
 

 

 

 
 

 

 

 



 

 

วนัแรก สนามบนิสุวรรณภูม ิ(กรุงเทพฯ) - ทา่อากาศยานนานาชาตอินิทริา คานธ ี– สนามบนิศรนีาคา รฐัแคชเมยีร ์ 

 

04.30 น. นัดหมายคณะพรอ้มกัน ณ สนามบนิสุวรรณภูม ิ(กรุงเทพฯ) ช ัน้ 4 ประตหูมายเลข 2 เคานเ์ตอร ์D สายการบนิ 

Thai Airways ซึง่จะมเีจา้หนา้ที ่คอยตอ้นรับ และบรกิารชว่ยเหลอืเรือ่งของกระเป๋าเดนิทาง พรอ้มทัง้เชค็อนิรับบัตรที่

น่ังบนเครือ่งบนิ  

07.35 น. บนิลัดฟ้าสู ่ทา่อากาศยานนานาชาตอินิทริา คานธี  ประเทศอนิเดยี โดยสายการบนิ Thai Airways เทีย่วบนิที ่

TG323  (ใชเ้วลาบนิประมาณ 4 ช ัว่โมง) พรอ้มบรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่งบนิ  

10.35 น. เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานนานาชาตอินิทริา คานธ ี ประเทศอนิเดยี  นําทา่นผ่าน พธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงและ

ศลุกากร (เวลาทอ้งถิน่ชา้กวา่ประเทศไทย 1 ช ัว่โมง 30 นาท)ี จากนัน้นําทา่นไปยัง อาคารบนิภายในประเทศ 

ณ ทา่อากาศยานนานาชาตอินิทริา คานธ ี 

......... น.     บนิลัดฟ้าสู ่สนามบนิศรนีาคา  รฐัแคชเมยีร ์ โดยสายการบนิ .........  เทีย่วบนิที ่ .........  (ใชเ้วลาบนิประมาณ 1 

ช ัว่โมง 30 นาท)ี ไมม่บีรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่งบนิ 

 

** คาํแนะนําเกีย่วกบักระเป๋าสมัภาระ ** 

เนื่องจากเทีย่วบนิภายในประเทศอนิเดยี มกีารจํากัดน้ําหนักกระเป๋าสมัภาระ อนุญาตใหโ้หลดกระเป๋าสมัภาระลงใต้

ทอ้งเครือ่งบนิได ้ทา่นละ ไมเ่กนิ 20 กก. (จํานวน 1 ใบ/ทา่น)  และสามารถนําขึน้เครือ่งได ้ทา่นละ ไมเ่กนิ  7 

กก. (จํานวน 1 ใบ/ทา่น) หากมน้ํีาหนักเกนิ กรณีนี้สายการบนิจําเป็นตอ้งเรยีกเก็บคา่ใชจ้่ายเพิม่ เตมิ  ซึง่ลกูคา้

จําเป็นตอ้งชําระเองตามจรงิทัง้หมด จงึขอความรว่มมอืในการคํานวณน้ําหนักสมัภาระกอ่นเดนิทางทกุครัง้ 

หมายเหต:ุ เทีย่วบนิ โปรแกรม และเมอืงทีพั่กอาจมกีารปรับเปลีย่นตามความเหมาะสม ใหส้อดคลอ้งกับเวลา  

สถานการณ์ และสภาพอากาศ โดยคํานงึถงึประโยชน์ของลกูคา้เป็นสําคัญ 

 

......... น.     เดนิทางถงึ สนามบนิศรนีาคา รฐัแคชเมยีร ์นําทา่นผ่านพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงและศลุกากร (เวลาทอ้งถิน่ชา้กว่า

ประเทศไทย 1 ช ัว่โมง 30 นาท)ี รฐัแคชเมยีร ์ (Kashmir) ตัง้อยูท่างตอนเหนือสดุของประเทศ อนิเดยี  หรอืที่

ไดรั้บขนานนามวา่ “ดนิแดนสวติเซอรแ์ลนดแ์หง่เอเชยี ”  เป็นดนิแดนกลางเทอืกเขาหมิาลัยทีม่ธีรรมชาตสิวยงาม

อยา่งน่าอัศจรรย์  แคชเมยีรถ์อืวา่เป็นอกีหนึง่รัฐทีม่คีวามหลากหลายทางภมูปิระเทศทีค่ลา้ยคลงึกับประเทศฝ่ังยโุรป 

เนื่องจากมทีัง้แบบเทอืกเขา พืน้ทีร่าบบนภเูขา ภเูขาหมิะ ทุง่หญา้ และทะเลสาบ และทีสํ่าคัญแคชเมยีรเ์ป็นเมอืงที่

สามารถเทีย่วไดต้ลอดทัง้ปี ในชว่งประมาณฤดใูบไมผ้ล ิและฤดรู้ อนจะเขา้สูห่ว้งแหง่ทุง่หญา้และทุง่ดอกไม ้

และทีสํ่าคญัในชว่งประมาณเดอืนมนีาคม - เมษายนของทกุปี (ท ัง้นีข้ ึน้อยูก่บัสภาพอากาศในปีน ัน้ๆ ) จะเป็น

เดอืนของการเริม่ตน้ เทศกาลดอกทวิลปิอนิทริา คานธ ี (The Indira Gandhi Memorial Tulip Garden) 

เทศกาลดอกทวิลปิทีใ่หญท่ีสุ่ดในเอเชยี นอกจากความสวยงามของดอกทวิลปิแลว้ ยังมทีัศนี ยภาพดา้นหลังเป็นววิ

ของทะเลสาบดาล  ซึง่ยิง่ทําใหท้ีน่ี่สวยงามยิง่ข ึน้ไปอกี หากใครไดม้าเยอืนเป็นอันตอ้งตกหลมุรักกันทกุคน  นําทา่น

เดนิทางไปยัง เมอืงศรนีาคา (Srinagar) หรอืรจัูกกันในอกีชือ่ “ศรนีคร” เมอืงหลวงของรัฐแคชเมยีร ์ซึง่ เมอืงหลวง

แหง่นี้ตัง้อยูท่ีห่บุเขาแคชเมยีร ์เป็นทีย่อมรบัในหมูน่กัทอ่งเทีย่ววา่เป็นดนิแดนแหง่ทะเลสาบ สายนํา้ สวนดอกไม ้

รวมถงึศลิปะงานฝีมอืทีผ่ลติมาจากไม้  ดว้ยความทีช่าวเมอืงมวีถิชีวีติ อยู่คูก่ับสายน้ํา  หรอืทะเลสาบดาลจงึทําให ้

ชาวบา้นใชเ้รอืเป็นหนึง่ในพาหนะสําคัญในการเดนิทาง  

คํา่ บรกิารอาหารคํา่ ณ ภตัตาคาร (1) 

นําทา่นเขา้สูท่ ีพ่กั...  Royal Group of Houseboats (Deluxe Houseboat) หรอืเทยีบเทา่ 

 

วนัทีส่อง กุลมารค์ - กุลมารค์ กอนโดลา่ - เทอืกเขากุลมารค์ - สวนโมกุล - สวนชาลมิาร ์- สวนนชิาท - ทะเลสาบดาล 

 

เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (2) 

นําทา่นเดนิทางสู ่กุลมารค์ (Gulmarg) หรอื “แดนทุง่หญา้ของดอกไม ้(Meadow of Gold)” เป็นเทอืกเขาอยู่

สงูกวา่ระดับน้ําทะเล 2,730 เมตร ตัง้อยูห่า่งจากเมอืงศรนีาคาประมาณ 56 กโิลเมตร เดมิมชีือ่เรยีกวา่ เการมิารค์ กอ่ตัง้

โดยศลุตา่นยซูปุชาร ์ชว่งศตวรรษที ่16 และทีสํ่าคัญทีแ่หง่นี้เป็นทีต่ัง้ของสนามกอลฟ์ทีม่หีลมุถงึ 18 หลมุ ทีย่ังสงูทีส่ดุ

ในโลก ซึง่กลุมารค์เป็นหนึง่ในสถานทีท่อ่งเทีย่วอกีหนึง่แหง่ทีต่อ้งมาเยอืนสกัครัง้ในชวีติ  เทอืกเขากลุมารค์ไดรั้บการ

ยอมรับจากผูค้นมากมายวา่เป็นสถานทีท่ีม่ทีัศนียภาพทีส่วยงามแหง่หนึง่ของโลก ถอืวา่เ ป็นความงดงามทีม่าจาก

ธรรมชาตอิยา่งแทจ้รงิ ไมว่า่จะชว่งไหนๆ ก็สามารถเทีย่วชมไดอ้ยา่งไมม่เีบือ่ พรอ้มสมัผัสความสวยงามทีแ่ตกตา่งกับสี่



 

ฤดกูาล ไมว่า่จะเป็นชว่งใบไมผ้ล ิใบไมเ้ปลีย่นส ีหรอืจะฤดหูมิะเก๋ๆ ในชว่งฤดหูนาว และถงึแมจ้ะเป็นชว่งฤดรูอ้นแตท่ีน่ี่ก็

มอีากาศเย็นสบายไมร่อ้นมาก 

 

 
 นําทกุทา่นไปยัง สถานกีุลมารค์ กอนโดลา่ และนําทา่นน่ัง กุลมารค์ กอนโดลา่ กระเชา้ลอยฟ้าทีม่คีวามสงูทีส่ดุใน

โลก มคีวามสงู 3,979 เมตรจากระดับน้ําทะเล **(ราคาโปรแกรมนี้รวมคา่ตั๋วสําหรับน่ังกลุมารค์ กอนโดลา่ )** เพือ่ขึน้

ไปยังสถานีกงโดรบีนเขา (เฟสที ่1) ดว้ยระยะทางประมาณ 5 กโิลเมตร  

 

กรณีทีล่กูคา้ตอ้งการน่ังกระเชา้กลุมารค์ กอนโดลา่ ตอ่ไปยังเฟส 2 (เพือ่ขึน้ไปชมทัศนียภาพอันสวยงาม และววิ

ยอดเขานันกาพารบ์ัต (Nanga Parbat) หรอืววิของเทอืกเขาหมิาลัย ) สามารถแจง้หัวหนา้ทัวรไ์ดโ้ดยมี      

คา่ใชจ้่ายเพิม่เตมิทา่นละประมาณ 18 USD/ทา่น 

 

 

  

กลางวนั บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (3)  

 นําทา่นเดนิทางสู ่สวนโมกุล (Mughal Gardens) หรอือกีหนึง่ฉายาทีท่กุคนรูจั้ก “สวรรคแ์หง่ดอกไม้” ตัง้อยูท่าง  

ทศิตะวันออกของทะเลสาบดาล ถกูสรา้งขึน้ในสมัยจักรพร รดอิักบาร ์ซึง่ข ึน้ครองราช ยใ์นปี ค .ศ. 1585 พระองคท์รง  

ครองเมอืงและสรา้งสวนนี้โดยชา่งฝีมอืด ี 

 



 

 
 

สวนแหง่นี้แบง่ออกเป็น 3 สว่น ซึง่ภายในสวนมกีารประดับตกแตง่ในแบบสไตลส์วนเปอรเ์ชยี ซึง่ประกอบไปดว้ย สระ

น้ํา ลําธาร และแปลงดอกไมน้านาพันธุ ์พรอ้มกับลานน้ําพทุีถ่กูสรา้งขึน้ทอดยาวจากทีตํ่่าขึน้ทีส่งู หันหนา้สูท่ะเลสาบ

ดาล 

 

 



 

 

 นําทกุทา่นไปยัง สวนชาลมิาร ์(Shalimar Bagh) ถกูสรา้งขึน้ในสมัย จักรพรรดจิาฮันจรี ์โดยพระองคส์รา้งขึน้เพือ่

พระมเหสเีนอร ์เจฮัน ซึง่เป็นผูห้ญงิทีพ่ระองคท์รงรัก และเป็น สถานทีป่ระทับในชว่งฤดรูอ้น สวนแหง่นี้ถอืวา่เป็นพืน้ที่

ของกษัตรยิแ์ละเชือ้พระวงศ ์ ปัจจุบันสถานทีแ่หง่นี้เป็นสถานทีท่ีเ่ปิดใหนั้กทอ่งเทีย่วไดม้โีอกาสมาเยีย่มชมความ

สวยงามโดยเฉพาะบันไดทีถ่กูสรา้งขึน้ ทอดผ่านใหเ้ดนิไปยังเนิ นดา้นบนซึง่เป็นทีต่ัง้ของน้ําพุ  นําทา่นเดนิทางไปชม

สวนใกล ้ๆ น่ันคอื สวนนชิาท (Nishat Bagh) ทีส่วนแหง่นี้มคีวามพเิศษตรงทีม่ตีน้เมเป้ิลทีม่อีายกุวา่ 400 ปี ซึง่มกีาร

ตกแตง่คลา้ยๆกับสวนชาลมิารค์อืมลีานน้ําพทุอดยาวจนถงึพระทีน่ั่งชัน้ใน และยิง่ไปกวา่นัน้สวนทัง้สามทีน่ี้มคีวามงามที่

พเิศษคอืสวนทัง้หม ดนัน้สรา้งขึน้บนลานทีย่กสงูขึน้โดย หันหนา้สูท่ะเลสาบ ทําใหท้า่นไหนทีไ่ปเยอืนจะไดด้ืม่ดํ่าทัง้

ความงามและความโรแมนตกิเหมอืนหลดุออกมาจากภาพวาดเลยทเีดยีว 

 

 
 

 นําทา่นเดนิทางสู ่ทะเลสาบดาล (Dal Lake) เป็นทะเลสาบทีถ่อืวา่ใหญ่ทีส่ดุในแคชเมยีร ์ถอืวา่เป็นทะเลสาบทีข่ ึน้   

ชือ่และมชีือ่เสยีงในหมูนั่กทอ่งเทีย่ว ทะเลสาบแหง่นี้มเีกาะกลางทะเลสาบเป็นหยอ่มๆ หรอืสวนผักกลางน้ํา และยังเป็น  

ตลาดน้ําทีใ่นชว่งเชา้จะมพีอ่คา้ตา่งๆพายเรอืมาขายของ อาท ิผักหรอืผลไมต้า่งๆ  พเิศษ!! นําทุกทา่นลงเรอื “ชคิารา”  

หรอืเรอืพายโบราณ เพ ือ่ชมววิทวิทศันบ์รรยากาศสุดโรแมนตกิ และความงามวถิชีวีติของชาวบา้น ซึง่หากใครทีม่าเยอืน

แคชเมยีรแ์ลว้ไมไ่ดม้าลอ่งเรอืชคิาราถอืวา่มาไมถ่งึ 

 



 

 

 

คํา่ บรกิารอาหารคํา่ ณ ภตัตาคาร (4)  

นําทา่นเขา้สูท่ ีพ่กั...  Royal Group of Houseboats (Deluxe Houseboat) หรอืเทยีบเทา่  

  

วนัทีส่าม สวนแอปเป้ิล - พาฮาลแกม - ชมววิเทอืกเขาหมิาลยั  
 

เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (5) 

 นําทกุทา่นเดนิทางไปยัง พาฮาลแกม (Pahalgam) ระหวา่งทางแวะชม สวนแอปเป้ิล (The Apple Orchards) 

นําทา่นเยีย่มชมตน้แอปเป้ิล และผลแอปเป้ิลทีกํ่าออกดอกออกผลมากมาย **(ท ัง้นีใ้นชว่งเวลาทีท่กุทา่นเดนิทาง

ผลแอปเป้ิลอาจจะยงัไมโ่ตเต็มทีเ่ทา่ทีค่วรขึน้อยูก่บัสภาพอากาศในเดอืนน ัน้ๆ)**  

กลางวนั บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (6)  

จากนัน้นําทา่นเดนิทางตอ่ไปยัง พาฮาลแกม (Pahalgam) ขึน้ชือ่ในเรือ่งของ ความงดงามของ ววิทวิทัศน์ที่ถกูโอบ

ลอ้มไปดว้ยเทอืกเขาหมิาลัย ป่าสนเขยีวสด และแมน้ํ่าลดิเดอร ์อันใสเย็น และในชว่งฤดรูอ้นจะมดีอกไมป่้าบานสะพร่ัง  

อกีทัง้ยัง เป็นแหลง่ ที่ปลกูหญา้ฝร่ั งซึง่เป็นพชืดอกสมีว่งทีน่ยิมใชป้ระโยชน์จากเกสรสแีดงของมันในการผสมสรุา  

อาหาร และลกูอมลกูกวาดเพือ่ใหม้กีลิน่หอม นําทกุทา่นชมววิความสวยงามของเทอืกเขาหมิาลยั  เทอืกเขาทีป่ก

คลุมดว้ยธารนํา้แข็งตลอดท ัง้ปี 

 



 

 
  

คํา่ บรกิารอาหารคํา่ ณ ภตัตาคาร (7) 

นําทา่นเขา้สูท่ ีพ่กั...  Royal Group of Houseboats (Deluxe Houseboat) หรอืเทยีบเทา่ 

 

วนัทีส่ ี ่ สนามบนิศรนีาคา รฐัแคชเมยีร ์- ทา่อากาศยานนานาชาตอินิทริา คานธ ี- เมอืงเดล ี- เมอืงอคัรา 
 

เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (8) 

นําทกุทา่นเดนิทางไปยงั สนามบนิศรนีาคา รฐัแคชเมยีร ์

......... น.     บนิลัดฟ้าสู ่ ทา่อากาศยานนานาชาตอินิทริา คานธ ี โดยสายการบนิ .........  เทีย่วบนิที ่ .........  (ใชเ้วลาบนิ

ประมาณ 1 ช ัว่โมง 30 นาท)ี ไมม่บีรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่งบนิ 

 

** คาํแนะนําเกีย่วกบักระเป๋าสมัภาระ ** 

เนื่องจากเทีย่วบนิภายในประเทศอนิเดยี มกีารจํากัดน้ําหนักกระเป๋าสมัภาระ อนุญาตใหโ้หลดกระเป๋าสมัภาระลงใต้

ทอ้งเครือ่งบนิได ้ทา่นละ ไมเ่กนิ 20 กก. (จํานวน 1 ใบ/ทา่น)  และสามารถนําขึน้เครือ่งได ้ทา่นละ ไมเ่กนิ  7 

กก. (จํานวน 1 ใบ/ทา่น) หากมน้ํีาหนักเกนิกรณีนี้สายการบนิจําเป็นตอ้งเรยีกเก็บคา่ใชจ้่ายเพิม่เตมิ ซึง่ลกูคา้

จําเป็นตอ้งชําระเองตามจรงิทัง้หมด จงึขอความรว่มมอืในการคํานวณน้ําหนักสมัภาระกอ่นเดนิทางทกุครัง้ 

หมายเหต:ุ เทีย่วบนิ โปรแกรม และเมอืงทีพั่กอาจมกีารปรับเปลีย่นตามความเหมาะสม ใหส้อดคลอ้งกับเวลา 

สถานการณ์ และสภาพอากาศ โดยคํานงึถงึประโยชน์ของลกูคา้เป็นสําคัญ 

 

......... น.     เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานนานาชาตอินิทริา คานธ ีนําทา่นผ่านพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงและศลุกากร (เวลาทอ้งถิน่

ชา้กวา่ประเทศไทย 1 ช ัว่โมง 30 นาท)ี  

กลางวนั บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (9)  

นําทกุทา่นเดนิทางไปยัง เมอืงอคัรา (Agra) (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 5 ชัว่โมง) อดตีเป็นเมอืงหลวงของประเทศ

อนิเดยี มชีือ่เรยีกวา่ “ฮนิดสูถาน” อัครา เป็นเมอืงทีต่ัง้อยูร่มิแมน้ํ่ายมนา ทางตอนเหนือของประเทศอนิเดยี ในรัฐอตุตร

ประเทศ มปีระชากรหนาแน่นทีส่ดุในรัฐอตุตรประเทศ อันดับที ่19 ในประเทศอนิเดยี และทีสํ่าคัญเมอืงอัคราถอืวา่เป็น

สถานทีต่ัง้ “อนุสรณ์สถานแหง่ความรัก” หรอื “ทัชมาฮาล”   



 

คํา่ บรกิารอาหารคํา่ ณ ภตัตาคาร (10) 

นําทา่นเขา้สูท่ ีพ่กั...  Howard The Fern หรอืเทยีบเทา่ 

 

วนัทีห่า้   ทชัมาฮาล -  อคัรา ฟอรท์ - เมอืงเดล ี- ประตเูมอืงอนิเดยี - ตลาดพืน้เมอืงจนัปาท - ทา่อากาศยาน

นานาชาตอินิทริา คานธ ี

 

นําทา่นเดนิทางสู ่ทชัมาฮาล (Taj Mahal) หรอือนุสรณ์สถานแหง่ความรัก เพือ่ชมพระอาทติยข์ ึน้ในตอนเชา้ตรู่  

ซึง่ทัชมาฮาลถอืวา่เป็นสิง่มหัศจรรยข์องโลกในยคุปัจจุบัน เป็นแหลง่กอ่เกดิพลังแหง่ความรักทีเ่ป็นแรงบันดาลใจให ้

ใครหลายๆคน ทัชมาฮาล ถอืเป็นสสุานหนิออ่นทีผู่ค้นตา่งยกยอ่งใหเ้ป็นสถาปัตยกรรมแหง่ความรักที่ งดงาม และ

ยิง่ใหญ่ทีส่ดุแหง่หนึง่ของโลก ปัจจุบัน ทัชมาฮาล ถอืวา่เป็นแหลง่มรดกโลก 1 ใน 7 สิง่มหัศจรรยท์ีสํ่าคัญ ทีบ่อกเลา่

เกีย่วกับความรักทีเ่ป็นอมตะของพระเจา้ชาหจ์าฮันทีม่ตีอ่พระนางมมุตัช สรา้งขึน้ในปี ค .ศ. 1631 จากนัน้หัวหนา้ทัวร ์

นําทกุทา่นเดนิสูป่ระตสูสุานทีส่ลักตัวหนังสอืภาษาอาระบคิทีเ่ป็นถอ้ยคําอทุศิ และไวอ้าลัยตอ่บคุคลอันเป็นทีรั่กทีจ่าก

ไป พรอ้มกับนําทกุทา่นถา่ยรปูภาพกับลานน้ําพทุีม่อีาคารทัชมาฮาลอยูเ่บือ้งหลัง พาทกุทา่นเยีย่มชมภายในอาคารทีม่ี

การสรา้งมาจากหนิออ่นสขีาวบรสิทุธิจ์ากเมอืงมกรานะ มกีารประดับลวดลายดว้ยเทคนคิฝังหนิสตีา่งๆ ลงไปในเนื้อหนิ

ถอืไดว้า่เป็นสถาปัตยกรรมชิน้เอกของโลกทีอ่อกแบบโดยชา่งจากเปอรเ์ซยี อาคารตรงกลางเป็นรปูโดมทีม่หีอคอยสี่

เสาลอ้มรอบ ตรงกลางดา้นในเป็นทีฝั่งพระศพของพระนางมมุตัช มาฮาล และพระเจา้ชาหจ์าฮัน ทีไ่ดอ้ยูคู่เ่คยีงกัน

ตลอดชัว่นรัินดร ์ 

 

 
 

เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (11) 

 นําทา่นเดนิทางสู ่อคัรา ฟอร์ท (Agra Fort) อกีหนึง่สถานทีแ่หลง่มรดกโลกทีค่วรคา่แกก่ารมาเยอืน  อัครา ฟอรท์ 

พระราชวังทีถ่อืวา่ยิง่ใหญ่ เพราะใชเ้วลาในการสรา้งยาวนานถงึสามยคุดว้ยกัน ของกษัตรยิแ์หง่ราชวงศโ์มกลุ เป็น

กําแพงสองชัน้และป้อมอาคารทางเขา้สีท่ศิ ภายในประกอบดว้ยพระราชวัง มัสยดิ สวนดอกไม ้สถาปัตยกรรมตัวอาคาร

สรา้งดว้ยหนิทรายสแีดง โดยกษัตรยิอ์ัคบาร ์และทีแ่หง่นี้ยังเป็นทีค่มุขังกษัตรยิซ์าจารฮ์าล พระองคใ์ชเ้วลาชว่งสดุทา้ย

ของชวีติ โดยการมองผ่านแมน้ํ่ายมุนาไปยังทัชมาฮาลทีซ่ ึง่มเหสสีดุทีรั่กของพระองคป์ระทับอยูอ่ยา่งนรัินดร ์

 



 

 
 

 กลางวนั บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (12) 

 นําทา่นเดนิทางสู ่เมอืงเดล ี(Delhi) (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 5 ชัว่โมง) เมอืงหลวงของประเทศอนิเดยี ถอืเป็น

เมอืงทีเ่ป็นศนูยก์ลางดา้นการเมอืงการปกครองประชาธปิไตยทีใ่หญ่ทีส่ดุในโลก นําทา่นเดนิทางสู ่ ประตเูมอืง

อนิเดยี (India Gate) ประตเูมอืงแหง่นี้สงู 43.3 เมตร ซุม้โคง้ของประตกูวา้ง 9.1 เมตร สงู 22.8 เมตร สรา้งโดย

ใชห้นิทรายแดงแทง่ทึ บ เป็นสถานทีป่ระกอบพธิกีรรมในงานวันสําคัญตา่ง ๆ  ถกูสรา้งขึน้เพือ่เป็นอนุสาวรยีข์อง

ทหารทีเ่สยีชวีติในสงครามโลกครัง้ทีห่นึง่ ทีป่ระตเูมอืงแหง่นี้จะเห็นลายสลักชือ่ของทหารทีต่ายในสนามรบ โดยชือ่

ทีส่ลักไวเ้ป็นชือ่ของทหารและขา้ราชการชาวอนิเดยีและอังกฤษ จํานวน 13,516 คน ทีพ่ลชีพีในสง ครามชายแดน

ดา้นตะวันตกเฉียงเหนือ และสงครามอัฟฆัน ครัง้ที ่3 ดา้นบนยอดของประตสูรา้งเพือ่อทุศิใหแ้กท่หารทีห่ายสาบสญู

ไปโดยไรร้อ่งรอย  

  

 



 

 

พาทา่นชอ้ปป้ิง ตลาดพืน้เมอืงจนัปาท  ทกุทา่นสามารถเพลดิเพลนิไปกับสนิคา้พืน้เมอืงมากมาย อาท ิ ผา้พันคอ 

เสือ้ผา้ เครือ่งประดับ เครือ่งเงนิ ของตกแตง่บา้นสไตลอ์นิเดยี ของแฮนดเ์มด  ราคาถกู รับรองวา่ทกุทา่นจะไมผ่ดิหวัง

เพราะทีต่ลาดแหง่นี้เปรยีบเสมอืนพาหรัุดเมอืงไทย 

สมควรแกเ่วลานําทา่นเดนิทางสูส่นามบนิ 

คํา่ บรกิารอาหารคํา่ ณ ภตัตาคาร บรกิารทา่นดว้ยเมนูอาหารไทย (13) 

23.30 น. บนิลัดฟ้ากลับสู ่สนามบนิสุวรรณภูม ิประเทศไทย โดยสายการบนิ Thai Airways เทีย่วบนิที ่TG316 (ใชเ้วลาบนิ

ประมาณ 4 ช ัว่โมง) พรอ้มบรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่งบนิ 

 

 

วนัทีห่ก สนามบนิสุวรรณภูม ิ(กรุงเทพฯ) 

 

05.25 น. คณะเดนิทางถงึ สนามบนิสุวรรณภูม ิโดยสวัสดภิาพ 

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

** หากทา่นทีต่อ้งออกตั๋วภายใน (เครือ่งบนิ รถทัวร ์รถไฟ) กรณุาสอบถามทีเ่จา้หนา้ทีท่กุครัง้กอ่นทําการออกตั๋วเนื่องจาก 

สายการบนิอาจมกีารปรับเปลีย่นไฟลท์ หรอื เวลาบนิ โดยไมไ่ดแ้จง้ใหท้ราบลว่งหนา้ ** 

*** ขอบพระคณุทกุทา่นทีใ่ชบ้รกิาร *** 

 

 

อตัราคา่บรกิาร 

กําหนดการเดนิทาง 
ผูใ้หญ ่

หอ้งละ 2-3 ทา่น 

1 เด็ก 2 ผูใ้หญ ่

เด็กมเีตยีง 
พกัเดีย่วเพิม่ 

ราคาไมร่วม

ต ัว๋เครือ่งบนิ 

12 – 17 กรกฎาคม 2562 29,999 29,999 9,999 19,999 

25 – 30 กรกฎาคม 2562 29,999 29,999 9,999 19,999 

15 – 20 สงิหาคม 2562 28,999 28,999 8,999 18,999 

29 ส.ค. – 03 ก.ย. 2562 28,999 28,999 8,999 18,999 

 

** อตัรานี ้ยงัไมร่วมคา่ทปิคนขบัรถ หวัหนา้ทวัร ์และมคัคเุทศกท์อ้งถิน่ ทา่นละ 1,500 บาท/ทา่น/ทรปิ** 

** อตัรานี ้ยงัไมร่วมคา่วซีา่ทา่นละ 3,000 บาท/ทา่น/ทรปิ** 

** อตัราคา่บรกิาร สําหรบัเด็กอายุไมถ่งึ 2 ขวบ ณ วนัเดนิทางกลบั (Infant) ทา่นละ 10,000 บาท ** 

 

 โรงแรมทีพั่กอาจมกีารสลับปรับเปลีย่นขึน้อยูก่ับความเหมาะสมเป็นหลักโดยคํานงึถงึผลประโยชน์ลกูคา้เป็นหลัก 

 

** สําหรบัอตัราคา่บรกิารนี ้จําเป็นตอ้งมผีูเ้ดนิทางจํานวน 10 ทา่น ขึน้ไป ในแตล่ะคณะ กรณีทีม่ผีูเ้ดนิทางไมถ่งึตามจํานวนทีก่ําหนด 

ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเลือ่นการเดนิทาง หรอื เปลีย่นแปลงอตัราคา่บรกิาร (ปรบัราคาเพิม่ข ึน้ เพ ือ่ใหค้ณะไดอ้อกเดนิทาง 

ตามความตอ้งการของผูเ้ดนิทาง) ** 

 

 

 

 



 

อตัราคา่บรกิารนีร้วม 
 
 คา่ตั๋วเครือ่งบนิไป-กลับ พรอ้มคณะ       

 คา่ภาษีสนามบนิทกุแหง่ทีม่ ี  
 คา่น้ําหนักกระเป๋าสมัภาระทา่นละไมเ่กนิ 20 กก. (จํานวน 1 ใบ/ทา่น) ทา่นละ ไมเ่กนิ 20 กก. และสามารถนําขึน้เครือ่งได ้ทา่นละ 

ไมเ่กนิ 7 กก. (จํานวน 1 ใบ/ทา่น)      
 คา่รถรับ-สง่ และนําเทีย่วตามรายการ   

 คา่ทีพั่กตามทีร่ะบใุนรายการ พักหอ้งละ 2 ทา่นหรอื 3 ทา่น    
 คา่เขา้ชมสถานทีต่า่งๆ ตามรายการ    

 คา่อาหารตามมือ้ทีร่ะบใุนรายการ       
 คา่จา้งมัคคเุทศกค์อยบรกิารตลอดการเดนิทาง    

 คา่ตั๋วเครือ่งบนิภายในไป-กลับ พรอ้มคณะ 

 คา่ประกันอบุัตเิหตรุะหวา่งเดนิทาง วงเงนิทา่นละ 1,000,000 บาท  (เงือ่นไขตามกรมธรรม)์   

 

อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม  
 
 คา่ใชจ้่ายสว่นตัวนอกเหนือจากรายการทีร่ะบ ุเชน่ คา่ทําหนังสอืเดนิทาง คา่โทรศัพท ์คา่โทรศัพทท์างไกล คา่อนิเตอรเ์น็ต คา่ซกั   

รดี มนิบิารใ์นหอ้ง รวมถงึคา่อาหารและเครือ่งดืม่ทีส่ัง่เพิม่นอกเหนือรายการ (กรุณาสอบถามจากหวัหนา้ทวัรก์อ่นการใชบ้รกิาร)   
 คา่ทปิคนขับรถ หัวหนา้ทัวร ์และมัคคเุทศกท์อ้งถิน่ ทา่นละ 1,500 บาท/ทรปิ/ตอ่ทา่น  
 ค่าธรรมเนียมและค่าบรกิารยืน่วซีา่ทอ่งเทีย่วประเทศอนิเดยี ทา่นละ 3,000 บาท (โดยชําระพรอ้มเงนิมดัจําคร ัง้แรก) 

 คา่ภาษีมลูคา่เพิม่ 7% และภาษีหัก ณ ทีจ่่าย 3% 

 

เง ือ่นไขการจอง และ การชําระคา่บรกิาร 

1. นักทอ่งเทีย่วหรอืเอเย่นต ์ กรุณาทําการจองลว่งหนา้กอ่นเดนิทางอยา่งนอ้ย 45 วนั พรอ้มชําระเงนิมดัจํา ทา่นละ 10,000 บาท 

ภายใน 3 วัน หลังจากวันจอง ตัวอย่างเชน่ ทา่นทําจองวันที ่1 กรุณาระเงนิมัดจํา สว่นนี้ภายในวันที ่3 กอ่นเวลา 14.00 น. เทา่นัน้ โดยระบบ

จะยกเลกิอัตโนมัตทินัท ีหากยังไม่ไดรั้บยอดเงนิมัดจําตามเวลาทีก่ําหนด และหากทา่นมคีวามประสงคจ์ะเดนิทางในพเีรยีดเดมิ ทา่น

จําเป็นตอ้งเช็คทีว่่างและทําจองเขา้มาใหม่อกีครัง้ กรณีทีค่ณะเต็ม มคีวิรอ (Waiting List) ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการใหส้ทิธิล์ูกคา้ราย

ถดัไป เป็นไปตามระบบ ตามวัน และ เวลา ทีทํ่ารายการจองเขา้มาตามลําดับ เนื่องจากทกุพเีรยีดทางบรษัิทมทีีน่ั่งราคาพเิศษจํานวนจํากดั 

2. นักทอ่งเทีย่วหรอืเอเย่นต ์กรุณาชําระค่าทวัรส์ว่นทีเ่หลอืทัง้หมด ครบ 100% กอ่นวนัเดนิทางอยา่งนอ้ย 21 วนั กรณีนักทอ่งเทีย่วหรอื

เอเย่นตไ์ม่ชําระเงนิ หรอื ชําระเงนิไม่ครบภายในกําหนด ไม่ว่าสว่นใดสว่นหนึง่ รวมไปถงึ กรณีเช็คของทา่นถกูปฏเิสธการจ่ายเงนิไม่ว่ากรณี

ใดๆก็ตาม รวมทัง้ กรณีทีอ่ยู่ในชว่งรอผลการอนุมัตวิซีา่ รอนัดสมัภาษณ์วซีา่ ทีทํ่าใหท้างบรษัิทไม่ไดรั้บเงนิตามเวลาทีก่ําหนดไม่ว่ากรณีใดๆก็

ตาม คอื กอ่นวันเดนิทางอย่างนอ้ย 30 วัน ใหถ้อืว่านักทอ่งเทีย่วสละสทิธกิารเดนิทางในทวัรนั์น้ๆทนัท ี

3. การตดิต่อใดๆ กบัทางบรษัิท เชน่ แฟกซ ์อเีมลล ์หรอื จดหมายฯ ตอ้งทําในวันเวลาทําการของทางบรษัิท ดังนี้ วันจันทร ์ถงึ ศุกร ์เวลา 9.00 

น.–18.00 น. และ วันเสาร ์เวลา 9.00 น.–14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกล่าวและวันหยุดนักขัตฤกษ์ทีรั่ฐบาลประกาศในปีนัน้ๆถอืว่าเป็น

วันหยุดทําการของทางบรษัิท 

 

เง ือ่นไขการยกเลกิการเดนิทาง 

1. กรณีทีนั่กทอ่งเทีย่วหรอืเอเย่นตต์อ้งการขอยกเลกิการเดนิทาง หรอื เลือ่น หรอื เปลีย่นแปลง  การเดนิทาง นักทอ่งเทีย่วหรอืเอเย่นต ์ (ผูม้ี

รายชือ่ในเอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ ์อเีมลล ์หรอื เดนิทางมาทีบ่รษัิทอย่างใดอย่างหนึง่ เพือ่ลงนามในเอกสารแจง้ยนืยันยกเลกิการจอง

กบัทางบรษัิทเป็นลายลักษณ์อักษรเทา่นัน้ ทางบรษัิทไม่รับยกเลกิการจองผา่นทางโทรศัพทไ์ม่ว่ากรณีใดๆทัง้สิน้ 

2. กรณีนักทอ่งเทีย่วหรอืเอเย่นตต์อ้งการขอรับเงนิค่าบรกิารคนื นักทอ่งเทีย่วหรอืเอเย่นต ์ (ผูม้รีายชือ่ในเอกสารการจอง ) จะตอ้งแฟกซ ์อเีมลล ์

หรอื เดนิทางมาทีบ่รษัิทอย่างใดอย่างหนึง่ เพือ่ลงนามดําเนนิการขอรับเงนิค่าบรกิารคนื โดยแนบหนังสอืมอบอํานาจประกอบ (กรณีดําเนนิการ

แทนผูเ้ดนิทาง) พรอ้มหลักฐาน ไดแ้ก ่ใบเรยีกเก็บเงนิ หลักฐานการชําระเงนิค่าบรกิารต่างๆทัง้หมด พาสปอรต์หนา้แรกของผูเ้ดนิทาง สําเนา

บตัรประชาชนของผูรั้บมอบอํานาจ และหนา้สมุดบญัชธีนาคารทีต่อ้งการใหนํ้าเงนิเขา้ใหค้รบถว้น โดยมเีงือ่นไขการคนืเงนิค่าบรกิารดังนี้ 

2.1 ยกเลกิกอ่นวันเดนิทางไม่นอ้ยกว่า 30 วัน คนืเงนิค่าบรกิารรอ้ยละ 100 ของเงนิค่าบรกิาร 

2.2 ยกเลกิกอ่นวันเดนิทางไม่นอ้ยกว่า 15 วัน คนืเงนิค่าบรกิารรอ้ยละ 50 ของเงนิค่าบรกิาร 

2.3 ยกเลกิกอ่นวันเดนิทางนอ้ยกว่า 15 วัน ไม่คนืเงนิค่าบรกิารทีชํ่าระแลว้ทัง้หมด 

** ทัง้นี้ ทางบรษัิทจะหกัค่าใชจ่้ายทีไ่ดจ่้ายจรงิจากค่าบรกิารทีชํ่าระแลว้เนื่องจากการจัดเตรยีม การจัดการนําเทีย่วใหแ้กนั่กทอ่งเที่ ยว เชน่ 

การสํารองทีน่ั่งตั๋วเครือ่งบนิ การจองทีพ่ัก เป็นตน้ ** 

3. การเดนิทางทีต่อ้งการันตมีัดจําหรอืซือ้ขาดแบบมเีงือ่นไข หรอืเทีย่วบนิเหมาลํา Charter Flight หรอื Extra Flight กบัสายการบนิ หรอืผา่น

ตัวแทนในประเทศหรอืต่างประเทศ  จะไม่มกีารคนืเงนิมัดจําหรอืค่าบรกิารทัง้หมดไม่ว่ากรณีใดๆก็ตาม   



 

4. สําหรับอัตราค่าบรกิารนี้ จําเป็นตอ้งมผีูเ้ดนิทางจํานวน 10 ทา่น ขึน้ไป ในแต่ละคณะ กรณีทีม่ผีูเ้ดนิทางไม่ถงึตามจํานวนทีก่ําหนด ทางบรษัิทฯ 

ขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลกิ เลือ่น หรอื เปลีย่นแปลง อัตราค่าบรกิาร (ปรับราคาเพิม่ขึน้ เพือ่ใหค้ณะไดอ้อกเดนิทาง ตามความตอ้งการ ) โดย

ทางบรษัิทจะแจง้ใหก้บันักทอ่งเทีย่วหรอืเอเย่นตท์ราบล่วงหนา้อย่างนอ้ย 10 วัน กอ่นการเดนิทางสําหรับประเทศทีไ่ม่มวีซีา่ และ อย่างนอ้ย 

21 วัน กอ่นการเดนิทางสําหรับประเทศทีม่วีซีา่ แต่หากทางนักทอ่งเทีย่วหรอืเอเย่นตท์กุทา่นยนิดทีีจ่ะชําระค่าบรกิารเพิม่จากการทีม่ี

นักทอ่งเทีย่วร่วมเดนิทางนอ้ยกว่าทีท่างบรษัิทกําหนดเพือ่ใหค้ณะเดนิทางได ้ทางบรษัิทยนิดทีีจ่ะใหบ้รกิารและดําเนนิการต่อไป 

5. ในกรณีทีลู่กคา้ดําเนนิการยืน่วซีา่เรยีบรอ้ยแลว้ ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์ม่คนืค่าทวัรท์ีลู่กคา้ชําระมาแลว้ไม่ว่าสว่นใดสว่นหนึง่ ยกเวน้ในกรณีที่

วซีา่ไม่ผา่นการอนุมัตจิากทางสถานทตู กรณีนี้ทางบรษัิทจะคดิค่าใชจ่้ายตามทีเ่กดิขึน้จรงิทัง้หมด โดยคํานงึถงึประโยชน์ของลูกคา้เป็นสําคัญ 

6. การตดิต่อใดๆ กบัทางบรษัิทเชน่ แฟกซ ์อเีมลล ์หรอืจดหมายฯ ตอ้งทําในวันเวลาทําการของทางบรษัิท ดังนี้ วันจันทร ์ถงึศุกร ์เวลา 9.00 น. 

– 18.00 น. และวันเสาร ์เวลา 9.00 น.-14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกล่าวและวันหยุดนักขัตฤกษ์ทีรั่ฐบาลประกาศในปีนัน้ๆถอืว่าเป็นวันหยุด

ทําการของทางบรษัิท 

 

ขอ้มลูสําคญัเกีย่วกบั การยืน่คาํรอ้งขอวซีา่ ทีท่า่นควรทราบ  

1. ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธิใ์นการยืน่วซีา่แบบหมู่คณะเทา่นัน้ กรณีทีท่า่นไม่สามารถยืน่วซีา่พรอ้มคณะได ้จะตอ้งยืน่กอ่น หรอื หลัง คณะ และ

หากเกดิค่าใชจ่้ายไม่ว่ากรณีใดๆก็ตาม ทา่นจําเป็นจะตอ้งชําระค่าใชจ่้ายทีเ่กดิขึน้ตามจรงิทัง้หมด เชน่ ค่าบตัรโดยสารโดยเครือ่งบนิ (ตั๋ว) 

จะตอ้งออกกอ่นแต่วซีา่ยังไม่ออก เนื่องจากทา่นยืน่หลังคณะ  

2. มาตราฐานการพจิารณาวซีา่แบบปกตทิัว่ไปคอื 7 วันทําการ (เป็นอย่างนอ้ย  ไม่รวมวันเสาร ์-  อาทติย์) ทัง้นี้ ขึน้อยู่กบัจํานวนผูส้มัครในชว่ง

นัน้ๆ ซึง่หากอยู่ในชว่งฤดูกาลทอ่งเทีย่ว ทีม่ผีูส้มัครเป็นจํานวนมาก อาจตอ้งใชร้ะยะเวลามากกว่าปกต ิ

3. การยืน่ขอวซีา่ทอ่งเทีย่วประเทศอนิเดยีแบบหมู่คณะ ไม่จําเป็นตอ้งใชห้นังสอืเดนิทางฉบบัจรงิ หากทา่นสง่ สําเนาหนา้หนังสอืเดนิทาง  (หนา้

แรกทีม่รูีป) ชดัเจน สแกนไฟลเ์ป็นรูปภาพ หรอื ไฟล ์PDF. มาใหก้บัทางบรษัิทเรยีบรอ้ยแลว้  

 

การเตรยีมเอกสาร เพือ่ขอยืน่วซีา่ทอ่งเทีย่วประเทศอนิเดยี แบบหมูค่ณะ  

สําหรบัผูเ้ดนิทางทีถ่อืหนงัสอืเดนิทางไทย 
1. สําเนาหนา้หนังสอืเดนิทาง (หนา้แรกทีม่รูีป) ชดัเจน โดยสแกนไฟลเ์ป็นรูปภาพ หรอื ไฟล ์PDF. (รูปถา่ยจากมอืถอืไม่สามารถใชไ้ด)้ มอีายุ

การใชง้านคงเหลอืไม่นอ้ยกว่า 6 เดอืน ณ วันเดนิทางกลับ  และมหีนา้ว่างไม่ตํ่ากว่า 2 หนา้ 

2. รูปถา่ยส ีหนา้ตรง ขนาด 2 x 2 นิว้ (เทา่กนัทกุดา้นเป็นสีเ่หลีย่มจัตุรัส) จํานวน 2 รูป ฉากหลังตอ้งเป็นพืน้สขีาว ถา่ยมาแลว้ไม่เกนิ 3 เดอืน ไม่

ซํ้ากบัวซีา่ประเทศอืน่ๆทีเ่คยไดรั้บ เทา่นัน้  

2.1. กรณีผูเ้ดนิทางอายุไม่ถงึ 18 ปีบรบิรูณ์  

- กรณีเด็ก ไมไ่ดเ้ดนิทางกบั บดิาและมารดา จําเป็นตอ้งม ีหนงัสอืยนิยอมใหบุ้ตรเดนิทาง ไปตา่งประเทศ ทีอ่อกโดยสํานักงานเขตหรอื

อําเภอ ตามสําเนาทะเบยีนบา้น ทัง้ภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ , สําเนาหนา้หนังสอืเดนิทาง ของบดิา และ มารดา , หนังสอืรับรองค่าใชจ่่าย 

(ภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ) พรอ้มลงนามสําเนาถกูตอ้ง 

- กรณีเด็ก ไมไ่ดเ้ดนิทางกบั บดิา จําเป็นตอ้งม ีหนงัสอืยนิยอมใหบุ้ตรเดนิทาง ไปตา่งประเทศ (ของมารดา) ใหบ้ตุรเดนิทางไป

ต่างประเทศ ทีอ่อกโดยสํานักงานเขตหรอือําเภอ ตามทะเบยีนบา้น (ภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ) , สําเนาหนา้หนังสอืเดนิทาง ของบดิา และ 

มารดา หนังสอืรับรองค่าใชจ่่าย (ภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ) 

- กรณีเด็ก ไมไ่ดเ้ดนิทางกบั มารดา จําเป็นตอ้งม ีหนงัสอืยนิยอมใหบุ้ตรเดนิทาง ไปตา่งประเทศ (ของบดิา) ใหบ้ตุรเดนิทางไป

ต่างประเทศ ทีอ่อกโดยสํานักงานเขตหรอือําเภอ ตามทะเบยีนบา้น (ภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ) , สําเนาหนา้หนังสอืเดนิทาง ของบดิา และ 

มารดา หนังสอืรับรองค่าใชจ่่าย (ภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ) 

** รายละเอยีดเอกสารการยืน่ขอวซีา่ทีไ่ดก้ลา่วมานี ้เป็นเพยีงขอ้มลูเบือ้งตน้ทีท่างบรษิทัฯ ไดจ้ดัทําขึน้จากประสบการณ์และระเบยีบ

ของสถานทูตฯ ซึง่อาจมกีารเปลีย่นแปลงได ้ตามแตส่ถานการณ์ และคณุสมบตัขิองลูกคา้ในแตล่ะราย โดยอยูท่ ีด่ลุยพนิจิของประเทศ

ปลายทางเป็นผูด้าํเนนิการ ** 

** หมายเหต ุ: ทางดา่นตรวจคนเขา้เมอืงประเทศปลายทาง อาจขอรายละเอยีดเพิม่เตมิ จากทีไ่ดแ้จง้ไว ้ข ึน้อยูก่บัการพจิารณาของ

เจา้หนา้ที ่และเอกสาร ของแตล่ะทา่น (เป็นการพจิารณาแบบรายบุคคล) การอนุมตัวิซีา่เป็นดลุพนิจิของทางสถานทูต ทางบรษิทัไมม่ ี

สว่นเกีย่วขอ้งใดๆท ัง้สิน้ ท ัง้น ีบ้รษิทัเป็นเพยีงตวักลางและคอยบรกิารอาํนวยความสะดวกใหแ้กผู่เ้ดนิทางเทา่น ัน้ อตัราคา่ธรรมเนยีมวซีา่

ทางสถานทูตเป็นผูเ้รยีกเก็บ หากทา่นโดนปฏเิสธการขออนุมตัวิซีา่ ทางสถานทูตไมค่นือตัราคา่ธรรมเนยีมในการยืน่วซีา่ และมสีทิธิไ์ม่

แจง้สาเหตกุารปฏเิสธวซีา่ ** 

 

 



 

เง ือ่นไข และ ขอ้ควรทราบอืน่ๆ ท ัว่ไป ทีท่า่นควรทราบ 

1. ทวัรน์ี้สําหรับผูม้วีัตถปุระสงคเ์พือ่การทอ่งเทีย่วเทา่นัน้ 

2. ทวัรน์ี้ขอสงวนสทิธิสํ์าหรับผูเ้ดนิทางทีถ่อืหนังสอืเดนิทางธรรมดา (หนา้ปกสน้ํีาตาล / เลอืดหมู) เทา่นัน้ กรณีทีท่า่นถอืหนังสอืเดนิทางราชการ  

(หนา้ปกสน้ํีาเงนิเขม้) หนังสอืเดนิทางทตู (หนา้ปกสแีดงสด) และตอ้งการเดนิทางไปพรอ้มคณะทวัรอ์ันมวีัตถปุระสงคเ์พือ่การทอ่งเทีย่ว โดย

ไม่มจีดหมายเชญิ หรอื เอกสารใดเชื่ อมโยงเกีย่วกบัการขออนุญาตการใชห้นังสอืเดนิทางพเิศษอืน่ๆ หากไม่ผา่นการอนุมัตขิองเคาทเ์ตอร ์

เช็คอนิ ด่านตรวจคนเขา้เมอืง ทัง้ฝ่ังประเทศไทยขาออก และ ต่างประเทศขาเขา้ไม่ว่ากรณีใดก็ตาม ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการไม่

รับผดิชอบความผดิพลาดทีจ่ะเกดิขึน้ในสว่นนี้ และ ทั วรน์ี้เป็นทวัรแ์บบเหมาจ่าย หากทา่นไม่ไดร่้วมเดนิทางหรอืใชบ้รกิารตามทีร่ะบไุวใ้น

รายการไม่ว่าบางสว่นหรอืทัง้หมด หรอืถกูปฏเิสธการเขา้-ออกเมอืง หรอืดว้ยเหตุผลใดๆก็ตาม ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์ม่คนืเงนิค่าบรกิารไม่

ว่าบางสว่นหรอืทัง้หมดใหแ้กท่า่นไม่ว่ากรณีใดๆก็ตาม 

3. ทวัรน์ี้เป็นทวัรแ์บบเหมาจ่าย หากทา่นไม่ไดร่้วมเดนิทางหรอืใชบ้รกิารตามทีร่ะบไุวใ้นรายการไม่ว่าบางสว่นหรอืทัง้หมด หรอืถกูปฏเิสธการเขา้-

ออกเมอืง หรอืดว้ยเหตุผลใดๆก็ตาม ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์ม่คนืเงนิค่าบรกิารไม่ว่าบางสว่นหรอืทัง้หมดใหแ้กท่า่นไม่ว่ากรณีใดๆก็ตาม 

4. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์ม่รับผดิชอบค่าเสยีหายจากความผดิพลาดในการสะกดชือ่ นามสกลุ คํานําหนา้ชือ่ เลขทีห่นังสอืเดนิทาง  เลขทีว่ซีา่ 

และอืน่ๆ เพือ่ใชใ้นการจองตั๋วเครือ่งบนิ ในกรณีทีนั่กทอ่งเทีย่วหรอืเอเย่นตไ์ม่ไดส้ง่หนา้หนังสอืเดนิ และ หนา้วซีา่มาใหก้บัทางบริ ษัทพรอ้ม

การชําระเงนิมัดจําหรอืสว่นทีเ่หลอืทัง้หมด 

5. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงรายการการเดนิทางตามความเหมาะสม เพือ่ใหส้อดคลอ้งกบัสถานการณ์ ภูมอิากาศ และเวลา ณ 

วันทีเ่ดนิทางจรงิของประเทศทีเ่ดนิทาง ทัง้นี้ ทางบรษัิทจะคํานงึถงึความปลอดภัย และ ประโยชน์ของลูกคา้เป็นสําคัญ 

6. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์ม่รับผดิชอบต่อความเสยีหายหรอืค่าใชจ่้ายใดๆ ทีเ่พิม่ขึน้ของนักทอ่งเทีย่วทีไ่ม่ไดเ้กดิจากความผดิของทางบริ ษัท 

เชน่ ภัยธรรมชาต ิการจลาจล การนัดหยุดงาน การปฏวิัต ิอุบตัเิหตุ ความเจ็บป่วย ความสญูหายหรอืเสยีหายของสมัภาระ ความล่าชา้ 

เปลีย่นแปลง หรอืการบรกิารของสายการบนิ เหตุสดุวสิยัอืน่ เป็นตน้ 

7. อัตราค่าบรกิารนี้คํานวณจากอัตราแลกเปลีย่นเงนิตราต่างประเทศ ณ วันทีท่างบรษัิทเสนอราคา ดังนัน้ ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการปรับ

ราคาค่าบรกิารเพิม่ขึน้ ในกรณีทีม่กีารเปลีย่นแปลงอัตราแลกเปลีย่นเงนิตราต่างประเทศ  ค่าตั๋วเครือ่งบนิ ค่าภาษีน้ํามัน ค่าภาษีสนามบนิ ค่า

ประกนัภัยสายการบนิ การเปลีย่นแปลงเทีย่วบนิ ฯลฯ ทีทํ่าใหต้น้ทนุสงูขึน้ 

8. มัคคุเทศก ์พนักงาน หรอืตัวแทนของทางบรษัิท ไม่มอํีานาจในการใหคํ้าสญัญาใดๆ แทนบรษัิท  เวน้แต่มเีอกสารลงนามโดยผูม้อํีานาจของ

บรษัิทกํากบัเทา่นัน้ 

9. นักทอ่งเทีย่วตอ้งมคีวามพรอ้มในการเดนิทางทกุประการ หากเกดิเหตุสดุวสิยัใดๆ ระหว่างรอการเดนิทาง อันไม่ใชเ่หตุทีเ่กีย่วขอ้งกบัทาง

บรษัิท อาทเิชน่ วซีา่ไม่ผา่น เกดิอุบตัภิัยทีไ่ม่สามารถควบคุมได ้นอกเหนือการควบคุมและคาดหมาย ทางบรษัิทจะรับผดิชอบคนืค่าทวัร์

เฉพาะสว่นทีบ่รษัิทยังไม่ไดชํ้าระแกท่างคู่คา้ของทางบรษัิท หรอืจะตอ้งชําระตามขอ้ตกลงแกคู่่คา้ตามหลักปฏบิตัเิทา่นัน้ 

10. กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย ์ทีจ่ะนําตดิตัวขึน้เครือ่งบนิ ตอ้งมขีนาดบรรจุภัณฑไ์ม่เกนิ 100 มลิลลิติรต่อชิน้ และรวมกนัทกุชิน้ไม่เกนิ 

1,000 มลิลลิติร โดยแยกใสถ่งุพลาสตกิใสซึง่มซีปิล็อคปิดสนทิ และสามารถนําออกมาใหเ้จา้หนา้ทีต่รวจไดอ้ย่างสะดวก ณ จุดเอ็กซเ์รย ์

อนุญาตใหถ้อืไดท้า่นละ 1 ใบเทา่นัน้ ถา้สิง่ของดังกล่าวมขีนาดบรรจุภัณฑม์ากกว่าทีก่ําหนดจะตอ้งใสก่ระเป๋าใบใหญแ่ละฝากเจา้หนา้ทีโ่หลด

ใตท้อ้งเครือ่งบนิเทา่นัน้ 

11. สิง่ของทีม่ลีักษณะคลา้ยกบัอาวุธ เชน่ กรรไกรตัดเล็บ มดีพก แหนบ อุปกรณ์กฬีาฯ จะตอ้งใสก่ระเป๋าใบใหญแ่ละฝากเจา้หนา้ทีโ่หลดใตท้อ้ง

เครือ่งบนิเทา่นัน้ 

12. คณะทวัรน์ี้ เป็นการชําระค่าใชจ่้ายทัง้หมดแบบผกูขาดกบัตัวแทนบรษัิททีไ่ดรั้บการรับรองอย่างถกูตอ้ง ณ ประเทศปลายทาง ซึง่บางสว่นของ

โปรแกรมอาจจําเป็นตอ้งทอ่งเทีย่วอันเป็นไปตามนโยบายของประเทศปลายทางนัน้ๆ กรณีทีท่า่นไม่ตอ้งการใชบ้รกิารสว่นใดสว่นหนึง่ ไม่ว่า

กรณีใดก็ตาม จะไม่สามารถคนืค่าใชจ่้ายใหไ้ด ้และ อาจมคี่าใชจ่้ายเพิม่เตมิขึน้ตามมาเป็นบางกรณี ทางบรษัิทขอสงวน สทิธิใ์นการเรยีกเก็บ

ค่าใชจ่้ายทีเ่กดิขึน้จรงิทัง้หมดกบัผูเ้ดนิทาง กรณีทีเ่กดิเหตุการณ์นี้ขึน้ ไม่ว่ากรณีใดก็ตาม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

แบบฟอรม์กรอกขอ้มูลวีซ่าประเทศ อินเดีย 

** กรุณากรอกขอ้มูลทั้งหมดใหค้รบถว้น เพ่ือประโยชนใ์นการขอวีซ่าของท่านเอง ** 

ช่ือ-นามสกุล (สะกดตรงตามหนังสือเดินทาง)  (MR./MRS./MS./MSTR.)  

................................................................................................................................................................................... 

สถานะภาพ  □ โสด    □ แต่งงานไม่ไดจ้ดทะเบียนสมรส □ หมา้ย  □ หย่า   

□ แต่งงานจดทะเบียนสมรส  

ชื่อ-นามสกุล คู่สมรส.....................................................................................สถานท่ีเกิด........................................

สญัชาติ………………………………………………………. 

ช่ือ-นามสกุล บิดา .............................................................................................................................. 

สถานท่ีเกิด.......................................สญัชาติ………………………………………………………. 

ช่ือ-นามสกุล มารดา ........................................................................................................................... 

สถานท่ีเกิด.......................................สญัชาติ………………………………………………………. 

ท่ีอยู่ตามทะเบียนบา้น.......................................................................................................................................... 

...................................................................................................................รหสัไปรษณีย.์....................................... 

ท่ีอยู่ปัจจุบนั............................................................................................................................................................. 

รหสัไปรษณีย.์............................... โทรศพัทบ์า้น...................................เบอรมื์อถือ......................................... 

ช่ือสถานท่ีท างาน / สถานศึกษา......................................................................................................................

ต าแหน่งงาน.......................................... 

ท่ีอยู่สถานท่ีท างาน / สถานศึกษา..................................................................................................................... 

..........................................รหสัไปรษณีย ์...............................................โทรศพัท.์............................................ 

  *** ในกรณีทีเ่กษียณอายุ กรุณาระบุชื่อ และ ทีอ่ยู ่สถานทีท่  างาน เน่ืองจากเป็นเงื่อนไขของสถานทูต ***  

ท่านเคยเดินทางเขา้ประเทศอินเดียมากอ่นหรือไม ่□  เคย  □  ไมเ่คย 

ถา้เคย กรุณาระบุวนัท่ี..........................................สถานท่ี/เมือง................................... 

ประเทศท่ีเคยเดินทางในระยะเวลา 10 ปี ท่ีผ่านมา 

............................................................................................................................................................... 

ท่านเคยเดินทางกลุ่มประเทศ SAARC ในระยะเวลา 3 ปีท่ีผ่านมา มากอ่นหรือไม ่(กลุ่มประเทศ SAARC 

ไดแ้ก ่บงักลาเทศ ภูฏาน เนปาล มลัดีฟส ์ปากีสถาน ศรีลงักา อฟักานิสถาน ) 

ถา้เคย กรุณาระบุปีท่ี..........................................สถานท่ี/เมือง................................................................

ระยะเวลาท่ีพ านัก..........................วนั 

ช่ือสมาชิกในครอบครวัพรอ้มเบอรติ์ดต่อ ระหวา่งท่ีท่านพ านักอยู ่ณ ประเทศอินเดีย 



 

ชื่อ-สกุล.................................................................................................................................................................. 

ท่ีอยู่............................................................................................................................................................................. 

เบอรโ์ทรศพัท.์.......................................... 

(กรณุาแจง้เบอรท่ี์สามารถตดิตอ่ไดโ้ดยสะดวก เน่ืองจากทางสถานทูตจะมีการโทรเช็คขอ้มูลโดยตรงกบัท่าน) 

การพิจารณาอนุมติัวีซ่าเป็นดุลพินิจของทางสถานทูตฯเท่าน้ัน ทางบริษัทเป็นเพียงตวักลางในการ

อ านวยความสะดวกและบริการดา้นเอกสารใหแ้กผู่เ้ดินทางเท่าน้ัน 

 


