วันแรก

สนามบินสุวรรณภูมิ-เดลลี

20.00 น.

พร้อมกันที่ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ชัน้ 4 ประตู 2 แถว C เคาน์เตอร์ สายการบิน การบินไทย (TG) เจ้าหน้าทีค่ อยต้อนรับ
และอานวยความสะดวกในการเดินทาง (แนะนาให้โหลดของทีไ่ ม่จาเป็ นลงใต้ท ้องเครื่อง เพราะเจ้าหน้าทีอ่ นิ เดียตรวจค่อนขา้ ง
ละเอียด เพือ่ เป็ นการไม่เสียเวลา แนะนาให้ถอื เฉพาะกระเป๋ าถือและของมีค่าขึ้นเครื่องเท่านัน้ )
ออกเดินทางสู่ เมืองเดลี ประเทศอินเดีย โดยสายการบิน Thai Ari Wayเทีย่ วบินที่ TG 331 ใช้เวลาบินโดยประมาณ 4.45
ชัว่ โมง

23.25 น.

วันที่สอง

เดลี-ศรีนาคา-พาฮาลแกม

02.20 น.

ถึง ท่าอากาศยานนานาชาติอนิ ทิราคานธีร ์ เมืองเดลี (เวลาอินเดียช้ากว่าไทยประมาณหนึ่งชัว่ โมงครึ่ง) ผ่านพิธีการตรวจคน
เขา้ เมืองและตรวจรับสัมภาระเรียบร้อยแลว้ ***ให ้ท่านธุระส่วนตัวล ้างหน้าแปรงฟัน ก่อนออกจากสนามบิน
นาท่านเดินทางสู่ อาคารบินภายในประเทศ ณ ท่าอากาศยานนานาชาติอนิ ทิราคานธีร ์ เมืองเดลี
ออกเดินทางสู่ ศรีนาคา (Srinagar) รัฐแคชเมียร์ โดยสายการบิน …. เทีย่ วบินที่ … (ใช้เวลาบินประมาณ 1 ชัว่ โมง 30 นาที
ไม่มอี าหารและเครื่องดืม่ บนเครื่องบิน)
***หมายเหตุ*** เนื่ องจากเที่ยวบินภายในประเทศอินเดีย มีการจากัดน้ าหนักกระเป๋ าสัมภาระ อนุ ญาตให้โหลดกระเป๋ า
สัมภาระลงใต้ทอ้ งเครื่องบินได้ ท่านละไม่เกิน 15 กก. *จานานท่านละไม่เกิน 1 ใบเท่านั้น และสามารถนาขึ้นเครื่องได้
ท่านละ ไม่เกิน 7 กก. จานวนท่านละไม่เกิน 1 ใบ กรณี ท่านมีน้ าหนักเกินทางสายการบินจาเป็ นต้องเรียกเก็บค่าใช้จ่าย
เพิ่มเติม ซึ่งลูกค้าจาเป็ นต้องช าระเองตามจริงทัง้ หมด จึงขอความกรุณาร่วมมือในการคานวนน้ าหนักสัมภาระก่อ นการ
เดินทางทุกครัง้
ถึง สนามบินศรีนาคา เมืองศรีนาคา ซึ่งเป็ นเมืองหลวงในช่วงฤดูรอ้ นแห่งแคว้นจัมมู-แคชเมียร์ ตัง้ อยู่ในหุบเขาแคชเมียร์ ที่
ระดับความสูง 1,730 เมตร ได้เชื่อว่าเป็ นดินแดนแห่งทะเลสาบ สายนา้ สวนดอกไม้และงานศิลปะ ด้วยความงดงามของหุบ
เขาแคชเมียร์น้ เี อง ในศตวรรษที่ 17 จักรพรรดิซาฮังคีรแ์ ละพระนางนู รชาฮาน (พระบิดาและพระมารดาของพระเจ้าซาร์จาฮาน
ผูส้ ร้างทัชมาฮาล) ได้เสร็จมาจากเมืองอัครา เพือ่ มาเทีย่ วดินแดนในแถบนี้และทรงโปรดปรานทิวทัศน์แห่งหุบเขาแคชเมียร์มาก
จนมีพระบัญชาให้สร้างสวนดอกไม้และบ่อนา้ พุรอ้ นหลายแห่งเพือ่ เป็ นที่พกั ผ่อน ให ้ท่านได้ถ่ายรูปกับวิวสวยๆ จากนัน้ นาท่าน
นัง่ รถ Innova คันละ 4-5 ท่าน หรือ รถตู ้ Tempo นัง่ คันละ 8-10 ท่าน สู่เมือง พาฮาลแกม
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร หรือ ห้องอาหารในโรงแรม

….. น.

….. น.

เที่ยง

เย็น

นาท่านเดินทางสู่ เมืองพาฮาลแกม อยู่ห่างจากศรีนาคาประมาณ 90 กิโลเมตร (ใช้เวลาเดินทาง 3 ชัว่ โมง )เป็ นเมืองทีม่ คี วาม
สูง 2130 เมตร เหนือระดับนา้ ทะเล ในช่ วงฤดูหนาวจะปกคุมด้วยหิมะ อากาศหนาวเย็น นา้ ในลาธารเย็นเฉียบ แม่นา้ สาย
ย่อยๆ ไหลมาบรรจบรวมกันเป็ น “แม่นา้ ลิดดาร์” (Liddar) ท่านจะได้สมั ผัสบรรยากาศทุ่งหญ้า ป่ าสน และวิถีชีวติ ของชาว
บ้านเมืองพาฮาแกม และยังเป็ นสถานทีถ่ ่ายทาภาพยนตร์ของอินเดียหลายเรื่อง ท่านสามารถเลือกกิจกรรมตามอัธยาศัย เช่น
ช้อปปิ้ งตลาดพื้นเมือง ขีม่ า้ ชมเมือง ( ค่าขีม่ ้า ไม่รวมในค่าทัวร์ )
บริการอาหารเย็น ณ โรงแรม
จากนัน้ นาท่านเขา้ สู่ทพ่ี กั Hill Top Hotel ระดับ 3 ดาวหรือเทียบเท่า

วันที่สาม

พาฮาลแกม -กุลมาร์ค

เช้า

บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
จากนัน้ นาท่านเดินทางสู่ กุลมาร์ค (Gulmarg) ในช่ วงฤดูรอ้ นทีน่ ่ีจะเป็ นที่ตงั้ ของสนามกอล์ฟทีส่ ูงทีส่ ุดในโลก สาหรับในช่วง
ฤดูหนาวทีน่ ่เี ป็ นสถานทีเ่ ล่นสกีในฤดูหนาว นอกจากนี้กุลมาร์คยังเป็ นสถานทีถ่ ่ายทาภาพยนตร์อกี หลายเรื่อง ตลอดเส ้นทางสู่
กุลมาร์คจะผ่านหมู่บา้ นชาวพื้นเมืองและเทือกเขาหิมะสลับซับซ้อนสวยงาม

เที่ยง

บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร หรือ ห้องอาหารในโรงแรม
จากนัน้ นาท่านขึ้น เคเบิลคาร์ เฟส 1 กระเช้าลอยฟ้ าหรือกอนโดลา (รวมอยู่ในค่าทัวร์) ไปจนถึง ยอดเขากุลมาร์ค ระหว่าง
ทางขึ้นสู่ยอดเขากุลมาร์ค ท่านจะพบเห็นหมู่บา้ นยิปซี ซึ่งจะอพยพไปอยู่ทเ่ี มืองจัมมูในช่วงฤดูหนาว และจะกลับมาอยู่อาศัย
ในช่วงฤดูรอ้ น หากฟ้ าเปิ ดสามารถมองเห็นยอดเขา K2 ทีส่ ูงเป็ นอันดับสองรองจากยอดเขาเอเวอร์
เมือ่ ถึงบนยอดเขากุลมาร์ค ให้ท่านถ่ายรูปกับทิวทัศน์ภูเขาซึ่งเป็ นส่วนหนึ่งของเทือกเขาหิมาลัยทีป่ กคลุมด้วยหิมะสวยงามใน
ทุกทิศทาง (ท่านสามารถเล่นสกีหรือเล่นลากเลือ่ นหิมะได้ ค่าเล่นสกีและลากเลือ่ นหิมะ ไม่รวมในค่าทัวร์)
จากนัน้ นาท่านเดินทางเขา้ สู่ เมืองศรีนาคาและนาท่านเข ้าสู่ทพ่ี กั (พักบ ้านเรือ HOUSE BOAT) ***จะมีพ่อค้าพายเรือนาสิ้นค้า
มาขายถึงบนเรือ เช่น ผ้าพาสมีน่า, เปเปอร์มาเช่, สร้อยคอ, กาไร, เครื่องเงิน ฯลฯ
บริการอาหารเย็น ณ บ้านเรือ
พักบ้านเรือ DELUXE HOUSE BOAT

เย็น

วันที่ส่ี

ศรีนาคา – โซนามาร์ค – สวนชาลิมาร์ – สวนนิ ชาท -สวนทิวลิป

เช้า

บริการอาหารเช้า ณ บ้านเรือ
จากนัน้ นาท่านเดินทางสู่ โซนามาร์ค เป็ นทีร่ ูจ้ กั กันในนาม "ประตูสู่ลาดัคห์" จุดสุดท ้ายก่อนที่จะมุ่งหน้าไปยังเมือง เลห์ ของ
ลาดัคห์ โดยขา้ มภูเขา โซจิ ลา (Zoji La) เส ้นทางทีไ่ ปโซนามาร์คนี้จะขนานไปกับ แม่นา้ สินธุ (Sindhu River) ต้นกาเนิดของ
แม่นา้ ศักดิ์สทิ ธิ์หลายสายในอินเดีย อยู่ห่างจากศรีนาคา ประมาณ 90 กิโลเมตร ในอดีตเส ้นทางนี้เป็ นเส ้นทางสายไหม

เที่ยง

บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร หรือ ห้องอาหารในโรงแรม
นาท่านชม โซนามาร์ค สูงจากระดับนา้ ทะเล 2,800 เมตร โซนามาร์ค หมายถึง ทุ่งแห่งหญ้าทอง โซนามาร์คล ้อมรอบไปด้วย
เทือกเขาหิมาลัยทีม่ คี วามสูง ตัง้ แต่ 4600 - 5300 เมตรเหนือระดับนา้ ทะเล ฉากหลังเป็ นเทือกเขาหิมาลัย มีเส ้นทาง Trekking
สู่ทะเลสาบ และมีดอกไม้ป่าตลอดทัง้ ปี ทีโ่ ซนามาร์ค ในบรรยากาศดีๆ เราสามารถเดินชมธรรมชาติและชมความงามของ ธาร
นา้ แข็งกราเซีย ธารนา้ แข็งที่เกิดจากหิมะทับถมกันมานาน นาท่านเดินทางไปชม สวนโมกุล ที่ตงั้ อยู่รอบทะเลสาบดาล ชม
สวนชาลิมาร์ (Shalimar Garden) เป็ นสวนดอกไม้ท่สี ร้างขึ้นสมัยราชวงศ์โมกุล ก่ อสร้างโดยจักรพรรดิซาฮังคีรเ์ พื่อพระ
มเหสีพระนางนู รชาฮาน และเมืองศรีนาคาเป็ นเมืองที่มีช่ือเสียงในการจัดสวนตามแบบสมัยของราชวงศ์โมกุล เนื่องจาก
ภูมอิ ากาศเย็นสบายเหมาะสมในการเจริญเติบโตของต้นไม้ดอกไม้ จึงกลายเป็ นทีป่ ระทับพักผ่อนของกษัตริยร์ าชวงศ์โมกุลใน
อดีต ชมต้นเมเปิ ลอายุกว่า 400 ปี ต้นปอปลาร์ ต้นทิวลิป และดอกไม้นานาชนิดตามฤดูกาล จากนัน้ นาท่านชม สวนนิ ชาท
(สวนแห่งความสุข) มีววิ ทิวทัศน์ของทะเลสาบดาล มีภูเขาซาร์บาวาล ตัง้ เป็ นฉากหลัง เป็ นสวนที่ใหญ่ท่สี ุด มีตน้ เมเปิ้ ลอายุ
กว่า 400 ปี รวมถึงดอกบัวสวรรค์ ทีห่ าพบเห็นได้ยาก และดอกไม้นานาชนิดตามฤดูกาล
นาท่านชม สวนทิวลิป (Tulip Garden) ดอกทิวลิปจะเริ่มบานตัง้ แต่ปลายเดือนมีนาคมและบานจนถึงประมาณกลางเดือน
เมษายน ของทุกๆปี อิสระถ่ายรูปตามอัธยาศัย จากนัน้ นาท่านกลับบ ้านเรือ
บริการอาหารเย็น ณ บ้านเรือ
พักบ้านเรือ DELUXE HOUSE BOAT

เย็น

วันที่หา้

ศรีนาคา - เดลี -อักรา

เช้า

บริการอาหารเช้า ณ บ้านเรือ

08.00 น.

นาท่าน ล่องเรือสิคารา (เรือพายแบบแคชเมียร์) ในทะเลสาบดาล ชมทัศนียภาพของเทือกเขาทีล่ ้อมรอบทะเลสาบดาล ชมสวน
ผักลอยนา้ วิถชี ีวติ ชาวบา้ นทีอ่ าศัยตามริมนา้ (ใช้เวลาในการล่องเรือ 1 ชม.)

เที่ยง
....

บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร หรือ ห้องอาหารในโรงแรม
ลัดฟ้ าสู่ เดลี โดยสายการบิน ... เทีย่ วบินที่ ....
***หมายเหตุ*** เนื่ องจากเที่ยวบินภายในประเทศอินเดีย มีการจากัดน้ าหนักกระเป๋ าสัมภาระ อนุ ญาตให้โหลดกระเป๋ า
สัมภาระลงใต้ทอ้ งเครื่องบินได้ ท่านละไม่เกิน 15 กก. *จานานท่านละไม่เกิน 1 ใบเท่านั้น และสามารถนาขึ้นเครื่องได้
ท่านละ ไม่เกิน 7 กก. จานวนท่านละไม่เกิน 1 ใบ กรณี ท่านมีน้ าหนักเกินทางสายการบินจาเป็ นต้องเรียกเก็บค่าใช้จ่าย
เพิ่มเติม ซึ่งลูกค้าจาเป็ นต้องช าระเองตามจริงทัง้ หมด จึงขอความกรุณาร่วมมือในการคานวนน้ าหนักสัมภาระก่อ นการ
เดินทางทุกครัง้
เดินทางถึง สนามบินอินทิราคานธีร ์ เมืองเดลี เรียบร้อยแล ้ว นาท่านรับประทานอาหารเย็น
บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร หรือ ห้องอาหารในโรงแรม
จากนัน้ นาท่านเดินทางสู่เมือง อักรา เมืองเก่าแก่เมืองหนึ่งของประเทศอินเดีย เคยเป็ นศูนย์กลางการปกครองของอินเดียสมัย
ราชวงศ์โมกุลและเป็ นสถานทีต่ งั้ ของทัชมาฮาล (ใช้เวลาเดินทาง 4 ชัว่ โมง)
นาท่านเขา้ ทีพ่ กั Royal Regent Hotel ระดับ 3*หรือเทียบเท่า

....
เย็น

วันที่หก

อักรา - ทัชมาฮาล - ป้ อมอักรา –เดลี - สนามบิน กรุงเทพฯ

เช้า

บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารในโรงแรม
จากนัน้ นาท่านเที่ยวชม ทัชมาฮาล ซึ่งเป็ นอนุสรณ์สถานแห่งความรักอันยิ่งใหญ่ของมหาราชาซาจาร์ฮาลทีม่ ตี ่อมหารานีมมุ ตัส
มาฮาล ตัวทัชมาฮาลสร้างจากหินอ่อนสีขาวแสดงถึงความรักทีบ่ ริสุทธิ์นิรนั ดร์ตลอดกาลและหินทรายสีแดงแสดงถึงความรักที่
มัน่ คงต่อพระนางเพียงผูเ้ ดียว ตัวทัชมาฮาลประดับประดาด้วยรัตนชาตินานาชนิด ใช้เวลาในการสร้างถึง 22 ปี

เที่ยง

เย็น

บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร หรือ ห้องอาหารในโรงแรม

จากนัน้ นาท่านเทีย่ วชม ป้ อมอักรา พระราชวังทีย่ ่งิ ใหญ่สร้างขึ้นโดยใช้เวลายาวนานถึงสามยุคของกษัตริยแ์ ห่งราชวงศ์โมกุล มี
ลักษณะเป็ นกาแพงสองชัน้ และป้ อมอาคารทางเข ้าสีท่ ศิ ภายในประกอบด้วยพระราชวัง มัสยิด สวนดอกไม้ อาคารหินทรายสี
แดงสร้างโดยกษัตริยอ์ คั บาร์ ยังเป็ นทีค่ ุมขังกษัตริยซ์ าจาร์ฮาล โดยบุตรชายของพระองค์เอง พระองค์ใช้เวลาช่ วงสุดทา้ ยของ
ชีวติ โดยการมองผ่านแม่นา้ ยุมนาไปยังทัชมาฮาลทีซ่ ่งึ มเหสีสุดทีร่ กั ของพระองค์ประทับอยู่อย่างนิรนั ดร์
สมควรแกเวลานาท่าน เดินทางกลับ เมืองเดลี จากนัน้ นาท่าน ช้อปปิ้ งตลาดจันปาท เป็ นตลาดช้อปปิ้ งซื้อของที่ระลึกของ
อินเดีย เช่น ภาพวาด หนังสือ กระเป๋ าเสื้อผ้า เครื่องประดับ กาไลข ้อมือ-ข ้อเท้า ผ้าปูโต๊ะในสไตล์อนิ เดีย ส่วนใหญ่คนที่มาซื้อ
จะเป็ นนักท่องเทีย่ วซะส่วนใหญ่ โดยราคาก็จะสูงเป็ นพิเศษ ถ้าไปช้อปปิ้ งทีต่ ลาดจันปาทนี้ตอ้ งมีความอดทนในเรื่องของการต่อ
ราคาเป็ นพิเศษ
บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร หรือ ห้องอาหารในโรงแรม
จากนัน้ นาท่านเดินทางสู่ สนามบินอินทรา คานธี เมืองเดลลี เพือ่ นาท่านเช็คอินรับบัตรโดยสารเพือ่ เดินทางกลับสู่ประเทศไทย

23.30 น.

ออกเดินทางสู่ สนามบินสุวรรณภูมิ ประเทศไทย โดยสายการบิน Thai Ari Way เที่ยวบินที่ TG 316 ใช้เวลาบินประมาณ
4.45 ชัว่ โมง

วันที่เจ็ด

เดลี – กรุงเทพฯ

05.25 น.

ถึง สนามบินสุวรรณภูมิ ประเทศไทย โดยสวัสดิ์ภาพ
---------------------------------------------------------------------

อัตราค่าบริการและเงือ่ นไขการให้บริการ

อินเดีย ตะลุยหิมะ แคชเมียร์ พาฮาแกม ทัชมาฮาล 7 วัน 4 คืน TG
กาหนดการเดินทาง
วันที่ 27 มี.ค. – 02 เม.ย. 63
วันที่ 10-16 เม.ย. 63
วันที่ 30 เม.ย. – 06 พ.ค. 63
วันที่ 01 – 07 พ.ค. 63
วันที่ 03 - 09 ก.ค. 63
วันที่ 24 – 30 ก.ค. 63
วันที่ 12-18 ต.ค. 63
วันที่ 22-29 ต.ค. 63
วันที่ 04-11 ธ.ค. 63

ผูใ้ หญ่พกั ห้อง เด็กอายุไม่เกิน12ปี เด็กอายุไม่เกิน12ปี ไม่รวมตัว๋
ละ2-3ท่าน
เสริมเตียง
ไม่เสริมเตียง
เครื่องบิน พักเดี่ยว
ไม่รวมค่าวีซ่า ไม่รวมค่าวีซ่า
ไม่รวมค่าวีซ่า ไม่รวมค่าวีซ่า
29,990. -

29,990. -

28,900. -

-

4,990. -

34,990.-

34,990.-

33,990. -

-

5,990. -

32,990. -

32,990. -

31,990. -

-

4,990. -

31,990.-

31,990.-

30,990. -

-

4,990. -

32,990. -

32,990. -

31,990. -

-

4,990. -

30,990. -

30,990. -

29,990. -

-

4,990. -

32,990. -

32,990. -

31,990. -

-

4,990. -

33,990. -

33,990. -

32,990. -

-

4,990. -

34,990. -

34,990. -

33,990. -

-

5,990. -

อัตราค่าบริการนี้ รวม
✓ ตัวเครื
๋ ่องบินชัน้ ประหยัดระบุวนั เดินทางไป-กลับพร้อมคณะ
✓ ภาษีน้ ามันและภาษีตวทุ
ั ๋ กชนิด(สงวนสิทธิเก็บเพิม่ หากสายการบินปรับขึ้นก่อนวันเดินทาง)
✓ ที่พกั โรงแรมตามรายการ 4 คืน พักห้องละ 2-3 ท่าน (กรณี มาไม่ครบคู่และไม่ตอ้ งการเพิม่ เงินพักห้องเดี่ยว)
✓ อาหารตามรายการระบุ(สงวนสิทธิในการสลับมื้อหรือเปลี่ยนแปลงเมนู อาหารตามสถานการณ์)

✓ ค่าเข้าชมสถานที่ตามรายการระบุ
✓ ค่าระวางน้ าหนักกระเป๋ าไม่เกิน 30 กก. สาหรับเที่ยวบิน กรุงเทพฯ-เดลี-กรุงเทพฯ
✓ ค่าระวางน้ าหนักกระเป๋ าไม่เกิน 15 กก. สาหรับเที่ยวบิน เดลี-สรีนาคา-เดลี
✓ ค่ารถรับ-ส่งสถานที่ท่องเที่ยวตามรายการระบุ
✓ ค่ามัคคุเทศก์ผูช้ านาญเส้นทางดูแลตลอดการเดินทาง
✓ ค่าประกันชีวติ กรณี อบุ ตั เิ หตุในระหว่างการเดินทาง คุม้ ครองในวงเงินไม่เกินท่านละ 1,000,000 บาทและค่ารักษาพยาบาล กรณี
อุบตั เิ หตุในวงเงินไม่เกิน ท่านละ 200,000 บาท (ตามเงื่อนไขกรมธรรม์)

อัตราค่าบริการไม่รวม
× ภาษีหกั ณ ที่จ่าย 3%และภาษีมูลค่าเพิม่ 7%
× ค่าทาหนังสือเดินทางไทย,ค่าธรรมเนียมสาหรับผูถ้ อื พาสปอร์ตต่างชาติค่าทาใบอนุ ญาตกลับเข้าประเทศของคนต่างชาติ(Re-Entry)
หรือ คนต่างด้าว (เป็ นหน้าที่ของผูเ้ ดินทางในการจัดทาเอง)
× ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าเครือ่ งดื่มและค่าอาหารที่สงเพิ
ั ่ ม่ เอง, ค่าโทรศัพท์, ค่าอาหารและเครือ่ งดื่มสัง่
พิเศษนอกรายการ ค่าซักรีด, ค่าโทรศัพท์ทางไกล, ค่าอินเตอร์เน็ต ฯลฯ
× ค่าใช้จ่ายอันเกิดจากความล่าช้าของสายการบิน,อุบตั ิภยั ทางธรรมชาติ,การประท้วง,การจลาจล,การนัดหยุดงาน,การถูกปฏิเสธไม่ให้
ออกและเข้าเมืองจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองและเจ้าหน้าที่กรมแรงงานทัง้ ที่เมืองไทยและต่างประเทศซึ่งอยู่นอกเหนือความ
ควบคุมของบริษทั ฯ
× ค่าปรับ สาหรับน้ าหนักกระเป๋ าเดินทางที่เกินจากที่ทางสายการบินกาหนดไว้ 15 กก.
× ค่าธรรมเนียมวีซ่าอินเดียแบบ E-Visa แบบ Double (เข้า-ออก 2 ครัง้ ภายใน 30 วัน) ท่านละ 1,000 บาท (ชาระพร้อมค่ามัดจาทัวร์)
หากต้องการ E-Visa แบบ Multiple (เข้า-ออก หลายครัง้ ภายใน 1 ปี ) เพิม่ ท่านละ 500 บาท
× ค่าทิปไกด์ทอ้ งถิ่น,คนขับรถ 1,200 บาท/ทริป/ลูกทัวร์ 1 ท่าน (ชาระที่สนามบินในวันเดินทาง)
× ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ตามสินน้ าใจของทุกท่าน (ไม่รวมในทิปไกด์ทอ้ งถิ่นและคนขับรถแต่ไม่บงั คับทิป)

เงือ่ นไขการสารองที่นงั ่
1.กรุณาทาการจองก่อนการเดินทาง อย่างน้อย 45 วันทาการหรือก่อนหน้านั้น โดยส่งแฟกซ์หรืออีเมลล์รายชื่อและหน้าหนังสือเดินทางเพือ่
ยันการจองที่นงั ่ พร้อมชาระมัดจาท่านละ 10,000 บาท
2.ค่าทัวร์สว่ นที่เหลือ บริษทั ฯ จะขอเก็บค่าทัวร์ทง้ั หมด 15 วันก่อนการเดินทาง มิเช่นนั้นบริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทาง
ของท่าน และการคืนเงินทัง้ หมดหรือบางส่วนตามค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง
3.เมื่อท่านตกลงชาระเงินค่าบริการไม่ว่าทัง้ หมดหรือบางส่วนกับทางบริษทั ฯ ทางบริษทั ฯจะถือว่าท่านได้ยอมรับในเงื่อนไขการให้บริการที่ได้
ระบุไว้ในเอกสารฉบับนี้ทง้ั หมดนี้แล้ว
4.ทางบริษทั ขอสงวนสิทธิ์ในการดาเนินการยื่นขอวีซ่าประเทศอินเดียแบบ E Visa ให้กบั ผูร้ ่วมเดินทางเท่านั้น ยกเว้นแต่ผูร้ ่วมเดินทางมี วี
ซ่าปี

เงือ่ นไขการยกเลิก
1.ยกเลิกการเดินทางก่อนการเดินทาง 30 วัน บริษทั ฯจะคืนเงินค่ามัดจาให้ทง้ั หมด โดยจะหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง เช่นค่าธรรมเนียมวีซ่า
ยกเว้นในกรณี วนั หยุดเทศกาล,วันหยุดนักขัตฤกษ์ ทางบริษทั ฯขอสงวนสิทธิ์ไม่คนื เงินมัดจาโดยไม่มีเงื่อนไขใดๆทัง้ สิ้น
2.ยกเลิกการเดินทาง 15 วัน ก่อนการเดินทาง หักค่ามัดจาทัวร์ 50%
3.ยกเลิกก่อนการเดินทาง 7-14 วันเก็บค่าใช้จ่าย 100% ของราคาทัวร์ ต่อท่าน
4.สาหรับผูโ้ ดยสารที่ไม่ได้ถอื หนังสือเดินทางไทย และทางบริษทั ฯเป็ นผูย้ ่นื วีซ่าให้ เมื่อผลวีซ่าผ่านแล้วมีการยกเลิกการเดินทางบริษทั ฯ ขอ
สงวนสิทธิ์ในการคืนค่ามัดจาทัง้ หมด

เงือ่ นไขการให้บริการ
1.โปรแกรมทัวร์น้ จี ะสามารถออกเดินทางได้ตอ้ งมีจานวนผูเ้ ดินทางขัน้ ตา่ 30 ท่านรวมในคณะตามทีก่ าหนดไว้เท่านัน้ หากมีจานวนผูเ้ ดินทาง
รวมแล ้วน้อยกว่าทีก่ าหนดไว้ บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกหรือปรับเปลีย่ นกาหนดการเดินทาง ในกรณีทม่ี ผี ูเ้ ดินทาง 15-19 ท่าน ต้อง
เพิม่ เงินท่านละ 2,000 บาท, กรณีทม่ี ผี ูเ้ ดินทาง 20-24 ท่านต้องเพิม่ เงินท่านละ 1,000 บาท และในกรณีทม่ี ผี ูเ้ ดินทาง 25-29 ท่านต้องเพิม่ เงิน
ท่านละ 500 บาท
2.ในกรณี ท่ที ่านไม่ได้รบั ผลการอนุ มตั ิวซี ่าเขา้ ประเทศอินเดีย แบบ E-Visa ทางบริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนค่าธรรมเนียมวีซ่า E-Visa
และเรียกเก็บค่าธรรมเนียมวีซ่าเพิม่ เติม เพือ่ ดาเนินการขอวีซ่าใหม่โดยตรงกับทางศูนย์รบั ยื่นวีซ่าอินเดีย ประจาประเทศไทย
3.บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาและเงือ่ นไขต่างๆ โดยไม่ตอ้ งแจ้งใหท้ ราบล่วงหน้า ทัง้ นี้ใหข้ ้ นึ อยู่กบั ดุลยพินิจของบริษทั ฯ
เท่านัน้ อีกทัง้ ขอ้ สรุปและขอ้ ตัดสินใดๆ ของบริษทั ฯ ให้ถอื เป็ นข ้อยุตสิ ้ ินสุดสมบูรณ์
4.บริษทั ฯ และตัวแทนของบริษทั ขอสงวนสิทธิ์ท่จี ะเปลี่ยนแปลงรายการทัวร์ตามความเหมาะสม ใหส้ อดคลอ้ งกับสถานการณ์ ขอ้ จากัดด้าน
ภูมอิ ากาศ และเวลา ณ วันทีเ่ ดินทางจริง ทัง้ นี้ทางบริษทั ฯ จะยึดถือและคานึงถึงความปลอดภัย รวมถึงประโยชน์สูงสุด ของลูกค้าส่วนมาก
เป็ นสาคัญ
5.รายการทัวร์น้ เี ป็ นการท่องเทีย่ วแบบหมู่คณะ (Join Tour) จัดทาและดาเนินการโดยบริษทั คู่คา้ (Partner)
6.อัตราค่าบริการคิดคานวณจากอัตราแลกเปลีย่ น และราคาตัวเครื
๋ ่องบินในปัจจุบนั บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลีย่ นราคาค่าบริการใน
กรณีทม่ี กี ารขึ้นราคาค่าตัวเครื
๋ ่องบิน ค่าประกันภัยสายการบิน ค่าธรรมเนียมนา้ มัน หรือมีการประกาศลดค่าเงินบาทหรืออัตราแลกเปลี่ยนได้
ปรับขึ้นในช่วงใกล้วนั ทีค่ ณะจะเดินทาง
7.ในระหว่างการท่องเทีย่ วนี้ หากท่านไม่ใช้บริการใดๆ ไม่ว่าทัง้ หมดหรือบางส่วน ถือว่าท่านสละสิทธิ์ไม่สามารถเรียกร้องขอคืนค่าบริการได้
8.หากท่านไม่เดินทางกลับพร้อมคณะทัวร์ ตัวเครื
๋ ่องบินขากลับซึ่งยังไม่ได้ใช้ ไม่สามารถนามาขอคืนเงินได้
9.ค่าบริการที่ท่านชาระกับทางบริษทั ฯ เป็ นการชาระแบบเหมาขาด และทางบริษทั ฯ ได้ชาระใหก้ บั บริษทั ฯ ตัวแทนแต่ละแห่งแบบเหมาขาด
เช่นกัน ดังนัน้ หากท่านมีเหตุอนั ใดทีท่ าให้ท่านไม่ได้ท่องเทีย่ วพร้อมคณะตามรายการทีร่ ะบุไว้ ท่านจะขอคืนค่าบริการไม่ได้
10.กรณี เกิดความผิดพลาดจากตัวแทน หรือ หน่ วยงานที่เกี่ยวข ้อง จนมีการยกเลิก ล่าช้า เปลี่ยนแปลง การบริการจากสายการบิน บริษทั
ขนส่ง หรือ หน่ วยงานที่ให้บริการ บริษทั ฯ จะดาเนินโดยสุดความสามารถที่จะจัดบริการทัวร์อ่ืนทดแทนให ้ แต่ จะไม่คืนเงินให ้ สาหรับ
ค่าบริการนัน้ ๆ

11.มัคคุเทศก์ พนักงาน และตัวแทนของบริษทั ฯ ไม่มสี ทิ ธิ์ในการใหค้ าสัญญาใดๆ ทัง้ สิ้นแทนบริษทั ฯ นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผู ม้ ี
อานาจของบริษทั ฯ กากับเท่านัน้
12.บริษทั ฯ รับเฉพาะผูม้ วี ตั ถุประสงค์เดินทางเพื่อท่องเทีย่ วเท่านัน้ การเดินทางของผูเ้ ดินทางด้วยวัตถุประสงค์แอบแฝงอื่น ๆ เช่น การไปค้า
แรงงาน การค้าประเวณี การค้ามนุษย์ การขนส่งสินค้าหนีภาษี การขนยาเสพติด การโจรกรรม การขนอาวุธสงคราม การก่อการร้าย และ อื่น
ๆ ทีเ่ ข ้าข่ายผิดกฏหมาย ผิดศีลธรรมอันดี บริษทั ฯ มิได้มสี ่วนรูเ้ ห็น เกี่ยวข ้อง หรือ มีส่วนต้องรับผิดชอบใด ๆ กับการกระทาดังกล่าวทัง้ สิ้น
13.หากผูเ้ ดินทางถูกเจ้าหน้าที่ตรวจคนเขา้ เมืองของประเทศนัน้ ๆ ปฏิเสธการเขา้ - ออกเมือง ด้วยเหตุผลใดๆ ก็ตาม ถือเป็ นเหตุผลซึ่งอยู่
นอกเหนืออานาจ และความรับผิดชอบของบริษทั ฯ ทางบริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ์ทจ่ี ะไม่รบั ผิดชอบคืนเงินทัง้ หมด
14.ผูเ้ ดินทางต้องใช้วจิ ารณญาณส่วนตัวและรับผิดชอบต่อการตัดสินใจในการเลือกซื้อสินค้าต่าง ๆ ในระหว่างการเดินทางท่องเทีย่ วด้วยตัว
ท่านเอง บริษทั ฯ จะไม่สามารถรับผิดชอบใด ๆ หากเกิดความไม่พงึ พอใจในสินค้าทีผ่ ูเ้ ดินทางได้ซื้อระหว่างการเดินทางท่องเทีย่ วนี้
15.ผูเ้ ดินทางต้องรับผิดชอบต่อการจัดเก็บ และดูแลทรัพย์สนิ ส่วนตัว ของมีค่าต่าง ๆ อย่างระมัดระวัง บริษทั ฯ จะไม่สามารถรับผิดชอบใด ๆ
หากเกิดการสูญหายของ ทรัพย์สนิ ส่วนตัว ของมีค่าต่าง ๆ ระหว่างการเดินทางท่องเทีย่ ว อันมีสาเหตุมาจากผูเ้ ดินทาง
16.บริษทั ฯ จะไม่รบั ผิดชอบต่อการสูญหายของทรัพย์สนิ และ สัมภาระระหว่างการเดินทางอันมีสาเหตุมาจากสนามบิน สายการบิน บริษทั
ขนส่ง โรงแรม หรือ การโจรกรรม แต่จะทาหน้าทีเ่ ป็ นตัวแทนในการเรียกร้องค่าชดใช้ให ้กับผูเ้ ดินทาง
17.บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ์ทจ่ี ะไม่รบั ผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ท่เี กิดจากการยกเลิกหรือความล่าช้าของสายการบิน ภัยธรรมชาติ การนัด
หยุดงาน การจลาจล การปฏิวตั ิ รัฐประหาร ทีอ่ ยู่นอกเหนือการควบคุมของทางบริษทั ฯ หรือ ค่าใช้จ่ายเพิม่ เติมทีเ่ กิดขึ้นทางตรง หรือทางอ้อม
เช่น การเจ็บป่ วย การถูกทาร้าย การสูญหาย ความล่าช้า หรือ จากอุบตั เิ หตุต่างๆ
18.บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ์ท่จี ะไม่รบั ผิดชอบใด ๆ ต่อการไม่เป็ นไปตามความคาดหวัง และความไม่พงึ พอใจของผูเ้ ดินทาง ที่เกี่ยวขอ้ งกับ
สภาพธรรมชาติ ภูมอิ ากาศ ฤดูกาล ทัศนียภาพ วัฒนธรรม วิถแี ละพฤติกรรมของประชาชนในประเทศทีเ่ ดินทางไป
19.ทางบริษทั ฯจะไม่รบั ผิดชอบใดๆทัง้ สิ้น หากผูเ้ ดินทางประสบเหตุสภาวะฉุกเฉินจากโรคประจาตัว ซึ่งไม่ได้เกิดจากอุบตั ิเหตุในรายการ
ท่องเทีย่ ว (ซึ่งลูกค้าจะต้องยอมรับในเงือ่ นไขนี้ในกรณีทเ่ี กิดเหตุสุดวิสยั ซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษทั ทัวร์)
20.กรณีใช้หนังสือเดินทางราชการ(เล่มนา้ เงิน)เดินทางเพื่อการท่องเทีย่ วกับคณะทัวร์ หากท่านถูกปฏิเสธในการเข ้า-ออกประเทศใดๆก็ตามทาง
บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คนื ค่าทัวร์และรับผิดชอบใดๆทัง้ สิ้น
21.กรณีทท่ี ่านต้องออกตัวภายในประเทศ
๋
เช่น (ตัวเครื
๋ ่องบิน,ตัวรถทั
๋ วร์,ตัวรถไฟ)
๋
กรุณาสอบถามทีเ่ จ้าหน้าทีท่ กุ ครัง้ ก่อนทาการออกตัวเนื
๋ ่องจาก
สายการบินอาจมีการปรับเปลีย่ นไฟล์ทบิน หรือ เวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให ้ทราบล่วงหน้า ทางบริษทั ฯจะไม่รบั ผิดชอบใดๆใน กรณีถา้ ท่านออกตัว๋
ภายในโดยไม่แจ้งให้ทราบและหากไฟล์ทบินมีการปรับเปลีย่ นเวลาบินเพราะถือว่าท่านยอมรับในเงือ่ นไขดังกล่าวแล ้ว
22. หนังสือเดินทางต้องมีอายุการใช้งานเหลือไม่นอ้ ยกว่า 6 เดือน และบริษทั ฯรับเฉพาะผูม้ ีจุดประสงค์เดินทางเพือ่ ท่องเที่ยวเท่านั้น (หนังสือ
เดินทางต้องมีอายุเหลือใช้งานไม่นอ้ ยกว่า 6 เดือน บริษทั ฯไม่รบั ผิดชอบหากอายุเหลือไม่ถงึ และไม่สามารถเดินทางได้

เอกสารทีต
่ ้องเตรียมประกอบการยืน
่ วีซา่ อินเดีย(E-Visa)
1.แบบฟอร์ม แบบฟอร์มกรอกข ้อมูลเพือ
่ ประกอบการดาเนินการขอวีซา่ โดยต ้องกรอกข ้อมูลให ้ครบถ ้วน
ื เดินทาง (Passport) ไฟล์สกุล pdf
2.ไฟล์แสกนหนังสอ
ี าว ไม่มก
3.สแกนรูปถ่ายส ี ด ้านหลัง เป็ นสข
ี รอบ ขนาด 2 x 2นิว้ 2 รูป

ตัวอย่างรูปถ่ายและหน ้าพาสปอตทีแ
่ สกน

่
กรุณากรอกข้อมูลเพือ
่ ดาเนินการขอวีซา
่ ออนไลน์ของประเทศอินเดีย มีขอ
่ 2 ครงต่
*โปรดทราบ วีซา
้ จาก ัดการให้วซ
ี า
ั้ อ 1 ปี ปฎิทน
ิ หากท่านเคยได้
่ ออนไลน์ครบ2ครงแล้
่ อินเดียเท่านน
ยืน
่ หรือได้รบ
้ การอนุม ัติวซ
ี า
ั้
ว จะต้องดาเนินการยืน
่ ผ่านศูนย์ร ับยืน
่ วีซา
ั้
กรุณาติดต่อเจ้าหน้าทีเ่ พือ
่ ให้การแนะนา
่ นต ัว
ประว ัติสว
คานาหน ้า : ⃣

นาย

⃣ นาง

่ : ________
ชือ

⃣ นางสาว

_

NAME: _ _________
สถานะภาพ :

⃣ แต่งงาน

⃣ โสด

⃣ เด็กชาย

⃣ เด็กหญิง

_____นามสกุล : _ ______ ___

___

___ SURNAME: _

___

____________ ___

⃣ หย่าร ้าง

ตาหนิบนร่างกายทีเ่ ห็นได ้ชัด เช่น ไฝ,แผลเป็ น :__________________________________________________________
่ สามี/ภรรยา:
ชือ

_____________________________________________

สัญชาติสามี/ภรรยา :

_ ___ _____

_____________________________________________ __________

ทีอ
่ ยูป
่ ั จจุบัน :
____________________________________________ _______

____________________________________

เบอร์โทรศัพท์ บ ้าน :_________________________________________
เบอร์โทรศัพท์ มือถือ :__ _______________________________________
ประว ัติครอบคร ัว
่ /นามสกุลบิดา :
ชือ

___________

จังหวัดทีเ่ กิด ____

_

่ /นามสกุลมารดา :
ชือ

____________

จังหวัดทีเ่ กิด __

_

ึ
ประว ัติการศกษา
____

_______

ประว ัติการทางาน
อาชีพ :
___

___

_____

___

___

่ บริษัท/สถานศึกษา :
ชือ

ตาแหน่ง _____

เบอร์โทรติดต่อ :
ทีอ
่ ยู่ : _
____
รหัสไปรษณีย ์ : ___

_
______
.

_______________________________________ _______
_

_
_________

ื่ ประเทศทีท
่ งระยะเวลา 10 ปี * สาค ัญมาก
*โปรดระบุรายชอ
่ า่ นได้เดินทางในชว
___________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________

่ / หมายเลขวีซา
่ / หมายเลขวีซ่า ครงล่
*หากท่าน "เคย" ได้ร ับวีซ่าอินเดีย โปรดแจ้งรายละเอียดวีซ่า ประเภทของวีซา
ั้ าสุด *
สาค ัญมาก
_________________________________________________________________________________

ื่ โรงแรมทีพ
*หากท่าน "เคย" ไปประเทศอินเดียมาก่อนโปรดระบุเมืองทีท
่ า่ นไป และชอ
่ ัก ล่าสุด * สาค ัญมาก
_________________________________________________________________________________

่ ง 3 ปี ทีผ
*ในชว
่ า่ นมา ท่านเคยเดินทางไปประเทศด ังต่อไปนีห
้ รือไม่ : บ ังคลาเทศ/ ศรีล ังกา/ ภูฏาน/ ม ัลดีฟส/์ เนปาล/
ปากีสถาน/ อ ัฟกานิสถาน หากท่านเคยโปรดระบุว ันเดินทาง * สาค ัญมาก
_________________________________________________________________________________

