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วนัแรก สนามบนิสุวรรณภูม ิ(กรุงเทพฯ) - ทา่อากาศยานนานาชาตอินิทริา คานธ ี– สนามบนิศรนีาคา รฐัแคชเมยีร ์ 

 

04.30 น. นัดหมำยคณะพรอ้มกนั ณ สนามบนิสวุรรณภูม ิ(กรุงเทพฯ) ชัน้ 4 ประตหูมายเลข 2 เคานเ์ตอร ์D สายการบนิ 

Thai Airways ซึง่จะมเีจำ้หนำ้ที ่คอยตอ้นรับ และบรกิำรชว่ยเหลอืเรือ่งของกระเป๋ำเดนิทำง พรอ้มทัง้เชค็อนิรับบตัรที่

น่ังบนเครือ่งบนิ  

07.35 น. บนิลัดฟ้ำสู่ ท่าอากาศยานนานาชาตอินิทริา คานธี ประเทศอนิเดีย โดยสำยกำรบนิ Thai Airways เทีย่วบนิที่ 

TG323  (ใชเ้วลาบนิประมาณ 4 ช ัว่โมง) พรอ้มบรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่งบนิ  

10.35 น. เดนิทำงถงึ ทา่อากาศยานนานาชาตอินิทริา คานธ ีประเทศอนิเดยี น ำทำ่นผำ่นพธิกีำรตรวจคนเขำ้เมอืงและศลุกำกร 

(เวลาทอ้งถิน่ชา้กวา่ประเทศไทย 1 ช ัว่โมง 30 นาท)ี จำกนั้นน ำท่ำนไปยัง อาคารบนิภายในประเทศ ณ ท่า

อากาศยานนานาชาตอินิทริา คานธ ี 

......... น.     บนิลัดฟ้ำสู่ สนามบนิศรนีาคา รฐัแคชเมยีร ์โดยสำยกำรบนิ ......... เทีย่วบนิที ่......... (ใชเ้วลาบนิประมาณ 1 

ช ัว่โมง 30 นาท)ี ไมม่บีรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่งบนิ 

 

** ค าแนะน าเกีย่วกบักระเป๋าสมัภาระ ** 

เนื่องจำกเทีย่วบนิภำยในประเทศอนิเดยี มกีำรจ ำกัดน ้ำหนักกระเป๋ำสัมภำระ อนุญาตใหโ้หลดกระเป๋าสมัภาระลงใต้

ทอ้งเครือ่งบนิได ้ทา่นละ ไมเ่กนิ 20 กก. (จ านวน 1 ใบ/ทา่น)  และสามารถน าขึน้เครือ่งได ้ทา่นละ ไม่เกนิ 7 

กก. (จ านวน 1 ใบ/ท่าน) หำกมีน ้ ำหนักเกินกรณีนี้สำยกำรบนิจ ำเป็นตอ้งเรียกเก็บค่ำใชจ้่ำยเพิ่มเตมิ ซึ่งลูกคำ้

จ ำเป็นตอ้งช ำระเองตำมจรงิทัง้หมด จงึขอควำมร่วมมอืในกำรค ำนวณน ้ำหนักสมัภำระกอ่นเดนิทำงทกุครัง้ 

หมำยเหต:ุ เทีย่วบนิ โปรแกรม และเมอืงทีพั่กอำจมกีำรปรับเปลีย่นตำมควำมเหมำะสม ใหส้อดคลอ้งกับเวลำ 

สถำนกำรณ์ และสภำพอำกำศ โดยค ำนงึถงึประโยชนข์องลกูคำ้เป็นส ำคญั 

 

......... น.     เดนิทำงถงึ สนามบนิศรนีาคา รฐัแคชเมยีร ์น ำทำ่นผ่ำนพธิกีำรตรวจคนเขำ้เมอืงและศลุกำกร (เวลาทอ้งถิน่ชา้กวา่

ประเทศไทย 1 ช ัว่โมง 30 นาท)ี รฐัแคชเมยีร ์(Kashmir) ตัง้อยู่ทำงตอนเหนือสดุของประเทศอนิเดยี หรอืทีไ่ดรั้บ

ขนำนนำมวำ่ “ดนิแดนสวติเซอรแ์ลนดแ์หง่เอเชยี”  เป็นดนิแดนกลำงเทอืกเขำหมิำลัยทีม่ธีรรมชำตสิวยงำมอย่ำงน่ำ

อัศจรรย ์แคชเมยีรถ์อืว่ำเป็นอกีหนึง่รัฐทีม่คีวำมหลำกหลำยทำงภูมปิระเทศทีค่ลำ้ยคลงึกับประเทศฝ่ังยุโรป เนื่องจำกมี

ทัง้แบบเทอืกเขำ พืน้ทีร่ำบบนภูเขำ ภูเขำหมิะ ทุง่หญำ้ และทะเลสำบ และทีส่ ำคญัแคชเมยีรเ์ป็นเมอืงทีส่ำมำรถเทีย่วได ้

ตลอดทัง้ปี ในช่วงประมาณฤดใูบไมผ้ล ิและฤดูรอ้นจะเขา้สูห่ว้งแหง่ทุง่หญา้และทุง่ดอกไม ้และทีส่ าคญัในช่วง

ประมาณเดอืนมนีาคม - เมษายนของทุกปี (ท ัง้นีข้ ึน้อยูก่บัสภาพอากาศในปีน ัน้ๆ) จะเป็นเดอืนของการเร ิม่ตน้

เทศกาลดอกทวิลปิอนิทริา คานธ ี(The Indira Gandhi Memorial Tulip Garden) เทศกาลดอกทวิลปิทีใ่หญ่

ทีส่ดุในเอเชยี นอกจำกควำมสวยงำมของดอกทวิลปิแลว้ ยังมทีศันียภำพดำ้นหลงัเป็นววิของทะเลสำบดำล ซึง่ยิง่ท ำให ้

ทีน่ี่สวยงำมยิ่งขึน้ไปอีก หำกใครไดม้ำเยือนเป็นอันตอ้งตกหลุมรักกันทุกคน  น ำท่ำนเดนิทำงไปยัง เมอืงศรนีาคา 

(Srinagar) หรือรูจักกันในอกีชือ่ “ศรีนคร” เมอืงหลวงของรัฐแคชเมยีร์ ซึง่เมอืงหลวงแห่งนี้ตัง้อยู่ทีหุ่บเขำแคชเมยีร์ 

เป็นทีย่อมรบัในหมูน่กัทอ่งเทีย่ววา่เป็นดนิแดนแหง่ทะเลสาบ สายน า้ สวนดอกไม ้รวมถงึศลิปะงานฝีมอืทีผ่ลติ

มาจากไม ้ดว้ยควำมทีช่ำวเมอืงมวีถิชีวีติอยู่คู่กับสำยน ้ำ หรือทะเลสำบดำลจงึท ำใหช้ำวบำ้นใชเ้รือเป็นหนึ่งในพำหนะ

ส ำคญัในกำรเดนิทำง  

ค า่ บรกิารอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร (1) 

น าทา่นเขา้สูท่ ีพ่กั...  Royal Group of Houseboats (Deluxe Houseboat) หรอืเทยีบเทา่ 

 

วนัทีส่อง กลุมารค์ - กุลมารค์ กอนโดลา่ - เทอืกเขากุลมารค์ - สวนโมกุล - สวนชาลมิาร ์- สวนนชิาท - ทะเลสาบดาล 
 

เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (2) 

น ำทำ่นเดนิทำงสู ่กลุมารค์ (Gulmarg) หรอื “แดนทุง่หญา้ของดอกไม ้(Meadow of Gold)” เป็นเทอืกเขำอยู่สงู

กว่ำระดับน ้ำทะเล 2,730 เมตร ตัง้อยู่ห่ำงจำกเมอืงศรีนำคำประมำณ 56 กโิลเมตร เดมิมชีือ่เรียกว่ำ เกำรมิำร์ค ก่อตัง้

โดยศลุตำ่นยูซปุชำร ์ชว่งศตวรรษที ่16 และทีส่ ำคัญทีแ่ห่งนี้เป็นทีต่ัง้ของสนำมกอลฟ์ทีม่หีลมุถงึ 18 หลมุ ทียั่งสงูทีส่ดุ

ในโลก ซึง่กลุมำร์คเป็นหนึ่งในสถำนทีท่่องเทีย่วอกีหนึ่งแห่งทีต่อ้งมำเยอืนสักครัง้ในชวีติ เทอืกเขำกุลมำร์คไดรั้บกำร

ยอมรับจำกผูค้นมำกมำยว่ำเป็นสถำนที่ที่มีทัศนียภำพที่สวยงำมแห่งหนึ่งของโลก ถือว่ำเ ป็นควำมงดงำมที่มำจำก

ธรรมชำตอิย่ำงแทจ้รงิ ไม่วำ่จะชว่งไหนๆ ก็สำมำรถเทีย่วชมไดอ้ย่ำงไม่มเีบือ่ พรอ้มสมัผัสควำมสวยงำมทีแ่ตกตำ่งกับสี่
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ฤดกูำล ไมว่ำ่จะเป็นชว่งใบไมผ้ล ิใบไมเ้ปลีย่นส ีหรอืจะฤดหูมิะเก๋ๆ ในชว่งฤดหูนำว และถงึแมจ้ะเป็นชว่งฤดรูอ้นแตท่ีน่ีก็่มี

อำกำศเย็นสบำยไมร่อ้นมำก 

 
 น ำทุกทำ่นไปยัง สถานกีุลมารค์ กอนโดลา่ และน ำทำ่นน่ัง กุลมารค์ กอนโดลา่ กระเชำ้ลอยฟ้ำทีม่คีวำมสงูทีส่ดุใน

โลก มคีวำมสงู 3,979 เมตรจำกระดบัน ้ำทะเล **(รำคำโปรแกรมนี้รวมคำ่ตัว๋ส ำหรับน่ังกลุมำรค์ กอนโดลำ่)** เพือ่ขึน้ไป

ยังสถำนกีงโดรบีนเขำ (เฟสที ่1) ดว้ยระยะทำงประมำณ 5 กโิลเมตร  

 

กรณีทีล่กูคำ้ตอ้งกำรน่ังกระเชำ้กุลมำรค์ กอนโดลำ่ ตอ่ไปยังเฟส 2 (เพือ่ขึน้ไปชมทัศนียภำพอันสวยงำม และววิ

ยอดเขำนันกำพำร์บัต (Nanga Parbat) หรือวิวของเทือกเขำหิมำลัย) สำมำรถแจง้หัวหนำ้ทัวร์ไดโ้ดยมี      

คำ่ใชจ้ำ่ยเพิม่เตมิทำ่นละประมำณ 18 USD/ทำ่น 

 

กลางวนั บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (3)  

 น ำท่ำนเดนิทำงสู ่สวนโมกุล (Mughal Gardens) หรอือกีหนึ่งฉำยำทีทุ่กคนรูจ้ัก “สวรรคแ์หง่ดอกไม”้ ตัง้อยู่ทำง 

ทศิตะวันออกของทะเลสำบดำล ถูกสรำ้งขึน้ในสมัยจักรพรรดอิักบำร์ ซึง่ขึน้ครองรำชย์ในปี ค.ศ. 1585 พระองคท์รง 

ครองเมอืงและสรำ้งสวนนีโ้ดยชำ่งฝีมอืด ี 
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สวนแห่งนี้แบง่ออกเป็น 3 สว่น ซึง่ภำยในสวนมกีำรประดับตกแตง่ในแบบสไตลส์วนเปอรเ์ชยี ซึง่ประกอบไปดว้ย สระน ้ำ 

ล ำธำร และแปลงดอกไมน้ำนำพันธุ ์พรอ้มกบัลำนน ้ำพุทีถ่กูสรำ้งขึน้ทอดยำวจำกทีต่ ำ่ข ึน้ทีส่งู หันหนำ้สูท่ะเลสำบดำล 

 

 
 

 น ำทกุทำ่นไปยัง สวนชาลมิาร ์(Shalimar Bagh) ถกูสรำ้งขึน้ในสมัย จักรพรรดจิำฮันจรี ์โดยพระองคส์รำ้งขึน้เพือ่พระ

มเหสเีนอร์ เจฮัน ซึง่เป็นผูห้ญงิทีพ่ระองคท์รงรัก และเป็นสถำนทีป่ระทับในชว่งฤดูรอ้น สวนแห่งนี้ถอืว่ำเป็นพื้นทีข่อง

กษัตริยแ์ละเชือ้พระวงศ ์ปัจจุบันสถำนทีแ่ห่งนี้เป็นสถำนทีท่ีเ่ปิดใหนั้กท่องเทีย่วไดม้โีอกำสมำเยี่ยมชมควำมสวยงำม

โดยเฉพำะบันไดทีถู่กสรำ้งขึน้ทอดผ่ำนใหเ้ดนิไปยังเนินดำ้นบนซึง่เป็นทีต่ัง้ของน ้ำพุ น ำทำ่นเดนิทำงไปชมสวนใกล ้ๆ น่ัน

คอื สวนนชิาท (Nishat Bagh) ทีส่วนแห่งนี้มคีวำมพเิศษตรงทีม่ตีน้เมเป้ิลทีม่อีำยุกวำ่ 400 ปี ซึง่มกีำรตกแตง่คลำ้ยๆ

กับสวนชำลมิำรค์อืมลีำนน ้ำพุทอดยำวจนถงึพระทีน่ั่งชัน้ใน และยิง่ไปกว่ำนัน้สวนทัง้สำมทีน่ี้มคีวำมงำมทีพ่เิศษคอืสวน

ทัง้หมดนัน้สรำ้งขึน้บนลำนทีย่กสงูขึน้โดยหันหนำ้สูท่ะเลสำบท ำใหท้ำ่นไหนทีไ่ปเยอืนจะไดด้ืม่ด ำ่ทัง้ควำมงำมและควำม

โรแมนตกิเหมอืนหลดุออกมำจำกภำพวำดเลยทเีดยีว 

 

 
 

 น ำทำ่นเดนิทำงสู ่ทะเลสาบดาล (Dal Lake) เป็นทะเลสำบทีถ่อืวำ่ใหญท่ีส่ดุในแคชเมยีร ์ถอืวำ่เป็นทะเลสำบทีข่ ึน้  ชือ่

และมชีือ่เสยีงในหมู่นักท่องเทีย่ว ทะเลสำบแห่งนี้มีเกำะกลำงทะเลสำบเป็นหย่อมๆ หรือสวนผักกลำงน ้ำ และยังเป็น  
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ตลำดน ้ำทีใ่นชว่งเชำ้จะมพี่อคำ้ต่ำงๆพำยเรือมำขำยของ อำท ิผักหรือผลไมต้่ำงๆ พเิศษ!! น าทุกท่านลงเรอื “ชคิารา”  

หรอืเรอืพายโบราณ เพือ่ชมววิทวิทศันบ์รรยากาศสุดโรแมนตกิ และความงามวถิชีวีติของชาวบา้น ซึง่หากใครทีม่าเยอืน

แคชเมยีรแ์ลว้ไมไ่ดม้าลอ่งเรอืชคิาราถอืวา่มาไมถ่งึ 

 

 

 

ค า่ บรกิารอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร (4)  

น าทา่นเขา้สูท่ ีพ่กั...  Royal Group of Houseboats (Deluxe Houseboat) หรอืเทยีบเทา่  

  

วนัทีส่าม สวนแอปเป้ิล - พาฮาลแกม - ชมววิเทอืกเขาหมิาลยั  
 

เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (5) 

 น ำทกุทำ่นเดนิทำงไปยัง พาฮาลแกม (Pahalgam) ระหวำ่งทำงแวะชม สวนแอปเป้ิล (The Apple Orchards) น ำ

ทำ่นเยีย่มชมตน้แอปเป้ิล และผลแอปเป้ิลทีก่ ำออกดอกออกผลมำกมำย **(ท ัง้นีใ้นช่วงเวลาทีทุ่กทา่นเดนิทางผล

แอปเป้ิลอาจจะยงัไมโ่ตเต็มทีเ่ทา่ทีค่วรขึน้อยูก่บัสภาพอากาศในเดอืนน ัน้ๆ)**  

กลางวนั บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (6)  

จำกนัน้น ำท่ำนเดนิทำงต่อไปยัง พาฮาลแกม (Pahalgam) ขึน้ชือ่ในเรื่องของควำมงดงำมของววิทวิทัศน์ทีถู่กโอบ

ลอ้มไปดว้ยเทอืกเขำหมิำลัย ป่ำสนเขยีวสด และแม่น ้ำลดิเดอร์ อันใสเย็น และในชว่งฤดรูอ้นจะมดีอกไมป่้ำบำนสะพร่ัง 

อกีทัง้ยังเป็นแหลง่ทีป่ลกูหญำ้ฝร่ังซึง่เป็นพชืดอกสมี่วงทีน่ยิมใชป้ระโยชน์จำกเกสรสแีดงของมันในกำรผสมสรุำ อำหำร 

และลกูอมลกูกวำดเพือ่ใหม้กีลิน่หอม น าทุกทา่นชมววิความสวยงามของเทอืกเขาหมิาลยั เทอืกเขาทีป่กคลุมดว้ย

ธารน า้แข็งตลอดท ัง้ปี 
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ค า่ บรกิารอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร (7) 

น าทา่นเขา้สูท่ ีพ่กั...  Royal Group of Houseboats (Deluxe Houseboat) หรอืเทยีบเทา่ 

 

วนัทีส่ ี ่ สนามบนิศรนีาคา รฐัแคชเมยีร ์- ทา่อากาศยานนานาชาตอินิทริา คานธ ี- เมอืงเดล ี- เมอืงอคัรา 

 

เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (8) 

น าทกุทา่นเดนิทางไปยงั สนามบนิศรนีาคา รฐัแคชเมยีร ์

......... น.     บนิลัดฟ้ำสู ่ทา่อากาศยานนานาชาตอินิทริา คานธ ีโดยสำยกำรบนิ ......... เทีย่วบนิที ่......... (ใชเ้วลาบนิประมาณ 

1 ช ัว่โมง 30 นาท)ี ไมม่บีรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่งบนิ 

 

** ค าแนะน าเกีย่วกบักระเป๋าสมัภาระ ** 

เนื่องจำกเทีย่วบนิภำยในประเทศอนิเดยี มกีำรจ ำกัดน ้ำหนักกระเป๋ำสัมภำระ อนุญาตใหโ้หลดกระเป๋าสมัภาระลงใต้

ทอ้งเครือ่งบนิได ้ทา่นละ ไมเ่กนิ 20 กก. (จ านวน 1 ใบ/ทา่น)  และสามารถน าขึน้เครือ่งได ้ทา่นละ ไม่เกนิ 7 

กก. (จ านวน 1 ใบ/ท่าน) หำกมีน ้ำหนักเกนิกรณีนี้สำยกำรบนิจ ำเป็นตอ้งเรียกเก็บค่ำใชจ้่ำยเพิ่มเตมิ ซึ่งลูกคำ้

จ ำเป็นตอ้งช ำระเองตำมจรงิทัง้หมด จงึขอควำมร่วมมอืในกำรค ำนวณน ้ำหนักสมัภำระกอ่นเดนิทำงทกุครัง้ 

หมำยเหตุ: เทีย่วบนิ โปรแกรม และเมอืงทีพั่กอำจมกีำรปรับเปลีย่นตำมควำมเหมำะสม ใหส้อดคลอ้งกับเวลำ 

สถำนกำรณ์ และสภำพอำกำศ โดยค ำนงึถงึประโยชนข์องลกูคำ้เป็นส ำคญั 

 

......... น.     เดนิทำงถงึ ทา่อากาศยานนานาชาตอินิทริา คานธ ีน ำทำ่นผ่ำนพธิกีำรตรวจคนเขำ้เมอืงและศลุกำกร (เวลาทอ้งถิน่

ชา้กวา่ประเทศไทย 1 ช ัว่โมง 30 นาท)ี  

กลางวนั บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (9)  

น ำทุกท่ำนเดนิทำงไปยัง เมอืงอคัรา (Agra) (ใชเ้วลำเดนิทำงประมำณ 5 ชั่วโมง) อดตีเป็นเมอืงหลวงของประเทศ

อนิเดยี มชี ือ่เรยีกว่ำ “ฮนิดสูถำน” อัครำ เป็นเมอืงทีต่ัง้อยู่รมิแม่น ้ำยมนำ ทำงตอนเหนือของประเทศอนิเดยี ในรัฐอุตตร

ประเทศ มปีระชำกรหนำแน่นทีส่ดุในรัฐอตุตรประเทศ อันดับที ่19 ในประเทศอนิเดยี และทีส่ ำคัญเมอืงอัครำถอืวำ่เป็น

สถำนทีต่ัง้ “อนุสรณ์สถำนแหง่ควำมรัก” หรอื “ทชัมำฮำล”   

ค า่ บรกิารอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร (10) 

น าทา่นเขา้สูท่ ีพ่กั...  Howard The Fern หรอืเทยีบเทา่ 

 

วนัทีห่า้   ทชัมาฮาล -  อคัรา ฟอรท์ - เมอืงเดล ี- ประตเูมอืงอนิเดยี - ตลาดพืน้เมอืงจนัปาท - ทา่อากาศยานนานาชาติ

อนิทริา คานธ ี

 

น ำท่ำนเดนิทำงสู ่ทชัมาฮาล (Taj Mahal) หรืออนุสรณ์สถำนแห่งควำมรัก เพือ่ชมพระอาทติยข์ ึน้ในตอนเชา้ตรู่ 

ซึง่ทัชมำฮำลถอืวำ่เป็นสิง่มหัศจรรยข์องโลกในยุคปัจจุบัน เป็นแหลง่กอ่เกดิพลังแห่งควำมรักทีเ่ป็นแรงบันดำลใจใหใ้คร

หลำยๆคน ทัชมำฮำล ถอืเป็นสสุำนหนิอ่อนทีผู่ค้นต่ำงยกย่องใหเ้ป็นสถำปัตยกรรมแห่งควำมรักที่งดงำม และยิง่ใหญ่

ทีส่ดุแห่งหนึง่ของโลก ปัจจุบัน ทัชมำฮำล ถอืวำ่เป็นแหล่งมรดกโลก 1 ใน 7 สิง่มหัศจรรยท์ีส่ ำคัญ ทีบ่อกเล่ำเกีย่วกับ

ควำมรักทีเ่ป็นอมตะของพระเจำ้ชำหจ์ำฮันทีม่ตีอ่พระนำงมุมตัช สรำ้งขึน้ในปี ค.ศ. 1631 จำกนัน้หัวหนำ้ทัวร ์น ำทกุทำ่น

เดนิสูป่ระตูสสุำนทีส่ลักตัวหนังสอืภำษำอำระบคิทีเ่ป็นถอ้ยค ำอทุศิ และไวอ้ำลัยตอ่บคุคลอันเป็นทีรั่กทีจ่ำกไป พรอ้มกับ

น ำทกุทำ่นถำ่ยรูปภำพกบัลำนน ้ำพุทีม่อีำคำรทชัมำฮำลอยูเ่บือ้งหลงั พำทกุทำ่นเยีย่มชมภำยในอำคำรทีม่กีำรสรำ้งมำจำก

หนิอ่อนสขีำวบริสุทธิจ์ำกเมืองมกรำนะ มีกำรประดับลวดลำยดว้ยเทคนิคฝังหนิสตี่ำงๆ ลงไปในเนื้อหนิถือไดว้่ำเป็น

สถำปัตยกรรมชิน้เอกของโลกทีอ่อกแบบโดยชำ่งจำกเปอรเ์ซยี อำคำรตรงกลำงเป็นรูปโดมทีม่หีอคอยสีเ่สำลอ้มรอบ ตรง

กลำงดำ้นในเป็นทีฝั่งพระศพของพระนำงมมุตชั มำฮำล และพระเจำ้ชำหจ์ำฮนั ทีไ่ดอ้ยูคู่เ่คยีงกนัตลอดชัว่นรัินดร ์ 
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เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (11) 

 น ำท่ำนเดนิทำงสู ่อคัรา ฟอรท์ (Agra Fort) อกีหนึ่งสถำนทีแ่หล่งมรดกโลกทีค่วรค่ำแก่กำรมำเยือน อัครำ ฟอร์ท 

พระรำชวังทีถ่อืวำ่ยิง่ใหญ ่เพรำะใชเ้วลำในกำรสรำ้งยำวนำนถงึสำมยคุดว้ยกนั ของกษัตรยิแ์ห่งรำชวงศโ์มกลุ เป็นก ำแพง

สองชัน้และป้อมอำคำรทำงเขำ้สีท่ศิ ภำยในประกอบดว้ยพระรำชวงั มัสยดิ สวนดอกไม ้สถำปัตยกรรมตวัอำคำรสรำ้งดว้ย

หนิทรำยสแีดง โดยกษัตรยิอ์ัคบำร์ และทีแ่ห่งนี้ยังเป็นทีคุ่มขังกษัตรยิซ์ำจำร์ฮำล พระองคใ์ชเ้วลำชว่งสดุทำ้ยของชวีติ 

โดยกำรมองผำ่นแมน่ ้ำยมุนำไปยังทชัมำฮำลทีซ่ ึง่มเหสสีดุทีรั่กของพระองคป์ระทับอยู่อย่ำงนรัินดร ์

 

 
 

 กลางวนั บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (12) 

 น ำท่ำนเดนิทำงสู ่เมอืงเดล ี(Delhi) (ใชเ้วลำเดนิทำงประมำณ 5 ชั่วโมง) เมอืงหลวงของประเทศอนิเดยี ถอืเป็น

เมืองทีเ่ป็นศูนย์กลำงดำ้นกำรเมืองกำรปกครองประชำธปิไตยทีใ่หญ่ทีสุ่ดในโลก น ำท่ำนเดนิทำงสู่ ประตูเมอืง
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อนิเดยี (India Gate) ประตเูมอืงแห่งนี้สงู 43.3 เมตร ซุม้โคง้ของประตกูวำ้ง 9.1 เมตร สงู 22.8 เมตร สรำ้งโดย

ใชห้นิทรำยแดงแทง่ทบึ เป็นสถำนทีป่ระกอบพธิกีรรมในงำนวันส ำคัญตำ่ง ๆ ถกูสรำ้งขึน้เพือ่เป็นอนุสำวรยีข์องทหำร

ทีเ่สยีชวีติในสงครำมโลกครัง้ทีห่นึง่ ทีป่ระตเูมอืงแหง่นี้จะเห็นลำยสลักชือ่ของทหำรทีต่ำยในสนำมรบ โดยชือ่ทีส่ลัก

ไวเ้ป็นชือ่ของทหำรและขำ้รำชกำรชำวอนิเดยีและอังกฤษ จ ำนวน 13,516 คน ทีพ่ลชีพีในสงครำมชำยแดนดำ้น

ตะวันตกเฉียงเหนือ และสงครำมอัฟฆัน ครัง้ที ่3 ดำ้นบนยอดของประตูสรำ้งเพื่ออุทศิใหแ้กท่หำรทีห่ำยสำบสญูไป

โดยไรร้่องรอย  

  

 
 

พำทำ่นชอ้ปป้ิง ตลาดพืน้เมอืงจนัปาท ทกุทำ่นสำมำรถเพลดิเพลนิไปกบัสนิคำ้พืน้เมอืงมำกมำย อำท ิผำ้พันคอ เสือ้ผำ้ 

เครื่องประดับ เครื่องเงนิ ของตกแต่งบำ้นสไตลอ์นิเดยี ของแฮนดเ์มด รำคำถูก รับรองว่ำทุกท่ำนจะไม่ผดิหวังเพรำะที่

ตลำดแหง่นีเ้ปรยีบเสมอืนพำหรัุดเมอืงไทย 

สมควรแกเ่วลาน าทา่นเดนิทางสูส่นามบนิ 

ค า่ บรกิารอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร บรกิารทา่นดว้ยเมนูอาหารไทย (13) 

23.30 น. บนิลัดฟ้ำกลับสู ่สนามบนิสุวรรณภูม ิประเทศไทย โดยสำยกำรบนิ Thai Airways เทีย่วบนิที ่TG316 (ใชเ้วลาบนิ

ประมาณ 4 ช ัว่โมง) พรอ้มบรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่งบนิ 

 

 

วนัทีห่ก สนามบนิสุวรรณภูม ิ(กรุงเทพฯ) 

 

05.25 น. คณะเดนิทำงถงึ สนามบนิสวุรรณภูม ิโดยสวัสดภิำพ 

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

** หำกทำ่นทีต่อ้งออกตัว๋ภำยใน (เครือ่งบนิ รถทวัร ์รถไฟ) กรุณำสอบถำมทีเ่จำ้หนำ้ทีท่กุครัง้กอ่นท ำกำรออกตั๋วเนือ่งจำก 

สำยกำรบนิอำจมกีำรปรับเปลีย่นไฟลท์ หรอื เวลำบนิ โดยไมไ่ดแ้จง้ใหท้รำบลว่งหนำ้ ** 

*** ขอบพระคณุทกุทำ่นทีใ่ชบ้รกิำร *** 
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อตัราคา่บรกิาร 

ก าหนดการเดนิทาง 
ผูใ้หญ ่

หอ้งละ 2-3 ทา่น 

1 เด็ก 2 ผูใ้หญ ่

เด็กมเีตยีง 
พกัเดีย่วเพิม่ 

ราคาไมร่วม

ต ัว๋เครือ่งบนิ 

12 – 17 กรกฎาคม 2562 29,999 29,999 9,999 19,999 

25 – 30 กรกฎาคม 2562 29,999 29,999 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 ์และมคัคเุทศกท์อ้งถิน่ ทา่นละ 1,500 บาท/ทา่น/ทรปิ** 

** อตัรานี ้ยงัไมร่วมคา่วซีา่ทา่นละ 3,000 บาท/ทา่น/ทรปิ** 

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

 

 โรงแรมทีพั่กอำจมกีำรสลบัปรับเปลีย่นขึน้อยู่กบัควำมเหมำะสมเป็นหลักโดยค ำนงึถงึผลประโยชนล์กูคำ้เป็นหลกั 

 

** ส าหรบัอตัราคา่บรกิารนี ้จ าเป็นตอ้งมผีูเ้ดนิทางจ านวน 10 ทา่น ข ึน้ไป ในแตล่ะคณะ กรณีทีม่ผีูเ้ดนิทางไมถ่งึตามจ านวนทีก่ าหนด 

ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเลือ่นการเดนิทาง หรอื เปลีย่นแปลงอตัราคา่บรกิาร (ปรบัราคาเพิม่ข ึน้ เพือ่ใหค้ณะไดอ้อกเดนิทาง ตาม

ความตอ้งการของผูเ้ดนิทาง) ** 

 

อตัราคา่บรกิารนีร้วม 
 
 คำ่ตั๋วเครือ่งบนิไป-กลบั พรอ้มคณะ       

 คำ่ภำษีสนำมบนิทกุแหง่ทีม่ ี  

 คำ่น ้ำหนักกระเป๋ำสมัภำระทำ่นละไมเ่กนิ 20 กก. (จ ำนวน 1 ใบ/ทำ่น) ทำ่นละ ไมเ่กนิ 20 กก. และสำมำรถน ำขึน้เครือ่งได ้ทำ่นละ 

ไมเ่กนิ 7 กก. (จ ำนวน 1 ใบ/ทำ่น)      
 คำ่รถรับ-สง่ และน ำเทีย่วตำมรำยกำร   

 คำ่ทีพั่กตำมทีร่ะบใุนรำยกำร พักหอ้งละ 2 ทำ่นหรอื 3 ทำ่น    

 คำ่เขำ้ชมสถำนทีต่ำ่งๆ ตำมรำยกำร    

 คำ่อำหำรตำมมือ้ทีร่ะบใุนรำยกำร       

 คำ่จำ้งมัคคเุทศกค์อยบรกิำรตลอดกำรเดนิทำง    

 คำ่ตั๋วเครือ่งบนิภำยในไป-กลบั พรอ้มคณะ 

 คำ่ประกนัอบุัตเิหตรุะหวำ่งเดนิทำง วงเงนิทำ่นละ 1,000,000 บำท  (เงือ่นไขตำมกรมธรรม)์   

 

อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม  
 
 คำ่ใชจ้่ำยสว่นตัวนอกเหนือจำกรำยกำรทีร่ะบ ุเชน่ คำ่ท ำหนังสอืเดนิทำง คำ่โทรศัพท ์ค่ำโทรศัพทท์ำงไกล คำ่อนิเตอร์เน็ต ค่ำซัก  

รดี มนิบิำรใ์นหอ้ง รวมถงึคำ่อำหำรและเครือ่งดืม่ทีส่ัง่เพิม่นอกเหนอืรำยกำร (กรุณาสอบถามจากหวัหนา้ทวัรก์อ่นการใชบ้รกิาร)   
 คำ่ทปิคนขบัรถ หัวหนำ้ทวัร ์และมัคคเุทศกท์อ้งถิน่ ทำ่นละ 1,500 บำท/ทรปิ/ตอ่ทำ่น  
 คำ่ธรรมเนยีมและคำ่บรกิำรยืน่วซีำ่ทอ่งเทีย่วประเทศอนิเดยี ทำ่นละ 3,000 บำท (โดยช าระพรอ้มเงนิมดัจ าคร ัง้แรก) 

 คำ่ภำษีมลูคำ่เพิม่ 7% และภำษีหัก ณ ทีจ่ำ่ย 3% 
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เง ือ่นไขการจอง และ การช าระคา่บรกิาร 

1. นักท่องเทีย่วหรอืเอเย่นต ์กรณุาท าการจองลว่งหนา้กอ่นเดนิทางอยา่งนอ้ย 45 วนั พรอ้มช าระเงนิมดัจ า ทา่นละ 10,000 บาท ภำยใน 

3 วัน หลังจำกวันจอง ตัวอย่ำงเชน่ ทำ่นท ำจองวันที ่1 กรุณำระเงนิมัดจ ำ ส่วนนี้ภำยในวันที ่3 ก่อนเวลำ 14.00 น. เทำ่นัน้ โดยระบบจะยกเลกิ

อัตโนมัตทิันท ีหำกยังไมไ่ดร้ับยอดเงนิมัดจ ำตำมเวลำทีก่ ำหนด และหำกทำ่นมคีวำมประสงคจ์ะเดนิทำงในพเีรยีดเดมิ ทำ่นจ ำเป็นตอ้งเช็คทีว่ำ่ง

และท ำจองเขำ้มำใหม่อกีครัง้ กรณีทีค่ณะเต็ม มคีวิรอ (Waiting List) ทำงบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นกำรใหส้ทิธิล์ูกคำ้รำยถัดไป เป็นไปตำมระบบ 

ตำมวัน และ เวลำ ทีท่ ำรำยกำรจองเขำ้มำตำมล ำดับ เนือ่งจำกทกุพเีรยีดทำงบรษัิทมทีีน่ั่งรำคำพเิศษจ ำนวนจ ำกัด 

2. นักท่องเทีย่วหรอืเอเย่นต ์กรุณำช ำระค่ำทัวรส์่วนทีเ่หลอืทัง้หมด ครบ 100% ก่อนวนัเดนิทางอย่างนอ้ย 21 วนั กรณีนักท่องเที่ยวหรือ

เอเยน่ตไ์มช่ ำระเงนิ หรอื ช ำระเงนิไมค่รบภำยในก ำหนด ไมว่ำ่สว่นใดสว่นหนึง่ รวมไปถงึ กรณีเช็คของทำ่นถกูปฏเิสธกำรจ่ำยเงนิไม่วำ่กรณีใดๆก็

ตำม รวมทัง้ กรณีทีอ่ยูใ่นชว่งรอผลกำรอนุมัตวิซีำ่ รอนัดสัมภำษณ์วซีำ่ ทีท่ ำใหท้ำงบรษัิทไมไ่ดรั้บเงนิตำมเวลำทีก่ ำหนดไม่วำ่กรณีใดๆก็ตำม คอื 

กอ่นวันเดนิทำงอยำ่งนอ้ย 30 วัน ใหถ้อืวำ่นักทอ่งเทีย่วสละสทิธกิำรเดนิทำงในทัวรนั์น้ๆทันท ี

3. กำรตดิต่อใดๆ กับทำงบรษัิท เชน่ แฟกซ ์อเีมลล ์หรอื จดหมำยฯ ตอ้งท ำในวันเวลำท ำกำรของทำงบรษัิท ดังนี้ วันจันทร ์ถงึ ศุกร ์เวลำ 9.00 

น.–18.00 น. และ วันเสำร ์เวลำ 9.00 น.–14.00 น. นอกจำกวันเวลำดังกลำ่วและวันหยุดนักขัตฤกษ์ทีร่ัฐบำลประกำศในปีนัน้ๆถอืว่ำเป็นวันหยุด

ท ำกำรของทำงบรษัิท 

 

เง ือ่นไขการยกเลกิการเดนิทาง 

1. กรณีทีนั่กทอ่งเทีย่วหรอืเอเยน่ตต์อ้งกำรขอยกเลกิกำรเดนิทำง หรอื เลือ่น หรอื เปลีย่นแปลง กำรเดนิทำง นักท่องเทีย่วหรอืเอเยน่ต ์(ผูม้รีำยชือ่

ในเอกสำรกำรจอง) จะตอ้งแฟกซ ์อเีมลล ์หรอื เดนิทำงมำทีบ่รษัิทอย่ำงใดอย่ำงหนึง่ เพือ่ลงนำมในเอกสำรแจง้ยนืยันยกเลกิกำรจองกับทำง

บรษัิทเป็นลำยลักษณ์อักษรเทำ่นัน้ ทำงบรษัิทไมรั่บยกเลกิกำรจองผำ่นทำงโทรศัพทไ์มว่ำ่กรณีใดๆทัง้สิน้ 

2. กรณีนักท่องเทีย่วหรอืเอเย่นตต์อ้งกำรขอรับเงนิค่ำบรกิำรคนื นักท่องเทีย่วหรอืเอเย่นต ์(ผูม้รีำยชือ่ในเอกสำรกำรจอง) จะตอ้งแฟกซ ์อเีมลล ์

หรอื เดนิทำงมำทีบ่รษัิทอย่ำงใดอยำ่งหนึง่ เพือ่ลงนำมด ำเนนิกำรขอรับเงนิค่ำบรกิำรคนื โดยแนบหนังสอืมอบอ ำนำจประกอบ (กรณีด ำเนนิกำร

แทนผูเ้ดนิทำง) พรอ้มหลักฐำน ไดแ้ก่ ใบเรยีกเก็บเงนิ หลักฐำนกำรช ำระเงนิค่ำบรกิำรต่ำงๆทัง้หมด พำสปอรต์หนำ้แรกของผูเ้ดนิทำง ส ำเนำ

บัตรประชำชนของผูรั้บมอบอ ำนำจ และหนำ้สมดุบัญชธีนำคำรทีต่อ้งกำรใหน้ ำเงนิเขำ้ใหค้รบถว้น โดยมเีงือ่นไขกำรคนืเงนิคำ่บรกิำรดังนี ้

2.1 ยกเลกิกอ่นวันเดนิทำงไมน่อ้ยกวำ่ 30 วัน คนืเงนิคำ่บรกิำรรอ้ยละ 100 ของเงนิคำ่บรกิำร 

2.2 ยกเลกิกอ่นวันเดนิทำงไมน่อ้ยกวำ่ 15 วัน คนืเงนิคำ่บรกิำรรอ้ยละ 50 ของเงนิคำ่บรกิำร 

2.3 ยกเลกิกอ่นวันเดนิทำงนอ้ยกวำ่ 15 วัน ไมค่นืเงนิคำ่บรกิำรทีช่ ำระแลว้ทัง้หมด 

** ทัง้นี้ ทำงบรษัิทจะหักคำ่ใชจ้่ำยทีไ่ดจ้่ำยจรงิจำกคำ่บรกิำรทีช่ ำระแลว้เนื่องจำกกำรจัดเตรยีม กำรจัดกำรน ำเทีย่วใหแ้ก่นักทอ่งเทีย่ว เชน่ กำร

ส ำรองทีน่ั่งต๋ัวเครือ่งบนิ กำรจองทีพั่ก เป็นตน้ ** 

3. กำรเดนิทำงทีต่อ้งกำรันตีมัดจ ำหรือซือ้ขำดแบบมเีงื่อนไข หรอืเทีย่วบนิเหมำล ำ Charter Flight หรอื Extra Flight กับสำยกำรบนิ หรอืผ่ำน

ตัวแทนในประเทศหรอืตำ่งประเทศ  จะไมม่กีำรคนืเงนิมัดจ ำหรอืคำ่บรกิำรทัง้หมดไมว่ำ่กรณีใดๆก็ตำม   

4. ส ำหรับอัตรำค่ำบรกิำรนี้ จ ำเป็นตอ้งมผีูเ้ดนิทำงจ ำนวน 10 ท่ำน ขึน้ไป ในแต่ละคณะ กรณีทีม่ผีูเ้ดนิทำงไม่ถงึตำมจ ำนวนทีก่ ำหนด ทำงบรษัิทฯ 

ขอสงวนสทิธิใ์นกำรยกเลกิ เลือ่น หรอื เปลีย่นแปลง อัตรำคำ่บรกิำร (ปรับรำคำเพิม่ขึน้ เพือ่ใหค้ณะไดอ้อกเดนิทำง ตำมควำมตอ้งกำร) โดยทำง

บรษัิทจะแจง้ใหก้ับนักท่องเทีย่วหรอืเอเย่นตท์รำบล่วงหนำ้อยำ่งนอ้ย 10 วัน กอ่นกำรเดนิทำงส ำหรับประเทศทีไ่ม่มวีซีำ่ และ อย่ำงนอ้ย 21 วัน 

กอ่นกำรเดนิทำงส ำหรับประเทศทีม่วีซีำ่ แต่หำกทำงนักท่องเทีย่วหรอืเอเย่นตท์กุท่ำนยนิดทีีจ่ะช ำระค่ำบรกิำรเพิม่จำกกำรทีม่นัีกท่องเทีย่วร่วม

เดนิทำงนอ้ยกวำ่ทีท่ำงบรษัิทก ำหนดเพือ่ใหค้ณะเดนิทำงได ้ทำงบรษัิทยนิดทีีจ่ะใหบ้รกิำรและด ำเนนิกำรตอ่ไป 

5. ในกรณีทีลู่กคำ้ด ำเนนิกำรยืน่วซีำ่เรยีบรอ้ยแลว้ ทำงบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์ม่คนืค่ำทัวรท์ีลู่กคำ้ช ำระมำแลว้ไมว่่ำสว่นใดสว่นหนึง่ ยกเวน้ในกรณีทีว่ี

ซำ่ไมผ่ำ่นกำรอนุมัตจิำกทำงสถำนทตู กรณีนีท้ำงบรษัิทจะคดิคำ่ใชจ้่ำยตำมทีเ่กดิขึน้จรงิทัง้หมด โดยค ำนงึถงึประโยชนข์องลกูคำ้เป็นส ำคัญ 

6. กำรตดิตอ่ใดๆ กับทำงบรษัิทเชน่ แฟกซ ์อเีมลล ์หรอืจดหมำยฯ ตอ้งท ำในวันเวลำท ำกำรของทำงบรษัิท ดังนี ้วันจันทร ์ถงึศกุร ์เวลำ 9.00 น. – 

18.00 น. และวันเสำร ์เวลำ 9.00 น.-14.00 น. นอกจำกวันเวลำดังกล่ำวและวันหยุดนักขัตฤกษ์ทีร่ัฐบำลประกำศในปีนัน้ๆถอืว่ำเป็นวันหยุดท ำ

กำรของทำงบรษัิท 

 

ขอ้มลูส าคญัเกีย่วกบั การยืน่ค ารอ้งขอวซีา่ ทีท่า่นควรทราบ  

1. ทำงบรษัิทฯขอสงวนสทิธิใ์นกำรยืน่วซีำ่แบบหมูค่ณะเทำ่นัน้ กรณีทีท่ำ่นไมส่ำมำรถยืน่วซีำ่พรอ้มคณะได ้จะตอ้งยืน่กอ่น หรอื หลัง คณะ และหำก

เกดิค่ำใชจ้่ำยไม่ว่ำกรณีใดๆก็ตำม ท่ำนจ ำเป็นจะตอ้งช ำระค่ำใชจ้่ำยทีเ่กดิขึน้ตำมจรงิทัง้หมด เชน่ ค่ำบัตรโดยสำรโดยเครือ่งบนิ (ต๋ัว) จะตอ้ง

ออกกอ่นแตว่ซีำ่ยังไมอ่อก เนือ่งจำกทำ่นยืน่หลังคณะ  

2. มำตรำฐำนกำรพจิำรณำวซีำ่แบบปกตทิั่วไปคอื 7 วันท ำกำร (เป็นอย่ำงนอ้ย ไม่รวมวันเสำร ์- อำทติย)์ ทัง้นี้ ขึน้อยู่กับจ ำนวนผูส้มัครในชว่งนัน้ๆ 

ซึง่หำกอยูใ่นชว่งฤดกูำลทอ่งเทีย่ว ทีม่ผีูส้มัครเป็นจ ำนวนมำก อำจตอ้งใชร้ะยะเวลำมำกกวำ่ปกต ิ

3. กำรยืน่ขอวซีำ่ท่องเทีย่วประเทศอนิเดยีแบบหมู่คณะ ไม่จ ำเป็นตอ้งใชห้นังสอืเดนิทำงฉบับจรงิ หำกท่ำนส่ง ส ำเนำหนำ้หนังสอืเดนิทำง (หนำ้

แรกทีม่รีปู) ชดัเจน สแกนไฟลเ์ป็นรปูภาพ หรอื ไฟล ์PDF. มำใหก้ับทำงบรษัิทเรยีบรอ้ยแลว้  
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การเตรยีมเอกสาร เพือ่ขอยืน่วซีา่ทอ่งเทีย่วประเทศอนิเดยี แบบหมูค่ณะ  

ส าหรบัผูเ้ดนิทางทีถ่อืหนงัสอืเดนิทางไทย 
1. ส ำเนำหนำ้หนังสอืเดนิทำง (หนำ้แรกทีม่รีปู) ชดัเจน โดยสแกนไฟลเ์ป็นรปูภาพ หรอื ไฟล ์PDF. (รปูถำ่ยจำกมอืถอืไมส่ำมำรถใชไ้ด)้ มอีำยุ

กำรใชง้ำนคงเหลอืไมน่อ้ยกวำ่ 6 เดอืน ณ วันเดนิทำงกลับ  และมหีนำ้วำ่งไมต่ ่ำกวำ่ 2 หนำ้ 

2. รปูถำ่ยส ีหนำ้ตรง ขนำด 2 x 2 นิว้ (เทำ่กันทกุดำ้นเป็นสีเ่หลีย่มจัตรัุส) จ ำนวน 2 รูป ฉำกหลังตอ้งเป็นพืน้สขีำว ถำ่ยมำแลว้ไมเ่กนิ 3 เดอืน ไมซ่ ้ำ

กับวซีำ่ประเทศอืน่ๆทีเ่คยไดรั้บ เทำ่นัน้  

2.1. กรณีผูเ้ดนิทำงอำยไุมถ่งึ 18 ปีบรบิูรณ์  

- กรณีเด็ก ไมไ่ดเ้ดนิทางกบั บดิาและมารดา จ ำเป็นตอ้งม ีหนงัสอืยนิยอมใหบ้ตุรเดนิทาง ไปตา่งประเทศ ทีอ่อกโดยส ำนักงำนเขตหรอื

อ ำเภอ ตำมส ำเนำทะเบยีนบำ้น ทัง้ภำษำไทย และ ภำษำอังกฤษ , ส ำเนำหนำ้หนังสอืเดนิทำง ของบดิำ และ มำรดำ , หนังสอืรับรองคำ่ใชจ่่ำย 

(ภำษำไทย และ ภำษำอังกฤษ) พรอ้มลงนำมส ำเนำถกูตอ้ง 

- กรณีเด็ก ไมไ่ดเ้ดนิทางกบั บดิา จ ำเป็นตอ้งม ีหนงัสอืยนิยอมใหบ้ตุรเดนิทาง ไปตา่งประเทศ (ของมำรดำ) ใหบ้ตุรเดนิทำงไป

ตำ่งประเทศ ทีอ่อกโดยส ำนักงำนเขตหรอือ ำเภอ ตำมทะเบยีนบำ้น (ภำษำไทย และ ภำษำอังกฤษ) , ส ำเนำหนำ้หนังสอืเดนิทำง ของบดิำ และ 

มำรดำ หนังสอืรับรองคำ่ใชจ่่ำย (ภำษำไทย และ ภำษำอังกฤษ) 

- กรณีเด็ก ไมไ่ดเ้ดนิทางกบั มารดา จ ำเป็นตอ้งม ีหนงัสอืยนิยอมใหบ้ตุรเดนิทาง ไปตา่งประเทศ (ของบดิำ) ใหบ้ตุรเดนิทำงไป

ตำ่งประเทศ ทีอ่อกโดยส ำนักงำนเขตหรอือ ำเภอ ตำมทะเบยีนบำ้น (ภำษำไทย และ ภำษำอังกฤษ) , ส ำเนำหนำ้หนังสอืเดนิทำง ของบดิำ และ 

มำรดำ หนังสอืรับรองคำ่ใชจ่่ำย (ภำษำไทย และ ภำษำอังกฤษ) 

** รายละเอยีดเอกสารการยืน่ขอวซีา่ทีไ่ดก้ลา่วมานี ้เป็นเพยีงขอ้มลูเบือ้งตน้ทีท่างบรษิทัฯ ไดจ้ดัท าข ึน้จากประสบการณแ์ละระเบยีบของ

สถานทตูฯ ซึง่อาจมกีารเปลีย่นแปลงได ้ตามแตส่ถานการณ ์และคณุสมบตัขิองลกูคา้ในแตล่ะราย โดยอยูท่ ีด่ลุยพนิจิของประเทศ

ปลายทางเป็นผูด้ าเนนิการ ** 

** หมายเหต ุ: ทางดา่นตรวจคนเขา้เมอืงประเทศปลายทาง อาจขอรายละเอยีดเพิม่เตมิ จากทีไ่ดแ้จง้ไว ้ข ึน้อยูก่บัการพจิารณาของ

เจา้หนา้ที ่และเอกสาร ของแตล่ะทา่น (เป็นการพจิารณาแบบรายบคุคล) การอนมุตัวิซีา่เป็นดลุพนิจิของทางสถานทตู ทางบรษิทัไมม่สีว่น

เกีย่วขอ้งใดๆท ัง้ส ิน้ ท ัง้นีบ้รษิทัเป็นเพยีงตวักลางและคอยบรกิารอ านวยความสะดวกใหแ้กผู่เ้ดนิทางเทา่น ัน้ อตัราคา่ธรรมเนยีมวซีา่ทาง

สถานทตูเป็นผูเ้รยีกเก็บ หากทา่นโดนปฏเิสธการขออนมุตัวิซีา่ ทางสถานทตูไมค่นือตัราคา่ธรรมเนยีมในการยืน่วซีา่ และมสีทิธิไ์มแ่จง้

สาเหตกุารปฏเิสธวซีา่ ** 

 

เง ือ่นไข และ ขอ้ควรทราบอืน่ๆ ท ัว่ไป ทีท่า่นควรทราบ 

1. ทัวรน์ีส้ ำหรับผูม้วัีตถปุระสงคเ์พือ่กำรทอ่งเทีย่วเทำ่นัน้ 

2. ทัวรน์ี้ขอสงวนสทิธิส์ ำหรับผูเ้ดนิทำงทีถ่อืหนังสอืเดนิทำงธรรมดำ (หนำ้ปกสนี ้ำตำล / เลอืดหมู) เท่ำนัน้ กรณีทีท่่ำนถอืหนังสอืเดนิทำงรำชกำร  

(หนำ้ปกสนี ้ำเงนิเขม้) หนังสอืเดนิทำงทูต (หนำ้ปกสแีดงสด) และตอ้งกำรเดนิทำงไปพรอ้มคณะทัวรอ์ันมวัีตถปุระสงคเ์พือ่กำรท่องเทีย่ว โดยไม่

มจีดหมำยเชญิ หรอื เอกสำรใดเชือ่มโยงเกีย่วกับกำรขออนุญำตกำรใชห้นังสอืเดนิทำงพเิศษอืน่ๆ หำกไม่ผำ่นกำรอนุมัตขิองเคำทเ์ตอร ์เช็คอนิ 

ดำ่นตรวจคนเขำ้เมอืง ทัง้ฝ่ังประเทศไทยขำออก และ ตำ่งประเทศขำเขำ้ไม่ว่ำกรณีใดก็ตำม ทำงบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นกำรไม่รับผดิชอบควำม

ผดิพลำดทีจ่ะเกดิขึน้ในส่วนนี้ และ ทัวรน์ี้เป็นทัวรแ์บบเหมำจ่ำย หำกท่ำนไม่ไดร้ว่มเดนิทำงหรอืใชบ้รกิำรตำมทีร่ะบุไวใ้นรำยกำรไม่ว่ำบำงส่วน

หรอืทัง้หมด หรอืถกูปฏเิสธกำรเขำ้-ออกเมอืง หรอืดว้ยเหตผุลใดๆก็ตำม ทำงบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์ม่คนืเงนิค่ำบรกิำรไมว่่ำบำงสว่นหรอืทัง้หมด

ใหแ้กท่ำ่นไมว่ำ่กรณีใดๆก็ตำม 

3. ทัวรน์ีเ้ป็นทัวรแ์บบเหมำจ่ำย หำกท่ำนไม่ไดร้ว่มเดนิทำงหรอืใชบ้รกิำรตำมทีร่ะบุไวใ้นรำยกำรไม่ว่ำบำงสว่นหรอืทัง้หมด หรอืถูกปฏเิสธกำรเขำ้-

ออกเมอืง หรอืดว้ยเหตผุลใดๆก็ตำม ทำงบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์มค่นืเงนิคำ่บรกิำรไมว่ำ่บำงสว่นหรอืทัง้หมดใหแ้กท่ำ่นไมว่ำ่กรณีใดๆก็ตำม 

4. ทำงบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์ม่รับผดิชอบค่ำเสยีหำยจำกควำมผดิพลำดในกำรสะกดชือ่ นำมสกุล ค ำน ำหนำ้ชือ่ เลขทีห่นังสอืเดนิทำง เลขทีว่ซี่ำ 

และอืน่ๆ เพือ่ใชใ้นกำรจองต๋ัวเครือ่งบนิ ในกรณีทีนั่กทอ่งเทีย่วหรอืเอเย่นตไ์มไ่ดส้ง่หนำ้หนังสอืเดนิ และ หนำ้วซีำ่มำใหก้ับทำงบรษัิทพรอ้มกำร

ช ำระเงนิมัดจ ำหรอืสว่นทีเ่หลอืทัง้หมด 

5. ทำงบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นกำรเปลีย่นแปลงรำยกำรกำรเดนิทำงตำมควำมเหมำะสม เพือ่ใหส้อดคลอ้งกับสถำนกำรณ์ ภูมอิำกำศ และเวลำ ณ 

วันทีเ่ดนิทำงจรงิของประเทศทีเ่ดนิทำง ทัง้นี ้ทำงบรษัิทจะค ำนงึถงึควำมปลอดภัย และ ประโยชนข์องลกูคำ้เป็นส ำคัญ 

6. ทำงบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์มรั่บผดิชอบตอ่ควำมเสยีหำยหรอืคำ่ใชจ้่ำยใดๆ ทีเ่พิม่ขึน้ของนักทอ่งเทีย่วทีไ่มไ่ดเ้กดิจำกควำมผดิของทำงบรษัิท เชน่ 

ภัยธรรมชำต ิกำรจลำจล กำรนัดหยดุงำน กำรปฏวัิต ิอุบัตเิหตุ ควำมเจ็บป่วย ควำมสูญหำยหรอืเสยีหำยของสัมภำระ ควำมล่ำชำ้ เปลีย่นแปลง 

หรอืกำรบรกิำรของสำยกำรบนิ เหตสุดุวสิัยอืน่ เป็นตน้ 

7. อัตรำคำ่บรกิำรนี้ค ำนวณจำกอัตรำแลกเปลีย่นเงนิตรำตำ่งประเทศ ณ วันทีท่ำงบรษัิทเสนอรำคำ ดังนัน้ ทำงบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นกำรปรับรำคำ

คำ่บรกิำรเพิม่ขึน้ ในกรณีทีม่กีำรเปลีย่นแปลงอัตรำแลกเปลีย่นเงนิตรำตำ่งประเทศ คำ่ตั๋วเครือ่งบนิ ค่ำภำษีน ้ำมัน ค่ำภำษีสนำมบนิ ค่ำประกันภัย

สำยกำรบนิ กำรเปลีย่นแปลงเทีย่วบนิ ฯลฯ ทีท่ ำใหต้น้ทนุสงูขึน้ 

8. มัคคุเทศก ์พนักงำน หรอืตัวแทนของทำงบรษัิท ไม่มอี ำนำจในกำรใหค้ ำสัญญำใดๆ แทนบรษัิท  เวน้แต่มเีอกสำรลงนำมโดยผูม้อี ำนำจของ

บรษัิทก ำกับเทำ่นัน้ 
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9. นักท่องเทีย่วตอ้งมคีวำมพรอ้มในกำรเดนิทำงทกุประกำร หำกเกดิเหตุสดุวสิัยใดๆ ระหวำ่งรอกำรเดนิทำง อันไมใ่ชเ่หตุทีเ่กีย่วขอ้งกับทำงบรษัิท 

อำทเิชน่ วซีำ่ไม่ผ่ำน เกดิอุบัตภิัยทีไ่ม่สำมำรถควบคุมได ้นอกเหนือกำรควบคุมและคำดหมำย ทำงบรษัิทจะรับผดิชอบคนืค่ำทัวรเ์ฉพำะส่วนที่

บรษัิทยังไมไ่ดช้ ำระแกท่ำงคูค่ำ้ของทำงบรษัิท หรอืจะตอ้งช ำระตำมขอ้ตกลงแกคู่ค่ำ้ตำมหลักปฏบัิตเิทำ่นัน้ 

10. กรุณำแยกของเหลว เจล สเปรย ์ทีจ่ะน ำตดิตัวขึน้เครือ่งบนิ ตอ้งมขีนำดบรรจุภัณฑไ์ม่เกนิ 100 มลิลลิติรตอ่ชิน้ และรวมกันทกุชิน้ไม่เกนิ 1,000 

มลิลลิติร โดยแยกใสถ่งุพลำสตกิใสซึง่มซีปิล็อคปิดสนทิ และสำมำรถน ำออกมำใหเ้จำ้หนำ้ทีต่รวจไดอ้ยำ่งสะดวก ณ จุดเอ็กซเ์รย ์อนุญำตใหถ้อื

ไดท้ำ่นละ 1 ใบเทำ่นัน้ ถำ้สิง่ของดังกลำ่วมขีนำดบรรจุภัณฑม์ำกกวำ่ทีก่ ำหนดจะตอ้งใสก่ระเป๋ำใบใหญแ่ละฝำกเจำ้หนำ้ทีโ่หลดใตท้อ้งเครือ่งบนิ

เทำ่นัน้ 

11. สิง่ของทีม่ลัีกษณะคลำ้ยกับอำวุธ เชน่ กรรไกรตัดเล็บ มดีพก แหนบ อุปกรณ์กฬีำฯ จะตอ้งใส่กระเป๋ำใบใหญ่และฝำกเจำ้หนำ้ทีโ่หลดใตท้อ้ง

เครือ่งบนิเทำ่นัน้ 

12. คณะทัวรน์ี้ เป็นกำรช ำระค่ำใชจ้่ำยทัง้หมดแบบผูกขำดกับตัวแทนบรษัิททีไ่ดรั้บกำรรับรองอย่ำงถูกตอ้ง ณ ประเทศปลำยทำง ซึง่บำงส่วนของ

โปรแกรมอำจจ ำเป็นตอ้งทอ่งเทีย่วอันเป็นไปตำมนโยบำยของประเทศปลำยทำงนัน้ๆ กรณีทีท่ำ่นไมต่อ้งกำรใชบ้รกิำรสว่นใดสว่นหนึง่ ไมว่ำ่กรณี

ใดก็ตำม จะไมส่ำมำรถคนืคำ่ใชจ้่ำยใหไ้ด ้และ อำจมคีำ่ใชจ้่ำยเพิม่เตมิขึน้ตำมมำเป็นบำงกรณี ทำงบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นกำรเรยีกเก็บคำ่ใชจ้่ำย

ทีเ่กดิขึน้จรงิทัง้หมดกับผูเ้ดนิทำง กรณีทีเ่กดิเหตกุำรณ์นีข้ ึน้ ไมว่ำ่กรณีใดก็ตำม 

 

 

 

 

แบบฟอรม์กรอกขอ้มูลวีซ่าประเทศ อินเดีย 

** กรุณากรอกขอ้มูลทั้งหมดใหค้รบถว้น เพ่ือประโยชนใ์นการขอวีซ่าของท่านเอง ** 

ช่ือ-นามสกุล (สะกดตรงตามหนังสือเดินทาง)  (MR./MRS./MS./MSTR.)  

................................................................................................................................................................................... 

สถานะภาพ  □ โสด    □ แต่งงานไมไ่ดจ้ดทะเบียนสมรส □ หมา้ย  □ หยา่    

□ แต่งงานจดทะเบียนสมรส  

ช่ือ-นามสกุล คู่สมรส.....................................................................................สถานท่ีเกิด........................................

สญัชาติ………………………………………………………. 

ช่ือ-นามสกุล บิดา .............................................................................................................................. 

สถานท่ีเกิด.......................................สญัชาติ………………………………………………………. 

ช่ือ-นามสกุล มารดา ........................................................................................................................... 

สถานท่ีเกิด.......................................สญัชาติ………………………………………………………. 

ที่อยูต่ามทะเบียนบา้น.......................................................................................................................................... 

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

ที่อยูปั่จจุบนั............................................................................................................................................................. 

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

ช่ือสถานที่ท  างาน / สถานศึกษา......................................................................................................................

ต าแหน่งงาน.......................................... 

ที่อยูส่ถานที่ท  างาน / สถานศึกษา..................................................................................................................... 

..........................................รหสัไปรษณีย ์...............................................โทรศพัท.์............................................ 

  *** ในกรณีที่เกษียณอายุ กรุณาระบุช่ือ และ ที่อยู่ สถานที่ท  างาน เน่ืองจากเป็นเง่ือนไขของสถานทูต ***  

mailto:booking@travelwizus.com
http://www.travelwizus.com/


 

 

บรษัิท แทรเวล วซิ อสั (ประเทศไทย) จ ำกดั 10/119 อำคำรเทรนดี ้ชัน้10, 1004H, ซ.สขุมุวทิ13 (แสงจันทร)์, คลองเตยเหนอื, กรงุเทพฯ 10110      

โทร: 02 168 7653 | 096 978 6585, Email: booking@travelwizus.com | Website: www.travelwizus.com **ใบอนุญำตเลขที ่11/09342 

 

ท่านเคยเดินทางเขา้ประเทศอินเดียมาก่อนหรือไม่ □  เคย  □  ไม่เคย 

ถา้เคย กรุณาระบุวนัท่ี..........................................สถานท่ี/เมือง................................... 

ประเทศท่ีเคยเดินทางในระยะเวลา 10 ปี ท่ีผ่านมา 

............................................................................................................................................................... 

ท่านเคยเดินทางกลุ่มประเทศ SAARC ในระยะเวลา 3 ปีท่ีผ่านมา มาก่อนหรือไม่ (กลุ่มประเทศ SAARC 

ไดแ้ก่ บงักลาเทศ ภูฏาน เนปาล มลัดีฟส ์ปากีสถาน ศรีลงักา อฟักานิสถาน ) 

ถา้เคย กรุณาระบุปีท่ี..........................................สถานท่ี/เมือง................................................................

ระยะเวลาท่ีพ านัก..........................วนั 

ชื่อสมาชิกในครอบครวัพรอ้มเบอรติ์ดต่อ ระหวา่งท่ีท่านพ านักอยู ่ณ ประเทศอินเดีย 

ช่ือ-สกุล.................................................................................................................................................................. 

ท่ีอยู.่............................................................................................................................................................................ 

เบอรโ์ทรศพัท.์.......................................... 

(กรณุาแจง้เบอรท่ี์สามารถติดต่อไดโ้ดยสะดวก เน่ืองจากทางสถานทูตจะมีการโทรเช็คขอ้มูลโดยตรงกบัท่าน) 

การพิจารณาอนุมติัวีซ่าเป็นดุลพินิจของทางสถานทูตฯเท่าน้ัน ทางบริษัทเป็นเพียงตวักลางในการ

อ านวยความสะดวกและบริการดา้นเอกสารใหแ้ก่ผูเ้ดินทางเท่าน้ัน 
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