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กลุมาร์ค & พาฮาลแกม | “เคเบิลคาร์” (รวมค่าขึน้แล้ว) | นัง่เรือซิคาร่าลอ่งทะเลสาบ  
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เดินทาง ตุลาคม – ธันวาคม 2562  
 

 

 

 

ราคาเร่ิมต้นเพียง 25,999.- 
เส้นทางการเดนิทาง 

วนัที่ 1.  กรุงเทพฯ – เดลล ี- ศรีนาคา (บินภายใน) – แคชเมียร์ 
วนัที่ 2   ศรีนาคา – กลุมาร์ค – เคเบิลคาร์ (*รวมค่าขึน้แล้ว) – ศรีนาคา 
วนัที่ 3.  ศรีนาคา – พาฮาลแกม –  ศรีนาคา 

วนัที่ 4.   ศรีนาคา – ลอ่งเรือซิคาร่า – เดลล ี(บินภายใน)–วดัอกัชารดาห์ม – ประตชูยั – ตลาดจนัปาท - สนามบินนานาชาติอินทิรา คานธี 
วนัที่ 5.  กรุงเทพฯ (สนามบินสวุรรณภูมิ)  
 

WINDY&SNOWY IN KASHMIR  

อินเดีย แคชเมียร์ เดลลี  5 วัน 3 คืน 
 



  2 WINDY&SNOWY IN KASHMIR อินเดีย แคชเมียร์ เดลลี  5 วนั 3 คืน โดยสายการบินไทย                                                    [GQ3DEL-TG002] 

 

วันท่ี 1 กรุงเทพฯ – เดลลี - ศรีนาคา (บินภายใน) – แคชเมียร์ 

05.30 น. คณะมาพร้อมกันที่ สนามบินสวุรรณภูมิ ผู้ โดยสารขาออกชัน้ 4 ประตู 3 เคาน์เตอร์ D เช็คอินกรุ๊ปของ การบินไทย ( Thai 
Airway) โดยมีเจ้าหน้าที่คอยอ านวยความสะดวกจดัเตรียมเอกสารการเดินทางและสมัภาระให้กบัท่าน 

07.35 น. ออกเดินทางสู ่เมืองเดลลี โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG323  (ใช้เวลาเดินทางโดยประมาณ 4.30 ชม.)  
(มีบริการอาหารบนเคร่ือง) 
***คณะเดินทางตัง้แต่วนัที่ 07 พ.ย. 19 ออกเดินทางเวลา 07.00 น.*** 

10.35 น. คณะเดินทางถึงสนามบินนานาชาติอินธิรา คานธี เมืองเดลลี ประเทศอินเดีย ผ่านขัน้ตอนการตรวจคนเข้าเมืองและ
ศลุกากร (เวลาท้องถ่ินช้ากว่าประเทศไทย 1.30 ชัว่โมง) 
***คณะเดินทางตัง้แต่วนัที่ 07 พ.ย. 19 เดินทางถงึเวลา 09.55 น.*** 

กลางวัน อิสระอาหารกลางวันตามอัธยาศัย  
....... น.  ออกเดินทางสู ่เมืองศรีนาคา โดยสายการบิน.......โดยเที่ยวบินที่........ 
....... น. เดินทางถงึสนามบินศรีนาคา (Srinagar) เช็คสมัภาระแล้วน าท่านเดินทางสูเ่มืองแคชเมียร์ โดยนัง่รถท้องถ่ิน คนัละ 5 ท่าน 

รถท้องถ่ินจะไม่มีแอร์เนื่องจากอณุหภูมิที่ศรีนาคาเฉลีย่ประมาณ 15 องศา อากาศจะเย็นสบายตลอดปี น าท่านเข้าสูท่ี่พกั 
House Boat ณ ทะเลสาบ ซึง่ครัง้หนึ่งเคยเป็นที่ประพาสน์ของพระมหากษัตริย์ผู้สร้างอนุสรณ์สถานแห่งความรัก 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า  
ที่พกั เดินทางเข้าสูท่ี่พัก  DELUXE HOUSE BOAT หรือเทียบเท่า 

วันท่ี2 ศรีนาคา – กุลมาร์ค – เคเบิลคาร์ (*รวมค่าขึน้แล้ว) – ศรีนาคา 
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก 

 น าท่านเดินทางโดยนัง่รถท้องถ่ิน (คนัละ 5 ท่าน) ไม่มีแอร์ อณุหภูมิที่ศรีนาคาเฉลีย่ประมาณ 15 องศา อากาศจะเย็นสบาย
ตลอดปี ขึน้สู่เทือกเขากุลมาร์ค (Gullamarg) ซึง่เป็นสถานที่มีทัศนียภาพสวยงามแห่งหนึง่ในโลกในขณะขบัรถสูเ่ทือกเขากลุ
มาร์คสองข้างทางจะเป็นทุ่งนาข้าวสลบักบัพนัธุ์ไม้ป่าและฝงูแกะตามเทือกเขาโดยเทือกเขาหิมาลยันีจ้ะมีหิมะปกคลมุสลบักนั
ไป อยู่ห่างจากเมืองศรีนาคา 57 กิโลเมตร (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2-3 ชัว่โมง) เทือกเขากุลมาร์คเป็นพืน้ที่ราบทุ่งหญ้า
ขนาดใหญ่ที่สงูที่สดุในโลก เมื่อถึงกุลมาร์คแล้วพาท่านเที่ยวชมเทือกเขาซึง่เป็นภูเขาที่สวยงามแห่งหนึ่งในแคชเมียร์ มีชื่อว่า
เป็นทุ่งหญ้าของดอกไม้ (Meadow of Flower) เดิม กลุมาร์ค มีชื่อเรียกว่า เการิมาร์ค ตัง้โดยสลุต่านยซูุป ชาร์ ในศตวรรษที่ 16 
เนื่องจากเป็นทุ่งหญ้าที่เต็มไปด้วยดอกไม้ป่าที่งอกงามตามฤดูกาล อีกทัง้ยงัเป็นที่ตัง้ของสนามกอล์ฟ 18 หลมุที่สงูที่สดุในโลก 
สงู 3,000 เมตร จากระดบัน า้ทะเลและสถานที่เลน่กีฬาสกีน า้แข็งในฤดหูนาวจนไม่คิดว่านีเ้ป็นประเทศอินเดีย 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน  
 น าท่านไปยงัสถานีเคเบิลคาร์ (*รวมค่าขึน้แล้ว) เพื่อขึน้ไปยงัสถานีกงโดรีบนเขาอฟัฟาร์วัต เฟสที่ 1 ด้วยระยะทางประมาณ 

4 กิโลเมตร (หากท่านต้องการขึน้สู่ยอดเขาจะต้องนั่งเคเบิล้คาร์ ที่เฟสที่ 2 ขึน้สู่ยอดเขาเป็นระยะทางกว่า 5 กิโลเมตร ท่าน
สามารถซือ้ตั๋วได้ที่สถานีเฟสที่ 1 (ไม่รวมในค่าทัวร์) ซึ่งถือได้ว่าเป็นเส้นทางที่สวยที่สดุและสงูที่สดุแห่งหนึ่งของเอเชีย เมื่อ
เดินทางถึงที่หมายสิ่งที่ท่านจะได้พบคือบรรยากาศและทัศนียภาพแบบพาโนรามาอันสวยงามบนเขาอัฟฟาร์วัต  ถ้าท้องฟ้า
แจ่มใสก็จะสามารถมองเห็นยอดเขานันกา พาร์บัต (Nanga Parbat) ของเทือกเขาหิมาลยั อิสระให้ท่านได้เพลิดเพลินกับ
กิจกรรมมากมาย อาทิเช่น เลน่สกี เลือ่นสกีหิมะ ท่านสามารถเลน่สกีได้ระหว่างช่วงฤดูหนาว – ใบไม้ผลิ (ธ.ค. – เม.ย.) ซึ่งค่า
เลน่สกีนีจ้ะไม่รวมอยู่ในค่าทวัร์ สามารถแจ้งหวัหน้าทวัร์หรือไกด์ท้องถ่ินเพื่อแจ้งเลน่สกีได้ หรือเก็บภาพความประทับใจไว้เป็น
ที่ระลกึตามอธัยาศยัได้เวลาสมควรน าท่านเดินทางกลบัศรีนาคาระหว่างทางให้ท่านได้เพลิดเพลินกับวิวทิวทัศน์สองข้างทาง 
ได้เวลาสมควรเดินทางกลบัที่พกั 
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ค ่า รับประทานอาหารค ่า  
ที่พัก เดินทางเข้าสูท่ี่พัก  DELUXE HOUSE BOAT หรือเทียบเท่า 

วันท่ี 3 ศรีนาคา – พาฮาลแกม –  ศรีนาคา 
เช้า รับประทานอาหารเช้า  

 

น าท่านเดินทางสู่ พาฮาลแกม (Pahalgam) หรือหุบเขาแกะ เดิมเป็นหมู่บ้านของคนเลีย้งแกะที่ตัง้อยู่ในหุบเขาอัน
สลับซับซ้อน อยู่สูงกว่าระดับน า้ทะเล 2,130 เมตร ด้วยความงามของทุ่งหญ้าและป่าสน สถานที่ท่องเที่ยวแห่งนีจ้ึงเป็น
โลเคชั่นยอดฮิตที่ภาพยนตร์หลายเร่ืองนิยมมาถ่ายท า  และมีความส าคัญต่อวงการอุตสาหกรรมภาพยนตร์เลยก็ว่ าได้ 
นอกจากนี ้พาฮาลแกม ยังได้รับการขนานนามว่าเป็นสวิตเซอร์แลนด์แห่งอินเดียอีกด้วย  พาฮาลแกมในช่วงฤดูหนาวจะปก
คลมุไปด้วยหิมะเกือบทกุพืน้ที่ อากาศหนาวเย็น น า้ในล าธารเย็นเฉียบ จนอยากจะเก็บใส่ขวดมาลบูหน้าระหว่างหน้าร้อนใน
เมืองไทยให้ชุ่มฉ ่า สายน า้สายย่อยๆ ของที่นี่ จะมาบรรจบรวมกันกลายเป็น แม่น า้ลิดดาร์ (Liddar) แม่น า้สายส าคัญที่หล่อ
เลีย้งชีวิตในพาฮาลแกม ภายในสายน า้เต็มไปด้วยโขดหินกลมเกลีย้งทุกขนาด เมื่อน า้ปะทะต้องหินจึงเกิดเป็นฟองคลื่นน า้ที่
เสริมให้บรรยากาศชวนมองเหมือนกับภาพวาดในจินตนาการ ระหว่างการเดินทางไปพาฮาลแกมให้ท่านได้ชมวิวที่สวยงาม
สองข้างทางและเก็บภาพประทบัใจ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน  
 น าท่านชม เมืองพาฮาลแกม ดินแดนสรวงสวรรค์ของแคชเมียร์ ซึ่งนักท่องเที่ยวที่ได้มาเยือนดินแดนนี  ้ต่างยกย่องให้ดินแดน
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แห่งนีเ้ป็นสถานที่ที่สวยที่สดุในโลก ให้ท่านได้สนุกสนานกับการชมหุบเขาพาฮาลแกม หรือสามารถขี่ม้าชมวิวหุบเขาพาฮาล
แกมนีไ้ด้ **ค่าขี่ม้าประมาณ 1000 รูปี ไม่รวมอยู่ในค่าทัวร์ กรุณาติดต่อหัวหน้าทัวร์** นอกจากนีท้่านยังสามารถเก็บภาพ
ประทับใจโดยมีฉากหลงัเป็นวิวภูเขาที่สวยงาม สดูอากาศบริสทุธ์ิ เลือกซือ้สินค้าพืน้เมืองมากมาย จากนัน้น าท่านเดินทาง
กลบัสูเ่มืองศรีนาคา 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า  
ที่พัก เดินทางเข้าสูท่ี่พัก  DELUXE HOUSE BOAT หรือเทียบเท่า 

วันท่ี 4 
ศรีนาคา – ล่องเรือซิคาร่า – เดลลี (บินภายใน) – วัดอักชารดาห์ม – ประตูชัย 
– ตลาดจันปาท - สนามบินนานาชาติอินทิรา คานธี 

เช้า รับประทานอาหารเช้า  
 จากนัน้น าทกุท่านล่องเรือซิคาร่าในทะเลสาบ (*รวมค่าล่องเรือแล้ว) ซึ่งเป็นเรือพายแบบฉบับแคชเมียร์โดยเฉพาะชมวิถี

ชีวิตชาวบ้านริมน า้ที่อยู่ท่ามกลางฉากหลงัภูเขาหิมะล้อมรอบไปด้วยทะเลสาบ ขับกล่อมไปด้วยเสียงนกนานาชนิดแต่งแต้ม
ด้วยดอกไม้น า้นานาพนัธุ์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน 
 จากนัน้พาเดินทางสู่สนามบินศรีนาคา เพื่อเดินทางสูเ่มืองเดลลี 

....... น. ออกเดินทางจากศรีนาคา เข้าสูเ่มืองเดลล ี โดยสายการบินในประเทศ.....เที่ยวบินที่..... 

....... น. เดินทางถงึท่าอากาศยานภายในประเทศเมืองเดลลี 
 น าท่านเดินทางเข้าสูก่รุงนิวเดลลี (New Delhi) ที่มีประวติัศาสตร์อันยาวนานกว่า 5,000 ปี และเป็นศูนย์กลางการปกครอง

ของอาณาจกัรอินเดียโบราณ 7 อาณาจกัร ต่อมาในปี 1857 องักฤษได้เข้ามามีบทบาทในการปกครองประเทศอินเดียและได้
ย้ายเมืองหลวงไปอยู่ที่โกลกตัตา และได้ย้ายกลบัมาเป็นเมืองหลวงอีกครัง้หนึ่งในปี 1911 หลงัจากอินเดียได้รับเอกราชจาก
ประเทศองักฤษในปี 1947 ก็ได้มีการสร้างสถานที่ท าการราชการโดยสร้างเมืองใหม่ชื่อว่านิวเดลลี น าท่านเดินทางสู่วัดอักชาร
ดาห์ม (Akshardham) วดัแห่งศาสนาฮินดทูี่ใหญ่ที่สดุในโลก และเป็นวิทยาลยัทางจิตวิญญาณและวัฒนธรรม สถานที่ส าคัญ
ประจ ากรุงนิวเดลีแห่งประเทศอินเดีย ออกแบบในสไตล์สถาปัตยกรรมดัง้เดิมของอินเดีย ที่มีความซับซ้อนแต่ก็ปราณีต
สวยงามสมค าร ่าลอื วดัแห่งนีเ้ป็นวดัที่สร้างขึน้ใหม่แห่งศาสนาฮินดูนิกายสวามีนารายัน โดยชื่ออักชารดาห์มมีความหมายว่า 
ที่พ านักของพระเจ้าแห่งโลก สร้างแล้วเสร็จในปี 2005 แนวคิดการสร้างวัดมาจาก Brahmaswarup Yogiji Maharaj 
ผู้ปกครองศาสนาฮินดูที่ 4แห่งนิกายสวามีนารายัน ที่มีประสงค์สร้างวัดใกล้แม่น า้ยมุนา และได้สร้างจนส าเร็จในสมัยของ
ผู้ปกครองที่ 5 โดยวดัยงัคงความย่ิงใหญ่อลงัการแบบวดัอินเดีย ดงึดดูเหล่าสาวกและนักท่องเที่ยวให้มาบูชาและชื่นชมความ
ตระการตาของวัดแห่งนีม้ากมายในทุกๆปี ***กรณีที่วัดอักชารดาห์มปิด ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการสลับโปรแกรม***  
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จากนัน้ผ่านชมรัฐสภาราชปาติ บาวาล ซึ่งเป็นวงแหวนสถานที่ราชการต่างๆ มีตึกรัฐสภาอันย่ิงใหญ่และเป็นที่ท าการของ
รัฐบาล ผ่านชมย่านธุรกิจการค้าและย่านที่อยู่อาศัยของเศรษฐีอินเดียบนถนนสายส าคัญที่สุดของอินเดีย น าท่านชม 
ประตูชัย (India Gate) เป็นอนสุรณ์สถานของเหลา่ทหารหาญที่เสยีชีวิตจากการร่วมรบกับอังกฤษในสมัยสงครามโลก ครัง้ที่ 
1 และสงครามอัฟกานิสถาน ประตูชัยแห่งนีจ้ึงถือได้ว่าเป็นสัญลกัษณ์แห่งหนึ่งของกรุงนิวเดลลี  โดยซุ้ มประตูแห่งนีม้ี
สถาปัตยกรรมคล้ายประตูชัยของกรุงปารีสและนครเวียงจันทน์  ซึ่งมีความสูง 42 เมตร สร้างขึน้จากหินทรายเมื่อปี
คริสต์ศักราชที่ 1931 บนพืน้ผิวของประตูชัยแห่งนีจ้ะปรากฏรายนามของทหารที่เสียชีวิตถูกแกะสลกัไว้  และบริเวณใต้โค้ง
ประตจูะปรากฏคบเพลงิที่ไฟไม่เคยมอดดบัเพื่อเป็นการร าลกึถึงผู้ เสียชีวิตในสงครามอินเดีย-ปากีสถาน เมื่อปีคริสต์ศักราชที่ 
1971 มีทหารยามเฝ้าบริเวณประตูชัยตลอดเวลาเพื่อป้องกันการก่อวินาศกรรมจากนัน้น าท่านสู่ตลาดจันปาท(Janpath 

Market) อิสระให้ท่านเลือกซือ้สินค้าพืน้เมืองและงานหัตถกรรมต่างๆ เช่น ผ้าไหมอินเดีย, เคร่ืองประดับอัญมณี, ไม้จันทน์
หอมแกะสลกั, ของตกแต่งประดบับ้าน ฯลฯ 

ค ่า อิสระอาหารค ่าตามอัธยาศัย  
21.00 น. ได้เวลาอนัสมควรน าท่านเดินทางสูส่นามบินนานาชาติอินธิรา คานธี กรุงนิวเดลลี 

วันที่ 5 กรุงเทพฯ  
00.20 น. น าท่านเดินทางกลบัสูส่นามบินสวุรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่  TG 316   
05.45 น. ถงึสนามบินสวุรรณภูมิ กรุงเทพฯพมหานคร โดยความสวสัดิภาพ 

 

อัตราค่าบริการ : WINDY&SNOWY IN KASHMIR อินเดีย แคชเมียร์ เดลลี  5 วัน 3คืน โดยสายการบินไทย 

ก าหนดการเดินทาง 
ผู้ใหญ่พัก 2-3 

ท่าน 
ท่านละ 

เด็กอายุไม่เกิน 12 ปี  
(เสริมเตียง)  
ท่านละ 

เด็กอายุไม่เกิน 12 ปี 
(ไม่เสริมเตียง) 

ท่านละ 

พักเดี่ยว 
ท่านละ 

ไม่รวมตั๋ว 
ท่านละ 

วนัท่ี :  25-29 ต.ค. 62                                                                                            25,999 25,999 25,999 2,900 14,900 
วนัท่ี :  26-30 ต.ค. 62                                                                                            25,999 25,999 25,999 2,900 14,900 

วนัท่ี :  07-11 พ.ย. 62                                                                                            26,999 26,999 26,999 2,900 14,900 

วนัท่ี :  21-25 พ.ย. 62                                                                                            26,999 26,999 26,999 2,900 14,900 
วนัท่ี :  05-09 ธ.ค. 62                                                                                            26,999 26,999 26,999 2,900 14,900 

วนัท่ี :  06-10 ธ.ค. 62                                                                                            26,999 26,999 26,999 2,900 14,900 

วนัท่ี :  27-31 ธ.ค. 62                                                                                            30,999 30,999 30,999 2,900 14,900 
วนัที่ :  28 ธ.ค. 62 -01 ม.ค. 63                                                                                            30,999 30,999 30,999 2,900 14,900 
ราคาเด็กทารก(อายุไม่ถงึ 2 ปีบริบูรณ์ ณ วันเดินทางกลับ) ติดต่อสอบถาม ราคานีร้วมรายการทัวร์ ตั๋วเคร่ืองบิน (ไม่รวมวีซ่าอินเดีย) 

 

 ราคานีไ้ม่รวมค่าวีซ่าอินเดีย ท่านละ 3,000 บาท  
ราคานีไ้ม่รวมค่าทปิมัคคุเทศก์ท้องถิ่นและคนขบัรถ รวม 2,000 บาท/ท่าน/ทริป 
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อัตราดงักล่าวขอสงวนเฉพาะผู้ที่ถือหนังสือเดินทางไทยเท่านัน้ 

กรณีถือหนังสือเดนิทางต่างชาตกิรุณาเช็คราคาอีกคร้ัง 
 

 เงื่อนไขการให้บริการ 
1.  การเดินทางในแตล่ะครัง้จะต้องมีผู้โดยสารจ านวน 10 ท่านขึน้ไป ถ้าผู้โดยสารไม่ครบจ านวน

ดงักลา่ว  
 ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงราคาหรือยกเลิกการเดินทาง 
2.  ในกรณีท่ีลูกค้าต้องการออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าท่ีของบริษัทฯ 

ก่อนทกุครัง้ เพ่ือเช็คข้อมลูความถกูต้องของรายการทวัร์รวมทัง้ไฟล์บินและเวลานดัหมายทัวร์ 
หากเกิดความผิดพลาด ทางบริษัทไมร่ับผิดชอบใดๆ ทัง้สิน้ 

3.  การช าระคา่บริการ 
     3.1 กรุณาช าระมดัจ า ท่านละ 10,000.- บาท  
     3.2 กรุณาช าระคา่ทวัร์สว่นท่ีเหลือ 15-20 วนัก่อนออกเดินทาง 
4.  การยกเลิกและคืนคา่ทวัร์หลงัจากมีการจ่ายเงินมดัจ า 
    4.1 แจ้งยกเลิกก่อนเดินทาง 30 วนั คืนคา่ใช้จ่ายทัง้หมด 
    4.2 แจ้งยกเลิกก่อนเดินทาง 15 วนั เก็บคา่ใช้จ่าย ท่านละ 10,000 บาท 
    4.3 แจ้งยกเลิกน้อยกวา่ 15 วนัก่อนเดินทาง ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิ เก็บค้าใช้จ่ายทัง้หมด 
    4.4 ยกเว้นกรุ๊ปท่ีเดินทางช่วงวนัหยดุหรือเทศกาลท่ีต้องการันตีมดัจ ากับสายการบินหรือค่า

มดัจ าท่ีพกัโดยตรงหรือโดยการผา่นตวัแทนในประเทศหรือต่างประเทศและไม่อาจขอคืนเงิน
ได้ รวมถึงเท่ียวบินพิเศษเช่น Extra Flight และ Charter Flight  จะไมม่ีการคืนเงินมดัจ า หรือ
คา่ทวัร์ทัง้หมดเน่ืองจากคา่ตัว๋เป็นการเหมาจ่ายในเท่ียวบินนัน้ๆ 

 

กรณีคณะออกเดินทางได้           
1. คณะจองจ านวนผู้ใหญ่ 10 ท่านออกเดินทาง (ไมม่ีหวัหน้าทวัร์) 
2. คณะจองจ านวนผู้ใหญ่ 15 ท่านขึน้ไปออกเดินทาง (มีหวัหน้าหวัหน้าทวัร์) 
3. คณะจองไมถ่ึงจ านวนผู้ใหญ่ 10 ท่าน ไมอ่อกเดินทาง 

 

อัตราค่าบริการนีร้วม 
1.  คา่ตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบั ชัน้ประหยดั 
2.  คา่โรงแรมท่ีพกัตามรายการท่ีระบ ุ(สองท่านตอ่หนึ่งห้อง) 
3.  คา่เข้าชมสถานท่ีตา่งๆ ตามรายการท่ีระบ ุ
4.  คา่อาหารและเคร่ืองดื่มตามรายการท่ีระบ ุ



  7 WINDY&SNOWY IN KASHMIR อินเดีย แคชเมียร์ เดลลี  5 วนั 3 คืน โดยสายการบินไทย                                                    [GQ3DEL-TG002] 

 

5.  คา่รถรับสง่และระหวา่งน าเท่ียวตามรายการท่ีระบุ 
6.  คา่ประกนัอบุตัิเหตคุุ้มครองในระหวา่งการเดินทาง คุ้มครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท 

คา่รักษาพยาบาลกรณีเกิดอบุตัิเหตวุงเงินท่านละ 200,000 บาท ตามเง่ือนไขของกรมธรรม์  
 ** ลกูค้าท่านใดสนใจซือ้ประกนัการเดินทางส าหรับครอบคลมุเร่ืองสขุภาพสามารถสอบถามข้อมลู 
 เพิ่มเติมกบัทางเจ้าหน้าที่บริษัทได้ ** 
 - เบีย้ประกนัเร่ิมต้น 370 บาท [ระยะเวลา 5-7 วนั] 
 - เบีย้ประกนัเร่ิมต้น 430 บาท [ระยะเวลา 8-10 วนั]  
 ความครอบคลมุผู้ เอาประกนัที่มีอายมุากกว่า 16 หรือน้อยกว่า 75 ปี   
 [รักษาพยาบาล 2 ล้าน, รักษาต่อเนื่อง 2 แสน, เสยีชีวิตหรือเสยีอวยัวะจากอบุติัเหต ุ3 ล้านบาท] 
 ความครอบคลมุผู้ เอาประกนัที่มีอายนุ้อยกว่า 16 หรือมากกว่า 75 ปี   
 [รักษาพยาบาล 2 ล้าน, รักษาต่อเนื่อง 2 แสน, เสยีชีวิตหรือเสยีอวยัวะจากอบุติัเหต ุ1.5 ล้านบาท] 

7.  รวมภาษีสนามบินทกุแห่ง + ภาษีน า้มนั  
8.  คา่ภาษีมลูคา่เพ่ิม 7% 
 

อัตราค่าบริการนีไ้ม่รวม 
1. กระเป๋าเดินทาง 
2. คา่ธรรมเนียมการย่ืนขอวีซ่าอินเดียแบบออนไลน์ 5 วนัท าการ ท่านละ 3,000 บาท  
3. กระเป๋าเดินทางท่านละ 1 ใบเท่านัน้ ในกรณีท่ีน า้หนกัเกินกวา่ท่ีสายการบินก าหนด  

30 กิโลกรัม/ท่าน และส าหรับบินภายในไม่เกิน 20 กิโลกรัม/ท่าน ส่วนเกินน า้หนักตาม
สายการบินก าหนด 

4. คา่ท าหนงัสือเดินทาง 
5. ค่าใช้จ่ายส่วนตวันอกเหนือจากรายการ เช่น ค่าเคร่ืองดื่ม , ค่าอาหารท่ีสัง่เพ่ิมเอง, ค่า

โทรศพัท์, คา่ซกัรีดฯลฯ 
6. คา่อาหารท่ีไมไ่ด้ระบไุว้ในรายการ 
7. คา่ท าใบอนญุาตท่ีกลบัเข้าประเทศของคนตา่งชาติหรือคนตา่งด้าว 
8. คา่ทิปมคัคเุทศก์ท้องถ่ินและคนขบัรถ รวม 2,000 บาท /ท่าน/ทริป 

 

หมายเหตุ 
1. บริษัทฯ มีสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี ้เมื่อเกิดเหตสุดุวิสยัจนไม่

อาจแก้ไขได้ 
2. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่รับผิดชอบใดๆ เหตุการณ์ท่ีเกิดจากสายการบิน ภัยธรรมชาติ 

เหตกุารณ์ไมส่งบทางการเมือง, การประท้วง, การนดัหยดุงาน, การก่อการจลาจล, อบุัติเหต,ุ 
ความเจ็บป่วย, ความสญูหายหรือเสียหายของสมัภาระ ความลา่ช้า เหตสุดุวิสยั อ่ืนๆ เป็นต้น 

3. หากท่านยกเลิกก่อนรายการท่องเท่ียวจะสิน้สดุลง ทางบริษัทฯ จะถือวา่ท่านสละสิทธ์ิและจะ
ไมร่ับผิดชอบคา่บริการท่ีท่านได้ช าระไว้แล้วไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้สิน้ 



  8 WINDY&SNOWY IN KASHMIR อินเดีย แคชเมียร์ เดลลี  5 วนั 3 คืน โดยสายการบินไทย                                                    [GQ3DEL-TG002] 

 

4. บริษัทฯ จะไมร่ับผิดชอบตอ่การห้ามออกนอกประเทศ หรือ ห้ามเข้าประเทศ อนัเน่ืองมาจากมี
สิ่งผิดกฎหมาย หรือเอกสารเดินทางไมถ่กูต้อง หรือ การถกูปฏิเสธในกรณีอ่ืนๆ 

5. รายการนีเ้ป็นเพียงข้อเสนอท่ีต้องได้รับการยืนยนัจากบริษัทฯ อีกครัง้หนึ่ง หลงัจากได้ส ารองท่ี
นัง่บนเคร่ือง และโรงแรมท่ีพกัในตา่งประเทศเป็นท่ีเรียบร้อย แต่อย่างไรก็ตามรายการนีอ้าจ
เปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม 

6. ราคานีค้ิดตามราคาตัว๋เคร่ืองบินในปัจจบุนั หากราคาตัว๋เคร่ืองบินปรับสงูขึน้ บริษัทฯ สงวน
สิทธ์ิท่ีจะปรับราคาตัว๋เคร่ืองบินตามสถานการณ์ดงักลา่ว 

7. กรณีเกิดความผิดพลาดจากตัวแทน หรือ หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง จนมีการยกเลิก ล่ าช้า 
เปลี่ยนแปลง การบริการจากสายการบินบริษัทฯขนสง่ หรือ หน่วยงานท่ีให้บริการ บริษัทฯจะ
ด าเนินโดยสดุความสามารถท่ีจะจัดบริการทัวร์อ่ืนทดแทนให้ แต่จะไม่คืนเงินให้ส าหรับ
คา่บริการนัน้ๆ 

8. มคัคเุทศก์ พนักงาน และตวัแทนของบริษัทฯ ไม่มีสิทธ์ิในการให้ค าสญัญาใดๆ ทัง้สิน้แทน
บริษัทฯ นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผู้มีอ านาจของบริษัทฯ ก ากบัเท่านัน้ 

9. หากไมส่ามารถไปเท่ียวในสถานท่ีท่ีระบใุนโปรแกรมได้ อนัเน่ืองมาจากธรรมชาติ ความล่าช้า 
และความผิดพลาดจากทางสายการบิน จะไม่มีการคืนเงินใดๆทัง้สิน้ แต่ทัง้นีท้างบริษัทฯจะ
จัดหารายการเท่ียวสถานท่ีอ่ืนๆมาให้ โดยขอสงวนสิทธ์ิการจัดหานีโ้ดยไม่แจ้งให้ทราบ
ลว่งหน้า  

10. ในกรณีท่ีลกูค้าต้องออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าท่ีของบริษัทฯ ก่อน
ทกุครัง้ มิเช่นนัน้ทางบริษัทฯ จะไมร่ับผิดชอบคา่ใช้จ่ายใดๆ ทัง้สิน้  

 

ส าหรับผู้ท่ีมีความประสงค์ต้องการขอยื่นวีซ่าอินเดียแบบออนไลน์ 
เอกสารในการยื่นวีซ่าอนิเดียส าหรับผู้ท่ีถือพาสสปอร์ตไทย 

1. หนงัสือเดินทาง (Passport) หนงัสือเดินทาง ต้องมีหน้าเหลือส าหรับประทบัวีซ่าอย่างน้อย 2 หน้า 
อายุใช้งานเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน นับจากวนัเดินทาง *กรุณาถอดปก Passport ก่อนส่ง
เอกสารบริษัทจะไมร่ับผิดชอบในกรณีสญูหาย* 

2. รูปถ่าย รูปถ่ายสีหน้าตรงขนาด 2x2 นิว้ พืน้หลงัสีขาวเท่านัน้ จ านวน 1 ใบ เป็นรูปท่ีถ่ายจากร้าน
ถ่ายรูปเท่านัน้ รูป (ห้ามสวมแวน่ตาหรือเคร่ืองประดบั, ไมใ่สช่ดุข้าราชการหรือเคร่ืองแบบใดๆ 
ไมเ่ป็นรูปสติ๊กเกอร์รวมถึงห้ามใช้รูปท่ีถ่ายเองและปริน้ท์เอง) 

3. แบบฟอร์ม 
*** เอกสารการย่ืนขอวีซ่าอินเดียแบบออนไลน์  

สามารถรองรับไฟล์นามสกลุ JPG, PNG, PDF ขนาดไฟล์ไมเ่กิน 2MB 
!! สว่นไฟล ์WORD / EXCEL / TIFF / TIF ไมร่องรับ กรุณาแปลงเป็น PDF ก่อนได้  

ข้อความหรือเนือ้หาต้องครบถ้วนและมีความชดัเจนเท่านัน้ *** 
 



  9 WINDY&SNOWY IN KASHMIR อินเดีย แคชเมียร์ เดลลี  5 วนั 3 คืน โดยสายการบินไทย                                                    [GQ3DEL-TG002] 

 

 
 
 



  10 WINDY&SNOWY IN KASHMIR อินเดีย แคชเมียร์ เดลลี  5 วนั 3 คืน โดยสายการบินไทย                                                    [GQ3DEL-TG002] 

 

 
 
 



  11 WINDY&SNOWY IN KASHMIR อินเดีย แคชเมียร์ เดลลี  5 วนั 3 คืน โดยสายการบินไทย                                                    [GQ3DEL-TG002] 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

