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                                                     เดนิทางโดยสายการบนิไทยสมายล ์ (WE) 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
วนัแรก สนามบนิสวุรรณภมู ิ                                                                       

19.00 น.   คณะพรอ้มกนัทีส่นามบนิสวุรรณภมู ิอาคารผูโ้ดยสารระหวา่งประเทศ เคานเ์ตอรส์ายการบนิไทยสมายล ์

โดยมเีจา้หนา้ทีค่อยอ านวยความสะดวกจัดเตรยีมเอกสารการเดนิทางและสมัภาระใหก้บัทา่น  

22.05 น.  เหนิฟ้าสู ่เมอืงจยัปรู ์ประเทศอนิเดยี เทีย่วบนิที ่WE343 (ใชเ้วลาบนิประมาณ 4.20 ช ัว่โมง) 

 
วนัทีส่อง สนามบนิจยัปรู ์– เมอืงเดล ี– น ัง่เครือ่งภายในสูเ่มอืงศรนีาคา(แคชเมยีร)์ – เลน่สกเีทอืกเขากุลมารค์  

แคชเมยีร ์– บา้นเรอื    

01.15 น. คณะเดนิทางถงึ สนามบนิจยัปรู ์  น าทา่นผา่นพธิกีารศลุการกรและรับกระเป๋าเรยีบรอ้ยแลว้ 

 น าท่านเดนิทางสู ่เมอืงเดล ี(Delhi) ชือ่เต็มคอื National Capital Territory of Delhi (NCT) เป็นมหา
นครที่มขีนาดใหญ่ทีสุ่ดของอนิเดยีและมปีระชากรมากเป็นอันดับสองของประเทศ ครอบคลุมพืน้ที่ เดลเีก่า
(Old Delhi) เขตวัฒนธรรมในสมยัโบราณ ประกอบไปดว้ย มสัยติ สเุหรา่ เป็นจ านวนมากและเดลใีหม ่นวิเดล ี
(New Delhi) สว่นทีอ่งักฤษสรา้งขึน้เป็นทีต่ัง้รัฐสภาสถานทีท่ าการของรัฐบาล ถอืเป็นศูนยก์ลางการปกครอง
ของอนิเดยี เป็นเมอืงสมัยใหมท่ีป่ระกอบไปดว้ย ยา่นการคา้ทันสมัยเป็นจ านวนมาก และยังเป็นทีต่ัง้ของประตู
อนิเดยี ซึง่เป็นเมอืงหลวงปัจจุบันของอนิเดยี  กรุงเดลไีดเ้คยเป็นศูนยก์ลางทางการปกครองถงึ 7 ครัง้ คอืใน
สมัย พระเจา้ดีลฟิ ยุคกษัตรยิอ์ลาอุดดนิ ยุคอุดดนิ ตุฆลัค ยุคโมฮัมหมัด ตุฆลัค ยุคกษัตรยิฟิ์โรซซาร์ แห่ง
ราชวงศต์ุฆลัค ยคุกษัตรยิห์ุมายนุ ยคุกษัตรยิช์าหจ์ะฮาน ท าใหไ้ดรั้บฉายาว่า มหานคร 7 ราชธานี (ใชเ้วลาใน
การเดนิทางประมาณ 6 ชม.) 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม    

10.10 น.  ออกเดนิทางสู ่เมอืงศรนีาคา โดยเทีย่วบนิภายในประเทศ เทีย่วบนิที ่6E 653 

11.40 น.   ถงึ สนามบนิ เมอืงศรนีาคา  ผ่านพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืง  “ศรนีาคา” นครหลวงของ แควน้จามมู-แคช

เมยีร ์ซ ึง่ตัง้ในหุบเขาแคชเมยีร ์จนเป็นทีก่ล่าวขวัญว่าเป็นดนิแดนแห่งทะเลสาบ สายน ้า สวนดอกไมแ้ละงาน

ฝีมอื ศลิปะทีผ่ลติจากไม ้วถิชีวีติของผูค้นในทะเลสาบดาลเป็นชวีติทีอ่ยู่คู่กับสายน ้าอันเงียบสงบ มเีรือเป็น

พาหนะส าคัญในการเดนิทางไปมาในทะเลอนักวา้งใหญ ่แตง่แตม้ความงดงามแบบวถิชีวีติแบบบา้นๆ ของผูค้น

ดัง้เดิมที่นี่ ทึ่งกับสีสันของสวนผักลอยน ้ า พรอ้มตลาดน ้ ายามเชา้ที่สรา้งชีว ิตชีวาใหก้ับผูม้าเยือนหรือ

นักทอ่งเทีย่ว  
เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ หอ้งอาหาร  

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B8%B5%E0%B8%A2
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B8%A5%E0%B8%B5%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B9%88%E0%B8%B2&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B8%A5%E0%B8%B5%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B9%88%E0%B8%B2&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%A7%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B8%A5%E0%B8%B5
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%94%E0%B8%B5%E0%B8%A5%E0%B8%B4%E0%B8%9F&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%A2%E0%B8%B8%E0%B8%84%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%A2%E0%B9%8C%E0%B8%AD%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%AD%E0%B8%B8%E0%B8%94%E0%B8%94%E0%B8%B4%E0%B8%99&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%A2%E0%B8%B8%E0%B8%84%E0%B8%AD%E0%B8%B8%E0%B8%94%E0%B8%94%E0%B8%B4%E0%B8%99_%E0%B8%95%E0%B8%B8%E0%B8%86%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%84&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%A2%E0%B8%B8%E0%B8%84%E0%B9%82%E0%B8%A1%E0%B8%AE%E0%B8%B1%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B8%B1%E0%B8%94_%E0%B8%95%E0%B8%B8%E0%B8%86%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%84&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%A2%E0%B8%B8%E0%B8%84%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%A2%E0%B9%8C%E0%B8%9F%E0%B8%B4%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%8B%E0%B8%8B%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B8%A8%E0%B9%8C%E0%B8%95%E0%B8%B8%E0%B8%86%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%84&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%A2%E0%B8%B8%E0%B8%84%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%A2%E0%B9%8C%E0%B8%AB%E0%B8%B8%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%B8%E0%B8%99&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%A2%E0%B8%B8%E0%B8%84%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%A2%E0%B9%8C%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%AB%E0%B9%8C%E0%B8%88%E0%B8%B0%E0%B8%AE%E0%B8%B2%E0%B8%99&action=edit&redlink=1
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 น าท่านเดนิทางสู่ กุลมารค์(GULMARG)  (ใชเ้วลาในการเดนิทางประมาณ 2 ชม.ห่างจากศรนีาคาราว 56 

กม.) กุลมารค์ เทอืกเขาทีส่วยงามทีส่ดุแห่งหนึง่ในแคชเมยีร ์ตลอดเสน้ทางสู่กลุมารค์จะผ่านทอ้งทุ่งนา ฝูง

แกะ แนวเขาทีส่ลับซบัซอ้นและงดงาม เป็นแหลง่ทอ่งเทีย่วฤดหูนาว สถานทีส่ าหรับเลน่สก ี และสว่นฤดูรอ้นจะ

แปรเปลีย่นเป็นสนามกอลฟ์ทีส่งูทีส่ดุในโลก  2,730 เมตรจากระดับน ้าทะเล ทวิทัศน์โดยรอบจะเป็นววิตน้สนที่

สวยงาม  น าทา่นขึน้เคเบลิคารเ์ฟส 1 (กระเชา้ลอยฟ้าหรอืกอนโดลา) ขึน้สูย่อดเขากลุมารค์ ระหว่างทางจะได ้

เห็นววิทวิทัศน,์หมูบ่า้นยปิซทีีใ่นชว่งฤดหูนาวจะอพยพไปอยูท่ีเ่มอืงจามมแูละจะกลับมาพักอาศัยในชว่งฤดูรอ้น 

ชมววิภเูขาหมิะทีส่วยงามและถา้ฟ้าเปิดสามารถมองเห็นยอดเขา K2 ทีส่งูเป็นอนัดับสองรองจากยอดเขาเอเวอร์

เรสต ์*อสิระใหท้่านไดเ้ล่นสก ีชมววิ ถ่ายรูป เล่นหมิะตามอัธยาศัย (คา่อุปกรณ์เล่นสกไีมร่วมในคา่ทวัร ์

กรณุาตดิตอ่หวัหนา้ทวัรแ์ละไกดท์อ้งถิน่) จนถงึเวลานัดหมาย น าทา่นลงจากยอดเขากลุมารค์ เดนิทางกลับ

สูศ่รนีาคา 

ค า่       รบัประทานอาหารค า่ ณ หอ้งอาหาร 

  น าทา่นเขา้สูท่ ีพ่กั BOAT HOUSE (บา้นเรอื) 

วนัทีส่าม แคชเมยีร ์– พาฮาลแกม – แคชเมยีร ์                                           

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม    

  น าท่านเดนิทางสู ่พาฮาลแกม (PAHALGAM) ใชเ้วลาในการ

เดินทางประมาณ 3 ชม. หมู่บา้นพาฮาลแกมหรือหุบเขาแกะ 

(Village of Shepherds) เดมิเป็นหมู่บา้นของคนเลีย้งแกะ 

พาฮาลแกมอยูห่า่งจากศรนีาคา 90 กโิลเมตร เป็นสถานทีถ่่ายท า

ภาพยนตร์ที่นิยมมาก พาฮาลแกม ไดรั้บการขนานนามว่าเป็น 

“สวติเซอรแ์ลนด”์ ชว่งฤดูหนาวจะมแีต่หมิะปกคลุม อากาศหนาว 

น ้าในล าธารใสเย็น แมน่ ้าสายยอ่ยๆจะบรรจบรวมกันเป็น แมน่ ้าลดิ

ดาร์ (Liddar) แม่น ้าสายส าคัญในพาฮาลแกม มรีา้นคา้ต่างๆ 

รา้นอาหาร รา้นเสือ้ผา้และหญา้ฝร่ัน (Saffron) หญา้ฝร่ันมขีายอยู่

ทั่วแคชเมยีรแ์ตท่ีพ่าฮาลแกมเป็นแหลง่เพาะปลกูหญา้ฝร่ันทีใ่หญ่

ที่สุดและมีคุณภาพดีที่สุด  สรรพคุณของหญา้ฝ ร่ั นคือลด

โคเลสเตอรอลในร่างกาย ระหว่างการเดนิทางไปพาฮาลแกมให ้

ทา่นไดช้มววิทีส่วยงามสองขา้งทางและเก็บภาพประทับใจ 

เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ หอ้งอาหาร  

 น าท่านชม เมอืงพาฮาลแกม ดนิแดนสรวงสวรรคข์องแคชเมยีร ์

นักท่องเที่ยวจากทั่วสารทิศต่างยกย่องใหด้ินแดนแห่งนี้เป็น

สถานทีท่ีส่วยทีส่ดุในโลก สนุกสนานกบัการขีม่า้ชมหบุเขาพาฮาล

แกม (คา่ขีม่า้ไมร่วมอยูใ่นคา่ทัวร ์กรณุาตดิตอ่หัวหนา้ทวัรแ์ละไกด์

ทอ้งถิน่คะ) นอกจากนี้ท่านยังสามารถเก็บภาพประทับใจโดยมี

ฉากหลังเป็นววิภูเขาที่สวยงาม สูดอากาศบรสิุทธิ ์เดนิเล่นชวิๆ 

เลอืกซือ้สนิคา้พืน้เมอืงมากมาย อสิระตามอัธยาศัยจนถงึเวลานัด

หมาย น าทา่นเดนิทางกลับสูเ่มอืงศรนีาคา 

ค า่       รบัประทานอาหารค า่ ณ หอ้งอาหาร 

  น าทา่นเขา้สูท่ ีพ่กั BOAT HOUSE (บา้นเรอื) 
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วนัทีส่ ี ่ แคชเมยีร ์– ลอ่งเรอืทะเลสาบดาล – น ัง่เครือ่งภายในสูเ่มอืงเดล ี– อคัรา                                           

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม    

 น าท่าน ลอ่งเรอืทะเลสาบดาลโดยเรอืสคิารา ชมความงดงาม

ของทะเลสาบ ชมทัศนียภาพของเทอืกเขาหมิะทีล่อ้มรอบเมอืงนี ้

สัมผัสวถิชีวีติชาวบา้นรมิน ้าบรเิวณรอบทะเลสาบ มนีกนานาชนดิ 

ดอกไม ้พืช ทะเลสาบที่มีความใส ชมชาวบา้นที่ด ารงชวีติบน

สายน ้าโดยมเีรอืเป็นพาหนะส าคัญ ชมสวนผักลอยน ้าและตลาด

น ้ายามเชา้ทีม่ชีวีติชวีา สนุกสนานกับการซือ้ของมากมายทีพ่่อคา้

น ามาขาย สามารถต่อรองราคากันไดต้ามอัธยาศัย พาท่าน

ลอ่งเรอืภายในทะเลสาบชมววิพรอ้มสดูอากาศบรสิทุธ ์จนถงึเวลา

อนัสมควรน าทา่นกลับเขา้สูท่ีพั่ก 

 

 

เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ หอ้งอาหาร  

15.05 น. เดนิทางสู ่เมอืงเดล ีโดยสายการบนิภายในประเทศ เทีย่วบนิที ่6E 653 

16.45 น. ถงึ สนามบนิเมอืงเดล ีหลงัผา่นพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืง  

 น าท่านออกเดนิทางสู ่เมอืงอคัรา เมอืงทีเ่ป็นสถานทีต่ัง้อนุสรณ์สถานแห่งความรัก ทัชมาฮาล และเคยเป็น

ศูนยก์ลางปกครองของอนิเดยีสมัยราชวงศโ์มกลุ อคัระ อดตีเมอืงหลวงของอนิเดยีในสมัยทีย่ังเรยีกว่า "ฮนิดู

สถาน"  เป็นเมอืงทีต่ัง้อยูร่มิแมน่ ้ายมนา ทางตอนเหนือของประเทศอนิเดยี ในรัฐอตุตรประเทศ ตัง้อยู่ห่างจาก

เมอืงลัคเนาว ์เป็นเมอืงหลวงของรัฐอตุตรประเทศ เมอืงอคัระมปีระชากรทัง้หมด 1,686,976 คน (ปีค.ศ. 2010) 

ถอืเป็นหนึง่ในเมอืงทีม่ปีระชากรหนาแน่นทีส่ดุในรัฐอตุตรประเทศ และอันดับที ่19 ในประเทศอนิเดยี (ใชเ้วลา

เดนิทางประมาณ 6 ชม.ใหท้า่นพักผอ่นบนรถ ชมววิทวิทัศนส์องขา้งทางจนเดนิทางถงึเมอืงอคัรา) 
ค า่       รบัประทานอาหารค า่ ณ หอ้งอาหาร 

  น าทา่นเขา้สูท่ ีพ่กั  THE LIGHT HOUSE HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 

 

วนัทีห่า้ อคัรา – ทชัมาฮาล – อคัราฟอรท์ – จยัปรู ์– สนามบนิ                                                            

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

  น าท่านเดนิทางเขา้ชม  ทชัมาฮาล (TAJ MAHAL) อนุสรณ์

สถานแห่งความรักอันยิง่ใหญ่ของมหาราชาซาจารฮ์าลที่มตี่อ

นางอันเป็นที่รักยิง่มหารานีมุมตัส มาฮาล ทัชมาฮาลสุสานหนิ

ออ่นทีผู่ค้นเชือ่ว่าเป็นสถาปัตยกรรมแห่งความรักทีส่วยทีสุ่ดใน

โลก สรา้งขึน้โดยสมเด็จพระจักรพรรดแิห่งจักรวรรดโิมกลุผูม้รัีก

มัน่คงตอ่พระมเหสขีองพระองค ์สมเด็จพระจักรพรรดชิาหช์ะฮัน 

ขึ้นครองราชบัลลังก์ในปี พ.ศ. 2171 พระองค์มอบความ

ไวว้างใจแก่ อรชุมันท์ พานุ เพคุม และเรียกนางว่า มุมตัซ มาฮาล "อัญมณีแห่งราชวัง"  พระมเหสีตดิตาม

พระองคแ์มแ้ต่ในสนามรบ แนะน าพระองคใ์นเรือ่งราชการของประเทศ และพระองคซ์าบซึง้ในน ้าพระทัยของ

พระมเหสยีิง่นัก ครัน้ในปี พ.ศ. 2174 (ค.ศ. 1631) พระมเหสมีมุตัซสิน้  พระชนม ์หลังจากใหก้ าเนดิทายาท

องคท์ี ่14 การสิน้พระชนมข์อง พระมเหสที าใหส้มเด็จพระจักรพรรดชิาหช์ะฮันโศกเศรา้อยูถ่งึสองทศวรรษ ราช

สมบตัสิว่นใหญส่ญูเสยีไปเพือ่การสรา้งอนุสรณ์แหง่ความรักของทัง้สองพระองค ์  

   น าท่านชม อคัราฟอรท์ (AGRA FORT) ตัง้อยูร่มิฝ่ังแมน่ ้ายมนุา สรา้งในปี 1564 ตามบัญชาของพระเจา้อัก

บาร ์ก าแพงป้อมสรา้งจากหนิทราย มตี าหนักตา่งๆ ถงึ 500 หลัง 

เป็นศลิปะแบบเบงกาลีและคุชราตี ปัจจุบันเหลอือยู่หลังเดียว 

คอื ชาหังครีมีาฮาล เป็นทีป่ระทับของชายาฮนิดูของพระเจา้อัก

บาร์ ลักษณะสถาปัตยกรรมจงึเป็นแบบอนิเดยีแท ้ครัน้ถงึสมัย

พระเจา้ชาห์จะฮาน ทรงมีบัญชาใหร้ื้อถอนต าหนักอื่นๆลง

ทัง้หมด เพือ่สรา้งวังทีป่ระทับใหม่เป็นศลิปะแบบฮนิดูผสมกับ

อสิลาม รวมถงึหอแปดเหลีย่มมสุซามานบูรช ์ทีเ่ชือ่กันว่าเป็นที่

ซ ึง่ชาหจ์ะฮาน ถกูคมุขงัเอาไวแ้ละเฝ้ามองทัชมาฮาลไปจวบจน

ลมหายใจสดุทา้ยแหง่พระชนมช์พี   

เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ หอ้งอาหาร  



 

4 

 จากนัน้น าทา่นเดนิทางกลับสู ่ เมอืง จยัปูร ์(Jaipur) หรอื ชยัปุระ  เป็นเมอืงหลักของรัฐราชสถาน ประเทศ

อนิเดยีและยังเป็นเมอืงทีม่จี านวนประชากรมากเป็นอันดับที ่10 ของประเทศอนิเดยี (3.1 ลา้นคน)  เมอืง

ท่องเทีย่วส าคัญของรัฐราชสถาน และความนยิมจากนักท่องเทีย่วอันดับ 7 ของประเทศอนิเดยี ซึง่แหล่ง

ทอ่งเทีย่วในตัวเมอืงชยัปรุะมปีระวัตศิาตรย์าวนานไมต่ ่ากวา่ 300 ปี โดยมหาราชาไสว จัย ซงิหท์ี ่2 (Maharaja 

Sawai Jai Singh ll) ผูม้บีทบาทส าคัญในการสรา้ง มหานครสชีมพู  (ใชเ้วลาในการเดนิทางประมาณ 6 ชม. 

ระหวา่งทางใหท้า่นไดช้มธรรมชาตแิละพักผอ่นตามอธัยาศัย จนกวา่จะเดนิทางถงึเมอืงจัยปรู)์ 
ค า่       รบัประทานอาหารค า่ ณ หอ้งอาหาร   หลังรับประทานอาหาร น าทา่นเดนิทางสูส่นามบนิ 

 

วนัทีห่ก สนามบนิสวุรรณภมู ิ                                                                                                                         

หมายเหต ุ คณะควรเดนิทางไปถงึสนามบนิเพือ่ท าการเช็คอนิก่อนขึน้เครือ่งประมาณ 2-3 ชม.เพือ่หลกีเลีย่งสถานการณ์

ฉุกเฉินที่อาจเกดิขึน้ เช่น สภาพการจราจรที่คับคั่ง,สภาพอากาศและอืน่ๆ โดยมตีัวแทนบรษัิท(มัคคุเทศก์,

หัวหนา้ทัวร,์คนขับรถ)เป็นผูพ้จิารณาและบรหิารเวลาอย่างเหมาะสม บรษัิทขอสงวนสทิธิค์นืเงนิทุกกรณีหาก

ลกูคา้ไมส่ามารถขึน้เครือ่งกลับตามวันและเวลาเทีย่วบนิทีร่ะบใุนรายการทัวร.์ 
02.15 น. ออกเดนิทางจากเมอืงจัยปรู ์เพือ่กลบัสูป่ระเทศไทย โดยสายการบนิไทยสมายล ์เทีย่วบนิที ่WE344 

08.15 น.  เดนิทางถงึสนามบนิสวุรรณภมู ิโดยสวัสดภิาพ.............. 

 

 
           ** ปล. ไมม่รีาคาเด็ก เนือ่งจากเป็นราคาพเิศษ // ราคานีไ้มร่วมคา่ทปิไกด ์และคนขบัรถ 1,800 บาท/ทา่น/ทรปิ 

 

คา่ยืน่วซีา่อนิเดยี 2,999 บาท : หนา้พาสปอรต์ และรปูถา่ย(สแกน)หนา้ตรง 2 นิว้ (พืน้หลงัขาว) 
 

หมายเหตุ : ทางเราขอสงวนสทิธิ์ใ์นการด าเนนิการจดัท าวซี่าอนิเดยี (E-VISA) ใหก้บัลูกคา้ทุกกรณี หากลูกคา้มวีซี่าอนิเดยี

ตดิเลม่แบบรายปีไมค่ดิคา่วซีา่เพิม่เตมิ 

 

*ทา่นใดมไีฟลท์บนิภายในประเทศตอ่ โปรดแจง้ใหบ้รษิทัฯทราบในวนัจองทวัร ์ท ัง้นีเ้พือ่ประโยชนข์องตวัทา่นเอง* 
 

บรษัิทขอสงวนสทิธิ ์: รายการทัวร์ท่องเทีย่วสามารถเปลีย่นแปลงหรือยกเลกิรายการตามความเหมาะสมอันเนื่องจากสภาวะอากาศ,

การจราจร,การเมอืง,สายการบนิ,ขัน้ตอนการตรวจคนเขา้เมอืงของแตล่ะประเทศหรอืกรณีอืน่ๆโดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้โดยมตีัวแทน

บรษัิท(มัคคเุทศก,์หัวหนา้ทวัร,์คนขบัรถของแตล่ะประเทศ)เป็นผูบ้รหิารเวลาปรับเปลีย่นตามความเหมาะสม ทัง้นี้ข ึน้อยู่กับสภาพการจราจร

,การตรวจคนเขา้เมอืงหรอืสาเหตอุืน่ทีไ่ม่ไดม้าจากทางบรษัิท โดยทางบรษัิทจะค านงึถงึความปลอดภัยและประโยชน์ของผูเ้ดนิทางเป็น

ส าคญั...กรุณาอา่นรายการและเงือ่นไขขอ้ตกลงอยา่งละเอยีดกอ่นท าการจองทวัรห์รอืช าระเงนิจากนัน้จะถอืวา่ลกูคา้รับทราบตาม

ขอ้ก าหนดของบรษัิทหากเกดิความเสยีหายใดๆขึน้ ทางบรษัิทจะไมรั่บผดิชอบทกุกรณี. 

 
- ตั๋วเครือ่งไป-กลบั ชัน้ประหยดั และ เครือ่งบนิภายในประเทศตามทีร่ะบ ุ 
- โรงแรมทีพ่ักระดับ 3 ดาว จ านวน 3 คนื พักหอ้งละ 2-3 ทา่น                                                                                       
- อาหารตามรายการและน ้าดืม่คา่รถน าเทีย่วตามโปรแกรม                                                                                                                                
- คา่หัวหนา้ทัวรน์ าเทีย่ว และ ไกดท์อ้งถิน่ 
- คา่ประกนัภยัการเดนิทางวงเงนิ 1,000,000 บาท, อบุตัเิหต ุ500,000 บาท 
 
 
 
 
 

วนัเดนิทาง ราคาผูใ้หญ ่ พกัเดีย่ว สายการบนิ กรุป๊ละ 

21-26 มนีาคม 2561 21,999 8,500 WE 25 

28 มนีาคม – 2 เมษายน 2561 21,999 8,500 WE 25 

4-9 เมษายน 2561 21,999 8,500 WE 25 

11-16 เมษายน 2561 29,999 8,500 WE 25 

18-23 เมษายน 2561 21,999 8,500 WE 25 

25-30 เมษายน 2561 21,999 8,500 WE 25 

2-7 พฤษภาคม 2561 21,999 8,500 WE 25 

9-14 พฤษภาคม 2561 21,999 8,500 WE 25 

16-21 พฤษภาคม 2561 21,999 8,500 WE 25 

23-28 พฤษภาคม 2561 21,999 8,500 WE 25 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%90%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%AA%E0%B8%96%E0%B8%B2%E0%B8%99
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B8%AD%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B8%B5%E0%B8%A2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B8%AD%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B8%B5%E0%B8%A2
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อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 
 คา่ใชจ้า่ยสว่นตวั เชน่คา่โทรศัพท ์คา่บรกิารซกัรดี เป็นตน้ 
 คา่เครือ่งดืม่แอลกอฮอล ์คา่มนิบิาร ์คา่เครือ่งดืม่นอกเหนอืรายการ 
 คา่ธรรมเนยีมน ้ามนัของสายการบนิ (ถา้ม)ี 
 คา่วซีา่ทีม่คีา่ธรรมเนยีมแพงกวา่หนังสอืเดนิทางไทย 
 คา่น ้าหนักเกนิพกิดัทีส่ายการบนิก าหนด 
  คา่กจิกรรมตา่งๆทีน่อกเหนอืจากโปรแกรมระบ ุ ฯลฯ 
 คา่ธรรมเนยีมในการท าวซีา่ประเทศอนิเดยี(ปกต)ิ ส าหรับหนังสอืเดนิทางไทย(วซีา่ออนไลน ์2,999 บาท)  
 คา่ทปิไกดท์อ้งถิน่และพนักงานขบัรถ ทา่นละ 1,800 บาท/ทา่น/ทรปิ คา่ทปิหัวหนา้ทัวรไ์ทยแลว้แตค่วามพงึพอใจ  

 
เอกสารประกอบการขอวซีา่  

 มรีะยะเวลาในการท าวซีา่ ประมาณ 5-10 วันท าการ ไมร่วมเสาร ์– อาทติย ์
 หนังสอืเดนิทาง (Passport) ทีม่อีายใุชง้านไมต่ ่ากวา่ 6 เดอืนนับจากวันเดนิทาง และมหีนา้ทีใ่ชไ้ดอ้ยา่งนอ้ย 2 หนา้ 
 ส าเนาบตัรประชาชน,  ส าเนาทะเบยีนบา้น  
 รปูถา่ยสพีืน้ขาว 2*2 นิว้เทา่นัน้ โดยรปูตอ้งเห็นสว่นของไหลแ่ละบา่ ใชจ้ านวน  2  รปู หากรปู ไมถ่กูตอ้งทา่นจะไดรั้บ

การปฏเิสธการยืน่วซีา่ 

 หลกัฐานการขอวซีา่มาใหเ้พือ่ด าเนนิการขอวซีา่ กอ่นลว่งหนา้อยา่งนอ้ย 21 วัน กอ่นการเดนิทาง 
 **กรณีถกูปฏเิสธวซีา่ ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการไมค่นืคา่วซีา่และคา่ด าเนนิการทีเ่กดิขึน้จรงิ** 

 
เงือ่นไขการช าระเงนิ   

 ช าระเงนิทา่นละ 10,000 บาท พรอ้มคา่วซีา่อนิเดยี 2,999 บาท พรอ้มเอกสารในการยืน่วซีา่ สว่นทีเ่หลอืช าระ
กอ่นการเดนิทาง 30 วัน  

 หากไมช่ าระมดัจ าตามทีก่ าหนด ขออนุญาตตัดทีน่ั่งใหล้กูคา้ทา่นอืน่ทีร่ออยู ่
 หากช าระไมค่รบตามจ านวน บรษัิทฯถอืวา่ทา่นยกเลกิการเดนิทางโดยอตัโนมตัโิดยไมม่เีงือ่นไข 
 เมือ่ทา่นช าระเงนิไมว่า่จะทัง้หมดหรอืบางสว่น ทางบรษัิทฯถอืวา่ทา่นไดย้อมรับเงือ่นไขและขอ้ตกลงต่างๆทีไ่ดร้ะบไุว ้

ทัง้หมดนีแ้ลว้ 
 หากช าระเงนิในแตล่ะสว่นแลว้ โปรดสง่ส าเนาการโอนเงนิ พรอ้มระบชุือ่พนกังานขายมาทางอเีมลล ์ 

 สง่รายชือ่ส ารองทีน่ ัง่ ผูเ้ดนิทางตอ้งสง่ส าเนาหนงัสอืเดนิทาง  (Passport) โดยเซ็นตช์ือ่พรอ้มยนืยนัวา่
ตอ้งการเดนิทางทอ่งเทีย่วทรปิใด, วนัทีใ่ด, ไปกบัใครบา้ง, เบอรโ์ทร   หากไมส่ง่ส าเนาหนงัสอื  มาให ้ทาง
บรษิทัฯขอสงวนสทิธิไ์มร่บัผดิชอบคา่เสยีหายอนัเกดิจากความผดิพลาดจากการสะกดชือ่ -นามสกุล และ
อืน่น เพือ่ใชใ้นการจองต ันวเครือ่งบนิท ัง้วสิน้ 

 โปรดตรวจสอบ  Passport : จะตอ้งมอีายุคงเหลือ ณ วันเดนิทางมากกว่า 6  เดือนขึน้ไป  และเหลือ

หนา้กระดาษอยา่งต ่า 2 หนา้ หากไมม่ัน่ใจโปรดสอบถาม 

 

เงือ่นไขยกเลกิการจอง :*  

 เนือ่งจากเป็นราคาต ันวเครือ่งบนิเป็นราคาโปรโมช ัน่ เมือ่จองทวัรช์ าระเงนิคา่จองคา่ทวัรแ์ลว้ ไมส่ามารถยกเลกิ เลือ่น 

ขอคนืเงนิ ไดท้กุกรณี  และกรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงทัง้กรงุเทพฯ และในตา่งประเทศ ปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออก หรอื เขา้
ประเทศทีร่ะบไุว ้ ในรายการเดนิทาง บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะไมค่นืค่าทัวรไ์มว่่ากรณีใดๆ ทัง้สิน้  รวมถงึ เมือ่ท่านออก
เดนิทางไปกบัคณะแลว้ ถา้ทา่นงดการใชบ้รกิารรายการใดรายการหนึง่ หรอืไมเ่ดนิทาง พรอ้มคณะถอืวา่ท่านสละสทิธิ ์ไมอ่าจ
เรยีกรอ้งคา่บรกิารและเงนิมดัจ าคนื ไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้สิน้  

หมายเหต ุ:  

กรณุาอา่นศกึษารายละเอยีดท ัง้หมดกอ่นท าการจอง เพือ่ความถกูตอ้งและความเขา้ใจตรงกนัระหวา่งทา่นลูกคา้และ
บรษิทั 

1. บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิท์ ีจ่ะเลือ่นการเดนิทางหรอืปรบัราคาคา่บรกิารขึน้ในกรณีทีม่ผีูร้ว่มคณะไมถ่งึ 20 ทา่น  
2. ขอสงวนสทิธิก์ารเก็บคา่นา้มนัและภาษีสนามบนิทกุแหง่เพิม่ หากสายการบนิมกีารปรับขึน้กอ่นวันเดนิทาง  
3. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นเทีย่วบนิ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้อนัเนือ่งจากสาเหตตุา่งๆ  
4. บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกดิกรณีความล่าชา้จากสายการบนิ, การยกเลกิบนิ , การประทว้ง, การนัด

หยดุงาน, การกอ่การจลาจล, ภยัธรรมชาต,ิ การนาสิง่ของผดิกฎหมาย ซึง่อยูน่อกเหนอืความรับผดิชอบของบรษัิทฯ  
5. บรษัิทฯ จะไมส่ามารถรับผดิชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกดิสิง่ของสญูหาย อนัเนือ่งเกดิจากความประมาทของทา่น, เกดิจาก

การโจรกรรม และ อบุตัเิหตจุากความประมาทของนักทอ่งเทีย่วเอง  
6. เมือ่ท่านตกลงช าระเงนิมัดจ าหรอืค่าทัวรท์ัง้หมดกับทางบรษัิทฯ แลว้ ทางบรษัิทฯ จะถอืว่าท่านไดย้อมรับเงือ่นไข

ขอ้ตกลงตา่งๆ ทัง้หมด 
7. รายการนี้เป็นเพียงขอ้เสนอที่ตอ้งไดรั้บการยืนยันจากบริษัทฯอีกครัง้หนึ่ง หลังจากไดส้ ารองโรงแรมที่พักใน

ตา่งประเทศเรยีบรอ้ยแลว้ โดยโรงแรมจัดในระดับใกลเ้คยีงกนั ซึง่อาจจะปรับเปลีย่นตามทีร่ะบใุนโปรแกรม  
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8. การจัดการเรือ่งหอ้งพัก เป็นสทิธขิองโรงแรมในการจัดหอ้งใหก้ับกรุ๊ปทีเ่ขา้พัก   โดยมหีอ้งพักส าหรับผูสู้บบุหรี ่ /
  ปลอดบุหรีไ่ดโ้ดยอาจจะขอเปลีย่นหอ้งไดต้ามความประสงค์ของผูท้ีพ่ัก ทัง้นี้ข ึน้อยู่กับความพรอ้มใหบ้รกิารของ
โรงแรม และไมส่ามารถรับประกนัได ้  

9. กรณีผูเ้ดนิทางตอ้งการความชว่ยเหลอืเป็นพเิศษ อาทเิชน่ ใชว้ลีแชร ์กรุณาแจง้บรษัิทฯ อย่างนอ้ย วันก่อนการ  7
เดนิทาง มฉิะนัน้บรษัิทฯไมส่ามารถจัดการไดล้ว่งหนา้ได ้ 

10. มคัคเุทศก ์พนักงานและตัวแทนของผูจั้ด ไมม่สีทิธใินการใหค้ าสญัญาใด ๆ ทัง้ส ิน้แทนผูจั้ด นอกจากมเีอกสารลงนาม
โดยผูม้อี านาจของผูจ้ัดก ากบัเทา่นัน้ 

11. ผูจั้ดจะไม่รับผดิชอบและไม่สามารถคนืค่าใชจ้่ายต่างๆ ไดเ้นื่องจากเป็นการเหมาจ่ายกับตัวแทนต่างๆ ในกรณีที่ผู ้
เดนิทางไมผ่า่นการพจิารณาในการตรวจคนเขา้เมอืงออกเมอืง ไมว่า่จะเป็นกองตรวจคนเขา้เมอืงหรอืกรมแรงงานของ-
อไปในทางผดิกฎหมาย การหลบหนี เขา้ออกเมอืง ทุกประเทศในรายการท่องเทีย่ว อันเนื่องมาจากการกระท าทีส่่

เอกสารเดนิทางไมถ่กูตอ้ง หรอื การถกูปฏเิสธในกรณีอืน่ ๆ  
12. สภาพการจลาจรในชว่งวันเดนิทางตรงกับวันหยดุเทศกาลของอยีปิต ์หรอื วันเสารอ์าทติย ์รถอาจจะตดิ อาจท าให ้

เวลาในการทอ่งเทีย่วและ ชอ้ปป้ิงแตล่ะสถานทีน่อ้ยลง  โดยเป็นดุลยพนิจิของมัคคุเทศก ์และคนขัยรถในการบรหิาร
เวลา ซึง่อาจจะขอความรว่มมอืจากผูเ้ดนิทางในบางครัง้ทีต่อ้งเรง่รบี เพือ่ใหไ้ดท้อ่งเทีย่วตามโปรแกรม 

13. บรกิารน ้าดืม่ทา่นวันละ 1ขวด ตอ่คนตอ่วันเริม่ในวันที่2 ของการเดนิทาง ถงึวันที่3 ของการเดนิทาง รวมจ านวน 2 ขวด  
14. การบรกิารของรถบสัน าเทีย่ว ตามกฎหมายของประเทศ สามารถใหบ้รกิารวนัละ 10ชัว่โมง ในวันนัน้ๆ มอิาจเพิม่เวลาได ้

โดยมคัคเุทศกแ์ละคนขบัจะเป็นผูบ้รหิารเวลาตามความเหมาะสม ทัง้นีข้ ึน้อยูก่บัสภาพการจราจรในวันเดนิทางนัน้ๆเป็น
หลัก จงึขอสงวนสทิธิใ์นการปรับเปลีย่นเวลาทอ่งเทีย่วตามสถานทีใ่นโปรแกรมการเดนิทาง 

 

 

 

ตัวอย่างเอกสารในการย่ืนวซ่ีา อนิเดยี 
หนา้พาสปอรต์ และรปูถา่ย(สแกน)หนา้ตรง 2 นิว้ (พืน้หลงัขาว) 
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กรุณากรอกข้อมูลตามความจริง  เพ่ือเป็นข้อมูลที่ใช้ในการย่ืนขอวซ่ีาอนิเดยี 
 

 

1. ช่ือ-นามสกลุ  (ภาษาไทย)............................................................................................................................................................. 
ช่ือ-นามสกลุเดิม (ในกรณีท่ีมีการเปล่ียนช่ือ-นามสกลุ   
(ภาษาไทย)......................................................................................................................................................................................  
2. สถานท่ีอยูติ่ดต่อสะดวก………………………………………………………………………….………………….…………. 
รหสัไปรษณีย.์................................เบอร์โทรศพัทบ์า้น.................................เบอร์มือถือ…………………………………………  
3. รูปพรรณ/ต านิ.......................................................................สีผิว……………………………………………………………… 
4. ช่ือและนามสกลุบิดา................................... วนั/เดือน/ปี เกิดบิดา............................... สถานท่ีเกิดบิดา..………………………. 
5. ช่ือและนามสกลุมารดา.............................. วนั/เดือน/ปี เกิดบิดา............................. สถานท่ีเกิดมารดา……………………… 
6. กรณีสมรส /กรุณาแจง้ช่ือ-สกุล และสถานท่ีเกิด (ระบุจงัหวดั) ของคู่สมรส) 
 ช่ือคู่สมรส/สกลุ..............................................................วนั/เดือน/ปี........................................... 
สถานท่ีเกิดคู่สมรส......................................... 
 หากเป็นผูห้ญิง กรุณาระบุสุกลเดิม................................................................................................................................................ 
 กรณี อยา่ร้าง/เสียชีวติ กรุณาระบุ................................................................................................................................................... 
7. กรณีไม่สมรส /หรือสมรสไม่จดทะเบียน/กรุณาแจง้ช่ือ-สกลุ และสถานท่ีเกิด (ระบุจงัหวดั) ของญาติ หรือ คู่สมรส 
กรุณาระบุความสมัพนัธ์.................................................................................................................................................................. 
8. กรณีเป็นพนกังานบริษทั/เจา้ของกิจการ 
    (ช่ือสถานท่ีท างาน (ภาษาองักฤษ...................................................ระบุต าแหน่ง………………………………………………. 
ท่ีอยูท่ี่ท างาน.............................................................................................................................................................................. 
รหสัไปรษณีย.์...................................... เบอร์โทรท่ีท างาน..............................................เบอร์โทรศพัทมื์อถือ...............................  
9. กรณีเป็นนกัเรียน/นกัศึกษา 
สถานศึกษา (ภาษองักฤษ)...............................................................................................................................................................  
(ภาษาไทย)...................................................................................................................................................................................... 
การศึกษา     มธัยมศึกษา ม.3/ม.6                  ปริญญาตรี                   ปริญญาโท                อ่ืนๆ………………… 
10. ท่านเคยเดินทางเขา้ประเทศน้ีมาก่อนหรือไม่  เคย                  ไม่เคย 
 หากเคยเดินทางเขา้ประเทศอินเดีย กรุณาระบุวนั/เดือน/ ปี …………….............……............ท่ีออกจากอินเดียล่าสุด 

11. โปรดระบุประเทศท่ีท่านเคยเดินทางในพาสปอร์ตเล่มปัจจุบนัใหค้รบถว้น.............................................................................. 
 


