
 

 

  

อนิเดยี เลห ์ลาดกั ทชัมาฮาล 

8 วนั 5 คนืสายการบนิสไปรทเ์จ็ท 

 

 ชม “ทชัมาฮาล”1 ใน 7 สงิมหัศจรรยข์องโลก 
ลอืชอืและ “อกัราฟอรด์” ป้อมปราการทยีงิใหญ่

 ชม ทะเลสาบแปงกอง ทะเลสาบนําเค็มทอียูส่งูทสีดุในโลก
 ชม นูบรา้วลัเลยห์บุเขาแหง่ดอกไมซ้งึมทีวิทัศนพ์าโนรามา่ทยีงิใหญ ่

สวยงาม 
 ชม วดัดสิกติ วดัใหญแ่ละเกา่แกท่สีดุของนูบรา้วลัเลย ์อยูบ่นเนนิเขาเป็น

จดุชมววิทสีวยงาม 
 ชม วดัทกิเซย ์ทเิบตนอ้ยแหง่อนิเดยี

อนิเดยี เลห ์ลาดกั ทชัมาฮาล  

สายการบนิสไปรทเ์จ็ท (SG) 

สงิมหัศจรรยข์องโลก อนุสรณแ์หง่ความรักอัน
ป้อมปราการทยีงิใหญ ่

ชม ทะเลสาบแปงกอง ทะเลสาบนําเค็มทอียูส่งูทสีดุในโลก 
ชม นูบรา้วลัเลยห์บุเขาแหง่ดอกไมซ้งึมทีวิทัศนพ์าโนรามา่ทยีงิใหญ ่

ชม วดัดสิกติ วดัใหญแ่ละเกา่แกท่สีดุของนูบรา้วลัเลย ์อยูบ่นเนนิเขาเป็น

ตนอ้ยแหง่อนิเดยี 
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รายละเอยีดการเดนิทาง
วนั โปรแกรมการเดนิทาง

1 กรุงเทพฯ  

2 เดลล ี - อกัรา – ทชัมาฮาล– อกัราฟอรต์ 

3 เดลล ี– เลห ์(บนิภายใน) – เจดยีแ์หง่สนัตภิาพ 
–Hall of fame – Leh Market

4 เลห–์ พระราชวงัเลห ์-ถนนทสีงูทสีดุในโลก 
Khardung La pass – นบูรา้วลัเลย์

5 นบูรา้วลัเลย ์– วดัดสิกติ – วดัทกิเซ ่

6 เลห ์– ทะเลสาบแปงกอง – เลห์

7 
เลห ์– เดลล ี– India gate – 
– กรงุเทพฯ 

8 กรงุเทพฯ 
หมายเหต ุ: ยงัไมร่วมคา่ทปิไกดท์อ้งถนิและคนขบัรถทา่นละ 

**สว่นหวัหนา้ทวัรข์นึอยูก่บัความพงึพอใจในการใหบ้รกิาร
 

เครอืงแอรบ์สั  
ทนีงัแบบ 3-3 

 

วนัแรกของการเดนิทาง 
กรงุเทพฯ 

23.55 น.คณะมาพรอ้มกนัท ีสนามบนิสวุรรณภมู ิผูโ้ดยสารขาออกชนั 
สไปรท ์  เจ็ท (Spice Jet)

วนัทสีองของการเดนิทาง 
เดลล ี - อกัรา – ทชัมาฮาล– อกัราฟอรต์ 
03.50น. ออกเดนิทางสู่เมอืงเดลล ีโดยสายการบนิ

ชม.) (ไมม่บีรกิารอาหารบนเครอืง

06.25 น. ถงึสนามบนินานาชาตอินิธริา คานธ ีเมอืงเดลล ีประเทศอนิเดยี ผ่านขันตอนการตรวจคนเขา้เมอืงและศุลกากร 
(เวลาในประเทศอนิเดยีชา้กวา่เมอืงไทย 

 จากนันนําทา่นเดนิทางสู ่เมอืงอกัรา
แหล่งเกษตรกรรมนานาชนดิทผีลติเพอืเลยีงดูชาวอนิเดยีทังประเทศ ไปตามถนนไฮเวยส์ายใหมผ่่านเขา้เมอืง
ใหญม่ธรุาเขา้สูเ่มอืงอักรา 

เทยีง รบัประทานอาหารกลางวนั 

 นําท่านเขา้ชมทชัมาฮาล แหล่งมรดกโลกเป็น 
ความรักอนัยงิใหญแ่ละอมตะของพระเจา้ชาหจ์าฮนัทมีตีอ่พระนางมมุตัซ โดยสรา้งขนึในปี ค

รายละเอยีดการเดนิทาง 
โปรแกรมการเดนิทาง เชา้ เทยีง เย็น 

X X X  

อกัราฟอรต์ – เดลล ี ✈ 🍽 🍽 
Radisson Blu Hotel New Delhi 
Dwarka

เจดยีแ์หง่สนัตภิาพ 
Leh Market 🍽 🍽 🍽 Hotel K2 Continental Leh

ถนนทสีงูทสีดุในโลก 
นบูรา้วลัเลย–์ ขอีฐู 🍽 🍽 🍽 Nubra Eco V

วดัทกิเซ ่- เลห ์ 🍽 🍽 🍽 Hotel K2 Continental Leh

เลห ์ 🍽 🍽 🍽 Hotel K2 Continental Leh

 วดัอกัชารดาหม์ 🍽 🍽 🍽 

X X X 
ยงัไมร่วมคา่ทปิไกดท์อ้งถนิและคนขบัรถทา่นละ 1,500 

สว่นหวัหนา้ทวัรข์นึอยูก่บัความพงึพอใจในการใหบ้รกิาร

  นาํหนกัสมัภาระ
ขาไป

 

  

คณะมาพรอ้มกนัท ีสนามบนิสวุรรณภมู ิผูโ้ดยสารขาออกชนั 4 ประต ู3 เคานเ์ตอร ์
) โดยมเีจา้หนา้ทใีหก้ารตอ้นรับ และอํานวยความสะดวก

 
อกัราฟอรต์ – เดลล ี

ออกเดนิทางสู่เมอืงเดลล ีโดยสายการบนิสไปรท ์เจ็ท เทยีวบนิท ีSG88 (ใชเ้วลาเดนิทางโดยประมาณ 
มบีรกิารอาหารบนเครอืง) 

ถงึสนามบนินานาชาตอินิธริา คานธ ีเมอืงเดลล ีประเทศอนิเดยี ผ่านขันตอนการตรวจคนเขา้เมอืงและศุลกากร 
เวลาในประเทศอนิเดยีชา้กวา่เมอืงไทย 1.30 ชม. ขอใหท้กุทา่นตังเวลาใหมเ่พอืไมส่บัสน

เมอืงอกัราโดยรถโคช้ปรับอากาศ โดยผา่นเขา้สูแ่ควน้อตุรประเทศ ทอีดุมสมบรูณด์ว้ย
แหล่งเกษตรกรรมนานาชนดิทผีลติเพอืเลยีงดูชาวอนิเดยีทังประเทศ ไปตามถนนไฮเวยส์ายใหมผ่่านเขา้เมอืง

แหล่งมรดกโลกเป็น 1 ใน 7 สงิมหัศจรรยท์สํีาคัญของโลก ซงึอนุสรณ์สถานแห่ง
ความรักอนัยงิใหญแ่ละอมตะของพระเจา้ชาหจ์าฮนัทมีตีอ่พระนางมมุตัซ โดยสรา้งขนึในปี ค
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โรงแรมทพีกั 
 

Radisson Blu Hotel New Delhi 
Dwarka 

Hotel K2 Continental Leh 

Nubra Eco Village 

Hotel K2 Continental Leh 

Hotel K2 Continental Leh 

 

 
1,500 บาท/ทรปิ 

สว่นหวัหนา้ทวัรข์นึอยูก่บัความพงึพอใจในการใหบ้รกิาร** 

นาํหนกัสมัภาระ 
ขาไป - ขากลบั 15 กก. 

 

เคานเ์ตอร ์G เชค็อนิกรุ๊ปของสายการบนิ 
โดยมเีจา้หนา้ทใีหก้ารตอ้นรับ และอํานวยความสะดวก 

ใชเ้วลาเดนิทางโดยประมาณ 4.30 

ถงึสนามบนินานาชาตอินิธริา คานธ ีเมอืงเดลล ีประเทศอนิเดยี ผ่านขันตอนการตรวจคนเขา้เมอืงและศุลกากร 
ขอใหท้กุทา่นตังเวลาใหมเ่พอืไมส่บัสน) 

โดยรถโคช้ปรับอากาศ โดยผา่นเขา้สูแ่ควน้อตุรประเทศ ทอีดุมสมบรูณด์ว้ย
แหล่งเกษตรกรรมนานาชนดิทผีลติเพอืเลยีงดูชาวอนิเดยีทังประเทศ ไปตามถนนไฮเวยส์ายใหมผ่่านเขา้เมอืง

สงิมหัศจรรยท์สํีาคัญของโลก ซงึอนุสรณ์สถานแห่ง
ความรักอนัยงิใหญแ่ละอมตะของพระเจา้ชาหจ์าฮนัทมีตีอ่พระนางมมุตัซ โดยสรา้งขนึในปี ค.ศ. 1631 ต่อมานํา
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ทา่นเดนิสูป่ระตสูสุานทสีลักตัวหนังสอืภาษาอาระบคิทเีป็นถอ้ยคําอทุศิและอาลัยต่อบคุคลอันเป็นทรัีกทจีากไป 
และนําทา่นถา่ยรปูกบัลานนําพทุมีอีาคารทัชมาฮาลอยูเ่บอืงหลัง แลว้นําท่านเขา้สูต่ัวอาคารทสีรา้งจากหนิออ่นสี
ขาวบรสิทุธจิากเมอืงมกรานะ ทปีระดับลวดลายดว้ยเทคนคิฝังหนิสตี่างๆ ลงไปในเนอืหนิ ทเีป็นสถาปัตยกรรม
ชนิเอกของโลกทอีอกแบบโดยชา่งจากเปอรเ์ซยี โดยอาคารตรงกลางจะเป็นรูปโดมซงึมหีอคอยสเีสาลอ้มรอบ  
ตรงกลางดา้นในเป็นทฝัีงพระศพของพระนางมมุตัซ มาฮาล และ พระเจา้ชาหจ์าฮัน ไดอ้ยูคู่่เคยีงกันตลอดชวันิ
รันดร ์ ทัชมาฮาลแหง่นใีชเ้วลากอ่สรา้งทังหมด 12 ปี โดยสนิเงนิไป 41 ลา้นรูปี มกีารใชท้องคําประดับตกแต่ง
สว่นตา่งๆ ของอาคาร หนัก 500 กโิลกรัม และใชค้นงานกวา่ 20,000 คน ตอ่มานําท่านเดนิออ้มไปดา้นหลังทตีดิ
กบัแมนํ่ายมนุาโดยฝังตรงกันขา้มจะมพีนืทขีนาดใหญถ่กูปรับดนิแลว้ โดยเลา่กนัวา่พระเจา้ชาหจ์าฮันเตรยีมทจีะ
สรา้งสสุานของตัวเองเป็นหนิออ่นสดํีาโดยตัวรูปอาคารจะเป็นแบบเดยีวกันกับทัชมาฮาล เพอืทจีะอยูเ่คยีงขา้ง
กนั แต่ถกูออรังเซบ ยดึอํานาจและนําตัวไปคมุขงัไวใ้นป้อมอักราเสยีกอ่น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

จากนันนําท่านเขา้ชมอกัราฟอรด์ แหล่งมรดกโลก ทติดิรมิแมนํ่ายมุนาสรา้งโดยพระเจา้อัคบารม์หาราชแห่ง
ราชวงศโ์มกลุ  เมอืปี ค.ศ. 1565 เป็นทังพระราชวังทปีระทับและเป็นป้อมปราการ ตอ่มาพระโอรส คอื พระเจา้ชา
ฮนักรี ์ และพระนัดดา (โอรสของพระเจา้ชาฮนักรี)์ , พระเจา้ชาหจ์าฮานไดส้รา้งขยายตอ่เตมิป้อมและพระราชวัง
แห่งนีอย่างใหญ่โต และนําท่านเขา้ชมป้อมผ่านประตู อํามรรสงิห ์เขา้สู่ส่วนทเีป็นพระราชวัง  ผ่านลานสวน
ประดับ อ่างหนิทรายสแีดงขนาดยักษ์สําหรับสรงนํา ท่านจะไดเ้ห็นสถาปัตยกรรมสามยุคสมัยตามรสนิยมที
แตกตา่งกนัของสามกษัตรยิ ์นําท่านเขา้ชมดา้นในพระตําหนักต่างๆทสีลักลวดลายศลิปะแบบโมกลุทมีอีทิธพิล
จากศลิปะอนิเดยี ผสมผสานกับศลิปะเปอรเ์ซยี แลว้นําขนึสูร่ะเบยีงชนัทสีองทมีเีฉลยีงมขุ ซงึสามารถมองเห็น
ชมทวิทัศน์ลํานํายมนุาได ้ต่อมานําชมหอ้งทปีระทับของกษัตรยิ ์,พระโอรส, พระธดิาและองคต์่างๆ แลว้นําชม
พระตําหนัก มาซัมมัน บรูช์ ทมีเีฉลยีงมขุแปดเหลยีม มหีนา้ต่างเปิดกวา้ง ทสีามารถมองเห็นทัชมาฮาลได ้ใน
พระตําหนักนีเองทีเล่ากันว่า ชาห์จาฮัน ถูกพระโอรส ออรังเซบ จองจําขังไว ้7 ปี ในช่วงปลายรัชกาลจน
สนิพระชนม ์แลว้ก็นําชมลานสวนประดับ ดวิันออีาอํา ทชีันบนดา้นหนงึเคยเป็นทปีระดษิฐานบัลลังกน์กยูงอัน
ยงิใหญ ่(ปัจจบุนัอยูใ่นประเทศอหิรา่น) และทลีานสวนประดับแหง่นเีองทพีระเจา้ชาหจ์าฮนั ไดพ้บรักครังแรกกบั
พระนางมมุตัซ  ทไีดนํ้าสนิคา้เป็นสรอ้ยไขม่กุเขา้มาขายใหก้บันางในฮาเร็ม 

คาํ รบัประทานอาหารคํา 

 จากนนันําทา่นเดนิทางกลบัสูเ่มอืงเดลล ี
ทพัีก Radisson Blu Hotel New Delhi Dwarka4* หรอื เทยีบเทา่ 

วนัทสีามของการเดนิทาง 

เดลล ี– เลห ์(บนิภายใน) – เจดยีแ์หง่สนัตภิาพ –Hall of fame – Leh Market 
06.05 น. จากนันนําท่านเดนิทางสู่สนามบนิเดลล ีเพือเดนิทางต่อไปยังเมืองเลห์ ลาดัก โดยสายการบนิ Spice Jet เทยีวบนิท ี

SG121 
07.25 น. เดนิทางถงึสนามบนิเลห ์เช็คสัมภาระแลว้นําท่านเดนิทางสูท่พีัก โดยนังรถทอ้งถนิ คันละ 5-8 ท่าน  เมอืงเลห์

เป็นเมอืงทอียูใ่นระดับความสูงกว่า 3,550 เมตรจากระดับนําทะเล แนะนําใหทุ้กท่านดมืนําบ่อยๆเพราะอากาศ
คอ่นขา้งเบาบาง 

 รบัประทานอาหารเชา้ 
 ใหท้า่นไดพ้กัผอ่น เพอืปรับสภาพรา่งกายและสภาพอากาศกอ่น เนอืงจากอากาศเบาบาง  

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั 
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บา่ย หลังจากนันนําท่านชมเจดยีแ์หง่สนัตภิาพ เป็นเจดยีส์ขีาว ขนาดใหญ่ สรา้งขนึ
โดยพระลามะชาวญปีุ่ น เพอืประกาศศาสนาและแสดงถงึสนัตภิาพแห่งโลก เจดยีน์ี
เป็นจุดชมววิทเีห็นเมอืงเลห ์และพระราชวังเลหไ์ดอ้ย่างชดัเจน จากนันนําทา่นชม
หอเกยีรตยิศ (Hall of fame)ใหท้า่นไดช้มภาพวาดทพีูดถงึเรอืงราวของทหาร
อนิเดยีทสีูร้บป้องกับประเทศ หลังจากนันนําท่านชม ตลาดนดัเมอืงเลห ์(Leh 
Market)ใหท้า่นไดช้มความงามและวธิชีวีติของชาวเมอืงเลห ์และเลอืกซอืสนิคา้
พนืเมอืง 

คาํ รบัประทานอาหารคํา ณ หอ้งอาหารของโรงแรม   

ทพีกั Hotel K2 Continental Lehระดบั 3* หรอืเทยีบเทา่ 

วนัทสีขีองการเดนิทาง 
เลห–์พระราชวงัเลห ์- ถนนทสีงูทสีดุในโลกKhardung La pass – นบูรา้วลัเลย–์ขอีฐู 
เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 จากนันนําท่านเดนิทางไปยัง หรอืหุบเขาแห่งดอกไมซ้งึอยู่ทาง
เหนือของเมอืงเลห์ เป็นพนืทีทอีุดมสมบูรณ์และมแีม่นําชย็อก
ไหลผ่าน มสีภาพอากาศอบกุ่นกว่าเมอืงเลห์และมคีวามสูงตํา
กว่าเลห์ ทําใหอ้ากาศเย็นสบายเหมาะแก่การเพาะปลุก ท่าน
สามารถชมดอกไมน้านาพันธุ์ไดท้ีนี ในสมัยก่อนเป็นส่วนหนึง
ของเสน้ทางทางบกระหว่างทิเบตและทาจิกิสฐาน ใชเ้วลา
เดนิทางทางประมาณ 5 ชม. จะตอ้งผ่านถนน KhardunglaPass 
ซงึเป็นถนนทอียูส่งูทสีดุในโลก ระดับความสงู 18,380 ฟตุหรอื
ประมาณ 5,578 เมตรจากระดับนําทะเล ทจีุดนีจะไม่อนุญาตใิห ้
นักทอ่งเทยีวแวะพกันาน เนอืงจากอากาศเบาบางมาก เสน้ทางนี
เป็นเสน้ทางลัดเลาะหบุเขา ระหวา่งโดยท่านจะเห็นแนวเทอืกเขาคาราโครัมในประเทศปากสีถานและเทอืกเขา
หมิาลัยอันสวยงาม ระหว่างทางท่านจะไดเ้ห็นตัวจามรทีอีากาศอยู่ในบรเิวณเทอืกเขาสงูในเขตหนาวเย็น และ
แนวลําธารอนัสวยงามตลอดเสน้ทาง 

เทยีง รบัประทานอาหารกลางวนั 

บา่ย เดนิทางถงึนูบรา้วัลเลย ์ใหท้า่นไดส้นุกสนานกับการขอีฐูบนทะเลทราย Hunder sand dune(ไมร่วมคา่ขอีฐูทา่น
ละ 15 USD สามารถสอบถามทหีัวหนา้ทัวรไ์ด)้และเพลดิเพลนิกับการชมดอกไม ้แนวเทอืกเขาหมิาลัยและลํา
ธารอนัสวยงาม 

คาํ รบัประทานอาหารคํา 

ทพีกั Nubra Eco village ระดบั 3* หรอืเทยีบเทา่ 

วนัทหีา้ของการเดนิทาง 

นูบรา้วลัเลย ์– วดัดสิกติ – วดัทกิเซ ่- เลห ์
เชา้ บรกิารอาหารเชา้  
 นําท่านเดนิทางกลับสูเ่มอืงเลหโ์ดยเสน้ทางเดมิ ผ่านถนนทสีงูทสีดุในโลก Khardung Lapass ระหว่างทาง

นําท่านชมวดัดสิกติ (DiskitMonastry) วัดนเีป็นวัดใหญ่และเกา่แกท่สีดุของนูบรา้วัลเลย ์ตังอยูบ่นเนนิเขา
เป็นจุดชมววิทสีวยงาม ภายในมอีงคพ์ระศรอีารยิเมตรัยองคใ์หญ่สูงสง่าเด่นชัด สามารถมองเห็นไดจ้ากนูบรา้
วัลเลย ์

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั  
 นําทา่นเดนิทางตอ่ไปยงัเมอืงเลห ์
 จากนันนําท่านเดนิทางสู่วดัทกิเช (Thiksey) เป็นวัดทตีังโดดเด่นอยู่บนเนนิเขามภีมูทิัศน์ทสีวยงาม  วัดนี

กอ่ตงัเมอืศตวรรษท ี15 เป็นวัดพทุธตันตระนกิายหมวกเหลอืง (นกิายเกลคุปา) เป็นสายเดยีวกับองคด์าไลลามะ
แหง่ทเิบต ซงึไดจํ้าลองพระราชวังโปตาลาททีเิบตมา ภายในวัดมรีปูของพระศรอีารยะเมตตรัยและพระลามะองค์
ต่างๆมากมายใชเ้วลาสรา้งถงึ 2 ปีดว้ยกัน จากนันนําท่านชมพระราชวงัเลห ์(Leh Palace) เป็นพระราชวัง
ทตีังโดดเด่นกลางเมอืงเลห์ ขนาดความสูง 9 ชันถูกสรา้งในศตวรรษท ี17 มลีักษณะรูปแบบสถาปัตยกรรม
ใกลเ้คยีงกบัพระราชวังโปตาลาในทเิบต ทา่นสามารถชมทัศนยีภ์าพอนังดงามของเมอืงเลหแ์ละพนืทโีดยรอบ 
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คาํ รบัประทานอาหารคํา 

ทพีกั Hotel K2 Continental Lehระดบั 3* หรอืเทยีบเทา่ 

วนัทหีกของการเดนิทาง 

เลห ์– ทะเลสาบแปงกอง – เลห ์
เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม   

 นําทา่นเดนิทางไปยังทะเลสาบแปงกอง เป็นทะเลสาบทมีขีนาด 700 ตารางกโิลเมตร ตังอยูท่างตะวันตกสดุ
ของเขตลาดักห ์จัมมแูละแคชเมยีร ์บนความสงู 4,267 เมตรจากระดับนําทะเล พนืท ี1 ใน 4 ของทะเลสาบอยู่
ในเขตลาดักหข์องอนิเดยี สว่นทเีหลอือยูใ่นเขตของทเิบต เป็นทะเลสาบนําเค็มทอียูสู่งทสีดุในโลก ใชเ้วลา
เดนิทางประมาณ 5 ชวัโมงจากเมอืงเลห ์โดยผ่รเสน้ทาง Changla Pass ทมีคีวามสงูจากระดับนําทะเล 5490 
เมตร ระหวา่งทางจะผา่นจะไดเ้ห็นทวิทัศนเ์ทอืกเขาอนัสวยงาม แปงกองยงัไดช้อืวา่เป็นทะเลสาบหลากส ีโดย
มอีทิธพิลมาจากลําแสงของดวงอาทติยท์ตีกสะทอ้นสู่ยอดเขาสงู-ตําดา้นหลังทเีปรยีบเสมอืนปราการทโีอบ
ลอ้มทะเลสาบไว ้สง่ผลใหส้ขีองนําในทะเลสาบลอ้เล่นไปกับแสงของดวงตะวัน จากยามเชา้ทบีางเบาใสใน
แบบครสิตัล สู่เขยีวเทอรค์วอยซฟ้์า และนําเงนิเขม้ในเวลาเย็นยํา ทนีียังเป็นทรีูจั้กกันว่าเป็นทะเลสาบแห่ง
ความสงบ ใสสะอาด และไมม่ทีสีนิสดุ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เทยีง รบัประทานอาหารกลางวนั 

บา่ย หลังจากนันนําทา่นเดนิทางตอ่ไปยงัทะเลสาบแปงกอง ใหท้า่นไดอ้สิระสมัผสับรรยากาศ และเกบ็รปูอันงดงาม

ของทะเลสาบ หลังจากนันนําทา่นเดนิทางกลับไปยงัเมอืงเลห ์

คาํ รบัประทานอาหารคํา 

ทพีกั Hotel K2 Continental Lehระดบั 3* หรอืเทยีบเทา่ 
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วนัทเีจ็ดของการเดนิทาง 

เลห ์– เดลล ี–India gate – วดัอกัชารดาหม์ - ตลาดจนัปาท – กรงุเทพฯ 
เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม   

07.55 น. นําทา่นเดนิทางกลับไปยงักรงุเดลลโีดยสายการบนิ 

09.10 น. เดนิทางถงึสนามบนิเดลล ี

 จากนัน นําท่านเดินทางเขา้สู่กรุงนิวเดลลี ทีมีประวัติศาสตร์อัน
ยาวนานกวา่ 5,000 ปี และเป็นศนูยก์ลางการปกครองของอาณาจักร
อนิเดียโบราณ 7 อาณาจักร ต่อมาในปี 1857 อังกฤษไดเ้ขา้มามี
บทบาทในการปกครองประเทศอนิเดยีและไดย้า้ยเมอืงหลวงไปอยูท่ี
โกลกัตตา และไดย้า้ยกลับมาเป็นเมอืงหลวงอกีครังหนงึในปี 1911 
หลังจากอนิเดยีไดร้ับเอกราชจากประเทศอังกฤษในปี 1947 ก็ไดม้ี
การสรา้งสถานททํีาการราชการโดยสรา้งเมอืงใหมช่อืว่า “นวิเดลล”ี 
จากนันผ่านชมรฐัสภาราชปาต ิบาวาล ซงึเป็นวงแหวนสถานที
ราชการตา่งๆ มตีกึรัฐสภาอันยงิใหญ่และเป็นททํีาการของรัฐบาล ผ่านชมยา่นธุรกจิการคา้และยา่นทอียูอ่าศัย
ของเศรษฐอีนิเดยีบนถนนสายสําคัญทสีดุของอนิเดยี และประตเูมอืงแหง่ชยัชนะ หรอื INDIA GATE 

เทยีง รบัประทานอาหารกลางวนั 

บา่ย นําทา่นเดนิทางสูว่ดัอกัชารดาหม์ (Akshardham)วัดแห่งศาสนา
ฮินดูทีใหญ่ทีสุดในโลก และเป็นวิทยาลัยทางจิตวิญญาณและ
วัฒนธรรม สถานทีสําคัญประจํากรุงนิวเดลีแห่งประเทศอินเดีย 
ออกแบบในสไตลส์ถาปัตยกรรมดังเดมิของอนิเดยี ทมีคีวามซับซอ้น
แต่ก็ปราณีตสวยงามสมคํารําลอื วัดแหง่นีเป็นวัดทสีรา้งขนึใหม่แห่ง
ศาสนาฮนิดนูกิายสวามนีารายัน โดยชอือักชารดาหม์มคีวามหมายว่า 
ทพํีานักของพระเจา้แห่งโลก สรา้งแลว้เสร็จในปี 2005 แนวคดิการ
สรา้งวัดมาจาก BrahmaswarupYogijiMaharajผูป้กครองศาสนา
ฮนิดทู ี4แหง่นกิายสวามนีารายัน ทมีปีระสงคส์รา้งวัดใกลแ้ม่นํายมุนา 
และไดส้รา้งจนสําเร็จในสมัยของผูป้กครองท ี5 โดยวัดยังคงความ
ยงิใหญ่อลังการแบบวัดอนิเดยี ดงึดูดเหล่าสาวกและนักท่องเทยีวใหม้าบูชาและชนืชมความตระการตาของวัดแห่งนี
มากมายในทกุๆปี จากนันนําทา่นชม ประตูชยั (India Gate)เป็นอนุสรณ์สถานของเหลา่ทหารหาญทเีสยีชวีติจากการ
ร่วมรบกับอังกฤษในสมัยสงครามโลก ครังท ี1 และสงครามอัฟกานิสถาน ประตชูัยแห่งนีจงึถอืไดว้า่เป็นสัญลักษณ์แห่ง
หนงึของกรุงนวิเดลล ีโดยซุม้ประตูแห่งนมีสีถาปัตยกรรมคลา้ยประตชูัยของกรุงปารีสและนครเวยีงจันทน์ ซงึมคีวามสงู 
42 เมตร สรา้งขนึจากหนิทรายเมือปีครสิตศ์ักราชท ี1931 บนพนืผวิของประตูชัยแห่งนีจะปรากฏรายนามของทหารที
เสยีชวีติถูกแกะสลักไว ้และบรเิวณใตโ้คง้ประตูจะปรากฏคบเพลงิทไีฟไม่เคยมอดดับเพือเป็นการรําลกึถงึผูเ้สยีชวีติใน
สงครามอนิเดยี-ปากสีถาน เมอืปีครสิตศ์ักราชท ี1971  มีทหารยามเฝ้าบรเิวณประตูชัยตลอดเวลาเพือป้องกันการก่อ
วนิาศกรรมจากนันนําท่านสูต่ลาดจนัปาท(JanpathMarket)อสิระใหท้่านเลอืกซอืสนิคา้พืนเมอืงและงานหัตถกรรม
ตา่งๆ เชน่ ผา้ไหมอนิเดยี, เครอืงประดบัอัญมณี, ไมจั้นทนห์อมแกะสลกั, ของตกแตง่ประดบับา้น ฯลฯ 

คาํ รบัประทานอาหารคํา 

 จากนันนําทา่นเดนิทางสูส่นามบนิ 
21.20 น. ออกจากเดนิทางจากกรงุเดลล ีสู ่กรงุเทพฯประเทศไทย เทยีวบนิท ีSG87 

วนัทแีปดของการเดนิทาง 

เดลล ี– กรงุเทพฯ 
  

03.00 น. ถงึสนามบนิสวุรรณภมู ิกรุงเทพมหานคร โดยความสวัสดภิาพ  

 

** หากทา่นทตีอ้งออกตวัภายใน (เครอืงบนิ , รถทัวร,์ รถไฟ) กรณุาสอบถามทเีจา้หนา้ททีกุครัง  ** หากทา่นทตีอ้งออกตัวภายใน (เครอืงบนิ,รถทัวร,์ รถไฟ) กรณุาสอบถามที
เจา้หนา้ททีกุครังกอ่นทําการออกตัวเนอืงจากสายการบนิอาจมกีารปรับเปลยีน

ไฟลท์ หรอื เวลาบนิ โดยไมไ่ดแ้จง้ใหท้ราบลว่งหนา้ ** 
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อนิเดยีเลหล์าดกัทชัมาฮาล 
8 วนั 5 คนืสายการบนิสไปรทเ์จ็ท (SG) 

กําหนดการเดนิทาง 

ผูใ้หญ่พกัคู ่

1 หอ้ง 

ทา่นละ 

เด็กมเีตยีง 

พกักบัผูใ้หญ ่

 1 ทา่น 

ทา่นละ 

เด็กมเีตยีง 

พกักบัผูใ้หญ ่2 

ทา่น 

ทา่นละ 

เด็กไมม่เีตยีง 

พกักบัผูใ้หญ ่

2 ทา่น 

ทา่นละ 

INFANT 

ทา่นละ 

 

จอยแลนด ์

ทา่นละ 

พกัเดยีวเพมิ 

ทา่นละ 

04-11 ก.ค. 61 29,991.- 29,991.- 28,991.- 27,991.- 10,000 19,900 7,500.- 
13-20 ก.ค. 61 31,991.- 31,991.- 30,991.- 29,991.- 10,000 19,900 7,500.- 
20-27 ก.ค. 61 31,991.- 31,991.- 30,991.- 29,991.- 10,000 19,900 7,500.- 
25ก.ค.- 01 ส.ค. 61 33,991.- 33,991.- 32,991.- 31,991.- 10,000 19,900 7,500.- 
27ก.ค.- 03 ส.ค. 61 33,991.- 33,991.- 32,991.- 31,991.- 10,000 19,900 7,500.- 
01-08 ส.ค. 61 29,991.- 29,991.- 28,991.- 27,991.- 10,000 19,900 7,500.- 
10-17 ส.ค. 61 32,991.- 32,991.- 31,991.- 30,991.- 10,000 19,900 7,500.- 
17-24 ส.ค. 61 31,991.- 31,991.- 30,991.- 29,991.- 10,000 19,900 7,500.- 
24-31 ส.ค. 61 31,991.- 31,991.- 30,991.- 29,991.- 10,000 19,900 7,500.- 
29 ส.ค.- 05 ส.ค. 61 31,991.- 31,991.- 30,991.- 29,991.- 10,000 19,900 7,500.- 
05-12 ก.ย. 61 31,991.- 31,991.- 30,991.- 29,991.- 10,000 19,900 7,500.- 
12-19 ก.ย. 61 31,991.- 31,991.- 30,991.- 29,991.- 10,000 19,900 7,500.- 
19-26 ก.ย. 61 31,991.- 31,991.- 30,991.- 29,991.- 10,000 19,900 7,500.- 
26 ก.ย.- 03 ต.ค. 61 31,991.- 31,991.- 30,991.- 29,991.- 10,000 19,900 7,500.- 
05-12 ต.ค. 61 32,991.- 32,991.- 31,991.- 30,991.- 10,000 19,900 7,500.- 
12-19 ต.ค. 61 33,991.- 33,991.- 32,991.- 31,991.- 10,000 19,900 7,500.- 
19-26 ต.ค. 61 33,991.- 33,991.- 32,991.- 31,991.- 10,000 19,900 7,500.- 

 

“ราคาทวัรสํ์าหรบัลกูคา้ทถีอืพาสปอรต์ไทยเทา่นนั” 

**พาสปอรต์ตา่งชาต ิโปรดตดิตอ่เรา** 

 
หมายเหต ุ: สําหรบัผูเ้ดนิทางทอีายุไมถ่งึ 18 ปี และไมไ่ดเ้ดนิทางกบับดิา มารดา ตอ้งมี

จดหมายยนิยอมใหบ้ตุรเดนิทางไปตา่งประเทศจากบดิาหรอืมารดาแนบมาดว้ย 
 

***ราคาทวัรข์า้งตน้ยงัไมร่วมคา่วซีา่ 3,000 บาท และคา่ทปิคนขบัรถกบัมคัคเุทศก ์1,500 บาท /

ทรปิ/ตอ่ทา่น*** 

ทปิหวัหนา้ทวัรแ์ลว้แตค่วามประทบัใจ 

**บรกิารแจกนําดมืวนัละ 1 ขวด ** 

** โปรแกรมอาจจะมกีารปรบัเปลยีนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดกูาล ** 
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เงอืนไขการใหบ้รกิาร 

1. บรษัิทฯสงวนสทิธทิจีะไมรั่บผดิชอบตอ่คา่ชดเชยความเสยีหายไมว่า่กรณีทกีองตรวจคนเขา้เมอืงของไทยไม่อนุญาตให ้
  เดนิทางออกหรอืกองตรวจคนเขา้เมอืงของแตล่ะประเทศไมอ่นุญาตใหเ้ขา้เมอืง 
2. บริษัทฯ สงวนสทิธใินการทีจะไม่รับผิดชอบต่อค่าชดเชยความเสยีหาย อันเกดิจากเหตุสุดวสิัยทีทาง บริษัทฯไม่
  สามารถควบคมุไดเ้ชน่การนัดหยดุงาน, จลาจล, การลา่ชา้หรอืยกเลกิของเทยีวบนิ 
3. บริษัทฯสงวนสทิธใินการเปลยีนแปลงโปรแกรมรายการท่องเทยีวโดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ (โปรแกรมและ
  รายละเอยีดของการเดนิทางอาจมกีารเปลยีนแปลงได ้ทงันีขนึอยู่กับภาวะอากาศ และเหตสุดุวสิยัตา่ง ๆ ทไีม่สามารถ
  คาดการณ์ลว่งหนา้โดยทางบรษัิทฯ จะคํานงึถงึผลประโยชนแ์ละความปลอดภัยของผูร้่วมเดนิทางเป็นสาํคญั) 
4. บรษัิทฯสงวนสทิธใินการเปลยีนแปลงอตัราคา่บรกิารโดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 
5. กรณีทคีณะไม่ครบจํานวน10ท่านทางบรษัิทฯสงวนสทิธใินการงดออกเดนิทางโดยทางบรษัิทฯ จะแจง้ใหท้่านทราบ
  ลว่งหนา้อยา่งนอ้ย7 วนักอ่นการเดนิทาง  
6. เมอืทา่นทําการซอืโปรแกรมทวัร ์ทางบรษัิทฯ จะถอืวา่ทา่นรับทราบและยอมรับเงอืนไขของหมายเหตทุกุขอ้แลว้ 
7. ในกรณีทลีกูคา้ตอ้งออกตวัโดยสารภายในประเทศ กรุณาตดิตอ่เจา้หนา้ทขีองบรษัิทฯ กอ่นทกุครัง มฉิะนันทางบรษัิทฯ 
   

อตัราบรกิารนรีวม 

1. คา่ตัวโดยสารเครอืงบนิไป-กลับ ชนัประหยัด ทรีะบวุนัเดนิทางไปกลับพรอ้มคณะ พรอ้มคา่ภาษีนํามันเชอืเพลงิและค่า
ภาษีสนามบนิทกุแหง่ตามรายการทวัรข์า้งตน้ 

2. คา่โรงแรมทพัีกตามรายการทรีะบ ุ(สองทา่นตอ่หนงึหอ้ง) ** ในกรณีททีา่นจองหอ้งพกัแบบ TRIPLE [ 2 เตยีง+
1 ทนีอนเสรมิ ] แลว้ทางโรงแรมไมส่ามารถจดัหารหอ้งพกัแบบ TRIPLE ได ้ทางบรษิทัอาจมกีารจดัหอ้งพกั
ใหต้ามความเหมาะสมตอ่ไป ** 

3. คา่เขา้ชมสถานทตีา่งๆ ตามรายการทรีะบ ุ
4. คา่อาหารและเครอืงดมืตามรายการทรีะบ ุ
5.  คา่ประกันอุบัตเิหตุคุม้ครองในระหว่างการเดนิทาง คุม้ครองในวงเงนิทา่นละ 1,000,000 บาท ค่ารักษาพยาบาลกรณี

เกดิอบุตัเิหตวุงเงนิทา่นละ 200,000 บาท ตามเงอืนไขของกรมธรรม ์
6. คา่รถรับสง่และระหวา่งนําเทยีวตามรายการทรีะบ ุ

 

อตัราบรกิารนไีมร่วม 

1. คา่ทําหนังสอืเดนิทางไทย และเอกสารตา่งดา้วตา่งๆ 
2. กระเป๋าเดนิทางในกรณีทนํีาหนักเกนิกวา่ทสีายการบนิกําหนด 15 กโิลกรัม/ทา่น สว่นเกนินําหนัก เงอืนไขตามสายการ

บนิกําหนด 
3. คา่ใชจ้า่ยสว่นตวันอกเหนอืจากรายการ เชน่ คา่เครอืงดมื, คา่อาหารทสีงัเพมิเอง, คา่โทรศพัท,์ คา่ซกัรดีฯลฯ 
4. คา่วซีา่เขา้ประเทศอนิเดยีแบบ E-Visaทา่นละ 3,000 บาท 
4. คา่อาหารทไีมไ่ดร้ะบไุวใ้นรายการ 
5. คา่ภาษีมลูคา่เพมิ 7%หัก ณ ทจีา่ย 3 % 
6.   คา่ทปิสาํหรับ คนขบัรถและมัคคเุทศกท์อ้งถนิ ตอ่ทา่นละ 1,500บาทตอ่ทรปิ/ตอ่ทา่น* 
 ** ลกูคา้ทา่นใดสนใจซอืประกนัการเดนิทางสาํหรับครอบคลมุเรอืงสขุภาพสามารถสอบถามขอ้มลู 
 เพมิเตมิกบัทางเจา้หนา้ทบีรษัิทได ้** 
 - เบยีประกนัเรมิตน้ 370 บาท [ระยะเวลา 5-7 วนั] 
 - เบยีประกนัเรมิตน้ 430 บาท [ระยะเวลา 8-10 วนั]  
 ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัทมีอีายมุากกวา่ 16 หรอืนอ้ยกวา่ 75 ปี   
 [รักษาพยาบาล 2 ลา้น, รักษาตอ่เนอืง 2 แสน, เสยีชวีติหรอืเสยีอวยัวะจากอบุตัเิหต ุ3 ลา้นบาท] 
 ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัทมีอีายนุอ้ยกวา่ 16 หรอืมากกวา่ 75 ปี   
 [รักษาพยาบาล 2 ลา้น, รักษาตอ่เนอืง 2 แสน, เสยีชวีติหรอืเสยีอวยัวะจากอบุตัเิหต ุ1.5 ลา้นบาท] 
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เงอืนไขการสาํรองทนีงั 

1. กรุณาจองลว่งหนา้อย่างนอ้ย 30 วันกอ่นการเดนิทางและกรุณาเตรยีมเงนิมัดจํา 10,000 บาท (ทนัีงจะยนืยันเมอืไดรั้บ
เงนิมัดจําแลว้เทา่นัน)หากตอ้งยนืวซีา่ ตอ้งเตรยีมเอกสารยนืวซีา่ใหเ้รยีบรอ้ยภายใน 2-3วันหลังจากทําการจองแลว้(ใช้
เวลาขอวซีา่ไมตํ่ากวา่ 7วนัทําการ) 

2. การชําระค่าทัวร์ส่วนทเีหลือทางบริษัทฯจะเรียกเก็บก่อนเดนิทางไม่นอ้ยกว่า 15 วันท่านควรจัดเตรียมค่าทัวร์ให ้
เรยีบรอ้ยกอ่นกําหนดเนอืงจากทางบรษัิทตอ้งสํารองคา่ใชจ้่ายในสว่นของคา่ทพัีกและตัวเครอืงบนิมฉิะนันจะถอืวา่ทา่น
ยกเลกิการเดนิทางโดยอตัโนมัต ิ

 

เงอืนไขการยกเลกิการเดนิทาง 

1. แจง้ยกเลกิกอ่นเดนิทาง 30 วนั คนืคา่ใชจ้า่ยทงัหมด  
2. แจง้ยกเลกิกอ่นเดนิทาง 15-29 วนั เก็บคา่ใชจ้า่ยทา่นละ 10,000 บาท 
3. แจง้ยกเลกินอ้ยกวา่ 15วนักอ่นเดนิทางทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธเิก็บคา่ใชจ้า่ยทงัหมด 
4. สาํหรับผูโ้ดยสารทไีม่ไดถ้อืหนังสอืเดนิทางไทย และทางบรษัิทฯเป็นผูย้นืวซีา่ให ้เมอืผลวซีา่ผ่านแลว้มกีารยกเลกิการ

เดนิทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธใินการคนืคา่มัดจําทงัหมด 
5. บรษัิทขอสงวนสทิธใินการเก็บค่าใชจ้่ายทังหมดกรณีท่านยกเลกิการเดนิทางและมผีลทําใหค้ณะเดนิทางไม่ครบตาม

จํานวนทบีรษัิทฯกําหนดไว ้(10ท่านขนึไป) เนืองจากเกดิความเสยีหายต่อทางบรษัิทและผูเ้ดนิทางอนืทเีดนิทางใน
คณะเดยีวกันบรษัิทตอ้งนําไปชาํระคา่เสยีหายตา่งๆทเีกดิจากการยกเลกิของทา่น 

6. กรณีเจ็บป่วยจนไม่สามารถเดนิทางไดซ้งึจะตอ้งมใีบรับรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรับรองบรษัิทฯจะพจิารณาเลอืนการ
เดนิทางของทา่นไปยังคณะตอ่ไปแตท่งันีทา่นจะตอ้งเสยีคา่ใชจ้่ายทไีม่สามารถเรยีกคนืได ้เชน่คา่ตัวเครอืงบนิคา่หอ้ง 
คา่ธรรมเนยีมวซีา่ตามทสีถานทตูฯ เรยีกเก็บ และคา่ใชจ้า่ยอนืๆทเีกดิขนึตามจรงิ ในกรณีทไีมส่ามารถเดนิทางได ้

7. กรณียนืวซีา่แลว้ไม่ไดรั้บการอนุมัตวิซีา่จากทางสถานทตู (วซีา่ไม่ผ่าน) และทา่นไดช้ําระคา่ทัวรห์รอืมัดจํามาแลว้ ทาง
บรษัิทฯ คนืคา่ทวัรห์รอืมัดจําให ้แตท่างบรษัิทขอสงวนสทิธใินการหักคา่บรกิารยนืวซีา่, คา่วซีา่ และคา่ใชจ้่ายบางสว่น
ทเีกดิขนึจริงเป็นกรณีไป (อาท ิกรณีออกตัวเครืองบนิไปแลว้ หรือไดช้ําระค่าบริการในส่วนของทางเมืองนอกเช่น 
โรงแรม ฯลฯ ไปแลว้) ทางบรษัิทขอสงวนสทิธใินการหักเก็บคา่ใชจ้า่ยจรงิทเีกดิขนึแลว้กบัทา่นเป็นกรณีไป 

8. กรณีวซีา่ผา่นแลว้ แจง้ยกเลกิกอ่นหรอืหลงัออกตวัโดยสาร บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธใินการ ไมค่นืคา่ทวัรท์งัหมด 
9. กรณีวซีา่ผ่านแลว้ แตก่รุ๊ปออกเดนิทางไม่ได ้เนอืงจากผูเ้ดนิทางทา่นอนืในกลุม่โดนปฏเิสธวซี่า หรอืไม่วา่ดว้ยสาเหตุ

ใดๆก็ตาม ทางบรษัิทขอสงวนสทิธใินการหักเก็บคา่ใชจ้า่ยจรงิทเีกดิขนึแลว้กบัทา่นเป็นกรณีไป 
10. กรณีผูเ้ดนิทางไม่สามารถเขา้-ออกเมอืงได ้เนอืงจากเอกสารปลอมหรอืการหา้มของเจา้หนา้ทไีม่วา่เหตผุลใดๆ ก็ตาม

ทางบรษัิทของสงวนสทิธใินการ ไมค่นืคา่ทวัรท์งัหมด 
 

ขอ้มลูเพมิเตมิ 

เรอืงตวัเครอืงบนิและทนีงับนเครอืงบนิ 
1. ในการเดนิทางเป็นหมูค่ณะ ผูโ้ดยสารจะตอ้งเดนิทางไป-กลบัพรอ้มกัน หากตอ้งการเคลอืนวันเดนิทางกลับ ทา่นจะตอ้ง

ชําระค่าใชจ้่ายส่วนต่างทสีายการบนิ และบรษัิททัวร์เรียกเก็บและการจัดทนัีงของกรุ๊ป เป็นไปโดยสายการบนิเป็นผู ้
กําหนด ซงึทางบริษัทฯ ไม่สามารถเขา้ไปแทรกแซงได ้และในกรณียกเลกิการเดนิทาง และไดดํ้าเนินการ ออกตัว
เครอืงบนิไปแลว้ (กรณีตวั REFUNDได)้ ผูเ้ดนิทางตอ้งรอ REFUND ตามระบบของสายการบนิเทา่นัน 

2. ทางบริษัทไดส้ํารองทนัีงพรอ้มชําระเงนิมัดจําค่าตัวเครืองบนิแลว้ หากท่านยกเลกิทัวร์ ไม่ว่าจะดว้ยสาเหตุใด ทาง
บรษัิทขอสงวนสทิธกิารเรยีกเก็บคา่มัดจําตัวเครอืงบนิ ซงึมคีา่ใชจ้่าย ประมาณ 1,000 – 5,000 บาท แลว้แตส่ายการ
บนิและชว่งเวลาเดนิทาง   

3. หากตัวเครอืงบนิทําการออกแลว้ แต่ท่านไม่สารถออกเดนิทางได ้ทางบรษัิทขอสงวนสทิธเิรียกเก็บค่าใชจ้่ายตามที
เกดิขนึจรงิ  

เรอืงโรงแรมทพีกั 
1. เนอืงจากการวางแปลนหอ้งพักของแตล่ะโรงแรมแตกตา่งกัน จงึอาจทําใหห้อ้งพักแบบหอ้งเดยีว (Single) และหอ้งคู ่

(Twin/Double) และหอ้งพักแบบ 3 ท่าน/3 เตยีง (Triple Room) หอ้งพักอาจจะไม่ตดิกันและบางโรงแรมอาจมี
หอ้งพักแบบ 3 ทา่นจํานวนไมม่ากนัก จงึขอสงวนสทิธใินการเปลยีนแปลงตามความเหมาะสม 
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2. กรณีทมีงีานจัดประชมุนานาชาต ิ(Trade Fair) เป็นผลใหค้า่โรงแรมสงูขนึมากและหอ้งพักในเมอืงเต็ม บรษัิทฯขอสงวน
สทิธใินการปรับเปลยีนหรอืยา้ยเมอืงเพอืใหเ้กดิความเหมาะสม 

 

หลกัฐานประกอบการยนืขอวซีา่ประเทศอนิเดยีสําหรบั-คน

ไทย  

1. หนังสอืเดนิทาง (Passport) หนังสอืเดนิทาง ตอ้งมีหนา้เหลอืสําหรับ
ประทับวซี่าอย่างนอ้ย 2 หนา้ อายุใชง้านเหลอืไม่นอ้ยกว่า 6 เดอืน นับ
จากวันเดนิทาง *กรุณาถอดปก Passport ก่อนส่งเอกสารบรษัิทจะไม่
รับผดิชอบในกรณีสญูหาย* 

2. รูปถ่าย รูปถ่ายสหีนา้ตรงขนาด 2x2นวิ พนืหลังสขีาวเทา่นัน จํานวน 2ใบ
เป็นรูปทถีา่ยจากรา้นถา่ยรูปเทา่นัน รูป (หา้มสวมแวน่ตาหรอืเครอืงประดับ, 
ไม่ใสช่ดุขา้ราชการหรือเครอืงแบบใดๆ ไม่เป็นรูปสตกิเกอร์รวมถงึหา้มใช ้
รูปทถีา่ยเองและปรนิทเ์อง) 

3. สาํเนาบตัรประจําตัวประชาชน 2 ชดุ ถา้เป็นเด็กอายตํุากวา่ 15 ปี ใชส้าํเนาสตูบิตัรและบตัรประชาชน 
4. สาํเนาทะเบยีนบา้น  

**เอกสารทเีป็นสาํเนากรุณาเซ็นชอืรบัรองสาํเนาถกูตอ้งทุกใบดว้ย** 
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กรณุากรอกขอ้มลูเพอืประโยชนใ์นการพจิารณาดําเนนิการขอวซีา่ของทา่น 
ประวัตสิว่นตวั 

PERSONAL INFORMATION 
 
คํานําหนา้ : นาย  นาง  นางสาว  เด็กชาย     
TITLE : MR  MRS  MS  MSTR     
ชอื :  _     _______________                  ______นามสกลุ :____                     _________ _______________ 
NAME: _     _______________                  ___SURNAME : _     ____________  ___                                        ______ 
สถานะภาพ :           แตง่งาน                 โสด  
MARITAL STATUS      MARRIED                 UN MARRIED  
ชอืสาม/ีภรรยา:                                          _____________________________________________      ______________ 
GIVE THE NAME OF WIFE OR HUSBAND 
สญัชาตสิาม/ีภรรยา :                                         _______________________________________________________ 
NATIONALITY 
ทอียู ่ : ____                                          _______________________________________________________________ 
ADDRESS : ___                                         ____________________________________________________________ 
รหัสไปรษณีย ์: ______                                          ______________________________________________________ 
ประวตัคิรอบครัว FAMILY INFORMATION 
ชอื/นามสกลุบดิา :                 _______________________สญัชาต ิ_______                       _____________________ 
FATHER’S NAME / SURNAME                                                                 NATIONALITY  
ชอื/นามสกลุมารดา :               ______________________สญัชาต ิ____                         _______________________ 
MOTHER’S NAME / SURNAME                                                               NATIONALITY 
ประวตักิารศกึษา 
EDUCATIONAL INFORMATION_________________________________________________________________________  
ประวตักิารทํางาน 
PROFESTION INFORMATION   
อาชพี :                                           ___________________________________________________________________ 
OCCUPATION: ____________                                        __________________________________________________ 
ชอืบรษัิท:___                                         _______________________________________________________________ 
EMPLOYER’S NAME ___                                       ______________________________________________________ 
เบอรโ์ทรตดิตอ่ : _                                         ___________________________________________________________ 
WORK PHONE NUMBER___                                      ____________________________________________________ 
ทอียู ่ : ____                                          _______________________________________________________________ 
ADDRESS :___                                         ____________________________________________________________ 
รหัสไปรษณีย ์: ______                                          ______________________________________________________ 
ZIP  ___________________________________________________________________________________________ 
 
 
โปรดระบรุายชอืประเทศททีา่นไดเ้ดนิทางในชว่งระยะเวลา 10 ปี * สาํคญัมาก 
________________________________________________________________________________________________ 
*สาํหรับประเทศอนิเดยีหากเคยมกีารเดนิทางจําเป็นตอ้งแจง้เลขทวีซีา่ครังสดุทา้ยทยีนืและวนัทอีอกวซีา่(สาํคญัมาก) 
 ________________________________________________________________________________________________ 


