WONDERFUL INDIA
แคชเมียร์ กุลมาร์ ค โซนามาร์ ค
6 วัน 4 คืน
ราคาเริ่ มต้น

25,900.บาท/ท่าน
วัน
1

เดินทางระหว่าง : กรกฎาคม-ตุลาคม 2562
โปรแกรมการเดินทาง

มือ้ อาหาร
เช้ า กลางวัน ค่า

กรุ งเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ) – เดลลี (ท่าอากาศยานนานาชาติอินทิรา

คานธี) (TG323 07.35-10.35)









2 เดลลี – ศรี นาคา (บินภายใน) – แคชเมียร์



3 ศรี นาคา – กุลมาร์ค – เคเบิลคาร์ (*รวมค่าขึ้นแล้ว) – ศรี นาคา

  

4 ศรี นาคา – โซนามาร์ค – ศรี นาคา

  

5

ศรี น าคา – ล่องเรื อซิ คาร่ า – เดลลี (บิ นภายใน) – กุตุบมี นาร์ - ประตูชัย
  
(India Gate) - ท่าอากาศยานนานาชาติอินทิรา คานธี

6 กรุ งเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ) (TG316 23.30-05.25+1)







โรงแรม
หรือเทียบเท่ าระดับ 3 ดาว
Mapple Emerald
หรือเทียบเท่ า
HOUSE BOAT
หรือเทียบเท่ า
HOUSE BOAT
หรือเทียบเท่ า
HOUSE BOAT
หรือเทียบเท่ า
-

-

วันแรก
05.30 น.

07.35 น.
10.35 น.
กลางวัน

ค่า
วันที่สอง
เช้ า
....... น.
....... น.

กลางวัน

กรุ งเทพฯ (สนามบินสุ วรรณภูม)ิ – เดลลี (ท่ าอากาศยานนานาชาติอนิ ทิรา คานธี)
คณะมาพร้อมกันที่ สนามบินสุ วรรณภูมิ ผู้โดยสารขาออกชั้น 4 ประตู 3 เคาน์ เตอร์ D เช็คอินกรุ๊ ปของ การบิน
ไทย ( Thai Airway) โดยมี เจ้าหน้าที่ ค อยอานวยความสะดวกจัดเตรี ยมเอกสารการเดิ นทางและสัมภาระ
ให้กบั ท่าน
ออกเดินทางสู่ เมืองเดลลี โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG323 (ใช้เวลาเดินทางโดยประมาณ 4.30 ชม.) (มี
บริการอาหารบนเครื่อง)
คณะเดิ นทางถึ งสนามบินนานาชาติอินธิรา คานธี เมืองเดลลี ประเทศอินเดีย ผ่านขั้นตอนการตรวจคนเข้า
เมืองและศุลกากร (เวลาท้องถิ่นช้ากว่าประเทศไทย 1.30 ชัว่ โมง)
รับประทานอาหารกลางวัน
จากนั้น นาท่านเดินทางเข้าสู่ กรุ งนิวเดลลี ที่ มีประวัติศาสตร์ อนั ยาวนานกว่า 5,000 ปี และเป็ นศูนย์กลางการ
ปกครองของอาณาจักรอินเดียโบราณ 7 อาณาจักร ต่อมาในปี 1857 อังกฤษได้เข้ามามีบทบาทในการปกครอง
ประเทศอินเดี ยและได้ยา้ ยเมืองหลวงไปอยู่ที่โกลกัตตา และได้ยา้ ยกลับมาเป็ นเมื องหลวงอีกครั้งหนึ่ งในปี
1911 หลังจากอินเดียได้รับเอกราชจากประเทศอังกฤษในปี 1947 ก็ได้มีการสร้างสถานที่ ทาการราชการโดย
สร้างเมืองใหม่ชื่อว่า “นิ วเดลลี” จากนั้นผ่านชม รัฐสภาราชปาติ บาวาล ซึ่ งเป็ นวงแหวนสถานที่ราชการต่างๆ
มีตึกรัฐสภาอันยิ่งใหญ่และเป็ นที่ ทาการของรัฐบาล ผ่านชมย่านธุ รกิ จการค้าและย่านที่ อยู่อาศัยของเศรษฐี
อินเดี ยบนถนนสายสาคัญที่ สุดของอินเดี ย และประตูเมืองแห่ งชัยชนะ หรื อ INDIA GATE จากนั้นนาท่าน
ชอปปิ้ งที่ตลาดจันปาท ซึ่ งเป็ นถนนช้อปปิ้ งยอดนิยมสาหรับนักท่องเที่ยว โดยมีสินค้าหัตถกรรมและงานฝี มือ
พื้นเมืองต่าง ๆ มากมายให้ท่านได้เลือกซื้ อ อาทิ ผ้าไหมอินเดีย ผ้าพันคอจากแคชเมียร์ สาหรี่ เครื่ องประดับ
และอัญมณี ไม้จนั หอมแกะสลักและของตกแต่งบ้าน ฯลฯ ได้เวลาอันสมควรเดิ นทางกลับที่พกั เพื่อพักผ่อน
ตามอัธยาศัย
รับประทานอาหารค่า
โรงแรม Mapple Emerald หรือเทียบเท่ า
เดลลี – ศรีนาคา (บินภายใน) – แคชเมียร์
รับประทานอาหารเช้ า ณ โรงแรมที่พกั
ออกเดินทางสู่ เมืองศรีนาคา โดยสายการบิน.......โดยเที่ยวบินที่........
เดิ นทางถึงสนามบิ นศรี นาคา เช็คสัมภาระแล้วนาท่ านเดิ นทางสู่ เมืองแคชเมียร์ โดยนัง่ รถท้องถิ่น คันละ 5
ท่าน รถท้องถิ่นจะไม่มีแอร์ เนื่ องจากอุณหภูมิที่ศรี นาคาเฉลี่ยประมาณ 15 องศา อากาศจะเย็นสบายตลอดปี
นาท่ านเข้าสู่ ที่พ กั House Boat ณ ทะเลสาบ ซึ่ งครั้ งหนึ่ งเคยเป็ นที่ ประพาสน์ข องพระมหากษัตริ ยผ์ ูส้ ร้ าง
อนุสรณ์สถานแห่งความรัก
รับประทานอาหารกลางวัน

ค่า
ที่พกั
วันที่สาม
เช้ า

กลางวัน

ได้เวลาสมควรนาท่านเดิ นทางชมสวนชาลิมาร์ ที่ เป็ นสวนแบบราชวงศ์โมกุลซึ่ งเป็ นสวนแห่ งความรักของ
มหาราชา ชาฮังคี จากนั้นนาท่านชมสวนนิชา บากห์ โดยมี
ต้น เมเปิ้ ลอายุ ก ว่ า 400 ปี รวมทั้งพัน ธุ์ ไ ม้น านาชนิ ด และ
ดอกไม้ตามฤดูกาล ในช่ วงฤดูใบไม้ผลิจะมี ดอกทิ วลิปบาน
สะพรั่ง (ประมาณเดื อน มี .ค. – เม.ย.) สวนแห่ งนี้ สร้างโดย
ยอซาฟ คาน มี ค วามงดงามที่ สุ ด ที่ จะหาค าบรรยายได้ ให้
ท่ านเพลิ ด เพลิ นกับการถ่ ายรู ปกับดอกไม้ที่แสนสวย และ
ผ่านชมเมืองเก่ าแคชเมียร์ ที่ต้ งั เมืองหลวงฤดูร้อนของกษัตริ ยใ์ นราชวงศ์โมกุล ที่สร้างเป็ นลักษณะเฉพาะหรื อ
เรี ยกได้วา่ เป็ นศิลปะแคชเมียร์ (หากมีเวลาพอ นาท่านชมโรงงานผ้าไหม และช้อปปิ้ งสิ นค้าพื้นเมือง) ได้เวลา
สมควรเดินทางกลับที่พกั
รับประทานอาหารค่า
บ้ านเรือ HOUSE BOAT หรือเทียบเท่ า
ศรีนาคา – กุลมาร์ ค – เคเบิลคาร์ (*รวมค่ าขึน้ แล้ ว) – ศรีนาคา
รับประทานอาหารเช้ า
นาท่านเดินทางโดยนัง่ รถท้องถิ่น (คันละ 5 ท่าน) ไม่มีแอร์ อุณหภูมิที่ศรี นาคาเฉลี่ยประมาณ 15 องศา อากาศ
จะเย็นสบายตลอดปี ขึ้นสู่ เทือกเขากุลมาร์ ค ซึ่ งเป็ นสถานที่มีทศั นี ยภาพสวยงามแห่ งหนึ่ งในโลกในขณะขับ
รถสู่ เทื อกเขากุลมาร์ คสองข้างทางจะเป็ นทุ่งนาข้าวสลับกับพันธุ์ไม้ป่าและฝูงแกะตามเทือกเขาโดยเทื อกเขา
หิ มาลัยนี้ จะมีหิมะปกคลุมสลับกันไป อยู่ห่างจากเมืองศรี นาคา 57 กิ โลเมตร (ใช้เวลาเดิ นทางประมาณ 2-3
ชัว่ โมง) เทือกเขากุลมาร์ คเป็ นพื้นที่ราบทุ่งหญ้าขนาดใหญ่ที่สูงที่สุดในโลก เมื่อถึงกุลมาร์ คแล้วพาท่านเที่ยว
ชมเทือกเขากุลมาร์คซึ่ งเป็ นภูเขาที่สวยงามแห่ งหนึ่งในแคชเมียร์ มีชื่อว่าเป็ นทุ่งหญ้ าของดอกไม้ (Meadow of
Flower) เดิม กุลมาร์ค มีชื่อเรี ยกว่า เการิ มาร์ค ตั้งโดยสุ ลต่านยูซุป ชาร์ ในศตวรรษที่ 16 เนื่องจากเป็ นทุ่งหญ้า
ที่เต็มไปด้วยดอกไม้ป่าที่งอกงามตามฤดูกาล อีกทั้งยังเป็ นที่ต้ งั ของสนามกอล์ฟ 18 หลุมที่สูงที่สุดในโลก สู ง
3,000 เมตร จากระดับน้ าทะเลและสถานที่เล่นกีฬาสกีน้ าแข็งในฤดูหนาวจนไม่คิดว่านี้เป็ นประเทศอินเดีย
รับประทานอาหารกลางวัน
นาท่ านไปยังสถานีเคเบิลคาร์ (*รวมค่าขึ้ นแล้ว) เพื่ อขึ้ นไปยังสถานี กงโดรี บนเขาอัฟฟาร์ วัต เฟสที่ 1 ด้วย
ระยะทางประมาณ 4 กิ โลเมตร (หากท่ านต้ องการขึน้ สู่ ยอดเขาจะต้ องนั่ งเคเบิ ล้ คาร์ ที่ เฟสที่ 2 ขึ น้ สู่ ยอดเขา
เป็ นระยะทางกว่ า 5 กิ โลเมตร ท่ านสามารถซื ้อตั๋วได้ ที่สถานี เฟสที่ 1 (ไม่ รวมในค่ าทั วร์ ) ซึ่ งถื อได้ว่าเป็ น
เส้นทางที่ สวยที่ สุดและสู งที่ สุดแห่ งหนึ่ งของเอเชี ย เมื่อเดิ นทางถึงที่ หมายสิ่ งที่ ท่านจะได้พบคื อบรรยากาศ
และทัศนี ยภาพแบบพาโนรามาอันสวยงามบนเขาอัฟฟาร์ วตั ถ้าท้องฟ้ าแจ่มใสก็จะสามารถมองเห็ นยอด
เขานันกา พาร์ บตั (Nanga Parbat) ของเทือกเขาหิ มาลัย อิสระให้ ท่านได้ เพลิดเพลินกับกิจกรรมมากมาย อาทิ
เช่ น เล่นสกี เลื่อนสกี หิมะ ท่านสามารถเล่นสกีได้ระหว่างช่ วงฤดูหนาว – ใบไม้ผลิ (ธ.ค. – เม.ย.) ซึ่ งค่าเล่น
สกีน้ ี จะไม่รวมอยู่ในค่าทัวร์ สามารถแจ้งหัวหน้าทัวร์ หรื อไกด์ทอ้ งถิ่นเพื่อแจ้งเล่นสกีได้ หรื อเก็บภาพความ

ค่า
ที่พกั
วันที่สี่
เช้ า

กลางวัน

ค่า
ที่พกั
วันที่ห้า
เช้ า

ประทับใจไว้เป็ นที่ ระลึ กตามอัธยาศัยได้เวลาสมควรนาท่ านเดิ นทางกลับศรี นาคาระหว่างทางให้ท่ านได้
เพลิดเพลินกับวิวทิวทัศน์สองข้างทาง ได้เวลาสมควรเดินทางกลับที่พกั
รับประทานอาหารค่า
บ้ านเรือ HOUSE BOAT หรือเทียบเท่ า
ศรีนาคา – โซนามาร์ ค – ศรีนาคา
รับประทานอาหารเช้ า
นาท่านเดินทางจากศรี นาคาสู่ โซนามาร์ ค (ระยะทาง 80 กิโลเมตรใช้เวลาเดินทางประมาณ 2-3 ชัว่ โมง) คาว่า
“โซนา” แปลว่าทอง “มาร์ ค” แปลว่าเส้นทาง ในอดีตเส้นทางนี้ เป็ นเส้นทางค้าขายในตานานหรื อที่ เรี ยกว่า
เส้นทางสายไหมเนื่ องจากภูมิประเทศที่ สวยงามอีกทั้งมีวิวทิวทัศน์ที่สวยงาม ตลอดสองข้างทางการเดินทาง
จะได้เห็ น ภู เขาที่ ป กคลุ ม ไปด้วยหิ ม ะรู ป ร่ างแปลกตา
สลับกับป่ าต้นวอลนัตขนาดใหญ่ ที่ปลูกเรี ยงรายตลอด
สองข้างทางเส้นทางนี้ สูงกว่าระดับน้ าทะเล 2,690 เมตร
เรี ยกว่าสวยงามมากตลอดเส้นทางจากศรี นาคา ผูเ้ ดินทาง
จะได้เดินทางไปและถ่ายรู ปไปตลอดทาง
รับประทานอาหารกลางวัน
จากนั้นพาท่ านชมความงามของเทื อกเขาหิ มาลัย ที่ ปก
คลุ มด้วยธารน้ าแข็งตลอดทั้งปี (ค่ า ขี่ ม้ าโดยประมาณ 1,000 – 1,500 รู ปี /ต่ อท่ า น ไม่ ร วมในค่ าทั วร์ –
สอบถามราคากับหั วหน้ าทัวร์ หรื อไกด์ ท้องถิ่นอีกครั้ ง) ชมภูเขา สายน้ า ลาธารและสัมผัสวิถีชีวิตความเป็ นอยู่
ของชาวพื้นเมืองที่นนั่ จนเพลิดเพลินแทบไม่อยากจากมาเหมือนผีเสื้ อที่บินอยู่ในแดนสวรรค์ ได้เวลาสมควร
นาท่านเดินทางกลับสู่ศรี นาคา
รับประทานอาหารค่า
บ้ านเรือ HOUSE BOAT หรือเทียบเท่ า
ศรีนาคา – ล่ องเรือซิคาร่ า – เดลลี (บินภายใน) – กุตุบมีนาร์ - ประตูชัย (India Gate) - ท่ าอากาศยาน
นานาชาติอินทิรา คานธี
รับประทานอาหารเช้ า
จากนั้น น าทุ ก ท่ า นล่ อ งเรื อ ซิ ค าร่ า ในทะเลสาบ (*รวมค่ า
ล่องเรื อแล้ว) ซึ่ งเป็ นเรื อพายแบบฉบับแคชเมียร์ โดยเฉพาะ
ชมวิถีชีวิตชาวบ้านริ มน้ าที่ อยู่ท่ามกลางฉากหลังภูเขาหิ มะ
ล้อมรอบไปด้วยทะเลสาบ ขับกล่อมไปด้วยเสี ยงนกนานา
ชนิ ดแต่งแต้มด้วยดอกไม้น้ านานาพันธุ์ จากนั้นพาเดินทางสู่
สนามบินศรี นาคา เพื่อเดินทางสู่เมืองเดลลี

....... น.
....... น.
กลางวัน

ค่า
20.00 น.
23.30 น.
วันที่หก
05.25 น.

ออกเดินทางจากศรี นาคา เข้าสู่เมืองเดลลี โดยสายการบินในประเทศ.....เที่ยวบินที่.....
เดินทางถึงท่าอากาศยานภายในประเทศเมืองเดลลี
รับประทานอาหารกลางวัน
นาท่ า นเข้าชม กุ ตุบ มี น าร์ (Qutb Minar) เป็ นสั ญ ลัก ษณ์ ที่ โ ดดเด่ น ที่ สุ ด แห่ งหนึ่ งของกรุ งนิ วเดลี ได้รั บ
สถานะมรดกโลกเมื่ อ พ.ศ. 2536 เป็ นหอสู งที่ สร้างด้วยหิ นทรายแดง (เช่ นเดี ยวกับสุ สานหุ มายูน) และหิ น
อ่อนเป็ นทรงเสาสู งปลายฐานกว้าง 14 เมตรเศษ ส่ วนชั้นบนสุ ดยอดกว้าง 2.7 เมตร มี ความสู ง 72.5 เมตร
(ประมาณตึกสู ง 20 ชั้น) จากนั้นนาท่านชม ประตูชัย (India
Gate) เป็ นอนุสรณ์สถานของเหล่าทหารหาญที่เสี ยชี วิตจาก
การร่ ว มรบกับ อังกฤษในสมัยสงครามโลก ครั้ งที่ 1 และ
สงครามอัฟ กานิ ส ถาน ประตู ชั ย แห่ ง นี้ จึ ง ถื อ ได้ว่ า เป็ น
สัญลักษณ์ แห่ งหนึ่ งของกรุ งนิ วเดลลี โดยซุ ้มประตูแห่ งนี้ มี
สถาปั ต ยกรรมคล้า ยประตู ชั ย ของกรุ ง ปารี สและนคร
เวียงจันทน์ ซึ่ งมีความสูง 42 เมตร สร้างขึ้นจากหิ นทรายเมื่อ
ปี คริ สต์ศกั ราชที่ 1931 บนพื้นผิวของประตูชยั แห่ งนี้ จะปรากฏรายนามของทหารที่ เสี ยชี วิตถูกแกะสลักไว้
และบริ เวณใต้โค้งประตูจะปรากฏคบเพลิ งที่ ไฟไม่เคยมอดดับ เพื่ อเป็ นการราลึ กถึ งผูเ้ สี ยชี วิตในสงคราม
อินเดี ย-ปากีสถาน เมื่อปี คริ สต์ศกั ราชที่ 1971 มีทหารยามเฝ้ าบริ เวณประตูชยั ตลอดเวลาเพื่อป้ องกันการก่อ
วิ น าศกรรม น าท่ า นสู่ ตลาดจั น ปาท (JanpathMarket) อิ ส ระให้ ท่ า นเลื อ กซื้ อ สิ น ค้า พื้ น เมื อ งและงาน
หัตถกรรมต่างๆ เช่ น ผ้าไหมอินเดีย, เครื่ องประดับอัญมณี , ไม้จนั ทน์หมแกะสลัก, ของตกแต่งประดับบ้าน
ฯลฯ **ขอสงวนสิ ทธิในการเปลีย่ นแปลงไม่ ไปตลาดจันปาทหากมีเวลาไม่ เพียงพอ**
รับประทานอาหารค่า
ได้เวลาอันสมควรนาท่านเดินทางสู่สนามบินนานาชาติอนิ ธิรา คานธี กรุ งนิวเดลลี
นาท่านเดิ นทางกลับสู่ สนามบินสุ วรรณภูมิ กรุ งเทพฯ โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 316 (มีบริ การ
อาหารบนเครื่อง)
กรุ งเทพฯ (สนามบินสุ วรรณภูม)ิ
ถึงสนามบินสุ วรรณภูมิ กรุ งเทพมหานคร โดยความสวัสดิภาพ

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

หมายเหตุ ** บริ ษัทฯ ขอสงวนสิ ทธิในการเปลี่ยนแปลงเที่ยวบินทั้งไปและกลับโดยมิต้องแจ้ งให้ ทราบล่ วงหน้ าทั้งนีข้ ึน้ อยู่กับ
สายการบิน บริษทั ฯขอสงวนสิ ทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการเพือ่ ความเหมาะสมไม่ ว่าจะเกิดจากความขัดข้ องของ ยานพาหนะ

หรื อมีเหตุหนึ่ งเหตุใดจนทาให้ ไม่ สามารถดาเนินการตามหมายกาหนดการได้ โปรแกรมการเดินทางเปลี่ยนแปลงตามความ
เหมาะสม หรือเปลีย่ นแปลงรายการท่ องเที่ยวบางรายการหรือทดแทนรายการท่ องเที่ยวบางรายการ

อัตราค่ าบริการ
กาหนดการดินทาง

เด็กอายุไม่ เกิน 12 ปี
ผู้ใหญ่ ห้ อง
พักกับ 2
พักกับ 2
พักกับ 1
ละ 2-3 ท่ าน
ผู้ใหญ่
ผู้ใหญ่
ผู้ใหญ่
มีเตียง
ไม่ มเี ตียง

พักเดีย่ ว
เพิม่ ท่ าน
ละ

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

ราคาเด็กทารก (อายุไม่ ถึง 2 ปี บริบูรณ์ ณ วันเดินทางกลับ) กรุ ณาติดต่ อสอบถาม
ราคานีร้ วมรายการทัวร์ ตัว๋ เครื่องบิน (ไม่ รวมวีซ่าอินเดีย)

**ราคานีส้ าหรับลูกค้ าที่ถือพาสปอร์ ตไทยเท่ านั้น!! **
พาสปอร์ ตจะต้ องมีอายุก่อนการเดินทางไม่ น้อยกว่ า 6 เดือน
***ราคาทัวร์ ข้างต้ นไม่ รวมค่ าวีซ่าท่ านละ 3,000 บาท***
***ราคาทัวร์ ข้างต้ นยังไม่ รวมค่ าทิปคนขับรถ และมัคคุเทศน์ ท้องถิ่น รวมท่ านละ 1,500 บาท /ท่ าน/ทริป
หัวหน้ าทัวร์ จากประเทศไทย (ตามความพึงพอใจในการบริการ)***
** โปรแกรมและรายละเอียดของการเดินทางอาจมีการเปลีย่ นแปลงได้ ทั้งนีข้ นึ้ อยู่กบั สภาวะอากาศ
และเหตุสุดวิสัยต่ าง ๆ ที่ไม่ สามารถคาดการณ์ ล่วงหน้ าโดยทางบริษั

เงือ่ นไขการสารองที่นั่ง

1. การเดินทางในแต่ละครั้งจะต้องมีผโู ้ ดยสารจานวน 10 ท่านขึน้ ไป ถ้าผูโ้ ดยสารไม่ครบจานวนดังกล่าว
2. ทางบริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ท ธิ์ ในการเปลี่ ยนแปลงราคาหรื อยกเลิ กการเดิ นทางในกรณี ที่ลูกค้าต้องการออกตัว๋
โดยสารภายในประเทศ กรุ ณาติดต่อเจ้าหน้าที่ของบริ ษทั ฯ ก่อนทุกครั้ง เพื่อเช็คข้อมูลความถูกต้องของรายการ
ทัวร์ รวมทั้งไฟล์บินและเวลานัดหมายทัวร์ หากเกิดความผิดพลาด ทางบริ ษทั ไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้ น
3. การชาระค่าบริ การ
3.1 กรุ ณาชาระมัดจา ท่านละ 10,000.- บาท
3.2 กรุ ณาชาระค่าทัวร์ ส่วนที่เหลือ 15-20 วันก่อนออกเดินทาง
4. การยกเลิกและคืนค่าทัวร์ หลังจากมีการจ่ายเงินมัดจา
4.1 แจ้งยกเลิกก่อนเดินทาง 30 วัน คืนค่าใช้จ่ายทั้งหมด
4.2 แจ้งยกเลิกก่อนเดินทาง 15 วัน เก็บค่าใช้จ่าย ท่านละ 10,000 บาท
4.3 แจ้งยกเลิกน้อยกว่า 15 วันก่อนเดินทาง ทางบริ ษทั ฯขอสงวนสิ ทธิ์ เก็บค้าใช้จ่ายทั้งหมด
4.4 ยกเว้นกรุ๊ ปที่เดินทางช่วงวันหยุดหรื อเทศกาลที่ตอ้ งการันตีมดั จากับสายการบินหรื อค่ามัดจาที่พกั
โดยตรงหรื อโดยการผ่านตัวแทนในประเทศหรื อต่างประเทศและไม่อาจขอคืนเงินได้ รวมถึงเที่ยวบิน
พิเศษเช่น Extra Flight และ Charter Flight จะไม่มีการคืนเงินมัดจา หรื อค่าทัวร์ ท้ งั หมดเนื่ องจากค่า
ตัว๋ เป็ นการเหมาจ่ายในเที่ยวบินนั้นๆ
กรณีคณะออกเดินทางได้
1. คณะจองจานวนผูใ้ หญ่ 10 ท่ านออกเดินทาง (ไม่ มหี ัวหน้ าทัวร์ )
2. คณะจองจานวนผูใ้ หญ่ 15 ท่ านขึน้ ไปออกเดินทาง (มีหัวหน้ าหัวหน้ าทัวร์ )
3. คณะจองไม่ถึงจานวนผูใ้ หญ่ 10 ท่ าน ไม่ ออกเดินทาง
อัตรานีร้ วม
 ค่าตัว๋ เครื่ องบินไป-กลับ ชั้นประหยัด
 ค่าโรงแรมที่พกั ตามรายการที่ระบุ (สองท่านต่อหนึ่ งห้อง)
 ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการที่ระบุ
 ค่าอาหารและเครื่ องดื่มตามรายการที่ระบุ
 ค่ารถรับส่ งและระหว่างนาเที่ยวตามรายการที่ระบุ
 ค่าประกันอุบตั ิเหตุคุม้ ครองในระหว่างการเดินทาง คุม้ ครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท ค่ารักษาพยาบาลกรณี
เกิดอุบตั ิเหตุวงเงินท่านละ 200,000 บาท ตามเงื่อนไขของกรมธรรม์
 รวมภาษีสนามบินทุกแห่ง + ภาษีน้ ามัน

อัตรานีไ้ ม่ รวม
 กระเป๋ าเดินทาง
 ค่าธรรมเนียมการยื่นขอวีซ่าอินเดียแบบออนไลน์ 5 วันทาการ ท่านละ 3,000 บาท
 กระเป๋ าเดินทางท่านละ 1 ใบเท่านั้น ในกรณี ที่น้ าหนักเกินกว่าที่สายการบินกาหนด
 20 กิโลกรัม/ท่าน 1 ส่ วนเกินน้ าหนักตามสายการบินกาหนด
 ค่าทาหนังสื อเดินทาง
 ค่าใช้จ่ายส่ วนตัวนอกเหนื อจากรายการ เช่น ค่าเครื่ องดื่ม, ค่าอาหารที่สงั่ เพิ่มเอง, ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรี ดฯลฯ
 ค่าอาหารที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ
 ค่าทาใบอนุญาตที่กลับเข้าประเทศของคนต่างชาติหรื อคนต่างด้าว
 ค่าภาษีมลู ค่าเพิ่ม 7 % และค่าภาษีหกั ณ ที่จ่าย 3 %
 ค่ าทิปมัคคุเทศก์ ท้องถิ่นและคนขับรถ รวม 1,500 บาท /ท่ าน/ทริป

หมายเหตุ
1. บริ ษทั ฯ มีสิทธิ์ ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์น้ ี เมื่อเกิดเหตุสุดวิสยั จนไม่อาจแก้ไขได้
2. บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ ไม่รับผิดชอบใดๆ เหตุการณ์ที่เกิดจากสายการบิน ภัยธรรมชาติ เหตุการณ์ไม่สงบทางการเมือง, การ
ประท้วง, การนัดหยุดงาน, การก่อการจลาจล, อุบตั ิเหตุ, ความเจ็บป่ วย, ความสู ญหายหรื อเสี ยหายของสัมภาระ ความล่าช้า
เหตุสุดวิสยั อื่นๆ เป็ นต้น
3. หากท่านยกเลิกก่อนรายการท่องเที่ยวจะสิ้ นสุ ดลง ทางบริ ษทั ฯ จะถือว่าท่านสละสิ ทธิ์ และจะไม่รับผิดชอบค่าบริ การที่ท่าน
ได้ชาระไว้แล้วไม่วา่ กรณี ใดๆ ทั้งสิ้ น
4. บริ ษทั ฯ จะไม่รับผิดชอบต่อการห้ามออกนอกประเทศ หรื อ ห้ามเข้าประเทศ อันเนื่ องมาจากมีสิ่งผิดกฎหมาย หรื อเอกสาร
เดินทางไม่ถกู ต้อง หรื อ การถูกปฏิเสธในกรณี อื่นๆ
5. รายการนี้ เป็ นเพียงข้อเสนอที่ตอ้ งได้รับการยืนยันจากบริ ษทั ฯ อีกครั้งหนึ่ ง หลังจากได้สารองที่นงั่ บนเครื่ อง และโรงแรมที่
พักในต่างประเทศเป็ นที่เรี ยบร้อย แต่อย่างไรก็ตามรายการนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม
6. ราคานี้คิดตามราคาตัว๋ เครื่ องบินในปัจจุบนั หากราคาตัว๋ เครื่ องบินปรับสูงขึ้น บริ ษทั ฯ สงวนสิ ทธิ์ ที่จะปรับราคาตัว๋ เครื่ องบิน
ตามสถานการณ์ดงั กล่าว
7. กรณี เกิดความผิดพลาดจากตัวแทน หรื อ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จนมีการยกเลิก ล่าช้า เปลี่ยนแปลง การบริ การจากสายการ
บินบริ ษทั ฯขนส่ ง หรื อ หน่ วยงานที่ให้บริ การ บริ ษทั ฯจะดาเนิ นโดยสุ ดความสามารถที่จะจัดบริ การทัวร์ อื่นทดแทนให้ แต่
จะไม่คืนเงินให้สาหรับค่าบริ การนั้นๆ
8. มัคคุเทศก์ พนักงาน และตัวแทนของบริ ษทั ฯ ไม่มีสิทธิ์ ในการให้คาสัญญาใดๆ ทั้งสิ้ นแทนบริ ษทั ฯ นอกจากมีเอกสารลง
นามโดยผูม้ ีอานาจของบริ ษทั ฯ กากับเท่านั้น
9. หากไม่สามารถไปเที่ยวในสถานที่ ที่ระบุในโปรแกรมได้ อันเนื่ องมาจากธรรมชาติ ความล่าช้า และความผิดพลาดจากทาง
สายการบิน จะไม่มีการคืนเงินใดๆทั้งสิ้ น แต่ท้ งั นี้ทางบริ ษทั ฯจะจัดหารายการเที่ยวสถานที่อื่นๆมาให้ โดยขอสงวนสิ ทธิ์ การ
จัดหานี้โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า

10. ในกรณี ที่ลูกค้าต้องออกตัว๋ โดยสารภายในประเทศ กรุ ณาติดต่อเจ้าหน้าที่ของบริ ษทั ฯ ก่อนทุกครั้ง มิเช่นนั้นทางบริ ษทั ฯ จะ
ไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้ น

สาหรับผู้ที่มคี วามประสงค์ ต้องการขอยืน่ วีซ่าอินเดียแบบออนไลน์
1. เอกสารในการยื่นวีซ่าอินเดียสาหรับผูท้ ี่ถือพาสสปอร์ตไทย
2. หนังสื อเดินทาง (Passport) หนังสื อเดินทาง ต้องมีหน้าเหลือสาหรับประทับวีซ่าอย่างน้อย 2 หน้า อายุใช้งานเหลือไม่นอ้ ย
กว่า 6 เดือน นับจากวันเดินทาง *กรุ ณาถอดปก Passport ก่อนส่ งเอกสารบริ ษทั จะไม่รับผิดชอบในกรณี สูญหาย*
3. รู ปถ่าย รู ปถ่ายสี หน้าตรงขนาด 2x2 นิ้ว พื้นหลังสี ขาวเท่านั้น จานวน 1 ใบ เป็ นรู ปที่ถ่ายจากร้านถ่ายรู ปเท่านั้น รู ป (ห้ามสวม
แว่นตาหรื อเครื่ องประดับ, ไม่ใส่ ชุดข้าราชการหรื อเครื่ องแบบใดๆ ไม่เป็ นรู ปสติ๊กเกอร์รวมถึงห้ามใช้รูปที่ถ่ายเองและป
ริ้ นท์เอง)
4. แบบฟอร์ม
เอกสารการยื่นขอวีซ่าอินเดียแบบออนไลน์ สามารถรองรับไฟล์นามสกุล JPG, PNG, PDF ขนาดไฟล์ไม่เกิน 2MB!! ส่ วนไฟล์
WORD / EXCEL / TIFF / TIF ไม่รองรับ กรุ ณาแปลงเป็ น PDF ก่อนได้ ข้อความหรื อเนื้ อหาต้องครบถ้วนและมีความชัดเจนเท่านั้น

กรุ ณากรอกข้ อมูลเพือ่ ประโยชน์ ในการพิจารณาดาเนินการขอวีซ่าของท่ าน
ประวัตสิ ่ วนตัว
PERSONAL INFORMATION
คานาหน้า : นาย
นาง
นางสาว
เด็กชาย
TITLE : MR
MRS
MS
MSTR
ชื่อ : _ _______________
______ นามสกุล :
____
_________ _______________
NAME : _ _______________
___SURNAME : _ ____________ ___
______
สถานะภาพ :
แต่งงาน
โสด
MARITAL STATUS MARRIED
UN MARRIED

ชื่อสามี/ภรรยา:
_____________________________________________ ______________
GIVE THE NAME OF WIFE OR HUSBAND
สัญชาติสามี/ภรรยา :
_______________________________________________________
NATIONALITY
ที่อยู่ : ____
_______________________________________________________________
ADDRESS : ___
____________________________________________________________
รหัสไปรษณี ย ์ : ______
______________________________________________________
ประวัติครอบครัว FAMILY INFORMATION
ชื่อ/นามสกุลบิดา :
_______________________สัญชาติ _______
_____________________
FATHER’S NAME / SURNAME
NATIONALITY
ชื่อ/นามสกุลมารดา :
______________________สัญชาติ ____
_______________________
MOTHER’S NAME / SURNAME
NATIONALITY
ประวัติการศึกษา
EDUCATIONAL
INFORMATION_________________________________________________________________________
ประวัติการทางาน
PROFESTION INFORMATION
อาชีพ :
___________________________________________________________________
OCCUPATION: ____________
__________________________________________________
ชื่อบริ ษทั :___
_______________________________________________________________
EMPLOYER’S NAME ___
______________________________________________________
เบอร์โทรติดต่อ : _
___________________________________________________________
WORK PHONE NUMBER___
____________________________________________________
ที่อยู่ : ____
_______________________________________________________________
ADDRESS : ___
____________________________________________________________
รหัสไปรษณี ย ์ : ______
______________________________________________________
ZIP ___________________________________________________________________________________________

โปรดระบุรายชื่อประเทศที่ท่านได้เดินทางในช่วงระยะเวลา 10 ปี * สาคัญมาก
________________________________________________________________________________________________
*สาหรับประเทศอินเดียหากเคยมีการเดินทางจาเป็ นต้องแจ้งเลขที่วีซ่าครั้งสุ ดท้ายที่ยื่นและวันที่ออกวีซ่า(สาคัญมาก)
________________________________________________________________________________________________

