
 
 
 

    

 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

  
 
 

 

วนั โปรแกรมการเดนิทาง 
มือ้อาหาร โรงแรม 

หรือเทียบเท่าระดบั 3 ดาว เช้า กลางวนั ค ่า 

1 
กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ)  – เดลลี (ท่าอากาศยานนานาชาติอินทิรา 
คานธี) (TG323 07.35-10.35) 

   
Mapple Emerald  
หรือเทยีบเท่า 

2 เดลลี – ศรีนาคา (บินภายใน) – แคชเมียร์    
HOUSE BOAT  
หรือเทยีบเท่า 

3 ศรีนาคา – กลุมาร์ค – เคเบิลคาร์ (*รวมค่าข้ึนแลว้) – ศรีนาคา   

HOUSE BOAT  
หรือเทยีบเท่า 

4 ศรีนาคา – โซนามาร์ค –  ศรีนาคา   

HOUSE BOAT  
หรือเทยีบเท่า 

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

   - 

6 กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ) (TG316 23.30-05.25+1)    - 

WONDERFUL INDIA 

แคชเมียร์ กลุมาร์ค โซนามาร์ค 

6 วนั 4 คนื 
ราคาเร่ิมตน้ 

บาท/ท่าน 
25,900.- 

เดนิทางระหว่าง : กรกฎาคม-ตุลาคม 2562  



 
 
 

    

วนัแรก  กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูม)ิ  – เดลล ี(ท่าอากาศยานนานาชาตอินิทิรา คานธี) 

05.30 น. คณะมาพร้อมกนัท่ี สนามบินสุวรรณภูม ิผู้โดยสารขาออกช้ัน 4 ประตู 3 เคาน์เตอร์ D เช็คอนิกรุ๊ปของ การบิน
ไทย ( Thai Airway) โดยมีเจา้หน้าท่ีคอยอ านวยความสะดวกจดัเตรียมเอกสารการเดินทางและสัมภาระ
ใหก้บัท่าน 

07.35 น. ออกเดินทางสู่ เมืองเดลลี โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG323  (ใชเ้วลาเดินทางโดยประมาณ 4.30 ชม.) (มี
บริการอาหารบนเคร่ือง) 

10.35 น. คณะเดินทางถึงสนามบินนานาชาติอินธิรา คานธี เมืองเดลลี ประเทศอินเดีย ผ่านขั้นตอนการตรวจคนเขา้
เมืองและศุลกากร (เวลาทอ้งถ่ินชา้กวา่ประเทศไทย 1.30 ชัว่โมง) 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั  
 จากนั้น น าท่านเดินทางเขา้สู่กรุงนิวเดลลี ท่ีมีประวติัศาสตร์อนัยาวนานกว่า 5,000 ปี และเป็นศูนยก์ลางการ

ปกครองของอาณาจกัรอินเดียโบราณ 7 อาณาจกัร ต่อมาในปี 1857 องักฤษไดเ้ขา้มามีบทบาทในการปกครอง
ประเทศอินเดียและไดย้า้ยเมืองหลวงไปอยู่ท่ีโกลกตัตา และไดย้า้ยกลบัมาเป็นเมืองหลวงอีกคร้ังหน่ึงในปี 
1911 หลงัจากอินเดียไดรั้บเอกราชจากประเทศองักฤษในปี 1947 ก็ไดมี้การสร้างสถานท่ีท าการราชการโดย
สร้างเมืองใหม่ช่ือวา่ “นิวเดลลี” จากนั้นผ่านชม รัฐสภาราชปาติ บาวาล ซ่ึงเป็นวงแหวนสถานท่ีราชการต่างๆ 
มีตึกรัฐสภาอนัยิ่งใหญ่และเป็นท่ีท าการของรัฐบาล ผ่านชมย่านธุรกิจการคา้และย่านท่ีอยู่อาศยัของเศรษฐี
อินเดียบนถนนสายส าคญัท่ีสุดของอินเดีย และประตูเมืองแห่งชยัชนะ หรือ INDIA GATE จากนั้นน าท่าน 
ชอปป้ิงท่ีตลาดจนัปาท ซ่ึงเป็นถนนชอ้ปป้ิงยอดนิยมส าหรับนกัท่องเท่ียว โดยมีสินคา้หตัถกรรมและงานฝีมือ
พ้ืนเมืองต่าง ๆ มากมายให้ท่านไดเ้ลือกซ้ือ อาทิ ผา้ไหมอินเดีย ผา้พนัคอจากแคชเมียร์ สาหร่ี เคร่ืองประดบั
และอญัมณี ไมจ้นัหอมแกะสลกัและของตกแต่งบา้น ฯลฯ ไดเ้วลาอนัสมควรเดินทางกลบัท่ีพกัเพ่ือพกัผ่อน
ตามอธัยาศยั 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า  
 โรงแรม Mapple Emerald หรือเทียบเท่า 

วนัที่สอง          เดลล ี– ศรีนาคา (บินภายใน) – แคชเมยีร์ 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พกั 

....... น. ออกเดินทางสู่ เมอืงศรีนาคา โดยสายการบิน.......โดยเที่ยวบินที่........ 

....... น. เดินทางถึงสนามบินศรีนาคา เช็คสัมภาระแลว้น าท่านเดินทางสู่เมืองแคชเมียร์ โดยนัง่รถทอ้งถ่ิน คนัละ 5 
ท่าน รถทอ้งถ่ินจะไม่มีแอร์เน่ืองจากอุณหภูมิท่ีศรีนาคาเฉล่ียประมาณ 15 องศา อากาศจะเยน็สบายตลอดปี 
น าท่านเข้าสู่ท่ีพกั House Boat ณ ทะเลสาบ ซ่ึงคร้ังหน่ึงเคยเป็นท่ีประพาสน์ของพระมหากษตัริยผ์ูส้ร้าง
อนุสรณ์สถานแห่งความรัก 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั  



 
 
 

    

 ไดเ้วลาสมควรน าท่านเดินทางชมสวนชาลิมาร์ ท่ีเป็นสวนแบบราชวงศ์โมกุลซ่ึงเป็นสวนแห่งความรักของ 
มหาราชา ชาฮงัคี จากนั้นน าท่านชมสวนนิชา บากห์ โดยมี
ต้นเมเป้ิลอายุกว่า 400 ปี รวมทั้ งพันธ์ุไม้นานาชนิดและ
ดอกไมต้ามฤดูกาล ในช่วงฤดูใบไมผ้ลิจะมีดอกทิวลิปบาน
สะพร่ัง (ประมาณเดือน มี.ค. – เม.ย.) สวนแห่งน้ีสร้างโดย 
ยอซาฟ คาน มีความงดงามท่ีสุดท่ีจะหาค าบรรยายได้ ให้
ท่านเพลิดเพลินกับการถ่ายรูปกับดอกไมท่ี้แสนสวย และ
ผา่นชมเมอืงเก่าแคชเมยีร์ท่ีตั้งเมืองหลวงฤดูร้อนของกษตัริยใ์นราชวงศโ์มกลุ ท่ีสร้างเป็นลกัษณะเฉพาะหรือ
เรียกไดว้า่เป็นศิลปะแคชเมียร์ (หากมีเวลาพอ น าท่านชมโรงงานผา้ไหม และชอ้ปป้ิงสินคา้พ้ืนเมือง) ไดเ้วลา
สมควรเดินทางกลบัท่ีพกั 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า  

ที่พกั บ้านเรือ HOUSE BOAT หรือเทียบเท่า 

วนัที่สาม  ศรีนาคา – กลุมาร์ค – เคเบิลคาร์ (*รวมค่าขึน้แล้ว) – ศรีนาคา 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า  

 น าท่านเดินทางโดยนัง่รถทอ้งถ่ิน (คนัละ 5 ท่าน) ไม่มีแอร์ อุณหภูมิท่ีศรีนาคาเฉล่ียประมาณ 15 องศา อากาศ
จะเยน็สบายตลอดปี ข้ึนสู่เทือกเขากุลมาร์ค ซ่ึงเป็นสถานท่ีมีทศันียภาพสวยงามแห่งหน่ึงในโลกในขณะขบั
รถสู่เทือกเขากุลมาร์คสองขา้งทางจะเป็นทุ่งนาขา้วสลบักบัพนัธ์ุไมป่้าและฝูงแกะตามเทือกเขาโดยเทือกเขา
หิมาลยัน้ีจะมีหิมะปกคลุมสลบักนัไป อยู่ห่างจากเมืองศรีนาคา 57 กิโลเมตร (ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 2-3 
ชัว่โมง) เทือกเขากุลมาร์คเป็นพ้ืนท่ีราบทุ่งหญา้ขนาดใหญ่ท่ีสูงท่ีสุดในโลก เม่ือถึงกุลมาร์คแลว้พาท่านเท่ียว
ชมเทือกเขากลุมาร์คซ่ึงเป็นภูเขาท่ีสวยงามแห่งหน่ึงในแคชเมียร์ มีช่ือวา่เป็นทุ่งหญ้าของดอกไม้ (Meadow of 

Flower) เดิม กลุมาร์ค มีช่ือเรียกวา่ เการิมาร์ค ตั้งโดยสุลต่านยซุูป ชาร์ ในศตวรรษท่ี 16 เน่ืองจากเป็นทุ่งหญา้
ท่ีเตม็ไปดว้ยดอกไมป่้าท่ีงอกงามตามฤดูกาล อีกทั้งยงัเป็นท่ีตั้งของสนามกอลฟ์ 18 หลุมท่ีสูงท่ีสุดในโลก สูง 
3,000 เมตร จากระดบัน ้าทะเลและสถานท่ีเล่นกีฬาสกีน ้าแขง็ในฤดูหนาวจนไม่คิดวา่น้ีเป็นประเทศอินเดีย 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั  

 น าท่านไปยงัสถานีเคเบิลคาร์ (*รวมค่าข้ึนแลว้) เพ่ือข้ึนไปยงัสถานีกงโดรีบนเขาอัฟฟาร์วัต เฟสท่ี 1 ดว้ย
ระยะทางประมาณ 4 กิโลเมตร (หากท่านต้องการขึน้สู่ยอดเขาจะต้องน่ังเคเบิล้คาร์ ท่ีเฟสท่ี 2 ขึน้สู่ยอดเขา
เป็นระยะทางกว่า 5 กิโลเมตร ท่านสามารถซ้ือตั๋วได้ท่ีสถานีเฟสท่ี 1 (ไม่รวมในค่าทัวร์) ซ่ึงถือไดว้่าเป็น
เส้นทางท่ีสวยท่ีสุดและสูงท่ีสุดแห่งหน่ึงของเอเชีย เม่ือเดินทางถึงท่ีหมายส่ิงท่ีท่านจะไดพ้บคือบรรยากาศ
และทศันียภาพแบบพาโนรามาอนัสวยงามบนเขาอฟัฟาร์วตั  ถา้ท้องฟ้าแจ่มใสก็จะสามารถมองเห็นยอด
เขานนักา พาร์บตั (Nanga Parbat) ของเทือกเขาหิมาลยั อิสระให้ท่านได้เพลิดเพลินกับกิจกรรมมากมาย อาทิ
เช่น เล่นสกี เล่ือนสกีหิมะ ท่านสามารถเล่นสกีไดร้ะหว่างช่วงฤดูหนาว – ใบไมผ้ลิ (ธ.ค. – เม.ย.) ซ่ึงค่าเล่น
สกีน้ีจะไม่รวมอยู่ในค่าทวัร์ สามารถแจง้หวัหนา้ทวัร์หรือไกดท์อ้งถ่ินเพ่ือแจง้เล่นสกีได ้หรือเก็บภาพความ



 
 
 

    

ประทบัใจไวเ้ป็นท่ีระลึกตามอธัยาศยัไดเ้วลาสมควรน าท่านเดินทางกลบัศรีนาคาระหว่างทางให้ท่านได้
เพลิดเพลินกบัวิวทิวทศันส์องขา้งทาง ไดเ้วลาสมควรเดินทางกลบัท่ีพกั 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า  

ที่พกั บ้านเรือ HOUSE BOAT หรือเทียบเท่า 

วนัที่ส่ี   ศรีนาคา – โซนามาร์ค –  ศรีนาคา  

เช้า รับประทานอาหารเช้า  

 น าท่านเดินทางจากศรีนาคาสู่ โซนามาร์ค (ระยะทาง 80 กิโลเมตรใชเ้วลาเดินทางประมาณ 2-3 ชัว่โมง) ค าว่า 
“โซนา” แปลว่าทอง “มาร์ค” แปลว่าเส้นทาง  ในอดีตเส้นทางน้ีเป็นเส้นทางคา้ขายในต านานหรือท่ีเรียกว่า 
เส้นทางสายไหมเน่ืองจากภูมิประเทศท่ีสวยงามอีกทั้งมีวิวทิวทศัน์ท่ีสวยงาม ตลอดสองขา้งทางการเดินทาง
จะได้เห็นภูเขาท่ีปกคลุมไปด้วยหิมะรูปร่างแปลกตา 
สลบักบัป่าตน้วอลนัตขนาดใหญ่ท่ีปลูกเรียงรายตลอด
สองขา้งทางเส้นทางน้ีสูงกว่าระดบัน ้ าทะเล 2,690 เมตร 
เรียกวา่สวยงามมากตลอดเสน้ทางจากศรีนาคา ผูเ้ดินทาง
จะไดเ้ดินทางไปและถ่ายรูปไปตลอดทาง 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั  

 จากนั้นพาท่านชมความงามของเทือกเขาหิมาลัยท่ีปก
คลุมด้วยธารน ้ าแข็งตลอดทั้ งปี  (ค่าข่ีม้าโดยประมาณ 1,000 – 1,500 รูปี /ต่อท่าน ไม่รวมในค่าทัวร์ – 
สอบถามราคากับหัวหน้าทัวร์หรือไกด์ท้องถ่ินอีกคร้ัง) ชมภูเขา สายน ้า ล  าธารและสมัผสัวิถีชีวิตความเป็นอยู่
ของชาวพ้ืนเมืองท่ีนัน่จนเพลิดเพลินแทบไม่อยากจากมาเหมือนผีเส้ือท่ีบินอยู่ในแดนสวรรค ์ไดเ้วลาสมควร 
น าท่านเดินทางกลบัสู่ศรีนาคา 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า  

ที่พกั บ้านเรือ HOUSE BOAT หรือเทียบเท่า 

 

วนัที่ห้า ศรีนาคา – ล่องเรือซิคาร่า – เดลล ี (บินภายใน) – กตุุบมนีาร์ - ประตูชัย (India Gate) - ท่าอากาศยาน

นานาชาตอิินทิรา คานธี 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า  

 จากนั้ นน าทุกท่านล่องเรือซิคาร่าในทะเลสาบ (*รวมค่า
ล่องเรือแลว้) ซ่ึงเป็นเรือพายแบบฉบบัแคชเมียร์  โดยเฉพาะ
ชมวิถีชีวิตชาวบา้นริมน ้ าท่ีอยู่ท่ามกลางฉากหลงัภูเขาหิมะ
ลอ้มรอบไปดว้ยทะเลสาบ ขบักล่อมไปดว้ยเสียงนกนานา
ชนิดแต่งแตม้ดว้ยดอกไมน้ ้ านานาพนัธ์ุ จากนั้นพาเดินทางสู่
สนามบินศรีนาคา เพ่ือเดินทางสู่เมืองเดลล ี



 
 
 

    

....... น.  ออกเดินทางจากศรีนาคา เขา้สู่เมืองเดลลี  โดยสายการบินในประเทศ.....เที่ยวบินที่..... 

....... น.  เดินทางถึงท่าอากาศยานภายในประเทศเมืองเดลลี 
กลางวนั  รับประทานอาหารกลางวนั  

น าท่านเข้าชม กุตุบมีนาร์ (Qutb Minar) เป็นสัญลกัษณ์ท่ีโดดเด่นท่ีสุดแห่งหน่ึงของกรุงนิวเดลี ได้รับ
สถานะมรดกโลกเม่ือ พ.ศ. 2536 เป็นหอสูงท่ีสร้างดว้ยหินทรายแดง (เช่นเดียวกบัสุสานหุมายูน) และหิน
อ่อนเป็นทรงเสาสูงปลายฐานกวา้ง 14 เมตรเศษ ส่วนชั้นบนสุดยอดกวา้ง 2.7 เมตร มีความสูง 72.5 เมตร 
(ประมาณตึกสูง 20 ชั้น) จากนั้นน าท่านชม ประตูชัย (India 

Gate) เป็นอนุสรณ์สถานของเหล่าทหารหาญท่ีเสียชีวิตจาก
การร่วมรบกับอังกฤษในสมัยสงครามโลก คร้ังท่ี 1 และ
สงครามอัฟกานิสถาน ประตูชัยแห่งน้ีจึงถือได้ว่าเป็น
สัญลกัษณ์แห่งหน่ึงของกรุงนิวเดลลี โดยซุ้มประตูแห่งน้ีมี
สถาปัตยกรรมคล้ายประตูชัยของกรุงปารีสและนคร
เวียงจนัทน์ ซ่ึงมีความสูง 42 เมตร สร้างข้ึนจากหินทรายเม่ือ
ปีคริสต์ศกัราชท่ี 1931 บนพ้ืนผิวของประตูชยัแห่งน้ีจะปรากฏรายนามของทหารท่ีเสียชีวิตถูกแกะสลกัไว ้
และบริเวณใตโ้คง้ประตูจะปรากฏคบเพลิงท่ีไฟไม่เคยมอดดบัเพ่ือเป็นการร าลึกถึงผูเ้สียชีวิตในสงคราม
อินเดีย-ปากีสถาน เม่ือปีคริสต์ศกัราชท่ี 1971  มีทหารยามเฝ้าบริเวณประตูชยัตลอดเวลาเพ่ือป้องกนัการก่อ
วินาศกรรม น าท่านสู่ ตลาดจันปาท (JanpathMarket) อิสระให้ท่านเลือกซ้ือสินค้าพ้ืนเมืองและงาน
หตัถกรรมต่างๆ เช่น ผา้ไหมอินเดีย, เคร่ืองประดบัอญัมณี, ไมจ้นัทน์หมแกะสลกั, ของตกแต่งประดบับา้น 
ฯลฯ **ขอสงวนสิทธิในการเปลีย่นแปลงไม่ไปตลาดจนัปาทหากมเีวลาไม่เพยีงพอ** 

ค ่า  รับประทานอาหารค ่า  

20.00 น.  ไดเ้วลาอนัสมควรน าท่านเดินทางสู่สนามบินนานาชาตอินิธิรา คานธี กรุงนิวเดลล ี
23.30 น. น าท่านเดินทางกลบัสู่สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่  TG 316  (มีบริการ

อาหารบนเคร่ือง) 

วนัที่หก  กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูม)ิ  

05.25 น.  ถึงสนามบินสุวรรณภูม ิกรุงเทพมหานคร โดยความสวสัดิภาพ 

 
 

* * * * * * * * * * * * * * * * * 
 
 
 
หมายเหตุ **  บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงเที่ยวบินทั้งไปและกลับโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทั้งนีข้ึน้อยู่กับ
สายการบิน บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิในการเปลี่ยนแปลงรายการเพือ่ความเหมาะสมไม่ว่าจะเกิดจากความขัดข้องของ ยานพาหนะ



 
 
 

    

หรือมีเหตุหน่ึงเหตุใดจนท าให้ไม่สามารถด าเนินการตามหมายก าหนดการได้โปรแกรมการเดินทางเปลี่ยนแปลงตามความ
เหมาะสม หรือเปลีย่นแปลงรายการท่องเที่ยวบางรายการหรือทดแทนรายการท่องเที่ยวบางรายการ  
 
 

อตัราค่าบริการ 

ก าหนดการดินทาง 
ผู้ใหญ่ ห้อง

ละ 2-3 ท่าน 

เดก็อายุไม่เกิน 12 ปี 
พกัเดีย่ว 

เพิม่ท่าน

ละ 

พกักบั 1 

ผู้ใหญ่ 

พกักบั 2 

ผู้ใหญ่ 

มเีตยีง 

พกักบั 2 

ผู้ใหญ่ 

ไม่มเีตยีง 

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

07-12 ก.ย. 62 25,900 25,900 24,900 23,900 5,900 

05-10 ต.ค. 62 28,900 28,900 27,900 26,900 5,900 

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

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

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

26-31 ต.ค. 62 28,900 28,900 27,900 26,900 5,900 

ราคาเดก็ทารก (อายุไม่ถึง 2 ปีบริบูรณ์ ณ วนัเดนิทางกลบั) กรุณาตดิต่อสอบถาม  
ราคานีร้วมรายการทัวร์ ตัว๋เคร่ืองบิน (ไม่รวมวซ่ีาอินเดยี) 

 

**ราคานีส้ าหรับลูกค้าที่ถือพาสปอร์ตไทยเท่าน้ัน!! ** 

พาสปอร์ตจะต้องมีอายุก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า 6 เดอืน 

***ราคาทัวร์ข้างต้นไม่รวมค่าวซ่ีาท่านละ 3,000 บาท*** 
***ราคาทัวร์ข้างต้นยังไม่รวมค่าทิปคนขับรถ และมคัคุเทศน์ท้องถิ่น รวมท่านละ 1,500 บาท /ท่าน/ทริป 

หัวหน้าทัวร์จากประเทศไทย (ตามความพงึพอใจในการบริการ)*** 
** โปรแกรมและรายละเอยีดของการเดนิทางอาจมกีารเปลีย่นแปลงได้ ทั้งนีข้ึน้อยู่กบัสภาวะอากาศ 

และเหตุสุดวสัิยต่าง ๆ ที่ไม่สามารถคาดการณ์ล่วงหน้าโดยทางบริษั 



 
 
 

    

เงือ่นไขการส ารองที่นั่ง 

1. การเดินทางในแต่ละคร้ังจะตอ้งมีผูโ้ดยสารจ านวน 10 ท่านขึน้ไป ถา้ผูโ้ดยสารไม่ครบจ านวนดงักล่าว  
2. ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงราคาหรือยกเลิกการเดินทางในกรณีท่ีลูกคา้ตอ้งการออกตัว๋

โดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจา้หนา้ท่ีของบริษทัฯ ก่อนทุกคร้ัง เพื่อเช็คขอ้มูลความถูกตอ้งของรายการ
ทวัร์รวมทั้งไฟลบิ์นและเวลานดัหมายทวัร์ หากเกิดความผดิพลาด ทางบริษทัไม่รับผดิชอบใดๆ ทั้งส้ิน 

3. การช าระค่าบริการ 
3.1 กรุณาช าระมดัจ า ท่านละ 10,000.- บาท  
3.2 กรุณาช าระค่าทวัร์ส่วนท่ีเหลือ 15-20 วนัก่อนออกเดินทาง 

4. การยกเลิกและคืนค่าทวัร์หลงัจากมีการจ่ายเงินมดัจ า 
4.1 แจง้ยกเลิกก่อนเดินทาง 30 วนั คืนค่าใชจ่้ายทั้งหมด 

     4.2 แจง้ยกเลิกก่อนเดินทาง 15 วนั เก็บค่าใชจ่้าย ท่านละ 10,000 บาท 
     4.3 แจง้ยกเลิกนอ้ยกวา่ 15 วนัก่อนเดินทาง ทางบริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิ เก็บคา้ใชจ่้ายทั้งหมด 

   4.4 ยกเวน้กรุ๊ปท่ีเดินทางช่วงวนัหยดุหรือเทศกาลท่ีตอ้งการันตีมดัจ ากบัสายการบินหรือค่ามดัจ าท่ีพกั
โดยตรงหรือโดยการผา่นตวัแทนในประเทศหรือต่างประเทศและไม่อาจขอคืนเงินได ้รวมถึงเท่ียวบิน
พิเศษเช่น Extra Flight และ Charter Flight  จะไม่มีการคืนเงินมดัจ า หรือค่าทวัร์ทั้งหมดเน่ืองจากค่า
ตัว๋เป็นการเหมาจ่ายในเท่ียวบินนั้นๆ 

 
กรณีคณะออกเดนิทางได้           

1. คณะจองจ านวนผูใ้หญ่ 10 ท่านออกเดนิทาง (ไม่มหัีวหน้าทัวร์) 
2. คณะจองจ านวนผูใ้หญ่ 15 ท่านขึน้ไปออกเดนิทาง (มหัีวหน้าหัวหน้าทัวร์) 
3. คณะจองไม่ถึงจ านวนผูใ้หญ่ 10 ท่าน ไม่ออกเดนิทาง 
 
อตัรานีร้วม 
 ค่าตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบั ชั้นประหยดั 
 ค่าโรงแรมท่ีพกัตามรายการท่ีระบุ (สองท่านต่อหน่ึงหอ้ง) 
 ค่าเขา้ชมสถานท่ีต่างๆ ตามรายการท่ีระบุ 
 ค่าอาหารและเคร่ืองด่ืมตามรายการท่ีระบุ 
 ค่ารถรับส่งและระหวา่งน าเท่ียวตามรายการท่ีระบุ 
 ค่าประกนัอุบติัเหตุคุม้ครองในระหวา่งการเดินทาง คุม้ครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท ค่ารักษาพยาบาลกรณี

เกิดอุบติัเหตุวงเงินท่านละ 200,000 บาท ตามเง่ือนไขของกรมธรรม ์ 
 รวมภาษีสนามบินทุกแห่ง + ภาษีน ้ามนั  

 



 
 
 

    

อตัรานีไ้ม่รวม 
 กระเป๋าเดินทาง 
 ค่าธรรมเนียมการยื่นขอวีซ่าอินเดียแบบออนไลน ์5 วนัท าการ ท่านละ 3,000 บาท 
 กระเป๋าเดินทางท่านละ 1 ใบเท่านั้น ในกรณีท่ีน ้าหนกัเกินกวา่ท่ีสายการบินก าหนด  
 20 กิโลกรัม/ท่าน 1 ส่วนเกินน ้าหนกัตามสายการบินก าหนด 
 ค่าท าหนงัสือเดินทาง 
 ค่าใชจ่้ายส่วนตวันอกเหนือจากรายการ เช่น ค่าเคร่ืองด่ืม, ค่าอาหารท่ีสัง่เพ่ิมเอง, ค่าโทรศพัท,์ ค่าซกัรีดฯลฯ 
 ค่าอาหารท่ีไม่ไดร้ะบุไวใ้นรายการ 
 ค่าท าใบอนุญาตท่ีกลบัเขา้ประเทศของคนต่างชาติหรือคนต่างดา้ว 
 ค่าภาษีมลูค่าเพ่ิม 7 % และค่าภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3 % 
 ค่าทิปมคัคุเทศก์ท้องถิ่นและคนขับรถ รวม 1,500 บาท /ท่าน/ทริป 

 
 
หมายเหตุ 

1. บริษทัฯ มีสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการในทวัร์น้ี เม่ือเกิดเหตุสุดวิสยัจนไม่อาจแกไ้ขได ้
2. บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่รับผิดชอบใดๆ เหตุการณ์ท่ีเกิดจากสายการบิน ภยัธรรมชาติ เหตุการณ์ไม่สงบทางการเมือง, การ

ประทว้ง, การนดัหยุดงาน, การก่อการจลาจล, อุบติัเหตุ, ความเจ็บป่วย, ความสูญหายหรือเสียหายของสัมภาระ ความล่าชา้ 
เหตุสุดวิสยั อ่ืนๆ เป็นตน้ 

3. หากท่านยกเลิกก่อนรายการท่องเท่ียวจะส้ินสุดลง ทางบริษทัฯ จะถือว่าท่านสละสิทธ์ิและจะไม่รับผิดชอบค่าบริการท่ีท่าน
ไดช้ าระไวแ้ลว้ไม่วา่กรณีใดๆ ทั้งส้ิน 

4. บริษทัฯ จะไม่รับผิดชอบต่อการหา้มออกนอกประเทศ หรือ หา้มเขา้ประเทศ อนัเน่ืองมาจากมีส่ิงผิดกฎหมาย หรือเอกสาร
เดินทางไม่ถกูตอ้ง หรือ การถกูปฏิเสธในกรณีอ่ืนๆ 

5. รายการน้ีเป็นเพียงขอ้เสนอท่ีตอ้งไดรั้บการยืนยนัจากบริษทัฯ อีกคร้ังหน่ึง หลงัจากไดส้ ารองท่ีนัง่บนเคร่ือง และโรงแรมท่ี
พกัในต่างประเทศเป็นท่ีเรียบร้อย แต่อยา่งไรกต็ามรายการน้ีอาจเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสม 

6. ราคาน้ีคิดตามราคาตัว๋เคร่ืองบินในปัจจุบนั หากราคาตัว๋เคร่ืองบินปรับสูงข้ึน บริษทัฯ สงวนสิทธ์ิท่ีจะปรับราคาตัว๋เคร่ืองบิน
ตามสถานการณ์ดงักล่าว 

7. กรณีเกิดความผิดพลาดจากตวัแทน หรือ หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง จนมีการยกเลิก ล่าชา้ เปล่ียนแปลง การบริการจากสายการ
บินบริษทัฯขนส่ง หรือ หน่วยงานท่ีใหบ้ริการ บริษทัฯจะด าเนินโดยสุดความสามารถท่ีจะจดับริการทวัร์อ่ืนทดแทนให้ แต่
จะไม่คืนเงินใหส้ าหรับค่าบริการนั้นๆ 

8. มคัคุเทศก ์พนักงาน และตวัแทนของบริษทัฯ ไม่มีสิทธ์ิในการให้ค าสัญญาใดๆ ทั้งส้ินแทนบริษทัฯ นอกจากมีเอกสารลง
นามโดยผูมี้อ  านาจของบริษทัฯ ก ากบัเท่านั้น 

9. หากไม่สามารถไปเท่ียวในสถานท่ีท่ีระบุในโปรแกรมได ้อนัเน่ืองมาจากธรรมชาติ ความล่าชา้ และความผิดพลาดจากทาง
สายการบิน จะไม่มีการคืนเงินใดๆทั้งส้ิน แต่ทั้งน้ีทางบริษทัฯจะจดัหารายการเท่ียวสถานท่ีอ่ืนๆมาให ้โดยขอสงวนสิทธ์ิการ
จดัหาน้ีโดยไม่แจง้ใหท้ราบล่วงหนา้  



 
 
 

    

10. ในกรณีท่ีลูกคา้ตอ้งออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจา้หนา้ท่ีของบริษทัฯ ก่อนทุกคร้ัง มิเช่นนั้นทางบริษทัฯ จะ
ไม่รับผิดชอบค่าใชจ่้ายใดๆ ทั้งส้ิน 

 

 
ส าหรับผู้ที่มคีวามประสงค์ต้องการขอยืน่วซ่ีาอนิเดียแบบออนไลน์ 

1. เอกสารในการยื่นวีซ่าอินเดียส าหรับผูท่ี้ถือพาสสปอร์ตไทย 
2. หนงัสือเดินทาง (Passport) หนงัสือเดินทาง ตอ้งมีหนา้เหลือส าหรับประทบัวีซ่าอยา่งนอ้ย 2 หนา้ อายใุชง้านเหลือไม่นอ้ย

กวา่ 6 เดือน นบัจากวนัเดินทาง *กรุณาถอดปก Passport ก่อนส่งเอกสารบริษทัจะไม่รับผิดชอบในกรณีสูญหาย* 
3. รูปถ่าย รูปถ่ายสีหนา้ตรงขนาด 2x2 น้ิว พ้ืนหลงัสีขาวเท่านั้น จ านวน 1 ใบ เป็นรูปท่ีถ่ายจากร้านถ่ายรูปเท่านั้น รูป (หา้มสวม

แวน่ตาหรือเคร่ืองประดบั, ไม่ใส่ชุดขา้ราชการหรือเคร่ืองแบบใดๆ ไม่เป็นรูปสต๊ิกเกอร์รวมถึงหา้มใชรู้ปท่ีถ่ายเองและป
ร้ินทเ์อง) 

4. แบบฟอร์ม 
เอกสารการยื่นขอวีซ่าอินเดียแบบออนไลน ์สามารถรองรับไฟลน์ามสกลุ JPG, PNG, PDF ขนาดไฟลไ์ม่เกิน 2MB!! ส่วนไฟล ์

WORD / EXCEL / TIFF / TIF ไม่รองรับ กรุณาแปลงเป็น PDF ก่อนได ้ขอ้ความหรือเน้ือหาตอ้งครบถว้นและมีความชดัเจนเท่านั้น 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
กรุณากรอกข้อมูลเพือ่ประโยชน์ในการพจิารณาด าเนินการขอวซ่ีาของท่าน 

ประวตัส่ิวนตวั 
PERSONAL INFORMATION 

 
ค าน าหนา้ :  นาย   นาง  นางสาว  เดก็ชาย     
TITLE : MR  MRS  MS  MSTR     
ช่ือ : _     _______________                  ______  นามสกลุ :                 ____                     _________ _______________ 
NAME : _     _______________                  ___SURNAME : _     ____________  ___                                        ______          
สถานะภาพ :           แต่งงาน                 โสด  
MARITAL STATUS      MARRIED                 UN MARRIED  



 
 
 

    

ช่ือสามี/ภรรยา:                                          _____________________________________________      ______________ 
GIVE THE NAME OF WIFE OR HUSBAND 
สญัชาติสามี/ภรรยา :                                         _______________________________________________________ 
NATIONALITY 
ท่ีอยู ่ : ____                                          _______________________________________________________________ 
ADDRESS : ___                                         ____________________________________________________________ 
รหสัไปรษณีย ์: ______                                          ______________________________________________________ 
ประวติัครอบครัว FAMILY INFORMATION 
ช่ือ/นามสกลุบิดา :                 _______________________สญัชาติ _______                       _____________________ 
FATHER’S NAME / SURNAME                                                                 NATIONALITY  
ช่ือ/นามสกลุมารดา :               ______________________สญัชาติ ____                         _______________________ 
MOTHER’S NAME / SURNAME                                                               NATIONALITY 
ประวติัการศึกษา 
EDUCATIONAL 
INFORMATION_________________________________________________________________________  
ประวติัการท างาน 
PROFESTION INFORMATION   
อาชีพ :                                           ___________________________________________________________________ 
OCCUPATION: ____________                                        __________________________________________________  
ช่ือบริษทั:___                                         _______________________________________________________________ 
EMPLOYER’S NAME ___                                       ______________________________________________________ 
เบอร์โทรติดต่อ : _                                         ___________________________________________________________ 
WORK PHONE NUMBER___                                      ____________________________________________________ 
ท่ีอยู ่ : ____                                          _______________________________________________________________ 
ADDRESS : ___                                         ____________________________________________________________ 
รหสัไปรษณีย ์: ______                                          ______________________________________________________ 
ZIP  ___________________________________________________________________________________________ 
 
  
โปรดระบุรายช่ือประเทศท่ีท่านไดเ้ดินทางในช่วงระยะเวลา 10 ปี * ส าคญัมาก 
________________________________________________________________________________________________ 
*ส าหรับประเทศอินเดียหากเคยมีการเดินทางจ าเป็นตอ้งแจง้เลขท่ีวีซ่าคร้ังสุดทา้ยท่ียื่นและวนัท่ีออกวีซ่า(ส าคญัมาก) 
 ________________________________________________________________________________________________ 
 



 
 
 

    

 


