อินเดีย แคชเมียร์ I Miss You 6 วัน 4 คืน
เดินทาง เมษายน – มิถุนายน 2563
กุลมาร์ค & โซนามาร์ค | “เคเบิลคาร์” (รวมค่าขึน้ แล้ว) | นั่งเรือซิคาร่าล่องทะเลสาบ
อัคราฟอร์ด | ทัชมาฮาล
ราคาเริม่ ต้นเพียง
เส้นทางการเดินทาง

28,900.-

วันที่ 1. กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ) – เดลลี (สนามบินนานาชาติอินทิรา คานธี) – ศรีนาคา (บินภายใน) – แคชเมียร์
วันที่ 2
วันที่ 3.
วันที่ 4.
วันที่ 5.
วันที่ 6.

ศรีนาคา – กุลมาร์ค – เคเบิลคาร์ (*รวมค่าขึน้ แล้ว) – ศรีนาคา – สวนชาลิมาร์ – สวนทิวลิป
ศรีนาคา – โซนามาร์ค – ศรีนาคา
ศรีนาคา – ล่องเรือซิคาร่า – เดลลี (บินภายใน) – อัครา
อัครา – ทัชมาฮาล – อัคราฟอร์ด – สนามบิน
กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ)
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วันที่ 1
05.30 น.
07.35 น.
10.35 น.
กลางวัน
....... น.
....... น.

ค่า
่ กั
ทีพ

กรุ งเทพฯ (สนามบิน สุ วรรณภู มิ ) – เดลลี (สนามบิน นานาชาติอิน ทิรา
คานธี) – ศรีนาคา (บินภายใน) – แคชเมียร์ – สวนชาลิมาร์ – สวนทิวลิป
คณะมาพร้อมกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ ผูโ้ ดยสารขาออกชั้น 4 ประตู 3 เคาน์เตอร์ D เช็คอินกรุ๊ปของ การบินไทย ( Thai
Airway) โดยมีเจ้าหน้าที่คอยอานวยความสะดวกจัดเตรียมเอกสารการเดินทางและสัมภาระให้กบั ท่าน
ออกเดินทางสู่ เมืองเดลลี โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG323 (ใช้เวลาเดินทางโดยประมาณ 4.30 ชม.)
(มีบริการอาหารบนเครื่อง)
คณะเดินทางถึง สนามบินนานาชาติอิ นธิรา คานธี เมืองเดลลี ประเทศอินเดีย ผ่านขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมืองและ
ศุลกากร (เวลาท้องถิ่นช้ากว่าประเทศไทย 1.30 ชั่วโมง)
รับประทานอาหารกลางวัน
ออกเดินทางสู่ เมืองศรีนาคา โดยสายการบิน.......โดยเที่ยวบินที่........
เดินทางถึงสนามบินศรีนาคา เช็คสัมภาระแล้วนาท่านเดินทางสู่เมืองแคชเมียร์ โดยนั่งรถท้องถิ่น คันละ 5 ท่าน รถท้องถิ่นจะ
ไม่มีแอร์เนื่องจากอุณหภูมิท่ศี รีนาคาเฉลี่ยประมาณ 15 องศา อากาศจะเย็นสบายตลอดปี ได้เวลาสมควรนาท่านเดินทางชม
สวนชาลิมาร์ ที่เป็ นสวนแบบราชวงศ์โมกุลซึ่งเป็ นสวนแห่งความรักของ มหาราชา ชาฮังคี จากนั้นนาท่านชมสวนทิวลิป
(Tiplip Garden) โดยมีตน้ เมเปิ ้ลอายุกว่า 400 ปี รวมทัง้ พันธุไ์ ม้นานาชนิดและดอกไม้ตามฤดูกาล ในช่วงฤดูใบไม้ผลิจะมีดอก
ทิวลิปบานสะพรั่ง (ประมาณปลายเดือน มี.ค. – เม.ย. ทัง้ นีเ้ วลาการเปิ ดให้เข้าชมนั้นจะขึน้ อยู่กับสภาพอากาศ) สวน
แห่งนีส้ ร้างโดย ยอซาฟ คาน มีความงดงามที่สดุ ที่จะหาคาบรรยายได้ ให้ท่านเพลิดเพลินกับการถ่ายรูปกับดอกไม้ท่ีแสนสวย
และผ่านชมเมืองเก่าแคชเมียร์ท่ีตงั้ เมืองหลวงฤดูรอ้ นของกษัตริยใ์ นราชวงศ์โมกุล ที่สร้างเป็ นลักษณะเฉพาะหรือเรียกได้ว่า
เป็ นศิลปะแคชเมียร์ ได้เวลาสมควรเดินทางกลับที่พกั

รับประทานอาหารค่า
เดินทางเข้าสูท่ พ
ี่ กั SUPER DELUXE HOUSE BOAT หรือเทียบเท่า

วันที่ 2 ศรีนาคา – กุลมาร์ค – เคเบิลคาร์ (*รวมค่าขึน้ แล้ว) – ศรีนาคา
เช้า
2

รับประทานอาหารเช้า
อินเดีย แคชเมียร์ I Miss You 6วัน 4คืน โดยสายการบินไทย
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กลางวัน

ค่า
3

นาท่านเดินทางโดยนั่งรถท้องถิ่น (คันละ 5 ท่าน) ไม่มีแอร์ อุณหภูมิท่ีศรีนาคาเฉลี่ยประมาณ 15 องศา อากาศจะเย็นสบาย
ตลอดปี ขึน้ สู่เทือกเขากุลมาร์ค ซึ่งเป็ นสถานที่มีทศั นียภาพสวยงามแห่งหนึ่งในโลกในขณะขับรถสู่เทือกเขากุลมาร์คสองข้าง
ทางจะเป็ นทุ่งนาข้าวสลับกับพันธุไ์ ม้ป่าและฝูงแกะตามเทือกเขาโดยเทือกเขาหิมาลัยนี ้ จะมีหิมะปกคลุมสลับกันไป อยู่ห่าง
จากเมืองศรีนาคา 57 กิโลเมตร (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2-3 ชั่วโมง) เทือกเขากุลมาร์คเป็ นพืน้ ที่ราบทุ่งหญ้าขนาดใหญ่ท่สี งู
ที่สดุ ในโลก เมื่อถึงกุลมาร์คแล้วพาท่านเที่ยวชมเทือกเขาซึ่งเป็ นภูเขาที่สวยงามแห่งหนึ่งในแคชเมียร์ มีช่ือว่าเป็ นทุ่งหญ้าของ
ดอกไม้ (Meadow of Flower) เดิม กุลมาร์ค มีช่ือเรียกว่า เการิมาร์ค ตัง้ โดยสุลต่านยูซุป ชาร์ ในศตวรรษที่ 16 เนื่องจากเป็ น
ทุ่งหญ้าที่เต็มไปด้วยดอกไม้ป่าที่งอกงามตามฤดูกาล อีกทัง้ ยังเป็ นที่ตงั้ ของสนามกอล์ฟ 18 หลุมที่สูงที่สดุ ในโลก สูง 3,000
เมตร จากระดับนา้ ทะเลและสถานที่เล่นกีฬาสกีนา้ แข็งในฤดูหนาวจนไม่คิดว่านีเ้ ป็ นประเทศอินเดีย
รับประทานอาหารกลางวัน
นาท่านไปยังสถานีเคเบิลคาร์ (*รวมค่าขึน้ แล้ว) เพื่อขึน้ ไปยังสถานีกงโดรีบนเขาอัฟฟาร์วตั เฟสที่ 1 ด้วยระยะทางประมาณ
4 กิโลเมตร (หากท่านต้องการขึน้ สู่ยอดเขาจะต้องนั่งเคเบิล้ คาร์ ที่เฟสที่ 2 ขึน้ สู่ยอดเขาเป็ นระยะทางกว่า 5 กิโลเมตร ท่าน
สามารถซือ้ ตั๋วได้ท่ีสถานีเฟสที่ 1 (ไม่รวมในค่าทัวร์) ซึ่งถือได้ว่าเป็ นเส้นทางที่สวยที่สุดและสูงที่สุดแห่งหนึ่งของเอเชีย เมื่อ
เดินทางถึงที่หมายสิ่งที่ท่านจะได้พบคือบรรยากาศและทัศนียภาพแบบพาโนรามาอันสวยงามบนเขาอัฟฟาร์วตั ถ้าท้องฟ้า
แจ่มใสก็จะสามารถมองเห็นยอดเขานันกา พาร์บัต (Nanga Parbat) ของเทือกเขาหิมาลัย อิสระให้ท่านได้เพลิดเพลินกับ
กิจกรรมมากมาย อาทิเช่น เล่นสกี เลื่อนสกีหิมะ ท่านสามารถเล่นสกีได้ระหว่างช่วงฤดูหนาว – ใบไม้ผลิ (ธ.ค. – เม.ย.) ซึ่งค่า
เล่นสกีนจี ้ ะไม่รวมอยู่ในค่าทัวร์ สามารถแจ้งหัวหน้าทัวร์หรือไกด์ทอ้ งถิ่นเพื่อแจ้งเล่นสกีได้ หรือเก็บภาพความประทับใจไว้เป็ น
ที่ระลึกตามอัธยาศัยได้เวลาสมควรนาท่านเดินทางกลับศรีนาคาระหว่างทางให้ท่านได้เพลิดเพลินกับวิวทิวทัศน์สองข้างทาง
ได้เวลาสมควรเดินทางกลับที่พกั

รับประทานอาหารค่า
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่ กั
ทีพ

เดินทางเข้าสู่ทพ
ี่ ัก SUPER DELUXE HOUSE BOAT หรือเทียบเท่า

วันที่ 3 ศรีนาคา – โซนามาร์ค – ศรีนาคา
เช้า

รับประทานอาหารเช้า
นาท่านเดินทางจากศรีนาคาสู่ โซนามาร์ค (ระยะทาง 80 กิโลเมตรใช้เวลาเดินทางประมาณ 2-3 ชั่วโมง) คาว่า “โซนา”
แปลว่าทอง “มาร์ค” แปลว่าเส้นทาง ในอดีตเส้นทางนีเ้ ป็ นเส้นทางค้าขายในตานานหรือที่เรียกว่า เส้นทางสายไหมเนื่องจาก
ภูมิประเทศที่สวยงามอีกทัง้ มีวิวทิวทัศน์ท่สี วยงาม ตลอดสองข้างทางการเดินทางจะได้เห็นภูเขาที่ปกคลุมไปด้วยหิมะรูปร่าง
แปลกตา สลับกับป่ าต้นวอลนัตขนาดใหญ่ ท่ีปลูกเรียงรายตลอดสองข้างทางเส้ นทางนีส้ ูงกว่าระดับนา้ ทะเล 2,690 เมตร
เรียกว่าสวยงามมากตลอดเส้นทางจากศรีนาคา ผูเ้ ดินทางจะได้เดินทางไปและถ่ายรูปไปตลอดทาง

กลางวัน

รับประทานอาหารกลาง
จากนัน้ พาท่านชมความงามของเทือกเขาหิมาลัยที่ปกคลุมด้วยธารนา้ แข็งตลอดทัง้ ปี (ค่าขี่มา้ โดยประมาณ 1,000 – 1,500
รูปี /ต่อท่าน ไม่รวมในค่าทัวร์ – สอบถามราคากับหัวหน้าทัวร์หรือไกด์ทอ้ งถิ่นอีกครัง้ ) ชมภูเขา สายนา้ ลาธารและสัมผัสวิถี
ชีวิตความเป็ นอยู่ของชาวพืน้ เมืองที่น่ นั จนเพลิดเพลินแทบไม่อยากจากมาเหมือนผีเสือ้ ที่บินอยู่ในแดนสวรรค์ ได้เวลาสมควร
นาท่านเดินทางกลับสู่ศรีนาคา
รับประทานอาหารค่า
เดินทางเข้าสู่ทพ
ี่ ัก HOTEL ROSE PETAL SIMILAR หรือเทียบเท่า

ค่า
่ กั
ทีพ

วันที่ 4
เช้า

4

ศรีนาคา – ล่องเรือซิคาร่า – เดลลี (บินภายใน) – อัครา
รับประทานอาหารเช้า
จากนัน้ นาทุกท่านล่องเรือซิคาร่าในทะเลสาบ (*รวมค่าล่องเรือแล้ว) ซึ่งเป็ นเรือพายแบบฉบับแคชเมียร์โดยเฉพาะชมวิถี
ชีวิตชาวบ้านริมนา้ ที่อยู่ท่ามกลางฉากหลังภูเขาหิมะล้อมรอบไปด้วยทะเลสาบ ขับกล่อมไปด้วยเสียงนกนานาชนิดแต่งแต้ม
ด้วยดอกไม้นา้ นานาพันธุ์

อินเดีย แคชเมียร์ I Miss You 6วัน 4คืน โดยสายการบินไทย
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ค่า
่ กั
ทีพ

วันที่ 5
เช้า

5

จากนัน้ พาเดินทางสู่สนามบินศรีนาคา เพื่อเดินทางสู่เมืองเดลลี
ออกเดินทางจากศรีนาคา เข้าสู่เมืองเดลลี โดยสายการบินในประเทศ.....เที่ยวบินที่.....
เดินทางถึงท่าอากาศยานภายในประเทศเมืองเดลลี
รับประทานอาหารกลางวัน
จากนั้นนาท่านออกเดินทางสู่ เมืองอัครา (Agra) เมืองที่เป็ นสถานที่ตงั้ อนุสรณ์สถานแห่งความรัก ทัชมาฮาล และเคยเป็ น
ศูนย์กลางปกครองของอินเดียสมัยราชวงศ์โมกุล อัคระ อดีตเมืองหลวงของอินเดียในสมัยที่ยงั เรียกว่า "ฮินดูสถาน" เป็ นเมือง
ที่ตงั้ อยู่รมิ แม่นา้ ยมนา ทางตอนเหนือของประเทศอินเดีย ในรัฐอุตตรประเทศ เป็ นเมื องหลวงของรัฐอุตตรประเทศ เมืองอัคระ
มีประชากรทั้งหมด 1,686,976 คน (ปี ค.ศ. 2010) ถือเป็ นหนึ่งในเมืองที่มีประชากรหนาแน่นที่สุดในรัฐอุตตรประเทศ และ
อันดับที่ 19 ในประเทศอินเดีย
รับประทานอาหารค่า
เดินทางเข้าสู่ทพ
ี่ ัก CRYSTAL SAROVAR PREMIER AGRA หรือเทียบเท่า

อัครา – ทัชมาฮาล – อัคราฟอร์ด – สนามบิน
รับประทานอาหารเช้า
นาท่านเข้าชม ทัชมาฮาล (Taj Mahal) แหล่งมรดกโลกเป็ น 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ท่สี าคัญของโลก ซึ่งอนุสรณ์สถานแห่งความ
รักอันยิ่งใหญ่และอมตะของพระเจ้าชาห์จาฮันที่มีต่อพระนางมุมตัซ โดยสร้างขึน้ ในปี ค.ศ. 1631 ต่อมานาท่านเดินสู่ประตู
สุสานที่สลักตัวหนังสือภาษาอาระบิคที่เป็ นถ้อยคาอุทิศและอาลัยต่อบุคคลอันเป็ นที่รกั ที่จากไป และนาท่านถ่ายรูปกับลาน
นา้ พุท่มี ีอาคารทัชมาฮาลอยู่เบือ้ งหลัง แล้วนาท่านเข้าสู่ตวั อาคารที่สร้างจากหินอ่อนสีขาวบริสทุ ธิ์จากเมืองมกรานะ ที่ประดับ
ลวดลายด้วยเทคนิคฝั งหินสีต่างๆ ลงไปในเนือ้ หิน ที่เป็ นสถาปั ตยกรรมชิน้ เอกของโลกที่ออกแบบโดยช่างจากเปอร์เซีย โดย
อาคารตรงกลางจะเป็ นรูปโดมซึ่งมีหอคอยสี่เสาล้อมรอบ ตรงกลางด้านในเป็ นที่ฝังพระศพของพระนางมุมตัซ มาฮาล และ
พระเจ้าชาห์จาฮัน ได้อยู่ค่เู คียงกันตลอดชั่วนิรนั ดร์ ทัชมาฮาลแห่งนีใ้ ช้เวลาก่อสร้างทัง้ หมด 12 ปี โดยสิน้ เงินไป 41 ล้านรูปี มี
การใช้ทองคาประดับตกแต่งส่วนต่างๆ ของอาคาร หนัก 500 กิโลกรัม และใช้ค นงานกว่า 20,000 คน ต่อมานาท่านเดินอ้อม
ไปด้านหลังที่ติดกับแม่นา้ ยมุนาโดยฝั่งตรงกันข้ามจะมีพนื ้ ที่ขนาดใหญ่ถกู ปรับดินแล้ว โดยเล่ากันว่าพระเจ้าชาห์จาฮันเตรียมที่
จะสร้างสุสานของตัวเองเป็ นหินอ่อนสีดาโดยตัวรูปอาคารจะเป็ นแบบเดียวกันกับทัชมาฮาล เพื่อที่จะอยู่เคียงข้างกัน แต่ถกู ออ
รังเซบ ยึดอานาจและนาตัวไปคุมขังไว้ในป้อมอักราเสียก่อน **เนื่องจากทัชมาฮาลปิ ดทุกวันศุกร์ กรณีท่เี ข้าทัชมาฮาลตรงกับ
วันศุกร์ ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์สลับโปรแกรมเที่ยวตามความเหมาะสม**
อินเดีย แคชเมียร์ I Miss You 6วัน 4คืน โดยสายการบินไทย
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กลางวัน

6

รับประทานอาหารกลางวัน
จากนัน้ นาท่านเข้าชม อัคราฟอร์ด (Agra Fort) แหล่งมรดกโลก ทิ่ติดริมแม่นา้ ยมุนาสร้างโดยพระเจ้าอัคบาร์มหาราชแห่ง
ราชวงศ์โมกุล เมื่อปี ค.ศ. 1565 เป็ นทัง้ พระราชวังที่ประทับและเป็ นป้อมปราการ ต่อมาพระโอรส คือ พระเจ้าชาฮันกีร ์ และ
พระนัดดา (โอรสของพระเจ้าชาฮันกีร)์ , พระเจ้าชาห์จาฮานได้สร้างขยายต่อเติมป้อมและพระราชวังแห่งนีอ้ ย่างใหญ่โต และ
นาท่านเข้าชมป้อมผ่านประตู อามรรสิงห์ เข้าสู่ส่วนที่เป็ นพระราชวัง ผ่านลานสวนประดับ อ่างหินทรายสีแดงขนาดยักษ์
สาหรับสรงนา้ ท่านจะได้เห็นสถาปั ตยกรรมสามยุคสมัยตามรสนิยมที่แตกต่างกันของสามกษัตริย ์ นาท่านเข้าชมด้านในพระ
ตาหนักต่างๆที่สลักลวดลายศิลปะแบบโมกุลที่มีอิทธิพลจากศิลปะอินเดีย ผสมผสานกับศิลปะเปอร์เซีย แล้วนาขึน้ สู่ระเบียง
ชั้น ที่สองที่ มี เฉลี ยงมุข ซึ่งสามารถมองเห็ น ชมทิ วทัศ น์ลานา้ ยมุน าได้ ต่ อมาน าชมห้อ งที่ป ระทับ ของ กษั ต ริย ์ ,พระโอรส,
พระธิ ดาและองค์ต่างๆ แล้วน าชมพระตาหนัก มาซัมมัน บูรช์ ที่ มี เฉลียงมุขแปดเหลี่ยม มีห น้าต่างเปิ ด กว้าง ที่สามารถ
มองเห็นทัชมาฮาลได้ ในพระตาหนักนีเ้ องที่เล่ากันว่า ชาห์จาฮัน ถูกพระโอรส ออรังเซบ จองจาขังไว้ 7 ปี ในช่วงปลายรัชกาล
จนสิน้ พระชนม์ แล้วก็นาชมลานสวนประดับ ดิวันอีอาอา ที่ชั้นบนด้านหนึ่งเคยเป็ นที่ประดิษฐานบัลลังก์นกยูงอันยิ่งใหญ่
(ปั จจุบนั อยู่ในประเทศอิหร่าน) และที่ลานสวนประดับแห่งนีเ้ องที่พระเจ้าชาห์จาฮัน ได้พบรักครัง้ แรกกับพระนางมุมตัซ ที่ได้
นาสินค้าเป็ นสร้อยไข่มกุ เข้ามาขายให้กบั นางในฮาเร็ม
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ค่า
20.00 น.
23.30 น.

รับประทานอาหารค่า
ได้เวลาอันสมควรนาท่านเดินทางสู่สนามบินนานาชาติอินธิรา คานธี กรุงนิวเดลลี
นาท่านเดินทางกลับสู่สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 316 (มีบริการอาหารบนเครื่อง

วันที่ 6

กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ)

05.25 น.

ถึงสนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพมหานคร โดยความสวัสดิภาพ

อัตราค่าบริการ : อินเดีย แคชเมียร์ I Miss You 6วัน 4คืน โดยสายการบินไทย
กาหนดการเดินทาง

วันที่ :
วันที่ :
วันที่ :
วันที่ :
วันที่ :
วันที่ :
วันที่ :

03 – 08 เม.ย. 63
22 – 27 เม.ย. 63
29 เม.ย. – 04 พ.ค. 63
6 – 11 พ.ค. 63
20 – 25 พ.ค. 63
3 – 9 มิ.ย. 63
24 – 29 มิ.ย. 63

ผู้ใหญ่พัก 2-3
ท่าน
ท่านละ

เด็กอายุไม่เกิน 12 ปี
(เสริมเตียง)
ท่านละ

เด็กอายุไม่เกิน 12 ปี
(ไม่เสริมเตียง)
ท่านละ

ไม่รวมตั๋ว
ท่านละ

พักเดี่ยว
ท่านละ

29,900.29,900.29,900.29,900.28,900.28,900.28,900.-

29,900.29,900.29,900.29,900.28,900.28,900.28,900.-

29,900.29,900.29,900.29,900.28,900.28,900.28,900.-

17,915.17,915.17,915.17,915.16,915.16,915.16,915.-

3,900.3,900.3,900.3,900.2,900.2,900.2,900.-

ราคานีไ้ ม่รวมค่าวีซ่าอินเดีย ท่านละ 1,800 บาท
ราคานีไ้ ม่รวมค่าทิปมัคคุเทศก์ท้องถิ่นและคนขับรถ รวม 1,500 บาท/ท่าน/ทริป
อัตราดังกล่าวขอสงวนเฉพาะผู้ทถี่ ือหนังสือเดินทางไทยเท่านั้น
กรณีถือหนังสือเดินทางต่างชาติกรุ ณาเช็คราคาอีกครัง้

เงือ่ นไขการให้บริการ
1.

2.

7

การเดินทางในแต่ละครัง้ จะต้องมีผโู้ ดยสารจานวน 10 ท่านขึน้ ไป ถ้าผูโ้ ดยสารไม่ครบจานวน
ดังกล่าว
ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาหรือยกเลิกการเดินทาง
ในกรณี ท่ีลูกค้าต้องการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุ ณาติดต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ
ก่อนทุกครัง้ เพื่อเช็คข้อมูลความถูกต้องของรายการทัวร์รวมทัง้ ไฟล์บินและเวลานัดหมายทัวร์
หากเกิดความผิดพลาด ทางบริษัทไม่รบั ผิดชอบใดๆ ทัง้ สิน้
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3.

4.

การชาระค่าบริการ
3.1 กรุณาชาระมัดจา ท่านละ 10,000.- บาท
3.2 กรุณาชาระค่าทัวร์สว่ นที่เหลือ 15-20 วันก่อนออกเดินทาง
การยกเลิกและคืนค่าทัวร์หลังจากมีการจ่ายเงินมัดจา
4.1 แจ้งยกเลิกก่อนเดินทาง 30 วัน คืนค่าใช้จ่ายทัง้ หมด
4.2 แจ้งยกเลิกก่อนเดินทาง 15 วัน เก็บค่าใช้จ่าย ท่านละ 10,000 บาท
4.3 แจ้งยกเลิกน้อยกว่า 15 วันก่อนเดินทาง ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ เก็บค้าใช้จ่ายทัง้ หมด
4.4 ยกเว้นกรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุดหรือเทศกาลที่ตอ้ งการันตีมัดจากับสายการบินหรือค่า
มัดจาที่พักโดยตรงหรือโดยการผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศและไม่อาจขอคืนเงิน
ได้ รวมถึงเที่ยวบินพิเศษเช่น Extra Flight และ Charter Flight จะไม่มีการคืนเงินมัดจา หรือ
ค่าทัวร์ทงั้ หมดเนื่องจากค่าตั๋วเป็ นการเหมาจ่ายในเที่ยวบินนัน้ ๆ

กรณีคณะออกเดินทางได้
1.
2.
3.

คณะจองจานวนผูใ้ หญ่ 10 ท่านออกเดินทาง (ไม่มีหวั หน้าทัวร์)
คณะจองจานวนผูใ้ หญ่ 15 ท่านขึน้ ไปออกเดินทาง (มีหวั หน้าหัวหน้าทัวร์)
คณะจองไม่ถึงจานวนผูใ้ หญ่ 10 ท่าน ไม่ออกเดินทาง

อัตราค่าบริการนีร้ วม
1.
2.
3.
4.
5.
6.

ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ ชัน้ ประหยัด
ค่าโรงแรมที่พกั ตามรายการที่ระบุ (สองท่านต่อหนึ่งห้อง)
ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการที่ระบุ
ค่าอาหารและเครื่องดื่มตามรายการที่ระบุ
ค่ารถรับส่งและระหว่างนาเที่ยวตามรายการที่ระบุ
ค่าประกันอุบตั ิเหตุคมุ้ ครองในระหว่างการเดินทาง คุม้ ครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท
ค่ารักษาพยาบาลกรณีเกิดอุบตั ิเหตุวงเงินท่านละ 200,000 บาท ตามเงื่อนไขของกรมธรรม์
** ลูกค้าท่านใดสนใจซือ้ ประกันการเดินทางสาหรับครอบคลุมเรื่องสุขภาพสามารถสอบถามข้อมูล
เพิ่มเติมกับทางเจ้าหน้าที่บริษัทได้ **
- เบีย้ ประกันเริ่มต้น 370 บาท [ระยะเวลา 5-7 วัน]
- เบีย้ ประกันเริ่มต้น 430 บาท [ระยะเวลา 8-10 วัน]
ความครอบคลุมผูเ้ อาประกันที่มีอายุมากกว่า 16 หรือน้อยกว่า 75 ปี
[รักษาพยาบาล 2 ล้าน, รักษาต่อเนื่อง 2 แสน, เสียชีวิตหรือเสียอวัยวะจากอุบตั ิเหตุ 3 ล้านบาท]
ความครอบคลุมผูเ้ อาประกันที่มีอายุนอ้ ยกว่า 16 หรือมากกว่า 75 ปี
[รักษาพยาบาล 2 ล้าน, รักษาต่อเนื่อง 2 แสน, เสียชีวิตหรือเสียอวัยวะจากอุบตั ิเหตุ 1.5 ล้านบาท]
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7.
8.

รวมภาษีสนามบินทุกแห่ง + ภาษีนา้ มัน
ค่าภาษีมลู ค่าเพิ่ม 7%

อัตราค่าบริการนีไ้ ม่รวม
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

กระเป๋ าเดินทาง
ค่าธรรมเนียมการยื่นขอวีซ่าอินเดียแบบออนไลน์ 5 วันทาการ ท่านละ 1,800 บาท
กระเป๋ าเดินทางท่านละ 1 ใบเท่านัน้ ในกรณีท่นี า้ หนักเกินกว่าที่สายการบินกาหนด
20 กิโลกรัม/ท่าน 1 ส่วนเกินนา้ หนักตามสายการบินกาหนด
ค่าทาหนังสือเดินทาง
ค่ า ใช้จ่ า ยส่ ว นตั ว นอกเหนื อ จากรายการ เช่ น ค่ า เครื่อ งดื่ ม , ค่ า อาหารที่ ส่ ัง เพิ่ ม เอง, ค่ า
โทรศัพท์, ค่าซักรีดฯลฯ
ค่าอาหารที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ
ค่าทาใบอนุญาตที่กลับเข้าประเทศของคนต่างชาติหรือคนต่างด้าว
ค่าทิปมัคคุเทศก์ทอ้ งถิ่นและคนขับรถ รวม 1,500 บาท /ท่าน/ทริป

หมายเหตุ
1.
2.

3.
4.
5.

6.
7.

9

บริษัทฯ มีสิทธิ์ท่ีจะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี ้ เมื่อเกิดเหตุสุดวิสยั จนไม่
อาจแก้ไขได้
บริษั ท ฯ ขอสงวนสิ ท ธิ์ ไม่ รับ ผิ ด ชอบใดๆ เหตุ ก ารณ์ ท่ี เกิ ด จากสายการบิ น ภั ย ธรรมชาติ
เหตุการณ์ไม่สงบทางการเมือง, การประท้วง, การนัดหยุดงาน, การก่อการจลาจล, อุบตั ิเหตุ,
ความเจ็บป่ วย, ความสูญหายหรือเสียหายของสัมภาระ ความล่าช้า เหตุสดุ วิสยั อื่นๆ เป็ นต้น
หากท่านยกเลิกก่อนรายการท่องเที่ยวจะสิน้ สุดลง ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านสละสิทธิ์และจะ
ไม่รบั ผิดชอบค่าบริการที่ท่านได้ชาระไว้แล้วไม่ว่ากรณีใดๆ ทัง้ สิน้
บริษัทฯ จะไม่รบั ผิดชอบต่อการห้ามออกนอกประเทศ หรือ ห้ามเข้าประเทศ อันเนื่องมาจากมี
สิ่งผิดกฎหมาย หรือเอกสารเดินทางไม่ถกู ต้อง หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอ่นื ๆ
รายการนีเ้ ป็ นเพียงข้อเสนอที่ตอ้ งได้รบั การยืนยันจากบริษัทฯ อีกครัง้ หนึ่ง หลังจากได้สารองที่
นั่งบนเครื่อง และโรงแรมที่พักในต่างประเทศเป็ นที่เรียบร้อย แต่อย่างไรก็ตามรายการนีอ้ าจ
เปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม
ราคานีค้ ิดตามราคาตั๋วเครื่องบินในปั จจุบนั หากราคาตั๋วเครื่องบินปรับสูงขึน้ บริษัทฯ สงวน
สิทธิ์ท่จี ะปรับราคาตั๋วเครื่องบินตามสถานการณ์ดงั กล่าว
กรณี เกิ ด ความผิ ด พลาดจากตัวแทน หรือ หน่ ว ยงานที่ เกี่ ย วข้อ ง จนมี ก ารยกเลิ ก ล่ าช้า
เปลี่ยนแปลง การบริการจากสายการบินบริษัทฯขนส่ง หรือ หน่วยงานที่ให้บริการ บริษัทฯจะ
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ดาเนิ นโดยสุด ความสามารถที่ จ ะจัดบริการทัวร์อ่ื น ทดแทนให้ แต่ จ ะไม่ คืน เงิน ให้ส าหรับ
ค่าบริการนัน้ ๆ
8. มัคคุเทศก์ พนักงาน และตัวแทนของบริษัทฯ ไม่มีสิทธิ์ในการให้คาสัญ ญาใดๆ ทั้งสิน้ แทน
บริษัทฯ นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผูม้ ีอานาจของบริษัทฯ กากับเท่านัน้
9. หากไม่สามารถไปเที่ยวในสถานที่ท่ีระบุในโปรแกรมได้ อันเนื่องมาจากธรรมชาติ ความล่าช้า
และความผิดพลาดจากทางสายการบิ น จะไม่มีการคืนเงินใดๆทัง้ สิน้ แต่ทงั้ นีท้ างบริษัทฯจะ
จัด หารายการเที่ ย วสถานที่ อ่ื น ๆมาให้ โดยขอสงวนสิ ท ธิ์ ก ารจัด หานี ้โดยไม่ แ จ้ง ให้ท ราบ
ล่วงหน้า
10. ในกรณีท่ีลูกค้าต้องออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุ ณาติดต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ก่อน
ทุกครัง้ มิเช่นนัน้ ทางบริษัทฯ จะไม่รบั ผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆ ทัง้ สิน้

สาหรับผู้ทม่ี ีความประสงค์ต้องการขอยื่นวีซ่าอินเดียแบบออนไลน์
เอกสารในการยื่นวีซ่าอินเดียสาหรับผู้ทถี่ ือพาสสปอร์ตไทย
1. หนังสือเดินทาง (Passport) หนังสือเดินทาง ต้องมีหน้าเหลือสาหรับประทับวีซ่าอย่างน้อย 2 หน้า
อายุใช้งานเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน นับจากวันเดินทาง *กรุ ณาถอดปก Passport ก่อนส่ง
เอกสารบริษัทจะไม่รบั ผิดชอบในกรณีสญ
ู หาย*
2. รูปถ่าย รูปถ่ายสีหน้าตรงขนาด 2x2 นิว้ พืน้ หลังสีขาวเท่านัน้ จานวน 1 ใบ เป็ นรูปที่ถ่ายจากร้าน
ถ่ายรูปเท่านัน้ รูป (ห้ามสวมแว่นตาหรือเครื่องประดับ, ไม่ใส่ชดุ ข้าราชการหรือเครื่องแบบใดๆ
ไม่เป็ นรูปสติก๊ เกอร์รวมถึงห้ามใช้รูปที่ถ่ายเองและปริน้ ท์เอง)
3. แบบฟอร์ม
*** เอกสารการยื่นขอวีซ่าอินเดียแบบออนไลน์
สามารถรองรับไฟล์นามสกุล JPG, PNG, PDF ขนาดไฟล์ไม่เกิน 2MB
!! ส่วนไฟล์ WORD / EXCEL / TIFF / TIF ไม่รองรับ กรุณาแปลงเป็ น PDF ก่อนได้
ข้อความหรือเนือ้ หาต้องครบถ้วนและมีความชัดเจนเท่านัน้ ***
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