
 

 

รหัสทัวร ZET1903612 
ทัวรอินเดีย แคชเมียร อัครา เดลี [เลทสโก ทิวลิปพราวเสนห] 
6 วัน 4 คืน (TG) 
กุลมารค กอนโดลา   เทือกเขากุลมารค   สวนโมกลุ   ทะเลสาบดาล 
พาฮาลแกม   ชมวิวเทือกเขาหิมาลัย   สวนชาลิมาร   สวนนิชาท   เมืองเดล ี
เมืองอัครา   ทัชมาฮาล   อัครา ฟอรท   ประตูเมืองอินเดีย 
ตลาดพื้นเมืองจันปาท 

 



 

 

วันแรก สนามบินสุวรรณภูมิ (กรุงเทพฯ) - สนามบนิอินทิรา คานธ ี–  
 สนามบินศรีนาคา รัฐแคชเมียร -กุลมารค 
 
04.30 น. นัดหมายคณะพรอมกนั ณ สนามบินสุวรรณภูมิ (กรุงเทพฯ) ช้ัน 4 ประตู

หมายเลข 2 เคานเตอร D สายการบิน Thai Airways ซึ่งจะมีเจาหนาที ่คอย
ตอนรับ และบริการชวยเหลือเรื่องของกระเป�าเดินทาง พรอมทั้งเช็คอินรับบัตรที่น่ัง
บนเครื่องบิน  

07.35 น. บินลัดฟ�าสู ทาอากาศยานนานาชาติอินทิรา คานธี ประเทศอินเดีย โดยสายการ
บิน Thai Airways เที่ยวบินที่ TG323 (ใชเวลาบินประมาณ 4 ช่ัวโมง) พรอม
บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเคร่ืองบิน  

10.35 น. เดินทางถึง ทาอากาศยานนานาชาติอินทิรา คานธี ประเทศอินเดีย นําทานผานพิธี
การตรวจคนเขาเมืองและศุลกากร (เวลาทองถิ่นชากวาประเทศไทย 1 ช่ัวโมง 30 
นาที) 

หรือ 
04.00 น. นัดหมายคณะพรอมกนั ณ สนามบินสุวรรณภูมิ (กรุงเทพฯ) ช้ัน 4 ประตู

หมายเลข 2 เคานเตอร D สายการบิน Thai Airways ซึ่งจะมีเจาหนาที ่คอย
ตอนรับ และบริการชวยเหลือเรื่องของกระเป�าเดินทาง พรอมทั้งเช็คอินรับบัตรที่น่ัง
บนเครื่องบิน  

07.00 น. บินลัดฟ�าสู สนามบิน อินทิรา คานธี ประเทศอินเดีย โดยสายการบิน Thai 
Airways เที ่ยวบินที ่ TG323 (ใชเวลาบินประมาณ 4 ช่ัวโมง) พรอมบริการ
อาหารและเคร่ืองดื่มบนเครื่องบิน  

09.55 น.เดินทางถึง สนามบิน อินทิรา คานธี ประเทศอินเดีย นําทานผานพิธีการตรวจคน
เขาเมืองและศุลกากร (เวลาทองถิ่นชากวาประเทศไทย 1 ช่ัวโมง 30 นาที) 

**หมายเหตุ: เวลาและเที่ยวบินโปรดตรวจสอบในตารางทายรายการ และ
เน่ืองจากทางสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนตางรางเวลาบิน หากทานที่ตอง

ออกตั๋วภายใน (เครื่องบิน รถทัวร รถไฟ) กรุณาสอบถามที่เจาหนาที่ทุกครั้งกอน
ทําการออกตั๋ว ** 

จากน้ันนําทานไปยัง อาคารบินภายในประเทศ ณ สนามบิน อินทิรา คานธี  



 

 

......... น.     บินลัดฟ�าสู สนามบินศรีนาคา รัฐแคชเมียร โดยสายการบิน ......... เที่ยวบินที่ 
......... (ใชเวลาบินประมาณ 1 ช่ัวโมง 30 นาที) ไมมีบริการอาหารและเครื่องดื่ม
บนเครื่องบิน 

** คําแนะนําเกี่ยวกับกระเป�าสัมภาระ ** 
เน่ืองจากเที่ยวบินภายในประเทศอินเดีย มีการจํากัดน้ําหนักกระเป�าสัมภาระ 
อนุญาตใหโหลดกระเป�าสัมภาระลงใตทองเคร่ืองบินได ทานละ ไมเกิน 20 
กก. (จํานวน 1 ใบ/ทาน)  และสามารถนําขึ้นเคร่ืองได ทานละ ไมเกิน 7 กก. 
(จํานวน 1 ใบ/ทาน) หากมีนํ้าหนักเกินกรณีน้ีสายการบินจําเปนตองเรียกเก็บ
คาใชจายเพ่ิมเติม ซึง่ลูกคาจําเปนตองชําระเองตามจรงิทั้งหมด จึงขอความรวมมือ
ในการคํานวณน้ําหนักสัมภาระกอนเดินทางทุกครัง้ 

หมายเหตุ: เที่ยวบิน โปรแกรม และเมืองที่พักอาจมีการปรับเปลี่ยนตามความ
เหมาะสม ใหสอดคลองกับเวลา สถานการณ และสภาพอากาศ โดยคํานึงถึง

ประโยชนของลูกคาเปนสําคัญ 
 
........ น.     เดินทางถึง สนามบินศรีนาคา รัฐแคชเมียร นําทานผานพิธีการตรวจคนเขาเมือง

และศุลกากร (เวลาทองถิ่นชากวาประเทศไทย 1 ช่ัวโมง 30 นาที) รัฐแคชเมียร 
(Kashmir) ตั้งอยูทางตอนเหนือสุดของประเทศอินเดีย หรือที่ไดรับขนานนามวา 
“ดินแดนสวิตเซอรแลนดแหงเอเชีย”  เปนดินแดนกลางเทือกเขาหิมาลัยที ่มี
ธรรมชาติสวยงามอยางนาอัศจรรย แคชเมียรถ ือว าเปนอีกหนึ ่งรัฐที ่ม ีความ
หลากหลายทางภูมิประเทศที่คลายคลึงกับประเทศฝ งยุโรป เนื�م ่องจากมีทั ้งแบบ
เทือกเขา พื้นที่ราบบนภูเขา ภูเขาหิมะ ทุงหญา และทะเลสาบ และที่สําคัญแคชเมยีร
เปนเมืองที่สามารถเที่ยวไดตลอดทั้งป ยังมีทัศนียภาพดานหลังเปนวิวของทะเลสาบ
ดาล ซึ่งยิ่งทําใหที่นี่สวยงามยิ่งขึ้นไปอีก หากใครไดมาเยือนเปนอันตองตกหลุมรักกัน
ทุกคน นําทานเดินทางไปยัง เมืองศรีนาคา (Srinagar) หรือรูจักกันในอีกชื่อ “ศรี
นคร” เมืองหลวงของรัฐแคชเมียร ซึ่งเมืองหลวงแหงนี้ตั้งอยูที่หุบเขาแคชเมียร เปนที่
ยอมรับในหมูนักทองเที่ยววาเปนดินแดนแหงทะเลสาบ สายนํ้า สวนดอกไม 
รวมถึงศิลปะงานฝมือที่ผลิตมาจากไม ดวยความที่ชาวเมืองมีวิถีชีวิตอยูคูกับสายน้ํา 
หรือทะเลสาบดาลจึงทําใหชาวบานใชเรือเปนหน่ึงในพาหนะสําคัญในการเดินทาง นํา



 

 

ทานเดินทางสู ทะเลสาบดาล (Dal Lake) เปนทะเลสาบที่ถือวาใหญที่สุดในแคช
เมียร ถือวาเปนทะเลสาบที่ขึ้น  ชื่อและมีชื่อเสียงในหมูนักทองเที่ยว ทะเลสาบแหงน้ีมี
เกาะกลางทะเลสาบเปนหยอมๆ หรือสวนผักกลางนํ้า และยังเปน  ตลาดนํ้าที่ในชวง
เชาจะมีพอคาตางๆพายเรือมาขายของ อาทิ ผักหรือผลไมตางๆ พิเศษ!! นําทุกทาน
ลงเรือ “ชิคารา”  หรือเรือพายโบราณ เพ่ือชมวิวทิวทัศนบรรยากาศสุดโรแมนติก 
และความงามวิถีชีวิตของชาวบาน ซึ่งหากใครที่มาเยือนแคชเมียรแลวไมไดมา
ลองเรือชิคาราถือวามาไมถึง 
 

 
 
คํ่า บริการอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร (1) 

นําทานเขาสูที่พัก...  Royal Group of Houseboats (Deluxe Houseboat) 
หรือเทียบเทา 

 
วันที่สอง กุลมารค - กุลมารค กอนโดลา - เทือกเขากุลมารค - สวนโมกลุ –  
 ทะเลสาบดาล 
เชา บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม (2) 

นําทานเดินทางสู กุลมารค (Gulmarg) หรือ “แดนทุงหญาของดอกไม (Meadow 
of Gold)” เปนเทือกเขาอยูสูงกวาระดับนํ้าทะเล 2,730 เมตร ตั้งอยูหางจากเมือง
ศรีนาคาประมาณ 56 กิโลเมตร เดิมมีชื่อเรียกวา เการิมารค กอตั้งโดยศุลตานยูซุป



 

 

ชาร ชวงศตวรรษที่ 16 และที่สําคัญที่แหงนี้เปนที่ตั้งของสนามกอลฟที่มีหลุมถึง 18 
หลุม ที่ยังสูงที่สุดในโลก ซึ่งกุลมารคเปนหนึ่งในสถานที่ทองเที่ยวอีกหนึ่งแหงที่
ตองมาเยือนสักครั้งในชีวิต เทือกเขากุลมารคไดรับการยอมรับจากผูคนมากมาย
วาเปนสถานที่ที่มีทัศนียภาพที่สวยงามแหงหนึ่งของโลก ถือวาเปนความงดงาม
ที่มาจากธรรมชาติอยางแทจริง ไมวาจะชวงไหนๆ ก็สามารถเที่ยวชมไดอยางไม
มีเบื่อ พรอมสัมผัสความสวยงามที่แตกตางกับสี่ฤดูกาล ไมวาจะเปนชวงใบไมผลิ 
ใบไมเปลี่ยนสี หรือจะฤดูหิมะเกๆในชวงฤดูหนาว และถึงแมจะเปนชวงฤดูรอนแตที่น่ี
ก็มีอากาศเย็นสบายไมรอนมาก 
 

 
 นําทุกทานไปยัง สถานีกุลมารค กอนโดลา และนําทานนั่ง กุลมารค กอนโดลา 

กระเชาลอยฟ�าที่มีความสูงที่สุดในโลก มีความสูง 3,979 เมตรจากระดับนํ้าทะเล **
(ราคาโปรแกรมน้ีรวมคาต๋ัวสําหรับน่ังกุลมารค กอนโดลา)** เพ่ือขึ้นไปยังสถานีกงโดรี
บนเขา (เฟสท่ี 1) ดวยระยะทางประมาณ 5 กิโลเมตร  

กรณีที่ลูกคาตองการนั่งกระเชากุลมารค กอนโดลา ตอไปยังเฟส 2 (เพื่อขึ้นไป
ชมทัศนียภาพอันสวยงาม และวิวยอดเขานันกาพารบัต (Nanga Parbat) หรือ

วิวของเทือกเขาหิมาลัย) สามารถแจงหัวหนาทวัรไดโดยมี      คาใชจายเพิ่มเติมทาน
ละประมาณ 18 USD/ทาน 

กลางวัน บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (3)  
 นําทานเดินทางสู สวนโมกุล (Mughal Gardens) หรืออีกหนึ่งฉายาที่ทุกคนรูจัก 

“สวรรคแหงดอกไม” ตั้งอยูทาง ทิศตะวันออกของทะเลสาบดาล ถูกสรางขึ้นในสมัย



 

 

จักรพรรดิอักบาร ซึ่งขึ้นครองราชยในป ค.ศ. 1585 พระองคทรง ครองเมืองและสราง
สวนน้ีโดยชางฝมือดี  

 
สวนแหงน้ีแบงออกเปน 3 สวน ซึ่งภายในสวนมีการประดับตกแตงในแบบสไตลสวน
เปอรเชีย ซึ่งประกอบไปดวย สระนํ้า ลําธาร และแปลงดอกไมนานาพันธุ พรอมกับ
ลานน้ําพุที่ถูกสรางขึ้นทอดยาวจากที่ต่ําขึ้นที่สูง หันหนาสูทะเลสาบดาล 

 
ในชวงประมาณเดือนมีนาคม – เมษายน จะเปนชวงเวลาที่ดอกไมเมืองหนาวจะ

ออกดอกผลิบานไดอยางสวยงาม และเปนจุดเริ่มตนของเทศกาลดอกทิวลิปอินทิ
รา คานธี (The Indira Gandhi Memorial Tulip Garden) เทศกาลดอกทิว



 

 

ลิปท ี่ใหญท ี่ส ุดในเอเช ีย ** (ทั ้งน ี ้ข ึ ้นอย ู กับสภาพอากาศในปนั ้นๆ แต
โดยประมาณชวงเดือนมีนาคม – เมษายน ของทุกปจะเปนชวงที่ดอกทิวลิปเริ่ม
ผลิบาน)** ประกอบไปดวยหลากหลายสายพันธุ และหลากสีสัน อาทิเชน สีแดง ชมพู 
เหลือง มวง ขาว เปนตน 

 
คํ่า บริการอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร (4)  

นําทานเขาสูที่พัก...  Royal Group of Houseboats (Deluxe Houseboat) 
หรือเทียบเทา  

 
วันที่สาม พาฮาลแกม - ชมวิวเทือกเขาหิมาลัย - - สวนชาลิมาร - สวนนชิาท 
 
เชา บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม (5) 

จากนั้นนําทานเดินทางตอไปยัง พาฮาลแกม (Pahalgam) ขึ้นชื่อในเรื่องของความ
งดงามของวิวทิวทัศนที่ถูกโอบลอมไปดวยเทือกเขาหิมาลัย ป�าสนเขียวสด และแมนํ้า
ลิดเดอร อันใสเย็น และในชวงฤดูรอนจะมดีอกไมป�าบานสะพรั่ง อีกทั้งยังเปนแหลงที่
ปลูกหญาฝรั่งซึ่งเปนพืชดอกสีมวงที่นิยมใชประโยชนจากเกสรสีแดงของมันในการ
ผสมสุรา อาหาร และลูกอมลูกกวาดเพื ่อใหมีกลิ ่นหอม นําทุกทานชมวิวความ
สวยงามของเทือกเขาหิมาลัย เทือกเขาที่ปกคลุมดวยธารน้ําแข็งตลอดทั้งป  



 

 

 
 
กลางวัน บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (6)  

นําทานเดินทางกลับ เมืองศรีนาคา จากนั้นนําทุกทานไปยัง สวนชาลิมาร 
(Shalimar Bagh) ถูกสรางขึ้นในสมัย จักรพรรดิจาฮันจีร โดยพระองคสรางขึ้น
เพื่อพระมเหสีเนอร เจฮัน ซึ่งเปนผูหญิงที่พระองคทรงรัก และเปนสถานที่ประทับ
ในชวงฤดูรอน สวนแหงนี้ถือวาเปนพื้นที่ของกษัตริยและเชื้อพระวงศ ปจจุบัน
สถานที่แหงนี ้เปนสถานที่ที ่เปดใหนักทองเที ่ยวไดมีโอกาสมาเยี ่ยมชมความ
สวยงามโดยเฉพาะบันไดที่ถูกสรางขึ้นทอดผานใหเดินไปยังเนินดานบนซึ่งเปนที่ตั้ง
ของนํ้าพุ นําทานเดินทางไปชมสวนใกลๆนั่นคือ สวนนิชาท (Nishat Bagh) ที่
สวนแหงนี้มีความพิเศษตรงที่มีตนเมเปم�ลที่มีอายุกวา 400 ป ซึ ่งมีการตกแตง
คลายๆกับสวนชาลิมารคือมีลานนํ้าพุทอดยาวจนถึงพระที่นั่งชั้นใน และยิ่งไปกวา
นั้นสวนทั้งสามที่นี้มีความงามที่พิเศษคือสวนทั้งหมดนั้นสรางขึ้นบนลานที่ยกสูงขึ้น
โดยหันหนาสูทะเลสาบทําใหทานไหนที่ไปเยือนจะไดดื่มดํ่าทั้งความงามและความ
โรแมนติกเหมือนหลุดออกมาจากภาพวาดเลยทีเดียว 

 



 

 

 
 
คํ่า บริการอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร (7) 

นําทานเขาสูที่พัก...  Royal Group of Houseboats (Deluxe Houseboat) 
หรือเทียบเทา 

 
วันที่สี่ สนามบินศรีนาคา รัฐแคชเมียร - สนามบนิ อินทิรา คานธ ี- เมืองเดลี - 

เมืองอัครา 
 
เชา บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม (8) 

นําทุกทานเดินทางไปยัง สนามบินศรีนาคา รัฐแคชเมียร 
......... น.     บินลัดฟ�าสู สนามบิน อินทิรา คานธี โดยสายการบิน ......... เที่ยวบินที่ ......... (ใช

เวลาบินประมาณ 1 ช่ัวโมง 30 นาที) ไมมีบริการอาหารและเครื่องดื่มบน
เคร่ืองบิน 

 
** คําแนะนําเกี่ยวกับกระเป�าสัมภาระ ** 
เน่ืองจากเที่ยวบินภายในประเทศอินเดีย มีการจํากัดน้ําหนักกระเป�าสัมภาระ อนุญาต
ใหโหลดกระเป�าสัมภาระลงใตทองเครื่องบินได ทานละ ไมเกิน 20 กก. (จํานวน 



 

 

1 ใบ/ทาน)  และสามารถนําขึ้นเครื่องได ทานละ ไมเกิน 7 กก. (จํานวน 1 ใบ/
ทาน) หากมีนํ้าหนักเกินกรณีนี้สายการบินจําเปนตองเรียกเก็บคาใชจายเพิ่มเติม ซึ่ง
ลูกคาจําเปนตองชําระเองตามจริงทั้งหมด จึงขอความรวมมือในการคํานวณนํ้าหนัก
สัมภาระกอนเดินทางทุกครั้ง 

หมายเหตุ: เที่ยวบิน โปรแกรม และเมืองที่พักอาจมีการปรับเปลี่ยนตามความ
เหมาะสม ใหสอดคลองกับเวลา สถานการณ และสภาพอากาศ โดยคํานึงถึง

ประโยชนของลูกคาเปนสําคัญ 
 
......... น.     เดินทางถึง สนามบิน อินทิรา คานธี (เวลาทองถิ่นชากวาประเทศไทย 1 ช่ัวโมง 

30 นาที)  
กลางวัน บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (9)  

นําทุกทานเดินทางไปยัง เมืองอัครา (Agra) (ใชเวลาเดินทางประมาณ 5 ชั่วโมง) 
อดีตเปนเมืองหลวงของประเทศอินเดีย มีชื่อเรียกวา “ฮินดูสถาน” อัครา เปนเมืองที่
ตั ้งอยู ริมแมนํ ้ายมนา ทางตอนเหนือของประเทศอินเดีย ในรัฐอุตตรประเทศ มี
ประชากรหนาแนนที่สุดในรัฐอุตตรประเทศ อันดับที่ 19 ในประเทศอินเดีย และที่
สําคัญเมืองอัคราถือวาเปนสถานที่ต้ัง “อนุสรณสถานแหงความรัก” หรือ “ทัชมาฮาล”   

คํ่า บริการอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร (10) 
น ํ าท  าน เข  าส ู  ท ี่ พั ก . . .   Howard the fern Hotel, Retreat Hotel หรือ

เทียบเทา 
 
วันที่หา   ทัชมาฮาล -  อัครา ฟอรท - เมืองเดลี - ประตูเมืองอินเดีย –  
 ตลาดพ้ืนเมืองจันปาท - สนามบินอนิทิรา คานธี 
 

นําทานเดินทางสู ทัชมาฮาล (Taj Mahal) หรืออนุสรณสถานแหงความรัก เพื่อชม
พระอาทิตยขึ้นในตอนเชาตรู ซึ่งทัชมาฮาลถือวาเปนสิ่งมหัศจรรยของโลกในยุค
ปจจุบัน เปนแหลงกอเกิดพลังแหงความรักที่เปนแรงบันดาลใจใหใครหลายๆคน ทัช
มาฮาล ถือเปนสุสานหินออนที่ผูคนตางยกยองใหเปนสถาปตยกรรมแหงความรักที่
งดงาม และยิ่งใหญที่สุดแหงหนึ่งของโลก ปจจุบัน ทัชมาฮาล ถือวาเปนแหลงมรดก



 

 

โลก 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรยที่สําคัญ ที่บอกเลาเกี่ยวกับความรักที่เปนอมตะของพระเจา
ชาหจาฮันที่มีตอพระนางมุมตัช สรางขึ้นในป ค.ศ. 1631 จากนั้นหัวหนาทัวร นําทุก
ทานเดินสูประตูสุสานที่สลักตัวหนังสือภาษาอาระบิคที่เปนถอยคําอุทิศ และไวอาลัย
ตอบุคคลอันเปนที ่รักที ่จากไป พรอมกับนําทุกทานถายรูปภาพกับลานนํ้าพุที ่มี
อาคารทัชมาฮาลอยูเบื้องหลัง พาทุกทานเยี่ยมชมภายในอาคารที่มีการสรางมาจาก
หินออนสีขาวบริสุทธิ์จากเมืองมกรานะ มีการประดับลวดลายดวยเทคนิคฝงหินสี
ตางๆ ลงไปในเนื้อหินถือไดวาเปนสถาปตยกรรมชิ้นเอกของโลกที่ออกแบบโดยชาง
จากเปอรเซีย อาคารตรงกลางเปนรูปโดมที่มีหอคอยสี่เสาลอมรอบ ตรงกลางดานใน
เปนที่ฝงพระศพของพระนางมุมตัช มาฮาล และพระเจาชาหจาฮัน ที่ไดอยูคูเคียงกัน
ตลอดชั่วนิรนัดร  
 

 
 
เชา บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม (11) 
 นําทานเดินทางสู อัครา ฟอรท (Agra Fort) อีกหนึ่งสถานที่แหลงมรดกโลกที่ควร

คาแกการมาเยือน อัครา ฟอรท พระราชวังที่ถือวายิ่งใหญ เพราะใชเวลาในการสราง
ยาวนานถึงสามยุคดวยกัน ของกษัตริยแหงราชวงศโมกุล เปนกําแพงสองชั้นและป�อม
อาคารทางเข าส ี ่ทิศ ภายในประกอบด วยพระราชวัง  มัสยิด สวนดอกไม  
สถาปตยกรรมตัวอาคารสรางดวยหินทรายสีแดง โดยกษัตริยอัคบาร และที่แหงน้ียัง



 

 

เปนที่คุมขังกษัตริยซาจารฮาล พระองคใชเวลาชวงสุดทายของชีวิต โดยการมองผาน
แมน้ํายุมนาไปยังทัชมาฮาลที่ซึ่งมเหสีสุดที่รักของพระองคประทับอยูอยางนิรันดร 

 
 
 กลางวัน บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (12) 
 นําทานเดินทางสู เมืองเดลี (Delhi) (ใชเวลาเดินทางประมาณ 5 ชั่วโมง) เมือง

หลวงของประเทศอินเดีย ถือเปนเมืองที่เปนศูนยกลางดานการเมืองการปกครอง
ประชาธิปไตยที่ใหญที่สุดในโลก นําทานเดินทางสู ประตูเมืองอินเดีย (India 
Gate) ประตูเมืองแหงนี้สูง 43.3 เมตร ซุมโคงของประตูกวาง 9.1 เมตร สูง 
22.8 เมตร สรางโดยใชหินทรายแดงแทงทึบ เปนสถานที่ประกอบพิธีกรรมในงาน
วันสําคัญตาง ๆ ถูกสรางขึ้นเพื่อเปนอนุสาวรียของทหารที่เสียชีวิตในสงครามโลก
ครั้งที่หนึ่ง ที่ประตูเมืองแหงนี้จะเห็นลายสลักชื่อของทหารที่ตายในสนามรบ โดย
ชื่อท่ีสลักไวเปนชื่อของทหารและขาราชการชาวอินเดียและอังกฤษ จํานวน 13,516 
คน ที่พลีชีพในสงครามชายแดนดานตะวันตกเฉียงเหนือ และสงครามอัฟฆัน ครั้งที่ 
3 ดานบนยอดของประตสูรางเพ่ืออุทิศใหแกทหารที่หายสาบสูญไปโดยไรรองรอย  

  



 

 

 
 
พาทานชอปปم�ง ตลาดพื้นเมืองจันปาท ทุกทานสามารถเพลิดเพลินไปกับสินคา
พื้นเมืองมากมาย อาทิ ผาพันคอ เสื้อผา เครื่องประดับ เครื่องเงิน ของตกแตงบาน
สไตลอินเดีย ของแฮนดเมด ราคาถูก รับรองวาทุกทานจะไมผิดหวังเพราะท่ีตลาดแหง
น้ีเปรียบเสมือนพาหุรัดเมืองไทย 

สมควรแกเวลานําทานเดินทางสูสนามบนิ 
คํ่า บริการอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร บริการทานดวยเมนูอาหารไทย (13) 

สมควรแกเวลานําทานเดินทางสูสนามบนิ 
23.30 น. บินลัดฟ�ากลับสู   สนามบินสุวรรณภูมิ ประเทศไทย โดยสายการบิน Thai 

Airways เที ่ยวบินที ่ TG316 (ใชเวลาบินประมาณ 4 ช่ัวโมง) พรอมบริการ
อาหารและเคร่ืองดื่มบนเครื่องบิน 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

วันที่หก สนามบินสุวรรณภูมิ (กรุงเทพฯ) 
 
05.25 น.คณะเดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ 

หรือ 
00.20 น. บินลัดฟ�ากลับสู   สนามบินสุวรรณภูมิ ประเทศไทย โดยสายการบิน Thai 

Airways เที ่ยวบินที ่ TG316 (ใชเวลาบินประมาณ 4 ช่ัวโมง) พรอมบริการ
อาหารและเคร่ืองดื่มบนเครื่องบิน 

05.45 น.คณะเดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ 
 

**หมายเหตุ: เวลาและเที่ยวบินโปรดตรวจสอบในตารางทายรายการ และ
เน่ืองจากทางสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนตางรางเวลาบิน หากทานที่ตอง

ออกตั๋วภายใน (เครื่องบิน รถทัวร รถไฟ) กรุณาสอบถามที่เจาหนาที่ทุกครั้งกอน
ทําการออกตั๋ว ** 

 
 

 
อัตราคาบริการ 

กําหนดการเดินทาง รายละเอียดเที่ยวบิน 
ผูใหญ 

หองละ 2-
3 ทาน 

พักเด่ียว
เพ่ิม 

ราคาไม
รวมตั๋ว

เคร่ืองบิน 

02-07 เมษายน 
2563 

( วันจักร ี) 

02 APR BKK-DEL TG323   
07.00 – 09.55 
02 APR DEL-SXR I5746    
14.45 – 16.20 
05 APR SXR-DEL I5716    
08.00 – 09.40 
06 APR DEL-BKK TG316   
23.30 – 05.25+1 

30,999 9,999 22,999 



 

 

03-08 เมษายน 
2563 

( วันจักร ี) 

03 APR BKK-DEL TG323   
07.00 – 09.55 
03 APR DEL-SXR I5746    
14.45 – 16.20 
06 APR SXR-DEL I5716    
08.00 – 09.40 
07 APR DEL-BKK TG316   
23.30 – 05.25+1 

30,999 9,999 22,999 

09-14 เมษายน 
2563 

( วันสงกรานต ) 

09 APR BKK-DEL TG323   
07.00 – 09.55 
09 APR DEL-SXR I5746    
14.45 – 16.20 
12 APR SXR-DEL I5716    
08.00 – 09.40 
13 APR DEL-BKK TG316   
23.30 – 05.25+1 

32,999 9,999 24,999 

11-16 เมษายน 
2563 

( วันสงกรานต ) 

11 APR BKK-DEL TG323   
07.00 – 09.55 
11 APR DEL-SXR I5746    
14.45 – 16.20 
14 APR SXR-DEL I5716    
08.00 – 09.40 
15 APR DEL-BKK TG316   
23.30 – 05.25+1 

35,999 9,999 27,999 

  



 

 

12-17 เมษายน 
2563 

( วันสงกรานต ) 

12 APR BKK-DEL TG323   
07.00 – 09.55 
12 APR DEL-SXR I5746    
14.45 – 16.20 
15 APR SXR-DEL I5716    
08.00 – 09.40 
16 APR DEL-BKK TG316   
23.30 – 05.25+1 

35,999 9,999 27,999 

13-18 เมษายน 
2563 

( วันสงกรานต ) 

13 APR BKK-DEL TG323   
07.00 – 09.55 
13 APR DEL-SXR I5746    
14.45 – 16.20 
16 APR SXR-DEL I5716    
08.00 – 09.40 
17 APR DEL-BKK TG316   
23.30 – 05.25+1 

32,999 9,999 22,999 

17-22 เมษายน 
2563 

17 APR BKK-DEL TG323   
07.00 – 09.55 
17 APR DEL-SXR I5746    
14.45 – 16.20 
20 APR SXR-DEL I5716    
08.00 – 09.40 
21 APR DEL-BKK TG316   
23.30 – 05.25+1 

29,999 9,999 21,999 

  



 

 

24-29 เมษายน 
2563 

24 APR BKK-DEL TG323   
07.00 – 09.55 
24 APR DEL-SXR I5746    
14.45 – 16.20 
27 APR SXR-DEL I5716    
08.00 – 09.40 
28 APR DEL-BKK TG316   
23.30 – 05.25+1 

29,999 9,999 21,999 

 
** อัตรานี้ ยังไมรวมคาทิปคนขับรถ หัวหนาทัวร และมัคคุเทศกทองถิ่น ทานละ 1,500 

บาท/ทาน/ทริป** 
** อัตรานี้ ยังไมรวมคาวีซาทานละ 1,500 บาท/ทาน/ทริป** 

** อัตราคาบริการ สาํหรับเด็กอายุไมถึง 2 ขวบ ณ วันเดินทางกลับ (Infant) ทานละ 
10,000 บาท ** 

** สําหรับชาวตางชาติ ที่ไมใชสัญชาตไิทย เก็บคาทัวรเพ่ิมทานละ 1,000 บาท ** 
 
 โรงแรมที่พักอาจมีการสลับปรับเปลี่ยนขึ้นอยูกับความเหมาะสมเปนหลักโดยคํานึงถึง

ผลประโยชนลูกคาเปนหลัก 
 

** สําหรับอัตราคาบริการน้ี จําเปนตองมีผูเดินทางจํานวน 20 ทาน ขึ้นไป ในแตละคณะ 
กรณีที่มีผูเดินทางไมถึงตามจํานวนที่กําหนด ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเลื่อนการ

เดินทาง หรือ เปลี่ยนแปลงอัตราคาบริการ (ปรับราคาเพ่ิมขึ้น เพ่ือใหคณะไดออกเดินทาง 
ตามความตองการของผูเดินทาง) ** 

 
 
 
 
 



 

 

อัตราคาบริการน้ีรวม 
 
 คาต๋ัวเครื่องบินไป-กลับ พรอมคณะ       
 คาภาษีสนามบินทุกแหงที่มี   
 คาน้ําหนักกระเป�าสมัภาระทานละไมเกิน 20 กก. (จํานวน 1 ใบ/ทาน) ทานละ ไมเกิน 20 

กก. และสามารถนําขึ้นเครื่องได ทานละ ไมเกนิ 7 กก. (จํานวน 1 ใบ/ทาน)      
 คารถรับ-สง และนําเท่ียวตามรายการ   
 คาท่ีพักตามที่ระบใุนรายการ พักหองละ 2 ทานหรือ 3 ทาน    
 คาเขาชมสถานที่ตางๆ ตามรายการ    
 คาอาหารตามมื้อท่ีระบุในรายการ       
 คาจางมัคคุเทศกคอยบริการตลอดการเดินทาง    
 คาต๋ัวเครื่องบินภายในไป-กลับ พรอมคณะ 
 คาประกันอุบัติเหตรุะหวางเดินทาง วงเงินทานละ 1,000,000 บาท  (เงื่อนไขตาม
กรมธรรม)   
 
อัตราคาบริการน้ีไมรวม  
 
 คาใชจายสวนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เชน คาทําหนังสือเดินทาง คาโทรศัพท คา
โทรศัพททางไกล คาอินเตอรเน็ต คาซัก  รีด มินิบารในหอง รวมถึงคาอาหารและเครื่องดื่มที่สั่ง
เพ่ิมนอกเหนือรายการ (กรุณาสอบถามจากหัวหนาทัวรกอนการใชบริการ)   
 คาทิปคนขับรถ หัวหนาทัวร และมัคคุเทศกทองถิ่น ทานละ 1,500 บาท/ทริป/ตอทาน  
 คาธรรมเนียมและคาบริการยื่นวีซาทองเที่ยวประเทศอินเดีย ทานละ 1,500 บาท (โดยชําระ
พรอมเงินมัดจําครั้งแรก) 
 คาภาษีมูลคาเพ่ิม 7% และภาษีหัก ณ ที่จาย 3% 
 
เงื่อนไขการจอง และ การชําระคาบริการ 
1. นักทองเที่ยวหรือเอเยนต กรุณาทําการจองลวงหนากอนเดินทางอยางนอย 45 วัน 

พรอมชําระเงินมัดจํา ทานละ 10,000 บาท ภายใน 3 วัน หลังจากวันจอง ตัวอยางเชน 



 

 

ทานทําจองวันที่ 1 กรุณาระเงินมัดจํา สวนน้ีภายในวันที่ 3 กอนเวลา 14.00 น. เทาน้ัน โดย
ระบบจะยกเลิกอัตโนมัติทันที หากยังไมไดรับยอดเงินมัดจําตามเวลาที่กําหนด และหากทาน
มีความประสงคจะเดินทางในพีเรียดเดิม ทานจําเปนตองเช็คที่วางและทําจองเขามาใหมอีก
ครั้ง กรณีที่คณะเต็ม มีคิวรอ (Waiting List) ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการใหสิทธิ์ลูกคา
รายถัดไป เปนไปตามระบบ ตามวัน และ เวลา ที่ทํารายการจองเขามาตามลําดับ เนื่องจาก
ทุกพีเรียดทางบริษัทมีที่น่ังราคาพิเศษจํานวนจํากัด 

2. นักทองเที่ยวหรือเอเยนต กรุณาชําระคาทัวรสวนที่เหลือทั้งหมด ครบ 100% กอนวัน
เดินทางอยางนอย 21 วัน กรณีนักทองเที่ยวหรือเอเยนตไมชําระเงิน หรือ ชําระเงินไมครบ
ภายในกําหนด ไมวาสวนใดสวนหนึ่ง รวมไปถึง กรณีเช็คของทานถูกปฏิเสธการจายเงินไม
วากรณีใดๆก็ตาม รวมทั้ง กรณีที่อยูในชวงรอผลการอนุมัติวีซา รอนัดสัมภาษณวีซา ที่ทําให
ทางบริษัทไมไดรับเงินตามเวลาท่ีกําหนดไมวากรณีใดๆก็ตาม คือ กอนวันเดินทางอยางนอย 
30 วัน ใหถือวานักทองเที่ยวสละสิทธิการเดินทางในทัวรน้ันๆทันที 

3. การติดตอใดๆ กับทางบริษัท เชน แฟกซ อีเมลล หรือ จดหมายฯ ตองทําในวันเวลาทําการ
ของทางบริษัท ดังนี้ วันจันทร ถึง ศุกร เวลา 9.00 น.–18.00 น. และ วันเสาร เวลา 9.00 
น.–14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกลาวและวันหยุดนักขัตฤกษที่รัฐบาลประกาศในปน้ันๆถือ
วาเปนวันหยุดทําการของทางบริษัท 

 
เงื่อนไขการยกเลิกการเดินทาง 
1. กรณีที่นักทองเที่ยวหรือเอเยนตตองการขอยกเลิกการเดินทาง หรือ เล่ือน หรือ เปลี่ยนแปลง 

การเดินทาง นักทองเที่ยวหรือเอเยนต (ผูมีรายชื่อในเอกสารการจอง) จะตองแฟกซ อีเมลล 
หรือ เดินทางมาที่บริษัทอยางใดอยางหนึ่ง เพื่อลงนามในเอกสารแจงยืนยันยกเลิกการจอง
กับทางบริษัทเปนลายลักษณอักษรเทานั้น ทางบริษัทไมรับยกเลิกการจองผานทางโทรศัพท
ไมวากรณีใดๆท้ังสิ้น 

2. กรณีนักทองเที่ยวหรือเอเยนตตองการขอรับเงินคาบริการคืน นักทองเที่ยวหรือเอเยนต (ผูมี
รายชื่อในเอกสารการจอง) จะตองแฟกซ อีเมลล หรือ เดินทางมาที่บริษัทอยางใดอยางหน่ึง 
เพื่อลงนามดําเนินการขอรับเงินคาบริการคืน โดยแนบหนังสือมอบอํานาจประกอบ (กรณี
ดําเนินการแทนผูเดินทาง) พรอมหลักฐาน ไดแก ใบเรียกเก็บเงิน หลักฐานการชําระเงิน
คาบริการตางๆท้ังหมด พาสปอรตหนาแรกของผูเดินทาง สําเนาบัตรประชาชนของผูรับมอบ



 

 

อํานาจ และหนาสมุดบัญชีธนาคารที่ตองการใหนําเงินเขาใหครบถวน โดยมีเงื่อนไขการคืน
เงินคาบริการดังน้ี 

2.1 ยกเลิกกอนวันเดินทางไมนอยกวา 30 วัน คืนเงินคาบริการรอยละ 100 ของเงิน
คาบริการ 

2.2 ยกเลิกกอนวันเดินทางไมนอยกวา 15 วัน คืนเงินคาบริการรอยละ 50 ของเงิน
คาบริการ 

2.3 ยกเลิกกอนวันเดินทางนอยกวา 15 วัน ไมคืนเงินคาบริการที่ชําระแลวทั้งหมด 
** ทั ้งนี ้ ทางบริษัทจะหักคาใชจายที ่ไดจายจริงจากคาบริการที่ชําระแลวเนื ่องจากการ
จัดเตรียม การจัดการนําเท่ียวใหแกนักทองเท่ียว เชน การสํารองที่น่ังต๋ัวเครื่องบิน การจองที่
พัก เปนตน ** 

3. การเดินทางที่ตองการันตีมัดจําหรือซื้อขาดแบบมีเงื่อนไข หรือเที่ยวบินเหมาลํา Charter 
Flight หรือ Extra Flight กับสายการบิน หรือผานตัวแทนในประเทศหรือตางประเทศ  
จะไมมีการคืนเงินมัดจําหรือคาบริการทั้งหมดไมวากรณีใดๆก็ตาม   

4. สําหรับอัตราคาบริการน้ี จําเปนตองมีผูเดินทางจํานวน 10 ทาน ขึ้นไป ในแตละคณะ กรณีที่
มีผูเดินทางไมถึงตามจํานวนที่กําหนด ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิก เลื่อน หรือ 
เปลี่ยนแปลง อัตราคาบริการ (ปรับราคาเพิ่มขึ้น เพื่อใหคณะไดออกเดินทาง ตามความ
ตองการ) โดยทางบริษัทจะแจงใหกับนักทองเที่ยวหรือเอเยนตทราบลวงหนาอยางนอย 10 
วัน กอนการเดินทางสําหรับประเทศที่ไมมีวีซา และ อยางนอย 21 วัน กอนการเดินทาง
สําหรับประเทศที่มีวีซา แตหากทางนักทองเที่ยวหรือเอเยนตทุกทานยินดีที่จะชําระคาบริการ
เพ่ิมจากการที่มีนักทองเท่ียวรวมเดินทางนอยกวาที่ทางบริษัทกําหนดเพ่ือใหคณะเดินทางได 
ทางบริษัทยินดีที่จะใหบริการและดําเนินการตอไป 

5. ในกรณีที่ลูกคาดําเนินการยื่นวีซาเรียบรอยแลว ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไมคืนคาทัวรที่ลูกคา
ชําระมาแลวไมวาสวนใดสวนหนึ่ง ยกเวนในกรณีที่วีซาไมผานการอนุมัติจากทางสถานทูต 
กรณีนี้ทางบริษัทจะคิดคาใชจายตามที่เกิดขึ้นจริงทั้งหมด โดยคํานึงถึงประโยชนของลูกคา
เปนสําคัญ 

6. การติดตอใดๆ กับทางบริษัทเชน แฟกซ อีเมลล หรือจดหมายฯ ตองทําในวันเวลาทําการ
ของทางบริษัท ดังนี้ วันจันทร ถึงศุกร เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวันเสาร เวลา 9.00 
น.-14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกลาวและวันหยุดนักขัตฤกษที่รัฐบาลประกาศในปน้ันๆถือ
วาเปนวันหยุดทําการของทางบริษัท 



 

 

ขอมูลสําคัญเก่ียวกับ การย่ืนคํารองขอวีซา ที่ทานควรทราบ  
1. ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการยื่นวีซาแบบหมูคณะเทานั้น กรณีที่ทานไมสามารถยื่นวีซา

พรอมคณะได จะตองยื่นกอน หรือ หลัง คณะ และหากเกิดคาใชจายไมวากรณีใดๆก็ตาม 
ทานจําเปนจะตองชําระคาใชจายที่เกิดขึ้นตามจริงทั้งหมด เชน คาบัตรโดยสารโดยเครื่องบิน 
(ต๋ัว) จะตองออกกอนแตวีซายังไมออก เน่ืองจากทานยื่นหลังคณะ  

2. มาตราฐานการพิจารณาวีซาแบบปกติทั่วไปคือ 7 วันทําการ (เปนอยางนอย ไมรวมวันเสาร 
- อาทิตย) ทั้งนี้ ขึ้นอยูกับจํานวนผูสมัครในชวงนั้นๆ ซึ่งหากอยูในชวงฤดูกาลทองเที่ยว ที่มี
ผูสมัครเปนจํานวนมาก อาจตองใชระยะเวลามากกวาปกติ 

3. การยื่นขอวีซาทองเที่ยวประเทศอินเดียแบบหมูคณะ ไมจําเปนตองใชหนังสือเดินทางฉบับ
จริง หากทานสง สําเนาหนาหนังสือเดินทาง (หนาแรกที่มีรูป) ชัดเจน สแกนไฟลเปน
รูปภาพ หรือ ไฟล PDF. มาใหกับทางบริษัทเรียบรอยแลว  

 
การเตรียมเอกสาร เพ่ือขอย่ืนวีซาทองเทีย่วประเทศอินเดีย แบบหมูคณะ  
สําหรับผูเดินทางที่ถือหนังสือเดินทางไทย 
1. สําเนาหนาหนังสือเดินทาง (หนาแรกที่มีรูป) ชัดเจน โดยสแกนไฟลเปนรูปภาพ หรือ ไฟล 

PDF. (รูปถายจากมือถือไมสามารถใชได) มอีายุการใชงานคงเหลือไมนอยกวา 6 เดือน ณ 
วันเดินทางกลับ  และมีหนาวางไมตํ่ากวา 2 หนา 

2. รูปถายสี หนาตรง ขนาด 2 x 2 น้ิว (เทากันทุกดานเปนสี่เหลี่ยมจัตุรสั) จํานวน 2 รูป ฉาก
หลังตองเปนพื้นสีขาว ถายมาแลวไมเกิน 3 เดือน ไมซํ้ากบัวีซาประเทศอ่ืนๆที่เคยไดรับ 
เทาน้ัน  

2.1. กรณีผูเดินทางอายุไมถงึ 18 ปบริบรูณ  
- กรณีเด็ก ไมไดเดินทางกับ บิดาและมารดา จําเปนตองม ีหนังสือยินยอมใหบุตร
เดินทาง ไปตางประเทศ ที่ออกโดยสํานักงานเขตหรืออําเภอ ตามสําเนาทะเบียนบาน ทั้ง
ภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ , สําเนาหนาหนังสือเดินทาง ของบิดา และ มารดา , หนังสือ
รับรองคาใชจาย (ภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ) พรอมลงนามสําเนาถูกตอง 
- กรณีเด็ก ไมไดเดินทางกับ บิดา จําเปนตองมี หนังสือยินยอมใหบุตรเดินทาง ไป
ตางประเทศ (ของมารดา) ใหบุตรเดินทางไปตางประเทศ ที่ออกโดยสํานักงานเขตหรือ



 

 

อําเภอ ตามทะเบียนบาน (ภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ) , สําเนาหนาหนังสือเดินทาง ของ
บิดา และ มารดา หนังสือรับรองคาใชจาย (ภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ) 
- กรณีเด็ก ไมไดเดินทางกับ มารดา จําเปนตองมี หนังสือยินยอมใหบุตรเดินทาง ไป
ตางประเทศ (ของบิดา) ใหบุตรเดินทางไปตางประเทศ ที่ออกโดยสํานักงานเขตหรืออําเภอ 
ตามทะเบียนบาน (ภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ) , สําเนาหนาหนังสือเดินทาง ของบิดา และ 
มารดา หนังสือรับรองคาใชจาย (ภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ) 

** รายละเอียดเอกสารการย่ืนขอวีซาที่ไดกลาวมานี้ เปนเพียงขอมูลเบื้องตนที่ทางบริษัทฯ 
ไดจัดทําขึ้นจากประสบการณและระเบียบของสถานทูตฯ ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงได 

ตามแตสถานการณ และคุณสมบัติของลูกคาในแตละราย โดยอยูที่ดุลยพินิจของประเทศ
ปลายทางเปนผูดําเนินการ ** 

** หมายเหตุ : ทางดานตรวจคนเขาเมืองประเทศปลายทาง อาจขอรายละเอียดเพ่ิมเติม 
จากที่ไดแจงไว ขึน้อยูกับการพิจารณาของเจาหนาที่ และเอกสาร ของแตละทาน (เปนการ
พิจารณาแบบรายบุคคล) การอนุมัติวีซาเปนดุลพินิจของทางสถานทูต ทางบรษัิทไมมีสวน

เก่ียวของใดๆทั้งสิ้น ทั้งนี้บริษัทเปนเพียงตัวกลางและคอยบริการอํานวยความสะดวก
ใหแกผูเดินทางเทานัน้ อัตราคาธรรมเนียมวีซาทางสถานทูตเปนผูเรียกเก็บ หากทานโดน
ปฏิเสธการขออนุมัติวีซา ทางสถานทูตไมคนือัตราคาธรรมเนียมในการย่ืนวีซา และมีสิทธิ์

ไมแจงสาเหตุการปฏิเสธวีซา ** 
 
เงื่อนไข และ ขอควรทราบอื่นๆ ทั่วไป ที่ทานควรทราบ 
1. ทัวรนี้สําหรับผูมีวัตถุประสงคเพื่อการทองเที่ยวเทาน้ัน 
2. ทัวรนี้ขอสงวนสิทธิ์สําหรับผูเดินทางที่ถือหนังสือเดินทางธรรมดา (หนาปกสีนํ้าตาล / เลือด

หมู) เทานั้น กรณีที่ทานถือหนังสือเดินทางราชการ  (หนาปกสีนํ้าเงินเขม) หนังสือเดินทาง
ทูต (หนาปกสีแดงสด) และตองการเดินทางไปพรอมคณะทัวรอันมีวัตถุประสงคเพื่อการ
ทองเที่ยว โดยไมมีจดหมายเชิญ หรือ เอกสารใดเชื่อมโยงเกี่ยวกับการขออนุญาตการใช
หนังสือเดินทางพิเศษอื่นๆ หากไมผานการอนุมัติของเคาทเตอร เช็คอิน ดานตรวจคนเขา
เมือง ทั้งฝم�งประเทศไทยขาออก และ ตางประเทศขาเขาไมวากรณีใดก็ตาม ทางบริษัทขอ
สงวนสิทธิ์ในการไมรับผิดชอบความผิดพลาดที่จะเกิดขึ้นในสวนนี้ และ ทัวรนี้เปนทัวรแบบ



 

 

เหมาจาย หากทานไมไดรวมเดินทางหรือใชบริการตามที่ระบุไวในรายการไมวาบางสวน
หรือทั้งหมด หรือถูกปฏิเสธการเขา-ออกเมือง หรือดวยเหตุผลใดๆก็ตาม ทางบริษัทขอ
สงวนสิทธ์ิไมคืนเงินคาบริการไมวาบางสวนหรือท้ังหมดใหแกทานไมวากรณีใดๆก็ตาม 

3. ทัวรนี ้เปนทัวรแบบเหมาจาย หากทานไมไดรวมเดินทางหรือใชบริการตามที่ระบุไวใน
รายการไมวาบางสวนหรือทั้งหมด หรือถูกปฏิเสธการเขา-ออกเมือง หรือดวยเหตุผลใดๆก็
ตาม ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไมคืนเงินคาบริการไมวาบางสวนหรือทั้งหมดใหแกทานไมวา
กรณีใดๆก็ตาม 

4. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ ์ไมรับผิดชอบคาเสียหายจากความผิดพลาดในการสะกดชื่อ 
นามสกุล คํานําหนาชื่อ เลขที่หนังสือเดินทาง เลขที่วีซา และอื่นๆ เพื่อใชในการจองตั๋ว
เครื่องบิน ในกรณีที่นักทองเที่ยวหรือเอเยนตไมไดสงหนาหนังสือเดิน และ หนาวีซามาใหกับ
ทางบริษัทพรอมการชําระเงินมัดจําหรือสวนที่เหลือทั้งหมด 

5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการการเดินทางตามความเหมาะสม เพื่อให
สอดคลองกับสถานการณ ภูมิอากาศ และเวลา ณ วันที่เดินทางจริงของประเทศที่เดินทาง 
ทั้งน้ี ทางบริษัทจะคํานึงถึงความปลอดภัย และ ประโยชนของลูกคาเปนสําคัญ 

6. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไมรับผิดชอบตอความเสียหายหรือคาใชจายใดๆ ที่เพิ่มขึ ้นของ
นักทองเที่ยวที่ไมไดเกิดจากความผิดของทางบริษัท เชน ภัยธรรมชาติ การจลาจล การนัด
หยุดงาน การปฏิวัติ อุบัติเหตุ ความเจ็บป�วย ความสูญหายหรือเสียหายของสัมภาระ ความ
ลาชา เปลี่ยนแปลง หรือการบริการของสายการบิน เหตุสุดวิสัยอ่ืน เปนตน 

7. อัตราคาบริการนี้คํานวณจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ ณ วันที่ทางบริษัทเสนอ
ราคา ดังนั้น ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการปรับราคาคาบริการเพิ่มขึ้น ในกรณีที่มีการ
เปลี่ยนแปลงอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ คาตั๋วเครื่องบิน คาภาษีนํ้ามัน คาภาษี
สนามบิน คาประกันภัยสายการบิน การเปลี่ยนแปลงเท่ียวบิน ฯลฯ ที่ทําใหตนทุนสูงขึ้น 

8. มัคคุเทศก พนักงาน หรือตัวแทนของทางบริษัท ไมมีอํานาจในการใหคําสัญญาใดๆ แทน
บริษัท  เวนแตมีเอกสารลงนามโดยผูมีอํานาจของบริษัทกํากับเทาน้ัน 

9. นักทองเที่ยวตองมีความพรอมในการเดินทางทุกประการ หากเกิดเหตุสุดวิสัยใดๆ ระหวาง
รอการเดินทาง อันไมใชเหตุที่เกี่ยวของกับทางบริษัท อาทิเชน วีซาไมผาน เกิดอุบัติภัยที่ไม
สามารถควบคุมได นอกเหนือการควบคุมและคาดหมาย ทางบริษัทจะรับผิดชอบคืนคาทัวร
เฉพาะสวนที่บริษัทยังไมไดชําระแกทางคูคาของทางบริษัท หรือจะตองชําระตามขอตกลงแก
คูคาตามหลักปฏิบัติเทาน้ัน 



 

 

10. กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย ที่จะนําติดตัวขึ้นเครื่องบิน ตองมีขนาดบรรจุภัณฑไมเกิน 
100 มิลลิลิตรตอชิ้น และรวมกันทุกชิ้นไมเกิน 1,000 มิลลิลิตร โดยแยกใสถุงพลาสติกใส
ซึ ่งมีซิปล็อคปดสนิท และสามารถนําออกมาใหเจาหนาที ่ตรวจไดอยางสะดวก ณ จุด
เอ็กซเรย อนุญาตใหถือไดทานละ 1 ใบเทาน้ัน ถาสิ่งของดังกลาวมีขนาดบรรจุภัณฑมากกวา
ที่กําหนดจะตองใสกระเป�าใบใหญและฝากเจาหนาที่โหลดใตทองเครื่องบินเทาน้ัน 

11. สิ่งของที่มีลักษณะคลายกับอาวุธ เชน กรรไกรตัดเล็บ มีดพก แหนบ อุปกรณกีฬาฯ จะตอง
ใสกระเป�าใบใหญและฝากเจาหนาท่ีโหลดใตทองเครื่องบินเทาน้ัน 

12. คณะทัวรนี้ เปนการชําระคาใชจายทั้งหมดแบบผูกขาดกับตัวแทนบริษัทที่ไดรับการรับรอง
อยางถูกตอง ณ ประเทศปลายทาง ซึ่งบางสวนของโปรแกรมอาจจําเปนตองทองเที่ยวอัน
เปนไปตามนโยบายของประเทศปลายทางนั้นๆ กรณีที่ทานไมตองการใชบริการสวนใดสวน
หน่ึง ไมวากรณีใดก็ตาม จะไมสามารถคืนคาใชจายใหได และ อาจมีคาใชจายเพิ่มเติมขึ้น
ตามมาเปนบางกรณี ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บคาใชจายที่เกิดขึ้นจริงทั้งหมด
กับผูเดินทาง กรณีที่เกิดเหตุการณน้ีขึ้น ไมวากรณีใดก็ตาม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

แบบฟอรมกรอกขอมูลวีซาประเทศ อินเดีย 
** กรุณากรอกขอมูลทั้งหมดใหครบถวน เพ่ือประโยชนในการขอวีซาของทานเอง ** 

ช่ือ-นามสกุล (สะกดตรงตามหนังสือเดินทาง)  (MR./MRS./MS./MSTR.)  
................................................................................................................................................................. 
สถานะภาพ  □ โสด    □ แตงงานไมไดจดทะเบียนสมรส □ หมาย  □ หยา    

□ แตงงานจดทะเบียนสมรส  
ชื่อ-นามสกุล คูสมรส..................................................................................... 
สถานที่เกิด........................................สัญชาติ………………………………………………………. 
ช่ือ-นามสกุล บิดา .............................................................................................................................. 
สถานที่เกิด.......................................สัญชาติ………………………………………………………. 
ช่ือ-นามสกุล มารดา 
........................................................................................................................... 
สถานที่เกิด.......................................สัญชาติ………………………………………………………. 
ที่อยูตามทะเบียนบาน
.......................................................................................................................................... 
................................................................................................................... 
รหัสไปรษณีย........................................ 
ที่อยูปจจุบัน
............................................................................................................................................................. 
รหัสไปรษณีย................................ โทรศัพทบาน................................... 
เบอรมือถือ......................................... 
ช่ือสถานที่ทํางาน / สถานศึกษา
...................................................................................................................... 
ตําแหนงงาน.......................................... 
ที่อยูสถานที่ทํางาน / สถานศึกษา
..................................................................................................................... 
..........................................รหัสไปรษณีย ............................................... 
โทรศพัท............................................. 



 

 

  *** ในกรณีที่เกษียณอายุ กรุณาระบุช่ือ และ ที่อยู สถานทีท่ํางาน เน่ืองจากเปนเงื่อนไข
ของสถานทูต ***  
ทานเคยเดินทางเขาประเทศอินเดียมากอนหรือไม □  เคย  □  ไมเคย 
ถาเคย กรุณาระบวุันที่..........................................สถานที่/เมือง................................... 
ประเทศที่เคยเดินทางในระยะเวลา 10 ป ที่ผานมา 
............................................................................................................................................................... 
ทานเคยเดินทางกลุมประเทศ SAARC ในระยะเวลา 3 ปที่ผานมา มากอนหรือไม (กลุม
ประเทศ SAARC ไดแก บงักลาเทศ ภูฏาน เนปาล มัลดีฟส ปากีสถาน ศรีลังกา อัฟกานิสถาน ) 
ถาเคย กรุณาระบปุที่.......................................... 
สถานที่/เมือง................................................................ระยะเวลาท่ีพํานัก..........................วัน 
ชื่อสมาชิกในครอบครัวพรอมเบอรติดตอ ระหวางที่ทานพํานักอยู ณ ประเทศอินเดีย 
  ชื่อ-สกุล
................................................................................................................................................................. 
ที่อยู
................................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................. 
เบอรโทรศัพท........................................... 
(กรุณาแจงเบอรที่สามารถติดตอไดโดยสะดวก เนื่องจากทางสถานทูตจะมีการโทรเช็ค
ขอมูลโดยตรงกับทาน) 
 
การพิจารณาอนุมัติวีซาเปนดุลพินิจของทางสถานทูตฯเทาน้ัน ทางบริษัทเปนเพียงตัวกลาง

ในการอํานวยความสะดวกและบรกิารดานเอกสารใหแกผูเดินทางเทาน้ัน 
 


