
 

 

รหัสทัวร B2B1900479 
ทัวรอินเดีย ทัชมาฮาล ชัยปุระ นครสีชมพู 5 วัน 2 คืน  (XW) 
นครสีชมพู   ป�อมแอมเบอร   ซิต้ีพาเลส   ฮาวามาฮาล  วัดพระพิฆเนศGanesh 
Temple   ทัชมาฮาล   อักราฟอรด   ทัชมาฮาล   กุตุบมีนาร   ประตูชัยนิวเดลลี  
ตลาดจันปาท 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

โปรแกรมการเดินทาง 
วันที่ 1 กรุงเทพฯ (ดอนเมือง) - เดลลี 
19.30 น. คณะพรอมกันที่สนามบินดอนเมือง อาคารผูโดยสารขาออกระหวางประเทศ ช้ัน 3 

เคานเตอร 3 ประตู 3-4 สายการบินนกสกูต (NokScoot) โดยมีเจาหนาที่คอย
อํานวยความสะดวกจัดเตรียมเอกสารการเดินทางและสัมภาระใหกับทาน 

22.25 น.  ออกเดินทางสู เมอืงเดลล ีประเทศอินเดีย โดยสายการบินนกสกูต (NokScoot) 
เที่ยวบินที ่XW306 (ใชเวลาบินประมาณ 4.10 ช่ัวโมง) (ไมมีบริการอาหารบนเคร่ือง) 
 

วันที่ 2 เดลลี – ชัยปุระ – ป�อมแอมเบอร – ซิติพาเลส – ฮาวา มาฮาล 
01.15 น. คณะเดินทางถงึ ทาอากาศยานนานาชาติอินทริา คานธี ประเทศอินเดีย นําทานผานพิธี

การศุลการกรและรับกระเป�าเรียบรอยแลว (เวลาทองถิ่นชากวาประเทศไทย 1.30 
ช่ัวโมง) 

 จากน้ันนําทานเดินทางสู เมืองชัยปุระ (ใชเวลาเดินทางประมาณ 6 ชม.) 
 เดินทางถึง เมืองชัยปุระ 
เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารภายในโรงแรม 
 นําทานชม เมืองชัยปุระ นครแหงชัยชนะ คนอินเดียเรียกเมืองน้ีวา จัยปูร หรือ จัยเปอร 

รัฐราชสถานไดช่ือวา นครสีชมพ ู(Pink city) โดยที่มาของเมืองสีชมพูก็เน่ืองจากในป 
ค.ศ. 1876 มหาราช ซาราม ซิงห (Maharaja Ram Singh) ไดมีรับส่ังใหประชาชน
ทาสีชมพูทับบนสีปูนเกาของบานเรือนตนเอง เพื่อแสดงถึงไมตรีจิตคร้ังตอนรับการมา
เยือนของเจาชายแหงเวลส (Prince of Waies) เจาชายมกุฎราชกุมารของอังกฤษ ซึ่ง
ภายหลังคือกษัตริยเอ็ดเวิรดที่ 7 (King Edward Vll) แหงสหราชอาณาจักรและ
ตอมารัฐบาลอินเดียก็ยังออกกฎหมายควบคุมใหสิ่งกอสรางภายในเขตกําแพงเมืองเกา
ตองทาสีชมพูเชนเดิม ปจจุบันเมืองชัยปุระเปนศูนยกลางทางการคาซึ่งทันสมัยสุดของ
รัฐราชสถาน สิ่งที่นาสนใจในเมืองชัยปุระคือ ผังเมืองเกา และส่ิงกอสรางดั้งเดิม รวมทั้ง
ประตูเมืองซึ่งยังคงอยูในสภาพคอนขางสมบูรณ นอกจากน้ีสีชมพูของเมืองก็กลายเปน
เอกลักษณ จนทําใหเมืองน้ีเปนจุดหมายของนักทองเที่ยวจากทั่วโลก  นําทานเดินทางสู 
ป�อมอาเมร  หรือ ป�อมแอมเบอร (Amber Fort) ต้ังอยูที่เมืองอาเมร ชานเมืองชัยปุระ 
หางจากเมืองชัยปุระ 11 กิโลเมตร ต้ังโดดเดนอยูบนผาหินเหนือทะเลสาบ สรางโดย
มหาราชา มาน สิงหที่ 1 ป�อมปราการแหงน้ีมีช่ือเสียงทางดานสถาปตยกรรมซึ่ง
ผสมผสานกันระหวางศิลปะฮินดูและศิลปะราชปุตอันเปนเอกลักษณ สามารถมองเห็น
ไดจากระยะทางไกล เน่ืองจากมีขนาดกําแพงปราการที่ใหญและแนนหนา พรอมประตู
ทางเขาหลายแหง ถนนที่ปูดวยหินหลายสาย ซึ่งเมื่ออยูบนป�อมแลวสามารถมองเห็น



 

 

ทะเลสาบเมาตาไดอยางชัดเจน ความสวยงามของป�อมแอมเบอร ซอนอยูภายในกําแพง
เมืองที่แบงเปนทั้งหมด 4 ช้ัน (แตละช้ันคั่นดวยทางเดินกวาง) โดยภายในเปนหมูพระที่
น่ังซึ่งสรางจากหินทรายสีแดงและหินออน หมูพระที่น่ังภายในป�อม ประกอบดวย “ดิ
วัน-อิ-อัม” หรือทองพระโรง, “ดิวัน-อิ-กัส” หรือทองพระโรงสวนพระองค, “ชีชมาฮาล” 
(พระตําหนักซึ่งเปนหองทรงประดับกระจกสําหรับมหาราชา) และ “จัย มานดีร” ซึ่งเปน
ตําหนักอยูบนช้ันสอง, “อารัม บักห” ซึ่งเปนสวนสวยจัดเปนรูปดาวแฉกแบบโมกุล
ค่ันกลางระหวางอาคาร และ “สุกหนิวาส” ซึ่งเปนพระตําหนักที่ใชการปรับอากาศ
ภายในพระตําหนักใหเย็นลงดวยการทําใหลมเป�าผานรางน้ําตกที่มีอยูโดยรอบภายใน
พระตําหนัก ทําใหภายในตําหนักน้ีมีอากาศเย็นอยูเสมอ ป�อมน้ีเคยเปนที่ประทับของ
ราชปุต มหาราชา และพระราชวงศของอาเมรในอดีต ( พิเศษ.. รวมคาพาหนะขึ้นไปชม
พระราชวัง โดยรถจี๊ป) 

กลางวัน  รับประทานอาหารกลางวัน  
บาย จากน้ันนําทานชมซิต้ี พาเลส (CITY PALACE) ซึ่งเดิมเปนพระราชวังของมหาราชใจ

สิงห (Jai Singh) พระราชวัง ถูกสรางขยายออกในสมัยหลัง ปจจุบัน ไดรวบเปน
พิพิธภัณฑ Sawai Man Singh Museum ประกอบดวย 4 สวนที่นาสนใจคือ สวน
แรกคือสวนของพระราชวังสวนที่สองเปนสวนของพิพิธภัณฑ ที่จัดแสดงฉลองพระองค
ของกษัตริย และมเหส ีซึ่งมีการตัดเย็บอยางวิจิตร สวนที่สามเปนสวนของอาวุธ และชุด
ศึกสงคราม ที่จัดแสดงไวอยางนาทึ่งมากมายหลายหลาก บางช้ิน ก็เปนอาวุธไดอยางนา
พิศวง และสวนที่สี ่คือสวนของศลิปะภาพวาด รูปถาย และราชรถ พรมโบราณ ซึ่งไดรับ
การจารึกไวในประวัติศาสตร ตรงกลางอาคารมีหมอน้ําขนาดมหึมา 2 ใบ ทําจากโลหะ
เงิน สูง 1.50 เมตร มีขนาดใหญที่สุดในโลก เช่ือกันวาเปนหมอน้ําที่กษัตริย Madho 
Singh ไดรับมาจากงานราชาภิเษกของพระเจาเอ็ดเวิรดที่ 7 ซึ่งบรรจุน้ําจากแมน้ําคง
คาอันศักด์ิสิทธิ์ หลังจากน้ันนําทานชมภายนอก ฮาวา มาฮาล  (HAWA MAHAL) 
แปลวา พระราชวังแหงสายลม เปนพระราชวัง ต้ังอยูในเมืองชัยปุระ รัฐราชสถาน 
ประเทศอินเดีย สรางในปค .ศ . 1799 โดยมหาราชาสะหวาย ประธาป สิงห  
(Maharaja Sawai Pratap Singh) ออกแบบโดยลาล ชันด อุสถัด (Lal Chand 
Ustad) โดยถอดแบบมาจากรูปทรงของมงกฎุพระนารายณ โดยมีสิ่งกอสรางที่โดดเดน
คือ บริเวณดานหนาอาคารมีหนาบันสูงหาช้ันและมีลักษณะคลายรังผึ้งสรางจากหิน
ทรายสีแดงสดฉลุหินใหเปนชองหนาตางลวดลายเล็กๆ ละเอียดยิบมีชองหนาตางถึง 
953 บางแตปดไวดวยหนิทรายฉลุทําใหนางในฮาเร็มพระสนมที่อยูดานในสามารถมอง
ออกมาขางนอกไดโดยที่คนภายนอกมองเขาไปขางในไมเห็นและประโยชนอีกอยางคือ
เปนชองแสงและชองลมจนเปนที่มาของช่ือ “Palace Of Wind”    



 

 

ค่ํา  รับประทานอาหารคํ่า  
  พักที่ Park Ocean Hotel หรือเทียบเทา,เมืองชัยปุระ 

 
วันที่ 3 ชัยปุระ – วดัพระพิฆเนศ -  อักรา – อัครา ฟอรด - ทัชมาฮาล 
เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารภายในโรงแรม 
 
 
 

นําทานเดินทางเขาสู วัดพระพิฆเนศ  Ganesh Temple (Moti Dungri) วัดพระ
พิฆเนศที่ช่ือเสียงโดงดังเปนอันดับ 1 ของเมืองชัยปุระ วัดน้ีสรางขึ้นโดย Seth Jai 
Ram Paliwal ในชวงตนศตวรรษที่ 18 ต้ังอยูใจกลางเมือง บริเวณเนินเขาเล็กๆ พระ
วิหารแหงน้ีเปรียบเสมือนชีวิตแหงการคนหาความสุขนิรันดร ซึ่งพระพิฆเนศวรชางหัว
เทพในศาสนาฮินดูถือวาเปนพระเจาแหงความเปนมงคลปญญา ความรู และความมั่ง
ค่ัง วัดพระพิฆเนศแหงน้ีเปนที่ นิยมมากที่สุดของนักทองเที่ยวทั้งชาวอินเดียและ
ชาวตางชาติ เชิญทานขอพรจากองคพระพิฆเนศตามอัธยาศัย   หลังจากน้ันนําทานออก
เดินทางสู เมืองอัครา เมืองที่เปนสถานที่ต้ังอนุสรณสถานแหงความรัก ทัชมาฮาล และ
เคยเปนศูนยกลางปกครองของอินเดียสมัยราชวงศโมกุล อัคระ อดีตเมืองหลวงของ
อินเดียในสมัยที่ยังเรียกวา "ฮินดูสถาน"  เปนเมืองที่ต้ังอยูริมแมน้ํายมนา ทางตอนเหนือ
ของประเทศอินเดีย ในรัฐอุตตรประเทศ เปนเมืองหลวงของรัฐอุตตรประเทศ เมืองอัค
ระมีประชากรทั้งหมด 1,686,976 คน (ปค.ศ. 2010) ถือเปนหน่ึงในเมืองที่มี
ประชากรหนาแนนที่สุดในรัฐอุตตรประเทศ และอันดับที่ 19 ในประเทศอินเดีย 

 ออกเดินทางสู เมืองอักรา (ใชเวลาเดินทางประมาณ 5 ชม.) 
 เดินทางถึง เมืองอักรา 
กลางวัน  รับประทานอาหารกลางวัน  
บาย  จากน้ันนําทานเขาชม อักราฟอรด (Agra Fort) แหลงมรดกโลก ทิ่ติดริมแมน้ํายมุนา

สรางโดยพระเจาอัคบารมหาราชแหงราชวงศโมกุล  เมื่อป ค.ศ. 1565 เปนทั้ง
พระราชวังที่ประทับและเปนป�อมปราการ ตอมาพระโอรส คือ พระเจาชาฮันกีร  และ
พระนัดดา (โอรสของพระเจาชาฮันกีร) , พระเจาชาหจาฮานไดสรางขยายตอเติมป�อม
และพระราชวังแหงน้ีอยางใหญโต และนําทานเขาชมป�อมผานประตู อํามรรสิงห เขาสู
สวนที่เปนพระราชวงั  ผานลานสวนประดบั อางหินทรายสีแดงขนาดยักษสําหรับสรงน้ํา 
ทานจะไดเห็นสถาปตยกรรมสามยุคสมัยตามรสนิยมที่แตกตางกันของสามกษัตริย นํา
ทานเขาชมดานในพระตําหนักตางๆที่สลักลวดลายศิลปะแบบโมกุลที่มีอิทธิพลจาก
ศิลปะอินเดีย ผสมผสานกับศิลปะเปอรเซีย แลวนําขึ้นสูระเบียงช้ันที่สองที่มีเฉลียงมุข 
ซึ่งสามารถมองเห็นชมทิวทัศนลําน้ํายมุนาได ตอมานําชมหองที่ประทับของกษัตริย ,
พระโอรส, พระธิดาและองคตางๆ แลวนําชมพระตําหนัก มาซัมมัน บูรช ที่มีเฉลียงมุข



 

 

แปดเหลี่ยม มีหนาตางเปดกวาง ที่สามารถมองเห็นทัชมาฮาลได ในพระตําหนักนี้เองที่
เลากันวา ชาหจาฮัน ถูกพระโอรส ออรังเซบ จองจําขังไว 7 ป ในชวงปลายรัชกาลจน
สิ้นพระชนม แลวก็นําชมลานสวนประดับ ดิวันอีอาอํา ที่ ช้ันบนดานหน่ึงเคยเปนที่
ประดิษฐานบัลลังกนกยูงอันยิ่งใหญ (ปจจุบันอยูในประเทศอิหราน) และที่ลานสวน
ประดับแหงน้ีเองที่พระเจาชาหจาฮัน ไดพบรักคร้ังแรกกับพระนางมุมตัซ  ที่ไดนําสินคา
เปนสรอยไขมุกเขามาขายใหกับนางในฮาเร็ม  นําทานเขาชม ทัชมาฮาล (Taj Mahal) 
แหลงมรดกโลกเปน 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรยที่สําคัญของโลก ซึ่งอนุสรณสถานแหงความ
รักอันยิ่งใหญและอมตะของพระเจาชาหจาฮันที่มีตอพระนางมุมตัซ โดยสรางขึ้นในป 
ค.ศ. 1631 ตอมานําทานเดินสูประตูสุสานที่สลักตัวหนังสือภาษาอาระบิคที่เปนถอยคํา
อุทิศและอาลัยตอบุคคลอันเปนที่ รักที่จากไป และนําทานถายรูปกับลานน้ําพุที่มี
อาคารทัชมาฮาลอยูเบ้ืองหลัง แลวนําทานเขาสูตัวอาคารที่สรางจากหินออนสีขาว
บริสุทธิ์จากเมืองมกรานะ ที่ประดับลวดลายดวยเทคนิคฝงหินสีตางๆ ลงไปในเน้ือหิน ที่
เปนสถาปตยกรรมช้ินเอกของโลกที่ออกแบบโดยชางจากเปอรเซีย โดยอาคารตรงกลาง
จะเปนรูปโดมซึ่งมหีอคอยสี่เสาลอมรอบ  ตรงกลางดานในเปนที่ฝงพระศพของพระนาง
มุมตัซ มาฮาล และ พระเจาชาหจาฮัน ไดอยูคูเคียงกันตลอดช่ัวนิรันดร  ทัชมาฮาลแหง
น้ีใชเวลากอสรางทั้งหมด 12 ป โดยสิ้นเงินไป 41 ลานรูป มีการใชทองคําประดับ
ตกแตงสวนตางๆ ของอาคาร หนัก 500 กิโลกรัม และใชคนงานกวา 20,000 คน 
ตอมานําทานเดินออมไปดานหลังที่ติดกับแมน้ํายมุนาโดยฝم�งตรงกันขามจะมีพื้นที่ขนาด
ใหญถูกปรับดินแลว โดยเลากันวาพระเจาชาหจาฮันเตรียมที่จะสรางสุสานของตัวเอง
เปนหินออนสีดําโดยตวัรูปอาคารจะเปนแบบเดียวกันกบัทชัมาฮาล เพื่อที่จะอยูเคียงขาง
กัน แตถูกออรังเซบ ยึดอํานาจและนําตัวไปคุมขังไวในป�อมอักราเสียกอน   

ค่ํา  รับประทานอาหารคํ่า  
  พักที่  The Taj Vilas Hotel หรือเทียบเทา,เมอืงอักรา   

 
วันที่ 4 อักรา – เดลลี – กุตบุมีนาร - ประตูชัย (India Gate) – สนามบินเดล ี
เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 
 ออกเดินทางสู เมืองเดลลี (ใชเวลาเดินทางประมาณ 4 ชม.) 
 
 

นําทานเดินทางเขาสูกรุงนิวเดลลี ที่มีประวัติศาสตรอันยาวนานกวา 5,000 ป และเปน
ศูนยกลางการปกครองของอาณาจักรอินเดียโบราณ 7 อาณาจักร ตอมาในป 1857 
อังกฤษไดเขามามีบทบาทในการปกครองประเทศอินเดียและไดยายเมืองหลวงไปอยูที่
โกลกัตตา และไดยายกลับมาเปนเมืองหลวงอีกคร้ังหน่ึงในป 1911 หลังจากอินเดีย
ไดรับเอกราชจากประเทศอังกฤษในป 1947 ก็ไดมีการสรางสถานที่ทําการราชการโดย



 

 

สรางเมืองใหมช่ือวา “นิวเดลล”ี 
กลางวัน  รับประทานอาหารกลางวัน  
บาย 
 
 

นําทานเขาชม กุตุบมีนาร (Qutb Minar) เปนสัญลักษณที่โดดเดนที่สุดแหงหน่ึงของ
กรุงนิวเดล ีไดรับสถานะมรดกโลกเมื่อ พ.ศ. 2536 เปนหอสูงที่สรางดวยหินทรายแดง 
(เชนเดียวกับสุสานหุมายูน) และหินออนเปนทรงเสาสูงปลายฐานกวาง 14 เมตรเศษ 
สวนช้ันบนสุดยอดกวาง 2.7 เมตร มีความสูง 72.5 เมตร (ประมาณตึกสูง 20 ช้ัน) 
จากน้ันนําทานชม ประตูชัย (India Gate)เปนอนุสรณสถานของเหลาทหารหาญที่
เสียชีวิตจากการรวมรบกับอังกฤษในสมัยสงครามโลก ค ร้ังที่  1 และสงคราม
อัฟกานิสถาน ประตูชัยแหงน้ีจึงถอืไดวาเปนสัญลักษณแหงหน่ึงของกรุงนิวเดลลี โดยซุม
ประตูแหงน้ีมสีถาปตยกรรมคลายประตูชัยของกรุงปารีสและนครเวียงจันทน ซ่ึงมีความ
สูง 42 เมตร สรางขึ้นจากหินทรายเมื่อปคริสตศักราชที่ 1931 บนพื้นผิวของประตูชัย
แหงน้ีจะปรากฏรายนามของทหารที่เสียชีวิตถูกแกะสลักไว และบริเวณใตโคงประตูจะ
ปรากฏคบเพลิงที่ไฟไมเคยมอดดับเพื่อเปนการรําลึกถึงผูเสียชีวิตในสงครามอินเดีย-
ปากีสถาน เมื่อปคริสตศักราชที่ 1971  มีทหารยามเฝ�าบริเวณประตูชัยตลอดเวลาเพื่อ
ป�องกันการกอวินาศกรรม นําทานสู ตลาดจันปาท (JanpathMarket) อิสระใหทาน
เลือกซื้อสินคาพื้นเมืองและงานหัตถกรรมตางๆ เชน ผาไหมอินเดีย, เคร่ืองประดับอัญ
มณี, ไมจันทนหอมแกะสลัก, ของตกแตงประดับบาน ฯลฯ 
**ขอสงวนสิทธิในการเปล่ียนแปลงไมไปตลาดจันปาทหากมีเวลาไมเพียงพอ** 

ค่ํา  รับประทานอาหารกลางค่ํา  
 ไดเวลาอันสมควรนําทานเดินทางสูทาอากาศยานนานาชาติอินทริา คานธ ี

 
วันที่ 5 เดลลี - กรุงเทพฯ (ดอนเมอืง) 
02.55 น.  นําทานเดินทางกลับสู กรุงเทพฯ (ดอนเมือง) ประเทศไทย โดยสายการบินนกสกูต 

(NokScoot) เที่ยวบินที ่XW305 (ใชเวลาบินประมาณ 3.50 ช่ัวโมง) (ไมมบีริการ
อาหารบนเคร่ือง) 

08.20 น. เดินทางกลับถงึสนามบินดอนเมอืง กรุงเทพฯ ประเทศไทย โดยสวัสดิภาพ 
 
 
 
 
 

 



 

 

อัตราคาบริการ 

กําหนดการเดินทาง 
ผูใหญ 

พักหองละ 
2-3 ทาน 
ทานละ 

เด็กอายุ2ป 
แตไมถึง12ป 

 [มีเตียง] 
พักกับผูใหญ 

 1 ทาน  
ทานละ 

เด็กอายุ2ป 
แตไมถึง12ป 

[มีเตียง] 
พักกับผูใหญ 

2 ทาน  
ทานละ 

เด็กอายุ2ป 
แตไมถึง12ป  
[ไมมีเตียง] 

พักกับผูใหญ 
2 ทาน  
ทานละ 

ราคา 
ไมรวมต๋ัว 
ทานละ 

พักเด่ียว
เพ่ิม 

ทานละ 

วันที่ :  16-20 พ.ค. 62                17,900 17,900 17,900 17,900 8,900 4,900 
วันที่ :  23-27 พ.ค. 62                15,900 15,900 15,900 15,900 6,900 4,900 
วันที่ :  30 พ.ค. – 03 มิ.ย. 62         15,900 15,900 15,900 15,900 6,900 4,900 
วันที่ :  06-10 มิ.ย. 62               15,900 15,900 15,900 15,900 6,900 4,900 
วันที่ :  13-17 มิ.ย. 62               15,900 15,900 15,900 15,900 6,900 4,900 
วันที่ :  20-24 มิ.ย. 62               15,900 15,900 15,900 15,900 6,900 4,900 
วันที่ :  27 มิ.ย. – 01 ก.ค. 62         15,900 15,900 15,900 15,900 6,900 4,900 
วันที่ :  04-08 ก.ค. 62                15,900 15,900 15,900 15,900 6,900 4,900 
วันที่ :  11-15 ก.ค. 62                15,900 15,900 15,900 15,900 6,900 4,900 
วันที่ :  16-20 ก.ค. 62                17,900 17,900 17,900 17,900 8,900 4,900 
วันที่ :  25-29 ก.ค. 62                17,900 17,900 17,900 17,900 8,900 4,900 
วันที่ :  08-12 ส.ค. 62                17,900 17,900 17,900 17,900 8,900 4,900 
วันที่ :  15-19 ส.ค. 62                15,900 15,900 15,900 15,900 6,900 4,900 
วันที่ :  22-26 ส.ค. 62                15,900 15,900 15,900 15,900 6,900 4,900 
วันที่ :  29 ส.ค. – 02 ก.ย. 62          15,900 15,900 15,900 15,900 6,900 4,900 
วันที่ :  12-16 ก.ย. 62                15,900 15,900 15,900 15,900 6,900 4,900 
วันที่ :  19-23 ก.ย. 62                15,900 15,900 15,900 15,900 6,900 4,900 
วันที่ :  26-30 ก.ย. 62                15,900 15,900 15,900 15,900 6,900 4,900 
วันที่ :  03-07 ต.ค. 62                15,900 15,900 15,900 15,900 6,900 4,900 
วันที่ :  10-14 ต.ค. 62                17,900 17,900 17,900 17,900 8,900 4,900 
วันที่ :  22-26 ต.ค. 62                15,900 15,900 15,900 15,900 6,900 4,900 

 
 
 
 



 

 

***  ราคาเด็กทารก [ อายุไมถงึ 2 ปบริบูรณ ณ วันเดินทางกลับ ]  ติดตอสอบถาม 
ราคาน้ีรวมรายการทัวร+ต๋ัวเคร่ืองบิน *** 

***ราคาทวัรขางตนไมรวมคาวีซาทานละ 3,000 บาท*** 
***ราคาทวัรขางตนยงัไมรวมคาทิปคนขบัรถ และมคัคุเทศนทองถิ่น 

รวมทานละ 1,500 บาท /ทาน/ทริป*** 
** โปรแกรมอาจจะมกีารปรับเปล่ียนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล ** 

 
เงื่อนไขการใหบริการ 

1. บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการที่จะไมรับผดิชอบตอคาชดเชยความเสียหาย อันเกิดจากเหตุ
สุดวิสัยทีท่างบริษทัฯ ไมสามารถควบคุมได เชน การนัดหยดุงาน, จลาจล,การลาชาหรือ
ยกเลิกของเที่ยวบิน รวมถงึกรณีทีก่องตรวจคนเขาเมอืงไมอนุญาตใหเดินทางออกหรือกอง
ตรวจคนเขาเมืองของแตละประเทศไมอนุญาตใหเขาเมืองรวมทั้งในกรณีท ีทานจะใช
หนังสือเดินทางราชการ (เลมสีน้ําเงิน) เดินทาง หากทานถูกปฏิเสธการเดินทางเขาหรือ
ออกนอกประเทศใดประเทศหน่ึง      

2. บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการเปล่ียนแปลงโปรแกรมรายการทองเที่ยว โดยไมตองแจงใหทราบ
ลวงหนา 

3. บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการเปล่ียนแปลงอัตราคาบริการ โดยไมตองแจงใหทราบลวงหนา 
4. กรณีทีค่ณะไมครบจํานวน 15 ทาน ทางบริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการงดออกเดินทาง โดยทาง

บริษัทฯ จะแจงใหทาน ทราบลวงหนา 5-7 วนักอนการเดินทาง  
5. เมื่อทานทําการซ้ือโปรแกรมทัวร ทางบริษัทฯจะถอืวาทานรับทราบและยอมรับเงื่อนไขของ

หมายเหตุทุกขอแลว 
 

** ลูกคาทีบิ่นกบัสายการบินนกสกูต มีเงื่อนไขเพิ่มตามรายละเอียดดานลาง ** 
สายการบินนกสกูต ใชระบบการจองที่น่ังเปนแบบสุมที่น่ังวาง อาจจะทําใหครอบครัวทีม่า
ดวยกันไมไดน่ังติดกนั 
หากลกูคาทานใดประสงคจะจองที่น่ังติดกันสามารถดูรายละเอียดคาใชจายในการซื้อที่น่ังเพิม่ได  
ดังน้ี 
คาธรรมเนียมการระบุที่น่ัง 
  ผูโดยสารสามารถ Upgrade ที่น่ังเปนแบบ Super หรือ Stretch ไดโดยมคีาใชจาย
เพิ่มเติม 
  ไมอนุญาตใหเด็ก ทารกและผูพกิาร น่ังที่น่ังแถว 31H/31J/31K, 61A/61B/61C, 
61H/61J/61K 



 

 

Pre-paid (48 ช่ัวโมงกอนเดินทาง) เสนทาง India (DEL) 
1. ที่น่ัง STRETCH  SEAT / LONG  LEG   

  ที่น่ังแถวที่ 21  มคีาใชจายเพิม่ทานละ 1,500.- บาท/เที่ยว 
  ที่น่ังแถวที่ 31 / 61 มคีาใชจายเพิ่มทานละ 1,200.- บาท/เที่ยว 

( ที่น่ังแถว 21 , 31 และ 61  ไมอนุญาตใหบุคคลที่อาย ุตํา่กวา 16 ป และสูงกวา 65 ปขึ้นไป 
ทําการจอง ) 

2. ที่น่ัง SUPER  SEAT   
  ที่น่ังแถวที่ 22-25 มคีาใชจายเพิ่มทานละ 1,000.- บาท/เที่ยว 
  ที่น่ังแถวที่ 32-34 / 62-63 / 71-74 มคีาใชจายเพิม่ทานละ 800.- บาท/
เที่ยว 

3. ที่น่ัง STANDARD SEAT  
  ที่น่ังแถวที่ 23-26 มคีาใชจายเพิม่ทานละ 500.- บาท/เที่ยว 
  ที่น่ังแถวที่ 32-51 / 62-75 มคีาใชจายเพิม่ทานละ 400.- บาท/เที่ยว 

 
การอัพเกรดที่น่ังไปยังช้ัน ScootBiz 
เสนทาง India (DEL) สามารถอัพเกรดที่น่ังได โดยจะมคีาใชจายเพิม่ทานละ 3,500.- บาท/
เที่ยว 
  อนุญาตใหอัพเกรดที่น่ังไปยงัช้ัน ScootBiz กอนการเดินทาง 7 วัน 
  ตองชําระเงินเต็มจํานวนภายใน 1 วันทาํการ หลังการจอง 
  ขึ้นอยูกับจํานวนทีว่างของช้ัน ScootBiz 
 
กรณีซื้อน้ําหนักกระเป�าเพิม่ (จากเดมิที่ไดแลว 20 ก.ก. )  มดัีงน้ี 
เพิ่ม 5 ก.ก.  150 บาท / เพิม่ 10 ก.ก.  350 บาท / เพิ่ม 15 ก.ก.  550 บาท /  เพิ่ม  20 
ก.ก.  950 บาท 
* ราคาขางตนเปน ราคาตอคน ตอเที่ยวบิน * และซื้อไดไมเกิน 40 ก.ก. (รวมน้ําหนักทีม่ีใหกอน
แลว) 
** สําหรับที่น่ังโซน  Scoot in Silence  (ทีน่ั่งแถว 21-26)  จะอนุญาตเฉพาะผูโดยสารที่
อายุ 12 ปขึ้นไปเทาน้ัน** 
*** รบกวนแจงกอนการเดินทางอยางนอย 7 วัน (ไมนับรวม เสาร-อาทิตย) *** 
Wheelchair Service at Ramp (WCHR) 
1. ผูโดยสารที่ตองการใช Wheelchair (WCHR) จะมีคาใชจายเพิ่มเติม และตองสํารอง 
(WCHR) ลวงหนา 72 ช่ัวโมงกอนเดินทาง 



 

 

2. ผูโดยสารที่มี Wheelchair สวนตัว สายการบินอนุญาตผูโดยสารสามารถโหลด 
wheelchair สวนตัวใตทองเคร่ืองไดโดยไมมีคาใชจายเพิ่มเติม และไมคิดรวมกับนน้ําหนัก
กระเป�าเช็คอิน 
3. ทางสายการบินไมมีบริการ Wheelchair on Cabin (WCHC) and Wheelchair 
Steps (WCHS) 
 

กรณีคณะออกเดินทางได           
1. คณะจองจํานวนผูใหญ 10 ทานออกเดินทาง (ไมมีหัวหนาทัวร) 
2. คณะจองจํานวนผูใหญ 15 ทานขึ้นไปออกเดินทาง (มีหัวหนาหัวหนาทัวร) 
3. คณะจองไมถึงจํานวนผูใหญ 10 ทาน ไมออกเดินทาง 

 
อัตราคาบริการน้ีรวม 

1.  คาต๋ัวเคร่ืองบินไป-กลับ ช้ันประหยัด 
2.  คาโรงแรมที่พักตามรายการที่ระบุ (สองทานตอหน่ึงหอง) 
3.  คาเขาชมสถานที่ตางๆ ตามรายการที่ระบุ 
4.  คาอาหารและเคร่ืองดื่มตามรายการที่ระบุ 
5.  คารถรับสงและระหวางนําเที่ยวตามรายการที่ระบุ 
6.  คาประกันอุบัติเหตุคุมครองในระหวางการเดินทาง คุมครองในวงเงินทานละ 1,000,000 

บาท คารักษาพยาบาลกรณีเกิดอุบัติเหตุวงเงินทานละ 200,000 บาท ตามเงื่อนไขของ
กรมธรรม  

 ** ลูกคาทานใดสนใจซื้อประกันการเดินทางสําหรับครอบคลุมเร่ืองสุขภาพสามารถ
สอบถามขอมูล 

 เพิ่มเติมกับทางเจาหนาที่บริษัทได ** 
 - เบ้ียประกันเร่ิมตน 370 บาท [ระยะเวลา 5-7 วัน] 
 - เบ้ียประกันเร่ิมตน 430 บาท [ระยะเวลา 8-10 วัน]  
 ความครอบคลุมผูเอาประกันที่มีอายุมากกวา 16 หรือนอยกวา 75 ป   
 [รักษาพยาบาล 2 ลาน, รักษาตอเน่ือง 2 แสน, เสียชีวิตหรือเสียอวัยวะจากอุบัติเหตุ 3 

ลานบาท] 
 ความครอบคลุมผูเอาประกันที่มีอายุนอยกวา 16 หรือมากกวา 75 ป   
 [รักษาพยาบาล 2 ลาน, รักษาตอเน่ือง 2 แสน, เสียชีวิตหรือเสียอวัยวะจากอุบัติเหตุ 1.5 

ลานบาท] 
8.  รวมภาษีสนามบินทุกแหง + ภาษีน้ํามัน  



 

 

9.  คาภาษีมูลคาเพิ่ม 7% 
 
อัตราคาบริการน้ีไมรวม 

1. กระเป�าเดินทาง 
2. กระเป�าเดินทางในกรณีที่น้ําหนักเกินกวาที่สายการบินกาํหนด 20 กิโลกรัม/ทาน สวนเกิน

น้ําหนักตามสายการบินกําหนด 
3. คาทาํหนังสือเดินทาง 
4. คาใชจายสวนตัวนอกเหนือจากรายการ เชน คาเคร่ืองด่ืม, คาอาหารที่สัง่เพิม่เอง, คา

โทรศัพท, คาซักรีดฯลฯ 
5. คาอาหารที่ไมไดระบุไวในรายการ 
6. คาทาํใบอนุญาตทีก่ลับเขาประเทศของคนตางชาติหรือคนตางดาว 
7. คาวีซาเขาประเทศอินเดียแบบ E-Visa ทานละ 3,000 บาท 
8. คาทปิคนขับรถ และมคัคุเทศนทองถิ่น รวมทานละ 1,500 บาท 
 

เงื่อนไขการจอง  
1. ชําระเงินมัดจําทานละ 10,000 บาท ภายใน 36 ช่ัวโมงหลังการจอง โดยโอนเขาบัญชี

และสงหลักฐานการ โอนเงินใหเจาหนาที่ที่ดูแลเสนทาง ที่น่ังจะยืนยันเมื่อไดรับ เงินมัดจํา
แลวเทาน้ัน 

2.     สงสําเนาหนาพาสปอรตของผูที่เดินทาง ที่มีอายุการใชงานไมนอยกวา 6 เดือน  
3.     หากทานที่ตองการออกต๋ัวโดยสารภายในประเทศ (กรณีลกูคาอยูตางจังหวัด) ใหทาน

ติดตอเจาหนาที่ กอนออกบัตรโดยสารทุกคร้ัง หากออกบัตรโดยสารโดยมิแจงเจาหนาที ่
ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไมรับผดิชอบ คาใชจายที่เกิดขึ้น 

4.     หากในคณะของทานมีผูตองการดูแลพิเศษ น่ังรถเข็น (Wheelchair), เดก็, ผูสูงอาย,ุ มี
โรคประจาํตวั หรือไมสะดวกในการเดินทางทองเที่ยวในระยะเวลาเกินกวา 4-5 ช่ัวโมง
ติดตอกัน ทานและครอบครัวตองใหการดูแลสมาชิกภายในครอบครัวของทานเอง 
เน่ืองจากการเดินทางเปนหมูคณะ หวัหนาทวัรมคีวามจาํเปนตองดูแลคณะทวัรทัง้หมด  
การชําระคาทวัรสวนที่เหลือทางบริษทัฯจะเรียกเก็บกอนเดินทางไมนอยกวา 15 วันทาน
ควรจัดเตรียมคาทวัรใหเรียบรอยกอนกาํหนดเน่ืองจากทางบริษัทตองสํารองคาใชจายใน
สวนของคาทีพ่ักและต๋ัวเคร่ืองบิน มิฉะน้ันจะถอืวาทานยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมติั 
 

 
 



 

 

เงื่อนไขการยกเลกิเดินทาง 
1. สําหรับผูโดยสารที่ไมไดถอืหนังสือเดินทางไทย และทางบริษัทฯเปนผูยื่นวีซาให เมื่อผลวีซา

ผานแลวมกีารยกเลกิการเดินทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนคามดัจําทัง้หมด 
2. ยกเลิกกอนการเดินทาง 30 วันขึ้นไป คืนเงินทั้งหมด 
3. ยกเลิกกอนการเดินทาง 15 วันขึ้นไป เก็บคาใชจาย ทานละ 10,000 บาท 
4. ยกเลิกกอนการเดินทาง 8-14 วัน เก็บคาใชจาย 80% ของราคาทัวร 
5. ยกเลิกการเดินทางนอยกวา 1-7 วัน เก็บคาใชจายทัง้หมด 100% ของราคาทวัร 
6. ยกเลิกการเดินทางในวันเดินทาง กรณีถกูปฏิเสธการเขา-ออกเมืองทั้งจากประเทศไทยและ

ประเทศอินโดนีเซีย ไมมีการคืนเงินทั้งหมดไมวากรณีใดๆทัง้สิ้นในกรณีเจ็บป�วย จนไม
สามารถเดินทางได จะตองมีใบรับรองแพทยจากโรงพยาบาลรับรอง ทางบริษทัฯ จะทาํ
การเล่ือนการเดินทางของทานไปยังคณะตอไป แตทั้งน้ีทานจะตองเสียคาใชจายที่ไม
สามารถเรียกคืนไดคอื คาธรรมเนียม ในการมดัจําต๋ัวทานละ 10,000 บาท และคาใชจาย
อ่ืนๆ 

7. ยกเวนกรุปที่เดินทางชวงวันหยดุหรือเทศกาลที่ตองการันตีมดัจํากับสายการบินหรือคามัด
จําที่พกัโดยตรงหรือโดยการผานตัวแทนในประเทศหรือตางประเทศและไมอาจขอคนืเงิน
ได รวมถงึเที่ยวบินพิเศษเชน Extra Flight และ Charter Flight จะไมมกีารคืนเงินมัด
จํา หรือคาทวัรทัง้หมดเน่ืองจากคาต๋ัวเปนการเหมาจายในเที่ยวบินน้ันๆ 

 
เงื่อนไขการเดินทาง 

1.  บริษัทฯ มีสิทธิ์ทีจ่ะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวรน้ี เมื่อเกิดเหตุสดุวิสัยจนไม
อาจแกไขได 

2.  บริษัทฯ ไมรับผดิชอบคาเสียหายในเหตุการณที่เกิดจากสายการบิน ภัยธรรมชาติ และ
อ่ืนๆที่อยูนอกเหนือการควบคุมของทางบริษัทฯหรือคาใชจายเพิ่มเติมที่เกิดขึ้นทางตรงหรอื
ทางออม เชน การเจ็บป�วย, การถกูทาํราย, การสูญหาย, ความลาชา หรือจากอุบัติเหตุ
ตางๆ 

3.  หากทานยกเลกิกอนรายการทองเที่ยวจะสิ้นสุดลง ทางบริษทัฯ จะถือวาทานสละสทิธิ์และ
จะไมรับผดิชอบคืนคาบริการที่ทานไดชําระไวแลวไมวากรณีใดๆ ทัง้สิ้น 

4.  บริษัทฯ จะไมรบัผดิชอบตอการหามออกนอกประเทศ หรือ หามเขาประเทศ อัน
เน่ืองมาจากมีสิ่งผิดกฎหมาย หรือเอกสารเดินทางไมถูกตอง หรือ การถูกปฏิเสธในกรณี
อ่ืนๆ 



 

 

5.  รายการน้ีเปนเพียงขอเสนอทีต่องไดรับการยืนยันจากบริษัทฯ อีกคร้ังหน่ึง หลังจากได
สํารองที่น่ังบนเคร่ือง และโรงแรมที่พกัในตางประเทศเปนที่เรียบรอย แตอยางไรก็ตาม
รายการน้ีอาจเปล่ียนแปลงไดตามความเหมาะสม 

6.  ราคาน้ีคิดตามราคาต๋ัวเคร่ืองบินในปจจุบัน หากราคาต๋ัวเคร่ืองบินปรับสูงขึ้น บริษัทฯ สงวน
สิทธิ์ที่จะปรับราคาต๋ัวเคร่ืองบินตามสถานการณดังกลาว 

7.  กรณีเกิดความผดิพลาดจากตัวแทน หรือ หนวยงานที่เกี่ยวของ จนมกีารยกเลกิ ลาชา 
เปล่ียนแปลง การบริการจากสายการบินบริษทัฯขนสง หรือ หนวยงานที่ใหบริการ บริษัทฯ
จะดําเนินโดยสดุความสามารถที่จะจัดบริการทัวรอ่ืนทดแทนให แตจะไมคืนเงนิใหสําหรับ
คาบริการน้ันๆ 

8. มคัคุเทศก พนักงาน และตัวแทนของบริษัทฯ ไมมีสทิธิ์ในการใหคาํสัญญาใดๆ ทัง้สิ้นแทน
บริษัทฯ นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผูมีอํานาจของบริษทัฯ กํากับเทาน้ัน 

9.  หากไมสามารถไปเที่ยวในสถานที่ที่ระบุในโปรแกรมได อันเน่ืองมาจากธรรมชาติ ความ
ลาชา และความผิดพลาดจากทางสายการบิน จะไมมกีารคืนเงินใดๆทัง้สิ้น แตทัง้น้ีทาง
บริษัทฯจะจดัหารายการเที่ยวสถานที่อ่ืนๆมาให โดยขอสงวนสิทธิก์ารจดัหาน้ีโดยไมแจงให
ทราบลวงหนา 

10.  กรณีทีก่องตรวจคนเขาเมืองทั้งทีป่ระเทศไทย และในตางประเทศปฏิเสธมิใหเดินทางออก
หรือเขาประเทศที ่

 บริษัทระบุในรายการเดินทาง  บริษัทของสงวนสิทธไมคืนคาบริการไมวากรณีใด ๆทัง้สิ้น 
11.  บริษัทฯ รับเฉพาะผูมีจดุประสงคการเดินทางเพื่อทองเที่ยวเทาน้ัน 
12.  เที่ยวบิน และรายการทองเที่ยวอาจมกีารเปล่ียนแปลงไดตามความเหมาะสม โดยมิตอง

แจงใหทราบลวงหนา 
13.  เมื่อทานตกลงชําระเงนิคาบริการไมวาทั้งหมดหรือบางสวนกบัทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะ

ถือวาทานไดยอมรับในเงื่อนไขและ ขอตกลงตาง ๆ ที่ไดระบุไวทั้งหมดน้ีแลว 
14.  โรงแรมที่พกัในประเทศอินโดนีเซีย มีมาตรฐานการกําหนดดาวและประเภทของทีพ่ัก

แตกตางกับประเทศไทย โดยโรงแรมทีพ่ักทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการจดัหาโรงแรมโดย
อางอิงตามการจดัระดับดาวของประเทศอินโดนีเซียตามที่ระบุในรายการทองเที่ยวเทาน้ัน 
โรงแรมโดยสวนใหญจะเปนแบบหองพกัคู (Twin หรือ Double) ในกรณีที่ทานมคีวาม
ประสงคจะพกัแบบ 3 ทาน ขึน้อยูกับขอจํากัดของหองพกัและการวางรูปแบบของหองพัก
ของแตละโรงแรม ซึง่มีความแตกตางกันอาจจะทําใหทานไมไดหองพกัติดกัน และไม
สามารถเสริมเตยีงไดตามทีต่องการ 

15.  กระเป�าสัมภาระตางๆถือเปนทรัพยสินสวนตวัของทาน ทางบริษทัจะไมรับผดิชอบตอความ
เสียหาย สูญหาย ลาชา หรืออุบัติเหตุตางๆ ใดๆทัง้สิ้น 



 

 

16.  เมื่อทานออกเดินทางไปกับคณะแลว หากทานงดการใชบริการรายการใดรายการหน่ึง 
หรือไมเดินทางพรอมคณะถอืวาทานสละสิทธิ์ ไมอาจเรียกรองคาบริการ และเงินมัดจาํคืน 
ไมวากรณีใดๆ ทัง้สิ้น 

17.  ในกรณีที่ลูกคาตองออกต๋ัวโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดตอเจาหนาทีข่องบริษทัฯ กอน
ทุกคร้ัง มิเชนน้ันทางบริษัท ฯ จะไมรับผิดชอบคาใชจายใดๆ ทัง้สิน้ 

18.   ในกรณีที่ลูกคาตองออกต๋ัวโดยสารภายในประเทศกรุณาติดตอเจาหนาทีข่องบริษทัฯกอน
ทุกคร้ังม ิ
เชนน้ันทางบริษทัฯจะไมรับผดิชอบคาใชจายใดๆทัง้สิ้น 

 
หลักฐานประกอบการย่ืนขอวีซาประเทศอินเดียสําหรับ-คนไทย 

1. หนังสือเดินทาง (Passport) หนังสือเดินทาง ตองมีหนาเหลือสําหรับประทบัวีซาอยางนอย 
2 หนา อายุใชงานเหลือไมนอยกวา 6 เดือน นับจากวันเดินทาง *กรุณาถอดปก Passport 
กอนสงเอกสารบริษทัจะไมรับผดิชอบในกรณีสูญหาย* 
2. รูปถาย รูปถายสีหนาตรงขนาด 2x2น้ิว พืน้หลังสีขาวเทาน้ัน จาํนวน 2 ใบเปนรูปทีถ่ายจาก
รานถายรูปเทาน้ัน รูป (หามสวมแวนตาหรือเคร่ืองประดับ, ไมใสชุดขาราชการหรือเคร่ืองแบบ
ใดๆ ไมเปนรูปสต๊ิกเกอรรวมถงึหามใชรูปที่ถายเองและปร้ินทเอง) 
3. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน 2 ชุด ถาเปนเด็กอายต่ํุากวา 15 ป ใชสําเนาสูติบัตรและ
บัตรประชาชน 
4. สําเนาทะเบียนบาน  
5. แบบฟอรม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

กรุณากรอกขอมูลเพื่อประโยชนในการพิจารณาดําเนินการขอวีซาของทาน 
ประวัติสวนตัว PERSONAL INFORMATION 
คํานําหนา :  นาย  นาง  นางสาว  เด็กชาย     
TITLE: MR  MRS  MS  MSTR     
ช่ือ : ............................................................................นามสกุล : ................................................................          
NAME: ....................................................................SURNAME: ............................................................       
สถานะภาพ :           แตงงาน                 โสด  
MARITAL STATUS      MARRIED                 UN MARRIED  
ช่ือสามี/ภรรยา:............................................................................................................................................. 
GIVE THE NAME OF WIFE OR HUSBAND 
สัญชาติสามี/ภรรยา : .................................................................................................................................. 
NATIONALITY: ........................................................................................................................................ 
ที่อยู  : .......................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................... 
ADDRESS: ................................................................................................................................................ 
....................................................................................................................................................................... 
 
ประวัตคิรอบครัว FAMILY INFORMATION 
ช่ือ/นามสกุลบิดา : …………………………………………………………………สัญชาติ ……………………………………………. 
FATHER’S NAME / SURNAME                                                                 
NATIONALITY  
ช่ือ/นามสกุลมารดา :………………………………………………………………สัญชาติ …………………………………………….. 
MOTHER’S NAME / SURNAME                                                               
NATIONALITY 
ประวัตกิารศึกษา EDUCATIONAL INFORMATION 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
ประวัตกิารทํางาน  PROFESTION INFORMATION   
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 



 

 

อาชีพ : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
OCCUPATION: …………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
ช่ือบริษทั: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
EMPLOYER’SNAME:  ……………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
เบอรโทรติดตอ :  ……………………………………………………………………………………………………………………………… 
WORK PHONE NUMBER 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..  
ที่อยู  : ………………………………………………………………………………………………………………………………................... 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
ADDRESS : 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….  
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
รหัสไปรษณีย : ………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
ZIP:  ………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
โปรดระบุรายช่ือประเทศที่ทานไดเดินทางในชวงระยะเวลา 10 ป * สําคัญมาก 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 



 

 

*สําหรับประเทศอินเดียหากเคยมีการเดินทางจําเปนตองแจงเลขที่วีซาคร้ังสดุทายที่ยื่นและวนัที่ออกวี
ซา (สําคญัมาก) 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 
****** HAVE A NICE TRIP ****** 


