
 
 

 
ทัวรแคชเมียร ทัชมาฮาล พระราชวังอัคราฟอรด ศรีนาคา พาฮาลแกม 

สวนชาลิมาร กุลมารค โซนามารค ทะเลสาบดาล สวนดอกทิวลิป (JET AIRWAYS)  
 (พักอัครา 1 คืน, เดลี 1 คืน, พาฮาลแกม 1 คืนและบานเรอืแคชเมียร 3 คืน) 

ขอเสนอโปรแกรมเสนทางโรแมนติก รัฐที่ต้ังอยูตอนเหนือสดุของประเทศอนิเดีย และเปนดินแดนที่งดงามกลางหุบ
เขาหิมาลัยที่ แคชเมียร ชมสวนดอกไมและวิวทิวทศันอันสวยงามของภูเขาหิมะ โดยทีมงานมัคคเุทศกทีช่ํานาญงาน 

• โปรแกรมการเดินทาง  
ทริปเดินทาง วันที่ 1 - 8 /8 - 15 /9-16เมษายน 2561 : ราคาทานละ 47,995.-บาท (เทศกาลดอกทิวลิป...เปดจองแลว) 
วันแรก : กรุงเทพ – เดลี วดัอัครชาดาม – อัครา 
06.00 น.  พรอมกันที่ ทาอากาศยานสุวรรณภูม ิชั้น 4 ประตู 10 แถว P เคานเตอร สายการบนิ JET AIRWAYS 

เจาหนาที่คอยตอนรับและอํานวยความสะดวกในการเดินทาง (แนะนําใหโหลดของที่ไมจําเปนลงใตทอง
เคร่ือง เพราะเจาหนาทีอ่ินเดียตรวจคอนขางละเอยีด เพ่ือเปนการไมเสียเวลา แนะนําใหถือเฉพาะกระเปา
ถือและของมีคาขึ้นเครือ่งเทานัน้ บนเครือ่งมีบริการอาหารครับ)  

08.40 น.  ออกเดินทางสู เมืองเดลี ประเทศอินเดีย โดยสายการบิน JET AIRWAYS เที่ยวบนิที่ 9W65  
11.40 น.  ถึง ทาอากาศยานนานาชาติอินทิราคานธีร เมืองเดลี (เวลาอนิเดียชากวาไทยประมาณชั่วโมงครึ่ง) ผาน

พิธีการตรวจคนเขาเมืองและตรวจรับสัมภาระเรยีบรอยแลวนําทานเดินทางสูภัตตาคาร บริการอาหาร
กลางวันท่ีภัตตาคาร (มื้อที่ 1) หลังอาหารนําทานชม วัดอัครชาดาม Akshadham ซึ่งเปนสถาปตยกรรม
แบบฮินดู ที่มีขนาดใหญสรางขึ้นโดย Pramukh Swami Maharaj ผูนํานิกาย Swamnarayan ของศาสนา
ฮินดู เปนศูนยรวมเก่ียวกบัอารยะธรรมอนิเดียและมีการแสดงนิทรรศการเก่ียวกับวัฒนธรรมและศิลปะ
ตางๆ จากนัน้นําทานเดินทางสู เมืองอัครา เมืองเกาแกเมอืงหนึ่งของประเทศอินเดีย เคยเปนศูนยกลาง
การปกครองของอนิเดยีสมัยราชวงศโมกุลและเปนสถานทีต้ั่งของทัชมาฮาล (ระยะทางประมาณ 150 
กิโลเมตร) ชมวิวทิวทัศนและวิถีชีวิตของชาวอินเดียระหวางเสนทาง 

คํ่า ถึง เมืองอัครา นําทานเขาที่พัก (พกั FOUR POINT BY SHERATON HOTEL หรือระดับเดียวกัน) 
พรอมบริการอาหารคํ่าที่โรงแรม (มื้อท่ี 2) หลังอาหารพักผอนกันตามอัธยาศัย 

วันท่ีสอง : อัครา ทัชมาฮาล พระราชวังอัคราฟอรด – เดล ี



 
 
เชา บริการอาหารเชาท่ีโรงแรม (มื้อท่ี 3) หลังอาหารนําทานชม ทัชมา

ฮาล อนสุรณสถานแหงความรักที่ยิ่งใหญ ซึ่งต้ังอยูริมน้ํายมุนา สรางขึ้น
ดวยหินออนสขีาวและหนิทรายสแีดง ประดับประดาดวยรตันชาติ
หลากหลายชนิด ใชเวลาในการสรางถึง 22 ป เพ่ือแสดงถงึความรักอนั
ย่ิงใหญของกษตัริยซาจารฮาล ตอพระมเหสี มุมตสัมาฮาล ทีส่วรรคต
เนื่องจากการใหกําเนิดบุตรคนที่ 14 ภายในทัชมาฮาล เปนที่บรรจุรางของพระนางมุมตสัและกษัตริยซาจาร
ฮาลทีส่วยงามโดดเดน (ทชัมาฮาล ปดทุกวันศุกร)  

เที่ยง บริการอาหารกลางวันท่ีโรงแรม (มื้อท่ี 4) หลังอาหารนาํทานชม อัคราฟอรท พระราชวังที่ยิ่งใหญสราง
ขึ้นโดยใชเวลาทีย่าวนานถึงสามยุคของกษัตริยแหงราชวงศโมกุล มลีกัษณะเปนกําแพงสอง
ชั้นและปอมอาคารทางเขาสี่ทิศ ภายในประกอบดวยพระราชวัง มัสยิด สวนดอกไม อาคาร
หินทรายสแีดงสรางโดยกษัตริยอัคบาร ทีน่ี่ยังเปนที่คุมขังกษัตริยซาจารฮาล โดยบุตรชาย
ของพระองคเอง พระองคใชเวลาชวงสดุทายของชีวิต โดยการมองผานแมน้ํายุมนาไปยังทชั
มาฮาลที่ซึ่งมเหสสีดุที่รักของพระองคประทับอยูอยางนิรันดร นําทานชอปปงของฝากจาก

เมืองอัครา สมควรแกเวลานําทานออกเดินทางสู เมืองเดลี นําทานชม เมืองใหมเดลี ที่มีความใหมตาม
วัฒนธรรมอังกฤษและเมืองหลวงของประเทศอินเดีย ชมศิลปะการกอสรางเมืองทีอ่ังกฤษไดสรางและมีการ
วางผังเมืองที่ทนัสมัย ผานชมทีท่ําการของคณะรัฐมนตรี ผานชมทําเนียบประธานาธิบดี ผานชม ประตูชัย 
(INDIA GATE) ซึ่งเคยเปนศูนยกลางการปกครองเดลลีของอังกฤษมา
กอน รฐับาลอังกฤษสรางอินเดียเกตขึ้นในป 1931 เพ่ือเปนเกยีรติแก
ทหารอนิเดียทีผู่เสียชีวิตลงในสงครามโลกครั้งที่ 1 จากนัน้นําทาน
เดินทางสู ตลาดจันปาท ใหทานชอปปงสินคาพ้ืนเมอืงและของฝาก
นานาชนิด 

เย็น บริการอาหารคํ่าท่ีภัตตาคาร (มื้อท่ี 5) หลังอาหารนําทานเดินทางเขาที่พัก พักผอนกันตามอัธยาศัย  
(พัก RADISON BLU HOTEL หรือระดับเดียวกัน) 

วันท่ีสาม : เดลี – ศรีนาคา พาฮาลแกม 
เชา  บริการอาหารเชาท่ีโรงแรม (มื้อท่ี 6) หลังอาหารนําทานเดนิทางสู สนามบินอินทิราคานธีร   
10.35 น.  ออกเดินทางสู ศรีนาคา (Srinagar) โดยสายการ JET AIRWAYS เที่ยวบนิที่ 9W603  
11.55 น.  ถึง สนามบินศรีนาคา เมืองศรนีาคา ซึ่งต้ังอยูในหุบเขาแคชเมยีร ที่ระดับความสงู 1,730 เมตร และเปน

เมืองหลวงฤดูรอนแหงแควนจัมมู-แคชเมียร ไดเชื่อวาเปนดินแดนแหงทะเลสาบ สายน้ํา สวนดอกไมและ
งานศิลปะ ดวยความงดงามของหุบเขาแคชเมียรนีเ้อง ในศตวรรษที่ 17 
จักรพรรดซิาฮังคีรและพระนางนูรชาฮาน (พระบิดาและพระมารดาของ
พระเจาซารจาฮานผูทชัมาฮาล) ไดเสร็จมาจากเมืองอัครา เพ่ือมาเยอืน



 
 

ดินแดนในแถบนีแ้ละทรงโปรดปรานทิวทัศนแหงหบุเขาแคชเมียรมาก จนมีพระบัญชาใหสรางสวนดอกไม
และบอน้ําพุรอนขึน้หลายแหง เพ่ือเปนที่ประทับพักผอนในฤดูรอน จากนั้นนําทานเดนิทางโดยรถจิ๊บ (คันละ 
4-5 ทาน) สู ภัตตาคารบริการอาหารกลางวัน (มื้อท่ี 7) หลงัอาหารนําทานเดินทางสู พาฮาลแกม หรอื 
หุบเขาแกะ ที่มีความสูง 2,130 เมตร เหนอืระดับน้ําทะเล เปนสถานที่ถายทําภาพยนตรของอินเดียหลาย
เรื่อง (ระหวางเสนทางในชวงเดือนเมษายนทานจะไดสัมผสักับทุงดอกมสัตาดสีเหลืองขนาดใหญ ทุงดอก
ทิวลปิปาและวิวทิวทัศนอนัสวยงามระหวางทาง) แวะถายรูปกับวิวสวยๆระหวางเสนทาง 

16.30 น.  ถึง พาฮาลแกม นําทานชมบรรยากาศทีส่วยงามของเมืองพาฮาแกมทีส่วยงานดวยวิวภูเขาหิมะ ทุงหญา 
ปาสน และวถีิชีวิตของชาวบาน 

เย็น บริการอาหารคํ่าท่ีโรงแรม (มื้อท่ี 8) หลังอาหารใหทานพักผอนกันตามอัธยาศัย  
(พักท่ีโรงแรม HILL TOP HOTEL หรือระดับเดียวกัน)  

วันท่ีสี ่: พาฮาลแกม กิจกรรมข่ีมา – ศรีนาคา สวนโมกุล สวนชาลิมาร สวนนิชาท – โรงแรมบานเรือ 
เชา  บริการอาหารเชาท่ีโรงแรม (มื้อท่ี 9) หลังอาหารสนุกสนานกับกิจกรรม ข่ีมา (มีคนจูง) นําทานเดินชม

หุบเขามีสายน้ําที่ไหลมาบรรจบกันเปนแมน้ําริดเดอรที่พาฮาลแกม ทานสามารถชมความงามของธรรมชาติ
และหมูบานทีม่ีวิถีชีวิตแบบพ้ืนบานของชาวแคชเมยีร เสนทางการขีม่าอาจแตกตางไปตามฤดูกาล (คา
ทัวรรวมคาข่ีมาไวแลว) สําหรับทานที่ไมตองการขี่มาสามารถเที่ยวเดินชมบรรยากาศของพาฮาลแกมก็ได  

เที่ยง  บริการอาหารกลางวันท่ีโรงแรม (มื้อท่ี 10) หลังอาหารนําทานเดินทางกลับสู ศรีนาคา นําทานเดินทาง
ไปชม สวนโมกุล ทีต้ั่งอยูรอบทะเลสาบดาล ชม สวนชาลิมาร 
(Shalimar Garden) เปนสวนดอกไมทีส่รางขึน้สมัยราชวงศโมกุล 
กอสรางโดยจักรพรรดิ JEHANGIR เพ่ือภรรยา Nur Jehan และเมืองศรี
นาคา แคชเมียร เปนที่มชีือ่เสียงในการจัดสวนตามแบบสมัยของราชวงศ
โมกุล เนือ่งจากภูมิอากาศเย็นเหมาะสมในการเจริญเติบโตของตนไม 
ดอกไมเมืองหนาว จึงกลายเปนที่ประทบัพักผอนของกษัตริยราชวงศโมกลุในอดีต ชมตนเมเปลอายุกวา 
400 ป ตนปอปลาร ดอกทิวลิป และดอกไมนานาชนิดตามฤดูกาล จากนั้นนําทานชม สวนนิชาท (สวน
แหงความสุข) มีวิวทิวทัศนของทะเลสาบที่งดงามและหิมะบนยอดเขาของเทอืกเขา PANJAL ซึ่งตั้ง
ตระหงานไปทางทิศตะวนัตกของหุบเขา NISHAT ชมบรรยากาศยามเย็นของเมืองศรีนาคา จากนั้นนําทาน
ชม โรงงานทําพรมเปอรเซีย นําทานเดินทางเขาสูที่พัก  
(พักโรงแรมเรือ DELUXE HOUSE BOAT)  

เย็น  บริการอาหารคํ่าท่ีบานเรือ (มื้อท่ี 11) หลังอาหารใหทานชอปปงกันตามอัธยาศยั จะมพีอคาพายเรอืนํา
สิ้นคามาขาย เชน ผาพาสมีนา, เปเปอรมาเช, สรอยคอ, กําไร, เคร่ืองเงิน ฯลฯ ราคาสามารถตอรองได 
พักผอนกันตามอัธยาศัย 

เท่ียวพาฮาลแกม สวยตลอดป เท่ียวเดือนไหนด?ี 



 
 
• ชวงปลายเดือนพฤศจิกายน-มีนาคม วิวทิวทัศนสวย บนยอดเขาปกคลมุดวยหิมะ 
• ชวงเดือนเมษายน-พฤษภาคม วิวทิวทศันสวย ระหวางทางมีทุงดอกมัสตารดสเีหลอืง 
• ชวงเดือนมิถุนายน-กันยายน จะเต็มไปดวยทุงหญาสเีขยีว อากาศเย็นสบาย 
• ชวงใบไมรวง เดือนกันยายน-ตุลาคม มทีุงดอกเชฟฟอนสีมวง อากาศเย็นสบาย 
วันท่ีหา : ศรีนาคา – ทุงหญาแหงดอกไม เคเบิลคาร – กุลมารค – ศรีนาคา 
เชา  บริการอาหารเชาท่ีโรงแรม (มื้อท่ี 12) หลังอาหารนําทานออกเดินทางสู กลุมารค (Gulmarg) ระยะทาง 

56 กิโลเมตร ชม ทุงหญาแหงดอกไม (Meadow of Flower) ปาสน และวิวทิวทัศนอนัสวยงาม ในชวงฤดู
รอนทีน่ี่จะเปนที่ต้ังของสนามกอลฟทีสู่งทีสุ่ดในโลก สําหรับในชวงฤดูหนาวที่นี่เปนสถานที่เลนสกีในฤดู
หนาว นอกจากนี้ กลุมารคยังเปนสถานที่ถายทําภาพยนตรอีกหลายเร่ือง ตลอดเสนทางสูกลุมารคจะผาน
ทุงนาขาว หมูบานชาวพ้ืนเมือง ฝูงแกะตามภูเขาและเทอืกเขาหิมะสลับซับซอนสวยงาม   

เที่ยง  บริการอาหารกลางวัน (มื้อท่ี 13) หลังอาหารนําทานขึ้น เคเบลิคาร 
เฟส 1 (กระเชาลอยฟาหรอืกอนโดลา) ไปจนถึง ยอดเขากุลมารค 
ระหวางทางขึ้นสูยอดเขากุลมารค ทานจะพบเห็นหมูบานยิปซี ซึ่งจะอพยพ
ไปอยูทีเ่มอืงจมัมูในชวงฤดูหนาว และจะกลับมาอยูอาศัยในชวงฤดูรอน 
เม่ือถึงบนยอดเขากุลมารค ใหทานถายรูปกับทิวทัศนภเูขาซึ่งเปนสวนหนึ่ง
ของเทือกเขาหิมาลัยที่ปกคลุมดวยหิมะสวยงามในทุกทศิทาง (ทานสามารถเลนสกีหรอืเลนลากเลื่อนหิมะ
ไดระหวางชวงฤดูใบไมผลิ มี.ค. – เม.ย. คาเลนสกีและลากเลือ่นหิมะ ไมรวมในคาทัวร) สมควรแกเวลานํา
ทานเดนิทางกลับสู ศรีนาคา นําทานชม มสัยิดจารมา ซึง่เปนมัสยิสเกาแกแหงเมืองศรีนาคาและใหทาน
ไดชอปปงสินคาพ้ืนเมืองที่ตลาดพ้ืนเมืองรอบๆมัสยิดและเที่ยวชมบรรยากาศยามเย็นของเมืองศรีนาคา 

เย็น   บริการอาหารเย็นบนเรือ (มื้อท่ี 14) หลังอาหารพักผอนตามสบาย 
(พักโรงแรมเรือ DELUXE HOUSE BOAT) 

เท่ียวกลุมารก เดือนไหนด?ี 
• ชวงปลายเดือนธันวาคม-พฤษภาคม กุลมารค จะเต็มไปดวยลานน้ําแข็ง เที่ยวไดครับ 
• ชวงเดือนมิถุนายน-กันยายน กุลมารก จะเต็มไปดวยทุงหญาสีเขยีว อากาศเย็น  
• ชวงใบไมรวง เดือนตุลาคม-ปลายเดือนธันวาคม ทุงหญาที่กลุมารคเริ่มแหง อากาศหนาวครบั สามารถเทีย่วได 
วันท่ีหก : ศรีนาคา – กราซียรนํ้าแข็ง โซนามารค – ศรีนาคา สวนดอกทิวลิป 
เชา  บริการอาหารเชาท่ีโรงแรม (มื้อท่ี 15) หลังอาหารนําทานเดินทางสู โซนามารค แหลงทองเทีย่วทาง

ธรรมชาติทีส่วยงามของ กราเซียรนํ้าแข็ง เสนทางนีจ้ะเปนเสนทางที่มี
ทิวทัศนสวยตลอดเสนทาง จงึเปนเสนทางที่ใหขบัรถไปถายรูปตลอดเสน 
ผานชมปาวอลนัตใหญที่ปลูกเรียงรายตลอดสองขางทางและภูเขาหมิะที่มี
รูปทางแปลกตาตลอดสองขางทาง จัดเปนเสนทางที่มีวิวทวิทัศนทีส่วยงาม



 
 

ที่สดุเสนหนึง่ของแคชเมียร ใหทานถายรูปกับวิวทิวทัศนระหวางทาง  
เที่ยง  บริการอาหารกลางวันแบบปกนิกกลางภูเขาหิมะ (มือ้ท่ี 16) หลังอาหารนําทานเที่ยวชมธรรมชาติ ชม

ความงามของ กลาเซียรโซนามารค ทานสามารถขี่มาชมความงามของ
กลาเซยีรอยางใกลชิด จากนัน้เดนิทางกลับศรีนาคา นําทานเที่ยวชม 
เทศกาลดอกทิวลปิบานท่ีสวนทิวลปิ (จัดขึ้นประมาณวันที่ 1 - 15 
เมษายน) เที่ยวชมดอกทิวลิปหลากสสีนัที่บานสะพรั่งทั้งสวน มีฉากหลังที่
เปนภูเขาสวยงาม ใหทานพักผอน ถายรูปกันตามสบาย  

เย็น  บริการอาหารเย็นบนเรือ (มื้อท่ี 17) หลังอาหารพักผอนกับวิวของทะเลสาบดาลทีส่วยงามไดไมรูเบือ่
ตามอัธยาศัย (พกัโรงแรมเรือ DELUXE HOUSE BOAT) 

เท่ียวโซนามารค เดือนไหนด?ี 
• ชวงหนาหนาว ปลายเดือนธันวาคม-มีนาคม โซนามารคปดนะครับ เพราะถนนปกคลุมดวยหิมะ รถไมสามารถเขาได 
• ชวงใบไมผลิต เดือนเมษายน โซนามารคปกคลุมดวยลานน้ําแข็ง รถสามารถเขาได (ชวงสวยทีสุ่ด) 
• ชวงใบไมผลิต เดือนพฤษภาคม-มิถุนายน โซนามารค น้าํแข็งเริ่มละลาย บนยอดเขายังมีหิมะปกคลุม สามารถเที่ยวได 
• ชวงฤดูรอน เดอืนกรกฏาคม-กันยายน โซนามารค จะมีแตทุงหญาสีเขียว บนยอดเขายังมีหิมะปกคลุมอยูเล็กนอย  
สามารถเที่ยวได 
• ชวงใบไมรวง เดือนตุลาคม-ปลายเดือนธันวาคม ทุงหญาที่โซนามารคเริ่มแหง อากาศหนาวครับ สามารถเที่ยวได 
วันท่ีเจ็ด : ศรีนาคา ลองเรือทะเลสาบดาล – เดล ี  
เชา  บริการอาหารเชาท่ีโรงแรม (มื้อท่ี 18) หลังอาหารนําทาน ลองเรือสิคารา (เรือพายแบบแคชเมียร) 

ในทะเลสาบดาล ชมทัศนียภาพของเทอืกเขาทีล่อมรอบทะเลสาบดาล ชมสวนผักลอยน้ํา วิถชีีวิตชาวบานที่
นารักริมน้ํา ภเูขาหิมะทีส่วยงามลอมรอบทะเลสาบ (ใชเวลาในการลองเรือ 
1 ชม.) จากนั้นนําทานเดินทางสู สนามบินศรีนาคา (บรกิารอาหารกลอง
ท่ีสนามบิน มื้อท่ี 19)  

16.55 น.  เหิรฟาสู เมืองเดล ีโดยสายการบิน JET AIRWAYS เที่ยวบินที่ 9W604   
18.25 น.  เดินทางถึง สนามบินเดล ีจากนั้นรอตอเครื่องเพ่ือเดินทางกลบัประเทศไทย  

(อาหารคํ่า อิสระตามอัธยาศัย) 
23.15 น. ออกเดินทางกลับสู กรุงเทพฯ โดยสายการบนิ JET AIRWAYS เทีย่วบินที่ 9W64 
วันท่ีแปด : เดลี – กรุงเทพฯ 
04.55 น. ถึง สนามบินสวุรรณภูม ิโดยสวสัดิภาพ 
 

 

โปรแกรมทองเที่ยวอาจมีการปรับเปลี่ยนกอนหลังได โดยคํานึงถึงสภาพการณ 
 



 
 

• อัตราคาบริการ (รวมครบทุกอยางแลวครับ) 

วันเดินทาง ผูใหญ เด็ก เสริมเตียง เด็ก ไมมีเตียง พักเดีย่ว เพ่ิม 
1 - 8 /8-15/9-16เมษายน 2561 47,995.-บาท 47,995.-บาท 46,995.-บาท 8,900.-บาท 
• กรณีไมตองทําวีซา รับสวนลดทานละ 1,800.-บาท 
• ทริปอนิเดีย-แคชเมียร การใหการบริการตางๆ ชาวอนิเดียจะขอทิป พูดงายๆคือต้ังแตออกจากสนามบนิจนขึ้นเครือ่งวัน 
กลบั ดังนัน้ทริปนี้จะรวมคาทิปโรงแรม รานอาหาร บริการตางๆไวใหแลวครับ (ยกเวนคาทิปไกดและคนขับรถ) 
• สําหรับทานที่ตอเครือ่งไปตางจังหวัด ตองเผือ่เวลาอยางนอย 5-6 ชั่วโมง เพราะตองผานตม. รับกระเปาและเครือ่งดีเลย 

• คาบริการน้ีรวม 1.คาต๋ัวเครื่องบิน JET AIRWAYS ตามโปรแกรมทัวร  
2.คาโรงแรมที่พัก 6 คืน (พักหองละ 2 ทาน) 
3.คาอาหารทุกม้ือพรอมอาหารวางและเครือ่งด่ืม (ตามระบุในรายการ) 
4.คารถนําเที่ยวนําเที่ยว 
5.คาประกันอบุัติเหตุ วงเงิน 1,000,000.-บาท/ทาน 
6.คาภาษสีนามบนิไทย + คาภาษอีินเดีย 
7.คาวีซาและคาธรรมเนียมเขาชมสถานทีต่างๆ 
8.คาทิปพนักงานโรงแรม รานอาหาร คาขี่มา คาลองเรือ 
9.มัคคุเทศกนําเที่ยวตลอดการเดินทาง 

• คาบริการนี้ไมรวม :  1. คาน้ําหนักเกินพิกัดตามสายการบินกําหนด 30 กิโลกรัม 
2.คาทิปไกดและคนขับรถอินเดีย (วันละ 5 ดอลลา 7 วัน รวม 35 ดอลลา) 
3.คาทิปหัวหนาทัวรจากเมืองไทย (วันละ 50 บาท 8 วัน รวม 400 บาท) 

• สิ่งท่ีควรนําติดตวั : กลองถายรปู, ของใชสวนตัว, ยารักษาโรคประจําตัว, รองเทาสวมใสสบาย, เสือ้กันหนาว 
• การสํารองท่ีน่ัง 1. วางมัดจําทานละ 10,000.-บาท โดยผานบัญช ี(ในวันทีท่ําการจอง) พรอมสงชื่อ-นามสกุล 

ภาษาองักฤษ ตรงกับหนาพาสปอรต+ใบโอนเงินและระบุโปรแกรมทัวรมาใหดวยนะครับ 
2. สวนทีเ่หลือชําระกอนการเดินทาง 20 วัน (พรอมแฟกซใบโอนเงินและระบุโปรแกรมทัวร) 

• การยกเลิกทวัร 1. ยกเลิกทัวร กอนเดินทาง 45 วัน บริษัทฯ คนืเงินใหทั้งหมด 
2. ยกเลิกทัวร ภายใน 30 วันกอนการเดินทาง บริษัทฯ จะเก็บคามัดจําทัวรหรอืเก็บคาใชจายตาม
ความเปนจริงครับ 

• เอกสารเดินทาง  1.หนังสอืเดินทางที่มีอายุการใชงานเหลือไมนอยกวา 6 เดือน (นับจากวันเดินทาง)  
2.หนังสอืเดินทางควรมีหนาวางๆ สําหรับประทบัตราวีซาและตราเขา-ออก อยางนอย 2 หนา 



 
 

3.รูปถายสี หนาตรง พื้นหลังสีขาว ขนาด 2x2 น้ิวเทาน้ัน จํานวน 2 รูป (หามใสเครือ่งแบบ
ราชการ) และตองไมใชสต๊ิกเกอร หรอืรูปพริ้นซจากคอมพิวเตอร (รูปใหมถายไมเกิน 6 เดือน) 
4.สําเนาบตัรประจําตัวประชาชน+สําเนาทะเบียนบาน 
5.กรุณาสงเอกสารลวงหนาอยางนอย 15 วันนะครับ 

• สถานฑูตอินเดยีอาจปฏเิสธไมรับทําวีซาใหพาสปอรตของทาน ในกรณีดังน้ี 
1.ชื่อเปนผูชาย แตสงรูปถายที่ดูเปนหญิง เชน ไวผมยาว หรือแตงหนาทาปาก 
2.นํารูปถายเกา ที่ถายไวเกินกวา 6 เดือนมาใช 
3.นํารูปถายที่มีวิวดานหลัง ที่ถายเลน หรอืรูปยืนเอียงขาง มาตัดใชเพ่ือยืน่ทําวีซา 
4.นํารูปถายทีเ่ปนกระดาษถายสติคเกอร หรือรปูที่ปริน้ซจากคอมพิวเตอร 

• เงื่อนไขอื่นๆ  
- ราคาทัวรนี้ไมรวมภาษีมูลคาเพ่ิม 7% และ คาบริการหกั ณ ที่จาย 3 % 
- บริษัทฯ รับเฉพาะผูมีประสงคเดินทางเพื่อการทองเที่ยวเทานั้น 
- หากทานถูกเจาหนาที่ตรวจคนเขาเมอืงของประเทศไทยหรือประเทศปลายทาง ปฎิเสธการเขาหรอืออกเมอืงดวย

เหตผุลใดๆ ก็ตาม ทําใหทานไมสามารถเดินทางตอไปได ถือเปนเหตุซึ่งอยูนอกเหนอืความรับผิดชอบของบริษัทฯ 
ทางบริษัทฯ  ขอสงวนสทิธ์ิทีจ่ะไมคืนเงินคาทัวรบางสวนหรือทั้งหมด 

- บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการรับผิดชอบตอคาใชจาย ในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสยั เชน การยกเลิกเทีย่วบิน การลาชา
ของสายการบนิ ภยัธรรมชาติ การจลาจลและทรัพยสนิทีส่ญูหายระหวางเดินทาง ทีเ่กิดขึน้เหนอือํานาจความ
ควบคุมของบริษัทฯ 

- ในระหวางเดินทาง หากทานไมใชบริการใดๆ ไมวาทั้งหมดหรือบางสวน ถอืวาทานสละสิทธ์ิ ไมสามารถเรียกรองขอ 
คาบริการคืนได 

- บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปลีย่นแปลงรายการนําเที่ยวตามความเหมาะสมและสถานการณตางๆ ทั้งนีท้างบริษทั
ฯ จะยึดถือและคํานึงถึงความปลอดภยั รวมถึงผลประโยชนสงูสุดของลูกคาเปนสําคัญ 

 


