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SUPER SAVE แคชเมยีร ์ทชัมาฮาล  

7วนั 4คนื โดยสายการบนิ สไปรทเ์จ็ท(SG) 

เริ�มตน้เพยีง 19,900.- 

                             รายการทวัร ์+ ต ั�วเครื�องบนิ 

• เยอืนดนิแดนที�สวยที�สดุในโลกเปรยีบประดจุสวรรคบ์นโลกมนุษย ์ “แคชเมยีร”์ 
• ชมความงามของ กลุมารค์ &โซนามารค์ ที�มทีุง่หญา้เขยีวขจแีละเทอืกเขาหมิะรายรอบ 
• นําทา่นนั�ง “เคเบลิคาร”์ (รวมคา่ขึ�นแลว้) ชมทัศนยีภาพแบบพาโนรามาอนัสวยงาม 
• นั�งเรอืซคิาร่าลอ่งทะเลสาบ (รวมคา่ลอ่งเรอืแลว้) ที�สวยใสดจุกระจกสะทอ้นความงามของทอ้งฟ้ากลางเทอืกเขาหมิาลยั  
• ชม “ทชัมาฮาล”อนุสรณ์แหง่ความรักอนัลอืชื�อและ “อกัราฟอรด์” ป้อมปราการที�ยิ�งใหญ่ 
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กําหนดการเดนิทาง 
 

วนัที� : 28 ส.ค.- 03ก.ย. 61 19,900 

วนัที� : 30 ส.ค.- 05ก.ย. 61 20,900 

วนัที� : 04-10 ก.ย. 61 19,900 

วนัที� : 06-12 ก.ย. 61 19,900 

วนัที� : 11-17 ก.ย. 61 23,900 

วนัที� : 13-19 ก.ย. 61 23,900 

วนัที� : 18-24 ก.ย. 61 23,900 

วนัที� : 20-26 ก.ย. 61 22,900 

วนัที� : 25 ก.ย.- 01 ต.ค. 61 22,900 

วนัที� : 27 ก.ย.- 03 ต.ค. 61 22,900 

วนัที� : 02-08 ต.ค. 61 23,900 

วนัที� : 04-10 ต.ค. 61 22,900 

วนัที� : 09-15 ต.ค. 61 24,900 

วนัที� : 11-17 ต.ค. 61 24,900 

วนัที� : 16-22 ต.ค. 61 24,900 

วนัที� : 17-23 ต.ค. 61 23,900 

วนัที� : 18-24 ต.ค. 61 24,900 

วนัที� : 23-29ต.ค. 61 24,900 

 

  เสน้ทางการเดนิทาง 

วนั โปรแกรมการเดนิทาง เชา้ เที�ยง เย็น โรงแรมที�พกั 
1 กรงุเทพฯ–เดลล ี X X X  

2 
เดลล–ีศรนีาคา (บนิภายใน) – แคชเมยีร–์ชมสวน
ชาลมิาร ์- ชมสวนนชิาบากห ์ ✈ � � DELUXE HOUSE BOAT 

3 ศรนีาคา– กลุมารค์– เคเบิ�ลคาร–์ ศรนีาคา � � � DELUXE HOUSE BOAT 

4 ศรนีาคา– โซนามารค์–  ศรนีาคา � � � DELUXE HOUSE BOAT 

5 
ศรนีาคา– ลอ่งเรอืซคิารา่– เดลล ี(บนิภายใน)  – 
อกัรา � � � 

The Taj VilasHotel  ระดับ 3 
ดาว หรอื เทยีบเทา่,เมอืงอกัรา 

6 อกัรา– ทัชมาฮาล– อกัราฟอรด์– เดลล ี � � �  

7 กรงุเทพฯ ✈ X X  
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โปรแกรมการเดนิทาง 

วนัที� 1 สนามบนิสวุรรณภมู ิกรงุเทพฯ  

23.55 น. คณะพรอ้มกันที�สนามบนิสุวรรณภมู ิอาคารผูโ้ดยสารขาออกระหว่างประเทศชั �น 4 เคาน์เตอรC์ โดยมี

เจา้หนา้ที�คอยอํานวยความสะดวกจัดเตรยีมเอกสารการเดนิทางและสมัภาระใหก้บัทา่น 

วนัที� 2 เดลล ี– ศรนีาคา – สวนชาลมิาร ์– สวนนชิาบากห ์– ศรนีาคา 

03.50 น.  ออกเดนิทางสูเ่มอืงเดลลโีดยสายการบนิสไปรทเ์จ็ทเที�ยวบนิที� SG88 (ใชเ้วลาเดนิทางโดยประมาณ 

4.30 ชม.) (ไมม่บีรกิารอาหารบนเครื�อง)  

06.25 น. ถงึสนามบนินานาชาตอินิธริาคานธีเมอืงเดลลีประเทศอนิเดียผ่านขั �นตอนการตรวจคนเขา้เมอืงและ

ศลุกากร (เวลาในประเทศอนิเดยีชา้กว่าเมอืงไทย 1.30 ชม. ขอใหทุ้กท่านตั �งเวลาใหมเ่พื�อไมส่ับสน)

จากนั�นนําท่านเดนิทางสู่สนามบนิภายในประเทศเพื�อเดนิทางไปยงัเมอืงศรนีาคาเมอืงหลวงของ

แควน้จามมแูละแคชเมยีร ์

10.25น. ออกเดนิทางสูเ่มอืงศรนีาคาโดยสายการบนิสไปรทเ์จ็ทโดยเที�ยวบนิที�SG104 

11.40น. เดนิทางถงึสนามบนิศรนีาคาเชค็สมัภาระแลว้นําท่านเดนิทางสูเ่มอืงแคชเมยีรโ์ดยนั�งรถทอ้งถิ�นคันละ

5 ท่าน รถทอ้งถิ�นจะไมม่แีอรเ์นื�องจากอณุหภมูทิี�ศรนีาคาเฉลี�ยประมาณ15 องศาอากาศจะเย็นสบาย

ตลอดปีนําท่านเขา้สู่ที�พัก Deluxe House Boat ณทะเลสาบซึ�งครั �งหนึ�งเคยเป็นที�ประพาสน์ของ

พระมหากษัตรยิผ์ูส้รา้งอนุสรณ์สถานแหง่ความรัก 

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั  

บา่ย ไดเ้วลาสมควรนําท่านเดนิทางชมสวนชาลมิารท์ี�เป็นสวนแบบราชวงศโ์มกลุซึ�งเป็นสวนแห่งความรัก

ของมหาราชาชาฮังคจีากนั�นนําท่านชมสวนนชิาบากหโ์ดยมตีน้เมเปิ�ลอายกุว่า 400 ปีรวมทั �งพันธุไ์ม ้

นานาชนดิและดอกไมต้ามฤดกูาลในชว่งฤดูใบไมผ้ลจิะมดีอกทวิลปิบานสะพรั�ง (ประมาณเดอืนม.ีค. – 

เม.ย.) สวนแห่งนี�สรา้งโดยยอซาฟคานมคีวามงดงามที�สดุที�จะหาคําบรรยายไดใ้หท้่านเพลดิเพลนิกับ

การถ่ายรูปกับดอกไมท้ี�แสนสวยและผ่านชมเมอืงเก่าแคชเมยีรท์ี�ตั �งเมอืงหลวงฤดูรอ้นของกษัตรยิใ์น

ราชวงศโ์มกลุที�สรา้งเป็นลักษณะเฉพาะหรอืเรยีกไดว้่าเป็นศลิปะแคชเมยีร ์(กรณีที�สวนนชิาบากหปิ์ด 

จะนําทา่นชมเมอืงศรนีาคาแทน) จากนั�นนําทา่นเดนิทางกลับที�พัก 

คํ�า  รบัประทานอาหารคํ�า 

  ที�พกับา้นเรอื DELUXE HOUSE BOAT 

วนัที� 3 ศรนีาคา– กลุมารค์– เคเบลิคาร ์(*รวมคา่ขึ�นแลว้) – ศรนีาคา 

เชา้   รบัประทานอาหารเชา้ ณ ที�พกับนบา้นเรอื 

 นําท่านเดนิทางโดยนั�งรถทอ้งถิ�น (คันละ 5 ท่าน) ไมม่แีอรอ์ณุหภมูทิี�ศรนีาคาเฉลี�ยประมาณ 15 องศา

อากาศจะเย็นสบายตลอดปีขึ�นสูเ่ทอืกเขากลุมารค์ซึ�งเป็นสถานที�มทีัศนียภาพสวยงามแห่งหนึ�งในโลก

ในขณะขับรถสู่เทอืกเขากุลมารค์สองขา้งทางจะเป็นทุ่งนาขา้วสลับกับพันธุไ์มป่้าและฝูงแกะตาม

เทอืกเขาโดยเทอืกเขาหมิาลัยนี�จะมหีมิะปกคลมุสลับกนัไปอยูห่า่งจากเมอืงศรนีาคา 57 กโิลเมตร (ใช ้

เวลาเดนิทางประมาณ 2-3 ชั�วโมง) เทอืกเขากลุมารค์เป็นพื�นที�ราบทุง่หญา้ขนาดใหญท่ี�สงูที�สดุในโลก

เมื�อถงึกลุมารค์แลว้พาทา่นเที�ยวชมเทอืกเขาซึ�งเป็นภเูขาที�สวยงามแหง่หนึ�งในแคชเมยีรม์ชี ื�อวา่เป็นทุง่

หญา้ของดอกไม ้(Meadow of Flower)เดมิกลุมารค์มชีื�อเรยีกวา่เการมิารค์ตั �งโดยสลุตา่นยซูปุ

ชารใ์นศตวรรษที� 16 เนื�องจากเป็นทุ่งหญา้ที�เต็มไปดว้ยดอกไมป่้าที�งอกงามตามฤดูกาลอกีทั �งยังเป็น

ที�ตั �งของสนามกอลฟ์ 18 หลุมที�สงูที�สดุในโลกสงู 3,000 เมตรจากระดับนํ�าทะเลและสถานที�เล่นกฬีา

สกนํี�าแข็งในฤดหูนาวจนไมค่ดิวา่นี�เป็นประเทศอนิเดยี 

กลางวนั   รบัประทานอาหารกลางวนั 
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 นําทา่นไปยงัสถานเีคเบลิคาร ์(*รวมคา่ขึ�นแลว้)เพื�อขึ�นไปยังสถานีกงโดรบีนเขาอฟัฟารว์ัตเฟสที� 1 

ดว้ยระยะทางประมาณ 4 กโิลเมตร (หากทา่นตอ้งการขึ�นสูย่อดเขาจะตอ้งนั�งเคเบิ�ลคารท์ี�เฟสที� 2 ขึ�นสู่

ยอดเขาเป็นระยะทางกวา่ 5 กโิลเมตรทา่นสามารถซื�อตั�วไดท้ี�สถานเีฟสที� 1 ทา่นละ950รปีูไมร่วมในค่า

ทัวร)์ ซึ�งถอืไดว้่าเป็นเสน้ทางที�สวยที�สุดและสูงที�สุดแห่งหนึ�งของเอเชยีเมื�อเดนิทางถงึที�หมายสิ�งที�

ท่านจะไดพ้บคือบรรยากาศและทัศนียภาพแบบพาโนรามาอันสวยงามบนเขาอัฟฟารว์ัตถา้ทอ้งฟ้า

แจม่ใสก็จะสามารถมองเห็นยอดเขานนักาพารบ์ตั (Nanga Parbat)ของเทอืกเขาหมิาลัยอสิระให ้

ทา่นไดเ้พลดิเพลนิกับกจิกรรมมากมายอาทเิชน่เลน่สกเีลื�อนสกหีมิะทา่นสามารถเลน่สกไีดร้ะหวา่งชว่ง

ฤดูหนาว– ใบไมผ้ล ิ(ธ.ค. – เม.ย.) ซึ�งค่าเล่นสกนีี�จะไมร่วมอยูใ่นค่าทัวรส์ามารถแจง้หัวหนา้ทัวรห์รอื

ไกดท์อ้งถิ�นเพื�อแจง้เลน่สกไีดห้รอืเก็บภาพความประทับใจไวเ้ป็นที�ระลกึตามอธัยาศัยไดเ้วลาสมควรนํา

ท่านเดนิทางกลับศรนีาคาระหว่างทางใหท้่านไดเ้พลดิเพลนิกับววิทวิทัศน์สองขา้งทาง  **หมายเหต ุ

หากเคเบลิคารปิ์ดไม่สามารถขึ�นไดเ้นื�องจากสภาพอากาศ หรอื ทางประเทศอนิเดยีประกาศปิด จงึไม่

สามารถขึ�นได ้ทางบรษัิทฯ จะคืนค่าเคเบลิคารใ์ห ้และขอสงวนสทิธิ�ในการเปลี�ยนโปรแกรมเที�ยว

สถานที�อื�น โดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้** 

คํ�า   รบัประทานอาหารคํ�า  

  ที�พกับา้นเรอื DELUXE HOUSE BOAT 

วนัที� 4 ศรนีาคา– โซนามารค์– ชมเทอืกเขาหมิาลยั– ศรนีาคา 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 นําท่านเดินทางจากศรีนาคาสู่โซนามาร์ค (ระยะทาง 80 กโิลเมตรใชเ้วลาเดินทางประมาณ 2-3 

ชั�วโมง) คําว่า“โซนา”แปลว่าทอง“มาร์ค”แปลว่าเสน้ทาง…ในอดีตเสน้ทางนี�เป็นเสน้ทางคา้ขายใน

ตํานานหรอืที�เรยีกวา่เสน้ทางสายไหมเนื�องจากภมูปิระเทศที�สวยงามอกีทั �งมวีวิทวิทัศนท์ี�สวยงามตลอด

สองขา้งทางการเดนิทางจะไดเ้ห็นภเูขาที�ปกคลมุไปดว้ยหมิะรปูรา่งแปลกตาสลับกบัป่าตน้วอลนัตขนาด

ใหญ่ที�ปลกูเรยีงรายตลอดสองขา้งทางเสน้ทางนี�สงูกวา่ระดับนํ�าทะเล 2,690 เมตรเรยีกวา่สวยงามมาก

ตลอดเสน้ทางจากศรนีาคาผูเ้ดนิทางจะไดเ้ดนิทางไปและถา่ยรปูไปตลอดทาง 

กลางวนั   รบัประทานอาหารกลางวนั  

 จากนั�นพาทา่นชมความงามของเทอืกเขาหมิาลยัที�ปกคลุมดว้ยธารนํ �าแข็งตลอดท ั�งปี(คา่ขี�มา้ 

1,000 รูปี /ตอ่คนไมร่วมในคา่ทวัร–์ สอบถามราคากบัหวัหนา้ทวัรอ์กีคร ั�ง) ชมภูเขาสายนํ�าลํา

ธารและสัมผัสวถิชีวีติความเป็นอยู่ของชาวพื�นเมอืงที�นั�นจนเพลดิเพลนิแทบไม่อยากจากมาเหมอืน

ผเีสื�อที�บนิอยูใ่นแดนสวรรคไ์ดเ้วลาสมควรนําทา่นเดนิทางกลับสูศ่รนีาคา 

คํ�า   รบัประทานอาหารคํ�า  

  ที�พกับา้นเรอื DELUXE HOUSE BOAT 

วนัที� 5 ศรนีาคา– ลอ่งเรอืซคิารา่ (*รวมคา่ลอ่งเรอื) – เดลล ี(บนิภายใน) – อกัรา 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 จากนั�นนําทุกท่านล่องเรอืซคิาร่าในทะเลสาบ(*รวมคา่ลอ่งเรอืแลว้)ซึ�งเป็นเรอืพายแบบฉบับแคช

เมยีรโ์ดยเฉพาะชมวถิชีวีติชาวบา้นรมินํ�าที�อยูท่่ามกลางฉากหลังภเูขาหมิะลอ้มรอบไปดว้ยทะเลสาบขับ

กลอ่มไปดว้ยเสยีงนกนานาชนดิแตง่แตม้ดว้ยดอกไมนํ้�านานาพันธุ ์

กลางวนั   รบัประทานอาหารกลางวนั  

 จากนั�นพาเดนิทางสูส่นามบนิศรนีาคา เพื�อเดนิทางสูเ่มอืงเดลล ี

12.20น. ออกเดนิทางจากศรนีาคา เขา้สูเ่มอืงเดลล ี โดยสายการบนิในประเทศเที�ยวบนิที�SG939 

13.55 น. เดนิทางถงึท่าอากาศยานภายในประเทศเมอืงเดลล ีจากนั�นนําท่านเดนิทางโดยรถโคช้ปรับอากาศออก

จากเมอืงเดลลโีดยผ่านเขา้สูแ่ควน้อุตรประเทศที�อุดมสมบูรณ์ดว้ยแหล่งเกษตรกรรมนานาชนดิที�ผลติ

เพื�อเลี�ยงดชูาวอนิเดยีทั �งประเทศไปตามถนนไฮเวยส์ายใหมผ่า่นเขา้เมอืงใหญม่ธรุาเขา้สูเ่มอืงอกัรา 
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คํ�า   รบัประทานอาหารคํ�า  

 
  ที�พกั The Taj VilasHotel ระดบั3ดาวหรอืเทยีบเทา่,เมอืงอกัรา 

วนัที� 6 อกัรา– ทชัมาฮาล– อกัราฟอรด์– เดลล ี– สนามบนิ 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 นําท่านเขา้ชมทชัมาฮาลแหล่งมรดกโลกเป็น 1 ใน 7 สิ�งมหัศจรรยท์ี�สําคัญของโลกซึ�งอนุสรณ์สถาน

แห่งความรักอันยิ�งใหญ่และอมตะของพระเจา้ชาห์จาฮันที�มตี่อพระนางมุมตัซโดยสรา้งขึ�นในปีค.ศ. 

1631 ต่อมานําท่านเดนิสู่ประตูสุสานที�สลักตัวหนังสอืภาษาอาระบคิที�เป็นถอ้ยคําอุทศิและอาลัยต่อ

บคุคลอนัเป็นที�รักที�จากไปและนําทา่นถา่ยรปูกับลานนํ�าพุที�มอีาคารทัชมาฮาลอยูเ่บื�องหลังแลว้นําท่าน

เขา้สู่ตัวอาคารที�สรา้งจากหนิอ่อนสขีาวบรสิุทธิ�จากเมอืงมกรานะที�ประดับลวดลายดว้ยเทคนคิฝังหนิสี

ต่างๆลงไปในเนื�อหนิที�เป็นสถาปัตยกรรมชิ�นเอกของโลกที�ออกแบบโดยชา่งจากเปอรเ์ซยีโดยอาคาร

ตรงกลางจะเป็นรปูโดมซึ�งมหีอคอยสี�เสาลอ้มรอบตรงกลางดา้นในเป็นที�ฝังพระศพของพระนางมมุตัซมา

ฮาลและพระเจา้ชาหจ์าฮนัไดอ้ยูคู่เ่คยีงกนัตลอดชั�วนริันดรท์ัชมาฮาลแหง่นี�ใชเ้วลากอ่สรา้งทั �งหมด 12 ปี

โดยสิ�นเงนิไป 41 ลา้นรูปีมกีารใชท้องคําประดับตกแต่งสว่นต่างๆของอาคารหนัก 500 กโิลกรัมและใช ้

คนงานกว่า 20,000 คนต่อมานําท่านเดนิออ้มไปดา้นหลังที�ตดิกับแม่นํ�ายมุนาโดยฝั�งตรงกันขา้มจะมี

พื�นที�ขนาดใหญ่ถูกปรับดนิแลว้โดยเล่ากันว่าพระเจา้ชาหจ์าฮันเตรยีมที�จะสรา้งสสุานของตัวเองเป็นหนิ

ออ่นสดํีาโดยตัวรูปอาคารจะเป็นแบบเดยีวกันกับทัชมาฮาลเพื�อที�จะอยูเ่คยีงขา้งกันแต่ถูกออรังเซบยดึ

อํานาจและนําตัวไปคมุขงัไวใ้นป้อมอกัราเสยีกอ่น จากนั�นนําทา่นเขา้ชมอกัราฟอรด์แหลง่มรดกโลกทิ�

ตดิรมิแมนํ่�ายมนุาสรา้งโดยพระเจา้อคับารม์หาราชแหง่ราชวงศโ์มกลุเมื�อปีค.ศ. 1565 เป็นทั �งพระราชวัง

ที�ประทับและเป็นป้อมปราการต่อมาพระโอรสคอืพระเจา้ชาฮันกรีแ์ละพระนัดดา (โอรสของพระเจา้ชา

ฮนักรี)์ , พระเจา้ชาหจ์าฮานไดส้รา้งขยายตอ่เตมิป้อมและพระราชวังแห่งนี�อยา่งใหญ่โตและนําท่านเขา้

ชมป้อมผา่นประตอํูามรรสงิหเ์ขา้สูส่ว่นที�เป็นพระราชวงัผา่นลานสวนประดับอา่งหนิทรายสแีดงขนาดยกัษ์

สําหรับสรงนํ�าทา่นจะไดเ้ห็นสถาปัตยกรรมสามยคุสมัยตามรสนยิมที�แตกตา่งกันของสามกษัตรยินํ์าท่าน

เขา้ชมดา้นในพระตําหนักต่างๆที�สลักลวดลายศลิปะแบบโมกุลที�มอีทิธพิลจากศลิปะอนิเดยีผสมผสาน

กับศลิปะเปอรเ์ซยีแลว้นําขึ�นสูร่ะเบยีงชั �นที�สองที�มเีฉลยีงมขุซึ�งสามารถมองเห็นชมทวิทัศน์ลํานํ�ายมนุา

ไดต้่อมานําชมหอ้งที�ประทับของกษัตรยิ,์พระโอรส, พระธดิาและองคต์่างๆแลว้นําชมพระตําหนักมาซัม

มนับรูช์ที�มเีฉลยีงมขุแปดเหลี�ยมมหีนา้ตา่งเปิดกวา้งที�สามารถมองเห็นทัชมาฮาลไดใ้นพระตําหนักนี�เอง

ที�เลา่กนัวา่ชาหจ์าฮนัถูกพระโอรสออรังเซบจองจําขงัไว ้7 ปีในชว่งปลายรัชกาลจนสิ�นพระชนมแ์ลว้ก็นํา

ชมลานสวนประดับดวิันออีาอําที�ชั �นบนดา้นหนึ�งเคยเป็นที�ประดษิฐานบัลลังกน์กยงูอันยิ�งใหญ่ (ปัจจบุัน

อยูใ่นประเทศอหิร่าน) และที�ลานสวนประดับแห่งนี�เองที�พระเจา้ชาหจ์าฮันไดพ้บรักครั �งแรกกับพระนาง

มมุตัซที�ไดนํ้าสนิคา้เป็นสรอ้ยไขม่กุเขา้มาขายใหก้บันางในฮาเร็ม 

กลางวนั   รบัประทานอาหารกลางวนั  

 นําทา่นเดนิทางกลับสูเ่มอืงเดลลเีมอืงหลวงของประเทศอนิเดยี ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 5 ชม. 

คํ�า   รบัประทานอาหารคํ�า  

18.00 น. ไดเ้วลาอนัสมควรนําทา่นเดนิทางสูส่นามบนินานาชาตอินิธริาคานธกีรงุนวิเดลล ี

21.20 น. นําท่านเดนิทางกลับสูส่นามบนิสวุรรณภมูกิรุงเทพฯโดยสายการบนิสไปรท์เจท เที�ยวบนิที�SG 87(ไมม่ี

บรกิารอาหารบนเครื�อง) 

วนัที� 7 กรงุเทพฯ 

03.00 น. ถงึสนามบนิสวุรรณภมู ิกรงุเทพมหานคร โดยความสวัสดภิาพ  
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โปรแกรม : SUPER SAVE แคชเมยีร ์ ทชัมาฮาล 7 วนั 4 คนื โดยสายการบนิสไปรทเ์จ็ท(SG) 

อตัราคา่บรกิาร 

กําหนดการเดนิทาง 

ผูใ้หญ ่
พักหอ้งละ  
2-3 ทา่น 
ทา่นละ 

เด็กมเีตยีง 
พักกับผูใ้หญ่ 

1 ทา่น 
ทา่นละ 

เด็ก 8-12 ปี
(เสรมิเตยีง) 

ทา่นละ 

เด็ก 8-12 ปี 
(ไมเ่สรมิเตยีง) 

ทา่นละ 

พักเดี�ยวเพิ�ม 
ทา่นละ 

ราคา 
ไมร่วมตั�ว 
ทา่นละ 

วนัที� : 28 ส.ค.- 03ก.ย. 61 19,900 19,900 18,900 17,900 7,500 - 

วนัที� : 30 ส.ค.- 05ก.ย. 61 20,900 20,900 19,900 18,900 7,500 9,900 

วนัที� : 04-10ก.ย. 61 19,900 19,900 18,900 17,900 7,500 - 

วนัที� : 06-12ก.ย. 61 19,900 19,900 18,900 17,900 7,500 - 

วนัที� : 11-17ก.ย. 61 23,900 23,900 22,900 21,900 7,500 10,900 

วนัที� : 13-19ก.ย. 61 23,900 23,900 22,900 21,900 7,500 10,900 

วนัที� : 18-24ก.ย. 61 23,900 23,900 22,900 21,900 7,500 10,900 

วนัที� : 20-26ก.ย. 61 22,900 22,900 21,900 20,900 7,500 9,900 

วนัที� : 25 ก.ย.- 01 ต.ค. 61 22,900 22,900 21,900 20,900 7,500 9,900 

วนัที� : 27 ก.ย.- 03 ต.ค. 61 22,900 22,900 21,900 20,900 7,500 9,900 

วนัที� : 02-08ต.ค. 61 23,900 23,900 22,900 21,900 7,500 10,900 

วนัที� : 04-10 ต.ค. 61 22,900 22,900 21,900 20,900 7,500 9,900 

วนัที� : 09-15ต.ค. 61 24,900 24,900 23,900 22,900 7,500 11,900 

วนัที� : 11-17ต.ค. 61 24,900 24,900 23,900 22,900 7,500 11,900 

วนัที� : 16-22ต.ค. 61 24,900 24,900 23,900 22,900 7,500 11,900 

วนัที� : 17-23 ต.ค. 61 23,900 23,900 22,900 21,900 7,500 10,900 

วนัที� : 18-24ต.ค. 61 24,900 24,900 23,900 22,900 7,500 11,900 

วนัที� : 23-29ต.ค. 61 24,900 24,900 23,900 22,900 7,500 11,900 

ราคาเด็กทารก(อายไุมถ่งึ 2 ปีบรบิูรณ ์ณ วนัเดนิทางกลบั)  ทา่นละ  5,000.-   

 

 

 

“ราคาทวัรส์าํหรบัลกูคา้ที�ถอืพาสปอรต์ไทยเทา่น ั�น” 

**พาสปอรต์ตา่งชาต ิโปรดตดิตอ่เรา** 

** หากทา่นที�ตอ้งออกตั�วภายใน (เครื�องบนิ, รถทัวร,์ รถไฟ) กรณุาสอบถามที�
เจา้หนา้ที�ทกุครั �งกอ่นทําการออกตั�วเนื�องจากสายการบนิอาจมกีารปรับเปลี�ยน

ไฟลท์ หรอื เวลาบนิ โดยไมไ่ดแ้จง้ใหท้ราบลว่งหนา้ ** 
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***ราคาทวัรข์า้งตน้ไมร่วมคา่วซีา่ทา่นละ 3,000 บาท*** 

***ราคาทวัรข์า้งตน้ยงัไมร่วมคา่ทปิคนขบัรถ และมคัคเุทศกท์อ้งถิ�น รวมทา่นละ 1,500 บาท /ทา่น/ทรปิ 

หวัหนา้ทวัรจ์ากประเทศไทย (ตามความพงึพอใจในการบรกิาร)*** 

** โปรแกรมและรายละเอยีดของการเดนิทางอาจมกีารเปลี�ยนแปลงได ้ท ั�งนี�ข ึ�นอยูก่บัสภาวะอากาศ 

และเหตสุดุวสิยัตา่ง ๆ ที�ไมส่ามารถคาดการณ์ลว่งหนา้โดยทางบรษิทัฯ ** 

 

พาสปอรต์จะตอ้งมอีายกุอ่นการเดนิทางไมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน 

 

หมายเหต ุ**   บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธใินการเปลี�ยนแปลงเที�ยวบนิท ั�งไปและกลบัโดยมติอ้งแจ้งให้ทราบ

ลว่งหนา้ท ั�งนี�ข ึ�นอยูก่บัสายการบนิ บรษิทัฯขอสงวนสทิธิ�ในการเปลี�ยนแปลงรายการเพื�อความเหมาะสมไมว่า่จะ

เกิดจากความขดัข้องของ ยานพาหนะหรือมีเหตุหนึ�งเหตุใดจนทําให้ไม่สามารถดําเนินการตาม

หมายกําหนดการไดโ้ปรแกรมการเดนิทางเปลี�ยนแปลงตามความเหมาะสม หรอืเปลี�ยนแปลงรายการทอ่งเที�ยว

บางรายการหรอืทดแทนรายการทอ่งเที�ยวบางรายการ และจะตอ้งมจีํานวนผูโ้ดยสารจํานวน 15 ทา่นขึ�นไปจงึ

ออกเดนิทาง ในกรณีที�มจีํานวนผูโ้ดยสารไม่ถงึ 15 ท่านไม่มหีวัหนา้ทวัรไ์ทย  อตัราค่าบรกิารนี� สําหรบั

เดนิทางต ั�งแต ่20 ทา่นขึ�นไป ขอสงวนสทิธิ�ในการเปลี�ยนแปลงราคาในกรณีที�มผีูเ้ดนิทางไมถ่งึ 20 ทา่น 

 

เง ื�อนไขการใชบ้รกิาร 

1. บรษัิทฯสงวนสทิธิ�ที�จะไมร่ับผดิชอบตอ่คา่ชดเชยความเสยีหายไมว่า่กรณีที�กองตรวจคนเขา้เมอืงของไทยไม ่ 

อนุญาตใหเ้ดนิทางออกหรอืกองตรวจคนเขา้เมอืงของแตล่ะประเทศไมอ่นุญาตใหเ้ขา้เมอืง 

2. บรษัิทฯ สงวนสทิธิ�ในการที�จะไมร่ับผดิชอบตอ่คา่ชดเชยความเสยีหาย อนัเกดิจากเหตสุดุวสิยัที�ทาง บรษัิทฯไม่

 สามารถควบคมุไดเ้ชน่การนัดหยดุงาน, จลาจล, การลา่ชา้หรอืยกเลกิของเที�ยวบนิ 

3. บรษัิทฯสงวนสทิธิ�ในการเปลี�ยนแปลงโปรแกรมรายการทอ่งเที�ยวโดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ (โปรแกรมและ

 รายละเอยีดของการเดนิทางอาจมกีารเปลี�ยนแปลงได ้ทั �งนี�ข ึ�นอยูก่บัภาวะอากาศ และเหตสุดุวสิยัตา่ง ๆ ที�ไม่

สามารถคาดการณ์ลว่งหนา้โดยทางบรษัิทฯ จะคํานงึถงึผลประโยชนแ์ละความปลอดภยัของผูร้ว่มเดนิทางเป็น

สําคญั) 

4. บรษัิทฯสงวนสทิธิ�ในการเปลี�ยนแปลงอตัราคา่บรกิารโดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

5. กรณีที�คณะไมค่รบจํานวน 10 ทา่นทางบรษัิทฯสงวนสทิธิ�ในการงดออกเดนิทางโดยทางบรษัิทฯ จะแจง้ใหท้า่น

ทราบลว่งหนา้อยา่งนอ้ย 7 วันกอ่นการเดนิทาง  

6. เมื�อทา่นทําการซื�อโปรแกรมทัวร ์ทางบรษัิทฯ จะถอืวา่ทา่นรับทราบและยอมรับเงื�อนไขของหมายเหตทุกุขอ้แลว้ 

7. ในกรณีที�ลกูคา้ตอ้งออกตั�วโดยสารภายในประเทศ กรณุาตดิตอ่เจา้หนา้ที�ของบรษัิทฯ กอ่นทกุครั �ง มฉิะนั�นทาง

บรษัิทฯ จะไมข่อรับผดิชอบคา่ใชจ้า่ยใดๆ ทั �งสิ�น  

 

อตัราคา่บรกิารนี�รวม 

1.  คา่ตั�วเครื�องบนิไป-กลับ ชั �นประหยดั 

2.  คา่โรงแรมที�พักตามรายการที�ระบ ุ(สองทา่นตอ่หนึ�งหอ้ง) 

3.  คา่เขา้ชมสถานที�ตา่งๆ ตามรายการที�ระบ ุ

4.  คา่อาหารและเครื�องดื�มตามรายการที�ระบ ุ

5.  คา่รถรับสง่และระหวา่งนําเที�ยวตามรายการที�ระบ ุ

6.  คา่ประกันอบุัตเิหตคุุม้ครองในระหวา่งการเดนิทาง คุม้ครองในวงเงนิท่านละ 1,000,000 บาท ค่ารักษาพยาบาล

กรณีเกดิอบุตัเิหตวุงเงนิทา่นละ 200,000 บาท ตามเงื�อนไขของกรมธรรม ์ 

 ** ลูกคา้ท่านใดสนใจซื�อประกันการเดนิทางสําหรับครอบคลุมเรื�องสุขภาพสามารถสอบถามขอ้มลูเพิ�มเตมิกับ

ทางเจา้หนา้ที�บรษัิทได ้** 

 - เบี�ยประกนัเริ�มตน้ 370 บาท [ระยะเวลา 5-7 วัน] 

 - เบี�ยประกนัเริ�มตน้ 430 บาท [ระยะเวลา 8-10 วัน]  
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 ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัที�มอีายมุากกวา่ 16 หรอืนอ้ยกวา่ 75 ปี   

 [รักษาพยาบาล 2 ลา้น, รักษาตอ่เนื�อง 2 แสน, เสยีชวีติหรอืเสยีอวัยวะจากอบุตัเิหต ุ3 ลา้นบาท] 

 ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัที�มอีายนุอ้ยกวา่ 16 หรอืมากกวา่ 75 ปี   

 [รักษาพยาบาล 2 ลา้น, รักษาตอ่เนื�อง 2 แสน, เสยีชวีติหรอืเสยีอวัยวะจากอบุตัเิหต ุ1.5 ลา้นบาท] 

7.  รวมภาษีสนามบนิทกุแหง่ + ภาษีนํ�ามนั  

8.  คา่ภาษีมลูคา่เพิ�ม 7% 

 

อตัราคา่บรกิารนี�ไมร่วม 

1. คา่ทําหนังสอืเดนิทางไทย 

2. กระเป๋าเดนิทางในกรณีที�นํ�าหนักเกนิกวา่ที�สายการบนิกําหนด 20 กโิลกรัม/ทา่น  

สว่นเกนินํ�าหนักตามสายการบนิกําหนด 

3. คา่ใชจ้า่ยสว่นตวันอกเหนอืจากรายการ เชน่ คา่เครื�องดื�ม, คา่อาหารที�สั�งเพิ�มเอง, คา่โทรศัพท,์ คา่ซกัรดีฯลฯ 

4. คา่อาหารที�ไมไ่ดร้ะบไุวใ้นรายการ 

5. คา่วซีา่เขา้ประเทศอนิเดยีแบบ E-Visa ทา่นละ 3,000 บาท 

6. คา่ทําใบอนุญาตที�กลบัเขา้ประเทศของคนตา่งชาตหิรอืคนตา่งดา้ว 

7. คา่ทปิคา่ทปิคนขบัรถ และมคัคเุทศกท์อ้งถิ�น 1,500 บาท /ทรปิ/ตอ่ทา่น 

 

การสาํรองที�น ั�ง 

1. กรณุาจองลว่งหนา้อยา่งนอ้ย 30 วันกอ่นการเดนิทางและกรณุาเตรยีมเงนิมดัจํา 10,000 บาท (ที�นั�งจะยนืยันเมื�อ

ไดร้ับเงนิมัดจําแลว้เท่านั�น) หากตอ้งยื�นวซีา่ ตอ้งเตรยีมเอกสารยื�นวซีา่ใหเ้รยีบรอ้ยภายใน 2-3 วันหลังจากทํา

การจองแลว้ (ใชเ้วลาขอวซีา่ไมต่ํ�ากวา่ 7วนัทําการ) 

2. การชําระค่าทัวรส์ว่นที�เหลอืทางบรษัิทฯจะเรยีกเก็บกอ่นเดนิทางไมน่อ้ยกวา่ 15 วันท่านควรจัดเตรยีมค่าทัวรใ์ห ้

เรยีบรอ้ยกอ่นกําหนดเนื�องจากทางบรษัิทตอ้งสํารองค่าใชจ้า่ยในสว่นของค่าที�พักและตั�วเครื�องบนิมฉิะนั�นจะถอื

วา่ทา่นยกเลกิการเดนิทางโดยอตัโนมตั ิ

 

เง ื�อนไขการยกเลกิ 

1. แจง้ยกเลกิกอ่นเดนิทาง 30 วัน คนืคา่ใชจ้า่ยทั �งหมด  

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

3. แจง้ยกเลกินอ้ยกวา่ 15วันกอ่นเดนิทางทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธิ�เก็บคา่ใชจ้า่ยทั �งหมด 

4. สําหรับผูโ้ดยสารที�ไม่ไดถ้ือหนังสอืเดนิทางไทย และทางบรษัิทฯเป็นผูย้ื�นวซี่าให ้เมื�อผลวซี่าผ่านแลว้มกีาร

ยกเลกิการเดนิทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิ�ในการคนืคา่มดัจําทั �งหมด 

5. บรษัิทขอสงวนสทิธิ�ในการเก็บคา่ใชจ้่ายทั �งหมดกรณีท่านยกเลกิการเดนิทางและมผีลทําใหค้ณะเดนิทางไมค่รบ

ตามจํานวนที�บรษัิทฯกําหนดไว ้(10ท่านขึ�นไป) เนื�องจากเกดิความเสยีหายต่อทางบรษัิทและผูเ้ดนิทางอื�นที�

เดนิทางในคณะเดยีวกนับรษัิทตอ้งนําไปชําระคา่เสยีหายตา่งๆที�เกดิจากการยกเลกิของทา่น 

6. กรณีเจ็บป่วยจนไม่สามารถเดนิทางไดซ้ ึ�งจะตอ้งมใีบรับรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรับรองบรษัิทฯจะพจิารณา

เลื�อนการเดนิทางของท่านไปยังคณะต่อไปแต่ทั �งนี�ท่านจะตอ้งเสยีค่าใชจ้่ายที�ไมส่ามารถเรยีกคนืได ้เชน่ค่าตั�ว

เครื�องบนิค่าหอ้ง ค่าธรรมเนียมวซีา่ตามที�สถานทูตฯ เรยีกเก็บ และค่าใชจ้่ายอื�นๆที�เกดิขึ�นตามจรงิ ในกรณีที�ไม่

สามารถเดนิทางได ้

7. กรณียื�นวซีา่แลว้ไมไ่ดร้ับการอนุมตัวิซีา่จากทางสถานทตู (วซีา่ไมผ่า่น) และทา่นไดช้ําระคา่ทัวรห์รอืมดัจํามาแลว้ 

ทางบรษัิทฯ คืนค่าทัวร์หรือมัดจําให ้แต่ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิ�ในการหักค่าบรกิารยื�นวีซ่า, ค่าวีซ่า และ

คา่ใชจ้า่ยบางสว่นที�เกดิขึ�นจรงิเป็นกรณีไป (อาท ิกรณีออกตั�วเครื�องบนิไปแลว้ หรอืไดช้ําระคา่บรกิารในสว่นของ

ทางเมอืงนอกเชน่ โรงแรม ฯลฯ ไปแลว้) ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิ�ในการหักเก็บค่าใชจ้่ายจรงิที�เกดิขึ�นแลว้กับ

ทา่นเป็นกรณีไป 

8. กรณีวซีา่ผา่นแลว้ แจง้ยกเลกิกอ่นหรอืหลังออกตั�วโดยสาร บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิ�ในการ ไมค่นืคา่ทัวรท์ั �งหมด 
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9. กรณีวซีา่ผ่านแลว้ แต่กรุ๊ปออกเดนิทางไมไ่ด ้เนื�องจากผูเ้ดนิทางท่านอื�นในกลุ่มโดนปฏเิสธวซีา่ หรอืไมว่่าดว้ย

สาเหตใุดๆก็ตาม ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิ�ในการหักเก็บคา่ใชจ้า่ยจรงิที�เกดิขึ�นแลว้กบัทา่นเป็นกรณีไป 

10. กรณีผูเ้ดนิทางไมส่ามารถเขา้-ออกเมอืงได ้เนื�องจากเอกสารปลอมหรอืการหา้มของเจา้หนา้ที�ไมว่า่เหตผุลใดๆ ก็

ตามทางบรษัิทของสงวนสทิธิ�ในการ ไมค่นืคา่ทัวรท์ั �งหมด 

 

เง ื�อนไขการเดนิทาง 
1. บรษัิทฯ มสีทิธิ�ที�จะเปลี�ยนแปลงรายละเอยีดบางประการในทัวรน์ี� เมื�อเกดิเหตสุดุวสิยัจนไมอ่าจแกไ้ขได ้

2. บรษัิทฯ ไม่รับผดิชอบค่าเสยีหายในเหตุการณ์ที�เกดิจากสายการบนิ ภัยธรรมชาต ิและอื�นๆที�อยูน่อกเหนือการ

ควบคุมของทางบรษัิทฯหรอืค่าใชจ้่ายเพิ�มเตมิที�เกดิขึ�นทางตรงหรอืทางออ้ม เชน่ การเจ็บป่วย, การถูกทํารา้ย, 

การสญูหาย, ความลา่ชา้ หรอืจากอบุตัเิหตตุา่งๆ 

3. หากท่านยกเลกิก่อนรายการท่องเที�ยวจะสิ�นสุดลง ทางบรษัิทฯ จะถือว่าท่านสละสทิธิ�และจะไม่รับผดิชอบ

คา่บรกิารที�ทา่นไดช้ําระไวแ้ลว้ไมว่า่กรณีใดๆ ทั �งสิ�น 

4. บรษัิทฯ จะไม่รับผดิชอบต่อการหา้มออกนอกประเทศ หรอื หา้มเขา้ประเทศ อันเนื�องมาจากมสีิ�งผดิกฎหมาย 

หรอืเอกสารเดนิทางไมถ่กูตอ้ง หรอื การถกูปฏเิสธในกรณีอื�นๆ 

5. รายการนี�เป็นเพยีงขอ้เสนอที�ตอ้งไดร้ับการยนืยันจากบรษัิทฯ อกีครั �งหนึ�ง หลังจากไดสํ้ารองที�นั�งบนเครื�อง และ

โรงแรมที�พักในตา่งประเทศเป็นที�เรยีบรอ้ย แตอ่ยา่งไรก็ตามรายการนี�อาจเปลี�ยนแปลงไดต้ามความเหมาะสม 

6. ราคานี�คดิตามราคาตั�วเครื�องบนิในปัจจบุัน หากราคาตั�วเครื�องบนิปรับสงูขึ�น บรษัิทฯ สงวนสทิธิ�ที�จะปรับราคาตั�ว

เครื�องบนิตามสถานการณ์ดังกลา่ว 

7. กรณีเกดิความผดิพลาดจากตัวแทน หรอื หน่วยงานที�เกี�ยวขอ้ง จนมกีารยกเลกิ ล่าชา้ เปลี�ยนแปลง การบรกิาร

จากสายการบนิบรษัิทฯขนสง่ หรอื หน่วยงานที�ใหบ้รกิาร บรษัิทฯจะดําเนนิโดยสดุความสามารถที�จะจัดบรกิาร

ทัวรอ์ื�นทดแทนให ้แตจ่ะไมค่นืเงนิใหสํ้าหรับคา่บรกิารนั�นๆ 

8. มัคคุเทศก ์พนักงาน และตัวแทนของบรษัิทฯ ไมม่สีทิธิ�ในการใหคํ้าสัญญาใดๆ ทั �งสิ�นแทนบรษัิทฯ นอกจากมี

เอกสารลงนามโดยผูม้อํีานาจของบรษัิทฯ กํากบัเทา่นั�น 

9. หากไมส่ามารถไปเที�ยวในสถานที�ที�ระบใุนโปรแกรมได ้อนัเนื�องมาจากธรรมชาต ิความลา่ชา้ และความผดิพลาด

จากทางสายการบนิ จะไม่มกีารคนืเงนิใดๆทั �งสิ�น แต่ทั �งนี�ทางบรษัิทฯจะจัดหารายการเที�ยวสถานที�อื�นๆมาให ้

โดยขอสงวนสทิธิ�การจัดหานี�โดยไมแ่จง้ใหท้ราบลว่งหนา้  

10. เมื�อท่านออกเดนิทางไปกบัคณะแลว้ ท่านงดการใชบ้รกิารรายการใดรายการหนึ�ง หรอืไมเ่ดนิทางพรอ้มคณะถอื

วา่ทา่นสละสทิธิ� ไมอ่าจเรยีกรอ้งคา่บรกิาร และเงนิมดัจําคนื ไมว่า่กรณีใดๆ ทั �งสิ�น  

11. ในกรณีที�ลกูคา้ตอ้งออกตั�วโดยสารภายในประเทศ กรณุาตดิต่อเจา้หนา้ที�ของบรษัิทฯ กอ่นทุกครั �ง มเิชน่นั�นทาง

บรษัิทฯ จะไมร่ับผดิชอบคา่ใชจ้า่ยใดๆ ทั �งสิ�น 

12. กรณีเจ็บป่วยจนไม่สามารถเดนิทางไดซ้ ึ�งจะตอ้งมใีบรับรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรับรองบรษัิทฯจะพจิารณา

เลื�อนการเดนิทางของท่านไปยังคณะต่อไปแต่ทั �งนี�ท่านจะตอ้งเสยีค่าใชจ้่ายที�ไมส่ามารถเรยีกคนืได ้เชน่ค่าตั�ว

เครื�องบนิคา่หอ้ง ค่าธรรมเนียมวซีา่ตามที�สถานทูตฯ เรยีกเก็บ และค่าใชจ้่ายอื�นๆที�เกดิขึ�นตามจรงิ ในกรณีที�ไม่

สามารถเดนิทางได ้

13. กรณียื�นวซีา่แลว้ไมไ่ดร้ับการอนุมตัวิซีา่จากทางสถานทตู (วซีา่ไมผ่า่น) และทา่นไดช้ําระคา่ทัวรห์รอืมดัจํามาแลว้ 

ทางบรษัิทฯ คืนค่าทัวร์หรือมัดจําให ้แต่ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิ�ในการหักค่าบรกิารยื�นวีซ่า, ค่าวีซ่า และ

คา่ใชจ้า่ยบางสว่นที�เกดิขึ�นจรงิเป็นกรณีไป (อาท ิกรณีออกตั�วเครื�องบนิไปแลว้ หรอืไดช้ําระคา่บรกิารในสว่นของ

ทางเมอืงนอกเชน่ โรงแรม ฯลฯ ไปแลว้) ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิ�ในการหักเก็บค่าใชจ้่ายจรงิที�เกดิขึ�นแลว้กับ

ทา่นเป็นกรณีไป 

14. กรณีวซีา่ผา่นแลว้ แจง้ยกเลกิกอ่นหรอืหลังออกตั�วโดยสาร บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิ�ในการ ไมค่นืคา่ทัวรท์ั �งหมด 

15. กรณีวซีา่ผ่านแลว้ แต่กรุ๊ปออกเดนิทางไมไ่ด ้เนื�องจากผูเ้ดนิทางท่านอื�นในกลุ่มโดนปฏเิสธวซีา่ หรอืไมว่่าดว้ย

สาเหตใุดๆก็ตาม ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิ�ในการหักเก็บคา่ใชจ้า่ยจรงิที�เกดิขึ�นแลว้กบัทา่นเป็นกรณีไป 

16. กรณีผูเ้ดนิทางไมส่ามารถเขา้-ออกเมอืงได ้เนื�องจากเอกสารปลอมหรอืการหา้มของเจา้หนา้ที�ไมว่า่เหตผุลใดๆ ก็

ตามทางบรษัิทของสงวนสทิธิ�ในการ ไมค่นืคา่ทัวรท์ั �งหมด 
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17. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิ�ราคานี�เฉพาะนักท่องเที�ยวชาวไทยและท่องเที�ยวเป็นหมูค่ณะแบบ Join Tour เท่านั�น 

กรณีตอ้งการตัดกรุ๊ปเหมาโปรดสอบถามทางบรษัิทอกีครั �ง หากเป็นนักท่องเที�ยวชาวต่างชาต ิหรอื พระสงฆ ์

โปรดสอบถามทางบรษัิทอกีครั �ง  

18. ในกรณีที�ลูกคา้ตอ้งออกต ั�วโดยสารภายในประเทศกรุณาตดิตอ่เจา้หนา้ที�ของบรษิทัฯก่อนทุกคร ั�งมี

เชน่น ั�นทางบรษิทัฯจะ ไมร่บัผดิชอบคา่ใชจ้า่ยใดๆท ั�งสิ�น 

 

ขอ้ความซึ�งถอืเป็นสาระสาํหรบัทา่นผูม้เีกยีรตซิึ�งรว่มเดนิทาง 

ทางบรษัิทฯ เป็นตัวแทนในการจัดนําสัมมนา และการเดนิทางที�มคีวามชํานาญ 

โดยจัดหาโรงแรมที�พัก อาหาร ยานพาหนะ และสถานที�ท่องเที�ยวพรอ้มทั �งการ

สมัมนา ดงูาน เพื�อความสะดวกสบาย และเกดิประโยชนส์งูสดุในการเดนิทาง ทั �งนี�

ทางบรษัิทฯ ไมส่ามารถรับผดิชอบในอบุตัเิหตุหรอืความเสยีหายที�เกดิจากโรงแรม

ที�พัก ยานพาหนะ,  อันเนื�องจากอุบัติเหตุรวมถึงภัยธรรมชาติ, โจรกรรม, 

วนิาศกรรม, อัคคีภัย, การผละงาน, การจลาจล, สงครามการเมอืง, การผันผวน

ของอัตราแลกเปลี�ยนเงนิตราระหว่างประเทศ, การนัดหยุดงาน, ความล่าชา้ของ

เที�ยวบนิ, สายการเดนิเรอื, รถไฟ, พาหนะทอ้งถิ�น,  ตลอดจนการถกูปฏเิสธออกวี

ซา่จากกงสุล และ / หรอื สว่นงานที�เกี�ยวขอ้งกับสถานเอกอัครราชทูต รวมถงึผูม้ ี

อํานาจทําการแทนประจําประเทศไทย (โดยไม่จําตอ้งแสดงเหตุผล เนื�องจากเป็นสทิธพิเิศษทางการทูต) ซึ�งอยู่

เหนือการควบคุมของบรษัิทฯ หมายรวมถงึในระหวา่งการเดนิทางทอ่งเที�ยวทั �งใน หรอื ต่างประเทศ แต่ทางบรษัิทฯ 

มคีวามคุม้ครอง และประกันอุบัตเิหตุ ตามเงื�อนไขที�บรษัิทฯ ที�รับประกันในกรณีที�ผูร้่วมเดนิทางถูกปฏเิสธโดย

เจา้หนา้ที�ตรวจคนเขา้เมอืงของประเทศไทย และ/หรอื ตา่งประเทศ มใิหเ้ดนิทางออก หรอื เขา้ประเทศ เนื�องมาจาก

ความประพฤต ิพฤตกิรรมของผูเ้ดนิทาง ไมป่ฏบิัตติามกฎระเบยีบดา้นการความคมุโรคตดิต่อเฉพาะพื�นที�มกีารปลอม

แปลงเอกสารเพื�อการเดนิทาง รวมถงึมสี ิ�งผดิกฎหมาย บรษัิทฯ จะไมค่นืคา่ใชจ้่ายใดๆ รายละเอยีดดา้นการเดนิทาง 

อาจมกีารเปลี�ยนแปลงไดต้ามความจําเป็น หรอืเพื�อความเหมาะสมทั �งปวง โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ ทั �งนี�การ

ขอสงวนสทิธดิังกล่าว บรษัิท จะยดึถอืและคํานงึถงึผลประโยชน์ตลอดจนความปลอดภัยของท่านผูม้เีกยีรต ิซึ�งร่วม

เดนิทางเป็นสําคัญ 

 

หลกัฐานประกอบการยื�นขอวซีา่ประเทศอนิเดยีสําหรบั-คนไทย  
 

1. หนังสอืเดนิทาง (Passport) หนังสอืเดนิทาง ตอ้งมหีนา้เหลอืสําหรับประทับวซีา่อยา่งนอ้ย 2 หนา้ อายุใชง้าน

เหลอืไมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน นับจากวันเดนิทาง *กรณุาถอดปก Passport กอ่นสง่เอกสารบรษัิทจะไมร่ับผดิชอบใน

กรณีสญูหาย* 

2. รปูถ่าย รปูถ่ายสหีนา้ตรงขนาด 2x2นิ�ว พื�นหลังสขีาวเท่านั�น จํานวน 2ใบเป็นรูปที�ถ่ายจากรา้นถ่ายรูปเท่านั�น รูป 

(หา้มสวมแวน่ตาหรอืเครื�องประดับ, ไมใ่สช่ดุขา้ราชการหรอืเครื�องแบบใดๆ ไมเ่ป็นรปูสติ�กเกอรร์วมถงึหา้มใชรู้ป

ที�ถา่ยเองและปริ�นทเ์อง) 

3. สําเนาบตัรประจําตัวประชาชน 2 ชดุ ถา้เป็นเด็กอายตํุ�ากวา่ 15 ปี ใชสํ้าเนาสตูบิตัรและบตัรประชาชน 

4. สําเนาทะเบยีนบา้น  
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