
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



วนัแรก สนามบนิสุวรรณภูม ิ(กรุงเทพฯ
 
05.30 น. นัดหมายคณะพรอ้มกนั ณ สนามบนิสวุรรณภูม ิ

Jet Airways ซึ�งจะมเีจา้หนา้ที�คอยตอ้นรับ และบรกิารชว่ยเหลอืเรื�องของกระเป๋าเดนิทาง พรอ้มทั %งเชค็อนิรับ
นั�งบนเครื�องบนิ 

08.40 น. บนิลัดฟ้าสู่ท่าอากาศยานนานาชาตอินิทริา คานธี
9W65(ใชเ้วลาบนิประมาณ 4 

12.00 น. เดนิทางถงึ ท่าอากาศยานนานาชาตอินิทริา คานธ ี
ศลุกากร (เวลาทอ้งถิ;นชา้กวา่ประเทศไทย 
ณ ทา่อากาศยานนานาชาตอินิทริา คานธี

......... น.บนิลดัฟ้าสู ่สนามบนิศรนีาคา รฐัแคชเมยีร ์
30 นาท)ีไมม่บีรกิารอาหารและเครื;องดื;มบนเครื;องบนิ

 
** คําแนะนําเกี;ยวกบักระเป๋าสมัภาระ 

เนื�องจากเที�ยวบนิภายในประเทศอนิเดยี มกีาร
เครื�องบนิได ้ท่านละไม่เกนิ 15
คา่ใชจ้่ายเพิ�มเตมิ ซึ�งลกูคา้จําเป็นตอ้งชําระเองตามจรงิทั %งหมด จงึขอความร่วมมอืในการคํานวณ
เดนิทางทกุครั%ง 

หมายเหต:ุ เที�ยวบนิ โปรแกรมและ
สถานการณ์ และสภาพอากาศ

 
......... น.เดนิทางถงึสนามบนิศรนีาคารฐัแคชเมยีร ์

ประเทศไทย 1 ช ั;วโมง 30 นาที
ขนานนามวา่“ดนิแดนสวติเซอรแ์ลนดแ์หง่เอเชยี
อศัจรรย ์แคชเมยีรถ์อืวา่เป็นอกีหนึ�งรัฐที�มคีวามหลากหลายทางภูมปิระเทศที�คลา้ยคลงึกับประเทศฝั�งยุโรป เนื�องจากมี
ทั %งแบบเทอืกเขา พื%นที�ราบบนภูเขา ภูเขาหมิะ ทุง่หญา้ และทะเลสาบ และที�สําคัญแคชเมยีรเ์ป็นเมอืงที�สามารถเที�ยว
ไดต้ลอดทั %งปี ในช่วงประมาณฤดูใบไมผ้ล ิและฤดูร ้
ในชว่งประมาณเดอืนมนีาคม 
เร ิ;มตน้เทศกาลดอกทวิลปิอนิทริา คานธ ี
ลปิที;ใหญท่ี;สดุในเอเชยีนอกจากความสวยงามของดอกทวิลปิแลว้ ยังมทีัศนี
ซึ�งยิ�งทําใหท้ี�นี�สวยงามยิ�งขึ%นไปอกี หากใครไดม้าเยอืนเป็นอันตอ้งตกหลมุรักกันทกุคน
นาคา (Srinagar)หรอืรูจักกนัในอกีชื�อ 
เมยีรเ์ป็นที;ยอมรบัในหมูน่กัทอ่งเที;ยววา่เป็นดนิแดนแหง่ทะเลสาบ สายนํPา สวนดอกไม ้รวมถงึศลิปะงานฝีมอืที;
ผลติมาจากไม ้ดว้ยความที�ชาวเมอืงมวีถิชีวีติ
พาหนะสาํคญัในการเดนิทาง  

คํ;า บรกิารอาหารคํ;า ณ ภตัตาคาร 
นําทา่นเขา้สูท่ ี;พกั... Royal Group of Houseboats

 
วนัที;สอง กลุมารค์ - กุลมารค์ กอนโดลา่
 
เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

นําทา่นเดนิทางสู ่กุลมารค์ (Gulmarg)
สงูกวา่ระดบันํ%าทะเล 2,730 เมตร ตั %งอยูห่า่งจากเมอืงศรนีาคาประมาณ 
โดยศลุตา่นยซูปุชาร ์ชว่งศตวรรษที� 
ในโลก อกีทั %งยังเป็นสถานที�ที�สามารถเล่นสกนํี%าแข็ง 
เยอืนสักครั%งในชวีติเทอืกเขากุลมาร์คไดรั้บการยอมรับจากผูค้นมากมายว่าเป็นสถานที�ที�มทีัศนียภาพที�สวยงามแห่ง

กรุงเทพฯ) - ทา่อากาศยานนานาชาตอินิทริา คานธ ี–สนามบนิศรนีาคา 

สนามบนิสวุรรณภูม ิ(กรุงเทพฯ)ช ัPน 4 ประตหูมายเลข 
ซึ�งจะมเีจา้หนา้ที�คอยตอ้นรับ และบรกิารชว่ยเหลอืเรื�องของกระเป๋าเดนิทาง พรอ้มทั %งเชค็อนิรับ

ท่าอากาศยานนานาชาตอินิทริา คานธปีระเทศอนิเดยี โดยสายการบนิ 
4 ช ั;วโมง) พรอ้มบรกิารอาหารและเครื;องดื;มบนเครื;องบนิ

ท่าอากาศยานนานาชาตอินิทริา คานธ ีประเทศอนิเดยีนําท่านผ่าน
าประเทศไทย 1 ช ั;วโมง 30 นาท)ี จากนั%นนําท่านไปยัง 

ทา่อากาศยานนานาชาตอินิทริา คานธ ี
รฐัแคชเมยีร ์โดยสายการบนิ ......... เที�ยวบนิที� .........(ใชเ้วลาบนิประมาณ 

อาหารและเครื;องดื;มบนเครื;องบนิ 

คําแนะนําเกี;ยวกบักระเป๋าสมัภาระ ** 

ภายในประเทศอนิเดยี มกีารจํากัดนํ%าหนักกระเป๋าสมัภาระอนุญาตใหโ้หลดกระเป๋าสมัภาระลงใตท้อ้ง
15 กก. จํานวน 1 ใบ/ท่านหากมีนํ%าหนักเกนิกรณีนี%สายการบนิจําเป็นตอ้งเรียกเก็บ

ซึ�งลกูคา้จําเป็นตอ้งชําระเองตามจรงิทั %งหมด จงึขอความร่วมมอืในการคํานวณ

โปรแกรมและเมอืงที�พักอาจมกีารปรับเปลี�ยนตามความเหมาะสม ใหส้อดคลอ้งกับเวลา
และสภาพอากาศ โดยคํานงึถงึประโยชนข์องลกูคา้เป็นสาํคญั 

รฐัแคชเมยีรนํ์าท่านผ่านพิธกีารตรวจคนเขา้เมืองและศุลกากร 
นาท)ีรฐัแคชเมยีร ์(Kashmir)ตั %งอยู่ทางตอนเหนือสดุของประเทศ

ดนิแดนสวติเซอรแ์ลนดแ์หง่เอเชยี” เป็นดนิแดนกลางเทอืกเขาหมิาลัยที�มธีรรมชาตสิวยงามอย่างน่า
แคชเมยีรถ์อืวา่เป็นอกีหนึ�งรัฐที�มคีวามหลากหลายทางภูมปิระเทศที�คลา้ยคลงึกับประเทศฝั�งยุโรป เนื�องจากมี

ทั %งแบบเทอืกเขา พื%นที�ราบบนภูเขา ภูเขาหมิะ ทุง่หญา้ และทะเลสาบ และที�สําคัญแคชเมยีรเ์ป็นเมอืงที�สามารถเที�ยว
ในช่วงประมาณฤดูใบไมผ้ล ิและฤดูรอ้นจะเขา้สูห่ว้งแหง่ทุง่หญา้และทุง่ดอกไม ้และที;

ในชว่งประมาณเดอืนมนีาคม - เมษายนของทุกปี(ท ัPงนีPข ึPนอยูก่บัสภาพอากาศในปีน ัPนๆ
เทศกาลดอกทวิลปิอนิทริา คานธ ี(The Indira Gandhi Memorial Tulip Garden)

นอกจากความสวยงามของดอกทวิลปิแลว้ ยังมทีัศนียภาพดา้นหลังเป็นววิ
ซึ�งยิ�งทําใหท้ี�นี�สวยงามยิ�งขึ%นไปอกี หากใครไดม้าเยอืนเป็นอันตอ้งตกหลมุรักกันทกุคน

หรอืรูจักกนัในอกีชื�อ “ศรนีคร” เมอืงหลวงของรัฐแคชเมยีร ์ซึ�งเมอืงหลวงแห่งนี%ตั %งอยู่ที�หุบเขาแคช
เป็นที;ยอมรบัในหมูน่กัทอ่งเที;ยววา่เป็นดนิแดนแหง่ทะเลสาบ สายนํPา สวนดอกไม ้รวมถงึศลิปะงานฝีมอืที;

ดว้ยความที�ชาวเมอืงมวีถิชีวีติอยู่คู่กับสายนํ%า หรือทะเลสาบดาลจงึทําใหช้าวบา้นใชเ้รือเป็นหนึ�งใน

บรกิารอาหารคํ;า ณ ภตัตาคาร (1) 
Royal Group of Houseboats (Deluxe Houseboat)หรอืเทยีบเทา่

กุลมารค์ กอนโดลา่- เทอืกเขากลุมารค์ -สวนโมกลุ-สวนชาลมิาร-์สวนนชิาท

บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (2) 
Gulmarg)หรอื “แดนทุง่หญา้ของดอกไม ้(Meadow of Gold)”

เมตร ตั %งอยูห่า่งจากเมอืงศรนีาคาประมาณ 56 กโิลเมตร เดมิมชีื�อเรยีกวา่ เการมิารค์ กอ่ตั %ง
โดยศลุตา่นยซูปุชาร ์ชว่งศตวรรษที� 16 และที�สาํคญัที�แหง่นี%เป็นที�ตั %งของสนามกอลฟ์ที�มหีลมุถงึ 
ในโลก อกีทั %งยังเป็นสถานที�ที�สามารถเล่นสกนํี%าแข็ง ซึ�งกุลมาร์คเป็นหนึ�งในสถานที�ท่องเที�ยว

สักครั%งในชวีติเทอืกเขากุลมาร์คไดรั้บการยอมรับจากผูค้นมากมายว่าเป็นสถานที�ที�มทีัศนียภาพที�สวยงามแห่ง

 

สนามบนิศรนีาคา รฐัแคชเมยีร ์

ประตหูมายเลข 10 เคานเ์ตอร ์Pสายการบนิ 
ซึ�งจะมเีจา้หนา้ที�คอยตอ้นรับ และบรกิารชว่ยเหลอืเรื�องของกระเป๋าเดนิทาง พรอ้มทั %งเชค็อนิรับบตัรที�

ประเทศอนิเดยี โดยสายการบนิ Jet Airways เที�ยวบนิที� 
บรกิารอาหารและเครื;องดื;มบนเครื;องบนิ 

นําท่านผ่านพิธีการตรวจคนเขา้เมืองและ
จากนั%นนําท่านไปยัง อาคารบนิภายในประเทศ 

ใชเ้วลาบนิประมาณ 1 ช ั;วโมง 

ภาระอนุญาตใหโ้หลดกระเป๋าสมัภาระลงใตท้อ้ง
กรณีนี%สายการบนิจําเป็นตอ้งเรียกเก็บ

ซึ�งลกูคา้จําเป็นตอ้งชําระเองตามจรงิทั %งหมด จงึขอความร่วมมอืในการคํานวณนํ%าหนักสมัภาระกอ่น

อาจมกีารปรับเปลี�ยนตามความเหมาะสม ใหส้อดคลอ้งกับเวลา 

พิธกีารตรวจคนเขา้เมืองและศุลกากร (เวลาทอ้งถิ;นชา้กว่า
ตั %งอยู่ทางตอนเหนือสดุของประเทศอนิเดยีหรอืที�ไดรั้บ

เป็นดนิแดนกลางเทอืกเขาหมิาลัยที�มธีรรมชาตสิวยงามอย่างน่า
แคชเมยีรถ์อืวา่เป็นอกีหนึ�งรัฐที�มคีวามหลากหลายทางภูมปิระเทศที�คลา้ยคลงึกับประเทศฝั�งยุโรป เนื�องจากมี

ทั %งแบบเทอืกเขา พื%นที�ราบบนภูเขา ภูเขาหมิะ ทุง่หญา้ และทะเลสาบ และที�สําคัญแคชเมยีรเ์ป็นเมอืงที�สามารถเที�ยว
อนจะเขา้สูห่ว้งแหง่ทุง่หญา้และทุง่ดอกไม ้และที;สําคญั

ท ัPงนีPข ึPนอยูก่บัสภาพอากาศในปีน ัPนๆ)จะเป็นเดอืนของการ
The Indira Gandhi Memorial Tulip Garden)เทศกาลดอกทวิ

ยภาพดา้นหลังเป็นววิของทะเลสาบดาล 
ซึ�งยิ�งทําใหท้ี�นี�สวยงามยิ�งขึ%นไปอกี หากใครไดม้าเยอืนเป็นอันตอ้งตกหลมุรักกันทกุคนนําทา่นเดนิทางไปยัง เมอืงศรี

เมอืงหลวงแห่งนี%ตั %งอยู่ที�หุบเขาแคช
เป็นที;ยอมรบัในหมูน่กัทอ่งเที;ยววา่เป็นดนิแดนแหง่ทะเลสาบ สายนํPา สวนดอกไม ้รวมถงึศลิปะงานฝีมอืที;

 หรือทะเลสาบดาลจงึทําใหช้าวบา้นใชเ้รือเป็นหนึ�งใน

หรอืเทยีบเทา่ 

สวนนชิาท - ทะเลสาบดาล 

Meadow of Gold)”เป็นเทอืกเขาอยู่
เดมิมชี ื�อเรยีกวา่ เการมิารค์ กอ่ตั %ง

และที�สาํคญัที�แหง่นี%เป็นที�ตั %งของสนามกอลฟ์ที�มหีลมุถงึ 18 หลมุ ที�ยังสงูที�สดุ
ซึ�งกุลมาร์คเป็นหนึ�งในสถานที�ท่องเที�ยวอกีหนึ�งแห่งที�ตอ้งมา

สักครั%งในชวีติเทอืกเขากุลมาร์คไดรั้บการยอมรับจากผูค้นมากมายว่าเป็นสถานที�ที�มทีัศนียภาพที�สวยงามแห่ง



หนึ�งของโลก ถอืว่าเป็นความงดงามที�มาจากธรรมชาตอิย่าง
เบื�อ พรอ้มสัมผัสความสวยงามที�แตกต่างกับสี�ฤดูกาล ไม่ว่าจะเป็นช่วงใบไมผ้ล ิใบไมเ้ปลี�ยนส ีหรือจะ
ในชว่งฤดหูนาว และถงึแมจ้ะเป็นชว่งฤดรูอ้นแตท่ี�นี�ก็มอีากาศเย็นสบายไมร่อ้นมาก
 

 นําทกุท่านไปยัง สถานกีุลมารค์ กอนโดลา่ 
โลก มคีวามสงู 3,979 เมตรจากระดับนํ%าทะเล
ไปยังสถานกีงโดรบีนเขา (เฟสที� 
 

กรณีที�ลกูคา้ตอ้งการนั�งกระเชา้
ยอดเขานันกาพาร์บัต (

คา่ใชจ้า่ยเพิ�มเตมิทา่นละประมาณ 
 

ป็นความงดงามที�มาจากธรรมชาตอิย่างแทจ้รงิไม่วา่จะชว่งไหนๆ ก็สามารถเที�ยวชมไดอ้ย่างไม่มี
งามที�แตกต่างกับสี�ฤดูกาล ไม่ว่าจะเป็นช่วงใบไมผ้ล ิใบไมเ้ปลี�ยนส ีหรือจะ

ในชว่งฤดหูนาว และถงึแมจ้ะเป็นชว่งฤดรูอ้นแตท่ี�นี�ก็มอีากาศเย็นสบายไมร่อ้นมาก 

กุลมารค์ กอนโดลา่ และนําท่านนั�งกุลมารค์ กอนโดลา่กระเชา้ล
เมตรจากระดับนํ%าทะเล**(ราคาโปรแกรมนี%รวมคา่ตัKวสําหรับนั�ง

เฟสที� 1) ดว้ยระยะทางประมาณ 5 กโิลเมตร 

นั�งกระเชา้กลุมารค์ กอนโดลา่ตอ่ไปยังเฟส 2 (เพื�อขึ%นไปชมทัศนียภาพอันสวยงาม และววิ
(Nanga Parbat) หรือววิของเทอืกเขาหมิาลัย) สามารถแจง้หัวหนา้ทัวร์ไดโ้ดยมี

จา่ยเพิ�มเตมิทา่นละประมาณ 18 USD/ทา่น 

 

ไม่วา่จะชว่งไหนๆ ก็สามารถเที�ยวชมไดอ้ย่างไม่มี
งามที�แตกต่างกับสี�ฤดูกาล ไม่ว่าจะเป็นช่วงใบไมผ้ล ิใบไมเ้ปลี�ยนส ีหรือจะฤดูหมิะเก๋ๆ

 
กระเชา้ลอยฟ้าที�มคีวามสงูที�สดุใน

ราคาโปรแกรมนี%รวมคา่ตัKวสําหรับนั�งกลุมารค์ กอนโดลา่)** เพื�อขึ%น

เพื�อขึ%นไปชมทัศนียภาพอันสวยงาม และววิ
สามารถแจง้หัวหนา้ทัวร์ไดโ้ดยมี



 นําทกุทา่นอสิระตามอธัยาศยั ทั %งนี%ทกุทา่นสามารถร่วมสนุกกจิกรรม
วา่เป็น อกีหนึ�งไฮไลทข์องที�นี� หรอืวา่
สวยงามแหง่นี% 

   
กรณีที�ลกูคา้ตอ้งการเลน่สก ีสามารถแจง้หัวหนา้ทัวร์ไดโ้ดยมคีา่ใชจ้่ายเพิ�มเตมิทา่นละประมาณ 
(ราคานี%รวมคา่กจิกรรม และคา่ชดุอปุกรณ์

 
กลางวนั บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
 นําทา่นเดนิทางสู ่สวนโมกุล (

ทศิตะวันออกของทะเลสาบดาล ถูกสรา้งขึ%นในสมัยจักรพร
ครองเมอืงและสรา้งสวนนี%โดยชา่งฝีมอืดี
 

นําทกุทา่นอสิระตามอธัยาศยั ทั %งนี%ทกุทา่นสามารถร่วมสนุกกจิกรรมมากมาย อาทเิชน่ 
วา่เป็น อกีหนึ�งไฮไลทข์องที�นี� หรอืวา่ถา่ยรูปสวยๆเพื�อเก็บไวเ้ป็นที�ระลกึและความทรงจําวา่ครั %งหนึ�งเราไดม้าเยอืนยังที�

กรณีที�ลกูคา้ตอ้งการเลน่สก ีสามารถแจง้หัวหนา้ทัวร์ไดโ้ดยมคีา่ใชจ้่ายเพิ�มเตมิทา่นละประมาณ 
ราคานี%รวมคา่กจิกรรม และคา่ชดุอปุกรณ์) 

ณ ภตัตาคาร (3) 
(Mughal Gardens)หรอือกีหนึ�งฉายาที�ทุกคนรูจั้ก “

ทศิตะวันออกของทะเลสาบดาล ถูกสรา้งขึ%นในสมัยจักรพรรดอิักบาร์ ซึ�งขึ%นครองราช
ครองเมอืงและสรา้งสวนนี%โดยชา่งฝีมอืด ี

 

 
อาทเิชน่ สกเีลื�อนบนหมิะหรอืสเลทซึ�งถอื

และความทรงจําวา่ครั %งหนึ�งเราไดม้าเยอืนยังที�

กรณีที�ลกูคา้ตอ้งการเลน่สก ีสามารถแจง้หัวหนา้ทัวร์ไดโ้ดยมคีา่ใชจ้่ายเพิ�มเตมิทา่นละประมาณ 42 USD/ทา่น 

“สวรรคแ์หง่ดอกไม”้ตั %งอยู่ทาง
รดอิักบาร์ ซึ�งขึ%นครองราชยใ์นปี ค.ศ. 1585 พระองคท์รง



 

 
 

สวนแห่งนี%แบง่ออกเป็น 3 สว่น ซึ�งภายในสวนมกีารประดับตกแตง่ในแบบสไตลส์วนเปอรเ์ชยี ซึ�งประกอบไปดว้ย สระ
นํ%า ลําธาร และแปลงดอกไมน้านาพันธุ ์พรอ้มกับลานนํ%าพุที�ถูกสรา้งขึ%นทอดยาวจากที�ตํ�าขึ%นที�สงู หันหนา้สูท่ะเลสาบ
ดาล 

 



 

ในชว่งเดอืนมนีาคม – เมษายน จะเป็นชว่งเวลาที�ดอกไมเ้มอืงหนาวจะออกดอกผลบิานไดอ้ย่างสวยงาม 
เป็นจุดเร ิ;มตน้ของเทศกาลดอกทวิลปิอนิทริา คานธ ี
เทศกาลดอกทวิลปิที;ใหญท่ี;สุดในเอเชยี
มนีาคม – เมษายน ของทุกปีจะเ
หลากสสีนั อาทเิชน่ สแีดง ชมพู เหลอืงมว่ง ขาว เป็นตน้

เมษายน จะเป็นชว่งเวลาที�ดอกไมเ้มอืงหนาวจะออกดอกผลบิานไดอ้ย่างสวยงาม 
เป็นจุดเร ิ;มตน้ของเทศกาลดอกทวิลปิอนิทริา คานธ ี(The Indira Gandhi Memorial Tulip Garden)
เทศกาลดอกทวิลปิที;ใหญท่ี;สุดในเอเชยี** (ท ัPงนีPข ึPนอยูก่บัสภาพอากาศในปีน ัPนๆ แตโ่ดยปรมาณช่วงเดอืน

เมษายน ของทุกปีจะเป็นช่วงที;ดอกทวิลปิเร ิ;มผลบิาน)**ประกอบไปดว้ย
หลากสสีนั อาทเิชน่ สแีดง ชมพู เหลอืงมว่ง ขาว เป็นตน้ 

 

 

เมษายน จะเป็นชว่งเวลาที�ดอกไมเ้มอืงหนาวจะออกดอกผลบิานไดอ้ย่างสวยงาม และ
The Indira Gandhi Memorial Tulip Garden) 

ท ัPงนีPข ึPนอยูก่บัสภาพอากาศในปีน ัPนๆ แตโ่ดยปรมาณช่วงเดอืน
ประกอบไปดว้ยหลากหลายสายพันธุ ์และ



 
 นําทกุท่านไปยัง สวนชาลมิาร ์

พระมเหสเีนอร ์เจฮัน ซึ�งเป็นผูห้ญงิที�พระองคท์รงรัก และเป็น
ของกษัตริย์และเชื%อพระวงศ์ ปัจจุบันสถานที�แห่งนี%เป็นสถานที�ที�เปิดใหนั้กท่องเที�ยวไดม้ีโอกาสมาเยี�ยมชมความ
สวยงามโดยเฉพาะบันไดที�ถูกสรา้งขึ%น
สวนใกล ้ๆ นั�นคอืสวนนชิาท (Nishat Bagh)
ตกแตง่คลา้ยๆกบัสวนชาลมิารค์อื
พเิศษคอืสวนทั %งหมดนั%นสรา้งขึ%นบนลานที�ยกสูงขึ%นโดย
ความงามและความโรแมนตกิเหมอืนหลดุออกมาจากภาพวาดเลยทเีดยีว

 

สวนชาลมิาร ์(Shalimar Bagh)ถูกสรา้งขึ%นในสมัย จักรพรรดจิาฮันจรี ์โดยพระองคส์รา้งขึ%นเพื�อ
พระมเหสเีนอร ์เจฮัน ซึ�งเป็นผูห้ญงิที�พระองคท์รงรัก และเป็นสถานที�ประทับในชว่งฤดรูอ้น สวนแห่งนี%ถอืว่าเป็นพื%นที�

ปัจจุบันสถานที�แห่งนี%เป็นสถานที�ที�เปิดใหนั้กท่องเที�ยวไดม้ีโอกาสมาเยี�ยมชมความ
ที�ถูกสรา้งขึ%นทอดผ่านใหเ้ดนิไปยังเนินดา้นบนซึ�งเป็นที�ตั %งของนํ%าพุ

(Nishat Bagh)ที�สวนแห่งนี%มคีวามพเิศษตรงที�มตีน้เมเปิ%
มารค์อืมลีานนํ%าพุทอดยาวจนถงึพระที�นั�งชั %นใน และยิ�งไปกวา่นั%นสวนทั %งสามที�นี%มคีวามงามที�

ดนั%นสรา้งขึ%นบนลานที�ยกสูงขึ%นโดยหันหนา้สู่ทะเลสาบทําใหท้่านไหนที�ไปเยอืนจะไดด้ื�ม
ความงามและความโรแมนตกิเหมอืนหลดุออกมาจากภาพวาดเลยทเีดยีว 

 

 

ถูกสรา้งขึ%นในสมัย จักรพรรดจิาฮันจรี ์โดยพระองคส์รา้งขึ%นเพื�อ
ประทับในชว่งฤดรูอ้น สวนแห่งนี%ถอืว่าเป็นพื%นที�

ปัจจุบันสถานที�แห่งนี%เป็นสถานที�ที�เปิดใหนั้กท่องเที�ยวไดม้ีโอกาสมาเยี�ยมชมความ
นดา้นบนซึ�งเป็นที�ตั %งของนํ%าพุ นําท่านเดนิทางไปชม

ที�มตีน้เมเปิ%ลที�มอีายุกวา่ 400 ปี ซึ�งมกีาร
และยิ�งไปกวา่นั%นสวนทั %งสามที�นี%มคีวามงามที�

ทําใหท้่านไหนที�ไปเยอืนจะไดด้ื�มดํ�าทั %ง



 

 
 
 นําทา่นเดนิทางสู ่ทะเลสาบดาล (Dal Lake)เป็นทะเลสาบที�ถอืวา่ใหญท่ี�สดุในแคชเมยีร ์ถอืวา่เป็นทะเลสาบที�ข ึ%นชื�อ

และมชีื�อเสยีงในหมู่นักทอ่งเที�ยว ทะเลสาบแห่งนี%มเีกาะกลางทะเลสาบเป็นหย่อมๆ หรือสวนผักกลางนํ%า และยังเป็น
ตลาดนํ%าที�ในชว่งเชา้จะมพี่อคา้ตา่งๆพายเรอืมาขายของ อาท ิผักหรอืผลไมต้่างๆพเิศษ!! นําทุกทา่นลงเรอื “ชคิารา” 
หรอืเรอืพายโบราณเพื;อชมววิทวิทศันบ์รรยากาศสุดโรแมนตกิ และความงามวถิชีวีติของชาวบา้น ซึ;งหากใครที;มาเยอืน
แคชเมยีรแ์ลว้ไมไ่ดม้าลอ่งเรอืชคิาราถอืวา่มาไมถ่งึ 
 



 

 
 
คํ;า บรกิารอาหารคํ;า ณ ภตัตาคาร (4) 

นําทา่นเขา้สูท่ ี;พกั...  Royal Group of Houseboats (Deluxe Houseboat) หรอืเทยีบเทา่ 
  
วนัที;สาม สวนแอปเปิP ล - พาฮาลแกม-ชมววิเทอืกเขาหมิาลยั 
 
เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (5) 

 นําทกุทา่นเดนิทางไปยัง พาฮาลแกม (Pahalgam)ระหวา่งทางแวะชม สวนแอปเปิP ล (The Apple Orchards)นํา
ทา่นเยี�ยมชมตน้แอปเปิ%ล และผลแอปเปิ%ลที�กําออกดอกออกผลมากมาย **(ท ัPงนีPในช่วงเวลาที;ทุกทา่นเดนิทางผล
แอปเปิP ลอาจจะยงัไมโ่ตเต็มที;เทา่ที;ควรขึPนอยูก่บัสภาพอากาศในเดอืนน ัPนๆ)** 

กลางวนั บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (6) 
จากนั%นนําท่านเดนิทางต่อไปยังพาฮาลแกม (Pahalgam)ขึ%นชื�อในเรื�องของความงดงามของววิทวิทัศน์ที�ถูกโอบ
ลอ้มไปดว้ยเทอืกเขาหมิาลัยป่าสนเขยีวสด และแม่นํ%าลดิเดอร ์อันใสเย็น และในชว่งฤดูรอ้นจะมดีอกไมป่้าบานสะพรั�ง
อกีทั %งยังเป็นแหลง่ที�ปลกูหญา้ฝรั�งซึ�งเป็นพชืดอกสมีว่งที�นยิมใชป้ระโยชน์จากเกสรสแีดงของมันในการผสมสรุาอาหาร 
และลูกอมลูกกวาดเพื�อใหม้ีกลิ�นหอมนําทุกท่านชมววิความสวยงามของเทอืกเขาหมิาลยั เทอืกเขาที;ปกคลุม
ดว้ยธารนํPาแข็งตลอดท ัPงปี 
 



  
คํ;า บรกิารอาหารคํ;า ณ ภตัตาคาร 

นําทา่นเขา้สูท่ ี;พกั...  Royal Group of Houseboats (Deluxe Houseboat) 
 
วนัที;ส ี; สนามบนิศรนีาคา รฐัแคชเมยีร ์
 
เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

นําทกุทา่นเดนิทางไปยงั 
......... น.บนิลดัฟ้าสู ่ทา่อากาศยานนานาชาตอินิทริา คานธ ี

ช ั;วโมง 30 นาท)ีไมม่บีรกิารอาหารและเครื;องดื;มบนเครื;องบนิ
 

** คําแนะนําเกี;ยวกบักระเป๋าสมัภาระ 

เนื�องจากเที�ยวบนิภายในประเทศอนิเดยี มกีาร
เครื�องบนิได ้ท่านละไม่เกนิ 15
คา่ใชจ้่ายเพิ�มเตมิ ซึ�งลกูคา้จําเป็นตอ้งชําระเองตามจรงิทั %งหมด จงึขอความร่วมมอืในการคํานวณ

เดนิทางทกุครั%ง 

หมายเหต:ุ เที�ยวบนิ โปรแกรมและ
สถานการณ์ และสภาพอากาศ

 
......... น.เดนิทางถงึทา่อากาศยานนานาชาตอินิทริา คานธ ี

กวา่ประเทศไทย 1 ช ั;วโมง 30 
กลางวนั บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

นําทุกท่านเดนิทางไปยัง เมอืงอคัรา
อนิเดยี มชี ื�อเรยีกวา่ “ฮนิดสูถาน

บรกิารอาหารคํ;า ณ ภตัตาคาร (7) 

Royal Group of Houseboats (Deluxe Houseboat) หรอืเทยีบเทา่

รฐัแคชเมยีร ์- ทา่อากาศยานนานาชาตอินิทริา คานธ-ี เมอืงเดล ี

บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (8) 

นําทกุทา่นเดนิทางไปยงั สนามบนิศรนีาคา รฐัแคชเมยีร ์
ทา่อากาศยานนานาชาตอินิทริา คานธ ีโดยสายการบนิ ......... เที�ยวบนิที� .........

อาหารและเครื;องดื;มบนเครื;องบนิ 

คําแนะนําเกี;ยวกบักระเป๋าสมัภาระ ** 

ภายในประเทศอนิเดยี มกีารจํากัดนํ%าหนักกระเป๋าสมัภาระอนุญาตใหโ้หลดกระเป๋าสมัภาระลงใตท้อ้ง
15 กก. จํานวน 1 ใบ/ท่านหากมีนํ%าหนักเกนิกรณีนี%สายการบนิจําเป็นตอ้งเรียกเก็บ

คา่ใชจ้่ายเพิ�มเตมิ ซึ�งลกูคา้จําเป็นตอ้งชําระเองตามจรงิทั %งหมด จงึขอความร่วมมอืในการคํานวณ

โปรแกรมและเมอืงที�พักอาจมกีารปรับเปลี�ยนตามความเหมาะสม ใหส้อดคลอ้งกับเวลา
และสภาพอากาศ โดยคํานงึถงึประโยชนข์องลกูคา้เป็นสาํคญั 

ทา่อากาศยานนานาชาตอินิทริา คานธ ีนําทา่นผ่านพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงและศลุกากร 
30 นาท)ี 

ณ ภตัตาคาร (9) 
เมอืงอคัรา(Agra)(ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 5 ชั�วโมง)อดตี

ฮนิดสูถาน” อคัรา เป็นเมอืงที�ตั %งอยู่รมิแม่นํ%ายมนา ทางตอนเหนือของประเทศอนิเดยี ในรัฐอตุตร

 

 

หรอืเทยีบเทา่ 

เมอืงเดล ี- เมอืงอคัรา 

.........(ใชเ้วลาบนิประมาณ 1 

ภาระอนุญาตใหโ้หลดกระเป๋าสมัภาระลงใตท้อ้ง
หากมีนํ%าหนักเกนิกรณีนี%สายการบนิจําเป็นตอ้งเรียกเก็บ

คา่ใชจ้่ายเพิ�มเตมิ ซึ�งลกูคา้จําเป็นตอ้งชําระเองตามจรงิทั %งหมด จงึขอความร่วมมอืในการคํานวณนํ%าหนักสมัภาระกอ่น

อาจมกีารปรับเปลี�ยนตามความเหมาะสม ใหส้อดคลอ้งกับเวลา 

พธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงและศลุกากร (เวลาทอ้งถิ;นชา้

อดตีเป็นเมืองหลวงของประเทศ
อคัรา เป็นเมอืงที�ตั %งอยู่รมิแม่นํ%ายมนา ทางตอนเหนือของประเทศอนิเดยี ในรัฐอตุตร



 

ประเทศ มปีระชากรหนาแน่นที�สดุในรัฐอตุตรประเทศ อันดับที� 19 ในประเทศอนิเดยี และที�สําคัญเมอืงอัคราถอืวา่เป็น
สถานที�ตั %ง “อนุสรณ์สถานแหง่ความรัก” หรอื “ทชัมาฮาล”   

คํ;า บรกิารอาหารคํ;า ณ ภตัตาคาร (10) 

นําทา่นเขา้สูท่ ี;พกั...  Pushp Villa Hotelหรอืเทยีบเทา่ 
 
วนัที;หา้  ทชัมาฮาล- อคัรา ฟอรท์ - เมอืงเดล-ี ประตเูมอืงอนิเดยี -ตลาดพืPนเมอืงจนัปาท -ทา่อากาศยานนานาชาติ

อนิทริา คานธ ี
 

นําทา่นเดนิทางสู ่ทชัมาฮาล (Taj Mahal)หรอือนุสรณ์สถานแห่งความรัก เพื;อชมพระอาทติยข์ ึPนในตอนเชา้ตรู่
ซึ�งทัชมาฮาลถอืวา่เป็นสิ�งมหัศจรรยข์องโลกในยุคปัจจุบัน เป็นแหลง่ก่อเกดิพลังแห่งความรักที�เป็นแรงบันดาลใจให ้
ใครหลายๆคน ทัชมาฮาล ถือเป็นสุสานหนิอ่อนที�ผูค้นต่างยกย่องใหเ้ป็นสถาปัตยกรรมแห่งความรักที�งดงาม และ
ยิ�งใหญ่ที�สดุแห่งหนึ�งของโลก ปัจจุบัน ทัชมาฮาล ถอืวา่เป็นแหลง่มรดกโลก 1 ใน 7 สิ�งมหัศจรรยท์ี�สําคัญ ที�บอกเล่า
เกี�ยวกับความรักที�เป็นอมตะของพระเจา้ชาหจ์าฮันที�มตีอ่พระนางมุมตัช สรา้งขึ%นในปี ค.ศ. 1631 จากนั%นหัวหนา้ทัวร ์
นําทกุทา่นเดนิสูป่ระตสูสุานที�สลักตัวหนังสอืภาษาอาระบคิที�เป็นถอ้ยคําอทุศิ และไวอ้าลัยตอ่บคุคลอันเป็นที�รักที�จาก
ไป พรอ้มกบันําทกุทา่นถา่ยรูปภาพกับลานนํ%าพุที�มอีาคารทัชมาฮาลอยู่เบื%องหลัง พาทกุทา่นเยี�ยมชมภายในอาคารที�มี
การสรา้งมาจากหนิออ่นสขีาวบรสิทุธิ]จากเมอืงมกรานะ มกีารประดับลวดลายดว้ยเทคนคิฝังหนิสตีา่งๆ ลงไปในเนื%อหนิ
ถอืไดว้า่เป็นสถาปัตยกรรมชิ%นเอกของโลกที�ออกแบบโดยชา่งจากเปอรเ์ซยี อาคารตรงกลางเป็นรูปโดมที�มหีอคอยสี�
เสาลอ้มรอบ ตรงกลางดา้นในเป็นที�ฝังพระศพของพระนางมุมตัช มาฮาล และพระเจา้ชาหจ์าฮัน ที�ไดอ้ยู่คู่เคยีงกัน
ตลอดชั�วนรัินดร ์ 
 

 
 
เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (11) 

 นําท่านเดนิทางสูอ่คัรา ฟอรท์ (Agra Fort)อกีหนึ�งสถานที�แหล่งมรดกโลกที�ควรค่าแก่การมาเยอืนอัครา ฟอร์ท 
พระราชวังที�ถอืว่ายิ�งใหญ่ เพราะใชเ้วลาในการสรา้งยาวนานถงึสามยุคดว้ยกัน ของกษัตริยแ์ห่งราชวงศโ์มกุล เป็น
กําแพงสองชั %นและป้อมอาคารทางเขา้สี�ทศิ ภายในประกอบดว้ยพระราชวัง มัสยดิ สวนดอกไม ้สถาปัตยกรรมตัวอาคาร
สรา้งดว้ยหนิทรายสแีดง โดยกษัตรยิอ์คับาร ์และที�แหง่นี%ยังเป็นที�คมุขังกษัตรยิซ์าจารฮ์าล พระองคใ์ชเ้วลาชว่งสดุทา้ย
ของชวีติ โดยการมองผา่นแมนํ่%ายมุนาไปยังทชัมาฮาลที�ซึ�งมเหสสีดุที�รักของพระองคป์ระทบัอยูอ่ยา่งนรัินดร ์



 

 

 
 
กลางวนั บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (12) 
 นําทา่นเดนิทางสู ่เมอืงเดล ี(Delhi)(ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 5 ชั�วโมง) เมอืงหลวงของประเทศอนิเดยี ถอืเป็น

เมอืงที�เป็นศูนยก์ลางดา้นการเมืองการปกครองประชาธปิไตยที�ใหญ่ที�สุดในโลก นําท่านเดนิทางสู ่ประตูเมอืง
อนิเดยี(India Gate)ประตเูมอืงแห่งนี%สงู 43.3 เมตร ซุม้โคง้ของประตกูวา้ง 9.1 เมตร สงู 22.8 เมตร สรา้งโดย
ใชห้นิทรายแดงแท่งทบึ เป็นสถานที�ประกอบพธิีกรรมในงานวันสําคัญต่าง ๆ ถูกสรา้งขึ%นเพื�อเป็นอนุสาวรียข์อง
ทหารที�เสยีชวีติในสงครามโลกครั%งที�หนึ�ง ที�ประตเูมอืงแหง่นี%จะเห็นลายสลกัชื�อของทหารที�ตายในสนามรบ โดยชื�อ
ที�สลักไวเ้ป็นชื�อของทหารและขา้ราชการชาวอนิเดยีและอังกฤษ จํานวน 13,516 คน ที�พลชีพีในสงครามชายแดน
ดา้นตะวนัตกเฉยีงเหนอื และสงครามอฟัฆัน ครั%งที� 3 ดา้นบนยอดของประตสูรา้งเพื�ออทุศิใหแ้กท่หารที�หายสาบสญู
ไปโดยไรร้่องรอย 

  



 

 
 
พาท่านชอ้ปปิ% ง ตลาดพืPนเมอืงจนัปาททุกท่านสามารถเพลดิเพลนิไปกับสนิคา้พื%นเมืองมากมาย อาท ิผา้พันคอ 
เสื%อผา้ เครื�องประดับ เครื�องเงนิ ของตกแตง่บา้นสไตลอ์นิเดยี ของแฮนดเ์มด ราคาถูก รับรองว่าทกุทา่นจะไม่ผดิหวัง
เพราะที�ตลาดแหง่นี%เปรยีบเสมอืนพาหรัุดเมอืงไทย 

สมควรแกเ่วลานําทา่นเดนิทางสูส่นามบนิ 
คํ;า บรกิารอาหารคํ;า ณ ภตัตาคารบรกิารทา่นดว้ยเมนูอาหารไทย(13) 
23.25 น. บนิลัดฟ้ากลับสู ่สนามบนิสุวรรณภูม ิประเทศไทย โดยสายการบนิ Jet Airways เที�ยวบนิที� 9W64(ใชเ้วลาบนิ

ประมาณ 4 ช ั;วโมง) พรอ้มบรกิารอาหารและเครื;องดื;มบนเครื;องบนิ 
 
 
วนัที;หก สนามบนิสุวรรณภูม ิ(กรุงเทพฯ) 
 
05.00 น. คณะเดนิทางถงึ สนามบนิสวุรรณภูม ิโดยสวัสดภิาพ 

**************************************** 

** หากทา่นที�ตอ้งออกตัKวภายใน (เครื�องบนิ รถทวัร ์รถไฟ) กรุณาสอบถามที�เจา้หนา้ที�ทกุครั%งกอ่นทําการออกตัKวเนื�องจาก 
สายการบนิอาจมกีารปรับเปลี�ยนไฟลท์ หรอื เวลาบนิ โดยไมไ่ดแ้จง้ใหท้ราบลว่งหนา้ ** 

*** ขอบพระคณุทกุทา่นที�ใชบ้รกิาร *** 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

อตัราคา่บรกิาร 

กําหนดการเดนิทาง 
ผูใ้หญ ่

หอ้งละ 2-3 ทา่น 
1 เด็ก 2 ผูใ้หญ ่

เด็กมเีตยีง 
พกัเดี;ยวเพิ;ม 

ราคาไมร่วม
ต ั{วเครื;องบนิ 

09 – 14 มนีาคม 2562 26,999 26,999 5,999 19,999 

14 – 19 มนีาคม 2562 27,999 27,999 5,999 20,999 

22 – 27 มนีาคม 2562 27,999 27,999 5,999 20,999 

29 ม.ีค. – 03 เม.ย. 2562 27,999 27,999 5,999 20,999 

06 – 11 เมษายน 2562 28,999 28,999 6,999 21,999 

11 – 16 เมษายน 2562 30,999 30,999 8,999 23,999 

13 – 18 เมษายน 2562 30,999 30,999 8,999 23,999 

26 เม.ย. – 01 พ.ค. 2562 28,999 28,999 6,999 21,999 

27 เม.ย. – 02 พ.ค. 2562 28,999 28,999 6,999 21,999 

 

** อตัรานีP ยงัไมร่วมคา่ทปิคนขบัรถ หวัหนา้ทวัร ์และมคัคเุทศกท์อ้งถิ;น ทา่นละ1,500 บาท/ทา่น/ทรปิ** 
** อตัรานีP ยงัไมร่วมคา่วซีา่ทา่นละ3,000 บาท/ทา่น/ทรปิ** 

** อตัราคา่บรกิาร สําหรบัเด็กอายไุมถ่งึ 2 ขวบ ณ วนัเดนิทางกลบั (Infant) ทา่นละ 10,000 บาท ** 
 

• โรงแรมที�พักอาจมกีารสลบัปรับเปลี�ยนขึ%นอยูก่บัความเหมาะสมเป็นหลกัโดยคํานงึถงึผลประโยชนล์กูคา้เป็นหลกั 

 
** สําหรบัอตัราคา่บรกิารนีP จาํเป็นตอ้งมผีูเ้ดนิทางจาํนวน 10 ทา่น ข ึPนไป ในแตล่ะคณะ กรณีที;มผีูเ้ดนิทางไมถ่งึตามจาํนวนที;กําหนด 
ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิ}ในการเลื;อนการเดนิทาง หรอื เปลี;ยนแปลงอตัราคา่บรกิาร (ปรบัราคาเพิ;มข ึPน เพื;อใหค้ณะไดอ้อกเดนิทาง 

ตามความตอ้งการของผูเ้ดนิทาง) ** 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

อตัราคา่บรกิารนีPรวม 
 
� คา่ตัKวเครื�องบนิไป-กลบั พรอ้มคณะ      � คา่ภาษีสนามบนิทกุแหง่ที�ม ี
� คา่นํ%าหนักกระเป๋าสมัภาระทา่นละไมเ่กนิ 15 กก. จํานวน 1 ใบ/ทา่น  � คา่รถรับ-สง่ และนําเที�ยวตามรายการ 
� คา่ที�พักตามที�ระบใุนรายการ พักหอ้งละ 2 ทา่นหรอื 3 ทา่น   � คา่เขา้ชมสถานที�ตา่งๆ ตามรายการ  
� คา่อาหารตามมื%อที�ระบใุนรายการ      � คา่จา้งมัคคเุทศกค์อยบรกิารตลอดการเดนิทาง  
� คา่ตัKวเครื�องบนิภายในไป-กลบั พรอ้มคณะ 
� คา่ประกนัอบุัตเิหตรุะหวา่งเดนิทาง วงเงนิทา่นละ 1,000,000 บาท  (เงื�อนไขตามกรมธรรม)์ 
 
อตัราคา่บรกิารนีPไมร่วม 
 
� คา่ใชจ้า่ยสว่นตวันอกเหนอืจากรายการที�ระบ ุเชน่ คา่ทําหนังสอืเดนิทาง คา่โทรศัพท ์คา่โทรศัพทท์างไกล คา่อนิเตอรเ์น็ต คา่ซัก
รดี มนิบิารใ์นหอ้ง รวมถงึคา่อาหารและเครื�องดื�มที�สั�งเพิ�มนอกเหนอืรายการ(กรุณาสอบถามจากหวัหนา้ทวัรก์อ่นการใชบ้รกิาร) 
�คา่ทปิคนขบัรถ หัวหนา้ทวัร ์และมัคคเุทศกท์อ้งถิ�น ทา่นละ 1,500 บาท/ทรปิ/ตอ่ทา่น 
�คา่ธรรมเนยีมและคา่บรกิารยื�นวซีา่ทอ่งเที�ยวประเทศอนิเดยี ทา่นละ 3,000 บาท(โดยชําระพรอ้มเงนิมดัจาํคร ัPงแรก) 
�คา่ภาษีมลูคา่เพิ�ม 7% และภาษีหัก ณ ที�จา่ย 3% 
 
เง ื;อนไขการจอง และ การชําระคา่บรกิาร 

1. นักท่องเที�ยวหรอืเอเย่นต ์กรุณาทําการจองล่วงหนา้ก่อนเดนิทางอย่างนอ้ย 45 วนั พรอ้มชําระเงนิมดัจํา ท่านละ 10,000 บาท 
ภายใน 3 วัน หลังจากวันจอง ตัวอยา่งเชน่ทา่นทําจองวันที� 1 กรณุาระเงนิมัดจํา สว่นนี%ภายในวันที� 3 กอ่นเวลา 14.00 น. เท่านั%น โดยระบบจะ
ยกเลกิอัตโนมัตทิันท ีหากยังไมไ่ดรั้บยอดเงนิมัดจําตามเวลาที�กําหนด และหากท่านมคีวามประสงคจ์ะเดนิทางในพเีรยีดเดมิ ท่านจําเป็นตอ้ง
เช็คที�วา่งและทําจองเขา้มาใหมอ่กีครั %ง กรณีที�คณะเต็ม มคีวิรอ (Waiting List) ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิ]ในการใหส้ทิธิ]ลูกคา้รายถัดไป เป็นไป
ตามระบบ ตามวัน และ เวลา ที�ทํารายการจองเขา้มาตามลําดับ เนื�องจากทกุพเีรยีดทางบรษัิทมทีี�นั�งราคาพเิศษจํานวนจํากัด 

2. นักท่องเที�ยวหรอืเอเย่นต ์กรุณาชําระค่าทัวรส์่วนที�เหลอืทั %งหมด ครบ 100%ก่อนวนัเดนิทางอย่างนอ้ย 21 วนั กรณีนักท่องเที�ยวหรอื
เอเย่นตไ์ม่ชําระเงนิ หรอื ชําระเงนิไม่ครบภายในกําหนด ไม่ว่าส่วนใดส่วนหนึ�ง รวมไปถงึ กรณีเช็คของท่านถูกปฏเิสธการจ่ายเงนิไม่ว่ากรณี
ใดๆก็ตาม รวมทั %ง กรณีที�อยูใ่นชว่งรอผลการอนุมัตวิซีา่ รอนัดสัมภาษณ์วซีา่ ที�ทําใหท้างบรษัิทไมไ่ดรั้บเงนิตามเวลาที�กําหนดไม่ว่ากรณีใดๆก็
ตาม คอื กอ่นวันเดนิทางอยา่งนอ้ย 30 วัน ใหถ้อืวา่นักทอ่งเที�ยวสละสทิธกิารเดนิทางในทัวรนั์%นๆทันท ี

3. การตดิตอ่ใดๆ กับทางบรษัิท เชน่ แฟกซ ์อเีมลล ์หรอื จดหมายฯ ตอ้งทําในวันเวลาทําการของทางบรษัิท ดังนี% วันจันทร ์ถงึ ศุกร ์เวลา 9.00 
น.–18.00 น. และ วันเสาร ์เวลา 9.00 น.–14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกล่าวและวันหยุดนักขัตฤกษ์ที�รัฐบาลประกาศในปีนั%นๆถอืว่าเป็น
วันหยดุทําการของทางบรษัิท 

 
เง ื;อนไขการยกเลกิการเดนิทาง 
1. กรณีที�นักท่องเที�ยวหรอืเอเย่นตต์อ้งการขอยกเลกิการเดนิทาง หรอื เลื�อน หรอื เปลี�ยนแปลง การเดนิทาง นักท่องเที�ยวหรอืเอเย่นต ์(ผูม้ี

รายชื�อในเอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ ์อเีมลล ์หรอื เดนิทางมาที�บรษัิทอย่างใดอย่างหนึ�ง เพื�อลงนามในเอกสารแจง้ยนืยันยกเลกิการจอง
กับทางบรษัิทเป็นลายลักษณ์อักษรเทา่นั%นทางบรษัิทไมรั่บยกเลกิการจองผา่นทางโทรศัพทไ์มว่า่กรณีใดๆทั %งสิ%น 

2. กรณีนักทอ่งเที�ยวหรอืเอเยน่ตต์อ้งการขอรับเงนิค่าบรกิารคนื นักท่องเที�ยวหรอืเอเย่นต ์(ผูม้รีายชื�อในเอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ ์อเีมลล ์
หรอื เดนิทางมาที�บรษัิทอยา่งใดอยา่งหนึ�ง เพื�อลงนามดําเนนิการขอรับเงนิคา่บรกิารคนื โดยแนบหนังสอืมอบอํานาจประกอบ (กรณีดําเนนิการ
แทนผูเ้ดนิทาง) พรอ้มหลักฐาน ไดแ้ก ่ใบเรยีกเก็บเงนิ หลักฐานการชําระเงนิค่าบรกิารต่างๆทั %งหมด พาสปอรต์หนา้แรกของผูเ้ดนิทาง สําเนา
บัตรประชาชนของผูรั้บมอบอํานาจ และหนา้สมดุบัญชธีนาคารที�ตอ้งการใหนํ้าเงนิเขา้ใหค้รบถว้น โดยมเีงื�อนไขการคนืเงนิคา่บรกิารดังนี% 

2.1 ยกเลกิกอ่นวันเดนิทางไมน่อ้ยกวา่ 30 วัน คนืเงนิคา่บรกิารรอ้ยละ 100 ของเงนิคา่บรกิาร 
2.2 ยกเลกิกอ่นวันเดนิทางไมน่อ้ยกวา่ 15 วัน คนืเงนิคา่บรกิารรอ้ยละ 50 ของเงนิคา่บรกิาร 
2.3 ยกเลกิกอ่นวันเดนิทางนอ้ยกวา่ 15 วัน ไมค่นืเงนิคา่บรกิารที�ชําระแลว้ทั %งหมด 

** ทั %งนี% ทางบรษัิทจะหักค่าใชจ้่ายที�ไดจ้่ายจรงิจากค่าบรกิารที�ชําระแลว้เนื�องจากการจัดเตรยีม การจัดการนําเที�ยวใหแ้ก่นักท่องเที�ยว เช่น 
การสํารองที�นั�งตัKวเครื�องบนิ การจองที�พัก เป็นตน้ ** 

3. การเดนิทางที�ตอ้งการันตมีัดจําหรอืซื%อขาดแบบมเีงื�อนไข หรอืเที�ยวบนิเหมาลํา Charter Flight หรอื Extra Flight กับสายการบนิ หรอืผ่าน
ตัวแทนในประเทศหรอืตา่งประเทศ  จะไมม่กีารคนืเงนิมัดจําหรอืคา่บรกิารทั %งหมดไมว่า่กรณีใดๆก็ตาม   

4. สําหรับอัตราคา่บรกิารนี% จําเป็นตอ้งมผีูเ้ดนิทางจํานวน 10 ทา่น ขึ%นไป ในแตล่ะคณะ กรณีที�มผีูเ้ดนิทางไมถ่งึตามจํานวนที�กําหนด ทางบรษัิทฯ 
ขอสงวนสทิธิ]ในการยกเลกิ เลื�อน หรอื เปลี�ยนแปลง อัตราค่าบรกิาร (ปรับราคาเพิ�มขึ%น เพื�อใหค้ณะไดอ้อกเดนิทาง ตามความตอ้งการ) โดย
ทางบรษัิทจะแจง้ใหก้ับนักท่องเที�ยวหรอืเอเย่นตท์ราบล่วงหนา้อย่างนอ้ย 10 วัน ก่อนการเดนิทางสําหรับประเทศที�ไม่มวีซีา่ และ อย่างนอ้ย 



 

21 วัน ก่อนการเดินทางสําหรับประเทศที�มีวีซ่า แต่หากทางนักท่องเที�ยวหรือเอเย่นต์ทุกท่านยินดีที�จะชําระค่าบริการเพิ�มจากการที�มี
นักทอ่งเที�ยวรว่มเดนิทางนอ้ยกวา่ที�ทางบรษัิทกําหนดเพื�อใหค้ณะเดนิทางได ้ทางบรษัิทยนิดทีี�จะใหบ้รกิารและดําเนนิการตอ่ไป 

5. ในกรณีที�ลกูคา้ดําเนนิการยื�นวซีา่เรยีบรอ้ยแลว้ ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิ]ไมค่นืคา่ทัวรท์ี�ลกูคา้ชําระมาแลว้ไมว่า่สว่นใดสว่นหนึ�ง ยกเวน้ในกรณีที�
วซีา่ไมผ่า่นการอนุมัตจิากทางสถานทตู กรณีนี%ทางบรษัิทจะคดิคา่ใชจ้่ายตามที�เกดิขึ%นจรงิทั %งหมด โดยคํานงึถงึประโยชนข์องลกูคา้เป็นสําคัญ 

6. การตดิตอ่ใดๆ กับทางบรษัิทเชน่ แฟกซ ์อเีมลล ์หรอืจดหมายฯ ตอ้งทําในวันเวลาทําการของทางบรษัิท ดังนี% วันจันทร ์ถงึศุกร ์เวลา 9.00 น. 
– 18.00 น. และวันเสาร ์เวลา 9.00 น.-14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกล่าวและวันหยุดนักขัตฤกษ์ที�รัฐบาลประกาศในปีนั%นๆถอืว่าเป็นวันหยุด
ทําการของทางบรษัิท 

 

ขอ้มลูสาํคญัเกี;ยวกบั การยื;นคาํรอ้งขอวซีา่ ที;ทา่นควรทราบ 

1. ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธิ]ในการยื�นวซีา่แบบหมู่คณะเท่านั%นกรณีที�ท่านไม่สามารถยื�นวซีา่พรอ้มคณะได ้จะตอ้งยื�นก่อน หรอื หลัง คณะ และ
หากเกดิค่าใชจ้่ายไม่ว่ากรณีใดๆก็ตาม ท่านจําเป็นจะตอ้งชําระค่าใชจ้่ายที�เกดิขึ%นตามจรงิทั %งหมด เชน่ ค่าบัตรโดยสารโดยเครื�องบนิ (ตัKว) 
จะตอ้งออกกอ่นแตว่ซีา่ยังไมอ่อก เนื�องจากทา่นยื�นหลังคณะ  

2. มาตราฐานการพจิารณาวซีา่แบบปกตทิั�วไปคอื 7 วันทําการ (เป็นอย่างนอ้ย ไม่รวมวันเสาร ์- อาทติย)์ ทั %งนี% ขึ%นอยู่กับจํานวนผูส้มัครในชว่ง
นั%นๆ ซึ�งหากอยูใ่นชว่งฤดกูาลทอ่งเที�ยว ที�มผีูส้มัครเป็นจํานวนมาก อาจตอ้งใชร้ะยะเวลามากกวา่ปกต ิ

3. การยื�นขอวซีา่ทอ่งเที�ยวประเทศอนิเดยีแบบหมูค่ณะ ไมจํ่าเป็นตอ้งใชห้นังสอืเดนิทางฉบับจรงิ หากท่านส่ง สําเนาหนา้หนังสอืเดนิทาง (หนา้
แรกที�มรีปู) ชดัเจนสแกนไฟลเ์ป็นรปูภาพ หรอื ไฟล ์PDF.มาใหก้ับทางบรษัิทเรยีบรอ้ยแลว้ 

 

การเตรยีมเอกสาร เพื;อขอยื;นวซีา่ทอ่งเที;ยวประเทศอนิเดยีแบบหมูค่ณะ 
สาํหรบัผูเ้ดนิทางที;ถอืหนงัสอืเดนิทางไทย 
1. สําเนาหนา้หนังสอืเดนิทาง (หนา้แรกที�มรีปู) ชดัเจนโดยสแกนไฟลเ์ป็นรปูภาพ หรอื ไฟล ์PDF. (รปูถา่ยจากมอืถอืไมส่ามารถใชไ้ด)้มอีายุ

การใชง้านคงเหลอืไมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน ณ วันเดนิทางกลับ และมหีนา้วา่งไมตํ่�ากวา่ 2 หนา้ 
2. รปูถา่ยส ีหนา้ตรง ขนาด 2 x 2 นิ%ว (เทา่กันทกุดา้นเป็นสี�เหลี�ยมจัตรัุส) จํานวน 2 รูป ฉากหลังตอ้งเป็นพื%นสขีาว ถา่ยมาแลว้ไมเ่กนิ 3 เดอืน ไม่

ซํ%ากับวซีา่ประเทศอื�นๆที�เคยไดรั้บ เทา่นั%น  

2.1. กรณีผูเ้ดนิทางอายไุมถ่งึ 18ปีบรบิูรณ์ 
- กรณีเด็ก ไมไ่ดเ้ดนิทางกบับดิาและมารดาจําเป็นตอ้งมหีนงัสอืยนิยอมใหบ้ตุรเดนิทาง ไปตา่งประเทศ ที�ออกโดยสํานักงานเขตหรอื
อําเภอ ตามสําเนาทะเบยีนบา้นทั %งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ,สําเนาหนา้หนังสอืเดนิทางของบดิาและ มารดา, หนังสอืรับรองคา่ใชจ่่าย
(ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ)พรอ้มลงนามสําเนาถกูตอ้ง 
-กรณีเด็กไมไ่ดเ้ดนิทางกบับดิาจําเป็นตอ้งมหีนงัสอืยนิยอมใหบุ้ตรเดนิทาง ไปตา่งประเทศ(ของมารดา) ใหบ้ตุรเดนิทางไปตา่งประเทศ 
ที�ออกโดยสํานักงานเขตหรอือําเภอ ตามทะเบยีนบา้น(ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ),สําเนาหนา้หนังสอืเดนิทางของบดิาและ มารดาหนังสอื
รับรองคา่ใชจ่่าย(ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ) 
- กรณีเด็กไมไ่ดเ้ดนิทางกบัมารดาจําเป็นตอ้งมหีนงัสอืยนิยอมใหบ้ตุรเดนิทาง ไปตา่งประเทศ(ของบดิา) ใหบ้ตุรเดนิทางไปตา่งประเทศ 
ที�ออกโดยสํานักงานเขตหรอือําเภอ ตามทะเบยีนบา้น(ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ),สําเนาหนา้หนังสอืเดนิทางของบดิาและ มารดาหนังสอื
รับรองคา่ใชจ่่าย(ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ) 

** รายละเอยีดเอกสารการยื;นขอวซีา่ที;ไดก้ลา่วมานีP เป็นเพยีงขอ้มลูเบืPองตน้ที;ทางบรษิทัฯ ไดจ้ดัทําข ึPนจากประสบการณแ์ละระเบยีบ
ของสถานทตูฯ ซึ;งอาจมกีารเปลี;ยนแปลงได ้ตามแตส่ถานการณ ์และคณุสมบตัขิองลกูคา้ในแตล่ะราย โดยอยูท่ ี;ดลุยพนิจิของประเทศ

ปลายทางเป็นผูด้ําเนนิการ ** 

** หมายเหต ุ: ทางดา่นตรวจคนเขา้เมอืงประเทศปลายทาง อาจขอรายละเอยีดเพิ;มเตมิ จากที;ไดแ้จง้ไว ้ข ึPนอยูก่บัการพจิารณาของ
เจา้หนา้ที; และเอกสาร ของแตล่ะทา่น (เป็นการพจิารณาแบบรายบคุคล) การอนมุตัวิซีา่เป็นดลุพนิจิของทางสถานทตู ทางบรษิทัไมม่ ี

สว่นเกี;ยวขอ้งใดๆท ัPงส ิPน ท ัPงนีPบรษิทัเป็นเพยีงตวักลางและคอยบรกิารอาํนวยความสะดวกใหแ้กผู่เ้ดนิทางเทา่น ัPน อตัราคา่ธรรมเนยีมวซีา่
ทางสถานทตูเป็นผูเ้รยีกเก็บ หากทา่นโดนปฏเิสธการขออนมุตัวิซีา่ ทางสถานทตูไมค่นือตัราคา่ธรรมเนยีมในการยื;นวซีา่ และมสีทิธิ}ไม่

แจง้สาเหตกุารปฏเิสธวซีา่ ** 
 

 

 



 

เง ื;อนไข และ ขอ้ควรทราบอื;นๆ ท ั;วไป ที;ทา่นควรทราบ 

1. ทัวรน์ี%สําหรับผูม้วัีตถปุระสงคเ์พื�อการทอ่งเที�ยวเทา่นั%น 
2. ทัวรน์ี%ขอสงวนสทิธิ]สําหรับผูเ้ดนิทางที�ถอืหนังสอืเดนิทางธรรมดา (หนา้ปกสนํี%าตาล / เลอืดหม)ู เทา่นั%น กรณีที�ทา่นถอืหนังสอืเดนิทางราชการ  

(หนา้ปกสนํี%าเงนิเขม้) หนังสอืเดนิทางทตู (หนา้ปกสแีดงสด) และตอ้งการเดนิทางไปพรอ้มคณะทัวรอ์ันมวัีตถุประสงคเ์พื�อการท่องเที�ยว โดย
ไม่มจีดหมายเชญิ หรอื เอกสารใดเชื�อมโยงเกี�ยวกับการขออนุญาตการใชห้นังสอืเดนิทางพเิศษอื�นๆ หากไม่ผ่านการอนุมัตขิองเคาทเ์ตอร ์
เช็คอนิ ด่านตรวจคนเขา้เมอืง ทั %งฝั� งประเทศไทยขาออก และ ต่างประเทศขาเขา้ไม่ว่ากรณีใดก็ตาม ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิ]ในการไม่
รับผดิชอบความผดิพลาดที�จะเกดิขึ%นในส่วนนี% และ ทัวรน์ี%เป็นทัวรแ์บบเหมาจ่าย หากท่านไม่ไดร้่วมเดนิทางหรอืใชบ้รกิารตามที�ระบุไวใ้น
รายการไมว่า่บางสว่นหรอืทั %งหมด หรอืถกูปฏเิสธการเขา้-ออกเมอืง หรอืดว้ยเหตุผลใดๆก็ตาม ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิ]ไม่คนืเงนิค่าบรกิารไม่
วา่บางสว่นหรอืทั %งหมดใหแ้กท่า่นไมว่า่กรณีใดๆก็ตาม 

3. ทัวรน์ี%เป็นทัวรแ์บบเหมาจ่าย หากทา่นไมไ่ดร้ว่มเดนิทางหรอืใชบ้รกิารตามที�ระบไุวใ้นรายการไมว่า่บางสว่นหรอืทั %งหมด หรอืถกูปฏเิสธการเขา้-
ออกเมอืง หรอืดว้ยเหตผุลใดๆก็ตาม ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิ]ไมค่นืเงนิคา่บรกิารไมว่า่บางสว่นหรอืทั %งหมดใหแ้กท่า่นไมว่า่กรณีใดๆก็ตาม 

4. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิ]ไมรั่บผดิชอบคา่เสยีหายจากความผดิพลาดในการสะกดชื�อ นามสกุล คํานําหนา้ชื�อ เลขที�หนังสอืเดนิทางเลขที�วซีา่ 
และอื�นๆ เพื�อใชใ้นการจองตัKวเครื�องบนิ ในกรณีที�นักท่องเที�ยวหรอืเอเย่นตไ์ม่ไดส้่งหนา้หนังสอืเดนิ และ หนา้วซีา่มาใหก้ับทางบรษัิทพรอ้ม
การชําระเงนิมัดจําหรอืสว่นที�เหลอืทั %งหมด 

5. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิ]ในการเปลี�ยนแปลงรายการการเดนิทางตามความเหมาะสม เพื�อใหส้อดคลอ้งกับสถานการณ์ ภูมอิากาศ และเวลา ณ 
วันที�เดนิทางจรงิของประเทศที�เดนิทาง ทั %งนี% ทางบรษัิทจะคํานงึถงึความปลอดภัย และ ประโยชนข์องลกูคา้เป็นสําคัญ 

6. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิ]ไมรั่บผดิชอบต่อความเสยีหายหรอืค่าใชจ้่ายใดๆ ที�เพิ�มขึ%นของนักท่องเที�ยวที�ไม่ไดเ้กดิจากความผดิของทางบรษัิท 
เช่น ภัยธรรมชาต ิการจลาจล การนัดหยุดงาน การปฏิวัต ิอุบัตเิหตุ ความเจ็บป่วย ความสูญหายหรือเสียหายของสัมภาระ ความล่าชา้ 
เปลี�ยนแปลง หรอืการบรกิารของสายการบนิ เหตสุดุวสิัยอื�น เป็นตน้ 

7. อัตราค่าบรกิารนี%คํานวณจากอัตราแลกเปลี�ยนเงนิตราต่างประเทศ ณ วันที�ทางบรษัิทเสนอราคา ดังนั%น ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิ]ในการปรับ
ราคาค่าบรกิารเพิ�มขึ%น ในกรณีที�มกีารเปลี�ยนแปลงอัตราแลกเปลี�ยนเงนิตราต่างประเทศ ค่าตัKวเครื�องบนิ ค่าภาษีนํ%ามัน ค่าภาษีสนามบนิ ค่า
ประกันภัยสายการบนิ การเปลี�ยนแปลงเที�ยวบนิ ฯลฯ ที�ทําใหต้น้ทนุสงูขึ%น 

8. มัคคเุทศก ์พนักงาน หรอืตัวแทนของทางบรษัิท ไม่มอํีานาจในการใหคํ้าสัญญาใดๆ แทนบรษัิท  เวน้แต่มเีอกสารลงนามโดยผูม้อํีานาจของ
บรษัิทกํากับเทา่นั%น 

9. นักท่องเที�ยวตอ้งมคีวามพรอ้มในการเดนิทางทุกประการ หากเกดิเหตุสุดวสิัยใดๆ ระหว่างรอการเดนิทาง อันไม่ใช่เหตุที�เกี�ยวขอ้งกับทาง
บรษัิท อาทเิช่น วซี่าไม่ผ่าน เกดิอุบัตภิัยที�ไม่สามารถควบคุมได ้นอกเหนือการควบคุมและคาดหมาย ทางบรษัิทจะรับผดิชอบคนืค่าทัวร์
เฉพาะสว่นที�บรษัิทยังไมไ่ดช้ําระแกท่างคูค่า้ของทางบรษัิท หรอืจะตอ้งชําระตามขอ้ตกลงแกคู่ค่า้ตามหลักปฏบัิตเิทา่นั%น 

10. กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย ์ที�จะนําตดิตัวขึ%นเครื�องบนิ ตอ้งมีขนาดบรรจุภัณฑไ์ม่เกนิ 100 มลิลลิติรต่อชิ%น และรวมกันทุกชิ%นไม่เกนิ 
1,000 มลิลลิติร โดยแยกใส่ถุงพลาสตกิใสซึ�งมซีปิล็อคปิดสนทิ และสามารถนําออกมาใหเ้จา้หนา้ที�ตรวจไดอ้ย่างสะดวก ณ จุดเอ็กซเ์รย ์
อนุญาตใหถ้อืไดท้า่นละ 1 ใบเทา่นั%น ถา้สิ�งของดังกลา่วมขีนาดบรรจุภัณฑม์ากกวา่ที�กําหนดจะตอ้งใสก่ระเป๋าใบใหญ่และฝากเจา้หนา้ที�โหลด
ใตท้อ้งเครื�องบนิเทา่นั%น 

11. สิ�งของที�มลัีกษณะคลา้ยกับอาวธุ เชน่ กรรไกรตัดเล็บ มดีพก แหนบ อุปกรณ์กฬีาฯ จะตอ้งใส่กระเป๋าใบใหญ่และฝากเจา้หนา้ที�โหลดใตท้อ้ง
เครื�องบนิเทา่นั%น 

12. คณะทัวรน์ี% เป็นการชําระคา่ใชจ้่ายทั %งหมดแบบผกูขาดกับตัวแทนบรษัิทที�ไดรั้บการรับรองอย่างถูกตอ้ง ณ ประเทศปลายทาง ซึ�งบางส่วนของ
โปรแกรมอาจจําเป็นตอ้งท่องเที�ยวอันเป็นไปตามนโยบายของประเทศปลายทางนั%นๆ กรณีที�ท่านไม่ตอ้งการใชบ้รกิารส่วนใดส่วนหนึ�ง ไม่ว่า
กรณีใดก็ตาม จะไม่สามารถคนืค่าใชจ้่ายใหไ้ด ้และ อาจมคี่าใชจ้่ายเพิ�มเตมิขึ%นตามมาเป็นบางกรณี ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิ]ในการเรยีกเก็บ
คา่ใชจ้่ายที�เกดิขึ%นจรงิทั %งหมดกับผูเ้ดนิทาง กรณีที�เกดิเหตกุารณ์นี%ขึ%น ไมว่า่กรณีใดก็ตาม 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

แบบฟอรม์กรอกขอ้มูลวีซ่าประเทศ อินเดีย 

** กรุณากรอกขอ้มูลทั งหมดใหค้รบถว้น เพื(อประโยชนใ์นการขอวีซ่าของทา่นเอง ** 
ชื(อ-นามสกุล (สะกดตรงตามหนังสือเดินทาง)  (MR./MRS./MS./MSTR.)  
............................................................................................................................................................................................................................................ 

สถานะภาพ □ โสด    □ แต่งงานไม่ไดจ้ดทะเบียนสมรส □หมา้ย  □ หย่า    

□แต่งงานจดทะเบียนสมรส 
ชื%อ-นามสกุล คู่สมรส.....................................................................................สถานที%เกิด........................................สญัชาติ………………………………………………………. 

ชื(อ-นามสกุล บิดา ............................................................................................................................................................................ 
สถานที%เกิด...........................................................................................................สญัชาติ…………………………………………………………………………….. 
ชื(อ-นามสกุล มารดา ....................................................................................................................................................................... 
สถานที%เกิด............................................................................................................สญัชาติ…………………………………………………………………………… 
ที(อยูต่ามทะเบียนบา้น.................................................................................................................................................................................................. 

...................................................................................................................................................รหสัไปรษณีย.์................................................................ 

ที(อยูปั่จจบุนั..................................................................................................................................................................................................................... 

รหสัไปรษณีย.์....................................................... โทรศพัทบ์า้น..........................................................เบอรมื์อถือ................................................. 

ชื(อสถานที(ทาํงาน / สถานศึกษา............................................................................................................ตาํแหน่งงาน.......................................... 

ที(อยูส่ถานที(ทาํงาน / สถานศึกษา........................................................................................................................................................................... 

..........................................รหสัไปรษณีย ์...............................................โทรศพัท.์................................................................................................. 
*** ในกรณีที(เกษียณอายุ กรุณาระบุชื(อ และ ที(อยู่ สถานที(ทาํงาน เนื(องจากเป็นเงื(อนไขของสถานทูต ***  

ท่านเคยเดินทางเขา้ประเทศอินเดียมาก่อนหรือไม่ □  เคย  □  ไม่เคย 
ถา้เคย กรุณาระบุวนัที%.......................................................................................สถานที%/เมือง................................................................................... 
ประเทศที%เคยเดินทางในระยะเวลา 10 ปี ที%ผ่านมา 
.............................................................................................................................................................................................................. 
ท่านเคยเดินทางกลุ่มประเทศ SAARC ในระยะเวลา 3 ปีที%ผ่านมามาก่อนหรือไม่ (กลุ่มประเทศ SAARC ไดแ้ก่ บงักลาเทศ ภฏูาน เนปาล 
มลัดีฟส ์ปากีสถาน ศรีลงักา อฟักานิสถาน ) 
ถา้เคย กรุณาระบุปีที%..........................................สถานที%/เมือง...............................................ระยะเวลาที%พาํนัก..........................วนั 
ชื%อสมาชิกในครอบครวัพรอ้มเบอรติ์ดต่อ ระหวา่งที%ท่านพาํนักอยู ่ณ ประเทศอินเดีย 
 ชื%อ-สกุล.................................................................................................................................................................................................................... 
ที%อยู่................................................................................................................................................................................................................................. 
เบอรโ์ทรศพัท.์.......................................... 
(กรุณาแจง้เบอรที์�สามารถติดต่อไดโ้ดยสะดวก เนื�องจากทางสถานทูตจะมีการโทรเช็คขอ้มูลโดยตรงกับท่าน) 

การพิจารณาอนุมติัวีซ่าเป็นดุลพินิจของทางสถานทตูฯเท่านัEน ทางบริษัทเป็นเพียงตวักลางในการอาํนวยความสะดวกและ
บริการดา้นเอกสารใหแ้ก่ผูเ้ดินทางเท่านัEน 

 


