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INDIA 
In love  Kashmir Tajmahal 

สายการบนิ สไปรท ์เจ็ท (SG) 

7 วนั 4 คนื 

ไฮไลท.์...อนิเดยี แคชเมยี อกัรา ทชัมาฮาล 
 เยอืนดนิแดนทีส่วยทีส่ดุในโลกเปรยีบประดจุสวรรคบ์นโลกมนุษย ์ “แคชเมยีร”์ 

 ชมความงามของ กุลมารค์ & โซนามารค์ ทีม่ทีุง่หญา้เขยีวขจแีละเทอืกเขาหมิะรายรอบ 

 น าทา่นน่ัง “เคเบลิคาร”์ (รวมคา่ขึน้แลว้) ชมทศันยีภาพแบบพาโนรามาอนัสวยงาม 

 น่ังเรอืซคิารา่ลอ่งทะเลสาบ (รวมคา่ลอ่งเรอืแลว้) ทีส่วยใสดจุกระจกสะทอ้นความงามของทอ้งฟ้ากลางเทอืกเขา

หมิาลยั  
 ชม “ทชัมาฮาล” อนุสรณ์แหง่ความรักอนัลอืชือ่และ “อกัราฟอรด์” ป้อมปราการทีย่ ิง่ใหญ่ 
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รายละเอยีดการเดนิทาง 
วนั โปรแกรมการเดนิทาง เชา้ เทีย่ง เย็น โรงแรมทีพ่กั 

1 กรุงเทพฯ – เดลล ี  X X X  

2 
เดลล ี– ศรนีาคา (บนิภายใน) – แคชเมยีร ์– ชม

สวนชาลมิาร ์- ชมสวนนชิา บากห ์ ✈ 🍽 🍽 DELUXE HOUSE BOAT 

3 ศรนีาคา – กุลมารค์ – เคเบิล้คาร ์– ศรนีาคา 🍽 🍽 🍽 DELUXE HOUSE BOAT 

4 ศรนีาคา – โซนามารค์ –  ศรนีาคา 🍽 🍽 🍽 DELUXE HOUSE BOAT 

5 
ศรนีาคา – ลอ่งเรอืซคิารา่ – เดลล ี(บนิภายใน)  – 
อกัรา 🍽 🍽 🍽 

Clarks Shiraz Hotel ระดบั 4 ดาว หรอื 
เทยีบเทา่,เมอืงอกัรา 

6 อกัรา – ทชัมาฮาล – อกัรา ฟอรด์ – เดลล ี 🍽 🍽 🍽  

7 กรุงเทพฯ ✈ X X  

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

  

เครือ่งแอรบ์สั  
ทีน่ ัง่แบบ 3-3 

 น า้หนกัสมัภาระ 
ขาไป - ขากลบั 20 กก. 

 

  

 
 

 

วนัแรกของการเดนิทาง 
กรงุเทพฯ – เดลล ี  
23.55 น.   คณะมาพรอ้มกนัที ่สนามบนิสวุรรณภมู ิผูโ้ดยสารขาออกชัน้ 4 ประต ู3 เคานเ์ตอร ์G เชค็อนิกรุ๊ปของสายการบนิ สไปรท ์  

เจ็ท ( Spice Jet) โดยมเีจา้หนา้ทีใ่หก้ารตอ้นรับ และอ านวยความสะดวก 

วนัทีส่องของการเดนิทาง 
กรงุเทพฯ – เดลล ี– ศรนีาคา – ชมสวนชาลมิาร ์-  ชมสวนนชิา บากห ์
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 าท่านเดนิทางสู่ สนามบนิภายในประเทศเพือ่เดนิทางไปยงั เมอืงศรนีาคา เมอืงหลวงของแควน้

จามม ูและแคชเมยีร ์

10.50 น.  ออกเดนิทางสู ่เมอืงศรนีาคา โดยสายการบนิสไปรท ์เจ็ท โดยเทีย่วบนิที ่SG 937 

12.05 น. เดนิทางถงึสนามบนิศรนีาคา เชค็สมัภาระแลว้น าทา่นเดนิทางสูเ่มอืงแคชเมยีรโ์ดยน่ังรถทอ้งถิน่ คันละ 5 ทา่น 

รถทอ้งถิน่จะไมม่แีอรเ์นือ่งจากอณุหภมูทิีศ่รนีาคาเฉลีย่ประมาณ 15 องศา อากาศจะเย็นสบายตลอดปี น าทา่น
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เขา้สูท่ีพั่ก Deluxe House Boat ณ ทะเลสาบ ซึง่ครัง้หนึง่เคยเป็นทีป่ระพาสนข์องพระมหากษัตรยิผ์ูส้รา้ง

อนุสรณ์สถานแหง่ความรัก 
เทีย่ง รบัประทานอาหารกลางวนั  

 ไดเ้วลาสมควรน าทา่นเดนิทาง ชมสวนชาลมิาร ์ทีเ่ป็นสวนแบบราชวงศโ์มกลุซึง่เป็นสวนแหง่ความรักของ มหา

ราชา ชาฮงัค ี จากนัน้น าทา่น ชมสวนนชิา บากห ์ โดยมตีน้เมเป้ิลอายกุวา่ 400 ปี รวมทัง้พันธุไ์มน้านาชนดิ

และดอกไมต้ามฤดกูาล ในชว่งฤดใูบไมผ้ลจิะมดีอกทวิลปิบานสะพร่ัง (ประมาณเดอืน ม.ีค. – เม.ย.) สวนแหง่นี้

สรา้งโดย ยอซาฟ คาน มคีวามงดงามทีส่ดุทีจ่ะหาค าบรรยายได ้ ใหท้า่นเพลดิเพลนิกบัการถา่ยรปูกบัดอกไมท้ี่

แสนสวย และผา่นชมเมอืงเกา่แคชเมยีรท์ีต่ัง้เมอืงหลวงฤดรูอ้นของกษัตรยิใ์นราชวงศโ์มกลุ ทีส่รา้งเป็น

ลักษณะเฉพาะหรอืเรยีกไดว้า่เป็นศลิปะแคชเมยีร ์ (หากมเีวลาพอ น าทา่นชมโรงงานผา้ไหม และชอ้ปป้ิงสนิคา้

พืน้เมอืง)ไดเ้วลาสมควรเดนิทางกลับทีพ่กั 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ค า่ รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตคาร 

ทีพั่ก จากน ัน้พกัผอ่นตามอธัยาศยั ณ ทีพ่กับนบา้นเรอื DELUXE HOUSE BOAT 

วนัทีส่ามของการเดนิทาง 

ศรนีาคา – กลุมารค์ – เคเบลิคาร ์(*รวมคา่ข ึน้แลว้) – ศรนีาคา 
เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ ทีพ่กับนบา้นเรอื 

 น าทา่นเดนิทางโดยน่ังรถทอ้งถิน่ (คันละ 5 ทา่น) ไมม่แีอรอ์ณุหภมูทิีศ่รนีาคาเฉลีย่ประมาณ 15 องศา อากาศจะ

เย็นสบายตลอดปี ขึน้สู่เทอืกเขากุลมารค์ ซึง่เป็นสถานทีม่ทีัศนียภาพสวยงามแห่งหนึง่ในโลกในขณะขับรถสู่

เทอืกเขากุลมารค์สองขา้งทางจะเป็นทุ่งนาขา้วสลับกับพันธุ์ไมป่้าและฝูงแกะตามเทือกเขาโดยเทือกเขา

หมิาลัยนี้จะมหีมิะปกคลุมสลับกันไป อยู่ห่างจากเมอืงศรนีาคา 57 กโิลเมตร (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 2-3 

ชัว่โมง) เทอืกเขากลุมารค์เป็นพืน้ทีร่าบทุง่หญา้ขนาดใหญท่ีส่งูทีส่ดุในโลก เมือ่ถงึกลุมารค์แลว้พาทา่นเทีย่วชม

เทือกเขาซึง่เป็นภูเขาที่สวยงามแห่งหนึ่งในแคชเมียร์ มชี ือ่ว่าเป็นทุ่งหญา้ของดอกไม ้(Meadow of 

Flower) เดมิ กลุมารค์ มชีือ่เรยีกว่า เการมิารค์ ตัง้โดยสลุต่านยซูปุ ชาร ์ในศตวรรษที ่16 เนื่องจากเป็นทุ่ง

หญา้ทีเ่ต็มไปดว้ยดอกไมป่้าทีง่อกงามตามฤดกูาล อกีทัง้ยงัเป็นทีต่ัง้ของสนามกอลฟ์ 18 หลุมทีส่งูทีส่ดุในโลก 

สงู 3,000 เมตร จากระดับน ้าทะเลและสถานทีเ่ลน่กฬีาสกนี ้าแข็งในฤดหูนาวจนไมค่ดิวา่นีเ้ป็นประเทศอนิเดยี 

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั 

บา่ย น าท่านไปยัง สถานเีคเบลิคาร ์(*รวมคา่ขึน้แลว้) เพือ่ขึน้ไปยังสถานีกงโดรบีนเขาอัฟฟารว์ัต เฟสที ่1 ดว้ย

ระยะทางประมาณ 4 กโิลเมตร (หากทา่นตอ้งการขึน้สูย่อดเขาจะตอ้งน่ังเคเบิล้คาร ์ทีเ่ฟสที ่2 ขึน้สูย่อดเขาเป็น
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ระยะทางกวา่ 5 กโิลเมตร ทา่นสามารถซือ้ตั๋วไดท้ีส่ถานเีฟสที ่1 ทา่นละ 800 รูปี ไมร่วมในค่าทัวร)์ ซึง่ถอืไดว้่า

เป็นเสน้ทางทีส่วยทีส่ดุและสงูทีส่ดุแหง่หนึง่ของเอเชยี เมือ่เดนิทางถงึทีห่มายสิง่ทีท่่านจะไดพ้บคอืบรรยากาศ

และทัศนยีภาพแบบพาโนรามาอนัสวยงามบนเขาอัฟฟารว์ัต ถา้ทอ้งฟ้าแจ่มใสก็จะสามารถมองเห็นยอดเขานนั

กา พารบ์ตั (Nanga Parbat) ของเทอืกเขาหมิาลัย อสิระใหท้า่นไดเ้พลดิเพลนิกบักจิกรรมมากมาย อาทเิชน่ 

เลน่สก ีเลือ่นสกหีมิะ ทา่นสามารถเล่นสกไีดร้ะหว่างชว่งฤดูหนาว – ใบไมผ้ล ิ(ธ.ค. – เม.ย.) ซึง่ค่าเล่นสกนีี้จะ

ไมร่วมอยูใ่นคา่ทัวร ์สามารถแจง้หัวหนา้ทัวรห์รอืไกดท์อ้งถิน่เพือ่แจง้เล่นสกไีด ้หรอืเก็บภาพความประทับใจไว ้

เป็นทีร่ะลกึตามอัธยาศัยไดเ้วลาสมควรน าท่านเดนิทางกลับศรนีาคาระหว่างทางใหท้่านไดเ้พลดิเพลนิกับววิ

ทวิทัศนส์องขา้งทาง 

 

ค า่ รบัประทานอาหารค า่ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม   

ทีพ่กั จากน ัน้พกัผอ่นตามอธัยาศยั ณ ทีพ่กับนบา้นเรอื DELUXE HOUSE BOAT 

วนัทีส่ ีข่องการเดนิทาง 
ศรนีาคา – โซนามารค์ – ชมเทอืกเขาหมิาลยั – ศรนีาคา   
เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม   

 น าทา่นเดนิทางจากศรนีาคาสู ่โซนามารค์ (ระยะทาง 80 กโิลเมตรใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 2-3 ชัว่โมง) ค าวา่ “โซนา” 

แปลวา่ทอง “มารค์” แปลว่าเสน้ทาง… ในอดตีเสน้ทางนี้เป็นเสน้ทางคา้ขายในต านานหรอืทีเ่รียกวา่ เสน้ทางสายไหม

เนือ่งจากภมูปิระเทศทีส่วยงามอกีทัง้มวีวิทวิทัศน์ทีส่วยงาม ตลอดสองขา้งทางการเดนิทางจะไดเ้ห็นภูเขาทีป่กคลมุไปดว้ย

หมิะรูปร่างแปลกตา สลับกับป่าตน้วอลนัตขนาดใหญ่ทีป่ลูกเรียงรายตลอดสองขา้งทางเสน้ทางนี้สูงกว่าระดับน ้าทะเล 

2,690 เมตร เรยีกวา่สวยงามมากตลอดเสน้ทางจากศรนีาคา ผูเ้ดนิทางจะไดเ้ดนิทางไปและถา่ยรูปไปตลอดทาง 
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เทีย่ง รบัประทานอาหารกลางวนั  

บา่ย จากนัน้พาทา่นชมความงามของเทอืกเขาหมิาลยัทีป่กคลุมดว้ยธารน า้แข็งตลอดท ัง้ปี  (คา่ขีม่า้ 1,000 

รูปี /ตอ่คนไมร่วมในคา่ทวัร ์– สอบถามราคากบัหวัหนา้ทวัรห์รอืไกดท์อ้งถิน่อกีคร ัง้) ชมภเูขา สายน ้า 

ล าธารและสมัผัสวถิชีวีติความเป็นอยูข่องชาวพืน้เมอืงทีน่ั่นจนเพลดิเพลนิแทบไมอ่ยากจากมาเหมอืนผเีสือ้ทีบ่นิ

อยูใ่นแดนสวรรค ์ไดเ้วลาสมควร น าทา่นเดนิทางกลับสูศ่รนีาคา 

ค า่ รบัประทานอาหารค า่  

 จากน ัน้พกัผอ่นตามอธัยาศยั ณ ทีพ่กับนบา้นเรอื DELUXE HOUSE BOAT 

วนัทีห่า้ของการเดนิทาง 

ศรนีาคา – ลอ่งเรอืซคิารา่ (*รวมคา่ลอ่งเรอื) – เดลล ี(บนิภายใน) – อกัรา 
เชา้ บรกิารอาหารเชา้  

 จากนัน้น าทุกท่านล่องเรือซคิาร่าในทะเลสาบ (*รวมคา่ล่องเรอืแลว้) ซึง่เป็นเรือพายแบบฉบับแคชเมยีร์
โดยเฉพาะชมวถิชีวีติชาวบา้นรมิน ้าทีอ่ยูท่า่มกลางฉากหลังภเูขาหมิะลอ้มรอบไปดว้ยทะเลสาบ ขบักลอ่มไปดว้ย
เสยีงนกนานาชนดิแตง่แตม้ดว้ยดอกไมน้ ้านานาพันธุ ์
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กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั  

 จากนัน้พาเดนิทางสูส่นามบนิศรนีาคา เพือ่เดนิทางสูเ่มอืงเดลล ี

14.40 น. ออกเดนิทางจากศรนีาคา เขา้สูเ่มอืงเดลล ี โดยสายการบนิในประเทศ เทีย่วบนิที ่SG 144 

16.05 น. เดนิทางถงึทา่อากาศยานภายในประเทศเมอืงเดลล ี
 น าทา่นเดนิทางโดยรถโคช้ปรับอากาศ ออกจากเมอืงเดลล ี โดยผา่นเขา้สูแ่ควน้อตุรประเทศ ทีอ่ดุมสมบรูณ์ดว้ย

แหลง่เกษตรกรรมนานาชนดิทีผ่ลติเพือ่เลีย้งดชูาวอนิเดยีทัง้ประเทศ ไปตามถนนไฮเวยส์ายใหมผ่า่นเขา้เมอืง

ใหญม่ธรุาเขา้สูเ่มอืงอกัรา 
ค า่ รบัประทานอาหารค า่  

 ทีพ่กั The Taj Vilas Hotel  ระดบั 3 ดาว หรอื เทยีบเทา่,เมอืงอกัรา 

วนัทีห่กของการเดนิทาง 

อกัรา – ทชัมาฮาล – อกัรา ฟอรด์ – เดลล ี
เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม   

 น าท่านเขา้ชมทชัมาฮาล แหล่งมรดกโลกเป็น 1 ใน 7 สิง่มหัศจรรยท์ีส่ าคัญของโลก ซึง่อนุสรณ์สถานแห่ง
ความรักอนัยิง่ใหญ่และอมตะของพระเจา้ชาหจ์าฮันทีม่ตี่อพระนางมมุตัซ โดยสรา้งขึน้ในปี ค.ศ. 1631 ต่อมา
น าทา่นเดนิสูป่ระตสูสุานทีส่ลักตัวหนังสอืภาษาอาระบคิทีเ่ป็นถอ้ยค าอทุศิและอาลยัตอ่บคุคลอนัเป็นทีรั่กทีจ่าก
ไป และน าทา่นถา่ยรปูกบัลานน ้าพทุีม่อีาคารทัชมาฮาลอยูเ่บือ้งหลัง แลว้น าทา่นเขา้สูต่ัวอาคารทีส่รา้งจากหนิ
อ่อนสีขาวบริสุทธิจ์ากเมืองมกรานะ ที่ประดับลวดลายดว้ยเทคนิคฝังหินสีต่างๆ ลงไปในเนื้อหนิ ที่เป็น
สถาปัตยกรรมชิน้เอกของโลกทีอ่อกแบบโดยชา่งจากเปอรเ์ซยี โดยอาคารตรงกลางจะเป็นรปูโดมซึง่มหีอคอย
สีเ่สาลอ้มรอบ  ตรงกลางดา้นในเป็นทีฝั่งพระศพของพระนางมมุตัซ มาฮาล และ พระเจา้ชาหจ์าฮัน ไดอ้ยู่คู่
เคยีงกันตลอดชั่วนรัินดร ์ ทัชมาฮาลแห่งนี้ใชเ้วลากอ่สรา้งทัง้หมด 12 ปี โดยสิน้เงนิไป 41 ลา้นรูปี มกีารใช ้

ทองค าประดับตกแตง่สว่นตา่งๆ ของอาคาร หนัก 500 กโิลกรัม และใชค้นงานกว่า 20,000 คน ต่อมาน าท่าน
เดนิออ้มไปดา้นหลังทีต่ดิกับแมน่ ้ายมนุาโดยฝ่ังตรงกันขา้มจะมพีืน้ทีข่นาดใหญ่ถูกปรับดนิแลว้ โดยเล่ากันว่า
พระเจา้ชาหจ์าฮนัเตรยีมทีจ่ะสรา้งสสุานของตัวเองเป็นหนิออ่นสดี าโดยตัวรปูอาคารจะเป็นแบบเดยีวกันกับทัช
มาฮาล เพือ่ทีจ่ะอยูเ่คยีงขา้งกนั แตถ่กูออรังเซบ ยดึอ านาจและน าตัวไปคมุขงัไวใ้นป้อมอกัราเสยีกอ่น   

 จากนัน้น าทา่นเขา้ชมอกัราฟอรด์ แหล่งมรดกโลก ทิต่ดิรมิแมน่ ้ายมนุาสรา้งโดยพระเจา้อัคบารม์หาราชแห่ง
ราชวงศโ์มกลุ  เมือ่ปี ค.ศ. 1565 เป็นทัง้พระราชวังทีป่ระทับและเป็นป้อมปราการ ต่อมาพระโอรส คอื พระเจา้
ชาฮันกรี ์ และพระนัดดา (โอรสของพระเจา้ชาฮันกรี)์ , พระเจา้ชาหจ์าฮานไดส้รา้งขยายต่อเตมิป้อมและ
พระราชวังแห่งนี้อยา่งใหญ่โต และน าท่านเขา้ชมป้อมผ่านประตู อ ามรรสงิห ์เขา้สูส่ว่นทีเ่ป็นพระราชวัง  ผ่าน
ลานสวนประดับ อ่างหนิทรายสแีดงขนาดยักษ์ส าหรับสรงน ้า ท่านจะไดเ้ห็นสถาปัตยกรรมสามยุคสมัยตาม
รสนยิมทีแ่ตกตา่งกนัของสามกษัตรยิ ์น าทา่นเขา้ชมดา้นในพระต าหนักตา่งๆทีส่ลักลวดลายศลิปะแบบโมกลุที่
มอีทิธพิลจากศลิปะอนิเดีย ผสมผสานกับศลิปะเปอร์เซยี แลว้น าขึน้สู่ระเบียงชัน้ที่สองที่มเีฉลียงมุข ซึง่
สามารถมองเห็นชมทวิทัศนล์ าน ้ายมนุาได ้ตอ่มาน าชมหอ้งทีป่ระทับของกษัตรยิ ์,พระโอรส, พระธดิาและองค์
ต่างๆ แลว้น าชมพระต าหนัก มาซัมมัน บูร์ช ที่มีเฉลียงมุขแปดเหลี่ยม มีหนา้ต่างเปิดกวา้ง ที่สามารถ
มองเห็นทัชมาฮาลได ้ในพระต าหนักนี้เองทีเ่ล่ากันว่า ชาหจ์าฮัน ถูกพระโอรส ออรังเซบ จองจ าขังไว ้7 ปี 
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ในช่วงปลายรัชกาลจนสิน้พระชนม ์แลว้ก็น าชมลานสวนประดับ ดวิันอีอาอ า ที่ชัน้บนดา้นหนึ่งเคยเป็นที่
ประดษิฐานบลัลังกน์กยงูอนัยิง่ใหญ่ (ปัจจุบันอยูใ่นประเทศอหิร่าน) และทีล่านสวนประดับแห่งนี้เองทีพ่ระเจา้
ชาหจ์าฮนั ไดพ้บรักครัง้แรกกบัพระนางมมุตัซ  ทีไ่ดน้ าสนิคา้เป็นสรอ้ยไขม่กุเขา้มาขายใหก้บันางในฮาเร็ม 

 
เทีย่ง รบัประทานอาหารกลางวนั  

บา่ย น าทา่นเดนิทางกลับสูเ่มอืงเดลล ี

ค า่ รบัประทานอาหารค า่ (Dinner Box) 

18.00 น. ไดเ้วลาอนัสมควรน าทา่นเดนิทางสูส่นามบนินานาชาต ิอนิธริา คานธ ีกรงุนวิเดลล ี

21.20 น. น าท่านเดนิทางกลับสูส่นามบนิสวุรรณภูม ิกรุงเทพฯ โดยสายการบนิสไปรท์เจท เทีย่วบนิที ่SG 87 (ไมม่ี

บรกิารอาหารบนเครือ่ง) 

วนัทีเ่จ็ดของการเดนิทาง 

เดลล ี– กรงุเทพฯ 

  
03.00 น. ถงึสนามบนิสวุรรณภมู ิกรุงเทพมหานคร โดยความสวัสดภิาพ  

 

** หากทา่นทีต่อ้งออกตัว๋ภายใน (เครือ่งบนิ , รถทัวร,์ รถไฟ) กรณุาสอบถามทีเ่จา้หนา้ทีท่กุครัง้  

 

   

In love Kashmir Tajmahal 7 วนั 4 คนื BY SG 
ก าหนดการเดนิทาง ผูใ้หญพ่กั

หอ้งละ 2 ทา่น 

เด็กมเีตยีง 

พกักบัผูใ้หญ ่1ทา่น 

เด็กไมม่มีเีตยีง

พกักบัผูใ้หญ ่1 ทา่น 

พกัเดีย่วเพิม่ 

วนัที ่: 02-08 พ.ค. 61 22,991.- 21,991.- 20,991.- 7,000.- 

วนัที ่: 03-09 พ.ค. 61 22,991.- 21,991.- 20,991.- 7,000.- 

วนัที ่: 08-14 พ.ค. 61 22,991.- 21,991.- 20,991.- 7,000.- 

วนัที ่: 09-15 พ.ค. 61 22,991.- 21,991.- 20,991.- 7,000.- 

วนัที ่: 10-16 พ.ค. 61 22,991.- 21,991.- 20,991.- 7,000.- 

วนัที ่: 15-21 พ.ค. 61 20,991.- 19,991.- 18,991.- 7,000.- 

วนัที ่: 17-23 พ.ค. 61 22,991.- 21,991.- 20,991.- 7,000.- 

วนัที ่: 23-29 พ.ค. 61 23,991.- 22,991.- 21,991.- 7,000.- 

วนัที ่: 24-30 พ.ค. 61 23,991.- 22,991.- 21,991.- 7,000.- 

วนัที ่: 29 พ.ค. - 04 ม.ิย. 61 22,991.- 21,991.- 20,991.- 7,000.- 

** หากทา่นทีต่อ้งออกตั๋วภายใน (เครือ่งบนิ, รถทัวร,์ รถไฟ) กรณุาสอบถามที่

เจา้หนา้ทีท่กุครัง้กอ่นท าการออกตั๋วเนือ่งจากสายการบนิอาจมกีารปรับเปลีย่น

ไฟลท์ หรอื เวลาบนิ โดยไมไ่ดแ้จง้ใหท้ราบลว่งหนา้ ** 
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วนัที ่: 30 พ.ค. - 05 ม.ิย. 61 22,991.- 21,991.- 20,991.- 7,000.- 

วนัที ่: 31 พ.ค. - 06 ม.ิย. 61 22,991.- 21,991.- 20,991.- 7,000.- 

วนัที ่: 05-11 ม.ิย. 61 20,991.- 19,991.- 18,991.- 7,000.- 

วนัที ่: 07-13 ม.ิย. 61 22,991.- 21,991.- 20,991.- 7,000.- 

วนัที ่: 12-18 ม.ิย. 61 22,991.- 21,991.- 20,991.- 7,000.- 

วนัที ่: 14-20 ม.ิย. 61 22,991.- 21,991.- 20,991.- 7,000.- 

วนัที ่: 19-25 ม.ิย. 61 22,991.- 21,991.- 20,991.- 7,000.- 

วนัที ่: 21-27 ม.ิย. 61 22,991.- 21,991.- 20,991.- 7,000.- 

วนัที ่: 26 ม.ิย. -02 ก.ค. 61 22,991.- 21,991.- 20,991.- 7,000.- 

วนัที ่: 28 ม.ิย. -04 ก.ค. 61 22,991.- 21,991.- 20,991.- 7,000.- 

วนัที ่: 03-09 ก.ค. 61 22,991.- 21,991.- 20,991.- 7,000.- 

วนัที ่: 05-11 ก.ค. 61 22,991.- 21,991.- 20,991.- 7,000.- 

วนัที ่: 10-16 ก.ค. 61 22,991.- 21,991.- 20,991.- 7,000.- 

วนัที ่: 12-18 ก.ค. 61 22,991.- 21,991.- 20,991.- 7,000.- 

วนัที ่: 17-23 ก.ค. 61 22,991.- 21,991.- 20,991.- 7,000.- 

วนัที ่: 19-25 ก.ค. 61 22,991.- 21,991.- 20,991.- 7,000.- 

วนัที ่: 24-30 ก.ค. 61 23,991.- 22,991.- 21,991.- 7,000.- 

วนัที ่: 25-31 ก.ค. 61 23,991.- 22,991.- 21,991.- 7,000.- 

วนัที ่: 26 ก.ค. - 01 ส.ค. 61 23,991.- 22,991.- 21,991.- 7,000.- 

วนัที ่: 02-08 ส.ค. 61 22,991.- 21,991.- 20,991.- 7,000.- 

วนัที ่: 07-13 ส.ค. 61 23,991.- 22,991.- 21,991.- 7,000.- 

วนัที ่: 08-14 ส.ค. 61 23,991.- 22,991.- 21,991.- 7,000.- 

วนัที ่: 09-15 ส.ค. 61 23,991.- 22,991.- 21,991.- 7,000.- 

วนัที ่: 14-20 ส.ค. 61 22,991.- 21,991.- 20,991.- 7,000.- 

วนัที ่: 16-22 ส.ค. 61 22,991.- 21,991.- 20,991.- 7,000.- 

วนัที ่: 21-27 ส.ค. 61 22,991.- 21,991.- 20,991.- 7,000.- 

วนัที ่: 23-29 ส.ค. 61 22,991.- 21,991.- 20,991.- 7,000.- 

วนัที ่: 28 ส.ค. - 03 ก.ย. 61 22,991.- 21,991.- 20,991.- 7,000.- 

วนัที ่: 30 ส.ค. - 05 ก.ย. 61 22,991.- 21,991.- 20,991.- 7,000.- 

วนัที ่: 04-10 ก.ย. 61 22,991.- 21,991.- 20,991.- 7,000.- 

วนัที ่: 06-12 ก.ย. 61 22,991.- 21,991.- 20,991.- 7,000.- 

วนัที ่: 11-17 ก.ย. 61 22,991.- 21,991.- 20,991.- 7,000.- 

วนัที ่: 13-19 ก.ย. 61 22,991.- 21,991.- 20,991.- 7,000.- 

วนัที ่: 18-24 ก.ย. 61 22,991.- 21,991.- 20,991.- 7,000.- 

วนัที ่: 20-26 ก.ย. 61 22,991.- 21,991.- 20,991.- 7,000.- 

วนัที ่: 25 ก.ย. - 01 ต.ค. 61 22,991.- 21,991.- 20,991.- 7,000.- 

วนัที ่: 27 ก.ย. - 03 ต.ค. 61 22,991.- 21,991.- 20,991.- 7,000.- 

วนัที ่: 02-08 ต.ค. 61 22,991.- 21,991.- 20,991.- 7,000.- 

วนัที ่: 04-10 ต.ค. 61 22,991.- 21,991.- 20,991.- 7,000.- 

วนัที ่: 09-15 ต.ค. 61 23,991.- 22,991.- 21,991.- 7,000.- 

วนัที ่: 10-16 ต.ค. 61 23,991.- 22,991.- 21,991.- 7,000.- 
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วนัที ่: 11-17 ต.ค. 61 23,991.- 22,991.- 21,991.- 7,000.- 

วนัที ่: 16-22 ต.ค. 61 23,991.- 22,991.- 21,991.- 7,000.- 

วนัที ่: 17-23 ต.ค. 61 23,991.- 22,991.- 21,991.- 7,000.- 

วนัที ่: 18-24 ต.ค. 61 23,991.- 22,991.- 21,991.- 7,000.- 

วนัที ่: 23-29 ต.ค. 61 23,991.- 22,991.- 21,991.- 7,000.- 

“ราคาทวัรส์ าหรบัลกูคา้ทีถ่อืพาสปอรต์ไทยเทา่น ัน้” 

**พาสปอรต์ตา่งชาต ิโปรดตดิตอ่เรา** 

 

หมายเหต ุ: ส าหรบัผูเ้ดนิทางทีอ่ายไุมถ่งึ 18 ปี และไมไ่ดเ้ดนิทางกบับดิา มารดา ตอ้งมี

จดหมายยนิยอมใหบ้ตุรเดนิทางไปตา่งประเทศจากบดิาหรอืมารดาแนบมาดว้ย 

 

***ราคาทวัรข์า้งตน้ยงัไมร่วมคา่ทปิคนขบัรถ และมคัคเุทศก ์1,500 บาท /ทรปิ/ตอ่ทา่น*** 

ทปิหวัหนา้ทวัรแ์ลว้แตค่วามประทบัใจ 

**บรกิารแจกน า้ดืม่วนัละ 1 ขวด ** 

** โปรแกรมอาจจะมกีารปรบัเปลีย่นตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดกูาล ** 

 

เง ือ่นไขการใหบ้รกิาร 

1. บรษัิทฯสงวนสทิธิท์ีจ่ะไมรั่บผดิชอบตอ่คา่ชดเชยความเสยีหายไมว่า่กรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงของไทยไม่อนุญาตให ้

  เดนิทางออกหรอืกองตรวจคนเขา้เมอืงของแตล่ะประเทศไม่อนุญาตใหเ้ขา้เมอืง 

2. บริษัทฯ สงวนสทิธิใ์นการที่จะไม่รับผิดชอบต่อค่าชดเชยความเสยีหาย อันเกดิจากเหตุสุดวสิัยที่ทาง บริษัทฯไม่

  สามารถควบคมุไดเ้ชน่การนัดหยดุงาน, จลาจล, การลา่ชา้หรอืยกเลกิของเทีย่วบนิ 

3. บริษัทฯสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงโปรแกรมรายการท่องเทีย่วโดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ (โปรแกรมและ

  รายละเอยีดของการเดนิทางอาจมกีารเปลีย่นแปลงได ้ทัง้นี้ข ึน้อยู่กับภาวะอากาศ และเหตสุดุวสิยัตา่ง ๆ ทีไ่ม่สามารถ

  คาดการณ์ลว่งหนา้โดยทางบรษัิทฯ จะค านงึถงึผลประโยชนแ์ละความปลอดภัยของผูร้่วมเดนิทางเป็นส าคัญ) 

4. บรษัิทฯสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงอัตราคา่บรกิารโดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

5. กรณีทีค่ณะไม่ครบจ านวน10ท่านทางบรษัิทฯสงวนสทิธิใ์นการงดออกเดนิทางโดยทางบรษัิทฯ จะแจง้ใหท้่านทราบ

  ลว่งหนา้อยา่งนอ้ย7 วนักอ่นการเดนิทาง  

6. เมือ่ทา่นท าการซือ้โปรแกรมทวัร ์ทางบรษัิทฯ จะถอืวา่ทา่นรับทราบและยอมรับเงือ่นไขของหมายเหตทุกุขอ้แลว้ 

7. ในกรณีทีล่กูคา้ตอ้งออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ กรุณาตดิตอ่เจา้หนา้ทีข่องบรษัิทฯ กอ่นทกุครัง้ มฉิะนัน้ทางบรษัิทฯ 

   

อตัราบรกิารนีร้วม 

1. คา่ตั๋วโดยสารเครื่องบนิไป-กลับ ชัน้ประหยัด ทีร่ะบวุันเดนิทางไปกลับพรอ้มคณะ พรอ้มคา่ภาษีน ้ามันเชือ้เพลงิและค่า

ภาษีสนามบนิทกุแหง่ตามรายการทัวรข์า้งตน้ 

2. คา่โรงแรมทีพั่กตามรายการทีร่ะบ ุ(สองทา่นตอ่หนึง่หอ้ง) ** ในกรณีทีท่า่นจองหอ้งพกัแบบ TRIPLE [ 2 เตยีง+

1 ทีน่อนเสรมิ ] แลว้ทางโรงแรมไมส่ามารถจดัหารหอ้งพกัแบบ TRIPLE ได ้ทางบรษิทัอาจมกีารจดัหอ้งพกั

ใหต้ามความเหมาะสมตอ่ไป ** 

3. คา่เขา้ชมสถานทีต่า่งๆ ตามรายการทีร่ะบ ุ 
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4. คา่อาหารและเครือ่งดืม่ตามรายการทีร่ะบ ุ 

5.   คา่ประกันอบุัตเิหตคุุม้ครองในระหว่างการเดนิทาง คุม้ครองในวงเงนิท่านละ 1,000,000 บาท ค่ารักษาพยาบาลกรณี

เกดิอบุตัเิหตวุงเงนิทา่นละ 200,000 บาท ตามเงือ่นไขของกรมธรรม ์ 

6. คา่รถรับสง่และระหวา่งน าเทีย่วตามรายการทีร่ะบ ุ

 

อตัราบรกิารนีไ้มร่วม 

1. คา่ท าหนังสอืเดนิทางไทย และเอกสารตา่งดา้วตา่งๆ 

2. กระเป๋าเดนิทางในกรณีทีน่ ้าหนักเกนิกวา่ทีส่ายการบนิก าหนด 20 กโิลกรัม/ทา่น สว่นเกนิน ้าหนัก เงือ่นไขตามสายการ

บนิก 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] 

 

เง ือ่นไขการส ารองทีน่ ัง่ 

1. กรุณาจองลว่งหนา้อย่างนอ้ย 30 วันกอ่นการเดนิทางและกรุณาเตรยีมเงนิมัดจ า 10,000 บาท (ทีน่ั่งจะยนืยันเมือ่ไดรั้บ

เงนิมัดจ าแลว้เท่านัน้) หากตอ้งยืน่วซี่า ตอ้งเตรยีมเอกสารยืน่วซี่าใหเ้รยีบรอ้ยภายใน 2-3 วันหลังจากท าการจองแลว้

(ใชเ้วลาขอวซีา่ไมต่ า่กวา่ 7วนัท าการ) 

2. การช าระค่าทัวร์ส่วนที่เหลือทางบริษัทฯจะเรียกเก็บก่อนเดนิทางไม่นอ้ยกว่า 30 วันท่านควรจัดเตรียมค่าทัวร์ให ้

เรยีบรอ้ยกอ่นก าหนดเนือ่งจากทางบรษัิทตอ้งส ารองคา่ใชจ้่ายในสว่นของคา่ทีพั่กและตั๋วเครือ่งบนิมฉิะนัน้จะถอืวา่ทา่น

ยกเลกิการเดนิทางโดยอตัโนมัต ิ
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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. บรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเก็บค่าใชจ้่ายทัง้หมดกรณีท่านยกเลกิการเดนิทางและมผีลท าใหค้ณะเดนิทางไม่ครบตาม

จ านวนทีบ่รษัิทฯก าหนดไว ้(10ท่านขึน้ไป) เนื่องจากเกดิความเสยีหายต่อทางบรษัิทและผูเ้ดนิทางอืน่ทีเ่ดนิทางใน

คณะเดยีวกนับรษัิทตอ้งน าไปช าระคา่เสยีหายตา่งๆทีเ่กดิจากการยกเลกิของทา่น 

6. กรณีเจ็บป่วยจนไม่สามารถเดนิทางไดซ้ึง่จะตอ้งมใีบรับรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรับรองบรษัิทฯจะพจิารณาเลือ่นการ

เดนิทางของทา่นไปยังคณะตอ่ไปแตท่ัง้นี้ทา่นจะตอ้งเสยีคา่ใชจ้่ายทีไ่ม่สามารถเรยีกคนืได ้เชน่คา่ตั๋วเครือ่งบนิคา่หอ้ง 

คา่ธรรมเนยีมวซีา่ตามทีส่ถานทตูฯ เรยีกเก็บ และคา่ใชจ้า่ยอืน่ๆทีเ่กดิขึน้ตามจรงิ ในกรณีทีไ่มส่ามารถเดนิทางได ้

7. กรณียืน่วซีา่แลว้ไม่ไดรั้บการอนุมัตวิซีา่จากทางสถานทตู (วซีา่ไม่ผ่าน) และทา่นไดช้ าระคา่ทัวรห์รอืมัดจ ามาแลว้ ทาง

บรษัิทฯ คนืคา่ทวัรห์รอืมัดจ าให ้แตท่างบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการหักคา่บรกิารยืน่วซีา่, คา่วซีา่ และคา่ใชจ้่ายบางสว่น

ทีเ่กดิขึน้จริงเป็นกรณีไป (อาท ิกรณีออกตั๋วเครื่องบนิไปแลว้ หรือไดช้ าระค่าบริการในส่วนของทางเมืองนอกเช่น 

โรงแรม ฯลฯ ไปแลว้) ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการหักเก็บคา่ใชจ้่ายจรงิทีเ่กดิขึน้แลว้กับทา่นเป็นกรณีไป 

8. กรณีวซีา่ผา่นแลว้ แจง้ยกเลกิกอ่นหรอืหลงัออกตัว๋โดยสาร บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการ ไมค่นืคา่ทวัรท์ัง้หมด 

9. กรณีวซีา่ผ่านแลว้ แตก่รุ๊ปออกเดนิทางไม่ได ้เนื่องจากผูเ้ดนิทางทา่นอืน่ในกลุม่โดนปฏเิสธวซี่า หรอืไม่วา่ดว้ยสาเหตุ

ใดๆก็ตาม ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการหักเก็บคา่ใชจ้า่ยจรงิทีเ่กดิขึน้แลว้กบัทา่นเป็นกรณีไป 

10. กรณีผูเ้ดนิทางไม่สามารถเขา้-ออกเมอืงได ้เนื่องจากเอกสารปลอมหรอืการหา้มของเจา้หนา้ทีไ่ม่วา่เหตผุลใดๆ ก็ตาม

ทางบรษัิทของสงวนสทิธิใ์นการ ไมค่นืคา่ทวัรท์ัง้หมด 

 

ขอ้มลูเพิม่เตมิ 

เรือ่งต ัว๋เครือ่งบนิและทีน่ ัง่บนเครือ่งบนิ 

1. ในการเดนิทางเป็นหมูค่ณะ ผูโ้ดยสารจะตอ้งเดนิทางไป-กลบัพรอ้มกนั หากตอ้งการเคลือ่นวันเดนิทางกลับ ทา่นจะตอ้ง

ช าระค่าใชจ้่ายส่วนต่างทีส่ายการบนิ และบรษัิททัวร์เรียกเก็บและการจัดทีน่ั่งของกรุ๊ป เป็นไปโดยสายการบนิเป็นผู ้

ก าหนด ซึง่ทางบริษัทฯ ไม่สามารถเขา้ไปแทรกแซงได ้และในกรณียกเลกิการเดนิทาง และไดด้ าเนินการ ออกตั๋ว

เครือ่งบนิไปแลว้ (กรณีตัว๋ REFUNDได)้ ผูเ้ดนิทางตอ้งรอ REFUND ตามระบบของสายการบนิเทา่นัน้ 
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2. ทางบริษัทไดส้ ารองทีน่ั่งพรอ้มช าระเงนิมัดจ าค่าตั๋วเครื่องบนิแลว้ หากท่านยกเลกิทัวร์ ไม่ว่าจะดว้ยสาเหตุใด ทาง

บรษัิทขอสงวนสทิธิก์ารเรยีกเก็บคา่มัดจ าตั๋วเครือ่งบนิ ซึง่มคีา่ใชจ้่าย ประมาณ 1,000 – 5,000 บาท แลว้แตส่ายการ

บนิและชว่งเวลาเดนิทาง   

3. หากตั๋วเครื่องบนิท าการออกแลว้ แต่ท่านไม่สารถออกเดนิทางได ้ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิเ์รียกเก็บค่าใชจ้่ายตามที่

เกดิขึน้จรงิ  

เรือ่งโรงแรมทีพ่กั 

1. เนื่องจากการวางแปลนหอ้งพักของแตล่ะโรงแรมแตกตา่งกัน จงึอาจท าใหห้อ้งพักแบบหอ้งเดีย่ว (Single) และหอ้งคู ่

(Twin/Double) และหอ้งพักแบบ 3 ท่าน/3 เตยีง (Triple Room) หอ้งพักอาจจะไม่ตดิกันและบางโรงแรมอาจมี

หอ้งพักแบบ 3 ทา่นจ านวนไมม่ากนัก จงึขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงตามความเหมาะสม 

2. กรณีทีม่งีานจัดประชมุนานาชาต ิ(Trade Fair) เป็นผลใหค้า่โรงแรมสงูขึน้มากและหอ้งพักในเมอืงเต็ม บรษัิทฯขอสงวน

สทิธิใ์นการปรับเปลีย่นหรอืยา้ยเมอืงเพือ่ใหเ้กดิความเหมาะสม 

 

หลกัฐานประกอบการยืน่ขอวซีา่ประเทศอนิเดยีส าหรบั-คนไทย  

1. หนังสอืเดนิทาง (Passport) หนังสอืเดนิทาง ตอ้งมีหนา้เหลอืส าหรับ

ประทับวซี่าอย่างนอ้ย 2 หนา้ อายุใชง้านเหลอืไม่นอ้ยกว่า 6 เดอืน นับ

จากวันเดนิทาง *กรุณาถอดปก Passport ก่อนส่งเอกสารบริษัทจะไม่

รับผดิชอบในกรณีสญูหาย* 

2. รูปถ่าย รูปถ่ายสหีนา้ตรงขนาด 2x2นิว้ พืน้หลังสขีาวเท่านัน้ จ านวน 2ใบ

เป็นรูปทีถ่า่ยจากรา้นถา่ยรูปเทา่นัน้ รูป (หา้มสวมแวน่ตาหรอืเครือ่งประดับ

, ไม่ใสช่ดุขา้ราชการหรือเครื่องแบบใดๆ ไม่เป็นรูปสติ๊กเกอรร์วมถงึหา้ม

ใชรู้ปทีถ่า่ยเองและปริน้ทเ์อง) 

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

ส าเนาสตูบิตัรและบตัรประชาชน 

4. ส าเนาทะเบยีนบา้น  

**เอกสารทีเ่ป็นส าเนากรุณาเซ็นชือ่รบัรองส าเนาถกูตอ้งทุกใบดว้ย** 
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กรณุากรอกขอ้มลูเพือ่ประโยชนใ์นการพจิารณาด าเนนิการขอวซีา่ของทา่น 

ประวัตสิว่นตวั 

PERSONAL INFORMATION 
 

ค าน าหนา้ :  นาย  นาง  นางสาว  เด็กชาย     

TITLE : MR  MRS  MS  MSTR     

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) 

 ________________________________________________________________________________________________ 


