
 
 

     บริษทั เอฟวีนิว อินเตอร์ แทรเวิล กรุ๊ป จ ำกดั 
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ใบอนุญาตธรุกิจนำเที่ยวเลขที่ 11/01967 

 

 

                                                                                               (อินเดีย มหัศจรรยร์าชาสถาน 5 วนั 3 คนื บินตรง TG) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

กก  ก ำหนดกำรเดนิทำง   เดือนมกราคม 2563 – เดือนมีนาคม 2563 

มั่นใจทุกการเดินทาง ประสบการณ์มากกว่า 20  ปี 
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อัตราคา่บรกิารและเงือ่นไขรายการทอ่งเที่ยว 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วันแรก สนามบินสุวรรณภูม ิ● นวิเดลี ● ชัยปุระ  (-/กลางวัน/เย็น) 

04.00 น. พร้อมกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4 เคาน์เตอร์สายการบินไทยแอร์เวย์ ประตู 3 เคาน์เตอร์ D  

สายการบิน Thai Airwaysโดยมีเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกแก่ทุกท่าน 

07.00 น. ออกเดินทางสู่ กรุงนิวเดลี ประทศอินเดิย โดยเที่ยวบินที่ TG323 (ใช้เวลาเดินทางโดยประมาณ 

03.20 ชั่วโมง) 

  (บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง) 

09.55 น. เดินทางถึง สนามบินนานาชาติอินทิราคานธี กรุงนิวเดลี ประเทศอินเดีย นำท่านผ่าน

พิธีตรวจคนเข้าเมืองเป็นที่เรียบร้อย พบการต้อนรับอย่างอบอุ่นจากเจ้าหน้าที่ (**เวลา

ท้องถิน่ของประเทศอนิเดียช้ากวา่ประเทศไทยประมาณ 1.30 ชั่วโมง กรุณาปรับนาฬกิา

ของท่านเพื่อสะดวกในการนัดหมาย 

เที่ยง        บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

ตาราง ราคา นิวเดล ีชัยปุระ อคัรา การบินไทย (TG) 5 วนั 3 คืน 
เร่ิมเดินทาง กลบัจากเดินทาง จ านวน ราคาผู้ใหญ่ ราคาเด็ก เด็กไม่มีเตียง พกัเดี่ยว 

24 ม.ค.63 28 ม.ค.63 25 22,900 22,900 21,900 4,000 

14 ก.พ.63 18 ก.พ.63 25 22,900 22,900 21,900 4,000 

21 ก.พ.63 25 ก.พ.63 25 23,900 23,900 22,900 4,000 

05 มี.ค.63 09 มี.ค.63 25 23,900 23,900 22,900 4,000 

19 มี.ค.63 23 มี.ค.63 25 23,900 23,900 22,900 4,000 
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จากนั้น        นำท่านเดินทางสู่ เมืองชัยปุระ หรือที่ทุกคนรู้จัก

ก ันในช ื ่อ“นครส ีชมพ ู”(ใช ้ เวลาในเด ินทาง

ประมาณ7ชั ่วโมง)เป็นเมืองหลวงของรัฐราช

สถาน มีประชากรมากกว่า 3 ล ้านคน เป็น

ศูนย์กลางในด้านต่างๆ ไม ่ว ่าจะเป็น ด ้าน

คมนาคม สาธารณูปโภค และโรงงานอุตสหกร

รมต่างๆรวมถึงสถานที่ท่องเที่ยวของเมืองชัยปุระ

ที่มีความสวยงามทั้งสถานที่และประวัติศาสตร์ที่

น่าค้นค้นหา ทำให้เมืองชัยปุระเป็นเมืองยอด

นิยมในการเดินทางเข้ามาท่องเที่ยว 

เย็น บริการอาหารเย็น ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

ที่พัก PARK REGIS HOTEL หรือเทียบเท่าระดับ 4* เมืองชัยปุระ 
 

วันที่สอง พระราชวังสายลม ● นั่งรถจี๊ปขึ้นแอมเบอร์ ฟอร์ท ● พระราชวังกลางน้ำ ● CITY PALACE  

                  ● วัดพระพิฆเนศ (เช้า/กลางวัน/เย็น) 

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม   

จากนั้น นำท่านสู่ พระราชวังสายลม (HAWA MAHAL) สร้างขึ้น

ในปี ค.ศ.1799 โดยมหาราชาสะหวาย ประธาป สิงห์ 

(Maharaja Sawai Pratap Singh) ออกแบบโดยลาล 

ชันด์ อุสถัด (Lal Chand Ustad) ซึ่งพระราชวังแห่งนี้

สร้างด้วยหินทรายสีชมพู และสีแดง ถอดแบบมากจาก

ทรงของมงก ุฎพระนารายณ ์ ล ักษณะเด ่นของ

พระราชวังสายลมแห่งนี้ มีความสูงถึง 5 ชั้น และสูง

ถึง 15 เมตร มีหน้าต่างทั้งหมด 953 บาน เป็นช่องลม

ลายฉลุเพื ่อให้อากาศถ่ายเทและให้แสงลอดผ่านได้ 

คล้ายกับรังผึ้ง สร้างขึ้นเพื่อให้นางสนมในวังสามารถ

มองเห็นวิถีชีวิตผู้คนในเมือง หรือขบวนพิธีการต่างๆท่ี

เกิดขึ้นภายนอกเมืองได้ ซึ่งคนภายนอกจะไม่สามารถ

เห็นนางสนมในวังได้ เนื ่องจากสมัยก่อนจะมีความ

เคร่งครัดในการใช้ผ้าคลุมหน้าสำหรับผู้หญิง นำท่าน

ถ่ายรูปหน้าพระราชวังสายลมที่เป็นจุดถ่ายรูปยอดฮิต

ของผู้ที่มาเยอืนตามอัธยาศัย 
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จากนั้น นำท่านสู่ พระราชวังสายลม (HAWA MAHAL) สร้างขึ้นในปี ค.ศ.1799 โดยมหาราชาสะหวาย  

ประธาป ส ิงห ์  (Maharaja Sawai 

Pratap Singh) ออกแบบโดยลาล 

ชันด์ อุสถัด (Lal Chand Ustad) ซึ่ง

พระราชวังแห่งนี้สร้างด้วยหินทราย

สีชมพู และสีแดง ถอดแบบมากจาก

ทรงขอ งม งก ุ ฎพ ระนารายณ ์   

ลักษณะเด่นของพระราชวังสายลม

แห่งนี้ มีความสูงถึง 5 ชั้น และสูง

ถึง 15 เมตร มีหน้าต่างทั้งหมด 953 

บาน เป็นช ่องลมลายฉลุเพ ื ่อให้

อากาศถ่ายเทและให้แสงลอดผ่าน

ได้ คล้ายกับรังผึ้ง สร้างขึ้นเพื ่อให้

นางสนมในวังสามารถมองเห็นวิถี

ชีวิตผู้คนในเมือง หรือขบวนพิธีการ

ต่างๆท่ีเกิดขึ้นภายนอกเมืองได้ ซึ่งคนภายนอกจะไม่สามารถเห็นนางสนมในวังได้ เนื่องจากสมัยก่อน

จะมีความเคร่งครัดในการใช้ผ้าคลุมหน้าสำหรับผู้หญิง นำท่านถ่ายรูปหน้าพระราชวังสายลมที่เป็น

จดุถ่ายรูปยอดฮิตของผู้ที่มาเยอืนตามอัธยาศยั 
 

จากนั้น นำท่านสู่ AMBER FORT หรือป้อมปราการใหญ่แห่งเมืองชัยปุระ ตั้งอยู่บนเนินเขาสูงของเมืองอาเมร์ 

สร้างขึ ้นในปี ค.ศ.1592 โดยมหา

ราชาแมนสิงห(์Raja Man Singh) แต่

เด ิมที่แห ่งน ี ้ เป ็นป้อมปราการท ี่

สำคัญสามารถป้องกันข้าศึกที ่มา

รุกรานได้ มีทั้งแม่น้ำล้อมรอบ และ

ขนาดกำแพงของป้อมปราการที ่มี

ขนาดใหญ่และหนาแน่น คล้ายกับ

กำแพงเมืองจีน ด้วยความยาวกว่า 

13 กิโลเมตร และสามารถมองเห็น

ได้ระยะไกลจากมุมสูงของปราการ

ได้อีกด้วย ซึ่งภายในยังประกอบไป

ด้วยพระตำหนกัอันสวยงามมากมาย 

ออกแบบสถาปัตยกรรมภายในเป็น

การผสมผสานระหว่างราชปุตกับโมกุล  (พเิศษ!! ให้ท่านนั่งรถจีปขึน้ไปชมพระราชวัง) 
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จากนั้น  นำท่านผ่านชม พระราชวังกลางน้ำ (JAL MAHAL) ตั้งอยู่กลางทะเลสาบ Man Sagar Lake โดยมี

เทือกเขานหาร์การห์ตั้งอยู่ด้านหลัง และตวัอาคารสร้างด้วยหินทรายสีแดง พระราชวังแห่งนี้มีท้ังหมด 

5 ชั้น ซึ่ง 4 ชั้นล่างจะถูกน้ำท่วมเมื่อทะเลสาบมีระดบัน้ำสูงสุด และเหลือให้เห็นเพียงชั้นบนสุดเท่านั้น                   

เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ โรงแรม 

จากนั้น  นำท่านสู ่ พระราชวังหลวง (CITY 

PALACE) สร้างขึ ้นในปี ค.ศ. 1797 

สมัยมหาราชาไสวจยั ซิงห์ ที่ 2 สร้าง

โดยการผสมผสานสถาปัตยกรรม

แบบราชปุตกับโมกุล ในปัจจุบันเปิด

เป็นพิพิธภัณฑ์ให้สามารถเข้าชมได้ 

จุดไฮไลท์ที่นักท่องเที่ยวนิยมถ่ายรูป

อยู่ที่ “ลานนกยูง” ซึ่งเป็นลานแสดง

ของเหล่านางรำที ่จะมาร่ายรำ ณ 

ลานแห่งนี้ และล้อมรอบด้วยประตู 4 

บาน ที ่ท ุกบานจะมีภาพวาดที ่เป็น

สัญลักษณ์ของ 4 ฤดู ประตูที ่ 1 จะ

เป็นตัวแทนของฤดูฝน ที่จะเป็นประตูที่ใช้ในการเข้าออก ประตูที่ 2 คือประตูดอกบัวเป็นตัวแทนของ

ฤดูร้อน ประตูที่ 3 ประตูโค้งสีเขียวเป็นตัวแทนของฤดูใบไม้ผลิ และประตูที่ 4 ประตูดอกไม้สีม่วง

ตัวแทนของฤดูหนาว  และเมื่อท่านมองไปยังด้านบนสุดของพระราชวังก็จะเห็นห้องพักส่วนพระองค์

ของราชวงศอ์ีกด้วย  

เทีย่ง         บรกิารอาหารกลางวัน ณ โรงแรม 
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จากนั้น  นำท่านสู่ พระราชวังหลวง (CITY PALACE) สร้างขึ้นในปี ค.ศ. 1797 สมัยมหาราชาไสวจัย ซิงห์ ที่ 2 

ส ร ้ า ง โ ด ย ก า ร ผ ส ม ผ ส า น

สถาปัตยกรรมแบบราชปุตกับโม

กุล ในปัจจุบันเปิดเป็นพิพิธภัณฑ์

ให้สามารถเข้าชมได้ จุดไฮไลท์ที่

น ักท่องเที ่ยวนิยมถ่ายรูปอยู ่ที่ 

“ลานนกยูง” ซึ ่งเป็นลานแสดง

ของเหล่านางรำที่จะมาร่ายรำ ณ 

ลานแห่งนี ้  และล ้อมรอบด้วย

ประต ู 4 บาน ท ี ่ท ุกบานจะมี

ภาพวาดที่เป็นสัญลักษณ์ของ 4 

ฤดู ประตูที่ 1 จะเป็นตัวแทนของฤดูฝน ที่จะเป็นประตูที่ใช้ในการเข้าออก ประตูที่ 2  คือประตูดอกบัว

เป็นตัวแทนของฤดูร้อน ประตูที่ 3 ประตูโค้งสีเขียวเป็นตัวแทนของฤดูใบไม้ผลิ และประตูที่ 4 ประตู

ดอกไม้สีม่วงตัวแทนของฤดูหนาว  และเมื่อท่านมองไปยังด้านบนสุดของพระราชวังก็จะเห็นห้องพัก

ส่วนพระองค์ของราชวงศอ์ีกด้วย 

 จากนั้น นำท่านสู ่วัดพระพฆิเนศ (GANESH TEMPLE) 

เป็นสถานที่ยอดนิยมที่ชาวต่างชาติและชาว

อินเดียเดินทางมาเคารพสักการะ เพื่อเป็น

ส ิ ร ิมงคล สร ้ างข ึ ้ นโดย  Seth Jai Ram 

Paliwal ในช่วงศตวรรษที่ 18 ตั้งอยู่บนเนิน

เขาเล็กๆ ซึ ่งพระพิฆเนศวรช้างหัวเทพใน

ศาสนาฮินดูถือว่าเป็นพระเจ้าแห่งความเป็น

มงคล ภูมิปัญญา ความรู้ และความมั่งคั่ง 

เปรียบเสมือนชีวิตแห่งการค้นหาความสุขนิ

รันดร ์

เยน็  บรกิารอาหารเยน็ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

ทีพ่ัก PARK REGIS HOTEL หรือเทียบเทา่ระดับ 4* เมืองชัยปุระ 

วันที่สาม ชัยปุระ ● อัครา ● แชนด์ เบารี ● อัครา ฟอร์ท (เช้า/กลางวัน/เย็น) 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

นำท่านเดินทางสู่ เมืองอัครา ใช้เวลาในการเดินทางประมาณ 4.30 ชั่วโมง    

จากนั้น  นำท่านสู่ แชนด์ เบารี (CHAND BAORI) โบราณสถานอันเก่าแก่ เป็นบ่อน้ำขั้นบันไดที่ลึกที่สุดใน

อินเดีย มีขั้นบันไดถึง 3,500 ขั้น สูง 13 ชั้น ลึกกว่า 30 เมตร  เนื่องจากใ ศตวรรษที่ 9 ประสบปญัหา

การขาดแคลนน้ำเป็นอย่างมาก จึงได้มีการรวบรวมชาวเมืองมาสร้างบ่อน้ำแห่งนี้ขึ้นเพื่อกักเก็บน้ำ

ไว้ใช้ ในช่วงแห้งแล้ง 
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จากนั้น      นำท่านเดินทางสู่ เมืองอัครา ใช้เวลาใน

การเดินทางประมาณ 4.30 ชั่วโมง    

จากนั้น  นำท่านสู ่ แชนด์ เบารี (CHAND BAORI) 

โบราณสถานอ ันเก ่ าแก ่  เป ็นบ ่อน้ำ

ขั้นบันไดที่ลึกที่สุดในอินเดีย มีขั้นบันไดถึง 

3,500 ขั ้น สูง 13 ชั ้น ลึกกว่า 30 เมตร  

เนื่องจากใ ศตวรรษที่ 9 ประสบปัญหาการ

ขาดแคลนน้ำเป็นอย่างมาก จึงได้มีการ

รวบรวมชาวเมืองมาสร้างบ่อน้ำแห่งนี้ขึ้น

เพื่อกักเก็บน้ำไว้ใช้ ในช่วงแห้งแล้ง 

เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ โรงแรม

  

จากนั้น นำท่านสู่ อัคราฟอร์ท (AGRA FORT) ป้อม

ปราการที่สำคัญอีกแห่งหนึ่งและยังได้รับ

การแต่งตั้งให้เป็นมรดกโลกโดยองค์การ

ยูเนสโก ใช้เวลาในการสร้างยาวนานถึง

สามยุคของกษัตริย์แห่งราชวงศ์โมกุล มี

ความโดนเด่นด้วยการสร้างโดยอิฐส้ม 

ล้อมรอบด้วยกำแพงถึงสองชั้น ภายในจะ

แบ่งเป็นโซนต่างๆ ทั้งห้องส่วนพระองค์ 

ท้องพระโรง ลานน้ำพุ สวนดอกไม้ และยัง

เป็นป้อมที่พระเจ้าชาห์ชะฮานถูกขุมขัง โดย

ลูกชายของท่านเองได้นำพระองค์มาขังไว้ 

เนื่องจากทรงโศกเศร้าเสียพระทัยที่พระ

มเหสี มุมตัช มาฮาล สิ ้นพระชนน์ และ

พระองค์ได้ใช ้ช ีว ิต ณ ป้อมแห่งนี ้ เฝ้า

มองทัชมาฮาล จากอัคราฟอร์ท ระลึกถึง

พระมเหสีอันเป็นท่ีรกัจนสิ้นพระชนน์ 

เย็น  บริการอาหารเย็น ณ ห้องอาหารของ

โรงแรม 

ทีพ่ัก MANSINGH / THE FERN HOTEL หรือ

เทียบเทา่ระดับ 4* เมืองอัครา 
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วันที่สี่  ทัช มาฮาล ● นิวเดลี ● ประตูเมืองอินเดีย ● วัดอักชาร์มดัม ● ตลาดจันปาท (เช้า/กลางวัน/เย็น) 

 

เช้า นำท่านสู่ ทัชมาฮาล (TAJ MAHAL) ชมพระ

อาทิตย์ขึน้ในตอนเชา้ ซึ่งถือเป็นวิวที่น่าชม

ที ่ส ุด ซึ ่งทัชมาฮาลนั ้นเป็น 1 ใน 7 สิ่ง

มหัศจรรย์ของโลก เป็นอนุสรณ์สถานแห่ง

ความรักอันยิ่งใหญ่ของพระเจ้าชาห์ชะฮา

นกับพระมเหสีที ่พบรักกันตั ้งแต่ทรงมี

พระชนมายุ 14 พรรษา และ 5 ปีหลังจาก

นั้น ทั้งสองพระองค์ก็ทรงอภิเษกสมรสกัน

ในที่สุด พระเจ้าชาห์ชะฮาน จึงเรียกพระ

มเหสีว่า มุมตัช มาฮาล ที่แปลว่า “อัญมณี

แห่งราชวัง” ซึ่งทัชมาฮาลสร้างขึ้นเพื่อใช้

เป็นหลุมฝั่งศพของพระนางมุมตัช มาฮาล 

ที่ทรงสิ้นพระชนษ์หลังจากให้กำเนิดธิดา

องค์ที่ 14 ใช้ผู้สร้างและร่วมออกแบบกว่า 

20,000 คน และใช้เวลาสร้างถึง 22 ปี มีความกว้างยาวด้านละ 100 เมตร สูง 60 เมตร มีเนื้อที่

ประมาณ 42 เอเคอร์ สร้างด้วยหินอ่อนสีขาว ศิลาแลง และประดับด้วยเพชร พลอย หิน จาก

หลากหลายประเทศไม่ว่าจะเป็น รัชเซีย อียิปต ์เนปาล ฯลฯ  หลังจากนั้น นำท่านกลับเข้าสู่โรงแรม 

เทีย่ง  รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

จากนั้น นำท่านเดินทางสู่ นิวเดลี ใช้เวลาในการเดินทางประมาณ 4.30 ชั่วโมง  

เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

นำท่านสู่ ประตูเมืองอินเดีย (INDIA GATE) หรือ อนุสรณ์สถานแห่งสงครามของอินเดีย ตั้งอยู่ใน

เมืองนิวเดลี สร้างขึ้นเพื่อรำลึกถึงทหาร

อ ินเด ีย 70 ,000 นาย ท ี ่สละช ีว ิตใน

สงครามโลกครั้งที่ 1  ลักษณะของประตู

เมืองอินเดียแห่งนี้สร้างขึ้นตามแบบอย่าง

ของประตูช ัย โดยเลียนแบบประตูช ัย

คอนสแตนตินในโรม โดยใช้หินทรายสี

แดงในการสร้าง ม ีความสูงถึง 42.3 

เมตร ส่วนโค้งของซุ ้มประตู กว้าง 9.1 

เมตร สูง 22.8 เมตร ในปจัจุบันถือว่าเป็น

อนุสรณ์สถานสงครามที ่ใหญ่ท ี ่ส ุดใน

ประเทศอินเดีย  

 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%A7%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B8%A5%E0%B8%B5
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จากนั้น นำท่านสู่ วัดอักชาร์มดัม (AKSHARDHAM TEMPLE) หรือ เดลี อักชาร์มดัม ได้รับการประกาศจาก 

Guinness World Record ในปี 2007 

ว่าเป็นวัดฮินดูที่ใหญ่ที่สุดในโลก ซึ่งอัก

ชาร์มดมั หมายถึง ศาสนสถานนิรันดร์

กาลของพระเจ ้าสูงสุด โดย Yogiji 

Maharaj กูรูองค์ที่ 4 ของนิกายมีดำริ

อยากสร้างวัดนี้ขึ้นริมฝั่งแม่น้ำยมุนา 

แต่ก็ยังไม่มีการก่อสร้างใดๆ จนมาถึง 

กูรูองค์ที่ 5 Pramukh Swami Maharaj 

ได้มาสานต่อเจตนารมณ์ในการสร้าง

วัดนี้ และใช้เวลาสร้างเพียง 5 ปี สร้าง

แล้วเสร็จในปี 2005 ออกแบบสไตล์

สถาป ัตยกรรมดั ้งเด ิมของอ ินเด ีย 

สร้างจากหินอ่อนสีขาวและหินทรายสี

ชมพู ตกแต่งด้วยภาพแกะสลักรูปสัตวต์่างๆ ประติมากรรมช้าง รูปป้ันบุคคลต่างๆ   

จากนั้น   นำท่านเพลิดพลินช้อปปิ้ง ตลาดจันปาท (JANPATH MARKET) เลือกซื้อของฝากหรือของที่ระลึกต่างๆ

มากมาย ไม่ว่าจะเป็น เสื้อผ้า กระเป๋า รองเท้า เครื่องประดบัตกแต่ง อัญมณีต่างๆได้ตามอัธยาศยั 

**ขอสงวนสทิธิ์ในการเปลีย่นแปลงโปรแกรมไมไ่ปตลาดจนัปาทหากมีเวลาไมเ่พียงพอ** 

เย็น  บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร 

ได้เวลาสมควร นำท่านเดินทางสู่ สนามบินนานาชาติอินทิราคานธี เตรียมตัวเดินทางกลับกรุงเทพฯ 

วันที่ห้า สุวรรณภุมิ กรุงเทพฯ  

00.20 น. ออกเดินทางสู่กรุงเทพฯโดยเที่ยวบินที่ TG316 (บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง) 

05.45 น. เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจมิรู้ลืม 

******************************************************************** 

****  END  OF  TOUR  **** 

 

 

 

 

 

********รูปถา่ยสถานทีใ่ชป้ระกอบในการโฆษณาเทา่นัน้******** 

(***กรุป๊ออกเดนิทางไดต้ัง้แต ่10 ทา่นขึน้ไป)*** 

สนใจจองทัวร์ติดตอ่สอบถาม : โทร 02-108-8666 

คุณอัน๋ / คุณเมย์ / คุณมิน้ 

รายการและราคาอาจมีการเปลีย่นแปลงตามช่วงเวลาเทศกาล, ราคาตั๋วโดยสารเคร่ืองบิน, ค่าธรรมเนียมของตั๋วและภาษี
น ้ามัน และอ่ืนๆ โปรดตรวจสอบราคากบัทางบริษัทอกีคร้ัง 
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อัตราคา่บรกิารรวม 
 
 

✓ ตั๋วเครื่องบินชั้นทัศนาจรไป -กลับพร้อมกรุ๊ป อยู่ต่อต้องเสียค่าเปลี่ยนแปลงตั๋ว 

✓ ที่พักโรงแรมตามรายการ 3 คืน พักหอ้งละ 2-3 ท่าน (กรณีมาไมค่รบคูแ่ละไมต่อ้งการเพิม่เงินพักห้องเดี่ยว) 

✓ อาหารตามรายการระบุ(สงวนสิทธิในการสลับมื้อหรือเปลี่ยนแปลงเมนูอาหารตามสถานการณ์)  

✓ ค่าเข้าชมสถานที่ตามรายการระบุ 

✓ ค่าระวางน้ำหนักกระเป๋าไม่เกิน 30 กก.ต่อ 1 ใบ(โหลดได้ท่านละ 1 ใบ)กระเป๋าถือขึ้นเครื่อง Hand Carry 7 

กก.ต่อ 1 ใบ 

✓ ค่ารถโค้ชรับ-ส่งสถานที่ท่องเที่ยวตามรายการระบุ 

✓ ค่าไกด์ท้องถิ่นและหัวหน้าทัวร์นำเที่ยวตามรายการ 

✓ ประกันอุบัติเหตุวงเงิน1,000,000 บาท (เป็นไปเงื่อนไขตามกรมธรรม์)  

เงื่อนไขประกันการเดินทาง  ค่าประกันอุบัติเหตุและค่ารักษาพยาบาล คุม้ครองเฉพาะกรณีที่ได้รับอุบัติเหตุ

ระหว่างการเดินทาง ไม่คุ้มครองถึงการสูญเสียทรัพย์สินส่วนตัวและไม่คุ้มครองโรคประจำตัวของผู้เดินทาง  

✓ ภาษีน้ำมันและภาษีตั๋วทุกชนิด(สงวนสิทธิเก็บเพิ่มหากสายการบินปรับขึ้นก่อนวันเดินทาง) 

 

อัตราคา่บรกิารไมร่วม 

 ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%และภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% 

 ค่าทำหนังสือเดินทางไทย และค่าธรรมเนียมสำหรับผู้ถือพาสปอร์ตต่างชาติ 

 ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ อาหารและเครื่องดื่มที่สั่งเพิ่มพิเศษ,โทรศัพท์-โทรสาร,อินเตอร์เน็ต,มินิบาร์,ซักรีดที่

ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ 

 ค่าใช้จ่ายอันเกิดจากความล่าช้าของสายการบิน,อุบัติภัยทางธรรมชาติ,การประท้วง,การจลาจล,การนัด

หยุดงาน,การถูกปฏเิสธไมใ่หอ้อกและเขา้เมืองจากเจ้าหนา้ที่ตรวจคนเขา้เมืองและเจา้หน้าที่กรมแรงงานทัง้

ที่เมืองไทยและต่างประเทศซึ่งอยู่นอกเหนือความควบคุมของบริษัทฯ 

 ค่าวีซ่าเข้าประเทศอินเดียแบบ E-VISA และค่าดำเนินการ 1,300 บาท  (เป็นแบบ DOUBLE ENTRY เข้า-

ออกได้ 2 ครั้ง   

และอนุญาตให้อยู่ได้ไม่เกิน 30 วัน) 

 ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น,คนขับรถ,ผู้ช่วยคนขับรถ1,500 บาท/ทริป/ลูกทัวร์1ท่าน(บังคับตามระเบียบธรรมเนียม

ของประเทศ) 

 ค่าทิปหัวหนา้ทัวร์ตามสนิน้ำใจของทุกท่านคะ่(ไมร่วมในทิปไกด์ทอ้งถิน่และคนขับรถนะคะแต่ไม่บังคับทิปค่ะ) 
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สำคัญ ผูเ้ดนิทางทุกทา่นกรุณาตรวจสอบขอ้มูลเหลา่นี ้ 

** เนือ่งจากมีกรณีทีถู่กปฏเิสธการเขา้ประเทศ ** 

หนังสือเดนิทางของทา่นตอ้งอยู่ในสภาพสมบูรณไ์มช่ำรุด เชน่  

1. ปกหน้า-หลัง ไม่ ฉีก หรือ ขาดจากเล่ม 

2. หน้ากระดาษในเล่ม ต้องไม่ ฉีก ขาด หรอื หลุด จากเล่ม 

3. หน้ากระดาษในเล่ม ไม่ควรมีรอยขีดเขียน หรือ ตราประทบัท่ีระลึก เช่น เมื่อท่านไปเที่ยว

ประเทศญี่ปุ่น   

ไม่ควรประทบัของสถานี (Eki Stamp) และสถานที่ท่องเท่ียว (Kinen Stamp) ใดๆ ลงในหน้า

พาสปอร์ต  

4. เล่มหนังสือเดินทางไม่ควรเป่ือยจากการเปียกน้ำ 

5. หน้าที่มีข้อมูลส่วนบคุคล ไม่ควรมีรอยปากกา หมกึเลอะ รอยขีด ขูด ข่วน ฟันสัตว์เลี้ยงแทะ 

ฯลฯ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เง่ือนไขการช าระค่าบริการ 

• กรุณาจองก่อนล่วงหน้า พร ้อมชำระเง ิน ค ่าม ัดจำท่านละ 10,000.- บาท ส่วนค่าทัวร์ส ่วน 

ที่เหลือ บริษัทฯ จะขอเก็บค่าทวัร์ทั้งหมดก่อนการเดินทางอย่างน้อย 20 วันก่อนการเดินทาง 

• ชำระด้วยการโอนเงินผ่านบัญชีธนาคาร  (กรุณาแฟกซ์ใบนำฝากมายงัเบอร์ 02-231-3399) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

กรณีชำระด้วยบัตรเครดิต มีค่าธรรมเนียมรูดบัตร 3 % จากยอดที่ทำการรูด  ทางบริษัทเอฟวีนิว ฯ ไม่มีนโยบายให้ท่าน

ชำระเงินผ่านการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารส่วนบุคคล  ทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยในการชำระเงินของท่านเป็นสำคัญ  
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เงือ่นไขการสำรองท่ีนั่งและการยกเลกิทัวร์ 

การจองทัวร์ : 

• กรุณาจองทัวร์ล่วงหน้า ก่อนการเดินทาง พร้อมชำระมัดจำ 10,000 บาท ส่วนที่เหลือชำระทันทีก่อนการ

เดินทางไมน่อ้ยกวา่ 15 วัน มิฉะนั้นถือวา่ท่านยกเลกิการเดินทางโดยอัตโนมัต ิ(ชว่งเทศกาลกรุณาชำระกอ่น

เดินทาง 21 วัน) 

กรณียกเลิก : 

• ยกเลิกการเดินทางก่อนการเดินทาง 45 วัน บริษัทฯ จะคืนเงินค่ามัดจำให้ทั้งหมด ยกเว้นในกรณีวันหยุด

เทศกาล, วันหยุดนักขัตฤกษ์ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์การคืนเงินมัดจำโดยไม่มีเงื่อนไขใด ๆ ทั้งสิ้น  

• ยกเลิกการเดินทาง 30 - 45 วัน ก่อนการเดินทาง หักค่าทัวร์ 50% และริบเงินมัดจำทั้งหมด 

• ยกเลิกภายใน 20 วัน ก่อนการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์การคืนเงินค่าทัวร์ทั้งหมดไม่ว่ากรณีใด ๆ 

ทั้งสิ้น 

กรณีเจ็บป่วย : 

• กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได้ ซึ่งจะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง บริษัทฯจะทำ

การเลื่อนการเดินทางของท่านไปยังคณะต่อไป แต่ทั้งนี้ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถยกเลิกหรือ

เลื่อนการเดินทางได้ตามความเป็นจริง 

• ในกรณีเจ็บป่วยกะทันหันก่อนล่วงหน้าเพียง 7 วันทำการ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทุกกรณี  

เงื่อนไขอื่น ๆ : 

• บริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ์ในการเกบ็คา่ใชจ้่ายทัง้หมด กรณีทา่นยกเลกิการเดนิทางและมีผลทำใหค้ณะเดนิทางไม่

ครบตามจำนวนที่บริษัทฯ กำหนดไว้ (15 ท่านขึ้นไป) เนื่องจากเกิดความเสียหายต่อทางบริษัทฯ และผู้

เดินทางอื่นทีเ่ดนิทางในคณะเดียวกัน บริษัทต้องนำไปชำระค่าเสียหายต่าง ๆ ที่เกิดจากการยกเลิกของท่าน 

• คณะผู้เดินทางจำนวน 15 ท่านขึ้นไป จึงออกเดินทางในกรณีที่มีผู้เดินทางไม่ถึง 15 ท่าน ขอสงวนสิทธิ์เลื่อน

วันเดินทาง หรือ ยกเลิกการเดินทาง โดยทางบริษัทจะแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า 10 วันก่อนการเดินทาง 

• กรณีที่ท่านต้องออกตั๋วภายใน เช่น (ตั๋วเครื่องบิน, ตั๋วรถทัวร์, ตั๋วรถไฟ) กรุณาสอบถามที่เจ้าหน้าที่ทุกครั้ง

ก่อนทำการออกตั๋ว เนื่องจากสายการบินอาจมีการปรับเปลีย่นไฟล์ทบิน หรือเวลาบิน โดยไมไ่ดแ้จง้ใหท้ราบ

ล่วงหน้า ทางบริษัทฯ จะไม่ 

 

• รับผิดชอบใด ๆ ในกรณี ถ้าาทา่นออกตั๋วภายในโดยไม่แจ้งให้ทราบและหากไฟล์ทบินมีการปรับเปลี่ยนเวลา

บินเพราะถือว่าท่านยอมรับในเงื่อนไขดังกล่าว 

• กรณีใช้หนังสือเดินทางราชการ (เล่มน้ำเงิน) เดินทางเพื่อการท่องเที่ยวกับคณะทัวร์ หากทา่นถูกปฏิเสธใน

การเข้า – ออกประเทศใด ๆ ก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าทัวร์และรับผิดชอบใด ๆ ทั้งสิ้น  
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เอกสารทีใ่ชใ้นการย่ืนวซีา่ประเทศอนิเดีย 10 วันลว่งหนา้กอ่นเดนิทาง 

➢ สแกนหน้าพาสปอร์ตสีที่ชัดเจน ห้ามถ่ายจากมือถือ และวันหมดอายุหนังสือเดินทางต้องมีอายุเหลือมากกว่า 

6 เดือน 

➢ รูปถ่าย : รูปสี ขนาด 2 นิ้ว พื้นหลังสีขาวเท่านั้น 1 รูป หน้าตรง ไม่ยิ้มเห็นฟัน เก็บผมให้เรียบร้อย  

นำรูปถ่ายขนาด 2 นิ้ว มาสแกนคู่กับ PASSPORT  เต็ม 2 หน้า จำนวน 1 ไฟล์ และ ไฟล์รูปเดี่ยว จำนวน 1 

ไฟล์ 

➢ กรณีผู้เดนิทางอายุไม่ถงึ 20 ปีบริบูรณ์  เด็กไม่ได้เดนิทาง กับบิดาและมารดา จะต้องมีหนังสือยนิยอมให้บุตร

เดินทาง ไปต่างประเทศจากเขตหรืออำเภอ (ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ) + หน้าพาสปอร์ตของบิดาและ 

มารดา + หนังสือรับรองค่าใช่จ่าย 

➢ กรณีผู้เดินทางอายุไม่ถึง 18 ปีบริบูรณ์ ต้องเตรียมสำเนาสูติบัตร ภาษาไทย 1 ฉบับ และ ใบสูติบัตรตัวจริง 

ภาษาอังกฤษ 1 ฉบับ 

➢ กรณีผู ้เดินทางอายุไม่ถึง 18 ปีบริบูรณ์ เปลี ่ยนชื ่อ-นามสกุล ต้องเตรียมเอกสารเปลี ่ยนชื่อ-นามสกุล 

ภาษาอังกฤษตัวจริง 1 ฉบับ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

**เปน็ไฟล ์PDF เทา่นัน้** 

**ในกรณีวซีา่ของทา่นไมผ่า่นการพจิารณาจากประเทศอนิเดีย 

ทางบรษิทัฯจะไมร่ับผดิชอบคืนเงนิคา่ทัวรใ์หทุ้กกรณี** 
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รายละเอียดเพิม่เตมิ 

➢ บริษัทฯมีสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมทัวร์ในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้  

➢ เที่ยวบนิ , ราคาและรายการทอ่งเทีย่ว สามารถเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสมโดยคำนงึถงึผลประโยชน์

ของผู้เดินทางเป็นสำคัญ 

➢ หนังสือเดินทางต้องมีอายุการใช้งานเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน และบริษัทฯรับเฉพาะผู้มีจุดประสงค์เดินทาง

เพื่อท่องเที่ยวเท่านั้น (หนังสือเดินทางต้องมีอายุเหลือใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน บริษัทฯไม่รับผิดชอบหาก

อายุเหลือไม่ถึงและไม่สามารถเดินทางได้ ) 

➢ ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากเกิดความล่าช้าของสายการบิน ,สายการบินยกเลิกบิน , การ

ประท้วง,การนัดหยุดงาน,การก่อจลาจล หรือกรณีท่านถูกปฎิเสธการเข้าหรือออกเมืองจากเจ้าหน้าที่ตรวจ

คนเข้าเมือง หรือ เจ้าหน้าที่กรมแรงงานทั้งจากไทยและต่างประเทศซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของ

บริษัทฯหรือเหตุภัยพบิัติทางธรรมชาติ(ซึง่ลูกคา้จะตอ้งยอมรับในเงื่อนไขนีใ้นกรณีทีเ่กดิเหตุสุดวสิัย ซึ่งอาจจะ

ปรับเปลี่ยนโปรแกรมตามความเหมาะสม) 

➢ ทางบรษิัทฯจะไมร่ับผดิชอบใดๆทั้งสิน้ หากผูเ้ดินทางประสบเหตุสภาวะฉุกเฉนิจากโรคประจำตัว ซึ่งไมไ่ด้เกดิ

จากอุบัติเหตุในรายการท่องเที่ยว(ซึ่งลูกค้าจะต้องยอมรับในเงื่อนไขนี้ในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัย ซึ่งอยู่

นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัททัวร์) 

➢ ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากท่านใช้บริการของทางบริษัทฯไม่ครบ อาทิ ไม่เที่ยวบางรายการ

,ไม่ทานอาหารบางมือ้,เพราะคา่ใชจ้า่ยทุกอยา่งทางบรษิัทฯไดช้ำระคา่ใชจ้่ายใหต้ัวแทนต่างประเทศแบบเหมา

จ่ายขาด ก่อนเดินทางเรียบร้อยแล้วเป็นการชำระเหมาขาด 

➢ ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหายจากการโจรกรรมและหรือเกิดอุบัติเหตุที่เกิด

จากความประมาทของนักท่องเที่ยวเองหรือในกรณีที่กระเป๋าเกิดสูญหายหรือชำรุดจากสายการบิน  

➢ กรณีที่การตรวจคนเข้าเมืองทั้งที่กรุงเทพฯและในตา่งประเทศปฎิเสธมิให้เดินทางออกหรือเข้าประเทศที่ระบุ

ไว้ในรายการเดินทาง บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าบริการไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น  

➢ ตั๋วเครื่องบนิเปน็ตัว๋ราคาพเิศษ กรณีที่ท่านไมเ่ดินทางพร้อมคณะไมส่ามารถนำมาเลื่อนวันหรือคืนเงนิและไม่

สามารถเปลี่ยนชื่อได้ 

➢ เมื่อท่านตกลงชำระเงินไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนผ่านตัวแทนของบริษัทฯหรือชำระโดยตรงกับทางบริษัทฯ 

ทางบริษัทฯจะถือว่าท่านได้ยอมรับในเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆที่ได้ระบุไว้ข้างต้นนี้แล้วทั้งหมด  

➢ กรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุดหรือเทศกาลที่ต้องการันตีมัดจำกับสายการบินหรือผ่านตัวแทนในประเทศหรือ

ต่างประเทศ รวมถึงเที่ยวบินพิเศษ เช่น Charter Flight , Extra Flightจะไม่มีการคืนเงินมัดจำหรือค่าทัวร์

ทั้งหมด 

➢ ในกรณีของ PASSPORT นั้น จะต้องไม่มีการชำรุด เปียกน้ำ การขีดเขียนรูปต่างๆหรือแม้กระทั่งตราปั๊มลาย

การ์ตูน ที่ไม่ใช่การประทับตราอย่างเป็นทางการของตม. กรุณาตรวจสอบ PASSPORT ของท่านก่อนการ

เดินทางทุกครั้ง หาก ตม.ปฎิเสธการเข้า-ออกเมืองของท่าน ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น 
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➢ ทางบรษิัทฯจะไมร่ับผดิชอบใดๆทัง้สิน้ หากพาสปอร์ตไมต่รงกับใบหนา้ปัจจุบัน ถงึจะยังไมห่มดอายุกต็าม อาจ

ทำใหท้า่นโดนปฎเิสธการเขา้และออกประเทศได ้เชน่ ศัลยกรรม ผา่ตดัขากรรไกรทีท่ำใหใ้บหนา้เปลีย่นไป 

ดังนัน้ ทา่นตอ้งทำพาสปอร์ตเลม่ใหมก่อ่นทำการจองทวัร์  

➢ กรณีมี “คดีความ” ทีไ่มอ่นุญาตใิหท้า่นเดนิทางออกนอกประเทศได ้โปรดทำการตรวจสอบกอ่นการจองทวัร์

วา่ทา่นสามารถเดนิทางออกนอกประเทศไดห้รือไม ่ถา้ไมส่ามารถเดนิทางได ้ซึง่เป็นสิง่ทีอ่ยูเ่หนือการควบคุม

ของบรษิัทฯ ทางบรษิัทฯจะไมร่ับผดิชอบใดๆทัง้สิน้ 

➢ กรณี “หญงิตัง้ครรภ”์ ทา่นจะตอ้งมีใบรับรองแพทย ์ระบชุัดเจนวา่สามารถเดนิทางออกนอกประเทศได ้รวมถงึ

รายละเอียดอายุครรภ์ทีช่ัดเจน สิง่นีอ้ยูเ่หนือการควบคุมของบรษิัทฯ ทางบรษิัทฯจะไมร่ับผดิชอบใดๆทัง้สิน้ 

➢ กรณีใช้หนังสือเดินทางราชการ (เล่มน้ำเงิน) เดินทางเพื่อการท่องเที่ยวกับคณะทัวร์ หากทา่นถูกปฏิเสธใน

การเข้า – ออกประเทศใด ๆ ก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าทัวร์และรับผิดชอบใด ๆ ทั้งสิ้น  

 

**กรุณากรอกขอ้มูลสำคัญสำหรับกรอกวีซา่อนิเดียออนไลน์ด้านลา่งใหค้รบถว้นดว้ยคะ่** 

รายการอาจมีการเปลีย่นแปลงตามชว่งเทศกาล ตัว๋โดยสารเครือ่งบนิ คา่ธรรมเนียมตัว๋และภาษีนำ้มัน 

และปัจจัยอืน่ๆ ฉะนัน้โปรดตรวจสอบราคากับทางบรษิัทฯ อีกครัง้ 

 

******กอ่นตดัสนิใจจองทัวร์ ควรอา่นเงือ่นไขใหเ้ขา้ใจอยา่งถอ่งแทจ้นเปน็ทีพ่อใจแลว้จงึชำระคา่มัด 

                               จำเพ่ือประโยชน์ของตัวทา่นเอง******** 

 

******* ลูกคา้ทา่นใดมีความประสงค์จะซือ้ประกันการเดนิทางเพิม่ความคุม้ครอง ****** 

สำหรับครอบคลมุเรือ่งรักษาพยาบาล / การลา่ชา้ของสายการบนิ / กระเปา๋เดนิทาง 

กรุณาตดิตอ่.....คุณแหมม่ / คุณเอ ๋โทร.02-108-8666 

 

ขอขอบพระคณุทุกทา่นทีม่อบความไวว้างใจใหท้างบรษิทัฯ เปน็ผูน้ำพาในการเดนิทางครัง้นีค้ะ่ 
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ข้อมูลส าคัญส าหรับกรอกวีซ่าอนิเดียออนไลน์ 

**กรุณาระบุรายละเอยีดท้ังหมดให้ครบถ้วน เพ่ือประโยชน์ในการพจิารณาวีซ่า** 

*** กรุณากรอกข้อมูลเป็นภาษาองักฤษ*** 

ประวัตสิว่นตวั (PERSONAL INFORMATION) 

คำนำหน้า :  นาย  นาง นางสาว   เด็กชาย   เด็กหญิง    

TITLE:        MR     MRS   MS        MSTR MISS    

ชื่อ/ NAME:…………………………………………………………นามสกุล/SURNAME:………………………………………………(ตามหน้าพาสปอร์ต) 

สถานะภาพ/ MARITAL STATUS :           แต่งงาน/ MARRIED                   โสด/ UN MARRIED                 

หย่าร้าง/DIVORCE 

ศาสนา/ RELIGION : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

ที่อยู่/ ADDRESS  :………………หมู่ที่…………….ตรอก/ซอย…………………….หมู่บ้าน………………………ตำบล/แขวง………………………………………….  

อำเภอ/เขต…………………….จงัหวัด………………………รหัสไปรษณีย ์…………………เบอร์มือถือ…………………อีเมลล์…………………………………………… 

ที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน/ ADDRESS  : ……………หมู่ที่……….ตรอก/ซอย………………หมู่บ้าน………………………ตำบล/แขวง…………………….  

อำเภอ/เขต…………………….จงัหวัด………………………รหัสไปรษณีย…์………………เบอร์มือถือ…………………อีเมลล์………………………………………………. 

ประวัติครอบครัว (FAMILY INFORMATION) 

ชื่อ/นามสกุลบิดา :…………………………………………………………..สัญชาติ ……………………………….สถานทีเ่กิด……………………………….. 

FATHER’S NAME / SURNAME                    NATIONALITY            PLACE OF BIRTH 

ชื่อ/นามสกุลมารดา :………………………………………………………..สัญชาติ ………………………………..สถานที่เกิด………………………………. 

MOTHER’S NAME / SURNAME                NATIONALITY            PLACE OF BIRTH 

ชื่อสามี/ภรรยา:………………………………………………………………สัญชาติ ………………………………สถานที่เกิด………………………………. 

GIVE THE NAME OF WIFE OR HUSBAND    NATIONALITY            PLACEOF BIRTH 

ประวัติการศึกษา(EDUCATIONAL INFORMATION) 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

ประวัติการทำงาน  (PROFESTION INFORMATION) 

อาชีพ / OCCUPATION:………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………... 

ชื่อบริษัท / EMPLOYER’S NAME :…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

เบอร์โทรติดต่อ+แฟ็กซ์/ WORK PHONE NUMBER+FAX:………………………………………………………………………………………………………… 
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ที่อยู่/ ADDRESS  : …………………………….หมู่ที่……………………ตรอก/ซอย………………………………..หมู่บ้าน………………………………………..  

ตำบล/แขวง………………………………….. อำเภอ/เขต………………………………จังหวัด……………………………รหัสไปรษณยี์…………………………..   

*โปรดระบุรายชื่อประเทศที่ท่านได้เดินทางในช่วงระยะเวลา 10 ปีที่ผ่านมา (ดูจากแสตมป์เข้า-ออก ประเทศ ใน

พาสปอร์ตเป็นหลัก) (**สำคัญมาก) 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..                           

*ท่านเคยได้รับวีซ่าประเทศอินเดียหรือไม่……………………ถ้าเคย โปรดระบุหมายเลขวีซ่า…………………………………………………..                                                                                                                                

วันที่ออกวีซ่า………………………….สถานที่ออกวีซ่า………………………………………… ประเภทวีซ่าที่ได้รับ……………………………………………….  

ข้อมูลของบริษัทที่เชิญในอินเดีย (กรณีวีซ่าธุรกิจ) 

ชื่อบริษัท / EMPLOYER’S NAME :……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

ที่อยู่/ ADDRESS  : …………………………หมู่ที่……………………ตรอก/ซอย………………………………..หมู่บ้าน……………………………………………….  

ตำบล/แขวง…………………………………..อำเภอ/เขต……………………………จังหวัด……………………………..รหัสไปรษณยี…์…………………………….  

เบอร์โทรติดต่อ+แฟ็กซ์/ PHONE NUMBER+FAX:………………………………………………………………………………………………………………………….. 

อีเมลล์/E-MAIL :…………………………………………………………………………………………………………………………………………….………………………………………….       

ข้อมูลที่พักที่อินเดีย / โรงแรม    

ชื่อโรงแรม / HOTEL NAME: …………………..…………………………………………………………………………………………………………………………………………       

ที่อยู่/ ADDRESS  :………………………...หมู่ที่……………………ตรอก/ซอย………………………………..หมู่บ้าน……………………………………………….  

ตำบล/แขวง………………………………….อำเภอ/เขต……………………………จังหวัด……………………………..รหัสไปรษณยี…์……………................  

เบอร์โทรติดต่อ+แฟ็กซ์/ PHONE NUMBER+FAX:………………………………………………………………………………………………………………………. 

อีเมลล์/E-MAIL :……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..   

ชื่อ/นามสกุล ผู้ติดต่อที่ไทย (ภาษาอังกฤษ)………………………………………………………………………………………………………………………………. 

ที่อยู่/ ADDRESS  :……………………….. หมู่ที่…………………….ตรอก/ซอย……………………………….หมู่บ้าน…………………………………………….  

ตำบล/แขวง………………………………….อำเภอ/เขต……………………………จังหวัด……………………………..รหัสไปรษณยี…์……………...............  

เบอร์โทรติดต่อ/ PHONE NUMBER :………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
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Attn : คณุ     Fax :  02-231-3399 

ใบจองทัวร์กับ  บริษทั เอฟวีนิว อินเตอร ์แทรเวิล กรุ๊ป จำกัด 

รายการทวัร ์       วนัเดินทาง       

ชื่อผู้ติดต่อ      โทร     แฟกซ์     

ที่อยู่เพื่อติดต่อรบัเอกสาร            

               

จำนวนผู้เดินทางทั้งหมด    คน  (ผู้ใหญ ่  ท่าน / เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี  ท่าน) 

จำนวนห้องพกัที่ใช้ทัง้หมด   ห้อง (ห้องพักคู่  ห้องพกัเดี่ยว        ห้องพกั 3 เตียง  ) 

รายชือ่ผูเ้ดนิทาง (กรุณาจัดเรียงตามหอ้งพัก และใหช่ื้อทัง้ภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ อยา่งถูกตอ้งตามหนงัสือเดนิทาง) 

**หมายเหตุ กรุณแจ้งความประสงคอ่ื์นตามที่ท่านต้องการ อาทเิชน่ 

อาหาร           ไม่ทานเนื้อววั            ไม่ทานเนื้อหม ู          ไม่ทานสัตวป์ีก         ทานมงัสาวิรัต 

รายระเอยีดอ่ืนๆ              

               

ยืนยันราคา  ผู้ใหญ่      เด็ก    ค่าตั๋วเพิ่ม / ลด     

ข้าพเจ้ารบัทราบเงื่อนไขในรายการทวัรเ์รียบร้อยแล้ว   ลงชื่อ      ผู้จอง                                                                                                                       

            (     ) 

        วนัที ่      

    

 

 

ลำดับ ชือ่-นามสกุล (ภาษาไทย) ชือ่-นามสกุล(ภาษาอังกฤษ) วนัเกดิ(ว/ด/ป) ปี ค.ศ. 

1    

2    

3    

4    

5    

6    

7    

8    

9    

10    

เอฟวีนิว อินเตอร ์แทรเวิล กรุป๊ ขอบคณุทุกท่านท่ีให้เกียรติใช้บริการของเรา 


