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                                                                 .. กรงุเทพ โกลกัตตา ศานตนิเิกตัน โกลกตัตา กรงุเทพ ..

         เดนิทาง 4 วนั 3 คนื-

   

  

 
    

      ทรปินีจั้ดใหค้นทีอ่ยากไปเทีย่วชมเมอืงศลิปิน อนิกับศลิปะ จัดขึน้เพือ่ ชา่งภาพ นักทอ่งเทีย่ว นักกนิ  
นักชอ้ป (โดยเฉพาะคนทีรั่กงาน Hand Made งานผา้ปักมอื เป็นชวีติจติใจ) ครัง้นีต้อ้งไป หา้มพลาดเด็ดขาด 
จากกรงุเทพ มุง่หนา้สูเ่มอืงโกลกัตตา พักคา้งคนื กนิอาหารพืน้เมอืงอรอ่ยๆ เทีย่ว Shopping วนัรุง่ข ึน้น่ังรถไฟ 
ไปทีเ่มอืงศานตนิเิกตัน เมอืงแหง่ศลิปิน เมอืงทีเ่ป็นทีต่ัง้ของสถาบันการศกึษาทีม่ชี ือ่เสยีงโดง่ดังไปท่ัวโลก 
อยา่ง วศิวภารต-ีศานตนิเิกตนั เมอืงทีเ่ป็นบา้นของกวเีอกของโลก คอื “ทา่นรพนิทรนาถ ฐากรู” 

บรษิทั อพัเดท ทวัร ์แอนด ์ทราเวล จ ากดั 
Update Tour & Travels Co., Ltd. 
 
   

ใบอนุญาตประกอบธรุกจินําเทีย่ว เลขที ่11/06037 
1/60 ซอยอนามยังามเจรญิ 12 แขวงทา่ขา้ม เขตบางขนุเทยีน กรงุเทพ 10150 

Tel.  024054561, 0898119139, 0816928233  Fax. 024054560 
Website: www.wanramtang.com  E-Mail: info@wanramtang.com  
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ถงึแลว้โกลกตัตา มุง่หนา้เขา้เมอืง รา้นอาหารสดุหร ู

โปรแกรมการเดนิทาง 

   

 DAY 01  วันพฤหสับดทีี ่9 พฤศจกิายน พ.ศ. 2560 
 

 

จดุนัดพบ   
สนามบนิสวุรรณภมู ิชัน้ 4 ประต ู3-4  .. บรเิวณทีน่ั่งหนา้ประต ู
เวลา 12.00 น. (เทีย่งตรง) 

 

   
12.00 น. พบกันทีส่นามบนิสวุรรณภมู ิเมือ่ทกุทา่นมากันพรอ้ม ทมีงานจะพาไปทีเ่คานเ์ตอรส์ายการบนิ เพือ่ 
Check in บัตรโดยสารและโหลดสมัภาระ   ส าคญัมาก.. โหลดกระเป๋าไดห้นัก ไมเ่กนิ 20 กโิลกรัม เทา่นัน้ 
   
เช็คอนิเสร็จแลว้ แยกยา้ยกันเขา้ดา้นใน ผา่น ตม. รอขึน้เครือ่งพรอ้มกัน 
                  

รายละเอยีดเทีย่วบนิ – Indigo Airlines 

   

กรงุเทพ-โกลกตัตา   
เทีย่วบนิที ่6E76   เวลา 16.05-17.30 

 

 

 

เสน้ทาง กรงุเทพ-โกลกตัตา 

เดนิทาง กรงุเทพ-โกลกตัตา , น่ังเครือ่ง 2 ชม. 30 นาท ี
ในเมอืงโกลกตัตา - รถเชา่สว่นตวั 

ทีพ่กั Hotel Central Bed & Breakfast  
มาตรฐาน Bed & Breakfast , KOLKATA 
หอ้งพักสะอาด ตกแตง่แบบมสีไตล ์ 
(พักหอ้งละ 2-3 ทา่น ไมม่นีอนเดีย่ว) 

 

 

 

     
16.05 น. ไดเ้วลาเครือ่งออก มุง่หนา้สูเ่มอืงโกลกตัตา ประเทศอนิเดยี  
ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 2 ชัว่โมง 30 นาท ี*บนเครือ่งบนิไมเ่สรฟิอาหาร  
                 
17.30 น. ถงึแผน่ดนิอนิเดยีทา่อากาศยานนานาชาต ิเมอืงโกลกตัตา ผา่นพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงและศลุกากร
แลว้ รถมารับทีส่นามบนิพาทกุทา่นเดนิทางเขา้สูโ่รงแรมทีพั่ก  
            

ชว่งคํา่- ไปกนิอาหารคํา่ จะพาไปรา้นเด็ดๆในโกลกัตตา  อิม่แลว้ก็กลับโรงแรม พักผอ่นตามอัธยาศัย 
 

https://book.goindigo.in/
https://www.tripadvisor.com/Hotel_Review-g304558-d6586276-Reviews-Central_Bed_Breakfast-Kolkata_Calcutta_West_Bengal.html
https://book.goindigo.in/
https://www.tripadvisor.com/Hotel_Review-g304558-d6586276-Reviews-Central_Bed_Breakfast-Kolkata_Calcutta_West_Bengal.html
https://book.goindigo.in/
https://www.tripadvisor.com/Hotel_Review-g304558-d6586276-Reviews-Central_Bed_Breakfast-Kolkata_Calcutta_West_Bengal.html
https://book.goindigo.in/
https://www.tripadvisor.com/Hotel_Review-g304558-d6586276-Reviews-Central_Bed_Breakfast-Kolkata_Calcutta_West_Bengal.html
https://book.goindigo.in/
https://www.tripadvisor.com/Hotel_Review-g304558-d6586276-Reviews-Central_Bed_Breakfast-Kolkata_Calcutta_West_Bengal.html
https://book.goindigo.in/
https://www.tripadvisor.com/Hotel_Review-g304558-d6586276-Reviews-Central_Bed_Breakfast-Kolkata_Calcutta_West_Bengal.html
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  DAY 02  วันศกุรท์ี ่10 พฤศจกิายน พ.ศ. 2560 
 

เสน้ทาง โกลกตัตา 

เดนิทาง เดนิเทีย่ว + รถเชา่สว่นตวั 

ทีพ่กั Hotel Central Bed & Breakfast  
มาตรฐาน Bed & Breakfast , KOLKATA 
หอ้งพักสะอาด ตกแตง่แบบมสีไตล ์ 
(พักหอ้งละ 2-3 ทา่น ไมม่นีอนเดีย่ว) 

 

 

 

 
เชา้ตรู-่  ตืน่กันแตเ่ชา้ ไปเดนิเลน่ ซอกเล็กซอยนอ้ย เทีย่วตลาดจนี  ดวูถิชีวีติยามเชา้ของโกลกัตตา  
แลว้กลับไปกนิอาหารเชา้ทีโ่รงแรม 
      

ชว่งสาย- ไปเยีย่ม บา้นแมช่เีทเรซา่ (Teresa House) 

 

   

อรณุสวัสดิโ์กลกตัตา รถลากประจําเมอืง มือ้เชา้ทีต่ลาดจนี 
 

           
ไปเทีย่ว พพิธิภณัฑ ์Indian Museum เป็นพพิธิภัณฑท์ีใ่หญท่ีส่ดุในประเทศอนิเดยี และมโีบราณวตัถทุี่
เกา่แกล้ํ่าคา่ เชน่ ขา้วของเครือ่งใช ้เครือ่งประดับ ซากดกึดําบรรพ ์โครงกระดกู มัมมี ่และ ภาพวาด พพิธิภัณฑ์
แหง่นีไ้ดก้อ่ตัง้ขึน้โดย Dr. Nathaniel Wallich นักพฤกษศาสตรช์าวเดนมารก์ ในปึ ค.ศ.1814  
      ภายในแบง่เป็น 6 สว่น ประกอบดว้ย 35 แกลเลอรี ่ของสิง่ประดษิฐท์างวฒันธรรมและทางวทิยาศาสตร ์คอื 
ศลิปะ โบราณคดมีานุษยวทิยา ธรณีวทิยา สตัววทิยา และ พฤกษศาสตรเ์ศรษฐกจิ เป็นหนึง่ในพพิธิภัณฑท์ี่
เกา่แกท่ีส่ดุในโลก  
 
      ภายในพพิธิภัณฑย์ังเป็นทีป่ระดษิฐาน ผอบทีเ่คยบรรจพุระบรมสารรีกิธาตขุององคส์มเด็จพระสมัมาสมัพทุธ
เจา้ โดยมปีระวตัคิวามเป็นมาวา่ ในปี พ.ศ.2337 กอ่นทีป่ระเทศอนิเดยีจะมกีรมโบราณคด ีซึง่มหีนา้ทีค่วบคมุดแูล
โบราณสถานท่ัวประเทศอนิเดยีนัน้ กษัตรยิผ์ูค้รองพาราณส ีชือ่วา่ จากัดซงิค ์ไดทํ้าการรือ้ ธัมมราชกิสถปูทีส่าร
นาถ สถานทีแ่สดงปฐมเทศนา เพือ่ประสงคจ์ะเอาอฐิหนิไปกอ่สรา้งสถานทีข่องตนเอง ทีช่ ือ่วา่ จากัตกนุซ ์ที่
เมอืงพาราณส ีในการรือ้ถอนครัง้นัน้ไดทํ้าลายสิง่กอ่สรา้งในสงัฆารามเกอืบหมดสิน้ ระหวา่งการรือ้ถอนองคส์ถปู 
มกีารพบหบีทําดว้ยหนิอยูห่บีหนึง่ อยูใ่นองคส์ถปูแหง่นี ้เมือ่เปิดหบีออกดพูบวา่ภายใน มผีอบหนิบรรจกุระดกูและ
อังคาร ซึง่ไมเ่ป็นทีรู่จั้กหรอืรูค้ณุคา่วา่เป็นอะไรและไมรู่ว้า่จะเอาไปไวท้ีไ่หน กษัตรยิจ์ากตัสงิห ์จงึไดต้ดัสนิใจนํา
กระดกูและอังคาร เอาไปลอยแมน้ํ่าคงคาทีห่นา้เมอืงพาราณส ีคงเหลอืเก็บไวแ้ตผ่อบ  
 
      เมือ่อังกฤษผูป้กครองอนิเดยีทราบขา่วรบีมาทวงหาสิง่ทีพ่บ ก็คงเหลอืแตผ่อบนี ้“พระบรมสารรีกิธาตทุีห่าคา่
มไิด”้ สถติอยูใ่นแมน้ํ่าคงคาเสยีแลว้ รัฐบาลอังกฤษไดนํ้าผอบมาประดษิฐานทีพ่พิธิภัณฑเ์มอืงโกลกตัตาแหง่นี ้
 
 
 
 

https://www.tripadvisor.com/Hotel_Review-g304558-d6586276-Reviews-Central_Bed_Breakfast-Kolkata_Calcutta_West_Bengal.html
https://www.tripadvisor.com/Hotel_Review-g304558-d6586276-Reviews-Central_Bed_Breakfast-Kolkata_Calcutta_West_Bengal.html
https://www.tripadvisor.com/Hotel_Review-g304558-d6586276-Reviews-Central_Bed_Breakfast-Kolkata_Calcutta_West_Bengal.html
https://www.tripadvisor.com/Hotel_Review-g304558-d6586276-Reviews-Central_Bed_Breakfast-Kolkata_Calcutta_West_Bengal.html
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ชว่งบา่ย- ไปกนิอาหารกลางวนักัน พอทอ้งอิม่ ก็ไปเทีย่วตอ่กันเลย           

   

   

เทีย่ววกิตอเรยี เทีย่วบา้นแมช่เีทเรซา่ เทีย่ววดัเจา้แมก่าล ี
 

 
ไปเทีย่ว วกิตอเรยี เม็มโมเรยีล Victoria Memorial อาคารงดงามทีส่รา้งดว้ยหนิออ่นสขีาวแหง่นี ้เป็นอาคาร
ทีส่รา้งขึน้เพือ่เป็นอนุสรณ์แด ่องคส์มเด็จพระราชนิวีคิตอเรยีของสหราชอาณาจักรและจักรพรรดนิแีหง่อนิเดยี 
ไดรั้บการออกแบบโดย Sir William Emerson ในรูปแบบสถาปัตยกรรมคลา้ยกับ Belfast City Hall ในครัง้
แรก Sir William Emerson ไดรั้บการรอ้งขอใหอ้อกแบบอาคารในสไตลเ์รเนสซองของอติาล ีตอ่มาจงึได ้
ผสมผสาน รปูแบบงานของยโุรป ศลิปะในแบบ อนิโด Saracenic และศลิปะแบบโมกลุ เขา้ดว้ยกัน โดย
ม ีVincent Esch เป็นสถาปนกิทีค่วบคมุการกอ่สรา้ง ในขณะที ่พระเจา้ Redesdale และ Sir David Prain เป็น
ผูอ้อกแบบสวน 
     การวางศลิาฤกษ์อาคารหลังนีม้ขี ึน้ในปี ค.ศ.1906 โดยเจา้ชายแหง่เวลสใ์นขณะนัน้ ซึง่ตอ่มาก็คอืพระเจา้เอ็ด
เวริด์ที ่8 แหง่สหราชอาณาจักร และไดเ้ปิดใชง้านในปี ค.ศ.1921  
     นอกเหนอืจากอาคารทีส่รา้งเป็นอนุสรณ์สถาน ยังมอีนุสาวรยีข์อง องคส์มเด็จพระราชนิวีคิตอเรยี มี
วตัถปุระสงคเ์พือ่ใชเ้ป็นเครือ่งราชบรรณาการตอ่ความสําเร็จของจักรวรรดอิังกฤษในอนิเดยี 
     Victoria Memorial เป็นอาคารขนาดใหญ ่ภายในจัดเป็นพพิธิภัณฑท์ีม่คีอลเลกชนัของทีร่ะลกึทีเ่กีย่วกับ 
สมเด็จพระราชนิวีคิตอเรยีและของชาวอังกฤษในอนิเดยี รวมทัง้การจัดแสดงอืน่ ๆ เชน่ อาวธุ ภาพวาด แผนที ่
เหรยีญ แสตมป์ สิง่ประดษิฐส์ ิง่ทอ ฯลฯ 
 
     เดนิเทีย่วเมอืง-   แดดรม่ลมตก ออกไปเดนิเลน่ ถา่ยรปู ชมบรรยากาศกลางเมอืง แวะ Shopping บา้ง  
แวะกนิขนมบา้ง รา้นคา้มากมาย  แลว้ปิดทา้ยกันที ่รา้นหนังสอื Oxford Bookstore ใครทีเ่ป็นหนอนหนังสอื  
รักหนังสอื ทีน่ีพ่ลาดไมไ่ดอ้ยา่งเด็ดขาด 
   
เย็นถงึคํา่- ไปกนิอาหารคํา่ จะพาไปรา้นเด็ดๆในโกลกัตตา  เหนือ่ยแลว้ก็กลบัโรงแรม พักผอ่นตามอัธยาศัย 

 

 DAY 03  วันเสารท์ี ่11 พฤศจกิายน พ.ศ. 2560 
 

เสน้ทาง โกลกตัตา-ศานตนิเิกตนั 

เดนิทาง เดนิเทีย่ว + รถเชา่สว่นตวั 

ทีพ่กั Hotel Park Guesthouse  
หรอืเทยีบเทา่ , SANTINIKETAN 
โรงแรมเล็กๆน่ารัก หอ้งพักสบาย 
อาหารอรอ่ย 

 

 

 

      
เชา้- ตืน่เชา้ กนิอาหารเชา้ แลว้เก็บของออกเดนิทางไปสถานรีถไฟกัน 
 
 
 

http://www.parkguesthouse.in/
http://www.parkguesthouse.in/
http://www.parkguesthouse.in/
http://www.parkguesthouse.in/
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สถานรีถไฟ Howrah สถานรีถไฟ ศานตนิเิกตัน รา้นอาหารจนี ฮบิมาก 

10.15 น.  รถไฟออกจากสถาน ีHowrah มุง่หนา้สูส่ถานรีถไฟ Bolpur เมอืงศานตนิเิกตัน  ขบวนรถทีเ่ราน่ังจะ
เป็นรถปรับอากาศ  *ใชเ้วลาวิง่ประมาณ 2 ชม 30 นาท ี บนรถจะมศีลิปินพืน้บา้นมาเลน่ดนตร ีรอ้งเพลงขบักลอ่ม
พวกเราดว้ย แปลกมากๆ สดุยอดไปเลย 
            

12.25 น.  รถไฟมาถงึสถานอีันเป็นจดุหมายปลายทางของเรา รถมารับทีส่ถานรีถไฟ เขา้สูท่ีพั่กของเราในวันนี้ 
 
เทีย่ง- กนิอาหารกลางวนั  แลว้ไปเทีย่วกันเลย 
 
ไปกันที ่มหาวทิยาลยั “วศิวภารต-ีศานตนิเิกตนั” กอ่ตัง้ขึน้โดย ทา่นรพนิทรนาถ ฐากรู เป็นสถาบัน 
อดุมศกึษาทีม่ปีระวตัคิวามเป็นมาน่าสนใจยิง่นัก สถาบันอดุมศกึษาแหง่นีเ้กดิขึน้มาจากความเป็นคร ูเป็นกว ี 
เป็นปราชญ ์และทีส่ําคัญคอืเป็นอนิเดยี ของทา่นรพนิทรนาถ ฐากรู  
     เดนิเทีย่วชมในบรเิวณมหาวทิยาลัย 
 

   

ภายในมหาวทิยาลัย ตกึนีด้ังมาก ตอ้งป่ันจกัรยานไปเรยีน 

   

ตกึดําทีศ่านตฯิ บรรยากาศในเมอืง เดนิเลน่  
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บา่ยๆ..   พาไปเดนิเทีย่ว ตลาดนดัวนัเสาร ์ ทีน่ีเ่ป็นตลาดนัดแบกะดนิกลางทอ้งทุง่นา มเีรือ่งเลา่และทีม่า  
มสีนิคา้มากมาย ลว้นแตเ่ป็นผลงานของศลิปินพืน้บา้น  มงีาน ผา้ปกั เป็นเอกลักษณ์ เป็นตัวชโูรง ทกุชิน้สวยงาม 
น่าซือ้ เห็นแลว้อยากได ้น้ําลายหก โปรดอยา่เขา้ใจผดิ คดิวา่เป็นตลาดนัดแลว้ของจะถกู คนทีม่าขายของทีน่ี่
ลว้น แตเ่ป็นศลิปินผูม้ใีจรักในงานศลิปะ หลายคนแตง่ตัวเหมอืนชาวบา้นธรรมดา  
 
แตอ่าจเป็นพวกศลิปินทีรํ่า่เรยีนจนจบศลิปะชัน้สงู ศลิปินของแท ้ตัวเป็นๆ ขายงานศลิปะแบบคอ่นขา้งเอาแตใ่จ
ตัวเอง งานคณุภาพสรา้งจากจนิตนาการ จงึขายในราคาคอ่นขา้งสงู บางชิน้เรยีกวา่แพง และเป็นอะไรทีต่อ่ราคา
ไมไ่ด ้พอใจก็อาจจะลดใหน้ดิหน่อย ไมพ่อใจฉันก็ไมข่าย  แต ่ขอการันตจีากทีเ่คยไปมาแลว้วา่ งานของเคา้สดุ
ยอดจรงิๆ  ดังนัน้ กรณุาเตรยีมเงนิไปเยอะพอประมาณ แลว้ถา้ตอ่ราคาไมไ่ด ้ก็โปรดทําใจ 
 
 *ใครชอบซือ้ของ เชญิเลอืกซือ้ไดเ้ลยตามสะดวก 
 *ใครชอบถา่ยภาพ เชญิสนุกสนาน หามมุถา่ยภาพ ตามอัธยาศยั 
          

   

เจอศลิปิน เดนิตลาดวันเสาร ์ เลอืกชมสนิคา้  

 
เย็นถงึคํา่- กลับมากนิอาหารคํา่ น่ังคยุกัน เหนือ่ยแลว้ก็พักผอ่นตามอัธยาศัย 
    

หมายเหต-ุ คนืนีเ้ก็บกระเป๋า เตรยีมขึน้เครือ่งกลับบา้นในวนัรุง่ข ึน้ น้ําหนักกระเป๋าไดค้นละ 20 กโิลกรัมเทา่นัน้  
กรณีน้ําหนักเกนิ ลกูทัวรต์อ้งจา่ยคา่น้ําหนักเกนิกันเองนะคะ ทางทัวรจ์ะไมรั่บผดิชอบคา่น้ําหนักเกนิใหน้ะคะ 

                 

 DAY 04  วันอาทติยท์ี ่12 พฤศจกิายน พ.ศ. 2560 
 

รายละเอยีดเทีย่วบนิ – Indigo Airlines 

     
โกลกตัตา-กรงุเทพ   
เทีย่วบนิที ่6E77 เวลา 20.40-00.45 
(เครือ่งลงสนามบนิสวุรรณภมู)ิ 

 

 

 

เสน้ทาง ศานตนิเิกตนั-โกลกตัตา-กรงุเทพ 
เดนิทาง ในเมอืงศานตนิเิกตัน -  

เดนิเทีย่ว + รถเชา่สว่นตวั 

 ศานตนิเิกตัน-โกลกตัตา  
รถเชา่สว่นตวั น่ังรถประมาณ 3 ชม. 

  โกลกตัตา-กรงุเทพ  
น่ังเครือ่งประมาณ 2 ชม 30 นาท ี

 

 

 

   
 
 

https://book.goindigo.in/
https://book.goindigo.in/
https://book.goindigo.in/
https://book.goindigo.in/
https://book.goindigo.in/
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เชา้- ตืน่เชา้ กนิอาหารเชา้   
 
แลว้ไปเยีย่มชม พพิธิภณัฑ ์ บา้นทา่นรพนิทรนาถ ฐากรู 
และแวะช็อปป้ิงหาซือ้ของฝากทีร่า้นขายของทีร่ะลกึในเมอืงชลิๆ กอ่นกลับ    
 

   

พพิธิภณัฑ ์บา้นทา่นรพนิทรนาถฐากรู รา้นขายของทีร่ะลกึ เตรยีมเดนิทางกลับ 
 

    
เทีย่งถงึบา่ย- กนิอาหารกลางวนั แลว้ออกเดนิทาง  
มุง่หนา้สูเ่มอืงโกลกัตตาใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 2 ชัว่โมง 30 นาท ี
 
17.00 น. ถงึสนามบนิกนิอาหารเย็นกันกอ่น   
*ตา่งคนตา่งกนิทีส่นามบนิ คา่อาหารมือ้นีไ้มร่วมในคา่ทัวร.์. 
 
อิม่แลว้ Check in พรอ้มกนั  
โหลดกระเป๋าเดนิทางใหเ้รยีบรอ้ยแลว้รอขึน้เครือ่งกลับบา้น 
  
20.45 น. ไดเ้วลาเครือ่งออก มุง่หนา้สูก่รงุเทพ  
ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 2 ชัว่โมง 30 นาท ี*ไมม่เีสรฟิอาหารบนเครือ่งบนิ 
 
00:55 น. (ตามเวลาของประเทศไทย) ถงึสนามบนิสวุรรณภมู ิ 
 
กลับสูอ่อ้มกอดของดนิแดนมาตภุมูโิดยสวสัดภิาพ  พรอ้มกับมมุมองใหม่ๆ ในโลกใบเดมิทีแ่คบลงเสมอ 
เมือ่การเดนิทางสิน้สดุ.....สวสัดเีมอืงไทย 

      
 
 
       

 

โปรแกรมการเดนิทาง อาจเปลีย่นแปลงตามความเหมาะสมของชว่งเวลา  
และสถานการณ์เฉพาะหนา้ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



หนา้ 8 จาก 13 

 
 
 

 
คา่ทวัร ์                                              27,500     บาท 
*คา่ตัว๋เครือ่งบนิ                                                       *6,500          บาท 
 
   หมายเหต-ุ จา่ยคา่ตั๋วเครือ่งบนิตามจรงิ ณ วันทีอ่อกตั๋ว *ราคานีเ้ป็นคา่ตั๋วโดยประมาณ 
     

 

เงือ่นไข-   ตอ้งออกตัว๋ทันทีท่ีจ่อง จา่ยคา่ตัว๋ตามจรงิ ราคาเชค็วันตอ่วัน 

                    โรงแรมเล็กๆ หอ้งพักนอ้ย จงึไมม่หีอ้งใหแ้ยกพักเดีย่ว 

   

สว่นลดพเิศษ-   (หักจากการจา่ยเงนิงวดสดุทา้ย) 
มวีซีา่อนิเดยีอยูแ่ลว้ หรอื ทําวซีา่เอง  ลด 4,400 บาท     
เคยเดนิทางกบั วันแรมทาง ลด 1,000 บาท 

   

ราคานีร้วม- 
คา่ตั๋วเครือ่งบนิ ทกุเสน้ทางตามทีร่ะบใุนโปรแกรม  
คา่ธรรมเนยีมน้ํามนัและภาษีสนามบนิไทย-อนิเดยี  
คา่วซีา่อนิเดยี  
อาหารมือ้หลกัทกุมือ้ รวม ชา กาแฟ ของหวาน และผลไม ้
น้ําดืม่บรรจขุวด (ไมจํ่ากดัจํานวน แตก่รณุาดืม่อยา่งรูค้ณุคา่) 
ทีพ่ักโรงแรม มาตรฐานตามทีร่ะบ ุหอ้งละ 2-3 ทา่น 
คา่รถปรับอากาศ ตลอดเสน้ทาง  
คา่บตัรเขา้ชมสถานทีต่า่งๆ เฉพาะตามทีร่ะบใุนโปรแกรม 
คา่บรกิาร หัวหนา้ทัวรค์นไทย (ไมร่วมทปิ) 
คา่บรกิาร ไกดท์อ้งถิน่  
 
ประกนัอบุตัเิหต ุ   
CHARTIS New Hampshire Insurance วงเงนิ 2,000,000 บาท คา่รักษาพยาบาล 500,000 บาท   
เงือ่นไข- ภายใตข้อ้ตกลงทีม่ไีวก้บับรษัิทประกนัชวีติ ครอบคลมุเฉพาะกรณีอบุตัเิหต ุ 
ไมค่รอบคลมุกรณี มโีรคประจําตวั เจ็บป่วย เป็นไขห้วัด ทอ้งเสยี หรอือาหารเป็นพษิ ระหวา่งเดนิทาง 

 

ราคานีไ้มร่วม- 
คา่อาหารมือ้เย็น วันสดุทา้ยทีส่นามบนิโกลกตัตา 
คา่กลอ้งถา่ยรปู และคา่กลอ้งวดีโีอ ซึง่เรยีกเก็บเป็นบางสถานที ่
คา่ทปิ ทมีงานอนิเดยี ไกดท์อ้งถิน่ คนขบัรถ เด็กรถ 
คา่ทปิ หัวหนา้ทัวรค์นไทย 
คา่ทปิ เด็กยกกระเป๋าทีโ่รงแรม 
คา่ใชจ้า่ยอืน่ๆ นอกเหนอืจากทีร่ะบไุวใ้นรายการ 

 

* คา่ทปิ ทมีงานอนิเดยี (ไกดท์อ้งถิน่ คนขับรถ เด็กรถ) รวมอยูใ่นคา่ทวัรแ์ลว้ 
* คา่ทปิ  พนักงานยกกระเป๋าทีโ่รงแรม ควรใหไ้มตํ่า่กวา่ 20 รปีู ตอ่ครัง้ 
* คา่ทปิ หัวหนา้ทวัรค์นไทย แลว้แตค่วามพอใจ 
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การชาํระเงนิ 
 

1) จา่ยมดัจํา จํานวน 5,000 
 บาท จา่ยทันททีีจ่อง   

*กรณีขอยกเลกิการเดนิทาง จะถกูยดึมัดจํา 
 

 

2) จา่ยคา่ตัว๋เครือ่งบนิ จํานวน *6,500 
 บาท จา่ยทันททีีจ่อง  *ราคาโดยประมาณ 

  ตามราคาจรงิ ณ วนัทีอ่อกตัว๋ 

กรุณาสอบถามราคาตัว๋กอ่นโอนเงนิ 

  ** กรณีขอยกเลกิการเดนิทาง  
     refund คนืคา่ตัว๋เทา่ทีส่ายการบนิคนืให ้

 

      

3) จา่ยสว่นทีเ่หลอื จํานวน 22,500 
 บาท จา่ยภายในวันที ่ 9 ตลุาคม 2560 

  
 
 
โอนเงนิไดท้ี ่

 
 
 
เงือ่นไขการใหบ้รกิาร 
 
จองลว่งหนา้ตามชว่งเวลาทีกํ่าหนด ชาํระเงนิตามเงือ่นไขขา้งตน้ 
   
ขอยกเลกิการเดนิทาง ยดึเงนิมดัจ า และหกัคา่ใชจ้า่ยตามทีเ่กดิขึน้จรงิ  
และ/หรอื ขอยกเลกิการเดนิทาง นอ้ยกวา่ 15 วัน เกบ็คา่ใชจ้า่ยเต็มจํานวน 
    
เมือ่ทา่นออกเดนิทางกบัคณะแลว้ ถา้ทา่นงดการใชบ้รกิารรายการใดรายการหนึง่ เชน่ ไมเ่ทีย่วบางรายการ  
ไมท่านอาหารบางมือ้ หรอืไมเ่ดนิทางพรอ้มคณะ ถอืวา่ทา่นสละสทิธิ ์ไมอ่าจเรยีกรอ้งคา่บรกิารและเงนิมดัจําคนืได ้ 
ไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้ส ิน้ 
   
กรณีทีก่ารตรวจคนเขา้เมอืงทัง้ทีก่รงุเทพฯ และในตา่งประเทศ ปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออกหรอืเขา้ประเทศในรายการเดนิทาง 
หรอื เกดิกรณีความลา่ชา้จากสายการบนิ การประทว้ง การนัดหยดุงาน การกอ่จลาจล  
ทางเราขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะไมค่นืคา่บรกิารไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้ส ิน้ 
   
เมือ่ทา่นตกลงชําระเงนิ ไมว่า่ทัง้หมดหรอืบางสว่น ถอืวา่ทา่นไดย้อมรับเงือ่นไขขอ้ตกลงตา่งๆ ทีไ่ดร้ะบไุวแ้ลว้ทัง้หมด 
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1. หนังสอืเดนิทาง (พาสปอรต์)  เลม่จรงิ.. ทีม่อีายเุหลอือยูไ่มน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน  

  

2. สาํเนาหนา้วซีา่อนิเดยีลา่สดุ 1 ชดุ  กรณีทีเ่คยเขา้อนิเดยี และ วซีา่เดมิกบัพาสปอรต์ไมไ่ดอ้ยูใ่นเลม่เดยีวกนั 

 

3. แบบฟอรม์ขอ้มูลสว่นตวั กรอกตามแบบฟอรม์ดา้นลา่ง (กรุณาแจง้ขอ้มูลจรงิ) 

   

4. รูปถา่ย 3 ใบ  
รูปถา่ย ตอ้งเป็นรูปส ีบนพืน้หลังสขีาว และตอ้งมขีนาด 2x2 นิว้ 

แนะนําใหบ้อกรา้นถา่ยรูปวา่ ขนาด 2x2 นิว้ เป็นสีเ่หลีย่มจัตรัุส เทา่กนัทัง้กวา้งและยาว 
หา้มสง่ขนาดอืน่ สถานทตูเขม้งวดมาก !  

รูปถา่ย ตอ้งเป็นรูปปัจจุบนั ทีถ่่ายใหมภ่ายใน 3 เดอืน 

รูปถา่ย ตอ้งเป็นรูปที ่ไม่ซ้ํา กบัรูปในวซีา่เดมิ (ถา้มวีซีา่เดมิ) 

  

 

5. สาํเนาบัตรประชาชน 1 ชดุ *ตอ้งเซ็นชือ่รับรอง ลายเซ็นเหมอืนทีเ่ซ็นในเลม่พาสปอรต์ 

 

6. สาํเนาทะเบยีนบา้น 1 ชดุ *ตอ้งเซ็นชือ่รับรอง ลายเซ็นเหมอืนทีเ่ซ็นในเลม่พาสปอรต์ 

 

7. สาํเนาหนังสอืสทุธ ิ1 ชดุ *เฉพาะพระสงฆแ์ละแม่ช ี (ถา่ยสาํเนาหนา้แรก และหนา้ทีแ่สดงสงักดัวัดปัจจบุนั) 

 

8. นามบตัร 1 ใบ *ถา้ม ี (นามบตัร ตําแหน่งงานปัจจุบนั ตรงตามขอ้มลูทีแ่จง้) 

 
 

เงือ่นไขการใหบ้รกิาร-   

ทางบรษัิทฯไมรั่บผดิชอบใดๆ กรณีสถานทตูอนิเดยี ไมอ่นุมัตวิซีา่ หรอือนุมัตปิระเภทของวซีา่ใหไ้มต่รงตามทีย่ืน่ขอ เนือ่งจากทางสถานทตู
จะพจิารณาเป็นรายๆ ไป ขึน้อยู่กบัประวตักิารเดนิทางของแตล่ะบคุคลดว้ย 

 

 

 

ทีอ่ยูใ่นการจัดสง่เอกสาร  

 
 

 

เอกสารทีต่อ้งจัดส่ง           เพื่อขอวซี่า อนิเดยี 

ชุดกรุ๊ปอินเดีย – form update 31 Jan 2017 

บรษิทั อพัเดท ทวัร ์แอนด ์ทราเวล จ ากดั 
Update Tour & Travels Co., Ltd. 
 
   

ใบอนุญาตประกอบธรุกจินําเทีย่ว เลขที ่11/06037 

1/60 ซอยอนามัยงามเจรญิ 12 แขวงทา่ขา้ม เขตบางขนุเทยีน กรุงเทพ 10150 
Tel.  024054561, 0898119139, 0816928233  Fax. 024054560 

Website: www.wanramtang.com  E-Mail: info@wanramtang.com  

 

http://www.wanramtang.com/service/visa-india.html
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 ขอ้มลูทีต่อ้งกรอก   กรุณากรอกขอ้มลูตามความเป็นจรงิ พมิพห์รอืเขยีนดว้ยลายมอืตัวบรรจง เพือ่ประโยชนข์องผูส้มัครเอง 

                                    (กรอกเป็นภาษาไทย หรอื ภาษาองักฤษ ก็ได)้  

 

 
  

ชือ่และนามสกลุ ผูย้ืน่ขอวซีา่ 
กรุณาใสเ่ครือ่งหมาย X ลงในชอ่งทีเ่ลอืก 

ชือ่  นาย  นาง  นางสาว  นามสกลุ  

 
1. ทีอ่ยูปั่จจบุนัทีต่ดิตอ่ได ้  

  

  รหัสไปรษณีย ์  

 โทรศพัทม์อืถอื  โทรศพัทบ์า้น   

 E-mail:   

 
2. อาชพีปัจจุบนั  ตําแหน่ง  

 * ถา้มนีามบตัร ขอ้นีไ้ม่ตอ้งกรอก ใหส้ง่นามบัตรแนบมาดว้ย 1 ใบ 

 * ถา้เกษียณแลว้  ใหแ้จง้วา่ เกษียณ * ถา้เป็นแมบ่า้น กรุณาแจง้ขอ้มลูทีทํ่างานของสามหีรอืบดิา              

 ชือ่บรษัิท/ชือ่หน่วยงาน  

 ทีอ่ยูท่ีทํ่างาน  

  

  รหัสไปรษณีย ์  

 โทรศพัทท์ีทํ่างาน  โทรศพัทบ์า้น   

    
3. กรณีกําลงัศกึษาอยู่ นักเรยีน/นักศกึษา ระดบัชัน้การศกึษา  

 ชือ่โรงเรยีน/สถาบนัการศกึษา  

 ทีอ่ยู่  

  รหัสไปรษณีย ์  

 ระบอุาชพีของ ผูป้กครอง (บดิา) / คูส่มรส  

 ตําแหน่ง  

 ชือ่บรษัิท/ชือ่หน่วยงาน  

 ทีอ่ยู่  

  รหัสไปรษณีย ์  

 โทรศพัทท์ีทํ่างานของ ผูป้กครอง (บดิา) / คูส่มรส   

 
4. วฒุกิารศกึษาสงูสดุทีเ่รยีนจบ เชน่ มัธยมศกึษา ม.6 , ปรญิญาตร ี, ปรญิญาโท เป็นตน้  

 
5. ศาสนาทีนั่บถอื เชน่ ศาสนาพุทธ ครสิต ์หรอื อสิลาม เป็นตน้    

 
6. หากแตง่งานแลว้ กรุณาแจง้                                                                                 กรุณาใสเ่ครือ่งหมาย X ลงในชอ่งทีเ่ลอืก 

 ชือ่-นามสกลุ สาม ี นาย  จังหวดัทีเ่กดิ  

 ชือ่-นามสกลุ ภรรยา  นาง  นางสาว  จังหวดัทีเ่กดิ  

 กรณีคูส่มรส หยา่รา้งหรอืเสยีชวีติ - ใหแ้จง้วา่ หย่าแลว้ หรอื เสยีชวีติแลว้  

 
7. บดิาและมารดา (ทัง้สองทา่น)    *ตอ้งกรอกนามสกลุ                                                กรุณาใสเ่ครือ่งหมาย X ลงในชอ่งทีเ่ลอืก 

 ชือ่-นามสกลุ บดิา นาย  จังหวดัทีเ่กดิ  

 ชือ่-นามสกลุ มารดา  นาง  นางสาว  จังหวดัทีเ่กดิ  

 
8. ตําหน ิลักษณะรูปพรรณทีเ่ดน่ชดัในร่างกาย เชน่ ผวิสขีาว ผวิสองส ีตาสดํีา ตาสน้ํีาตาล ผมยาว ผมสัน้ ผมดํา เป็นตน้  

  

 
9. ผูรั้บผลประโยชน์    *สาํหรับการทําประกนัการเดนิทาง                กรุณาใสเ่ครือ่งหมาย X ลงในชอ่งทีเ่ลอืก 

 ชือ่  นาย  นาง  นางสาว  นามสกลุ  

 เลขทีบ่ัตรประชาชน   

 ความสมัพันธก์ับผูเ้ดนิทาง   
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 ขอ้มลูทีต่อ้งกรอก   กรุณากรอกขอ้มลูตามความเป็นจรงิ พมิพห์รอืเขยีนดว้ยลายมอืตัวบรรจง เพือ่ประโยชนข์องผูส้มัครเอง 

                                    (กรอกเป็นภาษาไทย หรอื ภาษาองักฤษ ก็ได)้ 

 

 
  

10. บคุคลอา้งองิทีต่ดิตอ่ไดท้ีป่ระเทศไทย                                                                   กรุณาใสเ่ครือ่งหมาย X ลงในชอ่งทีเ่ลอืก 

 ชือ่  นาย  นาง  นางสาว  นามสกลุ  

 ทีอ่ยู่  

  

  รหัสไปรษณีย ์  

 หมายเลขโทรศพัทท์ีส่ามารถตดิตอ่ได ้   

    
11. ถา้เคยเดนิทางเขา้อนิเดยีมาแลว้ กรุณาแจง้ขอ้มลูดงันี้    

 *ขอ้นี ้ถา้ครัง้ลา่สดุ เดนิทางพรอ้มกบั คณะวนัแรมทาง ไม่จําเป็นตอ้งกรอก    

 15.1 เลขทีว่ซีา่ลา่สดุ                                                        วนัทีอ่อกวซีา่  

 15.2 เมอืงทีเ่คยไป  

 15.3 ชือ่และทีอ่ยูข่องโรงแรมหรอืทีพั่ก ทีเ่คยไปพักลา่สดุ   

 ชือ่ทีพั่ก Place to Stay  

 ทีอ่ยู ่Address  

   

 โทรศพัท ์   

 
12. เคยเดนิทางเขา้ ออกประเทศในกลุม่ SAARC (อฟักานสิถาน ภฏูาน ปากสีถาน มัลดฟี บงัคลาเทศ ศรลีงักา เนปาล) หรอืไม่   

 ถา้เคยกรุณาระบรุายละเอยีด (ยอ้นหลงัแค ่4 ปี) 

 กรุณาใสเ่ครือ่งหมาย X ลงในชอ่งทีเ่ลอืก 

  เคย  ไมเ่คย  

 อฟักานสิถาน จํานวน                                                      ครัง้ เมือ่ ปี ค.ศ.   

 ภฏูาน จํานวน                                                      ครัง้ เมือ่ ปี ค.ศ.   

 ปากสีถาน จํานวน                                                      ครัง้ เมือ่ ปี ค.ศ.   

 มัลดฟี     จํานวน                                                      ครัง้ เมือ่ ปี ค.ศ.   

 บงัคลาเทศ    จํานวน                                                      ครัง้ เมือ่ ปี ค.ศ.   

 ศรลีงักา     จํานวน                                                      ครัง้ เมือ่ ปี ค.ศ.   

 เนปาล จํานวน                                                      ครัง้ เมือ่ ปี ค.ศ.   

 
13. ประเทศทีเ่ดนิทางไปในชว่ง 10 ปี ทีผ่่านมา   

  

  

  

 
14. อาหารทีรั่บประทาน ระหวา่งเดนิทาง ทีต่อ้งการรอ้งขอเป็นพเิศษ- เชน่ อาหารเจ มังสวรัิต ิไมท่านเนือ้ ไมท่านหม ูเป็นตน้ 

  

 
 การสง่เลม่พาสปอรต์คนื- ปกตเิราจะไมส่ง่เลม่พาสปอรต์คนืให ้เราจะถอืไปใหท้กุคนในวนัทีเ่ดนิทางเลย 

 แตท่า่นใดทีต่อ้งการเลม่พาสปอรต์คนืกอ่นการเดนิทาง กรุณาแจง้ใหท้ราบ 

  
 ชือ่ทีอ่ยู่สาํหรับสง่แผน่ DVD หรอื Flash Drive รวมภาพถา่ยเมือ่กลบัจากการเดนิทาง   
 

 ชือ่-นามสกลุ ผูรั้บ  

 ทีอ่ยู่  

  

  รหัสไปรษณีย ์  

 โทรศพัทม์อืถอื   
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แผนที ่ศนูยรั์บยืน่วซีา่อนิเดยี 
อาคาร PS TOWER ชัน้ 10  

สขุมุวทิ 21 (อโศก) 

เดนิทางดว้ยรถไฟฟ้า BTS ลงสถานอีโศก 

เดนิทางดว้ย รถไฟฟ้าใตด้นิ MRT ลงสถานสีขุมุวทิ 
 

 

 
 

 
 
 
 

 

 

 
 
ผูย้ืน่ขอวซีา่อนิเดยีทกุทา่น 

ทีอ่ายไุมเ่กนิ 70 ปี จะตอ้งมาแสดงตน  
เพือ่ ถา่ยภาพ และ สแกนลายนิว้มอื 

ในวันทีส่มัครยืน่ขอวซีา่  
ดว้ยตวัเอง !! 
 

 

 


