
 

 

  

อนิเดยีแคชเมยี อกัรา ทชัมาฮาล
โดยสายการบนิการบนิไทย 
7 วนั 5 คนื 

ไฮไลท.์...อนิเดยี แคชเมยี อกัรา ทชัมาฮาล

- เยอืนดนิแดนทสีวยทสีดุในโลกเปรยีบประดจุสวรรคบ์นโลกมนุษย ์ 

- ชมความงามของ กลุมารค์ &โซนามารค์ ทมีทีุง่หญา้เขยีวขจแีละเทอืกเขาหมิะรายรอบ

- นําทา่นนัง “เคเบลิคาร”์ (รวมคา่ขนึแลว้) ชมทศันยีภาพแบบพาโนรามาอนัสวยงาม

- นังเรอืซคิาร่าลอ่งทะเลสาบ (รวมคา่ลอ่งเรอืแลว้

- ชม “ทัชมาฮาล” อนุสรณ์แหง่ความรักอนัลอืชอืและ 

 

แคชเมยี อกัรา ทชัมาฮาล 

การบนิไทย (TG) 

อนิเดยี แคชเมยี อกัรา ทชัมาฮาล 

เยอืนดนิแดนทสีวยทสีดุในโลกเปรยีบประดจุสวรรคบ์นโลกมนุษย ์ “แคชเมยีร”์ 

ทมีทีุง่หญา้เขยีวขจแีละเทอืกเขาหมิะรายรอบ 

ชมทศันยีภาพแบบพาโนรามาอนัสวยงาม 

รวมคา่ลอ่งเรอืแลว้) ทสีวยใสดจุกระจกสะทอ้นความงามของทอ้งฟ้ากลางเทอืกเขาหมิาลัย 

วามรักอนัลอืชอืและ “อักราฟอรด์” ป้อมปราการทยีงิใหญ ่

GT-SXRTG01 

ทสีวยใสดจุกระจกสะทอ้นความงามของทอ้งฟ้ากลางเทอืกเขาหมิาลัย  



 

รายละเอยีดการเดนิทาง
วนั โปรแกรมการเดนิทาง

1 กรุงเทพฯ– เดลล ี

2 เดลล–ี ศรนีาคา (บนิภายใน) – แคชเมยีร ์

3 ศรนีาคา– กลุมารค์– เคเบลิคาร–์

4 ศรนีาคา– โซนามารค์–  ศรนีาคา

5 ศรนีาคา– ลอ่งเรอืซคิารา่– เดลลี
อกัรา 

6 อกัรา– ทชัมาฮาล– อกัราฟอรด์–

7 กรุงเทพฯ 

หมายเหต:ุยงัไมร่วมคา่ทปิไกดท์อ้งถนิและคนขบัรถทา่นละ 
**สว่นหวัหนา้ทวัรข์นึอยูก่บัค

 

เครอืงแอรบ์สั A 
ทนีงัแบบ 2-4-2 

 

 

วนัแรกของการเดนิทาง 
กรงุเทพฯ– เดลล ี
05.00 น. คณะมาพรอ้มกนัท ีสนามบนิสวุรรณภมู ิผูโ้ดยสารขาออกชนั 

ไทย (Thai Airway) โดยมเีจา้หนา้ทใีหก้ารตอ้นรับ และอํานวยความสะดวก

07.00น. ออกเดนิทางสู่เมอืงเดลลโีดยสายการบนิไทยเทยีวบนิที

บรกิารอาหารบนเครอืง) 

09.55 น. ถงึสนามบนินานาชาตอินิธริาคานธีเมอืงเดลลีประเทศอนิเดียผ่านขันตอนการตรวจคนเขา้เมอืงและศุลกากร
(เวลาในประเทศอนิเดยีชา้กวา่เมอืงไทย

กลางวนั บรกิารอาหารกลางวันณภตัตาคาร
 จากนันนําท่านเดนิทางเขา้สู่กรุงนิวเดลลีทีมปีระวัตศิาสตร์อันยาวนานกว่า

ปกครองของอาณาจักรอนิเดยีโบราณ

รายละเอยีดการเดนิทาง 
โปรแกรมการเดนิทาง เชา้ เทยีง เย็น 

✈ 🍽 🍽 

แคชเมยีร ์ 🍽 🍽 🍽 

– ศรนีาคา 🍽 🍽 🍽 

ศรนีาคา 🍽 🍽 🍽 
เดลล ี(บนิภายใน)  – 🍽 🍽 🍽 

– เดลล ี 🍽 🍽 🍽 

✈ X X 

ยงัไมร่วมคา่ทปิไกดท์อ้งถนิและคนขบัรถทา่นละ 30 USD
สว่นหวัหนา้ทวัรข์นึอยูก่บัความพงึพอใจในการใหบ้รกิาร

 เสรฟ์ิอาหารรอ้น 
ทงัขาไป-ขากลบั 

นาํหนกัสมัภาระ
ขาไป

 

 

 

คณะมาพรอ้มกนัท ีสนามบนิสวุรรณภมู ิผูโ้ดยสารขาออกชนั 4 ประต ู3 เคานเ์ตอร ์D เชค็อนิกรุ๊ปของสายการบนิ 

โดยมเีจา้หนา้ทใีหก้ารตอ้นรับ และอํานวยความสะดวก 

ออกเดนิทางสู่เมอืงเดลลโีดยสายการบนิไทยเทยีวบนิทTีG323 (ใชเ้วลาเดนิทางโดยประมาณ

ถงึสนามบนินานาชาตอินิธริาคานธีเมอืงเดลลีประเทศอนิเดียผ่านขันตอนการตรวจคนเขา้เมอืงและศุลกากร
เวลาในประเทศอนิเดยีชา้กวา่เมอืงไทย 1.30 ชม. ขอใหท้กุทา่นตังเวลาใหมเ่พอืไมส่บัสน
รกิารอาหารกลางวันณภตัตาคาร 

จากนันนําท่านเดนิทางเขา้สู่กรุงนิวเดลลีทีมปีระวัตศิาสตร์อันยาวนานกว่า 
ปกครองของอาณาจักรอนิเดยีโบราณ 7 อาณาจักรต่อมาในปี 1857 อังกฤษไดเ้ขา้มามบีทบาทในการปกครอง

GT-SXRTG01 

โรงแรมทพีกั 
Country Inn&Suite NH8 Hotel 
ระดบั4 ดาวหรอืเทยีบเทา่,เมอืงเดลล ี

DELUXE HOUSE BOAT 

DELUXE HOUSE BOAT 

DELUXE HOUSE BOAT 

Clarks Shiraz Hotel ระดบั 4 ดาว หรอื 
เทยีบเทา่,เมอืงอกัรา 

 

 

30 USD/ทรปิ 
มพงึพอใจในการใหบ้รกิาร** 

นาํหนกัสมัภาระ 
ขาไป - ขากลบั 30 กก. 

 

เชค็อนิกรุ๊ปของสายการบนิ การบนิ

ใชเ้วลาเดนิทางโดยประมาณ 4.30 ชม.) (มี

ถงึสนามบนินานาชาตอินิธริาคานธีเมอืงเดลลีประเทศอนิเดียผ่านขันตอนการตรวจคนเขา้เมอืงและศุลกากร 
ขอใหท้กุทา่นตังเวลาใหมเ่พอืไมส่บัสน) 

 5,000 ปีและเป็นศูนยก์ลางการ
อังกฤษไดเ้ขา้มามบีทบาทในการปกครอง



 

ประเทศอนิเดยีและไดย้า้ยเมอืงหลวงไปอยูท่โีกลกตัตาและไดย้า้ยกลับมาเป็นเมอืงหลวงอกีครังหนงึในปี
หลังจากอนิเดียไดรั้บเอกราชจากประเทศอังกฤษในปี
เมอืงใหมช่อืวา่“นวิเดลล”ีจากนันผา่นชมรัฐสภาราชปาตบิาวาลซงึเป็
อันยงิใหญ่และเป็นททํีาการของรัฐบาลผ่านชมย่านธุรกจิการคา้และย่านทอียู่อาศัยของเศรษฐอีนิเดยีบนถนน
สายสําคัญทสีดุของอนิเดยีและประตูเมอืงแห่งชยัชนะหรอื
ซงึเป็นถนนชอ้ปปิงยอดนยิม
ท่านไดเ้ลอืกซอือาทผิา้ไหมอนิเดยีผา้พันคอจากแคชเมยีรส์าหรเีครอืงประดับและอัญมณีไมจั้นหอมแกะสลัก
และของตกแตง่บา้นฯลฯไดเ้วลาอนัสมควรเดนิทางกลับทพีักเพอืพักผอ่นตามอธัยาศัย

คาํ รบัประทานอาหารคําณ ภตัตคาร

ทพัีก นําคณะเขา้สูท่พีกัCountry Inn&Suite NH

วนัทสีองของการเดนิทาง 
เดลล–ี ศรนีาคา– แคชเมยีร ์(บนิภายใน
เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม

 จากนันนําทา่นเดนิทางสูส่นามบนิภายในประเทศเพอืเดนิทางสูเ่มอืงศรนีาคา
แคชเมยีร ์

....... น. ออกเดนิทางสูเ่มอืงศรนีาคาโดยสายการบนิ

....... น. เดนิทางถงึสนามบนิศรนีาคา
ทอ้งถนิจะไมม่แีอรเ์นอืงจากอณุหภมูทิศีรนีาคาเฉลยีประมาณ
ทพีักDeluxe House Boat ณทะเลสาบซงึครงัหนงึเคยเป็นทปีระพาสนข์องพระมหากษัตรยิผ์ู ้
แหง่ความรัก 

เทยีง รบัประทานอาหารกลางวนั 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บา่ย ไดเ้วลาสมควรนําท่านเดนิทาง
ราชาชาฮงัคจีากนันนําทา่นชมสวนนชิาบากหโ์ดยมตีน้เมเปิลอายกุวา่
ตามฤดกูาลในชว่งฤดใูบไมผ้ลจิะมดีอกทวิลปิบานสะพรัง
ซาฟคานมคีวามงดงามทสีดุทจีะหาคําบรรยายไดใ้หท้า่นเพลดิเพลนิกบัการถา่ยรปูกับดอกไมท้แีสนสวย
ชมเมอืงเกา่แคชเมยีรท์ตีังเมอืงหลวงฤดรูอ้นของกษัตรยิใ์นราชวงศโ์มกลุทสีรา้งเป็นลักษณะเฉพาะหรอืเรยีกได ้
ว่าเป็นศลิปะแคชเมยีร์ (หากมเีวลาพอนําท่านชมโรงงานผา้ไหมและชอ้ปปิงสนิคา้พนืเมอืง
เดนิทางกลับทพีัก 

ประเทศอนิเดยีและไดย้า้ยเมอืงหลวงไปอยูท่โีกลกตัตาและไดย้า้ยกลับมาเป็นเมอืงหลวงอกีครังหนงึในปี
หลังจากอนิเดียไดรั้บเอกราชจากประเทศอังกฤษในปี 1947 ก็ไดม้กีารสรา้งสถานททํีาการราชการโดยสรา้ง

จากนันผา่นชมรัฐสภาราชปาตบิาวาลซงึเป็นวงแหวนสถานทรีาชการตา่งๆมตีกึรัฐสภา
อันยงิใหญ่และเป็นททํีาการของรัฐบาลผ่านชมย่านธุรกจิการคา้และย่านทอียู่อาศัยของเศรษฐอีนิเดยีบนถนน
สายสําคัญทสีดุของอนิเดยีและประตูเมอืงแห่งชยัชนะหรอืINDIA GATE จากนันนําท่านชอ้ปปิงทตีลาดจันปาท
ซงึเป็นถนนชอ้ปปิงยอดนยิมสําหรับนักท่องเทยีวโดยมสีนิคา้หัตถกรรมและงานฝีมอืพนืเมอืงต่างๆมากมายให ้
ท่านไดเ้ลอืกซอือาทผิา้ไหมอนิเดยีผา้พันคอจากแคชเมยีรส์าหรเีครอืงประดับและอัญมณีไมจั้นหอมแกะสลัก
และของตกแตง่บา้นฯลฯไดเ้วลาอนัสมควรเดนิทางกลับทพีักเพอืพักผอ่นตามอธัยาศัย

ภตัตคาร 

Country Inn&Suite NH8 Hotel ระดบั 4 ดาวหรอืเทยีบเทา่

 
บนิภายใน) 

ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

สนามบนิภายในประเทศเพอืเดนิทางสูเ่มอืงศรนีาคา

ออกเดนิทางสูเ่มอืงศรนีาคาโดยสายการบนิ.......โดยเทยีวบนิท.ี....... 
สนามบนิศรนีาคาเชค็สมัภาระแลว้นําทา่นเดนิทางสูเ่มอืงแคชเมยีรโ์ดยนังรถทอ้งถนิคันละ

ทอ้งถนิจะไมม่แีอรเ์นอืงจากอณุหภมูทิศีรนีาคาเฉลยีประมาณ15 องศาอากาศจะเย็นสบายตลอดปีนําทา่นเขา้สู่
ณทะเลสาบซงึครงัหนงึเคยเป็นทปีระพาสนข์องพระมหากษัตรยิผ์ู ้

ไดเ้วลาสมควรนําท่านเดนิทางชมสวนชาลมิารท์เีป็นสวนแบบราชวงศโ์มกลุซงึเป็นสวนแห่งความรักของมหา
ราชาชาฮงัคจีากนันนําทา่นชมสวนนชิาบากหโ์ดยมตีน้เมเปิลอายกุวา่400 ปีรวมทังพันธุไ์มน้านาชนดิและดอกไม ้
ตามฤดกูาลในชว่งฤดใูบไมผ้ลจิะมดีอกทวิลปิบานสะพรัง (ประมาณเดอืนม.ีค. 
ซาฟคานมคีวามงดงามทสีดุทจีะหาคําบรรยายไดใ้หท้า่นเพลดิเพลนิกบัการถา่ยรปูกับดอกไมท้แีสนสวย
ชมเมอืงเกา่แคชเมยีรท์ตีังเมอืงหลวงฤดรูอ้นของกษัตรยิใ์นราชวงศโ์มกลุทสีรา้งเป็นลักษณะเฉพาะหรอืเรยีกได ้

หากมเีวลาพอนําท่านชมโรงงานผา้ไหมและชอ้ปปิงสนิคา้พนืเมอืง

GT-SXRTG01 

ประเทศอนิเดยีและไดย้า้ยเมอืงหลวงไปอยูท่โีกลกตัตาและไดย้า้ยกลับมาเป็นเมอืงหลวงอกีครังหนงึในปี 1911 
ก็ไดม้กีารสรา้งสถานททํีาการราชการโดยสรา้ง

นวงแหวนสถานทรีาชการตา่งๆมตีกึรัฐสภา
อันยงิใหญ่และเป็นททํีาการของรัฐบาลผ่านชมย่านธุรกจิการคา้และย่านทอียู่อาศัยของเศรษฐอีนิเดยีบนถนน

จากนันนําท่านชอ้ปปิงทตีลาดจันปาท
สําหรับนักท่องเทยีวโดยมสีนิคา้หัตถกรรมและงานฝีมอืพนืเมอืงต่างๆมากมายให ้

ท่านไดเ้ลอืกซอือาทผิา้ไหมอนิเดยีผา้พันคอจากแคชเมยีรส์าหรเีครอืงประดับและอัญมณีไมจั้นหอมแกะสลัก
และของตกแตง่บา้นฯลฯไดเ้วลาอนัสมควรเดนิทางกลับทพีักเพอืพักผอ่นตามอธัยาศัย 

ดาวหรอืเทยีบเทา่,เมอืงเดลล ี

สนามบนิภายในประเทศเพอืเดนิทางสูเ่มอืงศรนีาคาเมอืงหลวงของแคว้นจามมแูละ

เชค็สมัภาระแลว้นําทา่นเดนิทางสูเ่มอืงแคชเมยีรโ์ดยนังรถทอ้งถนิคันละ5 ทา่นรถ
องศาอากาศจะเย็นสบายตลอดปีนําทา่นเขา้สู่

ณทะเลสาบซงึครงัหนงึเคยเป็นทปีระพาสนข์องพระมหากษัตรยิผ์ูส้รา้งอนุสรณส์ถาน

ทเีป็นสวนแบบราชวงศโ์มกลุซงึเป็นสวนแห่งความรักของมหา
รวมทังพันธุไ์มน้านาชนดิและดอกไม ้

. – เม.ย.) สวนแห่งนีสรา้งโดยยอ
ซาฟคานมคีวามงดงามทสีดุทจีะหาคําบรรยายไดใ้หท้า่นเพลดิเพลนิกบัการถา่ยรปูกับดอกไมท้แีสนสวยและผา่น
ชมเมอืงเกา่แคชเมยีรท์ตีังเมอืงหลวงฤดรูอ้นของกษัตรยิใ์นราชวงศโ์มกลุทสีรา้งเป็นลักษณะเฉพาะหรอืเรยีกได ้

หากมเีวลาพอนําท่านชมโรงงานผา้ไหมและชอ้ปปิงสนิคา้พนืเมอืง)ไดเ้วลาสมควร
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คาํ รบัประทานอาหารคํา 

ทพัีก จากนนัพกัผอ่นตามอธัยาศยัณทพีกับนบา้นเรอืDELUXE HOUSE BOAT 

วนัทสีามของการเดนิทาง 
ศรนีาคา– กลุมารค์– เคเบลิคาร ์(*รวมคา่ขนึแลว้) – ศรนีาคา 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ณทพีกับนบา้นเรอื 
 นําทา่นเดนิทางโดยนังรถทอ้งถนิ (คันละ 5 ทา่น) ไมม่แีอรอ์ณุหภมูทิศีรนีาคาเฉลยีประมาณ 15 องศาอากาศจะ

เย็นสบายตลอดปีขนึสู่เทือกเขากุลมารค์ซงึเป็นสถานทมีทีัศนียภาพสวยงามแห่งหนงึในโลกในขณะขับรถสู่

เทอืกเขากุลมารค์สองขา้งทางจะเป็นทุ่งนาขา้วสลับกับพันธุ์ไมป่้าและฝูงแกะตามเทือกเขาโดยเทือกเขา

หมิาลัยนีจะมหีมิะปกคลุมสลับกันไปอยู่ห่างจากเมอืงศรีนาคา 57 กโิลเมตร (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 2-3 

ชวัโมง) เทอืกเขากลุมารค์เป็นพนืทรีาบทุง่หญา้ขนาดใหญท่สีงูทสีดุในโลกเมอืถงึกลุมารค์แลว้พาท่านเทยีวชม

เทือกเขาซงึเป็นภูเขาทีสวยงามแห่งหนึงในแคชเมียร์มีชอืว่าเป็นทุ่งหญา้ของดอกไม ้(Meadow of 

Flower)เดมิกลุมารค์มชีอืเรยีกว่าเการมิารค์ตังโดยสลุต่านยซูปุชารใ์นศตวรรษท ี16 เนอืงจากเป็นทุ่งหญา้ที

เต็มไปดว้ยดอกไมป่้าทงีอกงามตามฤดูกาลอกีทังยังเป็นทตีังของสนามกอลฟ์ 18 หลุมทสีูงทีสุดในโลกสูง 

3,000 เมตรจากระดับนําทะเลและสถานทเีลน่กฬีาสกนํีาแข็งในฤดหูนาวจนไมค่ดิวา่นเีป็นประเทศอนิเดยี 

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั 
บา่ย นําท่านไปยังสถานเีคเบลิคาร ์(*รวมคา่ขนึแลว้)เพอืขนึไปยังสถานีกงโดรบีนเขาอัฟฟารว์ัตเฟสท ี1 ดว้ย

ระยะทางประมาณ 4 กโิลเมตร (หากท่านตอ้งการขนึสูย่อดเขาจะตอ้งนังเคเบลิคารท์เีฟสท ี2 ขนึสูย่อดเขาเป็น

ระยะทางกว่า 5 กโิลเมตรท่านสามารถซอืตัวไดท้สีถานีเฟสท ี1 ท่านละ 800 รูปีไมร่วมในค่าทัวร)์ ซงึถอืไดว้่า

เป็นเสน้ทางทสีวยทสีดุและสงูทสีดุแห่งหนงึของเอเชยีเมอืเดนิทางถงึทหีมายสงิทที่านจะไดพ้บคอืบรรยากาศ

และทัศนียภาพแบบพาโนรามาอันสวยงามบนเขาอัฟฟารว์ัตถา้ทอ้งฟ้าแจ่มใสก็จะสามารถมองเห็นยอดเขานนั

กาพารบ์ตั (Nanga Parbat)ของเทอืกเขาหมิาลัยอสิระใหท้่านไดเ้พลดิเพลนิกับกจิกรรมมากมายอาทเิชน่

เลน่สกเีลอืนสกหีมิะทา่นสามารถเลน่สกไีดร้ะหวา่งชว่งฤดูหนาว– ใบไมผ้ล ิ(ธ.ค. – เม.ย.) ซงึค่าเล่นสกนีจีะไม่

รวมอยูใ่นคา่ทัวรส์ามารถแจง้หัวหนา้ทัวรห์รอืไกดท์อ้งถนิเพอืแจง้เลน่สกไีดห้รอืเก็บภาพความประทับใจไวเ้ป็นที

ระลกึตามอัธยาศัยไดเ้วลาสมควรนําท่านเดนิทางกลับศรนีาคาระหว่างทางใหท้่านไดเ้พลดิเพลนิกับววิทวิทัศน์

สองขา้งทาง 

 
คาํ รบัประทานอาหารคํา ณ หอ้งอาหารของโรงแรม   
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ทพีกั จากนนัพกัผอ่นตามอธัยาศยัณทพีกับนบา้นเรอืDELUXE HOUSE BOAT 

วนัทสีขีองการเดนิทาง 
ศรนีาคา– โซนามารค์– ชมเทอืกเขาหมิาลยั– ศรนีาคา 
เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 นําท่านเดนิทางจากศรนีาคาสูโ่ซนามาร์ค (ระยะทาง 80 กโิลเมตรใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 2-3 ชัวโมง) คําว่า“โซนา”
แปลว่าทอง“มาร์ค”แปลว่าเสน้ทาง…ในอดีตเสน้ทางนีเป็นเสน้ทางคา้ขายในตํานานหรือทเีรียกว่าเสน้ทางสายไหม
เนอืงจากภูมปิระเทศทสีวยงามอกีทังมวีวิทวิทัศน์ทสีวยงามตลอดสองขา้งทางการเดนิทางจะไดเ้ห็นภูเขาทปีกคลมุไปดว้ย
หมิะรูปร่างแปลกตาสลับกบัป่าตน้วอลนัตขนาดใหญท่ปีลกูเรยีงรายตลอดสองขา้งทางเสน้ทางนสีงูกวา่ระดับนําทะเล 2,690 
เมตรเรยีกวา่สวยงามมากตลอดเสน้ทางจากศรนีาคาผูเ้ดนิทางจะไดเ้ดนิทางไปและถา่ยรูปไปตลอดทาง 

 
เทยีง รบัประทานอาหารกลางวนั 

บา่ย จากนันพาทา่นชมความงามของเทอืกเขาหมิาลยัทปีกคลุมดว้ยธารนําแข็งตลอดทงัปี(คา่ขมีา้ 1,000 

รปีู /ตอ่คนไมร่วมในคา่ทวัร–์ สอบถามราคากบัหวัหนา้ทวัรห์รอืไกดท์อ้งถนิอกีครงั) ชมภเูขาสายนําลํา

ธารและสมัผัสวถิชีวีติความเป็นอยูข่องชาวพนืเมอืงทนัีนจนเพลดิเพลนิแทบไมอ่ยากจากมาเหมอืนผเีสอืทบีนิอยู่

ในแดนสวรรคไ์ดเ้วลาสมควรนําทา่นเดนิทางกลับสูศ่รนีาคา 

คาํ รบัประทานอาหารคํา 

 ทพีกัจากนนัพกัผอ่นตามอธัยาศยัณทพีกับนบา้นเรอืDELUXE HOUSE BOAT 

วนัทหีา้ของการเดนิทาง 

ศรนีาคา– ลอ่งเรอืซคิารา่ (*รวมคา่ลอ่งเรอื) – เดลล ี(บนิภายใน) – อกัรา 
เชา้ บรกิารอาหารเชา้  

 จากนันนําทุกท่านล่องเรือซคิาร่าในทะเลสาบ(*รวมค่าล่องเรอืแลว้)ซงึเป็นเรือพายแบบฉบับแคชเมียร์
โดยเฉพาะชมวถิชีวีติชาวบา้นรมินําทอียูท่า่มกลางฉากหลังภเูขาหมิะลอ้มรอบไปดว้ยทะเลสาบขับกล่อมไปดว้ย
เสยีงนกนานาชนดิแตง่แตม้ดว้ยดอกไมนํ้านานาพันธุ ์
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 จากนันพาเดนิทางสูส่นามบนิศรนีาคา เพอืเดนิทางสูเ่มอืงเดลล ี

....... น. ออกเดนิทางจากศรนีาคา เขา้สูเ่มอืงเดลล ี โดยสายการบนิในประเทศ.....เทยีวบนิท.ี.... 

....... น. เดนิทางถงึทา่อากาศยานภายในประเทศเมอืงเดลล ี
กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั  

บา่ย นําทา่นเดนิทางโดยรถโคช้ปรับอากาศออกจากเมอืงเดลลโีดยผา่นเขา้สูแ่ควน้อตุรประเทศทอีดุมสมบรูณด์ว้ย
แหลง่เกษตรกรรมนานาชนดิทผีลติเพอืเลยีงดชูาวอนิเดยีทังประเทศไปตามถนนไฮเวยส์ายใหมผ่า่นเขา้เมอืง
ใหญม่ธรุาเขา้สูเ่มอืงอกัรา 

คาํ รบัประทานอาหารคํา 

 ทพีกัClarks Shiraz Hotel ระดบั 4 ดาวหรอืเทยีบเทา่,เมอืงอกัรา 

วนัทหีกของการเดนิทาง 

อกัรา– ทชัมาฮาล– อกัราฟอรด์– เดลล ี
เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม   

 นําท่านเขา้ชมทชัมาฮาลแหล่งมรดกโลกเป็น 1 ใน 7 สงิมหัศจรรยท์สํีาคัญของโลกซงึอนุสรณ์สถานแห่ง
ความรักอนัยงิใหญแ่ละอมตะของพระเจา้ชาหจ์าฮนัทมีตีอ่พระนางมมุตัซโดยสรา้งขนึในปีค.ศ. 1631 ต่อมานํา
ทา่นเดนิสูป่ระตสูสุานทสีลักตัวหนังสอืภาษาอาระบคิทเีป็นถอ้ยคําอทุศิและอาลัยตอ่บคุคลอนัเป็นทรัีกทจีากไป
และนําทา่นถา่ยรปูกบัลานนําพทุมีอีาคารทัชมาฮาลอยูเ่บอืงหลังแลว้นําทา่นเขา้สูต่ัวอาคารทสีรา้งจากหนิออ่น
สขีาวบรสิทุธจิากเมอืงมกรานะทปีระดับลวดลายดว้ยเทคนคิฝังหนิสตี่างๆลงไปในเนอืหนิทเีป็นสถาปัตยกรรม
ชนิเอกของโลกทอีอกแบบโดยชา่งจากเปอรเ์ซยีโดยอาคารตรงกลางจะเป็นรูปโดมซงึมหีอคอยสเีสาลอ้มรอบ
ตรงกลางดา้นในเป็นทฝัีงพระศพของพระนางมมุตัซมาฮาลและพระเจา้ชาหจ์าฮันไดอ้ยูคู่่เคยีงกันตลอดชวันิ
รันดรท์ัชมาฮาลแห่งนีใชเ้วลากอ่สรา้งทังหมด 12 ปีโดยสนิเงนิไป 41 ลา้นรูปีมกีารใชท้องคําประดับตกแต่ง
สว่นตา่งๆของอาคารหนัก 500 กโิลกรัมและใชค้นงานกว่า 20,000 คนต่อมานําท่านเดนิออ้มไปดา้นหลังทตีดิ
กบัแมนํ่ายมนุาโดยฝังตรงกันขา้มจะมพีนืทขีนาดใหญถ่กูปรับดนิแลว้โดยเลา่กนัวา่พระเจา้ชาหจ์าฮนัเตรยีมทจีะ
สรา้งสสุานของตัวเองเป็นหนิออ่นสดํีาโดยตัวรูปอาคารจะเป็นแบบเดยีวกันกับทัชมาฮาลเพอืทจีะอยูเ่คยีงขา้ง
กนัแตถ่กูออรังเซบยดึอํานาจและนําตัวไปคมุขงัไวใ้นป้อมอกัราเสยีกอ่น 

 จากนันนําท่านเขา้ชมอกัราฟอรด์แหล่งมรดกโลกทติดิรมิแมนํ่ายมุนาสรา้งโดยพระเจา้อัคบารม์หาราชแห่ง
ราชวงศโ์มกุลเมอืปีค.ศ. 1565 เป็นทังพระราชวังทปีระทับและเป็นป้อมปราการต่อมาพระโอรสคอืพระเจา้ชา
ฮนักรีแ์ละพระนัดดา (โอรสของพระเจา้ชาฮนักรี)์ , พระเจา้ชาหจ์าฮานไดส้รา้งขยายตอ่เตมิป้อมและพระราชวัง
แหง่นอียา่งใหญโ่ตและนําทา่นเขา้ชมป้อมผา่นประตอํูามรรสงิหเ์ขา้สูส่ว่นทเีป็นพระราชวังผ่านลานสวนประดับ
อา่งหนิทรายสแีดงขนาดยกัษ์สําหรับสรงนําทา่นจะไดเ้ห็นสถาปัตยกรรมสามยคุสมัยตามรสนยิมทแีตกต่างกัน
ของสามกษัตรยินํ์าท่านเขา้ชมดา้นในพระตําหนักต่างๆทสีลักลวดลายศลิปะแบบโมกลุทมีอีทิธพิลจากศลิปะ
อนิเดยีผสมผสานกับศลิปะเปอรเ์ซยีแลว้นําขนึสูร่ะเบยีงชนัทสีองทมีเีฉลยีงมขุซงึสามารถมองเห็นชมทวิทัศน์
ลํานํายมนุาไดต้อ่มานําชมหอ้งทปีระทับของกษัตรยิ,์พระโอรส, พระธดิาและองคต์า่งๆแลว้นําชมพระตําหนักมา
ซมัมนับรูช์ทมีเีฉลยีงมขุแปดเหลยีมมหีนา้ตา่งเปิดกวา้งทสีามารถมองเห็นทัชมาฮาลไดใ้นพระตําหนักนีเองที
เลา่กนัวา่ชาหจ์าฮันถกูพระโอรสออรังเซบจองจําขงัไว ้7 ปีในชว่งปลายรัชกาลจนสนิพระชนมแ์ลว้ก็นําชมลาน
สวนประดับดวิันออีาอําทชีนับนดา้นหนงึเคยเป็นทปีระดษิฐานบัลลังกน์กยงูอันยงิใหญ ่(ปัจจุบันอยูใ่นประเทศ
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อหิร่าน) และทลีานสวนประดับแห่งนีเองทพีระเจา้ชาหจ์าฮันไดพ้บรักครังแรกกับพระนางมมุตัซทไีดนํ้าสนิคา้
เป็นสรอ้ยไขม่กุเขา้มาขายใหก้บันางในฮาเร็ม 

 
เทยีง รบัประทานอาหารกลางวนั 

บา่ย นําทา่นเดนิทางกลับสูเ่มอืงเดลล ี

คาํ รบัประทานอาหารคํา 

20.00 น. ไดเ้วลาอนัสมควรนําทา่นเดนิทางสูส่นามบนินานาชาตอินิธริาคานธกีรงุนวิเดลล ี

วนัทเีจ็ดของการเดนิทาง 

เดลล–ี กรงุเทพฯ 
00.20 น. นําทา่นเดนิทางกลับสูส่นามบนิสวุรรณภมูกิรงุเทพฯโดยสายการบนิไทยเทยีวบนิทTีG 316 (มบีรกิารอาหารบน

เครอืง) 
05.45 น. ถงึสนามบนิสวุรรณภมู ิกรุงเทพมหานคร โดยความสวัสดภิาพ  

 

 

** หากทา่นทตีอ้งออกตวัภายใน (เครอืงบนิ , รถทัวร,์ รถไฟ) กรณุาสอบถามทเีจา้หนา้ททีกุครัง 

 

 

 

อนิเดยีแคชเมยี อกัรา ทชัมาฮาล7วนั 5คนื BY TG 
กาํหนดการเดนิทาง ผูใ้หญพ่กั

หอ้งละ 2 ทา่น 

เด็กมเีตยีง 

พกักบัผูใ้หญ ่1ทา่น 

เด็กไมม่มีเีตยีง

พกักบัผูใ้หญ ่1 ทา่น 

พกัเดยีวเพมิ 

วนัท ี: 03-09 เม.ย. 61 40,900 39,900 38,900 8,500 

วนัท ี: 05-11 เม.ย. 61 40,900.- 39,900.- 38,900.- 8,500 

วนัท ี: 12-18 เม.ย. 61 42,900.- 41,900.- 40,900.- 8,500 

วนัท ี: 13-19 เม.ย. 61 42,900.- 41,900.- 40,900.- 8,500 

วนัท ี: 21-27 เม.ย. 61 40,900.- 39,900.- 38,900.- 8,500 

วนัท ี: 01-07 พ.ค. 61  41,900.- 40,900.- 39,900.- 8,500 

วนัท ี: 05-11 พ.ค. 61 40,900.- 39,900.- 38,900.- 8,500 

“ราคาทวัรสํ์าหรบัลกูคา้ทถีอืพาสปอรต์ไทยเทา่นนั” 

** หากทา่นทตีอ้งออกตัวภายใน (เครอืงบนิ,รถทัวร,์ รถไฟ) กรณุาสอบถามที
เจา้หนา้ททีกุครังกอ่นทําการออกตัวเนอืงจากสายการบนิอาจมกีารปรับเปลยีน

ไฟลท์ หรอื เวลาบนิ โดยไมไ่ดแ้จง้ใหท้ราบลว่งหนา้ ** 
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**พาสปอรต์ตา่งชาต ิโปรดตดิตอ่เรา** 

 

หมายเหต ุ: สําหรบัผูเ้ดนิทางทอีายุไมถ่งึ 18 ปี และไมไ่ดเ้ดนิทางกบับดิา มารดา ตอ้งมี

จดหมายยนิยอมใหบ้ตุรเดนิทางไปตา่งประเทศจากบดิาหรอืมารดาแนบมาดว้ย 

***ราคาทวัรข์า้งตน้ยงัไมร่วมคา่ทปิคนขบัรถ และมคัคเุทศก3์0USD /ทรปิ/ตอ่ทา่น*** 

ทปิหวัหนา้ทวัรแ์ลว้แตค่วามประทบัใจ 

**บรกิารแจกนําดมืวนัละ 1 ขวด ** 

** โปรแกรมอาจจะมกีารปรบัเปลยีนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดกูาล ** 

 

เงอืนไขการใหบ้รกิาร 

1. บรษัิทฯสงวนสทิธทิจีะไมรั่บผดิชอบตอ่คา่ชดเชยความเสยีหายไมว่า่กรณีทกีองตรวจคนเขา้เมอืงของไทยไม่อนุญาตให ้

  เดนิทางออกหรอืกองตรวจคนเขา้เมอืงของแตล่ะประเทศไมอ่นุญาตใหเ้ขา้เมอืง 

2. บริษัทฯ สงวนสทิธใินการทีจะไม่รับผิดชอบต่อค่าชดเชยความเสยีหาย อันเกดิจากเหตุสุดวสิัยทีทาง บริษัทฯไม่

  สามารถควบคมุไดเ้ชน่การนัดหยดุงาน,จลาจล,การลา่ชา้หรอืยกเลกิของเทยีวบนิ 

3. บริษัทฯสงวนสทิธใินการเปลยีนแปลงโปรแกรมรายการท่องเทยีวโดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ (โปรแกรมและ

  รายละเอยีดของการเดนิทางอาจมกีารเปลยีนแปลงได ้ทงันีขนึอยู่กับภาวะอากาศ และเหตสุดุวสิยัตา่ง ๆ ทไีม่สามารถ

  คาดการณ์ลว่งหนา้โดยทางบรษัิทฯ จะคํานงึถงึผลประโยชนแ์ละความปลอดภัยของผูร้่วมเดนิทางเป็นสาํคญั) 

4. บรษัิทฯสงวนสทิธใินการเปลยีนแปลงอตัราคา่บรกิารโดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

5. กรณีทคีณะไม่ครบจํานวน10ท่านทางบรษัิทฯสงวนสทิธใินการงดออกเดนิทางโดยทางบรษัิทฯ จะแจง้ใหท้่านทราบ

  ลว่งหนา้อยา่งนอ้ย7 วนักอ่นการเดนิทาง  

6. เมอืทา่นทําการซอืโปรแกรมทวัร ์ทางบรษัิทฯ จะถอืวา่ทา่นรับทราบและยอมรับเงอืนไขของหมายเหตทุกุขอ้แลว้ 

7. ในกรณีทลีกูคา้ตอ้งออกตวัโดยสารภายในประเทศ กรุณาตดิตอ่เจา้หนา้ทขีองบรษัิทฯ กอ่นทกุครัง มฉิะนันทางบรษัิทฯ 

  จะไมข่อรับผดิชอบคา่ใชจ้า่ยใดๆ ทงัสนิ  

 

อตัราบรกิารนรีวม 

1. คา่ตัวโดยสารเครอืงบนิไป-กลับ ชนัประหยัด ทรีะบวุนัเดนิทางไปกลับพรอ้มคณะ พรอ้มคา่ภาษีนํามันเชอืเพลงิและค่า

ภาษีสนามบนิทกุแหง่ตามรายการทวัรข์า้งตน้ 

2. คา่โรงแรมทพัีกตามรายการทรีะบ ุ(สองทา่นตอ่หนงึหอ้ง) ** ในกรณีททีา่นจองหอ้งพักแบบ TRIPLE [ 2 เตยีง+1 ที

นอนเสรมิ ] แลว้ทางโรงแรมไม่สามารถจัดหารหอ้งพักแบบ TRIPLE ได ้ทางบรษัิทอาจมกีารจัดหอ้งพักใหต้ามความ

เหมาะสมตอ่ไป ** 

3. คา่เขา้ชมสถานทตีา่งๆ ตามรายการทรีะบ ุ

4. คา่อาหารและเครอืงดมืตามรายการทรีะบ ุ

5.  คา่วซีา่เขา้ประเทศอนิเดยีแบบ E-Visa  
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6. คา่รถรับสง่และระหวา่งนําเทยีวตามรายการทรีะบ ุ

7. คา่ประกันอุบัตเิหตุคุม้ครองในระหว่างการเดนิทาง คุม้ครองในวงเงนิทา่นละ 1,000,000 บาท ค่ารักษาพยาบาลกรณี

เกดิอบุตัเิหตวุงเงนิทา่นละ 200,000 บาท ตามเงอืนไขของกรมธรรม ์ 

 

อตัราบรกิารนไีมร่วม 

1. คา่ทําหนังสอืเดนิทางไทย และเอกสารตา่งดา้วตา่งๆ 

2. กระเป๋าเดนิทางในกรณีทนํีาหนักเกนิกวา่ทสีายการบนิกําหนด 30 กโิลกรัม/ทา่น สว่นเกนินําหนัก เงอืนไขตามสายการ

บนิกําหนด 

3. คา่ใชจ้า่ยสว่นตวันอกเหนอืจากรายการ เชน่ คา่เครอืงดมื, คา่อาหารทสีงัเพมิเอง, คา่โทรศพัท,์ คา่ซกัรดีฯลฯ 

4. คา่อาหารทไีมไ่ดร้ะบไุวใ้นรายการ 

5. คา่ภาษีมลูคา่เพมิ 7%หัก ณ ทจีา่ย 3 % 

6.   คา่ทปิสาํหรับ คนขบัรถและมัคคเุทศกท์อ้งถนิ ตอ่ทา่นละ 30USD ตอ่ทรปิ/ตอ่ทา่น* 

 ** ลกูคา้ทา่นใดสนใจซอืประกนัการเดนิทางสาํหรับครอบคลมุเรอืงสขุภาพสามารถสอบถามขอ้มลู 

 เพมิเตมิกบัทางเจา้หนา้ทบีรษัิทได ้** 

 - เบยีประกนัเรมิตน้ 370 บาท [ระยะเวลา 5-7 วนั] 

 - เบยีประกนัเรมิตน้ 430 บาท [ระยะเวลา 8-10 วนั]  

 ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัทมีอีายมุากกวา่ 16 หรอืนอ้ยกวา่ 75 ปี   

 [รักษาพยาบาล 2 ลา้น, รักษาตอ่เนอืง 2 แสน, เสยีชวีติหรอืเสยีอวยัวะจากอบุตัเิหต ุ3 ลา้นบาท] 

 ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัทมีอีายนุอ้ยกวา่ 16 หรอืมากกวา่ 75 ปี   

 [รักษาพยาบาล 2 ลา้น, รักษาตอ่เนอืง 2 แสน, เสยีชวีติหรอืเสยีอวยัวะจากอบุตัเิหต ุ1.5 ลา้นบาท] 

 

เงอืนไขการสาํรองทนีงั 

1. กรุณาจองลว่งหนา้อย่างนอ้ย 30 วันกอ่นการเดนิทางและกรุณาเตรยีมเงนิมัดจํา 10,000 บาท (ทนัีงจะยนืยันเมอืไดรั้บ

เงนิมัดจําแลว้เทา่นัน)หากตอ้งยนืวซีา่ ตอ้งเตรยีมเอกสารยนืวซีา่ใหเ้รยีบรอ้ยภายใน 2-3วันหลังจากทําการจองแลว้(ใช้

เวลาขอวซีา่ไมตํ่ากวา่ 7วนัทําการ) 

2. การชําระค่าทัวร์ส่วนทเีหลือทางบริษัทฯจะเรียกเก็บก่อนเดนิทางไม่นอ้ยกว่า 15 วันท่านควรจัดเตรียมค่าทัวร์ให ้

เรยีบรอ้ยกอ่นกําหนดเนอืงจากทางบรษัิทตอ้งสํารองคา่ใชจ้่ายในสว่นของคา่ทพัีกและตัวเครอืงบนิมฉิะนันจะถอืวา่ทา่น

ยกเลกิการเดนิทางโดยอตัโนมัต ิ

 

เงอืนไขการยกเลกิการเดนิทาง 

1. แจง้ยกเลกิกอ่นเดนิทาง 30 วนั คนืคา่ใชจ้า่ยทงัหมด  

2. แจง้ยกเลกิกอ่นเดนิทาง 15-29 วนั เก็บคา่ใชจ้า่ยทา่นละ 10,000 บาท 

3. แจง้ยกเลกินอ้ยกวา่ 15วนักอ่นเดนิทางทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธเิก็บคา่ใชจ้า่ยทงัหมด 

4. สาํหรับผูโ้ดยสารทไีม่ไดถ้อืหนังสอืเดนิทางไทย และทางบรษัิทฯเป็นผูย้นืวซีา่ให ้เมอืผลวซีา่ผ่านแลว้มกีารยกเลกิการ

เดนิทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธใินการคนืคา่มัดจําทงัหมด 
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5. บรษัิทขอสงวนสทิธใินการเก็บค่าใชจ้่ายทังหมดกรณีท่านยกเลกิการเดนิทางและมผีลทําใหค้ณะเดนิทางไม่ครบตาม

จํานวนทบีรษัิทฯกําหนดไว ้(10ทา่นขนึไป)เนอืงจากเกดิความเสยีหายตอ่ทางบรษัิทและผูเ้ดนิทางอนืทเีดนิทางในคณะ

เดยีวกนับรษัิทตอ้งนําไปชาํระคา่เสยีหายตา่งๆทเีกดิจากการยกเลกิของทา่น 

6. กรณีเจ็บป่วยจนไม่สามารถเดนิทางไดซ้งึจะตอ้งมใีบรับรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรับรองบรษัิทฯจะพจิารณาเลอืนการ

เดนิทางของทา่นไปยังคณะตอ่ไปแตท่งันีทา่นจะตอ้งเสยีคา่ใชจ้่ายทไีม่สามารถเรยีกคนืได ้เชน่คา่ตวัเครอืงบนิคา่หอ้ง 

คา่ธรรมเนียมวซี่าตามทสีถานทตูฯ เรียกเก็บ และค่าใชจ้่ายอนืๆทเีกดิขนึ

ตามจรงิ ในกรณีทไีมส่ามารถเดนิทางได ้

7. กรณียนืวซี่าแลว้ไม่ไดรั้บการอนุมัตวิซี่าจากทางสถานทูต (วซี่าไม่ผ่าน) 

และทา่นไดช้ําระค่าทัวรห์รือมัดจํามาแลว้ ทางบรษัิทฯ คนืค่าทัวร์หรือมัด

จําให ้แต่ทางบรษัิทขอสงวนสทิธใินการหักคา่บรกิารยนืวซีา่,คา่วซีา่ และ

คา่ใชจ้า่ยบางสว่นทเีกดิขนึจรงิเป็นกรณีไป (อาท ิกรณีออกตัวเครอืงบนิไป

แลว้ หรอืไดช้าํระคา่บรกิารในสว่นของทางเมอืงนอกเชน่ โรงแรม ฯลฯ ไป

แลว้) ทางบรษัิทขอสงวนสทิธใินการหักเก็บคา่ใชจ้่ายจรงิทเีกดิขนึแลว้กับ

ทา่นเป็นกรณีไป 

8. กรณีวซีา่ผา่นแลว้ แจง้ยกเลกิกอ่นหรอืหลงัออกตวัโดยสาร บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธใินการ ไมค่นืคา่ทวัรท์งัหมด 

9. กรณีวซีา่ผ่านแลว้ แตก่รุ๊ปออกเดนิทางไม่ได ้เนืองจากผูเ้ดนิทางทา่นอนืในกลุม่โดนปฏเิสธวซี่า หรอืไม่วา่ดว้ยสาเหตุ

ใดๆก็ตาม ทางบรษัิทขอสงวนสทิธใินการหักเก็บคา่ใชจ้า่ยจรงิทเีกดิขนึแลว้กบัทา่นเป็นกรณีไป 

10. กรณีผูเ้ดนิทางไม่สามารถเขา้-ออกเมอืงได ้เนอืงจากเอกสารปลอมหรอืการหา้มของเจา้หนา้ทไีม่วา่เหตผุลใดๆ ก็ตาม

ทางบรษัิทของสงวนสทิธใินการ ไมค่นืคา่ทวัรท์งัหมด 

 

ขอ้มลูเพมิเตมิ 

เรอืงตวัเครอืงบนิและทนีงับนเครอืงบนิ 

1. ในการเดนิทางเป็นหมูค่ณะ ผูโ้ดยสารจะตอ้งเดนิทางไป-กลบัพรอ้มกัน หากตอ้งการเคลอืนวันเดนิทางกลับ ทา่นจะตอ้ง

ชําระค่าใชจ้่ายส่วนต่างทสีายการบนิ และบรษัิททัวร์เรียกเก็บและการจัดทนัีงของกรุ๊ป เป็นไปโดยสายการบนิเป็นผู ้

กําหนด ซงึทางบริษัทฯ ไม่สามารถเขา้ไปแทรกแซงได ้และในกรณียกเลกิการเดนิทาง และไดดํ้าเนินการ ออกตัว

เครอืงบนิไปแลว้ (กรณีตวั REFUNDได)้ ผูเ้ดนิทางตอ้งรอ REFUND ตามระบบของสายการบนิเทา่นัน 

2. ทางบริษัทไดส้ํารองทนัีงพรอ้มชําระเงนิมัดจําค่าตัวเครืองบนิแลว้ หากท่านยกเลกิทัวร์ ไม่ว่าจะดว้ยสาเหตุใด ทาง

บรษัิทขอสงวนสทิธกิารเรยีกเก็บคา่มัดจําตัวเครอืงบนิ ซงึมคีา่ใชจ้่าย ประมาณ 1,000 – 5,000 บาท แลว้แตส่ายการ

บนิและชว่งเวลาเดนิทาง   

3. หากตัวเครอืงบนิทําการออกแลว้ แต่ท่านไม่สารถออกเดนิทางได ้ทางบรษัิทขอสงวนสทิธเิรียกเก็บค่าใชจ้่ายตามที

เกดิขนึจรงิ  

เรอืงโรงแรมทพีกั 

1. เนอืงจากการวางแปลนหอ้งพักของแตล่ะโรงแรมแตกตา่งกัน จงึอาจทําใหห้อ้งพักแบบหอ้งเดยีว (Single) และหอ้งคู ่

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

หอ้งพักแบบ 3 ทา่นจํานวนไมม่ากนัก จงึขอสงวนสทิธใินการเปลยีนแปลงตามความเหมาะสม 

2. กรณีทมีงีานจัดประชมุนานาชาต ิ(Trade Fair) เป็นผลใหค้า่โรงแรมสงูขนึมากและหอ้งพักในเมอืงเต็ม บรษัิทฯขอสงวน

สทิธใินการปรับเปลยีนหรอืยา้ยเมอืงเพอืใหเ้กดิความเหมาะสม 
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หลกัฐานประกอบการยนืขอวซีา่ประเทศอนิเดยีสําหรบั-คนไทย  

1. หนังสอืเดนิทาง (Passport) หนังสอืเดนิทาง ตอ้งมหีนา้เหลอืสําหรับประทับวซีา่อย่างนอ้ย 2 หนา้ อายุใชง้านเหลอืไม่

นอ้ยกวา่ 6 เดอืน นับจากวนัเดนิทาง *กรุณาถอดปก Passport กอ่นสง่เอกสารบรษัิทจะไมรั่บผดิชอบในกรณีสญูหาย* 

2. รูปถ่าย รูปถ่ายสหีนา้ตรงขนาด 2x2นวิ พืนหลังสขีาวเทา่นัน จํานวน 2ใบเป็นรูปทถี่ายจากรา้นถ่ายรูปเทา่นัน รูป (หา้ม

สวมแว่นตาหรือเครืองประดับ,ไม่ใสช่ดุขา้ราชการหรือเครืองแบบใดๆ ไม่เป็นรูปสตกิเกอร์รวมถงึหา้มใชรู้ปทถี่ายเอง

และปรนิทเ์อง) 

3. สาํเนาบตัรประจําตวัประชาชน 2 ชดุ ถา้เป็นเด็กอายตํุากวา่ 15 ปี ใชส้าํเนาสตูบิตัรและบตัรประชาชน 

4. สาํเนาทะเบยีนบา้น  

**เอกสารทเีป็นสาํเนากรุณาเซ็นชอืรบัรองสาํเนาถกูตอ้งทุกใบดว้ย** 
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กรณุากรอกขอ้มลูเพอืประโยชนใ์นการพจิารณาดําเนนิการขอวซีา่ของทา่น 
ประวัตสิว่นตวั 

PERSONAL INFORMATION 
 
คํานําหนา้ : นาย  นาง  นางสาว  เด็กชาย     
TITLE : MR  MRS  MS  MSTR     
ชอื :_     _______________                  ______นามสกลุ :____                     ________________________ 
NAME: _     _______________                  ___SURNAME : _     _______________                                  ______ 
สถานะภาพ :           แตง่งาน                 โสด  
MARITAL STATUS      MARRIED                 UN MARRIED  
ชอืสาม/ีภรรยา:                                          ___________________________________________________________ 
GIVE THE NAME OF WIFE OR HUSBAND 
สญัชาตสิาม/ีภรรยา :                                         _______________________________________________________ 
NATIONALITY 
ทอียู ่ : ____                                          _______________________________________________________________ 
ADDRESS : ___                                         ____________________________________________________________ 
รหสัไปรษณีย ์: ______                                          ______________________________________________________ 
ประวตัคิรอบครัว FAMILY INFORMATION 
ชอื/นามสกลุบดิา :                 _______________________สญัชาต ิ_______                       _____________________ 
FATHER’S NAME / SURNAME                                                                 NATIONALITY  
ชอื/นามสกลุมารดา :               ______________________สญัชาต ิ____                         _______________________ 
MOTHER’S NAME / SURNAME                                                               NATIONALITY 
ประวตักิารศกึษา 
EDUCATIONAL INFORMATION_________________________________________________________________________  
ประวตักิารทํางาน 
PROFESTION INFORMATION   
อาชพี :___________________________________________________________________ 
OCCUPATION:____________                                        __________________________________________________ 
ชอืบรษัิท:___                                         _______________________________________________________________ 
EMPLOYER’S NAME ___                                       ______________________________________________________ 
เบอรโ์ทรตดิตอ่ : _                                         ___________________________________________________________ 
WORK PHONE NUMBER___                                      ____________________________________________________ 
ทอียู ่ : ____                                          _______________________________________________________________ 
ADDRESS :___                                         ____________________________________________________________ 
รหัสไปรษณีย ์: ______                                          ______________________________________________________ 
ZIP  ___________________________________________________________________________________________ 
 
 
โปรดระบรุายชอืประเทศททีา่นไดเ้ดนิทางในชว่งระยะเวลา 10 ปี * สาํคญัมาก 
________________________________________________________________________________________________ 
*สาํหรับประเทศอนิเดยีหากเคยมกีารเดนิทางจําเป็นตอ้งแจง้เลขทวีซีา่ครังสดุทา้ยทยีนืและวนัทอีอกวซีา่(สาํคญัมาก) 
 ________________________________________________________________________________________________ 


