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Filght Date Origin Destination Departure Arrival เวลา 

UK122 DAY 1 BKK(สุวรรณภูมิ) DEL(เดลล)ี 15.05 น. 18.20 น. 4.05 ชม. 

UK121 DAY 8 DEL(เดลล)ี BKK(สุวรรณภูมิ) 08.15 น. 14.05 น. 4.05 ชม. 

Date Program Hotel B L D 

DAY 1 สนามบินสุวรรณภูม-ิสนามบินอนิทิรา คานธ-ีเดลลี ASHOK COUNTRY - - เคร่ือง 

DAY 2  เดลล-ีเดห์ราดูน-มัสซูร่ี  PARADISE CONTINENTAL รร ภ รร 

DAY 3 มัสซูร่ี-เมืองริชชิเกศ ANANDVAN RESORT รร ภ รร 

DAY 4 เมืองริชชิเกช-เมืองเดฟยัก-ศรีนาคาร์การ์วาล-โจชิแมท HIMALAYAN ABODE รร ภ รร 

DAY 5 
โจซิแมท-กระเช้าอูล-ิบัตรินาทดาร์จัน-Badrinath Temple-

Narsingh Temple-โจซิแมท 

HIMALAYAN ABODE รร รร รร 

DAY 6 โจชิแมท-รุดปาปรายัก-หริดวาร                                                                                                   V RESORT รร ภ รร 

DAY 7 หริดวาร-ราจาจิ-เดลล-ี                                                                                                   ASHOK COUNTRY รร ภ รร 

DAY 8 เดลล-ีสนามบินอนิทิราคานธี-สนามบินสุวรรณภูมิ - รร เคร่ือง - 
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DAY 1(พฤหัส 27/7/66)  สนามบินสุวรรณภูมิ-สนามบินอนิทิรา คานธี  

12.05 น. พร้อมกนัท่ีสนามบินสุวรรณภูมิ ประตู7 เคาน์เตอร์Q สายการบิน Air Vistara โดยมีเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ  คอย
ต้อนรับและอ านวยความสะดวก 

ข้อแนะน า    กระเป๋าสัมภาระ เน่ืองจากเท่ียวบินภายในประเทศอนิเดีย มีการจ ากดัน ้าหนักกระเป๋าสัมภาระ อนุญาตให้โหลด
กระเป๋าสัมภาระลงใต้ท้อง เคร่ืองบินได้ท่านละ ไม่เกนิ 30 กก. (จ านวน 2 ใบ/ท่าน) และสามารถน าขึน้เคร่ืองได้ท่าน
ละ ไม่เกนิ 7 กก. (จ านวน 1 ใบ/ ท่าน) หากมีน  ้าหนักเกนิกรณีนี ้สายการบินจ าเป็นต้องเรียกเกบ็ค่าใช้จ่ายเพิม่เติม ซ่ึง
ลูกค้าจ าเป็นต้องช าระเองตามจริงท้ังหมด จึง ขอความร่วมมือในการค านวณน ้าหนักสัมภาระก่อนเดินทางทุกคร้ัง 
เท่ียวบิน โปรแกรม และเมืองท่ีพกัอาจมีการปรับเปลีย่นตามความเหมาะสม ให้สอดคล้องกบัเวลา สถานการณ์ และ
สภาพ อากาศ โดยค านึงถึงประโยชน์ของลูกค้าเป็นส าคัญ 

15.05 น. โดยสายการบิน Air Vistara เท่ียวบินท่ี UK122 เหินฟ้าสู่ เดลล ี 
  รับประทานอาหารอาหารค ่า(1)บนเคร่ือง 
18.20 น. เดินทางถึง Indira Gandhi International Airport (สนามบินเดลล)ี ประเทศอนิเดีย(เวลาท่ีอนิเดีย ช้ากว่าประเทศ
ไทย 1.30 ช่ัวโมง) หลงัผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองเรียบร้อยแล้ว น าท่านเดินทางสู่ท่ีพกั  
พกั (N1)  (Delhi City) ASHOK COUNTRY RESORT หรือเทียบเท่า 
 

DAY 2(ศุกร์ 28/7/66)  เดลล-ีเดห์ราดูน-มัสซูร่ี  

 รับประทานอาหารเชา้(2)ท่ี ห้องอาหารของโรงแรม 
ออกเดินทางสู่ เดห์ราดูน Dehradun (ระยะทาง 266 กิโลเมตร ใชเ้วลาในการเดินทาง 5 ชัว่โมง) เป็นเมืองหลวงฤดู
หนาวและเมืองท่ีมีประชากรมากสุดในรัฐอุตตราขณัฑ ์ประเทศอินเดีย ท่ีไดรั้บการพฒันาใหเ้ป็นศูนยก์ลางการ
เติบโตทางเลือกเพื่อช่วยบรรเทาการอพยพและการเพิ่มจ านวนประชากรในเขตมหานครเดลีและเพื่อสร้างเมือง
อจัฉริยะในเทือกเขาหิมาลยั เป็นเมืองท่ีใหญ่เป็นอนัดบัสามในเทือกเขาหิมาลยัรองจากกาฐมาณฑุและศรีนาคา 

เท่ียง  รับประทานอาหารกลางวนั(3) 

    
บ่าย น าท่านชม Mahabodhi Statue Of  Buddha , Mindrolling Monastery , Ggungthang Tsultrim Memorial Park 

เป็นอุทยานธรรมะของศาสนาพุทธ โดยมีองคพ์ระพุทธเมตตา องคใ์หญ่ ท่ีใหช้าวพุทธบูชา แลว้เดินทางสู่  
Tapkeshwar Mahadev Mandir วดัฮินดูประจ าเมืองเดห์ราดูน ใหป้ระชาชนมากราบไหว ้บูชา ขอพรส่ิงต่างๆ 
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เดินทางสู่ เมืองมัสซูร่ี Mussoorie (ระยะทาง 32 กิโลเมตร ใชเ้วลาในการเดินทาง  1.30 ชัว่โมง) เมืองตากอากาศบน
ภูเขาหิมาลยัเมืองมสัซูรีMussoorieเป็นเมืองตากอากาศในฤดูร้อนของชาวอินเดีย และ เป็นเมืองฮันน่ีมูนบนสันเขา
ใน เทือกเขาหิมาลยัท่ีเขียวขจีดว้ยป่าสนตน้ไมข้นาดใหญ่และดอกไมป่้านานพนัธุ์และทะเลหมอกลอยระเร่ียตาม
ไหล่เขาตลอดทั้งวนั ท าใหเ้ราเหมือนไดอ้ยูบ่นสวรรคมิ์ปานซ่ึงไดรั้บการกล่าวขานวา่เป็นราชินีแห่งขนุเขา เมือง
มสัซูร่ีตั้งอยูบ่นความสูง 2,000 เมตรหรือ 6,600 ฟุตเหนือระดบัน ้าทะเลปานกลาง  

19.00 น. รับประทานอาหารค ่า(4)ท่ี ห้องอาหารของโรงแรม 
พกัที่ (N2)         (Mussoorie City) พกัที่ PARADISE CONTINENTAL HOTEL หรือเทียบเท่า 
 

DAY 3(เสาร์ 29/7/66) มัสซูรี-ริชชิเกศ                         

07.00 น. รับประทานอาหารเชา้(5)ท่ี ห้องอาหารของโรงแรม 

 
 น าทุกท่านเดินทางไป ยอดเขากนัฮิลล์ Gun Hill ซ่ึงเป็นจุดชมวิวท่ีมีช่ือเสียงท่ีสุดของเมืองน้ีซ่ึงตั้งอยูบ่นยอดเขาท่ีสูง

อนัดบัสองของเมืองมสัซูร่ี  
12.00 น. รับประทานอาหารกลางวนั(6)ท่ี ภตัตาคาร 
บ่าย น าท่านเดินทาง ชม น ้าตกท่ีสวยงามมีช่ือเสียงของเมืองน้ีคือ น ้าตกเคมป์ตีK้empty Falls ท่ีสวยงามและมีช่ือเสียง

ท่ีสุดของเมืองมสัซูร่ี อยูห่่างจากตวัเมืองไป 13 กิโลเมตร สามารถท่องเท่ียวไดต้ลอดปีและ สวนสาธารณะ ของเมือง 
Municipal Garden หรืออึกช่ือหน่ึงวา่ Company Baghตั้งอยใูนบริเวณหุบเขาแห่งความสุข Happy Valley ชมและ
สัมผสับรรยากาศสดช่ืนจากน ้าตกท่ีสร้างขึ้นท่ามกลางมวลหมู่ ดอกไมแ้ละ ตน้ไมน้านาพนัธุ์ท่ีไดรั้บการตบแต่งอยา่ง
สวยงามร่ี จนไดเ้วลาออกเดินทางสู่ Rishikesh city (ระยะทาง 75 กิโลเมตร ใชเ้วลาในการเดินทาง 2 ชัว่โมง) 
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 เดินทาง Rishikesh city  ริชชิเกช หรือคนไทยเรียกวา่ ฤาษีเกศ ท่ีไดรั้บสมญาวา่เป็นเมืองหลวงโยคะของโลก ท่ีน่ีมี

อาศรมมากมายริมแม่น ้าคงคาท่ีคุณสามารถลงเรียนโยคะและนัง่สมาธิได ้ประตูสู่หิมาลยัพื้นท่ีเลก็ๆ ท่ามกลางภูเขาท่ี
ปลีกวิเวกออกจากเมืองใหญ่ เป็นสถานท่ีศกัด์ิสิทธ์ิของชาวฮินดูตน้แม่น ้าคงคาท่ีทอดสายไหลจากเหนือลงใต ้เมือง
หลวงแห่งโยคะแหล่งพ  านกัของเหล่าซาดู หมู่ชนท่ีใชชี้วิตละทิ้งวตัถุใส่ชุดสีส้มและเป้าหมายของผูแ้สวงบุญทุกเยน็
ยามพระอาทิตยต์กจะมีการบูชาพระศิวะท่ีท่าน ้าอาศรม ปรมาร์ธนิเกตนั(ParmarthNiketan Ashram)ริมแม่น ้าคงคา
ทุกๆเยน็ยามพระอาทิตยต์กจะมีการบูชาพระแม่คงคาดว้ยกระทงดอกไม ้ปี 1968 วงดนตรีช่ือดงัของเกาะองักฤษ 
เดอะบีเทิ้ลส์ ไดม้าเรียนสมาธิกบัมาหาฤาษี มาเฮซ โยคี ริชชิเกช จึง เป็นเมือง แห่งโยคะ และ ปรัชญา แห่งตะวนัออก 
น าทุกท่านเดินทางชมเมือง และ แม่น ้าคงคาที่สวยงาม  และ ร่วมท าพิธีบูชาพระแม่คงคาพระศิวะท่ีท่าน ้าอาศรม ปร
มาร์ธนิเกตนั (ParmarthNiketan Ashram) ริมแม่น ้าคงคาทุกๆเยน็ยามพระอาทิตยต์กจะมีการบูชาพระแม่คงคาดว้ย
กระทงดอกไม ้

19.00 น. รับประทานอาหารค ่า(7)ท่ี ห้องอาหารของโรงแรม(อาหารมงัสังวิรัต) 
พกัท่ี (N3)         (Rishikesh City) ANANDVAN RESORT หรือเทียบเท่า  
 

DAY 4(อาทิตย์ 30/7/66) เมืองริชชิเกช-เมืองเดฟยัก-ศรีนาคาร์การ์วาล-โจชิแมท                                                                  

 
 

07.00 น. รับประทานอาหารเชา้(8)ท่ี ห้องอาหารของโรงแรม 
08.00 น. ออกเดินทางสู่ Devpryag City / เดฟยกั(ระยะทาง 75 กิโลเมตร ใชเ้วลาในการเดินทาง 2.30 ชัว่โมง) เป็นเมืองและลุ่ม

น ้า panchayat ในเขต Tehri Garhwal ในรัฐ Uttarakhand ประเทศอินเดียและเป็นหน่ึงในแม่น ้า Panch Prayag ของ
แม่น ้า Alaknanda ท่ีแม่น ้า Alaknanda และ Bhagirathi ไหลมาบรรจบกนัเป็นแม่น ้าคงคา แลว้เดินทางสู่ Srinagar 
Garhwal ศรีนาคาร์การ์วาล(ระยะทาง 38 กิโลเมตร ใชเ้วลาในการเดินทาง 1 ชม.) เมืองท่ีมีความสวยงามอีกเมืองหน่ึง  

เท่ียง รับประทานอาหารกลางวนั(9) 
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บ่าย เดินทางสู่ Joshimath City /โจชิเมท(ระยะทาง 114 กิโลเมตร ใชเ้วลาในการเดินทาง 5 ชัว่โมง) คือเมืองในเขต 

Chamoli ในรัฐอินเดียของ Uttarakhand ตั้งอยูท่ี่ความสูง 6150 ฟุต เป็นประตูสู่เทือกเขาหิมาลยัภูเขาเดินป่าและศูนยผ์ู ้
แสวงบุญเช่น Badrinath หลายแห่ง เป็นท่ีตั้งของพระคาร์ดินลัส่ีชั้นท่ีก่อตั้ง และเมืองตากอากาศท่ีมีช่ือเสียงของ
อินเดีย ซ่ึงท่านจะพบกบัภูมิทศัน์ท่ีหลากหลาย เหนือหมู่เมฆบนเขาท่ีมียอดปกคลุมไปดว้ยหิมะ และ ธรรมชาติสอง
ขา้งทางบนยอดเขาหิมาลยั และมีสถานท่ีท่ีท่านสามารถถา่ยรูปไดต้ามจุดต่างๆ ซ่ึงท่านจะไดส้ัมผสักบัการท่องเท่ียว
เชิงนิเวศน์ท่ีสวยงามมาก ตามแนวเทือกเขาหิมาลยั ตลอดเส้นทาง 

19.00 น.              รับประทานอาหารค ่า(10)ท่ี หอ้งอาหารของโรงแรม 
พกัท่ี(N4)          (Joshimath City) HIMALAYAN ABODE HOTEL หรือเทียบเท่า 
 

DAY 5(จันทร์ 31/7/66) โจซิแมท-กระเช้าอูล-ิบัตรินาทดาร์จัน-Badrinath Temple-Narsingh Temple-โจซิแมท    

07.00 น.            รับประทานอาหารเชา้(11)ท่ี หอ้งอาหารของโรงแรม 
08.00 น. น าท่านขึ้น Joshimath Ropeway  กระเช้าสู่อูล ิท่านจะไดช้มความงามของวิวทิวทศัน์ต่างๆมากมาย จนถึงจุดส้ินสุด

จะเป็นลานสกี ท่ีในฤดูหนาวจะเป็นท่ีเล่นสกีของชาวอินเดีย 
เท่ียง รับประทานอาหารกลางวนั(12) 

 
บ่าย จนไดเ้วลาเดินทางลงสู่ขา้งล่าง แลว้น าท่านเดินทางสู่ บัตรินาทดาร์จัน ชม Badrinath Temple ประตูทางเขา้หลกั

ของวดัสีสันสดใสและโอ่อ่าท่ีรู้จกักนัในนาม Singhdwar วดัมีความสูงประมาณ 50 ฟุต มีโดมขนาดเลก็อยูด่า้นบน 
หุม้ดว้ยหลงัคาปิดทอง แบ่งออกเป็นสามส่วน - 'Garbha Griha' หรือสถานท่ีศกัด์ิสิทธ์ิ 'Darshan Mandap' ท่ีประกอบ
พิธีกรรมและ 'Sabha Mandap' ท่ีผูศ้รัทธารวมตวักนั แลว้เดินทางกลบัเมือง โจซิแมท เพื่อชม Narsingh Temple วดั
ฮินดูประจ าเมือง ท่ีมีความส าคญัและศกัด์ิสิทธ์ิจนเป็นท่ีเคารพของชาวเมือง  
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19.00 น. รับประทานอาหารค ่า(13)ท่ี หอ้งอาหารของโรงแรม    
พกัท่ี(N5)          (Joshimath City) HIMALAYAN ABODE HOTEL หรือเทียบเท่า 
 

DAY 6(องัคาร 1/8/66) โจชิแมท-รุดปาปรายัก-หริดวาร                                                                                                  

 
06.00 น. รับประทานอาหารเชา้(14)ท่ี หอ้งอาหารของโรงแรม 
07.00 น. เดินทางสู่ Rudraprayag รุดปาปรายกั(ระยะทาง 114 กิโลเมตร ใชเ้วลาในการเดินทาง 4 ชัว่โมง) เป็นเมืองและเขต

เทศบาลในเขต Rudraprayag ในรัฐอินเดียของ Uttarakhand Rudraprayag เป็นหน่ึงใน Panch Prayag ของ Alaknanda 
River จุดบรรจบของแม่น ้า Alaknanda และ Mandakini Kedarnath ซ่ึงเป็นเมืองศกัด์ิสิทธ์ิฮินดู 

เท่ียง รับประทานอาหารกลางวนั(15) 

   
บ่าย เมืองหริดวาร Haridwar (ระยะทาง 161 กิโลเมตร ใชเ้วลาในการเดินทาง 5 ชัว่โมง) “ประตูสู่พระเจา้“ น้ีเป็นเมืองท่ี

เตม็เป่ียมไปดว้ยพลงั และเป็นศูนยก์ลางของนกัแสวงบุญท่ีมีความศกัด์ิสิทธ์ิดว้ยวดัวาอารามท่ีสวยงาม เทศกาลหลาก
สีสัน และทิวทศัน์ท่ีน่าประทบัใจของเทือกเขาหิมาลยั ดว้ยวดัอนังดงามและท่าอาบน ้าท่ีมีมนตข์ลงัท่ีมีอยูม่ากมาย หริ
ทวารจึงเป็นท่ีน่าสนใจส าหรับนกัแสวงบุญและนกัท่องเท่ียวท่ีอยากรู้อยากลอง เขา้ร่วมในเทศกาลท่ีอลงัการ เดินผา่น
ตลาดท่ีคดเคี้ยว และคน้พบทิวทศัน์ธรรมชาติท่ีน่าท่ึง หริทวารเป็นหน่ึงในเมืองท่ีมีความศกัด์ิสิทธ์ิท่ีสุดทั้งเจ็ดแห่ง
ของอินเดีย ช่ือของเมืองน้ีหมายถึงประตู่สู่พระเจา้ เมืองน้ีอยูค่ร่อมแม่น ้าคงคาอนัศกัด์ิสิทธ์ิในเชิงเขาหิมาลยัหวัใจของ
เมืองหริทวาร คือ ฮาร์ กี เปารี ซ่ึงเป็นท่าอาบน ้าท่ีมีขนาดเล็กแต่วุน่วาย ซ่ึงเป็นจุดท่ีมาบรรจบกนัของคลองน ้าคงคา
และแม่น ้าคงคา ดูเหล่าบณัฑิต (นกับวชชาวฮินดู) นกัแสวงบุญ และพราหมณ์ (บุรุษผูศ้กัด์ิสิทธ์ิ) อาบน ้าในแม่น ้าเพื่อ
ช าระลา้งจิตวิญญาณ มาถึงในยามเยน็เพื่อหลงใหลไปกบัพิธีคงคาอารตี (พิธีบูชาพระแม่คงคา) เม่ือเสียงบทสวดมนต์
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ดงักอ้งอยูอ่ากาศและโคมแสงเทียนส่องสวา่งอยูบ่นผิวน ้า พิธีท่ีคลา้ยกนัน้ียงัสามารถพบไดท่ี้ ท่าน ้าเบอร์ลาท่าน ้ากวั 
และ ท่าน ้าพระวิษณุ เดินเรียบริมคลองน ้าไปยงั วดัมายาเทวี ซ่ึงสร้างในช่วงศตวรรษท่ี 11 ปีนเขากบันกัแสวงบุญเพื่อ
ไปยงั วดัมนสาเทวี นัง่ตุ๊กตุ๊กไปท่ี ภะรัต มนัตีร์ ซ่ึงเป็นวดัท่ีเตม็ไปดว้ยรูปป้ันของเหล่าเทพเจา้ท่ีน่าเกรงขาม เยีย่มชม 
DakshPrajapati Temple Complexในบริเวณใกลเ้คียงเขต Kankhalงานเทศกาลต่างๆ ท าใหแ้ม่น ้าและวดัสวา่งสดใส
ตลอดทั้งปี ซ่ึงรวมถึงเทศกาลโฮลี (เทศกาลแห่งสีสัน) เดินชมแผงขายของใน บาราบาซาร์ และ โมติบาซาร์ เพื่อซ้ือ
เคร่ืองมือทางศาสนา งานหตัถกรรม และยาอายรุเวช หรือเพลิดเพลินไปกบัความสนุกสนาน             

19.00 น. รับประทานอาหารค ่า(16)ท่ี หอ้งอาหารของโรงแรม 
พกัท่ี(N6)          (Haridwar City) V RESORT หรือเทียบเท่า 
 

DAY 7(พุธ 2/8/66) หริดวาร-Rajaji National Park-เดลล ี            

 
07.00 น. รับประทานอาหารเชา้(17)ท่ี หอ้งอาหารของโรงแรม 
08.00 น. ออกเดินทางสู่ Rajaji National Park น าท่านน่ังรถซาฟารี ชมความงามของอุทยานแห่งชาติราจาจิ ชม สัตว์ป่านาน

ชนิด เช่น ช้าง เสือ กวาง ฯลฯ(การจะเห็นสัตว์ป่าน้ันขึน้อยู่กบัสภาพทางภูมิศาสตร์และความโชคดีของแต่ละบุคคล) 
12.00 น. รับประทานอาหารกลางวนั(18) 
บ่าย ออกเดินทางสู่ เดลลี(ระยะทาง 240 กิโลเมตร ใชเ้วลาในการเดินทาง 5 ชัว่โมง)  
ค ่า                       รับประทานอาหารค ่า(19) 
พกั (N7)  (Delhi City) ASHOK COUNTRY RESORT หรือเทียบเท่า 
 

DAY 8(พฤหัส 3/8/66)  สนามบินสุวรรณภูมิ                                                                                                                               - /  

05.00 น. ออกเดินทางสู่ สนามบินเดลลี เพื่อเดินทางกลบัสู่ ประเทศไทย รับประทานอาหารเชา้(20)set box 
08.15 น. โดยสายการบิน Air Vistara เท่ียวบินท่ี UK121 เหินฟ้าสู่ สนามบินสุวรรณภูมิ  
  รับประทานอาหารกลางวนั(21)บนเคร่ือง 
14.05 น. เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวสัดิภาพ   
 
หมายเหตุ โปรแกรมอาจมีการเปลีย่นตามความสภาพอากาศ และความเหมาะสม โดยค านึงถึงประโยชน์ของลูกค้าเป็นส าคัญ 
 
 
 
อตัราค่าบริการ 
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ก าหนดการเดินทาง ราคาท่านละ พกัเดี่ยว 

27 กรกฎาคม - 3 สิงหาคม 2566  36,999 บาท 9,999 บาท 

 
เง่ือนไขการช าระเงิน  
                 - ช าระเงินท่านละ 15,000 บาท  พร้อมภาพถ่ายหนา้พาสสปอร์ต  
 - ส่วนท่ีเหลือช าระทั้งหมดก่อนเดินทาง 20 วนั 
 - ในกรณีท่ีท่านโอนเงินจากต่างจงัหวดั อตัราดงักล่าวเป็นอตัราสุทธิ ไม่รวมค่าธรรมเนียมและค่าบริการของธนาคาร ค่ะ 
 
อตัราค่าบริการนี้รวม 
- ตัว๋เคร่ืองไป-กลบั ชั้นประหยดั และ เคร่ืองบินภายในประเทศตามท่ีระบุ สายการบิน Spice Jet                                                    
- โรงแรมท่ีพกั จ านวน 4 คืน พกัหอ้งละ 2-3 ท่าน                                                                                           
- อาหารตามรายการและน ้าด่ืมค่ารถน าเท่ียวตามโปรแกรม                                                                                                                               
- ค่าหวัหนา้ทวัร์น าเท่ียว และ ไกดท์อ้งถ่ิน 
 - ค่าประกนัภยัการเดินทางวงเงิน 1,000,000 บาท , อุบติัเหตุ 500,000 บาท 
 
อตัราค่าบริการนีไ้ม่รวม 

• ค่าใชจ่้ายส่วนตวั เช่นค่าโทรศพัท ์ค่าบริการซกัรีด เป็นตน้ 
• ค่าเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล ์ค่ามินิบาร์ ค่าเคร่ืองด่ืมนอกเหนือรายการ 
• ค่าธรรมเนียมน ้ามนัของสายการบิน (ถา้มี) 
• ค่าวีซ่าท่ีมีค่าธรรมเนียมแพงกวา่หนงัสือเดินทางไทย 
• ค่าน ้าหนกัเกินพิกดัท่ีสายการบินก าหนด 
• ค่ากิจกรรมต่างๆท่ีนอกเหนือจากโปรแกรมระบุ  ฯลฯ 
• ค่าทิปไกดท์อ้งถ่ินและพนกังานขบัรถ, พนกังานบริการ  2,000 บาท ส่วนหวัหนา้ทวัร์แลว้แต่ความพอใจของลูกคา้ 
•   ค่าธรรมเนียม Evisa เข้าประเทศอินเดีย (พาสไทยเล่มแดง) ท่านละ 1,800 บาท) 

(ราคาวีซ่าอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ โปรดสอบถามราคาอีกคร้ังหน่ึง) 
*หมายเหตุ : พาสภิกษ ุหรือ พาสต่างชาติ (โปรดสอบถาม) 

เง่ือนไขและข้อก าหนดอ่ืนๆ 
• รายการทวัร์น้ีเป็นการท่องเท่ียวแบบหมู่คณะ (Join Tour)  
• ทวัร์น้ีขอสงวนสิทธ์ิส าหรับผูเ้ดินทางท่ีถือหนงัสือเดินทางธรรมดา (หนา้ปกสีน ้าตาล / เลือดหมู) เท่านั้น กรณีท่ีท่านถือ

หนงัสือเดินทางราชการ  (หนา้ปกสีน ้าเงินเขม้) หนงัสือเดินทางทูต (หนา้ปกสีแดงสด) และตอ้งการเดินทางไปพร้อมคณะ
ทวัร์อนัมีวตัถุประสงคเ์พื่อการท่องเท่ียว โดยไม่มีจดหมายเชิญ หรือ เอกสารใดเช่ือมโยงเก่ียวกบัการขออนุญาตการใช้
หนงัสือเดินทางพิเศษอ่ืนๆ หากไม่ผา่นการอนุมติัของเคาทเ์ตอร์ เช็คอิน ด่านตรวจคนเขา้เมือง ทั้งฝ่ังประเทศไทยขาออก และ 
ต่างประเทศขาเขา้ไม่วา่กรณีใดก็ตาม ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการไม่รับผิดชอบความผิดพลาดท่ีจะเกิดขึ้นในส่วนน้ี และ 
ทวัร์น้ีเป็นทวัร์แบบเหมาจ่าย หากท่านไม่ไดร่้วมเดินทางหรือใชบ้ริการตามท่ีระบุไวใ้นรายการไม่วา่บางส่วนหรือทั้งหมด 
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หรือถูกปฏิเสธการเขา้-ออกเมือง หรือดว้ยเหตุผลใดๆก็ตาม ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนเงินค่าบริการไม่วา่บางส่วนหรือ
ทั้งหมดใหแ้ก่ท่านไม่วา่กรณีใดๆก็ตาม 

• ในระหวา่งการท่องเท่ียวน้ี หากท่านไม่ใชบ้ริการใดๆ ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน ถือวา่ท่านสละสิทธ์ิ ไมส่ามารถเรียกร้องขอ
คืนค่าบริการได ้

• หากท่านไม่เดินทางกลบัพร้อมคณะทวัร์ ตัว๋เคร่ืองบินขากลบัซ่ึงยงัไม่ไดใ้ช ้ไมส่ามารถน ามาขอคืนเงินได ้
• ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิก หรือเปล่ียนก าหนดการเดินทาง หากมีผูร่้วมเดินทางในคณะทวัร์ ไม่ครบตามท่ี

ก าหนดไว ้
• ค่าบริการท่ีท่านช าระกบัทางบริษทัฯ เป็นการช าระแบบเหมาขาด และทางบริษทัฯ ไดช้ าระใหก้บับริษทัฯ ตวัแทนแต่ละแห่ง

แบบเหมาขาดเช่นกนั ดงันั้นหากท่านมีเหตุอนัใดท่ีท าให้ท่านไม่ไดท้่องเท่ียวพร้อมคณะตามรายการท่ีระบุไว ้ท่านจะขอคืน
ค่าบริการไม่ได ้

• กรณีเกิดความผิดพลาดจากตวัแทน หรือ หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง จนมีการยกเลิก ล่าชา้ เปล่ียนแปลง การบริการจากสายการบิน 
บริษทัขนส่ง หรือ หน่วยงานท่ีใหบ้ริการ บริษทัฯ จะด าเนินโดยสุดความสามารถท่ีจะจดับริการทวัร์อ่ืนทดแทนให ้แต่จะไม่
คืนเงินใหส้ าหรับค่าบริการนั้นๆ 

• บริษทัฯ และตวัแทนของบริษทัขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงรายการทวัร์ตามความเหมาะสม ใหส้อดคลอ้งกบัสถานการณ์ 
ขอ้จ ากดัดา้นภูมิอากาศ และเวลา ณ วนัท่ีเดินทางจริง ทั้งน้ีทางบริษทัฯ จะยดึถือและค านึงถึงความปลอดภยั รวมถึง
ประโยชน์สูงสุดของลูกคา้ส่วนมากเป็นส าคญั 

• บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปลี่ยนแปลงราคาและเง่ือนไขต่างๆ โดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ ทั้งน้ีใหข้ึ้นอยูก่บัดุลย
พินิจของบริษทัฯ เท่านั้น อีกทั้งขอ้สรุปและขอ้ตดัสินใดๆ ของบริษทัฯ ใหถื้อเป็นขอ้ยุติส้ินสุดสมบูรณ์ 

• โปรแกรมทวัร์น้ีจะสามารถออกเดินทางไดต้อ้งมีจ านวนผูเ้ดินทางขั้นต ่ารวมในคณะตามท่ีก าหนดไวเ้ท่านั้น หากมีจ านวนผู ้
เดินทางรวมแลว้นอ้ยกวา่ท่ีก าหนดไว ้บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกหรือปรับเปล่ียนการเดินทางได้ 

• กรณีท่ี ท่านไม่ไดท้ าการทกัทว้งใดๆ แบบไปลายลกัษณ์อกัษร บริษทัฯ ถือวา่ท่านไดต้กลงรับทราบเง่ือนไข และขอ้ก าหนด
ทั้งหมด ของบริษทัฯ เป็นท่ีเรียบร้อยแลว้ โดยหากเกิดความเสียหายใดๆ ขึ้น บริษทัฯ ไม่ตอ้งรับผิดชอบ ใดๆ ทั้งส้ิน 

•  
เง่ือนไขนอกเหนือความรับผิดชอบ 

• บริษทัฯ รับเฉพาะผูมี้วตัถุประสงคเ์ดินทางเพื่อท่องเท่ียวเท่านั้น การเดินทางของผูเ้ดินทางดว้ยวตัถุประสงคแ์อบแฝงอ่ืน ๆ 
เช่น การไปคา้แรงงาน การคา้ประเวณี การคา้มนุษย ์การขนส่งสินคา้หนีภาษี การขนยาเสพติด การโจรกรรม การขนอาวุธ
สงคราม การก่อการร้าย และ อ่ืน ๆ ท่ีเขา้ข่ายผิดกฏหมาย ผิดศีลธรรมอนัดี บริษทัฯ มิไดมี้ส่วนรู้เห็น เก่ียวขอ้ง หรือ มีส่วน
ตอ้งรับผิดชอบใด ๆ กบัการกระท าดงักล่าวทั้งส้ิน 

• หากผูเ้ดินทางถูกเจา้หนา้ท่ีตรวจคนเขา้เมืองของประเทศนั้นๆ ปฏิเสธการเขา้ - ออกเมือง ดว้ยเหตุผลใดๆ ก็ตาม ถือเป็น
เหตุผลซ่ึงอยูน่อกเหนืออ านาจ และความรับผิดชอบของบริษทัฯ ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่รับผิดชอบคืนเงินทั้งหมด 

• บริษทัฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณีท่ีกองตรวจคนเขา้เมืองของประเทศไทยงดออกเอกสารเขา้เมืองใหก้บัชาวต่างชาติ หรือ คน
ต่างดา้วท่ีพ  านกัอยูใ่นประเทศไทย แต่จะท าหนา้ท่ีช่วยเหลือเจรจา แต่อ านาจสิทธ์ิขาดเป็นของทางกองตรวจคนเขา้เมือง 

• ผูเ้ดินทางตอ้งใชว้ิจารณญาณส่วนตวัและรับผิดชอบต่อการตดัสินใจในการเลือกซ้ือสินคา้ต่าง ๆ ในระหวา่งการเดินทาง
ท่องเท่ียวดว้ยตวัท่านเอง บริษทัฯ จะไม่สามารถรับผิดชอบใด ๆ หากเกิดความไม่พึงพอใจในสินคา้ท่ีผูเ้ดินทางไดซ้ื้อระหวา่ง
การเดินทางท่องเท่ียวน้ี 



10 

 

• ผูเ้ดินทางตอ้งรับผิดชอบต่อการจดัเก็บ และ ดูแลทรัพยสิ์นส่วนตวั ของมีค่าต่าง ๆ อยา่งระมดัระวงั บริษทัฯ จะไม่สามารถ
รับผิดชอบใด ๆ หากเกิดการสูญหายของ ทรัพยสิ์นส่วนตวั ของมีค่าต่าง ๆ ระหวา่งการเดินทางท่องเท่ียว อนัมีสาเหตุมาจาก
ผูเ้ดินทาง 

• บริษทัฯ จะไม่รับผิดชอบต่อการสูญหายของทรัพยสิ์น และ สัมภาระระหวา่งการเดินทางอนัมีสาเหตุมาจากสนามบิน สาย
การบิน บริษทัขนส่ง โรงแรม หรือ การโจรกรรม แต่จะท าหนา้ท่ีเป็นตวัแทนในการเรียกร้องค่าชดใชใ้หก้บัผูเ้ดินทาง 

• บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ท่ีเกิดจากการยกเลิกหรือความล่าชา้ของสายการบิน ภยั
ธรรมชาติ การนดัหยดุงาน การจลาจล การปฏิวติั รัฐประหาร ท่ีอยูน่อกเหนือการควบคุมของทางบริษทัฯ หรือ ค่าใชจ่้าย
เพิ่มเติมท่ีเกิดขึ้นทางตรง หรือทางออ้ม เช่น การเจ็บป่วย การถูกท าร้าย การสูญหาย ความล่าชา้ หรือ จากอุบติัเหตุต่างๆ 

• บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่รับผิดชอบใด ๆ ต่อการไม่เป็นไปตามความคาดหวงั และความไม่พึงพอใจของผูเ้ดินทาง ท่ี
เก่ียวขอ้งกบั สภาพธรรมชาติ ภูมิอากาศ ฤดูกาล ทศันียภาพ วฒันธรรม วิถีและพฤติกรรมของประชาชนในประเทศท่ีเดินทาง
ไป 
 

เอกสารท่ีต้องใช้เพ่ือการเข้าประเทศอนิเดีย 
 1.  Passport เล่มแดง อายพุาส  ตอ้งเหลือมากกว่า 6 เดือนขึ้นไป  / 180 วนัขึ้นไป 
 2. Visa 
 3. ตอ้งไดรั้บวคัซีน ขั้นต ่าคือ 2 เขม็  เอกสารวคัซีนท่ีใชค้ือ  

     - พาสวคัซีน   หรือ  
    -  Internation COVID-19 VaccinationCertificate  
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