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ตามรอยผา้สยามในอินเดีย 
น าบรรยายโดย อาจารยป์ระภสัสร  โพธ์ิศรีทอง 

นกัวิชาการผูช้ านาญเรื่องผา้อินเดียส าหรบัสยาม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ออกเดินทางโดยสายการบนิ JET AIRWAYS 
•  ชม ทชัมาฮาล”อนุสรณแ์ห่งความรกัอนัลือชื่อและ “อกัราฟอรด์” ป้อมปราการทีย่ิง่ใหญ่ 

•  ชมพพิธิภณัฑผ์า้ทีข้ึ่นชื่อ โรงงานท าเสน้ไหมทอง โรงพมิพผ์า้และทอผา้ในรฐัคุชราตและราชสถาน 

• เยือนอาศรมของคานธี สมัผสัชีวิตและการท างานอนัน่าทึง่ของมหาตมะ คานธี 

•  ชม บ่อน ้ าศกัด์ิสิทธ์ิ RANI GI VAV เป็นสระน ้ าแบบขั้นบนัได ตั้งอยู่ใกลแ้ม่น ้ าสุรสัวดีในรฐัคุชราต  

•  ชมศิลปวตัถุล ้ าค่าในพพิธิภณัฑส์ถานและพระราชวงัแห่งเมืองชยัปุระ  

 

ทวัรอิ์นเดีย : รหสั IND127  

https://www.exoticontour.com/ExoticTour/home/0-1-18-ทัวร์อินเดีย.html
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 รายละเอียดโปรแกรม 

วนัทีแ่รกของการเดินทาง  กรุงเทพฯ – มุมไบ – CITY TOUR – ตลาดผา้ (Bangkok–Mumbai,Textiles market ) 

  คณะเดินทางมาพรอ้มกนัท่ี สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผูโ้ดยสารขาออกชั้น 4 ประตู 7 เคานเ์ตอร ์P เช็คอินกรุป๊

ของสายการบิน JET AIRWAYS (9W) มีเจา้หนา้ท่ีใหก้ารตอ้นรบั และอ านวยความสะดวก 

06.25 น. ออกเดินทางสู่ เมืองมุมไบ โดยเท่ียวบินท่ี 9W 61 (มีบริการอาหารบนเคร่ือง) 

09.25 น. ถงึสนามบินนานาชาติมุมไบ (Mumbai ) ของประเทศอินเดีย ผ่านขั้นตอนการตรวจคนเขา้เมืองและศุลกากร (เวลา

ในประเทศอินเดียชา้กว่าเมืองไทย 1.30 ชม. ขอใหทุ้กท่านตั้งเวลาใหม่เพือ่สะดวกในการนดัหมาย) 

เท่ียง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

บ่าย น าเท่ียวชม “เมืองมุมไบ” หรือ เดิมรู้จักกนัในชื่อ “บอมเบย์” เมืองท่าทางการค้าที่ส  าคัญของรัฐมหาราษฎร์ ที่เจริญขึ้น

ภายใต้การเป็นอาณานิคมขององักฤษ ชมอาคารเก่าที่เป็นสถาปัตยกรรมผสมผสานของหลายวัฒนธรรม เป็นศูนย์กลาง

เศรษฐกจิ ความเชื่อ และอตุสาหกรรมภาพยนตร์ที่โด่งดงัของอนิเดยี  

หลงัอาหารน าท่านเยี่ยมชม “วดัสิทธิวินยัยคั” (Siddhivinayak Temple) ซึ่งเป็นวัดที่เก่าแก่ในศาสนาฮินดูสร้างขึ้น

ตั้งแต่ปี ค.ศ. 1801 ภายในเป็นที่ประดิษฐานองค์ “พระพิฆเนศ” เทพเจ้าแห่งความส าเร็จ ซึ่งตั้งอยู่ ในองค์มณฑป

ศักดิ์สิทธิ์ ที่ท่านจะสามารถสัมผัสได้ถึงพลังศรัทธา ทันทีที่ท่านก้าวเข้าสู่ ภายในวัดที่คลาคล ่า ไปด้วยฝูงชนที่มาเคารพ

สกัการะ หลังจากที่ท่านได้สกัการะองคท่์านแล้ว จะมพิีธกีรรมที่ประหลาดอกีอย่างที่จ าเป็นต้องท า คอืให้ท่านได้กระซิบค า

อธษิฐานต่อ รูปป้ันหนู 2 ตน ที่ถือเป็นพระสหายขององค์ท่านด้วย จากนั้นให้ท่านได้บูชาเครื่องรางรูปบูชาองค์ท่านตาม

อธัยาศัย จากนั้นอสิระให้ท่านได้ถ่ายรูปคู่กบั “ประตูชัย” (Gateway of India) และ ชอ็ปป้ิงที่ตลาดค้าผ้าแห่งใหญ่ที่สุด

ของมุมไบ  

ค า่ รบัประทานอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร 

 ไดเ้วลาอนัสมควรน าท่านเดินทางเขา้สู่โรงแรมท่ีพกั KOHINOOR CONTINENTAL HOTEL หรือเทียบเท่า 

อิสระพกัผ่อนตามอธัยาศยั 

วนัทีส่องของการเดินทาง   มุมไบ – สุรตั – CITY TOUR  - อาเมหด์าบดั  ( Mumbai – Surat , Ahmedabad ) 

   บริการอาหารเชา้ แบบ BOX SET 

06.35 น. ออกเดินทางสู่ เมืองสุรตั โดยสายการบิน แอร ์อินเดีย โดยเท่ียวบินท่ี AI 9643 

09.00 น. เดินทางถงึสนามบิน เมืองสุรตั ในรฐัคุชราต 

คุชราต (Gujarat) รฐัท่ีตั้งอยู่ทางตะวนัตกของประเทศอินเดีย โดยมีอาณาเขตติดกบัประเทศปากีสถานและทะเล

อาหรบั นอกจากนี้ ยงัเป็นศูนยก์ลางอุตสาหกรรมสิ่งทอของอินเดีย และยงัเป็นบา้นเกิดมหาตมะ คานธี 

 น าท่านชมเมืองสุรตั (Surat) เมืองท่าคา้ผา้ท่ีส าคญัของอินเดีย น าท่านชมแม่น ้าตาปีและป้อมเก่าแก่ของเมือง แลว้

พาเดินเทา้สมัผสัวิถชีีวิตชาวเมอืงไปตามถนนสายประวติัศาสตรท่ี์ประกอบไปดว้ยโบสถฝ์รัง่ อาคารเก่าแก่สมยั

ราชวงศโ์มกุล สุสานองักฤษท่ีเขา้มาท าการคา้ 

 เยีย่มชมโรงงานผลิตเสน้ไหมทองท่ีใชท้อผา้ยกและปักผา้ทองทรงคุณค่า (ZERI OR GOLD THREAD 

FACTORY) และเป็นผูผ้ลิตผา้ยกนางร าใหไ้ทยสืบต่อกนัมาหลายรุ่น 

 น าท่านออกเดินทางสู่ เมอืงวาโดดารา (Vadodara) 

เท่ียง รบัประทานอาหารกลางวนั แบบ BOX SET 

บ่าย เยีย่มชมพระราชวงัลกัษมีวิลาส ( LAKMIVILAS PALACE ) ที่ถอืว่างดงามที่สดุแห่งหนึ่งในอนิเดยีภาคตะวันตก 

 น าท่านออกเดินทางสู่ เมืองอาเมหด์าบดั  (Ahmedabad ) คือ อดีตเมืองหลวงของรัฐคุชราจ และยังคงเป็นศูนย์กลาง

ทางเศรษฐกจิ วัฒนธรรมและเป็นเมอืงท่องเที่ยวที่ส  าคญั 

ค า่ รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร  

 ไดเ้วลาอนัสมควรน าท่านเดินทางเขา้สู่โรงแรมท่ีพกั REGENTA HOTEL หรือเทียบเท่า อิสระพกัผ่อนตามอธัยาศยั 
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วนัทีส่ามของการเดินทาง   ปาทาน – บ่อน ้ าศกัด์ิสิทธ์ิ ราน ี กี วาว– พพิธิภณัฑผ์า้มดัหมีป่ะโตลา – เทวาลยัพระ

อาทิตย ์     ( Patan – Rani Gi Vav - PATOLA HOUSE – Sun Temple ) 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

 ออกเดินทางสู่เมือง ปาทาน (Patan )  น าท่านเยี่ยมชม บ่อน ้ าศกัด์ิสิทธ์ิ รานี กี วาว (RANI GI VAV) เป็นสระน า้

แบบขั้นบันได ตั้งอยู่ใกล้แม่น า้สรุัสวดีในรัฐคุชราต สร้างขึ้นในช่วงปลายศตวรรษที่สิบเอด็โดยราชินีอุทัยมาตี เพ่ือเป็น

อนุสรณถ์วายแด่กษัตริย์และพระสวามผีู้วายพระชนมข์องพระนาง สระนี้มขีนาดความยาว 64 เมตร ความกว้าง 20 เมตร 

และลึก 27 เมตร ถูกค้นพบในช่วงทศวรรษที่ 1960 ผนังเป็นรปูป้ันอนังดงามที่แสดงเร่ืองราวต่างๆ เช่น ภาพอวตารเจด็

ปางของพระวิษณุ ภาพนางอปัสรต่างๆ และในบริเวณใกล้ก้นสระจะมีภาพสลักขนาดใหญ่ของพระตรีมูรต ิอนัได้แก่ พระ

พรหม พระศิวะ และพระวิษณ ุล่าสดุ ทางยูเนสโกได้ประกาศให้ที่นี่เป็นมรดกโลก เมื่อวันที่ 22 มถุินายน 2014 ที่ผ่านมา 

น าท่านชม PATOLA HOUSE ชมการทอผ้าปะโตลาส่าหรีหรือมดัหมี่สองทางที่งดงามและเหลือคนทอน้อยมากแล้ว และ 

ชมนิทรรศการผ้ามดัหมี่จากนานาชาต ิ 

เท่ียง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

บ่าย น าท่านชมเทวาลยัพระอาทิตย ์( Sun Temple) ที่เมอืงโมเดห์รา ( Modhera) สร้าง

ขึ้นใน ค.ศ. 1026 โดยกษัตริย์ภีมเทพแห่งราชวงศ์โซลันกเิพ่ือบูชาองค์เทพสรุิยะ ณ 

ริมแม่น า้ภุชปาวตี เป็นวัดฮินดูที่มีลวดลายแกะสลักเป็นรูปเทพและเทพธิดาอย่าง

วิจิตรงดงามแห่งหนึ่งในคุชราต แม้บางส่วนจะเสยีหายจากแผ่นดินไหวและจากการ

ท าลายโดยสุลต่านมาห์หมุดแห่งฆาสนี ผนังภายนอกวัดมีรูปแกะสลักเทพพระ

อาทติย์ และเทพองคอ์ื่นๆ อย่าง เทพวิศวกรม (ผู้สร้างเมอืงทวารกาแด่พระกฤษณะ) 

เทพวรุณ เทพอคันี คเณศวร มตาสรัสวตี และยังมีบ่อน า้สี่เหล่ียมผืนผ้าขนาดใหญ่กลางแจ้งซึ่งแกะสลักลวดลายขั้นบนัได 

5 ชั้นไล่ระดบัอย่างสวยงาม มเีทวสถานขององคเ์ทพคเณศวร วิษณ ุและศิวะประจ าทั้ง 3 ด้าน 

ค า่ รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร  

 ไดเ้วลาอนัสมควรน าท่านเดินทางเขา้สู่โรงแรมท่ีพกั REGENTA HOTEL หรือเทียบเท่า อิสระพกัผ่อนตามอธัยาศยั 

วนัทีสี่ข่องการเดินทาง      RIDROL – ศูนยท์อผา้อินเดีย – โรงงานทอผา้ฝ้ายและชุดสาหรี ่– โรงงานทอผา้ 

                                 อฑา วาพ – อเมดาบดั – อาศรมของคานธี - พพิธิภณัฑพ์ื้ นบา้น SHREYAS FOLK                  

                                  MUSEUM – รา้นชุดซาหรี ่บน ถนน ASHRAM – ชยัปุระ 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 น าท่านออกเดินทางสู่หมู่บา้นริดโรล ( RIDROL ) เยีย่มชม ศูนยท์อผา้ไหมยกทอง 

 น าท่านเยีย่มชมและเลือกซ้ือผา้ท่ี โรงงานทอผา้ไหมยกทองหรือผา้เยียรบบัท่ีเคยใชใ้นราชส านกัสยาม 

 น าท่านออกเดินทางกลบัสู่ เมืองอาเมหด์าบดั 

เท่ียง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

บ่าย 

 

น าท่านชม อาศรมของคานธี ริมฝั่งแม่น า้ชบามาต ีซึ่งเคยเป็นศูนย์บญัชาการของใน

การเรียกร้องเอกราชจากอังกฤษของคานธีในระหว่างปีค.ศ. 1915 ถึง 1930 ที่

ปัจจุบันเป็นพิพิธภัณฑบ้์านประวัติตศิาสตร์จัดแสดงข้าวของส่วนตัว และเรื่องราวอนั

น่าทึ่งของมหาตมะ คานธ ี ให้เรียนรู้ เกี่ยวกบัความเป็นผู้น าด้านจิตวิญญาณและการ

ปฏิวัติแบบอหิงสาซึ่งใช้ต่อสู้ เพ่ืออิสรภาพของอินเดียจากการปกครองของอังกฤษ 

รวมถงึเผยแพร่ความรู้ เกี่ยวกบัคานธใีนด้านต่าง ๆ เช่น หนังสอื เคร่ืองป่ันฝ้าย ฯลฯ 

 น าท่านเยี่ยมชม พิพิธภณัฑพ์ื้ นบา้นศรียาส  SHREYAS FOLK MUSEUM ที่จัดแสดงสิ่งของและสิ่งทอของกลุ่มชาติ

พันธุใ์นรัฐคุชราต 

 น าท่าน ช็อปป้ิงท่ีรา้นขายผา้บนถนนอาศรม( Ashram Road ) 

 ไดเ้วลาอนัสมควรน าท่านออกเดินทางสู่ สนามบินอาเมดาบดั 

19.00 น. ออกเดินทางสู่เมืองชยัปุระ โดยสายการบิน INDIGO เท่ียวบินท่ี 6E 237 
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20.15 น. เดินทางถงึเมืองชยัปุระ รฐัราชสถาน 

ค า่ รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร 

 ไดเ้วลาอนัสมควรน าท่านเดินทางเขา้สู่โรงแรมท่ีพกั GOLDEN TULIP HOTEL  หรือเทียบเท่า  

อิสระพกัผ่อนตามอธัยาศยั 

วนัทีห่า้ของการเดินทาง      พพิธิภณัฑเ์มืองชยัปุระ – พระราชวงัเมืองชยัปุระ  

                                 พพิธิภณัฑผ์า้พมิพอ์าโนคี – ป้อมปราการแอมเบอร ์- รา้นอาโนคี 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 น าท่านชม พพิธิภณัฑเ์มืองชยัปุระ (ALBERT  HALL)ด้านในของพิพิธภัณฑม์กีารจัดแสดงภาพวาด และสิ่งของล า้ค่า

ของราชวงศ์โมกุล ใช้เวลาในการก่อสร้างนานถงึ 10 ปี โดยม ีวัตถุประสงคเ์พ่ือแสดงเกยีรตทิี่พระเจ้าเอด็เวิร์ดที่ 7 ได้

เสดจ็มาเยือนอนิเดยีในปี ค.ศ. 1876 

 ชม พระราชวงัเมืองชยัปุระ (City Palace) ตั้งอยู่บริเวณถนน Hawa Mahal Bazar ซึ่งครอบคลุมพ้ืนที่ถงึ 1 ใน 7 ของใจ

กลางเมอืง สร้างขึ้นในสมยัมหาราชาไสวชัยสงิห์ที่ 2 จากนั้นกไ็ด้รับการดูแลต่อเติมโดยมหาราชาของชัยปุระรุ่นต่อๆ ตอน

เร่ิมก่อสร้างพระราชวัง ยังอยู่ในช่วงที่ราชวงศ์โมกุลเข้ามามีอิทธิพลต่อรัฐราชสถาน สถาปัตยกรรมจึงมีการผสมผสาน

ระหว่างแบบราชปุตกบัโมกุล มกีารออกแบบพ้ืนที่ใช้สอยอาคารอย่างลงตวั ไม่แน่นทบึ และมทีางเดนิกว้างขวาง ซึ่งถอืเป็น

ความน่าสนใจอย่างหนึ่งของพระราชวังแห่งนี้  แม้ในปัจจุบันมหาราชาจะไม่มีบทบาททางการเมืองแล้ว แต่ City Palace 

แห่งนี้กย็ังเป็นสมบตัขิองราชวงศ์แห่งชัยปุระที่ยังคงได้รับการยกย่องจากสงัคมเมอืงชัยปุระต่อมา 

เท่ียง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

บ่าย น าท่านชม พพิธิภณัฑผ์า้พมิพอ์าโนคี (Anokhi Museum of Hand Printing) 

 น าท่านชม ป้อมปราการแอมเบอร ์(Amber Fort) และ พระราชวงัแอมเบอร ์(Amber) ที่ตั้งอยู่ห่างจากเมืองชัยปุระ 

ราว 10 กโิลเมตร ภายในพระราชวังจะมรีายละเอยีดที่สวยงาม มลีวดลายอ่อนช้อย และมสีวน Char Bagh และการจัดการ

ระบบน า้โดยน าน า้จากทะเลสาบมาใช้ในพระราชวัง พระราชวังแอมเบอร์ แต่เดิมเคยเป็นราชธานีชองเมืองชัยปุระ สร้าง

บนเนินเขาสงูที่ต าแหน่งเดมิเคยเป็นป้อมปราการเก่าในศตวรรษที่ 11 มาก่อน สร้างขึ้นโดยมหาราชามานสงิห์ ในปี ค.ศ. 

1592 และเสรจ็สิ้นลงในสมัยของมหาราชาใจสงิห์ ป้อมแห่งนี้ เป็นต้นแบบของสถาปัตยกรรมแบบราชปุต (Rajput) หน้า

ป้อมปราการจะมทีะเลสาบ Maota อยู่ข้างล่าง และใกล้ๆยังมชุีมชนเก่าอกีด้วย 

 น าท่านชอ้ปป้ิง รา้นอาโนคี ในตวัเมืองชยัปุระ 

ค า่ รบัประทานอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร พรอ้มชม Rajasthani dance 

 ไดเ้วลาอนัสมควรน าท่านเดินทางเขา้สู่โรงแรมท่ีพกั GOLDEN TULIP HOTEL หรือเทียบเท่า  

อิสระพกัผ่อนตามอธัยาศยั 

วนัทีห่กของการเดินทาง       บกักรู –  SANGANER – ฮาวามาฮาล 

เชา้ บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม   

 น าท่านออกเดินทางสู่หมู่บา้น บกักรู (Bagru) หมู่บ้านเลก็ๆ ห่างจากเมืองชัยปุระ ประมาณ 35 กโิลเมตร เป็นแหล่ง

พิมพ์ผ้าสีธรรมชาติ ที่ขึ้ นชื่อของรัฐราชสถาน ประเทศอินเดีย ผ้าพิมพ์สีจากที่นี่จะใช้สีธรรมชาติ พิมพ์ผ้าด้วยบลอ็กไม้ 

และเทคนิคกนัส ีนอกจากนั้นยังมกีารย้อมคราม เป็นงานผ้าท ามอื ที่ช่วยกนัท าในหมู่บ้าน ใช้ลานตากผ้าร่วมกนั เป็นแหล่ง

ค้าส่งที่ส  าคญัแห่งหนึ่ง น าท่านร่วมท า งานพมิพผ์า้ ที่หมู่บ้านบกักร ู

เท่ียง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

บ่าย น าท่านออกเดินทางสู่ SANGANER น าท่านเยีย่มชม โรงงานแกะแม่พมิพไ์มส้ าหรบัพมิพผ์า้ ซ่ึงมีความละเอียด

ประณีต และใชเ้วลาในการผลิต ถอืเป็นงานหตัถกรรมชั้นสูงอย่างหนึง่ ก่อนจะน ามาใชพ้มิพล์งบนผืนผ่า 

 น าท่านเขา้เยี่ยมชม ฮาวามาฮาล (HAWA  MAHAL) หรือ พระราชวงัแห่งสายลม (PALACE  OF  WIND) ซึ่ง

ก่อสร้างด้วยหินทรายสแีดง มีการฉลุหินให้เป็นช่องหน้าต่างขนาดเลก็ประมาณ 953 บาน เพ่ือให้ เหล่านางในได้นั่งมอง

ความเป็นไปของโลกภายนอกโดยที่คนภายนอกไม่สามารถมองเข้ามาเหน็พวกนางได้ ประโยชน์อกีอย่างกค็ือใช้เป็นช่อง

ผ่านของแสงและช่องลมดั่งชื่อที่ว่า วังแห่งสายลม  
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ค า่ รบัประทานอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร 

 ไดเ้วลาอนัสมควรน าท่านเดินทางเขา้สู่โรงแรมท่ีพกั GOLDEN TULIP HOTEL  หรือเทียบเท่า  

อิสระพกัผ่อนตามอธัยาศยั 

วนัทีเ่จ็ดของการเดินทาง        ฟเตหปุระสีกรี – ป้อมอคัรา ( Fatehpur Sikri – Agra Fort ) 

เชา้ บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม   

 น าท่านออกเดินทางสู่ ฟเตหปุระสีครี (Fatehpur Sikri)  เป็นเมืองที่สร้างด้วย

หินทรายสีแดงในสมัยพระเจ้าอัคบาร์ ภายในประกอบด้วยเขตพระราชฐาน 

ฮาเร็ม ต าหนักใน สระน ้า สวนขนาดใหญ่ มีเวทีแสดง ดนตรี กลางสระน ้า 

พระราชฐานชั้นในแบ่งเขตของมเหสีแต่ละองค์อย่างชัดเจน องค์ที่เป็นฮินดู 

ต าหนักกจ็ะเป็นแบบฮินดู องคท์ี่มาจากเปอร์เซียกจ็ะเป็นสถาปัตยกรรมเปอร์เซีย

ท าให้การเดนิผ่านไปแต่ละส่วนของบริเวณอนักว้างใหญ่ของพระราชฐาน เหมอืน

ได้ไปท่องเที่ยวในดินแดนหลายชนชาติไปพร้อมๆ กนั และมีมัสยิดที่อยู่แยกออกไปจากพระราชวังซึ่งมีสสุานของ ชาย์ค 

ซาริม คสติ ินักบวชผู้เป็นที่เคารพย่ิงของพระเจ้าอคับาร์อยู่ด้วย   

เท่ียง รบัประทานอาหารกลางวนั แบบ BOX SET  

บ่าย น าท่านชม ป้อมอคัรา (Agra Fort )  ห่างจากทัชมาฮาลประมาณ 3 กิโลเมตร

เป็นพระราชวังที่ย่ิงใหญ่สร้างขึ้นโดยใช้เวลาที่ยาวนานถึงสามยุคของกษัตริย์แห่ง

ราชวงศ์โมกุล มีลักษณะเป็นก าแพงสองชั้น และป้อมอาคารทางเข้าสี่ทศิ ภายใน

ประกอบด้วยพระราชวัง มสัยิด สวนดอกไม้ สนาม และอาคารทางเดนิโดยรอบทั้ง 

อาคารหินทรายสแีดงสร้างโดยกษัตริย์อัคบาร์ ที่นี่ยังเป็นที่คุมขังกษัตริย์ ซา จาร์

ฮานผู้สร้างตาจ มาฮาล โดยพระเจ้าเอารังเซบ็ พระราชโอรสของพระองค์เอง เล่า

กนัว่าช่วงสดุท้ายของชีวิตพระเจ้า ชาร์ จาฮาน ทรงมองผ่านกระจกเงาจากระเบียงด้านหนึ่งของป้อมอคัรา เพ่ือได้เหน็ตาจ

มาฮาลที่ทรงสร้างเป็นสสุานแก่พระมเหสอีนัเป็นที่รักคอืพระนางมุมตาจ มาฮาล 

ค า่ รบัประทานอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร 

 ไดเ้วลาอนัสมควรน าท่านเดินทางเขา้สู่โรงแรมท่ีพกั FOUR POINTS BY SHERATION HOTEL หรือเทียบเท่า  

อิสระพกัผ่อนตามอธัยาศยั 

วนัทีแ่ปดของการเดินทาง      ทชัมาฮาล – เดลลี – พิพธิภณัฑง์านฝีมือทีเ่ดลลี - หลุมฝังพระบรมศพของ           

                                      จกัรพรรดิหุมายูน - ชอ้ปป้ิง ย่านCONNAUGHT PLACE 

 น าท่าน ชมอนุสรณ์สถานแห่งความรกัท่ียิ่งใหญ่ ตาจ มาฮาล (Taj 

Mahal) ซึ่งตั้งอยู่ริมแม่น า้ยมุนา สร้างขึ้นด้วยหินอ่อนสขีาว และหินทรายสี

แดง ประดับประดาด้วยรัตนชาติหลากหลายชนิด ใช้เวลาในการสร้างถึง 

22 ปี เพ่ือแสดงถึงความรักอันยิ่งใหญ่ของกษัตริย์  ซา จาร์ฮาน ต่อพระ

มเหสมุีมตาจ มาฮาล ที่สวรรคตเนื่องจากการให้ก าเนิดบุตรคนที่14 ภายใน 

ตาจ มาฮาลนั้นเป็นที่บรรจุร่างของพระนางมุมตาจ และกษัตริย์ซา จาร์ฮาน 

โดมหินอ่อนสขีาวที่สวยงามโดดเด่นเปล่ียนสไีปตามเวลาของแสงแดดที่ทอแสงสาดตาจมาฮาล ให้ท่านเดินชมบรรยากาศ

โดยรอบ รวมถึงวิวแม่น า้ยุมนาด้านหลัง ที่มองข้ามแม่น า้ไปจะเหน็โครงการ ก่อสร้างแบลค็มาฮาล ซึ่งพระเจ้า ซาจาร์ฮาน

ตั้งใจจะสร้างคู่กบั ตาจ มาฮาล แต่ไม่ส าเรจ็ 

เชา้ บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม   

 น าท่านออกเดินทางสู่ เมอืงเดลี ( Delhi ) กรงุเดลีเป็นเมอืงที่มขีนาดใหญ่ที่สดุของอนิเดยีและมปีระชากรมากเป็น

อนัดบัสองของประเทศ นอกจากนั้นเมอืงแห่งนี้ยังเคยเป็นศูนย์กลางของอ านาจการปกครองของอนิเดยีมาหลายพันปี ทั้ง

จากผู้ครองนครที่เป็นสลุต่าน มุสลิม กษัตริย์ฮินดู และจักรพรรดโิมกุล อนัเป็นช่วงของการแพร่ขยายอทิธพิลและ
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วัฒนธรรมอย่างกว้างขวาง ไม่ว่าจะเป็นทางด้านการปกครอง ภาษา ศิลปะ สถาปัตยกรรม และศาสนาอสิลาม ซึ่งส่งผลให้

ที่นี่เป็นเมอืงที่มปีระวัตศิาสตร์และอารยธรรมที่ยาวนานหลายยุคหลายสมยั 

เท่ียง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

บ่าย น าท่านชม พพิธิภณัฑง์านหตัถกรรม ( Crafts Museum ) ซ่ึงจดัแสดงงานหัตถกรรมและสิ่งทอที่รวบรวมมาจากภมูภิาค

ต่าง ๆของอนิเดยี และมพ้ืีนที่ให้ช่างฝีมอืหมุนเวียนกนัมาแสดงงานและจ าหน่ายผลงาน และรา้นคา้งานหตัถกรรมท่ีคดั

สรรงานฝีมือมีระดบัมาใหเ้ลือกซ้ือกนั 

 น าท่านชม หลุมฝังพระบรมศพของจักรพรรดิหุมายูน (Humayun’s Tomb) เป็นสุสานหลวงที่บรรจุพระบรมศพของ

กษัตรย์ิหุมายูนแห่งราชวงศ์โมกุล ได้รับการขึ้นทะเบยีนเป็นมรดกโลก โดยองคก์ารยูเนสโก เมื่อปีค.ศ. 1993 

 น าท่านชอ้ปป้ิง ย่าน CONNAUGHT PLACE เทยีบได้กบัสยามของอนิเดีย เป็นที่พบปะของวัยรุ่น ช้อปป้ิงและห้างหรู 

ร้านแบรนด์เนม ต่างๆ ร้านอาหารหรูๆ รวมทั้งพวกฟาสต์ฟู้ดต่างๆ ป็นจุดรวมของร้านอาหารและแหล่งพบปะสงัสรรค์

ของคนรุ่นใหม่ในเดลี สามารถ เดินทางไปยังที่ต่าง ๆ ในเดลีได้สะดวก มีร้านอาหารหลากหลายประเภท ขายเสื้อผ้า ร้าน

กาแฟ และผบัมากมาย อยู่ไม่ไกลจากถนนจันปาท ซึ่งเป็นแหล่งช้อปป้ิงยอดนิยมของนักท่องเที่ยวต่างชาต ิ 

ค า่ รบัประทานอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร 

 ไดเ้วลาอนัสมควรน าท่านเดินทางเขา้สู่โรงแรมท่ีพกั ITC WELCOME HOTEL หรือเทียบเท่า  

อิสระพกัผ่อนตามอธัยาศยั 

วนัทีเ่กา้ของการเดินทาง       เดลลี – LOTUS TEMPLE - กรุงเทพฯ  

เชา้ บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม   

 น าท่านชมวดัดอกบวั ( Lotus Temple) หรือที่รู้ จักกันอีกชื่อหนึ่งว่า Bahá’í House of Worship (สถานที่สักการะของ

ศาสนาบาไฮ) โดดเด่นด้วยรูปทรงดอกบัวที่ชนะรางวัลสถาปัตยกรรมและการออกแบบมาหลายรางวัลแล้ว นี่เป็นหนึ่งใน

วัดบาไฮเจด็แห่งของโลก วัดแห่งนี้ เปิดให้สาธารณชนเข้าชมตั้งแต่ปี 1986 แต่ละวันมีนักท่องเที่ยวมาเข้าชมถึง 10,000 

คน ตื่นตาไปกบัสถาปัตยกรรมภายนอกสดุอลังการ ด้วยแท่นหินอ่อน 27 

แท่นที่ตั้งซ้อนกนัอย่างอสิระเพ่ือท าเป็นรปูกลีบดอกบวั สถาปนิก Fariborz 

Sahba ได้เลือกใช้รูปดอกบัวเนื่องจากเป็นสญัลักษณ์ที่สื่อถึงความบริสุทธ์

และอ่อนโยน ผลงานชิ้นนี้ ได้รับการยกย่องอย่างกว้างขวางให้เป็นสดุยอด

ผลงานแห่งศตวรรษที่  20 และในปี 2000 วัดแห่งนี้ ก ็ได้รับรางวัล 

GlobArt Academy ในฐานะที่สนับสนุนความเป็นอนัหนึ่งอนัเดียวกนัของ

คนหลายเชื้อชาต ิศาสนา และสถานะทางสงัคม 

 ไดเ้วลาอนัสมควรน าท่านออกเดินทางสู่สนามบินเดลลี เพือ่เตรียมตวัเดินทางกลบัประเทศไทย 

14.30 น. น าท่านเดินทางกลบัสู่สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสายการบิน JET AIRWAY เท่ียวบนิ 9W 66 

 (มีบริการอาหารบนเคร่ือง) 

20.05 น. เดินทางถงึสนามบินสวุรรณภูมิโดยสวสัดิภาพและประทบัใจ 

 

 

 

พาสปอรต์จะตอ้งมีอายุก่อนการเดินทางไม่นอ้ยกว่า 6 เดือน 

ในกรณีที่กองตรวจคนเขา้เมืองทีป่ระเทศไทย, ประเทศอินเดีย ปฏิเสธมิใหเ้ดินทางออกหรือเขา้ประเทศ ทางบริษทัฯ 

ขอสงวนสิทธไ์ม่คืนค่าใชจ่้ายไม่ว่ากรณีใดๆ ท้ิงส้ิน 
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อตัราค่าบริการ 

 

 

 

 

 

การเดินทางเปลีย่นแปลงตามความเหมาะสม หรือเปลีย่นแปลงรายการท่องเที่ยว 

บางรายการหรือทดแทนรายการท่องเที่ยวบางรายการและจะตอ้งมีจ านวนผูโ้ดยสาร 

***จ านวน 20 ท่านข้ึนไปจึงออกเดินทางในกรณีที่มีจ านวนผูโ้ดยสารไม่ถงึ 20 ท่านราคาอาจมีการเปลีย่นแปลง*** 

***ราคานี้ คิดจากราคาสายการบินและราคาโรงแรม ณ วนัที ่7 สิงหาคม 2560*** 

 

**ราคาน้ีสงวนสิทธ์ิเฉพาะลูกคา้ชาวไทยเท่านั้น 

- พาสปอรต์ต่างชาติเก็บเพิม่ 1,760 บาท ต่อ ท่าน 

- พาสปอรต์อเมริกาเก็บเพิม่ 2,760 บาท ต่อ ท่าน ** 

*** ในกรณีท่ีลูกคา้ตอ้งออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจา้หนา้ท่ีของบริษทัฯ ก่อนทุกครั้ง มิฉะนั้นทางบริษทัฯ จะ

ไม่ขอรบัผิดชอบค่าใชจ่้ายใดๆ ทั้งส้ิน ***  

 

โปรแกรมและรายละเอียดของการเดินทางอาจมกีารเปลีย่นแปลงได ้ทั้งนี้ ข้ึนอยู่กบัภาวะอากาศ และเหตุสุดวิสยัต่าง ๆ ท่ีไม่

สามารถคาดการณล์่วงหนา้โดยทางบริษทัฯ จะค านึงถงึผลประโยชนแ์ละความปลอดภยัของผูร่้วมเดินทางเป็นส าคญั 

 

 

อตัรานี้ รวม 

1. ค่าตัว๋เคร่ืองบนิ ไป – กลับ ชั้นประหยัด  

2. ค่าโรงแรมที่พักตามที่ระบุในรายการหรือเทยีบเท่า  

3. ค่าภาษีสนามบนิทุกแห่งตามรายการ 

4. ค่าธรรมเนียมวีซ่าอนิเดยี 

5. ค่าอาหารและเคร่ืองดื่มตามที่ระบุในรายการ 

6. ค่ารถรับส่งและระหว่างน าเที่ยวตามรายการที่ระบุ 

7. ค่าเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวตามรายการ 

8. ค่าหัวหน้าทวัร์แลตลอดการเดนิทาง 

9. สมัภาระน า้หนักไม่เกนิท่านละ 20 กก.  

10. ค่าประกนัภัยอบุตัเิหตรุะหว่างการเดนิทาง วงเงนิประกนัอบุตัเิหตสุงูสดุ ท่านละไม่เกนิ 1,000,000 บาท 

 

อตัรานี้ ไม่รวม 

1. กระเป๋าเดนิทางในกรณทีี่น า้หนักเกนิกว่าที่สายการบนิก าหนดต่อท่าน ส่วนเกนิลูกค้าจ่ายเอง 

2. ค่าท าหนังสอืเดนิทาง  

3. ค่าใช้จ่ายสว่นตวันอกเหนือจากรายการ เช่น ค่าเคร่ืองดื่ม, ค่าอาหารที่สั่งเพ่ิมเอง, ค่าโทรศัพท,์ ค่าซักรีด 

4. ค่าอาหารที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ 

5. ค่าท าใบอนุญาตที่กลับเข้าประเทศของคนต่างชาตหิรือคนต่างด้าว 

6. ค่าภาษีมูลค่าเพ่ิม 7% 

7. ไม่รวมทปิไกดท้์องถิ่นและคนขบัรถ  

8. ทปิหัวหน้าทวัร์แล้วแต่ความสมคัรใจ 

 

ก าหนดการเดินทาง 
ผูใ้หญ่พกัหอ้งละ 2 ท่าน 

ราคาท่านละ  

พกัเดี่ยว 

เพิม่ท่านละ 

6-14 มกราคม 2560 69,900 บาท 12,500 บาท 
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เงื่อนไขการใหบ้ริการ 
1.  กรณุาจองล่วงหน้าอย่างน้อย1เดอืน พร้อมช าระมดัจ า ท่านละ 20,000 บาท ส่วนที่เหลือช าระก่อนการเดนิทาง 20 วัน 
2.  การยกเลิก   

• คิดค่าใชจ่้ายตามความเป็นจริงตามกฎของสายการบินและโรงแรม 

 

3.  เนื่องจากตัว๋เคร่ืองบนิต้องเดนิทางตามวันที่ที่ระบุบนหน้าตัว๋เท่านั้นจงึไม่สามารถยกเลิกหรือเปล่ียนแปลงการเดนิทางใดๆทั้งสิ้น กรณี

ยกเลิกหรือเปล่ียนแปลงการเดนิทางบริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ์ในการคนืเงินทั้งหมดหรือบางส่วนให้กบัท่าน 
4.  เมื่อท่านออกเดนิทางไปกบัคณะแล้ว ท่านงดการใช้บริการรายการใดรายการหนึ่งหรือไม่เดนิทางพร้อมคณะถอืว่าท่านสละสทิธิ์ ไม่อาจ

เรียกร้องค่าบริการและเงินมดัจ าคนืได้ไม่ว่ากรณใีด ๆ 
5.  กรณทีี่กองตรวจคนเข้าเมอืงทั้งที่กรงุเทพฯ และในต่างประเทศปฏเิสธมใิห้เดนิทางออกหรือเข้าประเทศที่บริษัทฯ ระบุในรายการ

เดนิทาง บริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ์ไม่คนืค่าบริการไม่ว่ากรณใีด ๆ 
6.  บริษัทฯขอสงวนสทิธิ์ในการเกบ็ค่าใช้จ่ายทั้งหมดกรณท่ีานยกเลิกการเดนิทางและมผีลท าให้คณะเดนิทางไม่ครบตามจ านวนที่บริษัทฯ
ก าหนดไว้ (20 ท่านขึ้นไป) เนื่องจากเกดิความเสยีหายต่อทางบริษัทฯและผู้ เดนิทางอื่นที่เดนิทางในคณะเดยีวกนั บริษัทต้องน าไปช าระ
ค่าเสยีหายต่างๆที่เกดิจากการยกเลิกของท่าน 
7.  ส าหรับผู้โดยสารที่ไม่ได้ถอืหนังสอืเดนิทางไทยและทางบริษัทฯเป็นผู้ย่ืนวีซ่าให้เมื่อผลวีซ่าผ่านแล้วมกีารยกเลิกการเดนิทางบริษัทฯ

สงวนสทิธิ์ในการคนืเงินทั้งหมด 
8.  เนื่องด้วยกรุป๊ที่เดนิทางต้องการันตมีดัจ ากบัสายการบนิ หรือ ผ่านต่างประเทศ รวมถงึเที่ยวบนิพิเศษเช่น Charter Flight, Extra Flight 
เมื่อท่านยกเลิกการเดนิทางจะไม่มกีารคนืเงนิมดัจ า หรือ ค่าทวัร์ทั้งหมด ไม่ว่ากรณใีดๆทั้งสิ้น 
 

เมื่อทา่นไดท้ ารายการจองทวัร ์กบั เอก็ซซ์อตกิ ฮอลเิดย ์จากนัน้ เจา้หน้าทีจ่ะตดิต่อกลบั 
เพือ่แจง้นดัวนั ช าระเงนิ โทร 02-108-7828 ทา่นสามารถโอนเงนิผา่นธนาคาร ดงัต่อไปน้ี 

ธนาคาร สาขา ชือ่บญัช ี ประเภท หมายเลขบญัช ี
 สาขายอ่ย เดอะมอลล ์บางกะปิ นางสาวพรหมพร สนิทขวญั ออมทรพัย ์ 732-2-31864-9 

 เดอะมอลล ์บางกะปิ นางสาวพรหมพร สนิทขวญั ออมทรพัย ์ 160-251742-5 
 เดอะมอลล ์บางกะปิ บรษิทั เอก็ซซ์อตกิ ฮอลเิดย ์จ ากดั ออมทรพัย ์ 281-2-22986-8 

 
***ก่อนตดัสินใจจองทวัรค์วรอ่านเง่ือนไขการเดินทางอยา่งถอ่งแทแ้ลว้จึงมดัจ าเพือ่ประโยชนข์องท่านเอง*** 

 
ขอ้แนะน าก่อนการเดินทาง 
1. กรณุาแยกของเหลว เจล สเปรย์ ที่จะน าตดิตวัขึ้นเคร่ืองบนิ ต้องมขีนาดบรรจุภัณฑไ์ม่เกนิ 100 มลิลิลิตรต่อชิ้น และรวมกนัทุกชิ้น

ไม่เกิน 1,000 มิลลิลิตร โดยแยกใส่ถุงพลาสติกใสซึ่งมีซิปลอ็คปิดสนิท และสามารถน าออกมาให้เจ้าหน้าที่ตรวจได้อย่างสะดวก ณ จุด

เอก็ซ์เรย์ อนุญาตให้ถือได้ท่านละ 1 ใบเท่านั้นถ้าสิ่งของดังกล่าวมีขนาดบรรจุภัณฑ์มากกว่าที่ก  าหนดจะต้องใส่กระเป๋าใบใหญ่และฝาก

เจ้าหน้าที่โหลดใต้ท้องเคร่ืองบนิเท่านั้น  
2. สิ่งของที่มีลักษณะคล้ายกบัอาวุธ เช่น กรรไกรตัดเลบ็ มีดพก แหนบ อุปกรณ์กฬีาฯ จะต้องใส่กระเป๋าใบใหญ่และฝากเจ้าหน้าที่

โหลดใต้ท้องเคร่ืองบนิเท่านั้น  
3. ห้ามน าผลิตภัณฑท์ี่ท  ามาจากพืช และเนื้ อสตัว์ทุกชนิดเข้าประเทศ เช่น ผัก ผลไม้สด ไข่ เนื้ อสตัว์ ไส้กรอกฯ เพ่ือเป็นการป้องกนั

โรคตดิต่อที่จะมาจากสิ่งเหล่านี้  หากเจ้าหน้าที่ตรวจพบ จะต้องเสยีค่าปรับในอตัราที่สงูมาก 
**************************************** 

 

 

http://www.exoticontour.com/
http://www.exoticontour.com/ExoticTour/home/payment.php
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หลกัฐานประกอบการยืน่ขอวีซ่าประเทศอินเดียส าหรบั-คนไทย  

ตั้งแต่วนัที ่12 พฤษภาคม 2557 เป็นตน้ไป ลูกคา้ตอ้งแสกนลายนิ้ วมือ  

1. หนงัสือเดินทาง (Passport) หนังสอืเดนิทาง ต้องมหีน้าเหลือส าหรับประทบัวีซ่าอย่างน้อย 2 

หน้า อายุใช้งานเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดอืน นับจากวนัเดนิทาง *กรณุาถอดปก Passport ก่อน

ส่งเอกสารบริษทัจะไม่รบัผิดชอบในกรณีสูญหาย* 

2. รูปถา่ย รปูถ่ายสหีน้าตรงขนาด 2x2น้ิว พ้ืนหลงัสขีาวเท่านั้น จ านวน 2ใบเป็นรปูที่ถ่ายจาก

ร้านถ่ายรปูเท่านั้น รปู (ห้ามสวมแว่นตาหรือเคร่ืองประดบั,ไม่ใสข่ดุข้าราชการหรือเคร่ืองแบบ

ใดๆ ไม่เป็นรปูสติ๊กเกอร์รวมถงึห้ามใช้รปูที่ถ่ายเองและปร้ินทเ์อง) 

3. ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน 2 ชุด ถ้าเป็นเดก็อายุต ่ากว่า 15 ปี ใช้ส าเนาสตูบิตัรและบตัรประชาชน 

4. ส าเนาทะเบยีนบ้าน  

**เอกสารท่ีเป็นส าเนากรุณาเซ็นช่ือรบัรองส าเนาถูกตอ้งทุกใบดว้ย** 

5. ตั้งแต่วนัท่ี 12 พฤษภาคม 2557 เป็นตน้ไป ลูกคา้ตอ้งแสกนลายน้ิวมือดว้ยตวัเอง ณ สถานท่ีขอวีซ่าอินเดีย IVS Global 

Pvt. Ltd. ชั้น 22 อาคาร 253 อโศก ซ.สุขุมวิท 21 ถ.สุขุมวิท กทม. (อยู่ตรงขา้มกบัอาคารโรงพยาบาลจกัษุรตันิน) 

6.  

หลกัฐานประกอบการยืน่ขอวีซ่าประเทศอินเดียส าหรบั-ต่างชาติ  

ตั้งแต่วนัที ่12 พฤษภาคม 2557 เป็นตน้ไป ลูกคา้ตอ้งแสกนลายนิ้ วมือ  

1. หนงัสือเดินทาง (Passport) หนังสอืเดนิทาง ต้องมหีน้าเหลือส าหรับประทบัวีซ่าอย่างน้อย 2 

หน้า อายุ 

ใช้งานเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดอืน นับจากวนัเดนิทาง *กรุณาถอดปก Passport ก่อนส่งเอกสาร

บริษทัจะไม่รบัผิดชอบในกรณีสูญหาย* 

2. รูปถา่ย รปูถ่ายสหีน้าตรงขนาด 2x2น้ิว พ้ืนหลงัสขีาวเท่านั้น จ านวน 2ใบเป็นรปูที่ถ่ายจากร้าน

ถ่ายรปูเท่านั้น รปู (ห้ามสวมแว่นตาหรือเคร่ืองประดบั,ไม่ใส่ขดุข้าราชการหรือเคร่ืองแบบใดๆ 

ไม่เป็นรปูสติ๊กเกอร์รวมถงึห้ามใช้รปูที่ถ่ายเองและปร้ินทเ์อง) 

3. ส าหรับชาวต่างชาตต้ิองยื่น Work Permit ตวัจริงพร้อมส าเนาและรายละเอยีดที่อยู่ในถิ่นพ านักเดมิรวมถงึชื่อบดิา-มารดา  

4. หลักฐานการเงินย้อนหลงัอย่างน้อย 3 เดอืน เช่น สมุดบญัชีเงินฝาก, หนงัสอืรับรองจากธนาคาร 

5. จดหมายรับรองการท างาน (ภาษาองักฤษ) และอนุญาตให้ลาหยุดโดยระบุต าแหน่ง เงินเดอืน อายุการท างาน และวันลาหยุดงาน 

กรณทีี่ลูกค้าถอืหนังสอืเดนิทางสญัชาตอิเมริกาหรือพาสปอร์ตต่างชาตใิช้เวลาอย่างน้อย 10 วนัท าการไม่นับรวมวนัหยุด เสาร์ – 

อาทติย์  

** เอกสารท่ีเป็นส าเนากรุณาเซ็นช่ือรบัรองส าเนาถูกตอ้งทุกใบดว้ย ** 

      6. ตั้งแต่วนัท่ี 12 พฤษภาคม 2557 เป็นตน้ไป ลูกคา้ตอ้งแสกนลายน้ิวมือดว้ยตวัเอง ณ สถานท่ีขอวีซ่า  

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

นิน) 
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ขอ้ความซ่ึงถอืเป็นสาระส าหรบัท่านผูม้ีเกียรติซ่ึงร่วมเดินทาง 

ทางบริษัทฯ เป็นตวัแทนในการจัดน าสมัมนา และการเดนิทางที่มคีวามช านาญ โดยจัดหาโรงแรมที่พัก อาหาร ยานพาหนะ และสถานที่

ท่องเที่ยวพร้อมทั้งการสัมมนา ดูงาน เพ่ือความสะดวกสบาย และเกิดประโยชน์สูงสุดในการเดินทาง ทั้งนี้ ทางบริษัทฯ ไม่สามารถ

รับผิดชอบในอุบัติเหตุหรือความเสยีหายที่เกดิจากโรงแรมที่พัก ยานพาหนะ,  อนัเนื่องจากอุบัติเหตุรวมถึงภัยธรรมชาติ, โจรกรรม, 

วินาศกรรม, อคัคภีัย, การผละงาน, การจลาจล, สงครามการเมอืง, การผนัผวนของอตัราแลกเปล่ียนเงินตราระหว่างประเทศ, การนัด

หยุดงาน, ความล่าช้าของเที่ยวบิน, สายการเดินเรือ, รถไฟ, พาหนะท้องถิ่น,  ตลอดจนการถูกปฏเิสธออกวีซ่าจากกงสลุ และ / หรือ 

ส่วนงานที่เกี่ยวข้องกบัสถานเอกอคัรราชทูต รวมถึงผู้มีอ านาจท าการแทนประจ าประเทศไทย (โดยไม่จ าต้องแสดงเหตุผล เนื่องจาก

เป็นสทิธพิิเศษทางการทูต) ซึ่งอยู่เหนือการควบคุมของบริษัทฯ หมายรวมถึงในระหว่างการเดนิทางท่องเที่ยวทั้งใน หรือ ต่างประเทศ 

แต่ทางบริษัทฯ มีความคุ้มครอง และประกันอุบัติเหตุ ตามเงื่อนไขที่บริษัทฯ ที่รับประกันในกรณีที่ ผู้ร่วมเดินทางถูกปฏิเสธโดย

เจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองของประเทศไทย และ/หรือ ต่างประเทศ มิให้เดินทางออก หรือ เข้าประเทศ เนื่องมาจากความประพฤติ 

พฤติกรรมของผู้เดินทาง ไม่ปฏบิัติตามกฎระเบียบด้านการความคุมโรคติดต่อเฉพาะพ้ืนที่มีการปลอมแปลงเอกสารเพ่ือการเดินทาง 

รวมถึงมีสิ่งผดิกฎหมาย บริษัทฯ จะไม่คืนค่าใช้จ่ายใดๆ รายละเอยีดด้านการเดนิทาง อาจมีการเปล่ียนแปลงได้ตามความจ าเป็น หรือ

เพ่ือความเหมาะสมทั้งปวง โดยมต้ิองแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทั้งนี้ การขอสงวนสิทธิดงักล่าว บริษทั จะยึดถอืและค านึงถงึผลประโยชน์

ตลอดจนความปลอดภยัของท่านผูม้ีเกียรติ ซ่ึงร่วมเดินทางเป็นส าคญั 
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กรุณากรอกขอ้มูลเพือ่ประโยชนใ์นการพิจารณาด าเนินการขอวีซ่าของท่าน ประวติัส่วนตวั 

PERSONAL INFORMATION 

 

ค ำน ำหน้ำ :          นำย                   นำง                     นำงสำว                      เดก็ชำย 

TITLE                  MR                   MRS                    MS                             MSTR 

ช่ือ :      นำมสกลุ :         

NAME :      SURNAME :        

สถำนะภำพ :           แต่งงำน                 โสด  

MARITAL STATUS      MARRIED                 UN MARRIED  

ช่ือสำม/ีภรรยำ:              

GIVE THE NAME OF WIFE OR HUSBAND 

สัญชำตสิำม/ีภรรยำ :             

NATIONALITY 

ทีอ่ยู่  :               

ADDRESS :              

รหัสไปรษณีย์ :              

ประวตัคิรอบครัว FAMILY INFORMATION 

ช่ือ/นำมสกลุบิดำ      สัญชำต ิ        

FATHER’S NAME / SURNAME                                                                 NATIONALITY  

ช่ือ/นำมสกลุมำรดำ :     สัญชำต ิ       

MOTHER’S NAME / SURNAME                                                               NATIONALITY 

ประวตั ิ/ จ ำนวนบุตร  

CHILD INFORMATION 

จ ำนวนบุตร : _____________________________  คน 

NUMBER OF CHILDREN 

ประวตักิำรศึกษำ 

EDUCATIONAL INFORMATION_________________________________________________________________________  

ประวตักิำรท ำงำน 

PROFESTION INFORMATION   

อำชีพ :                

OCCUPATION:               

ช่ือบริษัท:              

EMPLOYER’S NAME             
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เบอร์โทรตดิต่อ :              

WORK PHONE NUMBER            

ทีอ่ยู่  :               

ADDRESS :              

รหัสไปรษณีย์ :              

ZIP CODE              
 
โปรดระบุรำยช่ือประเทศทีท่่ำนได้เดนิทำงในช่วงระยะเวลำ 10 ปี * ส ำคญัมำก 
 
               
 

*ส าหรบัประเทศอินเดียหากเคยมีการเดินทางจ าเป็นตอ้งแจง้เลขท่ีวีซ่าครั้งสุดทา้ยท่ียืน่และวนัท่ีออกวีซ่า(ส าคญัมาก) 

              
      


