บินด้วยสายการบิน INDIGO (6E) : ขึ้นเครือ่ งสนามบินสุวรรณภูมิ (BKK)
6E 86
12.20 – 15.10
BKK(สุวรรณภูมิ) – DEL(เดลี)
6E 167
18.15 – 19.45
DEL(เดลี) – SXR(ศรีนาคา)
6E 215
20.15 – 21.45
SXR(ศรีนาคา) – DEL(เดลี)
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6E 85

DEL(เดลี) – BKK(สุวรรณภูมิ)

05.35 – 11.20

**โหลดกระเป๋าสัมภาระโดยน้าหนักไม่เกิ น 20 ก.ก. (ไม่เกิ น 1ชิ้ น) และ ถือขึ้นเครื่องบินได้น้าหนักไม่เกิ น 7 ก.ก. **

มาตรการความปลอดภัยยุคโควิด-19
** หัวหน้าทัวร์,ไกด์และคนขับรถ ฉีดวัคซีนครบแล้วก่อนรับกรุ๊ป 14 วัน
** รับจองเฉพาะลูกค้าทีฉ่ ีดวัคซีนครบแล้ว 14 วันก่อนเดินทาง
** บริการเจลล้างมือตลอดทริป
** วัคซีนทีเ่ ดินทางได้ ทุกชนิด ฉีดครบโดสแล้ว 14 วัน และสามารถเป็ นวัคซีนสูตรไขว้ได้ **
** เอกสารสาหรับการเดินทางเข้าประเทศอินเดีย
1.เอกสารรับรองการฉีดวัคซีนป้ องกันโควิด คือ วัคซีนพาสปอร์ตแบบรูปเล่มหรือ E-VACCINE PASSPORT ก็
ได้(สามารถทาการจองลงทะเบียนผ่านแอปหมอพร้อมหรือสามารถขอได้ทส่ี าธารณสุขจังหวัด)
**ลูกค้าจัดเตรียมเอง**
2. ต้องกรอกเอกสาร AIR SUVIDHA
- กรณีฉีดวัคซีครบ 2 เข็ม ไม่ตอ้ งแนบส่วนของผล PCR -Test 72 ชม.
**บริษทั ทัวร์จดั เตรียมให้**

DAY 1

กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ) – สนามบินเดลี – สนามบินศรีนาคา – แคชเมียร์ (–/–/D)

09.30

คณะพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานนานาชาติ สุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ ชัน้ 4 เคาน์เตอร์เช็คอิน สายการบิ น
INDIGO โดยมีเจ้าหน้าทีข่ องบริษทั ฯ คอยให้การต้อนรับ อานวยความสะดวกตลอดขัน้ ตอนการเช็คอิน และ
หัวหน้าทัวร์ให้คาแนะนาเพือ่ เตรียมความพร้อมก่อนออกเดินทาง
ออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติ กรุงเดลี ประเทศอิ นเดีย โดยสายการบิน INDIGO เที่ยวบินที่
6E 86
เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติ กรุงเดลี ประเทศอิ นเดีย
ออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยานศรีนาคา เมืองแคชเมียร์ ประเทศอิ นเดีย โดยสายการบิน INDIGO
เทีย่ วบินที่ 6E 167
เดินทางถึง ท่าอากาศยานศรีนาคา รัฐแคชเมียร์ ประเทศอิ นเดีย หลังผ่านขัน้ ตอนการตรวจหนังสือ
เดินทาง และตรวจรับสัมภาระเรียบร้อยแล้ว
นาท่านสู่ตวั เมืองศรีนาคา (SRINAGAR) ซึ่งเป็ นเมืองหลวงของแคชเมียร์ ประกอบด้วยทะเลสาบขนาด
ใหญ่ คือ ทะเลสาบดาล และ ทะเลสาบนากิ้น ด้านหลังมีเทือกเขาโอบล้อมโดยรอบ ในสมัยทีถ่ ูกปกครองโดย

12.20
15.10
18.15
19.45
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ราชวงศ์โมกุล มีการจัดทาผังเมืองขึ้นมาใหม่ จึงทาให้แคชเมียร์เป็ นเมืองที่สวยงาม ปั จจุบนั ชาว ศรีนาคา
เกือบร้อยละ 98 % นับถือศาสนาอิสลาม

โดย รัฐแคชเมีย ร์ (KASHMIR) ตัง้ อยู่ทางตอนเหนือ สุ ด ของประเทศอินเดีย หรือ ที่ได้รบั ขนานนามว่ า
“ดินแดนสวิต เซอร์แ ลนด์แ ห่ งเอเชีย” เป็ นดินแดนกลางเทือ กเขาหิมาลัยที่มีธ รรมชาติส วยงามอย่างน่ า
อัศจรรย์ แคชเมียร์ถอื ว่าเป็ นอีกหนึ่งรัฐทีม่ คี วามหลากหลายทางภูมปิ ระเทศทีค่ ล้ายคลึงกับประเทศฝั ง่ ยุโรป
เนื่องจากมีทงั ้ แบบเทือกเขา พืน้ ทีร่ าบบนภูเขา ภูเขาหิมะ ทุ่งหญ้า และทะเลสาบ และทีส่ าคัญแคชเมียร์เป็ น
เมืองที่สามารถเที่ยวได้ตลอดทัง้ ปี ที่ทงั ้ ยังมีทศั นียภาพด้านหลังเป็ นวิวของทะเลสาบดาล ซึ่งยิง่ ทาให้ท่นี ่ี
สวยงามยิง่ ขึน้ ไปอีก หากใครได้มาเยือนเป็ นอันต้องตกหลุมรักกันทุกคน
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คา่
พักที่

บริ การอาหาร ณ ภัตตาคาร
DELUXE HOUSEBOAT โรงแรมเรือหรือเทียบเท่า 1 คืน

DAY 2

ล่องเรือชมตลาดเช้า – เทือกเขากุลมาร์ค – นัง่ กระเช้าลอยฟ้ า – ชมทิ วทัศน์
เทือกเขากุลมาร์ค
(B/L/D)
OPTION TOUR พาท่าน ล่องเรือชมตลาดเช้า (MORNING MARKET) ให้ท่านได้ชมบรรยากาศของตลาด
น้าทีค่ นท้องถิน่ จะนาสินค้าของตัวเองมาขาย อาทิ ผักสด เครื่องดื่ม อาหารเช้า อื่นๆอีกมากมาย ซึง่ ทุกอย่าง
จะเป็ นการค้าขายบนเรือ (ค่าล่องเรือไม่รวมอยู่ในค่าทัวร์ ค่าล่องลาละ 2,000 รูปี นังได้
่ ลาละ 4 ท่าน)

เช้า

บริ การอาหาร ณ ห้องอาหารของโรงแรม
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ออกเดินทางโดยสู่ กุลมาร์ค (GULMARG) อยู่ห่างจากเมืองศรีนาคาประมาณ 58 กิโลเมตร กุลมาร์ค เป็ น
ภูเขาทีส่ วยงามทีส่ ุดแห่งหนึ่งใน แคชเมียร์ (KASHMIR) เดิมเรียกเการิมาร์ค ตัง้ โดยสุลต่าน ยูซุปชาร์ ใน
ศตวรรษที่ 16 เนื่องจากทีน่ ่เี ป็ นทุ่งหญ้าทีเ่ ต็มไปด้วยดอกไม้ป่าตามฤดูกาล และในปั จจุบนั ยังเป็ นสถานทีต่ งั ้
ของสนามกอล์ฟ 18 หลุมทีส่ งู ทีส่ ุดในโลก (3,000 เมตรจากระดับน้าทะเล) และมีสถานทีเ่ ล่นสกีในฤดูหนาว
ด้วย ตลอดเส้นทางสูก่ ุลมาร์คจะผ่านทุ่งนาข้าว หมู่บา้ นชาวพืน้ เมือง ฝูงแกะตามภูเขา และเทือกเขาหิมะ
สลับซับซ้อนสวยงาม ชาวแคชเมียร์กล่าวขานว่าทุ่งหญ้าแห่งดอกไม้ เป็ นเส้นทางทีม่ ุ่งสูช่ ายแดนปากีสถาน
กุลมาร์คเป็ นแหล่งท่องเทีย่ วในฤดูหนาว มีระดับความสูง 2,730 เมตร จากระดับน้าทะเล ในช่วงฤดูรอ้ นทีน่ ่ี
จะเป็ นทีต่ งั ้ ของสนามกอล์ฟทีส่ งู ทีส่ ุดในโลก โดยรอบท่านจะได้พบเห็นกระท่อมรูปทรงแบบในเทพนิยาย
และมีป่าสนเป็ นฉากหลัง ทีน่ ่ยี งั สถานเป็ นทีถ่ ่ายทาภาพยนตร์อกี ด้วย

เที่ยง

บริ การอาหาร ณ ภัตตาคาร
อิสระชมหุบเขากุลมาร์ค โดยการขึน้ กอนโดล่ากระเช้าลอยฟ้ าทีม่ คี วามสูงทีสุดในโลก อยู่ท่ี 3,979 สูงจาก
ระดับน้าทะเล (ค่าทัวร์รวมกอนโดล่าเฟส 1 ระยะทางประมาณ 5 กิโลเมตร หากท่านใดต้องการชมยอด
ภูเขาหิมะในเฟส 2 ชาระเพิม่ ประมาณ 1,600 รูปีเพือ่ ขึน้ ไปชมทัศนียภาพอันสวยงาม และวิวยอดเขานันกา
พาร์บตั (NANGA PARBAT) หรือวิวของเทือกเขาหิมาลัย) หน้าร้อนอาจมีหมิ ะน้อยเป็ นสถานทีท่ ่องเทีย่ วที่
นักท่องเทีย่ วนิยมมักนิยมมาเทีย่ วกันช่วงฤดูหนาวเพือ่ เล่นสกี // ถ้าในช่วงฤดูรอ้ นทีก่ ุลมาร์คก้อจะเต็มไป
ด้วยทุ่งดอกไม้ ทุ่งหญ้า ป่ าสน และวิวทิวทัศน์อนั สวยงาม ส่วนบนยอดเขาก็จะมีหมิ ะปกคลุมตลอดปี (มาก
น้อยขึน้ อยู่กบั อุณหภูม)ิ
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คา่
พักที่

สมควรแก่เวลานาท่านเดินทางกลับสูเ่ มืองศรีนาคา
บริ การอาหาร ณ ภัตตาคาร
HERITAGE LUXURY HOTEL , SRINAGAR หรือเทียบเท่า 2 คืน

DAY 3

โซนามาร์ค – ทาจิ วาส กราเซียร์ – ศรีนาคา

เช้า

บริ การอาหาร ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นาท่านเดินทางสู่ โซนามาร์ค (SONAMARG) แหล่งท่องเทีย่ วทางธรรมชาติ ทีส่ วยงามของกราเซียร์
น้าแข็งเส้นทางนี้จะเป็ นเส้นทางทีม่ ที วิ ทัศน์สวยงามตลอดทาง จึงเป็ นเส้นทางทีใ่ ห้เก็บภาพประทับใจได้
ตลอดทาง ผ่านชมป่ าวอลนัตใหญ่ทป่ี ลูกเรียงรายตลอดสองข้างทางและภูเขาหิมะทีม่ รี ูปร่างแปลกตา
จัดเป็ นเส้นทางทีส่ วยทีส่ ุดเส้นหนึ่งของแคชเมียร์ ความสูงไล่ระดับขึน้ ไปถึง 3,000 เมตร จากระดับน้ าทะเล
และมีเทือกเขาหิมาลัยเป็ นฉากหลังทีเ่ รียกขานตามท้องถิน่ ว่า ทาจิวาส (THAJIWAS) ภูเขาซึง่ ปกคลุมไป
ด้วยหิมะตลอดปี

(B/L/D)
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เที่ยง

คา่
พักที่

บริ การอาหาร ณ ภัตตาคาร
เดินชมธรรมชาติสมั ผัสอากาศเย็น ชมวิวภูเขาทีป่ กคลุมด้วยหิมะและสองฟากฝัง่ ถนนทีเ่ ต็มไปด้วยธาร
น้าแข็งชมความงามของ กลาเซียร์โซนามาร์ค หรือเรียกว่า ทาจิวาส์ กราเซีย ท่านทีห่ ลงใหลในธรรมชาติ
สามารถชมความงามของกลาเซียร์อย่างใกล้ชดิ เดินชมความงดงามของธรรมชาติท่โี อบล้อมด้วยเทือกเขา
หิมาลัยอันหาคาบรรยายไม่ได้ เสมือนได้เดินอยู่บนแดนสวรรค์ หรือ ขีม่ า้ ชมภูผา สายน้า ลาธาร และ
หมู่บา้ น (ค่าขีม่ า้ ไม่รวมในทัวร์ประมาณ 1,200 รูปี)

สมควรแก่เวลานาท่านเดินทางกลับสูเ่ มืองศรีนาคา
บริ การอาหาร ณ ภัตตาคาร
HERITAGE LUXURY HOTEL , SRINAGAR หรือเทียบเท่า 2 คืน
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DAY 4
เช้า

ล่องเรือชิ คาร่า – ทะเลสาบดาล – สวนโมกุล – สวนชาลิ มาร์
สวนนิ ชาท – สนามบินศรีนาคา – สนามบินเดลี

(B/L/–)

บริ การอาหาร ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นาท่าน ล่องเรือพายโบราณชิ คาร่า ชมความงาม ทะเลสาปดาล (DAL LAKE) ระหว่างล่องเรือ ท่านจะได้
สัมผัสกับบรรยากาศของชาวบ้านริมฝั ง่ ทะเลสาปดาล สาหรับการเทีย่ วแคชเมียร์ หลายคนหลายท่านก็อยาก
ไปชมวิถชี วี ติ ของชาวแคชเมียร์ท่อี าศัยอยู่ในทะเลสาบดาล ซึ่งในตอนเช้ามืดของทุกวัน ชาวแคชเมียร์ก็จะ
เอาสินค้ามาขายซึง่ กลายเป็ นตลาดน้ าย่อมๆ สินค้าส่วนใหญ่กเ็ ป็ นพวกพืชผักทีป่ ลูกไว้ในทะเลสาบ บางทีกม็ ี
เรือ ที่ขายดอกไม้มาขายด้ว ย แต่พ่อ ค้าจะเป็ นผู้ ชาย ส่ว นผู้หญิงก็จะทางานอยู่กับ ทะเลสาบดาล (DAL
LAKE) เป็ นทะเลสาบที่ใหญ่ท่สี ุดในแคชเมียร์ พื้นที่กว้างมากและยังมีเกาะกลางทะเลสาบเป็ นหย่อ มๆที่
ชาวบ้านใช้ปลูกพืชผัก ผลไม้ได้อกี รวมทัง้ ยังเป็ นแหล่งท่องเทีย่ วทีข่ น้ึ ชื่อและสวยงามทีส่ ุดแห่งหนึ่งของแคช
เมียร์

นาท่านเดินทางสู่ สวนโมกุล (MUGHAL GARDENS) หรืออีกหนึ่งฉายาที่ทุกคนรู้จกั “สวรรค์แห่งดอกไม้”
ตัง้ อยู่ทาง ทิศตะวันออกของทะเลสาบดาล ถูกสร้างขึน้ ในสมัยจักรพรรดิอกั บาร์ ซึ่งขึน้ ครองราชย์ในปี ค.ศ.
1585 พระองค์ทรง ครองเมืองและสร้างสวนนี้โดยช่างฝีมอื ดี สวนแห่งนี้แบ่งออกเป็ น 3 ส่วน ซึง่ ภายในสวนมี
การประดับตกแต่งในแบบสไตล์สวนเปอร์เชีย ซึ่งประกอบไปด้วย สระน้ า ลาธาร และแปลงดอกไม้นานา
พันธุ์ พร้อมกับลานน้าพุทถ่ี ูกสร้างขึน้ ทอดยาวจากทีต่ ่าขึน้ ทีส่ งู หันหน้าสูท่ ะเลสาบดาล
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นาทุกท่านไปยัง สวนชาลิ มาร์ (SHALIMAR BAGH) ถูกสร้างขึน้ ในสมัย จักรพรรดิจาฮันจีร์ โดยพระองค์
สร้างขึ้นเพื่อพระมเหสีเนอร์ เจฮัน ซึ่งเป็ นผู้หญิงที่พระองค์ทรงรัก และเป็ นสถานที่ประทับในช่วงฤดูร้อ น
สวนแห่ ง นี้ ถือ ว่ า เป็ นพื้น ที่ข องกษัต ริย์ แ ละเชื้อ พระวงศ์ ปั จ จุ บัน สถานที่แ ห่ ง นี้ เ ป็ นสถานที่ท่ีเ ปิ ดให้
นักท่องเที่ยวได้มโี อกาสมาเยี่ยมชมความสวยงามโดยเฉพาะบันไดที่ถูกสร้างขึ้นทอดผ่านให้เดินไปยังเนิน
ด้านบนซึง่ เป็ นทีต่ งั ้ ของน้าพุ

เที่ยง

บริ การอาหาร ณ ภัตตาคาร
นาท่านเดินทางไปชมสวนใกล้ๆนัน่ คือ สวนนิ ชาท (NISHAT BAGH) ทีส่ วนแห่งนี้มคี วามพิเศษตรงที่มตี ้น
เมเปิ้ ลทีม่ อี ายุกว่า 400 ปี ซึง่ มีการตกแต่งคล้ายๆกับสวนชาลิมาร์คอื มีลานน้าพุทอดยาวจนถึงพระทีน่ งชั
ั ่ น้ ใน
และยิง่ ไปกว่านัน้ สวนทัง้ สามทีน่ ้ีมคี วามงามทีพ่ เิ ศษคือสวนทัง้ หมดนัน้ สร้างขึน้ บนลานทีย่ กสูงขึน้ โดยหันหน้า
สู่ทะเลสาบทาให้ท่านไหนที่ไปเยือนจะได้ด่มื ด่ าทัง้ ความงามและความโรแมนติกเหมือนหลุดออกมาจาก
ภาพวาดเลยทีเดียว
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21.45

ได้เวลาอันสมควรนาท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานศรีนาคา ประเทศอิ นเดีย
ออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติ กรุงเดลี ประเทศอิ นเดีย โดยสายการบิน INDIGO เที่ยวบินที่
6E 215
เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติ กรุงเดลี ประเทศอิ นเดีย (เพือ่ แวะเปลีย่ นเครื่อง)

DAY 5

สนามบินเดลี - กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ)

05.35

ออกเดินทางสู่ ท่ าอากาศยานนานาชาติ สุวรรณภูมิ ประเทศไทย โดยสายการบิน INDIGO เที่ยวบินที่
6E 85
เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติ สุวรรณภูมิ ประเทศไทย โดยสวัสดิภาพและความประทับใจ

20.15

11.20

1.
2.
3.

หมายเหตุ
เวลาทีป่ รากฏในโปรแกรมกับการการเดินทางจริงอาจแตกต่างกันเล็กน้อย
ขอให้ท่านรับทราบคาแนะนาการเปลีย่ นแปลงการนัดหมายเวลาในการทากิจกรรมอีกครัง้ จากหัวหน้าทัวร์
ทัวร์บริษทั อาจทาการเปลีย่ นแปลงรายการได้ตามความจาเป็ นและเหมาะสม แต่จะยึดผลประโยชน์ของลูกค้า
เป็ นสาคัญ ทัง้ นี้ขน้ึ อยู่กบั สภาวะของสายการบินโรงแรม / ทีพ่ กั / ภูมอิ ากาศภัยธรรมชาติ / การนัดหยุดงาน
ฯลฯ ตลอดจนสถานการณ์ทางการเมือง ภายในอันเป็ นสาเหตุให้ตอ้ งเลื่อนการเดินทาง

ก่อนไปอินเดีย มารูจ้ กั อินเดียกันสักนิด จะได้เทีย่ วได้สนุก สบายใจ และ เข้าใจ
- เริม่ จากอาหารอินเดีย อาหารอินเดียมีสว่ นประกอบหลักๆคือ เครื่องเทศ สมุนไพร ผักและผลไม้ มันอาจจะยากสัก
หน่อยกับคนทีไ่ ม่ถนัดอาหารทีม่ กี ลิน่ เครื่องเทศ เพราะอาหารอินเดียขนานแท้นนั ้ จะมีกลิน่ เครื่องเทศชัดเจน สีอาหาร
ทีเ่ ข้มข้น จริงๆแล้วเครื่องเทศต่างๆ ทีใ่ ช้ปรุงอาหารก็ไม่ต่างกับทีเ่ ราคุน้ เคยใช้ปรุงอาหารในบ้านเรา ซึง่ แต่ละตัวจะมี
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สรรพคุณทีด่ ตี ่อร่างกายทัง้ นัน้ เช่น ขมิน้ (turmeric), ขิง(ginger),อบเชย (cinnamon),โป๊ ยกัก้ (star anise),พริก
(chillies) ,พริกไทยดา (black pepper),ลูกผักชี (coriander seeds),กระเทียม (garlic) ฯลฯ
ใครหลายคนอาจยังไม่เคยลองทาน อยากให้ลองทานดู ถือว่าเป็ นการเปิ ดประสบการณ์ใหม่เรื่องกลิน่ ประจาตัว ก็มใี ห้
พบเจอได้ตลอด แต่กไ็ มใช่ทุกคนจะมีกลิน่ ทีร่ ญ
ั จวนขนาดนัน้ ก็เมื่อทานแต่อาหารทีม่ กี ลิน่ เครื่องเทศแรงทุกมือ้
ทุกวัน ก็เลยส่งผลออกมาบ้าง
- การเข้าห้องน้าตามทีส่ าธารณะ ก็มใี ห้เข้าและอันนี้มนั ก็ไม่ได้แย่มาก ยิง่ ถ้าได้เข้าตามร้าน Café ก็จะได้เข้าห้องน้าที่
ดีหน่อย แนะนาให้พกทิชชู่ไว้ดว้ ย หรือ ถ้ากังวลมากหน่อยก็พกแอลกฮออล์เจล ไปด้วย คราวนี้สบายใจตลอดการ
เดินทาง
- ตามสถานทีท่ ่องเทีย่ วต่างๆ มักมีคนเข้ามาขายของแบบระยะประชิด ก็แค่ Just Say No เสียงดังฟั งชัด ไปเท่านัน้
ไม่ตอ้ งกลัว เค้าไม่โกรธ คนอินเดียค่อนข้างใจดี แถมยิม้ ง่าย และยังชอบขอถ่ายรูปด้วย
- ตามท้องถนน เค้าชอบบีบแตร ถนนโล่งๆยังบีบแตร และบนทางถนนไมใช่จะแน่นไปด้วยรถเพียงอย่างเดียว ช้าง ม้า
วัว ควาย หมา แพะ รวมไปถึง อูฐ ก็ยงั มีให้ชมทัวไป
่
** หากลูกค้าท่านใดที่จาเป็ นต้องออกตั ๋วภายใน (ตั ๋วเครื่องบิ น , ตั ๋วรถทัวร์ , ตั ๋วรถไฟ)
กรุณาสอบถามเจ้าหน้ าของบริ ษทั ทุกครัง้ ก่อนทาการออกตั ๋วเนื่ องจากสายการบิ นอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟล์ท หรือ
เวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้ า ท่านใดมีไฟล์ทบิ นภายในประเทศต่อ โปรดแจ้งให้บริ ษทั ฯทราบในวันจอง
ทัวร์ทงั ้ นี้ เพื่อประโยชน์ของตัวท่านเอง **

อัตราค่าบริ การ

กาหนดการเดิ นทาง

รายละเอียดไฟลท์บิน

10 – 14 สิ งหาคม 65

6E86/6E167 BKK-DEL-SXR
6E215/6E85 SXR-DEL-BKK
6E86/6E167 BKK-DEL-SXR
6E215/6E85 SXR-DEL-BKK
6E86/6E167 BKK-DEL-SXR
6E215/6E85 SXR-DEL-BKK
6E86/6E167 BKK-DEL-SXR
6E215/6E85 SXR-DEL-BKK

11 – 15 สิ งหาคม 65
17 – 21 สิ งหาคม 65
24 – 28 สิ งหาคม 65

1 เด็ก 2 ผู้ใหญ่ 1 เด็ก 2 ผู้ใหญ่ พักเดี่ยว
ผู้ใหญ่ ห้องละ
เด็กมีเตียง
เด็กไม่มีเตียง
เพิ่ ม
2-3 ท่าน
(อายุไม่เกิ น 12 ปี ) (อายุไม่เกิ น 12 ปี ) อัตรา
อัตราท่านละ
ท่านละ
ท่านละ
ท่านละ

27,999

27,999

27,999

4,500

27,999

27,999

27,999

4,500

26,999

26,999

26,999

4,500

26,999

26,999

26,999

4,500
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07 – 11 กันยายน 65
08 – 12 กันยายน 65
14 – 18 กันยายน 65
21 - 25 กันยายน 65

6E86/6E167 BKK-DEL-SXR
6E215/6E85 SXR-DEL-BKK
6E86/6E167 BKK-DEL-SXR
6E215/6E85 SXR-DEL-BKK
6E86/6E167 BKK-DEL-SXR
6E215/6E85 SXR-DEL-BKK
6E86/6E167 BKK-DEL-SXR
6E215/6E85 SXR-DEL-BKK

26,999

26,999

26,999

4,500

26,999

26,999

26,999

4,500

26,999

26,999

26,999

4,500

26,999

26,999

26,999

4,500

** อัตรานี้ ยงั ไม่รวมค่าทิ ปพนักงานขับรถ หัวหน้ าทัวร์ และ มัคคุเทศก์ท้องถิ่ น ตามธรรมเนี ยม 45 ดอลล่าร์สหรัฐ
(USD) ต่อ ทริ ป ต่อ ลูกค้า ผู้เดิ นทาง 1 ท่าน รวมไปถึงเด็ก ยกเว้นเด็กอายุไม่ถึง 2 ปี ณ วันเดิ นทางกลับ (Infant)
ทัง้ นี้ ท่านสามารถให้มากกว่านี้ ได้ตามความเหมาะสมและความพึงพอใจของท่าน โดยส่วนนี้ ทางบริ ษทั ขอสงวน
สิ ทธิ์ ในการเรียกเก็บก่อนเดิ นทางทุกท่าน ที่สนามบิ น ในวันเช็คอิ น **

** ราคาเด็กอายุไม่ถึง 2 ปี ณ วันเดิ นทางกลับ (Infant) ท่านละ 7,500 บาท ** (ไม่มีที่นัง่ บนเครื่องบิน)
** ท่านที่ถือหนังสือเดิ นทางไทย และมีวตั ถุประสงค์เดิ นทางไป เพื่อการท่องเที่ยวประเทศอิ นเดีย
จาเป็ นต้องยื่นขอวีซ่าออนไลน์ มีค่าใช้จ่าย 1,500 บาท **
อัตราค่าบริ การนี้ รวม
- ค่าบัตรโดยสารโดยเครื่องบิน (ตั ๋ว) ไป และ กลับพร้อมคณะ ชัน้ ประหยัด (ECONOMY CLASS) รวมถึงค่าภาษี
สนามบิน และค่าภาษีน้ามันทุกแห่ง กรณีตอ้ งการอัพเกรด UPGRADE หรือ เปลีย่ นแปลงบัตรโดยสาร ไม่ว่าเทีย่ วใด
เทีย่ วหนึ่ง กรุณาติดต่อเจ้าหน้าทีเ่ ป็ นกรณีพเิ ศษ โดยอ้างอิงค่าใช้จ่ายการจองทัวร์แบบ ไม่ใช่ต ั ๋วเครื่องบิน ตามที่
ตามทีต่ ารางอัตราค่าบริการระบุ
- ค่าธรรมเนียมการโหลดกระเป๋ าสัมภาระลงใต้ทอ้ งเครื่องบิน อนุญาตให้โหลดกระเป๋ าสัมภาระลงใต้ทอ้ งเครื่องบิน โดย
มีน้าหนักไม่เกิ น 20 ก.ก. (1 ชิ้ น) และ ถือขึ้นเครื่องบิ นได้น้าหนักไม่เกิ น 7 ก.ก. (ไม่จากัดจานวนชิน้ แต่ทงั ้ นี้
เจ้าหน้าทีจ่ ะพิจารณาตามความเหมาะสม) ต่อท่าน (ตามเงือ่ นไขของสายการบิน)
- ค่ารถโค้ชปรับอากาศตลอดเส้นทางตามรายการระบุ

โปรแกรมทัวร์อินเดีย KASHMIR หากเปลี่ยนฉันเป็ นเขา (6E) 5วัน 3คืน - รหัสทัวร์ I5422212

- ค่าโรงแรมทีพ่ กั ระดับมาตรฐานตามรายการที่ระบุ (พัก 2-3 ท่าน ต่อ ห้อง) ในกรณีมงี านเทรดแฟร์ การแข่งขันกีฬา
หรือ กิจกรรมอื่นๆ ทีท่ าให้โรงแรมตามรายการทีร่ ะยุเต็ม ทางบริษทั ขอสงวนสิทธิในการปรั
์
บเปลีย่ นโรงแรมทีพ่ กั ไป
เป็ นเมืองใกล้เคียงแทน อ้างอิงมาตรฐานคุณภาพและความเหมาะสมเดิม โดยคานึงถึงประโยชน์ของลูกค้าเป็ นสาคัญ
- ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานทีต่ ่างๆ ตามรายการทีร่ ะบุ กรณีไม่รวมจะชีแ้ จงแต่ละสถานทีใ่ นโปรแกรม
- ค่าอาหาร ตามรายการทีร่ ะบุ โดยทางบริษทั ขอสงวนสิทธิในการเปลี
์
ย่ นแปลงตามความเหมาะสม
- ค่ามัคคุเทศก์ทค่ี อยอานวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
- ค่าเบี้ยประกันอุบตั เิ หตุในการเดินทางท่องเที่ยวต่างประเทศ วงเงินประกันสู งสุดท่านละ 1,000,000 บาท (เงื่อนไข
ตามกรมธรรม์)

อัตราค่าบริ การนี้ ไม่รวม
- ค่าใช้จ่ายส่วนตัวของผูเ้ ดินทาง อาทิ ค่าทาหนังสือเดินทาง ค่าโทรศัพท์ ค่าอาหาร เครื่องดื่ม ค่าซักรีด ค่ามินิบาร์ใน
ห้องและค่าพาหนะต่างๆ ทีไ่ ม่ได้ระบุในรายการ
- ค่าทิปพนักงานขับรถ หัวหน้าทัวร์ และ มัคคุเทศก์ทอ้ งถิน่ ตามธรรมเนี ยม 45 USD ต่อ ทริ ป ต่อ ลูกค้า ผูเ้ ดินทาง

-

1 ท่าน รวมไปถึงเด็ก ยกเว้นเด็กอายุไม่ถงึ 2 ปี ณ วันเดินทางกลับ (INFANT) ทัง้ นี้ท่านสามารถให้มากกว่านี้ได้ตาม
ความเหมาะสมและความพึงพอใจของท่าน โดยส่วนนี้ ทางบริษทั ขอสงวนสิทธิในการเรี
์
ยกเก็บก่อนเดินทางทุกท่าน
ทีส่ นามบิน ในวันเช็คอิน
ค่าธรรมเนียมในกรณีท่กี ระเป๋ าสัมภาระที่มนี ้ าหนักเกินกว่าที่สายการบินนัน้ ๆกาหนดหรือสัมภาระใหญ่เกินขนาด
มาตรฐาน
ค่าธรรมเนียมการจองที่นงั ่ บนเครื่องบินตามความต้องการเป็ นกรณีพเิ ศษหากสามารถทาได้ ทัง้ นี้ขน้ึ อยู่กบั สายการ
บิน และ รุ่นของเครื่องบินแต่ละไฟล์ททีใ่ ช้บนิ ซึง่ อาจเปลีย่ นแปลงได้อยู่ทส่ี ายการบินเป็ นผูก้ าหนด
ค่าภาษีน้ามัน ทีส่ ายการบินเรียกเก็บเพิม่ ภายหลังจากทางบริษทั ฯได้ออกตั ๋วเครื่องบินไปแล้ว
ภาษีมลู ค่าเพิม่ 7% และภาษีหกั ณ ทีจ่ ่าย 3% กรณีตอ้ งการออกใบเสร็จรับเงิน
ยื่นขอวีซ่าอินเดียแบบออนไลน์ มีค่าใช้จ่าย 1,500 บาท

เงื่อนไขการจอง และ การชาระเงิ น
- กรุณาทาการจองล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วัน ก่อนออกเดินทาง มัดจาท่านละ 10,000 บาท ภายใน 1 วันหลังจาก
วันจอง ตัวอย่างเช่น ท่านจองวันนี้ กรุณาชาระเงินในวันถัดไป ก่อนเวลา 16.00 น. เท่านัน้ โดยระบบจะยกเลิก
อัตโนมัตทิ นั ที หากยังไม่ได้รบั ยอดเงินตามเวลาทีก่ าหนด และหากท่านมีความประสงค์จะต้องเดินทางในพีเรียดเดิม
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ท่านจาเป็ นต้องทาจองเข้ามาใหม่ นัน่ หมายถึงว่า กรณีทม่ี ีควิ รอ (Waiting List) ก็จะให้สทิ ธิไปตามระบบ
์
ตามลาดับ
เนื่องจากทุกพีเรียด เรามีทน่ี งราคาพิ
ั่
เศษจานวนจากัด
- จ่ายเต็มส่วนที่เหลือ 30 วันก่อนเดิ นทาง
- กรณีลูกค้าเดินทางไม่ได้ สามารถเปลีย่ นชื่อคนเดินทางได้ ก่อนเดินทาง 21 วัน ขอสงวนสิทธิไม่
์ คนื ค่าใช้จ่ายใดๆใน
กรณีทไ่ี ม่สามารถหาคนมาแทนได้

เงื่อนไขการยกเลิ ก และ เปลี่ยนแปลงการเดิ นทาง
- ยกเลิกก่อนการเดินทางตัง้ แต่ 30 วันขึ้นไป คืนเงินค่าทัวร์โดยหักค่าใช้จ่ายที่เกิ ดขึ้นจริ ง
ในกรณี ที่วนั เดิ นทางตรงกับวันหยุดนักขัตฤกษ์ ต้องยกเลิ กก่อน 45 วัน
- ยกเลิกก่อนการเดิ นทาง 15-29 วัน คืนเงิ น 50%ของค่าทัวร์ หรือหักค่าใช้จ่ายตามจริง เช่น ค่ามัดจาตั ๋วเครื่องบิน
โรงแรม และค่าใช้จ่ายจาเป็ นอื่นๆ
- ยกเลิกก่อนการเดินทางน้ อยกว่า 15วัน ขอสงวนสิทธิไม่
์ คนื เงินค่าทัวร์ทช่ี าระแล้วทัง้ หมด
- หากมีการยกเลิกการเดินทางโดยไม่ใช่ความผิดของบริษทั ทัวร์ ทางบริษทั ขอสงวนสิทธิไม่
์ รบั ผิดชอบ และ คืนค่าทัวร์
ส่วนใดส่วนหนึ่งให้ท่านได้ไม่ว่ากรณีใดๆทัง้ สิ้น เช่น สถานทูตปฏิเสธวีซ่า ด่านตรวจคนเข้าเมือง นโยบายห้ามเข้า
ออกประเทศฯลฯ
- กรณีตอ้ งการเปลีย่ นแปลงผูเ้ ดินทาง (เปลีย่ นชื่อ) จะต้องแจ้งให้ทางบริษทั ทราบล่วงหน้า อย่างน้อย 21 วัน ก่อนออก
เดินทาง กรณีแจ้งหลังจากเจ้าหน้าทีอ่ อกเอกสารเรียบร้อยแล้ว ไม่ว่าส่วนใดส่วนหนึ่ง ทางบริษทั ขอสงวนสิทธิในการ
์
เรียกเก็บค่าใช้จ่ายทีเ่ กิดขึน้ จริงทัง้ หมด ทัง้ นี้ขน้ึ อยู่กบั ช่วงพีเรียดวันทีเ่ ดินทาง และกระบวนการของแต่ละคณะ เป็ น
สาคัญด้วย กรุณาสอบถามกับเจ้าหน้าทีเ่ ป็ นกรณีพเิ ศษ
- กรณีต้องการเปลี่ยนแปลงพีเรียดวันเดินทาง (เลื่อนวันเดินทาง) ทางบริษัทขอสงวนสิทธิในการหั
์
กค่าใช้จ่ายการ
ดาเนินการต่างๆ ที่เกิดขึ้นจริงสาหรับการดาเนินการจองครัง้ แรก ตามจานวนครัง้ ที่เปลี่ยนแปลง ไม่ว่ากรณีใดๆ
ทัง้ สิน้

เงื่อนไขสาคัญอื่นๆที่ท่านควรทราบก่อนการเดิ นทาง
- คณะจะสามารถออกเดินทางได้ตามจาเป็ นต้องมีข้นึ ต่า อย่างน้อย 15 ท่าน หากต่ากว่ากาหนด คณะจะไม่สามารถ
เดิน ทางได้ หากผู้เ ดิน ทางทุ ก ท่ า นยิน ดีท่ีจ ะช าระค่ า บริก ารเพิ่ม เพื่อ ให้ค ณะเดิน ทางได้ ทางบริษัท ยิน ดีท่ีจ ะ
ประสานงาน เพือ่ ให้ทุกท่านเดินทางตามความประสงค์ต่อไป
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- ทางบริษัทขอสงวนสิทธิใ์ นการงดออกเดินทาง หรือ เลื่อนการเดินทางไปในพีเ รียดวันอื่นต่อไป โดยทางบริษัทฯ
จะแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้าเพื่อวางแผนการเดินทางใหม่อกี ครัง้ ทัง้ นี้ ก่อนคอนเฟิ รม์ ลางาน กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่
เป็ นกรณีพเิ ศษทุกครัง้ หากท่านลางานแล้วไม่สามารถเปลีย่ นแปลงได้
- กรณีทท่ี ่านต้องออกบัตรโดยสารภายใน (ตั ๋วภายในประเทศ เช่น ตั ๋วเครื่องบิน , ตั ๋วรถทัวร์ , ตั ๋วรถไฟ) กรุณาติดต่อ
สอบถามเพื่อยืนยันกับเจ้าหน้าทีก่ ่อนทุกครัง้ และควรจองบัตรโดยสารภายในทีส่ ามารถเลื่อนวันและเวลาเดินทางได้
เพราะมีบางกรณีทส่ี ายการบินอาจมีการปรับเปลีย่ นไฟล์ทบิน หรือ เวลาบิน โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทัง้ นี้ขน้ึ อยู่
กับฤดูก าล สภาพภูมิก าศ และ ตารางบินของท่าอากาศยานเป็ นสาคัญ เท่านัน้ สิ่งสาคัญ ท่านจาเป็ นต้อ งมาถึง
สนามบินเพื่อเช็คอินก่อนเครื่องบิน อย่างน้อย 3 ชัวโมง
่
โดยในส่วนนี้หากเกิดความเสียหายใดๆบริษทั ขอสงวนสิทธิ ์
ในการไม่รบั ผิดชอบค่าใช้จ่ายทีเ่ กิดขึน้ ใดๆทัง้ สิน้
- อาจจะมีการเปลีย่ นแปลงไฟล์ทบิน จากสายการบิน จะแจ้งให้ท่านทราบอีกครัง้ ก่อนการเดินทาง
- กรณีทท่ี ่านเป็ นอิสลาม ไม่ทานเนื้อสัตว์ หรือ แพ้อาหารบางประเภท กรุณาแจ้งเจ้าหน้าทีเ่ ป็ นกรณีพเิ ศษ
- กรณีผเู้ ดินทางต้องการความช่วยเหลือเป็ นพิเศษ อาทิเช่น ใช้วลี แชร์ (Wheel Chair) กรุณาแจ้งบริษทั ฯ อย่างน้อย 7
วันก่ อ นการเดินทาง หรือ ตัง้ แต่ท่ีท่านเริ่มจองทัว ร์ เพื่อ ให้ทางบริษัทประสานงานกับสายการบินเพื่อ จัดเตรีย ม
ล่วงหน้า กรณีมคี ่าใช้จ่ายเพิม่ เติม ทางบริษทั ของสงวนสิทธิในการเรี
์
ยกเก็บค่าใช้จ่ายตามจริงทีเ่ กิดขึน้ กับผูเ้ ดินทาง
- กรุณาส่งรายชื่อผูเ้ ดินทาง พร้อมสาเนาหน้าแรกของหนังสือเดินทางทุกท่านให้กบั เจ้าหน้าทีห่ ลังจากชาระเงินกรณีท่ี
ท่านเดินทางเป็ นครอบครัว (หลายท่าน) กรุณาแจ้งรายนามคู่นอนกับเจ้าหน้าทีใ่ ห้ทราบ
- กรณีทอ่ี อกบัตรโดยสาร (ตั ๋ว) เรียบร้อยแล้ว มีรายละเอียดส่วนใดผิด ทางบริษทั ขอสงวนสิทธิในการรั
์
บผิดชอบไม่ว่า
ส่วนใดส่วนหนึ่ง หากท่านไม่ดาเนินการส่งสาเนาหน้าแรกของหนังสือเดินทางให้ทางบริษทั เพื่อใช้ในการออกบัตร
โดยสาร
- หลังจากท่านชาระค่าทัวร์ครบตามจานวนเรียบร้อยแล้ว ทางบริษทั จะนาส่งใบนัดหมายและเตรียมตัวการเดินทางให้
ท่านอย่างน้อย 3 หรือ 7 วัน ก่อนออกเดินทาง
- อัตราทัวร์น้ี เป็ นอัตราสาหรับบัตรโดยสารเครื่องบินแบบหมู่คณะ (ตั ๋วกรุ๊ป) ท่านจะไม่สามารถเลื่อนไฟล์ท วัน ไป
หรือ กลับส่วนใดได้ จาเป็ นจะต้องไป และ กลับ ตามกาหนดการเท่านั ้ น หากต้องการเปลี่ยนแปลงกรุณาติดต่อ
เจ้าหน้าทีเ่ ป็ นกรณีพเิ ศษ
- ทางบริษทั ไม่มนี โยบายจัดคู่นอนให้กบั ลูกค้าทีไ่ ม่รจู้ กั กันมาก่อน เช่น กรณีทท่ี ่านเดินทาง 1 ท่าน จาเป็ นต้องชาระค่า
ห้องพักเดีย่ วตามทีร่ ะบุ
- หนังสือเดินทาง หรือ พาสปอร์ต ต้องมีอายุใช้งานได้คงเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน ณ วันกลับ
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- ฤดูหนาวในต่างประเทศ มีขอ้ ควรระวัง สภาพอากาศจะมืดเร็วกว่าปกติ สีโ่ มงเย็นก็จะเริม่ มืดแล้ว สถานทีท่ ่องเที่ยว
ต่างๆ จะปิ ดเร็วกว่าปกติ ประมาณ 1-2 ช.ม. การเดินทางควรเผื่อเวลาให้เหมาะสม และ หากมีสถานที่ท่องเที่ยว
กลางแจ้ง เวลาเดินบนหิมะ อาจลื่นได้ต้องใช้ความระมัดระวังในการเดินเป็ นอย่างสูง หรือ ใช้รองเท้าทีส่ ามารถเดิน
บนหิมะได้ แว่นกันแดดควร เมื่อแสงแดดกระทบหิมะจะสว่างสะท้อนเข้าตา อาจทาให้ระคายเคืองตาได้
- ทางบริษทั ขอสงวนสิทธิเปลี
์ ่ยนแปลงโปรแกรมได้ ตามความเหมาะสม เนื่องจากฤดูกาล สภาพภูมอิ ากาศ เหตุการ
ทางการเมือง การล่าช้าของสายการบิน เงื่อนไขการให้บริการของรถในแต่ละประเทศ เป็ นต้น โดยส่วนนี้ทางบริษทั
จะค านึงถึงประโยชน์ ของลู ก ค้าเป็ นส าคัญ หากกรณีท่ีจาเป็ นจะต้อ งมีค่ าใช้จ่ายเพิ่ม ทางบริษัทจะแจ้งให้ทราบ
ล่วงหน้า
- เนื่องจากการเดินทางท่องเทีย่ วในครัง้ นี้ เป็ นการชาระแบบเหมาจ่ายขาดกับบริษทั ตัวแทนในต่างประเทศ ทางบริษทั
จึงขอสงวนสิทธิ ์ ไม่สามารถขอรับเงินคืนได้ในบริการบางส่วน หรือ ส่วนใดส่วนหนึ่งที่ท่านไม่ต้องการได้รบั บริการ
หากระหว่างเดินทาง สถานทีท่ ่องเทีย่ วใดทีไ่ ม่สามารถเข้าชมได้ ไม่ว่าด้วยสาเหตุใดก็ตาม ทางบริษทั ขอสงวนสิทธิใน
์
การไม่สามารถคืนค่าใช้จ่ายไม่ว่าส่วนใดส่วนหนึ่งให้ท่าน เนื่องจากทางบริษทั ได้ทาการจองและถูกเก็บค่าใช้จ่ายแบบ
เหมาจ่ายไปล่วงหน้าทัง้ หมดแล้ว
- กรณีทท่ี ่านถูกปฎิเสธการเดินทางเข้าเมือง ทางบริษทั ขอสงวนสิทธิไม่
์ รบั ผิดชอบค่าใช้จ่ายทีจ่ ะเกิดขึน้ ตามมา และ จะ
ไม่สามารถคืนเงินค่าทัวร์ทท่ี ่านชาระเรียบร้อยแล้วไม่ว่าส่วนใดส่วนหนึ่ง
- หากวันเดินทาง เจ้าหน้าทีส่ ายการบิน หรือ ด่านตรวจคนออก และ เข้าเมือง ตรวจพบ หนังสือเดินทาง
(พาสปอร์ต) ของท่านชารุดแม้เพียงเล็กน้อย เช่น เปี ยกน้ า ขาดไปหน้าใดหน้าหนึ่ง มีหน้าใดหน้าหนึ่งหายไป มี
กระดาษหน้าใดหน้าหนึ่งหลุดออกมา มีรอยแยกระหว่างสันของเล่มหนังสือเดินทาง เป็ นต้น ไม่ว่ากรณีใดๆทัง้ สิ้น
ทางสายการบิน หรือ เจ้าหน้าที่ด่านตรวจคนออก และ เข้าเมือง มีสทิ ธิไม่
์ อนุ ญาตให้ท่านเดินทางต่อไปได้ ดังนัน้
กรุณาตรวจสอบ และ ดูแล หนังสือเดินทางของท่านให้อยู่ในสภาพดีอยู่ตลอดเวลา ขณะเดินทาง กรณีชารุด กรุณา
ติดต่อกรมการกงสุลกระทรวงการต่างประเทศเพื่อทาหนังสือเดินทางฉบับใหม่ โดยใช้ฉบับเก่าไปอ้างอิง และ ยืนยัน
ด้วย พร้อมกับแจ้งมาทีบ่ ริษทั เร็วทีส่ ุด เพื่อยืนยันการเปลีย่ นแปลงข้อมูลหนังสือเดินทาง หากท่านได้ส่งเอกสารมาที่
บริษัทเรียบร้อยแล้ว กรณีท่ยี งั ไม่แ (ตั ๋วเครื่องบิน) ท่านสามารถเปลี่ยนแปลงได้ไม่มคี ่ าใช้จ่าย แต่หากออกบัต ร
โดยสาร (ตั ๋วเครื่องบิน) เรียบร้อยแล้ว ทางบริษทั ขอสงวนสิทธิในการเรี
์
ยกเก็บค่าใช้จ่ายทีเ่ กิดขึน้ จริงทัง้ หมด ซึ่งโดย
ส่วนใหญ่ต ั ๋วเครื่องบินแบบกรุ๊ปจะออกก่อนออกเดินทางประมาณ 14-20 วัน ทัง้ นี้ขน้ึ อยู่กบั กระบวนการและขัน้ ตอน
ของแต่ละคณะ
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- เกี่ยวกับที่นัง่ บนเครื่องบิน เนื่องจากบัตรโดยสาร (ตั ๋ว) เป็ นลักษณะของคณะ (กรุ๊ป อั ตราพิเศษ) สายการบิน ขอ
สงวนสิทธิใ์ นการเลือกที่นัง่ บนเครื่องบิน กรณีลูกค้าเดินทางด้วยกัน กรุณาเช็คอินพร้อมกัน และ สายการบินจะ
พยายามทีส่ ุดให้ท่านได้นงด้
ั ่ วยกัน หรือ ใกล้กนั ให้มากทีส่ ุด
- ข้อมูลเพิม่ เติมเกี่ยวกับห้องพักในโรงแรมทีพ่ กั เนื่องจากการวางแปลนแบบห้องพักของแต่ละโรงแรมแตกต่างกัน จึง
อาจท าให้ห้อ งพัก แบบห้อ งพัก เดี่ย ว (Single) และห้อ งคู่ (Twin/Double) และ ห้อ งพัก แบบ 3 ท่ า น (Triple) จะ
แตกต่างกัน บางโรงแรม ห้องพักแต่ละแบบอาจจะอยู่คนละชัน้ กัน (ไม่ตดิ กันเสมอไป)
- ขอสงวนสิทธิการเก็
์
บค่าน้ามันและภาษีสนามบินทุกแห่งเพิม่ หากสายการบินมีการปรับขึน้ ก่อนวันเดินทาง
- มัคคุเทศก์ พนักงาน และตัวแทนของผูจ้ ดั ไม่มสี ทิ ธิในการให้คาสัญญาใดๆทัง้ สิน้ แทนบริษทั ผูจ้ ดั นอกจากมีเอกสาร
ลงนามโดยผูม้ อี านาจของผูจ้ ดั กากับเท่านัน้
- บริษทั ขอสงวนสิทธิ ์ ในการไม่รบั ผิดชอบใดๆทัง้ สิน้ หากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบิน , การยกเลิกบิน , การ
ประท้วง , การนัดหยุดงาน , การก่อการจลาจล , ภัยธรรมชาติ , การนาสิง่ ของผิดกฎหมาย ซึ่งอยู่นอกเหนือความ
รับผิดชอบของบริษทั
- บริษทั ขอสงวนสิทธิ ์ ในการไม่รบั ผิดชอบใดๆทัง้ สิน้ หากเกิดสิง่ ของสูญหายระหว่างการเดินทาง ไม่ว่ากรณีใดๆก็ตาม
และ ขอสงวนสิทธิในการเรี
์
ยกเก็บค่าใช้จ่ายตามจริง กรณีท่านลืมสิง่ ของไว้ทโ่ี รงแรมและจาเป็ นต้องส่งมายังจุดหมาย
ปลายทางตามทีท่ ่านต้องการ
- รายการนี้ เ ป็ น เพีย งข้อ เสนอที่ต้อ งได้ร ับ การยืน ยัน จากบริษัท ฯอีกครัง้ หนึ่ ง หลัง จากได้ส ารองโรงแรมที่พ ักใน
ต่างประเทศเรียบร้อยแล้ว โดยโรงแรมจัดในระดับใกล้เคียงกัน ซึง่ อาจจะปรับเปลีย่ นตามทีร่ ะบุในโปรแกรม
*เมื่อท่านชาระเงิ นค่าทัวร์ให้กบั ทางบริ ษทั ฯแล้วทางบริ ษทั ฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไขข้อตกลงทัง้ หมดนี้ แล้ว*

** ขอขอบพระคุณทุกท่าน ที่มอบความไว้วางใจ ให้เราบริการ **
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แบบฟอร์มกรอกข้อมูลวีซ่าประเทศ อินเดีย
** กรุณากรอกข้อมูลทัง้ หมดให้ครบถ้วน เพือ่ ประโยชน์ในการขอวีซ่าของท่านเอง **
ชื่อ-นามสกุล (สะกดตรงตามหนังสือเดินทาง) (MR./MRS./MS./MSTR.)
..........................................................................................................................................................................................
สถานะภาพ □ โสด
□ แต่งงานไม่ได้จดทะเบียนสมรส
□ หม้าย
□ หย่า
□ แต่งงานจดทะเบียนสมรส
ชื่อ-นามสกุล คู่สมรส.....................................................................................สถานทีเ่ กิด
................................................................สัญชาติ……………………………………………………….
ชื่อ-นามสกุล บิดา ....................................................................................................................................................
สถานทีเ่ กิด.......................................สัญชาติ……………………………………………………….
ชื่อ-นามสกุล มารดา ...............................................................................................................................................
สถานทีเ่ กิด.......................................สัญชาติ……………………………………………………….
ทีอ่ ยู่ตามทะเบียนบ้าน........................................................................................................................................................
.........................................................................................................รหัสไปรษณีย.์ .......................................................
ทีอ่ ยู่ปัจจุบนั .....................................................................................................................................................................
รหัสไปรษณีย.์ ............................... โทรศัพท์บา้ น...................................เบอร์มอื ถือ..........................................................
ชื่อสถานทีท่ างาน / สถานศึกษา...........................................................................ตาแหน่งงาน..........................................
ทีอ่ ยู่สถานทีท่ างาน / สถานศึกษา......................................................................................................................................
รหัสไปรษณีย์ ...............................................โทรศัพท์...........................................................................................
*** ในกรณีทเ่ี กษียณอายุ กรุณาระบุช่อื และ ทีอ่ ยู่ สถานทีท่ างาน เนื่องจากเป็ นเงือ่ นไขของสถานทูต ***
ท่านเคยเดินทางเข้าประเทศอินเดียมาก่อนหรือไม่
□ เคย
□ ไม่เคย
ถ้าเคย กรุณาระบุวนั ที.่ .........................................สถานที/่ เมือง...................................
ประเทศทีเ่ คยเดินทางในระยะเวลา 10 ปี ทีผ่ ่านมา
...............................................................................................................................................................................
ท่านเคยเดินทางกลุ่มประเทศ SAARC ในระยะเวลา 3 ปี ทผ่ี ่านมา มาก่อนหรือไม่ (กลุ่มประเทศ SAARC ได้แก่ บังกลาเทศ
ภูฏาน เนปาล มัลดีฟส์ ปากีสถาน ศรีลงั กา อัฟกานิสถาน )
ถ้าเคย กรุณาระบุปีท.่ี .................สถานที/่ เมือง...............................................ระยะเวลาทีพ่ านัก..........................วัน
ชื่อสมาชิกในครอบครัวพร้อมเบอร์ตดิ ต่อ ระหว่างทีท่ ่านพานักอยู่ ณ ประเทศอินเดีย
ชื่อ-สกุล............................................................................................................................................................
ทีอ่ ยู่...................................................................................................................................................................................
เบอร์โทรศัพท์...........................................
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(กรุณาแจ้งเบอร์ทส่ี ามารถติดต่อได้โดยสะดวก เนื่องจากทางสถานทูตจะมีการโทรเช็คข้อมูลโดยตรงกับท่าน)
การพิจารณาอนุมตั วิ ซี ่าเป็ นดุลพินิจของทางสถานทูตฯเท่านัน้ ทางบริษทั เป็ นเพียงตัวกลางในการอานวยความสะดวกและ
บริการด้านเอกสารให้แก่ผเู้ ดินทางเท่านัน้

เอกสารการยื่นวีซ่าอินเดีย
1.
2.
3.
4.
5.

สำเนาหนังสือเดินทาง (Passport) ที่มีอายุเหลือ มากกว่า 6 เดือน ต้องสแกนเท่านั้น (ห้ามถ่ายรูป)
รูปถ่ายสี พื้นด้านหลังสีขาว ขนาด 2 x 2 นิ้ว จำนวน 2 รูป
สำเนาบัตรประชาชน
สำเนาทะเบียนบ้าน
สำคัญ!! สำหรับท่านที่เคยเดินทางไปประเทศอินเดียในพาสปอร์ตเล่มปัจจุบัน รบกวนขอสำเนาวีซ่าครั้ง
ก่อนแนบมาด้วย
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