
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



วนัแรก สนามบนิสุวรรณภูม ิ(กรุงเทพฯ
 
04.30 น. นัดหมายคณะพรอ้มกนั ณ สนามบนิสวุรรณภูม ิ

Thai Airways ซงึจะมเีจา้หนา้ทคีอยตอ้นรับ และบรกิารชว่ยเหลอืเรอืงของกระเป๋าเดนิทาง พรอ้มทงัเชค็อนิรับ
นังบนเครอืงบนิ 

07.35 น. บนิลัดฟ้าสูท่า่อากาศยานนานาชาตอินิทริา คานธี
TG323(ใชเ้วลาบนิประมาณ 

10.35 น. เดนิทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาตอินิทริา คานธ ี
ศลุกากร (เวลาทอ้งถนิชา้กวา่ประเทศไทย 

04.00 น. นัดหมายคณะพรอ้มกนั ณ สนามบนิสวุรรณภูม ิ
Thai Airways ซงึจะมเีจา้หนา้ทคีอยตอ้นรับ และบรกิารชว่ยเหลอืเรอืงของกระเป๋าเดนิทาง พรอ้มทงัเชค็อนิรับ
นังบนเครอืงบนิ 

07.00 น. บนิลัดฟ้าสูส่นามบนิ อนิทริา คานธี
บนิประมาณ 4 ชวัโมง) พรอ้ม

09.55 น. เดนิทางถึง สนามบนิ อนิทริา คานธ ี
ทอ้งถนิชา้กวา่ประเทศไทย 1 

**หมายเหต:ุ เวลาและเทยีวบนิโปรดตรวจสอบในตารางทา้ยรายการ และ
การปรบัเปลยีนตางรางเวลาบนิ 

จากนันนําทา่นไปยัง อาคารบนิภายในประเทศ ณ 
......... น.บนิลดัฟ้าสู ่สนามบนิศรนีาคา รฐัแคชเมยีร ์

30 นาท)ีไมม่บีรกิารอาหารและเครอืงดมืบนเครอืงบนิ
** คําแนะนําเกยีวกบักระเป๋าสมัภาระ 
เนอืงจากเทยีวบนิภายในประเทศอนิเดยี มกีาร
ใตท้อ้งเครอืงบนิได ้ทา่นละไมเ่กนิ 
เกนิ 7 กก. (จํานวน 1 ใบ/
ลกูคา้จําเป็นตอ้งชาํระเองตามจรงิทงัหมด จงึขอความร่วมมอืในการคํานวณ

หมายเหต:ุ เทยีวบนิ โปรแกรมและ
สถานการณ ์และสภาพอากาศ

 
........ น.เดนิทางถงึ สนามบนิศรนีาคา รฐัแคชเมยีร ์

ประเทศไทย 1 ชวัโมง 30 นาที
ขนานนามวา่“ดนิแดนสวติเซอรแ์ลนดแ์หง่เอเชยี
อัศจรรย ์แคชเมยีรถ์อืวา่เป็นอกีหนงึรัฐทมีคีวามหลากหลายทางภูมปิระเทศทคีลา้ยคลงึกับประเทศฝังยุโรป เนอืงจากมี
ทงัแบบเทอืกเขา พนืทรีาบบนภูเขา ภูเขาหมิะ ทุง่หญา้ และทะเลสาบ และทสีําคัญแคชเมยีรเ์ป็นเมอืงทสีามารถเทยีว
ไดต้ลอดทังปี ยังมีทัศนียภาพดา้นหลังเป็นววิขอ
เยอืนเป็นอนัตอ้งตกหลมุรักกนัทกุคน
เมอืงหลวงของรัฐแคชเมยีร์ ซงึ
ดนิแดนแหง่ทะเลสาบ สายนํา สวนดอกไม ้รวมถงึศลิปะงานฝีมอืทผีลติมาจากไม้
อยู่คู่กับสายนํา หรือทะเลสาบดาลจงึทําใหช้าวบา้นใชเ้รือเป็นหนงึในพาหนะสําคัญในการเดนิทาง 
ทะเลสาบดาล (Dal Lake)เป็นทะเลส
หมูนั่กทอ่งเทยีว ทะเลสาบแหง่นมีเีกาะกลางทะเลสาบเป็นหย่อมๆ หรอืสวนผักกลางนํา และยังเป็น  ตลาดนําทใีนชว่ง
เชา้จะมพี่อคา้ตา่งๆพายเรอืมาขายของ อาท ิผักหรอืผลไมต้า่งๆ 
โบราณเพอืชมววิทวิทศันบ์รรยากาศสุดโรแมนตกิ และความงามวถิชีวีติของชาวบา้น ซงึหากใครทมีาเยอืน
แคชเมยีรแ์ลว้ไมไ่ดม้าลอ่งเรอืชคิาราถอืวา่มาไมถ่งึ
 

กรุงเทพฯ) - สนามบนิอนิทริา คานธ ี–สนามบนิศรนีาคา รฐั

สนามบนิสวุรรณภูม ิ(กรุงเทพฯ)ชนั 4 ประตหูมายเลข 
ซงึจะมเีจา้หนา้ทคีอยตอ้นรับ และบรกิารชว่ยเหลอืเรอืงของกระเป๋าเดนิทาง พรอ้มทงัเชค็อนิรับ

ทา่อากาศยานนานาชาตอินิทริา คานธ ีประเทศอนิเดยี โดยสายการบนิ 
ใชเ้วลาบนิประมาณ 4 ชวัโมง) พรอ้มบรกิารอาหารและเครอืงดมืบนเครอืงบนิ

ท่าอากาศยานนานาชาตอินิทริา คานธ ีประเทศอนิเดยี นําท่านผ่าน
าประเทศไทย 1 ชวัโมง 30 นาท)ี 

หรอื 
สนามบนิสวุรรณภูม ิ(กรุงเทพฯ)ชนั 4 ประตหูมายเลข 

ซงึจะมเีจา้หนา้ทคีอยตอ้นรับ และบรกิารชว่ยเหลอืเรอืงของกระเป๋าเดนิทาง พรอ้มทงัเชค็อนิรับ

อนิทริา คานธ ีประเทศอนิเดยี โดยสายการบนิ Thai Airways 
พรอ้มบรกิารอาหารและเครอืงดมืบนเครอืงบนิ 

อนิทริา คานธ ีประเทศอนิเดยี นําท่านผ่านพิธีการตรวจคนเขา้เมืองและศุลกากร 
1 ชวัโมง 30 นาท)ี 

เวลาและเทยีวบนิโปรดตรวจสอบในตารางทา้ยรายการ และเนอืงจากทางสายการบนิ
การปรบัเปลยีนตางรางเวลาบนิ หากทา่นทตีอ้งออกตวัภายใน (เครอืงบนิ รถทวัร ์รถไฟ

เจา้หนา้ททีกุครงักอ่นทําการออกตวั ** 
อาคารบนิภายในประเทศ ณ สนามบนิ อนิทริา คานธ ี

รฐัแคชเมยีร ์โดยสายการบนิ ......... เทยีวบนิท ี.........(ใชเ้วลาบนิประมาณ 
อาหารและเครอืงดมืบนเครอืงบนิ 

คําแนะนําเกยีวกบักระเป๋าสมัภาระ ** 
ภายในประเทศอนิเดยี มกีารจํากดันําหนักกระเป๋าสมัภาระอนุญาตใหโ้หลดกระเป๋าสมัภาระลง

ใตท้อ้งเครอืงบนิได ้ทา่นละไมเ่กนิ 20 กก.(จํานวน 1 ใบ/ทา่น) และสามารถนําขนึเครอืงได้
/ทา่น)หากมนํีาหนักเกนิกรณีนสีายการบนิจําเป็นตอ้งเรยีกเก็บคา่ใชจ้า่ยเพมิ

ลกูคา้จําเป็นตอ้งชาํระเองตามจรงิทงัหมด จงึขอความร่วมมอืในการคํานวณนําหนักสมัภาระกอ่นเดนิทางทกุครัง

โปรแกรมและเมอืงทพัีกอาจมกีารปรับเปลยีนตามความเหมาะสม ใหส้อดคลอ้งกับเวลา
และสภาพอากาศ โดยคํานงึถงึประโยชนข์องลกูคา้เป็นสาํคญั 

รฐัแคชเมยีรนํ์าท่านผ่านพิธกีารตรวจคนเขา้เมืองและศุลกากร 
นาท)ีรฐัแคชเมยีร ์(Kashmir)ตงัอยู่ทางตอนเหนือสดุของประเทศ

ดนิแดนสวติเซอรแ์ลนดแ์หง่เอเชยี”  เป็นดนิแดนกลางเทอืกเขาหมิาลัยทมีธีรรมชาตสิวยงามอย่างน่า
แคชเมยีรถ์อืวา่เป็นอกีหนงึรัฐทมีคีวามหลากหลายทางภูมปิระเทศทคีลา้ยคลงึกับประเทศฝังยุโรป เนอืงจากมี

ทงัแบบเทอืกเขา พนืทรีาบบนภูเขา ภูเขาหมิะ ทุง่หญา้ และทะเลสาบ และทสีําคัญแคชเมยีรเ์ป็นเมอืงทสีามารถเทยีว
ยังมีทัศนียภาพดา้นหลังเป็นววิของทะเลสาบดาล ซงึยงิทําใหท้นีีสวยงามยงิขนึไปอกี หากใครไดม้า

เยอืนเป็นอนัตอ้งตกหลมุรักกนัทกุคนนําทา่นเดนิทางไปยัง เมอืงศรนีาคา (Srinagar)
เมอืงหลวงของรัฐแคชเมยีร์ ซงึเมอืงหลวงแห่งนีตังอยู่ทหีุบเขาแคชเมียร์เป็นทยีอมรบัในหมู่
ดนิแดนแหง่ทะเลสาบ สายนํา สวนดอกไม ้รวมถงึศลิปะงานฝีมอืทผีลติมาจากไม้
อยู่คู่กับสายนํา หรือทะเลสาบดาลจงึทําใหช้าวบา้นใชเ้รือเป็นหนงึในพาหนะสําคัญในการเดนิทาง 

เป็นทะเลสาบทถีอืวา่ใหญท่สีดุในแคชเมยีร ์ถอืวา่เป็นทะเลสาบทขีนึ  ชอืและมชีอืเสยีงใน
หมูนั่กทอ่งเทยีว ทะเลสาบแหง่นมีเีกาะกลางทะเลสาบเป็นหย่อมๆ หรอืสวนผักกลางนํา และยังเป็น  ตลาดนําทใีนชว่ง
เชา้จะมพี่อคา้ตา่งๆพายเรอืมาขายของ อาท ิผักหรอืผลไมต้า่งๆ พเิศษ!! นําทุกทา่นลงเรอื 
โบราณเพอืชมววิทวิทศันบ์รรยากาศสุดโรแมนตกิ และความงามวถิชีวีติของชาวบา้น ซงึหากใครทมีาเยอืน
แคชเมยีรแ์ลว้ไมไ่ดม้าลอ่งเรอืชคิาราถอืวา่มาไมถ่งึ 

รฐัแคชเมยีร-์กลุมารค์ 

ประตหูมายเลข 2เคานเ์ตอร ์Dสายการบนิ 
ซงึจะมเีจา้หนา้ทคีอยตอ้นรับ และบรกิารชว่ยเหลอืเรอืงของกระเป๋าเดนิทาง พรอ้มทงัเชค็อนิรับบตัรที

ประเทศอนิเดยี โดยสายการบนิ Thai Airways เทยีวบนิท ี
บรกิารอาหารและเครอืงดมืบนเครอืงบนิ 

นําท่านผ่านพิธีการตรวจคนเขา้เมืองและ

ประตหูมายเลข 2 เคานเ์ตอร ์Dสายการบนิ 
ซงึจะมเีจา้หนา้ทคีอยตอ้นรับ และบรกิารชว่ยเหลอืเรอืงของกระเป๋าเดนิทาง พรอ้มทงัเชค็อนิรับบตัรที

Thai Airways เทยีวบนิท ีTG323 (ใชเ้วลา

นําท่านผ่านพิธีการตรวจคนเขา้เมืองและศุลกากร (เวลา

เนอืงจากทางสายการบนิอาจมี
เครอืงบนิ รถทวัร ์รถไฟ) กรุณาสอบถามที

ใชเ้วลาบนิประมาณ 1 ชวัโมง 

อนุญาตใหโ้หลดกระเป๋าสมัภาระลง
และสามารถนําขนึเครอืงได ้ทา่นละ ไม่

กรณีนสีายการบนิจําเป็นตอ้งเรยีกเก็บคา่ใชจ้า่ยเพมิเตมิ ซงึ
นําหนักสมัภาระกอ่นเดนิทางทกุครัง 

อาจมกีารปรับเปลยีนตามความเหมาะสม ใหส้อดคลอ้งกับเวลา 

พิธกีารตรวจคนเขา้เมืองและศุลกากร (เวลาทอ้งถนิชา้กว่า
ตงัอยู่ทางตอนเหนือสดุของประเทศอนิเดยีหรอืทไีดร้ับ

เป็นดนิแดนกลางเทอืกเขาหมิาลัยทมีธีรรมชาตสิวยงามอย่างน่า
แคชเมยีรถ์อืวา่เป็นอกีหนงึรัฐทมีคีวามหลากหลายทางภูมปิระเทศทคีลา้ยคลงึกับประเทศฝังยุโรป เนอืงจากมี

ทงัแบบเทอืกเขา พนืทรีาบบนภูเขา ภูเขาหมิะ ทุง่หญา้ และทะเลสาบ และทสีําคัญแคชเมยีรเ์ป็นเมอืงทสีามารถเทยีว
งทะเลสาบดาล ซงึยงิทําใหท้นีีสวยงามยงิขนึไปอกี หากใครไดม้า

Srinagar)หรอืรูจักกันในอกีชอื “ศรนีคร” 
เป็นทยีอมรบัในหมู่นกัทอ่งเทยีววา่เป็น

ดนิแดนแหง่ทะเลสาบ สายนํา สวนดอกไม ้รวมถงึศลิปะงานฝีมอืทผีลติมาจากไม ้ดว้ยความทชีาวเมอืงมวีถิชีวีติ
อยู่คู่กับสายนํา หรือทะเลสาบดาลจงึทําใหช้าวบา้นใชเ้รือเป็นหนงึในพาหนะสําคัญในการเดนิทาง นําท่านเดนิทางสู ่

าบทถีอืวา่ใหญท่สีดุในแคชเมยีร ์ถอืวา่เป็นทะเลสาบทขีนึ  ชอืและมชีอืเสยีงใน
หมูนั่กทอ่งเทยีว ทะเลสาบแหง่นมีเีกาะกลางทะเลสาบเป็นหย่อมๆ หรอืสวนผักกลางนํา และยังเป็น  ตลาดนําทใีนชว่ง

ทา่นลงเรอื “ชคิารา”  หรอืเรอืพาย
โบราณเพอืชมววิทวิทศันบ์รรยากาศสุดโรแมนตกิ และความงามวถิชีวีติของชาวบา้น ซงึหากใครทมีาเยอืน



 
 
คาํ บรกิารอาหารคาํ ณ ภตัตาคาร (1) 

นําทา่นเขา้สูท่พีกั...  Royal Group of Houseboats (Deluxe Houseboat) หรอืเทยีบเทา่ 
 

วนัทสีอง กลุมารค์ - กุลมารค์ กอนโดลา่- เทอืกเขากลุมารค์ -สวนโมกลุ - ทะเลสาบดาล 

เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (2) 
นําทา่นเดนิทางสู ่กุลมารค์ (Gulmarg)หรอื “แดนทุง่หญา้ของดอกไม ้(Meadow of Gold)”เป็นเทอืกเขาอยู่
สงูกวา่ระดบันําทะเล 2,730 เมตร ตงัอยูห่า่งจากเมอืงศรนีาคาประมาณ 56 กโิลเมตร เดมิมชีอืเรยีกวา่ เการมิารค์ กอ่ตงั
โดยศลุตา่นยซูปุชาร ์ชว่งศตวรรษท ี16 และทสีาํคญัทแีหง่นเีป็นทตีงัของสนามกอลฟ์ทมีหีลมุถงึ 18 หลมุ ทยีังสงูทสีดุ
ในโลก ซงึกุลมารค์เป็นหนงึในสถานททีอ่งเทยีวอกีหนงึแหง่ทตีอ้งมาเยอืนสกัครงัในชวีติ เทอืกเขากุลมารค์
ไดร้บัการยอมรบัจากผูค้นมากมายวา่เป็นสถานททีมีทีศันยีภาพทสีวยงามแหง่หนงึของโลก ถอืวา่เป็นความ
งดงามทมีาจากธรรมชาตอิยา่งแทจ้รงิ ไม่วา่จะช่วงไหนๆ ก็สามารถเทยีวชมไดอ้ยา่งไม่มเีบอื พรอ้มสมัผสั
ความสวยงามทแีตกตา่งกบัสฤีดูกาล ไม่ว่าจะเป็นชว่งใบไมผ้ล ิใบไมเ้ปลยีนส ีหรือจะฤดูหมิะเก๋ๆในชว่งฤดูหนาว 
และถงึแมจ้ะเป็นชว่งฤดรูอ้นแตท่นีก็ีมอีากาศเย็นสบายไมร่อ้นมาก 
 

 



 นําทกุทา่นไปยัง สถานกีุลมารค์ กอนโดลา่ 
โลก มคีวามสงู 3,979 เมตรจากระดับนําทะเล
ไปยังสถานกีงโดรบีนเขา (เฟสท ี

กรณีทลีูกคา้ตอ้งการนังกระเชา้
ววิยอดเขานันกาพาร์บัต 
คา่ใชจ้า่ยเพมิเตมิทา่นละประมาณ 

กลางวนั บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
 นําทา่นเดนิทางสู ่สวนโมกุล (

ทศิตะวันออกของทะเลสาบดาล ถูกสรา้งขนึในสมัยจักรพรรดอิักบาร์ ซงึขนึครองราชยใ์นปี ค
ครองเมอืงและสรา้งสวนนโีดยชา่งฝีมอืด ี

สวนแห่งนีแบง่ออกเป็น 3 สว่น ซงึภายในสวนมกีารประดับตกแตง่ในแบบสไตลส์วนเปอรเ์ชยี ซงึประกอบไปดว้ย สร
นํา ลําธาร และแปลงดอกไมน้านาพันธุ ์พรอ้มกับลานนําพุทถีูกสรา้งขนึทอดยาวจากทตํีาขนึทสีงู หันหนา้สูท่ะเลสาบ
ดาล 

กุลมารค์ กอนโดลา่ และนําทา่นนัง กุลมารค์ กอนโดลา่กระเชา้ลอยฟ้าทมีคีวามสงูทสีดุใน
เมตรจากระดับนําทะเล**(ราคาโปรแกรมนีรวมคา่ตวัสําหรับนัง

เฟสท ี1) ดว้ยระยะทางประมาณ 5 กโิลเมตร 
กรณีทลีูกคา้ตอ้งการนังกระเชา้กลุมารค์ กอนโดล่า ตอ่ไปยังเฟส 2 (เพอืขนึไปชมทัศนียภาพอันสวยงาม และ
ววิยอดเขานันกาพาร์บัต (Nanga Parbat) หรือววิของเทอืกเขาหมิาลัย) สามารถแจง้หัวหนา้ทัวร์ไดโ้ดยม ี     
คา่ใชจ้า่ยเพมิเตมิทา่นละประมาณ 18 USD/ทา่น 

บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (3)  
(Mughal Gardens)หรอือกีหนงึฉายาททีุกคนรูจ้ัก “

ทศิตะวันออกของทะเลสาบดาล ถูกสรา้งขนึในสมัยจักรพรรดอิักบาร์ ซงึขนึครองราชยใ์นปี ค
ครองเมอืงและสรา้งสวนนโีดยชา่งฝีมอืด ี 

สว่น ซงึภายในสวนมกีารประดับตกแตง่ในแบบสไตลส์วนเปอรเ์ชยี ซงึประกอบไปดว้ย สร
นํา ลําธาร และแปลงดอกไมน้านาพันธุ ์พรอ้มกับลานนําพุทถีูกสรา้งขนึทอดยาวจากทตํีาขนึทสีงู หันหนา้สูท่ะเลสาบ

กระเชา้ลอยฟ้าทมีคีวามสงูทสีดุใน
ราคาโปรแกรมนีรวมคา่ตวัสําหรับนังกลุมารค์ กอนโดลา่)** เพอืขนึ

เพือขนึไปชมทัศนียภาพอันสวยงาม และ
สามารถแจง้หัวหนา้ทัวร์ไดโ้ดยม ี     

“สวรรคแ์หง่ดอกไม”้ตังอยู่ทาง 
ทศิตะวันออกของทะเลสาบดาล ถูกสรา้งขนึในสมัยจักรพรรดอิักบาร์ ซงึขนึครองราชยใ์นปี ค.ศ. 1585 พระองคท์รง 

 
สว่น ซงึภายในสวนมกีารประดับตกแตง่ในแบบสไตลส์วนเปอรเ์ชยี ซงึประกอบไปดว้ย สระ

นํา ลําธาร และแปลงดอกไมน้านาพันธุ ์พรอ้มกับลานนําพุทถีูกสรา้งขนึทอดยาวจากทตํีาขนึทสีงู หันหนา้สูท่ะเลสาบ

 



ในช่วงประมาณเดือนมีนาคม 
สวยงาม และเป็นจุดเรมิตน้ของเทศกาลดอกทวิลปิอนิทริา 
Garden) เทศกาลดอกทวิลปิทใีหญท่สีุดในเอเชยี
ช่วงเดอืนมนีาคม – เมษายน ของทุกปีจะเป็นช่วงทดีอกทวิลปิเรมิผลบิาน
พันธุ ์และหลากสสีนั อาทเิชน่ สแีดง ชมพู เหลอืงมว่ง ขาว เป็นตน้

 
คาํ บรกิารอาหารคาํ ณ ภตัตาคาร 

นําทา่นเขา้สูท่พีกั...  Royal Group of Houseboats (Deluxe Houseboat) 
วนัทสีาม พาฮาลแกม-ชมววิเทอืกเขาหมิาลยั
 
เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

จากนันนําท่านเดนิทางต่อไปยัง
ลอ้มไปดว้ยเทอืกเขาหมิาลัยป่าสนเขยีวสด และ
อกีทงัยังเป็นแหลง่ทปีลกูหญา้ฝรั
และลกูอมลกูกวาดเพอืใหม้กีลนิหอม

เดือนมีนาคม – เมษายน จะเป็นช่วงเวลาทีดอกไมเ้มืองหนาวจะออกดอกผลบิานไดอ้ย่าง
และเป็นจุดเรมิตน้ของเทศกาลดอกทวิลปิอนิทริา คานธ ี(The Indira Gandhi Memorial Tulip 

เทศกาลดอกทวิลปิทใีหญท่สีุดในเอเชยี** (ทงันขีนึอยูก่บัสภาพอากาศในปีนนัๆ แตโ่ดยปร
เมษายน ของทุกปีจะเป็นช่วงทดีอกทวิลปิเรมิผลบิาน)**

อาทเิชน่ สแีดง ชมพู เหลอืงมว่ง ขาว เป็นตน้ 

บรกิารอาหารคาํ ณ ภตัตาคาร (4) 

Royal Group of Houseboats (Deluxe Houseboat) หรอืเทยีบเทา่
ชมววิเทอืกเขาหมิาลยั- -สวนชาลมิาร-์สวนนชิาท 

บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (5) 

งต่อไปยังพาฮาลแกม (Pahalgam)ขนึชอืในเรืองของความงดงามของ
ดว้ยเทอืกเขาหมิาลัยป่าสนเขยีวสด และแม่นําลดิเดอร ์อันใสเย็น และในชว่งฤดูรอ้นจะมี

ปลกูหญา้ฝรังซงึเป็นพชืดอกสมีว่งทนียิมใชป้ระโยชน์จากเกสรสแีดงของมันในการผสมสรุาอาหาร 
ใหม้กีลนิหอมนําทุกทา่นชมววิความสวยงามของเทอืกเขาหมิาลยั

เมษายน จะเป็นช่วงเวลาทีดอกไมเ้มืองหนาวจะออกดอกผลบิานไดอ้ย่าง
The Indira Gandhi Memorial Tulip 

ทงันขีนึอยูก่บัสภาพอากาศในปีนนัๆ แตโ่ดยประมาณ
)**ประกอบไปดว้ยหลากหลายสาย

หรอืเทยีบเทา่ 

ความงดงามของววิทวิทัศน์ทถีูกโอบ
และในชว่งฤดูรอ้นจะมดีอกไมป่้าบานสะพรัง

งเป็นพชืดอกสมีว่งทนียิมใชป้ระโยชน์จากเกสรสแีดงของมันในการผสมสรุาอาหาร 
นําทุกทา่นชมววิความสวยงามของเทอืกเขาหมิาลยั เทอืกเขาทปีกคลุมดว้ย



ธารนําแข็งตลอดทงัปี 
 
 

กลางวนั บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (6) 
นําทา่นเดนิทางกลับ เมอืงศรนีาคาจากนันนําทกุทา่นไปยัง สวนชาลมิาร ์(ShalimarBagh)ถูกสรา้งขนึในสมัย 
จักรพรรดจิาฮันจรี ์โดยพระองคส์รา้งขนึเพอืพระมเหสเีนอร ์เจฮัน ซงึเป็นผูห้ญงิทพีระองคท์รงรัก และเป็นสถานที
ประทบัในชว่งฤดรูอ้น สวนแหง่นถีอืวา่เป็นพนืทขีองกษัตรยิแ์ละเชอืพระวงศ ์ปัจจบุนัสถานทแีห่งนีเป็นสถานททีเีปิด
ใหนั้กท่องเทยีวไดม้ีโอกาสมาเยียมชมความสวยงามโดยเฉพาะบันไดทถีูกสรา้งขนึทอดผ่านใหเ้ดนิไปยังเนิน
ดา้นบนซงึเป็นทตีังของนําพุ นําท่านเดนิทางไปชมสวนใกล ้ๆ นันคอืสวนนชิาท (NishatBagh)ทสีวนแห่งนีมี
ความพเิศษตรงทมีตีน้เมเปิลทมีอีายกุวา่ 400 ปี ซงึมกีารตกแตง่คลา้ยๆกบัสวนชาลมิารค์อืมลีานนําพุทอดยาวจนถงึ
พระทนัีงชนัใน และยงิไปกว่านันสวนทังสามทนีีมคีวามงามทพีเิศษคอืสวนทังหมดนันสรา้งขนึบนลานทยีกสงูขนึ
โดยหันหนา้สูท่ะเลสาบทําใหท้า่นไหนทไีปเยอืนจะไดด้มืดําทังความงามและความโรแมนตกิเหมอืนหลดุออกมา
จากภาพวาดเลยทเีดยีว 

 

 
 
คาํ บรกิารอาหารคาํ ณ ภตัตาคาร (7) 

นําทา่นเขา้สูท่พีกั...  Royal Group of Houseboats (Deluxe Houseboat) หรอืเทยีบเทา่ 
 
วนัทสี ี สนามบนิศรนีาคา รฐัแคชเมยีร ์- สนามบนิ อนิทริา คานธ-ี เมอืงเดล ี- เมอืงอคัรา 
 
เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (8) 

นําทกุทา่นเดนิทางไปยงั สนามบนิศรนีาคา รฐัแคชเมยีร ์
......... น.บนิลัดฟ้าสู ่สนามบนิ อนิทริา คานธ ีโดยสายการบนิ ......... เทยีวบนิท ี.........(ใชเ้วลาบนิประมาณ 1 ชวัโมง 30 

นาท)ีไมม่บีรกิารอาหารและเครอืงดมืบนเครอืงบนิ 
 

** คําแนะนําเกยีวกบักระเป๋าสมัภาระ ** 



เนอืงจากเทยีวบนิภายในประเทศอนิเดยี มกีาร
ทอ้งเครอืงบนิได ้ทา่นละไม่เกนิ 
กก. (จํานวน 1 ใบ/ท่าน)หากมีนําหนักเกนิกรณีนีสายการบนิจําเป็นตอ้งเรียกเก็บค่าใชจ้่ายเพิมเตมิ ซงึลูกคา้

จําเป็นตอ้งชาํระเองตามจรงิทงัหมด จงึขอความร่วมมอืในการคํานวณ

หมายเหต:ุ เทยีวบนิ โปรแกรมและ
สถานการณ ์และสภาพอากาศ

 
......... น.เดนิทางถงึสนามบนิ อนิทริา คานธ ี
กลางวนั บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

นําทุกท่านเดนิทางไปยัง เมอืงอคัรา
อนิเดยี มชีอืเรยีกวา่ “ฮนิดสูถาน
ประเทศ มปีระชากรหนาแน่นทสีดุในรัฐอตุตรประเทศ อันดับท ี
สถานทตีงั “อนุสรณ์สถานแหง่ความรัก

คาํ บรกิารอาหารคาํ ณ ภตัตาคาร 
นําทา่นเขา้สูท่พีกั...  Howard 

 
วนัทหีา้  ทชัมาฮาล- อคัรา ฟอรท์ - เมอืงเดลี
 

นําท่านเดนิทางสู ่ทชัมาฮาล 
ซงึทัชมาฮาลถอืวา่เป็นสงิมหัศจรรยข์องโลกในยุคปัจจุบัน เป็นแหลง่ก่อเกดิพลังแห่งความรักทเีป็นแรงบันดาลใจให ้
ใครหลายๆคน ทัชมาฮาล ถือเป็นสุสานหนิอ่อนทผีูค้นต่างยกย่องใหเ้ป็นสถาปัตยกรรมแห่งความรักที
ยงิใหญ่ทสีดุแห่งหนงึของโลก ปัจจุบัน ทัชมาฮาล ถอืวา่เป็นแหลง่มรดกโลก 
เกยีวกับความรักทเีป็นอมตะของพระเจา้ชาหจ์าฮันทมีตีอ่พระนางมุมตัช สรา้งขนึในปี ค
นําทกุทา่นเดนิสูป่ระตสูสุานทสีลักตัวหนังสอืภาษาอาระบคิทเีป็นถอ้ยคําอทุศิ และไวอ้าลัยตอ่บคุคลอันเป็นทรัีกทจีาก
ไป พรอ้มกับนําทกุทา่นถา่ยรูปภาพกับลานนําพุทมีอีาคารทัชมาฮาลอยู่เบอืงหลัง พาทกุทา่นเยยีมชมภายในอาคารทมีี
การสรา้งมาจากหนิออ่นสขีาวบรสิทุธจิากเมอืงมกรานะ มกีารประดับลวดล
ถอืไดว้า่เป็นสถาปัตยกรรมชนิเอกของโลกทอีอกแบบโดยชา่งจากเปอรเ์ซยี อาคารตรงกลางเป็นรูปโดมทมีหีอคอยสี
เสาลอ้มรอบ ตรงกลางดา้นในเป็นทฝัีงพระศพของพระนางมุมตัช มาฮาล และพระเจา้ชาหจ์าฮัน ทไีดอ้ยู่คู่เคยีงกัน
ตลอดชวันรัินดร ์ 
 

 

ภายในประเทศอนิเดยี มกีารจํากัดนําหนักกระเป๋าสมัภาระอนุญาตใหโ้หลดกระเป๋าสมัภาระลงใต้
ทา่นละไม่เกนิ 20 กก.(จํานวน 1 ใบ/ทา่น) และสามารถนําขนึเครอืงได้

หากมีนําหนักเกนิกรณีนีสายการบนิจําเป็นตอ้งเรียกเก็บค่าใชจ้่ายเพิมเตมิ ซงึลูกคา้
จําเป็นตอ้งชาํระเองตามจรงิทงัหมด จงึขอความร่วมมอืในการคํานวณนําหนักสมัภาระกอ่นเดนิทางทกุครัง

โปรแกรมและเมอืงทพัีกอาจมกีารปรับเปลยีนตามความเหมาะสม ใหส้อดคลอ้งกับเวลา
และสภาพอากาศ โดยคํานงึถงึประโยชนข์องลกูคา้เป็นสาํคญั 

อนิทริา คานธ ี(เวลาทอ้งถนิชา้กวา่ประเทศไทย 1 ชวัโมง 30 นาที
ณ ภตัตาคาร (9) 

เมอืงอคัรา(Agra)(ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 5 ชัวโมง)อดตี
ฮนิดสูถาน” อัครา เป็นเมอืงทตีงัอยู่รมิแม่นํายมนา ทางตอนเหนือของประเทศอนิเดยี ในรัฐอตุตร

ประเทศ มปีระชากรหนาแน่นทสีดุในรัฐอตุตรประเทศ อันดับท ี19 ในประเทศอนิเดยี และทสีําคัญเมอืงอัคราถอืวา่เป็น
อนุสรณ์สถานแหง่ความรัก” หรอื “ทัชมาฮาล”   

บรกิารอาหารคาํ ณ ภตัตาคาร (10) 

Howard the fern Hotel, Retreat Hotelหรอืเทยีบเทา่ 

เมอืงเดล-ี ประตเูมอืงอนิเดยี -ตลาดพนืเมอืงจนัปาท 

 (TajMahal)หรืออนุสรณ์สถานแห่งความรัก เพอืชมพระอาทติยข์นึในตอนเชา้ตรู่
ซงึทัชมาฮาลถอืวา่เป็นสงิมหัศจรรยข์องโลกในยุคปัจจุบัน เป็นแหลง่ก่อเกดิพลังแห่งความรักทเีป็นแรงบันดาลใจให ้
ใครหลายๆคน ทัชมาฮาล ถือเป็นสุสานหนิอ่อนทผีูค้นต่างยกย่องใหเ้ป็นสถาปัตยกรรมแห่งความรักที
ยงิใหญ่ทสีดุแห่งหนงึของโลก ปัจจุบัน ทัชมาฮาล ถอืวา่เป็นแหลง่มรดกโลก 1 ใน 7 
เกยีวกับความรักทเีป็นอมตะของพระเจา้ชาหจ์าฮันทมีตีอ่พระนางมุมตัช สรา้งขนึในปี ค

นทสีลักตัวหนังสอืภาษาอาระบคิทเีป็นถอ้ยคําอทุศิ และไวอ้าลัยตอ่บคุคลอันเป็นทรัีกทจีาก
ไป พรอ้มกับนําทกุทา่นถา่ยรูปภาพกับลานนําพุทมีอีาคารทัชมาฮาลอยู่เบอืงหลัง พาทกุทา่นเยยีมชมภายในอาคารทมีี
การสรา้งมาจากหนิออ่นสขีาวบรสิทุธจิากเมอืงมกรานะ มกีารประดับลวดลายดว้ยเทคนคิฝังหนิสตีา่งๆ ลงไปในเนือหนิ
ถอืไดว้า่เป็นสถาปัตยกรรมชนิเอกของโลกทอีอกแบบโดยชา่งจากเปอรเ์ซยี อาคารตรงกลางเป็นรูปโดมทมีหีอคอยสี
เสาลอ้มรอบ ตรงกลางดา้นในเป็นทฝัีงพระศพของพระนางมุมตัช มาฮาล และพระเจา้ชาหจ์าฮัน ทไีดอ้ยู่คู่เคยีงกัน

อนุญาตใหโ้หลดกระเป๋าสมัภาระลงใต้
และสามารถนําขนึเครอืงได ้ทา่นละ ไมเ่กนิ 7 

หากมีนําหนักเกนิกรณีนีสายการบนิจําเป็นตอ้งเรียกเก็บค่าใชจ้่ายเพิมเตมิ ซงึลูกคา้
นําหนักสมัภาระกอ่นเดนิทางทกุครัง 

อาจมกีารปรับเปลยีนตามความเหมาะสม ใหส้อดคลอ้งกับเวลา 

นาท)ี 

อดตีเป็นเมืองหลวงของประเทศ
อัครา เป็นเมอืงทตีงัอยู่รมิแม่นํายมนา ทางตอนเหนือของประเทศอนิเดยี ในรัฐอตุตร

ในประเทศอนิเดยี และทสีําคัญเมอืงอัคราถอืวา่เป็น

 

ตลาดพนืเมอืงจนัปาท -สนามบนิอนิทริา คานธ ี

เพอืชมพระอาทติยข์นึในตอนเชา้ตรู่
ซงึทัชมาฮาลถอืวา่เป็นสงิมหัศจรรยข์องโลกในยุคปัจจุบัน เป็นแหลง่ก่อเกดิพลังแห่งความรักทเีป็นแรงบันดาลใจให ้
ใครหลายๆคน ทัชมาฮาล ถือเป็นสุสานหนิอ่อนทผีูค้นต่างยกย่องใหเ้ป็นสถาปัตยกรรมแห่งความรักทงีดงาม และ

7 สงิมหัศจรรยท์สีําคัญ ทบีอกเล่า
เกยีวกับความรักทเีป็นอมตะของพระเจา้ชาหจ์าฮันทมีตีอ่พระนางมุมตัช สรา้งขนึในปี ค.ศ. 1631 จากนันหัวหนา้ทัวร ์

นทสีลักตัวหนังสอืภาษาอาระบคิทเีป็นถอ้ยคําอทุศิ และไวอ้าลัยตอ่บคุคลอันเป็นทรัีกทจีาก
ไป พรอ้มกับนําทกุทา่นถา่ยรูปภาพกับลานนําพุทมีอีาคารทัชมาฮาลอยู่เบอืงหลัง พาทกุทา่นเยยีมชมภายในอาคารทมีี

ายดว้ยเทคนคิฝังหนิสตีา่งๆ ลงไปในเนือหนิ
ถอืไดว้า่เป็นสถาปัตยกรรมชนิเอกของโลกทอีอกแบบโดยชา่งจากเปอรเ์ซยี อาคารตรงกลางเป็นรูปโดมทมีหีอคอยสี
เสาลอ้มรอบ ตรงกลางดา้นในเป็นทฝัีงพระศพของพระนางมุมตัช มาฮาล และพระเจา้ชาหจ์าฮัน ทไีดอ้ยู่คู่เคยีงกัน

 



เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (11) 

 นําท่านเดนิทางสูอ่คัรา ฟอรท์ (Agra Fort)อกีหนงึสถานทแีหล่งมรดกโลกทคีวรค่าแก่การมาเยอืนอัครา ฟอร์ท 
พระราชวังทถีอืว่ายงิใหญ่ เพราะใชเ้วลาในการสรา้งยาวนานถงึสามยุคดว้ยกัน ของกษัตริยแ์ห่งราชวงศโ์มกุล เป็น
กําแพงสองชนัและป้อมอาคารทางเขา้สทีศิ ภายในประกอบดว้ยพระราชวัง มัสยดิ สวนดอกไม ้สถาปัตยกรรมตัวอาคาร
สรา้งดว้ยหนิทรายสแีดง โดยกษัตรยิอ์คับาร ์และทแีหง่นยีังเป็นทคีมุขังกษัตรยิซ์าจารฮ์าล พระองคใ์ชเ้วลาชว่งสดุทา้ย
ของชวีติ โดยการมองผา่นแมนํ่ายมุนาไปยังทชัมาฮาลทซีงึมเหสสีดุทรัีกของพระองคป์ระทับอยูอ่ยา่งนรัินดร ์

 
 
กลางวนั บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (12) 
 นําทา่นเดนิทางสู ่เมอืงเดล ี(Delhi)(ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 5 ชวัโมง) เมอืงหลวงของประเทศอนิเดยี ถอืเป็น

เมอืงทเีป็นศูนยก์ลางดา้นการเมืองการปกครองประชาธปิไตยทใีหญ่ทสีุดในโลก นําท่านเดนิทางสู ่ประตูเมอืง
อนิเดยี(India Gate)ประตเูมอืงแห่งนีสงู 43.3 เมตร ซุม้โคง้ของประตกูวา้ง 9.1 เมตร สงู 22.8 เมตร สรา้งโดย
ใชห้นิทรายแดงแท่งทบึ เป็นสถานทปีระกอบพธิีกรรมในงานวันสําคัญต่าง ๆ ถูกสรา้งขนึเพือเป็นอนุสาวรียข์อง
ทหารทเีสยีชวีติในสงครามโลกครังทหีนงึ ทปีระตเูมอืงแหง่นจีะเห็นลายสลกัชอืของทหารทตีายในสนามรบ โดยชอื
ทสีลักไวเ้ป็นชอืของทหารและขา้ราชการชาวอนิเดยีและอังกฤษ จํานวน 13,516 คน ทพีลชีพีในสงครามชายแดน
ดา้นตะวนัตกเฉยีงเหนอื และสงครามอฟัฆัน ครังท ี3 ดา้นบนยอดของประตสูรา้งเพอือทุศิใหแ้กท่หารทหีายสาบสญู
ไปโดยไรร้่องรอย 

  
  



พาท่านชอ้ปปิง ตลาดพนืเมอืงจนัปาททุกท่านสามารถเพลดิเพลนิไปกับสนิคา้พืนเมืองมากมาย อาท ิผา้พันคอ 
เสอืผา้ เครอืงประดับ เครอืงเงนิ ของตกแตง่บา้นสไตลอ์นิเดยี ของแฮนดเ์มด ราคาถูก รับรองว่าทกุทา่นจะไม่ผดิหวัง
เพราะทตีลาดแหง่นเีปรยีบเสมอืนพาหรุัดเมอืงไทย 

สมควรแกเ่วลานําทา่นเดนิทางสูส่นามบนิ 
คาํ บรกิารอาหารคาํ ณ ภตัตาคารบรกิารทา่นดว้ยเมนูอาหารไทย(13) 

สมควรแกเ่วลานําทา่นเดนิทางสูส่นามบนิ 
23.30 น. บนิลดัฟ้ากลบัสู ่สนามบนิสวุรรณภูม ิประเทศไทย โดยสายการบนิ Thai Airways เทยีวบนิท ีTG316 (ใชเ้วลาบนิ

ประมาณ 4 ชวัโมง) พรอ้มบรกิารอาหารและเครอืงดมืบนเครอืงบนิ 
 

วนัทหีก สนามบนิสุวรรณภูม ิ(กรุงเทพฯ) 

 
05.25 น. คณะเดนิทางถงึ สนามบนิสวุรรณภูม ิโดยสวสัดภิาพ 

หรอื 
00.20 น. บนิลดัฟ้ากลบัสู ่สนามบนิสวุรรณภูม ิประเทศไทย โดยสายการบนิ Thai Airways เทยีวบนิท ีTG316 (ใชเ้วลาบนิ

ประมาณ 4 ชวัโมง) พรอ้มบรกิารอาหารและเครอืงดมืบนเครอืงบนิ 
05.45 น. คณะเดนิทางถงึ สนามบนิสวุรรณภูม ิโดยสวสัดภิาพ 

 
**หมายเหต:ุ เวลาและเทยีวบนิโปรดตรวจสอบในตารางทา้ยรายการ และเนอืงจากทางสายการบนิอาจมี
การปรบัเปลยีนตางรางเวลาบนิ หากทา่นทตีอ้งออกตวัภายใน (เครอืงบนิ รถทวัร ์รถไฟ) กรุณาสอบถามที

เจา้หนา้ททีกุครงักอ่นทําการออกตวั ** 
 
 

 
อตัราคา่บรกิาร 

กําหนดการเดนิทาง รายละเอยีดเทยีวบนิ 
ผูใ้หญ ่

หอ้งละ 2-3 ทา่น 
พกัเดยีวเพมิ 

ราคาไมร่วมตวั
เครอืงบนิ 

02-07เมษายน 2563 
( วนัจกัร ี) 

02 APR BKK-DEL TG323   07.00 – 09.55 
02 APR DEL-SXR I5746    14.45 – 16.20 
05 APR SXR-DEL I5716    08.00 – 09.40 
06 APR DEL-BKK TG316   23.30 – 05.25+1 

30,999 9,999 22,999 

03-08 เมษายน 2563 
( วนัจกัร ี) 

03APR BKK-DEL TG323   07.00 – 09.55 
03 APR DEL-SXR I5746    14.45 – 16.20 
06 APR SXR-DEL I5716    08.00 – 09.40 
07 APR DEL-BKK TG316   23.30 – 05.25+1 

30,999 9,999 22,999 

09-14 เมษายน 2563 
( วนัสงกรานต ์) 

09APR BKK-DEL TG323   07.00 – 09.55 
09 APR DEL-SXR I5746    14.45 – 16.20 
12 APR SXR-DEL I5716    08.00 – 09.40 
13 APR DEL-BKK TG316   23.30 – 05.25+1 

32,999 9,999 24,999 

11-16เมษายน 2563 
( วนัสงกรานต ์) 

11 APR BKK-DEL TG323   07.00 – 09.55 
11 APR DEL-SXR I5746    14.45 – 16.20 
14 APR SXR-DEL I5716    08.00 – 09.40 
15 APR DEL-BKK TG316   23.30 – 05.25+1 

35,999 9,999 27,999 

12-17เมษายน 2563 
( วนัสงกรานต ์) 

12 APR BKK-DEL TG323   07.00 – 09.55 
12 APR DEL-SXR I5746    14.45 – 16.20 
15 APR SXR-DEL I5716    08.00 – 09.40 
16 APR DEL-BKK TG316   23.30 – 05.25+1 

35,999 9,999 27,999 

13-18เมษายน 2563 
( วนัสงกรานต ์) 

13 APR BKK-DEL TG323   07.00 – 09.55 
13 APR DEL-SXR I5746    14.45 – 16.20 
16 APR SXR-DEL I5716    08.00 – 09.40 
17 APR DEL-BKK TG316   23.30 – 05.25+1 

32,999 9,999 22,999 

17-22 เมษายน 2563 
17 APR BKK-DEL TG323   07.00 – 09.55 
17 APR DEL-SXR I5746    14.45 – 16.20 29,999 9,999 21,999 



20 APR SXR-DEL I5716    08.00 – 09.40 
21 APR DEL-BKK TG316   23.30 – 05.25+1 

24-29 เมษายน 2563 

24 APR BKK-DEL TG323   07.00 – 09.55 
24 APR DEL-SXR I5746    14.45 – 16.20 
27 APR SXR-DEL I5716    08.00 – 09.40 
28 APR DEL-BKK TG316   23.30 – 05.25+1 

29,999 9,999 21,999 

 

** อตัราน ียงัไมร่วมคา่ทปิคนขบัรถ หวัหนา้ทวัร ์และมคัคเุทศกท์อ้งถนิ ทา่นละ1,500 บาท/ทา่น/ทรปิ** 
** อตัราน ียงัไมร่วมคา่วซีา่ทา่นละ1,500 บาท/ทา่น/ทรปิ** 

** อตัราคา่บรกิาร สาํหรบัเด็กอายุไมถ่งึ 2 ขวบ ณ วนัเดนิทางกลบั (Infant) ทา่นละ 11,000 บาท ** 
** สาํหรบัชาวตา่งชาต ิทไีมใ่ชส่ญัชาตไิทย เก็บคา่ทวัรเ์พมิทา่นละ 1,000 บาท ** 

 

 โรงแรมทพัีกอาจมกีารสลบัปรับเปลยีนขนึอยูก่บัความเหมาะสมเป็นหลกัโดยคํานงึถงึผลประโยชนล์กูคา้เป็นหลกั 

 
** สําหรบัอตัราคา่บรกิารน ีจาํเป็นตอ้งมผีูเ้ดนิทางจาํนวน 20 ทา่น ขนึไป ในแตล่ะคณะ กรณีทมีผีูเ้ดนิทางไมถ่งึตามจาํนวนทกีําหนด 
ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธใินการเลอืนการเดนิทาง หรอื เปลยีนแปลงอตัราคา่บรกิาร (ปรบัราคาเพมิขนึ เพอืใหค้ณะไดอ้อกเดนิทาง 

ตามความตอ้งการของผูเ้ดนิทาง) ** 

อตัราคา่บรกิารนรีวม 
 
 คา่ตัวเครอืงบนิไป-กลบั พรอ้มคณะ       
 คา่ภาษีสนามบนิทกุแหง่ทมี ี
 คา่นําหนักกระเป๋าสมัภาระทา่นละไมเ่กนิ 20 กก.(จํานวน 1 ใบ/ทา่น) ทา่นละ ไมเ่กนิ 20 กก. และสามารถนําขนึเครอืงได ้ทา่นละ 

ไมเ่กนิ 7 กก. (จํานวน 1 ใบ/ทา่น)   
 คา่รถรับ-สง่ และนําเทยีวตามรายการ 
 คา่ทพัีกตามทรีะบใุนรายการ พักหอ้งละ 2 ทา่นหรอื 3 ทา่น    
 คา่เขา้ชมสถานทตีา่งๆ ตามรายการ  
 คา่อาหารตามมอืทรีะบใุนรายการ       
 คา่จา้งมัคคเุทศกค์อยบรกิารตลอดการเดนิทาง  
 คา่ตัวเครอืงบนิภายในไป-กลบั พรอ้มคณะ 
 คา่ประกนัอบุัตเิหตรุะหวา่งเดนิทาง วงเงนิทา่นละ 1,000,000 บาท  (เงอืนไขตามกรมธรรม)์ 
 
อตัราคา่บรกิารนไีมร่วม 
 
 คา่ใชจ้า่ยสว่นตวันอกเหนอืจากรายการทรีะบ ุเชน่ คา่ทําหนังสอืเดนิทาง คา่โทรศัพท ์คา่โทรศัพทท์างไกล คา่อนิเตอรเ์น็ต คา่ซัก
รดี มนิบิารใ์นหอ้ง รวมถงึคา่อาหารและเครอืงดมืทสีงัเพมินอกเหนอืรายการ(กรุณาสอบถามจากหวัหนา้ทวัรก์อ่นการใชบ้รกิาร) 
คา่ทปิคนขบัรถ หัวหนา้ทวัร ์และมัคคเุทศกท์อ้งถนิ ทา่นละ 1,500 บาท/ทรปิ/ตอ่ทา่น 
คา่ธรรมเนยีมและค่าบรกิารยนืวซีา่ทอ่งเทยีวประเทศอนิเดยี ทา่นละ 1,500 บาท(โดยชําระพรอ้มเงนิมดัจาํครงัแรก) 
คา่ภาษีมลูคา่เพมิ 7% และภาษีหัก ณ ทจีา่ย 3% 
 
เงอืนไขการจอง และ การชําระคา่บรกิาร 

1. นักท่องเทียวหรอืเอเย่นต ์กรุณาทําการจองล่วงหนา้ก่อนเดนิทางอย่างนอ้ย 45 วนั พรอ้มชําระเงนิมดัจํา ท่านละ 10,000 บาท 
ภายใน 3 วัน หลังจากวันจอง ตัวอยา่งเชน่ทา่นทําจองวนัท ี1 กรณุาระเงนิมัดจํา สว่นนภีายในวันท ี3 กอ่นเวลา 14.00 น. เท่านัน โดยระบบจะ
ยกเลกิอัตโนมัตทิันท ีหากยังไมไ่ดร้ับยอดเงนิมัดจําตามเวลาทกํีาหนด และหากท่านมคีวามประสงคจ์ะเดนิทางในพเีรยีดเดมิ ท่านจําเป็นตอ้ง
เช็คทวีา่งและทําจองเขา้มาใหมอ่กีครงั กรณีทคีณะเต็ม มคีวิรอ (Waiting List) ทางบรษัิทขอสงวนสทิธใินการใหส้ทิธลิูกคา้รายถัดไป เป็นไป
ตามระบบ ตามวนั และ เวลา ททํีารายการจองเขา้มาตามลําดับ เนอืงจากทกุพเีรยีดทางบรษัิทมทีนัีงราคาพเิศษจํานวนจํากัด 

2. นักท่องเทยีวหรอืเอเย่นต ์กรุณาชําระค่าทัวรส์่วนทเีหลอืทังหมด ครบ 100%ก่อนวนัเดนิทางอย่างนอ้ย 21 วนั กรณีนักท่องเทยีวหรอื
เอเย่นตไ์ม่ชําระเงนิ หรอื ชําระเงนิไม่ครบภายในกําหนด ไม่ว่าส่วนใดส่วนหนงึ รวมไปถงึ กรณีเช็คของท่านถูกปฏเิสธการจ่ายเงนิไม่ว่ากรณี
ใดๆก็ตาม รวมทัง กรณีทอียูใ่นชว่งรอผลการอนุมัตวิซีา่ รอนัดสัมภาษณ์วซีา่ ททํีาใหท้างบรษัิทไมไ่ดร้ับเงนิตามเวลาทกํีาหนดไม่ว่ากรณีใดๆก็
ตาม คอื กอ่นวนัเดนิทางอยา่งนอ้ย 30 วัน ใหถ้อืวา่นักทอ่งเทยีวสละสทิธกิารเดนิทางในทัวรนั์นๆทันท ี



3. การตดิตอ่ใดๆ กับทางบรษัิท เชน่ แฟกซ ์อเีมลล ์หรอื จดหมายฯ ตอ้งทําในวันเวลาทําการของทางบรษัิท ดังน ีวันจันทร ์ถงึ ศุกร ์เวลา 9.00 
น.–18.00 น. และ วันเสาร ์เวลา 9.00 น.–14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกล่าวและวันหยุดนักขัตฤกษ์ทรีัฐบาลประกาศในปีนันๆถอืว่าเป็น
วันหยดุทําการของทางบรษัิท 

 
เงอืนไขการยกเลกิการเดนิทาง 
1. กรณีทนัีกท่องเทยีวหรอืเอเย่นตต์อ้งการขอยกเลกิการเดนิทาง หรอื เลอืน หรอื เปลยีนแปลง การเดนิทาง นักท่องเทยีวหรอืเอเย่นต ์(ผูม้ี

รายชอืในเอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ ์อเีมลล ์หรอื เดนิทางมาทบีรษัิทอย่างใดอย่างหนงึ เพอืลงนามในเอกสารแจง้ยนืยันยกเลกิการจอง
กับทางบรษัิทเป็นลายลักษณ์อักษรเทา่นันทางบรษัิทไมรั่บยกเลกิการจองผา่นทางโทรศัพทไ์มว่า่กรณีใดๆทังสนิ 

2. กรณีนักทอ่งเทยีวหรอืเอเยน่ตต์อ้งการขอรับเงนิค่าบรกิารคนื นักท่องเทยีวหรอืเอเย่นต ์(ผูม้รีายชอืในเอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ ์อเีมลล ์
หรอื เดนิทางมาทบีรษัิทอยา่งใดอยา่งหนงึ เพอืลงนามดําเนนิการขอรับเงนิคา่บรกิารคนื โดยแนบหนังสอืมอบอํานาจประกอบ (กรณีดําเนนิการ
แทนผูเ้ดนิทาง) พรอ้มหลักฐาน ไดแ้ก ่ใบเรยีกเก็บเงนิ หลักฐานการชําระเงนิค่าบรกิารต่างๆทังหมด พาสปอรต์หนา้แรกของผูเ้ดนิทาง สําเนา
บัตรประชาชนของผูร้ับมอบอํานาจ และหนา้สมดุบัญชธีนาคารทตีอ้งการใหนํ้าเงนิเขา้ใหค้รบถว้น โดยมเีงอืนไขการคนืเงนิคา่บรกิารดังน ี

2.1 ยกเลกิกอ่นวนัเดนิทางไมน่อ้ยกวา่ 30 วนั คนืเงนิคา่บรกิารรอ้ยละ 100 ของเงนิคา่บรกิาร 
2.2 ยกเลกิกอ่นวนัเดนิทางไมน่อ้ยกวา่ 15 วนั คนืเงนิคา่บรกิารรอ้ยละ 50 ของเงนิคา่บรกิาร 
2.3 ยกเลกิกอ่นวนัเดนิทางนอ้ยกวา่ 15 วัน ไมค่นืเงนิคา่บรกิารทชีําระแลว้ทังหมด 

** ทังนี ทางบรษัิทจะหักค่าใชจ้่ายทไีดจ้่ายจรงิจากค่าบรกิารทชีําระแลว้เนอืงจากการจัดเตรยีม การจัดการนําเทยีวใหแ้ก่นักท่องเทยีว เช่น 
การสํารองทนัีงตัวเครอืงบนิ การจองทพีัก เป็นตน้ ** 

3. การเดนิทางทตีอ้งการันตมีัดจําหรอืซอืขาดแบบมเีงอืนไข หรอืเทยีวบนิเหมาลํา Charter Flight หรอื Extra Flight กับสายการบนิ หรอืผ่าน
ตัวแทนในประเทศหรอืตา่งประเทศ  จะไมม่กีารคนืเงนิมัดจําหรอืคา่บรกิารทังหมดไมว่า่กรณีใดๆก็ตาม   

4. สําหรับอัตราคา่บรกิารน ีจําเป็นตอ้งมผีูเ้ดนิทางจํานวน 10 ทา่น ขนึไป ในแตล่ะคณะ กรณีทมีผีูเ้ดนิทางไมถ่งึตามจํานวนทกํีาหนด ทางบรษัิทฯ 
ขอสงวนสทิธใินการยกเลกิ เลอืน หรอื เปลยีนแปลง อัตราค่าบรกิาร (ปรับราคาเพมิขนึ เพอืใหค้ณะไดอ้อกเดนิทาง ตามความตอ้งการ) โดย
ทางบรษัิทจะแจง้ใหก้ับนักท่องเทยีวหรอืเอเย่นตท์ราบล่วงหนา้อย่างนอ้ย 10 วัน ก่อนการเดนิทางสําหรับประเทศทไีม่มวีซีา่ และ อย่างนอ้ย 
21 วัน ก่อนการเดินทางสําหรับประเทศทีมีวีซ่า แต่หากทางนักท่องเทียวหรือเอเย่นต์ทุกท่านยินดีทีจะชําระค่าบริการเพมิจากการทีมี
นักทอ่งเทยีวรว่มเดนิทางนอ้ยกวา่ททีางบรษัิทกําหนดเพอืใหค้ณะเดนิทางได ้ทางบรษัิทยนิดทีจีะใหบ้รกิารและดําเนนิการตอ่ไป 

5. ในกรณีทลีกูคา้ดําเนนิการยนืวซีา่เรยีบรอ้ยแลว้ ทางบรษัิทขอสงวนสทิธไิมค่นืคา่ทัวรท์ลีกูคา้ชําระมาแลว้ไมว่า่สว่นใดสว่นหนงึ ยกเวน้ในกรณีที
วซีา่ไมผ่า่นการอนุมัตจิากทางสถานทตู กรณีนทีางบรษัิทจะคดิคา่ใชจ้่ายตามทเีกดิขนึจรงิทงัหมด โดยคํานงึถงึประโยชนข์องลกูคา้เป็นสําคัญ 

6. การตดิตอ่ใดๆ กับทางบรษัิทเชน่ แฟกซ ์อเีมลล ์หรอืจดหมายฯ ตอ้งทําในวันเวลาทําการของทางบรษัิท ดังน ีวันจันทร ์ถงึศุกร ์เวลา 9.00 น. 
– 18.00 น. และวนัเสาร ์เวลา 9.00 น.-14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกล่าวและวันหยุดนักขัตฤกษ์ทรีัฐบาลประกาศในปีนันๆถอืว่าเป็นวันหยุด
ทําการของทางบรษัิท 

 

ขอ้มลูสาํคญัเกยีวกบั การยนืคาํรอ้งขอวซีา่ ททีา่นควรทราบ 

1. ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธใินการยนืวซีา่แบบหมู่คณะเท่านันกรณีทที่านไม่สามารถยนืวซีา่พรอ้มคณะได ้จะตอ้งยนืก่อน หรอื หลัง คณะ และ
หากเกดิค่าใชจ้่ายไม่ว่ากรณีใดๆก็ตาม ท่านจําเป็นจะตอ้งชําระค่าใชจ้่ายทเีกดิขนึตามจรงิทังหมด เชน่ ค่าบัตรโดยสารโดยเครอืงบนิ (ตัว) 
จะตอ้งออกกอ่นแต่วซีา่ยังไมอ่อก เนอืงจากทา่นยนืหลังคณะ  

2. มาตราฐานการพจิารณาวซีา่แบบปกตทิัวไปคอื 7 วันทําการ (เป็นอย่างนอ้ย ไม่รวมวันเสาร ์- อาทติย)์ ทังนี ขนึอยู่กับจํานวนผูส้มัครในชว่ง
นันๆ ซงึหากอยูใ่นชว่งฤดกูาลทอ่งเทยีว ทมีผีูส้มัครเป็นจํานวนมาก อาจตอ้งใชร้ะยะเวลามากกวา่ปกต ิ

3. การยนืขอวซีา่ทอ่งเทยีวประเทศอนิเดยีแบบหมูค่ณะ ไมจํ่าเป็นตอ้งใชห้นังสอืเดนิทางฉบับจรงิ หากท่านส่ง สําเนาหนา้หนังสอืเดนิทาง (หนา้
แรกทมีรีปู) ชดัเจนสแกนไฟลเ์ป็นรปูภาพ หรอื ไฟล ์PDF.มาใหก้ับทางบรษัิทเรยีบรอ้ยแลว้ 

 

การเตรยีมเอกสาร เพอืขอยนืวซีา่ทอ่งเทยีวประเทศอนิเดยีแบบหมูค่ณะ 
สาํหรบัผูเ้ดนิทางทถีอืหนงัสอืเดนิทางไทย 
1. สําเนาหนา้หนังสอืเดนิทาง (หนา้แรกทมีรีปู) ชดัเจนโดยสแกนไฟลเ์ป็นรปูภาพ หรอื ไฟล ์PDF. (รปูถา่ยจากมอืถอืไมส่ามารถใชไ้ด)้มอีายุ

การใชง้านคงเหลอืไมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน ณ วันเดนิทางกลับ และมหีนา้วา่งไมตํ่ากวา่ 2 หนา้ 
2. รปูถา่ยส ีหนา้ตรง ขนาด 2 x 2 นวิ (เทา่กันทกุดา้นเป็นสเีหลยีมจัตรัุส) จํานวน 2 รูป ฉากหลังตอ้งเป็นพนืสขีาว ถา่ยมาแลว้ไมเ่กนิ 3 เดอืน ไม่

ซํากับวซีา่ประเทศอนืๆทเีคยไดรั้บ เทา่นัน  

2.1. กรณีผูเ้ดนิทางอายไุมถ่งึ 18ปีบรบิูรณ ์
- กรณีเด็ก ไมไ่ดเ้ดนิทางกบับดิาและมารดาจําเป็นตอ้งมหีนงัสอืยนิยอมใหบ้ตุรเดนิทาง ไปตา่งประเทศ ทอีอกโดยสํานักงานเขตหรอื
อําเภอ ตามสําเนาทะเบยีนบา้นทังภาษาไทย และภาษาอังกฤษ,สําเนาหนา้หนังสอืเดนิทางของบดิาและ มารดา, หนังสอืรับรองคา่ใชจ่่าย
(ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ)พรอ้มลงนามสําเนาถกูตอ้ง 



-กรณีเด็กไมไ่ดเ้ดนิทางกบับดิาจําเป็นตอ้งมหีนงัสอืยนิยอมใหบุ้ตรเดนิทาง ไปตา่งประเทศ(ของมารดา) ใหบ้ตุรเดนิทางไปตา่งประเทศ 
ทอีอกโดยสํานักงานเขตหรอือําเภอ ตามทะเบยีนบา้น(ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ),สําเนาหนา้หนังสอืเดนิทางของบดิาและ มารดาหนังสอื
รับรองคา่ใชจ่่าย(ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ) 
- กรณีเด็กไมไ่ดเ้ดนิทางกบัมารดาจําเป็นตอ้งมหีนงัสอืยนิยอมใหบ้ตุรเดนิทาง ไปตา่งประเทศ(ของบดิา) ใหบ้ตุรเดนิทางไปตา่งประเทศ 
ทอีอกโดยสํานักงานเขตหรอือําเภอ ตามทะเบยีนบา้น(ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ),สําเนาหนา้หนังสอืเดนิทางของบดิาและ มารดาหนังสอื
รับรองคา่ใชจ่่าย(ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ) 

** รายละเอยีดเอกสารการยนืขอวซีา่ทไีดก้ลา่วมาน ีเป็นเพยีงขอ้มลูเบอืงตน้ททีางบรษิทัฯ ไดจ้ดัทําขนึจากประสบการณแ์ละระเบยีบ
ของสถานทตูฯ ซงึอาจมกีารเปลยีนแปลงได ้ตามแตส่ถานการณ ์และคณุสมบตัขิองลกูคา้ในแตล่ะราย โดยอยูท่ดีลุยพนิจิของประเทศ

ปลายทางเป็นผูด้ําเนนิการ ** 

** หมายเหต ุ: ทางดา่นตรวจคนเขา้เมอืงประเทศปลายทาง อาจขอรายละเอยีดเพมิเตมิ จากทไีดแ้จง้ไว ้ขนึอยูก่บัการพจิารณาของ
เจา้หนา้ท ีและเอกสาร ของแตล่ะทา่น (เป็นการพจิารณาแบบรายบคุคล) การอนมุตัวิซีา่เป็นดลุพนิจิของทางสถานทตู ทางบรษิทัไมม่ ี

สว่นเกยีวขอ้งใดๆทงัสนิ ทงันบีรษิทัเป็นเพยีงตวักลางและคอยบรกิารอาํนวยความสะดวกใหแ้กผู่เ้ดนิทางเทา่นนั อตัราคา่ธรรมเนยีมวซีา่
ทางสถานทตูเป็นผูเ้รยีกเก็บ หากทา่นโดนปฏเิสธการขออนมุตัวิซีา่ ทางสถานทตูไมค่นือตัราคา่ธรรมเนยีมในการยนืวซีา่ และมสีทิธไิม่

แจง้สาเหตกุารปฏเิสธวซีา่ ** 
 

เงอืนไข และ ขอ้ควรทราบอนืๆ ทวัไป ททีา่นควรทราบ 

1. ทัวรน์สํีาหรับผูม้วัีตถปุระสงคเ์พอืการทอ่งเทยีวเทา่นัน 
2. ทัวรน์ขีอสงวนสทิธสํิาหรับผูเ้ดนิทางทถีอืหนังสอืเดนิทางธรรมดา (หนา้ปกสนํีาตาล / เลอืดหม)ู เทา่นัน กรณีททีา่นถอืหนังสอืเดนิทางราชการ  

(หนา้ปกสนํีาเงนิเขม้) หนังสอืเดนิทางทตู (หนา้ปกสแีดงสด) และตอ้งการเดนิทางไปพรอ้มคณะทัวรอ์ันมวัีตถุประสงคเ์พอืการท่องเทยีว โดย
ไม่มจีดหมายเชญิ หรอื เอกสารใดเชอืมโยงเกยีวกับการขออนุญาตการใชห้นังสอืเดนิทางพเิศษอนืๆ หากไม่ผ่านการอนุมัตขิองเคาทเ์ตอร ์
เช็คอนิ ด่านตรวจคนเขา้เมอืง ทังฝังประเทศไทยขาออก และ ต่างประเทศขาเขา้ไม่ว่ากรณีใดก็ตาม ทางบรษัิทขอสงวนสทิธใินการไม่
รับผดิชอบความผดิพลาดทจีะเกดิขนึในส่วนนี และ ทัวรน์ีเป็นทัวรแ์บบเหมาจ่าย หากท่านไม่ไดร้่วมเดนิทางหรอืใชบ้รกิารตามทรีะบุไวใ้น
รายการไมว่า่บางสว่นหรอืทังหมด หรอืถกูปฏเิสธการเขา้-ออกเมอืง หรอืดว้ยเหตุผลใดๆก็ตาม ทางบรษัิทขอสงวนสทิธไิม่คนืเงนิค่าบรกิารไม่
วา่บางสว่นหรอืทังหมดใหแ้กท่า่นไมว่า่กรณีใดๆก็ตาม 

3. ทัวรน์เีป็นทัวรแ์บบเหมาจ่าย หากทา่นไมไ่ดร้ว่มเดนิทางหรอืใชบ้รกิารตามทรีะบไุวใ้นรายการไมว่า่บางสว่นหรอืทงัหมด หรอืถกูปฏเิสธการเขา้-
ออกเมอืง หรอืดว้ยเหตผุลใดๆก็ตาม ทางบรษัิทขอสงวนสทิธไิมค่นืเงนิคา่บรกิารไมว่า่บางสว่นหรอืทังหมดใหแ้กท่า่นไมว่า่กรณีใดๆก็ตาม 

4. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธไิมรั่บผดิชอบคา่เสยีหายจากความผดิพลาดในการสะกดชอื นามสกุล คํานําหนา้ชอื เลขทหีนังสอืเดนิทางเลขทวีซีา่ 
และอนืๆ เพอืใชใ้นการจองตัวเครอืงบนิ ในกรณีทนัีกท่องเทยีวหรอืเอเย่นตไ์ม่ไดส้่งหนา้หนังสอืเดนิ และ หนา้วซีา่มาใหก้ับทางบรษัิทพรอ้ม
การชําระเงนิมัดจําหรอืสว่นทเีหลอืทังหมด 

5. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธใินการเปลยีนแปลงรายการการเดนิทางตามความเหมาะสม เพอืใหส้อดคลอ้งกับสถานการณ์ ภูมอิากาศ และเวลา ณ 
วันทเีดนิทางจรงิของประเทศทเีดนิทาง ทังน ีทางบรษัิทจะคํานงึถงึความปลอดภัย และ ประโยชนข์องลกูคา้เป็นสําคัญ 

6. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธไิมรั่บผดิชอบต่อความเสยีหายหรอืค่าใชจ้่ายใดๆ ทเีพมิขนึของนักท่องเทยีวทไีม่ไดเ้กดิจากความผดิของทางบรษัิท 
เช่น ภัยธรรมชาต ิการจลาจล การนัดหยุดงาน การปฏิวัต ิอุบัตเิหตุ ความเจ็บป่วย ความสูญหายหรือเสียหายของสัมภาระ ความล่าชา้ 
เปลยีนแปลง หรอืการบรกิารของสายการบนิ เหตุสดุวสิัยอนื เป็นตน้ 

7. อัตราค่าบรกิารนีคํานวณจากอัตราแลกเปลยีนเงนิตราต่างประเทศ ณ วันททีางบรษัิทเสนอราคา ดังนัน ทางบรษัิทขอสงวนสทิธใินการปรับ
ราคาค่าบรกิารเพมิขนึ ในกรณีทมีกีารเปลยีนแปลงอัตราแลกเปลยีนเงนิตราต่างประเทศ ค่าตัวเครอืงบนิ ค่าภาษีนํามัน ค่าภาษีสนามบนิ ค่า
ประกันภัยสายการบนิ การเปลยีนแปลงเทยีวบนิ ฯลฯ ททํีาใหต้น้ทนุสงูขนึ 

8. มัคคเุทศก ์พนักงาน หรอืตัวแทนของทางบรษัิท ไม่มอํีานาจในการใหคํ้าสัญญาใดๆ แทนบรษัิท  เวน้แต่มเีอกสารลงนามโดยผูม้อํีานาจของ
บรษัิทกํากับเทา่นัน 

9. นักท่องเทยีวตอ้งมคีวามพรอ้มในการเดนิทางทุกประการ หากเกดิเหตุสุดวสิัยใดๆ ระหว่างรอการเดนิทาง อันไม่ใช่เหตุทเีกยีวขอ้งกับทาง
บรษัิท อาทเิช่น วซี่าไม่ผ่าน เกดิอุบัตภิัยทไีม่สามารถควบคุมได ้นอกเหนือการควบคุมและคาดหมาย ทางบรษัิทจะรับผดิชอบคนืค่าทัวร์
เฉพาะสว่นทบีรษัิทยังไมไ่ดช้ําระแกท่างคูค่า้ของทางบรษัิท หรอืจะตอ้งชําระตามขอ้ตกลงแกคู่ค่า้ตามหลักปฏบัิตเิทา่นัน 

10. กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย ์ทจีะนําตดิตัวขนึเครอืงบนิ ตอ้งมีขนาดบรรจุภัณฑไ์ม่เกนิ 100 มลิลลิติรต่อชนิ และรวมกันทุกชนิไม่เกนิ 
1,000 มลิลลิติร โดยแยกใส่ถุงพลาสตกิใสซงึมซีปิล็อคปิดสนทิ และสามารถนําออกมาใหเ้จา้หนา้ทตีรวจไดอ้ย่างสะดวก ณ จุดเอ็กซเ์รย ์
อนุญาตใหถ้อืไดท้า่นละ 1 ใบเทา่นัน ถา้สงิของดังกลา่วมขีนาดบรรจุภัณฑม์ากกวา่ทกํีาหนดจะตอ้งใสก่ระเป๋าใบใหญ่และฝากเจา้หนา้ทโีหลด
ใตท้อ้งเครอืงบนิเทา่นัน 

11. สงิของทมีลัีกษณะคลา้ยกับอาวธุ เชน่ กรรไกรตัดเล็บ มดีพก แหนบ อุปกรณ์กฬีาฯ จะตอ้งใส่กระเป๋าใบใหญ่และฝากเจา้หนา้ทโีหลดใตท้อ้ง
เครอืงบนิเทา่นัน 



12. คณะทัวรน์ ีเป็นการชําระคา่ใชจ้่ายทังหมดแบบผกูขาดกับตัวแทนบรษัิททไีดร้ับการรับรองอย่างถูกตอ้ง ณ ประเทศปลายทาง ซงึบางส่วนของ
โปรแกรมอาจจําเป็นตอ้งท่องเทยีวอันเป็นไปตามนโยบายของประเทศปลายทางนันๆ กรณีทที่านไม่ตอ้งการใชบ้รกิารส่วนใดส่วนหนงึ ไม่ว่า
กรณีใดก็ตาม จะไม่สามารถคนืค่าใชจ้่ายใหไ้ด ้และ อาจมคี่าใชจ้่ายเพมิเตมิขนึตามมาเป็นบางกรณี ทางบรษัิทขอสงวนสทิธใินการเรยีกเก็บ
คา่ใชจ้่ายทเีกดิขนึจรงิทงัหมดกับผูเ้ดนิทาง กรณีทเีกดิเหตกุารณ์นขีนึ ไมว่า่กรณีใดก็ตาม 

 

แบบฟอรม์กรอกขอ้มูลวีซ่าประเทศ อินเดีย 
** กรุณากรอกขอ้มูลทงัหมดใหค้รบถว้น เพอืประโยชนใ์นการขอวีซ่าของท่านเอง ** 

ชือ-นามสกุล (สะกดตรงตามหนังสือเดินทาง)  (MR./MRS./MS./MSTR.)  
................................................................................................................................................................................... 
สถานะภาพ □ โสด    □ แต่งงานไมไ่ดจ้ดทะเบียนสมรส □หมา้ย  □ หยา่    

□แต่งงานจดทะเบียนสมรส 
ชือ-นามสกุล คู่สมรส.....................................................................................สถานทีเกิด........................................
สญัชาติ………………………………………………………. 
ชือ-นามสกุล บิดา .............................................................................................................................. 
สถานทีเกิด.......................................สญัชาติ………………………………………………………. 
ชือ-นามสกุล มารดา ........................................................................................................................... 
สถานทีเกิด.......................................สญัชาติ………………………………………………………. 
ทอียูต่ามทะเบียนบา้น.......................................................................................................................................... 
...................................................................................................................รหสัไปรษณีย.์....................................... 
ทอียูปั่จจุบนั............................................................................................................................................................. 
รหสัไปรษณีย.์............................... โทรศพัทบ์า้น...................................เบอรม์ือถือ......................................... 
ชือสถานททีาํงาน / สถานศึกษา......................................................................................................................
ตาํแหน่งงาน.......................................... 
ทอียูส่ถานทีทาํงาน / สถานศึกษา..................................................................................................................... 
..........................................รหสัไปรษณีย ์...............................................โทรศพัท.์............................................ 
*** ในกรณีทเีกษียณอายุ กรุณาระบุชือ และ ทอียู ่สถานททีาํงาน เนืองจากเป็นเงือนไขของสถานทูต ***  
ท่านเคยเดินทางเขา้ประเทศอินเดียมาก่อนหรือไม่ □  เคย  □  ไม่เคย 
ถา้เคย กรุณาระบุวนัที..........................................สถานที/เมือง................................... 
ประเทศทีเคยเดินทางในระยะเวลา 10 ปี ทีผ่านมา 
............................................................................................................................................................... 
ท่านเคยเดินทางกลุ่มประเทศ SAARC ในระยะเวลา 3 ปีทีผ่านมามาก่อนหรือไม่ (กลุ่มประเทศ SAARC 
ไดแ้ก่ บงักลาเทศ ภูฏาน เนปาล มลัดีฟส ์ปากีสถาน ศรีลงักา อฟักานิสถาน ) 



ถา้เคย กรุณาระบุปีที..........................................สถานที/เมือง................................................................
ระยะเวลาทีพาํนัก..........................วนั 
ชอืสมาชิกในครอบครวัพรอ้มเบอรติ์ดต่อ ระหวา่งทีท่านพาํนักอยู ่ณ ประเทศอินเดีย 
 ชือ-สกุล.................................................................................................................................................................. 
ทีอยู.่............................................................................................................................................................................ 
เบอรโ์ทรศพัท.์.......................................... 
(กรณุาแจง้เบอรที์สามารถติดต่อไดโ้ดยสะดวก เนืองจากทางสถานทูตจะมีการโทรเช็คขอ้มูลโดยตรงกบัท่าน) 
การพิจารณาอนุมติัวีซ่าเป็นดุลพินิจของทางสถานทูตฯเท่านัน ทางบริษัทเป็นเพียงตวักลางในการ

อาํนวยความสะดวกและบริการดา้นเอกสารใหแ้ก่ผูเ้ดินทางเท่านัน 
 


