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รหสัโปรแกรม : 15299 (กรณุาแจง้รหสัโปรแกรมทกุคร ัง้ทีส่อบถาม) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

อนิเดยี . . . เดลล ี. . . อคัรา  3 วนั 

อนสุรณส์ถานของความรกัอนัยิง่ใหญ ่ “ ทชัมาฮาล ” 

วนัเดนิทาง  ราคาผูใ้หญ ่ พกัเดีย่ว สายการบนิ กรุป๊ละ 

วนัที ่27 – 29 สงิหาคม 2562 9,999 5,000 UK 20 
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ชม ป้อมปราการหนิทรายสชีมพ ู “ อคัรา ฟอรท์ ”  มรดกโลกอคัรา 

เดนิทางโดยสายการบนิวสิทาราแอรไ์ลน ์(UK) 

** ปล. ไมม่รีาคาเด็ก เนือ่งจากเป็นราคาพเิศษ / ราคานีไ้มร่วมคา่ทปิไกด ์และคนขบัรถ 1,500 บาท/ทา่น/ทรปิ 

 

คา่ยืน่วซีา่อนิเดยี 3,500 บาท : หนา้พาสปอรต์ และรปูถา่ย(สแกน)หนา้ตรง 2 นิว้ (พืน้หลงัขาว) 

 
วนัแรก สนามบนิสวุรรณภมู ิ– สนามบนิเดลล(ีประเทศอนิเดยี)                                                                        

12.00 น.   คณะพรอ้มกัน ณ ท่าอากาศยานสวุรรณภมู ิอาคารผูโ้ดยสารขาออก ชัน้ 4 ประตูทางเขา้ที ่7 เคาน์เตอร ์P สาย

การบนิวสิทาราแอรไ์ลน์ Vistara Airlines โดยมเีจา้หนา้ที่บรษัิทฯ คอยตอ้นรับและอ านวยความสะดวกใหก้ับ

ทา่น  

 

 
บรรยากาศภายใน Miracle Lounge 

คลกิชม http://bit.ly/2NMk5YE 
 

 

15.15 น.  เหนิฟ้าสู ่เมอืงเดลล ีประเทศอนิเดยี โดยสายการบนิ Vistara Airlines เทีย่วบนิที ่UK122 (ใชเ้วลาบนิประมาณ 

4.15 ชม.) 

17.55 น. ถงึสนามบนินานาชาตอินิธริา คานธ ีเมอืงเดลล ีประเทศอนิเดยี ผา่นขัน้ตอนการตรวจคนเขา้เมอืงและศลุกากร 

(เวลาในประเทศอนิเดยีชา้กวา่เมอืงไทย 1.30 ชม.) 

ค ่า       รับประทานอาหารค ่า ณ หอ้งอาหาร 

 น าทา่นเขา้สูท่ ีพ่กั  GLITZ  HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 

 

วนัทีส่อง เมอืงเดลล ี– เมอืงอคัรา – ทชัมาฮาล – อคัราฟอรท์ – ชอ้ปป้ิง – เมอืงเดลล ี                                           

เชา้  รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

น าท่านออกเดนิทางสู ่เมอืงอัครา เมอืงที่เป็นสถานที่ตัง้อนุสรณ์สถานแห่งความรัก ทัชมาฮาล และเคยเป็น

ศูนย์กลางปกครองของอนิเดียสมัยราชวงศ์โมกุล อคัระ อดีตเมอืงหลวงของอนิเดียในสมัยที่ยัง

เรยีกวา่ "ฮนิดสูถาน"  เป็นเมอืงทีต่ัง้อยูร่มิแมน่ ้ายมนา ทางตอนเหนอืของประเทศอนิเดยี ในรัฐอตุตร

ประเทศ ตัง้อยู่ห่างจากเมืองลัคเนาว์ เป็นเมอืงหลวงของรัฐอุตตรประเทศ เมืองอัคระมปีระชากร

http://bit.ly/2NMk5YE
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ทัง้หมด 1,686,976 คน (ปีค.ศ. 2010) ถอืเป็นหนึง่ในเมอืงทีม่ปีระชากรหนาแน่นทีส่ดุในรัฐอตุตรประเทศ และ

อนัดับที ่19 ในประเทศอนิเดยี (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 4.30 ชม.) 
เทีย่ง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ หอ้งอาหาร 

หมายเหต ุ เพือ่ใหเ้ขา้กบับรรยากาศ อนิเดีย้..อนิเดยี เรามบีรกิารเชา่ชดุใหท้า่นไวใ้สถ่า่ยรปูเก็บไวเ้ป็นความทรงจ าหรอืทา่น

สามารถเลอืกซือ้เพือ่เก็บเป็นทีร่ะลกึไดใ้นราคายอ่มเยาว ์**กรณุาสอบถามราคาทีไ่กดแ์ละหัวหนา้ทัวรค์ะ 

 น าท่านเดนิทางเขา้ชม  ทัชมาฮาล (TAJ MAHAL)   อนุสรณ์สถานแห่ง

ความรักอันยิง่ใหญข่องมหาราชาซาจารฮ์าลทีม่ตีอ่นางอนัเป็นทีรั่กยิง่มหารานี

มมุตัส มาฮาล ทัชมาฮาลสุสานหนิอ่อนที่ผูค้นเชือ่ว่าเป็นสถาปัตยกรรมแห่ง

ความรักทีส่วยทีส่ดุในโลก สรา้งขึน้โดยสมเด็จพระจักรพรรดแิห่งจักรวรรดโิม

กลุผูม้รัีกมั่นคงต่อพระมเหสขีองพระองค ์สมเด็จพระจักรพรรดชิาหช์ะฮัน ขึน้

ครองราชบัลลังกใ์นปี พ.ศ. 2171 พระองคม์อบความไวว้างใจแก่ อรชมุันท ์

พานุ เพคุม และเรยีกนางว่า มุมตัซ มาฮาล "อัญมณีแห่งราชวัง" พระมเหสี

ตดิตามพระองคแ์มแ้ต่ในสนามรบ แนะน าพระองคใ์นเรือ่งราชการของประเทศ และพระองคซ์าบซึง้ในน ้าพระทัย

ของพระมเหสียิง่นัก ครัน้ในปี พ.ศ. 2174 (ค.ศ. 1631) พระมเหสีมุมตัซสิน้  พระชนม ์หลังจากใหก้ าเนิด

ทายาทองค์ที่ 14 การสิน้พระชนมข์อง พระมเหสีท าใหส้มเด็จพระจักรพรรดชิาห์ชะฮันโศกเศรา้อยู่ถงึสอง

ทศวรรษ ราชสมบตัสิว่นใหญส่ญูเสยีไปเพือ่การสรา้งอนุสรณ์แหง่ความรักของทัง้สองพระองค ์  

 น าท่านชม อัคราฟอร์ท (AGRA FORT) ตัง้อยู่รมิฝ่ังแม่น ้ายมุนา สรา้งในปี 

1564 ตามบญัชาของพระเจา้อกับาร ์ก าแพงป้อมสรา้งจากหนิทราย มตี าหนัก

ต่างๆ ถงึ 500 หลัง เป็นศลิปะแบบเบงกาลแีละคุชราต ีปัจจุบันเหลอือยู่หลัง

เดียว คือ ชาหังคีรีมาฮาล เป็นที่ประทับของชายาฮนิดูของพระเจา้อักบาร ์

ลักษณะสถาปัตยกรรมจงึเป็นแบบอนิเดยีแท ้ครัน้ถงึสมัยพระเจา้ชาหจ์ะฮาน 

ทรงมบีัญชาใหร้ือ้ถอนต าหนักอืน่ๆลงทัง้หมด เพือ่สรา้งวังทีป่ระทับใหม่เป็น

ศลิปะแบบฮนิดผูสมกบัอสิลาม รวมถงึหอแปดเหลีย่มมสุซามานบรูช ์ทีเ่ชือ่กันวา่เป็นทีซ่ ึง่ชาหจ์ะฮาน ถูกคมุขัง

เอาไวแ้ละเฝ้ามองทัชมาฮาลไปจวบจนลมหายใจสดุทา้ยแหง่พระชนมช์พี   
 จากนั้นน าท่าน ชอ้ปป้ิงสนิคา้ทอ้งถิน่ อสิระเลือกซือ้เลือกชมสนิคา้มากมายตามอัธยาศัย ใหท้่านชอ้ปป้ิง

เพลดิเพลนิกบัสนิคา้คณุภาพหลากหลายสไตลใ์นราคาทีถ่กูใจ จนถงึเวลาอนัสมควร 

ค ่า       รับประทานอาหารค ่า ณ หอ้งอาหาร 

 น าทา่นเดนิทางสู ่เมอืงเดลล ี(ใชเ้วลาในการเดนิทางประมาณ 4.30 ชม.) เมอืงเดลล ีเมอืงมหานคร 7 ราชธาน ี

เนือ่งจากในอดตีประเทศอนิเดยีมกีารยา้ยเมอืงหลวงไปอยูท่ีอ่ ืน่หลายครัง้และแตล่ะครัง้ทีม่กีารเปลีย่นแปลงหรอื

ยา้ยเมอืงหลวงก็มักจะกลับมาเริม่ตน้ทีเ่มอืงเดลลทีุกครัง้ เมอืงเดลลแีบ่งออกเป็น 2 ส่วน เดลลเีก่าและเดลลี

ใหม ่เมอืงนีม้โีบราณสถานและสภาปัตยกรรมสมยัใหม ่ผสมผสานกนัอยา่งลงตัวท าใหเ้ดลลเีต็มไปดว้ยกลิน่อาย

ของอารยธรรมโบราณทีร่ายลอ้มไปดว้ยความทันสมยั.  จากนัน้น าทา่นเดนิทางเขา้สูส่นามบนิเดลล ี

 หมายเหต ุ คณะควรเดนิทางไปถงึสนามบนิเพือ่ท าการเช็คอนิกอ่นขึน้เครือ่งประมาณ 2-3 ชม.เพือ่หลกีเลีย่งสถานการณ์ฉุกเฉนิทีอ่าจ

เกดิขึน้ เชน่ สภาพการจราจรทีค่ับคั่ง,สภาพอากาศและอืน่ๆ โดยมตีัวแทนบรษัิท(มัคคุเทศก,์หัวหนา้ทัวร,์คนขับรถ)เป็นผู ้

พจิารณาและบรหิารเวลาอย่างเหมาะสม บรษัิทขอสงวนสทิธิค์นืเงนิทกุกรณีหากลกูคา้ไมส่ามารถขึน้เครือ่งกลบัตามวนัและ

เวลาเทีย่วบนิทีร่ะบใุนรายการทัวร.์ 

 

วนัทีส่าม สนามบนิเดลล ี– สนามบนิสวุรรณภมู ิ(กรงุเทพฯ)                                                                                                                          

08.25 น. เดนิทางสู่ กรุงเทพฯ(ประเทศไทย) โดยสายการบนิ Vistara Airlines เที่ยวบนิที่ UK121 (บรกิารอาหารและ

เครือ่งดืม่บนเครือ่ง) 

14.15 น.  ถงึสนามบนิสวุรรณภมู ิโดยสวัสดภิาพพรอ้มความประทบัใจ .......... 
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บริษัทขอสงวนสทิธิ ์: รายการทัวร์ท่องเที่ยวสามารถเปลีย่นแปลงหรือยกเลกิรายการตามความเหมาะสมอันเนื่องจากสภาวะอากาศ,

การจราจร,การเมอืง,สายการบนิ,ขัน้ตอนการตรวจคนเขา้เมอืงของแตล่ะประเทศหรอืกรณีอืน่ๆโดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้โดยมตีวัแทน

บรษัิท(มัคคเุทศก,์หัวหนา้ทวัร,์คนขับรถของแตล่ะประเทศ)เป็นผูบ้รหิารเวลาปรับเปลีย่นตามความเหมาะสม ทัง้นี้ข ึน้อยู่กบัสภาพการจราจร

,การตรวจคนเขา้เมอืงหรอืสาเหตุอืน่ทีไ่ม่ไดม้าจากทางบรษัิท โดยทางบรษัิทจะค านึงถงึความปลอดภัยและประโยชน์ของผูเ้ดนิทางเป็น
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ส าคัญ...กรุณาอา่นรายการและเงือ่นไขขอ้ตกลงอยา่งละเอยีดกอ่นท าการจองทวัรห์รอืช าระเงนิ จากนัน้จะถอืวา่ลกูคา้รับทราบตาม

ขอ้ก าหนดของบรษัิทหากเกดิความเสยีหายใดๆขึน้ และขอสงวนสทิธิไ์ม่รับผดิชอบกรณีมตีั๋วเครือ่งบนิภายในประเทศเนื่องจากเหตไุฟลท์

บนิตามรายการถกูยกเลกิหรอืสาเหตุอนัเนือ่งจากสภาวะอากาศ,การจราจร,การเมอืงจากสายการบนิ ทางบรษัิทจะไมรั่บผดิชอบทกุกรณี. 
 

อตัราคา่บรกิารรวม 
 คา่ตัว๋เครือ่งบนิไป-กลบัตามรายการทีร่ะบ ุรวมถงึคา่ภาษีสนามบนิ และคา่ภาษีน ้ามัน  
 คา่รถโคช้ปรับอากาศ  
 โรงแรมทีพั่กตามทีร่ะบ ุหรอืเทยีบเทา่ (พัก 2 ทา่น/หอ้ง)  
 คา่ธรรมเนยีมเขา้ชมสถานทีต่า่งๆ ตามรายการทีร่ะบ ุ   
 คา่อาหาร ตามรายการทีร่ะบ ุ  
 คา่เบีย้ประกนัอบุตัเิหตใุนการเดนิทางทอ่งเทีย่ว วงประกนัทา่นละ 1,000,000 บาท  (เงือ่นไขตามกรรมธรรม)์ 
 

อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 
× คา่ใชจ้่ายสว่นตวัของผูเ้ดนิทาง อาท ิคา่ท าหนังสอืเดนิทาง คา่โทรศพัท ์คา่อาหาร เครือ่งดืม่ คา่ซกัรดี คา่มนิบิารใ์นหอ้งและคา่พาหนะ

ตา่งๆ ทีม่ไิดร้ะบใุนรายการ 
× คา่ธรรมเนยีมในกรณีทีก่ระเป๋าสมัภาระทีม่นี ้าหนักเกนิกวา่ทีส่ายการบนินัน้ๆก าหนดหรอืสมัภาระใหญเ่กนิขนาดมาตรฐาน 
× คา่ภาษีน ้ามัน ทีส่ายการบนิเรยีกเก็บเพิม่ ภายหลงัจากทางบรษัิทฯไดอ้อกตัว๋เครือ่งบนิไปแลว้ 
× คา่มัคคเุทศกท์อ้งถิน่ และหัวหนา้ทวัรอ์ านวยความสะดวก ตลอดการเดนิทาง 
× คา่ทปิไกด ์และคนขบัรถ, 1,500 บาท/ทา่น/ทรปิ 
× คา่ทปิหวัหนา้ทวัรแ์ลว้แตค่วามพงึพอใจของทา่น  
× ภาษีมลูคา่เพิม่ 7 % และภาษีหัก ณ ทีจ่า่ย 3 % 
× คา่วซีา่ 3,500 บาท ส าหรบัคนไทยเทา่น ัน้ (ตา่งชาตโิปรดแจง้ ไมร่วมคา่วซีา่กรณีเป็นชาวตา่งชาต)ิ  

เอกสารยืน่วซีา่อนิเดยีหนา้พาสปอรต์ และรูปถา่ย(สแกน)หนา้ตรง  2 นิว้ (พืน้หลงัขาว)  
 

เดนิทางขึน้ต า่ 20 ทา่น หากต า่กวา่ก าหนด กรุ๊ปจะไม่สามารถเดนิทางได ้หากผูเ้ดนิทางทกุทา่นยนิดทีีจ่ะช าระค่าบรกิารเพิม่เพือ่ใหค้ณะ
เดนิทางได ้ทางเรายนิดทีีจ่ะประสานงานในการเดนิทางตามประสงคใ์หท้า่นตอ่ไป ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการงดออกเดนิทางและ

เลือ่นการเดนิทางไปในวนัอืน่ตอ่ไป โดยทางบรษัิทฯจะแจง้ใหท้า่นทราบลว่งหนา้  
 

เง ือ่นไขการจอง และ การช าระเงนิ  : 
 มดัจ าทา่นละ 10,000 บาท ภายหลังจากทีท่่านสง่เอกสารการจอง 1 วัน  กรณีลูกคา้ท าการจองกอ่นวันเดนิทางภายใน 30 วัน ทาง

บรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเก็บคา่ทวัรเ์ต็มจ านวน  
 สว่นทีเ่หลอื ช าระกอ่นวนัเดนิทางอยา่งนอ้ย 30 วนั 

 หากไมช่ าระมัดจ าตามทีก่ าหนด ขออนุญาตตดัทีน่ั่งใหล้กูคา้ทา่นอืน่ทีร่ออยู ่
 หากช าระไมค่รบตามจ านวน บรษัิทฯถอืวา่ทา่นยกเลกิการเดนิทางโดยอตัโนมัตโิดยไมม่เีงือ่นไข 
 เมือ่ทา่นช าระเงนิไมว่า่จะทัง้หมดหรอืบางสว่น ทางบรษัิทฯถอืวา่ทา่นไดย้อมรับเงือ่นไขและขอ้ตกลงตา่งๆทีไ่ดร้ะบไุวท้ัง้หมดนีแ้ลว้ 
 หากช าระเงนิในแตล่ะสว่นแลว้ โปรดสง่ส าเนาการโอนเงนิ พรอ้มระบุชือ่พนกังานขายมาทางแฟกซ ์………. 
 สง่รายชือ่ส ารองทีน่ ัง่ ผูเ้ดนิทางตอ้งสง่ส าเนาหนงัสอืเดนิทาง (Passport) โดยเซ็นตช์ือ่พรอ้มยนืยนัวา่ตอ้งการเดนิทาง

ทอ่งเทีย่วทรปิใด, วนัทีใ่ด, ไปกบัใครบา้ง, เบอรโ์ทร // [หากไมส่ง่ส าเนาหนงัสอืเดนิทาง(Passport) มาให ้ทางบรษิทัฯขอ
สงวนสทิธิไ์ม่รบัผดิชอบคา่เสยีหายอนัเกดิจากความผดิพลาดจากการสะกดชือ่-นามสกุล และอืน่ๆ เพือ่ใชใ้นการจองต ัว๋
เครือ่งบนิท ัง้ส ิน้ 

โปรดตรวจสอบ  Passport : จะตอ้งมอีายุคงเหลอื ณ วันเดนิทางมากกวา่ 6 เดอืนขึน้ไป และเหลอืหนา้กระดาษอย่างต า่ 2 หนา้หากไม่

มั่นใจโปรดสอบถาม 
 

เง ือ่นไขยกเลกิการจอง : 

เนือ่งจากเป็นราคาตัว๋เครือ่งบนิโปรโมชัน่ เมือ่จองทัวรช์ าระเงนิคา่จองคา่ทวัรแ์ลว้ ไม่สามารถยกเลกิ เลือ่น ขอคนืเงนิ ไดท้กุกรณี  และกรณี
ทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงทัง้กรุงเทพฯ และในตา่งประเทศ ปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออก หรอื เขา้ประเทศทีร่ะบไุว ้ในรายการเดนิทาง บรษัิทฯ 

ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะไม่คนืค่าทัวรไ์ม่วา่กรณีใดๆ ทัง้สิน้  รวมถงึ เมือ่ท่านออกเดนิทางไปกับคณะแลว้ ถา้ท่านงดการใชบ้รกิารรายการใด
รายการหนึง่ หรอืไมเ่ดนิทาง พรอ้มคณะถอืวา่ทา่นสละสทิธิ ์ไมอ่าจเรยีกรอ้งคา่บรกิารและเงนิมัดจ าคนื ไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้สิน้  

 ยกเลกิกอ่นเดนิทางมากกวา่ 30 วนั  ยนิดคีนืเงนิคา่มัดจ า 

 ยกเลกิกอ่นเดนิทาง 16 – 30 วนั  เก็บเงนิ 80 % จากยอดเต็ม 

 ยกเลกิกอ่นเดนิทาง 1 – 15 วนั  สงวนสทิธิเ์ก็บเงนิคา่ทวัร ์100 % 

 
หมายเหตุ : กรุณาอา่นศกึษารายละเอยีดท ัง้หมดกอ่นท าการจอง เพือ่ความถูกตอ้งและความเขา้ใจตรงกนัระหวา่งทา่นลกูคา้และ 

บรษิทั 

1. บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิท์ ีจ่ะเลือ่นการเดนิทางหรอืปรบัราคาคา่บรกิารขึน้ในกรณีทีม่ผีูร้ว่มคณะไมถ่งึ 30 ทา่น  

2. ขอสงวนสทิธิก์ารเก็บคา่นา้มันและภาษีสนามบนิทกุแหง่เพิม่ หากสายการบนิมกีารปรับขึน้กอ่นวนัเดนิทาง  

3. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นเทีย่วบนิ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้อนัเนื่องจากสาเหตตุา่งๆ  

4. บรษัิทฯ จะไม่รับผดิชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกดิกรณีความลา่ชา้จากสายการบนิ,การยกเลกิบนิ, การประทว้ง, การนัดหยุดงาน, การกอ่การ

จลาจล, ภัยธรรมชาต,ิ การนาสิง่ของผดิกฎหมาย ซึง่อยูน่อกเหนอืความรับผดิชอบของบรษัิทฯ  

5. บรษัิทฯ จะไม่สามารถรับผดิชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกดิสิง่ของสญูหาย อันเนื่องเกดิจากความประมาทของท่าน, เกดิจากการโจรกรรม 

และ อบุตัเิหตจุากความประมาทของนักทอ่งเทีย่วเอง  

6. เมื่อท่านตกลงช าระเงนิมัดจ าหรือค่าทัวร์ทัง้หมดกับทางบริษัทฯ แลว้ ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านไดย้อมรับเงื่อนไขขอ้ตกลงต่างๆ 

ทัง้หมด  

7. รายการนี้เป็นเพียงขอ้เสนอทีต่อ้งไดรั้บการยนืยันจากบรษัิทฯอกีครัง้หนึง่ หลังจากไดส้ ารองโรงแรมทีพั่กในตา่งประเทศเรยีบรอ้ยแลว้ 

โดยโรงแรมจัดในระดบัใกลเ้คยีงกนั ซึง่อาจจะปรับเปลีย่นตามทีร่ะบใุนโปรแกรม  
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8. การจัดการเรือ่งหอ้งพัก เป็นสทิธขิองโรงแรมในการจัดหอ้งใหก้ับกรุ๊ปทีเ่ขา้พัก  โดยมหีอ้งพักส าหรับผูส้บูบุหรี ่/ ปลอดบุหรี่ได ้โดย

อาจจะขอเปลีย่นหอ้งไดต้ามความประสงคข์องผูท้ีพั่ก ทัง้นีข้ ึน้อยูก่บัความพรอ้มใหบ้รกิารของโรงแรม และไมส่ามารถรับประกนัได ้  

9. กรณีผูเ้ดนิทางตอ้งการความชว่ยเหลอืเป็นพเิศษ อาทเิชน่ ใชว้ลีแชร ์กรุณาแจง้บรษัิทฯ อยา่งนอ้ย 7 วนักอ่นการเดนิทาง มฉิะนัน้บรษัิท

ฯไมส่ามารถจัดการไดล้ว่งหนา้ได ้ 

10. มัคคุเทศก ์พนักงานและตัวแทนของผูจั้ด ไม่มสีทิธใินการใหค้ าสญัญาใด ๆ ทัง้ส ิน้แทนผูจั้ด นอกจากมเีอกสารลงนามโดยผูม้อี านาจ

ของผูจ้ัดก ากบัเทา่นัน้ 

11. ผูจ้ัดจะไม่รับผดิชอบและไม่สามารถคนืคา่ใชจ้่ายตา่งๆ ไดเ้นื่องจากเป็นการเหมาจ่ายกับตัวแทนตา่งๆ ในกรณีทีผู่เ้ดนิทางไม่ผ่านการ

พจิารณาในการตรวจคนเขา้เมอืง-ออกเมอืง ไมว่า่จะเป็นกองตรวจคนเขา้เมอืงหรอืกรมแรงงานของทกุประเทศในรายการทอ่งเทีย่ว อัน

เนือ่งมาจากการกระท าทีส่อ่ไปในทางผดิกฎหมาย การหลบหน ีเขา้ออกเมอืง เอกสารเดนิทางไมถ่กูตอ้ง หรอื การถกูปฏเิสธในกรณีอืน่ 

ๆ  

12. สภาพการจลาจรในช่วงวันเดนิทางตรงกับวันหยุดเทศกาลของอียปิต์ หรือ วันเสาร์อาทิตย์ รถอาจจะตดิ อาจท าใหเ้วลาในการ

ท่องเทีย่วและ ชอ้ปป้ิงแต่ละสถานทีน่อ้ยลง  โดยเป็นดุลยพินิจของมัคคุเทศก ์และคนขัยรถในการบรหิารเวลา ซึง่อาจจะขอความ

ร่วมมอืจากผูเ้ดนิทางในบางครัง้ทีต่อ้งเร่งรบี เพือ่ใหไ้ดท้อ่งเทีย่วตามโปรแกรม 

13. บรกิารน ้าดืม่ทา่นวนัละ1ขวด ตอ่คนตอ่วนัเริม่ในวนัที2่ ของการเดนิทาง ถงึวนัที3่ ของการเดนิทาง รวมจ านวน 2 ขวด 

14. การบรกิารของรถบสัน าเทีย่ว ตามกฎหมายของประเทศ สามารถใหบ้รกิารวนัละ10ชัว่โมง ในวันนัน้ๆ มอิาจเพิม่เวลาได ้โดยมัคคเุทศก์

และคนขับจะเป็นผูบ้รหิารเวลาตามความเหมาะสม ทัง้นี้ข ึน้อยู่กับสภาพการจราจรในวันเดนิทางนัน้ๆเป็นหลัก จงึขอสงวนสทิธิใ์นการ

ปรับเปลีย่นเวลาทอ่งเทีย่วตามสถานทีใ่นโปรแกรมการเดนิทาง 

 
 

กรุณากรอกข้อมูลตามความจริง  เพ่ือเป็นข้อมูลทีใ่ช้ในการย่ืนขอวซ่ีาอนิเดยี 
 

 
1. ช่ือ-นามสกุล  (ภาษาไทย).......................................................................................................................... 
ช่ือ-นามสกุลเดิม (ในกรณีท่ีมีการเปล่ียนช่ือ-นามสกุล   (ภาษาไทย).................................................................... 
2. สถานท่ีอยูติ่ดต่อสะดวก……………………………………......................รหสัไปรษณีย.์................................เบอร์โทรศพัทบ์า้น.................................เบอร์มือ
ถือ……................................................................................. 
3. รูปพรรณ/ต าหนิ.......................................................................สีผิว……………………………………........ 
4. ช่ือและนามสกุลบิดา.................................วนั/เดือน/ปี เกิดบิดา...........................สถานท่ีเกิดบิดา..….............. 
5. ช่ือและนามสกุลมารดา..............................วนั/เดือน/ปี เกิดบิดา...........................สถานท่ีเกิดมารดา……….… 
6. กรณีสมรส /กรุณาแจง้ช่ือ-สกุล และสถานท่ีเกิด (ระบุจงัหวดั) ของคู่สมรส) 
ช่ือคู่สมรส/สกุล........................................    วนั/เดือน/ปี............................  สถานท่ีเกิดคู่สมรส......................... 
 หากเป็นผูห้ญิง กรุณาระบุสุกลเดิม.......................................................................................................... ....... 
 กรณี อยา่ร้าง/เสียชีวิต กรุณาระบุ.................................................................................................................. 
7. กรณีไม่สมรส /หรือสมรสไม่จดทะเบียน/กรุณาแจง้ช่ือ-สกุล และสถานท่ีเกิด (ระบุจงัหวดั) ของญาติ หรือ คู่สมรส 
กรุณาระบุความสมัพนัธ์................................................................................................................................. 
8. กรณีเป็นพนกังานบริษทั/เจา้ของกิจการ(ช่ือสถานท่ีท างาน (ภาษาองักฤษ........................................................ระบตุ  าแหน่ง…………………………ท่ีอยูท่ี่ท  างาน
.......................................................................................... 
รหสัไปรษณีย.์......................เบอร์โทรท่ีท างาน............................เบอร์โทรศพัทมื์อถือ....................................... 
9. กรณีเป็นนกัเรียน/นกัศึกษาสถานศึกษา (ภาษาองักฤษ).............................................................................................................................................. 
(ภาษาไทย)............................................................................................................................. ..................... 
การศึกษา     มธัยมศึกษา ม.3/ม.6            ปริญญาตรี             ปริญญาโท            อ่ืนๆ……….........………… 
10. ท่านเคยเดินทางเขา้ประเทศน้ีมาก่อนหรือไม่  เคย .................ไม่เคย...................หากเคยเดินทางเขา้ประเทศอินเดีย กรุณาระบุวนั/เดือน/ปี 
…………….............…….............ท่ีออกจากอินเดียล่าสุด 
11. โปรดระบุประเทศท่ีท่านเคยเดินทางในพาสปอร์ตเล่มปัจจุบนัให้ครบถว้น
.................................................................................................................................................. ................. 

 
 


