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 เยือนดินแดนที่สวยท่ีสุดในโลกเปรียบประดุจสวรรค์บนโลกมนุษย์  “แคชเมียร์” 
 สัมผัสกับทุ่งราบผืนใหญ่ในอ้อมกอดหิมาลัย ตระการตากับดอกไม้นานาพรรณ 
 ชมความงามของ กุลมาร์ค & โซนามาร์ค ท่ีมีทุ่งหญ้าเขียวขจีและเทือกเขาหิมะรายรอบ 
 น าท่านนั่ง “เคเบิลคาร์” (รวมค่าขึ้นแล้ว) ชมทัศนียภาพแบบพาโนรามาอันสวยงาม 
 นั่ง เรือซิคาร่าล่องทะเลสาบ (รวมค่าล่องเรือแล้ว) ท่ีสวยใสดุจกระจกสะท้อนความงามของ     
ท้องฟ้ากลางเทือกเขาหิมาลัย  
 ชม “ทัชมาฮาล” อนุสรณ์แห่งความรักอันลือชื่อและ “อักราฟอร์ด” ป้อมปราการท่ียิ่งใหญ่ 

 

ก าหนดการเดินทาง 
วันที่ : 30 ก.ค.-05 ส.ค. 59        36,900.-           
วันที่ : 12-18 ส.ค. 59 (วันหยุด วันแม่แห่งชาติ)     37,900.-           
วันที่ : 10-16/ 24-30 ก.ย. 59        36,900.-           
วันที่ : 15-21 ต.ค. 59         37,900.-           
วันที่ : 19-25/ 22-28 ต.ค. 59(วันหยุด วันปิยะมหาราช)    38,900.-           
 

อินเดีย: แคชเมียร์ – อักรา – ทัชมาฮาล 

                   7 วัน 5 คืน (9W)  
             โดยสายการบินเจ็ท แอร์เวย ์
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1. กรุงเทพฯ – เดลลี 
2. เดลลี – ศรีนาคา (บนิภายใน) – แคชเมียร์ 
3. ศรีนาคา – กุลมาร์ค – เคเบิ้ลคาร์ – ศรีนาคา 
4. ศรีนาคา – โซนามาร์ค –  ศรีนาคา 
5. ศรีนาคา – ล่องเรือซิคาร่า – เดลลี (บนิภายใน)  – อักรา 
6. อักรา – ทัชมาฮาล – อักรา ฟอร์ด – เดลลี 
7. กรุงเทพฯ         

วันที่ 1       กรุงเทพฯ – เดลลี – ผ่านชม India Gate – ช้อปปิ้งจันทปาท 

06.00 น. คณะมาพร้อมกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ ผู้โดยสารขาออกชั้น 4 ประตู 8 เคาน์เตอร์ P เช็คอินกรุ๊ปของสาย
การบิน เจ็ท แอร์เวย์ ( Jet Airways) โดยมีเจ้าหน้าที่ Go Holiday Tour ให้การต้อนรับ และอ านวยความ
สะดวก 

08.40 น. ออกเดินทางสู่ เมืองเดลลี โดยสายการบิน เจ็ท แอร์เวย์ ( Jet Airways) เที่ยวบินที่ 9W65  (ใช้เวลา
เดินทางโดยประมาณ 4.30 ชม.) (มีบริการอาหารบนเครื่อง) 

11.40 น. ถึงสนามบินนานาชาติอินธิรา คานธี เมืองเดลลี ประเทศอินเดีย ผ่านขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมืองและ
ศุลกากร (เวลาในประเทศอินเดียช้ากว่าเมืองไทย 1.30 ชม. ขอให้ทุกท่านตั้งเวลาใหม่เพ่ือไม่สับสน เพ่ือความ
สะดวกในการนัดหมาย) 

เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

 จากนั้น น าท่านเดินทางเข้าสู่กรุงนิวเดลลี ที่มีประวัติศาสตร์อันยาวนานกว่า 5,000 ปี และเป็นศูนย์กลางการ
ปกครองของอาณาจักรอินเดียโบราณ 7 อาณาจักร ต่อมาในปี 1857 อังกฤษได้เข้ามามีบทบาทในการ
ปกครองประเทศอินเดียและได้ย้ายเมืองหลวงไปอยู่ที่โกลกัตตา และได้ย้ายกลับมาเป็นเมืองหลวงอีกครั้งหนึ่ง
ในปี 1911 หลังจากอินเดียได้รับเอกราชจากประเทศอังกฤษในปี 1947 ก็ได้มีการสร้างสถานที่ท าการราชการ
โดยสร้างเมืองใหม่ชื่อว่า “นิวเดลลี” จากนั้นผ่านชมรัฐสภาราชปาติ บาวาล ซึ่งเป็นวงแหวนสถานที่ราชการ
ต่างๆ มีตึกรัฐสภาอันยิ่งใหญ่และเป็นที่ท าการของรัฐบาล ผ่านชมย่านธุรกิจการค้าและย่านที่อยู่อาศัยของ
เศรษฐีอินเดียบนถนนสายส าคัญท่ีสุดของอินเดีย และประตูเมืองแห่งชัยชนะ หรือ INDIA GATE จากนั้นน า
ท่าน ช้อปปิ้งที่ตลาดจันปาทซึ่งเป็นถนนช้อปปิ้งยอดนิยมส าหรับนักท่องเที่ยว โดยมีสินค้าหัตถกรรมและงาน
ฝีมือพ้ืนเมืองต่าง ๆ มากมายให้ท่านได้เลือกซ้ือ อาทิ ผ้าไหมอินเดีย ผ้าพันคอจากแคชเมียร์ สาหรี่ 
เครื่องประดับและอัญมณี ไม้จันหอมแกะสลักและของตกแต่งบ้าน ฯลฯ ได้เวลาอันสมควรเดินทางกลับที่พัก
เพ่ือพักผ่อนตามอัธยาศัย  

ค่ า รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร 

 ที่พัก Country Inn&Suite NH8 Hotel ระดับ 4 ดาว หรือ เทียบเท่า,เมืองเดลลี 
วันที่  2     เดลลี – ศรีนาคา – แคชเมียร์ (บินภายใน)  

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม   

 จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ สนามบินภายในประเทศเพ่ือเดินทางสู่ เมืองศรีนาคา เมืองหลวงของแค้วนจามมู 
และแคชเมียร์ 

12.10 น. ออกเดินทางสู่ เมืองศรีนาคา โดยสายการบิน เจ็ท แอร์เวย์ ( Jet Airways) เที่ยวบินที่ 9W603 
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13.40 น. เดินทางถึงสนามบินศรีนาคา เช็คสัมภาระแล้วน าท่านเดินทางสู่เมืองแคชเมียร์โดยนั่งรถท้องถิ่น คันละ 5 ท่าน 
รถท้องถิ่นจะไม่มีแอร์เนื่องจากอุณหภูมิที่ศรีนาคาเฉลี่ยประมาณ 15 องศา อากาศจะเย็นสบายตลอดปี น า
ท่านเข้าสู่ที่พัก Deluxe House Boat ณ ทะเลสาบ ซึ่งครั้งหนึ่งเคยเป็นที่ประพาสน์ของพระมหากษัตริย์
ผู้สร้างอนุสรณ์สถานแห่งความรัก 

บ่าย  รับประทานอาหารกลางวัน  
 ไดเ้วลาสมควรน าท่านเดินทาง ชมสวนชาลิมาร์ ที่เป็นสวนแบบราชวงศ์โมกุลซึ่งเป็นสวนแห่งความรักของ 

มหาราชา ชาฮังคี จากนั้นน าท่าน ชมสวนนิชา บากห์ โดยมีต้นเมเปิ้ลอายุกว่า 400 ปี รวมทั้งพันธุ์ไม้นานา
ชนิดและดอกไม้ตามฤดูกาล ในช่วงฤดูใบไม้ผลิจะมีดอกทิวลิปบานสะพรั่ง (ประมาณเดือน ก.พ. – มี.ค.) สวน
แห่งนี้สร้างโดย ยอซาฟ คาน มีความงดงามท่ีสุดที่จะหาค าบรรยายได้ ให้ท่านเพลิดเพลินกับการถ่ายรูปกับ
ดอกไม้ที่แสนสวย และผ่านชมเมืองเก่าแคชเมียร์ที่ตั้งเมืองหลวงฤดูร้อนของกษัตริย์ในราชวงศ์โมกุล ที่สร้าง
เป็นลักษณะเฉพาะหรือเรียกได้ว่าเป็นศิลปะแคชเมียร์ (หากมีเวลาพอ น าท่านชมโรงงานผ้าไหม และช้อปปิ้ง
สินค้าพ้ืนเมือง)ได้เวลาสมควรเดินทางกลับที่พัก 

เย็น รับประทานอาหารค่ า ณ ที่พักบนบ้านเรือ DELUXE HOUSE BOAT  
จากนั้นพักผ่อนตามอัธยาศัย 

วันที่ 3      ศรีนาคา – กุลมาร์ค – เคเบิลคาร์ (*รวมค่าขึ้นแล้ว) – ศรีนาคา 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ที่พักบนบ้านเรือ 
 น าท่านเดินทางโดยนั่งรถท้องถิ่น (คันละ 5 ท่าน) ไม่มีแอร์อุณหภูมิที่ศรีนาคาเฉลี่ยประมาณ 15 องศา อากาศ

จะเย็นสบายตลอดปี ขึ้นสู่เทือกเขากุลมาร์ค ซึ่งเป็นสถานที่มีทัศนียภาพสวยงามแห่งหนึ่งในโลกในขณะขับรถ
สู่เทือกเขากุลมาร์คสองข้างทางจะเป็นทุ่งนาข้าวสลับกับพันธุ์ไม้ป่าและฝูงแกะตามเทือกเขาโดยเทือกเขา
หิมาลัยนี้จะมีหิมะปกคลุมสลับกันไป อยู่ห่างจากเมืองศรีนาคา 57 กิโลเมตร (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2-3 
ชั่วโมง) เทือกเขากุลมาร์คเป็นพื้นที่ราบทุ่งหญ้าขนาดใหญ่ที่สูงที่สุดในโลก เมื่อถึงกุลมาร์คแล้วพาท่านเที่ยว
ชมเทือกเขาซึ่งเป็นภูเขาท่ีสวยงามแห่งหนึ่งในแคชเมียร์ มีชื่อว่าเป็นทุ่งหญ้าของดอกไม้ (Meadow of 
Flower) เดิม กุลมาร์ค มีชื่อเรียกว่า เการิมาร์ค ตั้งโดยสุลต่านยูซุป ชาร์ ในศตวรรษท่ี 16 เนื่องจากเป็นทุ่ง
หญ้าที่เต็มไปด้วยดอกไม้ป่าที่งอกงามตามฤดูกาล อีกทั้งยังเป็นที่ตั้งของสนามกอล์ฟ 18 หลุมที่สูงที่สุดในโลก 
สูง 3,000 เมตร จากระดับน้ าทะเลและสถานที่เล่นกีฬาสกีน้ าแข็งในฤดูหนาวจนไม่คิดว่านี้เป็นประเทศอินเดีย 

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน  
บ่าย น าท่านไปยัง สถานีเคเบิลคาร์ (*รวมค่าขึ้นแล้ว) เพ่ือขึ้นไปยังสถานีกงโดรีบนเขาอัฟฟาร์วัต เฟสที่ 1 ด้วย

ระยะทางประมาณ 4 กิโลเมตร (หากท่านต้องการขึ้นสู่ยอดเขาจะต้องนั่งเคเบิ้ลคาร์ ที่เฟสที่ 2 ขึ้นสู่ยอดเขา
เป็นระยะทางกว่า 5 กิโลเมตร ท่านสามารถซ้ือตั๋วได้ที่สถานีเฟสที่ 1 ท่านละ 500 รูปี ไม่รวมในค่าทัวร์) ซึ่งถือ
ได้ว่าเป็นเส้นทางที่สวยที่สุดและสูงที่สุดแห่งหนึ่งของเอเชีย เมื่อเดินทางถึงที่หมายสิ่งที่ท่านจะได้พบคือ
บรรยากาศและทัศนียภาพแบบพาโนรามาอันสวยงามบนเขาอัฟฟาร์วัต ถ้าท้องฟ้าแจ่มใสก็จะสามารถมองเห็น
ยอดเขานันกา พาร์บัต (Nanga Parbat) ของเทือกเขาหิมาลัย อิสระให้ท่านได้เพลิดเพลินกับกิจกรรมมากมาย 
อาทิเช่น เล่นสกี เลื่อนสกีหิมะ ท่านสามารถเล่นสกีได้ระหว่างช่วงฤดูหนาว – ใบไม้ผลิ (ธ.ค. – เม.ย.) ซึ่งค่า
เล่นสกีนี้จะไม่รวมอยู่ในค่าทัวร์ สามารถแจ้งหัวหน้าทัวร์หรือไกด์ท้องถิ่นเพ่ือแจ้งเล่นสกีได้ หรือเก็บภาพความ
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ประทับใจไว้เป็นที่ระลึกตามอัธยาศัยได้เวลาสมควรน าท่านเดินทางกลับศรีนาคาระหว่างทางให้ท่านได้
เพลิดเพลินกับวิวทิวทัศน์สองข้างทาง 
 

ค่ า รับประทานอาหารค่ า ณ ที่พักบนบ้านเรือ DELUXE HOUSE BOAT  
จากนั้นพักผ่อนตามอัธยาศัย 

วันที่ 4      ศรีนาคา – โซนามาร์ค – ชมเทือกเขาหิมาลัย – ศรีนาคา   

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ที่พักบนบ้านเรือ 

 น าท่านเดินทางจากศรีนาคาสู่ โซนามาร์ค (ระยะทาง 80 กิโลเมตรใช้เวลาเดินทางประมาณ 2-3 ชั่วโมง) 
ค าว่า “โซนา” แปลว่าทอง “มาร์ค” แปลว่าเส้นทาง… ในอดีตเส้นทางนี้เป็นเส้นทางค้าขายในต านานหรือที่
เรียกว่า เส้นทางสายไหมเนื่องจากภูมิประเทศที่สวยงามอีกทั้งมีวิวทิวทัศน์ที่สวยงาม ตลอดสองข้างทางการ
เดินทางจะได้เห็นภูเขาที่ปกคลุมไปด้วยหิมะรูปร่างแปลกตา สลับกับป่าต้นวอลนัตขนาดใหญ่ที่ปลูกเรียงราย
ตลอดสองข้างทางเส้นทางนี้สูงกว่าระดับน้ าทะเล 2,690 เมตร เรียกว่าสวยงามมากตลอดเส้นทางจากศรีนาคา 
ผู้เดินทางจะได้เดินทางไปและถ่ายรูปไปตลอดทาง 

เที่ยง บริการอาหารกลางวัน 
บ่าย 
 

จากนั้นพาท่านชมความงามของเทือกเขาหิมาลัยที่ปกคลุมด้วยธารน้ าแข็งตลอดท้ังปี  (ค่าขี่ม้า 1,000 รูปี 
/ต่อคนไม่รวมในค่าทัวร์ – สอบถามราคากับหัวหน้าทัวร์หรือไกด์ท้องถิ่นอีกครั้ง) ชมภูเขา สายน้ า ล าธาร
และสัมผัสวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชาวพ้ืนเมืองที่นั่นจนเพลิดเพลินแทบไม่อยากจากมาเหมือนผีเสื้อที่บินอยู่ใน
แดนสวรรค์ ได้เวลาสมควร น าท่านเดินทางกลับสู่ศรีนาคา 

ค่ า รับประทานอาหารค่ า ณ ที่พักบนบ้านเรือ DELUXE HOUSE BOAT  
จากนั้นพักผ่อนตามอัธยาศัย 

วันที 5      ศรีนาคา – ล่องเรือซิคาร่า (*รวมค่าล่องเรือ) – เดลลี (บินภายใน) – อักรา 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ที่พักบนบ้านเรือ 

 จากนั้นน าทุกท่าน ล่องเรือซิคาร่าในทะเลสาบ (*รวมค่าล่องเรือแล้ว) ซึ่งเป็นเรือพายแบบฉบับแคชเมียร์
โดยเฉพาะชมวิถีชีวิตชาวบ้านริมน้ าที่อยู่ท่าม 
กลางฉากหลังภูเขาหิมะล้อมรอบไปด้วยทะเลสาบ ขับกล่อมไปด้วยเสียงนกนานาชนิดแต่งแต้มด้วยดอกไม้น้ า
นานาพันธุ์ 

เที่ยง บริการอาหารกลางวัน 
 จากนั้นพาเดินทางสู่สนามบินศรีนาคา เพ่ือเดินทางสู่เมืองเดลลี 

14.15 น. ออกเดินทางจาก ศรีนาคา เข้าสู่เมืองเดลลี โดยสายการบิน เจ็ท แอร์เวย์ ( Jet Airways)  
เที่ยวบินที่ 9W608 ออกเดินทางเวลา 13.35 น.-16.25 น. แวะจอด 1 ครั้งที่ IXM * ส าหรับกรุ๊ปที่เดินทาง 
ตั้งแต่วันที่ 01 พ.ค.- 29 ก.ค.59 
เที่ยวบินที่ 9W604 ออกเดินทางเวลา 14.15 น.-15.40 น. * ส าหรับกรุ๊ปที่เดินทาง ตั้งแต่วันที่ 30 ก.ค. – 30 
ต.ค.59  

15.40 น. เดินทางถึงท่าอากาศยานภายในประเทศเมืองเดลลี  
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บ่าย น าท่านเดินทางโดยรถโค้ชปรับอากาศ ออกจากเมืองเดลลี โดยผ่านเข้าสู่แคว้นอุตรประเทศ ที่อุดมสมบูรณ์
ด้วยแหล่งเกษตรกรรมนานาชนิดที่ผลิตเพ่ือเลี้ยงดูชาวอินเดียทั้งประเทศ ไปตามถนนไฮเวย์สายใหม่ผ่านเข้า
เมืองใหญ่มธุราเข้าสู่เมืองอักรา 

เย็น รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร 

ค่ า ที่พัก Clarks Shiraz Hotel ระดับ 4 ดาว หรือ เทียบเท่า,เมืองอักรา 

วันที่ 6      อักรา – ทัชมาฮาล – อักรา ฟอร์ด – เดลลี – กรุงเทพฯ 
เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม   

 น าท่านเข้าชมทัชมาฮาล แหล่งมรดกโลกเป็น 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ที่ส าคัญของโลก ซึ่งอนุสรณ์สถานแห่ง
ความรักอันยิ่งใหญ่และอมตะของพระเจ้าชาห์จาฮันที่มีต่อพระนางมุมตัซ โดยสร้างขึ้นในปี ค.ศ. 1631 ต่อมา
น าท่านเดินสู่ประตูสุสานที่สลักตัวหนังสือภาษาอาระบิคที่เป็นถ้อยค าอุทิศและอาลัยต่อบุคคลอันเป็นที่รักที่
จากไป และน าท่านถ่ายรูปกับลานน้ าพุท่ีมีอาคารทัชมาฮาลอยู่เบื้องหลัง แล้วน าท่านเข้าสู่ตัวอาคารที่สร้าง
จากหินอ่อนสีขาวบริสุทธิ์จากเมืองมกรานะ ที่ประดับลวดลายด้วยเทคนิคฝังหินสีต่างๆ ลงไปในเนื้อหิน ที่เป็น
สถาปัตยกรรมชิ้นเอกของโลกที่ออกแบบโดยช่างจากเปอร์เซีย โดยอาคารตรงกลางจะเป็นรูปโดมซึ่งมีหอคอย
สี่เสาล้อมรอบ  ตรงกลางด้านในเป็นที่ฝังพระศพของพระนางมุมตัซ มาฮาล และ พระเจ้าชาห์จาฮัน ได้อยู่คู่
เคียงกันตลอดชั่วนิรันดร์  ทัชมาฮาลแห่งนี้ใช้เวลาก่อสร้างทั้งหมด 12 ปี โดยสิ้นเงินไป 41 ล้านรูปี มีการใช้
ทองค าประดับตกแต่งส่วนต่างๆ ของอาคาร หนัก 500 กิโลกรัม และใช้คนงานกว่า 20,000 คน ต่อมาน าท่าน
เดินอ้อมไปด้านหลังที่ติดกับแม่น้ ายมุนาโดยฝั่งตรงกันข้ามจะมีพ้ืนที่ขนาดใหญ่ถูกปรับดินแล้ว โดยเล่ากันว่า
พระเจ้าชาห์จาฮันเตรียมที่จะสร้างสุสานของตัวเองเป็นหินอ่อนสีด าโดยตัวรูปอาคารจะเป็นแบบเดียวกัน
กับทัชมาฮาล เพ่ือที่จะอยู่เคียงข้างกัน แต่ถูกออรังเซบ ยึดอ านาจและน าตัวไปคุมขังไว้ในป้อมอักราเสียก่อน   
            จากนั้นน าท่านเข้าชมอักราฟอร์ด แหล่งมรดกโลก ทิ่ติดริมแม่น้ ายมุนาสร้างโดยพระเจ้าอัคบาร์
มหาราชแห่งราชวงศ์โมกุล  เมื่อปี ค.ศ. 1565 เป็นทั้งพระราชวังที่ประทับและเป็นป้อมปราการ ต่อมา
พระโอรส คือ พระเจ้าชาฮันกีร์  และพระนัดดา (โอรสของพระเจ้าชาฮันกีร์) , พระเจ้าชาห์จาฮานได้สร้าง
ขยายต่อเติมป้อมและพระราชวังแห่งนี้อย่างใหญ่โต และน าท่านเข้าชมป้อมผ่านประตู อ ามรรสิงห์ เข้าสู่ส่วนที่
เป็นพระราชวัง  ผ่านลานสวนประดับ อ่างหินทรายสีแดงขนาดยักษ์ส าหรับสรงน้ า ท่านจะได้เห็น
สถาปัตยกรรมสามยุคสมัยตามรสนิยมที่แตกต่างกันของสามกษัตริย์ น าท่านเข้าชมด้านในพระต าหนักต่างๆที่
สลักลวดลายศิลปะแบบโมกุลที่มีอิทธิพลจากศิลปะอินเดีย ผสมผสานกับศิลปะเปอร์เซีย แล้วน าขึ้นสู่ระเบียง
ชั้นที่สองท่ีมีเฉลียงมุข ซึ่งสามารถมองเห็นชมทิวทัศน์ล าน้ ายมุนาได้ ต่อมาน าชมห้องที่ประทับของกษัตริย์ ,
พระโอรส, พระธิดาและองค์ต่างๆ แล้วน าชมพระต าหนัก มาซัมมัน บูร์ช ที่มีเฉลียงมุขแปดเหลี่ยม มีหน้าต่าง
เปิดกว้าง ที่สามารถมองเห็นทัชมาฮาลได้ ในพระต าหนักนี้เองที่เล่ากันว่า ชาห์จาฮัน ถูกพระโอรส ออรังเซบ 
จองจ าขังไว้ 7 ปี ในช่วงปลายรัชกาลจนสิ้นพระชนม์ แล้วก็น าชมลานสวนประดับ ดิวันอีอาอ า ที่ชั้นบนด้าน
หนึ่งเคยเป็นที่ประดิษฐานบัลลังก์นกยูงอันยิ่งใหญ่ (ปัจจุบันอยู่ในประเทศอิหร่าน) และที่ลานสวนประดับแห่ง
นี้เองที่พระเจ้าชาห์จาฮัน ได้พบรักครั้งแรกกับพระนางมุมตัซ  ที่ได้น าสินค้าเป็นสร้อยไข่มุกเข้ามาขายให้กับ
นางในฮาเร็ม 

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
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บ่าย น าท่านเดินทางกลับสู่เมืองเดลลี  
ค่ า รบัประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร  

 ได้เวลาอันสมควรน าท่านเดินทางสู่สนามบินนานาชาติ อินธิรา คานธี กรุงนิวเดลลี 

23.20 น. น าท่านเดินทางกลับสู่สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสายการบิน เจ็ท แอร์เวย์ ( Jet Airways) 
เที่ยวบินที่ 9W64  (ใช้เวลาเดินทางโดยประมาณ 4.30 ชม.) (มีบริการอาหารบนเครื่อง) 

วันที่ 7      กรุงเทพฯ  
05.45 น. เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิโดยสวัสดิภาพ 

พาสปอร์ตจะต้องมีอายุก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า 6 เดือน 
ในกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองท่ีประเทศไทย, ประเทศอินเดีย ปฏิเสธมิให้เดินทางออกหรือเข้าประเทศ ทางบริษัทฯ ขอ
สงวนสิทธ์ไม่คืนค่าใช้จ่ายไม่ว่ากรณีใดๆ ทิ้งสิ้น 

  

กรุณาอ่านหมายเหตุให้ละเอียดท้ัง 5 ข้อ 

หมายเหตุ  
1. บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบต่อค่าชดเชยความเสียหาย ไม่ว่ากรณีที่กองตรวจคนเข้าเมือง 
ของไทยไม่อนุญาตให้เดินทางออกหรือกองตรวจคนเข้าเมืองของแต่ละประเทศไม่อนุญาตให้เข้าเมือง 
2. บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการที่จะไม่รับผิดชอบต่อค่าชดเชยความเสียหาย อันเกิดจากเหตุสุดวิสัยที่ทาง บริษัทฯ ไม่
สามารถควบคุมได้ เช่น การนัดหยุดงาน, จลาจล, การล่าช้าหรือยกเลิกของเที่ยวบิน  
3. บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมรายการท่องเที่ยว โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 
4. บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงอัตราค่าบริการ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 
5. กรณีที่คณะไม่ครบจ านวน 10 ท่าน ทางบริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการงดออกเดินทาง 

     โดยทางบริษัทฯ  จะแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า 14 วันก่อนการเดินทาง  
     6.อัตราค่าบริการนี้ ส าหรับเดินทางตั้งแต่ 20 ท่านขึ้นไป ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคา 
       ในกรณีที่มีผู้เดินทางไม่ถึง 20 ท่าน 

 
อัตราค่าบริการ 
 

เดินทางวันที่ : 12-18 ส.ค. 59 (วันหยุด วันแม่แห่งชาติ) 
เดินทางวันที่ : 15-21 ต.ค. 59  

ราคาต่อท่าน 

ผู้ใหญ่ พักห้องละ 2 ท่าน 37,900 

เด็กอายุต่ ากว่า 12 ปี พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน 37,900 

เด็กอายุต่ ากว่า 12 ปี พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน มีเตียงเสริม 36,900 
เด็กอายุต่ ากว่า 12 ปี พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน ไม่มีเตียงเสริม 35,900 

พักเดี่ยว เพิ่มท่านละ  8,000 
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เดินทางวันที ่: 30 ก.ค.-05 ส.ค. 59 
เดินทางวันที่ : 10-16/ 24-30 ก.ย. 59  

ราคาต่อท่าน 

ผู้ใหญ่ พักห้องละ 2 ท่าน 36,900 
เด็กอายุต่ ากว่า 12 ปี พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน 36,900 

เด็กอายุต่ ากว่า 12 ปี พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน มีเตียงเสริม 35,900 

เด็กอายุต่ ากว่า 12 ปี พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน ไม่มีเตียงเสริม 34,900 
พักเดี่ยว เพิ่มท่านละ  8,000 

 

เดินทางวันที่ : 19-25/ 22-28 ต.ค. 59 ( วันหยุด วันปิยะมหาราช ) ราคาต่อท่าน 
ผู้ใหญ่ พักห้องละ 2 ท่าน 38,900 

เด็กอายุต่ ากว่า 12 ปี พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน 38,900 

เด็กอายุต่ ากว่า 12 ปี พกักับผู้ใหญ่ 2 ท่าน มีเตียงเสริม 37,900 
เด็กอายุต่ ากว่า 12 ปี พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน ไม่มีเตียงเสริม 36,900 

พักเดี่ยว เพิ่มท่านละ  8,000 
 
**ราคานี้สงวนสิทธิ์เฉพาะลูกค้าชาวไทยเท่านั้น 
- พาสปอร์ตต่างชาติเก็บเพิ่ม 1,760 บาท ต่อ ท่าน 
- พาสปอร์ตอเมริกาเก็บเพิ่ม 2,760 บาท ต่อ ท่าน ** 

*** ในกรณีที่ลูกค้าต้องออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ก่อนทุกครั้ง มิฉะนั้นทาง
บริษัทฯ จะไม่ขอรับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น ***  
 

โปรแกรมและรายละเอียดของการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับภาวะอากาศ และเหตุสุดวิสัยต่าง 
ๆ ท่ีไม่สามารถคาดการณ์ล่วงหน้าโดยทางบริษัทฯ จะค านึงถึงผลประโยชน์และความปลอดภัยของผู้ร่วมเดินทางเป็น
ส าคัญ 

 

อัตรานี้รวม 
 

1. ค่าตั๋วเครื่องบิน ไป – กลับ ชัน้ประหยัด  
2. ค่าโรงแรมที่พักตามท่ีระบุในรายการหรือเทียบเท่า  
3. ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการ 
4. ค่าธรรมเนียมวีซ่าอินเดียแบบเข้า ออก 1 ครั้ง แบบยื่นธรรมดา หรือ แบบ e-TOURIST VISA (eTV) 
5. ค่าอาหารและเครื่องดื่มตามที่ระบุในรายการ 
6. ค่ารถรับส่งและระหว่างน าเที่ยวตามรายการที่ระบุ 
7. ค่าเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวตามรายการ 
8. ค่ามัคคุเทศก์ภาษาไทยและเจ้าหน้าที่ดูแลตลอดการเดินทาง 
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9. สัมภาระน้ าหนักไม่เกินท่านละ 30 กก. 
10. ค่าประกันภัยอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง วงเงินประกันอุบัติเหตุสูงสุด ท่านละไม่เกิน 1,000,000 บาทและ 
11. วงเงินประกันสุขภาพสูงสุด ท่านละไม่เกิน 200,000 

 

อัตรานี้ไม่รวม 

1. กระเป๋าเดินทางในกรณีที่น้ าหนักเกินกว่าที่สายการบินก าหนดต่อท่าน ส่วนเกินลูกค้าจ่ายเอง 
2. ค่าท าหนังสือเดินทาง  
3. ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการ เช่น ค่าเครื่องดื่ม, ค่าอาหารที่สั่งเพ่ิมเอง, ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด 
4. ค่าอาหารที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ 
5. ค่าท าใบอนุญาตที่กลับเข้าประเทศของคนต่างชาติหรือคนต่างด้าว 
6. ค่าภาษีมูลค่าเพ่ิม 7% (กรณีต้องการใบก ากับภาษี) และค่าภาษีบริการหัก ณ ที่จ่าย 3% 
7. ไม่รวมทิปไกด์ท้องถิ่นและคนขับรถวันละ 5 USD ต่อวัน 
8. ทิปหัวหน้าทัวร์แล้วแต่ความสมัครใจ 

 

เงื่อนไขการส ารองที่นั่ง 

1. กรุณาจองล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วันก่อนการเดินทาง และกรุณาเตรียมเงินมัดจ า 15,000 บาท พร้อมกับเตรียม
เอกสารส่งให้เรียบร้อย ภายใน 2-3 วัน หลังจากท าการจองแล้ว (ใช้เวลาขอวีซ่าไม่ต่ ากว่า 7 วันท าการ)  

2. การช าระค่าทัวร์ส่วนที่เหลือทางบริษัทฯ จะเรียกเก็บก่อนเดินทางไม่น้อยกว่า 14 วัน ท่านควรจัดเตรียมค่าทัวร์ให้
เรียบร้อยก่อนก าหนด เนื่องจากทางบริษัทต้องส ารองค่าใช้จ่ายในส่วนของค่าที่พักและตั๋วเครื่องบิน มิฉะนั้นจะถือว่า
ท่านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ 

  

หมายเหตุ 

1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกการเดินทางก่อนล่วงหน้า 14 วัน ในกรณีท่ีไม่สามารถท ากรุ๊ปได้อย่างน้อย  
15 ท่าน และ/หรือ ผู้ร่วมเดินทางในคณะไม่สามารถผ่านการพิจารณาวีซ่าได้ครบ 15 ท่านในกรณีนี้บริษัทฯ ยินดีคืน
เงินให้ทั้งหมด (ยกเว้นค่าธรรมเนียมวีซ่าซึ่งได้ช าระไว้กับทางสถานทูตแล้ว) หรือจัดหาคณะทัวร์อ่ืนให้ถ้าต้องการ  

2. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุจ าเป็นสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้ 
และจะไม่รับผิดชอบใดๆ ในกรณีที่สูญหาย สูญเสีย หรือได้รับบาดเจ็บที่นอกเหนือความรับผิดชอบของหัวหน้าทัวร์
และอุบัติเหตุสุดวิสัยบางประการ เช่น การนัดหยุดงาน, ภัยธรรมชาติ, การจลาจลต่างๆ เป็นต้น 

 

ข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องตั๋วเครื่องบินและท่ีนั่งบนเครื่องบิน 

1. ทางบริษัทได้ส ารองที่นั่งพร้อมช าระเงินมัดจ าค่าตั๋วเครื่องบินแล้ว  หากท่านยกเลิกทัวร์ ไม่ว่าจะด้วย 
      สาเหตุใด ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์การเรียกเก็บค่ามัดจ าตั๋วเครื่องบิน ซึ่งมีค่าใช้จ่าย ประมาณ 1,000 –  
      5,000 บาท แล้วแต่สายการบินและช่วงเวลาเดินทาง   
2.   หากตั๋วเครื่องบินท าการออกแล้ว แต่ท่านไม่สารถออกเดินทางได้ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์เรียกเก็บ 
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      ค่าใช้จ่ายตามที่เกิดขึ้นจริง  และรอ Refund จากทางสายการบิน ใช้เวลาประมาณ 3- 6 เดือนเป็นอย่างน้อย 
3.   นั่งที่ Long Leg โดยปกติอยู่บริเวณทางออกประตูฉุกเฉิน และผู้ที่จะนั่งต้องมีคุณสมบัติตรงตามที่สายการบิน 
      ก าหนด เช่น ต้องเป็นผู้ที่มีร่างกายแข็งแรง และช่วยเหลือผู้อื่นได้อย่างรวดเร็วในกรณีท่ีเครื่องบินมีปัญหา เช่น  
สามารถเปิดประตูฉุกเฉินได้ (น้ าหนักประมาณ 20 กิโลกรัม) ไม่ใช่ผู้ที่มีปัญหาทางด้านสุขภาพและร่างกาย  
      และอ านาจในการให้ที่นั่ง Long leg ขึ้นอยู่กับทางเจ้าหน้าที่เช็คอินสายการบิน ตอนเวลาที่เช็คอินเท่านั้น 

 

กรณียกเลิกการเดินทาง 

1. แจ้งยกเลิกก่อนเดินทาง 30 วัน   คืนค่าใช้จ่ายทั้งหมด  
2. แจ้งยกเลิกก่อนเดินทาง 15 วัน    เก็บค่าใช้จ่าย ท่านละ 10,000 บาท 
3. แจ้งยกเลิกน้อยกว่า 15 วันก่อนเดินทาง   ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ เก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมด 
4. ส าหรับผู้โดยสารที่ไม่ได้ถือหนังสือเดินทางไทย  และทางบริษัทฯเป็นผู้ยื่นวีซ่าให้เมื่อผลวีซ่าผ่านแล้วมีการ 

ยกเลิกการเดินทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนค่ามัดจ าทั้งหมด 
5. ยกเว้นกรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุดหรือเทศกาลที่ต้องการันตีมัดจ ากับสายการบินหรือค่ามัดจ าที่พักโดยตรงหรือโดยการ

ผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศและไม่อาจขอคืนเงินได้ รวมถึงเที่ยวบินพิเศษเช่น Extra Flight และ 
Charter Flight จะไม่มีการคืนเงินมัดจ าหรือค่าทัวร์ทั้งหมดเนื่องจากค่าตั๋วเป็นการเหมาจ่ายในเที่ยวบินนั้นๆ 

6. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมดกรณีท่านยกเลิกการเดินทางและมีผลท าให้คณะเดินทางไม่ครบ
ตามจ านวนที่บริษัทฯก าหนดไว้ (15ท่านขึ้นไป) เนื่องจากเกิดความเสียหายต่อทางบริษัทและผู้เดินทางอ่ืนที่เดินทาง
ในคณะเดียวกันบริษัทต้องน าไปช าระค่าเสียหายต่างๆที่เกิดจากการยกเลิกของท่าน  

7. กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได้ ซึ่งจะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง บริษัทฯ จะท าการเลื่อน
การเดินทางของท่านไปยังคณะต่อไป แต่ทัง้นี้ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถเรียกคืนได้คือ ค่าธรรมเนียมในการ
มัดจ าตั๋ว และค่าธรรมเนียมวีซ่าตามที่สถานทูตฯ เรียกเก็บ ในกรณีที่ไม่สามารถเดินทางได้ 

8. กรณียื่นวีซ่าแล้วไม่ได้รับการอนุมัติวีซ่าจากทางสถานฑูต (วีซ่าไม่ผ่าน) และท่านได้ช าระค่าทัวร์หรือมัดจ ามาแล้ว 
ทางบริษัทฯ คืนค่าทัวร์หรือมัดจ าให้ แต่ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการหักค่าบริการยื่นวีซ่า,ค่าวีซ่า และค่าใช้จ่าย
บางส่วนที่เกิดข้ึนจริงเป็นกรณีไป (อาทิ กรณีออกตั๋วเครื่องบินไปแล้ว หรือได้ช าระค่าบริการในส่วนของทางเมืองนอก 
เช่น โรงแรม ตั๋วรถไฟ ฯลฯ ไปแล้ว) ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการหักเก็บค่าใช้จ่ายจริงที่เกิดข้ึนแล้วกับท่านเป็นกรณี
ไป 

9. กรณีวีซ่าผ่านแล้วแจ้งยกเลิกก่อนหรือหลังออกตั๋วโดยสาร บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการไม่คืนค่าทัวร์ทั้งหมด 
10. กรณีวีซ่าผ่านแล้ว แต่กรุ๊ปออกเดินทางไม่ได้ เนื่องจากผู้เดินทางท่านอ่ืนในกลุ่มโดนปฏิเสธวีซ่า หรือไม่ว่าด้วยสาเหตุ

ใดๆก็ตาม ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการหักเก็บค่าใช้จ่ายจริงที่เกิดขึ้นแล้วกับท่านเป็นกรณีไป 
     11.กรณีผู้เดินทางไม่สามารถเข้า-ออกเมืองได้เนื่องจากเอกสารปลอมหรือการห้ามของเจ้าหน้าที่ไม่ว่าเหตุผล    

     ใดๆ ก็ตามทางบริษทัของสงวนสิทธิ์ในการ ไม่คืนค่าทัวร์ทั้งหมด 
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ข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องวีซ่า 
**การอนุมัติวีซ่าเป็นอภิสิทธิ์ของทางสถานทูตทางบริษัทไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ
ทั้งสิ้น ทั้งนี้บริษัทเป็นเพียงตัวกลางและคอยบริการอ านวยความสะดวกให้แก่ผู้
เดินทางเท่านั้น เงินค่าสมัครยื่นวีซ่า ทางสถานทูตเป็นผู้เก็บหากผลวีซ่าออกมา
ว่าท่านไม่ผ่านทางสถานทูตจะไม่คืนเงินค่าวีซ่าและค่าบริการจากตัวแทนยื่น
ไม่ว่ากรณีใดๆก็ตาม และทางสถานทูตมีสิทธิ์ที่จะไม่ตอบเหตุผลของการ
ปฏิเสธวีซ่าในทุกกรณี 
** กรณีท่ีท่านวีซ่าผ่านแต่กรุ๊ปออกเดินทางไม่ได้ เนื่องจากผู้เดินทางท่านอ่ืนใน
กลุ่มโดนปฏิเสธวีซ่าทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการไม่คืนเงินค่าวีซ่าและ
ค่าบริการจากตัวแทนอ่ืนให้กับท่านเนื่องจากเป็นค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นโดยทางสถานทูตเป็นผู้เรียกเก็บ และท่านสามารถน าวี
ซ่าไปใช้เดินทางได้ หากวีซ่ายังไม่หมดอายุ 
 

ข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องโรงแรมที่พัก 
เนื่องจากการวางแปลนห้องพักของแต่ละโรงแรมแตกต่างกัน จึงอาจท าให้ห้องพักแบบห้องเดี่ยว (Single),ห้องคู่ 
(Twin/Double) และห้องพักแบบ 3 ท่าน/3 เตียง (Triple Room) ห้องพักต่างประเภทอาจจะไม่ติดกันและบางโรงแรม
อาจจะไม่มีห้องพักแบบ 3 ท่าน แต่อาจจะได้เป็น 1 เตียงใหญ่กับ 1 เตียงพับเสริม  
 
การเดินทางเป็นครอบครัว 

หากท่านเดินทางเป็นครอบครัวใหญ่ หรือเดินทางพร้อมสมาชิกในครอบครัวที่ต้องได้รับการดูแลเป็นพิเศษ (Wheelchair), 
เด็ก, และผู้สูงอายุ มีโรคประจ าตัว ไม่สะดวกในการเดินท่องเที่ยวในระยะเวลาเกินกว่า 4-5 ชั่วโมงติดต่อกันท่านและ
ครอบครัวต้องให้การดูแลสมาชิกภายในครอบครัวของท่านเอง เนื่องจากการเดินทางเป็นหมู่คณะ หัวหน้าทัวร์มีความ
จ าเป็นต้องดูแลคณะทัวร์ทั้งหมด 
 

หลักฐานประกอบการยื่นขอวีซ่าประเทศอินเดียส าหรับ-คนไทย  
ตั้งแต่วันที่ 12 พฤษภาคม 2557 เป็นต้นไป ลูกค้าต้องแสกนลายนิ้วมือ  

1. หนังสือเดินทาง (Passport) หนังสือเดินทาง ต้องมีหน้าเหลือส าหรับประทับวีซ่าอย่างน้อย 2 หน้า อายุใช้งานเหลือ
ไม่น้อยกว่า 6 เดือน นับจากวันเดินทาง *กรุณาถอดปก Passport ก่อนส่งเอกสารบริษัทจะไม่รับผิดชอบในกรณี
สูญหาย* 

2. รูปถ่าย รูปถ่ายสีหน้าตรงขนาด 2x2นิ้ว พ้ืนหลังสีขาวเท่านั้น จ านวน 2ใบเป็นรูปที่ถ่ายจากร้านถ่ายรูปเท่านั้น รูป 
(ห้ามสวมแว่นตาหรือเครื่องประดับ,ไม่ใส่ขุดข้าราชการหรือเครื่องแบบใดๆ ไม่เป็นรูปสติ๊กเกอร์รวมถึงห้ามใช้รูปที่ถ่าย
เองและปริ้นท์เอง) 

3. ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน 2 ชุด ถ้าเป็นเด็กอายุต่ ากว่า 15 ปี ใช้ส าเนาสูติบัตรและบัตรประชาชน 
4. ส าเนาทะเบียนบ้าน  

**เอกสารที่เป็นส าเนากรุณาเซ็นชื่อรับรองส าเนาถูกต้องทุกใบด้วย** 
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5. ตั้งแต่วันที่ 12 พฤษภาคม 2557 เป็นต้นไป ลูกค้าต้องแสกนลายนิ้วมือด้วยตัวเอง ณ สถานที่ขอวีซ่าอินเดีย IVS 
Global Pvt. Ltd. ชั้น 22 อาคาร 253 อโศก ซ.สุขุมวิท 21 ถ.สุขุมวิท กทม. (อยู่ตรงข้ามกับอาคารโรงพยาบาล
จักษุรัตนิน) 

หลักฐานประกอบการยื่นขอวีซ่าประเทศอินเดียส าหรับ-ต่างชาติ  
ตั้งแต่วันที่ 12 พฤษภาคม 2557 เป็นต้นไป ลูกค้าต้องแสกนลายนิ้วมือ  

1. หนังสือเดินทาง (Passport) หนังสือเดินทาง ต้องมีหน้าเหลือส าหรับประทับวีซ่าอย่างน้อย 2 หน้า อายุ 
ใช้งานเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน นับจากวันเดินทาง *กรุณาถอดปก Passport ก่อนส่งเอกสารบริษัทจะไม่
รับผิดชอบในกรณีสูญหาย* 

2. รูปถ่าย รูปถ่ายสีหน้าตรงขนาด 2x2นิ้ว พ้ืนหลังสีขาวเท่านั้น จ านวน 2ใบเป็นรูปที่ถ่ายจากร้านถ่ายรูปเท่านั้น รูป 
(ห้ามสวมแว่นตาหรือเครื่องประดับ,ไม่ใส่ขุดข้าราชการหรือเครื่องแบบใดๆ ไม่เป็นรูปสติ๊กเกอร์รวมถึงห้ามใช้รูปที่ถ่าย
เองและปริ้นท์เอง) 

3. ส าหรับชาวต่างชาติต้องยื่น Work Permit ตัวจริงพร้อมส าเนาและรายละเอียดที่อยู่ในถิ่นพ านักเดิมรวมถึงชื่อบิดา-
มารดา  

4. หลักฐานการเงินย้อนหลังอย่างน้อย 3 เดือน เช่น สมุดบัญชีเงินฝาก, หนังสือรับรองจากธนาคาร 
5. จดหมายรับรองการท างาน (ภาษาอังกฤษ) และอนุญาตให้ลาหยุดโดยระบุต าแหน่ง เงินเดือน อายุการท างาน และวัน

ลาหยุดงาน 
กรณีท่ีลูกค้าถือหนังสือเดินทางสัญชาติอเมริกาหรือพาสปอร์ตต่างชาติใช้เวลาอย่างน้อย 10 วันท าการไม่นับรวมวันหยุด 
เสาร์ – อาทิตย์  
** เอกสารที่เป็นส าเนากรุณาเซ็นชื่อรับรองส าเนาถูกต้องทุกใบด้วย ** 

      6. ตั้งแต่วันที่ 12 พฤษภาคม 2557 เป็นต้นไป ลูกค้าต้องแสกนลายนิ้วมือ
ด้วยตัวเอง ณ สถานที่ขอวีซ่า  
อินเดีย IVS Global Pvt. Ltd. ชัน้ 22 อาคาร 253 อโศก ซ.สุขุมวิท 21 ถ.
สุขุมวิท กทม. (อยู่ตรงข้ามกับอาคารโรงพยาบาลจักษุรัตนิน) 

            
 

ข้อความซึ่งถือเป็นสาระส าหรับท่านผู้มีเกียรติซึ่งร่วมเดินทาง 
ทางบริษัทฯ เป็นตัวแทนในการจัดน าสัมมนา และการเดินทางที่มีความช านาญ โดยจัดหาโรงแรมที่พัก อาหาร ยานพาหนะ 
และสถานที่ท่องเที่ยวพร้อมทั้งการสัมมนา ดูงาน เพื่อความสะดวกสบาย และเกิดประโยชน์สูงสุดในการเดินทาง ทั้งนี้ทาง
บริษัทฯ ไม่สามารถรับผิดชอบในอุบัติเหตุหรือความเสียหายที่เกิดจากโรงแรมที่พัก ยานพาหนะ,  อันเนื่องจากอุบัติเหตุ
รวมถึงภัยธรรมชาติ, โจรกรรม, วินาศกรรม, อัคคีภัย, การผละงาน, การจลาจล, สงครามการเมือง, การผันผวนของอัตรา
แลกเปลี่ยนเงินตราระหว่างประเทศ, การนัดหยุดงาน, ความล่าช้าของเที่ยวบิน, สายการเดินเรือ, รถไฟ, พาหนะท้องถิ่น,  
ตลอดจนการถูกปฏิเสธออกวีซ่าจากกงสุล และ / หรือ ส่วนงานที่เกี่ยวข้องกับสถานเอกอัครราชทูต รวมถึงผู้มีอ านาจท า
การแทนประจ าประเทศไทย (โดยไม่จ าต้องแสดงเหตุผล เนื่องจากเป็นสิทธิพิเศษทางการทูต) ซึ่งอยู่เหนือการควบคุมของ
บริษัทฯ หมายรวมถึงในระหว่างการเดินทางท่องเที่ยวทั้งใน หรือ ต่างประเทศ แต่ทางบริษัทฯ มีความคุ้มครอง และ
ประกันอุบัติเหตุ ตามเงื่อนไขที่บริษัทฯ ที่รับประกันในกรณีที่ผู้ร่วมเดินทางถูกปฏิเสธโดยเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองของ
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ประเทศไทย และ/หรือ ต่างประเทศ มิให้เดินทางออก หรือ เข้าประเทศ เนื่องมาจากความประพฤติ พฤติกรรมของผู้
เดินทาง ไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบด้านการความคุมโรคติดต่อเฉพาะพ้ืนที่มีการปลอมแปลงเอกสารเพ่ือการเดินทาง รวมถึง
มีสิ่งผิดกฎหมาย บริษัทฯ จะไม่คืนค่าใช้จ่ายใดๆ รายละเอียดด้านการเดินทาง อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความจ าเป็น 
หรือเพ่ือความเหมาะสมทั้งปวง โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทั้งนี้การขอสงวนสิทธิดังกล่าว บริษัท จะยึดถือและ
ค านึงถึงผลประโยชน์ตลอดจนความปลอดภัยของท่านผู้มีเกียรติ ซึ่งร่วมเดินทางเป็นส าคัญ 
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กรุณากรอกข้อมูลเพือ่ประโยชน์ในการพจิารณาด าเนินการขอวีซ่าของท่าน 
 ประวัติส่วนตัว 

PERSONAL INFORMATION 

 
ค ำน ำหน้ำ :          นำย                   นำง                     นำงสำว                      เดก็ชำย 

TITLE                  MR                   MRS                    MS                             MSTR 

ชื่อ : _     _______________                  ______นำมสกุล :           ____                     ________________________ 

NAME : _     _______________                  ___SURNAME : _     _______________                                  ______          

สถำนะภำพ :           แต่งงำน                 โสด  

MARITAL STATUS      MARRIED                 UN MARRIED  

ชื่อสำมี/ภรรยำ:                                          ___________________________________________________________ 

GIVE THE NAME OF WIFE OR HUSBAND 

สัญชำติสำมี/ภรรยำ :                                         _______________________________________________________ 

NATIONALITY 

ประวัติครอบครัว FAMILY INFORMATION 

ชื่อ/นำมสกุลบดิำ :                 _______________________สัญชำติ _______                       _____________________ 

FATHER’S NAME / SURNAME                                                                 NATIONALITY  

ชื่อ/นำมสกุลมำรดำ :               ______________________สัญชำติ ____                         _______________________ 

MOTHER’S NAME / SURNAME                                                               NATIONALITY 

ประวัติ / จ ำนวนบตุร  

CHILD INFORMATION 

จ ำนวนบตุร : _____________________________  คน 

NUMBER OF CHILDREN 

บุตรคนที่ 1 

NAME OF 1ST CHILD   

NAME :______________                           ___ SURNAME :_________          _______________________________  

สถำนที่เกดิ :  ___                                           _______________________________________________________ 

PLACE OF BIRTH  

วัน/เดือน/ปีเกดิ : _________________________________                                        _________________________ 

DATE OF BIRTH  

เพศ  :       ชำย                         หญิง 

SEX          MALE                      FEMALE  

บุตรคนที่ 2 

NAME OF 2ND CHILD  

ชื่อ : _     _______________                  ______นำมสกุล :           ____                     ________________________ 

NAME :______________                           ___ SURNAME :_________          _______________________________  
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สถำนที่เกดิ______________________                                     _______   __________________________________ 

PLACE OF BIRTH  

วัน/เดือน/ปีเกดิ _____________________                                      ________________________________________ 

DATE OF BIRTH  

เพศ :             ชำย           หญิง 

SEX        MALE                  FEMALE  

ประวัติกำรศึกษำ 

EDUCATIONAL INFORMATION_________________________________________________________________________  
ประวัติกำรท ำงำน 

PROFESTION INFORMATION   

อำชีพ :                                          ___________________________________________________________________ 

OCCUPATION:____________                                        __________________________________________________  

ชื่อบริษทั:___                                         _______________________________________________________________ 

EMPLOYER’S NAME ___                                       ______________________________________________________ 

เบอร์โทรตดิต่อ : _                                         ___________________________________________________________ 

WORK PHONE NUMBER___                                      ____________________________________________________ 

ที่อยู่  : ____                                          _______________________________________________________________ 

ADDRESS : ___                                         ____________________________________________________________ 

รหัสไปรษณีย์ : ______                                          ______________________________________________________ 

ZIP CODE ______                                          _______________________________________________________ 
  

โปรดระบุรำยชื่อประเทศทีท่่ำนได้เดนิทำงในชว่งระยะเวลำ 10 ปี * ส ำคัญมำก 
 
 ______                                          _______________________________________________________ 
*ส าหรับประเทศอินเดียหากเคยมีการเดินทางจ าเป็นต้องแจ้งเลขที่วีซา่คร้ังสุดท้ายที่ยื่นและวันที่ออกวีซา่ 

 

 ______                                          _______________________________________________________ 
 


