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กุลมาร์ค & โซนามาร์ค | “เคเบิลคาร”์ (รวมค่าขึ้นแล้ว) | นั่งเรือซคิาร่าล่องทะเลสาบ  

วัดอักชารดาห์ม | ประตูชัย India Gate 
 
  
 

 

 

 

 

 

 

เดินทาง มีนาคม 2563  
 

ราคาเพียง 26,900.- 
เส้นทางการเดินทาง 

วันที่ 1.  กรุงเทพฯ – เดลล ี- ศรีนาคา (บินภายใน) – แคชเมียร์ 
วันที่ 2   ศรีนาคา – กุลมาร์ค – เคเบิลคาร์ (*รวมค่าข้ึนแล้ว) – ศรีนาคา – สวนชาลิมาร์ – สวนทิวลิป 
วันที ่3.  ศรีนาคา – โซนามาร์ค –  ศรีนาคา 
วันที่ 4.   ศรีนาคา – ล่องเรือซิคาร่า – เดลลี (บินภายใน)–วัดอักชารดาห์ม – ประตูชัย – ตลาดจันปาท - สนามบินนานาชาติอินทิรา คานธี 
วันที่ 5.  กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ)  
 

WINDY&SNOWY IN KASHMIR  
อินเดีย แคชเมียร ์เดลลี  5 วัน 3 คืน 
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วันที่ 1 กรุงเทพฯ – เดลลี – ศรีนาคา (บินภายใน) – แคชเมียร์ 
05.30 น. คณะมาพร้อมกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ ผู้โดยสารขาออกชั้น 4 ประตู 3 เคาน์เตอร์ D เช็คอินกรุ๊ปของ การบินไทย ( Thai 

Airway) โดยมีเจ้าหน้าที่คอยอํานวยความสะดวกจัดเตรียมเอกสารการเดินทางและสัมภาระให้กับท่าน 
07.00 น. ออกเดินทางสู่ เมืองเดลลี โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG323  (ใช้เวลาเดินทางโดยประมาณ 4.30 ชม.)  

(มีบริการอาหารบนเครื่อง) 
09.55 น. คณะเดินทางถึงสนามบินนานาชาติอินธิรา คานธี เมืองเดลลี ประเทศอินเดีย ผ่านข้ันตอนการตรวจคนเข้าเมืองและ

ศุลกากร (เวลาท้องถิ่นช้ากว่าประเทศไทย 1.30 ชั่วโมง) 
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน  
....... น.  ออกเดินทางสู่ เมืองศรีนาคา โดยสายการบิน.......โดยเที่ยวบินที่........ 
....... น. เดินทางถึงสนามบินศรีนาคา (Srinagar) เช็คสัมภาระแล้วนําท่านเดินทางสู่เมืองแคชเมียร์ โดยนั่งรถท้องถ่ิน คันละ 5 

ท่าน รถท้องถิ่นจะไม่มีแอร์เนื่องจากอุณหภูมิที่ศรีนาคาเฉล่ียประมาณ 15 องศา อากาศจะเย็นสบายตลอดปี ได้เวลาสมควร
นําท่านเดินทางชมสวนชาลิมาร์ ที่เป็นสวนแบบราชวงศ์โมกุลซ่ึงเป็นสวนแห่งความรักของ มหาราชา ชาฮังค ีจากนั้นนํา
ท่านชมสวนทิวลิป (Tiplip Garden) โดยมีต้นเมเปิ้ลอายุกว่า 400 ปี รวมทั้งพันธุ์ไม้นานาชนิดและดอกไม้ตามฤดูกาล 
ในช่วงฤดูใบไม้ผลิจะมีดอกทิวลิปบานสะพรั่ง (ประมาณปลายเดือน มี.ค. – เม.ย. ทั้งนี้เวลาการเปิดให้เข้าชมนั้นจะขึ้นอยู่
กับสภาพอากาศ) สวนแห่งนี้สร้างโดย ยอซาฟ คาน มีความงดงามที่สุดที่จะหาคําบรรยายได้ ให้ท่านเพลิดเพลินกับการ
ถ่ายรูปกับดอกไม้ที่แสนสวย และผ่านชมเมืองเก่าแคชเมียร์ที่ตั้งเมืองหลวงฤดูร้อนของกษัตริย์ในราชวงศ์โมกุล ที่สร้างเป็น
ลักษณะเฉพาะหรือเรียกได้ว่าเป็นศิลปะแคชเมียร์ (หากมีเวลาพอ นําท่านชมโรงงานผ้าไหม และช้อปป้ิงสินค้าพ้ืนเมือง) ได้
เวลาสมควรเดินทางกลับที่พัก 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ค่่า รับประทานอาหารค่่า  
ที่พัก เดินทางเข้าสู่ที่พัก  SUPER DELUXE HOUSE BOAT หรือเทียบเท่า 

วันที่2 ศรีนาคา – กุลมาร์ค – เคเบิลคาร์ (*รวมค่าขึ้นแล้ว) – ศรีนาคา 
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก 

 นําท่านเดินทางโดยนั่งรถท้องถิ่น (คันละ 5 ท่าน) ไม่มีแอร์ อุณหภูมิที่ศรีนาคาเฉล่ียประมาณ 15 องศา อากาศจะเย็นสบาย
ตลอดปี ข้ึนสู่เทือกเขากุลมาร์ค (Gullamarg) ซ่ึงเป็นสถานที่มีทัศนียภาพสวยงามแห่งหนึ่งในโลกในขณะขับรถสู่เทือกเขา
กุลมาร์คสองข้างทางจะเป็นทุ่งนาข้าวสลับกับพันธุ์ไม้ป่าและฝูงแกะตามเทือกเขาโดยเทือกเขาหิมาลัยน้ีจะมีหิมะปกคลุม
สลับกันไป อยู่ห่างจากเมืองศรีนาคา 57 กิโลเมตร (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2-3 ชั่วโมง) เทือกเขากุลมาร์คเป็นพ้ืนที่ราบทุ่ง
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หญ้าขนาดใหญ่ที่สูงที่สุดในโลก เม่ือถึงกุลมาร์คแล้วพาท่านเที่ยวชมเทือกเขาซ่ึงเป็นภูเขาที่สวยงามแห่งหนึ่งในแคชเมียร์ มี
ชื่อว่าเป็นทุ่งหญ้าของดอกไม้ (Meadow of Flower) เดิม กุลมาร์ค มีชื่อเรียกว่า เการิมาร์ค ตั้งโดยสุลต่านยูซุป ชาร์ ใน
ศตวรรษที่ 16 เน่ืองจากเป็นทุ่งหญ้าที่เต็มไปด้วยดอกไม้ป่าที่งอกงามตามฤดูกาล อีกทั้งยังเป็นที่ตั้งของสนามกอล์ฟ 18 หลุม
ที่สูงที่สุดในโลก สูง 3,000 เมตร จากระดับนํ้าทะเลและสถานที่เล่นกีฬาสกีน้ําแข็งในฤดูหนาวจนไม่คิดว่านี้เป็นประเทศ
อินเดีย 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน  
 นําท่านไปยังสถานีเคเบิลคาร์ (*รวมค่าข้ึนแล้ว) เพ่ือข้ึนไปยังสถานีกงโดรีบนเขาอัฟฟาร์วัต เฟสที่ 1 ด้วยระยะทาง

ประมาณ 4 กิโลเมตร (หากท่านต้องการข้ึนสู่ยอดเขาจะต้องนั่งเคเบิ้ลคาร์  ที่เฟสที่ 2 ข้ึนสู่ยอดเขาเป็นระยะทางกว่า 5 
กิโลเมตร ท่านสามารถซ้ือตั๋วได้ที่สถานีเฟสที่ 1 (ไม่รวมในค่าทัวร์) ซ่ึงถือได้ว่าเป็นเส้นทางที่สวยที่สุดและสูงที่สุดแห่งหนึ่ง
ของเอเชีย เม่ือเดินทางถึงที่หมายสิ่งที่ท่านจะได้พบคือบรรยากาศและทัศนียภาพแบบพาโนรามาอันสวยงามบนเขาอัฟฟาร์
วัต ถ้าท้องฟ้าแจ่มใสก็จะสามารถมองเห็นยอดเขานันกา พาร์บัต (Nanga Parbat) ของเทือกเขาหิมาลัย อิสระให้ท่านได้
เพลิดเพลินกับกิจกรรมมากมาย อาทิเช่น เล่นสกี เล่ือนสกีหิมะ ท่านสามารถเล่นสกีได้ระหว่างช่วงฤดูหนาว – ใบไม้ผลิ (ธ.ค. 
– เม.ย.) ซ่ึงค่าเล่นสกีนี้จะไม่รวมอยู่ในค่าทัวร์ สามารถแจ้งหัวหน้าทัวร์หรือไกด์ท้องถิ่นเพ่ือแจ้งเล่นสกีได้ หรือเก็บภาพความ
ประทับใจไว้เป็นที่ระลึกตามอัธยาศัยได้เวลาสมควรนําท่านเดินทางกลับศรีนาคาระหว่างทางให้ท่านได้เพลิดเพลินกับวิว
ทิวทัศน์สองข้างทาง ได้เวลาสมควรเดินทางกลับที่พัก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ค่่า รับประทานอาหารค่่า  
ที่พัก เดินทางเข้าสู่ที่พัก  SUPER DELUXE HOUSE BOAT หรือเทียบเท่า 

วันที่ 3 ศรีนาคา – โซนามาร์ค –  ศรีนาคา 
เช้า รับประทานอาหารเช้า  

 นําท่านเดินทางจากศรีนาคาสู่ โซนามาร์ค (ระยะทาง 80 กิโลเมตรใช้เวลาเดินทางประมาณ 2-3 ชั่วโมง) คําว่า “โซนา” 
แปลว่าทอง “มาร์ค” แปลว่าเส้นทาง  ในอดีตเส้นทางนี้เป็นเส้นทางค้าขายในตํานานหรือที่เรียกว่า เส้นทางสายไหม
เน่ืองจากภูมิประเทศที่สวยงามอีกทั้งมีวิวทิวทัศน์ที่สวยงาม ตลอดสองข้างทางการเดินทางจะได้เห็นภูเขาที่ปกคลุมไปด้วย
หิมะรูปร่างแปลกตา สลับกับป่าต้นวอลนัตขนาดใหญ่ที่ปลูกเรียงรายตลอดสองข้างทางเส้นทางนี้สูงกว่าระดับน้ําทะเล 
2,690 เมตร เรียกว่าสวยงามมากตลอดเส้นทางจากศรีนาคา ผู้เดินทางจะได้เดินทางไปและถ่ายรูปไปตลอดทาง 
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กลางวัน รับประทานอาหารกลาง  

 จากนั้นพาท่านชมความงามของเทือกเขาหิมาลัยที่ปกคลุมด้วยธารน้ําแข็งตลอดทั้งปี  (ค่าข่ีม้าโดยประมาณ 1,000 – 1,500 
รูปี /ต่อท่าน ไม่รวมในค่าทัวร์ – สอบถามราคากับหัวหน้าทัวร์หรือไกด์ท้องถิ่นอีกครั้ง) ชมภูเขา สายน้ํา ลําธารและสัมผัสวิถี
ชีวิตความเป็นอยู่ของชาวพ้ืนเมืองที่นั่นจนเพลิดเพลินแทบไม่อยากจากมาเหมือนผีเสื้อที่บินอยู่ในแดนสวรรค์ ได้เวลา
สมควร นําท่านเดินทางกลับสู่ศรีนาคา 

ค่่า รับประทานอาหารค่่า  
ที่พัก เดินทางเข้าสู่ที่พัก  SUPER DELUXE HOUSE BOAT หรือเทียบเท่า 

วันที่ 4 ศรีนาคา – ล่องเรือซิคาร่า – เดลลี (บินภายใน) – วัดอักชารดาห์ม – ประตูชัย – 
ตลาดจันปาท - สนามบินนานาชาติอินทิรา คานธ ี

เช้า รับประทานอาหารเช้า  
 จากนั้นนําทุกท่านล่องเรือซิคาร่าในทะเลสาบ (*รวมค่าล่องเรือแล้ว) ซ่ึงเป็นเรือพายแบบฉบับแคชเมียร์โดยเฉพาะชมวิถี

ชีวิตชาวบ้านริมน้ําที่อยู่ท่ามกลางฉากหลังภูเขาหิมะล้อมรอบไปด้วยทะเลสาบ ขับกล่อมไปด้วยเสียงนกนานาชนิดแต่งแต้ม
ด้วยดอกไม้น้ํานานาพันธุ์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน  
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 จากนั้นพาเดินทางสู่สนามบินศรีนาคา เพ่ือเดินทางสู่เมืองเดลลี 
....... น. ออกเดินทางจากศรีนาคา เข้าสู่เมืองเดลลี  โดยสายการบินในประเทศ.....เที่ยวบินที่..... 
....... น. เดินทางถึงท่าอากาศยานภายในประเทศเมืองเดลลี 

 นําท่านเดินทางเข้าสู่กรุงนิวเดลลี (New Delhi) ที่มีประวัติศาสตร์อันยาวนานกว่า 5,000 ปี และเป็นศูนย์กลางการ
ปกครองของอาณาจักรอินเดียโบราณ 7 อาณาจักร ต่อมาในปี 1857 อังกฤษได้เข้ามามีบทบาทในการปกครองประเทศ
อินเดียและได้ย้ายเมืองหลวงไปอยู่ที่โกลกัตตา และได้ย้ายกลับมาเป็นเมืองหลวงอีกครั้งหนึ่งในปี 1911 หลังจากอินเดีย
ได้รับเอกราชจากประเทศอังกฤษในป ี1947 ก็ได้มีการสร้างสถานที่ทําการราชการโดยสร้างเมืองใหม่ชื่อว่านิวเดลลี นําท่าน
เดินทางสู่วัดอักชารดาห์ม (Akshardham) วัดแห่งศาสนาฮินดูที่ใหญ่ที่สุดในโลก และเป็นวิทยาลัยทางจิตวิญญาณและ
วัฒนธรรม สถานที่สําคัญประจํากรุงนิวเดลีแห่งประเทศอินเดีย ออกแบบในสไตล์สถาปัตยกรรมดั้งเดิมของอินเดีย ที่มีความ
ซับซ้อนแต่ก็ปราณีตสวยงามสมคําร่ําลือ วัดแห่งนี้เป็นวัดที่สร้างข้ึนใหม่แห่งศาสนาฮินดูนิกายสวามีนารายัน โดยชื่ออักชาร
ดาห์มมีความหมายว่า ที่พํานักของพระเจ้าแห่งโลก สร้างแล้วเสร็จในปี 2005 แนวคิดการสร้างวัดมาจาก Brahmaswarup 
Yogiji Maharaj ผู้ปกครองศาสนาฮินดูที่ 4แห่งนิกายสวามีนารายัน ที่มีประสงค์สร้างวัดใกล้แม่น้ํายมุนา และได้สร้างจน
สําเร็จในสมัยของผู้ปกครองที่ 5 โดยวัดยังคงความยิ่งใหญ่อลังการแบบวัดอินเดีย ดึงดูดเหล่าสาวกและนักท่องเที่ยวให้มา
บูชาและชื่นชมความตระการตาของวัดแห่งนี้มากมายในทุกๆปี ***กรณีที่วัดอักชารดาห์มปิด ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการ
สลับโปรแกรม***  จากนั้นผ่านชมรัฐสภาราชปาติ บาวาล ซ่ึงเป็นวงแหวนสถานที่ราชการต่างๆ มีตึกรัฐสภาอันยิ่งใหญ่และ
เป็นที่ทําการของรัฐบาล ผ่านชมย่านธุรกิจการค้าและย่านที่อยู่อาศัยของเศรษฐีอินเดียบนถนนสายสําคัญที่สุดของอินเดีย  
นําท่านผ่านชม ประตูชัย (India Gate) เป็นอนุสรณ์สถานของเหล่าทหารหาญที่เสียชีวิตจากการร่วมรบกับอังกฤษในสมัย
สงครามโลก ครั้งที่ 1 และสงครามอัฟกานิสถาน ประตูชัยแห่งนี้จึงถือได้ว่าเป็นสัญลักษณ์แห่งหนึ่งของกรุงนิวเดลลี โดยซุ้ม
ประตูแห่งนี้มีสถาปัตยกรรมคล้ายประตูชัยของกรุงปารีสและนครเวียงจันทน์ ซ่ึงมีความสูง 42 เมตร สร้างข้ึนจากหินทราย
เม่ือปีคริสต์ศักราชที่ 1931 บนพ้ืนผิวของประตูชัยแห่งนี้จะปรากฏรายนามของทหารที่เสียชีวิตถูกแกะสลักไว้ และบริเวณใต้
โค้งประตูจะปรากฏคบเพลิงที่ไฟไม่เคยมอดดับเพ่ือเป็นการรําลึกถึงผู้เสียชีวิตในสงครามอินเดีย -ปากีสถาน เม่ือปี
คริสต์ศักราชที่ 1971 มีทหารยามเฝ้าบริเวณประตูชัยตลอดเวลาเพ่ือป้องกันการก่อวินาศกรรมจากนั้นนําท่านสู่ตลาดจัน
ปาท(Janpath Market) อิสระให้ท่านเลือกซ้ือสินค้าพ้ืนเมืองและงานหัตถกรรมต่างๆ  เช่น ผ้าไหมอินเดีย , 
เครื่องประดับอัญมณี, ไม้จันทน์หอมแกะสลัก, ของตกแต่งประดับบ้าน ฯลฯ ***กรณีที่ตลาดจันปาทปิด ทางบริษัทขอสงวน
สิทธิ์ในการสลับโปรแกรม***   

ค่่า อิสระอาหารค่่าตามอัธยาศัย  
21.00 น. ได้เวลาอันสมควรนําท่านเดินทางสู่สนามบินนานาชาติอินธิรา คานธี กรุงนิวเดลลี 

วันที่ 5 กรุงเทพฯ  
00.20 น. นําท่านเดินทางกลับสู่สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่  TG 316   
05.45 น. ถึงสนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯพมหานคร โดยความสวัสดิภาพ 

 

อัตราคา่บริการ : WINDY&SNOWY IN KASHMIR อินเดีย แคชเมียร์ เดลลี  5 วัน 3คืน โดยสายการบินไทย 

ก่าหนดการเดินทาง 
ผู้ใหญ่พัก 2-3 

ท่าน 
ท่านละ 

เด็กอายุไม่เกิน 12 ปี  
(เสริมเตียง)  

ท่านละ 

เด็กอายุไม่เกิน 12 ปี 
(ไม่เสริมเตียง) 

ท่านละ 

ไม่รวมต๋ัว 
ท่านละ 

พักเดี่ยว 
ท่านละ 

 
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.- 
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 ราคานี้ไม่รวมค่าวีซ่าอินเดีย ท่านละ 1,800 บาท  
ราคานี้ไม่รวมค่าทิปมัคคุเทศก์ท้องถิ่นและคนขับรถ รวม 2,000 บาท/ท่าน/ทริป 

 
 
 

อัตราดังกล่าวขอสงวนเฉพาะผู้ท่ีถือหนังสือเดินทางไทยเท่านั้น 
กรณีถือหนังสือเดินทางต่างชาติกรุณาเชค็ราคาอีกคร้ัง 

 

 เงื่อนไขการให้บริการ 
1.  การเดินทางในแต่ละครั้งจะต้องมีผู้โดยสารจํานวน 10 ท่านขึ้นไป ถ้าผู้โดยสารไม่ครบ

จํานวนดังกล่าว  
 ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาหรือยกเลิกการเดินทาง 
2.  ในกรณีที่ลูกค้าต้องการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ 

ก่อนทุกครั้ง เพ่ือเช็คข้อมูลความถูกต้องของรายการทัวร์รวมทั้งไฟล์บินและเวลานัดหมาย
ทัวร์ หากเกิดความผิดพลาด ทางบริษัทไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น 

3.  การชําระค่าบริการ 
     3.1 กรุณาชําระมัดจํา ท่านละ 10,000.- บาท  
     3.2 กรุณาชําระค่าทัวร์ส่วนที่เหลือ 15-20 วันก่อนออกเดินทาง 
4.  การยกเลิกและคืนค่าทัวร์หลังจากมีการจ่ายเงินมัดจํา 
    4.1 แจ้งยกเลิกก่อนเดินทาง 30 วัน คืนค่าใช้จ่ายทั้งหมด 
    4.2 แจ้งยกเลิกก่อนเดินทาง 15 วัน เก็บค่าใช้จ่าย ท่านละ 10,000 บาท 
    4.3 แจ้งยกเลิกน้อยกว่า 15 วันก่อนเดินทาง ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ เก็บค้าใช้จ่ายทั้งหมด 
    4.4 ยกเว้นกรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุดหรือเทศกาลที่ต้องการันตีมัดจํากับสายการบินหรือค่า

มัดจําที่พักโดยตรงหรือโดยการผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศและไม่อาจขอคืน
เงินได้ รวมถึงเที่ยวบินพิเศษเช่น Extra Flight และ Charter Flight  จะไม่มีการคืนเงินมัดจํา 
หรือค่าทัวร์ทั้งหมดเนื่องจากค่าตั๋วเป็นการเหมาจ่ายในเที่ยวบินนั้นๆ 

 

กรณีคณะออกเดินทางได้           
1. คณะจองจํานวนผู้ใหญ่ 10 ท่านออกเดินทาง (ไม่มีหัวหน้าทัวร์) 
2. คณะจองจํานวนผู้ใหญ่ 15 ท่านขึ้นไปออกเดินทาง (มีหัวหน้าหัวหน้าทัวร์) 
3. คณะจองไม่ถึงจํานวนผู้ใหญ่ 10 ท่าน ไม่ออกเดินทาง 

 
อัตราค่าบริการน้ีรวม 

1.  ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ ชั้นประหยัด 
2.  ค่าโรงแรมที่พักตามรายการที่ระบุ (สองท่านต่อหนึ่งห้อง) 
3.  ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการที่ระบุ 
4.  ค่าอาหารและเครื่องดื่มตามรายการที่ระบุ 
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5.  ค่ารถรับส่งและระหว่างนําเที่ยวตามรายการที่ระบุ 
6.  ค่าประกันอุบัติเหตุคุ้มครองในระหว่างการเดินทาง คุ้มครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 

บาท ค่ารักษาพยาบาลกรณีเกิดอุบัติเหตุวงเงินท่านละ 200,000 บาท ตามเงื่อนไขของ
กรมธรรม์  

 ** ลูกค้าท่านใดสนใจซ้ือประกันการเดินทางสําหรับครอบคลุมเรื่องสุขภาพสามารถสอบถามข้อมูล 
 เพ่ิมเติมกับทางเจ้าหน้าที่บริษัทได้ ** 
 - เบี้ยประกันเริ่มต้น 370 บาท [ระยะเวลา 5-7 วัน] 
 - เบี้ยประกันเริ่มต้น 430 บาท [ระยะเวลา 8-10 วัน]  
 ความครอบคลุมผู้เอาประกันที่มีอายุมากกว่า 16 หรือน้อยกว่า 75 ปี   
 [รักษาพยาบาล 2 ล้าน, รักษาต่อเนื่อง 2 แสน, เสียชีวิตหรือเสียอวัยวะจากอุบัติเหตุ 3 ล้านบาท] 
 ความครอบคลุมผู้เอาประกันที่มีอายุน้อยกว่า 16 หรือมากกว่า 75 ปี   
 [รักษาพยาบาล 2 ล้าน, รักษาต่อเนื่อง 2 แสน, เสียชีวิตหรือเสียอวัยวะจากอุบัติเหตุ 1.5 ล้านบาท] 
7.  รวมภาษีสนามบินทุกแห่ง + ภาษีน้ํามัน  
8.  ค่าภาษีมูลค่าเพ่ิม 7% 
 

อัตราค่าบริการน้ีไม่รวม 
1. กระเป๋าเดินทาง 
2. ค่าธรรมเนียมการยื่นขอวีซ่าอินเดียแบบออนไลน์ 5 วันทําการ ท่านละ 1,800 บาท  
3. กระเป๋าเดินทางท่านละ 1 ใบเท่านั้น ในกรณีที่น้ําหนักเกินกว่าที่สายการบินกําหนด  

30 กิโลกรัม/ท่าน และส่าหรับบินภายในไม่เกิน 20 กิโลกรัม/ท่าน ส่วนเกินน้ําหนักตาม
สายการบินกําหนด 

4. ค่าทําหนังสือเดินทาง 
5. ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการ เช่น ค่าเครื่องดื่ม , ค่าอาหารที่สั่งเพ่ิมเอง, ค่า

โทรศัพท์, ค่าซักรีดฯลฯ 
6. ค่าอาหารที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ 
7. ค่าทําใบอนุญาตที่กลับเข้าประเทศของคนต่างชาติหรือคนต่างด้าว 
8. ค่าทิปมัคคุเทศก์ท้องถ่ินและคนขับรถ รวม 2,000 บาท /ท่าน/ทริป 

 
หมายเหตุ 

1. บริษัทฯ มีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่
อาจแก้ไขได ้

2. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบใดๆ เหตุการณ์ที่เกิดจากสายการบิน ภัยธรรมชาติ 
เหตุการณ์ไม่สงบทางการเมือง , การประท้วง, การนัดหยุดงาน, การก่อการจลาจล, 
อุบัติเหตุ, ความเจ็บป่วย, ความสูญหายหรือเสียหายของสัมภาระ ความล่าช้า เหตุสุดวิสัย 
อ่ืนๆ เป็นต้น 

3. หากท่านยกเลิกก่อนรายการท่องเที่ยวจะสิ้นสุดลง ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านสละสิทธิ์และจะ
ไม่รับผิดชอบค่าบริการที่ท่านได้ชําระไว้แล้วไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น 
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4. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อการห้ามออกนอกประเทศ หรือ ห้ามเข้าประเทศ อันเนื่องมาจาก
มีสิ่งผิดกฎหมาย หรือเอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอ่ืนๆ 

5. รายการนี้เป็นเพียงข้อเสนอที่ต้องได้รับการยืนยันจากบริษัทฯ อีกครั้งหนึ่ง หลังจากได้
สํารองที่นั่งบนเครื่อง และโรงแรมที่พักในต่างประเทศเป็นที่เรียบร้อย แต่อย่างไรก็ตาม
รายการนี้อาจเปล่ียนแปลงได้ตามความเหมาะสม 

6. ราคานี้คิดตามราคาตั๋วเครื่องบินในปัจจุบัน หากราคาตั๋วเครื่องบินปรับสูงขึ้น บริษัทฯ สงวน
สิทธิ์ที่จะปรับราคาตั๋วเครื่องบินตามสถานการณ์ดังกล่าว 

7. กรณีเกิดความผิดพลาดจากตัวแทน หรือ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จนมีการยกเลิก ล่าช้า 
เปล่ียนแปลง การบริการจากสายการบินบริษัทฯขนส่ง หรือ หน่วยงานที่ให้บริการ บริษัทฯ
จะดําเนินโดยสุดความสามารถที่จะจัดบริการทัวร์อ่ืนทดแทนให้ แต่จะไม่คืนเงินให้สําหรับ
ค่าบริการนั้นๆ 

8. มัคคุเทศก์ พนักงาน และตัวแทนของบริษัทฯ ไม่มีสิทธิ์ในการให้คําสัญญาใดๆ ทั้งสิ้นแทน
บริษัทฯ นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผู้มีอํานาจของบริษัทฯ กํากับเท่านั้น 

9. หากไม่สามารถไปเที่ยวในสถานที่ที่ระบุในโปรแกรมได้ อันเนื่องมาจากธรรมชาติ ความ
ล่าช้า และความผิดพลาดจากทางสายการบิน จะไม่มีการคืนเงินใดๆทั้งสิ้น แต่ทั้งนี้ทาง
บริษัทฯจะจัดหารายการเที่ยวสถานที่อ่ืนๆมาให้ โดยขอสงวนสิทธิ์การจัดหานี้โดยไม่แจ้งให้
ทราบล่วงหน้า  

10. ในกรณีที่ลูกค้าต้องออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ก่อน
ทุกครั้ง มิเช่นนั้นทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น  

 

ส่าหรับผู้ท่ีมีความประสงค์ต้องการขอยื่นวีซ่าอินเดียแบบออนไลน์ 
เอกสารในการย่ืนวีซ่าอินเดียส่าหรับผู้ที่ถือพาสสปอร์ตไทย 

1. หนังสือเดินทาง (Passport) หนังสือเดินทาง ต้องมีหน้าเหลือสําหรับประทับวีซ่าอย่างน้อย 2 
หน้า อายุใช้งานเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน นับจากวันเดินทาง *กรุณาถอดปก Passport ก่อน
ส่งเอกสารบริษัทจะไม่รับผิดชอบในกรณีสูญหาย* 

2. รูปถ่าย รูปถ่ายสีหน้าตรงขนาด 2x2 นิ้ว พ้ืนหลังสีขาวเท่านั้น จํานวน 1 ใบ เป็นรูปที่ถ่ายจาก
ร้านถ่ายรูปเท่านั้น รูป (ห้ามสวมแว่นตาหรือเครื่องประดับ , ไม่ใส่ชุดข้าราชการหรือ
เครื่องแบบใดๆ ไม่เป็นรูปสติ๊กเกอร์รวมถึงห้ามใช้รูปที่ถ่ายเองและปริ้นท์เอง) 

3. แบบฟอร์ม 
*** เอกสารการยื่นขอวีซ่าอินเดียแบบออนไลน์  

สามารถรองรับไฟล์นามสกุล JPG, PNG, PDF ขนาดไฟล์ไม่เกิน 2MB 
!! ส่วนไฟล ์WORD / EXCEL / TIFF / TIF ไม่รองรับ กรุณาแปลงเป็น PDF ก่อนได้  

ข้อความหรือเนื้อหาต้องครบถ้วนและมีความชัดเจนเท่านั้น *** 
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