


1 สนามบินสุวรรณภูมิ	-	ทาอากาศยานนานาชาติอินทิราคานธี
กรุงเดลี	-	ราชปาติ	บาวาล	-	ประตูเมืองอินเดีย	-	ตลาดจัน
ปาท

ที่พัก	Country
Inn&amp;Suite	NH8
Hotel	ระดับ	4	ดาว	หรือ
เทียบเทา

2 สนามบินศรีนาคา	-	สวนชาลิมาร	(Shalimar)	-	สวนนิชาท พักที่	Deluxe	House	Boat
ณ	ทะเลสาบ

3 กุลมารค พักที่	Deluxe	House	Boat
ณ	ทะเลสาบ

4 โซนามารค	-	เทือกเขาหิมาลัย พักที่	Deluxe	House	Boat
ณ	ทะเลสาบ

5 สนามบินศรีนาคา	-	ทาอากาศยานนานาชาติอินทิราคานธี
กรุงเดลี	-	เมืองอัครา

ที่พัก	Clarks	Shiraz	Hotel
ระดับ	4	ดาว	หรือ	เทียบ
เทา

6 ชมทัชมาฮาล	-	ปอมอักรา	-	ทาอากาศยานนานาชาติอินทิรา
คานธี	กรุงเดลี

7 สนามบินสุวรรณภูมิ

26	ส.ค.	60	-	1	ก.ย.	60 38,900	บาท 37,900	บาท 36,900	บาท 8,500	บาท

9	ก.ย.	60	-	15	ก.ย.	60 40,900	บาท 39,900	บาท 38,900	บาท 8,500	บาท

14	ต.ค.	60	-	20	ต.ค.	60 41,900	บาท 40,900	บาท 39,900	บาท 8,500	บาท

21	ต.ค.	60	-	27	ต.ค.	60 41,900	บาท 40,900	บาท 39,900	บาท 8,500	บาท

28	ต.ค.	60	-	3	พ.ย.	60 41,900	บาท 40,900	บาท 39,900	บาท 8,500	บาท

11	พ.ย.	60	-	17	พ.ย.	60 40,900	บาท 39,900	บาท 38,900	บาท 7,500	บาท

21	พ.ย.	60	-	27	พ.ย.	60 40,900	บาท 39,900	บาท 38,900	บาท 7,500	บาท

30	พ.ย.	60	-	6	ธ.ค.	60 40,900	บาท 39,900	บาท 38,900	บาท 7,500	บาท

5	ธ.ค.	60	-	11	ธ.ค.	60 40,900	บาท 39,900	บาท 38,900	บาท 7,500	บาท



ชวงเชา
05.00	น.	คณะมาพรอมกันที่	สนามบินสุวรรณภูมิ	ผูโดยสารขาออกชัน้	4	ประตู	3	เคานเตอร	D	เช็คอิน

กรุปของสายการบิน	การบินไทย	(	Thai	Airway)	โดยมีเจาหนาที่ใหการตอนรับ	และอํานวยความสะดวก
07.00	น.	ออกเดินทางสู	เมืองเดลลี	โดยสายการบินไทย	เทีย่วบินที	่TG323	(ใชเวลาเดินทางโดย

ประมาณ	4.30	ชม.)	(มีบริการอาหารบนเครื่อง)
09.55	น.	ถึงสนามบินนานาชาติอินธิรา	คานธี	เมืองเดลลี	ประเทศอินเดีย	ผานขั้นตอนการตรวจคนเขา

เมืองและศุลกากร	(เวลาในประเทศอินเดียชากวาเมืองไทย	1.30	ชม.	ขอใหทุกทานตัง้เวลาใหมเพื่อไม
สับสน)
รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร

ชวงบาย
จากน้ันนําทานเดินทางเขาสู	กรุงนิวเดลลี	ที่มีประวัติศาสตรอันยาวนานกวา	5,000	ปี	และเป็นศูนยกลางการ

ปกครองของอาณาจักรอินเดียโบราณ	7	อาณาจักร	ตอมาในปี	1857	อังกฤษไดเขามามีบทบาทในการปกครอง
ประเทศอินเดียและไดยายเมืองหลวงไปอยูที่โกลกัตตา	และไดยายกลับมาเป็นเมืองหลวงอีกครั้งหน่ึงในปี	1911
หลังจากอินเดียไดรับเอกราชจากประเทศอังกฤษในปี	1947	ก็ไดมีการสรางสถานที่ทําการราชการโดยสราง
เมืองใหมชื่อวา	“นิวเดลลี”
จากน้ันผานชม	รัฐสภาราชปาติ	บาวาล	ซึ่งเป็นวงแหวนสถานที่ราชการตางๆ	มีตึกรัฐสภาอันยิ่งใหญและ

เป็นที่ทําการของรัฐบาล
ผานชมยานธุรกิจการคาและยานที่อยูอาศัยของเศรษฐีอินเดียบนถนนสายสําคัญที่สุดของอินเดีย	และประตู

เมืองแหงชัยชนะ	หรือ	INDIA	GATE
จากน้ันนําทาน	ชอปป้ิงที่	ตลาดจันปาท	ซึ่งเป็นถนนชอปป้ิงยอดนิยมสําหรับนักทองเที่ยว	โดยมีสินคา

หัตถกรรมและงานฝีมือพื้นเมืองตาง	ๆ	มากมายใหทานไดเลือกซื้อ	อาทิ	ผาไหมอินเดีย	ผาพันคอจากแคชเมียร
สาหรี่	เครื่องประดับและอัญมณี	ไมจันหอมแกะสลักและของตกแตงบาน	ฯลฯ	ไดเวลาอันสมควรเดินทางกลับ
ที่พักเพื่อพักผอนตามอัธยาศัย

ชวงคํ่า
รับประทานอาหารเย็น	ณ	ภัตตาคาร
ที่พัก	Country	Inn&Suite	NH8	Hotel	ระดับ	4	ดาว	หรือ	เทียบเทา

เป็นสนามบินที่เปิดทําการมาตั้งแตปีพ.ศ.2549	ซึ่งในตอนแรกเปิดใชแคเที่ยว
บินภายในประเทศ	ในตอนน้ีเป็นสนามบินหลักประจํากรุงเทพฯ	และยังเป็น
สนามบินนานาชาติที่คนคับคั่งที่สุดในประเทศอีกดวย

	รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร



มีบริการอาหารบนเครื่อง

เป็นวงแหวนสถานที่ราชการตางๆ	มีตึกรัฐสภาอันยิ่งใหญและเป็นที่ทําการ
ของรัฐบาลใหญ

	รับประทานอาหารเย็น	ณ	ภัตตาคาร
	ที่พัก	Country	Inn&amp;Suite	NH8	Hotel	ระดับ	4	ดาว	หรือ	เทียบเทา

ชวงเชา	
บริการอาหารเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรม
จากน้ันนําทานเดินทางสู	สนามบินภายในประเทศเพื่อเดินทางสู	เมืองศรีนาคา	เมืองหลวงของแควนจามมู

และแคชเมียร
.......	น.	ออกเดินทางสู	เมืองศรีนาคา	โดยสายการบิน.......โดยเที่ยวบินที่........
.......	น.	เดินทางถึงสนามบินศรีนาคา	เช็คสัมภาระเรียบรอยแลว
นําทานเดินทางสูเมือง	แคชเมียร	โดยน่ังรถทองถิ่น	คันละ	5	ทาน	รถทองถิ่นจะไมมีแอรเน่ืองจากอุณหภูมิที่

ศรีนาคาเฉลี่ยประมาณ	15	องศา	อากาศจะเย็นสบายตลอดปี
นําทานเขาสูที่พัก	Deluxe	House	Boat	ณ	ทะเลสาบ	ซึ่งครั้งหน่ึงเคยเป็นที่ประพาสนของพระมหากษตัริยผู

สรางอนุสรณสถานแหงความรัก
รับประทานอาหารกลางวัน

ชวงบาย
ไดเวลาสมควรนําทานเดินทางชม	สวนชาลิมาร	ที่เป็นสวนแบบราชวงศโมกุลซึ่งเป็นสวนแหงความรักของ

มหาราชา	ชาฮังคี
จากน้ันนําทานชม	สวนนิชา	บากห	โดยมีตนเมเป้ิลอายุกวา	400	ปี	รวมทั้งพันธุไมนานาชนิดและดอกไมตาม

ฤดูกาล	ในชวงฤดูใบไมผลิจะมีดอกทิวลิปบานสะพรั่ง	(ประมาณเดือน	ก.พ.	–	มี.ค.)	สวนแหงน้ีสรางโดย	ยอ
ซาฟ	คาน	มีความงดงามที่สุดที่จะหาคําบรรยายได	ใหทานเพลิดเพลินกับการถายรูปกับดอกไมที่แสนสวย
และผานชม	เมืองเกาแคชเมียร	ที่ตั้งเมืองหลวงฤดูรอนของกษตัริยในราชวงศโมกุล	ที่สรางเป็นลักษณะ

เฉพาะหรือเรียกไดวาเป็นศิลปะแคชเมียร	(หากมีเวลาพอ	นําทานชมโรงงานผาไหม	และชอปป้ิงสินคา
พื้นเมือง)ไดเวลาสมควรเดินทางกลับที่พัก



ชวงคํ่า
รับประทานอาหารคํ่า	ณ	ทีพ่ักบนบานเรือ	DELUXE	HOUSE	BOAT
จากน้ันพักผอนตามอัธยาศัย

	บริการอาหารเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรม

	รับประทานอาหารกลางวัน

	รับประทานอาหารคํ่า	ณ	ที่พักบนบานเรือ	DELUXE	HOUSE	BOAT
	พักที่	Deluxe	House	Boat	ณ	ทะเลสาบ

ชวงเชา	
รับประทานอาหารเชา	ณ	ทีพ่ักบนบานเรือ
นําทานเดินทางโดยน่ังรถทองถิ่น	(คันละ	5	ทาน)	ไมมีแอรอุณหภูมิที่ศรีนาคาเฉลี่ยประมาณ	15	องศา	อากาศ

จะเย็นสบายตลอดปี	ขึน้สู	เทือกเขากุลมารค	ซึ่งเป็นสถานที่มีทัศนียภาพสวยงามแหงหน่ึงในโลกในขณะขับรถ
สูเทือกเขากุลมารคสองขางทางจะเป็นทุงนาขาวสลับกับพันธุไมป าและฝูงแกะตามเทือกเขาโดยเทือกเขาหิมาลัย
น้ีจะมีหิมะปกคลุมสลับกันไป	อยูหางจาก	เมืองศรีนาคา	57	กิโลเมตร	(ใชเวลาเดินทางประมาณ	2-3
ชัว่โมง)
เทือกเขากุลมารค	เป็นพื้นที่ราบทุงหญาขนาดใหญที่สูงที่สุดในโลก	เมื่อถึงกุลมารคแลวพาทานเที่ยวชม

เทือกเขาซึ่งเป็นภูเขาที่สวยงามแหงหน่ึงในแคชเมียร	มีชื่อวาเป็น	ทุงหญาของดอกไม	(Meadow	of	Flower)
เดิม	กุลมารค	มีชื่อเรียกวา	เการิมารค	ตั้งโดยสุลตานยูซุป	ชาร	ในศตวรรษที่	16	เน่ืองจากเป็นทุงหญาที่เต็มไป
ดวยดอกไมป าที่งอกงามตามฤดูกาล	อีกทั้งยังเป็นที่ตั้งของสนามกอลฟ	18	หลุมที่สูงที่สุดในโลก	สูง	3,000	เมตร
จากระดับน้ําทะเลและสถานที่เลนกีฬาสกีน้ําแข็งในฤดูหนาวจนไมคิดวาน้ีเป็นประเทศอินเดีย
รับประทานอาหารกลางวัน

ชวงบาย



สถานีเคเบิลคาร	(*รวมคาขึ้นแลว)
หากทานตองการขึ้นสูยอดเขาจะตองนัง่เคเบิ้ลคาร	ทีเ่ฟสที	่2	ขึ้นสูยอดเขาเป็นระยะทางกวา	5

กิโลเมตร	ทานสามารถซื้อตัว๋ไดทีส่ถานีเฟสที	่1	ทานละ	800	รูปี	ไมรวมในคาทัวร	
คาเลนสกีน้ีจะไมรวมอยูในคาทัวร

นําทานไปยัง	สถานีเคเบิลคาร	(*รวมคาขึ้นแลว)	เพื่อขึน้ไปยัง	สถานีกงโดรี	บน	เขาอัฟฟารวัต	เฟสที่	1
ดวยระยะทางประมาณ	4	กิโลเมตร	(หากทานตองการขึ้นสูยอดเขาจะตองนัง่เคเบิ้ลคาร	ทีเ่ฟสที	่2	ขึ้นสู
ยอดเขาเป็นระยะทางกวา	5	กิโลเมตร	ทานสามารถซื้อตัว๋ไดทีส่ถานีเฟสที	่1	ทานละ	800	รูปี	ไมรวม
ในคาทัวร)	ซึ่งถือไดวาเป็นเสนทางที่สวยที่สุดและสูงที่สุดแหงหน่ึงของเอเชีย	เมื่อเดินทางถึงที่หมายสิ่งที่ทานจะ
ไดพบคือบรรยากาศและทัศนียภาพแบบพาโนรามาอันสวยงามบนเขาอัฟฟารวัต	ถาทองฟาแจมใสก็จะสามารถ
มองเห็น	ยอดเขานันกา	พารบัต	(Nanga	Parbat)	ของ	เทือกเขาหิมาลัย
อิสระใหทานไดเพลิดเพลินกับกิจกรรมมากมาย	อาทิเชน	เลนสกี	เลื่อนสกีหิมะ	ทานสามารถเลนสกีไดระหวาง

ชวงฤดูหนาว	–	ใบไมผลิ	(ธ.ค.	–	เม.ย.)	ซึ่ง	คาเลนสกีน้ีจะไมรวมอยูในคาทัวร	สามารถแจงหัวหนาทัวรหรือ
ไกดทองถิ่นเพื่อแจงเลนสกีได	หรือเก็บภาพความประทับใจไวเป็นที่ระลึกตามอัธยาศัยไดเวลาสมควรนําทาน
เดินทางกลับศรีนาคาระหวางทางใหทานไดเพลิดเพลินกับวิวทิวทัศนสองขางทาง

ชวงคํ่า	
รับประทานอาหารคํ่า	ณ	ทีพ่ักบนบานเรือ	DELUXE	HOUSE	BOAT
จากน้ันพักผอนตามอัธยาศัย

	รับประทานอาหารคํ่า	ณ	ที่พักบนบานเรือ	DELUXE	HOUSE	BOAT

	รับประทานอาหารกลางวัน

	รับประทานอาหารคํ่า	ณ	ที่พักบนบานเรือ	DELUXE	HOUSE	BOAT
	พักที่	Deluxe	House	Boat	ณ	ทะเลสาบ

ชวงเชา
รับประทานอาหารเชา	ณ	ทีพ่ักบนบานเรือ
นําทานเดินทางจากศรีนาคาสู	โซนามารค	(ระยะทาง	80	กิโลเมตรใชเวลาเดินทางประมาณ	2-3

ชัว่โมง)	คําวา	“โซนา”	แปลวาทอง	“มารค”	แปลวาเสนทาง	ในอดีตเสนทางน้ีเป็นเสนทางคาขายในตํานานหรือ
ที่เรียกวา	เสนทางสายไหมเน่ืองจากภูมิประเทศที่สวยงามอีกทั้งมีวิวทิวทัศนที่สวยงาม	ตลอดสองขางทางการ
เดินทางจะไดเห็นภูเขาที่ปกคลุมไปดวยหิมะรูปรางแปลกตา	สลับกับป าตนวอลนัตขนาดใหญที่ปลูกเรียงราย
ตลอดสองขางทางเสนทางน้ีสูงกวาระดับน้ําทะเล	2,690	เมตร	เรียกวาสวยงามมากตลอดเสนทางจากศรีนาคา
ผูเดินทางจะไดเดินทางไปและถายรูปไปตลอดทาง
บริการอาหารกลางวัน

ชวงบาย
จากน้ันพาทานชมความงามของเทือกเขาหิมาลัยที่ปกคลุมดวยธารน้ําแข็งตลอดทั้งปี	(คาขีม่า	1,000	รูปี	/ตอ

คนไมรวมในคาทัวร	–	สอบถามราคากับหัวหนาทัวรหรือไกดทองถิน่อีกครัง้)	ชมภูเขา	สายน้ํา	ลําธาร
และสัมผัสวิถีชีวิตความเป็นอยูของชาวพื้นเมืองที่น่ันจนเพลิดเพลินแทบไมอยากจากมาเหมือนผีเสื้อที่บินอยูใน
แดนสวรรค
ไดเวลาสมควร	นําทานเดินทางกลับสูศรีนาคา



คาขีม่า	1,000	รูปี	/ตอคนไมรวมในคาทัวร	–	สอบถามราคากับหัวหนาทัวรหรือไกดทองถิน่อีกครัง้

ชวงคํ่า	
รับประทานอาหารคํ่า	ณ	ทีพ่ักบนบานเรือ	DELUXE	HOUSE	BOAT
จากน้ันพักผอนตามอัธยาศัย

	รับประทานอาหารเชา	ณ	ที่พักบนบานเรือ

	บริการอาหารกลางวัน

	รับประทานอาหารคํ่า	ณ	ที่พักบนบานเรือ	DELUXE	HOUSE	BOAT
	พักที่	Deluxe	House	Boat	ณ	ทะเลสาบ

ชวงเชา
รับประทานอาหารเชา	ณ	ทีพ่ักบนบานเรือ
จากน้ันนําทุกทาน	ลองเรือซิคารา	ในทะเลสาบ	(*รวมคาลองเรือแลว)	ซึ่งเป็นเรือพายแบบฉบับแคชเมียร

โดยเฉพาะชมวิถีชีวิตชาวบานริมน้ําที่อยูทามกลางฉากหลังภูเขาหิมะลอมรอบไปดวยทะเลสาบ	ขับกลอมไปดวย
เสียงนกนานาชนิดแตงแตมดวยดอกไมน้ํานานาพันธุ
.......	น.	จากน้ันพาเดินทางสู	สนามบินศรีนาคา	เพื่อเดินทางสูเมืองเดลลีโดยสายการบินใน

ประเทศ.....เที่ยวบินที่.....
.......	น.	ออกเดินทางจาก	ศรีนาคา	เขาสู	เมืองเดลลี
.......	น.	เดินทางถึง	ทาอากาศยานภายในประเทศเมืองเดลลี
รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร

ชวงบาย
นําทานเดินทางโดยรถโคชปรับอากาศ	ออกจาก	เมืองเดลลี	โดยผานเขาสู	แควนอุตรประเทศ	ที่อุดม

สมบูรณดวยแหลงเกษตรกรรมนานาชนิดที่ผลิตเพื่อเลี้ยงดูชาวอินเดียทั้งประเทศ	ไปตามถนนไฮเวยสายใหม
ผานเขา	เมืองใหญมธุรา	เขาสู	เมืองอักรา

ชวงคํ่า
รับประทานอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคาร
ที่พัก	Clarks	Shiraz	Hotel	ระดับ	4	ดาว	หรือ	เทียบเทา



ลองเรือซิคารา	ในทะเลสาบ	(*รวมคาลองเรือแลว)

	รับประทานอาหารเชา	ณ	ที่พักบนบานเรือ

	รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร

	รับประทานอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคาร
	ที่พัก	Clarks	Shiraz	Hotel	ระดับ	4	ดาว	หรือ	เทียบเทา

ชวงเชา
บริการอาหารเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรม
นําทานเขาชม	ทัชมาฮาล	แหลงมรดกโลกเป็น	1	ใน	7	สิ่งมหัศจรรยที่สําคัญของโลก	ซึ่งอนุสรณสถานแหง

ความรักอันยิ่งใหญและอมตะของพระเจาชาหจาฮันที่มีตอพระนางมุมตัซ	โดยสรางขึน้ในปี	ค.ศ.1631	ตอมานํา
ทานเดินสูประตูสุสานที่สลักตัวหนังสือภาษาอาระบิคที่เป็นถอยคําอุทิศและอาลัยตอบุคคลอันเป็นที่รักที่จากไป
และนําทาน	ถายรูปกับลานน้ําพุ	ที่มีอาคารทัชมาฮาลอยูเบื้องหลัง
แลวนําทานเขาสูตัวอาคารที่สรางจากหินออนสีขาวบริสุทธิจ์าก	เมืองมกรานะ	ที่ประดับลวดลายดวยเทคนิค

ฝังหินสีตางๆ	ลงไปในเน้ือหิน	ที่เป็นสถาปัตยกรรมชิ้นเอกของโลกที่ออกแบบโดยชางจากเปอรเซีย	โดยอาคาร
ตรงกลางจะเป็นรูปโดมซึ่งมีหอคอยสี่เสาลอมรอบ	ตรงกลางดานในเป็นที่ฝังพระศพของพระนางมุมตัซ	มาฮาล
และ	พระเจาชาหจาฮัน	ไดอยูคูเคียงกันตลอดชั่วนิรันดร	ทัชมาฮาลแหงน้ีใชเวลากอสรางทั้งหมด	12	ปี	โดยสิ้น
เงินไป	41	ลานรูปี	มีการใชทองคําประดับตกแตงสวนตางๆ	ของอาคาร	หนัก	500	กิโลกรัม	และใชคนงานกวา
20,000	คน	
ตอมานําทานเดินออมไปดานหลังที่ติดกับแมน้ํายมุนาโดยฝ่ังตรงกันขามจะมีพื้นที่ขนาดใหญถูกปรับดินแลว

โดยเลากันวาพระเจาชาหจาฮันเตรียมที่จะสรางสุสานของตัวเองเป็นหินออนสีดําโดยตัวรูปอาคารจะเป็นแบบ
เดียวกันกับทัชมาฮาล	เพื่อที่จะอยูเคียงขางกัน	แตถูกออรังเซบ	ยึดอํานาจและนําตัวไปคุมขังไวในปอมอักราเสีย
กอน



จากน้ันนําทานเขาชม	อักราฟอรด	แหลงมรดกโลก	ทิ่ติดริมแมน้ํายมุนาสรางโดยพระเจาอัคบารมหาราช
แหงราชวงศโมกุล	เมื่อปี	ค.ศ.	1565	เป็นทั้งพระราชวังที่ประทับและเป็นปอมปราการ	ตอมาพระโอรส	คือ	พระ
เจาชาฮันกีร	และพระนัดดา	(โอรสของพระเจาชาฮันกีร)	,	พระเจาชาหจาฮานไดสรางขยายตอเติมปอมและ
พระราชวังแหงน้ีอยางใหญโต	และนําทานเขาชมปอมผานประตู	อํามรรสิงห	เขาสูสวนที่เป็นพระราชวัง	ผาน
ลานสวนประดับ	อางหินทรายสีแดงขนาดยักษสําหรับสรงน้ํา	ทานจะไดเห็นสถาปัตยกรรมสามยุคสมัยตาม
รสนิยมที่แตกตางกันของสามกษตัริย
นําทานเขาชม	ดานในพระตําหนักตางๆทีส่ลักลวดลายศิลปะแบบโมกุล	ที่มีอิทธิพลจากศิลปะอินเดีย

ผสมผสานกับศิลปะเปอรเซีย	
แลวนําขึน้สูระเบียงชั้นที่สองที่มีเฉลียงมุข	ซึ่งสามารถมองเห็นชมทิวทัศน	ลําน้ํายมุนา	ได
ตอมานําชม	หองทีป่ระทับของกษตัริย	,พระโอรส,	พระธิดาและองคตางๆ
แลวนําชม	พระตําหนัก	มาซัมมัน	บูรช	ที่มีเฉลียงมุขแปดเหลี่ยม	มีหนาตางเปิดกวาง	ที่สามารถมองเห็นทัช

มาฮาลได	ในพระตําหนักน้ีเองที่เลากันวา	ชาหจาฮัน	ถูกพระโอรส	ออรังเซบ	จองจําขังไว	7	ปี	ในชวงปลาย
รัชกาลจนสิ้นพระชนม
แลวก็นําชม	ลานสวนประดับ	ดิวันอีอาอํา	ที่ชั้นบนดานหน่ึงเคยเป็นที่ประดิษฐานบัลลังกนกยูงอันยิ่งใหญ

(ปัจจุบันอยูในประเทศอิหราน)	และที่ลานสวนประดับแหงน้ีเองที่พระเจาชาหจาฮัน	ไดพบรักครั้งแรกกับพระนา
งมุมตัซ	ที่ไดนําสินคาเป็นสรอยไขมุกเขามาขายใหกับนางในฮาเร็ม
รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร

ชวงบาย
นําทานเดินทางกลับสู	เมืองเดลลี

ชวงคํ่า
รับประทานอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคาร
20.00	น.	ไดเวลาอันสมควรนําทานเดินทางสู	สนามบินนานาชาติ	อินธิรา	คานธี	กรุงนิวเดลลี

	บริการอาหารเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรม

	รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร

	รับประทานอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคาร



**คณะเดินทางตัง้แตเดือน	เม.ย.	เป็นตนไป	เทีย่วบินที	่TG316	ออกเดินทางเวลา	23.30	น.	ของวัน
ที	่6**

มีบริการอาหารบนเครื่อง

ชวงเชา
00.20	น.	นําทานเดินทางกลับสู	สนามบินสุวรรณภูมิ	โดยสายการบินไทยเทีย่วบินที	่TG	316	(มี

บริการอาหารบนเครื่อง)
05.45	น.	เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิโดยสวัสดิภาพ

เป็นสนามบินที่เปิดทําการมาตั้งแตปีพ.ศ.2549	ซึ่งในตอนแรกเปิดใชแคเที่ยว
บินภายในประเทศ	ในตอนน้ีเป็นสนามบินหลักประจํากรุงเทพฯ	และยังเป็น
สนามบินนานาชาติที่คนคับคั่งที่สุดในประเทศอีกดวย



1.	บริษทัฯ	ขอสงวนสิทธิย์กเลิกการเดินทางกอนลวงหนา	14	วัน	ในกรณีที่ไมสามารถทํากรุปไดอยางนอย	15	ทาน
และ/หรือ	ผูรวมเดินทางในคณะไมสามารถผานการพิจารณาวีซาไดครบ	15	ทานในกรณีน้ีบริษทัฯ	ยินดีคืนเงินให
ทั้งหมด	(ยกเวนคาธรรมเนียมวีซาซึ่งไดชําระไวกับทางสถานทูตแลว)	หรือจัดหาคณะทัวรอื่นใหถาตองการ
2.	บริษทัฯ	ขอสงวนสิทธิท์ี่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวรน้ี	เมื่อเกิดเหตุจําเป็นสุดวิสัยจนไมอาจ

แกไขได	และจะไมรับผิดชอบใดๆ	ในกรณีที่สูญหาย	สูญเสีย	หรือไดรับบาดเจ็บที่นอกเหนือความรับผิดชอบของ
หัวหนาทัวรและอุบัติเหตุสุดวิสัยบางประการ	เชน	การนัดหยุดงาน,	ภัยธรรมชาติ,	การจลาจลตางๆ	เป็นตน
3.	ในกรณีที่ถูกปฏิเสธวีซา	และมีการทําการยื่นวีซาใหม	บริษทัขอสงวนสิทธิเ์ก็บคาใชจายในสวนของวีซาใหมเพิ่ม

เติม
4.	บริษทัฯ	สงวนสิทธิท์ี่จะไมรับผิดชอบตอคาชดเชยความเสียหาย	ไมวากรณีที่กองตรวจคนเขาเมืองของไทยไม

อนุญาตใหเดินทางออกหรือกองตรวจคนเขาเมืองของแตละประเทศไมอนุญาตใหเขาเมือง
5.	บริษทัฯ	สงวนสิทธิใ์นการที่จะไมรับผิดชอบตอคาชดเชยความเสียหาย	อันเกิดจากเหตุสุดวิสัยที่ทางบริษทัฯ	ไม

สามารถควบคุมได	เชน	การนัดหยุดงาน,	จลาจล,	การลาชาหรือยกเลิกของเที่ยวบิน
6.	บริษทัฯ	สงวนสิทธิใ์นการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมรายการทองเที่ยว	โดยไมตองแจงใหทราบลวงหนา
7.	บริษทัฯ	สงวนสิทธิใ์นการเปลี่ยนแปลงอัตราคาบริการ	โดยไมตองแจงใหทราบลวงหนา
8.	อัตราคาบริการน้ี	สําหรับเดินทางตั้งแต	20	ทานขึน้ไป	ขอสงวนสิทธิใ์นการเปลี่ยนแปลงราคา	ในกรณีที่มีผูเดิน

ทางไมถึง	20	ทาน	
9.	กรณีที่คณะไมครบจํานวน	15	ทาน	ทางบริษทัฯ	สงวนสิทธิใ์นการงดออกเดินทางโดยทางบริษทัฯ	จะแจงใหทา

นทราบลวงหนา	14	วันกอนการเดินทาง	

1.	กรุณาจองลวงหนา	อยางนอย	30	วัน	กอนการเดินทาง	และกรุณาเตรียม	เงินมัดจํา	10,000	บาท	พรอมกับ
เตรียมเอกสารสงใหเรียบรอย	ภายใน	2-3	วัน	หลังจากทําการจองแลว	(ใชเวลาขอวีซาไมตํ่ากวา	7	วันทําการ)
2.	การชําระคาทัวรสวนที่เหลือ	ทางบริษทัฯ	จะเรียกเก็บกอนเดินทาง	ไมนอยกวา	14	วัน	ทานควรจัดเตรียมคา

ทัวรใหเรียบรอยกอนกําหนด	เน่ืองจากทางบริษทัตองสํารองคาใชจายในสวนของคาที่พักและตัว๋เครื่องบิน	มิฉะน้ันจะ
ถือวาทานยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ

1.	คาตัว๋เครื่องบิน	ไป	–	กลับ	ชั้นประหยัด
2.	คาโรงแรมที่พักตามที่ระบุในรายการหรือเทียบเทา
3.	คาภาษีสนามบินทุกแหงตามรายการ
4.	คาธรรมเนียมวีซาอินเดีย	e-TOURIST	VISA	(eTV)

5.	คาอาหารและเครื่องดื่มตามที่ระบุในรายการ
6.	คารถรับสงและระหวางนําเที่ยวตามรายการที่ระบุ
7.	คาเขาชมสถานที่ทองเที่ยวตามรายการ
8.	คามัคคุเทศกภาษาไทยและเจาหนาที่ดูแลตลอดการเดินทาง
9.	สัมภาระน้ําหนักไมเกินทานละ	30	กก.	เฉพาะเที่ยวบินระหวางประเทศ	กรุงเทพฯ-เดลลี-กรุงเทพฯ
10.	สัมภาระน้ําหนักไมเกินทานละ	20	กก.	เฉพาะเทีย่วบินภายในประเทศ	เดลลี-ศรีนาคา-เดลลี	เฉพาะ

กรุปทีอ่อกเดินทางภายในเดือนเมษายนเทานัน้	ออกเดินทางตั้งแตเดือน	พฤษภาคม	สัมภาระน้ําหนักไมเกิน
ทานละ	15	กก.เฉพาะเที่ยวบินภายในประเทศ	เดลลี-ศรีนาคา-เดลลี	ตอทาน
11.	คาประกันภัยอุบัติเหตุระหวางการเดินทาง	วงเงินประกันอุบัติเหตุสูงสุด	ทานละไมเกิน	1,000,000	บาทและ

วงเงินประกันสุขภาพสูงสุด	ทานละไมเกิน	200,000	บาท

1.	กระเปาเดินทางในกรณีที่น้ําหนักเกินกวาที่สายการบินกําหนดตอทาน	สวนเกินลูกคาจายเอง
2.	คาทําหนังสือเดินทาง
3.	คาใชจายสวนตัวนอกเหนือจากรายการ	เชน	คาเครื่องดื่ม,	คาอาหารที่สั่งเพิ่มเอง,	คาโทรศัพท,	คาซักรีด
4.	คาอาหารที่ไมไดระบุไวในรายการ



5.	คาทําใบอนุญาตที่กลับเขาประเทศของคนตางชาติหรือคนตางดาว
6.	คาภาษีมูลคาเพิ่ม	7%
7.	ไมรวมทิปไกดทองถิ่นและคนขับรถวันละ	5	USD	ตอวัน
8.	ทิปหัวหนาทัวรแลวแตความสมัครใจ

หลักฐานประกอบการยื่นขอวีซาประเทศอินเดียสําหรับ	-	คนไทย	ตัง้แตวันที	่12	พฤษภาคม	2557	เป็นตน
ไป	ลูกคาตองแสกนลายน้ิวมือ	
1.	หนังสือเดินทาง	(Passport)	**กรุณาถอดปก	Passport	กอนสงเอกสารบริษทัจะไมรับผิดชอบในกรณี

สูญหาย**
หนังสือเดินทาง	ตองมีหนาเหลือสําหรับประทับวีซาอยางนอย	2	หนา	อายุใชงานเหลือไมนอยกวา	6	เดือน	นับจากวัน
เดินทาง	
2.	รูปถาย	รูปถายสีหนาตรง	ขนาด	2x2	น้ิว	พื้นหลังสีขาวเทานัน้	จํานวน	2	ใบ	

**เป็นรูปที่ถายจากรานถายรูปเทาน้ัน**	รูป	หามสวมแวนตาหรือเครื่องประดับ,ไมใสขุดขาราชการหรือเครื่องแบบ
ใดๆ	ไมเป็นรูปสติก๊เกอรรวมถึงหามใชรูปที่ถายเองและปริ้นทเอง
3.	สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน	2	ชุด	

ถาเป็นเด็กอายุตํ่ ากวา	15	ปี	ใชสําเนาสูติบัตรและบัตรประชาชน
4.	สําเนาทะเบียนบาน

**เอกสารที่เป็นสําเนากรุณาเซ็นชื่อรับรองสําเนาถูกตองทุกใบดวย**
5.	ตัง้แตวันที	่12	พฤษภาคม	2557	เป็นตนไป	ลูกคาตองแสกนลายน้ิวมือดวยตัวเอง	ณ	สถานทีข่อวีซา

อินเดีย	IVS	Global	Pvt.	Ltd.	ชัน้	22	อาคาร	253	อโศก	ซ.สุขุมวิท	21	ถ.สุขุมวิท	กทม.	(อยูตรงขามกับอาคาร
โรงพยาบาลจักษุรัตนิน)

หลักฐานประกอบการยื่นขอวีซาประเทศอินเดียสําหรับ-ตางชาติ	ตัง้แตวันที	่12	พฤษภาคม	2557	เป็นตน
ไป	ลูกคาตองแสกนลายน้ิวมือ
1.	หนังสือเดินทาง	(Passport)	**กรุณาถอดปก	Passport	กอนสงเอกสารบริษทัจะไมรับผิดชอบในกรณี

สูญหาย**
หนังสือเดินทาง	ตองมีหนาเหลือสําหรับประทับวีซาอยางนอย	2	หนา	อายุใชงานเหลือไมนอยกวา	6	เดือน	นับจากวัน
เดินทาง	
2.	รูปถาย	รูปถายสีหนาตรง	ขนาด	2x2	น้ิว	พื้นหลังสีขาวเทานัน้	จํานวน	2	ใบ	

**เป็นรูปที่ถายจากรานถายรูปเทาน้ัน**	รูป	หามสวมแวนตาหรือเครื่องประดับ,ไมใสขุดขาราชการหรือเครื่องแบบ
ใดๆ	ไมเป็นรูปสติก๊เกอรรวมถึงหามใชรูปที่ถายเองและปริ้นทเอง
3.	สําหรับชาวตางชาติตองยื่น	Work	Permit	ตัวจริงพรอมสําเนาและรายละเอียดที่อยูในถิ่นพํานักเดิมรวมถึง

ชื่อบิดา-มารดา
4.	หลักฐานการเงินยอนหลังอยางนอย	3	เดือน	เชน	สมุดบัญชีเงินฝาก,	หนังสือรับรองจากธนาคาร
5.	จดหมายรับรองการทํางาน	(ภาษาอังกฤษ)	และอนุญาตใหลาหยุดโดยระบุตําแหนง	เงินเดือน	อายุการ

ทํางาน	และวันลาหยุดงาน	,กรณีที่ลูกคาถือหนังสือเดินทางสัญชาติอเมริกาหรือพาสปอรตตางชาติใชเวลาอยางนอย
10	วันทําการไมนับรวมวันหยุด	เสาร	–	อาทิตย
**เอกสารที่เป็นสําเนากรุณาเซ็นชื่อรับรองสําเนาถูกตองทุกใบดวย**
6.	ตัง้แตวันที	่12	พฤษภาคม	2557	เป็นตนไป	ลูกคาตองแสกนลายน้ิวมือดวยตัวเอง	ณ	สถานทีข่อวีซา

อินเดีย	IVS	Global	Pvt.	Ltd.	ชัน้	22	อาคาร	253	อโศก	ซ.สุขุมวิท	21	ถ.สุขุมวิท	กทม.	(อยูตรงขามกับอาคาร
โรงพยาบาลจักษุรัตนิน)

ขอมูลเพิม่เติมเรื่องวีซา
1.	การอนุมัติวีซาเป็นอภิสิทธิข์องทางสถานทูตทางบริษทัไมมีสวนเกี่ยวของใดๆทั้งสิ้น	ทั้งน้ีบริษทัเป็นเพียงตัวกลาง

และคอยบริการอํานวยความสะดวกใหแกผูเดินทางเทาน้ัน	เงินคาสมัครยื่นวีซา	ทางสถานทูตเป็นผูเก็บหากผลวีซา
ออกมาวาทานไมผานทางสถานทูตจะไมคืนเงินคาวีซาและคาบริการจากตัวแทนยื่นไมวากรณีใดๆก็ตาม	และทาง
สถานทูตมีสิทธิท์ี่จะไมตอบเหตุผลของการปฏิเสธวีซาในทุกกรณี
2.	กรณีที่ทานวีซาผานแตกรุปออกเดินทางไมได	เน่ืองจากผูเดินทางทานอื่นในกลุมโดนปฏิเสธวีซา	ทางบริษทัขอ

สงวนสิทธิใ์นการไมคืนเงินคาวีซาและคาบริการจากตัวแทนอื่นใหกับทาน	เน่ืองจากเป็นคาใชจายที่เกิดขึน้
โดยทางสถานทูตเป็นผูเรียกเก็บ	และทานสามารถนําวีซาไปใชเดินทางได	หากวีซายังไมหมดอายุ



อัตราคาบริการ	:	ราคาน้ีสงวนสิทธิเ์ฉพาะลูกคาชาวไทยเทานัน้
-	พาสปอรตตางชาติเก็บเพิ่ม	1,760	บาท	ตอ	ทาน
-	พาสปอรตอเมริกาเก็บเพิ่ม	2,760	บาท	ตอ	ทาน	**
ในกรณีที่ลูกคาตองออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ	กรุณาติดตอเจาหนาทีข่องบริษทัฯ	กอนทุกครัง้	มิฉะนัน้

ทางบริษทัฯ	จะไมขอรับผิดชอบคาใชจายใดๆ	ทัง้สิ้น
โปรแกรมและรายละเอียดของการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงได	ทั้งน้ีขึน้อยูกับภาวะอากาศ	และเหตุสุดวิสัย

ตาง	ๆ	ที่ไมสามารถคาดการณลวงหนาโดยทางบริษทัฯ	จะคํานึงถึงผลประโยชนและความปลอดภัยของผูรวมเดิน
ทางเป็นสําคัญ	

ขอมูลเพิม่เติมเรื่องโรงแรมทีพ่ัก
เน่ืองจากการวางแปลนหองพักของแตละโรงแรมแตกตางกัน	จึงอาจทําใหหองพักแบบหองเดี่ยว	(Single),หองคู

(Twin/Double)	และหองพักแบบ	3	ทาน/3	เตียง	(Triple	Room)	หองพักตางประเภทอาจจะไมติดกันและบางโรงแรม
อาจจะไมมีหองพักแบบ	3	ทาน	แตอาจจะไดเป็น	1	เตียงใหญกับ	1	เตียงพับเสริม

การเดินทางเป็นครอบครัว
หากทานเดินทางเป็นครอบครัวใหญ	หรือเดินทางพรอมสมาชิกในครอบครัวที่ตองไดรับการดูแลเป็นพิเศษ

(Wheelchair),	เด็ก,	และผูสูงอายุ	มีโรคประจําตัว	ไมสะดวกในการเดินทองเที่ยวในระยะเวลาเกินกวา	4-5	ชั่วโมง
ติดตอกันทานและครอบครัวตองใหการดูแลสมาชิกภายในครอบครัวของทานเอง	เน่ืองจากการเดินทางเป็นหมูคณะ
หัวหนาทัวรมีความจําเป็นตองดูแลคณะทัวรทั้งหมด

ขอมูลเพิม่เติมเรื่องตัว๋เครื่องบินและทีน่ัง่บนเครื่องบิน
1.	ทางบริษทัไดสํารองที่น่ังพรอมชําระเงินมัดจําคาตัว๋เครื่องบินแลว	หากทานยกเลิกทัวร	ไมวาจะดวยสาเหตุใด

ทางบริษทัขอสงวนสิทธิก์ารเรียกเก็บคามัดจําตัว๋เครื่องบิน	ซึ่งมีคาใชจาย	ประมาณ	1,000	–	5,000	บาท	แลวแตสาย
การบินและชวงเวลาเดินทาง	
2.	หากตัว๋เครื่องบินทําการออกแลว	แตทานไมสารถออกเดินทางได	ทางบริษทัขอสงวนสิทธิเ์รียกเก็บคาใชจายตาม

ที่เกิดขึน้จริง	และรอ	Refund	จากทางสายการบิน	ใชเวลาประมาณ	3-	6	เดือนเป็นอยางนอย
3.	นัง่ที	่Long	Leg	โดยปกติอยูบริเวณทางออกประตูฉุกเฉิน	และผูทีจ่ะนัง่ตองมีคุณสมบัติตรงตามที่

สายการบินกําหนด	เชน	ตองเป็นผูทีมี่รางกายแข็งแรง	และชวยเหลือผูอื่นไดอยางรวดเร็วในกรณีที่
เครื่องบินมีปัญหา	เชน	สามารถเปิดประตูฉุกเฉินได	(น้ําหนักประมาณ	20	กิโลกรัม)	ไมใชผูทีมี่ปัญหาทาง
ดานสุขภาพและรางกาย	และอํานาจในการใหทีน่ัง่	Long	leg	ขึ้นอยูกับทางเจาหนาทีเ่ช็คอินสายการบิน
ตอนเวลาทีเ่ช็คอินเทานัน้

ขอความซึง่ถือเป็นสาระสําหรับทานผูมีเกียรติซึง่รวมเดินทาง
ทางบริษทัฯ	เป็นตัวแทนในการจัดนําสัมมนา	และการเดินทางที่มีความชํานาญ	โดยจัดหาโรงแรมที่พัก	อาหาร

ยานพาหนะ	และสถานที่ทองเที่ยวพรอมทั้งการสัมมนา	ดูงาน	เพื่อความสะดวกสบาย	และเกิดประโยชนสูงสุดในการ
เดินทาง	ทั้งน้ีทางบริษทัฯ	ไมสามารถรับผิดชอบในอุบัติเหตุหรือความเสียหายที่เกิดจากโรงแรมที่พัก	ยานพาหนะ,
อันเน่ืองจากอุบัติเหตุรวมถึงภัยธรรมชาติ,	โจรกรรม,	วินาศกรรม,	อัคคีภัย,	การผละงาน,	การจลาจล,	สงคราม
การเมือง,	การผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราระหวางประเทศ,	การนัดหยุดงาน,	ความลาชาของเที่ยวบิน,	สาย
การเดินเรือ,	รถไฟ,	พาหนะทองถิ่น,	ตลอดจนการถูกปฏิเสธออกวีซาจากกงสุล	และ	/	หรือ	สวนงานที่เกี่ยวของกับ
สถานเอกอัครราชทูต	รวมถึงผูมีอํานาจทําการแทนประจําประเทศไทย	(โดยไมจําตองแสดงเหตุผล	เน่ืองจากเป็น
สิทธิพิเศษทางการทูต)	ซึ่งอยูเหนือการควบคุมของบริษทัฯ	หมายรวมถึงในระหวางการเดินทางทองเที่ยวทั้งใน	หรือ
ตางประเทศ	แตทางบริษทัฯ	มีความคุมครอง	และประกันอุบัติเหตุ	ตามเงื่อนไขที่บริษทัฯ	ที่รับประกันในกรณีที่ผูรวม
เดินทางถูกปฏิเสธโดยเจาหนาที่ตรวจคนเขาเมืองของประเทศไทย	และ/หรือ	ตางประเทศ	มิใหเดินทางออก	หรือ	เขา
ประเทศ	เน่ืองมาจากความประพฤติ	พฤติกรรมของผูเดินทาง	ไมปฏิบัติตามกฎระเบียบดานการความคุมโรคติดตอ
เฉพาะพื้นที่มีการปลอมแปลงเอกสารเพื่อการเดินทาง	รวมถึงมีสิ่งผิดกฎหมาย	บริษทัฯ	จะไมคืนคาใชจายใดๆ	ราย
ละเอียดดานการเดินทาง	อาจมีการเปลี่ยนแปลงไดตามความจําเป็น	หรือเพื่อความเหมาะสมทั้งปวง	โดยมิตองแจงให
ทราบลวงหนา	ทัง้น้ีการขอสงวนสิทธิดังกลาว	บริษทั	จะยึดถือและคํานึงถึงผลประโยชนตลอดจนความ
ปลอดภัยของทานผูมีเกียรติ	ซึง่รวมเดินทางเป็นสําคัญ

1.		แจงยกเลิกกอนเดินทาง	30	วัน	คืนคาใชจายทัง้หมด
2.		แจงยกเลิกกอนเดินทาง	15	วัน	เก็บคาใชจาย	ทานละ	10,000	บาท
3.		แจงยกเลิกนอยกวา	15	วันกอนเดินทาง	ทางบริษทัฯขอสงวนสิทธิ	์เก็บคาใชจายทัง้หมด
4.		สําหรับผูโดยสารที่ไมไดถือหนังสือเดินทางไทย		และทางบริษทัฯ	เป็นผูยื่นวีซาใหเมื่อผลวีซาผานแลวมีการ

ยกเลิกการเดินทาง	บริษทัฯ	ขอสงวนสิทธิใ์นการคืนคามัดจําทัง้หมด



5.		ยกเวนกรุปที่เดินทางชวงวันหยุดหรือเทศกาลที่ตองการันตีมัดจํากับสายการบินหรือคามัดจําที่พักโดยตรงหรือ
โดยการผานตัวแทนในประเทศหรือตางประเทศและไมอาจขอคืนเงินได	รวมถึงเที่ยวบินพิเศษเชน	Extra	Flight	และ
Charter	Flight	จะไมมีการคืนเงินมัดจําหรือคาทัวรทัง้หมดเน่ืองจากคาตัว๋เป็นการเหมาจายในเทีย่วบิน
นัน้ๆ
6.		บริษทัขอสงวนสิทธิใ์นการเก็บคาใชจายทัง้หมดกรณีทานยกเลิกการเดินทางและมีผลทําใหคณะ

เดินทางไมครบตามจํานวนทีบ่ริษทัฯกําหนดไว	(15ทานขึ้นไป)	เน่ืองจากเกิดความเสียหายตอทางบริษทัและผู
เดินทางอื่นที่เดินทางในคณะเดียวกันบริษทัตองนําไปชําระคาเสียหายตางๆที่เกิดจากการยกเลิกของทาน
7.			กรณีเจ็บป วย	จนไมสามารถเดินทางได	ซึ่งจะตองมีใบรับรองแพทยจากโรงพยาบาลรับรอง	บริษทัฯ	จะทําการ

เลื่อนการเดินทางของทานไปยังคณะตอไป	แตทั้งน้ีทานจะตองเสียคาใชจายที่ไมสามารถเรียกคืนไดคือ	คา
ธรรมเนียมในการมัดจําตัว๋	และคาธรรมเนียมวีซาตามที่สถานทูตฯ	เรียกเก็บ	ในกรณีที่ไมสามารถเดินทางได
8.		กรณียื่นวีซาแลวไมไดรับการอนุมัติวีซาจากทางสถานฑูต	(วีซาไมผาน)	และทานไดชําระคาทัวรหรือ

มัดจํามาแลว	ทางบริษทัฯ	คืนคาทัวรหรือมัดจําให	แตทางบริษทัขอสงวนสิทธิใ์นการหักคาบริการยื่นวีซา,คาวีซา	และ
คาใชจายบางสวนที่เกิดขึน้จริงเป็นกรณีไป	(อาทิ	กรณีออกตัว๋เครื่องบินไปแลว	หรือไดชําระคาบริการในสวนของทาง
เมืองนอก	เชน	โรงแรม	ตัว๋รถไฟ	ฯลฯ	ไปแลว)	ทางบริษทัขอสงวนสิทธิใ์นการหักเก็บคาใชจายจริงที่เกิดขึน้แลวกับ
ทานเป็นกรณีไป
9.		กรณีวีซาผานแลวแจงยกเลิกกอนหรือหลังออกตัว๋โดยสาร	บริษทัฯขอสงวนสิทธิใ์นการไมคืนคา

ทัวรทัง้หมด
10.		กรณีวีซาผานแลว	แตกรุปออกเดินทางไมได	เน่ืองจากผูเดินทางทานอื่นในกลุมโดนปฏิเสธวีซา	หรือไม

วาดวยสาเหตุใดๆก็ตาม	ทางบริษทัขอสงวนสิทธิใ์นการหักเก็บคาใชจายจริงที่เกิดขึน้แลวกับทานเป็นกรณีไป
11.กรณีผูเดินทางไมสามารถเขา-ออกเมืองได	เน่ืองจากเอกสารปลอมหรือการหามของเจาหนาที่ไมวาเหตุผล

ใดๆ	ก็ตาม	ทางบริษทัของสงวนสิทธิใ์นการไมคืนคาทัวรทัง้หมด


