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วนัแรก สนามบินสุวรรณภมู-ิเดลล ี

20.00 น.  พรอ้มกนัที ่ท่าอากาศยานสวุรรณภมูิ ช ัน้ 4 ประตู 2 แถว C เคานเ์ตอร ์สายการบนิ การบนิไทย (TG) เจา้หนา้ที่คอยตอ้นรบั

และอาํนวยความสะดวกในการเดนิทาง (แนะนาํใหโ้หลดของทีไ่ม่จาํเป็นลงใตท้อ้งเครื่อง เพราะเจา้หนา้ที่อินเดยีตรวจค่อนขา้ง

ละเอยีด เพือ่เป็นการไม่เสยีเวลา แนะนาํใหถ้อืเฉพาะกระเป๋าถอืและของมค่ีาขึ้นเครื่องเท่านัน้) 

23.25 น. ออกเดนิทางสู่ เมืองเดล ีประเทศอนิเดยี โดยสายการบนิ Thai Ari Wayเทีย่วบนิที ่TG 331 ใชเ้วลาบนิโดยประมาณ  4.45 

ช ัว่โมง  

วนัที่สอง เดล-ีศรีนาคา-พาฮาลแกม 

02.20 น.  ถงึ ท่าอากาศยานนานาชาตอินิทริาคานธรี ์เมืองเดลี (เวลาอินเดยีชา้กว่าไทยประมาณหน่ึงชัว่โมงครึ่ง) ผ่านพธิีการตรวจคน

เขา้เมอืงและตรวจรบัสมัภาระเรียบรอ้ยแลว้ ***ใหท้่านธุระส่วนตวัลา้งหนา้แปรงฟนั ก่อนออกจากสนามบนิ  

นาํท่านเดนิทางสู่ อาคารบนิภายในประเทศ ณ ท่าอากาศยานนานาชาตอินิทริาคานธรี ์ เมืองเดลี 

….. น.  ออกเดนิทางสู่ ศรนีาคา (Srinagar) รฐัแคชเมียร ์โดยสายการบนิ …. เทีย่วบนิที่ … (ใชเ้วลาบนิประมาณ 1 ชัว่โมง 30 นาท ี

ไม่มอีาหารและเครื่องดืม่บนเครื่องบนิ) 

***หมายเหตุ*** เน่ืองจากเที่ยวบินภายในประเทศอนิเดีย มีการจํากดัน้ําหนักกระเป๋าสมัภาระ อนุญาตใหโ้หลดกระเป๋า

สมัภาระลงใตท้อ้งเครื่องบินได ้ท่านละไม่เกิน 15 กก. *จํานานท่านละไม่เกิน 1 ใบเท่านั้น และสามารถนําขึ้ นเครื่องได ้

ท่านละ ไม่เกิน 7 กก. จํานวนท่านละไม่เกิน 1 ใบ กรณีท่านมีน้ําหนักเกินทางสายการบินจําเป็นตอ้งเรียกเก็บค่าใชจ้่าย

เพิ่มเติม ซึ่งลูกคา้จําเป็นตอ้งชําระเองตามจริงท ัง้หมด จึงขอความกรุณาร่วมมือในการคํานวนน้ําหนักสมัภาระก่อนการ

เดินทางทกุคร ัง้ 

….. น.  ถงึ สนามบนิศรนีาคา เมืองศรนีาคา ซึ่งเป็นเมอืงหลวงในช่วงฤดูรอ้นแห่งแควน้จมัมู-แคชเมยีร ์ต ัง้อยู่ในหุบเขาแคชเมยีร ์ที่

ระดบัความสูง 1,730 เมตร ไดเ้ชื่อว่าเป็นดนิแดนแห่งทะเลสาบ สายนํา้ สวนดอกไมแ้ละงานศิลปะ ดว้ยความงดงามของหุบ

เขาแคชเมยีรน้ี์เอง ในศตวรรษที ่17 จกัรพรรดซิาฮงัครีแ์ละพระนางนูรชาฮาน (พระบดิาและพระมารดาของพระเจา้ซารจ์าฮาน

ผูส้รา้งทชัมาฮาล) ไดเ้สร็จมาจากเมอืงอคัรา เพือ่มาเทีย่วดนิแดนในแถบน้ีและทรงโปรดปรานทวิทศันแ์ห่งหุบเขาแคชเมยีรม์าก 

จนมพีระบญัชาใหส้รา้งสวนดอกไมแ้ละบ่อนํา้พรุอ้นหลายแห่งเพือ่เป็นทีพ่กัผ่อน ใหท้่านไดถ่้ายรูปกบัววิสวยๆ จากนัน้นาํท่าน

นัง่รถ Innova คนัละ 4-5 ท่าน หรือ รถตู ้Tempo นัง่คนัละ 8-10 ท่าน สู่เมอืง พาฮาลแกม  

 

เที่ยง  บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร หรอื หอ้งอาหารในโรงแรม 

 

นาํท่านเดนิทางสู่ เมืองพาฮาลแกม อยู่ห่างจากศรีนาคาประมาณ 90 กิโลเมตร (ใชเ้วลาเดนิทาง 3 ชัว่โมง )เป็นเมอืงที่มคีวาม

สูง 2130 เมตร เหนือระดบันํา้ทะเล ในช่วงฤดูหนาวจะปกคุมดว้ยหมิะ อากาศหนาวเย็น นํา้ในลาํธารเย็นเฉียบ แม่นํา้สาย

ย่อยๆ ไหลมาบรรจบรวมกนัเป็น “แม่นํา้ลดิดาร”์ (Liddar) ท่านจะไดส้มัผสับรรยากาศทุ่งหญา้ ป่าสน และวถิีชีวติของชาว

บา้นเมอืงพาฮาแกม และยงัเป็นสถานทีถ่่ายทาํภาพยนตรข์องอนิเดยีหลายเรื่อง ท่านสามารถเลอืกกิจกรรมตามอธัยาศยั เช่น 

ชอ้ปป้ิงตลาดพื้นเมอืง ขีม่า้ชมเมอืง ( ค่าขีม่า้ ไม่รวมในค่าทวัร ์) 



 

        Page 3 of 13 

FT-SXR TG 02B 

 

เยน็  บรกิารอาหารเยน็ ณ โรงแรม 

  จากนัน้นาํท่านเขา้สู่ทีพ่กั Hill Top Hotel ระดบั 3 ดาวหรอืเทยีบเท่า 

วนัที่สาม พาฮาลแกม -กุลมารค์ 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

จากนัน้นาํท่านเดนิทางสู่ กลุมารค์ (Gulmarg) ในช่วงฤดูรอ้นที่น่ีจะเป็นที่ต ัง้ของสนามกอลฟ์ที่สูงที่สุดในโลก สาํหรบัในช่วง

ฤดูหนาวทีน่ี่เป็นสถานทีเ่ล่นสกีในฤดูหนาว นอกจากน้ีกุลมารค์ยงัเป็นสถานทีถ่่ายทาํภาพยนตรอ์กีหลายเรื่อง ตลอดเสน้ทางสู่

กุลมารค์จะผ่านหมู่บา้นชาวพื้นเมอืงและเทอืกเขาหมิะสลบัซบัซอ้นสวยงาม  

  
เที่ยง บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร หรอื หอ้งอาหารในโรงแรม 

จากนัน้นาํท่านขึ้น เคเบลิคาร ์เฟส 1 กระเชา้ลอยฟ้าหรอืกอนโดลา  (รวมอยู่ในค่าทวัร)์ ไปจนถึง ยอดเขากุลมารค์ ระหว่าง

ทางขึ้นสู่ยอดเขากุลมารค์ ท่านจะพบเหน็หมู่บา้นยปิซี ซึ่งจะอพยพไปอยู่ที่เมอืงจมัมูในช่วงฤดูหนาว และจะกลบัมาอยู่อาศยั

ในช่วงฤดูรอ้น  หากฟ้าเปิดสามารถมองเหน็ยอดเขา K2 ทีสู่งเป็นอนัดบัสองรองจากยอดเขาเอเวอร ์

เมือ่ถงึบนยอดเขากุลมารค์ ใหท้่านถ่ายรูปกบัทวิทศันภ์เูขาซึ่งเป็นส่วนหน่ึงของเทอืกเขาหมิาลยัที่ปกคลุมดว้ยหมิะสวยงามใน

ทกุทศิทาง (ท่านสามารถเล่นสกีหรือเล่นลากเลือ่นหมิะได ้ค่าเล่นสกีและลากเลือ่นหมิะ ไม่รวมในค่าทวัร)์  

จากนัน้นาํท่านเดนิทางเขา้สู่ เมอืงศรีนาคาและนาํท่านเขา้สู่ที่พกั (พกับา้นเรือ HOUSE BOAT) ***จะมพี่อคา้พายเรือนาํสิ้น

คา้มาขายถงึบนเรือ เช่น ผา้พาสมน่ีา, เปเปอรม์าเช่, สรอ้ยคอ, กาํไร, เครื่องเงนิ ฯลฯ 

 

เยน็  บรกิารอาหารเยน็ ณ บา้นเรอื  

พกับา้นเรอื DELUXE HOUSE BOAT 

   

วนัที่สี่ ศรีนาคา – โซนามารค์ – สวนชาลมิาร ์– สวนนิชาท -สวนทิวลปิ  

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ บา้นเรอื 

จากนัน้นาํท่านเดนิทางสู่ โซนามารค์ เป็นทีรู่จ้กักนัในนาม "ประตูสู่ลาดคัห"์ จุดสุดทา้ยก่อนที่จะมุ่งหนา้ไปยงัเมอืง เลห ์ของ

ลาดคัห ์โดยขา้มภเูขา โซจ ิลา (Zoji La) เสน้ทางทีไ่ปโซนามารค์น้ีจะขนานไปกบั แม่นํา้สนิธุ (Sindhu River) ตน้กาํเนิดของ

แม่นํา้ศกัดิ์สทิธิ์หลายสายในอนิเดยี อยู่ห่างจากศรีนาคา ประมาณ 90 กิโลเมตร ในอดตีเสน้ทางนี้ เป็นเสน้ทางสายไหม  
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เที่ยง บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร หรอื หอ้งอาหารในโรงแรม 

นาํท่านชม โซนามารค์ สูงจากระดบันํา้ทะเล 2,800 เมตร โซนามารค์ หมายถึง ทุ่งแห่งหญา้ทอง โซนามารค์ลอ้มรอบไปดว้ย

เทือกเขาหมิาลยัที่มีความสูง ต ัง้แต่ 4600 - 5300 เมตรเหนือระดบันํา้ทะเล ฉากหลงัเป็นเทอืกเขาหิมาลยั มีเสน้ทาง 

Trekking สู่ทะเลสาบ และมดีอกไมป่้าตลอดท ัง้ปี ทีโ่ซนามารค์ ในบรรยากาศดีๆ  เราสามารถเดนิชมธรรมชาติและชมความ

งามของ ธารนํา้แขง็กราเซยี ธารนํา้แขง็ทีเ่กิดจากหมิะทบัถมกนัมานาน  นาํท่านเดนิทางไปชม สวนโมกุล ทีต่ ัง้อยู่รอบทะเลสาบ

ดาล ชม สวนชาลมิาร ์(Shalimar Garden) เป็นสวนดอกไมท้ีส่รา้งขึ้นสมยัราชวงศโ์มกุล ก่อสรา้งโดยจกัรพรรดซิาฮงัคีรเ์พื่อ

พระมเหสพีระนางนูรชาฮาน และเมอืงศรีนาคาเป็นเมอืงที่มชีื่อเสยีงในการจดัสวนตามแบบสมยัของราชวงศโ์มกุล เน่ืองจาก

ภมูอิากาศเยน็สบายเหมาะสมในการเจริญเตบิโตของตน้ไมด้อกไม ้จงึกลายเป็นทีป่ระทบัพกัผ่อนของกษตัริยร์าชวงศโ์มกุลใน

อดตี ชมตน้เมเปิลอายุกว่า 400 ปี ตน้ปอปลาร ์ตน้ทวิลปิ และดอกไมน้านาชนิดตามฤดูกาล จากนัน้นาํท่านชม สวนนิชาท 

(สวนแหง่ความสขุ) มวีวิทวิทศันข์องทะเลสาบดาล  มภีูเขาซารบ์าวาล ต ัง้เป็นฉากหลงั เป็นสวนที่ใหญ่ที่สุด มตีน้เมเป้ิลอายุ

กว่า 400 ปี รวมถงึดอกบวัสวรรค ์ทีห่าพบเหน็ไดย้าก และดอกไมน้านาชนิดตามฤดูกาล  

นาํท่านชม สวนทวิลปิ (Tulip Garden) ดอกทวิลปิจะเริ่มบานตัง้แต่ปลายเดอืนมนีาคมและบานจนถงึประมาณกลางเดอืน

เมษายน ของทกุๆปี อสิระถ่ายรูปตามอธัยาศยั จากนัน้นาํท่านกลบับา้นเรือ 

                     

เยน็  บรกิารอาหารเยน็ ณ บา้นเรอื 

 พกับา้นเรอื DELUXE HOUSE BOAT 

 
 

วนัที่หา้ ศรีนาคา - เดล ี-อกัรา 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ บา้นเรอื 

 
08.00 น.  นาํท่าน ล่องเรอืสคิารา (เรือพายแบบแคชเมยีร)์ ในทะเลสาบดาล ชมทศันียภาพของเทอืกเขาทีล่อ้มรอบทะเลสาบดาล ชมสวน

ผกัลอยนํา้ วถิชีีวติชาวบา้นทีอ่าศยัตามริมนํา้ (ใชเ้วลาในการล่องเรือ 1 ชม.) 
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เที่ยง  บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร หรอื หอ้งอาหารในโรงแรม 

....  ลดัฟ้าสู่ เดล ี โดยสายการบนิ ... เทีย่วบนิที ่.... 

***หมายเหตุ*** เน่ืองจากเที่ยวบินภายในประเทศอนิเดีย มีการจํากดัน้ําหนักกระเป๋าสมัภาระ อนุญาตใหโ้หลดกระเป๋า

สมัภาระลงใตท้อ้งเครื่องบินได ้ท่านละไม่เกิน 15 กก. *จํานานท่านละไม่เกิน 1 ใบเท่านั้น และสามารถนําขึ้ นเครื่องได ้

ท่านละ ไม่เกิน 7 กก. จํานวนท่านละไม่เกิน 1 ใบ กรณีท่านมีน้ําหนักเกินทางสายการบินจําเป็นตอ้งเรียกเก็บค่าใชจ้่าย

เพิ่มเติม ซึ่งลูกคา้จําเป็นตอ้งชําระเองตามจริงท ัง้หมด จึงขอความกรุณาร่วมมือในการคํานวนน้ําหนักสมัภาระก่อนการ

เดินทางทกุคร ัง้ 

.... เดนิทางถงึ สนามบนิอนิทริาคานธรี ์เมืองเดล ีเรียบรอ้ยแลว้ นาํท่านรบัประทานอาหารเยน็ 

เยน็  บรกิารอาหารเยน็ ณ ภตัตาคาร หรอื หอ้งอาหารในโรงแรม 

จากนัน้นาํท่านเดนิทางสู่เมอืง อกัรา เมอืงเก่าแก่เมอืงหน่ึงของประเทศอนิเดยี เคยเป็นศูนยก์ลางการปกครองของอินเดยีสมยั

ราชวงศโ์มกุลและเป็นสถานทีต่ ัง้ของทชัมาฮาล (ใชเ้วลาเดนิทาง 4 ชัว่โมง)  

นาํท่านเขา้ทีพ่กั Taj Villa Hotel ระดบั 3*หรอืเทยีบเท่า 

 

วนัที่หก  อกัรา - ทชัมาฮาล  - ป้อมอกัรา –เดล ี- สนามบิน กรุงเทพฯ  

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารในโรงแรม  

   
จากนัน้นาํท่านเทีย่วชม ทชัมาฮาล ซึ่งเป็นอนุสรณ์สถานแห่งความรกัอนัยิ่งใหญ่ของมหาราชาซาจารฮ์าลที่มต่ีอมหารานีมมุตสั 

มาฮาล ตวัทชัมาฮาลสรา้งจากหนิอ่อนสขีาวแสดงถงึความรกัทีบ่ริสุทธิ์นิรนัดรต์ลอดกาลและหนิทรายสแีดงแสดงถึงความรกัที่

ม ัน่คงต่อพระนางเพยีงผูเ้ดยีว ตวัทชัมาฮาลประดบัประดาดว้ยรตันชาตนิานาชนิด ใชเ้วลาในการสรา้งถงึ 22 ปี 
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เที่ยง  บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร หรอื หอ้งอาหารในโรงแรม 

จ

า

ก

นั้

น

นาํ

ท่

า

น

เทีย่วชม ป้อมอกัรา พระราชวงัทีย่ิ่งใหญ่สรา้งขึ้นโดยใชเ้วลายาวนานถึงสามยุคของกษตัริยแ์ห่งราชวงศโ์มกุล  มลีกัษณะเป็น

กาํแพงสองชัน้และป้อมอาคารทางเขา้สีท่ศิ ภายในประกอบดว้ยพระราชวงั มสัยดิ สวนดอกไม ้อาคารหนิทรายสแีดงสรา้งโดย

กษตัริยอ์คับาร ์ยงัเป็นทีคุ่มขงักษตัริยซ์าจารฮ์าล โดยบตุรชายของพระองคเ์อง พระองคใ์ชเ้วลาช่วงสุดทา้ยของชีวติ โดยการ

มองผ่านแม่นํา้ยุมนาไปยงัทชัมาฮาลทีซ่ึ่งมเหสสีุดทีร่กัของพระองคป์ระทบัอยู่อย่างนิรนัดร์ 

สมควรแกเวลานําท่าน เดนิทางกลบั เมืองเดลี จากนัน้นาํท่าน ชอ้ปป้ิงตลาดจนัปาท เป็นตลาดชอ้ปป้ิงซื้อของที่ระลกึของ

อนิเดยี เช่น ภาพวาด หนงัสอื กระเป๋าเสื้อผา้ เครื่องประดบั กาํไลขอ้มอื-ขอ้เทา้ ผา้ปูโตะ๊ในสไตลอ์ินเดยี ส่วนใหญ่คนที่มาซื้อ

จะเป็นนกัท่องเทีย่วซะส่วนใหญ่ โดยราคาก็จะสูงเป็นพเิศษ ถา้ไปชอ้ปป้ิงทีต่ลาดจนัปาทน้ีตอ้งมคีวามอดทนในเรื่องของการต่อ

ราคาเป็นพเิศษ  

เยน็  บรกิารอาหารเยน็ ณ ภตัตาคาร หรอื หอ้งอาหารในโรงแรม 

จากนัน้นาํท่านเดนิทางสู่ สนามบนิอนิทรา คานธ ีเมืองเดลลี เพือ่นาํท่านเช็คอนิรบับตัรโดยสารเพือ่เดนิทางกลบัสู่ประเทศไทย 
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23.30 น.  ออกเดนิทางสู่ สนามบนิสวุรรณภมูิ ประเทศไทย โดยสายการบิน Thai Ari Way เที่ยวบนิที่ TG 316 ใชเ้วลาบนิประมาณ 

4.45 ช ัว่โมง  

 

วนัที่เจด็  เดล ี– กรุงเทพฯ  

 

05.25 น.  ถงึ สนามบนิสวุรรณภมูิ ประเทศไทย โดยสวสัดิ์ภาพ 

 

อตัราค่าบรกิารและเงือ่นไขการใหบ้ริการ 

 

อนิเดีย เดล ีแคชเมียร ์พาฮาแกม ทชัมาฮาล 7 วนั 4 คนื TG 

กาํหนดการเดนิทาง 

ผูใ้หญ่พกัหอ้ง

ละ2-3ท่าน 

ไมร่วมค่าวซีา่ 

เดก็อายุไมเ่กิน12ปี

เสริมเตียง 

ไมร่วมค่าวซีา่ 

เดก็อายุไมเ่กิน12ปี

ไมเ่สริมเตียง 

ไมร่วมค่าวซีา่ 

ไมร่วมตัว๋

เครื่องบนิ 

ไมร่วมค่าวซีา่ 

พกัเดี่ยว 

วนัท่ี 11-17 เม.ย. 2562 32,900  32,900 31,900 25,900 3,900 

 

 

 

อตัราค่าบรกิารน้ีรวม 

✓ ตัว๋เครื่องบนิชัน้ประหยดัระบวุนัเดินทางไป-กลบัพรอ้มคณะ 

✓ ภาษีน้ํามนัและภาษีต ัว๋ทกุชนิด(สงวนสทิธเิกบ็เพิม่หากสายการบนิปรบัขึ้นก่อนวนัเดินทาง) 

✓ ที่พกัโรงแรมตามรายการ 4 คนื พกัหอ้งละ 2-3 ท่าน (กรณีมาไม่ครบคู่และไม่ตอ้งการเพิม่เงนิพกัหอ้งเดี่ยว) 

✓ อาหารตามรายการระบ(ุสงวนสทิธใินการสลบัมื้อหรือเปลี่ยนแปลงเมนูอาหารตามสถานการณ์)  

✓ ค่าเขา้ชมสถานที่ตามรายการระบ ุ

✓ ค่าระวางน้ําหนกักระเป๋าไม่เกิน 30 กก. สาํหรบัเที่ยวบนิ กรุงเทพฯ-เดล-ีกรุงเทพฯ 

✓ ค่าระวางน้ําหนกักระเป๋าไม่เกิน 15 กก. สาํหรบัเที่ยวบนิ เดล-ีสรนีาคา-เดล ี

✓ ค่ารถรบั-สง่สถานที่ท่องเที่ยวตามรายการระบ ุ

✓ ค่ามคัคุเทศกผู์ชํ้านาญเสน้ทางดูแลตลอดการเดินทาง 

✓ ค่าประกนัชีวติกรณีอบุตัเิหตใุนระหว่างการเดินทาง คุม้ครองในวงเงนิไม่เกนิท่านละ 1,000,000 บาทและค่ารกัษาพยาบาล กรณี

อบุตัเิหตใุนวงเงนิไม่เกนิ ท่านละ 200,000 บาท (ตามเงื่อนไขกรมธรรม)์  
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อตัราค่าบรกิารไมร่วม 

× ภาษีหกั ณ ที่จ่าย 3%และภาษีมูลค่าเพิม่ 7% 

× ค่าทาํหนงัสอืเดินทางไทย,ค่าธรรมเนียมสาํหรบัผูถ้อืพาสปอรต์ต่างชาติค่าทําใบอนุญาตกลบัเขา้ประเทศของคนต่างชาติ(Re-Entry) 

หรอื คนต่างดา้ว (เป็นหนา้ที่ของผูเ้ดินทางในการจดัทาํเอง) 

× ค่าใชจ้่ายสว่นตวันอกเหนือจากรายการที่ระบ ุเช่น ค่าเครื่องดื่มและค่าอาหารที่ส ัง่เพิม่เอง, ค่าโทรศพัท,์ ค่าอาหารและเครื่องดื่มส ัง่

พเิศษนอกรายการ ค่าซกัรดี, ค่าโทรศพัทท์างไกล, ค่าอนิเตอรเ์น็ต ฯลฯ 

× ค่าใชจ้่ายอนัเกดิจากความล่าชา้ของสายการบนิ,อบุตัภิยัทางธรรมชาต,ิการประทว้ง,การจลาจล,การนดัหยุดงาน,การถกูปฏเิสธไม่ให ้

ออกและเขา้เมืองจากเจา้หนา้ที่ตรวจคนเขา้เมืองและเจา้หนา้ที่กรมแรงงานทัง้ที่เมืองไทยและต่างประเทศซึ่งอยู่นอกเหนือความ

ควบคุมของบรษิทัฯ 

× ค่าปรบั สาํหรบัน้ําหนกักระเป๋าเดินทางที่เกนิจากที่ทางสายการบนิกาํหนดไว ้15 กก.  

× ค่าธรรมเนียมวซ่ีาอนิเดียแบบ E-Visaท่านละ 3,000 บาท (ชําระพรอ้มค่ามดัจาํทวัร)์ ***ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิ์ในการดําเนินการ

ยื่นขอวซ่ีาประเทศอนิเดียแบบ E Visa ใหก้บัผูร้่วมเดินทางเท่านั้น ยกเวน้แต่ผูร้่วมเดินทางมีวซ่ีาปี*** 

× ค่าทปิไกดท์อ้งถิ่น,คนขบัรถ 1,200 บาท/ทรปิ/ลูกทวัร ์1 ท่าน (ชําระที่สนามบนิในวนัเดินทาง) 

× ค่าทปิหวัหนา้ทวัรต์ามสนิน้ําใจของทกุท่าน (ไม่รวมในทปิไกดท์อ้งถิ่นและคนขบัรถแต่ไม่บงัคบัทปิ) 

 
 

เงือ่นไขการสาํรองที่นัง่ 

1.กรุณาทาํการจองก่อนการเดินทาง อย่างนอ้ย 45 วนัทาํการหรอืก่อนหนา้นั้น โดยสง่แฟกซห์รอือเีมลลร์ายช่ือและหนา้หนงัสอืเดินทางเพือ่ 

ยนัการจองที่นัง่ พรอ้มชําระมดัจาํท่านละ 10,000 บาท 

2.ค่าทวัรส์ว่นที่เหลือ บรษิทัฯ จะขอเกบ็ค่าทวัรท์ ัง้หมด 15 วนัก่อนการเดินทาง มิเช่นนั้นบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิ์ในการยกเลกิการเดินทาง 

ของท่าน และการคนืเงนิท ัง้หมดหรอืบางสว่นตามค่าใชจ้่ายที่เกดิขึ้นจรงิ 

3.เมื่อท่านตกลงชําระเงนิค่าบรกิารไม่ว่าท ัง้หมดหรอืบางสว่นกบัทางบรษิทัฯ ทางบรษิทัฯจะถอืว่าท่านไดย้อมรบัในเงื่อนไขการใหบ้รกิารที่ได ้

ระบไุวใ้นเอกสารฉบบัน้ีท ัง้หมดน้ีแลว้ 

4.ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิ์ในการดําเนินการยื่นขอวซ่ีาประเทศอนิเดียแบบ E Visa ใหก้บัผูร้่วมเดินทางเท่านั้น ยกเวน้แต่ผูร้่วมเดินทางมี วี

ซ่าปี 

 

เงือ่นไขการยกเลกิ 

1.ยกเลกิการเดินทางก่อนการเดินทาง 30 วนั บรษิทัฯจะคนืเงนิค่ามดัจาํใหท้ ัง้หมด โดยจะหกัค่าใชจ้่ายที่เกดิขึ้นจรงิ เช่นค่าธรรมเนียมวซ่ีา 

ยกเวน้ในกรณีวนัหยุดเทศกาล,วนัหยุดนกัขตัฤกษ ์ทางบรษิทัฯขอสงวนสทิธิ์ไม่คนืเงนิมดัจาํโดยไม่มีเงื่อนไขใดๆทัง้สิ้น 

2.ยกเลกิการเดินทาง 15 วนั ก่อนการเดินทาง หกัค่ามดัจาํทวัร ์50% 

3.ยกเลกิก่อนการเดินทาง 7-14 วนัเกบ็ค่าใชจ้่าย 100% ของราคาทวัร ์ต่อท่าน 
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4.สาํหรบัผูโ้ดยสารที่ไม่ไดถ้อืหนงัสอืเดินทางไทย และทางบรษิทัฯเป็นผูย้ื่นวซ่ีาให ้เมื่อผลวซ่ีาผ่านแลว้มีการยกเลกิการเดินทางบรษิทัฯ ขอ

สงวนสทิธิ์ในการคนืค่ามดัจาํท ัง้หมด 

 

เงือ่นไขการใหบ้รกิาร 

1.โปรแกรมทวัรน้ี์จะสามารถออกเดนิทางไดต้อ้งมจีาํนวนผูเ้ดนิทางข ัน้ตํา่ 30 ท่านรวมในคณะตามที่กาํหนดไวเ้ท่านัน้ หากมจีาํนวนผูเ้ดนิทาง 

รวมแลว้นอ้ยกว่าทีก่าํหนดไว ้บริษทัฯ ขอสงวนสทิธิ์ในการยกเลกิหรือปรบัเปลีย่นกาํหนดการเดนิทาง ในกรณีทีม่ผูีเ้ดนิทาง 15-19 ท่าน ตอ้ง

เพิม่เงนิท่านละ 2,000 บาท, กรณีทีม่ผูีเ้ดนิทาง 20-24 ท่านตอ้งเพิม่เงนิท่านละ 1,000 บาท และในกรณีทีม่ผูีเ้ดนิทาง 25-29 ท่านตอ้งเพิม่เงนิ

ท่านละ 500 บาท 

2.ในกรณีทีท่่านไม่ไดร้บัผลการอนุมตัิวซ่ีาเขา้ประเทศอินเดยี แบบ E-Visa ทางบริษทัฯ ขอสงวนสทิธิ์ในการคืนค่าธรรมเนียมวซ่ีา E-Visa 

และเรียกเก็บค่าธรรมเนียมวซ่ีาเพิม่เตมิ เพือ่ดาํเนินการขอวซ่ีาใหม่โดยตรงกบัทางศูนยร์บัยื่นวซ่ีาอนิเดยี ประจาํประเทศไทย 

3.บริษทัฯ ขอสงวนสทิธิ์ในการเปลีย่นแปลงราคาและเงือ่นไขต่างๆ โดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ ท ัง้น้ีใหข้ึ้นอยู่กบัดุลยพนิิจของบริษทัฯ 

เท่านัน้ อกีท ัง้ขอ้สรุปและขอ้ตดัสนิใดๆ ของบริษทัฯ ใหถ้อืเป็นขอ้ยุตสิิ้นสุดสมบูรณ์ 

4.บริษทัฯ และตวัแทนของบริษทัขอสงวนสทิธิ์ทีจ่ะเปลีย่นแปลงรายการทวัรต์ามความเหมาะสม ใหส้อดคลอ้งกบัสถานการณ์ ขอ้จาํกดัดา้น

ภมูอิากาศ และเวลา ณ วนัทีเ่ดนิทางจริง ท ัง้น้ีทางบริษทัฯ จะยดึถอืและคาํนึงถึงความปลอดภยั รวมถึงประโยชนสู์งสุด ของลูกคา้ส่วนมาก

เป็นสาํคญั 

5.รายการทวัรน้ี์เป็นการท่องเทีย่วแบบหมู่คณะ (Join Tour) จดัทาํและดาํเนินการโดยบริษทัคู่คา้ (Partner) 

6.อตัราค่าบริการคดิคาํนวณจากอตัราแลกเปลีย่น และราคาตัว๋เครื่องบนิในปจัจบุนั บริษทัฯ ขอสงวนสทิธิ์ในการปรบัเปลีย่นราคาค่าบริการใน 

กรณีทีม่กีารขึ้นราคาค่าต ัว๋เครื่องบนิ ค่าประกนัภยัสายการบนิ ค่าธรรมเนียมนํา้มนั หรือมกีารประกาศลดค่าเงนิบาทหรืออตัราแลกเปลี่ยน ได ้

ปรบัขึ้นในช่วงใกลว้นัทีค่ณะจะเดนิทาง 

7.ในระหว่างการท่องเทีย่วน้ี หากท่านไม่ใชบ้ริการใดๆ ไม่ว่าท ัง้หมดหรือบางส่วน ถอืว่าท่านสละสทิธิ์ไม่สามารถเรียกรอ้งขอคนืค่าบริการได ้

8.หากท่านไม่เดนิทางกลบัพรอ้มคณะทวัร ์ต ัว๋เครื่องบนิขากลบัซึ่งยงัไม่ไดใ้ช ้ไม่สามารถนาํมาขอคนืเงนิได  ้

9.ค่าบริการทีท่่านชาํระกบัทางบริษทัฯ เป็นการชาํระแบบเหมาขาด และทางบริษทัฯ ไดช้าํระใหก้บับริษทัฯ ตวัแทนแต่ละแห่งแบบเหมาขาด 

เช่นกนั ดงันัน้หากท่านมเีหตอุนัใดทีท่าํใหท้่านไม่ไดท้่องเทีย่วพรอ้มคณะตามรายการทีร่ะบไุว ้ท่านจะขอคนืค่าบริการไม่ได  ้

10.กรณีเกิดความผดิพลาดจากตวัแทน หรือ หน่วยงานที่เกี่ยวขอ้ง จนมกีารยกเลกิ ล่าชา้ เปลี่ยนแปลง การบริการจากสายการบนิ บริษทั

ขนส่ง หรือ หน่วยงานที่ใหบ้ริการ บริษทัฯ จะดาํเนินโดยสุดความสามารถที่จะจดับริการทวัร์อื่นทดแทนให ้แต่จะไม่คืนเงนิให ้ สาํหรบั

ค่าบริการนัน้ๆ 

11.มคัคุเทศก์ พนกังาน และตวัแทนของบริษทัฯ ไม่มีสทิธิ์ในการใหค้าํสญัญาใดๆ ท ัง้สิ้นแทนบริษทัฯ นอกจากมเีอกสารลงนามโดยผูม้ ี

อาํนาจของบริษทัฯ กาํกบัเท่านัน้ 

12.บริษทัฯ รบัเฉพาะผูม้วีตัถปุระสงคเ์ดนิทางเพือ่ท่องเทีย่วเท่านัน้ การเดนิทางของผูเ้ดนิทางดว้ยวตัถปุระสงคแ์อบแฝงอื่น ๆ เช่น การไปคา้

แรงงาน การคา้ประเวณี การคา้มนุษย ์การขนส่งสนิคา้หนีภาษ ีการขนยาเสพตดิ การโจรกรรม การขนอาวุธสงคราม การก่อการรา้ย และ อื่น 

ๆ ทีเ่ขา้ข่ายผดิกฏหมาย ผดิศีลธรรมอนัด ีบริษทัฯ มไิดม้สี่วนรูเ้หน็ เกี่ยวขอ้ง หรือ มสี่วนตอ้งรบัผดิชอบใด ๆ กบัการกระทาํดงักล่าวท ัง้สิ้น 

13.หากผูเ้ดนิทางถูกเจา้หนา้ที่ตรวจคนเขา้เมอืงของประเทศนัน้ๆ ปฏเิสธการเขา้ - ออกเมอืง ดว้ยเหตุผลใดๆ ก็ตาม ถือเป็นเหตุผลซึ่งอยู่

นอกเหนืออาํนาจ และความรบัผดิชอบของบริษทัฯ ทางบริษทัฯ ขอสงวนสทิธิ์ทีจ่ะไม่รบัผดิชอบคนืเงนิท ัง้หมด 
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14.ผูเ้ดนิทางตอ้งใชว้จิารณญาณส่วนตวัและรบัผดิชอบต่อการตดัสนิใจในการเลอืกซื้อสนิคา้ต่าง ๆ ในระหว่างการเดนิทางท่ องเที่ยวดว้ยตวั 

ท่านเอง บริษทัฯ จะไม่สามารถรบัผดิชอบใด ๆ หากเกิดความไม่พงึพอใจในสนิคา้ทีผู่เ้ดนิทางไดซ้ื้อระหว่างการเดนิทางท่องเทีย่วน้ี 

15.ผูเ้ดนิทางตอ้งรบัผดิชอบต่อการจดัเก็บ และดูแลทรพัยส์นิส่วนตวั ของมค่ีาต่าง ๆ อย่างระมดัระวงั บริษทัฯ จะไม่สามารถรบัผิดชอบใด 

ๆ หากเกิดการสูญหายของ ทรพัยส์นิส่วนตวั ของมค่ีาต่าง ๆ ระหว่างการเดนิทางท่องเทีย่ว อนัมสีาเหตมุาจากผูเ้ดนิทาง 

16.บริษทัฯ จะไม่รบัผดิชอบต่อการสูญหายของทรพัยส์นิ และ สมัภาระระหว่างการเดนิทางอนัมสีาเหตุมาจากสนามบนิ สายการบนิ บริษทั

ขนส่ง โรงแรม หรือ การโจรกรรม แต่จะทาํหนา้ทีเ่ป็นตวัแทนในการเรียกรอ้งค่าชดใชใ้หก้บัผูเ้ดนิทาง 

17.บริษทัฯ ขอสงวนสทิธิ์ทีจ่ะไม่รบัผดิชอบค่าเสยีหายในเหตกุารณ์ทีเ่กิดจากการยกเลกิหรือความล่าชา้ของสายการบนิ ภยัธรรมชาติ การนดั

หยุดงาน การจลาจล การปฏวิตั ิรฐัประหาร ทีอ่ยู่นอกเหนือการควบคุมของทางบริษทัฯ หรือ ค่าใชจ่้ายเพิม่เตมิทีเ่กิดขึ้นทางตรง หรือทางออ้ม 

เช่น การเจบ็ป่วย การถูกทาํรา้ย การสูญหาย ความล่าชา้ หรือ จากอบุตัเิหตตุ่างๆ 

18.บริษทัฯ ขอสงวนสทิธิ์ที่จะไม่รบัผิดชอบใด ๆ ต่อการไม่เป็นไปตามความคาดหวงั และความไม่พงึพอใจของผูเ้ดนิทาง ที่เกี่ยวขอ้งกบั 

สภาพธรรมชาต ิภมูอิากาศ ฤดูกาล ทศันียภาพ วฒันธรรม วถิแีละพฤตกิรรมของประชาชนในประเทศทีเ่ดนิทางไป 

19.ทางบริษทัฯจะไม่รบัผิดชอบใดๆท ัง้สิ้น หากผูเ้ดนิทางประสบเหตุสภาวะฉุกเฉินจากโรคประจาํตวั ซึ่งไม่ไดเ้กิดจากอุบตัิเหตุในรายการ  

ท่องเทีย่ว (ซึ่งลูกคา้จะตอ้งยอมรบัในเงือ่นไขน้ีในกรณีทีเ่กิดเหตสุุดวสิยั ซึ่งอยู่นอกเหนือความรบัผดิชอบของบริษทัทวัร์) 

20.กรณีใชห้นงัสอืเดนิทางราชการ(เล่มนํา้เงนิ)เดนิทางเพือ่การท่องเทีย่วกบัคณะทวัร ์หากท่านถูกปฏเิสธในการเขา้-ออกประเทศใดๆก็ตามทาง 

บริษทัฯ ขอสงวนสทิธิ์ไม่คนืค่าทวัรแ์ละรบัผดิชอบใดๆท ัง้สิ้น 

21.กรณีทีท่่านตอ้งออกตัว๋ภายในประเทศ เช่น (ตัว๋เครื่องบนิ,ตัว๋รถทวัร,์ตัว๋รถไฟ) กรุณาสอบถามที่เจา้หนา้ที่ทุกครัง้ก่อนทาํการออกตัว๋เน่ืองจาก 

สายการบนิอาจมกีารปรบัเปลีย่นไฟลท์บนิ หรือ เวลาบนิ โดยไม่ไดแ้จง้ใหท้ราบล่วงหนา้ ทางบริษทัฯจะไม่รบัผดิชอบใดๆใน กรณีถา้ท่านออกตัว๋ 

ภายในโดยไม่แจง้ใหท้ราบและหากไฟลท์บนิมกีารปรบัเปลีย่นเวลาบนิเพราะถอืว่าท่านยอมรบัในเงือ่นไขดงักล่าวแลว้ 

22. หนังสือเดินทางตอ้งมีอายุการใชง้านเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน และบริษัทฯรบัเฉพาะผูม้ีจุดประสงคเ์ดินทางเพื่อท่องเที่ยวเท่านั้น 

(หนงัสอืเดนิทางตอ้งมอีายุเหลอืใชง้านไม่นอ้ยกว่า 6 เดอืน บริษทัฯไม่รบัผดิชอบหากอายุเหลอืไม่ถงึและไม่สามารถเดนิทางได ้ 

 
 

เอกสารทีต่อ้งเตรยีมประกอบการยืน่วซีา่อนิเดยี(E-Visa) 
 

1.แบบฟอรม์ แบบฟอรม์กรอกขอ้มลูเพือ่ประกอบการด าเนนิการขอวซีา่ โดยตอ้งกรอกขอ้มลูใหค้รบถว้น 

2.ไฟลแ์สกนหนังสอืเดนิทาง (Passport) ไฟลส์กลุ pdf 
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3.สแกนรปูถา่ยส ีดา้นหลงั เป็นสขีาว ไมม่กีรอบ ขนาด 2 x 2นิว้ 2 รปู 

 

ตัวอยา่งรปูถา่ยและหนา้พาสปอตทีแ่สกน 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

กรณุากรอกขอ้มลูเพือ่ด าเนนิการขอวซีา่ 

*โปรดทราบ วซีา่ออนไลนข์องประเทศอนิเดยี มขีอ้จ ากดัการใหว้ซีา่ 2 คร ัง้ตอ่ 1 ปีปฎทินิ หากทา่นเคยได้

ยืน่หรอืไดร้บ้การอนุมตัวิซีา่ออนไลนค์รบ2คร ัง้แลว้ จะตอ้งด าเนนิการยืน่ผา่นศนูยร์บัยืน่วซีา่อนิเดยีเทา่น ัน้ 

กรณุาตดิตอ่เจา้หนา้ทีเ่พือ่ใหก้ารแนะน า 

ประวตัสิว่นตวั  

ค าน าหนา้ :   ⃣⃣    นาย    ⃣⃣  นาง   ⃣⃣  นางสาว      ⃣⃣  เด็กชาย    ⃣⃣  เด็กหญงิ  

       

ชือ่ :  ________                  _               _____นามสกลุ : _  ______  ___                                                      ___    

     

NAME: _ _________                           ___   SURNAME: _     ____________ ___                                         ___  
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สถานะภาพ :      ⃣⃣   แตง่งาน         ⃣⃣   โสด          ⃣⃣   หยา่รา้ง 

 

ต าหนบินรา่งกายทีเ่ห็นไดช้ดั เชน่ ไฝ,แผลเป็น :__________________________________________________________ 

 

ชือ่สาม/ีภรรยา:                                          _____________________________________________      _   ___ _____    

  

สญัชาตสิาม/ีภรรยา :                                         _____________________________________________  __________ 

 

ทีอ่ยูปั่จจบุัน :                                   

____________________________________________   _______         ____________________________________      

 

เบอรโ์ทรศัพท ์บา้น :_________________________________________ 

 

เบอรโ์ทรศัพท ์มอืถอื :__ _______________________________________ 

 

ประวตัคิรอบครวั  

ชือ่/นามสกลุบดิา :      ___________                                        จังหวัดทีเ่กดิ ____                                          _                                            

 

ชือ่/นามสกลุมารดา :    ____________                                     จังหวัดทีเ่กดิ __                                              _                        

  

ประวตักิารศกึษา  

____                    _______         ___                                                                                              _____      

 

ประวตักิารท างาน 

อาชพี :          ___                                   ___                                                                         ___           _  

  

ชือ่บรษัิท/สถานศกึษา :                                                                       ต าแหน่ง   _____                       ______                                 

 

เบอรโ์ทรตดิตอ่ :                                                                                                                                        .          

 

ทีอ่ยู ่ : _                                                                                                                                                 _  

 ____                                          _______________________________________   _______         _________      

 

รหัสไปรษณีย ์: ___                                          _                  

 

 

*โปรดระบุรายชือ่ประเทศทีท่า่นไดเ้ดนิทางในชว่งระยะเวลา 10 ปี * ส าคญัมาก 

___________________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________ 
 

 

*หากทา่น "เคย" ไดร้บัวซี่าอนิเดยี โปรดแจง้รายละเอยีดวซี่า ประเภทของวซีา่/ หมายเลขวซีา่/ หมายเลขวซี่า คร ัง้ลา่สุด * 

ส าคญัมาก 

 

_________________________________________________________________________________ 

 

 

*หากทา่น "เคย" ไปประเทศอนิเดยีมากอ่นโปรดระบุเมอืงทีท่า่นไป และชือ่โรงแรมทีพ่กั ลา่สุด * ส าคญัมาก 



 

        Page 13 of 13 

FT-SXR TG 02B 

 

_________________________________________________________________________________ 

 

 

*ในชว่ง 3 ปีทีผ่า่นมา ทา่นเคยเดนิทางไปประเทศดงัตอ่ไปนีห้รอืไม ่: บงัคลาเทศ/ ศรลีงักา/ ภูฏาน/ มลัดฟีส/์ เนปาล/ 

ปากสีถาน/ อฟักานสิถาน หากทา่นเคยโปรดระบุวนัเดนิทาง * ส าคญัมาก 

 

_________________________________________________________________________________ 

 


