
 

BHT9190845 

 
 
 

**ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิ�ในการดาํเนินการยื"นขอ E Visa ประเทศอนิเดียใหก้บัผูร่้วมเดินทางเท่านั2น ยกเวน้แต่ผูร่้วมเดินทางมีวซ่ีาปี* 
 
 

 



 

วนัแรก กรุงเทพฯ(สนามบนิสวุรรณภมิู) – เดลล ี– ศรนีาคา – บา้นเรอื   

@A.C@ น. คณะพรอ้มกนัที� สนามบนิสวุรรณภมิู บรเิวณผูโ้ดยสารขาออก ชั2น 4 ประตู 3 เคานเ์ตอรเ์ชค็อนิสายการบนิ Thai 
Airways (TG) เจา้หนา้ที�ของบรษิทัฯคอยใหก้ารตอ้นรบั และอาํนวยความสะดวกในการเชค็อนิรบับตัรโดยสาร 
**หมายเหต*ุ* เคานเ์ตอรเ์ชค็อนิจะปิดบรกิารก่อนเวลาเครื�องออกอย่างนอ้ย ,- นาท ีและผูโ้ดยสารพรอ้ม ณ ประตูขึ/น
เครื�องก่อนเวลาเครื�องออก 30 นาท ี

@L.CM น. บนิลดัฟ้าสู่ เมืองเดลลี ประเทศอินเดีย โดยสายการบนิ Thai Airways เที�ยวบนิที� TG331 ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 4 
ช ั �วโมง 25 นาท ี(มบีรกิารอาหารและเครื�องดื�มบนเครื�อง) 

N@.CM น.  เดนิทางถงึ สนามบนิอนิทริา คานธี เมืองเดลล ีประเทศอนิเดีย (เวลาทอ้งถิ"นชา้กว่าไทย 1.30 ช.ม.กรุณาปรบันาฬกิาของ
ท่านเป็นเวลาทอ้งถิ"นเพื"อสะดวกในการนัดหมาย) หลงัผ่านข ั/นตอนการตรวจคนเขา้เมอืงและรบัสมัภาระเรียบรอ้ยแลว้                 
นาํท่านเดนิทางสู่ อาคารบนิภายในประเทศ ณ ท่าอากาศยานนานาชาตอินิทริาคานธรี ์เมืองเดล ี

..... น.   ออกเดนิทางสู่ ศรีนาคา (Srinagar) รฐัแคชเมียร ์โดยสายการบนิ ..... เที�ยวบนิที� ..... (ใชเ้วลาบนิประมาณ ; ช ั �วโมง <- 
นาท ีไมม่อีาหารและเครื�องดื�มบนเครื�องบนิ) อสิระอาหารกลางวนั ท่านสามารถใชบ้ริการอาหารที�สนามบนิไดต้ามอธัยาศยั 

***หมายเหต*ุ** เนื"องจากเที"ยวบินภายในประเทศอนิเดีย มีการจาํกดันํ2าหนักกระเป๋าสมัภาระ อนุญาตใหโ้หลดกระเป๋า
สมัภาระลงใตท้อ้งเครื"องบินได ้ท่านละไม่เกิน NM กก. *จาํนานท่านละไม่เกิน N ใบเท่านั2น และสามารถนําขึ2นเครื"องได ้
ท่านละ ไม่เกิน L กก. จาํนวนท่านละไม่เกิน N ใบ กรณีท่านมีนํ2 าหนักเกินทางสายการบินจาํเป็นตอ้งเรียกเก็บค่าใชจ้่าย
เพิ"มเติม ซึ"งลูกคา้จาํเป็นตอ้งชําระเองตามจริงท ั2งหมด จงึขอความกรุณาร่วมมือในการคํานวนนํ2 าหนักสมัภาระก่อนการ
เดินทางทกุคร ั2ง หรอืถา้หากท่านตอ้งการซื2อนํ2าหนกักระเป๋าเพิ"มโปรดตดิต่อบรษิทั 

...... น.  ถงึ สนามบนิศรนีาคา เมืองศรนีาคา ซึ�งเป็นเมอืงหลวงในช่วงฤดูรอ้นแห่งแควน้จมัม-ูแคชเมยีร ์ต ั/งอยู่ในหบุเขาแคชเมยีร ์ที�
ระดบัความสูง 1,730 เมตร ไดเ้ชื�อว่าเป็นดนิแดนแห่งทะเลสาบ สายนํ/า สวนดอกไมแ้ละงานศิลปะ ดว้ยความงดงามของหุบ
เขาแคชเมยีรนี์/ เอง ในศตวรรษที� 17 จกัรพรรดิซาฮงัคีรแ์ละพระนางนูรชาฮาน (พระบดิาและพระมารดาของพระเจา้ซาร์
จาฮานผูส้รา้งทชัมาฮาล) ไดเ้สรจ็มาจากเมอืงอคัรา เพื�อมาเที�ยวดนิแดนในแถบนี/และทรงโปรดปรานทวิทศันแ์ห่งหุบเขาแคช
เมยีรม์าก จนมพีระบญัชาใหส้รา้งสวนดอกไมแ้ละบ่อนํ /าพุรอ้นหลายแห่งเพื�อเป็นที�พกัผ่อน ใหท่้านไดถ้่ายรูปกบัววิสวยๆ 
จากนั/นนาํท่านนั �งรถ Innova คนัละ 4-5 ท่าน หรอื รถตู ้Tempo นั �งคนัละ R-;- ท่าน  จากนั/นนาํท่านเขา้สู่ที�พกั (พกับา้น
เรือ HOUSE BOAT) *** จะมพี่อคา้พายเรือนาํสิ/นคา้มาขายถงึบนเรือ เช่น ผา้พาสมน่ีา, เปเปอรม์าเช่, สรอ้ยคอ, กาํไร, 
เครื�องเงนิ ฯลฯ 

เยน็  �บรกิารอาหารเยน็ ณ บา้นเรอื  
พกับา้นเรอื DELUXE HOUSE BOAT หลงัอาหารใหท่้านพกัผ่อนตามอธัยาศยั 

 
 
 

วนัที"สอง ศรนีาคา – กลุมารค์ – บา้นเรอื  

เชา้  �บรกิารอาหารเชา้ ณ บา้นเรอื 



 

จากนั/นนาํท่านเดนิทางสู่ กลุมารค์ (Gulmarg) ในช่วงฤดูรอ้นที�นี�จะเป็นที�ต ั/งของสนามกอลฟ์ที�สูงที�สุดในโลก สาํหรบัในช่วง
ฤดูหนาวที�นี�เป็นสถานที�เลน่สกีในฤดูหนาว-ช่วงฤดูใบไมผ้ล ิ(ช่วงเดอืนธ.ค.-เม.ย.) นอกจากนี/กุลมารค์ยงัเป็นสถานที�ถ่ายทาํ
ภาพยนตรอ์กีหลายเรื�อง ตลอดเสน้ทางสู่กลุมารค์จะผ่านหมูบ่า้นชาวพื/นเมอืงและเทอืกเขาหมิะสลบัซบัซอ้นสวยงาม  
  

เที"ยง  �บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร หรอื หอ้งอาหารในโรงแรม 
บ่าย จากนั/นนาํท่านขึ/น เคเบลิคาร ์เฟส 1 กระเชา้ลอยฟ้าหรอืกอนโดลา  (รวมอยู่ในค่าทวัร)์ ไปจนถงึ ยอดเขากลุมารค์ ระหวา่ง

ทางขึ/นสู่ยอดเขากุลมารค์ ท่านจะพบเหน็หมูบ่า้นยปิซ ีซึ�งจะอพยพไปอยู่ที�เมอืงจมัมใูนช่วงฤดูหนาว และจะกลบัมาอยู่อาศยั
ในช่วงฤดูรอ้น  หากฟ้าเปิดสามารถมองเหน็ยอดเขา K2 ที�สูงเป็นอนัดบัสองรองจากยอดเขาเอเวอรเ์รส 
เมื�อถงึบนยอดเขากุลมารค์ ใหท่้านถ่ายรูปกบัทวิทศันภ์ูเขาซึ�งเป็นส่วนหนึ�งของเทอืกเขาหมิาลยัที�สวยงาม (สาํหรบัช่วงที�มี
หมิะ ระหวา่งเดอืน ธ.ค.-พ.ค.) ท่านสามารถเลน่สกหีรอืเลน่ลากเลื�อนหมิะได ้ค่าเลน่สกแีละลากเลื�อนหมิะ ไมร่วมในค่าทวัร)์  
สมควรแก่เวลานาํท่านเดนิทางกลบัสู่ เมืองศรนีาคา และนาํท่านเขา้สู่ที�พกั 

เยน็  �บรกิารอาหารเยน็ ณ บา้นเรอื  
พกับา้นเรอื DELUXE HOUSE BOAT หลงัอาหารใหท่้านพกัผ่อนตามอธัยาศยั 

 

วนัที"สาม ศรนีาคา - โซนามารค์ -บา้นเรอื 

เชา้  �บรกิารอาหารเชา้ ณ บา้นเรอื 
จากนั/นนาํท่านเดนิทางสู่ โซนามารค์ เป็นที�รูจ้กักนัในนาม "ประตูสู่ลาดคัห"์ จดุสุดทา้ยก่อนที�จะมุง่หนา้ไปยงัเมอืง เลห ์ของ
ลาดคัห ์โดยขา้มภเูขาโซจ ิลา (Zoji La) เสน้ทางที�ไปโซนามารค์นี/จะขนานไปกบั แมน่ํ /าสนิธุ (Sindhu River) ตน้กาํเนิดของ
แมน่ํ /าศกัดิgสทิธิgหลายสายในอนิเดยี อยู่ห่างจากศรนีาคา ประมาณ h- กโิลเมตร ในอดตีเสน้ทางนี/ เป็นเสน้ทางสายไหม  

เที"ยง �บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร หรอื หอ้งอาหารในโรงแรม 
บ่าย นาํท่านชม โซนามารค์ สูงจากระดบันํ /าทะเล 2,800 เมตร โซนามารค์ 

หมายถงึ ทุ่งแห่งหญา้ทอง โซนามารค์ลอ้มรอบไปดว้ยเทอืกเขาหมิาลยัที�
มคีวามสูง ต ั/งแต่ 4600 - 5300 เมตรเหนือระดบันํ /าทะเล ฉากหลงัเป็น
เทือกเขาหิมาลยั มีเสน้ทาง Trekking สู่ทะเลสาบ และมีดอกไมป่้า
ตลอดท ั/งปี ที�โซนามารค์ ในบรรยากาศดีๆ  เราสามารถเดนิชมธรรมชาติ
และชมความงามของ ช่วงธารนํ /า ธารนํ /าที�เกิดจากหิมะละลาย สมควร
แก่เวลานาํท่านเดนิทางกลบัที�พกั 

เยน็  �บรกิารอาหารเยน็ ณ บา้นเรอื  
พกับา้นเรอื DELUXE HOUSE BOAT หลงัอาหารใหท่้านพกัผ่อนตามอธัยาศยั 

 
วนัที"สี" ศรนีาคา-กลุมารค์-เดล ี

เชา้  �บรกิารอาหารเชา้ ณ บา้นเรอื 



 

 นาํท่าน ล่องเรือสคิารา (เรือพายแบบแคชเมยีร)์ ในทะเลสาบดาล ชมทศันียภาพของเทอืกเขาที�ลอ้มรอบทะเลสาบดาล ชม
สวนผกัลอยนํ/า วถิชีวีติชาวบา้นที�น่ารกัรมินํ /า 

 
 

นาํท่านชม สวนชาลมิาร ์(Shalimar Garden) เป็นสวนดอกไมท้ี�สรา้งขึ/นสมยัราชวงศโ์มกลุ ก่อสรา้งโดยจกัรพรรดซิาฮงัครี์
เพื�อพระมเหสพีระนางนูรชาฮาน และเมอืงศรนีาคาเป็นเมอืงที�มชีื�อเสยีงในการจดัสวนตามแบบสมยัของราชวงศโ์มกลุ 
เนื�องจากภมูอิากาศเยน็สบายเหมาะสมในการเจรญิเตบิโตของตน้ไมด้อกไม ้จงึกลายเป็นที�ประทบัพกัผ่อนของกษตัรยิ ์
ราชวงศโ์มกลุในอดตี ชมตน้เมเปิลอายุกวา่ 400 ปี ตน้ปอปลาร ์ตน้ทวิลปิ และดอกไมน้านาชนิดตามฤดูกาล จากนั/นนาํท่าน
ชม สวนนิชาท (สวนแหง่ความสขุ) มวีวิทวิทศันข์องทะเลสาบดาล  มภีเูขาซารบ์าวาล ต ั/งเป็นฉากหลงั เป็นสวนที�ใหญ่ที�สุด 
มตีน้เมเปิ/ ลอายุกวา่ 400 ปี รวมถงึดอกบวัสวรรค ์ที�หาพบเหน็ไดย้าก และดอกไมน้านาชนิดตามฤดูกาล 

เที"ยง �บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร หรอื หอ้งอาหารในโรงแรม   
จากนั/นนาํท่านเดนิทางเขา้สู่ สนามบนิศรนีาคา เพื�อเชค็อนิกลบัเดล ี

..... น.  ออกเดนิทางสู่ เดลล ีโดยสายการบนิ .... เที�ยวบนิที� ..... (ใชเ้วลาบนิประมาณ ; ช ั �วโมง <- นาท ีไม่มอีาหารและเครื�องดื�ม
บนเครื�องบนิ) 
***หมายเหต*ุ** เนื"องจากเที"ยวบินภายในประเทศอนิเดีย มีการจาํกดันํ2าหนักกระเป๋าสมัภาระ อนุญาตใหโ้หลดกระเป๋า
สมัภาระลงใตท้อ้งเครื"องบินได ้ท่านละไม่เกิน NM กก. *จาํนวนท่านละไม่เกิน N ใบเท่านั2น และสามารถนําขึ2นเครื"องได ้
ท่านละ ไม่เกิน L กก. จาํนวนท่านละไม่เกิน N ใบ กรณีท่านมีนํ2 าหนักเกินทางสายการบินจาํเป็นตอ้งเรียกเก็บค่าใชจ้่าย
เพิ"มเติม ซึ"งลูกคา้จาํเป็นตอ้งชําระเองตามจริงท ั2งหมด จงึขอความกรุณาร่วมมือในการคํานวนนํ2 าหนักสมัภาระก่อนการ
เดินทางทกุคร ั2ง หรอืถา้หากท่านตอ้งการซื2อนํ2าหนกักระเป๋าเพิ"มโปรดตดิต่อบรษิทั 

..... น.   เดนิทางถงึ ท่าอากาศยานนานาชาตอินิทริาคานธรี ์เมืองเดล ีอาคารผูโ้ดยสารบนิภายในประเทศ 
  อสิระอาหารเยน็ ท่านสามารถใชบ้ริการอาหารที�สนามบนิไดต้ามอธัยาศยั 

iC.30 น. บนิลดัฟ้ากลบัสู่ ประเทศไทย โดยสายการบนิ Thai Airways เที�ยวบนิที� TG3Nj ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 4 ช ั �วโมง 25 
นาท ี(มบีรกิารอาหารและเครื�องดื�มบนเครื�อง) 

 
วนัที"หา้ สนามบนิสวุรรณภมิู ประเทศไทย 

@M.iM น. เดนิทางถงึสนามบนิสุวรรณภมู ิประเทศไทย โดยสวสัดภิาพ พรอ้มความประทบัใจ 
........................................................................................ 

 



 

อตัราค่าบรกิารต่อท่านและเงื"อนไขการใหบ้รกิาร 

 
อตัราค่าบรกิารนี2 รวม 

� ตั kวเครื"องบนิชั2นประหยดัระบวุนัเดินทางไป-กลบัพรอ้มคณะ 
� ภาษีนํ2ามนัและภาษีต ั kวทกุชนิด(สงวนสทิธเิกบ็เพิ"มหากสายการบนิปรบัขึ2นก่อนวนัเดินทาง) 
� ที"พกัตามรายการ C คนื พกัหอ้งละ i-C ท่าน (กรณีมาไม่ครบคู่และไม่ตอ้งการเพิ"มเงนิพกัหอ้งเดี"ยว) 
� อาหารตามรายการระบ(ุทางบรษิทัขอสงวนสทิธิ�ในการเปลี"ยนแปลงเวลา, เมนูอาหาร และสถานที"ตามสถานการณ์)  
� ค่าเขา้ชมสถานที"ตามรายการระบ ุ
� ค่าระวางนํ2าหนกักระเป๋าไม่เกนิ i0 กก.สาํหรบัเที"ยวบนิ กรุงเทพฯ-เดลล-ีกรุงเทพฯ 
� ค่าระวางนํ2าหนกักระเป๋าไม่เกนิ NM กก.สาํหรบัเที"ยวบนิ เดลล-ีศรนีาคา-เดลล ี(สายการบนิภายในสามารถปรบัเปลี�ยนสายการบนิและ

เวลาบนิเพื�อความเหมาะสมกบัโปรแกรมทวัร)์ 
� ค่ารถรบั-สง่สถานที"ท่องเที"ยวตามรายการระบ ุ
� ค่ามคัคเุทศกผู์ชํ้านาญเสน้ทางดูแลตลอดการเดินทาง 
� ค่าประกนัชีวติกรณีอบุตัเิหตใุนระหว่างการเดินทาง คุม้ครองในวงเงนิไม่เกนิท่านละ N,@@@,@@@ บาท และค่ารกัษาพยาบาลกรณี

อบุตัเิหตใุนวงเงนิไม่เกนิ ท่านละ i@@,@@@ บาท (ตามเงื"อนไขกรมธรรม)์ 
� ค่าภาษีมูลค่าเพิ"ม 7%  

 อนิเดีย เที"ยวฟิน แคชเมียร ์โซนามารค์ กลุมารค์ M วนั C คนื-TG 

กาํหนดการเดินทาง 
ผูใ้หญ่พกัหอ้ง
ละ2-3ท่าน 

ไม่รวมค่าวซ่ีา 

เด็กอายไุม่เกนิ12ปี
เสรมิเตยีง 

ไม่รวมค่าวซ่ีา 

เด็กอายไุม่เกนิ12ปี
ไม่เสรมิเตยีง 
ไม่รวมค่าวซ่ีา 

ไม่รวมตั kว
เครื"องบนิ 

ไม่รวมค่าวซ่ีา 
พกัเดี"ยว 

วนัที" iL-CN กรกฎาคม ji iC,q9@ .- iC,q9@ .- ii,q9@ .- NN,q9@.- C,q9@.- 
วนัที" @C-@L สงิหาคม ji ii,q9@ .- ii,q9@ .- iN,q9@ .- N@,q9@.- C,q9@.- 
วนัที" N@-NA สงิหาคม ji วนัหยดุ iC,q9@ .- iC,q9@ .- ii,q9@ .- NN,q9@.- C,q9@.- 
วนัที" iA-ir สงิหาคม ji 2N,q9@ .- 2N,q9@ .- i@,q9@ .- q,q9@.- C,q9@.- 
วนัที" CN สงิหาคม-@Aกนัยายน ji  2N,q9@ .- 2N,q9@ .- i@,q9@ .- q,q9@.- C,q9@.- 
วนัที" @L-NN กนัยายน ji 2@,q9@ .- 2@,q9@ .- Nq,q9@ .- r,q9@.- C,q9@.- 
วนัที" NA-Nr กนัยายน ji Nq,q9@ .- Nq,q9@ .- Nr,q9@ .- L,q9@.- C,q9@.- 
วนัที" iN-iM กนัยายน ji 2@,q9@ .- 2@,q9@ .- Nq,q9@ .- r,q9@.- C,q9@.- 



 

 
อตัราค่าบรกิารไม่รวม 

× ค่าทาํหนงัสอืเดินทางไทย,ค่าธรรมเนียมสาํหรบัผูถ้อืพาสปอรต์ต่างชาตค่ิาทาํใบอนุญาตกลบัเขา้ประเทศของคนต่างชาต(ิRe-Entry) 
หรอื คนต่างดา้ว (เป็นหนา้ที"ของผูเ้ดินทางในการจดัทาํเอง) 

× ค่าใชจ้า่ยสว่นตวันอกเหนือจากรายการที"ระบ ุเช่น ค่าเครื"องดื"มและค่าอาหารที"ส ั "งเพิ"มเอง, ค่าโทรศพัท,์ ค่าอาหารและเครื"องดื"มส ั "ง
พเิศษนอกรายการ ค่าซกัรดี, ค่าโทรศพัทท์างไกล, ค่าอนิเตอรเ์น็ต ฯลฯ 

× ค่าใชจ้า่ยอนัเกดิจากความลา่ชา้ของสายการบนิ,อบุตัภิยัทางธรรมชาต,ิการประทว้ง,การจลาจล,การนดัหยดุงาน,การถกูปฏเิสธไม่ให ้
ออกและเขา้เมืองจากเจา้หนา้ที"ตรวจคนเขา้เมืองและเจา้หนา้ที"กรมแรงงานทั2งที"เมืองไทยและต่างประเทศซึ"งอยู่นอกเหนือความ
ควบคมุของบรษิทัฯ 

× ค่าปรบั สาํหรบันํ2าหนกักระเป๋าเดินทางที"เกนิจากที"ทางสายการบนิกาํหนดไว ้

× ค่าธรรมเนียมวซ่ีาอนิเดียแบบ E-Visaท่านละ 3,000 บาท (ชําระพรอ้มค่ามดัจาํทวัร)์ ***ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิ�ในการดาํเนินการ
ยื"นขอวซ่ีาประเทศอนิเดียแบบ E Visa ใหก้บัผูร่้วมเดินทางเท่านั2น ยกเวน้แต่ผูร่้วมเดินทางมีวซ่ีาปี*** 

× ค่าทปิไกดท์อ้งถิ"น,คนขบัรถ 1,M00 บาท/ทรปิ/ลูกทวัร ์N ท่าน (ชําระที"สนามบนิในวนัเดินทาง) 

× ค่าทปิหวัหนา้ทวัรต์ามสนินํ2าใจของทกุท่าน (ไม่รวมในทปิไกดท์อ้งถิ"นและคนขบัรถแต่ไม่บงัคบัทปิ) 

 
เงื"อนไขการสาํรองที"นั "ง 

1.กรุณาทาํการจองก่อนการเดินทาง อย่างนอ้ย 45 วนัทาํการหรอืก่อนหนา้นั2น โดยสง่แฟกซห์รอือเีมลลร์ายชื"อและหนา้หนงัสอืเดินทาง
เพื"อยนัการจองที"นั "ง พรอ้มชําระมดัจาํท่านละ 15,@@@ บาท 
2.ค่าทวัรส์ว่นที"เหลอื บรษิทัฯ จะขอเกบ็ค่าทวัรท์ ั2งหมด 15 วนัก่อนการเดินทาง มิเช่นนั2นบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิ�ในการยกเลกิการเดินทาง
ของท่าน และการคนืเงนิท ั2งหมดหรอืบางสว่นตามค่าใชจ้า่ยที"เกดิขึ2นจรงิ 
3.เมื"อท่านตกลงชําระเงนิค่าบรกิารไม่ว่าท ั2งหมดหรอืบางสว่นกบัทางบรษิทัฯ ทางบรษิทัฯจะถอืว่าท่านไดย้อมรบัในเงื"อนไขการใหบ้รกิารที"
ไดร้ะบไุวใ้นเอกสารฉบบันี2 ท ั2งหมดนี2 แลว้ 
4.ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิ�ในการดาํเนินการยื"นขอวซ่ีาประเทศอนิเดียแบบ E Visa ใหก้บัผูร่้วมเดินทางเท่านั2น ยกเวน้แต่ผูร่้วมเดินทางมี
วซ่ีาปี 
 
 
 

เงื"อนไขการยกเลกิ 
1.ยกเลกิการเดินทางกอ่นการเดินทาง 30 วนั บรษิทัฯจะคนืเงนิค่ามดัจาํใหท้ ั2งหมด โดยจะหกัค่าใชจ้า่ยที"เกดิขึ2นจรงิ เช่นค่าธรรมเนียมวี
ซ่า ยกเวน้ในกรณีวนัหยดุเทศกาล,วนัหยดุนกัขตัฤกษ ์ทางบรษิทัฯขอสงวนสทิธิ�ไม่คนืเงนิมดัจาํโดยไม่มีเงื"อนไขใดๆทั2งสิ2น 
i.ยกเลกิการเดินทาง 15 วนั ก่อนการเดินทาง หกัค่ามดัจาํทวัร ์M@% 
C.ยกเลกิกอ่นการเดินทาง L-NA วนัเกบ็ค่าใชจ้า่ย 100% ของราคาทวัร ์ต่อท่าน 



 

4.สาํหรบัผูโ้ดยสารที"ไม่ไดถ้อืหนงัสอืเดินทางไทย และทางบรษิทัฯเป็นผูย้ื"นวซ่ีาให ้เมื"อผลวซ่ีาผ่านแลว้มีการยกเลกิการเดินทางบรษิทัฯ 
ขอสงวนสทิธิ�ในการคนืค่ามดัจาํท ั2งหมด 
 

เงื"อนไขการใหบ้รกิาร 
1.โปรแกรมทวัรนี์/จะสามารถออกเดนิทางไดต้อ้งมจีาํนวนผูเ้ดนิทางข ั/นตํ �า 30 ท่านรวมในคณะตามที�กาํหนดไวเ้ท่านั/น หากมจีาํนวนผู ้
เดนิทางรวมแลว้นอ้ยกวา่ที�กาํหนดไว ้บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิgในการยกเลกิหรอืปรบัเปลี�ยนกาํหนดการเดนิทาง ในกรณีที�มผูีเ้ดนิทาง 15-19 
ท่าน ตอ้งเพิ�มเงนิท่านละ 2,000 บาท, กรณีที�มผูีเ้ดนิทาง 20-24 ท่านตอ้งเพิ�มเงนิท่านละ 1,000 บาท และในกรณีที�มผูีเ้ดนิทาง 25-29 ท่าน
ตอ้งเพิ�มเงนิท่านละ 500 บาท 
2.ในกรณีที�ท่านไมไ่ดร้บัผลการอนุมตัวิซี่าเขา้ประเทศอนิเดยี แบบ E-Visa ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิgในการคนืค่าธรรมเนียมวซี่า E-Visa 
และเรยีกเก็บค่าธรรมเนียมวซี่าเพิ�มเตมิ เพื�อดาํเนินการขอวซี่าใหมโ่ดยตรงกบัทางศูนยร์บัยื�นวซี่าอนิเดยี ประจาํประเทศไทย 
3.บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิgในการเปลี�ยนแปลงราคาและเงื�อนไขต่างๆ โดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ ท ั/งนี/ใหข้ึ/นอยู่กบัดุลยพนิิจของบรษิทัฯ 
เท่านั/น อกีท ั/งขอ้สรุปและขอ้ตดัสนิใดๆ ของบรษิทัฯ ใหถ้อืเป็นขอ้ยุตสิิ/นสุดสมบูรณ ์
4.บรษิทัฯ และตวัแทนของบรษิทัขอสงวนสทิธิgที�จะเปลี�ยนแปลงรายการทวัรต์ามความเหมาะสม ใหส้อดคลอ้งกบัสถานการณ ์ขอ้จาํกดัดา้น
ภมูอิากาศ และเวลา ณ วนัที�เดนิทางจรงิ ท ั/งนี/ทางบรษิทัฯ จะยดึถอืและคาํนึงถงึความปลอดภยั รวมถงึประโยชนสู์งสุดของลูกคา้ส่วนมาก
เป็นสาํคญั 
5.รายการทวัรนี์/ เป็นการท่องเที�ยวแบบหมูค่ณะ (Join Tour) จดัทาํและดาํเนินการโดยบรษิทัคู่คา้ (Partner) 
6.อตัราค่าบรกิารคดิคาํนวณจากอตัราแลกเปลี�ยน และราคาต ั tวเครื�องบนิในปจัจบุนั บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิgในการปรบัเปลี�ยนราคาค่าบรกิาร
ในกรณีที�มกีารขึ/นราคาค่าต ั tวเครื�องบนิ ค่าประกนัภยัสายการบนิ ค่าธรรมเนียมนํ/ามนั หรอืมกีารประกาศลดค่าเงนิบาท หรอือตัรา
แลกเปลี�ยนไดป้รบัขึ/นในช่วงใกลว้นัที�คณะจะเดนิทาง 
7.ในระหวา่งการท่องเที�ยวนี/ หากท่านไมใ่ชบ้รกิารใดๆ ไมว่า่ท ั/งหมดหรอืบางส่วน ถอืวา่ท่านสละสทิธิgไมส่ามารถเรยีกรอ้งขอคนืค่าบรกิารได ้
8.หากท่านไมเ่ดนิทางกลบัพรอ้มคณะทวัร ์ต ั tวเครื�องบนิขากลบัซึ�งยงัไมไ่ดใ้ช ้ไมส่ามารถนาํมาขอคนืเงนิได ้
9.ค่าบรกิารที�ท่านชาํระกบัทางบรษิทัฯ เป็นการชาํระแบบเหมาขาด และทางบรษิทัฯ ไดช้าํระใหก้บับรษิทัฯ ตวัแทนแต่ละแห่งแบบเหมาขาด
เช่นกนั ดงันั/นหากท่านมเีหตอุนัใดที�ทาํใหท่้านไมไ่ดท่้องเที�ยวพรอ้มคณะตามรายการที�ระบไุว ้ท่านจะขอคนืค่าบรกิารไมไ่ด ้
10.กรณีเกดิความผดิพลาดจากตวัแทน หรอื หน่วยงานที�เกี�ยวขอ้ง จนมกีารยกเลกิ ลา่ชา้ เปลี�ยนแปลง การบรกิารจากสายการบนิ บรษิทั
ขนส่ง หรอื หน่วยงานที�ใหบ้รกิาร บรษิทัฯ จะดาํเนินโดยสุดความสามารถที�จะจดับรกิารทวัรอ์ื�นทดแทนให ้แต่จะไมค่นืเงนิใหส้าํหรบั
ค่าบรกิารนั/นๆ 
11.มคัคุเทศก ์พนกังาน และตวัแทนของบรษิทัฯ ไมม่สีทิธิgในการใหค้าํสญัญาใดๆ ท ั/งสิ/นแทนบรษิทัฯ นอกจากมเีอกสารลงนามโดยผูม้ี
อาํนาจของบรษิทัฯ กาํกบัเท่านั/น 
12.บรษิทัฯ รบัเฉพาะผูม้วีตัถปุระสงคเ์ดนิทางเพื�อท่องเที�ยวเท่านั/น การเดนิทางของผูเ้ดนิทางดว้ยวตัถปุระสงคแ์อบแฝงอื�น ๆ เช่น การไป
คา้แรงงาน การคา้ประเวณี การคา้มนุษย ์การขนส่งสนิคา้หนีภาษ ีการขนยาเสพตดิ การโจรกรรม การขนอาวุธสงคราม การก่อการรา้ย 
และ อื�น ๆ ที�เขา้ขา่ยผดิกฏหมาย ผดิศีลธรรมอนัด ีบรษิทัฯ มไิดม้สี่วนรูเ้หน็ เกี�ยวขอ้ง หรอื มสี่วนตอ้งรบัผดิชอบใด ๆ กบัการกระทาํ
ดงักลา่วท ั/งสิ/น 



 

13.หากผูเ้ดนิทางถกูเจา้หนา้ที�ตรวจคนเขา้เมอืงของประเทศนั/นๆ ปฏเิสธการเขา้ - ออกเมอืง ดว้ยเหตผุลใดๆ ก็ตาม ถอืเป็นเหตผุลซึ�งอยู่
นอกเหนืออาํนาจ และความรบัผดิชอบของบรษิทัฯ ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิgที�จะไมร่บัผดิชอบการคนืเงนิท ั/งหมด 
14.ผูเ้ดนิทางตอ้งใชว้จิารณญาณส่วนตวัและรบัผดิชอบต่อการตดัสนิใจในการเลอืกซื/อสนิคา้ต่าง ๆ ในระหวา่งการเดนิทางท่องเที�ยวดว้ยตวั
ท่านเอง บรษิทัฯ จะไมส่ามารถรบัผดิชอบใด ๆ หากเกดิความไมพ่งึพอใจในสนิคา้ที�ผูเ้ดนิทางไดซ้ื/อระหวา่งการเดนิทางท่องเที�ยวนี/ 
15.ผูเ้ดนิทางตอ้งรบัผดิชอบต่อการจดัเก็บ และ ดูแลทรพัยส์นิส่วนตวั ของมค่ีาต่าง ๆ อย่างระมดัระวงั บรษิทัฯ จะไมส่ามารถรบัผดิชอบ
ใด ๆ หากเกดิการสูญหายของ ทรพัยส์นิสว่นตวั ของมค่ีาต่าง ๆ ระหวา่งการเดนิทางท่องเที�ยว 
16.บรษิทัฯ จะไมร่บัผดิชอบต่อการสูญหายของทรพัยส์นิ และ สมัภาระระหวา่งการเดนิทางอนัมสีาเหตมุาจากสนามบนิ สายการบนิ บรษิทั
ขนส่ง โรงแรม หรอื การโจรกรรม แต่จะทาํหนา้ที�เป็นตวัแทนในการเรยีกรอ้งค่าชดใชใ้หก้บัผูเ้ดนิทาง 
17.บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิgที�จะไมร่บัผดิชอบค่าเสยีหายในเหตกุารณท์ี�เกดิจากการยกเลกิหรอืความลา่ชา้ของสายการบนิ ภยัธรรมชาต ิการ
นดัหยุดงาน การจลาจล การปฏวิตั ิรฐัประหาร ที�อยู่นอกเหนือการควบคุมของทางบรษิทัฯ หรอื ค่าใชจ่้ายเพิ�มเตมิที�เกดิขึ/นทางตรง หรอื
ทางออ้ม เช่น การเจบ็ป่วย การถกูทาํรา้ย การสูญหาย ความลา่ชา้ หรอื จากอบุตัเิหตตุ่างๆ 
18.บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิgที�จะไมร่บัผดิชอบใด ๆ ต่อการไมเ่ป็นไปตามความคาดหวงั และความไมพ่งึพอใจของผูเ้ดนิทาง ที�เกี�ยวขอ้งกบั 
สภาพธรรมชาต ิภมูอิากาศ ฤดูกาล ทศันียภาพ วฒันธรรม วถิแีละพฤตกิรรมของประชาชนในประเทศที�เดนิทางไป 
19.ทางบรษิทัฯจะไมร่บัผดิชอบใดๆท ั/งสิ/น หากผูเ้ดนิทางประสบเหตสุภาวะฉุกเฉินจากโรคประจาํตวั ซึ�งไมไ่ดเ้กดิจากอบุตัเิหตใุนรายการ
ท่องเที�ยว(ซึ�งลูกคา้จะตอ้งยอมรบัในเงื�อนไขนี/ในกรณีที�เกดิเหตสุุดวสิยั ซึ�งอยู่นอกเหนือความรบัผดิชอบของบรษิทัทวัร)์ 
20.กรณีใชห้นงัสอืเดนิทางราชการ(เลม่นํ /าเงนิ) เดนิทางเพื�อการท่องเที�ยวกบัคณะทวัร ์หากท่านถกูปฏเิสธในการเขา้-ออกประเทศใดๆก็ตาม 
ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิgไมค่นืค่าทวัรแ์ละรบัผดิชอบใดๆท ั/งสิ/น 
21.กรณีที�ท่านตอ้งออกตั tวภายในประเทศ เช่น (ต ั tวเครื�องบนิ,ต ั tวรถทวัร,์ต ั tวรถไฟ) กรุณาสอบถามที�เจา้หนา้ที�ทกุคร ั/งก่อนทาํการออกตั tว 
เนื�องจากสายการบนิอาจมกีารปรบัเปลี�ยนไฟลท์บนิ หรอื เวลาบนิ โดยไมไ่ดแ้จง้ใหท้ราบลว่งหนา้ทางบรษิทัฯจะไมร่บัผดิชอบใดๆในกรณีถา้ท่าน
ออกตั tวภายในโดยไมแ่จง้ใหท้ราบและหากไฟลท์บนิมกีารปรบัเปลี�ยนเวลาบนิเพราะถอืวา่ท่านยอมรบัในเงื�อนไขดงักลา่วแลว้ 
2y. หนงัสอืเดินทางตอ้งมีอายกุารใชง้านเหลอืไม่นอ้ยกว่า 6 เดือน และบรษิทัฯรบัเฉพาะผูมี้จุดประสงคเ์ดินทางเพื"อท่องเที"ยวเท่านั2น 
(หนงัสอืเดนิทางตอ้งมอีายุเหลอืใชง้านไมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน บรษิทัฯไมร่บัผดิชอบหากอายุเหลอืไมถ่งึและไมส่ามารถเดนิทางได ้ 

 
เอกสารที�ตอ้งเตรยีมประกอบการยื�นวซีา่อนิเดยี(E-Visa) 

 
1.แบบฟอรม์ แบบฟอรม์กรอกขอ้มลูเพื�อประกอบการดําเนนิการขอวซีา่ โดยตอ้งกรอกขอ้มลูใหค้รบถว้น 
2.ไฟลแ์สกนหนังสอืเดนิทาง (Passport) ไฟลส์กลุ pdf 
3.สแกนรปูถา่ยส ีดา้นหลงั เป็นสขีาว ไมม่กีรอบ ขนาด 2 x 2นิ?ว 2 รปู 
 

ตวัอยา่งรปูถา่ยและหนา้ พาสปอตที�แสกน 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

แบบฟอรม์กรอกขอ้มลูเพื�อประกอบการดาํเนนิการขอวซีา่ 

*โปรดทราบ วซีา่ออนไลนข์องประเทศอนิเดยี มขีอ้จาํกดัการใหว้ซีา่ 2 คร ั*งตอ่ 1 ปีปฎทินิ หากทา่นเคย

ไดย้ื�นหรอืไดร้บ้การอนมุตัวิซีา่ออนไลนค์รบ 2 คร ั*งแลว้ จะตอ้งดาํเนนิการยื�นผา่นศนูยร์บัยื�นวซีา่อนิเดยี

เทา่น ั*น กรณุาตดิตอ่เจา้หนา้ที�เพื�อใหก้ารแนะนํา 

ประวตัสิว่นตวั  

คํานําหนา้ :   ⃣⃣    นาย    ⃣⃣  นาง   ⃣⃣  นางสาว      ⃣⃣  เด็กชาย    ⃣⃣  เด็กหญงิ  

       
ชื�อ :  _     _______________                  ______นามสกลุ : _     ____________  ___                                          ___    
     
NAME: _     _______________                  ___   SURNAME: _     ____________ ___                                         ___  
       

สถานะภาพ :      ⃣⃣   แตง่งาน         ⃣⃣   โสด          ⃣⃣   หยา่รา้ง 

 
ตําหนบินรา่งกายที�เห็นไดช้ดั เชน่ ไฝ,แผลเป็น :__________________________________________________________ 
 
ชื�อสาม/ีภรรยา:                                          _____________________________________________      _   ___ _____    
  
สญัชาตสิาม/ีภรรยา :                                         _____________________________________________  __________ 
 
ที�อยูปั่จจบุนั : ____                                          ____________________________________________  ____                                          
 
____________________________________________   _______         ____________________________________      
 
เบอรโ์ทรศพัท ์บา้น :_________________________________________ 
 
เบอรโ์ทรศพัท ์มอืถอื :_________________________________________ 
 

ประวตัคิรอบครวั  
ชื�อ/นามสกลุบดิา :                 _______________________สญัชาต ิ_______                       _____________________ 
 
ชื�อ/นามสกลุมารดา :               ______________________สญัชาต ิ____                         _______________________ 
 

ประวตักิารศกึษา  
____                                          ____________________________________________   _______         _________      
____                                          ____________________________________________   _______         _________      
 
ประวตักิารทาํงาน 
อาชพี :          ____________                                        ___                                                                         ____  
 
ชื�อบรษัิท/สถานศกึษา :                                ___                                         _________________________________ 
 
เบอรโ์ทรตดิตอ่ :                                                                                                                                            ___                                         
 



 

ที�อยู ่ : ____                                          ____________________________________________   ________________ 
 ____                                          ____________________________________________   _______         _________      
 
รหสัไปรษณีย ์: ___                      _                  
 
*โปรดระบรุายชื�อประเทศที�ทา่นไดเ้ดนิทางในชว่งระยะเวลา 10 ปี * สาํคญัมาก 
______________________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________ 
 
*หากทา่น "เคย" ไดร้บัวซีา่อนิเดยี โปรดแจง้รายละเอยีดวซีา่ ประเภทของวซีา่/ หมายเลขวซีา่/ หมายเลขวซีา่ คร ั*งลา่สดุ * 
สาํคญัมาก 
 
_________________________________________________________________________________ 
 
*หากทา่น "เคย" ไปประเทศอนิเดยีมากอ่นโปรดระบเุมอืงที�ทา่นไป และชื�อโรงแรมที�พกั ลา่สดุ * สาํคญัมาก 
 
_________________________________________________________________________________ 
 
*ในชว่ง 3 ปีที�ผา่นมา ทา่นเคยเดนิทางไปประเทศดงัตอ่ไปนี*หรอืไม ่: บงัคลาเทศ/ ศรลีงักา/ ภฏูาน/ มลัดฟีส/์ เนปาล/ 
ปากสีถาน/ อฟักานสิถาน หากทา่นเคยโปรดระบวุนัเดนิทาง * สาํคญัมาก 
 
_________________________________________________________________________________ 
 

 


