
 

 

รหสัทวัร GOH2000629 
ทัวรอนิเดีย WINDY&SNOWY IN KASHMIR อินเดีย แคชเมียร เดลลี 5 วัน 3 คืน (TG) 
ศรีนาคา – กุลมารค – เคเบิลคาร – พาฮาลแกม – ลองเรอืซิคารา – เดลล ี – วดัอักชารดาหม – 
ประตูชัย – ตลาดจันปาท  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

 

กุลมารค & โซนามารค | “เคเบิลคาร” (รวมคาขึ้นแลว) | นัง่เรอืซิคาราลองทะเลสาบ 

วัดอักชารดาหม | ประตูชัย India Gate 

 
 

เดนิทาง มีนาคม ����  

ราคาเพียง 26,900.- 

WINDY&SNOWY IN KASHMIR  
อินเดีย แคชเมียร ์เดลลี  5 วนั 3 คนื 



 

 

  
 

 

 

 

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

 
05.30 น. 

 
คณะมาพรอมกันที่ สนามบินสุวรรณภมูิ ผูโดยสารขาออกชั้น 4 ประตู 3 เคานเตอร 
D เช็คอินกรุปของ การบินไทย ( Thai Airway) โดยมีเจาหนาทีค่อยอํานวยความ
สะดวกจดัเตรียมเอกสารการเดินทางและสมัภาระใหกับทาน 

07.00 น. ออกเดินทางสู เมืองเดลลี โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG323  (ใชเวลา
เดินทางโดยประมาณ 4.30 ชม.)  
(มีบรกิารอาหารบนเครือ่ง) 

09.55 น. คณะเดินทางถงึสนามบินนานาชาติอนิธิรา คานธ ีเมืองเดลลี ประเทศอินเดีย ผาน
ขั้นตอนการตรวจคนเขาเมืองและศุลกากร (เวลาทองถิ่นชากวาประเทศไทย 1.30 
ชั่วโมง) 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวนั  
....... น.  ออกเดินทางสู เมอืงศรีนาคา โดยสายการบิน.......โดยเที่ยวบินที.่....... 
....... น. เดินทางถึงสนามบินศรีนาคา (Srinagar) เชค็สัมภาระแลวนําทานเดินทางสูเมอืง

แคชเมียร โดยนัง่รถทองถิ่น คันละ 5 ทาน รถทองถิ่นจะไมมีแอรเนื่องจากอุณหภมูิที่
ศรีนาคาเฉลี่ยประมาณ 15 องศา อากาศจะเย็นสบายตลอดป ไดเวลาสมควรนาํทาน
เดินทางชมสวนชาลิมาร ที่เปนสวนแบบราชวงศโมกุลซึ่งเปนสวนแหงความรกัของ 
มหาราชา ชาฮงัคี จากนั้นนาํทานชมสวนทิวลปิ (Tiplip Garden) โดยมตีนเมเปم�ล
อายุกวา 400 ป รวมทัง้พันธุไมนานาชนิดและดอกไมตามฤดกูาล ในชวงฤดูใบไม
ผลิจะมีดอกทิวลิปบานสะพรัง่ (ประมาณปลายเดือน ม.ีค. – เม.ย. ทั้งนี้เวลาการ

เส้นทางการเดนิทาง 

วนัที� �.  กรุงเทพฯ – เดลล ี- ศรนีาคา (บินภายใน) – แคชเมียร ์

วนัที� �   ศรนีาคา – กลุมารค์ – เคเบิลคาร ์(*รวมค่าขึ �นแลว้) – ศรนีาคา – สวนชาลิมาร ์– สวนทิวลิป 

วนัที� 3.  ศรนีาคา – โซนามารค์ –  ศรนีาคา 

วนัที� �.   ศรนีาคา – ลอ่งเรอืซิคารา่ – เดลล ี(บินภายใน)–วดัอกัชารดาหม์ – ประตชูยั – ตลาดจนัปาท - สนามบินนานาชาติอินทิรา คานธี 

วนัที� 5.  กรุงเทพฯ (สนามบินสวุรรณภูมิ)  

 



 

 

เปดใหเขาชมนั้นจะขึ้นอยูกับสภาพอากาศ) สวนแหงนี้สรางโดย ยอซาฟ คาน มี
ความงดงามที่สดุที่จะหาคําบรรยายได ใหทานเพลิดเพลินกับการถายรูปกบัดอกไมที่
แสนสวย และผานชมเมืองเกาแคชเมียรทีต่ัง้เมืองหลวงฤดูรอนของกษัตริยใน
ราชวงศโมกุล ที่สรางเปนลักษณะเฉพาะหรือเรียกไดวาเปนศิลปะแคชเมียร (หากมี
เวลาพอ นําทานชมโรงงานผาไหม และชอปปم�งสินคาพื้นเมือง) ไดเวลาสมควร
เดินทางกลับที่พกั 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คํ่า รับประทานอาหารคํ่า  
ที่พกั เดินทางเขาสูที่พกั  SUPER DELUXE HOUSE BOAT หรือเทียบเทา 

 
วันที่2 ศรีนาคา – กลุมารค – เคเบลิคาร (*รวมคาขึ้นแลว) – ศรีนาคา 
 
เชา 

 
รับประทานอาหารเชา ณ โรงแรมที่พัก 

 นําทานเดินทางโดยนัง่รถทองถิ่น (คันละ 5 ทาน) ไมมีแอร อุณหภมูิทีศ่รีนาคาเฉลี่ย
ประมาณ 15 องศา อากาศจะเย็นสบายตลอดป ขึ้นสูเทือกเขากลุมารค 
(Gullamarg) ซึ่งเปนสถานทีม่ทีัศนียภาพสวยงามแหงหนึง่ในโลกในขณะขบัรถสู
เทือกเขากุลมารคสองขางทางจะเปนทุงนาขาวสลับกับพันธุไมป�าและฝงูแกะตาม
เทือกเขาโดยเทือกเขาหมิาลัยนี้จะมหีิมะปกคลุมสลับกันไป อยูหางจากเมอืงศรีนาคา 



 

 

57 กิโลเมตร (ใชเวลาเดินทางประมาณ 2-3 ชั่วโมง) เทือกเขากุลมารคเปนพื้นที่
ราบทุงหญาขนาดใหญที่สูงที่สดุในโลก เมือ่ถงึกุลมารคแลวพาทานเที่ยวชมเทือกเขา
ซึ่งเปนภูเขาที่สวยงามแหงหนึง่ในแคชเมียร มชีื่อวาเปนทุงหญาของดอกไม 
(Meadow of Flower) เดมิ กุลมารค มีชือ่เรียกวา เการมิารค ตั้งโดยสุลตานยูซุป 
ชาร ในศตวรรษที ่16 เน่ืองจากเปนทุงหญาที่เตม็ไปดวยดอกไมป�าที่งอกงามตาม
ฤดกูาล อกีทัง้ยังเปนที่ตัง้ของสนามกอลฟ 18 หลุมที่สงูที่สดุในโลก สูง 3,000 
เมตร จากระดบันํ้าทะเลและสถานที่เลนกีฬาสกีนํ้าแข็งในฤดูหนาวจนไมคดิวานี้เปน
ประเทศอินเดีย 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวนั  
 นําทานไปยังสถานเีคเบิลคาร (*รวมคาขึ้นแลว) เพื่อขึ้นไปยังสถานีกงโดรีบน

เขาอัฟฟารวตั เฟสที ่1 ดวยระยะทางประมาณ 4 กิโลเมตร (หากทานตองการขึ้นสู
ยอดเขาจะตองนัง่เคเบิ้ลคาร ที่เฟสที ่2 ขึ้นสูยอดเขาเปนระยะทางกวา 5 กิโลเมตร 
ทานสามารถซื้อตัว๋ไดที่สถานีเฟสที ่1 (ไมรวมในคาทัวร) ซึ่งถือไดวาเปนเสนทางที่
สวยที่สุดและสูงที่สุดแหงหนึง่ของเอเชีย เมื่อเดินทางถึงที่หมายส่ิงที่ทานจะไดพบคอื
บรรยากาศและทศันียภาพแบบพาโนรามาอนัสวยงามบนเขาอัฟฟารวตั ถาทองฟ�า
แจมใสก็จะสามารถมองเห็นยอดเขานันกา พารบัต (Nanga Parbat) ของเทือกเขา
หิมาลัย อิสระใหทานไดเพลิดเพลินกับกิจกรรมมากมาย อาทิเชน เลนสกี เล่ือนสกี
หิมะ ทานสามารถเลนสกีไดระหวางชวงฤดูหนาว – ใบไมผล ิ(ธ.ค. – เม.ย.) ซึ่งคา
เลนสกีนี้จะไมรวมอยูในคาทวัร สามารถแจงหวัหนาทัวรหรอืไกดทองถิ่นเพื่อแจงเลน
สกีได หรือเก็บภาพความประทับใจไวเปนทีร่ะลึกตามอัธยาศัยไดเวลาสมควรนําทาน
เดินทางกลับศรีนาคาระหวางทางใหทานไดเพลิดเพลินกบัววิทวิทศันสองขางทาง ได
เวลาสมควรเดนิทางกลับที่พกั 
 
 
 
 
 
 



 

 

คํ่า รับประทานอาหารคํ่า  
ที่พัก เดินทางเขาสูที่พกั  SUPER DELUXE HOUSE BOAT หรือเทียบเทา 

 

วันที่ 3 ศรีนาคา – โซนามารค –  ศรนีาคา 

 
เชา 

 
รับประทานอาหารเชา  

 นําทานเดินทางจากศรีนาคาสู โซนามารค (ระยะทาง 80 กิโลเมตรใชเวลาเดินทาง
ประมาณ 2-3 ชั่วโมง) คําวา “โซนา” แปลวาทอง “มารค” แปลวาเสนทาง  ในอดตี
เสนทางนี้เปนเสนทางคาขายในตํานานหรือที่เรียกวา เสนทางสายไหมเนื่องจากภมูิ
ประเทศที่สวยงามอีกทั้งมวีิวทิวทัศนที่สวยงาม ตลอดสองขางทางการเดินทางจะได
เห็นภูเขาที่ปกคลมุไปดวยหมิะรปูรางแปลกตา สลับกับป�าตนวอลนัตขนาดใหญที่
ปลูกเรียงรายตลอดสองขางทางเสนทางน้ีสูงกวาระดับนํ้าทะเล 2,690 เมตร 
เรียกวาสวยงามมากตลอดเสนทางจากศรีนาคา ผูเดินทางจะไดเดินทางไปและ
ถายรปูไปตลอดทาง 
 

 

 

 

 

 



 

 

กลางวัน รับประทานอาหารกลาง  
 จากนั้นพาทานชมความงามของเทือกเขาหิมาลัยที่ปกคลมุดวยธารนํ้าแขง็ตลอดทั้งป  

(คาขี่มาโดยประมาณ 1,000 – 1,500 รูป /ตอทาน ไมรวมในคาทวัร – สอบถาม
ราคากบัหวัหนาทวัรหรอืไกดทองถิ่นอกีครัง้) ชมภูเขา สายน้ํา ลําธารและสัมผัสวถิี
ชีวติความเปนอยูของชาวพื้นเมอืงที่นั่นจนเพลดิเพลินแทบไมอยากจากมาเหมือน
ผีเส้ือที่บินอยูในแดนสวรรค ไดเวลาสมควร นาํทานเดินทางกลับสูศรีนาคา 

คํ่า รับประทานอาหารคํ่า  
ที่พัก เดินทางเขาสูที่พกั  SUPER DELUXE HOUSE BOAT หรือเทียบเทา 

 

วันที่ 4 
ศรีนาคา – ลองเรือซิคารา – เดลล ี(บินภายใน) – วดัอักชารดาหม – ประตชูัย 
– ตลาดจันปาท - สนามบินนานาชาติอินทิรา คานธ ี

 
เชา 

 
รับประทานอาหารเชา  

 จากนั้นนาํทกุทานลองเรือซคิาราในทะเลสาบ (*รวมคาลองเรือแลว) ซึ่งเปนเรือ
พายแบบฉบบัแคชเมียรโดยเฉพาะชมวถิีชวีิตชาวบานรมินํ้าทีอ่ยูทามกลางฉากหลงั
ภูเขาหมิะลอมรอบไปดวยทะเลสาบ ขับกลอมไปดวยเสียงนกนานาชนดิแตงแตมดวย
ดอกไมนํ้านานาพันธุ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวนั  
 จากนั้นพาเดนิทางสูสนามบินศรีนาคา เพื่อเดนิทางสูเมืองเดลล ี
....... น. ออกเดินทางจากศรีนาคาเขาสูเมืองเดลลี โดยสายการบินในประเทศ.....เที่ยวบินที่..... 
....... น. เดินทางถึงทาอากาศยานภายในประเทศเมืองเดลลี 
 นําทานเดินทางเขาสูกรงุนวิเดลลี (New Delhi) ที่มปีระวตัิศาสตรอันยาวนานกวา 

5,000 ป และเปนศูนยกลางการปกครองของอาณาจกัรอินเดียโบราณ 7 อาณาจักร 
ตอมาในป 1857 องักฤษไดเขามามบีทบาทในการปกครองประเทศอนิเดียและได
ยายเมืองหลวงไปอยูที่โกลกัตตา และไดยายกลับมาเปนเมืองหลวงอีกครัง้หนึ่งในป 
1911 หลังจากอินเดียไดรับเอกราชจากประเทศองักฤษในป 1947 ก็ไดมกีารสราง
สถานทีท่ําการราชการโดยสรางเมืองใหมชือ่วานิวเดลล ีนําทานเดนิทางสูวัดอักชาร
ดาหม (Akshardham) วัดแหงศาสนาฮินดทูี่ใหญที่สุดในโลก และเปนวทิยาลัย
ทางจติวิญญาณและวัฒนธรรม สถานที่สําคัญประจํากรงุนวิเดลีแหงประเทศอินเดีย 
ออกแบบในสไตลสถาปตยกรรมดัง้เดมิของอินเดีย ทีม่คีวามซบัซอนแตก็ปราณีต
สวยงามสมคํารํา่ลือ วัดแหงนี้เปนวัดที่สรางขึ้นใหมแหงศาสนาฮินดูนกิายสวามีนารา
ยัน โดยชือ่อกัชารดาหมมีความหมายวา ทีพ่ํานักของพระเจาแหงโลก สรางแลวเสร็จ
ในป 2005 แนวคิดการสรางวดัมาจาก Brahmaswarup Yogiji Maharaj 
ผูปกครองศาสนาฮินดูที ่4แหงนกิายสวามีนารายัน ทีม่ีประสงคสรางวัดใกลแมนํา้ยมุ
นา และไดสรางจนสําเร็จในสมัยของผูปกครองที ่5 โดยวดัยังคงความยิง่ใหญ
อลังการแบบวัดอินเดีย ดงึดูดเหลาสาวกและนกัทองเที่ยวใหมาบูชาและชื่นชมความ
ตระการตาของวดัแหงนีม้ากมายในทกุๆป ***กรณีทีว่ดัอกัชารดาหมปด ทางบริษัท
ขอสงวนสิทธิ์ในการสลบัโปรแกรม***  จากนั้นผานชมรฐัสภาราชปาติ บาวาล ซึ่งเปน
วงแหวนสถานที่ราชการตางๆ มตีกึรฐัสภาอันยิ่งใหญและเปนทีท่ําการของรฐับาล 
ผานชมยานธุรกิจการคาและยานทีอ่ยูอาศัยของเศรษฐีอินเดียบนถนนสายสาํคญัที่สุด
ของอินเดีย นําทานผานชม ประตชูัย (India Gate) เปนอนุสรณสถานของเหลา
ทหารหาญที่เสียชีวติจากการรวมรบกับอังกฤษในสมัยสงครามโลก ครัง้ที ่1 และ
สงครามอัฟกานิสถาน ประตชูัยแหงนี้จงึถอืไดวาเปนสัญลกัษณแหงหนึ่งของกรุงนวิ
เดลลี โดยซุมประตูแหงนีม้ีสถาปตยกรรมคลายประตูชัยของกรงุปารีสและนคร
เวียงจันทน ซึ่งมคีวามสูง 42 เมตร สรางขึ้นจากหนิทรายเมื่อปคริสตศกัราชที่ 1931 



 

 

บนพื้นผวิของประตูชัยแหงนี้จะปรากฏรายนามของทหารที่เสียชีวติถูกแกะสลักไว 
และบริเวณใตโคงประตูจะปรากฏคบเพลิงที่ไฟไมเคยมอดดับเพื่อเปนการรําลกึถงึ
ผูเสียชีวติในสงครามอินเดีย-ปากีสถาน เมื่อปคริสตศกัราชที่ 1971 มีทหารยามเฝ�า
บริเวณประตูชัยตลอดเวลาเพื่อป�องกันการกอวินาศกรรมจากนั้นนําทานสูตลาดจัน
ปาท(Janpath Market) อิสระใหทานเลือกซื้อสินคาพื้นเมอืงและงานหตัถกรรม
ตางๆ เชน ผาไหมอินเดีย, เครื่องประดับอญัมณ,ี ไมจันทนหอมแกะสลัก, ของ
ตกแตงประดับบาน ฯลฯ ***กรณีทีต่ลาดจันปาทปด ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการ
สลับโปรแกรม***   

คํ่า อิสระอาหารคํ่าตามอัธยาศัย  
21.00 น. ไดเวลาอันสมควรนําทานเดินทางสูสนามบนินานาชาติอินธริา คานธี กรุงนวิเดลล ี

 

วันที่ 5 กรุงเทพฯ  

 
00.20 น. 

 
นําทานเดินทางกลับสูสนามบินสวุรรณภูม ิกรงุเทพฯ โดยสายการบินไทย เที่ยวบนิที ่ 
TG 316   

05.45 น. ถึงสนามบินสุวรรณภมูิ กรงุเทพฯพมหานคร โดยความสวัสดภิาพ 
 

อัตราคาบริการ : WINDY&SNOWY IN KASHMIR อินเดีย แคชเมียร เดลล ี 5 วัน 3คืน โดยสาย
การบินไทย 

กําหนดการเดินทาง 
ผูใหญพัก 2-

3 ทาน 
ทานละ 

เด็กอายุไมเกิน 
12 ป 

(เสริมเตียง) 
ทานละ 

เด็กอายุไมเกิน 
12 ป 

(ไมเสริมเตียง) 
ทานละ 

ไมรวมตั๋ว 
ทานละ 

พักเดี่ยว 
ทานละ 

 

วันที่ :  04 – 08 มี.ค. 
63 

26,900.- 26,900.- 26,900.- 
14,915.- 

1,900.- 

วันที่ :  18 – 22 มี.ค. 
63 

26,900.- 26,900.- 26,900.- 
14,915.- 

1,900.- 



 

 

ราคานีไ้มรวมคาวซีาอินเดีย ทานละ 1,800 บาท  
ราคานีไ้มรวมคาทิปมคัคุเทศกทองถิ่นและคนขับรถ รวม 2,000 บาท/ทาน/ทริป 
 

อัตราดังกลาวขอสงวนเฉพาะผูทีถ่ือหนงัสือเดินทางไทยเทานั้น 
กรณีถือหนงัสือเดินทางตางชาตกิรณุาเช็คราคาอกีครั้ง 
 

 เงื่อนไขการใหบริการ 
1.  การเดินทางในแตละครั้งจะตองมผีูโดยสารจํานวน 10 ทานขึ้นไป ถาผูโดยสารไมครบ

จํานวนดงักลาว  
 ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปล่ียนแปลงราคาหรอืยกเลิกการเดินทาง 
2.  ในกรณีที่ลูกคาตองการออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ กรุณาตดิตอเจาหนาทีข่องบริษทั

ฯ กอนทกุครัง้ เพือ่เช็คขอมูลความถกูตองของรายการทวัรรวมทัง้ไฟลบินและเวลานัด
หมายทัวร หากเกิดความผิดพลาด ทางบริษัทไมรับผิดชอบใดๆ ทัง้สิ้น 

3.  การชําระคาบรกิาร 
     3.1 กรุณาชาํระมดัจํา ทานละ 10,000.- บาท  
     3.2 กรุณาชําระคาทวัรสวนที่เหลือ 15-20 วนักอนออกเดินทาง 
4.  การยกเลิกและคืนคาทวัรหลังจากมกีารจายเงนิมดัจํา 
    4.1 แจงยกเลิกกอนเดินทาง 30 วัน คืนคาใชจายทั้งหมด 
    4.2 แจงยกเลิกกอนเดินทาง 15 วัน เก็บคาใชจาย ทานละ 10,000 บาท 
    4.3 แจงยกเลิกนอยกวา 15 วันกอนเดินทาง ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ ์เก็บคาใชจาย

ทั้งหมด 
    4.4 ยกเวนกรุปที่เดินทางชวงวันหยุดหรือเทศกาลทีต่องการันตมีัดจาํกบัสายการบนิ

หรือคามดัจําทีพ่ักโดยตรงหรอืโดยการผานตัวแทนในประเทศหรอืตางประเทศและไม
อาจขอคืนเงินได รวมถงึเที่ยวบินพิเศษเชน Extra Flight และ Charter Flight  จะ
ไมมกีารคืนเงินมดัจํา หรือคาทวัรทัง้หมดเน่ืองจากคาตัว๋เปนการเหมาจายในเที่ยวบิน
นั้นๆ 

 
 



 

 

กรณีคณะออกเดินทางได           
1. คณะจองจาํนวนผูใหญ 10 ทานออกเดินทาง (ไมมหีัวหนาทัวร) 
2. คณะจองจาํนวนผูใหญ 15 ทานขึ้นไปออกเดินทาง (มหีัวหนาหัวหนาทวัร) 
3. คณะจองไมถึงจาํนวนผูใหญ 10 ทาน ไมออกเดินทาง 

 
อัตราคาบริการนี้รวม 

1.  คาตัว๋เครือ่งบินไป-กลับ ชั้นประหยดั 
2.  คาโรงแรมที่พกัตามรายการที่ระบุ (สองทานตอหนึ่งหอง) 
3.  คาเขาชมสถานทีต่างๆ ตามรายการที่ระบ ุ
4.  คาอาหารและเครือ่งดืม่ตามรายการที่ระบ ุ
5.  คารถรบัสงและระหวางนําเที่ยวตามรายการทีร่ะบ ุ
6.  คาประกันอุบตัิเหตคุุมครองในระหวางการเดินทาง คุมครองในวงเงินทานละ 

1,000,000 บาท คารกัษาพยาบาลกรณีเกิดอุบัติเหตวุงเงินทานละ 200,000 บาท 
ตามเงือ่นไขของกรมธรรม  

 ** ลูกคาทานใดสนใจซื้อประกนัการเดนิทางสาํหรับครอบคลุมเรือ่งสขุภาพสามารถ
สอบถามขอมูล 

 เพิ่มเตมิกับทางเจาหนาที่บริษทัได ** 
 - เบี้ยประกันเริม่ตน 370 บาท [ระยะเวลา 5-7 วัน] 
 - เบี้ยประกันเริม่ตน 430 บาท [ระยะเวลา 8-10 วัน]  
 ความครอบคลุมผูเอาประกันทีม่อีายมุากกวา 16 หรือนอยกวา 75 ป   
 [รักษาพยาบาล 2 ลาน, รกัษาตอเน่ือง 2 แสน, เสียชีวติหรือเสียอวัยวะจากอุบตัิเหตุ 3 

ลานบาท] 
 ความครอบคลุมผูเอาประกันทีม่อีายุนอยกวา 16 หรือมากกวา 75 ป   
 [รักษาพยาบาล 2 ลาน, รกัษาตอเน่ือง 2 แสน, เสียชีวติหรือเสียอวัยวะจากอุบตัิเหตุ 

1.5 ลานบาท] 
7.  รวมภาษีสนามบินทกุแหง + ภาษีนํา้มัน  
8.  คาภาษมีูลคาเพิม่ 7% 
 



 

 

อัตราคาบริการนี้ไมรวม 
1. กระเป�าเดนิทาง 
2. คาธรรมเนียมการย่ืนขอวีซาอินเดียแบบออนไลน 5 วันทาํการ ทานละ 1,800 บาท  
3. กระเป�าเดนิทางทานละ 1 ใบเทานั้น ในกรณทีีน่ํ้าหนกัเกินกวาที่สายการบินกําหนด  

30 กิโลกรมั/ทาน และสาํหรับบินภายในไมเกิน 20 กิโลกรัม/ทาน สวนเกินนํ้าหนกั
ตามสายการบินกาํหนด 

4. คาทาํหนงัสือเดินทาง 
5. คาใชจายสวนตวันอกเหนือจากรายการ เชน คาเครือ่งดืม่, คาอาหารที่สัง่เพิม่เอง, คา

โทรศพัท, คาซักรีดฯลฯ 
6. คาอาหารที่ไมไดระบุไวในรายการ 
7. คาทาํใบอนญุาตทีก่ลับเขาประเทศของคนตางชาตหิรือคนตางดาว 
8. คาทปิมคัคุเทศกทองถิน่และคนขบัรถ รวม 2,000 บาท /ทาน/ทริป 

 
หมายเหต ุ

1. บริษัทฯ มีสิทธิ์ทีจ่ะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวรนี้ เมื่อเกิดเหตุสดุวิสัยจน
ไมอาจแกไขได 

2. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไมรบัผดิชอบใดๆ เหตกุารณที่เกิดจากสายการบิน ภัยธรรมชาติ 
เหตกุารณไมสงบทางการเมือง, การประทวง, การนดัหยุดงาน, การกอการจลาจล, 
อุบัติเหต,ุ ความเจบ็ป�วย, ความสูญหายหรือเสียหายของสมัภาระ ความลาชา เหตุ
สุดวิสัย อื่นๆ เปนตน 

3. หากทานยกเลิกกอนรายการทองเที่ยวจะสิ้นสุดลง ทางบริษทัฯ จะถือวาทานสละสทิธิ์
และจะไมรับผิดชอบคาบรกิารที่ทานไดชาํระไวแลวไมวากรณีใดๆ ทัง้สิ้น 

4. บริษัทฯ จะไมรบัผดิชอบตอการหามออกนอกประเทศ หรือ หามเขาประเทศ อัน
เน่ืองมาจากมีสิ่งผิดกฎหมาย หรือเอกสารเดินทางไมถูกตอง หรือ การถูกปฏิเสธในกรณี
อื่นๆ 

5. รายการนี้เปนเพียงขอเสนอทีต่องไดรับการยืนยันจากบริษัทฯ อีกครัง้หนึง่ หลังจากได
สํารองที่นั่งบนเครื่อง และโรงแรมที่พกัในตางประเทศเปนที่เรียบรอย แตอยางไรก็ตาม
รายการนี้อาจเปล่ียนแปลงไดตามความเหมาะสม 



 

 

6. ราคานีค้ิดตามราคาตั๋วเครือ่งบินในปจจุบัน หากราคาตัว๋เครื่องบินปรบัสูงขึ้น บรษิัทฯ 
สงวนสิทธิ์ที่จะปรับราคาตั๋วเครื่องบินตามสถานการณดงักลาว 

7. กรณีเกิดความผดิพลาดจากตวัแทน หรอื หนวยงานที่เกี่ยวของ จนมกีารยกเลิก ลาชา 
เปล่ียนแปลง การบรกิารจากสายการบินบริษทัฯขนสง หรือ หนวยงานที่ใหบรกิาร 
บริษัทฯจะดําเนินโดยสดุความสามารถที่จะจดับริการทวัรอื่นทดแทนให แตจะไมคืนเงิน
ใหสําหรับคาบรกิารนั้นๆ 

8. มคัคุเทศก พนกังาน และตัวแทนของบริษัทฯ ไมมีสทิธิ์ในการใหคาํสัญญาใดๆ ทัง้สิ้น
แทนบริษทัฯ นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผูมอีํานาจของบริษทัฯ กาํกบัเทานั้น 

9. หากไมสามารถไปเที่ยวในสถานที่ที่ระบุในโปรแกรมได อันเนื่องมาจากธรรมชาต ิความ
ลาชา และความผิดพลาดจากทางสายการบิน จะไมมกีารคืนเงินใดๆทัง้สิ้น แตทัง้นี้ทาง
บริษัทฯจะจดัหารายการเที่ยวสถานที่อื่นๆมาให โดยขอสงวนสิทธิก์ารจดัหาน้ีโดยไมแจง
ใหทราบลวงหนา  

10. ในกรณีที่ลูกคาตองออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาตดิตอเจาหนาทีข่องบริษทัฯ 
กอนทกุครัง้ มิเชนนั้นทางบริษัทฯ จะไมรับผดิชอบคาใชจายใดๆ ทัง้สิ้น  

 
สําหรับผูที่มีความประสงคตองการขอยืน่วซีาอินเดียแบบออนไลน 
เอกสารในการยื่นวซีาอินเดียสําหรับผูที่ถือพาสสปอรตไทย 

1. หนงัสือเดินทาง (Passport) หนงัสือเดินทาง ตองมีหนาเหลือสําหรับประทบัวีซาอยาง
นอย 2 หนา อายุใชงานเหลือไมนอยกวา 6 เดือน นบัจากวันเดินทาง *กรุณาถอดปก 
Passport กอนสงเอกสารบริษัทจะไมรับผดิชอบในกรณีสูญหาย* 

2. รูปถาย รูปถายสีหนาตรงขนาด 2x2 นิว้ พืน้หลังสีขาวเทานั้น จาํนวน 1 ใบ เปนรปูทีถ่าย
จากรานถายรูปเทานั้น รูป (หามสวมแวนตาหรือเครือ่งประดับ, ไมใสชดุขาราชการหรอื
เครื่องแบบใดๆ ไมเปนรูปสติก๊เกอรรวมถงึหามใชรปูทีถ่ายเองและปริ้นทเอง) 

3. แบบฟอรม 
*** เอกสารการยื่นขอวีซาอินเดียแบบออนไลน  
สามารถรองรับไฟลนามสกุล JPG, PNG, PDF ขนาดไฟลไมเกิน 2MB 
!! สวนไฟล WORD / EXCEL / TIFF / TIF ไมรองรบั กรุณาแปลงเปน PDF กอนได  
ขอความหรือเนื้อหาตองครบถวนและมคีวามชดัเจนเทานั้น *** 



 

 

 



 

 

 



 

 

 
 
 
 
 
 


