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NT347
ทวัรอ์นิเดยี แคชเมยีร ์กลุมารค์ ลอ่งเรอืซคิาร่า [บนิภายใน] 6 วัน 4 คนื (TG)
ทัวรอ์นิเดยี แคชเมยีร ์, 6 วัน 4 คนื ,

DELUXE HOUSE BOAT  , Mapple Emerald

เมอืงเดลล ี- รฐัสภาราชปาตบิาวาล - สวนชาลมิาร ์- เมอืงเก่าแคชเมยีร ์- นงัรถทอ้งถนิ
ทุง่หญา้ของดอกไม ้- สถานเีคเบสิถลคาร ์- โซนามารค์ - เทอืกเขาหมิาลยั
ภูเขาสายน้าํลาํธาร - ลอ่งเรอืซคิารา่ในทะเลสาบ - กุตุบมนีาร ์- ประตูชยั

กาํหนดการเดนิทาง

รายละเอยีดการเดนิทาง

วนัท ี1
กรุงเทพฯ (สนามบนิสวุรรณภมู)ิ - เดลล ี(สนามบนินานาชาตอินิทริาคานธ)ี

05.30 น.
คณะมาพรอ้มกันท ีสนามบนิสวุรรณภมู ิอาคารผูโ้ดยสารขาออกชนั 4 ประต ู3 เคานเ์ตอร ์D เช็คอนิกรุ๊ปของการบนิไทย (Thai Airway)
โดยมเีจา้หนา้ทคีอยอํานวยความสะดวกจัดเตรียมเอกสารการเดนิทางและสมัภาระใหก้ับทา่น

07.35 น.
ออกเดนิทางสู ่เมอืงเดลล ีโดย สายการบนิไทย เทยีวบนิท ีTG323 (ใชเ้วลาเดนิทางโดยประมาณ 4.30 ชวัโมง) (มบีรกิารอาหารบนเครือง)

10.35 น.
คณะเดนิทางถงึ สนามบนินานาชาตอินิธริาคานธ ีเมอืงเดลลปีระเทศอนิเดยี ผา่นขันตอนการตรวจคนเขา้เมอืงและศลุกากร



(เวลาทอ้งถนิชา้กวา่ประเทศไทย 1.30 ชวัโมง)

เทยีง
รับประทานอาหารกลางวัน

บา่ย
จากนันนําทา่นเดนิทางเขา้สู ่กรุงนวิเดลล ีทมีปีระวัตศิาสตรอั์นยาวนานกวา่ 5,000 ปีและเป็นศนูยก์ลางการปกครองของอาณาจักรอนิเดยีโบราณ 7
อาณาจักรตอ่มาในปี 1857
อังกฤษไดเ้ขา้มามบีทบาทในการปกครองประเทศอนิเดยีและไดย้า้ยเมอืงหลวงไปอยู่ทโีกลกัตตาและไดย้า้ยกลับมาเป็นเมอืงหลวงอกีครังหนงึในปี
1911 หลังจากอนิเดยีไดรั้บเอกราชจากประเทศอังกฤษในปี 1947 ก็ไดม้กีารสรา้งสถานททํีาการราชการโดยสรา้งเมอืงใหม่ชอืวา่“นวิเดลล”ี

จากนันผา่นชม รฐัสภาราชปาตบิาวาล
ซงึเป็นวงแหวนสถานทรีาชการตา่งๆมตีกึรัฐสภาอันยงิใหญ่และเป็นททํีาการของรัฐบาลผา่นชมย่านธรุกจิการคา้และย่านทอียู่อาศัยของเศรษฐอีนิเดยีบนถนนสายสําคัญทสีดุของอนิเดยีและประตเูมอืงแหง่ชยัชนะ
หรือ INDIA GATE

จากนันนําทา่นชอ้ปปิงท ีตลาดจนัปาท
ซงึเป็นถนนชอ้ปปิงยอดนยิมสําหรับนักทอ่งเทยีวโดยมสีนิคา้หัตถกรรมและงานฝีมอืพนืเมอืงตา่งๆมากมายใหท้า่นไดเ้ลอืกซอือาท ิผา้ไหมอนิเดยี
ผา้พันคอจากแคชเมยีร ์สาหรี เครืองประดับและอัญมณี ไมจั้นหอมแกะสลัก และของตกแตง่บา้น ฯลฯ
ไดเ้วลาอันสมควรเดนิทางกลับทพัีกเพอืพักผอ่นตามอัธยาศัย

ค่าํ
รับประทานอาหารค่าํ

ทพีกั
โรงแรม Mapple Emerald หรอืเทยีบเทา่

วนัท ี2
เดลล ี- ศรนีาคา (บนิภายใน) - แคชเมยีร์

เชา้
รับประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรมทพัีก

....... น.
ออกเดนิทางสู ่เมอืงศรนีาคา โดยสายการบนิ....... โดยเทยีวบนิท.ี.......

....... น
เดนิทางถงึ สนามบนิศรนีาคา เช็คสมัภาระแลว้นําทา่นเดนิทางสู ่เมอืงแคชเมยีร ์โดยนังรถทอ้งถนิ คันละ 5 ทา่น รถทอ้งถนิจะไม่มแีอร์
เนืองจากอุณหภมูทิศีรีนาคาเฉลยีประมาณ 15 องศา อากาศจะเย็นสบายตลอดปี

นําทา่นเขา้สูท่พัีก House Boat ณ ทะเลสาบ ซงึครังหนงึเคยเป็นทปีระพาสนข์องพระมหากษัตรยิผ์ูส้รา้งอนุสรณ์สถานแหง่ความรัก

เทยีง
รับประทานอาหารกลางวัน  

บา่ย
ไดเ้วลาสมควรนําทา่นเดนิทางชม สวนชาลมิาร ์ทเีป็นสวนแบบราชวงศโ์มกลุซงึเป็นสวนแหง่ความรักของมหาราชาชาฮังคี

จากนันนําทา่นชม สวนนชิาบากห ์โดยมตีน้เมเปิลอายุกวา่ 400
ปีรวมทังพันธุไ์มน้านาชนดิและดอกไมต้ามฤดกูาลในชว่งฤดใูบไมผ้ลจิะมดีอกทวิลปิบานสะพรัง (ประมาณเดอืนม.ีค. – เม.ย.)
สวนแหง่นีสรา้งโดยยอซาฟคานมคีวามงดงามทสีดุทจีะหาคําบรรยายได ้ใหท้า่นเพลดิเพลนิกับการถ่ายรูปกับดอกไมท้แีสนสวย

ผา่นชม เมอืงเกา่แคชเมยีร ์ทตัีงเมอืงหลวงฤดรูอ้นของกษัตรยิใ์นราชวงศโ์มกลุทสีรา้งเป็นลักษณะเฉพาะหรือเรียกไดว้า่เป็นศลิปะแคชเมยีร์
(หากมเีวลาพอนําทา่นชมโรงงานผา้ไหมและชอ้ปปิงสนิคา้พนืเมอืง) ไดเ้วลาสมควรเดนิทางกลับทพัีก

ค่าํ
รับประทานอาหารค่าํ

ทพีกั
บา้นเรอื HOUSE BOAT



วนัท ี3
ศรนีาคา - กุลมารค์ - เคเบลิคาร ์(รวมคา่ขนึแลว้) - ศรนีาคา

เชา้
รับประทานอาหารเชา้ 

นําทา่นเดนิทางโดย นงัรถทอ้งถนิ (คันละ 5 ทา่น) ไม่มแีอรอ์ุณหภมูทิศีรีนาคาเฉลยีประมาณ 15
องศาอากาศจะเย็นสบายตลอดปีขนึสูเ่ทอืกเขากลุมารค์ซงึเป็นสถานทมีทัีศนียภาพสวยงามแหง่หนงึในโลกในขณะขับรถสูเ่ทอืกเขากลุมารค์สองขา้งทางจะเป็นทุง่นาขา้วสลับกับพันธุไ์มป่้าและฝงูแกะตามเทอืกเขาโดยเทอืกเขาหมิาลัยนีจะมหีมิะปกคลมุสลับกันไปอยู่หา่งจากเมอืงศรีนาคา
57 กโิลเมตร (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 2-3 ชวัโมง) เทอืกเขากลุมารค์เป็นพนืทรีาบทุง่หญา้ขนาดใหญ่ทสีงูทสีดุในโลก

เมอืถงึ กุลมารค์ แลว้พาทา่นเทยีวชมเทอืกเขาซงึเป็นภเูขาทสีวยงามแหง่หนงึในแคชเมยีร ์มชีอืวา่เป็น ทุง่หญา้ของดอกไม ้(Meadow of
Flower) เดมิกลุมารค์มชีอืเรียกวา่เการมิารค์ตังโดยสลุตา่นยูซปุชารใ์นศตวรรษท ี16
เนืองจากเป็นทุง่หญา้ทเีต็มไปดว้ยดอกไมป่้าทงีอกงามตามฤดกูาลอกีทังยังเป็นทตัีงของสนามกอลฟ์ 18 หลมุทสีงูทสีดุในโลกสงู 3,000
เมตรจากระดับน ้าํทะเลและสถานทเีลน่กฬีาสกนี ้าํแข็งในฤดหูนาวจนไม่คดิวา่นีเป็นประเทศอนิเดยี

เทยีง
รับประทานอาหารกลางวัน

บา่ย
นําทา่นไปยัง สถานเีคเบสิถลคาร ์(รวมคา่ขนึแลว้) เพอืขนึไปยังสถานีกงโดรีบนเขาอัฟฟารวั์ตเฟสท ี1 ดว้ยระยะทางประมาณ 4 กโิลเมตร
(หากทา่นตอ้งการขนึสูย่อดเขาจะตอ้งนังเคเบลิคารท์เีฟสท ี2 ขนึสูย่อดเขาเป็นระยะทางกวา่ 5 กโิลเมตรทา่นสามารถซอืตัวไดท้สีถานีเฟสท ี1
(ไม่รวมในคา่ทัวร)์
ซงึถอืไดว้า่เป็นเสน้ทางทสีวยทสีดุและสงูทสีดุแหง่หนงึของเอเชยีเมอืเดนิทางถงึทหีมายสงิททีา่นจะไดพ้บคอืบรรยากาศและทัศนียภาพแบบพาโนรามาอันสวยงามบนเขาอัฟฟารวั์ตถา้ทอ้งฟ้าแจม่ใสก็จะสามารถมองเห็นยอดเขานันกาพารบั์ต
(Nanga Parbat) ของเทอืกเขาหมิาลัย

อสิระใหท้า่นไดเ้พลดิเพลนิกับกจิกรรมมากมาย อาทเิชน่ เลน่สกเีลอืน สกหีมิะ ทา่นสามารถเลน่สกไีดร้ะหวา่งชว่งฤดหูนาว - ใบไมผ้ล ิ(ธ.ค. -
เม.ย.) ซงึคา่เลน่สกนีีจะไม่รวมอยู่ในคา่ทัวร์
สามารถแจง้หัวหนา้ทัวรห์รือไกดท์อ้งถนิเพอืแจง้เลน่สกไีดห้รือเก็บภาพความประทับใจไวเ้ป็นทรีะลกึตามอัธยาศัย

ไดเ้วลาสมควรนําทา่นเดนิทางกลับ ศรนีาคา ระหวา่งทางใหท้า่นไดเ้พลดิเพลนิกับววิทวิทัศนส์องขา้งทางไดเ้วลาสมควรเดนิทางกลับทพัีก

ค่าํ
รับประทานอาหารค่าํ

ทพีกั
บา้นเรอื HOUSE BOAT

วนัท ี4
ศรนีาคา - โซนามารค์ - ศรนีาคา

เชา้
รับประทานอาหารเชา้ 

นําทา่นเดนิทางจากศรีนาคาสู ่โซนามารค์ (ระยะทาง 80 กโิลเมตร ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 2-3 ชวัโมง) คําวา่ “โซนา” แปลวา่ ทอง “มารค์”
แปลวา่ เสน้ทาง ในอดตีเสน้ทางนีเป็นเสน้ทางคา้ขายในตํานานหรือทเีรียกวา่เสน้ทางสายไหม
เนืองจากภมูปิระเทศทสีวยงามอกีทังมวีวิทวิทัศนท์สีวยงามตลอดสองขา้งทางการเดนิทางจะไดเ้ห็นภเูขาทปีกคลมุไปดว้ยหมิะรูปร่างแปลกตาสลับกับป่าตน้วอลนัตขนาดใหญ่ทปีลกูเรียงรายตลอดสองขา้งทางเสน้ทางนีสงูกวา่ระดับน ้าํทะเล
2,690 เมตร เรียกวา่สวยงามมากตลอดเสน้ทางจากศรีนาคาผูเ้ดนิทางจะไดเ้ดนิทางไปและถ่ายรูปไปตลอดทาง

เทยีง
รับประทานอาหารกลางวัน

บา่ย
จากนันพาทา่นชมความงามของ เทอืกเขาหมิาลยั ทปีกคลมุดว้ยธารน ้าํแข็งตลอดทังปี (คา่ขมีา้โดยประมาณ 1,000 – 1,500 รูปี / ตอ่ทา่น
ไม่รวมในคา่ทัวร ์- สอบถามราคากับหัวหนา้ทัวรห์รือไกดท์อ้งถนิอกีครัง)

ชม ภเูขาสายน้าํลําธาร



และสมัผัสวถิชีวีติความเป็นอยู่ของชาวพนืเมอืงทนัีนจนเพลดิเพลนิแทบไม่อยากจากมาเหมอืนผเีสอืทบีนิอยู่ในแดนสวรรค ์

ไดเ้วลาสมควรนําทา่นเดนิทางกลับสู ่ศรนีาคา

ค่าํ
รับประทานอาหารค่าํ

ทพีกั
บา้นเรอื HOUSE BOAT

วนัท ี5
ศรนีาคา - ลอ่งเรอืซคิารา่ - เดลล ี(บนิภายใน) - กุตบุมนีาร ์- ประตชูยั (India Gate) - สนามบนินานาชาตอินิทริาคานธี

เชา้
รับประทานอาหารเชา้

จากนันนําทกุทา่น ลอ่งเรอืซคิารา่ในทะเลสาบ (รวมคา่ลอ่งเรือแลว้) ซงึเป็นเรือพายแบบฉบับแคชเมยีร์
โดยเฉพาะชมวถิชีวีติชาวบา้นรมิน ้าํทอียู่ทา่มกลางฉากหลังภเูขาหมิะลอ้มรอบไปดว้ยทะเลสาบขับกลอ่มไปดว้ยเสยีงนกนานาชนดิแตง่แตม้ดว้ยดอกไมน้ ้าํนานาพันธุ์

จากนันพาเดนิทางสู ่สนามบนิศรนีาคา เพอืเดนิทางสู ่เมอืงเดลลี

....... น.
ออกเดนิทางจาก ศรนีาคา เขา้สู ่เมอืงเดลล ีโดยสายการบนิในประเทศ..... เทยีวบนิท.ี....

....... น.
เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานภายในประเทศเมอืงเดลลี

เทยีง
รับประทานอาหารกลางวัน

บา่ย
นําทา่นเขา้ชม กุตบุมนีาร ์(Qutb Minar) เป็นสญัลักษณ์ทโีดดเดน่ทสีดุแหง่หนงึของกรุงนวิเดลไีดรั้บสถานะมรดกโลกเมอืพ.ศ. 2536
เป็นหอสงูทสีรา้งดว้ยหนิทรายแดง (เชน่เดยีวกับสสุานหมุายูน) และหนิอ่อนเป็นทรงเสาสงูปลายฐานกวา้ง 14 เมตรเศษสว่นชนับนสดุยอดกวา้ง 2.7
เมตรมคีวามสงู 72.5 เมตร (ประมาณตกึสงู 20 ชนั) 

จากนันนําทา่นชม ประตชูยั (India Gate) เป็นอนุสรณ์สถานของเหลา่ทหารหาญทเีสยีชวีติจากการร่วมรบกับอังกฤษในสมัยสงครามโลกครังท ี1
และสงครามอัฟกานสิถานประตชูยัแหง่นีจงึถอืไดว้า่เป็นสญัลักษณ์แหง่หนงึของกรุงนวิเดลลโีดยซุม้ประตแูหง่นีมสีถาปัตยกรรมคลา้ยประตชูยัของกรุงปารีสและนครเวยีงจันทนซ์งึมคีวามสงู
42 เมตร สรา้งขนึจากหนิทรายเมอืปีครสิตศั์กราชท ี1931
บนพนืผวิของประตชูยัแหง่นีจะปรากฏรายนามของทหารทเีสยีชวีติถูกแกะสลักไวแ้ละบรเิวณใตโ้คง้ประตจูะปรากฏคบเพลงิทไีฟไม่เคยมอดดับ
เพอืเป็นการรําลกึถงึผูเ้สยีชวีติในสงครามอนิเดยี-ปากสีถาน เมอืปีครสิตศั์กราชท ี1971 มทีหารยามเฝ้าบรเิวณประตชูยัตลอดเวลา
เพอืป้องกันการกอ่วนิาศกรรม

นําทา่นสู ่ตลาดจนัปาท (Janpath Market) อสิระใหท้า่นเลอืกซอืสนิคา้พนืเมอืงและงานหัตถกรรมตา่ง  ๆเชน่ ผา้ไหมอนิเดยี,
เครืองประดับอัญมณี, ไมจั้นทนห์มแกะสลัก, ของตกแตง่ประดับบา้นฯลฯ
**ขอสงวนสทิธใินการเปลยีนแปลงไม่ไปตลาดจันปาทหากมเีวลาไม่เพยีงพอ**

ค่าํ
รับประทานอาหารค่าํ

20.00 น.
ไดเ้วลาอันสมควรนําทา่นเดนิทาง สูส่นามบนินานาชาตอินิธริาคานธ ีกรุงนวิเดลลี

23.30 น.
นําทา่นเดนิทางกลับสู ่สนามบนิสวุรรณภมู ิกรุงเทพฯ โดย สายการบนิไทย เทยีวบนิท ีTG 316 (มบีรกิารอาหารบนเครือง)

วนัท ี6
กรุงเทพฯ (สนามบนิสวุรรณภมู)ิ



05.25 น.
ถงึ สนามบนิสวุรรณภมู ิกรุงเทพมหานคร โดยความสวัสดภิาพ

อตัราคา่บรกิารทวัรอ์นิเดยี แคชเมยีร ์
ขอ้มูลทัวรอั์ปเดทเมอื :
วันจันทรท์ ี16 กันยายน 2562 เวลา 12:28 น.



เงอืนไขการใหบ้รกิารทวัรอ์นิเดยี แคชเมยีร ์

เงอืนไขการใหบ้รกิาร

• บรษัิทฯ มสีทิธทิจีะเปลยีนแปลงรายละเอยีดบางประการในทัวรน์ ีเมอืเกดิเหตสุดุวสิยัจนไมอ่าจแกไ้ขได ้

• บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธไิมร่บัผดิชอบใดๆ เหตกุารณท์เีกดิจากสายการบนิ ภยัธรรมชาต ิเหตกุารณไ์มส่งบทางการเมอืง, การประทว้ง, การนัดหยดุงาน,
การกอ่การจลาจล, อบุัตเิหต,ุ ความเจ็บป่วย, ความสญูหายหรอืเสยีหายของสมัภาระ ความลา่ชา้ เหตสุดุวสิยั อนืๆ เป็นตน้

• หากท่านยกเลกิกอ่นรายการท่องเทยีวจะสนิสดุลง ทางบรษัิทฯ จะถอืวา่ท่านสละสทิธแิละจะไมร่บัผดิชอบคา่บรกิารทที่านไดช้ําระไวแ้ลว้ไมว่า่กรณใีดๆทังสนิ

• บรษัิทฯ จะไมร่บัผดิชอบตอ่การหา้มออกนอกประเทศ หรอื หา้มเขา้ประเทศ อนัเนอืงมาจากมสีงิผดิกฎหมาย หรอืเอกสารเดนิทางไมถ่กูตอ้ง หรอื
การถกูปฏเิสธในกรณอีนืๆ

• รายการนเีป็นเพยีงขอ้เสนอทตีอ้งไดร้บัการยนืยันจากบรษัิทฯ อกีครงัหนงึ หลงัจากไดส้าํรองทนัีงบนเครอืง และโรงแรมทพีกัในตา่งประเทศเป็นทเีรยีบรอ้ย
แตอ่ยา่งไรกต็ามรายการนอีาจเปลยีนแปลงไดต้ามความเหมาะสม

• ราคานคีดิตามราคาตวัเครอืงบนิในปัจจุบัน หากราคาตวัเครอืงบนิปรบัสงูขนึ บรษัิทฯ สงวนสทิธทิจีะปรบัราคาตวัเครอืงบนิตามสถานการณด์งักลา่ว

• กรณเีกดิความผดิพลาดจากตวัแทน หรอื หนว่ยงานทเีกยีวขอ้ง จนมกีารยกเลกิ ลา่ชา้ เปลยีนแปลง การบรกิารจากสายการบนิบรษัิทฯขนสง่ หรอื
หนว่ยงานทใีหบ้รกิาร บรษัิทฯจะดาํเนนิโดยสดุความสามารถทจีะจัดบรกิารทัวรอ์นืทดแทนให ้แตจ่ะไมค่นืเงนิใหส้าํหรบัคา่บรกิารนันๆ

• มคัคเุทศก ์พนักงาน และตวัแทนของบรษัิทฯ ไมม่สีทิธใินการใหค้าํสญัญาใดๆ ทังสนิแทนบรษัิทฯ นอกจากมเีอกสารลงนามโดยผูม้อีาํนาจของบรษัิทฯ
กาํกบัเท่านัน

• หากไมส่ามารถไปเทยีวในสถานททีรีะบุในโปรแกรมได ้อนัเนอืงมาจากธรรมชาต ิความลา่ชา้ และความผดิพลาดจากทางสายการบนิ
จะไมม่กีารคนืเงนิใดๆทังสนิ แตท่ังนทีางบรษัิทฯจะจัดหารายการเทยีวสถานทอีนืๆมาให ้โดยขอสงวนสทิธกิารจัดหานโีดยไมแ่จง้ใหท้ราบลว่งหนา้

• ในกรณทีลีกูคา้ตอ้งออกตวัโดยสารภายในประเทศ กรณุาตดิตอ่เจา้หนา้ทขีองบรษัิทฯกอ่นทุกครงั มเิช่นนันทางบรษัิทฯจะไมร่บัผดิชอบคา่ใชจ้่ายใดๆ ทังสนิ

อัตรานรีวม

• คา่ตวัเครอืงบนิไป-กลบั ชันประหยัด

• คา่โรงแรมทพีกัตามรายการทรีะบุ (สองท่านตอ่หนงึหอ้ง)

• คา่เขา้ชมสถานทตีา่งๆ ตามรายการทรีะบุ

• คา่อาหารและเครอืงดมืตามรายการทรีะบุ

• 

คา่รถรบัสง่และระหวา่งนําเทยีวตามรายการทรีะบุ

• คา่ประกนัอบุัตเิหตคุุม้ครองในระหวา่งการเดนิทาง คุม้ครองในวงเงนิท่านละ 1,000,000 บาท คา่รกัษาพยาบาลกรณเีกดิอบุัตเิหตวุงเงนิท่านละ 200,000 บาท
ตามเงอืนไขของกรมธรรม์
• ลกูคา้ท่านใดสนใจซอืประกนัการเดนิทางสาํหรบัครอบคลมุเรอืงสขุภาพสามารถสอบถามขอ้มลูเพมิเตมิกบัทางเจา้หนา้ทบีรษัิทได ้**
• เบยีประกนัเรมิตน้ 370 บาท [ระยะเวลา 5-7 วัน]

• เบยีประกนัเรมิตน้ 430 บาท [ระยะเวลา 8-10 วัน]

• ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัทมีอีายมุากกวา่ 16 หรอืนอ้ยกวา่ 75 ปี [รกัษาพยาบาล 2 ลา้น, รกัษาตอ่เนอืง 2 แสน, เสยีชวีติหรอืเสยีอวัยวะจากอบุัตเิหต ุ3
ลา้นบาท]

• ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัทมีอีายนุอ้ยกวา่ 16 หรอืมากกวา่ 75 ปี [รกัษาพยาบาล 2 ลา้น, รกัษาตอ่เนอืง 2 แสน, เสยีชวีติหรอืเสยีอวัยวะจากอบุัตเิหต ุ1.5
ลา้นบาท]

• รวมภาษีสนามบนิทุกแหง่ + ภาษีน ้าํมนั

อัตรานไีมร่วม

• กระเป๋าเดนิทาง

• ภาษีหกั ณ ทจี่าย 3%และภาษีมลูคา่เพมิ 7%



• คา่ธรรมเนยีมการยนืขอวซีา่อนิเดยีแบบออนไลน ์5 วนัทําการ ทา่นละ 3,000 บาท

• กระเป๋าเดนิทางท่านละ 1 ใบเท่านัน ในกรณทีนี ้าํหนักเกนิกวา่ทสีายการบนิกาํหนด 20 กโิลกรมั/ท่าน 1 สว่นเกนิน ้าํหนักตามสายการบนิกาํหนด

• คา่ทําหนังสอืเดนิทาง

• คา่ใชจ้่ายสว่นตวันอกเหนอืจากรายการ เช่น คา่เครอืงดมื, คา่อาหารทสีงัเพมิเอง, คา่โทรศพัท ,์ คา่ซกัรดี ฯลฯ

• คา่อาหารทไีมไ่ดร้ะบุไวใ้นรายการ

• คา่ทําใบอนญุาตทกีลบัเขา้ประเทศของคนตา่งชาตหิรอืคนตา่งดา้ว

• คา่ทปิมคัคเุทศกท์อ้งถนิและคนขบัรถ รวม 1,500 บาท /ทา่น/ทรปิ

เงอืนไขการสํารองทนัีง

• กรณุาจองลว่งหนา้อยา่งนอ้ย 30 วันกอ่นการเดนิทางและ กรณุาเตรยีมเงนิมดัจาํ 10,000 บาท (ทนัีงจะยนืยันเมอืไดร้บัเงนิมดัจําแลว้เท่านัน)
หากตอ้งยนืวซีา่ ตอ้งเตรยีมเอกสารยนืวซีา่ใหเ้รยีบรอ้ยภายใน 2-3 วันหลงัจากทําการจองแลว้ (ใชเ้วลาขอวซีา่ไมต่่าํกวา่ 7วันทําการ)

• การชําระคา่ทัวรส์ว่นทเีหลอืทางบรษัิทฯจะเรยีกเกบ็กอ่นเดนิทางไมน่อ้ยกวา่ 15
วันท่านควรจัดเตรยีมคา่ทัวรใ์หเ้รยีบรอ้ยกอ่นกาํหนดเนอืงจากทางบรษัิทตอ้งสาํรองคา่ใชจ้่ายในสว่นของคา่ทพีกัและตวัเครอืงบนิมฉิะนันจะถอืวา่ท่านยกเลกิการเดนิทางโดยอตัโนมตั ิ

เงอืนไขการยกเลกิการเดนิทาง

• แจง้ยกเลกิกอ่นเดนิทาง 30 วัน คนืคา่ใชจ้่ายทังหมด

• แจง้ยกเลกิกอ่นเดนิทาง 15-29 วัน เกบ็คา่ใชจ้่ายท่านละ 10,000 บาท

• แจง้ยกเลกินอ้ยกวา่ 15วันกอ่นเดนิทางทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธเิกบ็คา่ใชจ้่ายทังหมด

• สาํหรบัผูโ้ดยสารทไีมไ่ดถ้อืหนังสอืเดนิทางไทย และทางบรษัิทฯเป็นผูย้นืวซีา่ให ้เมอืผลวซีา่ผา่นแลว้มกีารยกเลกิการเดนิทางบรษัิทฯ
ขอสงวนสทิธใินการคนืคา่มดัจําทังหมด

• บรษัิทขอสงวนสทิธใินการเกบ็คา่ใชจ้่ายทังหมดกรณที่านยกเลกิการเดนิทางและมผีลทําใหค้ณะเดนิทางไมค่รบตามจํานวนทบีรษัิทฯกาํหนดไว ้
(10ท่านขนึไป)
เนอืงจากเกดิความเสยีหายตอ่ทางบรษัิทและผูเ้ดนิทางอนืทเีดนิทางในคณะเดยีวกนับรษัิทตอ้งนําไปชําระคา่เสยีหายตา่งๆทเีกดิจากการยกเลกิของท่าน

• กรณเีจ็บป่วยจนไมส่ามารถเดนิทางไดซ้งึจะตอ้งมใีบรบัรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรบัรองบรษัิทฯจะพจิารณาเลอืนการเดนิทางของท่านไปยังคณะตอ่ไปแตท่ังนที่านจะตอ้งเสยีคา่ใชจ้่ายทไีมส่ามารถเรยีกคนืได ้
เช่นคา่ตวัเครอืงบนิคา่หอ้ง คา่ธรรมเนยีมวซีา่ตามทสีถานทูตฯ เรยีกเกบ็ และคา่ใชจ้่ายอนืๆทเีกดิขนึตามจรงิ ในกรณทีไีมส่ามารถเดนิทางได ้

• กรณยีนืวซีา่แลว้ไมไ่ดร้บัการอนมุตัวิซีา่จากทางสถานทูต (วซีา่ไมผ่า่น) และท่านไดช้ําระคา่ทัวรห์รอืมดัจํามาแลว้ ทางบรษัิทฯ คนืคา่ทัวรห์รอืมดัจําให ้
แตท่างบรษัิทขอสงวนสทิธใินการหกัคา่บรกิารยนืวซีา่, คา่วซีา่ และคา่ใชจ้่ายบางสว่นทเีกดิขนึจรงิเป็นกรณไีป (อาท  ิกรณอีอกตวัเครอืงบนิไปแลว้
หรอืไดช้ําระคา่บรกิารในสว่นของทางเมอืงนอกเช่น โรงแรม ฯลฯ ไปแลว้) ทางบรษัิทขอสงวนสทิธใินการหกัเกบ็คา่ใชจ้่ายจรงิทเีกดิขนึแลว้กบัท่านเป็นกรณไีป

• กรณวีซีา่ผา่นแลว้ แจง้ยกเลกิกอ่นหรอืหลงัออกตวัโดยสาร บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธใินการ ไมค่นืคา่ทัวรท์ังหมด

• กรณวีซีา่ผา่นแลว้ แตก่รุป๊ออกเดนิทางไมไ่ด ้เนอืงจากผูเ้ดนิทางท่านอนืในกลุม่โดนปฏเิสธวซีา่ หรอืไมว่า่ดว้ยสาเหตใุดๆกต็าม
ทางบรษัิทขอสงวนสทิธใินการหกัเกบ็คา่ใชจ้่ายจรงิทเีกดิขนึแลว้กบัท่านเป็นกรณไีป

• กรณผีูเ้ดนิทางไมส่ามารถเขา้-ออกเมอืงได ้เนอืงจากเอกสารปลอมหรอืการหา้มของเจา้หนา้ทไีมว่า่เหตผุลใดๆ กต็ามทางบรษัิทของสงวนสทิธใินการ
ไมค่นืคา่ทัวรท์ังหมด

หลักฐานประกอบการยนืขอวซีา่ประเทศอนิเดยีสําหรับ-คนไทย
• หนงัสอืเดนิทาง (Passport) หนังสอืเดนิทาง ตอ้งมหีนา้เหลอืสาํหรบัประทับวซีา่อยา่งนอ้ย 2 หนา้ อายใุชง้านเหลอืไมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน นับจากวันเดนิทาง
*กรณุาถอดปก Passport กอ่นสง่เอกสารบรษัิทจะไมร่บัผดิชอบในกรณสีญูหาย*

• รปูถา่ย รปูถา่ยสหีนา้ตรงขนาด 2x2นวิ พนืหลงัสขีาวเท่านัน จํานวน 2ใบเป็นรปูทถีา่ยจากรา้นถา่ยรปูเท่านัน รปู (หา้มสวมแวน่ตาหรอืเครอืงประดบั ,
ไมใ่สชุ่ดขา้ราชการหรอืเครอืงแบบใดๆ ไมเ่ป็นรปูสตกิเกอรร์วมถงึหา้มใชร้ปูทถีา่ยเองและปรนิทเ์อง)

• สําเนาบตัรประจาํตวัประชาชน 2 ชุด ถา้เป็นเดก็อายตุ่าํกวา่ 15 ปี ใชส้าํเนาสตูบิัตรและบัตรประชาชน

• สําเนาทะเบยีนบา้น



เงอืนไขการเดนิทาง

• บรษัิทฯ ไมร่บัผดิชอบคา่เสยีหายในเหตกุารณท์เีกดิจากสายการบนิ ภยัธรรมชาต ิ
และอนืๆทอียูน่อกเหนอืการควบคมุของทางบรษัิทฯหรอืคา่ใชจ้่ายเพมิเตมิทเีกดิขนึทางตรงหรอืทางออ้ม เช่น การเจ็บป่วย, การถกูทํารา้ย, การสญูหาย,
ความลา่ชา้ หรอืจากอบุัตเิหตตุา่งๆ

• บรษัิทฯ มสีทิธทิจีะเปลยีนแปลงรายละเอยีดบางประการในทัวรน์ ีเมอืเกดิเหตสุดุวสิยัจนไมอ่าจแกไ้ขได ้

• หากท่านยกเลกิกอ่นรายการท่องเทยีวจะสนิสดุลง ทางบรษัิทฯ จะถอืวา่ท่านสละสทิธแิละจะไมร่บัผดิชอบคา่บรกิารทที่านไดช้ําระไวแ้ลว้ไมว่า่กรณใีดๆ ทังสนิ

• บรษัิทฯ จะไมร่บัผดิชอบตอ่การหา้มออกนอกประเทศ หรอื หา้มเขา้ประเทศ อนัเนอืงมาจากมสีงิผดิกฎหมาย หรอืเอกสารเดนิทางไมถ่กูตอ้ง หรอื
การถกูปฏเิสธในกรณอีนืๆ

• รายการนเีป็นเพยีงขอ้เสนอทตีอ้งไดร้บัการยนืยันจากบรษัิทฯ อกีครงัหนงึ หลงัจากไดส้าํรองทนัีงบนเครอืง และโรงแรมทพีกัในตา่งประเทศเป็นทเีรยีบรอ้ย
แตอ่ยา่งไรกต็ามรายการนอีาจเปลยีนแปลงไดต้ามความเหมาะสม

• ราคานคีดิตามราคาตวัเครอืงบนิในปัจจุบัน หากราคาตวัเครอืงบนิปรบัสงูขนึ บรษัิทฯ สงวนสทิธทิจีะปรบัราคาตวัเครอืงบนิตามสถานการณด์งักลา่ว

• กรณเีกดิความผดิพลาดจากตวัแทน หรอื หนว่ยงานทเีกยีวขอ้ง จนมกีารยกเลกิ ลา่ชา้ เปลยีนแปลง การบรกิารจากสายการบนิบรษัิทฯขนสง่ หรอื
หนว่ยงานทใีหบ้รกิาร บรษัิทฯจะดาํเนนิโดยสดุความสามารถทจีะจัดบรกิารทัวรอ์นืทดแทนให ้แตจ่ะไมค่นืเงนิใหส้าํหรบัคา่บรกิารนันๆ

• มคัคเุทศก ์พนักงาน และตวัแทนของบรษัิทฯ ไมม่สีทิธใินการใหค้าํสญัญาใดๆ ทังสนิแทนบรษัิทฯ นอกจากมเีอกสารลงนามโดยผูม้อีาํนาจของบรษัิทฯ
กาํกบัเท่านัน

• หากไมส่ามารถไปเทยีวในสถานททีรีะบุในโปรแกรมได ้อนัเนอืงมาจากธรรมชาต ิความลา่ชา้ และความผดิพลาดจากทางสายการบนิ
จะไมม่กีารคนืเงนิใดๆทังสนิ แตท่ังนทีางบรษัิทฯจะจัดหารายการเทยีวสถานทอีนืๆมาให ้โดยขอสงวนสทิธกิารจัดหานโีดยไมแ่จง้ใหท้ราบลว่งหนา้

• เมอืท่านออกเดนิทางไปกบัคณะแลว้ ท่านงดการใชบ้รกิารรายการใดรายการหนงึ หรอืไมเ่ดนิทางพรอ้มคณะถอืวา่ท่านสละสทิธ ิไมอ่าจเรยีกรอ้งคา่บรกิาร
และเงนิมดัจําคนื ไมว่า่กรณใีดๆ ทังสนิ

• ในกรณทีลีกูคา้ตอ้งออกตวัโดยสารภายในประเทศ กรณุาตดิตอ่เจา้หนา้ทขีองบรษัิทฯ กอ่นทุกครงั มเิช่นนันทางบรษัิทฯ จะไมร่บัผดิชอบคา่ใชจ้่ายใดๆ ทังสนิ

• กรณเีจ็บป่วยจนไมส่ามารถเดนิทางไดซ้งึจะตอ้งมใีบรบัรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรบัรองบรษัิทฯจะพจิารณาเลอืนการเดนิทางของท่านไปยังคณะตอ่ไปแตท่ังนที่านจะตอ้งเสยีคา่ใชจ้่ายทไีมส่ามารถเรยีกคนืได ้
เช่นคา่ตวัเครอืงบนิคา่หอ้ง คา่ธรรมเนยีมวซีา่ตามทสีถานทูตฯ เรยีกเกบ็ และคา่ใชจ้่ายอนืๆทเีกดิขนึตามจรงิ ในกรณทีไีมส่ามารถเดนิทางได ้

• 13.กรณยีนืวซีา่แลว้ไมไ่ดร้บัการอนมุตัวิซีา่จากทางสถานทูต (วซีา่ไมผ่า่น) และท่านไดช้ําระคา่ทัวรห์รอืมดัจํามาแลว้ ทางบรษัิทฯ คนืคา่ทัวรห์รอืมดัจําให ้
แตท่างบรษัิทขอสงวนสทิธใินการหกัคา่บรกิารยนืวซีา่, คา่วซีา่ และคา่ใชจ้่ายบางสว่นทเีกดิขนึจรงิเป็นกรณไีป (อาท  ิกรณอีอกตวัเครอืงบนิไปแลว้
หรอืไดช้ําระคา่บรกิารในสว่นของทางเมอืงนอกเช่น โรงแรม ฯลฯ ไปแลว้) ทางบรษัิทขอสงวนสทิธใินการหกัเกบ็คา่ใชจ้่ายจรงิทเีกดิขนึแลว้กบัท่านเป็นกรณไีป

• กรณวีซีา่ผา่นแลว้ แจง้ยกเลกิกอ่นหรอืหลงัออกตวัโดยสาร บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธใินการ ไมค่นืคา่ทัวรท์ังหมด

• กรณวีซีา่ผา่นแลว้ แตก่รุป๊ออกเดนิทางไมไ่ด ้เนอืงจากผูเ้ดนิทางท่านอนืในกลุม่โดนปฏเิสธวซีา่ หรอืไมว่า่ดว้ยสาเหตใุดๆกต็าม
ทางบรษัิทขอสงวนสทิธใินการหกัเกบ็คา่ใชจ้่ายจรงิทเีกดิขนึแลว้กบัท่านเป็นกรณไีป

• กรณผีูเ้ดนิทางไมส่ามารถเขา้-ออกเมอืงได ้เนอืงจากเอกสารปลอมหรอืการหา้มของเจา้หนา้ทไีมว่า่เหตผุลใดๆ กต็ามทางบรษัิทของสงวนสทิธใินการ
ไมค่นืคา่ทัวรท์ังหมด

• ทางบรษัิทขอสงวนสทิธริาคานเีฉพาะนักท่องเทยีวชาวไทยและท่องเทยีวเป็นหมูค่ณะแบบ Join Tour เท่านัน
กรณตีอ้งการตดักรุป๊เหมาโปรดสอบถามทางบรษัิทอกีครงั หากเป็นนกัทอ่งเทยีวชาวตา่งชาต ิหรอื พระสงฆ  ์โปรดสอบถามทางบรษิทัอกีครงั

• ในกรณทีลีูกคา้ตอ้งออกตวัโดยสารภายในประเทศกรณุาตดิตอ่เจา้หนา้ทขีองบรษิทัฯกอ่นทุกครงัมเีชน่นนัทางบรษิทัฯจะ
ไมร่บัผดิชอบคา่ใชจ้า่ยใดๆทงัสนิ
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