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Filght Date Origin Destination Departure Arrival เวลา 

SG88 DAY 1 BKK(สวุรรณภมู)ิ DEL(เดลล)ี 03.45 06.20 4.05 ชม. 

SG87 DAY 5 DEL(เดลล)ี BKK(สวุรรณภมู)ิ 21.10 02.45+1 4.05 ชม. 

Date Program Hotel B L D 

DAY 1 
 สนามบนิสุวรรณภมูิ-สนามบนิอนิทริา คานธ ี-เมอืงรชิชเิกศ   HOWARD DANCUTARY       

(Rishikesh City) 
box ภ รร 

DAY 2 เมอืงรชิชเิกช-เมอืงเดฟยกั-ศรนีาคารก์ารว์าล-โจชิแมท TATTVA RESORT                
(Joshimath City) 

รร ภ รร 

DAY 3 
โจซิแมท-กระเชา้อลู-ิบตัรนิาทดารจ์นั-Badrinath Temple 

-Narsingh Temple-โจซแิมท 

TATTVA RESORT                
(Joshimath City) 

รร ภ รร 

DAY 4 โจชิแมท-รดุปาปรายกั-หรดิวาร                                                                                                   PARK ROOTS รร รร รร 

DAY 5 
หรดิวาร-เดลล-ีIndian Gate--Rashtrapati Bjawam-

ตลาดจนัปาท-สนามบินอนิทริา คานธ ี                                                                                                  
- รร ภ อสิระ 

DAY 6 สนามบนิสุวรรณภมูิ - - - - 

 
DAY 1 สนามบนิสุวรรณภมูิ-สนามบนิอนิทริา คานธ ี- เมอืงรชิชเิกศ                        B / L / D 
00.45 น.   พร้อมกันทีส่นามบนิสุวรรณภมู ิชัน้ 4 ขาออก ประต ู3 แถว G  สายการบนิ Spice Jet เจ้าหน้าที่ของบริษัท 

คอยให้การต้อนรับและ อำนวยความสะดวกด้านเช็คอิน 
03.45 น. โดยสายการบิน Spice Jet เที่ยวบิน SG882 เสู่ เดลลี  
06.20 น.  ถึงสนามบนิอนิทริา คานธ ีเมอืงเดลลี  เมืองหลวงของประเทศอนิเดีย (เวลาที่อินเดียช้าไทย  1.30 ชั่วโมง) 

หลังผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมืองและรับสัมภาระแล้ว รับประทานอาหารเช้า(1)set box 
09.00 น. ออกเดินทางสู่ Rishikesh city (ระยะทาง 258 กม. เดินทาง 5 ชม.) 
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน(2) 
บ่าย   

 
 เดินทางRishikesh city  ริชชิเกช หรือคนไทยเรียกว่า ฤาษีเกศ (ระยะทาง 20 กม.เดินทาง 45 นาที) 

ที่ได้รับสมญาว่าเป็นเมืองหลวงโยคะของโลก ที่นี่มีอาศรมมากมายริมแม่น้ำคงคาที่คุณสามารถลงเรียนโยคะและนั่งสมาธิได้ 
ประตูสู่หิมาลัยพื้นที่เล็กๆ ท่ามกลางภูเขาที่ปลีกวิเวกออกจากเมืองใหญ่ 
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เป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ของชาวฮินดูต้นแม่น้ำคงคาที่ทอดสายไหลจากเหนือลงใต้ เมืองหลวงแห่งโยคะแหล่งพำนักของเหล่าซาดู 
หมู่ชนที่ใช้ชีวิตละทิ้งวัตถุใส่ชุดสีส้มและเป้าหมายของผู้แสวงบุญทุกเย็นยามพระอาทิตย์ตกจะมีการบูชาพระศิวะที่ท่าน้ำอาศรม 
ปรมาร์ธนิเกตัน(ParmarthNiketan 
Ashram)ริมแม่น้ำคงคาทุกๆเย็นยามพระอาทิตย์ตกจะมีการบูชาพระแม่คงคาด้วยกระทงดอกไม้ ปี 1968 
วงดนตรีชื่อดังของเกาะอังกฤษ เดอะบีเท้ิลส์ ได้มาเรียนสมาธิกับมาหาฤาษี มาเฮซ โยคี ริชชิเกช จึง เป็นเมือง แห่งโยคะ และ 
ปรัชญา แห่งตะวันออก นำทุกท่านเดนิทางชมเมอืง และ แมน่้ำคงคาทีส่วยงาม  และ 
ร่วมทำพิธีบูชาพระแม่คงคาพระศิวะที่ท่าน้ำอาศรม ปรมาร์ธนิเกตัน (ParmarthNiketan Ashram) 
ริมแม่น้ำคงคาทุกๆเย็นยามพระอาทิตย์ตกจะมีการบูชาพระแม่คงคาด้วยกระทงดอกไม้ 

19.00 น. รับประทานอาหารค่ำ(3)ที่ ห้องอาหารของโรงแรม(อาหารมังสังวิรัต) 
พักที่ (N1)         (Rishikesh City) Howard Sancutary หรือเทียบเท่า  
DAY 2 เมอืงรชิชเิกช-เมอืงเดฟยกั-ศรนีาคารก์ารว์าล-โจชิแมท                                                                 B / L / D 

 

 
07.00 น. รับประทานอาหารเช้า(4)ที่ ห้องอาหารของโรงแรม 
08.00 น. ออกเดินทางสู่ Devpryag City / เดฟยัก(ระยะทาง 75 กม. เดินทาง 2.30 ชั่วโมง) เป็นเมืองและลุ่มน้ำ panchayat ในเขต 

Tehri Garhwal ในรัฐ Uttarakhand ประเทศอินเดียและเป็นหนึ่งในแม่น้ำ Panch Prayag ของแม่น้ำ Alaknanda ที่แม่น้ำ 
Alaknanda และ Bhagirathi ไหลมาบรรจบกันเป็นแม่น้ำคงคา แล้วเดินทางสู่ Srinagar Garhwal ศรีนาคารก์าร์วาล(ระยะทาง 
38 กม. เดินทาง 1 ชม.) เมืองที่มีความสวยงามอีกเมืองหนึ่ง  

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน(5) 
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บ่าย เดินทางสู่ Joshimath City /โจชิเมท(ระยะทาง 114 กม. เดินทาง 5 ชั่วโมง) คือเมืองในเขต Chamoli ในรัฐอินเดียของ 
Uttarakhand ตั้งอยู่ที่ความสูง 6150 ฟุต เป็นประตูสู่เทือกเขาหิมาลัยภูเขาเดินป่าและศูนย์ผู้แสวงบุญเช่น Badrinath หลายแห่ง 
เป็นที่ตั้งของพระคาร์ดินัลสี่ชั้นที่ก่อตั้ง และเมืองตากอากาศที่มีชื่อเสียงของอินเดีย ซึ่งท่านจะพบกับภูมิทัศน์ที่หลากหลาย 
เหนือหมู่เมฆบนเขาท่ีมียอดปกคลุมไปด้วยหิมะ และ ธรรมชาติสองข้างทางบนยอดเขาหิมาลัย 
และมีสถานที่ที่ท่านสามารถถ่ายรูปได้ตามจุดต่างๆ ซึ่งท่านจะได้สัมผัสกับการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ที่สวยงามมาก 
ตามแนวเทือกเขาหิมาลัย ตลอดเส้นทาง 

19.00 น.              รับประทานอาหารค่ำ(6)ที่ ห้องอาหารของโรงแรม 
พักที่(N2)          (Joshimath City) TATTVA RESORT หรือเทียบเท่า 
DAY 3 โจซิแมท-กระเชา้อลู-ิบตัรนิาทดารจ์นั-Badrinath Temple-Narsingh Temple-โจซแิมท                  B / L / D 
07.00 น.            รับประทานอาหารเช้า(7)ที่ ห้องอาหารของโรงแรม 
08.00 น. นำท่านขึ้น Joshimath Ropeway  กระเช้าสูอ่ลูิ ท่านจะได้ชมความงามของวิวทิวทัศน์ต่างๆมากมาย 

จนถึงจุดสิ้นสุดจะเป็นลานสกี ที่ในฤดูหนาวจะเป็นที่เล่นสกีของชาวอินเดีย 
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน(8) 

 
 
บ่าย จนได้เวลาเดินทางลงสู่ข้างล่าง แล้วนำท่านเดินทางสู่ บัตรนิาทดารจ์นั ชม Badrinath Temple 

ประตูทางเข้าหลักของวัดสีสันสดใสและโอ่อ่าที่รู้จักกันในนาม Singhdwar วัดมีความสูงประมาณ 50 ฟุต 
มีโดมขนาดเล็กอยู่ด้านบน หุ้มด้วยหลังคาปิดทอง แบ่งออกเป็นสามส่วน - 'Garbha Griha' หรือสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ 'Darshan 
Mandap' ที่ประกอบพิธีกรรมและ 'Sabha Mandap' ทีผู่้ศรัทธารวมตัวกัน แล้วเดินทางกลับเมือง โจซิแมท เพ่ือชม Narsingh 
Temple วัดฮินดูประจำเมือง ที่มีความสำคัญและศักดิ์สิทธิ์จนเป็นท่ีเคารพของชาวเมือง  

 
19.00 น. รับประทานอาหารค่ำ(9)ที่ ห้องอาหารของโรงแรม    
พักที่(N3)          (Joshimath City) TATTVA RESORT หรือเทียบเท่า 
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DAY 4 โจชิแมท-รดุปาปรายกั-หรดิวาร                                                                                                  B / L / D 

 
06.00 น. รับประทานอาหารเช้า(10)ที่ ห้องอาหารของโรงแรม 
07.00 น. เดินทางสู่ Rudraprayag รุดปาปรายัก(ระยะทาง 114 กม. เดินทาง 4 ชม.) เป็นเมืองและเขตเทศบาลในเขต Rudraprayag 

ในรัฐอินเดียของ Uttarakhand Rudraprayag เป็นหนึ่งใน Panch Prayag ของ Alaknanda River จุดบรรจบของแม่น้ำ 
Alaknanda และ Mandakini Kedarnath ซึ่งเป็นเมืองศักดิ์สิทธิ์ฮินดู 

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน(11) 

   
บ่าย เมอืงหรดิวาร Haridwar (ระยะทาง 161 กม. เดินทาง 5 ชม.) “ประตูสู่พระเจ้า“ นี้เป็นเมืองที่เต็มเป่ียมไปด้วยพลัง 

และเป็นศูนย์กลางของนักแสวงบุญที่มีความศักดิ์สิทธิ์ด้วยวัดวาอารามที่สวยงาม เทศกาลหลากสีสัน 
และทิวทัศน์ที่น่าประทับใจของเทือกเขาหิมาลัย ด้วยวัดอันงดงามและท่าอาบน้ำที่มีมนต์ขลังที่มีอยู่มากมาย 
หริทวารจึงเป็นที่น่าสนใจสำหรับนักแสวงบุญและนักท่องเที่ยวที่อยากรู้อยากลอง เข้าร่วมในเทศกาลที่อลังการ 
เดินผ่านตลาดที่คดเคี้ยว และค้นพบทิวทัศน์ธรรมชาติที่น่าทึ่ง 
หริทวารเป็นหนึ่งในเมืองที่มคีวามศักดิ์สิทธิ์ที่สุดทั้งเจ็ดแห่งของอินเดีย ชื่อของเมืองนี้หมายถึงประตู่สู่พระเจ้า 
เมืองนี้อยู่คร่อมแม่น้ำคงคาอันศักดิ์สิทธิ์ในเชิงเขาหิมาลัยหัวใจของเมืองหริทวาร คือ ฮาร์ กี เปารี 
ซึ่งเป็นท่าอาบน้ำท่ีมีขนาดเล็กแต่วุ่นวาย ซึ่งเป็นจุดที่มาบรรจบกันของคลองน้ำคงคาและแม่น้ำคงคา ดูเหล่าบัณฑิต 
(นักบวชชาวฮินดู) นักแสวงบุญ และพราหมณ์ (บุรุษผู้ศักดิ์สิทธิ์) อาบน้ำในแม่น้ำเพ่ือชำระล้างจิตวิญญาณ 
มาถึงในยามเย็นเพื่อหลงใหลไปกับพิธีคงคาอารตี (พิธีบูชาพระแม่คงคา) 
เมื่อเสียงบทสวดมนต์ดังก้องอยู่อากาศและโคมแสงเทียนส่องสว่างอยู่บนผิวน้ำ พิธีที่คล้ายกันนี้ยังสามารถพบได้ที่ 
ท่าน้ำเบอร์ลาท่าน้ำกัว และ ท่าน้ำพระวิษณุ เดินเรียบริมคลองน้ำไปยัง วัดมายาเทวี ซึ่งสร้างในช่วงศตวรรษที่ 11 
ปีนเขากับนักแสวงบุญเพื่อไปยัง วัดมนสาเทวี นั่งตุ๊กตุ๊กไปที่ ภะรัต มันตีร์ 
ซึ่งเป็นวัดที่เต็มไปด้วยรูปปั้นของเหล่าเทพเจ้าที่น่าเกรงขาม เยี่ยมชม DakshPrajapati Temple 
Complexในบริเวณใกล้เคียงเขต Kankhalงานเทศกาลต่างๆ ทำให้แม่น้ำและวัดสว่างสดใสตลอดทั้งปี ซึ่งรวมถึงเทศกาลโฮลี 
(เทศกาลแห่งสีสัน) เดินชมแผงขายของใน บาราบาซาร์ และ โมติบาซาร์ เพื่อซื้อเครื่องมือทางศาสนา งานหัตถกรรม 
และยาอายุรเวช หรือเพลิดเพลินไปกับความสนุกสนาน             

19.00 น. รับประทานอาหารค่ำ(12)ที่ ห้องอาหารของโรงแรม 
พักที่(N4)          (Haridwar City) Park Roots หรือเทียบเท่า 
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DAY 5 หรดิวาร-เดลล-ีIndian Gate-Rashtrapati Bjawam-ตลาดจันปาท-สนามบนิอินทริา คานธ ี                         B / L / D 
07.00 น. รับประทานอาหารเช้า(13)ที่ ห้องอาหารของโรงแรม 
08.00 น. เดินทางสู่ เดลล(ีระยะทาง 221 กม. เดินทาง 5 ชม.) 
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน(14)ที่ ภัตตาคาร(อาหารจีน) 

   
บ่าย นำท่านชม Indian Gate ประตชูัยอินเดีย ผ่านชม Rashtrapati Bjawam หรือทำเนียบประธานาธิปดีอินเดีย และชอ้ปปิง้ที ่

ตลาดจนัปาท ให้ท่านได้ซื้อสินค้าเป็นท่ีระลึก แล้วเดินทางสู่ สนามบนิอนิทริา คานธ ี 
คำ่                       รับประทานอาหารค่ำ(15)  
21.20 น. โดยสายการบิน Spice Jet เที่ยวบิน SG87 สู่ สนามบินสุวรรณภูมิ  
DAY 6   สนามบนิสุวรรณภมูิ                                                                                                                               - / - /  - 
03.00 น. เดินทางถึง สนามบนิสุวรรณภมู ิโดยสวัสดิภาพ........ 
หมายเหต ุโปรแกรมอาจมีการเปลีย่นตามความสภาพอากาศ และความเหมาะสม โดยคำนงึถงึประโยชนข์องลกูคา้เปน็สำคญั 
อตัราคา่บรกิาร 

กำหนดการเดนิทาง ราคาท่านละ พกัเดีย่ว 

13 - 18  ตลุาคม 2565  
21 - 26  ตลุาคม 2565  

25,999 บาท 
25,999 บาท 

5,900  บาท 
5,900 บาท 

 
เงือ่นไขการชำระเงนิ  
                 - ชำระเงินท่านละ 15,000 บาท  พร้อมภาพถ่ายหน้าพาสสปอร์ต  
 - ส่วนท่ีเหลือชำระทั้งหมดก่อนเดินทาง 30 วัน 
 - ในกรณีที่ท่านโอนเงินจากต่างจังหวัด อัตราดังกล่าวเป็นอัตราสุทธิ ไม่รวมค่าธรรมเนียมและค่าบริการของธนาคาร ค่ะ 
 
อตัราคา่บรกิารนีร้วม 
- ตั๋วเครื่องไป-กลับ ชั้นประหยัด และ เครื่องบินภายในประเทศตามที่ระบุ สายการบิน Spice Jet                                                    
- โรงแรมที่พัก จำนวน 4 คืน พักห้องละ 2-3 ท่าน                                                                                           
- อาหารตามรายการและน้ำดื่มค่ารถนำเท่ียวตามโปรแกรม                                                                                                                               
- ค่าหัวหน้าทัวร์นำเที่ยว และ ไกด์ท้องถิ่น 
 - ค่าประกันภัยการเดินทางวงเงิน 1,000,000 บาท , อุบัติเหตุ 500,000 บาท 
 
อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 

● ค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่นค่าโทรศัพท์ ค่าบริการซักรีด เป็นต้น 
● ค่าเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ค่ามินิบาร์ ค่าเครื่องดื่มนอกเหนือรายการ 
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● ค่าธรรมเนียมน้ำมันของสายการบิน (ถ้ามี) 
● ค่าวีซ่าที่มีค่าธรรมเนียมแพงกว่าหนังสือเดินทางไทย 
● ค่าน้ำหนักเกินพิกัดที่สายการบินกำหนด 
● ค่ากิจกรรมต่างๆที่นอกเหนือจากโปรแกรมระบุ  ฯลฯ 
● คา่ทิปไกด์ทอ้งถิน่และพนกังานขบัรถ, พนกังานบรกิาร  2,000 บาท สว่นหวัหน้าทวัร์แลว้แตค่วามพอใจของลกูคา้ 
●   คา่ธรรมเนยีม Evisa เขา้ประเทศอนิเดยี (พาสไทยเลม่แดง) ทา่นละ 1,200 - 2,500 บาท บาท) 

(ราคาวีซ่าอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ โปรดสอบถามราคาอีกครั้งหนึ่ง) 
*หมายเหตุ : พาสภิกษุ หรือ พาสต่างชาติ (โปรดสอบถาม) 

เงือ่นไขและขอ้กำหนดอืน่ๆ 
● รายการทัวร์นี้เป็นการท่องเที่ยวแบบหมู่คณะ (Join Tour)  
● ทัวร์นี้ขอสงวนสิทธิ์สำหรับผู้เดินทางที่ถือหนังสือเดินทางธรรมดา (หน้าปกสีน้ำตาล / เลือดหมู) เท่าน้ัน 

กรณีที่ท่านถือหนังสือเดินทางราชการ  (หน้าปกสีน้ำเงินเข้ม) หนังสือเดินทางทูต (หน้าปกสีแดงสด) 
และต้องการเดินทางไปพร้อมคณะทัวร์อันมีวัตถุประสงค์เพื่อการท่องเที่ยว โดยไม่มีจดหมายเชิญ หรือ 
เอกสารใดเชื่อมโยงเกี่ยวกับการขออนุญาตการใช้หนังสือเดินทางพิเศษอื่นๆ หากไม่ผ่านการอนุมัติของเคาท์เตอร์ เช็คอิน 
ด่านตรวจคนเข้าเมือง ทั้งฝั่งประเทศไทยขาออก และ ต่างประเทศขาเข้าไม่ว่ากรณีใดก็ตาม 
ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการไม่รับผิดชอบความผิดพลาดท่ีจะเกิดข้ึนในส่วนนี้ และ ทัวร์นี้เป็นทัวร์แบบเหมาจ่าย 
หากท่านไม่ได้ร่วมเดินทางหรือใช้บริการตามที่ระบุไว้ในรายการไม่ว่าบางส่วนหรือทั้งหมด หรือถูกปฏิเสธการเข้า-ออกเมือง 
หรือด้วยเหตุผลใดๆก็ตาม ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินค่าบริการไม่ว่าบางส่วนหรือทั้งหมดให้แก่ท่านไม่ว่ากรณีใดๆก็ตาม 

● ในระหว่างการท่องเที่ยวนี้ หากท่านไม่ใช้บริการใดๆ ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน ถือว่าท่านสละสิทธิ์ 
ไม่สามารถเรียกร้องขอคืนค่าบริการได้ 

● หากท่านไม่เดินทางกลับพร้อมคณะทัวร์ ตั๋วเครื่องบินขากลับซึ่งยังไม่ได้ใช้ ไม่สามารถนำมาขอคืนเงินได้ 
● ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิก หรือเปลี่ยนกำหนดการเดินทาง หากมีผู้ร่วมเดินทางในคณะทัวร์ ไม่ครบตามท่ีกำหนดไว้ 
● ค่าบริการที่ท่านชำระกับทางบริษัทฯ เป็นการชำระแบบเหมาขาด และทางบริษัทฯ ได้ชำระให้กับบริษัทฯ 

ตัวแทนแต่ละแห่งแบบเหมาขาดเช่นกัน ดังนั้นหากท่านมีเหตุอันใดที่ทำให้ท่านไม่ได้ท่องเที่ยวพร้อมคณะตามรายการที่ระบุไว้ 
ท่านจะขอคืนค่าบริการไม่ได้ 

● กรณีเกิดความผิดพลาดจากตัวแทน หรือ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จนมีการยกเลิก ล่าช้า เปลี่ยนแปลง การบริการจากสายการบิน 
บริษัทขนส่ง หรือ หน่วยงานท่ีให้บริการ บริษัทฯ จะดำเนินโดยสุดความสามารถที่จะจัดบริการทัวร์อื่นทดแทนให้ 
แต่จะไม่คืนเงินให้สำหรับค่าบริการนั้นๆ 

● บริษัทฯ และตัวแทนของบริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายการทัวร์ตามความเหมาะสม ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ 
ข้อจำกัดด้านภูมิอากาศ และเวลา ณ วันท่ีเดินทางจริง ทั้งนี้ทางบริษัทฯ จะยึดถือและคำนึงถึงความปลอดภัย 
รวมถึงประโยชน์สูงสุดของลูกค้าส่วนมากเป็นสำคัญ 

● บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาและเงื่อนไขต่างๆ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทั้งนี้ให้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทฯ 
เท่านั้น อีกทั้งข้อสรุปและข้อตัดสินใดๆ ของบริษัทฯ ให้ถือเป็นข้อยุติสิ้นสุดสมบูรณ์ 

● โปรแกรมทัวร์นี้จะสามารถออกเดินทางได้ต้องมีจำนวนผู้เดินทางขั้นต่ำรวมในคณะตามที่กำหนดไว้เท่าน้ัน 
หากมีจำนวนผู้เดินทางรวมแล้วน้อยกว่าที่กำหนดไว้ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกหรือปรับเปลี่ยนการเดินทางได้ 

● กรณีที่ ท่านไม่ได้ทำการทักท้วงใดๆ แบบไปลายลักษณ์อักษร บริษัทฯ ถือว่าท่านได้ตกลงรับทราบเงื่อนไข และข้อกำหนดทั้งหมด 
ของบริษัทฯ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยหากเกิดความเสียหายใดๆ ขึ้น บริษัทฯ ไม่ต้องรับผิดชอบ ใดๆ ทั้งสิ้น 
 

https://www.thaitravelcenter.com/th/tour/detail/5985/#other_condition
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เงือ่นไขนอกเหนอืความรบัผิดชอบ 
● บริษัทฯ รับเฉพาะผู้มีวัตถุประสงค์เดินทางเพื่อท่องเที่ยวเท่านั้น การเดินทางของผู้เดินทางด้วยวัตถุประสงค์แอบแฝงอื่น ๆ เช่น 

การไปค้าแรงงาน การค้าประเวณี การค้ามนุษย์ การขนส่งสินค้าหนีภาษี การขนยาเสพติด การโจรกรรม การขนอาวุธสงคราม 
การก่อการร้าย และ อื่น ๆ ที่เข้าข่ายผิดกฏหมาย ผิดศีลธรรมอันดี บริษัทฯ มิได้มีส่วนรู้เห็น เกี่ยวข้อง หรือ มีส่วนต้องรับผิดชอบใด ๆ 
กับการกระทำดังกล่าวทั้งสิ้น 

● หากผู้เดินทางถูกเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองของประเทศนั้นๆ ปฏิเสธการเข้า - ออกเมือง ด้วยเหตุผลใดๆ ก็ตาม 
ถือเป็นเหตุผลซึ่งอยู่นอกเหนืออำนาจ และความรับผิดชอบของบริษัทฯ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบคืนเงินทั้งหมด 

● บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองของประเทศไทยงดออกเอกสารเข้าเมืองให้กับชาวต่างชาติ หรือ 
คนต่างด้าวที่พำนักอยู่ในประเทศไทย แต่จะทำหน้าที่ช่วยเหลือเจรจา แต่อำนาจสิทธิ์ขาดเป็นของทางกองตรวจคนเข้าเมือง 

● ผู้เดินทางต้องใช้วิจารณญาณส่วนตัวและรับผิดชอบต่อการตัดสินใจในการเลือกซื้อสินค้าต่าง ๆ 
ในระหว่างการเดินทางท่องเที่ยวด้วยตัวท่านเอง บริษัทฯ จะไม่สามารถรับผิดชอบใด ๆ 
หากเกิดความไม่พึงพอใจในสินค้าที่ผู้เดินทางได้ซื้อระหว่างการเดินทางท่องเที่ยวน้ี 

● ผู้เดินทางต้องรับผิดชอบต่อการจัดเก็บ และ ดูแลทรัพย์สินส่วนตัว ของมีค่าต่าง ๆ อย่างระมัดระวัง บริษัทฯ จะไม่สามารถรับผิดชอบใด 
ๆ หากเกิดการสูญหายของ ทรัพย์สินส่วนตัว ของมีค่าต่าง ๆ ระหว่างการเดินทางท่องเที่ยว อันมีสาเหตุมาจากผู้เดินทาง 

● บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อการสูญหายของทรัพย์สิน และ สัมภาระระหว่างการเดินทางอันมีสาเหตุมาจากสนามบิน สายการบิน 
บริษัทขนส่ง โรงแรม หรือ การโจรกรรม แต่จะทำหน้าที่เป็นตัวแทนในการเรียกร้องค่าชดใช้ให้กับผู้เดินทาง 

● บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ที่เกิดจากการยกเลิกหรือความล่าช้าของสายการบิน ภัยธรรมชาติ 
การนัดหยุดงาน การจลาจล การปฏิวัติ รัฐประหาร ที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของทางบริษัทฯ หรือ ค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่เกิดขึ้นทางตรง 
หรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่วย การถูกทำร้าย การสูญหาย ความล่าช้า หรือ จากอุบัติเหตุต่างๆ 

● บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบใด ๆ ต่อการไม่เป็นไปตามความคาดหวัง และความไม่พึงพอใจของผู้เดินทาง ที่เกี่ยวข้องกับ 
สภาพธรรมชาติ ภูมิอากาศ ฤดูกาล ทัศนียภาพ วัฒนธรรม วิถีและพฤติกรรมของประชาชนในประเทศที่เดินทางไป 
 

เอกสารทีต่อ้งใชเ้พือ่การเขา้ประเทศอนิเดยี 
 1.  Passport เล่มแดง อายุพาส  ต้องเหลือมากกว่า 6 เดือนขึ้นไป  / 180 วันขึ้นไป 
 2. Visa 
 3. ลงทะเบียนในระบบ Air Suvidha 
 4. ต้องได้รับวัคซีน ขั้นต่ำคือ 2 เข็ม  เอกสารวัคซีนที่ใช้คือ  

     - พาสวัคซีน   หรือ  
    -  Internation COVID-19 VaccinationCertificate  

 
 
 
 
 
 
 
 

 

https://www.thaitravelcenter.com/th/tour/detail/5985/#irresponsibility


(SG)อินเดีย -อุตรคาน 13 -18,21-26 ต.ค.65_6D4N  หนา้ | 9 

 

 

 



(SG)อินเดีย -อุตรคาน 13 -18,21-26 ต.ค.65_6D4N  หนา้ | 10 

 

 

 



(SG)อินเดีย -อุตรคาน 13 -18,21-26 ต.ค.65_6D4N  หนา้ | 11 

 

 

หากสนจองกรุณาติดต่อ 
➢ สอบถามผ่าน Line กด -> https://lin.ee/5nDHUO6 
➢ จองทัวร์ผ่าน FB inbox ก็ได้เช่นกัน -> http://m.me/unithaitrip 
➢ หรือโทร 02-234-5936 
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