
 

 
 

 
 
 

แคชเมียร์ อคัรา เดลี 6 วัน 4 คืน 

 



 

 
 

วันแรก สนามบินสุวรรณภูมิ (กรุงเทพฯ) - สนามบินอินทิรา คานธี – สนามบินศรีนาคา รัฐแคชเมียร์ -กุลมาร์ค 

 

04.30 น. นัดหมายคณะพร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ (กรุงเทพฯ) ชั้น 4 ประตูหมายเลข 2 เคาน์เตอร์ D สาย

การบิน Thai Airways ซึ่งจะมีเจ้าหน้าที่ คอยต้อนรับ และบริการช่วยเหลือเรื่องของกระเป๋าเดินทาง พร้อม

ทั้งเช็คอินรับบัตรที่นั่งบนเครื่องบิน  

07.35 น. บินลัดฟ้าสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติอินทิรา คานธี ประเทศอินเดีย โดยสายการบิน Thai Airways เที่ยวบิน

ที่ TG323 (ใช้เวลาบินประมาณ 4 ช่ัวโมง) พร้อมบริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่องบิน  

10.35 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติอินทิรา คานธี ประเทศอินเดีย นำท่านผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและ

ศุลกากร (เวลาท้องถิ่นช้ากว่าประเทศไทย 1 ช่ัวโมง 30 นาที) 

หรือ 

04.00 น. นัดหมายคณะพร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ (กรุงเทพฯ) ชั้น 4 ประตูหมายเลข 2 เคาน์เตอร์ D สาย

การบิน Thai Airways ซึ่งจะมีเจ้าหน้าที่ คอยต้อนรับ และบริการช่วยเหลือเรื่องของกระเป๋าเดินทาง พร้อม

ทั้งเช็คอินรับบัตรที่นั่งบนเครื่องบิน  

07.00 น. บินลัดฟ้าสู่ สนามบิน อินทิรา คานธี ประเทศอินเดีย โดยสายการบิน Thai Airways เที่ยวบินที่ TG323 (ใช้

เวลาบินประมาณ 4 ชั่วโมง) พร้อมบริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่องบิน  

09.55 น. เดินทางถึง สนามบิน อินทิรา คานธี ประเทศอินเดีย นำท่านผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร 

(เวลาท้องถิ่นช้ากว่าประเทศไทย 1 ช่ัวโมง 30 นาที) 

**หมายเหตุ: เวลาและเที่ยวบินโปรดตรวจสอบในตารางท้ายรายการ และเนื่องจากทางสายการบินอาจมี

การปรับเปลี่ยนตางรางเวลาบิน หากท่านที่ต้องออกตั๋วภายใน (เครื่องบิน รถทัวร์ รถไฟ) กรุณาสอบถาม

ที่เจ้าหน้าที่ทุกครั้งก่อนทำการออกตั๋ว ** 

จากนั้นนำท่านไปยัง อาคารบินภายในประเทศ ณ สนามบิน อินทิรา คานธี  

......... น.     บินลัดฟ้าสู่ สนามบินศรีนาคา รัฐแคชเมียร์ โดยสายการบิน ......... เที่ยวบินที่ ......... (ใช้เวลาบินประมาณ 1 

ชั่วโมง 30 นาที) ไม่มีบริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่องบิน 

** คำแนะนำเกี่ยวกับกระเป๋าสัมภาระ ** 

เนื่องจากเที่ยวบินภายในประเทศอินเดีย มีการจำกัดน้ำหนักกระเป๋าสัมภาระ อนุญาตให้โหลดกระเป๋า

สัมภาระลงใต้ท้องเครื่องบินได้ ท่านละ ไม่เกิน 20 กก. (จำนวน 1 ใบ/ท่าน)  และสามารถนำขึ้นเครื่อง

ได้ ท่านละ ไม่เกิน 7 กก. (จำนวน 1 ใบ/ท่าน) หากมีน้ำหนักเกินกรณีนี้สายการบินจำเป็นต้องเรียกเก็บ



 

 
 

ค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม ซึ่งลูกค้าจำเป็นต้องชำระเองตามจริงทั้งหมด จึงขอความร่วมมือในการคำนวณน้ำหนัก

สัมภาระก่อนเดินทางทุกครั้ง 

หมายเหตุ: เที่ยวบิน โปรแกรม และเมืองที่พักอาจมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสม ให้สอดคล้อง

กับเวลา สถานการณ ์และสภาพอากาศ โดยคำนึงถึงประโยชน์ของลูกค้าเป็นสำคัญ 

 

........ น.     เดินทางถึง สนามบินศรีนาคา รัฐแคชเมียร์ นำท่านผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร (เวลาท้องถิ่น

ช้ากว่าประเทศไทย 1 ชั่วโมง 30 นาที) รัฐแคชเมียร์ (Kashmir) ตั้งอยู่ทางตอนเหนือสุดของประเทศ

อินเดีย หรือที่ได้รับขนานนามว่า “ดินแดนสวิตเซอร์แลนด์แห่งเอเชีย”  เป็นดินแดนกลางเทือกเขาหิมาลัยที่

มีธรรมชาติสวยงามอย่างน่าอัศจรรย์ แคชเมียร์ถือว่าเป็นอีกหนึ่งรัฐที่มีความหลากหลายทางภูมิประเทศที่

คล้ายคลึงกับประเทศฝั่งยุโรป เนื่องจากมีทั้งแบบเทือกเขา พื้นที่ราบบนภูเขา ภูเขาหิมะ ทุ่งหญ้า และ

ทะเลสาบ และที่สำคัญแคชเมียร์เป็นเมืองที่สามารถเที่ยวได้ตลอดทั้งปี ยังมีทัศนียภาพด้านหลังเป็นวิวของ

ทะเลสาบดาล ซึ่งยิ่งทำให้ที่นี่สวยงามยิ่งขึ้นไปอีก หากใครได้มาเยือนเป็นอันต้องตกหลุมรักกันทุกคน นำท่าน

เดินทางไปยัง เมืองศรีนาคา (Srinagar) หรือรูจักกันในอีกชื่อ “ศรีนคร” เมืองหลวงของรัฐแคชเมียร์ ซึ่งเมือง

หลวงแห่งนี้ตั้งอยู่ที่หุบเขาแคชเมียร์ เป็นที่ยอมรับในหมู่นักท่องเที่ยวว่าเป็นดินแดนแห่งทะเลสาบ สายน้ำ 

สวนดอกไม้ รวมถึงศิลปะงานฝีมือที่ผลิตมาจากไม้ ด้วยความที่ชาวเมืองมีวิถีชีวิตอยู่คู่กับสายน้ำ หรือ

ทะเลสาบดาลจึงทำให้ชาวบ้านใช้เรือเป็นหนึ่งในพาหนะสำคัญในการเดินทาง นำท่านเดินทางสู่ ทะเลสาบ

ดาล (Dal Lake) เป็นทะเลสาบที่ถือว่าใหญ่ที่สุดในแคชเมียร์ ถือว่าเป็นทะเลสาบที่ขึ้น  ชื่อและมีชื่อเสียงใน

หมู่นักท่องเที่ยว ทะเลสาบแห่งนี้มีเกาะกลางทะเลสาบเป็นหย่อมๆ หรือสวนผักกลางน้ำ และยังเป็น  ตลาดน้ำ

ที่ในช่วงเช้าจะมีพ่อค้าต่างๆพายเรือมาขายของ อาทิ ผักหรือผลไม้ต่างๆ พิเศษ!! นำทุกท่านลงเรือ “ชิคารา”  

หรือเรือพายโบราณ เพื่อชมวิวทิวทัศน์บรรยากาศสุดโรแมนติก และความงามวิถีชีวิตของชาวบ้าน ซึ่ง

หากใครที่มาเยือนแคชเมียร์แล้วไม่ได้มาล่องเรือชิคาราถือว่ามาไม่ถึง 

 



 

 
 

 
 

ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร (1) 

นำท่านเข้าสู่ที่พัก...  Royal Group of Houseboats (Deluxe Houseboat) หรือเทียบเท่า 

 

 

วันที่สอง กุลมาร์ค - กุลมาร์ค กอนโดล่า - เทือกเขากุลมาร์ค - สวนโมกุล - ทะเลสาบดาล 

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (2) 

นำท่านเดินทางสู ่ กุลมาร์ค (Gulmarg) หรือ “แดนทุ่งหญ้าของดอกไม้ (Meadow of Gold)” เป็น

เทือกเขาอยู่สูงกว่าระดับน้ำทะเล 2,730 เมตร ตั้งอยู่ห่างจากเมืองศรีนาคาประมาณ 56 กิโลเมตร เดิมมีชื่อ

เรียกว่า เการิมาร์ค ก่อตั้งโดยศุลต่านยูซุปชาร์ ช่วงศตวรรษที่ 16 และที่สำคัญที่แห่งนี้เป็นที่ตั้งของสนาม

กอล์ฟที่มีหลุมถึง 18 หลุม ที่ยังสูงที่สุดในโลก ซึ่งกุลมาร์คเป็นหนึ่งในสถานที่ท่องเที่ยวอีกหนึ่งแห่งที่ต้องมา

เยือนสักครั้งในชีวิต เทือกเขากุลมาร์คได้รับการยอมรับจากผู้คนมากมายว่าเป็นสถานที่ที่มีทัศนียภาพที่

สวยงามแห่งหนึ่งของโลก ถือว่าเป็นความงดงามที่มาจากธรรมชาติอย่างแท้จริง ไม่ว่าจะช่วงไหนๆ ก็

สามารถเที่ยวชมได้อย่างไม่มีเบื่อ พร้อมสัมผัสความสวยงามที่แตกต่างกับสี่ฤดูกาล  ไม่ว่าจะเป็นช่วงใบไม้

ผลิ ใบไม้เปลี่ยนสี หรือจะฤดูหิมะเก๋ๆในช่วงฤดูหนาว และถึงแม้จะเป็นช่วงฤดูร้อนแต่ที่นี่ก็มีอากาศเย็นสบาย

ไม่ร้อนมาก 



 

 
 

 
 นำทุกท่านไปยัง สถานีกุลมาร์ค กอนโดล่า และนำท่านนั่ง กุลมาร์ค กอนโดล่า กระเช้าลอยฟ้าที่มีความสูง

ที่สุดในโลก มีความสูง 3,979 เมตรจากระดับน้ำทะเล **(ราคาโปรแกรมนี้รวมค่าตั๋วสำหรับนั่งกุลมาร์ค กอน

โดล่า)** เพ่ือขึ้นไปยังสถานีกงโดรีบนเขา (เฟสที่ 1) ด้วยระยะทางประมาณ 5 กิโลเมตร  

กรณีที่ลูกค้าต้องการนั่งกระเช้ากุลมาร์ค กอนโดล่า ต่อไปยังเฟส 2 (เพื่อขึ้นไปชมทัศนียภาพอัน

สวยงาม และวิวยอดเขานันกาพาร์บัต (Nanga Parbat) หรือวิวของเทือกเขาหิมาลัย) สามารถแจ้ง

หัวหน้าทัวร์ได้โดยมี      ค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมท่านละประมาณ 18 USD/ท่าน 

กลางวัน บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (3)  

 นำท่านเดินทางสู่ สวนโมกุล (Mughal Gardens) หรืออีกหนึ่งฉายาที่ทุกคนรู้จัก “สวรรค์แห่งดอกไม้” 

ตั้งอยู่ทาง ทิศตะวันออกของทะเลสาบดาล ถูกสร้างขึ้นในสมัยจักรพรรดิอักบาร์ ซึ่งขึ้นครองราชย์ในปี ค.ศ. 

1585 พระองค์ทรง ครองเมืองและสร้างสวนนี้โดยช่างฝีมือดี  



 

 
 

 
 

สวนแห่งนี้แบ่งออกเป็น 3 ส่วน ซึ่งภายในสวนมีการประดับตกแต่งในแบบสไตล์สวนเปอร์เชีย ซึ่งประกอบไป

ด้วย สระน้ำ ลำธาร และแปลงดอกไม้นานาพันธุ์ พร้อมกับลานน้ำพุที่ถูกสร้างขึ้นทอดยาวจากที่ต่ำขึ้นที่สูง หัน

หน้าสู่ทะเลสาบดาล 

 

 



 

 
 

ในช่วงประมาณเดือนมีนาคม – เมษายน จะเป็นช่วงเวลาที่ดอกไม้เมืองหนาวจะออกดอกผลิบานได้

อย่างสวยงาม และเป็นจุดเริ่มต้นของเทศกาลดอกทิวลิปอินทิรา คานธี (The Indira Gandhi Memorial 

Tulip Garden) เทศกาลดอกทิวลิปที่ใหญ่ที่สุดในเอเชีย ** (ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศในปีนั้นๆ แต่

โดยประมาณช่วงเดือนมีนาคม – เมษายน ของทุกปีจะเป็นช่วงที่ดอกทิวลิปเริ่มผลิบาน)** ประกอบไป

ด้วยหลากหลายสายพันธุ์ และหลากสีสัน อาทิเช่น สีแดง ชมพู เหลือง ม่วง ขาว เป็นต้น 

 

ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร (4)  

นำท่านเข้าสู่ที่พัก...  Royal Group of Houseboats (Deluxe Houseboat) หรือเทียบเท่า  

 

วันที่สาม พาฮาลแกม - ชมวิวเทือกเขาหิมาลัย - - สวนชาลิมาร์ - สวนนิชาท 

 

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (5) 

                จากนั้นนำท่านเดินทางต่อไปยัง พาฮาลแกม (Pahalgam) ขึ้นชื่อในเรื่องของความงดงามของวิวทิวทัศน์ที่

ถูกโอบล้อมไปด้วยเทือกเขาหิมาลัย ป่าสนเขียวสด และแม่น้ำลิดเดอร์ อันใสเย็น และในช่วงฤดูร้อนจะมี

ดอกไม้ป่าบานสะพรั่ง อีกทั้งยังเป็นแหล่งที่ปลูกหญ้าฝรั่งซ่ึงเป็นพืชดอกสีม่วงที่นิยมใช้ประโยชน์จากเกสรสี



 

 
 

แดงของมันในการผสมสุรา อาหาร และลูกอมลูกกวาดเพ่ือให้มีกลิ่นหอม นำทุกท่านชมวิวความสวยงามของ

เทือกเขาหิมาลัย เทือกเขาที่ปกคลุมด้วยธารน้ำแข็งตลอดท้ังปี 

  

กลางวัน บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (6)  

นำท่านเดินทางกลับ เมืองศรีนาคา จากนั้นนำทุกท่านไปยัง สวนชาลิมาร์ (Shalimar Bagh) ถูกสร้าง

ขึ้นในสมัย จักรพรรดิจาฮันจีร์ โดยพระองค์สร้างขึ้นเพ่ือพระมเหสีเนอร์ เจฮัน ซึ่งเป็นผู้หญิงที่พระองค์ทรง

รัก และเป็นสถานที่ประทับในช่วงฤดูร้อน สวนแห่งนี้ถือว่าเป็นพื้นที่ของกษัตริย์และเชื้อพระวงศ์ ปัจจุบัน

สถานที่แห่งนี้เป็นสถานที่ที่เปิดให้นักท่องเที่ยวได้มีโอกาสมาเยี่ยมชมความสวยงามโดยเฉพาะบันไดที่ถูก

สร้างข้ึนทอดผ่านให้เดินไปยังเนินด้านบนซึ่งเป็นที่ตั้งของน้ำพุ นำท่านเดินทางไปชมสวนใกล้ๆนั่นคือ สวน

นิชาท (Nishat Bagh) ที่สวนแห่งนี้มีความพิเศษตรงที่มีต้นเมเปิ้ลที่มีอายุกว่า 400 ปี ซึ่งมีการตกแต่ง

คล้ายๆกับสวนชาลิมาร์คือมีลานน้ำพุทอดยาวจนถึงพระที่นั่งชั้นใน และยิ่งไปกว่านั้นสวนทั้งสามที่นี ้มี

ความงามที่พิเศษคือสวนทั้งหมดนั้นสร้างขึ้นบนลานที่ยกสูงขึ้นโดยหันหน้าสู่ทะเลสาบทำให้ท่านไหนที่ไป

เยือนจะได้ดื่มด่ำท้ังความงามและความโรแมนติกเหมือนหลุดออกมาจากภาพวาดเลยทีเดียว 

 



 

 
 

 
 

ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร (7) 

นำท่านเข้าสู่ที่พัก...  Royal Group of Houseboats (Deluxe Houseboat) หรือเทียบเท่า 

 

วันที่สี่ สนามบินศรีนาคา รัฐแคชเมียร์ - สนามบิน อินทิรา คานธี - เมืองเดลี - เมืองอัครา 

 

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (8) 

นำทุกท่านเดินทางไปยัง สนามบินศรีนาคา รัฐแคชเมียร์ 

......... น.     บินลัดฟ้าสู่ สนามบิน อินทิรา คานธี โดยสายการบิน ......... เที่ยวบินที่ ......... (ใช้เวลาบินประมาณ 1 ชั่วโมง 

30 นาที) ไม่มีบริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่องบิน 

 

** คำแนะนำเกี่ยวกับกระเป๋าสัมภาระ ** 

เนื่องจากเที่ยวบินภายในประเทศอินเดีย มีการจำกัดน้ำหนักกระเป๋าสัมภาระ อนุญาตให้โหลดกระเป๋า

สัมภาระลงใต้ท้องเครื่องบินได้ ท่านละ ไม่เกิน 20 กก. (จำนวน 1 ใบ/ท่าน)  และสามารถนำขึ้นเครื่องได้ 



 

 
 

ท่านละ ไม่เกิน 7 กก. (จำนวน 1 ใบ/ท่าน) หากมีน้ำหนักเกินกรณีนี ้สายการบินจำเป็นต้องเรียกเก็บ

ค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม ซึ่งลูกค้าจำเป็นต้องชำระเองตามจริงทั้งหมด จึงขอความร่วมมือในการคำนวณ น้ำหนัก

สัมภาระก่อนเดินทางทุกครั้ง 

หมายเหตุ: เที ่ยวบิน โปรแกรม และเมืองที ่พักอาจมีการปรับเปลี ่ยนตามความเหมาะสม ให้

สอดคล้องกับเวลา สถานการณ ์และสภาพอากาศ โดยคำนึงถึงประโยชน์ของลูกค้าเป็นสำคัญ 

 

......... น.     เดินทางถึง สนามบิน อินทิรา คานธี (เวลาท้องถิ่นช้ากวา่ประเทศไทย 1 ช่ัวโมง 30 นาที)  

กลางวัน บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (9)  

นำทุกท่านเดินทางไปยัง เมืองอัครา (Agra) (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 5 ชั่วโมง) อดีตเป็นเมืองหลวงของ

ประเทศอินเดีย มีชื่อเรียกว่า “ฮินดูสถาน” อัครา เป็นเมืองที่ตั้งอยู่ริมแม่น้ำยมนา ทางตอนเหนือของประเทศ

อินเดีย ในรัฐอุตตรประเทศ มีประชากรหนาแน่นที่สุดในรัฐอุตตรประเทศ อันดับที่ 19 ในประเทศอินเดีย และ

ที่สำคัญเมืองอัคราถือว่าเป็นสถานที่ตั้ง “อนุสรณ์สถานแห่งความรัก” หรือ “ทัชมาฮาล”   

ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร (10) 

นำท่านเข้าสู่ที่พัก...  Howard the fern Hotel, Retreat Hotel หรือเทียบเท่า 

 

 

วันที่ห้า   ทัชมาฮาล -  อัครา ฟอร์ท - เมืองเดลี - ประตูเมืองอินเดีย - ตลาดพื้นเมืองจันปาท - สนามบินอินทิรา 

คานธ ี

 

นำท่านเดินทางสู่ ทัชมาฮาล (Taj Mahal) หรืออนุสรณ์สถานแห่งความรัก เพื่อชมพระอาทิตย์ขึ้นในตอน

เช้าตรู่ ซึ่งทัชมาฮาลถือว่าเป็นสิ่งมหัศจรรย์ของโลกในยุคปัจจุบัน เป็นแหล่งก่อเกิดพลังแห่งความรักที่เป็นแรง

บันดาลใจให้ใครหลายๆคน ทัชมาฮาล ถือเป็นสุสานหินอ่อนที่ผู้คนต่างยกย่องให้เป็นสถาปัตยกรรมแห่งความ

รักที่งดงาม และยิ่งใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งของโลก ปัจจุบัน ทัชมาฮาล ถือว่าเป็นแหล่งมรดกโลก 1 ใน 7 สิ่ง

มหัศจรรย์ที่สำคัญ ที่บอกเล่าเกี่ยวกับความรักที่เป็นอมตะของพระเจ้าชาห์จาฮันที่มีต่อพระนางมุมตัช สร้าง

ขึ้นในปี ค.ศ. 1631 จากนั้นหัวหน้าทัวร์ นำทุกท่านเดินสู่ประตูสุสานที่สลักตัวหนังสือภาษาอาระบิคที่เป็น

ถ้อยคำอุทิศ และไว้อาลัยต่อบุคคลอันเป็นที่รักที่จากไป พร้อมกับนำทุกท่านถ่ายรูปภาพกับลานน้ำพุที ่มี

อาคารทัชมาฮาลอยู่เบื้องหลัง พาทุกท่านเยี่ยมชมภายในอาคารที่มีการสร้างมาจากหินอ่อนสีขาวบริสุทธิ์จาก



 

 
 

เมืองมกรานะ มีการประดับลวดลายด้วยเทคนิคฝังหินสีต่างๆ ลงไปในเนื้อหินถือได้ว่าเป็นสถาปัตยกรรมชิ้น

เอกของโลกที่ออกแบบโดยช่างจากเปอร์เซีย อาคารตรงกลางเป็นรูปโดมที่มีหอคอยสี่เสาล้อมรอบ ตรงกลาง

ด้านในเป็นที่ฝังพระศพของพระนางมุมตัช มาฮาล และพระเจ้าชาห์จาฮัน ที่ได้อยู่คู่เคียงกันตลอดชั่วนิรันดร์  

 

 
 

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (11) 

 นำท่านเดินทางสู่ อัครา ฟอร์ท (Agra Fort) อีกหนึ่งสถานที่แหล่งมรดกโลกที่ควรค่าแก่การมาเยือน อัครา 

ฟอร์ท พระราชวังที่ถือว่ายิ่งใหญ่ เพราะใช้เวลาในการสร้างยาวนานถึงสามยุคด้วยกัน ของกษัตริย์แห่งราชวงศ์

โมกุล เป็นกำแพงสองชั้นและป้อมอาคารทางเข้าสี่ทิศ ภายในประกอบด้วยพระราชวัง มัสยิด สวนดอกไม้ 

สถาปัตยกรรมตัวอาคารสร้างด้วยหินทรายสีแดง โดยกษัตริย์อัคบาร์ และท่ีแห่งนี้ยังเป็นที่คุมขังกษัตริย์ซาจาร์

ฮาล พระองค์ใช้เวลาช่วงสุดท้ายของชีวิต โดยการมองผ่านแม่น้ำยุมนาไปยังทัชมาฮาลที่ซึ่งมเหสีสุดที่รักของ

พระองค์ประทับอยู่อย่างนิรันดร์ 



 

 
 

 
 

 กลางวัน บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (12) 

 นำท่านเดินทางสู่ เมืองเดลี (Delhi) (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 5 ชั่วโมง) เมืองหลวงของประเทศอินเดีย 

ถือเป็นเมืองที่เป็นศูนย์กลางด้านการเมืองการปกครองประชาธิปไตยที่ใหญ่ที่สุดในโลก นำท่านเดินทางสู่ 

ประตูเมืองอินเดีย (India Gate) ประตูเมืองแห่งนี้สูง 43.3 เมตร ซุ้มโค้งของประตูกว้าง 9.1 เมตร สูง 

22.8 เมตร สร้างโดยใช้หินทรายแดงแท่งทึบ เป็นสถานที่ประกอบพิธีกรรมในงานวันสำคัญต่าง ๆ ถูกสร้าง

ขึ้นเพื่อเป็นอนุสาวรีย์ของทหารที่เสียชีวิตในสงครามโลกครั้งที่หนึ่ง ที่ประตูเมืองแห่งนี้จะเห็นลายสลักชื่อ

ของทหารที่ตายในสนามรบ โดยชื่อที่สลักไว้เป็นชื่อของทหารและข้าราชการชาวอินเดียและอังกฤษ 

จำนวน 13,516 คน ที่พลีชีพในสงครามชายแดนด้านตะวันตกเฉียงเหนือ และสงครามอัฟฆัน ครั้งที่ 3 

ด้านบนยอดของประตูสร้างเพ่ืออุทิศให้แกท่หารทีห่ายสาบสูญไปโดยไร้ร่องรอย  

  



 

 
 

 
 

พาท่านช้อปปิ้ง ตลาดพื้นเมืองจันปาท ทุกท่านสามารถเพลิดเพลินไปกับสินค้าพื ้นเมืองมากมาย อาทิ 

ผ้าพันคอ เสื้อผ้า เครื่องประดับ เครื่องเงิน ของตกแต่งบ้านสไตล์อินเดีย ของแฮนด์เมด ราคาถูก รับรองว่าทุก

ท่านจะไม่ผิดหวังเพราะท่ีตลาดแห่งนี้เปรียบเสมือนพาหุรัดเมืองไทย 

สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางสู่สนามบิน 

ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร บริการท่านด้วยเมนูอาหารไทย (13) 

สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางสู่สนามบิน 

23.30 น. บินลัดฟ้ากลับสู่ สนามบินสุวรรณภูมิ ประเทศไทย โดยสายการบิน Thai Airways เที่ยวบินที่ TG316 (ใช้

เวลาบินประมาณ 4 ชั่วโมง) พร้อมบริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่องบิน 

 

 

วันที่หก สนามบินสุวรรณภูมิ (กรุงเทพฯ) 

 

05.25 น. คณะเดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ 

หรือ 

00.20 น. บินลัดฟ้ากลับสู่ สนามบินสุวรรณภูมิ ประเทศไทย โดยสายการบิน Thai Airways เที่ยวบินที่ TG316 (ใช้

เวลาบินประมาณ 4 ชั่วโมง) พร้อมบริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่องบิน 



 

 
 

05.45 น. คณะเดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ 

 

**หมายเหตุ: เวลาและเที่ยวบินโปรดตรวจสอบในตารางท้ายรายการ และเนื่องจากทางสายการบินอาจมี

การปรับเปลี่ยนตางรางเวลาบิน หากท่านที่ต้องออกตั๋วภายใน (เครื่องบิน รถทัวร์ รถไฟ) กรุณาสอบถาม

ที่เจ้าหน้าที่ทุกครั้งก่อนทำการออกตั๋ว ** 

 

 

 

อัตราค่าบริการ 

กำหนดการเดินทาง รายละเอียดเที่ยวบิน 

ผู้ใหญ่ 

ห้องละ 2-3 

ท่าน 

พักเดี่ยวเพิ่ม 
ราคาไม่รวมตั๋ว

เครื่องบิน 

02-07 เมษายน 2563 

( วันจักรี ) 

02 APR BKK-DEL TG323   07.00 – 

09.55 

02 APR DEL-SXR I5746    14.45 – 

16.20 

05 APR SXR-DEL I5716    08.00 – 

09.40 

06 APR DEL-BKK TG316   23.30 – 

05.25+1 

30,999 9,999 22,999 

03-08 เมษายน 2563 

( วันจักรี ) 

03 APR BKK-DEL TG323   07.00 – 

09.55 

03 APR DEL-SXR I5746    14.45 – 

16.20 

06 APR SXR-DEL I5716    08.00 – 

09.40 

30,999 9,999 22,999 



 

 
 

07 APR DEL-BKK TG316   23.30 – 

05.25+1 

09-14 เมษายน 2563 

( วันสงกรานต์ ) 

09 APR BKK-DEL TG323   07.00 – 

09.55 

09 APR DEL-SXR I5746    14.45 – 

16.20 

12 APR SXR-DEL I5716    08.00 – 

09.40 

13 APR DEL-BKK TG316   23.30 – 

05.25+1 

32,999 9,999 24,999 

11-16 เมษายน 2563 

( วันสงกรานต์ ) 

11 APR BKK-DEL TG323   07.00 – 

09.55 

11 APR DEL-SXR I5746    14.45 – 

16.20 

14 APR SXR-DEL I5716    08.00 – 

09.40 

15 APR DEL-BKK TG316   23.30 – 

05.25+1 

35,999 9,999 27,999 

12-17 เมษายน 2563 

( วันสงกรานต์ ) 

12 APR BKK-DEL TG323   07.00 – 

09.55 

12 APR DEL-SXR I5746    14.45 – 

16.20 

15 APR SXR-DEL I5716    08.00 – 

09.40 

16 APR DEL-BKK TG316   23.30 – 

05.25+1 

35,999 9,999 27,999 



 

 
 

13-18 เมษายน 2563 

( วันสงกรานต์ ) 

13 APR BKK-DEL TG323   07.00 – 

09.55 

13 APR DEL-SXR I5746    14.45 – 

16.20 

16 APR SXR-DEL I5716    08.00 – 

09.40 

17 APR DEL-BKK TG316   23.30 – 

05.25+1 

32,999 9,999 22,999 

17-22 เมษายน 2563 

17 APR BKK-DEL TG323   07.00 – 

09.55 

17 APR DEL-SXR I5746    14.45 – 

16.20 

20 APR SXR-DEL I5716    08.00 – 

09.40 

21 APR DEL-BKK TG316   23.30 – 

05.25+1 

29,999 9,999 21,999 

24-29 เมษายน 2563 

24 APR BKK-DEL TG323   07.00 – 

09.55 

24 APR DEL-SXR I5746    14.45 – 

16.20 

27 APR SXR-DEL I5716    08.00 – 

09.40 

28 APR DEL-BKK TG316   23.30 – 

05.25+1 

29,999 9,999 21,999 

 

** อัตรานี้ ยังไม่รวมค่าทิปคนขับรถ หัวหน้าทัวร์ และมัคคุเทศก์ท้องถิ่น ท่านละ 1,500 บาท/ท่าน/ทริป** 

** อัตรานี้ ยังไม่รวมค่าวีซ่าท่านละ 1,500 บาท/ท่าน/ทริป** 



 

 
 

** อัตราค่าบริการ สำหรับเด็กอายุไม่ถึง 2 ขวบ ณ วันเดินทางกลับ (Infant) ท่านละ 10,000 บาท ** 

** สำหรับชาวต่างชาติ ที่ไม่ใช่สัญชาติไทย เก็บค่าทัวร์เพิ่มท่านละ 1,000 บาท ** 

 

• โรงแรมที่พักอาจมีการสลับปรับเปลี่ยนขึ้นอยู่กับความเหมาะสมเป็นหลักโดยคำนึงถึงผลประโยชน์ลูกค้าเป็นหลัก 
 

** สำหรับอัตราค่าบริการนี้ จำเป็นต้องมีผู้เดินทางจำนวน 20 ท่าน ขึ้นไป ในแต่ละคณะ กรณีที่มีผู้เดินทางไม่ถึงตาม

จำนวนที่กำหนด ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเลื่อนการเดินทาง หรือ เปลี่ยนแปลงอัตราค่าบริการ (ปรับราคา

เพิ่มข้ึน เพื่อให้คณะได้ออกเดินทาง ตามความต้องการของผู้เดินทาง) ** 

อัตราค่าบริการนี้รวม 
 ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ พร้อมคณะ       
 ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที่มี   
 ค่าน้ำหนักกระเป๋าสัมภาระท่านละไม่เกิน 20 กก. (จำนวน 1 ใบ/ท่าน) ท่านละ ไม่เกิน 20 กก. และสามารถนำขึ้น

เครื่องได้ ท่านละ ไม่เกิน 7 กก. (จำนวน 1 ใบ/ท่าน)      
 ค่ารถรับ-ส่ง และนำเที่ยวตามรายการ   
 ค่าท่ีพักตามที่ระบุในรายการ พักห้องละ 2 ท่านหรือ 3 ท่าน    
 ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ    
 ค่าอาหารตามม้ือที่ระบุในรายการ       
 ค่าจ้างมัคคุเทศก์คอยบริการตลอดการเดินทาง    
 ค่าตั๋วเครื่องบินภายในไป-กลับ พร้อมคณะ 
 ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท  (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)   
 
อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม  
 ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที ่ระบุ เช่น ค่าทำหนังสือเดินทาง ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรศัพท์ทางไกล ค่า
อินเตอร์เน็ต ค่าซัก  รีด มินิบาร์ในห้อง รวมถึงค่าอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งเพิ่มนอกเหนือรายการ  (กรุณาสอบถามจาก
หัวหน้าทัวร์ก่อนการใช้บริการ)   
 ค่าทิปคนขับรถ หัวหน้าทัวร์ และมัคคุเทศก์ท้องถิ่น ท่านละ 1,500 บาท/ทริป/ต่อท่าน  
 ค่าธรรมเนียมและค่าบริการยื่นวีซ่าท่องเที่ยวประเทศอินเดีย ท่านละ 1,500 บาท (โดยชำระพร้อมเงินมัดจำครั้งแรก) 

 ค่าภาษีมูลค่าเพ่ิม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% 
 



 

 
 

เงื่อนไขการจอง และ การชำระค่าบริการ 

1. นักท่องเที่ยวหรือเอเย่นต์ กรุณาทำการจองล่วงหน้าก่อนเดินทางอย่างน้อย 45 วัน พร้อมชำระเงินมัดจำ ท่านละ 

10,000 บาท ภายใน 3 วัน หลังจากวันจอง ตัวอย่างเช่น ท่านทำจองวันที่ 1 กรุณาระเงินมัดจำ ส่วนนี้ภายในวันที่ 3 

ก่อนเวลา 14.00 น. เท่านั้น โดยระบบจะยกเลิกอัตโนมัติทันที หากยังไม่ได้รับยอดเงินมัดจำตามเวลาที่กำหนด และ

หากท่านมีความประสงค์จะเดินทางในพีเรียดเดิม ท่านจำเป็นต้องเช็คที่ว่างและทำจองเข้ามาใหม่อีกครั้ง กรณีที่คณะ

เต็ม มีคิวรอ (Waiting List) ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการให้สิทธิ์ลูกค้ารายถัดไป เป็นไปตามระบบ ตามวัน และ เวลา 

ที่ทำรายการจองเข้ามาตามลำดับ เนื่องจากทุกพีเรียดทางบริษัทมีที่นั่งราคาพิเศษจำนวนจำกัด 

2. นักท่องเที่ยวหรือเอเย่นต์ กรุณาชำระค่าทัวร์ส่วนที่เหลือทั้งหมด ครบ 100% ก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 21 วัน 

กรณีนักท่องเที่ยวหรือเอเย่นต์ไม่ชำระเงิน หรือ ชำระเงินไม่ครบภายในกำหนด ไม่ว่าส่วนใดส่วนหนึ่ง รวมไปถึง กรณี

เช็คของท่านถูกปฏิเสธการจ่ายเงินไม่ว่ากรณีใดๆก็ตาม รวมทั้ง กรณีท่ีอยู่ในช่วงรอผลการอนุมัติวีซ่า รอนัดสัมภาษณ์วี

ซ่า ที่ทำให้ทางบริษัทไม่ได้รับเงินตามเวลาที่กำหนดไม่ว่ากรณีใดๆก็ตาม คือ ก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 30 วัน ให้ถือ

ว่านักท่องเที่ยวสละสิทธิการเดินทางในทัวร์นั้นๆทันที 

3. การติดต่อใดๆ กับทางบริษัท เช่น แฟกซ์ อีเมลล์ หรือ จดหมายฯ ต้องทำในวันเวลาทำการของทางบริษัท ดังนี้ วัน

จันทร์ ถึง ศุกร์ เวลา 9.00 น.–18.00 น. และ วันเสาร์ เวลา 9.00 น.–14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกล่าวและวันหยุด

นักขัตฤกษ์ท่ีรัฐบาลประกาศในปีนั้นๆถือว่าเป็นวันหยุดทำการของทางบริษัท 

 
เงื่อนไขการยกเลิกการเดินทาง 

1. กรณีที ่น ักท่องเที ่ยวหรือเอเย่นต์ต้องการขอยกเลิกการเดินทาง หรือ เลื ่อน หรือ เปลี ่ยนแปลง การเดินทาง 

นักท่องเที่ยวหรือเอเย่นต์ (ผู้มีรายชื่อในเอกสารการจอง) จะต้องแฟกซ์ อีเมลล์ หรือ เดินทางมาที่บริษัทอย่างใดอยา่ง

หนึ่ง เพ่ือลงนามในเอกสารแจ้งยืนยันยกเลิกการจองกับทางบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษรเท่านั้น ทางบริษัทไม่รับยกเลิก

การจองผ่านทางโทรศัพท์ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น 

2. กรณีนักท่องเที่ยวหรือเอเย่นต์ต้องการขอรับเงินค่าบริการคืน นักท่องเที่ยวหรือเอเย่นต์ (ผู้มีรายชื่อในเอกสารการจอง) 

จะต้องแฟกซ์ อีเมลล์ หรือ เดินทางมาที่บริษัทอย่างใดอย่างหนึ่ง เพื่อลงนามดำเนินการขอรับเงินค่าบริการคืน โดย

แนบหนังสือมอบอำนาจประกอบ (กรณีดำเนินการแทนผู้เดินทาง) พร้อมหลักฐาน ได้แก่ ใบเรียกเก็บเงิน หลักฐานการ

ชำระเงินค่าบริการต่างๆทั้งหมด พาสปอร์ตหน้าแรกของผู้เดินทาง สำเนาบัตรประชาชนของผู้รับมอบอำนาจ และหน้า

สมุดบัญชีธนาคารที่ต้องการให้นำเงินเข้าให้ครบถ้วน โดยมีเงื่อนไขการคืนเงินค่าบริการดังนี้ 



 

 
 

2.1 ยกเลิกก่อนวันเดินทางไม่น้อยกว่า 30 วัน คืนเงินค่าบริการร้อยละ 100 ของเงินค่าบริการ 

2.2 ยกเลิกก่อนวันเดินทางไม่น้อยกว่า 15 วัน คืนเงินค่าบริการร้อยละ 50 ของเงินค่าบริการ 

2.3 ยกเลิกก่อนวันเดินทางน้อยกว่า 15 วัน ไม่คืนเงินค่าบริการที่ชำระแล้วทั้งหมด 

** ทั้งนี้ ทางบริษัทจะหักค่าใช้จ่ายที่ได้จ่ายจริงจากค่าบริการที่ชำระแล้วเนื่องจากการจัดเตรียม การจัดการนำเที่ยว

ให้แก่นักท่องเที่ยว เช่น การสำรองท่ีนั่งตั๋วเครื่องบิน การจองที่พัก เป็นต้น ** 

3. การเดินทางท่ีต้องการันตีมัดจำหรือซื้อขาดแบบมีเงื่อนไข หรือเที่ยวบินเหมาลำ Charter Flight หรือ Extra Flight กับ

สายการบิน หรือผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศ  จะไม่มีการคืนเงินมัดจำหรือค่าบริการทั้งหมดไม่ว่ากรณีใดๆ

ก็ตาม   

4. สำหรับอัตราค่าบริการนี้ จำเป็นต้องมีผู้เดินทางจำนวน 10 ท่าน ขึ้นไป ในแต่ละคณะ กรณีที่มีผู้เดินทางไม่ถึงตาม

จำนวนที่กำหนด ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิก เลื่อน หรือ เปลี่ยนแปลง อัตราค่าบริการ (ปรับราคาเพ่ิมขึ้น 

เพื่อให้คณะได้ออกเดินทาง ตามความต้องการ) โดยทางบริษัทจะแจ้งให้กับนักท่องเที่ยวหรือเอเย่นต์ทราบล่วงหน้า

อย่างน้อย 10 วัน ก่อนการเดินทางสำหรับประเทศที่ไม่มีวีซ่า และ อย่างน้อย 21 วัน ก่อนการเดินทางสำหรับประเทศ

ที่มีวีซ่า แต่หากทางนักท่องเที่ยวหรือเอเย่นต์ทุกท่านยินดีที่จะชำระค่าบริการเพ่ิมจากการที่มีนักท่องเที่ยวร่วมเดินทาง

น้อยกว่าที่ทางบริษัทกำหนดเพื่อให้คณะเดินทางได้ ทางบริษัทยินดีที่จะให้บริการและดำเนินการต่อไป 

5. ในกรณีที่ลูกค้าดำเนินการยื่นวีซ่าเรียบร้อยแล้ว ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าทัวร์ที่ลูกค้าชำระมาแล้วไม่ว่าส่วนใด

ส่วนหนึ่ง ยกเว้นในกรณีที่วีซ่าไม่ผ่านการอนุมัติจากทางสถานทูต กรณีนี้ทางบริษัทจะคิดค่าใช้จ่ายตามที่เกิดขึ้นจริง

ทั้งหมด โดยคำนึงถึงประโยชน์ของลูกค้าเป็นสำคัญ 

6. การติดต่อใดๆ กับทางบริษัทเช่น แฟกซ์ อีเมลล์ หรือจดหมายฯ ต้องทำในวันเวลาทำการของทางบริษัท ดังนี้ วันจันทร์ 

ถึงศุกร์ เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวันเสาร์ เวลา 9.00 น.-14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกล่าวและวันหยุดนักขัต

ฤกษ์ท่ีรัฐบาลประกาศในปีนั้นๆถือว่าเป็นวันหยุดทำการของทางบริษัท 

 

ข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับ การยื่นคำร้องขอวีซ่า ที่ท่านควรทราบ  

1. ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการยื่นวีซ่าแบบหมู่คณะเท่านั้น กรณีที่ท่านไม่สามารถยื่นวีซ่าพร้อมคณะได้ จะต้องยื่น

ก่อน หรือ หลัง คณะ และหากเกิดค่าใช้จ่ายไม่ว่ากรณีใดๆก็ตาม ท่านจำเป็นจะต้องชำระค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นตามจริง

ทั้งหมด เช่น ค่าบัตรโดยสารโดยเครื่องบิน (ตั๋ว) จะต้องออกก่อนแต่วีซ่ายังไม่ออก เนื่องจากท่านยื่นหลังคณะ  



 

 
 

2. มาตราฐานการพิจารณาวีซ่าแบบปกติทั่วไปคือ 7 วันทำการ (เป็นอย่างน้อย ไม่รวมวันเสาร์ - อาทิตย์) ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับ

จำนวนผู้สมัครในช่วงนั้นๆ ซึ่งหากอยู่ในช่วงฤดูกาลท่องเที่ยว ที่มีผู้สมัครเป็นจำนวนมาก อาจต้องใช้ระยะเวลามากกว่า

ปกต ิ

3. การยื่นขอวีซ่าท่องเที่ยวประเทศอินเดียแบบหมู่คณะ ไม่จำเป็นต้องใช้หนังสือเดินทางฉบับจริง หากท่านส่ง สำเนา

หน้าหนังสือเดินทาง (หน้าแรกที่มีรูป) ชัดเจน สแกนไฟล์เป็นรูปภาพ หรือ ไฟล์ PDF. มาให้กับทางบริษัท

เรียบร้อยแล้ว  

 

การเตรียมเอกสาร เพื่อขอยื่นวีซ่าท่องเที่ยวประเทศอินเดีย แบบหมู่คณะ  

สำหรับผู้เดินทางท่ีถือหนังสือเดินทางไทย 

1. สำเนาหน้าหนังสือเดินทาง (หน้าแรกที่มีรูป) ชัดเจน โดยสแกนไฟล์เป็นรูปภาพ หรือ ไฟล์ PDF. (รูปถ่ายจากมือถือ

ไม่สามารถใช้ได้) มีอายุการใช้งานคงเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน ณ วันเดินทางกลับ  และมีหน้าว่างไม่ต่ำกว่า 2 

หน้า 

2. รูปถ่ายสี หน้าตรง ขนาด 2 x 2 นิ้ว (เท่ากันทุกด้านเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัส) จำนวน 2 รูป ฉากหลังต้องเป็นพื้นสีขาว 

ถ่ายมาแล้วไม่เกิน 3 เดือน ไม่ซ้ำกับวีซ่าประเทศอ่ืนๆที่เคยได้รับ เท่านั้น  

2.1. กรณีผู้เดินทางอายุไม่ถึง 18 ปีบริบูรณ์  

- กรณีเด็ก ไม่ได้เดินทางกับ บิดาและมารดา จำเป็นต้องมี หนังสือยินยอมให้บุตรเดินทาง ไปต่างประเทศ ที่ออก

โดยสำนักงานเขตหรืออำเภอ ตามสำเนาทะเบียนบ้าน ทั้งภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ , สำเนาหน้าหนังสือเดินทาง 

ของบิดา และ มารดา , หนังสือรับรองค่าใช่จ่าย (ภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ) พร้อมลงนามสำเนาถูกต้อง 

- กรณีเด็ก ไม่ได้เดินทางกับ บิดา จำเป็นต้องมี หนังสือยินยอมให้บุตรเดินทาง ไปต่างประเทศ (ของมารดา) ให้

บุตรเดินทางไปต่างประเทศ ทีอ่อกโดยสำนักงานเขตหรืออำเภอ ตามทะเบียนบ้าน (ภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ) , 

สำเนาหน้าหนังสือเดินทาง ของบิดา และ มารดา หนังสือรับรองค่าใช่จ่าย (ภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ) 

- กรณีเด็ก ไม่ได้เดินทางกับ มารดา จำเป็นต้องมี หนังสือยินยอมให้บุตรเดินทาง ไปต่างประเทศ (ของบิดา) ให้

บุตรเดินทางไปต่างประเทศ ทีอ่อกโดยสำนักงานเขตหรืออำเภอ ตามทะเบียนบ้าน (ภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ) , 

สำเนาหน้าหนังสือเดินทาง ของบิดา และ มารดา หนังสือรับรองค่าใช่จ่าย (ภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ) 



 

 
 

** รายละเอียดเอกสารการยื่นขอวีซ่าที่ได้กล่าวมานี้ เป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้นที่ทางบริษัทฯ ได้จัดทำขึ้นจาก

ประสบการณ์และระเบียบของสถานทูตฯ ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ตามแต่สถานการณ์ และคุณสมบัติของลูกค้าใน

แต่ละราย โดยอยู่ที่ดุลยพินิจของประเทศปลายทางเป็นผู้ดำเนินการ ** 

** หมายเหตุ : ทางด่านตรวจคนเข้าเมืองประเทศปลายทาง อาจขอรายละเอียดเพิ่มเติม จากที่ได้แจ้งไว้ ขึ้นอยู่กับการ

พิจารณาของเจ้าหน้าที่ และเอกสาร ของแต่ละท่าน (เป็นการพิจารณาแบบรายบุคคล) การอนุมัติวีซ่าเป็นดุลพินิจของ

ทางสถานทูต ทางบริษัทไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆทั้งสิ้น ทั้งนี้บริษัทเป็นเพียงตัวกลางและคอยบริการอำนวยความสะดวก

ให้แก่ผู้เดินทางเท่านั้น อัตราค่าธรรมเนียมวีซ่าทางสถานทูตเป็นผู้เรียกเก็บ หากท่านโดนปฏิเสธการขออนุมัติวีซ่า ทาง

สถานทูตไม่คืนอัตราค่าธรรมเนียมในการยื่นวีซ่า และมีสิทธิ์ไม่แจ้งสาเหตุการปฏิเสธวีซ่า ** 

 

เงื่อนไข และ ข้อควรทราบอ่ืนๆ ทั่วไป ที่ท่านควรทราบ 

1. ทัวร์นี้สำหรับผู้มีวัตถุประสงค์เพ่ือการท่องเที่ยวเท่านั้น 

2. ทัวร์นี้ขอสงวนสิทธิ์สำหรับผู้เดินทางที่ถือหนังสือเดินทางธรรมดา (หน้าปกสีน้ำตาล / เลือดหมู) เท่านั้น กรณีที่ท่านถือ

หนังสือเดินทางราชการ  (หน้าปกสีน้ำเงินเข้ม) หนังสือเดินทางทูต (หน้าปกสีแดงสด) และต้องการเดินทางไปพร้อม

คณะทัวร์อันมีวัตถุประสงค์เพื่อการท่องเที่ยว โดยไม่มีจดหมายเชิญ หรือ เอกสารใดเชื่อมโยงเกี่ยวกับการขออนุญาต

การใช้หนังสือเดินทางพิเศษอื่นๆ หากไม่ผ่านการอนุมัติของเคาท์เตอร์ เช็คอิน ด่านตรวจคนเข้าเมือง ทั้งฝั่งประเทศ

ไทยขาออก และ ต่างประเทศขาเข้าไม่ว่ากรณีใดก็ตาม ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการไม่รับผิดชอบความผิดพลาดที่จะ

เกิดข้ึนในส่วนนี้ และ ทัวร์นี้เป็นทัวร์แบบเหมาจ่าย หากท่านไม่ได้ร่วมเดินทางหรือใช้บริการตามที่ระบุไว้ในรายการไม่

ว่าบางส่วนหรือทั้งหมด หรือถูกปฏิเสธการเข้า-ออกเมือง หรือด้วยเหตุผลใดๆก็ตาม ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงิน

ค่าบริการไม่ว่าบางส่วนหรือทั้งหมดให้แก่ท่านไม่ว่ากรณีใดๆก็ตาม 

3. ทัวร์นี้เป็นทัวร์แบบเหมาจ่าย หากท่านไม่ได้ร่วมเดินทางหรือใช้บริการตามที่ระบุไว้ในรายการไม่ว่าบางส่วนหรือ

ทั้งหมด หรือถูกปฏิเสธการเข้า-ออกเมือง หรือด้วยเหตุผลใดๆก็ตาม ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินค่าบริการไม่ว่า

บางส่วนหรือทั้งหมดให้แก่ท่านไม่ว่ากรณีใดๆก็ตาม 

4. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายจากความผิดพลาดในการสะกดชื่อ นามสกุล คำนำหน้าชื่อ เลขที่

หนังสือเดินทาง เลขที่วีซ่า และอื่นๆ เพื่อใช้ในการจองตั๋วเครื่องบิน ในกรณีที่นักท่องเที่ยวหรือเอเย่นต์ไม่ได้ส่งหน้า

หนังสือเดิน และ หน้าวีซ่ามาให้กับทางบริษัทพร้อมการชำระเงินมัดจำหรือส่วนที่เหลือทั้งหมด 



 

 
 

5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการการเดินทางตามความเหมาะสม เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ 

ภูมิอากาศ และเวลา ณ วันที่เดินทางจริงของประเทศที่เดินทาง ทั้งนี้ ทางบริษั ทจะคำนึงถึงความปลอดภัย และ 

ประโยชน์ของลูกค้าเป็นสำคัญ 

6. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายหรือค่าใช้จ่ายใดๆ ที่เพิ่มขึ้นของนักท่องเที่ยวที่ไม่ได้เกิดจาก

ความผิดของทางบริษัท เช่น ภัยธรรมชาติ การจลาจล การนัดหยุดงาน การปฏิวัติ อุบัติเหตุ ความเจ็บป่ว ย ความสูญ

หายหรือเสียหายของสัมภาระ ความล่าช้า เปลี่ยนแปลง หรือการบริการของสายการบิน เหตุสุดวิสัยอ่ืน เป็นต้น 

7. อัตราค่าบริการนี้คำนวณจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ณ วันที่ทางบริษัทเสนอราคา ดังนั้น ทางบริษัทขอ

สงวนสิทธิ์ในการปรับราคาค่าบริการเพิ่มขึ้น ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ค่าตั๋ว

เครื่องบิน ค่าภาษีน้ำมัน ค่าภาษีสนามบิน ค่าประกันภัยสายการบิน การเปลี่ยนแปลงเที่ยวบิน ฯลฯ ที่ทำให้ต้นทุน

สูงขึ้น 

8. มัคคุเทศก์ พนักงาน หรือตัวแทนของทางบริษัท ไม่มีอำนาจในการให้คำสัญญาใดๆ แทนบริษัท  เว้นแต่มีเอกสารลง

นามโดยผู้มีอำนาจของบริษัทกำกับเท่านั้น 

9. นักท่องเที่ยวต้องมีความพร้อมในการเดินทางทุกประการ หากเกิดเหตุสุดวิสัยใดๆ ระหว่างรอการเดินทาง อันไม่ใช่เหตุ

ที่เกี ่ยวข้องกับทางบริษัท อาทิเช่น วีซ่าไม่ผ่าน เกิดอุบัติภัยที ่ไม่สามารถควบคุมได้ นอกเหนือการ ควบคุมและ

คาดหมาย ทางบริษัทจะรับผิดชอบคืนค่าทัวร์เฉพาะส่วนที่บริษัทยังไม่ได้ชำระแก่ทางคู่ค้าของทางบริษัท หรือจะต้อง

ชำระตามข้อตกลงแก่คู่ค้าตามหลักปฏิบัติเท่านั้น 

10. กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย์ ที่จะนำติดตัวขึ้นเครื่องบิน ต้องมีขนาดบรรจุภัณฑ์ไม่เกิน 100 มิลลิลิตรต่อชิ้น และ

รวมกันทุกชิ้นไม่เกิน 1,000 มิลลิลิตร โดยแยกใส่ถุงพลาสติกใสซึ่งมีซิปล็อคปิดสนิท และสามารถนำออกมาให้

เจ้าหน้าที่ตรวจได้อย่างสะดวก ณ จุดเอ็กซ์เรย์ อนุญาตให้ถือได้ท่านละ 1 ใบเท่านั้น ถ้าสิ่งของดังกล่าวมีขนาดบร รจุ

ภัณฑ์มากกว่าที่กำหนดจะต้องใส่กระเป๋าใบใหญ่และฝากเจ้าหน้าที่โหลดใต้ท้องเครื่องบินเท่านั้น 

11. สิ่งของที่มีลักษณะคล้ายกับอาวุธ เช่น กรรไกรตัดเล็บ มีดพก แหนบ อุปกรณ์กีฬาฯ จะต้องใส่กระเป๋าใบใหญ่และฝาก

เจ้าหน้าที่โหลดใต้ท้องเครื่องบินเท่านั้น 

12. คณะทัวร์นี้ เป็นการชำระค่าใช้จ่ายทั้งหมดแบบผูกขาดกับตัวแทนบริษัทที่ได้รับการรับรองอย่างถูกต้อง ณ ประเทศ

ปลายทาง ซึ่งบางส่วนของโปรแกรมอาจจำเป็นต้องท่องเที่ยวอันเป็นไปตามนโยบายของประเทศปลายทางนั้นๆ กรณี

ที่ท่านไม่ต้องการใช้บริการส่วนใดส่วนหนึ่ง ไม่ว่ากรณีใดก็ตาม จะไม่สามารถคืนค่า ใช้จ่ายให้ได้ และ อาจมีค่าใช้จ่าย



 

 
 

เพิ่มเติมขึ้นตามมาเป็นบางกรณี ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงทั้งหมดกับผู้เดินทาง 

กรณีท่ีเกิดเหตุการณ์นี้ขึ้น ไม่ว่ากรณีใดก็ตาม 

 

 

แบบฟอร์มกรอกข้อมูลวีซ่าประเทศ อินเดีย 
 

** กรุณากรอกข้อมูลทั้งหมดให้ครบถ้วน เพื่อประโยชน์ในการขอวีซ่าของท่านเอง ** 
ชื่อ-นามสกุล (สะกดตรงตามหนังสือเดินทาง)  (MR./MRS./MS./MSTR.)  
......................................................................................................................... .......................................................... 

สถานะภาพ  □ โสด    □ แต่งงานไม่ได้จดทะเบียนสมรส □ หม้าย  □ หย่า    

□ แต่งงานจดทะเบียนสมรส  
ชื่อ-นามสกุล คู่สมรส.....................................................................................สถานที่เกิด........................................
สัญชาติ………………………………………………………. 
ชื่อ-นามสกุล บิดา ........................................................................ ...................................................... 
สถานที่เกิด.......................................สัญชาติ………………………………………………………. 
ชื่อ-นามสกุล มารดา ...................................................................................................... ..................... 
สถานที่เกิด.......................................สัญชาติ………………………………………………………. 
ที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน............................................................................................................................. ............. 
...................................................................................................................รหัสไปรษณีย์........................................ 
ที่อยู่ปัจจุบัน............................................................................................................................. ................................ 
รหัสไปรษณีย์................................ โทรศัพท์บ้าน...................................เบอร์มือถือ......................................... 
ชื่อสถานที่ทำงาน / สถานศึกษา........................................................... ...........................................................ตำแหน่งงาน
.......................................... 
ที่อยู่สถานที่ทำงาน / สถานศึกษา..................................................................................................................... 
..........................................รหสัไปรษณีย์ ...............................................โทรศัพท.์............................................ 
  *** ในกรณีที่เกษียณอายุ กรุณาระบุชื่อ และ ที่อยู่ สถานที่ทำงาน เนื่องจากเป็นเงื่อนไขของสถานทูต ***  

ท่านเคยเดินทางเข้าประเทศอินเดียมาก่อนหรือไม่ □  เคย  □  ไม่เคย 
ถ้าเคย กรุณาระบุวันที่..........................................สถานที่/เมือง................................... 



 

 
 

ประเทศที่เคยเดินทางในระยะเวลา 10 ปี ที่ผ่านมา 
............................................................................................................................. .................................. 
ท่านเคยเดินทางกลุ่มประเทศ SAARC ในระยะเวลา 3 ปีที่ผ่านมา มาก่อนหรือไม่ (กลุ่มประเทศ SAARC ได้แก ่บังกลาเทศ 
ภูฏาน เนปาล มัลดีฟส์ ปากีสถาน ศรีลังกา อัฟกานิสถาน ) 
ถ้าเคย กรุณาระบุปีที่..........................................สถานที่/เมือง................................................................ระยะเวลาที่พำนัก
..........................วัน 
ชื่อสมาชิกในครอบครัวพร้อมเบอร์ติดต่อ ระหว่างที่ท่านพำนักอยู่ ณ ประเทศอินเดีย 

 ชื่อ-สกุล......................................................................................................................... ......................................... 
ที่อยู่................................................................................................................................................................... .......... 
เบอร์โทรศัพท์........................................... 
(กรุณาแจ้งเบอร์ที่สามารถติดต่อได้โดยสะดวก เนื่องจากทางสถานทูตจะมีการโทรเช็คข้อมูลโดยตรงกับท่าน) 
การพิจารณาอนุมัติวีซ่าเป็นดุลพินิจของทางสถานทูตฯเท่านั้น ทางบริษัทเป็นเพียงตัวกลางในการอำนวยความสะดวก

และบริการด้านเอกสารให้แก่ผู้เดินทางเท่านั้น 
 

 


