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กลุมารค์ & พาฮาลแกม | “เคเบิลคาร”์ (รวมคา่ขึน้แลว้) | นั่งเรอืซิคารา่ลอ่งทะเลสาบ  
วดัอกัชารดาหม์ | ประตชูยั India Gate 

 
  
 

 

 

 

 

 

เดินทาง ตุลาคม – ธันวาคม 2562  
 

 

 

 
ราคาเร่ิมต้นเพียง 25,999.- 

เส้นทางการเดนิทาง 

วนัท่ี 1.  กรุงเทพฯ – เดลลี - ศรีนาคา (บนิภายใน) – แคชเมียร ์
วนัท่ี 2   ศรีนาคา – กลุมารค์ – เคเบลิคาร ์(*รวมคา่ขึน้แลว้) – ศรีนาคา 
วนัท่ี 3.  ศรีนาคา – พาฮาลแกม –  ศรีนาคา 

วนัท่ี 4.   ศรีนาคา – ลอ่งเรือซิคารา่ – เดลลี (บนิภายใน)–วดัอกัชารดาหม์ – ประตชูยั – ตลาดจนัปาท - สนามบนินานาชาตอิินทิรา คานธี 
วนัท่ี 5.  กรุงเทพฯ (สนามบนิสวุรรณภมู)ิ  
 

WINDY&SNOWY IN KASHMIR  

อินเดีย แคชเมยีร ์เดลลี  5 วัน 3 คืน 
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วันที ่1 กรุงเทพฯ – เดลลี - ศรีนาคา (บินภายใน) – แคชเมียร ์

05.30 น. คณะมาพรอ้มกันท่ี สนามบินสวุรรณภูมิ ผูโ้ดยสารขาออกชัน้ 4 ประตู 3 เคานเ์ตอร ์D เช็คอินกรุ๊ปของ การบินไทย ( Thai 
Airway) โดยมีเจา้หนา้ท่ีคอยอ านวยความสะดวกจดัเตรียมเอกสารการเดนิทางและสมัภาระใหก้บัท่าน 

07.35 น. ออกเดนิทางสู ่เมืองเดลลี โดยสายการบนิไทย เท่ียวบนิท่ี TG323  (ใชเ้วลาเดนิทางโดยประมาณ 4.30 ชม.)  
(มีบรกิารอาหารบนเครื่อง) 
***คณะเดนิทางตัง้แตว่นัท่ี 07 พ.ย. 19 ออกเดนิทางเวลา 07.00 น.*** 

10.35 น. คณะเดินทางถึงสนามบินนานาชาติอินธิรา คานธี เมืองเดลลี ประเทศอินเดีย ผ่านขัน้ตอนการตรวจคนเขา้เมืองและ
ศลุกากร (เวลาทอ้งถิ่นชา้กวา่ประเทศไทย 1.30 ชั่วโมง) 
***คณะเดนิทางตัง้แตว่นัท่ี 07 พ.ย. 19 เดนิทางถึงเวลา 09.55 น.*** 

กลางวัน อิสระอาหารกลางวันตามอัธยาศัย  
....... น.  ออกเดนิทางสู ่เมืองศรีนาคา โดยสายการบนิ.......โดยเท่ียวบนิท่ี........ 
....... น. เดนิทางถึงสนามบนิศรีนาคา (Srinagar) เช็คสมัภาระแลว้น าท่านเดนิทางสูเ่มืองแคชเมียร ์โดยนั่งรถทอ้งถิ่น คนัละ 5 ท่าน 

รถทอ้งถิ่นจะไมมี่แอรเ์น่ืองจากอณุหภมูท่ีิศรีนาคาเฉล่ียประมาณ 15 องศา อากาศจะเย็นสบายตลอดปี น าท่านเขา้สูท่ี่พกั 
House Boat ณ ทะเลสาบ ซึ่งครัง้หนึ่งเคยเป็นท่ีประพาสนข์องพระมหากษัตรยิผ์ูส้รา้งอนสุรณส์ถานแห่งความรกั 

ค ่า รับประทานอาหารค า่  
ท่ีพกั เดนิทางเขา้สูท่ี่พกั  DELUXE HOUSE BOAT หรือเทียบเท่า 

วันที2่ ศรีนาคา – กุลมารค์ – เคเบิลคาร ์(*รวมค่าขึน้แล้ว) – ศรีนาคา 
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมทีพั่ก 

 น าท่านเดนิทางโดยนั่งรถทอ้งถิ่น (คนัละ 5 ท่าน) ไมมี่แอร ์อณุหภมูท่ีิศรีนาคาเฉล่ียประมาณ 15 องศา อากาศจะเย็นสบาย
ตลอดปี ขึน้สูเ่ทอืกเขากุลมารค์ (Gullamarg) ซึ่งเป็นสถานท่ีมีทศันียภาพสวยงามแห่งหนึ่งในโลกในขณะขบัรถสูเ่ทือกเขากลุ
มารค์สองขา้งทางจะเป็นทุ่งนาขา้วสลบักบัพนัธุไ์มป่้าและฝงูแกะตามเทือกเขาโดยเทือกเขาหิมาลยันีจ้ะมีหิมะปกคลมุสลบักนั
ไป อยู่ห่างจากเมืองศรีนาคา 57 กิโลเมตร (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 2-3 ชั่วโมง) เทือกเขากลุมารค์เป็นพืน้ท่ีราบทุ่งหญา้
ขนาดใหญ่ท่ีสงูท่ีสดุในโลก เม่ือถึงกลุมารค์แลว้พาท่านเท่ียวชมเทือกเขาซึ่งเป็นภเูขาท่ีสวยงามแห่งหนึ่งในแคชเมียร ์มีช่ือวา่
เป็นทุ่งหญา้ของดอกไม ้(Meadow of Flower) เดมิ กลุมารค์ มีช่ือเรียกวา่ เการิมารค์ ตัง้โดยสลุต่านยซูุป ชาร ์ในศตวรรษท่ี 16 
เน่ืองจากเป็นทุ่งหญา้ท่ีเตม็ไปดว้ยดอกไมป่้าท่ีงอกงามตามฤดกูาล อีกทัง้ยงัเป็นท่ีตัง้ของสนามกอลฟ์ 18 หลมุท่ีสงูท่ีสดุในโลก 
สงู 3,000 เมตร จากระดบัน า้ทะเลและสถานท่ีเลน่กีฬาสกีน า้แขง็ในฤดหูนาวจนไมค่ดิวา่นีเ้ป็นประเทศอินเดีย 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน  
 น าท่านไปยงัสถานีเคเบลิคาร ์(*รวมค่าขึน้แล้ว) เพ่ือขึน้ไปยงัสถานีกงโดรีบนเขาอฟัฟารว์ตั เฟสท่ี 1 ดว้ยระยะทางประมาณ 

4 กิโลเมตร (หากท่านตอ้งการขึน้สู่ยอดเขาจะตอ้งนั่งเคเบิล้คาร์ ท่ีเฟสท่ี 2 ขึน้สู่ยอดเขาเป็นระยะทางกว่า 5 กิโลเมตร ท่าน
สามารถซือ้ตั๋วไดท่ี้สถานีเฟสท่ี 1 (ไม่รวมในค่าทัวร)์ ซึ่งถือไดว้่าเป็นเสน้ทางท่ีสวยท่ีสดุและสงูท่ีสดุแห่งหนึ่งของเอเชีย เม่ือ
เดินทางถึงท่ีหมายสิ่งท่ีท่านจะไดพ้บคือบรรยากาศและทัศนียภาพแบบพาโนรามาอันสวยงามบนเขาอัฟฟารว์ตั  ถา้ทอ้งฟ้า
แจ่มใสก็จะสามารถมองเห็นยอดเขานันกา พารบ์ตั (Nanga Parbat) ของเทือกเขาหิมาลยั อิสระใหท้่านไดเ้พลิดเพลินกับ
กิจกรรมมากมาย อาทิเช่น เลน่สกี เล่ือนสกีหิมะ ท่านสามารถเลน่สกีไดร้ะหว่างช่วงฤดหูนาว – ใบไมผ้ลิ (ธ.ค. – เม.ย.) ซึ่งค่า
เลน่สกีนีจ้ะไมร่วมอยู่ในคา่ทวัร ์สามารถแจง้หวัหนา้ทวัรห์รือไกดท์อ้งถิ่นเพ่ือแจง้เลน่สกีได ้หรือเก็บภาพความประทับใจไวเ้ป็น
ท่ีระลกึตามอธัยาศยัไดเ้วลาสมควรน าท่านเดินทางกลบัศรีนาคาระหว่างทางใหท้่านไดเ้พลิดเพลินกับวิวทิวทัศนส์องขา้งทาง  
ไดเ้วลาสมควรเดนิทางกลบัท่ีพกั 
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ค ่า รับประทานอาหารค า่  
ทีพั่ก เดนิทางเขา้สูท่ี่พกั  DELUXE HOUSE BOAT หรือเทียบเท่า 

วันที ่3 ศรีนาคา – พาฮาลแกม –  ศรีนาคา 
เช้า รับประทานอาหารเช้า  

 

น าท่านเดินทางสู่ พาฮาลแกม (Pahalgam) หรือหุบเขาแกะ เดิมเป็นหมู่บา้นของคนเลีย้งแกะท่ีตัง้อยู่ในหุบเขาอัน
สลับซับซ้อน อยู่สูงกว่าระดับน า้ทะเล 2,130 เมตร ดว้ยความงามของทุ่งหญ้าและป่าสน สถานท่ีท่องเท่ียวแห่งนีจ้ึงเป็น
โลเคชั่นยอดฮิตท่ีภาพยนตรห์ลายเรื่องนิยมมาถ่ายท า และมีความส าคัญต่อวงการอุตสาหกรรมภาพยนตรเ์ลยก็ว่าได ้
นอกจากนี ้พาฮาลแกม ยังไดร้บัการขนานนามว่าเป็นสวิตเซอรแ์ลนดแ์ห่งอินเดียอีกดว้ย  พาฮาลแกมในช่วงฤดหูนาวจะปก
คลมุไปดว้ยหิมะเกือบทกุพืน้ท่ี อากาศหนาวเย็น น า้ในล าธารเย็นเฉียบ จนอยากจะเก็บใส่ขวดมาลบูหนา้ระหว่างหนา้รอ้นใน
เมืองไทยใหชุ้่มฉ ่า สายน า้สายย่อยๆ ของท่ีน่ี จะมาบรรจบรวมกันกลายเป็น แม่น า้ลิดดาร ์(Liddar) แม่น า้สายส าคญัท่ีหล่อ
เลีย้งชีวติในพาฮาลแกม ภายในสายน า้เตม็ไปดว้ยโขดหินกลมเกลีย้งทุกขนาด เม่ือน า้ปะทะตอ้งหินจึงเกิดเป็นฟองคล่ืนน า้ท่ี
เสรมิใหบ้รรยากาศชวนมองเหมือนกับภาพวาดในจินตนาการ ระหว่างการเดินทางไปพาฮาลแกมใหท้่านไดช้มวิวท่ีสวยงาม
สองขา้งทางและเก็บภาพประทบัใจ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน  
 น าท่านชม เมืองพาฮาลแกม ดนิแดนสรวงสวรรคข์องแคชเมียร ์ซึ่งนักท่องเท่ียวท่ีไดม้าเยือนดินแดนนี้ ต่างยกย่องใหด้ินแดน
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แห่งนีเ้ป็นสถานท่ีท่ีสวยท่ีสดุในโลก ใหท้่านไดส้นุกสนานกับการชมหุบเขาพาฮาลแกม หรือสามารถข่ีมา้ชมวิวหุบเขาพาฮาล
แกมนีไ้ด ้**ค่าข่ีมา้ประมาณ 1000 รูปี ไม่รวมอยู่ในค่าทัวร ์กรุณาติดต่อหัวหน้าทัวร*์* นอกจากนีท้่านยังสามารถเก็บภาพ
ประทับใจโดยมีฉากหลงัเป็นวิวภูเขาท่ีสวยงาม สดูอากาศบริสทุธิ์ เลือกซือ้สินคา้พืน้เมืองมากมาย จากนัน้น าท่านเดินทาง
กลบัสูเ่มืองศรีนาคา 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า  
ทีพั่ก เดนิทางเขา้สูท่ี่พกั  DELUXE HOUSE BOAT หรือเทียบเท่า 

วันที ่4 
ศรีนาคา – ล่องเรือซิคาร่า – เดลลี (บินภายใน) – วัดอักชารดาหม์ – ประตูชัย 
– ตลาดจันปาท - สนามบินนานาชาติอินทริา คานธี 

เช้า รับประทานอาหารเช้า  
 จากนัน้น าทกุท่านล่องเรือซิคาร่าในทะเลสาบ (*รวมค่าล่องเรือแล้ว) ซึ่งเป็นเรือพายแบบฉบบัแคชเมียรโ์ดยเฉพาะชมวิถี

ชีวติชาวบา้นรมิน า้ท่ีอยู่ท่ามกลางฉากหลงัภูเขาหิมะลอ้มรอบไปดว้ยทะเลสาบ ขบักล่อมไปดว้ยเสียงนกนานาชนิดแต่งแตม้
ดว้ยดอกไมน้ า้นานาพนัธุ ์
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน  
 จากนัน้พาเดนิทางสูส่นามบนิศรีนาคา เพ่ือเดนิทางสูเ่มืองเดลลี 

....... น. ออกเดนิทางจากศรีนาคา เขา้สูเ่มืองเดลลี  โดยสายการบนิในประเทศ.....เท่ียวบนิท่ี..... 

....... น. เดนิทางถึงท่าอากาศยานภายในประเทศเมืองเดลลี 

 น าท่านเดนิทางเขา้สูก่รุงนิวเดลลี (New Delhi) ท่ีมีประวตัศิาสตรอ์ันยาวนานกว่า 5,000 ปี และเป็นศนูยก์ลางการปกครอง
ของอาณาจกัรอินเดียโบราณ 7 อาณาจกัร ตอ่มาในปี 1857 องักฤษไดเ้ขา้มามีบทบาทในการปกครองประเทศอินเดียและได้
ยา้ยเมืองหลวงไปอยู่ท่ีโกลกตัตา และไดย้า้ยกลบัมาเป็นเมืองหลวงอีกครัง้หนึ่งในปี 1911 หลงัจากอินเดียไดร้บัเอกราชจาก
ประเทศองักฤษในปี 1947 ก็ไดมี้การสรา้งสถานท่ีท าการราชการโดยสรา้งเมืองใหมช่ื่อวา่นิวเดลลี น าท่านเดนิทางสู่วัดอักชาร
ดาหม์ (Akshardham) วดัแห่งศาสนาฮินดท่ีูใหญ่ท่ีสดุในโลก และเป็นวทิยาลยัทางจิตวญิญาณและวฒันธรรม สถานท่ีส  าคญั
ประจ ากรุงนิวเดลีแห่งประเทศอินเดีย ออกแบบในสไตลส์ถาปัตยกรรมดัง้เดิมของอินเดีย ท่ีมีความซับซ้อนแต่ก็ปราณีต
สวยงามสมค าร  ่าลือ วดัแห่งนีเ้ป็นวดัท่ีสรา้งขึน้ใหมแ่ห่งศาสนาฮินดนูิกายสวามีนารายัน โดยช่ืออักชารดาหม์มีความหมายว่า 
ท่ีพ  านักของพระเจ้าแห่งโลก สรา้งแลว้เสร็จในปี 2005 แนวคิดการสรา้งวัดมาจาก Brahmaswarup Yogiji Maharaj 
ผูป้กครองศาสนาฮินดท่ีู 4แห่งนิกายสวามีนารายัน ท่ีมีประสงคส์รา้งวดัใกลแ้ม่น า้ยมุนา และไดส้รา้งจนส าเร็จในสมยัของ
ผูป้กครองท่ี 5 โดยวดัยงัคงความยิ่งใหญ่อลงัการแบบวดัอินเดีย ดงึดดูเหลา่สาวกและนักท่องเท่ียวใหม้าบูชาและช่ืนชมความ
ตระการตาของวดัแห่งนีม้ากมายในทุกๆปี ***กรณีท่ีวดัอักชารดาหม์ปิด ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการสลับโปรแกรม***  
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จากนัน้ผ่านชมรัฐสภาราชปาติ บาวาล ซึ่งเป็นวงแหวนสถานท่ีราชการต่างๆ มีตึกรฐัสภาอันยิ่งใหญ่และเป็นท่ีท าการของ
รฐับาล ผ่านชมย่านธุรกิจการคา้และย่านท่ีอยู่อาศยัของเศรษฐีอินเดียบนถนนสายส าคญัท่ีสดุของอินเดีย  น าท่านผ่านชม 
ประตูชัย (India Gate) เป็นอนสุรณส์ถานของเหลา่ทหารหาญท่ีเสียชีวติจากการรว่มรบกบัอังกฤษในสมยัสงครามโลก ครัง้ท่ี 
1 และสงครามอัฟกานิสถาน ประตูชัยแห่งนีจ้ึงถือได้ว่าเป็นสัญลักษณ์แห่งหนึ่งของกรุงนิวเดลลี โดยซุ ้มประตูแห่งนี ้มี
สถาปัตยกรรมคล้ายประตูชัยของกรุงปารีสและนครเวียงจันทน์  ซึ่งมีความสูง 42 เมตร สร้างขึน้จากหินทรายเม่ือปี
คริสตศ์กัราชท่ี 1931 บนพืน้ผิวของประตชูัยแห่งนีจ้ะปรากฏรายนามของทหารท่ีเสียชีวิตถูกแกะสลกัไว ้และบริเวณใตโ้คง้
ประตจูะปรากฏคบเพลงิท่ีไฟไมเ่คยมอดดบัเพ่ือเป็นการร  าลึกถึงผูเ้สียชีวิตในสงครามอินเดีย -ปากีสถาน เม่ือปีคริสตศ์กัราชท่ี 
1971 มีทหารยามเฝ้าบริเวณประตชูัยตลอดเวลาเพ่ือป้องกันการก่อวินาศกรรมจากนัน้น าท่านสู่ตลาดจันปาท(Janpath 

Market) อิสระใหท้่านเลือกซือ้สินคา้พืน้เมืองและงานหัตถกรรมต่างๆ เช่น ผา้ไหมอินเดีย, เครื่องประดบัอัญมณี, ไมจ้ันทน์
หอมแกะสลกั, ของตกแตง่ประดบับา้น ฯลฯ 

ค ่า อิสระอาหารค ่าตามอัธยาศัย  
21.00 น. ไดเ้วลาอนัสมควรน าท่านเดนิทางสูส่นามบนินานาชาตอิินธิรา คานธี กรุงนิวเดลลี 

วันที ่5 กรุงเทพฯ  
00.20 น. น าท่านเดนิทางกลบัสูส่นามบนิสวุรรณภมูิ กรุงเทพฯ โดยสายการบนิไทย เท่ียวบนิท่ี  TG 316   
05.45 น. ถึงสนามบนิสวุรรณภมู ิกรุงเทพฯพมหานคร โดยความสวสัดภิาพ 

 

อัตราค่าบริการ : WINDY&SNOWY IN KASHMIR อินเดีย แคชเมียร ์เดลลี  5 วัน 3คืน โดยสายการบินไทย 

ก าหนดการเดนิทาง 
ผู้ใหญ่พัก 2-3 

ท่าน 
ท่านละ 

เดก็อายุไม่เกิน 12 ปี  
(เสริมเตียง)  
ท่านละ 

เดก็อายุไม่เกิน 12 ปี 
(ไม่เสริมเตียง) 

ท่านละ 

พักเดีย่ว 
ท่านละ 

ไม่รวมต๋ัว 
ท่านละ 

วนัท่ี :  25-29 ต.ค. 62                                                                                            25,999 25,999 25,999 2,900 14,900 

วนัท่ี :  26-30 ต.ค. 62                                                                                            25,999 25,999 25,999 2,900 14,900 

วนัท่ี :  07-11 พ.ย. 62                                                                                            26,999 26,999 26,999 2,900 14,900 

วนัท่ี :  21-25 พ.ย. 62                                                                                            26,999 26,999 26,999 2,900 14,900 

วนัท่ี :  05-09 ธ.ค. 62                                                                                            26,999 26,999 26,999 2,900 14,900 

วนัท่ี :  06-10 ธ.ค. 62                                                                                            26,999 26,999 26,999 2,900 14,900 

วนัท่ี :  27-31 ธ.ค. 62                                                                                            30,999 30,999 30,999 2,900 14,900 

วนัท่ี :  28 ธ.ค. 62 -01 ม.ค. 63                                                                                            30,999 30,999 30,999 2,900 14,900 

ราคาเดก็ทารก(อายุไม่ถึง 2 ปีบริบูรณ ์ณ วันเดนิทางกลับ) ตดิต่อสอบถาม ราคานี้รวมรายการทัวร ์ต๋ัวเคร่ืองบนิ (ไม่รวมวซ่ีาอินเดยี) 

 

 ราคานีไ้ม่รวมค่าวีซ่าอินเดยี ทา่นละ 1,800 บาท  
ราคานีไ้ม่รวมค่าทปิมัคคุเทศกท์อ้งถิ่นและคนขับรถ รวม 2,000 บาท/ทา่น/ทริป 
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อัตราดังกล่าวขอสงวนเฉพาะผู้ทีถ่ือหนังสือเดนิทางไทยเทา่น้ัน 

กรณีถือหนังสือเดินทางต่างชาติกรุณาเช็คราคาอีกครัง้ 
 

 เงือ่นไขการใหบ้ริการ 
1.  การเดินทางในแตล่ะครัง้จะตอ้งมีผูโ้ดยสารจ านวน 10 ท่านขึน้ไป ถา้ผูโ้ดยสารไม่ครบจ านวน

ดงักลา่ว  
 ทางบรษิัทฯ ขอสงวนสทิธ์ิในการเปลี่ยนแปลงราคาหรอืยกเลกิการเดินทาง 
2.  ในกรณีท่ีลกูคา้ตอ้งการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจ้าหนา้ท่ีของบริษัทฯ 

ก่อนทกุครัง้ เพื่อเช็คขอ้มลูความถกูตอ้งของรายการทวัรร์วมทัง้ไฟลบ์ินและเวลานดัหมายทวัร ์
หากเกิดความผิดพลาด ทางบรษิัทไม่รบัผิดชอบใดๆ ทัง้สิน้ 

3.  การช าระคา่บรกิาร 
     3.1 กรุณาช าระมดัจ า ทา่นละ 10,000.- บาท  
     3.2 กรุณาช าระคา่ทวัรส์ว่นท่ีเหลอื 15-20 วนัก่อนออกเดินทาง 
4.  การยกเลกิและคืนคา่ทวัรห์ลงัจากมีการจ่ายเงินมดัจ า 
    4.1 แจง้ยกเลกิก่อนเดินทาง 30 วนั คืนคา่ใชจ้่ายทัง้หมด 
    4.2 แจง้ยกเลกิก่อนเดินทาง 15 วนั เก็บคา่ใชจ้่าย ทา่นละ 10,000 บาท 
    4.3 แจง้ยกเลกินอ้ยกวา่ 15 วนัก่อนเดินทาง ทางบรษิัทฯขอสงวนสทิธ์ิ เก็บคา้ใชจ้่ายทัง้หมด 
    4.4 ยกเวน้กรุป๊ท่ีเดินทางช่วงวนัหยุดหรือเทศกาลท่ีตอ้งการนัตีมัดจ ากับสายการบินหรือค่า

มดัจ าท่ีพกัโดยตรงหรอืโดยการผ่านตวัแทนในประเทศหรือต่างประเทศและไม่อาจขอคืนเงิน
ได ้รวมถึงเท่ียวบินพิเศษเช่น Extra Flight และ Charter Flight  จะไม่มีการคืนเงินมัดจ า หรือ
คา่ทวัรท์ัง้หมดเน่ืองจากคา่ตั๋วเป็นการเหมาจ่ายในเท่ียวบินนัน้ๆ 

 

กรณีคณะออกเดินทางได้           
1. คณะจองจ านวนผูใ้หญ่ 10 ทา่นออกเดินทาง (ไม่มีหวัหนา้ทวัร)์ 
2. คณะจองจ านวนผูใ้หญ่ 15 ทา่นขึน้ไปออกเดินทาง (มีหวัหนา้หวัหนา้ทวัร)์ 
3. คณะจองไม่ถึงจ านวนผูใ้หญ่ 10 ทา่น ไม่ออกเดินทาง 

 

อัตราค่าบริการนีร้วม 
1.  คา่ตั๋วเครื่องบินไป-กลบั ชัน้ประหยดั 
2.  คา่โรงแรมท่ีพกัตามรายการท่ีระบุ (สองทา่นตอ่หนึ่งหอ้ง) 
3.  คา่เขา้ชมสถานท่ีตา่งๆ ตามรายการท่ีระบุ 
4.  คา่อาหารและเครื่องด่ืมตามรายการท่ีระบุ 
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5.  คา่รถรบัสง่และระหวา่งน าเท่ียวตามรายการท่ีระบุ 
6.  คา่ประกนัอุบติัเหตคุุม้ครองในระหวา่งการเดินทาง คุม้ครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท 

คา่รกัษาพยาบาลกรณีเกิดอุบติัเหตวุงเงินทา่นละ 200,000 บาท ตามเงื่อนไขของกรมธรรม ์ 
 ** ลกูคา้ท่านใดสนใจซือ้ประกนัการเดนิทางส าหรบัครอบคลมุเร่ืองสขุภาพสามารถสอบถามขอ้มลู 
 เพิม่เตมิกบัทางเจา้หนา้ท่ีบรษัิทได ้** 
 - เบีย้ประกนัเริม่ตน้ 370 บาท [ระยะเวลา 5-7 วนั] 
 - เบีย้ประกนัเริม่ตน้ 430 บาท [ระยะเวลา 8-10 วนั]  
 ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัท่ีมีอายมุากกวา่ 16 หรือนอ้ยกวา่ 75 ปี   
 [รกัษาพยาบาล 2 ลา้น, รกัษาตอ่เน่ือง 2 แสน, เสียชีวติหรือเสียอวยัวะจากอบุตัเิหต ุ3 ลา้นบาท] 
 ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัท่ีมีอายนุอ้ยกวา่ 16 หรือมากกวา่ 75 ปี   
 [รกัษาพยาบาล 2 ลา้น, รกัษาตอ่เน่ือง 2 แสน, เสียชีวติหรือเสียอวยัวะจากอบุตัเิหต ุ1.5 ลา้นบาท] 

7.  รวมภาษีสนามบินทกุแหง่ + ภาษีน า้มนั  
8.  คา่ภาษีมลูคา่เพิ่ม 7% 
 

อัตราค่าบริการนีไ้ม่รวม 
1. กระเป๋าเดินทาง 
2. คา่ธรรมเนียมการยื่นขอวีซา่อินเดียแบบออนไลน ์5 วนัท าการ ทา่นละ 1,800 บาท  
3. กระเป๋าเดินทางทา่นละ 1 ใบเทา่นัน้ ในกรณีท่ีน า้หนกัเกินกวา่ท่ีสายการบินก าหนด  

30 กิโลกรมั/ท่าน และส าหรับบินภายในไม่เกิน 20 กิโลกรัม/ท่าน สว่นเกินน า้หนกัตาม
สายการบินก าหนด 

4. คา่ท าหนงัสอืเดินทาง 
5. ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการ เช่น ค่าเครื่องด่ืม , ค่าอาหารท่ีสั่งเพิ่มเอง, ค่า

โทรศพัท,์ คา่ซกัรดีฯลฯ 
6. คา่อาหารท่ีไม่ไดร้ะบุไวใ้นรายการ 
7. คา่ท าใบอนญุาตท่ีกลบัเขา้ประเทศของคนตา่งชาติหรอืคนตา่งดา้ว 
8. คา่ทิปมคัคเุทศกท์อ้งถ่ินและคนขบัรถ รวม 2,000 บาท /ทา่น/ทรปิ 

 

หมายเหตุ 
1. บรษิัทฯ มีสิทธ์ิท่ีจะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทวัรนี์ ้เม่ือเกิดเหตุสดุวิสยัจนไม่

อาจแกไ้ขได ้
2. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่ร ับผิดชอบใดๆ เหตุการณ์ท่ีเกิดจากสายการบิน ภัยธรรมชาติ 

เหตกุารณไ์ม่สงบทางการเมือง, การประทว้ง, การนดัหยดุงาน, การก่อการจลาจล, อุบติัเหตุ, 
ความเจ็บป่วย, ความสญูหายหรอืเสยีหายของสมัภาระ ความลา่ชา้ เหตสุดุวิสยั อ่ืนๆ เป็นตน้ 

3. หากทา่นยกเลกิก่อนรายการทอ่งเท่ียวจะสิน้สดุลง ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านสละสิทธ์ิและจะ
ไม่รบัผิดชอบคา่บรกิารท่ีทา่นไดช้  าระไวแ้ลว้ไม่วา่กรณีใดๆ ทัง้สิน้ 
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4. บรษิัทฯ จะไม่รบัผิดชอบตอ่การหา้มออกนอกประเทศ หรอื หา้มเขา้ประเทศ อนัเน่ืองมาจากมี
สิ่งผิดกฎหมาย หรอืเอกสารเดินทางไม่ถกูตอ้ง หรอื การถกูปฏิเสธในกรณีอ่ืนๆ 

5. รายการนีเ้ป็นเพียงขอ้เสนอท่ีตอ้งไดร้บัการยืนยนัจากบรษิัทฯ อีกครัง้หนึ่ง หลงัจากไดส้  ารองท่ี
นั่งบนเครื่อง และโรงแรมท่ีพกัในต่างประเทศเป็นท่ีเรียบรอ้ย แต่อย่างไรก็ตามรายการนีอ้าจ
เปลี่ยนแปลงไดต้ามความเหมาะสม 

6. ราคานีคิ้ดตามราคาตั๋วเครื่องบินในปัจจุบนั หากราคาตั๋วเครื่องบินปรบัสงูขึน้ บริษัทฯ สงวน
สทิธ์ิท่ีจะปรบัราคาตั๋วเครื่องบินตามสถานการณด์งักลา่ว 

7. กรณีเกิดความผิดพลาดจากตัวแทน หรือ หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง จนมีการยกเลิก ล่าช้า 
เปลี่ยนแปลง การบรกิารจากสายการบินบรษิัทฯขนสง่ หรือ หน่วยงานท่ีใหบ้ริการ บริษัทฯจะ
ด าเนินโดยสุดความสามารถท่ีจะจัดบริการทัวรอ่ื์นทดแทนให ้แต่จะไม่คืนเงินใหส้  าหรับ
คา่บรกิารนัน้ๆ 

8. มัคคุเทศก์ พนกังาน และตวัแทนของบริษัทฯ ไม่มีสิทธ์ิในการใหค้  าสญัญาใดๆ ทัง้สิน้แทน
บรษิัทฯ นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผูมี้อ  านาจของบรษิัทฯ ก ากบัเทา่นัน้ 

9. หากไม่สามารถไปเท่ียวในสถานท่ีท่ีระบุในโปรแกรมได ้อนัเน่ืองมาจากธรรมชาติ ความลา่ชา้ 
และความผิดพลาดจากทางสายการบิน จะไม่มีการคืนเงินใดๆทัง้สิน้ แต่ทัง้นีท้างบริษัทฯจะ
จัดหารายการเท่ียวสถานท่ีอ่ืนๆมาให้ โดยขอสงวนสิทธ์ิการจัดหานีโ้ดยไม่แจ้งให้ทราบ
ลว่งหนา้  

10. ในกรณีท่ีลกูคา้ตอ้งออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจา้หนา้ท่ีของบริษัทฯ ก่อน
ทกุครัง้ มิเช่นนัน้ทางบรษิัทฯ จะไม่รบัผิดชอบคา่ใชจ้่ายใดๆ ทัง้สิน้  

 

ส าหรับผู้ทีมี่ความประสงคต์้องการขอยื่นวีซ่าอินเดียแบบออนไลน ์
เอกสารในการย่ืนวีซ่าอินเดียส าหรับผู้ที่ถือพาสสปอรต์ไทย 

1. หนงัสอืเดินทาง (Passport) หนงัสอืเดินทาง ตอ้งมีหนา้เหลอืส  าหรบัประทบัวีซา่อย่างนอ้ย 2 หนา้ 
อายุใชง้านเหลือไม่นอ้ยกว่า 6 เดือน นบัจากวนัเดินทาง *กรุณาถอดปก Passport ก่อนส่ง
เอกสารบรษิัทจะไม่รบัผิดชอบในกรณีสญูหาย* 

2. รูปถ่าย รูปถ่ายสหีนา้ตรงขนาด 2x2 นิว้ พืน้หลงัสขีาวเท่านัน้ จ านวน 1 ใบ เป็นรูปท่ีถ่ายจากรา้น
ถ่ายรูปเทา่นัน้ รูป (หา้มสวมแวน่ตาหรอืเครื่องประดบั, ไม่ใสชุ่ดขา้ราชการหรอืเครื่องแบบใดๆ 
ไม่เป็นรูปสติก๊เกอรร์วมถึงหา้มใชรู้ปท่ีถ่ายเองและปริน้ทเ์อง) 

3. แบบฟอรม์ 
*** เอกสารการยื่นขอวีซา่อินเดียแบบออนไลน ์ 

สามารถรองรบัไฟลน์ามสกลุ JPG, PNG, PDF ขนาดไฟลไ์ม่เกิน 2MB 
!! สว่นไฟล ์WORD / EXCEL / TIFF / TIF ไม่รองรบั กรุณาแปลงเป็น PDF ก่อนได ้ 

ขอ้ความหรอืเนือ้หาตอ้งครบถว้นและมีความชดัเจนเทา่นัน้ *** 
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