
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

       

รหสัโปรแกรมทวัร ์LEH002 INDIA 9D6N OCT17-TG-W18 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ก ำหนดกำรเดินทำง 

รำคำผูใ้หญ่ 

(หอ้งละ 2 

ท่ำน) 

รำคำเด็ก (มีเตยีง) 

พกักบัผูใ้หญ่ 2 ท่ำน 

รำคำเด็ก (ไม่มีเตยีง) 

พกักบัผูใ้หญ่ 2 ท่ำน 

พกัเดี่ยว 

จำ่ยเพ่ิม 

วนัที่ 14 ต.ค. - 22 ต.ค. 60 49,900 48,900 47,900 8,900 

 

วนัแรก           สนำมบินสุวรรณภูมิ 

20.00 น. พรอ้มกนั ณ สนำมบินสุวรรณภูมิ ผูโ้ดยสารขาออกชั้น 4 ประตู 3 เคาน์เตอร ์D สำยกำรบินไทย 

(Thai Airway) โดยมีเจา้หน้าท่ีใหก้ารตอ้นรบั และอ านวยความสะดวก 

23.15 น. เดินทางสู่ เมืองเดลลี โดยสำยกำรบินไทย เที่ยวบินที่ TG331 (มีบริกำรอำหำรบนเครื่อง) 

วนัที่สอง         เดลลี–เลห ์(บินภำยใน)–เจดียแ์ห่งสนัตภิำพ–Hall of fame–Leh Market 

02.15 น. เดินทางถึง สนำมบินนำนำชำตอิินธิรำ คำนธี เมืองเดลลี ประเทศอินเดีย (เวลาในประเทศอินเดีย

ชา้กวา่เมืองไทย 1.30 ชม.) จากน้ันรอเปล่ียนเคร่ืองเพ่ือเดินทางต่อไปยงัเมืองเลห ์ลาดกั 

05.15 น. เดินทางสู่ เมืองเลห ์ลาดกั โดยสายการบิน Go Air เท่ียวบินท่ี G8215 

06.30 น. เดินทางถึง สนำมบินเลห ์เช็คสมัภาระแลว้น าท่านเดินทางสู่ท่ีพกั โดยนัง่รถทอ้งถ่ิน คนัละ 5-8 ท่าน  

เมืองเลหเ์ป็นเมืองท่ีอยู่ในระดบัความสูงกวา่ 3,550 เมตรจากระดบัน ้าทะเล แนะน าใหทุ้กท่านด่ืมน ้า

บ่อยๆ เพราะอากาศค่อนขา้งเบาบาง 
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เชำ้ รบัประทำนอำหำรเชำ้ 

 หลงัจากน้ันใหทุ้กท่านพกัผ่อน เพ่ือปรบัสภาพร่างกายและสภาพอากาศก่อน เน่ืองจากอากาศเบาบาง 

กลำงวนั รบัประทำนอำหำรกลำงวนั 

บ่าย น าท่านชม เจดียแ์ห่งสนัติภำพ (Shanti Stupa) เป็นเจดียสี์ขาว ขนาดใหญ่ สรา้งขึ้ นโดยพระลามะชาว

ญ่ีปุ่น เพ่ือประกาศศาสนาและแสดงถึงสนัติภาพแห่งโลก เจดียน้ี์เป็นจุดชมวิวท่ีเห็นเมืองเลห ์ และ

พระราชวงัเลหไ์ดอ้ยา่งชดัเจน จากน้ันน าท่านชม หอเกียรตยิศ (Hall of fame) ใหท่้านไดช้มภาพวาด

ท่ีพดูถึงเร่ืองราวของทหารอินเดียท่ีสูร้บป้องกบัประเทศ จากน้ันน าท่านชม ตลำดนดัเมืองเลห ์ (Leh 

Market) ใหท่้านไดช้มความงามและวิธีชีวิตของชาวเมืองเลห ์และเลือกซ้ือสินคา้พ้ืนเมือง 

ค ำ่ รบัประทำนอำหำรค ำ่ 

พกัที่ THE PALACE Hotel ระดบั 3 ดำว หรือเทียบเท่ำ 

วนัที่สำม         พระรำชวงัเลห-์วดัเฮมิส–วดัทิกเซ่–พระรำชวงัเชย-์Stok Palace 

เชำ้ รบัประทำนอำหำรเชำ้ 

 จากน้ันน าท่านชม พระรำชวงัเลห ์ (Leh Palace) เป็นพระราชวงัท่ีตั้งโดดเด่นกลางเมืองเลห ์ ขนาด

ความสูง 9 ชั้นถูกสรา้งในศตวรรษท่ี 17 มีลกัษณะรูปแบบสถาปัตยกรรมใกลเ้คียงกบัพระราชวงัโปตา

ลาในทิเบต ท่านสามารถชมทศันียภ์าพอนังดงามของเมืองเลหแ์ละพ้ืนท่ีโดยรอบ จากน้ันน าท่านชม 

วดัเฮมิส (Hemis Gompa) ซ่ึงอยูห่่างจากเมืองเลหป์ระมาณ 45 กิโลเมตร เป็นวดัท่ีเก่าแก่มีอายุกวา่ 

400 ปี ถือเป็นวดัท่ีมีความส าคญัท่ีสุดแห่งหน่ึงของเมืองเลห ์ โดยทุกๆ ปีวดัน้ีจะมีจดัเทศกาลระบ า

หนา้กากของพระลามะซ่ึงส่วนใหญ่จะอยูใ่นช่วงเดือนมิถุนายนถึงกรกฏาคม 

กลำงวนั รบัประทำนอำหำรกลำงวนั 

 จากน้ันน าท่านเดินทางสู่ วดัทิกเซ่ (Thik Sey) เป็นวดัท่ีตั้งโดดเด่นอยูบ่นเนินเขามีภูมิทศัน์ท่ี

สวยงาม  วดัน้ีก่อตั้งเมื่อศตวรรษท่ี 15 เป็นวดัพุทธตนัตระนิกายหมวกเหลือง (นิกายเกลุคปา) เป็น

สายเดียวกบัองคด์าไลลามะแห่งทิเบต ซ่ึงไดจ้ าลองพระราชวงัโปตาลาท่ีทิเบตมา ภายในวดัมีรูปของ

พระศรีอารยะเมตตรยัและพระลามะองคต่์างๆมากมาย ใชเ้วลาสรา้งถึง 2 ปีดว้ยกนั หลงัจากน้ันน า

ท่านเดินทางไปยงั พระรำชวงัเชย ์ (Shey Palace) สรา้งโดยกษัตริย ์Deldan Namgyal ก่อสรา้งเพ่ือ

ระลึกถึงพระบิดา Singge Namgyal และเพ่ือเป็นพระราชวงัฤดูรอ้น ภายในมีรูปป้ันของพระศากยมุณี 

เมืองเชน้ันเคยเป็นเมืองหลวงเก่าแก่ท่ีสุดของลาดกั ในช่วงก่อนศตวรรษท่ี 15 เป็นพระราชวงัฤดูรอ้นมี

อายุราว 500 ปีของกษัตริยผู์เ้คยยิ่งใหญ่ในอดีต เมื่ออยู่บนพระราชวงัเชยม์องลงมาจะเห็นวิวท่ีสวยงาม 

จากน้ันน าท่านเท่ียวชม สตอคพำเลซ Stok Palace ซ่ึงเมื่อก่อนเคยเป็นพระราชวงั แต่ปัจจุบนัเปิดเป็น

พิพิธภณัฑเ์ก็บสะสมของใชเ้คร่ืองแต่งกายของกษัตริยใ์นอดีต 

ค ำ่ รบัประทำนอำหำรค ำ่ 

พกัที่ THE PALACE Hotel ระดบั 3 ดำว หรือเทียบเท่ำ 
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วนัที่สี่             เลห–์ถนนที่สูงที่สุดในโลก Khardung La pass–นูบรำ้วลัเลย–์ข่ีอูฐ 

เชำ้ รบัประทำนอำหำรเชำ้ 

 จากน้ันน าท่านเดินทางไปยงั หุบเขำนูบรำ้วลัเลย ์หรือหุบเขาแห่งดอกไมซ่ึ้งอยูท่างเหนือของเมืองเลห ์

เป็นพ้ืนท่ีท่ีอุดมสมบูรณแ์ละมีแม่น ้าชย็อกไหลผ่าน มีสภาพอากาศอบอุ่นกวา่เมืองเลหแ์ละมีความสูงต า่

กวา่เลห ์ ท าใหอ้ากาศเย็นสบายเหมาะแก่การเพาะปลุก ท่านสามารถชมดอกไมน้านาพนัธุไ์ดท่ี้น่ี ใน

สมยัก่อนเป็นส่วนหน่ึงของเสน้ทางทางบกระหวา่งทิเบตและทาจิกิสฐาน ใชเ้วลาเดินทางทางประมาณ 

5 ชม. จะตอ้งผ่ำนถนน Khardungla Pass ซ่ึงเป็นถนนที่อยูสู่งที่สุดในโลก ระดบัความสูง 18,380 ฟุต

หรือประมาณ 5,578 เมตรจากระดบัน ้าทะเล ท่ีจุดน้ีจะไม่อนุญาตใหนั้กท่องเท่ียวแวะพกันาน 

เน่ืองจากอากาศเบาบางมาก เสน้ทางน้ีเป็นเสน้ทางลดัเลาะหุบเขา ระหวา่งโดยท่านจะเห็นแนว

เทือกเขาคาราโครมัในประเทศปากีสถานและเทือกเขาหิมาลยัอนัสวยงาม ระหว่างทางท่านจะไดเ้ห็น

ตวัจามรีท่ีอากาศอยู่ในบริเวณเทือกเขาสูงในเขตหนาวเย็น และแนวล าธารอนัสวยงามตลอดเสน้ทาง 

กลำงวนั บริกำรอำหำรกลำงวนั 

 เดินทางถึง นูบรำ้วลัเลย ์ใหท่้านไดส้นุกสนานกบัการข่ีอูฐบนทะเลทราย Hunder sand dune (ไม่รวม

ค่ำข่ีอูฐท่ำนละ 15 USD สำมำรถสอบถำมที่หวัหนำ้ทวัรไ์ด)้ และเพลิดเพลินกบัการชมดอกไม ้แนว

เทือกเขาหิมาลยัและล าธารอนัสวยงาม 

ค ำ่ รบัประทำนอำหำรค ำ่   

พกัที่ DLX CAMPS COLD DESERT หรือเทียบเท่ำ 

วนัที่หำ้           นูบรำ้วลัเลย–์วดัดิสกิต–เลห ์

เชำ้ รบัประทำนอำหำรเชำ้ 

 น าท่านเดินทางกลบัสู่ เมืองเลห ์โดยเสน้ทางเดิม ผ่านถนนท่ีสูงท่ีสุดในโลก Khardung La pass ระหวา่ง

ทางน าท่านชม วดัดิสกิต (Diskit Monastry) วดัน้ีเป็นวดัใหญ่และเก่าแก่ท่ีสุดของนูบรา้วลัเลย ์ ตั้งอยู่

บนเนินเขาเป็นจุดชมวิวท่ีสวยงาม ภายในมีองคพ์ระศรีอาริยเมตรยัองคใ์หญ่สูงสง่าเด่นชดั สามารถ

มองเห็นไดจ้ากนูบรา้วลัเลย ์

เที่ยง รบัประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำร 

 น าท่านเดินทางต่อไปยงั เมืองเลห ์

เยน็ รบัประทำนอำหำรเยน็ ณ ภตัตำคำร 

พกัที่ THE PALACE Hotel ระดบั 3 ดำว หรือเทียบเท่ำ  

วนัที่หก           เลห–์ทะเลสำบแปงกอง–เลห ์

เชำ้ บริกำรอำหำรเชำ้ ณ หอ้งอำหำรของโรงแรม   

 น าท่านเดินทางไปยงั ทะเลสำบแปงกอง เป็นทะเลสาบท่ีมีขนาด 700 ตารางกิโลเมตร ตั้งอยูท่าง

ตะวนัตกสุดของเขตลาดกัห ์จมัมแูละแคชเมียร ์บนความสูง 4,267 เมตรจากระดบัน ้าทะเล พ้ืนท่ี 1 ใน 

4 ของทะเลสาบอยูใ่นเขตลาดกัหข์องอินเดีย ส่วนท่ีเหลืออยูใ่นเขตของทิเบต เป็นทะเลสาบน ้าเค็มท่ีอยู่
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สูงท่ีสุดในโลก ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 5 ชัว่โมงจากเมืองเลห ์โดยผ่รเสน้ทาง Changla Pass ท่ีมีความ

สูงจากระดบัน ้าทะเล 5490 เมตร ระหวา่งทางจะผ่านจะไดเ้ห็นทิวทศัน์เทือกเขาอนัสวยงาม แปงกอง

ยงัไดช่ื้อวา่เป็นทะเลสาบหลากสี โดยมีอิทธิพลมาจากล าแสงของดวงอาทิตยท่ี์ตกสะทอ้นสู่ยอดเขาสูง-

ต า่ดา้นหลงัท่ีเปรียบเสมือนปราการท่ีโอบลอ้มทะเลสาบไว ้ ส่งผลใหสี้ของน ้าในทะเลสาบลอ้เล่นไปกบั

แสงของดวงตะวนั จากยามเชา้ท่ีบางเบาใสในแบบคริสตลั สู่เขียวเทอรค์วอยซฟ้์า และน ้าเงินเขม้ใน

เวลาเย็นย า่ ท่ีน่ียงัเป็นท่ีรูจ้กักนัวา่เป็นทะเลสาบแห่งความสงบ ใสสะอาด และไม่มีท่ีส้ินสุด 

กลำงวนั รบัประทำนอำหำรกลำงวนั 

 หลงัจากน้ันน าท่านเดินทางต่อไปยงัทะเลสาบแปงกอง ใหท่้านไดอิ้สระสมัผสับรรยากาศ และเก็บรูป

อนังดงามของทะเลสาบ หลงัจากน้ันน าท่านเดินทางกลบัไปยงั เมืองเลห ์

เยน็ รบัประทำนอำหำรเยน็ ณ ภตัตำคำร 

พกัที่ THE PALACE Hotel ระดบั 3 ดำว หรือเทียบเท่ำ 

วนัที่เจ็ด          เลห–์เดลลี–อกัรำ 

เชำ้ บริกำรอำหำรเชำ้ ณ โรงแรม   

10.30 น. เดินทางสู่ กรุงเดลลี โดยสายการบิน Go Air เท่ียวบินท่ี G8 194 

11.50 น. เดินทางถึง สนำมบินเดลลี จากน้ันเดินทางสู่ภตัตาคาร 

เที่ยง รบัประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำร 

บ่าย น าท่านเดินทางโดยรถโคช้ปรบัอากาศ ออกจากเมืองเดลลี โดยผ่านเขา้สู่ แควน้อุตรประเทศ ท่ีอุดม

สมบรูณด์ว้ยแหล่งเกษตรกรรมนานาชนิดท่ีผลิตเพ่ือเล้ียงดูชาวอินเดียทั้งประเทศ ไปตามถนนไฮเวย์

สายใหมผ่่านเขา้เมืองใหญ่มธุราเขา้สู่ เมืองอกัรำ 

ค ำ่ รบัประทำนอำหำรเยน็ ณ ภตัตำคำร 

พกัที่ CRYSTAL SAROVAR Hotel ระดบั 4 ดำว หรือ เทียบเท่ำ (เมืองอกัรำ) 

วนัที่แปด        อกัรำ–ทชัมำฮำล–อกัรำ ฟอรด์–เดลลี 

เชำ้ บริกำรอำหำรเชำ้ ณ โรงแรม   

น าท่านเขา้ชม ทชัมำฮำล แหล่งมรดกโลกเป็น 1 ใน 7 ส่ิงมหศัจรรยท่ี์ส าคญัของโลก ซ่ึงอนุสรณส์ถาน

แห่งความรกัอนัยิ่งใหญ่และอมตะของพระเจา้ชาหจ์าฮันท่ีมีต่อพระนางมุมตัซ โดยสรา้งขึ้ นในปี ค.ศ. 

1631 ต่อมาน าท่านเดินสู่ประตูสุสานท่ีสลกัตัวหนังสือภาษาอาระบิคท่ีเป็นถอ้ยค าอุทิศและอาลยัต่อ

บุคคลอนัเป็นท่ีรกัท่ีจากไป และน าท่านถ่ายรูปกบัลานน ้าพุท่ีมีอาคารทชัมาฮาลอยู่เบ้ืองหลงั แลว้น า

ท่านเขา้สู่ตวัอาคารท่ีสรา้งจากหินอ่อนสีขาวบริสุทธ์ิจากเมืองมกรานะ ท่ีประดบัลวดลายดว้ยเทคนิคฝัง

หินสีต่างๆ ลงไปในเน้ือหิน ท่ีเป็นสถาปัตยกรรมช้ินเอกของโลกท่ีออกแบบโดยช่างจากเปอรเ์ซีย โดย

อาคารตรงกลางจะเป็นรูปโดมซ่ึงมีหอคอยส่ีเสาลอ้มรอบ  ตรงกลางดา้นในเป็นท่ีฝังพระศพของพระ

นางมุมตซั มาฮาล และ พระเจา้ชาหจ์าฮนั ไดอ้ยู่คู่เคียงกนัตลอดชัว่นิรนัดร ์ ทชัมาฮาลแห่งน้ีใชเ้วลา

ก่อสรา้งทั้งหมด 12 ปี โดยส้ินเงินไป 41 ลา้นรูปี มีการใชท้องค าประดบัตกแต่งส่วนต่างๆ ของอาคาร 
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หนัก 500 กิโลกรมั และใชค้นงานกวา่ 20,000 คน ต่อมาน าท่านเดินออ้มไปดา้นหลงัท่ีติดกบัแมน่ ้าย

มุนาโดยฝั่งตรงกนัขา้มจะมีพ้ืนท่ีขนาดใหญ่ถูกปรบัดินแลว้ โดยเล่ากนัว่าพระเจา้ชาหจ์าฮนัเตรียมท่ีจะ

สรา้งสุสานของตวัเองเป็นหินอ่อนสีด าโดยตัวรูปอาคารจะเป็นแบบเดียวกนักบัทัชมาฮาล เพ่ือท่ีจะอยู่

เคียงขา้งกนั แต่ถูกออรงัเซบ ยึดอ านาจและน าตวัไปคุมขงัไวใ้นป้อมอกัราเสียก่อน             จากน้ันน า

ท่านเขา้ชม อกัรำฟอรด์ แหล่งมรดกโลก ท่ิติดริมแม่น ้ายมุนาสรา้งโดยพระเจา้อคับารม์หาราชแห่ง

ราชวงศโ์มกุล  เมื่อปี ค.ศ. 1565 เป็นทั้งพระราชวงัท่ีประทบัและเป็นป้อมปราการ ต่อมาพระโอรส คือ 

พระเจา้ชาฮันกีร ์ และพระนัดดา (โอรสของพระเจา้ชาฮนักีร)์ , พระเจา้ชาหจ์าฮานไดส้รา้งขยายต่อ

เติมป้อมและพระราชวงัแห่งน้ีอย่างใหญ่โต และน าท่านเขา้ชมป้อมผ่านประตู อ ามรรสิงห ์เขา้สู่ส่วนท่ี

เป็นพระราชวงั  ผ่านลานสวนประดับ อ่างหินทรายสีแดงขนาดยกัษ์ส าหรับสรงน ้า ท่านจะไดเ้ห็น

สถาปัตยกรรมสามยุคสมัยตามรสนิยมท่ีแตกต่างกันของสามกษัตริย์ น าท่านเขา้ชมดา้นในพระ

ต าหนักต่างๆท่ีสลักลวดลายศิลปะแบบโมกุลท่ีมีอิทธิพลจากศิลปะอินเดีย ผสมผสานกับศิลปะ

เปอร์เซีย แลว้น าขึ้ นสู่ระเบียงชั้นท่ีสองท่ีมีเฉลียงมุข ซ่ึงสามารถมองเห็นชมทิวทัศน์ล าน ้ายมุนาได ้

ต่อมาน าชมหอ้งท่ีประทบัของกษัตริย ์,พระโอรส, พระธิดาและองคต่์างๆ แลว้น าชมพระต าหนัก มาซมั

มนั บูรช์ ท่ีมีเฉลียงมุขแปดเหล่ียม มีหนา้ต่างเปิดกวา้ง ท่ีสามารถมองเห็นทชัมาฮาลได ้ในพระต าหนัก

น้ีเองท่ีเล่ากันว่า ชาห์จาฮัน ถูกพระโอรส ออรังเซบ จองจ าขังไว ้ 7 ปี ในช่วงปลายรัชกาลจน

ส้ินพระชนม ์แลว้ก็น าชมลานสวนประดับ ดิวนัอีอาอ า ท่ีชั้นบนดา้นหน่ึงเคยเป็นท่ีประดิษฐานบลัลงัก์

นกยูงอนัยิ่งใหญ่ (ปัจจุบนัอยู่ในประเทศอิหร่าน) และท่ีลานสวนประดบัแห่งน้ีเองท่ีพระเจา้ชาหจ์าฮัน 

ไดพ้บรกัครั้งแรกกบัพระนางมุมตซั  ท่ีไดน้ าสินคา้เป็นสรอ้ยไขมุ่กเขา้มาขายใหก้บันางในฮาเร็ม 

กลำงวนั รบัประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำร 

บ่าย น าท่านเดินทางกลบัสู่ เมืองเดลลี 

เยน็ รบัประทำนอำหำรเยน็ ณ ภตัตำคำร 

20.00 น. ไดเ้วลาอนัสมควรน าท่านเดินทางสู่ สนามบินนานาชาติ อินธิรา คานธี กรุงนิวเดลลี 

23.30 น. เดินทางสู่ กรุงเทพฯ โดยสำยกำรบินไทย เท่ียวบินที่  TG 316 (มีบริกำรอำหำรบนเครื่อง) 

วนัที่เกำ้          สนำมบินสุวรรณภูมิ 

05.45 น.        เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิโดยสวสัดิภาพ  

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

 

อตัรำค่ำบริกำร 

ก ำหนดกำรเดินทำง 
รำคำผูใ้หญ่ 

(หอ้งละ 2 ท่ำน) 

รำคำเด็ก (มีเตยีง) 

พกักบัผูใ้หญ่ 2 ท่ำน 

รำคำเด็ก (ไม่มีเตยีง) 

พกักบัผูใ้หญ่ 2 ท่ำน 

พกัเดี่ยว 

จำ่ยเพ่ิม 

วนัที่ 14 ต.ค. - 22 ต.ค. 60 49,900 48,900 47,900 8,900 

**รำคำน้ีสงวนสิทธ์ิเฉพำะลกูคำ้ชำวไทยเท่ำนั้น 
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- พำสปอรต์ต่ำงชำติเก็บเพิ่ม 1,760 บำท ตอ่ ท่ำน 

- พำสปอรต์อเมริกำเก็บเพิ่ม 2,760 บำท ตอ่ ท่ำน ** 

*** ในกรณีที่ลกูคำ้ตอ้งออกตัว๋โดยสำรภำยในประเทศ กรุณำตดิต่อเจำ้หนำ้ที่ของบริษทัฯ ก่อนทุกครั้ง 

มิฉะนั้นทำงบริษทัฯ จะไม่ขอรบัผิดชอบค่ำใชจ้่ำยใดๆ ทั้งสิ้ น ***  

 

อตัรำค่ำบริกำรรวม 

1. ค่าตัว๋เคร่ืองบิน ไป – กลบั ชั้นประหยดั  

2. ค่าโรงแรมท่ีพกัตามท่ีระบุในรายการหรือเทียบเท่า  

3. ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการ 

4. ค่าธรรมเนียมวีซ่าอินเดียแบบ e-TOURIST VISA (eTV) 

5. ค่าอาหารและเคร่ืองด่ืมตามท่ีระบุในรายการ 

6. ค่ารถรบัส่งและระหวา่งน าเท่ียวตามรายการท่ีระบุ 

7. ค่าเขา้ชมสถานท่ีท่องเท่ียวตามรายการ 

8. ค่ามคัคุเทศกภ์าษาไทยและเจา้หนา้ท่ีดูแลตลอดการเดินทาง 

9. สมัภาระน ้าหนักไม่เกินท่านละ 30 กก. เฉพาะเท่ียวบินระหว่างประเทศ กรงุเทพฯ-เดลลี-กรงุเทพฯ 

10.  สมัภาระน ้าหนักไมเ่กินท่านละ 15 กก. เฉพาะเท่ียวบินภายในประเทศ เดลลี-เลห-์เดลลี ต่อท่าน 

11. ค่าประกนัภยัอุบติัเหตุระหว่างการเดินทาง วงเงินประกนัอุบติัเหตุสูงสุด ท่านละไมเ่กิน 1,000,000 บาท 

 

อตัรำค่ำบริกำรไม่รวม 

1. กระเป๋าเดินทางในกรณีท่ีน ้าหนักเกินกวา่ท่ีสายการบินก าหนดต่อท่าน ส่วนเกินลกูคา้จ่ายเอง 

2. ค่าท าหนังสือเดินทาง  

3. ค่าใชจ้่ายส่วนตวันอกเหนือจากรายการ เช่น ค่าเคร่ืองด่ืม, ค่าอาหารท่ีสัง่เพ่ิมเอง, ค่าโทรศพัท,์ ค่าซกัรีด 

4. ค่าอาหารท่ีไมไ่ดร้ะบุไวใ้นรายการ 

5. ค่าท าใบอนุญาตท่ีกลบัเขา้ประเทศของคนต่างชาติหรือคนต่างดา้ว 

6. ไมร่วมทิปไกดท์อ้งถ่ินและคนขบัรถวนัละ 5 USD ต่อวนั 

7. ทิปหวัหนา้ทวัรแ์ลว้แต่ความสมคัรใจ 

 

 

เง่ือนไขกำรส ำรองที่นัง่ 

1. กรุณาจองล่วงหนา้อยา่งนอ้ย 30 วนัก่อนการเดินทาง และกรุณาเตรียมเงินมดัจ า 15,000 บาท พรอ้มกบั

เตรียมเอกสารส่งใหเ้รียบรอ้ย ภายใน 2-3 วนั หลงัจากท าการจองแลว้ (ใชเ้วลาขอวีซ่าไมต่ า่กว่า 7 วนัท า

การ)  
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2. การช าระค่าทวัรส์่วนท่ีเหลือทางบริษัทฯ จะเรียกเก็บก่อนเดินทางไมน่้อยกวา่ 14 วนั ท่านควรจดัเตรียมค่า

ทวัรใ์หเ้รียบรอ้ยก่อนก าหนด เน่ืองจากทางบริษัทตอ้งส ารองค่าใชจ้่ายในส่วนของค่าท่ีพกัและตัว๋เคร่ืองบิน 

มิฉะน้ันจะถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอตัโนมติั 

 

กรณียกเลิกกำรเดินทำง 

1. แจง้ยกเลิกก่อนเดินทาง 30 วนั   คืนค่าใชจ้่ายทั้งหมด  

2. แจง้ยกเลิกก่อนเดินทาง 15 วนั    เก็บค่าใชจ้่าย ท่านละ 10,000 บาท 

3. แจง้ยกเลิกนอ้ยกว่า 15 วนัก่อนเดินทาง   ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิ เก็บค่าใชจ้่ายทั้งหมด 

4. ส าหรบัผูโ้ดยสารท่ีไมไ่ดถื้อหนังสือเดินทางไทย  และทางบริษัทฯเป็นผูย้ื่นวีซ่าใหเ้มื่อผลวีซ่าผ่านแลว้มีการ 

ยกเลิกการเดินทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการคืนค่ามดัจ าทั้งหมด 

5. ยกเวน้กรุป๊ท่ีเดินทางช่วงวนัหยุดหรือเทศกาลท่ีตอ้งการนัตีมดัจ ากบัสายการบินหรือค่ามดัจ าท่ีพกัโดยตรงหรือ

โดยการผ่านตวัแทนในประเทศหรือต่างประเทศและไม่อาจขอคืนเงินได ้รวมถึงเท่ียวบินพิเศษเช่น Extra Flight 

และ Charter Flight จะไมม่ีการคืนเงินมดัจ าหรือค่าทวัรท์ั้งหมดเน่ืองจากค่าตัว๋เป็นการเหมาจ่ายในเท่ียวบิน

น้ันๆ 

6. บริษทัขอสงวนสิทธ์ิในกำรเก็บค่ำใชจ้ำ่ยทั้งหมดกรณีท่ำนยกเลิกกำรเดินทำงและมีผลท ำใหค้ณะเดินทำง

ไม่ครบตำมจ ำนวนที่บริษัทฯก ำหนดไว ้ (15ท่ำนข้ึนไป) เน่ืองจากเกิดความเสียหายต่อทางบริษัทและผู้

เดินทางอ่ืนท่ีเดินทางในคณะเดียวกนับริษัทตอ้งน าไปช าระค่าเสียหายต่างๆท่ีเกิดจากการยกเลิกของท่าน  

7. กรณีเจบ็ป่วย จนไมส่ามารถเดินทางได ้ ซ่ึงจะตอ้งมีใบรบัรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรบัรอง บริษัทฯ จะท าการ

เล่ือนการเดินทางของท่านไปยงัคณะต่อไป แต่ทั้งน้ีท่านจะตอ้งเสียค่าใชจ้่ายท่ีไมส่ามารถเรียกคืนไดคื้อ 

ค่าธรรมเนียมในการมดัจ าตัว๋ และค่าธรรมเนียมวีซ่าตามท่ีสถานทูตฯ เรียกเก็บ ในกรณีท่ีไมส่ามารถเดินทาง

ได ้

8. กรณียืน่วีซ่ำแลว้ไม่ไดร้บักำรอนุมตัวีิซ่ำจำกทำงสถำนฑูต (วีซ่ำไม่ผ่ำน) และท่านไดช้ าระค่าทวัรห์รือมดัจ า

มาแลว้ ทางบริษัทฯ คืนค่าทวัรห์รือมดัจ าให ้แต่ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการหกัค่าบริการยื่นวีซ่า,ค่าวีซ่า และ

ค่าใชจ้่ายบางส่วนท่ีเกิดขึ้ นจริงเป็นกรณีไป (อาทิ กรณีออกตัว๋เคร่ืองบินไปแลว้ หรือไดช้ าระค่าบริการในส่วน

ของทางเมืองนอก เช่น โรงแรม ตัว๋รถไฟ ฯลฯ ไปแลว้) ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการหกัเก็บค่าใชจ้่ายจริงท่ี

เกิดข้ึนแลว้กบัท่านเป็นกรณีไป 

9. กรณีวีซ่ำผ่ำนแลว้แจง้ยกเลิกก่อนหรือหลงัออกตัว๋โดยสำร บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิในการไม่คืนค่ำทวัร์

ทั้งหมด 

10. กรณีวีซ่ำผ่ำนแลว้ แตก่รุป๊ออกเดินทำงไม่ได ้ เน่ืองจากผูเ้ดินทางท่านอ่ืนในกลุ่มโดนปฏิเสธวีซ่า หรือไมว่่า

ดว้ยสาเหตุใดๆก็ตาม ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการหกัเก็บค่าใชจ้่ายจริงท่ีเกิดข้ึนแลว้กบัท่านเป็นกรณีไป 

     11.กรณีผูเ้ดินทำงไม่สำมำรถเขำ้-ออกเมืองไดเ้น่ืองจากเอกสารปลอมหรือการหา้มของเจา้หน้าท่ีไมว่า่เหตุผล    

     ใดๆ ก็ตามทางบริษัทของสงวนสิทธ์ิในการ ไม่คืนค่ำทวัรท์ั้งหมด 
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หมำยเหตุ  

1. บริษัทฯ สงวนสิทธ์ิท่ีจะไมร่บัผิดชอบต่อค่าชดเชยความเสียหาย ไมว่า่กรณีท่ีกองตรวจคนเขา้เมือง 

ของไทยไม่อนุญาตใหเ้ดินทางออกหรือกองตรวจคนเขา้เมืองของแต่ละประเทศไม่อนุญาตใหเ้ขา้เมือง 

2. บริษัทฯ สงวนสิทธ์ิในการท่ีจะไมร่บัผิดชอบต่อค่าชดเชยความเสียหาย อนัเกิดจากเหตุสุดวิสยัท่ีทาง บริษัทฯ 

ไมส่ามารถควบคุมได ้เช่น การนัดหยุดงาน, จลาจล, การล่าชา้หรือยกเลิกของเท่ียวบิน  

3. บริษัทฯ สงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงโปรแกรมรายการท่องเท่ียว โดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ 

4. บริษัทฯ สงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงอตัราค่าบริการ โดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ 

5. กรณีที่คณะไม่ครบจ ำนวน 15 ท่ำน ทำงบริษทัฯ สงวนสิทธ์ิในกำรงดออกเดินทำง 

     โดยทำงบริษัทฯ  จะแจง้ใหท้่ำนทรำบล่วงหนำ้ 10 วนัก่อนกำรเดินทำง  

     6.อตัรำค่ำบริกำรน้ี ส  ำหรบัเดินทำงตั้งแต ่20 ท่ำนข้ึนไป ขอสงวนสิทธ์ิในกำรเปล่ียนแปลงรำคำ 

       ในกรณีที่มีผูเ้ดินทำงไม่ถึง 20 ท่ำน 

7. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิยกเลิกการเดินทางก่อนล่วงหน้า 14 วนั ในกรณีท่ีไมส่ามารถท ากรุป๊ไดอ้ยา่งน้อย  

15 ท่าน และ/หรือ ผูร้่วมเดินทางในคณะไมส่ามารถผ่านการพิจารณาวีซ่าไดค้รบ 15 ท่านในกรณีน้ีบริษัทฯ 

ยินดีคืนเงินใหท้ั้งหมด (ยกเวน้ค่าธรรมเนียมวีซ่าซ่ึงไดช้ าระไวก้บัทางสถานทูตแลว้) หรือจดัหาคณะทวัรอ่ื์นให้

ถา้ตอ้งการ  

8. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการในทวัรน้ี์ เมื่อเกิดเหตุจ าเป็นสุดวิสยัจนไมอ่าจ

แกไ้ขได ้และจะไมร่บัผิดชอบใดๆ ในกรณีท่ีสูญหาย สูญเสีย หรือไดร้บับาดเจ็บท่ีนอกเหนือความรบัผิดชอบของ

หวัหนา้ทวัรแ์ละอุบติัเหตุสุดวิสยับางประการ เช่น การนัดหยุดงาน, ภยัธรรมชาติ, การจลาจลต่างๆ เป็นตน้ 

 

พำสปอรต์จะตอ้งมีอำยุก่อนกำรเดินทำงไม่นอ้ยกว่ำ 6 เดือน 

ในกรณีที่กองตรวจคนเขำ้เมืองที่ประเทศไทย, ประเทศอินเดีย ปฏิเสธมิใหเ้ดินทำงออกหรือเขำ้ประเทศ  

ทำงบริษทัฯ ขอสงวนสิทธไ์ม่คืนค่ำใชจ้ำ่ยไม่ว่ำกรณีใดๆ ทิ้ งสิ้ น 

  

โปรแกรมและรำยละเอียดของกำรเดินทำงอำจมีกำรเปล่ียนแปลงได ้ ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัภำวะอำกำศ และเหตุ

สุดวิสยัตำ่ง ๆ ที่ไม่สำมำรถคำดกำรณล่์วงหนำ้โดยทำงบริษทัฯ จะค ำนึงถึงผลประโยชนแ์ละควำมปลอดภยั

ของผูร้่วมเดินทำงเป็นส ำคญั 

 

ขอ้มูลเพ่ิมเตมิเรื่องตัว๋เครื่องบินและที่นัง่บนเครื่องบิน 

1. ทางบริษัทไดส้ ารองท่ีนัง่พรอ้มช าระเงินมดัจ าค่าตัว๋เคร่ืองบินแลว้  หากท่านยกเลิกทวัร ์ไมว่า่จะดว้ย 

      สาเหตุใด ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิการเรียกเก็บค่ามดัจ าตัว๋เคร่ืองบิน ซ่ึงมีค่าใชจ้่าย ประมาณ 1,000 –  

      5,000 บาท แลว้แต่สายการบินและช่วงเวลาเดินทาง   
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2.   หากตัว๋เคร่ืองบินท าการออกแลว้ แต่ท่านไมส่ารถออกเดินทางได ้ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิเรียกเก็บ 

      ค่าใชจ้่ายตามท่ีเกิดข้ึนจริง  และรอ Refund จากทางสายการบิน ใชเ้วลาประมาณ 3- 6 เดือนเป็นอยา่ง         

       นอ้ย 

3.   นัง่ท่ี Long Leg โดยปกติอยูบ่ริเวณทางออกประตูฉุกเฉิน และผูท่ี้จะนัง่ตอ้งมีคุณสมบติัตรงตามท่ีสายการบิน 

      ก าหนด เช่น ตอ้งเป็นผูท่ี้มีร่างกายแข็งแรง และช่วยเหลือผูอ่ื้นไดอ้ย่างรวดเร็วในกรณีท่ีเคร่ืองบินมีปัญหา  

     เช่น  สามารถเปิดประตูฉุกเฉินได ้(น ้าหนักประมาณ 20 กิโลกรมั) ไมใ่ช่ผูท่ี้มีปัญหาทางดา้นสุขภาพและ 

     ร่างกาย และอ านาจในการใหท่ี้นัง่ Long leg ขึ้ นอยู่กบัทางเจา้หนา้ท่ีเช็คอินสายการบิน ตอนเวลาท่ีเช็คอิน  

     เท่าน้ัน 

 

ขอ้มูลเพ่ิมเตมิเรื่องวีซ่ำ 

**การอนุมติัวีซ่าเป็นอภิสิทธ์ิของทางสถานทูตทางบริษัทไมมี่ส่วนเก่ียวขอ้งใดๆทั้งส้ิน ทั้งน้ีบริษัทเป็นเพียงตวักลาง

และคอยบริการอ านวยความสะดวกใหแ้ก่ผูเ้ดินทางเท่าน้ัน เงินค่าสมคัรยื่นวีซ่า ทางสถานทูตเป็นผูเ้ก็บหำกผลวีซ่ำ

ออกมำว่ำท่ำนไม่ผ่ำนทำงสถำนทูตจะไม่คืนเงินค่ำวีซ่ำและค่ำบริกำรจำกตวัแทนยืน่ไม่ว่ำกรณีใดๆก็ตำม 

และทำงสถำนทูตมีสิทธ์ิที่จะไม่ตอบเหตผุลของกำรปฏิเสธวีซ่ำในทุกกรณี 

** กรณีท่ีท่านวีซ่าผ่านแต่กรุป๊ออกเดินทางไมไ่ด ้ เน่ืองจากผูเ้ดินทางท่านอ่ืนในกลุ่มโดนปฏิเสธวีซ่าทางบริษัทขอ

สงวนสิทธ์ิในการไมคื่นเงินค่าวีซ่าและค่าบริการจากตวัแทนอ่ืนใหก้บัท่านเน่ืองจากเป็นค่าใชจ้่ายท่ีเกิดขึ้ นโดยทาง

สถานทูตเป็นผูเ้รียกเก็บ และท่านสามารถน าวีซ่าไปใชเ้ดินทางได ้หากวีซ่ายงัไมห่มดอายุ 

 

ขอ้มูลเพ่ิมเตมิเรื่องโรงแรมที่พกั 

เน่ืองจากการวางแปลนหอ้งพกัของแต่ละโรงแรมแตกต่างกนั จึงอาจท าใหห้อ้งพกัแบบหอ้งเด่ียว (Single),หอ้งคู่ 

(Twin/Double) และหอ้งพกัแบบ 3 ท่าน/3 เตียง (Triple Room) หอ้งพกัต่ำงประเภทอำจจะไม่ตดิกนัและบำง

โรงแรมอำจจะไม่มีหอ้งพกัแบบ 3 ท่ำน แตอ่ำจจะไดเ้ป็น 1 เตียงใหญ่กบั 1 เตยีงพบัเสริม  

 

กำรเดินทำงเป็นครอบครวั 

หากท่านเดินทางเป็นครอบครวัใหญ่ หรือเดินทางพรอ้มสมาชิกในครอบครวัท่ีตอ้งไดร้บัการดูแลเป็นพิเศษ 

(Wheelchair), เด็ก, และผูสู้งอายุ มีโรคประจ าตวั ไมส่ะดวกในการเดินท่องเท่ียวในระยะเวลาเกินกวา่ 4-5 ชัว่โมง

ติดต่อกนัท่านและครอบครวัตอ้งใหก้ารดูแลสมาชิกภายในครอบครวัของท่านเอง เน่ืองจากการเดินทางเป็นหมูค่ณะ 

หวัหนา้ทวัรม์ีความจ าเป็นตอ้งดูแลคณะทวัรท์ั้งหมด 
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หลกัฐำนประกอบกำรยืน่ขอวีซ่ำประเทศอินเดียส ำหรบั-คนไทย 

ตั้งแตว่นัที่ 12 พฤษภำคม 2557 เป็นตน้ไป ลูกคำ้ตอ้งแสกนลำยน้ิวมือ 

1. หนงัสือเดินทำง (Passport) หนังสือเดินทาง ตอ้งมีหน้าเหลือส าหรบัประทบัวีซ่าอยา่งน้อย 2 หนา้ อายุใช้

งานเหลือไมน่้อยกวา่ 6 เดือน นับจากวนัเดินทาง *กรุณำถอดปก Passport ก่อนส่งเอกสำรบริษทัจะไม่

รบัผิดชอบในกรณีสูญหำย* 

2. รูปถ่ำย รูปถ่ายสีหนา้ตรงขนาด 2x2น้ิว พ้ืนหลงัสีขาวเท่าน้ัน จ ำนวน 2ใบเป็นรูปท่ีถ่ายจากรา้นถ่ายรูป

เท่าน้ัน รูป (หา้มสวมแว่นตาหรือเคร่ืองประดบั,ไม่ใส่ขุดขา้ราชการหรือเคร่ืองแบบใดๆ ไมเ่ป็นรูปสต๊ิกเกอร์

รวมถึงหา้มใชรู้ปท่ีถ่ายเองและปร้ินทเ์อง) 

3. ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน 2 ชุด ถา้เป็นเด็กอายุต า่กวา่ 15 ปี ใชส้ าเนาสูติบตัรและบตัรประชาชน 

4. ส าเนาทะเบียนบา้น  

**เอกสำรที่เป็นส ำเนำกรุณำเซ็นชื่อรบัรองส ำเนำถูกตอ้งทุกใบดว้ย** 

5. ตั้งแตว่นัที่ 12 พฤษภำคม 2557 เป็นตน้ไป ลูกคำ้ตอ้งแสกนลำยน้ิวมือดว้ยตวัเอง ณ สถำนที่ขอวีซ่ำ

อินเดีย IVS Global Pvt. Ltd. ชั้น 22 อำคำร 253 อโศก ซ.สุขุมวิท 21 ถ.สุขุมวิท กทม. (อยูต่รงขำ้มกบั

อำคำรโรงพยำบำลจกัษุรตันิน) 

 

หลกัฐำนประกอบกำรยืน่ขอวีซ่ำประเทศอินเดียส ำหรบั-คนตำ่งชำติ 

ตั้งแตว่นัที่ 12 พฤษภำคม 2557 เป็นตน้ไป ลูกคำ้ตอ้งแสกนลำยน้ิวมือ 

1. หนงัสือเดินทำง (Passport) หนังสือเดินทาง ตอ้งมีหน้าเหลือส าหรบัประทบัวีซ่าอยา่งน้อย 2 หนา้ อายุ 

ใชง้านเหลือไมน่้อยกวา่ 6 เดือน นับจากวนัเดินทาง *กรุณำถอดปก Passport ก่อนส่งเอกสำรบริษทัจะไม่

รบัผิดชอบในกรณีสูญหำย* 

2. รูปถ่ำย รูปถ่ายสีหนา้ตรงขนาด 2x2น้ิว พ้ืนหลงัสีขาวเท่าน้ัน จ ำนวน 2ใบเป็นรูปท่ีถ่ายจากรา้นถ่ายรูป

เท่าน้ัน รูป (หา้มสวมแว่นตาหรือเคร่ืองประดบั,ไม่ใส่ขุดขา้ราชการหรือเคร่ืองแบบใดๆ ไมเ่ป็นรูปสต๊ิกเกอร์

รวมถึงหา้มใชรู้ปท่ีถ่ายเองและปร้ินทเ์อง) 

3. ส าหรบัชาวต่างชาติตอ้งยื่น Work Permit ตวัจริงพรอ้มส าเนาและรายละเอียดท่ีอยูใ่นถ่ินพ านักเดิมรวมถึงช่ือ

บิดา-มารดา  

4. หลกัฐานการเงินยอ้นหลงัอยา่งน้อย 3 เดือน เช่น สมุดบญัชีเงินฝาก, หนังสือรบัรองจากธนาคาร 

5. จดหมายรบัรองการท างาน (ภาษาองักฤษ) และอนุญาตใหล้าหยุดโดยระบุต าแหน่ง เงินเดือน อายุการท างาน 

และวนัลาหยุดงาน 

กรณีท่ีลกูคา้ถือหนังสือเดินทางสญัชาติอเมริกาหรือพาสปอรต์ต่างชาติใชเ้วลาอยา่งน้อย 10 วนัท าการไมนั่บรวม

วนัหยุด เสาร ์– อาทิตย ์ 

** เอกสำรที่เป็นส ำเนำกรุณำเซ็นชื่อรบัรองส ำเนำถูกตอ้งทุกใบดว้ย ** 

      6. ตั้งแตว่นัที่ 12 พฤษภำคม 2557 เป็นตน้ไป ลกูคำ้ตอ้งแสกนลำยน้ิวมือดว้ยตวัเอง ณ สถำนที่ขอวีซ่ำ  
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อินเดีย IVS Global Pvt. Ltd. ชั้น 22 อำคำร 253 อโศก ซ.สุขุมวิท 21 ถ.สุขุมวิท กทม. (อยูต่รงขำ้มกบัอำคำร

โรงพยำบำลจกัษุรตันิน) 

 

ขอ้ควำมซ่ึงถือเป็นสำระส ำหรบัท่ำนผูมี้เกียรตซ่ึิงร่วมเดินทำง 

ทางบริษัทฯ เป็นตวัแทนในการจดัน าสมัมนา และการเดินทางท่ีมีความช านาญ โดยจดัหาโรงแรมท่ีพกั อาหาร 

ยานพาหนะ และสถานท่ีท่องเท่ียวพรอ้มทั้งการสมัมนา ดูงาน เพ่ือความสะดวกสบาย และเกิดประโยชน์สูงสุดในการ

เดินทาง ทั้งน้ีทางบริษัทฯ ไมส่ามารถรบัผิดชอบในอุบติัเหตุหรือความเสียหายท่ีเกิดจากโรงแรมท่ีพกั ยานพาหนะ,  อนั

เน่ืองจากอุบติัเหตุรวมถึงภยัธรรมชาติ, โจรกรรม, วินาศกรรม, อคัคีภยั, การผละงาน, การจลาจล, สงครามการเมือง, 

การผนัผวนของอตัราแลกเปล่ียนเงินตราระหวา่งประเทศ, การนัดหยุดงาน, ความล่าชา้ของเท่ียวบิน, สายการเดินเรือ, 

รถไฟ, พาหนะทอ้งถ่ิน,  ตลอดจนการถูกปฏิเสธออกวีซ่าจากกงสุล และ / หรือ ส่วนงานท่ีเก่ียวขอ้งกบัสถาน

เอกอคัรราชทูต รวมถึงผูม้ีอ านาจท าการแทนประจ าประเทศไทย (โดยไมจ่ าตอ้งแสดงเหตุผล เน่ืองจากเป็นสิทธิพิเศษ

ทางการทูต) ซ่ึงอยูเ่หนือการควบคุมของบริษัทฯ หมายรวมถึงในระหวา่งการเดินทางท่องเท่ียวทั้งใน หรือ ต่างประเทศ 

แต่ทางบริษัทฯ มีความคุม้ครอง และประกนัอุบติัเหตุ ตามเง่ือนไขท่ีบริษัทฯ ท่ีรบัประกนัในกรณีท่ีผูร้่วมเดินทางถูก

ปฏิเสธโดยเจา้หนา้ท่ีตรวจคนเขา้เมืองของประเทศไทย และ/หรือ ต่างประเทศ มิใหเ้ดินทางออก หรือ เขา้ประเทศ 

เน่ืองมาจากความประพฤติ พฤติกรรมของผูเ้ดินทาง ไม่ปฏิบติัตามกฎระเบียบดา้นการความคุมโรคติดต่อเฉพาะพ้ืนท่ีมี

การปลอมแปลงเอกสารเพ่ือการเดินทาง รวมถึงมีส่ิงผิดกฎหมาย บริษัทฯ จะไมคื่นค่าใชจ้่ายใดๆ รายละเอียดดา้นการ

เดินทาง อาจมีการเปล่ียนแปลงไดต้ามความจ าเป็น หรือเพ่ือความเหมาะสมทั้งปวง โดยมิตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ 

ทั้งน้ีกำรขอสงวนสิทธิดงักล่ำว บริษัท จะยดึถือและค ำนึงถึงผลประโยชนต์ลอดจนควำมปลอดภยัของท่ำนผูมี้

เกียรตซ่ึิงผูร้่วมเดินทำงเป็นส ำคญั 

 

กรุณำกรอกขอ้มูลเพ่ือประโยชนใ์นกำรพิจำรณำด ำเนินกำรขอวีซ่ำของท่ำน 

 ประวตัสิ่วนตวั 

PERSONAL INFORMATION 

ค ำน ำหนำ้ :          นำย                   นำง                     นำงสำว                      เด็กชำย 

TITLE                  MR                   MRS                    MS                             MSTR 

ช่ือ : _     _______________             __________     ______นำมสกุล :           ____      _____               ______________________ 

NAME : _     _______________          __________        ___SURNAME : _     _________________                                  ______          

สถำนะภำพ :           แตง่งำน                 โสด  

MARITAL STATUS      MARRIED                 UN MARRIED  

ช่ือสำมี/ภรรยำ:        ______________                                ___________________________________________________________ 

GIVE THE NAME OF WIFE OR HUSBAND 

สญัชำติสำมี/ภรรยำ :       _______________                              _______________________________________________________ 

NATIONALITY 



 

 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

       

รหสัโปรแกรมทวัร ์LEH002 INDIA 9D6N OCT17-TG-W18 

ที่อยู ่ : ____                                        _____________________________________________________________________________ 

ADDRESS : __                                         ______________________________________________รหสัไปรษณีย ์: ______________                                           

ประวตัิครอบครวั FAMILY INFORMATION 

ช่ือ/นำมสกุลบิดำ :                 ______________________________สญัชำต ิ____                    ________   _____________________ 

FATHER’S NAME / SURNAME                                                                 NATIONALITY  

ช่ือ/นำมสกุลมำรดำ :               _____________________________สญัชำติ ___                       ______________________________ 

MOTHER’S NAME / SURNAME                                                               NATIONALITY 

ประวตัิ / จ  ำนวนบุตร  

CHILD INFORMATION 

จ  ำนวนบุตร : _____________________________  คน 

NUMBER OF CHILDREN 

ประวตัิกำรศึกษำ 

EDUCATIONAL INFORMATION__________________________________________________________________________________________  

ประวตัิกำรท ำงำน 

PROFESTION INFORMATION   

อำชีพ :                                          ________________________________________________________________________________ 

OCCUPATION:___________                                        _________________________________________________________________  

ช่ือบริษทั:___                                         ____________________________________________________________________________ 

EMPLOYER’S NAME ___                                       ___________________________________________________________________ 

เบอรโ์ทรติดตอ่ : _                                         _______________________________________________________________________ 

WORK PHONE NUMBER___                                      _________________________________________________________________ 

ที่อยู ่ : ____                                          ____________________________________________________________________________ 

ADDRESS : ___                                         __________________________________________________________________________ 

รหสัไปรษณีย ์: ____                                          ____________________________________________________________________ 

ZIP CODE ______                                          _______________________________________________________________________ 

 โปรดระบุรำยช่ือประเทศที่ทำ่นไดเ้ดินทำงในช่วงระยะเวลำ 10 ปี * ส ำคญัมำก 

 ______                                       ___________________________________________________________________________________ 

*ส ำหรบัประเทศอินเดียหำกเคยมีกำรเดินทำงจ  ำเป็นตอ้งแจง้เลขท่ีวีซ่ำครั้งสุดทำ้ยท่ียืน่และวนัท่ีออกวีซ่ำ(ส ำคญัมำก) 

_________                                          _____________________________________________________________________________ 


