
 

 

 
 

 

 

 
 

แคชเมยีร ์ดนิแดนใตข้อบหมิาลยั หรอื สวติเซอรแ์ลนด ์ในดนิแดนภารตะ สมัผัสวถิชีวีติแบบการนอนเรอืบา้นแบบ

แคชเมยีร ์ชมธรรมชาต ินกนานาพันธุ ์บนทะเลสาบดาล ชมวถิชีวีติชาวแคชเมยีร ์กลา่วกนัว่าหากใครทีเ่ดนิทางมาแคช
เมยีร ์แลว้ไม่ไดม้าพกัเรอืบา้นก็เปรยีบเหมอืนวา่ทา่นมาไม่ถงึแคชเมยีร ์การตกแตง่ภายในเรอืบา้นใชไ้มส้นซดีาร์

แกะสลกัลวดลายดว้ยศลิปะของแคชเมยีร ์ซ ึง่เป็นเอกลกัษณ์ในดนิแดนแห่งนี ้
 
 
 
 
 
 

จยัปรู-์ทชัมาฮาล-อคัราฟอรด์-แคชเมยีร-์ลคัเนาว ์7 วนั 4 คนื 



 

 

วนัที ่ ไฟลท์ ตน้ทาง ปลายทาง เวลาออก เวลาถงึ 

วันแรก WE343 สวุรรณภมู ิ(BKK) จัยปูร ์(JAI) 22:05 01:15+1 

วันทีส่าม 6E2132 เดลล ี(DEL) ศรนีาคา (SXR) 10:10 11:30 

วันทีห่ก 6E576 ศรนีาคา (SXR) ลคัเนา (LKO) 10:25 12:10 

วันทีเ่จ็ด WE334 ลคัเนา (DEL) สวุรรณภมู ิ(BKK) 01:20 06:30 

 

 

วนัแรก  ทา่อากาศยานนานาชาตสิวุรรณภมู ิ- จยัปรู ์

 19.00 น.  คณะพรอ้มกันที่ ท่าอากาศยานนานาชาตสิุวรรณภูม  ิอาคารผูโ้ดยสารขาออก ประตูที ่4
เคานเ์ตอร ์E สายการไทยสมายล ์เจา้หนา้ทีใ่หก้ารตอ้นรับพรอ้มอ านวยความสะดวกในการเช็คอนิ
เอกสารและสมัภาระ 

  กระเป๋าเล็กถอืตดิตวัขึน้เครือ่งบนิ 
กรุณางดน าของมคีม ทุกชนดิ เชน่ มีดพับ กรรไกรตัดเล็บทุกขนาด ตะไบเล็บ เป็นตน้ กรุณาใส่

ในกระเป๋าเดนิทางใบใหญ่หา้มน าตดิตวัข ึน้เครือ่งบนิ 
วัตถทุีเ่ป็นลกัษณะของเหลว อาท ิครมี โลชัน่ น ้าหอม ยาสฟัีน เจล สเปรย ์และเหลา้เป็นตน้ จะ
ถูกท าการตรวจอย่างละเอียดอีกครัง้ โดยจะอนุญาตใหไ้ม่เกนิ 10 ชิน้ ในบรรจุภัณฑล์ะไม่เกนิ 

100มลิลลิติร 
 22.05 น.  ออกเดนิทางโดยสายการบนิไทยสมายล ์เทีย่วบนิที ่WE 343 สูเ่มอืงจยัปูร ์ประเทศอนิเดยี   

(ใชเ้วลาเดนิทาง 3 ชัว่โมง 50 นาท)ี   
 

วนัทีส่อง  จยัปรู ์- ทชัมาฮาล - อคัราฟอรด์ - เดล ี

01.15 น. ถงึทา่อากาศยานนานาชาตจิยัปรู ์ผ่านพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงและศลุกากร บรกิารของบรษัิทฯ จัด
รถรอรับคณะทีส่นามบนิ น าคณะเดนิทางสู ่เมอืงอคัรา (AGRA) อดตีเมอืงหลวงส าคญัของอนิเดยีใน
ยุคศตวรรษที ่16 ตัง้อยู่รมิฝ่ังแม่น ้ายมุนา เมืองอัครายังเป็น

ทีต่ัง้ของป้อมอักรา (Agra Fort) ป้อมแดง (Red Fort of 
Agra) ซึง่ไดร้ับการขึน้ทะเบียนเป็นมรดกโลกในปี 1983 

(ระยะทาง 200 กม. ใชเ้วลาในการเดนิทาง 3 ชม.) 
05.30 น. น าท่านชม พระอาทติยข์ ึน้ ที ่ทชัมาฮาล อนุสรณ์สถาน

แห่งความรักที่ย ิ่งใหญ่ ทัชมาฮาล ซึง่ตัง้อยู่ร ิมน ้ายมุนา 

สรา้งข ึน้ดว้ยหินอ่อนสีขาว และหินทรายสีแดง ประดับ
ประดาดว้ยรัตนชาตหิลากหลายชนดิ ใชเ้วลาในการสรา้งถงึ 
22 ปี เพื่อแสดงถงึความรักอันยิง่ใหญ่ของกษัตรยิซ์าจารฮ์าล ต่อพระมเหสมีุมตัสมาฮาล ทีส่วรรคต

เนื่องจากการใหก้ าเนิดบุตรคนที่14 ภายในทัชมาฮาลนั้นเป็นที่บรรจุร่างของพระนางมุมตัส และ
กษัตรยิซ์าจารฮ์าล ทีส่วยงามโดดเดน่  

 
เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ทีภ่ตัตาคาร  
10.00 น.  จากนัน้น าท่านชม อคัราฟอรท์ พระราชวังที่ย ิง่ใหญ่สรา้งข ึน้โดยใชเ้วลาทีย่าวนานถงึสามยุคของ

กษัตริย์แห่งราชวงศ์โมกุล มีลักษณะเป็นก าแพงสองชัน้ และป้อมอาคารทางเขา้สี่ทศิ ภายใน
ประกอบดว้ยพระราชวัง มัสยดิ สวนดอกไม ้สนาม และอาคารทางเดนิโดยรอบทัง้ อาคารหนิทรายสี

อตัราคา่บรกิาร  (ผูเ้ดนิทางผูใ้หญไ่มต่ า่กวา่ 20 ทา่น) 

วนัเดนิทาง 
ราคาผูใ้หญ ่

พกัหอ้งคู ่/ ตอ่ทา่น 
พกัหอ้งเดีย่ว 
จา่ยเพิม่ทา่นละ 

13 – 19 ตลุาคม 2561 39,900.- บาท 7,000.- บาท 

27 ตลุาคม – 2 พฤศจกิายน 2561 39,900.- บาท 7,000.- บาท 

10 - 16 พฤศจกิายน 2561 39,900.- บาท 7,000.- บาท 

24 - 30 พฤศจกิายน 2561 39,900.- บาท 7,000.- บาท 

8 - 14 ธนัวาคม 2561 40,900.- บาท 7,000.- บาท 

22 - 28 ธนัวาคม 2561 39,900.- บาท 7,000.- บาท 

29 ธนัวาคม 2561 – 4 มกราคม 2561  42,900.- บาท 7,000.- บาท 



 

 

แดงสรา้งโดยกษัตรยิอ์ัคบาร ์ ทีน่ี่ยังเป็นทีคุ่มขังกษัตรยิซ์าจาร์
ฮาล โดยบุตรชายของพระองคเ์อง พระองคใ์ชเ้วลาชว่งสดุทา้ย
ของชวีติ โดยการมองผ่านแม่น ้ายุมนาไปยังทัชมาฮาลที่ซ ึง่

มเหสสีดุทีร่ักของพระองคป์ระทบัอยู่อย่างนริันดร ์
 

 กลางวนั บรกิารอาหารกลางวนั  ณ ภตัตาคาร  

  บา่ย เด ินทางสู่  เมือง เดลี เมืองหลวงของประ เทศอิน เดีย 
เปรียบเทียบศลิปะการก่อสรา้งซึง่รับวัฒนธรรมของอังกฤษ

เอาไวม้าก การวางผังเมืองที่ทันสมัยและสวยงามตามแบบ
วัฒนธรรมอังกฤษ  

  (ระยะทาง 220 กม. ใชเ้วลาในการเดนิทาง 4-5 ชม.) 
   ถงึเมืองเดลนี าคณะชม วดัอคัรชาดาม Akshadham ซึง่เป็น

สถาปัตยกรรมแบบฮนิดู ทีม่ีขนาดใหญ่สรา้งข ึน้โดย Pramukh 

Swami Maharaj ผูน้ านกิาย ของศาสนาฮนิดู เป็นศูนยร์วม
เกีย่วกบัอารยะธรรมอนิเดยีและมีการแสดงนทิรรศการเกีย่วกับ
วัฒนธรรมและศลิปะตา่งๆ 

ค า่ บรกิารอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร  
พกัที ่   HOTEL GLITZ หรอืระดบัเดยีวกนั 
 

วนัทีส่าม     กรงุเดลล ี– ศรนีาคาร ์– พาฮาแกรม 

 

06.00 น.     น าทา่นเดนิทางสูส่นามบนิ  
 
เชา้  บรกิารอาหารเชา้ เป็นแบบอาหารชุด (SET BOX) 

10.10 น.  ออกเดนิทางสู ่ศรนีาคาร ์โดยสายการบนิ INDIGO AIRLINES เทีย่วบนิ 6E 2132 (ใชเ้วลาบนิ
 ประมาณ   1.25 ชัว่โมง)  แนะน าใหโ้หลดของทีไ่ม่จ าเป็นลงใตท้อ้งเครื่อง เพราะเจา้หนา้ทีอ่นิเดยี

ตรวจคอ่นขา้งละเอยีด เพือ่เป็นการไม่เสยีเวลา แนะน าใหถ้อืเฉพาะกระเป๋าถอืและของมีค่าข ึน้เครื่อง
เทา่นัน้ 

11.30 น. เดนิทางถงึเมืองศรีนาคาร ์เมืองหลวงของแควน้จามมู-แคชเมียร ์เมืองแห่งทะเลสาบ ตัง้อยู่ใจกลาง

ของหุบเขาแคชเมียรท์ีร่ะดับความสงู 1,730 เมตร มีทวิทัศน์สวยงามยิง่สามารถเยี่ยมชมไดท้ัง้ปี  น า
ทา่นเดนิทางโดยรถ TEMPO  คนัละ 10-12 ทา่น  

กลางวัน บรกิารอาหารกลางวัน  ณ ภตัตาคาร  

 น าคณะออกเดนิทางสู่ หุบเขาแกะ หรอื พาฮาลแกม ห่างจากเมืองศรีนาคาไปทางทศิตะวันออก  
ประมาณ 87 กโิลเมตร ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 3 ชัว่โมง ระหว่างทางสองขา้งทางท่านจะผ่านพบวถิี

ชวีติของชาวแคชเมยีรท์ีห่ลากหลาย เชน่หมู่บา้นทีท่ าครกหนิ หมู่บา้นทีท่ าไมแ้บดส าหรับกฬีาคลกิเก็ต 
ที่เราจะพบเห็นชาวแคชเมียร์เล่นกีฬาประเภทนี้ไดต้ามสนามทั่วไป    ไมแ้บดนี้ท ามาจากตน้หลวิ 
(Willow Tree) ซึง่พบเห็นไดท้ั่วไปทัง้ในและนอกเมือง แต่จะพบเห็นไดม้าก ระหว่างทางสู่เมือง

พาฮาลแกม นอกจากนี้ จะไดเ้ห็นทุง่โลง่ๆ ซึง่ในฤดูใบไมร้่วงประมาณเดอืนตุลาคม ทอ้งทุ่งแห่งนี้เป็น
แหลง่ปลกูหญา้ฝรัน้ หรอื Saffron ทีใ่หญ่ทีส่ดุ ลกัษณะดอกจะเป็นสมี่วงคลา้ยๆ  ดอกอัญชญั ว่ากันว่า

เกสรของหญา้ฝรัน้มสีรรพคณุในการชว่ยลดคลอเรสเตอรอลไดด้ ี 
 น าคณะชมหุบเขา มสีายน ้าทีไ่หลมาบรรจบกนัเป็นแม่น ้ารดิ

เดอรท์ี ่พาฮาลแกม ท่านสามารถขีม่า้แคระ   (มีคนจูง) 

ชมความงามของธรรมชาต ิป่าสนขนาดใหญ่และหมู่บา้นที่
มวีถิชีวีติแบบพืน้บา้นของชาว แคชเมียร ์เสน้ทางการขีม่า้

อาจแตกต่างไปตามฤดูกาล บางช่วงอาจเป็นเสน้ทางไต่
เขาสูงชัน ส าหรับท่านที่กลัวความสงูโปรดพจิารณาก่อน
ตัดสนิใจ การขี่มา้จะใชเ้วลาไป-กลับประมาณ 1 ชัว่โมง 

(ท่านที่ตอ้งการขี่มา้กรุณาแจง้หัวหนา้ทัวร์ประจ าคณะ
ลว่งหนา้)  

ค า่  บรกิารอาหารค า่  ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

พกัที ่ THE HILL RESORT (4*) หรอืระดบัเดยีวกนั 
 

 
 
 



 

 

วนัทีส่ ี ่     พาฮาแกรม – กลุมารค์ – ศรนีาคาร ์  

เชา้    บรกิารอาหารเชา้ ณ บนเรอืทีพ่ัก 
 น าคณะเดนิทางสูด่า้นตะวันตกเฉียงใตสู้ ่กุลมารค์ อยู่สงูจากระดับน ้าทะเล 2,730 เมตร               มี

ทวิทัศน์เป็นภูเขาทีส่วยงามทีส่ดุแห่งหนึง่ในแคชเมียร ์เดมิเรียกเการมิารค์ ตัง้โดยสลุต่าน       ยูซุป
ชาร ์ในศตวรรษที ่16 เนื่องจากทีน่ี่เป็นทุ่งหญา้ทีเ่ต็มไปดว้ยดอกไมป่้าตามฤดูกาล และในปัจจุบันยัง
เป็นสถานทีต่ัง้ของสนามกอลฟ์ 18 หลมุทีส่งูทีส่ดุในโลก และมีสถานทีเ่ล่นสกใีนฤดูหนาวดว้ย ตลอด

เสน้ทางสูก่ลุมารค์จะผ่านทุง่นาขา้ว หมู่บา้นชาวพื้นเมืองฝูง
แกะตามภเูขา และเทอืกเขาสลบัซบัซอ้น 

 กลางวัน บรกิารอาหารกลางวัน  ณ ภตัตาคาร  
 น าคณะขึน้ เคเบลิคาร ์เฟส 1 (กระเชา้ไฟฟ้าหรอืกอนโด

ลา) ไปจนถงึยอดเขากุลมารค์               (ซึง่ตรงนี้ ตอ้ง

รอควินาน และอาจเจอแซงควิ ระหว่างรอจะมีกจิกรรมใหเ้รา
เล่นรอได ้เช่น ลากเลื่อน ไปกลับ ประมาณ 1 กโิล ค่าเล่น

ประมาณ 300 – 500 รูปี ไม่รวมในราคาทัวร์) ระหว่างทางขึน้
สูย่อดเขากุลมาร์ค ท่านจะพบเห็นหมู่บา้นยปิซี ซ ึง่จะอพยพ
ไปอยู่ทีเมืองจัมมู ในช่วงฤดูหนาว และจะกลับมาอยู่อาศัย

ในชว่งฤดูรอ้น บนยอดเขากุลมารค์นี้ ใหเ้วลาอสิระท่าน (ซึง่
ตรงนี้ก็จะมีลากเลื่อน และ สกใีหเ้ล่นอีกเช่นกัน หรือ จะขึน้
เคเบลิคารไ์ปเฟส 2 ก็ได ้(คา่ข ึน้ไม่รวมในราคาทัวร)์  ถา่ยรูป

กับทวิทัศน์ภูเขา ซึง่เป็นสว่นหนึ่งของเทอืกเขาหมิาลัยทีป่ก
คลุมดว้ยหมิะสวยงามในทุกทศิทาง สมควรแก่เวลาน าท่าน

เดนิทางกลบัสูศ่รนีาคา  
ค า่  บรกิารอาหารค า่ ณ บนเรอืทีพ่ัก 
พกัที ่ ROYAL BOAT HOUSE หรอืระดบัเดยีวกนั 

 

วนัทีห่า้      ศรนีาคาร ์- โซนามารค์ - ศรนีาคาร ์

 
เชา้    บรกิารอาหารเชา้ ณ บนเรอืทีพ่ัก 

 น าคณะเดนิทางสู ่โซนามารค์ ซึง่จะพบทวิทัศน์ทีน่่าตืน่เตน้

กับเสน้ทาง ที่ไต่ความสูงไล่ข ึน้ไปถงึระดับ2,690 ม.จาก
ระดับน ้าทะเล ชมทวิทัศน์ของชาวชนบทแคชเมียร์ และมี
เทอืกเขาหมิาลยัเป็นฉากหลงั ทีเ่รยีกขานตามทอ้งถิน่ว่า ทาจิ

วาส ภเูขาซึง่ปกคลมุไปดว้ยหมิะตลอดปี มแีม่น ้าสนิธุ ลดเลีย้ว 
ผ่านหุบเขาในอีกฟากของถนน “โซนามาร์ค” เป็นสถานที่

เร ิม่ตน้มุ่งหนา้สู ่ลาดคัห ์หรอืรูจ้ักกนัดใีนชือ่ว่า  
 “ประตสููล่าดคัห”์   
 

กลางวนั บรกิารอาหารกลางวนั  ณ ภตัตาคาร  
 น าคณะชมธรรมชาตสิมัผัสอากาศทีห่นาวเย็น ชมววิภเูขาทีป่ก

คลุมดว้ยหมิะขาวโพลน และ ถนนทีเ่ต็มไปดว้ยธารน ้าแข็ง 
ถนนบางช่วงตอ้งตัดผ่านช่องน ้าแข็งขนาดใหญ่  ที่นี่จะมี
กจิกรรมแบบแคชเมยีรใ์หท้า่นไดล้องหาประสบการณ์ การน่ัง

เลือ่น (มีคนลาก) สูเ่นนิหมิะดา้นบนจากนัน้ปล่อยใหล้ืน่ไหล
ลง ลงมา (คา่เลือ่นหรอืขีม่า้ ประมาณ 300-500 รูปีไม่รวมใน

ค่าทัวร ์โปรดสอบถามรายละเอียดจากหัวหนา้ทัวร)์ ไดเ้วลา
พอสมควร แวะชม ฟารม์ปลาเทราท ์ชมการเลีย้งปลาของชาว
แคชเมียร ์จากนัน้น าคณะเดนิทางกลับสู ่ศรนีาคาร ์ เพื่อน า

ทา่นลง เรอืชคิารา สูต่ลาดน ้าทา่มกลางอากาศเย็นสบาย ระหว่างทางจะผ่านสวนผกัลอยน ้าและรา้นคา้
ทีปั่กหลกักนักลางทะเลสาบและตามสนัดอน สมัผัสวถิชีวีติใหเ้ต็มรูปแบบของพ่อคา้ (พ่อคา้จรงิๆ ไม่มี
แม่คา้) และชาวสวนผัก ทีพ่รอ้มใจกนัมาซือ้ขายแลกเปลีย่นผลติผลทีต่ลาดน ้า 

 
ค า่ บรกิารอาหารค า่ ณ บนเรอืทีพ่กั 

พกัที ่ ROYAL BOAT HOUSE หรอืระดบัเดยีวกนั 
 
 



 

 

วนัทีห่ก ศรนีาคาร ์- สนามบนิศรนีาคาร ์- ลคัเนาว ์

 
เชา้    รับประทานอาหารเชา้บนเรอืทีพ่ัก    

 น าคณะเดนิทางไปยังสนามบนิและเช็คอนิเพื่อเดนิทาง
ไปยัง ลคัเนาว ์  

10.25 น. ออกเดนิทางจากเมืองศรีนาคา สู่ เมืองลัคเนาว์ โดย 

INDIGO AIRLINES  เทีย่วบนิ 6E576 
12.10 น. เดนิทางถงึสนามบนิลคัเนาว ์ 

 
กลางวนั บรกิารอาหารกลางวนั  ณ ภตัตาคาร  
 จากนั้นน าคณะชม “อมัเบดการเ์มมโมเรยีลพารค์” 

(Ambedkar Memorial Park) สถานที่นี้เหมือนเป็น

สวนสาธารณะ แต่ที่นี่ไม่มีสวน ไม่มีตน้ไม ้แต่เป็นส ิง่
ปลูกสรา้งที่ย ิ่งใหญ่อลังการ  ดว้ยลานกวา้งประดับ
ประดาดว้ยเสาหัวชา้ง ทีร่อบดา้นมีแต่รูปปั้นชา้งอย่าง

สวยงาม  
  จากนัน้น าท่านถ่ายรูปบรเิวณ 'รูม ิดะรว์าซา' (Rumi 

Darwaza) หรือ “ประตูเตอรก์ชิ” เป็นประตูเมือง
ขนาดใหญ่ เป็นรูปซุม้โคง้ประดับลวดลายตามศลิปะ
ของชาวอนิเดยี สรา้งข ึน้ในชว่งศตวรรษที ่1 

  ชมพระราชวังฤดูรอ้น 'Constantia House' ของนาย
พลมารต์นิ ภายหลงัดดัแปลงเป็นโรงเรียน เป็นสถานที่

ทีเ่กีย่วขอ้งกับประวัตศิาสตร์ และเป็นตัวอย่างทีด่ขีอง
สถาปัตยกรรมอังกฤษ  

 

ค า่  บรกิารอาหารค า่ ณ ภตัตราคาร 
  ไดเ้วลาน าคณะเดนิทางสูส่นามบนิลคัเนาว ์เพื่อท าการ

เชค็อนิไฟล ์WE334 กลบัสูก่รุงเทพฯ 

 
 

 

วนัทีเ่จ็ด        ทา่อากาศยานนานาชาตสิวุรรณภมู ิ

 01.20 น. ออกเดนิทางโดยสายการบนิ THAI SMILE เทีย่วบนิ WE334 ออกเดนิทางสู ่สนามบนินานาชาติ

สวุรรณภมู ิ
 06:30 น. เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานนานาชาตสิวุรรณภมูโิดยสวสัดภิาพ 

 
************************************************************************ 
อตัราคา่บรกิารรวม 

 คา่วซีา่ประเทศอนิเดยี (E-Visa) ส าหรบัหนงัสอืเดนิทางไทย  
 คา่ทปิพนกังานขบัรถและไกดท์อ้งถิน่  
  คา่ตัว๋เครือ่งบนิชัน้ประหยัด ภาษีสนามบนิ คา่ประกนัสายการบนิ และภาษีน ้ามันของสายการบนิ ในเสน้ทาง 

กรุงเทพฯ - จัยปูร ์//  ลัคเนา - กรุงเทพ โดยสายการบนิไทยสมายล ์โดยค านวณ ณ วันที ่10 กรกฎาคม 
2561 (ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการแกไ้ขปรับเปลีย่นราคาหากมกีารปรับเปลีย่นจากทางสายการบนิ) 

 คา่ทีพ่ักหอ้งละ  2  ทา่น ในโรงแรมตามทีร่ะบุในรายการหรอืระดบัเดยีวกนั 
 คา่เขา้ชมสถานทีท่อ่งเทีย่วตา่งๆ ตามรายการระบุ 
 คา่อาหารทกุมือ้ตามรายการทีร่ะบุ,  

 น ้าดืม่บรกิารบนรถ วันละ 1 ขวดตอ่ทา่น  
 คา่รถรับสง่และระหว่างการน าเทีย่วตามรายการระบุ 

 ค่าประกันภัยการเดนิทาง วงเงนิ 1,000,000 บาท  )วงเงนิรักษาพยาบาลวงเงนิไม่เกนิ  500,000 ต่อท่าน
การประกนัอบุตัเิหตไุมคุ่ม้ครองกรณีท่ีเสยีชวีติ หรือ เจ็บป่วยทางร่างกายดว้ยโรคประจาตัว, การตดิเชือ้, 
ไวรัส, ไสเ้ลือ่น, ไสต้ ิง่, อาการทีเ่กีย่วขอ้งกับการตดิยา, โรคตดิต่อทางเพศสมัพันธ,์ การบาดเจ็บจากความ

เสยีหายโดยเจตนา, การฆา่ตวัตาย, เสยีสต,ิ ตกอยู่ภายใตอ้านาจของสรุายาเสพตดิ, บาดเจ็บจากการทะเลาะ
ววิาท การแทง้บุตร, การบาดเจ็บเนื่องมาจากอาชญากรรม, จลาจล, นัดหยุดงาน, การก่อการรา้ย การยดึ
พาหนะ และ การปลน้อากาศยาน    ) Terrorism, Hijack, Skyjack   (ค่าใชจ้่ายการเคลื่อนยา้ยฉุกเฉนิ กรณี

เสยีชวีติไม่รวมคา่ใชจ้่ายในการสง่ศพกลบัประเทศหรอืประกอบพธิศีพ อืน่ ๆ ตามเงือ่นไขในกรมธรรม 



 

 

อตัราคา่บรกิารไมร่วม 
 คา่จัดท าหนังสอืเดนิทางชาวตา่งชาต ิ
 ค่าใชจ้่ายอื่นๆ นอกเหนือจากทีร่ะบุไวใ้นรายการและค่าใชจ้่ายสว่นตัวต่างๆ เชน่ ค่าโทรศัพท ์ค่าซักรีด 

ฯลฯ 
 คา่ท าเอกสารผูถ้อืตา่งดา้ว และ คา่วซีา่ทีม่คีา่ธรรมเนียม 
 คา่ภาษีหัก ณ ทีจ่่าย 3% ภาษีมูลคา่เพิม่ 7% กรณีออกใบก ากบัภาษี 

 คา่ธรรมเนียมการช าระเงนิดว้ยบัตรเครดติ VISA 3% AMEX 4% 

 คา่น ้าหนักเกนิพกิดัตามสายการบนิก าหนด 25 กโิลกรัม 
 คา่ทปิไกดค์นไทยขึน้อยู่กบัความพงึพอใจของลกูคา้ 

 
การช าระเงนิ  

 ส าหรับการจอง กรุณาช าระเงนิมดัจ าทา่นละ 20,000 บาท (ภายใน 3 วัน หลังการจอง) พรอ้มส าเนา

หนังสอืเดนิทาง 

 ช าระยอดทัง้หมดกอ่นการเดนิทางไม่นอ้ยกว่า 30 วัน 

 หากไม่ช าระคา่ใชจ้่ายภายในก าหนด ทางบรษัิทจะถอืว่าทา่นยกเลกิการเดนิทางโดยอัตโนมัต ิ

 
REMARK 

 ในกรณีที่ท่านจะใชห้นังสอืเดนิทางราชการ  )เล่มสนี ้าเงนิ) เดนิทางกับคณะ  บรษัิทฯ สงวนสทิธิท์ี่จะไม่รับผดิชอบ 
หากทา่นถกูปเเิสธการเขา้หรอืออกนอกประเทศใดประเทศหนึง่ เพราะโดยปกตนัิกท่องเทีย่วใชห้นังสอืเดนิทางบุคคล

ธรรมดา 
 สถานทตูเก็บคา่ธรรมเนียมวซีา่และไม่คนืในทกุกรณี  

 
การยกเลกิ 

 ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 90 วันขึน้ไป คนืมัดจ าทัง้หมด 

 ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 45 วันไป เก็บคา่ใชจ้่ายบางสว่นทีเ่กดิข ึน้ 5,000 บาท 

 ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 45 – 25 วันไป เก็บมัดจ าทัง้หมด 

 ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 25 – 20 วันไปเก็บคา่ใชจ้่าย 50% ของคา่ทวัร ์

 ยกเลกิกอ่นการเดนิทางนอ้ย 20 วันไปเก็บคา่ใชจ้่าย 100% ของคา่ทวัร ์

 เง ือ่นไขการใหบ้รกิารตา่งๆ 

 บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิก์ารเปลีย่นแปลงโปรแกรม ราคา และเงือ่นไขทัง้หมดโดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

 บรษัิทฯ มสีทิธิท์ีจ่ะเปลีย่นแปลงรายละเอยีดบางประการในทวัรน์ี้ เมือ่เกดิเหตสุดุวสิยัจนไม่อาจแกไ้ขได ้

 รายการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม เนื่องจากความล่าชา้ของสายการบนิ โรงแรมที่พักใน
ตา่งประเทศ เหตกุารณ์ทางการเมอืง และภยัธรรมชาต ิฯลฯ ทีอ่ยู่นอกเหนือการควบคุมของทางบรษัิทฯ หรือ 

ค่าใชจ้่ายเพิม่เตมิทีเ่กดิข ึน้ทางตรง หรือทางออ้ม เชน่ การเจ็บป่วย การถูกท ารา้ย การสญูหาย ความล่าชา้ 
หรอื จากอุบัตเิหตตุา่ง ๆ ทัง้นี้ บรษัิทฯ จะค านงึถงึความปลอดภยัและความสะดวกของผูเ้ดนิทางเป็นส าคญั 

 บรษัิทฯจะไม่รับผดิชอบในกรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมืองหา้มผูเ้ดนิทางเขา้ประเทศเนื่องจากมีส ิง่ผดิกฎหมาย

หรือส ิง่ของหา้มน าเขา้ประเทศเอกสารเดนิทางไม่ถูกตอ้งหรือความประพฤตสิอ่ไปในทางเสือ่มเสยีหรือดว้ย

เหตุผลใดๆ ก็ตามทีก่องตรวจคนเขา้เมืองพจิารณาแลว้ ทางบรษัิทฯ ไม่อาจคืนเงนิใหท้่านได ้ไม่ว่าจ านวน
ทัง้หมด หรอื บางสว่น 

 รายการนี้เป็นเพยีงขอ้เสนอทีต่อ้งไดร้ับการยนืยันจากบรษัิทฯอกีครัง้หนึง่หลงัจากไดส้ ารองทีน่ั่งบนเครื่องและ

โรงแรมทีพ่ักในตา่งประเทศเป็นทีเ่รยีบรอ้ย แตอ่ย่างไรก็ตามรายการนี้อาจเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม 

 บรษัิทฯ จะไม่รับผดิชอบในกรณีที่กองตรวจคนเขา้เมืองของประเทศไทย งดออกเอกสารเขา้เมืองใหก้ับ

ชาวตา่งชาต ิหรอื คนตา่งดา้วทีพ่ านักอยู่ในประเทศไทย 

 บรษัิทขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะเลือ่นการเดนิทางในกรณีทีม่ีผูร้่วมคณะไม่ถงึ 16 ท่าน  )หรือตามทีต่กลงไวก้ับบรษัิท

ฯ(  

 การไม่รับประทานอาหารบางมื้อไม่เทีย่วตามรายการไม่สามารถขอหักค่าบรกิารคนืไดเ้พราะการช าระค่าทัวร์

เป็นไปในลกัษณะเหมาจ่าย 

 ตัว๋เครือ่งบนิเมือ่ออกตัว๋แลว้ไม่สามารถ Refund ไดท้กุกรณี โดยเงือ่นไขของสายการบนิ 
 

 
 
 

 
 



 

 

กรณุาอา่นหมายเหตใุหล้ะเอยีดท ัง้ 7 ขอ้ 

1. บรษัิทฯ สงวนสทิธิท์ีจ่ะไม่รับผดิชอบตอ่คา่ชดเชยความเสยีหาย ไม่ว่ากรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงของไทยไม่
 อนุญาตใหเ้ดนิทางออกหรอืกองตรวจคนเขา้เมอืงของแตล่ะประเทศไม่อนุญาตใหเ้ขา้เมอืง 

2. บรษัิทฯ สงวนสทิธิใ์นการทีจ่ะไม่รับผดิชอบต่อค่าชดเชยความเสยีหาย อันเกดิจากเหตุสดุวสิยัทีท่างบรษัิทฯ  
 ไม่สามารถควบคมุได ้เชน่ การนัดหยุดงาน, จลาจล, การลา่ชา้หรอืยกเลกิของเทีย่วบนิ 
3. บรษัิทฯ สงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงโปรแกรมรายการทอ่งเทีย่ว โดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

4. บรษัิทฯ สงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงอัตราคา่บรกิาร โดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 
5. การไม่รับประทานอาหารบางมือ้ไม่เทีย่วตามรายการไม่สามารถขอหักค่าบรกิารคนืไดเ้พราะการช าระค่าทัวร์

 เป็นไปในลกัษณะเหมาจ่าย 
6. ตัว๋เครือ่งบนิเมือ่ออกตัว๋แลว้ไม่สามารถ Refund ไดท้กุกรณี โดยเงือ่นไขของสายการบนิก าหนด 
7. กรณีทีค่ณะไม่ครบจ านวน 15 ทา่น ทางบรษัิทฯ สงวนสทิธิใ์นการงดออกเดนิทางโดยทางบรษัิทฯ จะแจง้ให ้

ทา่นทราบลว่งหนา้ 14 วันกอ่นการเดนิทาง 
* ในกรณีทีลู่กคา้ตอ้งออกต ัว๋โดยสารภายในประเทศ กรณุาตดิตอ่เจา้หนา้ทีข่องบรษิทัฯ กอ่นทกุคร ัง้  

มฉิะน ัน้ทางบรษิทัฯ จะไมข่อรบัผดิชอบคา่ใชจ้า่ยใดๆ ท ัง้ส ิน้ * 
 
ขอ้มลูเพ ิม่เตมิเร ือ่งโรงแรมทีพ่กั 

เนื่องจากการวางแปลนหอ้งพักของแต่ละโรงแรมแตกต่างกัน จงึอาจท าใหห้อ้งพักแบบหอ้งเดีย่ว (Single) และ
หอ้งคู ่(Twin/Double) และหอ้งพักแบบ 3 ทา่น/3 เตยีง (Triple Room) หอ้งพักอาจจะไม่ตดิกนั 

 

ขอ้ความซึง่ถอืเป็นสาระส าหรบัทา่นผูม้เีกยีรตซิึง่รว่มเดนิทาง 
ทางบรษัิทฯ เป็นตัวแทนในการจัดน าสมัมนา และการเดนิทางทีม่ีความช านาญ โดยจัดหาโรงแรมทีพ่ัก อาหาร 

ยานพาหนะและสถานทีท่อ่งเทีย่วพรอ้มทัง้การสมัมนา ดงูาน เพือ่ความสะดวกสบาย และเกดิประโยชนส์งูสดุในการ
เดนิทาง ทัง้นี้ทางบรษัิทฯ ไม่สามารถรับผดิชอบในอุบัตเิหตหุรอืความเสยีหายทีเ่กดิจากโรงแรมทีพ่ัก ยานพาหนะ, 
อันเนื่องจากอุบัตเิหตุรวมถงึภัยธรรมชาต,ิ โจรกรรม, วนิาศกรรม, อัคคภีัย, การผละงาน, การจลาจล, สงคราม

การเมือง, การผันผวนของอัตราแลกเปลีย่นเงนิตราระหว่างประเทศ, การนัดหยุดงาน, ความล่าชา้ของเทีย่วบนิ, 
สายการเดนิเรอื, รถไฟ, พาหนะทอ้งถิน่,ตลอดจนการถกูปเเิสธออกวซีา่จากกงสลุ และ / หรอื สว่นงานทีเ่กีย่วขอ้ง

กบัสถานเอกอัครราชทตู รวมถงึผูม้อี านาจท าการแทนประจ าประเทศไทย (โดยไม่จ าตอ้งแสดงเหตุผล เนื่องจาก
เป็นสทิธพิเิศษทางการทตู) ซึง่อยู่เหนือการควบคมุของบรษัิทฯ หมายรวมถงึในระหว่างการเดนิทางทอ่งเทีย่วทัง้ใน 
หรอื ตา่งประเทศ แตท่างบรษัิทฯ มคีวามคุม้ครอง และประกนัอุบัตเิหต ุตามเงือ่นไขทีบ่รษัิทฯ ทีร่ับประกนัในกรณีที่

ผูร้่วมเดนิทาง ถกูปเเิสธโดยเจา้หนา้ทีต่รวจคนเขา้เมอืงของประเทศไทย และ/หรอื ตา่งประเทศ มใิหเ้ดนิทางออก 
หรอื เขา้ประเทศ เนื่องมาจากความประพฤต ิพฤตกิรรมของผูเ้ดนิทาง ไม่ปเบิัตติามกฎระเบียบดา้นการความคุม
โรคตดิต่อเฉพาะพื้นที่มีการปลอมแปลงเอกสารเพื่อการเดนิทาง รวมถงึมีส ิง่ผิดกฎหมาย บรษัิทฯ จะไม่คืน

คา่ใชจ้่ายใดๆ รายละเอยีดดา้นการเดนิทาง อาจมกีารเปลีย่นแปลงไดต้ามความจ าเป็น หรือเพื่อความเหมาะสมทัง้
ปวง โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ ทัง้นี้การขอสงวนสทิธดิังกล่าว บรษัิท จะยดึถอืและค านึงถงึผลประโยชน์

ตลอดจนความปลอดภยัของทา่นผูม้เีกยีรต ิซึง่ร่วมเดนิทางเป็นส าคญั 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


