
    

 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

กลุมารค์ & โซนามารค์ | “เคเบิลคาร”์ (รวมคา่ขึน้แลว้) | นั่งเรอืซิคารา่ลอ่งทะเลสาบ  
อคัราฟอรด์ | ทชัมาฮาล 

 
  

 

 

 

 

เดินทาง เมษายน – มิถุนายน 2563  

 

 

 

 

ราคาเร่ิมต้นเพียง  28,900.- 
เส้นทางการเดนิทาง 

วนัท่ี 1.  กรุงเทพฯ (สนามบนิสวุรรณภมู)ิ – เดลลี (สนามบนินานาชาตอิินทิรา คานธี) – ศรีนาคา (บนิภายใน) – แคชเมียร ์

วนัท่ี 2   ศรีนาคา – กลุมารค์ – เคเบลิคาร ์(*รวมคา่ขึน้แลว้) – ศรีนาคา – สวนชาลมิาร ์– สวนทิวลปิ 
วนัท่ี 3.  ศรีนาคา – โซนามารค์ –  ศรีนาคา 
วนัท่ี 4.   ศรีนาคา – ลอ่งเรือซิคารา่ – เดลลี (บนิภายใน) – อคัรา 
วนัท่ี 5.  อคัรา – ทชัมาฮาล – อคัราฟอรด์ – สนามบนิ   
วนัท่ี 6.   กรุงเทพฯ (สนามบนิสวุรรณภมู)ิ  
 

อนิเดยี แคชเมยีร ์I Miss You 6 วัน 4 คนื 
 



    

 

 

วันที ่1 
กรุงเทพฯ  (สนามบินสุวรรณภูมิ ) – เดลลี (สนามบินนานาชาตอิินทริา  
คานธี) – ศรีนาคา (บินภายใน) – แคชเมียร ์– สวนชาลิมาร ์– สวนทวิลิป 

05.30 น. คณะมาพรอ้มกนัท่ี  สนามบนิสวุรรณภมูิ  ผูโ้ดยสารขาออกชัน้  4 ประตู 3 เคานเ์ตอร์  D เช็คอินกรุ๊ปของ  การบนิไทย  ( Thai 
Airway) โดยมีเจา้หนา้ท่ีคอยอาํนวยความสะดวกจดัเตรียมเอกสารการเดนิทางและสมัภาระใหก้บัท่าน 

07.35 น. ออกเดนิทางสู ่เมืองเดลลี โดยสายการบนิไทย เท่ียวบนิท่ี TG323  (ใชเ้วลาเดนิทางโดยประมาณ 4.30 ชม.)  
(มีบรกิารอาหารบนเครื่อง) 

10.35 น. คณะเดนิทางถึง สนามบนินานาชาตอิินธิรา  คานธี  เมืองเดลลี  ประเทศอินเดีย  ผา่นขัน้ตอนการตรวจคนเขา้เมืองและ
ศลุกากร (เวลาทอ้งถิ่นชา้กวา่ประเทศไทย 1.30 ชั่วโมง) 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน  
....... น.  ออกเดนิทางสู ่เมืองศรีนาคา โดยสายการบนิ.......โดยเท่ียวบนิท่ี........ 
....... น. เดนิทางถึงสนามบนิศรีนาคา เช็คสมัภาระแลว้นาํท่านเดนิทางสูเ่มืองแคชเมียร ์โดยนั่งรถทอ้งถิ่น คนัละ 5 ท่าน รถทอ้งถิ่นจะ

ไมมี่แอรเ์น่ืองจากอณุหภมูท่ีิศรีนาคาเฉล่ียประมาณ 15 องศา อากาศจะเย็นสบายตลอดปี  ไดเ้วลาสมควรนาํท่านเดนิทางชม
สวนชาลิมาร์  ท่ีเป็นสวนแบบราชวงศโ์มกุ ลซึ่งเป็นสวนแห่งความรกัของ  มหาราชา  ชาฮงัคี  จากนัน้นาํท่านชม สวนทวิลิป 

(Tiplip Garden) โดยมีตน้เมเปิล้อายกุวา่ 400 ปี รวมทัง้พนัธุไ์มน้านาชนิดและดอกไมต้ามฤดกูาล ในช่วงฤดใูบไมผ้ลจิะมีดอก
ทิวลปิบานสะพรั่ง (ประมาณปลายเดอืน มี.ค. – เม.ย. ทั้งนี้เวลาการเปิดให้เข้าชมน้ันจะขึน้อยู่กับสภาพอากาศ ) สวน
แห่งนีส้รา้งโดย ยอซาฟ คาน มีความงดงามท่ีสดุท่ีจะหาคาํบรรยายได  ้ใหท้่านเพลดิเพลนิกบัการถ่ายรูปกบัดอกไมท่ี้แสนสวย  
และผา่นชมเมืองเก่าแคชเมียรท่ี์ตัง้เมืองหลวงฤดรูอ้นของกษัตรยิใ์นราชวงศโ์มกลุ  ท่ีสรา้งเป็นลกัษณะเฉพาะหรือเรียกไดว้า่
เป็นศลิปะแคชเมียร ์ไดเ้วลาสมควรเดนิทางกลบัท่ีพกั 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า  
ทีพั่ก เดนิทางเข้าสู่ทีพั่ก SUPER DELUXE HOUSE BOAT หรือเทยีบเท่า 

 
 
 



    

 

วันที ่2 ศรีนาคา – กุลมารค์ – เคเบิลคาร ์(*รวมค่าขึน้แล้ว) – ศรีนาคา 
เช้า รับประทานอาหารเช้า  

 

นาํท่านเดนิทางโดยนั่งรถทอ้งถิ่น (คนัละ  5 ท่าน) ไมมี่แอร์ อณุหภมูท่ีิศรีนาคาเฉล่ียประมาณ  15 องศา  อากาศจะเย็นสบาย
ตลอดปี ขึน้สูเ่ทอืกเขากุลมารค์ ซึ่งเป็นสถานท่ีมีทศันียภาพสวยงามแห่งหนึ่งในโลกในขณะขบัรถสูเ่ทือกเขากลุมารค์สองขา้ง
ทางจะเป็นทุ่งนาขา้วสลบักบัพนัธุไ์มป่้าและฝงูแกะตามเทือกเขาโดยเทือกเขาหิมาลยันีจ้ะมีหิมะปกคลมุสลบักนัไป  อยู่ห่าง
จากเมืองศรีนาคา 57 กิโลเมตร (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 2-3 ชั่วโมง) เทือกเขากลุมารค์เป็นพืน้ท่ีราบทุ่งหญา้ขนาดใหญ่ท่ีสงู
ท่ีสดุในโลก เม่ือถึงกลุมารค์แลว้พาท่านเท่ียวชมเทือกเขาซึ่งเป็นภเูขาท่ีสวยงามแห่งหนึ่งในแคชเมียร์  มีช่ือวา่เป็นทุ่งหญา้ของ
ดอกไม ้(Meadow of Flower) เดมิ กลุมารค์ มีช่ือเรียกวา่ เการมิารค์ ตัง้โดยสลุตา่นยซูุ ป ชาร์ ในศตวรรษท่ี  16 เน่ืองจากเป็น
ทุ่งหญา้ท่ีเตม็ไปดว้ยดอกไมป่้าท่ีงอกงามตามฤดกูาล  อีกทัง้ยงัเป็นท่ีตัง้ของสนามกอลฟ์  18 หลมุท่ีสงูท่ีสดุในโลก  สงู 3,000 
เมตร จากระดบันํา้ทะเลและสถานท่ีเลน่กีฬาสกีนํา้แขง็ในฤดหูนาวจนไมค่ดิวา่นีเ้ป็นประเทศอินเดีย 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน  
 นาํท่านไปยงัสถานีเคเบลิคาร ์(*รวมค่าขึน้แล้ว) เพ่ือขึน้ไปยงัสถานีกงโดรีบนเขาอฟัฟารว์ตั เฟสท่ี 1 ดว้ยระยะทางประมาณ  

4 กิโลเมตร  (หากท่านตอ้งการขึน้สูย่อดเขาจะตอ้งนั่งเคเบิล้คาร์  ท่ีเฟสท่ี  2 ขึน้สูย่อดเขาเป็นระยะทางกวา่  5 กิโลเมตร  ท่าน
สามารถซือ้ตั๋วไดท่ี้สถานีเฟสท่ี  1 (ไมร่วมในคา่ทวัร์ ) ซึ่งถือไดว้า่เป็นเสน้ทางท่ีสวยท่ีสดุและสงูท่ีสดุแห่งหนึ่งของเอเชีย  เม่ือ
เดนิทางถึงท่ีหมายสิง่ท่ีท่านจะไดพ้บคือบรรยากาศและทศันียภาพแบบพาโนรามาอนัสวยงามบนเขาอฟัฟารว์ตั  ถา้ทอ้งฟา้
แจ่มใสก็จะสามารถมองเห็นยอดเขานนักา  พารบ์ตั  (Nanga Parbat) ของเทือกเขาหิมาลยั  อิสระใหท้่านไดเ้พลดิเพลนิกบั
กิจกรรมมากมาย อาทิเช่น เลน่สกี เล่ือนสกีหิมะ ท่านสามารถเลน่สกีไดร้ะหวา่งช่วงฤดหูนาว  – ใบไมผ้ลิ  (ธ.ค. – เม.ย.) ซึ่งคา่
เลน่สกีนีจ้ะไมร่วมอยู่ในคา่ทวัร ์สามารถแจง้หวัหนา้ทวัรห์รือไกดท์อ้งถิ่นเพ่ือแจง้เลน่สกีได ้หรือเก็บภาพความประทบัใจไวเ้ป็น
ท่ีระลกึตามอธัยาศยัไดเ้วลาสมควรนาํท่านเดนิทางกลบัศรีนาคาระหวา่งทางใหท้่านไดเ้พลดิเพลนิกบัววิทิวทศันส์องขา้งทาง  
ไดเ้วลาสมควรเดนิทางกลบัท่ีพกั 

 

 
ค ่า รับประทานอาหารค ่า  



    

 

ทีพั่ก เดนิทางเข้าสู่ทีพั่ก SUPER DELUXE HOUSE BOAT หรือเทยีบเท่า 

วันที ่3 ศรีนาคา – โซนามารค์ –  ศรีนาคา 
เช้า รับประทานอาหารเช้า  

 นาํท่านเดนิทางจากศรีนาคาสู่  โซนามารค์  (ระยะทาง  80 กิโลเมตรใชเ้วลาเดนิทางประมาณ  2-3 ชั่วโมง ) คาํวา่  “โซนา ” 
แปลวา่ทอง “มารค์” แปลวา่เสน้ทาง  ในอดีตเสน้ทางนีเ้ป็นเสน้ทางคา้ขายในตาํนานหรือท่ีเรียกวา่  เสน้ทางสายไหมเน่ืองจาก
ภมูปิระเทศท่ีสวยงามอีกทัง้มีววิทิวทศันท่ี์สวยงาม ตลอดสองขา้งทางการเดนิทางจะไดเ้ห็นภเูขาท่ีปกคลมุไปดว้ยหิมะรูปรา่ง
แปลกตา  สลบักบัป่าตน้วอลนตั ขนาดใหญ่ท่ีปลกูเรียงรายตลอดสองขา้งทางเสน้ทางนีส้งูกวา่ระดบันํา้ทะเล  2,690 เมตร  
เรียกวา่สวยงามมากตลอดเสน้ทางจากศรีนาคา ผูเ้ดนิทางจะไดเ้ดนิทางไปและถ่ายรูปไปตลอดทาง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 

กลางวัน รับประทานอาหารกลาง  
 จากนัน้พาท่านชมความงามของเทือกเขาหิมาลยัท่ีปกคลมุดว้ยธารนํา้แขง็ตลอดทัง้ปี   (คา่ข่ีมา้โดยประมาณ  1,000 – 1,500 

รูปี /ตอ่ท่าน ไมร่วมในคา่ทวัร์  – สอบถามราคากบัหวัหนา้ทวัรห์รือไกดท์อ้งถิ่นอีกครัง้ ) ชมภเูขา  สายนํา้  ลาํธารและสมัผสัวถีิ
ชีวติความเป็นอยู่ของชาวพืน้เมืองท่ีนั่นจนเพลดิเพลนิแทบไมอ่ยากจากมาเหมือนผีเสือ้ท่ีบนิอยู่ในแดนสวรรค์  ไดเ้วลาสมควร  
นาํท่านเดนิทางกลบัสูศ่รีนาคา 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า  
ทีพั่ก เดนิทางเข้าสู่ทีพั่ก HOTEL ROSE PETAL SIMILAR หรือเทยีบเท่า 

วันที ่4 ศรีนาคา – ล่องเรือซิคาร่า – เดลลี (บินภายใน) – อัครา 
เช้า รับประทานอาหารเช้า  

 จากนัน้นาํทกุท่านล่องเรือซิคาร่าในทะเลสาบ  (*รวมค่าล่องเรือแล้ว ) ซึ่งเป็นเรือพายแบบฉบบัแคชเมียรโ์ดยเฉพาะชมวถีิ
ชีวติชาวบา้นรมินํา้ท่ีอยู่ท่ามกลางฉากหลงัภเูขาหิมะลอ้มรอบไปดว้ยทะเลสาบ  ขบักลอ่มไปดว้ยเสียงนกนานาชนิดแตง่แตม้
ดว้ยดอกไมน้ํา้นานาพนัธุ ์



    

 

 

 
 จากนัน้พาเดนิทางสูส่นามบนิศรีนาคา เพ่ือเดนิทางสู่เมืองเดลลี 

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

....... น. เดนิทางถึงท่าอากาศยานภายในประเทศเมืองเดลลี  

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน  
 จากนัน้นาํท่านออกเดนิทางสู ่ เมืองอัครา  (Agra) เมืองท่ีเป็นสถานท่ีตัง้อนสุรณส์ถานแห่งความรกั ทชัมาฮาล และเคยเป็น

ศนูยก์ลางปกครองของอินเดียสมยัราชวงศโ์มกลุ อคัระ อดีตเมืองหลวงของอินเดียในสมยัท่ียงัเรียกวา่ "ฮินดสูถาน "  เป็นเมือง
ท่ีตัง้อยู่รมิแมน่ํา้ยมนา ทางตอนเหนือของประเทศอินเดีย ในรฐัอตุตรประเทศ เป็นเมืองหลวงของรฐัอตุตรประเทศ เมืองอคัระ
มีประชากรทัง้หมด 1,686,976 คน (ปีค.ศ. 2010) ถือเป็นหนึ่งในเมืองท่ีมีประชากรหนาแน่นท่ีสดุในรฐัอตุตรประเทศ และ
อนัดบัท่ี 19 ในประเทศอินเดีย 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า  
ทีพั่ก เดนิทางเข้าสู่ทีพั่ก CRYSTAL SAROVAR PREMIER AGRA หรือเทยีบเท่า 

วันที ่5 อัครา – ทชัมาฮาล – อัคราฟอรด์ – สนามบิน   
เช้า รับประทานอาหารเช้า  

นาํท่านเขา้ชม ทัชมาฮาล (Taj Mahal) แหลง่มรดกโลกเป็น 1 ใน 7 สิง่มหศัจรรยท่ี์สาํคญัของโลก ซึ่งอนสุรณส์ถานแห่งความ
รกัอนัยิ่งใหญ่และอมตะของพระเจา้ชาหจ์าฮนัท่ีมีตอ่พระนางมมุตซั โดยสรา้งขึน้ในปี ค .ศ. 1631 ตอ่มานาํท่านเดนิสูป่ระตู
สสุานท่ีสลกัตวัหนงัสือภาษาอาระบคิท่ีเป็นถอ้ยคาํอทุิศและอาลยัตอ่บคุคลอนัเป็นท่ีรกัท่ีจากไป และนาํท่านถ่ายรูปกบัลาน
นํา้พท่ีุมีอาคารทชัมาฮาลอยู่เบือ้งหลงั แลว้นาํท่านเขา้สูต่วัอาคารท่ีสรา้งจากหินอ่อนสีขาวบรสิทุธิจ์ากเมืองมกรานะ ท่ีประดบั
ลวดลายดว้ยเทคนิคฝังหินสีตา่งๆ ลงไปในเนือ้หิน ท่ีเป็นสถาปัตยกรรมชิน้เอกของโลกท่ีออกแบบโดยช่างจากเปอรเ์ซีย โดย
อาคารตรงกลางจะเป็นรูปโดมซึ่งมีหอคอยส่ีเส าลอ้มรอบ  ตรงกลางดา้นในเป็นท่ีฝังพระศพของพระนางมมุตซั มาฮาล และ 
พระเจา้ชาหจ์าฮนั ไดอ้ยู่คูเ่คียงกนัตลอดชั่วนิรนัดร ์ ทชัมาฮาลแห่งนีใ้ชเ้วลาก่อสรา้งทัง้หมด 12 ปี โดยสิน้เงินไป 41 ลา้นรูปี มี
การใชท้องคาํประดบัตกแตง่สว่นตา่งๆ ของอาคาร หนกั 500 กิโลกรมั และใชค้ นงานกวา่ 20,000 คน ตอ่มานาํท่านเดนิออ้ม
ไปดา้นหลงัท่ีตดิกบัแมน่ํา้ยมนุาโดยฝ่ังตรงกนัขา้มจะมีพืน้ท่ีขนาดใหญ่ถกูปรบัดนิแลว้ โดยเลา่กนัวา่พระเจา้ชาหจ์าฮนัเตรียมท่ี
จะสรา้งสสุานของตวัเองเป็นหินอ่อนสีดาํโดยตวัรูปอาคารจะเป็นแบบเดียวกนักบัทชัมาฮาล เพ่ือท่ีจะอยู่เคียงข้ างกนั แตถ่กูออ
รงัเซบ ยึดอาํนาจและนาํตวัไปคมุขงัไวใ้นปอ้มอกัราเสียก่อน  **เน่ืองจากทชัมาฮาลปิดทกุวนัศกุร ์กรณีท่ีเขา้ทชัมาฮาลตรงกบั
วนัศกุร ์ทางบรษัิทขอสงวนสทิธส์ลบัโปรแกรมเท่ียวตามความเหมาะสม**  
 
 
 



    

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน 
จากนัน้นาํท่านเขา้ชม อัคราฟอรด์ (Agra Fort) แหลง่มรดกโลก ทิ่ตดิรมิแมน่ํา้ยมนุาสรา้งโดยพระเจา้อคับารม์หาราชแห่ง
ราชวงศโ์มกลุ  เม่ือปี ค.ศ. 1565 เป็นทัง้พระราชวงัท่ีประทบัและเป็นปอ้มปราการ ตอ่มาพระโอรส คือ พระเจา้ชาฮนักีร ์ และ
พระนดัดา (โอรสของพระเจา้ชาฮนักีร)์ , พระเจา้ชาหจ์าฮานไดส้รา้งขยายตอ่เตมิปอ้มและพระราชวงัแห่งนีอ้ย่างใหญ่โต และ
นาํท่านเขา้ชมปอ้มผา่นประต ูอาํมรรสงิห ์เขา้สูส่ว่นท่ีเป็นพระราชวงั  ผา่นลานสวนประดบั อ่างหินทรายสีแดงขนาดยกัษ์
สาํหรบัสรงนํา้ ท่านจะไดเ้ห็นสถาปัตยกรรมสามยคุสมยัตามรสนิยมท่ีแตกตา่งกนัของสามกษัตรยิ ์นาํท่านเ ขา้ชมดา้นในพระ
ตาํหนกัตา่งๆท่ีสลกัลวดลายศลิปะแบบโมกลุท่ีมีอิทธิพลจากศลิปะอินเดีย ผสมผสานกบัศลิปะเปอรเ์ซีย แลว้นาํขึน้สูร่ะเบียง
ชัน้ท่ีสองท่ีมีเฉลียงมขุ ซึ่งสามารถมองเห็นชมทิวทศันล์าํนํา้ยมนุาได ้ตอ่มานาํชมหอ้งท่ีประทบัของกษัตรยิ ์ ,พระโอรส , 
พระธิดาและองคต์า่งๆ แล้ วนาํชมพระตาํหนกั มาซมัมนั บรูช์ ท่ีมีเฉลียงมขุแปดเหล่ียม มีหนา้ตา่งเปิดกวา้ง ท่ีสามารถ
มองเห็นทชัมาฮาลได ้ในพระตาํหนกันีเ้องท่ีเลา่กนัวา่ ชาหจ์าฮนั ถกูพระโอรส ออรงัเซบ จองจาํขงัไว ้ 7 ปี ในช่วงปลายรชักาล
จนสิน้พระชนม ์แลว้ก็นาํชมลานสวนประดบั ดวินัอีอาอาํ ท่ีชัน้บน ดา้นหนึ่งเคยเป็นท่ีประดษิฐานบลัลงักน์กยงูอนัยิ่งใหญ่ 
(ปัจจบุนัอยู่ในประเทศอิหรา่น) และท่ีลานสวนประดบัแห่งนีเ้องท่ีพระเจา้ชาหจ์าฮนั ไดพ้บรกัครัง้แรกกบัพระนางมมุตซั  ท่ีได้
นาํสนิคา้เป็นสรอ้ยไขม่กุเขา้มาขายใหก้บันางในฮาเรม็ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า 
20.00 น. ไดเ้วลาอนัสมควรนาํท่านเดนิทางสู่สนามบนินานาชาตอิินธิรา คานธ ีกรุงนิวเดลลี 

23.30 น. นาํท่านเดนิทางกลบัสูส่นามบนิสวุรรณภมูิ กรุงเทพฯ โดยสายการบนิไทย เท่ียวบนิท่ี  TG 316  (มีบรกิารอาหารบนเครื่อง 

 



    

 

วันที ่6 กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ)  
05.25 น. ถึงสนามบนิสวุรรณภมูิ กรุงเทพมหานคร โดยความสวสัดภิาพ  

 

อัตราค่าบริการ : อินเดีย แคชเมียร ์I Miss You 6วัน 4คืน โดยสายการบินไทย 

ก าหนดการเดนิทาง 
ผู้ใหญ่พัก 2-3 

ท่าน 
ท่านละ 

เดก็อายุไม่เกิน 12 ปี  
(เสริมเตยีง)  
ท่านละ 

เดก็อายุไม่เกิน 12 ปี 
(ไม่เสริมเตยีง) 

ท่านละ 

ไม่รวมต๋ัว 
ท่านละ 

พักเดีย่ว 
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.- 

 
 

 ราคานีไ้ม่รวมค่าวีซ่าอินเดยี ทา่นละ 1,800 บาท  
ราคานีไ้ม่รวมค่าทปิมัคคุเทศกท์อ้งถิ่นและคนขับรถ รวม 1,500 บาท/ทา่น/ทริป 

 

อัตราดังกล่าวขอสงวนเฉพาะผู้ทีถ่ือหนังสือเดนิทางไทยเทา่น้ัน 
กรณีถือหนังสือเดินทางต่างชาติกรุณาเช็คราคาอีกครัง้ 

 

 เงือ่นไขการใหบ้ริการ 
1.  การเดินทางในแตล่ะครัง้จะตอ้งมีผูโ้ดยสารจาํนวน 10 ทา่นขึน้ไป ถา้ผูโ้ดยสารไม่ครบจาํนวน

ดงักลา่ว  
 ทางบรษิัทฯ ขอสงวนสทิธ์ิในการเปลี่ยนแปลงราคาหรอืยกเลกิการเดินทาง 
2.  ในกรณีท่ีลกูคา้ตอ้งการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดตอ่เจา้หนา้ที่ของบรษิัทฯ 

ก่อนทกุครัง้ เพื่อเช็คขอ้มลูความถกูตอ้งของรายการทวัรร์วมทัง้ไฟลบ์ินและเวลานดัหมายทวัร ์
หากเกิดความผิดพลาด ทางบรษิัทไม่รบัผิดชอบใดๆ ทัง้สิน้ 

3.  การชาํระคา่บรกิาร 
     3.1 กรุณาชาํระมดัจาํ ทา่นละ 10,000.- บาท  
     3.2 กรุณาชาํระคา่ทวัรส์ว่นท่ีเหลอื 15-20 วนัก่อนออกเดินทาง 
4.  กรณียกเลกิการเดินทางไม่คืนเงินมดัจาํทกุกรณี 



    

 

 

กรณีคณะออกเดินทางได้           
1. คณะจองจาํนวนผูใ้หญ่ 10 ทา่นออกเดินทาง (ไม่มีหวัหนา้ทวัร)์ 
2. คณะจองจาํนวนผูใ้หญ่ 15 ทา่นขึน้ไปออกเดินทาง (มีหวัหนา้หวัหนา้ทวัร)์ 
3. คณะจองไม่ถึงจาํนวนผูใ้หญ่ 10 ทา่น ไม่ออกเดินทาง 

 

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

คา่รกัษาพยาบาลกรณีเกิดอุบติัเหตวุงเงินทา่นละ 200,000 บาท ตามเงื่อนไขของกรมธรรม ์ 
 ** ลกูคา้ท่านใดสนใจซือ้ประกนัการเดนิทางสาํหรบัครอบคลมุเร่ืองสขุภาพสามารถสอบถามขอ้มลู 
 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 + ภาษีนํา้มนั  
8.  คา่ภาษีมลูคา่เพิ่ม 7% 
 

อัตราค่าบริการนีไ้ม่รวม 
1. กระเป๋าเดินทาง 
2. คา่ธรรมเนียมการยื่นขอวีซา่อินเดียแบบออนไลน ์5 วนัทาํการ ทา่นละ 1,800 บาท 
3. กระเป๋าเดินทางทา่นละ 1 ใบเทา่นัน้ ในกรณีท่ีนํา้หนกัเกินกวา่ที่สายการบินกาํหนด  

20 กิโลกรมั/ทา่น 1 สว่นเกินนํา้หนกัตามสายการบินกาํหนด 
4. คา่ทาํหนงัสอืเดินทาง 
5. คา่ใชจ้่ายสว่นตวันอกเหนือจากรายการ เช่น คา่เครื่องด่ืม , คา่อาหารท่ีสั่งเพิ่มเอง , คา่

โทรศพัท,์ คา่ซกัรดีฯลฯ 
6. คา่อาหารท่ีไม่ไดร้ะบุไวใ้นรายการ 



    

 

7. คา่ทาํใบอนญุาตท่ีกลบัเขา้ประเทศของคนตา่งชาติหรอืคนตา่งดา้ว 
8. คา่ทิปมคัคเุทศกท์อ้งถ่ินและคนขบัรถ รวม 1,500 บาท /ทา่น/ทรปิ 

 

หมายเหตุ 
1. บรษิัทฯ มีสทิธ์ิท่ีจะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทวัรนี์ ้เม่ือเกิดเหตสุดุวิสยัจนไม่

อาจแกไ้ขได ้
2. บรษิัทฯ ขอสงวนสทิธ์ิไม่รบัผิดชอบใดๆ เหตกุารณท่ี์เกิดจากสายการบิน ภยัธรรมชาติ 

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

3. หากทา่นยกเลกิก่อนรายการทอ่งเท่ียวจะสิน้สดุลง ทางบรษิัทฯ จะถือวา่ทา่นสละสทิธ์ิและจะ
ไม่รบัผิดชอบคา่บรกิารท่ีทา่นไดช้าํระไวแ้ลว้ไม่วา่กรณีใดๆ ทัง้สิน้ 

4. บรษิัทฯ จะไม่รบัผิดชอบตอ่การหา้มออกนอกประเทศ หรอื หา้มเขา้ประเทศ อนัเน่ืองมาจากมี
สิ่งผิดกฎหมาย หรอืเอกสารเดินทางไม่ถกูตอ้ง หรอื การถกูปฏิเสธในกรณีอ่ืนๆ 

5. รายการนีเ้ป็นเพียงขอ้เสนอท่ีตอ้งไดร้บัการยืนยนัจากบรษิัทฯ อีกครัง้หนึ่ง หลงัจากไดส้าํรองท่ี
นั่งบนเครื่อง และโรงแรมท่ีพกัใน ตา่งประเทศเป็นท่ีเรยีบรอ้ย แตอ่ยา่งไรก็ตามรายการนีอ้าจ
เปลี่ยนแปลงไดต้ามความเหมาะสม 

6. ราคานีคิ้ดตามราคาตั๋วเครื่องบินในปัจจุบนั หากราคาตั๋วเครื่องบินปรบัสงูขึน้ บรษิัทฯ สงวน
สทิธ์ิท่ีจะปรบัราคาตั๋วเครื่องบินตามสถานการณด์งักลา่ว 

7. กรณีเกิดความผิดพลาดจากตวัแทน หรอื หนว่ยงานท่ีเก่ียวขอ้ง จนมีการยกเลกิ ลา่ชา้ 
เปลี่ยนแปลง การบรกิารจากสายการบินบรษิัทฯขนสง่ หรอื หนว่ยงานท่ีใหบ้รกิาร บรษิัทฯจะ
ดาํเนินโดยสดุความสามารถที่จะจดับรกิารทวัรอ่ื์นทดแทนให ้แตจ่ะไม่คืนเงินใหส้าํหรบั
คา่บรกิารนัน้ๆ 

8. มัคคเุทศก ์พนกังาน และตวัแทนของบรษิัทฯ ไม่มีสทิธ์ิในการใหค้าํสญัญาใดๆ ทัง้สิน้แทน
บรษิัทฯ นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผูมี้อาํนาจของบรษิัทฯ กาํกบัเทา่นัน้ 

9. หากไม่สามารถไปเท่ียวในสถานท่ีท่ีระบุในโปรแกรมได ้อนัเน่ืองมาจากธรรมชาติ ความลา่ชา้ 
และความผิดพลาดจากทางสายการบิ น จะไม่มีการคืนเงินใดๆทัง้สิน้ แตท่ัง้นีท้างบรษิัทฯจะ
จดัหารายการเท่ียวสถานท่ีอ่ืนๆมาให ้โดยขอสงวนสทิธ์ิการจดัหานีโ้ดยไม่แจง้ใหท้ราบ
ลว่งหนา้  

10. ในกรณีท่ีลกูคา้ตอ้งออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดตอ่เจา้หนา้ที่ของบรษิัทฯ ก่อน
ทกุครัง้ มิเช่นนัน้ทางบรษิัทฯ จะไม่รบัผิดชอบคา่ใชจ้่ายใดๆ ทัง้สิน้  

 
 
 



    

 

ส าหรับผู้ทีมี่ความประสงคต์้องการขอยื่นวีซ่าอินเดียแบบออนไลน ์
เอกสารในการย่ืนวีซ่าอินเดียส าหรับผู้ที่ถือพาสสปอรต์ไทย 

1. หนงัสอืเดินทาง (Passport) หนงัสอืเดินทาง ตอ้งมีหนา้เหลอืสาํหรบัประทบัวีซา่อยา่งนอ้ย  2 หนา้ 
อายใุชง้านเหลอืไม่นอ้ยกวา่  6 เดือน  นบัจากวนัเดินทาง  *กรุณาถอดปก  Passport ก่อนสง่
เอกสารบรษิัทจะไม่รบัผิดชอบในกรณีสญูหาย* 

2. รูปถ่าย รูปถ่ายสหีนา้ตรงขนาด 2x2 นิว้ พืน้หลงัสขีาวเทา่นัน้  จาํนวน  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 *** 
 



    

 

 
 
 



    

 

 
 
 



    

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


