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วนั

ที ่
โปรแกรมทวัร ์

อาหาร 
โรงแรม 

เชา้ เทีย่ง เย็น 

1 
สนามบนิสวุรรณภมู ิ– สนามบนิเดล ี– สนามบนิศรนีาคา – แคช

เมยีร ์
   

Super Deluxe Houseboat, 

Dal Lake หรอืเทยีบเทา่ 

2 สวนแอปเป้ิล – พาฮาลแกม – ชมววิเทอืกเขาหมิาลัย         
Super Deluxe Houseboat, 

Dal Lake หรอืเทยีบเทา่ 

3 
เทอืกเขากลุมารค์ – น่ังกระเชา้ลอยฟ้า – ชมววิทวิทัศน์เทอืกเขา

กลุมารค์ 
   

Super Deluxe Houseboat, 

Dal Lake หรอืเทยีบเทา่ 

4 

ล่องเรือชมตลาดเชา้ – ทะเลสาบดาล – สวนโมกุล – สวนชา

ลมิาร ์ 

สวนนชิาท – สนามบนิศรนีาคา – สนามบนิเดล ี

    

5 สนามบนิเดล ี– สนามบนิสวุรรณภมู ิ– ประเทศไทย     
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Day 1 สนามบนิสวุรรณภมู ิ– สนามบนิเดล ี– สนามบนิศรนีาคา – แคชเมยีร ์

 

09.30 นัดหมายพรอ้มกนัที ่ สนามบนิสวุรรณภมู ิ ประเทศไทย พบเจา้หนา้ทีค่อยใหก้ารตอ้นรับพรอ้มอ านวยความสะดวก

เชค็อนิใหแ้กท่า่น 

12.20 ออกเดนิทางสู ่สนามบนิเดล ีประเทศอนิเดยี โดยสายการบนิ INDIGO เทีย่วบนิที ่6E-86 

15.10 เดนิทางถงึ สนามบนิเดล ีประเทศอนิเดยี ผา่นการตรวจคนเขา้เมอืงรับสมัภาระผา่นจดุคดักรองตามระเบยีบของ

สนามบนิ และรอตอ่เครือ่ง 

18.15 น าทา่นออกเดนิทางสู ่สนามบนิเดล ีประเทศอนิเดยี โดยสายการบนิ INDIGO เทีย่วบนิที ่6E-167 

19.45 เดนิทางถงึ สนามบนิศรนีาคา รฐัแคชเมยีร ์ ผา่นการตรวจคนเขา้เมอืงรับสมัภาระผา่นจดุคัดกรองตามระเบยีบ

ของสนามบนิ (เวลาทอ้งถิน่ชา้กวา่ประเทศไทย 1 ชัว่โมง 30 นาท)ี 

น าทา่นเดนิทางเขา้เมอืง รฐัแคชเมยีร ์ (Kashmir) ตัง้อยูท่างตอนเหนอืสดุของประเทศอนิเดยี หรอืที่

ไดรั้บขนานนามวา่ “ดนิแดนสวติเซอรแ์ลนดแ์หง่เอเชยี”  เป็นดนิแดนกลางเทอืกเขาหมิาลัยทีม่ธีรรมชาตสิวยงาม

อยา่งน่าอศัจรรย ์ แคชเมยีรถ์อืวา่เป็นอกีหนึง่รัฐทีม่คีวามหลากหลายทางภมูปิระเทศทีค่ลา้ยคลงึกบัประเทศฝ่ัง

ยโุรป เนือ่งจากมทีัง้แบบเทอืกเขา พืน้ทีร่าบบนภเูขา ภเูขาหมิะ ทุง่หญา้ และทะเลสาบ และทีส่ าคญัแคชเมยีร์

เป็นเมอืงทีส่ามารถเทีย่วไดต้ลอดทัง้ปี ในชว่งประมาณฤดใูบไมผ้ล ิ และฤดรูอ้นจะเขา้สูห่ว้งแหง่ทุง่หญา้และทุง่

ดอกไม ้และทีส่ าคญัในชว่งประมาณเดอืนมนีาคม - เมษายนของทกุปี (ทัง้นีข้ ึน้อยูก่บัสภาพอากาศในปีนัน้ๆ) จะ

เป็นเดอืนของการเริม่ตน้เทศกาลดอกทวิลปิอนิทริา คานธ ี เทศกาลดอกทวิลปิทีใ่หญท่ีส่ดุในเอเชยี นอกจาก

ความสวยงามของดอกทวิลปิแลว้ ยงัมทีัศนยีภาพดา้นหลังเป็นววิของทะเลสาบดาล ซึง่ยิง่ท าใหท้ีน่ีส่วยงาม

ยิง่ขึน้ไปอกี หากใครไดม้าเยอืนเป็นอนัตอ้งตกหลมุรักกนัทกุคน  
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น าทา่นเดนิทางไปยงั เมอืงศรนีาคา (Srinagar) หรอืรจัูกกนัในอกีชือ่ “ศรนีคร” เมอืงหลวงของรัฐ

แคชเมยีร ์ ซึง่เมอืงหลวงแหง่นีต้ัง้อยูท่ีห่บุเขาแคชเมยีร ์ เป็นทีย่อมรับในหมูนั่กทอ่งเทีย่ววา่เป็นดนิแดนแหง่

ทะเลสาบ สายน ้า สวนดอกไม ้ รวมถงึศลิปะงานฝีมอืทีผ่ลติมาจากไม ้ ดว้ยความทีช่าวเมอืงมวีถิชีวีติอยูคู่ก่บั

สายน ้า หรอืทะเลสาบดาลจงึท าใหช้าวบา้นใชเ้รอืเป็นหนึง่ในพาหนะส าคัญในการเดนิทาง 

ค ่า บรกิารอาหารค ่า ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

พักที ่ Super Deluxe Houseboat, Dal Lake ระดับ 4 ดาว หรอืเทยีบเทา่  

มบีนัทกึวา่ “ขณะทีช่วีติยงัมลีมหายใจความสขุบนพืน้พภิพในนี ้ 1 ใน 50 อยา่งทีค่วรท า คอืเดนิทางสู่

ทะเลสาบดาล (Dal lake) แหง่รัฐแคชเมยีร ์พรอ้มกบัพักที ่House Boats” ทีถ่อืวา่เป็นวมิานบนน ้า หอ้งพักยงัมี

ขนาดกวา้งขวาง ทกุหอ้งมสี ิง่อ านวยความสะดวกหลากหลาย ทัง้ฮทีเตอร,์ แอร,์ เฟอรน์เิจอรท์ัง้โต๊ะเขยีนหนังสอื 

ตู ้ เตยีงภายในหอ้งท าจากไมว้อลนัทในทอ้งถิน่ของแคชเมยีร ์ นอกจากนีย้งัมหีอ้งน่ังเลน่และหอ้งทานอาหาร

สว่นกลางใหน่ั้งพักผอ่นชลิๆ ในบรรยากาศสดุคลาสสคิ และทีส่ าคญัยงัสามารถชมววิทะเลสาบพรอ้มกบัฉากหลงั

เป็นววิของเทอืกเขาไดอ้กีดว้ย 

  

 

 

Day 2 สวนแอปเป้ิล – พาฮาลแกม – ชมววิเทอืกเขาหมิาลยั       

  

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

น าทกุทา่นเดนิทางไปยงั พาฮาลแกม (Pahalgam)  

ระหวา่งทางแวะชม สวนแอปเป้ิล (The Apple Orchards) น าทา่นเยีย่มชมตน้แอปเป้ิล และผลแอป

เป้ิลทีก่ าออกดอกออกผลมากมาย ** ทัง้นีใ้นชว่งเวลาทีท่กุทา่นเดนิทางผลแอปเป้ิลอาจจะยงัไมโ่ตเต็มที่

เทา่ทีค่วรขึน้อยูก่บัสภาพอากาศในเดอืนนัน้ๆ 

เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร 
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จากนัน้น าทา่นเดนิทางตอ่ไปยงั พาฮาลแกม (Pahalgam) ขึน้ชือ่ในเรือ่งของความงดงามของววิ

ทวิทศันท์ีถ่กูโอบลอ้มไปดว้ยเทอืกเขาหมิาลัย ป่าสนเขยีวสด และแมน่ ้าลดิเดอร ์อนัใสเย็น และในชว่งฤดรูอ้นจะ

มดีอกไมป่้าบานสะพร่ัง อกีทัง้ยงัเป็นแหลง่ทีป่ลกูหญา้ฝร่ังซึง่เป็นพชืดอกสมีว่งทีน่ยิมใชป้ระโยชนจ์ากเกสรสแีดง

ของมนัในการผสมสรุา อาหาร และลกูอมลกูกวาดเพือ่ใหม้กีลิน่หอม น าทกุทา่นชมววิความสวยงามของเทอืกเขา

หมิาลัย เทอืกเขาทีป่กคลมุดว้ยธารน ้าแข็งตลอดทัง้ปี 

ค ่า บรกิารอาหารค ่า ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

พักที ่ Super Deluxe Houseboat, Dal Lake ระดับ 4 ดาว หรอืเทยีบเทา่  

 

 

 

Day 3 เทอืกเขากลุมารค์ – น ัง่กระเชา้ลอยฟ้า – ชมววิทวิทศันเ์ทอืกเขากลุมารค์  

 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

น าทา่นเดนิทางสู ่ กลุมารค์ (Gulmarg) หรอื “แดนทุง่หญา้ของดอกไม ้ (Meadow of Gold)” เป็น

เทอืกเขาอยูส่งูกวา่ระดับน ้าทะเล 2,730 เมตร ตัง้อยูห่า่งจากเมอืงศรนีาคาประมาณ 56 กโิลเมตร เดมิมชีือ่

เรยีกวา่ เการมิารค์ กอ่ตัง้โดยศลุตา่นยซูปุชาร ์ชว่งศตวรรษที ่16 และทีส่ าคญัทีแ่หง่นีเ้ป็นทีต่ัง้ของสนามกอลฟ์ที่

มหีลมุถงึ 18 หลมุ ทีย่งัสงูทีส่ดุในโลก ซึง่กลุมารค์เป็นหนึง่ในสถานทีท่อ่งเทีย่วอกีหนึง่แหง่ทีต่อ้งมาเยอืนสกั

ครัง้ในชวีติ เทอืกเขากลุมารค์ไดรั้บการยอมรับจากผูค้นมากมายวา่เป็นสถานทีท่ีม่ทีัศนยีภาพทีส่วยงามแหง่หนึง่

ของโลก ถอืวา่เป็นความงดงามทีม่าจากธรรมชาตอิยา่งแทจ้รงิ ไมว่า่จะชว่งไหนๆ กส็ามารถเทีย่วชมไดอ้ยา่งไมม่ี

เบือ่ พรอ้มสมัผัสความสวยงามทีแ่ตกตา่งกบัสีฤ่ดกูาล ไมว่า่จะเป็นชว่งใบไมผ้ล ิใบไมเ้ปลีย่นส ีหรอืจะฤดหูมิะเก๋ๆ

ในชว่งฤดหูนาว และถงึแมจ้ะเป็นชว่งฤดรูอ้นแตท่ีน่ีก่็มอีากาศเย็นสบายไมร่อ้นมาก 
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เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร 

น าทกุทา่นไปยงั สถานกีลุมารค์ กอนโดลา่ และน าทา่น น่ังกลุมารค์ กอนโดลา่ กระเชา้ลอยฟ้าทีม่ี

ความสงูทีส่ดุในโลก มคีวามสงู 3,979 เมตรจากระดับน ้าทะเล **(ราคาโปรแกรมนีร้วมคา่ตั๋วส าหรับน่ังกลุมารค์ 

กอนโดลา่)** เพือ่ขึน้ไปยงัสถานกีงโดรบีนเขา (เฟสที ่1) ดว้ยระยะทางประมาณ 5 กโิลเมตร  

 

กรณีทีล่กูคา้ตอ้งการน่ังกระเชา้กลุมารค์ กอนโดลา่ ตอ่ไปยงัเฟส 2 (เพือ่ขึน้ไปชมทัศนยีภาพอนัสวยงาม และววิยอด

เขานันกาพารบ์ตั (Nanga Parbat) หรอืววิของเทอืกเขาหมิาลัย) สามารถแจง้หัวหนา้ทัวรไ์ดโ้ดยมคีา่ใชจ้า่ยเพิม่เตมิทา่น

ละประมาณ 18 USD/ทา่น 

 

ค ่า บรกิารอาหารค ่า ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

พักที ่ Super Deluxe Houseboat, Dal Lake ระดับ 4 ดาว หรอืเทยีบเทา่ มบีนัทกึวา่ “ขณะทีช่วีติยงัมลีมหายใจ

ความสขุบนพืน้พภิพในนี ้1 ใน 50 อยา่งทีค่วรท า คอืเดนิทางสูท่ะเลสาบดาล (Dal lake) แหง่รัฐแคชเมยีร ์พรอ้มกบัพักที ่

House Boats” ทีถ่อืวา่เป็นวมิานบนน ้า หอ้งพักยงัมขีนาดกวา้งขวาง ทกุหอ้งมสี ิง่อ านวยความสะดวกหลากหลาย ทัง้ฮที

เตอร,์ แอร,์ เฟอรน์เิจอรท์ัง้โต๊ะเขยีนหนังสอื ตู ้ เตยีงภายในหอ้งท าจากไมว้อลนัทในทอ้งถิน่ของแคชเมยีร ์นอกจากนีย้งั

มหีอ้งน่ังเลน่และหอ้งทานอาหารสว่นกลางใหน่ั้งพักผอ่นชลิๆ ในบรรยากาศสดุคลาสสคิ และทีส่ าคญัยงัสามารถชมววิ

ทะเลสาบพรอ้มกบัฉากหลังเป็นววิของเทอืกเขาไดอ้กีดว้ย 

  

 

 

 

 



Page 7 of 14 

 

 

 

Day 4 ลอ่งเรอืชมตลาดเชา้ – ทะเลสาบดาล – สวนโมกลุ – สวนชาลมิาร ์– สวนนชิาท – สนามบนิศรนีาคา 

สนามบนิเดล ี 

 

น าทา่นตืน่เชา้ ลอ่งเรอืชมตลาดเชา้ ใหท้า่นไดช้มบรรยากาศของตลาดน ้าทีค่นทอ้งถิน่จะน าสนิคา้ของ

ตัวเองมาขาย อาท ิผักสด เครือ่งดืม่ อาหารเชา้ อืน่ๆอกีมากมาย ซึง่ทกุอยา่งจะเป็นการคา้ขายบนเรอื 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

น าทา่นเดนิทางสู ่ทะเลสาบดาล (Dal Lake) เป็นทะเลสาบทีถ่อืวา่ใหญท่ีส่ดุในแคชเมยีร ์ ถอืวา่เป็น

ทะเลสาบทีข่ ึน้ชือ่และมชีือ่เสยีงในหมูนั่กทอ่งเทีย่ว ทะเลสาบแหง่นีม้เีกาะกลางทะเลสาบเป็นหยอ่มๆ หรอืสวน

ผักกลางน ้า และยงัเป็นตลาดน ้าทีใ่นชว่งเชา้จะมพีอ่คา้ตา่งๆพายเรอืมาขายของ อาท ิผักหรอืผลไมต้า่งๆ พเิศษ!! 

น าทกุทา่นลงเรอื “ชคิารา” หรอืเรอืพายโบราณ เพือ่ชมววิทวิทศันบ์รรยากาศสดุโรแมนตกิ และความงามวถิชีวีติ

ของชาวบา้น ซึง่หากใครทีม่าเยอืนแคชเมยีรแ์ลว้ไมไ่ดม้าลอ่งเรอืชคิาราถอืวา่มาไมถ่งึ 

น าทา่นเดนิทางสู ่ สวนโมกลุ (Mughal Gardens) หรอือกีหนึง่ฉายาทีท่กุคนรูจ้ัก “สวรรคแ์หง่

ดอกไม”้ ตัง้อยูท่าง ทศิตะวันออกของทะเลสาบดาล ถกูสรา้งขึน้ในสมยัจักรพรรดอิกับาร ์ ซึง่ขึน้ครองราชยใ์นปี 

ค.ศ. 1585 พระองคท์รง ครองเมอืงและสรา้งสวนนีโ้ดยชา่งฝีมอืด ี 

สวนแหง่นีแ้บง่ออกเป็น 3 สว่น ซึง่ภายในสวนมกีารประดับตกแตง่ในแบบสไตลส์วนเปอรเ์ชยี ซึง่

ประกอบไปดว้ย สระน ้า ล าธาร และแปลงดอกไมน้านาพันธุ ์พรอ้มกบัลานน ้าพทุีถ่กูสรา้งขึน้ทอดยาวจากทีต่ ่าขึน้

ทีส่งู หันหนา้สูท่ะเลสาบดาล 

น าทกุทา่นไปยงั สวนชาลมิาร ์(Shalimar Bagh) ถกูสรา้งขึน้ในสมยั จักรพรรดจิาฮนัจรี ์โดยพระองค์

สรา้งขึน้เพือ่พระมเหสเีนอร ์เจฮนั ซึง่เป็นผูห้ญงิทีพ่ระองคท์รงรัก และเป็นสถานทีป่ระทับในชว่งฤดรูอ้น สวนแหง่

นีถ้อืวา่เป็นพืน้ทีข่องกษัตรยิแ์ละเชือ้พระวงศ ์ ปัจจบุนัสถานทีแ่หง่นีเ้ป็นสถานทีท่ีเ่ปิดใหนั้กทอ่งเทีย่วไดม้โีอกาส

มาเยีย่มชมความสวยงามโดยเฉพาะบนัไดทีถ่กูสรา้งขึน้ทอดผา่นใหเ้ดนิไปยงัเนนิดา้นบนซึง่เป็นทีต่ัง้ของน ้าพ ุ 

เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร 

 



Page 8 of 14 

 

 

 

น าทา่นเดนิทางไปชมสวนใกล ้ๆ น่ันคอื สวนนชิาท (Nishat Bagh) ทีส่วนแหง่นีม้คีวามพเิศษตรงทีม่ี

ตน้เมเป้ิลทีม่อีายกุวา่ 400 ปี ซึง่มกีารตกแตง่คลา้ยๆกบัสวนชาลมิารค์อืมลีานน ้าพทุอดยาวจนถงึพระทีน่ั่งชัน้ใน 

และยิง่ไปกวา่นัน้สวนทัง้สามทีน่ีม้คีวามงามทีพ่เิศษคอืสวนทัง้หมดนัน้สรา้งขึน้บนลานทีย่กสงูขึน้โดยหันหนา้สู่

ทะเลสาบท าใหท้า่นไหนทีไ่ปเยอืนจะไดด้ืม่ด า่ทัง้ความงามและความโรแมนตกิเหมอืนหลดุออกมาจากภาพวาด

เลยทเีดยีว 

ค ่า บรกิารอาหารค ่า ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

ไดเ้วลาอนัสมควรน าทา่นเดนิทางสู ่สนามบนิศรนีาคา รฐัแคชเมยีร ์

20.15 ออกเดนิทางสู ่สนามบนิเดล ีประเทศอนิเดยี โดยสายการบนิ INDIGO เทีย่วบนิที ่6E-215 

21.45 เดนิทางถงึ สนามบนิเดล ีประเทศอนิเดยี ผา่นการตรวจคนเขา้เมอืงรับสมัภาระผา่นจดุคดักรองตามระเบยีบของ

สนามบนิ และรอตอ่เครือ่ง 

 

Day 5 สนามบนิเดล ี– สนามบนิสวุรรณภมู ิ– ประเทศไทย  

 

05.35 น าทา่นออกเดนิทางสู ่สนามบนิสวุรรณภมู ิประเทศอนิเดยี โดยสายการบนิ INDIGO เทีย่วบนิที ่6E-85 

11.20 เดนิทางถงึ สนามบนิสวุรรณภมู ิประเทศไทยโดยสวสัดภิาพ ... พรอ้มความประทบัใจ 

 

อตัราคา่บรกิาร 

วนัเดนิทาง 
ราคาทวัร/์ทา่น 

พกัหอ้งละ 2-3 ทา่น 

ราคาทวัรเ์ด็ก/ทา่น 

(อายไุมเ่กนิ 12 ปี) 

ราคาทวัรไ์มร่วม 

ต ัว๋เครือ่งบนิ 

ราคา 

หอ้งพกัเดีย่ว 

27 – 31 กรกฎาคม 2565 28,990 28,990 18,990 5,000 

05 – 09 สงิหาคม 2565 26,990 26,990 16,990 5,000 

11 – 15 สงิหาคม 2565 27,990 27,990 17,990 5,000 

12 – 16 สงิหาคม 2565 27,990 27,990 17,990 5,000 

19 – 23 สงิหาคม 2565 26,990 26,990 16,990 5,000 

26 – 30 สงิหาคม 2565 26,990 26,990 16,990 5,000 

02 – 06 กนัยายน 2565 26,990 26,990 16,990 5,000 

09 – 13 กนัยายน 2565 26,990 26,990 16,990 5,000 

16 – 20 กนัยายน 2565 26,990 26,990 16,990 5,000 

23 – 27 กนัยายน 2565 26,990 26,990 16,990 5,000 

30 ก.ย. – 04 ต.ค. 2565 26,990 26,990 16,990 5,000 

 

อตัราคา่บรกิารส าหรับเด็กอายไุมเ่กนิ 2 ปี ณ วันเดนิทางกลับ (Infant) ทา่นละ 7,500 บาท 

อตัราคา่บรกิารไมร่วมคา่ทปิคนขบัรถ มคัคเุทศกท์อ้งถิน่ และหวัหนา้ทวัร ์ทา่นละ 1,500 บาท 

อตัราคา่บรกิารไมร่วมคา่วซีา่อนิเดยี ทา่นละ 1,500 บาท โดยช าระพรอ้มมดัจ ารอบแรก 
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ส าคญัโปรดอา่น 

1. กรณุาท าการจองลว่งหนา้กอ่นเดนิทางอยา่งนอ้ย 30 วนั พรอ้มช าระเงนิมดัจ า ทา่นละ 11,000 บาท/ทา่น และ

ช าระสว่นทีเ่หลอื 21 วัน กอ่นการเดนิทางหรอืตามเจา้หนา้ทีก่ าหนด กรณีวันเดนิทางนอ้ยกวา่ 21 วัน ตอ้งช าระคา่ทัวรเ์ต็ม

จ านวน 100% เทา่นัน้ 

2. อตัราคา่บรกิารนี ้ จ าเป็นตอ้งมผีูเ้ดนิทาง จ านวน 15 ทา่น ขึน้ไป ในแตล่ะคณะ กรณีทีม่ผีูเ้ดนิทางไมถ่งึตาม

จ านวนทีก่ าหนด ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเลือ่นการเดนิทาง หรอืเปลีย่นแปลงอตัราคา่บรกิาร (ปรับราคาเพิม่ขึน้ 

เพือ่ใหค้ณะไดอ้อกเดนิทาง ตามความตอ้งการ) 

3. ทา่นทีต่อ้งออกบตัรโดยสารภายในประเทศ (ตัว๋เครือ่งบนิ, รถทัวร,์ รถไฟ) กรณุาสอบถามทีเ่จา้หนา้ทีท่กุครัง้กอ่น

ท าการออกบตัรโดยสาร เนือ่งจากสายการบนิอาจมกีารปรับเปลีย่นไฟลท์ หรอื เวลาบนิ โดยไมแ่จง้ใหท้ราบลว่งหนา้ และ

การแนะน าจากเจา้หนา้ทีเ่ป็นเพยีงการแนะน าเทา่นัน้ 

4. นักทอ่งเทีย่วทีต่อ้งการเดนิทางโปรแกรมขา้งตน้ควรท าการจอง และ สง่เอกสารเพือ่ขอวซีา่หมูค่ณะกอ่นเดนิทาง

อยา่งนอ้ย 45 วัน วันหยดุนักขตัฤกษ์ 60 วัน หากระยะเวลานอ้ยกวา่ทีร่ะบไุวข้า้งตน้ ขอสงวนสทิธิใ์นการขอวซีา่ประเภท

อืน่ซึง่อาจมคีา่ใชจ้า่ยเพิม่ หรอืมผีลตอ่การพจิารณาวซีา่ของทา่น 

5. ระหวา่งทอ่งเทีย่วหากนักทอ่งเทีย่วไดรั้บการตรวจยนืยนัวา่มเีชือ้โควดิ ทางโรงแรมอาจมคีา่ท าความสะอาด

หอ้งพักเพิม่เตมิ ถา้ม ี(ไมร่วมอยูใ่นรายการทวัร)์ 

6. ในกรณีทีภ่าครัฐทัง้ไทย และประเทศปลายทางมขีอ้ก าหนดในการกกัตัว หรอื การตรวจหาเชือ้โควดิ-19 ทกุ

ประเภท ผูเ้ดนิทางตอ้งรับผดิชอบคา่ใชจ้า่ยสว่นนีด้ว้ยตวัทา่นเอง ถา้ม ี(ไมร่วมอยูใ่นรายการทวัร)์ 

 

ขอ้มลูส าคญัเกีย่วกบั การยืน่ค ารอ้งขอวซีา่ ทีท่า่นควรทราบ  

1. ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธิใ์นการยืน่วซีา่แบบหมูค่ณะเทา่นัน้ กรณีทีท่า่นไมส่ามารถยืน่วซีา่พรอ้มคณะได ้ จะตอ้ง

ยืน่กอ่น หรอื หลัง คณะ และหากเกดิคา่ใชจ้า่ยไมว่า่กรณีใดๆก็ตาม ทา่นจ าเป็นจะตอ้งช าระคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้ตามจรงิ

ทัง้หมด เชน่ คา่บตัรโดยสารโดยเครือ่งบนิ (ตัว๋) จะตอ้งออกกอ่นแตว่ซีา่ยงัไมอ่อก เนือ่งจากทา่นยืน่หลังคณะ  

2. มาตราฐานการพจิารณาวซีา่แบบปกตทิั่วไปคอื 7 วันท าการ (เป็นอยา่งนอ้ย ไมร่วมวันเสาร ์ - อาทติย)์ ทัง้นี ้

ข ึน้อยูก่บัจ านวนผูส้มคัรในชว่งนัน้ๆ ซึง่หากอยูใ่นชว่งฤดกูาลทอ่งเทีย่ว ทีม่ผีูส้มคัรเป็นจ านวนมาก อาจตอ้งใชร้ะยะเวลา

มากกวา่ปกต ิ

3. การยืน่ขอวซีา่ทอ่งเทีย่วประเทศอนิเดยีแบบหมูค่ณะ ไมจ่ าเป็นตอ้งใชห้นังสอืเดนิทางฉบบัจรงิ หากทา่นสง่ 

ส าเนาหนา้หนังสอืเดนิทาง (หนา้แรกทีม่รีปู) ชดัเจน สแกนไฟลเ์ป็นรปูภาพ หรอื ไฟล ์PDF. มาใหก้บัทางบรษัิทเรยีบรอ้ย

แลว้  

 

** รายละเอยีดเอกสารการยืน่ขอวซีา่ทีไ่ดก้ลา่วมานี ้เป็นเพยีงขอ้มลูเบือ้งตน้ทีท่างบรษัิทฯ ไดจั้ดท าขึน้จากประสบการณ์

และระเบยีบของสถานทตูฯ ซึง่อาจมกีารเปลีย่นแปลงได ้ ตามแตส่ถานการณ์ และคณุสมบตัขิองลกูคา้ในแตล่ะราย โดย

อยูท่ีด่ลุยพนิจิของประเทศปลายทางเป็นผูด้ าเนนิการ ** 

 

** หมายเหต ุ : ทางดา่นตรวจคนเขา้เมอืงประเทศปลายทาง อาจขอรายละเอยีดเพิม่เตมิ จากทีไ่ดแ้จง้ไว ้ ขึน้อยูก่บัการ

พจิารณาของเจา้หนา้ที ่ และเอกสาร ของแตล่ะทา่น (เป็นการพจิารณาแบบรายบคุคล) การอนุมตัวิซีา่เป็นดลุพนิจิของ

ทางสถานทตู ทางบรษัิทไมม่สีว่นเกีย่วขอ้งใดๆทัง้สิน้ ทัง้นีบ้รษัิทเป็นเพยีงตวักลางและคอยบรกิารอ านวยความสะดวก

ใหแ้กผู่เ้ดนิทางเทา่นัน้ อตัราคา่ธรรมเนยีมวซีา่ทางสถานทตูเป็นผูเ้รยีกเกบ็ หากทา่นโดนปฏเิสธการขออนุมตัวิซีา่ ทาง

สถานทตูไมค่นือตัราคา่ธรรมเนยีมในการยืน่วซีา่ และมสีทิธิไ์มแ่จง้สาเหตกุารปฏเิสธวซีา่ ** 
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โปรดทราบ 
 

1. กรุณาช าระคา่มัดจ าทัวรแ์ละเงนิสว่นทีเ่หลอืในเวลาทีเ่จา้หนา้ทีก่ าหนด หากลกูคา้ไม่ช าระตามก าหนดระบบจะตัดชือ่ลกูคา้
กรุ๊ปนัน้ออกโดยอัตโนมัตเิพื่อเปิดโอกาสใหลู้กคา้ท่านอืน่ทีร่อควิอยู่ โดยถอืว่าลูกคา้ยกเลกิการเดนิทางตามเงือ่นไขทา้ย

โปรแกรมทวัร ์
2. ในกรณีทีเ่กดิเหตุใดๆจนท าใหลู้กคา้ไม่สามารถออกเดนิทางได ้เชน่ มลีูกคา้กลุ่มใหญ่ยกเลกิการเดนิทางกระทันหัน ภัย

ธรรมชาต ิเทีย่วบนิถูกยกเลกิ ฯลฯ บรษัิทฯจะพยายามหาโปรแกรมทัวร์อืน่ในราคาและชว่งเวลาใกลเ้คยีงกันทดแทน ทัง้นี ้

ลกูคา้ทราบและเขา้ใจดวีา่เหตกุารณ์ดังกลา่วถอืเป็นเหตสุดุวสิยั และเชือ่มั่นวา่บรษัิทฯไดพ้ยายามอย่างสดุความสามารถใน
การหาโปรแกรมทดแทนดงักลา่วแลว้  

 ดงันัน้ ลกูคา้จะไมย่กเหตนุี้มาเป็นขอ้เรยีกรอ้งใดๆกับบรษัิทฯ หากลกูคา้ประสงครั์บเงนิคนื บรษัิทฯยนิดคีนืเงนิตาม
เงือ่นไขทา้ยโปรแกรมทวัร ์

3. กรณีลกูคา้ยกเลกิการเดนิทางแลว้สง่ผลใหท้ัง้กรุ๊ปออกเดนิทางไมไ่ด ้บรษัิทฯขอสงวนสทิธไิมค่นืเงนิทัง้หมดในทกุกรณี 

4. การยืน่ขอวซี่าแบบกรุ๊ปจะใชเ้วลานานกว่าการยื่นขอวซี่าแบบเดีย่วมาก บ่อยครัง้ทีลู่กคา้จะทราบผลวซี่าก่อนการเดนิทาง
เพยีง 1 วนั (ขึน้อยูก่บัความครบถว้นรวดเร็วในการยืน่เอกสารของลกูคา้แตล่ะกรุ๊ป และปรมิาณงานในชว่งนัน้ๆของสถานฑตู) 

ซึง่หมายความวา่ลกูคา้อาจจะตอ้งช าระคา่ทวัรท์ัง้หมดกอ่นจะทราบผลวซีา่ 
เพือ่ป้องกนัปัญหาดงักลา่ว บรษัิทฯขอแนะน าใหล้กูคา้สละเวลาไปยืน่วซีา่เดีย่วเพือ่จะไดท้ราบผลวซีา่อย่างรวดเร็วกอ่น

ช าระคา่ทวัร ์กรุณาแจง้ความประสงคย์ืน่วซีา่เดีย่วกบัเจา้หนา้ทีท่นัท ี
5. ในการขอวซีา่ กรุณายืน่เอกสารตามชนดิและเงือ่นไขทีเ่จา้หนา้ทีก่ าหนดอย่างเคร่งครัด หากลกูคา้ไม่ปฏบิัตติามและวซีา่ไม่

ผา่น บรษัิทฯจะถอืวา่ลกูคา้ยกเลกิการเดนิทางตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรมทวัร ์

6. ในการยืน่วซี่าทีส่ถานฑูต บรษัิทฯจะจัดเจา้หนา้ทีเ่พื่ออ านวยความสะดวกกรุ๊ปละ 1 คน หากลูกคา้ตอ้งการเจา้หนา้ทีดู่แล
เฉพาะบคุคลเป็นกรณีพเิศษ บรษัิทฯจะคดิคา่บรกิารครัง้ละ 500 บาทตอ่ลกูคา้ 1 ทา่น 

7. การพจิารณาอนุมัตวิซีา่ทกุขัน้ตอน เป็นเอกสทิธิข์องสถานฑตูโดยจะไมม่กีารชีแ้จงเหตผุลและจะไม่คนืคา่วซีา่ในทกุกรณี หา
กวซีา่ไมผ่า่นบรษัิทฯจะถอืวา่ลกูคา้ยกเลกิการเดนิทางตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรมทวัร ์

8. กรณีสายการบนิปฏเิสธการออกตั๋วใหล้กูคา้เป็นรายบคุคลไม่ว่าในกรณีใด บรษัิทฯจะถอืวา่ลกูคา้ท่านนัน้ยกเลกิการเดนิทาง

ตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรม 
9. การอนุญาตใหเ้ขา้-ออกประเทศ เป็นเอกสทิธิข์องเจา้หนา้ทีต่รวจคนเขา้เมอืง และจะไม่มกีารชีแ้จงเหตผุล หากลกูคา้ไม่ได ้

รับอนุญาตใหเ้ขา้-ออกประเทศ บรษัิทฯถอืวา่ลกูคา้ยกเลกิการเดนิทางตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรมทวัร ์
10. หากลูกคา้ไม่ใชห้รือไม่สามารถใชบ้รกิารใดๆทีจั่ดไวใ้นโปรแกรมทัวร ์บรษัิทฯถอืว่าลกูคา้สมัครใจสละสทิธใินการใชบ้รกิาร

นัน้ๆและจะไมม่กีารคนืเงนิ 
11. บรษัิทฯ สงวนสทิธยิกเลกิหรอืเลือ่นการเดนิทางหากจ านวนผูเ้ดนิทางไม่ถงึจ านวนขัน้ต า่ทีบ่รษัิทฯก าหนดไว ้และ/หรอื ดว้ย

เหตสุดุวสิยัใดๆ บรษัิทฯยนิดคีนืคา่ใชจ้า่ยทีล่กูคา้ไดช้ าระมาแลว้เต็มจ านวน (ยกเวน้คา่วซีา่) กรณีลกูคา้ช าระดว้ยบัตรเครดติ 

บรษัิทฯสงวนสทิธหิักคา่ธรรมเนยีมบตัรเครดติ 3% (บตัรในประเทศ) 
12. เนือ่งจากในปัจจบุนั พบปัญหากระเป๋าเดนิทางสญูหายหรอืลา่ชา้บอ่ยครัง้ บรษัิทฯขอแนะน าใหล้กูคา้ลดความเสีย่งโดยแบง่

สมัภาระและของใชจ้ าเป็นสว่นหนึง่แยกไวใ้นกระเป๋าอกีใบหนึ่งเพือ่โหลด หรอื ถอืขึน้เครือ่ง (กรณีถอืขึน้เครือ่ง ตอ้งปฏบิัติ
ตามเงือ่นไขทีส่ายการบนิก าหนด) และ/หรอื ซือ้ประกันกรณีกระเป๋าเดนิทางสญูหายหรอืลา่ชา้ หากกระเป๋าเดนิทางสญูหาย 

อาจตอ้งใชเ้วลาหลายเดอืนในการเรยีกรอ้งความรับผดิชอบจากสายการบนิ และทีส่ าคัญ ลกูคา้อาจไม่สามารถซือ้เสือ้ผา้และ

ของใชส้ว่นตวัไดใ้นบางสถานที ่
13. โดยปกต ิโปรแกรมทวัรจ์ะรวมกรมธรรมป์ระกนัชวีติและประกนัอบุตัเิหตไุวแ้ลว้ แตไ่ม่ครอบคลมุถงึการประกันสขุภาพทกุกรณี 

เชน่ ทอ้งเสยี แพอ้าหาร แพอ้ากาศ โรคประจ าตัว ฯลฯ บรษัิทฯขอแนะน าใหท้่านซือ้ประกันสขุภาพระหวา่งเดนิทางไวเ้ผือ่
กรณีฉุกเฉนิทางการแพทยต์า่งๆ หากตอ้งการกรุณาแจง้ความจ านงคก์บัเจา้หนา้ทีท่นัท ี

14.  โปรแกรมทัวรน์ี้บรษัิทฯเป็นเพยีงตัวแทนขายมไิดเ้ป็นผูด้ าเนนิการ ลูกคา้สามารถสอบถามชือ่บรษัิททีเ่ป็นผูด้ าเนนิการทัวร์

โปรแกรมนี้ไดต้ลอดเวลา ทัง้นี้ บรษัิทฯขอจ ากัดความรับผดิชอบใดๆไม่เกนิจ านวนเงนิทีบ่รษัิทไดรั้บจรงิตามหลักฐานทาง
บญัชเีทา่นัน้ 

 
บรษิทัฯถอืวา่ ลูกคา้ไดอ้า่นและยอมรบัเงือ่นไขตา่งๆในโปรแกรมทวัรน์ีโ้ดยตลอดแลว้จงึช าระเงนิมดัจ า 

สนใจโปรแกรมทวัร ์กรุณาตดิตอ่เจา้หนา้ที ่
Office: 0 2980 0203-4, Hot Line: 08 1929 9293 คะ่ 

 


