุ ตามเงื่อนไขที่บริษัทฯ ที่รับประกันในกรณีท่ีผ้ ูร่วมเดินทางถูกปฏิเสธโดย
เจ้ าหน้ าที่ตรวจคนเข้ าเมืองของประเทศไทย และ/หรือ ต่างประเทศ มิให้ เดินทางออก หรือ เข้ าประเทศ เนื่องมาจากความประพฤติ
พฤติกรรมของผู้เดินทาง ไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบด้ านการความคุมโรคติดต่อเฉพาะพื้นที่มีการปลอมแปลงเอกสารเพื่อการเดินทาง
รวมถึงมีส่งิ ผิดกฎหมาย บริษัทฯ จะไม่คืนค่าใช้ จ่ายใดๆ รายละเอียดด้ านการเดินทาง อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ตามความจาเป็ น หรือ
เพื่อความเหมาะสมทั้งปวง โดยมิต้องแจ้ งให้ ทราบล่วงหน้ า ทั้งนี้ การขอสงวนสิทธิดงั กล่าว บริษทั จะยึดถือและคานึงถึงผลประโยชน์
ตลอดจนความปลอดภัยของท่านผูม้ ีเกียรติ ซึ่งร่วมเดินทางเป็ นสาคัญ
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กรุณากรอกข้อมูลเพือ่ ประโยชน์ในการพิจารณาดาเนินการขอวีซ่าของท่าน ประวัติส่วนตัว
PERSONAL INFORMATION
คำนำหน้ ำ :

นำย

TITLE

MR

นำง

นำงสำว

MRS

MS

MSTR

ชื่อ :

นำมสกุล :

NAME :

SURNAME :

สถำนะภำพ :

แต่ งงำน

เด็กชำย

โสด

MARITAL STATUS MARRIED

UN MARRIED

ชื่อสำมี/ภรรยำ:
GIVE THE NAME OF WIFE OR HUSBAND
สัญชำติสำมี/ภรรยำ :
NATIONALITY
ทีอ่ ยู่ :
ADDRESS :
รหัสไปรษณีย์ :
ประวัตคิ รอบครัว FAMILY INFORMATION
ชื่อ/นำมสกุลบิดำ
FATHER’S NAME / SURNAME
ชื่อ/นำมสกุลมำรดำ :
MOTHER’S NAME / SURNAME

สัญชำติ
NATIONALITY
สัญชำติ
NATIONALITY

ประวัติ / จำนวนบุตร
CHILD INFORMATION
จำนวนบุตร : _____________________________ คน
NUMBER OF CHILDREN
ประวัตกิ ำรศึกษำ
EDUCATIONAL INFORMATION_________________________________________________________________________
ประวัตกิ ำรทำงำน
PROFESTION INFORMATION
อำชีพ :
OCCUPATION:
ชื่อบริษัท:
EMPLOYER’S NAME
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เบอร์ โทรติดต่ อ :
WORK PHONE NUMBER
ทีอ่ ยู่ :
ADDRESS :
รหัสไปรษณีย์ :
ZIP CODE
โปรดระบุรำยชื่อประเทศทีท่ ่ ำนได้ เดินทำงในช่ วงระยะเวลำ 10 ปี * สำคัญมำก

*สาหรับประเทศอินเดียหากเคยมีการเดินทางจาเป็ นต้องแจ้งเลขที่วีซ่าครั้งสุดท้ายที่ยนื่ และวันที่ออกวีซ่า (สาคัญมาก)
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