
 

                        

 

  

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 ก ำหนดกำรเดนิทำง 

 

วนัที ่: 22-27 มนีำคม 2562 28,888 

วนัที ่: 29 มนีำคม – 03 เมษำยน 2562 28,888 

วนัที ่: 06-11 เมษำยน 2562 29,888 

วนัที ่: 11-16 เมษำยน 2562 30,888 

วนัที ่: 12-17 เมษำยน 2562 30,888 

Summer in Kashmir อกัรำ ทชัมำฮำล  

6วนั 4คนื โดยสำยกำรบนิ สไปรทเ์จ็ท (SG) 

เร ิม่ตน้เพยีง 28,888.- 

                          รำยกำรทวัร ์+ ต ัว๋เคร ือ่งบนิ 

• เยอืนดนิแดนทีส่วยทีส่ดุในโลกเปรยีบประดจุสวรรคบ์นโลกมนุษย ์“แคชเมยีร”์ 

• ชมความงามของ กลุมารค์ &โซนามารค์ ทีม่ทีุง่หญา้เขยีวขจแีละเทอืกเขาหมิะรายรอบ 

 ชมเทศกาลดอกทวิลปิบานสะพร่ัง (ประมาณเดอืนม.ีค. – เม.ย.) 

• น าทา่นน่ัง “เคเบลิคาร”์ (รวมคา่ขึน้แลว้) ชมทศันียภาพแบบพาโนรามาอันสวยงาม 

• น่ังเรอืซคิาร่าลอ่งทะเลสาบ (รวมคา่ลอ่งเรอืแลว้) ทีส่วยใสดจุกระจกสะทอ้นความงามของทอ้งฟ้ากลางเทอืกเขาหมิาลัย  

• ชม “ทัชมาฮาล”อนุสรณ์แหง่ความรักอนัลอืชือ่และ “อักราฟอรด์” ป้อมปราการทีย่ ิง่ใหญ ่



 

                        

 

วนัที ่: 13-18 เมษำยน 2562 30,888 

วนัที ่: 27 เมษำยน – 02 พฤษภำคม 2562 29,888 

วนัที ่: 03-08 พฤษภำคม 2562 28,888 

   

โปรแกรมกำรเดนิทำง 

วนัที ่1 กรงุเทพฯ -เดลล ี– ศรนีำคำ (บนิภำยใน)  – สวนชำลมิำร ์– สวนนชิำบำกห ์– ศรนีำคำ 

 

00.30 น. 

 

คณะพรอ้มกนัทีส่นามบนิสวุรรณภมู ิอาคารผูโ้ดยสารขาออกระหวา่งประเทศชัน้ 4 เคาน์เตอรC์ โดยมเีจา้หนา้ที่

คอยอ านวยความสะดวกจัดเตรยีมเอกสารการเดนิทางและสัมภาระใหก้ับทา่น 

03.35 น.  ออกเดนิทางสูเ่มอืงเดลลโีดยสายการบนิสไปรทเ์จ็ทเทีย่วบนิที ่SG88 (ใชเ้วลาเดนิทางโดยประมาณ 4.30 ชม.) 

(ไมม่บีรกิารอาหารบนเครือ่ง)  

06.35 น. ถงึสนามบนินานาชาตอินิธริาคานธเีมอืงเดลลปีระเทศอนิเดยีผา่นขัน้ตอนการตรวจคนเขา้เมอืงและศลุกากร (เวลา

ในประเทศอนิเดยีชา้กวา่เมอืงไทย 1.30 ชม. ขอใหท้กุทา่นตัง้เวลาใหมเ่พือ่ไมส่ับสน)จากนัน้น าทา่นเดนิทางสู่

สนำมบนิภำยในประเทศเพือ่เดนิทำงไปยงัเมอืงศรนีำคำเมอืงหลวงของแควน้จามมแูละแคชเมยีร ์

10.25 น. ออกเดนิทางสูเ่มอืงศรนีาคาโดยสายการบนิสไปรทเ์จ็ทโดยเทีย่วบนิที ่SG104 

11.55 น. เดนิทางถงึสนำมบนิศรนีำคำเชค็สัมภาระแลว้น าทา่นเดนิทางสูเ่มอืงแคชเมยีรโ์ดยน่ังรถทอ้งถิน่คนัละ5 ทา่น รถ

ทอ้งถิน่จะไมม่แีอรเ์นือ่งจากอณุหภมูทิีศ่รนีาคาเฉลีย่ประมาณ15 องศาอากาศจะเย็นสบายตลอดปีน าทา่นเขา้สูท่ ี่

พัก Deluxe House Boat ณทะเลสาบซึง่ครัง้หนึง่เคยเป็นทีป่ระพาสน์ของพระมหากษัตรยิผ์ูส้รา้งอนุสรณส์ถาน

แหง่ความรัก 

กลำงวนั รบัประทำนอำหำรกลำงวนั  

บำ่ย ไดเ้วลาสมควรน าทา่นเดนิทางชมสวนชำลมิำรท์ีเ่ป็นสวนแบบราชวงศโ์มกลุซึง่เป็นสวนแหง่ความรักของมหา

ราชาชาฮังคจีากนัน้น าทา่นชมสวนนชิำบำกหโ์ดยมตีน้เมเป้ิลอายกุวา่ 400 ปีรวมทัง้พันธุไ์มน้านาชนดิและ

ดอกไมต้ามฤดกูาล ในชว่งฤดใูบไมผ้ลจิะมดีอกทวิลปิบำนสะพร ัง่ (ประมำณเดอืนม.ีค. – เม.ย.) สวนแหง่นี้

สรา้งโดยยอซาฟคานมคีวามงดงามทีส่ดุทีจ่ะหาค าบรรยายไดใ้หท้า่นเพลดิเพลนิกับการถ่ายรูปกับดอกไมท้ีแ่สน

สวยและผ่านชมเมอืงเกา่แคชเมยีรท์ีต่ัง้เมอืงหลวงฤดรูอ้นของกษัตรยิใ์นราชวงศโ์มกลุทีส่รา้งเป็นลักษณะเฉพาะ

หรอืเรยีกไดว้า่เป็นศลิปะแคชเมยีร ์(กรณีทีส่วนนชิาบากหปิ์ด จะน าทา่นชมเมอืงศรนีาคาแทน) จากนัน้น าทา่น

เดนิทางกลับทีพั่ก 

ค ำ่ รบัประทำนอำหำรค ำ่ 

 ทีพ่กับำ้นเรอื DELUXE HOUSE BOAT 

วนัที ่2       ศรนีำคำ– กลุมำรค์– เคเบลิคำร ์(รวมคำ่ขึน้แลว้) – ศรนีำคำ 

 

เชำ้ 

 

รบัประทำนอำหำรเชำ้ ณ ทีพ่กับนบำ้นเรอื 

 น าทา่นเดนิทางโดยน่ังรถทอ้งถิน่ (คนัละ 5 ทา่น) ไมม่แีอรอ์ณุหภมูทิีศ่รนีาคาเฉลีย่ประมาณ 15 องศาอากาศจะเย็นสบาย

ตลอดปีขึน้สูเ่ทอืกเขากลุมารค์ซึง่เป็นสถานทีม่ทัีศนียภาพสวยงามแหง่หนึง่ในโลกในขณะขับรถสูเ่ทอืกเขำกลุมำรค์สอง

ขา้งทางจะเป็นทุง่นาขา้วสลับกับพันธุไ์มป่้าและฝงูแกะตามเทอืกเขาโดยเทอืกเขาหมิาลัยนี้จะมหีมิะปกคลมุสลับกันไปอยู่

หา่งจากเมอืงศรนีาคา 57 กโิลเมตร (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 2-3 ชัว่โมง) เทอืกเขากลุมารค์เป็นพืน้ทีร่าบทุง่หญา้ขนาด



 

                        

 

 

ใหญ่ทีส่งูทีส่ดุในโลกเมือ่ถงึกลุมารค์แลว้พาทา่นเทีย่วชมเทอืกเขาซึง่เป็นภเูขาทีส่วยงามแหง่หนึง่ในแคชเมยีรม์ชี ือ่วา่เป็น

ทุง่หญำ้ของดอกไม ้(Meadow of Flower) เดมิกลุมารค์มชี ือ่เรยีกวา่เกำรมิำรค์ตัง้โดยสลุตา่นยซูปุชารใ์นศตวรรษที ่

16 เนื่องจากเป็นทุง่หญา้ทีเ่ต็มไปดว้ยดอกไมป่้าทีง่อกงามตามฤดกูาลอกีทัง้ยังเป็นทีต่ัง้ของสนามกอลฟ์ 18 หลมุทีส่งูทีส่ดุ

ในโลกสงู 3,000 เมตรจากระดับน ้าทะเลและสถานทีเ่ลน่กฬีาสกนี ้าแขง็ในฤดหูนาวจนไมค่ดิวา่นี้เป็นประเทศอนิเดยี 

กลำงวนั รบัประทำนอำหำรกลำงวนั 

 น าทา่นไปยังสถำนเีคเบลิคำร ์(*รวมคำ่ขึน้แลว้)เพือ่ข ึน้ไปยังสถานีกงโดรบีนเขาอัฟฟารวั์ตเฟสที ่1 ดว้ยระยะทาง

ประมาณ 4 กโิลเมตร (หากทา่นตอ้งการขึน้สูย่อดเขาจะตอ้งน่ังเคเบิล้คารท์ีเ่ฟสที ่2 ข ึน้สูย่อดเขาเป็นระยะทางกวา่ 5 

กโิลเมตรทา่นสามารถซือ้ตั๋วไดท้ีส่ถานีเฟสที ่1 ทา่นละ950รูปีไมร่วมในคา่ทัวร)์ ซึง่ถอืไดว้า่เป็นเสน้ทางทีส่วยทีส่ดุและสงู

ทีส่ดุแหง่หนึง่ของเอเชยีเมือ่เดนิทางถงึทีห่มายสิง่ทีท่า่นจะไดพ้บคอืบรรยากาศและทัศนียภาพแบบพาโนรามาอันสวยงาม

บนเขาอัฟฟารวั์ตถา้ทอ้งฟ้าแจม่ใสก็จะสามารถมองเห็นยอดเขำนนักำพำรบ์ตั (Nanga Parbat)ของเทอืกเขาหมิาลัย

อสิระใหท้า่นไดเ้พลดิเพลนิกับกจิกรรมมากมายอาทเิชน่เลน่สกเีลือ่นสกหีมิะทา่นสามารถเลน่สกไีดร้ะหวา่งชว่งฤดหูนาว– 

ใบไมผ้ล ิ(ธ.ค. – เม.ย.) ซึง่คา่เลน่สกนีี้จะไมร่วมอยูใ่นคา่ทัวรส์ามารถแจง้หัวหนา้ทัวรห์รอืไกดท์อ้งถิน่เพือ่แจง้เลน่สกไีด ้

หรอืเก็บภาพความประทับใจไวเ้ป็นทีร่ะลกึตามอธัยาศัยไดเ้วลาสมควรน าทา่นเดนิทางกลับศรนีาคาระหวา่งทางใหท้า่นได ้

เพลดิเพลนิกับววิทวิทัศนส์องขา้งทาง  **หมายเหต ุหากเคเบลิคารปิ์ดไมส่ามารถขึน้ไดเ้นื่องจากสภาพอากาศ หรอื ทาง

ประเทศอนิเดยีประกาศปิด จงึไมส่ามารถขึน้ได ้ทางบรษัิทฯ จะคนืคา่เคเบลิคารใ์ห ้และขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่น

โปรแกรมเทีย่วสถานทีอ่ ืน่ โดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้** 

ค ำ่ รบัประทำนอำหำรค ำ่  

 ทีพ่กับำ้นเรอื DELUXE HOUSE BOAT 

วนัที ่3 ศรนีำคำ– โซนำมำรค์– ชมเทอืกเขำหมิำลยั– ศรนีำคำ 

 

เชำ้ 

 

รบัประทำนอำหำรเชำ้ ณ หอ้งอำหำรของโรงแรม 

 น าทา่นเดนิทางจากศรนีาคาสูโ่ซนามารค์ (ระยะทาง 80 กโิลเมตรใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 2-3 ชัว่โมง) ค าวา่“โซ

นา”แปลวา่ทอง“มารค์”แปลวา่เสน้ทาง…ในอดตีเสน้ทางนี้เป็นเสน้ทางคา้ขายในต านานหรอืทีเ่รยีกวา่เสน้ทางสาย

ไหมเนื่องจากภมูปิระเทศทีส่วยงามอกีทัง้มวีวิทวิทัศน์ทีส่วยงามตลอดสองขา้งทางการเดนิทางจะไดเ้หน็ภเูขาที่

ปกคลมุไปดว้ยหมิะรูปร่างแปลกตาสลับกับป่าตน้วอลนัตขนาดใหญ่ทีป่ลกูเรยีงรายตลอดสองขา้งทางเสน้ทางนีส้งู

กวา่ระดับน ้าทะเล 2,690 เมตรเรยีกวา่สวยงามมากตลอดเสน้ทางจากศรนีาคาผูเ้ดนิทางจะไดเ้ดนิทางไปและ

ถ่ายรูปไปตลอดทาง 

กลำงวนั รบัประทำนอำหำรกลำงวนั  

 จากนัน้พาทำ่นชมควำมงำมของเทอืกเขำหมิำลยัทีป่กคลมุดว้ยธำรน ำ้แข็งตลอดท ัง้ปี (คำ่ขีม่ำ้ 1,000 รปีู 

/ตอ่คนไมร่วมในคำ่ทวัร–์ สอบถำมรำคำกบัหวัหนำ้ทวัรอ์กีคร ัง้) ชมภเูขาสายน ้าล าธารและสัมผัสวถิชีวีติ

ความเป็นอยูข่องชาวพืน้เมอืงทีน่ั่นจนเพลดิเพลนิแทบไมอ่ยากจากมาเหมอืนผเีสือ้ทีบ่นิอยูใ่นแดนสวรรคไ์ดเ้วลา

สมควรน าทา่นเดนิทางกลับสูศ่รนีาคา 

ค ำ่ รบัประทำนอำหำรค ำ่  

 ทีพ่กับำ้นเรอื DELUXE HOUSE BOAT 

วนัที ่4 ศรนีำคำ– ลอ่งเรอืซคิำรำ่ (รวมคำ่ลอ่งเรอื) – เดลล ี(บนิภำยใน) – อกัรำ 

 

เชำ้ 

 

รบัประทำนอำหำรเชำ้ ณ หอ้งอำหำรของโรงแรม 



 

                        

 

วนัที ่5  อกัรำ– ทชัมำฮำล– อกัรำฟอรด์– เดลล ี– สนำมบนิ 

           

เชำ้  รบัประทำนอำหำรเชำ้ ณ หอ้งอำหำรของโรงแรม 

น าทา่นเขา้ชม ทชัมำฮำล แหลง่มรดกโลกเป็น 1 ใน 7 ส ิง่มหัศจรรยท์ีส่ าคญัของโลกซึง่อนุสรณ์สถานแหง่ความ

รักอันยิง่ใหญแ่ละอมตะของพระเจา้ชาหจ์าฮันทีม่ตีอ่พระนางมมุตัซโดยสรา้งขึน้ในปีค.ศ. 1631 ตอ่มาน าทา่นเดนิสู่

ประตสูสุานทีส่ลกัตัวหนังสอืภาษาอาระบคิทีเ่ป็นถอ้ยค าอทุศิและอาลัยตอ่บคุคลอนัเป็นทีรั่กทีจ่ากไปและน าทา่น

ถ่ายรูปกับลานน ้าพุทีม่อีาคารทัชมาฮาลอยูเ่บือ้งหลงัแลว้น าทา่นเขา้สูต่ัวอาคารทีส่รา้งจากหนิออ่นสขีาวบรสิทุธิ์

จากเมอืงมกรานะทีป่ระดับลวดลายดว้ยเทคนคิฝังหนิสตีา่งๆลงไปในเนื้อหนิทีเ่ป็นสถาปัตยกรรมช ิน้เอกของโลกที่

ออกแบบโดยชา่งจากเปอรเ์ซยีโดยอาคารตรงกลางจะเป็นรูปโดมซึง่มหีอคอยสีเ่สาลอ้มรอบตรงกลางดา้นในเป็นที่

ฝังพระศพของพระนางมมุตซัมาฮาลและพระเจา้ชาหจ์าฮันไดอ้ยูคู่เ่คยีงกนัตลอดชัว่นรัินดรทั์ชมาฮาลแหง่นีใ้ชเ้วลา

กอ่สรา้งทัง้หมด 12 ปีโดยสิน้เงนิไป 41 ลา้นรูปีมกีารใชท้องค าประดับตกแตง่สว่นตา่งๆของอาคารหนัก 500 

กโิลกรัมและใชค้นงานกวา่ 20,000 คนตอ่มาน าทา่นเดนิออ้มไปดา้นหลังทีต่ดิกับแมน่ ้ายมนุาโดยฝ่ังตรงกนัขา้มจะ

มพีืน้ทีข่นาดใหญถู่กปรับดนิแลว้โดยเลา่กนัวา่พระเจา้ชาหจ์าฮันเตรยีมทีจ่ะสรา้งสสุานของตัวเองเป็นหนิออ่นสดี า

โดยตัวรูปอาคารจะเป็นแบบเดยีวกันกับทัชมาฮาลเพือ่ทีจ่ะอยูเ่คยีงขา้งกันแตถู่กออรังเซบยดึอ านาจและน าตัวไป

คมุขังไวใ้นป้อมอักราเสยีกอ่น จากนัน้น าทา่นเขา้ชมอักราฟอรด์แหลง่มรดกโลกทิต่ดิรมิแมน่ ้ายมนุาสรา้งโดยพระ

เจา้อัคบารม์หาราชแหง่ราชวงศโ์มกลุเมือ่ปีค.ศ. 1565 เป็นทัง้พระราชวังทีป่ระทับและเป็นป้อมปราการตอ่มา

พระโอรสคอืพระเจา้ชาฮันกรีแ์ละพระนัดดา (โอรสของพระเจา้ชาฮันกรี)์ , พระเจา้ชาหจ์าฮานไดส้รา้งขยายตอ่เตมิ

ป้อมและพระราชวังแหง่นีอ้ยา่งใหญ่โตและน าทา่นเขา้ชมป้อมผ่านประตอู ามรรสงิหเ์ขา้สูส่ว่นทีเ่ป็นพระราชวังผ่าน

ลานสวนประดับอา่งหนิทรายสแีดงขนาดยักษ์ส าหรับสรงน ้าทา่นจะไดเ้ห็นสถาปัตยกรรมสามยคุสมัยตามรสนยิมที่

แตกตา่งกันของสามกษัตรยิน์ าทา่นเขา้ชมดา้นในพระต าหนักตา่งๆทีส่ลักลวดลายศลิปะแบบโมกลุทีม่อีทิธพิลจาก

ศลิปะอนิเดยีผสมผสานกับศลิปะเปอรเ์ซยีแลว้น าข ึน้สูร่ะเบยีงชัน้ทีส่องทีม่เีฉลยีงมขุซึง่สามารถมองเห็นชมทวิทัศน์

ล าน ้ายมนุาไดต้อ่มาน าชมหอ้งทีป่ระทับของกษัตรยิ,์พระโอรส, พระธดิาและองคต์า่งๆแลว้น าชมพระต าหนักมาซัม

มันบรูช์ทีม่เีฉลยีงมขุแปดเหลีย่มมหีนา้ตา่งเปิดกวา้งทีส่ามารถมองเหน็ทัชมาฮาลไดใ้นพระต าหนักนีเ้องทีเ่ลา่กันวา่

ชาหจ์าฮันถูกพระโอรสออรังเซบจองจ าขงัไว ้7 ปีในชว่งปลายรัชกาลจนสิน้พระชนมแ์ลว้ก็น าชมลานสวนประดับดิ

วันออีาอ าทีช่ัน้บนดา้นหนึง่เคยเป็นทีป่ระดษิฐานบัลลงักน์กยงูอันยิง่ใหญ่ (ปัจจบัุนอยูใ่นประเทศอหิร่าน) และทีล่าน

 จากนัน้น าทกุทา่นลอ่งเรอืซคิาร่าในทะเลสาบ (รวมคำ่ลอ่งเรอืแลว้) ซึง่เป็นเรอืพายแบบฉบับแคชเมยีร์

โดยเฉพาะชมวถิชีวีติชาวบา้นรมิน ้าทีอ่ยูท่า่มกลางฉากหลังภเูขาหมิะลอ้มรอบไปดว้ยทะเลสาบขับกลอ่มไปดว้ย

เสยีงนกนานาชนดิแตง่แตม้ดว้ยดอกไมน้ ้านานาพันธุ ์

กลำงวนั รบัประทำนอำหำรกลำงวนั  

 จากนัน้พาเดนิทางสูส่นามบนิศรนีาคา เพือ่เดนิทางสูเ่มอืงเดลล ี

12.30 น. ออกเดนิทางจากศรนีาคา เขา้สูเ่มอืงเดลล ี โดยสายการบนิในประเทศเทีย่วบนิที ่SG939 

14.00 น. เดนิทางถงึทา่อากาศยานภายในประเทศเมอืงเดลล ีจากนัน้น าทา่นเดนิทางโดยรถโคช้ปรับอากาศออกจากเมอืง

เดลลโีดยผ่านเขา้สูแ่ควน้อตุรประเทศทีอ่ดุมสมบรูณ์ดว้ยแหลง่เกษตรกรรมนานาชนดิทีผ่ลติเพือ่เลีย้งดชูาวอนิเดยี

ทัง้ประเทศไปตามถนนไฮเวยส์ายใหมผ่่านเขา้เมอืงใหญ่มธุราเขา้สูเ่มอืงอักรา 

ค ำ่ รบัประทำนอำหำรค ำ่  

 ทีพ่กั The Taj VilasHotel ระดบั 3 ดำว หรอืเทยีบเทำ่,เมอืงอกัรำ 

 



 

                        

 

สวนประดับแหง่นี้เองทีพ่ระเจา้ชาหจ์าฮันไดพ้บรักครัง้แรกกับพระนางมมุตัซทีไ่ดน้ าสนิคา้เป็นสรอ้ยไขม่กุเขา้มา

ขายใหก้ับนางในฮาเร็ม 

กลำงวนั รบัประทำนอำหำรกลำงวนั  

 

  น าทา่นเดนิทางกลับสูเ่มอืงเดลลเีมอืงหลวงของประเทศอนิเดยี ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 5 ชม. 

ค ำ่     รบัประทำนอำหำรค ำ่  

18.00 น. ไดเ้วลาอันสมควรน าทา่นเดนิทางสูส่นามบนินานาชาตอินิธริาคานธกีรุงนวิเดลล ี

21.20 น. น าทา่นเดนิทางกลับสูส่นามบนิสวุรรณภมูกิรุงเทพฯโดยสายการบนิสไปรท์เจท เทีย่วบนิที ่SG 87  

(ไมม่บีรกิารอาหารบนเครือ่ง) 

วนัที ่6  กรงุเทพฯ 

 

02.45 น. ถงึสนามบนิสวุรรณภมู ิกรงุเทพมหานคร โดยความสวัสดภิาพ 

 

อตัรำคำ่บรกิำร 

ก าหนดการเดนิทาง 

ผูใ้หญ ่
พักหอ้งละ  
2-3 ทา่น 
ทา่นละ 

เด็กมเีตยีง 
พักกับผูใ้หญ ่

1 ทา่น 
ทา่นละ 

เด็ก 8-12 ปี
(เสรมิเตยีง) 
ทา่นละ 

เด็ก 8-12 ปี 
(ไมเ่สรมิ
เตยีง) 
ทา่นละ 

พักเดีย่วเพิม่ 
ทา่นละ 

ราคา 
ไมร่วมตั๋ว 
ทา่นละ 

วันที ่: 22-27 มนีาคม 2562 28,888 28,888 27,888 26,888 5,900 14,888 

วันที ่: 29 มนีาคม – 03 เมษายน 2562 28,888 28,888 27,888 26,888 5,900 14,888 

วันที ่: 06-11 เมษายน 2562 29,888 29,888 28,888 27,888 5,900 15,888 

วันที ่: 11-16 เมษายน 2562 30,888 30,888 29,888 28,888 5,900 16,888 

วันที ่: 12-17 เมษายน 2562 30,888 30,888 29,888 28,888 5,900 16,888 

วันที ่: 13-18 เมษายน 2562 30,888 30,888 29,888 28,888 5,900 16,888 

วันที ่: 27 เมษายน – 02 พฤษภาคม 2562 29,888 29,888 28,888 27,888 5,900 15,888 

วันที ่: 03-08 พฤษภาคม 2562  28,888 28,888 27,888 26,888 5,900 14,888 

 

พำสปอรต์จะตอ้งมอีำยุกอ่นกำรเดนิทำงไมน่อ้ยกวำ่ 6 เดอืน พำสปอรต์ไทยเทำ่น ัน้ 

หมายเหต ุ* *  บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธใินการเปลีย่นแปลงเทีย่วบนิทัง้ไปและกลับโดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ทัง้น้ีขึน้อยูก่บัสายการบนิ บรษัิทฯ

ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงรายการเพือ่ความเหมาะสมไมว่า่จะเกดิจากความขัดขอ้งของ ยานพาหนะหรอืมเีหตหุนึง่เหตใุดจนท าใหไ้มส่ามารถ

ด าเนนิการตามหมายก าหนดการไดโ้ปรแกรมการเดนิทางเปลีย่นแปลงตามความเหมาะสม หรอืเปลีย่นแปลงรายการทอ่งเทีย่วบางรายการหรอื

ทดแทนรายการทอ่งเทีย่วบางรายการ และจะตอ้งมจี านวนผูโ้ดยสารจ านวน 15 ทา่นขึน้ไปจงึออกเดนิทาง ในกรณีทีม่จี านวนผูโ้ดยสารไมถ่งึ 15 

ทา่นไมม่หัีวหนา้ทัวรไ์ทย  อัตราคา่บรกิารน้ี ส าหรับเดนิทางตัง้แต ่20 ทา่นขึน้ไป ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงราคาในกรณีทีม่ผีูเ้ดนิทางไมถ่งึ 

20 ทา่น 

 

เง ือ่นไขกำรใชบ้รกิำร 

 

1. บรษัิทฯสงวนสทิธิท์ ีจ่ะไมรั่บผดิชอบตอ่คา่ชดเชยความเสยีหายไมว่า่กรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงของไทยไม ่อนุญาตให ้

เดนิทางออกหรอืกองตรวจคนเขา้เมอืงของแตล่ะประเทศไมอ่นุญาตใหเ้ขา้เมอืง 



 

                        

 

2. บรษัิทฯ สงวนสทิธิใ์นการทีจ่ะไมรั่บผดิชอบตอ่คา่ชดเชยความเสยีหาย อันเกดิจากเหตสุดุวสิัยทีท่าง บรษัิทฯไม ่สามารถ

ควบคมุไดเ้ชน่การนัดหยดุงาน, จลาจล, การลา่ชา้หรอืยกเลกิของเทีย่วบนิ 

3. บรษัิทฯสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงโปรแกรมรายการทอ่งเทีย่วโดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ (โปรแกรมและ

 รายละเอยีดของการเดนิทางอาจมกีารเปลีย่นแปลงได ้ทัง้นี้ข ึน้อยูก่ับภาวะอากาศ และเหตสุดุวสิัยตา่ง ๆ ทีไ่มส่ามารถ

คาดการณ์ลว่งหนา้โดยทางบรษัิทฯ จะค านงึถงึผลประโยชน์และความปลอดภัยของผูร่้วมเดนิทางเป็นส าคัญ) 

4. บรษัิทฯสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงอัตราคา่บรกิารโดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

5. กรณีทีค่ณะไมค่รบจ านวน 10 ทา่นทางบรษัิทฯสงวนสทิธิใ์นการงดออกเดนิทางโดยทางบรษัิทฯ จะแจง้ใหท้า่นทราบลว่งหนา้

อยา่งนอ้ย 7 วันกอ่นการเดนิทาง  

6. เมือ่ทา่นท าการซือ้โปรแกรมทัวร ์ทางบรษัิทฯ จะถอืวา่ทา่นรับทราบและยอมรับเงือ่นไขของหมายเหตทุกุขอ้แลว้ 

7. ในกรณีทีล่กูคา้ตอ้งออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรณุาตดิตอ่เจา้หนา้ทีข่องบรษัิทฯ กอ่นทกุครัง้ มฉิะนัน้ทางบรษัิทฯ จะไม่

ขอรับผดิชอบคา่ใชจ้า่ยใดๆ ทัง้ส ิน้  

อตัรำคำ่บรกิำรนีร้วม 

1.  คา่ตั๋วเครือ่งบนิไป-กลับ ชัน้ประหยัด 

2.  คา่โรงแรมทีพั่กตามรายการทีร่ะบ ุ(สองทา่นตอ่หนึง่หอ้ง) 

3.  คา่เขา้ชมสถานทีต่า่งๆ ตามรายการทีร่ะบ ุ

4.  คา่อาหารและเครือ่งดืม่ตามรายการทีร่ะบ ุ

5.  คา่รถรับสง่และระหวา่งน าเทีย่วตามรายการทีร่ะบ ุ

6.  คา่ประกันอุบัตเิหตุคุม้ครองในระหว่างการเดนิทาง คุม้ครองในวงเงนิทา่นละ 1,000,000 บาท คา่รักษาพยาบาลกรณีเกดิ

อบัุตเิหตวุงเงนิทา่นละ 200,000 บาท ตามเงือ่นไขของกรมธรรม ์ 

 ** ลกูคา้ทา่นใดสนใจซือ้ประกันการเดนิทางส าหรับครอบคลมุเรือ่งสขุภาพสามารถสอบถามขอ้มลูเพิม่เตมิกบัทางเจา้หนา้ทีบ่รษัิทได ้** 

7.  รวมภาษีสนามบนิทกุแหง่ + ภาษีน ้ามัน  

8.  คา่ภาษีมลูคา่เพิม่ 7% 

อตัรำคำ่บรกิำรนีไ้มร่วม 

1. คา่ท าหนังสอืเดนิทางไทย 

2. กระเป๋าเดนิทางในกรณีทีน่ ้าหนักเกนิกวา่ทีส่ายการบนิก าหนด 20 กโิลกรัม/ทา่น  

สว่นเกนิน ้าหนักตามสายการบนิก าหนด 

3. คา่ใชจ้า่ยสว่นตัวนอกเหนือจากรายการ เชน่ คา่เครือ่งดืม่, คา่อาหารทีส่ั่งเพิม่เอง, คา่โทรศพัท,์ คา่ซักรดีฯลฯ 

4. คา่อาหารทีไ่มไ่ดร้ะบไุวใ้นรายการ 

5. คำ่วซีำ่เขำ้ประเทศอนิเดยีแบบ E-Visa ทำ่นละ 3,000 บำท 

6. คา่ท าใบอนุญาตทีก่ลับเขา้ประเทศของคนตา่งชาตหิรอืคนตา่งดา้ว 

7. คำ่ทปิคนขบัรถ และมคัคเุทศกท์อ้งถิน่ 1,500 บำท /ทรปิ/ตอ่ทำ่น 

 

กำรส ำรองทีน่ ัง่ 

 

1. กรุณำจองลว่งหนำ้อยำ่งนอ้ย 30 วนักอ่นกำรเดนิทำงและกรณุำเตรยีมเงนิมดัจ ำ 10,000 บำท (ทีน่ั่งจะยนืยันเมือ่ไดรั้บเงนิมัดจ า

แลว้เทา่นัน้) หากตอ้งยืน่วซีา่ ตอ้งเตรยีมเอกสารยืน่วซีา่ใหเ้รยีบรอ้ยภายใน 2-3 วันหลังจากท าการจองแลว้ (ใชเ้วลำขอวซีำ่ไมต่ ำ่กวำ่ 

7วนัท ำกำร) 



 

                        

 

2. การช าระคา่ทัวรส์ว่นทีเ่หลอืทางบรษัิทฯจะเรยีกเก็บกอ่นเดนิทางไมน่อ้ยกวา่ 15 วันทา่นควรจัดเตรยีมคา่ทัวรใ์หเ้รยีบรอ้ยกอ่นก าหนด

เน่ืองจากทางบรษัิทตอ้งส ารองคา่ใชจ้า่ยในสว่นของคา่ทีพ่กัและต๋ัวเครือ่งบนิมฉิะนัน้จะถอืวา่ทา่นยกเลกิการเดนิทางโดยอัตโนมัต ิ

 

เง ือ่นไขกำรยกเลกิ 

 

1. แจง้ยกเลกิกอ่นเดนิทาง 30 วัน คนืคา่ใชจ้า่ยทัง้หมด  

2. แจง้ยกเลกิกอ่นเดนิทาง 15-29 วัน เก็บคา่ใชจ้า่ยทา่นละ 10,000 บาท 

3. แจง้ยกเลกินอ้ยกวา่ 15วันกอ่นเดนิทางทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธิเ์ก็บคา่ใชจ้า่ยทัง้หมด 

4. ส าหรับผูโ้ดยสารทีไ่มไ่ดถ้อืหนังสอืเดนิทางไทย และทางบรษัิทฯเป็นผูย้ืน่วซีา่ให ้เมือ่ผลวซีา่ผา่นแลว้มกีารยกเลกิการเดนิทางบรษัิทฯ ขอ

สงวนสทิธิใ์นการคนืคา่มัดจ าทัง้หมด 

5. บรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเกบ็คา่ใชจ้า่ยทัง้หมดกรณีทา่นยกเลกิการเดนิทางและมผีลท าใหค้ณะเดนิทางไมค่รบตามจ านวนทีบ่รษัิทฯ

ก าหนดไว ้(10ทา่นขึน้ไป) เน่ืองจากเกดิความเสยีหายตอ่ทางบรษัิทและผูเ้ดนิทางอืน่ทีเ่ดนิทางในคณะเดยีวกันบรษัิทตอ้งน าไปช าระ

คา่เสยีหายตา่งๆทีเ่กดิจากการยกเลกิของทา่น 

6. กรณีเจ็บป่วยจนไมส่ามารถเดนิทางไดซ้ ึง่จะตอ้งมใีบรับรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรับรองบรษัิทฯจะพจิารณาเลือ่นการเดนิทางของทา่นไป

ยังคณะตอ่ไปแตทั่ง้น้ีทา่นจะตอ้งเสยีคา่ใชจ้า่ยทีไ่มส่ามารถเรยีกคนืได ้เชน่คา่ต๋ัวเครือ่งบนิคา่หอ้ง คา่ธรรมเนียมวซีา่ตามทีส่ถานทตูฯ 

เรยีกเก็บ และคา่ใชจ้า่ยอืน่ๆทีเ่กดิขึน้ตามจรงิ ในกรณีทีไ่มส่ามารถเดนิทางได ้

7. กรณียืน่วซีา่แลว้ไมไ่ดรั้บการอนุมัตวิซีา่จากทางสถานทตู (วซีา่ไมผ่า่น) และทา่นไดช้ าระคา่ทัวรห์รอืมัดจ ามาแลว้ ทางบรษัิทฯ คนืคา่ทัวร์

หรอืมัดจ าให ้แตท่างบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการหักคา่บรกิารยืน่วซีา่, ค่าวซีา่ และคา่ใชจ้า่ยบางส่วนทีเ่กดิขึน้จรงิเป็นกรณีไป (อาท ิกรณี

ออกต๋ัวเครือ่งบนิไปแลว้ หรอืไดช้ าระคา่บรกิารในสว่นของทางเมอืงนอกเชน่ โรงแรม ฯลฯ ไปแลว้) ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการหักเก็บ

คา่ใชจ้า่ยจรงิทีเ่กดิขึน้แลว้กับทา่นเป็นกรณีไป 

8. กรณีวซีา่ผา่นแลว้ แจง้ยกเลกิกอ่นหรอืหลังออกต๋ัวโดยสาร บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการ ไมค่นืคา่ทัวรทั์ง้หมด 

9. กรณีวีซา่ผ่านแลว้ แต่กรุ๊ปออกเดนิทางไม่ได ้เน่ืองจากผูเ้ดนิทางท่านอื่นในกลุ่มโดนปฏิเสธวีซา่ หรอืไม่ว่าดว้ยสาเหตุใดๆก็ตาม ทาง

บรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการหักเก็บคา่ใชจ้า่ยจรงิทีเ่กดิขึน้แลว้กับทา่นเป็นกรณีไป 

10. กรณีผูเ้ดนิทางไมส่ามารถเขา้-ออกเมอืงได ้เน่ืองจากเอกสารปลอมหรอืการหา้มของเจา้หนา้ทีไ่มว่า่เหตผุลใดๆ ก็ตามทางบรษัิทของสงวน

สทิธิใ์นการ ไมค่นืคา่ทัวรทั์ง้หมด 

 

เง ือ่นไขกำรเดนิทำง 

 

1. บรษัิทฯ มสีทิธิท์ีจ่ะเปลีย่นแปลงรายละเอยีดบางประการในทัวรน้ี์ เมือ่เกดิเหตสุดุวสัิยจนไมอ่าจแกไ้ขได ้

2. บรษัิทฯ ไมรั่บผดิชอบคา่เสยีหายในเหตกุารณท์ีเ่กดิจากสายการบนิ ภยัธรรมชาต ิและอืน่ๆทีอ่ยูน่อกเหนือการควบคมุของทางบรษัิทฯหรอื

คา่ใชจ้า่ยเพิม่เตมิทีเ่กดิขึน้ทางตรงหรอืทางออ้ม เชน่ การเจ็บป่วย, การถกูท ารา้ย, การสญูหาย, ความลา่ชา้ หรอืจากอบุัตเิหตตุา่งๆ 

3. หากทา่นยกเลกิกอ่นรายการทอ่งเทีย่วจะสิน้สดุลง ทางบรษัิทฯ จะถอืวา่ทา่นสละสทิธิแ์ละจะไมรั่บผดิชอบคา่บรกิารทีท่า่นไดช้ าระไวแ้ลว้

ไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้สิน้ 

4. บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบตอ่การหา้มออกนอกประเทศ หรอื หา้มเขา้ประเทศ อันเน่ืองมาจากมสีิง่ผดิกฎหมาย หรอืเอกสารเดนิทางไม่

ถกูตอ้ง หรอื การถกูปฏเิสธในกรณีอืน่ๆ 

5. รายการน้ีเป็นเพยีงขอ้เสนอทีต่อ้งไดรั้บการยนืยันจากบรษัิทฯ อกีครัง้หนึง่ หลังจากไดส้ ารองทีน่ั่งบนเครือ่ง และโรงแรมทีพ่ักใน

ตา่งประเทศเป็นทีเ่รยีบรอ้ย แตอ่ยา่งไรก็ตามรายการน้ีอาจเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม 

6. ราคาน้ีคดิตามราคาต๋ัวเครือ่งบนิในปัจจบุัน หากราคาต๋ัวเครือ่งบนิปรับสงูขึน้ บรษัิทฯ สงวนสทิธิท์ีจ่ะปรับราคาต๋ัวเครือ่งบนิตามสถานการณ์

ดังกลา่ว 



 

                        

 

7. กรณีเกดิความผดิพลาดจากตัวแทน หรอื หน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง จนมกีารยกเลกิ ลา่ชา้ เปลีย่นแปลง การบรกิารจากสายการบนิบรษัิทฯ

ขนสง่ หรอื หน่วยงานทีใ่หบ้รกิาร บรษัิทฯจะด าเนนิโดยสดุความสามารถทีจ่ะจัดบรกิารทัวรอ์ืน่ทดแทนให ้แตจ่ะไมค่นืเงนิใหส้ าหรับ

คา่บรกิารนัน้ๆ 

8. มัคคเุทศก ์พนักงาน และตัวแทนของบรษัิทฯ ไมม่สีทิธิใ์นการใหค้ าสัญญาใดๆ ทัง้สิน้แทนบรษัิทฯ นอกจากมเีอกสารลงนามโดยผูม้ี

อ านาจของบรษัิทฯ ก ากับเทา่นัน้ 

9. หากไมส่ามารถไปเทีย่วในสถานทีท่ีร่ะบใุนโปรแกรมได ้อันเน่ืองมาจากธรรมชาต ิความลา่ชา้ และความผดิพลาดจากทางสายการบนิ จะ

ไมม่กีารคนืเงนิใดๆทัง้สิน้ แตทั่ง้น้ีทางบรษัิทฯจะจัดหารายการเทีย่วสถานทีอ่ืน่ๆมาให ้โดยขอสงวนสทิธิก์ารจัดหาน้ีโดยไมแ่จง้ใหท้ราบ

ลว่งหนา้  

10. เมือ่ทา่นออกเดนิทางไปกับคณะแลว้ ทา่นงดการใชบ้รกิารรายการใดรายการหนึง่ หรอืไมเ่ดนิทางพรอ้มคณะถอืวา่ทา่นสละสทิธิ ์ไมอ่าจ

เรยีกรอ้งคา่บรกิาร และเงนิมัดจ าคนื ไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้สิน้  

11. ในกรณีทีล่กูคา้ตอ้งออกต๋ัวโดยสารภายในประเทศ กรณุาตดิตอ่เจา้หนา้ทีข่องบรษัิทฯ กอ่นทกุครัง้ มเิชน่นัน้ทางบรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบ

คา่ใชจ้า่ยใดๆ ทัง้สิน้ 

12. กรณีเจ็บป่วยจนไมส่ามารถเดนิทางไดซ้ ึง่จะตอ้งมใีบรับรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรับรองบรษัิทฯจะพจิารณาเลือ่นการเดนิทางของทา่นไป

ยังคณะตอ่ไปแตทั่ง้น้ีทา่นจะตอ้งเสยีคา่ใชจ้า่ยทีไ่มส่ามารถเรยีกคนืได ้เชน่คา่ต๋ัวเครือ่งบนิคา่หอ้ง คา่ธรรมเนียมวซีา่ตามทีส่ถานทตูฯ 

เรยีกเก็บ และคา่ใชจ้า่ยอืน่ๆทีเ่กดิขึน้ตามจรงิ ในกรณีทีไ่มส่ามารถเดนิทางได ้

13. กรณียืน่วซีา่แลว้ไมไ่ดรั้บการอนุมัตวิซีา่จากทางสถานทตู (วซีา่ไมผ่า่น) และทา่นไดช้ าระคา่ทัวรห์รอืมัดจ ามาแลว้ ทางบรษัิทฯ คนืคา่ทัวร์

หรอืมัดจ าให ้แตท่างบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการหักคา่บรกิารยืน่วซีา่, คา่วซีา่ และคา่ใชจ้า่ยบางสว่นทีเ่กดิขึน้จรงิเป็นกรณีไป (อาท ิกรณี

ออกต๋ัวเครือ่งบนิไปแลว้ หรอืไดช้ าระคา่บรกิารในสว่นของทางเมอืงนอกเชน่ โรงแรม ฯลฯ ไปแลว้) ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการหักเก็บ

คา่ใชจ้า่ยจรงิทีเ่กดิขึน้แลว้กบัทา่นเป็นกรณีไป 

14. กรณีวซีา่ผา่นแลว้ แจง้ยกเลกิกอ่นหรอืหลังออกต๋ัวโดยสาร บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการ ไมค่นืคา่ทัวรทั์ง้หมด 

15. กรณีวซีา่ผา่นแลว้ แตก่รุ๊ปออกเดนิทางไมไ่ด ้เน่ืองจากผูเ้ดนิทางทา่นอืน่ในกลุม่โดนปฏเิสธวซีา่ หรอืไมว่า่ดว้ยสาเหตใุดๆก็ตาม ทาง

บรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการหักเก็บคา่ใชจ้า่ยจรงิทีเ่กดิขึน้แลว้กบัทา่นเป็นกรณีไป 

16. กรณีผูเ้ดนิทางไมส่ามารถเขา้-ออกเมอืงได ้เน่ืองจากเอกสารปลอมหรอืการหา้มของเจา้หนา้ทีไ่มว่า่เหตผุลใดๆ ก็ตามทางบรษัิทของสงวน

สทิธิใ์นการ ไมค่นืคา่ทัวรทั์ง้หมด 

17. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิร์าคาน้ีเฉพาะนักทอ่งเทีย่วชาวไทยและทอ่งเทีย่วเป็นหมูค่ณะแบบ Join Tour เทา่นัน้ กรณีตอ้งการตัดกรุ๊ปเหมา

โปรดสอบถามทางบรษัิทอกีครัง้  

หำกเป็นนกัทอ่งเท ีย่วชำวตำ่งชำต ิหรอื พระสงฆ ์โปรดสอบถำมทำงบรษิทัอกีคร ัง้  

 

หลกัฐำนประกอบกำรยืน่ขอวซีำ่ประเทศอนิเดยีส ำหรบั-คนไทย  

 

1. หนังสอืเดนิทาง (Passport) หนังสอืเดนิทาง ตอ้งมหีนา้เหลอืส าหรับประทับวซีา่อยา่งนอ้ย 2 หนา้ อายใุชง้านเหลอืไมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน 

นับจากวันเดนิทาง *กรณุาถอดปก Passport กอ่นสง่เอกสารบรษัิทจะไมรั่บผดิชอบในกรณีสญูหาย* 

2. รปูถา่ย รปูถา่ยสหีนา้ตรงขนาด 2x2นิว้ พืน้หลังสขีาวเทา่นัน้ จ านวน 2ใบเป็นรปูทีถ่า่ยจากรา้นถา่ยรปูเทา่นัน้ รปู (หา้มสวมแวน่ตาหรอื

เครือ่งประดับ, ไมใ่สช่ดุขา้ราชการหรอืเครือ่งแบบใดๆ ไมเ่ป็นรปูสติ๊กเกอรร์วมถงึหา้มใชร้ปูทีถ่า่ยเองและปริน้ทเ์อง) 

3. ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน 2 ชดุ ถา้เป็นเด็กอายตุ า่กวา่ 15 ปี ใชส้ าเนาสตูบิัตรและบัตรประชาชน 

4. ส าเนาทะเบยีนบา้น 

 


