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กลุมารค์&โซนามารค์|“เคเบลิคาร”์ (รวมค่าขึน้แลว้)| นั่งเรอืซคิารา่ลอ่งทะเลสาบ  

อคัราฟอรด์ |ทชัมาฮาล 
 
  
 

 

 

 

เดนิทาง เมษายน – มถุินายน 2563 
 

 

 

 

ราคาเร่ิมต้นเพยีง 28,900.- 
เส้นทางการเดนิทาง 

วนัท่ี 1. กรุงเทพฯ (สนามบินสวุรรณภมูิ) – เดลล ี(สนามบินนานาชาติอินทิราคานธี) – ศรนีาคา (บินภายใน) – แคชเมียร ์

วนัท่ี 2ศรนีาคา– กลุมารค์– เคเบิลคาร ์(*รวมคา่ขึน้แลว้) – ศรนีาคา– สวนชาลิมาร–์ สวนทิวลิป 
วนัท่ี 3.  ศรนีาคา– โซนามารค์–  ศรนีาคา 
วนัท่ี 4. ศรนีาคา– ลอ่งเรอืซิคารา่– เดลล ี(บินภายใน) – อคัรา 
วนัท่ี 5.  อคัรา– ทชัมาฮาล– อคัราฟอรด์– สนามบิน 
วนัท่ี 6. กรุงเทพฯ (สนามบินสวุรรณภมูิ)  
 

อินเดยี แคชเมียรI์ Miss You 6วัน 4คืน 
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วันที ่1 
กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ)– เดลลี (สนามบินนานาชาติอินทิรา
คานธี)– ศรีนาคา (บนิภายใน) – แคชเมยีร–์ สวนชาลิมาร ์– สวนทวิลิป 

05.30 น. คณะมาพรอ้มกนัท่ีสนามบนิสวุรรณภมูิผูโ้ดยสารขาออกชัน้ 4 ประต ู3 เคานเ์ตอรD์ เช็คอินกรุ๊ปของการบินไทย 
( Thai Airway) โดยมีเจา้หนา้ท่ีคอยอ านวยความสะดวกจดัเตรียมเอกสารการเดินทางและสมัภาระใหก้บัทา่น 

07.35 น. ออกเดนิทางสูเ่มืองเดลลี โดยสายการบนิไทยเท่ียวบนิท่ีTG323 (ใชเ้วลาเดนิทางโดยประมาณ4.30ชม.)  
(มีบรกิารอาหารบนเคร่ือง) 

10.35 น. คณะเดินทางถึงสนามบินนานาชาติอินธิราคานธีเมืองเดลลีประเทศอินเดียผ่านขัน้ตอนการตรวจคนเขา้
เมืองและศลุกากร (เวลาทอ้งถ่ินชา้กวา่ประเทศไทย1.30 ชั่วโมง) 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน  

....... น. ออกเดนิทางสูเ่มืองศรีนาคาโดยสายการบนิ.......โดยเท่ียวบนิท่ี........ 

....... น. เดินทางถึงสนามบินศรีนาคาเช็คสมัภาระแลว้น าท่านเดินทางสู่เมืองแคชเมียรโ์ดยนั่งรถทอ้งถ่ินคนัละ5ท่าน

รถทอ้งถ่ินจะไม่มีแอรเ์น่ืองจากอณุหภมูิท่ีศรีนาคาเฉล่ียประมาณ15องศาอากาศจะเย็นสบายตลอดปีไดเ้วลา
สมควรน าท่านเดนิทางชมสวนชาลิมารท่ี์เป็นสวนแบบราชวงศโ์มกลุซึ่งเป็นสวนแห่งความรกัของมหาราชาชา
ฮงัคีจากนัน้น าท่านชมสวนทิวลิป (Tiplip Garden) โดยมีตน้เมเป้ิลอายกุว่า 400 ปีรวมทัง้พนัธุไ์มน้านาชนิด
และดอกไมต้ามฤดกูาลในช่วงฤดูใบไมผ้ลิจะมีดอกทิวลิปบานสะพรั่ง (ประมาณปลายเดือนมี.ค. – เม.ย. 

ท้ังนีเ้วลาการเปิดให้เข้าชมน้ันจะขึน้อยู่กับสภาพอากาศ)สวนแห่งนีส้รา้งโดยยอซาฟคานมีความงดงาม
ท่ีสดุท่ีจะหาค าบรรยายไดใ้หท้า่นเพลิดเพลินกบัการถ่ายรูปกบัดอกไมท่ี้แสนสวยและผ่านชมเมืองเก่าแคชเมียร์
ท่ีตัง้เมืองหลวงฤดรูอ้นของกษัตริยใ์นราชวงศโ์มกุลท่ีสรา้งเป็นลักษณะเฉพาะหรือเรียกไดว้่าเป็นศิลปะแคช
เมียรไ์ดเ้วลาสมควรเดนิทางกลบัท่ีพกั 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ค ่า รับประทานอาหารค ่า  
ทีพั่ก เดนิทางเข้าสู่ทีพั่ก SUPER DELUXEHOUSE BOATหรือเทียบเท่า 

วันที2่ ศรีนาคา– กุลมารค์– เคเบลิคาร ์(*รวมค่าขึน้แล้ว) – ศรีนาคา 
เช้า รับประทานอาหารเช้า  
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น าท่านเดินทางโดยนั่งรถทอ้งถ่ิน (คนัละ 5 ท่าน) ไม่มีแอรอ์ณุหภูมิท่ีศรีนาคาเฉล่ียประมาณ 15 องศาอากาศ
จะเย็นสบายตลอดปีขึน้สู่เทือกเขากุลมารค์ซึ่งเป็นสถานท่ีมีทศันียภาพสวยงามแหง่หนึ่งในโลกในขณะขบัรถ
สู่เทือกเขากุลมารค์สองขา้งทางจะเป็นทุ่งนาขา้วสลับกับพันธุ์ไมป่้าและฝูงแกะตามเทือกเขาโดยเทือกเขา
หิมาลัยนีจ้ะมีหิมะปกคลุมสลบักันไปอยู่ห่างจากเมืองศรีนาคา 57 กิโลเมตร (ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 2-3 
ชั่วโมง) เทือกเขากลุมารค์เป็นพืน้ท่ีราบทุ่งหญา้ขนาดใหญ่ท่ีสงูท่ีสดุในโลกเม่ือถึงกลุมารค์แลว้พาทา่นเท่ียวชม
เทือกเขาซึ่งเป็นภเูขาท่ีสวยงามแห่งหนึ่งในแคชเมียรมี์ช่ือวา่เป็นทุง่หญา้ของดอกไม้ (Meadow of Flower) เดิม
กุลมารค์มีช่ือเรียกว่าเการิมารค์ตัง้โดยสุลต่านยูซุปชารใ์นศตวรรษท่ี 16 เน่ืองจากเป็นทุ่งหญ้าท่ีเต็มไปดว้ย
ดอกไมป่้าท่ีงอกงามตามฤดกูาลอีกทัง้ยงัเป็นท่ีตัง้ของสนามกอลฟ์ 18 หลุมท่ีสูงท่ีสุดในโลกสูง 3,000 เมตร
จากระดบัน า้ทะเลและสถานท่ีเลน่กีฬาสกีน า้แข็งในฤดหูนาวจนไม่คดิว่านีเ้ป็นประเทศอินเดีย 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน  
 น าท่านไปยังสถานีเคเบิลคาร์ (*รวมค่าขึ้นแล้ว)เพ่ือขึน้ไปยังสถานีกงโดรีบนเขาอัฟฟารว์ตัเฟสท่ี  1 ดว้ย

ระยะทางประมาณ 4 กิโลเมตร (หากทา่นตอ้งการขึน้สู่ยอดเขาจะตอ้งนั่งเคเบิล้คารท่ี์เฟสท่ี 2 ขึน้สู่ยอดเขาเป็น
ระยะทางกว่า 5 กิโลเมตรท่านสามารถซือ้ตั๋วไดท่ี้สถานีเฟสท่ี 1 (ไม่รวมในค่าทวัร)์ ซึ่งถือไดว้่าเป็นเสน้ทางท่ี
สวยท่ีสดุและสงูท่ีสดุแหง่หนึ่งของเอเชียเม่ือเดินทางถึงท่ีหมายสิ่งท่ีทา่นจะไดพ้บคือบรรยากาศและทศันียภาพ
แบบพาโนรามาอันสวยงามบนเขาอัฟฟารว์ัตถ้าทอ้งฟ้าแจ่มใสก็จะสามารถมองเห็นยอดเขานันกาพารบ์ัต 
(Nanga Parbat) ของเทือกเขาหิมาลยัอิสระใหท้่านไดเ้พลิดเพลินกบักิจกรรมมากมายอาทิเช่นเลน่สกีเล่ือนสกี
หิมะท่านสามารถเล่นสกีไดร้ะหว่างช่วงฤดหูนาว– ใบไมผ้ลิ (ธ.ค. – เม.ย.) ซึ่งค่าเล่นสกีนีจ้ะไม่รวมอยู่ในค่า
ทวัรส์ามารถแจง้หวัหนา้ทวัรห์รือไกดท์อ้งถ่ินเพ่ือแจง้เล่นสกีไดห้รือเก็บภาพความประทบัใจไวเ้ป็นท่ีระลึกตาม
อธัยาศยัไดเ้วลาสมควรน าท่านเดินทางกลบัศรีนาคาระหว่างทางใหท้่านไดเ้พลิดเพลินกับวิวทิวทศันส์องขา้ง
ทางไดเ้วลาสมควรเดนิทางกลบัท่ีพกั 

 

 
ค ่า รับประทานอาหารค ่า  
ทีพั่ก เดนิทางเข้าสู่ทีพั่ก SUPER DELUXEHOUSE BOATหรือเทยีบเท่า 
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วันที ่3 ศรีนาคา– โซนามารค์–  ศรีนาคา 
เช้า รับประทานอาหารเช้า  

 น าท่านเดินทางจากศรีนาคาสู่โซนามารค์ (ระยะทาง80 กิโลเมตรใชเ้วลาเดินทางประมาณ2-3 ชั่วโมง) ค าว่า
“โซนา”แปลวา่ทอง“มารค์”แปลวา่เสน้ทางในอดีตเสน้ทางนีเ้ป็นเสน้ทางคา้ขายในต านานหรือท่ีเรียกวา่เสน้ทาง
สายไหมเน่ืองจากภูมิประเทศท่ีสวยงามอีกทัง้มีวิวทิวทศันท่ี์สวยงามตลอดสองขา้งทางการเดินทางจะไดเ้ห็น
ภูเขาท่ีปกคลมุไปดว้ยหิมะรูปรา่งแปลกตาสลบักบัป่าตน้วอลนตัขนาดใหญ่ท่ีปลกูเรียงรายตลอดสองขา้งทาง
เสน้ทางนีสู้งกว่าระดบัน า้ทะเล2,690 เมตรเรียกว่าสวยงามมากตลอดเสน้ทางจากศรีนาคาผูเ้ดินทางจะได้
เดนิทางไปและถ่ายรูปไปตลอดทาง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

กลางวัน รับประทานอาหารกลาง  
 จากนัน้พาท่านชมความงามของเทือกเขาหิมาลยัท่ีปกคลมุดว้ยธารน า้แข็งตลอดทัง้ปี   (ค่าข่ีมา้โดยประมาณ 

1,000 – 1,500 รูปี /ตอ่ท่านไม่รวมในคา่ทวัร–์ สอบถามราคากบัหวัหนา้ทวัรห์รือไกดท์อ้งถ่ินอีกครัง้) ชมภูเขา
สายน า้ล าธารและสมัผสัวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชาวพืน้เมืองท่ีนั่นจนเพลิดเพลินแทบไม่อยากจากมาเหมือน
ผีเสือ้ท่ีบนิอยูใ่นแดนสวรรคไ์ดเ้วลาสมควรน าทา่นเดนิทางกลบัสูศ่รีนาคา 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า  
ทีพั่ก เดนิทางเข้าสู่ทีพั่ก HOTEL ROSE PETAL SIMILARหรือเทยีบเท่า 

วันที ่4 ศรีนาคา– ล่องเรือซิคาร่า– เดลล ี(บนิภายใน) – อัครา 
เช้า รับประทานอาหารเช้า  

 จากนัน้น าทุกท่านล่องเรือซิคาร่าในทะเลสาบ(*รวมค่าล่องเรือแล้ว)ซึ่งเป็นเรือพายแบบฉบบัแคชเมียร์
โดยเฉพาะชมวิถีชีวิตชาวบา้นริมน า้ท่ีอยู่ท่ามกลางฉากหลงัภูเขาหิมะลอ้มรอบไปดว้ยทะเลสาบขบักล่อมไป
ดว้ยเสียงนกนานาชนิดแตง่แตม้ดว้ยดอกไมน้ า้นานาพนัธุ ์

จากนั้นพาเดินทางสู่สนามบินศรีนาคาเพื่อเดินทางสู่เมืองเดลล ี
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....... น. ออกเดนิทางจากศรีนาคาเขา้สูเ่มืองเดลลีโดยสายการบนิในประเทศ.....เท่ียวบนิท่ี..... 

....... น. เดนิทางถึงทา่อากาศยานภายในประเทศเมืองเดลลี 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน  
 จากนัน้น าท่านออกเดินทางสู่ เมืองอัครา(Agra) เมืองท่ีเป็นสถานท่ีตัง้อนสุรณส์ถานแห่งความรกั ทชัมาฮาล 

และเคยเป็นศนูยก์ลางปกครองของอินเดียสมยัราชวงศโ์มกุล อัคระ อดีตเมืองหลวงของอินเดียในสมยัท่ียัง
เรียกว่า "ฮินดสูถาน"  เป็นเมืองท่ีตัง้อยู่ริมแม่น า้ยมนา ทางตอนเหนือของประเทศอินเดีย ในรฐัอตุตรประเทศ 
เป็นเมืองหลวงของรฐัอตุตรประเทศ เมืองอคัระมีประชากรทัง้หมด 1 ,686,976 คน (ปีค.ศ. 2010) ถือเป็นหนึ่ง
ในเมืองท่ีมีประชากรหนาแนน่ท่ีสดุในรฐัอตุตรประเทศ และอนัดบัท่ี 19 ในประเทศอินเดีย 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า  
ทีพั่ก เดนิทางเข้าสู่ทีพั่ก CRYSTAL SAROVAR PREMIER AGRAหรือเทยีบเท่า 

วันที ่5 อัครา –ทัชมาฮาล–อัคราฟอรด์– สนามบนิ  
เช้า รับประทานอาหารเช้า  

น าท่านเขา้ชม ทัชมาฮาล (TajMahal) แหล่งมรดกโลกเป็น 1 ใน 7 สิ่งมหศัจรรยท่ี์ส าคญัของโลก ซึ่งอนสุรณ์
สถานแห่งความรกัอนัยิ่งใหญ่และอมตะของพระเจา้ชาหจ์าฮนัท่ีมีต่อพระนางมุมตซั โดยสรา้งขึน้ในปี ค.ศ. 
1631 ตอ่มาน าท่านเดนิสู่ประตสูสุานท่ีสลกัตวัหนงัสือภาษาอาระบิคท่ีเป็นถอ้ยค าอทุิศและอาลยัตอ่บคุคลอนั
เป็นท่ีรกัท่ีจากไป และน าท่านถ่ายรูปกบัลานน า้พท่ีุมีอาคารทชัมาฮาลอยู่เบือ้งหลงั แลว้น าทา่นเขา้สูต่วัอาคาร
ท่ีสรา้งจากหินอ่อนสีขาวบริสทุธ์ิจากเมืองมกรานะ ท่ีประดบัลวดลายดว้ยเทคนิคฝังหินสีตา่งๆ ลงไปในเนือ้หิน 
ท่ีเป็นสถาปัตยกรรมชิน้เอกของโลกท่ีออกแบบโดยช่างจากเปอรเ์ซีย โดยอาคารตรงกลางจะเป็นรูปโดมซึ่งมี
หอคอยส่ีเสาลอ้มรอบ  ตรงกลางดา้นในเป็นท่ีฝังพระศพของพระนางมมุตซั มาฮาล และ พระเจา้ชาหจ์าฮนั ได้
อยูคู่เ่คียงกนัตลอดชั่วนิรนัดร ์ ทชัมาฮาลแห่งนีใ้ชเ้วลาก่อสรา้งทัง้หมด 12 ปี โดยสิน้เงินไป 41 ลา้นรูปี มีการใช้
ทองค าประดบัตกแต่งส่วนตา่งๆ ของอาคาร หนกั 500 กิโลกรมั และใชค้นงานกว่า 20 ,000 คน ตอ่มาน าท่าน
เดินออ้มไปดา้นหลงัท่ีติดกบัแม่น า้ยมุนาโดยฝ่ังตรงกนัขา้มจะมีพืน้ท่ีขนาดใหญ่ถกูปรบัดินแลว้ โดยเล่ากนัว่า
พระเจา้ชาหจ์าฮันเตรียมท่ีจะสรา้งสุสานของตัวเองเป็นหินอ่อนสีด าโดยตวัรูปอาคารจะเป็นแบบเดียวกัน
กบัทชัมาฮาล เพ่ือท่ีจะอยู่เคียงขา้งกัน แตถู่กออรงัเซบ ยึดอ านาจและน าตวัไปคมุขงัไวใ้นป้อมอกัราเสียก่อน  
**เน่ืองจากทชัมาฮาลปิดทกุวนัศกุร ์กรณีท่ีเขา้ทชัมาฮาลตรงกบัวนัศกุร ์ทางบรษิัทขอสงวนสิทธส์ลบัโปรแกรม
เท่ียวตามความเหมาะสม** 
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กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน 

จากนัน้น าทา่นเขา้ชม อัคราฟอรด์ (Agra Fort)แหล่งมรดกโลก ทิ่ติดรมิแม่น า้ยมนุาสรา้งโดยพระเจา้อคับาร์
มหาราชแห่งราชวงศโ์มกลุ  เม่ือปี ค.ศ. 1565 เป็นทัง้พระราชวงัท่ีประทบัและเป็นปอ้มปราการ ตอ่มาพระโอรส 
คือ พระเจา้ชาฮนักีร ์ และพระนัดดา (โอรสของพระเจา้ชาฮนักีร)์ , พระเจา้ชาหจ์าฮานไดส้รา้งขยายต่อเติม
ป้อมและพระราชวังแห่งนีอ้ย่างใหญ่โต และน าท่านเข้าชมป้อมผ่านประตู อ ามรรสิงห์ เข้าสู่ส่วนท่ีเป็น
พระราชวงั  ผ่านลานสวนประดบั อ่างหินทรายสีแดงขนาดยกัษ์ส  าหรบัสรงน า้ ท่านจะไดเ้ห็นสถาปัตยกรรม
สามยคุสมยัตามรสนิยมท่ีแตกตา่งกนัของสามกษัตริย ์น าท่านเขา้ชมดา้นในพระต าหนกัตา่งๆท่ีสลกัลวดลาย
ศิลปะแบบโมกุลท่ีมีอิทธิพลจากศิลปะอินเดีย ผสมผสานกบัศิลปะเปอรเ์ซีย แลว้น าขึน้สู่ระเบียงชัน้ท่ีสองท่ีมี
เฉลียงมุข ซึ่งสามารถมองเห็นชมทิวทัศนล์  าน า้ยมุนาได ้ต่อมาน าชมห้องท่ีประทับของกษัตริย ์ ,พระโอรส, 
พระธิดาและองคต์า่งๆ แลว้น าชมพระต าหนกั มาซมัมนั บรูช์ ท่ีมีเฉลียงมขุแปดเหล่ียม มีหนา้ตา่งเปิดกวา้ง ท่ี
สามารถมองเห็นทชัมาฮาลได ้ในพระต าหนกันีเ้องท่ีเลา่กนัวา่ ชาหจ์าฮนั ถกูพระโอรส ออรงัเซบ จองจ าขงัไว ้7 
ปี ในช่วงปลายรชักาลจนสิน้พระชนม ์แลว้ก็น าชมลานสวนประดบั ดิวนัอีอาอ า ท่ีชัน้บนดา้นหนึ่งเคยเป็นท่ี
ประดิษฐานบลัลงักน์กยงูอนัยิ่งใหญ่ (ปัจจบุนัอยู่ในประเทศอิหรา่น) และท่ีลานสวนประดบัแห่งนีเ้องท่ีพระเจา้
ชาหจ์าฮนั ไดพ้บรกัครัง้แรกกบัพระนางมมุตซั  ท่ีไดน้  าสินคา้เป็นสรอ้ยไขม่กุเขา้มาขายใหก้บันางในฮาเรม็ 
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ค ่า รับประทานอาหารค ่า 
20.00 น. ไดเ้วลาอนัสมควรน าทา่นเดินทางสู่สนามบินนานาชาตอิินธิราคานธีกรุงนิวเดลลี 

23.30 น. น าทา่นเดนิทางกลบัสูส่นามบนิสวุรรณภมูิกรุงเทพฯโดยสายการบนิไทยเท่ียวบินท่ีTG 316  (มีบรกิาร
อาหารบนเครื่อง 

วันที ่6 กรุงเทพฯ (สนามบนิสุวรรณภมูิ)  
05.25 น. ถึงสนามบนิสวุรรณภมูิกรุงเทพมหานครโดยความสวสัดิภาพ 

 

อัตราค่าบริการ: อนิเดยีแคชเมียรI์ Miss You 6วัน4คนืโดยสายการบนิไทย 

ก าหนดการเดนิทาง 
ผู้ใหญ่พัก 2-3 

ท่าน 
ท่านละ 

เด็กอายุไม่เกนิ 12 ปี  
(เสริมเตียง)  
ท่านละ 

เด็กอายุไม่เกนิ 12 ปี 
(ไม่เสริมเตียง) 

ท่านละ 

ไม่รวมตั๋ว 
ท่านละ 

พักเดี่ยว 
ท่านละ 

วนัท่ี :  03 – 08 เม.ย. 63 29,900.- 29,900.- 29,900.- 17,915.- 3,900.- 

วนัท่ี :  22 – 27 เม.ย. 63 29,900.- 29,900.- 29,900.- 17,915.- 3,900.- 

วนัท่ี :  29 เม.ย. –04 พ.ค. 63 29,900.- 29,900.- 29,900.- 17,915.- 3,900.- 

วนัท่ี :  6 – 11 พ.ค. 63 29,900.- 29,900.- 29,900.- 17,915.- 3,900.- 

วนัท่ี :  20 – 25 พ.ค. 63 28,900.- 28,900.- 28,900.- 16,915.- 2,900.- 

วนัท่ี :  3 – 9 มิ.ย. 63 28,900.- 28,900.- 28,900.- 16,915.- 2,900.- 

วนัท่ี :  24 – 29 มิ.ย. 63 28,900.- 28,900.- 28,900.- 16,915.- 2,900.- 
 

 

 ราคานีไ้ม่รวมค่าวซ่ีาอนิเดยีท่านละ 1,800 บาท  
ราคานีไ้ม่รวมค่าทปิมัคคุเทศกท์้องถิน่และคนขับรถ รวม 1,500 บาท/ท่าน/ทริป 

 

อัตราดังกล่าวขอสงวนเฉพาะผู้ทีถ่อืหนังสือเดนิทางไทยเท่าน้ัน 
กรณีถือหนังสือเดินทางต่างชาติกรุณาเชค็ราคาอีกครัง้ 

 

เงือ่นไขการให้บริการ 
1. การเดนิทางในแตล่ะครัง้จะตอ้งมีผูโ้ดยสารจ านวน 10 ทา่นขึน้ไป ถา้ผูโ้ดยสารไมค่รบจ านวนดงักลา่ว ทางบริษัทฯ ขอ
สงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงราคาหรือยกเลิกการเดนิทาง 
2. ในกรณีท่ีลูกคา้ตอ้งการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจา้หนา้ท่ีของบริษัทฯ ก่อนทุกครัง้ เพ่ือเช็คขอ้มูล
ความถกูตอ้งของรายการทวัรร์วมทัง้ไฟลบ์ินและเวลานดัหมายทวัร ์หากเกิดความผิดพลาด ทางบริษัทไม่รบัผิดชอบใดๆ 
ทัง้สิน้ 
3. การช าระคา่บรกิาร 
 3.1 กรุณาช าระมดัจ า ทา่นละ 10,000.- บาท  
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 3.2 กรุณาช าระคา่ทวัรส์ว่นท่ีเหลือ 15-20 วนัก่อนออกเดนิทาง 
4. การยกเลิกและคืนคา่ทวัรห์ลงัจากมีการจา่ยเงินมดัจ า 
 4.1แจง้ยกเลิกก่อนเดนิทาง 30 วนั คืนคา่ใชจ้า่ยทัง้หมด 
 4.2 แจง้ยกเลิกก่อนเดนิทาง 15 วนั เก็บคา่ใชจ้า่ย ทา่นละ 10,000 บาท 
 4.3 แจง้ยกเลิกนอ้ยกวา่ 15 วนัก่อนเดนิทาง ทางบรษัิทฯขอสงวนสิทธ์ิ เก็บคา้ใชจ้า่ยทัง้หมด 
  4.4 ยกเวน้กรุ๊ปท่ีเดินทางช่วงวนัหยดุหรือเทศกาลท่ีตอ้งการนัตีมดัจ ากบัสายการบินหรือคา่มดัจ าท่ีพกัโดยตรงหรือ
โดยการผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศและไม่อาจขอคืนเงินได ้รวมถึงเท่ียวบินพิเศษเช่น Extra Flight และ 
Charter Flight จะไมมี่การคืนเงินมดัจ า หรือคา่ทวัรท์ัง้หมดเน่ืองจากคา่ตั๋วเป็นการเหมาจา่ยในเท่ียวบนินัน้ๆ 

กรณีคณะออกเดนิทางได้           
1. คณะจองจ านวนผูใ้หญ่ 10 ทา่นออกเดนิทาง (ไมมี่หวัหนา้ทวัร)์ 
2. คณะจองจ านวนผูใ้หญ่ 15 ทา่นขึน้ไปออกเดนิทาง (มีหวัหนา้หวัหนา้ทวัร)์ 
3. คณะจองไมถ่ึงจ  านวนผูใ้หญ่ 10 ทา่น ไมอ่อกเดนิทาง 

อัตราค่าบริการนีร้วม 
1. คา่ตั๋วเครื่องบนิไป-กลบั ชัน้ประหยดั 
2. คา่โรงแรมท่ีพกัตามรายการท่ีระบ ุ(สองทา่นตอ่หนึ่งหอ้ง) 
3. คา่เขา้ชมสถานท่ีตา่งๆ ตามรายการท่ีระบ ุ
4. คา่อาหารและเครื่องดื่มตามรายการท่ีระบ ุ
5. คา่รถรบัสง่และระหวา่งน าเท่ียวตามรายการท่ีระบ ุ
6. ค่าประกันอุบตัิเหตคุุม้ครองในระหว่างการเดินทาง คุม้ครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท ค่ารกัษาพยาบาลกรณี
เกิดอบุตัเิหตวุงเงินทา่นละ 200,000 บาท ตามเง่ือนไขของกรมธรรม ์ 
 ** ลกูคา้ทา่นใดสนใจซือ้ประกนัการเดนิทางส าหรบัครอบคลมุเรื่องสขุภาพสามารถสอบถามขอ้มลู 
 เพิ่มเตมิกบัทางเจา้หนา้ท่ีบรษิัทได ้** 
 - เบีย้ประกนัเริ่มตน้ 370 บาท [ระยะเวลา 5-7 วนั] 
 - เบีย้ประกนัเริ่มตน้ 430 บาท [ระยะเวลา 8-10 วนั]  
 ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัท่ีมีอายมุากกวา่ 16 หรือนอ้ยกวา่ 75 ปี   
 [รกัษาพยาบาล 2 ลา้น, รกัษาตอ่เน่ือง 2 แสน, เสียชีวิตหรือเสียอวยัวะจากอบุตัเิหต ุ3 ลา้นบาท] 
 ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัท่ีมีอายนุอ้ยกวา่ 16 หรือมากกวา่ 75 ปี   
 [รกัษาพยาบาล 2 ลา้น, รกัษาตอ่เน่ือง 2 แสน, เสียชีวิตหรือเสียอวยัวะจากอบุตัเิหต ุ1.5 ลา้นบาท] 
7. รวมภาษีสนามบนิทกุแหง่ + ภาษีน า้มนั  
8. คา่ภาษีมลูคา่เพิ่ม 7% 

อัตราค่าบริการนีไ้ม่รวม 
1. กระเป๋าเดนิทาง 
2. คา่ธรรมเนียมการย่ืนขอวีซา่อินเดียแบบออนไลน5์ วนัท าการ ทา่นละ 1,800 บาท 
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3. กระเป๋าเดินทางท่านละ 1 ใบเทา่นัน้ ในกรณีท่ีน า้หนกัเกินกว่าท่ีสายการบนิก าหนด 20 กิโลกรมั/ทา่น 1 ส่วนเกินน า้หนกั
ตามสายการบนิก าหนด 
4. คา่ท าหนงัสือเดนิทาง 
5. คา่ใชจ้า่ยสว่นตวันอกเหนือจากรายการ เชน่ คา่เครื่องดื่ม, คา่อาหารท่ีสั่งเพิ่มเอง, คา่โทรศพัท,์ คา่ซกัรีดฯลฯ 
6. คา่อาหารท่ีไมไ่ดร้ะบไุวใ้นรายการ 
7. คา่ท าใบอนญุาตท่ีกลบัเขา้ประเทศของคนตา่งชาตหิรือคนตา่งดา้ว 
8. คา่ทิปมคัคเุทศกท์อ้งถ่ินและคนขบัรถ รวม 1,500 บาท /ทา่น/ทรปิ 

หมายเหตุ 
1. บรษัิทฯ มีสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการในทวัรนี์ ้เม่ือเกิดเหตสุดุวิสยัจนไมอ่าจแกไ้ขได ้
2. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่รบัผิดชอบใดๆ เหตกุารณท่ี์เกิดจากสายการบิน ภัยธรรมชาติ เหตกุารณไ์ม่สงบทางการเมือง, 
การประทว้ง, การนัดหยุดงาน, การก่อการจลาจล, อุบัติเหตุ, ความเจ็บป่วย, ความสูญหายหรือเสียหายของสัมภาระ 
ความลา่ชา้ เหตสุดุวิสยั อ่ืนๆ เป็นตน้ 
3. หากท่านยกเลิกก่อนรายการท่องเท่ียวจะสิน้สุดลง ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านสละสิทธ์ิและจะไม่รบัผิดชอบค่าบริการท่ี
ทา่นไดช้  าระไวแ้ลว้ไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้สิน้ 
4. บริษัทฯ จะไม่รบัผิดชอบต่อการห้ามออกนอกประเทศ หรือ หา้มเขา้ประเทศ อันเน่ืองมาจากมีสิ่งผิดกฎหมาย หรือ
เอกสารเดนิทางไมถ่กูตอ้ง หรือ การถกูปฏิเสธในกรณีอ่ืนๆ 
5. รายการนีเ้ป็นเพียงขอ้เสนอท่ีตอ้งไดร้บัการยืนยนัจากบรษิัทฯ อีกครัง้หนึ่ง หลงัจากไดส้  ารองท่ีนั่งบนเครื่อง และโรงแรมท่ี
พกัในตา่งประเทศเป็นท่ีเรียบรอ้ย แตอ่ยา่งไรก็ตามรายการนีอ้าจเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสม 
6. ราคานีค้ิดตามราคาตั๋วเคร่ืองบินในปัจจุบัน หากราคาตั๋วเคร่ืองบินปรบัสูงขึน้ บริษัทฯ สงวนสิทธ์ิท่ีจะปรบัราคาตั๋ว
เครื่องบนิตามสถานการณด์งักลา่ว 
7. กรณีเกิดความผิดพลาดจากตวัแทน หรือ หนว่ยงานท่ีเก่ียวขอ้ง จนมีการยกเลิก ลา่ชา้ เปล่ียนแปลง การบรกิารจากสาย

การบินบริษัทฯขนส่ง หรือ หน่วยงานท่ีใหบ้ริการ บริษัทฯจะด าเนินโดยสุดความสามารถท่ีจะจดับริการทวัรอ่ื์นทดแทน
ให ้แตจ่ะไมคื่นเงินใหส้  าหรบัคา่บรกิารนัน้ๆ 

8. มคัคเุทศก ์พนกังาน และตวัแทนของบริษัทฯ ไมมี่สิทธ์ิในการใหค้  าสญัญาใดๆ ทัง้สิน้แทนบรษิัทฯ นอกจากมีเอกสารลง
นามโดยผูมี้อ านาจของบรษิัทฯ ก ากบัเทา่นัน้ 

9. หากไม่สามารถไปเท่ียวในสถานท่ีท่ีระบใุนโปรแกรมได ้อนัเน่ืองมาจากธรรมชาติ ความล่าชา้ และความผิดพลาดจาก
ทางสายการบิน จะไม่มีการคืนเงินใดๆทัง้สิน้ แตท่ัง้นีท้างบรษิัทฯจะจดัหารายการเท่ียวสถานท่ีอ่ืนๆมาให ้โดยขอสงวน
สิทธ์ิการจดัหานีโ้ดยไมแ่จง้ใหท้ราบลว่งหนา้  

10. ในกรณีท่ีลกูคา้ตอ้งออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาตดิตอ่เจา้หนา้ท่ีของบริษัทฯ ก่อนทกุครัง้ มิเชน่นัน้ทางบริษัท
ฯ จะไมร่บัผิดชอบคา่ใชจ้า่ยใดๆ ทัง้สิน้  

ส าหรับผู้ทีม่ีความประสงคต้์องการขอยืน่วซ่ีาอนิเดยีแบบออนไลน ์
เอกสารในการยืน่วีซ่าอินเดยีส าหรับผู้ทีถ่อืพาสสปอรต์ไทย 
1. หนงัสือเดินทาง (Passport) หนงัสือเดินทางตอ้งมีหนา้เหลือส าหรบัประทบัวีซา่อย่างนอ้ย2หนา้อายใุชง้านเหลือไม่นอ้ย
กวา่6เดือนนบัจากวนัเดนิทาง *กรุณาถอดปกPassport ก่อนสง่เอกสารบรษิัทจะไมร่บัผิดชอบในกรณีสญูหาย* 
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2. รูปถ่ายรูปถ่ายสีหนา้ตรงขนาด2x2 นิว้พืน้หลงัสีขาวเท่านัน้จ  านวน1ใบเป็นรูปท่ีถ่ายจากรา้นถ่ายรูปเท่านัน้รูป (หา้มสวม
แวน่ตาหรือเครื่องประดบั, ไม่ใส่ชดุขา้ราชการหรือเครื่องแบบใดๆไม่เป็นรูปสติก๊เกอรร์วมถึงหา้มใชรู้ปท่ีถ่ายเองและปริน้ท์
เอง) 
3. แบบฟอรม์ 

*** เอกสารการย่ืนขอวีซ่าอินเดียแบบออนไลน ์ 
สามารถรองรบัไฟลน์ามสกลุ JPG, PNG, PDFขนาดไฟลไ์มเ่กิน 2 MB 

!! สว่นไฟล ์WORD / EXCEL / TIFF / TIF ไมร่องรบักรุณาแปลงเป็น PDF ก่อนได ้ 
ขอ้ความหรอืเนือ้หาตอ้งครบถว้นและมีความชดัเจนเท่านัน้ *** 
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