
 

 
 

วนัแรก สนามบนิสวุรรณภมู ิ– สนามบนิเมอืงเดล ี– สนามบนิเมอืงศรนีาคา         (-/L/D) 

01.00 น.   คณะพรอมกัน ณ ทาอากาศยานสวุรรณภมู ิอาคารผูโดยสารขาออก ชั้น 4 ประตู

ทางเขาที่ 4 เคานเตอร สายการบิน SPICEJET โดยมีเจาหนาที่บริษัทฯ คอย

ตอนรับและอํานวยความสะดวกใหกับทาน  

03.50 น.  เหินฟาสู เมืองเดลี ประเทศอินเดีย โดยสายการบิน SPICEJET เที่ยวบินที่ 

SG88 (ใชเวลาบินประมาณ 4 ชั่วโมง) 

06.25 น. เดินทางถึงสนามบินเดลี ผานพิธีการ

ศุลกากรและรับกระเปา จากนั้นนําทาน

เดินทางไปยังอาคารผูโดยสารระหวาง

ประเทศ เพื่อรอตอเครื่องไป เมืองศรี

น า ค า  (อิ ส ร ะท า น อ า ห า ร เช า ใ น

สนามบิน) 



 

10.50 น. ออกเดินทางไปยัง สนามบินศรีนาคา โดยสายการบิน SPICEJET เที่ยวบินที่ 

SG88 (ใชเวลาบินประมาณ 1.30 นาที) 

เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวนั ณ หองอาหาร 

  ออกเดินทางจากศรีนาคา สูหมูบานพาฮาแกม หรือ หมูบานหุบเขาแกะ หมูบาน

ที่อยูบนที่มีความสูง 2,130 เมตร เหนือระดับน้ําทะเล (ใชเวลาเดินทางประมาณ 

3 ชั่วโมง) เปนสถานที่มีชื่อเสียงที่สุดของอุตสาหกรรมภาพยนตรของอินเดีย…

ระหวางทางสองขางทางทานจะผานพบวิถีชีวิตของชาวแคชเมียรที่หลากหลาย 

เชนหมูบานที่ทํา ครกหิน หมูบานที่ทําไมแบดสําหรับกีฬาคลิกเก็ต ที่เราจะพบ

เห็นชาวแคชเมียรเลนกีฬาประเภทนี้ไดตามสนามทั่วไป  ไมแบดนี้ทํามาจากตน

หลิว (Willow Tree) ซึ่งพบเห็นไดทั่วไปทั้งในและนอกเมือง  

เย็น  อิสระ ชม เมืองพาฮาลแกม (Pahalgam) ดินแดนสรวงสวรรคของแคชเมียร 

นักทองเที่ยวจากทั่วสารทิศตางยกยองให ดินแดนแหงนี้เปนสถานที่ที่สวยที่สุด

ในโลก ....จนถึงเวลานัดหมาย 

ค่ํา บริการอาหารเย็น ณ หองอาหาร 

 เขาพกัที ่Hotel Kolahoi Pahalgam หรอืเทยีบเทา  

วนัทีส่อง พาฮาแกม – ศรนีาคา                                                                    (B/L/D) 

เชา บริการอาหารเชา ณ โรงแรม 

 นํ าท านอิสระ ช ม  เมื องพ าฮาลแก ม 

(Pahalgam) ที่นี่ คือ ดินแดนสรวงสวรรคของ

แคชเมียร นักทองเที่ยวจากทั่วสารทิศตางยก

ยองให ดินแดนแหงนี้เปนสถานที่ที่สวยที่สุดใน

โลก ซึ่งหากคุณยังไมเชื่อก็ตองมาพิสูจนดวย

ตัวเองเทานั้น…… .คําวา พาฮาลแกม หมายถึง 

หมูบานของคนเลี้ยงแกะ (Village of Shepherds) หรือ หุบเขาแกะ และดวย

ทัศนียภาพอันงดงามจนนาทึ่งของพาฮาลแกม....ดินแดนแหงนี้ไดรับความสนใจ

จากนักสรางภาพยนตร จนกลายเปนสถานที่มีชื่อเสียง ที่สุดของอุตสาหกรรม

ภาพยนตรของอิน เดีย….ปจจุบันพ าฮาลแกมไดรับสมญ านามวาเปน 

"สวิสเซอรแลนดแหงอินเดีย" ไปแลว พาฮาลแกม ไมเพียงแตเปนสถานที่

พักผอนปกนิก ตกปลาเทราต และขี่มาชมวิวเทานั้น ชวงเดือนกรกฎาคมและ

สิงหาคมของทุกป ผูแสวงบุญชาวฮินดูจํานวนมากจะมาประกอบพิธีกรรมยาตรา

เพ่ือไปสักการะถ้ําอัมรนาถอันศักดิ์สิทธิ์ซึ่งถือเปนที่ประทับของพระศิวะ เทศกาล

นี้เปนที่รูจักกันในนาม Amarnath Yatra....การทองเที่ยวในพาฮาลแกมนั้น คือ 



 

การชื่นชมในความงดงามของธรรมชาติ ปาสนขนาดใหญและหมูบานที่มีวิถี

ชีวิตแบบพื้นบานของชาวแคชเมียร และชมวิวทิวทัศนดวยการใชเสนทางการขี่

มา ซึ่งอาจแตกตางไปตามฤดูกาล บางชวงอาจเปนเสนทางไตเขาสูงชัน แตก็ถือ

วาคุมสําหรับการเดินทางแนนอนคะ……การขี่มาจะใชเวลาไป-กลับประมาณ 1-

2 ชั่วโมง  

 

กจิกรรมเดนพเิศษแนะนาํ  สนุกสนามกบัการขีม่าชมหบุเขาพาฮาลแกม (Pahalgam) 

(ไมรวมในรายการทวัร คาขีม่า 800 รปู ไมรวมทปิ)   

เที่ยง บริการอาหารกลางวัน  ณ หองอาหาร 

บาย ออกเดินทางกลับสูเมืองศรีนาคา ซึ่งเปนเมืองหลวงของแคชเมียร ประกอบดวย

ทะเลสาบขนาดใหญ คือ 

ท ะ เ ล ส า บ ด า ล  แ ล ะ 

ทะเลสาบนากิ้น ดานหลังมี

เทือกเขาโอบลอมโดยรอบ 

ในสมัยที ่ถูกปกครองโดย

ราชวงศโมกุล มีการจัดทํา

ผังเมืองขึ ้นมาใหม จึงทํา

ใหแคชเมียรเป น เม ืองที่

สวยงาม ปจจุบันชาว ศรีนาคาเกือบรอยละ 98 % นับถือศาสนาอิสลาม....นํา

ท านเด ินทางกลับสู เม ืองศรีนาคาตามเส นทางเด ิม  นําทานชม สวนโมกุล 

(Mughal Gardens) สวนสวรรคแหงดอกไม ชวงเดือนมีนาคมถึงเมษายน ดอกไม

เมืองหนาวออกดอกชูชออยางสวยงาม สวนโมกุล ไดแบงออกเปนสวนๆ 3 สวน 

ซึ่งภายในสวนมีการประดับตกแตงในแบบสไตลสวนเปอรเซีย ซึ่งประกอบไปดวย 

สระน้ํา ลําธารและแปลงไมดอก   ชม สวนชาลมิาร (Shalimar Garden) เปนสวน

ดอกไมที่สรางขึ้นสมัยราชวงศโมกุล กอสรางโดยจักรพรรดิ JEHANGIR เพื่อ

ภรรยา Nur Jehan และเมืองศรีนาคา แคชเมียร เปนที่มีชื่อเสียงในการจัดสวน

ตามแบบสมัยของราชวงศโมกุล เนื่องจากภูมิอากาศเย็นเหมาะสมในการ

เจริญเติบโตของตนไม ดอกไมเมืองหนาว จึงกลายเปนที่ประทับพักผอนของ

กษัตริยราชวงศโมกลุในอดีต ชมตนเมเปลอายุกวา 400 ป ตนปอปลาร ดอกทิวลิป 

และดอกไมนานาชนิดตามฤดกูาล ชมสวนนิชาท  เปนสวนที่ใหญที่สุด มีตนเมเปล

อายุกวา 400 ป ตนปอปลาร ตนทิวลิป และดอกไมนานาชนิดตามฤดูกาล ตั้งอยู

ริมทะเลสาบดาล มีภูเขา Zabarwan ซึ่งตั้งเปนฉากหลัง  



 

    ค่าํ     บรกิารอาหารเยน็ ณ เขาพักที่ Wangnoo Houseboat หรือเทียบเทา (หองนอนบนบาน
เรือ สามารถนอนไดหองละ 2-3ทาน และการรับประทานอาหารก็จะรับประทาน ก็จะ

ทานในเรือบานพัก ) ในเมืองศรีนาคา บานเรือน้ีถือกําเนิดจากสมัยที่เจาผูครองแควนแคชเมียร

ยังครองอํานาจกับ อังกฤษท่ีเขามาปกครองอินเดีย และไมอนุญาตใหอังกฤษมีกรรมสิทธิ์ในที่ดิน 

คนอังกฤษจึงหาทางออกดวยการสรางบานเรือลอยลําอยูในทะเลสาบแทน 

 

 
 

วนัทีส่าม ศรนีาคา – กลุมารค                                                                     (B/L/D) 

เชา   บริการอาหารเชา ณ หองอาหาร 

   ออกเดินทางโดยสู กุลมารค (Gulmarg) อยูหางจากเมืองศรีนาคา ประมาณ 58 

กิ โ ล เม ต ร  ใ ช เว ล า เด ิน ท า ง

ประมาณ 3 ชั่วโมง กุลมารค เปน

ภูเขาที่สวยงามที่สุดแหงหนึ่งใน 

แคชเมียร  (Kashmir) เดิมเรียก

เการิมารค ตั้งโดยสุลตาน ยูซุป

ชาร ในศตวรรษที่ 16 เนื่องจาก

ที่ นี่ เป น ทุ งห ญ าที่ เต็ ม ไป ด ว ย

ดอกไมป าตามฤดูกาล และใน

ปจจุบันยั งเปนสถานที่ ตั้ งของ

สนามกอลฟ 18 หลุมที่สูงที่สุดในโลก (3,000 เมตรจากระดับน้ําทะเล) และมี

สถานที่เลนสกีในฤดูหนาวดวย ตลอดเสนทางสูกุลมารคจะผานทุงนาขาว 

หมูบานชาวพื้นเมือง ฝูงแกะตามภูเขา และเทือกเขาหิมะสลับซับซอนสวยงาม 

ชาวแคชเมียรกลาวขานวาทุงหญาแหงดอกไม เปนเสนทางที่มุงสูชายแดน

ปากีสถาน กุลมารคเปนแหลงทองเที่ยวในฤดูหนาว มีระดับความสูง 2,730 

เมตร จากระดับน้ําทะเล   ในชวงฤดูรอนที่นี่จะเปนที่ตั้งของสนามกอลฟที่สูง



 

ที่สุดในโลก โดยรอบทานจะไดพบเห็นกระทอมรูปทรงแบบในเทพนิยาย และมี

ปาสนเปนฉากหลัง  ที่นี่ยังสถานเปนที่ถายทําภาพยนตรอีกดวย…… 

เที่ยง     บริการอาหารกลางวัน  ณ หองอาหาร 

บาย   นําทานขึ้นเคเบิลคารเฟส 1 (กระเชาลอยฟาหรือกอนโดลา)  ไปจนถึง ยอด

เขากุลมารค Gulmarg Hill”  ระหวางทางขึ้นสูยอดเขากุลมารค ทานจะพบเห็น

หมูบานยิปซี ซึ่งจะอพยพไปอยูที่เมืองจัมมูในชวงฤดูหนาว และจะกลับมาอยู

อาศัยในชวงฤดูรอน เมื่อถึงบนยอดเขากุลมารค ใหทานถายรูปกับทิวทัศน

ภูเขาซึ่งเปนสวนหนึ่งของเทือกเขาหิมาลัยที่ปกคลุมดวยหิมะสวยงามในทุก

ทิศทาง ถาหากฟาเปนใจไมมีหมอกจัดทานไดถายรูปกับทิวทัศนภูเขา รวมถึง

ยอดเขา K2 ที่สูงเปนอันดับสองรองจากยอดเขาเอเวอรเรส จากนั้นอิสระให

ทานถายรูปทิวทัศนของภูเขาซึ่งเปนสวนหนึ่งของเทือกเขาหิมาลัย และ กุล

มารคมีชี ่อเสียงในฐานเปนสถานที ่ที ่เล นสกีซึ ่งมีเพียงไมกี ่แหงในอินเดีย 

นักทองเที่ยวจึงนิยมมาเที่ยวกันในชวงฤดูหนาว 

กจิกรรมเลนลากเลือ่นหมิะ(มคีนลาก) สูเนนิหมิะดานบนจากนัน้ปลอยใหลืน่ไหลลงมา (คานัง่

เลือ่น350-400 รปู) ณ ลานกลุมารค และ คาขึน้กระเชาเฟส 2 ทานละ 1,000 รปู สโนวโมบลิ 

1,500-3,000 รปู 

ไมรวมในรายการ ทวัร  

กรณุาสอบถามรายละเอยีดและราคาจากไกดทองถิน่ของทาน 

เดอืนธันวาคม - เมษายน ชมบรรยากาศของภเูขาหมิะทีเ่ตม็ไปดวยน้าํแขง็และเลนสกนี้าํแขง็ 

 อิสระชมหุบเขา กุลมารค เปนสถานที่ทองเที่ยวที่นักทองเที่ยวนิยมมักนิยมมา

เที่ยวกันชวงฤดูหนาวเพื่อเลนสกีแลถาในชวงฤดูรอนที่กุลมารคกอจะเต็มไปดวย

ทุงดอกไม ทุงหญา ปาสน และวิวทิวทัศนอันสวยงาม สวนบนยอดเขาก็จะมีหิมะ

ปกคลุม จนถึงเวลานัดหมาย ไดเวลาสมควรเดินทางกลับสูเมืองศรีนาคาตาม

เสนทางเดิม  

  จากนั้นพอมีเวลา นําทานชม โรงงานทําพรมเปอรเซีย ไดเวลาอันสมควรเขาสูที่

พัก 

ค่ํา บริการอาหารเย็น ณ หองอาหาร 

 เขาพักที่ Wangnoo Houseboat หรอืเทยีบเทา 

วนัทีส่ี ่ ศรนีาคา – โซนามารค                                                                  (B/L/D) 

07.00 น. บริการอาหารเชา ณ หองอาหาร 

 นําทานเดินทางสู โซนามารค  ใช

เวลาเดินทาง 3-4 ชั่วโมง แลวแต

สภาพการจาราจร แหลงทองเที่ยว

ทางธรรมชาติ  ที่สวยงามของ  กรา



 

เซียรน้ําแข็งเสนทางนี้จะเปนเสนทางที่มีทิวทัศนสวยงามตลอดทาง  จึงเปน

เสนทางที่ใหเก็บภาพประทับใจไดตลอดทาง  ผานชมปาวอลนัตใหญที่ปลูกเรียง

รายตลอดสองขางทางและภูเขาหิมะที่มีรูปรางแปลกตา  จัดเปนเสนทางที่สวย

ที่สุดเสนหนึ่งของแคชเมียร  ความสูงไลระดับขึ้นไปถึง 3,000 เมตร  จาก

ระดับน้ําทะเล และมีเทือกเขาหิมาลัยเปนฉากหลัง ที่เรียกขานตามทองถิ่นวา  ทา

จิวาส  ภูเขาซึ่งปกคลุมไปดวยหิมะตลอดป  มีแมน้ําสินธุ  ลดเลี้ยวผานหุบเขาใน

อีกฟากของถนน  “โซนามารค”    

เที่ยง บริการอาหารเที่ยง ณ หองอาหาร 

บาย     เดินชมธรรมชาติสัมผัสอากาศเย็น  ชมวิวภูเขาที่ปกคลุมดวยหิมะ ตลอดทั้งป ชม

ธารน้ําแข็งชมความงามของกลาเซยีรโซนามารค หรือเรียกวา ทาจิวาส กราเซีย 

ทานที่หลงใหลในธรรมชาติสามารถชมความงามของกลาเซียรอยางใกลชิดเดิน

ชมความงดงามของธรรมชาติที่โอบลอมดวยเทือกเขาหิมาลัยอันหาคําบรรยาย

ไมได เสมือนไดเดินอยูบนแดนสวรรค  หรือขี่มาชมภูผา สายน้ํา ลําธาร และ

หมูบาน (คาขีม่าไมรวมในคาทวัร) สมควรแกเวลานําทานเดินทางกลับสูศรีนาคา 

นําทานชมยิดจารมา  (หากมีเวลาพอ) ซึ่งเปนมัสยิดเกาแกแหงเมืองศรีนาคาและ

ใหทานไดชอปปงสินคาพื้นเมืองที่ตลาดพื้นเมืองรอบ มัสยิดและเที่ยวชม

บรรยากาศยามเย็นของเมืองศรีนาคา 

ค่ํา  บริการอาหารเย็น ณ หองอาหาร 

 เขาพักที่ Wangnoo Houseboat หรอืเทยีบเทา 

 

วนัทีห่า ลองเรอืชคิารา - เมอืงศรนีาคา – เมอืงเดล ี                                       (B/L/-) 

เชา   บริการอาหารเชา ณ หองอาหาร 

   นําทานลองเรือสิคารา(เรือพายแบบ

แคชเมยีร) ชมความงดงามทะเลสาบ 

ใหทานไดชื่นชมทัศนียภาพของ

เทือกเขาหิมะที่ลอมรอบ ชมวิถีชีวิต

ชาวบานริมน้ํ า (ใช เวลาในการ

ล อ ง เรื อ ป ระม าณ  1  ช ม .) รอ บ

ทะเลสาบ นกนานาชนิด พืชดอกไมน้ํา ทะเลสาบใสสวยงาม สนุกสนานกลาง

ทะเลสาบเลือกซื้อสินคาพื้นเมืองของชาวแคชเมียรที่นําของมาขายใหทานได

เลือกซื้อในราคาตามความสามารถไดเวลาสมควร    

เที่ยง  บริการอาหารกลางวัน ณ หองอาหาร   

บาย  นําทานเดินทางสูสนามบินภายในประเทศเพ่ือเดินทางกลับสูเมืองเดลลี  

14.40 น. ออกเดินทางสูสนามบนิเดลี โดยสายการบิน SPICEJET เที่ยวบินที่ SG144 

(ใชเวลาบนิประมาณ 1.30 นาท)ี 



 

16.05 น. ถึงสนามบินเดล ีจากนัน้นําทานไปยังอาคารผูโดยสารระหวางประเทศ (อิสระ

อาหารเย็นภายในสนามบิน) 

21.05 น. ออกเดินทางจากสนามบิน เดล ีเพื่อเดินทางกลับสูกรุงเทพ ฯ โดยสายการบิน 

SPICEJET เที่ยวบินที่ SG87 

วนัทีห่ก กรงุเทพฯ                                                                                  (-/-/-) 

03.00 น. เดนิทางถึงยังสนามบนิสุวรรณภูมิ กรุงเทพ อยางปลอดภัย 

 

หมายเหตุ 

1. เวลาที่ปรากฏในโปรแกรมกับการปฏิบัติจริงอาจแตกตางกันเล็กนอย 

2. ขอใหทานรับทราบคําแนะนําการเปลี่ยนแปลงการนัดหมายเวลาในการทํากิจกรรมอีกครั้ง

จากหัวหนาทัวร 

3. บริษัทอาจทําการเปลี่ยนแปลงรายการไดตามความจําเปนและเหมาะสม แตจะยึด

ผลประโยชนของลูกคาเปนสําคัญทั้งนี้ขึ้นอยูกับสภาวะของสายการบินโรงแรม / ที่พัก / 

ภูมิอากาศภัยธรรมชาติ  / การนัดหยุดงานฯลฯตลอดจนสภาวะทางเศรษฐกิจและ

สถานการณทางการเมือง ภายในอันเปนสาเหตุใหตองเลื่อนการเดินทางหรือไมสามารถจัด

พาคณะทองเทีย่วไดตามรายการ 

 

อตัราคาบรกิาร  **ราคานีส้งวนสทิธิเ์ฉพาะลกูคาชาวไทยเทานัน้ 

กาํหนดวนัเดนิทาง 

อตัราคาบรกิาร 

เดนิทางตัง้แต 10 ทานขึน้ไป พรอมหวัหนาทวัร 

หากผูเดนิทางไมถงึ 10 ทานขอเกบ็คาบรกิารเพิม่ทานละ 

4,000 บาท 

หมายเหต:ุ  สาํหรบัเดก็ 2-12 ป ลดทานละ 2,000 บาท 

ผูใหญพกั 2 ทาน 

(พกัหองละ 2-3 ทาน) 
พกัเดีย่วเพิม่ 

 42,900 8,500.- 

 

กรณุาเตรยีม คาทปิไกด คนขบัรถทองถิน่ หวัหนาทวัร 1,500 บาท โดยประมาณ 

การใหทปิตามธรรมเนยีม ทางบรษิทัฯมไิดมผีลประโยชนใดๆทัง้สิน้ 

เพือ่เปนกาํลงัใจใหกบั ไกด คนขบัรถ หวัหนาทวัร 



 

 

อตัราคาบรกิารรวม : 

 คาตั๋วเครื่องบินตามทีร่ะบุบในรายการ ตั๋วระหวางประเทศ (กรุงเทพ เดล ีกรุงเทพ รวม

น้ําหนักกระเปาเดินทาง 20 กก. เดล ี- ศรีนาคา 15 กก. ) และ กระเปาแฮนแบคถือขึ้น

เครื่อง 7 กก. เทานั้น 

 คาธรรมเนียม E-visa อินเดีย  

 คาที่พักโรงแรมที่พาฮาแกม 1 คืน และ โรงแรม 3คืน (พักหองละ 2-3 ทาน) จํานวน 4  คืน 

ตามระบุในรายการ 

 คารถที่ใชในการเดินทางตามโปรแกรททัวร // รถที่เหมาะสมกับสภาพถนน และขนาด

เหมาะสมกับจํานวนผูเดินทาง  

 คาอาหารทุกมื้อตามระบุ/คาธรรมเนียมเขาชมสถานที่ตางๆ 

 หัวหนาทัวร และ ไกดทองถิ่น  ดูแลทานตลอดการเดินทาง 

 คาประกันภัยการเดินทาง วงเงิน 1,000,000บาทตอทาน (วงรักษาพยาบาลเงินไมเกิน

500,000 บาท)แตทั้งนี้ยอมอยูในขอจํากัดที่มีการตกลงไวกับบริษัทประกันชีวิต 

 

อตัราคาบรกิารไมรวม : 

 คาตัว๋เชค ณ วันปจจบุนั หากตัว๋มรีาคาเกนิ 15,000 บาท ทางบริษัทขอเรียกเก็บคาตั๋วตาม

จริง ณ วันออกตั๋ว 

 คาจัดทําหนังสือเดินทาง ( PASSPORT) และคาทําใบอนุญาตที่กลับเขาประเทศของคน

ชาวชาติ หรือ คนตางดาว 

 คาใชจายอื่นๆ นอกเหนือจากที่ระบุไวในรายการและคาใชจายสวนตัวตางๆ เชน คา

โทรศัพท คาซักรีด ฯลฯ 

 คาธรรมเนียมน้ํามันของสายการบิน (ถามี) 

 คาทําเอกสารผูถือตางดาว /คาวีซาที่มีคาธรรมเนียมแพงกวาหนังสือเดินทางไทย 

 คาภาษีหัก ณ  ที่จาย 3% ภาษีมูลคาเพ่ิม 7% (กรณีออกใบกํากับภาษี)  

 คาน้ําหนักเกินพิกัดตามสายการบินกําหนด 20 กิโลกรัม /คากิจกรรมพิเศษ ตางๆ  

เงือ่นไขการชาํระเงนิ 

 กรุณาชําระเงินคามัดจําทัวร ทานละ 15,000 บาท 



 

 หากชําระคาบริการดังกลาวแลว กรุณาแนบหลักฐานการชําระเงิน พรอมทั้งหนาหนังสือ

เดินทาง (Passport) ของผูเดินทางทกุทานเขาอีเมล 

…………………………………………. 

 บริษัทฯ ขอเก็บยอดสวนที่เหลือกอนการเดินทางอยางนอย 21 วันทําการ หากพนระยะเวลา

ดังกลาว ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินคามัดจําทั้งหมด และขอยกเลิกการเดินทาง 

 ทางบริษัทฯ จะสงใบนัดหมายเตรียมตัวการเดินทางใหกับทาน กอนการเดินทางอยางนอย 

ประมาณ 5-7 วัน 

 

กรณยีกเลกิ 

- ยกเลิกกอนการเดินทาง 30 วันขึ้นไป   คืนเงินทั้งหมด 

- ยกเลิกกอนการเดินทาง 15 วันขึ้นไป   เก็บคาใชจาย ยึดเงินมัดจําทั้งหมด ในทุกรณี 

- ยกเลิกกอนการเดินทาง 7 – 14 วัน    เก็บคาใชจาย 50% ของราคาทัวรในทุกกรณ ี  

- ยกเลิกการเดินทางนอยกวา 1 – 6 วัน เก็บคาใชจายทั้งหมด 100 % ของราคาทัวรในทุ

กรณี 

- สําหรับผูโดยสารที่ไมไดถือหนังสือเดินทางไทย และทางบริษัทเปนผูยืนวีซาให เมื่อผลวีซา

ผานแลวมีการยกเลิกเดินทาง บริษัทฯขอสงวนสิทธในการคืนมัดจําทั้งหมด 

- บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บคาใชจายทั้งหมดกรณีทานยกเลิกการเดินทางและมีผลทํา

ใหคณะเดินทางไมครบตามจํานวนที่บริษัทกําหนดไว (25 ทานขึ้นไป) เน่ืองจากเกิดความ

เสียหายตอบริษัทและผูอื่นที่เดินทางในขณะเดี่ยว กัน บริษัทตองนําไปชําระคาเสียหาย

ตางๆ ที่เกิดจากการยกเลิกของทาน 

- กรณีเจ็บปวย จนไมสามารถเดินทางได ซึ่งจะตองมีใบรับรองแพทยจากโรงพยาบาลรับรอง 

บริษัทจะทําการเลื่อน การเดินทางของทานไปยังคณะตอไป แตทั้งนี้ทานจะตองเสีย

คาใชจายที่ไมสามารถเรียกคืนไดคือ คาธรรมเนียมในการมัด จําตั๋ว และคาธรรมเนียมวีซา

ที่ตามสถานทูต เรียกเก็บ ในกรณีไมสามารถเดินทางได 

หมายเหต ุ

1.  จํานวนผูเดินทางขั้นต่ําผูใหญ  10 ทานขึ้นไป เที่ยวบิน, ราคา และรายการอาจมีการ

เปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม 

2.  บริษัทฯ มีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวรนี้ เมื่อเกิดเหตุสุดวิสัยจนไม

อาจแกไขได 

3.  รายการทองเที่ยวสามารถเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม โดยคํานึงถึงผลประโยชน

ของผูเดินทางเปนสําคัญ 

4.  บริษัทฯ ไมรับผิดชอบคาเสียหายในเหตุการณที่เกิดจากสายการบิน ภัยธรรมชาติ ปฏิวัติ

และอื่นๆที่อยูนอกเหนือการควบคุมของทางบริษัทฯหรือคาใชจายเพิ่ม เติมที่เกิดขึ้นทางตรง



 

หรือทางออม เชน การเจ็บปวย, การถูกทําราย, การสูญหาย, ความลาชา หรือจากอุบัติเหตุ

ตางๆ 

5.  ทางบริษัทฯ จะไมรับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้นหากเกิดกรณีความลาชาจากสายการบิน, การ

ประทวง, การนัดหยุดงาน, การกอจลาจล หรือกรณีที่ทานถูกปฏิเสธ การเขาหรือออกเมือง

จากเจาหนาที่ตรวจคนเขาเมือง หรือเจาหนาที่กรมแรงงานทั้งจากไทย และตางประเทศซึ่ง

อยูนอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ 

6.  หากไมสามารถไปเที่ยวในสถานที่ที่ระบุในโปรแกรมได อันเนื่องมาจากธรรมชาติ ความ

ลาชา และความผิดพลาดจากทางสายการบิน จะไมมีการคืนเงินใดๆทั้งสิ้น แตทั้งนี้ทาง

บริษัทฯจะจัดหารายการเที่ยวสถานที่อื่นๆมาให โดยขอสงวนสิทธิ์การจัดหานี้โดยไมแจง

ใหทราบลวงหนา 

7.  ราคานี้คิดตามราคาตั๋วเครื่องบินในปจจุบัน หากราคาตั๋วเครื่องบินปรับสูงขึ้น บริษัทฯ สงวน

สิทธ์ิที่จะปรับราคาตั๋วเครื่องบินตามสถานการณดังกลาว 

8.   หนังสือเดินทางตองมีอายุเหลือใชงานไมนอยกวา 6 เดือน และบริษัทฯ รับเฉพาะผูมี

จุดประสงคเดินทางเพื่อทองเที่ยวเทานั้น 

9.  ทางบริษัทฯจะไมรับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากทานใชบริการของทางบริษัทฯไมครบ อาทิ ไม

เที่ยวบางรายการ, ไมทานอาหารบางมื้อ เพราะคาใชจายทุกอยาง ทางบริษัทฯไดชําระ

คาใชจายใหตัวแทนตางประเทศแบบเหมาขาดกอนออกเดินทางแลว 

10.  ทางบริษัทฯจะไมรับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหายจากการโจรกรรม และ/

หรือ เกิดอุบัติเหตุที่เกิดจากความประมาทของตัวนักทองเที่ยวเอง 

11.  เนื่องจากตั๋วเครื่องบินเปนตั๋วราคาพิเศษ เมื่อออกตั๋วไปแลวในกรณีที่ทานไมสามารถ

เดินทางพรอมคณะไมวาดวยเหตุผลใดก็ตาม ตั๋วเครื่องบินไมสามารถนํามาเลื่อนวันหรือคืน

เงินได  

12.  เมื่อทานตกลงชําระเงินไมวาทั้งหมดหรือบางสวนกบัทางบรษิัทฯ ทางบริษัทฯ จะถือวาทาน

ไดยอมรับในเงื่อนไขขอตกลงตางๆ ที่ไดระบุไวแลวทั้งหมด 

13.  ในกรณีที่ลูกคาตองออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดตอเจาหนาที่ของบริษัท ฯ 

กอนทุกครั้ง  มิฉะนั้นทางบริษัทฯจะไมรับผิดชอบคาใชจายใดๆ ทั้งสิ้น 

เงือ่นไขอืน่ๆ 

- บริษัทฯ จะไมรับผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเขาเมืองของประเทศไทยงด ออกเอกสาร

เขาเมืองใหกับชาวตางชาติ หรือ คนตางดาว ที่พํานักอยูในประเทศไทย แตจะทําหนาที่

ชวยเหลือเจรจา แตอํานาจสิทธ์ิขาดเปนของทางกองตรวจคนเขาเมือง 

- บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไมรับผิดชอบตอคาใชจายใดๆ ในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัย เชน 

การยกเลิกหรือลาชาของสายการบิน, อุบัติเหตุ, ภัยธรรมชาติ, การนัดหยุดงาน, การ

จลาจล หรือสิ่งของสูญหายตามสถานที่ตางๆ ที่เกิดเหนืออํานาจควบคุมของบริษัทฯ และ

เจาหนาที่นั้นๆ ที่จะสงผลทําใหเสียเวลาในการทองเที่ยวตามรายการทัวร ผูเดินทางไม



 

สามารถเรียกรองคาเสียหาย ไมวาในกรณีใดๆทั้งสิ้น ทั้งคาเสียเวลา คาเสียโอกาส คาเสีย

ความรูสึก และคาใชจายที่บริษัทจายไปแลว เปนตน  

- เมื่อทานออกเดินทางไปกับคณะแลว ทานงดการใชบริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม

เดินทางพรอมคณะถือวาทานสละสิทธิ์ ไมอาจเรียกรองคาบริการ และเงินมัดจําคืน ไมวา

กรณีใดๆ ทั้งสิ้น 

- อัตราคาบริการคิดคํานวณจากอัตราแลกเปลี่ยน และราคาตั๋วเครื่องบินในปจจุบัน บริษัทฯ 

ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนคาบริการในกรณีที่มีการขึ้นราคาคาตั๋ว เครื่องบิน ภาษี

เดินทาง คาประกันภัย คาธรรมเนียมน้ํามัน หรือมีการประกาศลดคาเงินบาท หรืออัตรา

แลกเปลี่ยนไดปรับขึ้นในชวงใกลวันที่คณะจะเดินทาง 

- กรณียกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงการเดินทาง ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทั้งหมด

หรือบางสวนใหกับทาน เมื่อทานตกลงชําระเงินไมวาทั้งหมดหรือบางสวนกับทางบริษัทฯ 

ทางบริษัทถือวาทานไดยอมรับในเงื่อนไขขอตกลงตางๆ ที่ไดระบุไวทั้งหมดแลว  

- เนื่องจากตั๋วเครื่องบินชุดนี้เปนตั๋วราคาพิเศษ (ตั๋วกรุป) ตองเดินทางตามวันที่ที่ระบุไวบน

หนาตั๋วเทานั้น จึงไมสามารถยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงใดๆ ทั้งสิ้น และถาทางบริษัทได

ดําเนินการออกตั๋วเครื่องบินไปแลวนั้น ไมสามารถยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงรายชื่อผูเดินทาง

ได (ยกเวนบางสายการบิน ที่สามารถเปลี่ยนแปลงรายชื่อผูเดินทางได เมื่อทานตองการ

เปลี่ยนแปลงรายชื่อผูเดินทางหลังจากออกตั๋วเครื่องบินไปแลว จะตองเสียคาใชจายในการ

ดําเนินการ ทั้งนี้จะขึ้นอยูกับสายการบินเทานั้น) 

- รายการนี้เปนเพียงขอเสนอที่ตองไดรับการยืนยันจากบริษัทฯ อีกครั้ง หลังจากไดรับการ

สํารองที่นั่งบนเครื่องและโรงแรมที่พักในตางประเทศเปนที่เรียบรอย อยางไรก็ตามรายการ

นี้อาจเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม บริษัทฯรับเฉพาะผูมีวัตถุประสงคเดินทางเพื่อ

ทองเที่ยวเทานั้น หากทานถูกเจาหนาที่ตรวจคนเขาเมืองของประเทศนั้นๆปฏิเสธการเขา-

ออกเมือง ดวยเหตุผลใดๆ ก็ตามถือเปนเหตุผลซึ่งอยูนอกเหนืออํานาจและความรับผิดชอบ

ของบริษัทฯ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไมคืนเงินบางสวนหรือทั้งหมดหากทานถูก

ปฏิเสธการเขา-ออกเมือง ไมวาประเทศใดจนทําใหทานไมสามารถเดินทางตอไปได คณะ

ทัวรทานอ่ืนๆ รวมถึงไกดจะไมสามารถรอทาน ณ สนามบินได จําเปนตองออกเดินทางตาม

โปรแกรมที่วางไว แตทางตัวแทนบริษัทฯจะทําหนาที่ประสานงานและเจาหนาที่จะทําการ

ติดตอและชวยเหลือทานเปนระยะๆ 

- ถากรุปที่ทานจองทัวรไว ไมสามารถออกเดินทาง จากกรณีจํานวนผูเดินทางไมครบจํานวน

ตามที่กําหนดไว หรือสายการบินแจงยกเลิกบิน ทางบริษัทจะคืนเงินคาทัวรใหทาน แตทาง

บริษัทจะขอหักเงินคาใชจายที่เกิดขึ้นจริง  เชน คาธรรมเนียมในการยืนขอวีซาของ

ประเทศที่ทานจะเดินทาง  (ถาโปรแกรมที่ทานเดินทางจะตองยื่นขอวซีา) 

- บริษัทฯทําหนาที่เปนตัวแทนในการเรียกรองคาชดใชจากสายการบิน, โรงแรมหรือบริษัท

ขนสงเมื่อเกิดการสูญหายของสัมภาระระหวางการเดินทาง แตจะไมรับผิดชอบตอการสูญ

หายดังกลาวในระหวางการ ทองเที่ยวนี้ หากทานไมใชบริการใด ๆ ไมวาทั้งหมดหรือ

บางสวน ถือวาทานสละสิทธิ์ไมสามารถเรียกรองขอคืนคาบริการไดหากทานไม เดินทาง



 

กลับพรอมคณะทัวร ตั๋วเครื่องบินขากลับซึ่งยังไมไดใช ไมสามารถนํามาขอคืนเงินได

คาบริการที่ ทานชําระกับทางบริษัทฯ เปนการชําระแบบเหมาขาด และทางบริษัทฯไดชําระ

ใหกับบริษัทฯ ตัวแทนแตละแหงแบบเหมาขาดเชนกัน ดังนั้นหากทานมีเหตุอันใดที่ทําให

ทานไมไดทองเที่ยวพรอมคณะตามรายการ ที่ระบุไว ทานจะขอคืนคาบริการไมไดบริษัทฯ 

ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายการทัวรตามความเหมาะสม และสถานการณตางๆ ทั้งนี้

ทางบริษัทฯจะยึดถือและคํานึงถึง ความปลอดภัย รวมถึงประโยชนสูงสุดของลูกคาสวนมาก

เปนสําคัญ 

 
 

ตวัอยางหนงัสอืเดนิทาง และรปูถายทีใ่ชในการยืน่ขอวซีา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 


