
 

 

 



 

 

 



 

 

รายการท่องเที่ยว 

วนัท่ี-1 กรุงเทพฯ - เดลลี (ประเทศอินเดีย) - ศรีนาคา - พาฮาลแกม - L D 

01.00 น.  คณะพรอ้มกันที่ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ช ัน้ 4  ประตู 3 เคาน์เตอร ์ สายการบิน 
SPICEJET (SG) โดยเจา้หนา้ที่ของบริษทัฯ คอยใหค้วามสะดวกแก่ท่าน 
กระเป๋าเล็กถือติดตวัขึน้เคร่ืองบิน 
 กรณุางดน าของมีคม ทุกชนิด เชน่ มีดพบั กรรไกรตดัเล็บทุกขนาด ตะไบเล็บ เป็นตน้ กรุณา

ใสใ่นกระเป๋าเดินทางใบใหญ่หา้มน าติดตวัขึน้เครือ่งบิน 
 วตัถุที่เป็นลกัษณะของเหลว อาทิ ครีม โลช ัน่ น ้าหอม ยาสีฟัน เจล สเปรย ์ และเหลา้เป็น

ตน้ จะถูกท าการตรวจอย่างละเอียดอีกครัง้ โดยจะอนุญาตใหไ้ม่เกิน 10 ชิน้ ในบรรจุภณัฑ ์
ละไม่เกิน 100 ml.  

(แนะน าใหโ้หลดของท่ีไม่จ าเป็นลงใตท้อ้งเคร่ือง เพราะเจา้หน้าท่ีอินเดียตรวจค่อนขา้งละเอียด เพื่อเป็น
การไม่เสียเวลา แนะน าใหถ้ือเฉพาะกระเป๋าถือขนาดเล็กและของมีค่าขึน้เคร่ืองเท่านัน้) 
 
03.35 น. เหินฟ้า สู่เมืองเดลลี (New Delhi) ประเทศอินเดีย (India) โดยสายการบิน 

SPICEJET (SG) เท่ียวบินท่ี SG88  **หมายเหตุ** สายการบิน SPICEJET ไม่มีบริการ
อาหาร 

 
เวลาท่ีอินเดียชา้กว่าประเทศไทย 1.30 ชัว่โมง 

 
06.35 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติอินทิราคานธีร ์ เมืองเดลลี(New Delhi) ตามเวลา

ทอ้งถิ่นผ่านพิธีการตรวจคนเขา้เมืองและตรวจรับสัมภาระออกเดินทางเขา้สู่อาคารผูโ้ดยสาร
ภายในประเทศเพ่ือตอ่เครือ่งเขา้สูเ่มืองศรีนาคา (แคชเมียร)์  

เชา้   บริการขา้วเหนียวหมูทอด ระหวา่งรอเชค็อิน 
08.30 น. น าท่านเชค็อิน ณ สนามบินภายในประเทศ เพื่อเดินทางสู่แคชเมียร ์
10.50 น.  เหินฟ้าสู่ เมืองศรีนาคา (Srinagar) เมืองหลวงของแควน้จามมู (Jammu) และ          

แคชเมียร ์(Kashmir) โดยสายการบิน SPICEJET (SG) เท่ียวบินท่ี SG104 
12.05 น.  เดินทางถึงสนามบินศรีนาคา (Srinagar) ผ่านพิธีการตรวจคนเขา้เมืองและพรอ้มรบั

สมัภาระแลว้น าท่านเดินทางสู่พาฮาลแกม โดยรถโตโยตา้อีโนว่า คนัละ 4-5ท่าน 
กลางวนั   บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 



 

 

จากนัน้  น าท่านเดินทางสู่พาฮาลแกม ออกเดินทางจากศรีนาคาสู่ หมู่บา้นพาฮาแกม (Pahalgam) หรือ
หุบเขาแกะ แห่งแคชเมียรเ์ดิมเป็นหมู่บา้นของคนเลีย้งแกะ อยู่ห่างจากศรีนาการอ์อกไปอีก 90 
กิโลเมตร เป็นสถานที่ที่ภาพยนตรนิ์ยมมาถ่ายท ากนัที่ น่ี ไดร้บัการขนานนามว่าเป็นเหมือน 
“สวิตเซอรแ์ลนด”์ พาฮาลแกม คือในชว่งฤดูหนาวจะมีแต่หิมะปกคลุม อากาศหนาวเย็น น ้าในล าธาร
เย็นเฉียบ แม่น ้าสายย่อยๆจะบรรจบรวมกนัเป็น “แม่น ้าลิดดาร”์ (Liddar) เป็นแม่น ้าสายส าคญัใน
พาฮาลแกม นอกจากนีย้งัมีรา้นคา้ตา่งๆมากมาย ไม่วา่จะเป็นรา้นอาหาร รา้นขายเสือ้ผา้และสินคา้ต่างๆ
โดยเฉพาะ หญา้ฝรั่น (Saffron) มีสรรพคุณลดโคเลสเตอรอลในร่างกาย มีขายอยู่ท ั่วไปทั่วทัง้แคช
เมียรแ์ตที่่พาฮาลแกมคือแหลง่ปลกูหญา้ฝรัน่ที่ใหญ่ที่สดุ มีคณุภาพดีกว่าที่อื่นนอกจากนี้ยงัสามารถท า
กิจกรรม ปิกนิก ตกปลา ขีม่า้ชมวิวรอบภูเขาหมู่บา้นที่อยู่บนที่มีความสูง 2,130 เมตร เหนือ

ระดบัน ้าทะเล (ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 3 ช ัว่โมง)  ... ระหว่างทางชม ทุ่งดอกมสัตารด์หรือท่ี
เรียกกนัว่าดอกน ้ามนั ซึง่ระหว่างเสน้ทางชาวบา้นจะปลูกกนัไวเ้ยอะมาก มองไปแบบสุดลูกหูลูกตา
และสองขา้งทางท่านจะผ่านพบวิถีชีวิตของ
ชาวแคชเมียรที์่หลากหลาย เชน่หมู่บา้นที่
ท า ครกหิน หมู่บา้นที่ท าไมแ้บดส าหรับ
กีฬาคลิกเก็ต ที่เราจะพบเห็นชาวแคชเมียร ์
เล่นกีฬาประเภทนี้ไดต้ามสนามทั่วไปไมแ้บด
นี้ท ามาจากตน้หลิว (Willow Tree) ซึง่พบ
เห็นไดท้ัว่ไปทัง้ในและนอกเมือง  

บ่าย  น าท่ านอิ ส ร ะชม  เ มื อ งพาฮาลแกม 
(Pahalgam) ที่ น่ี คือ ดินแดนสรวง
สวรรคข์องแคชเมียร  ์ นักท่องเที่ยวจากทั่ว
สารทิศต่างยกย่องให  ้ ดินแดนแห่งนี้เป็น
สถานที่ที่สวยที่สุดในโลก ซึง่หากคุณยงัไม่



 

 

เชือ่ก็ตอ้งมาพิสจูนด์ว้ยตวัเองเท่าน้ัน……ค าว่า พาฮาลแกม หมายถึง หมู่บา้นของคนเลีย้งแกะ 
(Village of Shepherds) หรือ หุบเขาแกะ และดว้ยทศันียภาพอนังดงามจนน่าทึ่งของพาฮาล
แกม....ดินแดนแห่งนี้ไดร้บัความสนใจจากนักสรา้งภาพยนตร ์จนกลายเป็นสถานที่มีชือ่เสียง ที่สุดของ
อตุสาหกรรมภาพยนตรข์องอินเดีย อิสระถ่ายรปูหรือเลือกเดินเล่นซือ้สินคา้พืน้เมืองไม่มว่าจะเป็นผา้พชั
มีน่า             เปเปอรม์าเช ่  ชดุพืน้เมือง  เครื่องประดบัฯลฯ อิสระตามอธัยาศยั นัดเวลาทาน
อาหารเย็น 

ค า่   บริการอาหารค า่ ณ โรงแรม 
 

ท่ีพกัโรงแรม Hotel Hill top (หรือเทียบเท่า) อิสระพกัผ่อนตามอธัยาศยั 

วนัท่ี-2 พาฮาลแกม - หุบเขากลุมารค์ - ศรีนาคา B L D 

เชา้   บริการอาหารเชา้ ณ โรงแรม 
08.00 น. ออกเดินทางโดยรถอีโนว่าหน้าสู่ กุลมารค์ (Gulmarg) ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 3 - 4 

ชัว่โมง กุลมารค์(Gulmarg) สถานท่ีท่องเท่ียวสุดฮิตในแคชเมียร ์ ท่ีไดร้บัความนิยมจาก
นกัท่องเท่ียวทัว่โลก เป็นภูเขาที่สวยงามที่สดุแห่งหน่ึงในแคชเมียร ์“กุลมารค์”เดิมเรียกเการิมารค์ ตัง้
โดยสุลต่าน ยูซปุชาร ์ ในศตวรรษที่ 16 เน่ืองจากที่น่ีเป็นทุ่งหญา้ที่เต็มไปดว้ยดอกไมป่้าตามฤดูกาล 
และในปัจจุบนัยงัเป็นสถานที่ต ัง้ของสนามกอลฟ์ 18 หลุมที่สูงที่สุดในโลก (3,000 เมตรจาก
ระดบัน ้าทะเล) และมีสถานที่เล่นสกีในฤดูหนาวดว้ย ตลอดเสน้ทางสู่กุลมารค์จะผ่านทุ่งนาขา้ว 
หมู่บา้นชาวพืน้เมือง ฝูงแกะตามภูเขา และเทือกเขาหิมะสลบัซบัซอ้นสวยงาม ชาวแคชเมียรก์ล่าว
ขานว่าทุ่งหญา้แห่งดอกไม ้ เป็นเสน้ทางที่มุ่งสู่ชายแดนปากีสถาน กุลมารค์เป็นแหล่งท่องเที่ยวในฤดู
หนาว มีระดบัความสูง 2,730 เมตร จากระดบัน ้าทะเล   ในชว่งฤดูรอ้นที่น่ีจะเป็นที่ต ัง้ของสนาม
กอลฟ์ที่สูงที่สุดในโลก โดยรอบท่านจะไดพ้บเห็นกระท่อมรูปทรงแบบในเทพนิยาย และมีป่าสนเป็น
ฉากหลงั  ที่น่ียงัสถานเป็นที่ถ่ายท าภาพยนตรอี์กดว้ย…… 

กลางวนั   บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
 

 
13.00 น ไฮไลทข์องกิจกรรมและการท่องเที่ยวที่กุลมารค์ น าท่านขึน้เคเบิลคารเ์ฟส 1 (กระเชา้ลอยฟ้าหรือ

กอนโดลา) ขึน้กระเชา้กอนโดล่าเป็นเคเบิลคารไ์ปเฟส1 ระหว่างทางท่านจะไดเ้ห็นวิวของหิมะที่สวยงาม
พบเห็นหมู่บา้นยิปซ ี  และหมู่บา้นของคนทอ้งถิ่น มองลงไปขา้งลา่งตน้สนระหวา่งทางและหิมะที่สวยงาม



 

 

มาก เห็นวิวทิวเขาของเทีอกเขาหิมาลยัเม่ือถึงสถานีลงจากกระเชา้แลว้ ท่านจะพบลานหิมะขนาดใหญ่
...อิสระใหท้่าน ถ่ายภาพคู่กบัภูเขาหิมะ สวยงามรอบทิศทาง หากฟ้าเปิดสามารถมองเห็นยอดเขา 
K2 ที่สูงเป็นอนัดบัสองรองจากยอดเขาเอเวอรเ์รส....ถ่ายรูป และเล่นกิจกรรมต่างๆในบริเวณนี้...
สนุกสนานกบักิจกรรมน่ังเลื่อนหิมะหรือสกีไดร้ะหว่างฤดใูบไมผ้ลิ มี.ค.-เม.ย. "กุลมารค์." เป็นสถานที่
ท่องเที่ยวที่ไดร้บัความนิยมจากนักท่องเที่ยวทัว่โลก   
รายการเสริม...ส าหรบับางท่านตอ้งการไปอีกจุดชมวิวท่านสามารถขึน้กระเชา้ไปยงั เฟส
ท่ีK2 ไดท้ ัง้น้ีท ัง้นั้นขึน้อยู่กบัสภาพอากาศ และความปลอดภยัเป็นส าคญั เฟสท่ีK2ไม่
เหมาะส าหรบัท่านท่ีมีสุขภาพไม่แข็งแรง หรือมีโรคประจ าตวัเน่ืองจาก K2 จะมีสภาพ
อากาศท่ีเบาบางกวา่ปกติ  ............... จนถึงเวลานัดหมายน าท่านเดินทางกลบัสู่เมืองศรีนาคาตาม
เสน้ทางเดิม...... 

 
น าท่านล่องเรือสิคารา(เรือพายแบบแคชเมียร)์ ชมความงดงามทะเลสาบ ใหท้่านไดช้ืน่ชม
ทศันียภาพของเทือกเขาหิมะที่ลอ้มรอบ ชมวิถีชวิีตชาวบา้นริมน ้า (ใชเ้วลาในการล่องเรือประมาณ 1 
ชม.) รอบทะเลสาบ นกนานาชนิด พืชดอกไมน้ ้า ทะเลสาบใสสวยงาม สมัผสัวิถีชวิีตของผูค้นใน
ทะเลสาบดาล เป็นชีวิตที่คู่กบัสายน ้าอนัเงียบสงบ โดยมีเรือเป็นพาหนะส าคญัของการสญัจรใน
ทะเลสาบกวา้งใหญ่ แตง่แตม้สีสนัดว้ยสวนผกัลอยน า้ และตลาดน า้ยามเชา้ที่มีชวิีตชวีาพอดู ชวิีตของ
ชาวแคชเมียรจ์ึงด าเนินไปไม่แตกตา่งชาวเอเชยีอืน่ ๆ ที่มีแม่น ้า ล าคลอง เป็นเสน้เลือดใหญ่หล่อเลีย้ง
ชวิีต และท่านจะเพลินเพลินกบัการ เลือกซือ้สินคา้พืน้เมืองของชาวแคชเมียรที์่น าของมาขายใหท้่าน
ไดเ้ลือกซือ้ในราคาตามความสามารถไดเ้วลาสมควรพายเรือกลบัที่พกั ..... 

ค ่า บริการอาหารเย็น ณ โรงแรมบา้นเรือ อิสระพกัผ่อนตามอธัยาศยั 
     ท่ีพกัโรงแรมเรือ DELUXE HOUSE BOAT อิสระพกัผ่อนตามอธัยาศยั 



 

 

 



 

 

วนัท่ี-3 ศรีนาคา - โซนามารค์ - ศรีนาคา B L D 

เชา้   บริการอาหารเชา้ ณ โรงแรมบา้นเรือ 
08.00 น.   น าท่านเดินทางสู่ โซนามารค์ (Sonamarg) (ประมาณ 3 ช ัว่โมง) ออ้มกอดหิมาลยัท่ีโซนามารค์

ทอ้งทุ่งแห่งทองค า Meadow of gold แห่งแคชเมียร ์ สูงกว่าระดบัน ้าทะเล 2,740 เมตร เป็นแหล่ง
ท่องเที่ยวอนัมีวิวทิวทศันอ์นัสวยงาม อยู่บนเสน้ทางระหว่างเมืองศรีนาคากบัเมืองเลห ์ ในบริเวณหุบเขาโซนา
มารก์นี้มีธารน ้าแข็งสีขาวบริสุทธิท์ี่ปกคลุมอยู่ตามลาดไหล่เขา อีกทัง้เทือกเขาหิมะที่สะทอ้นแสงแดดเป็น
ประกายสีทอง จึงเป็นที่มาของชือ่ โซนามารค์ และยงัมีเทือกเขาหิมาลยัเป็นฉากหลงั ที่เรียกขานตามทอ้งถ่ิน
วา่ ทาจิวาส ภเูขาซึง่ปกคลมุไปดว้ยหิมะตลอดปี มีแม่น า้สินธ ุ ลดเลีย้วผ่านหุบเขาในอีกฟากของถนน “โซนา
มารค์” เป็นสถานีเริ่มตน้ที่จะมุ่งหนา้ไปยงัลาดคัห ์ หรือเป็นรูจ้กักนัดีในชือ่ว่า “ประตูสู่ลาดคัห”์ เสน้ทางนี้จะเป็น
เสน้ทางที่มีทิวทศันส์วยงาม ตลอดสองขา้งทาง ยงัมี “ธารน า้แขง็กราเซยี” (Thajiwas Glacier) ที่เกิดจากการ
ทบัถมของหิมะมายาวนาน ละลายเป็นธารน ้าแข็งตามแนวเขา....ตลอดเสน้ทางจึงเป็นเสน้ทางที่ใหข้บัรถไป
ถา่ยรปูไป...เลยทีเดียว 

กลางวนั   บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

 

บ่าย อิสระเดินชมธรรมชาติสมัผสัอากาศสบายๆ ชมวิวภูเขาที่ปกคลุมดว้ยหิมะและสองฟากฝ่ังถนนที่เต็มไป
ดว้ยธารน า้แขง็ ถนนบางชว่งตอ้งตดัผ่านชอ่งน ้าแขง็ขนาดใหญ่ ที่น่ีจะมีกิจกรรมแบบแคชเมียรใ์หท้่าน
ไดล้องหาประสบการณ ์ (ในชว่งฤดูหนาว ธ.ค. – เม.ย.) (ค่าเลี่อน,ค่าสกี,ค่าขีม่า้,ไม่รวมในราคาทวัร ์
คะ่) เวลาพอสมควรเดินทางกลบัสู่ศรีนาคา..... 

 

 

 



 

 

น าท่าน ชมสวนโมกุล (Mughal Gardens) สวนสวรรคแ์ห่งดอกไม ้ ชว่งเดือนมีนาคมถึงเมษายน ดอกไม ้
เมืองหนาวออกดอกชชูอ่อย่างสวยงาม สวนโมกุล ไดแ้บ่งออกเป็นส่วนๆ 3 ส่วน ซึง่ภายในสวนมีการ
ประดบัตกแต่งในแบบสไตลส์วนเปอรเ์ซยี ซึง่ประกอบไปดว้ย สระน ้า ล าธารและแปลงไมด้อก ชมสวน
นิชาท (Nishat ) เป็นสวนที่ใหญ่ที่สุด 
มีตน้เมเปิลอายุกว่า 400 ปี ตน้ปอปลาร ์
ตน้ทิวลิป และดอกไมน้านาชนิดตาม
ฤดูกาล ตัง้อยู่ ริมทะเลสาบดาล มีภูเขา
Zabarwan ซึง่ต ัง้เป็นฉากหลงัทุ่งทิวลิป
 น า ท่ า น ชม ส วน ทิ ว ลิ ป  ( Tulip 
Garden) ทุ่งทิวลิปแห่งแคชเมียร ์ ณ 
เดือนเมษายน เดือนที่ยงัมีหิมะปกคลุม
อยู่ในหลายพืน้ที่ และมีดอกทิวลิปสารพดั
สีสารพดัพนัธุบ์านชชูอ่รอใหนั้กท่องเที่ยว
เขา้มาชม ดอกทิวลิปจะเร่ิมบานต ัง้แต่
ปลายเดือนมีนาคมและบานจนถึง
ประมาณกลางเดือนเมษายน ของทุกๆปี เป็นผลงานชิน้ยอดของเมืองศรีนาคาที่รงัสรรค…์ไดเ้วลา
สมควรเดินทางกลบัที่พกั  

จากนัน้ น าท่านชมโรงงานพรมเปอรเ์ซีย สมควรแก่เวลาน าท่านเขา้สู่ที่พกั ณ โรงแรมลอยน ้า ชืน่ชม
ทศันียภาพของเทือกเขาที่ลอ้มรอบทะเลสาบเมืองศรีนาคา ไดเ้วลาอนัสมควรน าท่านสู่บา้นเรือใน
ทะเลสาบ ในเมืองศรีนาคา บา้นเรือนี้ถือก าเนิดจากสมยัที่เจา้ผูค้รองแควน้แคชเมียรย์งัครองอ านาจ
กบั องักฤษที่เขา้มาปกครองอินเดีย และไม่อนุญาตใหอ้งักฤษมีกรรมสิทธิใ์นที่ดิน คนองักฤษจึงหาทาง
ออกดว้ยการสรา้งบา้นเรือลอยล าอยู่ในทะเลสาบแทน 

ค ่า       บริการอาหารเย็น ณ โรงแรมบา้นเรือ... 
     

 ท่ีพกัโรงแรมเรือ DELUXE HOUSE BOAT อิสระพกัผ่อนตามอธัยาศยั 



 

 

วนัท่ี-4  ศรีนาคา - เดลลี - อคัรา B L D 

เชา้   บริการอาหารเชา้ ณ โรงแรมบา้นเรือ 
น าท่าน ชม จามามสัยิด “Jama Masjid” ซึง่สรา้งเป็นครัง้แรกสมยัสลุต่านสิคานเดอร ์ และบูรณะตอ่มาอีก

หลายสมยั เป็นมสัยิดที่สรา้งดว้ยรูปแบบของสถาปัตยกรรมแบบจีนและเนปาล ดว้ยหลงัคาทรงสีเ่หลีย่ม 
ภายในมีเสาที่ตดัจากตน้ซดีาลทัง้ตน้กวา่ 300 ตน้ ไดเ้วลาสมควรก่อนกลบัที่พกั 

 
10.00 น. บริการอาหารกลางวนัแบบกล่องเพื่อความสะดวกในการเชค็อิน 
จากนัน้ น าท่านเดินทางสูส่นามบินภายในประเทศเพ่ือเดินทางกลบัสู ่เมืองเดลลี  
12.35 น. เหินฟ้าสู่ เมืองเดลลี (New Delhi) โดยสายการบิน SPICEJET (SG) เท่ียวบินท่ี SG939 
14.00 น. ถึง เมืองเดลลี (New Delhi) รบักระเป๋าสมัภาระ  
จากนัน้ เดินทางสู่ เมืองอคัระ (ระยะทาง 203 กิโลเมตรเดินทางประมาณ 4 - 5 ช ัว่โมง แลว้แต่สภาพ

การจราจร) อคัระอดีตเมืองหลวงของอินเดียในสมยัที่ยงัเรียกวา่ "ฮินดสูถาน" (Hindustan) เป็นเมืองที่
ต ัง้อยู่ริมแม่น า้ยมนา (Yamuna) ทางตอนเหนือของประเทศอินเดีย ถึงอคัระ น าท่านเขา้สูที่่พกั 

ค ่า  บริการอาหารค ่า ณ โรงแรม  

ท่ีพกั ณ Crystal Sarovar Premiere Agra  หรือเทียบเท่า  

วนัท่ี-5  อคัรา - เดลลี - กรุงเทพฯ B L D 

เชา้   บริการอาหารเชา้ ณ โรงแรม 
08.00 น. น าท่านชม ทชัมาฮาล (Taj Mahal) ทชัมาฮาล เมืองอคัราประเทศอินเดีย สิง่มหศัจรรยข์องโลก

ยุคกลาง  สุสานหินอ่อนที่ผูค้นเชือ่ว่าเป็นสถาปัตยกรรมแห่งความรกัที่สวยที่สุดในโลกสรา้งขึน้โดย
สมเด็จพระจกัรพรรดิแห่งจกัรวรรดิโมกุลผูมี้รกัมั่นคงต่อพระมเหสีของพระองค ์ ...ทชัมาฮาลถูก
พิจารณาใหเ้ป็นหน่ึงในเจ็ดสิ่งมหศัจรรยข์องโลกในยุคใหม่ ซึง่ต ัง้อยู่ในสวนริมฝ่ังแม่น ้ายมุนา ในเมือง
อาครา ส่วนที่มีชือ่เสียงที่สุด คือ หลุมศพของพระนางมุมตซั มาฮาล ซึง่ถูกสรา้งดว้ยหินอ่อนสีขาว 
ศิลาแลง ประดบัลวดลายเครื่องเพชร พลอย หิน โมราและเครื่องประดบัจากมิตรประเทศ ไดร้บัค า
รบัรองว่าสรา้งขึน้ดว้ยสดัส่วนที่วิจิตรและงดงามที่สุด กวา้งยาวดา้นละ 100 เมตร สูง 60 เมตร มี
ผูส้รา้งและออกแบบร่วม 20,000 คน การก่อสรา้งกินเวลานานถึง 22 ปี ทชัมาฮาลมีเนื้อที่ประมาณ 



 

 

42 เอเคอร ์ เป็นที่ต ัง้ของมสัยิด มีหออาซาน (หอสูงส าหรบัรอ้งแจง้เวลาท านมาซ) และมีสิ่งก่อสรา้งอื่น 
ๆ นายชา่งที่ออกแบบ ชือ่ อุสตาด ไอซา ถูกประหารชวิีตเพ่ือมิใหไ้ปออกแบบสถาปัตยกรรมใด ๆ 
ที่สวยกว่าได ้ชมพระราชวงัอคัราฟอรด์ (Agra Fort)  เป็นป้อมปราการประจ าเมืองซึง่สรา้งเป็น
ก าแพงหินทรายสีแดง ตัง้ตระหง่านสวยงาม ดว้ยสถาปัตยกรรมแบบอคัรา พระเจา้อคับารส์รา้งขึน้ในปี 
ค.ศ. 1565 และสรา้งต่อเติมกนัเรื่อยมาจนถึงรุ่นหลานคือ พระเจา้ชารเ์จฮาน กษตัริยอ์งคที์่ 5 ของ
ราชวงศโ์มกุล ซึง่ปรบัเปลี่ยนจากป้อมปราการทางทหารมาเป็นพระราชวงั มีก าแพงสูงกว่า 20 เมตร 



 

 

และยาว 2.5 กิโลเมตร ภายในอคัราฟอรด์มีหอ้งสวยงามที่สรา้งดว้ยหินอ่อนแกะสลกัฝังโดยรอบ 
โดยเฉพาะหอ้งมุขแปดเหลี่ยม ซึง่เป็นหอ้งที่มีความส าคญัที่สุดภายในพระราชวงัแห่งนี้และภายในหอ้งนี้
ท่านจะไดพ้บกบัสถานที่ที่กษตัริยช์ารจ์าฮาถูกลูกชายจบัมาขงัไวจ้นสิน้พระชนน ์ พระองคถ์ูกกกัขงัอยู่
ถึง 8 ปี จนกระทัง่สวรรคตในปี ค.ศ. 1666 ตามต านานกลา่ววา่ใหว้นัสดุทา้ยของชวีิตพระองคใ์ชเ้วลา
ทัง้วนัในการจอ้งมองเศษกระจกที่สะทอ้นภาพของทชัมาฮาล และสิน้พระชนมด์ว้ยเศษกระจกในก ามือ 
พระองคถ์ูกฝังในทชัมาฮาล เคียงขา้งพระมเหสีซึง่พระองคไ์ม่เคยลืม มีบางคนกล่าวว่าสมเด็จพระ
จกัรพรรดิชาหช์ะฮนั มิไดป้ระสงคที์่จะถูกฝังร่วมกบัประมเหสี แต่พระองคมี์แผนการที่จะสรา้งสุสานอีก
แห่งดว้ยหินอ่อนสีด า เพ่ือเป็นสุสานของพระองค ์ แต่ผูรู้ห้ลายท่านเชือ่ว่าพระองคป์ระสงคที์่จะถูกฝัง
เคียงขา้งพระนาง          มุมตซั มาฮาล 

จากนัน้  น าท่าน ชอ้ปป้ิงสินคา้หตัถกรรม และงานฝีมือพืน้เมือง อาทิเชน่ผา้ไหมอินเดียเครื่องประดบั อญั
มณี ไมจ้นัทรห์อมแกะสลกั ผลิตภณัฑจ์ากหินออ่น ของตกแตง่ประดบับา้น 

12.00 น.  บริการอาหารกลางวนั ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
13.00 น. เดินทางสู่ เมืองเดลลี (ระยะทางประมาณ 203 กิโลเมตร ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 4 – 5 

ช ัว่โมง แลว้แตส่ภาพการจราจร) 
จากนัน้  น าท่านเดินทางสู่ท่าอากาศยานนานาชาติอินทิรา คานธี ท าการเชค็อินเคา้เตอรส์ายการบิน

SPICEJET (SG) รบัต ัว๋เคร่ืองบิน และผ่านกระบวนการตรวจคนเขา้เมือง 
เพื่อความสะดวกในการเชค็อินและผ่านกระบวนการตรวจคนเขา้เมือง อิสระอาหารค ่าตาม
อธัยาศยั 

21.20 น.  ออกเดินทางสู่กรุงเทพ ฯ โดยสายการบิน SPICEJET (SG) เท่ียวบินท่ี SG87  
  (ไม่มีบริการอาหารบนเคร่ือง ) 
 

วนัท่ี-6  เดลลี - กรุงเทพฯ - - - 
03.00 น.      เดินทางถึง...ท่าอากาศสุวรรณภูมิโดยสวสัดิภาพ……. 

 
หมายเหต ุ:  
1. เวลาที่ปรากฏในโปรแกรมกบัการปฏิบติัจริงอาจแตกต่างกนัเล็กนอ้ย ขอใหท้่านรบัทราบค าแนะน าการเปลี่ยนแปลงการนัด 
หมายเวลาในการท ากิจกรรมอีกครัง้จากหวัหนา้ทวัร ์ 
2. บริษทัอาจท าการเปลี่ยนแปลงรายการ ไดต้ามความจ าเป็นและเหมาะสม แต่จะยึดผลประโยชนข์องลูกคา้เป็นส าคญั ทัง้นี ้
ขึน้อยูก่บัสภาวะของสายการบิน โรงแรมที่พกั ภูมิอากาศ ภยัธรรมชาติ การนัดหยุดงานฯลฯ ตลอดจนสภาวะทาง เศรษฐกิจและ
สถานการณท์างการเมืองภายใน อนัเป็นสาเหตใุหต้อ้งเลื่อนการเดินทางหรือไม่สามารถจดัพาคณะทอ่งเที่ยวไดต้ามรายการ  

“ราคาทวัรส์ าหรบัลูกคา้ที่ถือพาสปอรต์ไทยเท่านัน้” 
***พาสปอรต์ตา่งชาติโปรดติดตอ่เรา** 

*** Apec Card ใชไ้ม่ไดที้่ประเทศอินเดีย** 

ราคาทวัรข์า้งตน้ยงัไม่ทิปคนขบัรถและไกดท์อ้งถิน่ รวมตลอดการเดินทาง รวม 50 
USD หรือ 1600 บาท ตอ่ลูกคา้ 1 ท่าน ตลอดการเดินทาง 



 

 

**หากท่านท่ีจะอกอต ัว๋ภายในประเทศ (เคร่ืองบิน รถไฟ รถทวัร)์กรุณาสอบถามท่ีเจา้หน้าท่ีทุกคร ัง้ก่อนท าการ
ออกต ัว๋เน่ืองจากสายการบินอาจมีการหรบัเปล่ียน ไฟลท์ หรือ เวลาบิน โดยไม่ไดแ้จง้ใหท้ราบล่วงหน้า 

หมายเหตุ ** บริษทัฯ ขอสงวนสิทธิในการเปล่ียนแปลงเท่ียวบินทัง้ไปและกลบัโดยมิตอ้งแจง้ใหท้ราบ
ล่วงหน้า ขึน้อยู่กบัสายการบิน บริษทัขอสงวนสิทธิใ์นการเปล่ียนแปลงเพื่อความเหมาะสมไม่วา่จะเกิด
จากความขดัขอ้งของยานพาหนะหรือมีเหตุหน่ึงเหตใุดจนท าไม่สามารถด าเนินการตาม
หมายก าหนดการไดต้ามโปรแกรมการเดินทางเปล่ียนแปลงตามความเหมาะสมหรือเหล่ียนแปลงรายการ
ท่องเท่ียวบางรายการหรือทดแทนรายการท่องเท่ียวบางรายการและจ าตอ้งมีจ านวนผูโ้ดยสาร15ท่านขึน้
ไปจึงออกเดินโดยทางมีหน้าทวัรไ์ทย 

อตัราคา่บริการ  (โปรแกรม LOVER  แคชเมียร&์ทชัมาฮาล 6 วนั 4 คืน) 
เน่ืองจากเป็นต ัว๋ราคาพิเศษจึงไม่สามารถ REFUND ได ้ ราคาส าหรบัคนไทยเท่านัน้ 
 

ก าหนดวนัเดินทาง 

อตัราคา่บริการหมายเหตุ:  ผูใ้หญ ่ (12 ปี ขึน้ไป) 

เดินทางต ัง้แต ่ 20 ท่านขึน้ไป 

ผูใ้หญพ่กั 2 ท่าน (พกัหอ้งละ 2-3 ท่าน) พกัเดีย่วเพิม่ 

 

4-9, 10-15, 11-16, 12-17, 13-18 

เมษายน 2563 

 

31,900.- 6,500.- 

 

 

บริษทัขอสงวนสิทธิใ์นการออกทวัรก์รณีมีผูเ้ดินทางไม่ 15-25  ทา่น หรือปรบัเปลื่ยนราคาหรือตามที่ไดต้กลงกบัทางบริษทัฯ 

เงือ่นไขการใหบ้ริการ 

1) บริษทัฯสงวนสิทธิท์ี่จะไม่รบัผิดชอบตอ่คา่ชดเชยความเสียหายไม่วา่กรณีที่กองตรวจคนเขา้เมืองของไทยไม่ อนุญาตให ้
เดินทางออกหรือกองตรวจคนเขา้เมืองของแตล่ะประเทศไม่อนุญาตใหเ้ขา้เมือง 

2) บริษทัฯ สงวนสิทธิใ์นการที่จะไม่รบัผิดชอบตอ่คา่ชดเชยความเสียหาย อนัเกิดจากเหตสุดุวิสยัที่ทาง บริษทัฯไม่ 
สามารถควบคมุไดเ้ชน่การนัดหยดุงาน, จลาจล, การลา่ชา้หรือยกเลิกของเที่ยวบิน  

3) บริษทัฯสงวนสิทธิใ์นการเปลีย่นแปลงโปรแกรมรายการทอ่งเที่ยวโดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ (โปรแกรมและ 
รายละเอียดของการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงได ้ ทัง้นีข้ึน้อยู่กบัภาวะอากาศ และเหตสุดุวิสยัตา่ง ๆ ที่ไม่สามารถ
คาดการณล์ว่งหนา้โดยทางบริษทัฯ จะคานึงถึงผลประโยชนแ์ละความปลอดภยัของผูร้ว่มเดินทางเป็นสาคญั) 

4) บริษทัฯสงวนสิทธิใ์นการเปลีย่นแปลงอตัราคา่บริการโดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 
5)  กรณีที่คณะไม่ครบจานวน 10 ทา่นทางบริษทัฯสงวนสทิธิใ์นการงดออกเดินทางโดยทางบริษทัฯ จะแจง้ใหท้า่นทราบ

ลว่งหนา้อยา่งนอ้ย 7 วนักอ่นการเดินทาง 
6) เม่ือทา่นทาการซือ้โปรแกรมทวัร ์ ทางบริษทัฯ จะถือวา่ทา่นรบัทราบและยอมรบัเง่ือนไขของหมายเหตทุกุขอ้แลว้ 

*ผูใ้หญ ่ (12 ปี ขึน้ไป) เน่ืองจากเป็นราคาตั๋วกรุป๊หรือเป็นราคาโปรโมช ัน่ จึงไม่มีราคาส าหรบัเด็ก 



 

 

7) ในกรณีที่ลกูคา้ตอ้งออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรณุาติดตอ่เจา้หนา้ที่ของบริษทัฯ กอ่นทกุครัง้ มิฉะน้ันทางบริษทัฯ 
จะไม่ขอรบัผิดชอบคา่ใชจ้า่ยใดๆ ทัง้สิน้ 

อตัราคา่บริการน้ีรวม 

1.1. ค่าตั๋วเครือ่งบินไป-กลบั ช ัน้ประหยดัสายการบินสไปซเ์จ็ท  
1.2. ค่าโรงแรมท่ีพกัตามรายการท่ีระบุ (สองท่านต่อหน่ึงหอ้ง) 
1.3. ค่าเขา้ชมสถานท่ีต่าง ๆ ตามรายการท่ีระบุ 
1.4. ค่าอาหารและเครือ่งดื่มตามรายการท่ีระบุ 
1.5. ค่ารถรบัส่งและระหว่างนาเท่ียวตามรายการท่ีระบุ 
1.6. ค่าประกนัอุบติัเหตคุุม้ครองในระหว่างการเดินทาง คุม้ครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท ค่ารกัษาพยาบาลกรณีเกิด

อุบติัเหตุวงเงินท่านละ 500,000 บาท ตามเง่ือนไขของกรมธรรม ์
*หากทา่นสนใจซือ้ประกนัการเดินทางส าหรบัครอบคลมุเรื่องสขุภาพสามารถสอบถามขอ้มูลเพ่ิมเติมกบัทางเจา้หนา้ที่บริษทัได*้ 

เบีย้ประกนัเร่ิมตน้ 350 บาท [ระยะเวลา 6 วนั] 

ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัที่มีอายมุากกวา่ 16 หรือนอ้ยกวา่ 75 ปี 

[รกัษาพยาบาล 2 ลา้น, รกัษาตอ่เน่ือง 2 แสน, เสียชวีิตหรือเสียอวยัวะจากอบุติัเหต ุ 3 ลา้นบาท] 

ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัที่มีอายนุอ้ยกวา่ 16 หรือมากกวา่ 75 ปี 

[รกัษาพยาบาล 2 ลา้น, รกัษาตอ่เน่ือง 2 แสน, เสียชวีิตหรือเสียอวยัวะจากอบุติัเหต ุ 1.5 ลา้นบาท] 

อตัราคา่บริการน้ีไมร่วม 

 คา่จดัท าหนังสือเดินทาง (PASSPORT) และคา่ท าใบอนุญาตที่กลบัเขา้ประเทศของคนชาวชาติ หรือ คนตา่งดา้ว 
 ค่าใชจ้่ายอื่น ๆ นอกเหนือจากที่ระบไุวใ้นรายการและค่าใชจ้่ายส่วนตวัต่างๆ เชน่ ค่าโทรศพัท ์ ค่าซกัรีด ฯลฯ 
 ค่าธรรมเนียมน า้มนัของสายการบิน (ถา้มี) 
 คา่ท าเอกสารผูถื้อตา่งดา้ว /คา่วีซา่ที่มีคา่ธรรมเนียมแพงกวา่หนังสือเดินทางไทย 
 คา่ภาษีหกั ณ  ที่จา่ย 3% ภาษีมูลคา่เพ่ิม 7% (กรณีออกใบก ากบัภาษี)  
 คา่น า้หนักเกินพิกดัตามสายการบินก าหนด 20 กิโลกรมั /ค่ากิจกรรมพิเศษ ขีม่า้,ลากเลื่อน,สกี  
  
 ค่าทิปรวมตลอดการเดินทาง รวม 50 USD หรือ 1600 บาท/ต่อลูกคา้ 1 ท่าน ตลอดการเดินทาง   
****ทิปหวัหน้าทวัรไ์ทยแลว้แต่ความพึงพอใจในบริการของท่าน บริษทัฯมิไดมี้ผลประโยชนใ์ดๆทัง้สิน้ขึน้อยู่
กบัการพิจารณาของท่านเพ่ือเป็นก าลงัใจใหก้บัหวัหน้าทวัรท่ี์บริการท่าน*** 

การส ารองท่ีนั่ง   

1. *กรณุา ช าระเงินมดัจ า ท่านละ 15,000 บาท พรอ้มแจง้ชือ่เป็นภาษาองักฤษตามหนังสือเดินทาง หรือ Copy 
Passport มาที่บริษทัฯ ภายใน 3 วนัหลงัการจอง.... (ที่น่ังจะยืนยนัเม่ือไดร้บัเงินมดัจ าแลว้เทา่น้ัน)หากตอ้งย่ืนวีซา่ ตอ้ง
เตรียมเอกสารย่ืนวีซา่ใหเ้รียบรอ้ยภายใน 2-3 วนัหลงัจากท าการจองแลว้ (ใชเ้วลาขอวีซา่ไม่ต ่ากว า่ 7วนัท าการ) 

2. การช าระคา่ทวัรส์ว่นที่เหลือทางบริษทัฯจะเรียกเก็บกอ่นเดินทางไม่นอ้ยกวา่ 20 วนัท่านควรจดัเตรียมคา่ทวัรใ์หเ้รียบรอ้ยกอ่น
ก าหนดเน่ืองจากทางบริษทัตอ้งส ารองคา่ใชจ้า่ยในสว่นของคา่ที่พกัและตั๋วเครื่องบินมิฉะน้ันจะถือวา่ทา่นยกเลิกการเดินทาง
โดยอตัโนมติั 

*** ในกรณีท่ีท่านโอนเงินจากตา่งจงัหวดั ไม่รวมคา่ธรรมเนียมและคา่บริการของธนาคาร 

หมายเหต ุ  :  อน่ึงกรณุาแจง้เจา้หนา้ที่ของบริษทัฯ ทราบถึงการโอนเงินของทา่น ทางโทรศพัทห์รือทางไลน ์ เพ่ือสง่หลกัฐานการ
โอนเงินของทา่นเพ่ือเป็นประโยชนแ์กท่า่น 



 

 

 

การยกเลิก และการเปล่ียนแปลง 

การยกเลิก 

1.1 หากมีการช าระมดัจ าทวัรแ์ละตอ้งการยกเลิกไม่วา่กรณีใดๆก็ตามตอ้งช าระคา่บริการ  ทา่นละ 2,000 บาท 

           1.2 ยกเลิก 30-45 วนั กอ่นการเดินทาง+คา่วีซา่ (ถา้มี)  ตอ้งช าระ   ทา่นละ  5,000 บาท 

           1.3 ยกเลิก 15 - 29 วนั กอ่นการเดินทาง ตอ้งช าระ 50% ของราคาทวัร+์คา่วีซา่ (ถา้มี) 

   1.4 ยกเลิกนอ้ยกวา่ 1 - 14 วนั กอ่นการเดินทาง ตอ้งช าระ 100% ของราคาทวัร ์

ยกเลิกชว่งเทศกาล  

ยกเลิกกอ่นการเดินทาง สงกรานต-์ปีใหม่ 60 วนั ตอ้งช าระทา่นละ  10,000 บาท  

ยกเลิกกอ่นการเดินทาง สงกรานต-์ปีใหม่ 50 วนั ตอ้งช าระทา่นละ 20,000+คา่วีซา่ (ถา้มี)  

ยกเลิกกอ่นการเดินทาง สงกรานต-์ปีใหม่ 40 วนั 01-29 วนั ช าระ 100% ของราคาทวัร ์

 

หลงัจากการจองทวัรแ์ละช าระเงินมดัจ าแลว้ ทางบริษทัฯ ถือวา่ท่านไดย้อมรบัใน
ขอ้ตกลงและเงื่อนไข ที่บริษทัไดร้ะบุไวข้า้งตน้ทุกประการ 

 

เง่ือนไขการเดินทาง 

1) บริษทัฯ มีสิทธิท์ี่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทวัรนี์ ้ เม่ือเกิดเหตสุดุวิสยัจนไม่อาจแกไ้ขได ้
2) บริษทัฯ ไม่รบัผิดชอบคา่เสียหายในเหตกุารณท์ี่เกิดจากสายการบิน ภยัธรรมชาติ และอื่นๆที่อยูน่อกเหนือการควบคมุ

ของทางบริษทัฯหรือคา่ใชจ้า่ยเพ่ิมเติมที่เกิดขึน้ทางตรงหรือทางออ้ม เชน่ การเจ็บป่วย, การถกูทารา้ย, การสญูหาย, ความ
ลา่ชา้ หรือจากอบุติัเหตตุา่งๆ 

3)  หากทา่นยกเลิกกอ่นรายการทอ่งเที่ยวจะสิน้สดุลง ทางบริษทัฯ จะถือวา่ทา่นสละสทิธิแ์ละจะไม่รบัผิดชอบคา่บริการที่ทา่น
ไดช้ าระไวแ้ลว้ไม่วา่กรณีใดๆ ทัง้สิน้ 

 

4)  บริษทัฯ จะไม่รบัผิดชอบต่อการหา้มออกนอกประเทศ หรือ หา้มเขา้ประเทศ อนัเน่ืองมาจากมีสิ่งผิดกฎหมาย หรือ
เอกสารเดินทางไม่ถกูตอ้ง หรือ การถกูปฏิเสธในกรณีอื่นๆ 

5) รายการนีเ้ป็นเพียงขอ้เสนอที่ตอ้งไดร้บัการยืนยนัจากบริษทัฯ อีกครัง้หน่ึง หลงัจากไดส้ารองที่น่ังบนเครื่อง และโรงแรมที่พกั
ในตา่งประเทศเป็นที่เรียบรอ้ย แตอ่ยา่งไรก็ตามรายการนีอ้าจเปลี่ยนแปลงไดต้ามความเหมาะสม 

6)  ราคานีคิ้ดตามราคาตั๋วเครื่องบินในปัจจบุนั หากราคาตั๋วเครื่องบินปรบัสงูขึน้ บริษทัฯ สงวนสิทธิท์ี่จะปรบัราคาตั๋ว
เครื่องบินตามสถานการณด์งักลา่ว 

7) กรณีเกิดความผิดพลาดจากตวัแทน หรือ หน่วยงานที่เก่ียวขอ้ง จนมีการยกเลิก ลา่ชา้ เปลี่ยนแปลง การบริการจาก
สายการบินบริษทัฯขนสง่ หรือ หน่วยงานที่ใหบ้ริการ บริษทัฯจะดาเนินโดยสดุความสามารถที่จะจดับริการทวัรอ์ืน่ทดแทน
ให ้ แตจ่ะไม่คืนเงินใหส้าหรบัคา่บริการน้ันๆ 

8)  มคัคเุทศก ์ พนักงาน และตวัแทนของบริษทัฯ ไม่มีสิทธิใ์นการใหค้ าสญัญาใดๆ ทัง้สิน้แทนบริษทัฯ นอกจากมีเอกสารลง
นามโดยผูมี้อานาจของบริษทัฯ กากบัเทา่น้ัน 



 

 

9) หากไม่สามารถไปเที่ยวในสถานที่ที่ระบใุนโปรแกรมได ้ อนัเน่ืองมาจากธรรมชาติ ความลา่ชา้ และความผิดพลาดจากทาง
สายการบิน จะไม่มีการคืนเงินใดๆทัง้สิน้ แตท่ ัง้นีท้างบริษทัฯจะจดัหารายการเที่ยวสถานที่อื่นๆมาให ้ โดยขอสงวนสิทธิก์าร
จดัหานีโ้ดยไม่แจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

10) เม่ือทา่นออกเดินทางไปกบัคณะแลว้ ทา่นงดการใชบ้ริการรายการใดรายการหน่ึง หรือไม่เดินทางพรอ้มคณะถือวา่ทา่นสละ
สิทธิ ์ ไม่อาจเรียกรอ้งคา่บริการ และเงินมดัจาคืน ไม่วา่กรณีใดๆ ทัง้สิน้ 

11)  ในกรณีที่ลกูคา้ตอ้งออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรณุาติดตอ่เจา้หนา้ที่ของบริษทัฯ กอ่นทกุครัง้ มิเชน่น้ันทางบริษทัฯ 
จะไม่รบัผิดชอบคา่ใชจ้า่ยใดๆ ทัง้สิน้ 

12) กรณีเจ็บป่วยจนไม่สามารถเดินทางไดซ้ึง่จะตอ้งมีใบรบัรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรบัรองบริษทัฯจะพิจารณาเลื่อนการเดินทางของท่านไป
ยงัคณะต่อไปแต่ทัง้นี้ท่านจะตอ้งเสียค่าใชจ้า่ยท่ีไม่สามารถเรียกคืนได ้ เชน่ค่าตัว๋เครือ่งบินคา่หอ้ง ค่าธรรมเนียมวีซา่ตามท่ีสถานทูตฯ 
เรียกเก็บ และค่าใชจ้า่ยอืน่ๆท่ีเกิดขึน้ตามจริง ในกรณีท่ีไม่สามารถเดินทางได ้

13) กรณีย่ืนวีซา่แลว้ไม่ไดร้บัการอนุมติัวีซา่จากทางสถานทูต (วีซา่ไม่ผ่าน) และท่านไดช้าระค่าทวัรห์รือมดัจามาแลว้ ทางบริษทัฯ คืนค่า
ทวัรห์รือมดัจาให ้ แต่ทางบริษทัขอสงวนสิทธิใ์นการหกัคา่บริการย่ืนวีซา่, ค่าวีซา่ และค่าใชจ้า่ยบางส่วนท่ีเกิดขึน้จริงเป็นกรณีไป 
(อาทิ กรณีออกตั๋วเครือ่งบินไปแลว้ หรือไดช้าระค่าบริการในสว่นของทางเมืองนอกเชน่ โรงแรม ฯลฯ ไปแลว้) ทางบริษทัขอสงวน
สิทธิใ์นการหกัเก็บค่าใชจ้า่ยจริงท่ีเกิดขึน้แลว้กบัท่านเป็นกรณีไป 

14) กรณีวีซา่ผ่านแลว้ แจง้ยกเลิกก่อนหรือหลงัออกตัว๋โดยสาร บริษทัฯ ขอสงวนสิทธิใ์นการ ไม่คืนค่าทวัรท์ัง้หมด 
15) กรณีวีซา่ผ่านแลว้ แต่กรุป๊ออกเดินทางไม่ได ้ เน่ืองจากผูเ้ดินทางท่านอืน่ในกลุม่โดนปฏิเสธวีซา่ หรือไม่ว่าดว้ยสาเหตใุดๆก็ตาม ทาง

บริษทัขอสงวนสิทธิใ์นการหกัเก็บค่าใชจ้า่ยจริงท่ีเกิดขึน้แลว้กบัท่านเป็นกรณีไป 
16) กรณีผูเ้ดินทางไม่สามารถเขา้-ออกเมืองได ้ เน่ืองจากเอกสารปลอมหรือการหา้มของเจา้หนา้ท่ีไม่ว่าเหตผุลใดๆ ก็ตามทางบริษทัของ

สงวนสิทธิใ์นการ ไม่คืนคา่ทวัรท์ัง้หมด 
17) ทางบริษทัขอสงวนสิทธิร์าคานี้เฉพาะนักท่องเท่ียวชาวไทยและท่องเท่ียวเป็นหมู่คณะแบบ Join Tour เท่าน้ัน กรณีตอ้งการตดักรุป๊

เหมาโปรดสอบถามทางบริษทัอีกครัง้ หากเป็นนกัท่องเท่ียวชาวตา่งชาติ หรือ พระสงฆ ์ โปรดสอบถามทางบริษทัอีกคร ัง้ 
18) ในกรณีท่ีลูกคา้ตอ้งออกตัว๋โดยสารภายในประเทศกรณุาติดตอ่เจา้หนา้ท่ีของบริษทัฯก่อนทุกครัง้มีเชน่น้ันทางบริษทัฯจะ ไม่รบัผิดชอบ

ค่าใชจ้า่ยใดๆทัง้สิน้ 
19) หากมีการยกเลิกการจองทวัรห์ลงัไดท้ าการย่ืนวีซา่เรียบรอ้ยแลว้บริษทัขอสงวนสิทธิใ์นการน าเล่มพาสปอรต์ไปยกเลิกวีซา่ในทุก

กรณีไม่ว่าค่าใชจ้า่ยในการย่ืนวีซา่จะรวมหรือแยกจากรายการทวัรก็์ตาม 
 

ขอ้ความซึง่ถือเป็นสาระส าหรบัท่านผูมี้เกียรติซึง่ร่วมเดินทาง 

ทางบริษทัฯ เป็นตวัแทนในการจดันาสมัมนา และการเดินทางที่มีความช านาญ โดยจดัหาโรงแรมที่พกั อาหาร ยานพาหนะ 
และสถานที่ทอ่งเที่ยวพรอ้มทัง้การสมัมนา ดงูาน เพ่ือความสะดวกสบาย และเกิดประโยชนส์ูงสุดในการเดินทาง ทัง้นี้ทางบริษทั
ฯ ไม่สามารถรบัผิดชอบในอุบติัเหตุหรือความเสียหายที่เกิดจากโรงแรมที่พกั ยานพาหนะ, อนัเน่ืองจากอุบติัเหตุรวมถึงภยั
ธรรมชาติ, โจรกรรม, วินาศกรรม, อคัคีภยั, การผละงาน, การจลาจล, สงครามการเมือง, การผนัผวนของอตัราแลกเปลี่ยน
เงินตราระหว่างประเทศ, การนัดหยุดงาน, ความล่าชา้ของเที่ยวบิน, สายการเดินเรือ, รถไฟ, พาหนะทอ้งถ่ิน, ตลอดจนการถูก
ปฏิเสธออกวีซา่จากกงสุล และ / หรือ ส่วนงานที่เก่ียวขอ้งกบัสถานเอกอคัรราชทูต รวมถึงผูมี้อ านาจท าการแทนประจ า
ประเทศไทย (โดยไม่จ าตอ้งแสดงเหตุผล เน่ืองจากเป็นสิทธิพิเศษทางการทูต) ซึง่อยู่เหนือการควบคุมของบริษทัฯ หมายรวมถึง
ในระหว่างการเดินทางท่องเที่ยวทัง้ใน หรือ ต่างประเทศ แต่ทางบริษทัฯ มีความคุม้ครอง และประกนัอุบติัเหตุ ตามเง่ือนไขที่
บริษทัฯ ที่รบัประกนัในกรณีที่ผูร้ว่มเดินทางถกูปฏิเสธโดยเจา้หนา้ที่ตรวจคนเขา้เมืองของประเทศไทย และ/หรือ ต่างประเทศ มิ
ใหเ้ดินทางออก หรือ เขา้ประเทศ เน่ืองมาจากความประพฤติ พฤติกรรมของผูเ้ดินทาง ไม่ปฏิบติัตามกฎระเบียบดา้นการ
ความคุมโรคติดต่อเฉพาะพืน้ที่มีการปลอมแปลงเอกสารเพ่ือการเดินทาง รวมถึงมีสิ่งผิดกฎหมาย บริษทัฯ จะไม่คืนค่าใชจ้่าย
ใดๆ รายละเอียดดา้นการเดินทาง อาจมีการเปลี่ยนแปลงไดต้ามความจ าเป็น หรือเพ่ือความเหมาะสมทัง้ปวง โดยมิตอ้งแจง้ให ้
ทราบล่วงหนา้ ทัง้นี้การขอสงวนสิทธิดงักล่าวบริษัท จะยึดถือและค านึงถึงผลประโยชนต์ลอดจนความปลอดภยัของท่านผูมี้
เกียรติ ซึง่รว่มเดินทางเป็นส าคญั 

 

 



 

 

 

เอกสารในการยืน่วีซา่ท่องเที่ยวอินเดียแบบออนไลนไ์มต่อ้งมาแสดงตวั 

 รูปถา่ยสี (ถา่ยมาไม่เกนิ 3 เดือน ขนาด 2×2 นิว้) 1  รปู พืน้หลงัสีขาว 

 ส าเนาหนงัสือเดินทางมีอายุมากกวา่ 6 เดือน   

 ส าเนาบตัรประชาชน 1 ชดุ 

 ส าเนาทะเบียนบา้น 1 ชดุ 

 ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน 2 ชดุ ถา้เป็นเด็กอายตุ ่ากวา่ 15 ปี ใชส้ าเนาสตูิบตัรและบตัร
ประชาชน 

 ส าเนาหน้าวีซา่ที่เคยเดินทางไปประเทศอินเดีย 1 ชดุ (หากมี) 
 
 

 

 

เทีย่ว “แคชเมยีร”์ ทั้งท ี

ตอ้งไปกบั...ผูรู้จ้รงิ 


