จัยปูร์-ทัชมาฮาล-อัคราฟอร์ ด-แคชเมียร์ -ลัคเนาว์
7วัน 4คืน
แคชเมียร์ ดินแดนใต้ ขอบหิมาลัย หรื อ สวิตเซอร์ แลนด์ ในดินแดนภารตะ สัมผัสวิถีชีวิตแบบการนอนเรื อบ้ านแบบ
แคชเมียร์ ชมธรรมชาติ นกนานาพันธุ์ บนทะเลสาบดาล ชมวิถีชีวิตชาวแคชเมียร์ กล่าวกันว่าหากใครที่เดินทางมาแคช
เมียร์ แล้ วไม่ได้ มาพักเรื อบ้ านก็เปรี ยบเหมือนว่าท่านมาไม่ถึงแคชเมียร์ การตกแต่งภายในเรื อบ้ านใช้ ไม้ สนซีดาร์ แกะสลัก
ลวดลายด้ วยศิลปะของแคชเมียร์ ซึง่ เป็ นเอกลักษณ์ในดินแดนแห่งนี ้

วันที่
วันแรก
วันที่สาม
วันที่หก
วันที่เจ็ด

ไฟล์ท
WE343
6E2132
6E576
WE334

ต้ นทาง
ปลายทาง
สุ วรรณภูมิ (BKK)
จัยปูร์ (JAI)
เดลลี (DEL)
ศรี นาคา (SXR)
ศรี นาคา (SXR)
ลัคเนา (LKO)
ลัคเนา (DEL)
สุ วรรณภูมิ (BKK)

เวลาออก
22:05
10:10
10:25
01:20

เวลาถึง
01:15+1
11:30
12:10
06:30

อัตราค่าบริการ (ผู้เดินทางผู้ใหญ่ ไม่ ต่ากว่ า 20 ท่ าน)
วันเดินทาง
13 – 19 ตุลาคม 2561
27 ตุลาคม – 2 พฤศจิกายน 2561
10 - 16 พฤศจิกายน 2561
24 - 30 พฤศจิกายน 2561
8 - 14 ธันวาคม 2561
22 - 28 ธันวาคม 2561
29 ธันวาคม 2561 – 4 มกราคม 2561

ราคาผู้ใหญ่
พักห้ องคู่ / ต่ อท่ าน

พักห้ องเดีย่ ว
จ่ ายเพิม่ ท่ านละ

39,900.- บาท
39,900.- บาท
39,900.- บาท
39,900.- บาท
40,900.- บาท
39,900.- บาท
42,900.- บาท

7,000.- บาท
7,000.- บาท
7,000.- บาท
7,000.- บาท
7,000.- บาท
7,000.- บาท
7,000.- บาท

วันแรก

ท่ าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ - จัยปูร์

19.00 น. คณะพร้ อมกันที่ ท่ า อากาศยานนานาชาติ สุ ว รรณภู มิ อาคารผู้ โ ดยสารขาออก ประตู ที่ 4
เคาน์ เตอร์ E สายการไทยสมายล์ เจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับพร้อมอานวยความสะดวกในการ
เช็คอินเอกสารและสัมภาระ
กระเป๋ าเล็กถือติดตัวขึน้ เครื่องบิน
กรุ ณางดนาของมีคม ทุกชนิ ด เช่น มีดพับ กรรไกรตัดเล็บทุกขนาด ตะไบเล็บ เป็ นต้น
กรุ ณาใส่ ในกระเป๋ าเดินทางใบใหญ่หา้ มนาติดตัวขึ้นเครื่ องบิน
วัตถุที่เป็ นลักษณะของเหลว อาทิ ครี ม โลชัน่ น้ าหอม ยาสี ฟัน เจล สเปรย์ และเหล้าเป็ น
ต้น จะถูกทาการตรวจอย่างละเอียดอีกครั้ง โดยจะอนุ ญาตให้ไม่ เกิ น 10 ชิ้น ในบรรจุ
ภัณฑ์ละไม่เกิน 100มิลลิลติ ร
22.05 น. ออกเดิ นทางโดยสายการบินไทยสมายล์ เที่ยวบินที่ WE 343 สู่ เมืองจัยปูร์ ประเทศอินเดีย
(ใช้ เวลาเดินทาง 3 ชั่วโมง 50 นาที)

วันที่สอง

จัยปูร์ - ทัชมาฮาล - อัคราฟอร์ ด - เดลี

01.15 น. ถึงท่ าอากาศยานนานาชาติจยั ปูร์ ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร บริ การของบริ ษทั
ฯ จัดรถรอรับคณะที่สนามบิน นาคณะเดินทางสู่ เมืองอัครา (AGRA) อดีตเมืองหลวงสาคัญ
ของอินเดียในยุคศตวรรษที่ 16 ตั้งอยู่ริมฝั่งแม่ น้ ายมุนา เมืองอัครายังเป็ นที่ต้ งั ของป้ อมอักรา
(Agra Fort) ป้ อมแดง (Red Fort of Agra) ซึ่ งได้รับการขึ้นทะเบียนเป็ นมรดกโลกในปี 1983
(ระยะทาง 200 กม. ใช้ เวลาในการเดินทาง 3 ชม.)
05.30 น.
นาท่านชม พระอาทิตย์ ขนึ้ ที่ ทัชมาฮาล อนุ สรณ์สถาน
แห่ งความรักที่ยิ่งใหญ่ ทัชมาฮาล ซึ่ งตั้งอยู่ริมน้ ายมุนา
สร้างขึ้นด้วยหิ นอ่อนสี ขาว และหิ นทรายสี แดง ประดับ
ประดาด้วยรั ต นชาติ ห ลากหลายชนิ ด ใช้เ วลาในการ
สร้ า งถึ ง 22 ปี เพื่ อแสดงถึ งความรั ก อันยิ่งใหญ่ ของ
กษัตริ ยซ์ าจาร์ ฮาล ต่อพระมเหสี มุมตัสมาฮาล ที่สวรรคตเนื่ องจากการให้กาเนิ ดบุตรคนที่14
ภายในทัชมาฮาลนั้นเป็ นที่บรรจุร่างของพระนางมุมตัส และกษัตริ ยซ์ าจาร์ ฮาล ที่สวยงามโดด
เด่น
เช้ า
บริ การอาหารเช้า ที่ภตั ตาคาร

10.00 น. จากนั้น นาท่า นชม อัคราฟอร์ ท พระราชวังที่ยิ่งใหญ่
สร้ างขึ้ นโดยใช้เวลาที่ยาวนานถึ งสามยุค ของกษัตริ ย ์
แห่ งราชวงศ์โมกุล มี ลกั ษณะเป็ นกาแพงสองชั้น และ
ป้ อมอาคารทางเข้ า สี่ ทิ ศ ภาย ในประกอบด้ ว ย
พระราชวัง มัส ยิ ด สวนดอกไม้ สนาม และอาคาร
ทางเดินโดยรอบทั้ง อาคารหิ นทรายสี แดงสร้างโดยกษัตริ ยอ์ คั บาร์ ที่นี่ยงั เป็ นที่คุมขังกษัตริ ย ์
ซาจาร์ ฮาล โดยบุตรชายของพระองค์เอง พระองค์ใช้เวลาช่วงสุ ดท้ายของชีวิต โดยการมอง
ผ่านแม่น้ ายุมนาไปยังทัชมาฮาลที่ซ่ ึ งมเหสี สุดที่รักของพระองค์ประทับอยูอ่ ย่างนิรันดร์
กลางวัน บริ การอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่ าย
เดิ นทางสู่ เมืองเดลี เมื องหลวงของประเทศอินเดี ย เปรี ย บเทีย บศิ ล ปะการก่ อสร้ า งซึ่ งรั บ
วัฒนธรรมของอังกฤษเอาไว้มาก การวางผังเมืองที่ทนั สมัยและสวยงามตามแบบวัฒนธรรม
อังกฤษ (ระยะทาง 220 กม. ใช้ เวลาในการเดินทาง 4-5 ชม.)
ถึงเมืองเดลีนาคณะชม วัดอัครชาดาม Akshadham ซึ่ ง
เป็ นสถาปั ตยกรรมแบบฮิ นดู ที่มี ขนาดใหญ่ สร้ างขึ้ น
โดย Pramukh Swami Maharaj ผูน้ านิ กาย ของศาสนา
ฮิ นดู เป็ นศูนย์ร วมเกี่ ยวกับอารยะธรรมอินเดี ยและมี
การแสดงนิ ทรรศการเกี่ ย วกับวัฒ นธรรมและศิ ล ปะ
ต่างๆ
คา่
บริ การอาหารค่า ณ ภัตตาคาร
พักที่
HOTEL GLITZ หรื อระดับเดียวกัน

วันที่สาม กรุงเดลลี – ศรีนาคาร์ – พาฮาแกรม
06.00 น.
เช้ า
10.10 น.

นำท่ำนเดินทำงสูส่ นำมบิน
บริ การอาหารเช้า เป็ นแบบอาหารชุด (SET BOX)
ออกเดินทางสู่ ศรี นาคาร์ โดยสายการบิน INDIGO AIRLINES เที่ยวบิน 6E 2132 (ใช้เวลา
บินประมาณ 1.25 ชัว่ โมง) แนะนาให้โหลดของที่ไม่จาเป็ นลงใต้ทอ้ งเครื่ อง เพราะเจ้าหน้าที่
อินเดียตรวจค่อนข้างละเอียด เพื่อเป็ นการไม่เสี ยเวลา แนะนาให้ถือเฉพาะกระเป๋ าถือและของ
มีค่าขึ้นเครื่ องเท่านั้น

คา่
พักที่

เดิ นทางถึ งเมืองศรี นาคาร์ เมื องหลวงของแคว้นจามมู -แคชเมี ยร์ เมื องแห่ งทะเลสาบ ตั้งอยู่ใจ
กลางของหุ บเขาแคชเมียร์ ที่ระดับความสู ง 1,730 เมตร มีทิวทัศน์สวยงามยิ่งสามารถเยี่ยมชมได้
ทั้งปี นาท่านเดินทางโดยรถ TEMPO คันละ 10-12 ท่าน
บริ การอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นาคณะออกเดินทางสู่ หุบเขาแกะ หรือ พาฮาลแกม ห่ างจากเมืองศรี นาคาไปทางทิศตะวันออก
ประมาณ 87 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3 ชัว่ โมง ระหว่างทางสองข้างทางท่านจะผ่าน
พบวิ ถี ชีวิ ต ของชาวแคชเมี ยร์ ที่ห ลากหลาย เช่ นหมู่ บา้ นที่ ทาครกหิ น หมู่ บา้ นที่ ทาไม้แ บด
สาหรับกี ฬาคลิกเก็ต ที่เราจะพบเห็นชาวแคชเมียร์ เล่นกี ฬาประเภทนี้ ได้ตามสนามทัว่ ไปไม้
แบดนี้ทามาจากต้นหลิว(Willow Tree) ซึ่ งพบเห็นได้ทวั่ ไปทั้งในและนอกเมือง แต่จะพบเห็น
ได้มาก ระหว่างทางสู่ เมืองพาฮาลแกม นอกจากนี้ จะ
ได้เ ห็ นทุ่ งโล่ งๆ ซึ่ งในฤดู ใ บไม้ร่ วงประมาณเดื อ น
ตุ ลาคม ท้องทุ่งแห่ งนี้ เป็ นแหล่ งปลูกหญ้าฝรั้ น หรื อ
Saffron ที่ใหญ่ที่สุด ลักษณะดอกจะเป็ นสี ม่วงคล้ายๆ
ดอกอัญชัญ ว่ากันว่าเกสรของหญ้าฝรั้นมีสรรพคุณใน
การช่วยลดคลอเรสเตอรอลได้ดี
นาคณะชมหุ บเขา มี ส ายน้ าที่ ไ หลมาบรรจบกันเป็ น
แม่ น้ าริ ด เดอร์ ที่ พาฮาลแกม ท่า นสามารถขี่ มา้ แคระ
(มีคนจูง) ชมความงามของธรรมชาติ ป่ าสนขนาดใหญ่
และหมู่บา้ นที่มีวิถีชีวิตแบบพื้นบ้านของชาว แคชเมียร์
เส้นทางการขี่มา้ อาจแตกต่างไปตามฤดูกาล บางช่ วง
อาจเป็ นเส้นทางไต่เขาสู งชัน สาหรับท่านที่กลัวความ
สู งโปรดพิจารณาก่อนตัดสิ นใจ การขี่มา้ จะใช้เวลาไป-กลับประมาณ 1 ชัว่ โมง (ท่านที่ตอ้ งการ
ขี่มา้ กรุ ณาแจ้งหัวหน้าทัวร์ ประจาคณะล่วงหน้า)
บริ การอาหารค่า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
THE HILL RESORT (4*) หรือระดับเดียวกัน

วันที่สี่

พาฮาแกรม – กุลมาร์ ค – ศรีนาคาร์

เช้ า

บริ การอาหารเช้า ณ บนเรื อที่พกั
นาคณะเดินทางสู่ ดา้ นตะวันตกเฉี ยงใต้สู่ กุลมาร์ ค อยู่
สู งจากระดับน้ าทะเล 2,730 เมตร
มีทิวทัศน์

11.30 น.

กลางวัน

คา่
พักที่

เป็ นภูเขาที่สวยงามที่สุดแห่ งหนึ่งในแคชเมียร์ เดิมเรี ยกเการิ มาร์ ค ตั้งโดยสุ ลต่าน ยูซุปชาร์
ในศตวรรษที่ 16 เนื่องจากที่นี่เป็ นทุ่งหญ้าที่เต็มไปด้วยดอกไม้ป่าตามฤดูกาล และในปัจจุบนั ยัง
เป็ นสถานที่ต้ งั ของสนามกอล์ฟ 18 หลุ มที่สูงที่สุดในโลก และมี สถานที่เล่ นสกี ในฤดูหนาว
ด้วย ตลอดเส้นทางสู่ กุลมาร์ ค จะผ่า นทุ่งนาข้า ว หมู่บา้ นชาวพื้นเมื องฝูงแกะตามภูเขา และ
เทือกเขาสลับซับซ้อน
บริ การอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
น าคณะขึ้ น เคเบิ ล คาร์ เฟส 1 (กระเช้ าไฟฟ้ าหรื อ กอนโดลา) ไปจนถึ ง ยอดเขากุ ล มาร์ ค
(ซึ่ งตรงนี้ ต้องรอคิ วนาน และอาจเจอแซงคิว ระหว่าง
รอจะมีกิจกรรมให้เราเล่นรอได้ เช่น ลากเลื่อน ไปกลับ
ประมาณ 1 กิโล ค่าเล่นประมาณ 300 – 500 รู ปี ไม่รวม
ในราคาทัวร์ ) ระหว่างทางขึ้นสู่ ยอดเขากุลมาร์ ค ท่านจะ
พบเห็ น หมู่ บ ้า นยิ ป ซี ซึ่ งจะอพยพไปอยู่ที เ มื อ งจัม มู
ในช่วงฤดูหนาว และจะกลับมาอยูอ่ าศัยในช่วงฤดูร้อน บนยอดเขากุลมาร์ คนี้ ให้เวลาอิสระท่าน
(ซึ่ งตรงนี้ก็จะมีลากเลื่อน และ สกีให้เล่นอีกเช่นกัน หรื อ จะขึ้นเคเบิลคาร์ ไปเฟส 2 ก็ได้ (ค่าขึ้น
ไม่ รวมในราคาทัวร์ ) ถ่ ายรู ปกับทิวทัศน์ภูเขา ซึ่ งเป็ นส่ วนหนึ่ งของเทือกเขาหิ มาลัยที่ปกคลุ ม
ด้วยหิ มะสวยงามในทุกทิศทาง สมควรแก่เวลานาท่านเดินทางกลับสู่ ศรี นาคา
บริ การอาหารค่า ณ บนเรื อที่พกั
ROYAL BOAT HOUSE หรื อระดับเดียวกัน

วันที่ห้า

ศรีนาคาร์ – โซนามาร์ ค – ศรีนาคาร์

เช้ า

บริ การอาหารเช้า ณ บนเรื อที่พกั
นาคณะเดิ นทางสู่ โซนามาร์ ค ซึ่ งจะพบทิวทัศน์ที่น่า
ตื่ นเต้นกับเส้ นทาง ที่ ไ ต่ ค วามสู งไล่ ข้ ึ นไปถึ งระดับ
2,690 ม. จากระดับน้ าทะเล ชมทิวทัศน์ของชาวชนบท
แคชเมี ยร์ และมี เทือกเขาหิ มาลัยเป็ นฉากหลัง ที่เรี ย ก
ขานตามท้องถิ่ นว่า ทาจิ ว าส ภูเขาซึ่ งปกคลุ ม ไปด้ว ย
หิ มะตลอดปี มีแม่น้ าสิ นธุ ลดเลี้ยว ผ่านหุ บเขาในอีกฟากของถนน “โซนามาร์ ค” เป็ นสถานที่
เริ่ มต้นมุ่งหน้าสู่ ลาดัคห์ หรื อรู ้จกั กันดีในชื่อว่า “ประตูส่ ู ลาดัคห์ ”
บริ การอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

กลางวัน

กลางวัน

คา่
พักที่

วันที่หก
เช้ า
10.25 น.
12.10 น.
กลางวัน

นาคณะชมธรรมชาติสัมผัสอากาศที่หนาวเย็น ชมวิวภูเขา
ที่ปกคลุมด้วยหิ มะขาวโพลน และ ถนนที่เต็มไปด้วยธาร
น้ าแข็ง ถนนบางช่ วงต้องตัดผ่านช่องน้ าแข็งขนาดใหญ่
ที่ นี่ จ ะมี กิ จกรรมแบบแคชเมี ย ร์ ให้ ท่ า นได้ ล องหา
ประสบการณ์ การนั่ ง เลื่ อ น (มี ค นลาก) สู่ เนิ น หิ ม ะ
ด้านบนจากนั้นปล่อยให้ลื่นไหลลง ลงมา (ค่าเลื่อนหรื อขี่มา้ ประมาณ 300-500 รู ปีไม่รวมในค่า
ทัวร์ โปรดสอบถามรายละเอียดจากหัวหน้าทัวร์ ) ได้เวลาพอสมควร แวะชม ฟาร์ มปลาเทราท์
ชมการเลี้ยงปลาของชาวแคชเมียร์ จากนั้นนาคณะเดินทางกลับสู่ ศรีนาคาร์ เพื่อนาท่านลง เรือชิ
คารา สู่ ตลาดน้ าท่ามกลางอากาศเย็นสบาย ระหว่างทางจะผ่านสวนผักลอยน้ าและร้ านค้าที่
ปั กหลักกันกลางทะเลสาบและตามสันดอน สัมผัสวิถีชีวิตให้เต็มรู ปแบบของพ่อค้า (พ่อค้า
จริ งๆ ไม่มีแม่คา้ ) และชาวสวนผัก ที่พร้อมใจกันมาซื้ อขายแลกเปลี่ยนผลิตผลที่ตลาดน้ า
บริ การอาหารค่า ณ บนเรื อที่พกั
ROYAL BOAT HOUSE หรื อระดับเดียวกัน

ศรีนาคาร์ - สนามบินศรีนาคาร์ - ลัคเนาว์
รับประทานอาหารเช้าบนเรื อที่พกั
นาคณะเดินทางไปยังสนามบินและเช็คอินเพื่อเดินทางไปยัง ลัคเนาว์
ออกเดินทางจากเมืองศรี นาคา สู่ เมืองลัคเนาว์ โดย INDIGO AIRLINES เที่ยวบิน 6E576
เดินทางถึงสนามบินลัคเนาว์
บริ การอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
จากนั้ นน าคณะชม “อั ม เบดการ์ เมมโมเรี ย ล
พาร์ ค” (Ambedkar Memorial Park) สถานที่น้ ี
เหมื อนเป็ นสวนสาธารณะ แต่ที่นี่ไม่มีสวน ไม่ มี
ต้น ไม้ แต่ เ ป็ นสิ่ ง ปลู ก สร้ า งที่ ยิ่ ง ใหญ่ อ ลัง การ
ด้ว ยลานกว้า งประดับประดาด้ว ยเสาหั ว ช้า ง ที่
รอบด้านมีแต่รูปปั้นช้างอย่างสวยงาม
จากนั้น น าท่ า นถ่ า ยรู ป บริ เวณ 'รู มิ ดะร์ ว าซา'
(Rumi Darwaza) หรื อ “ประตู เตอร์ กิช” เป็ น
ประตู เ มื อ งขนาดใหญ่ เป็ นรู ป ซุ ้ ม โค้ง ประดับ
ลวดลายตามศิ ล ปะของชาวอิ น เดี ย สร้ า งขึ้ น

คา่

ในช่วงศตวรรษที่ 1
ชมพระราชวังฤดูร้อน 'Constantia House' ของ
นายพลมาร์ ติน ภายหลังดัดแปลงเป็ นโรงเรี ยน
เป็ นสถานที่ที่เกี่ ยวข้องกับประวัติศาสตร์ และ
เป็ นตัวอย่างที่ดีของสถาปัตยกรรมอังกฤษ
บริ การอาหารค่า ณ ภัตตราคาร
ได้เวลานาคณะเดินทางสู่ สนามบินลัคเนาว์ เพื่อทาการเช็คอินไฟล์ WE334 กลับสู่ กรุ งเทพฯ

วันทีเ่ จ็ด ท่ าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ
01.20 น. ออกเดิ นทางโดยสายการบิน THAI SMILE เที่ยวบิน WE334 ออกเดิ นทางสู่ สนามบิน
นานาชาติสุวรรณภูมิ
06:30 น. เดินทางถึง ท่ าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมโิ ดยสวัสดิภาพ
*************************************************************************************
อัตราค่ าบริการรวม
 ค่าวีซ่าประเทศอินเดีย (E-Visa) สาหรับหนังสื อเดินทางไทย
 ค่ าทิปพนักงานขับรถและไกด์ ท้องถิ่น
 ค่าตัว๋ เครื่ อ งบินชั้นประหยัด ภาษีสนามบิน ค่าประกันสายการบิน และภาษีน้ ามันของสายการบิน ในเส้นทาง
กรุ งเทพฯ - จัยปูร์ // ลัคเนา - กรุ งเทพ โดยสายการบินไทยสมายล์ โดยคานวณ ณ วันที่ 10 กรกฎาคม 2561 (ทาง
บริ ษทั ขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขปรับเปลี่ยนราคาหากมีการปรับเปลี่ยนจากทางสายการบิน)
 ค่าที่พกั ห้องละ 2 ท่าน ในโรงแรมตามที่ระบุในรายการหรื อระดับเดียวกัน
 ค่าเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ ตามรายการระบุ
 ค่าอาหารทุกมื้อตามรายการที่ระบุ,
 น้ าดื่มบริ การบนรถ วันละ 1 ขวดต่อท่าน
 ค่ารถรับส่งและระหว่างการนาเที่ยวตามรายการระบุ
 ค่า ประกันภัยการเดินทาง วงเงิน 1,000,000 บาท วงเงินรักษาพยาบาลวงเงินไม่เ กิน )500,000 ต่อ ท่า นการ
ประกันอุบัติเหตุไม่ คุ้มครองกรณี ที่เสี ยชีวิต หรื อ เจ็บป่ วยทางร่ างกายด้วยโรคประจาตัว, การติดเชื้อ, ไวรัส, ไส้
เลื่อน, ไส้ติ่ง, อาการที่เกี่ยวข้องกับการติดยา, โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์, การบาดเจ็บจากความเสียหายโดยเจตนา
, การฆ่าตัวตาย, เสียสติ, ตกอยูภ่ ายใต้อานาจของสุ รายาเสพติด, บาดเจ็บจากการทะเลาะวิวาท การแท้งบุตร, การ
บาดเจ็บเนื่องมาจากอาชญากรรม, จลาจล, นัดหยุดงาน, การก่อการร้าย การยึดพาหนะ และ การปล้นอากาศยาน
)Terrorism, Hijack, Skyjackค่าใช้จ่ายการเคลื่อ นย้ายฉุ กเฉิ น กรณี เสี ยชีวิตไม่ รวมค่าใช้จ่ายในการส่ งศพกลับ (
ประเทศหรื อประกอบพิธีศพ อื่นๆ ตามเงื่อนไขในกรมธรรม

อัตราค่ าบริการไม่ รวม
ค่าจัดทาหนังสือเดินทางชาวต่างชาติ
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ นอกเหนื อจากที่ระบุไว้ในรายการและค่าใช้จ่ายส่ วนตัวต่างๆ เช่น ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรี ด ฯลฯ
ค่าทาเอกสารผูถ้ ือต่างด้าว และ ค่าวีซ่าที่มีค่าธรรมเนียม
ค่าภาษีหกั ณ ที่จ่าย 3% ภาษีมูลค่าเพิม่ 7% กรณี ออกใบกากับภาษี
ค่าธรรมเนียมการชาระเงินด้วยบัตรเครดิต VISA 3% AMEX 4%
ค่าน้ าหนักเกินพิกดั ตามสายการบินกาหนด 25 กิโลกรัม
ค่าทิปไกด์คนไทยขึ้นอยูก่ บั ความพึงพอใจของลูกค้า

การชาระเงิน
 สาหรับการจอง กรุ ณาชาระเงินมัดจาท่ านละ 20,000 บาท (ภายใน 3 วัน หลังการจอง) พร้ อมสาเนา
หนังสื อเดินทาง
ชาระยอดทั้งหมดก่อนการเดินทางไม่นอ้ ยกว่า 30 วัน
 หากไม่ชาระค่าใช้จ่ายภายในกาหนด ทางบริ ษท
ั จะถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ
REMARK
 ในกรณี ที่ท่านจะใช้หนังสื อเดิ นทางราชการ บริ ษทั ฯ สงวนสิ ทธิ์ ที่จะไม่รับผิดชอบ หาก เล่มสี น้ าเงิน) เดินทางกับคณะ)
ท่านถูกปคิเสธการเข้าหรื อออกนอกประเทศใดประเทศหนึ่ ง เพราะโดยปกตินกั ท่องเที่ยวใช้หนังสือเดินทางบุคคลธรรมดา
 สถานทูตเก็บค่าธรรมเนียมวีซ่าและไม่คืนในทุกกรณี


การยกเลิก






ยกเลิกก่อนการเดินทาง 90 วันขึ้นไป คืนมัดจาทั้งหมด
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 45 วันไป เก็บค่าใช้จ่ายบางส่วนที่เกิดขึ้น 5,000 บาท
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 45 – 25 วันไป เก็บมัดจาทั้งหมด
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 25 – 20 วันไปเก็บค่าใช้จ่าย 50% ของค่าทัวร์
ยกเลิกก่อนการเดินทางน้อย 20 วันไปเก็บค่าใช้จ่าย 100% ของค่าทัวร์

เงือ่ นไขการให้ บริการต่ างๆ






บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ์การเปลี่ยนแปลงโปรแกรม ราคา และเงื่อนไขทั้งหมดโดยมิตอ้ งแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
บริ ษทั ฯ มีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์น้ ี เมื่อเกิดเหตุสุดวิสยั จนไม่อาจแก้ไขได้
รายการอาจมี ก ารเปลี่ ย นแปลงตามความเหมาะสม เนื่ อ งจากความล่ า ช้า ของสายการบิ น โรงแรมที่ พ กั ใน
ต่างประเทศ เหตุการณ์ทางการเมือ ง และภัยธรรมชาติ ฯลฯ ที่อ ยู่นอกเหนื อ การควบคุ มของทางบริ ษทั ฯ หรื อ
ค่าใช้จ่ายเพิม่ เติมที่เกิดขึ้นทางตรง หรื อทางอ้อม เช่น การเจ็บป่ วย การถูกทาร้าย การสู ญหาย ความล่าช้า หรื อ จาก
อุบตั ิเหตุต่าง ๆ ทั้งนี้ บริ ษทั ฯ จะคานึงถึงความปลอดภัยและความสะดวกของผูเ้ ดินทางเป็ นสาคัญ
บริ ษทั ฯจะไม่รับผิดชอบในกรณี ที่กองตรวจคนเข้าเมืองห้ามผูเ้ ดินทางเข้าประเทศเนื่ องจากมีสิ่งผิดกฎหมายหรื อ
สิ่ งของห้ามนาเข้าประเทศเอกสารเดินทางไม่ถูกต้องหรื อความประพฤติส่อไปในทางเสื่ อมเสี ยหรื อด้วยเหตุผล







ใดๆ ก็ตามที่กองตรวจคนเข้าเมืองพิจารณาแล้ว ทางบริ ษทั ฯ ไม่อาจคืนเงินให้ท่านได้ ไม่ว่าจานวนทั้งหมด หรื อ
บางส่วน
รายการนี้ เป็ นเพียงข้อ เสนอที่ตอ้ งได้รับการยืนยันจากบริ ษทั ฯอีกครั้งหนึ่ งหลังจากได้สารองที่นั่งบนเครื่ องและ
โรงแรมที่พกั ในต่างประเทศเป็ นที่เรี ยบร้อย แต่อย่างไรก็ตามรายการนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม
บริ ษ ัท ฯ จะไม่ รั บ ผิด ชอบในกรณี ที่ ก องตรวจคนเข้า เมื อ งของประเทศไทย งดออกเอกสารเข้า เมื อ งให้กับ
ชาวต่างชาติ หรื อ คนต่างด้าวที่พานักอยูใ่ นประเทศไทย
บริ ษทั ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเลื่อนการเดินทางในกรณี ที่มีผรู ้ ่ วมคณะไม่ถึง 16 ท่าน (หรื อตามที่ตกลงไว้กบั บริ ษทั ฯ)
การไม่ รับประทานอาหารบางมื้อ ไม่ เที่ยวตามรายการไม่ สามารถขอหักค่าบริ การคืนได้เพราะการชาระค่าทัวร์
เป็ นไปในลักษณะเหมาจ่าย
ตัว๋ เครื่ องบินเมื่อออกตัว๋ แล้วไม่สามารถ Refund ได้ทุกกรณี โดยเงื่อนไขของสายการบิน

กรุณาอ่านหมายเหตุให้ ละเอียดทั้ง 7 ข้ อ
1. บริ ษทั ฯ สงวนสิ ทธิ์ ที่จะไม่รับผิดชอบต่อค่าชดเชยความเสี ยหาย ไม่ว่ากรณี ที่กองตรวจคนเข้าเมื องของไทยไม่
อนุญาตให้เดินทางออกหรื อกองตรวจคนเข้าเมืองของแต่ละประเทศไม่อนุญาตให้เข้าเมือง
2. บริ ษทั ฯ สงวนสิ ทธิ์ในการที่จะไม่ รับผิดชอบต่อ ค่าชดเชยความเสี ยหาย อันเกิ ดจากเหตุสุดวิสัยที่ทางบริ ษทั ฯ
ไม่สามารถควบคุมได้ เช่น การนัดหยุดงาน, จลาจล, การล่าช้าหรื อยกเลิกของเที่ยวบิน
3. บริ ษทั ฯ สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมรายการท่องเที่ยว โดยไม่ตอ้ งแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
4. บริ ษทั ฯ สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงอัตราค่าบริ การ โดยไม่ตอ้ งแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
5. การไม่รับประทานอาหารบางมื้ อไม่ เที่ยวตามรายการไม่สามารถขอหักค่าบริ การคืนได้เพราะการชาระค่าทัวร์
เป็ นไปในลักษณะเหมาจ่าย
6. ตัว๋ เครื่ องบินเมื่อออกตัว๋ แล้วไม่สามารถ Refund ได้ทุกกรณี โดยเงื่อนไขของสายการบินกาหนด
7. กรณี ที่คณะไม่ครบจานวน 15 ท่าน ทางบริ ษทั ฯ สงวนสิทธิ์ในการงดออกเดินทางโดยทางบริ ษทั ฯ จะแจ้งให้ท่าน
ทราบล่วงหน้า 14 วันก่อนการเดินทาง
* ในกรณีที่ลูกค้าต้ องออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่ อเจ้ าหน้ าที่ของบริษัทฯ ก่ อนทุกครั้ง
มิฉะนั้นทางบริษัทฯ จะไม่ ขอรับผิดชอบค่าใช้ จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น *
ข้ อมูลเพิ่มเติมเรื่องโรงแรมที่พัก
เนื่องจากการวางแปลนห้องพักของแต่ละโรงแรมแตกต่างกัน จึงอาจทาให้ห้องพักแบบห้องเดี่ยว (Single) และห้องคู่
(Twin/Double) และห้องพักแบบ 3 ท่าน/3 เตียง (Triple Room) ห้องพักอาจจะไม่ติดกัน
ข้ อความซึ่งถือเป็ นสาระสาหรับท่ านผู้มีเกียรติซึ่งร่ วมเดินทาง
ทางบริ ษ ัท ฯ เป็ นตัว แทนในการจัดน าสัม มนา และการเดิ น ทางที่มี ความช านาญ โดยจัดหาโรงแรมที่ พกั อาหาร
ยานพาหนะและสถานที่ท่องเที่ยวพร้อมทั้งการสัมมนา ดูงาน เพื่อความสะดวกสบาย และเกิดประโยชน์สูงสุ ดในการ
เดินทาง ทั้งนี้ทางบริ ษทั ฯ ไม่สามารถรับผิดชอบในอุบตั ิเหตุหรื อความเสียหายที่เกิดจากโรงแรมที่พกั ยานพาหนะ, อัน
เนื่ องจากอุบตั ิเหตุรวมถึ งภัยธรรมชาติ, โจรกรรม, วินาศกรรม, อัคคีภยั , การผละงาน, การจลาจล, สงครามการเมือง,
การผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราระหว่างประเทศ, การนัดหยุดงาน, ความล่าช้าของเที่ยวบิน, สายการเดินเรื อ ,

รถไฟ, พาหนะท้อ งถิ่ น ,ตลอดจนการถู ก ปคิ เ สธออกวีซ่ า จากกงสุ ล และ / หรื อ ส่ ว นงานที่ เ กี่ ย วข้อ งกับ สถาน
เอกอัครราชทูต รวมถึงผูม้ ีอานาจทาการแทนประจาประเทศไทย (โดยไม่จาต้องแสดงเหตุผล เนื่ องจากเป็ นสิ ทธิพิเศษ
ทางการทูต) ซึ่งอยูเ่ หนือการควบคุมของบริ ษทั ฯ หมายรวมถึงในระหว่างการเดินทางท่องเที่ยวทั้งใน หรื อ ต่างประเทศ
แต่ทางบริ ษทั ฯ มีความคุ ม้ ครอง และประกันอุ บตั ิเหตุ ตามเงื่อ นไขที่บริ ษทั ฯ ที่รับประกันในกรณี ที่ผูร้ ่ วมเดิ นทาง
ถูกปคิเสธโดยเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองของประเทศไทย และ/หรื อ ต่างประเทศ มิให้เดินทางออก หรื อ เข้าประเทศ
เนื่องมาจากความประพฤติ พฤติกรรมของผูเ้ ดินทาง ไม่ปคิบตั ิตามกฎระเบียบด้านการความคุมโรคติดต่อเฉพาะพื้นที่มี
การปลอมแปลงเอกสารเพือ่ การเดินทาง รวมถึงมีสิ่งผิดกฎหมาย บริ ษทั ฯ จะไม่คืนค่าใช้จ่ายใดๆ รายละเอียดด้านการ
เดินทาง อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความจาเป็ น หรื อเพื่อ ความเหมาะสมทั้งปวง โดยมิตอ้ งแจ้งให้ทราบล่ วงหน้า
ทั้งนี้การขอสงวนสิทธิดงั กล่าว บริ ษทั จะยึดถือและคานึงถึงผลประโยชน์ตลอดจนความปลอดภัยของท่านผูม้ ีเกียรติ ซึ่ง
ร่ วมเดินทางเป็ นสาคัญ

แบบฟอร์มสำหรับกรอกข้อมูลยื่น E- Visa อินเดีย
(กรุณำกรอกข้อมูลให้ครบถ้วนตำมควำมเป็ นจริ ง เนื่ องจำกจะมีผลต่อกำรพิ จำรณำVisaของท่ำน)
ชือ่ – นามสกุล ผูเ้ ดินทาง [ภาษาไทย]……………………………………………………………………………….
1. นามสกุล[ภาษาอังกฤษ]……………………………………………................................................................
2. นามสกุลตอนเกิด [ภาษาอังกฤษ]………………………………………………..............................................
3. ชือ่ ตัว [ภาษาอังกฤษ]……………………………………………………………………………………………..
4. วัน /เดือน / ปี (ค.ศ.) เกิด………………………………………………………………………………………...
5. สถานทีเ่ กิด (จังหวัด) …………………………………………………………………………………………….
6. ประเทศทีเ่ กิด……………………………………………………………………………………………………..
7. สัญชาติปจั จุบนั ไทย

.สัญชาติโดยกาเนิด หากต่างจากปจั จุบนั …………………………………………

8. เพศ

ชาย

หญิง

9. สถานภาพ

โสด

แต่งงาน (จดทะเบียน)

แต่งงาน (ไม่จดทะเบียน)

หย่า

แยกกันอยู่

หม้าย

อื่นๆ (โปรดระบุ)…………….
10. ในกรณีเป็ นผูเ้ ยาว์ กรุณากรอกชื่อ -นามสกุล ที่อยู่(หากต่างจากผูข้ อ) และสัญชาติของผู้มอี านาจปกครอง/ดูแล
ผูเ้ ยาว์
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………

11. ทีอ่ ยู่ตามทะเบียนบ้านของผูข้ อ
…………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………….
หมายเลขโทรศัพท์มอื ถือ............................................ อีเมล ……………………………………………………
12. อาชีพปจั จุบนั ...........................................................................................................................................
13. ชื่อบริษัทหรือร้านค้า ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ / สาหรับนักเรียน นักศึกษา กรุณากรอกชื่อ ที่อยู่ของสถาบัน
ศึกษา
…………………………………………………………………………………………………………….…………….
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
14. ท่านเคยถูกปฏิเสธวีซ่าอินเดียหรือไม่
ไม่เคย
เคย (เหตุผลในการปฏิเสธ)................................................
15. ความรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการดารงชีพระหว่างการเดินทางและพานักอยู่ของผูร้ อ้ งขอ
ตัวผูข้ อวีซ่าเอง
มีผอู้ ่นื ออกให้(ญาติ/บริษทั /องค์กร)
กรุณาระบุชอ่ื .....................................................
สิง่ ทีช่ ว่ ยในการดารงชีพ
เช็คเดินทาง

เงินสด

บัตรเครดิต

ทีพ่ กั ทีม่ ผี จู้ ดั หาให้

ชาระค่าทีพ่ กั ล่วงหน้าแล้ว

ค่าใช้จ่ายทัง้ หมดระหว่างพานักมีผอู้ อกให้

ชาระค่าพาหนะล่วงหน้าแล้ว

ชาระค่าพาหนะล่วงหน้าแล้ว

อื่นๆ (โปรดระบุ)

เอกสารในการยื่น E-VISA ท่องเที่ยวอินเดีย
 รูปถ่ ายสี (ถ่ายมาไม่เกิน 3 เดือน ขนาด 2× 2 นิ้ว) 2 รู ป พื้นหลังสี ขาว
 หนังสื อเดินทางมีอายุมากกว่ า 6 เดือน และมีหน้าว่างอย่างน้อย 2 หน้า(ฉบับจริ ง)
 สาเนาบัตรประชาชน 1 ชุด
 สาเนาทะเบียนบ้ าน 1 ชุด
 สาเนาหน้ าวีซ่าทีเ่ คยเดินทางไปประเทศอินเดีย 1 ชุด (หากมี)

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

หมายเหตุ การอนุมตั เิ ป็ นดุลพินิจของทางสถานทูตทางบริษัทไม่ มสี ่ วนเกีย่ วข้ องใดๆทั้งสิ้น ทั้งนีบ้ ริษัทเป็ นเพียงตัวกลางและ
คอยบริการอานวยความสะดวกให้ แก่ผ้เู ดินทางเท่านั้น

แบบฟอร์ มการสารองทีน่ ั่ง
จัยปูร์-ทัชมาฮาล-อัคราฟอร์ ด-แคชเมียร์ -ลัคเนาว์
7วัน 4คืน
ลาดับ ชื่อ – สกุล (ภาษาอังกฤษ)
ที่

เบอร์โทรศัพท์

ห้องพัก
(SGL/TWN/
DBL/ TRP)

เลขที่
สะสมไมล์

อาหาร
(หากแพ้อาหาร โปรดระบุ)

1
2
3
4
5
6
(รบกวนใส่ เบอร์ โทรศัพท์ลูกค้าด้ วยนะครับ เพื่อให้ ทางไกด์ ทาการนัดหมาย ก่อนการเดินทาง)
ชื่อผู้สารองทีน่ ั่ง............................................................................บริ ษัท................................................................................
โทรศัพท์ .......................................................................................เบอร์ มือถือ.........................................................................
แฟกซ์ ......................................................................................... อีเมล์ ...................................................................................

*** กรุณาส่ งแฟกซ์ สารองที่นั่ง และ หน้ าพาสปอร์ ต มาที่ แฟกซ์ 02 683-4073 ***
E-mail : sales-vwt@pandktraveldesign.com COPY : info@pandktraveldesign.com
หรือติดต่ อเจ้ าหน้ าที่ : โทร 02-683-2929 Line ID : @pandktraveldesign

