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Series Group Kashmir-TAJ 8D (IC) 

V.I.P Group India 
 

สัมผัสหนึ่งในเจ็ดสิ่งมหัศจรรย์ของโลก อนุสรณ์สถานแห่งความรัก 

ณ ทัชมาฮาล ชมความยิง่ใหญ่อลงัการของสิ่งก่อสร้างจากหินอ่อนสีขาวทั้งหลัง 

เยือนหุบเขาสวรรค์ ใต้ขอบหลังคาโลก ศรีนาคา หุบเขาแกะพาฮาลแกม และกุลมาร์ค 

    
 สัมผัสกับเส้นทางบินที่สวยที่สุดในโลกจากเดลีสู่ศรีนาคา เลียบเทือกเขาหิมาลัย  

 ชมสวรรค์บนโลกมนุษย์ไปจนถึงทุ่งราบแคชเมียร์มงกุฎเพชรของอินเดียที่อยู่กลางอ้อมกอดของเทือกเขาหิมาลัย 

 พักผ่อนบนเรือล าหรูที่สร้างจากไม้ซีดัลกลิ่นหอม และแกะสลักลายไม้ด้วยศิลปะของแคชเมียร์ทั้งล า  

 นกสีสวยนานาพันธ์ุจากไซบีเรีย ที่แวะเวียนมาเล่นน้ าตลอดทั้งวัน  

 ความสวยงามของแคชเมียร์ท าให้เกิดแรงบันดาลใจของศิลปิน จึงมีผลงานทางศิลปะ ดนตรี บทกลอนที่งดงาม

มากมาย  

 แคชเมียร์สวรรค์ของคู่ฮันนีมูน เป็นดินแดนที่สวยที่สุดในโลก และเป็นประสบการณ์ที่ยากจะลืมส าหรับผู้ที่ได้มาเยือน 
 

      

 

โดยสายการบินแอร์อินเดยี (AI) 
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วันท่ีหนึ่งของการเดินทาง                                    กรุงเทพ – เดลี – อัครา 
06.50 น.  คณะพร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ ช้ัน 4 ประตูทางเข้าที่ 10 แถว W  
08.50 น. เหินฟ้าจากท่าอากาศยานสุวรรณภูมิสู่นครเดลี ประเทศอินเดีย โดย สายการบินแอร์อินเดีย (Air India) 

เที่ยวบินที่ AI333 (รับประทานอาหารเช้าบนเครื่อง) 
12.05* น. (เวลาท้องถ่ิน) ถึงท่าอากาศยานนานาชาติอินทิราคานธี นครเดลี ตามเวลาท้องถ่ิน หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้า

เมืองเรียบร้อยแล้ว น าท่านเข้าสู่ภัตตาคาร 
13.00 น. รับประทานอาหารกลางวันที่ภัตตาคาร 
14.00 น. น าท่านเดินทางเข้าสู่เมืองอัครา เมืองเก่าแก่แห่งหนึ่งของประเทศอินเดีย เคยเป็นศูนย์กลางการปกครองของ

อินเดียสมัยราชวงศ์โมกุลสลับกันกับนครเดลี และเป็นสถานที่ตั้งของทัชมาฮาล เดินทางโดยรถโค้ชปรับอากาศ 
ใช้เวลาเดินทางประมาณ 5 ช่ัวโมง 

19.00 น. เดินทางถึงเมืองอัครา น าท่านเข้าสู่ที่พักโรงแรมเจปีย์พาเลซ (Jaypee Palace Hotel) หรือเทียบเท่า จากนั้น
รับประทานอาหารค่ าที่โรงแรม และพักผ่อนตามอัธยาศัย 

*หมายเหตุ เวลาท้องถ่ินในประเทศอินเดียช้ากว่าเวลาในประเทศไทย 1 ช่ัวโมง 30 นาที 
วันท่ีสองของการเดินทาง                                     อัครา – เดล ี

07.30 น. รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม 
08.30 น. น าท่านชมอนุสรณ์สถานแห่งความรักที่ยิ่งใหญ่ ทัชมาฮาล ซึ่งตั้งอยู่

ริมฝั่งน้ ายมุนา สร้างข้ึนด้วยหินอ่อนสีขาวและหินทรายสีแดง 
ประดับประดาด้วยรัตนชาติหลากหลายชนิด ใช้เวลาในการสร้างถึง 
22 ปี เพื่อแสดงถึงความรักอันย่ิงใหญ่ของกษัตริย์ชาจาร์ฮาลต่อพระ
มเหสีมุมตัสมาฮาลที่สวรรคตเนื่องจากการให้ก าเนิดโอรสองค์ที่ 14 
ภายในทัชมาฮาลนั้นเป็นที่บรรจุร่างของพระนางมุมตัสมาฮาลและ
กษัตริย์ชาจาร์ฮาลที่สวยงามโดดเด่น หลังจากนั้นน าท่านเยือนอัคราฟอร์ท พระราชวังที่ยิ่งใหญ่สร้างข้ึนโดยใช้
เวลาที่ยาวนานถึงสามยุคของกษัตริย์แห่งราชวงศ์โมกุล มีลักษณะเป็นก าแพงสองช้ัน และป้อมปราการทางเข้าสี่

ทิศ ภายในประกอบด้วยพระราชวัง มัสยิด สวนดอกไม้ สนาม 
และอาคารทางเดินโดยรอบทั้งอาคารหินทรายสีแดงสร้างโดย
กษัตริย์อัคบาร์ ที่นี่ยังเป็นที่ คุมขังกษัตริย์ชาจาร์ฮาลโดย
บุตรชายของพระองค์เอง พระองค์ใช้เวลาช่วงสุดท้ายของชีวิต
โดยการมองผ่านแม่น้ ายมุนาไปยังทัชมาฮาลที่ซึ่งมเหสีสุดที่รัก
ของพระองค์ประทับอยู่อย่างนิรันดร์ 

12.30 น. รับประทานอาหารกลางวันที่โรงแรมและเช็คเอาท์  
13.30 น. น าท่านเดินทางกลับสู่นครเดลี 
18.30 น. รับประทานอาหารค่ าที่ภัตตาคาร 
19.30 น. น าท่านเข้าสู่ทีพ่ักโรงแรมคราวน์พลาซ่า (Crown Plaza) หรอืเทียบเท่า และพักผ่อนตามอัธยาศัย 
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วันท่ีสามของการเดินทาง                                    เดลี – ศรีนาคา – กุลมารค์ 
08.00 น. รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม  
09.15 น. เช็คเอาท์พร้อมสัมภาระ น าท่านสู่ท่าอากาศยานนานาชาติอินทิราคานธี นครเดลี 
10.00 น.   เดินทางถึงท่าอากาศยานนานาชาติอินทิราคานธี นครเดลี 
12.05 น. เดินทางสู่ศรีนาคา เมืองหลวงของแคว้นจามมูและแคชเมียร์ โดยสาย

การบินแอร์อินเดีย (Air India) เที่ยวบินที่ AI866  
13.30 น.   เดินทางถึงสนามบินศรีนาคา รับประทานอาหารกลางวันที่ภัตตาคาร 

จากนั้นน าท่านเดินทางโดยรถ INNOVA สู่กุลมาร์คซึ่งถือเป็นภูเขาที่
สวยงามที่สุดแห่งหนึ่งในแคชเมียร์ เดิมเรียกเการิมาร์ค ตั้งโดยสุลต่าน
ยูซุปซาร์ในศตวรรษที่ 16 เนื่องจากที่นี่เป็นทุ่งหญ้าที่เต็มไปด้วย
ดอกไม้ป่าตามฤดูกาล และในปัจจุบันยังเป็นสถานที่ตั้งสนามกอล์ฟ 
18 หลุมที่สูงที่สุดในโลก (3,000 เมตรจากระดับน้ าทะเล) ตลอด
เส้นทางสู่กุลมารค์จะผา่นทุ่งนาข้าว หมู่บ้าน ชาวพื้นเมือง ฝูงแกะตาม
ภูเขา และเทือกเขาหิมะสลับซับซ้อนสวยงาม 

17.00 น. น าท่านเข้าสู่ทีพ่ักสไตล์รสีอร์ท ณ HEEVAN RETREAT RESORT หรือเทียบเท่า 
18.30 น. เดินทางกลับเข้าสูท่ี่พัก หลังจากนั้นรับประทานอาหารค่ าทีห่้องอาหารของรสีอร์ท และพกัผอ่นตามอัธยาศัย 
วันท่ีสี่ของการเดินทาง                                       กุลมาร์ค – ศรีนาคา 

07.30 น. รับประทานอาหารเช้าทีร่ีสอร์ท 
08.30 น. น าท่านข้ึนเคเบิลคาร์ (Step1) ชมวิวที่สวยงามดุจสวรรค์จนถึงยอดเขากุลมารค์ ให้ท่านได้ถ่ายรูปกับทิวทัศน์ภูเขา

หิมะที่สวยงามในทุกทิศทางของกลุมารค์ ชมสถานที่เล่นสกีในฤดูหนาว อิสระในการเล่นสกีหรอืหิมะตามอัธยาศัย 
(ค่าข่ีม้าประมาณ 800 รูปี ไม่รวมอยู่ในค่าทัวร์) 

12.30 น. รับประทานอาหารกลางวันที่รีสอร์ท น าท่านเดินทางกลับเข้าสู่ตัวเมืองศรีนาคา น าท่านเข้าสู่ที่พักโรงแรมเรือ 
DELUXE HOUSE BOAT 

15.30 น. น าท่านชมสวนดอกไม้ที่สร้างข้ึนในสมัยราชวงศ์โมกุลในเมืองศรีนาคา 
แคชเมียร์เป็นแคว้นที่มีช่ือเสียงในการจัดสวนตามแบบสมัยของราชวงศ์
โมกุล เนื่องจากภูมิอากาศเย็นเหมาะสมในการเจริญเติบโตของต้นไม้
ดอกไม้ จึงกลายเป็นที่ประทับพักผ่อนของกษัตริย์ราชวงศ์โมกุลในอดีต 
เช่น สวนชาลิมาร์ สวนแห่งความรักสร้างโดยจักรพรรดิชาฮังคี จากนั้นน า
ชม สวนนิชาทบากห์ ซึ่งเป็นสวนที่ใหญ่ที่สุด มีต้นเมเปิลอายุกว่า 400 ปี 
ต้นปอปลาร์ ต้นทิวลิป และดอกไม้นานาชนิดตามฤดูกาล 

16.30 น. น าท่านชมจามามัสยิด (Jama Masjid) ซึ่งสร้างเป็นครั้งแรกสมัยสุลต่านสิคานเดอร์ และบูรณะต่อมาอีกหลาย
สมัย เป็นมัสยิดที่สร้างด้วยรูปแบบของสถาปัตยกรรมแบบจีนและเนปาลด้วยหลังคาทรงสี่เหลี่ยม ภายในมีเสาที่
ตัดจากต้นซีดาลทั้งต้นกว่า 300 ต้นเรียงรายอยู่ 

18.30 น. รับประทานอาหารค่ าที่โรงแรมเรือ DELUXE HOUSE BOAT หลังจากนั้นพักผ่อนตามอัธยาศัย 
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วันท่ีห้าของการเดินทาง                                     ศรีนาคา – พาฮาลแกม – ศรีนาคา 
07.30 น. รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรมเรือ DELUXE HOUSE BOAT 
08.30 น. ออกเดินทางจากศรีนาคาสู่หุบเขาแกะพาฮาลแกม ห่างจากศรีนาคาไปทางทิศ

ตะวันออกประมาณ 87 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3 ช่ัวโมง เป็นชุมทาง
ที่คนท้องถิ่นใช้เป็นเส้นทางเข้าสู่เมืองจามมูและเดลลี พาฮาลแกมเป็นเมืองที่มี
ความสูงจากระดับน้ าทะเลประมาณ 2,130 เมตร เป็นสถานที่ซ่ึงมีช่ือเสียงที่สุด
ของอุตสาหกรรมภาพยนตร์ของอินเดีย ระหว่างสองข้างทางท่านจะผ่านพบวิถี
ชีวิตของชาวแคชเมียร์ที่หลากหลาย เช่น หมู่บ้านที่ท าครกหิน หมู่บ้านที่ท าไม้
แบตส าหรับกีฬาคลิกเก็ต ที่เราจะพบเห็นชาวแคชเมียร์เล่นกีฬาประเภทน้ีได้ตาม
สนามทั่วไป ไม้แบตน้ีท ามาจากต้นหลิว (Willow Tree) ซ่ึงพบเห็นได้ทั่วไปทั้งในเมืองและนอกเมือง 

11.30 น. รับประทานอาหารกลางวันทีภ่ัตตาคารในพาฮาลแกม  
12.30 น. น าท่านเดินชมหุบเขาที่มีสายน้ าไหลมาบรรจบกันเป็นแม่น้ าลิดเดอร์ ท่าน

สามารถขี่ม้าแคระแบบมีคนจูงชมความงามของธรรมชาติ ป่าสนขนาดใหญ่และ
หมู่บ้านที่มีวิถีชีวิตแบบพื้นบ้านของชาวแคชเมียร์ เส้นทางการขี่ม้าอาจแตกต่าง
ไปตามฤดูกาล บางช่วงอาจเป็นเส้นทางไต่เขาสูงชัน (การขี่ม้าจะใช้เวลาไป-กลับ
ประมาณ 1-2 ช่ัวโมง ค่าขี่ม้าประมาณ 800 รูปี ไม่รวมในค่าทัวร์) ก่อนกลับที่
พัก ให้ท่านได้  ช็อปปิ้งสินค้าพื้นเมืองที่ตลาดใกล้มัสยิด เช่น ผ้าพันคอ รองเท้า
สไตล์อนิเดีย ฯลฯ  
ได้เวลาสมควร เดินทางกลับเมืองศรีนาคา ตลอดสองข้างทางชมทิวทัศน์ที่สวยงามของหมู่บ้านต่างๆ ทุ่งนา ทุ่งหญา้ 
และต้นสนยักษ์ ป่าสมบูรณ์ที่สวยงาม และเป็นฉากของภาพยนตร์มาหลายเร่ืองแล้ว แวะชมตลาดในเมืองศรีนาคา 

18.30 น.   รับประทานอาหารเย็นที่โรงแรมเรือ DELUXE HOUSE BOAT หลังจากน้ันพักผ่อนตามอัธยาศยั 

วันท่ีหกของการเดินทาง                                      ศรีนาคา – โซนามาร์ค – ศรีนาคา 
07.30 น. รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรมเรือ DELUXE HOUSE BOAT  
08.30 น.  น าท่านออกเดินทางสู่โซนามาร์ค เส้นทางนี้เป็นเส้นทางที่มีทิวทัศน์สวยงาม ตลอด

เส้นทางจึงเปน็เสน้ทางทีใ่ห้ขับรถไปถ่ายรูปไป ความสูงไล่ข้ึนไปถึงระดับ 3,000 เมตร
จากระดับน้ าทะเลและมีเทือกเขาหิมาลัยเป็นฉากหลัง ที่เรียกขานตามภาษาท้องถ่ิน
ว่าทาจิวาส ภูเขาซึ่งปกคลุมไปด้วยหิมะตลอดปี มีแม่น้ าสินธุลดเลี้ยวผ่านหุบเขาใน
อีกฟากของถนน โซนามาร์คเป็นสถานีเริ่มต้นที่จะมุ่งหน้าไปยังลาดัคห์ หรือเป็นที่
รู้จักกันดีในช่ือว่าประตูสู่ลาดัคห์ ผ่านชมป่าวอลนัตใหญ่ที่ปลูกเรียงรายตลอดสองข้างทาง 

12.00 น.   รับประทานอาหารกลางวันที่ภัตตาคารในโซนามาร์ค 
13.00 น. ชมธรรมชาติ สัมผัสอากาศที่หนาวเย็น ชมวิวภูเขาที่ปกคลุมไปด้วยหิมะที่ขาวโพลนจน

แสบตาและสองฟากฝั่งถนนที่เต็มไปด้วยธารน้ าแข็งกลาเซียร์ ถนนบางช่วงต้องตัดผ่าน
ช่องน้ าแข็งขนาดใหญ่ ที่น่ีจะมีกิจกรรมในแบบแคชเมียร์ให้ท่านได้ลองหาประสบการณ์ 
เช่น การน่ังเลื่อน (มีคนลาก) สู่เนินหิมะด้านบนจากน้ันปล่อยให้ลื่นไหลลงมา หรือท่านที่
หลงใหลในธรรมชาติสามารถขี่ม้าชมความงามของกลาเซียร์อย่างใกล้ชิดมากขึ้น (ค่า
เลื่อนและค่าขี่ม้าไม่รวมในค่าทัวร์ โปรดสอบถามรายละเอียดจากหัวหน้าทัวร์)  
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ได้เวลาพอสมควร น าท่านเดินทางกลับสู่ศรีนาคา ระหว่างทางแวะชมฟาร์มปลาเทราท์ และให้ท่านได้แวะถ่ายรูป
ทิวทัศน์ที่สวยงามตลอดสองข้างทางตามอัธยาศัย  

18.30 น.   รับประทานอาหารเย็นที่โรงแรมเรือ DELUXE HOUSE BOAT หลงัจากนั้นพกัผอ่นตามอัธยาศัย 

วันท่ีเจ็ดของการเดินทาง                                     ศรีนาคา – เดล ี
07.00 น. รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรมเรือ DELUXE HOUSE BOAT 
09.00 น. น าท่านล่องเรือชิคารา (เรือพายแบบแคชเมียร์) ในทะเลสาบดาล ฃมสวนผัก

ลอยน้ า วิถีชีวิตชาวบ้านที่น่ารักริมน้ า ภูเขาหิมะที่สวยงามล้อมรอบ
ทะเลสาบ นกนานาชนิด พืชดอกไม้น้ า ทะเลสาบใสสวยงาม 

10.30 น. รับประทานอาหารกลางวันที่โรงแรมเรือ DELUXE HOUSE BOAT  
11.30 น. เช็คเอาท์พร้อมสัมภาระ น าท่านเดินทางสูส่นามบินศรีนาคา 
12.15 น. เดินทางถึงสนามบินศรีนาคา 
14.15 น. เหินฟ้าสู่นครเดลีโดยสายการบินแอร์อินเดีย (Air India) เที่ยวบินที่ AI659 
15.50 น. เดินทางถึงท่าอากาศยานนานาชาติอินทิราคานธี นครเดล ี
16.00 น. น าท่านช็อปปิ้งที่ตลาดจันปาทอันมีช่ือเสียงของนครเดล ี
18.00 น. รับประทานอาหารค่ าที่ภัตตาคาร  
19.00 น. น าท่านเข้าสู่ทีพ่ัก โรงแรมคราวน์พลาซ่า (Crown Plaza) หรือเทียบเท่า หลังจากนั้นพักผ่อนตามอัธยาศัย 
วันท่ีแปดของการเดินทาง                                    เดลี – กรุงเทพฯ 

08.00 น. รับประทานอาหารเช้าทีห่้องอาหารของโรงแรม  

09.00 น.   เช็คเอาท์และชมนครเดลใีนเขตเมืองใหม่ที่มีการจัดผังเมืองเป็นระเบียบตามแบบอังกฤษ ผ่านถนนราชบาทอัน
กว้างใหญ่ที่คนนับล้านจะมาชุมนุมดูขบวนพาเหรดในวันชาติ 26 มกราคม อินเดียเกท ประตูชัยสูง42 เมตร น า
ผ่านชมรัชตะปติบาวัน ท าเนียบที่พักอาศัยของประธานาธิบดี  

10.45 น. ออกเดินทางสู่ท่าอากาศยานนานาชาติอินทิราคานธี นครเดลี 
11.25 น. เดินทางถึงท่าอากาศยานนานาชาติอินทิราคานธี นครเดลี (รบัประทานอาหารกลางวันในบริเวณสนามบิน) 
13.25 น. เหินฟ้ากลบัสูส่นามบินสุวรรณภูมิโดยสายการบินแอร์อินเดีย (Air India) เที่ยวบินที่ AI332  
19.20 น*.  (เวลาทอ้งถ่ิน) ถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ 

*************************************** 
 

รายละเอียดคา่ใช้จา่ยในการเดินทาง 

   
    ค่าใช้จา่ยในการเดินทางท่านละ (ส าหรับห้องพักคู่)     46,000   บาท 
          พักห้องเดี่ยวเพ่ิมท่านละ               12,000   บาท 

หมายเหตุ : ราคานี้ส าหรับผูเ้ดินทาง 15 ท่านขึ้นไปเท่านัน้ 
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ขั้นตอนช าระเงิน 
  กรุณาโอนเงินมาท่ี...บญัชี  ** มัดจ า 10,000 บาท/ท่าน 
ธนาคาร ชื่อบัญช ี สาขา ประเภท / เลขท่ีบัญช ี

ธนาคารกสิกรไทย  นายอ านาจชัย   มานะเลิศ สาขาย่อยราชวัตร ออมทรัพย์  : 722 -2 – 30494 - 0 
ธนาคารไทยพาณิชย์  นายอ านาจชัย   มานะเลิศ สาขาย่อยราชวัตร ออมทรัพย์  :  130 – 2 – 12061 - 7 
ธนาคารกรุงเทพ นายอ านาจชัย   มานะเลิศ สาขาราชวัตร สะสมทรัพย ์ : 146 – 4 – 10927 - 9 

**หมายเหตุ – โปรดส่งหลักฐานการช าระเงินที ่E-Mail :  confidencetravel@gmail.com  
หรือ แฟกซ์ – 02-6684999, 022438461 พรอ้มระบช่ืุอผูเ้ดินทาง วันทีเ่ดินทาง, จ านวนสมาชิก, เบอร์โทรศัพท ์

และโปรดโทรแจง้ยืนยันกับเจ้าหน้าอีกครั้งด้วยนะคะ ขอบคุณคะ.... 
หมายเหตุ  บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิที่จะเปลี่ยนแปลงราคาตามความเหมาะสมทั้งนี้ข้ึนอยู่กับสภาวะอัตราแลกเปลี่ยน                    

ค่าเงินสกุลบาทที่ไม่คงที่และความผันแปรของราคาน้ ามันกรณีที่สายการบินมีการเรียกเก็บค่าน้ ามัน                    
เพิ่มเติมจากราคาที่ก าหนดไว้ 

 

ค่าใช้จา่ยนี้รวม:  
 ค่าบัตรโดยสารเครื่องบนิระหว่างประเทศ เส้นทาง กรุงเทพฯ – เดลี – กรุงเทพฯ โดยสายการบินแอร์อินเดีย  (AI)       (ช้ัน

ทัศนาจร) 
 ค่าบัตรโดยสารเครื่องบินภายในประเทศ เส้นทาง เดลี – ศรีนาคา – เดลี โดยสายการบินแอร์อินเดีย (AI) (ช้ันทัศนาจร) 
 ค่ารถโค้ช (ปรับอากาศ) ตลอดการเดินทาง  
 ค่าวีซ่าและค่าบริการยื่นวีซ่าประเทศอินเดีย  
 ค่าโรงแรมที่พักตามทีร่ะบุไว้ในรายการ (พักห้องละ 2 ท่าน)    
 ค่าอาหารทกุมื้อตามที่ระบุไว้ในรายการ  
 ค่าธรรมเนียมผ่านประตสูถานที่ต่าง ๆ ตามระบุไว้ในรายการ 
 ทุนประกันการเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท (ค่าประกันอุบัตเิหตุท่านละ 500,000 บาท)   
 ค่ามัคคุเทศกช์าวไทย และมัคคุเทศก์พ้ืนเมือง อ านวยความสะดวกตลอดการเดินทาง 

หมายเหต:ุ กรุณาน ากระเป๋าเดินทางใบใหญ่ไม่เกินท่านละ 20 กิโลกรมั จ านวน 1 ใบโดยไม่รวมกระเป๋าถือส่วนตัว 
 
 

 
ค่าใช้จา่ยนี้ไม่รวม : 
 ค่ากล้องถ่ายรูปและค่ากล้องวิดีโอ (ถ้ามี) 
 ค่าข่ีม้าที่กุลมาร์คเฟส 1 
 ค่าขนกระเป๋าเดินทางตามโรงแรมต่างๆ  
 ค่าทิปเจ้าหนา้ท่ีพ้ืนเมือง Local Guide / Driver / Bus Boy ( USD 3 ต่อวันต่อคน) 
 ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ชาวไทยตามอัธยาศัย 
 ค่าน้ าหนักของกระเป๋าเดินทางในกรณีที่เกินกว่าสายการบินก าหนด (20 กิโลกรัมต่อท่าน) 

mailto:confidencetravel@gmail.com
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 ค่าท าหนังสือเดินทาง 
 ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าเครื่องดื่มและค่าอาหารทีส่ั่งเพิ่มเอง,ค่าโทรศัพท์,ค่าซักรีด ฯลฯ 
 ค่าอาหารที่ไม่ไดร้ะบุไว้ในรายการ 
 ค่าท าใบอนุญาตที่กลบัเข้าประเทศของคนต่างชาติ หรอื คนต่างด้าว 
 ส าหรับราคานี้บริษัท ฯ จะไม่รวมค่าภาษีท่องเท่ียวหากมีการเก็บเพ่ิม 
 ค่าภาษีมลูคา่เพ่ิม 7% และคา่ภาษีการบริการหัก ณ ท่ีจา่ย 3% 

 
การยกเลิก 
 หากมีการยกเลิกจะต้องแจ้งทางบริษัทก่อนเดินทางอย่างน้อย 21 วันท างาน มิฉะนั้นบริษัทฯ จะขอสงวนสิทธ์ิในการคืน

เงินทั้งหมด  
 ส าหรับผู้โดยสารที่ไม่ได้ถือหนังสือเดินทางไทย และทางบริษัทฯ เป็นผู้ยื่นวีซ่าให้ เมื่อผลวีซ่าผ่านแล้วมีการยกเลิกการ

เดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการคืนค่ามัดจ าทั้งหมด 
 

หมายเหตุ  
 บริษัทฯ มสีิทธ์ิทีจ่ะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้ 
 บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ที่เกิดจากสายการบิน ภัยธรรมชาติ การปฏิวัติ และอื่นๆ ที่อยู่นอกเหนือ

การควบคุมของทางบริษัทฯ หรือ ค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่เกิดข้ึนทางตรง หรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่วย การถูกท าร้าย   การ
สูญหาย ความล่าช้า หรือ อุบัติเหตุต่างๆ 

 หากท่านถอนตัวก่อนรายการท่องเที่ยวจะสิ้นสุดลง ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านสละสิทธ์ิและจะไม่รับผิดชอบค่าบริการที่
ท่านได้ช าระไว้แล้ว ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น 

 รายการนี้เป็นเพียงข้อเสนอที่ต้องได้รับการยืนยันจากบรษัิทฯ อีกครั้งหนึ่ง หลังจากได้ส ารองที่นั่งบนเครื่อง และโรงแรมที่
พักในต่างประเทศเป็นที่เรียบร้อย แต่อย่างไรก็ตามรายการนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม 

 ราคานี้คิดตามราคาตั๋วเครื่องบินในปัจจุบัน หากราคาตั๋วเครื่องบินปรับสูงข้ึน บริษัทฯ สงวนสิทธ์ิที่จะปรับราคาตั๋ว
เครื่องบินตามสถานการณ์ดังกล่าว 

 กรณีเกิดความผิดพลาดจากตัวแทน หรือ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จนมีการยกเลิก ล่าช้า เปลี่ยนแปลง การบริการจากสาย
การบิน 

 บริษัทขนส่ง หรือ หน่วยงานที่ให้บริการ บริษัทฯ จะด าเนินโดยสุดความสามารถที่จะจัดบริการทัวร์อื่นทดแทนให้ แต่จะ
ไม่คืนเงินให้ส าหรับค่าบริการนั้นๆ 

 มัคคุเทศก์ พนักงาน และตัวแทนของบริษัทฯ ไม่มีสิทธ์ิในการให้ค าสัญญาใดๆ ทั้งสิ้นแทน บริษัทฯ นอกจากมีเอกสารลง
นามโดยผู้มีอ านาจของบริษัทฯ ก ากับเท่านั้น 

 บริษัทจะไม่รับผิดชอบต่อการห้ามออกนอกประเทศ หรือ ห้ามเข้าประเทศ อันเนื่องมาจากมีสิ่งผิดกฎหมาย หรือ เอกสาร
เดินทางไม่ถูกต้อง หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอื่นๆ 
 

หลักฐานการยื่นวีซา่ประเทศอินเดีย 
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 หนังสือเดินทางมีอายุไม่ต่ ากว่า 6 เดือน 
 รูปถ่ายสี ขนาด 2 x 2 นิ้ว จ านวน 2 รูป ทรงสี่เหลี่ยมจัตุรัส (พื้นหลงัสีขาวเท่านั้น) 
 ส าเนาทะเบียนบ้าน 
 ส าเนาบัตรประชาชน 
 ส าเนาทะเบียนสมรส (ถ้ามี) 
 ที่อยู่ที่ท างาน 
 เบอร์โทรศัพท์ทีส่ามารถติดต่อได้ 

 
ศูนย์รับค าร้องขอวีซ่า ประเทศอินเดีย 
Indian Visa and Passport Application Centre (IVS GLOBAL Pvt. Ltd.) 
อาคาร 253 อโศก ช้ัน 22 ถนนสุขุมวิท สุขุมวิทซอย 21 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรงุเทพฯ 10110  
(ใกล้กบัโรงพยาบาลจักษุรัตนิน) 
 
วันและเวลาท าการ 
วันจันทร์-วันศุกร์ เวลา : 08.30 น. - 12.00 น.  
**หมายเหต:ุ ทางบริษัทจะนัดหมายวันเวลาในการยื่นวีซ่า และสแกนลายนิ้วมือ (ด้วยตนเอง) เพื่ออ านวยความสะดวกแก่
ท่าน ระยะเวลาด าเนินการในการขอวีซ่า 2 ประเทศ 10 วันท าการ 

 
 
 
 
 
 
 

                
 
 

แผนที่ 
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