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เดินทาง เมษายน – มิถุนายน ����  

ราคาเริ�มต้นเพียง  28,900.- 

อินเดยี แคชเมียร ์I Miss You 6 วัน 4 คืน 



 

 

 

 

 

 

 

วันที่ 1 
กรุงเทพฯ (สนามบนิสวุรรณภูมิ) – เดลล ี(สนามบินนานาชาติอินทิรา คานธี) – ศรี
นาคา (บินภายใน) – แคชเมียร – สวนชาลมิาร – สวนทวิลปิ 

 
05.30 น. 

 
คณะมาพรอมกันที่ สนามบินสุวรรณภมูิ ผูโดยสารขาออกชั้น 4 ประตู 3 เคานเตอร D 
เช็คอินกรุปของ การบินไทย ( Thai Airway) โดยมีเจาหนาทีค่อยอํานวยความสะดวก
จัดเตรียมเอกสารการเดินทางและสัมภาระใหกับทาน 

07.35 น. ออกเดินทางสู เมืองเดลลี โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG323  (ใชเวลาเดินทาง
โดยประมาณ 4.30 ชม.)  
(มีบรกิารอาหารบนเครือ่ง) 

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

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวนั  
....... น.  ออกเดินทางสู เมอืงศรีนาคา โดยสายการบิน.......โดยเที่ยวบินที.่....... 
....... น. เดินทางถึงสนามบินศรีนาคา เชค็สมัภาระแลวนําทานเดินทางสูเมืองแคชเมียร โดยนั่ง

รถทองถิ่น คันละ 5 ทาน รถทองถิ่นจะไมมีแอรเน่ืองจากอุณหภมูิทีศ่รีนาคาเฉลี่ย
ประมาณ 15 องศา อากาศจะเย็นสบายตลอดป ไดเวลาสมควรนาํทานเดินทางชมสวน
ชาลิมาร ที่เปนสวนแบบราชวงศโมกุลซ่ึงเปนสวนแหงความรักของ มหาราชา ชาฮงัคี 
จากนั้นนาํทานชมสวนทวิลปิ (Tiplip Garden) โดยมตีนเมเปم�ลอายกุวา 400 ป 
รวมทัง้พันธุไมนานาชนดิและดอกไมตามฤดกูาล ในชวงฤดูใบไมผลิจะมดีอกทวิลิปบาน
สะพรัง่ (ประมาณปลายเดือน ม.ีค. – เม.ย. ทั้งนี้เวลาการเปดใหเขาชมนั้นจะขึน้อยู

เส้นทางการเดนิทาง 

วนัที� �.  กรุงเทพฯ (สนามบินสวุรรณภูมิ) – เดลล ี(สนามบินนานาชาติอินทิรา คานธี) – ศรนีาคา (บินภายใน) – แคชเมียร ์

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

วนัที� 3.  ศรนีาคา – โซนามารค์ –  ศรนีาคา 

วนัที� �.   ศรนีาคา – ลอ่งเรอืซิคารา่ – เดลล ี(บินภายใน) – อคัรา 

วนัที� 5.  อคัรา – ทชัมาฮาล – อคัราฟอรด์ – สนามบิน   

วนัที� �.   กรุงเทพฯ (สนามบินสวุรรณภูมิ)  

 



 

 

กับสภาพอากาศ) สวนแหงนี้สรางโดย ยอซาฟ คาน มคีวามงดงามที่สุดที่จะหาคํา
บรรยายได ใหทานเพลิดเพลินกับการถายรูปกบัดอกไมที่แสนสวย และผานชมเมืองเกา
แคชเมียรทีต่ัง้เมอืงหลวงฤดรูอนของกษตัริยในราชวงศโมกุล ที่สรางเปนลักษณะเฉพาะ
หรือเรียกไดวาเปนศิลปะแคชเมียร ไดเวลาสมควรเดินทางกลับที่พกั 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คํ่า รับประทานอาหารคํ่า  
ที่พกั เดินทางเขาสูที่พกั SUPER DELUXE HOUSE BOAT หรือเทียบเทา 

 

วันที่ 2 ศรีนาคา – กลุมารค – เคเบลิคาร (*รวมคาขึ้นแลว) – ศรีนาคา 

 
เชา 

 
รับประทานอาหารเชา  

 

นําทานเดินทางโดยนัง่รถทองถิ่น (คันละ 5 ทาน) ไมมีแอร อุณหภมูิทีศ่รีนาคาเฉลี่ย
ประมาณ 15 องศา อากาศจะเย็นสบายตลอดป ขึ้นสูเทือกเขากลุมารค ซึง่เปนสถานที่
มีทศันียภาพสวยงามแหงหนึ่งในโลกในขณะขบัรถสูเทือกเขากุลมารคสองขางทางจะ
เปนทุงนาขาวสลับกับพันธุไมป�าและฝงูแกะตามเทือกเขาโดยเทือกเขาหิมาลัยนี้จะมี
หิมะปกคลมุสลับกันไป อยูหางจากเมืองศรีนาคา 57 กิโลเมตร (ใชเวลาเดินทาง
ประมาณ 2-3 ชั่วโมง) เทือกเขากุลมารคเปนพื้นที่ราบทุงหญาขนาดใหญที่สูงที่สุดใน
โลก เมื่อถึงกุลมารคแลวพาทานเที่ยวชมเทือกเขาซึ่งเปนภูเขาที่สวยงามแหงหนึ่งในแคช



 

 

เมียร มีชื่อวาเปนทุงหญาของดอกไม (Meadow of Flower) เดิม กุลมารค มชีื่อ
เรียกวา เการมิารค ตัง้โดยสุลตานยูซุป ชาร ในศตวรรษที ่16 เน่ืองจากเปนทุงหญาที่
เต็มไปดวยดอกไมป�าทีง่อกงามตามฤดกูาล อกีทัง้ยังเปนที่ตัง้ของสนามกอลฟ 18 หลมุ
ที่สูงที่สดุในโลก สูง 3,000 เมตร จากระดบันํา้ทะเลและสถานที่เลนกีฬาสกีนํา้แขง็ใน
ฤดหูนาวจนไมคดิวานี้เปนประเทศอินเดีย 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวนั  
 นําทานไปยังสถานเีคเบิลคาร (*รวมคาขึ้นแลว) เพื่อขึ้นไปยังสถานีกงโดรีบน

เขาอัฟฟารวตั เฟสที่ 1 ดวยระยะทางประมาณ 4 กิโลเมตร (หากทานตองการขึ้นสูยอด
เขาจะตองนัง่เคเบิ้ลคาร ที่เฟสที ่2 ขึ้นสูยอดเขาเปนระยะทางกวา 5 กิโลเมตร ทาน
สามารถซือ้ตัว๋ไดที่สถานีเฟสที่ 1 (ไมรวมในคาทัวร) ซึง่ถือไดวาเปนเสนทางที่สวยที่สุด
และสูงที่สดุแหงหนึ่งของเอเชีย เมื่อเดินทางถึงที่หมายส่ิงที่ทานจะไดพบคือบรรยากาศ
และทศันียภาพแบบพาโนรามาอันสวยงามบนเขาอัฟฟารวตั ถาทองฟ�าแจมใสก็จะ
สามารถมองเห็นยอดเขานันกา พารบัต (Nanga Parbat) ของเทือกเขาหมิาลัย อิสระ
ใหทานไดเพลดิเพลินกบักิจกรรมมากมาย อาทิเชน เลนสกี เล่ือนสกีหมิะ ทานสามารถ
เลนสกีไดระหวางชวงฤดูหนาว – ใบไมผล ิ(ธ.ค. – เม.ย.) ซึ่งคาเลนสกีนี้จะไมรวมอยูใน
คาทวัร สามารถแจงหวัหนาทวัรหรอืไกดทองถิ่นเพื่อแจงเลนสกีได หรือเก็บภาพความ
ประทบัใจไวเปนที่ระลกึตามอัธยาศัยไดเวลาสมควรนาํทานเดินทางกลับศรีนาคา
ระหวางทางใหทานไดเพลดิเพลินกับววิทวิทศันสองขางทาง ไดเวลาสมควรเดินทางกลับ
ที่พัก 
 

 

 



 

 

คํ่า รับประทานอาหารคํ่า  
ที่พกั 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 ตลอดสองขางทางการเดินทางจะไดเห็น
ภูเขาทีป่กคลมุไปดวยหิมะรูปรางแปลกตา สลับกับป�าตนวอลนัตขนาดใหญที่ปลูกเรียง
รายตลอดสองขางทางเสนทางนี้สูงกวาระดับนํา้ทะเล 2,690 เมตร เรียกวาสวยงาม
มากตลอดเสนทางจากศรีนาคา ผูเดินทางจะไดเดินทางไปและถายรูปไปตลอดทาง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
กลางวัน รับประทานอาหารกลาง  
 จากนั้นพาทานชมความงามของเทือกเขาหิมาลัยที่ปกคลมุดวยธารนํ้าแขง็ตลอดทั้งป  

(คาขี่มาโดยประมาณ 1,000 – 1,500 รูป /ตอทาน ไมรวมในคาทวัร – สอบถามราคา
กับหวัหนาทวัรหรือไกดทองถิ่นอีกครัง้) ชมภูเขา สายนํา้ ลําธารและสัมผัสวถิีชวีติความ



 

 

เปนอยูของชาวพืน้เมืองที่นั่นจนเพลิดเพลินแทบไมอยากจากมาเหมือนผีเสื้อที่บินอยูใน
แดนสวรรค ไดเวลาสมควร นําทานเดินทางกลบัสูศรีนาคา 

คํ่า รับประทานอาหารคํ่า  
ที่พกั เดินทางเขาสูที่พกั HOTEL ROSE PETAL SIMILAR หรือเทียบเทา 

 

วันที่ 4 ศรีนาคา – ลองเรือซิคารา – เดลล ี(บินภายใน) – อคัรา 

 
เชา 

 
รับประทานอาหารเชา  

 จากนั้นนาํทกุทานลองเรือซคิาราในทะเลสาบ (*รวมคาลองเรือแลว) ซึ่งเปนเรือพาย
แบบฉบับแคชเมียรโดยเฉพาะชมวถิีชวีติชาวบานริมนํ้าทีอ่ยูทามกลางฉากหลังภูเขาหิมะ
ลอมรอบไปดวยทะเลสาบ ขับกลอมไปดวยเสียงนกนานาชนิดแตงแตมดวยดอกไมนํ้า
นานาพันธุ 
 

 

 
  

จากนั้นพาเดนิทางสูสนามบินศรีนาคา เพื่อเดนิทางสูเมืองเดลล ี
....... น. ออกเดินทางจากศรีนาคา เขาสูเมอืงเดลล ี โดยสายการบินในประเทศ.....เที่ยวบินที่..... 
....... น. เดินทางถึงทาอากาศยานภายในประเทศเมืองเดลลี 
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวนั  
 จากนั้นนาํทานออกเดินทางสู เมืองอคัรา (Agra) เมืองที่เปนสถานทีต่ั้งอนุสรณสถาน

แหงความรกั ทชัมาฮาล และเคยเปนศูนยกลางปกครองของอินเดียสมัยราชวงศโมกุล 
อัคระ อดตีเมอืงหลวงของอินเดียในสมัยที่ยงัเรียกวา "ฮินดูสถาน"  เปนเมอืงที่ตัง้อยูริม



 

 

แมนํ้ายมนา ทางตอนเหนือของประเทศอินเดยี ในรัฐอตุตรประเทศ เปนเมืองหลวงของ
รัฐอตุตรประเทศ เมืองอคัระมีประชากรทัง้หมด 1,686,976 คน (ปค.ศ. 2010) ถือ
เปนหนึ่งในเมืองทีม่ีประชากรหนาแนนที่สุดในรัฐอตุตรประเทศ และอันดับที ่19 ใน
ประเทศอินเดีย 

คํ่า รับประทานอาหารคํ่า  
ที่พกั เดินทางเขาสูที่พกั CRYSTAL SAROVAR PREMIER AGRA หรือเทียบเทา 

 
วันที่ 5 อัครา – ทัชมาฮาล – อัคราฟอรด – สนามบิน   
 
เชา 

 
รับประทานอาหารเชา  
นําทานเขาชม ทัชมาฮาล (Taj Mahal) แหลงมรดกโลกเปน 1 ใน 7 สิ่งมหศัจรรยที่
สําคัญของโลก ซึง่อนุสรณสถานแหงความรักอนัยิ่งใหญและอมตะของพระเจาชาห
จาฮันทีม่ตีอพระนางมมุตัซ โดยสรางขึ้นในป ค.ศ. 1631 ตอมานาํทานเดินสูประตูสุสาน
ที่สลักตวัหนังสือภาษาอาระบคิที่เปนถอยคาํอทุิศและอาลัยตอบุคคลอันเปนที่รกัที่จาก
ไป และนาํทานถายรูปกับลานนํา้พุทีม่ีอาคารทชัมาฮาลอยูเบื้องหลัง แลวนําทานเขาสู
ตัวอาคารที่สรางจากหินออนสีขาวบริสุทธิ์จากเมืองมกรานะ ที่ประดับลวดลายดวย
เทคนคิฝงหินสตีางๆ ลงไปในเนื้อหิน ที่เปนสถาปตยกรรมชิ้นเอกของโลกที่ออกแบบ
โดยชางจากเปอรเซีย โดยอาคารตรงกลางจะเปนรูปโดมซึง่มีหอคอยส่ีเสาลอมรอบ  
ตรงกลางดานในเปนที่ฝงพระศพของพระนางมมุตัซ มาฮาล และ พระเจาชาหจาฮัน ได
อยูคูเคียงกันตลอดชัว่นิรันดร  ทัชมาฮาลแหงนี้ใชเวลากอสรางทัง้หมด 12 ป โดยสิน้
เงินไป 41 ลานรูป มีการใชทองคาํประดับตกแตงสวนตางๆ ของอาคาร หนกั 500 
กิโลกรัม และใชคนงานกวา 20,000 คน ตอมานาํทานเดินออมไปดานหลงัทีต่ดิกับ
แมนํ้ายมุนาโดยฝم�งตรงกันขามจะมีพื้นที่ขนาดใหญถกูปรบัดนิแลว โดยเลากันวาพระเจา
ชาหจาฮันเตรียมที่จะสรางสุสานของตัวเองเปนหินออนสดีําโดยตัวรูปอาคารจะเปนแบบ
เดียวกันกับทัชมาฮาล เพื่อที่จะอยูเคียงขางกัน แตถกูออรังเซบ ยดึอํานาจและนําตวัไป
คมุขงัไวในป�อมอกัราเสียกอน  **เน่ืองจากทัชมาฮาลปดทกุวันศกุร กรณีที่เขาทัชมา
ฮาลตรงกับวันศกุร ทางบริษัทขอสงวนสิทธสลับโปรแกรมเที่ยวตามความเหมาะสม**  
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวนั 
จากนั้นนาํทานเขาชม อคัราฟอรด (Agra Fort) แหลงมรดกโลก ทิต่ดิรมิแมนํ้ายมุนา
สรางโดยพระเจาอัคบารมหาราชแหงราชวงศโมกุล  เมือ่ป ค.ศ. 1565 เปนทั้ง
พระราชวังที่ประทับและเปนป�อมปราการ ตอมาพระโอรส คือ พระเจาชาฮันกีร  และ
พระนดัดา (โอรสของพระเจาชาฮันกรี) , พระเจาชาหจาฮานไดสรางขยายตอเตมิป�อม
และพระราชวงัแหงนีอ้ยางใหญโต และนําทานเขาชมป�อมผานประตู อาํมรรสิงห เขาสู
สวนที่เปนพระราชวัง  ผานลานสวนประดับ อางหินทรายสีแดงขนาดยักษสําหรับสรงนํา้ 
ทานจะไดเห็นสถาปตยกรรมสามยคุสมัยตามรสนิยมที่แตกตางกันของสามกษตัริย นํา
ทานเขาชมดานในพระตําหนกัตางๆที่สลักลวดลายศิลปะแบบโมกุลทีม่ีอิทธิพลจาก
ศิลปะอินเดีย ผสมผสานกับศิลปะเปอรเซีย แลวนําขึ้นสูระเบียงชั้นที่สองทีม่ีเฉลียงมุข 
ซึ่งสามารถมองเห็นชมทวิทศันลํานํา้ยมุนาได ตอมานาํชมหองทีป่ระทับของกษตัริย ,
พระโอรส, พระธิดาและองคตางๆ แลวนาํชมพระตําหนัก มาซัมมัน บูรช ทีม่ีเฉลียงมขุ
แปดเหลี่ยม มีหนาตางเปดกวาง ที่สามารถมองเห็นทัชมาฮาลได ในพระตาํหนกันี้เองที่
เลากันวา ชาหจาฮัน ถกูพระโอรส ออรังเซบ จองจําขังไว 7 ป ในชวงปลายรชักาลจน
สิ้นพระชนม แลวก็นําชมลานสวนประดับ ดวิันอีอาอาํ ทีช่ั้นบนดานหนึ่งเคยเปนที่
ประดิษฐานบัลลงักนกยงูอันยิง่ใหญ (ปจจุบันอยูในประเทศอหิราน) และที่ลานสวน
ประดับแหงนี้เองทีพ่ระเจาชาหจาฮัน ไดพบรักครัง้แรกกับพระนางมุมตัซ  ที่ไดนําสินคา
เปนสรอยไขมุกเขามาขายใหกับนางในฮาเรม็ 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คํ่า รับประทานอาหารคํ่า 
20.00 น. ไดเวลาอันสมควรนําทานเดินทางสูสนามบนินานาชาติอินธริา คานธี กรุงนวิเดลล ี
23.30 น. นําทานเดินทางกลับสูสนามบินสวุรรณภูม ิกรงุเทพฯ โดยสายการบินไทย เที่ยวบนิที ่ 

TG 316  (มีบริการอาหารบนเครื่อง 
 

วันที่ 6 กรุงเทพฯ (สนามบนิสวุรรณภูมิ)  
 

05.25 น. 
 

ถึงสนามบินสุวรรณภมูิ กรงุเทพมหานคร โดยความสวัสดิภาพ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 ราคานีไ้มรวมคาวซีาอินเดีย ทานละ 1,800 บาท  
ราคานีไ้มรวมคาทิปมคัคุเทศกทองถิ่นและคนขับรถ รวม 1,500 บาท/ทาน/ทรปิ 
 
อัตราดังกลาวขอสงวนเฉพาะผูทีถ่ือหนงัสือเดินทางไทยเทานั้น 
กรณีถือหนงัสือเดินทางตางชาตกิรณุาเช็คราคาอกีครั้ง 
 

 เงื่อนไขการใหบริการ 
1.  การเดินทางในแตละครั้งจะตองมผีูโดยสารจํานวน 10 ทานขึ้นไป ถาผูโดยสารไมครบ

จํานวนดงักลาว  
 ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปล่ียนแปลงราคาหรอืยกเลิกการเดินทาง 

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

กําหนดการเดินทาง 
ผูใหญพัก 
2-3 ทาน 
ทานละ 

เด็กอายุไมเกิน 
12 ป 

(เสริมเตียง) 
ทานละ 

เด็กอายุไมเกิน 
12 ป 

(ไมเสริมเตียง) 
ทานละ 

ไมรวม
ตั๋ว 

ทานละ 

พักเดี่ยว 
ทานละ 

วันที่ :  03 – 08 เม.ย. 
63 

29,900.- 29,900.- 29,900.- 
17,915.- 

3,900.- 

วันที่ :  22 – 27 เม.ย. 
63 

29,900.- 29,900.- 29,900.- 
17,915.- 

3,900.- 

วันที่ :  29 เม.ย. – 04 
พ.ค. 63 

29,900.- 29,900.- 29,900.- 
17,915.- 

3,900.- 

วันที่ :  6 – 11 พ.ค. 63 29,900.- 29,900.- 29,900.- 17,915.- 3,900.- 
วันที่ :  20 – 25 พ.ค. 63 28,900.- 28,900.- 28,900.- 16,915.- 2,900.- 

วันที่ :  3 – 9 มิ.ย. 63 28,900.- 28,900.- 28,900.- 16,915.- 2,900.- 
วันที่ :  24 – 29 มิ.ย. 63 28,900.- 28,900.- 28,900.- 16,915.- 2,900.- 



 

 

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.  คารถรบัสงและระหวางนําเทีย่วตามรายการทีร่ะบ ุ



 

 

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  

20 กิโลกรมั/ทาน 1 สวนเกินนํา้หนกัตามสายการบินกาํหนด 
4. คาทาํหนงัสือเดินทาง 
5. คาใชจายสวนตวันอกเหนือจากรายการ เชน คาเครือ่งดืม่, คาอาหารที่สัง่เพิม่เอง, คา

โทรศพัท, คาซักรีดฯลฯ 
6. คาอาหารที่ไมไดระบุไวในรายการ 
7. คาทาํใบอนญุาตทีก่ลับเขาประเทศของคนตางชาตหิรือคนตางดาว 
8. คาทปิมคัคุเทศกทองถิน่และคนขบัรถ รวม 1,500 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 การบรกิารจากสายการบินบรษิทัฯขนสง หรือ หนวยงานที่ใหบรกิาร 
บริษัทฯจะดําเนินโดยสดุความสามารถที่จะจดับริการทวัรอื่นทดแทนให แตจะไมคืนเงิน
ใหสําหรับคาบรกิารนั้นๆ 

8. มคัคุเทศก พนกังาน และตัวแทนของบริษัทฯ ไมมีสทิธิ์ในการใหคาํสัญญาใดๆ ทัง้สิ้น
แทนบริษทัฯ นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผูมอีํานาจของบริษทัฯ กาํกบัเทานั้น 

9. หากไมสามารถไปเที่ยวในสถานที่ที่ระบุในโปรแกรมได อันเนื่องมาจากธรรมชาต ิความ
ลาชา และความผิดพลาดจากทางสายการบิน จะไมมกีารคืนเงินใดๆทัง้สิ้น แตทัง้นี้ทาง
บริษัทฯจะจดัหารายการเที่ยวสถานที่อื่นๆมาให โดยขอสงวนสิทธิก์ารจดัหานี้โดยไมแจง
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 *** 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 
 
 
 
 


