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รหัสโปรแกรม : 25338 (กรุณาแจ้งรหัสโปรแกรมทุกครั้งที่สอบถาม) 
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ไฮไลท!์! โปรแกรม แคชเมยีร ์อคัรา 7 วนั 4 คนื 

บิน SPICE JET (SG)   

เที่ยวครบ สุดคุ้ม บินครั้งเดียว เที่ยว 2 เมือง  

ชมความงานแห่งขุนเขาหิมาลัย สวิตเซอร์แลนด์ในดินแดนภารตะ 

พาฮาลแกม ท่ีถูกขนานนามว่า หุบเขาแกะ 

 กลุมารค์ น่ังกระเช้าลอยฟา้ (Gulmarg Gondola) เล่นลานสกีหิมะ  

โซนามาร์ค หรือรู้จักกันดีในชื่อว่า “ประตูสู่ลาดัคห์” 

นั่ง เรอืชคิารา ชมบรรยากาศตลาดน ้า ท่ามกลางทะเลสาบ  

เมอืงอคัรา (AGRA)  ชม ทชัมาฮาล (Taj Mahal) อนุสรณ์สถานแห่งความรักที่ย่ิงใหญ่ 

พักโรงแรมระดับ 4 ดาว  

บริการน ้าดื่มทุกท่านวันละ 1 ขวด 

เดนิทาง ไฟลท์ ตน้ทาง ปลายทาง เวลาออก เวลาถงึ 

ขาไป 
SG 088 

SG8963 

สุวรรณภูมิ (BKK) 

นิวเดลี (DEL) 

นิวเดลี (DEL) 

ศรีนาคา (SXR) 

03:45 

08:55 

06:45 

10:25 

 พัก 3 คืน ที่แคชเมียร์  

ขากลับ 

SG8475 ศรีนาคา (SXR) นิวเดลี (DEL) 10:00 11:30 

พัก 1 คืน ที่เมืองอัครา 

SG 087 นิวเดลี (DEL) สุวรรณภูมิ (BKK) 21:10 02:50+1 
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วนัที ่ โปรแกรมทวัร ์ โรงแรม เมอืง 
อาหาร 

เช้า กลางวนั เยน็ 

1 
สนามบินสุวรรณภูมิ   

Check-in  เวลา 23:30 น. --- --- --- --- --- 

2 

สนามบินสุวรรณภูม–ิสนามบินนิวเดลี-ศรี

นาคาร์-พาฮาแกรม            

KOLAHOI GREEN 

RESORT 

4 ดาว หรือระดับเดียวกัน 
Pahalgham    

3 

พาฮาแกรม-กุลมาร์ค–นั่งเคเบิลคาร์ขึ้นชม

ยอดเขา เฟส 1–ศรีนาคาร์ 

LEMON TREE HOTEL 

4 ดาว หรือระดับเดียวกัน Srinagar 
   

4 

ศรีนาคาร์–โซนามาร์ค-นั่งเรือชิคารา ชม

ตลาดน ้า–ศรีนาคาร์  

LEMON TREE HOTEL 

4 ดาว หรือระดับเดียวกัน Srinagar 
   

5 

ศรีนาคาร์–นิวเดลลี-อคัครา                                   CRYSTAL SAROVAR 

PREMIER 

4 ดาว หรือระดับเดียวกัน 

Agra 
   

6 

อัคครา-ทชัมาฮาล-อัคราฟอร์ท-นิวเดลล ี                                    

--- --- 
   

7 
สนามบินสุวรรณภูมิ                             

--- --- --- --- --- 
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DAY 1  : กรงุเทพ, สนามบนิสวุรรณภมู ิ                                              (- / - / - ) 

23.30 น. คณะพร้อมกัน ณ สนามบินสวุรรณภมู ิอาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ ชั้น 4 ประตู

หมายเลข X เคาน์เตอร ์X สายการบิน สไปซ์เจท (SPICE JET) เจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับและ

อ านวยความสะดวก (บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง, น ้าหนักกระเป๋าโหลดใต้ท้องเครื่องจ ากัด 

ท่านละ 1 ใบ น ้าหนักรวมสูงสุดไม่เกิน 15 กิโลกรัม และถือขึ้นเครื่องได้อีกท่านละ 1 ใบ ไม่เกิน 7 กิโลกรัม) 

 

DAY 2  :  สนามบนิสวุรรณภมู ิ– สนามบนินวิเดล ี- ศรนีาคาร ์- พาฮาแกรม           (- / L/ D )                                                                                                                         

03.45 น. ออกเดินทางสู่ สนามบินนิวเดลี โดยสายการบิน SPICE JET เที่ยวบินที่ SG741  

06.45 น. เดินทางถึง สนามบินนิวเดลี ประเทศอินเดีย เพ่ือท าการเปลี่ยนเครื่อง 

08.55 น. ออกเดินทางสู่ แคว้นจามมู-แคชเมียร์ โดยสายการบิน SPICE JET เที่ยวบินที่ SG8963  

10.25 น. เดินทางถึง สนามบินศรีนาคาร์ เมืองศรีนาคาร์ เมืองหลวงของแคว้นจามมู-แคชเมียร์ 

ประเทศอินเดีย เจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับ 

 

เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารทอ้งถิน่ 

 น าท่านเดินทางสู่ พาฮาลแกม เดิมเป็นหมู่บ้านของคนเลี้ยงแกะ จึงท าให้ที่นี่ถูกขนานนามว่า 

หุบเขาแกะ (ระยะทาง 87 กิโลเมตร เดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง 3 นาที) ห่างจากเมืองศรีนาคาไปทาง

ทิศตะวันออก เป็นสถานที่ที่ภาพยนตร์นิยมมาถ่ายท ากันที่นี่ จนได้รับการขนานนามว่าเป็นเหมือน 

“สวิตเซอร์แลนด์” ระหว่างทางท่านจะผ่านพบวิถีชีวิตของชาวแคชเมียร์ที่หลากหลาย เช่น หมู่บ้านที่ท า

ครกหิน หมู่บ้านที่ท าไม้ส าหรับกีฬาคลิกเก็ต ซึ่งเป็นหนึ่งในกีฬายอดนิยมของชาวแคชเมียร์  

 
ในช่วงฤดูหนาวจะมีแต่หิมะปกคลุม อากาศหนาวเย็น น ้าในล าธารเย็นเฉียบ สายน ้าย่อยๆจะบรรจบ

รวมกันเป็น “แม่น ้าลิดดาร์” (Liddar) แม่น ้าสายส าคัญในพาฮาลแกม นอกจากนี้ยังมีร้านค้าต่างๆ
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มากมาย ไม่ว่าจะเป็นร้านอาหาร ร้านขายเสื้อผ้าและสินค้าต่างๆ โดยเฉพาะ หญ้าฝรั่น (Saffron) ที่มี

สรรพคุณลดโคเลสเตอรอลในร่างกาย แม้หญ้าฝรั่นจะมีขายอยู่ทั่วไปในแคชเมียร์ แต่ที่พาฮาลแกม คือ

แหล่งปลูกหญ้าฝรั่นที่ใหญ่ที่สุด มีคุณภาพดีกว่าที่อื่น และในฤดูใบไม้ร่วงประมาณเดือนตลุาคม ทิวทศัน์

ข้างทางที่นี่ก็จะเต็มไปด้วยทุ่งหญ้าฝรั้นสีม่วง ณ จุดนี้ ท่านสามารถขี่ม้าแคระ (มีคนจูง) พร้อมชม

ความงามของธรรมชาติ ป่าสนขนาดใหญ่และหมู่บ้านที่มีวิถีชีวิตแบบพ้ืนบ้านของชาวแคชเมียร์ เส้นทาง

ขี่ม้าอาจแตกต่างไปตามช่วงเวลาและฤดูกาล บางช่วงอาจเป็นเส้นทางไต่เขาสูงชัน โปรดพิจารณาก่อน

ตัดสินใจ (ค่าขี่ม้าไม่รวมในแพ็คเกจ การขี่ม้าจะใช้เวลาไป-กลับประมาณ 1 ชั่วโมง ท่านที่ต้องการขี่ม้ากรุณาแจ้งหัวหน้า

ทัวร์ประจ าคณะล่วงหน้า เพ่ือจัดเตรียมม้า)  

ค ่า บริการอาหารค ่า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  

พักที่ KOLAHOI GREEN RESORT (4*) หรือระดับเดียวกัน 

 

DAY 3 :  พาฮาแกรม - กลุมารค์–นัง่เคเบลิคารข์ึน้ชมยอดเขา เฟส 2 – ศรนีาคาร์      (B/L/D )                                                                                                                         

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

 น าท่านเดินทางสู่ กุลมาร์ค (ระยะทาง 135 กิโลเมตร เดินทางประมาณ 3 ชั่วโมง 30 นาที)      

กุลมาร์ค (Gulmar) หนึ่งในสถานที่ท่องเที่ยวสุดฮิต วิวภูเขาที่สวยงามที่สุดแห่งหนึ่งในแคชเมียร์ จน

ได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวทั่วโลก โดยเฉพาะในช่วงฤดูหนาว นักท่องเที่ยวนิยมมาที่ "กุลมาร์ค"

เพ่ือเล่นสกี ซึ่งจัดได้ว่าเป็นลานสกีที่ใหญ่ที่สุดในประเทศอินเดีย ทิวทัศน์อันสวยงาม ยอดเขาปกคลุม

ด้วยหิมะท าให้ กุลมาร์ค ได้รับฉายานาม “สวิสเซอร์เเลนด์เอเซีย” หากถ่ายรูปมา ในบางมุมแทบเเยกไม่ 

ออกเลยว่านี่คืออินเดีย หรือ สวิสเซอร์เเลนด์  การมาเที่ยวกุลมาร์คไม่ใช่แค่เพียงฤดูหนาวเท่านั้น หาก 

มาเยือนในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ - เมษายน อากาศจะไม่หนาวมาก และท่านสามารถชมบรรยากาศของ

ภูเขาหิมะที่เต็มไปตัวยน ้าแข็งและเล่นสกี หรือสไลด์บอร์ด แต่หากท่านเดินทางมาในช่วงฤดูร้อน ที่กุล

มารค์จะเต็มไปด้วยทุ่งตอกไม้ ทุ่งหญ้า และป่าสน ตามฤดูกาล  

เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารทอ้งถิน่ 

 น าท่านขึ้น กระเช้าลอยฟา้ หรือ กอนโดลา (Gulmarg Gondola) เฟสที่ 1  หนึ่งในกิจกรรม

ที่ขาดไม่ได้เมื่อมาเยือนกุลมาร์ค ซึ่งที่นี่ถือเป็นหนึ่งในกระเช้าไฟฟา้ที่สูงติดอันดับต้นๆโลก ด้วยระดับ

ความสูง 3,979 เมตร สร้างขึ้นโดย บริษัท ฝรั่งเศส Pomagalski กระเช้าไฟฟา้ถูกแบ่งเป็น 2 เฟส 

โดยในเฟสแรก จะอยู่ที่ระดับความสูง 3,080 เมตร จากระดับน ้าทะเล และเฟสสอง จะไต่ระดับความสูง

ไปที่ 3950 เมตรจากระดับน ้าทะเลอันเป็นระดับสูงสุด เฟส 1 อิสระให้ท่านสัมผัสบรรยากาศ และเลือก

เล่นกิจกรรมเพ่ิมเติม อาทิ ลากเลื่อน สกีหิมะ หรือเก็บภาพบรรยากาศเป็นที่ระลึก  สมควรแก่เวลาน า

ท่านเดินทางเข้าสู่ศรีนาคา เพ่ือท าการเช็คอินเข้าสู่ที่พัก ส าหรับท่านที่ต้องการขึ้นกระเช้าต่อไปยังเฟส

สองเพ่ือชมวิวและถ่ายภาพกรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ 
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ค ่า บริการอาหารค ่า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  

พักที่ LEMON TREE HOTEL (4*) หรือระดับเดียวกัน 

 

DAY 4 :  ศรนีาคาร ์– โซนามารค์ - นัง่เรอืชคิารา ชมตลาดน า้ – ศรนีาคาร์                (B/L/D)                                                                                                                         

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

  น าคณะเดินทางสู่ โซนามาร์ค ซึ่งจะพบทิวทัศน์ที่น่าตื่นเต้นกับเส้นทาง ที่ไต่ความสูงไล่ขึ้นไป

ถึงระดับ2,690 ม. จากระดับน ้าทะเล  

 
ชมทิวทัศน์ของชาวชนบทแคชเมียร์ และมีเทือกเขาหิมาลัยเป็นฉากหลัง ที่เรียกขานตามท้องถ่ินว่า ทาจิ

วาส ภูเขาซึ่งปกคลุมไปด้วยหิมะตลอดปี มีแม่น ้าสินธุ ลดเลี้ยว ผ่านหุบเขาในอีกฟากของถนน “โซนา

มาร์ค” เป็นสถานที่เร่ิมต้นมุ่งหน้าสู่ ลาดัคห์ หรือรู้จักกันดีในชื่อว่า “ประตูสู่ลาดัคห์”  
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เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารทอ้งถิน่ 

  น าท่านชมธรรมชาติสัมผัสอากาศที่หนาวเย็น วิวภูเขาที่ปกคลุมด้วยหิมะขาวโพลน และ ถนน

ที่เต็มไปด้วยธารน ้าแข็ง ถนนบางช่วงต้องตัดผ่านช่องน ้าแข็งขนาดใหญ่ ที่นี่จะมีกิจกรรมแบบ         

แคชเมียร์ให้ท่านได้ลองหาประสบการณ์ อาทิ การนั่งเลื่อน (มีคนลาก) สู่เนินหิมะด้านบนจากนั้นปล่อย

ให้ลื่นไหลลงมา (ค่าเลื่อนหรือขี่ม้า ไม่รวมในค่าทัวร์ โปรดสอบถามรายละเอียดจากหัวหน้าทัวร์) ถึงเวลาอันสมควร

น าท่านเดินทางกลับสู่ ศรีนาคาร์ น าท่านสัมผัสบรรยากาศการนั่ง เรือชิคารา สู่ตลาดน ้าท่ามกลาง

อากาศเย็นสบาย ระหว่างทางจะผ่านสวนผักลอยน ้าและร้านค้าที่ปักหลักกันกลางทะเลสาบและตามสัน

ดอน สัมผัสวิถีชีวิตให้เต็มรูปแบบของพ่อค้า (พ่อค้าจริงๆ ไม่มีแม่ค้า) และชาวสวนผัก ที่พร้อมใจกันมา

ซื้อขายแลกเปลี่ยนผลิตผลที่ตลาดน ้า 

 
ค ่า บริการอาหารค ่า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  

พักที่ LEMON TREE HOTEL (4*) หรือระดับเดียวกัน 

 

DAY 5 :  ศรนีาคาร ์– นวิเดลล ี- อคัครา                                                   (B/L/D)                                                                                                                         

เช้า บริการอาหารเช้า แบบกล่องชุด 

  เช็คเอาท์ และน าท่านออกเดินทางสู่สนามบิน เพ่ือท าการเช็คอินไฟลท์ เพ่ือเดินทางสู่ นิวเดลี  

 

10.00 น. ออกเดินทางสู่ สนามบินนิวเดลี โดยสายการบิน SPICE JET เที่ยวบินที่ SG8475  

  (หนักกระเป๋าโหลดใต้ท้องเครื่อง ท่านละ 1 ใบ น ้าหนักรวมสูงสุดไม่เกิน 15 กิโลกรัม และถือขึ้นเครื่องได้อีก

ท่านละ 1 ใบ ไม่เกิน 7 กิโลกรัม) 

11.30 น. เดินทางถึง สนามบินนิวเดลี เจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับ  

 

เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารทอ้งถิน่ 
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 น าท่านเดินทางสู่ เมืองอคัรา (AGRA) อดีตเมืองหลวงส าคัญของอินเดยีในยุคศตวรรษที่ 16 

ตั้งอยู่ริมฝ่ังแม่น ้ายมุนา เมืองอัครายังเป็นที่ตั้งของ ทัชมาฮาล (Taj Mahal) และป้อมอักรา (Agra 

Fort) ป้อมแดง (Red Fort of Agra) ซึ่งได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกในปี 1983 (ระยะทาง 220 

กิโลเมตร เดินทางประมาณ 4 ชั่วโมง) น าท่านเช็คอินเข้าสู่ที่พัก และพักผ่อนตามอัทธยาศัย  

 

ค ่า บริการอาหารค ่า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  

พักที่ CRYSTAL SAROVER PREMIER HOTEL (4*) หรือระดับเดียวกัน 

 

DAY 5 :  อคัครา - ทชัมาฮาล - อคัราฟอรท์ - นวิเดลล ี                                   (B/L/D)                                                                                                                         

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

 น าท่านชม ทัชมาฮาล อนุสรณ์สถานแห่งความรักที่ย่ิงใหญ่ ทัชมาฮาล ซึ่งตั้งอยู่ริมน ้ายมุนา 

สร้างขึ้นด้วยหินอ่อนสีขาว และหินทรายสีแดง ประดับประดาด้วยรัตนชาติหลากหลายชนิด ใช้เวลาใน

การสร้างถึง 22 ปี เพ่ือแสดงถึงความรักอันย่ิงใหญ่ของกษัตริย์ซาจาร์ฮาล ต่อพระมเหสีมุมตัสมาฮาล 

ที่สวรรคตเนื่องจากการให้ก าเนิดบุตรคนที่ 14 ภายในทัชมาฮาลนั้นเป็นที่บรรจุร่างของพระนางมุมตัส 

และกษัตริย์ซาจาร์ฮาล ที่สวยงามโดดเด่น 

 

 
   

น าท่านชม อัคราฟอร์ท พระราชวังที่ย่ิงใหญ่สร้างขึ้นโดยใช้เวลาที่ยาวนานถึงสามยุคของกษัตริย์แห่ง

ราชวงศ์โมกุล มีลักษณะเป็นก าแพงสองชั้น และป้อมอาคารทางเข้าสี่ทิศ ภายในประกอบด้วย

พระราชวัง มัสยิด สวนดอกไม้ สนาม และอาคารทางเดินโดยรอบทั้ง อาคารหินทรายสีแดงสร้างโดย

กษัตริย์อัคบาร์ ที่นี่ยังเป็นที่คุมขังกษัตริย์ซาจาร์ฮาล โดยบุตรชายของพระองค์เอง พระองค์ใช้เวลา

ช่วงสุดท้ายของชีวิต โดยการมองผ่านแม่น ้ายุมนาไปยังทัชมาฮาลที่ซึ่งมเหสีสุดที่รักของพระองค์

ประทับอยู่อย่างนิรันดร์ 
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เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวนั ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 จากนั้นน าท่านเดินทางกลับสู่ เมืองนิวเดลี เมืองหลวงของประเทศอินเดีย เปรียบเทียบศิลปะ

การก่อสร้างซึ่งรับวัฒนธรรมของอังกฤษเอาไว้มาก การวางผังเมืองที่ทันสมัยและสวยงาม

ตามแบบวัฒนธรรมอังกฤษ  

  จากนั้นน าท่านเดินทางสู่สนามบินนิวเดลี เพ่ือท าการเช็คอินไฟลท์ เดินทางกลับสู่กรุงเทพ 

อิสระ ให้ท่านเลือกท่านอาหารค ่าภายในสนามบิน 

21.10 น. ออกเดินทางสู่ สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสายการบิน SPICE JET เที่ยวบินที่ SG740  

  (บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง, หนักกระเป๋าโหลดใต้ท้องเครื่อง ท่านละ 1 ใบ น ้าหนักรวมสูงสุดไม่

เกิน 15 กิโลกรัม และถือขึ้นเครื่องได้อีกท่านละ 1 ใบ ไม่เกิน 7 กิโลกรัม) 

 

 

DAY 8  : สนามบนินวิเดล ี– สนามบนิสวุรรณภมู ิ                           (-/-/- )                                                                                                               

02:50 เดินทางถึง ทา่อากาศยานนานาชาตสิวุรรณภมู ิประเทศไทย โดยสวัสดิภาพ 

 

 **************** End of Program ****************** 
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**ราคาอาจมกีารปรบัขึน้ – ลง ตามราคาน า้มนัทีป่รบัขึน้ลง แตจ่ะปรบัตามความเปน็จรงิทีส่ายการบนิ

ประกาศปรบั และทีม่เีอกสารยนืยนัเทา่นัน้ โดยราคาทีเ่สนอคดิ 

 ณ วนัที ่20 ตลุาคม 2565 ** 

 

****โปรแกรมอาจมกีารเปลีย่นตามความสภาพอากาศ และความเหมาะสมของสถานการณ ์ณ ขณะนัน้ 

โดยค านงึถงึประโยชนข์องลกูคา้เปน็ส าคญั**** 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

อัตราค่าบริการนี้รวม 
✓ ตั๋วเครื่องบินไป-กลับชั้นนักท่องเที่ยวแบบหมู่คณะ (Economy Class เดินทางไป-กลับพร้อมคณะ) ตามเส้นทางที่กำหนหด (กระเป๋าสัมภาระถือข้ึนเครื่องไม่เกิน 7 กิโลกรัม และกระเป๋า

สัมภาระโหลดใต้ท้องเครื่องน้ำหนักไม่เกิน 15 กิโลกรัม ต่อท่าน) 
✓ ค่าวีซ่า อินเดีย (E-visa) แบบท่องเที่ยว  สำหรับผู้เดินทางสัญชาติไทย 
✓ ภาษีสนามบิน, ภาษีน้ำมัน, ค่าประกันภัยทางอากาศ (อัพเดท ณ วันที่ 20 ตุลาคม 2565) 
✓ ประกันภัยการเดินทางอุบัติเหตุวงเงินค่ารักษาพยาบาลในต่างประเทศสูงสุด 500,000 บาท /และเสียชีวิตเนื่องจากอุบัติเหตุสูงสุด 2,000,000 บาท (เง่ือนไขตามกรมธรรม์) (ประกันภัย

ไม่ครอบคลุมผู้ที่อายุเกิน 80 ปี)  
✓ ค่าที่พักตลอดการเดินทาง (พักห้องคู่), ค่าอาหารทุกมื้อตามระบุ, ค่าพาหนะ หรือรถรับ-ส่ง ระหว่างนำเที่ยว, ค่าเข้าชมสถานที่ตามที่ระบุในรายการ,  
✓ บริการน้ำดื่มวันละ 1 ขวด ต่อท่าน 
✓ ไกด์ท้องถิ่น ผู้มีประสบการณ์ คอยดูแลและให้ความรู้ ตลอดการเดินทาง (ไม่รวมค่าทิป) 
✓ หัวหน้าทัวร์ (ไกด์ไทย) ผู้มีประสบการณ์นำเที่ยว คอยดูแลอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง (ไม่รวมค่าทิป) 
อัตราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 
 ทิปคนขับรถ ไกด์ท้องถิ่น และหัวหน้าทัวร์คนไทย ตามธรรมเนียม 2,000 บาท / ท่าน  
 ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% กรณีต้องการใบเสร็จ  
 ค่าทำเอกสาร ค่าวีซ่าที่มีค่าธรรมเนียม สำหรับผู้ถือหนังสือเดินทางที่ไม่ใช่สัญชาติไทย  

อตัราคา่บรกิาร ตอ่ท่าน เป็นสกลุเงิน ไทยบาท 

(คณะ 20 ทา่น) 

วนัเดนิทาง 
ราคาผูใ้หญ ่ตอ่ทา่น 

พักหอ้งคู ่
พักเดีย่วจา่ยเพ่ิม 

17 - 23 กุมภาพันธ์ 2566 39,900 8,500 

3 - 9 มีนาคม 2566 39,900 8,500 

24 - 30 มีนาคม 2566 39,900 8,500 

5 - 11 เมษายน 2566 41,900 8,500 

12 - 18 เมษายน 2566 42,900 8,500 

28 เมษายน - 4 พฤษภาคม 2566 41,900 8,500 

เด็กอายุต ่ากว่า 12 ปี ราคา  พักกับผู้ใหญ่ ลด 2,000 บาท 

***อัตรานี้ ยังไม่รวมค่าทิปคนขับรถ ไกด์ท้องถิ่น ตามธรรมเนียม 2,000 บาท / ท่าน 
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 ค่าตรวจ RT-PCR/ATK หรือค่าใช้จ่ายในการกักตัว ตามนโยบาย COVID-19 ของรัฐบาลแต่ละประเทศ  
 ค่าพนักงานยกกระเป๋าที่โรงแรม ท่านผู้เดินทางทุกท่านจะต้องดูแลทรัพย์สินของท่านด้วยตนเอง ตามธรรมเนียมการเข้าพักในโรงแรมทุกแห่ง หากท่านให้พนักงานยกกระเป๋าไปส่งที่ห้องพัก  พนักงาน

ยกกระเป๋าจะได้รับทิปตอบแทนเมื่อให้บริการ ข้ันต่ำ 1 USD หรือเทียบเท่า ต่อกระเป๋า 1 ใบ (แนะนำให้ทุกท่านรับผิดชอบกระเป๋าของตนเองเพื่อความสะดวก, รวดเร็ว และปลอดภัย) 
 ค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่นค่าโทรศัพท์ ค่าบริการซักรีด, ค่ามินิบาร์, ค่าเครื่องดื่มเพิ่มเติมนอกเหนือรายการ, ค่าพนักงานยกกระเป๋า, ค่ากิจกรรมต่าง ๆ ที่นอกเหนือจากโปรแกรมระบุ ฯลฯ 
 ค่าน้ำหนักของกระเป๋าในกรณีที่เกินกว่าสายการบินกำหนดให้สูงสุดไม่เกิน 15 กิโลกรัมต่อหนึ่งท่าน (1 ชิ้น)  
เงื่อนไขการชำระเงิน   
• สำหรับการจอง กรุณาชำระเงนิมดัจำทา่นละ 20,000 บาท ต่อท่าน (ภายใน 1 วัน หลังการได้รบัการแจง้ว่ากรุป๊ยนืยนัเดินทาง) พร้อมสำเนาหนังสือเดินทาง  (***สำคัญมาก กรุณา

อย่า ขีดเขียน, แปะสติกเกอร์, ปั๊มสัญลักษณ์อะไรก็ตามลงในเล่มพาสปอร์ต, หรือทำพาสปอร์ตฉีกขาด เพราะอาจมีผลทำให้ท่านถูกปฏิเสธ เข้า-ออก ประเทศ***) 
• ชำระยอดทั้งหมดก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า 30 วัน หากไม่ชำระค่าใช้จ่ายภายในกำหนด ทางบริษัทจะถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ 
เอกสารในการยืน่ E-VISA ท่องเทีย่วอนิเดยี  
• รูปถ่ายสี (ถ่ายมาไม่เกิน 3 เดือน ขนาด 2×2 นิ้ว) 2 รูป พ้ืนหลังสีขาว  
• หนังสือเดินทางมีอายุมากกว่า 6 เดือน และมีหน้าว่างอย่างน้อย 2 หน้า(ฉบับจริง) 
• สำเนา E-Vaccine Certificate   
• สำเนาบัตรประชาชน 1 ชุด 
• สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ชุด 
• สำเนาหน้าวีซ่าที่เคยเดินทางไปประเทศอินเดีย 1 ชุด (หากมี) 
กรณียกเลิก  
o ยกเลิกก่อนการเดินทาง 60 วัน ไม่เก็บค่าใช้จ่าย (กรณียังไม่ได้มีค่าใช้จ่ายใดๆเกิดข้ึน)   
o ยกเลิกก่อนการเดินทาง 45-59 วัน หักค่ามัดจำ 4,000 บาท + ค่าวีซ่า (ถ้ามี) 
o ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30-44 วัน หักค่ามัดจำทั้งหมด + ค่าใช้จ่ายอื่น (ถ้ามี) 
o ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-29 วัน เก็บค่าใช้จ่าย 50% ของราคาค่าทัวร์ทั้งหมด 
o ยกเลิกก่อนการเดินทางน้อยกว่า 14 วัน ขอเก็บค่าใช้จ่าย 100% ของราคาค่าทัวร์ทั้งหมด 
o ผู้เดินทางที่ไม่สามารถเข้า-ออกเมืองได้ เนื่องจากการยื่นเอกสารปลอม หักค่าใช้จ่าย 100%  
o กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได้ จะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรองเป็นภาษาอังกฤษ ทั้งนี้ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์เรียกเก็บค่าใช้จ่ายตามที่เกิดข้ึนจริง 
o กรณีมีการยื่นวีซ่าแล้วถูกปฏิเสธจากสถานทูต (วีซ่าไม่ผ่าน) ทางบริษัทจะทำการเก็บค่าใช้จ่ายตามที่เกิดขึ้นจริง เช่น ค่าวีซ่าและค่าบริการยื่นวีซ่า ค่ามัดจำตั๋วเครื่องบินหรือค่าตั๋ว

เครื่องบิน ค่ายกเลิกล่าช้าจากทางโรงแรม เป็นต้น   
 
รายละเอียดเงื่อนไขเพิ่มเติม 
1. เมื่อท่านได้ชำระเงินมัดจำหรือทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นการชำระผ่านตัวแทนของบริษัทหรือชำระโดยตรงกับทางบริษัทจะถือว่าท่านรับทราบและยอบรับเง่ือนไขต่างๆ ของบริษัทฯที่ได้ระบุไว้โดย

ทั้งหมด 
2. บริษัทขอสงวนสิทธิ์เปลีย่นแปลงราคาในกรณี ที่ผู้เดินไม่ถึงข้ันต่ำของจำนวนที่กำหนด หรือทางบริษัทยินดีคืนเงินโดยหักเฉพาะค่าใช้จ่ายที่เกิดข้ึนตามจริงซึ่งในกรณีนี้ทางบริษัทฯ ยินดีคืน

เงิน ภายใน 3 วันทำการ หรือจัดเสนอทัวร์อื่นให้ถ้าต้องการ 
3. กรณีที่ลูกค้ายกเลิกการเดินทาง และมีการคืนมัดจำตามเง่ือนไขทางบริษัทจะดำเนินการคืนเงินภายใน 14 วัน 
4. กรณีทา่นสละสทิธิ์การใช้บริการใด ๆ เนื่องจากรายการทัวร์นี้เป็นแบบเหมาจ่ายและชำระเงินล่วงหน้าเบ็ดเสร็จกับบริษัทตัวแทนในต่างประเทศ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินในทุกกรณี 

ยกเว้นท่านได้ทำการตกลง หรือ แจ้งให้ทราบก่อนการเดินทาง 
5. กรณีสถานที่ท่องเที่ยวใด ๆ  ที่ระบุในโปรแกรมปิดทำการ เนื่องจากโปรแกรมทัวร์เป็นการเสนอขายล่วงหน้า บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงการพาเข้าชม โดยจะจัดหาสถานที่

ท่องเที่ยวอื่น ๆ เพื่อทดแทนเป็นลำดับแรก หรือคืนค่าเข้าชมแก่คณะผู้เดินทางแทน 
6. การเปลี่ยนแปลงรายการรายละเอียดท่องเที่ยวบางประการ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในกรณีที่เกิดเหตุจำเป็นสุดวิสัย อาทิ การล่าช้าของสายการบิน การนัดหยุดงาน  การประท้วง  ภัย

ธรรมชาติ  การก่อจราจล  อุบัติเหตุ  ปัญหาการจราจร ฯลฯ   ทั้งนี้จะคำนึงและรักษาผลประโยชน์ของผู้เดินทางไว้ให้ได้มากที่สุด 
7. กรณีท่านถูกปฎิเสธเข้า / ออก เมือง จากด่านตรวจคนเข้า/ออกเมือง บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น และจะไม่คืนเงินค่าทัวร์ที่ท่านชำระมาแล้ว  หากท่านถูกปฎิ เสธการเข้า

เมือง อันเนื่องจากการกระทำที่ส่อไปในทางผิดกฎหมาย หรือการหลบหนีเข้าเมือง  
8. ในกรณีทีท่่านจะใชห้นงัสือเดินทางราชการ (เล่มสีน้ำเงิน) เดินทางกับคณะ บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบ หากท่านถูกปฎิเสธการเข้าหรือออกนอกประเทศใดประเทศหนึ่ง เพราะ

โดยปกตินักท่องเที่ยวใช้หนังสือเดินทางบุคคลธรรมดา เล่มสีเลือดหมู 
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9. การขอทีน่ัง่ LONG LEG หรือที่นั่งบริเวณทางออกฉุกเฉิน จะต้องเป็นผู้โดยสารที่มีคุณสมบัติตามที่สายการบินกำหนด เช่น ต้องสามารถส่ือสารภาษาอังกฤษได้ ไม่มีปัญหาด้านสุขภาพ 
สามารถช่วยเหลือผู้อื่นได้อย่างรวดเร็วในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินและอำนาจในการให้ที่นั่ง LONG LEG ข้ึนอยู่กับทางเจ้าหน้าที่สายการบินตอนเวลาที่เช็คอินเท่านั้น 

10. โรงแรมที่พัก มาตรฐานที่พักตามที่ระบุในรายการ เป็นมาตรฐานท้องถิ่นของแต่ละประเทศ ซึ่งอาจมีความแตกต่างจากระดับสากล (ขอสงวนสิทธิ์ในการย้ายเมือ งเข้าพักในกรณีที่ไม่
สามารถเข้าพักที่เมืองนั้น ๆ ได้ เช่น ติดงานนิทรรศการ งานแสดงสินค้า งานประชุม เหตุสุดวิสัยต่างๆ  
สำหรับ ห้องพัก 3 ท่าน  (Tripple room) อาจจะมีการจัดเป็น 2 เตียง และ โซฟาเบรด หรือ อาจไม่สามารถจัดห้องที่พักแบบ 3 เตียงได้ และการขอห้องพักติดกันอาจจะทำให้ท่านไม่ได้
ตามที่ต้องการ ซึ่งมักมีความแตกต่างกัน ซึ่งข้ึนอยู่กับการออกแบบของแต่ละโรงแรม 

11. กรณีเดนิทางโดยลกูคา้จดัการตัว๋เครือ่งบนิเอง (Land Only) ในกรณีลูกค้าดำเนินการเรื่องตั๋วเครื่องบินเองและมาเที่ยวร่วมกับคณะ (Join Tour) ลูกค้าต้องดำเนินการมาพบคณะทัวร์
ด้วยตัวเอง และต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการมาพบคณะใหญ่ด้วยตัวเอง รวมถึงหากกรณีเที่ยวบินของคณะใหญ่เกิดความล่าช้าหรือยกเลิกเที่ยวบินอันด้วยสาเหตุใดๆก็ตาม 

12. ตั๋วเครื่องบิน และกระเป๋าสัมภาระ 
a. ในการเดินทางเป็นหมู่คณะผู้โดยสารจะต้องเดินทางไป-กลับ หากท่านต้องการเลื่อนวันเดินทางกลับ ท่านจะต้องชำระ ค่าใช้จ่ายส่วนต่างที่สายการบินเรียกเก็บโดยสาย

การบิน เป็นผู้กำหนด ซึ่งทางบริษัทฯ ไม่สามารถเข้าไปแทรกแซงได้ และในกรณีที่ยกเลิกการเดินทาง ถ้าทางบริษัทได้ออกตั๋วเครื่องบินไปแ ล้วผู้เดินทางต้องรอ Refund 
ตามระบบของสายการบินเท่านั้น (ในกรณีที่ตั๋วเครื่องบินสามารถทำการ Refund ได้เท่านั้น) 

b. ท่านที่จะออกตั๋วเครื่องบินภายในประเทศ โปรดแจ้งฝ่ายขายก่อนเพื่อขอคำยืนยันว่าทัวร์นั้นๆ ยืนยันการเดินทาง แน่นอน หากท่านออกตั๋วภายในประเทศโดยไม่ได้รับการ
ยืนยันจากพนักงาน แล้วทัวร์นั้นยกเลิก บริษัทฯไม่สามารถรับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆที่เก่ียวข้องกับตั๋วเครื่องบินภายในประเทศได้ 

กระเป๋าเล็กถือติดตัวขึ้นเครื่องบิน 
o กรุณางดนำของมีคม ทุกชนิด ใส่ในกระเป๋าใบเล็กที่จะถือข้ึนเครื่องบิน เช่น มีดพับ กรรไกรตัดเล็บทุกขนาด ตะไบเล็บ เป็นต้น กรุณาใสใ่นกระเปา๋เดนิทางใบใหญ ่ห้ามนำติด

ตัวข้ึนบนเครื่องบินโดยเด็ดขาด 
o วัตถุที่เป็นลักษณะของเหลว อาทิ ครีม โลชั่น น้ำหอม ยาสีฟัน เจล สเปรย์ และเหล้า เป็นต้น จะถูกทำการตรวจอย่างละเอียดอีกครั้ง โดยจะอนุญาตให้ถือข้ึนเครื่องได้ไม่

เกิน 10 ชิ้น ในบรรจุภัณฑ์ละไม่เกิน 100 ml. แล้วใส่รวมเป็นที่เดียวกันในถุงใสพร้อมที่จะสำแดงต่อเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยตามมาตราการองค์การการบินพลเรือน
ระหว่างประเทศ ( ICAO ) 

o หากท่านซื้อสินค้าปลอดภาษีจากสนามบิน จะต้องปิดผนึกถุงโดยระบุ วันเดินทาง เที่ยวบิน จึงสามารถนำข้ึนเครื่องได้ และห้ามมีร่องรอยการเปิดปากถุงโดยเด็ดขาด 
สัมภาระและค่าพนักงานยกสัมภาระ 

o สำหรับน้ำหนักของสัมภาระที่ทางสายการบินอนุญาตให้โหลดใต้ท้องเครื่องบิน คือ 20 กิโลกรัม (สำหรับผู้โดยสารชั้นประหยัด/ Economy Class Passenger ซึ่งข้ึนกับ
แต่ละสายการบิน) การเรียกเก็บค่าระวางน้ำหนักเพิ่มเป็นสิทธิ์ของสายการบินที่ท่านไม่อาจปฎิเสธได้ หาก น้ำหนักกระเป๋าเดินทางเกินกว่าที่สายการบินกำหนด 

o สำหรับกระเป๋าสัมภาระที่ทางสายการบินอนุญาตให้นำข้ึนเครื่องได้ ต้องมีน้ำหนักไม่เกิน 7 กิโลกรัมและมีสัดส่วนไม่เกิน 7.5 x 13.5 x 21.5 สำหรับหน่วยวัด “นิ้ว” (Inch) 
หรือ 19 x 35 x 55 สำหรับหน่วยวัด “เซนติเมตร” (Centimeter) 

o ในบางรายการทัวร์ ที่ต้องบินด้วยสายการบินภายในประเทศ น้ำหนักของกระเป๋าอาจจะถูกกำหนดให้ต่ำกว่ามาตรฐานได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับข้อกำหนดของแต่สายการบิน 
บริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับภาระความรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในน้ำหนักส่วนเกิน 

o กระเป๋าและสัมภาระที่มีล้อเลื่อนและมีขนาดใหญ่เกินไป ไม่เหมาะกับการเป็นกระเป๋าถือข้ึนเครื่องบิน (Hand carry) 
o ของมีค่าทุกชนิด ขอแนะนำไม่ควรใส่เข้าไปในกระเป๋าใบใหญ่ที่เช็คไปกับเครื่อง เพราะหากเกิดการสูญหาย สายการบินจะรับผิดชอบชดใช้ตามกฎของสายการบินนั้น ๆ 

หรือสูงสุดตามกฎข้อบังคับของ ไออาต้า เท่านั้น ซึ่งจะชดใช้ให้ประมาณ กิโลกรัมละ 20 USD คูณด้วยน้ำหนักกระเป๋าจริง ทั้งนี้จะชดเชยสูงสุดไม่เกิน USD 400 กรณี
เดินทางชั้นธรรมดา (Economy) หรือ USD 600 กรณีเดินทางชั้นธุรกิจ (Business) ดังนั้นจึงไม่แนะนำให้โหลดของมีค่าทุกประเภทลงกระเป๋าใบใหญ่ 

o กรณีกระเป๋าใบใหญ่เกิดการสูญหายระหว่างการท่องเที่ยว (ระหว่างทัวร์ ไม่ใช่ระหว่างบิน) โดยปกติประกันภัยการเดินทางที่บริษทัทัวร์ได้จัดทำให้ลูกค้าจะไม่ครอบคลุม
ค่าชดเชยในกรณีกระเป๋าใบใหญ่สูญหาย ทุกท่านต้องดูแลและระวังทรัพย์สินส่วนตัวของท่าน 

o กรณีกระเป๋าใบเล็ก (Hand Carry) เกิดการสูญหาย บริษทัฯ ไม่สามารถรับผิดชอบชดเชยค่าเสียหายให้ท่านได้ ดังนั้นท่านต้องระวังทรัพย์สินส่วนตัวของท่าน 
 

*************************************************************************** 
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แบบฟอรม์ส าหรบักรอกขอ้มลูยืน่ E-Visa  อนิเดยี 

(กรณุากรอกขอ้มลูใหค้รบถว้นตามความเปน็จรงิ เนือ่งจากจะมผีลตอ่การพิจารณา VISA ของท่าน) 

 

ชื่อ – นามสกุล ผู้เดินทาง [ภาษาไทย]……………………………...………………….............................................................................……………………………….  

1. นามสกุล[ภาษาอังกฤษ]……………………………………………...................................................................................................................................................... 

2. นามสกุลตอนเกิด [ภาษาอังกฤษ]………………..............................................................................……………………………….............................................. 

3. ชื่อตัว [ภาษาอังกฤษ]…………………………….............................................................................................………………………………………………………………..       

4. วัน /เดือน / ปี (ค.ศ.) เกิด……………………………….......................................................................................………………………………………………………...        

5. สถานที่เกิด (จงัหวัด) ………………............................................................................................…………………………………………………………………………….         

6. ประเทศที่เกิด………………………….....................................................................................................…………………………………………………………………………..            

7. สัญชาติปัจจุบัน   ไทย    สัญชาติโดยก าเนิดหากต่างจากปัจจุบัน……………........................................................…………………………… 

8. เพศ.................................................... ชาย....................................................หญิง 

9. สถานภาพ  โสด   แต่งงาน (จดทะเบียน)          แต่งงาน (ไม่จดทะเบียน) 

    หย่า       แยกกันอยู่       หม้าย 

 อ่ืนๆ (โปรดระบุ)…………….............................................................................................................................. ................................................................................ 

10. ในกรณีเป็นผู้เยาว์ กรณุากรอกชื่อ-นามสกลุ ทีอ่ยู่(หากต่างจากผู้ขอ) และสัญชาติของผู้มีอ านาจปกครอง/ดูแล

ผู้เยาว์………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………....... 

11. ที่อยู่ตามทะเบียนบ้านของผู้ขอ…………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………. 

.............................................................................................................................................. ....................................................................................................................... 

หมายเลขโทรศัพทม์ือถือ.................................................................................. อีเมล  ……..........................................……………………………………………… 

12. อาชีพปัจจุบัน.............................................................................................................................................................................................................................  

13. ชื่อบริษัทหรือร้านค้า ทีอ่ยู่ หมายเลขโทรศัพท์/ส าหรับนักเรียน นักศึกษา กรุณากรอกชื่อ ที่อยู่ของสถาบันศึกษา 

………………………………………………………………...............................................................................................................…………………………………………….……………. 

…………………………………………………………………………………………..............................................................................................................………………………………… 
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14.  ท่านเคยถูกปฏิเสธวีซ่าอินเดียหรือไม่ 

ไม่เคย    เคย  (เหตุผลในการปฏิเสธ)................................................ 

15. ความรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการด ารงชีพระหว่างการเดนิทางและพ านักอยู่ของผู้ร้องขอ 

ตัวผู้ขอวีซ่าเอง   มีผู้อ่ืนออกให้(ญาติ/บริษัท/องค์กร) กรุณาระบุชื่อ................................................................... 

ส่ิงที่ช่วยในการด ารงชีพ   

เช็คเดนิทาง  เงินสด   บัตรเครดิต    ที่พักที่มีผู้จัดหาให ้  

ช าระค่าที่พักล่วงหน้าแล้ว    ค่าใช้จ่ายทั้งหมดระหว่างพ านักมีผู้ออกให้ 

ช าระค่าพาหนะล่วงหน้าแลว้   ช าระค่าพาหนะล่วงหน้าแลว้   

อ่ืนๆ (โปรดระบุ) 

 

************************************************************* 

หมายเหต ุ การอนมุัติเป็นดุลพินิจของทางสถานทตูทางบริษัทไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆทั้งส้ิน ทัง้นี้บริษัทเป็นเพียง

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