
 

 
 

 
 

 

 
 

 

 

รหสัโปรแกรมทวัร ์ PKO-3960_7D-TG-W07 

 

 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 เยือนดินแดนที่สวยที่สดุในโลกเปรียบประดจุสวรรคบ์นโลกมนุษย์  “แคชเมียร์” 

 สัมผัสกับทุ่งราบผืนใหญ่ในอ้อมกอดหิมาลัย ตระการตากับดอกไม้นานาพรรณ 

 ชมความงามของ กุลมาร์ค & โซนามาร์ค ที่มีทุ่งหญ้าเขียวขจีและเทือกเขาหิมะรายรอบ 

 น าท่านนั่ง “เคเบิลคาร์” (รวมค่าขึ้นแล้ว) ชมทัศนียภาพแบบพาโนรามาอันสวยงาม 

 นั่งเรือซิคาร่าล่องทะเลสาบ (รวมค่าล่องเรือแล้ว) ที่สวยใสดุจกระจกสะท้อนความงามของท้องฟ้า

กลางเทือกเขาหิมาลัย  

 ชม “ทัชมาฮาล” อนุสรณ์แห่งความรักอันลือชื่อและ “อักราฟอร์ด” ป้อมปราการที่ยิ่งใหญ่ 

 
ก าหนดการเดินทาง 

วันที่ : 05-11/ 12-18/ 19-25 มี.ค. 59      43,900.- 

วันที่ : 09-15/ 12-18/ 14-20 เม.ย. 59 (วันหยุด วันสงกรานต์)  46,900.-   
วันที่ : 30 เม.ย. – 06 พ.ค. 59 (วันหยุด วันแรงงาน)    45,900.-           
         

1. กรุงเทพฯ – เดลลี 

2. เดลลี – ศรีนาคา (บินภายใน) – แคชเมียร์ 

3. ศรีนาคา – กุลมาร์ค – เคเบ้ิลคาร์ – ศรีนาคา 

4. ศรีนาคา – โซนามาร์ค –  ศรีนาคา 

5. ศรีนาคา – ล่องเรือซิคาร่า – เดลลี (บินภายใน)  – อักรา 

6. อักรา – ทัชมาฮาล – อักรา ฟอร์ด – เดลลี 

7. กรุงเทพฯ         

อินเดีย: แคชเมียร์ ทัชมาฮาล 
7 วัน 5 คืน (TG)  
โดยสายการบินไทย 
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วันที่ 1       กรุงเทพฯ – เดลลี   

05.00 น. คณะมาพร้อมกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ ผู้โดยสารขาออกชั้น 4 ประต ู3 เคาน์เตอร์ Dเชค็อินกรุ๊ปของ

สายการบิน การบินไทย ( Thai Airway) โดยมเีจ้าหน้าที่  ใหก้ารต้อนรับ และอ านวยความสะดวก 

07.00 น. ออกเดินทางสูเ่มืองเดลลี โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที ่TG323 (ใชเ้วลาเดินทางโดยประมาณ 

4.30 ชม.) (มีบริการอาหารบนเคร่ือง) 

09.55 น. ถึงสนามบินนานาชาติอินธิรา คานธี เมืองเดลลี ประเทศอินเดีย ผ่านข้ันตอนการตรวจคนเข้าเมอืง

และศุลกากร (เวลาในประเทศอินเดียช้ากวา่เมืองไทย 1.30 ชม. ขอให้ทกุทา่นตั้งเวลาใหม่เพือ่ไม่

สับสน) 

เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร 

 จากน้ัน น าท่านเดินทางเข้าสู่กรุงนิวเดลลี ที่มีประวัติศาสตร์อันยาวนานกว่า 5,000 ปี และเป็นศูนย์กลาง

การปกครองของอาณาจักรอินเดียโบราณ 7 อาณาจักร ต่อมาในปี 1857 อังกฤษได้เข้ามามีบทบาทใน

การปกครองประเทศอินเดียและได้ย้ายเมืองหลวงไปอยู่ที่โกลกัตตา และได้ย้ายกลับมาเป็นเมืองหลวง

อีกคร้ังหน่ึงในปี 1911 หลังจากอินเดียได้รับเอกราชจากประเทศอังกฤษในปี 1947 ก็ได้มีการสร้าง

สถานที่ท าการราชการโดยสร้างเมืองใหม่ชื่อว่า “นิวเดลลี” จากน้ันผ่านชมรัฐสภาราชปาติ บาวาล ซ่ึง

เป็นวงแหวนสถานที่ราชการต่างๆ มีตึกรัฐสภาอันย่ิงใหญ่และเป็นที่ท าการของรัฐบาล ผ่านชมย่านธุรกิจ

การค้าและย่านที่อยู่อาศัยของเศรษฐีอินเดียบนถนนสายส าคัญที่สุดของอินเดีย และประตูเมืองแห่งชัย

ชนะ หรือ INDIA GATE จากน้ันน าท่าน ช้อปปิ้งที่ตลาดจันปาทซ่ึงเป็นถนนช้อปปิ้งยอดนิยมส าหรับ

นักท่องเที่ยว โดยมีสินค้าหัตถกรรมและงานฝีมือพื้นเมืองต่าง ๆ มากมายให้ท่านได้เลือกซ้ือ อาทิ ผ้า

ไหมอินเดีย ผ้าพันคอจากแคชเมียร์ สาหร่ี เคร่ืองประดับและอัญมณี ไม้จันหอมแกะสลักและของตกแต่ง

บ้าน ฯลฯ ได้เวลาอันสมควรเดินทางกลับที่พักเพื่อพักผ่อนตามอัธยาศัย  

ค่ า รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร 

 ทีพ่ัก Country Inn&Suite NH8 Hotel ระดับ 4 ดาว หรือ เทียบเท่า,เมืองเดลลี 

วันที่  2     เดลลี – ศรีนาคา – แคชเมียร์ (บินภายใน)  

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม   

 จากน้ันน าท่านเดินทางสู ่สนามบินภายในประเทศเพื่อเดนิทางสู่ เมืองศรีนาคา เมืองหลวงของแค้วน

จามมู และแคชเมียร ์

....... น. ออกเดินทางสู ่เมืองศรีนาคา โดยสายการบิน.......โดยเที่ยวบินที่........ 

....... น. เดินทางถึงสนามบินศรีนาคา เช็คสัมภาระแล้วน าท่านเดินทางสู่เมืองแคชเมียร์โดยน่ังรถท้องถิ่น คันละ 5 

ท่าน รถท้องถิ่นจะไม่มีแอร์เน่ืองจากอุณหภูมิที่ศรีนาคาเฉลี่ยประมาณ 15 องศา อากาศจะเย็นสบาย

ตลอดปี น าท่านเข้าสู่ที่พัก Deluxe House Boat ณ ทะเลสาบ ซ่ึงคร้ังหน่ึงเคยเป็นที่ประพาสน์ของ

พระมหากษัตริย์ผู้สร้างอนุสรณ์สถานแห่งความรัก 

บ่าย  รับประทานอาหารกลางวนั  
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 ได้เวลาสมควรน าท่านเดินทาง ชมสวนชาลิมาร ์ที่เป็นสวนแบบราชวงศ์โมกุลซ่ึงเป็นสวนแห่งความ

รักของ มหาราชา ชาฮังคี จากน้ันน าท่าน ชมสวนนิชา บากห์ โดยมีต้นเมเปิ้ลอายุกว่า 400 ปี 

รวมทั้งพันธุ์ไม้นานาชนิดและดอกไม้ตามฤดูกาล ในช่วงฤดูใบไม้ผลิจะมีดอกทิวลิปบานสะพร่ัง 

(ประมาณเดือน ก.พ. – มี.ค.) สวนแห่งน้ีสร้างโดย ยอซาฟ คาน มีความงดงามที่สุดที่จะหาค าบรรยาย

ได้ ให้ท่านเพลิดเพลินกับการถ่ายรูปกับดอกไม้ที่แสนสวย และผ่านชมเมืองเก่าแคชเมียร์ที่ตั้งเมือง

หลวงฤดูร้อนของกษัตริย์ในราชวงศ์โมกุล ที่สร้างเป็นลักษณะเฉพาะหรือเรียกได้ว่าเป็นศิลปะแคชเมียร์ 

(หากมีเวลาพอ น าท่านชมโรงงานผ้าไหม และช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมือง)ได้เวลาสมควรเดินทางกลับที่พัก 

เย็น รับประทานอาหารค่ า ณ ที่พักบนบา้นเรือ DELUXE HOUSE BOAT  

จากน้ันพักผอ่นตามอธัยาศัย 

วันที่ 3      ศรีนาคา – กุลมาร์ค – เคเบิลคาร์ (*รวมค่าขึ้นแล้ว) – ศรีนาคา 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ที่พักบนบา้นเรือ 

 น าท่านเดินทางโดยน่ังรถท้องถิ่น (คันละ 5 ท่าน) ไม่มีแอร์อุณหภูมิที่ศรีนาคาเฉลี่ยประมาณ 15 องศา 

อากาศจะเย็นสบายตลอดปี ข้ึนสู่เทือกเขากุลมาร์ค ซ่ึงเป็นสถานที่มีทัศนียภาพสวยงามแห่งหน่ึงใน

โลกในขณะขับรถสู่เทือกเขากุลมาร์คสองข้างทางจะเป็นทุ่งนาข้าวสลับกับพันธุ์ไม้ป่าและฝูงแกะตาม

เทือกเขาโดยเทือกเขาหิมาลัยน้ีจะมีหิมะปกคลุมสลับกันไป อยู่ห่างจากเมืองศรีนาคา 57 กิโลเมตร (ใช้

เวลาเดินทางประมาณ 2-3 ชั่วโมง) เทือกเขากุลมาร์คเป็นพื้นที่ราบทุ่งหญ้าขนาดใหญ่ที่สูงที่สุดใน

โลก เมื่อถึงกุลมาร์คแล้วพาท่านเที่ยวชมเทือกเขาซ่ึงเป็นภูเขาที่สวยงามแห่งหน่ึงในแคชเมียร์ มีชื่อว่า

เป็นทุ่งหญ้าของดอกไม้ (Meadow of Flower) เดิม กุลมาร์ค มีชื่อเรียกว่า เการิมาร์ค ตั้งโดย

สุลต่านยซุูป ชาร์ ในศตวรรษที่ 16 เน่ืองจากเป็นทุ่งหญ้าที่เต็มไปด้วยดอกไม้ป่าที่งอกงามตามฤดูกาล 

อีกทั้งยังเป็นที่ตั้งของสนามกอล์ฟ 18 หลุมที่สูงที่สุดในโลก สูง 3,000 เมตร จากระดับน้ าทะเลและ

สถานที่เล่นกีฬาสกีน้ าแข็งในฤดูหนาวจนไม่คิดว่าน้ีเป็นประเทศอินเดีย 

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวนั  

บ่าย น าท่านไปยัง สถานีเคเบิลคาร์ (*รวมค่าขึ้นแล้ว) เพื่อขึ้นไปยังสถานีกงโดรีบนเขาอัฟฟาร์วัต เฟสที่ 1 

ด้วยระยะทางประมาณ 4 กิโลเมตร (หากท่านต้องการข้ึนสู่ยอดเขาจะต้องน่ังเคเบิ้ลคาร์ ที่เฟสที่ 2 ข้ึนสู่

ยอดเขาเป็นระยะทางกว่า 5 กิโลเมตร ท่านสามารถซ้ือตั๋วได้ที่สถานีเฟสที่ 1 ท่านละ 500 รูปี ไม่รวมใน

ค่าทัวร์) ซ่ึงถือได้ว่าเป็นเส้นทางที่สวยที่สุดและสูงที่สุดแห่งหนึ่งของเอเชีย เมื่อเดินทางถึงที่หมายสิ่งที่

ท่านจะได้พบคือบรรยากาศและทัศนียภาพแบบพาโนรามาอันสวยงามบนเขาอัฟฟาร์วัต ถ้าท้องฟ้า

แจ่มใสก็จะสามารถมองเห็นยอดเขานันกา พาร์บัต (Nanga Parbat) ของเทือกเขาหิมาลัย อิสระให้ท่าน

ได้เพลิดเพลินกับกิจกรรมมากมาย อาทิเช่น เล่นสกี เลื่อนสกีหิมะ ท่านสามารถเล่นสกีได้ระหว่างช่วงฤดู

หนาว – ใบไม้ผลิ (ธ.ค. – เม.ย.) ซ่ึงค่าเล่นสกีน้ีจะไม่รวมอยู่ในค่าทัวร์ สามารถแจง้หัวหน้าทัวร์หรือไกด์

ท้องถิ่นเพื่อแจ้งเล่นสกีได้ หรือเก็บภาพความประทับใจไว้เป็นที่ระลึกตามอัธยาศัยได้เวลาสมควรน าท่าน

เดินทางกลับศรีนาคาระหว่างทางให้ท่านได้เพลิดเพลินกับวิวทิวทัศน์สองข้างทาง 
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ค่ า รับประทานอาหารค่ า ณ ที่พักบนบา้นเรือ DELUXE HOUSE BOAT  

จากน้ันพักผอ่นตามอธัยาศัย 

วันที่ 4      ศรีนาคา – โซนามาร์ค – ชมเทือกเขาหิมาลัย – ศรีนาคา   

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ที่พักบนบา้นเรือ 

 น าท่านเดินทางจากศรีนาคาสู่ โซนามาร์ค (ระยะทาง 80 กิโลเมตรใช้เวลาเดินทางประมาณ 2-3 

ช่ัวโมง) ค าว่า “โซนา” แปลว่าทอง “มาร์ค” แปลว่าเส้นทาง… ในอดีตเส้นทางน้ีเป็นเส้นทางค้าขาย

ในต านานหรือที่เรียกว่า เส้นทางสายไหมเน่ืองจากภูมิประเทศที่สวยงามอีกทั้งมีวิวทิวทัศน์ที่สวยงาม 

ตลอดสองข้างทางการเดินทางจะได้เห็นภูเขาที่ปกคลุมไปด้วยหิมะรูปร่างแปลกตา สลับกับป่าต้น

วอลนัตขนาดใหญ่ที่ปลูกเรียงรายตลอดสองข้างทางเส้นทางน้ีสูงกว่าระดับน้ าทะเล 2,690 เมตร เรียกว่า

สวยงามมากตลอดเส้นทางจากศรีนาคา ผู้เดินทางจะได้เดินทางไปและถ่ายรูปไปตลอดทาง 

เที่ยง บริการอาหารกลางวัน 

บ่าย 

 

จากน้ันพาท่านชมความงามของเทือกเขาหิมาลัยที่ปกคลุมด้วยธารน้ าแข็งตลอดทั้งปี  (ค่าข่ีม้า 

1,000 รูป ี/ต่อคนไม่รวมในค่าทัวร์ – สอบถามราคากบัหัวหน้าทัวร์หรือไกด์ท้องถิ่นอีกคร้ัง) 

ชมภูเขา สายน้ า ล าธารและสัมผัสวถิีชวีิตความเป็นอยู่ของชาวพื้นเมืองที่น่ันจนเพลดิเพลินแทบไมอ่ยาก

จากมาเหมือนผีเสือ้ที่บินอยู่ในแดนสวรรค์ ได้เวลาสมควร น าท่านเดินทางกลับสู่ศรีนาคา 

ค่ า รับประทานอาหารค่ า ณ ที่พักบนบา้นเรือ DELUXE HOUSE BOAT  

จากน้ันพักผอ่นตามอธัยาศัย 

วันที 5      ศรีนาคา – ล่องเรือซิคาร่า (*รวมค่าล่องเรือ) – เดลลี (บินภายใน) – อักรา 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ที่พักบนบา้นเรือ 

 จากน้ันน าทุกทา่นล่องเรือซิคารา่ในทะเลสาบ (*รวมค่าล่องเรือแล้ว) ซ่ึงเป็นเรือพายแบบฉบบัแคช

เมียร์โดยเฉพาะชมวิถชีีวติชาวบา้นริมน้ าทีอ่ยู่ทา่ม 

กลางฉากหลังภูเขาหิมะล้อมรอบไปดว้ยทะเลสาบ ขับกล่อมไปดว้ยเสียงนกนานาชนิดแต่งแต้มด้วย

ดอกไม้น้ านานาพันธุ ์

....... น. จากน้ันพาเดินทางสู่สนามบนิศรีนาคา เพื่อเดินทางสูเ่มืองเดลลีโดยสายการบินในประเทศ.....

เที่ยวบินที.่.... 

....... น. ออกเดินทางจากศรีนาคา เข้าสูเ่มืองเดลลี   

....... น. เดินทางถึงท่าอากาศยานภายในประเทศเมืองเดลลี  

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร 

บ่าย น าท่านเดินทางโดยรถโคช้ปรับอากาศ ออกจากเมืองเดลลี โดยผ่านเข้าสู่แคว้นอุตรประเทศ ทีอุ่ดม

สมบูรณ์ด้วยแหล่งเกษตรกรรมนานาชนิดที่ผลิตเพื่อเลี้ยงดูชาวอินเดียทั้งประเทศ ไปตามถนนไฮเวยส์าย

ใหม่ผา่นเข้าเมอืงใหญม่ธุราเข้าสูเ่มืองอกัรา 

เย็น รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร 
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ค่ า ทีพ่ัก Clarks Shiraz Hotel ระดับ 4 ดาว หรือ เทยีบเทา่,เมืองอกัรา 

วันที่ 6      อักรา – ทัชมาฮาล – อักรา ฟอร์ด – เดลลี  

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม   

 น าท่านเข้าชมทัชมาฮาล แหล่งมรดกโลกเป็น 1 ใน 7 สิง่มหัศจรรย์ที่ส าคัญของโลก ซ่ึงอนุสรณ์สถาน

แห่งความรักอันยิ่งใหญ่และอมตะของพระเจ้าชาห์จาฮันที่มีต่อพระนางมุมตัซ โดยสร้างข้ึนในปี ค.ศ. 

1631 ต่อมาน าท่านเดินสู่ประตูสุสานที่สลักตัวหนังสือภาษาอาระบิคที่เป็นถ้อยค าอุทิศและอาลัยต่อ

บุคคลอันเป็นที่รักที่จากไป และน าท่านถ่ายรูปกับลานน้ าพุทีม่ีอาคารทชัมาฮาลอยู่เบื้องหลัง แล้วน าท่าน

เข้าสู่ตัวอาคารที่สร้างจากหินอ่อนสีขาวบริสุทธิ์จากเมืองมกรานะ ที่ประดับลวดลายด้วยเทคนิคฝังหินสี

ต่างๆ ลงไปในเน้ือหิน ที่เป็นสถาปัตยกรรมชิ้นเอกของโลกที่ออกแบบโดยช่างจากเปอร์เซีย โดยอาคาร

ตรงกลางจะเป็นรูปโดมซ่ึงมีหอคอยสี่เสาล้อมรอบ  ตรงกลางด้านในเป็นที่ฝังพระศพของพระนางมุมตัซ 

มาฮาล และ พระเจ้าชาห์จาฮัน ได้อยู่คู่เคียงกันตลอดชั่วนิรันดร์  ทัชมาฮาลแห่งน้ีใช้เวลาก่อสร้าง

ทั้งหมด 12 ปี โดยสิ้นเงินไป 41 ล้านรูปี มีการใช้ทองค าประดับตกแต่งส่วนต่างๆ ของอาคาร หนัก 500 

กิโลกรัม และใช้คนงานกว่า 20,000 คน ต่อมาน าท่านเดินอ้อมไปด้านหลังที่ติดกับแม่น้ ายมุนาโดยฝั่ง

ตรงกันข้ามจะมีพื้นที่ขนาดใหญ่ถูกปรับดินแล้ว โดยเล่ากันว่าพระเจ้าชาห์จาฮันเตรียมที่จะสร้างสุสาน

ของตัวเองเป็นหินอ่อนสีด าโดยตัวรูปอาคารจะเป็นแบบเดียวกันกับทัชมาฮาล เพื่อที่จะอยู่เคียงข้างกัน 

แต่ถูกออรังเซบ ยึดอ านาจและน าตัวไปคุมขังไว้ในป้อมอักราเสียก่อน   

            จากน้ันน าท่านเข้าชมอักราฟอร์ด แหล่งมรดกโลก ทิ่ติดริมแม่น้ ายมุนาสร้างโดยพระเจ้าอัค

บาร์มหาราชแห่งราชวงศ์โมกุล  เมื่อปี ค.ศ. 1565 เป็นทั้งพระราชวังที่ประทับและเป็นป้อมปราการ 

ต่อมาพระโอรส คือ พระเจ้าชาฮันกีร์  และพระนัดดา (โอรสของพระเจ้าชาฮันกีร์) , พระเจ้าชาห์จาฮาน

ได้สร้างขยายต่อเติมป้อมและพระราชวังแห่งน้ีอย่างใหญ่โต และน าท่านเข้าชมป้อมผ่านประตู อ ามรร

สิงห์ เข้าสู่ส่วนที่เป็นพระราชวัง  ผ่านลานสวนประดับ อ่างหินทรายสีแดงขนาดยักษ์ส าหรับสรงน้ า ท่าน

จะได้เห็นสถาปัตยกรรมสามยุคสมัยตามรสนิยมที่แตกต่างกันของสามกษัตริย์ น าท่านเข้าชมด้านในพระ

ต าหนักต่างๆที่สลักลวดลายศิลปะแบบโมกุลที่มีอิทธิพลจากศิลปะอินเดีย ผสมผสานกับศิลปะเปอร์เซีย 

แล้วน าข้ึนสู่ระเบียงชั้นที่สองที่มีเฉลียงมุข ซ่ึงสามารถมองเห็นชมทิวทัศน์ล าน้ ายมุนาได้ ต่อมาน าชม

ห้องที่ประทับของกษัตริย์ ,พระโอรส, พระธิดาและองค์ต่างๆ แล้วน าชมพระต าหนัก มาซัมมัน บูร์ช ที่มี

เฉลียงมุขแปดเหลี่ยม มีหน้าต่างเปิดกว้าง ที่สามารถมองเห็นทัชมาฮาลได้ ในพระต าหนักน้ีเองที่เล่ากัน

ว่า ชาห์จาฮัน ถูกพระโอรส ออรังเซบ จองจ าขังไว้ 7 ปี ในช่วงปลายรัชกาลจนสิ้นพระชนม์ แล้วก็น าชม

ลานสวนประดับ ดิวันอีอาอ า ที่ชั้นบนด้านหน่ึงเคยเป็นที่ประดิษฐานบัลลังก์นกยูงอันยิ่งใหญ่ (ปัจจุบัน

อยู่ในประเทศอิหร่าน) และที่ลานสวนประดับแห่งน้ีเองที่พระเจ้าชาห์จาฮัน ได้พบรักคร้ังแรกกับพระนาง

มุมตัซ  ที่ได้น าสินค้าเป็นสร้อยไข่มุกเข้ามาขายให้กับนางในฮาเร็ม 

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร 

บ่าย น าท่านเดินทางกลับสู่เมอืงเดลลี  

ค่ า รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร  
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21.00 น. ได้เวลาอันสมควรน าทา่นเดนิทางสู่สนามบินนานาชาติ อินธิรา คานธี กรุงนิวเดลล ี

วันที่ 7      เดลลี – กรุงเทพฯ  

00.15 น าท่านเดินทางกลับสู่สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสายการบินไทยเที่ยวบินที่  TG 

316 (มีบริการอาหารบนเครื่อง) 

05.45 น. เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิโดยสวัสดิภาพ 

 

พาสปอร์ตจะต้องมีอายกุอ่นการเดินทางไม่น้อยกวา่ 6 เดือน 
ในกรณีทีก่องตรวจคนเข้าเมืองที่ประเทศไทย, ประเทศอินเดีย ปฏิเสธมิให้เดินทางออกหรือเขา้ประเทศ ทาง

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ไม่คืนค่าใช้จ่ายไม่วา่กรณีใดๆ ทิ้งสิ้น 

  

กรุณาอ่านหมายเหตุให้ละเอียดทั้ง 5 ข้อ 

หมายเหตุ  
1. บริษัทฯ สงวนสทิธิท์ี่จะไม่รับผิดชอบตอ่ค่าชดเชยความเสียหาย ไม่ว่ากรณีที่กองตรวจคนเข้าเมือง 
ของไทยไม่อนญุาตใหเ้ดินทางออกหรือกองตรวจคนเข้าเมืองของแตล่ะประเทศไมอ่นุญาตให้เข้าเมอืง 
2. บริษัทฯ สงวนสทิธิใ์นการที่จะไม่รับผิดชอบต่อค่าชดเชยความเสียหาย อันเกิดจากเหตุสดุวิสัยทีท่าง 
บริษัทฯ ไม่สามารถควบคุมได ้เช่น การนัดหยดุงาน, จลาจล, การล่าช้าหรือยกเลิกของเที่ยวบิน  
3. บริษัทฯ สงวนสทิธิใ์นการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมรายการท่องเที่ยว โดยไม่ต้องแจง้ให้ทราบลว่งหนา้ 
4. บริษัทฯ สงวนสทิธิใ์นการเปลี่ยนแปลงอตัราคา่บริการ โดยไมต่้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 
5. กรณีที่คณะไม่ครบจ านวน 15 ท่าน ทางบริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการงดออกเดินทาง 

     โดยทางบริษัทฯ  จะแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า 14 วันก่อนการเดินทาง  

 

อัตราค่าบริการ 
 

เดินทางวันที ่: 05-11/ 12-18/ 19-25 ม.ีค. 59 ราคาต่อท่าน 

ผู้ใหญ่ พกัห้องละ 2 ทา่น 43,900 

เด็กอายุต่ ากว่า 12 ปี พกักับผู้ใหญ ่1 ท่าน 43,900 

เด็กอายุต่ ากว่า 12 ปี พกักับผู้ใหญ ่2 ท่าน มเีตียงเสริม 42,900 

เด็กอายุต่ ากว่า 12 ปี พกักับผู้ใหญ ่2 ท่าน ไมม่ีเตียงเสริม 41,900 

พักเด่ียว เพิม่ทา่นละ  8,000 

    

เดินทางวันที ่: 09-15/ 12-18/ 14-20 เม.ย. 59 (วันหยุด วันสงกรานต์) ราคาต่อท่าน 

ผู้ใหญ่ พกัห้องละ 2 ทา่น 46,900 

เด็กอายุต่ ากว่า 12 ปี พกักับผู้ใหญ ่1 ท่าน 46,900 

เด็กอายุต่ ากว่า 12 ปี พกักับผู้ใหญ ่2 ท่าน มเีตียงเสริม 45,900 

เด็กอายุต่ ากว่า 12 ปี พกักับผู้ใหญ ่2 ท่าน ไมม่ีเตียงเสริม 44,900 

พักเด่ียว เพิม่ทา่นละ  8,000 

 

เดินทางวันที ่: 30 เม.ย. – 06 พ.ค. 59 (วันหยุด วนัแรงงาน) ราคาต่อท่าน 

ผู้ใหญ่ พกัห้องละ 2 ทา่น 45,900 

เด็กอายุต่ ากว่า 12 ปี พกักับผู้ใหญ ่1 ท่าน 45,900 

เด็กอายุต่ ากว่า 12 ปี พกักับผู้ใหญ ่2 ท่าน มเีตียงเสริม 44,900 

เด็กอายุต่ ากว่า 12 ปี พกักับผู้ใหญ ่2 ท่าน ไมม่ีเตียงเสริม 43,900 

พักเด่ียว เพิม่ทา่นละ  8,000 
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**ราคาน้ีสงวนสิทธิเ์ฉพาะลูกค้าชาวไทยเท่าน้ัน 

- พาสปอร์ตต่างชาติเก็บเพิ่ม 1,760 บาท ต่อ ท่าน 

- พาสปอร์ตอเมรกิาเกบ็เพิ่ม 2,760 บาท ต่อ ท่าน ** 
*** ในกรณีที่ลูกค้าต้องออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ 

ก่อนทุกคร้ัง มิฉะนั้นทางบริษัทฯ จะไม่ขอรับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งส้ิน ***  
 

โปรแกรมและรายละเอียดของการเดินทางอาจมีการเปล่ียนแปลงได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับภาวะอากาศ 
และเหตุสุดวิสัยต่าง ๆ ที่ไม่สามารถคาดการณ์ล่วงหน้าโดยทางบริษัทฯ จะค านึงถึงผลประโยชน์

และความปลอดภัยของผู้ร่วมเดินทางเป็นส าคัญ 

 

อัตรานี้รวม 

1. ค่าตั๋วเคร่ืองบิน ไป – กลับ ชั้นประหยัด  
2. ค่าโรงแรมที่พักตามที่ระบุในรายการหรือเทียบเทา่  
3. ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการ 
4. ค่าธรรมเนียมวีซ่าอินเดีย 
5. ค่าอาหารและเคร่ืองดื่มตามที่ระบุในรายการ 
6. ค่ารถรับส่งและระหวา่งน าเทีย่วตามรายการที่ระบุ 
7. ค่าเข้าชมสถานทีท่่องเที่ยวตามรายการ 
8. ค่ามคัคเุทศก์ภาษาไทยและเจ้าหน้าที่ดูแลตลอดการเดนิทาง 
9. สัมภาระน้ าหนักไมเ่กินทา่นละ 30 กก. เฉพาะเที่ยวบนิระหว่างประเทศ กรุงเทพฯ-เดลลี-กรุงเทพฯ 
10. สัมภาระน้ าหนักไมเ่กินทา่นละ 20 กก. เฉพาะเที่ยวบนิภายในประเทศ เดลลี-ศรีนาคา-เดลลี 
11. ค่าประกันภัยอุบตัิเหตุระหวา่งการเดินทาง วงเงินประกันอุบัตเิหตุสูงสดุ ท่านละไม่เกนิ 1,000,000 บาทและ 
12. วงเงินประกันสุขภาพสูงสดุ ท่านละไม่เกิน 200,000 

 

อัตรานี้ไม่รวม 

1. กระเป๋าเดินทางในกรณีที่น้ าหนักเกินกว่าที่สายการบินก าหนดตอ่ทา่น สว่นเกินลูกคา้จ่ายเอง 
2. ค่าท าหนังสือเดินทาง  
3. ค่าใช้จา่ยส่วนตวันอกเหนือจากรายการ เช่น คา่เคร่ืองดื่ม, คา่อาหารที่สั่งเพิ่มเอง, ค่าโทรศัพท์, คา่ซักรีด 
4. ค่าอาหารที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ 
5. ค่าท าใบอนุญาตทีก่ลบัเข้าประเทศของคนตา่งชาตหิรือคนต่างด้าว 
6. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% (กรณีต้องการใบก ากับภาษ)ี และคา่ภาษีบริการหกั ณ ที่จา่ย 3% 
7. ไม่รวมทิปไกดท์้องถิ่นและคนขับรถ 
8. ทิปหวัหน้าทวัร์แล้วแต่ความสมัครใจ 

 

เง่ือนไขการส ารองที่นั่ง 

1. กรุณาจองลว่งหนา้อยา่งน้อย 30 วันก่อนการเดินทาง และกรุณาเตรียมเงินมดัจ า 10,000 บาท พร้อมกับเตรียม
เอกสารส่งใหเ้รียบร้อย ภายใน 2-3 วัน หลังจากท าการจองแล้ว (ใชเ้วลาขอวีซ่าไมต่่ ากวา่ 7 วันท าการ)  

2. การช าระค่าทัวร์สว่นทีเ่หลือทางบริษัทฯ จะเรียกเก็บก่อนเดินทางไม่น้อยกวา่ 14 วัน ท่านควรจดัเตรียมคา่ทัวร์
ใหเ้รียบร้อยก่อนก าหนด เน่ืองจากทางบริษัทต้องส ารองค่าใช้จา่ยในสว่นของคา่ทีพ่ักและตัว๋เคร่ืองบิน มิฉะน้ัน
จะถือวา่ทา่นยกเลกิการเดินทางโดยอัตโนมตัิ 

  

หมายเหตุ 

1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ยกเลกิการเดินทางกอ่นลว่งหนา้ 14 วัน ในกรณีที่ไม่สามารถท ากรุ๊ปได้อยา่งน้อย  
15 ท่าน และ/หรือ ผู้ร่วมเดนิทางในคณะไม่สามารถผา่นการพิจารณาวีซ่าไดค้รบ 15 ท่านในกรณีน้ีบริษัทฯ 
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ยินดีคืนเงินใหท้ั้งหมด (ยกเว้นคา่ธรรมเนียมวีซ่าซ่ึงได้ช าระไว้กับทางสถานทูตแล้ว) หรือจดัหาคณะทวัร์อื่นให้
ถ้าต้องการ  

2. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทวัร์น้ี เมื่อเกิดเหตุจ าเป็นสดุวสิัยจนไม่อาจ
แก้ไขได ้และจะไม่รับผิดชอบใดๆ ในกรณีที่สญูหาย สูญเสีย หรือได้รับบาดเจบ็ที่นอกเหนือความรับผิดชอบ
ของหัวหน้าทัวร์และอุบัตเิหตุสุดวิสัยบางประการ เช่น การนัดหยดุงาน, ภัยธรรมชาต,ิ การจลาจลตา่งๆ เป็นต้น 

 

ข้อมูลเพ่ิมเติมเร่ืองตั๋วเคร่ืองบินและที่นั่งบนเคร่ืองบิน 

1. ทางบริษัทได้ส ารองที่นั่งพร้อมช าระเงินมัดจ าคา่ตัว๋เคร่ืองบินแล้ว  หากท่านยกเลกิทวัร์ ไม่วา่จะดว้ย 

      สาเหตุใด ทางบริษัทขอสงวนสทิธิก์ารเรียกเกบ็คา่มัดจ าตั๋วเคร่ืองบิน ซ่ึงมีค่าใช้จ่าย ประมาณ 1,000 –  

      5,000 บาท แลว้แต่สายการบินและชว่งเวลาเดินทาง   

2.   หากตัว๋เคร่ืองบินท าการออกแล้ว แต่ทา่นไม่สารถออกเดินทางได ้ทางบริษัทขอสงวนสทิธิเ์รียกเก็บ 

      ค่าใช้จา่ยตามทีเ่กดิข้ึนจริง  และรอ Refund จากทางสายการบิน ใชเ้วลาประมาณ 3- 6 เดอืนเป็นอย่างน้อย 

3.   น่ังที่ Long Leg โดยปกติอยูบ่ริเวณทางออกประตฉูุกเฉิน และผู้ที่จะน่ังตอ้งมีคณุสมบัตติรงตามที่สายการบนิ 

      ก าหนด เช่น ต้องเปน็ผู้ที่มีร่างกายแข็งแรง และช่วยเหลือผู้อื่นไดอ้ย่างรวดเร็วในกรณีที่เคร่ืองบินมีปญัหา 

เช่น  สามารถเปดิประตูฉกุเฉินได้ (น้ าหนักประมาณ 20 กิโลกรัม) ไม่ใช่ผู้ที่มปีัญหาทางดา้นสุขภาพและร่างกาย  

      และอ านาจในการให้ทีน่ั่ง Long leg ข้ึนอยู่กับทางเจ้าหน้าทีเ่ชค็อินสายการบิน ตอนเวลาทีเ่ช็คอินเทา่น้ัน 

 

กรณียกเลิกการเดินทาง 

1. แจ้งยกเลิกก่อนเดินทาง 30 วัน   คืนคา่ใช้จ่ายทั้งหมด  
2. แจ้งยกเลิกก่อนเดินทาง 15 วัน    เก็บค่าใช้จา่ย ท่านละ 10,000 บาท 
3. แจ้งยกเลิกนอ้ยกว่า 15 วันกอ่นเดินทาง   ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ ์เก็บคา่ใช้จ่ายทั้งหมด 
4. ส าหรับผู้โดยสารที่ไม่ได้ถือหนังสือเดินทางไทย  และทางบริษัทฯเป็นผู้ยื่นวีซ่าให้เมือ่ผลวีซ่าผา่นแล้วมกีาร 

ยกเลกิการเดินทางบริษัทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการคืนคา่มดัจ าทั้งหมด 
5. ยกเว้นกรุ๊ปทีเ่ดินทางชว่งวันหยุดหรือเทศกาลทีต่้องการันตีมัดจ ากับสายการบินหรือค่ามดัจ าที่พักโดยตรงหรือ

โดยการผา่นตวัแทนในประเทศหรือตา่งประเทศและไม่อาจขอคืนเงินได ้ รวมถึงเที่ยวบินพเิศษเช่น Extra 
Flight และ Charter Flight จะไม่มีการคืนเงินมดัจ าหรือค่าทัวร์ทั้งหมดเน่ืองจากคา่ตัว๋เป็นการเหมาจ่ายใน
เที่ยวบินน้ันๆ 

6. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเกบ็ค่าใช้จ่ายทั้งหมดกรณีท่านยกเลกิการเดินทางและมีผลท าให้คณะ
เดินทางไม่ครบตามจ านวนที่บริษัทฯก าหนดไว้ (15ท่านข้ึนไป) เน่ืองจากเกดิความเสียหายต่อทางบริษัท
และผู้เดินทางอื่นที่เดินทางในคณะเดียวกันบริษัทต้องน าไปช าระค่าเสียหายต่างๆที่เกิดจากการยกเลกิของทา่น  

7. กรณเีจบ็ปว่ย จนไม่สามารถเดินทางได ้ซ่ึงจะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง บริษัทฯ จะท าการ
เลือ่นการเดินทางของทา่นไปยังคณะต่อไป แต่ทั้งน้ีท่านจะต้องเสียคา่ใช้จ่ายที่ไม่สามารถเรียกคืนได้คอื 
ค่าธรรมเนียมในการมัดจ าตัว๋ และคา่ธรรมเนียมวีซ่าตามที่สถานทูตฯ เรียกเก็บ ในกรณีที่ไม่สามารถเดินทางได ้

8. กรณียื่นวซี่าแลว้ไม่ได้รับการอนุมัติวซี่าจากทางสถานฑูต (วีซา่ไม่ผ่าน) และท่านไดช้ าระคา่ทวัร์หรือมดั
จ ามาแลว้ ทางบริษัทฯ คืนค่าทัวร์หรือมดัจ าให้ แต่ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการหักค่าบริการยื่นวีซ่า,คา่วีซ่า 
และค่าใช้จา่ยบางส่วนที่เกิดข้ึนจริงเป็นกรณีไป (อาทิ กรณีออกตั๋วเคร่ืองบินไปแลว้ หรือได้ช าระคา่บริการใน
ส่วนของทางเมอืงนอก เช่น โรงแรม ตั๋วรถไฟ ฯลฯ ไปแล้ว) ทางบริษัทขอสงวนสิทธิใ์นการหักเก็บคา่ใช้จ่าย
จริงที่เกดิข้ึนแล้วกบัทา่นเปน็กรณีไป 

9. กรณวีีซ่าผา่นแล้วแจ้งยกเลิกก่อนหรือหลังออกตั๋วโดยสาร บริษัทฯขอสงวนสทิธิ์ในการไม่คืนค่าทวัร์
ทั้งหมด 

10. กรณวีีซ่าผา่นแล้ว แต่กรุ๊ปออกเดินทางไม่ได้ เน่ืองจากผูเ้ดินทางทา่นอื่นในกลุม่โดนปฏิเสธวีซ่า หรือไมว่่า
ด้วยสาเหตุใดๆกต็าม ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการหกัเก็บค่าใช้จา่ยจริงที่เกิดข้ึนแล้วกบัทา่นเป็นกรณีไป 

     11.กรณีผูเ้ดินทางไมส่ามารถเข้า-ออกเมืองได้เน่ืองจากเอกสารปลอมหรือการหา้มของเจ้าหน้าที่ไม่วา่เหตุผล    
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     ใดๆ ก็ตามทางบริษัทของสงวนสิทธิ์ในการ ไม่คืนค่าทัวร์ทั้งหมด 
 

 

ข้อมูลเพ่ิมเติมเร่ืองวีซ่า 

**การอนุมตัิวีซ่าเป็นอภิสิทธิ์ของทางสถานทตูทางบริษัทไม่มีส่วน

เกี่ยวข้องใดๆทั้งสิ้น ทั้งน้ีบริษัทเป็นเพียงตัวกลางและคอยบริการอ านวย

ความสะดวกให้แก่ผู้เดินทางเท่าน้ัน เงินค่าสมัครยื่นวีซ่า ทางสถานทตูเป็น

ผู้เก็บหากผลวีซ่าออกมาวา่ท่านไม่ผา่นทางสถานทตูจะไม่คืนเงินค่าวี

ซ่าและคา่บริการจากตัวแทนยื่นไม่ว่ากรณีใดๆก็ตาม และทาง

สถานทูตมีสิทธิ์ทีจ่ะไม่ตอบเหตุผลของการปฏิเสธวซี่าในทุกกรณี 

** กรณีที่ทา่นวีซ่าผ่านแตก่รุ๊ปออกเดินทางไม่ได ้ เน่ืองจากผูเ้ดินทางทา่น

อื่นในกลุ่มโดนปฏเิสธวีซ่าทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการไม่คืนเงินคา่วีซ่า

และค่าบริการจากตวัแทนอืน่ให้กบัทา่นเน่ืองจากเป็นค่าใช้จา่ยที่เกิดข้ึนโดยทางสถานทูตเป็นผู้เรียกเก็บ และท่าน

สามารถน าวีซ่าไปใชเ้ดินทางได้ หากวีซ่ายังไม่หมดอายุ 

 

ข้อมูลเพ่ิมเติมเร่ืองโรงแรมที่พัก 

เน่ืองจากการวางแปลนหอ้งพักของแตล่ะโรงแรมแตกตา่งกัน จึงอาจท าใหห้้องพกัแบบหอ้งเดี่ยว (Single),ห้องคู ่

(Twin/Double) และห้องพกัแบบ 3 ท่าน/3 เตียง (Triple Room) ห้องพักต่างประเภทอาจจะไม่ติดกันและบาง

โรงแรมอาจจะไมม่ีห้องพกัแบบ 3 ท่าน แต่อาจจะได้เป็น 1 เตียงใหญ่กบั 1 เตียงพับเสริม  

 

การเดินทางเป็นครอบครัว 

หากท่านเดินทางเป็นครอบครัวใหญ่ หรือเดินทางพร้อมสมาชกิในครอบครัวทีต่้องได้รับการดูแลเป็นพิเศษ 

(Wheelchair), เด็ก, และผู้สูงอายุ มีโรคประจ าตัว ไม่สะดวกในการเดินท่องเที่ยวในระยะเวลาเกินกวา่ 4-5 ชั่วโมง

ติดต่อกันทา่นและครอบครัวต้องให้การดูแลสมาชิกภายในครอบครัวของท่านเอง เน่ืองจากการเดินทางเป็นหมูค่ณะ 

หัวหน้าทัวร์มีความจ าเป็นต้องดูแลคณะทวัร์ทั้งหมด 

 

หลักฐานประกอบการยื่นขอวีซ่าประเทศอินเดียส าหรับ-คนไทย  

ตั้งแต่วันที่ 12 พฤษภาคม 2557 เป็นต้นไป ลูกค้าต้องแสกนลายนิ้วมือ  

1. หนังสือเดินทาง (Passport) หนังสือเดินทาง ต้องมหีน้าเหลอืส าหรับประทับวีซ่าอย่างน้อย 2 หน้า อายใุช้

งานเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดอืน นับจากวันเดินทาง *กรุณาถอดปก Passport ก่อนส่งเอกสารบริษัทจะไม่

รับผิดชอบในกรณีสูญหาย* 

2. รูปถ่าย รูปถ่ายสีหนา้ตรงขนาด 2x2น้ิว พื้นหลังสีขาวเท่าน้ัน จ านวน 2ใบเป็นรูปที่ถ่ายจากร้านถ่ายรูปเทา่น้ัน 

รูป (ห้ามสวมแว่นตาหรือเคร่ืองประดับ,ไมใ่ส่ขุดข้าราชการหรือเคร่ืองแบบใดๆ ไมเ่ปน็รูปสติ๊กเกอร์รวมถึงหา้มใช้

รูปที่ถ่ายเองและปร้ินทเ์อง) 

3. ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน 2 ชดุ ถ้าเป็นเด็กอายตุ่ ากว่า 15 ปี ใชส้ าเนาสตูิบตัรและบัตรประชาชน 

4. ส าเนาทะเบียนบา้น  
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**เอกสารทีเ่ป็นส าเนากรุณาเซ็นช่ือรับรองส าเนาถกูต้องทกุใบด้วย** 

5. ต้ังแต่วันที่ 12 พฤษภาคม 2557 เป็นต้นไป ลกูค้าตอ้งแสกนลายน้ิวมือด้วยตัวเอง ณ สถานที่ขอวซี่า

อินเดีย IVS Global Pvt. Ltd. ช้ัน 22 อาคาร 253 อโศก ซ.สุขุมวิท 21 ถ.สขุุมวิท กทม. (อยู่ตรงข้าม

กับอาคารโรงพยาบาลจกัษุรัตนิน) 

หลักฐานประกอบการยื่นขอวีซ่าประเทศอินเดียส าหรับ-ต่างชาติ  

ตั้งแต่วันที่ 12 พฤษภาคม 2557 เป็นต้นไป ลูกค้าต้องแสกนลายน้ิวมือ  

1. หนังสือเดินทาง (Passport) หนังสือเดินทาง ต้องมหีน้าเหลอืส าหรับประทับวีซ่าอย่างน้อย 2 หน้า อาย ุ

ใช้งานเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน นับจากวันเดินทาง *กรุณาถอดปก Passport กอ่นส่งเอกสารบริษัทจะไม่

รับผิดชอบในกรณีสูญหาย* 

2. รูปถ่าย รูปถ่ายสีหนา้ตรงขนาด 2x2น้ิว พื้นหลังสีขาวเท่าน้ัน จ านวน 2ใบเป็นรูปที่ถ่ายจากร้านถ่ายรูปเทา่น้ัน 

รูป (ห้ามสวมแว่นตาหรือเคร่ืองประดับ,ไมใ่ส่ขุดข้าราชการหรือเคร่ืองแบบใดๆ ไมเ่ปน็รูปสติ๊กเกอร์รวมถึงหา้มใช้

รูปที่ถ่ายเองและปร้ินทเ์อง) 

3. ส าหรับชาวต่างชาติตอ้งยื่น Work Permit ตัวจริงพร้อมส าเนาและรายละเอียดทีอ่ยูใ่นถิ่นพ านกัเดิมรวมถึงชื่อ

บิดา-มารดา  

4. หลกัฐานการเงินย้อนหลังอย่างน้อย 3 เดอืน เช่น สมุดบัญชีเงินฝาก, หนังสือรับรองจากธนาคาร 

5. จดหมายรับรองการท างาน (ภาษาอังกฤษ) และอนญุาตใหล้าหยุดโดยระบุต าแหน่ง เงินเดือน อายกุารท างาน 

และวันลาหยดุงาน 

กรณีที่ลูกค้าถือหนังสือเดินทางสญัชาตอิเมริกาหรือพาสปอร์ตต่างชาติใช้เวลาอย่างน้อย 10 วันท าการไม่นับรวม

วันหยดุ เสาร์ – อาทติย ์ 

** เอกสารทีเ่ป็นส าเนากรุณาเซ็นช่ือรับรองส าเนาถูกต้องทุกใบด้วย 

** 

      6. ตั้งแต่วันที่ 12 พฤษภาคม 2557 เป็นต้นไป ลูกค้าต้องแสกน

ลายน้ิวมือด้วยตัวเอง ณ สถานที่ขอวซี่า  

อินเดีย IVS Global Pvt. Ltd. ช้ัน 22 อาคาร 253 อโศก ซ.สุขุมวิท 21 

ถ.สุขุมวิท กทม. (อยู่ตรงข้ามกบัอาคารโรงพยาบาลจักษุรัตนิน) 

            

ข้อความซึ่งถือเป็นสาระส าหรับท่านผู้มีเกียรติซึ่งร่วมเดินทาง 

ทางบริษัทฯ เป็นตัวแทนในการจัดน าสัมมนา และการเดินทางที่มีความช านาญ โดยจัดหาโรงแรมที่พัก อาหาร 

ยานพาหนะ และสถานที่ท่องเที่ยวพร้อมทั้งการสัมมนา ดูงาน เพื่อความสะดวกสบาย และเกิดประโยชน์สูงสุดในการ

เดินทาง ทั้งน้ีทางบริษัทฯ ไม่สามารถรับผิดชอบในอุบัติเหตุหรือความเสียหายที่เกิดจากโรงแรมที่พัก ยานพาหนะ,  

อันเน่ืองจากอุบัติเหตุรวมถึงภัยธรรมชาติ, โจรกรรม, วินาศกรรม, อัคคีภัย, การผละงาน, การจลาจล, สงคราม

การเมือง, การผันผวนของอัตราแลกเปลีย่นเงินตราระหวา่งประเทศ, การนัดหยุดงาน, ความล่าช้าของเที่ยวบิน, สาย

การเดินเรือ, รถไฟ, พาหนะท้องถิ่น,  ตลอดจนการถูกปฏิเสธออกวีซ่าจากกงสุล และ / หรือ ส่วนงานที่เกี่ยวข้องกับ

สถานเอกอัครราชทูต รวมถึงผู้มีอ านาจท าการแทนประจ าประเทศไทย (โดยไม่จ าต้องแสดงเหตุผล เน่ืองจากเป็น
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สิทธิพิเศษทางการทูต) ซ่ึงอยู่เหนือการควบคุมของบริษัทฯ หมายรวมถึงในระหว่างการเดินทางท่องเที่ยวทั้งใน 

หรือ ต่างประเทศ แต่ทางบริษัทฯ มีความคุ้มครอง และประกันอุบัติเหตุ ตามเงื่อนไขที่บริษัทฯ ที่รับประกันในกรณีที่

ผู้ร่วมเดินทางถูกปฏิเสธโดยเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองของประเทศไทย และ/หรือ ต่างประเทศ มิให้เดินทางออก 

หรือ เข้าประเทศ เน่ืองมาจากความประพฤติ พฤติกรรมของผู้เดินทาง ไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบด้านการความคุม

โรคติดต่อเฉพาะพื้นที่มีการปลอมแปลงเอกสารเพื่อการเดินทาง รวมถึงมีสิ่งผิดกฎหมาย บริษัทฯ จะไม่คืนค่าใช้จ่าย

ใดๆ รายละเอียดด้านการเดินทาง อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความจ าเป็น หรือเพื่อความเหมาะสมทั้งปวง โดยมิ

ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทั้งน้ีการขอสงวนสิทธิดังกล่าว บริษัท จะยึดถือและค านึงถึงผลประโยชน์ตลอดจน

ความปลอดภัยของท่านผู้มีเกียรติ ซึ่งร่วมเดินทางเป็นส าคัญ 

 

กรุณากรอกขอ้มูลเพ่ือประโยชนใ์นการพิจารณาด าเนินการขอวีซ่าของทา่น 

 ประวตัิส่วนตวั 

PERSONAL INFORMATION 
 

ค ำน ำหน้ำ :          นำย                   นำง                     นำงสำว                      เดก็ชำย 

TITLE                  MR                   MRS                    MS                             MSTR 

ชื่อ : _     _______________                  ______นำมสกุล :           ____                     ________________________ 

NAME : _     _______________                  ___SURNAME : _     _______________                                  ______          

สถำนะภำพ :           แต่งงำน                 โสด  

MARITAL STATUS      MARRIED                 UN MARRIED  

ชื่อสำมี/ภรรยำ:                                          ___________________________________________________________ 

GIVE THE NAME OF WIFE OR HUSBAND 

สัญชำติสำมี/ภรรยำ :                                         _______________________________________________________ 

NATIONALITY 

ประวัติครอบครัว FAMILY INFORMATION 

ชื่อ/นำมสกุลบดิำ :                 _______________________สัญชำติ _______                       _____________________ 

FATHER’S NAME / SURNAME                                                                 NATIONALITY  

ชื่อ/นำมสกุลมำรดำ :               ______________________สัญชำติ ____                         _______________________ 

MOTHER’S NAME / SURNAME                                                               NATIONALITY 

ประวัติ / จ ำนวนบตุร  

CHILD INFORMATION 

จ ำนวนบตุร : _____________________________  คน 

NUMBER OF CHILDREN 

บุตรคนที่ 1 

NAME OF 1ST CHILD   
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NAME :______________                           ___ SURNAME :_________          _______________________________  

สถำนที่เกดิ :  ___                                           _______________________________________________________ 

PLACE OF BIRTH  

วัน/เดือน/ปีเกดิ : _________________________________                                        _________________________ 

DATE OF BIRTH  

เพศ  :       ชำย                         หญิง 

SEX          MALE                      FEMALE  

บุตรคนที่ 2 

NAME OF 2ND CHILD  

ชื่อ : _     _______________                  ______นำมสกุล :           ____                     ________________________ 

NAME :______________                           ___ SURNAME :_________          _______________________________  

สถำนที่เกดิ______________________                                     _______   __________________________________ 

PLACE OF BIRTH  

วัน/เดือน/ปีเกดิ _____________________                                      ________________________________________ 

DATE OF BIRTH  

เพศ :             ชำย           หญิง 

SEX        MALE                  FEMALE  
ประวัติกำรศึกษำ 

EDUCATIONAL INFORMATION_________________________________________________________________________  

ประวัติกำรท ำงำน 

PROFESTION INFORMATION   

อำชีพ :                                          ___________________________________________________________________ 

OCCUPATION:____________                                        __________________________________________________  

ชื่อบริษทั:___                                         _______________________________________________________________ 

EMPLOYER’S NAME ___                                       ______________________________________________________ 

เบอร์โทรตดิต่อ : _                                         ___________________________________________________________ 

WORK PHONE NUMBER___                                      ____________________________________________________ 

ที่อยู่  : ____                                          _______________________________________________________________ 

ADDRESS : ___                                         ____________________________________________________________ 

รหัสไปรษณีย์ : ______                                          ______________________________________________________ 

ZIP CODE ______                                          _______________________________________________________ 
  

โปรดระบุรำยชื่อประเทศทีท่่ำนได้เดนิทำงในชว่งระยะเวลำ 10 ปี * ส ำคัญมำก 



 

 
 

 
 

 

 
 

 

 

รหสัโปรแกรมทวัร ์ PKO-3960_7D-TG-W07 

 
 
 ______                                          _______________________________________________________ 
 
*ส าหรับประเทศอินเดียหากเคยมกีารเดินทางจ าเปน็ต้องแจ้งเลขทีว่ีซ่าคร้ังสดุท้ายที่ยื่นและวันที่ออกวซี่า 

 ______                                          _______________________________________________________ 


