
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 
 
 
 

วนัแรก สนามบนิสวุรรณภมู ิ(กรงุเทพฯ) - สนามบนิอนิทริา คานธ ี– สนามบนิศรนีาคา รฐัแคชเมยีร ์-กุลมารค์ 

 

04.30 น. นัดหมายคณะพรอ้มกัน ณ สนามบนิสวุรรณภมู ิ(กรงุเทพฯ) ช ัน้ 4 ประตหูมายเลข 2 เคานเ์ตอร ์D สายการบนิ 

Thai Airways ซึง่จะมเีจา้หนา้ที ่คอยตอ้นรับ และบรกิารชว่ยเหลอืเรือ่งของกระเป๋าเดนิทาง พรอ้มทัง้เชค็อนิรับบัตรที่

น่ังบนเครือ่งบนิ  

07.35 น. บนิลัดฟ้าสู่ ท่าอากาศยานนานาชาตอินิทริา คานธ  ีประเทศอนิเดยี โดยสายการบนิ Thai Airways เทีย่วบนิที่ 

TG323 (ใชเ้วลาบนิประมาณ 4 ช ัว่โมง) พรอ้มบรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่งบนิ  

10.35 น. เดนิทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาตอินิทริา คานธ ีประเทศอนิเดยี น าท่านผ่านพิธีการตรวจคนเขา้เมอืงและ

ศลุกากร (เวลาทอ้งถิน่ชา้กวา่ประเทศไทย 1 ช ัว่โมง 30 นาท)ี 

หรอื 

04.00 น. นัดหมายคณะพรอ้มกัน ณ สนามบนิสวุรรณภมู ิ(กรงุเทพฯ) ช ัน้ 4 ประตหูมายเลข 2 เคานเ์ตอร ์D สายการบนิ 

Thai Airways ซึง่จะมเีจา้หนา้ที ่คอยตอ้นรับ และบรกิารชว่ยเหลอืเรือ่งของกระเป๋าเดนิทาง พรอ้มทัง้เชค็อนิรับบัตรที่

น่ังบนเครือ่งบนิ  

07.00 น. บนิลัดฟ้าสู ่สนามบนิ อนิทริา คานธ ีประเทศอนิเดยี โดยสายการบนิ Thai Airways เทีย่วบนิที ่TG323 (ใชเ้วลา

บนิประมาณ 4 ช ัว่โมง) พรอ้มบรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่งบนิ  

09.55 น. เดนิทางถงึ สนามบนิ อนิทริา คานธ ีประเทศอนิเดยี น าท่านผ่านพธิีการตรวจคนเขา้เมืองและศุลกากร (เวลา

ทอ้งถิน่ชา้กวา่ประเทศไทย 1 ช ัว่โมง 30 นาท)ี 

**หมายเหต:ุ เวลาและเทีย่วบนิโปรดตรวจสอบในตารางทา้ยรายการ และเนือ่งจากทางสายการบนิอาจมี

การปรบัเปลีย่นตางรางเวลาบนิ หากทา่นทีต่อ้งออกต ัว๋ภายใน (เครือ่งบนิ รถทวัร ์รถไฟ) กรณุาสอบถามที่

เจา้หนา้ทีท่กุคร ัง้กอ่นท าการออกต ัว๋ ** 

จากนัน้น าทา่นไปยัง อาคารบนิภายในประเทศ ณ สนามบนิ อนิทริา คานธ ี 

......... น.     บนิลัดฟ้าสู่ สนามบนิศรนีาคา รฐัแคชเมยีร ์โดยสายการบนิ ......... เทีย่วบนิที ่......... (ใชเ้วลาบนิประมาณ 1 

ช ัว่โมง 30 นาท)ี ไมม่บีรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่งบนิ 

** ค าแนะน าเกีย่วกบักระเป๋าสมัภาระ ** 

เนื่องจากเทีย่วบนิภายในประเทศอนิเดยี มกีารจ ากัดน ้าหนักกระเป๋าสัมภาระ อนญุาตใหโ้หลดกระเป๋าสมัภาระลง

ใตท้อ้งเครือ่งบนิได ้ทา่นละ ไมเ่กนิ 20 กก. (จ านวน 1 ใบ/ทา่น)  และสามารถน าข ึน้เครือ่งได ้ทา่นละ ไม่

เกนิ 7 กก. (จ านวน 1 ใบ/ทา่น) หากมนี ้าหนักเกนิกรณีนีส้ายการบนิจ าเป็นตอ้งเรยีกเก็บคา่ใชจ้า่ยเพิม่เตมิ ซึง่

ลกูคา้จ าเป็นตอ้งช าระเองตามจรงิทัง้หมด จงึขอความร่วมมอืในการค านวณน ้าหนักสัมภาระกอ่นเดนิทางทกุครัง้ 

หมายเหต:ุ เทีย่วบนิ โปรแกรม และเมอืงทีพั่กอาจมกีารปรับเปลีย่นตามความเหมาะสม ใหส้อดคลอ้งกับเวลา 

สถานการณ์ และสภาพอากาศ โดยค านงึถงึประโยชน์ของลกูคา้เป็นส าคัญ 

 

........ น.     เดนิทางถงึ สนามบนิศรนีาคา รฐัแคชเมยีร ์น าทา่นผ่านพธิีการตรวจคนเขา้เมอืงและศลุกากร (เวลาทอ้งถิน่ชา้กวา่

ประเทศไทย 1 ช ัว่โมง 30 นาท)ี รฐัแคชเมยีร ์(Kashmir) ตัง้อยู่ทางตอนเหนือสุดของประเทศอนิเดยี หรือที่

ไดรั้บขนานนามวา่ “ดนิแดนสวติเซอรแ์ลนดแ์หง่เอเชยี”  เป็นดนิแดนกลางเทอืกเขาหมิาลัยทีม่ธีรรมชาตสิวยงาม

อย่างน่าอัศจรรย ์แคชเมยีร์ถือว่าเป็นอกีหนึ่งรัฐทีม่คีวามหลากหลายทางภมูปิระเทศทีค่ลา้ยคลงึกับประเทศฝ่ังยุโรป 

เนื่องจากมทัีง้แบบเทอืกเขา พื้นทีร่าบบนภูเขา ภูเขาหมิะ ทุ่งหญา้ และทะเลสาบ และทีส่ าคัญแคชเมยีร์เป็นเมอืงที่

สามารถเทีย่วไดต้ลอดทัง้ปี ยังมทัีศนียภาพดา้นหลังเป็นววิของทะเลสาบดาล ซึง่ย ิง่ท าใหท้ีน่ี่สวยงามยิง่ข ึน้ไปอกี หาก

ใครไดม้าเยอืนเป็นอันตอ้งตกหลมุรักกันทกุคน น าท่านเดนิทางไปยัง เมอืงศรนีาคา (Srinagar) หรอืรูจักกันในอกี

ชือ่ “ศรีนคร” เมืองหลวงของรัฐแคชเมียร์ ซ ึง่เมืองหลวงแห่งนี้ตัง้อยู่ที่หุบเขาแคชเมียร์ เป็นที่ยอมรบัในหมู่

นกัท่องเทีย่ววา่เป็นดนิแดนแหง่ทะเลสาบ สายน า้ สวนดอกไม ้รวมถงึศลิปะงานฝีมอืทีผ่ลติมาจากไม ้ดว้ย

ความทีช่าวเมอืงมวีถิีชวีติอยู่คู่กับสายน ้า หรือทะเลสาบดาลจงึท าใหช้าวบา้นใชเ้รอืเป็นหนึ่งในพาหนะส าคัญในการ

เดนิทาง น าท่านเดนิทางสู่ ทะเลสาบดาล (Dal Lake) เป็นทะเลสาบที่ถือว่าใหญ่ที่สุดในแคชเมยีร์ ถือว่าเป็น

ทะเลสาบทีข่ ึน้  ชือ่และมชีือ่เสยีงในหมู่นักท่องเทีย่ว ทะเลสาบแหง่นี้มเีกาะกลางทะเลสาบเป็นหยอ่มๆ หรอืสวนผัก

กลางน ้า และยังเป็น  ตลาดน ้าทีใ่นชว่งเชา้จะมพี่อคา้ตา่งๆพายเรอืมาขายของ อาท ิผักหรอืผลไมต้า่งๆ พเิศษ!! น าทุก

ทา่นลงเรอื “ชคิารา”  หรอืเรอืพายโบราณ เพือ่ชมววิทวิทศันบ์รรยากาศสดุโรแมนตกิ และความงามวถิชีวีติ

ของชาวบา้น ซึง่หากใครทีม่าเยอืนแคชเมยีรแ์ลว้ไมไ่ดม้าลอ่งเรอืชคิาราถอืวา่มาไมถ่งึ 

 



 
 
 
 

 
 

ค า่ บรกิารอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร (1) 

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

 

วนัทีส่อง กุลมารค์ - กุลมารค์ กอนโดลา่ - เทอืกเขากุลมารค์ - สวนโมกลุ - ทะเลสาบดาล 

เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (2) 

น าทา่นเดนิทางสู ่กุลมารค์ (Gulmarg) หรอื “แดนทุง่หญา้ของดอกไม ้(Meadow of Gold)” เป็นเทอืกเขาอยู่

สงูกวา่ระดับน ้าทะเล 2,730 เมตร ตัง้อยูห่า่งจากเมอืงศรนีาคาประมาณ 56 กโิลเมตร เดมิมชี ือ่เรยีกวา่ เการมิารค์ กอ่ตัง้

โดยศลุตา่นยซูปุชาร ์ชว่งศตวรรษที ่16 และทีส่ าคัญทีแ่หง่นี้เป็นทีต่ัง้ของสนามกอลฟ์ทีม่หีลมุถงึ 18 หลมุ ทียั่งสงูทีส่ดุ

ในโลก ซึง่กุลมารค์เป็นหนึง่ในสถานทีท่อ่งเทีย่วอกีหนึง่แหง่ทีต่อ้งมาเยอืนสกัคร ัง้ในชวีติ เทอืกเขากุลมารค์

ไดร้บัการยอมรบัจากผูค้นมากมายวา่เป็นสถานทีท่ ีม่ทีศันยีภาพทีส่วยงามแหง่หนึง่ของโลก ถอืวา่เป็นความ

งดงามทีม่าจากธรรมชาตอิยา่งแทจ้รงิ ไมว่า่จะช่วงไหนๆ ก็สามารถเทีย่วชมไดอ้ยา่งไมม่เีบือ่ พรอ้มสมัผสั

ความสวยงามทีแ่ตกตา่งกบัสีฤ่ดูกาล ไม่ว่าจะเป็นชว่งใบไมผ้ล ิใบไมเ้ปลีย่นส ีหรอืจะฤดูหมิะเก๋ๆในชว่งฤดหูนาว 

และถงึแมจ้ะเป็นชว่งฤดรูอ้นแตท่ีน่ี่ก็มอีากาศเย็นสบายไมร่อ้นมาก 

 

 



 
 
 
 

 น าทกุทา่นไปยัง สถานกีุลมารค์ กอนโดลา่ และน าท่านน่ัง กุลมารค์ กอนโดลา่ กระเชา้ลอยฟ้าทีม่คีวามสงูทีส่ดุใน

โลก มคีวามสงู 3,979 เมตรจากระดับน ้าทะเล **(ราคาโปรแกรมนี้รวมคา่ตั๋วส าหรับน่ังกลุมารค์ กอนโดล่า)** เพือ่ข ึน้

ไปยังสถานีกงโดรบีนเขา (เฟสที ่1) ดว้ยระยะทางประมาณ 5 กโิลเมตร  

กรณีทีล่กูคา้ตอ้งการน่ังกระเชา้กุลมารค์ กอนโดลา่ ตอ่ไปยังเฟส 2 (เพื่อข ึน้ไปชมทัศนียภาพอันสวยงาม และ

ววิยอดเขานันกาพาร์บัต (Nanga Parbat) หรือววิของเทอืกเขาหมิาลัย) สามารถแจง้หัวหนา้ทัวร์ไดโ้ดยมี      

คา่ใชจ้า่ยเพิม่เตมิทา่นละประมาณ 18 USD/ทา่น 

กลางวนั บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (3)  

 น าทา่นเดนิทางสู ่สวนโมกุล (Mughal Gardens) หรอือกีหนึง่ฉายาทีท่กุคนรูจั้ก “สวรรคแ์หง่ดอกไม”้ ตัง้อยูท่าง 

ทศิตะวันออกของทะเลสาบดาล ถูกสรา้งขึน้ในสมัยจักรพรรดอิักบาร์ ซ ึง่ข ึน้ครองราชยใ์นปี ค.ศ. 1585 พระองคท์รง 

ครองเมอืงและสรา้งสวนนี้โดยชา่งฝีมอืด ี 

 
สวนแหง่นี้แบง่ออกเป็น 3 สว่น ซึง่ภายในสวนมกีารประดับตกแตง่ในแบบสไตลส์วนเปอรเ์ชยี ซึง่ประกอบไปดว้ย สระ

น ้า ล าธาร และแปลงดอกไมน้านาพันธุ ์พรอ้มกับลานน ้าพุทีถู่กสรา้งขึน้ทอดยาวจากทีต่ า่ข ึน้ทีส่งู หันหนา้สูท่ะเลสาบ

ดาล 

 



 
 
 
 

ในชว่งประมาณเดือนมนีาคม – เมษายน จะเป็นช่วงเวลาที่ดอกไมเ้มืองหนาวจะออกดอกผลบิานไดอ้ย่าง

สวยงาม และเป็นจุดเร ิม่ตน้ของเทศกาลดอกทวิลปิอนิทริา คานธ ี(The Indira Gandhi Memorial Tulip 

Garden) เทศกาลดอกทวิลปิทีใ่หญท่ีส่ดุในเอเชยี ** (ท ัง้นีข้ ึน้อยูก่บัสภาพอากาศในปีน ัน้ๆ แตโ่ดยประมาณ

ชว่งเดอืนมนีาคม – เมษายน ของทุกปีจะเป็นชว่งทีด่อกทวิลปิเร ิม่ผลบิาน)** ประกอบไปดว้ยหลากหลายสาย

พันธุ ์และหลากสสีัน อาทเิชน่ สแีดง ชมพู เหลอืง มว่ง ขาว เป็นตน้ 

 

ค า่ บรกิารอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร (4)  

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

วนัทีส่าม พาฮาลแกม - ชมววิเทอืกเขาหมิาลยั - - สวนชาลมิาร ์- สวนนชิาท 

 

เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (5) 

จากนัน้น าทา่นเดนิทางตอ่ไปยัง พาฮาลแกม (Pahalgam) ขึน้ชือ่ในเรือ่งของความงดงามของววิทวิทัศน์ทีถู่กโอบ

ลอ้มไปดว้ยเทอืกเขาหมิาลัย ป่าสนเขยีวสด และแมน่ ้าลดิเดอร ์อันใสเย็น และในชว่งฤดรูอ้นจะมดีอกไมป่้าบานสะพร่ัง 

อกีทัง้ยังเป็นแหล่งที่ปลูกหญา้ฝร่ังซึง่เป็นพืชดอกสมี่วงที่นิยมใชป้ระโยชน์จากเกสรสแีดงของมันในการผสมสุรา 



 
 
 
 

อาหาร และลกูอมลกูกวาดเพือ่ใหม้กีล ิน่หอม น าทุกทา่นชมววิความสวยงามของเทอืกเขาหมิาลยั เทอืกเขาทีป่ก

คลมุดว้ยธารน า้แข็งตลอดท ัง้ปี  

 

 

กลางวนั บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (6)  

น าท่านเดนิทางกลับ เมอืงศรนีาคา จากนัน้น าทกุท่านไปยัง สวนชาลมิาร ์(Shalimar Bagh) ถูกสรา้งขึน้ใน

สมัย จักรพรรดจิาฮันจรี ์โดยพระองคส์รา้งข ึน้เพื่อพระมเหสเีนอร ์เจฮัน ซึง่เป็นผูห้ญงิทีพ่ระองคท์รงรัก และเป็น

สถานทีป่ระทับในช่วงฤดูรอ้น สวนแห่งนี้ถือว่าเป็นพื้นที่ของกษัตรยิแ์ละเชือ้พระวงศ ์ปัจจุบันสถานทีแ่ห่งนี้เป็น

สถานทีท่ีเ่ปิดใหนั้กทอ่งเทีย่วไดม้โีอกาสมาเยีย่มชมความสวยงามโดยเฉพาะบันไดทีถู่กสรา้งขึน้ทอดผา่นใหเ้ดนิไป

ยังเนนิดา้นบนซึง่เป็นทีต่ัง้ของน ้าพุ น าท่านเดนิทางไปชมสวนใกล ้ๆ น่ันคอื สวนนชิาท (Nishat Bagh) ทีส่วน

แหง่นี้มคีวามพเิศษตรงทีม่ตีน้เมเป้ิลทีม่อีายกุวา่ 400 ปี ซึง่มกีารตกแตง่คลา้ยๆกับสวนชาลมิารค์อืมลีานน ้าพุทอด

ยาวจนถงึพระทีน่ั่งชัน้ใน และยิง่ไปกว่านั้นสวนทัง้สามทีน่ี้มคีวามงามทีพ่เิศษคอืสวนทัง้หมดนัน้สรา้งขึน้บนลานที่

ยกสงูข ึน้โดยหันหนา้สูท่ะเลสาบท าใหท้า่นไหนทีไ่ปเยอืนจะไดด้ืม่ด า่ทัง้ความงามและความโรแมนตกิเหมอืนหลุด

ออกมาจากภาพวาดเลยทเีดยีว 

 

 
 

ค า่ บรกิารอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร (7) 

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

 

วนัทีส่ ี ่ สนามบนิศรนีาคา รฐัแคชเมยีร ์- สนามบนิ อนิทริา คานธ ี- เมอืงเดล ี- เมอืงอคัรา 
 

เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (8) 

น าทกุทา่นเดนิทางไปยงั สนามบนิศรนีาคา รฐัแคชเมยีร ์

......... น.     บนิลัดฟ้าสู ่สนามบนิ อนิทริา คานธ ีโดยสายการบนิ ......... เทีย่วบนิที ่......... (ใชเ้วลาบนิประมาณ 1 ช ัว่โมง 30 

นาท)ี ไมม่บีรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่งบนิ 

 

** ค าแนะน าเกีย่วกบักระเป๋าสมัภาระ ** 



 
 
 
 

เนื่องจากเทีย่วบนิภายในประเทศอนิเดยี มกีารจ ากัดน ้าหนักกระเป๋าสัมภาระ อนุญาตใหโ้หลดกระเป๋าสมัภาระลงใต้

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

กก. (จ านวน 1 ใบ/ท่าน) หากมนี ้ าหนักเกนิกรณีนี้สายการบนิจ าเป็นตอ้งเรียกเก็บค่าใชจ้่ายเพิ่มเตมิ ซึง่ลูกคา้

จ าเป็นตอ้งช าระเองตามจรงิทัง้หมด จงึขอความร่วมมอืในการค านวณน ้าหนักสัมภาระกอ่นเดนิทางทกุครัง้ 

หมายเหต:ุ เทีย่วบนิ โปรแกรม และเมอืงทีพั่กอาจมกีารปรับเปลีย่นตามความเหมาะสม ใหส้อดคลอ้งกับเวลา 

สถานการณ์ และสภาพอากาศ โดยค านงึถงึประโยชน์ของลกูคา้เป็นส าคัญ 

 

......... น.     เดนิทางถงึ สนามบนิ อนิทริา คานธ ี(เวลาทอ้งถิน่ชา้กวา่ประเทศไทย 1 ช ัว่โมง 30 นาท)ี  

กลางวนั บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (9)  

น าทุกทา่นเดนิทางไปยัง เมอืงอคัรา (Agra) (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 5 ชั่วโมง) อดตีเป็นเมอืงหลวงของประเทศ

อนิเดยี มชี ือ่เรยีกวา่ “ฮนิดสูถาน” อัครา เป็นเมอืงทีต่ัง้อยูร่มิแมน่ ้ายมนา ทางตอนเหนือของประเทศอนิเดยี ในรัฐอตุตร

ประเทศ มปีระชากรหนาแน่นทีส่ดุในรัฐอตุตรประเทศ อันดับที ่19 ในประเทศอนิเดยี และทีส่ าคัญเมอืงอัคราถอืวา่เป็น

สถานทีต่ัง้ “อนุสรณ์สถานแหง่ความรัก” หรอื “ทัชมาฮาล”   

ค า่ บรกิารอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร (10) 

น าทา่นเขา้สูท่ ีพ่กั...  Howard the fern Hotel, Retreat Hotel หรอืเทยีบเทา่ 

 

วนัทีห่า้   ทชัมาฮาล -  อคัรา ฟอรท์ - เมอืงเดล ี- ประตเูมอืงอนิเดยี - ตลาดพืน้เมอืงจนัปาท - สนามบนิอนิทริา คานธ ี

 

น าทา่นเดนิทางสู ่ทชัมาฮาล (Taj Mahal) หรอือนุสรณ์สถานแหง่ความรัก เพือ่ชมพระอาทติยข์ ึน้ในตอนเชา้ตรู ่

ซ ึง่ทัชมาฮาลถือว่าเป็นส ิง่มหัศจรรยข์องโลกในยคุปัจจบัุน เป็นแหลง่กอ่เกดิพลังแห่งความรักทีเ่ป็นแรงบันดาลใจให ้

ใครหลายๆคน ทัชมาฮาล ถือเป็นสุสานหนิอ่อนทีผู่ค้นต่างยกย่องใหเ้ป็นสถาปัตยกรรมแห่งความรักทีง่ดงาม และ

ยิง่ใหญ่ทีส่ดุแห่งหนึง่ของโลก ปัจจบัุน ทัชมาฮาล ถอืวา่เป็นแหลง่มรดกโลก 1 ใน 7 ส ิง่มหัศจรรยท์ีส่ าคัญ ทีบ่อกเล่า

เกีย่วกับความรักทีเ่ป็นอมตะของพระเจา้ชาหจ์าฮันทีม่ตี่อพระนางมมุตัช สรา้งขึน้ในปี ค.ศ. 1631 จากนัน้หัวหนา้ทัวร์ 

น าทกุท่านเดนิสูป่ระตสูสุานทีส่ลักตัวหนังสอืภาษาอาระบคิทีเ่ป็นถอ้ยค าอุทศิ และไวอ้าลัยต่อบคุคลอันเป็นทีรั่กทีจ่าก

ไป พรอ้มกับน าทกุทา่นถ่ายรูปภาพกับลานน ้าพุทีม่อีาคารทัชมาฮาลอยูเ่บือ้งหลัง พาทกุทา่นเยีย่มชมภายในอาคารทีม่ี

การสรา้งมาจากหนิออ่นสขีาวบรสิทุธิจ์ากเมอืงมกรานะ มกีารประดับลวดลายดว้ยเทคนคิฝังหนิสตีา่งๆ ลงไปในเนื้อหนิ

ถอืไดว้่าเป็นสถาปัตยกรรมช ิน้เอกของโลกทีอ่อกแบบโดยชา่งจากเปอรเ์ซยี อาคารตรงกลางเป็นรูปโดมทีม่หีอคอยสี่

เสาลอ้มรอบ ตรงกลางดา้นในเป็นทีฝั่งพระศพของพระนางมุมตัช มาฮาล และพระเจา้ชาหจ์าฮัน ทีไ่ดอ้ยู่คู่เคยีงกัน

ตลอดชัว่นรัินดร ์ 

 

 



 
 
 
 

 

เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (11) 

 น าทา่นเดนิทางสู่ อคัรา ฟอรท์ (Agra Fort) อกีหนึ่งสถานทีแ่หล่งมรดกโลกทีค่วรค่าแก่การมาเยอืน อัครา ฟอร์ท 

พระราชวังทีถ่ือว่ายิง่ใหญ่ เพราะใชเ้วลาในการสรา้งยาวนานถงึสามยุคดว้ยกัน ของกษัตรยิแ์ห่งราชวงศโ์มกุล เป็น

ก าแพงสองชัน้และป้อมอาคารทางเขา้สีท่ศิ ภายในประกอบดว้ยพระราชวัง มัสยดิ สวนดอกไม ้สถาปัตยกรรมตัวอาคาร

สรา้งดว้ยหนิทรายสแีดง โดยกษัตรยิอ์ัคบาร ์และทีแ่หง่นี้ยังเป็นทีค่มุขังกษัตรยิซ์าจารฮ์าล พระองคใ์ชเ้วลาชว่งสดุทา้ย

ของชวีติ โดยการมองผ่านแมน่ ้ายมุนาไปยังทัชมาฮาลทีซ่ ึง่มเหสสีดุทีรั่กของพระองคป์ระทับอยูอ่ยา่งนรัินดร ์

 
 

 กลางวนั บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (12) 

 น าทา่นเดนิทางสู ่เมอืงเดล ี(Delhi) (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 5 ชัว่โมง) เมอืงหลวงของประเทศอนิเดยี ถอืเป็น

เมอืงทีเ่ป็นศูนยก์ลางดา้นการเมอืงการปกครองประชาธปิไตยทีใ่หญ่ทีสุ่ดในโลก น าท่านเดนิทางสู่ ประตูเมอืง

อนิเดยี (India Gate) ประตเูมอืงแหง่นี้สงู 43.3 เมตร ซุม้โคง้ของประตกูวา้ง 9.1 เมตร สงู 22.8 เมตร สรา้งโดย

ใชห้นิทรายแดงแท่งทบึ เป็นสถานทีป่ระกอบพธิีกรรมในงานวันส าคัญต่าง ๆ ถูกสรา้งขึน้เพื่อเป็นอนุสาวรียข์อง

ทหารทีเ่สยีชวีติในสงครามโลกครัง้ทีห่นึง่ ทีป่ระตเูมอืงแหง่นี้จะเห็นลายสลักชือ่ของทหารทีต่ายในสนามรบ โดยชือ่

ทีส่ลักไวเ้ป็นชือ่ของทหารและขา้ราชการชาวอนิเดยีและอังกฤษ จ านวน 13,516 คน ทีพ่ลชีพีในสงครามชายแดน

ดา้นตะวันตกเฉียงเหนือ และสงครามอัฟฆัน ครัง้ที ่3 ดา้นบนยอดของประตสูรา้งเพือ่อทุศิใหแ้กท่หารทีห่ายสาบสญู

ไปโดยไรร้่องรอย  

  



 
 
 
 

 
 

พาท่านชอ้ปป้ิง ตลาดพืน้เมอืงจนัปาท ทุกท่านสามารถเพลดิเพลนิไปกับสนิคา้พื้นเมอืงมากมาย อาท ิผา้พันคอ 

เสือ้ผา้ เครือ่งประดับ เครือ่งเงนิ ของตกแตง่บา้นสไตลอ์นิเดยี ของแฮนดเ์มด ราคาถูก รับรองวา่ทุกทา่นจะไมผ่ดิหวัง

เพราะทีต่ลาดแหง่นี้เปรยีบเสมอืนพาหรัุดเมอืงไทย 

สมควรแกเ่วลาน าทา่นเดนิทางสูส่นามบนิ 

ค า่ บรกิารอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร บรกิารทา่นดว้ยเมนูอาหารไทย (13) 

สมควรแกเ่วลาน าทา่นเดนิทางสูส่นามบนิ 

23.30 น. บนิลัดฟ้ากลับสู ่สนามบนิสวุรรณภมู ิประเทศไทย โดยสายการบนิ Thai Airways เทีย่วบนิที ่TG316 (ใชเ้วลาบนิ

ประมาณ 4 ช ัว่โมง) พรอ้มบรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่งบนิ 

 

วนัทีห่ก สนามบนิสวุรรณภมู ิ(กรงุเทพฯ) 

 

05.25 น. คณะเดนิทางถงึ สนามบนิสวุรรณภมู ิโดยสวัสดภิาพ 

หรอื 

00.20 น. บนิลัดฟ้ากลับสู ่สนามบนิสวุรรณภมู ิประเทศไทย โดยสายการบนิ Thai Airways เทีย่วบนิที ่TG316 (ใชเ้วลาบนิ

ประมาณ 4 ช ัว่โมง) พรอ้มบรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่งบนิ 

05.45 น. คณะเดนิทางถงึ สนามบนิสวุรรณภมู ิโดยสวัสดภิาพ 

 

**หมายเหต:ุ เวลาและเทีย่วบนิโปรดตรวจสอบในตารางทา้ยรายการ และเนือ่งจากทางสายการบนิอาจมี

การปรบัเปลีย่นตางรางเวลาบนิ หากทา่นทีต่อ้งออกต ัว๋ภายใน (เครือ่งบนิ รถทวัร ์รถไฟ) กรณุาสอบถามที่

เจา้หนา้ทีท่กุคร ัง้กอ่นท าการออกต ัว๋ ** 

 

 

 

อตัราคา่บรกิาร 

ก าหนดการเดนิทาง รายละเอยีดเทีย่วบนิ 
ผูใ้หญ ่

หอ้งละ 2-3 ทา่น 
พกัเดีย่วเพิม่ 

ราคาไมร่วมต ัว๋

เคร ือ่งบนิ 

02-07 เมษายน 2563 

( วนัจกัร ี) 

02 APR BKK-DEL TG323   07.00 – 09.55 

02 APR DEL-SXR I5746    14.45 – 16.20 

05 APR SXR-DEL I5716    08.00 – 09.40 

06 APR DEL-BKK TG316   23.30 – 05.25+1 

30,999 9,999 22,999 



 
 
 
 

03-08 เมษายน 2563 

( วนัจกัร ี) 

03 APR BKK-DEL TG323   07.00 – 09.55 

03 APR DEL-SXR I5746    14.45 – 16.20 

06 APR SXR-DEL I5716    08.00 – 09.40 

07 APR DEL-BKK TG316   23.30 – 05.25+1 

30,999 9,999 22,999 

09-14 เมษายน 2563 

( วนัสงกรานต ์) 

09 APR BKK-DEL TG323   07.00 – 09.55 

09 APR DEL-SXR I5746    14.45 – 16.20 

12 APR SXR-DEL I5716    08.00 – 09.40 

13 APR DEL-BKK TG316   23.30 – 05.25+1 

32,999 9,999 24,999 

11-16 เมษายน 2563 

( วนัสงกรานต ์) 

11 APR BKK-DEL TG323   07.00 – 09.55 

11 APR DEL-SXR I5746    14.45 – 16.20 

14 APR SXR-DEL I5716    08.00 – 09.40 

15 APR DEL-BKK TG316   23.30 – 05.25+1 

35,999 9,999 27,999 

12-17 เมษายน 2563 

( วนัสงกรานต ์) 

12 APR BKK-DEL TG323   07.00 – 09.55 

12 APR DEL-SXR I5746    14.45 – 16.20 

15 APR SXR-DEL I5716    08.00 – 09.40 

16 APR DEL-BKK TG316   23.30 – 05.25+1 

35,999 9,999 27,999 

13-18 เมษายน 2563 

( วนัสงกรานต ์) 

13 APR BKK-DEL TG323   07.00 – 09.55 

13 APR DEL-SXR I5746    14.45 – 16.20 

16 APR SXR-DEL I5716    08.00 – 09.40 

17 APR DEL-BKK TG316   23.30 – 05.25+1 

32,999 9,999 22,999 

17-22 เมษายน 2563 

17 APR BKK-DEL TG323   07.00 – 09.55 

17 APR DEL-SXR I5746    14.45 – 16.20 

20 APR SXR-DEL I5716    08.00 – 09.40 

21 APR DEL-BKK TG316   23.30 – 05.25+1 

29,999 9,999 21,999 

24-29 เมษายน 2563 

24 APR BKK-DEL TG323   07.00 – 09.55 

24 APR DEL-SXR I5746    14.45 – 16.20 

27 APR SXR-DEL I5716    08.00 – 09.40 

28 APR DEL-BKK TG316   23.30 – 05.25+1 

29,999 9,999 21,999 

 

** อตัรานี ้ยงัไมร่วมคา่ทปิคนขบัรถ หวัหนา้ทวัร ์และมคัคุเทศกท์อ้งถิน่ ทา่นละ 1,500 บาท/ทา่น/ทรปิ** 

** อตัรานี ้ยงัไมร่วมคา่วซีา่ทา่นละ 1,500 บาท/ทา่น/ทรปิ** 

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

** ส าหรบัชาวตา่งชาต ิทีไ่มใ่ชส่ญัชาตไิทย เก็บคา่ทวัรเ์พิม่ทา่นละ 1,000 บาท ** 

 

 โรงแรมทีพั่กอาจมกีารสลับปรับเปลีย่นขึน้อยูก่ับความเหมาะสมเป็นหลักโดยค านงึถงึผลประโยชน์ลกูคา้เป็นหลัก 

 

** ส าหรบัอตัราคา่บรกิารนี ้จ าเป็นตอ้งมผีูเ้ดนิทางจ านวน 20 ทา่น ข ึน้ไป ในแตล่ะคณะ กรณีท ีม่ผีูเ้ดนิทางไมถ่งึตามจ านวนทีก่ าหนด 

ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเล ือ่นการเดนิทาง หรอื เปล ีย่นแปลงอตัราคา่บรกิาร (ปรบัราคาเพิม่ข ึน้ เพือ่ใหค้ณะไดอ้อกเดนิทาง 

ตามความตอ้งการของผูเ้ดนิทาง) ** 

 
อตัราคา่บรกิารนีร้วม 
 
 คา่ตั๋วเครือ่งบนิไป-กลับ พรอ้มคณะ       
 คา่ภาษีสนามบนิทกุแหง่ทีม่ ี  
 คา่น ้าหนักกระเป๋าสัมภาระทา่นละไมเ่กนิ 20 กก. (จ านวน 1 ใบ/ทา่น) ทา่นละ ไมเ่กนิ 20 กก. และสามารถน าข ึน้เครือ่งได ้ทา่นละ 

ไมเ่กนิ 7 กก. (จ านวน 1 ใบ/ทา่น)      
 คา่รถรับ-สง่ และน าเทีย่วตามรายการ   
 คา่ทีพั่กตามทีร่ะบใุนรายการ พักหอ้งละ 2 ทา่นหรอื 3 ทา่น    

 คา่เขา้ชมสถานทีต่า่งๆ ตามรายการ    
 คา่อาหารตามมือ้ทีร่ะบใุนรายการ       
 คา่จา้งมัคคเุทศกค์อยบรกิารตลอดการเดนิทาง    
 คา่ตั๋วเครือ่งบนิภายในไป-กลับ พรอ้มคณะ 
 คา่ประกันอบัุตเิหตรุะหวา่งเดนิทาง วงเงนิทา่นละ 1,000,000 บาท  (เงือ่นไขตามกรมธรรม)์   



 
 
 
 

 

อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม  
 
 คา่ใชจ้า่ยสว่นตัวนอกเหนือจากรายการทีร่ะบ ุเชน่ คา่ท าหนังสอืเดนิทาง คา่โทรศัพท ์คา่โทรศัพทท์างไกล คา่อนิเตอรเ์น็ต คา่ซัก  
รดี มนิบิารใ์นหอ้ง รวมถงึคา่อาหารและเครือ่งดืม่ทีส่ั่งเพิม่นอกเหนือรายการ (กรณุาสอบถามจากหวัหนา้ทวัรก์อ่นการใชบ้รกิาร)   
 คา่ทปิคนขับรถ หัวหนา้ทัวร ์และมัคคเุทศกท์อ้งถิน่ ทา่นละ 1,500 บาท/ทรปิ/ตอ่ทา่น  
 คา่ธรรมเนียมและคา่บรกิารยืน่วซีา่ทอ่งเทีย่วประเทศอนิเดยี ทา่นละ 1,500 บาท (โดยช าระพรอ้มเงนิมดัจ าคร ัง้แรก) 

 คา่ภาษีมลูคา่เพิม่ 7% และภาษีหัก ณ ทีจ่า่ย 3% 
 

เงือ่นไขการจอง และ การช าระคา่บรกิาร 

1. นักท่องเที่ยวหรือเอเย่นต ์กรุณาท าการจองลว่งหนา้ก่อนเดนิทางอย่างนอ้ย 45 วนั พรอ้มช าระเงนิมดัจ า ท่านละ 10,000 บาท 

ภายใน 3 วัน หลังจากวันจอง ตัวอยา่งเชน่ ทา่นท าจองวันที ่1 กรณุาระเงนิมัดจ า สว่นน้ีภายในวันที ่3 กอ่นเวลา 14.00 น. เทา่นัน้ โดยระบบ

จะยกเลกิอัตโนมัติทันที หากยังไม่ไดรั้บยอดเงินมัดจ าตามเวลาที่ก าหนด และหากท่านมีความประสงคจ์ะเดินทางในพีเรียดเดิม ท่าน

จ าเป็นตอ้งเช็คทีว่่างและท าจองเขา้มาใหมอ่กีครัง้ กรณีทีค่ณะเต็ม มีควิรอ (Waiting List) ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิ์ในการใหส้ทิธิ์ลกูคา้ราย

ถัดไป เป็นไปตามระบบ ตามวัน และ เวลา ทีท่ ารายการจองเขา้มาตามล าดับ เน่ืองจากทกุพเีรยีดทางบรษัิทมทีีน่ั่งราคาพเิศษจ านวนจ ากัด 

2. นักท่องเที่ยวหรือเอเยน่ต ์กรุณาช าระคา่ทัวรส์ว่นที่เหลอืทัง้หมด ครบ 100% กอ่นวนัเดนิทางอย่างนอ้ย 21 วนั กรณีนักท่องเที่ยวหรือ

เอเย่นตไ์มช่ าระเงนิ หรอื ช าระเงินไม่ครบภายในก าหนด ไม่วา่ส่วนใดสว่นหนึ่ง รวมไปถงึ กรณีเช็คของทา่นถกูปฏิเสธการจา่ยเงนิไมว่่ากรณี

ใดๆก็ตาม รวมทัง้ กรณีทีอ่ยูใ่นชว่งรอผลการอนุมัตวิซีา่ รอนัดสัมภาษณว์ซีา่ ทีท่ าใหท้างบรษัิทไมไ่ดรั้บเงนิตามเวลาทีก่ าหนดไมว่า่กรณีใดๆก็

ตาม คอื กอ่นวันเดนิทางอยา่งนอ้ย 30 วัน ใหถ้อืวา่นักทอ่งเทีย่วสละสทิธกิารเดนิทางในทัวรนั์น้ๆทันท ี

3. การตดิตอ่ใดๆ กับทางบรษัิท เชน่ แฟกซ ์อเีมลล ์หรอื จดหมายฯ ตอ้งท าในวันเวลาท าการของทางบรษัิท ดังน้ี วันจันทร ์ถงึ ศกุร ์เวลา 9.00 

น.–18.00 น. และ วันเสาร ์เวลา 9.00 น.–14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกล่าวและวันหยุดนักขัตฤกษ์ที่รัฐบาลประกาศในปีนั้นๆถือว่าเป็น

วันหยดุท าการของทางบรษัิท 

 

เงือ่นไขการยกเลกิการเดนิทาง 
1. กรณีที่นักท่องเทีย่วหรือเอเย่นตต์อ้งการขอยกเลกิการเดนิทาง หรือ เลือ่น หรอื เปลีย่นแปลง การเดนิทาง นักท่องเที่ยวหรอืเอเยน่ต ์(ผูม้ี

รายชือ่ในเอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ ์อเีมลล ์หรอื เดนิทางมาทีบ่รษัิทอยา่งใดอยา่งหนึง่ เพือ่ลงนามในเอกสารแจง้ยนืยันยกเลกิการจอง

กับทางบรษัิทเป็นลายลักษณอ์ักษรเทา่นัน้ ทางบรษัิทไมรั่บยกเลกิการจองผา่นทางโทรศัพทไ์มว่า่กรณีใดๆทัง้สิน้ 

2. กรณีนักทอ่งเที่ยวหรอืเอเย่นตต์อ้งการขอรับเงนิคา่บรกิารคนื นักท่องเทีย่วหรอืเอเยน่ต ์(ผูม้รีายชือ่ในเอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ ์อเีมลล ์

หรอื เดนิทางมาทีบ่รษัิทอยา่งใดอยา่งหนึง่ เพือ่ลงนามด าเนนิการขอรับเงนิคา่บรกิารคนื โดยแนบหนังสอืมอบอ านาจประกอบ (กรณีด าเนนิการ

แทนผูเ้ดนิทาง) พรอ้มหลักฐาน ไดแ้ก ่ใบเรยีกเก็บเงนิ หลักฐานการช าระเงนิคา่บรกิารตา่งๆทัง้หมด พาสปอรต์หนา้แรกของผูเ้ดนิทาง ส าเนา

บัตรประชาชนของผูรั้บมอบอ านาจ และหนา้สมดุบัญชธีนาคารทีต่อ้งการใหน้ าเงนิเขา้ใหค้รบถว้น โดยมเีงื่อนไขการคนืเงนิคา่บรกิารดังน้ี 

2.1 ยกเลกิกอ่นวันเดนิทางไมน่อ้ยกวา่ 30 วัน คนืเงนิคา่บรกิารรอ้ยละ 100 ของเงนิคา่บรกิาร 

2.2 ยกเลกิกอ่นวันเดนิทางไมน่อ้ยกวา่ 15 วัน คนืเงนิคา่บรกิารรอ้ยละ 50 ของเงนิคา่บรกิาร 

2.3 ยกเลกิกอ่นวันเดนิทางนอ้ยกวา่ 15 วัน ไมค่นืเงนิคา่บรกิารทีช่ าระแลว้ทัง้หมด 

** ทัง้น้ี ทางบรษัิทจะหักคา่ใชจ้า่ยทีไ่ดจ้า่ยจรงิจากคา่บรกิารที่ช าระแลว้เน่ืองจากการจัดเตรยีม การจัดการน าเทีย่วใหแ้กนั่กทอ่งเที่ยว เช่น 

การส ารองทีน่ั่งต๋ัวเครือ่งบนิ การจองทีพ่ัก เป็นตน้ ** 

3. การเดนิทางทีต่อ้งการันตมีัดจ าหรือซือ้ขาดแบบมเีงื่อนไข หรือเที่ยวบนิเหมาล า Charter Flight หรือ Extra Flight กับสายการบนิ หรอืผา่น

ตัวแทนในประเทศหรอืตา่งประเทศ  จะไมม่กีารคนืเงนิมัดจ าหรอืคา่บรกิารทัง้หมดไมว่า่กรณีใดๆก็ตาม   

4. ส าหรับอัตราคา่บรกิารน้ี จ าเป็นตอ้งมผีูเ้ดนิทางจ านวน 10 ทา่น ขึน้ไป ในแตล่ะคณะ กรณีทีม่ผีูเ้ดนิทางไมถ่งึตามจ านวนทีก่ าหนด ทางบรษัิทฯ 

ขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลกิ เลือ่น หรอื เปลี่ยนแปลง อัตราคา่บรกิาร (ปรับราคาเพิม่ขึน้ เพือ่ใหค้ณะไดอ้อกเดนิทาง ตามความตอ้งการ) โดย

ทางบรษัิทจะแจง้ใหก้ับนักทอ่งเที่ยวหรือเอเย่นตท์ราบลว่งหนา้อยา่งนอ้ย 10 วัน ก่อนการเดนิทางส าหรับประเทศทีไ่มม่วีีซา่ และ อย่างนอ้ย 

21 วัน ก่อนการเดนิทางส าหรับประเทศที่มีวีซา่ แต่หากทางนักท่องเที่ยวหรือเอเย่นตท์ุกท่านยินดีที่จะช าระค่าบรกิารเพิ่มจากการที่มี

นักทอ่งเทีย่วรว่มเดนิทางนอ้ยกวา่ทีท่างบรษัิทก าหนดเพือ่ใหค้ณะเดนิทางได ้ทางบรษัิทยนิดทีีจ่ะใหบ้รกิารและด าเนนิการตอ่ไป 

5. ในกรณีทีล่กูคา้ด าเนนิการยืน่วซีา่เรยีบรอ้ยแลว้ ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์มค่นืคา่ทัวรท์ีล่กูคา้ช าระมาแลว้ไมว่า่สว่นใดสว่นหนึง่ ยกเวน้ในกรณีที่

วซีา่ไมผ่า่นการอนุมัตจิากทางสถานทตู กรณีน้ีทางบรษัิทจะคดิคา่ใชจ้า่ยตามทีเ่กดิขึน้จรงิทัง้หมด โดยค านงึถงึประโยชนข์องลกูคา้เป็นส าคัญ 

6. การตดิตอ่ใดๆ กับทางบรษัิทเชน่ แฟกซ ์อเีมลล ์หรอืจดหมายฯ ตอ้งท าในวันเวลาท าการของทางบรษัิท ดังน้ี วันจันทร ์ถงึศกุร ์เวลา 9.00 น. 

– 18.00 น. และวันเสาร ์เวลา 9.00 น.-14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกลา่วและวันหยดุนักขัตฤกษ์ที่รัฐบาลประกาศในปีนัน้ๆถอืวา่เป็นวันหยุด

ท าการของทางบรษัิท 

 

 



 
 
 
 

ขอ้มูลส าคญัเกีย่วกบั การยืน่ค ารอ้งขอวซี่า ทีท่า่นควรทราบ  

1. ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธิ์ในการยื่นวซีา่แบบหมูค่ณะเทา่นัน้ กรณีทีท่่านไมส่ามารถยื่นวซีา่พรอ้มคณะได ้จะตอ้งยืน่กอ่น หรอื หลัง คณะ และ

หากเกดิค่าใชจ้่ายไมว่่ากรณีใดๆก็ตาม ทา่นจ าเป็นจะตอ้งช าระค่าใชจ้า่ยที่เกดิขึน้ตามจรงิทัง้หมด เช่น ค่าบัตรโดยสารโดยเครื่องบนิ (ต๋ัว) 

จะตอ้งออกกอ่นแตว่ซีา่ยังไมอ่อก เน่ืองจากทา่นยืน่หลังคณะ  

2. มาตราฐานการพจิารณาวซีา่แบบปกตท่ัิวไปคอื 7 วันท าการ (เป็นอยา่งนอ้ย ไมร่วมวันเสาร ์- อาทติย)์ ทัง้น้ี ขึน้อยูก่ับจ านวนผูส้มัครในชว่งนัน้ๆ 

ซึง่หากอยูใ่นชว่งฤดกูาลทอ่งเทีย่ว ทีม่ผีูส้มัครเป็นจ านวนมาก อาจตอ้งใชร้ะยะเวลามากกวา่ปกต ิ

3. การยืน่ขอวซีา่ทอ่งเทีย่วประเทศอนิเดยีแบบหมูค่ณะ ไมจ่ าเป็นตอ้งใชห้นังสอืเดนิทางฉบับจรงิ หากทา่นสง่ ส าเนาหนา้หนังสอืเดนิทาง (หนา้

แรกทีม่รีปู) ชัดเจน สแกนไฟลเ์ป็นรูปภาพ หรอื ไฟล ์PDF. มาใหก้ับทางบรษัิทเรยีบรอ้ยแลว้  

 

การเตรยีมเอกสาร เพือ่ขอยืน่วซี่าทอ่งเทีย่วประเทศอนิเดยี แบบหมูค่ณะ  

ส าหรบัผูเ้ดนิทางทีถ่อืหนงัสอืเดนิทางไทย 
1. ส าเนาหนา้หนังสอืเดนิทาง (หนา้แรกทีม่รีปู) ชัดเจน โดยสแกนไฟลเ์ป็นรปูภาพ หรอื ไฟล ์PDF. (รปูถา่ยจากมอืถอืไมส่ามารถใชไ้ด)้ มอีายุ

การใชง้านคงเหลอืไมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน ณ วันเดนิทางกลับ  และมหีนา้วา่งไมต่ า่กวา่ 2 หนา้ 

2. รปูถา่ยส ีหนา้ตรง ขนาด 2 x 2 นิว้ (เทา่กันทกุดา้นเป็นสีเ่หลีย่มจัตรัุส) จ านวน 2 รปู ฉากหลังตอ้งเป็นพืน้สขีาว ถา่ยมาแลว้ไมเ่กนิ 3 เดอืน ไม่

ซ า้กับวซีา่ประเทศอืน่ๆทีเ่คยไดรั้บ เทา่นัน้  

2.1. กรณีผูเ้ดนิทางอายไุมถ่งึ 18 ปีบรบิรูณ ์ 

- กรณีเด็ก ไมไ่ดเ้ดนิทางกบั บดิาและมารดา จ าเป็นตอ้งม ีหนงัสอืยนิยอมใหบุ้ตรเดนิทาง ไปตา่งประเทศ ทีอ่อกโดยส านักงานเขตหรอื

อ าเภอ ตามส าเนาทะเบยีนบา้น ทัง้ภาษาไทย และ ภาษาองักฤษ , ส าเนาหนา้หนังสอืเดนิทาง ของบดิา และ มารดา , หนังสอืรับรองคา่ใชจ่า่ย 

(ภาษาไทย และ ภาษาองักฤษ) พรอ้มลงนามส าเนาถกูตอ้ง 

- กรณเีด็ก ไมไ่ดเ้ดนิทางกบั บดิา จ าเป็นตอ้งม ีหนงัสอืยนิยอมใหบุ้ตรเดนิทาง ไปตา่งประเทศ (ของมารดา) ใหบ้ตุรเดนิทางไป

ตา่งประเทศ ทีอ่อกโดยส านักงานเขตหรอือ าเภอ ตามทะเบยีนบา้น (ภาษาไทย และ ภาษาองักฤษ) , ส าเนาหนา้หนังสอืเดนิทาง ของบดิา และ 

มารดา หนังสอืรับรองคา่ใชจ่า่ย (ภาษาไทย และ ภาษาองักฤษ) 

- กรณีเด็ก ไมไ่ดเ้ดนิทางกบั มารดา จ าเป็นตอ้งม ีหนงัสอืยนิยอมใหบุ้ตรเดนิทาง ไปตา่งประเทศ (ของบดิา) ใหบ้ตุรเดนิทางไป

ตา่งประเทศ ทีอ่อกโดยส านักงานเขตหรอือ าเภอ ตามทะเบยีนบา้น (ภาษาไทย และ ภาษาองักฤษ) , ส าเนาหนา้หนังสอืเดนิทาง ของบดิา และ 

มารดา หนังสอืรับรองคา่ใชจ่า่ย (ภาษาไทย และ ภาษาองักฤษ) 

** รายละเอยีดเอกสารการยืน่ขอวซีา่ท ีไ่ดก้ลา่วมานี ้เป็นเพยีงขอ้มูลเบ ือ้งตน้ทีท่างบรษิทัฯ ไดจ้ดัท าข ึน้จากประสบการณ์และระเบยีบ

ของสถานทตูฯ ซึง่อาจมกีารเปล ีย่นแปลงได ้ตามแตส่ถานการณ์ และคุณสมบตัขิองลกูคา้ในแตล่ะราย โดยอยูท่ ีดุ่ลยพนิจิของประเทศ

ปลายทางเป็นผูด้ าเนนิการ ** 

** หมายเหตุ : ทางดา่นตรวจคนเขา้เมอืงประเทศปลายทาง อาจขอรายละเอยีดเพิม่เตมิ จากทีไ่ดแ้จง้ไว ้ข ึน้อยูก่บัการพจิารณาของ

เจา้หนา้ที ่และเอกสาร ของแตล่ะทา่น (เป็นการพจิารณาแบบรายบุคคล) การอนมุตัวิซีา่เป็นดุลพนิจิของทางสถานทตู ทางบรษิทัไมม่ ี

สว่นเก ีย่วขอ้งใดๆท ัง้ส ิน้ ท ัง้น ีบ้รษิทัเป็นเพยีงตวักลางและคอยบรกิารอ านวยความสะดวกใหแ้กผู่เ้ดนิทางเทา่น ัน้ อตัราคา่ธรรมเนยีมวซีา่

ทางสถานทูตเป็นผูเ้รยีกเก็บ หากทา่นโดนปฏเิสธการขออนมุตัวิซีา่ ทางสถานทตูไมค่นือตัราคา่ธรรมเนยีมในการยืน่วซีา่ และมสีทิธิไ์ม่

แจง้สาเหตุการปฏเิสธวซีา่ ** 

 

เงือ่นไข และ ขอ้ควรทราบอืน่ๆ ท ัว่ไป ทีท่า่นควรทราบ 

1. ทัวรน้ี์ส าหรับผูม้วัีตถปุระสงคเ์พือ่การทอ่งเทีย่วเทา่นัน้ 

2. ทัวรน้ี์ขอสงวนสทิธิส์ าหรับผูเ้ดนิทางทีถ่อืหนังสอืเดนิทางธรรมดา (หนา้ปกสนี ้าตาล / เลอืดหม)ู เทา่นัน้ กรณีทีท่า่นถอืหนังสอืเดนิทางราชการ  

(หนา้ปกสนี ้าเงนิเขม้) หนังสอืเดนิทางทตู (หนา้ปกสแีดงสด) และตอ้งการเดนิทางไปพรอ้มคณะทัวรอ์ันมวัีตถปุระสงคเ์พือ่การทอ่งเทีย่ว โดย

ไมม่ีจดหมายเชญิ หรอื เอกสารใดเชือ่มโยงเกีย่วกับการขออนุญาตการใชห้นังสือเดนิทางพเิศษอื่นๆ หากไมผ่่านการอนุมัตขิองเคาทเ์ตอร ์

เช็คอนิ ด่านตรวจคนเขา้เมือง ทัง้ฝ่ังประเทศไทยขาออก และ ต่างประเทศขาเขา้ไม่ว่ากรณีใดก็ตาม ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิ์ในการไม่

รับผดิชอบความผดิพลาดที่จะเกดิขึน้ในส่วนน้ี และ ทัวรน้ี์เป็นทัวรแ์บบเหมาจ่าย หากท่านไม่ไดร้่วมเดนิทางหรือใชบ้รกิารตามที่ระบุไวใ้น

รายการไมว่า่บางสว่นหรอืทัง้หมด หรอืถกูปฏเิสธการเขา้-ออกเมอืง หรอืดว้ยเหตผุลใดๆก็ตาม ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์มค่นืเงนิคา่บรกิารไม่

วา่บางสว่นหรอืทัง้หมดใหแ้กท่า่นไมว่า่กรณีใดๆก็ตาม 

3. ทัวรน้ี์เป็นทัวรแ์บบเหมาจา่ย หากทา่นไมไ่ดร้ว่มเดนิทางหรอืใชบ้รกิารตามทีร่ะบไุวใ้นรายการไมว่า่บางสว่นหรอืทัง้หมด หรอืถกูปฏเิสธการเขา้-

ออกเมอืง หรอืดว้ยเหตผุลใดๆก็ตาม ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์มค่นืเงนิคา่บรกิารไมว่า่บางสว่นหรอืทัง้หมดใหแ้กท่า่นไมว่า่กรณีใดๆก็ตาม 



 
 
 
 

4. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์มรั่บผดิชอบคา่เสยีหายจากความผดิพลาดในการสะกดชือ่ นามสกลุ ค าน าหนา้ชือ่ เลขทีห่นังสอืเดนิทาง เลขทีว่ซีา่ 

และอืน่ๆ เพือ่ใชใ้นการจองต๋ัวเครือ่งบนิ ในกรณีทีนั่กทอ่งเทีย่วหรือเอเย่นตไ์มไ่ดส้ง่หนา้หนังสอืเดนิ และ หนา้วซีา่มาใหก้ับทางบรษัิทพรอ้ม

การช าระเงนิมัดจ าหรอืสว่นทีเ่หลอืทัง้หมด 

5. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงรายการการเดนิทางตามความเหมาะสม เพือ่ใหส้อดคลอ้งกับสถานการณ ์ภมูอิากาศ และเวลา ณ 

วันทีเ่ดนิทางจรงิของประเทศทีเ่ดนิทาง ทัง้น้ี ทางบรษัิทจะค านงึถงึความปลอดภัย และ ประโยชนข์องลกูคา้เป็นส าคัญ 

6. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์มรั่บผดิชอบตอ่ความเสยีหายหรอืคา่ใชจ้่ายใดๆ ทีเ่พิม่ขึน้ของนักทอ่งเทีย่วทีไ่มไ่ดเ้กดิจากความผดิของทางบรษัิท 

เช่น ภัยธรรมชาติ การจลาจล การนัดหยุดงาน การปฏิวัติ อุบัตเิหตุ ความเจ็บป่วย ความสูญหายหรือเสียหายของสัมภาระ ความล่าชา้ 

เปลีย่นแปลง หรอืการบรกิารของสายการบนิ เหตสุดุวสัิยอืน่ เป็นตน้ 

7. อัตราคา่บรกิารน้ีค านวณจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตา่งประเทศ ณ วันที่ทางบรษัิทเสนอราคา ดังนัน้ ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิ์ในการปรับ

ราคาค่าบรกิารเพิม่ขึน้ ในกรณีทีม่กีารเปลีย่นแปลงอัตราแลกเปลี่ยนเงนิตราตา่งประเทศ คา่ต๋ัวเครื่องบนิ คา่ภาษีน ้ามัน ค่าภาษีสนามบนิ ค่า

ประกันภัยสายการบนิ การเปลีย่นแปลงเทีย่วบนิ ฯลฯ ทีท่ าใหต้น้ทนุสงูขึน้ 

8. มัคคเุทศก ์พนักงาน หรือตัวแทนของทางบรษัิท ไมม่อี านาจในการใหค้ าสัญญาใดๆ แทนบรษัิท  เวน้แตม่เีอกสารลงนามโดยผูม้อี านาจของ

บรษัิทก ากับเทา่นัน้ 

9. นักทอ่งเที่ยวตอ้งมีความพรอ้มในการเดนิทางทุกประการ หากเกดิเหตุสดุวสัิยใดๆ ระหวา่งรอการเดนิทาง อันไม่ใช่เหตุทีเ่กีย่วขอ้งกับทาง

บรษัิท อาทเิช่น วซีา่ไม่ผ่าน เกดิอุบัตภิัยที่ไมส่ามารถควบคุมได ้นอกเหนือการควบคุมและคาดหมาย ทางบรษัิทจะรับผดิชอบคืนค่าทัวร์

เฉพาะสว่นทีบ่รษัิทยังไมไ่ดช้ าระแกท่างคูค่า้ของทางบรษัิท หรอืจะตอ้งช าระตามขอ้ตกลงแกคู่ค่า้ตามหลักปฏบิัตเิทา่นัน้ 

10. กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย ์ทีจ่ะน าตดิตัวขึน้เครื่องบนิ ตอ้งมีขนาดบรรจภุัณฑไ์มเ่กนิ 100 มลิลลิติรตอ่ชิน้ และรวมกันทุกชิน้ไม่เกนิ 

1,000 มลิลลิติร โดยแยกใสถุ่งพลาสตกิใสซึง่มซีปิล็อคปิดสนิท และสามารถน าออกมาใหเ้จา้หนา้ที่ตรวจไดอ้ยา่งสะดวก ณ จุดเอ็กซเ์รย ์

อนุญาตใหถ้อืไดท้า่นละ 1 ใบเทา่นัน้ ถา้สิง่ของดังกลา่วมขีนาดบรรจภุัณฑม์ากกวา่ทีก่ าหนดจะตอ้งใสก่ระเป๋าใบใหญ่และฝากเจา้หนา้ทีโ่หลด

ใตท้อ้งเครือ่งบนิเทา่นัน้ 

11. สิง่ของทีม่ลัีกษณะคลา้ยกับอาวธุ เชน่ กรรไกรตัดเล็บ มดีพก แหนบ อปุกรณก์ฬีาฯ จะตอ้งใส่กระเป๋าใบใหญ่และฝากเจา้หนา้ทีโ่หลดใตท้อ้ง

เครือ่งบนิเทา่นัน้ 

12. คณะทัวรน้ี์ เป็นการช าระคา่ใชจ้า่ยทัง้หมดแบบผกูขาดกับตัวแทนบรษัิททีไ่ดรั้บการรับรองอยา่งถกูตอ้ง ณ ประเทศปลายทาง ซึง่บางสว่นของ

โปรแกรมอาจจ าเป็นตอ้งท่องเทีย่วอันเป็นไปตามนโยบายของประเทศปลายทางนัน้ๆ กรณีทีท่่านไม่ตอ้งการใชบ้รกิารส่วนใดส่วนหนึง่ ไมว่่า

กรณีใดก็ตาม จะไม่สามารถคนืค่าใชจ้่ายใหไ้ด ้และ อาจมคีา่ใชจ้า่ยเพิม่เตมิขึน้ตามมาเป็นบางกรณี ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเรียกเก็บ

คา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้จรงิทัง้หมดกับผูเ้ดนิทาง กรณีทีเ่กดิเหตกุารณน้ี์ขึน้ ไมว่า่กรณีใดก็ตาม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 

 

แบบฟอรม์กรอกขอ้มูลวีซ่าประเทศ อินเดีย 

** กรุณากรอกขอ้มูลทัง้หมดใหค้รบถว้น เพ่ือประโยชนใ์นการขอวีซ่าของทา่นเอง ** 

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

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

สถานะภาพ  □ โสด    □ แต่งงานไม่ไดจ้ดทะเบียนสมรส □ หมา้ย  □ หยา่   

□ แต่งงานจดทะเบียนสมรส  

ชื่อ-นามสกุล คู่สมรส.....................................................................................สถานท่ีเกิด........................................

สญัชาติ………………………………………………………. 

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

สถานที่เกิด.......................................สญัชาติ………………………………………………………. 

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

สถานที่เกิด.......................................สญัชาติ………………………………………………………. 

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

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

ที่อยูปั่จจบุนั......................................................................................................... .................................................... 

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

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

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

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

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

  *** ในกรณีท่ีเกษียณอายุ กรุณาระบุช่ือ และ ที่อยู่ สถานท่ีท างาน เน่ืองจากเป็นเง่ือนไขของสถานทูต ***  

ท่านเคยเดินทางเขา้ประเทศอินเดียมาก่อนหรือไม่ □  เคย  □  ไมเ่คย 

ถา้เคย กรุณาระบุวนัที่..........................................สถานที่/เมอืง................................... 

ประเทศท่ีเคยเดินทางในระยะเวลา 10 ปี ที่ผ่านมา 

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

ท่านเคยเดินทางกลุ่มประเทศ SAARC ในระยะเวลา 3 ปีที่ผ่านมา มาก่อนหรือไม ่(กลุ่มประเทศ SAARC 

ไดแ้ก่ บงักลาเทศ ภูฏาน เนปาล มลัดีฟส ์ปากีสถาน ศรีลังกา อฟักานิสถาน ) 

ถา้เคย กรุณาระบุปีที่..........................................สถานที่/เมอืง................................................................

ระยะเวลาที่พ านัก..........................วนั 



 
 
 
 

 

ชื่อสมาชิกในครอบครวัพรอ้มเบอรติ์ดต่อ ระหวา่งที่ท่านพ านักอยู่ ณ ประเทศอินเดีย 

ชื่อ-สกุล.............................................................................................................. .................................................... 

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

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

(กรณุาแจง้เบอรท่ี์สามารถติดต่อไดโ้ดยสะดวก เน่ืองจากทางสถานทูตจะมีการโทรเช็คขอ้มูลโดยตรงกับท่าน) 

การพิจารณาอนุมติัวซี่าเป็นดุลพินิจของทางสถานทูตฯเท่าน้ัน ทางบริษัทเป็นเพียงตวักลางในการ

อ านวยความสะดวกและบริการดา้นเอกสารใหแ้ก่ผูเ้ดินทางเท่าน้ัน 

 


