
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

วนัแรก  กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ) – เดลล ี– ศรีนาคา – บ้านเรือ   

04.30 น. คณะพร้อมกนัท่ี สนามบินสุวรรณภูมิ บริเวณผูโ้ดยสารขาออก ช้ัน 4 เคาน์เตอร์เช็คอินสายการบิน Thai Airways 
(TG) เจา้หนา้ท่ีของบริษทัฯคอยใหก้ารตอ้นรับ และอ านวยความสะดวกในการเช็คอินรับบตัรโดยสาร 
**หมายเหตุ** เคาน์เตอร์เช็คอินจะปิดบริการก่อนเวลาเคร่ืองออกอยา่งนอ้ย 60 นาที และผูโ้ดยสารพร้อม ณ 
ประตูข้ึนเคร่ืองก่อนเวลาเคร่ืองออก 30 นาที 

07.00 น. ออกเดินทางบินลดัฟ้าสู่ เมืองเดลล ี ประเทศอินเดีย โดยสายการบิน Thai Airways เท่ียวบินท่ี TG323 ใชเ้วลา
เดินทางประมาณ 4 ชัว่โมง 25 นาที (มีบริการอาหารและเคร่ืองด่ืมบนเคร่ือง) 

09.55 น.  เดินทางถึง สนามบินอนิทริา คานธี เมืองเดลล ี ประเทศอนิเดีย (เวลาทอ้งถ่ินชา้กวา่ไทย 1.30 ช.ม. กรุณาปรับ
นาฬิกาของท่านเป็นเวลาทอ้งถ่ินเพื่อสะดวกในการนดัหมาย)หลงัผา่นขั้นตอนการตรวจคนเขา้เมืองและรับ
สัมภาระเรียบร้อยแลว้น าท่านเดินทางสู่ อาคารบินภายในประเทศ ณ ท่าอากาศยานนานาชาติอนิทริาคานธีร์ เมือง
เดล ี

..... น.   ออกเดินทางสู่ ศรีนาคา (Srinagar) แคชเมียร์ โดยสายการบิน ..... เท่ียวบินท่ี ..... (ใชเ้วลาบินประมาณ 1 ชัว่โมง 30 
นาทีไม่มีอาหารและเคร่ืองด่ืมบนเคร่ืองบิน)อิสระอาหารกลางวนัท่านสามารถใชบ้ริการอาหารท่ีสนามบินไดต้าม
อธัยาศยั 
***หมายเหตุ***เน่ืองจากเท่ียวบินภายในประเทศอินเดียมีการจ ากดัน ้าหนกัการโหลดกระเป๋าสัมภาระ ท่านละไม่
เกิน 15 กก. ท่านละไม่เกิน 1 ใบเท่านั้น และสามารถน าข้ึนเคร่ืองได ้ท่านละ ไม่เกิน 7 กก. จ านวนท่านละไม่เกิน 1 
ใบ หากท่านมีน ้าหนกัสัมภาระเกินทางสายการบินจ าเป็นตอ้งเรียกเก็บค่าใชจ่้ายเพิ่มเติม ซ่ึงลูกคา้จ าเป็นตอ้งช าระ
เองตามจริงทั้งหมดจึงขอความกรุณาร่วมมือในการค านวนน ้าหนกัสัมภาระก่อนการเดินทางทุกคร้ัง หรือถา้หาก
ท่านตอ้งการซ้ือน ้าหนกักระเป๋าเพิ่มโปรดติดต่อบริษทั 

...... น.  เดินทางถึง สนามบินศรีนาคา ซ่ึงเป็นเมืองหลวงในช่วงฤดูร้อนแห่งแควน้จมัมู-แคชเมียร์ ตั้งอยูใ่นหุบเขาแคชเมียร์ 
ท่ีระดบัความสูง 1,730 เมตร ไดเ้ช่ือวา่เป็นดินแดนแห่งทะเลสาบ สายน ้า สวนดอกไมแ้ละงานศิลปะ ดว้ยความ
งดงามของหุบเขาแคชเมียร์น้ีเอง ในศตวรรษท่ี 17 จกัรพรรดิซาฮงัคีร์และพระนางนูรชาฮาน (พระบิดาและพระ
มารดาของพระเจา้ซาร์จาฮานผูส้ร้างทชัมาฮาล)ไดม้าจากเมืองอคัราเพื่อมาเท่ียวดินแดนในแถบน้ีและทรงโปรด
ปรานทิวทศัน์แห่งหุบเขาแคชเมียร์มากจนมีพระบญัชาให้สร้างสวนดอกไมแ้ละบ่อน ้าพุร้อนหลายแห่งเพื่อเป็นท่ี
พกัผอ่น ใหท้่านไดถ่้ายรูปกบัววิสวยๆ จากนั้นน าท่านนัง่รถ Innova คนัละ 4-5 ท่าน หรือ รถตู ้Tempo นัง่คนัละ 8-
10 ท่าน  จากนั้นน าท่านเขา้สู่ท่ีพกั บา้นเรือ HOUSE BOAT *** จะมีพอ่คา้พายเรือน าส้ินคา้มาขายถึงบนเรือ เช่น 
ผา้พาสมีน่า, เปเปอร์มาเช่, สร้อยคอ, ก าไร, เคร่ืองเงิน ฯลฯ 

เยน็  บริการอาหารเย็น ณ บ้านเรือ 
พกับ้านเรือ DELUXE HOUSE BOAT หลงัอาหารใหท้่านพกัผอ่นตามอธัยาศยั 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วนัทีส่อง ศรีนาคา – กุลมาร์ค  ขึน้กระเช้าลอยฟ้า – บ้านเรือ  

เช้า  บริการอาหารเช้า ณ บ้านเรือ 
จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ กุลมาร์ค (Gulmarg) ในช่วงฤดูร้อนท่ีน่ีจะเป็นท่ีตั้งของสนามกอลฟ์ท่ีสูงท่ีสุดในโลก 
ส าหรับในช่วงฤดูหนาวท่ีน่ีเป็นสถานท่ีเล่นสกีในฤดูหนาว-ช่วงฤดูใบไมผ้ลิ (ช่วงเดือนธ.ค.-เม.ย.) นอกจากน้ีกุล



 

 

มาร์คยงัเป็นสถานท่ีถ่ายท าภาพยนตร์อีกหลายเร่ืองตลอดเส้นทางสู่กุลมาร์คจะผา่นหมู่บา้นชาวพื้นเมืองและ
เทือกเขาหิมะสลบัซบัซอ้นสวยงาม 
 

เทีย่ง บริการอาหารกลางวนั 
บ่าย จากนั้นน าท่านข้ึน เคเบิลคาร์ เฟส 1 กระเช้าลอยฟ้าหรือกอนโดลา  (รวมอยู่ในค่าทวัร์) ระหวา่งทางข้ึนสู่ยอดเขากุล

มาร์ค ท่านจะพบเห็นหมู่บา้นยปิซี ซ่ึงจะอพยพไปอยูท่ี่เมืองจมัมูในช่วงฤดูหนาว และจะกลบัมาอยูอ่าศยัในช่วงฤดู
ร้อน  หากฟ้าเปิดสามารถมองเห็นยอดเขา K2 ท่ีสูงเป็นอนัดบัสองรองจากยอดเขาเอเวอร์เรสเม่ือถึงบนยอดเขากุล
มาร์ค ใหท้่านถ่ายรูปกบัทิวทศัน์ภูเขาซ่ึงเป็นส่วนหน่ึงของเทือกเขาหิมาลยัท่ีสวยงาม ท่านสามารถเล่นสกีหรือเล่น
ลากเล่ือนหิมะได ้ค่าเล่นสกีและลากเล่ือนหิมะ ไม่รวมในค่าทวัร์)  
สมควรแก่เวลาน าท่านเดินทางกลบัสู่ เมืองศรีนาคา และน าท่านเขา้สู่ท่ีพกั 

เยน็  บริการอาหารเย็น ณ บ้านเรือ  
พกับ้านเรือ DELUXE HOUSE BOAT หลงัอาหารใหท้่านพกัผอ่นตามอธัยาศยั 

 

วนัทีส่าม ศรีนาคา – โซนามาร์ค – บ้านเรือ 

เช้า  บริการอาหารเช้า ณ บ้านเรือ 
จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ โซนามาร์ค เป็นท่ีรู้จกักนัในนาม "ประตูสู่ลาดคัห์" จุดสุดทา้ยก่อนท่ีจะมุ่งหนา้ไปยงัเมือง 
เลห์ ของลาดกัห์ โดยขา้มภูเขาโซจิ ลา (Zoji La) เส้นทางท่ีไปโซนามาร์คน้ีจะขนานไปกบั แม่น ้าสินธุ (Sindhu 



 

 

River) ตน้ก าเนิดของแม่น ้าศกัด์ิสิทธ์ิหลายสายในอินเดีย อยูห่่างจากศรีนาคา ประมาณ 90 กิโลเมตร ในอดีต
เส้นทางน้ีเป็นเส้นทางสายไหม 

 
เทีย่ง บริการอาหารกลางวนั  
บ่าย น าท่านชม โซนามาร์ค สูงจากระดบัน ้าทะเล 2,800 เมตร โซนามาร์ค หมายถึง ทุ่งแห่งหญา้ทอง โซนามาร์ค

ลอ้มรอบไปดว้ยเทือกเขาหิมาลยัท่ีมีความสูง ตั้งแต่ 4,600 - 5,300 เมตรเหนือระดบัน ้าทะเล ฉากหลงัเป็นเทือกเขา
หิมาลยั มีเส้นทาง Trekking สู่ทะเลสาบ และมีดอกไมป่้าตลอดทั้งปี ท่ีโซนามาร์ค ในบรรยากาศดีๆ เราสามารถเดิน
ชมธรรมชาติและชมความงามของ ช่วงธารน ้า ธารน ้าท่ีเกิดจากหิมะละลาย สมควรแก่เวลาน าท่านเดินทางกลบัท่ี
พกั 

เยน็  บริการอาหารเย็น ณ บ้านเรือ 
พกับา้นเรือ DELUXE HOUSE BOAT หลงัอาหารใหท้่านพกัผอ่นตามอธัยาศยั 

 

วนัทีส่ี่ ศรีนาคา – ล่องเรือสิคารา–สวนชาลมิาร์– สวนนิชาท–เดลล ี

เชา้  บริการอาหารเชา้ ณ บา้นเรือ 
น าท่าน ล่องเรือสิคารา (เรือพายแบบแคชเมียร์) ในทะเลสาบดาล ชมทศันียภาพของเทือกเขาท่ีลอ้มรอบทะเลสาบ
ดาล ชมสวนผกัลอยน ้า วถีิชีวิตชาวบา้นท่ีน่ารักริมน ้า 

 

น าท่านชม สวนชาลมิาร์ (Shalimar Garden) เป็นสวนดอกไมท่ี้สร้างข้ึนสมยัราชวงศโ์มกุล ก่อสร้างโดย
จกัรพรรดิซาฮงัคีร์เพื่อพระมเหสีพระนางนูรชาฮาน และเมืองศรีนาคาเป็นเมืองท่ีมีช่ือเสียงในการจดัสวนตามแบบ
สมยัของราชวงศโ์มกุล เน่ืองจากภูมิอากาศเยน็สบายเหมาะสมในการเจริญเติบโตของตน้ไมด้อกไม ้จึงกลายเป็นท่ี
ประทบัพกัผอ่นของกษตัริยร์าชวงศโ์มกุลในอดีต ชมตน้เมเปิลอายกุวา่ 400 ปี ตน้ปอปลาร์ ตน้ทิวลิป และดอกไม้
นานาชนิดตามฤดูกาล  



 

 

 

จากนั้นน าท่านชม สวนนิชาท (สวนแห่งความสุข) มีววิทิวทศัน์ของทะเลสาบดาล  มีภูเขาซาร์บาวาล ตั้งเป็นฉาก
หลงั เป็นสวนท่ีใหญ่ท่ีสุด มีตน้เมเป้ิลอายกุวา่ 400 ปี รวมถึงดอกบวัสวรรค ์ท่ีหาพบเห็นไดย้าก และดอกไมน้านา
ชนิดตามฤดูกาล 

เทีย่ง บริการอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร หรือ ห้องอาหารในโรงแรม   
จากนั้นน าท่านเดินทางเขา้สู่ สนามบินศรีนาคา เพื่อเช็คอินกลบัเดลี 

..... น.  ออกเดินทางสู่ เดลลี โดยสายการบิน .... เท่ียวบินท่ี ..... (ใชเ้วลาบินประมาณ 1 ชัว่โมง 30 นาที ไม่มีอาหารและ
เคร่ืองด่ืมบนเคร่ืองบิน) 
***หมายเหตุ*** เน่ืองจากเท่ียวบินภายในประเทศอินเดีย มีการจ ากดัน ้าหนกักระเป๋าสัมภาระ อนุญาตใหโ้หลด
กระเป๋าสัมภาระลงใตท้อ้งเคร่ืองบินได ้ท่านละไม่เกิน 15 กก. * จ านวนท่านละไม่เกิน 1 ใบเท่านั้น และสามารถน า
ข้ึนเคร่ืองได ้ท่านละ ไม่เกิน 7 กก. จ านวนท่านละไม่เกิน 1 ใบ กรณีท่านมีน ้าหนกัเกินทางสายการบินจ าเป็นตอ้ง
เรียกเก็บค่าใชจ่้ายเพิ่มเติมซ่ึงลูกคา้จ าเป็นตอ้งช าระเองตามจริงทั้งหมดจึงขอความกรุณาร่วมมือในการค านวน
น ้าหนกัสัมภาระก่อนการเดินทางทุกคร้ังหรือถา้หากท่านตอ้งการซ้ือน ้าหนกักระเป๋าเพิ่มโปรดติดต่อบริษทั 

..... น.  เดินทางถึง สนามบินอนิทริาคานธีร์ เมืองเดล ี อาคารผู้โดยสารบินภายในประเทศ จากนั้นน าท่านเปล่ียนเท่ียวบิน
เพื่อเดินทางกลบัสู่ประเทศไทย อิสระอาหารเยน็ตามอธัยาศยั 

 
 
 
 



 

 

 

วนัที่ห้า เดลล-ีสนามบินสุวรรณภูมิ ประเทศไทย 

00.20 น. บินลดัฟ้ากลบัสู่ ประเทศไทย โดยสายการบิน Thai Airways เท่ียวบินท่ี TG316 ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 3 
ชัว่โมง 55 นาที (มีบริการอาหารและเคร่ืองด่ืมบนเคร่ือง)  
หรือ  
เท่ียวบินท่ี TG336 เวลา 02.15-07.45 หรือ เท่ียวบินท่ี TG332 เวลา 03.30-09.00 

05.45 น. เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ ประเทศไทย โดยสวสัดิภาพ พร้อมความประทบัใจ 
........................................................................................ 

 

อตัราค่าบริการต่อท่านและเง่ือนไขการใหบ้ริการ 
 อินเดีย เท่ียวฟิน แคชเมียร์ โซนามาร์ค กุลมาร์ค 5 วนั 3 คืน - TG 

ก าหนดการเดินทาง 
ผูใ้หญ่พกัหอ้งละ 

2 - 3 ท่าน 
เด็กอายไุม่เกิน 12 ปี 

เสริมเตียง 
เด็กอายไุม่เกิน 12ปี ไม่

เสริมเตียง 
 

พกัเด่ียว 

23 - 26 มีนาคม 2566 29,990.- 29,990.- 28,990.- 4,990.- 
24 - 27 มีนาคม 2566 29,990.- 29,990.- 28,990.- 4,990.- 
25 - 28 มีนาคม 2566 29,990.- 29,990.- 28,990.- 4,990.- 

30 มีนาคม – 02 เมษายน 66 30,990.- 30,990.- 29,990.- 4,990.- 
31 มีนาคม – 03 เมษายน 66 30,990.- 30,990.- 29,990.- 4,990.- 

01 – 04 เมษายน 2566 30,990.- 30,990.- 29,990.- 4,990.- 
06 – 09 เมษายน 2566 31,990.- 31,990.- 30,990.- 4,990.- 
07 – 10 เมษายน 2566 31,990.- 31,990.- 30,990.- 4,990.- 
08 – 11 เมษายน 2566 32,990.- 32,990.- 31,990.- 5,990.- 
13 – 16 เมษายน 2566 35,990.- 35,990.- 34,990.- 5,990.- 
14 – 17 เมษายน 2566 35,990.- 35,990.- 34,990.- 5,990.- 
15 – 18 เมษายน 2566 33,990.- 33,990.- 32,990.- 5,990.- 
20 – 23 เมษายน 2566 31,990.- 31,990.- 30,990.- 4,990.- 
21 – 24 เมษายน 2566 31,990.- 31,990.- 30,990.- 4,990.- 



 

 

22 – 25 เมษายน 2566 31,990.- 31,990.- 30,990.- 4,990.- 
27 – 30 เมษายน 2566 32,990.- 32,990.- 31,990.- 5,990.- 

28 เมษายน–01พฤษภาคม 66 33,990.- 33,990.- 32,990.- 5,990.- 

 
ประกาศ : นกัท่องเท่ียวท่ีเดินทางเขา้อินเดีย ตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2566 เป็นตน้ไป ตอ้งแสดงผลตรวจโควิด

แบบ 

RT-PCR “ อาร์ที-พีซีอาร์ ” ไม่เกิน 72 ชัว่โมง ต่อเจา้หนา้ท่ีด่านควบคุมโรค ประเทศอินเดีย 
 

อตัราค่าบริการน้ีรวม 
✔ ตัว๋เคร่ืองบินชั้นประหยดัระบุวนัเดินทางไป-กลบัพร้อมคณะ 
✔ ภาษีน ้ามนัและภาษีตัว๋ทุกชนิด(สงวนสิทธิเก็บเพิ่มหากสายการบินปรับข้ึนก่อนวนัเดินทาง) 
✔ ท่ีพกัตามรายการ 3 คืน พกัห้องละ 2 - 3 ท่าน (กรณีมาไม่ครบคู่และไม่ตอ้งการเพิ่มเงินพกัหอ้งเด่ียว) 
✔ อาหารตามรายการระบุ(ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงเวลา, เมนูอาหาร และสถานท่ีตามสถานการณ์)  
✔ ค่าเขา้ชมสถานท่ีตามรายการระบุ 
✔ ค่าระวางน ้าหนกักระเป๋าไม่เกิน 20 กิโลกรัม ส าหรับเท่ียวบิน กรุงเทพฯ - เดลลี - กรุงเทพฯ 
✔ ค่าระวางน ้าหนกักระเป๋าไม่เกิน 15 กก.ส าหรับเท่ียวบิน เดลลี-ศรีนาคา-เดลลี (สายการบินภายในสามารถปรับเปล่ียนสาย

การบินและเวลาบินเพื่อความเหมาะสมกบัโปรแกรมทวัร์) 
✔ ค่ารถรับ-ส่งสถานท่ีท่องเท่ียวตามรายการระบุ 
✔ ค่ามคัคุเทศกผ์ูช้  านาญเส้นทางดูแลตลอดการเดินทาง 
✔ ค่าประกนัชีวติกรณีอุบติัเหตุในระหวา่งการเดินทาง คุม้ครองในวงเงินไม่เกินท่านละ 1,000,000 บาท และค่ารักษาพยาบาล

กรณีอุบติัเหตุในวงเงินไม่เกิน ท่านละ 500,000 บาท (ตามเง่ือนไขกรมธรรม)์ 
✔ ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% (เฉพาะค่าบริการเท่านั้น ) 

 

อตัราค่าบริการไม่รวม 
× ค่าท าหนงัสือเดินทางประเทศไทย และเอกสารท่ีเก่ียวขอ้งของผูถื้อหนงัสือเดินทางต่างดา้ว 
× ค่าภาษีน ้ามนัเช้ือเพลิงในกรณีท่ีสายการบินมีประกาศเก็บเพิ่มเติม 
× ค่าใชจ่้ายเก่ียวขอ้งกบัการตรวจ covid-19 ตามกฏระเบียบการเขา้ประเทศตน้ทางและปลายทาง 
× ค่าอาหารบนเคร่ืองบินกรณีสั่งเพิ่ม, ค่าเลือกท่ีนัง่บนเคร่ืองบิน 
× ค่าบริการโหลดกระเป๋าส่วนเกิน 



 

 

× ค่าใชจ่้ายส่วนตวันอกเหนือจากรายการท่ีระบุ เช่น ค่าเคร่ืองด่ืมและค่าอาหารท่ีสั่งเพิ่มเอง, ค่าอาหารและเคร่ืองด่ืมสั่ง
พิเศษนอกรายการ ค่าซกัรีด ฯลฯ 

× ค่าอาหารพิเศษสั่งเพิ่มเติม เช่น อาหารเจ, มงัสวิรัติ, อาหารฮาลาล หรือ อาหารพิเศษทางโภชนาการ 
× ค่าใชจ่้ายอนัเกิดจากความล่าชา้ของสายการบิน,อุบติัภยัทางธรรมชาติ, โรคระบาด, การประทว้ง, การจลาจล, การนดั

หยดุงาน,การถูกปฏิเสธไม่ใหอ้อกและเขา้เมืองจากเจา้หนา้ท่ีผูเ้ก่ียวขอ้งซ่ึงอยูน่อกเหนือความควบคุมของบริษทัฯ 
× ค่าธรรมเนียมวซ่ีาอินเดียแบบ E-Visa และค่าบริการ ท่านละ 1,200 บาท (ช าระพร้อมค่ามดัจ าทวัร์) ***ทางบริษทัขอ

สงวนสิทธ์ิในการด าเนินการยืน่ขอวซ่ีาประเทศอินเดียแบบ E-Visa ใหก้บัผูร่้วมเดินทางเท่านั้น ยกเวน้แต่ผูร่้วมเดินทางมีวี
ซ่าปี*** 

× ค่าทิปไกดท์อ้งถ่ิน,คนขบัรถ 1,500 บาท/ทริป/ลูกทวัร์ 1 ท่าน (ช าระท่ีสนามบินในวนัเดินทาง) 
× ค่าทิปหวัหนา้ทวัร์ตามสินน ้าใจของทุกท่าน (ไม่รวมในทิปไกดท์อ้งถ่ินและคนขบัรถแต่ไม่บงัคบัทิป) 

 

เง่ือนไขการส ารองท่ีนัง่ 
1. กรุณาท าการจองก่อนการเดินทาง อยา่งนอ้ย 45 วนัท าการหรือก่อนหนา้นั้น โดยส่งแฟกซ์หรืออีเมลลร์ายช่ือและหนา้

หนงัสือเดินทางเพื่อยนัการจองท่ีนัง่ พร้อมช าระมดัจ าท่านละ 20,000 บาท 
2. ค่าทวัร์ส่วนท่ีเหลือ บริษทัฯ จะขอเก็บค่าทวัร์ทั้งหมด 15 วนัก่อนการเดินทาง มิเช่นนั้นบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิก

การเดินทางของท่าน และการคืนเงินทั้งหมดหรือบางส่วนตามค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึนจริง 
3. เม่ือท่านตกลงช าระเงินค่าบริการไม่วา่ทั้งหมดหรือบางส่วนกบัทางบริษทัฯ ทางบริษทัฯจะถือวา่ท่านไดย้อมรับในเง่ือนไข

การใหบ้ริการท่ีไดร้ะบุไวใ้นเอกสารฉบบัน้ีทั้งหมดน้ีแลว้ 
4. ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการด าเนินการยืน่ขอวซ่ีาประเทศอินเดียแบบ E Visa ใหก้บัผูร่้วมเดินทางเท่านั้น ยกเวน้แต่ผู ้

ร่วมเดินทางมีวซ่ีาปี 
 

เง่ือนไขการยกเลิก 
1.ยกเลิกการเดินทางก่อนการเดินทาง 30 วนั บริษทัฯจะคืนเงินค่ามดัจ าใหท้ั้งหมด โดยจะหกัค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึนจริง เช่น
ค่าธรรมเนียมวซ่ีา ยกเวน้ในกรณีวนัหยดุเทศกาล, วนัหยุดนกัขตัฤกษ ์ทางบริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนเงินมดัจ าโดยไม่มีเง่ือนไข
ใดๆทั้งส้ิน 
2.ยกเลิกการเดินทาง 15 วนั ก่อนการเดินทาง หกัค่ามดัจ าทวัร์ 50% 
3.ยกเลิกก่อนการเดินทาง 7 - 14 วนัเก็บค่าใชจ่้าย 100% ของราคาทวัร์ ต่อท่าน 
4.ส าหรับผูโ้ดยสารท่ีไม่ไดถื้อหนงัสือเดินทางไทย และทางบริษทัฯเป็นผูย้ืน่วซ่ีาให ้เม่ือผลวซ่ีาผา่นแลว้มีการยกเลิกการเดินทาง
บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการคืนค่ามดัจ าทั้งหมด 

 
 



 

 

 

เง่ือนไขการใหบ้ริการ 
1. โปรแกรมทวัร์น้ีจะสามารถออกเดินทางไดต้อ้งมีจ านวนผูเ้ดินทางขั้นต ่า 30 ท่าน รวมในคณะตามท่ีก าหนดไวเ้ท่านั้น หากมี
จ านวนผูเ้ดินทางรวมแลว้นอ้ยกวา่ท่ีก าหนดไว ้บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกหรือปรับเปล่ียนก าหนดการเดินทาง ใน
กรณีท่ีมีผูเ้ดินทาง 15-19 ท่าน ตอ้งเพิ่มเงินท่านละ 2,000 บาท, กรณีท่ีมีผูเ้ดินทาง 20 - 24 ท่านตอ้งเพิ่มเงินท่านละ 1,000 บาท 
และในกรณีท่ีมีผูเ้ดินทาง 25-29 ท่านตอ้งเพิ่มเงินท่านละ 500 บาท 
2. ในกรณีท่ีท่านไม่ไดรั้บผลการอนุมติัวซ่ีาเขา้ประเทศอินเดีย แบบ E-Visa ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการคืนค่าธรรมเนียม
วซ่ีา E-Visa และเรียกเก็บค่าธรรมเนียมวซ่ีาเพิ่มเติม เพื่อด าเนินการขอวซ่ีาใหม่โดยตรงกบัทางศูนยรั์บยืน่วซ่ีาอินเดีย ประจ า
ประเทศไทย 
3. บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงราคาและเง่ือนไขต่างๆ โดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ ทั้งน้ีใหข้ึ้นอยูก่บัดุลย
พินิจของบริษทัฯ เท่านั้น อีกทั้งขอ้สรุปและขอ้ตดัสินใดๆ ของบริษทัฯ ใหถื้อเป็นขอ้ยุติส้ินสุดสมบูรณ์ 
4. บริษทัฯ และตวัแทนของบริษทัขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงรายการทวัร์ตามความเหมาะสม ใหส้อดคลอ้งกบั
สถานการณ์ ขอ้จ ากดัดา้นภูมิอากาศ และเวลา ณ วนัท่ีเดินทางจริง ทั้งน้ีทางบริษทัฯ จะยดึถือและค านึงถึงความปลอดภยั 
รวมถึงประโยชน์สูงสุดของลูกคา้ส่วนมากเป็นส าคญั 
5.รายการทวัร์น้ีเป็นการท่องเท่ียวแบบหมู่คณะ (Join Tour) จดัท าและด าเนินการโดยบริษทัคู่คา้ (Partner) 
6.อตัราค่าบริการคิดค านวณจากอตัราแลกเปล่ียน และราคาตัว๋เคร่ืองบินในปัจจุบนั บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการปรับเปล่ียน
ราคาค่าบริการในกรณีท่ีมีการข้ึนราคาค่าตัว๋เคร่ืองบิน ค่าประกนัภยัสายการบิน ค่าธรรมเนียมน ้ามนั หรือมีการประกาศลด
ค่าเงินบาท หรืออตัราแลกเปล่ียนไดป้รับข้ึนในช่วงใกลว้นัท่ีคณะจะเดินทาง 
7.ในระหวา่งการท่องเท่ียวน้ี หากท่านไม่ใชบ้ริการใดๆ ไม่วา่ทั้งหมดหรือบางส่วน ถือวา่ท่านสละสิทธ์ิไมส่ามารถเรียกร้องขอ
คืนค่าบริการได ้
8.หากท่านไม่เดินทางกลบัพร้อมคณะทวัร์ ตัว๋เคร่ืองบินขากลบัซ่ึงยงัไม่ไดใ้ช ้ไมส่ามารถน ามาขอคืนเงินได ้
9.ค่าบริการท่ีท่านช าระกบัทางบริษทัฯ เป็นการช าระแบบเหมาขาด และทางบริษทัฯ ไดช้ าระใหก้บับริษทัฯ ตวัแทนแต่ละแห่ง
แบบเหมาขาดเช่นกนั ดงันั้นหากท่านมีเหตุอนัใดท่ีท าให้ท่านไม่ไดท้่องเท่ียวพร้อมคณะตามรายการท่ีระบุไว ้ท่านจะขอคืน
ค่าบริการไม่ได ้
10.กรณีเกิดความผดิพลาดจากตวัแทน หรือ หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง จนมีการยกเลิก ล่าชา้ เปล่ียนแปลง การบริการจากสายการ
บิน บริษทัขนส่ง หรือ หน่วยงานท่ีใหบ้ริการ บริษทัฯ จะด าเนินโดยสุดความสามารถท่ีจะจดับริการทวัร์อ่ืนทดแทนให ้แต่จะ
ไม่คืนเงินใหส้ าหรับค่าบริการนั้นๆ 
11.มคัคุเทศก ์พนกังาน และตวัแทนของบริษทัฯ ไม่มีสิทธ์ิในการใหค้  าสัญญาใดๆ ทั้งส้ินแทนบริษทัฯ นอกจากมีเอกสารลง
นามโดยผูมี้อ  านาจของบริษทัฯ ก ากบัเท่านั้น 
12.บริษทัฯ รับเฉพาะผูมี้วตัถุประสงคเ์ดินทางเพื่อท่องเท่ียวเท่านั้น การเดินทางของผูเ้ดินทางดว้ยวตัถุประสงคแ์อบแฝงอ่ืน ๆ 
เช่น การไปคา้แรงงาน การคา้ประเวณี การคา้มนุษย ์การขนส่งสินคา้หนีภาษี การขนยาเสพติด การโจรกรรม การขนอาวธุ



 

 

สงคราม การก่อการร้าย และ อ่ืน ๆ ท่ีเขา้ข่ายผดิกฏหมาย ผิดศีลธรรมอนัดี บริษทัฯ มิไดมี้ส่วนรู้เห็น เก่ียวขอ้ง หรือ มีส่วนตอ้ง
รับผดิชอบใด ๆ กบัการกระท าดงักล่าวทั้งส้ิน 
13.หากผูเ้ดินทางถูกเจา้หนา้ท่ีตรวจคนเขา้เมืองของประเทศนั้นๆ ปฏิเสธการเขา้ - ออกเมือง ดว้ยเหตุผลใดๆ ก็ตาม ถือเป็น
เหตุผลซ่ึงอยูน่อกเหนืออ านาจ และความรับผดิชอบของบริษทัฯ ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่รับผดิชอบการคืนเงิน
ทั้งหมด 
14.ผูเ้ดินทางตอ้งใชว้ิจารณญาณส่วนตวัและรับผิดชอบต่อการตดัสินใจในการเลือกซ้ือสินคา้ต่าง ๆ ในระหวา่งการเดินทาง
ท่องเท่ียวดว้ยตวัท่านเอง บริษทัฯ จะไม่สามารถรับผดิชอบใด ๆ หากเกิดความไม่พึงพอใจในสินคา้ท่ีผูเ้ดินทางไดซ้ื้อระหวา่ง
การเดินทางท่องเท่ียวน้ี 
15.ผูเ้ดินทางตอ้งรับผดิชอบต่อการจดัเก็บ และ ดูแลทรัพยสิ์นส่วนตวั ของมีค่าต่าง ๆ อยา่งระมดัระวงั บริษทัฯ จะไม่สามารถ
รับผดิชอบใด ๆ หากเกิดการสูญหายของ ทรัพยสิ์นส่วนตวั ของมีค่าต่าง ๆ ระหวา่งการเดินทางท่องเท่ียว 
16.บริษทัฯ จะไม่รับผิดชอบต่อการสูญหายของทรัพยสิ์น และ สัมภาระระหวา่งการเดินทางอนัมีสาเหตุมาจากสนามบิน สาย
การบิน บริษทัขนส่ง โรงแรม หรือ การโจรกรรม แต่จะท าหนา้ท่ีเป็นตวัแทนในการเรียกร้องค่าชดใชใ้หก้บัผูเ้ดินทาง 
17.บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่รับผดิชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ท่ีเกิดจากการยกเลิกหรือความล่าชา้ของสายการบิน ภยั
ธรรมชาติ การนดัหยดุงาน การจลาจล การปฏิวติั รัฐประหาร ท่ีอยูน่อกเหนือการควบคุมของทางบริษทัฯ หรือ ค่าใชจ่้าย
เพิ่มเติมท่ีเกิดข้ึนทางตรง หรือทางออ้ม เช่น การเจบ็ป่วย การถูกท าร้าย การสูญหาย ความล่าชา้ หรือ จากอุบติัเหตุต่างๆ 
18.บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่รับผดิชอบใด ๆ ต่อการไม่เป็นไปตามความคาดหวงั และความไม่พึงพอใจของผูเ้ดินทาง ท่ี
เก่ียวขอ้งกบั สภาพธรรมชาติ ภูมิอากาศ ฤดูกาล ทศันียภาพ วฒันธรรม วถีิและพฤติกรรมของประชาชนในประเทศท่ีเดินทาง
ไป 
19.ทางบริษทัฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งส้ิน หากผูเ้ดินทางประสบเหตุสภาวะฉุกเฉินจากโรคประจ าตวั ซ่ึงไม่ไดเ้กิดจาก
อุบติัเหตุในรายการท่องเท่ียว(ซ่ึงลูกคา้จะตอ้งยอมรับในเง่ือนไขน้ีในกรณีท่ีเกิดเหตุสุดวสิัย ซ่ึงอยูน่อกเหนือความรับผดิชอบ
ของบริษทัทวัร์) 
20.กรณีใชห้นงัสือเดินทางราชการ(เล่มน ้าเงิน) เดินทางเพื่อการท่องเท่ียวกบัคณะทวัร์ หากท่านถูกปฏิเสธในการเขา้-ออก
ประเทศใดๆก็ตาม ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนค่าทวัร์และรับผิดชอบใดๆทั้งส้ิน 
21. กรณีท่ีท่านตอ้งออกตัว๋ภายในประเทศ เช่น (ตัว๋เคร่ืองบิน,ตัว๋รถทวัร์,ตัว๋รถไฟ) กรุณาสอบถามท่ีเจา้หนา้ท่ีทุกคร้ังก่อนท า
การออกตัว๋ เน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรับเปล่ียนไฟลท์บิน หรือ เวลาบิน โดยไม่ไดแ้จง้ใหท้ราบล่วงหนา้ทางบริษทัฯจะ
ไม่รับผดิชอบใดๆในกรณีถา้ท่านออกตัว๋ภายในโดยไม่แจง้ใหท้ราบและหากไฟลท์บินมีการปรับเปล่ียนเวลาบินเพราะถือวา่
ท่านยอมรับในเง่ือนไขดงักล่าวแลว้ 
22. หนงัสือเดินทางตอ้งมีอายกุารใชง้านเหลือไม่นอ้ยกวา่ 6 เดือน และบริษทัฯรับเฉพาะผูมี้จุดประสงคเ์ดินทางเพื่อท่องเท่ียว
เท่านั้น (หนงัสือเดินทางตอ้งมีอายเุหลือใชง้านไม่นอ้ยกวา่ 6 เดือน บริษทัฯไม่รับผดิชอบหากอายเุหลือไม่ถึงและไม่สามารถ
เดินทางได ้ 

 
 



 

 

เอกสารท่ีตอ้งเตรียมประกอบการยืน่วซ่ีาอินเดีย (E-Visa) 
1. แบบฟอร์ม แบบฟอร์มกรอกขอ้มูลเพื่อประกอบการด าเนินการขอวซ่ีา โดยตอ้งกรอกขอ้มูลใหค้รบถว้น 
2. ไฟลแ์สกนหนงัสือเดินทาง (Passport) ไฟลส์กลุ pdf 
3. สแกนรูปถ่ายสี ดา้นหลงั เป็นสีขาว ไม่มีกรอบ ขนาด 2 x 2 น้ิว 2 รูป 

 

 
ตวัอยา่งรูปถ่ายและหนา้พาสปอตท่ีแสกน 

 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

แบบฟอร์มขอ้มูลเพื่อประกอบการด าเนินการขอวีซ่าเดียแบบ e-Visa  

ประวติัส่วนตวั 

ค าน าหนา้ :    ⃣⃣   นาย   ⃣⃣     นาง    ⃣⃣   นางสาว    ⃣⃣   เด็กชาย   ⃣⃣   เด็กหญิง     

ช่ือ :_________________________________________นามสกุล 

_______________________________________________________    



 

 

NAME:______________________________________SURNAME : ___________________________________________________                             

สถานะภาพ :      ⃣⃣   แต่งงาน         ⃣⃣   โสด          ⃣⃣   หยา่ร้าง 

ต าหนิบนร่างกายท่ีเห็นไดช้ดั เช่น ไฝ,แผลเป็น :_________________________________________________________________ 

ช่ือสามี/ภรรยา : ____________________________________________________________________________________________ 

สัญชาติสามี/ภรรยา : ________________________________________________________________________________________ 

ท่ีอยูปั่จจุบนั :  _____________________________________________________________________________________________ 

หมายเลขโทรศพัท ์มือถือ :__________________________ เบอร์โทรศพัท ์บา้น : __________________________ 

ประวติัครอบครัว 
ช่ือ/สกุล บิดา : _______________________________สัญชาติ __________________ สถานท่ีเกิด 

___________________________ 

ช่ือ/สกุล มารดา : _______________________________สัญชาติ __________________ สถานท่ีเกิด 

__________________________ 

ประวติัการศึกษา: 

___________________________________________________________________________________________ 

ประวติัการท างาน: 

___________________________________________________________________________________________ 

อาชีพ :_____________________________________ ต าแหน่ง 

_______________________________________________________                                                                                                      

ช่ือบริษทั/สถานศึกษา : 

________________________________________________________________________________________  

ท่ีอยู ่: ______________________รหสัไปรษณีย ์: _________________ เบอร์โทรติดต่อ : 

____________________________________ 
 

*โปรดระบุรายช่ือประเทศท่ีท่านไดเ้ดินทางในช่วงระยะเวลา 10 ปี * ส าคญัมาก 

______________________________________________________________________________________________ 

*หากท่าน "เคย" ไดรั้บวซ่ีาอินเดีย โปรดแจง้รายละเอียดวีซ่า ประเภทของวซ่ีา/ หมายเลขวซ่ีา/ หมายเลขวซ่ีา คร้ังล่าสุด 

____________________________________________________________________________________________________ 



 

 

*หากท่าน "เคย" ไปประเทศอินเดียมาก่อนโปรดระบุเมืองท่ีท่านไป และช่ือโรงแรมท่ีพกั ล่าสุด 

____________________________________________________________________________________________________ 

*ในช่วง 3 ปีท่ีผา่นมา ท่านเคยเดินทางไปประเทศ : บงัคลาเทศ/ ศรีลงักา/ ภูฏาน/ มลัดีฟส์/ เนปาล/ ปากีสถาน/ อฟักานิสถาน 

หรือไม่ 

_____________________________________________________________________________________________________ 


