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บนิดว้ยสายการบนิ INDIGO (6E) : ข ึน้เครือ่งสนามบนิสวุรรณภมู ิ(BKK) 

6E 86 BKK (สวุรรณภมู)ิ – DEL (เดล)ี 12.20 – 15.10 

6E 167 DEL (เดล)ี – SXR (ศรนีาคา) 18.15 – 19.45 

6E 215 SXR (ศรนีาคา) – DEL (เดล)ี 20.15 – 21.45  

6E 85 DEL (เดล)ี – BKK (สวุรรณภมู)ิ 05.35 – 11.20 

**โหลดกระเป๋าสมัภาระโดยน า้หนกัไมเ่กนิ 20  ก.ก. (ไมเ่กนิ 1ชิน้) และ ถอืขึน้เครือ่งบนิไดน้ า้หนกัไมเ่กนิ 7 

ก.ก. ** 

 

มาตรการความปลอดภยัยคุโควดิ-19  

** หัวหนา้ทัวร,์ไกดแ์ละคนขบัรถ ฉีดวัคซนีครบแลว้กอ่นรับกรุ๊ป 14 วัน 

** รับจองเฉพาะลกูคา้ทีฉี่ดวัคซนีครบแลว้ 14 วันกอ่นเดนิทาง 

** บรกิารเจลลา้งมอืตลอดทรปิ  

** วัคซนีทีเ่ดนิทางได ้ทกุชนดิ ฉดีครบโดสแลว้ 14 วัน และสามารถเป็นวคัซนีสตูรไขวไ้ด ้** 

** เอกสารส าหรับการเดนิทางเขา้ประเทศอนิเดยี 

1.เอกสารรับรองการฉีดวคัซนีป้องกนัโควดิ คอื วัคซนีพาสปอรต์แบบรปูเลม่หรอื E-VACCINE PASSPORT ก็ได(้สามารถ

ท าการจองลงทะเบยีนผา่นแอปหมอพรอ้มหรอืสามารถขอไดท้ีส่าธารณสขุจังหวดั)  

**ลกูคา้จดัเตรยีมเอง** 

2. ตอ้งกรอกเอกสาร AIR SUVIDHA  

- กรณีฉีดวคัซคีรบ 2 เข็ม ไมต่อ้งแนบสว่นของผล PCR -Test 72 ชม.   

**บรษัิททัวรจ์ัดเตรยีมให*้* 

 

DAY 1  กรงุเทพฯ (สวุรรณภมู)ิ – สนามบนิเดล ี– สนามบนิศรนีาคา – แคชเมยีร ์(–/–/D) 

 

09.30  คณะพรอ้มกนั ณ ทา่อากาศยานนานาชาตสิุวรรณภูม ิกรุงเทพฯ  ชัน้ 4 เคาน์เตอรเ์ช็คอนิ สายการ

บนิ INDIGO โดยมเีจา้หนา้ทีข่องบรษัิทฯ คอยใหก้ารตอ้นรับ อ านวยความสะดวกตลอดขัน้ตอนการ

เชค็อนิ และ หัวหนา้ทัวรใ์หค้ าแนะน าเพือ่เตรยีมความพรอ้มกอ่นออกเดนิทาง  

12.20 ออกเดนิทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาต ิกรุงเดล ีประเทศอนิเดยี โดยสายการบนิ INDIGO 

เทีย่วบนิที ่6E 86   

15.10  เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานนานาชาต ิกรงุเดล ีประเทศอนิเดยี  

18.15  ออกเดนิทางสู ่ทา่อากาศยานศรนีาคา เมอืงแคชเมยีร ์ประเทศอนิเดยี โดยสายการบนิ INDIGO 

   เทีย่วบนิที ่6E 167 

19.45 เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานศรนีาคา รฐัแคชเมยีร ์ประเทศอนิเดยี หลังผ่านขัน้ตอนการตรวจหนังสอื

เดนิทาง และตรวจรับสมัภาระเรยีบรอ้ยแลว้  
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น าทา่นสู ่เมอืงศรนีาคา (SRINAGAR) ซึง่เป็นเมอืงหลวงของแคชเมยีร ์ประกอบดว้ยทะเลสาบขนาด

ใหญ่ คือ ทะเลสาบดาล และ ทะเลสาบนากิน้ ดา้นหลังมีเทือกเขาโอบลอ้มโดยรอบ ในสมัยที่ถูก

ปกครองโดยราชวงศโ์มกลุ มกีารจัดท าผังเมอืงขึน้มาใหม ่จงึท าใหแ้คชเมยีรเ์ป็นเมอืงทีส่วยงาม ปัจจุบัน

ชาว ศรนีาคาเกอืบรอ้ยละ 98 % นับถอืศาสนาอสิลาม 

 

 

 

โดย รฐัแคชเมยีร ์(KASHMIR) ตัง้อยูท่างตอนเหนอืสดุของประเทศอนิเดยี หรอืทีไ่ดรั้บขนานนามว่า 

“ดนิแดนสวติเซอรแ์ลนดแ์ห่งเอเชยี”  เป็นดนิแดนกลางเทอืกเขาหมิาลัยทีม่ธีรรมชาตสิวยงามอยา่งน่า

อัศจรรย ์แคชเมยีรถ์อืว่าเป็นอกีหนึง่รัฐทีม่คีวามหลากหลายทางภมูปิระเทศทีค่ลา้ยคลงึกับประเทศฝ่ัง

ยุโรป เนื่องจากมทีัง้แบบเทอืกเขา พืน้ทีร่าบบนภูเขา ภูเขาหมิะ ทุ่งหญา้ และทะเลสาบ และทีส่ าคัญ

แคชเมยีรเ์ป็นเมอืงทีส่ามารถเทีย่วไดต้ลอดทัง้ปี ทีท่ัง้ยังมทีัศนียภาพดา้นหลังเป็นววิของทะเลสาบดาล 

ซึง่ยิง่ท าใหท้ีน่ีส่วยงามยิง่ขึน้ไปอกี หากใครไดม้าเยอืนเป็นอนัตอ้งตกหลมุรักกนัทกุคน 

 

ค า่  บรกิารอาหาร ณ ภตัตาคาร  

พกัที ่  DELUXE HOUSEBOAT  โรงแรมเรอืหรอืเทยีบเทา่ 1 คนื 
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DAY 2 ลอ่งเรอืชมตลาดเชา้ – เทอืกเขากลุมารค์ – น ัง่กระเชา้ลอยฟ้า – ชมทวิทศันเ์ทอืกเขากลุมารค์  

(B/L/D) 

 

OPTION TOUR พาท่าน ลอ่งเรอืชมตลาดเชา้ (MORNING MARKET) ใหท้่านไดช้มบรรยากาศ

ของตลาดน ้าที่คนทอ้งถิน่จะน าสนิคา้ของตัวเองมาขาย อาท ิผักสด เครื่องดื่ม อาหารเชา้ อืน่ๆอีก

มากมาย ซึง่ทุกอยา่งจะเป็นการคา้ขายบนเรอื (ค่าล่องเรอืไม่รวมอยู่ในค่าทัวร ์ค่าล่องล าละ 2,000 รูปี 

น่ังไดล้ าละ 4 ทา่น) 

 

 

 

เชา้  บรกิารอาหาร ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

ออกเดนิทางโดยสู ่กลุมารค์ (GULMARG) อยูห่า่งจากเมอืงศรนีาคาประมาณ 58 กโิลเมตร กลุมารค์ 

เป็นภเูขาทีส่วยงามทีส่ดุแหง่หนึง่ใน แคชเมยีร ์(KASHMIR) เดมิเรยีกเการมิารค์ ตัง้โดยสลุตา่น ยซูปุ

ชาร ์ในศตวรรษที ่16 เนือ่งจากทีน่ีเ่ป็นทุง่หญา้ทีเ่ต็มไปดว้ยดอกไมป่้าตามฤดกูาล และในปัจจบุนัยงัเป็น

สถานทีต่ัง้ของสนามกอลฟ์ 18 หลมุทีส่งูทีส่ดุในโลก (3,000 เมตรจากระดับน ้าทะเล) และมสีถานทีเ่ลน่

สกใีนฤดหูนาวดว้ย ตลอดเสน้ทางสูก่ลุมารค์จะผา่นทุง่นาขา้ว หมูบ่า้นชาวพืน้เมอืง ฝงูแกะตามภเูขา และ

เทอืกเขาหมิะสลับซบัซอ้นสวยงาม ชาวแคชเมยีรก์ลา่วขานวา่ทุง่หญา้แหง่ดอกไม ้เป็นเสน้ทางทีมุ่ง่สู่

ชายแดนปากสีถานกลุมารค์เป็นแหลง่ทอ่งเทีย่วในฤดหูนาว มรีะดับความสงู 2,730 เมตร จาก

ระดับน ้าทะเล   ในชว่งฤดรูอ้นทีน่ีจ่ะเป็นทีต่ัง้ของสนามกอลฟ์ทีส่งูทีส่ดุในโลก โดยรอบทา่นจะไดพ้บ

เห็นกระทอ่มรปูทรงแบบในเทพนยิาย และมป่ีาสนเป็นฉากหลัง  ทีน่ีย่งัสถานเป็นทีถ่า่ยท าภาพยนตรอ์กี

ดว้ย  
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เทีย่ง  บรกิารอาหาร ณ ภตัตาคาร 

อสิระชมหบุเขากลุมารค์  โดยการขึน้กอนโดลา่กระเชา้ลอยฟ้าทีม่คีวามสงูทสีดุในโลก อยูท่ี ่3,979 สงู

จากระดับน ้าทะเล (คา่ทวัรร์วมกอนโดลา่เฟส 1 ระยะทางประมาณ 5 กโิลเมตร หากทา่นใดตอ้งการชม

ยอดภเูขาหมิะในเฟส 2 ช าระเพิม่ประมาณ 1,600 รปีูเพือ่ขึน้ไปชมทัศนยีภาพอนัสวยงาม และววิยอด

เขานันกาพารบ์ตั (NANGA PARBAT) หรอืววิของเทอืกเขาหมิาลัย) หนา้รอ้นอาจมหีมิะนอ้ยเป็นสถานที่

ทอ่งเทีย่วทีนั่กทอ่งเทีย่วนยิมมกันยิมมาเทีย่วกนัชว่งฤดหูนาวเพือ่เลน่สก ี// ถา้ในชว่งฤดรูอ้นทีก่ลุมารค์

กอ้จะเต็มไปดว้ยทุง่ดอกไม ้ทุง่หญา้ ป่าสน และววิทวิทศันอ์นัสวยงาม สว่นบนยอดเขาก็จะมหีมิะปกคลมุ

ตลอดปี (มากนอ้ยขึน้อยูก่บัอณุหภมู)ิ 
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สมควรแกเ่วลาน าทา่นเดนิทางกลบัสูเ่มอืงศรนีาคา 

ค า่  บรกิารอาหาร ณ ภตัตาคาร  

พกัที ่  HERITAGE LUXURY HOTEL , SRINAGAR หรอืเทยีบเทา่ 2 คนื 

  

DAY 3  ทุง่หญา้ Saffron – พาฮาลแกม – ชมววิเทอืกเขาหมิาลยั        (B/L/D) 

 

เชา้  บรกิารอาหาร ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 

น าทกุทา่นเดนิทางไปยงั พาฮาลแกม (PAHALGAM) หรอื หมูบ่า้นหบุเขาแกะ หมูบ่า้นทีอ่ยูบ่นทีม่ี

ความสงู 2,130 เมตร เหนอืระดับน ้าทะเล เป็นสถานทีม่ชี ือ่เสยีงทีส่ดุของอตุสาหกรรมภาพยนตรข์อง

อนิเดยี… 

ระหวา่งทางสองขา้งทางทา่นจะผา่นพบวถิชีวีติของชาวแคชเมยีรท์ีห่ลากหลาย เชน่หมูบ่า้นทีท่ า ครกหนิ 

หมูบ่า้นทีท่ าไมแ้บดส าหรับกฬีาคลกิเกต็ ทีเ่ราจะพบเห็นชาวแคชเมยีรเ์ลน่กฬีาประเภทนีไ้ดต้ามสนาม

ทั่วไป  ไมแ้บดนีท้ ามาจากตน้หลวิ ซึง่พบเห็นไดท้ัว่ไปทัง้ในและนอกเมอืง  

ในฤดใูบไมร้ว่งประมาณเดอืนตลุาคม ทอ้งทุง่แหง่นีเ้ป็นแหลง่ปลกู หญา้ SAFFRON ทีใ่หญท่ีส่ดุ 

ลักษณะดอกจะเป็นสมีว่ง วา่กนัวา่เกสรของ หญา้ SAFFRON  มสีรรพคณุในการชว่ยลดคลอ

เรสเตอรอลไดด้ตีลอดสองขา้งทางชมทวิทศันท์ีส่วยงาม  

  **ทัง้นีค้วามสวยงามขึน้อยูก่บัสภาพอากาศ**. 

 

 

 

เทีย่ง  บรกิารอาหาร ณ ภตัตาคาร 
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น าท่านอสิระ ชมเมืองพาฮาลแกม (PAHALGAM) ที่นี่ คือ ดินแดนสรวงสวรรค์ของแคชเมียร ์

นักทอ่งเทีย่วจากทั่วสารทศิตา่งยกยอ่งให ้ดนิแดนแหง่นีเ้ป็นสถานทีท่ีส่วยทีส่ดุในโลก ซึง่หากคุณยังไม่

เชือ่ก็ตอ้งมาพสิจูนด์ว้ยตัวเองเทา่นัน้……  

ค าว่า พาฮาลแกม หมายถงึ หมูบ่า้นของคนเลีย้งแกะ (Village of Shepherds) หรอื หุบเขาแกะ และ

ดว้ยทัศนียภาพอันงดงามจนน่าทึง่ของพาฮาลแกม....ดนิแดนแห่งนี้ไดรั้บความสนใจจากนักสรา้ง

ภาพยนตร ์จนกลายเป็นสถานทีม่ชี ือ่เสยีง ทีส่ดุของอตุสาหกรรมภาพยนตรข์องอนิเดยี หรอืจะเลอืกซือ้

ทัวรเ์พิม่เพือ่ไปชมความงามของทุ่งมนิสิวสิเซอรแ์ลนด ์รายการนี้รถไมส่ามารถขึน้ไปได ้เดนิทางไดแ้ต่

ระยะทางไกลมาก หากตอ้งการไปตอ้งขีม่า้ไปกลับ ใชเ้วลา อยา่งนอ้ย 2-3 ชัว่โมง  (ค่าขีม่า้ไมร่วมใน

ทัวรป์ระมาณ 1,600 รปีู)  

 

 

   

สมควรแกเ่วลาน าทา่นเดนิทางกลับสูเ่มอืงศรนีาคา 

ค า่  บรกิารอาหาร ณ ภตัตาคาร  

พกัที ่  HERITAGE LUXURY HOTEL , SRINAGAR หรอืเทยีบเทา่ 2 คนื 
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DAY 4 ลอ่งเรอืชคิาร่า – ทะเลสาบดาล – สวนโมกุล – สวนชาลมิาร ์- นชิาท – สนามบนิศรนีาคา – 

สนามบนิเดล ี       (B/L/–) 

 

เชา้  บรกิารอาหาร ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 

น าทา่น ลอ่งเรอืพายโบราณชคิารา่ ชมความงาม ทะเลสาปดาล (DAL LAKE) ระหวา่งลอ่งเรอื ทา่น

จะไดส้ัมผัสกับบรรยากาศของชาวบา้นรมิฝ่ังทะเลสาปดาล ส าหรับการเทีย่วแคชเมยีร ์หลายคนหลาย

ทา่นก็อยากไปชมวถิชีวีติของชาวแคชเมยีรท์ีอ่าศัยอยูใ่นทะเลสาบดาล ซึง่ในตอนเชา้มดืของทกุวัน ชาว

แคชเมยีรก์็จะเอาสนิคา้มาขายซึง่กลายเป็นตลาดน ้ายอ่มๆ สนิคา้สว่นใหญ่ก็เป็นพวกพชืผักทีป่ลูกไวใ้น

ทะเลสาบ บางทกี็มเีรอืทีข่ายดอกไมม้าขายดว้ย แตพ่อ่คา้จะเป็นผูช้าย  

ทะเลสาบดาล (DAL LAKE) เป็นทะเลสาบทีใ่หญ่ทีส่ดุในแคชเมยีร ์พืน้ทีก่วา้งมากและยังมเีกาะกลาง

ทะเลสาบเป็นหย่อมๆทีช่าวบา้นใชป้ลูกพชืผัก ผลไมไ้ดอ้กี รวมทัง้ยังเป็นแหล่งท่องเทีย่วทีข่ ึน้ชือ่และ

สวยงามทีส่ดุแหง่หนึง่ของแคชเมยีร ์

 

 

 

น าท่านเดนิทางสู่ สวนโมกุล (MUGHAL GARDENS) หรอือกีหนึง่ฉายาทีทุ่กคนรูจ้ัก “สวรรคแ์ห่ง

ดอกไม”้ ตัง้อยู่ทาง ทิศตะวันออกของทะเลสาบดาล ถูกสรา้งขึน้ในสมัยจักรพรรดิอักบาร์ ซ ึง่ขึน้

ครองราชยใ์นปี ค.ศ. 1585 พระองค์ทรง ครองเมอืงและสรา้งสวนนี้โดยช่างฝีมือดี สวนแห่งนี้แบ่ง

ออกเป็น 3 สว่น ซึง่ภายในสวนมกีารประดับตกแตง่ในแบบสไตลส์วนเปอรเ์ชยี ซึง่ประกอบไปดว้ย สระน ้า 

ล าธาร และแปลงดอกไมน้านาพันธุ ์พรอ้มกับลานน ้าพุทีถู่กสรา้งขึน้ทอดยาวจากทีต่ ่าขึน้ทีส่งู หันหนา้สู่

ทะเลสาบดาล 
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น าทุกท่านไปยัง สวนชาลมิาร ์(SHALIMAR BAGH) ถูกสรา้งขึน้ในสมัย จักรพรรดจิาฮันจรี ์โดย

พระองคส์รา้งขึน้เพือ่พระมเหสเีนอร ์เจฮนั ซึง่เป็นผูห้ญงิทีพ่ระองคท์รงรัก และเป็นสถานทีป่ระทับในชว่ง

ฤดรูอ้น สวนแหง่นีถ้อืวา่เป็นพืน้ทีข่องกษัตรยิแ์ละเชือ้พระวงศ ์ปัจจบุนัสถานทีแ่หง่นี้เป็นสถานทีท่ีเ่ปิดให ้

นักท่องเทีย่วไดม้โีอกาสมาเยีย่มชมความสวยงามโดยเฉพาะบันไดทีถู่กสรา้งขึน้ทอดผ่านใหเ้ดนิไปยัง

เนนิดา้นบนซึง่เป็นทีต่ัง้ของน ้าพ ุ 

 

 

 

เทีย่ง  บรกิารอาหาร ณ ภตัตาคาร 
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น าทา่นเดนิทางไปชมสวนใกล ้ๆ น่ันคอื สวนนชิาท (NISHAT BAGH) ทีส่วนแห่งนี้มคีวามพเิศษตรงที่

มตีน้เมเป้ิลทีม่อีายกุวา่ 400 ปี ซึง่มกีารตกแตง่คลา้ยๆกบัสวนชาลมิารค์อืมลีานน ้าพุทอดยาวจนถงึพระที่

น่ังชัน้ใน และยิง่ไปกว่านัน้สวนทัง้สามที่นี้มคีวามงามที่พเิศษคือสวนทัง้หมดนัน้สรา้งขึน้บนลานทีย่ก

สูงขึน้โดยหันหนา้สู่ทะเลสาบท าใหท้่านไหนที่ไปเยอืนจะไดด้ื่มด ่าทัง้ความงามและความโรแมนตกิ

เหมอืนหลดุออกมาจากภาพวาดเลยทเีดยีว 

 

 

 

ไดเ้วลาอนัสมควรน าทา่นเดนิทางสู ่ทา่อากาศยานศรนีาคา ประเทศอนิเดยี 

20.15 ออกเดนิทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาต ิกรุงเดล ีประเทศอนิเดยี โดยสายการบนิ INDIGO 

เทีย่วบนิที ่6E 215  

21.45  เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานนานาชาต ิกรงุเดล ีประเทศอนิเดยี (เพือ่แวะเปลีย่นเครือ่ง) 

 

DAY 5  สนามบนิเดล ี- กรงุเทพฯ (สวุรรณภมู)ิ   

 

05.35  ออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาตสิุวรรณภูม ิประเทศไทย  โดยสายการบนิ INDIGO 

เทีย่วบนิที ่6E 85 

11.20  เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานนานาชาตสิวุรรณภมู ิประเทศไทย โดยสวัสดภิาพและความประทับใจ 

 

 

 

 

 



Page 11 of 18 

 

 

 

หมายเหต ุ   

1. เวลาทีป่รากฏในโปรแกรมกบัการการเดนิทางจรงิอาจแตกตา่งกนัเล็กนอ้ย 

2. ขอใหท้า่นรับทราบค าแนะน าการเปลีย่นแปลงการนัดหมายเวลาในการท ากจิกรรมอกีครัง้จากหัวหนา้ทัวร ์    

3. ทัวรบ์รษัิทอาจท าการเปลีย่นแปลงรายการไดต้ามความจ าเป็นและเหมาะสม แตจ่ะยดึผลประโยชนข์องลกูคา้ เป็น

ส าคญั ทัง้นีข้ ึน้อยูก่บัสภาวะของสายการบนิโรงแรม / ทีพ่ัก / ภมูอิากาศภยัธรรมชาต ิ / การนัดหยดุงาน ฯลฯ ตลอดจน

สถานการณ์ทางการเมอืง ภายในอนัเป็นสาเหตใุหต้อ้งเลือ่นการเดนิทาง  

 

  กอ่นไปอนิเดยี มารูจั้กอนิเดยีกนัสกันดิ จะไดเ้ทีย่วไดส้นุก สบายใจ และ เขา้ใจ 

- เริม่จากอาหารอนิเดยี อาหารอนิเดยีมสีว่นประกอบหลกัๆคอื เครือ่งเทศ สมนุไพร ผกัและผลไม ้มนัอาจจะยากสกั 

หน่อยกบัคนทีไ่มถ่นัดอาหารทีม่กีลิน่เครือ่งเทศ เพราะอาหารอนิเดยีขนานแทนั้น้จะมกีลิน่เครือ่งเทศชดัเจน สอีาหาร  

ทีเ่ขม้ขน้ จรงิๆแลว้เครือ่งเทศตา่งๆ ทีใ่ชป้รงุอาหารก็ไมต่า่งกบัทีเ่ราคุน้เคยใชป้รงุอาหารในบา้นเรา ซึง่แตล่ะตัวจะม ี  

สรรพคณุทีด่ตีอ่รา่งกายทัง้นัน้ เชน่ ขมิน้ (turmeric), ขงิ(ginger),อบเชย (cinnamon),โป๊ยกัก้ (star anise),พรกิ  

(chillies) ,พรกิไทยด า (black pepper),ลกูผักช ี(coriander seeds),กระเทยีม (garlic) ฯลฯ 

ใครหลายคนอาจยงัไมเ่คยลองทาน อยากใหล้องทานด ูถอืวา่เป็นการเปิดประสบการณ์ใหมเ่รือ่งกลิน่ประจ าตวั กม็ใีห ้ 

พบเจอไดต้ลอด แตก่ไ็มใชท่กุคนจะมกีลิน่ทีรั่ญจวนขนาดนัน้ ก็เมือ่ทานแตอ่าหารทีม่กีลิน่เครือ่งเทศแรงทกุมือ้   

ทกุวัน กเ็ลยสง่ผลออกมาบา้ง 

- การเขา้หอ้งน ้าตามทีส่าธารณะ ก็มใีหเ้ขา้และอนันีม้นักไ็มไ่ดแ้ยม่าก ยิง่ถา้ไดเ้ขา้ตามรา้น Café ก็จะไดเ้ขา้หอ้งน ้าที ่

ดหีน่อย แนะน าใหพ้กทชิชูไ่วด้ว้ย หรอื ถา้กงัวลมากหน่อยก็พกแอลกฮออลเ์จล ไปดว้ย คราวนีส้บายใจตลอดการ  

เดนิทาง 

- ตามสถานทีท่อ่งเทีย่วตา่งๆ มกัมคีนเขา้มาขายของแบบระยะประชดิ ก็แค ่Just Say No เสยีงดังฟังชดั ไปเทา่นัน้   

ไมต่อ้งกลวั เคา้ไมโ่กรธ คนอนิเดยีคอ่นขา้งใจด ีแถมยิม้งา่ย และยงัชอบขอถา่ยรปูดว้ย  

- ตามทอ้งถนน เคา้ชอบบบีแตร ถนนโลง่ๆยงับบีแตร และบนทางถนนไมใชจ่ะแน่นไปดว้ยรถเพยีงอยา่งเดยีว ชา้ง มา้ 

 วัว ควาย หมา แพะ รวมไปถงึ อฐู ก็ยงัมใีหช้มทัว่ไป 

 

** หากลกูคา้ทา่นใดทีจ่ าเป็นตอ้งออกต ัว๋ภายใน (ต ัว๋เครือ่งบนิ , ต ัว๋รถทวัร ์, ต ัว๋รถไฟ)  

กรณุาสอบถามเจา้หนา้ของบรษิทั ทกุคร ัง้กอ่นท าการออกต ัว๋เนือ่งจากสายการบนิอาจมกีารปรบัเปลีย่นไฟลท์ 

หรอื เวลาบนิ โดยไมไ่ดแ้จง้ใหท้ราบลว่งหนา้ ทา่นใดมไีฟลท์บนิภายในประเทศตอ่ โปรดแจง้ใหบ้รษิทัฯทราบ

ในวนัจองทวัรท์ ัง้นีเ้พือ่ประโยชนข์องตวัทา่นเอง ** 
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อตัราคา่บรกิาร 

ก าหนดการเดนิทาง รายละเอยีดไฟลทบ์นิ 

ผูใ้หญ ่หอ้งละ 

2-3 ทา่น  

อตัราทา่นละ 

1 เด็ก 2 ผูใ้หญ ่ 

เด็กมเีตยีง 

(อายไุมเ่กนิ 12 ปี) 

ทา่นละ 

1 เด็ก 2 ผูใ้หญ ่

เด็กไมม่เีตยีง 

(อายไุมเ่กนิ 12 

ปี) 

ทา่นละ 

พักเดีย่ว 

เพิม่ 

อตัรา 

ทา่นละ 

05 – 09  ตลุาคม 65 

6E86/6E167 BKK-DEL-

SXR 

6E215/6E85 SXR-DEL-

BKK 

27,999 27,999 27,999 5,000 

06 – 10  ตลุาคม 65 

6E86/6E167 BKK-DEL-

SXR 

6E215/6E85 SXR-DEL-

BKK 

27,999 27,999 27,999 5,000 

12 – 16  ตลุาคม 65 

6E86/6E167 BKK-DEL-

SXR 

6E215/6E85 SXR-DEL-

BKK 

28,999 28,999 28,999 5,000 

14 – 18  ตลุาคม 65 

6E86/6E167 BKK-DEL-

SXR 

6E215/6E85 SXR-DEL-

BKK 

28,999 28,999 28,999 5,000 

15 – 19  ตลุาคม 65 

6E86/6E167 BKK-DEL-

SXR 

6E215/6E85 SXR-DEL-

BKK 

27,999 27,999 27,999 5,000 

17 – 21  ตลุาคม 65 

6E86/6E167 BKK-DEL-

SXR 

6E215/6E85 SXR-DEL-

BKK 

27,999 27,999 27,999 5,000 

18 – 22  ตลุาคม 65 
6E86/6E167 BKK-DEL-

SXR 
27,999 27,999 27,999 5,000 
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6E215/6E85 SXR-DEL-

BKK 

 

 

** อตัรานีย้งัไมร่วมคา่ทปิพนกังานขบัรถ หวัหนา้ทวัร ์และ มคัคเุทศกท์อ้งถิน่ ตามธรรมเนยีม 45 ดอลลา่ร์

สหรฐั (USD) ตอ่ ทรปิ ตอ่ ลกูคา้ ผูเ้ดนิทาง 1 ทา่น รวมไปถงึเด็ก ยกเวน้เด็กอายไุมถ่งึ 2 ปี ณ วนัเดนิทางกลบั 

(Infant) ท ัง้นีท้า่นสามารถใหม้ากกวา่นีไ้ดต้ามความเหมาะสมและความพงึพอใจของทา่น โดยสว่นนี ้ทาง

บรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเก็บกอ่นเดนิทางทกุทา่น ทีส่นามบนิ ในวนัเช็คอนิ ** 

 

** ราคาเด็กอายไุมถ่งึ 2 ปี ณ วนัเดนิทางกลบั (Infant) ทา่นละ 7,500 บาท **  (ไมม่ที ีน่ ัง่บนเครือ่งบนิ) 

 

** ทา่นทีถ่อืหนงัสอืเดนิทางไทย และมวีตัถปุระสงคเ์ดนิทางไป เพือ่การทอ่งเทีย่วประเทศอนิเดยี จ าเป็นตอ้ง

ยืน่ขอวซีา่ออนไลน ์ มคีา่ใชจ้า่ย 1,500 บาท ** 

 

อตัราคา่บรกิารนี ้รวม 

- คา่บตัรโดยสารโดยเครือ่งบนิ (ตั๋ว) ไป และ กลับพรอ้มคณะ ชัน้ประหยดั (ECONOMY CLASS) รวมถงึคา่ภาษี

สนามบนิ และคา่ภาษีน ้ามนัทกุแหง่ กรณีตอ้งการอพัเกรด UPGRADE หรอื เปลีย่นแปลงบตัรโดยสาร ไมว่า่เทีย่ว

ใด เทีย่วหนึง่  กรณุาตดิตอ่เจา้หนา้ทีเ่ป็นกรณีพเิศษ โดยอา้งองิคา่ใชจ้า่ยการจองทวัรแ์บบ ไมใ่ชต่ั๋วเครือ่งบนิ 

ตามทีต่ามทีต่ารางอตัราคา่บรกิารระบ ุ

- คา่ธรรมเนยีมการโหลดกระเป๋าสมัภาระลงใตท้อ้งเครือ่งบนิ อนุญาตใหโ้หลดกระเป๋าสมัภาระลงใตท้อ้งเครือ่งบนิ 

โดยมนี า้หนกัไมเ่กนิ 20 ก.ก. (1 ชิน้) และ ถอืขึน้เครือ่งบนิไดน้ า้หนกัไมเ่กนิ 7 ก.ก. (ไมจ่ ากดัจ านวนชิน้ 

แตท่ัง้นีเ้จา้หนา้ทีจ่ะพจิารณาตามความเหมาะสม) ตอ่ทา่น (ตามเงือ่นไขของสายการบนิ) 

- คา่รถโคช้ปรับอากาศตลอดเสน้ทางตามรายการระบ ุ 

- คา่โรงแรมทีพ่ักระดับมาตรฐานตามรายการทีร่ะบ ุ(พัก 2-3 ทา่น ตอ่ หอ้ง) ในกรณีมงีานเทรดแฟร ์การแขง่ขนั

กฬีา หรอื กจิกรรมอืน่ๆ ทีท่ าใหโ้รงแรมตามรายการทีร่ะยเุต็ม ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการปรับเปลีย่นโรงแรม

ทีพ่ัก ไปเป็นเมอืงใกลเ้คยีงแทน อา้งองิมาตรฐานคณุภาพและความเหมาะสมเดมิ โดยค านงึถงึประโยชนข์อง

ลกูคา้เป็นส าคญั 

- คา่ธรรมเนยีมเขา้ชมสถานทีต่า่งๆ ตามรายการทีร่ะบ ุกรณีไมร่วมจะชีแ้จงแตล่ะสถานทีใ่นโปรแกรม 

- คา่อาหาร ตามรายการทีร่ะบ ุโดยทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงตามความเหมาะสม    

- คา่มคัคเุทศกท์ีค่อยอ านวยความสะดวกตลอดการเดนิทาง 

- คา่เบีย้ประกนัอบุตัเิหตใุนการเดนิทางทอ่งเทีย่วตา่งประเทศ วงเงนิประกนัสงูสดุทา่นละ 1,000,000 บาท 

(เงือ่นไขตามกรมธรรม)์  
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อตัราคา่บรกิารนี ้ไมร่วม 

- คา่ใชจ้า่ยสว่นตัวของผูเ้ดนิทาง อาท ิคา่ท าหนังสอืเดนิทาง คา่โทรศัพท ์คา่อาหาร เครือ่งดืม่ คา่ซกัรดี คา่มนิบิาร์

ในหอ้งและคา่พาหนะตา่งๆ ทีไ่มไ่ดร้ะบใุนรายการ 

- ค่าทปิพนักงานขับรถ หัวหนา้ทัวร ์และ มัคคุเทศกท์อ้งถิน่ ตามธรรมเนยีม 45 USD  ตอ่ ทรปิ ต่อ ลูกคา้ ผู ้

เดนิทาง 1 ท่าน รวมไปถงึเด็ก ยกเวน้เด็กอายุไม่ถงึ 2 ปี ณ วันเดนิทางกลับ (INFANT) ทัง้นี้ท่านสามารถให ้

มากกวา่นีไ้ดต้ามความเหมาะสมและความพงึพอใจของท่าน โดยสว่นนี ้ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีก

เก็บกอ่นเดนิทางทกุทา่น ทีส่นามบนิ ในวนัเช็คอนิ 

- ค่าธรรมเนียมในกรณีทีก่ระเป๋าสัมภาระทีม่นี ้าหนักเกนิกว่าทีส่ายการบนินัน้ๆก าหนดหรอืสัมภาระใหญ่เกนิขนาด

มาตรฐาน  

- ค่าธรรมเนียมการจองทีน่ั่งบนเครือ่งบนิตามความตอ้งการเป็นกรณีพเิศษหากสามารถท าได ้ทัง้นี้ข ึน้อยูก่ับสาย

การบนิ และ รุน่ของเครือ่งบนิแตล่ะไฟลท์ทีใ่ชบ้นิ ซึง่อาจเปลีย่นแปลงไดอ้ยูท่ีส่ายการบนิเป็นผูก้ าหนด 

- คา่ภาษีน ้ามนั ทีส่ายการบนิเรยีกเก็บเพิม่ ภายหลังจากทางบรษัิทฯไดอ้อกตั๋วเครือ่งบนิไปแลว้ 

- ภาษีมลูคา่เพิม่ 7% และภาษีหัก ณ ทีจ่า่ย 3% กรณีตอ้งการออกใบเสร็จรับเงนิในนามบรษัิท 

- ยืน่ขอวซีา่อนิเดยีแบบออนไลน ์ มคีา่ใชจ้า่ย 1,500 บาท 

 

เงือ่นไขการจอง และ การช าระเงนิ 

- กรณุาท าการจองลว่งหนา้อยา่งนอ้ย 30 วัน กอ่นออกเดนิทาง มดัจ าทา่นละ 11,000 บาท และตัดทีน่ั่งการจอง

ภายใน 2 วัน ตัวอยา่งเชน่ ท่านจองวันนี้ กรุณาช าระเงนิใน2วันถัดไป กอ่นเวลา 16.00 น. เท่านัน้ โดยระบบจะ

ยกเลกิอตัโนมตัทิันท ีหากยงัไมไ่ดรั้บยอดเงนิตามเวลาทีก่ าหนด และหากทา่นมคีวามประสงคจ์ะตอ้งเดนิทางใน

พเีรยีดเดมิ ท่านจ าเป็นตอ้งท าจองเขา้มาใหม ่น่ันหมายถงึว่า กรณีทีม่คีวิรอ (Waiting List) ก็จะใหส้ทิธิไ์ปตาม

ระบบ ตามล าดับ เนือ่งจากทกุพเีรยีด เรามทีีน่ั่งราคาพเิศษจ านวนจ ากดั  

- จา่ยเต็มสว่นทีเ่หลอื 30 วนักอ่นเดนิทางหรอืตามเจา้หนา้ทีก่ าหนด  

- กรณีลกูคา้เดนิทางไมไ่ด ้สามารถเปลีย่นชือ่คนเดนิทางได ้กอ่นเดนิทาง 21 วัน ขอสงวนสทิธิไ์มค่นืคา่ใชจ้า่ยใดๆ

ในกรณีทีไ่มส่ามารถหาคนมาแทนได ้

 

เงือ่นไขการยกเลกิ และ เปลีย่นแปลงการเดนิทาง 

- ยกเลกิก่อนการเดนิทางต ัง้แต่ 30 วนัข ึน้ไป คืนเงนิค่าทัวร์โดยหกัคา่ธรรมเนยีมท่านละ 1,000 บาท+

คา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิข ึน้จรงิ  

ในกรณีทีว่นัเดนิทางตรงกบัวนัหยดุนกัขตัฤกษ ์ตอ้งยกเลกิกอ่น 45 วนั 

- ยกเลกิก่อนการเดนิทาง 15-29 วนั คนืเงนิ 40%ของคา่ทวัร ์หรอืหักค่าธรรมเนียมท่านละ 1,000 บาท+

คา่ใชจ้า่ยตามจรงิ เชน่ คา่มดัจ าตั๋วเครือ่งบนิ โรงแรม และคา่ใชจ้า่ยจ าเป็นอืน่ๆ 

- ยกเลกิกอ่นการเดนิทางนอ้ยกวา่ 15วนั ขอสงวนสทิธิไ์มค่นืเงนิคา่ทัวรท์ีช่ าระแลว้ทัง้หมด  
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- หากมกีารยกเลกิการเดนิทางโดยไมใ่ชค่วามผดิของบรษัิททัวร ์ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์มรั่บผดิชอบ และ คนืคา่

ทัวรส์่วนใดส่วนหนึง่ใหท้่านไดไ้มว่่ากรณีใดๆทัง้สิน้ เชน่ สถานทูตปฏเิสธวซีา่ ด่านตรวจคนเขา้เมอืง นโยบาย

หา้มเขา้ออกประเทศฯลฯ 

- กรณีตอ้งการเปลีย่นแปลงผูเ้ดนิทาง (เปลีย่นชือ่) จะตอ้งแจง้ใหท้างบรษัิททราบลว่งหนา้ อยา่งนอ้ย 21 วัน กอ่น

ออกเดนิทาง กรณีแจง้หลังจากเจา้หนา้ทีอ่อกเอกสารเรยีบรอ้ยแลว้ ไมว่่าส่วนใดสว่นหนึง่ ทางบรษัิทขอสงวน

สทิธิใ์นการเรยีกเก็บค่าใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้จรงิทัง้หมด ทัง้นี้ข ึน้อยูก่ับชว่งพเีรยีดวันทีเ่ดนิทาง และกระบวนการของ

แตล่ะคณะ เป็นส าคัญดว้ย กรณุาสอบถามกบัเจา้หนา้ทีเ่ป็นกรณีพเิศษ 

- กรณีตอ้งการเปลีย่นแปลงพเีรยีดวันเดนิทาง (เลือ่นวันเดนิทาง) ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการหักค่าใชจ้่ายการ

ด าเนนิการต่างๆ ทีเ่กดิขึน้จรงิส าหรับการด าเนนิการจองครัง้แรก ตามจ านวนครัง้ทีเ่ปลีย่นแปลง ไม่ว่ากรณีใดๆ

ทัง้สิน้ 

 

เงือ่นไขส าคญัอืน่ๆทีท่า่นควรทราบกอ่นการเดนิทาง 

- คณะจะสามารถออกเดนิทางไดต้ามจ าเป็นตอ้งมขีึน้ต ่า อยา่งนอ้ย 15 ทา่น หากต ่ากวา่ก าหนด คณะจะไมส่ามารถ

เดนิทางได ้หากผูเ้ดนิทางทุกท่านยนิดีที่จะช าระค่าบรกิารเพิม่เพื่อใหค้ณะเดนิทางได ้ทางบรษัิทยนิดีที่จะ

ประสานงาน เพือ่ใหท้กุทา่นเดนิทางตามความประสงคต์อ่ไป  

- ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการงดออกเดนิทาง หรอื เลือ่นการเดนิทางไปในพเีรยีดวันอืน่ต่อไป โดยทางบรษัิทฯ 

จะแจง้ใหท้่านทราบล่วงหนา้เพื่อวางแผนการเดนิทางใหม่อีกครัง้ ทัง้นี้ ก่อนคอนเฟิร์มลางาน กรุณาตดิต่อ

เจา้หนา้ทีเ่ป็นกรณีพเิศษทุกครัง้หากทา่นลางานแลว้ไมส่ามารถเปลีย่นแปลงได ้

- กรณีทีท่่านตอ้งออกบัตรโดยสารภายใน (ตั๋วภายในประเทศ เช่น ตั๋วเครือ่งบนิ , ตั๋วรถทัวร ์, ตั๋วรถไฟ) กรุณา

ตดิต่อสอบถามเพือ่ยนืยันกับเจา้หนา้ทีก่อ่นทุกครัง้ และควรจองบัตรโดยสารภายในทีส่ามารถเลือ่นวันและเวลา

เดนิทางได ้เพราะมบีางกรณีทีส่ายการบนิอาจมกีารปรับเปลี่ยนไฟล์ทบนิ หรือ เวลาบนิ โดยไม่แจง้ใหท้ราบ

ลว่งหนา้ ทัง้นีข้ ึน้อยูก่บัฤดกูาล สภาพภมูกิาศ และ ตารางบนิของทา่อากาศยานเป็นส าคัญเทา่นัน้ สิง่ส าคัญ ท่าน

จ าเป็นตอ้งมาถงึสนามบนิเพือ่เชค็อนิกอ่นเครือ่งบนิ อยา่งนอ้ย 3 ชัว่โมง โดยในสว่นนี้หากเกดิความเสยีหายใดๆ

บรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการไมรั่บผดิชอบคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้ใดๆทัง้สิน้   

- อาจจะมกีารเปลีย่นแปลงไฟลท์บนิ จากสายการบนิ จะแจง้ใหท้า่นทราบอกีครัง้กอ่นการเดนิทาง 

- กรณีทีท่า่นเป็นอสิลาม ไมท่านเนือ้สตัว ์หรอื แพอ้าหารบางประเภท กรณุาแจง้เจา้หนา้ทีเ่ป็นกรณีพเิศษ 

- กรณีผูเ้ดนิทางตอ้งการความชว่ยเหลอืเป็นพเิศษ อาทเิชน่ ใชว้ลีแชร ์ (Wheel Chair) กรุณาแจง้บรษัิทฯ อยา่ง

นอ้ย 7 วันก่อนการเดนิทาง หรือตัง้แต่ที่ท่านเริม่จองทัวร์ เพื่อใหท้างบรษัิทประสานงานกับสายการบนิเพื่อ

จัดเตรยีมล่วงหนา้ กรณีมคี่าใชจ้่ายเพิม่เตมิ ทางบรษัิทของสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเก็บค่าใชจ้่ายตามจรงิทีเ่กดิ

ขึน้กบัผูเ้ดนิทาง  

- กรุณาส่งรายชือ่ผูเ้ดนิทาง พรอ้มส าเนาหนา้แรกของหนังสอืเดนิทางทุกท่านใหก้ับเจา้หนา้ทีห่ลังจากช าระเงนิ

กรณีทีท่า่นเดนิทางเป็นครอบครัว (หลายทา่น) กรณุาแจง้รายนามคูน่อนกบัเจา้หนา้ทีใ่หท้ราบ 
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- กรณีทีอ่อกบตัรโดยสาร (ตั๋ว) เรยีบรอ้ยแลว้ มรีายละเอยีดสว่นใดผดิ ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการรับผดิชอบไม่

วา่สว่นใดสว่นหนึง่ หากทา่นไมด่ าเนนิการสง่ส าเนาหนา้แรกของหนังสอืเดนิทางใหท้างบรษัิทเพือ่ใชใ้นการออก

บตัรโดยสาร 

- หลังจากทา่นช าระคา่ทวัรค์รบตามจ านวนเรยีบรอ้ยแลว้ ทางบรษัิทจะน าสง่ใบนัดหมายและเตรยีมตัวการเดนิทาง

ใหท้า่นอยา่งนอ้ย 3 หรอื 7 วัน กอ่นออกเดนิทาง 

- อตัราทัวรน์ี ้เป็นอตัราส าหรับบตัรโดยสารเครือ่งบนิแบบหมูค่ณะ (ตั๋วกรุ๊ป) ท่านจะไมส่ามารถเลือ่นไฟลท์ วัน ไป 

หรอื กลับสว่นใดได ้จ าเป็นจะตอ้งไป และ กลับ ตามก าหนดการเท่านัน้ หากตอ้งการเปลีย่นแปลงกรุณาตดิต่อ

เจา้หนา้ทีเ่ป็นกรณีพเิศษ 

- ทางบรษัิทไมม่นีโยบายจัดคู่นอนใหก้ับลูกคา้ทีไ่มรู่จั้กกันมาก่อน เชน่ กรณีทีท่่านเดนิทาง 1 ท่าน จ าเป็นตอ้ง

ช าระคา่หอ้งพักเดีย่วตามทีร่ะบ ุ

- หนังสอืเดนิทาง หรอื พาสปอรต์ ตอ้งมอีายใุชง้านไดค้งเหลอืไมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน ณ วันกลับ  

- ฤดหูนาวในตา่งประเทศ มขีอ้ควรระวัง สภาพอากาศจะมดืเร็วกวา่ปกต ิสีโ่มงเย็นก็จะเริม่มดืแลว้ สถานทีท่อ่งเทีย่ว

ตา่งๆ จะปิดเร็วกวา่ปกต ิประมาณ 1-2 ช.ม. การเดนิทางควรเผือ่เวลาใหเ้หมาะสม และ หากมสีถานทีท่่องเที่ยว

กลางแจง้ เวลาเดนิบนหมิะ อาจลืน่ไดต้อ้งใชค้วามระมัดระวังในการเดนิเป็นอย่างสงู หรอื ใชร้องเทา้ทีส่ามารถ

เดนิบนหมิะได ้แวน่กนัแดดควร เมือ่แสงแดดกระทบหมิะจะสวา่งสะทอ้นเขา้ตา อาจท าใหร้ะคายเคอืงตาได ้

- ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิเ์ปลีย่นแปลงโปรแกรมไดต้ามความเหมาะสม เนือ่งจากฤดกูาล สภาพภมูอิากาศ เหตกุาร

ทางการเมอืง การล่าชา้ของสายการบนิ เงือ่นไขการใหบ้รกิารของรถในแต่ละประเทศ เป็นตน้ โดยส่วนนี้ทาง

บรษัิทจะค านงึถงึประโยชน์ของลูกคา้เป็นส าคัญ หากกรณีทีจ่ าเป็นจะตอ้งมคี่าใชจ้่ายเพิม่ ทางบรษัิทจะแจง้ให ้

ทราบลว่งหนา้ 

- เนื่องจากการเดนิทางท่องเทีย่วในครัง้นี้ เป็นการช าระแบบเหมาจ่ายขาดกับบรษัิทตัวแทนในต่างประเทศ ทาง

บรษัิทจงึขอสงวนสทิธิ ์ไมส่ามารถขอรับเงนิคนืไดใ้นบรกิารบางสว่น หรอื สว่นใดสว่นหนึง่ทีท่า่นไมต่อ้งการไดรั้บ

บรกิาร หากระหวา่งเดนิทาง สถานทีท่อ่งเทีย่วใดทีไ่มส่ามารถเขา้ชมได ้ไม่วา่ดว้ยสาเหตใุดก็ตาม ทางบรษัิทขอ

สงวนสทิธิใ์นการไมส่ามารถคนืคา่ใชจ้า่ยไมว่า่สว่นใดสว่นหนึง่ใหท้า่น เนื่องจากทางบรษัิทไดท้ าการจองและถูก

เก็บคา่ใชจ้า่ยแบบเหมาจา่ยไปลว่งหนา้ทัง้หมดแลว้ 

- กรณีทีท่่านถูกปฎเิสธการเดนิทางเขา้เมอืง ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์ม่รับผดิชอบค่าใชจ้่ายทีจ่ะเกดิขึน้ตามมา 

และ จะไมส่ามารถคนืเงนิคา่ทัวรท์ีท่า่นช าระเรยีบรอ้ยแลว้ไมว่า่สว่นใดสว่นหนึง่ 

- หากวันเดนิทาง เจา้หนา้ทีส่ายการบนิ หรอื ดา่นตรวจคนออก และ เขา้เมอืง ตรวจพบ หนังสอืเดนิทาง  

(พาสปอรต์) ของทา่นช ารดุแมเ้พยีงเล็กนอ้ย เชน่ เปียกน ้า ขาดไปหนา้ใดหนา้หนึง่ มหีนา้ใดหนา้หนึง่หายไป มกีระดาษ

หนา้ใดหนา้หนึง่หลดุออกมา มรีอยแยกระหวา่งสนัของเลม่หนังสอืเดนิทาง เป็นตน้ ไมว่่ากรณีใดๆทัง้สิน้ ทางสายการบนิ 

หรอื เจา้หนา้ทีด่่านตรวจคนออก และ เขา้เมอืง มสีทิธิไ์มอ่นุญาตใหท้่านเดนิทางต่อไปได ้ดังนัน้กรุณาตรวจสอบ และ 

ดูแล หนังสือเดนิทางของท่านใหอ้ยู่ในสภาพดีอยู่ตลอดเวลา ขณะเดนิทาง กรณีช ารุด กรุณาตดิต่อกรมการกงสุล

กระทรวงการต่างประเทศเพือ่ท าหนังสอืเดนิทางฉบับใหม ่โดยใชฉ้บับเกา่ไปอา้งองิ และ ยนืยันดว้ย พรอ้มกับแจง้มาที่

บรษัิทเร็วทีส่ดุ เพือ่ยนืยนัการเปลีย่นแปลงขอ้มลูหนังสอืเดนิทาง หากท่านไดส้ง่เอกสารมาทีบ่รษัิทเรยีบรอ้ยแลว้ กรณีที่

ยงัไมแ่ (ตั๋วเครือ่งบนิ) ทา่นสามารถเปลีย่นแปลงไดไ้มม่คีา่ใชจ้า่ย แตห่ากออกบตัรโดยสาร (ตั๋วเครือ่งบนิ) เรยีบรอ้ยแลว้ 
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ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเก็บคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้จรงิทัง้หมด ซึง่โดยสว่นใหญต่ั๋วเครือ่งบนิแบบกรุ๊ปจะออกกอ่น

ออกเดนิทางประมาณ 14-20 วัน ทัง้นีข้ ึน้อยูก่บักระบวนการและขัน้ตอนของแตล่ะคณะ 

- เกีย่วกบัทีน่ั่งบนเครือ่งบนิ เนือ่งจากบตัรโดยสาร (ตั๋ว) เป็นลักษณะของคณะ (กรุ๊ป อัตราพเิศษ) สายการบนิ ขอ

สงวนสทิธิใ์นการเลอืกทีน่ั่งบนเครือ่งบนิ กรณีลูกคา้เดนิทางดว้ยกัน กรุณาเช็คอนิพรอ้มกัน และ สายการบนิจะ

พยายามทีส่ดุใหท้า่นไดน่ั้งดว้ยกนั หรอื ใกลก้นัใหม้ากทีส่ดุ  

- ขอ้มลูเพิม่เตมิเกีย่วกบัหอ้งพักในโรงแรมทีพ่ัก เนือ่งจากการวางแปลนแบบหอ้งพักของแต่ละโรงแรมแตกต่างกัน 

จงึอาจท าใหห้อ้งพักแบบหอ้งพักเดีย่ว (Single) และหอ้งคู่ (Twin/Double) และ หอ้งพักแบบ 3 ท่าน (Triple) 

จะแตกตา่งกนั บางโรงแรม หอ้งพักแตล่ะแบบอาจจะอยูค่นละชัน้กนั (ไมต่ดิกนัเสมอไป) 

- ขอสงวนสทิธิก์ารเก็บคา่น ้ามนัและภาษีสนามบนิทกุแหง่เพิม่ หากสายการบนิมกีารปรับขึน้กอ่นวันเดนิทาง  

- มัคคุเทศก ์พนักงาน และตัวแทนของผูจั้ด ไม่มสีทิธใินการใหค้ าสัญญาใดๆทัง้สิน้แทนบรษัิทผูจั้ด นอกจากมี

เอกสารลงนามโดยผูม้อี านาจของผูจ้ัดก ากบัเทา่นัน้ 

- บรษัิทขอสงวนสทิธิ ์ในการไม่รับผดิชอบใดๆทัง้สิน้ หากเกดิกรณีความล่าชา้จากสายการบนิ , การยกเลกิบนิ , 

การประทว้ง , การนัดหยดุงาน , การกอ่การจลาจล , ภัยธรรมชาต ิ, การน าสิง่ของผดิกฎหมาย ซึง่อยูน่อกเหนือ

ความรับผดิชอบของบรษัิท  

- บรษัิทขอสงวนสทิธิ ์ในการไมรั่บผดิชอบใดๆทัง้สิน้ หากเกดิสิง่ของสญูหายระหว่างการเดนิทาง ไมว่่ากรณีใดๆก็

ตาม และ ขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเก็บคา่ใชจ้า่ยตามจรงิ กรณีทา่นลมืสิง่ของไวท้ีโ่รงแรมและจ าเป็นตอ้งสง่มายงั

จดุหมายปลายทางตามทีท่า่นตอ้งการ  

- รายการนี้เป็นเพยีงขอ้เสนอทีต่อ้งไดรั้บการยนืยันจากบรษัิทฯอกีครัง้หนึ่ง หลังจากไดส้ ารองโรงแรมที่พักใน

ตา่งประเทศเรยีบรอ้ยแลว้ โดยโรงแรมจัดในระดับใกลเ้คยีงกนั ซึง่อาจจะปรับเปลีย่นตามทีร่ะบใุนโปรแกรม 

 

*เมือ่ทา่นช าระเงนิคา่ทวัรใ์หก้บัทางบรษิทัฯแลว้ทางบรษิทัฯ จะถอืวา่ทา่นไดย้อมรบัเงือ่นไขขอ้ตกลงท ัง้หมดนี้

แลว้* 

 

** ขอขอบพระคณุทกุทา่น ทีม่อบความไวว้างใจ ใหเ้ราบรกิาร ** 

 

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 
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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 

 


