
 

 

 
 
 
วนัแรก สนามบนิสวุรรณภมู ิ(กรงุเทพฯ) - ทา่อากาศยานนานาชาตอินิทริา คานธ ี– สนามบนิศรนีาคา รฐัแคชเมยีร ์ 
 
04.30 น. นัดหมายคณะพรอ้มกนั ณ สนามบนิสวุรรณภมู ิ(กรงุเทพฯ) ช ั)น 4 ประตหูมายเลข 2 เคานเ์ตอร ์D สายการบนิ 
Thai Airways ซึ�งจะมเีจา้หนา้ที� คอยตอ้นรับ และบรกิารชว่ยเหลอืเรื�องของกระเป๋าเดนิทาง พรอ้มทั %งเชค็อนิรับบตัรที�นั�งบนเครื�องบนิ  
07.35 น. บนิลัดฟ้าสู่ ท่าอากาศยานนานาชาตอินิทริา คานธ ีประเทศอนิเดยี โดยสายการบนิ Thai Airways เที�ยวบนิที� 
TG323  (ใชเ้วลาบนิประมาณ 4 ช ั?วโมง) พรอ้มบรกิารอาหารและเครื?องดื?มบนเครื?องบนิ  
10.35 น. เดนิทางถงึ ท่าอากาศยานนานาชาตอินิทริา คานธ ีประเทศอนิเดยี นําท่านผ่านพธิกีารตรวจคนเขา้เมืองและ
ศลุกากร (เวลาทอ้งถิ?นชา้กวา่ประเทศไทย 1 ช ั?วโมง 30 นาท)ี จากนั%นนําทา่นไปยัง อาคารบนิภายในประเทศ ณ ทา่อากาศยาน
นานาชาตอินิทริา คานธ ี 



 

......... น.     บนิลดัฟ้าสู ่สนามบนิศรนีาคา รฐัแคชเมยีร ์โดยสายการบนิ ......... เที�ยวบนิที� ......... (ใชเ้วลาบนิประมาณ 1 ช ั?วโมง 
30 นาท)ี ไมม่บีรกิารอาหารและเครื?องดื?มบนเครื?องบนิ 
 
** คาํแนะนําเกี?ยวกบักระเป๋าสมัภาระ ** 

เนื�องจากเที�ยวบนิภายในประเทศอนิเดยี มกีารจํากดันํ%าหนักกระเป๋าสมัภาระ อนุญาตใหโ้หลดกระเป๋าสมัภาระลงใตท้อ้งเครื?องบนิได ้
ทา่นละ ไมเ่กนิ 20 กก. (จํานวน 1 ใบ/ทา่น)  และสามารถนําขึ)นเครื?องได ้ทา่นละ ไมเ่กนิ 7 กก. (จํานวน 1 ใบ/ทา่น) หากมี
นํ%าหนักเกนิกรณีนี%สายการบนิจําเป็นตอ้งเรยีกเก็บคา่ใชจ้่ายเพิ�มเตมิ ซึ�งลูกคา้จําเป็นตอ้งชําระเองตามจรงิทั %งหมด จงึขอความร่วมมอืใน
การคํานวณนํ%าหนักสมัภาระกอ่นเดนิทางทกุครั %ง 

หมายเหตุ: เที�ยวบนิ โปรแกรม และเมอืงที�พักอาจมกีารปรับเปลี�ยนตามความเหมาะสม ใหส้อดคลอ้งกับเวลา สถานการณ์ 
และสภาพ อากาศ โดยคํานงึถงึประโยชนข์องลกูคา้เป็นสําคญั 
 
......... น.     เดนิทางถงึ สนามบนิศรนีาคา รฐัแคชเมยีร ์นําท่านผ่านพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงและศุลกากร (เวลาทอ้งถิ?นชา้กวา่
ประเทศไทย 1 ช ั?วโมง 30 นาท)ี รฐัแคชเมยีร ์(Kashmir) ตั %งอยู่ทางตอนเหนือสุดของประเทศอนิเดยี หรอืที�ไดรั้บขนานนามว่า 
“ดนิแดนสวติเซอรแ์ลนดแ์หง่เอเชยี”  เป็นดนิแดนกลางเทอืกเขาหมิาลัยที�มธีรรมชาตสิวยงามอยา่งน่าอัศจรรย ์แคชเมยีรถ์อืวา่เป็นอกี
หนึ�งรัฐที�มคีวามหลากหลายทางภมูปิระเทศที�คลา้ยคลงึกบัประเทศฝั�งยโุรป เนื�องจากมทีั %งแบบเทอืกเขา พื%นที�ราบบนภเูขา ภเูขาหมิะ ทุง่
หญา้ และทะเลสาบ และที�สําคัญแคชเมยีรเ์ป็นเมอืงที�สามารถเที�ยวไดต้ลอดทั %งปี ในชว่งประมาณฤดใูบไมผ้ล ิและฤดรูอ้นจะเขา้สู่
หว้งแหง่ทุง่หญา้และทุง่ดอกไม ้และที?สาํคญัในชว่งประมาณเดอืนมนีาคม - เมษายนของทกุปี (ท ั)งนี)ข ึ)นอยูก่บัสภาพอากาศใน
ปีน ั)นๆ) จะเป็นเดอืนของการเร ิ?มตน้เทศกาลดอกทวิลปิอนิทริา คานธ ี(The Indira Gandhi Memorial Tulip Garden) 
เทศกาลดอกทวิลปิที?ใหญท่ี?สดุในเอเชยี นอกจากความสวยงามของดอกทวิลปิแลว้ ยังมทีัศนยีภาพดา้นหลังเป็นววิของทะเลสาบดาล 
ซึ�งยิ�งทําใหท้ี�นี�สวยงามยิ�งขึ%นไปอีก หากใครไดม้าเยือนเป็นอันตอ้งตกหลุมรักกันทุกคน นําท่านเดินทางไปยัง เมืองศรนีาคา 
(Srinagar) หรอืรูจักกนัในอกีชื�อ “ศรนีคร” เมอืงหลวงของรัฐแคชเมยีร ์ซึ�งเมอืงหลวงแหง่นี%ตั %งอยูท่ี�หบุเขาแคชเมยีร ์เป็นที?ยอมรบัใน
หมูน่กัทอ่งเที?ยววา่เป็นดนิแดนแหง่ทะเลสาบ สายนํ)า สวนดอกไม ้รวมถงึศลิปะงานฝีมอืที?ผลติมาจากไม ้ดว้ยความที�ชาวเมอืงมี
วถิชีวีติอยูคู่ก่บัสายนํ%า หรอืทะเลสาบดาลจงึทําใหช้าวบา้นใชเ้รอืเป็นหนึ�งในพาหนะสําคญัในการเดนิทาง  
คํ?า บรกิารอาหารคํ?า ณ ภตัตาคาร (1) 
นําทา่นเขา้สูท่ ี?พกั...  Royal Group of Houseboats (Deluxe Houseboat) หรอืเทยีบเทา่ 
 

วนัที?สอง กลุมารค์ - กลุมารค์ กอนโดลา่ - เทอืกเขากลุมารค์ - สวนโมกลุ - สวนชาลมิาร ์- สวนนชิาท - ทะเลสาบดาล 
 
เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (2) 
นําท่านเดินทางสู่ กุลมารค์ (Gulmarg) หรือ “แดนทุ่งหญ้าของดอกไม้ (Meadow of Gold)” เป็นเทือกเขาอยู่สูงกว่า
ระดบันํ%าทะเล 2,730 เมตร ตั %งอยูห่า่งจากเมอืงศรนีาคาประมาณ 56 กโิลเมตร เดมิมชีื�อเรยีกวา่ เการมิารค์ กอ่ตั %งโดยศลุตา่นยซูปุชาร ์ชว่ง
ศตวรรษที� 16 และที�สําคัญที�แห่งนี%เป็นที�ตั %งของสนามกอลฟ์ที�มหีลุมถงึ 18 หลุม ที�ยังสูงที�สุดในโลก ซึ�งกุลมารค์เป็นหนึ�งในสถานที�
ท่องเที�ยวอกีหนึ�งแห่งที�ตอ้งมาเยอืนสักครั %งในชวีติ เทอืกเขากลุมารค์ไดรั้บการยอมรับจากผูค้นมากมายวา่เป็นสถานที�ที�มทีัศนียภาพที�
สวยงามแห่งหนึ�งของโลก ถอืวา่เป็นความงดงามที�มาจากธรรมชาตอิย่างแทจ้รงิ ไม่วา่จะชว่งไหนๆ ก็สามารถเที�ยวชมไดอ้ย่างไม่มเีบื�อ 
พรอ้มสมัผัสความสวยงามที�แตกตา่งกบัสี�ฤดกูาล ไมว่า่จะเป็นชว่งใบไมผ้ล ิใบไมเ้ปลี�ยนส ีหรอืจะฤดหูมิะเก๋ๆ ในชว่งฤดหูนาว และถงึแมจ้ะ
เป็นชว่งฤดรูอ้นแตท่ี�นี�ก็มอีากาศเย็นสบายไมร่อ้นมาก 
 

 



 

 นําทุกท่านไปยัง สถานกีุลมารค์ กอนโดลา่ และนําท่านนั�ง กุลมารค์ กอนโดลา่ กระเชา้ลอยฟ้าที�มคีวามสงูที�สดุในโลก มี
ความสงู 3,979 เมตรจากระดับนํ%าทะเล **(ราคาโปรแกรมนี%รวมคา่ตัKวสําหรับนั�งกลุมารค์ กอนโดลา่)** เพื�อขึ%นไปยังสถานกีงโดรบีนเขา 
(เฟสที� 1) ดว้ยระยะทางประมาณ 5 กโิลเมตร  
 
กรณีที�ลูกคา้ ตอ้งการนั�งกระเชา้กลุมารค์ กอนโดลา่ ตอ่ไปยังเฟส 2 (เพื�อขึ%นไปชมทัศนียภาพอันสวยงาม และววิยอดเขานันกา
พ า ร์ บั ต (Nanga Parbat) หรือววิของเทือกเขาหมิาลัย) สามารถแจง้หัวหนา้ทัวรไ์ดโ้ดยมี     ค่าใชจ้่ายเพิ�มเตมิท่านละ
ประมาณ 18 USD/ทา่น 
 
กลางวนั บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (3)  
 นําท่านเดนิทางสู่ สวนโมกุล (Mughal Gardens) หรืออกีหนึ�งฉายาที�ทุกคนรูจั้ก “สวรรคแ์ห่งดอกไม”้ ตั %งอยู่ทาง ทศิ
ตะวนัออกของทะเลสาบดาล ถกูสรา้งขึ%นในสมัยจักรพรรดอิกับาร ์ซึ�งขึ%นครองราชยใ์นปี ค.ศ. 1585 พระองคท์รง ครองเมอืงและสรา้งสวน
นี%โดยชา่งฝีมอืด ี 
 

 
 
สวนแห่งนี%แบ่งออกเป็น 3 ส่วน ซึ�งภายในสวนมกีารประดับตกแต่งในแบบสไตลส์วนเปอรเ์ชยี ซึ�งประกอบไปดว้ย สระนํ%า ลําธาร และ
แปลงดอกไมน้านาพันธุ ์พรอ้มกบัลานนํ%าพทุี�ถกูสรา้งขึ%นทอดยาวจากที�ตํ�าขึ%นที�สงู หนัหนา้สูท่ะเลสาบดาล 
 

 



 

 
 นําทุกท่านไปยัง สวนชาลมิาร ์(Shalimar Bagh) ถกูสรา้งขึ%นในสมัย จักรพรรดจิาฮันจรี ์โดยพระองคส์รา้งขึ%นเพื�อพระมเหสี
เนอร ์เจฮัน ซึ�งเป็นผูห้ญงิที�พระองคท์รงรัก และเป็นสถานที�ประทับในชว่งฤดรูอ้น สวนแหง่นี%ถอืวา่เป็นพื%นที�ของกษัตรยิแ์ละเชื%อพระวงศ ์
ปัจจุบันสถานที�แห่งนี%เป็นสถานที�ที�เปิดใหนั้กท่องเที�ยวไดม้โีอกาสมาเยี�ยมชมความสวยงามโดยเฉพาะบันไดที�ถูกสรา้งขึ%นทอดผ่านให ้
เดนิไปยังเนินดา้นบนซึ�งเป็นที�ตั %งของนํ%าพุ นําท่านเดนิทางไปชมสวนใกล ้ๆ นั�นคอื สวนนชิาท (Nishat Bagh) ที�สวนแห่งนี%มคีวาม
พเิศษตรงที�มตีน้เมเปิ%ลที�มอีายุกวา่ 400 ปี ซึ�งมกีารตกแตง่คลา้ยๆกับสวนชาลมิารค์อืมลีานนํ%าพุทอดยาวจนถงึพระที�นั�งชั %นใน และยิ�งไป
กวา่นั%นสวนทั %งสามที�นี%มคีวามงามที�พเิศษคอืสวนทั %งหมดนั%นสรา้งขึ%นบนลานที�ยกสงูขึ%นโดยหันหนา้สูท่ะเลสาบทําใหท้่านไหนที�ไปเยอืน
จะไดด้ื�มดํ�าทั %งความงามและความโรแมนตกิเหมอืนหลดุออกมาจากภาพวาดเลยทเีดยีว 
 

 
 

 นําทา่นเดนิทางสู ่ทะเลสาบดาล (Dal Lake) เป็นทะเลสาบที�ถอืวา่ใหญ่ที�สดุในแคชเมยีร ์ถอืวา่เป็นทะเลสาบที�ข ึ%น  ชื�อและมี
ชื�อเสยีงในหมูนั่กทอ่งเที�ยว ทะเลสาบแหง่นี%มเีกาะกลางทะเลสาบเป็นหยอ่มๆ หรอืสวนผักกลางนํ%า และยังเป็น  ตลาดนํ%าที�ในชว่งเชา้จะมี
พ่อคา้ต่างๆพายเรอืมาขายของ อาท ิผักหรอืผลไมต้่างๆ พเิศษ!! นําทุกท่านลงเรอื “ชคิารา”  หรอืเรอืพายโบราณ เพื?อชมววิทวิทศัน์
บรรยากาศสดุโรแมนตกิ และความงามวถิชีวีติของชาวบา้น ซึ?งหากใครที?มาเยอืนแคชเมยีรแ์ลว้ไมไ่ดม้าลอ่งเรอืชคิาราถอืวา่มาไมถ่งึ 
 

 



 

 
คํ?า บรกิารอาหารคํ?า ณ ภตัตาคาร (4)  

นําทา่นเขา้สูท่ ี?พกั...  Royal Group of Houseboats (Deluxe Houseboat) หรอืเทยีบเทา่  
  
วนัที?สาม สวนแอปเปิ) ล - พาฮาลแกม - ชมววิเทอืกเขาหมิาลยั  
 

เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (5) 

 นําทุกท่านเดนิทางไปยัง พาฮาลแกม (Pahalgam) ระหวา่งทางแวะชม สวนแอปเปิ) ล (The Apple Orchards) นําท่าน
เยี�ยมชมตน้แอปเปิ%ล และผลแอปเปิ%ลที�กําออกดอกออกผลมากมาย **(ท ั)งนี)ในชว่งเวลาที?ทกุทา่นเดนิทางผลแอปเปิ) ลอาจจะยงัไม่
โตเต็มที?เทา่ที?ควรขึ)นอยูก่บัสภาพอากาศในเดอืนน ั)นๆ)**  
กลางวนั บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (6)  
จากนั%นนําท่านเดนิทางต่อไปยัง พาฮาลแกม (Pahalgam) ขึ%นชื�อในเรื�องของความงดงามของววิทิวทัศน์ที�ถูกโอบลอ้มไปดว้ย
เทอืกเขาหมิาลัย ป่าสนเขยีวสด และแม่นํ%าลดิเดอร ์อันใสเย็น และในชว่งฤดูรอ้นจะมดีอกไมป่้าบานสะพรั�ง อกีทั %งยังเป็นแหล่งที�ปลูก
หญา้ฝรั�งซึ�งเป็นพชืดอกสมีว่งที�นยิมใชป้ระโยชนจ์ากเกสรสแีดงของมันในการผสมสรุา อาหาร และลกูอมลกูกวาดเพื�อใหม้กีลิ�นหอม นํา
ทกุทา่นชมววิความสวยงามของเทอืกเขาหมิาลยั เทอืกเขาที?ปกคลมุดว้ยธารนํ )าแข็งตลอดท ั)งปี 
 

 
  
คํ?า บรกิารอาหารคํ?า ณ ภตัตาคาร (7) 

นําทา่นเขา้สูท่ ี?พกั...  Royal Group of Houseboats (Deluxe Houseboat) หรอืเทยีบเทา่ 
 
วนัที?ส ี? สนามบนิศรนีาคา รฐัแคชเมยีร ์- ทา่อากาศยานนานาชาตอินิทริา คานธ ี- เมอืงเดล ี- เมอืงอคัรา 
 
เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (8) 

นําทกุทา่นเดนิทางไปยงั สนามบนิศรนีาคา รฐัแคชเมยีร ์
......... น.     บนิลดัฟ้าสู ่ทา่อากาศยานนานาชาตอินิทริา คานธ ีโดยสายการบนิ ......... เที�ยวบนิที� ......... (ใชเ้วลาบนิประมาณ 1 
ช ั?วโมง 30 นาท)ี ไมม่บีรกิารอาหารและเครื?องดื?มบนเครื?องบนิ 
 
** คาํแนะนําเกี?ยวกบักระเป๋าสมัภาระ ** 

เนื�องจากเที�ยวบนิภายในประเทศอนิเดยี มกีารจํากดันํ%าหนักกระเป๋าสมัภาระ อนุญาตใหโ้หลดกระเป๋าสมัภาระลงใตท้อ้งเครื?องบนิได ้
ทา่นละ ไมเ่กนิ 20 กก. (จํานวน 1 ใบ/ทา่น)  และสามารถนําขึ)นเครื?องได ้ทา่นละ ไมเ่กนิ 7 กก. (จํานวน 1 ใบ/ทา่น) หากมี
นํ%าหนักเกนิกรณีนี%สายการบนิจําเป็นตอ้งเรยีกเก็บคา่ใชจ้่ายเพิ�มเตมิ ซึ�งลูกคา้จําเป็นตอ้งชําระเองตามจรงิทั %งหมด จงึขอความร่วมมอืใน
การคํานวณนํ%าหนักสมัภาระกอ่นเดนิทางทกุครั %ง 



 

หมายเหตุ: เที�ยวบนิ โปรแกรม และเมอืงที�พักอาจมกีารปรับเปลี�ยนตามความเหมาะสม ใหส้อดคลอ้งกับเวลา สถานการณ์ 
และสภาพ อากาศ โดยคํานงึถงึประโยชนข์องลกูคา้เป็นสําคญั 
 
......... น.     เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานนานาชาตอินิทริา คานธ ีนําทา่นผา่นพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงและศลุกากร (เวลาทอ้งถิ?นชา้
กวา่ประเทศไทย 1 ช ั?วโมง 30 นาท)ี  
กลางวนั บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (9)  
นําทกุทา่นเดนิทางไปยัง เมอืงอคัรา (Agra) (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 5 ชั�วโมง) อดตีเป็นเมอืงหลวงของประเทศอนิเดยี มชีื�อเรยีกวา่ 
“ฮนิดสูถาน” อัครา เป็นเมอืงที�ตั %งอยูร่มิแมนํ่%ายมนา ทางตอนเหนอืของประเทศอนิเดยี ในรัฐอตุตรประเทศ มปีระชากรหนาแน่นที�สดุในรัฐ
อตุตรประเทศ อนัดบัที� 19 ในประเทศอนิเดยี และที�สําคญัเมอืงอคัราถอืวา่เป็นสถานที�ตั %ง “อนุสรณ์สถานแหง่ความรัก” หรอื “ทัชมาฮาล”   
คํ?า บรกิารอาหารคํ?า ณ ภตัตาคาร (10) 

นําทา่นเขา้สูท่ ี?พกั...  Howard The Fern หรอืเทยีบเทา่ 
 
วนัที?หา้   ทชัมาฮาล -  อคัรา ฟอรท์ - เมอืงเดล ี- ประตเูมอืงอนิเดยี - ตลาดพื)นเมอืงจนัปาท - ทา่อากาศยาน
นานาชาตอินิทริา คานธ ี
 
นําทา่นเดนิทางสู ่ทชัมาฮาล (Taj Mahal) หรอือนุสรณ์สถานแหง่ความรัก เพื?อชมพระอาทติยข์ ึ)นในตอนเชา้ตรู ่ซ ึ�งทัชมาฮาลถอืวา่
เป็นสิ�งมหัศจรรยข์องโลกในยคุปัจจุบัน เป็นแหลง่กอ่เกดิพลังแหง่ความรักที�เป็นแรงบันดาลใจใหใ้ครหลายๆคน ทัชมาฮาล ถอืเป็นสสุาน
หนิอ่อนที�ผูค้นต่างยกย่องใหเ้ป็นสถาปัตยกรรมแห่งความรักที�งดงาม และยิ�งใหญ่ที�สดุแห่งหนึ�งของโลก ปัจจุบัน ทัชมาฮาล ถอืวา่เป็น
แหลง่มรดกโลก 1 ใน 7 สิ�งมหัศจรรยท์ี�สําคัญ ที�บอกเลา่เกี�ยวกบัความรักที�เป็นอมตะของพระเจา้ชาหจ์าฮันที�มตีอ่พระนางมมุตชั สรา้งขึ%น
ในปี ค.ศ. 1631 จากนั%นหัวหนา้ทัวร ์นําทกุทา่นเดนิสูป่ระตสูสุานที�สลกัตัวหนังสอืภาษาอาระบคิที�เป็นถอ้ยคําอทุศิ และไวอ้าลัยตอ่บคุคล
อันเป็นที�รักที�จากไป พรอ้มกับนําทุกท่านถ่ายรูปภาพกบัลานนํ%าพุที�มอีาคารทัชมาฮาลอยู่เบื%องหลัง พาทุกท่านเยี�ยมชมภายในอาคารที�มี
การสรา้งมาจากหนิอ่อนสขีาวบรสิุทธิ\จากเมืองมกรานะ มีการประดับลวดลายดว้ยเทคนิคฝังหนิสตี่างๆ ลงไปในเนื%อหนิถอืไดว้่าเป็น
สถาปัตยกรรมชิ%นเอกของโลกที�ออกแบบโดยชา่งจากเปอรเ์ซยี อาคารตรงกลางเป็นรปูโดมที�มหีอคอยสี�เสาลอ้มรอบ ตรงกลางดา้นในเป็น
ที�ฝังพระศพของพระนางมมุตชั มาฮาล และพระเจา้ชาหจ์าฮนั ที�ไดอ้ยูคู่เ่คยีงกนัตลอดชั�วนรัินดร ์ 
 

 
 
เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (11) 

 นําทา่นเดนิทางสู ่อคัรา ฟอรท์ (Agra Fort) อกีหนึ�งสถานที�แหลง่มรดกโลกที�ควรคา่แกก่ารมาเยอืน อัครา ฟอรท์ พระราชวัง
ที�ถอืวา่ยิ�งใหญ่ เพราะใชเ้วลาในการสรา้งยาวนานถงึสามยุคดว้ยกัน ของกษัตรยิแ์ห่งราชวงศโ์มกลุ เป็นกําแพงสองชั %นและป้อมอาคาร
ทางเขา้สี�ทศิ ภายในประกอบดว้ยพระราชวงั มัสยดิ สวนดอกไม ้สถาปัตยกรรมตวัอาคารสรา้งดว้ยหนิทรายสแีดง โดยกษัตรยิอ์คับาร ์และ



 

ที�แหง่นี%ยังเป็นที�คมุขงักษัตรยิซ์าจารฮ์าล พระองคใ์ชเ้วลาชว่งสดุทา้ยของชวีติ โดยการมองผา่นแมนํ่%ายมุนาไปยงัทัชมาฮาลที�ซ ึ�งมเหสสีดุ
ที�รักของพระองคป์ระทับอยูอ่ยา่งนรัินดร ์
 

 
 
 กลางวนั บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (12) 
 นําท่านเดนิทางสู ่เมอืงเดล ี(Delhi) (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 5 ชั�วโมง) เมอืงหลวงของประเทศอนิเดยี ถอืเป็นเมอืงที�เป็น
ศนูยก์ลางดา้นการเมอืงการปกครองประชาธปิไตยที�ใหญ่ที�สดุในโลก นําท่านเดนิทางสู ่ประตเูมอืงอนิเดยี (India Gate) ประตเูมอืง
แหง่นี%สงู 43.3 เมตร ซุม้โคง้ของประตกูวา้ง 9.1 เมตร สงู 22.8 เมตร สรา้งโดยใชห้นิทรายแดงแท่งทบึ เป็นสถานที�ประกอบพธิกีรรมใน
งานวันสําคัญต่าง ๆ ถูกสรา้งขึ%นเพื�อเป็นอนุสาวรยีข์องทหารที�เสยีชวีติในสงครามโลกครั %งที�หนึ�ง ที�ประตูเมอืงแห่งนี%จะเห็นลายสลักชื�อ
ของทหารที�ตายในสนามรบ โดยชื�อที�สลักไวเ้ป็นชื�อของทหารและขา้ราชการชาวอนิเดยีและอังกฤษ จํานวน 13,516 คน ที�พลชีพีใน
สงครามชายแดนดา้นตะวันตกเฉียงเหนอื และสงครามอัฟฆัน ครั %งที� 3 ดา้นบนยอดของประตสูรา้งเพื�ออทุศิใหแ้กท่หารที�หายสาบสญูไป
โดยไรร้อ่งรอย  
  

 



 

 
พาท่านชอ้ปปิ%ง ตลาดพื)นเมอืงจนัปาท ทุกท่านสามารถเพลดิเพลนิไปกับสนิคา้พื%นเมอืงมากมาย อาท ิผา้พันคอ เสื%อผา้ เครื�องประดับ 
เครื�องเงนิ ของตกแตง่บา้นสไตลอ์นิเดยี ของแฮนดเ์มด ราคาถกู รับรองวา่ทกุทา่นจะไม่ผดิหวังเพราะที�ตลาดแหง่นี%เปรยีบเสมอืนพาหรัุด
เมอืงไทย 

สมควรแกเ่วลานําทา่นเดนิทางสูส่นามบนิ 
คํ?า บรกิารอาหารคํ?า ณ ภตัตาคาร บรกิารทา่นดว้ยเมนอูาหารไทย (13) 
23.30 น. บนิลดัฟ้ากลบัสู ่สนามบนิสวุรรณภมู ิประเทศไทย โดยสายการบนิ Thai Airways เที�ยวบนิที� TG316 (ใชเ้วลาบนิ
ประมาณ 4 ช ั?วโมง) พรอ้มบรกิารอาหารและเครื?องดื?มบนเครื?องบนิ 
 
 
วนัที?หก สนามบนิสวุรรณภมู ิ(กรงุเทพฯ) 
 
05.25 น. คณะเดนิทางถงึ สนามบนิสวุรรณภมู ิโดยสวสัดภิาพ 

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

** หากทา่นที�ตอ้งออกตัKวภายใน (เครื�องบนิ รถทัวร ์รถไฟ) กรณุาสอบถามที�เจา้หนา้ที�ทกุครั %งกอ่นทําการออกตัKวเนื�องจาก 
สายการบนิอาจมกีารปรับเปลี�ยนไฟลท์ หรอื เวลาบนิ โดยไมไ่ดแ้จง้ใหท้ราบลว่งหนา้ ** 

*** ขอบพระคณุทกุทา่นที�ใชบ้รกิาร *** 
 
 

อตัราคา่บรกิาร 

กําหนดการเดนิทาง 
ผูใ้หญ ่

หอ้งละ 2-3 ทา่น 
1 เด็ก 2 ผูใ้หญ ่

เด็กมเีตยีง 
พกัเดี?ยวเพิ?ม 

ราคาไมร่วม
ต ัxวเครื?องบนิ 

12 – 17 กรกฎาคม 2562 28,999 28,999 9,999 19,999 

25 – 30 กรกฎาคม 2562 28,999 28,999 9,999 19,999 

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

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

 

** อตัรานี) ยงัไมร่วมคา่ทปิคนขบัรถ หวัหนา้ทวัร ์และมคัคเุทศกท์อ้งถิ?น ทา่นละ 1,500 บาท/ทา่น/ทรปิ** 
** อตัรานี) ยงัไมร่วมคา่วซีา่ทา่นละ 3,000 บาท/ทา่น/ทรปิ** 

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

• โรงแรมที�พักอาจมกีารสลบัปรับเปลี�ยนขึ%นอยูก่บัความเหมาะสมเป็นหลกัโดยคํานงึถงึผลประโยชนล์กูคา้เป็นหลกั 

 
** สาํหรบัอตัราคา่บรกิารนี) จําเป็นตอ้งมผีูเ้ดนิทางจํานวน 10 ทา่น ขึ)นไป ในแตล่ะคณะ กรณีที?มผีูเ้ดนิทางไมถ่งึตามจาํนวนที?กาํหนด ทาง
บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิ{ในการเลื?อนการเดนิทาง หรอื เปลี?ยนแปลงอตัราคา่บรกิาร (ปรบัราคาเพิ?มขึ)น เพื?อใหค้ณะไดอ้อกเดนิทาง ตามความ

ตอ้งการของผูเ้ดนิทาง) ** 

อตัราคา่บรกิารนี)รวม 
 
� คา่ตัKวเครื�องบนิไป-กลบั พรอ้มคณะ       
� คา่ภาษีสนามบนิทกุแหง่ที�ม ี  
� คา่นํ%าหนักกระเป๋าสมัภาระทา่นละไมเ่กนิ 20 กก. (จํานวน 1 ใบ/ทา่น) ทา่นละ ไมเ่กนิ 20 กก. และสามารถนําขึ%นเครื�องได ้ทา่นละ ไม่
เกนิ 7 กก. (จํานวน 1 ใบ/ทา่น)      
� คา่รถรับ-สง่ และนําเที�ยวตามรายการ   
� คา่ที�พักตามที�ระบใุนรายการ พักหอ้งละ 2 ทา่นหรอื 3 ทา่น    



 

� คา่เขา้ชมสถานที�ตา่งๆ ตามรายการ    
� คา่อาหารตามมื%อที�ระบใุนรายการ       
� คา่จา้งมัคคเุทศกค์อยบรกิารตลอดการเดนิทาง    
� คา่ตัKวเครื�องบนิภายในไป-กลบั พรอ้มคณะ 
� คา่ประกนัอบุตัเิหตรุะหวา่งเดนิทาง วงเงนิทา่นละ 1,000,000 บาท  (เงื�อนไขตามกรมธรรม)์   
 

อตัราคา่บรกิารนี)ไมร่วม  
 
� คา่ใชจ้่ายสว่นตวันอกเหนอืจากรายการที�ระบ ุเชน่ คา่ทําหนังสอืเดนิทาง คา่โทรศพัท ์คา่โทรศพัทท์างไกล คา่อนิเตอรเ์น็ต คา่ซกั  รดี 
มนิบิารใ์นหอ้ง รวมถงึคา่อาหารและเครื�องดื�มที�สั�งเพิ�มนอกเหนอืรายการ (กรณุาสอบถามจากหวัหนา้ทวัรก์อ่นการใชบ้รกิาร)   
� คา่ทปิคนขบัรถ หวัหนา้ทัวร ์และมัคคเุทศกท์อ้งถิ�น ทา่นละ 1,500 บาท/ทรปิ/ตอ่ทา่น  
� คา่ธรรมเนยีมและคา่บรกิารยื�นวซีา่ทอ่งเที�ยวประเทศอนิเดยี ทา่นละ 3,000 บาท (โดยชําระพรอ้มเงนิมดัจําคร ั)งแรก) 
� คา่ภาษีมลูคา่เพิ�ม 7% และภาษีหกั ณ ที�จา่ย 3% 
 
เง ื?อนไขการจอง และ การชําระคา่บรกิาร 

1. นักทอ่งเที�ยวหรอืเอเยน่ต ์กรุณาทําการจองลว่งหนา้กอ่นเดนิทางอยา่งนอ้ย 45 วนั พรอ้มชําระเงนิมดัจํา ทา่นละ 10,000 บาท ภายใน 3 
วัน หลังจากวันจอง ตัวอย่างเช่น ท่านทําจองวันที� 1 กรุณาระเงนิมัดจํา ส่วนนี%ภายในวันที� 3 ก่อนเวลา 14.00 น. เท่านั%น โดยระบบจะยกเลกิ
อัตโนมัตทัินท ีหากยังไมไ่ดรั้บยอดเงนิมัดจําตามเวลาที�กําหนด และหากท่านมคีวามประสงคจ์ะเดนิทางในพเีรยีดเดมิ ทา่นจําเป็นตอ้งเช็คที�วา่ง
และทําจองเขา้มาใหม่อกีครั %ง กรณีที�คณะเต็ม มคีวิรอ (Waiting List) ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิ\ในการใหส้ทิธิ\ลูกคา้รายถัดไป เป็นไปตามระบบ 
ตามวัน และ เวลา ที�ทํารายการจองเขา้มาตามลําดบั เนื�องจากทกุพเีรยีดทางบรษัิทมทีี�นั�งราคาพเิศษจํานวนจํากดั 

2. นักทอ่งเที�ยวหรอืเอเยน่ต ์กรณุาชําระคา่ทัวรส์ว่นที�เหลอืทั %งหมด ครบ 100% กอ่นวนัเดนิทางอยา่งนอ้ย 21 วนั กรณีนักทอ่งเที�ยวหรอืเอเยน่ต์
ไม่ชําระเงนิ หรอื ชําระเงนิไม่ครบภายในกําหนด ไม่ว่าสว่นใดสว่นหนึ�ง รวมไปถงึ กรณีเช็คของท่านถูกปฏเิสธการจ่ายเงนิไม่ว่ากรณีใดๆก็ตาม 
รวมทั%ง กรณีที�อยูใ่นชว่งรอผลการอนุมัตวิซีา่ รอนัดสมัภาษณ์วซีา่ ที�ทําใหท้างบรษัิทไมไ่ดรั้บเงนิตามเวลาที�กําหนดไมว่า่กรณีใดๆก็ตาม คอื กอ่น
วันเดนิทางอยา่งนอ้ย 30 วัน ใหถ้อืวา่นักทอ่งเที�ยวสละสทิธกิารเดนิทางในทัวรนั์%นๆทันท ี

3. การตดิตอ่ใดๆ กับทางบรษัิท เชน่ แฟกซ ์อเีมลล ์หรอื จดหมายฯ ตอ้งทําในวันเวลาทําการของทางบรษัิท ดังนี% วันจันทร ์ถงึ ศกุร ์เวลา 9.00 น.–
18.00 น. และ วันเสาร ์เวลา 9.00 น.–14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกลา่วและวันหยดุนักขัตฤกษ์ที�รัฐบาลประกาศในปีนั%นๆถอืวา่เป็นวันหยุดทํา
การของทางบรษัิท 

 
เง ื?อนไขการยกเลกิการเดนิทาง 
1. กรณีที�นักทอ่งเที�ยวหรอืเอเยน่ตต์อ้งการขอยกเลกิการเดนิทาง หรอื เลื�อน หรอื เปลี�ยนแปลง การเดนิทาง นักทอ่งเที�ยวหรอืเอเยน่ต ์(ผูม้รีายชื�อใน

เอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ ์อเีมลล ์หรอื เดนิทางมาที�บรษัิทอยา่งใดอยา่งหนึ�ง เพื�อลงนามในเอกสารแจง้ยนืยันยกเลกิการจองกับทางบรษัิท
เป็นลายลกัษณ์อกัษรเทา่นั%น ทางบรษัิทไมรั่บยกเลกิการจองผา่นทางโทรศพัทไ์มว่า่กรณีใดๆทั%งสิ%น 

2. กรณีนักทอ่งเที�ยวหรอืเอเยน่ตต์อ้งการขอรับเงนิคา่บรกิารคนื นักทอ่งเที�ยวหรอืเอเยน่ต ์(ผูม้รีายชื�อในเอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ ์อเีมลล ์หรอื 
เดนิทางมาที�บรษัิทอย่างใดอยา่งหนึ�ง เพื�อลงนามดําเนนิการขอรับเงนิคา่บรกิารคนื โดยแนบหนังสอืมอบอํานาจประกอบ (กรณีดําเนนิการแทนผู ้
เดนิทาง) พรอ้มหลักฐาน ไดแ้ก่ ใบเรยีกเก็บเงนิ หลักฐานการชําระเงนิค่าบรกิารต่างๆทั %งหมด พาสปอรต์หนา้แรกของผูเ้ดนิทาง สําเนาบัตร
ประชาชนของผูรั้บมอบอํานาจ และหนา้สมดุบญัชธีนาคารที�ตอ้งการใหนํ้าเงนิเขา้ใหค้รบถว้น โดยมเีงื�อนไขการคนืเงนิคา่บรกิารดงันี% 

2.1 ยกเลกิกอ่นวันเดนิทางไมน่อ้ยกวา่ 30 วัน คนืเงนิคา่บรกิารรอ้ยละ 100 ของเงนิคา่บรกิาร 
2.2 ยกเลกิกอ่นวันเดนิทางไมน่อ้ยกวา่ 15 วัน คนืเงนิคา่บรกิารรอ้ยละ 50 ของเงนิคา่บรกิาร 
2.3 ยกเลกิกอ่นวันเดนิทางนอ้ยกวา่ 15 วัน ไมค่นืเงนิคา่บรกิารที�ชําระแลว้ทั %งหมด 
** ทั %งนี% ทางบรษัิทจะหักคา่ใชจ้า่ยที�ไดจ้า่ยจรงิจากคา่บรกิารที�ชําระแลว้เนื�องจากการจัดเตรยีม การจัดการนําเที�ยวใหแ้กนั่กทอ่งเที�ยว เชน่ การสํารองที�
นั�งตัKวเครื�องบนิ การจองที�พัก เป็นตน้ ** 
3. การเดนิทางที�ตอ้งการันตมีัดจําหรอืซื%อขาดแบบมเีงื�อนไข หรอืเที�ยวบนิเหมาลํา Charter Flight หรอื Extra Flight กบัสายการบนิ หรอืผา่นตัวแทน

ในประเทศหรอืตา่งประเทศ  จะไมม่กีารคนืเงนิมัดจําหรอืคา่บรกิารทั %งหมดไมว่า่กรณีใดๆก็ตาม   
4. สําหรับอัตราคา่บรกิารนี% จําเป็นตอ้งมผีูเ้ดนิทางจํานวน 10 ทา่น ขึ%นไป ในแตล่ะคณะ กรณีที�มผีูเ้ดนิทางไมถ่งึตามจํานวนที�กําหนด ทางบรษัิทฯ ขอ

สงวนสทิธิ\ในการยกเลกิ เลื�อน หรอื เปลี�ยนแปลง อัตราค่าบรกิาร (ปรับราคาเพิ�มขึ%น เพื�อใหค้ณะไดอ้อกเดนิทาง ตามความตอ้งการ) โดยทาง
บรษัิทจะแจง้ใหก้ับนักท่องเที�ยวหรอืเอเย่นตท์ราบลว่งหนา้อย่างนอ้ย 10 วัน กอ่นการเดนิทางสําหรับประเทศที�ไม่มวีซีา่ และ อยา่งนอ้ย 21 วัน 
กอ่นการเดนิทางสําหรับประเทศที�มวีซีา่ แต่หากทางนักท่องเที�ยวหรอืเอเย่นตท์ุกท่านยนิดทีี�จะชําระคา่บรกิารเพิ�มจากการที�มนัีกท่องเที�ยวร่วม
เดนิทางนอ้ยกวา่ที�ทางบรษัิทกําหนดเพื�อใหค้ณะเดนิทางได ้ทางบรษัิทยนิดทีี�จะใหบ้รกิารและดําเนนิการตอ่ไป 

5. ในกรณีที�ลกูคา้ดําเนนิการยื�นวซีา่เรยีบรอ้ยแลว้ ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิ\ไมค่นืคา่ทัวรท์ี�ลกูคา้ชําระมาแลว้ไมว่า่สว่นใดสว่นหนึ�ง ยกเวน้ในกรณีที�วซีา่
ไมผ่า่นการอนุมัตจิากทางสถานทตู กรณีนี%ทางบรษัิทจะคดิคา่ใชจ้า่ยตามที�เกดิขึ%นจรงิทั %งหมด โดยคํานงึถงึประโยชนข์องลกูคา้เป็นสําคญั 



 

6. การตดิตอ่ใดๆ กับทางบรษัิทเชน่ แฟกซ ์อเีมลล ์หรอืจดหมายฯ ตอ้งทําในวันเวลาทําการของทางบรษัิท ดังนี% วันจันทร ์ถงึศกุร ์เวลา 9.00 น. – 
18.00 น. และวันเสาร ์เวลา 9.00 น.-14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกลา่วและวันหยดุนักขัตฤกษ์ที�รัฐบาลประกาศในปีนั%นๆถอืวา่เป็นวันหยดุทําการ
ของทางบรษัิท 

 

ขอ้มลูสําคญัเกี?ยวกบั การยื?นคาํรอ้งขอวซีา่ ที?ทา่นควรทราบ  

1. ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธิ\ในการยื�นวซีา่แบบหมูค่ณะเทา่นั%น กรณีที�ทา่นไมส่ามารถยื�นวซีา่พรอ้มคณะได ้จะตอ้งยื�นกอ่น หรอื หลัง คณะ และหาก
เกดิคา่ใชจ้า่ยไมว่า่กรณีใดๆก็ตาม ทา่นจําเป็นจะตอ้งชําระคา่ใชจ้า่ยที�เกดิขึ%นตามจรงิทั %งหมด เชน่ คา่บัตรโดยสารโดยเครื�องบนิ (ตัKว) จะตอ้งออก
กอ่นแตว่ซีา่ยังไมอ่อก เนื�องจากทา่นยื�นหลงัคณะ  

2. มาตราฐานการพจิารณาวซีา่แบบปกตทัิ�วไปคอื 7 วันทําการ (เป็นอยา่งนอ้ย ไมร่วมวันเสาร ์- อาทติย)์ ทั %งนี% ข ึ%นอยูก่ับจํานวนผูส้มัครในชว่งนั%นๆ ซึ�ง
หากอยูใ่นชว่งฤดกูาลทอ่งเที�ยว ที�มผีูส้มัครเป็นจํานวนมาก อาจตอ้งใชร้ะยะเวลามากกวา่ปกต ิ

3. การยื�นขอวซีา่ทอ่งเที�ยวประเทศอนิเดยีแบบหมูค่ณะ ไมจํ่าเป็นตอ้งใชห้นังสอืเดนิทางฉบับจรงิ หากทา่นสง่ สําเนาหนา้หนังสอืเดนิทาง (หนา้แรก
ที�มรีปู) ชดัเจน สแกนไฟลเ์ป็นรปูภาพ หรอื ไฟล ์PDF. มาใหก้บัทางบรษัิทเรยีบรอ้ยแลว้  

 

การเตรยีมเอกสาร เพื?อขอยื?นวซีา่ทอ่งเที?ยวประเทศอนิเดยี แบบหมูค่ณะ  
สําหรบัผูเ้ดนิทางที?ถอืหนงัสอืเดนิทางไทย 
1. สําเนาหนา้หนังสอืเดนิทาง (หนา้แรกที�มรีปู) ชดัเจน โดยสแกนไฟลเ์ป็นรปูภาพ หรอื ไฟล ์PDF. (รปูถา่ยจากมอืถอืไมส่ามารถใชไ้ด)้ มอีายกุาร

ใชง้านคงเหลอืไมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน ณ วันเดนิทางกลบั  และมหีนา้วา่งไมตํ่�ากวา่ 2 หนา้ 

2. รปูถา่ยส ีหนา้ตรง ขนาด 2 x 2 นิ%ว (เทา่กนัทกุดา้นเป็นสี�เหลี�ยมจัตรัุส) จํานวน 2 รปู ฉากหลงัตอ้งเป็นพื%นสขีาว ถา่ยมาแลว้ไมเ่กนิ 3 เดอืน ไมซํ่%า

กบัวซีา่ประเทศอื�นๆที�เคยไดรั้บ เทา่นั%น  

2.1. กรณีผูเ้ดนิทางอายไุมถ่งึ 18 ปีบรบิรูณ์  

- กรณีเด็ก ไมไ่ดเ้ดนิทางกบั บดิาและมารดา จําเป็นตอ้งม ีหนงัสอืยนิยอมใหบ้ตุรเดนิทาง ไปตา่งประเทศ ที�ออกโดยสํานักงานเขตหรอือําเภอ 
ตามสําเนาทะเบยีนบา้น ทั %งภาษาไทย และ ภาษาองักฤษ , สําเนาหนา้หนังสอืเดนิทาง ของบดิา และ มารดา , หนังสอืรับรองคา่ใชจ่า่ย (ภาษาไทย และ 
ภาษาองักฤษ) พรอ้มลงนามสําเนาถกูตอ้ง 
- กรณีเด็ก ไมไ่ดเ้ดนิทางกบั บดิา จําเป็นตอ้งม ีหนงัสอืยนิยอมใหบ้ตุรเดนิทาง ไปตา่งประเทศ (ของมารดา) ใหบ้ตุรเดนิทางไปตา่งประเทศ ที�
ออกโดยสํานักงานเขตหรอือําเภอ ตามทะเบยีนบา้น (ภาษาไทย และ ภาษาองักฤษ) , สําเนาหนา้หนังสอืเดนิทาง ของบดิา และ มารดา หนังสอืรับรอง
คา่ใชจ่า่ย (ภาษาไทย และ ภาษาองักฤษ) 
- กรณีเด็ก ไมไ่ดเ้ดนิทางกบั มารดา จําเป็นตอ้งม ีหนงัสอืยนิยอมใหบ้ตุรเดนิทาง ไปตา่งประเทศ (ของบดิา) ใหบ้ตุรเดนิทางไปตา่งประเทศ ที�
ออกโดยสํานักงานเขตหรอือําเภอ ตามทะเบยีนบา้น (ภาษาไทย และ ภาษาองักฤษ) , สําเนาหนา้หนังสอืเดนิทาง ของบดิา และ มารดา หนังสอืรับรอง
คา่ใชจ่า่ย (ภาษาไทย และ ภาษาองักฤษ) 

** รายละเอยีดเอกสารการยื?นขอวซีา่ที?ไดก้ลา่วมานี) เป็นเพยีงขอ้มลูเบื)องตน้ที?ทางบรษิทัฯ ไดจ้ดัทาํขึ)นจากประสบการณ์และระเบยีบของ
สถานทตูฯ ซึ?งอาจมกีารเปลี?ยนแปลงได ้ตามแตส่ถานการณ์ และคณุสมบตัขิองลกูคา้ในแตล่ะราย โดยอยูท่ ี?ดลุยพนิจิของประเทศ

ปลายทางเป็นผูด้าํเนนิการ ** 

** หมายเหต ุ: ทางดา่นตรวจคนเขา้เมอืงประเทศปลายทาง อาจขอรายละเอยีดเพิ?มเตมิ จากที?ไดแ้จง้ไว ้ข ึ)นอยูก่บัการพจิารณาของ
เจา้หนา้ที? และเอกสาร ของแตล่ะทา่น (เป็นการพจิารณาแบบรายบคุคล) การอนุมตัวิซีา่เป็นดลุพนิจิของทางสถานทตู ทางบรษิทัไมม่สีว่น
เกี?ยวขอ้งใดๆท ั)งส ิ)น ท ั)งนี)บรษิทัเป็นเพยีงตวักลางและคอยบรกิารอํานวยความสะดวกใหแ้กผู่เ้ดนิทางเทา่น ั)น อตัราคา่ธรรมเนยีมวซีา่ทาง
สถานทตูเป็นผูเ้รยีกเก็บ หากทา่นโดนปฏเิสธการขออนุมตัวิซีา่ ทางสถานทตูไมค่นือตัราคา่ธรรมเนยีมในการยื?นวซีา่ และมสีทิธิ{ไมแ่จง้

สาเหตกุารปฏเิสธวซีา่ ** 

 

เง ื?อนไข และ ขอ้ควรทราบอื?นๆ ท ั?วไป ที?ทา่นควรทราบ 

1. ทัวรน์ี%สําหรับผูม้วีัตถปุระสงคเ์พื�อการทอ่งเที�ยวเทา่นั%น 

2. ทัวรน์ี%ขอสงวนสทิธิ\สําหรับผูเ้ดนิทางที�ถอืหนังสอืเดนิทางธรรมดา (หนา้ปกสนํี%าตาล / เลอืดหมู) เท่านั%น กรณีที�ท่านถอืหนังสอืเดนิทางราชการ  
(หนา้ปกสนํี%าเงนิเขม้) หนังสอืเดนิทางทตู (หนา้ปกสแีดงสด) และตอ้งการเดนิทางไปพรอ้มคณะทัวรอ์ันมวีัตถปุระสงคเ์พื�อการทอ่งเที�ยว โดยไมม่ี
จดหมายเชญิ หรอื เอกสารใดเชื�อมโยงเกี�ยวกบัการขออนุญาตการใชห้นังสอืเดนิทางพเิศษอื�นๆ หากไมผ่า่นการอนุมัตขิองเคาทเ์ตอร ์เชค็อนิ ดา่น
ตรวจคนเขา้เมือง ทั %งฝั� งประเทศไทยขาออก และ ต่างประเทศขาเขา้ไม่ว่ากรณีใดก็ตาม ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิ\ในการไม่รับผดิชอบความ



 

ผดิพลาดที�จะเกดิขึ%นในสว่นนี% และ ทัวรน์ี%เป็นทัวรแ์บบเหมาจา่ย หากทา่นไมไ่ดร้ว่มเดนิทางหรอืใชบ้รกิารตามที�ระบไุวใ้นรายการไมว่า่บางสว่นหรอื
ทั %งหมด หรอืถูกปฏเิสธการเขา้-ออกเมอืง หรอืดว้ยเหตผุลใดๆก็ตาม ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิ\ไมค่นืเงนิคา่บรกิารไมว่า่บางสว่นหรอืทั %งหมดใหแ้ก่
ทา่นไมว่า่กรณีใดๆก็ตาม 

3. ทัวรน์ี%เป็นทัวรแ์บบเหมาจ่าย หากท่านไม่ไดร้่วมเดนิทางหรอืใชบ้รกิารตามที�ระบไุวใ้นรายการไม่ว่าบางสว่นหรอืทั %งหมด หรอืถูกปฏเิสธการเขา้-
ออกเมอืง หรอืดว้ยเหตผุลใดๆก็ตาม ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิ\ไมค่นืเงนิคา่บรกิารไมว่า่บางสว่นหรอืทั %งหมดใหแ้กท่า่นไมว่า่กรณีใดๆก็ตาม 

4. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิ\ไมรั่บผดิชอบคา่เสยีหายจากความผดิพลาดในการสะกดชื�อ นามสกลุ คํานําหนา้ชื�อ เลขที�หนังสอืเดนิทาง เลขที�วซีา่ และ
อื�นๆ เพื�อใชใ้นการจองตัKวเครื�องบนิ ในกรณีที�นักทอ่งเที�ยวหรอืเอเยน่ตไ์มไ่ดส้ง่หนา้หนังสอืเดนิ และ หนา้วซีา่มาใหก้ับทางบรษัิทพรอ้มการชําระ
เงนิมัดจําหรอืสว่นที�เหลอืทั %งหมด 

5. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิ\ในการเปลี�ยนแปลงรายการการเดนิทางตามความเหมาะสม เพื�อใหส้อดคลอ้งกับสถานการณ์ ภมูอิากาศ และเวลา ณ วันที�
เดนิทางจรงิของประเทศที�เดนิทาง ทั %งนี% ทางบรษัิทจะคํานงึถงึความปลอดภัย และ ประโยชนข์องลกูคา้เป็นสําคญั 

6. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิ\ไมรั่บผดิชอบตอ่ความเสยีหายหรอืคา่ใชจ้า่ยใดๆ ที�เพิ�มขึ%นของนักทอ่งเที�ยวที�ไมไ่ดเ้กดิจากความผดิของทางบรษัิท เชน่ 
ภัยธรรมชาต ิการจลาจล การนัดหยุดงาน การปฏวิัต ิอบุัตเิหต ุความเจ็บป่วย ความสญูหายหรอืเสยีหายของสัมภาระ ความลา่ชา้ เปลี�ยนแปลง 
หรอืการบรกิารของสายการบนิ เหตสุดุวสิยัอื�น เป็นตน้ 

7. อัตราคา่บรกิารนี%คํานวณจากอัตราแลกเปลี�ยนเงนิตราตา่งประเทศ ณ วันที�ทางบรษัิทเสนอราคา ดังนั%น ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิ\ในการปรับราคา
คา่บรกิารเพิ�มขึ%น ในกรณีที�มกีารเปลี�ยนแปลงอัตราแลกเปลี�ยนเงนิตราตา่งประเทศ คา่ตัKวเครื�องบนิ คา่ภาษีนํ%ามัน คา่ภาษีสนามบนิ คา่ประกันภัย
สายการบนิ การเปลี�ยนแปลงเที�ยวบนิ ฯลฯ ที�ทําใหต้น้ทนุสงูขึ%น 

8. มัคคเุทศก ์พนักงาน หรอืตวัแทนของทางบรษัิท ไมม่อํีานาจในการใหคํ้าสญัญาใดๆ แทนบรษัิท  เวน้แตม่เีอกสารลงนามโดยผูม้อํีานาจของบรษัิท
กํากบัเทา่นั%น 

9. นักท่องเที�ยวตอ้งมคีวามพรอ้มในการเดนิทางทุกประการ หากเกดิเหตสุดุวสิัยใดๆ ระหวา่งรอการเดนิทาง อันไมใ่ชเ่หตทุี�เกี�ยวขอ้งกับทางบรษัิท 
อาทเิชน่ วซีา่ไม่ผ่าน เกดิอุบัตภัิยที�ไม่สามารถควบคุมได ้นอกเหนือการควบคุมและคาดหมาย ทางบรษัิทจะรับผดิชอบคนืค่าทัวรเ์ฉพาะสว่นที�
บรษัิทยังไมไ่ดชํ้าระแกท่างคูค่า้ของทางบรษัิท หรอืจะตอ้งชําระตามขอ้ตกลงแกคู่ค่า้ตามหลกัปฏบิตัเิทา่นั%น 

10. กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย ์ที�จะนําตดิตัวขึ%นเครื�องบนิ ตอ้งมขีนาดบรรจุภัณฑไ์ม่เกนิ 100 มลิลลิติรตอ่ชิ%น และรวมกันทุกชิ%นไมเ่กนิ 1,000 
มลิลลิติร โดยแยกใสถุ่งพลาสตกิใสซึ�งมซีปิล็อคปิดสนทิ และสามารถนําออกมาใหเ้จา้หนา้ที�ตรวจไดอ้ยา่งสะดวก ณ จุดเอ็กซเ์รย ์อนุญาตใหถ้อื
ไดท้า่นละ 1 ใบเทา่นั%น ถา้สิ�งของดังกลา่วมขีนาดบรรจุภัณฑม์ากกวา่ที�กําหนดจะตอ้งใสก่ระเป๋าใบใหญ่และฝากเจา้หนา้ที�โหลดใตท้อ้งเครื�องบนิ
เทา่นั%น 

11. สิ�งของที�มลีักษณะคลา้ยกับอาวุธ เช่น กรรไกรตัดเล็บ มดีพก แหนบ อุปกรณ์กฬีาฯ จะตอ้งใสก่ระเป๋าใบใหญ่และฝากเจา้หนา้ที�โหลดใตท้อ้ง
เครื�องบนิเทา่นั%น 

12. คณะทัวรน์ี% เป็นการชําระคา่ใชจ้่ายทั %งหมดแบบผูกขาดกับตัวแทนบรษัิทที�ไดรั้บการรับรองอย่างถูกตอ้ง ณ ประเทศปลายทาง ซึ�งบางสว่นของ
โปรแกรมอาจจําเป็นตอ้งทอ่งเที�ยวอันเป็นไปตามนโยบายของประเทศปลายทางนั%นๆ กรณีที�ทา่นไมต่อ้งการใชบ้รกิารสว่นใดสว่นหนึ�ง ไมว่า่กรณี
ใดก็ตาม จะไมส่ามารถคนืคา่ใชจ้า่ยใหไ้ด ้และ อาจมคีา่ใชจ้า่ยเพิ�มเตมิขึ%นตามมาเป็นบางกรณี ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิ\ในการเรยีกเก็บคา่ใชจ้า่ยที�
เกดิขึ%นจรงิทั %งหมดกบัผูเ้ดนิทาง กรณีที�เกดิเหตกุารณ์นี%ข ึ%น ไมว่า่กรณีใดก็ตาม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

แบบฟอรม์กรอกขอ้มูลวีซ่าประเทศ อินเดีย 

** กรุณากรอกขอ้มูลทั งหมดใหค้รบถว้น เพื(อประโยชนใ์นการขอวีซ่าของทา่นเอง ** 
ชื(อ-นามสกุล (สะกดตรงตามหนังสือเดินทาง)  (MR./MRS./MS./MSTR.)  
................................................................................................................................................................................... 

สถานะภาพ  □ โสด    □ แต่งงานไมไ่ดจ้ดทะเบียนสมรส □ หมา้ย  □ หยา่    
□ แต่งงานจดทะเบียนสมรส  
ชื%อ-นามสกุล คู่สมรส.....................................................................................สถานที%เกิด........................................
สญัชาติ………………………………………………………. 

ชื(อ-นามสกุล บิดา .............................................................................................................................. 
สถานที%เกิด.......................................สญัชาติ………………………………………………………. 
ชื(อ-นามสกุล มารดา ........................................................................................................................... 
สถานที%เกิด.......................................สญัชาติ………………………………………………………. 
ที(อยูต่ามทะเบียนบา้น.......................................................................................................................................... 

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

ที(อยูปั่จจบุนั............................................................................................................................................................. 

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

ชื(อสถานที(ทาํงาน / สถานศึกษา......................................................................................................................ตาํแหน่ง
งาน.......................................... 

ที(อยูส่ถานที(ทาํงาน / สถานศึกษา..................................................................................................................... 

..........................................รหสัไปรษณีย ์...............................................โทรศพัท.์............................................ 
  *** ในกรณีที(เกษียณอายุ กรุณาระบุชื(อ และ ที(อยู ่สถานที(ทาํงาน เนื(องจากเป็นเงื(อนไขของสถานทูต ***  

ท่านเคยเดินทางเขา้ประเทศอินเดียมาก่อนหรือไม ่□  เคย  □  ไมเ่คย 
ถา้เคย กรุณาระบุวนัที%..........................................สถานที%/เมือง................................... 
ประเทศที%เคยเดินทางในระยะเวลา 89 ปี ที%ผ่านมา 
............................................................................................................................................................... 
ท่านเคยเดินทางกลุ่มประเทศ SAARC ในระยะเวลา = ปีที%ผ่านมา มาก่อนหรือไม ่(กลุ่มประเทศ SAARC ไดแ้ก่ 
บงักลาเทศ ภูฏาน เนปาล มลัดีฟส ์ปากีสถาน ศรีลงักา อฟักานิสถาน ) 
ถา้เคย กรุณาระบุปีที%..........................................สถานที%/เมอืง................................................................
ระยะเวลาที%พาํนัก..........................วนั 
ชื%อสมาชิกในครอบครวัพรอ้มเบอรติ์ดต่อ ระหวา่งที%ท่านพาํนักอยู ่ณ ประเทศอินเดีย 



 

A ชื%อ-สกุล.................................................................................................................................................................. 
ที%อยู.่............................................................................................................................................................................ 
เบอรโ์ทรศพัท.์.......................................... 
(กรณุาแจง้เบอรที์�สามารถติดตอ่ไดโ้ดยสะดวก เนื�องจากทางสถานทูตจะมีการโทรเช็คขอ้มูลโดยตรงกบัท่าน) 

การพิจารณาอนุมติัวซ่ีาเป็นดุลพินิจของทางสถานทูตฯเท่านัEน ทางบริษัทเป็นเพียงตวักลางในการ
อาํนวยความสะดวกและบริการดา้นเอกสารใหแ้ก่ผูเ้ดินทางเท่านัEน 

 

 

 

 

 


