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บินด้วยสายการบิน INDIGO (6E) : ขึ้นเครือ่งสนามบินสวุรรณภมิู (BKK) 

6E 86 BKK(สวุรรณภมิู) – DEL(เดลี) 12.20 – 15.10 

6E 167 DEL(เดลี) – SXR(ศรีนาคา) 18.15 – 19.45 

6E 215 SXR(ศรีนาคา) – DEL(เดลี) 20.15 – 21.45  
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6E 85 DEL(เดลี) – BKK(สวุรรณภมิู) 05.35 – 11.20 
**โหลดกระเป๋าสมัภาระโดยน ้าหนักไม่เกิน 20  ก.ก. (ไม่เกิน 1ช้ิน) และ ถือขึ้นเคร่ืองบินได้น ้าหนักไม่เกิน 7 ก.ก. ** 

 

มาตรการความปลอดภยัยุคโควดิ-19  
** หวัหน้าทวัร,์ไกดแ์ละคนขบัรถ ฉีดวคัซนีครบแลว้ก่อนรบักรุ๊ป 14 วนั 
** รบัจองเฉพาะลกูคา้ทีฉ่ีดวคัซนีครบแลว้ 14 วนัก่อนเดนิทาง 
** บรกิารเจลลา้งมอืตลอดทรปิ  
** วคัซนีทีเ่ดนิทางได ้ทุกชนิด ฉีดครบโดสแลว้ 14 วนั และสามารถเป็นวคัซนีสตูรไขวไ้ด ้** 
** เอกสารส าหรบัการเดนิทางเขา้ประเทศอนิเดยี 
1.เอกสารรบัรองการฉีดวคัซนีป้องกนัโควดิ คอื วคัซนีพาสปอรต์แบบรปูเล่มหรอื E-VACCINE PASSPORT ก็
ได(้สามารถท าการจองลงทะเบยีนผา่นแอปหมอพรอ้มหรอืสามารถขอไดท้ีส่าธารณสุขจงัหวดั)  
**ลกูคา้จดัเตรยีมเอง** 
2. ตอ้งกรอกเอกสาร AIR SUVIDHA  
- กรณีฉีดวคัซคีรบ 2 เขม็ ไมต่อ้งแนบสว่นของผล PCR -Test 72 ชม.   
**บรษิทัทวัรจ์ดัเตรยีมให*้* 

 
DAY 1 กรงุเทพฯ (สวุรรณภมิู) – สนามบินเดลี – สนามบินศรีนาคา – แคชเมียร ์(–/–/D) 
09.30  คณะพรอ้มกนั ณ ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภมิู กรงุเทพฯ  ชัน้ 4 เคาน์เตอรเ์ชค็อนิ สายการบิน 

INDIGO โดยมเีจา้หน้าทีข่องบรษิทัฯ คอยใหก้ารต้อนรบั อ านวยความสะดวกตลอดขัน้ตอนการเชค็อนิ และ 
หวัหน้าทวัรใ์หค้ าแนะน าเพือ่เตรยีมความพรอ้มก่อนออกเดนิทาง  

12.20 ออกเดนิทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติ กรงุเดลี ประเทศอินเดีย โดยสายการบนิ INDIGO เที่ยวบนิที่ 
6E 86   

15.10  เดนิทางถงึ ท่าอากาศยานนานาชาติ กรงุเดลี ประเทศอินเดีย  
18.15  ออกเดนิทางสู ่ท่าอากาศยานศรีนาคา เมืองแคชเมียร ์ประเทศอินเดีย โดยสายการบนิ INDIGO  
  เทีย่วบนิที ่6E 167 
19.45 เดินทางถึง ท่าอากาศยานศรีนาคา รฐัแคชเมียร ์ประเทศอินเดีย หลงัผ่านขัน้ตอนการตรวจหนังสือ

เดนิทาง และตรวจรบัสมัภาระเรยีบรอ้ยแลว้  
 น าท่านสู่ตวั เมืองศรีนาคา (SRINAGAR) ซึ่งเป็นเมอืงหลวงของแคชเมยีร์ ประกอบด้วยทะเลสาบขนาด

ใหญ่ คอื ทะเลสาบดาล และ ทะเลสาบนากิ้น ดา้นหลงัมเีทอืกเขาโอบลอ้มโดยรอบ ในสมยัทีถู่กปกครองโดย
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ราชวงศ์โมกุล มกีารจดัท าผงัเมอืงขึ้นมาใหม่ จงึท าให้แคชเมยีร์เป็นเมอืงที่สวยงาม ปัจจุบนัชาว ศรนีาคา
เกอืบรอ้ยละ 98 % นบัถอืศาสนาอสิลาม 

 
 โดย รฐัแคชเมียร์ (KASHMIR) ตัง้อยู่ทางตอนเหนือสุดของประเทศอินเดีย หรือที่ได้รบัขนานนามว่า 

“ดินแดนสวิตเซอร์แลนด์แห่งเอเชีย”  เป็นดินแดนกลางเทือกเขาหิมาลยัที่มีธรรมชาติสวยงามอย่างน่า
อศัจรรย ์แคชเมยีรถ์อืว่าเป็นอกีหนึ่งรฐัทีม่คีวามหลากหลายทางภูมปิระเทศทีค่ลา้ยคลงึกบัประเทศฝัง่ยุโรป 
เนื่องจากมทีัง้แบบเทอืกเขา พืน้ทีร่าบบนภูเขา ภูเขาหมิะ ทุ่งหญ้า และทะเลสาบ และทีส่ าคญัแคชเมยีรเ์ป็น
เมอืงที่สามารถเที่ยวได้ตลอดทัง้ปี ที่ทัง้ยงัมทีศันียภาพด้านหลงัเป็นววิของทะเลสาบดาล ซึ่งยิง่ท าให้ที่นี่
สวยงามยิง่ขึน้ไปอกี หากใครไดม้าเยอืนเป็นอนัตอ้งตกหลุมรกักนัทุกคน 
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ค า่  บริการอาหาร ณ ภตัตาคาร  
พกัท่ี  DELUXE HOUSEBOAT  โรงแรมเรือหรือเทียบเท่า 1 คืน 
 

DAY 2 ล่องเรือชมตลาดเช้า – เทือกเขากลุมารค์ – นัง่กระเช้าลอยฟ้า – ชมทิวทศัน์
เทือกเขากลุมารค์          (B/L/D) 
OPTION TOUR พาท่าน ล่องเรือชมตลาดเช้า (MORNING MARKET) ใหท้่านไดช้มบรรยากาศของตลาด
น ้าทีค่นทอ้งถิน่จะน าสนิคา้ของตวัเองมาขาย อาท ิผกัสด เครื่องดื่ม อาหารเชา้ อื่นๆอกีมากมาย ซึง่ทุกอย่าง
จะเป็นการคา้ขายบนเรอื (ค่าล่องเรอืไม่รวมอยู่ในค่าทวัร ์ค่าล่องล าละ 2,000 รปีู นัง่ไดล้ าละ 4 ท่าน) 

 
เช้า  บริการอาหาร ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
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  ออกเดนิทางโดยสู ่กลุมารค์ (GULMARG) อยู่ห่างจากเมอืงศรนีาคาประมาณ 58 กโิลเมตร กุลมารค์ เป็น 
  ภูเขาทีส่วยงามทีสุ่ดแห่งหนึ่งใน แคชเมยีร ์(KASHMIR) เดมิเรยีกเการมิารค์ ตัง้โดยสุลต่าน ยซูุปชาร ์ใน 
  ศตวรรษที ่16 เนื่องจากทีน่ี่เป็นทุ่งหญา้ทีเ่ตม็ไปดว้ยดอกไมป่้าตามฤดกูาล และในปัจจุบนัยงัเป็นสถานทีต่ ัง้ 
  ของสนามกอลฟ์ 18 หลุมทีส่งูทีสุ่ดในโลก (3,000 เมตรจากระดบัน ้าทะเล) และมสีถานทีเ่ล่นสกใีนฤดหูนาว 
  ดว้ย ตลอดเสน้ทางสูกุ่ลมารค์จะผ่านทุ่งนาขา้ว หมู่บา้นชาวพืน้เมอืง ฝงูแกะตามภูเขา และเทอืกเขาหมิะ 
  สลบัซบัซอ้นสวยงาม ชาวแคชเมยีรก์ล่าวขานว่าทุ่งหญา้แห่งดอกไม ้เป็นเสน้ทางทีมุ่่งสูช่ายแดนปากสีถาน  
  กุลมารค์เป็นแหล่งท่องเทีย่วในฤดหูนาว มรีะดบัความสงู 2,730 เมตร จากระดบัน ้าทะเล   ในช่วงฤดรูอ้นทีน่ี่ 
  จะเป็นทีต่ ัง้ของสนามกอลฟ์ทีส่งูทีสุ่ดในโลก โดยรอบท่านจะไดพ้บเหน็กระท่อมรปูทรงแบบในเทพนิยาย  
  และมป่ีาสนเป็นฉากหลงั  ทีน่ี่ยงัสถานเป็นทีถ่่ายท าภาพยนตรอ์กีดว้ย  

 
เท่ียง  บริการอาหาร ณ ภตัตาคาร 
  อสิระชมหุบเขากุลมารค์  โดยการขึน้กอนโดล่ากระเชา้ลอยฟ้าทีม่คีวามสงูทสีุดในโลก อยู่ที ่3,979 สงูจาก 
  ระดบัน ้าทะเล (ค่าทวัรร์วมกอนโดล่าเฟส 1 ระยะทางประมาณ 5 กโิลเมตร หากท่านใดตอ้งการชมยอด 
  ภูเขาหมิะในเฟส 2 ช าระเพิม่ประมาณ 1,600 รปีูเพือ่ขึน้ไปชมทศันียภาพอนัสวยงาม และววิยอดเขานนักา 
  พารบ์ตั (NANGA PARBAT) หรอืววิของเทอืกเขาหมิาลยั) หน้ารอ้นอาจมหีมิะน้อยเป็นสถานทีท่่องเทีย่วที่ 
  นกัท่องเทีย่วนิยมมกันิยมมาเทีย่วกนัช่วงฤดหูนาวเพือ่เล่นสก ี// ถา้ในช่วงฤดรูอ้นทีกุ่ลมารค์กอ้จะเตม็ไป 
  ดว้ยทุ่งดอกไม ้ทุ่งหญา้ ป่าสน และววิทวิทศัน์อนัสวยงาม สว่นบนยอดเขากจ็ะมหีมิะปกคลุมตลอดปี (มาก 
  น้อยขึน้อยู่กบัอุณหภูม)ิ 
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สมควรแก่เวลาน าท่านเดนิทางกลบัสูเ่มอืงศรนีาคา 

ค า่  บริการอาหาร ณ ภตัตาคาร  
พกัท่ี  HERITAGE LUXURY HOTEL , SRINAGAR หรือเทียบเท่า 2 คืน 

  

DAY 3 โซนามารค์ – ทาจิวาส กราเซียร ์–  ศรีนาคา        (B/L/D) 
เช้า  บริการอาหาร ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
  น าท่านเดนิทางสู ่โซนามารค์ (SONAMARG)  แหล่งท่องเทีย่วทางธรรมชาต ิ ทีส่วยงามของกราเซยีร์ 
  น ้าแขง็เสน้ทางนี้จะเป็นเสน้ทางทีม่ทีวิทศัน์สวยงามตลอดทาง  จงึเป็นเสน้ทางทีใ่หเ้กบ็ภาพประทบัใจได้ 
  ตลอดทาง  ผ่านชมป่าวอลนตัใหญ่ทีป่ลูกเรยีงรายตลอดสองขา้งทางและภูเขาหมิะทีม่รีูปร่างแปลกตา   
  จดัเป็นเสน้ทางทีส่วยทีสุ่ดเสน้หนึ่งของแคชเมยีร ์ ความสงูไล่ระดบัขึน้ไปถงึ 3,000 เมตร  จากระดบัน ้าทะเล 
  และมเีทอืกเขาหมิาลยัเป็นฉากหลงัทีเ่รยีกขานตามทอ้งถิน่ว่า  ทาจวิาส (THAJIWAS) ภูเขาซึง่ปกคลุมไป 
  ดว้ยหมิะตลอดปี   
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เท่ียง  บริการอาหาร ณ ภตัตาคาร 
      เดนิชมธรรมชาตสิมัผสัอากาศเยน็  ชมววิภูเขาทีป่กคลุมดว้ยหมิะและสองฟากฝัง่ถนนทีเ่ตม็ไปดว้ยธาร 
  น ้าแขง็ชมความงามของ กลาเซยีรโ์ซนามารค์ หรอืเรยีกว่า ทาจวิาส ์กราเซยี ท่านทีห่ลงใหลในธรรมชาติ 
  สามารถชมความงามของกลาเซยีรอ์ย่างใกลช้ดิเดนิชมความงดงามของธรรมชาตทิี่โอบลอ้มดว้ยเทอืกเขา 
  หมิาลยัอนัหาค าบรรยายไม่ได ้เสมอืนไดเ้ดนิอยู่บนแดนสวรรค ์ หรอื ขีม่า้ชมภูผา สายน ้า ล าธาร และ 
  หมู่บา้น (ค่าขีม่า้ไม่รวมในทวัรป์ระมาณ 1,200 รปีู)  

 
  สมควรแก่เวลาน าท่านเดนิทางกลบัสูเ่มอืงศรนีาคา 
ค า่  บริการอาหาร ณ ภตัตาคาร  
พกัท่ี  HERITAGE LUXURY HOTEL , SRINAGAR หรือเทียบเท่า 2 คืน 
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DAY 4 ล่องเรือชิคาร่า – ทะเลสาบดาล – สวนโมกลุ – สวนชาลิมาร ์ 
 สวนนิชาท – สนามบินศรีนาคา – สนามบินเดลี        (B/L/–) 
เช้า  บริการอาหาร ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

น าท่าน ล่องเรือพายโบราณชิคาร่า ชมความงาม ทะเลสาปดาล (DAL LAKE) ระหว่างล่องเรอื ท่านจะได้
สมัผสักบับรรยากาศของชาวบา้นรมิฝัง่ทะเลสาปดาล ส าหรบัการเทีย่วแคชเมยีร์ หลายคนหลายท่านกอ็ยาก
ไปชมวถิชีวีติของชาวแคชเมยีร์ที่อาศยัอยู่ในทะเลสาบดาล ซึ่งในตอนเช้ามดืของทุกวนั ชาวแคชเมยีร์ก็จะ
เอาสนิคา้มาขายซึง่กลายเป็นตลาดน ้าย่อมๆ สนิคา้สว่นใหญ่กเ็ป็นพวกพชืผกัทีป่ลูกไวใ้นทะเลสาบ บางทกีม็ี
เรือที่ขายดอกไม้มาขายด้วย แต่พ่อค้าจะเป็นผู้ชาย ส่วนผู้หญิงก็จะท างานอยู่กับ ทะเลสาบดาล (DAL 
LAKE) เป็นทะเลสาบที่ใหญ่ที่สุดในแคชเมยีร์ พื้นที่กว้างมากและยงัมเีกาะกลางทะเลสาบเป็นหย่อมๆที่
ชาวบา้นใชป้ลูกพชืผกั ผลไมไ้ดอ้กี รวมทัง้ยงัเป็นแหล่งท่องเทีย่วทีข่ึน้ชื่อและสวยงามทีสุ่ดแห่งหนึ่งของแคช
เมยีร ์

 
น าท่านเดนิทางสู่ สวนโมกลุ (MUGHAL GARDENS) หรอือกีหนึ่งฉายาที่ทุกคนรู้จกั “สวรรคแ์ห่งดอกไม้” 
ตัง้อยู่ทาง ทศิตะวนัออกของทะเลสาบดาล ถูกสรา้งขึน้ในสมยัจกัรพรรดอิกับาร ์ซึ่งขึน้ครองราชยใ์นปี ค.ศ. 
1585 พระองคท์รง ครองเมอืงและสรา้งสวนน้ีโดยช่างฝีมอืด ีสวนแห่งนี้แบ่งออกเป็น 3 สว่น ซึง่ภายในสวนมี
การประดบัตกแต่งในแบบสไตล์สวนเปอร์เชีย ซึ่งประกอบไปด้วย สระน ้า ล าธาร และแปลงดอกไม้นานา
พนัธุ ์พรอ้มกบัลานน ้าพุทีถู่กสรา้งขึน้ทอดยาวจากทีต่ ่าขึน้ทีส่งู หนัหน้าสูท่ะเลสาบดาล 
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น าทุกท่านไปยงั สวนชาลิมาร ์(SHALIMAR BAGH) ถูกสรา้งขึน้ในสมยั จกัรพรรดจิาฮนัจรี ์โดยพระองค์
สร้างขึ้นเพื่อพระมเหสเีนอร์ เจฮนั ซึ่งเป็นผู้หญิงที่พระองค์ทรงรกั และเป็นสถานที่ประทบัในช่วงฤดูร้อน 
สวนแห่งนี้ถือว่าเป็นพื้นที่ของกษัตริย์และเชื้อพระวงศ์ ปัจจุบันสถานที่แห่งนี้ เป็นสถานที่ที่เปิดให้
นักท่องเที่ยวได้มโีอกาสมาเยี่ยมชมความสวยงามโดยเฉพาะบนัไดที่ถูกสร้างขึ้นทอดผ่านใหเ้ดนิไปยงัเนิน
ดา้นบนซึง่เป็นทีต่ ัง้ของน ้าพุ  

 
เท่ียง  บริการอาหาร ณ ภตัตาคาร 

น าท่านเดนิทางไปชมสวนใกล้ๆ นัน่คอื สวนนิชาท (NISHAT BAGH) ทีส่วนแห่งนี้มคีวามพเิศษตรงที่มตี้น
เมเป้ิลทีม่อีายุกว่า 400 ปี ซึง่มกีารตกแต่งคลา้ยๆกบัสวนชาลมิารค์อืมลีานน ้าพุทอดยาวจนถงึพระทีน่ัง่ชัน้ใน 
และยิง่ไปกว่านัน้สวนทัง้สามทีน่ี้มคีวามงามทีพ่เิศษคอืสวนทัง้หมดนัน้สรา้งขึน้บนลานทีย่กสงูขึน้โดยหนัหน้า
สู่ทะเลสาบท าให้ท่านไหนที่ไปเยอืนจะได้ดื่มด ่าทัง้ความงามและความโรแมนติกเหมอืนหลุดออกมาจาก
ภาพวาดเลยทเีดยีว 
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ไดเ้วลาอนัสมควรน าท่านเดนิทางสู ่ท่าอากาศยานศรีนาคา ประเทศอินเดีย 

20.15 ออกเดนิทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติ กรงุเดลี ประเทศอินเดีย โดยสายการบนิ INDIGO เที่ยวบนิที่ 
6E 215  

21.45  เดนิทางถงึ ท่าอากาศยานนานาชาติ กรงุเดลี ประเทศอินเดีย (เพือ่แวะเปลีย่นเครื่อง) 
 

DAY 5 สนามบินเดลี - กรงุเทพฯ (สวุรรณภมิู)   
05.35  ออกเดนิทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภมิู ประเทศไทย โดยสายการบนิ INDIGO เที่ยวบนิที่ 

6E 85 
11.20  เดนิทางถงึ ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภมิู ประเทศไทย โดยสวสัดภิาพและความประทบัใจ 
 

หมายเหตุ    
1. เวลาทีป่รากฏในโปรแกรมกบัการการเดนิทางจรงิอาจแตกต่างกนัเลก็น้อย 
2. ขอใหท้่านรบัทราบค าแนะน าการเปลีย่นแปลงการนดัหมายเวลาในการท ากจิกรรมอกีครัง้จากหวัหน้าทวัร์     
3. ทวัรบ์รษิทัอาจท าการเปลีย่นแปลงรายการไดต้ามความจ าเป็นและเหมาะสม แต่จะยดึผลประโยชน์ของลูกคา้ 

  เป็นส าคญั ทัง้นี้ขึน้อยู่กบัสภาวะของสายการบนิโรงแรม / ทีพ่กั / ภูมอิากาศภยัธรรมชาต ิ / การนดัหยุดงาน 
  ฯลฯ ตลอดจนสถานการณ์ทางการเมอืง ภายในอนัเป็นสาเหตุใหต้อ้งเลื่อนการเดนิทาง  
 

  ก่อนไปอนิเดยี มารูจ้กัอนิเดยีกนัสกันิด จะไดเ้ทีย่วไดส้นุก สบายใจ และ เขา้ใจ 
- เริม่จากอาหารอนิเดยี อาหารอนิเดยีมสีว่นประกอบหลกัๆคอื เครื่องเทศ สมุนไพร ผกัและผลไม ้มนัอาจจะยากสกั 
หน่อยกบัคนทีไ่ม่ถนดัอาหารทีม่กีลิน่เครื่องเทศ เพราะอาหารอนิเดยีขนานแทน้ัน้จะมกีลิน่เครื่องเทศชดัเจน สีอาหาร  
ทีเ่ขม้ขน้ จรงิๆแลว้เครื่องเทศต่างๆ ทีใ่ชป้รุงอาหารกไ็ม่ต่างกบัทีเ่ราคุน้เคยใชป้รุงอาหารในบา้นเรา ซึง่แต่ละตวัจะม ี  
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สรรพคุณทีด่ตี่อร่างกายทัง้นัน้ เช่น ขมิน้ (turmeric), ขงิ(ginger),อบเชย (cinnamon),โป๊ยกัก้ (star anise),พรกิ  
(chillies) ,พรกิไทยด า (black pepper),ลูกผกัช ี(coriander seeds),กระเทยีม (garlic) ฯลฯ 
ใครหลายคนอาจยงัไม่เคยลองทาน อยากใหล้องทานด ูถอืว่าเป็นการเปิดประสบการณ์ใหม่เรื่องกลิน่ประจ าตวั กม็ใีห ้  
พบเจอไดต้ลอด แต่กไ็มใช่ทุกคนจะมกีลิน่ทีร่ญัจวนขนาดนัน้ กเ็มื่อทานแต่อาหารทีม่กีลิน่เครื่องเทศแรงทุกมือ้   
ทุกวนั กเ็ลยสง่ผลออกมาบา้ง 
- การเขา้หอ้งน ้าตามทีส่าธารณะ กม็ใีหเ้ขา้และอนัน้ีมนักไ็ม่ไดแ้ย่มาก ยิง่ถา้ไดเ้ขา้ตามรา้น Café กจ็ะไดเ้ขา้หอ้งน ้าที ่
ดหีน่อย แนะน าใหพ้กทชิชู่ไวด้ว้ย หรอื ถา้กงัวลมากหน่อยกพ็กแอลกฮออลเ์จล ไปดว้ย คราวนี้สบายใจตลอดการ  
เดนิทาง 
- ตามสถานทีท่่องเทีย่วต่างๆ มกัมคีนเขา้มาขายของแบบระยะประชดิ กแ็ค่ Just Say No เสยีงดงัฟังชดั ไปเท่านัน้   
ไม่ตอ้งกลวั เคา้ไม่โกรธ คนอนิเดยีค่อนขา้งใจด ีแถมยิม้งา่ย และยงัชอบขอถ่ายรปูดว้ย  
- ตามทอ้งถนน เคา้ชอบบบีแตร ถนนโล่งๆยงับบีแตร และบนทางถนนไมใช่จะแน่นไปดว้ยรถเพยีงอย่างเดยีว ชา้ง มา้ 

 ววั ควาย หมา แพะ รวมไปถงึ อูฐ กย็งัมใีหช้มทัว่ไป 
** หากลูกค้าท่านใดท่ีจ าเป็นต้องออกตัว๋ภายใน (ตัว๋เคร่ืองบิน , ตัว๋รถทวัร ์, ตัว๋รถไฟ)  

กรณุาสอบถามเจ้าหน้าของบริษทั ทุกครัง้ก่อนท าการออกตัว๋เน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรบัเปล่ียนไฟลท์ หรือ 
เวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า ท่านใดมีไฟลท์บินภายในประเทศต่อ โปรดแจ้งให้บริษทัฯทราบในวนัจอง

ทวัรท์ัง้น้ีเพื่อประโยชน์ของตวัท่านเอง ** 
 

อตัราค่าบริการ 

ก าหนดการเดินทาง รายละเอียดไฟลทบิ์น 
ผู้ใหญ่ ห้องละ 

2-3 ท่าน  
อตัราท่านละ 

1 เดก็ 2 ผู้ใหญ่  
เดก็มีเตียง 

(อายุไม่เกิน 12 ปี) 
ท่านละ 

1 เดก็ 2 ผู้ใหญ่ 
เดก็ไม่มีเตียง 

(อายุไม่เกิน 12 ปี) 
ท่านละ 

พกัเด่ียว 
เพ่ิม 
อตัรา 
ท่านละ 

10 – 14 สิงหาคม 65 6E86/6E167 BKK-DEL-SXR 
6E215/6E85 SXR-DEL-BKK 

27,999 27,999 27,999 4,500 

11 – 15 สิงหาคม 65 6E86/6E167 BKK-DEL-SXR 
6E215/6E85 SXR-DEL-BKK 

27,999 27,999 27,999 4,500 

17 – 21 สิงหาคม 65 6E86/6E167 BKK-DEL-SXR 
6E215/6E85 SXR-DEL-BKK 

26,999 26,999 26,999 4,500 

24 – 28 สิงหาคม 65 6E86/6E167 BKK-DEL-SXR 
6E215/6E85 SXR-DEL-BKK 

26,999 26,999 26,999 4,500 



 

โปรแกรมทัวรอ์ินเดีย KASHMIR หากเปล่ียนฉันเป็นเขา (6E) 5วนั 3คืน - รหัสทัวร ์I5422212 

07 – 11 กนัยายน 65 6E86/6E167 BKK-DEL-SXR 
6E215/6E85 SXR-DEL-BKK 26,999 26,999 26,999 4,500 

08 – 12 กนัยายน 65 6E86/6E167 BKK-DEL-SXR 
6E215/6E85 SXR-DEL-BKK 26,999 26,999 26,999 4,500 

14 – 18 กนัยายน 65 6E86/6E167 BKK-DEL-SXR 
6E215/6E85 SXR-DEL-BKK 

26,999 26,999 26,999 4,500 

21 - 25 กนัยายน 65 6E86/6E167 BKK-DEL-SXR 
6E215/6E85 SXR-DEL-BKK 

26,999 26,999 26,999 4,500 

 

** อตัราน้ียงัไม่รวมค่าทิปพนักงานขบัรถ หวัหน้าทวัร ์และ มคัคเุทศกท้์องถ่ิน ตามธรรมเนียม 45 ดอลล่ารส์หรฐั 
(USD) ต่อ ทริป ต่อ ลูกค้า ผู้เดินทาง 1 ท่าน รวมไปถึงเดก็ ยกเว้นเดก็อายุไม่ถึง 2 ปี ณ วนัเดินทางกลบั (Infant) 
ทัง้น้ีท่านสามารถให้มากกว่าน้ีได้ตามความเหมาะสมและความพึงพอใจของท่าน โดยส่วนน้ี ทางบริษทัขอสงวน
สิทธ์ิในการเรียกเกบ็ก่อนเดินทางทุกท่าน ท่ีสนามบิน ในวนัเชค็อิน ** 

 

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

** ท่านท่ีถือหนังสือเดินทางไทย และมีวตัถปุระสงคเ์ดินทางไป เพ่ือการท่องเท่ียวประเทศอินเดีย 
จ าเป็นต้องย่ืนขอวีซ่าออนไลน์  มีค่าใช้จ่าย 1,500 บาท ** 
 

อตัราค่าบริการน้ี รวม 
- ค่าบตัรโดยสารโดยเครื่องบนิ (ตัว๋) ไป และ กลบัพรอ้มคณะ ชัน้ประหยดั (ECONOMY CLASS) รวมถงึค่าภาษี

สนามบนิ และค่าภาษนี ้ามนัทุกแห่ง กรณีตอ้งการอพัเกรด UPGRADE หรอื เปลีย่นแปลงบตัรโดยสาร ไม่ว่าเทีย่วใด 

เทีย่วหนึ่ง  กรุณาตดิต่อเจา้หน้าทีเ่ป็นกรณีพเิศษ โดยอา้งองิค่าใชจ่้ายการจองทวัรแ์บบ ไม่ใช่ตัว๋เครื่องบนิ ตามที่

ตามทีต่ารางอตัราค่าบรกิารระบุ 

- ค่าธรรมเนียมการโหลดกระเป๋าสมัภาระลงใตท้อ้งเครื่องบนิ อนุญาตใหโ้หลดกระเป๋าสมัภาระลงใตท้อ้งเครื่องบนิ โดย

มีน ้าหนักไม่เกิน 20 ก.ก. (1 ช้ิน) และ ถือขึ้นเคร่ืองบินได้น ้าหนักไม่เกิน 7 ก.ก. (ไม่จ ากดัจ านวนชิน้ แต่ทัง้นี้

เจา้หน้าทีจ่ะพจิารณาตามความเหมาะสม) ต่อท่าน (ตามเงือ่นไขของสายการบนิ) 

- ค่ารถโคช้ปรบัอากาศตลอดเสน้ทางตามรายการระบุ  
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- ค่าโรงแรมทีพ่กัระดบัมาตรฐานตามรายการที่ระบุ (พกั 2-3 ท่าน ต่อ หอ้ง) ในกรณีมงีานเทรดแฟร์ การแข่งขนักฬีา  

หรอื กจิกรรมอื่นๆ ทีท่ าใหโ้รงแรมตามรายการทีร่ะยุเตม็ ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการปรบัเปลีย่นโรงแรมทีพ่กั ไป  

เป็นเมอืงใกลเ้คยีงแทน อา้งองิมาตรฐานคุณภาพและความเหมาะสมเดมิ โดยค านึงถงึประโยชน์ของลูกคา้เป็นส าคญั 

- ค่าธรรมเนียมเขา้ชมสถานทีต่่างๆ ตามรายการทีร่ะบุ กรณีไม่รวมจะชีแ้จงแต่ละสถานทีใ่นโปรแกรม 

- ค่าอาหาร ตามรายการทีร่ะบุ โดยทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงตามความเหมาะสม    

- ค่ามคัคุเทศกท์ีค่อยอ านวยความสะดวกตลอดการเดนิทาง 

- ค่าเบี้ยประกนัอุบตัเิหตุในการเดนิทางท่องเที่ยวต่างประเทศ วงเงนิประกนัสูงสุดท่านละ 1,000,000 บาท (เงื่อนไข

ตามกรมธรรม)์  

 

อตัราค่าบริการน้ี ไม่รวม 
- ค่าใชจ่้ายส่วนตวัของผูเ้ดนิทาง อาท ิค่าท าหนังสอืเดนิทาง ค่าโทรศพัท์ ค่าอาหาร เครื่องดื่ม ค่าซกัรดี ค่ามนิิบารใ์น

หอ้งและค่าพาหนะต่างๆ ทีไ่ม่ไดร้ะบุในรายการ 

- ค่าทปิพนกังานขบัรถ หวัหน้าทวัร ์และ มคัคุเทศกท์อ้งถิน่ ตามธรรมเนียม 45 USD  ต่อ ทริป ต่อ ลูกคา้ ผูเ้ดนิทาง 

1 ท่าน รวมไปถงึเดก็ ยกเวน้เดก็อายุไม่ถงึ 2 ปี ณ วนัเดนิทางกลบั (INFANT) ทัง้นี้ท่านสามารถใหม้ากกว่านี้ไดต้าม

ความเหมาะสมและความพงึพอใจของท่าน โดยส่วนนี้ ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเกบ็ก่อนเดนิทางทุกท่าน 

ทีส่นามบนิ ในวนัเชค็อนิ 

- ค่าธรรมเนียมในกรณีที่กระเป๋าสมัภาระที่มนี ้าหนักเกินกว่าที่สายการบินนัน้ๆก าหนดหรอืสมัภาระใหญ่เกินขนาด

มาตรฐาน  

- ค่าธรรมเนียมการจองที่นัง่บนเครื่องบนิตามความต้องการเป็นกรณีพเิศษหากสามารถท าได ้ทัง้นี้ขึน้อยู่กบัสายการ

บนิ และ รุ่นของเครื่องบนิแต่ละไฟลท์ทีใ่ชบ้นิ ซึง่อาจเปลีย่นแปลงไดอ้ยู่ทีส่ายการบนิเป็นผูก้ าหนด 

- ค่าภาษนี ้ามนั ทีส่ายการบนิเรยีกเกบ็เพิม่ ภายหลงัจากทางบรษิทัฯไดอ้อกตัว๋เครื่องบนิไปแลว้ 

- ภาษมีลูค่าเพิม่ 7% และภาษหีกั ณ ทีจ่่าย 3% กรณีตอ้งการออกใบเสรจ็รบัเงนิ 

- ยื่นขอวซี่าอนิเดยีแบบออนไลน์  มคี่าใชจ่้าย 1,500 บาท 

 

เง่ือนไขการจอง และ การช าระเงิน 
- กรุณาท าการจองล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วนั ก่อนออกเดนิทาง มดัจ าท่านละ 10,000 บาท ภายใน 1 วนัหลงัจาก

วนัจอง ตวัอย่างเช่น ท่านจองวนันี้ กรุณาช าระเงนิในวนัถดัไป ก่อนเวลา 16.00 น. เท่านัน้ โดยระบบจะยกเลกิ

อตัโนมตัทินัท ีหากยงัไม่ไดร้บัยอดเงนิตามเวลาทีก่ าหนด และหากท่านมคีวามประสงคจ์ะตอ้งเดนิทางในพเีรยีดเดมิ 
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ท่านจ าเป็นต้องท าจองเขา้มาใหม่ นัน่หมายถงึว่า กรณีทีม่ีควิรอ (Waiting List) กจ็ะใหส้ทิธิไ์ปตามระบบ ตามล าดบั 

เนื่องจากทุกพเีรยีด เรามทีีน่ัง่ราคาพเิศษจ านวนจ ากดั  

- จ่ายเตม็ส่วนท่ีเหลือ 30 วนัก่อนเดินทาง  

- กรณีลูกคา้เดนิทางไม่ได ้สามารถเปลีย่นชื่อคนเดนิทางได ้ก่อนเดนิทาง 21 วนั ขอสงวนสทิธิไ์ม่คนืค่าใชจ่้ายใดๆใน

กรณีทีไ่ม่สามารถหาคนมาแทนได ้

 

เง่ือนไขการยกเลิก และ เปล่ียนแปลงการเดินทาง 
- ยกเลกิก่อนการเดนิทางตัง้แต่ 30 วนัขึ้นไป คนืเงนิค่าทวัรโ์ดยหกัค่าใช้จ่ายท่ีเกิดขึ้นจริง  

ในกรณีท่ีวนัเดินทางตรงกบัวนัหยุดนักขตัฤกษ์ ต้องยกเลิกก่อน 45 วนั 

- ยกเลกิก่อนการเดินทาง 15-29 วนั คืนเงิน 50%ของค่าทวัร ์หรอืหกัค่าใชจ่้ายตามจรงิ เช่น ค่ามดัจ าตัว๋เครื่องบนิ 

โรงแรม และค่าใชจ่้ายจ าเป็นอื่นๆ 

- ยกเลกิก่อนการเดนิทางน้อยกว่า 15วนั ขอสงวนสทิธิไ์ม่คนืเงนิค่าทวัรท์ีช่ าระแลว้ทัง้หมด  

- หากมกีารยกเลกิการเดนิทางโดยไม่ใช่ความผดิของบรษิทัทวัร ์ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิไ์ม่รบัผดิชอบ และ คนืค่าทวัร์

ส่วนใดส่วนหนึ่งให้ท่านได้ไม่ว่ากรณีใดๆทัง้สิ้น เช่น สถานทูตปฏเิสธวซี่า ด่านตรวจคนเขา้เมอืง นโยบายห้ามเขา้

ออกประเทศฯลฯ 

- กรณีตอ้งการเปลีย่นแปลงผูเ้ดนิทาง (เปลีย่นชื่อ) จะตอ้งแจง้ใหท้างบรษิทัทราบล่วงหน้า อย่างน้อย 21 วนั ก่อนออก

เดนิทาง กรณีแจง้หลงัจากเจา้หน้าทีอ่อกเอกสารเรยีบรอ้ยแลว้ ไม่ว่าส่วนใดสว่นหนึ่ง ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการ

เรยีกเกบ็ค่าใชจ่้ายทีเ่กดิขึน้จรงิทัง้หมด ทัง้นี้ขึน้อยู่กบัช่วงพเีรยีดวนัทีเ่ดนิทาง และกระบวนการของแต่ละคณะ เป็น

ส าคญัดว้ย กรุณาสอบถามกบัเจา้หน้าทีเ่ป็นกรณีพเิศษ 

- กรณีต้องการเปลี่ยนแปลงพเีรยีดวนัเดินทาง (เลื่อนวนัเดินทาง) ทางบรษิัทขอสงวนสทิธิใ์นการหกัค่าใช้จ่ายการ

ด าเนินการต่างๆ ที่เกิดขึ้นจรงิส าหรบัการด าเนินการจองครัง้แรก ตามจ านวนครัง้ที่เปลี่ยนแปลง ไม่ว่ากรณีใดๆ

ทัง้สิน้ 

 

เง่ือนไขส าคญัอ่ืนๆท่ีท่านควรทราบก่อนการเดินทาง 
- คณะจะสามารถออกเดนิทางไดต้ามจ าเป็นต้องมขีึ้นต ่า อย่างน้อย 15 ท่าน หากต ่ากว่าก าหนด คณะจะไม่สามารถ

เดินทางได้ หากผู้เดินทางทุกท่านยินดีที่จะช าระค่าบริการเพิ่มเพื่อให้คณะเดินทางได้ ทางบริษัทยินดีที่จะ

ประสานงาน เพือ่ใหทุ้กท่านเดนิทางตามความประสงคต์่อไป  
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- ทางบรษิัทขอสงวนสทิธิใ์นการงดออกเดินทาง หรอื เลื่อนการเดินทางไปในพเีรยีดวนัอื่นต่อไป โดยทางบรษิัทฯ 

จะแจง้ใหท้่านทราบล่วงหน้าเพื่อวางแผนการเดนิทางใหม่อกีครัง้ ทัง้นี้ ก่อนคอนเฟิรม์ลางาน กรุณาตดิต่อเจา้หน้าที่

เป็นกรณีพเิศษทุกครัง้หากท่านลางานแลว้ไม่สามารถเปลีย่นแปลงได้ 

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

สอบถามเพื่อยนืยนักบัเจา้หน้าทีก่่อนทุกครัง้ และควรจองบตัรโดยสารภายในทีส่ามารถเลื่อนวนัและเวลาเดนิทางได ้

เพราะมบีางกรณีทีส่ายการบนิอาจมกีารปรบัเปลีย่นไฟลท์บนิ หรอื เวลาบนิ โดยไม่แจง้ใหท้ราบล่วงหน้า ทัง้นี้ขึน้อยู่

กับฤดูกาล สภาพภูมิกาศ และ ตารางบินของท่าอากาศยานเป็นส าคญัเท่านัน้ สิ่งส าคญั ท่านจ าเป็นต้องมาถึง

สนามบนิเพื่อเชค็อนิก่อนเครื่องบนิ อย่างน้อย 3 ชัว่โมง โดยในส่วนนี้หากเกดิความเสยีหายใดๆบรษิทัขอสงวนสทิธิ ์

ในการไม่รบัผดิชอบค่าใชจ่้ายทีเ่กดิขึน้ใดๆทัง้สิน้   

- อาจจะมกีารเปลีย่นแปลงไฟลท์บนิ จากสายการบนิ จะแจง้ใหท้่านทราบอกีครัง้ก่อนการเดนิทาง 

- กรณีทีท่่านเป็นอสิลาม ไม่ทานเน้ือสตัว ์หรอื แพอ้าหารบางประเภท กรุณาแจง้เจา้หน้าทีเ่ป็นกรณีพเิศษ 

- กรณีผูเ้ดนิทางตอ้งการความช่วยเหลอืเป็นพเิศษ อาทเิช่น ใชว้ลีแชร์ (Wheel Chair) กรุณาแจง้บรษิทัฯ อย่างน้อย 7 

วนัก่อนการเดินทาง หรือตัง้แต่ที่ท่านเริ่มจองทวัร์ เพื่อให้ทางบริษัทประสานงานกับสายการบินเพื่อจดัเตรียม

ล่วงหน้า กรณีมคี่าใชจ่้ายเพิม่เตมิ ทางบรษิทัของสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเกบ็ค่าใชจ่้ายตามจรงิทีเ่กดิขึน้กบัผูเ้ดนิทาง  

- กรุณาส่งรายชื่อผูเ้ดนิทาง พรอ้มส าเนาหน้าแรกของหนังสอืเดนิทางทุกท่านใหก้บัเจา้หน้าทีห่ลงัจากช าระเงนิกรณีที่

ท่านเดนิทางเป็นครอบครวั (หลายท่าน) กรุณาแจง้รายนามคู่นอนกบัเจา้หน้าทีใ่หท้ราบ 

- กรณีทีอ่อกบตัรโดยสาร (ตัว๋) เรยีบรอ้ยแลว้ มรีายละเอยีดส่วนใดผดิ ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการรบัผดิชอบไม่ว่า

ส่วนใดส่วนหนึ่ง หากท่านไม่ด าเนินการส่งส าเนาหน้าแรกของหนังสอืเดนิทางให้ทางบรษิทัเพื่อใช้ในการออกบตัร

โดยสาร 

- หลงัจากท่านช าระค่าทวัรค์รบตามจ านวนเรยีบรอ้ยแลว้ ทางบรษิทัจะน าส่งใบนัดหมายและเตรยีมตวัการเดนิทางให้

ท่านอย่างน้อย 3 หรอื 7 วนั ก่อนออกเดนิทาง 

- อตัราทวัร์นี้ เป็นอตัราส าหรบับตัรโดยสารเครื่องบินแบบหมู่คณะ (ตัว๋กรุ๊ป) ท่านจะไม่สามารถเลื่อนไฟล์ท วนั ไป 

หรอื กลบัส่วนใดได้ จ าเป็นจะต้องไป และ กลบั ตามก าหนดการเท่านั ้น หากต้องการเปลี่ยนแปลงกรุณาติดต่อ

เจา้หน้าทีเ่ป็นกรณีพเิศษ 

- ทางบรษิทัไม่มนีโยบายจดัคู่นอนใหก้บัลูกคา้ทีไ่ม่รูจ้กักนัมาก่อน เช่น กรณีทีท่่านเดนิทาง 1 ท่าน จ าเป็นตอ้งช าระค่า

หอ้งพกัเดีย่วตามทีร่ะบุ 

- หนงัสอืเดนิทาง หรอื พาสปอรต์ ตอ้งมอีายุใชง้านไดค้งเหลอืไม่น้อยกว่า 6 เดอืน ณ วนักลบั  
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- ฤดูหนาวในต่างประเทศ มขีอ้ควรระวงั สภาพอากาศจะมดืเรว็กว่าปกต ิสีโ่มงเยน็กจ็ะเริม่มดืแลว้ สถานทีท่่องเที่ยว

ต่างๆ จะปิดเรว็กว่าปกต ิประมาณ 1-2 ช.ม. การเดนิทางควรเผื่อเวลาให้เหมาะสม และ หากมสีถานที่ท่องเที่ยว

กลางแจง้ เวลาเดนิบนหมิะ อาจลื่นไดต้้องใชค้วามระมดัระวงัในการเดนิเป็นอย่างสูง หรอื ใชร้องเทา้ทีส่ามารถเดิน

บนหมิะได ้แว่นกนัแดดควร เมื่อแสงแดดกระทบหมิะจะสว่างสะทอ้นเขา้ตา อาจท าใหร้ะคายเคอืงตาได้ 

- ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิเ์ปลี่ยนแปลงโปรแกรมได้ตามความเหมาะสม เนื่องจากฤดูกาล สภาพภูมอิากาศ เหตุการ

ทางการเมอืง การล่าชา้ของสายการบนิ เงื่อนไขการใหบ้รกิารของรถในแต่ละประเทศ เป็นต้น โดยส่วนนี้ทางบรษิทั

จะค านึงถึงประโยชน์ของลูกค้าเป็นส าคญั หากกรณีที่จ าเป็นจะต้องมีค่าใช้จ่ายเพิ่ม ทางบริษัทจะแจ้งให้ทราบ

ล่วงหน้า 

- เนื่องจากการเดนิทางท่องเทีย่วในครัง้นี้ เป็นการช าระแบบเหมาจ่ายขาดกบับรษิทัตวัแทนในต่างประเทศ ทางบรษิทั

จงึขอสงวนสทิธิ ์ไม่สามารถขอรบัเงนิคนืได้ในบรกิารบางส่วน หรอื ส่วนใดส่วนหนึ่งที่ท่านไม่ต้องการไดร้บับรกิาร  

หากระหว่างเดนิทาง สถานทีท่่องเทีย่วใดทีไ่ม่สามารถเขา้ชมได ้ไม่ว่าดว้ยสาเหตุใดกต็าม ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์น

การไม่สามารถคนืค่าใชจ่้ายไม่ว่าสว่นใดสว่นหนึ่งใหท้่าน เนื่องจากทางบรษิทัไดท้ าการจองและถูกเกบ็ค่าใชจ่้ายแบบ

เหมาจ่ายไปล่วงหน้าทัง้หมดแลว้ 

- กรณีทีท่่านถูกปฎเิสธการเดนิทางเขา้เมอืง ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิไ์ม่รบัผดิชอบค่าใชจ่้ายทีจ่ะเกดิขึน้ตามมา และ จะ

ไม่สามารถคนืเงนิค่าทวัรท์ีท่่านช าระเรยีบรอ้ยแลว้ไม่ว่าสว่นใดสว่นหน่ึง 

- หากวนัเดนิทาง เจา้หน้าทีส่ายการบนิ หรอื ด่านตรวจคนออก และ เขา้เมอืง ตรวจพบ หนงัสอืเดนิทาง  

(พาสปอร์ต) ของท่านช ารุดแม้เพยีงเล็กน้อย เช่น เปียกน ้า ขาดไปหน้าใดหน้าหนึ่ง มหีน้าใดหน้าหนึ่งหายไป มี

กระดาษหน้าใดหน้าหนึ่งหลุดออกมา มรีอยแยกระหว่างสนัของเล่มหนังสอืเดนิทาง เป็นต้น ไม่ว่ากรณีใดๆทัง้สิ้น 

ทางสายการบนิ หรอื เจ้าหน้าที่ด่านตรวจคนออก และ เขา้เมอืง  มสีทิธิไ์ม่อนุญาตให้ท่านเดินทางต่อไปได้ ดงันัน้

กรุณาตรวจสอบ และ ดูแล หนังสอืเดนิทางของท่านใหอ้ยู่ในสภาพดอียู่ตลอดเวลา ขณะเดนิทาง กรณีช ารุด กรุณา

ตดิต่อกรมการกงสุลกระทรวงการต่างประเทศเพื่อท าหนังสอืเดนิทางฉบบัใหม่ โดยใชฉ้บบัเก่าไปอา้งองิ และ ยนืยนั

ดว้ย พรอ้มกบัแจง้มาทีบ่รษิทัเรว็ทีสุ่ด เพื่อยนืยนัการเปลีย่นแปลงขอ้มูลหนังสอืเดนิทาง หากท่านไดส้่งเอกสารมาที่

บรษิัทเรยีบร้อยแล้ว กรณีที่ยงัไม่แ (ตัว๋เครื่องบิน) ท่านสามารถเปลี่ยนแปลงได้ไม่มคี่าใช้จ่าย แต่หากออกบตัร

โดยสาร (ตัว๋เครื่องบนิ) เรยีบรอ้ยแลว้ ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเกบ็ค่าใชจ่้ายทีเ่กดิขึน้จรงิทัง้หมด ซึ่งโดย

ส่วนใหญ่ตัว๋เครื่องบนิแบบกรุ๊ปจะออกก่อนออกเดนิทางประมาณ 14-20 วนั ทัง้นี้ขึน้อยู่กบักระบวนการและขัน้ตอน

ของแต่ละคณะ 
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- เกี่ยวกบัที่นัง่บนเครื่องบิน เนื่องจากบตัรโดยสาร (ตัว๋) เป็นลกัษณะของคณะ (กรุ๊ป อัตราพเิศษ) สายการบนิ ขอ

สงวนสทิธิใ์นการเลือกที่นัง่บนเครื่องบิน กรณีลูกค้าเดินทางด้วยกนั กรุณาเช็คอินพร้อมกนั และ สายการบินจะ

พยายามทีสุ่ดใหท้่านไดน้ัง่ดว้ยกนั หรอื ใกลก้นัใหม้ากทีสุ่ด  

- ขอ้มูลเพิม่เตมิเกี่ยวกบัหอ้งพกัในโรงแรมทีพ่กั เนื่องจากการวางแปลนแบบหอ้งพกัของแต่ละโรงแรมแตกต่างกนั จงึ

อาจท าให้ห้องพักแบบห้องพักเดี่ยว (Single) และห้องคู่ (Twin/Double) และ ห้องพักแบบ 3 ท่าน (Triple) จะ

แตกต่างกนั บางโรงแรม หอ้งพกัแต่ละแบบอาจจะอยู่คนละชัน้กนั (ไม่ตดิกนัเสมอไป) 

- ขอสงวนสทิธิก์ารเกบ็ค่าน ้ามนัและภาษสีนามบนิทุกแห่งเพิม่ หากสายการบนิมกีารปรบัขึน้ก่อนวนัเดนิทาง  

- มคัคุเทศก์ พนักงาน และตวัแทนของผูจ้ดั ไม่มสีทิธใินการใหค้ าสญัญาใดๆทัง้สิน้แทนบรษิทัผูจ้ดั นอกจากมเีอกสาร

ลงนามโดยผูม้อี านาจของผูจ้ดัก ากบัเท่านัน้ 

- บรษิทัขอสงวนสทิธิ ์ในการไม่รบัผดิชอบใดๆทัง้สิน้ หากเกดิกรณีความล่าชา้จากสายการบนิ , การยกเลกิบนิ , การ

ประท้วง , การนัดหยุดงาน , การก่อการจลาจล , ภยัธรรมชาต ิ, การน าสิง่ของผดิกฎหมาย ซึ่งอยู่นอกเหนือความ

รบัผดิชอบของบรษิทั  

- บรษิทัขอสงวนสทิธิ ์ในการไม่รบัผดิชอบใดๆทัง้สิน้ หากเกดิสิง่ของสญูหายระหว่างการเดนิทาง ไม่ว่ากรณีใดๆกต็าม 

และ ขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเกบ็ค่าใชจ่้ายตามจรงิ กรณีท่านลมืสิง่ของไวท้ีโ่รงแรมและจ าเป็นตอ้งสง่มายงัจุดหมาย

ปลายทางตามทีท่่านตอ้งการ  

- รายการนี้ เป็นเพียงข้อเสนอที่ต้องได้รับการยืนยันจากบริษัทฯอีกครัง้หนึ่ ง หลังจากได้ส ารองโรงแรมที่พักใน

ต่างประเทศเรยีบรอ้ยแลว้ โดยโรงแรมจดัในระดบัใกลเ้คยีงกนั ซึง่อาจจะปรบัเปลีย่นตามทีร่ะบุในโปรแกรม 

 

*เม่ือท่านช าระเงินค่าทวัรใ์ห้กบัทางบริษทัฯแล้วทางบริษทัฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรบัเงื่อนไขข้อตกลงทัง้หมดน้ีแล้ว* 

 

** ขอขอบพระคณุทุกท่าน ท่ีมอบความไว้วางใจ ให้เราบริการ ** 
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แบบฟอรม์กรอกขอ้มลูวซี่าประเทศ อนิเดยี 
 

** กรุณากรอกขอ้มลูทัง้หมดใหค้รบถว้น เพือ่ประโยชน์ในการขอวซี่าของท่านเอง ** 
ชื่อ-นามสกุล (สะกดตรงตามหนงัสอืเดนิทาง)  (MR./MRS./MS./MSTR.)  
.......................................................................................................................................................................................... 
สถานะภาพ  □ โสด    □ แต่งงานไม่ไดจ้ดทะเบยีนสมรส □ หมา้ย  □ หย่า   
□ แต่งงานจดทะเบยีนสมรส  
ชื่อ-นามสกุล คู่สมรส.....................................................................................สถานทีเ่กดิ
................................................................สญัชาต…ิ……………………………………………………. 
ชื่อ-นามสกุล บดิา .................................................................................................................................................... 
สถานทีเ่กดิ.......................................สญัชาต…ิ……………………………………………………. 
ชื่อ-นามสกุล มารดา ............................................................................................................................................... 
สถานทีเ่กดิ.......................................สญัชาต…ิ……………………………………………………. 
ทีอ่ยู่ตามทะเบยีนบา้น........................................................................................................................................................ 
.........................................................................................................รหสัไปรษณีย.์....................................................... 
ทีอ่ยู่ปัจจุบนั..................................................................................................................................................................... 
รหสัไปรษณีย.์............................... โทรศพัท์บา้น...................................เบอรม์อืถอื.......................................................... 
ชื่อสถานทีท่ างาน / สถานศกึษา...........................................................................ต าแหน่งงาน.......................................... 
ทีอ่ยู่สถานทีท่ างาน / สถานศกึษา...................................................................................................................................... 
รหสัไปรษณีย ์...............................................โทรศพัท.์.......................................................................................... 
*** ในกรณีทีเ่กษยีณอายุ กรุณาระบุชื่อ และ ทีอ่ยู่ สถานทีท่ างาน เนื่องจากเป็นเงือ่นไขของสถานทตู *** 
ท่านเคยเดนิทางเขา้ประเทศอนิเดยีมาก่อนหรอืไม่ □  เคย  □  ไม่เคย 
ถา้เคย กรุณาระบุวนัที.่.........................................สถานที/่เมอืง................................... 
ประเทศทีเ่คยเดนิทางในระยะเวลา 10 ปี ทีผ่่านมา
............................................................................................................................................................................... 
ท่านเคยเดนิทางกลุ่มประเทศ SAARC ในระยะเวลา 3 ปีทีผ่่านมา มาก่อนหรอืไม่ (กลุ่มประเทศ SAARC ไดแ้ก่ บงักลาเทศ 
ภูฏาน เนปาล มลัดฟีส ์ปากสีถาน ศรลีงักา อฟักานิสถาน ) 
ถา้เคย กรุณาระบุปีที.่.................สถานที/่เมอืง...............................................ระยะเวลาทีพ่ านกั..........................วนั 
ชื่อสมาชกิในครอบครวัพรอ้มเบอรต์ดิต่อ ระหว่างทีท่่านพ านกัอยู่ ณ ประเทศอนิเดยี 

 ชื่อ-สกุล............................................................................................................................................................ 
ทีอ่ยู่................................................................................................................................................................................... 
เบอรโ์ทรศพัท์........................................... 
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(กรุณาแจง้เบอรท์ีส่ามารถตดิต่อไดโ้ดยสะดวก เนื่องจากทางสถานทตูจะมกีารโทรเชค็ขอ้มลูโดยตรงกบัท่าน) 
การพจิารณาอนุมตัวิซี่าเป็นดุลพนิิจของทางสถานทตูฯเท่านัน้ ทางบรษิทัเป็นเพยีงตวักลางในการอ านวยความสะดวกและ
บรกิารดา้นเอกสารใหแ้ก่ผูเ้ดนิทางเท่านัน้ 

เอกสารการยื่นวีซ่าอินเดีย 
1. สำเนาหนังสือเดินทาง (Passport) ที่มีอายุเหลือ มากกว่า 6 เดือน ต้องสแกนเท่านั้น (ห้ามถ่ายรูป) 

2. รูปถ่ายสี พื้นด้านหลังสีขาว   ขนาด 2 x 2 นิ้ว  จำนวน 2 รูป 

3. สำเนาบัตรประชาชน 

4. สำเนาทะเบียนบ้าน 

5. สำคัญ!! สำหรับท่านที่เคยเดินทางไปประเทศอินเดียในพาสปอร์ตเล่มปัจจบุัน รบกวนขอสำเนาวีซ่าครั้ง

ก่อนแนบมาด้วย 

 

 
 
 

 
 


