
  1  อินเดีย แคชเมียร์ I Miss You 6วนั 4คืน โดยสายการบินไทย                                                                              [GQ2DEL-TG001] 

 

 

 

 
 

รหัสโปรแกรม : 14436 (กรุณาแจ้งรหัสโปรแกรมทุกคร้ังที่สอบถาม) 

 

 

 

 

 

 

  

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

กลุมาร์ค & โซนามาร์ค | “เคเบลิคาร์” (รวมค่าขึน้แล้ว) | นัง่เรือซิคาร่าลอ่งทะเลสาบ  
กตุบุมีนาร์ | ประตชูยั India Gate 

  

เดนิทาง กรกฎาคม – ตุลาคม 2562  
 

 

 ราคาเร่ิมต้นเพยีง 25,900.- 

อินเดีย แคชเมียร์ I Miss You 6 วัน 4 คืน 
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วันที่ 1 
กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ) – เดลลี (สนามบินนานาชาติอินทิรา 
คานธี) (TG323 07.35-10.35) 

05.30 น. คณะมาพร้อมกันที่ สนามบินสวุรรณภูมิ ผู้ โดยสารขาออกชัน้ 4 ประตู 3 เคาน์เตอร์ D เช็คอินกรุ๊ปของ การบินไทย ( Thai 
Airway) โดยมีเจ้าหน้าที่คอยอ านวยความสะดวกจดัเตรียมเอกสารการเดินทางและสมัภาระให้กบัทา่น 

 
บรรยากาศภายใน Miracle Lounge 
คลิกชม http://bit.ly/2NMk5YE 

07.35 น. ออกเดินทางสู ่เมืองเดลลี โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG323  (ใช้เวลาเดินทางโดยประมาณ 4.30 ชม.)  
(มีบริการอาหารบนเคร่ือง) 

10.35 น. คณะเดินทางถึงสนามบินนานาชาติอินธิรา คานธี เมืองเดลลี ประเทศอินเดีย ผ่านขัน้ตอนการตรวจคนเข้าเมืองและ
ศลุกากร (เวลาท้องถ่ินช้ากวา่ประเทศไทย 1.30 ชัว่โมง) 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวัน  
 จากนัน้ น าท่านเดินทางเข้าสู่กรุงนิวเดลลี ที่มีประวตัิศาสตร์อนัยาวนานกว่า 5,000 ปี และเป็นศูนย์กลางการปกครองของ

อาณาจกัรอินเดียโบราณ 7 อาณาจกัร ตอ่มาในปี 1857 องักฤษได้เข้ามามีบทบาทในการปกครองประเทศอินเดียและได้ย้าย
เมืองหลวงไปอยู่ที่โกลกัตตา และได้ย้ายกลบัมาเป็นเมืองหลวงอีกครัง้หนึ่งในปี 1911 หลงัจากอินเดียได้รับเอกราชจาก

ประเทศองักฤษในปี 1947 ก็ได้มีการสร้างสถานท่ีท าการราชการโดยสร้างเมืองใหมช่ื่อวา่ “นิวเดลลี”จากนัน้ผ่านชมรัฐสภา
ราชปาติ บาวาล ซึง่เป็นวงแหวนสถานที่ราชการต่างๆ มีตึกรัฐสภาอนัยิ่งใหญ่และเป็นที่ท าการของรัฐบาล ผ่านชมย่านธุรกิจ
การค้าและย่านที่อยู่อาศยัของเศรษฐีอินเดียบนถนนสายส าคญัที่สุดของอินเดีย  และประตูเมืองแห่งชัยชนะ หรือ INDIA 

เส้นทางการเดนิทาง 

วนัท่ี 1.  กรุงเทพฯ (สนามบินสวุรรณภมูิ)  – เดลล ี(ทา่อากาศยานนานาชาติอินทิรา คานธี) (TG323 07.35-10.35) 
วนัท่ี 2   เดลล ี– ศรีนาคา (บินภายใน) – แคชเมียร์ 
วนัท่ี 3.  ศรีนาคา – กลุมาร์ค – เคเบิลคาร์ (*รวมคา่ขึน้แล้ว) – ศรีนาคา 
วนัท่ี 4.   ศรีนาคา – โซนามาร์ค –  ศรีนาคา 
วนัท่ี 5.  ศรีนาคา – ลอ่งเรือซิคาร่า – เดลล ี(บินภายใน) – กตุบุมีนาร์ - ประตชูยั (India Gate) - ทา่อากาศยานนานาชาติอินทิรา คานธี 
วนัท่ี 6.   กรุงเทพฯ (สนามบินสวุรรณภมูิ) (TG316 23.30-05.25+1) 
 

http://bit.ly/2NMk5YE
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GATE จากนัน้น าทา่น ช้อปปิง้ที่ตลาดจนัปาทซึง่เป็นถนนช้อปปิง้ยอดนิยมส าหรับนกัทอ่งเที่ยว โดยมีสนิค้าหตัถกรรมและงาน
ฝีมือพืน้เมืองตา่ง ๆ มากมายให้ทา่นได้เลอืกซือ้ อาทิ ผ้าไหมอินเดีย ผ้าพนัคอจากแคชเมียร์ สาหร่ี เคร่ืองประดบัและอญัมณี 
ไม้จนัหอมแกะสลกัและของตกแตง่บ้าน ฯลฯ ได้เวลาอนัสมควรเดินทางกลบัท่ีพกัเพื่อพกัผอ่นตามอธัยาศยั 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า  
 โรงแรม Mapple Emerald หรือเทียบเทา่,เมืองเดลล ี

วันที่2 เดลลี – ศรีนาคา (บนิภายใน) – แคชเมียร์ 
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก 

....... น.  ออกเดินทางสู ่เมืองศรีนาคา โดยสายการบิน.......โดยเที่ยวบินที่........ 

....... น. เดินทางถงึสนามบินศรีนาคา เช็คสมัภาระแล้วน าทา่นเดินทางสูเ่มืองแคชเมียร์ โดยนัง่รถท้องถ่ิน คนัละ 5 ทา่น รถท้องถ่ินจะ
ไมม่ีแอร์เนื่องจากอณุหภมูิที่ศรีนาคาเฉลีย่ประมาณ 15 องศา อากาศจะเย็นสบายตลอดปี น าทา่นเข้าสูท่ี่พกั House Boat 

ณ ทะเลสาบ ซึง่ครัง้หนึง่เคยเป็นที่ประพาสน์ของพระมหากษัตริย์ผู้สร้างอนสุรณ์สถานแหง่ความรัก 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวัน  
 ได้เวลาสมควรน าทา่นเดินทางชมสวนชาลิมาร์ ที่เป็นสวนแบบราชวงศ์โมกุลซึ่งเป็นสวนแห่งความรักของ มหาราชา ชาฮงัคี 

จากนัน้น าทา่นชมสวนนิชา บากห์ โดยมีต้นเมเปิล้อายกุว่า 400 ปี รวมทัง้พนัธุ์ไม้นานาชนิดและดอกไม้ตามฤดกูาล ในช่วง
ฤดใูบไม้ผลจิะมีดอกทิวลปิบานสะพร่ัง (ประมาณเดือน มี.ค. – เม.ย.) สวนแห่งนีส้ร้างโดย ยอซาฟ คาน มีความงดงามที่สดุที่
จะหาค าบรรยายได้ ให้ทา่นเพลดิเพลนิกบัการถ่ายรูปกบัดอกไม้ที่แสนสวย และผ่านชมเมืองเก่าแคชเมียร์ที่ตัง้เมืองหลวงฤดู
ร้อนของกษัตริย์ในราชวงศ์โมกุล ที่สร้างเป็นลกัษณะเฉพาะหรือเรียกได้ว่าเป็นศิลปะแคชเมียร์ (หากมีเวลาพอ น าท่านชม
โรงงานผ้าไหม และช้อปปิง้สนิค้าพืน้เมือง) ได้เวลาสมควรเดินทางกลบัท่ีพกั 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า  
ที่พัก บ้านเรือ HOUSE BOAT 

วันที่ 3 ศรีนาคา – กุลมาร์ค – เคเบลิคาร์ (*รวมค่าขึน้แล้ว) – ศรีนาคา 
เช้า รับประทานอาหารเช้า  

 

น าท่านเดินทางโดยนัง่รถท้องถ่ิน (คนัละ 5 ท่าน) ไม่มีแอร์ อณุหภมูิที่ศรีนาคาเฉลี่ยประมาณ 15 องศา อากาศจะเย็นสบาย
ตลอดปี ขึน้สูเ่ทือกเขากุลมาร์ค ซึง่เป็นสถานท่ีมีทศันียภาพสวยงามแหง่หนึง่ในโลกในขณะขบัรถสูเ่ทือกเขากลุมาร์คสองข้าง
ทางจะเป็นทุ่งนาข้าวสลบักับพนัธุ์ไม้ป่าและฝงูแกะตามเทือกเขาโดยเทือกเขาหิมาลยันีจ้ะมีหิมะปกคลมุสลบักนัไป  อยู่ห่าง
จากเมืองศรีนาคา 57 กิโลเมตร (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2-3 ชัว่โมง) เทือกเขากลุมาร์คเป็นพืน้ท่ีราบทุง่หญ้าขนาดใหญ่ที่สงู
ที่สดุในโลก เมื่อถึงกลุมาร์คแล้วพาทา่นเที่ยวชมเทือกเขาซึง่เป็นภเูขาที่สวยงามแห่งหนึ่งในแคชเมียร์ มีช่ือว่าเป็นทุ่งหญ้าของ
ดอกไม้ (Meadow of Flower) เดิม กลุมาร์ค มีช่ือเรียกวา่ เการิมาร์ค ตัง้โดยสลุต่านยซูุป ชาร์ ในศตวรรษที่ 16 เนื่องจากเป็น
ทุ่งหญ้าที่เต็มไปด้วยดอกไม้ป่าที่งอกงามตามฤดกูาล อีกทัง้ยงัเป็นที่ตัง้ของสนามกอล์ฟ 18 หลมุที่สงูที่สดุในโลก สงู 3,000 
เมตร จากระดบัน า้ทะเลและสถานท่ีเลน่กีฬาสกีน า้แข็งในฤดหูนาวจนไมค่ิดวา่นีเ้ป็นประเทศอินเดีย 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวัน  
 น าทา่นไปยงัสถานีเคเบิลคาร์ (*รวมค่าขึน้แล้ว) เพื่อขึน้ไปยงัสถานีกงโดรีบนเขาอฟัฟาร์วตั เฟสที่ 1 ด้วยระยะทางประมาณ 

4 กิโลเมตร (หากท่านต้องการขึน้สู่ยอดเขาจะต้องนัง่เคเบิล้คาร์ ที่เฟสที่ 2 ขึน้สูย่อดเขาเป็นระยะทางกว่า 5 กิโลเมตร ท่าน
สามารถซือ้ตัว๋ได้ที่สถานีเฟสที่ 1 (ไม่รวมในค่าทวัร์) ซึ่งถือได้ว่าเป็นเส้นทางที่สวยที่สดุและสงูที่สดุแห่งหนึ่งของเอเชีย เมื่อ
เดินทางถึงที่หมายสิ่งที่ท่านจะได้พบคือบรรยากาศและทศันียภาพแบบพาโนรามาอนัสวยงามบนเขาอฟัฟาร์วตั  ถ้าท้องฟ้า
แจ่มใสก็จะสามารถมองเห็นยอดเขานนักา พาร์บตั (Nanga Parbat) ของเทือกเขาหิมาลยั อิสระให้ท่านได้เพลิดเพลินกับ
กิจกรรมมากมาย อาทิเช่น เลน่สกี เลือ่นสกีหิมะ ทา่นสามารถเลน่สกีได้ระหว่างช่วงฤดหูนาว – ใบไม้ผลิ (ธ.ค. – เม.ย.) ซึ่งค่า
เลน่สกีนีจ้ะไมร่วมอยูใ่นคา่ทวัร์ สามารถแจ้งหวัหน้าทวัร์หรือไกด์ท้องถ่ินเพื่อแจ้งเลน่สกีได้ หรือเก็บภาพความประทบัใจไว้เป็น
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ที่ระลกึตามอธัยาศยัได้เวลาสมควรน าทา่นเดินทางกลบัศรีนาคาระหว่างทางให้ท่านได้เพลิดเพลินกบัวิวทิวทศัน์สองข้างทาง  
ได้เวลาสมควรเดินทางกลบัท่ีพกั 

 

 
ค ่า รับประทานอาหารค ่า  
ที่พกั บ้านเรือ HOUSE BOAT 

วันที่ 4 ศรีนาคา – โซนามาร์ค –  ศรีนาคา 

เช้า รับประทานอาหารเช้า  
 น าท่านเดินทางจากศรีนาคาสู่ โซนามาร์ค (ระยะทาง 80 กิโลเมตรใช้เวลาเดินทางประมาณ 2-3 ชั่วโมง) ค าว่า “โซนา” 

แปลวา่ทอง “มาร์ค” แปลวา่เส้นทาง  ในอดีตเส้นทางนีเ้ป็นเส้นทางค้าขายในต านานหรือที่เรียกว่า เส้นทางสายไหมเนื่องจาก
ภมูิประเทศที่สวยงามอีกทัง้มีวิวทิวทศัน์ที่สวยงาม ตลอดสองข้างทางการเดินทางจะได้เห็นภเูขาที่ปกคลมุไปด้วยหิมะรูปร่าง
แปลกตา สลบักับป่าต้นวอลนตัขนาดใหญ่ที่ปลกูเรียงรายตลอดสองข้างทางเส้นทางนีส้งูกว่าระดบัน า้ทะเล 2,690 เมตร 
เรียกวา่สวยงามมากตลอดเส้นทางจากศรีนาคา ผู้ เดินทางจะได้เดินทางไปและถ่ายรูปไปตลอดทาง 
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กลางวนั รับประทานอาหารกลาง  

 จากนัน้พาทา่นชมความงามของเทือกเขาหิมาลยัที่ปกคลมุด้วยธารน า้แข็งตลอดทัง้ปี   (ค่าขี่ม้าโดยประมาณ 1,000 – 1,500 
รูปี /ต่อท่าน ไม่รวมในค่าทวัร์ – สอบถามราคากบัหวัหน้าทวัร์หรือไกด์ท้องถ่ินอีกครัง้) ชมภเูขา สายน า้ ล าธารและสมัผสัวิถี
ชีวิตความเป็นอยูข่องชาวพืน้เมืองที่นัน่จนเพลดิเพลนิแทบไม่อยากจากมาเหมือนผีเสือ้ที่บินอยู่ในแดนสวรรค์  ได้เวลาสมควร 
น าทา่นเดินทางกลบัสูศ่รีนาคา 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า  
ที่พกั บ้านเรือ HOUSE BOAT 

วันที่ 5 
ศรีนาคา – ล่องเรือซิคาร่า – เดลลี (บินภายใน) – กุตุบมีนาร์ - ประตูชัย (India 
Gate) – สนามบนินานาชาตอินิทริา คานธี 

เช้า รับประทานอาหารเช้า  
 จากนัน้น าทกุท่านล่องเรือซิคาร่าในทะเลสาบ (*รวมค่าล่องเรือแล้ว) ซึ่งเป็นเรือพายแบบฉบบัแคชเมียร์โดยเฉพาะชมวิถี

ชีวิตชาวบ้านริมน า้ที่อยู่ท่ามกลางฉากหลงัภเูขาหิมะล้อมรอบไปด้วยทะเลสาบ ขบักลอ่มไปด้วยเสียงนกนานาชนิดแต่งแต้ม
ด้วยดอกไม้น า้นานาพนัธุ์ 
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 จากนัน้พาเดินทางสูส่นามบินศรีนาคา เพื่อเดินทางสูเ่มืองเดลล ี

....... น. ออกเดินทางจากศรีนาคา เข้าสูเ่มืองเดลล ี โดยสายการบินในประเทศ.....เที่ยวบินที่..... 

....... น. เดินทางถงึทา่อากาศยานภายในประเทศเมอืงเดลลี 
กลางวนั รับประทานอาหารกลางวัน  

 น าท่านเข้าชม กุตุบมีนาร์ (Qutb Minar) เป็นสญัลกัษณ์ที่โดดเด่นที่สดุแห่งหนึ่งของกรุงนิวเดลี ได้รับสถานะมรดกโลกเมื่อ 
พ.ศ. 2536 เป็นหอสงูที่สร้างด้วยหินทรายแดง (เช่นเดียวกับสสุานหุมายนู) และหินอ่อนเป็นทรงเสาสงูปลายฐานกว้าง 14 
เมตรเศษ ส่วนชัน้บนสดุยอดกว้าง 2.7 เมตร มีความสงู 72.5 เมตร (ประมาณตึกสงู 20 ชัน้) จากนัน้น าท่านชม ประตูชัย 
(India Gate) เป็นอนสุรณ์สถานของเหลา่ทหารหาญที่เสียชีวิตจากการร่วมรบกบัองักฤษในสมยัสงครามโลก ครัง้ที่ 1 และ
สงครามอฟักานิสถาน ประตชูยัแหง่นีจ้ึงถือได้วา่เป็นสญัลกัษณ์แหง่หนึง่ของกรุงนิวเดลลี โดยซุ้มประตแูห่งนีม้ีสถาปัตยกรรม
คล้ายประตชูยัของกรุงปารีสและนครเวียงจนัทน์ ซึ่งมีความสงู 42 เมตร สร้างขึน้จากหินทรายเมื่อปีคริสต์ศกัราชที่ 1931 บน
พืน้ผิวของประตชูยัแหง่นีจ้ะปรากฏรายนามของทหารที่เสยีชีวิตถกูแกะสลกัไว้ และบริเวณใต้โค้งประตจูะปรากฏคบเพลิงที่ไฟ
ไมเ่คยมอดดบัเพื่อเป็นการร าลกึถึงผู้ เสยีชีวิตในสงครามอินเดีย-ปากีสถาน เมื่อปีคริสต์ศกัราชที่ 1971  มีทหารยามเฝา้บริเวณ
ประตชูยัตลอดเวลาเพื่อป้องกนัการก่อวินาศกรรม น าท่านสู ่ตลาดจันปาท (JanpathMarket) อิสระให้ท่านเลือกซือ้สินค้า
พืน้เมืองและงานหตัถกรรมต่างๆ เช่น ผ้าไหมอินเดีย, เคร่ืองประดบัอญัมณี, ไม้จนัทน์หมแกะสลกั, ของตกแต่งประดบับ้าน 
ฯลฯ **ขอสงวนสทิธิในการเปลีย่นแปลงไมไ่ปตลาดจนัปาทหากมีเวลาไมเ่พียงพอ** 
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ค ่า รับประทานอาหารค ่า  

20.00 น. ได้เวลาอนัสมควรน าทา่นเดินทางสู่สนามบนินานาชาตอิินธิรา คานธี กรุงนิวเดลล ี

23.30 น. น าทา่นเดินทางกลบัสูส่นามบินสวุรรณภมูิ กรุงเทพฯ โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่  TG 316  (มีบริการอาหารบนเคร่ือง) 

วันที่ 6 กรุงเทพฯ (สนามบนิสุวรรณภมูิ) (TG316 23.30-05.25+1) 
05.25 น. ถึงสนามบินสวุรรณภมูิ กรุงเทพมหานคร โดยความสวสัดิภาพ 

 

อัตราค่าบริการ : อินเดีย แคชเมียร์ I Miss You 6วัน 4คืน โดยสายการบินไทย 

ก าหนดการเดนิทาง 
ผู้ใหญ่พัก 2-3 

ท่าน 
ท่านละ 

เด็กอายุไม่เกนิ 12 ปี  
(เสริมเตียง)  
ท่านละ 

เด็กอายุไม่เกนิ 12 ปี 
(ไม่เสริมเตียง) 

ท่านละ 

พักเดี่ยว 
ท่านละ 

ไม่รวมตั๋ว 
ท่านละ 

วนัท่ี :  13-18 ก.ค. 62                                                                                            26,900 25,900 24,900 5,900 13,900 

วนัท่ี :  25-30 ก.ค. 62                                                                                            26,900 25,900 24,900 5,900 13,900 

วนัท่ี :  07-12 ก.ย. 62                                                                                            25,900 24,900 23,900 5,900 14,400 

วนัท่ี :  05-10 ต.ค. 62                                                                                            28,900 27,900 26,900 5,900 15,400 

วนัท่ี :  11-16 ต.ค. 62                                                                                            28,900 27,900 26,900 5,900 14,900 

วนัท่ี :  12-17 ต.ค. 62                                                                                            28,900 27,900 26,900 5,900 14,900 

วนัท่ี :  19-24 ต.ค. 62                                                                                            28,900 27,900 26,900 5,900 14,900 

วนัท่ี :  26-31 ต.ค. 62                                                                                            28,900 27,900 26,900 5,900 14,900 
ราคาเด็กทารก(อายุไม่ถงึ 2 ปีบริบูรณ์ ณ วันเดินทางกลับ) ติดต่อสอบถาม ราคานีร้วมรายการทัวร์ ตั๋วเคร่ืองบิน (ไม่รวมวีซ่าอนิเดีย) 

 

 ราคานีไ้ม่รวมค่าวีซ่าอนิเดีย ท่านละ 3,000 บาท  
ราคานีไ้ม่รวมค่าทปิมัคคุเทศก์ท้องถิ่นและคนขับรถ รวม 1,500 บาท/ท่าน/ทริป 
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อัตราดังกล่าวขอสงวนเฉพาะผู้ที่ถือหนังสือเดนิทางไทยเท่านัน้ 
กรณีถือหนังสือเดนิทางต่างชาตกิรุณาเช็คราคาอีกคร้ัง 

 

 เงื่อนไขการให้บริการ 
1.  การเดนิทางในแตล่ะครัง้จะต้องมีผู้ โดยสารจ านวน 10 ท่านขึน้ไป ถ้าผู้ โดยสารไม่ครบจ านวน

ดงักลา่ว  
 ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงราคาหรือยกเลิกการเดนิทาง 
2.  ในกรณีท่ีลูกค้าต้องการออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าท่ีของบริษัทฯ 

ก่อนทกุครัง้ เพื่อเช็คข้อมลูความถกูต้องของรายการทวัร์รวมทัง้ไฟล์บินและเวลานดัหมายทวัร์ 
หากเกิดความผิดพลาด ทางบริษัทไมรั่บผิดชอบใดๆ ทัง้สิน้ 

3.  การช าระคา่บริการ 
     3.1 กรุณาช าระมดัจ า ทา่นละ 10,000.- บาท  
     3.2 กรุณาช าระคา่ทวัร์สว่นท่ีเหลือ 30 วนัก่อนออกเดนิทาง 
4.  การยกเลิกและคืนคา่ทวัร์หลงัจากมีการจา่ยเงินมดัจ า 
    4.1 แจ้งยกเลิกก่อนเดนิทาง 30 วนั คืนคา่ใช้จา่ยทัง้หมด 
    4.2 แจ้งยกเลิกก่อนเดนิทาง 15 วนั เก็บคา่ใช้จา่ย ทา่นละ 10,000 บาท 
    4.3 แจ้งยกเลิกน้อยกวา่ 15 วนัก่อนเดนิทาง ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิ เก็บค้าใช้จา่ยทัง้หมด 
    4.4 ยกเว้นกรุ๊ปท่ีเดินทางช่วงวนัหยดุหรือเทศกาลท่ีต้องการันตีมดัจ ากบัสายการบินหรือค่า

มดัจ าท่ีพกัโดยตรงหรือโดยการผ่านตวัแทนในประเทศหรือตา่งประเทศและไม่อาจขอคืนเงิน
ได้ รวมถึงเท่ียวบินพิเศษเช่น Extra Flight และ Charter Flight  จะไม่มีการคืนเงินมดัจ า หรือ
คา่ทวัร์ทัง้หมดเน่ืองจากคา่ตัว๋เป็นการเหมาจา่ยในเท่ียวบนินัน้ๆ 

 

กรณีคณะออกเดนิทางได้           
1. คณะจองจ านวนผู้ใหญ่ 10 ทา่นออกเดนิทาง (ไมมี่หวัหน้าทวัร์) 
2. คณะจองจ านวนผู้ใหญ่ 15 ทา่นขึน้ไปออกเดนิทาง (มีหวัหน้าหวัหน้าทวัร์) 
3. คณะจองไมถ่ึงจ านวนผู้ใหญ่ 10 ทา่น ไมอ่อกเดนิทาง 

 

อัตราค่าบริการนีร้วม 
1.  คา่ตัว๋เคร่ืองบนิไป-กลบั ชัน้ประหยดั 
2.  คา่โรงแรมท่ีพกัตามรายการท่ีระบ ุ(สองทา่นตอ่หนึง่ห้อง) 
3.  คา่เข้าชมสถานท่ีตา่งๆ ตามรายการท่ีระบ ุ
4.  คา่อาหารและเคร่ืองดื่มตามรายการท่ีระบ ุ
5.  คา่รถรับสง่และระหวา่งน าเท่ียวตามรายการท่ีระบ ุ
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6.  คา่ประกนัอบุตัเิหตคุุ้มครองในระหวา่งการเดินทาง คุ้มครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท 
คา่รักษาพยาบาลกรณีเกิดอบุตัเิหตวุงเงินทา่นละ 200,000 บาท ตามเง่ือนไขของกรมธรรม์  

 ** ลกูค้าทา่นใดสนใจซือ้ประกนัการเดินทางส าหรับครอบคลมุเร่ืองสขุภาพสามารถสอบถามข้อมลู 
 เพิ่มเติมกบัทางเจ้าหน้าที่บริษัทได้ ** 
 - เบีย้ประกนัเร่ิมต้น 370 บาท [ระยะเวลา 5-7 วนั] 
 - เบีย้ประกนัเร่ิมต้น 430 บาท [ระยะเวลา 8-10 วนั]  
 ความครอบคลมุผู้ เอาประกนัท่ีมีอายมุากกวา่ 16 หรือน้อยกวา่ 75 ปี   
 [รักษาพยาบาล 2 ล้าน, รักษาตอ่เนื่อง 2 แสน, เสยีชีวิตหรือเสยีอวยัวะจากอบุตัิเหต ุ3 ล้านบาท] 
 ความครอบคลมุผู้ เอาประกนัท่ีมีอายนุ้อยกวา่ 16 หรือมากกวา่ 75 ปี   
 [รักษาพยาบาล 2 ล้าน, รักษาตอ่เนื่อง 2 แสน, เสยีชีวิตหรือเสยีอวยัวะจากอบุตัิเหต ุ1.5 ล้านบาท] 

7.  รวมภาษีสนามบนิทกุแหง่ + ภาษีน า้มนั  
 

อัตราค่าบริการนีไ้ม่รวม 
1. กระเป๋าเดนิทาง 
2. คา่ธรรมเนียมการย่ืนขอวีซา่อินเดียแบบออนไลน์ 5 วนัท าการ ทา่นละ 3,000 บาท 
3. กระเป๋าเดนิทางทา่นละ 1 ใบเทา่นัน้ ในกรณีท่ีน า้หนกัเกินกวา่ท่ีสายการบินก าหนด  

20 กิโลกรัม/ทา่น 1 สว่นเกินน า้หนกัตามสายการบนิก าหนด 
4. คา่ท าหนงัสือเดนิทาง 
5. ค่าใช้จ่ายส่วนตวันอกเหนือจากรายการ เช่น ค่าเคร่ืองด่ืม , ค่าอาหารท่ีสั่งเพิ่มเอง, ค่า

โทรศพัท์, คา่ซกัรีดฯลฯ 
6. คา่อาหารท่ีไมไ่ด้ระบไุว้ในรายการ 
7. คา่ท าใบอนญุาตท่ีกลบัเข้าประเทศของคนตา่งชาตหิรือคนตา่งด้าว 
8. คา่ทิปมคัคเุทศก์ท้องถ่ินและคนขบัรถ รวม 1,500 บาท /ทา่น/ทริป 
9.  คา่ภาษีมลูคา่เพิ่ม 7% 

 

หมายเหตุ 
1. บริษัทฯ มีสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการในทวัร์นี ้เม่ือเกิดเหตสุุดวิสยัจนไม่

อาจแก้ไขได้ 
2. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่รับผิดชอบใดๆ เหตุการณ์ท่ีเกิดจากสายการบิน ภัยธรรมชาต ิ

เหตกุารณ์ไม่สงบทางการเมือง, การประท้วง, การนดัหยดุงาน, การก่อการจลาจล, อบุตัิเหต,ุ 
ความเจ็บป่วย, ความสญูหายหรือเสียหายของสมัภาระ ความลา่ช้า เหตสุดุวิสยั อ่ืนๆ เป็นต้น 

3. หากทา่นยกเลิกก่อนรายการท่องเท่ียวจะสิน้สดุลง ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านสละสิทธ์ิและจะ
ไมรั่บผิดชอบคา่บริการท่ีทา่นได้ช าระไว้แล้วไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้สิน้ 

4. บริษัทฯ จะไมรั่บผิดชอบตอ่การห้ามออกนอกประเทศ หรือ ห้ามเข้าประเทศ อนัเน่ืองมาจากมี
สิ่งผิดกฎหมาย หรือเอกสารเดนิทางไมถ่กูต้อง หรือ การถกูปฏิเสธในกรณีอ่ืนๆ 
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5. รายการนีเ้ป็นเพียงข้อเสนอท่ีต้องได้รับการยืนยนัจากบริษัทฯ อีกครัง้หนึ่ง หลงัจากได้ส ารองท่ี
นัง่บนเคร่ือง และโรงแรมท่ีพกัในตา่งประเทศเป็นท่ีเรียบร้อย แต่อย่างไรก็ตามรายการนีอ้าจ
เปล่ียนแปลงได้ตามความเหมาะสม 

6. ราคานีค้ิดตามราคาตัว๋เคร่ืองบินในปัจจบุนั หากราคาตัว๋เคร่ืองบินปรับสูงขึน้ บริษัทฯ สงวน
สิทธ์ิท่ีจะปรับราคาตัว๋เคร่ืองบนิตามสถานการณ์ดงักลา่ว 

7. กรณีเกิดความผิดพลาดจากตัวแทน หรือ หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง จนมีการยกเลิก ล่าช้า 
เปล่ียนแปลง การบริการจากสายการบินบริษัทฯขนส่ง หรือ หน่วยงานท่ีให้บริการ บริษัทฯจะ
ด าเนินโดยสุดความสามารถท่ีจะจัดบริการทัวร์อ่ืนทดแทนให้ แต่จะไม่คืนเงินให้ส าหรับ
คา่บริการนัน้ๆ 

8. มคัคุเทศก์ พนกังาน และตวัแทนของบริษัทฯ ไม่มีสิทธ์ิในการให้ค าสัญญาใดๆ ทัง้สิน้แทน
บริษัทฯ นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผู้ มีอ านาจของบริษัทฯ ก ากบัเทา่นัน้ 

9. หากไมส่ามารถไปเท่ียวในสถานท่ีท่ีระบใุนโปรแกรมได้ อนัเน่ืองมาจากธรรมชาติ ความล่าช้า 
และความผิดพลาดจากทางสายการบิน จะไม่มีการคืนเงินใดๆทัง้สิน้ แตท่ัง้นีท้างบริษัทฯจะ
จัดหารายการเท่ียวสถานท่ีอ่ืนๆมาให้ โดยขอสงวนสิทธ์ิการจัดหานีโ้ดยไม่แจ้งให้ทราบ
ลว่งหน้า  

10. ในกรณีท่ีลูกค้าต้องออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าท่ีของบริษัทฯ ก่อน
ทกุครัง้ มิเชน่นัน้ทางบริษัทฯ จะไมรั่บผิดชอบคา่ใช้จา่ยใดๆ ทัง้สิน้  

 

ส าหรับผู้ที่มีความประสงค์ต้องการขอยื่นวีซ่าอนิเดียแบบออนไลน์ 
เอกสารในการย่ืนวีซ่าอินเดียส าหรับผู้ท่ีถือพาสสปอร์ตไทย 

1. หนงัสือเดนิทาง (Passport) หนงัสือเดนิทาง ต้องมีหน้าเหลือส าหรับประทบัวีซ่าอย่างน้อย 2 หน้า 
อายุใช้งานเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน นบัจากวนัเดินทาง *กรุณาถอดปก Passport ก่อนส่ง
เอกสารบริษัทจะไมรั่บผิดชอบในกรณีสญูหาย* 

2. รูปถ่าย รูปถ่ายสีหน้าตรงขนาด 2x2 นิว้ พืน้หลงัสีขาวเท่านัน้ จ านวน 1 ใบ เป็นรูปท่ีถ่ายจากร้าน
ถ่ายรูปเทา่นัน้ รูป (ห้ามสวมแวน่ตาหรือเคร่ืองประดบั, ไม่ใส่ชดุข้าราชการหรือเคร่ืองแบบใดๆ 
ไมเ่ป็นรูปสติก๊เกอร์รวมถึงห้ามใช้รูปท่ีถ่ายเองและปริน้ท์เอง) 

3. แบบฟอร์ม 
*** เอกสารการย่ืนขอวีซา่อินเดียแบบออนไลน์  

สามารถรองรับไฟล์นามสกลุ JPG, PNG, PDF ขนาดไฟล์ไมเ่กิน 2MB 
!! สว่นไฟล์ WORD / EXCEL / TIFF / TIF ไมร่องรับ กรุณาแปลงเป็น PDF ก่อนได้  

ข้อความหรือเนือ้หาต้องครบถ้วนและมีความชดัเจนเท่านัน้ *** 
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