
 

 

รหัสทัวร ZET1900800 
ทัวรอินเดีย แคชเมียร เดลี อัครา 6 วัน 4 คืน (TG) 
แคชเมียร สวนชาลิมาร สวนแอปเปم�ล ทัชมาฮาล เทือกเขากุลมารค สวนนิชาท พาฮาลแกม อัค
รา ฟอรท สวนโมกุล ทะเลสาบดาล ชมวิวเทือกเขาหิมาลัย ประตูเมืองอินเดีย 
 

 
 
 



 

 

โปรแกรมการเดินทาง 
วันแรก สนามบินสุวรรณภูมิ (กรุงเทพฯ) - ทาอากาศยานนานาชาติอินทิรา คานธี – สนามบิน

ศรีนาคา รัฐแคชเมียร  
04.30 น. นัดหมายคณะพรอมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ (กรุงเทพฯ) ช้ัน 4 ประตูหมายเลข 2 

เคานเตอร D สายการบิน Thai Airways ซ่ึงจะมีเจาหนาที ่คอยตอนรับ และบริการ
ชวยเหลือเร่ืองของกระเป�าเดินทาง พรอมท้ังเช็คอินรับบัตรท่ีน่ังบนเคร่ืองบิน  

07.35 น. บินลัดฟ�าสู ทาอากาศยานนานาชาติอินทิรา คานธี ประเทศอินเดีย โดยสายการบิน 
Thai Airways เที่ยวบินที่ TG323  (ใชเวลาบินประมาณ 4 ช่ัวโมง) พรอมบริการ
อาหารและเครื่องด่ืมบนเคร่ืองบิน  

10.35 น. เดินทางถึง ทาอากาศยานนานาชาติอินทิรา คานธี ประเทศอินเดีย นําทานผานพิธีการ
ตรวจคนเขาเมืองและศุลกากร (เวลาทองถ่ินชากวาประเทศไทย 1 ช่ัวโมง 30 นาที) 
จากน้ันนําทานไปยัง อาคารบินภายในประเทศ ณ ทาอากาศยานนานาชาติอินทิรา 
คานธี  

......... น.     บินลัดฟ�าสู สนามบินศรีนาคา รัฐแคชเมียร โดยสายการบิน ......... เที่ยวบินที่ ......... 
(ใชเวลาบินประมาณ 1 ช่ัวโมง 30 นาที) ไมมีบริการอาหารและเคร่ืองด่ืมบน
เคร่ืองบิน 
** คําแนะนําเก่ียวกับกระเป�าสัมภาระ ** 
เน่ืองจากเที่ยวบินภายในประเทศอินเดีย มีการจํากัดน้ําหนักกระเป�าสัมภาระ อนุญาต
ใหโหลดกระเป�าสัมภาระลงใตทองเคร่ืองบินได ทานละ ไมเกิน 20 กก. (จํานวน 1 
ใบ/ทาน)  และสามารถนําข้ึนเคร่ืองได ทานละ ไมเกิน 7 กก. (จํานวน 1 ใบ/ทาน) 
หากมีน้ําหนักเกินกรณีน้ีสายการบินจําเปนตองเรียกเก็บคาใชจายเพ่ิมเติม ซ่ึงลูกคา
จําเปนตองชําระเองตามจริงทั้งหมด จึงขอความรวมมือในการคํานวณน้ําหนัก
สัมภาระกอนเดินทางทุกคร้ัง 

หมายเหตุ: เที่ยวบิน โปรแกรม และเมืองที่พักอาจมีการปรับเปล่ียนตามความ
เหมาะสม ใหสอดคลองกับเวลา สถานการณ และสภาพอากาศ โดยคํานึงถึง

ประโยชนของลูกคาเปนสําคัญ 
......... น.   เดินทางถึง สนามบินศรีนาคา รัฐแคชเมียร นําทานผานพิธีการตรวจคนเขาเมืองและ

ศุลกากร (เวลาทองถ่ินชากวาประเทศไทย 1 ช่ัวโมง 30 นาที) รัฐแคชเมียร 



 

 

(Kashmir) ต้ังอยูทางตอนเหนือสุดของประเทศอินเดีย หรือที่ไดรับขนานนามวา 
“ดินแดนสวิตเซอรแลนดแหงเอเชีย”  เปนดินแดนกลางเทือกเขาหิมาลัยท่ีมีธรรมชาติ
สวยงามอยางนาอัศจรรย แคชเมียรถือวาเปนอีกหน่ึงรัฐท่ีมีความหลากหลายทางภูมิ
ประเทศท่ีคลายคลึงกับประเทศฝم�งยุโรป เน่ืองจากมีท้ังแบบเทือกเขา พ้ืนที่ราบบน
ภูเขา ภูเขาหิมะ ทุงหญา และทะเลสาบ และที่สําคัญแคชเมียรเปนเมืองที่สามารถ
เที่ยวไดตลอดทั้งป ในชวงประมาณฤดูใบไมผลิ และฤดูรอนจะเขาสูหวงแหงทุงหญา
และทุงดอกไม และที่สําคัญในชวงประมาณเดือนมีนาคม - เมษายนของทุกป (ทั้งน้ี
ข้ึนอยูกับสภาพอากาศในปน้ันๆ) จะเปนเดือนของการเร่ิมตนเทศกาลดอกทิวลิปอินทิ
รา คานธี (The Indira Gandhi Memorial Tulip Garden) เทศกาลดอกทิวลิป
ที่ใหญที่สุดในเอเชีย นอกจากความสวยงามของดอกทิวลิปแลว ยังมีทัศนียภาพ
ดานหลังเปนวิวของทะเลสาบดาล ซ่ึงย่ิงทําใหที่น่ีสวยงามย่ิงข้ึนไปอีก หากใครไดมา
เยือนเปนอันตองตกหลุมรักกันทุกคน นําทานเดินทางไปยัง เมืองศรีนาคา 
(Srinagar) หรือรูจักกันในอีกช่ือ “ศรีนคร” เมืองหลวงของรัฐแคชเมียร ซ่ึงเมือง
หลวงแหงน้ีต้ังอยูท่ีหุบเขาแคชเมียร เปนที่ยอมรับในหมูนักทองเที่ยววาเปนดินแดน
แหงทะเลสาบ สายน้ํา สวนดอกไม รวมถึงศิลปะงานฝมือท่ีผลิตมาจากไม ดวยความท่ี
ชาวเมืองมีวิถีชีวิตอยูคูกับสายน้ํา หรือทะเลสาบดาลจึงทําใหชาวบานใชเรือเปนหน่ึง
ในพาหนะสําคัญในการเดินทาง  

ค่ํา บริการอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร (1) 
นําทานเขาสูท่ีพัก...  Royal Group of Houseboats (Deluxe Houseboat) 

หรือเทียบเทา 
 
วันที่สอง กุลมารค - กุลมารค กอนโดลา - เทือกเขากุลมารค - สวนโมกุล - สวนชาลิมาร - 

สวนนิชาท - ทะเลสาบดาล 
เชา บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม (2) 

นําทานเดินทางสู กุลมารค (Gulmarg) หรือ “แดนทุงหญาของดอกไม (Meadow 
of Gold)” เปนเทือกเขาอยูสูงกวาระดับน้ําทะเล 2,730 เมตร ต้ังอยูหางจากเมือง
ศรีนาคาประมาณ 56 กิโลเมตร เดิมมีช่ือเรียกวา เการิมารค กอต้ังโดยศุลตานยูซุป
ชาร ชวงศตวรรษท่ี 16 และที่สําคัญที่แหงน้ีเปนที่ต้ังของสนามกอลฟท่ีมีหลุมถึง 18 



 

 

หลุม ที่ยังสูงที่สุดในโลก ซ่ึงกุลมารคเปนหน่ึงในสถานที่ทองเที่ยวอีกหน่ึงแหงที่ตองมา
เยือนสักคร้ังในชีวิต เทือกเขากุลมารคไดรับการยอมรับจากผูคนมากมายวาเปน
สถานที่ที่มีทัศนียภาพที่สวยงามแหงหน่ึงของโลก ถือวาเปนความงดงามที่มาจาก
ธรรมชาติอยางแทจริง ไมวาจะชวงไหนๆ ก็สามารถเที่ยวชมไดอยางไมมีเบ่ือ พรอม
สัมผัสความสวยงามที่แตกตางกับส่ีฤดูกาล ไมวาจะเปนชวงใบไมผลิ ใบไมเปล่ียนสี 
หรือจะฤดูหิมะเกๆในชวงฤดูหนาว และถึงแมจะเปนชวงฤดูรอนแตที่น่ีก็มีอากาศเย็น
สบายไมรอนมาก 

 
 นําทุกทานไปยัง สถานีกุลมารค กอนโดลา และนําทานน่ัง กุลมารค กอนโดลา 

กระเชาลอยฟ�าท่ีมีความสูงท่ีสุดในโลก มีความสูง 3,979 เมตรจากระดับน้ําทะเล **
(ราคาโปรแกรมน้ีรวมคาต๋ัวสําหรับน่ังกุลมารค กอนโดลา)** เพ่ือข้ึนไปยังสถานีกงโดรี
บนเขา (เฟสท่ี 1) ดวยระยะทางประมาณ 5 กิโลเมตร  

 
กรณีที่ลูกคาตองการน่ังกระเชากุลมารค กอนโดลา ตอไปยังเฟส 2 (เพ่ือข้ึนไป
ชมทัศนียภาพอันสวยงาม และวิวยอดเขานันกาพารบัต (Nanga Parbat) หรือ

วิวของเทือกเขาหิมาลัย) สามารถแจงหัวหนาทัวรไดโดยมี     คาใชจายเพ่ิมเติมทาน
ละประมาณ 18 USD/ทาน  
 
 



 

 

กลางวัน บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (3)  
 นําทานเดินทางสู สวนโมกุล (Mughal Gardens) หรืออีกหน่ึงฉายาที่ทุกคนรูจัก 

“สวรรคแหงดอกไม” ต้ังอยูทาง ทิศตะวันออกของทะเลสาบดาล ถูกสรางข้ึนในสมัย
จักรพรรดิอักบาร ซ่ึงข้ึนครองราชยในป ค.ศ. 1585 พระองคทรง ครองเมืองและ
สรางสวนน้ีโดยชางฝมือดี  
 

 
 

สวนแหงน้ีแบงออกเปน 3 สวน ซ่ึงภายในสวนมีการประดับตกแตงในแบบสไตลสวน
เปอรเชีย ซ่ึงประกอบไปดวย สระน้ํา ลําธาร และแปลงดอกไมนานาพันธุ พรอมกับ
ลานน้ําพุท่ีถูกสรางข้ึนทอดยาวจากที่ต่ําขึ้นท่ีสูง หันหนาสูทะเลสาบดาล 

 



 

 

 
 นําทุกทานไปยัง สวนชาลิมาร (Shalimar Bagh) ถูกสรางข้ึนในสมัย จักรพรรดิ

จาฮันจีร โดยพระองคสรางข้ึนเพ่ือพระมเหสีเนอร เจฮัน ซ่ึงเปนผูหญิงที่พระองคทรง
รัก และเปนสถานทีป่ระทับในชวงฤดูรอน สวนแหงน้ีถือวาเปนพ้ืนที่ของกษัตริยและ
เช้ือพระวงศ ปจจุบันสถานที่แหงน้ีเปนสถานที่ท่ีเปดใหนักทองเที่ยวไดมีโอกาสมา
เย่ียมชมความสวยงามโดยเฉพาะบันไดท่ีถูกสรางขึ้นทอดผานใหเดินไปยังเนินดานบน
ซึ่งเปนท่ีต้ังของน้ําพุ นําทานเดินทางไปชมสวนใกลๆน่ันคือ สวนนิชาท (Nishat 
Bagh) ท่ีสวนแหงน้ีมีความพิเศษตรงที่มีตนเมเปم�ลที่มีอายุกวา 400 ป ซึ่งมีการ
ตกแตงคลายๆกับสวนชาลิมารคือมีลานน้ําพุทอดยาวจนถึงพระท่ีน่ังช้ันใน และยิ่งไป
กวาน้ันสวนท้ังสามท่ีน้ีมีความงามที่พิเศษคือสวนท้ังหมดน้ันสรางข้ึนบนลานท่ียก
สูงขึ้นโดยหันหนาสูทะเลสาบทําใหทานไหนที่ไปเยือนจะไดด่ืมด่ําทั้งความงามและ
ความโรแมนติกเหมือนหลุดออกมาจากภาพวาดเลยทีเดียว 

 



 

 

 
 
 นําทานเดินทางสู ทะเลสาบดาล (Dal Lake) เปนทะเลสาบท่ีถือวาใหญท่ีสุดในแคช

เมียร ถือวาเปนทะเลสาบที่ข้ึน  ช่ือและมีช่ือเสียงในหมูนักทองเท่ียว ทะเลสาบแหงน้ีมี
เกาะกลางทะเลสาบเปนหยอมๆ หรือสวนผักกลางน้ํา และยังเปน  ตลาดน้ําที่ในชวง
เชาจะมีพอคาตางๆพายเรือมาขายของ อาทิ ผักหรือผลไมตางๆ พิเศษ!! นําทุกทาน
ลงเรือ “ชิคารา”  หรือเรือพายโบราณ เพ่ือชมวิวทิวทัศนบรรยากาศสุดโรแมนติก และ
ความงามวิถีชีวิตของชาวบาน ซ่ึงหากใครที่มาเยือนแคชเมียรแลวไมไดมาลองเรือชิคา
ราถือวามาไมถึง 
 



 

 

 
ค่ํา บริการอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร (4)  

นําทานเขาสูท่ีพัก...  Royal Group of Houseboats (Deluxe Houseboat) 
หรือเทียบเทา  

  
วันที่สาม สวนแอปเปم�ล - พาฮาลแกม - ชมวิวเทือกเขาหิมาลัย  
เชา บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม (5) 
 นําทุกทานเดินทางไปยัง พาฮาลแกม (Pahalgam) ระหวางทางแวะชม สวนแอป

เปم�ล (The Apple Orchards) นําทานเย่ียมชมตนแอปเปم�ล และผลแอปเปم�ลที่กํา
ออกดอกออกผลมากมาย **(ทั้งน้ีในชวงเวลาท่ีทุกทานเดินทางผลแอปเปم�ลอาจจะยัง
ไมโตเต็มที่เทาที่ควรข้ึนอยูกับสภาพอากาศในเดือนน้ันๆ)**  

กลางวัน บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (6)  
จากน้ันนําทานเดินทางตอไปยัง พาฮาลแกม (Pahalgam) ข้ึนช่ือในเร่ืองของความ
งดงามของวิวทิวทัศนท่ีถูกโอบลอมไปดวยเทือกเขาหิมาลัย ป�าสนเขียวสด และแมน้ํา
ลิดเดอร อันใสเย็น และในชวงฤดูรอนจะมีดอกไมป�าบานสะพร่ัง อีกทั้งยังเปนแหลงที่
ปลูกหญาฝร่ังซ่ึงเปนพืชดอกสีมวงท่ีนิยมใชประโยชนจากเกสรสีแดงของมันในการ
ผสมสุรา อาหาร และลูกอมลูกกวาดเพ่ือใหมีกล่ินหอม นําทุกทานชมวิวความ
สวยงามของเทือกเขาหิมาลัย เทือกเขาที่ปกคลุมดวยธารน้ําแข็งตลอดทั้งป 



 

 

 

  
ค่ํา บริการอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร (7) 

นําทานเขาสูท่ีพัก...  Royal Group of Houseboats (Deluxe Houseboat) 
หรือเทียบเทา 

 
วันที่ส่ี สนามบินศรีนาคา รัฐแคชเมียร - ทาอากาศยานนานาชาติอินทิรา คานธี - เมืองเดลี 

- เมืองอัครา 
เชา บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม (8) 
นําทุกทานเดินทางไปยัง สนามบินศรีนาคา รัฐแคชเมียร 
......... น.     บินลัดฟ�าสู ทาอากาศยานนานาชาติอินทิรา คานธี โดยสายการบิน ......... เที่ยวบินที่ 

......... (ใชเวลาบินประมาณ 1 ช่ัวโมง 30 นาที) ไมมีบริการอาหารและเคร่ืองด่ืมบน
เคร่ืองบิน 
** คําแนะนําเก่ียวกับกระเป�าสัมภาระ ** 
เน่ืองจากเท่ียวบินภายในประเทศอินเดีย มีการจํากัดน้ําหนักกระเป�าสัมภาระ อนุญาต
ใหโหลดกระเป�าสัมภาระลงใตทองเคร่ืองบินได ทานละ ไมเกิน 20 กก. (จํานวน 1 



 

 

ใบ/ทาน)  และสามารถนําข้ึนเคร่ืองได ทานละ ไมเกิน 7 กก. (จํานวน 1 ใบ/ทาน) 
หากมีน้ําหนักเกินกรณีน้ีสายการบินจําเปนตองเรียกเก็บคาใชจายเพ่ิมเติม ซ่ึงลูกคา
จําเปนตองชําระเองตามจริงทั้งหมด จึงขอความรวมมือในการคํานวณน้ําหนัก
สัมภาระกอนเดินทางทุกคร้ัง 

หมายเหตุ: เที่ยวบิน โปรแกรม และเมืองที่พักอาจมีการปรับเปล่ียนตามความ
เหมาะสม ใหสอดคลองกับเวลา สถานการณ และสภาพอากาศ โดยคํานึงถึง

ประโยชนของลูกคาเปนสําคัญ 
......... น.     เดินทางถึง ทาอากาศยานนานาชาติอินทิรา คานธี นําทานผานพิธีการตรวจคนเขา

เมืองและศุลกากร (เวลาทองถิ่นชากวาประเทศไทย 1 ช่ัวโมง 30 นาที)  
กลางวัน บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (9)  

นําทุกทานเดินทางไปยัง เมืองอัครา (Agra) (ใชเวลาเดินทางประมาณ 5 ช่ัวโมง) 
อดีตเปนเมืองหลวงของประเทศอินเดีย มีช่ือเรียกวา “ฮินดูสถาน” อัครา เปนเมืองที่
ต้ังอยูริมแมน้ํายมนา ทางตอนเหนือของประเทศอินเดีย ในรัฐอุตตรประเทศ มี
ประชากรหนาแนนที่สุดในรัฐอุตตรประเทศ อันดับท่ี 19 ในประเทศอินเดีย และที่
สําคัญเมืองอัคราถือวาเปนสถานที่ต้ัง “อนุสรณสถานแหงความรัก” หรือ “ทัชมาฮาล”   

ค่ํา บริการอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร (10) 
นําทานเขาสูที่พัก...  Howard The Fern หรือเทียบเทา 

 
วันที่หา   ทัชมาฮาล -  อัครา ฟอรท - เมืองเดลี - ประตูเมืองอินเดีย - ตลาดพ้ืนเมืองจันปาท 

- ทาอากาศยานนานาชาติอินทิรา คานธี 
นําทานเดินทางสู ทัชมาฮาล (Taj Mahal) หรืออนุสรณสถานแหงความรัก เพ่ือชม
พระอาทิตยข้ึนในตอนเชาตรู ซึ่งทัชมาฮาลถือวาเปนส่ิงมหัศจรรยของโลกในยุค
ปจจุบัน เปนแหลงกอเกิดพลังแหงความรักที่เปนแรงบันดาลใจใหใครหลายๆคน ทัช
มาฮาล ถือเปนสุสานหินออนท่ีผูคนตางยกยองใหเปนสถาปตยกรรมแหงความรักท่ี
งดงาม และยิ่งใหญที่สุดแหงหน่ึงของโลก ปจจุบัน ทัชมาฮาล ถือวาเปนแหลงมรดก
โลก 1 ใน 7 ส่ิงมหัศจรรยที่สําคัญ ท่ีบอกเลาเก่ียวกับความรักท่ีเปนอมตะของพระเจา
ชาหจาฮันที่มีตอพระนางมุมตัช สรางข้ึนในป ค.ศ. 1631 จากน้ันหัวหนาทัวร นําทุก
ทานเดินสูประตูสุสานท่ีสลักตัวหนังสือภาษาอาระบิคที่เปนถอยคําอุทิศ และไวอาลัย
ตอบุคคลอันเปนที่รักที่จากไป พรอมกับนําทุกทานถายรูปภาพกับลานน้ําพุที่มี



 

 

อาคารทัชมาฮาลอยูเบ้ืองหลัง พาทุกทานเย่ียมชมภายในอาคารท่ีมีการสรางมาจาก
หินออนสีขาวบริสุทธ์ิจากเมืองมกรานะ มีการประดับลวดลายดวยเทคนิคฝงหินสี
ตางๆ ลงไปในเน้ือหินถือไดวาเปนสถาปตยกรรมช้ินเอกของโลกท่ีออกแบบโดยชาง
จากเปอรเซีย อาคารตรงกลางเปนรูปโดมท่ีมีหอคอยส่ีเสาลอมรอบ ตรงกลางดานใน
เปนท่ีฝงพระศพของพระนางมุมตัช มาฮาล และพระเจาชาหจาฮัน ท่ีไดอยูคูเคียงกัน
ตลอดช่ัวนิรันดร  
 

 
เชา บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม (11) 
 นําทานเดินทางสู อัครา ฟอรท (Agra Fort) อีกหน่ึงสถานที่แหลงมรดกโลกที่ควรคา

แกการมาเยือน อัครา ฟอรท พระราชวังที่ถือวาย่ิงใหญ เพราะใชเวลาในการสราง
ยาวนานถึงสามยุคดวยกัน ของกษัตริยแหงราชวงศโมกุล เปนกําแพงสองช้ันและป�อม
อาคารทางเขาส่ีทิศ ภายในประกอบดวยพระราชวัง มัสยิด สวนดอกไม 
สถาปตยกรรมตัวอาคารสรางดวยหินทรายสีแดง โดยกษัตริยอัคบาร และท่ีแหงน้ียัง
เปนท่ีคุมขังกษัตริยซาจารฮาล พระองคใชเวลาชวงสุดทายของชีวิต โดยการมองผาน
แมน้ํายุมนาไปยังทัชมาฮาลท่ีซ่ึงมเหสีสุดที่รักของพระองคประทับอยูอยางนิรันดร 

 



 

 

 
 กลางวัน บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (12) 
 นําทานเดินทางสู เมืองเดลี (Delhi) (ใชเวลาเดินทางประมาณ 5 ช่ัวโมง) เมือง

หลวงของประเทศอินเดีย ถือเปนเมืองท่ีเปนศูนยกลางดานการเมืองการปกครอง
ประชาธิปไตยที่ใหญท่ีสุดในโลก นําทานเดินทางสู ประตูเมืองอินเดีย (India 
Gate) ประตูเมืองแหงน้ีสูง 43.3 เมตร ซุมโคงของประตูกวาง 9.1 เมตร สูง 
22.8 เมตร สรางโดยใชหินทรายแดงแทงทึบ เปนสถานที่ประกอบพิธีกรรมในงาน
วันสําคัญตาง ๆ ถูกสรางข้ึนเพ่ือเปนอนุสาวรียของทหารที่เสียชีวิตในสงครามโลก
คร้ังท่ีหน่ึง ที่ประตูเมืองแหงน้ีจะเห็นลายสลักช่ือของทหารที่ตายในสนามรบ โดย
ช่ือที่สลักไวเปนช่ือของทหารและขาราชการชาวอินเดียและอังกฤษ จํานวน 
13,516 คน ท่ีพลีชีพในสงครามชายแดนดานตะวันตกเฉียงเหนือ และสงคราม
อัฟฆัน คร้ังที่ 3 ดานบนยอดของประตูสรางเพ่ืออุทิศใหแกทหารท่ีหายสาบสูญไป
โดยไรรองรอย  

  



 

 

 
พาทานชอปปم�ง ตลาดพ้ืนเมืองจันปาท ทุกทานสามารถเพลิดเพลินไปกับสินคา
พ้ืนเมืองมากมาย อาทิ ผาพันคอ เส้ือผา เคร่ืองประดับ เคร่ืองเงิน ของตกแตงบาน
สไตลอินเดีย ของแฮนดเมด ราคาถูก รับรองวาทุกทานจะไมผิดหวังเพราะที่ตลาดแหง
น้ีเปรียบเสมือนพาหุรัดเมืองไทย 

สมควรแกเวลานําทานเดินทางสูสนามบิน 
ค่ํา บริการอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร บริการทานดวยเมนูอาหารไทย (13) 
23.30 น. บินลัดฟ�ากลับสู สนามบินสุวรรณภูมิ ประเทศไทย โดยสายการบิน Thai Airways 

เที่ยวบินท่ี TG316 (ใชเวลาบินประมาณ 4 ช่ัวโมง) พรอมบริการอาหารและ
เคร่ืองด่ืมบนเคร่ืองบิน 

 
วันที่หก สนามบินสุวรรณภูมิ (กรุงเทพฯ) 
05.25 น. คณะเดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ 
** หากทานที่ตองออกต๋ัวภายใน (เคร่ืองบิน รถทัวร รถไฟ) กรุณาสอบถามท่ีเจาหนาที่ทุกคร้ัง

กอนทําการออกต๋ัวเน่ืองจาก 
สายการบินอาจมีการปรับเปล่ียนไฟลท หรือ เวลาบิน โดยไมไดแจงใหทราบลวงหนา ** 
*** ขอบพระคุณทุกทานที่ใชบริการ *** 



 

 

อัตราคาบริการ 

กําหนดการเดินทาง 
ผูใหญ 
หองละ 2-3 
ทาน 

1 เด็ก 2 
ผูใหญ เด็กมี
เตียง 

พักเด่ียว
เพ่ิม 

ราคาไม
รวมต๋ัว
เคร่ืองบิน 

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

 
** อัตราน้ี ยังไมรวมคาทิปคนขับรถ หัวหนาทัวร และมัคคุเทศกทองถ่ิน ทานละ 1,500 บาท/
ทาน/ทริป** 
** อัตราน้ี ยังไมรวมคาวีซาทานละ 3,000 บาท/ทาน/ทริป** 
** อัตราคาบริการ สําหรับเด็กอายุไมถึง 2 ขวบ ณ วันเดินทางกลับ (Infant) ทานละ 10,000 
บาท ** 
 โรงแรมที่พักอาจมีการสลับปรับเปล่ียนข้ึนอยูกับความเหมาะสมเปนหลักโดยคํานึงถึง

ผลประโยชนลูกคาเปนหลัก 
 

** สําหรับอัตราคาบริการน้ี จําเปนตองมีผูเดินทางจํานวน 10 ทาน ข้ึนไป ในแตละคณะ กรณีท่ี
มีผูเดินทางไมถึงตามจํานวนที่กําหนด ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเล่ือนการเดินทาง หรือ 
เปล่ียนแปลงอัตราคาบริการ (ปรับราคาเพ่ิมข้ึน เพ่ือใหคณะไดออกเดินทาง ตามความตองการ
ของผูเดินทาง) ** 
อัตราคาบริการน้ีรวม 
 
 คาต๋ัวเคร่ืองบินไป-กลับ พรอมคณะ       
 คาภาษีสนามบินทุกแหงที่มี   
 คาน้ําหนักกระเป�าสัมภาระทานละไมเกิน 20 กก. (จํานวน 1 ใบ/ทาน) ทานละ ไมเกิน 20 

กก. และสามารถนําข้ึนเคร่ืองได ทานละ ไมเกิน 7 กก. (จํานวน 1 ใบ/ทาน)      
 คารถรับ-สง และนําเท่ียวตามรายการ   
 คาที่พักตามที่ระบุในรายการ พักหองละ 2 ทานหรือ 3 ทาน    
 คาเขาชมสถานที่ตางๆ ตามรายการ    



 

 

 คาอาหารตามมื้อท่ีระบุในรายการ       
 คาจางมัคคุเทศกคอยบริการตลอดการเดินทาง    
 คาต๋ัวเคร่ืองบินภายในไป-กลับ พรอมคณะ 
 คาประกันอุบัติเหตุระหวางเดินทาง วงเงินทานละ 1,000,000 บาท  (เง่ือนไขตาม
กรมธรรม)   
 
อัตราคาบริการน้ีไมรวม  
 
 คาใชจายสวนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เชน คาทําหนังสือเดินทาง คาโทรศัพท คา
โทรศัพททางไกล คาอินเตอรเน็ต คาซัก  รีด มินิบารในหอง รวมถึงคาอาหารและเคร่ืองด่ืมท่ีส่ัง
เพ่ิมนอกเหนือรายการ (กรุณาสอบถามจากหัวหนาทัวรกอนการใชบริการ)   
 คาทิปคนขับรถ หัวหนาทัวร และมัคคุเทศกทองถ่ิน ทานละ 1,500 บาท/ทริป/ตอทาน  
 คาธรรมเนียมและคาบริการย่ืนวีซาทองเที่ยวประเทศอินเดีย ทานละ 3,000 บาท (โดยชําระ
พรอมเงินมัดจําคร้ังแรก) 
 คาภาษีมูลคาเพ่ิม 7% และภาษีหัก ณ ที่จาย 3% 
 
เง่ือนไขการจอง และ การชําระคาบริการ 
1. นักทองเท่ียวหรือเอเยนต กรุณาทําการจองลวงหนากอนเดินทางอยางนอย 45 วัน พรอม

ชําระเงินมัดจํา ทานละ 10,000 บาท ภายใน 3 วัน หลังจากวันจอง ตัวอยางเชน ทานทํา
จองวันที่ 1 กรุณาระเงินมัดจํา สวนน้ีภายในวันที่ 3 กอนเวลา 14.00 น. เทาน้ัน โดยระบบ
จะยกเลิกอัตโนมัติทันที หากยังไมไดรับยอดเงินมัดจําตามเวลาท่ีกําหนด และหากทานมี
ความประสงคจะเดินทางในพีเรียดเดิม ทานจําเปนตองเช็คที่วางและทําจองเขามาใหมอีก
คร้ัง กรณีที่คณะเต็ม มีคิวรอ (Waiting List) ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการใหสิทธ์ิลูกคา
รายถัดไป เปนไปตามระบบ ตามวัน และ เวลา ท่ีทํารายการจองเขามาตามลําดับ เน่ืองจาก
ทุกพีเรียดทางบริษัทมีที่น่ังราคาพิเศษจํานวนจํากัด 

2. นักทองเท่ียวหรือเอเยนต กรุณาชําระคาทัวรสวนที่เหลือทั้งหมด ครบ 100% กอนวัน
เดินทางอยางนอย 21 วัน กรณีนักทองเที่ยวหรือเอเยนตไมชําระเงิน หรือ ชําระเงินไมครบ
ภายในกําหนด ไมวาสวนใดสวนหน่ึง รวมไปถึง กรณีเช็คของทานถูกปฏิเสธการจายเงินไม
วากรณีใดๆก็ตาม รวมทั้ง กรณีที่อยูในชวงรอผลการอนุมัติวีซา รอนัดสัมภาษณวีซา ที่ทํา



 

 

ใหทางบริษัทไมไดรับเงินตามเวลาที่กําหนดไมวากรณีใดๆก็ตาม คือ กอนวันเดินทางอยาง
นอย 30 วัน ใหถือวานักทองเท่ียวสละสิทธิการเดินทางในทัวรน้ันๆทันที 

3. การติดตอใดๆ กับทางบริษัท เชน แฟกซ อีเมลล หรือ จดหมายฯ ตองทําในวันเวลาทําการ
ของทางบริษัท ดังน้ี วันจันทร ถึง ศุกร เวลา 9.00 น.–18.00 น. และ วันเสาร เวลา 9.00 
น.–14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกลาวและวันหยุดนักขัตฤกษที่รัฐบาลประกาศในปน้ันๆถือ
วาเปนวันหยุดทําการของทางบริษัท 

 
เง่ือนไขการยกเลิกการเดินทาง 
1. กรณีท่ีนักทองเที่ยวหรือเอเยนตตองการขอยกเลิกการเดินทาง หรือ เล่ือน หรือ 

เปลี่ยนแปลง การเดินทาง นักทองเที่ยวหรือเอเยนต (ผูมีรายช่ือในเอกสารการจอง) จะตอง
แฟกซ อีเมลล หรือ เดินทางมาท่ีบริษัทอยางใดอยางหน่ึง เพ่ือลงนามในเอกสารแจงยืนยัน
ยกเลิกการจองกับทางบริษัทเปนลายลักษณอักษรเทาน้ัน ทางบริษัทไมรับยกเลิกการจอง
ผานทางโทรศัพทไมวากรณีใดๆทั้งส้ิน 

2. กรณีนักทองเท่ียวหรือเอเยนตตองการขอรับเงินคาบริการคืน นักทองเที่ยวหรือเอเยนต (ผูมี
รายช่ือในเอกสารการจอง) จะตองแฟกซ อีเมลล หรือ เดินทางมาท่ีบริษัทอยางใดอยางหน่ึง 
เพ่ือลงนามดําเนินการขอรับเงินคาบริการคืน โดยแนบหนังสือมอบอํานาจประกอบ (กรณี
ดําเนินการแทนผูเดินทาง) พรอมหลักฐาน ไดแก ใบเรียกเก็บเงิน หลักฐานการชําระเงิน
คาบริการตางๆทั้งหมด พาสปอรตหนาแรกของผูเดินทาง สําเนาบัตรประชาชนของผูรับมอบ
อํานาจ และหนาสมุดบัญชีธนาคารที่ตองการใหนําเงินเขาใหครบถวน โดยมีเง่ือนไขการคืน
เงินคาบริการดังน้ี 

2.1 ยกเลิกกอนวันเดินทางไมนอยกวา 30 วัน คืนเงินคาบริการรอยละ 100 ของเงิน
คาบริการ 

2.2 ยกเลิกกอนวันเดินทางไมนอยกวา 15 วัน คืนเงินคาบริการรอยละ 50 ของเงิน
คาบริการ 

2.3 ยกเลิกกอนวันเดินทางนอยกวา 15 วัน ไมคืนเงินคาบริการท่ีชําระแลวทั้งหมด 
** ทั้งน้ี ทางบริษัทจะหักคาใชจายที่ไดจายจริงจากคาบริการท่ีชําระแลวเน่ืองจากการ
จัดเตรียม การจัดการนําเที่ยวใหแกนักทองเที่ยว เชน การสํารองท่ีน่ังต๋ัวเคร่ืองบิน การจองที่
พัก เปนตน ** 



 

 

3. การเดินทางที่ตองการันตีมัดจําหรือซ้ือขาดแบบมีเงื่อนไข หรือเที่ยวบินเหมาลํา Charter 
Flight หรือ Extra Flight กับสายการบิน หรือผานตัวแทนในประเทศหรือตางประเทศ  
จะไมมีการคืนเงินมัดจําหรือคาบริการทั้งหมดไมวากรณีใดๆก็ตาม   

4. สําหรับอัตราคาบริการน้ี จําเปนตองมีผูเดินทางจํานวน 10 ทาน ข้ึนไป ในแตละคณะ กรณีที่
มีผูเดินทางไมถึงตามจํานวนท่ีกําหนด ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิก เล่ือน หรือ 
เปลี่ยนแปลง อัตราคาบริการ (ปรับราคาเพ่ิมข้ึน เพ่ือใหคณะไดออกเดินทาง ตามความ
ตองการ) โดยทางบริษัทจะแจงใหกับนักทองเท่ียวหรือเอเยนตทราบลวงหนาอยางนอย 10 
วัน กอนการเดินทางสําหรับประเทศท่ีไมมีวีซา และ อยางนอย 21 วัน กอนการเดินทาง
สําหรับประเทศท่ีมีวีซา แตหากทางนักทองเท่ียวหรือเอเยนตทุกทานยินดีท่ีจะชําระคาบริการ
เพ่ิมจากการที่มีนักทองเที่ยวรวมเดินทางนอยกวาที่ทางบริษัทกําหนดเพ่ือใหคณะเดินทางได 
ทางบริษัทยินดีที่จะใหบริการและดําเนินการตอไป 

5. ในกรณีท่ีลูกคาดําเนินการย่ืนวีซาเรียบรอยแลว ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไมคืนคาทัวรท่ีลูกคา
ชําระมาแลวไมวาสวนใดสวนหน่ึง ยกเวนในกรณีท่ีวีซาไมผานการอนุมัติจากทางสถานทูต 
กรณีน้ีทางบริษัทจะคิดคาใชจายตามที่เกิดข้ึนจริงทั้งหมด โดยคํานึงถึงประโยชนของลูกคา
เปนสําคัญ 

6. การติดตอใดๆ กับทางบริษัทเชน แฟกซ อีเมลล หรือจดหมายฯ ตองทําในวันเวลาทําการ
ของทางบริษัท ดังน้ี วันจันทร ถึงศุกร เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวันเสาร เวลา 9.00 
น.-14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกลาวและวันหยุดนักขัตฤกษท่ีรัฐบาลประกาศในปน้ันๆถือ
วาเปนวันหยุดทําการของทางบริษัท 

ขอมูลสําคัญเก่ียวกับ การย่ืนคํารองขอวีซา ท่ีทานควรทราบ  
1. ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิในการย่ืนวีซาแบบหมูคณะเทาน้ัน กรณีที่ทานไมสามารถย่ืนวีซา

พรอมคณะได จะตองยื่นกอน หรือ หลัง คณะ และหากเกิดคาใชจายไมวากรณีใดๆก็ตาม 
ทานจําเปนจะตองชําระคาใชจายท่ีเกิดข้ึนตามจริงทั้งหมด เชน คาบัตรโดยสารโดยเคร่ืองบิน 
(ต๋ัว) จะตองออกกอนแตวีซายังไมออก เน่ืองจากทานยื่นหลังคณะ  

2. มาตราฐานการพิจารณาวีซาแบบปกติทั่วไปคือ 7 วันทําการ (เปนอยางนอย ไมรวมวันเสาร 
- อาทิตย) ทั้งน้ี ข้ึนอยูกับจํานวนผูสมัครในชวงน้ันๆ ซ่ึงหากอยูในชวงฤดูกาลทองเท่ียว ที่มี
ผูสมัครเปนจํานวนมาก อาจตองใชระยะเวลามากกวาปกติ 



 

 

3. การย่ืนขอวีซาทองเที่ยวประเทศอินเดียแบบหมูคณะ ไมจําเปนตองใชหนังสือเดินทางฉบับ
จริง หากทานสง สําเนาหนาหนังสือเดินทาง (หนาแรกท่ีมีรูป) ชัดเจน สแกนไฟลเปนรูปภาพ 
หรือ ไฟล PDF. มาใหกับทางบริษัทเรียบรอยแลว  

การเตรียมเอกสาร เพ่ือขอย่ืนวีซาทองเท่ียวประเทศอินเดีย แบบหมูคณะ  
สําหรับผูเดินทางที่ถือหนังสือเดินทางไทย 
1. สําเนาหนาหนังสือเดินทาง (หนาแรกที่มีรูป) ชัดเจน โดยสแกนไฟลเปนรูปภาพ หรือ ไฟล 

PDF. (รูปถายจากมือถือไมสามารถใชได) มีอายุการใชงานคงเหลือไมนอยกวา 6 เดือน ณ 
วันเดินทางกลับ  และมีหนาวางไมต่ํากวา 2 หนา 

2. รูปถายสี หนาตรง ขนาด 2 x 2 น้ิว (เทากันทุกดานเปนส่ีเหล่ียมจัตุรัส) จํานวน 2 รูป ฉาก
หลังตองเปนพ้ืนสีขาว ถายมาแลวไมเกิน 3 เดือน ไมซ้ํากับวีซาประเทศอ่ืนๆท่ีเคยไดรับ 
เทาน้ัน  

2.1. กรณีผูเดินทางอายุไมถึง 18 ปบริบูรณ  
- กรณีเด็ก ไมไดเดินทางกับ บิดาและมารดา จําเปนตองมี หนังสือยินยอมใหบุตรเดินทาง 
ไปตางประเทศ ที่ออกโดยสํานักงานเขตหรืออําเภอ ตามสําเนาทะเบียนบาน ทั้งภาษาไทย 
และ ภาษาอังกฤษ , สําเนาหนาหนังสือเดินทาง ของบิดา และ มารดา , หนังสือรับรองคาใช
จาย (ภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ) พรอมลงนามสําเนาถูกตอง 
- กรณีเด็ก ไมไดเดินทางกับ บิดา จําเปนตองมี หนังสือยินยอมใหบุตรเดินทาง ไป
ตางประเทศ (ของมารดา) ใหบุตรเดินทางไปตางประเทศ ทีอ่อกโดยสํานักงานเขตหรืออําเภอ 
ตามทะเบียนบาน (ภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ) , สําเนาหนาหนังสือเดินทาง ของบิดา และ 
มารดา หนังสือรับรองคาใชจาย (ภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ) 
- กรณีเด็ก ไมไดเดินทางกับ มารดา จําเปนตองม ีหนังสือยินยอมใหบุตรเดินทาง ไป
ตางประเทศ (ของบิดา) ใหบุตรเดินทางไปตางประเทศ ท่ีออกโดยสํานักงานเขตหรืออําเภอ 
ตามทะเบียนบาน (ภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ) , สําเนาหนาหนังสือเดินทาง ของบิดา และ 
มารดา หนังสือรับรองคาใชจาย (ภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ) 

** รายละเอียดเอกสารการย่ืนขอวีซาท่ีไดกลาวมาน้ี เปนเพียงขอมูลเบ้ืองตนที่ทางบริษัทฯ ได
จัดทําข้ึนจากประสบการณและระเบียบของสถานทูตฯ ซึ่งอาจมีการเปล่ียนแปลงได ตามแต



 

 

สถานการณ และคุณสมบัติของลูกคาในแตละราย โดยอยูท่ีดุลยพินิจของประเทศปลายทางเปน
ผูดําเนินการ ** 

หมายเหตุ ทางดานตรวจคนเขาเมืองประเทศปลายทาง อาจขอรายละเอียดเพ่ิมเติม จากท่ีได
แจงไว ข้ึนอยูกับการพิจารณาของเจาหนาที่ และเอกสาร ของแตละทาน (เปนการพิจารณาแบบ
รายบุคคล) การอนุมัติวีซาเปนดุลพินิจของทางสถานทูต ทางบริษัทไมมีสวนเก่ียวของใดๆท้ังส้ิน 
ท้ังน้ีบริษัทเปนเพียงตัวกลางและคอยบริการอํานวยความสะดวกใหแกผูเดินทางเทาน้ัน อัตรา
คาธรรมเนียมวีซาทางสถานทูตเปนผูเรียกเก็บ หากทานโดนปฏิเสธการขออนุมัติวีซา ทาง
สถานทูตไมคืนอัตราคาธรรมเนียมในการย่ืนวีซา และมีสิทธ์ิไมแจงสาเหตุการปฏิเสธวีซา ** 
 
เง่ือนไข และ ขอควรทราบอ่ืนๆ ท่ัวไป ที่ทานควรทราบ 
1. ทัวรน้ีสําหรับผูมีวัตถุประสงคเพ่ือการทองเท่ียวเทาน้ัน 
2. ทัวรน้ีขอสงวนสิทธ์ิสําหรับผูเดินทางที่ถือหนังสือเดินทางธรรมดา (หนาปกสีน้ําตาล / เลือด

หมู) เทาน้ัน กรณีท่ีทานถือหนังสือเดินทางราชการ  (หนาปกสีน้ําเงินเขม) หนังสือเดินทาง
ทูต (หนาปกสีแดงสด) และตองการเดินทางไปพรอมคณะทัวรอันมีวัตถุประสงคเพ่ือการ
ทองเท่ียว โดยไมมีจดหมายเชิญ หรือ เอกสารใดเช่ือมโยงเก่ียวกับการขออนุญาตการใช
หนังสือเดินทางพิเศษอ่ืนๆ หากไมผานการอนุมัติของเคาทเตอร เช็คอิน ดานตรวจคนเขา
เมือง ท้ังฝم�งประเทศไทยขาออก และ ตางประเทศขาเขาไมวากรณีใดก็ตาม ทางบริษัทขอ
สงวนสิทธิ์ในการไมรับผิดชอบความผิดพลาดที่จะเกิดข้ึนในสวนน้ี และ ทัวรน้ีเปนทัวรแบบ
เหมาจาย หากทานไมไดรวมเดินทางหรือใชบริการตามท่ีระบุไวในรายการไมวาบางสวน
หรือท้ังหมด หรือถูกปฏิเสธการเขา-ออกเมือง หรือดวยเหตุผลใดๆก็ตาม ทางบริษัทขอ
สงวนสิทธิ์ไมคืนเงินคาบริการไมวาบางสวนหรือท้ังหมดใหแกทานไมวากรณีใดๆก็ตาม 

3. ทัวรน้ีเปนทัวรแบบเหมาจาย หากทานไมไดรวมเดินทางหรือใชบริการตามที่ระบุไวใน
รายการไมวาบางสวนหรือทั้งหมด หรือถูกปฏิเสธการเขา-ออกเมือง หรือดวยเหตุผลใดๆก็
ตาม ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไมคืนเงินคาบริการไมวาบางสวนหรือทั้งหมดใหแกทานไมวา
กรณีใดๆก็ตาม 

4. ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไมรับผิดชอบคาเสียหายจากความผิดพลาดในการสะกดช่ือ 
นามสกุล คํานําหนาช่ือ เลขท่ีหนังสือเดินทาง เลขท่ีวีซา และอ่ืนๆ เพ่ือใชในการจองต๋ัว



 

 

เคร่ืองบิน ในกรณีท่ีนักทองเท่ียวหรือเอเยนตไมไดสงหนาหนังสือเดิน และ หนาวีซามาใหกับ
ทางบริษัทพรอมการชําระเงินมัดจําหรือสวนท่ีเหลือท้ังหมด 

5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงรายการการเดินทางตามความเหมาะสม เพ่ือให
สอดคลองกับสถานการณ ภูมิอากาศ และเวลา ณ วันที่เดินทางจริงของประเทศท่ีเดินทาง 
ทั้งน้ี ทางบริษัทจะคํานึงถึงความปลอดภัย และ ประโยชนของลูกคาเปนสําคัญ 

6. ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไมรับผิดชอบตอความเสียหายหรือคาใชจายใดๆ ที่เพ่ิมข้ึนของ
นักทองเท่ียวท่ีไมไดเกิดจากความผิดของทางบริษัท เชน ภัยธรรมชาติ การจลาจล การนัด
หยุดงาน การปฏิวัติ อุบัติเหตุ ความเจ็บป�วย ความสูญหายหรือเสียหายของสัมภาระ ความ
ลาชา เปล่ียนแปลง หรือการบริการของสายการบิน เหตุสุดวิสัยอ่ืน เปนตน 

7. อัตราคาบริการน้ีคํานวณจากอัตราแลกเปล่ียนเงินตราตางประเทศ ณ วันท่ีทางบริษัทเสนอ
ราคา ดังน้ัน ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการปรับราคาคาบริการเพ่ิมข้ึน ในกรณีที่มีการ
เปล่ียนแปลงอัตราแลกเปล่ียนเงินตราตางประเทศ คาต๋ัวเคร่ืองบิน คาภาษีน้ํามัน คาภาษี
สนามบิน คาประกันภัยสายการบิน การเปล่ียนแปลงเที่ยวบิน ฯลฯ ท่ีทําใหตนทุนสูงข้ึน 

8. มัคคุเทศก พนักงาน หรือตัวแทนของทางบริษัท ไมมีอํานาจในการใหคําสัญญาใดๆ แทน
บริษัท  เวนแตมีเอกสารลงนามโดยผูมีอํานาจของบริษัทกํากับเทาน้ัน 

9. นักทองเท่ียวตองมีความพรอมในการเดินทางทุกประการ หากเกิดเหตุสุดวิสัยใดๆ ระหวาง
รอการเดินทาง อันไมใชเหตุที่เก่ียวของกับทางบริษัท อาทิเชน วีซาไมผาน เกิดอุบัติภัยที่ไม
สามารถควบคุมได นอกเหนือการควบคุมและคาดหมาย ทางบริษัทจะรับผิดชอบคืนคาทัวร
เฉพาะสวนที่บริษัทยังไมไดชําระแกทางคูคาของทางบริษัท หรือจะตองชําระตามขอตกลงแก
คูคาตามหลักปฏิบัติเทาน้ัน 

10. กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย ที่จะนําติดตัวข้ึนเคร่ืองบิน ตองมีขนาดบรรจุภัณฑไมเกิน 
100 มิลลิลิตรตอช้ิน และรวมกันทุกช้ินไมเกิน 1,000 มิลลิลิตร โดยแยกใสถุงพลาสติกใส
ซึ่งมีซิปล็อคปดสนิท และสามารถนําออกมาใหเจาหนาท่ีตรวจไดอยางสะดวก ณ จุด
เอ็กซเรย อนุญาตใหถือไดทานละ 1 ใบเทาน้ัน ถาส่ิงของดังกลาวมีขนาดบรรจุภัณฑมากกวา
ที่กําหนดจะตองใสกระเป�าใบใหญและฝากเจาหนาที่โหลดใตทองเคร่ืองบินเทาน้ัน 

11. ส่ิงของที่มีลักษณะคลายกับอาวุธ เชน กรรไกรตัดเล็บ มีดพก แหนบ อุปกรณกีฬาฯ จะตอง
ใสกระเป�าใบใหญและฝากเจาหนาที่โหลดใตทองเคร่ืองบินเทาน้ัน 



 

 

12. คณะทัวรน้ี เปนการชําระคาใชจายทั้งหมดแบบผูกขาดกับตัวแทนบริษัทท่ีไดรับการรับรอง
อยางถูกตอง ณ ประเทศปลายทาง ซ่ึงบางสวนของโปรแกรมอาจจําเปนตองทองเที่ยวอัน
เปนไปตามนโยบายของประเทศปลายทางน้ันๆ กรณีท่ีทานไมตองการใชบริการสวนใดสวน
หน่ึง ไมวากรณีใดก็ตาม จะไมสามารถคืนคาใชจายใหได และ อาจมีคาใชจายเพ่ิมเติมข้ึน
ตามมาเปนบางกรณี ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บคาใชจายที่เกิดข้ึนจริงทั้งหมด
กับผูเดินทาง กรณีที่เกิดเหตุการณน้ีข้ึน ไมวากรณีใดก็ตาม 

 
แบบฟอรมกรอกขอมูลวีซาประเทศ อินเดีย 

** กรุณากรอกขอมูลทั้งหมดใหครบถวน เพ่ือประโยชนในการขอวีซาของทานเอง ** 
ช่ือ-นามสกุล (สะกดตรงตามหนังสือเดินทาง)  (MR./MRS./MS./MSTR.)  
.................................................................................................................................................................
.................. 
สถานะภาพ  □ โสด    □ แตงงานไมไดจดทะเบียนสมรส □ หมาย  □ หยา    

□ แตงงานจดทะเบียนสมรส  
ช่ือ-นามสกุล คูสมรส.....................................................................................สถานที่เกิด
........................................สัญชาติ………………………………………………………. 
ช่ือ-นามสกุล บิดา .............................................................................................................................. 
สถานที่เกิด.......................................สัญชาติ………………………………………………………. 
ช่ือ-นามสกุล มารดา ........................................................................................................................... 
สถานที่เกิด.......................................สัญชาติ………………………………………………………. 
ท่ีอยูตามทะเบียนบาน
.......................................................................................................................................... 
...................................................................................................................รหัสไปรษณีย
........................................ 
ท่ีอยูปจจุบัน
............................................................................................................................................................. 
รหัสไปรษณีย................................ โทรศัพทบาน...................................เบอรมือถือ
......................................... 
ช่ือสถานที่ทํางาน / สถานศึกษา
......................................................................................................................ตําแหนงงาน
.......................................... 



 

 

ท่ีอยูสถานท่ีทํางาน / สถานศึกษา
..................................................................................................................... 
..........................................รหัสไปรษณีย ...............................................โทรศัพท
............................................. 
  *** ในกรณีที่เกษียณอายุ กรุณาระบุช่ือ และ ท่ีอยู สถานท่ีทํางาน เน่ืองจากเปนเง่ือนไขของ
สถานทูต ***  
ทานเคยเดินทางเขาประเทศอินเดียมากอนหรือไม □  เคย  □  ไมเคย 
ถาเคย กรุณาระบุวันท่ี..........................................สถานที่/เมือง................................... 
ประเทศท่ีเคยเดินทางในระยะเวลา 10 ป ท่ีผานมา 
............................................................................................................................................................... 
ทานเคยเดินทางกลุมประเทศ SAARC ในระยะเวลา 3 ปท่ีผานมา มากอนหรือไม (กลุม
ประเทศ SAARC ไดแก บังกลาเทศ ภูฏาน เนปาล มัลดีฟส ปากีสถาน ศรีลังกา อัฟกานิสถาน ) 
ถาเคย กรุณาระบุปท่ี..........................................สถานที่/เมือง
................................................................ระยะเวลาที่พํานัก..........................วัน 
ช่ือสมาชิกในครอบครัวพรอมเบอรติดตอ ระหวางที่ทานพํานักอยู ณ ประเทศอินเดีย 
  ช่ือ-สกุล
.................................................................................................................................................................
. 
ท่ีอยู
.................................................................................................................................................................
............ 
เบอรโทรศัพท........................................... 
(กรุณาแจงเบอรท่ีสามารถติดตอไดโดยสะดวก เน่ืองจากทางสถานทูตจะมีการโทรเช็คขอมูล
โดยตรงกับทาน) 
การพิจารณาอนุมัติวีซาเปนดุลพินิจของทางสถานทูตฯเทาน้ัน ทางบริษัทเปนเพียงตัวกลาง
ในการอํานวยความสะดวกและบริการดานเอกสารใหแกผูเดินทางเทาน้ัน 

 


