
 

 

 

 

เยือนหุบเขาสวรรค์ ใต้ขอบหลังคาโลก ศรีนาคา เทือกเขากุลมาร์ค และโซนามาร์ค 
 สัมผสักบัเส้นทางบินทีส่วยที่สุดในโลกจากเดลสู่ีศรีนาคา เลยีบเทือกเขาหิมาลัย 

 ชมสวรรค์บนโลกมนุษย์ ถึงทุ่งราบแคชเมียร์ “มงกุฎเพชร” ของอินเดียทีอ่ยู่กลางอ้อมกอดของเทือกเขาหิมาลยั มี
เทือกเขาหิมะล้อมรอบทุกทศิทาง เหมือนมงกุฎเพชรทีล้่อมรอบทุ่งราบที่หลากหลายด้วยดอกไม้นานาชนิดและทุ่งหญ้า
ทีเ่ขียวขจีของแคชเมียร์  

 ทะเลสาบดาลซ่ึงเป็นทะเลสาบทีใ่สสวย กลางอ้อมกอดของเทือกเขาหิมาลยั เป็นกระจกสะท้อนความงามของทวิทัศน์ 
และท้องฟ้า ให้ภาพงามทีน่่าอศัจรรย์  

 พกัผ่อนบนเรือหรูทีส่ร้างจากไม้ซีดัลกลิน่หอม และแกะสลักลายไม้ด้วยศิลปะของแคชเมียร์ทั้งล า  
 ชมนกสีสวยจากไซบีเรียนานาพนัธ์ุทีแ่วะเวยีนมาเล่นน า้ตลอดทั้งวนั  
 ความสวยงามของแคชเมียร์ท าให้เกดิแรงบันดาลใจของศิลปิน จึงมีผลงานทางศิลปะ ดนตรี บทกลอนทีง่ดงามมากมาย  

แคชเมียร์สวรรค์ของคู่ฮันนีมูน เป็นดินแดนทีส่วยทีสุ่ดในโลก 

 ชมส่ิงมหัศจรรย์ 1 ใน 7 ของโลกอนุสรณ์สถานแห่งความรัก “ทชัมาฮาล”และพระราชวงัทีย่ิง่ใหญ่แห่งราชวงศ์มูฆลั  
“อคัราฟอร์ท” จะเป็นประสบการณ์ที่ยากจะลืมส าหรับผู้ทีไ่ด้มาเยือน 

ก าหนดการเดนิทาง  วนัที่  12 - 18 เมษายน 2561 

โดยสายการบิน Jet Airways 
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วนัองัคารท่ี 12 เมษายน 2561 

กรงุเทพ – เดลี – อคัรา  

06.00 น.  - คณะมาพรอ้มกนัที ่สนามบนิสุวรรณภูม ิผู้โดยสารขาออกชัน้ 4 ประตู 8 เคาน์เตอร ์P เชค็อนิกรุ๊ปของ
สายการบนิ เจท็ แอรเ์วย ์(Jet Airways) โดยมเีจา้หน้าที่บรษิทัและหวัหน้าทวัร์ให้การต้อนรบั และ
อ านวยความสะดวก 

08.40 น. - ออกเดนิทางสู่ เมอืงเดลล ีโดยสายการบิน เจท็ แอรเ์วย ์(Jet Airways) เท่ียวบินท่ี 9W65   
  (ใช้เวลาเดินทางโดยประมาณ 4.30 ชม.) (มีบริการอาหารบนเคร่ือง) 
11.40 น.** (เวลาท้องถ่ิน) ถงึท่าอากาศยานนานาชาตอินิทริาคานธรี ์เมอืงเดล ีประเทศอนิเดยี ตามเวลาท้องถิน่ 

หลงัผ่านพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงเรยีบรอ้ย 

12.30 น. - รบัประทานอาหารกลางวนัทีภ่ตัตาคาร 

13.30 น. - จากนั้นน าท่านออกเดินทางสู่เมืองอคัรา โดยรถโคช้ปรับอากาศ ซ่ึงอยูห่่างออกไป 204 กม. ซ่ึงใชเ้วลาใน
 การเดินทาง 5-6 ช.ม. แวะเขา้หอ้งน ้าระหวา่งทาง  

  เมืองอคัรา ถือเป็นเมืองเก่าแก่ของประเทศ เคยเป็นศูนยก์ลางการปกครองของอินเดียในสมยัราชวงคโ์มกุล 
เป็นสถานท่ีตั้งของทชัมาฮาลอนัมีช่ือเสียงกอ้งโลก ถนนหนทางในเขตเมืองเก่าเป็น  

18.00 น.  น าท่านรบัประทานอาหารเยน็ทีภ่ตัตาคาร 
19.00 น.      น าท่านเขา้สู่ทีพ่กั โรงแรม Mughal Sheraton หรือเทียบเท่าระดบั 4 ดาว  

  จากนัน้พกัผ่อนตามอธัยาศยั   
หมายเหตุ : เวลาท้องถิ่นประเทศอนิเดียช้ากว่าประเทศไทย 1 ช่ัวโมง 30 นาที 

วนัพธุท่ี 13 เมษายน 2561 

อคัรา –เดลี 

07.00 น.         รบัประทานอาหารเชา้ทีห่อ้งอาหารของโรงแรม 

  เดินทางสู่ ทัชมาฮาล หนึ่งในเจ็ดสิ่งมหัศจรรย์ของโลกยุคใหม่ ด้วยเป็น
อนุสรณ์สถาน แห่งความรกัอนัสุดยิง่ใหญ่ของโลก ชมงานฝีมอืการแกะสลกั
หนิอ่อน ซึง่ถอืเป็นงานตน้แบบทีท่ ามาแต่ครัง้โบราณ ทชัมาฮาล (Taj Mahal) 
ซึ่งตัง้อยู่ร ิมแม่น ้ ายมุนา สร้างขึ้นด้วยหินอ่อนสีขาว และหินทรายสีแดง 
ประดบัประดา  ด้วยรตันชาตหิลากหลายชนิด ใชเ้วลาในการสรา้งถงึ 22 ปี เพื่อแสดงถงึความรกัอนั
ยิง่ใหญ่และบรสิุทธิ ์โดยบอกเล่าผ่านทางหินอ่อนสีขาวบริสุทธิท์ี่ได้เลือกสรรมาอย่างดี ละเป็นการ
ประกาศความรกัมัน่คงตราบฟ้าดนิ ของกษัตรยิ์ซาร์จาร์ฮาล ต่อพระมเหสมีุมตสั มาฮาล ที่สวรรคต
เนื่องจากการใหก้ าเนิดบุตรคนที ่14 ภายในทชัมาฮาลนัน้เป็นทีบ่รรจุร่างของพระนางมุมตสั และกษัตรยิ์
ซาจารฮ์าล  

 จากนัน้น าท่านมาเยอืน พระราชวงัอคัราฟอรท์ ป้อมปราการอนัยิง่ใหญ่สวยงามและวจิติรพศิดาร ประดบั
ด้วยเพชรนิลจนิดาเป็นสถานที่พ านักของพระราชาอย่างแท้จรงิ สรา้งโดยใช้เวลาที่ยาวนานถงึสามยุค
ของกษตัรยิแ์ห่งราชวงคโ์มกุลแลว้เสรจ็ในสมยักษตัรยิซ์าจารฮ์าล กษตัรยิอ์งค์ที ่5 แห่งราชวงคโ์มกุล มี
บรเิวณกวา้งใหญ่มลีกัษณะเป็นก าแพง 2 ชัน้ และมป้ีอมอาคารทัง้ 4 ทศิ โดยเฉพาะหอ้งมุขแปดเหลีย่ม
ถอืไดว้่าเป็นหอ้งทีส่ าคญัและสวยงามทีสุ่ด ซึง่ภายในหอ้งนี้เป็นทีคุ่มขงักษตัรยิซ์าจารฮ์าล โดยบุตรชาย
ของพระองคเ์อง คอื กษตัรยิอ์อรงัเซฟ พระองคใ์ชเ้วลาช่วงสุดทา้ยของชวีติ โดยการมองขา้มผ่านแม่น ้าย
มนุาไปยงัทชัมาฮาลทีซ่ึง่มเหสอีนัเป็นทีร่กัของพระองคป์ระทบัอยูอ่ยา่งนิรนัดร์   



 

จากนัน้น าท่านออกเดนิทางสู่เมอืงเดลี ่โดยรถโคช้ปรบัอากาศ ซึง่อยูห่่างออกไป 204 กม. ซึง่ใชเ้วลาใน
การเดนิทาง 5-6 ช.ม. แวะเขา้หอ้งน ้าระหว่างทาง น าท่านเดนิทางเขา้สู่กรงุนิวเดลล ีทีม่ปีระวตัศิาสตร์
อนัยาวนานกว่า 5,000 ปี และเป็นศูนยก์ลางการปกครองของอาณาจกัรอนิเดยีโบราณ 7 อาณาจกัร 
ต่อมาในปี 1857 องักฤษไดเ้ขา้มามบีทบาทในการปกครองประเทศอนิเดยีและไดย้า้ยเมอืงหลวงไปอยู่ที่
โกลกตัตา และไดย้า้ยกลบัมาเป็นเมอืงหลวงอกีครัง้หนึ่งในปี 1911 หลงัจากอนิเดยีไดร้บัเอกราชจาก
ประเทศองักฤษในปี 1947 กไ็ดม้กีารสรา้งสถานทีท่ าการราชการโดยสรา้งเมอืงใหม่ชื่อว่า “นิวเดลล”ี น า
ท่านผ่านถนนราชบาทอนักวา้งใหญ่ทีค่นนับลา้นจะมาชุมนุมดขูบวนพาเหรดในวนัชาต ิ26 มกราคม ชม
อนิเดยีเกต ประตูชยัสงู 42 เมตร และน าผ่านชมรชัตปตบิาวนั ท าเนียบทีพ่กัอาศยัของปรานาธบิดี 

21.00  น.     เดินทางถึงเมืองเดล่ี น าท่านเขา้สู่ท่ีพกั รับประทานอาหารค ่าท่ีหอ้งอาหารของโรงแรม และพกัผอ่นตาม
อธัยาศยั ท่ีโรงแรม Radisson Blu New Delhi Dwarka  หรือเทียบเท่า   

 

 

 

 

 

วนัพฤหสับดีท่ี 14 เมษายน 2561 

เดลี – ศรีนาคา – แคชเมียร(์โดยสายการบินภายในประเทศ)- เมืองกลุมารค์ 

07.30 น. รบัประทานอาหารเชา้ทีห่อ้งอาหารของโรงแรม  
08.30 น. เชค็เอาทพ์รอ้มสมัภาระน าท่านเดนิทางเขา้สู่สนามบนิอนิทริาคานธรี ์ 
10.35 น.  เดนิทางสู่ ศรีนาคา เมอืงหลวงของแควน้จามมแูละแคชเมยีร ์โดยสายการบินเจทแอรเ์วย ์ 
  เท่ียวบินท่ี9W601 ใชเ้วลาบนิประมาณ 1 ชัว่โมง 30 นาท ี 
12.00 น. เดนิทางถงึสนามบนิศรนีาคา  
บ่าย  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร   

 จากนัน้เดนิทางสู่เมอืงกุลมารค์ขึน้สูเ่ทอืกเขากุลมารค์สองขา้งทางจะเป็นทุ่งนาขา้ว
สลบักบัพนัธุไ์มป่้าและฝงูแกะตามเทอืกเขาโดยเทอืกเขาหมิาลยัน่ีจะมหีมิะปกคลุม
สลบักนัไป อยู่ห่างจากเมอืงศรนีาคา 57 กโิลเมตร (ใช้เวลาเดนิทางประมาณ 2 -3 
ชัว่โมง) เทอืกเขากุลมารค์ เป็นพืน้ทีร่าบทุง่หญา้ขนาดใหญ่ทีสู่งทีส่ดุในโลก เมือ่ถงึกุลมารค์แลว้พาทา่นเทีย่ว
ชม เทอืกเขาซึ่งเป็นภูเขาที่สวยงามแห่งหน่ึงในแคชเมยีร์มชีื่อว่าเป็น ทุ่งหญ้าของดอกไม้ (Meadow of 

Flower) เดมิ กุลมารค์ มชีื่อเรยีก เการมิารค์ ตัง้โดย สลุต่านยซุูปชาร ์ในศตวรรษที ่16 เน่ืองจากเป็นทุง่หญา้
ทีเ่ตม็ไปดว้ยดอกไมป่้าที่งอกงามตามฤดูกาล อกีทัง้ยงัเป็นทีต่ ัง้ของสนามกอล์ฟ 18 หลุมที่สูงที่สุดในโลก 
(3,000 เมตร จากระดบัน ้าทะเลและสถานทีเ่ล่นกฬีาสกนี ้าแขง็ในฤดหูนาว) จนไมค่ดิวา่น้ีเป็นประเทศอนิเดยี 

17.00 น. น าท่านเขา้สู่ทีพ่กั HEEVAN RETREAT RESORT หรอืระดบัเทยีบเท่า  
18.00 น. รบัประทานอาหารค ่าทีห่อ้งอาหารของโรงแรม 
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วนัศกุรท่ี์ 15 เมษายน  2561 

กลุมารค์ – เคเบ้ิลคาร ์-  ศรีนาคา 

07.00 น. รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

08.00 น. จากนัน้น าท่านขึน้ เคเบิล้คาร ์เพื่อชมววิทวิทศัน์ในเฟส 1  ในระหว่างขึน้สู่ยอดเขากุลมารค์  
ท่านจะไดพ้บ เหน็หมูบ่า้นยปิซใีนเบือ้งล่างทีอ่พยพไปอยูท่ีเ่มอืงจามมใูนช่วงฤดหูนาวและจะกลบัมาอยู่
อาศยัทีกุ่ลมารค์ ในช่วงฤดรูอ้น เมือ่ถงึบนยอดกุลมารค์เฟส 1 ท่านจะไดช้มทวิทศัน์ทีส่วยงามดุจแดน
สวรรคจ์นถงึยอดเขากุลมารค์ใหทุ้กท่านไดถ่้ายรปูเหมอืนอยูใ่นเทอืกเขาทติลสิ ประเทศสวสิเซอรแ์ลนด ์
(ท่านสามารถเล่นสกไีดร้ะหว่างช่วงฤดหูนาว – ใบไมผ้ล ิธ.ค. – เม.ย. ซึง่ค่าเล่นสกนีี้จะไม่รวมอยูใ่นค่า
ทวัร ์– สามารถแจง้กบัหวัหน้าทวัรห์รอืไกดท์อ้งถิน่ เพื่อจะเล่นสกไีด)้ ไดเ้วลาอนัสมควร น าท่านเดนิทาง
กลบัสู่ศรนีาคา 

12.30 น.     รบัประทานอาหารกลางวนั ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

14.00 น. น าท่านเดนิทางกลบัสู่ตวัเมอืงศรนีาคา   
15.00 น. น าท่าน ชมสวนชาลิมาร ์ทีเ่ป็นสวนแบบราชวงศโ์มกลุ ซึง่เป็นสวนแห่งความรกัของ มหาราชา ชา

ฮงัคจีากนัน้น าท่านชมสวนนิชาบากห ์โดยมตี้นเมเป้ิลอายกุว่า 400 ปี รวมทัง้
พนัธุไ์มน้านาชนิดและดอกไมต้ามฤดกูาลในช่วงฤดใูบไมผ้ลจิะม ีดอกทิวลิป 
บานสะพรัง่ (ประมาณเดอืน ก.พ.-ม.ีค.)สวนแห่ง  นี้สรา้งโดย ยอ ซาฟ คาน 
มคีวามงดงามทีสุ่ดทีจ่ะหาค าบรรยายไดใ้หท้่านไดเ้พลดิเพลนิกบัการถ่ายรปู
กบัดอกไมท้ีแ่สนสวยและผ่านชมเมอืงเก่าแคชเมยีรท์ีต่ ัง้เมอืงหลวงฤดรูอ้นของกษตัรยิใ์นราชวงศโ์มกุล 
ทีส่รา้งเป็นลกัษณะเฉพาะหรอืเรยีกไดว้่าเป็นศลิปะแคชเมยีร ์(หากมเีวลาพอน าท่านชอ้ปป้ิงสนิคา้
พืน้เมอืง) พกั 

น าท่านล่องเรอื สิคาราในทะเลสาบดาล ซึง่เป็นเรอืพายแบบฉบบั แคชเมยีร ์ชมวถิี
ชวีติชาวบา้นรมิน ้าทีอ่ยู่ท่ามกลาง ฉากหลงัภเูขาหมิะลอ้มรอบไปดว้ยทะเลสาบ ขบั
กล่อมไปดว้ยเสยีงนกนานา ชนิดแต่งแตม้ดว้ยดอกไมน้ ้านานาพนัธุ ์ 
 

18.00 น. - น าท่านเขา้สู่ทีพ่กั Wangnoo Sheraton Houseboat ณ ทะเลสาบ หรอืเทยีบเท่า ซึ่งครัง้หน่ึงเคยเป็นทีป่ระพาสน์ 
ของพระมหากษตัรยิผ์ูส้รา้งอนุสรณ์สถานแหง่ความรกั  

18.30 น.     - รบัประทานอาหารเยน็ ณ หอ้งอาหารบนเรอื (โรงแรมเรอื) Wangnoo Sheraton  Deluxe Boat House หรอื
เทยีบเท่า จากนัน้พกัผ่อนตามอธัยาศยั 
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วนัเสารท่ี์ 16 เมษายน 2561 

ศรีนาคา – โซนามารค์ – ชมเทือกเขาหิมาลยั – ศรีนาคา 

07.30 น. รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  
08.30 น.  ขบวนรถจิ๊ปจะน าท่านออกเดินทางจากศรีนาคาสู่ โซนามาร์ค 

(ระยะทาง 80 กิโลเมตรใช้วลาเดินทาง  ประมาณ 2-3 ชัว่โมง) ค า
ว่า “โซนา”  แปลว่า ทอง “มาร์ค” แปลว่า เส้นทาง...  ในอดีต
เส้นทางนี้เป็นเส้นทางค้าขายในต านานหรอืที่เรยีกว่า เส้นทางสาย
ไหม เนื่องจากภูมปิระเทศที่สวยงามอีกทัง้มีวิวทิวทัศน์ที่สวยงาม 
ตลอดสองขา้งทางเดนิทางจะได้เหน็ภูเขาที่ปกคลุมไปด้วยหมิะรูปร่างหน้าตาแปลกตา สลบักบัป่าต้น
วอลนตัขนาดใหญ่ทีป่ลกูเรยีงรายตลอดสองขา้งทางเสน้ทางนี้สูงกว่าระดบัน ้าทะเล 2,690 เมตร เรยีกว่า
สวยงามมากตลอดเสน้ทางจากศรนีาคา ผูเ้ดนิทางจะไดเ้ดนิทางไปและถ่ายรปูไปตลอดทาง 

11.30 น. รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  
13.00 น.  จากนัน้พาท่านชมความงามของเทอืกเขาหมิาลยัทีป่กคลุมดว้ยธารน ้าแขง็ตลอดทัง้ปี (ข่ีม้า คนจงูม้า ไม่

รวมในค่าทัวร์) ชมภูเขา สายน ้ า ล าธาร และสมัผสัวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชาวพื้นเมอืงที่นัน่จน
เพลดิเพลนิแทบไมอ่ยากจากมาเลย ไดเ้วลาอนัสมควร น าท่านกลบัสู่ศรนีาคา 

18.30 น.  รับประทานอาหารเยน็บนเรือ หลงัจากนั้นพกัผอ่นตามอธัยาศยั (โรงแรมเรือ)  
Wangnoo Sheraton  Deluxe Boat House หรือเทียบเท่า 

วนัอาทิตยท่ี์ 17 เมษายน 2561 

ศรีนาคา – เดลี(โดยสายการบินบินภายในประเทศ) - กรงุเทพฯ  
07.00 น. รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

08.00 น.  พาเดนิทางกลบัเชค็เอา้ทเ์พื่อเดนิทางสู่สนามบนิ  

11.00 น.  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ห้องอาหารของโรงแรม เชค็เอาท์พรอ้มสมัภาระ เดนิทางสู่สนามบนิศรี
นาคาเพื่อเดนิทางสู่นครเดล ี  

15.15 น. ออกเดนิทาง เขา้สู่นครเดล ีโดยสายการบนิภายในประเทศโดยสายการบนิเจทแอรเ์วย ์ 
เท่ียวบินท่ี 9w 638 

16.45 น.  เดินทางถึงท่าอากาศยานนานาชาติ อินทิราคานธี เมืองเดลี ประเทศอินเดีย 

  จากนั้นน าท่านชอ้ปป้ิงหา้งสรรพสินคา้ใกลส้นามบิน  
19.00 น. รบัประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร 
20.00 น. น าท่านเดนิทางสู่สนามบนินานาชาต ิอนิทริาคานธ ี

21.30 น.     ถงึสนามบนินานาชาต ิอนิทริาคานธ ี

23.15 น.     เหริฟ้าสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบนิเจทแอรเ์วย ์เท่ียวบินท่ี 9W64  
วนัจนัทรท่ี์ 18 เมษายน 2561 

 กรงุเทพฯ 

04.55 น.      ถงึสนามบนินานาชาตสิุวรรณภมู ิกรุงเทพฯ โดยสวสัดภิาพ 

************************************************* 
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 รายละเอยีดค่าใช้จ่ายในการเดินทาง 

    ค่าใช้จ่ายในการเดินทางสุทธิท่านละ            44,900.-                 บาท 

    ค่าใช้จ่ายในการพกัเดี่ยวท่านละ   6,900.-   บาท 

หมายเหตุ : ราคานีส้ าหรับผู้เดินทาง 20 ท่านขึน้ไปเท่าน้ัน  
 

ขั้นตอนช าระเงิน   กรุณาโอนเงินมาที.่..บัญชี  ** มัดจ า 20,000 บาท/ท่าน 

  ธนาคาร ช่ือบัญชี สาขา ประเภท / เลขทีบ่ัญชี 

ธนาคารกสิกรไทย  นายอ านาจชยั   มานะเลิศ สาขายอ่ยราชวตัร ออมทรัพย ์ : 722 -2 – 30494 - 0 

ธนาคารไทยพาณิชย ์ นายอ านาจชยั   มานะเลิศ สาขายอ่ยราชวตัร ออมทรัพย ์ :  130 – 2 – 12061 - 7 

ธนาคารกรุงเทพ นายอ านาจชยั   มานะเลิศ สาขาราชวตัร สะสมทรัพย ์ : 146 – 4 – 10927 - 9 

**หมายเหตุ – โปรดส่งหลกัฐานการช าระเงินท่ี E-Mail :  Confidencetravel@gmail.com  

หรือ แฟกซ์ – 02-243-8461 , 02-668-4999 พร้อมระบุช่ือผูเ้ดินทาง วนัท่ีเดินทาง, จ  านวนสมาชิก, เบอร์โทรศพัท ์

และโปรดโทรแจง้ยนืยนักบัเจา้หนา้อีกคร้ังดว้ยนะคะ ขอบคุณค่ะ.... 
หมายเหตุ บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิทีจ่ะเปลีย่นแปลงราคาตามความเหมาะสมทั้งนีข้ึน้อยู่กบัสภาวะอตัราแลกเปลีย่นค่าเงนิสกลุบาททีไ่ม่

คงทีแ่ละความผนัแปรของราคาน า้มนักรณีทีส่ายการบินมกีารเรียกเกบ็ค่าน า้มนัเพิม่เตมิจากราคาทีก่ าหนดไว้  

อตัรานีร้วม 

 ค่าตัว๋โดยสารเคร่ืองบินไป-กลบัเส้นทางกรุงเทพฯ- กรุงเดลี - กรุงเทพฯ โดยสายการบินเจทแอร์เวย ์(9W) ชั้นทศันาจร 

 ค่าตัว๋โดยสารเคร่ืองบินภายในประเทศเส้นทางเดลี – ศรีนาคา –เดลี โดยสายการบินเจทแอร์เวย ์(9W) 
 ค่าตัว๋โดยสารเคร่ืองบินภายในประเทศเส้นทาง ศรีนาคา –เดลี โดยสายการบินIndigo (6E) 
 ค่าโรงแรมท่ีพกัตามรายการระบุ (สองท่านต่อหน่ึงห้อง) 

 ค่าเขา้ชมสถานท่ีต่าง ๆ ตามรายการระบุ 

 ค่าอาหารตามรายการระบุ 

 ค่ารถรับส่งและระหวา่งการน าเท่ียวตามรายการระบุ 

 ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งท่ีมี 

 ค่ามคัคุเทศกข์องบริษทัจากกรุงเทพฯและทอ้งถ่ิน ท่ีคอยอ านวยความสะดวกแก่ท่านตลอดการเดินทางในต่างประเทศ  
 ค่าบริการยืน่วซ่ีาเขา้ประเทศอินเดีย 

 ค่าประกนัอุบัติเหตุคุ้มครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท 

หมายเหตุ : กรุณาน ากระเป๋าเดินทางใบใหญ่ไม่เกินท่านละ 20 กิโลกรัม จ านวน 1 ใบโดยไม่รวมกระเป๋าถือส่วนตวั 

mailto:Confidencetravel@gmail.com


อตัรานีไ้ม่รวม 

 ค่ากลอ้งถ่ายรูปและกลอ้งวดีิโอ (ถา้มี) 
 ค่าน ้าหนกัของกระเป๋าเดินทางในกรณีท่ีเกินกวา่สายการบินก าหนด (20 กิโลกรัมต่อท่าน) 
 ค่าท าหนงัสือเดินทาง 

 ค่าใชจ่้ายส่วนตวันอกเหนือจากรายการท่ีระบุ เช่น ค่าเคร่ืองด่ืมและค่าอาหารท่ีสั่งเพิ่มเอง, ค่าโทรศพัท,์  ค่าซกัรีด ฯลฯ 

 ค่าขี่ม้าในสถานที่ท่องเทีย่วแต่ละแห่ง 

 ค่าอาหารท่ีไม่ไดร้ะบุไวใ้นรายการ 

 ค่าท าใบอนุญาตท่ีกลบัเขา้ประเทศของคนต่างชาติ หรือ คนต่างดา้ว 

 ส าหรับราคาน้ีบริษทั ฯ จะไม่รวมค่าภาษีท่องเท่ียวหากมีการเก็บเพิ่ม 

 ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และค่าภาษีการบริการหกั ณ ท่ีจ่าย 3% 

 

การช าระเงิน  
 ทางบริษทัฯ จะขอเก็บเงินค่ามดัจ าเป็นจ านวน 20,000 บาท ต่อผูโ้ดยสารหน่ึงท่านส าหรับการจองทวัร์ส่วนท่ีเหลือจะ
ขอเก็บทั้งหมดก่อนเดินทางอยา่งนอ้ย 14 วนัท าการ มิฉะนั้นทางบริษทัฯ จะขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงินค่ามดัจ าทั้งหมด 

 

 การยกเลกิ 

 หากมีการยกเลิกจะตอ้งแจง้ทางบริษทัก่อนเดินทางอยา่งนอ้ย 21 วนัท างาน มิฉะนั้นบริษทัฯ จะขอสงวนสิทธ์ิในการคืน
เงินทั้งหมด  

 ส าหรับผูโ้ดยสารท่ีไม่ไดถื้อหนงัสือเดินทางไทย และทางบริษทัฯ เป็นผูย้ื่นวีซ่าให้ เม่ือผลวีซ่าผ่านแลว้มีการยกเลิกการ
เดินทาง บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการคืนค่ามดัจ าทั้งหมด 

 

หมายเหตุ  
 บริษทัฯ มีสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการในทวัร์น้ี เม่ือเกิดเหตุสุดวสิัยจนไม่อาจแกไ้ขได ้

 บริษทัฯ ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ท่ีเกิดจากสายการบิน ภยัธรรมชาติ ปฏิวติั และอ่ืนๆ ท่ีอยู่นอกเหนือการ
ควบคุมของทางบริษทัฯ หรือ ค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมท่ีเกิดข้ึนทางตรง หรือทางออ้ม เช่น การเจ็บป่วย การถูกท าร้าย การสูญ
หาย ความล่าชา้ หรือ จากอุบติัเหตุต่างๆ 

 หากท่านถอนตวัก่อนรายการท่องเท่ียวจะส้ินสุดลง ทางบริษทัฯ จะถือวา่ท่านสละสิทธ์ิและจะไม่รับผิดชอบค่าบริการท่ี
ท่านไดช้ าระไวแ้ลว้ ไม่วา่กรณีใดๆ ทั้งส้ิน 

 รายการน้ีเป็นเพียงขอ้เสนอท่ีตอ้งไดรั้บการยืนยนัจากบริษทัฯ อีกคร้ังหน่ึง หลงัจากไดส้ ารองท่ีนัง่บนเคร่ือง และโรงแรม
ท่ีพกัในต่างประเทศเป็นท่ีเรียบร้อย แต่อยา่งไรก็ตามรายการน้ีอาจเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสม 

 ราคาน้ีคิดตามราคาตัว๋เคร่ืองบินในปัจจุบนั หากราคาตัว๋เคร่ืองบินปรับสูงข้ึน บริษทัฯ สงวนสิทธ์ิท่ีจะปรับราคาตัว๋
เคร่ืองบิน ตามสถานการณ์ดงักล่าว 

 กรณีเกิดความผดิพลาดจากตวัแทน หรือ หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง จนมีการยกเลิก ล่าชา้ เปล่ียนแปลง การบริการจากสายการ
บิน บริษทัขนส่ง หรือ หน่วยงานท่ีให้บริการ บริษทัฯ จะด าเนินโดยสุดความสามารถท่ีจะจดับริการทวัร์อ่ืนทดแทนให ้
แต่จะไม่คืนเงินใหส้ าหรับค่าบริการนั้นๆ 

 มคัคุเทศก ์พนกังาน และตวัแทนของบริษทัฯ ไม่มีสิทธ์ิในการใหค้  าสัญญาใดๆ ทั้งส้ินแทน บริษทัฯ นอกจากมีเอกสารลง
นามโดยผูมี้อ  านาจของบริษทัฯ ก ากบัเท่านั้น 

 บริษทัจะไม่รับผดิชอบต่อการห้ามออกนอกประเทศ หรือ ห้ามเขา้ประเทศ อนัเน่ืองมาจากมีส่ิงผิดกฎหมาย หรือ เอกสาร
เดินทางไม่ถูกตอ้ง หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอ่ืนๆ 



เอกสารประกอบเพ่ือการขอวซ่ีาท่องเทีย่วประเทศอนิเดีย 

 หนงัสือเดินทางท่ีมีอายไุม่ต  ่ากวา่ 6 เดือน นบัจากวนัเดินทาง และมีหนา้วา่งเหลืออยา่งนอ้ย 2 หนา้ข้ึนไป 

 รูปถ่ายสี ขนาด 2 x 2 น้ิว จ  านวน 2 รูป ทรงส่ีเหลีย่มจัตุรัส (พื้นหลงัสีขาวเท่านั้น) 
 ส าเนาทะเบียนบา้น 

 ส าเนาบตัรประชาชน 

 ส าเนาทะเบียนสมรส (ถา้มี) 
 ท่ีอยูท่ี่ท  างาน หรือนามบตัร 

 เบอร์โทรศพัท์ท่ีสามารถติดตอ่ได้ 

 

ศูนย์รับค าร้องขอวซ่ีา ประเทศอนิเดีย 

Indian Visa and Passport Application Centre (IVS GLOBAL Pvt. Ltd.) ตึก PS ทาวเวอร์ ชั้น 10 ตึกอยูฝ่ั่งเดียวกบัตึกแกรมม่ี
ตรงขา้มกบัอาคารเสริมมิตร (เลขท่ี 36/8 สุขมุวทิ 21 (อโศก) แขวงคลองเตยเหนือ, กรุงเทพฯ 10110) 
วนัและเวลาท าการ 

วนัจนัทร์-วนัศุกร์ เวลา : 08.30 น. - 12.00 น.  
 

 


