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 ชม “ทชัมาฮาล”อนุสรณ์แหง่ความรักอันลอืชอืและ “อกัราฟอรด์” ป้อมปราการทยีงิใหญ ่

 ชม ทะเลสาบแปงกอง ทะเลสาบนําเค็มทอียูส่งูทสีดุในโลก 

 ชม นูบรา้วลัเลยห์บุเขาแหง่ดอกไมซ้งึมทีวิทัศนพ์าโนรามา่ทยีงิใหญ ่สวยงาม 

 ชม วัดดสิกติ วดัใหญแ่ละเกา่แกท่สีดุของนูบรา้วลัเลย ์อยูบ่นเนนิเขาเป็นจดุชมววิทสีวยงาม 

 ชม วดัทกิเซย ์ทเิบตนอ้ยแหง่อนิเดยี 

 สะสมไมล ์Royal Orchid Plus ได ้100% 

 
กําหนดการเดนิทาง 

วนัท ี10-18 เม.ย. 61(สงกรานต)์      50,900.- 
 
 
 โปรแกรมการเดนิทาง เชา้ เทยีง คํา โรงแรมทพีกั 

1 กรงุเทพฯ – เดลล ี - อกัรา X O O CRYSTAL SAROVAR Hotel 
2 อกัรา – ทัชมาฮาล– อกัรา ฟอรด์– เดลล ี O O O  Country Inn&Suite  Hotel 

3 เดลล ี– เลห ์(บนิภายใน) – เจดยีแ์หง่สนัตภิาพ –Hall of 
fame – Leh Market O O O  THE PALACEHotel 

4 พระราชวังเลห ์- วัดเฮมสิ– วัดทกิเซ–่ พระราชวังเชย ์- Stok 
Palace 

O O O  THE PALACEHotel 

5 
เลห–์ ถนนทสีงูทสีดุในโลก Khardung La pass – นูบรา้
วัลเลย–์ ขอีฐู O O O DLX CAMPS COLD DESERT 

6 นูบรา้วัลเลย–์ วัดดสิกติ– เลห ์ O O O  THE PALACEHotel 

7 เลห–์ ทะเลสาบแปงกอง – เลห ์ O O O  THE PALACEHotel 

อนิเดยีเลห ์ลาดกั ทเิบตนอ้ย ทชัมาฮาล 
9 วนั 8คนื (AI)  

โดยสายการบนิแอรอ์นิเดยี 
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8 
เลห–์ เดลล ี– ผา่นชมราชปาต ิบาวาล - India Gate – ชอ้ป
ปิงจันปาท O O O  Country Inn&Suite  Hotel 

9 เดลล ี- กรงุเทพฯ O X X  
     

 

วนัท ี1กรงุเทพฯ – เดลล ี - อกัรา 

06.00 น. คณะมาพรอ้มกนัท ีสนามบนิสวุรรณภมู ิผูโ้ดยสารขาออกชนั 4 ประต ู10 เคานเ์ตอร ์W เชค็อนิกรุ๊ปของ

สายการบนิแอรอ์นิเดยี (Air India) โดยมเีจา้หนา้ทบีรษัิทและหัวหนา้ทัวรใ์หก้ารตอ้นรับ และอํานวย

ความสะดวก 

08.55 น. ออกเดนิทางสูเ่มอืงเดลลโีดยสายการบนิแอรอ์นิเดยี (Air India)เทยีวบนิทAีI333 (ใชเ้วลาเดนิทาง

โดยประมาณ 4.30 ชม.)(มบีรกิารอาหารรอ้นบนเครอืง) 

12.00น. ถงึสนามบนินานาชาตอินิธริา คานธเีมอืงเดลลปีระเทศอนิเดยีผา่นขนัตอนการตรวจคนเขา้เมอืงและ

ศลุกากร (เวลาในประเทศอนิเดยีชา้กวา่เมอืงไทย 1.30 ชม. ขอใหท้กุทา่นตังเวลาใหมเ่พอืไมส่บัสนเพอื

ความสะดวกในการนัดหมาย) 

เทยีง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

บา่ย นําทา่นเดนิทางโดยรถโคช้ปรับอากาศ ออกจากเมอืงเดลล ีโดยผา่นเขา้สูแ่ควน้อตุรประเทศทอีดุม

สมบรูณ์ดว้ยแหลง่เกษตรกรรมนานาชนดิทผีลติเพอืเลยีงดชูาวอนิเดยีทังประเทศไปตามถนนไฮเวยส์าย

ใหมผ่า่นเขา้เมอืงใหญม่ธุราเขา้สูเ่มอืงอกัรา 

คาํ รบัประทานอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร  

 ทพีกัCRYSTAL SAROVAR Hotel ระดบั 4 ดาว หรอื เทยีบเทา่,เมอืงอกัรา 

วนัท ี2   อกัรา –ทชัมาฮาล– อกัรา ฟอรด์–เดลล ี

เชา้ บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม   

 นําทา่นเขา้ชมทชัมาฮาล แหลง่มรดกโลกเป็น 1 ใน 7 สงิมหัศจรรยท์สํีาคัญของโลก ซงึอนุสรณ์สถาน

แห่งความรักอันยงิใหญ่และอมตะของพระเจา้ชาหจ์าฮันทีมตี่อพระนางมุมตัซโดยสรา้งขนึในปี ค.ศ. 

1631 ต่อมานําท่านเดนิสู่ประตูสุสานทสีลักตัวหนังสอืภาษาอาระบคิทเีป็นถอ้ยคําอุทศิและอาลัยต่อ

บคุคลอนัเป็นทรัีกทจีากไป และนําทา่นถา่ยรปูกบัลานนําพทุมีอีาคารทัชมาฮาลอยูเ่บอืงหลัง แลว้นําทา่น

เขา้สูต่ัวอาคารทสีรา้งจากหนิออ่นสขีาวบรสิทุธจิากเมอืงมกรานะ ทปีระดับลวดลายดว้ยเทคนคิฝังหนิสี

ตา่งๆ ลงไปในเนอืหนิ ทเีป็นสถาปัตยกรรมชนิเอกของโลกทอีอกแบบโดยชา่งจากเปอรเ์ซยี โดยอาคาร

ตรงกลางจะเป็นรปูโดมซงึมหีอคอยสเีสาลอ้มรอบ  ตรงกลางดา้นในเป็นทฝัีงพระศพของพระนางมมุตัซ 

มาฮาล และ พระเจา้ชาหจ์าฮนั ไดอ้ยูคู่เ่คยีงกนัตลอดชวันรัินดรทั์ชมาฮาลแหง่นใีชเ้วลากอ่สรา้งทังหมด 

12 ปี โดยสนิเงนิไป 41 ลา้นรปีู มกีารใชท้องคําประดับตกแตง่สว่นตา่งๆ ของอาคาร หนัก 500 กโิลกรัม 

และใชค้นงานกวา่ 20,000 คน ตอ่มานําทา่นเดนิออ้มไปดา้นหลังทตีดิกบัแมนํ่ายมนุาโดยฝังตรงกันขา้ม

จะมพีนืทขีนาดใหญถ่กูปรับดนิแลว้ โดยเลา่กนัวา่พระเจา้ชาหจ์าฮนัเตรยีมทจีะสรา้งสสุานของตัวเองเป็น

หนิออ่นสดํีาโดยตัวรปูอาคารจะเป็นแบบเดยีวกันกับทัชมาฮาล เพอืทจีะอยูเ่คยีงขา้งกัน แต่ถูกออรังเซบ 

ยดึอํานาจและนําตัวไปคมุขงัไวใ้นป้อมอกัราเสยีกอ่น 

            จากนันนําทา่นเขา้ชมอกัราฟอรด์แหลง่มรดกโลกทติดิรมิแมนํ่ายมนุาสรา้งโดยพระเจา้อคั

บารม์หาราชแหง่ราชวงศโ์มกลุ  เมอืปี ค.ศ. 1565 เป็นทังพระราชวังทปีระทับและเป็นป้อมปราการ 

ตอ่มาพระโอรส คอื พระเจา้ชาฮันกรี ์ และพระนัดดา (โอรสของพระเจา้ชาฮนักรี)์ , พระเจา้ชาหจ์าฮาน

ไดส้รา้งขยายตอ่เตมิป้อมและพระราชวังแหง่นอียา่งใหญโ่ต และนําท่านเขา้ชมป้อมผา่นประต ูอํามรร
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สงิห ์เขา้สูส่ว่นทเีป็นพระราชวัง  ผา่นลานสวนประดบั อา่งหนิทรายสแีดงขนาดยกัษ์สําหรับสรงนํา ทา่น

จะไดเ้ห็นสถาปัตยกรรมสามยคุสมยัตามรสนยิมทแีตกตา่งกนัของสามกษัตรยิ ์นําทา่นเขา้ชมดา้นในพระ

ตําหนักตา่งๆทสีลักลวดลายศลิปะแบบโมกลุทมีอีทิธพิลจากศลิปะอนิเดยี ผสมผสานกบัศลิปะเปอรเ์ซยี 

แลว้นําขนึสูร่ะเบยีงชนัทสีองทมีเีฉลยีงมขุ ซงึสามารถมองเห็นชมทวิทศันลํ์านํายมนุาได ้ตอ่มานําชม

หอ้งทปีระทับของกษัตรยิ ์,พระโอรส, พระธดิาและองคต์า่งๆ แลว้นําชมพระตําหนัก มาซมัมนั บรูช์ ทมีี

เฉลยีงมขุแปดเหลยีม มหีนา้ตา่งเปิดกวา้ง ทสีามารถมองเห็นทชัมาฮาลได ้ในพระตําหนักนเีองทเีลา่กนั

วา่ ชาหจ์าฮนั ถกูพระโอรส ออรังเซบ จองจําขงัไว ้7 ปี ในชว่งปลายรัชกาลจนสนิพระชนม ์แลว้ก็นําชม

ลานสวนประดบัดวินัออีาอาํ ทชีนับนดา้นหนงึเคยเป็นทปีระดษิฐานบลัลังกน์กยงูอนัยงิใหญ ่(ปัจจบุนั

อยูใ่นประเทศอหิรา่น) และทลีานสวนประดับแหง่นเีองทพีระเจา้ชาหจ์าฮนั ไดพ้บรักครงัแรกกบัพระนาง

มมุตัซ  ทไีดนํ้าสนิคา้เป็นสรอ้ยไขม่กุเขา้มาขายใหก้บันางในฮาเร็ม 

เทยีง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

บา่ย นําทา่นเดนิทางกลับสูเ่มอืงเดลล ี 

คาํ รบัประทานอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร  

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

วนัท ี 3   เดลล ี–เลห ์(บนิภายใน) – เจดยีแ์หง่สนัตภิาพ –Hall of fame–Leh Market 

04.00 น. นําทา่นเดนิทางไปยงัสนามบนิ เพอืเดนิทางตอ่ไปยงัเมอืงเลห ์

05.55 น. จากนัน นําทา่นเดนิทางตอ่ไปยงัเมอืงเลห ์ลาดัก โดยสายการบนิ แอรอ์นิเดยีเทยีวบนิท ีAI 445 

07.20 น. เดนิทางถงึสนามบนิเลห์ เช็คสัมภาระแลว้นําท่านเดนิทางสู่ทพีัก โดยนังรถทอ้งถนิ คันละ 5-8 ท่าน  

เมอืงเลหเ์ป็นเมอืงทีอยู่ในระดับความสูงกว่า 3,550 เมตรจากระดับนําทะเล แนะนําใหทุ้กท่านดมืนํา

บอ่ยๆเพราะอากาศคอ่นขา้งเบาบาง 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ 

 หลังจากนันใหท้กุทา่นพักผอ่น เพอืปรับสภาพรา่งกายและสภาพอากาศกอ่น เนอืงจากอากาศเบาบาง 

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั 

 หลังจากนันนําท่านชมเจดยีแ์ห่งสันตภิาพ (Shanti Stupa)เป็นเจดยีส์ขีาว ขนาดใหญ่ สรา้งขนึโดยพระ
ลามะชาวญปีุ่ น เพอืประกาศศาสนาและแสดงถงึสันตภิาพแห่งโลกเจดยีน์ีเป็นจุดชมววิทเีห็นเมอืงเลห ์
และพระราชวังเลหไ์ดอ้ย่างชัดเจน จากนันนําท่านชมหอเกยีรตยิศ (Hall of fame) ใหท้่านไดช้ม
ภาพวาดทพีูดถงึเรอืงราวของทหารอนิเดยีทสีูร้บป้องกับประเทศ หลังจากนันนําท่านชม ตลาดนัดเมอืง
เลห ์(Leh Market) ใหท้า่นไดช้มความงามและวธิชีวีติของชาวเมอืงเลห ์และเลอืกซอืสนิคา้พนืเมอืง 

เย็น รบัประทานอาหารคาํ 

 ทพีกัTHE PALACEHotel ระดบั 3 ดาวหรอื เทยีบเทา่ 

วนัท ี4พระราชวงัเลห ์- วดัเฮมสิ–วดัทกิเซ–่พระราชวงัเชย ์- Stok Palace 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้  

 จากนันนําทา่นชมพระราชวังเลห(์Leh Palace) เป็นพระราชวังทตีังโดดเด่นกลางเมอืงเลห ์ขนาดความ

สงู 9 ชันถูกสรา้งในศตวรรษท ี17 มลีักษณะรูปแบบสถาปัตยกรรมใกลเ้คยีงกับพระราชวังโปตาลาใน

ทเิบต ท่านสามารถชมทัศนียภ์าพอันงดงามของเมอืงเลหแ์ละพนืทโีดยรอบจากนันนําท่านชมวัดเฮมสิ 

(HemisGompa) ซงึอยูห่่างจากเมอืงเลหป์ระมาณ 45 กโิลเมตร เป็นวัดทเีกา่แกม่อีายกุว่า 400 ปี ถอื

เป็นวัดทมีคีวามสําคัญทสีดุแหง่หนงึของเมอืงเลห ์โดยทกุๆปีวัดนจีะมจัีดเทศกาลระบําหนา้กากของพระ

ลามะซงึสว่นใหญจ่ะอยูใ่นชว่งเดอืนมถินุายนถงึกรกฏาคม 

เทยีง รบัประทานอาหารกลางวนั  
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บา่ย จากนันนําทา่นเดนิทางสูว่ัดทกิเช (ThikSey)เป็นวัดทตีังโดดเดน่อยูบ่นเนนิเขามภีมูทิัศนท์สีวยงาม  วัดนี

กอ่ตงัเมอืศตวรรษท ี15เป็นวัดพทุธตันตระนกิายหมวกเหลอืง (นกิายเกลุคปา) เป็นสายเดยีวกับองคด์า

ไลลามะแหง่ทเิบต ซงึไดจํ้าลองพระราชวังโปตาลาททีเิบตมา ภายในวัดมรีูปของพระศรอีารยะเมตตรัย

และพระลามะองค์ต่างๆมากมายใชเ้วลาสรา้งถึง 2 ปีดว้ยกันหลังจากนันนําท่านเดินทางไปยัง 

พระราชวังเชย(์Shey Palace) สรา้งโดยกษัตรยิ ์DeldanNamgyalก่อสรา้งเพือระลกึถงึพระบดิา 

SinggeNamgyal และเพอืเป็นพระราชวังฤดูรอ้น ภายในมรีูปปันของพระศากยมุณี เมอืงเชนันเคยเป็น

เมอืงหลวงเกา่แกท่สีดุของลาดัก ในชว่งกอ่นศตวรรษท ี15 เป็นพระราชวังฤดูรอ้นมอีายรุาว 500 ปีของ

กษัตรยิผ์ูเ้คยยงิใหญใ่นอดตี เมอือยูบ่นพระราชวังเชยม์องลงมาจะเห็นววิทสีวยงาม จากนันนําท่านเทยีว

ชม สตอคพาเลซStok Palace ซงึเมอืกอ่นเคยเป็นพระราชวัง แต่ปัจจุบันเปิดเป็นพพิธิภัณฑเ์ก็บสะสม

ของใชเ้ครอืงแตง่กายของกษัตรยิใ์นอดตี 

คาํ รบัประทานอาหารคาํ  

 ทพีกัTHE PALACEHotel ระดบั 3 ดาวหรอื เทยีบเทา่ 

วนัท ี5เลห–์ ถนนทสีงูทสีดุในโลก Khardung La pass – นบูรา้วลัเลย–์ ขอีฐู 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ 

 จากนันนําท่านเดนิทางไปยัง หุบเขานูบรา้วัลเลยห์รอืหุบเขาแห่งดอกไมซ้งึอยูท่างเหนือของเมอืงเลห ์

เป็นพนืททีอีดุมสมบรูณแ์ละมแีมนํ่าชย็อกไหลผ่าน มสีภาพอากาศอบกุน่กว่าเมอืงเลหแ์ละมคีวามสงูตํา

กว่าเลห ์ทําใหอ้ากาศเย็นสบายเหมาะแก่การเพาะปลุก ท่านสามารถชมดอกไมน้านาพันธุ์ไดท้นีี ใน

สมยักอ่นเป็นสว่นหนงึของเสน้ทางทางบกระหวา่งทเิบตและทาจกิสิฐาน ใชเ้วลาเดนิทางทางประมาณ 5 

ชม. จะตอ้งผา่นถนน KhardunglaPass ซงึเป็นถนนทอียูส่งูทสีดุในโลก ระดับความสงู 18,380 ฟตุหรอื

ประมาณ 5,578 เมตรจากระดับนําทะเล ทีจุดนีจะไม่อนุญาตใิหนั้กท่องเทียวแวะพักนาน เนืองจาก

อากาศเบาบางมาก เสน้ทางนีเป็นเสน้ทางลัดเลาะหุบเขา ระหว่างโดยท่านจะเห็นแนวเทอืกเขาคารา

โครัมในประเทศปากสีถานและเทอืกเขาหมิาลัยอนัสวยงาม ระหว่างทางท่านจะไดเ้ห็นตัวจามรทีอีากาศ

อยูใ่นบรเิวณเทอืกเขาสงูในเขตหนาวเย็น และแนวลําธารอนัสวยงามตลอดเสน้ทาง  

เทยีง บรกิารอาหารกลางวนั 

 เดนิทางถงึนูบรา้วลัเลย ์ใหท้า่นไดส้นุกสนานกบัการขอีฐูบนทะเลทราย Hunder sand dune(ไมร่วมคา่ขี

อฐูทา่นละ 15 USDสามารถสอบถามทหีัวหนา้ทัวรไ์ด)้และเพลดิเพลนิกบัการชมดอกไม ้แนวเทอืกเขา

หมิาลัยและลําธารอนัสวยงาม 

คาํ รบัประทานอาหารคาํ  

 ทพีกัDLX CAMPS COLD DESERT หรอื เทยีบเทา่ 

วนัท ี6นบูรา้วลัเลย–์วดัดสิกติ–เลห ์

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้  

 นําทา่นเดนิทางกลับสูเ่มอืงเลหโ์ดยเสน้ทางเดมิ ผา่นถนนทสีงูทสีดุในโลก Khardung Lapass ระหวา่ง

ทางนําทา่นชมวดัดสิกติ (DiskitMonastry) วัดนเีป็นวัดใหญแ่ละเกา่แกท่สีดุของนูบรา้วลัเลย ์ตังอยูบ่น

เนนิเขาเป็นจดุชมววิทสีวยงาม ภายในมอีงคพ์ระศรอีารยิเมตรัยองคใ์หญส่งูสงา่เดน่ชดั สามารถมองเห็น

ไดจ้ากนูบรา้วัลเลย ์

เทยีง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

 นําทา่นเดนิทางตอ่ไปยงัเมอืงเลห ์

เย็น รบัประทานอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร 
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 ทพีกัTHE PALACEHotel ระดบั 3 ดาวหรอื เทยีบเทา่ 

วนัท ี7เลห–์ ทะเลสาบแปงกอง –เลห ์

เชา้ บรกิารอาหารเชา้  

 นําท่านเดนิทางไปยังทะเลสาบแปงกอง เป็นทะเลสาบทีมีขนาด 700 ตารางกโิลเมตร ตังอยู่ทาง

ตะวันตกสดุของเขตลาดักหจั์มมแูละแคชเมยีร ์บนความสงู 4,267 เมตรจากระดับนําทะเล พนืท ี1 ใน 4 

ของทะเลสาบอยูใ่นเขตลาดักหข์องอนิเดยี สว่นทเีหลอือยูใ่นเขตของทเิบต เป็นทะเลสาบนําเค็มทอียูส่งู

ทสีดุในโลก ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 5 ชวัโมงจากเมอืงเลห ์โดยผ่รเสน้ทาง Changla Pass ทมีคีวาม

สงูจากระดับนําทะเล 5490 เมตร ระหวา่งทางจะผา่นจะไดเ้ห็นทวิทัศน์เทอืกเขาอันสวยงาม แปงกองยัง

ไดช้อืวา่เป็นทะเลสาบหลากส ีโดยมอีทิธพิลมาจากลําแสงของดวงอาทติยท์ตีกสะทอ้นสูย่อดเขาสงู-ตํา

ดา้นหลังทเีปรยีบเสมอืนปราการทโีอบลอ้มทะเลสาบไว ้สง่ผลใหส้ขีองนําในทะเลสาบลอ้เล่นไปกับแสง

ของดวงตะวัน จากยามเชา้ทบีางเบาใสในแบบครสิตัล สูเ่ขยีวเทอรค์วอยซฟ้์า และนําเงนิเขม้ในเวลาเย็น

ยํา ทนียีงัเป็นทรีูจ้ักกนัวา่เป็นทะเลสาบแหง่ความสงบ ใสสะอาด และไมม่ทีสีนิสดุ 

เทยีง รบัประทานอาหารกลางวนั 

 หลังจากนันนําทา่นเดนิทางตอ่ไปยงัทะเลสาบแปงกอง ใหท้า่นไดอ้สิระสมัผสับรรยากาศ และเก็บรปูอนั

งดงามของทะเลสาบ หลังจากนันนําทา่นเดนิทางกลับไปยงัเมอืงเลห ์

เย็น รบัประทานอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร 

 ทพีกัTHE PALACEHotel ระดบั 3 ดาวหรอื เทยีบเทา่ 

วนัท ี8เลห–์เดลล ี–ผา่นชมราชปาต ิบาวาล -India Gate – ชอ้ปปิงจนัปาท 

เชา้ บรกิารอาหารเชา้  

09.30 น. นําทา่นเดนิทางไปยงัสนามบนิเลห ์

11.00 น. ออกเดนิทางกลับไปยงักรงุเดลลโีดยสายการบนิAir India เทยีวบนิท ีAI446 

12.25 น. ถงึสนามบนิเดลล ี

เทยีง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

 จากนัน นําทา่นเดนิทางเขา้สูก่รงุนวิเดลล ีทมีปีระวตัศิาสตรอ์นัยาวนานกวา่ 5,000 ปี และเป็นศนูยก์ลาง

การปกครองของอาณาจักรอนิเดยีโบราณ 7 อาณาจักร ตอ่มาในปี 1857 องักฤษไดเ้ขา้มามบีทบาทใน

การปกครองประเทศอนิเดยีและไดย้า้ยเมอืงหลวงไปอยูท่โีกลกตัตาและไดย้า้ยกลับมาเป็นเมอืงหลวง

อกีครังหนงึในปี 1911 หลังจากอนิเดยีไดรั้บเอกราชจากประเทศองักฤษในปี 1947 ก็ไดม้กีารสรา้ง

สถานททํีาการราชการโดยสรา้งเมอืงใหมช่อืวา่“นวิเดลล”ีจากนันผา่นชมรัฐสภาราชปาต ิบาวาล ซงึ

เป็นวงแหวนสถานทรีาชการตา่งๆมตีกึรัฐสภาอนัยงิใหญแ่ละเป็นททํีาการของรัฐบาล ผา่นชมยา่นธรุกจิ

การคา้และยา่นทอียูอ่าศัยของเศรษฐอีนิเดยีบนถนนสายสําคญัทสีดุของอนิเดยี และประตเูมอืงแหง่ชยั

ชนะ หรอื INDIA GATEจากนันนําทา่นชอ้ปปิงทตีลาดจนัปาทซงึเป็นถนนชอ้ปปิงยอดนยิมสําหรับ

นักทอ่งเทยีว โดยมสีนิคา้หตัถกรรมและงานฝีมอืพนืเมอืงตา่ง ๆ มากมายใหท้า่นไดเ้ลอืกซอื อาท ิผา้

ไหมอนิเดยีผา้พันคอจากแคชเมยีรส์าหร ีเครอืงประดับและอญัมณี ไมจั้นหอมแกะสลักและของตกแตง่

บา้น ฯลฯ ไดเ้วลาอนัสมควรเดนิทางกลับทพีักเพอืพกัผอ่นตามอธัยาศัย  

เย็น รบัประทานอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร 

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

วนัท ี9เดลล ี– กรงุเทพ 

เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
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11.00 น. ไดเ้วลาอนัสมควรนําทา่นเดนิทางสูส่นามบนินานาชาต ิอนิธริา คานธกีรงุนวิเดลล ี

13.50 น. นําทา่นเดนิทางกลับสูส่นามบนิสวุรรณภมู ิกรงุเทพฯโดยสายการแอรอ์นิเดยีเทยีวบนิท ี AI 

332 (มบีรกิารอาหารรอ้นบนเครอืง) 

19.35 น. เดนิทางถงึสนามบนิสวุรรณภมูโิดยสวสัดภิาพ 

 
พาสปอรต์จะตอ้งมอีายกุอ่นการเดนิทางไมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน 

ในกรณีทกีองตรวจคนเขา้เมอืงทปีระเทศไทย, ประเทศอนิเดยี ปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออกหรอืเขา้ประเทศ ทาง
บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธไ์มค่นืคา่ใชจ้า่ยไมว่า่กรณีใดๆ ทงิสนิ 

  
กรณุาอา่นหมายเหตใุหล้ะเอยีดทงั 5 ขอ้ 

หมายเหต ุ  
1. บรษัิทฯสงวนสทิธทิจีะไมรั่บผดิชอบตอ่คา่ชดเชยความเสยีหายไมว่า่กรณทีกีองตรวจคนเขา้เมอืง 
ของไทยไมอ่นุญาตใหเ้ดนิทางออกหรอืกองตรวจคนเขา้เมอืงของแตล่ะประเทศไมอ่นุญาตใหเ้ขา้เมอืง 
2. บรษัิทฯ สงวนสทิธใินการทจีะไมรั่บผดิชอบตอ่คา่ชดเชยความเสยีหาย อนัเกดิจากเหตสุดุวสิยัททีาง 
บรษัิทฯไมส่ามารถควบคมุไดเ้ชน่การนัดหยดุงาน,จลาจล,การลา่ชา้หรอืยกเลกิของเทยีวบนิ 
3. บรษัิทฯสงวนสทิธใินการเปลยีนแปลงโปรแกรมรายการทอ่งเทยีวโดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 
4. บรษัิทฯสงวนสทิธใินการเปลยีนแปลงอตัราคา่บรกิารโดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 
5.กรณีทคีณะไมค่รบจํานวน 10ทา่นทางบรษิทัฯสงวนสทิธใินการงดออกเดนิทาง 

โดยทางบรษิทัฯ  จะแจง้ใหท้า่นทราบลว่งหนา้ 10 วนักอ่นการเดนิทาง  
     6.อตัราคา่บรกิารน ีสําหรบัเดนิทางตงัแต ่15ทา่นขนึไป ขอสงวนสทิธใินการเปลยีนแปลงราคา 
ในกรณีทมีผีูเ้ดนิทางไมถ่งึ 15 ทา่น 

 
อตัราคา่บรกิาร 

 

กาํหนดการเดนิทาง 

ราคา 
ผูใ้หญ ่

(หอ้งละ2 
ทา่น) 

ราคาเด็ก 
(มเีตยีง) 
พกักบั 2 
ผูใ้หญ ่

ราคาเด็ก 
(ไมม่เีตยีง) 

พกักบั 2 ผูใ้หญ ่

พกัเดยีว 
เพมิ 

วนัท ี10-18 เม.ย.61(สงกรานต)์ 50,900 49,900 48,900 9,900 

 
  

**ราคานสีงวนสทิธเิฉพาะลกูคา้ชาวไทยเทา่นนั 
- พาสปอรต์ตา่งชาตเิก็บเพมิ 1,760 บาท ตอ่ ทา่น 

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

ทกุครงั มฉิะนนัทางบรษิทัฯ จะไมข่อรบัผดิชอบคา่ใชจ้า่ยใดๆ ทงัสนิ *** 
 

โปรแกรมและรายละเอยีดของการเดนิทางอาจมกีารเปลยีนแปลงไดท้งันขีนึอยูก่บัภาวะอากาศ 
และเหตสุดุวสิยัตา่ง ๆ ทไีมส่ามารถคาดการณ์ลว่งหนา้โดยทางบรษิทัฯ จะคาํนงึถงึผลประโยชน์

และความปลอดภยัของผูร้ว่มเดนิทางเป็นสาํคญั 
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อตัรานรีวม 

1. คา่ตัวเครอืงบนิไป – กลับ ชนัประหยดั 
2. คา่โรงแรมทพีักตามทรีะบใุนรายการหรอืเทยีบเทา่  
3. คา่ภาษีสนามบนิทกุแหง่ตามรายการ 
4. คา่ธรรมเนยีมวซีา่อนิเดยีแบบ e-TOURIST VISA (eTV) 
5. คา่อาหารและเครอืงดมืตามทรีะบใุนรายการ 
6. คา่รถรับสง่และระหวา่งนําเทยีวตามรายการทรีะบ ุ
7. คา่เขา้ชมสถานททีอ่งเทยีวตามรายการ 
8. คา่มคัคเุทศกภ์าษาไทยและเจา้หนา้ทดีแูลตลอดการเดนิทาง 
9. สมัภาระนําหนักไมเ่กนิทา่นละ30 กก. 
10. คา่ภาษีมลูคา่เพมิ 7% 
11. คา่ประกนัภยัอบุตัเิหตรุะหวา่งการเดนิทางวงเงนิประกนัอบุตัเิหตสุงูสดุ ทา่นละไมเ่กนิ 1,000,000 บาท 

 

อตัรานไีมร่วม 

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

 
เงอืนไขการสาํรองทนีงั 

1. กรณุาจองลว่งหนา้อยา่งนอ้ย 30 วันกอ่นการเดนิทางและกรณุาเตรยีมเงนิมดัจํา 15,000 บาทพรอ้มกบัเตรยีม
เอกสารสง่ใหเ้รยีบรอ้ยภายใน 2-3 วันหลังจากทําการจองแลว้(ใชเ้วลาขอวซีา่ไมตํ่ากวา่ 7 วันทําการ)  

2. การชาํระคา่ทัวรส์ว่นทเีหลอืทางบรษัิทฯจะเรยีกเก็บกอ่นเดนิทางไมน่อ้ยกวา่ 14วันทา่นควรจัดเตรยีมคา่ทวัรใ์ห ้
เรยีบรอ้ยกอ่นกําหนดเนอืงจากทางบรษัิทตอ้งสํารองคา่ใชจ้า่ยในสว่นของคา่ทพีักและตัวเครอืงบนิมฉิะนันจะถอื
วา่ทา่นยกเลกิการเดนิทางโดยอตัโนมตั ิ

 

หมายเหต ุ

1. บรษัิทฯขอสงวนสทิธยิกเลกิการเดนิทางกอ่นลว่งหนา้ 14 วันในกรณีทไีมส่ามารถทํากรุ๊ปไดอ้ยา่งนอ้ย 
15ทา่นและ/หรอืผูร้ว่มเดนิทางในคณะไมส่ามารถผา่นการพจิารณาวซีา่ไดค้รบ 15 ทา่นในกรณีนบีรษัิทฯยนิดี
คนืเงนิใหท้งัหมด (ยกเวน้คา่ธรรมเนยีมวซีา่ซงึไดช้าํระไวก้บัทางสถานทูตแลว้) หรอืจัดหาคณะทัวรอ์นืใหถ้า้
ตอ้งการ 

2. บรษัิทฯขอสงวนสทิธทิจีะเปลยีนแปลงรายละเอยีดบางประการในทัวรน์เีมอืเกดิเหตจํุาเป็นสดุวสิยัจนไมอ่าจ
แกไ้ขไดแ้ละจะไมรั่บผดิชอบใดๆในกรณีทสีญูหายสญูเสยี หรอืไดรั้บบาดเจ็บทนีอกเหนอืความรับผดิชอบของ
หัวหนา้ทัวรแ์ละอบุตัเิหตสุดุวสิยับางประการเชน่การนัดหยดุงาน,ภยัธรรมชาต,ิการจลาจลตา่งๆเป็นตน้ 

 
ขอ้มลูเพมิเตมิเรอืงตวัเครอืงบนิและทนีงับนเครอืงบนิ 

1. ทางบรษัิทไดสํ้ารองทนัีงพรอ้มชําระเงนิมดัจําคา่ตวัเครอืงบนิแลว้  หากท่านยกเลกิทัวร ์ไมว่า่จะดว้ย 

      สาเหตใุด ทางบรษัิทขอสงวนสทิธกิารเรยีกเก็บคา่มดัจําตัวเครอืงบนิ ซงึมคีา่ใชจ้า่ย ประมาณ 1,000 –  

      5,000 บาท แลว้แตส่ายการบนิและชว่งเวลาเดนิทาง   

2.   หากตวัเครอืงบนิทําการออกแลว้ แตท่า่นไมส่ารถออกเดนิทางได ้ทางบรษัิทขอสงวนสทิธเิรยีกเก็บ 

      คา่ใชจ้า่ยตามทเีกดิขนึจรงิ  และรอ Refund จากทางสายการบนิ ใชเ้วลาประมาณ 3- 6 เดอืนเป็นอยา่งนอ้ย 

3.   นังท ีLong Leg โดยปกตอิยูบ่รเิวณทางออกประตฉุูกเฉนิ และผูท้จีะนังตอ้งมคีณุสมบตัติรงตามทสีายการบนิ 

      กําหนด เชน่ ตอ้งเป็นผูท้มีรีา่งกายแข็งแรง และชว่ยเหลอืผูอ้นืไดอ้ยา่งรวดเร็วในกรณทีเีครอืงบนิมปัีญหา 

เชน่  สามารถเปิดประตฉุูกเฉนิได ้(นําหนักประมาณ 20 กโิลกรัม) ไมใ่ชผู่ท้มีปัีญหาทางดา้นสขุภาพและรา่งกาย  

      และอํานาจในการใหท้นัีง Long leg ขนึอยูก่บัทางเจา้หนา้ทเีชค็อนิสายการบนิ ตอนเวลาทเีชค็อนิเทา่นัน 
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กรณียกเลกิการเดนิทาง 

1. แจง้ยกเลกิกอ่นเดนิทาง 30 วัน   คนืคา่ใชจ้า่ยทังหมด  
2. แจง้ยกเลกิกอ่นเดนิทาง 15 วัน   เก็บคา่ใชจ้า่ยทา่นละ 10,000 บาท 
3. แจง้ยกเลกินอ้ยกวา่ 15 วันกอ่นเดนิทาง  ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธเิก็บคา่ใชจ้า่ยทงัหมด 
4. สําหรับผูโ้ดยสารทไีมไ่ดถ้อืหนังสอืเดนิทางไทยและทางบรษัิทฯเป็นผูย้นืวซีา่ใหเ้มอืผลวซีา่ผา่นแลว้มกีาร 

ยกเลกิการเดนิทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธใินการคนืคา่มดัจําทังหมด 
5. ยกเวน้กรุ๊ปทเีดนิทางชว่งวันหยดุหรอืเทศกาลทตีอ้งการนัตมีดัจํากบัสายการบนิหรอืคา่มดัจําทพีักโดยตรงหรอื

โดยการผา่นตวัแทนในประเทศหรอืตา่งประเทศและไมอ่าจขอคนืเงนิได ้ รวมถงึเทยีวบนิพเิศษเชน่Extra 
Flightและ Charter Flightจะไมม่กีารคนืเงนิมดัจําหรอืคา่ทัวรท์ังหมดเนอืงจากคา่ตวัเป็นการเหมาจา่ยใน
เทยีวบนินันๆ 

6. บรษิทัขอสงวนสทิธใินการเก็บคา่ใชจ้า่ยทงัหมดกรณีทา่นยกเลกิการเดนิทางและมผีลทําใหค้ณะ
เดนิทางไมค่รบตามจํานวนทบีรษิทัฯกําหนดไว ้ (15ทา่นขนึไป)เนอืงจากเกดิความเสยีหายตอ่ทางบรษัิท
และผูเ้ดนิทางอนืทเีดนิทางในคณะเดยีวกนับรษัิทตอ้งนําไปชําระคา่เสยีหายตา่งๆทเีกดิจากการยกเลกิของทา่น 

7. กรณีเจ็บป่วยจนไมส่ามารถเดนิทางไดซ้งึจะตอ้งมใีบรับรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรับรองบรษัิทฯจะทําการ
เลอืนการเดนิทางของทา่นไปยงัคณะตอ่ไปแตท่งันทีา่นจะตอ้งเสยีคา่ใชจ้า่ยทไีมส่ามารถเรยีกคนืไดค้อื
คา่ธรรมเนยีมในการมดัจําตวั และคา่ธรรมเนยีมวซีา่ตามทสีถานทตูฯ เรยีกเก็บ ในกรณทีไีมส่ามารถเดนิทางได ้

8. กรณียนืวซีา่แลว้ไมไ่ดร้บัการอนมุตัวิซีา่จากทางสถานฑตู (วซีา่ไมผ่า่น) และทา่นไดช้ําระคา่ทวัรห์รอืมดั
จํามาแลว้ ทางบรษัิทฯ คนืคา่ทัวรห์รอืมดัจําให ้ แตท่างบรษัิทขอสงวนสทิธใินการหักคา่บรกิารยนืวซีา่,คา่วซีา่ 
และคา่ใชจ้า่ยบางสว่นทเีกดิขนึจรงิเป็นกรณีไป (อาท ิ กรณอีอกตัวเครอืงบนิไปแลว้ หรอืไดช้าํระคา่บรกิารใน
สว่นของทางเมอืงนอกเชน่ โรงแรม ตัวรถไฟ ฯลฯ ไปแลว้) ทางบรษัิทขอสงวนสทิธใินการหกัเก็บคา่ใชจ้า่ยจรงิ
ทเีกดิขนึแลว้กบัท่านเป็นกรณีไป 

9. กรณีวซีา่ผา่นแลว้แจง้ยกเลกิกอ่นหรอืหลงัออกตวัโดยสาร บรษัิทฯขอสงวนสทิธใินการไมค่นืคา่ทวัร ์
ทงัหมด 

10. กรณีวซีา่ผา่นแลว้ แตก่รุป๊ออกเดนิทางไมไ่ด ้ เนอืงจากผูเ้ดนิทางทา่นอนืในกลุม่โดนปฏเิสธวซีา่ หรอืไมว่า่
ดว้ยสาเหตใุดๆกต็าม ทางบรษัิทขอสงวนสทิธใินการหกัเก็บคา่ใชจ้า่ยจรงิทเีกดิขนึแลว้กบัทา่นเป็นกรณไีป 

11.กรณีผูเ้ดนิทางไมส่ามารถเขา้-ออกเมอืงไดเ้นอืงจากเอกสารปลอมหรอืการหา้มของเจา้หนา้ทไีมว่า่เหตผุล 
ใดๆ กต็ามทางบรษัิทของสงวนสทิธใินการ 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 
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หลกัฐานประกอบการยนืขอวซีา่ประเทศอนิเดยีสําหรบั-คนไทย  

ตงัแตว่นัท ี12 พฤษภาคม 2557 เป็นตน้ไป ลูกคา้ตอ้งแสกนลายนวิมอื 

1. หนงัสอืเดนิทาง (Passport) หนังสอืเดนิทาง ตอ้งมหีนา้เหลอื

สําหรับประทับวซีา่อยา่งนอ้ย 2 หนา้ อายใุชง้านเหลอืไมน่อ้ยกวา่ 6 

เดอืน นับจากวันเดนิทาง*กรณุาถอดปก Passport กอ่นสง่

เอกสารบรษิทัจะไมร่บัผดิชอบในกรณีสญูหาย* 

2. รปูถา่ยรปูถา่ยสหีนา้ตรงขนาด 2x2นวิ พนืหลังสขีาวเทา่นัน จํานวน 

2ใบเป็นรปูทถีา่ยจากรา้นถา่ยรปูเทา่นันรปู(หา้มสวมแวน่ตาหรอื

เครอืงประดับ,ไมใ่สข่ดุขา้ราชการหรอืเครอืงแบบใดๆ ไมเ่ป็นรปูสตกิเกอรร์วมถงึหา้มใชร้ปูทถีา่ยเองและปรนิท์

เอง) 

3. สําเนาบตัรประจําตวัประชาชน 2 ชดุถา้เป็นเด็กอายตํุากวา่ 15ปีใชสํ้าเนาสตูบิตัรและบตัรประชาชน 

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 ลูกคา้ตอ้งแสกนลายนวิมอื  

1. หนงัสอืเดนิทาง (Passport) หนังสอืเดนิทาง ตอ้งมหีนา้เหลอืสําหรับประทับวซีา่อยา่งนอ้ย 2 หนา้ อาย ุ

ใชง้านเหลอืไมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน นับจากวันเดนิทาง*กรณุาถอดปก 

Passport กอ่นสง่เอกสารบรษิทัจะไมร่บัผดิชอบในกรณีสญู

หาย* 

2. รปูถา่ยรปูถา่ยสหีนา้ตรงขนาด 2x2นวิ พนืหลังสขีาวเทา่นัน จํานวน 2

ใบเป็นรปูทถีา่ยจากรา้นถา่ยรปูเทา่นันรปู(หา้มสวมแวน่ตาหรอื

เครอืงประดับ,ไมใ่สข่ดุขา้ราชการหรอืเครอืงแบบใดๆ ไมเ่ป็นรปู

สตกิเกอรร์วมถงึหา้มใชร้ปูทถีา่ยเองและปรนิทเ์อง) 

3. สําหรับชาวตา่งชาตติอ้งยนื Work Permit ตัวจรงิพรอ้มสําเนาและรายละเอยีดทอียูใ่นถนิพํานักเดมิรวมถงึชอื

บดิา-มารดา  

4. หลักฐานการเงนิยอ้นหลังอยา่งนอ้ย 3 เดอืน เชน่ สมดุบญัชเีงนิฝาก,หนังสอืรับรองจากธนาคาร 

5. จดหมายรับรองการทํางาน (ภาษาอังกฤษ) และอนุญาตใหล้าหยดุโดยระบตํุาแหน่งเงนิเดอืน 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) 
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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
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
ตอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ทงันกีารขอสงวนสทิธดิงักลา่ว บรษิทั จะยดึถอืและคํานงึถงึผลประโยชนต์ลอดจน
ความปลอดภยัของทา่นผูม้เีกยีรต ิซงึรว่มเดนิทางเป็นสําคญั 

 
 

กรุณากรอกขอ้มูลเพอืประโยชนใ์นการพิจารณาดาํเนินการขอวีซ่าของทา่น 
ประวตัิส่วนตวั 

PERSONAL INFORMATION 

คาํนําหน้า :          นายนาง  นางสาว เดก็ชาย 

TITLE                  MR                   MRS                    MS                             MSTR 

ชอื : ______________________นามสกุล :  ____________________________ 

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 : _______________________สัญชาติ ____________________________ 

FATHER’S NAME / SURNAME                                                                 NATIONALITY  

ชอื/นามสกุลมารดา :______________________สญัชาติ ___________________________ 

MOTHER’S NAME / SURNAME                                                               NATIONALITY 

ประวัติ / จํานวนบุตร  

CHILD INFORMATION 
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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) 

_____________________________________________________________ 
 


