
 

 

รหัสทัวร FIN1900892 
ทัวรอินเดีย เที่ยวฟน แคชเมียร เดลล ีทัชมาฮาล 7 วัน 4 คืน [TG] 
- ป�อมอักรา 
- ทัชมาฮาล 
- เดลล ี
- ประตูชัยนิวเดลล ี
- พาฮาลแกม 

 
 

 
 

 
 
 

 
 



 

 

**ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการดําเนินการยืน่ขอ E Visa ประเทศอินเดียใหกับผูรวม
เดินทางเทาน้ัน ยกเวนแตผูรวมเดินทางมีวีซาป** 

 
วันแรก กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)-เดลลี 
20.00 น. คณะพรอมกันที ่สนามบินสุวรรณภูมิ บริเวณผูโดยสารขาออก ชั้น 4 ประต ู3 

เคานเตอรเช็คอินสายการบิน Thai Airways (TG) เจาหนาทีข่องบริษัทฯคอยให
การตอนรับ และอํานวยความสะดวกในการเช็คอินรับบตัรโดยสาร 
**หมายเหตุ** เคานเตอรเช็คอินจะปดบรกิารกอนเวลาเครื่องออกอยางนอย 60 
นาท ีและผูโดยสารพรอม ณ ประตูขึ้นเครื่องกอนเวลาเครื่องออก 30 นาที 

23.25 น. บินลัดฟ�าสู เมืองเดลลี ประเทศอินเดีย โดยสายการบิน Thai Airways เท่ียวบินที่ 
TG331 ใช เวลาเดินทางประมาณ 4 ชั ่วโมง 25 นาที (ม ีบริการอาหารและ
เครื่องด่ืมบนเครื่อง) 

 
วันที่สอง เดลลี-ศรีนาคา-พาฮาลแกม 
02.20 น.  เดินทางถึง สนามบินอินทิรา คานธี เมืองเดลลี ประเทศอินเดีย (เวลาทองถิ่นชา

กวาไทย 1.30 ช.ม.กรุณาปรับนาฬิกาของทานเปนเวลาทองถิ่นเพื่อสะดวกในการ
นัดหมาย) หลังผานขั้นตอนการตรวจคนเขาเมืองและรับสัมภาระเรียบรอยแลว นํา
ทานเดินทางสู อาคารบินภายในประเทศ ณ ทาอากาศยานนานาชาติอินทิราคานธีร 
เมืองเดล ี

….. น.  ออกเดินทางสู ศรีนาคา (Srinagar) รัฐแคชเมียร โดยสายการบิน …. เท่ียวบินที่ … 
(ใชเวลาบินประมาณ 1 ชั่วโมง 30 นาที ไมมีอาหารและเครื่องด่ืมบนเครื่องบิน) 
***หมายเหตุ*** เนื่องจากเที่ยวบินภายในประเทศอินเดีย มีการจํากัดนํ้าหนัก
กระเป�าสัมภาระ อนุญาตใหโหลดกระเป�าสัมภาระลงใตทองเครื่องบินได ทานละไม
เกิน 15 กก. *จํานานทานละไมเกิน 1 ใบเทานั้น และสามารถนําขึ้นเครื่องได ทาน
ละ ไมเกิน 7 กก. จํานวนทานละไมเกิน 1 ใบ กรณีทานมีนํ้าหนักเกินทางสายการ
บินจําเปนตองเรียกเก็บคาใชจายเพิ่มเติม ซึ่งลูกคาจําเปนตองชําระเองตามจริง
ทั้งหมด จึงขอความกรุณารวมมือในการคํานวนนํ้าหนักสัมภาระกอนการเดินทาง
ทุกครั้ง หรือถาหากทานตองการซื้อน้ําหนักกระเป�าเพ่ิมโปรดติดตอบริษัท 

….. น.  ถึง สนามบินศรีนาคา เมืองศรีนาคา ซึ่งเปนเมืองหลวงในชวงฤดูรอนแหงแควน
จัมมู-แคชเมียร ตั้งอยูในหุบเขาแคชเมียร ที่ระดับความสูง 1,730 เมตร ไดเชื่อวา
เปนดินแดนแหงทะเลสาบ สายน้ํา สวนดอกไมและงานศิลปะ ดวยความงดงามของ



 

 

หุบเขาแคชเมียรนี้เอง ในศตวรรษที่ 17 จักรพรรดิซาฮังคีรและพระนางนูรชาฮาน 
(พระบิดาและพระมารดาของพระเจาซารจาฮานผูสรางทัชมาฮาล) ไดเสร็จมาจาก
เมืองอัครา เพื่อมาเที่ยวดินแดนในแถบนี้และทรงโปรดปรานทิวทัศนแหงหุบเขา
แคชเมียรมาก จนมีพระบัญชาใหสรางสวนดอกไมและบอนํ้าพุรอนหลายแหงเพื่อ
เปนที่พักผอน ใหทานไดถายรูปกับวิวสวยๆ จากนั้นนําทานนั่งรถ Innova คันละ 
4-5 ทาน หรือ รถตู Tempo นั่งคันละ 8-10 ทาน สูเมือง พาฮาลแกม อยูหาง
จากศรีนาคาประมาณ 90 กิโลเมตร (ใชเวลาเดินทาง 3 ชั่วโมง )เปนเมืองที ่มี
ความสูง 2130 เมตร เหนือระดับนํ้าทะเล ในชวงฤดูหนาวจะปกคุมดวยหิมะ 
อากาศหนาวเย็น นํ้าในลําธารเย็นเฉียบ แมนํ้าสายยอยๆ ไหลมาบรรจบรวมกัน
เปน “แมนํ้าลิดดาร” (Liddar) ทานจะไดสัมผัสบรรยากาศทุงหญา ป�าสน และวิถี
ชีวิตของชาวบานเมืองพาฮาแกม และยังเปนสถานที่ถายทําภาพยนตรของอินเดีย
หลายเรื่อง ทานสามารถเลือกกิจกรรมตามอัธยาศัย เชน ชอปปم�งตลาดพื้นเมือง ขี่
มาชมเมือง ( คาขี่มา ไมรวมในคาทัวร ) 

 เท่ียง  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร หรือ หองอาหารในโรงแรม 
 บาย  พาฮาลแกม เปนเมืองที่มีความสูง 2130 เมตร เหนือระดับนํ้าทะเล ในชวงฤดู

หนาวจะปกคุมดวยหิมะ อากาศหนาวเย็น นํ้าในลําธารเย็นเฉียบ แมนํ้าสายยอยๆ 
ไหลมาบรรจบรวมกันเปน “แมน้ําลิดดาร” (Liddar) ทานจะไดสัมผัสบรรยากาศทุง
หญา ป�าสน และวิถีชีวิตของชาวบานเมืองพาฮาแกม และยังเปนสถานที่ถายทํา
ภาพยนตรของอินเดียหลายเรื่อง ทานสามารถเลือกกิจกรรมตามอัธยาศัย เชน ช
อปปم�งตลาดพื้นเมือง ขี่มาชมเมือง ( คาขี่มา ไมรวมในคาทัวร ) 

เย็น  บริการอาหารเย็น ณ โรงแรม 
  จากน้ันนําทานเขาสูที่พัก Hill Top Hotel ระดับ 3 ดาวหรือเทียบเทา 
 
วันที่สาม พาฮาลแกม-กุลมารค-ขึ้นเคเบ้ิลคารชมวิว-บานเรือ 
เชา  บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 

จากนั้นนําทานเดินทางสู กุลมารค (Gulmarg) ในชวงฤดูรอนที่นี่จะเปนที่ตั้งของ
สนามกอลฟที่สูงที่สุดในโลก สําหรับในชวงฤดูหนาวที่นี่เปนสถานที่เลนสกีในฤดู
หนาว นอกจากนี้กุลมารคยังเปนสถานที่ถายทําภาพยนตรอีกหลายเรื่อง ตลอด
เสนทางสู กุลมารคจะผานหมูบานชาวพื้นเมืองและเทือกเขาหิมะสลับซับซอน
สวยงาม  



 

 

  
เท่ียง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร หรือ หองอาหารในโรงแรม 
บาย จากนั้นนําทานขึ้น เคเบิลคาร เฟส 1 กระเชาลอยฟ�าหรือกอนโดลา  (รวมอยูในคา

ทัวร) ไปจนถึง ยอดเขากุลมารค ระหวางทางขึ้นสูยอดเขากุลมารค ทานจะพบเห็น
หมูบานยิปซี ซึ่งจะอพยพไปอยูที่เมืองจัมมูในชวงฤดูหนาว และจะกลับมาอยูอาศัย
ในชวงฤดูรอน  หากฟ�าเปดสามารถมองเห็นยอดเขา K2 ที่สูงเปนอันดับสองรอง
จากยอดเขาเอเวอรเรส 
เมื่อถึงบนยอดเขากุลมารค ใหทานถายรูปกับทิวทัศนภูเขาซึ่งเปนสวนหนึ่งของ
เทือกเขาหิมาลัยที่ปกคลุมดวยหิมะสวยงามในทุกทิศทาง (สําหรับชวงที่มีหิมะ 
ทานสามารถเลนสกีหรือเลนลากเลื่อนหิมะได คาเลนสกีและลากเลื่อนหิมะ ไมรวม
ในคาทัวร)  
จากนั้นนําทานเดินทางเขาสู เมืองศรีนาคาและนําทานเขาสูที ่พัก (พักบานเรือ 
HOUSE BOAT) ***จะมีพอคาพายเรือนําสิ้นคามาขายถึงบนเรือ เชน ผาพาสมี
นา, เปเปอรมาเช, สรอยคอ, กําไร, เครื่องเงิน ฯลฯ 

เย็น  บริการอาหารเย็น ณ บานเรือ  
พักบานเรือ DELUXE HOUSE BOAT หลังอาหารใหทานพักผอนตามอัธยาศัย 

 
วันที่สี ่ ศรีนาคา-โซนามารค-สวนชาลิมาร-สวนนิชาท 
เชา  บริการอาหารเชา ณ บานเรือ 

จากนั้นนําทานเดินทางสู โซนามารค เปนที่รู จักกันในนาม "ประตูสูลาดัคห" จุด
สุดทายกอนที่จะมุงหนาไปยังเมือง เลห ของลาดัคห โดยขามภูเขา โซจิ ลา (Zoji 
La) เสนทางที ่ไปโซนามารคนี้จะขนานไปกับ แมนํ ้าสินธุ (Sindhu River) ตน
กําเนิดของแมนํ้าศักดิ์สิทธิ์หลายสายในอินเดีย อยูหางจากศรีนาคา ประมาณ 90 
กิโลเมตร ในอดีตเสนทางน้ีเปนเสนทางสายไหม  
 



 

 

 
 
เท่ียง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร หรือ หองอาหารในโรงแรม 
บาย นําทานชม โซนามารค สูงจากระดับนํ้าทะเล 2,800 เมตร โซนามารค หมายถึง 

ทุงแหงหญาทอง โซนามารคลอมรอบไปดวยเทือกเขาหิมาลัยที่มีความสูง ตั้งแต 
4600 - 5300 เมตรเหนือระดับน้ําทะเล ฉากหลังเปนเทือกเขาหิมาลัย มีเสนทาง 
Trekking สูทะเลสาบ และมีดอกไมป�าตลอดทั้งป ที่โซนามารค ในบรรยากาศดีๆ 
เราสามารถเดินชมธรรมชาติและชมความงามของ ธารน้ําแข็งกราเซีย ธารน้ําแข็งที่
เกิดจากหิมะทับถมกันมานาน  นําทานเดินทางไปชม สวนโมกุล ที ่ตั ้งอยู รอบ
ทะเลสาบดาล ชม สวนชาลิมาร (Shalimar Garden) เปนสวนดอกไมที่สรางขึ้น
สมัยราชวงศโมกุล กอสรางโดยจักรพรรดิซาฮังคีรเพื่อพระมเหสีพระนางนูรชาฮาน 
และเมืองศรีนาคาเปนเมืองที่มีชื่อเสียงในการจัดสวนตามแบบสมัยของราชวงศโม
กุล เน่ืองจากภูมิอากาศเย็นสบายเหมาะสมในการเจริญเติบโตของตนไมดอกไม จึง
กลายเปนที่ประทับพักผอนของกษัตริยราชวงศโมกุลในอดีต ชมตนเมเปลอายุกวา 
400 ป ตนปอปลาร ตนทิวลิป และดอกไมนานาชนิดตามฤดูกาล จากนั้นนําทาน
ชม สวนนิชาท (สวนแหงความสุข) มีวิวทิวทัศนของทะเลสาบดาล  มีภูเขาซารบา
วาล ตั้งเปนฉากหลัง เปนสวนที่ใหญที่สุด มีตนเมเปم�ลอายุกวา 400 ป รวมถึง
ดอกบัวสวรรค ท่ีหาพบเห็นไดยาก และดอกไมนานาชนิดตามฤดูกาล 

เย็น  บริการอาหารเย็น ณ บานเรือ  
พักบานเรือ DELUXE HOUSE BOAT หลังอาหารใหทานพักผอนตามอัธยาศัย 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

วันที่หา ลองเรือสิคารา-ศรีนาคา-เดลล-ีประตูชัย India Gate-อักรา 
เชา  บริการอาหารเชา ณ บานเรือ 
  นําทาน ลองเรือสิคารา (เรือพายแบบแคชเมียร) ในทะเลสาบดาล ชมทัศนียภาพ

ของเทือกเขาที่ลอมรอบทะเลสาบดาล ชมสวนผักลอยนํ้า วิถีชีวิตชาวบานที่นารัก
ริมน้ํา 

 
  จากน้ันนําทานเดินทางสูสนามบินศรีนาคา 
….. น.  ออกเดินทางสู เดลลี โดยสายการบิน …. เที่ยวบินที่ … (ใชเวลาบินประมาณ 1 

ชั่วโมง 30 นาที ไมมีอาหารและเครื่องด่ืมบนเครื่องบิน) 
***หมายเหตุ*** เนื่องจากเที่ยวบินภายในประเทศอินเดีย มีการจํากัดนํ้าหนัก
กระเป�าสัมภาระ อนุญาตใหโหลดกระเป�าสัมภาระลงใตทองเครื่องบินได ทานละไม
เกิน 15 กก. *จํานวนทานละไมเกิน 1 ใบเทานั้น และสามารถนําขึ้นเครื่องได ทาน
ละ ไมเกิน 7 กก. จํานวนทานละไมเกิน 1 ใบ กรณีทานมีนํ้าหนักเกินทางสายการ
บินจําเปนตองเรียกเก็บคาใชจายเพิ่มเติม ซึ่งลูกคาจําเปนตองชําระเองตามจริง
ทั้งหมด จึงขอความกรุณารวมมือในการคํานวนนํ้าหนักสัมภาระกอนการเดินทาง
ทุกครั้ง หรือถาหากทานตองการซื้อน้ําหนักกระเป�าเพ่ิมโปรดติดตอบริษัท 

….. น.   เดินทางถึง ทาอากาศยานนานาชาติอินทิราคานธีร เมืองเดลี อาคารผูโดยสารบิน
ภายในประเทศ 
เท่ียง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร หรือ หองอาหารในโรงแรม 



 

 

บาย  จากนั้นนําทานชม ประตูชัยอินเดีย หรือ India Gate ประตูเมืองแหงนี้ถือวามี
ความสําคัญมากเพราะเปนสถานที่ประกอบพิธีกรรมในงานวันสําคัญตาง ๆ คือวัน
ชาติ (26 มกราคม)และงานวันฉลองเอกราช (15 สิงหาคม) อน่ึง ที่ประตูเมืองแหง
นี้จะเห็นลายสลักชื่อของทหารที่ตายในสนามรบ โดยชื่อที่สลักไวเปนชื่อของทหาร
และขาราชการชาวอินเดียและอังกฤษ จํานวน 13,516 คน ที่พลีชีพในสงคราม
ชายแดนดานตะวันตกเฉียงเหนือ (Northwest Frontier) และสงครามอัฟฆัน 
ครั ้งที ่  3 (Third Afghan War) และเปนการสรางอุทิศทหารอินเดียจํานวน 
60,000 คนที่ตายในสงครามโลกครั้งที่ 1 สวนยอดบนของประตูเมืองทําอุทิศ
ทหารที่หายสาบสูญไปโดยไรรองรอย จากนั้นนําทานเดินทางสูเมือง อักรา เมือง
เกาแกเมืองหนึ่งของประเทศอินเดีย เคยเปนศูนยกลางการปกครองของอินเดีย
สมัยราชวงศโมกุลและเปนสถานที่ต้ังของทัชมาฮาล (ใชเวลาเดินทาง 4 ชั่วโมง) 

เย็น  บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร หรือ หองอาหารในโรงแรม 
นําทานเขาที่พัก Taj Villa Hotel ระดับ 3*หรือเทียบเทา 

 
วันที่หก ป�อมอักรา-ทัชมาฮาล-เดลล-ีชอปปم�งจันปาท-สนามบินเดลล ี
เชา  บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 

 จากน้ันนําทานเท่ียวชม ป�อมอักรา พระราชวังที่ยิ่งใหญสรางขึ้นโดยใชเวลา
ยาวนานถึงสามยุคของกษัตริยแหงราชวงศโมกุล มีลักษณะเปนกําแพงสองชั้นและ
ป�อมอาคารทางเขาสี่ทิศ ภายในประกอบดวยพระราชวัง มัสยิด สวนดอกไม 
อาคารหินทรายสแีดงสรางโดยกษัตริยอัคบาร ยังเปนที่คุมขังกษัตริยซาจารฮาล 
โดยบตุรชายของพระองคเอง พระองคใชเวลาชวงสุดทายของชีวิต โดยการมอง
ผานแมน้ํายุมนาไปยังทัชมาฮาลท่ีซึ่งมเหสีสุดที่รักของพระองคประทับอยูอยางนิ
รันดร จากน้ันนําทานเที่ยวชม ทัชมาฮาล ซึ่งเปนอนุสรณสถานแหงความรักอัน
ยิ่งใหญของมหาราชาซาจารฮาลท่ีมีตอมหารานีมุมตัส มาฮาล ตัวทัชมาฮาลสราง



 

 

จากหินออนสีขาวแสดงถึงความรักที่บริสุทธิ์นิรันดรตลอดกาลและหินทรายสีแดง
แสดงถึงความรักที่มั่นคงตอพระนางเพียงผูเดียว ตัวทัชมาฮาลประดับประดาดวย
รัตนชาตินานาชนิด ใชเวลาในการสรางถึง 22 ป 

 
เท่ียง  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร หรือ หองอาหารในโรงแรม 
บาย  สมควรแกเวลา นําทานเดินทางกลับ เดลี  เปนเมืองมหานครที่มีขนาดใหญที่สุด

ของอินเดียและมีประชากรมากเปนอันดับสองของประเทศ ครอบคลุมพื้นที่ เดลี
เกา และเดลีใหม (นิวเดลี) ซึ่งเปนเมืองหลวงปจจุบันของอินเดีย (ใชเวลาเดินทาง 
4 ชั่วโมง) จากนั้นนําทาน ชอปปم�งตลาดจันปาท เปนตลาดชอปปم�งซื้อของที่ระลึก
ของอินเดีย เชน ภาพวาด หนังสือ กระเป�าเสื้อผา เครื่องประดับ กําไลขอมือ-ขอ
เทา ผาปูโตะในสไตลอินเดีย สวนใหญคนที่มาซื้อจะเปนนักทองเที่ยวซะสวนใหญ 
โดยราคาก็จะสูงเปนพิเศษ ถาไปชอปปم�งที่ตลาดจันปาทนี้ตองมีความอดทนในเรื่อง
ของการตอราคาเปนพิเศษ  

เย็น  บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร หรือ หองอาหารในโรงแรม 
จากนั้นนําทานเดินทางสู สนามบินอินทรา คานธี เมืองเดลลี เพื่อนําทานเช็คอินรับ
บัตรโดยสารเพ่ือเดินทางกลับสูประเทศไทย 

23.30 น. บินลัดฟ�ากลับสู ประเทศไทย โดยสายการบิน Thai Airways เที่ยวบินที่ TG316 
ใชเวลาเดินทางประมาณ 4 ชั่วโมง 25 นาที (มีบริการอาหารและเครื่องดื่มบน
เครื่อง) 

 
 



 

 

วันที่เจ็ด สนามบินสุวรรณภมูิ ประเทศไทย 
05.25 น. เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ ประเทศไทย โดยสวัสดิภาพ พรอมความประทับใจ 

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

อัตราคาบริการตอทานและเงื่อนไขการใหบริการ 

 
อัตราคาบริการน้ีรวม 
 ตั๋วเครื่องบินชั้นประหยดัระบวุันเดินทางไป-กลับพรอมคณะ 
 ภาษีน้ํามันและภาษีตั๋วทุกชนิด(สงวนสิทธิเก็บเพ่ิมหากสายการบินปรบัขึ้นกอนวันเดินทาง) 
 ที่พักตามรายการ 4 คืน พักหองละ 2-3 ทาน (กรณีมาไมครบคูและไมตองการเพ่ิมเงินพัก

หองเด่ียว) 
 อาหารตามรายการระบุ(ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการเปลี่ยนแปลงเวลา, เมนูอาหาร 

และสถานทีต่ามสถานการณ)  
 คาเขาชมสถานที่ตามรายการระบ ุ
 คาระวางน้ําหนักกระเป�าไมเกิน 20 กก.สําหรับเท่ียวบิน กรงุเทพฯ-เดลล-ีกรุงเทพฯ 
 คาระวางน้ําหนักกระเป�าไมเกิน 15 กก.สําหรับเท่ียวบิน เดลล-ีศรนีาคา-เดลล ี

 อินเดีย เท่ียวฟน แคชเมียร เดลลี ทัชมาฮาล 7 วัน 4 คืน-TG 

กําหนดการเดินทาง 
ผูใหญพัก

หองละ2-3
ทาน 

ไมรวมคาวีซา 

เด็กอายุไมเกิน
12ปเสริมเตียง 
ไมรวมคาวีซา 

เด็กอายุไมเกิน
12ปไมเสริม

เตียง 
ไมรวมคาวีซา 

ไมรวมตั๋ว
เครื่องบิน 
ไมรวมคาวี

ซา 
พักเด่ียว 

12-18 ก.ค.62 *วันหยุด 31,900 31,900 30,900 18,900 5,900 
09-15 ส.ค.62 *วันหยุด 31,900 31,900 30,900 18,900 5,900 
11-17 ต.ค.62 *วันหยดุ 31,900 31,900 30,900 18,900 5,900 
18-24 ต.ค.62 *วันหยุด 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 *วันหยุด 31,900 31,900 30,900 18,900 5,900 



 

 

 คารถรับ-สงสถานท่ีทองเที่ยวตามรายการระบ ุ
 คามัคคุเทศกผูชํานาญเสนทางดูแลตลอดการเดินทาง 
 คาประกันชีวติกรณีอุบัติเหตุในระหวางการเดินทาง คุมครองในวงเงนิไมเกินทานละ 

1,000,000 บาท และคารักษาพยาบาลกรณีอุบัติเหตุในวงเงินไมเกิน ทานละ 
200,000 บาท (ตามเงื่อนไขกรมธรรม) 

 คาภาษีมูลคาเพ่ิม 7%  
 

อัตราคาบริการไมรวม 
 คาทําหนังสือเดินทางไทย,คาธรรมเนียมสําหรับผูถือพาสปอรตตางชาติคาทําใบอนุญาต

กลับเขาประเทศของคนตางชาติ(Re-Entry) หรือ คนตางดาว (เปนหนาท่ีของผูเดินทาง
ในการจัดทําเอง) 

 คาใชจายสวนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบ ุ เชน คาเครื่องด่ืมและคาอาหารที่ส่ังเพ่ิม
เอง, คาโทรศัพท, คาอาหารและเครื่องด่ืมสั่งพิเศษนอกรายการ คาซักรีด, คาโทรศัพท
ทางไกล, คาอินเตอรเน็ต ฯลฯ 

 คาใชจายอันเกิดจากความลาชาของสายการบิน,อุบัติภัยทางธรรมชาติ,การประทวง,การ
จลาจล,การนัดหยุดงาน,การถูกปฏิเสธไมใหออกและเขาเมืองจากเจาหนาที่ตรวจคนเขา
เมืองและเจาหนาที่กรมแรงงานทั้งท่ีเมืองไทยและตางประเทศซึ่งอยูนอกเหนือความ
ควบคุมของบริษัทฯ 

 คาปรบั สําหรับน้ําหนักกระเป�าเดินทางท่ีเกินจากที่ทางสายการบินกําหนดไว 
 คาธรรมเนียมวีซาอินเดียแบบ E-Visaทานละ 3,000 บาท (ชําระพรอมคามัดจําทัวร) 

***ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการดําเนินการยื่นขอวีซาประเทศอินเดียแบบ E Visa 
ใหกับผูรวมเดินทางเทาน้ัน ยกเวนแตผูรวมเดินทางมีวีซาป*** 

 คาทิปไกดทองถิ่น,คนขบัรถ 1,500 บาท/ทริป/ลูกทัวร 1 ทาน (ชําระที่สนามบินในวัน
เดินทาง) 

 คาทิปหัวหนาทัวรตามสินน้ําใจของทุกทาน (ไมรวมในทิปไกดทองถิ่นและคนขับรถแตไม
บังคบัทิป) 
 
 
 
 
 
 



 

 

เงื่อนไขการสํารองที่น่ัง 
1.กรุณาทําการจองกอนการเดินทาง อยางนอย 45 วันทําการหรือกอนหนาน้ัน โดยสงแฟกซ
หรืออีเมลลรายช่ือและหนาหนังสือเดินทางเพ่ือยันการจองที่น่ัง พรอมชําระมัดจําทานละ 
15,000 บาท 
2.คาทัวรสวนที่เหลือ บริษัทฯ จะขอเก็บคาทัวรทั้งหมด 15 วันกอนการเดินทาง มิเชนน้ัน
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางของทาน และการคืนเงินทั้งหมดหรือบางสวน
ตามคาใชจายที่เกิดขึ้นจริง 
3.เม่ือทานตกลงชําระเงินคาบรกิารไมวาทั้งหมดหรือบางสวนกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯจะ
ถือวาทานไดยอมรับในเงื่อนไขการใหบริการทีไ่ดระบุไวในเอกสารฉบบันี้ทั้งหมดน้ีแลว 
4.ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการดําเนินการยืน่ขอวีซาประเทศอินเดียแบบ E Visa ใหกับผู
รวมเดินทางเทาน้ัน ยกเวนแตผูรวมเดินทางมีวีซาป 
 
เงื่อนไขการยกเลิก 

1.ยกเลิกการเดินทางกอนการเดินทาง 30 วัน บริษัทฯจะคืนเงินคามัดจําใหท้ังหมด โดยจะหัก
คาใชจายที่เกิดขึ้นจริง เชนคาธรรมเนียมวีซา ยกเวนในกรณีวันหยุดเทศกาล,วันหยุดนักขัต
ฤกษ ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิไ์มคืนเงินมัดจําโดยไมมีเงื่อนไขใดๆทั้งสิ้น 
2.ยกเลิกการเดินทาง 15 วัน กอนการเดินทาง หักคามัดจําทัวร 50% 
3.ยกเลิกกอนการเดินทาง 7-14 วันเก็บคาใชจาย 100% ของราคาทัวร ตอทาน 
4.สําหรับผูโดยสารที่ไมไดถือหนังสือเดินทางไทย และทางบริษัทฯเปนผูยื่นวีซาให เม่ือผลวีซา
ผานแลวมีการยกเลิกการเดินทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนคามัดจําท้ังหมด 
 
เงื่อนไขการใหบริการ 

1.โปรแกรมทัวรน้ีจะสามารถออกเดินทางไดตองมีจํานวนผูเดินทางขั้นตํ่า 30 ทานรวมใน
คณะตามที่กําหนดไวเทาน้ัน หากมีจํานวนผูเดินทางรวมแลวนอยกวาที่กําหนดไว บริษัทฯ ขอ
สงวนสิทธ์ิในการยกเลิกหรือปรบัเปลี่ยนกําหนดการเดินทาง ในกรณีที่มีผูเดินทาง 15-19 
ทาน ตองเพ่ิมเงินทานละ 2,000 บาท, กรณีที่มีผูเดินทาง 20-24 ทานตองเพ่ิมเงินทานละ 
1,000 บาท และในกรณีที่มีผูเดินทาง 25-29 ทานตองเพ่ิมเงินทานละ 500 บาท 
2.ในกรณีที่ทานไมไดรับผลการอนุมัติวีซาเขาประเทศอินเดีย แบบ E-Visa ทางบริษัทฯ ขอ
สงวนสิทธ์ิในการคืนคาธรรมเนียมวีซา E-Visa และเรียกเก็บคาธรรมเนียมวีซาเพ่ิมเติม เพ่ือ
ดําเนินการขอวีซาใหมโดยตรงกบัทางศูนยรบัยื่นวีซาอินเดีย ประจําประเทศไทย 



 

 

3.บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาและเงื่อนไขตางๆ โดยไมตองแจงใหทราบ
ลวงหนา ทั้งน้ีใหขึ้นอยูกับดุลยพินิจของบริษัทฯ เทาน้ัน อีกทั้งขอสรุปและขอตัดสินใดๆ ของ
บริษัทฯ ใหถือเปนขอยุติสิ้นสุดสมบูรณ 
4.บริษัทฯ และตัวแทนของบริษัทขอสงวนสิทธ์ิที่จะเปลี่ยนแปลงรายการทัวรตามความ
เหมาะสม ใหสอดคลองกับสถานการณ ขอจํากัดดานภูมิอากาศ และเวลา ณ วันที่เดินทางจริง 
ทั้งน้ีทางบริษัทฯ จะยึดถือและคํานึงถึงความปลอดภัย รวมถึงประโยชนสูงสดุของลูกคา
สวนมากเปนสําคัญ 
5.รายการทัวรน้ีเปนการทองเที่ยวแบบหมูคณะ (Join Tour) จัดทําและดําเนินการโดยบริษัท
คูคา (Partner) 
6.อัตราคาบรกิารคดิคาํนวณจากอัตราแลกเปลี่ยน และราคาตั๋วเครื่องบินในปจจบุัน บริษัทฯ 
ขอสงวนสิทธิ์ในการปรบัเปลี่ยนราคาคาบรกิารในกรณีที่มีการขึ้นราคาคาต๋ัวเครื่องบิน คา
ประกันภัยสายการบิน คาธรรมเนียมน้ํามัน หรือมีการประกาศลดคาเงินบาท หรืออัตรา
แลกเปลี่ยนไดปรับขึ้นในชวงใกลวนัที่คณะจะเดินทาง 
7.ในระหวางการทองเที่ยวน้ี หากทานไมใชบริการใดๆ ไมวาทั้งหมดหรือบางสวน ถือวาทาน
สละสิทธิ์ไมสามารถเรียกรองขอคืนคาบริการได 
8.หากทานไมเดินทางกลับพรอมคณะทัวร ตัว๋เครื่องบินขากลบัซึ่งยงัไมไดใช ไมสามารถนํามา
ขอคืนเงินได 
9.คาบริการที่ทานชําระกับทางบรษิัทฯ เปนการชําระแบบเหมาขาด และทางบริษัทฯ ไดชําระ
ใหกับบริษัทฯ ตัวแทนแตละแหงแบบเหมาขาดเชนกัน ดังน้ันหากทานมีเหตุอันใดที่ทําใหทาน
ไมไดทองเที่ยวพรอมคณะตามรายการที่ระบุไว ทานจะขอคืนคาบริการไมได 
10.กรณีเกิดความผิดพลาดจากตัวแทน หรือ หนวยงานที่เกี่ยวของ จนมีการยกเลิก ลาชา 
เปลี่ยนแปลง การบริการจากสายการบิน บรษิัทขนสง หรือ หนวยงานที่ใหบริการ บรษิัทฯ จะ
ดําเนินโดยสุดความสามารถที่จะจัดบรกิารทัวรอ่ืนทดแทนให แตจะไมคืนเงินใหสําหรับ
คาบรกิารน้ันๆ 
11.มัคคุเทศก พนักงาน และตัวแทนของบริษัทฯ ไมมีสิทธ์ิในการใหคําสัญญาใดๆ ทั้งสิ้นแทน
บริษัทฯ นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผูมีอํานาจของบริษัทฯ กํากับเทาน้ัน 
12.บริษัทฯ รับเฉพาะผูมีวัตถุประสงคเดินทางเพ่ือทองเท่ียวเทาน้ัน การเดินทางของผูเดินทาง
ดวยวัตถุประสงคแอบแฝงอ่ืน ๆ เชน การไปคาแรงงาน การคาประเวณี การคามนุษย การ
ขนสงสินคาหนีภาษี การขนยาเสพติด การโจรกรรม การขนอาวุธสงคราม การกอการราย 
และ อ่ืน ๆ ที่เขาขายผิดกฏหมาย ผิดศีลธรรมอันด ีบริษัทฯ มิไดมีสวนรูเห็น เกี่ยวของ หรือ มี
สวนตองรับผดิชอบใด ๆ กับการกระทําดังกลาวทั้งสิ้น 



 

 

13.หากผูเดินทางถูกเจาหนาท่ีตรวจคนเขาเมืองของประเทศนั้นๆ ปฏิเสธการเขา - ออกเมือง 
ดวยเหตุผลใดๆ ก็ตาม ถือเปนเหตุผลซึ่งอยูนอกเหนืออํานาจ และความรับผิดชอบของบรษิัท
ฯ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไมรับผิดชอบการคืนเงินทั้งหมด 
14.ผูเดินทางตองใชวิจารณญาณสวนตัวและรับผิดชอบตอการตัดสินใจในการเลือกซื้อสินคา
ตาง ๆ ในระหวางการเดินทางทองเที่ยวดวยตัวทานเอง บริษัทฯ จะไมสามารถรับผิดชอบใด 
ๆ หากเกิดความไมพึงพอใจในสินคาที่ผูเดินทางไดซื้อระหวางการเดินทางทองเที่ยวน้ี 
15.ผูเดินทางตองรับผดิชอบตอการจัดเกบ็ และ ดูแลทรัพยสินสวนตัว ของมีคาตาง ๆ อยาง
ระมัดระวัง บริษัทฯ จะไมสามารถรับผิดชอบใด ๆ หากเกิดการสูญหายของ ทรัพยสินสวนตัว 
ของมีคาตาง ๆ ระหวางการเดินทางทองเที่ยว 
16.บริษัทฯ จะไมรับผิดชอบตอการสูญหายของทรัพยสิน และ สัมภาระระหวางการเดินทาง
อันมีสาเหตุมาจากสนามบิน สายการบิน บริษทัขนสง โรงแรม หรือ การโจรกรรม แตจะทํา
หนาท่ีเปนตัวแทนในการเรียกรองคาชดใชใหกับผูเดินทาง 
17.บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิที่จะไมรับผิดชอบคาเสียหายในเหตุการณที่เกิดจากการยกเลิกหรือ
ความลาชาของสายการบิน ภัยธรรมชาติ การนัดหยุดงาน การจลาจล การปฏิวัติ รัฐประหาร 
ที่อยูนอกเหนือการควบคุมของทางบริษัทฯ หรือ คาใชจายเพ่ิมเติมที่เกิดขึ้นทางตรง หรือ
ทางออม เชน การเจ็บป�วย การถกูทําราย การสูญหาย ความลาชา หรือ จากอุบัติเหตุตางๆ 
18.บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิที่จะไมรับผิดชอบใด ๆ ตอการไมเปนไปตามความคาดหวัง และ
ความไมพึงพอใจของผูเดินทาง ที่เกี่ยวของกับ สภาพธรรมชาติ ภูมิอากาศ ฤดูกาล 
ทัศนียภาพ วัฒนธรรม วิถีและพฤติกรรมของประชาชนในประเทศที่เดินทางไป 
19.ทางบริษัทฯจะไมรับผิดชอบใดๆท้ังสิ้น หากผูเดินทางประสบเหตุสภาวะฉุกเฉินจากโรค
ประจําตัว ซึ่งไมไดเกิดจากอุบัติเหตุในรายการทองเที่ยว(ซึ่งลูกคาจะตองยอมรับในเงื่อนไขน้ี
ในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสยั ซึ่งอยูนอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัททัวร) 
20.กรณีใชหนังสือเดินทางราชการ(เลมน้ําเงิน) เดินทางเพ่ือการทองเที่ยวกับคณะทัวร หาก
ทานถูกปฏิเสธในการเขา-ออกประเทศใดๆกต็าม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไมคืนคาทัวรและ
รับผิดชอบใดๆท้ังสิ้น 
21.กรณีที่ทานตองออกต๋ัวภายในประเทศ เชน (ต๋ัวเครื่องบิน,ตั๋วรถทัวร,ตั๋วรถไฟ) กรุณา
สอบถามท่ีเจาหนาที่ทุกครัง้กอนทําการออกตัว๋ เน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟลท
บิน หรือ เวลาบิน โดยไมไดแจงใหทราบลวงหนาทางบริษัทฯจะไมรับผิดชอบใดๆในกรณีถาทาน
ออกตั๋วภายในโดยไมแจงใหทราบและหากไฟลทบินมีการปรบัเปลี่ยนเวลาบินเพราะถือวาทาน
ยอมรับในเงื่อนไขดังกลาวแลว 



 

 

22. หนังสือเดินทางตองมีอายุการใชงานเหลือไมนอยกวา 6 เดือน และบริษัทฯรับเฉพาะผูมี
จุดประสงคเดินทางเพ่ือทองเที่ยวเทาน้ัน (หนังสือเดินทางตองมีอายุเหลือใชงานไมนอยกวา 6 
เดือน บริษัทฯไมรับผิดชอบหากอายุเหลือไมถึงและไมสามารถเดินทางได  
 

เอกสารที่ตองเตรียมประกอบการยื่นวีซาอินเดีย(E-Visa) 
 
1.แบบฟอรม แบบฟอรมกรอกขอมูลเพื่อประกอบการดําเนินการขอวีซา โดยตองกรอกขอมูลให
ครบถวน 
2.ไฟลแสกนหนังสือเดินทาง (Passport) ไฟลสกุล pdf 
3.สแกนรูปถายสี ดานหลัง เปนสีขาว ไมมีกรอบ ขนาด 2 x 2น้ิว 2 รูป 
 

ตัวอยางรูปถายและหนาพาสปอตที่แสกน 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
  



 

 

แบบฟอรมกรอกขอมูลเพื่อประกอบการดําเนินการขอวีซา 
*โปรดทราบ วีซาออนไลนของประเทศอินเดีย มีขอจํากัดการใหวีซา 2 คร้ังตอ 1 ปปฎิทิน หากทานเคยไดยื่นหรือไดรบ
การอนุมัติวีซาออนไลนครบ 2 คร้ังแลว จะตองดําเนินการยื่นผานศูนยรับยื่นวีซาอินเดียเทาน้ัน กรุณาติดตอเจาหนาที่
เพื่อใหการแนะนํา 
ประวัติสวนตัว  
คํานําหนา :   ⃣⃣    นาย    ⃣⃣  นาง   ⃣⃣  นางสาว      ⃣⃣  เด็กชาย    ⃣⃣  เด็กหญิง      
ช่ือ :  _     _______________                  ______นามสกุล : _     ____________  ___                                          ___        
NAME: _     _______________                  ___   SURNAME: _     ____________ ___                                         ___       
สถานะภาพ :      ⃣⃣   แตงงาน         ⃣⃣   โสด          ⃣⃣   หยาราง 
ตําหนิบนรางกายที่เห็นไดชัด เชน ไฝ,แผลเปน :__________________________________________________________ 
ช่ือสามี/ภรรยา:                                          _____________________________________________      _   ___ _____    
สัญชาติสามี/ภรรยา :                                         _____________________________________________  __________ 
ที่อยูปจจุบัน : ____                                          ____________________________________________  ____                                          
____________________________________________   _______         ____________________________________      
เบอรโทรศัพท บาน :_________________________________________ 
เบอรโทรศัพท มือถือ :_________________________________________ 
ประวัติครอบครัว  
ช่ือ/นามสกุลบิดา :                 _______________________สัญชาติ _______                       _____________________ 
ช่ือ/นามสกุลมารดา :               ______________________สัญชาติ ____                         _______________________ 
ประวัติการศึกษา  
____                                          ____________________________________________   _______         _________      
____                                          ____________________________________________   _______         _________      
ประวัติการทํางาน 
อาชีพ :          ____________                                        ___                                                                         
ช่ือบริษัท/สถานศึกษา :                                ___                                         _________________________________ 
เบอรโทรติดตอ :                                 ___                                         _________________________________                                                                                                                             
ที่อยู  : ____                                          ____________________________________________   ________________ 
 ____                                          ____________________________________________   _______         _________      
 
รหัสไปรษณีย : ___                      _             
 
 
      
 



 

 

*โปรดระบุรายช่ือประเทศทีท่านไดเดินทางในชวงระยะเวลา 10 ป * สําคัญมาก  
______________________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________ 
 
*หากทาน "เคย" ไดรับวีซาอินเดีย โปรดแจงรายละเอียดวีซา ประเภทของวีซา/ หมายเลขวีซา/ หมายเลขวีซา คร้ังลาสุด 
* สําคัญมาก 
 
_________________________________________________________________________________ 
 
*หากทาน "เคย" ไปประเทศอินเดียมากอนโปรดระบุเมืองที่ทานไป และช่ือโรงแรมที่พัก ลาสุด * สําคัญมาก 
 
_________________________________________________________________________________ 
 
*ในชวง 3 ปที่ผานมา ทานเคยเดินทางไปประเทศดังตอไปน้ีหรือไม : บังคลาเทศ/ ศรีลังกา/ ภูฏาน/ มัลดีฟส/ เนปาล/ 
ปากีสถาน/ อัฟกานิสถาน หากทานเคยโปรดระบุวันเดินทาง * สําคัญมาก 
 
_________________________________________________________________________________ 


