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รหัสโปรแกรมทัวร ์   SXR-TG003 CAS TAJ 7D5N AUG17-TG-W07 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 เยอืนดนิแดนทีส่วยทีส่ดุในโลกเปรียบประดจุสวรรคบ์นโลกมนุษย ์ “แคชเมยีร”์ 

 สัมผัสกับทุง่ราบผนืใหญใ่นออ้มกอดหมิาลัย ตระการตากับดอกไมน้านาพรรณ 

 ชมความงามของ กุลมารค์ & โซนามารค์ ทีม่ีทุง่หญา้เขยีวขจแีละเทอืกเขาหมิะรายรอบ 

 น าท่านน ัง่ “เคเบลิคาร”์ (รวมคา่ขึน้แลว้) ชมทัศนียภาพแบบพาโนรามาอันสวยงาม 

 น ัง่เรอืซคิารา่ลอ่งทะเลสาบ (รวมคา่ลอ่งเรอืแลว้) ทีส่วยใสดจุกระจกสะทอ้นความงามของทอ้งฟ้า

กลางเทอืกเขาหมิาลัย  

 ชม “ทชัมาฮาล” อนุสรณ์แหง่ความรักอันลอืชือ่และ “อกัราฟอรด์” ป้อมปราการทีย่ ิง่ใหญ ่

 
ก าหนดการเดนิทาง 
 

วนัที ่: 01-07 ก.ค. 60                38,900.- 

วนัที ่: 08-14 ก.ค. 60                41,900.- 

วนัที ่: 15-21 ก.ค. 60                39,900.- 

วนัที ่: 29 ก.ค.- 4 ส.ค. 60               39,900.- 

อนิเดยี: แคชเมยีร ์ทชัมาฮาล 

7 วนั 5 คนื (TG)  
โดยสายการบนิไทย 
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วนัที ่: 12-18 ส.ค. 60                39,900.- 

วนัที ่: 26 ส.ค.-01 ก.ย. 60               38,900.- 

วนัที ่: 09-15 / 23-29  ก.ย. 60              40,900.- 

วนัที ่: 14-20 / 21-27 / 28ต.ค.-3พ.ย. 60            41,900.- 

 
 
 
 

 โปรแกรมการเดนิทาง เชา้ เท ีย่ง ค ่า โรงแรมทีพ่กั 

1 กรุงเทพฯ – เดลล ี X O O 

 Country Inn&Suite NH8 

Hotel ระดับ 4 ดาว หรอื เทยีบ
เท่า,เมอืงเดลล ี

2 เดลล ี– ศรนีาคา (บนิภายใน) – แคชเมยีร ์ O O O  DELUXE HOUSE BOAT 

3 ศรนีาคา – กุลมารค์ – เคเบิล้คาร ์– ศรนีาคา O O O  DELUXE HOUSE BOAT  

4 ศรนีาคา – โซนามารค์ –  ศรนีาคา O O O  DELUXE HOUSE BOAT  

5 ศรนีาคา – ล่องเรอืซคิาร่า – เดลล ี(บนิภายใน)  – อักรา O O O 
 Clarks Shiraz Hotel ระดับ 4 

ดาว หรอื เทยีบเท่า,เมอืงอักรา 

6 อักรา – ทัชมาฮาล – อักรา ฟอรด์ – เดลล ี O O O  

7 กรุงเทพฯ  

 

วนัที่ 1       กรุงเทพฯ – เดลล ี  

05.00 น. คณะมาพรอ้มกันที ่สนามบนิสุวรรณภูม ิผูโ้ดยสารขาออกชัน้ 4 ประตู 3 เคานเ์ตอร ์D เช็คอนิกรุ๊ปของสาย

การบนิ การบนิไทย ( Thai Airway) โดยมเีจา้หนา้ทีใ่หก้ารตอ้นรับ และอ านวยความสะดวก 

07.00 น. ออกเดนิทางสู่เมอืงเดลลี โดยสายการบนิไทย เทีย่วบนิที ่TG323 (ใชเ้วลาเดนิทางโดยประมาณ 4.30 

ชม.) (มบีรกิารอาหารบนเครือ่ง) 

09.55 น. ถงึสนามบนินานาชาตอิินธริา คานธ ีเมอืงเดลลี ประเทศอินเดยี ผ่านขัน้ตอนการตรวจคนเขา้เมอืง

และศุลกากร (เวลาในประเทศอนิเดยีชา้กว่าเมอืงไทย 1.30 ชม. ขอใหทุ้กท่านตัง้เวลาใหม่เพือ่ไมสั่บสน) 

เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

 จากนัน้ น าท่านเดินทางเขา้สู่กรุงนวิเดลล ีท ี่มปีระวัติศาสตรอ์ันยาวนานกว่า 5,000 ปี และเป็นศูนย์กลาง

การปกครองของอาณาจักรอนิเดยีโบราณ 7 อาณาจักร ต่อมาในปี 1857 อังกฤษไดเ้ขา้มามบีทบาทในการ
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ปกครองประเทศอนิเดยีและไดย้า้ยเมอืงหลวงไปอยู่ท ีโ่กลกัตตา และไดย้า้ยกลับมาเป็นเมอืงหลวงอกีครัง้

หนึง่ในปี 1911 หลังจากอนิเดยีไดรั้บเอกราชจากประเทศอังกฤษในปี 1947 ก็ไดม้กีารสรา้งสถานทีท่ าการ

ราชการโดยสรา้งเมืองใหม่ชือ่ว่า “นวิเดลลี” จากนั้นผ่านชมรัฐสภาราชปาติ บาวาล ซึง่เป็นวงแหวน

สถานทีร่าชการต่างๆ มตีกึรัฐสภาอันยิ่งใหญ่และเป็นทีท่ าการของรัฐบาล ผ่านชมย่านธุรกจิการคา้และย่าน

ทีอ่ยู่อาศัยของเศรษฐอี ินเดยีบนถนนสายส าคัญที่สุดของอนิเดีย และประตูเมืองแหง่ชยัชนะ หรือ 

INDIA GATE จากนัน้น าท่าน ชอ้ปป้ิงทีต่ลาดจันปาทซึง่เป็นถนนชอ้ปป้ิงยอดนยิมส าหรับนักท่องเท ีย่ว 

โดยมสีินคา้หัตถกรรมและงานฝีมือพื้นเมอืงต่าง ๆ มากมายใหท้่านไดเ้ลือกซือ้ อาทิ ผา้ไหมอนิเดีย 

ผา้พันคอจากแคชเมยีร ์สาหรี ่เครือ่งประดับและอัญมณี ไมจั้นหอมแกะสลักและของตกแต่งบา้น ฯลฯ ได ้

เวลาอันสมควรเดนิทางกลับทีพั่กเพื่อพักผ่อนตามอัธยาศัย  

ค ่า รบัประทานอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร 

 ทีพ่กั Country Inn&Suite NH8 Hotel ระดบั 4 ดาว หรอื เทยีบเทา่,เมอืงเดลลี 

วนัที่  2     เดลล ี– ศรนีาคา – แคชเมยีร ์(บนิภายใน)  

เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม   

 จากนัน้น าท่านเดนิทางสู่ สนามบนิภายในประเทศเพื่อเดนิทางสู่ เมอืงศรนีาคา เมอืงหลวงของแคว้น

จามมู และแคชเมยีร ์

....... น. ออกเดนิทางสู่ เมอืงศรนีาคา โดยสายการบนิ.......โดยเทีย่วบนิที.่....... 

....... น. เดนิทางถงึสนามบนิศรนีาคา เช็คสัมภาระแลว้น าท่านเดนิทางสู่เมอืงแคชเมยีรโ์ดยน่ังรถทอ้งถ ิน่ คันละ 5 

ท่าน รถทอ้งถ ิน่จะไม่มแีอรเ์นือ่งจากอุณหภูมทิ ีศ่รนีาคาเฉลีย่ประมาณ 15 องศา อากาศจะเย็นสบายตลอด

ปี น าท่านเขา้สู่ท ี่พัก Deluxe House Boat ณ  ทะเลสาบ ซึ่งค รั้งหนึ่ง เคยเป็นที่ประพ าสน์ของ

พระมหากษัตรยิ์ผูส้รา้งอนุสรณ์สถานแห่งความรัก 

บา่ย  รบัประทานอาหารกลางวนั  

 ไดเ้วลาสมควรน าท่านเดนิทาง ชมสวนชาลิมาร ์ท ีเ่ป็นสวนแบบราชวงศโ์มกุลซึง่เป็นสวนแหง่ความ

รกัของ มหาราชา ชาฮงัค ีจากนัน้น าท่าน ชมสวนนชิา บากห ์โดยมตีน้เมเป้ิลอายุกว่า 400 ปี รวมทัง้

พันธุไ์มน้านาชนดิและดอกไมต้ามฤดูกาล ในช่วงฤดูใบไมผ้ลจิะมดีอกทวิลิปบานสะพร ัง่ (ประมาณเดอืน 

ก.พ. – ม.ีค.) สวนแห่งนีส้รา้งโดย ยอซาฟ คาน มคีวามงดงามทีสุ่ดทีจ่ะหาค าบรรยายได  ้ใหท้่าน

เพลดิเพลนิกับการถ่ายรูปกับดอกไมท้ ีแ่สนสวย และผ่านชมเมอืงเก่าแคชเมยีรท์ ีตั่ง้เมอืงหลวงฤดูรอ้นของ

กษัตรยิ์ในราชวงศโ์มกุล ท ีส่รา้งเป็นลักษณะเฉพาะหรอืเรยีกไดว่้าเป็นศลิปะแคชเมยีร ์(หากมเีวลาพอ น า

ท่านชมโรงงานผา้ไหม และชอ้ปป้ิงสนิคา้พื้นเมอืง)ไดเ้วลาสมควรเดนิทางกลับทีพั่ก 

เย็น รบัประทานอาหารค ่า ณ ทีพ่กับนบา้นเรอื DELUXE HOUSE BOAT  

จากนัน้พักผ่อนตามอัธยาศัย 
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วนัที่ 3      ศรนีาคา – กุลมารค์ – เคเบลิคาร ์(*รวมคา่ขึน้แลว้) – ศรนีาคา 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ ทีพ่กับนบา้นเรอื 

 น าท่านเดนิทางโดยน่ังรถทอ้งถ ิ่น (คันละ 5 ท่าน) ไม่มแีอร์อุณหภูมทิ ีศ่รนีาคาเฉลีย่ประมาณ 15 องศา 

อากาศจะเย็นสบายตลอดปี ขึน้สู่เทอืกเขากุลมารค์ ซึง่เป็นสถานทีม่ทีัศนยีภาพสวยงามแห่งหนึง่ในโลก

ในขณะขับรถสู่เทอืกเขากุลมารค์สองขา้งทางจะเป็นทุ่งนาขา้วสลับกับพันธุไ์มป่้าและฝูงแกะตามเทอืกเขา

โดยเทอืกเขาหมิาลัยนี้จะมหีิมะปกคลุมสลับกันไป อยู่ห่างจากเมืองศรีนาคา 57 กิโลเมตร (ใชเ้วลา

เดนิทางประมาณ 2-3 ช่ัวโมง) เทอืกเขากุลมารค์เป็นพื้นท ีร่าบทุ่งหญา้ขนาดใหญ่ทีสู่งท ีสุ่ดในโลก เมื่อ

ถงึกุลมารค์แลว้พาท่านเทีย่วชมเทอืกเขาซึ่งเป็นภูเขาทีส่วยงามแห่งหนึง่ในแคชเมยีร์ ม ีชือ่ว่าเป็นทุ ่ง

หญา้ของดอกไม ้(Meadow of Flower) เดมิ กุลมารค์ มชีือ่เรยีกว่า เการมิารค์ ตัง้โดยสุลต่านยูซุป 

ชาร ์ในศตวรรษที ่16 เนือ่งจากเป็นทุ่งหญา้ทีเ่ต็มไปดว้ยดอกไมป่้าที่งอกงามตามฤดูกาล อกีทั ้งยังเป็น

ทีตั่ง้ของสนามกอลฟ์ 18 หลุมทีสู่งท ีสุ่ดในโลก สูง 3,000 เมตร จากระดับน ้าทะเลและสถานทีเ่ล่นกฬีา

สกนี ้าแข็งในฤดูหนาวจนไม่คดิว่านีเ้ป็นประเทศอนิเดยี 

เทีย่ง รบัประทานอาหารกลางวนั  

บา่ย น าท่านไปยัง สถานเีคเบลิคาร ์(*รวมคา่ขึน้แล้ว)  เพื่อขึน้ไปยังสถานกีงโดรบีนเขาอัฟฟารวั์ต เฟสที ่1 

ดว้ยระยะทางประมาณ 4 กโิลเมตร (หากท่านตอ้งการขึน้สู่ยอดเขาจะตอ้งน่ังเคเบิ้ลคาร ์ท ีเ่ฟสที ่2 ขึน้สู่

ยอดเขาเป็นระยะทางกว่า 5 กโิลเมตร ท่านสามารถซือ้ต๋ัวไดท้ ีส่ถานเีฟสที ่1 ท่านละ 800 รูปี ไม่รวมในค่า

ทัวร)์ ซึง่ถอืไดว่้าเป็นเสน้ทางทีส่วยทีสุ่ดและสูงทีสุ่ดแห่งหนึง่ของเอเชยี เมือ่เดนิทางถงึท ีห่มายสิง่ท ีท่่าน

จะไดพ้บคอืบรรยากาศและทัศนยีภาพแบบพาโนรามาอันสวยงามบนเขาอัฟฟารวั์ต ถา้ทอ้งฟ้าแจ่มใสก็จะ

สามารถมองเห็นยอดเขานันกา พาร์บัต (Nanga Parbat) ของเทือกเขาหิมาลัย อิสระใหท้่านได ้

เพลดิเพลินกับกจิกรรมมากมาย อาทเิช่น เล่นสก ีเลือ่นสกหีิมะ ท่านสามารถเล่นสกไีดร้ะหว่างช่วงฤดู

หนาว – ใบไมผ้ล ิ(ธ.ค. – เม.ย.) ซึง่ค่าเล่นสกนีีจ้ะไม่รวมอยู่ในค่าทัวร ์สามารถแจง้หัวหนา้ทัวรห์รอืไกด์

ทอ้งถ ิน่เพื่อแจง้เล่นสกไีด ้หรอืเก็บภาพความประทับใจไวเ้ป็นทีร่ะลกึตามอัธยาศัยไดเ้วลาสมควรน าท่าน

เดนิทางกลับศรนีาคาระหว่างทางใหท้่านไดเ้พลดิเพลนิกับววิทวิทัศนส์องขา้งทาง 

ค ่า รบัประทานอาหารค ่า ณ ทีพ่กับนบา้นเรอื DELUXE HOUSE BOAT  

จากนัน้พักผ่อนตามอัธยาศัย 

วนัที่ 4      ศรนีาคา – โซนามารค์ – ชมเทือกเขาหมิาลยั – ศรนีาคา   

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ ทีพ่กับนบา้นเรอื 

 น าท่านเดนิทางจากศรนีาคาสู่ โซนามารค์ (ระยะทาง 80 กโิลเมตรใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 2-3 

ช ัว่โมง) ค าว่า “โซนา” แปลว่าทอง “มารค์” แปลว่าเส้นทาง… ในอดตีเสน้ทางนีเ้ป็นเสน้ทางคา้ขายใน

ต านานหรอืทีเ่รยีกว่า เสน้ทางสายไหมเนือ่งจากภูมปิระเทศทีส่วยงามอกีทัง้มวีวิทวิทัศนท์ ีส่วยงาม ตลอด
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สองขา้งทางการเดนิทางจะไดเ้ห็นภูเขาทีป่กคลุมไปดว้ยหมิะรูปร่างแปลกตา  สลับกับป่าตน้วอลนัตขนาด

ใหญ่ทีป่ลูกเรยีงรายตลอดสองขา้งทางเสน้ทางนี้สูงกว่าระดับน ้าทะเล 2,690 เมตร เรยีกว่าสวยงามมาก

ตลอดเสน้ทางจากศรนีาคา ผูเ้ดนิทางจะไดเ้ดนิทางไปและถ่ายรูปไปตลอดทาง 

เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวนั 

บา่ย 

 

จากนัน้พาทา่นชมความงามของเทอืกเขาหมิาลยัทีป่กคลุมดว้ยธารน า้แข็งตลอดท ัง้ปี  (คา่ขีม่า้ 

1,000 รูปี /ตอ่คนไมร่วมในคา่ทวัร ์– สอบถามราคากบัหวัหนา้ทวัรห์รอืไกดท์อ้งถิน่อีกคร ัง้) ชมภู

เขา สายน ้า ล าธารและสัมผัสวถิชีวีติความเป็นอยู่ของชาวพื้นเมอืงทีน่ั่นจนเพลดิเพลนิแทบไม่อยากจากมา

เหมอืนผเีสือ้ท ีบ่นิอยู่ในแดนสวรรค ์ไดเ้วลาสมควร น าท่านเดนิทางกลับสู่ศรนีาคา 

ค ่า รบัประทานอาหารค ่า ณ ทีพ่กับนบา้นเรอื DELUXE HOUSE BOAT  

จากนัน้พักผ่อนตามอัธยาศัย 

วนัที 5      ศรนีาคา – ลอ่งเรอืซคิารา่ (*รวมคา่ลอ่งเรอื) – เดลล ี(บนิภายใน) – อกัรา 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ ทีพ่กับนบา้นเรอื 

 จากนัน้น าทุกท่านล่องเรอืซคิารา่ในทะเลสาบ (*รวมคา่ล่องเรอืแล้ว) ซึง่เป็นเรอืพายแบบฉบับแคช

เมยีรโ์ดยเฉพาะชมวถิชีวีติชาวบา้นรมิน ้าท ีอ่ยู่ท่าม 

กลางฉากหลังภูเขาหมิะลอ้มรอบไปดว้ยทะเลสาบ ขับกล่อมไปดว้ยเสยีงนกนานาชนดิแต่งแตม้ดว้ย

ดอกไมน้ ้านานาพันธุ ์

....... น. จากนัน้พาเดนิทางสู่สนามบนิศรนีาคา เพื่อเดนิทางสู่เมอืงเดลลีโดยสายการบนิในประเทศ.....เท ีย่วบนิ

ที.่.... 

....... น. ออกเดนิทางจากศรนีาคา เขา้สูเ่มอืงเดลลี   

....... น. เดนิทางถงึท่าอากาศยานภายในประเทศเมอืงเดลล ี 

เทีย่ง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

บา่ย น าท่านเดนิทางโดยรถโคช้ปรับอากาศ ออกจากเมอืงเดลล ีโดยผ่านเขา้สู่แควน้อุตรประเทศ ท ีอุ่ดม

สมบูรณ์ดว้ยแหล่งเกษตรกรรมนานาชนดิทีผ่ลติเพื่อเลีย้งดูชาวอนิเดยีทัง้ประเทศ ไปตามถนนไฮเวยส์าย

ใหม่ผ่านเขา้เมอืงใหญ่มธุราเขา้สู่เมอืงอกัรา 

เย็น รบัประทานอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร 

ค ่า ทีพ่กั Clarks Shiraz Hotel ระดบั 4 ดาว หรอื เทยีบเทา่,เมอืงอกัรา 

วนัที่ 6      อกัรา – ทชัมาฮาล – อกัรา ฟอรด์ – เดลล ี  

เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม   

 น าท่านเขา้ชมทชัมาฮาล แหล่งมรดกโลกเป็น 1 ใน 7 สิง่มหัศจรรย์ท ีส่ าคัญของโลก ซึง่อนุสรณ์สถาน

แห่งความรักอันยิ่งใหญ่และอมตะของพระเจา้ชาหจ์าฮันทีม่ต่ีอพระนางมุมตัซ โดยสรา้งขึน้ในปี ค.ศ. 1631 
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ต่อมาน าท่านเดนิสู่ประตูสุสานทีส่ลักตัวหนังสอืภาษาอาระบคิทีเ่ป็นถอ้ยค าอุทศิและอาลัยต่อบุคคลอันเป็น

ทีรั่กทีจ่ากไป และน าท่านถ่ายรูปกับลานน ้าพุท ีม่อีาคารทัชมาฮาลอยู่เบือ้งหลัง แลว้น าท่านเขา้สู่ตัวอาคาร

ทีส่รา้งจากหนิอ่อนสขีาวบรสุิทธิจ์ากเมอืงมกรานะ ทีป่ระดับลวดลายดว้ยเทคนคิฝังหนิสต่ีางๆ ลงไปในเนือ้

หนิ ท ีเ่ป็นสถาปัตยกรรมชิน้เอกของโลกที่ออกแบบโดยช่างจากเปอรเ์ซยี โดยอาคารตรงกลางจะเป็นรูป

โดมซึง่มหีอคอยสีเ่สาลอ้มรอบ  ตรงกลางดา้นในเป็นทีฝั่งพระศพของพระนางมุมตัซ มาฮาล และ พระเจา้

ชาหจ์าฮัน ไดอ้ยู่คู่เคยีงกันตลอดช่ัวนรัินดร ์ ทัชมาฮาลแห่งนีใ้ชเ้วลาก่อสรา้งทัง้หมด 12 ปี โดยสิน้เงนิไป 

41 ลา้นรูปี มกีารใชท้องค าประดับตกแต่งส่วนต่างๆ ของอาคาร หนัก 500 กโิลกรัม และใชค้นงานกว่า 

20,000 คน ต่อมาน าท่านเดนิออ้มไปดา้นหลังทีต่ดิกับแม่น ้ายมุนาโดยฝ่ังตรงกันขา้มจะมพีื้นท ีข่นาดใหญ่

ถูกปรับดนิแลว้ โดยเล่ากันว่าพระเจา้ชาหจ์าฮันเตรยีมทีจ่ะสรา้งสุสานของตัวเองเป็นหนิอ่อนสดี าโดยตัวรูป

อาคารจะเป็นแบบเดยีวกันกับทัชมาฮาล เพื่อท ีจ่ะอยู่เคยีงขา้งกัน แต่ถูกออรังเซบ ยึดอ านาจและน าตัวไป

คุมขังไวใ้นป้อมอักราเสยีก่อน   

            จากนัน้น าท่านเขา้ชมอกัราฟอรด์ แหล่งมรดกโลก ท ิต่ดิริมแม่น ้ายมุนาสรา้งโดยพระเจา้อัค

บารม์หาราชแห่งราชวงศโ์มกุล  เมือ่ปี ค.ศ. 1565 เป็นทัง้พระราชวังทีป่ระทับและเป็นป้อมปราการ ต่อมา

พระโอรส คอื พระเจา้ชาฮันกรี ์ และพระนัดดา (โอรสของพระเจา้ชาฮันกรี)์ , พระเจา้ชาหจ์าฮานไดส้รา้ง

ขยายต่อเตมิป้อมและพระราชวังแห่งนีอ้ย่างใหญ่โต และน าท่านเขา้ชมป้อมผ่านประตู อ ามรรสิงห ์เขา้สู่

ส่วนที่เป็นพระราชวัง  ผ่านลานสวนประดับ อ่างหนิทรายสีแดงขนาดยักษ์ส าหรับสรงน ้า ท่านจะไดเ้ห็น

สถาปัตยกรรมสามยุคสมัยตามรสนยิมที่แตกต่างกันของสามกษัตรยิ์ น าท่านเขา้ชมดา้นในพระต าหนัก

ต่างๆทีส่ลักลวดลายศลิปะแบบโมกุลทีม่อีทิธิพลจากศลิปะอนิเดยี ผสมผสานกับศลิปะเปอรเ์ซยี แลว้น า

ขึน้สู่ระเบียงชัน้ท ีส่องทีม่ ีเฉลียงมุข ซึ่งสามารถมองเห็นชมทวิทัศนล์ าน ้ายมุนาได ้ต่อมาน าชมหอ้งที่

ประทับของกษัตรยิ์ ,พระโอรส, พระธดิาและองคต่์างๆ แลว้น าชมพระต าหนัก มาซัมมัน บูรช์ ท ีม่เีฉลยีงมุข

แปดเหลีย่ม มหีนา้ต่างเปิดกวา้ง ท ีส่ามารถมองเห็นทัชมาฮาลได ้ในพระต าหนักนีเ้องทีเ่ล่ากันว่า ชาหจ์า

ฮัน ถูกพระโอรส ออรังเซบ จองจ าขังไว ้7 ปี ในช่วงปลายรัชกาลจนสิน้พระชนม ์แลว้กน็ าชมลานสวน

ประดบั ดิวนัอีอาอ า ท ี่ชัน้บนดา้นหนึง่เคยเป็นที่ประดิษฐานบัลลังก์นกยูงอันยิ่งใหญ่ (ปัจจุบันอยู่ใน

ประเทศอหิร่าน) และที่ลานสวนประดับแห่งนีเ้องทีพ่ระเจา้ชาหจ์าฮัน ไดพ้บรักครัง้แรกกับพระนางมุมตัซ  

ท ีไ่ดน้ าสนิคา้เป็นสรอ้ยไข่มุกเขา้มาขายใหก้ับนางในฮาเร็ม 

เทีย่ง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

บา่ย น าท่านเดนิทางกลับสู่เมอืงเดลล ี 

ค ่า รบัประทานอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร  

20.00 น. ไดเ้วลาอันสมควรน าท่านเดนิทางสู่สนามบนินานาชาต ิอนิธริา คานธ ีกรุงนวิเดลล ี

**คณะเดนิทางต ัง้แต่เดอืน เม.ย. เป็นตน้ไป เท ีย่วบนิท ี ่TG316 ออกเดนิทางเวลา 23.30 น. ของวนัท ี ่6*** 
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วนัที่ 7      เดลล ี– กรุงเทพฯ  

00.20 น าทา่นเดนิทางกลับสูส่นามบนิสุวรรณภูม ิกรุงเทพฯ โดยสายการบนิไทยเทีย่วบนิที่  TG 

316 (มีบริการอาหารบนเครื่อง) 

05.45 น. เดนิทางถงึสนามบนิสวุรรณภมูิโดยสวัสดภิาพ 

 

พาสปอรต์จะตอ้งมอีายุกอ่นการเดนิทางไมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน 
ในกรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงทีป่ระเทศไทย, ประเทศอินเดยี ปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออกหรอืเขา้ประเทศ ทาง

บรษิทัฯ ขอสงวนสิทธไ์มค่นืคา่ใชจ้า่ยไมว่า่กรณีใดๆ ทิง้สิ้น 

  

กรุณาอา่นหมายเหตุใหล้ะเอยีดทัง้ 5 ขอ้ 

หมายเหตุ  
1. บรษัิทฯ สงวนสทิธิท์ ีจ่ะไม่รับผดิชอบต่อค่าชดเชยความเสยีหาย ไม่ว่ากรณีท ีก่องตรวจคนเขา้เมอืง 
ของไทยไม่อนุญาตใหเ้ดนิทางออกหรอืกองตรวจคนเขา้เมอืงของแต่ละประเทศไม่อนุญาตใหเ้ขา้เมอืง 
2. บรษัิทฯ สงวนสทิธิใ์นการทีจ่ะไม่รับผดิชอบต่อค่าชดเชยความเสยีหาย อันเกดิจากเหตุสุดวสัิยทีท่าง 
บรษัิทฯ ไม่สามารถควบคุมได ้เช่น การนัดหยุดงาน, จลาจล, การล่าชา้หรอืยกเลกิของเทีย่วบนิ  
3. บรษัิทฯ สงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงโปรแกรมรายการท่องเท ีย่ว โดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ 
4. บรษัิทฯ สงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงอัตราค่าบรกิาร โดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ 
5. กรณีทีค่ณะไมค่รบจ านวน 15 ทา่น ทางบรษิทัฯ สงวนสิทธิใ์นการงดออกเดนิทาง 

     โดยทางบรษิทัฯ  จะแจง้ใหท้า่นทราบล่วงหนา้ 14 วนักอ่นการเดนิทาง  
     6.อตัราคา่บรกิารนี ้ส าหรบัเดนิทางต ัง้แต ่20 ทา่นขึน้ไป ขอสงวนสิทธิใ์นการเปลีย่นแปลงราคา 
       ในกรณีทีม่ผีูเ้ดนิทางไมถ่งึ 20 ทา่น 

 

 
อตัราคา่บรกิาร 
 

ก าหนดการเดนิทาง 

ราคา 

ผู้ใหญ ่

(หอ้งละ2 

ท่าน) 

ราคาเด็ก 

(มเีตยีง) 

พกักบั 2 

ผู้ใหญ ่

ราคาเด็ก 

(ไมม่เีตยีง) 

พกักบั 2 

ผู้ใหญ ่

พกัเดีย่ว 

เพิม่ 

วนัที ่01-07 ก.ค. 60 38,900 37,900 36,900 8,500 

วนัที ่08-14 ก.ค. 60 41,900 40,900 39,900 8,500 

วนัที ่15-21 ก.ค. 60 39,900 38,900 37,900 8,500 

วนัที ่29 ก.ค. - 04 ส.ค. 60 39,900 38,900 37,900 8,500 

วนัที ่12-18 ส.ค. 60 39,900 38,900 37,900 8,500 
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วนัที ่26 ส.ค. -1 ก.ย. 60 38,900 37,900 36,900 8,500 

วนัที ่09-15 ก.ย. 60 40,900 39,900 38,900 8,500 

วนัที ่23-29 ก.ย. 60 40,900 39,900 38,900 8,500 

วนัที ่14-20 ต.ค. 60 41,900 40,900 39,900 8,500 

วนัที ่21-27 ต.ค. 60 41,900 40,900 39,900 8,500 

วนัที ่28 ต.ค. - 03 พ.ย. 60 41,900 40,900 39,900 8,500 

  

 

**ราคานีส้งวนสิทธิเ์ฉพาะลูกคา้ชาวไทยเทา่น ัน้ 

- พาสปอรต์ตา่งชาตเิก็บเพิม่ 1,760 บาท ตอ่ ทา่น 

- พาสปอรต์อเมรกิาเก็บเพิม่ 2,760 บาท ตอ่ ทา่น ** 
*** ในกรณีที่ลูกคา้ตอ้งออกต ัว๋โดยสารภายในประเทศ กรุณาตดิตอ่เจา้หนา้ที่ของบรษิทัฯ 

กอ่นทุกคร ัง้ มฉิะน ัน้ทางบรษิทัฯ จะไมข่อรบัผิดชอบคา่ใช้จา่ยใดๆ ทัง้สิน้ ***  
 
 
 
 

โปรแกรมและรายละเอยีดของการเดนิทางอาจมกีารเปลีย่นแปลงได้ ท ัง้นีข้ ึน้อยู่กบัภาวะอากาศ 
และเหตุสุดวิสยัตา่ง ๆ ที่ไมส่ามารถคาดการณ์ลว่งหนา้โดยทางบรษิทัฯ จะค านงึถงึผลประโยชน์

และความปลอดภยัของผู้รว่มเดนิทางเป็นส าคญั 
 

 

อตัรานีร้วม 

1. ค่าต๋ัวเครือ่งบนิ ไป – กลับ ชัน้ประหยัด  
2. ค่าโรงแรมทีพั่กตามทีร่ะบุในรายการหรอืเทยีบเท่า  
3. ค่าภาษีสนามบนิทุกแห่งตามรายการ 
4. ค่าธรรมเนยีมวซ่ีาอนิเดยี e-TOURIST VISA (eTV) 
5. ค่าอาหารและเครือ่งดืม่ตามทีร่ะบุในรายการ 
6. ค่ารถรับส่งและระหว่างน าเท ีย่วตามรายการทีร่ะบุ 
7. ค่าเขา้ชมสถานทีท่่องเท ีย่วตามรายการ 
8. ค่ามัคคุเทศกภ์าษาไทยและเจา้หนา้ทีดู่แลตลอดการเดนิทาง 
9. สัมภาระน ้าหนักไม่เกนิท่านละ 30 กก. เฉพาะเทีย่วบนิระหวา่งประเทศ กรุงเทพฯ-เดลลี-กรุงเทพฯ 
10. สัมภาระน ้าหนักไม่เกนิท่านละ 20 กก. เฉพาะเทีย่วบนิภายในประเทศ เดลลี-ศรนีาคา-เดลลี เฉพาะกรุ๊ปที่

ออกเดนิทางภายในเดอืนเมษายนเทา่น ัน้ ออกเดนิทางตัง้แต่เดอืน พฤษภาคม สมัภาระน า้หนกัไมเ่กนิทา่น
ละ 15 กก.เฉพาะเทีย่วบนิภายในประเทศ เดลลี-ศรนีาคา-เดลลี ต่อท่าน 
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11. ค่าประกันภัยอุบัตเิหตุระหว่างการเดนิทาง วงเงนิประกันอุบัตเิหตุสูงสุด ท่านละไม่เกนิ 1,000,000 บาทและ 
วงเงนิประกันสุขภาพสูงสุด ท่านละไม่เกนิ 200,000 
 

อตัรานีไ้มร่วม 

1. กระเป๋าเดนิทางในกรณีท ีน่ ้าหนักเกนิกว่าทีส่ายการบนิก าหนดต่อท่าน ส่วนเกนิลูกคา้จ่ายเอง 
2. ค่าท าหนังสอืเดนิทาง  
3. ค่าใชจ่้ายส่วนตัวนอกเหนอืจากรายการ เช่น ค่าเครือ่งดืม่, ค่าอาหารทีส่ั่งเพิ่มเอง, ค่าโทรศัพท,์ ค่าซักรดี 
4. ค่าอาหารทีไ่ม่ไดร้ะบุไวใ้นรายการ 
5. ค่าท าใบอนุญาตทีก่ลับเขา้ประเทศของคนต่างชาตหิรอืคนต่างดา้ว 
6. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% 
7. ไม่รวมทปิไกดท์อ้งถ ิน่และคนขับรถวันละ 5 USD ต่อวัน 
8. ทปิหัวหนา้ทัวรแ์ลว้แต่ความสมัครใจ 

 

เง ือ่นไขการส ารองที่น ัง่ 

1. กรุณาจองล่วงหนา้อย่างนอ้ย 30 วันก่อนการเดนิทาง และกรุณาเตรยีมเงนิมัดจ า 10,000 บาท พรอ้มกับเตรยีม
เอกสารส่งใหเ้รยีบรอ้ย ภายใน 2-3 วัน หลังจากท าการจองแลว้ (ใชเ้วลาขอวซ่ีาไม่ต ่ากว่า 7 วันท าการ)  

2. การช าระค่าทัวรส่์วนทีเ่หลอืทางบรษัิทฯ จะเรยีกเก็บก่อนเดนิทางไม่นอ้ยกว่า 14 วัน ท่านควรจัดเตรยีมค่าทัวร์
ใหเ้รยีบรอ้ยก่อนก าหนด เนือ่งจากทางบรษัิทตอ้งส ารองค่าใชจ่้ายในส่วนของค่าทีพั่กและต๋ัวเครือ่งบนิ มฉิะนัน้
จะถอืว่าท่านยกเลกิการเดนิทางโดยอัตโนมัต ิ

  

หมายเหตุ 

1. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิย์กเลกิการเดนิทางก่อนล่วงหนา้ 14 วัน ในกรณีท ีไ่ม่สามารถท ากรุ๊ปไดอ้ย่างนอ้ย  
15 ท่าน และ/หรอื ผูร่้วมเดนิทางในคณะไม่สามารถผ่านการพิจารณาวซ่ีาไดค้รบ 15 ท่านในกรณีนีบ้รษัิทฯ 
ยินดคีนืเงนิใหท้ัง้หมด (ยกเวน้ค่าธรรมเนยีมวซ่ีาซึง่ไดช้ าระไวก้ับทางสถานทูตแลว้) หรอืจัดหาคณะทัวรอ์ ืน่ให ้
ถา้ตอ้งการ  

2. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ ีจ่ะเปลีย่นแปลงรายละเอยีดบางประการในทัวรน์ ี ้เมือ่เกดิเหตุจ าเป็นสุดวสัิยจนไม่อาจ
แกไ้ขได ้และจะไม่รับผดิชอบใดๆ ในกรณีท ีสู่ญหาย สูญเสยี หรอืไดรั้บบาดเจ็บทีน่อกเหนอืความรับผดิชอบ
ของหัวหนา้ทัวรแ์ละอุบัตเิหตุสุดวสัิยบางประการ เช่น การนัดหยุดงาน, ภัยธรรมชาต,ิ การจลาจลต่างๆ เป็นตน้ 

3. ในกรณีท ีถู่กปฏเิสธวซ่ีา และมกีารท าการยื่นวซ่ีาใหม่ บรษัิทขอสงวนสทิธิเ์ก็บค่าใชจ่้ายในส่วนของวซ่ีาใหม่
เพิ่มเตมิ 

 

ขอ้มูลเพิม่เตมิเรือ่งต ัว๋เครือ่งบนิและที่น ัง่บนเครือ่งบนิ 

1. ทางบรษัิทไดส้ ารองทีน่ั่งพรอ้มช าระเงนิมัดจ าค่าต๋ัวเครือ่งบนิแลว้  หากท่านยกเลกิทัวร ์ไม่ว่าจะดว้ย 

      สาเหตุใด ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิก์ารเรยีกเก็บค่ามัดจ าต๋ัวเครือ่งบนิ ซึง่มค่ีาใชจ่้าย ประมาณ 1,000 –  

      5,000 บาท แลว้แต่สายการบนิและช่วงเวลาเดนิทาง   

2.   หากต๋ัวเครือ่งบนิท าการออกแลว้ แต่ท่านไม่สารถออกเดนิทางได ้ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิเ์รยีกเก็บ 

      ค่าใชจ่้ายตามทีเ่กดิขึน้จรงิ  และรอ Refund จากทางสายการบนิ ใชเ้วลาประมาณ 3- 6 เดอืนเป็นอย่างนอ้ย 

3.   นั่งที ่Long Leg โดยปกตอิยู่บริเวณทางออกประตูฉุกเฉิน และ ผูท้ี่จะนั่งตอ้งมคีุณสมบัติตรงตามที่สายการบินก าหนด 

 เช่น ตอ้งเป็นผูท้ีม่ร่ีางกายแข็งแรง และช่วยเหลอืผูอ้ ืน่ไดอ้ย่างรวดเร็วในกรณทีีเ่ครื่องบนิม ีปัญหา เช่น   สาม าร ถ
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 เปิดประตูฉุกเฉนิได ้ (น ้าหนักประมาณ 20 กโิลกรัม) ไม่ใช่ผูท้ ีม่ปัีญหาทางดา้นสุขภาพและ ร่างกาย และอ านาจในการ

 ใหท้ีน่ั่ง Long leg ขึน้อยู่กับทางเจา้หนา้ที่เช็คอนิสายการบนิ ตอนเวลาทีเ่ช็คอนิเท่านัน้ 

 

กรณียกเลกิการเดนิทาง 

1. แจง้ยกเลกิก่อนเดนิทาง 30 วัน   คนืค่าใชจ่้ายทัง้หมด  
2. แจง้ยกเลกิก่อนเดนิทาง 15 วัน    เก็บค่าใชจ่้าย ท่านละ 10,000 บาท 
3. แจง้ยกเลกินอ้ยกว่า 15 วันก่อนเดนิทาง   ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธิ ์เก็บค่าใชจ่้ายทัง้หมด 
4. ส าหรับผูโ้ดยสารทีไ่ม่ไดถ้อืหนังสอืเดนิทางไทย  และทางบรษัิทฯเป็นผูย้ื่นวซ่ีาใหเ้มือ่ผลวซ่ีาผ่านแลว้มกีาร 

ยกเลกิการเดนิทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการคนืค่ามัดจ าทัง้หมด 
5. ยกเวน้กรุ๊ปทีเ่ดนิทางช่วงวันหยุดหรอืเทศกาลทีต่อ้งการันตมีัดจ ากับสายการบนิหรอืค่ามัดจ าท ีพั่กโดยตรงหรอื

โดยการผ่านตัวแทนในประเทศหรอืต่างประเทศและไม่อาจขอคนืเงนิได ้ รวมถงึเท ีย่วบนิพิเศษเช่น Extra 
Flight และ Charter Flight จะไม่มกีารคนืเงนิมัดจ าหรอืค่าทัวรท์ัง้หมดเนือ่งจากค่าต๋ัวเป็นการเหมาจ่ายใน
เทีย่วบนินัน้ๆ 

6. บรษิทัขอสงวนสิทธิใ์นการเก็บคา่ใชจ้า่ยท ัง้หมดกรณีทา่นยกเลิกการเดนิทางและมผีลท าใหค้ณะ
เดนิทางไมค่รบตามจ านวนทีบ่รษิทัฯก าหนดไว ้(15ทา่นขึน้ไป) เนือ่งจากเกดิความเสยีหายต่อทางบรษัิท
และผูเ้ดนิทางอืน่ท ีเ่ดนิทางในคณะเดยีวกันบรษัิทตอ้งน าไปช าระค่าเสยีหายต่างๆทีเ่กดิจากการยกเลกิของท่าน  

7. กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดนิทางได ้ซึง่จะตอ้งมใีบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง บรษัิทฯ จะท าการ
เลือ่นการเดนิทางของท่านไปยังคณะต่อไป แต่ทัง้นีท้่านจะตอ้งเสยีค่าใชจ่้ายทีไ่ม่สามารถเรยีกคนืไดค้อื 
ค่าธรรมเนยีมในการมัดจ าต๋ัว และค่าธรรมเนยีมวซ่ีาตามทีส่ถานทูตฯ เรยีกเก็บ ในกรณีท ีไ่ม่สามารถเดนิทางได ้

8. กรณียืน่วซี่าแล้วไมไ่ดร้บัการอนุมตัวิซี่าจากทางสถานฑูต (วซี่าไมผ่า่น) และท่านไดช้ าระค่าทัวรห์รอืมดั
จ ามาแลว้ ทางบรษัิทฯ คนืค่าทัวรห์รอืมัดจ าให ้ แต่ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการหักค่าบรกิารยื่นวซ่ีา,ค่าวซ่ีา 
และค่าใชจ่้ายบางส่วนทีเ่กดิขึน้จรงิเป็นกรณีไป (อาท ิ กรณีออกต๋ัวเครือ่งบนิไปแลว้ หรอืไดช้ าระค่าบรกิารใน
ส่วนของทางเมอืงนอก เช่น โรงแรม ต๋ัวรถไฟ ฯลฯ ไปแลว้) ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการหักเก็บค่าใชจ่้ายจรงิ
ท ีเ่กดิขึน้แลว้กับท่านเป็นกรณีไป 

9. กรณีวซี่าผา่นแล้วแจง้ยกเลิกกอ่นหรอืหลงัออกต ัว๋โดยสาร บรษัิทฯขอสงวนสทิธิใ์นการไมค่นืคา่ทวัร ์
ท ัง้หมด 

10. กรณีวซี่าผา่นแล้ว แตก่รุ๊ปออกเดนิทางไมไ่ด ้เนือ่งจากผูเ้ดนิทางท่านอืน่ในกลุ่มโดนปฏเิสธวซ่ีา หรอืไม่ว่า
ดว้ยสาเหตุใดๆก็ตาม ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการหักเก็บค่าใชจ่้ายจรงิท ีเ่กดิขึน้แลว้กับท่านเป็นกรณีไป 

     11.กรณีผูเ้ดนิทางไมส่ามารถเขา้-ออกเมอืงไดเ้นือ่งจากเอกสารปลอมหรอืการหา้มของเจา้หนา้ทีไ่ม่ว่าเหตุผล    
     ใดๆ ก็ตามทางบรษัิทของสงวนสทิธิใ์นการ ไมค่นืคา่ทวัรท์ ัง้หมด 
 

 

ขอ้มูลเพิม่เตมิเรือ่งวีซา่ 

**การอนุมัตวิซ่ีาเป็นอภสิทิธิข์องทางสถานทูตทางบรษัิทไม่มส่ีวนเกีย่วขอ้งใดๆทัง้สิน้ ทัง้นีบ้รษัิทเป็นเพียงตัวกลาง

และคอยบรกิารอ านวยความสะดวกใหแ้ก่ผูเ้ดนิทางเท่านัน้ เงนิค่าสมัครยื่นวซ่ีา ทางสถานทูตเป็นผูเ้ก็บหากผลวซีา่

ออกมาวา่ทา่นไมผ่า่นทางสถานทูตจะไมค่นืเงนิคา่วซีา่และคา่บรกิารจากตวัแทนยืน่ไมว่า่กรณีใดๆก็ตาม 

และทางสถานทูตมสีิทธิท์ ีจ่ะไมต่อบเหตุผลของการปฏเิสธวซี่าในทุกกรณี 

** กรณีท ีท่่านวซ่ีาผ่านแต่กรุ๊ปออกเดนิทางไม่ได ้ เนือ่งจากผูเ้ดนิทางท่านอืน่ในกลุ่มโดนปฏเิสธวซ่ีาทางบรษัิทขอ

สงวนสทิธิใ์นการไม่คนืเงนิค่าวซ่ีาและค่าบรกิารจากตัวแทนอืน่ใหก้ับท่านเนือ่งจากเป็นค่าใชจ่้ายทีเ่กดิขึน้โดยทาง

สถานทูตเป็นผูเ้รยีกเก็บ และท่านสามารถน าวซ่ีาไปใชเ้ดนิทางได ้หากวซ่ีายังไม่หมดอายุ 
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ขอ้มูลเพิม่เตมิเรือ่งโรงแรมที่พกั 

เนือ่งจากการวางแปลนหอ้งพักของแต่ละโรงแรมแตกต่างกัน จงึอาจท าใหห้อ้งพัก

แบบหอ้งเดีย่ว (Single),หอ้งคู่ (Twin/Double) และหอ้งพักแบบ 3 ท่าน/3 เตยีง 

(Triple Room) หอ้งพกัตา่งประเภทอาจจะไมต่ดิกนัและบางโรงแรมอาจจะไมม่ี

หอ้งพกัแบบ 3 ทา่น แตอ่าจจะไดเ้ป็น 1 เตยีงใหญก่บั 1 เตยีงพบัเสรมิ  

 

การเดนิทางเป็นครอบครวั 

หากท่านเดนิทางเป็นครอบครัวใหญ่ หรอืเดนิทางพรอ้มสมาชกิในครอบครัวทีต่อ้งไดรั้บการดูแลเป็นพิเศษ 

(Wheelchair), เด็ก, และผูสู้งอายุ มโีรคประจ าตัว ไม่สะดวกในการเดนิท่องเท ีย่วในระยะเวลาเกนิกว่า 4-5 ช่ัวโมง

ตดิต่อกันท่านและครอบครัวตอ้งใหก้ารดูแลสมาชกิภายในครอบครัวของท่านเอง เนือ่งจากการเดนิทางเป็นหมู่คณะ 

หัวหนา้ทัวรม์คีวามจ าเป็นตอ้งดูแลคณะทัวรท์ัง้หมด 

 

หลกัฐานประกอบการยื่นขอวีซา่ประเทศอนิเดยีส าหรบั-คนไทย  

ต ัง้แตว่นัที่ 12 พฤษภาคม 2557 เป็นตน้ไป ลูกคา้ตอ้งแสกนลายนิว้มอื  

1. หนงัสือเดนิทาง (Passport) หนังสอืเดนิทาง ตอ้งมหีนา้เหลอืส าหรับประทับวซ่ีาอย่างนอ้ย 2 หนา้ อายุใช ้

งานเหลอืไม่นอ้ยกว่า 6 เดอืน นับจากวันเดนิทาง *กรุณาถอดปก Passport กอ่นส่งเอกสารบรษิทัจะไม่

รบัผดิชอบในกรณีสูญหาย* 

2. รูปถา่ย รูปถ่ายสหีนา้ตรงขนาด 2x2นิว้ พื้นหลังสขีาวเท่านัน้ จ านวน 2ใบเป็นรูป

ทีถ่่ายจากรา้นถ่ายรูปเท่านัน้ รูป (หา้มสวมแว่นตาหรอืเครือ่งประดับ,ไม่ใส่ขุด

ขา้ราชการหรอืเครือ่งแบบใดๆ ไม่เป็นรูปสติ๊กเกอรร์วมถงึหา้มใชรู้ปทีถ่่ายเองและป

ริน้ทเ์อง) 

3. ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน 2 ชุด ถา้เป็นเด็กอายุต ่ากว่า 15 ปี ใชส้ าเนาสูตบัิตร

และบัตรประชาชน 

4. ส าเนาทะเบยีนบา้น  

**เอกสารทีเ่ป็นส าเนากรณุาเซ็นชือ่รบัรองส าเนาถูกตอ้งทกุใบดว้ย** 

5. ต ัง้แตว่นัที ่12 พฤษภาคม 2557 เป็นตน้ไป ลูกคา้ตอ้งแสกนลายนิว้มอืดว้ยตวัเอง ณ สถานทีข่อวซี่า

อินเดยี IVS Global Pvt. Ltd. ช ัน้ 22 อาคาร 253 อโศก ซ.สุขุมวทิ 21 ถ.สุขุมวทิ กทม. (อยูต่รงขา้ม

กบัอาคารโรงพยาบาลจกัษุรตันนิ) 

หลกัฐานประกอบการยืน่ขอวซีา่ประเทศอนิเดียส าหรบั-ต่างชาต ิ  
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ต ัง้แต่วนัที ่12 พฤษภาคม 2557 เป็นต้นไป ลูกค้าต้องแสกนลายนิว้มอื  

1. หนงัสือเดนิทาง (Passport) หนังสอืเดนิทาง ตอ้งมหีนา้เหลอืส าหรับประทับวซ่ีาอย่างนอ้ย 2 หนา้ อายุ 

ใชง้านเหลอืไม่นอ้ยกว่า 6 เดอืน นับจากวันเดนิทาง *กรุณาถอดปก Passport กอ่นส่งเอกสารบรษิทัจะไม่

รบัผดิชอบในกรณีสูญหาย* 

2. รูปถา่ย รูปถ่ายสหีนา้ตรงขนาด 2x2นิว้ พื้นหลังสขีาวเท่านัน้ จ านวน 2ใบเป็นรูปทีถ่่ายจากรา้นถ่ายรูปเท่านัน้ 

รูป (หา้มสวมแว่นตาหรอืเครือ่งประดับ,ไม่ใส่ขุดขา้ราชการหรอืเครือ่งแบบใดๆ ไม่เป็นรูปสติ๊กเกอรร์วมถงึหา้มใช ้

รูปทีถ่่ายเองและปริน้ทเ์อง) 

3. ส าหรับชาวต่างชาตติอ้งยื่น Work Permit ตัวจรงิพรอ้มส าเนาและรายละเอยีดทีอ่ยู่ในถ ิน่พ านักเดมิรวมถงึชือ่

บดิา-มารดา  

4. หลักฐานการเงนิยอ้นหลังอย่างนอ้ย 3 เดอืน เช่น สมุดบัญชเีงนิฝาก, หนังสอืรับรองจากธนาคาร 

5. จดหมายรับรองการท างาน (ภาษาอังกฤษ) และอนุญาตใหล้าหยุดโดยระบุต าแหน่ง เงนิเดอืน อายุการท างาน 

และวันลาหยุดงาน 

กรณีท ีลู่กคา้ถอืหนังสอืเดนิทางสัญชาตอิเมรกิาหรอืพาสปอรต์ต่างชาตใิชเ้วลาอย่างนอ้ย 10 วันท าการไม่นับรวม

วันหยุด เสาร ์– อาทติย์  

** เอกสารทีเ่ป็นส าเนากรุณาเซ็นชือ่รบัรองส าเนาถูกตอ้งทุกใบดว้ย ** 

      6. ต ัง้แตว่นัที ่12 พฤษภาคม 2557 เป็นตน้ไป ลูกคา้ตอ้งแสกนลายนิว้มอืดว้ยตวัเอง ณ สถานทีข่อวซี่า  

อินเดยี IVS Global Pvt. Ltd. ช ัน้ 22 อาคาร 253 อโศก ซ.สุขุมวทิ 21 ถ.สุขุมวทิ กทม. (อยูต่รงขา้มกบั

อาคารโรงพยาบาลจกัษุรตันนิ) 
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ขอ้ความซึง่ถอืเป็นสาระส าหรบัท่านผู้มเีกยีรตซิึง่รว่มเดนิทาง 

ทางบริษัทฯ เป็นตัวแทนในการจัดน าสัมมนา และการเดินทางที่มคีวามช านาญ โดยจัดหาโรงแรมที่พัก อาหาร 

ยานพาหนะ และสถานทีท่่องเท ีย่วพรอ้มทัง้การสัมมนา ดูงาน เพื่อความสะดวกสบาย และเกดิประโยชนสู์งสุดในการ

เดนิทาง ทัง้นีท้างบรษัิทฯ ไม่สามารถรับผดิชอบในอุบัตเิหตุหรอืความเสยีหายทีเ่กดิจากโรงแรมทีพั่ก ยานพาหนะ,  

อันเนือ่งจากอุบัติเหตุรวมถึงภัยธรรมชาต,ิ โจรกรรม, วนิาศกรรม, อัคคภัีย, การผละงาน, การจลาจล, สงคราม

การเมอืง, การผันผวนของอัตราแลกเปลีย่นเงนิตราระหว่างประเทศ, การนัดหยุดงาน, ความล่าชา้ของเทีย่วบนิ, สาย

การเดนิเรอื, รถไฟ, พาหนะทอ้งถ ิน่,  ตลอดจนการถูกปฏเิสธออกวซ่ีาจากกงสุล และ / หรอื ส่วนงานทีเ่ก ีย่วขอ้งกับ

สถานเอกอัครราชทูต รวมถงึผูม้อี านาจท าการแทนประจ าประเทศไทย (โดยไม่จ าตอ้งแสดงเหตุผล เนื่องจากเป็น

สทิธพิิเศษทางการทูต) ซึง่อยู่เหนอืการควบคุมของบรษัิทฯ หมายรวมถงึในระหว่างการเดนิทางท่องเท ีย่วทัง้ใน หรอื 

ต่างประเทศ แต่ทางบรษัิทฯ มคีวามคุม้ครอง และประกันอุบัตเิหตุ ตามเงือ่นไขทีบ่รษัิทฯ ทีรั่บประกันในกรณีท ีผู่ร่้วม

เดนิทางถูกปฏเิสธโดยเจา้หนา้ทีต่รวจคนเขา้เมอืงของประเทศไทย และ/หรอื ต่างประเทศ มใิหเ้ดินทางออก หรือ 

เขา้ประเทศ เนื่องมาจากความประพฤต ิพฤติกรรมของผูเ้ดินทาง ไม่ปฏิบัตติามกฎระเบียบดา้นการความคุม

โรคตดิต่อเฉพาะพื้นท ีม่กีารปลอมแปลงเอกสารเพื่อการเดนิทาง รวมถงึมสีิง่ผดิกฎหมาย บรษัิทฯ จะไม่คนืค่าใชจ่้าย

ใดๆ รายละเอยีดดา้นการเดินทาง อาจมกีารเปลีย่นแปลงไดต้ามความจ าเป็น หรอืเพื่อความเหมาะสมทั ้งปวง โดยมิ

ตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ ท ัง้นีก้ารขอสงวนสิทธดิงักล่าว บรษิทั จะยดึถอืและค านงึถงึผลประโยชนต์ลอดจน

ความปลอดภยัของทา่นผูม้เีกยีรต ิซึ่งรว่มเดนิทางเป็นส าคญั 
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กรุณากรอกขอ้มูลเพื่อประโยชน์ในการพิจารณาด าเนินการขอวีซ่าของท่าน 

 ประวติัส่วนตวั 

PERSONAL INFORMATION 
 

ค ำน ำหน้ำ :          นำย                   นำง                     นำงสำว                      เด็กชำย 

TITLE                  MR                   MRS                    MS                             MSTR 

ช่ือ : _     _______________                  ______นำมสกุล :           ____                     ________________________ 

NAME : _     _______________                  ___SURNAME : _     _______________                                  ______          

สถำนะภำพ :           แต่งงำน                 โสด  

MARITAL STATUS      MARRIED                 UN MARRIED  

ช่ือสำมี/ภรรยำ:                                          ___________________________________________________________ 

GIVE THE NAME OF WIFE OR HUSBAND 

สัญชำติสำมี/ภรรยำ :                                         _______________________________________________________ 

NATIONALITY 

ท่ีอยู่  : ____                                          _______________________________________________________________ 
ADDRESS : ___                                         ____________________________________________________________ 

รหัสไปรษณีย์ : ______                                          ______________________________________________________ 

ประวัติครอบครัว FAMILY INFORMATION 

ช่ือ/นำมสกุลบิดำ :                 _______________________สัญชำติ _______                       _____________________ 

FATHER’S NAME / SURNAME                                                                 NATIONALITY  

ช่ือ/นำมสกุลมำรดำ :               ______________________สัญชำติ ____                         _______________________ 

MOTHER’S NAME / SURNAME                                                               NATIONALITY 

ประวัติ / จ ำนวนบุตร  

CHILD INFORMATION 

จ ำนวนบุตร : _____________________________  คน 
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NUMBER OF CHILDREN 

ประวัติกำรศึกษำ 

EDUCATIONAL INFORMATION_________________________________________________________________________  
ประวัติกำรท ำงำน 

PROFESTION INFORMATION   

อำชีพ :                                          ___________________________________________________________________ 

OCCUPATION:____________                                        __________________________________________________  

ช่ือบริษัท:___                                         _______________________________________________________________ 

EMPLOYER’S NAME ___                                       ______________________________________________________ 

เบอร์โทรติดต่อ : _                                         ___________________________________________________________ 
WORK PHONE NUMBER___                                      ____________________________________________________ 

ท่ีอยู่  : ____                                          _______________________________________________________________ 

ADDRESS : ___                                         ____________________________________________________________ 

รหัสไปรษณีย์ : ______                                          ______________________________________________________ 

ZIP CODE ______                                          _______________________________________________________ 
  

โปรดระบุรำยช่ือประเทศท่ีท่ำนได้เดินทำงในช่วงระยะเวลำ 10 ปี * ส ำคัญมำก 
 
 ______                                          _______________________________________________________ 
 
*ส าหรบัประเทศอินเดยีหากเคยมกีารเดนิทางจ าเป็นตอ้งแจง้เลขทีว่ซี่าคร ัง้สุดทา้ยทีย่ ืน่และวนัทีอ่อกวซีา่

(ส าคญัมาก) 

 ______                                          _______________________________________________________ 


