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 เยอืนดนิแดนทสีวยทสีดุในโลกเปรยีบประดจุสวรรคบ์นโลกมนุษย ์

 สมัผัสกับทุง่ราบผนืใหญใ่นออ้มกอดหมิาลัย

 ชมความงามของ กลุมารค์ & 

 นําทา่นนงั “เคเบลิคาร”์ (รวมคา่ขนึแลว้

 นงัเรอืซคิารา่ลอ่งทะเลสาบ 

กลางเทอืกเขาหมิาลัย  

 ชม “ทชัมาฮาล” อนุสรณแ์หง่ความรักอัน

 
กําหนดการเดนิทาง 

วนัท ี: 11-17 พ.ย. 60  

วนัท ี:  21-27 / 30 พ.ย.-06ธ

วนัท ี: 05-11 ธ.ค. 60  
 
 
 
 
 
 

อนิเดยี

                                                  
  

เยอืนดนิแดนทสีวยทสีดุในโลกเปรยีบประดจุสวรรคบ์นโลกมนุษย ์ “แคชเมยีร ์

กับทุง่ราบผนืใหญใ่นออ้มกอดหมิาลัย ตระการตากับดอกไมน้านาพรรณ

 โซนามารค์ ทมีทีุง่หญา้เขยีวขจแีละเทอืกเขาหมิะรายรอบ

รวมคา่ขนึแลว้) ชมทัศนยีภาพแบบพาโนรามาอันสวยงาม

 (รวมคา่ลอ่งเรอืแลว้) ทสีวยใสดจุกระจกสะทอ้นความงามของทอ้งฟ้า

อนุสรณแ์หง่ความรักอันลอืชอืและ “อกัราฟอรด์” ป้อมปราการทยีงิใหญ่

       

ธ.ค. 60             
       

อนิเดยี: แคชเมยีร ์ทชัมาฮาล
7 วนั 5 คนื (TG)  
โดยสายการบนิไทย 

                                                 หนา้ 1 จาก 12 
      

แคชเมยีร”์ 

ตระการตากับดอกไมน้านาพรรณ 

ทมีทีุง่หญา้เขยีวขจแีละเทอืกเขาหมิะรายรอบ 

ชมทัศนยีภาพแบบพาโนรามาอันสวยงาม 

ดจุกระจกสะทอ้นความงามของทอ้งฟ้า

ป้อมปราการทยีงิใหญ ่

  39,900.- 

  40,900.- 
       40,900.- 

แคชเมยีร ์ทชัมาฮาล 
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 โปรแกรมการเดนิทาง เชา้ เทยีง คํา โรงแรมทพีกั 

1 กรงุเทพฯ – เดลล ี X O O 
 Country Inn&Suite NH8 
Hotel ระดับ 4 ดาว หรอื เทยีบ
เทา่,เมอืงเดลล ี

2 เดลล ี– ศรนีาคา (บนิภายใน) – แคชเมยีร ์ O O O  DELUXE HOUSE BOAT 

3 ศรนีาคา – กลุมารค์ – เคเบลิคาร ์– ศรนีาคา O O O  DELUXE HOUSE BOAT 

4 ศรนีาคา – โซนามารค์ –  ศรนีาคา O O O  DELUXE HOUSE BOAT 

5 ศรนีาคา – ลอ่งเรอืซคิารา่ – เดลล ี(บนิภายใน)  – อักรา O O O 
 Clarks Shiraz Hotel ระดับ 4 
ดาว หรอื เทยีบเทา่,เมอืงอกัรา 

6 อกัรา – ทัชมาฮาล – อกัรา ฟอรด์ – เดลล ี O O O  

7 กรงุเทพฯ  

 

วนัท ี1       กรงุเทพฯ – เดลล ี  

05.00 น. คณะมาพรอ้มกนัท ีสนามบนิสวุรรณภมู ิผูโ้ดยสารขาออกชนั 4 ประต ู3 เคานเ์ตอร ์D เชค็อนิกรุ๊ปของ

สายการบนิ การบนิไทย ( Thai Airway) โดยมเีจา้หนา้ทใีหก้ารตอ้นรับ และอํานวยความสะดวก 

07.00 น. ออกเดนิทางสูเ่มอืงเดลล ีโดยสายการบนิไทย เทยีวบนิท ีTG323 (ใชเ้วลาเดนิทางโดยประมาณ 

4.30 ชม.) (มบีรกิารอาหารบนเครอืง) 

09.55 น. ถงึสนามบนินานาชาตอินิธริา คานธ ีเมอืงเดลล ีประเทศอนิเดยี ผา่นขนัตอนการตรวจคนเขา้เมอืง

และศลุกากร (เวลาในประเทศอนิเดยีชา้กวา่เมอืงไทย 1.30 ชม. ขอใหท้กุทา่นตังเวลาใหมเ่พอืไม่

สบัสน) 

เทยีง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

 จากนัน นําทา่นเดนิทางเขา้สูก่รงุนวิเดลล ีทมีปีระวัตศิาสตรอ์นัยาวนานกว่า 5,000 ปี และเป็นศูนยก์ลาง

การปกครองของอาณาจักรอนิเดยีโบราณ 7 อาณาจักร ต่อมาในปี 1857 อังกฤษไดเ้ขา้มามบีทบาทใน

การปกครองประเทศอนิเดยีและไดย้า้ยเมอืงหลวงไปอยูท่โีกลกัตตา และไดย้า้ยกลับมาเป็นเมอืงหลวง

อกีครังหนงึในปี 1911 หลังจากอนิเดยีไดร้ับเอกราชจากประเทศอังกฤษในปี 1947 ก็ไดม้กีารสรา้ง

สถานททํีาการราชการโดยสรา้งเมอืงใหมช่อืวา่ “นวิเดลล”ี จากนันผา่นชมรัฐสภาราชปาต ิบาวาล ซงึ

เป็นวงแหวนสถานทรีาชการตา่งๆ มตีกึรัฐสภาอนัยงิใหญ่และเป็นททํีาการของรัฐบาล ผ่านชมยา่นธุรกจิ

การคา้และยา่นทอียูอ่าศัยของเศรษฐอีนิเดยีบนถนนสายสําคัญทสีดุของอนิเดยี และประตเูมอืงแหง่ชยั

ชนะ หรอื INDIA GATE จากนันนําท่าน ชอ้ปปิงทตีลาดจันปาทซงึเป็นถนนชอ้ปปิงยอดนยิมสําหรับ

นักท่องเทยีว โดยมสีนิคา้หัตถกรรมและงานฝีมอืพนืเมอืงต่าง ๆ มากมายใหท้่านไดเ้ลอืกซอื อาท ิผา้

ไหมอนิเดยี ผา้พันคอจากแคชเมยีร ์สาหร ีเครอืงประดับและอญัมณี ไมจั้นหอมแกะสลักและของตกแต่ง

บา้น ฯลฯ ไดเ้วลาอนัสมควรเดนิทางกลับทพีักเพอืพักผอ่นตามอธัยาศัย  

คาํ รบัประทานอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร 

 ทพีกั Country Inn&Suite NH8 Hotel ระดบั 4 ดาว หรอื เทยีบเทา่,เมอืงเดลล ี

วนัท ี 2     เดลล ี– ศรนีาคา – แคชเมยีร ์(บนิภายใน)  

เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม   

 จากนันนําทา่นเดนิทางสู ่สนามบนิภายในประเทศเพอืเดนิทางสู ่เมอืงศรนีาคา เมอืงหลวงของแคว้น
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จามม ูและแคชเมยีร ์

....... น. ออกเดนิทางสู ่เมอืงศรนีาคา โดยสายการบนิ.......โดยเทยีวบนิท.ี....... 

....... น. เดนิทางถงึสนามบนิศรนีาคา เชค็สมัภาระแลว้นําทา่นเดนิทางสูเ่มอืงแคชเมยีรโ์ดยนังรถทอ้งถนิ คันละ 5 

ท่าน รถทอ้งถนิจะไม่มแีอรเ์นอืงจากอุณหภูมทิศีรนีาคาเฉลยีประมาณ 15 องศา อากาศจะเย็นสบาย

ตลอดปี นําท่านเขา้สูท่พีัก Deluxe House Boat ณ ทะเลสาบ ซงึครังหนงึเคยเป็นทปีระพาสน์ของ

พระมหากษัตรยิผ์ูส้รา้งอนุสรณส์ถานแหง่ความรัก 

บา่ย  รบัประทานอาหารกลางวนั  

 ไดเ้วลาสมควรนําทา่นเดนิทาง ชมสวนชาลมิาร ์ทเีป็นสวนแบบราชวงศโ์มกลุซงึเป็นสวนแหง่ความ

รกัของ มหาราชา ชาฮงัค ีจากนันนําท่าน ชมสวนนชิา บากห ์ โดยมตีน้เมเปิลอายุกว่า 400 ปี 

รวมทังพันธุ์ไมน้านาชนิดและดอกไมต้ามฤดูกาล ในช่วงฤดูใบไมผ้ลิจะมีดอกทวิลปิบานสะพรงั 

(ประมาณเดอืน ก.พ. – ม.ีค.) สวนแห่งนีสรา้งโดย ยอซาฟ คาน มคีวามงดงามทสีดุทจีะหาคําบรรยาย

ได ้ ใหท้่านเพลดิเพลนิกับการถ่ายรูปกับดอกไมท้แีสนสวย และผ่านชมเมอืงเก่าแคชเมยีรท์ตีังเมอืง

หลวงฤดรูอ้นของกษัตรยิใ์นราชวงศโ์มกลุ ทสีรา้งเป็นลักษณะเฉพาะหรอืเรยีกไดว้่าเป็นศลิปะแคชเมยีร ์

(หากมเีวลาพอ นําทา่นชมโรงงานผา้ไหม และชอ้ปปิงสนิคา้พนืเมอืง)ไดเ้วลาสมควรเดนิทางกลับทพีัก 

เย็น รบัประทานอาหารคาํ ณ ทพีกับนบา้นเรอื DELUXE HOUSE BOAT  

จากนันพักผอ่นตามอธัยาศัย 

วนัท ี3      ศรนีาคา – กลุมารค์ – เคเบลิคาร ์(*รวมคา่ขนึแลว้) – ศรนีาคา 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ ทพีกับนบา้นเรอื 

 นําท่านเดนิทางโดยนังรถทอ้งถนิ (คันละ 5 ท่าน) ไมม่แีอรอ์ณุหภมูทิศีรนีาคาเฉลยีประมาณ 15 องศา 

อากาศจะเย็นสบายตลอดปี ขนึสูเ่ทอืกเขากุลมารค์ ซงึเป็นสถานทมีทีัศนียภาพสวยงามแห่งหนงึใน

โลกในขณะขับรถสู่เทอืกเขากุลมารค์สองขา้งทางจะเป็นทุ่งนาขา้วสลับกับพันธุไ์มป่้าและฝูงแกะตาม

เทอืกเขาโดยเทอืกเขาหมิาลัยนจีะมหีมิะปกคลมุสลับกนัไป อยูห่า่งจากเมอืงศรนีาคา 57 กโิลเมตร (ใช ้

เวลาเดนิทางประมาณ 2-3 ชัวโมง) เทอืกเขากุลมารค์เป็นพนืทรีาบทุ่งหญา้ขนาดใหญ่ทสีงูทสีดุใน

โลก เมอืถงึกลุมารค์แลว้พาท่านเทยีวชมเทอืกเขาซงึเป็นภเูขาทสีวยงามแห่งหนงึในแคชเมยีร ์มชีอืว่า

เป็นทุง่หญา้ของดอกไม ้(Meadow of Flower) เดมิ กุลมารค์ มชีอืเรยีกว่า เการมิารค์ ตังโดย

สลุตา่นยซูปุ ชาร ์ในศตวรรษท ี16 เนอืงจากเป็นทุ่งหญา้ทเีต็มไปดว้ยดอกไมป่้าทงีอกงามตามฤดูกาล 

อกีทังยังเป็นทตีังของสนามกอลฟ์ 18 หลุมทสีงูทสีดุในโลก สงู 3,000 เมตร จากระดับนําทะเลและ

สถานทเีลน่กฬีาสกนํีาแข็งในฤดหูนาวจนไมค่ดิวา่นเีป็นประเทศอนิเดยี 

เทยีง รบัประทานอาหารกลางวนั  

บา่ย นําทา่นไปยงั สถานเีคเบลิคาร ์(*รวมคา่ขนึแลว้) เพอืขนึไปยงัสถานกีงโดรบีนเขาอฟัฟารว์ัต เฟสท ี1 

ดว้ยระยะทางประมาณ 4 กโิลเมตร (หากทา่นตอ้งการขนึสูย่อดเขาจะตอ้งนังเคเบลิคาร ์ทเีฟสท ี2 ขนึสู่

ยอดเขาเป็นระยะทางกวา่ 5 กโิลเมตร ทา่นสามารถซอืตัวไดท้สีถานีเฟสท ี1 ท่านละ 800 รูปี ไมร่วมใน

คา่ทัวร)์ ซงึถอืไดว้า่เป็นเสน้ทางทสีวยทสีดุและสงูทสีดุแหง่หนงึของเอเชยี เมอืเดนิทางถงึทหีมายสงิที

ท่านจะไดพ้บคือบรรยากาศและทัศนียภาพแบบพาโนรามาอันสวยงามบนเขาอัฟฟาร์วัต ถา้ทอ้งฟ้า

แจม่ใสก็จะสามารถมองเห็นยอดเขานันกา พารบ์ตั (Nanga Parbat) ของเทอืกเขาหมิาลัย อสิระใหท้่าน

ไดเ้พลดิเพลนิกับกจิกรรมมากมาย อาทเิชน่ เลน่สก ีเลอืนสกหีมิะ ทา่นสามารถเลน่สกไีดร้ะหวา่งชว่งฤดู

หนาว – ใบไมผ้ล ิ(ธ.ค. – เม.ย.) ซงึคา่เลน่สกนีจีะไมร่วมอยูใ่นคา่ทัวร ์สามารถแจง้หัวหนา้ทัวรห์รอืไกด์

ทอ้งถนิเพอืแจง้เลน่สกไีด ้หรอืเก็บภาพความประทับใจไวเ้ป็นทรีะลกึตามอธัยาศัยไดเ้วลาสมควรนําทา่น



SXR-TG003                                                  หนา้ 4 จาก 12 
       

เดนิทางกลับศรนีาคาระหวา่งทางใหท้า่นไดเ้พลดิเพลนิกบัววิทวิทัศนส์องขา้งทาง 

คาํ รบัประทานอาหารคาํ ณ ทพีกับนบา้นเรอื DELUXE HOUSE BOAT  

จากนันพักผอ่นตามอธัยาศัย 

วนัท ี4      ศรนีาคา – โซนามารค์ – ชมเทอืกเขาหมิาลยั – ศรนีาคา   

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ ทพีกับนบา้นเรอื 

 นําทา่นเดนิทางจากศรนีาคาสู ่โซนามารค์ (ระยะทาง 80 กโิลเมตรใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 2-3 

ชวัโมง) คําวา่ “โซนา” แปลว่าทอง “มารค์” แปลว่าเสน้ทาง… ในอดตีเสน้ทางนีเป็นเสน้ทางคา้ขาย

ในตํานานหรอืทเีรยีกว่า เสน้ทางสายไหมเนอืงจากภมูปิระเทศทสีวยงามอกีทังมวีวิทวิทัศน์ทสีวยงาม 

ตลอดสองขา้งทางการเดนิทางจะไดเ้ห็นภูเขาทปีกคลุมไปดว้ยหมิะรูปร่างแปลกตา สลับกับป่าตน้

วอลนัตขนาดใหญท่ปีลกูเรยีงรายตลอดสองขา้งทางเสน้ทางนสีงูกวา่ระดับนําทะเล 2,690 เมตร เรยีกว่า

สวยงามมากตลอดเสน้ทางจากศรนีาคา ผูเ้ดนิทางจะไดเ้ดนิทางไปและถา่ยรปูไปตลอดทาง 

เทยีง บรกิารอาหารกลางวนั 

บา่ย 

 

จากนันพาทา่นชมความงามของเทอืกเขาหมิาลยัทปีกคลมุดว้ยธารนําแข็งตลอดทงัปี  (คา่ขมีา้ 

1,000 รปีู /ตอ่คนไมร่วมในคา่ทวัร ์– สอบถามราคากบัหวัหนา้ทวัรห์รอืไกดท์อ้งถนิอกีครงั) 

ชมภเูขา สายนํา ลําธารและสมัผสัวถิชีวีติความเป็นอยูข่องชาวพนืเมอืงทนัีนจนเพลดิเพลนิแทบไมอ่ยาก

จากมาเหมอืนผเีสอืทบีนิอยูใ่นแดนสวรรค ์ไดเ้วลาสมควร นําทา่นเดนิทางกลับสูศ่รนีาคา 

คาํ รบัประทานอาหารคาํ ณ ทพีกับนบา้นเรอื DELUXE HOUSE BOAT  

จากนันพักผอ่นตามอธัยาศัย 

วนัท ี5      ศรนีาคา – ลอ่งเรอืซคิารา่ (*รวมคา่ลอ่งเรอื) – เดลล ี(บนิภายใน) – อกัรา 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ ทพีกับนบา้นเรอื 

 จากนันนําทกุทา่นลอ่งเรอืซคิารา่ในทะเลสาบ (*รวมคา่ลอ่งเรอืแลว้) ซงึเป็นเรอืพายแบบฉบบัแคช

เมยีรโ์ดยเฉพาะชมวถิชีวีติชาวบา้นรมินําทอียูท่า่ม 

กลางฉากหลังภเูขาหมิะลอ้มรอบไปดว้ยทะเลสาบ ขบักลอ่มไปดว้ยเสยีงนกนานาชนดิแตง่แตม้ดว้ย

ดอกไมนํ้านานาพันธุ ์

....... น. จากนันพาเดนิทางสูส่นามบนิศรนีาคา เพอืเดนิทางสูเ่มอืงเดลลโีดยสายการบนิในประเทศ.....

เทยีวบนิท.ี.... 

....... น. ออกเดนิทางจากศรนีาคา เขา้สูเ่มอืงเดลล ี  

....... น. เดนิทางถงึทา่อากาศยานภายในประเทศเมอืงเดลล ี 

เทยีง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

บา่ย นําทา่นเดนิทางโดยรถโคช้ปรับอากาศ ออกจากเมอืงเดลล ีโดยผา่นเขา้สูแ่ควน้อตุรประเทศ ทอีดุม

สมบรูณ์ดว้ยแหลง่เกษตรกรรมนานาชนดิทผีลติเพอืเลยีงดชูาวอนิเดยีทังประเทศ ไปตามถนนไฮเวยส์าย

ใหมผ่า่นเขา้เมอืงใหญม่ธุราเขา้สูเ่มอืงอกัรา 

เย็น รบัประทานอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร 

คาํ ทพีกั Clarks Shiraz Hotel ระดบั 4 ดาว หรอื เทยีบเทา่,เมอืงอกัรา 

วนัท ี6      อกัรา – ทชัมาฮาล – อกัรา ฟอรด์ – เดลล ี 

เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม   

 นําทา่นเขา้ชมทชัมาฮาล แหลง่มรดกโลกเป็น 1 ใน 7 สงิมหัศจรรยท์สํีาคัญของโลก ซงึอนุสรณ์สถาน

แห่งความรักอันยงิใหญ่และอมตะของพระเจา้ชาห์จาฮันทมีตี่อพระนางมุมตัซ โดยสรา้งขนึในปี ค.ศ. 
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1631 ต่อมานําท่านเดนิสู่ประตูสุสานทสีลักตัวหนังสอืภาษาอาระบคิทเีป็นถอ้ยคําอุทศิและอาลัยต่อ

บคุคลอนัเป็นทรัีกทจีากไป และนําทา่นถา่ยรปูกบัลานนําพทุมีอีาคารทัชมาฮาลอยูเ่บอืงหลัง แลว้นําทา่น

เขา้สูต่ัวอาคารทสีรา้งจากหนิออ่นสขีาวบรสิทุธจิากเมอืงมกรานะ ทปีระดับลวดลายดว้ยเทคนคิฝังหนิสี

ตา่งๆ ลงไปในเนอืหนิ ทเีป็นสถาปัตยกรรมชนิเอกของโลกทอีอกแบบโดยชา่งจากเปอรเ์ซยี โดยอาคาร

ตรงกลางจะเป็นรปูโดมซงึมหีอคอยสเีสาลอ้มรอบ  ตรงกลางดา้นในเป็นทฝัีงพระศพของพระนางมมุตัซ 

มาฮาล และ พระเจา้ชาห์จาฮัน ไดอ้ยู่คู่เคียงกันตลอดชัวนิรันดร์  ทัชมาฮาลแห่งนีใชเ้วลาก่อสรา้ง

ทังหมด 12 ปี โดยสนิเงนิไป 41 ลา้นรปีู มกีารใชท้องคําประดับตกแต่งสว่นต่างๆ ของอาคาร หนัก 500 

กโิลกรัม และใชค้นงานกว่า 20,000 คน ต่อมานําท่านเดนิออ้มไปดา้นหลังทตีดิกับแมนํ่ายมนุาโดยฝัง

ตรงกันขา้มจะมพีนืทขีนาดใหญ่ถูกปรับดนิแลว้ โดยเล่ากันว่าพระเจา้ชาหจ์าฮันเตรยีมทจีะสรา้งสุสาน

ของตัวเองเป็นหนิออ่นสดํีาโดยตัวรูปอาคารจะเป็นแบบเดยีวกันกับทัชมาฮาล เพอืทจีะอยูเ่คยีงขา้งกัน 

แตถ่กูออรังเซบ ยดึอํานาจและนําตัวไปคมุขงัไวใ้นป้อมอกัราเสยีกอ่น   

            จากนันนําทา่นเขา้ชมอกัราฟอรด์ แหลง่มรดกโลก ทติดิรมิแมนํ่ายมนุาสรา้งโดยพระเจา้อัค

บาร์มหาราชแห่งราชวงศ์โมกุล  เมอืปี ค.ศ. 1565 เป็นทังพระราชวังทีประทับและเป็นป้อมปราการ 

ตอ่มาพระโอรส คอื พระเจา้ชาฮันกรี ์ และพระนัดดา (โอรสของพระเจา้ชาฮันกรี)์ , พระเจา้ชาหจ์าฮาน

ไดส้รา้งขยายต่อเตมิป้อมและพระราชวังแห่งนีอย่างใหญ่โต และนําท่านเขา้ชมป้อมผ่านประตู อํามรร

สงิห ์เขา้สูส่ว่นทเีป็นพระราชวัง  ผา่นลานสวนประดับ อา่งหนิทรายสแีดงขนาดยักษ์สําหรับสรงนํา ท่าน

จะไดเ้ห็นสถาปัตยกรรมสามยคุสมยัตามรสนยิมทแีตกตา่งกนัของสามกษัตรยิ ์นําท่านเขา้ชมดา้นในพระ

ตําหนักตา่งๆทสีลักลวดลายศลิปะแบบโมกลุทมีอีทิธพิลจากศลิปะอนิเดยี ผสมผสานกับศลิปะเปอรเ์ซยี 

แลว้นําขนึสู่ระเบยีงชนัทสีองทมีเีฉลยีงมุข ซงึสามารถมองเห็นชมทวิทัศน์ลํานํายมุนาได ้ต่อมานําชม

หอ้งทปีระทับของกษัตรยิ ์,พระโอรส, พระธดิาและองคต์่างๆ แลว้นําชมพระตําหนัก มาซมัมัน บรูช์ ทมีี

เฉลยีงมขุแปดเหลยีม มหีนา้ตา่งเปิดกวา้ง ทสีามารถมองเห็นทัชมาฮาลได ้ในพระตําหนักนเีองทเีล่ากัน

วา่ ชาหจ์าฮัน ถกูพระโอรส ออรังเซบ จองจําขังไว ้7 ปี ในชว่งปลายรัชกาลจนสนิพระชนม ์แลว้ก็นําชม

ลานสวนประดบั ดวินัออีาอํา ทชีนับนดา้นหนงึเคยเป็นทปีระดษิฐานบัลลังกน์กยงูอันยงิใหญ่ (ปัจจุบัน

อยูใ่นประเทศอหิรา่น) และทลีานสวนประดับแห่งนเีองทพีระเจา้ชาหจ์าฮัน ไดพ้บรักครังแรกกับพระนาง

มมุตัซ  ทไีดนํ้าสนิคา้เป็นสรอ้ยไขม่กุเขา้มาขายใหก้บันางในฮาเร็ม 

เทยีง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

บา่ย นําทา่นเดนิทางกลับสูเ่มอืงเดลล ี 

คาํ รบัประทานอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร  

20.00 น. ไดเ้วลาอนัสมควรนําทา่นเดนิทางสูส่นามบนินานาชาต ิอนิธริา คานธ ีกรงุนวิเดลล ี

วนัท ี7      เดลล ี– กรงุเทพฯ  

00.20 นําทา่นเดนิทางกลับสูส่นามบนิสวุรรณภมู ิกรงุเทพฯ โดยสายการบนิไทยเทยีวบนิท ี TG 

316 (มบีรกิารอาหารบนเครอืง) 

05.45 น. เดนิทางถงึสนามบนิสวุรรณภมูโิดยสวสัดภิาพ 

 
พาสปอรต์จะตอ้งมอีายกุอ่นการเดนิทางไมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน 

ในกรณีทกีองตรวจคนเขา้เมอืงทปีระเทศไทย, ประเทศอนิเดยี ปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออกหรอืเขา้ประเทศ ทาง
บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธไ์มค่นืคา่ใชจ้า่ยไมว่า่กรณีใดๆ ทงิสนิ 

  
กรณุาอา่นหมายเหตใุหล้ะเอยีดทงั 5 ขอ้ 



SXR-TG003                                                  หนา้ 6 จาก 12 
       

หมายเหต ุ  
1. บรษัิทฯ สงวนสทิธทิจีะไมรั่บผดิชอบตอ่คา่ชดเชยความเสยีหาย ไมว่า่กรณทีกีองตรวจคนเขา้เมอืง 
ของไทยไมอ่นุญาตใหเ้ดนิทางออกหรอืกองตรวจคนเขา้เมอืงของแตล่ะประเทศไมอ่นุญาตใหเ้ขา้เมอืง 
2. บรษัิทฯ สงวนสทิธใินการทจีะไมรั่บผดิชอบตอ่คา่ชดเชยความเสยีหาย อนัเกดิจากเหตสุดุวสิยัททีาง 
บรษัิทฯ ไมส่ามารถควบคมุได ้เชน่ การนัดหยดุงาน, จลาจล, การลา่ชา้หรอืยกเลกิของเทยีวบนิ  
3. บรษัิทฯ สงวนสทิธใินการเปลยีนแปลงโปรแกรมรายการทอ่งเทยีว โดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 
4. บรษัิทฯ สงวนสทิธใินการเปลยีนแปลงอตัราคา่บรกิาร โดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 
5. กรณีทคีณะไมค่รบจาํนวน 10 ทา่น ทางบรษิทัฯ สงวนสทิธใินการงดออกเดนิทาง 

     โดยทางบรษิทัฯ  จะแจง้ใหท้า่นทราบลว่งหนา้ 14 วนักอ่นการเดนิทาง  
     6.อตัราคา่บรกิารน ีสําหรบัเดนิทางตงัแต ่20 ทา่นขนึไป ขอสงวนสทิธใินการเปลยีนแปลงราคา 
       ในกรณีทมีผีูเ้ดนิทางไมถ่งึ 20 ทา่น 

 
 
อตัราคา่บรกิาร 
 

กาํหนดการเดนิทาง 

ราคา 
ผูใ้หญ ่

(หอ้งละ2 
ทา่น) 

ราคาเด็ก 
(มเีตยีง) 
พกักบั 2 
ผูใ้หญ ่

ราคาเด็ก 
(ไมม่เีตยีง) 

พกักบั 2 
ผูใ้หญ ่

พกัเดยีว 
เพมิ 

วนัท ี11-17 พ.ย. 60 39,900 38,900 37,900 8,500 

วนัท ี21-27 พ.ย. 60 40,900 39,900 38,900 8,500 

วนัท ี30 พ.ย. - 06 ธ.ค. 60 40,900 39,900 38,900 8,500 

วนัท ี05-11 ธ.ค. 60 40,900 39,900 38,900 8,500 

  
 

**ราคานสีงวนสทิธเิฉพาะลกูคา้ชาวไทยเทา่นนั 
- พาสปอรต์ตา่งชาตเิก็บเพมิ 1,760 บาท ตอ่ ทา่น 

- พาสปอรต์อเมรกิาเก็บเพมิ 2,760 บาท ตอ่ ทา่น ** 
*** ในกรณีทลีกูคา้ตอ้งออกตวัโดยสารภายในประเทศ กรณุาตดิตอ่เจา้หนา้ทขีองบรษิทัฯ 

กอ่นทกุครงั มฉิะนนัทางบรษิทัฯ จะไมข่อรบัผดิชอบคา่ใชจ้า่ยใดๆ ทงัสนิ ***  
 

โปรแกรมและรายละเอยีดของการเดนิทางอาจมกีารเปลยีนแปลงได ้ทงันขีนึอยูก่บัภาวะอากาศ 
และเหตสุดุวสิยัตา่ง ๆ ทไีมส่ามารถคาดการณ์ลว่งหนา้โดยทางบรษิทัฯ จะคาํนงึถงึผลประโยชน์

และความปลอดภยัของผูร้ว่มเดนิทางเป็นสาํคญั 
 

 
อตัรานรีวม 

1. คา่ตัวเครอืงบนิ ไป – กลับ ชนัประหยดั  
2. คา่โรงแรมทพีักตามทรีะบใุนรายการหรอืเทยีบเทา่  
3. คา่ภาษีสนามบนิทกุแหง่ตามรายการ 
4. คา่ธรรมเนยีมวซีา่อนิเดยี e-TOURIST VISA (eTV) 
5. คา่อาหารและเครอืงดมืตามทรีะบใุนรายการ 
6. คา่รถรับสง่และระหวา่งนําเทยีวตามรายการทรีะบ ุ
7. คา่เขา้ชมสถานททีอ่งเทยีวตามรายการ 
8. คา่มคัคเุทศกภ์าษาไทยและเจา้หนา้ทดีแูลตลอดการเดนิทาง 
9. สมัภาระนําหนักไมเ่กนิทา่นละ 30 กก. เฉพาะเทยีวบนิระหวา่งประเทศ กรงุเทพฯ-เดลล-ีกรงุเทพฯ 
10. สมัภาระนําหนักไมเ่กนิทา่นละ 20 กก. เฉพาะเทยีวบนิภายในประเทศ เดลล-ีศรนีาคา-เดลล ีเฉพาะกรุ๊ปที

ออกเดนิทางภายในเดอืนเมษายนเทา่นนั ออกเดนิทางตังแตเ่ดอืน พฤษภาคม สมัภาระนาํหนกัไมเ่กนิทา่น
ละ 15 กก.เฉพาะเทยีวบนิภายในประเทศ เดลล-ีศรนีาคา-เดลล ีตอ่ทา่น 
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11. คา่ประกนัภยัอบุตัเิหตรุะหวา่งการเดนิทาง วงเงนิประกนัอบุตัเิหตสุงูสดุ ท่านละไมเ่กนิ 1,000,000 บาทและ 
วงเงนิประกนัสขุภาพสงูสดุ ทา่นละไมเ่กนิ 200,000 

12. คา่ภาษีมลูคา่เพมิ 7% 
 
 

อตัรานไีมร่วม 

1. กระเป๋าเดนิทางในกรณีทนํีาหนักเกนิกวา่ทสีายการบนิกําหนดตอ่ทา่น สว่นเกนิลกูคา้จา่ยเอง 
2. คา่ทําหนังสอืเดนิทาง  
3. คา่ใชจ้า่ยสว่นตวันอกเหนอืจากรายการ เชน่ คา่เครอืงดมื, คา่อาหารทสีงัเพมิเอง, คา่โทรศัพท,์ คา่ซกัรดี 
4. คา่อาหารทไีมไ่ดร้ะบไุวใ้นรายการ 
5. คา่ทําใบอนุญาตทกีลับเขา้ประเทศของคนตา่งชาตหิรอืคนตา่งดา้ว 
6. ไมร่วมทปิไกดท์อ้งถนิและคนขบัรถวันละ 5 USD ตอ่วัน 
7. ทปิหวัหนา้ทัวรแ์ลว้แตค่วามสมคัรใจ 

 
เงอืนไขการสาํรองทนีงั 

1. กรณุาจองลว่งหนา้อยา่งนอ้ย 30 วันกอ่นการเดนิทาง และกรณุาเตรยีมเงนิมดัจํา 10,000 บาท พรอ้มกบัเตรยีม
เอกสารสง่ใหเ้รยีบรอ้ย ภายใน 2-3 วัน หลังจากทําการจองแลว้ (ใชเ้วลาขอวซีา่ไมตํ่ากวา่ 7 วันทําการ)  

2. การชาํระคา่ทัวรส์ว่นทเีหลอืทางบรษัิทฯ จะเรยีกเก็บกอ่นเดนิทางไมน่อ้ยกวา่ 14 วัน ทา่นควรจัดเตรยีมคา่ทัวรใ์ห ้
เรยีบรอ้ยกอ่นกําหนด เนอืงจากทางบรษัิทตอ้งสํารองคา่ใชจ้า่ยในสว่นของคา่ทพีักและตัวเครอืงบนิ มฉิะนันจะถอื
วา่ทา่นยกเลกิการเดนิทางโดยอตัโนมตั ิ

  

หมายเหต ุ

1. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธยิกเลกิการเดนิทางกอ่นลว่งหนา้ 14 วัน ในกรณีทไีมส่ามารถทํากรุ๊ปไดอ้ยา่งนอ้ย  
15 ทา่น และ/หรอื ผูร้ว่มเดนิทางในคณะไมส่ามารถผา่นการพจิารณาวซีา่ไดค้รบ 15 ทา่นในกรณีนบีรษัิทฯ 
ยนิดคีนืเงนิใหทั้งหมด (ยกเวน้คา่ธรรมเนยีมวซีา่ซงึไดช้าํระไวก้บัทางสถานทูตแลว้) หรอืจัดหาคณะทัวรอ์นืให ้
ถา้ตอ้งการ  

2. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธทิจีะเปลยีนแปลงรายละเอยีดบางประการในทวัรน์ ีเมอืเกดิเหตจํุาเป็นสดุวสิยัจนไมอ่าจ
แกไ้ขได ้และจะไมรั่บผดิชอบใดๆ ในกรณีทสีญูหาย สญูเสยี หรอืไดรั้บบาดเจ็บทนีอกเหนอืความรับผดิชอบ
ของหัวหนา้ทัวรแ์ละอบุตัเิหตสุดุวสิยับางประการ เชน่ การนัดหยดุงาน, ภยัธรรมชาต,ิ การจลาจลตา่งๆ เป็นตน้ 

3. ในกรณีทถีกูปฏเิสธวซีา่ และมกีารทําการยนืวซีา่ใหม ่บรษัิทขอสงวนสทิธเิก็บคา่ใชจ้า่ยในสว่นของวซีา่ใหม่
เพมิเตมิ 

 
ขอ้มลูเพมิเตมิเรอืงตวัเครอืงบนิและทนีงับนเครอืงบนิ 

1. ทางบรษัิทไดสํ้ารองทนัีงพรอ้มชําระเงนิมดัจําคา่ตัวเครอืงบนิแลว้  หากทา่นยกเลกิทัวร ์ไมว่า่จะดว้ย 

      สาเหตใุด ทางบรษัิทขอสงวนสทิธกิารเรยีกเก็บคา่มดัจําตัวเครอืงบนิ ซงึมคีา่ใชจ้า่ย ประมาณ 1,000 –  

      5,000 บาท แลว้แตส่ายการบนิและชว่งเวลาเดนิทาง   

2.   หากตวัเครอืงบนิทําการออกแลว้ แต่ทา่นไมส่ารถออกเดนิทางได ้ทางบรษัิทขอสงวนสทิธเิรยีกเก็บ 

      คา่ใชจ้า่ยตามทเีกดิขนึจรงิ  และรอ Refund จากทางสายการบนิ ใชเ้วลาประมาณ 3- 6 เดอืนเป็นอยา่งนอ้ย 

3.   นังท ีLong Leg โดยปกตอิยู่บรเิวณทางออกประตฉุูกเฉนิ และผูท้จีะนังตอ้งมคีณุสมบัตติรงตามทสีายการบนิกําหนด 

 เชน่ ตอ้งเป็นผูท้มีรี่างกายแข็งแรง และชว่ยเหลอืผูอ้นืไดอ้ยา่งรวดเร็วในกรณีทเีครอืงบนิมปัีญหา เชน่   ส า ม า ร ถ

 เปิดประตฉุูกเฉนิได ้(นําหนักประมาณ 20 กโิลกรัม) ไมใ่ชผู่ท้มีปัีญหาทางดา้นสขุภาพและ ร่างกาย และอํานาจในการ

 ใหท้นัีง Long leg ขนึอยูก่บัทางเจา้หนา้ทเีชค็อนิสายการบนิ ตอนเวลาทเีชค็อนิเทา่นัน 

 
กรณียกเลกิการเดนิทาง 

1. แจง้ยกเลกิกอ่นเดนิทาง 30 วัน   คนืคา่ใชจ้า่ยทังหมด  
2. แจง้ยกเลกิกอ่นเดนิทาง 15 วัน    เก็บคา่ใชจ้า่ย ท่านละ 10,000 บาท 
3. แจง้ยกเลกินอ้ยกวา่ 15 วันกอ่นเดนิทาง   ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธ ิเก็บคา่ใชจ้า่ยทังหมด 
4. สําหรับผูโ้ดยสารทไีมไ่ดถ้อืหนังสอืเดนิทางไทย  และทางบรษัิทฯเป็นผูย้นืวซีา่ใหเ้มอืผลวซีา่ผา่นแลว้มกีาร 

ยกเลกิการเดนิทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธใินการคนืคา่มดัจําทังหมด 
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5. ยกเวน้กรุ๊ปทเีดนิทางชว่งวันหยดุหรอืเทศกาลทตีอ้งการนัตมีดัจํากบัสายการบนิหรอืคา่มดัจําทพีักโดยตรงหรอื
โดยการผา่นตวัแทนในประเทศหรอืตา่งประเทศและไมอ่าจขอคนืเงนิได ้ รวมถงึ
เทยีวบนิพเิศษเชน่ Extra Flight และ Charter Flight จะไมม่กีารคนืเงนิมดัจํา
หรอืคา่ทวัรท์งัหมดเนอืงจากคา่ตวัเป็นการเหมาจา่ยในเทยีวบนินันๆ 

6. บรษิทัขอสงวนสทิธใินการเก็บคา่ใชจ้า่ยทงัหมดกรณีทา่นยกเลกิการเดนิทาง
และมผีลทาํใหค้ณะเดนิทางไมค่รบตามจํานวนทบีรษิทัฯกาํหนดไว ้ (15ทา่นขนึ
ไป) เนอืงจากเกดิความเสยีหายตอ่ทางบรษัิทและผูเ้ดนิทางอนืทเีดนิทางในคณะ
เดยีวกนับรษัิทตอ้งนําไปชาํระคา่เสยีหายตา่งๆทเีกดิจากการยกเลกิของทา่น  

7. กรณีเจ็บป่วย จนไมส่ามารถเดนิทางได ้ซงึจะตอ้งมใีบรับรองแพทยจ์ากโรงพยาบาล
รับรอง บรษัิทฯ จะทําการเลอืนการเดนิทางของทา่นไปยงัคณะตอ่ไป แตท่ังนทีา่นจะตอ้งเสยีคา่ใชจ้า่ยทไีม่
สามารถเรยีกคนืไดค้อื คา่ธรรมเนยีมในการมดัจําตัว และคา่ธรรมเนยีมวซีา่ตามทสีถานทตูฯ เรยีกเก็บ ในกรณีที
ไมส่ามารถเดนิทางได ้

8. กรณียนืวซีา่แลว้ไมไ่ดร้บัการอนมุตัวิซีา่จากทางสถานฑตู (วซีา่ไมผ่า่น) และทา่นไดช้ําระคา่ทัวรห์รอืมดั
จํามาแลว้ ทางบรษัิทฯ คนืคา่ทัวรห์รอืมดัจําให ้ แตท่างบรษัิทขอสงวนสทิธใินการหักคา่บรกิารยนืวซีา่,คา่วซีา่ 
และคา่ใชจ้า่ยบางสว่นทเีกดิขนึจรงิเป็นกรณีไป (อาท ิ กรณอีอกตัวเครอืงบนิไปแลว้ หรอืไดช้าํระคา่บรกิารใน
สว่นของทางเมอืงนอก เชน่ โรงแรม ตัวรถไฟ ฯลฯ ไปแลว้) ทางบรษัิทขอสงวนสทิธใินการหักเก็บคา่ใชจ้า่ย
จรงิทเีกดิขนึแลว้กบัทา่นเป็นกรณีไป 

9. กรณีวซีา่ผา่นแลว้แจง้ยกเลกิกอ่นหรอืหลงัออกตวัโดยสาร บรษัิทฯขอสงวนสทิธใินการไมค่นืคา่ทวัร ์
ทงัหมด 

10. กรณีวซีา่ผา่นแลว้ แตก่รุป๊ออกเดนิทางไมไ่ด ้ เนอืงจากผูเ้ดนิทางทา่นอนืในกลุม่โดนปฏเิสธวซีา่ หรอืไมว่า่
ดว้ยสาเหตใุดๆกต็าม ทางบรษัิทขอสงวนสทิธใินการหกัเก็บคา่ใชจ้า่ยจรงิทเีกดิขนึแลว้กบัทา่นเป็นกรณไีป 

     11.กรณีผูเ้ดนิทางไมส่ามารถเขา้-ออกเมอืงไดเ้นอืงจากเอกสารปลอมหรอืการหา้มของเจา้หนา้ทไีมว่า่เหตผุล    
     ใดๆ ก็ตามทางบรษัิทของสงวนสทิธใินการ ไมค่นืคา่ทวัรท์งัหมด 
 

 
ขอ้มลูเพมิเตมิเรอืงวซีา่ 

**การอนุมตัวิซีา่เป็นอภสิทิธขิองทางสถานทตูทางบรษัิทไมม่สีว่นเกยีวขอ้งใดๆทังสนิ ทังนบีรษัิทเป็นเพยีงตัวกลาง
และคอยบรกิารอํานวยความสะดวกใหแ้กผู่เ้ดนิทางเทา่นัน เงนิคา่สมคัรยนืวซีา่ ทางสถานทตูเป็นผูเ้ก็บหากผลวซีา่
ออกมาวา่ทา่นไมผ่า่นทางสถานทตูจะไมค่นืเงนิคา่วซีา่และคา่บรกิารจากตวัแทนยนืไมว่า่กรณีใดๆก็ตาม 
และทางสถานทตูมสีทิธทิจีะไมต่อบเหตผุลของการปฏเิสธวซีา่ในทกุกรณี 
** กรณทีทีา่นวซีา่ผา่นแตก่รุ๊ปออกเดนิทางไมไ่ด ้ เนอืงจากผูเ้ดนิทางทา่นอนืในกลุม่โดนปฏเิสธวซีา่ทางบรษัิทขอ
สงวนสทิธใินการไมค่นืเงนิคา่วซีา่และคา่บรกิารจากตวัแทนอนืใหก้บัทา่นเนอืงจากเป็นคา่ใชจ้า่ยทเีกดิขนึโดยทาง
สถานทตูเป็นผูเ้รยีกเกบ็ และทา่นสามารถนําวซีา่ไปใชเ้ดนิทางได ้หากวซีา่ยงัไมห่มดอาย ุ
 

ขอ้มลูเพมิเตมิเรอืงโรงแรมทพีกั 

เนอืงจากการวางแปลนหอ้งพักของแตล่ะโรงแรมแตกตา่งกัน จงึอาจทําใหห้อ้งพกัแบบหอ้งเดยีว (Single),หอ้งคู ่

(Twin/Double) และหอ้งพักแบบ 3 ท่าน/3 เตยีง (Triple Room) หอ้งพกัตา่งประเภทอาจจะไมต่ดิกนัและบาง

โรงแรมอาจจะไมม่หีอ้งพกัแบบ 3 ทา่น แตอ่าจจะไดเ้ป็น 1 เตยีงใหญก่บั 1 เตยีงพบัเสรมิ  

 

การเดนิทางเป็นครอบครวั 

หากทา่นเดนิทางเป็นครอบครัวใหญ ่หรอืเดนิทางพรอ้มสมาชกิในครอบครัวทตีอ้งไดร้ับการดแูลเป็นพเิศษ 

(Wheelchair), เด็ก, และผูส้งูอาย ุมโีรคประจําตัว ไมส่ะดวกในการเดนิท่องเทยีวในระยะเวลาเกนิกวา่ 4-5 ชวัโมง

ตดิตอ่กนัทา่นและครอบครัวตอ้งใหก้ารดแูลสมาชกิภายในครอบครัวของทา่นเอง เนอืงจากการเดนิทางเป็นหมูค่ณะ 

หัวหนา้ทัวรม์คีวามจําเป็นตอ้งดแูลคณะทัวรท์งัหมด 

 

หลกัฐานประกอบการยนืขอวซีา่ประเทศอนิเดยีสาํหรบั-คนไทย  

ตงัแตว่นัท ี12 พฤษภาคม 2557 เป็นตน้ไป ลกูคา้ตอ้งแสกนลายนวิมอื  
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1. หนงัสอืเดนิทาง (Passport) หนังสอืเดนิทาง ตอ้งมหีนา้เหลอืสําหรับประทับวซีา่อยา่งนอ้ย 2 หนา้ อายใุช ้

งานเหลอืไมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน นับจากวันเดนิทาง *กรณุาถอดปก Passport กอ่นสง่เอกสารบรษิทัจะไม่

รบัผดิชอบในกรณีสญูหาย* 

2. รปูถา่ย รปูถา่ยสหีนา้ตรงขนาด 2x2นวิ พนืหลังสขีาวเทา่นัน จํานวน 2ใบเป็นรปูทถีา่ยจากรา้นถา่ยรปูเทา่นัน 

รปู (หา้มสวมแวน่ตาหรอืเครอืงประดับ,ไมใ่สข่ดุขา้ราชการหรอืเครอืงแบบใดๆ ไมเ่ป็นรปูสตกิเกอรร์วมถงึหา้มใช ้

รปูทถีา่ยเองและปรนิทเ์อง) 

3. สําเนาบตัรประจําตวัประชาชน 2 ชดุ ถา้เป็นเด็กอายตํุากวา่ 15 ปี ใชสํ้าเนาสตูบิตัรและบตัรประชาชน 

4. สําเนาทะเบยีนบา้น  

**เอกสารทเีป็นสําเนากรณุาเซ็นชอืรบัรองสําเนาถกูตอ้งทกุใบดว้ย** 

5. ตงัแตว่นัท ี12 พฤษภาคม 2557 เป็นตน้ไป ลกูคา้ตอ้งแสกนลายนวิมอืดว้ยตวัเอง ณ สถานทขีอวซีา่

อนิเดยี IVS Global Pvt. Ltd. ชนั 22 อาคาร 253 อโศก ซ.สขุมุวทิ 21 ถ.สขุมุวทิ กทม. (อยูต่รงขา้ม

กบัอาคารโรงพยาบาลจกัษุรตันนิ) 

หลกัฐานประกอบการยนืขอวซีา่ประเทศอนิเดยีสําหรบั-ตา่งชาต ิ 

ตงัแตว่นัท ี12 พฤษภาคม 2557 เป็นตน้ไป ลกูคา้ตอ้งแสกนลายนวิมอื  

1. หนงัสอืเดนิทาง (Passport) หนังสอืเดนิทาง ตอ้งมหีนา้เหลอืสําหรับประทับวซีา่อยา่งนอ้ย 2 หนา้ อาย ุ

ใชง้านเหลอืไมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน นับจากวันเดนิทาง *กรณุาถอดปก Passport 

กอ่นสง่เอกสารบรษิทัจะไมร่บัผดิชอบในกรณีสญูหาย* 

2. รปูถา่ย รปูถา่ยสหีนา้ตรงขนาด 2x2นวิ พนืหลังสขีาวเทา่นัน จํานวน 2ใบเป็นรปูที

ถา่ยจากรา้นถา่ยรปูเท่านัน รปู (หา้มสวมแวน่ตาหรอืเครอืงประดับ,ไมใ่สข่ดุ

ขา้ราชการหรอืเครอืงแบบใดๆ ไมเ่ป็นรปูสตกิเกอรร์วมถงึหา้มใชร้ปูทถีา่ยเองและป

รนิทเ์อง) 

3. สําหรับชาวตา่งชาตติอ้งยนื Work Permit ตัวจรงิพรอ้มสําเนาและรายละเอยีดทอียูใ่นถนิพํานักเดมิรวมถงึชอื

บดิา-มารดา  

4. หลักฐานการเงนิยอ้นหลังอยา่งนอ้ย 3 เดอืน เชน่ สมดุบญัชเีงนิฝาก, หนังสอืรับรองจากธนาคาร 

5. จดหมายรับรองการทํางาน (ภาษาอังกฤษ) และอนุญาตใหล้าหยดุโดยระบตํุาแหน่ง เงนิเดอืน อายกุารทํางาน 

และวันลาหยดุงาน 

กรณทีลีกูคา้ถอืหนังสอืเดนิทางสญัชาตอิเมรกิาหรอืพาสปอรต์ตา่งชาตใิชเ้วลาอยา่งนอ้ย 10 วันทําการไมนั่บรวม

วันหยดุ เสาร ์– อาทติย ์ 

** เอกสารทเีป็นสําเนากรณุาเซ็นชอืรบัรองสําเนาถกูตอ้งทกุใบดว้ย ** 

      6. ตงัแตว่นัท ี12 พฤษภาคม 2557 เป็นตน้ไป ลกูคา้ตอ้งแสกนลายนวิมอืดว้ยตวัเอง ณ สถานทขีอวซีา่  

อนิเดยี IVS Global Pvt. Ltd. ชนั 22 อาคาร 253 อโศก ซ.สขุมุวทิ 21 ถ.สขุมุวทิ กทม. (อยูต่รงขา้มกบั

อาคารโรงพยาบาลจกัษุรตันนิ) 

            

ขอ้ความซงึถอืเป็นสาระสาํหรบัทา่นผูม้เีกยีรตซิงึรว่มเดนิทาง 

ทางบรษัิทฯ เป็นตัวแทนในการจัดนําสัมมนา และการเดนิทางทมีคีวามชํานาญ โดยจัดหาโรงแรมทพีัก อาหาร 
ยานพาหนะ และสถานททีอ่งเทยีวพรอ้มทังการสมัมนา ดงูาน เพอืความสะดวกสบาย และเกดิประโยชนส์งูสดุในการ
เดนิทาง ทังนทีางบรษัิทฯ ไมส่ามารถรับผดิชอบในอบุัตเิหตุหรอืความเสยีหายทเีกดิจากโรงแรมทพีัก ยานพาหนะ,  
อันเนืองจากอุบัตเิหตุรวมถงึภัยธรรมชาต,ิ โจรกรรม, วนิาศกรรม, อัคคีภัย, การผละงาน, การจลาจล, สงคราม
การเมอืง, การผันผวนของอตัราแลกเปลยีนเงนิตราระหวา่งประเทศ, การนัดหยดุงาน, ความลา่ชา้ของเทยีวบนิ, สาย
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การเดนิเรอื, รถไฟ, พาหนะทอ้งถนิ,  ตลอดจนการถกูปฏเิสธออกวซีา่จากกงสลุ และ / หรอื สว่นงานทเีกยีวขอ้งกับ
สถานเอกอัครราชทูต รวมถงึผูม้อํีานาจทําการแทนประจําประเทศไทย (โดยไมจํ่าตอ้งแสดงเหตุผล เนอืงจากเป็น
สทิธพิเิศษทางการทูต) ซงึอยู่เหนือการควบคุมของบรษัิทฯ หมายรวมถงึในระหว่างการเดนิทางท่องเทยีวทังใน 
หรอื ตา่งประเทศ แตท่างบรษัิทฯ มคีวามคุม้ครอง และประกนัอบุตัเิหต ุตามเงอืนไขทบีรษัิทฯ ทรัีบประกันในกรณีที
ผูร้ว่มเดนิทางถกูปฏเิสธโดยเจา้หนา้ทตีรวจคนเขา้เมอืงของประเทศไทย และ/หรอื ต่างประเทศ มใิหเ้ดนิทางออก 
หรอื เขา้ประเทศ เนืองมาจากความประพฤต ิพฤตกิรรมของผูเ้ดนิทาง ไมป่ฏบิัตติามกฎระเบยีบดา้นการความคุม
โรคตดิตอ่เฉพาะพนืทมีกีารปลอมแปลงเอกสารเพอืการเดนิทาง รวมถงึมสีงิผดิกฎหมาย บรษัิทฯ จะไมค่นืค่าใชจ้่าย
ใดๆ รายละเอยีดดา้นการเดนิทาง อาจมกีารเปลยีนแปลงไดต้ามความจําเป็น หรอืเพอืความเหมาะสมทังปวง โดยมิ
ตอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ ทงันกีารขอสงวนสทิธดิงักลา่ว บรษิทั จะยดึถอืและคาํนงึถงึผลประโยชนต์ลอดจน
ความปลอดภยัของทา่นผูม้เีกยีรต ิซงึรว่มเดนิทางเป็นสําคญั 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กรุณากรอกขอ้มูลเพอืประโยชนใ์นการพิจารณาดาํเนินการขอวีซ่าของทา่น 
 ประวตัิส่วนตวั 

PERSONAL INFORMATION 

คาํนําหน้า :          นาย                   นาง                     นางสาว                      เดก็ชาย 

TITLE                  MR                   MRS                    MS                             MSTR 

ชอื : _     _______________                  ______นามสกุล :           ____                     ________________________ 
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NAME : _     _______________                  ___SURNAME : _     _______________                                  ______          

สถานะภาพ :           แต่งงาน                 โสด  

MARITAL STATUS      MARRIED                 UN MARRIED  

ชอืสาม/ีภรรยา:                                          ___________________________________________________________ 

GIVE THE NAME OF WIFE OR HUSBAND 

สัญชาติสาม/ีภรรยา :                                         _______________________________________________________ 

NATIONALITY 

ทอียู่  : ____                                          _______________________________________________________________ 

ADDRESS : ___                                         ____________________________________________________________ 

รหัสไปรษณีย์ : ______                                          ______________________________________________________ 

ประวัติครอบครัว FAMILY INFORMATION 

ชอื/นามสกุลบิดา :                 _______________________สญัชาติ _______                       _____________________ 

FATHER’S NAME / SURNAME                                                                 NATIONALITY  

ชอื/นามสกุลมารดา :               ______________________สัญชาติ ____                         _______________________ 

MOTHER’S NAME / SURNAME                                                               NATIONALITY 

ประวัติ / จํานวนบุตร  

CHILD INFORMATION 

จาํนวนบุตร : _____________________________  คน 

NUMBER OF CHILDREN 

ประวัติการศึกษา 

EDUCATIONAL INFORMATION_________________________________________________________________________  

ประวัติการทาํงาน 

PROFESTION INFORMATION   

อาชีพ :                                          ___________________________________________________________________ 

OCCUPATION:____________                                        __________________________________________________  

ชอืบริษทั:___                                         _______________________________________________________________ 

EMPLOYER’S NAME ___                                       ______________________________________________________ 

เบอร์โทรตดิต่อ : _                                         ___________________________________________________________ 

WORK PHONE NUMBER___                                      ____________________________________________________ 

ทอียู่  : ____                                          _______________________________________________________________ 

ADDRESS : ___                                         ____________________________________________________________ 

รหัสไปรษณีย์ : ______                                          ______________________________________________________ 

ZIP CODE ______                                          _______________________________________________________ 
  
โปรดระบุรายชอืประเทศทท่ีานได้เดนิทางในช่วงระยะเวลา 10 ปี * สาํคัญมาก 
 
 ______                                          _______________________________________________________ 
 
*สําหรบัประเทศอนิเดยีหากเคยมกีารเดนิทางจาํเป็นตอ้งแจง้เลขทวีซีา่ครงัสดุทา้ยทยีนืและวนัทอีอกวซีา่
(สําคญัมาก) 
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 ______                                          _______________________________________________________ 


