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*** สัมผัสเส้นทางบินทีส่ วยทีส่ ุดในโลกเลียบเทือกเขาหิมาลัย จากเดลีสู่ศรีนาคา ***
แคชเมียร์
ทะเลสาบดาล
กุลมาร์ก
โซนามาร์ก
เดลลี

ดินแดนที่สวยที่สดุ ในโลกที่สดุ สวรรค์บนโลกมนุษย์ มงกุฎเพชรของอิ นเดีย
ทุ่งราบผืนใหญ่ในอ้ อมกอดเทือกเขาหิมาลัย
ชมสวนนิชาร์ต สวนชาลิมาร์
ทะเลสาบสวยใสใจกลางหิมาลัย กระจกสะท้อนความงามท้องฟ้าและทิวทัศน์
พักผ่อนบนเรือลาหรูท่ีสร้างจากไม้ซีดัลกลิ่นหอม งดงามด้วยลวดลาย
แกะสลักไม้ทั้งลาในแบบศิลปะแคชเมียร์
ขึ้นกระเช้าไฟฟ้า เพือ่ ชมภูเขาหิมะอั ฟฟาวัต
ประตูส่เู ลห์ ลาดัค ชมธารน้าแข็งธาจิวาส
เมืองหลวงของอิ นเดีย ชมประตูชัยอิ นเดีย, วัดอั คราดาม

กาหนดการเดิ นทาง
8-13 กันยายน 2559
วันแรก
กรุงเทพฯ – เดลลี - วัดอัคราดาม
06.00 น.
คณะพร้อมกันทีส่ นามบินสุวรรณภูม ิ ชัน้ 4 ประตู 10 แถว W เคาน์เตอร์สายการบินแอร์อนิ เดีย
อินเดีย เจ้าหน้าทีบ่ ริษทั ฯ ให้การต้อนรับ
08.55 น.
ออกเดินทางสู่เมืองเดลลี ประเทศอินเดีย โดยสายการบินแอร์อนิ เดีย เทีย่ วบินที่ AI 333
12.00 น.
เดินทางถึงท่าอากาศยานนานาชาติอนิ ทิรา คานธีร์ เมืองเดลลี (เวลาท้องถิน่ ช้ากว่าไทย 1.30 ชม.)
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หลังผ่านพิธกี ารศุลกากรแล้ว นําท่านขึน้ รถโค้ชไปยังภัตตาคาร
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (1)
นําท่านชม วัดอัคราดาม ( Akshardham Swaminaraya Temple ) หรือเรียกอีกชื่อหนึ่ง คือ วัดอักษ
ราธรรม เป็ นวัดทีม่ ขี นาดใหญ่ทส่ี ุดในโลก ถูกสร้างขึน้ โดยองค์กร BAPS ในเดลลีซง่ึ เป็นการผสมผสาน
ทางด้านสถาปตั ยกรรมของอินเดียอันหลากหลาย ไว้ดว้ ยกัน อาทิเช่น รูปปนั ้ การกวนเกษียรสมุทร
ั้
ของยักษ์ และเทวดา, รูปปนการนั
ง่ บรรลุธรรมใต้ตน้ โพธิ ์ ซึง่ มีเหล่าสรรพสัตว์ต่างๆ อาทิ ช้าง, กวาง,
หมาปา่ ,ลิง, เสือ คอยรับใช้ และคอยปกป้อง เป็ นต้น ซึง่ ใช้สถาปนิกจํานวนกว่า 7,000 คน ใช้เวลา
ก่อสร้างมากว่า 5 ปี เปิดให้นกั ท่องเทีย่ วเข้าชมได้เป็นปรกติ ซึง่ ด้านในท่านสามารถบริจาคแลกซือ้
หนังสือของวัด และ วีซดี ไี ด้ ทีเ่ คาน์เตอร์ของมูลนิธ ิ (ทางวัดอนุญาตให้นําเงินติดตัวเข้าไปได้เท่านัน้
โดยห้ามนําสิง่ ของทุกอย่างเข้าไปภายในวัดโดยเด็ดขาด ไม่ว่าจะเป็น พาสปอร์ต, กล้องถ่ายรูป, พวง
กุญแจ ฯล เพราะจะมีการตรวจอย่างละเอียดจากทาง รปภ.ของวัดแห่งนี้ ) .....จากนัน้ นําท่านช้อปปิ้ง
ถนนจันปตั (Janpath)
รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร (2)
ทีพ่ กั PICCADELY HOTEL, COUNTRY INN HOTEL หรือเทียบเท่า
เดลลี – ศรีนาคา – สวนชาลิ มาร์ – สวนนิ ชาต - โซนามาร์ก
รับประทานอาหาร ณ ห้องอาหารโรงแรม (3) หลังอาหารนําท่านเดินทางไปสนามบิน
ออกเดินทางสู่ ศรีนาคา เมืองหลวงของแคว้นจัมมูและแคชเมียร์ โดยสายการบินแอร์อนิ เดีย
เทีย่ วบินที่ AI 825
เมืองศรีนาคา ซึง่ เป็นเมืองหลวงของแคชเมียร์ ประกอบด้วยทะเลสาบขนาดใหญ่ คือ ทะเลสาบดาล
และ ทะเลสาบนากิ้น ด้านหลังมีเทือกเขาโอบล้อมโดยรอบ ในสมัยทีถ่ ูกปกครองโดยราชวงศ์โมกุล มี
การจัดทําผังเมืองขึน้ มาใหม่ จึงทําให้แคชเมียร์เป็ นเมืองทีส่ วยงาม ปจั จุบนั ชาว ศรีนาคาเกือบร้อยละ
98 % นับถือศาสนาอิสลาม
เดินทางถึงสนามบินศรีนาคา หลังรับกระเป๋าสัมภาระเรียบร้อยแล้ว เจ้าหน้าทีท่ อ้ งถิน่ รอต้อนรับและนํา
ท่านไปยังภัตตาคาร
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (4)
นําท่านไปชมความงดงามของการจัดสวนแบบโมกุล แคว้นแคชเมียร์ เป็นแคว้นทีม่ ชี ่อื เสียงในการจัด
สวนตามแบบฉบับของราชวงศ์โมกุล เนื่องจากภูมอิ ากาศเย็นสบายเหมาะสมในการเจริญเติบโตของ
ต้นไม้นําท่านชม สวนชาลิ มาร์ (Shalima Garden) หรือ สวนแห่งความรัก สร้างขึน้ ในปี พ.ศ. 2159
โดย พระเจ้า ชาห์ฮงั คี แห่ง ราชวงศ์โมกุล เพื่อเป็นอนุสรณ์แห่งความรักให้แก่ พระนาง นูชาฮัล จึง
กลายเป็นทีป่ ระทับพักผ่อน ของกษัตริยร์ าชวงศ์โมกุลในอดีต ในช่วงฤดูใบไม้ผลิ ดอกไม้หลากหลาย
พันธุ์ ออกดอกงดงามหลากสีสนั สวยงาม รวมทัง้ ต้นชีน่าร์ (ชื่อต้นไม้ทเ่ี รียกตามท้องถิน่ ) หรือ ต้นเมเปิ้ล
ซึง่ ลักษณะเด่นของเมเปิ้ลทีน่ ่ี ใบจะมีขนาดใหญ่ บางต้นมีอายุกว่า 300 - 400 ปี บริเวณโดยรอบสวนมี
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ลานนํ้าพุ ซึง่ นํ้าพุน้เี กิดขึน้ ได้โดยแรงดันนํ้าธรรมชาติทไ่ี หลลงมาจากภูเขา จากนัน้ นําท่านไปชม สวนนิ
ชาต (Nishat Garden) เป็นสวนพักผ่อนทีใ่ หญ่ทส่ี ุดในเมืองแคชเมียร์ สร้างขึน้ ในปี พ.ศ 2176 สร้าง
โดย อาซาฟข่าน สร้างให้กบั น้องสาวพระนางนูชาฮัล ด้านหลัง
ของสวนติดกับ เทือกเขาซาร์วาวาล ทีม่ คี วามงดงามและยิง่ ใหญ่
ทําให้มอี ากาศเย็นสบายตลอดทัง้ ปี และสวนดอกไม้นานาชนิด
บริเวณด้านหน้าสวนเมืองมองออกไปจะเห็นทัศนียภาพอัน
สวยงามอีกมุมหนึ่งของทะเลสาบดาล .....จากนัน้ นําท่านเดินทางสู่
โซนามาร์ก
(Sonamarg)
อยูท่ างตอนเหนือของศรีนาคา
ระยะทาง 87 กิโลเมตร ใช้เวลาประมาณ 2 ชัวโมง
่
บนเส้นทางไต่ระดับความสูงประมาณ 3,000 เมตร
ผ่านหุบเขาน้อยใหญ่ ปกคลุมด้วยหิมะสวยงาม และขนาบไปกับแม่น้ําซินด์ ทีท่ ่านสามารถถ่ายรูปความ
งามของธรรมชาติได้ตลอดทัง้ เส้นทาง
….เดินทางถึงโซนามาร์กแล้ว
นําท่านเข้าทีพ่ กั
ZARINASULTAN HOTEL หรือเทียบเท่า
รับประทานอาหารคํ่า ณ ห้องอาหารโรงแรม (5)
โซนามาร์ก - ศรีนาคา - ทะเลสาบดาล
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม (6) นําท่านชม
ธรรมชาติของ โซนามาร์ก มีความหมายว่า ทุ่งหญ้าทองคํา ทีร่ าย
ล้อมด้วยภูเขาทีป่ กคลุมด้วยหิมะ ตัดกับท้องฟ้าสีคราม และสัมผัส
บรรยากาศหนาวเย็นยามเช้า
......
ชมธารนํ้าแข็งธาจิวาส
(Thajiwas) จุดท่องเทีย่ วสําคัญในช่วงฤดูรอ้ น (ไม่รวมค่าม้าแคระ
หรือนังเลื
่ ่อน ทีส่ ไลด์ลงมาตามเนินเขา....
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหารโรงแรม (7)
หลังอาหารนําท่านเดินทางกลับเส้นทางเดิม สู่ ศรีนาคา ไปยังทะเลสาบดาล ทีล่ อ้ มรอบด้วยเทือกเขา
แห่งเมืองศรีนาคาเป็ นเมืองแห่งทะเลสาบเป็ นเมืองทีเ่ ป็ นทีห่ มายของการท่องเทีย่ วผูร้ กั ธรรมชาติทม่ี า
เยือนจากทัวโลกมาเป็
่
นศตวรรษศรีนาคาตัง้ อยู่ ณ ใจกลางของหุบเขาแคชเมียร์ทร่ี ะดับความสูง 1,730
เมตร มีทวิ ทัศน์สวยงามยิง่ สามารถเยีย่ มชมได้ทงั ้ ปี ฤดูกาลมากมาย เหมาะเป็นสถานที่ พักผ่อนในยาม
ว่าง ของหนุ่มสาว และครอบครัว อีกทัง้ ชาวแคชเมียร์ มักใช้สถานทีน่ ้เี ป็ นทีน่ ดั หมาย,พักผ่อนพูดคุย
ดื่มดํ่ากับบรรยากาศ ช่วงเวลาพระอาทิตย์ ลับขอบฟ้า ท่ามกลางหุบเขา แห่งมวลดอกไม้ และทะเลสาบ
อันงดงาม .....จากนัน้ นําท่านนังเรื
่ อชิคาร่า (เรือชิคาร่า เป็นเรือ
พายท้องถิน่ ตัวเรือทําจากต้นซีนาร์ ใบพายของเรือทําเป็นรูปหัวใจ
หลากสีสนั 1 ลํานังได้
่ 4 ท่าน) ไปยังทีพ่ กั House Boat ซึง่ เป็นที่
พักของทุกท่าน (House Boat เกิดขึน้ ในสมัยอาณานิคมของ
อังกฤษ เนื่องจาก คนอังกฤษเข้าตัง้ ถิน่ ฐานในหลายเมือง รวมถึง
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แคชเมียร์ดว้ ยแต่กฎหมายอินเดียไม่อนุญาตให้คนอังกฤษมีกรรมสิทธิ ์ในทีด่ นิ ทําให้คนอังกฤษต้องมา
สร้างบ้านบนเรือในทะเลสาบดาล เพื่ออยูอ่ าศัยแทน)
รับประทานอาหารคํ่า บนเรือ Deluxe House Boat (8)
***** บ้านเรือทุกหลังจัดแบ่งสัดส่วนชัดเจนด้านหน้าเป็นระเบียง
เล็ก สําหรับชมทิวทัศน์ของทะเลสาบดาล ส่วนภายในแบ่งเป็ น
ห้องรับแขกซึง่ จะเป็นทีน่ งพั
ั ่ กผ่อน, ห้องอาหารสําหรับทานอาหาร
ร่วมกันในครอบครัว และส่วนของห้องนอน 3 ห้อง พักห้องละ 2
คน หรือ 3 คน พร้อมห้องนํ้าในตัว โดยมีพ่อบ้านประจําเรือ 1 คน
คอยดูแลทุกท่านอย่างเป็ นกันเอง และแม่ครัวพร้อมลูกมือทําอาหารสําหรับแขกทีเ่ ข้าพักทุกวัน *****
(กรณีหอ้ งพักบนเรือไม่เต็ม ทางผูจ้ ดั การบ้านเรือสามารถขายห้องพักให้กบั นักท่องเทีย่ วกลุ่มอื่นเข้ามา
พักได้เฉกเช่นเดียวกับโรงแรมทัวไป)
่
ศรีนาคา - กุลมาร์ก – อัฟฟาร์วตั – ศรีนาคา
รับประทานอาหารเช้า ณ บนเรือ Deluxe House Boat (9) นําท่านออกเดินทางไปยังเมืองกุลมาร์ก อยู่
ห่างจากศรีนาคาไปทางตอนใต้ ระยะทางประมาณ 56 กม. (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชัวโมง)
่
เป็น
เส้นทางสู่ชายแดนประเทศปากีสถาน กุลมาร์ก หรือ ทุ่งแห่งดอกไม้ (Meadow of Flowers) เป็นทุ่ง
ขนาดใหญ่ครอบคลุมพืน้ ทีป่ ระมาณ 3 ตารางกิโลเมตร บนระดับ
ความสูง 2,730 เมตร มีดอกไม้ปา่ นานาพันธุ์ อีกทัง้ เป็นทีต่ งั ้ ของ
สนามกอล์ฟขนาด 18 หลุมทีต่ งั ้ อยูบ่ นทีส่ งู ทีส่ ุดในโลก ใน
สมัยก่อนกุลมาร์กเป็นเมืองตากอากาศสําคัญของกษัตริย์ ยูซุฟ
ชาห์ มีความหมายถึงสถานทีท่ เ่ี ต็มไปด้วยกุหลาบ และสมัยเป็ น
อาณานิคมของอังกฤษ กุลมาร์กกลายเป็นเมืองตากอากาศยอด
นิยมสําหรับฤดูรอ้ น และเล่นสกีกนั ในฤดูหนาว ท่านจะได้สมั ผัสความสวยงามของธรรมชาติของกุล
มาร์ก ท่านจะได้สมั ผัสธรรมชาติอนั สวยงามแบบพาโนรามาของทุ่งหญ้าขนาดใหญ่ โดยมีฉากหลังเป็น
เทือกเขาอาฟฟราวัต ทีม่ หี มิ ะปกคลุมตลอดปี
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (10)
นําท่านไปยังสถานีเคเบิลคาร์ เพื่อนังกระเช้
่
าลอยฟ้า หรือ กอนโดล่า เพื่อไปชมความงดงามของภูเขา
อัฟฟาร์วตั เป็นเส้นทางกอนโดล่าทีย่ าวทีส่ ุดและสูงทีส่ ุดของเอเชีย ให้ทุกท่านนังกอนโดล่
่
าเฟสที่ 1 ไป
ยังสถานีกงโดรี (กอนโดล่า แบ่งออกเป็น 2 เฟส, เฟสที่ 1 จากกุลมาร์ก – กงโดรี ระยะทางยาว 4 กม.
และเฟสที่ 2 จากกงโดรี – ยอดเขาอัฟฟาร์วตั ยาวประมาณ 5 กม.) ซึง่ อยูท่ ร่ี ะดับความสูง 3,099
เมตร ใช้เวลาประมาณ 10 นาที ระหว่างเส้นทางท่านจะได้ชมทิวทัศน์ของทุ่งหญ้า ดอกไม้ปา่ และ
กระท่อมยิปซีทป่ี ลูกกระจัดกระจายอยู่บริเวณเชิงเขา เมือ่ ขึน้ ไปถึงสถานีกงโดรี แล้ว ท่านจะได้ชม
ทัศนียภาพแบบพาโนรามา อันสวยงามของภูเขาอัฟฟาร์วตั ซึง่ มีหมิ ะปกคลุมยอดเขาตลอดทัง้ ปี และ
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หากอากาศดีทอ้ งฟ้าแจ่มใส สามารถมองเห็นยอดเขานันกา
พาร์บตั (Nanga Parbat) ซึง่ เป็นส่วนหนึ่งของเทือกเขาหิมาลัย
อิสระให้ท่านเดินเทีย่ วชม พร้อมถ่ายภาพความประทับใจ หรือ
สามารถเช่าม้าขีเ่ ล่นรอบๆ (สอบถามราคาจากหัวหน้าทัวร์)
***สําหรับท่านทีส่ นใจทีจ่ ะขึน้ ไปชมยอดเขาอัฟฟาร์วตั สามารถ
ซือ้ บัตรกอนโดล่าเฟส 2 ได้ในราคาประมาณ 700 รูปีต่อท่าน
แต่เนื่องจากยอดเขานี้อยู่ทค่ี วามสูงประมาณ 4,000 เมตร ออกซิเจนค่อนข้างเบาบาง อาจทําให้ท่าน
เกิดอาการแพ้ทส่ี งู หายใจลําบาก จึงไม่เหมาะกับผูม้ ปี ญั หาสุขภาพ *** ได้เวลาสมควรนําท่านโดยสาร
กระเช้ากลับลงมาทีก่ ุลมาร์กและเดินทางกลับศรีนาคา โดยใช้เส้นทางเดิม
.....แวะช้อบปิ้งโรงงาน ผ้าพัชมีน่า และพรม สินค้าคุณภาพดีมากมาย อาทิ ผ้าพันคอ (ผ้าพัชมีน่า และ
ผ้าชอร์) ทีม่ ชี ่อื เสียงชื่อเสียงระดับโลก, พรม ทอด้วยมือ ฯล สมควรแก่เวลา...
รับประทานอาหารคํ่า บนเรือ Deluxe House Boat (11) พักผ่อนตามอัธยาศัย
ศรีนาคา – เดลลี
ตื่นแต่เช้า นําท่าน นังเรื
่ อชิคาร่า ล่องเรือชม และเก็บภาพความประทับใจของ ตลาดเรือดอกไม้ ซึง่ เป็น
ไฮไลท์สสี นั และ มนต์เสน่ห์ อีกอย่างหนึ่งของแคชเมียร์ โดยจะมีพ่อค้า พายเรือซึง่ ตกแต่งสีสนั ลําเรือ
สวยงามดูแปลกตา ใบพายของเรือเป็นรูปหัวใจ สีต่างๆ ซึง่ นําดอก ไม้สวยงาม หลากหลายชนิด และ
เมล็ดพันธุไ์ ม้ มาเร่ขาย ดูแล้วสีสนั งดงามแปลกตา อาทิ Black Rose ,Blue Rose, Tulip, Kashmir
Lotus ฯล ซึง่ ดอกไม้บางสายพันธุ์ อาจหาชมได้ยากและ มีเฉพาะทีแ่ คชเมียร์เท่านัน้ สมควรแก่เวลา นํา
ท่านเดินทางกลับเข้าทีพ่ กั
รับประทานอาหารเช้าบนเรือ บนเรือ Deluxe House Boat (12)
จากนัน้ นําท่านเดินทางไปยังสนามบินศรีนาคา (สนามบินแห่งนี้ค่อนข้างเข้มงวด ใช้เวลาตรวจสอบใน
แต่ละขัน้ ตอนค่อนข้างมาก)
***** อาหารกลางวัน จัดแพ็คกล่อง สําหรับทุกท่านเพื่อรับประทานในสนามบิน (13)*****
นําท่านเดินทางสู่สนามบินเมืองศรีนาคาเพื่อเดินทางกลับเมืองเดลลี
ออกเดินทางโดยสายการบินแอร์อนิ เดีย เทีย่ วบิน AI 826
เดินทางถึงเมืองเดลลี หลังรับกระเป๋าสัมภาระแล้ว .....นําท่านชม ประตูชยั อิ นเดีย (India Gate)
ลักษณะคล้ายประตูชยั ในปารีส สร้างขึน้ เพื่อรําลึกแก่ทหารทีเ่ สียชีวติ ในสงครามสําคัญ ๆ ของอินเดีย
ก่อสร้างด้วยหินทรายแดงสูงจากพืน้ ดินประมาณ 42.3 เมตร จากนัน้ นําท่านผ่านชมอาคารสํานักงาน
ทําเนียบประธานาธิบดี (Rashtrapati Bhavan ) เดิมเคยเป็นวังของอุปราชอังกฤษในสมัยทีเ่ ป็นอาณา
นิคม ตัวอาคารสร้างด้วยหินทราย สร้างเสร็จเมือ่ ปี ค.ศ.1929
รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร (14)
นําท่านเข้าทีพ่ กั PICCADELY HOTEL, COUNTRY INN HOTEL หรือเทียบเท่า
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เดลลี – กรุงเทพ ฯ
รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมทีพ่ กั (15) พักผ่อนตามอัธยาศัย ...
นําท่านไปยังสนามบินนานาชาติ อินทิราคานธี
ออกเดินทางสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบินแอร์อนิ เดีย เทีย่ วบินที่ AI 332
เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูม ิ โดยสวัสดิภาพ
**************************************************

อัตราค่าบริ การ (บาทต่ อท่าน)
วันเดิ นทาง

8-13 กันยายน 2559

ผูใ้ หญ่

37,900

เด็กอายุ 2-12ปี

เด็กอายุ 2-12 ปี พัก

พักกับผูใ้ หญ่ 2 ท่าน

กับผู้ใหญ่ 2 ท่าน

มีเตียง

ไม่มีเตียง
36,900

35,900

อัตรานี้ รวม
1. ตั ๋วเครือ่ งบินไป-กลับ กรุงเทพฯ-เดลี-ศรีนาคา-เดลี-กรุงเทพฯ โดยสายการบินแอร์อนิ เดีย
2. ค่าภาษีสนามบินทุกแห่ง และค่าประกันภัยสายการบิน
3. ค่าอาหารทุกมือ้ ตามระบุ
4. ค่าทีพ่ กั 2 คืนบนเรือ (Houseboat) ทีศ่ รีนาคา ระดับดีลกั ซ์
5. ค่าทีพ่ กั โรงแรมระดับ 4 ดาว ทีเ่ ดลี 2 คืน
6. ค่าทีพ่ กั โรงแรมระดับ 4 ดาวทีโ่ ซนามาร์ก 1 คืน
7. ค่าเคเบิลคาร์เฟสแรกทีก่ ุลมาร์ก
8. รถโค้ชปรับอากาศในเดลี, รถโตโยต้า INNOVA หรือ รถตูT้ EMPO ในแคชเมียร์
9. ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานทีต่ ่างๆ
10. ค่าไกด์ทอ้ งถิน่ พูดภาษาอังกฤษ
11. ค่าธรรมเนียมวีซ่าสําหรับหนังสือเดินทางไทย
12. ค่าทิปไกด์ทอ้ งถิน่ และพนักงานขับรถ วันละประมาณ USD 5 /คน/วัน (ตลอดทริป 30 USD/คน)
13.ค่าประกันภัยการเดินทาง วงเงิน 1,000,000 บาท ต่อท่าน
*** ทัง้ นี้ยอ่ มขึน้ อยูใ่ นข้อจํากัดทีม่ กี ารตกลงไว้กบั บริษทั ประกันภัย ***

พักเดี่ยว
เพิ่ ม

5,500
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อัตราค่าบริ การไม่รวม
1. ค่าใช้จ่ายอื่นๆ นอกเหนือจากทีร่ ะบุไว้ในรายการ
2. ค่าทําเอกสารผูถ้ อื หนังสือเดินทางคนต่างด้าว
3. ค่าวีซ่าทีม่ คี ่าธรรมเนียมแพงกว่าหนังสือเดินทางไทย
4. ค่านํ้าหนักเกินพิกดั
5. ค่ากิจกรรมต่างๆตามฤดูกาล เช่น ขีม่ า้ , สกี, เลื่อนฯลฯ
6. ค่าทิปสําหรับหัวหน้าทัวร์ 50 บาท/คน/วัน (ตลอดทริป 300 บาท/คน)
7. ค่าทิปพนักงานบริการในห้องนํ้าประมาณ 5-10 รูปี หรือ พนักงานยกกระเป๋าโรงแรมประมาณ 20-50 รูปีต่อห้อง
เอกสารประกอบการขอวีซ่า
1. หนังสือเดินทาง (Passport) ทีม่ อี ายุใช้งานไม่ต่าํ กว่า 6 เดือนนับจากวันเดินทาง
และมีหน้าว่างสําหรับปิดวีซ่า
2. รูปถ่ายสี พืน้ หลังสีขาว ขนาด 2 x 2 นิ้ว จํานวน 2 ใบ (ห้ามใส่เครือ่ งแบบราชการ)
และไม่ใช่รปู สติกเกอร์หากท่านส่งรูปมาไม่ถูกต้องตามทีบ่ ริษทั ฯแจ้งไว้ ทาง
บริษทั ฯขอเรียกเก็บค่าทํารูปใหม่ท่านละ 300 บาทเพื่อดําเนินการทํารูปด่วนใหม่ให้
ทันต่อการยืน่ ขอวีซ่า
3. สําเนาบัตรประชาชน และ สําเนาทะเบียนบ้านพร้อมเซ็นต์รบั รองสําเนาถูกต้อง 1 ชุด
4. สําเนาสูตบิ ตั ร (สําหรับผูเ้ ดินทางเป็นเด็ก)
5. ผูเ้ ดินทางจะต้องไปทําการสแกนลายนิ้วมือด้วยตนเองทีศ่ ูนย์รบั คําร้องขอวีซ่าประเทศอินเดีย
ณ IVS Global Pvt.Ltd. ตัง้ อยูท่ ่ี ชัน้ 22 อาคาร 253 อโศก ซอยสุขมุ วิท 21 ถนนสุขมุ วิท กรุงเทพฯ
(ตรงข้ามโรงพยาบาลจักษุรตั นิน) หากมีขอ้ สงสัยสอบถามข้อมูลเพิม่ เติมได้ท่ี สถานทูตอินเดีย แผนกวีซ่า
เบอร์ 02-664-1200 ***** ทัง้ นี้ทางบริษทั ฯ จะทําการนัดหมายวันเวลาเพื่อไปทําวีซ่าอีกครัง้ *****
6. การพิจารณาและอนุ มตั วิ ซี ่าใช้เวลา 7-10 วันทําการไม่รวมเสาร์ – อาทิตย์
เงื่อนไขการจอง
1. กรุณาวางเงินมัดจําท่านละ 15,000 บาท โดยการโอนเข้าบัญชี
ชื่อ บริ ษทั ฟอร์เรสทัวร์ จากัด (บัญชีกระแสรายวัน)
ธนาคารกสิ กรไทย สาขาย่อยเทียมร่วมมิ ตร เลขที่ 733-1-01222-4
2. หลังการโอนกรุณานําส่งเอกสารการโอนมาที่ 02 -514 9027
3. ส่งมอบเอกสารสําหรับการเตรียมการยืน่ ขอวีซ่าตามทีก่ ําหนด
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4. ค่าทัวร์ส่วนทีเ่ หลือชําระก่อนการเดินทาง 21 วัน เนื่องจากจะต้องใช้ในการออกตั ๋วเครือ่ งบินและเอกสารต่างๆ
เพื่อยืนยันการเดินทาง ในการประกอบการพิจารณาวีซ่าของทางสถานทูต
5. กรณีวซี ่าไม่ผ่านการพิจารณาจากทางสถานทูตฯ บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ ์ในการหักค่าธรรมเนียมการยื่นวีซ่า
,ค่าบริการ และค่าใช้จ่ายต่างๆทีเ่ กิดขึน้ ตามความเป็นจริง
6. กรุณาจองล่วงหน้าอย่างน้อย 4 สัปดาห์ก่อนเดินทาง
การยกเลิ กการเดิ นทาง
1. สงวนสิทธิ ์ในการคืนมัดจําทุกกรณี
2. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 8-14 วัน คิดค่าใช้จา่ ย 80 %ของราคาทัวร์ในทุกรณี
3. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 7 วัน ขอสงวนสิทธิ ์ในการคืนเงินทุกกรณี
เงื่อนไขการออกเดิ นทาง
1. คณะเดินทางขัน้ ตํ่า 20 ท่านมีหวั หน้าทัวร์เดินทางด้วย
2. หากสมาชิกจองไม่ครบ 15 ท่าน ไม่มหี วั หน้าทัวร์เดินทางกับคณะด้วย โดยรายการท่องเทีย่ วยังคงเดิมโดยไกด์
ท้องถิน่ ดูแลคณะ
หมายเหตุ
1. บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ ์ในการยกเลิกหรือเลื่อนกําหนดการเดินทาง ในกรณีทไ่ี ม่สามารถ จัดกรุป๊ ทัวร์ได้ถงึ 15
ท่าน และ/หรือ ผูร้ ว่ มเดินทางในคณะไม่สามารถผ่านการพิจารณาวีซ่าได้ครบ 15 ท่าน
2. เมือ่ ท่านตกลงชําระเงินมัดจําหรือค่าทัวร์ทงั ้ หมดกับทางบริษทั ฯ แล้ว ทางบริษทั ฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับ
เงือ่ นไขข้อตกลงต่างๆ ทัง้ หมด
3. บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ ์ทีจ่ ะเปลีย่ นแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์น้ี เมือ่ เกิดเหตุจาํ เป็ นสุดวิสยั จนไม่อาจ
แก้ไขได้และ จะไม่รบั ผิดชอบใดๆ ในกรณีทส่ี ญ
ู หาย สูญเสียหรือได้รบั บาดเจ็บทีน่ อกเหนือความรับผิดชอบของ
หัวหน้าทัวร์และเหตุสุดวิสยั บางประการ เช่น การนัดหยุดงาน ภัยธรรมชาติ การจลาจล ต่างๆ
4. เนื่องจากรายการทัวร์น้เี ป็ นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสิทธิ ์การใช้บริการใดๆตามรายการ หรือ ถูก
ปฏิเสธการเข้าประเทศไม่ว่าในกรณีใดก็ตาม ทางบริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ ์ไม่คนื เงินในทุกกรณี
5. กรณียกเลิกการเดินทางภายหลังจากได้วซี ่าแล้ว ทางบริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ ์ในการแจ้งสถานฑูตฯเพื่อให้อยูใ่ น
ดุลพินิจของสถานฑูตฯ เรือ่ งวีซ่าของท่าน เนื่องจากการขอวีซ่าในแต่ละประเทศจะถูกบันทึกไว้เป็นสถิตใิ นนาม
ของบริษทั ฯ เมือ่ ท่านได้ชําระเงินมัดจําหรือทัง้ หมด ไม่ว่าจะเป็ นการชําระผ่านตัวแทนของบริษทั ฯ หรือชําระ
โดยตรงกับทางบริษทั ฯ ทางบริษทั ฯ จะขอถือว่าท่านรับทราบและยอมรับในเงือ่ นไขต่างๆของเอกสารวีซ่า
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6. กําหนดการเดินทางอาจมีการเปลีย่ นแปลงได้เพื่อความเหมาะสม ทัง้ นี้ทางบริษทั ฯ จะยึดถือผลประโยชน์
ตลอดจนความปลอดภัยของคณะผูเ้ ดินทางเป็นสําคัญ
7. สําหรับท่านทีจ่ ะออกบัตรโดยสารเครือ่ งบินภายในประเทศ เช่น เชียงใหม่ ภูเก็ต หรือจังหวัดอื่นๆ กรุณาแจ้ง
บริษทั ก่อน เพื่อยืนยันว่าทัวร์คณะทีท่ ่านจองไว้สามารถออกเดินทางได้หรือไม่ หากท่านออกบัตรโดยสารโดย
ไม่ได้รบั การยืนยันจากบริษทั ฯ แล้วปรากฏว่าทัวร์คณะนัน้ ยกเลิก บริษทั ฯไม่รบั ผิดชอบค่าใช้จ่ายดังกล่าว

