
ทัวร์โค้ด NIDN230434 

 

บนิดว้ยสายการบนิ INDIGO (6E) : ขึน้เครือ่งสนามบนิสวุรรณภมู ิ(BKK) 

6E 1054 BKK(สวุรรณภมู)ิ – DEL(เดล)ี 17.10 – 19.55 

6E 5201 DEL(เดล)ี – SXR(ศรนีาคา) 07.30 – 09.00 

6E 5031 SXR(ศรนีาคา) – DEL(เดล)ี 19.05 – 20.55  

6E 1053 DEL(เดล)ี – BKK(สวุรรณภมู)ิ 10.20 – 16.10 

**โหลดกระเปา๋สมัภาระโดยนำ้หนกัไมเ่กนิ 20  ก.ก. (ไมเ่กนิ 1ชิน้) และ ถอืขึน้เครือ่งบนิไดน้ำ้หนกัไมเ่กนิ 7 

ก.ก. ** 



DAY 1 กรงุเทพฯ (สวุรรณภมู)ิ – สนามบนิเดล ี            (–/–/–) 

14.00  คณะพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ  ชั้น 4 เคาน์เตอร์เช็คอิน 

สายการบิน INDIGO โดยมีเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คอยให้การต้อนรับ อำนวยความสะดวก

ตลอดขั้นตอนการเช็คอิน และ หัวหน้าทัวร์ให้คำแนะนำเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนออก

เดินทาง  

17.10 ออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติ กรุงเดลี ประเทศอินเดีย โดยสายการบิน INDIGO 

เที่ยวบินท่ี 6E 1054   

19.55  เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติ กรุงเดลี ประเทศอินเดีย (เพื่อรอเปล่ียนเครื่อง)  

ขาไปเนื่องจากกฎความปลอดภัยของสนามบินเดลี ไฟล์ทขาเข้า  สมาชิกทุกท่านต้องรับกระเป๋า

แล้วไป X-Ray เพื่อโหลดกระเป๋าใหม่อีกรอบเพื่อเดินทางต่อไปยังศรีนาคา โดยใช้เวลาในส่วนน้ี

ประมาณ 2-3 ชั่วโมง 

เพราะฉะนั้นจึงไม่ได้นำท่านเข้าพักในส่วนของโรงแรมเน่ืองจากเวลาท่ีอยู่ในโรงแรมจะเหลือน้อย

มากๆ จึงให้ท่านได้อิสระพักผ่อนและช้อปป้ิงในเกทของสนามบินเดลี แทน  

 

DAY 2 สนามบนิเดล ี– สนามบนิศรนีาคา – แคชเมยีร ์– เทอืกเขากลุมารค์ – นัง่กระเชา้ลอยฟา้ – ชม

ทวิทศันเ์ทอืกเขากลุมารค์             (–/L/D) 

07.30 ออกเดินทางสู ่ ท ่าอากาศยานศรีนาคา เมืองแคชเมียร์ ประเทศอินเดีย โดยสายการบิน 

INDIGO เที่ยวบินท่ี 6E 5201 

09.00 เดินทางถึง ท่าอากาศยานศรีนาคา รัฐแคชเมียร์ ประเทศอินเดีย หลังผ่านขั้นตอนการตรวจ

หนังสือเดินทาง และตรวจรับสัมภาระเรียบร้อยแล้ว  

 นำท่านสู ่ตัว เมืองศรีนาคา (SRINAGAR) ซึ่งเป็นเมืองหลวงของแคชเมียร์  ประกอบด้วย

ทะเลสาบขนาดใหญ่ คือ ทะเลสาบดาล และ ทะเลสาบนากิ้น ด้านหลังมีเทือกเขาโอบล้อม

โดยรอบ ในสมัยที่ถูกปกครองโดยราชวงศ์โมกุล มีการจัดทำผังเมืองขึ้นมาใหม่ จึงทำให้แคช

เมียร์เป็นเมืองที่สวยงาม ปัจจุบันชาว ศรีนาคาเกือบร้อยละ 98 % นับถือศาสนาอิสลาม 



 

 โดย รัฐแคชเมียร์ (KASHMIR) ตั้งอยู่ทางตอนเหนือสุดของประเทศอินเดีย หรือที่ได้รับขนาน

นามว่า “ดินแดนสวิตเซอร์แลนด์แห่งเอเชีย”  เป็นดินแดนกลางเทือกเขาหิมาลัยที่มีธรรมชาติ

สวยงามอย่างน่าอัศจรรย์ แคชเมียร์ถือว่าเป็นอีกหน่ึงรัฐท่ีมีความหลากหลายทางภูมิประเทศท่ี

คล้ายคลงึกับประเทศฝั่งยุโรป เนื่องจากมีท้ังแบบเทือกเขา พื้นท่ีราบบนภูเขา ภูเขาหิมะ ทุ่งหญ้า 

และทะเลสาบ และท่ีสำคัญแคชเมียร์เป็นเมืองท่ีสามารถเที่ยวได้ตลอดท้ังปี ท่ีท้ังยังมีทัศนียภาพ

ด้านหลังเป็นวิวของทะเลสาบดาล ซ่ึงย่ิงทำให้ท่ีน่ีสวยงามย่ิงขึ้นไปอีก หากใครได้มาเยือนเป็นอัน

ต้องตกหลุมรักกันทุกคน 

 

ออกเดินทางโดยสู่ กุลมาร์ค (GULMARG) อยู่ห่างจากเมืองศรีนาคาประมาณ 58 กิโลเมตร 

กุลมาร์ค เป็นภูเขาที่สวยงามที่สุดแห่งหนึ่งใน แคชเมียร์ (KASHMIR) เดิมเรียกเการิมาร์ค ตั้ง

โดยสุลต่าน ยูซุปชาร์ ในศตวรรษที่ 16 เนื่องจากที่นี่เป็นทุ่งหญ้าที่เต็มไปด้วยดอกไม้ป่าตาม



ฤดูกาล และในปัจจุบันยังเป็นสถานท่ีตั้งของสนามกอล์ฟ 18 หลุมท่ีสูงที่สุดในโลก (3,000 เมตร

จากระดับน้ำทะเล) และมีสถานที่เล่นสกีในฤดูหนาวด้วย ตลอดเส้นทางสู่กุลมาร์คจะผ่านทุ่งนา

ข้าว หมู่บ้านชาวพ้ืนเมือง ฝูงแกะตามภูเขา และเทือกเขาหิมะสลับซับซ้อนสวยงาม ชาวแคชเมียร์

กล่าวขานว่าทุ่งหญ้าแห่งดอกไม้ เป็นเส้นทางที่มุ่งสู่ชายแดนปากีสถาน กุลมาร์คเป็นแหล่ง

ท่องเที่ยวในฤดูหนาว มีระดับความสูง 2,730 เมตร จากระดับน้ำทะเลในช่วงฤดูร้อนที่น่ีจะเป็น

ที่ตั้งของสนามกอล์ฟท่ีสูงที่สุดในโลก โดยรอบท่านจะได้พบเห็นกระท่อมรูปทรงแบบในเทพ

นิยาย  และมีป่าสนเป็นฉากหลัง  ที่น่ียังสถานเป็นท่ีถ่ายทำภาพยนตร์อีกด้วย  

 

เที่ยง  บริการอาหาร ณ ภัตตาคาร 

อิสระชมหุบเขากุลมาร์ค  โดยการขึ้นกอนโดล่ากระเช้าลอยฟ้าที่มีความสูงทีสุดในโลก อยู่ท่ี 

3,979 สูงจากระดับน้ำทะเล (ค่าทัวร์รวมกอนโดล่าเฟส 1 ระยะทางประมาณ 5 กิโลเมตร หาก

ท่านใดต้องการชมยอดภูเขาหิมะในเฟส 2 ชำระเพิ ่มประมาณ 1,600 ร ูปีเพื ่อขึ ้นไปชม

ทัศนียภาพอันสวยงาม และวิวยอดเขานันกาพาร์บัต (NANGA PARBAT) หรือวิวของ

เทือกเขาหิมาลัย) หน้าร้อนอาจมีหิมะน้อยเป็นสถานที่ท่องเที่ยวท่ีนักท่องเที่ยวนิยมมักนิยมมา

เที่ยวกันช่วงฤดูหนาวเพื่อเล่นสกี // ถ้าในช่วงฤดูร้อนท่ีกุลมาร์คก้อจะเต็มไปด้วยทุ่งดอกไม้ ทุ่ง

หญ้า ป่าสน และวิวทิวทัศน์อันสวยงาม ส่วนบนยอดเขาก็จะมีหิมะปกคลุมตลอดปี (มากน้อย

ขึ้นอยู่กับอุณหภูมิ) 



 

สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางกลับสู่เมืองศรีนาคา 

คำ่  บรกิารอาหาร ณ ภตัตาคาร  

พักที่  MILAN HOTEL , SRINAGAR หรือเทียบเท่า 2 คืน 

 

DAY 3 โซนามาร์ค – ทาจิวาส กราเซียร์ –  ศรีนาคา        (B/L/D) 

เช้า  บริการอาหาร ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

นำท่านเดินทางสู่ โซนามารค์ (SONAMARG)  แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ  ที่สวยงามของก

ราเซียร์น้ำแข็งเส้นทางนี้จะเป็นเส้นทางที่มีทิวทัศน์สวยงามตลอดทาง  จึงเป็นเส้นทางที่ให้เก็บ

ภาพประทับใจได้ตลอดทาง  ผ่านชมป่าวอลนัตใหญ่ท่ีปลูกเรียงรายตลอดสองข้างทางและภูเขา

หิมะที่มีรูปร่างแปลกตา  จัดเป็นเส้นทางที่สวยที่สุดเส้นหนึ่งของแคชเมียร์  ความสูงไล่ระดับขึ้น

ไปถึง 3,000 เมตร  จากระดับน้ำทะเล และมีเทือกเขาหิมาลัยเป็นฉากหลังที่เรียกขานตาม

ท้องถิ่นว่า  ทาจิวาส (THAJIWAS) ภูเขาซ่ึงปกคลุมไปด้วยหิมะตลอดปี   



 

เที่ยง  บริการอาหาร ณ ภัตตาคาร 

เดินชมธรรมชาติสัมผัสอากาศเย็น  ชมวิวภูเขาท่ีปกคลุมด้วยหิมะและสองฟากฝั่งถนนท่ีเต็มไป

ด้วยธารน้ำแข็งชมความงามของ กลาเซียร์โซนามาร์ค หรือเรียกว่า ทาจิวาส์ กราเซีย ท่านท่ี

หลงใหลในธรรมชาติสามารถชมความงามของกลาเซียร์อย่างใกล้ชิดเดินชมความงดงามของ

ธรรมชาติที่โอบล้อมด้วยเทือกเขาหิมาลัยอันหาคำบรรยายไม่ได้ เสมือนได้เดินอยู ่บนแดน

สวรรค์  หรือ ขี่ม้าชมภูผา สายน้ำ ลำธาร และหมู่บ้าน (ค่าขี่ม้าไม่รวมในทัวร์ประมาณ 1,200 

รูปี)  

 

  สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางกลับสู่เมืองศรีนาคา 

คำ่  บรกิารอาหาร ณ ภตัตาคาร  

พักที่  MILAN HOTEL , SRINAGAR หรือเทียบเท่า 2 คืน 

 

 

 



DAY 4 ทุ่งดอกมัสตาร์ด – พาฮาลแกม – ชมวิวเทือกเขาหิมาลัย        (B/L/D) 

เช้า  บริการอาหาร ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

นำทุกท่านเดินทางไปยัง พาฮาลแกม (PAHALGAM) เดินทางสู่ พาฮาแกม หรือ หมู่บ้านหุบ

เขาแกะหมู่บ้านท่ีอยู่บนท่ีมีความสูง 2,130 เมตร เหนือระดับน้ำทะเล เป็นสถานท่ีมีชื่อเสียงท่ีสุด

ของอุตสาหกรรม ภาพยนตร์ของอินเดีย…ระหว่างทางสองข้างทางท่านจะผ่านพบวิถีชีวิต

ของชาวแคชเมียร์ท่ีหลากหลาย เช่น หมู่บ้านท่ีทำ ครกหิน หมู่บ้านท่ีทำไม้แบดสำหรับกีฬาคลิก

เก็ต ที่เราจะพบเห็นชาวแคชเมียร์เล่นกีฬาประเภทน้ีได้ตามสนามท่ัวไป  ไม้แบดน้ีทำมาจากต้น

หลิว ซึ่งพบเห็นได้ท่ัวไปท้ังในและนอกเมือง  

ระหว่างทางนำท่าน แวะชมทุ่งดอกมัสตาร์ด ที่บานอร่ามไปเต็มทั่วท้องทุ ่ง โดยปกติจะเริ่ม

บานชวงฤดูใบ     ไม้ผลิของทุกปี หรือช่วงมีนาคม - เมษายน *ท้ังน้ีขึ้นอยู่กับสภาพอากาศในปี

น้ันๆ ในกรณีท่ีไม่สามารถแวะชมทุ่งดอกมัสตาร์ด ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการปรับโปรแกรม 

สวนแอปเปิ้ล(The Apple Orchards) นำท่านเยี่ยมชมต้นแอปเปิ้ล และผลแอปเปิ้ลที่กำออก

ดอกออกผลมากมาย หรือสถานท่ีอื่นๆ ตามความ 

เหมาะสม 

 

เที่ยง  บริการอาหาร ณ ภัตตาคาร 

นำท่านอิสระ ชมเมืองพาฮาลแกม (PAHALGAM) ที่นี่ คือ ดินแดนสรวงสวรรค์ของแคชเมียร์ 

นักท่องเที่ยวจากทั่วสารทิศต่างยกย่องให้ ดินแดนแห่งนี้เป็นสถานที่ที่สวยที่สุดในโลก ซึ่งหาก

คุณยังไม่เชื่อก็ต้องมาพิสูจน์ด้วยตัวเองเท่าน้ัน…… .คำว่า พาฮาลแกม หมายถึง หมู่บ้านของ

คนเล้ียงแกะ (Village of Shepherds) หรือ หุบเขาแกะ และด้วยทัศนียภาพอันงดงามจนน่าท่ึง

ของพาฮาลแกม....ดินแดนแห่งน้ีได้รับความสนใจจากนักสร้างภาพยนตร์ จนกลายเป็นสถานท่ี

มีชื่อเสียง ที่สุดของอุตสาหกรรมภาพยนตร์ของอินเดีย หรือจะเลือกซื้อทัวร์เพิ่มเพื่อไปชม



ความงามของทุ่งมินิสวิสเซอร์แลนด์ รายการนี้รถไม่สามารถขึ้นไปได้ เดินทางได้แต่ระยะ

ทางไกลมาก หากต้องการไปต้องขี่ม้าไปกลับ ใช้เวลา อย่างน้อย 2-3 ชั่วโมง  (ค่าขี่ม้าไม่รวมใน

ทัวร์ประมาณ 1,600 รูปี)  

 

  สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางกลับสู่เมืองศรีนาคา 

คำ่  บรกิารอาหาร ณ ภตัตาคาร  

พักที่  DELUXE HOUSEBOAT  โรงแรมเรือหรือเทียบเท่า 1 คืน 

HOUSE BOATS” ที่ถือว่าเป็นวิมานบนน้ำ  ห้องพักมีขนาดกว้างขวาง ทุกห้องมีสิ่งอำนวย

ความสะดวกหลากหลาย ทั้งฮีทเตอร์, แอร์, เฟอร์นิเจอร์ทั้งโต๊ะเขียนหนังสือ ตู้ เตียง ภายใน

ห้องทำจากไม้วอลนัทในท้องถิ่นของแคชเมียร์ นอกจากนี้ยังมีห้องนั่งเล่นและห้องทานอาหาร

ส่วนกลางให้นั่งพักผ่อนชิลๆ ในบรรยากาศสุดคลาสสิค และท่ีสำคัญยังสามารถชมวิวทะเลสาบ

พร้อมกับ ฉากหลังเป็นวิวของเทือกเขา 

 

DAY 5 ล่องเรอืชิคารา่ – ทะเลสาบดาล – สวนโมกลุ – มัสยิดขาว – สนามบนิศรนีาคา – สนามบนิเด

ล ี– นอนโรงแรมเดล ี  (B/L/D) 

OPTION TOUR พาท่าน ล ่องเร ือชมตลาดเช ้า  (MORNING MARKET) ให ้ท ่านได้ชม

บรรยากาศของตลาดน้ำที่คนท้องถิ่นจะนำสินค้าของตัวเองมาขาย อาทิ ผักสด เครื่องดื่ม 

อาหารเช้า อื่นๆอีกมากมาย ซึ่งทุกอย่างจะเป็นการค้าขายบนเรือ  (ค่าล่องเรือไม่รวมอยู่ในค่า

ทัวร์ ค่าล่องลำละ 2,000 รูปี นั่งได้ลำละ 4 ท่าน) 



 

เช้า  บริการอาหาร ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

นำท่าน ล่องเรอืพายโบราณชคิารา่ ชมความงาม ทะเลสาปดาล (DAL LAKE) ระหว่างล่องเรือ 

ท่านจะได้สัมผัสกับบรรยากาศของชาวบ้านริมฝั่งทะเลสาปดาล สำหรับการเที่ยวแคชเมียร์  

หลายคนหลายท่านก็อยากไปชมวิถีชีวิตของชาวแคชเมียร์ที่อาศัยอยู่ในทะเลสาบดาล ซึ่งใน

ตอนเช้ามืดของทุกวัน ชาวแคชเมียร์ก็จะเอาสินค้ามาขายซึ่งกลายเป็นตลาดน้ำย่อมๆ สินค้า

ส่วนใหญ่ก็เป็นพวกพืชผักท่ีปลูกไว้ในทะเลสาบ บางทีก็มีเรือท่ีขายดอกไม้มาขายด้วย แต่พ่อค้า

จะเป็นผู้ชาย ส่วนผู้หญิงก็จะทำงานอยู่กับ ทะเลสาบดาล (DAL LAKE) เป็นทะเลสาบที่ใหญ่

ที่สุดในแคชเมียร์ พื้นที่กว้างมากและยังมีเกาะกลางทะเลสาบเป็นหย่อมๆที่ชาวบ้านใช้ปลูก

พืชผัก ผลไม้ได้อีก รวมทั้งยังเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ขึ ้นชื่อและสวยงามที่สุดแห่งหนึ่งของแคช

เมียร์ 

 



นำท่านเดินทางสู่ สวนโมกลุ (MUGHAL GARDENS) หรืออีกหน่ึงฉายาท่ีทุกคนรู้จัก “สวรรค์

แห่งดอกไม้” ตั้งอยู่ทาง ทิศตะวันออกของทะเลสาบดาล ถูกสร้างขึ้นในสมัยจักรพรรดิอักบาร์ 

ซ่ึงขึ้นครองราชย์ในปี ค.ศ. 1585 พระองค์ทรง ครองเมืองและสร้างสวนน้ีโดยช่างฝีมือดี สวน

แห่งน้ีแบ่งออกเป็น 3 ส่วน ซึ่งภายในสวนมีการประดับตกแต่งในแบบสไตล์สวนเปอร์เชีย ซ่ึง

ประกอบไปด้วย สระน้ำ ลำธาร และแปลงดอกไม้นานาพันธุ์ พร้อมกับลานน้ำพุที่ถูกสร้างขึ้น

ทอดยาวจากท่ีต่ำขึ้นท่ีสูง หันหน้าสู่ทะเลสาบดาล 

พิเศษ ช่วงปลายเดือนมีนาคม - เมษายน จะสามารถชมความงามของทุ่งดอกทิวลิปท่ีสวยงาม

และน่าถ่ายรูปเป็นท่ีระลึก (ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ) 

 

เที่ยง  บริการอาหาร ณ ภัตตาคาร 

นำทุกท่านสู่ มสัยดิขาว (WHITE MOSQUE) มัสยิดท่ีชาวแคชเมียร์ เชื่อว่าศักด์ิสิทธิ์ที่สุด 

ภายในเก็บสิ่งของมีค่าสูงสุดคือ เคราของท่านศาสดาโมฮัมหมัด ที่น่ีชาวบ้านเชื่อว่าขออะไรก็จะ

สมหวัง อิสระให้เดินเล่นรอบมัสยิด ชมตลาดพ้ืนเมือง ร้านขนมพื้นเมือง ร้านโรตีแผ่นยักษ์  

 ** มัสยิดแห่งนี้สุภาพสตรี ต้องใส่ผ้าคลุมผมตลอดเวลาท่ีอยู่ในบริเวณมัสยิด** 



 

ได้เวลาอันสมควรนำท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานศรีนาคา ประเทศอินเดีย 

19.05 ออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติ กรุงเดลี ประเทศอินเดีย โดยสายการบิน INDIGO 

เที่ยวบินท่ี 6E 5031  

20.55  เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาต ิกรงุเดล ีประเทศอนิเดยี  

คำ่  บรกิารอาหาร ณ ภตัตาคาร  

พักที่  VERTU HOTEL , DELHI AIRPORT หรือเทียบเท่า 1 คืน 

 

DAY 6 สนามบนิเดล ี- กรงุเทพฯ (สวุรรณภมู)ิ   

เช้า  บริการอาหาร ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

ได้เวลาอันสมควรนำท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติ กรุงเดลี ประเทศอินเดีย 

10.20  ออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ ประเทศไทย โดยสายการบิน INDIGO 

เที่ยวบินท่ี 6E 1053 

16.10  เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาตสิุวรรณภมู ิประเทศไทย โดยสวัสดิภาพและความประทับใจ 

 

 

 

 

 

 



หมายเหตุ    

1. เวลาท่ีปรากฏในโปรแกรมกับการการเดินทางจริงอาจแตกต่างกันเล็กน้อย 

2. ขอให้ท่านรับทราบคำแนะนำการเปลี่ยนแปลงการนัดหมายเวลาในการทำกิจกรรมอีกครั้งจาก

หัวหน้าทัวร์     

3. ทัวร์บริษัทอาจทำการเปลี ่ยนแปลงรายการได้ตามความจำเป็นและเหมาะสม แต่จะยึด

ผลประโยชน์ของลูกค้าเป็นสำคัญ ทั้งนี้ขึ ้นอยู่กับสภาวะของสายการบินโรงแรม / ที่พัก / ภูมิอากาศภัย

ธรรมชาติ  / การนัดหยุดงาน ฯลฯ ตลอดจนสถานการณ์ทางการเมือง ภายในอันเป็นสาเหตุให้ต้องเล่ือน

การเดินทาง  

 

  ก่อนไปอินเดีย มารู้จักอินเดียกันสักนิด จะได้เที่ยวได้สนุก สบายใจ และ เข้าใจ 

- เริ่มจากอาหารอินเดีย อาหารอินเดียมีส่วนประกอบหลักๆคือ เครื่องเทศ สมุนไพร ผักและผลไม้ มัน

อาจจะยากสักหน่อยกับคนที่ไม่ถนัดอาหารที่มีกลิ่นเครื่องเทศ เพราะอาหารอินเดียขนานแท้นั้นจะมีกล่ิน

เครื่องเทศชัดเจน สีอาหารที่เข้มข้น จริงๆแล้วเครื่องเทศต่างๆ ท่ีใช้ปรุงอาหารก็ไม่ต่างกับที่เราคุ้นเคยใช้ปรุง

อาหารในบ้านเรา ซ่ึงแต่ละตัวจะมีสรรพคุณท่ีดีต่อร่างกายท้ังน้ัน เช่น ขมิ้น (turmeric), ขิง(ginger),อบเชย 

(cinnamon),โป๊ยกั ้ก (star anise),พริก(chillies) ,พริกไทยดำ (black pepper),ลูกผักชี (coriander 

seeds),กระเทียม (garlic) ฯลฯ ใครหลายคนอาจยังไม่เคยลองทาน อยากให้ลองทานดู ถือว่าเป็นการเปิด

ประสบการณ์ใหม่เรื่องกลิ่นประจำตัว ก็มีให้พบเจอได้ตลอด แต่ก็ไมใช่ทุกคนจะมีกลิ่นที่รัญจวนขนาดนั้น ก็

เมื่อทานแต่อาหารท่ีมีกล่ินเครื่องเทศแรงทุกม้ือทุกวัน ก็เลยสง่ผลออกมาบ้าง 

- การเข้าห้องน้ำตามท่ีสาธารณะ ก็มีให้เข้าและอันน้ีมันก็ไม่ได้แย่มาก ย่ิงถ้าได้เข้าตามร้าน Café ก็จะได้

เขา้ห้องน้ำท่ีดีหน่อย แนะนำใหพ้กทิชชู่ไว้ด้วย หรือ ถ้ากังวลมากหน่อยก็พกแอลกฮออล์เจล ไปด้วย คราวน้ี

สบายใจตลอดการเดินทาง 

- ตามสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ มักมีคนเข้ามาขายของแบบระยะประชิด ก็แค่ Just Say No เสียงดังฟัง

ชัด ไปเท่าน้ัน  ไม่ต้องกลัว เค้าไม่โกรธ คนอินเดียค่อนข้างใจดี แถมย้ิมง่าย และยังชอบขอถ่ายรูปด้วย  

- ตามท้องถนน เค้าชอบบีบแตร ถนนโล่งๆยังบีบแตร และบนทางถนนไมใช่จะแน่นไปด้วยรถเพียงอย่าง

เดียว ช้าง ม้า วัว ควาย หมา แพะ รวมไปถึง อูฐ ก็ยังมีให้ชมท่ัวไป 

** หากลกูคา้ทา่นใดทีจ่ำเปน็ตอ้งออกตัว๋ภายใน (ตัว๋เครือ่งบนิ , ตัว๋รถทวัร ์, ตัว๋รถไฟ)  

กรณุาสอบถามเจา้หนา้ของบรษิทั ทกุครัง้กอ่นทำการออกตัว๋เนือ่งจากสายการบนิอาจมกีารปรบัเปลีย่น

ไฟลท์ หรอื เวลาบนิ โดยไมไ่ดแ้จง้ใหท้ราบลว่งหนา้ ทา่นใดมไีฟลท์บนิภายในประเทศตอ่ โปรดแจง้ใหบ้รษิทัฯ

ทราบในวนัจองทวัรท์ัง้นีเ้พือ่ประโยชนข์องตวัทา่นเอง ** 

 



อตัราคา่บรกิาร 

กำหนดการเดนิทาง รายละเอยีดไฟลทบ์นิ 

ผูใ้หญ ่หอ้ง

ละ 

2-3 ทา่น  

อตัราทา่น

ละ 

1 เดก็ 2 ผูใ้หญ ่ 

เดก็มเีตยีง 

(อายไุมเ่กนิ 12 

ป)ี 

ทา่นละ 

1 เดก็ 2 ผูใ้หญ ่

เดก็ไมม่เีตยีง 

(อายไุมเ่กนิ 12 

ป)ี 

ทา่นละ 

พกัเดีย่ว 

เพิม่ 

อตัรา 

ทา่นละ 

05 – 10 เมษายน 66 

6E1054/5201  

BKK-DEL-SXR 

6E5031/1053  

SXR-DEL-BKK 

27,999 27,999 27,999 6,000 

10 – 15 เมษายน 66 

6E1054/5201  

BKK-DEL-SXR 

6E5031/1053  

SXR-DEL-BKK 

30,999 30,999 30,999 7,000 

11 – 16 เมษายน 66 

BUS 2 

6E1054/5201  

BKK-DEL-SXR 

6E5031/1053  

SXR-DEL-BKK 

30,999 30,999 30,999 7,000 

12 – 17 เมษายน 66 

BUS 2 

6E1054/5201  

BKK-DEL-SXR 

6E5031/1053  

SXR-DEL-BKK 

30,999 30,999 30,999 7,000 

13 – 18 เมษายน 66 

BUS 2 

6E1054/5201  

BKK-DEL-SXR 

6E5031/1053  

SXR-DEL-BKK 

30,999 30,999 30,999 7,000 

20 – 25 เมษายน 66 

6E1054/5201  

BKK-DEL-SXR 

6E5031/1053  

SXR-DEL-BKK 

27,999 27,999 27,999 6,000 



21 – 26 เมษายน 66 

6E1054/5201  

BKK-DEL-SXR 

6E5031/1053  

SXR-DEL-BKK 

27,999 27,999 27,999 6,000 

26 เม.ย. – 01 พ.ค. 

66 

6E1054/5201  

BKK-DEL-SXR 

6E5031/1053  

SXR-DEL-BKK 

28,999 28,999 28,999 6,000 

27 เม.ย. – 02 พ.ค. 

66 

6E1054/5201  

BKK-DEL-SXR 

6E5031/1053  

SXR-DEL-BKK 

28,999 28,999 28,999 6,000 

 

** อตัรานีย้งัไมร่วมคา่ทปิพนกังานขบัรถ หวัหนา้ทวัร ์และ มคัคเุทศกท์อ้งถิน่ ตามธรรมเนยีม 50 ดอลลา่ร์

สหรฐั (USD) ตอ่ ทรปิ ตอ่ ลกูคา้ ผูเ้ดนิทาง 1 ทา่น รวมไปถงึเดก็ ยกเวน้เดก็อายไุมถ่งึ 2 ป ีณ วนัเดนิทาง

กลบั (Infant) ทัง้นีท้า่นสามารถใหม้ากกว่านีไ้ดต้ามความเหมาะสมและความพงึพอใจของทา่น โดยสว่นนี ้

ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเกบ็กอ่นเดนิทางทกุทา่น ทีส่นามบนิ ในวนัเชค็อนิ ** 

** ราคาเดก็อายไุมถ่งึ 2 ป ีณ วนัเดนิทางกลบั (Infant) ทา่นละ 7,500 บาท **  (ไมม่ทีีน่ัง่บนเครือ่งบนิ) 

** ทา่นทีถ่อืหนงัสอืเดนิทางไทย และมวีตัถปุระสงคเ์ดนิทางไป เพือ่การทอ่งเทีย่วประเทศอนิเดยี จำเปน็ตอ้ง

ยืน่ขอวซีา่ออนไลน ์ มคีา่ใชจ้า่ย 1,500 บาท ** 

 

อตัราคา่บรกิารนี ้รวม 

- ค่าบัตรโดยสารโดยเครื่องบิน (ตั๋ว) ไป และ กลับพร้อมคณะ ชั้นประหยัด (ECONOMY CLASS) 

รวมถึงค่าภาษีสนามบิน และค่าภาษีน้ำมันทุกแห่ง กรณีต้องการอัพเกรด UPGRADE หรือ 

เปล่ียนแปลงบัตรโดยสาร ไม่ว่าเที่ยวใด เที่ยวหน่ึง  กรุณาติดต่อเจ้าหน้าท่ีเป็นกรณีพิเศษ โดยอ้างอิง

ค่าใช้จ่ายการจองทัวร์แบบ ไม่ใช่ตั๋วเครื่องบิน ตามท่ีตามท่ีตารางอัตราค่าบริการระบุ 

- ค่าธรรมเนียมการโหลดกระเป๋าสัมภาระลงใต้ท้องเครื่องบิน อนุญาตให้โหลดกระเป๋าสัมภาระลงใต้ท้อง

เครื่องบิน โดยมนีำ้หนกัไมเ่กนิ 20 ก.ก. (1 ชิน้) และ ถอืขึน้เครือ่งบนิไดน้ำ้หนกัไมเ่กนิ 7 ก.ก. (ไม่

จำกัดจำนวนชิ้น แต่ท้ังน้ีเจ้าหน้าท่ีจะพิจารณาตามความเหมาะสม) ต่อท่าน (ตามเงื่อนไขของสายการ

บิน) 



- ค่ารถโค้ชปรับอากาศตลอดเส้นทางตามรายการระบุ  

- ค่าโรงแรมที่พักระดับมาตรฐานตามรายการที่ระบุ (พัก 2-3 ท่าน ต่อ ห้อง) ในกรณีมีงานเทรดแฟร์ 

การแข่งขันกีฬา หรือ กิจกรรมอื่นๆ ที่ทำให้โรงแรมตามรายการที่ระยุเต็ม ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ใน

การปรับเปลี่ยนโรงแรมที่พัก ไปเป็นเมืองใกล้เคียงแทน อ้างอิงมาตรฐานคุณภาพและความเหมาะสม

เดิม โดยคำนึงถึงประโยชน์ของลูกค้าเป็นสำคัญ 

- ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานท่ีต่างๆ ตามรายการท่ีระบุ กรณีไม่รวมจะชี้แจงแต่ละสถานท่ีในโปรแกรม 

- ค่าอาหาร ตามรายการท่ีระบุ โดยทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปล่ียนแปลงตามความเหมาะสม    

- ค่ามัคคุเทศก์ท่ีคอยอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง 

- ค่าเบี้ยประกันอุบัติเหตุในการเดินทางท่องเที่ยวต่างประเทศ วงเงินประกันสูงสุดท่านละ 1,000,000 

บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)  

 

อตัราคา่บรกิารนี ้ไมร่วม 

- ค่าใช้จ่ายส่วนตัวของผู้เดินทาง อาทิ ค่าทำหนังสือเดินทาง ค่าโทรศัพท์ ค่าอาหาร เครื่องดื่ม ค่าซักรีด 

ค่ามินิบาร์ในห้องและค่าพาหนะต่างๆ ท่ีไม่ได้ระบุในรายการ 

- ค่าทิปพนักงานขับรถ หัวหน้าทัวร์ และ มัคคุเทศก์ท้องถิ่น ตามธรรมเนียม 50 USD  ต่อ ทริป ต่อ 

ลูกค้า ผู้เดินทาง 1 ท่าน รวมไปถึงเด็ก ยกเว้นเด็กอายุไม่ถึง 2 ปี ณ วันเดินทางกลับ (INFANT) ท้ังน้ี

ท่านสามารถให้มากกว่านี้ได้ตามความเหมาะสมและความพึงพอใจของท่าน โดยส่วนนี้ ทางบริษัทขอ

สงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บก่อนเดินทางทุกท่าน ท่ีสนามบิน ในวันเช็คอิน 

- ค่าธรรมเนียมในกรณีท่ีกระเป๋าสัมภาระท่ีมีน้ำหนักเกินกว่าท่ีสายการบินน้ันๆกำหนดหรือสัมภาระใหญ่

เกินขนาดมาตรฐาน  

- ค่าธรรมเนียมการจองที่นั่งบนเครื่องบินตามความต้องการเป็นกรณีพิเศษหากสามารถทำได้ ทั้งน้ี

ขึ้นอยู่กับสายการบิน และ รุ่นของเครื่องบินแต่ละไฟล์ทท่ีใช้บิน ซ่ึงอาจเปล่ียนแปลงได้อยู่ท่ีสายการบิน

เป็นผู้กำหนด 

- ค่าภาษีน้ำมัน ท่ีสายการบินเรียกเก็บเพิ่ม ภายหลังจากทางบริษัทฯได้ออกตั๋วเครื่องบินไปแล้ว 

- ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% กรณีต้องการออกใบเสร็จรับเงินในนามบริษัท 

- ย่ืนขอวีซ่าอินเดียแบบออนไลน์  มีค่าใช้จ่าย 1,500 บาท 

 

 

 



เงือ่นไขการจอง และ การชำระเงนิ 

- กรุณาทำการจองล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วัน ก่อนออกเดินทาง มัดจำท่านละ 10,000 บาท และตัดท่ี

น่ังการจองภายใน 2 วัน ตัวอย่างเช่น ท่านจองวันน้ี กรุณาชำระเงินใน2วันถัดไป ก่อนเวลา 16.00 น. 

เท่านั้น โดยระบบจะยกเลิกอัตโนมัติทันที หากยังไม่ได้รับยอดเงินตามเวลาที่กำหนด และหากท่านมี

ความประสงค์จะต้องเดินทางในพีเรียดเดิม ท่านจำเป็นต้องทำจองเข้ามาใหม่ น่ันหมายถึงว่า กรณีท่ีมี

คิวรอ (Waiting List) ก็จะให้สิทธิ์ไปตามระบบ ตามลำดับ เนื่องจากทุกพีเรียด เรามีที่นั่งราคาพิเศษ

จำนวนจำกัด  

- จ่ายเต็มส่วนที่เหลือ 30 วันก่อนเดินทาง  

- กรณีลูกค้าเดินทางไม่ได้ สามารถเปลี่ยนชื่อคนเดินทางได้ ก่อนเดินทาง 21 วัน ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืน

ค่าใช้จ่ายใดๆในกรณีท่ีไม่สามารถหาคนมาแทนได้ 

 

เงือ่นไขการยกเลกิ และ เปลีย่นแปลงการเดนิทาง 

- ยกเลิกก่อนการเดินทางตั้งแต่ 30 วันขึ้นไป คืนเงินค่าทัวร์โดยหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง  

ในกรณีที่วันเดินทางตรงกับวันหยุดนักขัตฤกษ์ ต้องยกเลิกก่อน 45 วัน  

- ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-29 วัน คืนเงนิ 50%ของคา่ทวัร์ หรือหักค่าใช้จ่ายตามจริง เช่น ค่ามัดจำ

ตั๋วเครื่องบิน โรงแรม และค่าใช้จ่ายจำเป็นอื่นๆ 

- ยกเลิกก่อนการเดินทางน้อยกว่า 15วัน ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินค่าทัวร์ที่ชำระแล้วท้ังหมด  

- หากมีการยกเลิกการเดินทางโดยไม่ใช่ความผิดของบริษัททัวร์ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบ 

และ คืนค่าทัวร์ส่วนใดส่วนหน่ึงให้ท่านได้ไม่ว่ากรณีใดๆท้ังสิ้น เช่น สถานทูตปฏิเสธวีซ่า ด่านตรวจคน

เข้าเมือง นโยบายห้ามเข้าออกประเทศฯลฯ 

- กรณีต้องการเปลี่ยนแปลงผู้เดินทาง (เปลี่ยนชื่อ) จะต้องแจ้งให้ทางบริษัททราบล่วงหน้า อย่างน้อย 

21 วัน ก่อนออกเดินทาง กรณีแจ้งหลังจากเจ้าหน้าท่ีออกเอกสารเรียบร้อยแล้ว ไม่ว่าส่วนใดส่วนหน่ึง 

ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงทั้งหมด ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับช่วงพีเรียดวันท่ี

เดินทาง และกระบวนการของแต่ละคณะ เป็นสำคัญด้วย กรุณาสอบถามกับเจ้าหน้าท่ีเป็นกรณีพิเศษ 

- กรณีต้องการเปลี่ยนแปลงพีเรียดวันเดินทาง (เลื่อนวันเดินทาง) ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการหัก

ค่าใช้จ่ายการดำเนินการต่างๆ ที่เกิดขึ้นจริงสำหรับการดำเนินการจองครั้งแรก ตามจำนวนครั้งท่ี

เปล่ียนแปลง ไม่ว่ากรณีใดๆท้ังสิ้น 

 

 



เงือ่นไขสำคญัอืน่ๆทีท่า่นควรทราบกอ่นการเดนิทาง 

- คณะจะสามารถออกเดินทางได้ตามจำเป็นต้องมีขึ้นต่ำ อย่างน้อย 15 ท่าน หากต่ำกว่ากำหนด คณะ

จะไม่สามารถเดินทางได้ หากผู้เดินทางทุกท่านยินดีท่ีจะชำระค่าบริการเพิ่มเพื่อให้คณะเดินทางได้ ทาง

บริษัทยินดีท่ีจะประสานงาน เพื่อให้ทุกท่านเดินทางตามความประสงค์ต่อไป  

- ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการงดออกเดินทาง หรือ เลื่อนการเดินทางไปในพีเ รียดวันอื่นต่อไป โดย

ทางบริษัทฯ จะแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้าเพื่อวางแผนการเดินทางใหม่อีกครั้ง ทั้งนี้ ก่อนคอนเฟิร์

มลางาน กรุณาติดต่อเจ้าหน้าท่ีเป็นกรณีพิเศษทุกครั้งหากท่านลางานแล้วไม่สามารถเปล่ียนแปลงได้ 

- กรณีท่ีท่านต้องออกบัตรโดยสารภายใน (ตั๋วภายในประเทศ เช่น ตั๋วเครื่องบิน , ตั๋วรถทัวร์ , ตั๋วรถไฟ) 

กรุณาติดต่อสอบถามเพื่อยืนยันกับเจ้าหน้าท่ีก่อนทุกครั้ง และควรจองบัตรโดยสารภายในท่ีสามารถ

เลื่อนวันและเวลาเดินทางได้ เพราะมีบางกรณีที่สายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟล์ทบิน หรือ เวลา

บิน โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับฤดูกาล สภาพภูมิกาศ และ ตาราง บินของท่าอากาศ

ยานเป็นสำคัญเท่าน้ัน สิ่งสำคัญ ท่านจำเป็นต้องมาถึงสนามบินเพื่อเช็คอินก่อนเครื่องบิน อย่างน้อย 

3 ชั่วโมง โดยในส่วนนี้หากเกิดความเสียหายใดๆบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายท่ี

เกิดขึ้นใดๆท้ังสิ้น   

- อาจจะมีการเปล่ียนแปลงไฟล์ทบิน จากสายการบิน จะแจ้งให้ท่านทราบอีกครั้งก่อนการเดินทาง 

- กรณีที่ท่านเป็นอิสลาม ไม่ทานเนื้อสัตว์ หรือ แพ้อาหารบางประเภท กรุณาแจ้งเจ้าหน้าที่เป็นกรณี

พิเศษ 

- กรณีผู้เดินทางต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ อาทิเช่น ใช้วีลแชร์  (Wheel Chair) กรุณาแจ้ง

บริษัทฯ อย่างน้อย 7 วันก่อนการเดินทาง หรือตั้งแต่ท่ีท่านเริ่มจองทัวร์ เพื่อให้ทางบริษัทประสานงาน

กับสายการบินเพื่อจัดเตรียมล่วงหน้า กรณีมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม ทางบริษัทของสงวนสิทธิ์ในการเรียก

เก็บค่าใช้จ่ายตามจริงท่ีเกิดขึ้นกับผู้เดินทาง  

- กรุณาส่งรายชื่อผู้เดินทาง พร้อมสำเนาหน้าแรกของหนังสือเดินทางทุกท่านให้กับเจ้าหน้าที่หลังจาก

ชำระเงินกรณีที่ท่านเดินทางเป็นครอบครัว (หลายท่าน) กรุณาแจ้งรายนามคู่นอนกับเจ้าหน้าที่ให้

ทราบ 

- กรณีท่ีออกบัตรโดยสาร (ตั๋ว) เรียบร้อยแล้ว มีรายละเอียดส่วนใดผิด ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการ

รับผิดชอบไม่ว่าส่วนใดส่วนหนึ่ง หากท่านไม่ดำเนินการส่งสำเนาหน้าแรกของหนังสือเดินทางให้ทาง

บริษัทเพื่อใช้ในการออกบัตรโดยสาร 

- หลังจากท่านชำระค่าทัวร์ครบตามจำนวนเรียบร้อยแล้ว ทางบริษัทจะนำส่งใบนัดหมายและเตรียม

ตัวการเดินทางให้ท่านอย่างน้อย 3 หรือ 7 วัน ก่อนออกเดินทาง 



- อัตราทัวร์นี้ เป็นอัตราสำหรับบัตรโดยสารเครื่องบินแบบหมู่คณะ (ตั๋วกรุ๊ป) ท่านจะไม่สามารถเลื่อน

ไฟล์ท วัน ไป หรือ กลับส่วนใดได้ จำเป็นจะต้องไป และ กลับ ตามกำหนดการเท่านั้น หากต้องการ

เปล่ียนแปลงกรุณาติดต่อเจ้าหน้าท่ีเป็นกรณีพิเศษ 

- ทางบริษัทไม่มีนโยบายจัดคู่นอนให้กับลูกค้าที่ไม่รู ้จักกันมาก่อน เช่น กรณีที่ท่านเดินทาง 1 ท่าน 

จำเป็นต้องชำระค่าห้องพักเดี่ยวตามท่ีระบุ 

- หนังสือเดินทาง หรือ พาสปอร์ต ต้องมีอายุใช้งานได้คงเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน ณ วันกลับ  

- ฤดูหนาวในต่างประเทศ มีข้อควรระวัง สภาพอากาศจะมืดเร็วกว่าปกติ สี่โมงเย็นก็จะเริ่มมืดแล้ว 

สถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ จะปิดเร็วกว่าปกติ ประมาณ 1-2 ช.ม. การเดินทางควรเผื่อเวลาให้เหมาะสม 

และ หากมีสถานที่ท่องเที่ยวกลางแจ้ง เวลาเดินบนหิมะ อาจลื่นได้ต้องใช้ความระมัดระวังในการเดิน

เป็นอย่างสูง หรือ ใช้รองเท้าท่ีสามารถเดินบนหิมะได้ แว่นกันแดดควร เมื่อแสงแดดกระทบหิมะจะสว่าง

สะท้อนเข้าตา อาจทำให้ระคายเคืองตาได้ 

- ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ ์เปลี ่ยนแปลงโปรแกรมได้ตามความเหมาะสม เนื ่องจากฤดูกาล สภาพ

ภูมิอากาศ เหตุการทางการเมือง การล่าช้าของสายการบิน เงื่อนไขการให้บริการของรถในแต่ละ

ประเทศ เป็นต้น โดยส่วนนี้ทางบริษัทจะคำนึงถึงประโยชน์ของลูกค้าเป็นสำคัญ หากกรณีที่จำเป็น

จะต้องมีค่าใช้จ่ายเพิ่ม ทางบริษัทจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 

- เนื ่องจากการเดินทางท่องเที ่ยวในครั ้งนี ้ เ ป็นการชำระแบบเหมาจ่ายขาดกับบริษัทตัวแทนใน

ต่างประเทศ ทางบริษัทจึงขอสงวนสิทธิ์ ไม่สามารถขอรับเงินคืนได้ในบริการบางส่วน หรือ ส่วนใดส่วน

หนึ่งที่ท่านไม่ต้องการได้รับบริการ หากระหว่างเดินทาง สถานที่ท่องเที่ยวใดที่ไม่สามารถเข้าชมได้ ไม่

ว่าด้วยสาเหตุใดก็ตาม ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการไม่สามารถคืนค่าใช้จ่ายไม่ว่าส่วนใดส่วนหน่ึงให้

ท่าน เนื่องจากทางบริษัทได้ทำการจองและถูกเก็บค่าใช้จ่ายแบบเหมาจ่ายไปล่วงหน้าท้ังหมดแล้ว 

- กรณีท่ีท่านถูกปฎิเสธการเดินทางเข้าเมือง ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายท่ีจะเกิดขึ้น

ตามมา และ จะไม่สามารถคืนเงินค่าทัวร์ที่ท่านชำระเรียบร้อยแล้วไม่ว่าส่วนใดส่วนหน่ึง 

- หากวันเดินทาง เจ้าหน้าท่ีสายการบิน หรือ ด่านตรวจคนออก และ เข้าเมือง ตรวจพบ หนังสือเดินทาง  

(พาสปอร์ต) ของท่านชำรุดแม้เพียงเล็กน้อย เช่น เปียกน้ำ ขาดไปหน้าใดหน้าหนึ่ง มีหน้าใดหน้าหน่ึง

หายไป มีกระดาษหน้าใดหน้าหนึ่งหลุดออกมา มีรอยแยกระหว่างสันของเล่มหนังสือเดินทาง เป็นต้น 

ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น ทางสายการบิน หรือ เจ้าหน้าที่ด่านตรวจคนออก และ เข้าเมือง  มีสิทธิ ์ไม่

อนุญาตให้ท่านเดินทางต่อไปได้ ดังนั้นกรุณาตรวจสอบ และ ดูแล หนังสือเดินทางของท่านให้อยู่ใน

สภาพดีอยู ่ตลอดเวลา ขณะเดินทาง กรณีชำรุด กรุณาติดต่อกรมการกงสุลกระทรวงการ

ต่างประเทศเพื่อทำหนังสือเดินทางฉบับใหม่ โดยใช้ฉบับเก่าไปอ้างอิง และ ยืนยันด้วย พร้อมกับแจ้งมา

ที่บริษัทเร็วที่สุด เพื่อยืนยันการเปลี่ยนแปลงข้อมูลหนังสือเดินทาง หากท่านได้ส่งเอกสารมาที่บริษัท



เรียบร้อยแล้ว กรณีที่ยังไม่แ (ตั๋วเครื่องบิน) ท่านสามารถเปลี่ยนแปลงได้ไม่มีค่าใช้จ่าย แต่หากออก

บัตรโดยสาร (ตั๋วเครื่องบิน) เรียบร้อยแล้ว ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายท่ีเกิดขึ้น

จริงท้ังหมด ซ่ึงโดยส่วนใหญ่ตั๋วเครื่องบินแบบกรุ๊ปจะออกก่อนออกเดินทางประมาณ 14-20 วัน ท้ังน้ี

ขึ้นอยู่กับกระบวนการและขั้นตอนของแต่ละคณะ 

- เกี่ยวกับท่ีน่ังบนเครื่องบิน เนื่องจากบัตรโดยสาร (ตั๋ว) เป็นลักษณะของคณะ (กรุ๊ป อัตราพิเศษ) สาย

การบิน ขอสงวนสิทธิ์ในการเลือกที่นั่งบนเครื่องบิน กรณีลูกค้าเดินทางด้วยกัน กรุณาเช็คอินพร้อม

กัน และ สายการบินจะพยายามท่ีสุดให้ท่านได้น่ังด้วยกัน หรือ ใกล้กันให้มากท่ีสุด  

- ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับห้องพักในโรงแรมที่พัก เนื่องจากการวางแปลนแบบห้องพักของแต่ละโรงแรม

แตกต่างกัน จึงอาจทำให้ห้องพักแบบห้องพักเดี ่ยว (Single) และห้องคู ่ (Twin/Double) และ 

ห้องพักแบบ 3 ท่าน (Triple) จะแตกต่างกัน บางโรงแรม ห้องพักแต่ละแบบอาจจะอยู่คนละชั้นกัน (ไม่

ติดกันเสมอไป) 

- ขอสงวนสิทธิ์การเก็บค่าน้ำมันและภาษีสนามบินทุกแห่งเพิ่ม หากสายการบินมีการปรับขึ้นก่อนวัน

เดินทาง  

- มัคคุเทศก์ พนักงาน และตัวแทนของผู้จัด ไม่มีสิทธิในการให้คำสัญญาใดๆทั้งสิ้นแทนบริษัทผู้จัด 

นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผู้มีอำนาจของผู้จัดกำกับเท่าน้ัน 

- บริษัทขอสงวนสิทธิ์ ในการไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบิน , การ

ยกเลิกบิน , การประท้วง , การนัดหยุดงาน , การก่อการจลาจล , ภัยธรรมชาติ , การนำสิ่งของผิด

กฎหมาย ซ่ึงอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัท  

- บริษัทขอสงวนสิทธิ์ ในการไม่รับผิดชอบใดๆท้ังสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหายระหว่างการเดินทาง ไม่ว่า

กรณีใดๆก็ตาม และ ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายตามจริง กรณีท่านลืมสิ่งของไว้ที่โรงแรม

และจำเป็นต้องส่งมายังจุดหมายปลายทางตามท่ีท่านต้องการ  

- รายการน้ีเป็นเพียงข้อเสนอท่ีต้องได้รับการยืนยันจากบริษัทฯอีกครั้งหน่ึง หลังจากได้สำรองโรงแรมท่ี

พักในต่างประเทศเรียบร้อยแล้ว โดยโรงแรมจัดในระดับใกล้เคียงกัน ซ่ึงอาจจะปรับเปล่ียนตามท่ีระบุใน

โปรแกรม 

 

*เมือ่ทา่นชำระเงนิคา่ทวัรใ์หก้บัทางบรษิทัฯแลว้ทางบรษิทัฯ  

จะถอืวา่ทา่นไดย้อมรบัเงือ่นไขขอ้ตกลงทัง้หมดนีแ้ลว้* 

 

** ขอขอบพระคณุทกุทา่น ทีม่อบความไวว้างใจ ใหเ้ราบรกิาร ** 



แบบฟอร์มกรอกข้อมูลวีซ่าประเทศ อินเดีย 
 

** กรุณากรอกข้อมูลทั้งหมดให้ครบถ้วน เพ่ือประโยชน์ในการขอวีซ่าของท่านเอง ** 
ชื่อ-นามสกุล (สะกดตรงตามหนังสือเดินทาง)  (MR./MRS./MS./MSTR.)  
...............................................................................................................................................................
........................... 

สถานะภาพ  □ โสด    □ แต่งงานไม่ได้จดทะเบียนสมรส □ หม้าย  □ หย่า    

□ แต่งงานจดทะเบียนสมรส  
ชื่อ-นามสกุล คู่สมรส.....................................................................................สถานที่เกิด
................................................................สัญชาติ………………………………………………………. 
ชื่อ-นามสกุล บิดา 
.................................................................................................................................................... 
สถานที่เกิด.......................................สัญชาติ………………………………………………………. 
ชื่อ-นามสกุล มารดา 
............................................................................................................................................... 
สถานที่เกิด.......................................สัญชาติ………………………………………………………. 
ที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน
........................................................................................................................................................ 
.........................................................................................................รหัสไปรษณีย์
........................................................ 
ที่อยู่ปัจจุบัน
............................................................................................................................................................... 
รหัสไปรษณีย์................................ โทรศัพท์บ้าน...................................เบอร์มือถือ
.......................................................... 



ชื่อสถานที่ทำงาน / สถานศึกษา...........................................................................ตำแหน่งงาน
.......................................... 
ที่อยู่สถานทีท่ำงาน / สถานศึกษา
...................................................................................................................................... 
รหัสไปรษณีย์ ...............................................โทรศัพท์
........................................................................................... 
*** ในกรณีที่เกษียณอายุ กรุณาระบุชื่อ และ ที่อยู่ สถานที่ทำงาน เน่ืองจากเป็นเง่ือนไขของสถานทูต 
*** 

ท่านเคยเดินทางเข้าประเทศอินเดียมาก่อนหรือไม่ □  เคย  □  ไม่เคย 
ถ้าเคย กรุณาระบุวันท่ี..........................................สถานที่/เมือง................................... 
ประเทศท่ีเคยเดินทางในระยะเวลา 10 ปี ที่ผ่านมา
...............................................................................................................................................................
................ 
ท่านเคยเดินทางกลุ่มประเทศ SAARC ในระยะเวลา 3 ปีท่ีผ่านมา มาก่อนหรือไม่ (กลุ่มประเทศ 
SAARC ได้แก่ บังกลาเทศ ภูฏาน เนปาล มัลดีฟส์ ปากีสถาน ศรีลังกา อฟักานิสถาน ) 
ถ้าเคย กรุณาระบุปีท่ี..................สถานที่/เมือง...............................................ระยะเวลาที่พำนัก
..........................วัน 
ชื่อสมาชิกในครอบครัวพร้อมเบอร์ติดต่อ ระหว่างที่ท่านพำนักอยู่ ณ ประเทศอินเดีย 

 ชื่อ-สกุล
............................................................................................................................................................ 
ที่อยู่
...............................................................................................................................................................
.................... 
เบอร์โทรศัพท์........................................... 



(กรุณาแจ้งเบอร์ที่สามารถติดต่อได้โดยสะดวก เนื่องจากทางสถานทูตจะมีการโทรเช็คข้อมูลโดยตรง
กับท่าน) 
การพิจารณาอนุมัติวีซ่าเป็นดุลพินิจของทางสถานทูตฯเท่านั้น ทางบริษัทเป็นเพียงตัวกลางในการ
อำนวยความสะดวกและบริการด้านเอกสารให้แก่ผู้เดินทางเท่านั้น 

เอกสารการยืน่วซีา่อนิเดยี 

1. สำเนาหนงัสอืเดนิทาง (Passport) ทีม่อีายเุหลอื มากกวา่ 6 เดอืน ตอ้งสแกนเทา่นัน้ (หา้มถา่ยรปู) 

2. รปูถา่ยส ีพืน้ดา้นหลงัสขีาว   ขนาด 2 x 2 นิว้  จำนวน 2 รปู 

3. สำเนาบตัรประชาชน 

4. สำเนาทะเบยีนบา้น 

5. สำคญั!! สำหรบัทา่นทีเ่คยเดนิทางไปประเทศอนิเดยีในพาสปอรต์เลม่ปจัจบุนั รบกวนขอสำเนาวซี่า

ครัง้กอ่นแนบมาดว้ย 

 

 

 

 

 

 




