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INDIA 
อนิเดยี เลห ์ลาดกั ทชัมาฮาล  

8 วนั 5 คนื สายการบนิ สไปรท ์เจ็ท (SG) 

 

 ชม “ทชัมาฮาล” 1 ใน 7 สิง่มหัศจรรยข์องโลก อนุสรณ์แหง่ความรักอัน
ลอืชือ่และ “อกัราฟอรด์” ป้อมปราการทีย่ ิง่ใหญ ่

 ชม ทะเลสาบแปงกอง ทะเลสาบน ้าเค็มทีอ่ยูส่งูทีส่ดุในโลก 
 ชม นูบรา้วลัเลย ์หบุเขาแหง่ดอกไม ้ซึง่มทีวิทัศนพ์าโนรามา่ทีย่ ิง่ใหญ ่

สวยงาม 

 ชม วดัดสิกติ วดัใหญแ่ละเกา่แกท่ีส่ดุของนูบรา้วลัเลย ์อยูบ่นเนนิเขาเป็น
จดุชมววิทีส่วยงาม 

 ชม วดัทกิเซย ์ทเิบตนอ้ยแหง่อนิเดยี 
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รายละเอยีดการเดนิทาง 
วนั โปรแกรมการเดนิทาง เชา้ เทีย่ง เย็น โรงแรมทีพ่กั 

1 กรุงเทพฯ  X X X  

2 เดลล ี - อกัรา – ทชัมาฮาล – อกัราฟอรต์ – เดลล ี ✈ �  �  
Radisson Blu Hotel New Delhi 
Dwarka 

3 
เดลล ี– เลห ์(บนิภายใน) – เจดยีแ์หง่สนัตภิาพ 
– Hall of fame – Leh Market �  �  �  Hotel K2 Continental Leh 

4 
เลห–์ พระราชวงัเลห ์- ถนนทีส่งูทีส่ดุในโลก 
Khardung La pass – นบูรา้วลัเลย–์ ขีอ่ฐู �  �  �  Nubra Eco Village 

5 นบูรา้วลัเลย ์– วดัดสิกติ – วดัทกิเซ ่- เลห ์ �  �  �  Hotel K2 Continental Leh 

6 เลห ์– ทะเลสาบแปงกอง – เลห ์ �  �  �  Hotel K2 Continental Leh 

7 
เลห ์– เดลล ี– India gate – วดัอกัชารดาหม์ – 

กรงุเทพฯ �  �  �   

8 กรงุเทพฯ X X X  

หมายเหต ุ: ยงัไมร่วมคา่ทปิไกดท์อ้งถ ิน่และคนขบัรถทา่นละ 1,500 บาท/ทรปิ 
**สว่นหวัหนา้ทวัรข์ ึน้อยูก่บัความพงึพอใจในการใหบ้รกิาร** 

  

เครือ่งแอรบ์สั  
ทีน่ ัง่แบบ 3-3 

 น า้หนกัสมัภาระ 
ขาไป - ขากลบั 15 กก. 

 

  

 
 

วนัแรกของการเดนิทาง 
กรุงเทพฯ  
23.55 น.  คณะมาพรอ้มกนัที ่สนามบนิสวุรรณภมู ิผูโ้ดยสารขาออกชัน้ 4 ประต ู3 เคานเ์ตอร ์G เชค็อนิกรุ๊ปของสายการ

บนิ สไปรท ์  เจ็ท ( Spice Jet) โดยมเีจา้หนา้ทีใ่หก้ารตอ้นรับ และอ านวยความสะดวก 

วนัทีส่องของการเดนิทาง 
เดลล ี - อกัรา – ทชัมาฮาล – อกัราฟอรต์ – เดลล ี
03.50 น. ออกเดนิทางสูเ่มอืงเดลล ีโดยสายการบนิสไปรท ์เจ็ท เทีย่วบนิที ่SG 88 (ใชเ้วลาเดนิทางโดยประมาณ 4.30 

ชม.) (ไมม่บีรกิารอาหารบนเครือ่ง) 

06.25 น. ถงึสนามบนินานาชาตอินิธริา คานธ ีเมอืงเดลล ีประเทศอนิเดยี ผ่านขัน้ตอนการตรวจคนเขา้เมอืงและศุลกากร 

(เวลาในประเทศอนิเดยีชา้กวา่เมอืงไทย 1.30 ชม. ขอใหท้กุทา่นตัง้เวลาใหมเ่พือ่ไมส่บัสน) 

 จากนัน้น าทา่นเดนิทางสู ่เมอืงอกัรา โดยรถโคช้ปรับอากาศ โดยผา่นเขา้สูแ่ควน้อตุรประเทศ ทีอ่ดุมสมบรูณ์ดว้ย

แหล่งเกษตรกรรมนานาชนดิทีผ่ลติเพือ่เลีย้งดูชาวอนิเดยีทัง้ประเทศ ไปตามถนนไฮเวยส์ายใหมผ่่านเขา้เมอืง

ใหญม่ธรุาเขา้สูเ่มอืงอกัรา 

เทีย่ง รบัประทานอาหารกลางวนั  

 น าท่านเขา้ชมทชัมาฮาล แหล่งมรดกโลกเป็น 1 ใน 7 สิง่มหัศจรรยท์ีส่ าคัญของโลก ซึง่อนุสรณ์สถานแห่ง
ความรักอนัยิง่ใหญแ่ละอมตะของพระเจา้ชาหจ์าฮนัทีม่ตีอ่พระนางมมุตัซ โดยสรา้งขึน้ในปี ค.ศ. 1631 ต่อมาน า
ทา่นเดนิสูป่ระตสูสุานทีส่ลักตัวหนังสอืภาษาอาระบคิทีเ่ป็นถอ้ยค าอทุศิและอาลัยต่อบคุคลอันเป็นทีรั่กทีจ่ากไป 
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และน าทา่นถา่ยรปูกบัลานน ้าพทุีม่อีาคารทัชมาฮาลอยูเ่บือ้งหลัง แลว้น าทา่นเขา้สูต่ัวอาคารทีส่รา้งจากหนิออ่นสี

ขาวบรสิทุธิจ์ากเมอืงมกรานะ ทีป่ระดับลวดลายดว้ยเทคนคิฝังหนิสตี่างๆ ลงไปในเนื้อหนิ ทีเ่ป็นสถาปัตยกรรม
ชิน้เอกของโลกทีอ่อกแบบโดยชา่งจากเปอรเ์ซยี โดยอาคารตรงกลางจะเป็นรูปโดมซึง่มหีอคอยสีเ่สาลอ้มรอบ  
ตรงกลางดา้นในเป็นทีฝั่งพระศพของพระนางมมุตัซ มาฮาล และ พระเจา้ชาหจ์าฮัน ไดอ้ยูคู่่เคยีงกันตลอดชัว่นิ
รันดร ์ ทัชมาฮาลแหง่นีใ้ชเ้วลากอ่สรา้งทัง้หมด 12 ปี โดยสิน้เงนิไป 41 ลา้นรูปี มกีารใชท้องค าประดับตกแต่ง

สว่นต่างๆ ของอาคาร หนัก 500 กโิลกรัม และใชค้นงานกว่า 20,000 คน ต่อมาน าท่านเดนิออ้มไปดา้นหลังที่
ตดิกบัแมน่ ้ายมนุาโดยฝ่ังตรงกนัขา้มจะมพีืน้ทีข่นาดใหญถ่กูปรับดนิแลว้ โดยเลา่กนัวา่พระเจา้ชาหจ์าฮนัเตรยีมที่
จะสรา้งสสุานของตัวเองเป็นหนิออ่นสดี าโดยตวัรปูอาคารจะเป็นแบบเดยีวกนักบัทัชมาฮาล เพือ่ทีจ่ะอยูเ่คยีงขา้ง
กนั แตถ่กูออรังเซบ ยดึอ านาจและน าตัวไปคมุขงัไวใ้นป้อมอกัราเสยีกอ่น 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

จากนัน้น าท่านเขา้ชมอกัราฟอรด์ แหล่งมรดกโลก ทิต่ดิรมิแมน่ ้ายมุนาสรา้งโดยพระเจา้อัคบารม์หาราชแห่ง
ราชวงศโ์มกลุ  เมือ่ปี ค.ศ. 1565 เป็นทัง้พระราชวังทีป่ระทับและเป็นป้อมปราการ ตอ่มาพระโอรส คอื พระเจา้ชา

ฮนักรี ์ และพระนัดดา (โอรสของพระเจา้ชาฮนักรี)์ , พระเจา้ชาหจ์าฮานไดส้รา้งขยายตอ่เตมิป้อมและพระราชวัง
แห่งนี้อย่างใหญ่โต และน าท่านเขา้ชมป้อมผ่านประตู อ ามรรสงิห ์เขา้สู่ส่วนที่เป็นพระราชวัง  ผ่านลานสวน
ประดับ อ่างหนิทรายสแีดงขนาดยักษ์ส าหรับสรงน ้า ท่านจะไดเ้ห็นสถาปัตยกรรมสามยุคสมัยตามรสนิยมที่
แตกตา่งกนัของสามกษัตรยิ ์น าท่านเขา้ชมดา้นในพระต าหนักต่างๆทีส่ลักลวดลายศลิปะแบบโมกลุทีม่อีทิธพิล
จากศลิปะอนิเดยี ผสมผสานกับศลิปะเปอรเ์ซยี แลว้น าขึน้สูร่ะเบยีงชัน้ทีส่องทีม่เีฉลยีงมขุ ซึง่สามารถมองเห็น

ชมทวิทัศน์ล าน ้ายมนุาได ้ต่อมาน าชมหอ้งทีป่ระทับของกษัตรยิ ์,พระโอรส, พระธดิาและองคต์่างๆ แลว้น าชม
พระต าหนัก มาซัมมัน บรูช์ ทีม่เีฉลยีงมขุแปดเหลีย่ม มหีนา้ต่างเปิดกวา้ง ทีส่ามารถมองเห็นทัชมาฮาลได ้ใน
พระต าหนักนี้เองที่เล่ากันว่า ชาห์จาฮัน ถูกพระโอรส ออรังเซบ จองจ าขังไว ้7 ปี ในช่วงปลายรัชกาลจน
สิน้พระชนม ์แลว้ก็น าชมลานสวนประดับ ดวิันออีาอ า ทีช่ัน้บนดา้นหนึง่เคยเป็นทีป่ระดษิฐานบัลลังกน์กยูงอัน
ยิง่ใหญ ่(ปัจจบุนัอยูใ่นประเทศอหิรา่น) และทีล่านสวนประดับแหง่นีเ้องทีพ่ระเจา้ชาหจ์าฮนั ไดพ้บรักครัง้แรกกบั
พระนางมมุตัซ  ทีไ่ดน้ าสนิคา้เป็นสรอ้ยไขม่กุเขา้มาขายใหก้บันางในฮาเร็ม 

ค า่ รบัประทานอาหารค า่  

 จากน ัน้น าทา่นเดนิทางกลบัสูเ่มอืงเดลล ี
ทีพั่ก Radisson Blu Hotel New Delhi Dwarka 4* หรอื เทยีบเทา่ 

วนัทีส่ามของการเดนิทาง 

เดลล ี– เลห ์(บนิภายใน) – เจดยีแ์หง่สนัตภิาพ – Hall of fame – Leh Market 
06.05 น. จากนัน้น าท่านเดนิทางสู่สนามบนิเดลล ีเพื่อเดนิทางต่อไปยังเมืองเลห์ ลาดัก โดยสายการบนิ Spice Jet เทีย่วบนิที ่

SG121 

07.25 น. เดนิทางถงึสนามบนิเลห ์เช็คสัมภาระแลว้น าท่านเดนิทางสูท่ีพั่ก โดยน่ังรถทอ้งถิน่ คันละ 5-8 ท่าน  เมอืงเลห์

เป็นเมอืงทีอ่ยู่ในระดับความสูงกว่า 3,550 เมตรจากระดับน ้าทะเล แนะน าใหทุ้กท่านดืม่น ้าบอ่ยๆเพราะอากาศ

คอ่นขา้งเบาบาง 

 รบัประทานอาหารเชา้ 
 ใหท้า่นไดพ้กัผอ่น เพือ่ปรับสภาพรา่งกายและสภาพอากาศกอ่น เนือ่งจากอากาศเบาบาง  

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั 
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บา่ย หลังจากนัน้น าทา่นชมเจดยีแ์หง่สนัตภิาพ  เป็นเจดยีส์ขีาว ขนาดใหญ่ สรา้งขึน้

โดยพระลามะชาวญีปุ่่ น เพือ่ประกาศศาสนาและแสดงถงึสนัตภิาพแห่งโลก เจดยีน์ี้

เป็นจดุชมววิทีเ่ห็นเมอืงเลห ์และพระราชวังเลหไ์ดอ้ย่างชดัเจน จากนัน้น าทา่นชม

หอเกยีรตยิศ (Hall of fame) ใหท้า่นไดช้มภาพวาดทีพู่ดถงึเรือ่งราวของทหาร

อนิเดยีทีสู่ร้บป้องกับประเทศ หลังจากนั้นน าท่านชม ตลาดนดัเมอืงเลห ์(Leh 

Market) ใหท้่านไดช้มความงามและวธิีชวีติของชาวเมอืงเลห ์และเลอืกซือ้

สนิคา้พืน้เมอืง 

ค า่ รบัประทานอาหารค า่ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม   

ทีพ่กั Hotel K2 Continental Leh ระดบั 3* หรอืเทยีบเทา่ 

วนัทีส่ ีข่องการเดนิทาง 
เลห–์ พระราชวงัเลห ์- ถนนทีส่งูทีส่ดุในโลก Khardung La pass – นูบรา้วลัเลย–์ ขีอู่ฐ 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม   

 จากนัน้น าท่านเดนิทางไปยัง หรอืหุบเขาแห่งดอกไมซ้ ึง่อยู่ทาง
เหนือของเมอืงเลห์ เป็นพื้นที่ที่อุดมสมบูรณ์และมแีม่น ้าชย็อก
ไหลผ่าน มสีภาพอากาศอบกุ่นกว่าเมอืงเลห์และมคีวามสูงต ่า
กว่าเลห์ ท าใหอ้ากาศเย็นสบายเหมาะแก่การเพาะปลุก ท่าน
สามารถชมดอกไมน้านาพันธุ์ไดท้ี่นี่ ในสมัยก่อนเป็นส่วนหนึ่ง
ของเสน้ทางทางบกระหว่างทิเบตและทาจิก ิสฐาน ใชเ้วลา

เดินทางทางประมาณ 5 ชม. จะตอ้งผ่านถนน Khardungla 
Pass ซึง่เป็นถนนที่อยู่สูงที่สุดในโลก ระดับความสูง 18,380 
ฟุตหรือประมาณ 5,578 เมตรจากระดับน ้ าทะเล ที่จุดนี้จะไม่
อนุญาตใิหนั้กทอ่งเทีย่วแวะพักนาน เนือ่งจากอากาศเบาบางมาก 
เสน้ทางนีเ้ป็นเสน้ทางลัดเลาะหบุเขา ระหวา่งโดยทา่นจะเห็นแนวเทอืกเขาคาราโครัมในประเทศปากสีถานและ
เทอืกเขาหมิาลัยอันสวยงาม ระหว่างทางท่านจะไดเ้ห็นตัวจามรทีีอ่ากาศอยูใ่นบรเิวณเทอืกเขาสงูในเขตหนาว
เย็น และแนวล าธารอนัสวยงามตลอดเสน้ทาง 

เทีย่ง รบัประทานอาหารกลางวนั  

บา่ย เดนิทางถงึนูบรา้วัลเลย ์ใหท้่านไดส้นุกสนานกับการขีอ่ฐูบนทะเลทราย Hunder sand dune (ไมร่วมค่าขีอ่ฐู

ท่านละ 15 USD สามารถสอบถามทีห่ัวหนา้ทัวรไ์ด)้ และเพลดิเพลนิกับการชมดอกไม ้แนวเทอืกเขาหมิาลัย

และล าธารอนัสวยงาม 

ค า่ รบัประทานอาหารค า่  

ทีพ่กั Nubra Eco village ระดบั 3* หรอืเทยีบเทา่ 

วนัทีห่า้ของการเดนิทาง 

นูบรา้วลัเลย ์– วดัดสิกติ – วดัทกิเซ ่- เลห ์
เชา้ บรกิารอาหารเชา้  

 น าท่านเดนิทางกลับสู่เมอืงเลหโ์ดยเสน้ทางเดมิ ผ่านถนนทีส่งูทีส่ดุในโลก Khardung La pass ระหว่าง
ทางน าท่านชมวดัดสิกติ (Diskit Monastry) วัดนี้เป็นวัดใหญ่และเกา่แกท่ีส่ดุของนูบรา้วัลเลย ์ตัง้อยูบ่น
เนินเขาเป็นจุดชมววิทีส่วยงาม ภายในมอีงคพ์ระศรอีารยิเมตรัยองค์ใหญ่สูงสง่าเด่นชัด สามารถมองเห็นได ้
จากนูบรา้วัลเลย ์

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั  

 น าทา่นเดนิทางตอ่ไปยงัเมอืงเลห ์

 จากนัน้น าทา่นเดนิทางสูว่ดัทกิเช (Thiksey) เป็นวัดทีต่ัง้โดดเดน่อยูบ่นเนนิเขามภีมูทิัศนท์ีส่วยงาม  วัดนีก้อ่ตัง้
เมือ่ศตวรรษที ่15 เป็นวัดพทุธตันตระนกิายหมวกเหลอืง (นกิายเกลุคปา) เป็นสายเดยีวกับองคด์าไลลามะแห่ง
ทเิบต ซึง่ไดจ้ าลองพระราชวังโปตาลาทีท่เิบตมา ภายในวัดมรีูปของพระศรอีารยะเมตตรัยและพระลามะองค์
ต่างๆมากมาย ใชเ้วลาสรา้งถงึ 2 ปีดว้ยกัน  จากนัน้น าท่านชมพระราชวงัเลห ์(Leh Palace) เป็นพระราชวัง
ทีต่ัง้โดดเด่นกลางเมอืงเลห์ ขนาดความสูง 9 ชัน้ถูกสรา้งในศตวรรษที ่17 มลีักษณะรูปแบบสถาปัตยกรรม
ใกลเ้คยีงกบัพระราชวังโปตาลาในทเิบต ทา่นสามารถชมทัศนยีภ์าพอนังดงามของเมอืงเลหแ์ละพืน้ทีโ่ดยรอบ 
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ค า่ รบัประทานอาหารค า่  

ทีพ่กั Hotel K2 Continental Leh ระดบั 3* หรอืเทยีบเทา่ 

วนัทีห่กของการเดนิทาง 
เลห ์– ทะเลสาบแปงกอง – เลห ์

เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม   

 น าทา่นเดนิทางไปยังทะเลสาบแปงกอง เป็นทะเลสาบทีม่ขีนาด 700 ตารางกโิลเมตร ตัง้อยูท่างตะวันตกสดุ

ของเขตลาดักห ์จัมมแูละแคชเมยีร ์บนความสงู 4,267 เมตรจากระดับน ้าทะเล พืน้ที ่1 ใน 4 ของทะเลสาบอยู่
ในเขตลาดักหข์องอนิเดยี สว่นทีเ่หลอือยูใ่นเขตของทเิบต เป็นทะเลสาบน ้าเค็มทีอ่ยูสู่งทีส่ดุในโลก ใชเ้วลา

เดนิทางประมาณ 5 ชัว่โมงจากเมอืงเลห ์โดยผร่เสน้ทาง Changla Pass ทีม่คีวามสงูจากระดับน ้าทะเล 5490 
เมตร ระหวา่งทางจะผา่นจะไดเ้ห็นทวิทศันเ์ทอืกเขาอนัสวยงาม แปงกองยงัไดช้ือ่วา่เป็นทะเลสาบหลากส ีโดย
มอีทิธพิลมาจากล าแสงของดวงอาทติยท์ีต่กสะทอ้นสู่ยอดเขาสงู-ต ่าดา้นหลังทีเ่ปรยีบเสมอืนปราการทีโ่อบ
ลอ้มทะเลสาบไว ้สง่ผลใหส้ขีองน ้าในทะเลสาบลอ้เล่นไปกับแสงของดวงตะวัน จากยามเชา้ทีบ่างเบาใสใน
แบบครสิตัล สู่เขยีวเทอรค์วอยซฟ้์า และน ้าเงนิเขม้ในเวลาเย็นย ่า ทีน่ี่ยังเป็นทีรู่จั้กกันว่าเป็นทะเลสาบแห่ง
ความสงบ ใสสะอาด และไมม่ทีีส่ ิน้สดุ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เทีย่ง รบัประทานอาหารกลางวนั  

บา่ย หลังจากนัน้น าทา่นเดนิทางตอ่ไปยงัทะเลสาบแปงกอง ใหท้า่นไดอ้สิระสมัผัสบรรยากาศ และเกบ็รปูอนังดงาม

ของทะเลสาบ หลังจากนัน้น าทา่นเดนิทางกลับไปยงัเมอืงเลห ์
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ค า่ รบัประทานอาหารค า่  

ทีพ่กั Hotel K2 Continental Leh ระดบั 3* หรอืเทยีบเทา่ 

วนัทีเ่จ็ดของการเดนิทาง 

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

07.55 น. น าทา่นเดนิทางกลับไปยงักรงุเดลลโีดยสายการบนิ 

09.10 น. เดนิทางถงึสนามบนิเดลล ี

 จากนั้น น าท่านเดินทางเขา้สู่กรุงนิวเดลลี ที่มีประวัติศาสตร์อัน

ยาวนานกวา่ 5,000 ปี และเป็นศนูยก์ลางการปกครองของอาณาจักร

อนิเดียโบราณ 7 อาณาจักร ต่อมาในปี 1857 อังกฤษไดเ้ขา้มามี

บทบาทในการปกครองประเทศอนิเดยีและไดย้า้ยเมอืงหลวงไปอยูท่ี่

โกลกัตตา และไดย้า้ยกลับมาเป็นเมอืงหลวงอกีครัง้หนึง่ในปี 1911 

หลังจากอนิเดยีไดรั้บเอกราชจากประเทศอังกฤษในปี 1947 ก็ไดม้ี

การสรา้งสถานทีท่ าการราชการโดยสรา้งเมอืงใหมช่ือ่ว่า “นวิเดลล”ี 

จากนัน้ผ่านชมรฐัสภาราชปาต ิบาวาล ซึง่เป็นวงแหวนสถานที่

ราชการตา่งๆ มตีกึรัฐสภาอันยิง่ใหญ่และเป็นทีท่ าการของรัฐบาล ผ่านชมยา่นธุรกจิการคา้และยา่นทีอ่ยูอ่าศัย

ของเศรษฐอีนิเดยีบนถนนสายส าคัญทีส่ดุของอนิเดยี และประตเูมอืงแหง่ชยัชนะ หรอื INDIA GATE 

เทีย่ง รบัประทานอาหารกลางวนั  

บา่ย น าทา่นเดนิทางสูว่ดัอกัชารดาหม์ (Akshardham) วัดแห่งศาสนา

ฮินดูที่ใหญ่ที่สุดในโลก และเป็นวิทยาลัยทางจิตวิญญาณและ

วัฒนธรรม สถานที่ส าคัญประจ ากรุงนิวเดลีแห่งประเทศอินเดีย 

ออกแบบในสไตลส์ถาปัตยกรรมดัง้เดมิของอนิเดยี ทีม่คีวามซับซอ้น

แต่ก็ปราณีตสวยงามสมค าร ่าลอื วัดแห่งนี้เป็นวัดทีส่รา้งขึน้ใหม่แห่ง

ศาสนาฮนิดนูกิายสวามนีารายัน โดยชือ่อักชารดาหม์มคีวามหมายว่า 

ทีพ่ านักของพระเจา้แห่งโลก สรา้งแลว้เสร็จในปี 2005 แนวคดิการ

สรา้งวัดมาจาก Brahmaswarup Yogiji Maharaj ผูป้กครองศาสนา

ฮนิดทูี ่4แหง่นกิายสวามนีารายัน ทีม่ปีระสงคส์รา้งวัดใกลแ้ม่น ้ายมุนา 

และไดส้รา้งจนส าเร็จในสมัยของผูป้กครองที ่5 โดยวัดยังคงความ

ยิง่ใหญ่อลังการแบบวัดอนิเดยี ดงึดูดเหล่าสาวกและนักท่องเทีย่วใหม้าบูชาและชืน่ชมความตระการตาของวัดแห่งนี้

มากมายในทกุๆปี จากนัน้น าทา่นชม ประตูชยั (India Gate)เป็นอนุสรณ์สถานของเหลา่ทหารหาญทีเ่สยีชวีติจากการ

ร่วมรบกับอังกฤษในสมัยสงครามโลก ครัง้ที ่1 และสงครามอัฟกานิสถาน ประตชูัยแห่งนี้จงึถอืไดว้า่เป็นสัญลักษณ์แห่ง

หนึ่งของกรุงนวิเดลล ีโดยซุม้ประตูแห่งนี้มสีถาปัตยกรรมคลา้ยประตชูัยของกรุงปารีสและนครเวยีงจันทน์ ซึง่มคีวามสงู 

42 เมตร สรา้งขึน้จากหนิทรายเมื่อปีครสิตศ์ักราชที ่1931 บนพื้นผวิของประตูชัยแห่งนี้จะปรากฏรายนามของทหารที่

เสยีชวีติถูกแกะสลักไว ้และบรเิวณใตโ้คง้ประตูจะปรากฏคบเพลงิทีไ่ฟไม่เคยมอดดับเพื่อเป็นการร าลกึถงึผูเ้สยีชวีติใน

สงครามอนิเดยี-ปากสีถาน เมื่อปีครสิตศ์ักราชที ่1971  มีทหารยามเฝ้าบรเิวณประตูชัยตลอดเวลาเพื่อป้องกันการก่อ

วนิาศกรรมจากนัน้น าท่านสูต่ลาดจนัปาท(JanpathMarket)อสิระใหท้่านเลอืกซือ้สนิคา้พื้นเมอืงและงานหัตถกรรม

ตา่งๆ เชน่ ผา้ไหมอนิเดยี, เครือ่งประดบัอญัมณี, ไมจ้ันทนห์อมแกะสลกั, ของตกแตง่ประดบับา้น ฯลฯ 

ค า่ รบัประทานอาหารค า่  

 จากนัน้น าทา่นเดนิทางสูส่นามบนิ 

21.20 น. ออกจากเดนิทางจากกรงุเดลล ีสู ่กรงุเทพฯประเทศไทย เทีย่วบนิที ่SG87 

วนัทีแ่ปดของการเดนิทาง 

เดลล ี– กรุงเทพฯ 
  

03.00 น. ถงึสนามบนิสวุรรณภมู ิกรุงเทพมหานคร โดยความสวัสดภิาพ  
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** หากทา่นทีต่อ้งออกตัว๋ภายใน (เครือ่งบนิ , รถทัวร,์ รถไฟ) กรณุาสอบถามทีเ่จา้หนา้ทีท่กุครัง้  

อนิเดยี เลห ์ลาดกั ทชัมาฮาล 
8 วนั 5 คนื สายการบนิ สไปรท ์เจ็ท (SG) 

ก าหนดการเดนิทาง 

ผูใ้หญ่พกัคู ่ 

1 หอ้ง 

 ทา่นละ 

เด็กมเีตยีง 

พกักบัผูใ้หญ ่

 1 ทา่น 

ทา่นละ 

เด็กมเีตยีง 

พกักบัผูใ้หญ ่2 

ทา่น  

ทา่นละ 

เด็กไมม่เีตยีง 

พกักบัผูใ้หญ ่ 

2 ทา่น  

ทา่นละ 

INFANT 

ทา่นละ 

 

จอยแลนด ์

ทา่นละ 

พกัเดีย่วเพิม่ 

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.- 

 

“ราคาทวัรส์ าหรบัลกูคา้ทีถ่อืพาสปอรต์ไทยเทา่น ัน้” 

**พาสปอรต์ตา่งชาต ิโปรดตดิตอ่เรา** 

 
หมายเหต ุ: ส าหรบัผูเ้ดนิทางทีอ่ายไุมถ่งึ 18 ปี และไมไ่ดเ้ดนิทางกบับดิา มารดา ตอ้งมี

จดหมายยนิยอมใหบ้ตุรเดนิทางไปตา่งประเทศจากบดิาหรอืมารดาแนบมาดว้ย 
 

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

ตอ่ทา่น*** 

ทปิหวัหนา้ทวัรแ์ลว้แตค่วามประทบัใจ 

**บรกิารแจกน า้ดืม่วนัละ 1 ขวด ** 

** โปรแกรมอาจจะมกีารปรบัเปลีย่นตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดกูาล ** 

 

** หากทา่นทีต่อ้งออกตั๋วภายใน (เครือ่งบนิ, รถทัวร,์ รถไฟ) กรณุาสอบถามที่
เจา้หนา้ทีท่กุครัง้กอ่นท าการออกตั๋วเนือ่งจากสายการบนิอาจมกีารปรับเปลีย่น

ไฟลท์ หรอื เวลาบนิ โดยไมไ่ดแ้จง้ใหท้ราบลว่งหนา้ ** 
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เง ือ่นไขการใหบ้รกิาร 

1. บรษัิทฯสงวนสทิธิท์ีจ่ะไมรั่บผดิชอบตอ่คา่ชดเชยความเสยีหายไมว่า่กรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงของไทยไมอ่นุญาตให ้
 เดนิทางออกหรอืกองตรวจคนเขา้เมอืงของแตล่ะประเทศไม่อนุญาตใหเ้ขา้เมอืง 

2. บรษัิทฯ สงวนสทิธิใ์นการทีจ่ะไมรั่บผดิชอบตอ่คา่ชดเชยความเสยีหาย อนัเกดิจากเหตสุดุวสิยัทีท่าง บรษัิทฯไม ่
 สามารถควบคมุไดเ้ชน่การนัดหยดุงาน, จลาจล, การลา่ชา้หรอืยกเลกิของเทีย่วบนิ 

3. บรษัิทฯสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงโปรแกรมรายการทอ่งเทีย่วโดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ (โปรแกรมและ 

 รายละเอยีดของการเดนิทางอาจมกีารเปลีย่นแปลงได ้ทัง้นีข้ ึน้อยูก่บัภาวะอากาศ และเหตสุดุวสิยัตา่ง ๆ ทีไ่มส่ามารถ 
 คาดการณ์ลว่งหนา้โดยทางบรษัิทฯ จะค านงึถงึผลประโยชนแ์ละความปลอดภัยของผูร้่วมเดนิทางเป็นส าคัญ) 

4. บรษัิทฯสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงอัตราคา่บรกิารโดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 
5. กรณีทีค่ณะไมค่รบจ านวน10ทา่นทางบรษัิทฯสงวนสทิธิใ์นการงดออกเดนิทางโดยทางบรษัิทฯ จะแจง้ใหท้า่นทราบ 

 ลว่งหนา้อยา่งนอ้ย7 วนักอ่นการเดนิทาง  

6. เมือ่ทา่นท าการซือ้โปรแกรมทวัร ์ทางบรษัิทฯ จะถอืวา่ทา่นรับทราบและยอมรับเงือ่นไขของหมายเหตทุกุขอ้แลว้ 
7. ในกรณีทีล่กูคา้ตอ้งออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ กรุณาตดิตอ่เจา้หนา้ทีข่องบรษัิทฯ กอ่นทกุครัง้ มฉิะนัน้ทางบรษัิทฯ  

  

อตัราบรกิารนีร้วม 

1. คา่ตั๋วโดยสารเครื่องบนิไป-กลับ ชัน้ประหยัด ทีร่ะบุวันเดนิทางไปกลับพรอ้มคณะ พรอ้มค่าภาษีน ้ามันเชือ้เพลงิและค่า
ภาษีสนามบนิทกุแหง่ตามรายการทัวรข์า้งตน้ 

2. คา่โรงแรมทีพั่กตามรายการทีร่ะบ ุ(สองทา่นตอ่หนึง่หอ้ง) ** ในกรณีทีท่า่นจองหอ้งพกัแบบ TRIPLE [ 2 เตยีง+1 
ทีน่อนเสรมิ ] แลว้ทางโรงแรมไมส่ามารถจดัหารหอ้งพกัแบบ TRIPLE ได ้ทางบรษิทัอาจมกีารจดัหอ้งพกัให้

ตามความเหมาะสมตอ่ไป ** 

3. คา่เขา้ชมสถานทีต่า่งๆ ตามรายการทีร่ะบ ุ 
4. คา่อาหารและเครือ่งดืม่ตามรายการทีร่ะบ ุ 

5.   คา่ประกนัอบุตัเิหตคุุม้ครองในระหวา่งการเดนิทาง คุม้ครองในวงเงนิทา่นละ 1,000,000 บาท คา่รักษาพยาบาลกรณีเกดิ
อบุตัเิหตวุงเงนิทา่นละ 200,000 บาท ตามเงือ่นไขของกรมธรรม ์ 

6. คา่รถรับสง่และระหวา่งน าเทีย่วตามรายการทีร่ะบ ุ
 

อตัราบรกิารนีไ้มร่วม 

1. คา่ท าหนังสอืเดนิทางไทย และเอกสารตา่งดา้วตา่งๆ 
2. กระเป๋าเดนิทางในกรณีทีน่ ้าหนักเกนิกวา่ทีส่ายการบนิก าหนด 15 กโิลกรัม/ทา่น สว่นเกนิน ้าหนัก เงือ่นไขตามสายการบนิ

ก าหนด  
3. คา่ใชจ้า่ยสว่นตวันอกเหนอืจากรายการ เชน่ คา่เครือ่งดืม่, คา่อาหารทีส่ัง่เพิม่เอง, คา่โทรศพัท,์ คา่ซกัรดีฯลฯ 

4. คา่วซีา่เขา้ประเทศอนิเดยีแบบ E-Visa ทา่นละ 3,000 บาท 
4. คา่อาหารทีไ่มไ่ดร้ะบไุวใ้นรายการ 

5. คา่ภาษีมลูคา่เพิม่ 7% หัก ณ ทีจ่า่ย 3 % 

6.    คา่ทปิส าหรับ คนขบัรถและมัคคเุทศกท์อ้งถิน่ ตอ่ทา่นละ 1,500 บาท ตอ่ทรปิ/ตอ่ทา่น* 
 ** ลกูคา้ทา่นใดสนใจซือ้ประกนัการเดนิทางส าหรับครอบคลมุเรือ่งสขุภาพสามารถสอบถามขอ้มลู 

 เพิม่เตมิกบัทางเจา้หนา้ทีบ่รษัิทได ้** 
 - เบีย้ประกนัเริม่ตน้ 370 บาท [ระยะเวลา 5-7 วนั] 

 - เบีย้ประกนัเริม่ตน้ 430 บาท [ระยะเวลา 8-10 วนั]  

 ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัทีม่อีายมุากกวา่ 16 หรอืนอ้ยกวา่ 75 ปี   
 [รักษาพยาบาล 2 ลา้น, รักษาตอ่เนือ่ง 2 แสน, เสยีชวีติหรอืเสยีอวยัวะจากอบุตัเิหต ุ3 ลา้นบาท] 

 ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัทีม่อีายนุอ้ยกวา่ 16 หรอืมากกวา่ 75 ปี   
 [รักษาพยาบาล 2 ลา้น, รักษาตอ่เนือ่ง 2 แสน, เสยีชวีติหรอืเสยีอวยัวะจากอบุตัเิหต ุ1.5 ลา้นบาท] 
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เง ือ่นไขการส ารองทีน่ ัง่ 

1. กรุณาจองลว่งหนา้อยา่งนอ้ย 30 วนักอ่นการเดนิทางและกรุณาเตรยีมเงนิมัดจ า 10,000 บาท (ทีน่ั่งจะยนืยันเมือ่ไดรั้บเงนิ
มัดจ าแลว้เท่านัน้) หากตอ้งยืน่วซี่า ตอ้งเตรียมเอกสารยืน่วซีา่ใหเ้รียบรอ้ยภายใน 2-3 วันหลังจากท าการจองแลว้(ใช้

เวลาขอวซีา่ไมต่ า่กวา่ 7วนัท าการ) 
2. การช าระคา่ทวัรส์ว่นทีเ่หลอืทางบรษัิทฯจะเรยีกเก็บกอ่นเดนิทางไม่นอ้ยกวา่ 15 วันทา่นควรจัดเตรยีมคา่ทัวรใ์หเ้รยีบรอ้ย

กอ่นก าหนดเนือ่งจากทางบรษัิทตอ้งส ารองคา่ใชจ้่ายในสว่นของคา่ทีพั่กและตั๋วเครือ่งบนิมฉิะนัน้จะถอืวา่ทา่นยกเลกิการ
เดนิทางโดยอตัโนมัต ิ

 

เง ือ่นไขการยกเลกิการเดนิทาง 

1. แจง้ยกเลกิกอ่นเดนิทาง 30 วนั คนืคา่ใชจ้า่ยทัง้หมด  

2. แจง้ยกเลกิกอ่นเดนิทาง 15-29 วนั เก็บคา่ใชจ้า่ยทา่นละ 10,000 บาท 
3. แจง้ยกเลกินอ้ยกวา่ 15วนักอ่นเดนิทางทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธิเ์ก็บคา่ใชจ้า่ยทัง้หมด 

4. ส าหรับผูโ้ดยสารทีไ่ม่ไดถ้อืหนังสอืเดนิทางไทย และทางบรษัิทฯเป็นผูย้ืน่วซีา่ให ้เมือ่ผลวซีา่ผ่านแลว้มกีารยกเลกิการ

เดนิทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการคนืคา่มัดจ าทัง้หมด 
5. บรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเก็บค่าใชจ้่ายทัง้หมดกรณีท่านยกเลกิการเดนิทางและมีผลท าใหค้ณะเดนิทางไม่ครบตาม

จ านวนทีบ่รษัิทฯก าหนดไว ้(10ทา่นขึน้ไป) เนื่องจากเกดิความเสยีหายตอ่ทางบรษัิทและผูเ้ดนิทางอืน่ทีเ่ดนิทางในคณะ
เดยีวกนับรษัิทตอ้งน าไปช าระคา่เสยีหายตา่งๆทีเ่กดิจากการยกเลกิของทา่น 

6. กรณีเจ็บป่วยจนไม่สามารถเดนิทางไดซ้ึง่จะตอ้งมใีบรับรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรับรองบรษัิทฯจะพจิารณาเลือ่นการ
เดนิทางของทา่นไปยังคณะตอ่ไปแต่ทัง้นี้ท่านจะตอ้งเสยีคา่ใชจ้่ายทีไ่ม่สามารถเรียกคนืได ้เชน่ค่าตั๋วเครื่องบนิคา่หอ้ง 

คา่ธรรมเนยีมวซีา่ตามทีส่ถานทตูฯ เรยีกเก็บ และคา่ใชจ้า่ยอืน่ๆทีเ่กดิขึน้ตามจรงิ ในกรณีทีไ่มส่ามารถเดนิทางได ้

7. กรณียืน่วซี่าแลว้ไม่ไดรั้บการอนุมัตวิซี่าจากทางสถานทตู (วซีา่ไม่ผ่าน) และทา่นไดช้ าระค่าทัวร์หรือมัดจ ามาแลว้ ทาง
บรษัิทฯ คนืคา่ทวัรห์รอืมัดจ าให ้แตท่างบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการหักคา่บรกิารยืน่วซีา่, คา่วซีา่ และคา่ใชจ้่ายบางสว่นที่

เกดิขึน้จรงิเป็นกรณีไป (อาท ิกรณีออกตั๋วเครือ่งบนิไปแลว้ หรอืไดช้ าระคา่บรกิารในสว่นของทางเมอืงนอกเชน่ โรงแรม 
ฯลฯ ไปแลว้) ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการหักเก็บคา่ใชจ้า่ยจรงิทีเ่กดิขึน้แลว้กับทา่นเป็นกรณีไป 

8. กรณีวซีา่ผา่นแลว้ แจง้ยกเลกิกอ่นหรอืหลงัออกตัว๋โดยสาร บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการ ไมค่นืคา่ทวัรท์ัง้หมด 

9. กรณีวซีา่ผา่นแลว้ แตก่รุ๊ปออกเดนิทางไมไ่ด ้เนือ่งจากผูเ้ดนิทางทา่นอืน่ในกลุม่โดนปฏเิสธวซีา่ หรอืไม่วา่ดว้ยสาเหตใุดๆ
ก็ตาม ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการหักเก็บคา่ใชจ้่ายจรงิทีเ่กดิขึน้แลว้กบัทา่นเป็นกรณีไป 

10. กรณีผูเ้ดนิทางไม่สามารถเขา้-ออกเมอืงได ้เนื่องจากเอกสารปลอมหรือการหา้มของเจา้หนา้ทีไ่ม่ว่าเหตุผลใดๆ ก็ตาม
ทางบรษัิทของสงวนสทิธิใ์นการ ไมค่นืคา่ทวัรท์ัง้หมด 

 

ขอ้มลูเพิม่เตมิ 

เรือ่งต ัว๋เครือ่งบนิและทีน่ ัง่บนเครือ่งบนิ 
1. ในการเดนิทางเป็นหมู่คณะ ผูโ้ดยสารจะตอ้งเดนิทางไป-กลับพรอ้มกัน หากตอ้งการเคลือ่นวันเดนิทางกลับ ทา่นจะตอ้ง

ช าระค่าใชจ้่ายส่วนต่างทีส่ายการบนิ และบริษัททัวร์เรียกเก็บและการจัดทีน่ั่งของกรุ๊ป เป็นไปโดยสายการบนิเป็นผู ้

ก าหนด ซึง่ทางบริษัทฯ ไม่สามารถเขา้ไปแทรกแซงได ้และในกรณียกเลกิการเดนิทาง และไดด้ าเนินการ ออกตั๋ว
เครือ่งบนิไปแลว้ (กรณีตัว๋ REFUNDได)้ ผูเ้ดนิทางตอ้งรอ REFUND ตามระบบของสายการบนิเทา่นัน้ 

2. ทางบรษัิทไดส้ ารองทีน่ั่งพรอ้มช าระเงนิมัดจ าคา่ตั๋วเครือ่งบนิแลว้ หากทา่นยกเลกิทัวร ์ไม่วา่จะดว้ยสาเหตใุด ทางบรษัิท

ขอสงวนสทิธิก์ารเรยีกเก็บค่ามัดจ าตั๋วเครื่องบนิ ซึง่มคีา่ใชจ้่าย ประมาณ 1,000 – 5,000 บาท แลว้แต่สายการบนิและ
ชว่งเวลาเดนิทาง   

3. หากตั๋วเครื่องบนิท าการออกแลว้ แต่ท่านไม่สารถออกเดนิทางได ้ทางบริษัทขอสงวนสทิธิเ์รียกเก็บค่าใชจ้่ายตามที่
เกดิขึน้จรงิ  

เรือ่งโรงแรมทีพ่กั 
1. เนื่องจากการวางแปลนหอ้งพักของแตล่ะโรงแรมแตกต่างกัน จงึอาจท าใหห้อ้งพักแบบหอ้งเดีย่ว (Single) และหอ้งคู ่

(Twin/Double) และหอ้งพักแบบ 3 ทา่น/3 เตยีง (Triple Room) หอ้งพักอาจจะไม่ตดิกันและบางโรงแรมอาจมหีอ้งพัก

แบบ 3 ทา่นจ านวนไมม่ากนัก จงึขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงตามความเหมาะสม 
2. กรณีทีม่งีานจัดประชมุนานาชาต ิ(Trade Fair) เป็นผลใหค้า่โรงแรมสงูขึน้มากและหอ้งพักในเมอืงเต็ม บรษัิทฯขอสงวน

สทิธิใ์นการปรับเปลีย่นหรอืยา้ยเมอืงเพือ่ใหเ้กดิความเหมาะสม 

 

หลกัฐานประกอบการยืน่ขอวซีา่ประเทศอนิเดยีส าหรบั-คนไทย  
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1. หนังสอืเดนิทาง (Passport) หนังสอืเดนิทาง ตอ้งมหีนา้เหลอืส าหรับประทับวซีา่อย่างนอ้ย 2 หนา้ อายุใชง้านเหลอืไม่

นอ้ยกวา่ 6 เดอืน นับจากวนัเดนิทาง *กรุณาถอดปก Passport กอ่นสง่เอกสารบรษัิทจะไมรั่บผดิชอบในกรณีสญูหาย* 

2. รูปถา่ย รูปถา่ยสหีนา้ตรงขนาด 2x2นิว้ พืน้หลงัสขีาวเทา่นัน้ จ านวน 2ใบเป็นรูปทีถ่า่ยจากรา้นถา่ยรูปเทา่นัน้ รูป (หา้มสวม
แว่นตาหรือเครื่องประดับ, ไม่ใสช่ดุขา้ราชการหรือเครื่องแบบใดๆ ไม่เป็นรูปสติ๊กเกอร์รวมถงึหา้มใชรู้ปทีถ่่ายเองและป

ริน้ทเ์อง) 
3. ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน 2 ชุด ถา้เป็นเด็กอายุต ่ากว่า 15 ปี ใช ้

ส าเนาสตูบิตัรและบตัรประชาชน 
4. ส าเนาทะเบยีนบา้น  

**เอกสารทีเ่ป็นส าเนากรุณาเซ็นชือ่รบัรองส าเนาถกูตอ้งทุกใบดว้ย** 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กรณุากรอกขอ้มลูเพือ่ประโยชนใ์นการพจิารณาด าเนนิการขอวซีา่ของทา่น 
ประวัตสิว่นตวั 

PERSONAL INFORMATION 
 
ค าน าหนา้ :  นาย  นาง  นางสาว  เด็กชาย     

TITLE : MR  MRS  MS  MSTR     
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ชือ่ :  _     _______________                  ______นามสกลุ :                 ____                     _________ _______________ 

NAME : _     _______________                  ___SURNAME : _     ____________  ___                                        ______          

สถานะภาพ :           แตง่งาน                 โสด  
MARITAL STATUS      MARRIED                 UN MARRIED  

ชือ่สาม/ีภรรยา:                                          _____________________________________________      ______________ 
GIVE THE NAME OF WIFE OR HUSBAND 

สญัชาตสิาม/ีภรรยา :                                         _______________________________________________________ 
NATIONALITY 

ทีอ่ยู ่ : ____                                          _______________________________________________________________ 

ADDRESS : ___                                         ____________________________________________________________ 
รหัสไปรษณีย ์: ______                                          ______________________________________________________ 

ประวตัคิรอบครัว FAMILY INFORMATION 
ชือ่/นามสกลุบดิา :                 _______________________สญัชาต ิ_______                       _____________________ 

FATHER’S NAME / SURNAME                                                                 NATIONALITY  

ชือ่/นามสกลุมารดา :               ______________________สญัชาต ิ____                         _______________________ 
MOTHER’S NAME / SURNAME                                                               NATIONALITY 

ประวตักิารศกึษา 
EDUCATIONAL INFORMATION_________________________________________________________________________  

ประวตักิารท างาน 
PROFESTION INFORMATION   

อาชพี :                                           ___________________________________________________________________ 

OCCUPATION: ____________                                        __________________________________________________  
ชือ่บรษัิท:___                                         _______________________________________________________________ 

EMPLOYER’S NAME ___                                       ______________________________________________________ 
เบอรโ์ทรตดิตอ่ : _                                         ___________________________________________________________ 

WORK PHONE NUMBER___                                      ____________________________________________________ 

ทีอ่ยู ่ : ____                                          _______________________________________________________________ 
ADDRESS : ___                                         ____________________________________________________________ 

รหัสไปรษณีย ์: ______                                          ______________________________________________________ 
ZIP  ___________________________________________________________________________________________ 
 
  

โปรดระบรุายชือ่ประเทศทีท่า่นไดเ้ดนิทางในชว่งระยะเวลา 10 ปี * ส าคญัมาก 

________________________________________________________________________________________________ 
*ส าหรับประเทศอนิเดยีหากเคยมกีารเดนิทางจ าเป็นตอ้งแจง้เลขทีว่ซีา่ครัง้สดุทา้ยทีย่ืน่และวนัทีอ่อกวซีา่ (ส าคญัมาก) 

 ________________________________________________________________________________________________ 
 


