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วนัแรก กรุงเทพฯ(สนามบนิสุวรรณภมิู)-เดลลี 

20.00 น. คณะพรอ้มกนัที ่สนามบนิสุวรรณภมิู บรเิวณผูโ้ดยสารขาออก ชัน้ 4 ประตู 3 เคานเ์ตอรเ์ชค็อินสายการบนิ Thai Airways 

(TG) เจา้หนา้ทีข่องบริษทัฯคอยใหก้ารตอ้นรบั และอ านวยความสะดวกในการเชค็อนิรบับตัรโดยสาร 

**หมายเหต*ุ* เคานเ์ตอรเ์ชค็อินจะปิดบริการก่อนเวลาเครื่องออกอย่างนอ้ย 60 นาท ีและผูโ้ดยสารพรอ้ม ณ ประตูขึ้น

เครื่องก่อนเวลาเครื่องออก 30 นาท ี

23.25 น. บินลดัฟ้าสู่ เมืองเดลลี ประเทศอินเดีย โดยสายการบิน Thai Airways เที่ยวบินที่ TG331 ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 4 

ช ัว่โมง 25 นาท ี(มบีรกิารอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง) 

 

วนัที่สอง เดลล-ีศรนีาคา-พาฮาลแกม 

02.20 น.  เดินทางถงึ สนามบินอนิทิรา คานธี เมืองเดลลี ประเทศอนิเดีย (เวลาทอ้งถิ่นชา้กว่าไทย 1.30 ช.ม.กรุณาปรบันาฬิกาของ

ท่านเป็นเวลาทอ้งถิ่นเพื่อสะดวกในการนัดหมาย) หลงัผ่านข ัน้ตอนการตรวจคนเขา้เมอืงและรบัสมัภาระเรียบรอ้ยแลว้ น า

ท่านเดนิทางสู่ อาคารบนิภายในประเทศ ณ ท่าอากาศยานนานาชาตอินิทริาคานธีร ์เมืองเดลี 

….. น.  ออกเดินทางสู่ ศรีนาคา (Srinagar) รฐัแคชเมียร ์โดยสายการบนิ …. เที่ยวบนิที่ … (ใชเ้วลาบนิประมาณ 1 ช ัว่โมง 30 นาท ี

ไมม่อีาหารและเครื่องดื่มบนเครื่องบนิ) 

***หมายเหตุ*** เน่ืองจากเที่ยวบินภายในประเทศอนิเดีย มีการจ ากดัน ้ าหนักกระเป๋าสมัภาระ อนุญาตใหโ้หลดกระเป๋า

สมัภาระลงใตท้อ้งเครื่องบินได ้ท่านละไม่เกิน 15 กก. *จ านานท่านละไม่เกิน 1 ใบเท่านั้น และสามารถน าข้ึนเครื่องได ้

ท่านละ ไม่เกิน 7 กก. จ านวนท่านละไม่เกิน 1 ใบ กรณีท่านมีน ้ าหนักเกินทางสายการบินจ าเป็นตอ้งเรียกเก็บค่าใชจ้่าย

เพิ่มเติม ซึ่งลูกคา้จ าเป็นตอ้งช าระเองตามจริงท ัง้หมด จึงขอความกรุณาร่วมมือในการค านวนน ้ าหนักสมัภาระก่อนการ

เดินทางทกุคร ัง้ หรอืถา้หากท่านตอ้งการซื้อน ้ าหนักกระเป๋าเพิม่โปรดตดิต่อบรษิทั 

….. น.  ถงึ สนามบินศรีนาคา เมืองศรีนาคา ซึ่งเป็นเมอืงหลวงในช่วงฤดูรอ้นแห่งแควน้จมัมู-แคชเมยีร ์ต ัง้อยู่ในหุบเขาแคชเมยีร ์ที่

ระดบัความสูง 1,730 เมตร ไดเ้ชื่อว่าเป็นดินแดนแห่งทะเลสาบ สายน า้ สวนดอกไมแ้ละงานศิลปะ ดว้ยความงดงามของหุบ

เขาแคชเมยีรน้ี์เอง ในศตวรรษที ่17 จกัรพรรดซิาฮงัคีรแ์ละพระนางนูรชาฮาน (พระบดิาและพระมารดาของพระเจา้ซารจ์าฮาน

ผูส้รา้งทชัมาฮาล) ไดเ้สรจ็มาจากเมอืงอคัรา เพือ่มาเทีย่วดนิแดนในแถบน้ีและทรงโปรดปรานทวิทศันแ์ห่งหุบเขาแคชเมยีรม์าก 

จนมพีระบญัชาใหส้รา้งสวนดอกไมแ้ละบอ่น า้พรุอ้นหลายแห่งเพือ่เป็นที่พกัผ่อน ใหท่้านไดถ้่ายรูปกบัววิสวยๆ จากนัน้น าท่าน

นัง่รถ Innova คนัละ 4-5 ท่าน หรอื รถตู ้Tempo นัง่คนัละ 8-10 ท่าน สู่เมอืง พาฮาลแกม อยู่ห่างจากศรนีาคาประมาณ 90 

กโิลเมตร (ใชเ้วลาเดนิทาง 3 ช ัว่โมง )เป็นเมอืงทีม่คีวามสูง 2130 เมตร เหนือระดบัน า้ทะเล ในช่วงฤดูหนาวจะปกคุมดว้ยหมิะ 

อากาศหนาวเยน็ น า้ในล  าธารเยน็เฉียบ แมน่ า้สายย่อยๆ ไหลมาบรรจบรวมกนัเป็น “แมน่ า้ลดิดาร”์ (Liddar) ท่านจะไดส้มัผสั

บรรยากาศทุ่งหญา้ ป่าสน และวถิชีีวติของชาวบา้นเมอืงพาฮาแกม และยงัเป็นสถานที่ถ่ายท าภาพยนตรข์องอนิเดยีหลายเรื่อง 

ท่านสามารถเลอืกกจิกรรมตามอธัยาศยั เช่น ชอ้ปป้ิงตลาดพื้นเมอืง ขีม่า้ชมเมอืง ( ค่าขีม่า้ ไมร่วมในค่าทวัร ์) 

 เที่ยง  บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร หรอื หอ้งอาหารในโรงแรม 

 บ่าย  พาฮาลแกม เป็นเมอืงทีม่คีวามสูง 2130 เมตร เหนือระดบัน า้ทะเล ในช่วงฤดูหนาวจะปกคุมดว้ยหมิะ อากาศหนาวเยน็ น า้ใน

ล  าธารเยน็เฉียบ แมน่ า้สายย่อยๆ ไหลมาบรรจบรวมกนัเป็น “แมน่ า้ลดิดาร”์ (Liddar) ท่านจะไดส้มัผสับรรยากาศทุ่งหญา้ ป่า
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สน และวิถีชีวิตของชาวบา้นเมอืงพาฮาแกม และยงัเป็นสถานที่ถ่ายท าภาพยนตรข์องอินเดียหลายเรื่อง ท่านสามารถเลือก

กจิกรรมตามอธัยาศยั เช่น ชอ้ปป้ิงตลาดพื้นเมอืง ขีม่า้ชมเมอืง ( ค่าขีม่า้ ไมร่วมในค่าทวัร ์) 

เยน็  บรกิารอาหารเยน็ ณ โรงแรม 

  จากนัน้น าท่านเขา้สู่ทีพ่กั Hill Top Hotel ระดบั 3 ดาวหรอืเทยีบเท่า 

 

วนัที่สาม พาฮาลแกม-กลุมารค์-ข้ึนเคเบิ้ลคารช์มวิว-บา้นเรอื 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

จากนัน้น าท่านเดินทางสู่ กลุมารค์ (Gulmarg) ในช่วงฤดูรอ้นที่น่ีจะเป็นที่ต ัง้ของสนามกอลฟ์ที่สูงที่สุดในโลก ส าหรบัในช่วง

ฤดูหนาวทีน่ี่เป็นสถานที่เลน่สกีในฤดูหนาว นอกจากน้ีกลุมารค์ยงัเป็นสถานที่ถ่ายท าภาพยนตรอ์ีกหลายเรื่อง ตลอดเสน้ทางสู่

กลุมารค์จะผ่านหมูบ่า้นชาวพื้นเมอืงและเทอืกเขาหมิะสลบัซบัซอ้นสวยงาม  

  
เที่ยง บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร หรอื หอ้งอาหารในโรงแรม 

บ่าย จากนัน้น าท่านขึ้น เคเบิลคาร ์เฟส 1 กระเชา้ลอยฟ้าหรือกอนโดลา  (รวมอยู่ในค่าทวัร)์ ไปจนถงึ ยอดเขากลุมารค์ ระหว่าง

ทางขึ้นสู่ยอดเขากุลมารค์ ท่านจะพบเหน็หมู่บา้นยิปซ ีซึ่งจะอพยพไปอยู่ที่เมอืงจมัมใูนช่วงฤดูหนาว และจะกลบัมาอยู่อาศยั

ในช่วงฤดูรอ้น  หากฟ้าเปิดสามารถมองเหน็ยอดเขา K2 ทีสู่งเป็นอนัดบัสองรองจากยอดเขาเอเวอรเ์รส 

เมือ่ถงึบนยอดเขากุลมารค์ ใหท่้านถ่ายรูปกบัทวิทศันภ์ูเขาซึ่งเป็นส่วนหน่ึงของเทอืกเขาหมิาลยัที่ปกคลุมดว้ยหมิะสวยงามใน

ทกุทศิทาง (ส าหรบัช่วงทีม่หีมิะ ท่านสามารถเลน่สกหีรอืเลน่ลากเลือ่นหมิะได ้ค่าเลน่สกแีละลากเลือ่นหมิะ ไมร่วมในค่าทวัร)์  

จากนัน้น าท่านเดนิทางเขา้สู่ เมอืงศรนีาคาและน าท่านเขา้สู่ทีพ่กั (พกับา้นเรอื HOUSE BOAT) ***จะมพี่อคา้พายเรอืน าสิ้นคา้

มาขายถงึบนเรอื เช่น ผา้พาสมน่ีา, เปเปอรม์าเช่, สรอ้ยคอ, ก าไร, เครื่องเงนิ ฯลฯ 

เยน็  บรกิารอาหารเยน็ ณ บา้นเรอื  

พกับา้นเรอื DELUXE HOUSE BOAT หลงัอาหารใหท่้านพกัผ่อนตามอธัยาศยั 

 
วนัที่สี่ ศรนีาคา-โซนามารค์-สวนชาลมิาร-์สวนนิชาท 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ บา้นเรอื 
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จากนัน้น าท่านเดินทางสู่ โซนามารค์ เป็นที่รูจ้กักนัในนาม "ประตูสู่ลาดคัห"์ จุดสุดทา้ยก่อนที่จะมุ่งหนา้ไปยงัเมอืง เลห ์ของ

ลาดคัห ์โดยขา้มภูเขา โซจิ ลา (Zoji La) เสน้ทางที่ไปโซนามารค์น้ีจะขนานไปกบั แม่น า้สนิธุ (Sindhu River) ตน้ก าเนิดของ

แมน่ า้ศกัดิ์สทิธิ์หลายสายในอนิเดยี อยู่ห่างจากศรนีาคา ประมาณ 90 กโิลเมตร ในอดตีเสน้ทางน้ีเป็นเสน้ทางสายไหม  

 

 
 

เที่ยง บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร หรอื หอ้งอาหารในโรงแรม 

บ่าย น าท่านชม โซนามารค์ สูงจากระดบัน า้ทะเล 2,800 เมตร โซนามารค์ หมายถงึ ทุ่งแห่งหญา้ทอง โซนามารค์ลอ้มรอบไปดว้ย

เทอืกเขาหมิาลยัทีม่คีวามสูง ต ัง้แต่ 4600 - 5300 เมตรเหนือระดบัน า้ทะเล ฉากหลงัเป็นเทอืกเขาหมิาลยั มเีสน้ทาง Trekking 

สู่ทะเลสาบ และมดีอกไมป่้าตลอดทัง้ปี ทีโ่ซนามารค์ ในบรรยากาศดีๆ เราสามารถเดินชมธรรมชาติและชมความงามของ ธาร

น า้แขง็กราเซีย ธารน า้แขง็ที่เกิดจากหิมะทบัถมกนัมานาน  น าท่านเดินทางไปชม สวนโมกุล ที่ต ัง้อยู่รอบทะเลสาบดาล ชม 

สวนชาลิมาร ์(Shalimar Garden) เป็นสวนดอกไมท้ี่สรา้งขึ้นสมยัราชวงศ์โมกุล ก่อสรา้งโดยจกัรพรรดิซาฮงัคีรเ์พื่อพระ

มเหสีพระนางนูรชาฮาน และเมืองศรีนาคาเป็นเมืองที่มีชื่อเสียงในการจดัสวนตามแบบสมยัของราชวงศ์โมกุล เน่ืองจาก

ภมูอิากาศเยน็สบายเหมาะสมในการเจริญเติบโตของตน้ไมด้อกไม ้จงึกลายเป็นที่ประทบัพกัผ่อนของกษตัริยร์าชวงศโ์มกุลใน

อดีต ชมตน้เมเปิลอายุกว่า 400 ปี ตน้ปอปลาร ์ตน้ทวิลปิ และดอกไมน้านาชนิดตามฤดูกาล จากนัน้น าท่านชม สวนนิชาท 

(สวนแห่งความสุข) มวีวิทวิทศันข์องทะเลสาบดาล  มภีูเขาซารบ์าวาล ตัง้เป็นฉากหลงั เป็นสวนที่ใหญ่ที่สุด มตีน้เมเป้ิลอายุ

กว่า 400 ปี รวมถงึดอกบวัสวรรค ์ทีห่าพบเหน็ไดย้าก และดอกไมน้านาชนิดตามฤดูกาล 

เยน็  บรกิารอาหารเยน็ ณ บา้นเรอื  

พกับา้นเรอื DELUXE HOUSE BOAT หลงัอาหารใหท่้านพกัผ่อนตามอธัยาศยั 

 
วนัที่หา้ ล่องเรอืสคิาร่า-ศรนีาคา-เดลล-ีประตูชยั India Gate-อกัรา 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ บา้นเรอื 

  น าท่าน ล่องเรอืสคิารา (เรอืพายแบบแคชเมยีร)์ ในทะเลสาบดาล ชมทศันียภาพของเทอืกเขาทีล่อ้มรอบทะเลสาบดาล ชมสวน

ผกัลอยน า้ วถิชีวีติชาวบา้นทีน่่ารกัรมิน า้ 
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  จากนัน้น าท่านเดนิทางสู่สนามบนิศรนีาคา 

….. น.  ออกเดินทางสู่ เดลลี โดยสายการบนิ …. เที่ยวบนิที่ … (ใชเ้วลาบนิประมาณ 1 ช ัว่โมง 30 นาท ีไม่มอีาหารและเครื่องดื่มบน

เครื่องบนิ) 

***หมายเหตุ*** เน่ืองจากเที่ยวบินภายในประเทศอนิเดีย มีการจ ากดัน ้ าหนักกระเป๋าสมัภาระ อนุญาตใหโ้หลดกระเป๋า

สมัภาระลงใตท้อ้งเครื่องบินได ้ท่านละไม่เกิน 15 กก. *จ านวนท่านละไม่เกิน 1 ใบเท่านั้น และสามารถน าข้ึนเครื่องได ้

ท่านละ ไม่เกิน 7 กก. จ านวนท่านละไม่เกิน 1 ใบ กรณีท่านมีน ้ าหนักเกินทางสายการบินจ าเป็นตอ้งเรียกเก็บค่าใชจ้่าย

เพิ่มเติม ซึ่งลูกคา้จ าเป็นตอ้งช าระเองตามจริงท ัง้หมด จึงขอความกรุณาร่วมมือในการค านวนน ้ าหนักสมัภาระก่อนการ

เดินทางทกุคร ัง้ หรอืถา้หากท่านตอ้งการซื้อน ้ าหนักกระเป๋าเพิม่โปรดตดิต่อบรษิทั 

….. น.   เดนิทางถงึ ท่าอากาศยานนานาชาตอินิทริาคานธีร ์เมืองเดลี อาคารผูโ้ดยสารบนิภายในประเทศ 

เที่ยง บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร หรอื หอ้งอาหารในโรงแรม 

บ่าย  จากนัน้น าท่านชม ประตูชยัอินเดีย หรือ India Gate ประตูเมอืงแห่งน้ีถือว่ามคีวามส าคญัมากเพราะเป็นสถานที่ประกอบ

พธิีกรรมในงานวนัส าคญัต่าง ๆ คือวนัชาติ (26 มกราคม)และงานวนัฉลองเอกราช (15 สงิหาคม) อน่ึง ที่ประตูเมอืงแห่งน้ีจะ

เห็นลายสลกัชื่อของทหารที่ตายในสนามรบ โดยชื่อที่สลกัไวเ้ป็นชื่อของทหารและขา้ราชการชาวอินเดียและองักฤษ จ านวน 

13,516 คน ที่พลีชีพในสงครามชายแดนดา้นตะวนัตกเฉียงเหนือ (Northwest Frontier) และสงครามอฟัฆนั คร ัง้ที่ 3 

(Third Afghan War) และเป็นการสรา้งอุทศิทหารอนิเดียจ านวน 60,000 คนที่ตายในสงครามโลกครัง้ที่ 1 ส่วนยอดบนของ

ประตูเมอืงท าอทุศิทหารที่หายสาบสูญไปโดยไรร่้องรอย จากนัน้น าท่านเดนิทางสู่เมอืง อกัรา เมอืงเก่าแก่เมอืงหน่ึงของประเทศ

อินเดีย เคยเป็นศูนยก์ลางการปกครองของอินเดียสมยัราชวงศโ์มกุลและเป็นสถานที่ต ัง้ของทชัมาฮาล (ใชเ้วลาเดินทาง 4 

ช ัว่โมง) 

เยน็  บรกิารอาหารเยน็ ณ ภตัตาคาร หรอื หอ้งอาหารในโรงแรม 

น าท่านเขา้ทีพ่กั Taj Villa Hotel ระดบั 3*หรอืเทยีบเท่า 

 

วนัที่หก ป้อมอกัรา-ทชัมาฮาล-เดลล-ีชอ้ปป้ิงจนัปาท-สนามบนิเดลลี 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 จากนัน้น าท่านเทีย่วชม ป้อมอกัรา พระราชวงัทีย่ิง่ใหญ่สรา้งขึ้นโดยใชเ้วลายาวนานถงึสามยุคของกษตัรยิแ์ห่งราชวงศโ์มกลุ มี

ลกัษณะเป็นก าแพงสองช ัน้และป้อมอาคารทางเขา้สีท่ศิ ภายในประกอบดว้ยพระราชวงั มสัยดิ สวนดอกไม ้อาคารหนิทรายสี
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แดงสรา้งโดยกษตัรยิอ์คับาร ์ยงัเป็นทีคุ่มขงักษตัรยิซ์าจารฮ์าล โดยบุตรชายของพระองคเ์อง พระองคใ์ชเ้วลาช่วงสุดทา้ยของ

ชวีติ โดยการมองผ่านแมน่ า้ยุมนาไปยงัทชัมาฮาลที่ซึง่มเหสสุีดทีร่กัของพระองคป์ระทบัอยู่อย่างนิรนัดร์ จากนัน้น าท่านเที่ยว

ชม ทชัมาฮาล ซึง่เป็นอนุสรณส์ถานแห่งความรกัอนัยิง่ใหญ่ของมหาราชาซาจารฮ์าลทีม่ต่ีอมหารานีมมุตสั มาฮาล ตวัทชัมาฮาล

สรา้งจากหนิอ่อนสขีาวแสดงถงึความรกัทีบ่รสุิทธิ์นิรนัดรต์ลอดกาลและหนิทรายสแีดงแสดงถงึความรกัทีม่ ัน่คงต่อพระนาง

เพยีงผูเ้ดยีว ตวัทชัมาฮาลประดบัประดาดว้ยรตันชาตนิานาชนิด ใชเ้วลาในการสรา้งถงึ 22 ปี 

 
เที่ยง  บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร หรอื หอ้งอาหารในโรงแรม 

บ่าย  สมควรแก่เวลา น าท่านเดนิทางกลบั เดล ี เป็นเมอืงมหานครทีม่ขีนาดใหญ่ที่สุดของอนิเดียและมปีระชากรมากเป็นอนัดบัสอง

ของประเทศ ครอบคลุมพื้นที่ เดลเีก่า และเดลใีหม ่(นิวเดล)ี ซึง่เป็นเมอืงหลวงปจัจุบนัของอนิเดีย (ใชเ้วลาเดนิทาง 4 ช ัว่โมง) 

จากนัน้น าท่าน ชอ้ปป้ิงตลาดจนัปาท เป็นตลาดชอ้ปป้ิงซื้อของที่ระลึกของอินเดีย เช่น ภาพวาด หนงัสือ กระเป๋าเสื้อผา้ 

เครื่องประดบั ก าไลขอ้มอื-ขอ้เทา้ ผา้ปูโตะ๊ในสไตลอ์นิเดีย ส่วนใหญ่คนที่มาซื้อจะเป็นนกัท่องเที่ยวซะส่วนใหญ่ โดยราคาก็จะ

สูงเป็นพเิศษ ถา้ไปชอ้ปป้ิงทีต่ลาดจนัปาทน้ีตอ้งมคีวามอดทนในเรื่องของการต่อราคาเป็นพเิศษ  

เยน็  บรกิารอาหารเยน็ ณ ภตัตาคาร หรอื หอ้งอาหารในโรงแรม 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B8%B5%E0%B8%A2
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B8%A5%E0%B8%B5%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B9%88%E0%B8%B2&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%A7%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B8%A5%E0%B8%B5
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จากนัน้น าท่านเดนิทางสู่ สนามบนิอนิทรา คานธี เมืองเดลลี เพือ่น าท่านเชค็อนิรบับตัรโดยสารเพือ่เดนิทางกลบัสู่ประเทศไทย 

23.30 น. บนิลดัฟ้ากลบัสู่ ประเทศไทย โดยสายการบนิ Thai Airways เทีย่วบนิที ่TG316 ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 4 ช ัว่โมง 25 นาท ี

(มบีรกิารอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง) 

 

วนัที่เจด็ สนามบนิสุวรรณภมิู ประเทศไทย 

05.25 น. เดนิทางถงึสนามบนิสุวรรณภมู ิประเทศไทย โดยสวสัดภิาพ พรอ้มความประทบัใจ 

........................................................................................ 

 

อตัราค่าบรกิารต่อท่านและเงื่อนไขการใหบ้ริการ 

 
อตัราค่าบรกิารน้ีรวม 

✓ ตัว๋เครื่องบนิชัน้ประหยดัระบวุนัเดินทางไป-กลบัพรอ้มคณะ 

✓ ภาษีน ้ ามนัและภาษีต ัว๋ทุกชนิด(สงวนสทิธิเกบ็เพิ่มหากสายการบนิปรบัข้ึนกอ่นวนัเดินทาง) 

✓ ที่พกัตามรายการ 4 คนื พกัหอ้งละ 2-3 ท่าน (กรณีมาไม่ครบคู่และไม่ตอ้งการเพิ่มเงนิพกัหอ้งเดี่ยว) 

✓ อาหารตามรายการระบ(ุทางบริษทัขอสงวนสทิธ์ิในการเปลี่ยนแปลงเวลา, เมนูอาหาร และสถานที่ตามสถานการณ์)  

✓ ค่าเขา้ชมสถานที่ตามรายการระบุ 

 อนิเดีย เที่ยวฟิน แคชเมียร ์เดลล ีทชัมาฮาล 7 วนั 4 คืน-TG 

ก าหนดการเดินทาง 

ผูใ้หญ่พกัหอ้งละ

2-3ท่าน 

ไม่รวมค่าวซี่า 

เด็กอายไุม่เกนิ12ปี

เสรมิเตยีง 

ไม่รวมค่าวซี่า 

เด็กอายไุม่เกนิ12ปี

ไม่เสรมิเตียง 

ไม่รวมค่าวซี่า 

ไม่รวมตัว๋

เครือ่งบนิ 

ไม่รวมค่าวซี่า 

พกัเดี่ยว 

12-18 ก.ค.62 *วนัหยดุ 31,900 31,900 30,900 18,900 5,900 

09-15 ส.ค.62 *วนัหยดุ 31,900 31,900 30,900 18,900 5,900 

11-17 ต.ค.62 *วนัหยดุ 31,900 31,900 30,900 18,900 5,900 

18-24 ต.ค.62 *วนัหยดุ 31,900 31,900 30,900 18,900 5,900 

25-31 ต.ค.62 30,900 30,900 30,900 17,900 5,900 

01-07 พ.ย.62 30,900 30,900 30,900 17,900 5,900 

08-14 พ.ย.62 29,900 29,900 28,900 15,900 5,900 

04-10 ธ.ค.62 *วนัหยดุ 31,900 31,900 30,900 18,900 5,900 
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✓ ค่าระวางน ้ าหนักกระเป๋าไม่เกนิ 20 กก.ส าหรบัเที่ยวบนิ กรุงเทพฯ-เดลล-ีกรุงเทพฯ 

✓ ค่าระวางน ้ าหนักกระเป๋าไม่เกนิ 15 กก.ส าหรบัเที่ยวบนิ เดลลี-ศรนีาคา-เดลลี 

✓ ค่ารถรบั-สง่สถานที่ท่องเที่ยวตามรายการระบุ 

✓ ค่ามคัคุเทศกผู์ช้ านาญเสน้ทางดูแลตลอดการเดินทาง 

✓ ค่าประกนัชีวิตกรณีอบุตัเิหตใุนระหว่างการเดินทาง คุม้ครองในวงเงนิไม่เกนิท่านละ 1,000,000 บาท และค่ารกัษาพยาบาลกรณี

อบุตัเิหตใุนวงเงนิไม่เกนิ ท่านละ 200,000 บาท (ตามเงือ่นไขกรมธรรม)์ 

✓ ค่าภาษีมลูค่าเพิม่ 7%  

 
อตัราค่าบรกิารไม่รวม 

 ค่าท าหนังสอืเดินทางไทย,ค่าธรรมเนียมส าหรบัผูถ้อืพาสปอรต์ต่างชาติค่าท าใบอนุญาตกลบัเขา้ประเทศของคนต่างชาติ(Re-Entry) 

หรอื คนต่างดา้ว (เป็นหนา้ที่ของผูเ้ดินทางในการจดัท าเอง) 

 ค่าใชจ้า่ยสว่นตวันอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าเครื่องด่ืมและค่าอาหารที่ส ัง่เพิม่เอง, ค่าโทรศพัท,์ ค่าอาหารและเครื่องด่ืมส ัง่

พเิศษนอกรายการ ค่าซกัรีด, ค่าโทรศพัทท์างไกล, ค่าอนิเตอรเ์น็ต ฯลฯ 

 ค่าใชจ้า่ยอนัเกดิจากความล่าชา้ของสายการบนิ,อบุตัภิยัทางธรรมชาต,ิการประทว้ง,การจลาจล,การนัดหยุดงาน,การถกูปฏเิสธไม่ให ้

ออกและเขา้เมืองจากเจา้หนา้ที่ตรวจคนเขา้เมืองและเจา้หนา้ที่กรมแรงงานทัง้ที่เมืองไทยและต่างประเทศซึ่งอยู่นอกเหนือความ

ควบคุมของบรษิทัฯ 

 ค่าปรบั ส าหรบัน ้ าหนักกระเป๋าเดินทางที่เกนิจากที่ทางสายการบนิก าหนดไว ้

 ค่าธรรมเนียมวซ่ีาอนิเดียแบบ E-Visaท่านละ 3,000 บาท (ช าระพรอ้มค่ามดัจ าทวัร)์ ***ทางบรษิทัขอสงวนสทิธ์ิในการด าเนินการยื่น

ขอวซ่ีาประเทศอนิเดียแบบ E Visa ใหก้บัผูร่้วมเดินทางเท่านั้น ยกเวน้แต่ผูร่้วมเดินทางมีวซ่ีาปี*** 

 ค่าทิปไกดท์อ้งถิน่,คนขบัรถ 1,500 บาท/ทริป/ลูกทวัร ์1 ท่าน (ช าระที่สนามบนิในวนัเดินทาง) 

 ค่าทิปหวัหนา้ทวัรต์ามสนิน ้ าใจของทกุท่าน (ไม่รวมในทิปไกดท์อ้งถิน่และคนขบัรถแต่ไม่บงัคบัทปิ) 

 
เงือ่นไขการส ารองที่นัง่ 

1.กรุณาท าการจองกอ่นการเดินทาง อย่างนอ้ย 45 วนัท าการหรือกอ่นหนา้นั้น โดยสง่แฟกซห์รืออเีมลลร์ายช่ือและหนา้หนังสอืเดินทางเพือ่

ยนัการจองที่นัง่ พรอ้มช าระมดัจ าท่านละ 15,000 บาท 

2.ค่าทวัรส์่วนที่เหลอื บรษิทัฯ จะขอเกบ็ค่าทวัรท์ ัง้หมด 15 วนัก่อนการเดินทาง มิเช่นนั้นบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธ์ิในการยกเลกิการเดินทาง

ของท่าน และการคนืเงนิท ัง้หมดหรอืบางสว่นตามค่าใชจ้า่ยที่เกดิข้ึนจรงิ 

3.เม่ือท่านตกลงช าระเงนิค่าบริการไม่ว่าท ัง้หมดหรอืบางสว่นกบัทางบรษิทัฯ ทางบรษิทัฯจะถอืว่าท่านไดย้อมรบัในเงือ่นไขการใหบ้รกิารที่ได ้

ระบไุวใ้นเอกสารฉบบัน้ีท ัง้หมดน้ีแลว้ 

4.ทางบรษิทัขอสงวนสทิธ์ิในการด าเนินการยื่นขอวซ่ีาประเทศอนิเดียแบบ E Visa ใหก้บัผูร่้วมเดินทางเท่านั้น ยกเวน้แต่ผูร่้วมเดินทางมีวี

ซ่าปี 
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เงือ่นไขการยกเลกิ 

1.ยกเลกิการเดินทางกอ่นการเดินทาง 30 วนั บรษิทัฯจะคนืเงนิค่ามดัจ าใหท้ ัง้หมด โดยจะหกัค่าใชจ้า่ยที่เกดิข้ึนจรงิ เช่นค่าธรรมเนียมวซ่ีา 

ยกเวน้ในกรณีวนัหยุดเทศกาล,วนัหยุดนักขตัฤกษ์ ทางบรษิทัฯขอสงวนสทิธ์ิไม่คนืเงนิมดัจ าโดยไม่มีเงือ่นไขใดๆทัง้สิ้น 

2.ยกเลกิการเดินทาง 15 วนั ก่อนการเดินทาง หกัค่ามดัจ าทวัร ์50% 

3.ยกเลกิกอ่นการเดินทาง 7-14 วนัเกบ็ค่าใชจ้า่ย 100% ของราคาทวัร ์ต่อท่าน 

4.ส าหรบัผูโ้ดยสารที่ไม่ไดถ้อืหนังสอืเดินทางไทย และทางบริษทัฯเป็นผูย้ื่นวซ่ีาให ้เม่ือผลวซ่ีาผ่านแลว้มีการยกเลกิการเดินทางบรษิทัฯ ขอ

สงวนสทิธ์ิในการคนืค่ามดัจ าท ัง้หมด 

 

เงือ่นไขการใหบ้รกิาร 

1.โปรแกรมทวัรน้ี์จะสามารถออกเดนิทางไดต้อ้งมจี  านวนผูเ้ดนิทางข ัน้ต า่ 30 ท่านรวมในคณะตามทีก่  าหนดไวเ้ท่านัน้ หากมจี านวนผูเ้ดนิทาง

รวมแลว้นอ้ยกว่าทีก่  าหนดไว ้บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิ์ในการยกเลกิหรอืปรบัเปลีย่นก าหนดการเดินทาง ในกรณีทีม่ผูีเ้ดนิทาง 15-19 ท่าน ตอ้ง

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

ท่านละ 500 บาท 

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

และเรยีกเก็บค่าธรรมเนียมวซี่าเพิม่เตมิ เพือ่ด าเนินการขอวซี่าใหมโ่ดยตรงกบัทางศูนยร์บัยืน่วซี่าอนิเดยี ประจ าประเทศไทย 

3.บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิ์ในการเปลีย่นแปลงราคาและเงือ่นไขต่างๆ โดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ ท ัง้น้ีใหข้ึ้นอยู่กบัดุลยพนิิจของบริษทัฯ 

เท่านัน้ อกีท ัง้ขอ้สรุปและขอ้ตดัสนิใดๆ ของบรษิทัฯ ใหถ้อืเป็นขอ้ยุตสิิ้นสุดสมบูรณ์ 

4.บรษิทัฯ และตวัแทนของบริษทัขอสงวนสทิธิ์ทีจ่ะเปลีย่นแปลงรายการทวัรต์ามความเหมาะสม ใหส้อดคลอ้งกบัสถานการณ์ ขอ้จ ากดัดา้น

ภมูอิากาศ และเวลา ณ วนัทีเ่ดินทางจรงิ ท ัง้น้ีทางบริษทัฯ จะยดึถอืและค านึงถงึความปลอดภยั รวมถงึประโยชนสู์งสุดของลูกคา้ส่วนมาก

เป็นส าคญั 

5.รายการทวัรน้ี์เป็นการท่องเที่ยวแบบหมูค่ณะ (Join Tour) จดัท าและด าเนินการโดยบริษทัคู่คา้ (Partner) 

6.อตัราค่าบรกิารคิดค านวณจากอตัราแลกเปลีย่น และราคาตัว๋เครื่องบนิในปจัจุบนั บริษทัฯ ขอสงวนสทิธิ์ในการปรบัเปลีย่นราคาค่าบริการใน

กรณีทีม่กีารขึ้นราคาค่าต ัว๋เครื่องบนิ ค่าประกนัภยัสายการบนิ ค่าธรรมเนียมน า้มนั หรอืมกีารประกาศลดค่าเงนิบาท หรอือตัราแลกเปลีย่นได ้

ปรบัขึ้นในช่วงใกลว้นัทีค่ณะจะเดนิทาง 

7.ในระหว่างการท่องเทีย่วน้ี หากท่านไมใ่ชบ้ริการใดๆ ไมว่่าท ัง้หมดหรอืบางส่วน ถอืว่าท่านสละสทิธิ์ไม่สามารถเรียกรอ้งขอคืนค่าบริการได ้

8.หากท่านไมเ่ดนิทางกลบัพรอ้มคณะทวัร ์ต ัว๋เครื่องบนิขากลบัซึ่งยงัไมไ่ดใ้ช ้ไม่สามารถน ามาขอคืนเงนิได ้

9.ค่าบรกิารที่ท่านช าระกบัทางบริษทัฯ เป็นการช าระแบบเหมาขาด และทางบริษทัฯ ไดช้ าระใหก้บับรษิทัฯ ตวัแทนแต่ละแห่งแบบเหมาขาด

เช่นกนั ดงันัน้หากท่านมเีหตอุนัใดที่ท  าใหท่้านไมไ่ดท่้องเที่ยวพรอ้มคณะตามรายการทีร่ะบไุว ้ท่านจะขอคืนค่าบริการไมไ่ด ้

10.กรณีเกดิความผดิพลาดจากตวัแทน หรอื หน่วยงานทีเ่กี่ยวขอ้ง จนมกีารยกเลกิ ลา่ชา้ เปลีย่นแปลง การบรกิารจากสายการบนิ บริษทั

ขนส่ง หรอื หน่วยงานทีใ่หบ้รกิาร บริษทัฯ จะด าเนินโดยสุดความสามารถทีจ่ะจดับรกิารทวัรอ์ื่นทดแทนให ้แต่จะไมค่ืนเงนิใหส้  าหรบั

ค่าบริการนัน้ๆ 
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11.มคัคุเทศก ์พนกังาน และตวัแทนของบริษทัฯ ไมม่สีทิธิ์ในการใหค้ าสญัญาใดๆ ท ัง้สิ้นแทนบรษิทัฯ นอกจากมเีอกสารลงนามโดยผูม้ี

อ  านาจของบริษทัฯ ก ากบัเท่านัน้ 

12.บรษิทัฯ รบัเฉพาะผูม้วีตัถปุระสงคเ์ดนิทางเพือ่ท่องเทีย่วเท่านัน้ การเดนิทางของผูเ้ดนิทางดว้ยวตัถปุระสงคแ์อบแฝงอื่น ๆ เช่น การไปคา้

แรงงาน การคา้ประเวณี การคา้มนุษย ์การขนส่งสนิคา้หนีภาษ ีการขนยาเสพตดิ การโจรกรรม การขนอาวุธสงคราม การก่อการรา้ย และ อื่น 

ๆ ทีเ่ขา้ขา่ยผดิกฏหมาย ผดิศีลธรรมอนัดี บรษิทัฯ มไิดม้สี่วนรูเ้หน็ เกี่ยวขอ้ง หรอื มสี่วนตอ้งรบัผดิชอบใด ๆ กบัการกระท าดงักลา่วท ัง้สิ้น 

13.หากผูเ้ดนิทางถูกเจา้หนา้ที่ตรวจคนเขา้เมอืงของประเทศนัน้ๆ ปฏเิสธการเขา้ - ออกเมอืง ดว้ยเหตผุลใดๆ ก็ตาม ถอืเป็นเหตผุลซึง่อยู่

นอกเหนืออ านาจ และความรบัผดิชอบของบรษิทัฯ ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิ์ทีจ่ะไมร่บัผดิชอบการคืนเงนิท ัง้หมด 

14.ผูเ้ดนิทางตอ้งใชว้จิารณญาณส่วนตวัและรบัผดิชอบต่อการตดัสนิใจในการเลอืกซื้อสนิคา้ต่าง ๆ ในระหว่างการเดนิทางท่องเที่ยวดว้ยตวั

ท่านเอง บริษทัฯ จะไม่สามารถรบัผดิชอบใด ๆ หากเกดิความไม่พงึพอใจในสนิคา้ทีผู่เ้ดนิทางไดซ้ื้อระหว่างการเดนิทางท่องเที่ยวน้ี 

15.ผูเ้ดนิทางตอ้งรบัผดิชอบต่อการจดัเกบ็ และ ดูแลทรพัยส์นิส่วนตวั ของมค่ีาต่าง ๆ อย่างระมดัระวงั บริษทัฯ จะไมส่ามารถรบัผดิชอบใด 

ๆ หากเกดิการสูญหายของ ทรพัยส์นิส่วนตวั ของมค่ีาต่าง ๆ ระหว่างการเดินทางท่องเที่ยว 

16.บรษิทัฯ จะไมร่บัผดิชอบต่อการสูญหายของทรพัยส์นิ และ สมัภาระระหว่างการเดนิทางอนัมสีาเหตมุาจากสนามบนิ สายการบนิ บรษิทั

ขนส่ง โรงแรม หรอื การโจรกรรม แต่จะท าหนา้ทีเ่ป็นตวัแทนในการเรยีกรอ้งค่าชดใชใ้หก้บัผูเ้ดินทาง 

17.บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิ์ทีจ่ะไม่รบัผดิชอบค่าเสยีหายในเหตกุารณท์ีเ่กดิจากการยกเลกิหรอืความลา่ชา้ของสายการบนิ ภยัธรรมชาต ิการนดั

หยุดงาน การจลาจล การปฏวิตัิ รฐัประหาร ทีอ่ยู่นอกเหนือการควบคุมของทางบริษทัฯ หรอื ค่าใชจ่้ายเพิม่เตมิทีเ่กิดขึ้นทางตรง หรอืทางออ้ม 

เช่น การเจ็บป่วย การถูกท ารา้ย การสูญหาย ความลา่ชา้ หรอื จากอบุตัิเหตุต่างๆ 

18.บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิ์ทีจ่ะไม่รบัผดิชอบใด ๆ ต่อการไม่เป็นไปตามความคาดหวงั และความไมพ่งึพอใจของผูเ้ดนิทาง ทีเ่กี่ยวขอ้งกบั 

สภาพธรรมชาต ิภมูอิากาศ ฤดูกาล ทศันียภาพ วฒันธรรม วถิแีละพฤตกิรรมของประชาชนในประเทศที่เดนิทางไป 

19.ทางบริษทัฯจะไมร่บัผดิชอบใดๆทัง้สิ้น หากผูเ้ดนิทางประสบเหตสุภาวะฉุกเฉินจากโรคประจ าตวั ซึง่ไมไ่ดเ้กิดจากอุบตัเิหตใุนรายการ

ท่องเทีย่ว(ซึง่ลูกคา้จะตอ้งยอมรบัในเงือ่นไขน้ีในกรณีทีเ่กดิเหตุสุดวสิยั ซึง่อยู่นอกเหนือความรบัผดิชอบของบรษิทัทวัร)์ 

20.กรณีใชห้นงัสอืเดนิทางราชการ(เลม่น า้เงนิ) เดนิทางเพือ่การท่องเทีย่วกบัคณะทวัร ์หากท่านถูกปฏเิสธในการเขา้-ออกประเทศใดๆกต็าม ทาง

บริษทัฯ ขอสงวนสทิธิ์ไมคื่นค่าทวัรแ์ละรบัผดิชอบใดๆท ัง้สิ้น 

21.กรณีทีท่่านตอ้งออกตัว๋ภายในประเทศ เช่น (ต ัว๋เครื่องบนิ,ตัว๋รถทวัร,์ตัว๋รถไฟ) กรุณาสอบถามทีเ่จา้หนา้ที่ทกุคร ัง้ก่อนท าการออกตัว๋ เน่ืองจาก

สายการบนิอาจมกีารปรบัเปลีย่นไฟลท์บนิ หรอื เวลาบนิ โดยไมไ่ดแ้จง้ใหท้ราบลว่งหนา้ทางบรษิทัฯจะไม่รบัผดิชอบใดๆในกรณีถา้ท่านออกตัว๋

ภายในโดยไม่แจง้ใหท้ราบและหากไฟลท์บนิมกีารปรบัเปลีย่นเวลาบนิเพราะถอืว่าท่านยอมรบัในเงือ่นไขดงักลา่วแลว้ 

22. หนังสอืเดินทางตอ้งมีอายุการใชง้านเหลอืไม่นอ้ยกว่า 6 เดือน และบรษิทัฯรบัเฉพาะผูมี้จุดประสงคเ์ดินทางเพือ่ท่องเที่ยวเท่านั้น 

(หนงัสอืเดนิทางตอ้งมอีายุเหลอืใชง้านไมน่อ้ยกว่า 6 เดอืน บริษทัฯไม่รบัผดิชอบหากอายุเหลอืไมถ่งึและไมส่ามารถเดนิทางได ้ 

 

เอกสารทีต่อ้งเตรยีมประกอบการยืน่วซีา่อนิเดยี(E-Visa) 
 

1.แบบฟอรม์ แบบฟอรม์กรอกขอ้มลูเพือ่ประกอบการด าเนนิการขอวซีา่ โดยตอ้งกรอกขอ้มลูใหค้รบถว้น 

2.ไฟลแ์สกนหนังสอืเดนิทาง (Passport) ไฟลส์กลุ pdf 

3.สแกนรปูถา่ยส ีดา้นหลงั เป็นสขีาว ไมม่กีรอบ ขนาด 2 x 2นิว้ 2 รปู 
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ตวัอยา่งรปูถา่ยและหนา้พาสปอตทีแ่สกน 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แบบฟอรม์กรอกขอ้มลูเพือ่ประกอบการด าเนนิการขอวซีา่ 

*โปรดทราบ วซีา่ออนไลนข์องประเทศอนิเดยี มขีอ้จ ากดัการใหว้ซีา่ 2 คร ัง้ตอ่ 1 ปีปฎทินิ หากทา่นเคยได้

ย ืน่หรอืไดร้บ้การอนมุตัวิซีา่ออนไลนค์รบ 2 คร ัง้แลว้ จะตอ้งด าเนนิการยืน่ผา่นศนูยร์บัยืน่วซีา่อนิเดยี

เทา่น ัน้ กรณุาตดิตอ่เจา้หนา้ทีเ่พือ่ใหก้ารแนะน า 

ประวตัสิว่นตวั  

ค าน าหนา้ :   ⃣⃣    นาย    ⃣⃣  นาง   ⃣⃣  นางสาว      ⃣⃣  เด็กชาย    ⃣⃣  เด็กหญงิ  

       

ชือ่ :  _     _______________                  ______นามสกลุ : _     ____________  ___                                          ___    

     

NAME: _     _______________                  ___   SURNAME: _     ____________ ___                                         ___  

       

สถานะภาพ :      ⃣⃣   แตง่งาน         ⃣⃣   โสด          ⃣⃣   หยา่รา้ง 

 

ต าหนบินร่างกายทีเ่ห็นไดช้ดั เชน่ ไฝ,แผลเป็น :__________________________________________________________ 

 

ชือ่สาม/ีภรรยา:                                          _____________________________________________      _   ___ _____    



 
 

FT-SXR TG03C        Page 12 of 13 

 

  

สญัชาตสิาม/ีภรรยา :                                         _____________________________________________  __________ 

 

ทีอ่ยูปั่จจบุนั : ____                                          ____________________________________________  ____                                           

 

____________________________________________   _______         ____________________________________      

 

เบอรโ์ทรศพัท ์บา้น :_________________________________________ 

 

เบอรโ์ทรศพัท ์มอืถอื :_________________________________________ 

 

ประวตัคิรอบครวั  

ชือ่/นามสกลุบดิา :                 _______________________สญัชาต ิ_______                       _____________________ 

 

ชือ่/นามสกลุมารดา :               ______________________สญัชาต ิ____                         _______________________ 

 

ประวตักิารศกึษา  

____                                          ____________________________________________   _______         _________      

____                                          ____________________________________________   _______         _________      

 

ประวตักิารท างาน 

อาชพี :          ____________                                        ___                                                                         ____  

 

ชือ่บรษัิท/สถานศกึษา :                                ___                                         _________________________________ 

 

เบอรโ์ทรตดิตอ่ :                                                                                                                                            ___                                          

 

ทีอ่ยู ่ : ____                                          ____________________________________________   ________________ 

 ____                                          ____________________________________________   _______         _________      

 

รหัสไปรษณีย ์: ___                      _                  

 

*โปรดระบุรายชือ่ประเทศทีท่า่นไดเ้ดนิทางในชว่งระยะเวลา 10 ปี * ส าคญัมาก 

______________________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________ 
 

 

*หากทา่น "เคย" ไดร้บัวซี่าอนิเดยี โปรดแจง้รายละเอยีดวซีา่ ประเภทของวซีา่/ หมายเลขวซีา่/ หมายเลขวซีา่ คร ัง้ลา่สดุ * 

ส าคญัมาก 

 

_________________________________________________________________________________ 

 

 

*หากทา่น "เคย" ไปประเทศอนิเดยีมากอ่นโปรดระบุเมอืงทีท่า่นไป และชือ่โรงแรมทีพ่กั ลา่สดุ * ส าคญัมาก 

 

_________________________________________________________________________________ 

 

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

ปากสีถาน/ อฟักานสิถาน หากทา่นเคยโปรดระบุวนัเดนิทาง * ส าคญัมาก 
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_________________________________________________________________________________ 


