
 
 
 
 

รหสัทวัร ์IND210 
 

 
 

บนิดว้ยสายการบนิ INDIGO (6E) : ข ึน้เครือ่งสนามบนิสวุรรณภมู ิ(BKK) 

6E 86 BKK(สวุรรณภมู)ิ – DEL(เดล)ี 12.20 – 15.10 

6E 167 DEL(เดล)ี – SXR(ศรนีาคา) 18.15 – 19.45 

6E 215 SXR(ศรนีาคา) – DEL(เดล)ี 20.15 – 21.45  

6E 85 DEL(เดล)ี – BKK(สวุรรณภมู)ิ 05.35 – 11.20 

**โหลดกระเป๋าสมัภาระโดยน า้หนกัไมเ่กนิ 20  ก.ก. (ไมเ่กนิ 1ชิน้) และ  
ถอืขึน้เครือ่งบนิไดน้ า้หนกัไมเ่กนิ 7 ก.ก. ** 



มาตรการความปลอดภยัยคุโควดิ-19  
** หัวหนา้ทัวร,์ไกดแ์ละคนขบัรถ ฉีดวัคซนีครบแลว้กอ่นรับกรุ๊ป 14 วัน 
** รับจองเฉพาะลกูคา้ทีฉี่ดวัคซนีครบแลว้ 14 วันกอ่นเดนิทาง 
** บรกิารเจลลา้งมอืตลอดทรปิ  
** วัคซนีทีเ่ดนิทางได ้ทกุชนดิ ฉดีครบโดสแลว้ 14 วัน และสามารถเป็นวคัซนีสตูรไขวไ้ด ้** 
** เอกสารส าหรับการเดนิทางเขา้ประเทศอนิเดยี 
1.เอกสารรับรองการฉีดวคัซนีป้องกนัโควดิ คอื วัคซนีพาสปอรต์แบบรปูเลม่หรอื E-VACCINE PASSPORT ก็ได(้สามารถท า
การจองลงทะเบยีนผา่นแอปหมอพรอ้มหรอืสามารถขอไดท้ีส่าธารณสขุจังหวดั)  
**ลกูคา้จดัเตรยีมเอง** 
2. ตอ้งกรอกเอกสาร AIR SUVIDHA  
- กรณีฉีดวคัซคีรบ 2 เข็ม ไมต่อ้งแนบสว่นของผล PCR -Test 72 ชม.   

**บรษัิททัวรจ์ัดเตรยีมให*้* 

 

วนัแรก  สนามบนิสวุรรณภมู ิ– สนามบนิเดล ี– สนามบนิศรนีาคา – แคชเมยีร ์  (–/–/D) 

09.30 น.  คณะพรอ้มกัน ณ ทา่อากาศยานนานาชาตสิุวรรณภูม ิกรุงเทพฯ  ชัน้ 4 เคานเ์ตอรเ์ช็คอนิ สายการบนิ 

INDIGO โดยมเีจา้หนา้ทีข่องบรษัิทฯ คอยใหก้ารตอ้นรับ อ านวยความสะดวกตลอดขัน้ตอนการเชค็อนิ และ 

หัวหนา้ทัวรใ์หค้ าแนะน าเพือ่เตรยีมความพรอ้มกอ่นออกเดนิทาง  

12.20 น. ออกเดนิทางสูท่า่อากาศยานนานาชาต ิกรงุเดล ี(อนิเดยี) โดยสายการบนิ INDIGO เทีย่วบนิที ่6E 86   

15.10 น. เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานนานาชาต ิกรงุเดล ีประเทศอนิเดยี  

18.15 น. ออกเดนิทางสู ่ทา่อากาศยานศรนีาคา เมอืงแคชเมยีร ์ประเทศอนิเดยี โดยสายการบนิ INDIGO  

  เทีย่วบนิที ่6E 167 

19.45 น. เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานศรนีาคา รฐัแคชเมยีร ์ประเทศอนิเดยี หลังผ่านขัน้ตอนการตรวจหนังสอื

เดนิทาง และตรวจรับสมัภาระเรยีบรอ้ยแลว้  

 น าท่านสู่ตัว เมอืงศรนีาคา (SRINAGAR) ซึง่เป็น

เมืองหลวงของแคชเมียร์ ประกอบดว้ยทะเลสาบ

ขนาดใหญ่ คอื ทะเลสาบดาล และ ทะเลสาบนากิน้ 

ดา้นหลังมีเทือกเขาโอบลอ้มโดยรอบ ในสมัยที่ถูก

ปกครองโดยราชวงศโ์มกลุ มกีารจัดท าผังเมอืงขึน้มา

ใหม่ จงึท าใหแ้คชเมยีรเ์ป็นเมอืงทีส่วยงาม ปัจจุบัน

ชาว ศรนีาคาเกอืบรอ้ยละ 98 % นับถอืศาสนาอสิลาม 

 โดย รฐัแคชเมียร ์(KASHMIR) ตั ้งอยู่ทางตอน

เหนอืสดุของประเทศอนิเดยี หรอืทีไ่ดรั้บขนานนามว่า 

“ดนิแดนสวติเซอร์แลนด์แห่งเอเชยี”  เป็นดนิแดน

กลางเทอืกเขาหมิาลัยทีม่ธีรรมชาตสิวยงามอยา่งน่า

อัศจรรย์ แคชเมียร์ถือว่าเป็นอีกหนึ่งรัฐที่มีความ

หลากหลายทางภมูปิระเทศทีค่ลา้ยคลงึกบัประเทศฝ่ัง

ยโุรป เนื่องจากมทีัง้แบบเทอืกเขา พืน้ทีร่าบบนภเูขา 

ภูเขาหมิะ ทุ่งหญา้ และทะเลสาบ และทีส่ าคัญแคช

เมยีรเ์ป็นเมอืงทีส่ามารถเทีย่วไดต้ลอดทัง้ปี ทีท่ัง้ยงัมี

ทัศนียภาพดา้นหลังเป็นววิของทะเลสาบดาล ซึง่ยิง่

ท าใหท้ีน่ีส่วยงามยิง่ขึน้ไปอกี หากใครไดม้าเยอืนเป็นอนัตอ้งตกหลมุรักกันทกุคน 

ค า่  บรกิารอาหาร ณ ภตัตาคาร  

พกัที ่DELUXE HOUSEBOAT  โรงแรมเรอืหรอืเทยีบเทา่ 1 คนื 

 

วนัทีส่อง ลอ่งเรอืชมตลาดเชา้ – เทอืกเขากลุมารค์ – น ัง่กระเชา้ลอยฟ้า – ชมทวิทศันเ์ทอืกเขากลุ

มารค์            (B/L/D) 

OPTION TOUR พาทา่น ลอ่งเรอืชมตลาดเชา้ (MORNING MARKET) ใหท้า่นไดช้มบรรยากาศของ 



ตลาดน ้าทีค่นทอ้งถิน่จะน าสนิคา้ของตัวเองมาขาย อาท ิผักสด เครือ่งดืม่ อาหารเชา้ อืน่ๆอกีมากมาย ซึง่ทกุ

อยา่งจะเป็นการคา้ขายบนเรอื (คา่ลอ่งเรอืไมร่วมอยูใ่นคา่ทัวร ์คา่ลอ่งล าละ 2,000 รปีู น่ังไดล้ าละ 4 ทา่น) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เชา้  บรกิารอาหาร ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

  ออกเดนิทางโดยสู ่กลุมารค์ (GULMARG) อยูห่า่งจากเมอืงศรนีาคาประมาณ 58 กโิลเมตร กลุมารค์ เป็น 

  ภเูขาทีส่วยงามทีส่ดุแหง่หนึง่ใน แคชเมยีร ์(KASHMIR) เดมิเรยีกเการมิารค์ ตัง้โดยสลุตา่น ยซูปุชาร ์ใน 

  ศตวรรษที ่16 เนือ่งจากทีน่ีเ่ป็นทุง่หญา้ทีเ่ต็มไปดว้ยดอกไมป่้าตามฤดกูาล และในปัจจบุนัยงัเป็นสถานทีต่ัง้ 

  ของสนามกอลฟ์ 18 หลมุทีส่งูทีส่ดุในโลก (3,000 เมตรจากระดับน ้าทะเล) และมสีถานทีเ่ลน่สกใีนฤดหูนาว 

  ดว้ย ตลอดเสน้ทางสูก่ลุมารค์จะผา่นทุง่นาขา้ว หมูบ่า้นชาวพืน้เมอืง ฝงูแกะตามภเูขา และเทอืกเขาหมิะ 

  สลับซบัซอ้นสวยงาม ชาวแคชเมยีรก์ลา่วขานวา่ทุง่หญา้แหง่ดอกไม ้เป็นเสน้ทางทีมุ่ง่สูช่ายแดนปากสีถาน  

  กลุมารค์เป็นแหลง่ทอ่งเทีย่วในฤดหูนาว มรีะดับความสงู 2,730 เมตร จากระดับน ้าทะเล   ในชว่งฤดรูอ้นทีน่ี ่

  จะเป็นทีต่ัง้ของสนามกอลฟ์ทีส่งูทีส่ดุในโลก โดยรอบทา่นจะไดพ้บเห็นกระทอ่มรปูทรงแบบในเทพนยิาย  

  และมป่ีาสนเป็นฉากหลัง  ทีน่ีย่งัสถานเป็นทีถ่า่ยท าภาพยนตรอ์กีดว้ย  

เทีย่ง  บรกิารอาหาร ณ ภตัตาคาร 

อสิระชมหุบเขากุลมาร์ค  โดยการขึน้กอนโดล่ากระเชา้

ลอยฟ้าที่มีความสูงทีสุดในโลก อยู่ที่ 3,979 สูงจาก

ระดับน ้ าทะเล (ค่าทัวร์รวมกอนโดล่าเฟส 1 ระยะทาง

ประมาณ 5 กโิลเมตร หากท่านใดตอ้งการชมยอดภูเขา

หมิะในเฟส 2 ช าระเพิม่ประมาณ 1,600 รูปีเพือ่ขึน้ไปชม

ทัศนียภาพอันสวยงาม และวิวยอดเขานันกาพาร์บัต 

(NANGA PARBAT) หรือวิวของเทือกเขาหมิาลัย) หนา้

รอ้นอาจมหีมิะนอ้ยเป็นสถานทีท่่องเทีย่วที่นักท่องเทีย่ว

นยิมมักนยิมมาเทีย่วกันชว่งฤดูหนาวเพือ่เล่นสก ี// ถา้ในชว่งฤดูรอ้นทีก่ลุมารค์กอ้จะเต็มไปดว้ยทุ่งดอกไม ้

ทุ่งหญา้ ป่าสน และววิทวิทัศน์อันสวยงาม ส่วนบนยอดเขาก็จะมหีมิะปกคลุมตลอดปี (มากนอ้ยขึน้อยู่กับ

อณุหภมู)ิ สมควรแกเ่วลาน าทา่นเดนิทางกลับสูเ่มอืงศรนีาคา 

ค า่  บรกิารอาหาร ณ ภตัตาคาร  

พกัที ่  HERITAGE LUXURY HOTEL , SRINAGAR หรอืเทยีบเทา่ 2 คนื 

  

วนัทีส่าม หญา้ Saffron – พาฮาลแกม – ชมววิเทอืกเขาหมิาลยั          (B/L/D) 

เชา้  บรกิารอาหาร ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

น าทุกท่านเดนิทางไปยัง พาฮาลแกม (PAHALGAM) 

เดนิทางสู ่พาฮาแกม หรอื หมูบ่า้นหุบเขาแกะ หมูบ่า้นที่

อยู่บนทีม่คีวามสงู 2,130 เมตร เหนือระดับน ้าทะเล เป็น

สถานที่มชี ือ่เสียงที่สุดของอุตสาหกรรมภาพยนตร์ของ

อนิเดยี…ระหว่างทางสองขา้งทางท่านจะผ่านพบวถิชีวีติ

ของชาวแคชเมยีรท์ีห่ลากหลาย เชน่ หมู่บา้นทีท่ า ครก

หนิ หมูบ่า้นทีท่ าไมแ้บดส าหรับกฬีาคลกิเก็ต ทีเ่ราจะพบ

เห็นชาวแคชเมยีรเ์ล่นกฬีาประเภทนีไ้ดต้ามสนามทั่วไป  ไมแ้บดนี้ท ามาจากตน้หลวิ ซึง่พบเห็นไดท้ั่วไปทัง้

ในและนอกเมอืง ระหวา่งทางแวะชมวถิชีวีติของชาวแคชเมยีรท์ีห่ลากหลาย ซึง่ในฤดใูบไมร้ว่งประมาณเดอืน



ตลุาคม ทอ้งทุง่แหง่นีเ้ป็นแหลง่ปลกู หญา้ SAFFRON ทีใ่หญท่ีส่ดุ ลักษณะดอกจะเป็นสมีว่ง วา่กนัวา่เกสร

ของ หญา้SAFFRON  มีสรรพคุณในการช่วยลดคลอเรสเตอรอลไดด้ีตลอดสองขา้งทางชมทวิทัศน์ที่

สวยงาม **ทัง้นีค้วามสวยงามขึน้อยูก่บัสภาพอากาศ**. 

เทีย่ง  บรกิารอาหาร ณ ภตัตาคาร 

น าทา่นอสิระ ชมเมอืงพาฮาลแกม (PAHALGAM) ทีน่ี ่คอื 

ดนิแดนสรวงสวรรค์ของแคชเมยีร์ นักท่องเที่ยวจากทั่ว

สารทศิต่างยกย่องให ้ดนิแดนแห่งนี้เป็นสถานที่ที่สวย

ที่สุดในโลก ซึง่หากคุณยังไม่เชื่อก็ตอ้งมาพิสูจน์ดว้ย

ตัวเองเท่านัน้…… .ค าว่า พาฮาลแกม หมายถงึ หมู่บา้น

ของคนเลี้ยงแกะ (Village of Shepherds) หรือ  หุบ

เขาแกะ และดว้ยทัศนียภาพอันงดงามจนน่าทึ่งของ

พาฮาลแกม....ดนิแดนแห่งนี้ไดรั้บความสนใจจากนักสรา้งภาพยนตร ์จนกลายเป็นสถานทีม่ชี ือ่เสยีง ทีสุ่ด

ของอุตสาหกรรมภาพยนตร์ของอินเดีย หรือจะเลือกซื้อทัวร์เพิ่มเพื่อไปชมความงามของทุ่งมินิ

สวสิเซอรแ์ลนด ์รายการนี้รถไมส่ามารถขึน้ไปได ้เดนิทางไดแ้ต่ระยะทางไกลมาก หากตอ้งการไปตอ้งขีม่า้

ไปกลับ ใชเ้วลา อยา่งนอ้ย 2-3 ชัว่โมง  (คา่ขีม่า้ไมร่วมในทัวรป์ระมาณ 1,600 รปีู)  

  สมควรแกเ่วลาน าทา่นเดนิทางกลับสูเ่มอืงศรนีาคา 

ค า่  บรกิารอาหาร ณ ภตัตาคาร  

พกัที ่HERITAGE LUXURY HOTEL , SRINAGAR หรอืเทยีบเทา่ 2 คนื 

 

วนัทีส่ ี ่ ลอ่งเรอืชคิารา่ – ทะเลสาบดาล – สวนโมกุล – สวนชาลมิาร ์– สวนนชิาท – สนามบนิศรี

นาคา – สนามบนิเดล ี           (B/L/–) 

เชา้  บรกิารอาหาร ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

น าทา่น ลอ่งเรอืพายโบราณชคิารา่ ชมความงาม ทะเลสาปดาล (DAL LAKE) ระหว่างลอ่งเรอื ท่านจะ

ไดส้ัมผัสกับบรรยากาศของชาวบา้นรมิฝ่ังทะเลสาปดาล 

ส าหรับการเทีย่วแคชเมยีร ์หลายคนหลายท่านก็อยากไป

ชมวถิชีวีติของชาวแคชเมยีรท์ีอ่าศัยอยู่ในทะเลสาบดาล 

ซึง่ในตอนเชา้มดืของทุกวัน ชาวแคชเมยีรก์็จะเอาสนิคา้

มาขายซึง่กลายเป็นตลาดน ้าย่อมๆ สนิคา้ส่วนใหญ่ก็เป็น

พวกพืชผักที่ปลูกไวใ้นทะเลสาบ บางทีก็มีเรือที่ขาย

ดอกไมม้าขายดว้ย แตพ่่อคา้จะเป็นผูช้าย สว่นผูห้ญงิก็จะ

ท า งานอยู่ กั บ  ทะ เลสาบดาล  (DAL LAKE) เ ป็ น

ทะเลสาบทีใ่หญท่ีส่ดุในแคชเมยีร ์พืน้ทีก่วา้งมากและยงัมี

เกาะกลางทะเลสาบเป็นหย่อมๆทีช่าวบา้นใชป้ลูกพชืผัก 

ผลไมไ้ดอ้ีก รวมทัง้ยังเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ข ึน้ชือ่และ

สวยงามทีส่ดุแหง่หนึง่ของแคชเมยีร ์

น าท่านเดนิทางสู่ สวนโมกุล (MUGHAL GARDENS) 

หรอือกีหนึง่ฉายาทีทุ่กคนรูจ้ัก “สวรรคแ์หง่ดอกไม”้ ตัง้อยู่

ทาง ทศิตะวันออกของทะเลสาบดาล ถูกสรา้งขึน้ในสมัย

จักรพรรดิอักบาร์ ซ ึ่งขึ้นครองราชย์ในปี ค.ศ. 1585 

พระองค์ทรง ครองเมืองและสรา้งสวนนี้โดยช่างฝีมือดี 

สวนแห่งนีแ้บง่ออกเป็น 3 สว่น ซึง่ภายในสวนมกีารประดับ

ตกแตง่ในแบบสไตลส์วนเปอรเ์ชยี ซึง่ประกอบไปดว้ย สระ

น ้า ล าธาร และแปลงดอกไมน้านาพันธุ ์พรอ้มกับลานน ้าพุ

ทีถ่กูสรา้งขึน้ทอดยาวจากทีต่ ่าขึน้ทีส่งู หันหนา้สูท่ะเลสาบ

ดาล 

น าทุกท่านไปยัง สวนชาลมิาร ์(SHALIMAR BAGH) 

ถกูสรา้งขึน้ในสมยั จักรพรรดจิาฮนัจรี ์โดยพระองคส์รา้งขึน้เพือ่พระมเหสเีนอร ์เจฮนั ซึง่เป็นผูห้ญงิทีพ่ระองค์



ทรงรัก และเป็นสถานทีป่ระทับในชว่งฤดูรอ้น สวนแห่งนี้ถอืวา่เป็นพืน้ทีข่องกษัตรยิแ์ละเชือ้พระวงศ ์ปัจจบุัน

สถานทีแ่ห่งนี้เป็นสถานทีท่ีเ่ปิดใหนั้กท่องเที่ยวไดม้โีอกาสมาเยีย่มชมความสวยงามโดยเฉพาะบันไดทีถู่ก

สรา้งขึน้ทอดผา่นใหเ้ดนิไปยงัเนนิดา้นบนซึง่เป็นทีต่ัง้ของน ้าพ ุ 

เทีย่ง  บรกิารอาหาร ณ ภตัตาคาร 

น าทา่นเดนิทางไปชมสวนใกล ้ๆ น่ันคอื สวนนชิาท (NISHAT BAGH) ทีส่วนแหง่นีม้คีวามพเิศษตรงทีม่ตีน้

เมเป้ิลทีม่อีายกุวา่ 400 ปี ซึง่มกีารตกแตง่คลา้ยๆกบัสวนชาลมิารค์อืมลีานน ้าพทุอดยาวจนถงึพระทีน่ั่งชัน้ใน 

และยิง่ไปกวา่นัน้สวนทัง้สามทีน่ีม้คีวามงามทีพ่เิศษคอืสวนทัง้หมดนัน้สรา้งขึน้บนลานทีย่กสงูขึน้โดยหนัหนา้

สู่ทะเลสาบท าใหท้่านไหนทีไ่ปเยอืนจะไดด้ืม่ด ่าทัง้ความงามและความโรแมนตกิเหมอืนหลุดออกมาจาก

ภาพวาดเลยทเีดยีว 

ไดเ้วลาอนัสมควรน าทา่นเดนิทางสู ่ทา่อากาศยานศรนีาคา ประเทศอนิเดยี 

20.15 น. ออกเดนิทางสู ่ทา่อากาศยานนานาชาต ิกรงุเดล ีประเทศอนิเดยี โดยสายการบนิ INDIGO เทีย่วบนิที ่

6E 215  

21.45 น. เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานนานาชาต ิกรงุเดล ีประเทศอนิเดยี (เพือ่แวะเปลีย่นเครือ่ง) 

 

วนัทีห่า้ สนามบนิเดล ี– กรงุเทพฯ (สวุรรณภมู)ิ   

05.35 น. ออกเดนิทางสู ่ทา่อากาศยานนานาชาตสิุวรรณภมู ิประเทศไทย โดยสายการบนิ INDIGO เทีย่วบนิที ่

6E 85 

11.20 น. เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานนานาชาตสิวุรรณภมู ิประเทศไทย โดยสวัสดภิาพและความประทับใจ 

 

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

หมายเหต ุ    
1. เวลาทีป่รากฏในโปรแกรมกบัการการเดนิทางจรงิอาจแตกตา่งกนัเล็กนอ้ย 
2. ขอใหท้า่นรับทราบค าแนะน าการเปลีย่นแปลงการนัดหมายเวลาในการท ากจิกรรมอกีครัง้จากหัวหนา้ทัวร ์    
3. ทัวรบ์รษัิทอาจท าการเปลีย่นแปลงรายการไดต้ามความจ าเป็นและเหมาะสม แตจ่ะยดึผลประโยชนข์องลกูคา้

  เป็นส าคัญ ทัง้นีข้ ึน้อยูก่บัสภาวะของสายการบนิโรงแรม / ทีพั่ก / ภมูอิากาศภยัธรรมชาต ิ / การนัดหยดุงาน 
  ฯลฯ ตลอดจนสถานการณ์ทางการเมอืง ภายในอนัเป็นสาเหตใุหต้อ้งเลือ่นการเดนิทาง  
 

  กอ่นไปอนิเดยี มารูจั้กอนิเดยีกนัสกันดิ จะไดเ้ทีย่วไดส้นุก สบายใจ และ เขา้ใจ 
- เริม่จากอาหารอนิเดยี อาหารอนิเดยีมสีว่นประกอบหลักๆคอื เครือ่งเทศ สมนุไพร ผักและผลไม ้มนัอาจจะยากสกั 
หน่อยกบัคนทีไ่มถ่นัดอาหารทีม่กีลิน่เครือ่งเทศ เพราะอาหารอนิเดยีขนานแทนั้น้จะมกีลิน่เครือ่งเทศชดัเจน สอีาหาร  
ทีเ่ขม้ขน้ จรงิๆแลว้เครือ่งเทศตา่งๆ ทีใ่ชป้รงุอาหารก็ไมต่า่งกบัทีเ่ราคุน้เคยใชป้รงุอาหารในบา้นเรา ซึง่แตล่ะตัวจะม ี  
สรรพคณุทีด่ตีอ่รา่งกายทัง้นัน้ เชน่ ขมิน้ (turmeric), ขงิ(ginger),อบเชย (cinnamon),โป๊ยกัก้ (star anise),พรกิ  
(chillies) ,พรกิไทยด า (black pepper),ลกูผักช ี(coriander seeds),กระเทยีม (garlic) ฯลฯ 
ใครหลายคนอาจยงัไมเ่คยลองทาน อยากใหล้องทานด ูถอืวา่เป็นการเปิดประสบการณ์ใหมเ่รือ่งกลิน่ประจ าตัว ก็มใีห ้ 
พบเจอไดต้ลอด แตก่็ไมใชท่กุคนจะมกีลิน่ทีรั่ญจวนขนาดนัน้ ก็เมือ่ทานแตอ่าหารทีม่กีลิน่เครือ่งเทศแรงทกุมือ้   
ทกุวัน ก็เลยสง่ผลออกมาบา้ง 
- การเขา้หอ้งน ้าตามทีส่าธารณะ ก็มใีหเ้ขา้และอนันีม้นัก็ไมไ่ดแ้ยม่าก ยิง่ถา้ไดเ้ขา้ตามรา้น Café ก็จะไดเ้ขา้หอ้งน ้าที ่
ดหีน่อย แนะน าใหพ้กทชิชูไ่วด้ว้ย หรอื ถา้กงัวลมากหน่อยก็พกแอลกฮออลเ์จล ไปดว้ย คราวนีส้บายใจตลอดการ  
เดนิทาง 
- ตามสถานทีท่อ่งเทีย่วตา่งๆ มกัมคีนเขา้มาขายของแบบระยะประชดิ ก็แค ่Just Say No เสยีงดังฟังชดั ไปเทา่นัน้   
ไมต่อ้งกลัว เคา้ไมโ่กรธ คนอนิเดยีคอ่นขา้งใจด ีแถมยิม้งา่ย และยงัชอบขอถา่ยรปูดว้ย  
- ตามทอ้งถนน เคา้ชอบบบีแตร ถนนโลง่ๆยงับบีแตร และบนทางถนนไมใชจ่ะแน่นไปดว้ยรถเพยีงอยา่งเดยีว ชา้ง มา้ 

 วัว ควาย หมา แพะ รวมไปถงึ อฐู ก็ยงัมใีหช้มทั่วไป 

** หากลกูคา้ทา่นใดทีจ่ าเป็นตอ้งออกต ัว๋ภายใน (ต ัว๋เครือ่งบนิ , ต ัว๋รถทวัร ์, ต ัว๋รถไฟ)  
กรณุาสอบถามเจา้หนา้ของบรษิทั ทกุคร ัง้กอ่นท าการออกต ัว๋เนือ่งจากสายการบนิอาจมกีารปรบัเปลีย่นไฟลท์ หรอื 
เวลาบนิ โดยไมไ่ดแ้จง้ใหท้ราบลว่งหนา้ ทา่นใดมไีฟลท์บนิภายในประเทศตอ่ โปรดแจง้ใหบ้รษิทัฯทราบในวนัจอง

ทวัรท์ ัง้นีเ้พือ่ประโยชนข์องตวัทา่นเอง ** 
 



อตัราคา่บรกิาร 

ก าหนดการเดนิทาง รายละเอยีดไฟลทบ์นิ 
ผูใ้หญ ่หอ้งละ 
2-3 ทา่น  

อตัราทา่นละ 

1 เด็ก 2 ผูใ้หญ ่ 
เด็กมเีตยีง 

(อายไุมเ่กนิ 12 
ปี) ทา่นละ 

1 เด็ก 2 
ผูใ้หญ ่

เด็กไมม่เีตยีง 
(อายไุมเ่กนิ 
12 ปี) 
ทา่นละ 

พกัเดีย่ว 
เพิม่ 
อตัรา 
ทา่นละ 

05 – 09  ตลุาคม 65 
6E86/6E167 BKK-DEL-SXR 
6E215/6E85 SXR-DEL-BKK 

27,999 27,999 27,999 5,000 

06 – 10  ตลุาคม 65 
6E86/6E167 BKK-DEL-SXR 
6E215/6E85 SXR-DEL-BKK 

27,999 27,999 27,999 5,000 

12 – 16  ตลุาคม 65 
6E86/6E167 BKK-DEL-SXR 

6E215/6E85 SXR-DEL-BKK 
28,999 28,999 28,999 5,000 

14 – 18  ตลุาคม 65 
6E86/6E167 BKK-DEL-SXR 

6E215/6E85 SXR-DEL-BKK 
28,999 28,999 28,999 5,000 

15 – 19  ตลุาคม 65 
6E86/6E167 BKK-DEL-SXR 

6E215/6E85 SXR-DEL-BKK 
27,999 27,999 27,999 5,000 

17 – 21  ตลุาคม 65 
6E86/6E167 BKK-DEL-SXR 

6E215/6E85 SXR-DEL-BKK 
27,999 27,999 27,999 5,000 

18 – 22  ตลุาคม 65 
6E86/6E167 BKK-DEL-SXR 

6E215/6E85 SXR-DEL-BKK 
27,999 27,999 27,999 5,000 

** อตัรานีย้งัไมร่วมคา่ทปิพนกังานขบัรถ หวัหนา้ทวัร ์และ มคัคเุทศกท์อ้งถิน่ ตามธรรมเนยีม 45 ดอลลา่รส์หรฐั 
(USD) ตอ่ ทรปิ ตอ่ ลกูคา้ ผูเ้ดนิทาง 1 ทา่น รวมไปถงึเด็ก ยกเวน้เด็กอายไุมถ่งึ 2 ปี ณ วนัเดนิทางกลบั (Infant) 
ท ัง้นีท้า่นสามารถใหม้ากกวา่นีไ้ดต้ามความเหมาะสมและความพงึพอใจของทา่น โดยสว่นนี ้ทางบรษิทัขอสงวน
สทิธิใ์นการเรยีกเก็บกอ่นเดนิทางทกุทา่น ทีส่นามบนิ ในวนัเช็คอนิ ** 

** ราคาเด็กอายไุมถ่งึ 2 ปี ณ วนัเดนิทางกลบั (Infant) ทา่นละ 7,500 บาท **  (ไมม่ที ีน่ ัง่บนเครือ่งบนิ) 
** ทา่นทีถ่อืหนงัสอืเดนิทางไทย และมวีตัถปุระสงคเ์ดนิทางไป เพือ่การทอ่งเทีย่วประเทศอนิเดยี จ าเป็นตอ้งยืน่
ขอวซีา่ออนไลน ์ มคีา่ใชจ้า่ย 1,500 บาท ** 
 

อตัราคา่บรกิารนี ้รวม 

- คา่บตัรโดยสารโดยเครือ่งบนิ (ตั๋ว) ไป และ กลับพรอ้มคณะ ชัน้ประหยดั (ECONOMY CLASS) รวมถงึคา่ภาษี

สนามบนิ และคา่ภาษีน ้ามนัทกุแหง่ กรณีตอ้งการอพัเกรด UPGRADE หรอื เปลีย่นแปลงบตัรโดยสาร ไมว่า่เทีย่วใด 

เทีย่วหนึง่  กรณุาตดิตอ่เจา้หนา้ทีเ่ป็นกรณีพเิศษ โดยอา้งองิคา่ใชจ้า่ยการจองทัวรแ์บบ ไมใ่ชต่ัว๋เครือ่งบนิ ตามที่

ตามทีต่ารางอตัราคา่บรกิารระบ ุ

- คา่ธรรมเนยีมการโหลดกระเป๋าสมัภาระลงใตท้อ้งเครือ่งบนิ อนุญาตใหโ้หลดกระเป๋าสมัภาระลงใตท้อ้งเครือ่งบนิ โดย

มนี า้หนกัไมเ่กนิ 20 ก.ก. (1 ชิน้) และ ถอืขึน้เครือ่งบนิไดน้ า้หนกัไมเ่กนิ 7 ก.ก. (ไมจ่ ากดัจ านวนชิน้ แตท่ัง้นี้

เจา้หนา้ทีจ่ะพจิารณาตามความเหมาะสม) ตอ่ทา่น (ตามเงือ่นไขของสายการบนิ) 

- คา่รถโคช้ปรับอากาศตลอดเสน้ทางตามรายการระบ ุ 

- ค่าโรงแรมทีพ่ักระดับมาตรฐานตามรายการทีร่ะบ ุ(พัก 2-3 ท่าน ต่อ หอ้ง) ในกรณีมงีานเทรดแฟร ์การแข่งขันกฬีา  

หรอื กจิกรรมอืน่ๆ ทีท่ าใหโ้รงแรมตามรายการทีร่ะยเุต็ม ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการปรับเปลีย่นโรงแรมทีพั่ก ไป 

เป็นเมอืงใกลเ้คยีงแทน อา้งองิมาตรฐานคณุภาพและความเหมาะสมเดมิ โดยค านงึถงึประโยชนข์องลกูคา้เป็นส าคัญ 

- คา่ธรรมเนยีมเขา้ชมสถานทีต่า่งๆ ตามรายการทีร่ะบ ุกรณีไมร่วมจะชีแ้จงแตล่ะสถานทีใ่นโปรแกรม 

- คา่อาหาร ตามรายการทีร่ะบ ุโดยทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงตามความเหมาะสม    

- คา่มคัคเุทศกท์ีค่อยอ านวยความสะดวกตลอดการเดนิทาง 

- ค่าเบีย้ประกันอบุัตเิหตุในการเดนิทางท่องเทีย่วต่างประเทศ วงเงนิประกันสงูสดุท่านละ 1,000,000 บาท (เงือ่นไข

ตามกรมธรรม)์  

อตัราคา่บรกิารนี ้ไมร่วม 

- คา่ใชจ้า่ยสว่นตัวของผูเ้ดนิทาง อาท ิคา่ท าหนังสอืเดนิทาง คา่โทรศัพท ์คา่อาหาร เครือ่งดืม่ คา่ซกัรดี คา่มนิบิารใ์น

หอ้งและคา่พาหนะตา่งๆ ทีไ่มไ่ดร้ะบใุนรายการ 



- คา่ทปิพนักงานขบัรถ หัวหนา้ทัวร ์และ มคัคเุทศกท์อ้งถิน่ ตามธรรมเนยีม 45 USD  ตอ่ ทรปิ ตอ่ ลกูคา้ ผูเ้ดนิทาง 

1 ทา่น รวมไปถงึเด็ก ยกเวน้เด็กอายไุมถ่งึ 2 ปี ณ วันเดนิทางกลับ (INFANT) ทัง้นีท้่านสามารถใหม้ากกวา่นีไ้ดต้าม

ความเหมาะสมและความพงึพอใจของท่าน โดยสว่นนี ้ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเก็บกอ่นเดนิทางทุกท่าน 

ทีส่นามบนิ ในวันเชค็อนิ 

- ค่าธรรมเนียมในกรณีที่กระเป๋าสัมภาระที่มนี ้าหนักเกนิกว่าที่สายการบนินัน้ๆก าหนดหรือสัมภาระใหญ่เกนิขนาด

มาตรฐาน  

- คา่ธรรมเนยีมการจองทีน่ั่งบนเครือ่งบนิตามความตอ้งการเป็นกรณีพเิศษหากสามารถท าได ้ทัง้นีข้ ึน้อยูก่บัสายการบนิ 

และ รุน่ของเครือ่งบนิแตล่ะไฟลท์ทีใ่ชบ้นิ ซึง่อาจเปลีย่นแปลงไดอ้ยูท่ีส่ายการบนิเป็นผูก้ าหนด 

- คา่ภาษีน ้ามนั ทีส่ายการบนิเรยีกเก็บเพิม่ ภายหลังจากทางบรษัิทฯไดอ้อกตั๋วเครือ่งบนิไปแลว้ 

- ภาษีมลูคา่เพิม่ 7% และภาษีหัก ณ ทีจ่า่ย 3% กรณีตอ้งการออกใบเสร็จรับเงนิในนามบรษัิท 

- ยืน่ขอวซีา่อนิเดยีแบบออนไลน ์ มคีา่ใชจ้า่ย 1,500 บาท 
 

เงือ่นไขการจอง และ การช าระเงนิ 

- กรุณาท าการจองล่วงหนา้อย่างนอ้ย 30 วัน ก่อนออกเดนิทาง มดัจ าทา่นละ 10,000 บาท และตัดทีน่ั่งการจอง

ภายใน 2 วัน ตัวอยา่งเชน่ ทา่นจองวันนี ้กรณุาช าระเงนิใน2วันถัดไป กอ่นเวลา 16.00 น. เทา่นัน้ โดยระบบจะยกเลกิ

อตัโนมตัทิันท ีหากยงัไมไ่ดรั้บยอดเงนิตามเวลาทีก่ าหนด และหากทา่นมคีวามประสงคจ์ะตอ้งเดนิทางในพเีรยีดเดมิ 

ทา่นจ าเป็นตอ้งท าจองเขา้มาใหม ่น่ันหมายถงึว่า กรณีทีม่คีวิรอ (Waiting List) ก็จะใหส้ทิธิไ์ปตามระบบ ตามล าดับ 

เนือ่งจากทกุพเีรยีด เรามทีีน่ั่งราคาพเิศษจ านวนจ ากดั  

- จา่ยเต็มสว่นทีเ่หลอื 30 วนักอ่นเดนิทาง  

- กรณีลูกคา้เดนิทางไมไ่ด ้สามารถเปลีย่นชือ่คนเดนิทางได ้กอ่นเดนิทาง 21 วัน ขอสงวนสทิธิไ์มค่นืคา่ใชจ้่ายใดๆใน

กรณีทีไ่มส่ามารถหาคนมาแทนได ้
 

เงือ่นไขการยกเลกิ และ เปลีย่นแปลงการเดนิทาง 

- ยกเลกิกอ่นการเดนิทางต ัง้แต ่30 วนัข ึน้ไป คนืเงนิคา่ทัวรโ์ดยหกัคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิข ึน้จรงิ  

ในกรณีทีว่นัเดนิทางตรงกบัวนัหยดุนกัขตัฤกษ ์ตอ้งยกเลกิกอ่น 45 วนั 

- ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 15-29 วนั คนืเงนิ 50%ของคา่ทวัร ์หรอืหักคา่ใชจ้า่ยตามจรงิ เชน่ คา่มดัจ าตั๋วเครือ่งบนิ 

โรงแรม และคา่ใชจ้า่ยจ าเป็นอืน่ๆ 

- ยกเลกิกอ่นการเดนิทางนอ้ยกวา่ 15วนั ขอสงวนสทิธิไ์มค่นืเงนิคา่ทัวรท์ีช่ าระแลว้ทัง้หมด  

- หากมกีารยกเลกิการเดนิทางโดยไมใ่ชค่วามผดิของบรษัิททัวร ์ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์มรั่บผดิชอบ และ คนืคา่ทัวร์

สว่นใดส่วนหนึง่ใหท้่านไดไ้มว่่ากรณีใดๆทัง้สิน้ เชน่ สถานทูตปฏเิสธวซีา่ ด่านตรวจคนเขา้เมอืง นโยบายหา้มเขา้

ออกประเทศฯลฯ 

- กรณีตอ้งการเปลีย่นแปลงผูเ้ดนิทาง (เปลีย่นชือ่) จะตอ้งแจง้ใหท้างบรษัิททราบลว่งหนา้ อยา่งนอ้ย 21 วัน กอ่นออก

เดนิทาง กรณีแจง้หลังจากเจา้หนา้ทีอ่อกเอกสารเรยีบรอ้ยแลว้ ไมว่า่สว่นใดสว่นหนึง่ ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการ

เรยีกเก็บค่าใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้จรงิทัง้หมด ทัง้นี้ข ึน้อยูก่ับชว่งพเีรยีดวันทีเ่ดนิทาง และกระบวนการของแต่ละคณะ เป็น

ส าคัญดว้ย กรณุาสอบถามกบัเจา้หนา้ทีเ่ป็นกรณีพเิศษ 

- กรณีตอ้งการเปลีย่นแปลงพีเรยีดวันเดนิทาง (เลือ่นวันเดนิทาง) ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการหักค่าใชจ้่ายการ

ด าเนนิการตา่งๆ ทีเ่กดิขึน้จรงิส าหรับการด าเนนิการจองครัง้แรก ตามจ านวนครัง้ทีเ่ปลีย่นแปลง ไมว่า่กรณีใดๆทัง้สิน้ 
 

เงือ่นไขส าคญัอืน่ๆทีท่า่นควรทราบกอ่นการเดนิทาง 

- คณะจะสามารถออกเดนิทางไดต้ามจ าเป็นตอ้งมขีึน้ต ่า อยา่งนอ้ย 15 ท่าน หากต ่ากว่าก าหนด คณะจะไม่สามารถ

เดินทางได ้หากผูเ้ดินทางทุกท่านยินดีที่จะช าระค่าบริการเพิ่มเพื่อใหค้ณะเดินทางได ้ทางบริษัทยนิดีที่จะ

ประสานงาน เพือ่ใหท้กุทา่นเดนิทางตามความประสงคต์อ่ไป  

- ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการงดออกเดนิทาง หรอื เลือ่นการเดนิทางไปในพเีรยีดวันอืน่ต่อไป โดยทางบรษัิทฯ 

จะแจง้ใหท้่านทราบล่วงหนา้เพือ่วางแผนการเดนิทางใหมอ่กีครัง้ ทัง้นี้ กอ่นคอนเฟิรม์ลางาน กรุณาตดิต่อเจา้หนา้ที่

เป็นกรณีพเิศษทกุครัง้หากทา่นลางานแลว้ไมส่ามารถเปลีย่นแปลงได ้

- กรณีทีท่่านตอ้งออกบัตรโดยสารภายใน (ตั๋วภายในประเทศ เชน่ ตั๋วเครือ่งบนิ , ตั๋วรถทัวร ์, ตั๋วรถไฟ) กรุณาตดิต่อ

สอบถามเพือ่ยนืยันกับเจา้หนา้ทีก่อ่นทกุครัง้ และควรจองบัตรโดยสารภายในทีส่ามารถเลือ่นวันและเวลาเดนิทางได ้



เพราะมบีางกรณีทีส่ายการบนิอาจมกีารปรับเปลีย่นไฟลท์บนิ หรอื เวลาบนิ โดยไมแ่จง้ใหท้ราบลว่งหนา้ ทัง้นี้ข ึน้อยู่

กับฤดูกาล สภาพภูมกิาศ และ ตารางบนิของท่าอากาศยานเป็นส าคัญเท่านัน้ สิง่ส าคัญ ท่านจ าเป็นตอ้งมาถงึ

สนามบนิเพือ่เชค็อนิกอ่นเครือ่งบนิ อยา่งนอ้ย 3 ชัว่โมง โดยในสว่นนี้หากเกดิความเสยีหายใดๆบรษัิทขอสงวนสทิธิ์

ในการไมรั่บผดิชอบคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้ใดๆทัง้สิน้   

- อาจจะมกีารเปลีย่นแปลงไฟลท์บนิ จากสายการบนิ จะแจง้ใหท้า่นทราบอกีครัง้กอ่นการเดนิทาง 

- กรณีทีท่า่นเป็นอสิลาม ไมท่านเนือ้สตัว ์หรอื แพอ้าหารบางประเภท กรณุาแจง้เจา้หนา้ทีเ่ป็นกรณีพเิศษ 

- กรณีผูเ้ดนิทางตอ้งการความชว่ยเหลอืเป็นพเิศษ อาทเิชน่ ใชว้ลีแชร ์(Wheel Chair) กรณุาแจง้บรษัิทฯ อยา่งนอ้ย 7 

วันกอ่นการเดนิทาง หรอืตัง้แตท่ีท่า่นเริม่จองทัวร ์เพือ่ใหท้างบรษัิทประสานงานกบัสายการบนิเพือ่จัดเตรยีมลว่งหนา้ 

กรณีมคีา่ใชจ้า่ยเพิม่เตมิ ทางบรษัิทของสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเก็บคา่ใชจ้า่ยตามจรงิทีเ่กดิขึน้กบัผูเ้ดนิทาง  

- กรณุาสง่รายชือ่ผูเ้ดนิทาง พรอ้มส าเนาหนา้แรกของหนังสอืเดนิทางทกุทา่นใหก้ับเจา้หนา้ทีห่ลังจากช าระเงนิกรณีที่

ทา่นเดนิทางเป็นครอบครัว (หลายทา่น) กรณุาแจง้รายนามคูน่อนกบัเจา้หนา้ทีใ่หท้ราบ 

- กรณีทีอ่อกบตัรโดยสาร (ตั๋ว) เรยีบรอ้ยแลว้ มรีายละเอยีดสว่นใดผดิ ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการรับผดิชอบไมว่่า

สว่นใดสว่นหนึง่ หากท่านไม่ด าเนนิการสง่ส าเนาหนา้แรกของหนังสอืเดนิทางใหท้างบรษัิทเพือ่ใชใ้นการออกบัตร

โดยสาร 

- หลังจากท่านช าระค่าทัวรค์รบตามจ านวนเรยีบรอ้ยแลว้ ทางบรษัิทจะน าสง่ใบนัดหมายและเตรยีมตัวการเดนิทางให ้

ทา่นอยา่งนอ้ย 3 หรอื 7 วัน กอ่นออกเดนิทาง 

- อตัราทัวรน์ี ้เป็นอตัราส าหรับบตัรโดยสารเครือ่งบนิแบบหมูค่ณะ (ตั๋วกรุ๊ป) ทา่นจะไมส่ามารถเลือ่นไฟลท์ วัน ไป หรอื 

กลับสว่นใดได ้จ าเป็นจะตอ้งไป และ กลับ ตามก าหนดการเท่านัน้ หากตอ้งการเปลีย่นแปลงกรุณาตดิตอ่เจา้หนา้ที่

เป็นกรณีพเิศษ 

- ทางบรษัิทไมม่นีโยบายจัดคูน่อนใหก้บัลกูคา้ทีไ่มรู่จั้กกนัมากอ่น เชน่ กรณีทีท่า่นเดนิทาง 1 ทา่น จ าเป็นตอ้งช าระคา่

หอ้งพักเดีย่วตามทีร่ะบ ุ

- หนังสอืเดนิทาง หรอื พาสปอรต์ ตอ้งมอีายใุชง้านไดค้งเหลอืไมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน ณ วันกลับ  

- ฤดูหนาวในต่างประเทศ มขีอ้ควรระวัง สภาพอากาศจะมดืเร็วกว่าปกต ิสีโ่มงเย็นก็จะเริม่มดืแลว้ สถานทีท่่องเทีย่ว

ต่างๆ จะปิดเร็วกว่าปกต ิประมาณ 1-2 ช.ม. การเดนิทางควรเผือ่เวลาใหเ้หมาะสม และ หากมสีถานทีท่่องเทีย่ว

กลางแจง้ เวลาเดนิบนหมิะ อาจลืน่ไดต้อ้งใชค้วามระมัดระวังในการเดนิเป็นอยา่งสงู หรอื ใชร้องเทา้ทีส่ามารถเดนิ

บนหมิะได ้แวน่กนัแดดควร เมือ่แสงแดดกระทบหมิะจะสวา่งสะทอ้นเขา้ตา อาจท าใหร้ะคายเคอืงตาได ้

- ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิเ์ปลีย่นแปลงโปรแกรมไดต้ามความเหมาะสม เนือ่งจากฤดกูาล สภาพภมูอิากาศ เหตกุารทาง

การเมอืง การล่าชา้ของสายการบนิ เงือ่นไขการใหบ้รกิารของรถในแต่ละประเทศ เป็นตน้ โดยส่วนนี้ทางบรษัิทจะ

ค านงึถงึประโยชนข์องลกูคา้เป็นส าคัญ หากกรณีทีจ่ าเป็นจะตอ้งมคีา่ใชจ้า่ยเพิม่ ทางบรษัิทจะแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

- เนือ่งจากการเดนิทางทอ่งเทีย่วในครัง้นี ้เป็นการช าระแบบเหมาจา่ยขาดกบับรษัิทตัวแทนในตา่งประเทศ ทางบรษัิท

จงึขอสงวนสทิธิ ์ไมส่ามารถขอรับเงนิคนืไดใ้นบรกิารบางส่วน หรอื ส่วนใดส่วนหนึง่ทีท่่านไม่ตอ้งการไดรั้บบรกิาร 

หากระหว่างเดนิทาง สถานทีท่อ่งเทีย่วใดทีไ่มส่ามารถเขา้ชมได ้ไมว่่าดว้ยสาเหตุใดก็ตาม ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิ์

ในการไมส่ามารถคนืคา่ใชจ้่ายไมว่า่สว่นใดสว่นหนึง่ใหท้า่น เนื่องจากทางบรษัิทไดท้ าการจองและถูกเก็บคา่ใชจ้่าย

แบบเหมาจา่ยไปลว่งหนา้ทัง้หมดแลว้ 

- กรณีทีท่่านถูกปฎเิสธการเดนิทางเขา้เมอืง ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์มรั่บผดิชอบค่าใชจ้่ายทีจ่ะเกดิขึน้ตามมา และ 

จะไมส่ามารถคนืเงนิคา่ทัวรท์ีท่า่นช าระเรยีบรอ้ยแลว้ไมว่า่สว่นใดสว่นหนึง่ 

- หากวันเดนิทาง เจา้หนา้ทีส่ายการบนิ หรอื ดา่นตรวจคนออก และ เขา้เมอืง ตรวจพบ หนังสอืเดนิทาง  

(พาสปอร์ต) ของท่านช ารุดแมเ้พยีงเล็กนอ้ย เชน่ เปียกน ้า ขาดไปหนา้ใดหนา้หนึง่ มหีนา้ใดหนา้หนึง่หายไป มี

กระดาษหนา้ใดหนา้หนึง่หลดุออกมา มรีอยแยกระหวา่งสนัของเลม่หนังสอืเดนิทาง เป็นตน้ ไมว่า่กรณีใดๆทัง้สิน้ ทาง

สายการบนิ หรอื เจา้หนา้ทีด่่านตรวจคนออก และ เขา้เมอืง มสีทิธิไ์มอ่นุญาตใหท้า่นเดนิทางต่อไปได ้ดังนัน้กรุณา

ตรวจสอบ และ ดูแล หนังสอืเดนิทางของทา่นใหอ้ยูใ่นสภาพดอียูต่ลอดเวลา ขณะเดนิทาง กรณีช ารุด กรุณาตดิต่อ

กรมการกงสลุกระทรวงการต่างประเทศเพือ่ท าหนังสอืเดนิทางฉบับใหม ่โดยใชฉ้บับเกา่ไปอา้งองิ และ ยนืยันดว้ย 

พรอ้มกบัแจง้มาทีบ่รษัิทเร็วทีส่ดุ เพือ่ยนืยนัการเปลีย่นแปลงขอ้มลูหนังสอืเดนิทาง หากทา่นไดส้ง่เอกสารมาทีบ่รษัิท

เรยีบรอ้ยแลว้ กรณีทีย่งัไมแ่ (ตั๋วเครือ่งบนิ) ทา่นสามารถเปลีย่นแปลงไดไ้มม่คีา่ใชจ้า่ย แตห่ากออกบตัรโดยสาร (ตั๋ว

เครือ่งบนิ) เรยีบรอ้ยแลว้ ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเก็บคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้จรงิทัง้หมด ซึง่โดยสว่นใหญต่ั๋ว

เครือ่งบนิแบบกรุ๊ปจะออกกอ่นออกเดนิทางประมาณ 14-20 วัน ทัง้นีข้ ึน้อยูก่บักระบวนการและขัน้ตอนของแตล่ะคณะ 



- เกีย่วกบัทีน่ั่งบนเครือ่งบนิ เนือ่งจากบตัรโดยสาร (ตั๋ว) เป็นลักษณะของคณะ (กรุ๊ป อัตราพเิศษ) สายการบนิ ขอสงวน

สทิธิใ์นการเลอืกทีน่ั่งบนเครือ่งบนิ กรณีลูกคา้เดนิทางดว้ยกัน กรุณาเช็คอนิพรอ้มกัน และ สายการบนิจะพยายาม

ทีส่ดุใหท้า่นไดน่ั้งดว้ยกนั หรอื ใกลก้นัใหม้ากทีส่ดุ  

- ขอ้มลูเพิม่เตมิเกีย่วกบัหอ้งพักในโรงแรมทีพ่ัก เนือ่งจากการวางแปลนแบบหอ้งพักของแตล่ะโรงแรมแตกต่างกนั จงึ

อาจท าใหห้อ้งพักแบบหอ้งพักเดี่ยว (Single) และหอ้งคู่ (Twin/Double) และ หอ้งพักแบบ 3 ท่าน (Triple) จะ

แตกตา่งกนั บางโรงแรม หอ้งพักแตล่ะแบบอาจจะอยูค่นละชัน้กนั (ไมต่ดิกนัเสมอไป) 

- ขอสงวนสทิธิก์ารเก็บคา่น ้ามนัและภาษีสนามบนิทกุแหง่เพิม่ หากสายการบนิมกีารปรับขึน้กอ่นวันเดนิทาง  

- มคัคเุทศก ์พนักงาน และตัวแทนของผูจั้ด ไมม่สีทิธใินการใหค้ าสัญญาใดๆทัง้สิน้แทนบรษัิทผูจั้ด นอกจากมเีอกสาร

ลงนามโดยผูม้อี านาจของผูจ้ัดก ากบัเทา่นัน้ 

- บรษัิทขอสงวนสทิธิ ์ในการไมรั่บผดิชอบใดๆทัง้สิน้ หากเกดิกรณีความล่าชา้จากสายการบนิ , การยกเลกิบนิ , การ

ประทว้ง , การนัดหยุดงาน , การก่อการจลาจล , ภัยธรรมชาต ิ, การน าสิง่ของผดิกฎหมาย ซึง่อยู่นอกเหนือความ

รับผดิชอบของบรษัิท  

- บรษัิทขอสงวนสทิธิ ์ในการไมรั่บผดิชอบใดๆทัง้สิน้ หากเกดิสิง่ของสญูหายระหวา่งการเดนิทาง ไมว่า่กรณีใดๆก็ตาม 

และ ขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเก็บคา่ใชจ้า่ยตามจรงิ กรณีทา่นลมืสิง่ของไวท้ีโ่รงแรมและจ าเป็นตอ้งสง่มายงัจดุหมาย

ปลายทางตามทีท่า่นตอ้งการ  

- รายการนี้เป็นเพียงขอ้เสนอที่ตอ้งไดรั้บการยืนยันจากบรษัิทฯอีกครัง้หนึ่ง หลังจากไดส้ ารองโรงแรมที่พักใน

ตา่งประเทศเรยีบรอ้ยแลว้ โดยโรงแรมจัดในระดับใกลเ้คยีงกนั ซึง่อาจจะปรับเปลีย่นตามทีร่ะบใุนโปรแกรม 

*เมือ่ทา่นช าระเงนิคา่ทวัรใ์หก้บัทางบรษิทัฯแลว้ทางบรษิทัฯ  

จะถอืวา่ทา่นไดย้อมรบัเงือ่นไขขอ้ตกลงท ัง้หมดนีแ้ลว้* 

** ขอขอบพระคณุทกุทา่น ทีม่อบความไวว้างใจ ใหเ้ราบรกิาร ** 

 
แบบฟอรม์กรอกขอ้มลูวซีา่ประเทศ อนิเดยี 

 
** กรณุากรอกขอ้มลูทัง้หมดใหค้รบถว้น เพือ่ประโยชนใ์นการขอวซีา่ของทา่นเอง ** 
ชือ่-นามสกลุ (สะกดตรงตามหนังสอืเดนิทาง)  (MR./MRS./MS./MSTR.)  
.................................................................................................................................................................. 
สถานะภาพ  □ โสด    □ แตง่งานไมไ่ดจ้ดทะเบยีนสมรส □ หมา้ย  □ หยา่    
□ แตง่งานจดทะเบยีนสมรส  
ชือ่-นามสกลุ คูส่มรส.....................................................................................สถานทีเ่กดิ.................................. 
สญัชาต…ิ……………………………………………………. 
ชือ่-นามสกลุ บดิา 
.................................................................................................................................................... 
สถานทีเ่กดิ.......................................สญัชาต…ิ……………………………………………………. 
ชือ่-นามสกลุ มารดา................................................................................................................................... 
สถานทีเ่กดิ.......................................สญัชาต…ิ……………………………………………………. 
ทีอ่ยูต่ามทะเบยีนบา้น.................................................................................................................................... 
.................................................................................รหัสไปรษณีย.์....................................................... 
ทีอ่ยูปั่จจบุนั................................................................................................................................................. 
รหัสไปรษณีย.์............................... โทรศัพทบ์า้น...................................เบอรม์อืถอื........................................... 
ชือ่สถานทีท่ างาน / สถานศกึษา...................................................................ต าแหน่งงาน................................... 
ทีอ่ยูส่ถานทีท่ างาน / สถานศกึษา................................................................................................................ 
รหัสไปรษณีย ์...............................................โทรศัพท.์................................................................ 
*** ในกรณีทีเ่กษียณอาย ุกรณุาระบชุือ่ และ ทีอ่ยู ่สถานทีท่ างาน เนือ่งจากเป็นเงือ่นไขของสถานทตู *** 
ทา่นเคยเดนิทางเขา้ประเทศอนิเดยีมากอ่นหรอืไม ่    □  เคย  □  ไมเ่คย 
ถา้เคย กรณุาระบวุันที.่.........................................สถานที/่เมอืง................................... 
ประเทศทีเ่คยเดนิทางในระยะเวลา 10 ปี ทีผ่า่นมา............................................................................................... 
..................................................................................................................................................................
ทา่นเคยเดนิทางกลุม่ประเทศ SAARC ในระยะเวลา 3 ปีทีผ่า่นมา มากอ่นหรอืไม ่(กลุม่ประเทศ SAARC ไดแ้ก ่บงักลาเทศ 
ภฏูาน เนปาล มลัดฟีส ์ปากสีถาน ศรลีังกา อฟักานสิถาน) 



ถา้เคย กรณุาระบปีุที.่.................สถานที/่เมอืง...............................................ระยะเวลาทีพ่ านัก........................วัน 
ชือ่สมาชกิในครอบครัวพรอ้มเบอรต์ดิตอ่ ระหวา่งทีท่า่นพ านักอยู ่ณ ประเทศอนิเดยี 
ชือ่-สกลุ............................................................................................................................................ 

ทีอ่ยู.่.......................................................................................................................................................... 
เบอรโ์ทรศพัท.์.......................................... 
(กรณุาแจง้เบอรท์ีส่ามารถตดิตอ่ไดโ้ดยสะดวก เนือ่งจากทางสถานทตูจะมกีารโทรเชค็ขอ้มลูโดยตรงกบัทา่น) 
การพจิารณาอนุมตัวิซีา่เป็นดลุพนิจิของทางสถานทตูฯเทา่นัน้ ทางบรษัิทเป็นเพยีงตัวกลางในการอ านวยความสะดวกและ
บรกิารดา้นเอกสารใหแ้กผู่เ้ดนิทางเทา่นัน้ 

 
 

เอกสารการยืน่วซีา่อนิเดยี 
1. ส าเนาหนงัสอืเดนิทาง (Passport) ทีม่อีายเุหลอื มากกวา่ 6 เดอืน ตอ้งสแกนเทา่น ัน้ (หา้มถา่ยรปู) 

2. รปูถา่ยส ีพืน้ดา้นหลงัสขีาว   ขนาด 2 x 2 นิว้  จ านวน 2 รปู 

3. ส าเนาบตัรประชาชน 

4. ส าเนาทะเบยีนบา้น 

5. ส าคญั!! ส าหรบัทา่นทีเ่คยเดนิทางไปประเทศอนิเดยีในพาสปอรต์เลม่ปจัจบุนั รบกวนขอส าเนาวซีา่คร ัง้

กอ่นแนบมาดว้ย 

 

 

 
 

 
 


