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อนิเดยี เลห ์ลาดกั ทชัมาฮาล 8 วนั 5 คนื 

โดย สายการบนิสไปรท ์เจ็ท (SG) 

เร ิม่ตน้เพยีง 29,888.- 

                           รายการทวัร ์+ ต ัว๋เครือ่งบนิ 
 

ไฮไลทท์วัร ์  
 ชม “ทชัมาฮาล” 1 ใน 7 สิง่มหัศจรรยข์องโลก อนุสรณ์แหง่ความรักอันลอืชือ่และ “อกัราฟอรด์” 

ป้อมปราการทีย่ ิง่ใหญ ่

 ชม ทะเลสาบแปงกอง ทะเลสาบน้ําเค็มทีอ่ยูส่งูทีส่ดุในโลก 
 ชม นูบรา้วลัเลย ์หบุเขาแหง่ดอกไม ้ซึง่มทีวิทัศนพ์าโนรามา่ทีย่ ิง่ใหญ ่สวยงาม 

 ชม วดัดสิกติ วดัใหญแ่ละเกา่แกท่ีส่ดุของนูบรา้วลัเลย ์อยูบ่นเนนิเขาเป็นจดุชมววิทีส่วยงาม 
 ชม วดัทกิเซย ์ทเิบตนอ้ยแหง่อนิเดยี 
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   กําหนดการเดนิทาง 
 

วนัที ่: 05-12 ก.ย. 61 30,888.- 

วนัที ่: 12-19 ก.ย. 61 29,888.- 

วนัที ่: 19-26 ก.ย. 61 29,888.- 

วนัที ่: 05-12 ต.ค. 61 31,900.- 

วนัที ่: 12-19 ต.ค. 61 33,900.- 

วนัที ่: 19-26 ต.ค. 61 33,900.- 

 

 

 

 

 

  เสน้ทางการเดนิทาง 

 โปรแกรมเดนิทาง เชา้ เทีย่ง คํา่ โรงแรมทีพ่กั 

1 กรงุเทพฯ – เดลล ี X X X  

2 เดลล ี - อกัรา – ทัชมาฮาล – อกัราฟอรต์ – เดลล ี ✈ 🍽 🍽 
Radisson Blu Hotel New 
Delhi Dwarka หรอืเทยีบเทา่ 

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

🍽 🍽 🍽 
Hotel K2 Continental Leh 
หรอืเทยีบเทา่ 

4 
เลห–์ พระราชวังเลห ์- ถนนทีส่งูทีส่ดุในโลก Khardung La 

pass – นูบรา้วัลเลย–์ ขีอ่ฐู 
🍽 🍽 🍽 

Nubra Eco Village หรอื
เทยีบเทา่ 

5 นูบรา้วัลเลย ์– วัดดสิกติ – วัดทกิเซ ่- เลห ์ 🍽 🍽 🍽 
Hotel K2 Continental Leh 
หรอืเทยีบเทา่ 

6 เลห ์– ทะเลสาบแปงกอง – เลห ์ 🍽 🍽 🍽 
Hotel K2 Continental Leh 
หรอืเทยีบเทา่ 

7 เลห ์– เดลล ี– India gate – วัดอกัชารดาหม์ – กรงุเทพฯ 🍽 🍽 🍽  

8 กรงุเทพฯ ✈ X X  

โปรแกรมการเดนิทาง 

วนัที ่1 กรงุเทพฯ – เดลล ี  

23.55 น. คณะมาพรอ้มกนัที ่สนามบนิสวุรรณภมู ิผูโ้ดยสารขาออกชัน้ 4 ประต ู3 เคานเ์ตอร ์G เชค็อนิกรุ๊ปของสาย

การบนิ สไปรท ์ เจ็ท ( Spice Jet) โดยมเีจา้หนา้ทีใ่หก้ารตอ้นรับ และอํานวยความสะดวก 



                       GO2LEH-SG001            3 จ ก 12 
 

 
บรรยากาศภายใน Miracle Lounge 

คลกิชม http://bit.ly/2NMk5YE 

 

วนัที ่2 เดลล ี - อกัรา – ทชัมาฮาล – อกัราฟอรต์ – เดลล ี

03.50 น.  ออกเดนิทางสู่เมืองเดลลี โดยสายการบนิสไปรท์ เจ็ท เที่ยวบนิที่ SG 88 (ใชเ้วลาเดนิทาง

โดยประมาณ 4.30 ชม.) (ไมม่บีรกิารอาหารบนเครือ่ง) 

 

เครือ่งแอรบ์สั A 
ทีน่ ัง่แบบ 3-3 

 นํา้หนกัสมัภาระ 
ขาไป - ขากลบั 15 กก. 

 

  

  
06.25 น. ถงึสนามบนินานาชาตอินิธริา คานธี เมอืงเดลล ีประเทศอนิเดยี ผ่านขัน้ตอนการตรวจคนเขา้เมอืงและ

ศลุกากร (เวลาในประเทศอนิเดยีชา้กวา่เมอืงไทย 1.30 ชม. ขอใหท้กุทา่นตัง้เวลาใหมเ่พือ่ไมส่บัสน) 

 จากนัน้นําท่านเดนิทางสู่ เมอืงอกัรา โดยรถโคช้ปรับอากาศ โดยผ่านเขา้สู่แควน้อุตรประเทศ ทีอุ่ดม

สมบรูณ์ดว้ยแหลง่เกษตรกรรมนานาชนดิทีผ่ลติเพือ่เลีย้งดูชาวอนิเดยีทัง้ประเทศ ไปตามถนนไฮเวยส์าย

ใหมผ่า่นเขา้เมอืงใหญม่ธรุาเขา้สูเ่มอืงอกัรา 

กลางวนั บรกิารอาหารกลางวัน  

 นําท่านเขา้ชมทชัมาฮาล แหล่งมรดกโลกเป็น 1 ใน 7 สิง่มหัศจรรยท์ีสํ่าคัญของโลก ซึง่อนุสรณ์สถาน
แห่งความรักอันยิง่ใหญ่และอมตะของพระเจา้ชาห์จาฮันที่มตี่อพระนางมุมตัซ โดยสรา้งขึน้ในปี ค.ศ. 
1631 ตอ่มานําทา่นเดนิสูป่ระตสูสุานทีส่ลักตัวหนังสอืภาษาอาระบคิทีเ่ป็นถอ้ยคําอทุศิและอาลัยต่อบคุคล
อนัเป็นทีรั่กทีจ่ากไป และนําทา่นถา่ยรปูกบัลานน้ําพทุีม่อีาคารทัชมาฮาลอยูเ่บือ้งหลัง แลว้นําทา่นเขา้สูต่ัว
อาคารทีส่รา้งจากหนิออ่นสขีาวบรสิทุธิจ์ากเมอืงมกรานะ ทีป่ระดับลวดลายดว้ยเทคนคิฝังหนิสตีา่งๆ ลงไป
ในเนื้อหนิ ทีเ่ป็นสถาปัตยกรรมชิน้เอกของโลกทีอ่อกแบบโดยชา่งจากเปอรเ์ซยี โดยอาคารตรงกลางจะ
เป็นรูปโดมซึง่มหีอคอยสีเ่สาลอ้มรอบ  ตรงกลางดา้นในเป็นทีฝั่งพระศพของพระนางมมุตัซ มาฮาล และ 
พระเจา้ชาหจ์าฮัน ไดอ้ยูคู่่เคยีงกันตลอดชัว่นรัินดร ์ ทัชมาฮาลแห่งนี้ใชเ้วลากอ่สรา้งทัง้หมด 12 ปี โดย
สิน้เงนิไป 41 ลา้นรูปี มกีารใชท้องคําประดับตกแต่งส่วนต่างๆ ของอาคาร หนัก 500 กโิลกรัม และใช ้

คนงานกวา่ 20,000 คน ตอ่มานําทา่นเดนิออ้มไปดา้นหลังทีต่ดิกบัแมน้ํ่ายมนุาโดยฝ่ังตรงกนัขา้มจะมพีืน้ที่

ขนาดใหญถ่กูปรับดนิแลว้ โดยเล่ากันว่าพระเจา้ชาหจ์าฮันเตรยีมทีจ่ะสรา้งสสุานของตัวเองเป็นหนิออ่นสี

ดําโดยตัวรปูอาคารจะเป็นแบบเดยีวกนักบัทัชมาฮาล เพือ่ทีจ่ะอยูเ่คยีงขา้งกัน แต่ถูกออรังเซบ ยดึอํานาจ
และนําตัวไปคมุขงัไวใ้นป้อมอกัราเสยีกอ่น 

http://bit.ly/2NMk5YE
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วนัที ่4 เลห–์ พระราชวงัเลห ์- ถนนทีส่งูทีส่ดุในโลก Khardung La pass – นบูรา้วลัเลย–์ ขีอ่ฐู 

เชา้   รบัประทานอาหารเชา้  

 จากนั้นนําท่านเดนิทางไปยัง หรือหุบเขาแห่งดอกไมซ้ ึง่อยู่ทางเหนือของเมอืงเลห์ เป็นพื้นที่ที่อุดม

สมบูรณ์และมแีม่น้ําชย็อกไหลผ่าน มสีภาพอากาศอบกุ่นกว่าเมอืงเลหแ์ละมคีวามสูงตํ่ากว่าเลห ์ทําให ้

อากาศเย็นสบายเหมาะแก่การเพาะปลุก ท่านสามารถชมดอกไมน้านาพันธุไ์ดท้ีน่ี่ ในสมัยก่อนเป็นส่วน

หนึง่ของเสน้ทางทางบกระหว่างทเิบตและทาจกิสิฐาน ใชเ้วลาเดนิทางทางประมาณ 5 ชม. จะตอ้งผ่าน

ถนน Khardungla Pass ซึง่เป็นถนนที่อยู่สูงที่สุดในโลก ระดับความสูง 18,380 ฟุตหรือประมาณ 

5,578 เมตรจากระดับน้ําทะเล ทีจุ่ดนี้จะไมอ่นุญาตใิหนั้กท่องเทีย่วแวะพักนาน เนื่องจากอากาศเบาบาง

มาก เสน้ทางนี้เป็นเสน้ทางลัดเลาะหุบเขา ระหว่างโดยท่านจะเห็นแนวเทอืกเขาคาราโครัมในประเทศ

ปากสีถานและเทือกเขาหมิาลัยอันสวยงาม ระหว่างทางท่านจะไดเ้ห็นตัวจามรีที่อากาศอยู่ในบรเิวณ

เทอืกเขาสงูในเขตหนาวเย็น และแนวลําธารอนัสวยงามตลอดเสน้ทาง 

กลางวนั   รบัประทานอาหารกลางวนั  

บา่ย เดนิทางถงึนูบรา้วัลเลย ์ใหท้า่นไดส้นุกสนานกบัการขีอ่ฐูบนทะเลทราย Hunder sand dune (ไมร่วมค่า

ขีอ่ฐูทา่นละ 15 USD สามารถสอบถามทีห่ัวหนา้ทัวรไ์ด)้ และเพลดิเพลนิกบัการชมดอกไม ้แนวเทอืกเขา

หมิาลัยและลําธารอนัสวยงาม 
คํา่   รบัประทานอาหารคํา่  

 จากนัน้นําทา่นเขา้ชมอกัราฟอรด์ แหล่งมรดกโลก ทิต่ดิรมิแมน้ํ่ายมนุาสรา้งโดยพระเจา้อัคบารม์หาราช
แหง่ราชวงศโ์มกลุ  เมือ่ปี ค.ศ. 1565 เป็นทัง้พระราชวังทีป่ระทับและเป็นป้อมปราการ ตอ่มาพระโอรส คอื 

พระเจา้ชาฮันกรี ์ และพระนัดดา (โอรสของพระเจา้ชาฮันกรี)์ , พระเจา้ชาหจ์าฮานไดส้รา้งขยายต่อเตมิ

ป้อมและพระราชวังแห่งนี้อย่างใหญ่โต และนําท่านเขา้ชมป้อมผ่านประตู อํามรรสงิห ์เขา้สู่ส่วนทีเ่ป็น
พระราชวัง  ผา่นลานสวนประดับ อา่งหนิทรายสแีดงขนาดยกัษ์สําหรับสรงน้ํา ทา่นจะไดเ้ห็นสถาปัตยกรรม
สามยุคสมัยตามรสนิยมที่แตกต่างกันของสามกษัตรยิ์ นําท่านเขา้ชมดา้นในพระตําหนักต่างๆที่สลัก
ลวดลายศลิปะแบบโมกลุทีม่อีทิธพิลจากศลิปะอนิเดยี ผสมผสานกับศลิปะเปอรเ์ซยี แลว้นําขึน้สูร่ะเบยีง
ชัน้ที่สองที่มเีฉลียงมุข ซึง่สามารถมองเห็นชมทวิทัศน์ลําน้ํายมุนาได ้ต่อมานําชมหอ้งที่ประทับของ

กษัตรยิ ์,พระโอรส, พระธดิาและองคต์่างๆ แลว้นําชมพระตําหนัก มาซัมมัน บูร์ช ทีม่เีฉลียงมุขแปด

เหลีย่ม มหีนา้ต่างเปิดกวา้ง ทีส่ามารถมองเห็นทัชมาฮาลได ้ในพระตําหนักนี้เองที่เล่ากันว่า ชาหจ์าฮัน 
ถกูพระโอรส ออรังเซบ จองจําขังไว ้7 ปี ในชว่งปลายรัชกาลจนสิน้พระชนม ์แลว้ก็นําชมลานสวนประดับ 
ดวิันออีาอํา ทีช่ัน้บนดา้นหนึง่เคยเป็นทีป่ระดษิฐานบลัลงักน์กยงูอนัยิง่ใหญ ่(ปัจจบุนัอยูใ่นประเทศอหิรา่น) 
และทีล่านสวนประดับแหง่นีเ้องทีพ่ระเจา้ชาหจ์าฮนั ไดพ้บรักครัง้แรกกบัพระนางมมุตัซ  ทีไ่ดนํ้าสนิคา้เป็น
สรอ้ยไขม่กุเขา้มาขายใหก้บันางในฮาเร็ม 

คํา่  รบัประทานอาหารคํา่  

 จากน ัน้นําทา่นเดนิทางกลบัสูเ่มอืงเดลล ี

 
  พกัที ่  Radisson Blu Hotel New Delhi Dwarka หรอื เทยีบเทา่,เมอืงเดลล ี

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

06.05 น.  จากนัน้นําท่านเดนิทางสู่สนามบนิเดลล ีเพือ่เดนิทางต่อไปยังเมอืงเลห ์ลาดัก โดยสายการบนิSpice 

Jet เทีย่วบนิที ่SG121 

07.25 น. เดนิทางถงึสนามบนิเลห ์เชค็สมัภาระแลว้นําทา่นเดนิทางสูท่ีพั่ก โดยน่ังรถทอ้งถิน่ คันละ 5-8 ทา่น  เมอืง

เลหเ์ป็นเมอืงทีอ่ยูใ่นระดับความสงูกวา่ 3,550 เมตรจากระดับน้ําทะเล แนะนําใหท้กุทา่นดืม่น้ําบอ่ยๆเพราะ

อากาศคอ่นขา้งเบาบาง 

เชา้   รบัประทานอาหารเชา้  

 ใหท้า่นไดพ้ักผอ่น เพือ่ปรับสภาพรา่งกายและสภาพอากาศกอ่น เนือ่งจากอากาศเบาบาง 

กลางวนั  รบัประทานอาหารกลางวนั  

บา่ย หลังจากนัน้นําท่านชมเจดยีแ์ห่งสันตภิาพ  เป็นเจดยีส์ขีาว ขนาดใหญ่ สรา้งขึน้โดยพระลามะชาวญีปุ่่ น 

เพือ่ประกาศศาสนาและแสดงถงึสนัตภิาพแหง่โลก เจดยีน์ีเ้ป็นจดุชมววิทีเ่ห็นเมอืงเลห ์และพระราชวังเลห์

ไดอ้ยา่งชดัเจน จากนัน้นําท่านชมหอเกยีรตยิศ (Hall of fame) ใหท้่านไดช้มภาพวาดทีพู่ดถงึเรือ่งราว

ของทหารอนิเดยีทีสู่ร้บป้องกบัประเทศ หลังจากนัน้นําท่านชม ตลาดนัดเมอืงเลห ์(Leh Market) ใหท้่าน

ไดช้มความงามและวธิชีวีติของชาวเมอืงเลห ์และเลอืกซือ้สนิคา้พืน้เมอืง 

คํา่  รบัประทานอาหารคํา่  

 
 พกัที ่ Hotel K2 Continental Leh หรอืเทยีบเทา่ 
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 พกัที ่Nubra Eco village หรอืเทยีบเทา่ 

วนัที ่5 นบูรา้วลัเลย ์– วดัดสิกติ – วดัทกิเซ ่- เลห ์

เชา้   รบัประทานอาหารเชา้  

 นําท่านเดนิทางกลับสู่เมอืงเลห์โดยเสน้ทางเดมิ ผ่านถนนทีสู่งที่สุดในโลก Khardung La pass 

ระหว่างทางนําท่านชมวดัดสิกติ (Diskit Monastry) วัดนี้เป็นวัดใหญ่และเกา่แก่ทีสุ่ดของนูบรา้

วัลเลย ์ตัง้อยู่บนเนนิเขาเป็นจุดชมววิทีส่วยงาม ภายในมอีงคพ์ระศรอีารยิเมตรัยองคใ์หญ่สงูสง่าเด่นชัด 

สามารถมองเห็นไดจ้ากนูบรา้วัลเลย ์

กลางวนั   รบัประทานอาหารกลางวนั  

บา่ย นําทา่นเดนิทางต่อไปยังเมอืงเลห ์ จากนัน้นําท่านเดนิทางสูว่ดัทกิเช (Thiksey) เป็นวัดทีต่ัง้โดดเด่น

อยูบ่นเนนิเขามภีมูทิัศน์ทีส่วยงาม  วัดนี้ก่อตัง้เมือ่ศตวรรษที ่15 เป็นวัดพุทธตันตระนกิายหมวกเหลอืง 

(นกิายเกลุคปา) เป็นสายเดยีวกับองคด์าไลลามะแห่งทเิบต ซึง่ไดจํ้าลองพระราชวังโปตาลาทีท่เิบตมา 

ภายในวัดมรีูปของพระศรอีารยะเมตตรัยและพระลามะองคต์่างๆมากมาย ใชเ้วลาสรา้งถงึ 2 ปีดว้ยกัน  

จากนัน้นําท่านชมพระราชวงัเลห ์(Leh Palace) เป็นพระราชวังทีต่ัง้โดดเด่นกลางเมอืงเลห ์ขนาด

ความสงู 9 ชัน้ถกูสรา้งในศตวรรษที ่17 มลีักษณะรปูแบบสถาปัตยกรรมใกลเ้คยีงกบัพระราชวังโปตาลาใน

ทเิบต ทา่นสามารถชมทัศนยีภ์าพอนังดงามของเมอืงเลหแ์ละพืน้ทีโ่ดยรอบ 

คํา่   รบัประทานอาหารคํา่  

 
 พกัที ่ Hotel K2 Continental Leh หรอืเทยีบเทา่ 

วนัที ่6 เลห ์– ทะเลสาบแปงกอง – เลห ์

เชา้   รบัประทานอาหารเชา้  

 นําทา่นเดนิทางไปยงัทะเลสาบแปงกอง เป็นทะเลสาบทีม่ขีนาด 700 ตารางกโิลเมตร ตัง้อยูท่างตะวันตก

สดุของเขตลาดักห ์จัมมแูละแคชเมยีร ์บนความสูง 4,267 เมตรจากระดับน้ําทะเล พืน้ที ่1 ใน 4 ของ

ทะเลสาบอยูใ่นเขตลาดักหข์องอนิเดยี สว่นทีเ่หลอือยูใ่นเขตของทเิบต เป็นทะเลสาบน้ําเค็มทีอ่ยูส่งูทีส่ดุ

ในโลก ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 5 ชัว่โมงจากเมอืงเลห ์โดยผร่เสน้ทาง Changla Pass ทีม่คีวามสงูจาก

ระดับน้ําทะเล 5490 เมตร ระหวา่งทางจะผา่นจะไดเ้ห็นทวิทัศน์เทอืกเขาอันสวยงาม แปงกองยังไดช้ือ่ว่า
เป็นทะเลสาบหลากส ีโดยมอีทิธพิลมาจากลําแสงของดวงอาทติยท์ีต่กสะทอ้นสูย่อดเขาสงู-ตํ่าดา้นหลังที่
เปรยีบเสมอืนปราการทีโ่อบลอ้มทะเลสาบไว ้ส่งผลใหส้ขีองน้ําในทะเลสาบลอ้เล่นไปกับแสงของดวง
ตะวัน จากยามเชา้ทีบ่างเบาใสในแบบครสิตัล สูเ่ขยีวเทอรค์วอยซฟ้์า และน้ําเงนิเขม้ในเวลาเย็นยํา่ ทีน่ี่ยัง
เป็นทีรู่จั้กกนัวา่เป็นทะเลสาบแหง่ความสงบ ใสสะอาด และไมม่ทีีส่ ิน้สดุ 

กลางวนั   รบัประทานอาหารกลางวนั  

บา่ย หลังจากนัน้นําท่านเดนิทางต่อไปยังทะเลสาบแปงกอง ใหท้่านไดอ้สิระสัมผัสบรรยากาศ และเก็บรูปอัน

งดงามของทะเลสาบ หลังจากนัน้นําทา่นเดนิทางกลับไปยงัเมอืงเลห ์

คํา่   รบัประทานอาหารคํา่  

 
  พกัที ่ Hotel K2 Continental Leh หรอืเทยีบเทา่ 

วนัที ่7 เลห ์– เดลล ี– India gate – วดัอกัชารดาหม์ - ตลาดจนัปาท – กรงุเทพฯ 

เชา้   รบัประทานอาหารเชา้  

07.55 น. นําทา่นเดนิทางกลับไปยงักรงุเดลลโีดยสายการบนิ สไปรท ์  เจ็ท ( Spice Jet) เทีย่วบนิที ่SG 122 

09.10 น. เดนิทางถงึสนามบนิเดลล ี

 จากนัน้ นําท่านเดนิทางเขา้สูก่รุงนวิเดลล ีทีม่ปีระวัตศิาสตรอ์ันยาวนานกว่า 5,000 ปี และเป็นศูนยก์ลาง

การปกครองของอาณาจักรอนิเดยีโบราณ 7 อาณาจักร ตอ่มาในปี 1857 องักฤษไดเ้ขา้มามบีทบาทในการ

ปกครองประเทศอนิเดยีและไดย้า้ยเมอืงหลวงไปอยูท่ีโ่กลกตัตา และไดย้า้ยกลับมาเป็นเมอืงหลวงอกีครัง้

หนึง่ในปี 1911 หลังจากอนิเดยีไดรั้บเอกราชจากประเทศองักฤษในปี 1947 ก็ไดม้กีารสรา้งสถานทีทํ่าการ

ราชการโดยสรา้งเมอืงใหมช่ือ่ว่า “นวิเดลล”ี จากนัน้ผา่นชมรฐัสภาราชปาต ิบาวาล ซึง่เป็นวงแหวน

สถานทีร่าชการตา่งๆ มตีกึรัฐสภาอนัยิง่ใหญแ่ละเป็นทีทํ่าการของรัฐบาล ผา่นชมยา่นธรุกจิการคา้และยา่น

ทีอ่ยูอ่าศัยของเศรษฐอีนิเดยีบนถนนสายสําคัญทีส่ดุของอนิเดยี และประตูเมอืงแห่งชยัชนะ หรอื INDIA 

GATE 

กลางวนั   รับประทานอาหารกลางวัน  

บา่ย นําท่านเดนิทางสูว่ดัอกัชารดาหม์ (Akshardham) วัดแห่งศาสนาฮนิดูทีใ่หญ่ทีสุ่ดในโลก และเป็น

วทิยาลัยทางจติวญิญาณและวัฒนธรรม สถานทีสํ่าคัญประจํากรุงนวิเดลแีห่งประเทศอนิเดยี ออกแบบใน
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สไตลส์ถาปัตยกรรมดัง้เดมิของอนิเดยี ทีม่คีวามซบัซอ้นแต่ก็ปราณีตสวยงามสมคําร่ําลอื วัดแห่งนี้เป็นวัด

ทีส่รา้งขึน้ใหมแ่หง่ศาสนาฮนิดนูกิายสวามนีารายัน โดยชือ่อักชารดาหม์มคีวามหมายว่า ทีพํ่านักของพระ

เจา้แห่งโลก สรา้งแลว้เสร็จในปี 2005 แนวคดิการสรา้งวัดมาจาก Brahmaswarup Yogiji Maharaj 

ผูป้กครองศาสนาฮนิดูที ่4แห่งนกิายสวามนีารายัน ทีม่ปีระสงคส์รา้งวัดใกลแ้ม่น้ํายมนุา และไดส้รา้งจน

สําเร็จในสมัยของผูป้กครองที ่5 โดยวัดยังคงความยิง่ใหญ่อลังการแบบวัดอนิเดยี ดงึดูดเหล่าสาวกและ

นักท่องเที่ยวใหม้าบูชาและชืน่ชมความตระการตาของวัดแห่งนี้มากมายในทุกๆปี จากนัน้นําท่านชม 

ประตชูยั (India Gate)เป็นอนุสรณ์สถานของเหล่าทหารหาญทีเ่สยีชวีติจากการร่วมรบกับอังกฤษใน

สมัยสงครามโลก ครัง้ที ่1 และสงครามอัฟกานสิถาน ประตูชยัแห่งนี้จงึถอืไดว้่าเป็นสัญลักษณ์แห่งหนึง่

ของกรงุนวิเดลล ีโดยซุม้ประตแูหง่นีม้สีถาปัตยกรรมคลา้ยประตชูยัของกรงุปารสีและนครเวยีงจันทน์ ซึง่มี

ความสงู 42 เมตร สรา้งขึน้จากหนิทรายเมือ่ปีครสิตศ์ักราชที ่1931 บนพืน้ผวิของประตูชยัแห่งนี้จะปรากฏ

รายนามของทหารทีเ่สยีชวีติถกูแกะสลักไว ้และบรเิวณใตโ้คง้ประตูจะปรากฏคบเพลงิทีไ่ฟไมเ่คยมอดดับ

เพือ่เป็นการรําลกึถงึผูเ้สยีชวีติในสงครามอนิเดยี-ปากสีถาน เมือ่ปีครสิตศ์ักราชที ่1971  มทีหารยามเฝ้า

บริเ วณประตูชัยตลอดเวลา เพื่อ ป้องกันการก่อวินาศกรรมจากนั้น นําท่านสู่ตลาดจ ันปาท

(JanpathMarket)อสิระใหท้่านเลอืกซือ้สนิคา้พืน้เมอืงและงานหัตถกรรมต่างๆ เชน่ ผา้ไหมอนิเดยี, 

เครือ่งประดับอญัมณี, ไมจ้ันทนห์อมแกะสลัก, ของตกแตง่ประดับบา้น ฯลฯ 

คํา่   รบัประทานอาหารคํา่  

 จากนัน้นําทา่นเดนิทางสูส่นามบนิ 

21.20 น. ออกจากเดนิทางจากกรุงเดลล ีสู่ กรุงเทพฯประเทศไทยโดยสายการบนิ สไปรท ์เจ็ท ( Spice Jet)  

เทีย่วบนิที ่SG87 

วนัที ่8 เดลล ี– กรงุเทพฯ 

03.00 น. ถงึสนามบนิสวุรรณภมู ิกรงุเทพมหานคร โดยความสวัสดภิาพ  

 

 

โปรแกรม : อนิเดยี เลห ์ลาดกั ทชัมาฮาล 8 วนั 5 คนื โดย สายการบนิสไปรท ์เจ็ท (SG) 
 

อตัราคา่บรกิาร 

กําหนดการเดนิทาง 

ผูใ้หญ ่
พักหอ้งละ  
2-3 ทา่น 
ทา่นละ 

เด็กมเีตยีง 
พักกบัผูใ้หญ ่

1 ทา่น 
ทา่นละ 

เด็ก 8-12 ปี
(เสรมิเตยีง) 

ทา่นละ 

เด็ก 8-12 ปี 
(ไมเ่สรมิเตยีง) 

ทา่นละ 

พักเดีย่วเพิม่ 
ทา่นละ 

ราคา 
ไมร่วมตัว๋ 
ทา่นละ 

วนัที ่: 05-12 ก.ย. 61 30,888.- 30,888.- 29,888.- 28,888.- 7,500.- 15,888.- 

วนัที ่: 12-19 ก.ย. 61 29,888.- 29,888.- 28,888.- 27,888.- 7,500.- 14,888.- 

วนัที ่: 19-26 ก.ย. 61 29,888.- 29,888.- 28,888.- 27,888.- 7,500.- 14,888.- 

วนัที ่: 26 ก.ย.- 03 ต.ค. 61 31,900.- 31,900.- 30,900.- 29,900.- 7,500.- 16,900.- 

วนัที ่: 05-12 ต.ค. 61 31,900.- 31,900.- 30,900.- 29,900.- 7,500.- 16,900.- 

วนัที ่: 12-19 ต.ค. 61 33,900.- 33,900.- 32,900.- 31,900.- 7,500.- 18,900.- 

วนัที ่: 19-26 ต.ค. 61 33,900.- 33,900.- 32,900.- 31,900.- 7,500.- 18,900.- 

ราคาเด็กทารก(อายไุมถ่งึ 2 ปีบรบิูรณ ์ณ วนัเดนิทางกลบั)  ทา่นละ  10,000.-  
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“ราคาทวัรส์าํหรบัลกูคา้ทีถ่อืพาสปอรต์ไทยเทา่น ัน้” 
**พาสปอรต์ตา่งชาต ิโปรดตดิตอ่เรา** 

***ราคาทวัรข์า้งตน้ไมร่วมคา่วซีา่ทา่นละ 3,000 บาท*** 

***ราคาทวัรข์า้งตน้ยงัไมร่วมคา่ทปิคนขบัรถ และมคัคเุทศนท์อ้งถิน่ รวมทา่นละ 1,500 บาท /ทา่น/ทรปิ 

หวัหนา้ทวัรจ์ากประเทศไทย (ตามความพงึพอใจในการบรกิาร)*** 

** โปรแกรมและรายละเอยีดของการเดนิทางอาจมกีารเปลีย่นแปลงได ้ท ัง้นีข้ ึน้อยูก่บัสภาวะอากาศ 

และเหตสุดุวสิยัตา่ง ๆ ทีไ่มส่ามารถคาดการณ์ลว่งหนา้โดยทางบรษิทัฯ ** 

 

พาสปอรต์จะตอ้งมอีายกุอ่นการเดนิทางไมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน 

ในกรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงท ัง้ทีก่รงุเทพฯ และทีป่ระเทศสาธารณรฐัเกาหลใีต ้ปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออกหรอื

เขา้ประเทศ ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธไ์มค่นืคา่ใชจ้า่ยไมว่า่กรณีใดๆ ทิง้ส ิน้ 

 

หมายเหต ุ**   บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธใินการเปลีย่นแปลงเทีย่วบนิท ัง้ไปและกลบัโดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบ
ลว่งหนา้ท ัง้นีข้ ึน้อยูก่บัสายการบนิ บรษิทัฯขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงรายการเพือ่ความเหมาะสมไมว่า่จะ
เกิดจากความขดัข้องของ ยานพาหนะหรือมีเหตุหนึ่งเหตุใดจนทําให้ไม่สามารถดํา เนินการตาม
หมายกําหนดการไดโ้ปรแกรมการเดนิทางเปลีย่นแปลงตามความเหมาะสม หรอืเปลีย่นแปลงรายการทอ่งเทีย่ว

บางรายการหรอืทดแทนรายการทอ่งเทีย่วบางรายการ และจะตอ้งมจีํานวนผูโ้ดยสารจํานวน 15 ทา่นขึน้ไปจงึ

ออกเดนิทาง ในกรณีทีม่จีํานวนผูโ้ดยสารไม่ถงึ 15 ท่านไม่มหีวัหนา้ทวัรไ์ทย  อตัราค่าบรกิารนี ้สําหรบั

เดนิทางต ัง้แต ่30 ทา่นขึน้ไป ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงราคาในกรณีทีม่ผีูเ้ดนิทางไมถ่งึ 30 ทา่น 

 

 

 

 

 

เง ือ่นไขการใชบ้รกิาร 

1. บรษัิทฯสงวนสทิธิท์ีจ่ะไมรั่บผดิชอบตอ่คา่ชดเชยความเสยีหายไมว่า่กรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงของไทยไม่

อนุญาตใหเ้ดนิทางออกหรอืกองตรวจคนเขา้เมอืงของแตล่ะประเทศไมอ่นุญาตใหเ้ขา้เมอืง 

2. บรษัิทฯ สงวนสทิธิใ์นการทีจ่ะไมรั่บผดิชอบตอ่คา่ชดเชยความเสยีหาย อนัเกดิจากเหตสุดุวสิยัทีท่าง บรษัิทฯไม่

 สามารถควบคมุไดเ้ชน่การนัดหยดุงาน, จลาจล, การลา่ชา้หรอืยกเลกิของเทีย่วบนิ 

3. บรษัิทฯสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงโปรแกรมรายการทอ่งเทีย่วโดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ (โปรแกรม

และ รายละเอยีดของการเดนิทางอาจมกีารเปลีย่นแปลงได ้ทัง้นีข้ ึน้อยูก่บัภาวะอากาศ และเหตสุดุวสิยัตา่ง ๆ ทีไ่ม่

สามารถคาดการณ์ลว่งหนา้โดยทางบรษัิทฯ จะคํานงึถงึผลประโยชน์และความปลอดภยัของผูร้ว่มเดนิทางเป็นสําคญั) 

4. บรษัิทฯสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงอตัราคา่บรกิารโดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

5. กรณีทีค่ณะไมค่รบจํานวน10ทา่นทางบรษัิทฯสงวนสทิธิใ์นการงดออกเดนิทางโดยทางบรษัิทฯ จะแจง้ใหท้า่น

ทราบลว่งหนา้อยา่งนอ้ย 7 วันกอ่นการเดนิทาง  

6. เมือ่ทา่นทําการซือ้โปรแกรมทัวร ์ทางบรษัิทฯ จะถอืวา่ทา่นรับทราบและยอมรับเงือ่นไขของหมายเหตทุกุขอ้แลว้ 

7. ในกรณีทีล่กูคา้ตอ้งออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรณุาตดิตอ่เจา้หนา้ทีข่องบรษัิทฯ กอ่นทกุครัง้ มฉิะนัน้ทาง

บรษัิทฯ จะไมข่อรับผดิชอบคา่ใชจ้า่ยใดๆ ทัง้ส ิน้  
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อตัราคา่บรกิารนีร้วม 

1.  คา่ตั๋วเครือ่งบนิไป-กลับ ชัน้ประหยดั 

2.  คา่โรงแรมทีพ่ักตามรายการทีร่ะบ ุ(สองทา่นตอ่หนึง่หอ้ง) 

3.  คา่เขา้ชมสถานทีต่า่งๆ ตามรายการทีร่ะบ ุ

4.  คา่อาหารและเครือ่งดืม่ตามรายการทีร่ะบ ุ

5.  คา่รถรับสง่และระหวา่งนําเทีย่วตามรายการทีร่ะบ ุ

6.  คา่ประกนัอบุตัเิหตคุุม้ครองในระหวา่งการเดนิทาง คุม้ครองในวงเงนิท่านละ 1,000,000 บาท ค่ารักษาพยาบาล

กรณีเกดิอบุตัเิหตวุงเงนิทา่นละ 200,000 บาท ตามเงือ่นไขของกรมธรรม ์ 

 ** ลูกคา้ท่านใดสนใจซือ้ประกันการเดนิทางสําหรับครอบคลุมเรือ่งสขุภาพสามารถสอบถามขอ้มลูเพิม่เตมิกับ

ทางเจา้หนา้ทีบ่รษัิทได ้** 

 - เบีย้ประกนัเริม่ตน้ 370 บาท [ระยะเวลา 5-7 วัน] 

 - เบีย้ประกนัเริม่ตน้ 430 บาท [ระยะเวลา 8-10 วัน]  

 ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัทีม่อีายมุากกวา่ 16 หรอืนอ้ยกวา่ 75 ปี   

 [รักษาพยาบาล 2 ลา้น, รักษาตอ่เนือ่ง 2 แสน, เสยีชวีติหรอืเสยีอวัยวะจากอบุตัเิหต ุ3 ลา้นบาท] 

 ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัทีม่อีายนุอ้ยกวา่ 16 หรอืมากกวา่ 75 ปี   

 [รักษาพยาบาล 2 ลา้น, รักษาตอ่เนือ่ง 2 แสน, เสยีชวีติหรอืเสยีอวัยวะจากอบุตัเิหต ุ1.5 ลา้นบาท] 

7.  รวมภาษีสนามบนิทกุแหง่ + ภาษีน้ํามนั  

อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 

1. คา่ทําหนังสอืเดนิทางไทย 

2. กระเป๋าเดนิทางในกรณีทีน้ํ่าหนักเกนิกวา่ทีส่ายการบนิกําหนด 15 กโิลกรัม/ทา่น  

สว่นเกนิน้ําหนักตามสายการบนิกําหนด 

3. คา่ใชจ้า่ยสว่นตวันอกเหนอืจากรายการ เชน่ คา่เครือ่งดืม่, คา่อาหารทีส่ัง่เพิม่เอง, คา่โทรศัพท,์ คา่ซกัรดีฯลฯ 

4. คา่อาหารทีไ่มไ่ดร้ะบไุวใ้นรายการ 

5. คา่วซีา่เขา้ประเทศอนิเดยีแบบ E-Visa ทา่นละ 3,000 บาท 

6. คา่ทําใบอนุญาตทีก่ลบัเขา้ประเทศของคนตา่งชาตหิรอืคนตา่งดา้ว 

7. คา่ทปิคา่ทปิคนขบัรถ และไกดท์อ้งถิน่ 1,500 บาท /ทรปิ/ตอ่ทา่น 

8.  คา่ภาษีมลูคา่เพิม่ 7% 

การสาํรองทีน่ ัง่ 

1. กรณุาจองลว่งหนา้อยา่งนอ้ย 30 วันกอ่นการเดนิทางและกรณุาเตรยีมเงนิมดัจํา 10,000 บาท (ทีน่ั่งจะยนืยันเมือ่

ไดรั้บเงนิมัดจําแลว้เท่านัน้) หากตอ้งยืน่วซีา่ ตอ้งเตรยีมเอกสารยืน่วซีา่ใหเ้รยีบรอ้ยภายใน 2-3 วันหลังจากทํา

การจองแลว้(ใชเ้วลาขอวซีา่ไมต่ํา่กวา่ 7วนัทําการ) 

2. การชําระคา่ทัวรส์ว่นทีเ่หลอืทางบรษัิทฯจะเรยีกเก็บกอ่นเดนิทางไมน่อ้ยกว่า 30 วันท่านควรจัดเตรยีมค่าทัวรใ์ห ้

เรยีบรอ้ยกอ่นกําหนดเนือ่งจากทางบรษัิทตอ้งสํารองค่าใชจ้่ายในสว่นของค่าทีพั่กและตั๋วเครือ่งบนิมฉิะนัน้จะถอื

วา่ทา่นยกเลกิการเดนิทางโดยอตัโนมตั ิ



                       GO2LEH-SG001            9 จ ก 12 
 

 

เง ือ่นไขการยกเลกิ 

1. แจง้ยกเลกิกอ่นเดนิทาง 30 วัน คนืคา่ใชจ้า่ยทัง้หมด  

2. แจง้ยกเลกิกอ่นเดนิทาง 15-29 วัน เก็บคา่ใชจ้า่ยทา่นละ 10,000 บาท 

3. แจง้ยกเลกินอ้ยกวา่ 15วันกอ่นเดนิทางทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธิเ์ก็บคา่ใชจ้า่ยทัง้หมด 

4. สําหรับผูโ้ดยสารที่ไม่ไดถ้อืหนังสอืเดนิทางไทย และทางบรษัิทฯเป็นผูย้ืน่วซี่าให ้เมือ่ผลวซี่าผ่านแลว้มกีาร

ยกเลกิการเดนิทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการคนืคา่มดัจําทัง้หมด 

5. บรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเก็บคา่ใชจ้า่ยทัง้หมดกรณีทา่นยกเลกิการเดนิทางและมผีลทําใหค้ณะเดนิทางไมค่รบ

ตามจํานวนทีบ่รษัิทฯกําหนดไว ้(10ท่านขึน้ไป) เนื่องจากเกดิความเสยีหายต่อทางบรษัิทและผูเ้ดนิทางอืน่ที่

เดนิทางในคณะเดยีวกนับรษัิทตอ้งนําไปชําระคา่เสยีหายตา่งๆทีเ่กดิจากการยกเลกิของทา่น 

6. กรณีเจ็บป่วยจนไม่สามารถเดนิทางไดซ้ ึง่จะตอ้งมใีบรับรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรับรองบรษัิทฯจะพจิารณา

เลือ่นการเดนิทางของท่านไปยังคณะต่อไปแต่ทัง้นี้ท่านจะตอ้งเสยีค่าใชจ้่ายทีไ่มส่ามารถเรยีกคนืได ้เชน่ค่าตั๋ว

เครือ่งบนิคา่หอ้ง คา่ธรรมเนียมวซีา่ตามทีส่ถานทูตฯ เรยีกเก็บ และค่าใชจ้่ายอืน่ๆทีเ่กดิขึน้ตามจรงิ ในกรณีทีไ่ม่

สามารถเดนิทางได ้

7. กรณียืน่วซีา่แลว้ไมไ่ดรั้บการอนุมตัวิซีา่จากทางสถานทตู (วซีา่ไมผ่า่น) และทา่นไดช้ําระคา่ทัวรห์รอืมดัจํามาแลว้ 

ทางบรษัิทฯ คืนค่าทัวร์หรือมัดจําให ้แต่ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการหักค่าบรกิารยืน่วีซ่า, ค่าวีซ่า และ

คา่ใชจ้า่ยบางสว่นทีเ่กดิขึน้จรงิเป็นกรณีไป (อาท ิกรณีออกตั๋วเครือ่งบนิไปแลว้ หรอืไดช้ําระคา่บรกิารในสว่นของ

ทางเมอืงนอกเชน่ โรงแรม ฯลฯ ไปแลว้) ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการหักเก็บค่าใชจ้่ายจรงิทีเ่กดิขึน้แลว้กับ

ทา่นเป็นกรณีไป 

8. กรณีวซีา่ผา่นแลว้ แจง้ยกเลกิกอ่นหรอืหลังออกตั๋วโดยสาร บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการ ไมค่นืคา่ทัวรท์ัง้หมด 

9. กรณีวซีา่ผ่านแลว้ แต่กรุ๊ปออกเดนิทางไมไ่ด ้เนื่องจากผูเ้ดนิทางท่านอืน่ในกลุ่มโดนปฏเิสธวซีา่ หรอืไมว่่าดว้ย

สาเหตใุดๆก็ตาม ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการหักเก็บคา่ใชจ้า่ยจรงิทีเ่กดิขึน้แลว้กบัทา่นเป็นกรณีไป 

10. กรณีผูเ้ดนิทางไมส่ามารถเขา้-ออกเมอืงได ้เนือ่งจากเอกสารปลอมหรอืการหา้มของเจา้หนา้ทีไ่มว่า่เหตผุลใดๆ ก็

ตามทางบรษัิทของสงวนสทิธิใ์นการ ไมค่นืคา่ทัวรท์ัง้หมด 

 

 

 

เง ือ่นไขการเดนิทาง 
 

1. บรษัิทฯ มสีทิธิท์ีจ่ะเปลีย่นแปลงรายละเอยีดบางประการในทัวรน์ี ้เมือ่เกดิเหตสุดุวสิยัจนไมอ่าจแกไ้ขได ้
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2. บรษัิทฯ ไมรั่บผดิชอบคา่เสยีหายในเหตกุารณ์ทีเ่กดิจากสายการบนิ ภัยธรรมชาต ิปฏวิัตแิละอืน่ๆทีอ่ยูน่อกเหนือ

การควบคุมของทางบรษัิทฯหรอืค่าใชจ้่ายเพิม่เตมิทีเ่กดิขึน้ทางตรงหรอืทางออ้ม เชน่ การเจ็บป่วย, การถูกทํา

รา้ย, การสญูหาย, ความลา่ชา้ หรอืจากอบุตัเิหตตุา่งๆ 

3. หากท่านยกเลกิก่อนรายการท่องเที่ยวจะสิน้สุดลง ทางบรษัิทฯ จะถือว่าท่านสละสทิธิแ์ละจะไม่รับผดิชอบ

คา่บรกิารทีท่า่นไดช้ําระไวแ้ลว้ไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้ส ิน้ 

4. บรษัิทฯ จะไม่รับผดิชอบต่อการหา้มออกนอกประเทศ หรอื หา้มเขา้ประเทศ อันเนื่องมาจากมสี ิง่ผดิกฎหมาย 

หรอืเอกสารเดนิทางไมถ่กูตอ้ง หรอื การถกูปฏเิสธในกรณีอืน่ๆ 

5. รายการนีเ้ป็นเพยีงขอ้เสนอทีต่อ้งไดรั้บการยนืยนัจากบรษัิทฯ อกีครัง้หนึง่ หลังจากไดสํ้ารองทีน่ั่งบนเครือ่ง และ

โรงแรมทีพ่ักในตา่งประเทศเป็นทีเ่รยีบรอ้ย แตอ่ยา่งไรก็ตามรายการนีอ้าจเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม 

6. ราคานีค้ดิตามราคาตั๋วเครือ่งบนิในปัจจบุนั หากราคาตั๋วเครือ่งบนิปรับสงูขึน้ บรษัิทฯ สงวนสทิธิท์ีจ่ะปรับราคาตั๋ว

เครือ่งบนิตามสถานการณ์ดังกลา่ว 

7. กรณีเกดิความผดิพลาดจากตัวแทน หรอื หน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง จนมกีารยกเลกิ ล่าชา้ เปลีย่นแปลง การบรกิาร

จากสายการบนิบรษัิทฯขนสง่ หรอื หน่วยงานทีใ่หบ้รกิาร บรษัิทฯจะดําเนนิโดยสดุความสามารถทีจ่ะจัดบรกิาร

ทัวรอ์ืน่ทดแทนให ้แตจ่ะไมค่นืเงนิใหสํ้าหรับคา่บรกิารนัน้ๆ 

8. มัคคุเทศก ์พนักงาน และตัวแทนของบรษัิทฯ ไมม่สีทิธิใ์นการใหคํ้าสัญญาใดๆ ทัง้ส ิน้แทนบรษัิทฯ นอกจากมี

เอกสารลงนามโดยผูม้อํีานาจของบรษัิทฯ กํากบัเทา่นัน้ 

9. หากไมส่ามารถไปเทีย่วในสถานทีท่ีร่ะบใุนโปรแกรมได ้อนัเนือ่งมาจากธรรมชาต ิความลา่ชา้ และความผดิพลาด

จากทางสายการบนิ จะไม่มกีารคนืเงนิใดๆทัง้สิน้ แต่ทัง้นี้ทางบรษัิทฯจะจัดหารายการเทีย่วสถานทีอ่ืน่ๆมาให ้

โดยขอสงวนสทิธิก์ารจัดหานีโ้ดยไมแ่จง้ใหท้ราบลว่งหนา้  

10. เมือ่ทา่นออกเดนิทางไปกบัคณะแลว้ ท่านงดการใชบ้รกิารรายการใดรายการหนึง่ หรอืไมเ่ดนิทางพรอ้มคณะถอื

วา่ทา่นสละสทิธิ ์ไมอ่าจเรยีกรอ้งคา่บรกิาร และเงนิมดัจําคนื ไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้ส ิน้  

11. ในกรณีทีล่กูคา้ตอ้งออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรณุาตดิตอ่เจา้หนา้ทีข่องบรษัิทฯ กอ่นทุกครัง้ มเิชน่นัน้ทาง

บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบคา่ใชจ้า่ยใดๆ ทัง้ส ิน้ 

12. กรณีเจ็บป่วยจนไม่สามารถเดนิทางไดซ้ ึง่จะตอ้งมใีบรับรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรับรองบรษัิทฯจะพจิารณา

เลือ่นการเดนิทางของท่านไปยังคณะต่อไปแต่ทัง้นี้ท่านจะตอ้งเสยีค่าใชจ้่ายทีไ่มส่ามารถเรยีกคนืได ้เชน่ค่าตั๋ว

เครือ่งบนิคา่หอ้ง คา่ธรรมเนียมวซีา่ตามทีส่ถานทูตฯ เรยีกเก็บ และค่าใชจ้่ายอืน่ๆทีเ่กดิขึน้ตามจรงิ ในกรณีทีไ่ม่

สามารถเดนิทางได ้

13. กรณียืน่วซีา่แลว้ไมไ่ดรั้บการอนุมตัวิซีา่จากทางสถานทตู (วซีา่ไมผ่า่น) และทา่นไดช้ําระคา่ทัวรห์รอืมดัจํามาแลว้ 

ทางบรษัิทฯ คืนค่าทัวร์หรือมัดจําให ้แต่ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการหักค่าบรกิารยืน่วีซ่า, ค่าวีซ่า และ

คา่ใชจ้า่ยบางสว่นทีเ่กดิขึน้จรงิเป็นกรณีไป (อาท ิกรณีออกตั๋วเครือ่งบนิไปแลว้ หรอืไดช้ําระคา่บรกิารในสว่นของ

ทางเมอืงนอกเชน่ โรงแรม ฯลฯ ไปแลว้) ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการหักเก็บค่าใชจ้่ายจรงิทีเ่กดิขึน้แลว้กับ

ทา่นเป็นกรณีไป 

14. กรณีวซีา่ผา่นแลว้ แจง้ยกเลกิกอ่นหรอืหลังออกตั๋วโดยสาร บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการ ไมค่นืคา่ทัวรท์ัง้หมด 

15. กรณีวซีา่ผ่านแลว้ แต่กรุ๊ปออกเดนิทางไมไ่ด ้เนื่องจากผูเ้ดนิทางท่านอืน่ในกลุ่มโดนปฏเิสธวซีา่ หรอืไมว่่าดว้ย

สาเหตใุดๆก็ตาม ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการหักเก็บคา่ใชจ้า่ยจรงิทีเ่กดิขึน้แลว้กบัทา่นเป็นกรณีไป 

16. กรณีผูเ้ดนิทางไมส่ามารถเขา้-ออกเมอืงได ้เนือ่งจากเอกสารปลอมหรอืการหา้มของเจา้หนา้ทีไ่มว่า่เหตผุลใดๆ ก็

ตามทางบรษัิทของสงวนสทิธิใ์นการ ไมค่นืคา่ทัวรท์ัง้หมด 
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17. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิร์าคานี้เฉพาะนักท่องเทีย่วชาวไทยและท่องเทีย่วเป็นหมูค่ณะแบบ Join Tour เท่านัน้ 

กรณีตอ้งการตัดกรุ๊ปเหมาโปรดสอบถามทางบรษัิทอีกครัง้ หากเป็นนักท่องเทีย่วชาวต่างชาต ิหรอื พระสงฆ ์

โปรดสอบถามทางบรษัิทอกีครัง้  

18. ในกรณีทีลู่กคา้ตอ้งออกต ัว๋โดยสารภายในประเทศกรุณาตดิตอ่เจา้หนา้ทีข่องบรษิทัฯกอ่นทุกคร ัง้มี

เชน่น ัน้ทางบรษิทัฯจะ ไมร่บัผดิชอบคา่ใชจ้า่ยใดๆท ัง้ส ิน้ 

 

ขอ้ความซึง่ถอืเป็นสาระสาํหรบัทา่นผูม้เีกยีรตซิึง่รว่มเดนิทาง 

ทางบรษัิทฯ เป็นตัวแทนในการจัดนําสัมมนา และการเดนิทางทีม่คีวามชํานาญ โดยจัดหาโรงแรมทีพ่ัก อาหาร 

ยานพาหนะ และสถานทีท่อ่งเทีย่วพรอ้มทัง้การสมัมนา ดงูาน เพือ่ความสะดวกสบาย และเกดิประโยชน์สงูสดุใน

การเดนิทาง ทัง้นี้ทางบรษัิทฯ ไม่สามารถรับผดิชอบในอุบัตเิหตุหรือความเสยีหายที่เกดิจากโรงแรมที่พัก 

ยานพาหนะ,  อันเนื่องจากอบุัตเิหตุรวมถงึภัยธรรมชาต,ิ โจรกรรม, วนิาศกรรม, อัคคภีัย, การผละงาน, การ

จลาจล, สงครามการเมอืง, การผันผวนของอัตราแลกเปลีย่นเงนิตราระหว่างประเทศ, การนัดหยดุงาน, ความ

ลา่ชา้ของเทีย่วบนิ, สายการเดนิเรอื, รถไฟ, พาหนะทอ้งถิน่,  ตลอดจนการถูกปฏเิสธออกวซีา่จากกงสลุ และ / 

หรือ ส่วนงานทีเ่กีย่วขอ้งกับสถานเอกอัครราชทูต รวมถงึผูม้อํีานาจทําการแทนประจําประเทศไทย (โดยไม่

จําตอ้งแสดงเหตุผล เนื่องจากเป็นสทิธพิเิศษทางการทูต) ซึง่อยูเ่หนือการควบคุมของบรษัิทฯ หมายรวมถงึใน

ระหวา่งการเดนิทางทอ่งเทีย่วทัง้ใน หรอื ตา่งประเทศ แตท่างบรษัิทฯ มคีวามคุม้ครอง และประกนัอบุตัเิหตุ ตาม

เงือ่นไขทีบ่รษัิทฯ ทีรั่บประกนัในกรณีทีผู่ร้ว่มเดนิทางถกูปฏเิสธโดยเจา้หนา้ทีต่รวจคนเขา้เมอืงของประเทศไทย 

และ/หรอื ตา่งประเทศ มใิหเ้ดนิทางออก หรอื เขา้ประเทศ เนื่องมาจากความประพฤต ิพฤตกิรรมของผูเ้ดนิทาง 

ไมป่ฏบิตัติามกฎระเบยีบดา้นการความคมุโรคตดิตอ่เฉพาะพืน้ทีม่กีารปลอมแปลงเอกสารเพือ่การเดนิทาง รวมถงึ

มสี ิง่ผดิกฎหมาย บรษัิทฯ จะไม่คนืค่าใชจ้่ายใดๆ รายละเอยีดดา้นการเดนิทาง อาจมกีารเปลีย่นแปลงไดต้าม

ความจําเป็น หรอืเพือ่ความเหมาะสมทัง้ปวง โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ ทัง้นี้การขอสงวนสทิธดิังกล่าว 

บรษัิท จะยดึถอืและคํานงึถงึผลประโยชนต์ลอดจนความปลอดภยัของทา่นผูม้เีกยีรต ิซึง่รว่มเดนิทางเป็นสําคัญ 

 

หลกัฐานประกอบการยืน่ขอวซีา่ประเทศอนิเดยีสําหรบั-คนไทย  

 

1. หนังสอืเดนิทาง (Passport) หนังสอืเดนิทาง ตอ้งมหีนา้เหลอืสําหรับประทับวซีา่อยา่งนอ้ย 2 หนา้ อายใุชง้าน

เหลอืไมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน นับจากวันเดนิทาง *กรณุาถอดปก Passport กอ่นสง่เอกสารบรษัิทจะไมรั่บผดิชอบใน

กรณีสญูหาย* 

2. รปูถา่ย รูปถ่ายสหีนา้ตรงขนาด 2x2นิว้ พืน้หลังสขีาวเท่านัน้ จํานวน 2ใบ

เ ป็นรูปที่ถ่ ายจากร า้นถ่ายรูป เท่า นั้น  รูป  (ห า้มสวมแว่นตาหรือ

เครือ่งประดับ, ไมใ่สช่ดุขา้ราชการหรอืเครือ่งแบบใดๆ ไมเ่ป็นรปูสติ๊กเกอร์

รวมถงึหา้มใชร้ปูทีถ่า่ยเองและปริน้ทเ์อง) 

3. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน 2 ชุด ถา้เป็นเด็กอายุตํ่ากว่า 15 ปี ใช ้

สําเนาสตูบิตัรและบตัรประชาชน 

4. สําเนาทะเบยีนบา้น  

 

กรณุากรอกขอ้มลูเพือ่ประโยชนใ์นการพจิารณาดําเนนิการขอวซีา่ของทา่น 



                       GO2LEH-SG001            12 จ ก 12 
 

ประวัตสิว่นตวั 

PERSONAL INFORMATION 
คํานําหนา้ :  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 : ___                                         _________________________________________    ________________ 

____                                          ____________________________________________   _______         _________      

ประวตัคิรอบครัว FAMILY INFORMATION 

ชือ่/นามสกลุบดิา :                 _______________________สญัชาต ิ_______                       _____________________ 

FATHER’S NAME / SURNAME                                                                 NATIONALITY  

ชือ่/นามสกลุมารดา :               ______________________สญัชาต ิ____                         _______________________ 

MOTHER’S NAME / SURNAME                                                               NATIONALITY 

ประวตักิารศกึษา 

EDUCATIONAL INFORMATION______________________________________________________________________ 

ประวตักิารทํางาน 

PROFESTION INFORMATION   

อาชพี :          ____________                                        ___                                                                         ____  

OCCUPATION: ____________                                        ___  ____________________________________________  

ชือ่บรษัิท:                                ___                                         ___________________________________________ 

EMPLOYER’S NAME ___                                       ______________________________________________________ 

เบอรโ์ทรตดิตอ่ :                                                                                                                                            ___                                          

WORK PHONE NUMBER:                                                                                                                               ___                                          

ทีอ่ยู ่ : ____                                          ____________________________________________   ________________ 

 ____                                          ____________________________________________   _______         _________      

ADDRESS : ___                                         _________________________________________    ________________ 

____                                          ____________________________________________   _______         _________      

รหัสไปรษณีย ์: ___                      _                  

ZIP :  ________________________ 
 

โปรดระบรุายชือ่ประเทศทีท่า่นไดเ้ดนิทางในชว่งระยะเวลา 10 ปี * สาํคัญมาก 

_______________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________ 
*สําหรับประเทศอนิเดยีหากเคยมกีารเดนิทางจําเป็นตอ้งแจง้เลขทีว่ซีา่ครัง้สดุทา้ยทีย่ืน่และวันทีอ่อกวซีา่(สําคญัมาก) 

______________________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________ 

 

 

 


