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บินด้วยสายการบิน INDIGO (6E) : ขึน้เคร่ืองสนามบินสวุรรณภมิู (BKK) 

6E 1054 BKK(สวุรรณภมิู) – DEL(เดลี) 17.10 – 19.55 

6E 5201 DEL(เดลี) – SXR(ศรีนาคา) 07.30 – 09.00 

6E 5031 SXR(ศรีนาคา) – DEL(เดลี) 19.05 – 20.55  
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6E 1053 DEL(เดลี) – BKK(สวุรรณภมิู) 10.20 – 16.10 

**โหลดกระเป๋าสมัภาระโดยน้ําหนักไม่เกิน 20  ก.ก. (ไม่เกิน 1ช้ิน) และ ถือขึน้เคร่ืองบินได้น้ําหนักไม่เกิน 7 ก.ก. ** 

 

DAY 1 กรงุเทพฯ (สวุรรณภมิู) – สนามบินเดลี             (–/–/–) 
14.00  คณะพรอ้มกนั ณ ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภมิู กรงุเทพฯ  ชัน้ 4 เคาน์เตอรเ์ชค็อนิ สายการบิน 

INDIGO โดยมเีจา้หน้าทีข่องบรษิทัฯ คอยใหก้ารตอ้นรบั อํานวยความสะดวกตลอดขัน้ตอนการเชค็อนิ และ 

หวัหน้าทวัรใ์หค้าํแนะนําเพือ่เตรยีมความพรอ้มก่อนออกเดนิทาง  

17.10 ออกเดนิทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติ กรงุเดลี ประเทศอินเดีย โดยสายการบนิ INDIGO เทีย่วบนิที ่

6E 1054   

19.55  เดนิทางถงึ ท่าอากาศยานนานาชาติ กรงุเดลี ประเทศอินเดีย (เพือ่รอเปลีย่นเครือ่ง) 

 

DAY 2 สนามบินเดลี – สนามบินศรีนาคา – แคชเมียร ์– เทือกเขากลุมารค์ – นัง่กระเช้า

ลอยฟ้า – ชมทิวทศัน์เทือกเขากลุมารค์             (–/L/D) 
07.30  ออกเดนิทางสู ่ท่าอากาศยานศรีนาคา เมืองแคชเมียร ์ประเทศอินเดีย โดยสายการบนิ INDIGO  

  เทีย่วบนิที ่6E 5201 

09.00 เดนิทางถึง ท่าอากาศยานศรีนาคา รฐัแคชเมียร ์ประเทศอินเดีย หลงัผ่านขัน้ตอนการตรวจหนังสอื

เดนิทาง และตรวจรบัสมัภาระเรยีบรอ้ยแลว้  

 นําท่านสู่ตวั เมืองศรีนาคา (SRINAGAR) ซึ่งเป็นเมอืงหลวงของแคชเมยีร์ ประกอบด้วยทะเลสาบขนาด

ใหญ่ คอื ทะเลสาบดาล และ ทะเลสาบนากิน้ ดา้นหลงัมเีทอืกเขาโอบลอ้มโดยรอบ ในสมยัทีถู่กปกครองโดย

ราชวงศ์โมกุล มกีารจดัทําผงัเมอืงขึน้มาใหม่ จงึทําใหแ้คชเมยีร์เป็นเมอืงที่สวยงาม ปัจจุบนัชาว ศรนีาคา

เกอืบรอ้ยละ 98 % นบัถอืศาสนาอสิลาม 
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 โดย รฐัแคชเมียร์ (KASHMIR) ตัง้อยู่ทางตอนเหนือสุดของประเทศอินเดีย หรือที่ได้รบัขนานนามว่า 

“ดินแดนสวติเซอร์แลนด์แห่งเอเชีย”  เป็นดินแดนกลางเทือกเขาหมิาลยัที่มธีรรมชาติสวยงามอย่างน่า

อศัจรรย ์แคชเมยีรถ์อืว่าเป็นอกีหน่ึงรฐัทีม่คีวามหลากหลายทางภูมปิระเทศทีค่ลา้ยคลงึกบัประเทศฝัง่ยุโรป 

เน่ืองจากมทีัง้แบบเทอืกเขา พืน้ทีร่าบบนภูเขา ภูเขาหมิะ ทุ่งหญา้ และทะเลสาบ และทีส่าํคญัแคชเมยีรเ์ป็น

เมอืงที่สามารถเที่ยวได้ตลอดทัง้ปี ที่ทัง้ยงัมทีศันียภาพด้านหลงัเป็นววิของทะเลสาบดาล ซึ่งยิง่ทําใหท้ี่น่ี

สวยงามยิง่ขึน้ไปอกี หากใครไดม้าเยอืนเป็นอนัตอ้งตกหลุมรกักนัทุกคน 
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ออกเดนิทางโดยสู ่กลุมารค์ (GULMARG) อยูห่า่งจากเมอืงศรนีาคาประมาณ 58 กโิลเมตร กุลมารค์ เป็น 

 ภเูขาทีส่วยงามทีส่ดุแหง่หน่ึงใน แคชเมยีร ์(KASHMIR) เดมิเรยีกเการมิารค์ ตัง้โดยสลุต่าน ยซุูปชาร ์ใน 

 ศตวรรษที ่16 เน่ืองจากทีน่ี่เป็นทุง่หญา้ทีเ่ตม็ไปดว้ยดอกไมป่้าตามฤดกูาล และในปัจจุบนัยงัเป็นสถานทีต่ัง้ 

 ของสนามกอลฟ์ 18 หลุมทีส่งูทีส่ดุในโลก (3,000 เมตรจากระดบัน้ําทะเล) และมสีถานทีเ่ล่นสกใีนฤดหูนาว 

 ดว้ย ตลอดเสน้ทางสูกุ่ลมารค์จะผา่นทุง่นาขา้ว หมูบ่า้นชาวพืน้เมอืง ฝงูแกะตามภเูขา และเทอืกเขาหมิะ 

 สลบัซบัซอ้นสวยงาม ชาวแคชเมยีรก์ล่าวขานวา่ทุง่หญา้แหง่ดอกไม ้เป็นเสน้ทางทีมุ่ง่สูช่ายแดนปากสีถาน  

 กุลมารค์เป็นแหล่งทอ่งเทีย่วในฤดหูนาว มรีะดบัความสงู 2,730 เมตร จากระดบัน้ําทะเล   ในชว่งฤดรูอ้นทีน่ี่ 

 จะเป็นทีต่ ัง้ของสนามกอลฟ์ทีส่งูทีส่ดุในโลก โดยรอบทา่นจะไดพ้บเหน็กระทอ่มรปูทรงแบบในเทพนิยาย  

 และมป่ีาสนเป็นฉากหลงั  ทีน่ี่ยงัสถานเป็นทีถ่่ายทาํภาพยนตรอ์กีดว้ย  

 
เท่ียง  บริการอาหาร ณ ภตัตาคาร 

  อสิระชมหุบเขากุลมารค์  โดยการขึน้กอนโดล่ากระเชา้ลอยฟ้าทีม่คีวามสงูทสีดุในโลก อยูท่ี ่3,979 สงูจาก 

  ระดบัน้ําทะเล (คา่ทวัรร์วมกอนโดล่าเฟส 1 ระยะทางประมาณ 5 กโิลเมตร หากทา่นใดตอ้งการชมยอด 

  ภเูขาหมิะในเฟส 2 ชาํระเพิม่ประมาณ 1,600 รปีูเพือ่ขึน้ไปชมทศันียภาพอนัสวยงาม และววิยอดเขานนักา 

  พารบ์ตั (NANGA PARBAT) หรอืววิของเทอืกเขาหมิาลยั) หน้ารอ้นอาจมหีมิะน้อยเป็นสถานทีท่อ่งเทีย่วที ่

  นกัทอ่งเทีย่วนิยมมกันิยมมาเทีย่วกนัชว่งฤดหูนาวเพือ่เล่นสก ี// ถา้ในชว่งฤดรูอ้นทีกุ่ลมารค์กอ้จะเตม็ไป 

  ดว้ยทุง่ดอกไม ้ทุง่หญา้ ป่าสน และววิทวิทศัน์อนัสวยงาม สว่นบนยอดเขากจ็ะมหีมิะปกคลุมตลอดปี (มาก 

  น้อยขึน้อยูก่บัอุณหภมู)ิ 
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สมควรแก่เวลานําทา่นเดนิทางกลบัสูเ่มอืงศรนีาคา 

คํา่  บริการอาหาร ณ ภตัตาคาร  

พกัท่ี  MILAN HOTEL , SRINAGAR หรือเทียบเท่า 2 คืน 

 

DAY 3 โซนามารค์ – ทาจิวาส กราเซียร ์–  ศรีนาคา        (B/L/D) 
เช้า  บริการอาหาร ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

  นําทา่นเดนิทางสู ่โซนามารค์ (SONAMARG)  แหล่งทอ่งเทีย่วทางธรรมชาต ิ ทีส่วยงามของกราเซยีร ์

  น้ําแขง็เสน้ทางน้ีจะเป็นเสน้ทางทีม่ทีวิทศัน์สวยงามตลอดทาง  จงึเป็นเสน้ทางทีใ่หเ้กบ็ภาพประทบัใจได ้

  ตลอดทาง  ผา่นชมป่าวอลนตัใหญ่ทีป่ลกูเรยีงรายตลอดสองขา้งทางและภเูขาหมิะทีม่รีปูรา่งแปลกตา   

  จดัเป็นเสน้ทางทีส่วยทีส่ดุเสน้หน่ึงของแคชเมยีร ์ ความสงูไล่ระดบัขึน้ไปถงึ 3,000 เมตร  จากระดบัน้ําทะเล 

  และมเีทอืกเขาหมิาลยัเป็นฉากหลงัทีเ่รยีกขานตามทอ้งถิน่วา่  ทาจวิาส (THAJIWAS) ภเูขาซึง่ปกคลุมไป 

  ดว้ยหมิะตลอดปี   
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เท่ียง  บริการอาหาร ณ ภตัตาคาร 

      เดนิชมธรรมชาตสิมัผสัอากาศเยน็  ชมววิภเูขาทีป่กคลุมดว้ยหมิะและสองฟากฝัง่ถนนทีเ่ตม็ไปดว้ยธาร 

  น้ําแขง็ชมความงามของ กลาเซยีรโ์ซนามารค์ หรอืเรยีกวา่ ทาจวิาส ์กราเซยี ทา่นทีห่ลงใหลในธรรมชาต ิ

  สามารถชมความงามของกลาเซยีรอ์ยา่งใกลช้ดิเดนิชมความงดงามของธรรมชาตทิีโ่อบลอ้มดว้ยเทอืกเขา 

  หมิาลยัอนัหาคาํบรรยายไมไ่ด ้เสมอืนไดเ้ดนิอยูบ่นแดนสวรรค ์ หรอื ขีม่า้ชมภผูา สายน้ํา ลาํธาร และ 

  หมูบ่า้น (คา่ขีม่า้ไมร่วมในทวัรป์ระมาณ 1,200 รปีู)  

 
  สมควรแก่เวลานําทา่นเดนิทางกลบัสูเ่มอืงศรนีาคา 

คํา่  บริการอาหาร ณ ภตัตาคาร  

พกัท่ี  MILAN HOTEL , SRINAGAR หรือเทียบเท่า 2 คืน 
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DAY 4 ทุ่งดอกมสัตารด์ – พาฮาลแกม – ชมวิวเทือกเขาหิมาลยั         (B/L/D) 
เช้า  บริการอาหาร ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

  นําทุกทา่นเดนิทางไปยงั พาฮาลแกม (PAHALGAM) เดนิทางสู ่พาฮาแกม หรอื หมูบ่า้นหุบเขาแกะ  

  หมูบ่า้น ทีอ่ยูบ่นทีม่คีวามสงู 2,130 เมตร เหนือระดบัน้ําทะเล เป็นสถานทีม่ชีือ่เสยีงทีส่ดุของอุตสาหกรรม 

  ภาพยนตรข์องอนิเดยี…ระหวา่งทางสองขา้งทางทา่นจะผา่นพบวถิชีวีติของชาวแคชเมยีรท์ีห่ลากหลาย เชน่ 

  หมูบ่า้นทีท่าํ ครกหนิ หมูบ่า้นทีท่าํไมแ้บดสาํหรบักฬีาคลกิเกต็ ทีเ่ราจะพบเหน็ชาวแคชเมยีรเ์ล่นกฬีา 

  ประเภทน้ีไดต้ามสนามทัว่ไป  ไมแ้บดน้ีทาํมาจากตน้หลวิ ซึง่พบเหน็ไดท้ัว่ไปทัง้ในและนอกเมอืง  

ระหวา่งทางนําทา่น แวะชมทุ่งดอกมสัตารด์ ทีบ่านอรา่มไปเตม็ทัว่ทอ้งทุง่ โดยปกตจิะเริม่บานชวงฤดใูบ     

ไมผ้ลขิองทุกปี หรอืชว่งมนีาคม - เมษายน *ทัง้น้ีขึน้อยูก่บัสภาพอากาศในปีนัน้ๆ ในกรณีทีไ่มส่ามารถแวะ

ชมทุง่ดอกมสัตารด์ ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการปรบัโปรแกรม สวนแอปเป้ิล(The Apple Orchards) นํา

ทา่นเยีย่มชมตน้แอปเป้ิล และผลแอปเป้ิลทีก่าํออกดอกออกผลมากมาย หรอืสถานทีอ่ื่นๆ ตามความ 

เหมาะสม 

 
เท่ียง  บริการอาหาร ณ ภตัตาคาร 

นําท่านอสิระ ชมเมอืงพาฮาลแกม (PAHALGAM) ทีน่ี่ คอื ดนิแดนสรวงสวรรคข์องแคชเมยีร ์นักท่องเทีย่ว

จากทัว่สารทศิต่างยกยอ่งให ้ดนิแดนแหง่น้ีเป็นสถานทีท่ีส่วยทีส่ดุในโลก ซึง่หากคุณยงัไมเ่ชือ่กต็อ้งมาพสิจูน์

ดว้ยตวัเองเท่านัน้…… .คาํว่า พาฮาลแกม หมายถงึ หมู่บา้นของคนเลีย้งแกะ (Village of Shepherds) หรอื 

หุบเขาแกะ และดว้ยทศันียภาพอนังดงามจนน่าทึง่ของพาฮาลแกม....ดนิแดนแห่งน้ีไดร้บัความสนใจจากนัก
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สรา้งภาพยนตร ์จนกลายเป็นสถานทีม่ชีือ่เสยีง ทีสุ่ดของอุตสาหกรรมภาพยนตรข์องอนิเดยี หรอืจะเลอืกซือ้

ทวัรเ์พิม่เพือ่ไปชมความงามของทุ่งมนิิสวสิเซอรแ์ลนด ์รายการน้ีรถไม่สามารถขึน้ไปได ้เดนิทางไดแ้ต่ระยะ

ทางไกลมาก หากตอ้งการไปตอ้งขีม่า้ไปกลบั ใชเ้วลา อยา่งน้อย 2-3 ชัว่โมง  (คา่ขีม่า้ไมร่วมในทวัรป์ระมาณ 

1,600 รปีู)  

 
  สมควรแก่เวลานําทา่นเดนิทางกลบัสูเ่มอืงศรนีาคา 

คํา่  บริการอาหาร ณ ภตัตาคาร  

พกัท่ี  SUPER DELUXE HOUSEBOAT  โรงแรมเรือหรือเทียบเท่า 1 คืน 

HOUSE BOATS” ที่ถือว่าเป็นวมิานบนน้ํา  ห้องพกัมขีนาดกว้างขวาง ทุกห้องมสีิง่อํานวยความสะดวก

หลากหลาย ทัง้ฮทีเตอร์, แอร์, เฟอร์นิเจอร์ทัง้โต๊ะเขยีนหนังสอื ตู้ เตยีง ภายในหอ้งทําจากไม้วอลนัทใน

ท้องถิ่นของแคชเมียร์ นอกจากน้ียงัมีห้องนัง่เล่นและห้องทานอาหารส่วนกลางให้นัง่พกัผ่อนชิลๆ ใน

บรรยากาศสดุคลาสสคิ และทีส่าํคญัยงัสามารถชมววิทะเลสาบพรอ้มกบั ฉากหลงัเป็นววิของเทอืกเขา 

 

DAY 5 ล่องเรือชิคาร่า – ทะเลสาบดาล – สวนโมกลุ – มสัยิดขาว – สนามบินศรีนาคา – 

สนามบินเดลี – นอนโรงแรมเดลี          (B/L/D) 
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OPTION TOUR พาทา่น ล่องเรือชมตลาดเช้า (MORNING MARKET) ใหท้า่นไดช้มบรรยากาศของตลาด

น้ําทีค่นทอ้งถิน่จะนําสนิคา้ของตวัเองมาขาย อาท ิผกัสด เครือ่งดืม่ อาหารเชา้ อื่นๆอกีมากมาย ซึง่ทุกอย่าง

จะเป็นการคา้ขายบนเรอื (คา่ล่องเรอืไมร่วมอยูใ่นคา่ทวัร ์คา่ล่องลาํละ 2,000 รปีู นัง่ไดล้าํละ 4 ทา่น) 

 
เช้า  บริการอาหาร ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

นําทา่น ล่องเรือพายโบราณชิคาร่า ชมความงาม ทะเลสาปดาล (DAL LAKE) ระหวา่งล่องเรอื ทา่นจะได้

สมัผสักบับรรยากาศของชาวบา้นรมิฝัง่ทะเลสาปดาล สาํหรบัการเทีย่วแคชเมยีร ์หลายคนหลายทา่นกอ็ยาก

ไปชมวถิชีวีติของชาวแคชเมยีรท์ีอ่าศยัอยู่ในทะเลสาบดาล ซึ่งในตอนเชา้มดืของทุกวนั ชาวแคชเมยีรก์จ็ะ

เอาสนิคา้มาขายซึง่กลายเป็นตลาดน้ําย่อมๆ สนิคา้สว่นใหญ่กเ็ป็นพวกพชืผกัทีป่ลกูไวใ้นทะเลสาบ บางทกีม็ี

เรือที่ขายดอกไม้มาขายด้วย แต่พ่อค้าจะเป็นผู้ชาย ส่วนผู้หญิงก็จะทํางานอยู่กบั ทะเลสาบดาล (DAL 

LAKE) เป็นทะเลสาบที่ใหญ่ที่สุดในแคชเมยีร์ พื้นที่กว้างมากและยงัมเีกาะกลางทะเลสาบเป็นหย่อมๆที่

ชาวบา้นใชป้ลูกพชืผกั ผลไมไ้ดอ้กี รวมทัง้ยงัเป็นแหล่งท่องเทีย่วทีข่ ึน้ชื่อและสวยงามทีส่ดุแห่งหน่ึงของแคช

เมยีร ์
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นําท่านเดนิทางสู่ สวนโมกลุ (MUGHAL GARDENS) หรอือกีหน่ึงฉายาทีทุ่กคนรูจ้กั “สวรรคแ์ห่งดอกไม”้ 

ตัง้อยู่ทาง ทศิตะวนัออกของทะเลสาบดาล ถูกสรา้งขึน้ในสมยัจกัรพรรดอิกับาร ์ซึง่ขึน้ครองราชยใ์นปี ค.ศ. 

1585 พระองคท์รง ครองเมอืงและสรา้งสวนน้ีโดยชา่งฝีมอืด ีสวนแหง่น้ีแบ่งออกเป็น 3 สว่น ซึง่ภายในสวนมี

การประดบัตกแต่งในแบบสไตล์สวนเปอร์เชยี ซึ่งประกอบไปด้วย สระน้ํา ลําธาร และแปลงดอกไม้นานา

พนัธุ ์พรอ้มกบัลานน้ําพทุีถู่กสรา้งขึน้ทอดยาวจากทีต่ํ่าขึน้ทีส่งู หนัหน้าสูท่ะเลสาบดาล 

พเิศษ ช่วงปลายเดอืนมนีาคม - เมษายน จะสามารถชมความงามของทุง่ดอกทวิลปิทีส่วยงามและน่าถ่ายรปู

เป็นทีร่ะลกึ (ขึน้อยูก่บัสภาพอากาศ) 
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เท่ียง  บริการอาหาร ณ ภตัตาคาร 

นําทุกทา่นสู ่มสัยิดขาว (WHITE MOSQUE) มสัยดิทีช่าวแคชเมยีร ์เชือ่วา่ศกัดิส์ทิธิท์ีส่ดุ ภายในเกบ็สิง่ของ

มคีา่สงูสดุคอื เคราของทา่นศาสดาโมฮมัหมดั ทีน่ี่ชาวบา้นเชือ่วา่ขออะไรกจ็ะสมหวงั อสิระใหเ้ดนิเล่นรอบ

มสัยดิ ชมตลาดพืน้เมอืง รา้นขนมพืน้เมอืง รา้นโรตแีผน่ยกัษ์  

 ** มสัยดิแหง่น้ีสภุาพสตร ีตอ้งใสผ่า้คลุมผมตลอดเวลาทีอ่ยูใ่นบรเิวณมสัยดิ** 
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ไดเ้วลาอนัสมควรนําทา่นเดนิทางสู ่ท่าอากาศยานศรีนาคา ประเทศอินเดีย 

19.05 ออกเดนิทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติ กรงุเดลี ประเทศอินเดีย โดยสายการบนิ INDIGO เทีย่วบนิที ่

6E 5031  

20.55  เดนิทางถงึ ท่าอากาศยานนานาชาติ กรงุเดลี ประเทศอินเดีย  

คํา่  บริการอาหาร ณ ภตัตาคาร  

พกัท่ี  VERTU HOTEL , DELHI AIRPORT หรือเทียบเท่า 1 คืน 

 

DAY 6 สนามบินเดลี - กรงุเทพฯ (สวุรรณภมิู)   
เช้า  บริการอาหาร ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

ไดเ้วลาอนัสมควรนําทา่นเดนิทางสู ่ท่าอากาศยานนานาชาติ กรงุเดลี ประเทศอินเดีย 

10.20  ออกเดนิทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภมิู ประเทศไทย โดยสายการบนิ INDIGO เที่ยวบนิที่ 

6E 1053 

16.10  เดนิทางถงึ ท่าอากาศยานนานาชาติสวุรรณภมิู ประเทศไทย โดยสวสัดภิาพและความประทบัใจ 
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หมายเหตุ    

1. เวลาทีป่รากฏในโปรแกรมกบัการการเดนิทางจรงิอาจแตกต่างกนัเลก็น้อย 

2. ขอใหท้า่นรบัทราบคาํแนะนําการเปลีย่นแปลงการนดัหมายเวลาในการทาํกจิกรรมอกีครัง้จากหวัหน้าทวัร ์    

3. ทวัรบ์รษิทัอาจทาํการเปลีย่นแปลงรายการไดต้ามความจาํเป็นและเหมาะสม แต่จะยดึผลประโยชน์ของลกูคา้ 

  เป็นสาํคญั ทัง้น้ีขึน้อยูก่บัสภาวะของสายการบนิโรงแรม / ทีพ่กั / ภมูอิากาศภยัธรรมชาต ิ / การนดัหยดุงาน 

  ฯลฯ ตลอดจนสถานการณ์ทางการเมอืง ภายในอนัเป็นสาเหตุใหต้อ้งเลื่อนการเดนิทาง  

 

  ก่อนไปอนิเดยี มารูจ้กัอนิเดยีกนัสกันิด จะไดเ้ทีย่วไดส้นุก สบายใจ และ เขา้ใจ 

- เริม่จากอาหารอนิเดยี อาหารอนิเดยีมสีว่นประกอบหลกัๆคอื เครือ่งเทศ สมนุไพร ผกัและผลไม ้มนัอาจจะยากสกั 

หน่อยกบัคนทีไ่มถ่นดัอาหารทีม่กีลิน่เครือ่งเทศ เพราะอาหารอนิเดยีขนานแทน้ัน้จะมกีลิน่เครือ่งเทศชดัเจน สอีาหาร  

ทีเ่ขม้ขน้ จรงิๆแลว้เครือ่งเทศต่างๆ ทีใ่ชป้รุงอาหารกไ็มต่่างกบัทีเ่ราคุน้เคยใชป้รุงอาหารในบา้นเรา ซึง่แต่ละตวัจะม ี  

สรรพคุณทีด่ตี่อรา่งกายทัง้นัน้ เชน่ ขมิน้ (turmeric), ขงิ(ginger),อบเชย (cinnamon),โป๊ยกัก้ (star anise),พรกิ  

(chillies) ,พรกิไทยดาํ (black pepper),ลกูผกัช ี(coriander seeds),กระเทยีม (garlic) ฯลฯ 

ใครหลายคนอาจยงัไมเ่คยลองทาน อยากใหล้องทานด ูถอืวา่เป็นการเปิดประสบการณ์ใหมเ่รือ่งกลิน่ประจาํตวั กม็ใีห ้  

พบเจอไดต้ลอด แต่กไ็มใชทุ่กคนจะมกีลิน่ทีร่ญัจวนขนาดนัน้ กเ็มือ่ทานแต่อาหารทีม่กีลิน่เครือ่งเทศแรงทุกมือ้   

ทุกวนั กเ็ลยสง่ผลออกมาบา้ง 

- การเขา้หอ้งน้ําตามทีส่าธารณะ กม็ใีหเ้ขา้และอนัน้ีมนักไ็มไ่ดแ้ยม่าก ยิง่ถา้ไดเ้ขา้ตามรา้น Café กจ็ะไดเ้ขา้หอ้งน้ําที ่

ดหีน่อย แนะนําใหพ้กทชิชูไ่วด้ว้ย หรอื ถา้กงัวลมากหน่อยกพ็กแอลกฮออลเ์จล ไปดว้ย คราวน้ีสบายใจตลอดการ  

เดนิทาง 

- ตามสถานทีท่อ่งเทีย่วต่างๆ มกัมคีนเขา้มาขายของแบบระยะประชดิ กแ็ค ่Just Say No เสยีงดงัฟังชดั ไปเทา่นัน้   

ไมต่อ้งกลวั เคา้ไมโ่กรธ คนอนิเดยีคอ่นขา้งใจด ีแถมยิม้งา่ย และยงัชอบขอถ่ายรปูดว้ย  

- ตามทอ้งถนน เคา้ชอบบบีแตร ถนนโล่งๆยงับบีแตร และบนทางถนนไมใชจ่ะแน่นไปดว้ยรถเพยีงอยา่งเดยีว ชา้ง มา้ 

 ววั ควาย หมา แพะ รวมไปถงึ อฐู กย็งัมใีหช้มทัว่ไป 

** หากลกูค้าท่านใดท่ีจาํเป็นต้องออกตัว๋ภายใน (ตัว๋เคร่ืองบิน , ตัว๋รถทวัร ์, ตัว๋รถไฟ)  

กรณุาสอบถามเจ้าหน้าของบริษทั ทุกครัง้ก่อนทาํการออกตัว๋เน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรบัเปล่ียนไฟลท์ หรือ 

เวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า ท่านใดมีไฟลท์บินภายในประเทศต่อ โปรดแจง้ให้บริษทัฯทราบในวนัจอง

ทวัรท์ัง้น้ีเพ่ือประโยชน์ของตวัท่านเอง ** 
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อตัราค่าบริการ 

กาํหนดการเดินทาง รายละเอียดไฟลทบิ์น 

ผูใ้หญ่ ห้องละ 

2-3 ท่าน  

อตัราท่านละ 

1 เดก็ 2 ผูใ้หญ่  

เดก็มีเตียง 

(อายไุม่เกิน 12 ปี) 

ท่านละ 

1 เดก็ 2 ผูใ้หญ่ 

เดก็ไม่มีเตียง 

(อายไุม่เกิน 12 ปี) 

ท่านละ 

พกัเด่ียว 

เพ่ิม 

อตัรา 

ท่านละ 

11 – 16 เมษายน 66 
6E1054/5201 BKK-DEL-SXR 

6E5031/1053 SXR-DEL-BKK 
29,999 29,999 29,999 7,000 

12 – 17 เมษายน 66 
6E1054/5201 BKK-DEL-SXR 

6E5031/1053 SXR-DEL-BKK 
29,999 29,999 29,999 7,000 

13 – 18 เมษายน 66 
6E1054/5201 BKK-DEL-SXR 

6E5031/1053 SXR-DEL-BKK 
29,999 29,999 29,999 7,000 

 

** อตัราน้ียงัไม่รวมค่าทิปพนักงานขบัรถ หวัหน้าทวัร ์และ มคัคเุทศกท้์องถ่ิน ตามธรรมเนียม 50 ดอลล่ารส์หรฐั 

(USD) ต่อ ทริป ต่อ ลกูค้า ผูเ้ดินทาง 1 ท่าน รวมไปถึงเดก็ ยกเว้นเดก็อายไุม่ถึง 2 ปี ณ วนัเดินทางกลบั (Infant) 

ทัง้น้ีท่านสามารถให้มากกว่าน้ีได้ตามความเหมาะสมและความพึงพอใจของท่าน โดยส่วนน้ี ทางบริษทัขอสงวน

สิทธ์ิในการเรียกเกบ็ก่อนเดินทางทกุท่าน ท่ีสนามบิน ในวนัเชค็อิน ** 

 

** ราคาเดก็อายไุม่ถึง 2 ปี ณ วนัเดินทางกลบั (Infant) ท่านละ 7,500 บาท **  (ไม่มีท่ีนัง่บนเคร่ืองบิน) 

 

** ท่านท่ีถือหนังสือเดินทางไทย และมีวตัถปุระสงคเ์ดินทางไป เพ่ือการท่องเท่ียวประเทศอินเดีย 

จาํเป็นต้องยื่นขอวีซ่าออนไลน์  มีค่าใช้จ่าย 1,500 บาท ** 

 

อตัราค่าบริการน้ี รวม 

- คา่บตัรโดยสารโดยเครือ่งบนิ (ตัว๋) ไป และ กลบัพรอ้มคณะ ชัน้ประหยดั (ECONOMY CLASS) รวมถงึคา่ภาษี

สนามบนิ และคา่ภาษน้ํีามนัทุกแหง่ กรณีตอ้งการอพัเกรด UPGRADE หรอื เปลีย่นแปลงบตัรโดยสาร ไมว่า่เทีย่วใด 

เทีย่วหน่ึง  กรุณาตดิต่อเจา้หน้าทีเ่ป็นกรณีพเิศษ โดยอา้งองิคา่ใชจ้า่ยการจองทวัรแ์บบ ไมใ่ชต่ัว๋เครือ่งบนิ ตามที่

ตามทีต่ารางอตัราคา่บรกิารระบ ุ
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- คา่ธรรมเนียมการโหลดกระเป๋าสมัภาระลงใตท้อ้งเครือ่งบนิ อนุญาตใหโ้หลดกระเป๋าสมัภาระลงใตท้อ้งเครือ่งบนิ โดย

มีน้ําหนักไม่เกิน 20 ก.ก. (1 ช้ิน) และ ถือขึน้เคร่ืองบินได้น้ําหนักไม่เกิน 7 ก.ก. (ไมจ่าํกดัจาํนวนชิน้ แตท่ัง้น้ี

เจา้หน้าทีจ่ะพจิารณาตามความเหมาะสม) ต่อทา่น (ตามเงือ่นไขของสายการบนิ) 

- คา่รถโคช้ปรบัอากาศตลอดเสน้ทางตามรายการระบุ  

- ค่าโรงแรมทีพ่กัระดบัมาตรฐานตามรายการทีร่ะบุ (พกั 2-3 ท่าน ต่อ หอ้ง) ในกรณีมงีานเทรดแฟร ์การแขง่ขนักฬีา  

หรอื กจิกรรมอื่นๆ ทีท่าํใหโ้รงแรมตามรายการทีร่ะยเุตม็ ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการปรบัเปลีย่นโรงแรมทีพ่กั ไป 

เป็นเมอืงใกลเ้คยีงแทน อา้งองิมาตรฐานคุณภาพและความเหมาะสมเดมิ โดยคาํนึงถงึประโยชน์ของลกูคา้เป็นสาํคญั 

- คา่ธรรมเนียมเขา้ชมสถานทีต่่างๆ ตามรายการทีร่ะบุ กรณีไมร่วมจะชีแ้จงแต่ละสถานทีใ่นโปรแกรม 

- คา่อาหาร ตามรายการทีร่ะบุ โดยทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงตามความเหมาะสม    

- คา่มคัคุเทศกท์ีค่อยอาํนวยความสะดวกตลอดการเดนิทาง 

- ค่าเบี้ยประกนัอุบตัเิหตุในการเดนิทางท่องเทีย่วต่างประเทศ วงเงนิประกนัสูงสุดท่านละ 1,000,000 บาท (เงื่อนไข

ตามกรมธรรม)์  

 

อตัราค่าบริการน้ี ไม่รวม 

- ค่าใชจ้่ายส่วนตวัของผูเ้ดนิทาง อาท ิค่าทําหนังสอืเดนิทาง ค่าโทรศพัท ์ค่าอาหาร เครื่องดื่ม ค่าซกัรดี ค่ามนิิบารใ์น

หอ้งและคา่พาหนะต่างๆ ทีไ่มไ่ดร้ะบุในรายการ 

- คา่ทปิพนกังานขบัรถ หวัหน้าทวัร ์และ มคัคุเทศกท์อ้งถิน่ ตามธรรมเนียม 50 USD  ต่อ ทริป ต่อ ลกูคา้ ผูเ้ดนิทาง 

1 ทา่น รวมไปถงึเดก็ ยกเวน้เดก็อายไุมถ่งึ 2 ปี ณ วนัเดนิทางกลบั (INFANT) ทัง้น้ีทา่นสามารถใหม้ากกวา่น้ีไดต้าม

ความเหมาะสมและความพงึพอใจของท่าน โดยส่วนน้ี ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเกบ็ก่อนเดนิทางทุกท่าน 

ทีส่นามบนิ ในวนัเชค็อนิ 

- ค่าธรรมเนียมในกรณีที่กระเป๋าสมัภาระที่มน้ํีาหนักเกนิกว่าที่สายการบนินัน้ๆกําหนดหรอืสมัภาระใหญ่เกนิขนาด

มาตรฐาน  

- ค่าธรรมเนียมการจองทีน่ัง่บนเครื่องบนิตามความต้องการเป็นกรณีพเิศษหากสามารถทําได ้ทัง้น้ีขึน้อยู่กบัสายการ

บนิ และ รุน่ของเครือ่งบนิแต่ละไฟลท์ทีใ่ชบ้นิ ซึง่อาจเปลีย่นแปลงไดอ้ยูท่ีส่ายการบนิเป็นผูก้าํหนด 

- คา่ภาษน้ํีามนั ทีส่ายการบนิเรยีกเกบ็เพิม่ ภายหลงัจากทางบรษิทัฯไดอ้อกตัว๋เครือ่งบนิไปแลว้ 

- ภาษมีลูคา่เพิม่ 7% และภาษหีกั ณ ทีจ่า่ย 3% กรณีตอ้งการออกใบเสรจ็รบัเงนิในนามบรษิทั 

- ยืน่ขอวซ่ีาอนิเดยีแบบออนไลน์  มคีา่ใชจ้า่ย 1,500 บาท 
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เงื่อนไขการจอง และ การชาํระเงิน 

- กรุณาทําการจองล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วนั ก่อนออกเดนิทาง มดัจาํท่านละ 10,000 บาท และตดัที่นัง่การจอง

ภายใน 2 วนั ตวัอย่างเช่น ท่านจองวนัน้ี กรุณาชําระเงนิใน2วนัถดัไป ก่อนเวลา 16.00 น. เท่านัน้ โดยระบบจะ

ยกเลกิอตัโนมตัทินัท ีหากยงัไม่ไดร้บัยอดเงนิตามเวลาทีก่ําหนด และหากท่านมคีวามประสงคจ์ะต้องเดนิทางในพี

เรยีดเดมิ ท่านจําเป็นต้องทําจองเขา้มาใหม่ นัน่หมายถงึว่า กรณีทีม่คีวิรอ (Waiting List) กจ็ะใหส้ทิธิไ์ปตามระบบ 

ตามลาํดบั เน่ืองจากทุกพเีรยีด เรามทีีน่ัง่ราคาพเิศษจาํนวนจาํกดั  

- จ่ายเตม็ส่วนท่ีเหลือ 30 วนัก่อนเดินทาง  

- กรณีลูกคา้เดนิทางไม่ได ้สามารถเปลีย่นชื่อคนเดนิทางได ้ก่อนเดนิทาง 21 วนั ขอสงวนสทิธิไ์ม่คนืค่าใชจ้่ายใดๆใน

กรณีทีไ่มส่ามารถหาคนมาแทนได ้

 

เงื่อนไขการยกเลิก และ เปล่ียนแปลงการเดินทาง 

- ยกเลกิก่อนการเดนิทางตัง้แต่ 30 วนัขึน้ไป คนืเงนิคา่ทวัรโ์ดยหกัค่าใช้จ่ายท่ีเกิดขึน้จริง  

ในกรณีท่ีวนัเดินทางตรงกบัวนัหยดุนักขตัฤกษ์ ต้องยกเลิกก่อน 45 วนั 

- ยกเลกิก่อนการเดินทาง 15-29 วนั คืนเงิน 50%ของค่าทวัร ์หรอืหกัค่าใชจ้่ายตามจรงิ เช่น ค่ามดัจําตัว๋เครื่องบนิ 

โรงแรม และคา่ใชจ้า่ยจาํเป็นอื่นๆ 

- ยกเลกิก่อนการเดนิทางน้อยกว่า 15วนั ขอสงวนสทิธิไ์มค่นืเงนิคา่ทวัรท์ีช่าํระแลว้ทัง้หมด  

- หากมกีารยกเลกิการเดนิทางโดยไมใ่ชค่วามผดิของบรษิทัทวัร ์ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิไ์มร่บัผดิชอบ และ คนืคา่ทวัร์

ส่วนใดส่วนหน่ึงใหท้่านไดไ้ม่ว่ากรณีใดๆทัง้สิน้ เช่น สถานทูตปฏเิสธวซ่ีา ด่านตรวจคนเขา้เมอืง นโยบายหา้มเขา้

ออกประเทศฯลฯ 

- กรณีตอ้งการเปลีย่นแปลงผูเ้ดนิทาง (เปลีย่นชือ่) จะตอ้งแจง้ใหท้างบรษิทัทราบล่วงหน้า อย่างน้อย 21 วนั ก่อนออก

เดนิทาง กรณีแจง้หลงัจากเจา้หน้าทีอ่อกเอกสารเรยีบรอ้ยแลว้ ไม่ว่าสว่นใดสว่นหน่ึง ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการ

เรยีกเกบ็ค่าใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้จรงิทัง้หมด ทัง้น้ีขึน้อยู่กบัช่วงพเีรยีดวนัทีเ่ดนิทาง และกระบวนการของแต่ละคณะ เป็น

สาํคญัดว้ย กรุณาสอบถามกบัเจา้หน้าทีเ่ป็นกรณีพเิศษ 
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- กรณีต้องการเปลี่ยนแปลงพเีรยีดวนัเดนิทาง (เลื่อนวนัเดนิทาง) ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการหกัค่าใชจ้่ายการ

ดําเนินการต่างๆ ที่เกดิขึ้นจรงิสําหรบัการดําเนินการจองครัง้แรก ตามจํานวนครัง้ที่เปลี่ยนแปลง ไม่ว่ากรณีใดๆ

ทัง้สิน้ 

 

เงื่อนไขสาํคญัอ่ืนๆท่ีท่านควรทราบก่อนการเดินทาง 

- คณะจะสามารถออกเดนิทางไดต้ามจําเป็นต้องมขีึน้ตํ่า อย่างน้อย 15 ท่าน หากตํ่ากว่ากําหนด คณะจะไม่สามารถ

เดินทางได้ หากผู้เดินทางทุกท่านยินดีที่จะชําระค่าบริการเพิ่มเพื่อให้คณะเดินทางได้ ทางบริษัทยินดีที่จะ

ประสานงาน เพือ่ใหทุ้กทา่นเดนิทางตามความประสงคต์่อไป  

- ทางบรษิัทขอสงวนสทิธิใ์นการงดออกเดนิทาง หรอื เลื่อนการเดนิทางไปในพเีรยีดวนัอื่นต่อไป โดยทางบรษิทัฯ 

จะแจง้ใหท้่านทราบล่วงหน้าเพือ่วางแผนการเดนิทางใหม่อกีครัง้ ทัง้น้ี ก่อนคอนเฟิรม์ลางาน กรุณาตดิต่อเจา้หน้าที่

เป็นกรณีพเิศษทุกครัง้หากทา่นลางานแลว้ไมส่ามารถเปลีย่นแปลงได ้

- กรณีทีท่่านตอ้งออกบตัรโดยสารภายใน (ตัว๋ภายในประเทศ เช่น ตัว๋เครื่องบนิ , ตัว๋รถทวัร ์, ตัว๋รถไฟ) กรุณาตดิต่อ

สอบถามเพือ่ยนืยนักบัเจา้หน้าทีก่่อนทุกครัง้ และควรจองบตัรโดยสารภายในทีส่ามารถเลื่อนวนัและเวลาเดนิทางได ้

เพราะมบีางกรณีทีส่ายการบนิอาจมกีารปรบัเปลีย่นไฟลท์บนิ หรอื เวลาบนิ โดยไม่แจง้ใหท้ราบล่วงหน้า ทัง้น้ีขึน้อยู่

กบัฤดูกาล สภาพภูมกิาศ และ ตารางบินของท่าอากาศยานเป็นสําคญัเท่านัน้ สิง่สําคญั ท่านจําเป็นต้องมาถึง

สนามบนิเพือ่เชค็อนิก่อนเครื่องบนิ อย่างน้อย 3 ชัว่โมง โดยในสว่นน้ีหากเกดิความเสยีหายใดๆบรษิทัขอสงวนสทิธิ ์

ในการไมร่บัผดิชอบคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้ใดๆทัง้สิน้   

- อาจจะมกีารเปลีย่นแปลงไฟลท์บนิ จากสายการบนิ จะแจง้ใหท้า่นทราบอกีครัง้ก่อนการเดนิทาง 

- กรณีทีท่า่นเป็นอสิลาม ไมท่านเน้ือสตัว ์หรอื แพอ้าหารบางประเภท กรุณาแจง้เจา้หน้าทีเ่ป็นกรณีพเิศษ 

- กรณีผูเ้ดนิทางตอ้งการความชว่ยเหลอืเป็นพเิศษ อาทเิช่น ใชว้ลีแชร ์(Wheel Chair) กรุณาแจง้บรษิทัฯ อย่างน้อย 7 

วนัก่อนการเดินทาง หรือตัง้แต่ที่ท่านเริ่มจองทวัร์ เพื่อให้ทางบริษัทประสานงานกบัสายการบินเพื่อจดัเตรยีม

ล่วงหน้า กรณีมคีา่ใชจ้า่ยเพิม่เตมิ ทางบรษิทัของสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเกบ็คา่ใชจ้า่ยตามจรงิทีเ่กดิขึน้กบัผูเ้ดนิทาง  

- กรุณาสง่รายชื่อผูเ้ดนิทาง พรอ้มสาํเนาหน้าแรกของหนังสอืเดนิทางทุกท่านใหก้บัเจา้หน้าทีห่ลงัจากชาํระเงนิกรณีที่

ทา่นเดนิทางเป็นครอบครวั (หลายทา่น) กรุณาแจง้รายนามคูน่อนกบัเจา้หน้าทีใ่หท้ราบ 
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- กรณีทีอ่อกบตัรโดยสาร (ตัว๋) เรยีบรอ้ยแลว้ มรีายละเอยีดสว่นใดผดิ ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการรบัผดิชอบไม่ว่า

ส่วนใดส่วนหน่ึง หากท่านไม่ดําเนินการส่งสําเนาหน้าแรกของหนังสอืเดนิทางใหท้างบรษิทัเพื่อใชใ้นการออกบตัร

โดยสาร 

- หลงัจากท่านชาํระค่าทวัรค์รบตามจาํนวนเรยีบรอ้ยแลว้ ทางบรษิทัจะนําสง่ใบนดัหมายและเตรยีมตวัการเดนิทางให้

ทา่นอยา่งน้อย 3 หรอื 7 วนั ก่อนออกเดนิทาง 

- อตัราทวัรน้ี์ เป็นอตัราสําหรบับตัรโดยสารเครื่องบนิแบบหมู่คณะ (ตัว๋กรุ๊ป) ท่านจะไม่สามารถเลื่อนไฟล์ท วนั ไป 

หรอื กลบัส่วนใดได้ จําเป็นจะต้องไป และ กลบั ตามกําหนดการเท่านัน้ หากต้องการเปลี่ยนแปลงกรุณาติดต่อ

เจา้หน้าทีเ่ป็นกรณีพเิศษ 

- ทางบรษิทัไมม่นีโยบายจดัคูน่อนใหก้บัลูกคา้ทีไ่ม่รูจ้กักนัมาก่อน เชน่ กรณีทีท่า่นเดนิทาง 1 ทา่น จาํเป็นตอ้งชาํระค่า

หอ้งพกัเดีย่วตามทีร่ะบุ 

- หนงัสอืเดนิทาง หรอื พาสปอรต์ ตอ้งมอีายใุชง้านไดค้งเหลอืไมน้่อยกวา่ 6 เดอืน ณ วนักลบั  

- ฤดูหนาวในต่างประเทศ มขีอ้ควรระวงั สภาพอากาศจะมดืเรว็กว่าปกต ิสีโ่มงเยน็กจ็ะเริม่มดืแลว้ สถานทีท่่องเทีย่ว

ต่างๆ จะปิดเรว็กว่าปกต ิประมาณ 1-2 ช.ม. การเดนิทางควรเผื่อเวลาใหเ้หมาะสม และ หากมสีถานทีท่่องเที่ยว

กลางแจง้ เวลาเดนิบนหมิะ อาจลื่นไดต้อ้งใชค้วามระมดัระวงัในการเดนิเป็นอย่างสูง หรอื ใชร้องเทา้ทีส่ามารถเดนิ

บนหมิะได ้แวน่กนัแดดควร เมือ่แสงแดดกระทบหมิะจะสวา่งสะทอ้นเขา้ตา อาจทาํใหร้ะคายเคอืงตาได ้

- ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิเ์ปลี่ยนแปลงโปรแกรมไดต้ามความเหมาะสม เน่ืองจากฤดูกาล สภาพภูมอิากาศ เหตุการ

ทางการเมอืง การล่าชา้ของสายการบนิ เงื่อนไขการใหบ้รกิารของรถในแต่ละประเทศ เป็นตน้ โดยส่วนน้ีทางบรษิทั

จะคํานึงถึงประโยชน์ของลูกค้าเป็นสําคญั หากกรณีที่จําเป็นจะต้องมคี่าใช้จ่ายเพิ่ม ทางบริษัทจะแจ้งให้ทราบ

ล่วงหน้า 

- เน่ืองจากการเดนิทางท่องเทีย่วในครัง้น้ี เป็นการชาํระแบบเหมาจ่ายขาดกบับรษิทัตวัแทนในต่างประเทศ ทางบรษิทั

จงึขอสงวนสทิธิ ์ไม่สามารถขอรบัเงนิคนืไดใ้นบรกิารบางส่วน หรอื ส่วนใดส่วนหน่ึงทีท่่านไม่ต้องการไดร้บับรกิาร 

หากระหวา่งเดนิทาง สถานทีท่อ่งเทีย่วใดทีไ่มส่ามารถเขา้ชมได ้ไมว่า่ดว้ยสาเหตุใดกต็าม ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์น

การไมส่ามารถคนืค่าใชจ้า่ยไมว่่าสว่นใดสว่นหน่ึงใหท้า่น เน่ืองจากทางบรษิทัไดท้าํการจองและถูกเกบ็คา่ใชจ้่ายแบบ

เหมาจา่ยไปล่วงหน้าทัง้หมดแลว้ 

- กรณีทีท่า่นถูกปฎเิสธการเดนิทางเขา้เมอืง ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิไ์มร่บัผดิชอบคา่ใชจ้า่ยทีจ่ะเกดิขึน้ตามมา และ จะ

ไมส่ามารถคนืเงนิคา่ทวัรท์ีท่า่นชาํระเรยีบรอ้ยแลว้ไมว่า่สว่นใดสว่นหน่ึง 

- หากวนัเดนิทาง เจา้หน้าทีส่ายการบนิ หรอื ดา่นตรวจคนออก และ เขา้เมอืง ตรวจพบ หนงัสอืเดนิทาง  
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(พาสปอร์ต) ของท่านชํารุดแม้เพยีงเล็กน้อย เช่น เปียกน้ํา ขาดไปหน้าใดหน้าหน่ึง มหีน้าใดหน้าหน่ึงหายไป มี

กระดาษหน้าใดหน้าหน่ึงหลุดออกมา มรีอยแยกระหว่างสนัของเล่มหนังสอืเดนิทาง เป็นต้น ไม่ว่ากรณีใดๆทัง้สิ้น 

ทางสายการบนิ หรอื เจ้าหน้าที่ด่านตรวจคนออก และ เขา้เมอืง มสีทิธิไ์ม่อนุญาตใหท้่านเดนิทางต่อไปได้ ดงันัน้

กรุณาตรวจสอบ และ ดูแล หนังสอืเดนิทางของท่านใหอ้ยู่ในสภาพดอียู่ตลอดเวลา ขณะเดนิทาง กรณีชํารุด กรุณา

ตดิต่อกรมการกงสุลกระทรวงการต่างประเทศเพื่อทาํหนงัสอืเดนิทางฉบบัใหม่ โดยใชฉ้บบัเก่าไปอา้งองิ และ ยนืยนั

ดว้ย พรอ้มกบัแจง้มาทีบ่รษิทัเรว็ทีสุ่ด เพือ่ยนืยนัการเปลีย่นแปลงขอ้มลูหนังสอืเดนิทาง หากท่านไดส้ง่เอกสารมาที่

บรษิัทเรยีบร้อยแล้ว กรณีที่ยงัไม่แ (ตัว๋เครื่องบนิ) ท่านสามารถเปลี่ยนแปลงได้ไม่มคี่าใช้จ่าย แต่หากออกบตัร

โดยสาร (ตัว๋เครื่องบนิ) เรยีบรอ้ยแลว้ ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเกบ็ค่าใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้จรงิทัง้หมด ซึง่โดย

ส่วนใหญ่ตัว๋เครื่องบนิแบบกรุ๊ปจะออกก่อนออกเดนิทางประมาณ 14-20 วนั ทัง้น้ีขึน้อยู่กบักระบวนการและขัน้ตอน

ของแต่ละคณะ 

- เกี่ยวกบัที่นัง่บนเครื่องบนิ เน่ืองจากบตัรโดยสาร (ตัว๋) เป็นลกัษณะของคณะ (กรุ๊ป อตัราพเิศษ) สายการบนิ ขอ

สงวนสทิธิใ์นการเลอืกที่นัง่บนเครื่องบนิ กรณีลูกค้าเดนิทางด้วยกนั กรุณาเช็คอนิพร้อมกนั และ สายการบนิจะ

พยายามทีส่ดุใหท้า่นไดน้ัง่ดว้ยกนั หรอื ใกลก้นัใหม้ากทีส่ดุ  

- ขอ้มลูเพิม่เตมิเกีย่วกบัหอ้งพกัในโรงแรมทีพ่กั เน่ืองจากการวางแปลนแบบหอ้งพกัของแต่ละโรงแรมแตกต่างกนั จงึ

อาจทําให้ห้องพกัแบบห้องพกัเดี่ยว (Single) และห้องคู่ (Twin/Double) และ ห้องพกัแบบ 3 ท่าน (Triple) จะ

แตกต่างกนั บางโรงแรม หอ้งพกัแต่ละแบบอาจจะอยูค่นละชัน้กนั (ไมต่ดิกนัเสมอไป) 

- ขอสงวนสทิธิก์ารเกบ็คา่น้ํามนัและภาษสีนามบนิทุกแหง่เพิม่ หากสายการบนิมกีารปรบัขึน้ก่อนวนัเดนิทาง  

- มคัคุเทศก ์พนกังาน และตวัแทนของผูจ้ดั ไม่มสีทิธใินการใหค้าํสญัญาใดๆทัง้สิน้แทนบรษิทัผูจ้ดั นอกจากมเีอกสาร

ลงนามโดยผูม้อีาํนาจของผูจ้ดักาํกบัเทา่นัน้ 

- บรษิทัขอสงวนสทิธิ ์ในการไม่รบัผดิชอบใดๆทัง้สิน้ หากเกดิกรณีความล่าชา้จากสายการบนิ , การยกเลกิบนิ , การ

ประทว้ง , การนัดหยุดงาน , การก่อการจลาจล , ภยัธรรมชาต ิ, การนําสิง่ของผดิกฎหมาย ซึ่งอยู่นอกเหนือความ

รบัผดิชอบของบรษิทั  

- บรษิทัขอสงวนสทิธิ ์ในการไมร่บัผดิชอบใดๆทัง้สิน้ หากเกดิสิง่ของสญูหายระหวา่งการเดนิทาง ไมว่า่กรณีใดๆกต็าม 

และ ขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเกบ็ค่าใชจ้่ายตามจรงิ กรณีท่านลมืสิง่ของไวท้ีโ่รงแรมและจาํเป็นตอ้งสง่มายงัจุดหมาย

ปลายทางตามทีท่า่นตอ้งการ  
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- รายการน้ีเป็นเพียงข้อเสนอที่ต้องได้รบัการยืนยันจากบริษัทฯอีกครัง้หน่ึง หลังจากได้สํารองโรงแรมที่พกัใน

ต่างประเทศเรยีบรอ้ยแลว้ โดยโรงแรมจดัในระดบัใกลเ้คยีงกนั ซึง่อาจจะปรบัเปลีย่นตามทีร่ะบุในโปรแกรม 

 

*เม่ือท่านชาํระเงินค่าทวัรใ์ห้กบัทางบริษทัฯแล้วทางบริษทัฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรบัเงื่อนไขข้อตกลงทัง้หมดน้ีแล้ว* 

 

** ขอขอบพระคณุทุกท่าน ท่ีมอบความไว้วางใจ ให้เราบริการ ** 

 

 

แบบฟอรม์กรอกขอ้มลูวซี่าประเทศ อนิเดยี 

 
** กรุณากรอกขอ้มลูทัง้หมดใหค้รบถว้น เพือ่ประโยชน์ในการขอวซ่ีาของทา่นเอง ** 

ชือ่-นามสกุล (สะกดตรงตามหนงัสอืเดนิทาง)  (MR./MRS./MS./MSTR.)  

.......................................................................................................................................................................................... 

สถานะภาพ  □ โสด    □ แต่งงานไมไ่ดจ้ดทะเบยีนสมรส □ หมา้ย  □ หยา่   

□ แต่งงานจดทะเบยีนสมรส  

ชือ่-นามสกุล คูส่มรส.....................................................................................สถานทีเ่กดิ

................................................................สญัชาต…ิ……………………………………………………. 

ชือ่-นามสกุล บดิา .................................................................................................................................................... 

สถานทีเ่กดิ.......................................สญัชาต…ิ……………………………………………………. 

ชือ่-นามสกุล มารดา ............................................................................................................................................... 

สถานทีเ่กดิ.......................................สญัชาต…ิ……………………………………………………. 

ทีอ่ยูต่ามทะเบยีนบา้น........................................................................................................................................................ 

.........................................................................................................รหสัไปรษณีย.์....................................................... 

ทีอ่ยูปั่จจุบนั..................................................................................................................................................................... 

รหสัไปรษณีย.์............................... โทรศพัทบ์า้น...................................เบอรม์อืถอื.......................................................... 

ชือ่สถานทีท่าํงาน / สถานศกึษา...........................................................................ตาํแหน่งงาน.......................................... 

ทีอ่ยูส่ถานทีท่าํงาน / สถานศกึษา...................................................................................................................................... 

รหสัไปรษณีย ์...............................................โทรศพัท.์.......................................................................................... 
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*** ในกรณีทีเ่กษยีณอาย ุกรุณาระบุชือ่ และ ทีอ่ยู ่สถานทีท่าํงาน เน่ืองจากเป็นเงือ่นไขของสถานทตู *** 

ทา่นเคยเดนิทางเขา้ประเทศอนิเดยีมาก่อนหรอืไม่ □  เคย  □  ไมเ่คย 

ถา้เคย กรุณาระบุวนัที.่.........................................สถานที/่เมอืง................................... 

ประเทศทีเ่คยเดนิทางในระยะเวลา 10 ปี ทีผ่า่นมา

............................................................................................................................................................................... 

ทา่นเคยเดนิทางกลุ่มประเทศ SAARC ในระยะเวลา 3 ปีทีผ่า่นมา มาก่อนหรอืไม ่(กลุ่มประเทศ SAARC ไดแ้ก่ บงักลาเทศ 

ภฏูาน เนปาล มลัดฟีส ์ปากสีถาน ศรลีงักา อฟักานิสถาน ) 

ถา้เคย กรุณาระบุปีที.่.................สถานที/่เมอืง...............................................ระยะเวลาทีพ่าํนกั..........................วนั 

ชือ่สมาชกิในครอบครวัพรอ้มเบอรต์ดิตอ่ ระหวา่งทีท่า่นพาํนกัอยู ่ณ ประเทศอนิเดยี 

 ชือ่-สกุล............................................................................................................................................................ 

ทีอ่ยู.่.................................................................................................................................................................................. 

เบอรโ์ทรศพัท.์.......................................... 

(กรุณาแจง้เบอรท์ีส่ามารถตดิต่อไดโ้ดยสะดวก เน่ืองจากทางสถานทตูจะมกีารโทรเชค็ขอ้มลูโดยตรงกบัทา่น) 

การพจิารณาอนุมตัวิซ่ีาเป็นดุลพนิิจของทางสถานทตูฯเทา่นัน้ ทางบรษิทัเป็นเพยีงตวักลางในการอาํนวยความสะดวกและ

บรกิารดา้นเอกสารใหแ้ก่ผูเ้ดนิทางเทา่นัน้ 

เอกสารการย่ืนวีซาอินเดีย 
1. สำเนาหนังสือเดินทาง (Passport) ท่ีมีอายุเหลือ มากกวา 6 เดือน ตองสแกนเทานั้น (หามถายรูป) 

2. รูปถายสี พืน้ดานหลังสขีาว   ขนาด 2 x 2 นิ้ว  จำนวน 2 รปู 

3. สำเนาบัตรประชาชน 

4. สำเนาทะเบียนบาน 

5. สำคัญ!! สำหรับทานท่ีเคยเดินทางไปประเทศอินเดียในพาสปอรตเลมปจจุบัน รบกวนขอสำเนาวีซาครั้ง

กอนแนบมาดวย 
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