
 

 

รหัสทัวร B2B1903027 

ทัวรอินเดีย WINDY&SNOWY IN KASHMIR 
อินเดีย แคชเมียร เดลล ี5 วัน 3 คืน (TG) 
กุลมารค & พาฮาลแกม   เคเบิลคาร   น่ังเรือซิคาราลองทะเลสาบ 
วัดอักชารดาหม   ประตูชัย India Gate 
 

 



 

 

 
 

กุลมารค & พาฮาลแกม | “เคเบิลคาร” (รวมคาขึ้นแลว) | น่ังเรือซิคาราลองทะเลสาบ  
วัดอักชารดาหม | ประตูชัย India Gate 

 
 

 
 

วันที่ 1 กรุงเทพฯ – เดลลี - ศรีนาคา (บินภายใน) – แคชเมียร 

05.30 น. คณะมาพรอมกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ ผูโดยสารขาออกชั้น 4 ประตู 3 เคานเตอร D 
เช็คอินกรุปของ การบินไทย ( Thai Airway) โดยมีเจาหนาที่คอยอํานวยความสะดวก
จัดเตรียมเอกสารการเดินทางและสัมภาระใหกับทาน 

07.35 น. ออกเดินทางสู เมืองเดลลี โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG323  (ใชเวลาเดินทาง
โดยประมาณ 4.30 ชม.)  
(มีบริการอาหารบนเครื่อง) 
***คณะเดินทางต้ังแตวันที่ 07 พ.ย. 19 ออกเดินทางเวลา 07.00 น.*** 

10.35 น. คณะเดินทางถึงสนามบินนานาชาติอินธิรา คานธี เมืองเดลลี ประเทศอินเดีย ผาน
ขั้นตอนการตรวจคนเขาเมืองและศุลกากร (เวลาทองถิ่นชากวาประเทศไทย 1.30 
ชั่วโมง) 
***คณะเดินทางต้ังแตวันที่ 07 พ.ย. 19 เดินทางถึงเวลา 09.55 น.*** 

เดนิทาง ตุลาคม – ธันวาคม ����  

ราคาเริ�มต้นเพยีง 25,999.- 
เส้นทางการเดินทาง 

วนัที� �.  กรุงเทพฯ – เดลลี - ศรีนาคา (บินภายใน) – แคชเมียร์ 
วนัที� �   ศรีนาคา – กลุมาร์ค – เคเบิลคาร์ (*รวมค่าขึ �นแล้ว) – ศรีนาคา 
วนัที� �.  ศรีนาคา – พาฮาลแกม –  ศรีนาคา 
วันที� �.   ศรีนาคา – ล่องเรือซิคาร่า – เดลลี (บินภายใน)–วัดอักชารดาห์ม – ประตูชัย – ตลาดจันปาท - สนามบิน

นานาชาติอินทิรา คานธี 
วนัที� �.  กรุงเทพฯ (สนามบินสวุรรณภมูิ)  
 



 

 

กลางวัน อิสระอาหารกลางวันตามอัธยาศัย  
....... น.  ออกเดินทางสู เมืองศรีนาคา โดยสายการบนิ.......โดยเท่ียวบินที.่....... 
....... น. เดินทางถึงสนามบินศรนีาคา (Srinagar) เช็คสัมภาระแลวนําทานเดินทางสูเมืองแคช

เมียร โดยน่ังรถทองถิ่น คันละ 5 ทาน รถทองถิ่นจะไมมีแอรเน่ืองจากอุณหภูมิที่ศรี
นาคาเฉลี่ยประมาณ 15 องศา อากาศจะเย็นสบายตลอดป นําทานเขาสูท่ีพัก House 
Boat ณ ทะเลสาบ ซึ่งครั้งหน่ึงเคยเปนที่ประพาสนของพระมหากษัตริยผูสรางอนุสรณ
สถานแหงความรัก 

คํ่า รับประทานอาหารคํ่า  
ที่พัก เดินทางเขาสูที่พัก  DELUXE HOUSE BOAT หรือเทียบเทา 
วันที่2 ศรีนาคา – กุลมารค – เคเบิลคาร (*รวมคาขึ้นแลว) – ศรีนาคา 
เชา รับประทานอาหารเชา ณ โรงแรมที่พัก 

 นําทานเดินทางโดยน่ังรถทองถิ่น (คันละ 5 ทาน) ไมมีแอร อุณหภูมทิี่ศรีนาคาเฉลี่ย
ประมาณ 15 องศา อากาศจะเย็นสบายตลอดป ขึ้นสูเทือกเขากุลมารค 
(Gullamarg) ซึ่งเปนสถานที่มีทัศนียภาพสวยงามแหงหน่ึงในโลกในขณะขับรถสู
เทือกเขากุลมารคสองขางทางจะเปนทุงนาขาวสลับกับพันธุไมป�าและฝูงแกะตาม
เทือกเขาโดยเทือกเขาหิมาลัยน้ีจะมีหิมะปกคลุมสลับกันไป อยูหางจากเมืองศรีนาคา 
57 กิโลเมตร (ใชเวลาเดินทางประมาณ 2-3 ชั่วโมง) เทือกเขากุลมารคเปนพื้นที่ราบ
ทุงหญาขนาดใหญที่สูงที่สุดในโลก เมื่อถึงกุลมารคแลวพาทานเท่ียวชมเทือกเขาซึ่งเปน
ภูเขาท่ีสวยงามแหงหน่ึงในแคชเมียร มชีื่อวาเปนทุงหญาของดอกไม (Meadow of 
Flower) เดิม กุลมารค มชีื่อเรียกวา เการิมารค ตั้งโดยสุลตานยูซุป ชาร ในศตวรรษที ่
16 เน่ืองจากเปนทุงหญาที่เต็มไปดวยดอกไมป�าท่ีงอกงามตามฤดูกาล อีกทั้งยังเปนที่ตั้ง
ของสนามกอลฟ 18 หลุมที่สูงที่สุดในโลก สูง 3,000 เมตร จากระดับน้ําทะเลและ
สถานที่เลนกีฬาสกีนํ้าแข็งในฤดูหนาวจนไมคดิวาน้ีเปนประเทศอินเดีย 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน  
 นําทานไปยังสถานีเคเบิลคาร (*รวมคาขึ้นแลว) เพื่อขึ้นไปยังสถานีกงโดรีบน

เขาอัฟฟารวัต เฟสท่ี 1 ดวยระยะทางประมาณ 4 กิโลเมตร (หากทานตองการขึ้นสูยอด
เขาจะตองน่ังเคเบิ้ลคาร ที่เฟสที่ 2 ขึ้นสูยอดเขาเปนระยะทางกวา 5 กิโลเมตร ทาน
สามารถซื้อตั๋วไดที่สถานีเฟสที่ 1 (ไมรวมในคาทัวร) ซึ่งถือไดวาเปนเสนทางที่สวยที่สุด
และสูงที่สุดแหงหน่ึงของเอเชีย เมื่อเดินทางถึงที่หมายสิ่งที่ทานจะไดพบคือบรรยากาศ



 

 

และทัศนียภาพแบบพาโนรามาอันสวยงามบนเขาอัฟฟารวัต ถาทองฟ�าแจมใสก็จะ
สามารถมองเห็นยอดเขานันกา พารบัต (Nanga Parbat) ของเทือกเขาหิมาลัย อิสระ
ใหทานไดเพลิดเพลินกับกิจกรรมมากมาย อาทิเชน เลนสกี เล่ือนสกีหิมะ ทานสามารถ
เลนสกีไดระหวางชวงฤดูหนาว – ใบไมผลิ (ธ.ค. – เม.ย.) ซึ่งคาเลนสกีน้ีจะไมรวมอยูใน
คาทัวร สามารถแจงหัวหนาทัวรหรือไกดทองถิ่นเพื่อแจงเลนสกีได หรือเก็บภาพความ
ประทับใจไวเปนที่ระลึกตามอัธยาศัยไดเวลาสมควรนําทานเดินทางกลับศรีนาคา
ระหวางทางใหทานไดเพลิดเพลินกับวิวทิวทัศนสองขางทาง ไดเวลาสมควรเดินทางกลับ
ที่พัก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คํ่า รับประทานอาหารคํ่า  
ที่พัก เดินทางเขาสูที่พัก  DELUXE HOUSE BOAT หรือเทียบเทา 

วันที่ 3 ศรีนาคา – พาฮาลแกม –  ศรีนาคา 
เชา รับประทานอาหารเชา  

 

นําทานเดินทางสู พาฮาลแกม (Pahalgam) หรือหุบเขาแกะ เดิมเปนหมูบานของคน
เล้ียงแกะที่ตั้งอยูในหุบเขาอันสลับซับซอน อยูสูงกวาระดับน้ําทะเล 2,130 เมตร ดวย
ความงามของทุงหญาและป�าสน สถานที่ทองเที่ยวแหงน้ีจึงเปนโลเคชั่นยอดฮิตที่
ภาพยนตรหลายเรื่องนิยมมาถายทํา และมีความสําคัญตอวงการอุตสาหกรรม



 

 

ภาพยนตรเลยก็วาได  นอกจากน้ี  พาฮาลแกม ยังไดรับการขนานนามวาเปน
สวิตเซอรแลนดแหงอินเดียอีกดวย พาฮาลแกมในชวงฤดูหนาวจะปกคลุมไปดวยหิมะ
เกือบทุกพื้นที ่อากาศหนาวเย็น น้ําในลําธารเย็นเฉียบ จนอยากจะเก็บใสขวดมาลูบหนา
ระหวางหนารอนในเมืองไทยใหชุมฉ่ํา สายน้ําสายยอยๆ ของที่น่ี จะมาบรรจบรวมกัน
กลายเปน แมน้ําลิดดาร (Liddar) แมน้ําสายสําคัญที่หลอเลี้ยงชีวิตในพาฮาลแกม 
ภายในสายน้ําเต็มไปดวยโขดหินกลมเกลี้ยงทุกขนาด เมื่อน้ําปะทะตองหินจึงเกิดเปน
ฟองคลื่นน้ําที่เสริมใหบรรยากาศชวนมองเหมือนกับภาพวาดในจินตนาการ ระหวาง
การเดินทางไปพาฮาลแกมใหทานไดชมวิวที่สวยงามสองขางทางและเก็บภาพประทับใจ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน  
 นําทานชม เมืองพาฮาลแกม ดินแดนสรวงสวรรคของแคชเมียร ซึ่งนักทองเที่ยวที่ไดมา

เยือนดินแดนน้ี ตางยกยองใหดินแดนแหงน้ีเปนสถานที่ที่สวยที่สุดในโลก ใหทานได
สนุกสนานกับการชมหุบเขาพาฮาลแกม หรือสามารถขี่มาชมวิวหุบเขาพาฮาลแกมน้ีได 
**คาขี่มาประมาณ 1000 รูป  ไมรวมอยูในคาทัวร กรุณาติดตอหัวหนาทัวร** 
นอกจากน้ีทานยังสามารถเก็บภาพประทับใจโดยมีฉากหลังเปนวิวภูเขาที่สวยงาม สูด
อากาศบริสุทธิ์ เลือกซื้อสินคาพื้นเมืองมากมาย จากน้ันนําทานเดินทางกลับสูเมืองศรี
นาคา 

คํ่า รับประทานอาหารคํ่า  
ที่พัก เดินทางเขาสูที่พัก  DELUXE HOUSE BOAT หรือเทียบเทา 



 

 

วันที่ 4 ศรีนาคา – ลองเรือซิคารา – เดลลี (บินภายใน) – วัดอักชารดาหม – ประตูชัย – 
ตลาดจันปาท - สนามบินนานาชาติอินทิรา คานธ ี

เชา รับประทานอาหารเชา  
 จากน้ันนําทุกทานลองเรือซิคาราในทะเลสาบ (*รวมคาลองเรือแลว) ซึ่งเปนเรือพาย

แบบฉบับแคชเมียรโดยเฉพาะชมวิถีชีวิตชาวบานริมน้ําที่อยูทามกลางฉากหลังภูเขาหิมะ
ลอมรอบไปดวยทะเลสาบ ขับกลอมไปดวยเสียงนกนานาชนิดแตงแตมดวยดอกไมน้ํา
นานาพันธุ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน  
 จากน้ันพาเดินทางสูสนามบินศรีนาคา เพ่ือเดินทางสูเมืองเดลลี 

....... น. ออกเดินทางจากศรีนาคา เขาสูเมืองเดลล ี โดยสายการบินในประเทศ.....เท่ียวบินที.่.... 

....... น. เดินทางถึงทาอากาศยานภายในประเทศเมืองเดลล ี
 นําทานเดินทางเขาสูกรุงนิวเดลลี (New Delhi) ที่มีประวัติศาสตรอันยาวนานกวา 

5,000 ป และเปนศูนยกลางการปกครองของอาณาจักรอินเดียโบราณ 7 อาณาจักร 
ตอมาในป 1857 อังกฤษไดเขามามีบทบาทในการปกครองประเทศอินเดียและไดยาย
เมืองหลวงไปอยูที่โกลกัตตา และไดยายกลับมาเปนเมืองหลวงอีกครั้งหน่ึงในป 1911 
หลังจากอินเดียไดรับเอกราชจากประเทศอังกฤษในป 1947 ก็ไดมีการสรางสถานที่ทํา
การราชการโดยสรางเมืองใหมชื่อวานิวเดลลี นําทานเดินทางสูวัดอักชารดาหม 
(Akshardham) วัดแหงศาสนาฮินดูที่ใหญที่สุดในโลก และเปนวิทยาลัยทางจิต



 

 

วิญญาณและวัฒนธรรม สถานที่สําคัญประจํากรุงนิวเดลีแหงประเทศอินเดีย ออกแบบ
ในสไตลสถาปตยกรรมดั้งเดิมของอินเดีย ที่มีความซับซอนแตก็ปราณีตสวยงามสมคํา
รํ่าลือ วัดแหงน้ีเปนวัดที่สรางขึ้นใหมแหงศาสนาฮินดูนิกายสวามีนารายัน โดยชื่ออักชาร
ดาหมมีความหมายวา ที่พํานักของพระเจาแหงโลก สรางแลวเสร็จในป 2005 แนวคิด
การสรางวัดมาจาก Brahmaswarup Yogiji Maharaj ผูปกครองศาสนาฮินดูที่ 4
แหงนิกายสวามีนารายัน ที่มีประสงคสรางวัดใกลแมน้ํายมุนา และไดสรางจนสําเร็จใน
สมัยของผูปกครองที่ 5 โดยวัดยังคงความยิ่งใหญอลังการแบบวัดอินเดีย ดึงดูดเหลา
สาวกและนักทองเที่ยวใหมาบูชาและชื่นชมความตระการตาของวัดแหงน้ีมากมายใน
ทุกๆป ***กรณีที่วัดอักชารดาหมปด ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการสลับโปรแกรม***  
จากน้ันผานชมรัฐสภาราชปาติ บาวาล ซึ่งเปนวงแหวนสถานที่ราชการตางๆ มีตึก
รัฐสภาอันยิ่งใหญและเปนที่ทําการของรัฐบาล ผานชมยานธุรกิจการคาและยานที่อยู
อาศัยของเศรษฐีอินเดียบนถนนสายสําคัญที่สุดของอินเดีย นําทานผานชม ประตูชัย 
(India Gate) เปนอนุสรณสถานของเหลาทหารหาญที่เสียชีวิตจากการรวมรบกับ
อังกฤษในสมัยสงครามโลก ครั้งที่ 1 และสงครามอัฟกานิสถาน ประตูชัยแหงน้ีจึงถือได
วาเปนสัญลักษณแหงหน่ึงของกรุงนิวเดลลี โดยซุมประตูแหงน้ีมีสถาปตยกรรมคลาย
ประตูชัยของกรุงปารีสและนครเวียงจันทน ซึ่งมีความสูง 42 เมตร สรางขึ้นจากหิน
ทรายเมื่อปคริสตศักราชที่ 1931 บนพื้นผิวของประตูชัยแหงน้ีจะปรากฏรายนามของ
ทหารที่เสียชีวิตถูกแกะสลักไว และบริเวณใตโคงประตูจะปรากฏคบเพลิงที่ไฟไมเคย
มอดดับเพ่ือเปนการรําลึกถึงผูเสียชีวิตในสงครามอินเดีย-ปากีสถาน เมื่อปครสิตศักราช
ที่ 1971 มีทหารยามเฝ�าบริเวณประตูชัยตลอดเวลาเพื่อป�องกันการกอวินาศกรรม
จากน้ันนําทานสูตลาดจันปาท(Janpath Market) อิสระใหทานเลือกซื้อสินคา
พื้นเมืองและงานหัตถกรรมตางๆ เชน ผาไหมอินเดีย, เครื่องประดับอัญมณี, ไมจันทน
หอมแกะสลัก, ของตกแตงประดับบาน ฯลฯ 

คํ่า อิสระอาหารคํ่าตามอัธยาศัย  
21.00 น. ไดเวลาอันสมควรนําทานเดินทางสูสนามบินนานาชาติอินธิรา คานธี กรุงนิวเดลล ี

 
 
 



 

 

วันที่ 5 กรุงเทพฯ  
00.20 น. นําทานเดินทางกลับสูสนามบินสุวรรณภูมิ กรงุเทพฯ โดยสายการบนิไทย เท่ียวบินที ่ 

TG 316   
05.45 น. ถึงสนามบินสุวรรณภูม ิกรงุเทพฯพมหานคร โดยความสวัสดิภาพ 

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

โดยสายการบินไทย 

กําหนดการเดินทาง 
ผูใหญพัก 
2-3 ทาน 
ทานละ 

เด็กอายุไมเกิน 
12 ป  

(เสริมเตียง)  
ทานละ 

เด็กอายุไมเกิน 
12 ป 

(ไมเสริมเตียง) 
ทานละ 

พักเด่ียว 
ทานละ 

ไมรวม
ตั๋ว 

ทานละ 

วันที่ :  25-29 ต.ค. 62                                                                                           25,999 25,999 25,999 2,900 14,900 
วันที่ :  26-30 ต.ค. 62                                                                                           25,999 25,999 25,999 2,900 14,900 
วันที่ :  07-11 พ.ย. 62                                                                                           26,999 26,999 26,999 2,900 14,900 
วันที่ :  21-25 พ.ย. 62                                                                                           26,999 26,999 26,999 2,900 14,900 
วันที่ :  05-09 ธ.ค. 62                                                                                           26,999 26,999 26,999 2,900 14,900 
วันที่ :  06-10 ธ.ค. 62                                                                                           26,999 26,999 26,999 2,900 14,900 
วันที่ :  27-31 ธ.ค. 62                                                                                           30,999 30,999 30,999 2,900 14,900 
วันที่ :  28 ธ.ค. 62 -01 ม.ค. 63                                                                                           30,999 30,999 30,999 2,900 14,900 
ราคาเด็กทารก(อายุไมถึง 2 ปบริบูรณ ณ วันเดินทางกลับ) ติดตอสอบถาม ราคานี้รวมรายการ

ทัวร ตั๋วเครื่องบิน (ไมรวมวีซาอินเดีย) 
 
 ราคานี้ไมรวมคาวีซาอินเดีย ทานละ 3,000 บาท  

ราคานี้ไมรวมคาทิปมัคคุเทศกทองถิ่นและคนขับรถ รวม 2,000 บาท/ทาน/ทริป 
 

อัตราดังกลาวขอสงวนเฉพาะผูที่ถือหนังสอืเดินทางไทยเทานั้น 
กรณีถือหนังสือเดินทางตางชาติกรุณาเช็คราคาอีกครั้ง 

 



 

 

 เงื่อนไขการใหบริการ 
1.  การเดินทางในแตละครั้งจะตองมีผูโดยสารจํานวน 10 ทานขึ้นไป ถาผูโดยสารไมครบ

จํานวนดังกลาว  
 ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาหรือยกเลิกการเดินทาง 
2.  ในกรณีที่ลูกคาตองการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดตอเจาหนาที่ของ

บริษัทฯ กอนทุกครั้ง เพื่อเช็คขอมูลความถูกตองของรายการทัวรรวมทั้งไฟลบินและ
เวลานัดหมายทัวร หากเกิดความผิดพลาด ทางบริษัทไมรับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น 

3.  การชําระคาบริการ 
     3.1 กรุณาชําระมัดจํา ทานละ 10,000.- บาท  
     3.2 กรุณาชําระคาทัวรสวนที่เหลือ 15-20 วันกอนออกเดินทาง 
4.  การยกเลิกและคืนคาทัวรหลังจากมีการจายเงินมัดจํา 
    4.1 แจงยกเลิกกอนเดินทาง 30 วัน คืนคาใชจายทั้งหมด 
    4.2 แจงยกเลิกกอนเดินทาง 15 วัน เก็บคาใชจาย ทานละ 10,000 บาท 
    4.3 แจงยกเลิกนอยกวา 15 วันกอนเดินทาง ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิ เก็บคาใชจาย

ทั้งหมด 
    4.4 ยกเวนกรุปที่เดินทางชวงวันหยุดหรือเทศกาลที่ตองการันตีมัดจํากับสายการบิน

หรือคามัดจําที่พักโดยตรงหรือโดยการผานตัวแทนในประเทศหรือตางประเทศและไม
อาจขอคืนเงินได รวมถึงเที่ยวบินพิเศษเชน Extra Flight และ Charter Flight  
จะไมมีการคืนเงินมัดจํา หรือคาทัวรทั้งหมดเน่ืองจากคาตั๋วเปนการเหมาจายใน
เท่ียวบินน้ันๆ 

 
กรณีคณะออกเดินทางได           

1. คณะจองจํานวนผูใหญ 10 ทานออกเดินทาง (ไมมีหัวหนาทัวร) 
2. คณะจองจํานวนผูใหญ 15 ทานขึ้นไปออกเดินทาง (มีหัวหนาหัวหนาทัวร) 
3. คณะจองไมถึงจํานวนผูใหญ 10 ทาน ไมออกเดินทาง 

 
อัตราคาบริการน้ีรวม 

1.  คาต๋ัวเครื่องบินไป-กลับ ชั้นประหยัด 
2.  คาโรงแรมที่พักตามรายการที่ระบุ (สองทานตอหน่ึงหอง) 



 

 

3.  คาเขาชมสถานที่ตางๆ ตามรายการที่ระบ ุ
4.  คาอาหารและเครื่องด่ืมตามรายการที่ระบ ุ
5.  คารถรับสงและระหวางนําเท่ียวตามรายการที่ระบ ุ
6.  คาประกันอุบัติเหตุคุมครองในระหวางการเดินทาง คุมครองในวงเงินทานละ 

1,000,000 บาท คารักษาพยาบาลกรณีเกิดอุบัติเหตุวงเงินทานละ 200,000 บาท 
ตามเงื่อนไขของกรมธรรม  

 ** ลูกคาทานใดสนใจซื้อประกันการเดินทางสําหรับครอบคลุมเรื่องสุขภาพสามารถ
สอบถามขอมูล 

 เพ่ิมเติมกับทางเจาหนาที่บริษัทได ** 
 - เบ้ียประกันเร่ิมตน 370 บาท [ระยะเวลา 5-7 วัน] 
 - เบ้ียประกันเร่ิมตน 430 บาท [ระยะเวลา 8-10 วัน]  
 ความครอบคลุมผูเอาประกันทีม่ีอายุมากกวา 16 หรือนอยกวา 75 ป   
 [รักษาพยาบาล 2 ลาน, รักษาตอเน่ือง 2 แสน, เสียชีวิตหรือเสียอวัยวะจากอุบัติเหตุ 

3 ลานบาท] 
 ความครอบคลุมผูเอาประกันที่มีอายุนอยกวา 16 หรือมากกวา 75 ป   
 [รักษาพยาบาล 2 ลาน, รักษาตอเน่ือง 2 แสน, เสียชีวิตหรือเสียอวัยวะจากอุบัติเหตุ 

1.5 ลานบาท] 
7.  รวมภาษีสนามบินทุกแหง + ภาษีน้ํามัน  
8.  คาภาษีมูลคาเพ่ิม 7% 
 

อัตราคาบริการน้ีไมรวม 
1. กระเป�าเดินทาง 
2. คาธรรมเนียมการยื่นขอวีซาอินเดียแบบออนไลน 5 วันทําการ ทานละ 3,000 บาท  
3. กระเป�าเดินทางทานละ 1 ใบเทาน้ัน ในกรณีที่น้ําหนักเกินกวาที่สายการบินกําหนด  

30 กิโลกรัม/ทาน และสําหรับบินภายในไมเกิน 20 กิโลกรัม/ทาน สวนเกิน
น้ําหนักตามสายการบินกําหนด 

4. คาทําหนังสือเดินทาง 
5. คาใชจายสวนตัวนอกเหนือจากรายการ เชน คาเครื่องดื่ม, คาอาหารที่สั่งเพ่ิมเอง, คา

โทรศัพท, คาซักรีดฯลฯ 



 

 

6. คาอาหารที่ไมไดระบุไวในรายการ 
7. คาทําใบอนุญาตที่กลับเขาประเทศของคนตางชาติหรือคนตางดาว 
8. คาทิปมัคคุเทศกทองถิ่นและคนขับรถ รวม 2,000 บาท /ทาน/ทริป 

 
หมายเหตุ 

1. บริษัทฯ มีสิทธิ์ท่ีจะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวรน้ี เมื่อเกิดเหตุสุดวิสัย
จนไมอาจแกไขได 

2. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไมรับผิดชอบใดๆ เหตุการณที่ เกิดจากสายการบิน ภัย
ธรรมชาติ เหตุการณไมสงบทางการเมือง, การประทวง, การนัดหยุดงาน, การกอการ
จลาจล, อุบัติเหตุ, ความเจ็บป�วย, ความสูญหายหรือเสียหายของสัมภาระ ความ
ลาชา เหตุสุดวิสัย อ่ืนๆ เปนตน 

3. หากทานยกเลิกกอนรายการทองเท่ียวจะสิ้นสุดลง ทางบริษัทฯ จะถือวาทานสละสิทธิ์
และจะไมรับผิดชอบคาบริการที่ทานไดชําระไวแลวไมวากรณีใดๆ ทั้งสิ้น 

4. บริษัทฯ จะไมรับผิดชอบตอการหามออกนอกประเทศ หรือ หามเขาประเทศ อัน
เน่ืองมาจากมีสิ่งผิดกฎหมาย หรือเอกสารเดินทางไมถูกตอง หรือ การถูกปฏิเสธใน
กรณีอ่ืนๆ 

5. รายการน้ีเปนเพียงขอเสนอท่ีตองไดรับการยืนยันจากบริษัทฯ อีกครั้งหน่ึง หลังจากได
สํารองที่น่ังบนเครื่อง และโรงแรมที่พักในตางประเทศเปนที่เรียบรอย แตอยางไรก็
ตามรายการนี้อาจเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม 

6. ราคาน้ีคิดตามราคาต๋ัวเครื่องบินในปจจุบัน หากราคาตั๋วเครื่องบินปรับสูงขึ้น บริษัทฯ 
สงวนสิทธ์ิที่จะปรับราคาตั๋วเครื่องบินตามสถานการณดังกลาว 

7. กรณีเกิดความผิดพลาดจากตัวแทน หรือ หนวยงานที่เกี่ยวของ จนมีการยกเลิก ลาชา 
เปลี่ยนแปลง การบริการจากสายการบินบริษัทฯขนสง หรือ หนวยงานที่ใหบริการ 
บริษัทฯจะดําเนินโดยสุดความสามารถที่จะจัดบริการทัวรอ่ืนทดแทนให แตจะไมคืน
เงินใหสําหรับคาบริการน้ันๆ 

8. มัคคุเทศก พนักงาน และตัวแทนของบริษัทฯ ไมมีสิทธิ์ในการใหคําสัญญาใดๆ ทั้งสิ้น
แทนบริษัทฯ นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผูมีอํานาจของบริษัทฯ กํากับเทาน้ัน 

9. หากไมสามารถไปเที่ยวในสถานที่ที่ระบุในโปรแกรมได อันเน่ืองมาจากธรรมชาติ 
ความลาชา และความผิดพลาดจากทางสายการบิน จะไมมีการคืนเงินใดๆทั้งสิ้น แต



 

 

ทั้งน้ีทางบริษัทฯจะจัดหารายการเที่ยวสถานที่อ่ืนๆมาให โดยขอสงวนสิทธิ์การจัดหา
น้ีโดยไมแจงใหทราบลวงหนา  

10. ในกรณีที่ลูกคาตองออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดตอเจาหนาที่ของบริษัทฯ 
กอนทุกครั้ง มเิชนน้ันทางบริษัทฯ จะไมรับผิดชอบคาใชจายใดๆ ทั้งสิ้น  

 
สําหรับผูที่มีความประสงคตองการขอย่ืนวีซาอินเดียแบบออนไลน 

เอกสารในการย่ืนวีซาอินเดียสําหรับผูที่ถือพาสสปอรตไทย 
1. หนังสือเดินทาง (Passport) หนังสือเดินทาง ตองมีหนาเหลือสําหรับประทับวีซาอยาง

นอย 2 หนา อายุใชงานเหลือไมนอยกวา 6 เดือน นับจากวันเดินทาง *กรุณาถอดปก 
Passport กอนสงเอกสารบริษัทจะไมรับผิดชอบในกรณีสูญหาย* 

2. รูปถาย รูปถายสีหนาตรงขนาด 2x2 น้ิว พื้นหลังสีขาวเทาน้ัน จํานวน 1 ใบ เปนรูปที่
ถายจากรานถายรูปเทาน้ัน รูป (หามสวมแวนตาหรือเครื่องประดับ, ไมใสชุด
ขาราชการหรือเครื่องแบบใดๆ ไมเปนรูปสติ๊กเกอรรวมถึงหามใชรูปที่ถายเองและป
ริ้นทเอง) 

3. แบบฟอรม 
*** เอกสารการยื่นขอวีซาอินเดียแบบออนไลน  

สามารถรองรับไฟลนามสกุล JPG, PNG, PDF ขนาดไฟลไมเกิน 2MB 
!! สวนไฟล WORD / EXCEL / TIFF / TIF ไมรองรับ กรุณาแปลงเปน PDF กอนได  

ขอความหรือเน้ือหาตองครบถวนและมคีวามชัดเจนเทาน้ัน *** 
 



 

 

 
 



 

 

 
 



 

 

 
 


