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อนิเดยี แคชเมยีร ์อกัรา ทชัมาฮาล 

7 วนั 5 คนื โดย สายการบนิไทย  (TG) 

เร ิม่ตน้เพยีง 37,900.- 

ไฮไลทท์วัร ์  
 เยอืนดนิแดนทีส่วยทีส่ดุในโลกเปรยีบประดจุสวรรคบ์นโลกมนุษย ์ “แคชเมยีร”์ 

 ชมความงามของ กลุมารค์ & โซนามารค์ ทีม่ทีุง่หญา้เขยีวขจแีละเทอืกเขาหมิะรายรอบ 

 น าทา่นน่ัง “เคเบลิคาร”์ (รวมคา่ขึน้แลว้) ชมทัศนยีภาพแบบพาโนรามาอันสวยงาม 

 น่ังเรอืซคิารา่ลอ่งทะเลสาบ (รวมคา่ลอ่งเรอืแลว้) ทีส่วยใสดจุกระจกสะทอ้นความงามของทอ้งฟ้ากลาง
เทอืกเขาหมิาลัย  

 ชม “ทัชมาฮาล” อนุสรณ์แหง่ความรักอันลอืชือ่และ “อักราฟอรด์” ป้อมปราการทีย่ ิง่ใหญ ่
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   ก าหนดการเดนิทาง 
 

วนัที ่: 12-18 ก.ค. 61 37,900.- 

วนัที ่: 26 ก.ค.-01 ส.ค. 61 37,900.- 

วนัที ่: 03-09 ส.ค. 61 37,900.- 

วนัที ่: 09-15 ส.ค. 61 37,900.- 

วนัที ่: 23-29 ส.ค. 61 37,900.- 

วนัที ่: 06-12 ก.ย. 61 37,900.- 

วนัที ่: 21-27 ก.ย. 61 37,900.- 

วนัที ่: 28 ก.ย.-03 ต.ค. 61 37,900.- 

 

ราคายงัไมร่วมคา่ทปิไกด ์+ คนขบัรถทา่นละ 35,000 วอนหรอื 1,200 บาท 

***(เก็บทปิกอ่นการเดนิทางทีส่นามบนิสวุรรณภมู)ิ **เด็กเก็บเทา่ผูใ้หญ*่* 
 

 

 

 

 

 

 

  เสน้ทางการเดนิทาง 

 โปรแกรมเดนิทาง เชา้ เทีย่ง ค า่ โรงแรมทีพ่กั 

1 กรงุเทพฯ – เดลล ี ✈ 🍽 🍽 

Country Inn&Suite NH8 
Hotel ระดับ 4 ดาว หรอื 
เทยีบเทา่,เมอืงเดลล ี

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

3 ศรนีาคา – กลุมารค์ – เคเบิล้คาร ์– ศรนีาคา 🍽 🍽 🍽 DELUXE HOUSE BOAT 

4 ศรนีาคา – โซนามารค์ –  ศรนีาคา 🍽 🍽 🍽 DELUXE HOUSE BOAT 

5 ศรนีาคา – ลอ่งเรอืซคิารา่ – เดลล ี(บนิภายใน)  – อกัรา 🍽 🍽 🍽 
Clarks Shiraz Hotel 

ระดับ 4 ดาว หรอื เทยีบ
เทา่,เมอืงอกัรา 

6 อกัรา – ทชัมาฮาล – อกัรา ฟอรด์ – เดลล ี 🍽 🍽 🍽  

7 กรงุเทพฯ ✈    
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โปรแกรมการเดนิทาง 

วนัที ่1 กรงุเทพฯ – เดลล ี  

05.00 น. คณะมาพรอ้มกันที ่สนามบนิสวุรรณภมู ิผูโ้ดยสารขาออกชัน้ 4 ประตู 3 เคาน์เตอร ์D เช็คอนิกรุ๊ปของ 

การบนิไทย ( Thai Airway) โดยมเีจา้หนา้ทีใ่หก้ารตอ้นรับ และอ านวยความสะดวก 

07.00 น.  ออกเดนิทางสู่เมอืงเดลล ีโดยสายการบนิไทย เทีย่วบนิที่ TG323 (ใชเ้วลาเดนิทางโดยประมาณ 

4.30 ชม.) (มบีรกิารอาหารบนเครือ่ง) 

 

เครือ่งแอรบ์สั A 
ทีน่ ัง่แบบ 2-4-2 

เสรฟ์ิอาหารรอ้น 
ท ัง้ขาไป-ขากลบั 

น า้หนกัสมัภาระ 
ขาไป - ขากลบั 30 กก. 

 

 

 

  
09.55 น. ถงึสนามบนินานาชาตอินิธริา คานธ ีเมอืงเดลล ีประเทศอนิเดยี ผ่านขัน้ตอนการตรวจคนเขา้เมอืงและ

ศลุกากร (เวลาในประเทศอนิเดยีชา้กวา่เมอืงไทย 1.30 ชม. ขอใหท้กุทา่นตัง้เวลาใหมเ่พือ่ไมส่บัสน) 

กลางวนั บรกิารอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร 

 จากนัน้ น าทา่นเดนิทางเขา้สูก่รงุนวิเดลล ีทีม่ปีระวัตศิาสตรอ์นัยาวนานกวา่ 5,000 ปี และเป็นศนูยก์ลาง

การปกครองของอาณาจักรอนิเดยีโบราณ 7 อาณาจักร ต่อมาในปี 1857 องักฤษไดเ้ขา้มามบีทบาทใน

การปกครองประเทศอนิเดยีและไดย้า้ยเมอืงหลวงไปอยู่ทีโ่กลกัตตา และไดย้า้ยกลับมาเป็นเมอืงหลวง

อกีครัง้หนึ่งในปี 1911 หลังจากอนิเดยีไดรั้บเอกราชจากประเทศอังกฤษในปี 1947 ก็ไดม้กีารสรา้ง

สถานทีท่ าการราชการโดยสรา้งเมอืงใหมช่ือ่ว่า “นวิเดลล”ี จากนัน้ผา่นชมรัฐสภาราชปาต ิบาวาล ซึง่

เป็นวงแหวนสถานทีร่าชการตา่งๆ มตีกึรัฐสภาอนัยิง่ใหญ่และเป็นทีท่ าการของรัฐบาล ผา่นชมยา่นธรุกจิ

การคา้และยา่นทีอ่ยูอ่าศัยของเศรษฐอีนิเดยีบนถนนสายส าคัญทีส่ดุของอนิเดยี และประตเูมอืงแหง่ชยั

ชนะ หรอื INDIA GATE จากนัน้น าท่าน ชอ้ปป้ิงที่ตลาดจันปาทซึง่เป็นถนนชอ้ปป้ิงยอดนิยมส าหรับ

นักท่องเทีย่ว โดยมสีนิคา้หัตถกรรมและงานฝีมอืพืน้เมอืงต่าง ๆ มากมายใหท้่านไดเ้ลอืกซือ้ อาท ิผา้

ไหมอนิเดีย ผา้พันคอจากแคชเมียร์ สาหรี่ เครื่องประดับและอัญมณี ไมจ้ันหอมแกะสลักและของ

ตกแตง่บา้น ฯลฯ ไดเ้วลาอนัสมควรเดนิทางกลับทีพั่กเพือ่พักผอ่นตามอธัยาศัย 

ค า่  รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร 

 
  พกัที ่ Country Inn&Suite NH8 Hotel หรอื เทยีบเทา่,เมอืงเดลล ี

วนัที ่2 เดลล ี– ศรนีาคา – แคชเมยีร ์(บนิภายใน) 

เชา้   รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารภายในโรงแรม 

 จากนัน้น าท่านเดนิทางสู ่สนามบนิภายในประเทศเพือ่เดนิทางสู ่เมอืงศรนีาคา เมอืงหลวงของแค ้

วนจามม ูและแคชเมยีร ์

....... น.  ออกเดนิทางสู ่เมอืงศรนีาคา โดยสายการบนิ.......โดยเทีย่วบนิที.่....... 

....... น. เดนิทางถงึสนามบนิศรนีาคา เช็คสัมภาระแลว้น าท่านเดนิทางสูเ่มอืงแคชเมยีรโ์ดยน่ังรถทอ้งถิน่ คัน

ละ 5 ท่าน รถทอ้งถิน่จะไม่มแีอรเ์นื่องจากอุณหภูมทิีศ่รนีาคาเฉลีย่ประมาณ 15 องศา อากาศจะเย็น
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วนัที ่3 ศรนีาคา – กลุมารค์ – เคเบลิคาร ์(*รวมคา่ขึน้แลว้) – ศรนีาคา 

เชา้   รบัประทานอาหารเชา้ ณ ทีพ่กับนบา้นเรอื 

 น าท่านเดนิทางโดยน่ังรถทอ้งถิน่ (คันละ 5 ท่าน) ไมม่แีอรอ์ณุหภมูทิีศ่รนีาคาเฉลีย่ประมาณ 15 องศา 

อากาศจะเย็นสบายตลอดปี ขึน้สูเ่ทอืกเขากลุมารค์ ซึง่เป็นสถานทีม่ทีัศนยีภาพสวยงามแหง่หนึง่ในโลก

ในขณะขับรถสู่เทอืกเขากุลมารค์สองขา้งทางจะเป็นทุ่งนาขา้วสลับกับพันธุไ์มป่้าและฝูงแกะตาม

เทอืกเขาโดยเทอืกเขาหมิาลยันีจ้ะมหีมิะปกคลมุสลับกนัไป อยูห่า่งจากเมอืงศรนีาคา 57 กโิลเมตร (ใช ้

เวลาเดนิทางประมาณ 2-3 ชัว่โมง) เทอืกเขากลุมารค์เป็นพืน้ทีร่าบทุง่หญา้ขนาดใหญท่ีส่งูทีส่ดุในโลก 

เมือ่ถงึกลุมารค์แลว้พาท่านเทีย่วชมเทอืกเขาซึง่เป็นภเูขาทีส่วยงามแห่งหนึง่ในแคชเมยีร ์มชี ือ่ว่าเป็น

ทุง่หญา้ของดอกไม ้(Meadow of Flower) เดมิ กลุมารค์ มชีือ่เรยีกวา่ เการมิารค์ ตัง้โดยสลุตา่น

ยซูปุ ชาร ์ในศตวรรษที ่16 เนื่องจากเป็นทุ่งหญา้ทีเ่ต็มไปดว้ยดอกไมป่้าทีง่อกงามตามฤดูกาล อกีทัง้

ยังเป็นทีต่ัง้ของสนามกอลฟ์ 18 หลุมทีส่งูทีสุ่ดในโลก สงู 3,000 เมตร จากระดับน ้าทะเลและสถานที่

เลน่กฬีาสกนี ้าแข็งในฤดหูนาวจนไมค่ดิวา่นีเ้ป็นประเทศอนิเดยี 

กลางวนั   รบัประทานอาหารกลางวนั  

บา่ย น าท่านไปยงั สถานเีคเบลิคาร ์(*รวมคา่ขึน้แลว้) เพือ่ขึน้ไปยงัสถานีกงโดรบีนเขาอฟัฟารว์ัต เฟสที ่

1 ดว้ยระยะทางประมาณ 4 กโิลเมตร (หากท่านตอ้งการขึน้สู่ยอดเขาจะตอ้งน่ังเคเบิล้คาร ์ทีเ่ฟสที่ 2 

ขึน้สูย่อดเขาเป็นระยะทางกว่า 5 กโิลเมตร ท่านสามารถซือ้ตั๋วไดท้ีส่ถานีเฟสที ่1 ท่านละ 950 รูปี ไม่

รวมในค่าทัวร)์ ซึง่ถือไดว้่าเป็นเสน้ทางทีส่วยที่สุดและสูงที่สุดแห่งหนึง่ของเอเชยี เมือ่เดนิทางถงึที่

หมายสิง่ทีท่่านจะไดพ้บคอืบรรยากาศและทัศนียภาพแบบพาโนรามาอันสวยงามบนเขาอัฟฟารว์ัต ถา้

ทอ้งฟ้าแจม่ใสก็จะสามารถมองเห็นยอดเขานนักา พารบ์ตั (Nanga Parbat) ของเทอืกเขาหมิาลัย 

อสิระใหท้่านไดเ้พลดิเพลนิกบักจิกรรมมากมาย อาทเิชน่ เลน่สก ีเลือ่นสกหีมิะ ท่านสามารถเล่นสกไีด ้

ระหว่างช่วงฤดูหนาว – ใบไมผ้ล ิ(ธ.ค. – เม.ย.) ซึง่ค่าเล่นสกนีี้จะไม่รวมอยู่ในค่าทัวร ์สามารถแจง้

หัวหนา้ทัวรห์รอืไกดท์อ้งถิน่เพือ่แจง้เล่นสกไีด ้หรอืเก็บภาพความประทับใจไวเ้ป็นทีร่ะลกึตามอธัยาศัย

ไดเ้วลาสมควรน าท่านเดนิทางกลับศรนีาคาระหว่างทางใหท้่านไดเ้พลดิเพลนิกับววิทวิทัศน์สองขา้ง

ทาง 
ค า่   รบัประทานอาหารค า่  

 
 พกัที ่จากน ัน้พกัผอ่นตามอธัยาศยั ณ ทีพ่กับนบา้นเรอื DELUXE HOUSE BOAT 

วนัที ่4 ศรนีาคา – โซนามารค์ – ชมเทอืกเขาหมิาลยั – ศรนีาคา   

เชา้   รบัประทานอาหารเชา้ ณ ทีพ่กับนบา้นเรอื 

สบายตลอดปี น าท่านเขา้สู่ทีพั่ก Deluxe House Boat ณ ทะเลสาบ ซึง่ครัง้หนึง่เคยเป็นทีป่ระพาสน์

ของพระมหากษัตรยิผ์ูส้รา้งอนุสรณ์สถานแหง่ความรัก 

กลางวนั  รบัประทานอาหารกลางวนั  

บา่ย ไดเ้วลาสมควรน าทา่นเดนิทาง ชมสวนชาลมิาร ์ทีเ่ป็นสวนแบบราชวงศโ์มกลุซึง่เป็นสวนแหง่ความรัก

ของ มหาราชา ชาฮังค ีจากนัน้น าทา่น ชมสวนนชิา บากห ์โดยมตีน้เมเป้ิลอายกุวา่ 400 ปี รวมทัง้พันธุ์

ไมน้านาชนิดและดอกไมต้ามฤดูกาล ในช่วงฤดูใบไมผ้ลจิะมดีอกทวิลปิบานสะพร่ัง (ประมาณเดือน 

ม.ีค. – เม.ย.) สวนแห่งนี้สรา้งโดย ยอซาฟ คาน มคีวามงดงามที่สุดที่จะหาค าบรรยายได ้ใหท้่าน

เพลดิเพลนิกับการถ่ายรูปกับดอกไมท้ีแ่สนสวย และผ่านชมเมอืงเกา่แคชเมยีรท์ีต่ัง้เมอืงหลวงฤดูรอ้น

ของกษัตรยิใ์นราชวงศโ์มกลุ ทีส่รา้งเป็นลักษณะเฉพาะหรอืเรยีกไดว้า่เป็นศลิปะแคชเมยีร ์(หากมเีวลา

พอ น าทา่นชมโรงงานผา้ไหม และชอ้ปป้ิงสนิคา้พืน้เมอืง)ไดเ้วลาสมควรเดนิทางกลับทีพ่ัก 

ค า่  รบัประทานอาหารค า่  

 
 พกัที ่จากน ัน้พกัผอ่นตามอธัยาศยั ณ ทีพ่กับนบา้นเรอื DELUXE HOUSE BOAT 
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 น าท่านเดนิทางจากศรีนาคาสู่ โซนามาร์ค (ระยะทาง 80 กโิลเมตรใชเ้วลาเดินทางประมาณ 2-3 

ชัว่โมง) ค าวา่ “โซนา” แปลว่าทอง “มารค์” แปลวา่เสน้ทาง… ในอดตีเสน้ทางนี้เป็นเสน้ทางคา้ขายใน

ต านานหรอืที่เรยีกว่า เสน้ทางสายไหมเนื่องจากภูมปิระเทศที่สวยงามอกีทัง้มวีวิทวิทัศน์ที่สวยงาม 

ตลอดสองขา้งทางการเดนิทางจะไดเ้ห็นภูเขาที่ปกคลุมไปดว้ยหมิะรูปร่างแปลกตา สลับกับป่าตน้

วอลนัตขนาดใหญ่ที่ปลูกเรียงรายตลอดสองขา้งทางเสน้ทางนี้สูงกว่าระดับน ้าทะเล 2,690 เมตร 

เรยีกวา่สวยงามมากตลอดเสน้ทางจากศรนีาคา ผูเ้ดนิทางจะไดเ้ดนิทางไปและถา่ยรปูไปตลอดทาง 

กลางวนั   รบัประทานอาหารกลางวนั  

บา่ย จากนัน้พาทา่นชมความงามของเทอืกเขาหมิาลยัทีป่กคลมุดว้ยธารน า้แข็งตลอดท ัง้ปี  (คา่ขีม่า้ 

1,000 รูปี /ตอ่คนไมร่วมในคา่ทวัร ์– สอบถามราคากบัหวัหนา้ทวัรห์รอืไกดท์อ้งถิน่อกีคร ัง้) 

ชมภูเขา สายน ้า ล าธารและสัมผัสวถิีชวีติความเป็นอยู่ของชาวพื้นเมอืงที่น่ันจนเพลดิเพลนิแทบไม่

อยากจากมาเหมอืนผเีสือ้ทีบ่นิอยูใ่นแดนสวรรค ์ไดเ้วลาสมควร น าทา่นเดนิทางกลับสูศ่รนีาคา 

ค า่   รบัประทานอาหารค า่  

 
 พกัที ่จากน ัน้พกัผอ่นตามอธัยาศยั ณ ทีพ่กับนบา้นเรอื DELUXE HOUSE BOAT 

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

เชา้   รบัประทานอาหารเชา้ ณ ทีพ่กับนบา้นเรอื 

 จากนัน้น าทุกท่านล่องเรอืซคิาร่าในทะเลสาบ (*รวมคา่ลอ่งเรอืแลว้) ซึง่เป็นเรอืพายแบบฉบับแคช

เมยีรโ์ดยเฉพาะชมวถิชีวีติชาวบา้นรมิน ้าทีอ่ยูท่า่มกลางฉากหลังภเูขาหมิะลอ้มรอบไปดว้ยทะเลสาบ ขับ

กลอ่มไปดว้ยเสยีงนกนานาชนดิแตง่แตม้ดว้ยดอกไมน้ ้านานาพันธุ ์

 จากนัน้พาเดนิทางสูส่นามบนิศรนีาคา เพือ่เดนิทางสูเ่มอืงเดลล ี

....... น. ออกเดนิทางจากศรนีาคา เขา้สูเ่มอืงเดลล ี โดยสายการบนิในประเทศ.....เทีย่วบนิที.่.... 

....... น. เดนิทางถงึทา่อากาศยานภายในประเทศเมอืงเดลล ี

กลางวนั   รบัประทานอาหารกลางวนั  

บา่ย น าท่านเดนิทางโดยรถโคช้ปรับอากาศ ออกจากเมอืงเดลลี โดยผ่านเขา้สู่แควน้อุตรประเทศ ที่อุดม

สมบูรณ์ดว้ยแหล่งเกษตรกรรมนานาชนดิทีผ่ลติเพือ่เลีย้งดูชาวอนิเดยีทัง้ประเทศ ไปตามถนนไฮเวย์

สายใหมผ่า่นเขา้เมอืงใหญม่ธรุาเขา้สูเ่มอืงอกัรา 

ค า่   รบัประทานอาหารค า่  

 
  พกัที ่ Clarks Shiraz Hotel หรอื เทยีบเทา่,เมอืงอกัรา 

วนัที ่6 อกัรา – ทชัมาฮาล – อกัรา ฟอรด์ – เดลล ี

เชา้   รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารภายในโรงแรม 

 น าทา่นเขา้ชมทชัมาฮาล แหลง่มรดกโลกเป็น 1 ใน 7 สิง่มหัศจรรยท์ีส่ าคัญของโลก ซึง่อนุสรณ์สถาน

แห่งความรักอันยิง่ใหญ่และอมตะของพระเจา้ชาห์จาฮันที่มตี่อพระนางมุมตัซ โดยสรา้งขึน้ในปี ค.ศ. 

1631 ต่อมาน าท่านเดนิสู่ประตูสุสานที่สลักตัวหนังสอืภาษาอาระบคิทีเ่ป็นถอ้ยค าอุทศิและอาลัยต่อ

บคุคลอันเป็นทีรั่กทีจ่ากไป และน าท่านถ่ายรูปกับลานน ้าพุทีม่อีาคารทัชมาฮาลอยู่เบือ้งหลัง แลว้น า

ทา่นเขา้สูต่ัวอาคารทีส่รา้งจากหนิออ่นสขีาวบรสิทุธิจ์ากเมอืงมกรานะ ทีป่ระดับลวดลายดว้ยเทคนคิฝัง

หนิสตี่างๆ ลงไปในเนื้อหนิ ทีเ่ป็นสถาปัตยกรรมชิน้เอกของโลกทีอ่อกแบบโดยชา่งจากเปอรเ์ซยี โดย

อาคารตรงกลางจะเป็นรปูโดมซึง่มหีอคอยสีเ่สาลอ้มรอบ  ตรงกลางดา้นในเป็นทีฝั่งพระศพของพระนาง

มุมตัซ มาฮาล และ พระเจา้ชาห์จาฮัน ไดอ้ยู่คู่เคียงกันตลอดชั่วนิรันดร ์ ทัชมาฮาลแห่งนี้ใชเ้วลา

กอ่สรา้งทัง้หมด 12 ปี โดยสิน้เงนิไป 41 ลา้นรูปี มกีารใชท้องค าประดับตกแต่งสว่นต่างๆ ของอาคาร 

หนัก 500 กโิลกรัม และใชค้นงานกว่า 20,000 คน ตอ่มาน าท่านเดนิออ้มไปดา้นหลังทีต่ดิกบัแมน่ ้ายมุ
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นาโดยฝ่ังตรงกันขา้มจะมพีื้นทีข่นาดใหญ่ถูกปรับดนิแลว้ โดยเล่ากันว่าพระเจา้ชาหจ์าฮันเตรยีมที่จะ

สรา้งสสุานของตัวเองเป็นหนิอ่อนสดี าโดยตัวรูปอาคารจะเป็นแบบเดยีวกันกับทัชมาฮาล เพือ่ทีจ่ะอยู่

เคยีงขา้งกนั แตถ่กูออรังเซบ ยดึอ านาจและน าตัวไปคมุขงัไวใ้นป้อมอกัราเสยีกอ่น 

 จากนั้นน าท่านเขา้ชมอกัราฟอรด์ แหล่งมรดกโลก ทิ่ตดิรมิแม่น ้ายมุนาสรา้งโดยพระเจา้อัคบาร์

มหาราชแห่งราชวงศโ์มกลุ  เมือ่ปี ค.ศ. 1565 เป็นทัง้พระราชวังทีป่ระทับและเป็นป้อมปราการ ต่อมา

พระโอรส คอื พระเจา้ชาฮันกรี ์ และพระนัดดา (โอรสของพระเจา้ชาฮันกรี)์ , พระเจา้ชาห์จาฮานได ้

สรา้งขยายตอ่เตมิป้อมและพระราชวังแหง่นีอ้ย่างใหญ่โต และน าท่านเขา้ชมป้อมผ่านประตู อ ามรรสงิห ์

เขา้สูส่ว่นทีเ่ป็นพระราชวัง  ผา่นลานสวนประดับ อา่งหนิทรายสแีดงขนาดยกัษ์ส าหรับสรงน ้า ทา่นจะได ้

เห็นสถาปัตยกรรมสามยุคสมัยตามรสนิยมที่แตกต่างกันของสามกษัตรยิ์ น าท่านเขา้ชมดา้นในพระ

ต าหนักตา่งๆทีส่ลักลวดลายศลิปะแบบโมกลุทีม่อีทิธพิลจากศลิปะอนิเดยี ผสมผสานกบัศลิปะเปอรเ์ซยี 

แลว้น าขึน้สู่ระเบยีงชัน้ทีส่องทีม่เีฉลยีงมุข ซึง่สามารถมองเห็นชมทวิทัศน์ล าน ้ายมนุาได ้ต่อมาน าชม

หอ้งทีป่ระทับของกษัตรยิ ์,พระโอรส, พระธดิาและองคต์า่งๆ แลว้น าชมพระต าหนัก มาซมัมนั บรูช์ ทีม่ี

เฉลยีงมขุแปดเหลีย่ม มหีนา้ตา่งเปิดกวา้ง ทีส่ามารถมองเห็นทชัมาฮาลได ้ในพระต าหนักนีเ้องทีเ่ลา่กนั

วา่ ชาหจ์าฮนั ถูกพระโอรส ออรังเซบ จองจ าขงัไว ้7 ปี ในชว่งปลายรัชกาลจนสิน้พระชนม ์แลว้ก็น าชม

ลานสวนประดับ ดวิันออีาอ า ทีช่ัน้บนดา้นหนึง่เคยเป็นทีป่ระดษิฐานบัลลังกน์กยงูอันยิง่ใหญ่ (ปัจจุบัน

อยูใ่นประเทศอหิรา่น) และทีล่านสวนประดับแหง่นีเ้องทีพ่ระเจา้ชาหจ์าฮนั ไดพ้บรักครัง้แรกกบัพระนาง

มมุตัซ  ทีไ่ดน้ าสนิคา้เป็นสรอ้ยไขม่กุเขา้มาขายใหก้บันางในฮาเร็ม 

กลางวนั   รับประทานอาหารกลางวัน  

บา่ย น าทา่นเดนิทางกลับสูเ่มอืงเดลล ี

ค า่   รบัประทานอาหารค า่  

20.00 น. ไดเ้วลาอนัสมควรน าทา่นเดนิทางสูส่นามบนินานาชาต ิอนิธริา คานธ ีกรงุนวิเดลล ี

วนัที ่7 เดลล ี– กรงุเทพฯ 

00.20 น. น าทา่นเดนิทางกลับสูส่นามบนิสวุรรณภมู ิกรงุเทพฯ โดยสายการบนิไทยเทีย่วบนิที ่ TG 316  

(มบีรกิารอาหารบนเครือ่ง) 

05.45 น. ถงึสนามบนิสวุรรณภมู ิกรงุเทพมหานคร โดยความสวัสดภิาพ 
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โปรแกรม : อนิเดยี แคชเมยีร ์อกัรา ทชัมาฮาล 7 วนั 5 คนื โดยสายการบนิไทย (TG) 
 

อตัราคา่บรกิาร 

ก าหนดการเดนิทาง 

ผูใ้หญ ่
พักหอ้งละ  
2-3 ทา่น 
ทา่นละ 

เด็กมเีตยีง 
พักกบัผูใ้หญ ่

1 ทา่น 
ทา่นละ 

เด็ก 8-12 ปี
(เสรมิเตยีง) 
ทา่นละ 

เด็ก 8-12 ปี 
(ไมเ่สรมิ
เตยีง) 
ทา่นละ 

พักเดีย่วเพิม่ 
ทา่นละ 

ราคา 
ไมร่วมตัว๋ 
ทา่นละ 

12-18 ก.ค. 61 37,900.- 37,900.- 36,900.- 35,900.- 8,500.- 29,900.- 

26 ก.ค.-01 ส.ค. 61 37,900.- 37,900.- 36,900.- 35,900.- 8,500.- 29,900.- 

03-09 ส.ค. 61 37,900.- 37,900.- 36,900.- 35,900.- 8,500.- 29,900.- 

09-15 ส.ค. 61 37,900.- 37,900.- 36,900.- 35,900.- 8,500.- 29,900.- 

23-29 ส.ค. 61 37,900.- 37,900.- 36,900.- 35,900.- 8,500.- 29,900.- 

06-12 ก.ย. 61 37,900.- 37,900.- 36,900.- 35,900.- 8,500.- 29,900.- 

21-27 ก.ย. 61 37,900.- 37,900.- 36,900.- 35,900.- 8,500.- 29,900.- 

28 ก.ย.-03 ต.ค. 61 37,900.- 37,900.- 36,900.- 35,900.- 8,500.- 29,900.- 

***  ราคาทารก [ เด็กอายไุมเ่กนิ 2 ขวบ ] 15,000.-  / ทา่น ***  

 
***ราคานีเ้ฉพาะกรุป๊หนา้รา้นเทา่น ัน้ กรุป๊เหมาโปรดสอบถามอกีคร ัง้*** 

**ราคานีส้ าหรบัลกูคา้ทีถ่อืพาสปอรต์ไทยเทา่น ัน้!! ** 

***ราคาทวัรข์า้งตน้ไมร่วมคา่วซีา่ทา่นละ 3,000 บาทแลว้*** 

***ราคาทวัรข์า้งตน้ยงัไมร่วมคา่ทปิคนขบัรถ และไกดท์อ้งถิน่ 

ทา่นละ 1,500 บาท /ทรปิ/ตอ่ทา่น / หวัหนา้ทวัร ์แลว้แตด่ลุพนิจิ*** 

** โปรแกรมและรายละเอยีดของการเดนิทางอาจมกีารเปลีย่นแปลงได ้ท ัง้นีข้ ึน้อยูก่บัสภาวะอากาศ 

และเหตสุดุวสิยัตา่ง ๆ ทีไ่มส่ามารถคาดการณ์ลว่งหนา้โดยทางบรษิทัฯ ** 

 

พาสปอรต์จะตอ้งมอีายกุอ่นการเดนิทางไมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน 

ในกรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงท ัง้ทีก่รงุเทพฯ และทีป่ระเทศสาธารณรฐัเกาหลใีต ้ปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออกหรอื

เขา้ประเทศ ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธไ์มค่นืคา่ใชจ้า่ยไมว่า่กรณีใดๆ ทิง้ส ิน้ 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หนา้ 8 จาก 13 

 

รหัสโปรแกรมทวัร์  GO2SXR-TG001 INDIA 7D5N OCT18-TG-W07 

หมายเหต ุ**   บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธใินการเปลี่ยนแปลงเที่ยวบนิท ัง้ไปและกลบัโดยมติอ้งแจ้งให้ทราบ
ลว่งหนา้ท ัง้นีข้ ึน้อยูก่บัสายการบนิ บรษิทัฯขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงรายการเพือ่ความเหมาะสมไมว่า่จะ
เกิดจากความขดัข้องของ ยานพาหนะหรือมีเหตุหนึ่งเหตุใดจนท าให้ไม่สามารถด าเนินการตาม
หมายก าหนดการไดโ้ปรแกรมการเดนิทางเปลีย่นแปลงตามความเหมาะสม หรอืเปลีย่นแปลงรายการทอ่งเทีย่ว

บางรายการหรอืทดแทนรายการทอ่งเทีย่วบางรายการ และจะตอ้งมจี านวนผูโ้ดยสารจ านวน 15 ทา่นขึน้ไปจงึ
ออกเดนิทาง ในกรณีทีม่จี านวนผูโ้ดยสารไม่ถงึ 15 ท่านไม่มหีวัหนา้ทวัรไ์ทย  อตัราค่าบรกิารนี ้ส าหรบั
เดนิทางต ัง้แต ่30 ทา่นขึน้ไป ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงราคาในกรณีทีม่ผีูเ้ดนิทางไมถ่งึ 30 ทา่น 

 

เง ือ่นไขการใชบ้รกิาร 

1. บรษัิทฯสงวนสทิธิท์ีจ่ะไมรั่บผดิชอบตอ่คา่ชดเชยความเสยีหายไมว่า่กรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงของไทยไม่

อนุญาตใหเ้ดนิทางออกหรอืกองตรวจคนเขา้เมอืงของแตล่ะประเทศไมอ่นุญาตใหเ้ขา้เมอืง 

2. บรษัิทฯ สงวนสทิธิใ์นการทีจ่ะไมรั่บผดิชอบตอ่คา่ชดเชยความเสยีหาย อนัเกดิจากเหตสุดุวสิยัทีท่าง บรษัิทฯไม่

 สามารถควบคมุไดเ้ชน่การนัดหยดุงาน, จลาจล, การลา่ชา้หรอืยกเลกิของเทีย่วบนิ 

3. บรษัิทฯสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงโปรแกรมรายการทอ่งเทีย่วโดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ (โปรแกรม

และ รายละเอยีดของการเดนิทางอาจมกีารเปลีย่นแปลงได ้ทัง้นีข้ ึน้อยูก่บัภาวะอากาศ และเหตสุดุวสิยัตา่ง ๆ ทีไ่ม่

สามารถคาดการณ์ลว่งหนา้โดยทางบรษัิทฯ จะค านงึถงึผลประโยชนแ์ละความปลอดภยัของผูร้ว่มเดนิทางเป็นส าคญั) 

4. บรษัิทฯสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงอตัราคา่บรกิารโดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

5. กรณีทีค่ณะไมค่รบจ านวน10ทา่นทางบรษัิทฯสงวนสทิธิใ์นการงดออกเดนิทางโดยทางบรษัิทฯ จะแจง้ใหท้า่น

ทราบลว่งหนา้อยา่งนอ้ย 7 วันกอ่นการเดนิทาง  

6. เมือ่ทา่นท าการซือ้โปรแกรมทัวร ์ทางบรษัิทฯ จะถอืวา่ทา่นรับทราบและยอมรับเงือ่นไขของหมายเหตทุกุขอ้แลว้ 

7. ในกรณีทีล่กูคา้ตอ้งออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรณุาตดิตอ่เจา้หนา้ทีข่องบรษัิทฯ กอ่นทกุครัง้ มฉิะนัน้ทาง

บรษัิทฯ จะไมข่อรับผดิชอบคา่ใชจ้า่ยใดๆ ทัง้ส ิน้  

 

อตัราคา่บรกิารนีร้วม 

1.  คา่ตั๋วเครือ่งบนิไป-กลับ ชัน้ประหยดั 

2.  คา่โรงแรมทีพ่ักตามรายการทีร่ะบ ุ(สองทา่นตอ่หนึง่หอ้ง) 

3.  คา่เขา้ชมสถานทีต่า่งๆ ตามรายการทีร่ะบ ุ

4.  คา่อาหารและเครือ่งดืม่ตามรายการทีร่ะบ ุ

5.  คา่รถรับสง่และระหวา่งน าเทีย่วตามรายการทีร่ะบ ุ

6.  คา่ประกันอบุัตเิหตคุุม้ครองในระหวา่งการเดนิทาง คุม้ครองในวงเงนิท่านละ 1,000,000 บาท ค่ารักษาพยาบาล

กรณีเกดิอบุตัเิหตวุงเงนิทา่นละ 200,000 บาท ตามเงือ่นไขของกรมธรรม ์ 

 ** ลูกคา้ท่านใดสนใจซือ้ประกันการเดนิทางส าหรับครอบคลุมเรือ่งสุขภาพสามารถสอบถามขอ้มลูเพิม่เตมิกับ

ทางเจา้หนา้ทีบ่รษัิทได ้** 
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 - เบีย้ประกนัเริม่ตน้ 370 บาท [ระยะเวลา 5-7 วัน] 

 - เบีย้ประกนัเริม่ตน้ 430 บาท [ระยะเวลา 8-10 วัน]  

 ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัทีม่อีายมุากกวา่ 16 หรอืนอ้ยกวา่ 75 ปี   

 [รักษาพยาบาล 2 ลา้น, รักษาตอ่เนือ่ง 2 แสน, เสยีชวีติหรอืเสยีอวัยวะจากอบุตัเิหต ุ3 ลา้นบาท] 

 ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัทีม่อีายนุอ้ยกวา่ 16 หรอืมากกวา่ 75 ปี   

 [รักษาพยาบาล 2 ลา้น, รักษาตอ่เนือ่ง 2 แสน, เสยีชวีติหรอืเสยีอวัยวะจากอบุตัเิหต ุ1.5 ลา้นบาท] 

7.  รวมภาษีสนามบนิทกุแหง่ + ภาษีน ้ามนั  

8.  คา่ภาษีมลูคา่เพิม่ 7% 

อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 

1. คา่ท าหนังสอืเดนิทางไทย 

2. กระเป๋าเดนิทางในกรณีทีน่ ้าหนักเกนิกวา่ทีส่ายการบนิก าหนด 30 กโิลกรัม/ทา่น  

สว่นเกนิน ้าหนักตามสายการบนิก าหนด 

3. คา่ใชจ้า่ยสว่นตวันอกเหนอืจากรายการ เชน่ คา่เครือ่งดืม่, คา่อาหารทีส่ัง่เพิม่เอง, คา่โทรศัพท,์ คา่ซกัรดีฯลฯ 

4. คา่อาหารทีไ่มไ่ดร้ะบไุวใ้นรายการ 

5. คา่วซีา่เขา้ประเทศอนิเดยีแบบ E-Visa ทา่นละ 3,000 บาท 

6. คา่ท าใบอนุญาตทีก่ลบัเขา้ประเทศของคนตา่งชาตหิรอืคนตา่งดา้ว 

7. คา่ทปิคา่ทปิคนขบัรถ และไกดท์อ้งถิน่ 1,500 บาท /ทรปิ/ตอ่ทา่น 

 

การส ารองทีน่ ัง่ 

1. กรณุาจองลว่งหนา้อยา่งนอ้ย 30 วันกอ่นการเดนิทางและกรณุาเตรยีมเงนิมดัจ า 10,000 บาท (ทีน่ั่งจะยนืยันเมือ่

ไดรั้บเงนิมัดจ าแลว้เท่านัน้) หากตอ้งยืน่วซีา่ ตอ้งเตรยีมเอกสารยืน่วซีา่ใหเ้รยีบรอ้ยภายใน 2-3 วันหลังจากท า

การจองแลว้(ใชเ้วลาขอวซีา่ไมต่ า่กวา่ 7วนัท าการ) 

2. การช าระค่าทัวรส์ว่นทีเ่หลอืทางบรษัิทฯจะเรยีกเก็บกอ่นเดนิทางไมน่อ้ยกวา่ 15 วันท่านควรจัดเตรยีมค่าทัวรใ์ห ้

เรยีบรอ้ยกอ่นก าหนดเนือ่งจากทางบรษัิทตอ้งส ารองค่าใชจ้า่ยในสว่นของค่าทีพั่กและตั๋วเครือ่งบนิมฉิะนัน้จะถอื

วา่ทา่นยกเลกิการเดนิทางโดยอตัโนมตั ิ

เง ือ่นไขการยกเลกิ 

1. แจง้ยกเลกิกอ่นเดนิทาง 30 วัน คนืคา่ใชจ้า่ยทัง้หมด  

2. แจง้ยกเลกิกอ่นเดนิทาง 15-29 วัน เก็บคา่ใชจ้า่ยทา่นละ 10,000 บาท 

3. แจง้ยกเลกินอ้ยกวา่ 15วันกอ่นเดนิทางทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธิเ์ก็บคา่ใชจ้า่ยทัง้หมด 

4. ส าหรับผูโ้ดยสารที่ไม่ไดถ้ือหนังสอืเดนิทางไทย และทางบรษัิทฯเป็นผูย้ืน่วซี่าให ้เมือ่ผลวซี่าผ่านแลว้มกีาร

ยกเลกิการเดนิทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการคนืคา่มดัจ าทัง้หมด 
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5. บรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเก็บคา่ใชจ้่ายทัง้หมดกรณีท่านยกเลกิการเดนิทางและมผีลท าใหค้ณะเดนิทางไมค่รบ

ตามจ านวนที่บรษัิทฯก าหนดไว ้(10ท่านขึน้ไป) เนื่องจากเกดิความเสยีหายต่อทางบรษัิทและผูเ้ดนิทางอืน่ที่

เดนิทางในคณะเดยีวกนับรษัิทตอ้งน าไปช าระคา่เสยีหายตา่งๆทีเ่กดิจากการยกเลกิของทา่น 

6. กรณีเจ็บป่วยจนไม่สามารถเดนิทางไดซ้ ึง่จะตอ้งมใีบรับรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรับรองบรษัิทฯจะพจิารณา

เลือ่นการเดนิทางของท่านไปยังคณะต่อไปแต่ทัง้นี้ท่านจะตอ้งเสยีค่าใชจ้่ายทีไ่มส่ามารถเรยีกคนืได ้เชน่ค่าตั๋ว

เครือ่งบนิค่าหอ้ง ค่าธรรมเนียมวซีา่ตามทีส่ถานทูตฯ เรยีกเก็บ และค่าใชจ้่ายอืน่ๆทีเ่กดิขึน้ตามจรงิ ในกรณีทีไ่ม่

สามารถเดนิทางได ้

7. กรณียืน่วซีา่แลว้ไมไ่ดรั้บการอนุมตัวิซีา่จากทางสถานทตู (วซีา่ไมผ่า่น) และทา่นไดช้ าระคา่ทัวรห์รอืมดัจ ามาแลว้ 

ทางบรษัิทฯ คืนค่าทัวร์หรือมัดจ าให ้แต่ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการหักค่าบรกิารยื่นวีซ่า, ค่าวีซ่า และ

คา่ใชจ้า่ยบางสว่นทีเ่กดิขึน้จรงิเป็นกรณีไป (อาท ิกรณีออกตั๋วเครือ่งบนิไปแลว้ หรอืไดช้ าระคา่บรกิารในสว่นของ

ทางเมอืงนอกเชน่ โรงแรม ฯลฯ ไปแลว้) ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการหักเก็บค่าใชจ้่ายจรงิทีเ่กดิขึน้แลว้กับ

ทา่นเป็นกรณีไป 

8. กรณีวซีา่ผา่นแลว้ แจง้ยกเลกิกอ่นหรอืหลังออกตั๋วโดยสาร บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการ ไมค่นืคา่ทัวรท์ัง้หมด 

9. กรณีวซีา่ผ่านแลว้ แต่กรุ๊ปออกเดนิทางไมไ่ด ้เนื่องจากผูเ้ดนิทางท่านอืน่ในกลุ่มโดนปฏเิสธวซีา่ หรอืไมว่่าดว้ย

สาเหตใุดๆก็ตาม ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการหักเก็บคา่ใชจ้า่ยจรงิทีเ่กดิขึน้แลว้กบัทา่นเป็นกรณีไป 

10. กรณีผูเ้ดนิทางไมส่ามารถเขา้-ออกเมอืงได ้เนือ่งจากเอกสารปลอมหรอืการหา้มของเจา้หนา้ทีไ่มว่า่เหตผุลใดๆ ก็

ตามทางบรษัิทของสงวนสทิธิใ์นการ ไมค่นืคา่ทัวรท์ัง้หมด 

 

เง ือ่นไขการเดนิทาง 
 

1. บรษัิทฯ มสีทิธิท์ีจ่ะเปลีย่นแปลงรายละเอยีดบางประการในทัวรน์ี ้เมือ่เกดิเหตสุดุวสิยัจนไมอ่าจแกไ้ขได ้

2. บรษัิทฯ ไมรั่บผดิชอบคา่เสยีหายในเหตกุารณ์ทีเ่กดิจากสายการบนิ ภัยธรรมชาต ิปฏวิัตแิละอืน่ๆทีอ่ยูน่อกเหนือ

การควบคุมของทางบรษัิทฯหรอืค่าใชจ้่ายเพิม่เตมิทีเ่กดิขึน้ทางตรงหรอืทางออ้ม เชน่ การเจ็บป่วย, การถูกท า

รา้ย, การสญูหาย, ความลา่ชา้ หรอืจากอบุตัเิหตตุา่งๆ 

3. หากท่านถอนตัวก่อนรายการท่องเที่ยวจะสิน้สุดลง ทางบรษัิทฯ จะถือว่าท่านสละสทิธิแ์ละจะไม่รับผดิชอบ

คา่บรกิารทีท่า่นไดช้ าระไวแ้ลว้ไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้ส ิน้ 

4. บรษัิทฯ จะไม่รับผดิชอบต่อการหา้มออกนอกประเทศ หรอื หา้มเขา้ประเทศ อันเนื่องมาจากมสี ิง่ผดิกฎหมาย 

หรอืเอกสารเดนิทางไมถ่กูตอ้ง หรอื การถกูปฏเิสธในกรณีอืน่ๆ 

5. รายการนี้เป็นเพยีงขอ้เสนอทีต่อ้งไดรั้บการยนืยันจากบรษัิทฯ อกีครัง้หนึง่ หลังจากไดส้ ารองทีน่ั่งบนเครือ่ง และ

โรงแรมทีพ่ักในตา่งประเทศเป็นทีเ่รยีบรอ้ย แตอ่ยา่งไรก็ตามรายการนีอ้าจเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม 

6. ราคานี้คดิตามราคาตั๋วเครือ่งบนิในปัจจบุัน หากราคาตั๋วเครือ่งบนิปรับสงูขึน้ บรษัิทฯ สงวนสทิธิท์ีจ่ะปรับราคาตั๋ว

เครือ่งบนิตามสถานการณ์ดังกลา่ว 
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7. กรณีเกดิความผดิพลาดจากตัวแทน หรอื หน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง จนมกีารยกเลกิ ล่าชา้ เปลีย่นแปลง การบรกิาร

จากสายการบนิบรษัิทฯขนสง่ หรอื หน่วยงานทีใ่หบ้รกิาร บรษัิทฯจะด าเนนิโดยสดุความสามารถทีจ่ะจัดบรกิาร

ทัวรอ์ืน่ทดแทนให ้แตจ่ะไมค่นืเงนิใหส้ าหรับคา่บรกิารนัน้ๆ 

8. มัคคุเทศก ์พนักงาน และตัวแทนของบรษัิทฯ ไมม่สีทิธิใ์นการใหค้ าสัญญาใดๆ ทัง้ส ิน้แทนบรษัิทฯ นอกจากมี

เอกสารลงนามโดยผูม้อี านาจของบรษัิทฯ ก ากบัเทา่นัน้ 

9. หากไมส่ามารถไปเทีย่วในสถานทีท่ีร่ะบใุนโปรแกรมได ้อนัเนือ่งมาจากธรรมชาต ิความลา่ชา้ และความผดิพลาด

จากทางสายการบนิ จะไม่มกีารคนืเงนิใดๆทัง้สิน้ แต่ทัง้นี้ทางบรษัิทฯจะจัดหารายการเที่ยวสถานทีอ่ืน่ๆมาให ้

โดยขอสงวนสทิธิก์ารจัดหานีโ้ดยไมแ่จง้ใหท้ราบลว่งหนา้  

10. เมือ่ท่านออกเดนิทางไปกบัคณะแลว้ ท่านงดการใชบ้รกิารรายการใดรายการหนึง่ หรอืไมเ่ดนิทางพรอ้มคณะถอื

วา่ทา่นสละสทิธิ ์ไมอ่าจเรยีกรอ้งคา่บรกิาร และเงนิมดัจ าคนื ไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้ส ิน้  

11. ในกรณีทีล่กูคา้ตอ้งออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรณุาตดิต่อเจา้หนา้ทีข่องบรษัิทฯ กอ่นทุกครัง้ มเิชน่นัน้ทาง

บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบคา่ใชจ้า่ยใดๆ ทัง้ส ิน้ 

12. กรณีเจ็บป่วยจนไม่สามารถเดนิทางไดซ้ ึง่จะตอ้งมใีบรับรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรับรองบรษัิทฯจะพจิารณา

เลือ่นการเดนิทางของท่านไปยังคณะต่อไปแต่ทัง้นี้ท่านจะตอ้งเสยีค่าใชจ้่ายทีไ่มส่ามารถเรยีกคนืได ้เชน่ค่าตั๋ว

เครือ่งบนิค่าหอ้ง ค่าธรรมเนียมวซีา่ตามทีส่ถานทูตฯ เรยีกเก็บ และค่าใชจ้่ายอืน่ๆทีเ่กดิขึน้ตามจรงิ ในกรณีทีไ่ม่

สามารถเดนิทางได ้

13. กรณียืน่วซีา่แลว้ไมไ่ดรั้บการอนุมตัวิซีา่จากทางสถานทตู (วซีา่ไมผ่า่น) และทา่นไดช้ าระคา่ทัวรห์รอืมดัจ ามาแลว้ 

ทางบรษัิทฯ คืนค่าทัวร์หรือมัดจ าให ้แต่ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการหักค่าบรกิารยื่นวีซ่า, ค่าวีซ่า และ

คา่ใชจ้า่ยบางสว่นทีเ่กดิขึน้จรงิเป็นกรณีไป (อาท ิกรณีออกตั๋วเครือ่งบนิไปแลว้ หรอืไดช้ าระคา่บรกิารในสว่นของ

ทางเมอืงนอกเชน่ โรงแรม ฯลฯ ไปแลว้) ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการหักเก็บค่าใชจ้่ายจรงิทีเ่กดิขึน้แลว้กับ

ทา่นเป็นกรณีไป 

14. กรณีวซีา่ผา่นแลว้ แจง้ยกเลกิกอ่นหรอืหลังออกตั๋วโดยสาร บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการ ไมค่นืคา่ทัวรท์ัง้หมด 

15. กรณีวซีา่ผ่านแลว้ แต่กรุ๊ปออกเดนิทางไมไ่ด ้เนื่องจากผูเ้ดนิทางท่านอืน่ในกลุ่มโดนปฏเิสธวซีา่ หรอืไมว่่าดว้ย

สาเหตใุดๆก็ตาม ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการหักเก็บคา่ใชจ้า่ยจรงิทีเ่กดิขึน้แลว้กบัทา่นเป็นกรณีไป 

16. กรณีผูเ้ดนิทางไมส่ามารถเขา้-ออกเมอืงได ้เนือ่งจากเอกสารปลอมหรอืการหา้มของเจา้หนา้ทีไ่มว่า่เหตผุลใดๆ ก็

ตามทางบรษัิทของสงวนสทิธิใ์นการ ไมค่นืคา่ทัวรท์ัง้หมด 

17. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิร์าคานี้เฉพาะนักท่องเทีย่วชาวไทยและท่องเทีย่วเป็นหมูค่ณะแบบ Join Tour เท่านัน้ 

กรณีตอ้งการตัดกรุ๊ปเหมาโปรดสอบถามทางบรษัิทอีกครัง้ หากเป็นนักท่องเที่ยวชาวต่างชาต ิหรอื พระสงฆ ์

โปรดสอบถามทางบรษัิทอกีครัง้  

18. ในกรณีทีลู่กคา้ตอ้งออกต ัว๋โดยสารภายในประเทศกรุณาตดิตอ่เจ้าหนา้ทีข่องบรษิทัฯก่อนทุกคร ัง้มี

เชน่น ัน้ทางบรษิทัฯจะ ไมร่บัผดิชอบคา่ใชจ้า่ยใดๆท ัง้ส ิน้ 
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ขอ้ความซึง่ถอืเป็นสาระส าหรบัทา่นผูม้เีกยีรตซิึง่รว่มเดนิทาง 

ทางบรษัิทฯ เป็นตัวแทนในการจัดน าสัมมนา และการเดนิทางทีม่คีวามช านาญ โดยจัดหาโรงแรมทีพั่ก อาหาร 

ยานพาหนะ และสถานทีท่อ่งเทีย่วพรอ้มทัง้การสมัมนา ดงูาน เพือ่ความสะดวกสบาย และเกดิประโยชนส์งูสดุใน

การเดนิทาง ทัง้นี้ทางบรษัิทฯ ไม่สามารถรับผิดชอบในอุบัตเิหตุหรือความเสียหายที่เกดิจากโรงแรมที่พัก 

ยานพาหนะ,  อันเนื่องจากอุบัตเิหตุรวมถงึภัยธรรมชาติ, โจรกรรม, วนิาศกรรม, อัคคีภัย, การผละงาน, การ

จลาจล, สงครามการเมอืง, การผันผวนของอัตราแลกเปลีย่นเงนิตราระหว่างประเทศ, การนัดหยุดงาน, ความ

ลา่ชา้ของเทีย่วบนิ, สายการเดนิเรอื, รถไฟ, พาหนะทอ้งถิน่,  ตลอดจนการถูกปฏเิสธออกวซีา่จากกงสลุ และ / 

หรอื ส่วนงานที่เกีย่วขอ้งกับสถานเอกอัครราชทูต รวมถงึผูม้อี านาจท าการแทนประจ าประเทศไทย (โดยไม่

จ าตอ้งแสดงเหตุผล เนื่องจากเป็นสทิธพิเิศษทางการทูต) ซึง่อยูเ่หนือการควบคุมของบรษัิทฯ หมายรวมถงึใน

ระหวา่งการเดนิทางทอ่งเทีย่วทัง้ใน หรอื ตา่งประเทศ แตท่างบรษัิทฯ มคีวามคุม้ครอง และประกนัอบุตัเิหต ุตาม

เงือ่นไขทีบ่รษัิทฯ ทีรั่บประกันในกรณีทีผู่ร้่วมเดนิทางถกูปฏเิสธโดยเจา้หนา้ทีต่รวจคนเขา้เมอืงของประเทศไทย 

และ/หรอื ต่างประเทศ มใิหเ้ดนิทางออก หรอื เขา้ประเทศ เนื่องมาจากความประพฤต ิพฤตกิรรมของผูเ้ดนิทาง 

ไมป่ฏบิตัติามกฎระเบยีบดา้นการความคมุโรคตดิตอ่เฉพาะพืน้ทีม่กีารปลอมแปลงเอกสารเพือ่การเดนิทาง รวมถงึ

มสี ิง่ผดิกฎหมาย บรษัิทฯ จะไม่คนืค่าใชจ้่ายใดๆ รายละเอยีดดา้นการเดนิทาง อาจมกีารเปลี่ยนแปลงไดต้าม

ความจ าเป็น หรอืเพื่อความเหมาะสมทัง้ปวง โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ ทัง้นี้การขอสงวนสทิธดิังกล่าว 

บรษัิท จะยดึถอืและค านงึถงึผลประโยชนต์ลอดจนความปลอดภยัของทา่นผูม้เีกยีรต ิซึง่รว่มเดนิทางเป็นส าคัญ 

 

หลกัฐานประกอบการยืน่ขอวซีา่ประเทศอนิเดยีส าหรบั-คนไทย  

 

1. หนังสอืเดนิทาง (Passport) หนังสอืเดนิทาง ตอ้งมหีนา้เหลือส าหรับ

ประทับวซีา่อยา่งนอ้ย 2 หนา้ อายใุชง้านเหลอืไม่นอ้ยกว่า 6 เดอืน นับ

จากวันเดนิทาง *กรุณาถอด ปก Passport กอ่นสง่เอกสารบรษัิทจะไม่

รับผดิชอบในกรณีสญูหาย* 

2. รูปถ่าย รูปถ่ายสีหนา้ตรง ขนาด  2x2นิ้ ว  พื้ นหลั งสีขาวเท่ า นั้น 

จ านวน 2ใบเป็นรปูทีถ่า่ยจาก รา้นถ่ายรูปเท่านั้น รูป (หา้มสวมแว่นตา

หรอืเครือ่งประดับ, ไมใ่สช่ดุขา้ราชการหรอืเครือ่งแบบใดๆ ไมเ่ป็นรูปสติ๊กเกอรร์วมถงึหา้มใชรู้ปทีถ่่ายเองและป

ริน้ทเ์อง) 

3. ส าเนาบตัรประจ าตัวประชาชน 2 ชดุ ถา้เป็นเด็กอายตุ ่ากวา่ 15 ปี ใชส้ าเนาสตูบิตัรและบตัรประชาชน 

4. ส าเนาทะเบยีนบา้น  
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กรณุากรอกขอ้มลูเพือ่ประโยชนใ์นการพจิารณาด าเนนิการขอวซีา่ของทา่น 

ประวตัสิว่นตวั 

PERSONAL INFORMATION 
ค าน าหนา้ :  นาย  นาง  นางสาว  เด็กชาย     

TITLE : MR  MRS  MS  MSTR     

ชือ่ :  _     _______________                  ______นามสกลุ : _     ____________  ___                                          ___        

NAME : _     _______________                  ___SURNAME : _     ____________  ___                                         ___        

สถานะภาพ :           แตง่งาน                 โสด  

MARITAL STATUS      MARRIED                 UN MARRIED  

ชือ่สาม/ีภรรยา:                                          _____________________________________________      _   ___ _____     

GIVE THE NAME OF WIFE OR HUSBAND 

สญัชาตสิาม/ีภรรยา :                                         _____________________________________________  __________ 

NATIONALITY 

ทีอ่ยู ่ : ____                                          ____________________________________________   ________________ 

 ____                                          ____________________________________________   _______         _________      

ADDRESS : ___                                         _________________________________________    ________________ 

____                                          ____________________________________________   _______         _________      

ประวตัคิรอบครัว FAMILY INFORMATION 

ชือ่/นามสกลุบดิา :                 _______________________สญัชาต ิ_______                       _____________________ 

FATHER’S NAME / SURNAME                                                                 NATIONALITY  

ชือ่/นามสกลุมารดา :               ______________________สญัชาต ิ____                         _______________________ 

MOTHER’S NAME / SURNAME                                                               NATIONALITY 

ประวตักิารศกึษา 

EDUCATIONAL INFORMATION______________________________________________________________________ 

ประวตักิารท างาน 

PROFESTION INFORMATION   

อาชพี :          ____________                                        ___                                                                         ____  

OCCUPATION: ____________                                        ___  ____________________________________________  

ชือ่บรษัิท:                                ___                                         ___________________________________________ 

EMPLOYER’S NAME ___                                       ______________________________________________________ 

เบอรโ์ทรตดิตอ่ :                                                                                                                                            ___                                          

WORK PHONE NUMBER:                                                                                                                               ___                                          

ทีอ่ยู ่ : ____                                          ____________________________________________   ________________ 

 ____                                          ____________________________________________   _______         _________      

ADDRESS : ___                                         _________________________________________    ________________ 

____                                          ____________________________________________   _______         _________      

รหัสไปรษณีย ์: ___                      _                  

ZIP :  ________________________ 
 

โปรดระบรุายชือ่ประเทศทีท่า่นไดเ้ดนิทางในชว่งระยะเวลา 10 ปี * ส าคัญมาก 

_______________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________ 
*ส าหรับประเทศอนิเดยีหากเคยมกีารเดนิทางจ าเป็นตอ้งแจง้เลขทีว่ซีา่ครัง้สดุทา้ยทีย่ืน่และวันทีอ่อกวซีา่(ส าคญัมาก) 

______________________________________________________________________________________________ 


