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แคช เมีย ร ์-ท ัชมาฮาล -ช ัยปุ ร ะ  10  ว ัน  
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พเิศษ ชมเทศกาลดอกทวิลปิทีใ่หญท่ีส่ดุในเอเชยีชว่ง          วนัที ่23 มนีาคม – 30 เมษายน 2566 

 

- พกัโรงแรม 4 +5 ดาว และ บา้นเรอือยา่งด ี1 คนืในแคชเมยีร ์ 

- อาหารด ีอาหารอนิเดยี, จนี, ไทย 

- พเิศษ!! แถมรปูถา่ยของทา่น 1 รปู ในชุดพืน้เมอืงทีส่วนโมกลุในแคชเมยีร ์หรอื ทีอ่นสุรณ์แหง่ความรกั “ทชั

มาฮาล”  

      ขอน ำท่ำนสัมผัสมนตเ์สน่หแ์ห่งดนิแดนภำรตะทีม่คีวำมหลำกหลำยดำ้นศำสนำ และควำมเชือ่ อำรยะธรรมลุ่ม

แม่น ้ำสนิธุอันเกำ่แกถ่งึ 5,000 ปี มำกมำยดว้ยศลิปะอันงดงำม ตน้ก ำเนดิของศำสดำของโลก มหำปรำสำท พระรำชวัง 

และป้อมปรำกำรทีง่ดงำมยิง่ใหญแ่ละอกีมำกมำยในควำมเป็นเลศิของ...อนิเดยี 

กรงุเดล ี นครหลวงแห่งวีรบุรุษในสงครำมมหำภำรตะ และนิวเดลี นครหลวงใหม่ที่มีกำรวำงผังเมืองไดอ้ย่ำง

สวยงำม ตดิอนัดับหนึง่ในนครหลวงของโลกทีไ่ดม้ำตรฐำน  

ทชัมาฮาล  1 ใน 7 สิง่มหัศจรรยข์องโลก อนุสรณ์สถำนแหง่ควำมรักทีท่กุคนรูจั้กกนัท่ัวโลก  

ชยัปรุะ  นครสชีมพ ูทีส่วยงำมของรัฐรำชำสถำน 

แคชเมยีร ์ สมัผัสกบัเสน้ทำงบนิทีส่วยทีส่ดุในโลกจำกเดลสีูศ่รนีำคำ เลยีบเทอืกเขำหมิำลัย ชมสวรรคบ์นโลกมนุษย ์

ถงึทุ่งรำบแคชเมยีร ์มงกุฎเพชรของอนิเดยีทีอ่ยู่กลำงออ้มกอดของเทือกเขำหมิำลัย มเีทอืกเขำหมิะ

ลอ้มรอบทุกทศิทำง เหมอืนมงกุฎเพชรทีล่อ้มรอบทุ่งรำบทีห่ลำกหลำยดว้ยดอกไมน้ำนำชนิดและทุ่ง

หญำ้ที่เขยีวขจีของแคชเมียร์ ทะเลสำบดำลซึง่เป็นทะเลสำบที่ใสสวย กลำงออ้มกอดของเทือกเขำ

หมิำลัย เป็นกระจกสะทอ้นควำมงำมของทวิทัศน ์และทอ้งฟ้ำ ใหภ้ำพงำมทีน่่ำอศัจรรย ์พักผอ่นบนเรอืล ำ

หรทูีส่รำ้งจำกไมซ้ดีัลกลิน่หอม และแกะสลักลำยไมด้ว้ยศลิปะของแคชเมยีรทั์ง้ล ำ นกสสีวยจำกไซบเีรยี

นำนำพันธุท์ีแ่วะเวยีนมำเล่นน ้ำตลอดทัง้วัน ควำมสวยงำมของแคชเมยีรท์ ำใหเ้กดิแรงบันดำลใจของ

ศลิปิน จงึมีผลงำนทำงศลิปะ ดนตรี บทกลอนที่งดงำมมำกมำย แคชเมียร์สวรรค์ของคู่ฮันนีมูน เป็น

ดนิแดนทีส่วยทีส่ดุในโลก และจะเป็นประสบกำรณ์ทีย่ำกจะลมืส ำหรับผูท้ีไ่ดม้ำเยอืน 

 

 

ก าหนดการเดนิทาง 

22 – 31 มกราคม 2566 

10 – 19 กมุภาพนัธ ์2566 

10 – 19 มนีาคม 2566 

24 มนีาคม – 2 เมษายน 2566 

**11 – 20 เมษายน 2566 

28 เมษายน – 07 พฤษภาคม 2566 

01 – 10 พฤษภาคม 2566 

 

เทศกาลดอกทวิลปิวนัที ่23ม.ีค. – 30เม.ย. 

79,900.-    

79,900.-    

79,900.-    

79,900.-    

82,900.- 

79,900.- 

79,900.- 
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โปรแกรมการเดนิทาง  

รายละเอยีดการบนิ 

วนัเดนิทาง เมอืง CODE เทีย่วบนิ เวลา 

วันที ่1 กรงุเทพฯ นวิเดล ี BKK - DEL AI 333 08.55 – 12.00   

วันที ่5 นวิเดล ี ศรนีำคำ DEL - SXR AI 825 10.15 – 11.50   

วันที ่9 ศรนีำคำ  นวิเดล ี SXR - DEL AI 826 12.30 – 14.05   

วันที ่10 นวิเดล ี กรงุเทพฯ DEL - BKK AI 332 13.40 – 19.35   

วนัที ่1 กรงุเทพฯ – เดล ี 

05.30 น. คณะพรอ้มกนัทีส่นำมบนิสวุรรณภมู ิ อำคำรผูโ้ดยสำรขำออก ชัน้ 4 ประตู

ทำงเขำ้ที ่5 แถว K  เคำนเ์ตอรส์ำยกำรบนิ Air India เจำ้หนำ้ทีบ่รษัิทฯ 

คอยใหก้ำรตอ้นรับ 

 

08.55 น. ออกเดนิทำงสู ่ กรงุเดล ี ประเทศอนิเดยี โดยสำยกำรบนิ Air India 

เทีย่วบนิที ่ AI 333 (ใชเ้วลำบนิประมำณ 4 ชม.)  รับประทำนอำหำรและ

พักผอ่นบนเครือ่งบนิ 

 

12.00 น. ถงึทา่อากาศยานอนิทริา คานธ ี ประเทศอนิเดยี (เวลำทอ้งถิน่ประเทศ

อนิเดยี ชำ้กวำ่ประเทศไทย 1.30 ชัว่โมง) น ำทำ่นผำ่นขัน้ตอนตรวจคนเขำ้

เมอืง และเขำ้ทีพั่ก 

 

 น ำท่ำนชม เมอืงเดลใีหม ่ทีม่คีวำมใหม่ตำมวัฒนธรรมอังกฤษ เมอืงหลวง

ของประเทศอนิเดยี ชมศลิปะกำรกอ่สรำ้งเมอืงทีอ่งักฤษไดส้รำ้งและมกีำรวำง

ผังเมอืงทีท่ันสมัย และสวยงำมตำมวัฒนธรรมของอังกฤษและตดิอันดับหนึง่

ในนครหลวงของโลก  

ผ่ำนชมประตูชัยอนิเดยี หรอื “India Gate” หรอืประตูเมอืงอนิเดยี เป็น

สิง่กอ่สรำ้งมลีักษณะคลำ้ยคลงึ L’ Arc de Triomphe ของฝรั่งเศส มคีวำมมุง่

หมำยใหเ้ป็นอนุสรณ์แกท่หำรทีพ่ลชีพีในสงครำมครัง้ส ำคัญๆ ของอนิเดยี  

ผ่ำนชมตกึทีท่ ำกำรของคณะรัฐบำลรำษฎรป์ตภิวัน (Rashtrapati Bhavan) 

หรอืท ำเนยีบ ประธำนำธบิดขีองอนิเดยี ตัง้อยูท่ีต่น้ถนน Rajpath   

 

ค ำ่ รับประทำนอำหำรค ำ่ ณ ภัตตำคำร  

พักที ่ ITC Welcom Dwarka Hotel โรงแรมมำตรฐำน 5 ดำว หรอืเทยีบเทำ่ เมอืงเดล ี

วนัที ่2 เดล ี- อตัรา  

เชำ้ รับประทำนอำหำรเชำ้ ณ หอ้งอำหำรของโรงแรม  

 จำกนัน้ น ำทำ่นชม วดัอคัรชาดาม (AKSHARDHAM TEMPLE) ซึง่เป็น

สถำปัตยกรรมแบบฮนิดทูีม่ขีนำดใหญส่รำ้งขึน้โดย Pramukh Swami 

Maharaj ผูน้ ำนกิำย Swami Narayan ของศำสนำฮนิด ูเป็นศนูยร์วมเกีย่วกบั
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อำรยะธรรมอนิเดยี และมกีำรแสดงนทิรรศกำรเกีย่วกบัวัฒนธรรมและศลิปะ

ตำ่งๆ 

กลำงวัน รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร   

 น ำทำ่นเดนิทำงสู ่เมอืงอคัรา (AGRA) เมอืงเกำ่แกเ่มอืงหนึง่ของประเทศ

อนิเดยีเคยเป็นศนูยก์ลำงกำรปกครองของอนิเดยีสมัยรำชวงศโ์มกลุ สลับกัน

กับเมืองเดลี และเป็นสถำนที่ตัง้ของทัชมำฮำล เดนิทำงโดยรถโคช้ปรับ

อำกำศ ใชเ้วลำเดนิทำง 5 ชัว่โมง (ระยะทำงประมำณ 236 กโิลเมตร) 

 

ค ำ่ รับประทำนอำหำรค ำ่ ณ ภัตตำคำรในโรงแรม  

พักที ่ Ramada Plaza Hotel โรงแรมมำตรฐำน 5 ดำว หรอืเทยีบเทำ่ เมอืงอคัรำ 

วนัที ่3 อคัรา (ทชัมาฮาล - อคัราฟอรท์) – ชยัปรุะ 

เชำ้ รับประทำนอำหำรเชำ้ ณ หอ้งอำหำรของโรงแรม  

 น ำท่ำน ชมอนุสรณ์สถานแห่งความรกัที่ย ิง่ใหญ่ทชัมาฮาล (TAJ 

MAHAL) ซึง่ตัง้อยูร่มิแมน่ ้ำยมนุำ สรำ้งขึน้ดว้ยหนิออ่นสขีำว และหนิทรำย

แดง ประดับประดำดว้ยรัตนชำตหิลำกหลำยชนดิ ใชเ้วลำในกำรสรำ้งถงึ 22 

ปี เพือ่แสดงถงึควำมรักอนัยิง่ใหญข่องกษัตรยิซ์ำจำรฮ์ำล ตอ่พระมเหสมีมุตัส 

มำฮำล ทีส่วรรคตเนื่องจำกกำรใหก้ ำเนดิบุตรคนที่14 ภำยในทัชมำฮำลนัน้

เป็นทีบ่รรจรุ่ำงของพระนำงมมุตัส และกษัตรยิ ์ซำจำรฮ์ำล โดมหนิออ่นสขีำว

ทีส่วยงำมโดดเด่น และเปลีย่นสไีปตำมเวลำของแสงแดดทีท่อแสงสำดทัช

มำฮำล ใหท้่ำนเดนิชมบรรยำกำศโดยรอบ รวมถงึววิแม่น ้ำยมุนำดำ้นหลัง ที่

มองขำ้มแม่น ้ำไปจะเห็นโครงกำร ก่อสรำ้งแบล็คมำฮำล ซึง่พระเจำ้ซำจำร์

ฮำลตัง้ใจจะสรำ้งคู่กับทัชมำฮำล แต่เพรำะเหตุอันใด เรำพำท่ำนไปหำ

ค ำตอบทีอ่คัรำฟอรท์กนั 

 

 น ำทำ่นชม อคัราฟอรท์ (AGRA FORT) หำ่งจำกทัชมำฮำลประมำณ 3 

กโิลเมตรเป็น พระรำชวังทีย่ ิง่ใหญ่สรำ้งขึน้โดยใชเ้วลำทีย่ำวนำนถงึสำมยุค

ของกษัตรยิแ์ห่งรำชวงศโ์มกลุ มลีักษณะเป็นก ำแพงสองชัน้และป้อมอำคำร

ทำงเขำ้สีท่ศิ ภำยในประกอบดว้ยพระรำชวัง มัสยดิ สวนดอกไม ้สนำม และ

อำคำรทำงเดนิโดยรอบ ทัง้อำคำรหนิทรำยสแีดง สรำ้งโดยกษัตรยิอ์ัคบำร ์

ทีน่ี่ยังเป็นทีค่มุขังกษัตรยิซ์ำจำรฮ์ำล โดยบตุรชำยของพระองคเ์อง พระองค์

ใชเ้วลำชว่งสุดทำ้ยของชวีติ โดยกำรมองผ่ำนกระจกเงำทีต่ัง้อยู่ในทีคุ่มขัง

สะทอ้นเงำไปยังทัชมำฮำล ทีซ่ ึง่มเหสสีดุทีรั่กของพระองคป์ระทับอยูอ่ยำ่งนิ

รันดร ์

 

กลำงวัน รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร  

บำ่ย น ำทำ่นเดนิทำงสู ่เมอืงชยัปรุะ (Jaipur) หรอืนครสชีมพู (ระยะทำง 235 

กโิลเมตร ใชเ้วลำเดนิทำงประมำณ 5.30 ชม.)  
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ระหวำ่งทำงแวะชม วงัฟาตเิปอรส์กิร ี(Fatehpur Sikri) อดตีเมอืงหลวง

ของจักรวรรดิโมกุล ระหว่ำงปี ค.ศ. 1571-1585 เมืองที่พระเจำ้อัคบำ

มหำรำช ทรงสรำ้งขึน้เพือ่หวังจะใหเ้ป็นเมอืงหลวงใหมแ่ตเ่นื่องจำกเป็นเมอืง

ที ่ไมม่แีมน่ ้ำไหลผำ่นท ำใหแ้หง้แลง้ จนไมส่ำมำรถอยูไ่ดจ้งึไดท้ิง้เมอืง  และ

ยำ้ยไปตัง้เมืองหลวง ณ นครอัครำ แต่ถึงเมืองจะทิ้งรำ้งไวน้ำนก็ยังคง

หลงเหลอืควำมงดงำมและท่ำนจะไดเ้ห็นแนวควำมคดิ  ทีจ่ะรวมทุกศำสนำ

เป็นหนึง่เดยีวของพระเจำ้อคับำมหำรำช จำกนัน้เดนิทำงตอ่สูเ่มอืงชยัปรุะ 

ค ำ่ รับประทำนอำหำรค ำ่ ณ ภัตตำคำรในโรงแรม  

พักที ่ Hilton Jaipur Hotel โรงแรมมำตรฐำน 5 ดำว หรอืเทยีบเทำ่ เมอืงชยัปรุะ 

วนัที ่4 ชยัปรุะ – พระราชวงัแหง่สายลม -พระราชวงัแอมเบอร ์-พระราชวงัหลวง -เดล ี

เชำ้ รับประทำนอำหำรเชำ้ ณ หอ้งอำหำรของโรงแรม  

 น ำท่ำนชม เมอืงชยัปุระ (Jaipur) หรอืนครแห่งชัยชนะ คนอนิเดยีเรยีก

เมอืงนี้วำ่ ไจปรู ์หรอื ไจเปอร ์ทำ่นมหำรำชำไสว ชยั สงิห ์ที ่2 (Sawai Jai 

Singh II) เป็นผูส้รำ้งขึน้เมือ่ปี ค.ศ. 1728 เมอืงนี้ไดช้ือ่ว่ำเป็นเมอืงที่

ออกแบบวำงผังเมอืงไดส้วยงำม ชัยปรุะเป็นเมอืงหลวงของรัฐรำชสถำน ได ้

ชือ่ว่ำ นครสชีมพู (Pink City) เพรำะในสมัยทีม่หำรำชำ รำม สงิห ์เป็น

กษัตรยิป์กครองเมืองชัยปุระ เวลำนัน้อนิเดียเป็นเมอืงขึน้ของอังกฤษ ในปี 

ค.ศ. 1853 เจำ้ชำยอัลเบริต์ ดยุคแห่งเอดนิเบอระ พระสวำมขีองสมเด็จพระ

รำชนิีวกิตอเรีย เสด็จมำประพำสเมืองนี้ มหำรำชำจงึไดส้ั่งใหป้ระชำชนที่

อำศัยอยู่ในเขตเมอืงร่วมกันทำสบีำ้นเรอืนดว้ยสชีมพู (อมสม้) ทัง้เมอืง เพือ่

ถวำยกำรตอ้นรับ แลว้ก็รักษำเอกลักษณ์นั้นไว ้จนไดช้ือ่ว่ำ “นครสีชมพู” 

ตัง้แตนั่น้เป็นตน้มำ 

 

 ชม ฮาวามาฮาล (Hawa Mahal) หรอื พระรำชวังแหง่สำยลม (Palace of 

the Winds) สัญลักษณ์ส ำคัญของเมอืงชยัปรุะ และเป็นจดุขำยของเมอืงที่

นักทอ่งเทีย่วจะตอ้งแวะมำถำ่ยรูป สรำ้งขึน้โดย มหำรำชำ ไสว ประตัป ซงิห ์

(Maharaja Sawai Pratap Singh) ในปี ค.ศ. 1799 ดว้ยสถำปัตยกรรมแบบ

รำชปตุดว้ยหนิทรำยสชีมพู ทีถ่อดแบบมำจำกรูปทรงของมงกฎุพระนำรำยณ์ 

เป็นอำคำรขนำด 5 ชัน้ มีช่องหนำ้ต่ำงฉลุช่องลมสีชมพูอมสม้ 953 ช่อง 

เพือ่ใหเ้หลำ่นำงในและหญงิสงูศักดิใ์นรำชส ำนักไดม้องดชูวีติควำมเป็นอยูใ่น

ตัวเมอืง รวมทัง้ขบวนแหต่ำ่งๆ โดยทีบ่คุคลภำยนอกไมส่ำมำรถมองเห็นสตรี

เหลำ่นัน้ได ้และน่ันคอืทีม่ำของค ำวำ่ “ฮำวำ” ซึง่แปลวำ่ “สำยลม” น่ันเอง 

(หนำ้ต่ำงทัง้ 953 ชอ่ง เป็นเพยีงสว่นหนึง่ของก ำแพงทำงทศิตะวันออก ใน

เขตพระรำชฐำน ซึง่ต่อมำจำกพื้นทีข่องนำงในเท่ำนัน้) ใหท้่ำนไดเ้ก็บภำพ

ควำมงำมภำยนอกอำคำร ซึง่เป็นสญัลักษณ์เดน่ของเมอืงนี ้
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 จำกนัน้ พำทำ่นไปชม ป้อมแอมเบอร ์(Amber Fort) และ พระรำชวังแอม

เบอร ์(Amber Palace) ทีส่วยงำมตระกำรตำและยิง่ใหญ่อยูบ่นยอดเขำ รอบ

ดำ้นมีก ำแพงบนเขำคลำ้ยก ำแพงเมืองจีน พระรำชวังแอมเบอร์ เป็นเมือง

หลวงโบรำณของรัฐชัยปุระ สรำ้งขึน้โดย มหำรำชำ มัน ซงิห์ (Maharaja 

Man Singh) เมือ่ปี ค.ศ. 1592 แตส่รำ้งเสร็จสมบรูณ์ในสมัย มหำรำชำ ชยั 

ซงิห ์(Maharaja Jai Singh) กอ่นจะยำ้ยเมอืงหลวงลงมำอยูพ่ืน้รำบทีช่ยัปรุะ 

ในปี ค.ศ.1727 ป้อมแห่งนี้สรำ้งขึน้เพื่อระวังภัยจำกศัตรู เรยีกไดว้่ำเป็นขอ้

ไดเ้ปรียบทำงยุทธศำสตร์เป็นอย่ำงมำก และยังใชเ้ป็นทีป่ระทับ เนื่องจำก

ภำยในมพีระรำชวังขนำดใหญ่ตัง้อยู่ และจำกพระรำชวังแอมเบอร ์สำมำรถ

มองเห็น พระรำชวังจัลมำฮำล (Jal Mahal) พระรำชวังกลำงทะเลสำบ ซึง่

สมัยกอ่นเคยเป็นทีป่ระทับของมหำรำชำ ขณะลงมำลำ่สตัวด์ว้ย 

 

กลำงวัน รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำรทอ้งถิน่  

บำ่ย น ำทำ่นชม พระราชวงัหลวง (City Palace) ซึง่ครอบคลมุพืน้ทีถ่งึ 1 ใน 7 

ของใจกลำงเมือง สรำ้งขึน้ตัง้แต่สมัยมหำรำชำ ชัย ซงิห์ และต่อเตมิกัน

เรือ่ยมำ เป็นสถำปัตยกรรมแบบรำชสถำน ทีแ่สดงถงึลักษณะของศลิปะแบบ

โมกุลผสมผสำนกับศิลปะแบบชัยปุระ นิยมใชห้ินอ่อนแกะสลักลวดลำย

ประณีตบรรจง อำท ิลำยนกยูง, ดอกไม ้และพระพฆิเนศไดอ้ยำ่งออ่นชอ้ย

งดงำม พระรำชวังแห่งนี้เป็นที่ประทับของมหำรำชำองค์ปัจจุบัน แมว้่ำ

พระองคจ์ะไมม่อี ำนำจใดๆ แตช่ำวเมอืงชยัปรุะบำงสว่นก็ยังนับถอืพระองคอ์ยู ่

ปัจจุบันเปิดใหค้นเขำ้ชมบำงสว่น ภำยในมพีพิธิภัณฑข์องมหำรำชำแหง่ชยัปุ

ระในยุคก่อนๆ อำทิ พรม ภำพเขียน และที่โดดเด่นมำกที่สุด คือ ฉลอง

พระองคข์องมหำรำชำ มโธ ซงิห ์ที ่1 ทีม่ขีนำดใหญม่ำก และฉลองพระองค์

ปักดิน้ทองของมหำรำณี ทีห่นักเกอืบ 10 กโิลกรัม รวมถงึหมอ้เงนิใบยักษ์ 2 

ใบ หนักรำว 345 กก. และมพีพิธิภัณฑอ์ำวธุโบรำณจัดแสดงดว้ย 

 

 ไดเ้วลำสมควร น ำท่ำนเดนิทำงกลับ กรุงเดล ี(Delhi) ระยะทำงประมำณ 

276 กม. ใชเ้วลำเดนิทำงประมำณ 6 ชม. 

 

ค ำ่ รับประทำนอำหำรค ำ่ ณ หอ้งอำหำรในโรงแรม  

พักที ่ ITC Welcom Dwarka Hotel โรงแรมมำตรฐำน 5 ดำว หรอืเทยีบเทำ่ เมอืงเดล ี

วนัที ่5 เดล ี– ศรนีาคา – พาฮาลแกม 

เชำ้ รับประทำนอำหำรเชำ้ ณ หอ้งอำหำรของโรงแรม  

 จำกนัน้ท ำกำรเชค็เอำท ์ออกจำกทีพั่ก และน ำทำ่นเดนิทำงตอ่ไปยังสนำมบนิ

ฯ 
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10.15 น. ออกเดนิทำงสู ่เมอืงศรนีาคา (SRINAGAR) เมอืงหลวงของแควน้จัมมู

และแคชเมยีร ์โดยสำยกำรบนิ แอรอ์นิเดยี เทีย่วบนิที ่AI 825 ใชเ้วลำบนิ

ประมำณ 1.15 ชัว่โมง (บรกิำรอำหำรวำ่ง ชำ กำแฟ บนเครือ่ง)  

11.50 น. เดนิทำงถงึสนำมบนิศรนีำคำ  

กลำงวัน รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำรทอ้งถิน่  

 จำกนัน้เดนิทำงสู ่หบุเขาแกะ หรอื พาฮาลแกม (PAHALGAM) หำ่งจำก

เมอืงศรนีำคำไปทำงทศิตะวันออกประมำณ 87 กโิลเมตร (ใชเ้วลำประมำณ 3 

ชม.) เป็นชมุทำงทีค่นทอ้งถิน่ใชเ้ป็นเสน้ทำงเขำ้สูเ่มอืงจัมมแูละเดลดีว้ย  

 

 

 พาฮาลแกม เป็นเมอืงทีม่คีวำมสงูจำกระดับน ้ำทะเลประมำณ 2,130 เมตร 

เป็นสถำนทีท่ีม่ชี ือ่เสยีงทีส่ดุของอตุสำหกรรมภำพยนตรข์องอนิเดยี ระหว่ำง

ทำงสองขำ้งทำงท่ำนจะพบวถิีชวีติของชำวแคชเมียร์ รำ้นขำยไมค้รกิเก็ต 

กฬีำยอดนยิมของทีน่ี่ ชำวแคชเมยีรเ์ลน่กฬีำประเภทนี้ตำมสนำมทั่วไป ไมค้

รกิเก็ตนีท้ ำมำจำกตน้หลวิ (Willow Tree) ซึง่พบเห็นไดท่ั้วไปทัง้ในเมอืงและ

นอกเมอืง แตจ่ะพบเห็นไดม้ำก ระหวำ่งทำงสูเ่มอืงพำฮำลแกม 

 

ค ำ่ เดนิทำงถงึพำฮำลแกม รับประทำนอำหำรค ำ่ และพักผอ่นตำมอธัยำศัย  

พักที ่ The Chinar Resort & Spa โรงแรมมำตรฐำน 4 ดำว หรอืเทยีบเทำ่ เมอืงพำฮำลแกม 

วนัที ่6 พาฮาลแกม – ศรนีาคา 

เชำ้ รับประทำนอำหำรเชำ้ ณ หอ้งอำหำรของโรงแรม  

 หลังจำกนั้น ท่ำนสำมำรถเดนิชมหุบเขำ มีสำยน ้ำที่ไหลมำบรรจบกันเป็น

แม่น ้ำรดิเดอร ์ทีพ่ำฮำลแกมท่ำนสำมำรถ ขีม่ำ้แคระ (มคีนจูง) ชมควำมงำม

ของธรรมชำต ิป่ำสนขนำดใหญ่และ หมู่บำ้นทีม่วีถิชีวีติแบบพืน้บำ้นของชำว

แคชเมียร์ เสน้ทำงกำรขี่มำ้อำจแตกต่ำงไปตำมฤดูกำล บำงช่วงอำจเป็น

เสน้ทำงไต่เขำสูงชัน ส ำหรับคนกลัวควำมสูงโปรดพจิำรณำก่อนตัดสนิใจ

ว่ำจำ้ง กำรขีม่ำ้จะใชเ้วลำไป - กลับประมำณ 1-2 ชั่วโมง (ค่ำขีม่ำ้ไม่รวมใน

รำคำทัวร ์ประมำณ 700 รปีู/ทำ่น)  

จำกนัน้ น ำทำ่น ชมสนิคำ้พืน้เมอืง เชน่ พรมแคชเมยีร ์ผำ้คลมุไหล ่ฯลฯ 

 

กลำงวัน รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำรในโรงแรม  

บำ่ย น ำท่ำนเดนิทำงสู ่เมอืงศรนีาคา (SRINAGAR) ระยะทำงประมำณ 87 

กโิลเมตร (ใชเ้วลำประมำณ 3 ชม.) 

 

 เมอืงศรนีาคา (SRINAGAR) หรอื ศรนีคร เมอืงหลวงฤดูรอ้นแหง่แควน้

จัมมู-แคชเมยีร ์เป็นเมอืงทีเ่ป็นทีห่มำยของนักท่องเทีย่วผูร้ักธรรมชำตทิีม่ำ

เยอืนจำกท่ัวโลกมำเป็นศตวรรษ ซึง่ตัง้อยู่ในหุบเขำแคชเมยีร ์ทีร่ะดับควำม

สงู 1,730 เมตร ไดเ้ชือ่วำ่ เป็นดนิแดนแหง่ทะเลสำบและสำยน ้ำ สวนดอกไม ้

และงำนศิลปะที่ประดิษฐ์จำกไม ้ศรีนำคำตั ้งอยู่ 2 ผ่ังของแม่น ้ ำเฌลัม 
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(JHELUM RIVER) ดังนัน้จงึมสีะพำนขำ้มแมน่ ้ำสำยนี้อยู ่7 สะพำน และแมว้ำ่

แต่ละสะพำนจะมีชื่อแตกต่ำงกันอยู่แลว้ แต่ชำวเมืองจะเรียกสะพำนดว้ย

ล ำดับกำรสรำ้ง เช่นสะพำนที่สรำ้งขึน้เป็นสะพำนแรกจะไดช้ื่อว่ำสะพำน

หมำยเลขศนูย ์(ZERO BRIDGE) ซึง่นับตำมกำรนับของชำวแคชเมยีร ์ดว้ย

ควำมงดงำมของหุบเขำแคชเมยีรน์ี้เอง ใน ศตวรรษที ่17 จักรพรรดซิำฮังครี์

และพระนำงนูรซำฮำน (พระบดิำและพระมำรดำของพระเจำ้ซำรจ์ำฮำนผูท้ัช

มำฮำล) ไดเ้สร็จมำจำกเมืองอัครำ เพื่อมำเยือนดนิแดนในแถบนี้ และทรง

โปรดปรำนทวิทัศน์แหง่หบุเขำแคชเมยีรม์ำก จนมพีระบัญชำใหส้รำ้งลำนหนิ

ออ่นเพือ่เป็นทำงลงไปยังทะเลสำบ สรำ้งสวนดอกไมแ้ละบอ่น ้ำพุรอ้นหลำย

แห่ง เพื่อเป็นที่ทรงพระส ำรำญ และแมเ้วลำใกลส้ิน้พระชนม ์จักรพรรดซิำ

ฮังคีร์ยังมีพระประสงค์ที่จะเสด็จมำที่หุบเขำสวรรค์แห่งนี้   ดังพระด ำรัส

สดุทำ้ยวำ่ไมท่รงประสงคส์ิง่อืน่ใดนอกจำก    ”แคชเมยีร”์ 

 น ำท่ำนเดนิทำงไปชม สวนโมกุล ที่ตัง้อยู่รอบทะเลสำบดำล ชม สวนชา

ลมิาร ์(SHALIMAR GARDEN) กอ่สรำ้งโดยจักรพรรด ิJEHANGIR เพือ่

ภรรยำของเขำ Nur Jehan สวนชำลมิำร ์เป็นสวนดอกไมท้ีส่รำ้งขึน้สมัย

รำชวงศโ์มกลุในเมอืงศรนีำคำ แคชเมยีร ์เป็นแควน้ทีม่ชี ือ่เสยีงในกำรจัดสวน

ตำมแบบสมัยของรำชวงศ์โมกุลเนื่องจำกภูมอิำกำศเย็นเหมำะสมในกำร

เจรญิเตบิโตของตน้ไมด้อกไม ้จงึกลำยเป็นที่ประทับพักผ่อนของกษัตรยิ์

รำชวงศโ์มกลุในอดตี มรีะยะทำง 15 กโิลเมตร จำกศนูยต์อ้นรับกำรทอ่งเทีย่ว 

(TRC) สวนทีส่วยงำมแหง่นี้มทีวิทัศนก์วำ้งใหญไ่พศำลกวำ่ทีอ่ืน่ๆ สวนแหง่นี้

มขีนำด 539 x 182 เมตร และมลีำนกวำ้ง 4 แหง่ มหีนึง่แหง่ยกตัวขึน้สงูกวำ่

ทีเ่หลอื มคีลองพรอ้มดว้ยหนิในล ำคลองทีม่ันวำวทอดผ่ำนกลำงสวน ลำน

แหง่ที ่4 ตัง้อยูท่ี ่Beautiful Baradari บำ้นพักฤดรูอ้นมวีงแหวนของเสำหนิที่

สรำ้งจำกหนิออ่นสดี ำ ซึง่น ำมำจำก Pampore ถอืเป็นจุดหมำยส ำหรับผูม้ำ

เยีย่มเยอืนซึง่เป็นธรรมเนียมของคู่รักโดยกำรจำรกึชือ่คนรักลงบนทีว่่ำงของ

ลำน 

 

 

 น ำทำ่นชม สวนนชิา (NISHAT GARDEN) เป็นสวนทีใ่หญท่ีส่ดุ มตีน้เม

เปิลอำยุกว่ำ 400 ปี ตน้ปอปลำร์ ตน้ทิวลิป และ ดอกไมน้ำนำชนิดตำม

ฤดกูำล ตัง้อยูบ่นฝ่ังของทะเลสำบดำลมภีเูขำ ZABARWAN ตัง้เป็นฉำกหลัง 

ระยะทำงประมำณ 4 กโิลเมตรจำกถนนเลียบฝ่ังทะเลสำบ นี่คือ “สวนแห่ง

ควำมสุข” มีววิทวิทัศน์ของทะเลสำบที่งดงำมและหมิะบนยอดเขำของ

เทอืกเขำ PANJAL ซึง่ตัง้ตระหง่ำนไปทำงทศิตะวันตกของหบุเขำ สวนนชิำ

ถกูออกแบบในปี ค.ศ.1632 โดย ASAF KHAN พีช่ำย NUR JEHAN ครัง้หนึง่
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สวนนีเ้คยมรีะเบยีงยืน่ลงไปทำงทะเลสำบ แตม่คีนเขำ้ไปถงึจดุนัน้นอ้ยมำกจงึ

ไดถู้กควำมทันสมัยเขำ้ครอบง ำ ดว้ยกำรตัดถนนและมรีำ้นรวงขำ้งถนน ครัง้

หนึง่เคยมนี ้ำพแุละทำงน ้ำแสดงอยู ่แตต่อนนีน้ ้ำไดแ้หง้ขอดไปหมดแลว้ 

 จำกนัน้ น ำทำ่นเขำ้พักบำ้นเรอื ในทะเลสำบดำล หรอื ทะเลสำบนำกนิ  

 บา้นเรอื หรอื House Boat ถอืก ำเนดิขึน้มำในสมัยทีด่นิแดนแถบนี้ ยังมี

องักฤษเป็นเจำ้ประเทศอำณำนคิมอยู ่แตช่ำวองักฤษเหลำ่นี้ไมม่สีทิธิถ์อืครอง

ทีด่นิ พวกเขำจงึไดส้รำ้งเรอืเอำไวเ้ป็นทีพั่กอำศัยแทน เมือ่ไดรั้บเอกรำชแลว้ 

เรอืเหลำ่นี้ก็ถูกแปรสภำพมำเป็นโรงแรมและบำ้นพัก ไวต้อ้นรับนักทอ่งเทีย่ว

ทีเ่ขำ้มำยังแคชเมยีรจ์นถงึทกุวันนี้ 

 

House Boat ตัง้อยูร่มิ “ทะเลสำบดำล” (Dal Lake) และ “ทะเลสำบนำกนิ” 

(Nagin Lake) ทะเลสำบงำมทีม่ชี ือ่เสยีงของเมอืงศรนีำคำ House Boat 

สรำ้งจำกไมเ้นือ้แข็งชัน้ด ีอยำ่งไมซ้ดีัลทีม่กีลิน่หอม และแกะสลักลำยไมด้ว้ย

ศิลปะของแคชเมียร์ทั ้งล ำ ภำยในมีทั ้งหอ้งนอน หอ้งน่ังเล่น หอ้งโถง 

ตลอดจนหอ้งน ้ำ รวมทัง้มเีครือ่งท ำควำมรอ้นใหค้วำมอบอุน่ดว้ย 

 

ค ำ่ รับประทำนอำหำรค ำ่ ณ หอ้งอำหำรของบำ้นเรอื  

พักที ่ Khyber Group of Houseboat ในทะเลสาบดาล หรอืเทยีบเทำ่ เมอืงศรนีำคำ 

วนัที ่7 ศรนีาคา-กลุมารค์-ศรนีาคา 

เชำ้ รับประทำนอำหำรเชำ้ ณ บำ้นเรอืทีพั่ก  

 จำกนัน้ ออกเดนิทำงสู ่กลุมารค์ (GULMARG) (โดยรถ 4WD โตโยตำ้ อนิ

โนวำ่ คันละ 4 ทำ่น) ชำวแคชเมยีรก์ลำ่วขำนวำ่ Meadow of Flower หรอื 

ทุ่งหญำ้แห่งดอกไม ้เป็นเสน้ทำงที่มุ่งสู่ชำยแดนปำกีสถำน ระยะทำง 56 

กโิลเมตรจำกศรนีำคำ  (ใชเ้วลำประมำณ 2 ชม.)  

 

 

 

กลุมารค์ เป็นแหลง่ทอ่งเทีย่วในฤดหูนำว มรีะดับควำมสงู 2,730 เมตร จำก

ระดับน ้ำทะเล ในชว่งฤดูรอ้นทีน่ี่เป็นที่ตัง้ของสนำมกอลฟ์ทีสู่งทีสุ่ดในโลก 

โดยรอบจะพบเห็นกระทอ่มรูปทรงแบบในเทพนยิำย ซึง่มป่ีำสนอยูเ่บือ้งหลัง 

ในชว่งฤดหูนำวทีน่ี่ยังเป็นสถำนทีเ่ล่นสกใีนฤดูหนำว ทีค่่ำเชำ่สกจัีดไดว้่ำถูก

ทีส่ดุก็วำ่ได ้และในปัจจุบันยังเป็นสถำนทีต่ัง้สนำมกอลฟ์ 18 หลมุ ทีส่งูทีส่ดุ

ในโลก (3,000 เมตรจำกระดับน ้ำทะเล) และยังเป็นสถำนทีถ่ำ่ยท ำภำพยนตร์

อกีดว้ย ตลอดเสน้ทำงสูก่ลุมำรค์จะผ่ำนทุ่งนำขำ้ว หมู่บำ้นชำวพื้นเมอืง ฝูง

แกะตำมภเูขำ และเทอืกเขำหมิะสลับซบัซอ้นสวยงำม 

 

กลำงวัน รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำรทอ้งถิน่  

บำ่ย น ำทำ่นขึน้ เคเบลิคาร ์เฟส 1 (กระเชา้ลอยฟ้า หรอืกอนโดลา่) ไปจนถงึ

ยอดเขำกุลมำรค์ ระหว่ำงทำงขึน้สู่ยอดเขำกุลมำรค์ ท่ำนจะพบเห็นหมู่บำ้น
 



Page 10 of 16 

 

 

 

ยปิซใีนเบือ้งลำ่ง ซึง่จะอพยพไปอยูท่ีเ่มอืงจัมมใูนชว่งฤดหูนำว จะกลับมำอยู่

อำศัยในชว่งฤดูรอ้น เมือ่ถงึยอดเขำกลุมำรค์ถำ้หำกฟ้ำเป็นใจไม่มหีมอก จะ

ท ำใหท้่ำนไดถ้่ำยรูปกับทวิทัศน์ภูเขำทีบ่ำงยอดยังมหีมิะปกคลุมสวยงำมใน

ทุกทศิทำง (ท่ำนสำมำรถเล่นสกไีดร้ะหว่ำงช่วงฤดูหนำว-ใบไมผ้ล ิมี.ค.-

เม.ย.) รวมถงึยอดเขำ K2 ทีส่งูเป็นอนัดับสองรองจำกยอดเขำเอเวอรเ์รสต ์ 

จำกนัน้ อสิระใหท้่ำนถ่ำยรูปทวิทัศน์ของภูเขำซึง่เป็นสว่นหนึง่ของเทอืกเขำ

หมิำลัย 

กจิกรรมแบบแคชเมียร์ใหท้่ำนไดล้องหำประสบกำรณ์ กำรน่ังเลื่อน (มีคน

ลำก) สู่เนินหมิะดำ้นบนจำกนัน้ปล่อยใหล้ื่นไหลลงมำ (ค่ำเลื่อนไม่รวมใน

รำคำทัวร ์โปรดสอบถำมรำยละเอยีดจำกหัวหนำ้ทัวร)์ 

 ไดเ้วลำอนัสมควร น ำทำ่นเดนิทำงกลับศรนีำคำ   

 น ำทำ่นชม จามามสัยดิ (JAMA MASJID) ซึง่สรำ้งเป็นครัง้แรกในสมัย

สุลต่ำนสคิำนเดอร์และบูรณะต่อมำอีกหลำยสมัย เป็นมัสยิดที่สรำ้งดว้ย

รูปแบบของสถำปัตยกรรมแบบจีนและเนปำล ดว้ยหลังคำทรงสี่เหลี่ยม 

ภำยในมเีสำทีต่ัดจำกตน้ซดีำลทัง้ตน้ กวำ่ 300 ตน้ เรยีงรำยอยู ่(ทำ่นสำมำรถ

ท ำบญุและบรจิำคชว่ยท ำนุบ ำรงุสถำนทีไ่ดก้อ่นเขำ้ชม)  

ไดเ้วลำอันสมควรกอ่นกลับทีพั่ก ใหท้่ำนได ้ชอ้ปป้ิงสนิคำ้พื้นเมอืง ทีต่ลำด

ใกล ้ๆ  กบัมัสยดิ เชน่ ผำ้พันคอ รองเทำ้สไตลอ์นิเดยี ฯลฯ 

 

 น ำทำ่นเชค็อนิเขำ้พักในโรงแรมทีศ่รนีำคำ   

ค ำ่ รับประทำนอำหำรค ำ่   

พักที ่ Rose Petal Hotel โรงแรมมำตรฐำน 4 ดำว หรอืเทยีบเทำ่ เมอืงศรนีำคำ 

วนัที ่8 ศรนีาคา–โซนามารค์-ศรนีาคา 

เชำ้ รับประทำนอำหำรเชำ้ ณ บำ้นเรอืทีพั่ก  

 น ำทำ่นเดนิทำงสู ่ โซนามารค์ (SONAMARG) ซึง่จะพบทวิทัศนท์ีน่่ำ

ตืน่เตน้ตำมทำงทีไ่ตค่วำมสงูขึน้ พรอ้มทวิทัศนข์องชำวชนบทแคชเมยีร ์

ควำมสงูไลข่ึน้ไปถงึระดับ 3,000 เมตรจำกระดับน ้ำทะเล ระยะหำ่งจำกศรี

นำคำ 96 กโิลเมตร และมเีทอืกเขำหมิำลัยเป็นฉำกหลัง ทีเ่รยีกขำนตำม

ทอ้งถิน่วำ่ ทำจวิำส ภเูขำซึง่ปกคลมุไปดว้ยหมิะตลอดปี มแีมน่ ้ำสนิธ ุ ลด

เลีย้วผำ่นหบุเขำในอกีฟำกของถนน “โซนำมำรค์” เป็นสถำนเีริม่ตน้ทีจ่ะมุง่

หนำ้ไปยังลำดัคห ์หรอืชือ่ “ประตสููล่ำดัคห”์ 

 

กลำงวัน รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำรทอ้งถิน่  

 ทำ่นสำมำรถเดนิชมธรรมชำตสิัมผัสอำกำศทีห่นำวเย็น ชมววิภูเขำทีป่กคลุม

ดว้ยหมิะขำวโพลนจนแสบตำ และสองฝำกฝ่ังถนนทีเ่ต็มไปดว้ยธำรน ้ำแข็ง 

ถนนบำงช่วงตอ้งตัดผ่ำนช่องน ้ำแข็งขนำดใหญ่ ที่นี่จะมีกจิกรรมแบบแคช
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*** ราคา และโปรแกรมทวัรอ์าจมกีารเปลีย่นแปลงตามความเหมาะสม ท ัง้นีข้ ึน้อยูก่บัสภาวะของเงนิบาททีไ่ม่

คงที ่/การเปลีย่นแปลงเวลาของสายการบนิ / สภาวะทางอากาศซึง่การเปลีย่นแปลงนี ้ทางบรษิทัฯ จะยดึถอื

ผลประโยชนข์องผูเ้ดนิทางเป็นส าคญั *** 

แ ค ช เ มี ย ร ์ - ท ัช ม า ฮ า ล - ช ัย ปุ ร ะ  1 0  ว ั น  

 

 

เมียร์ใหท้่ำนไดล้องหำประสบกำรณ์ กำรน่ังเลื่อน (มีคนลำก) สู่เนินหมิะ

ดำ้นบนจำกนัน้ปลอ่ยใหล้ืน่ไหลลง ลงมำ (คำ่เลือ่นไมร่วมในรำคำทัวร ์โปรด

สอบถำมรำยละเอียดจำกหัวหนำ้ทัวร์) ส ำหรับท่ำนที่หลงใหลในธรรมชำต ิ

สำมำรถขี่มำ้ชมควำมงำมของกรำเซียร์อย่ำงใกลช้ดิมำกขึน้ (ค่ำขี่มำ้ไม่

รวมอยูใ่นรำคำทัวร)์ 

 ไดเ้วลำอนัสมควร น ำทำ่นเดนิทำงกลับศรนีำคำ  

ค ำ่ รับประทำนอำหำรค ำ่   

พักที ่ Rose Petal Hotel โรงแรมมำตรฐำน 4 ดำว หรอืเทยีบเทำ่ เมอืงศรนีำคำ 

วนัที ่9 ศรนีาคา-เดล ี

เชำ้ตรู ่ น ำท่ำน ล่องเรอืสคิารา (เรอืพายแบบแคชเมยีร)์ ในทะเลสำบดำล ให ้

ท่ำนไดช้ืน่ชมทัศนียภำพของเทือกเขำที่ลอ้มรอบทะเลสำบ นกนำนำชนิด 

พชืดอกไมน้ ้ำ ทะเลสำบใสสวยงำม (ใชเ้วลำในกำรลอ่งเรอืประมำณ 1 ชม.)  

 

 จำกนัน้ กลับมำรับประทำนอำหำรเชำ้ ณ บำ้นเรอืทีพั่ก  

 ไดเ้วลำสมควรน ำทำ่นเดนิทำงตอ่ไปยังสนำมบนิเมอืงศรนีำคำ  

12.30 น. ออกเดนิทำงสู ่เมอืงเดล ีโดยสำยกำรบนิ แอรอ์นิเดยี เทีย่วบนิที ่AI 826  

14.05 น. เดนิทำงถงึสนำมบนิเดล ี  

 น ำทำ่น ชอ้ปป้ิงทีต่ลาดจนัพาธ ซือ้ของฝำกคนน่ำรักทีบ่ำ้น  

ค ำ่ รับประทำนอำหำรค ำ่ ณ ภัตตำคำรอำหำรไทย Ego Thai  อำหำรไทย 

พักที ่ ITC Welcom Dwarka Hotel โรงแรมมำตรฐำน 4 ดำว หรอืเทยีบเทำ่ เมอืงเดล ี

   

วนัที ่10 เดล ี-กรงุเทพฯ 

เชำ้ รับประทำนอำหำรเชำ้ ณ โรงแรม  

10.30 น. ไดเ้วลำสมควร น ำทำ่นเดนิทำงไปสนำมบนิ เพือ่ขึน้เครือ่งกลับกรงุเทพฯ  

13.40 น. ออกเดนิทำงสู ่กรงุเทพฯ โดยสำยกำรบนิ Air India เทีย่วบนิที ่AI 332  

รับประทำนอำหำรกลำงวันบนเครือ่ง แลว้พักผอ่นตำมอธัยำศัย 

 

19.35 น. เดนิทำงถงึสนำมบนินำนำชำตสิวุรรณภมู ิ/ กรงุเทพ ฯ โดยสวัสดภิำพ  
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คา่ทวัรต์อ่ทา่น : อตัราคา่บรกิารนีส้ าหรบัผูเ้ดนิทางต ัง้แต ่10 ทา่น ขึน้ไป 

 ผูใ้หญพั่กหอ้งคู ่หรอืเด็ก 1 ทำ่น พักกบัผูใ้หญ ่1ทำ่น 

 ผูใ้หญพั่กหอ้งคู ่หรอืเด็ก 1 ทำ่น พักกบัผูใ้หญ ่1ทำ่น ยกเวน้พเีรดีสงกรำนต ์ 

วันที ่11 – 20 เมษายน 2566 

 ในกรณีทีท่ำ่นเดนิทำงคนเดยีว หอ้งพักเดีย่ว เพิม่ทำ่นละ 

 เด็กอำยตุ ำ่กวำ่ 7-11 ปี (เสรมิเตยีง-พักกบัผูใ้หญ ่2 ทำ่น)  

 เด็กอำย ุ2-6 ปี (ไมเ่สรมิเตยีง-พักกบัผูใ้หญ ่2 ทำ่น)  

 ไมเ่อำตั๋วเครือ่งบนิ ลดทำ่นละ 

 คำ่ธรรมเนยีมวซีำ่ กรณีมวีซีำ่แลว้หักออก 

        79,900.- 

82,900.- 

         

        12,000.-          

         

 

15,000.- 

600.- 

        

ราคาอาจมกีารปรบัขึน้-ลง ตามราคาน า้มนัทีป่รบัข ึน้ลง แตจ่ะปรบัตามความเป็นจรงิทีส่ายการบนิ 

ประกาศปรบั และทีม่เีอกสารยนืยนัเทา่น ัน้ (คดิ ณ วันที ่24 พฤศจกิำยน 2565 ) 

การจองทวัร ์  

  หำกทำ่นสนใจและประสงคจ์ะเดนิทำง กรณุาจองทวัรแ์ละช าระเงนิมดัจ าลว่งหนา้ 31,000 บาท/

ทา่น (เพือ่เป็นกำรยนืยันกำรเดนิทำงของทำ่น) 

 กรณุาช าระคา่ทวัรส์ว่นทีเ่หลอืลว่งหนา้ 45 วนั กอ่นกำรเดนิทำงหรอืตำมเจำ้หนำ้ทีก่ ำหนด หำก

ทำ่นไมช่ ำระเงนิสว่นทีเ่หลอืตำมวันทีก่ ำหนด ทำงบรษัิทฯ ถอืวำ่ทำ่นยกเลกิกำรเดนิทำงโดยไมม่ี

เงือ่นไข 

คา่ทวัรร์วม : 

  คำ่ตั๋วเครือ่งบนิไป-กลับ กรงุเทพฯ-เดล-ีกรงุเทพฯ โดยสำยกำรบนิ แอร ์อนิเดยี และตั๋วเครือ่งบนิ

ภำยใน เดล ี– ศรนีำคำ – เดล ี โดยสำยกำรบนิ แอร ์อนิเดยี 

 คำ่ภำษีสนำมบนิทกุแหง่ และคำ่ประกนัภัยสำยกำรบนิ 

 คำ่โรงแรมทีพั่ก 9 คนื ระดับมำตรฐำน (พักหอ้งละ 2 ทำ่น) 

 คำ่อำหำรทกุมือ้ตำมระบ ุและคำ่น ้ำดืม่ วันละ 2 ขวด/ทำ่น 

 คำ่พำหนะในกำรน ำเทีย่ว ตลอดกำรเดนิทำง 

 คำ่เขำ้ชมสถำนทีต่ำมระบไุวใ้นโปรแกรม 

 คำ่ธรรมเนยีมวซีำ่อนิเดยี ส ำหรับหนังสอืเดนิทำงประเทศไทย  

 คำ่มัคคเุทศกท์อ้งถิน่ และหัวหนำ้ทัวรค์นไทย คอยอ ำนวยควำมสะดวกใหแ้กท่ำ่นตลอดกำรเดนิทำง 

 คำ่ประกนัอบุัตเิหตรุะหวำ่งกำรเดนิทำงในวงเงนิทำ่นละ1,000,000บำท และคำ่รักษำพยำบำลใน

ตำ่งประเทศวงเงนิ 500,000 บำท (ประกนัไมค่รอบคลมุผูท้ ีม่อีายตุ ัง้แต7่5ปีขึน้ไป) 

คา่ทวัรไ์มร่วม : 

  คำ่ทปิไกดท์อ้งถิน่, คนขบัรถ ฯ ตลอดทรปิ จ ำนวน 45 USD ตอ่ทำ่น 

 คำ่ทปิหัวหนำ้ทัวรไ์ทย ตลอดทรปิ จ ำนวน 30 USD หรอืขึน้อยูก่บัควำมพงึพอใจของทำ่น 

 คำ่ใชจ้ำ่ยสว่นตัวอำท ิคำ่โทรศัพท,์ คำ่ซกัรดี, คำ่เครือ่งดืม่ในหอ้งพัก และคำ่อำหำรทีส่ัง่มำในหอ้งพัก
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ค่ำอำหำรและเครือ่งดืม่ทีส่ั่งพเิศษในรำ้นอำหำรนอกเหนือจำกทีท่ำงบรษัิทจัดใหย้กเวน้จะตกลงกัน

เป็นกรณีพเิศษ เชน่ หำกทำ่นทำนไดเ้ฉพำะอำหำรทะเลเพยีงอยำ่งเดยีว ทำ่นตอ้งมคีำ่ใชจ้ำ่ยเพิม่ 

 คำ่ท ำหนังสอืเดนิทำง (พำสปอรต์) 

 คำ่น ้ำหนักของกระเป๋ำเดนิทำงทีเ่กนิกวำ่สำยกำรบนิก ำหนด (30 กก./1ใบ/ทำ่น) 

 คำ่ภำษีมลูคำ่เพิม่ 7% และภำษีหัก ณ ทีจ่ำ่ย 3% 

 คำ่ธรรมเนยีมน ้ำมันของสำยกำรบนิ (หำกมกีำรปรับขึน้) 

 คำ่ใชจ้ำ่ยอืน่ๆ ทีไ่มไ่ดร้ะบไุวใ้นรำยกำร 

 ไมม่แีจกกระเป๋ำหรอืของพรเีมีย่มตำ่งๆ 

การยกเลกิ : 

  ยกเลกิกอ่นกำรเดนิทำง 45 วัน  คนืค่ำใชจ้่ำยทัง้หมด (ยกเวน้ค่ำธรรมเนียมท่ำน

ละ 1,000 บำท+ค่ำวซี่ำทีย่ืน่และตั๋วเครื่องบนิที่

ออกล่วงหนำ้และกรุ๊ปทีเ่ดนิทำงชว่งวันหยุดหรือ

เทศกำล (สงกรำนต ์วันแรงงำน ชว่งเดอืนตลุำคม 

และปีใหม่) ทีต่อ้งกำรันต ีมัดจ ำกับทำงสำยกำร

บนิหรอืกรุ๊ปทีม่กีำร กำรันตคีำ่มัดจ ำทีพั่ก โดยตรง

หรือ โดยกำรผ่ ำนตั ว แทนในปร ะ เทศหรือ

ตำ่งประเทศและไมอ่ำจขอคนืเงนิได)้ 

  ยกเลกิกอ่นกำรเดนิทำง 30-44 วัน  หักคำ่มัดจ ำ 31,000 บำท + คำ่วซีำ่และ

คำ่ใชจ้ำ่ยอืน่ (ถำ้ม)ี 

  ยกเลกิกอ่นกำรเดนิทำง 1-29 วัน  หักคำ่ใชจ้ำ่ย 100% ของคำ่ทัวร ์

หำกมกีำรยกเลกิกำรจองทัวร ์หลังไดท้ ำกำรยืน่วซีำ่เรยีบรอ้ยแลว้ บรษัิทขอสงวนสทิธิใ์น 

กำรน ำเลม่พำสปอรต์ไปยกเลกิวซีำ่ในทกุกรณี ไมว่ำ่คำ่ใชจ้ำ่ยในกำรยืน่วซีำ่จะรวมหรอืแยกจำกรำยกำรทัวรก์็ตำม 

เอกสารในการใชย้ ืน่วซีา่ : 

1.สแกนหนำ้สหีนังสอืเดนิทำง (พำสปอรต์) ทีม่อีำยุใชง้ำนไม่ต ำ่กว่ำ 6 เดอืนนับจำกวันเดนิทำง หำกหมดอำยุกรุณำ

น ำไปต่ออำยุกอ่นน ำสง่ และแผ่นตดิวซีำ่คงเหลอือย่ำงนอ้ย 2-3 หนำ้ (ไม่จ ำเป็นตอ้งเก็บเล่มพำสปอรต์ ถำ้ท่ำนตอ้งใช ้

เดนิทำง) 

2.สแกนรปูถำ่ยสหีนำ้ตรงปัจจุบัน พืน้ฉำกหลังรปูตอ้งมสีขีำวเทำ่นัน้ รปูจะตอ้งเป็นภำพทีค่มชดั หำ้มสวมแวน่สำยตำ หำ้ม

มเีงำ หำ้มถำ่ยรปูและตกแตง่ภำพจำกคอมพวิเตอร์ (ถำ่ยไมเ่กนิ 6 เดอืน) ขนำด 2 x 2 นิว้ 2 รปู (ทำงสถำนทูตไม่

พจิำรณำรูปทีถ่่ำยเอง) 

3. กรอกขอ้มลูเพิม่เตมิในเอกสำรเกีย่วกบักำรขอวซีำ่ (บรษัิทจะสง่ใหท้ำ่น ณ วันทีท่ ำกำรจองทัวร)์ 

หมายเหต ุ: บรษิทัฯจะท า E-Visa ซึง่ผูเ้ดนิทางไมต่อ้งโชวต์วัทีส่ถานทตูฯ แตต่อ้งไปท าการสแกนนิว้มอืที ่ตม. 

ของอนิเดยีคะ่ 

หมายเหต ุ: 

 บรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นกำรยกเลกิกำรเดนิทำง ในกรณีทีม่ผีูเ้ดนิทำง ต ่ำกวำ่ 10 ทำ่น โดยจะแจง้ใหผู้เ้ดนิทำงทรำบ
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ลว่งหนำ้ อยำ่งนอ้ย 20 วัน กอ่นกำรเดนิทำง  

 บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิก์ำรเปลีย่นแปลงโปรแกรม รำคำ และเงือ่นไขทัง้หมดโดยมติอ้งแจง้ใหท้รำบล่วงหนำ้ 

 บรษัิทฯ มสีทิธิท์ีจ่ะเปลีย่นแปลงรำยละเอยีดบำงประกำรในทัวรน์ี้ เมือ่เกดิเหตุสดุวสิัยจนไม่อำจแกไ้ขได ้

 บรษัิทฯ มสีทิธิใ์นกำรเปลีย่นแปลงกำรพำเขำ้ชม สถำนทีท่่องเทีย่วใดๆทีปิ่ดท ำกำร โดยจะจัดหำสถำนทีท่่องเทีย่ว

อืน่ๆเพือ่ทดแทนเป็นล ำดับแรก หรอืคนืค่ำเขำ้ชมแกผู่เ้ดนิทำงแทน 

 รำยกำรอำจมกีำรเปลีย่นแปลงตำมควำมเหมำะสม เนื ่องจำกควำมล่ำชำ้ของสำยกำรบนิ โรงแรมทีพ่ ักใน

ต่ำงประเทศ เหตุกำรณ์ทำงกำรเมอืง และภัยธรรมชำต ิฯลฯ ทีอ่ยู่นอกเหนือกำรควบคุมของทำงบรษัิทฯ หรอื 

ค่ำใชจ้่ำยเพิม่เตมิทีเ่กดิขึน้ทำงตรง หรอืทำงออ้ม เชน่ กำรเจ็บป่วย กำรถูกท ำรำ้ย กำรสญูหำย ควำมล่ำชำ้ หรอื 

จำกอบุัตเิหตุต่ำงๆ  ทัง้นี้ บรษัิทฯ จะค ำนงึถงึควำมปลอดภัยและควำมสะดวกของผูเ้ดนิทำงเป็นส ำคัญ 

 บรษัิทฯ จะไม่รับผดิชอบในกรณีทีก่องตรวจคนเขำ้เมอืง หำ้มผูเ้ดนิทำงเขำ้หรอืออกนอกประเทศ เนื่องจำกมสีิง่ผดิ

กฎหมำย หรอืสิง่ของหำ้มน ำเขำ้ประเทศ เอกสำรเดนิทำงไม่ถูกตอ้ง หรอื ควำมประพฤตสิอ่ไปในทำงเสือ่มเสยี 

หรอืดว้ยเหตุผลใด ๆ ก็ตำมทีก่องตรวจคนเขำ้เมอืงพจิำรณำแลว้ ทำงบรษัิทฯ ไม่รับผดิชอบค่ำใชจ้่ำย 

 รำยกำรนี้เป็นเพยีงขอ้เสนอทีต่อ้งไดร้ับกำรยนืยันจำกบรษัิทฯอกีครัง้หนึง่ หลังจำกไดส้ ำรองทีน่ั่งบนเครือ่ง และ

โรงแรมทีพั่กในต่ำงประเทศเป็นทีเ่รยีบรอ้ย แต่อย่ำงไรก็ตำมรำยกำรนี้อำจเปลีย่นแปลงไดต้ำมควำมเหมำะสม 

 กำรไมรั่บประทำนอำหำรบำงมือ้ไมเ่ทีย่วตำมรำยกำร ไมส่ำมำรถขอหักคำ่บรกิำรคนืได ้เพรำะกำรช ำระคำ่ทัวรเ์ป็นไป

ในลักษณะเหมำจำ่ย 

 ในกรณีทีท่ำ่นจะใชห้นังสอืเดนิทำงรำชกำร (เลม่สนี ้ำเงนิ) / หนังสอืเดนิทำงนักกำรทตู (เลม่สแีดง) เดนิทำงกับคณะ 

บรษัิทฯ สงวนสทิธิท์ีจ่ะไมรั่บผดิชอบ หำกทำ่นถกูปฏเิสธกำรเขำ้หรอืออกนอกประเทศใดประเทศหนึง่ เพรำะโดยปกติ

นักทอ่งเทีย่วใชห้นังสอืเดนิทำงบคุคลธรรมดำ (เลม่สเีลอืดหม)ู 

กรณีเดนิทางโดยลกูคา้จดัการต ัว๋เครือ่งบนิเอง 

 ในกรณีลกูคำ้ด ำเนนิกำรเรือ่งตั๋วเครือ่งบนิเองและมำเทีย่วรวมกบัคณะ (Join Tour) ลกูคำ้ตอ้งด ำเนนิกำรมำพบคณะ

ทัวรด์ว้ยตัวเอง และตอ้งรับผดิชอบคำ่ใชจ้ำ่ยในกำรมำพบคณะใหญด่ว้ยตัวเอง รวมถงึหำกกรณีเทีย่วบนิของคณะใหญ่

เกดิควำมลำ่ชำ้หรอืยกเลกิเทีย่วบนิอนัดว้ยสำเหตใุดๆก็ตำม 

ต ัว๋เครือ่งบนิ 

 ในกำรเดนิทำงเป็นหมูค่ณะผูโ้ดยสำรจะตอ้งเดนิทำงไป-กลับ หำกทำ่นตอ้งกำรเลือ่นวันเดนิทำงกลับ ทำ่นจะตอ้งช ำระ 

คำ่ใชจ้ำ่ยสว่นตำ่งทีส่ำยกำรบนิเรยีกเก็บโดยสำยกำรบนิ เป็นผูก้ ำหนด ซึง่ทำงบรษัิทฯ ไมส่ำมำรถเขำ้ไปแทรกแซงได ้

และในกรณีทีย่กเลกิกำรเดนิทำง ถำ้ทำงบรษัิทไดอ้อกตั๋วเครือ่งบนิไปแลว้ ผูเ้ดนิทำงตอ้งรอ Refund ตำมระบบของ

สำยกำรบนิเทำ่นัน้ (ในกรณีทีต่ั๋วเครือ่งบนิสำมำรถท ำกำร Refund ไดเ้ทำ่นัน้) 

 ท่ำนทีจ่ะออกตั๋วเครือ่งบนิภำยในประเทศ โปรดแจง้ฝ่ำยขำยกอ่นเพื่อขอค ำยนืยันว่ำทัวรนั์น้ๆ ยนืยันกำรเดนิทำง 

แน่นอน หำกทำ่นออกตั๋วภำยในประเทศโดยไมไ่ดร้ับกำรยนืยันจำกพนักงำน แลว้ทัวรนั์น้ยกเลกิ บรษัิทฯไมส่ำมำรถ

รับผดิชอบคำ่ใชจ้ำ่ยใดๆทีเ่กีย่วขอ้งกบัตั๋วเครือ่งบนิภำยในประเทศได ้

 หำกในกรณีทีส่ำยกำรบนิมกีำรปรับเปลีย่นตำรำงเทีย่วบนิ ซึง่อยูน่อกเหนือจำกกำรควบคมุทำงบรษัิทจะไมรั่บผดิชอบ

ตอ่คำ่ใชจ้ำ่ยใดๆทัง้สัน้ 

 เมือ่ทำ่นจองทัวรแ์ละช ำระมัดจ ำแลว้ หมำยถงึทำ่นยอมรับในขอ้ควำมและเงือ่นไขทีบ่รษัิทฯแจง้แลว้ขำ้งตน้ 
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โรงแรมและหอ้ง 

 หอ้งพักในโรงแรมเป็นแบบหอ้งพักคู่ ( TWN/DBL ) ในกรณีทีท่ำ่นมคีวำมประสงคจ์ะพักแบบ 3 ทำ่น / 3 เตยีง ( 

TRIPLE ROOM ) ขึน้อยูก่บัขอ้ก ำหนดของหอ้งพักและรปูแบบของหอ้งพักของแตล่ะโรงแรม ซึง่มักมคีวำมแตกตำ่ง

กนั ซึง่อำจจะท ำใหท้ำ่นไมไ่ดห้อ้งพักตดิกนัตำมทีต่อ้งกำร หรอื อำจไมส่ำมำรถจัดหอ้งทีพั่กแบบ 3 เตยีงได ้

กระเป๋าเล็กถอืตดิตวัขึน้เครือ่งบนิ 

 กรณุำงดน ำของมคีม ทกุชนดิ ใสใ่นกระเป๋ำใบเล็กทีจ่ะถอืขึน้เครือ่งบนิ เชน่ มดีพับ กรรไกรตัดเล็บทกุขนำด ตะไบเล็บ 

เป็นตน้ กรณุาใสใ่นกระเป๋าเดนิทางใบใหญห่ำ้มน ำตดิตัวขึน้บนเครือ่งบนิโดยเด็ดขำด 

 วัตถทุีเ่ป็นลักษณะของเหลว อำท ิครมี โลชัน่ น ้ำหอม ยำสฟัีน เจล สเปรย ์และเหลำ้ เป็นตน้ จะถกูท ำกำรตรวจอยำ่ง

ละเอยีดอกีครัง้ โดยจะอนุญำตใหถ้อืขึน้เครือ่งไดไ้มเ่กนิ 10 ชิน้ ในบรรจภุัณฑล์ะไมเ่กนิ 100 ml. แลว้ใสร่วมเป็นที่

เดยีวกันในถุงใสพรอ้มทีจ่ะส ำแดงต่อเจำ้หนำ้ทีรั่กษำควำมปลอดภัยตำมมำตรกำรองคก์ำรกำรบนิพลเรือนระหว่ำง

ประเทศ ( ICAO ) 

 หำกทำ่นซือ้สนิคำ้ปลอดภำษีจำกสนำมบนิ จะตอ้งปิดผนกึถงุโดยระบ ุวันเดนิทำง เทีย่วบนิ จงึสำมำรถน ำขึน้เครือ่งได ้

และหำ้มมรีอ่งรอยกำรเปิดปำกถงุโดยเด็ดขำด 

การชดเชยคา่กระเป๋าในการสญูหาย 

 ของมคี่ำทุกชนิด ขอแนะน าไมค่วรใสเ่ขา้ไปในกระเป๋าใบใหญท่ีเ่ช็คไปกบัเครือ่ง เพรำะหำกเกดิกำรสูญหำย 

สำยกำรบนิจะรับผดิชอบชดใชต้ำมกฎไออำตำ้เทำ่นัน้ ซึง่จะชดใชใ้หป้ระมำณ กโิลกรัมละ 20 USD คณูดว้ยน ้ำหนัก

กระเป๋ำจรงิ ทัง้นี้จะชดเชยไมเ่กนิ USD 400 กรณีเดนิทำงชัน้ธรรมดำ (Economy) หรอื USD 600 กรณีเดนิทำงชัน้

ธรุกจิ (Business) ดังนัน้จงึไมแ่นะน ำใหโ้หลดของมคีำ่ทกุประเภทลงกระเป๋ำใบใหญ ่ 

 กรณีกระเป๋ำใบเล็ก (Hand Carry) เกดิกำรสญูหำย บรษัิทฯ ไมส่ำมำรถรับผดิชอบชดเชยคำ่เสยีหำยใหท้ำ่นได ้ดังนัน้

ทำ่นตอ้งระวังทรัพยส์นิสว่นตัวของทำ่น 

 บรษัิทขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะรับผดิชอบในกรณีกระเป๋ำเดนิทำงของทำ่นเกดิควำมช ำรดุ หรอืสญูหำย ไมว่ำ่กรณีใดๆ ทัง้สิน้ 

ในระหวำ่งกำรเดนิทำง 

การเดนิทางเป็นครอบครวั  

 หำกท่ำนเดินทำงเป็นครอบครัวใหญ่ หรือเดินทำงพรอ้มสมำชิกในครอบครัว ที่ตอ้งไดรั้บกำรดูแลพิเศษ 

(Wheelchair), เด็ก, และผูส้งูอำย ุมโีรคประจ ำตัว ไมส่ะดวกเดนิทอ่งเทีย่วในระยะเวลำเกนิกวำ่  

4-5 ชั่วโมงตดิตอ่กัน ม่ำนและครอบครัวตอ้งใหก้ำรดูแลสมำชกิภำยในครอบครัวของทำ่นเอง เนื่องจำกกำรเดนิทำง

เป็นหมูค่ณะ หัวหนำ้ทัวรม์คีวำมจ ำเป็นตอ้งดแูลคณะทัวรท์ัง้หมด 

หลงัจากการจองทวัรแ์ละช าระเงนิมดัจ าแลว้ ทางบรษิทัฯ ถอืวา่ทา่นไดย้อมรบัในขอ้ตกลงและเงือ่นไข 

ทีบ่รษิทัไดร้ะบไุวข้า้งตน้ทกุประการ 
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โปรดทราบ 

 

1. กรุณำช ำระคำ่มัดจ ำทัวรแ์ละเงนิสว่นทีเ่หลอืในเวลำทีเ่จำ้หนำ้ทีก่ ำหนด หำกลกูคำ้ไม่ช ำระตำมก ำหนดระบบจะตัดชือ่ลกูคำ้

กรุ๊ปนัน้ออกโดยอัตโนมัตเิพือ่เปิดโอกำสใหลู้กคำ้ท่ำนอืน่ทีร่อควิอยู่ โดยถอืว่ำลูกคำ้ยกเลกิกำรเดนิทำงตำมเงือ่นไขทำ้ย

โปรแกรมทัวร ์

2. ในกรณีทีเ่กดิเหตุใดๆจนท ำใหลู้กคำ้ไม่สำมำรถออกเดนิทำงได ้เชน่ มลีูกคำ้กลุ่มใหญ่ยกเลกิกำรเดนิทำงกระทันหัน ภัย

ธรรมชำต ิเทีย่วบนิถูกยกเลกิ ฯลฯ บรษัิทฯจะพยำยำมหำโปรแกรมทัวรอ์ืน่ในรำคำและชว่งเวลำใกลเ้คยีงกันทดแทน ทัง้นี ้

ลกูคำ้ทรำบและเขำ้ใจดวีำ่เหตกุำรณ์ดังกลำ่วถอืเป็นเหตสุดุวสิยั และเชือ่ม่ันวำ่บรษัิทฯไดพ้ยำยำมอยำ่งสดุควำมสำมำรถใน

กำรหำโปรแกรมทดแทนดงักลำ่วแลว้  

 ดังนัน้ ลกูคำ้จะไมย่กเหตนุีม้ำเป็นขอ้เรยีกรอ้งใดๆกบับรษัิทฯ หำกลกูคำ้ประสงครั์บเงนิคนื บรษัิทฯยนิดคีนืเงนิตำม

เงือ่นไขทำ้ยโปรแกรมทัวร ์

3. กรณีลกูคำ้ยกเลกิกำรเดนิทำงแลว้สง่ผลใหท้ัง้กรุ๊ปออกเดนิทำงไมไ่ด ้บรษัิทฯขอสงวนสทิธไิมค่นืเงนิทัง้หมดในทกุกรณี 

4. กำรยืน่ขอวซีำ่แบบกรุ๊ปจะใชเ้วลำนำนกว่ำกำรยืน่ขอวซีำ่แบบเดีย่วมำก บ่อยครัง้ทีลู่กคำ้จะทรำบผลวซีำ่ก่อนกำรเดนิทำง

เพยีง 1 วนั (ขึน้อยูก่บัควำมครบถว้นรวดเร็วในกำรยืน่เอกสำรของลกูคำ้แตล่ะกรุ๊ป และปรมิำณงำนในชว่งนัน้ๆของสถำนฑตู) 

ซึง่หมำยควำมวำ่ลกูคำ้อำจจะตอ้งช ำระคำ่ทัวรท์ัง้หมดกอ่นจะทรำบผลวซีำ่ 

เพือ่ป้องกนัปัญหำดงักลำ่ว บรษัิทฯขอแนะน ำใหล้กูคำ้สละเวลำไปยืน่วซีำ่เดีย่วเพือ่จะไดท้รำบผลวซีำ่อยำ่งรวดเร็วกอ่น

ช ำระคำ่ทัวร ์กรณุำแจง้ควำมประสงคย์ืน่วซีำ่เดีย่วกบัเจำ้หนำ้ทีท่ันท ี

5. ในกำรขอวซีำ่ กรุณำยืน่เอกสำรตำมชนดิและเงือ่นไขทีเ่จำ้หนำ้ทีก่ ำหนดอยำ่งเคร่งครัด หำกลกูคำ้ไมป่ฏบิัตติำมและวซีำ่ไม่

ผำ่น บรษัิทฯจะถอืวำ่ลกูคำ้ยกเลกิกำรเดนิทำงตำมเงือ่นไขทำ้ยโปรแกรมทัวร ์

6. ในกำรยืน่วซีำ่ทีส่ถำนฑูต บรษัิทฯจะจัดเจำ้หนำ้ทีเ่พือ่อ ำนวยควำมสะดวกกรุ๊ปละ 1 คน หำกลูกคำ้ตอ้งกำรเจำ้หนำ้ทีดู่แล

เฉพำะบคุคลเป็นกรณีพเิศษ บรษัิทฯจะคดิคำ่บรกิำรครัง้ละ 500 บำทตอ่ลกูคำ้ 1 ทำ่น 

7. กำรพจิำรณำอนุมัตวิซีำ่ทกุขัน้ตอน เป็นเอกสทิธิข์องสถำนฑตูโดยจะไมม่กีำรชีแ้จงเหตผุลและจะไมค่นืคำ่วซีำ่ในทกุกรณี หำ

กวซีำ่ไมผ่ำ่นบรษัิทฯจะถอืวำ่ลกูคำ้ยกเลกิกำรเดนิทำงตำมเงือ่นไขทำ้ยโปรแกรมทัวร ์

8. กรณีสำยกำรบนิปฏเิสธกำรออกตั๋วใหล้กูคำ้เป็นรำยบคุคลไม่วำ่ในกรณีใด บรษัิทฯจะถอืวำ่ลกูคำ้ทำ่นนัน้ยกเลกิกำรเดนิทำง

ตำมเงือ่นไขทำ้ยโปรแกรม 

9. กำรอนุญำตใหเ้ขำ้-ออกประเทศ เป็นเอกสทิธิข์องเจำ้หนำ้ทีต่รวจคนเขำ้เมอืง และจะไมม่กีำรชีแ้จงเหตผุล หำกลกูคำ้ไมไ่ด ้

รับอนุญำตใหเ้ขำ้-ออกประเทศ บรษัิทฯถอืวำ่ลกูคำ้ยกเลกิกำรเดนิทำงตำมเงือ่นไขทำ้ยโปรแกรมทัวร ์

10. หำกลกูคำ้ไม่ใชห้รอืไม่สำมำรถใชบ้รกิำรใดๆทีจั่ดไวใ้นโปรแกรมทัวร ์บรษัิทฯถอืวำ่ลกูคำ้สมัครใจสละสทิธใินกำรใชบ้รกิำร

นัน้ๆและจะไมม่กีำรคนืเงนิ 

11. บรษัิทฯ สงวนสทิธยิกเลกิหรอืเลือ่นกำรเดนิทำงหำกจ ำนวนผูเ้ดนิทำงไมถ่งึจ ำนวนขัน้ต ่ำทีบ่รษัิทฯก ำหนดไว ้และ/หรอื ดว้ย

เหตสุดุวสิยัใดๆ บรษัิทฯยนิดคีนืคำ่ใชจ้ำ่ยทีล่กูคำ้ไดช้ ำระมำแลว้เต็มจ ำนวน (ยกเวน้คำ่วซีำ่) กรณีลกูคำ้ช ำระดว้ยบัตรเครดติ 

บรษัิทฯสงวนสทิธหิกัคำ่ธรรมเนยีมบตัรเครดติ 3% (บตัรในประเทศ) 

12. เนือ่งจำกในปัจจุบัน พบปัญหำกระเป๋ำเดนิทำงสญูหำยหรอืลำ่ชำ้บอ่ยครัง้ บรษัิทฯขอแนะน ำใหล้กูคำ้ลดควำมเสีย่งโดยแบง่

สมัภำระและของใชจ้ ำเป็นสว่นหนึง่แยกไวใ้นกระเป๋ำอกีใบหนึง่เพือ่โหลด หรอื ถอืขึน้เครือ่ง (กรณีถอืขึน้เครือ่ง ตอ้งปฏบิัติ

ตำมเงือ่นไขทีส่ำยกำรบนิก ำหนด) และ/หรอื ซือ้ประกนักรณีกระเป๋ำเดนิทำงสญูหำยหรอืลำ่ชำ้ หำกกระเป๋ำเดนิทำงสญูหำย 

อำจตอ้งใชเ้วลำหลำยเดอืนในกำรเรยีกรอ้งควำมรับผดิชอบจำกสำยกำรบนิ และทีส่ ำคญั ลกูคำ้อำจไมส่ำมำรถซือ้เสือ้ผำ้และ

ของใชส้ว่นตวัไดใ้นบำงสถำนที ่

13. โดยปกต ิโปรแกรมทัวรจ์ะรวมกรมธรรมป์ระกนัชวีติและประกนัอบุตัเิหตไุวแ้ลว้ แตไ่มค่รอบคลมุถงึกำรประกนัสขุภำพทกุกรณี 

เชน่ ทอ้งเสยี แพอ้ำหำร แพอ้ำกำศ โรคประจ ำตัว ฯลฯ บรษัิทฯขอแนะน ำใหท้่ำนซือ้ประกนัสขุภำพระหวำ่งเดนิทำงไวเ้ผือ่

กรณีฉุกเฉนิทำงกำรแพทยต์ำ่งๆ หำกตอ้งกำรกรณุำแจง้ควำมจ ำนงคก์บัเจำ้หนำ้ทีท่ันท ี

14.  โปรแกรมทัวรน์ี้บรษัิทฯเป็นเพยีงตัวแทนขำยมไิดเ้ป็นผูด้ ำเนนิกำร ลกูคำ้สำมำรถสอบถำมชือ่บรษัิททีเ่ป็นผูด้ ำเนนิกำรทัวร์

โปรแกรมนี้ไดต้ลอดเวลำ ทัง้นี้ บรษัิทฯขอจ ำกัดควำมรับผดิชอบใดๆไม่เกนิจ ำนวนเงนิทีบ่รษัิทไดรั้บจรงิตำมหลักฐำนทำง

บญัชเีทำ่นัน้ 

 

บรษิทัฯถอืวา่ ลกูคา้ไดอ้า่นและยอมรบัเงือ่นไขตา่งๆในโปรแกรมทวัรน์ีโ้ดยตลอดแลว้จงึช าระเงนิมดัจ า 

 

สนใจโปรแกรมทวัร ์กรณุาตดิตอ่เจา้หนา้ที ่

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


