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กุลมารค์ & โซนามารค์ | “เคเบลิคาร”์ (รวมค่าขึน้แลว้) | นั่งเรือ

ซคิาร่าล่องทะเลสาบ  

กุตุบมีนาร ์| ประตูชยั India Gate 
 
 
 
 
  

 

 

 

 

เดินทาง กรกฎาคม – ตุลาคม 2562  

 

 

 

 

ราคาเร่ิมต้นเพียง 25,900.- 
เส้นทางการเดินทาง 

วันที ่1. กรุงเทพฯ (สนามบนิสุวรรณภูม)ิ  – เดลล ี(ท่าอากาศยานนานาชาตอินิทริา คานธ)ี (TG323 07.35-10.35) 
วันที ่2  เดลล ี– ศรนีาคา (บนิภายใน) – แคชเมยีร ์
วันที ่3. ศรนีาคา – กุลมารค์ – เคเบลิคาร ์(*รวมค่าขึน้แลว้) – ศรนีาคา 
วันที ่4. ศรนีาคา – โซนามารค์ –  ศรนีาคา 
วันที ่5. ศรนีาคา – ล่องเรอืซิคาร่า – เดลล ี(บนิภายใน) – กุตุบมนีาร ์- ประตูชัย (India Gate) - ท่าอากาศยานนานาชาติ

อนิทริา คานธ ี
วันที ่6.กรุงเทพฯ (สนามบนิสุวรรณภูม)ิ (TG316 23.30-05.25+1) 

 

อินเดีย แคชเมียร์ I Miss You 6 วัน 4 คืน 
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วนัที ่1 
กรุงเทพฯ (สนามบนิสุวรรณภูม)ิ – เดลลี (สนามบนินานาชาตอิินทริา คานธ)ี (TG323 07.35-
10.35) 

05.30 น. คณะมาพรอ้มกันที ่สนามบนิสวุรรณภูมิ ผูโ้ดยสารขาออกชัน้ 4 ประต ู3 เคาน์เตอร์ D เช็คอินกรุ๊ ป
ของ การบินไทย ( Thai Airway) โดยมีเจา้หนา้ทีค่อยอ านวยความสะดวกจัดเตรียมเอกสารการ

เดนิทางและสัมภาระใหกั้บทา่น 
07.35 น. ออกเดินทางสู่ เม ือง เดลลี โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG323  (ใชเ้วลาเดินทาง

โดยประมาณ 4.30 ชม.)  

(มีบริการอาหารบนเครื่อง) 
10.35 น. คณะเดนิทางถงึสนามบนินานาชาตอินิธิรา คานธี เมืองเดลล ีประเทศอินเดีย ผา่นขัน้ตอนการ

ตรวจคนเขา้เมืองและศลุกากร (เวลาทอ้งถิน่ชา้กว่าประเทศไทย 1.30 ช่ัวโมง) 

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั  
 จากนั้น น าท่านเดนิทางเขา้ส ูก่รุงนิวเดลลี ทีม่ีประวัตศิาสตร์อันยาวนานกว่า 5 ,000 ปี และเป็น

ศนูยก์ลางการปกครองของอาณาจักรอินเดยีโบราณ 7 อาณาจักร ตอ่มาในปี 1857 อังกฤษไดเ้ขา้

มามีบทบาทในการปกครองประเทศอินเดยีและไดย้า้ยเมืองหลวงไปอยูท่ี่โกลกัตตา และไดย้า้ย
กลับมาเป็นเมืองหลวงอีกครั้งหนึ่งในปี 1911 หลังจากอินเดยีไดรั้บเอกราชจากประเทศอังกฤษในปี 
1947 ก็ไดม้ีการสรา้งสถานทีท่ าการราชการโดยสรา้งเมืองใหม่ชือ่ว่า “นิวเดลล”ีจากนั้นผา่นชม

รัฐสภาราชปาต ิบาวาล ซึง่เป็นวงแหวนสถานทีร่าชการตา่งๆ มีตกึรัฐสภาอันยิง่ใหญ่และเป็นทีท่ า
การของรัฐบาล ผา่นชมย่านธุรกิจการคา้และยา่นที่อยูอ่าศัยของเศรษฐอีินเดียบนถนนสายส าคัญ
ทีส่ดุของอินเดยี และประตเูมืองแหง่ชัยชนะ หรือ INDIA GATE จากนั้นน าทา่น ชอ้ปป้ิงทีต่ลาดจัน
ปาทซึง่เป็นถนนชอ้ปป้ิงยอดนิยมส าหรับนักทอ่งเทีย่ว โดยมีสนิคา้หัตถกรรมและงานฝีมือพืน้เมือง

ต่าง  ๆ  ม ากมายใหท้่านได เ้ลือ กซื้อ  อ าทิ ผา้ไหมอิน เดีย ผา้พันคอจากแคชเมียร์ ส าหรี่ 
เครื่องประดับและอัญมณี ไมจ้ันหอมแกะสลักและของตกแตง่บา้น ฯลฯ ไดเ้วลาอันสมควรเดนิทาง
กลับทีพั่กเพือ่พักผอ่นตามอัธยาศัย 

ค า่ รบัประทานอาหารค ่า  
 โรงแรม Mapple Emerald หรือเทยีบเทา่,เมืองเดลล ี

 

วนัที่2 เดลล ี– ศรนีาคา (บนิภายใน) – แคชเมยีร ์
เช้า รบัประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พกั 

....... น.  ออกเดนิทางสู ่เมืองศรีนาคา โดยสายการบนิ.......โดยเทีย่วบนิที.่....... 

....... น. เดนิทางถงึสนามบนิศรีนาคา เช็คสัมภาระแลว้น าทา่นเดนิทางสูเ่มืองแคชเมียร์ โดยน่ังรถทอ้งถิน่ 
คันละ 5 ทา่น รถทอ้งถิน่จะไม่มีแอร์เนื่องจากอุณหภมูิทีศ่รีนาคาเฉลีย่ประมาณ 15 องศา อากาศจะ
เย็นสบายตลอดปี น าทา่นเขา้ส ูท่ีพั่ก House Boat ณ ทะเลสาบ ซึง่ครั้งหนึ่งเคยเป็นทีป่ระพาสน์ของ

พระมหากษัตริยผ์ูส้รา้งอนุสรณ์สถานแหง่ความรัก 

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั  
 ไดเ้วลาสมควรน าทา่นเดนิทางชมสวนชาลมิาร ์ทีเ่ป็นสวนแบบราชวงศโ์มกลุซึง่เป็นสวนแหง่ความ

รักของ มหาราชา ชาฮังคี จากนั้นน าท่านชมสวนนชิา บากห์ โดยมีตน้เมเป้ิลอายกุว่า 400 ปี 

รวมทัง้พันธุ์ไมน้านาชนิดและดอกไมต้ามฤดกูาล ในชว่งฤดูใบไมผ้ลจิะมีดอกทวิลปิบานสะพร่ัง 
(ประมาณเดอืน มี.ค. – เม.ย.) สวนแหง่นี้สรา้งโดย ยอซาฟ คาน มีความงดงามที่สดุที่จะหาค า
บรรยายได ้ใหท้า่นเพลดิเพลนิกับการถ่ายรูปกับดอกไมท้ีแ่สนสวย และผา่นชมเมืองเกา่แคชเมียร์

ทีต่ัง้เมืองหลวงฤดรูอ้นของกษัตริยใ์นราชวงศโ์มกลุ ทีส่รา้งเป็นลักษณะเฉพาะหรือเรียกไดว้่าเป็น
ศลิปะแคชเมียร์ (หากมีเวลาพอ น าท่านชมโรงงานผา้ไหม และชอ้ปป้ิงสนิคา้พื้นเมือง) ไดเ้วลา
สมควรเดนิทางกลับทีพั่ก 

ค า่ รบัประทานอาหารค ่า  
ที่พกั บา้นเรือ HOUSE BOAT 
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วนัที่ 3 ศรนีาคา – กุลมารค์ – เคเบลิคาร ์(*รวมคา่ขึน้แลว้) – ศรนีาคา 

เช้า รบัประทานอาหารเช้า  

 

น าทา่นเดนิทางโดยน่ังรถทอ้งถิน่ (คันละ 5 ทา่น) ไม่มีแอร์ อุณหภมูิทีศ่รีนาคาเฉลี่ยประมาณ 15 
องศา อากาศจะเย็นสบายตลอดปี ขึน้ส ูเ่ทือกเขากุลมารค์ ซึง่เป็นสถานที่มีทัศนียภาพสวยงาม
แหง่หนึ่งในโลกในขณะขับรถสูเ่ทอืกเขากุลมาร์คสองขา้งทางจะเป็นทุง่นาขา้วสลับกับพันธุ์ไมป่้า

และฝงูแกะตามเทือกเขาโดยเทือกเขาหมิาลัยนี้จะมีหิมะปกคลมุสลับกันไป อยูห่่างจากเมืองศรี
นาคา 57 กิโลเมตร (ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 2-3 ช่ัวโมง) เทือกเขากลุมาร์คเป็นพื้นที่ราบทุ่ง
หญา้ขนาดใหญ่ทีส่ ูงที่สดุในโลก เมื่อถึงกลุมาร์คแลว้พาท่านเที่ยวชมเทือกเขาซึ่งเป็นภูเขาที่

สวยงามแห่งหนึ่งในแคชเมียร์ มีชื่อว่าเป็นทุง่หญา้ของดอกไม ้(Meadow of Flower) เดิม กุล
มาร์ค มีชือ่เรียกว่า เการิมาร์ค ตัง้โดยสลุต่านยซูุป ชาร์ ในศตวรรษที ่16 เนื่องจากเป็นทุง่หญา้ที่
เต็มไปดว้ยดอกไมป่้าทีง่อกงามตามฤดกูาล อีกทั้งยังเป็นทีต่ั ้งของสนามกอลฟ์ 18 หลมุทีส่งูทีส่ ุด

ในโลก สงู 3,000 เมตร จากระดับน ้าทะเลและสถานทีเ่ล ่นกฬีาสกนี ้าแข็งในฤดหูนาวจนไม่คดิว่านี้
เป็นประเทศอินเดยี 

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั  

 น าท่านไปยังสถานีเคเบลิคาร ์(*รวมค่าขึ้นแล้ว) เพือ่ข ึน้ไปยังสถานีกงโดรีบนเขาอัฟฟาร์วัต 
เฟสที ่1 ดว้ยระยะทางประมาณ 4 กโิลเมตร (หากทา่นตอ้งการขึน้ส ูย่อดเขาจะตอ้งน่ังเคเบิล้คาร์ ที่
เฟสที ่2 ข ึน้ส ูย่อดเขาเป็นระยะทางกว่า 5 กโิลเมตร ทา่นสามารถซือ้ตั๋วไดท้ีส่ถานีเฟสที ่1 (ไม่รวม

ในค่าทัวร์) ซึ่งถอืไดว้่าเป็นเสน้ทางทีส่วยที่สดุและสูงทีส่ ุดแหง่หนึ่งของเอเชยี เมื่อเดนิทางถงึที่
หมายสิง่ทีท่า่นจะไดพ้บคอืบรรยากาศและทัศนียภาพแบบพาโนรามาอันสวยงามบนเขาอัฟฟาร์วัต 
ถา้ทอ้งฟ้าแจ่มใสก็จะสามารถมองเห็นยอดเขานันกา พาร์บัต (Nanga Parbat) ของเทือกเขา
หมิาลัย อิสระใหท้่านไดเ้พลิดเพลนิกับกจิกรรมมากมาย อาทิเช่น เลน่สกี เล ือ่นสกหีิมะ ท่าน

สามารถเลน่สกไีดร้ะหว่างชว่งฤดหูนาว – ใบไมผ้ล ิ(ธ.ค. – เม.ย.) ซึง่คา่เลน่สกีนี้จะไม่รวมอยูใ่น
คา่ทัวร์ สามารถแจง้หัวหนา้ทัวร์หรือไกดท์อ้งถิน่เพือ่แจง้เลน่สกไีด ้หรือเก็บภาพความประทับใจไว ้
เป็นที่ระลึกตามอัธยาศัยไดเ้วลาสมควรน าท่านเดินทางกลับศรีนาคาระหว่างทางใหท้่านได ้

เพลดิเพลนิกับวิวทวิทัศน์สองขา้งทาง ไดเ้วลาสมควรเดนิทางกลับทีพั่ก 
  

 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

ค า่ รบัประทานอาหารค ่า  
ที่พกั บา้นเรือ HOUSE BOAT 



 
 
 
 
 
 
 
 

 
CODE : GOI02 

 

วนัที่ 4 ศรนีาคา – โซนามารค์ –  ศรนีาคา 

เช้า รบัประทานอาหารเช้า  
 น าทา่นเดนิทางจากศรีนาคาสู ่โซนามารค์ (ระยะทาง 80 กโิลเมตรใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 2-3 

ช่ัวโมง) ค าว่า “โซนา” แปลว่าทอง “มาร์ค” แปลว่าเสน้ทาง  ในอดตีเสน้ทางนี้เป็นเสน้ทางคา้ขาย

ในต านานหรือที่เรียกว่า เสน้ทางสายไหมเนื่องจากภูมิประเทศที่สวยงามอีกทั้งมีวิวทิวทัศน์ที่
สวยงาม ตลอดสองขา้งทางการเดนิทางจะไดเ้ห็นภเูขาทีป่กคลมุไปดว้ยหมิะรูปร่างแปลกตา สลับ
กับป่าตน้วอลนัตขนาดใหญ่ที่ปลูกเรียงรายตลอดสองขา้งทางเสน้ทางนี้ส ูงกว่าระดับน ้ าทะเล 

2,690 เมตร เรียกว่าสวยงามมากตลอดเสน้ทางจากศรีนาคา ผูเ้ดนิทางจะไดเ้ดนิทางไปและถา่ยรูป
ไปตลอดทาง 

  

 
 
 

 
 
 

 
 
 

กลางวนั รบัประทานอาหารกลาง  

 จากนั้นพาทา่นชมความงามของเทอืกเขาหมิาลัยทีป่กคลุมดว้ยธารน ้าแข็งตลอดทั้งปี  (คา่ข ีม่ า้
โดยประมาณ 1,000 – 1,500 รูปี /ตอ่ทา่น ไม่รวมในคา่ทัวร์ – สอบถามราคากับหัวหนา้ทัวร์หรือ
ไกดท์อ้งถิน่อีกครั้ง) ชมภเูขา สายน ้า ล าธารและสัมผัสวิถชีวีิตความเป็นอยู่ของชาวพื้นเมืองทีน่ั่น

จนเพลิดเพลินแทบไม่อยากจากมาเหมือนผเีส ื้อทีบ่ ินอยูใ่นแดนสวรรค์ ไดเ้วลาสมควร น าท่าน
เดนิทางกลับสูศ่รีนาคา 

ค า่ รบัประทานอาหารค ่า  

ที่พกั บา้นเรือ HOUSE BOAT 

วนัที่ 5 
ศรนีาคา – ลอ่งเรอืซคิารา่ – เดลล ี(บนิภายใน) – กุตุบมนีาร ์- ประตูชยั (India Gate) – 
สนามบนินานาชาตอินิทิรา คานธี 

เช้า รบัประทานอาหารเช้า  
 จากนั้นน าทกุทา่นลอ่งเรอืซคิารา่ในทะเลสาบ (*รวมคา่ลอ่งเรอืแลว้) ซึง่เป็นเรือพายแบบฉบับ

แคชเมียร์โดยเฉพาะชมวิถีชวีิตชาวบา้นริมน ้ าที่อยูท่่ามกลางฉากหลังภเูขาหิมะลอ้มรอบไปดว้ย

ทะเลสาบ ขับกลอ่มไปดว้ยเสยีงนกนานาชนิดแตง่แตม้ดว้ยดอกไมน้ ้านานาพันธุ์ 
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 จากนั้นพาเดนิทางสูส่นามบนิศรีนาคา เพือ่เดนิทางสูเ่มอืงเดลล ี

....... น. ออกเดนิทางจากศรีนาคา เขา้ส ูเ่มืองเดลล ี โดยสายการบนิในประเทศ.....เทีย่วบนิที.่.... 

....... น. เดนิทางถงึทา่อากาศยานภายในประเทศเมืองเดลล  ี

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั  
 น าทา่นเขา้ชม กุตุบมนีาร ์(Qutb Minar) เป็นสัญลักษณ์ทีโ่ดดเดน่ทีส่ดุแหง่หนึ่งของกรุงนิวเดล ี

ไดรั้บสถานะมรดกโลกเมื่อ พ.ศ. 2536 เป็นหอสงูทีส่รา้งดว้ยหนิทรายแดง (เชน่เดยีวกับสสุานหมุา

ยนู) และหนิอ่อนเป็นทรงเสาสงูปลายฐานกวา้ง 14 เมตรเศษ สว่นชัน้บนสดุยอดกวา้ง 2.7 เมตร มี
ความสูง 72.5 เมตร (ประมาณตกึสูง 20 ชัน้) จากนั้นน าท่านชม ประตูชยั (India Gate) เป็น
อนุสรณ์สถานของเหลา่ทหารหาญทีเ่สยีชวีิตจากการร่วมรบกับอังกฤษในสมัยสงครามโลก ครั้งที ่1 
และสงครามอัฟกานิสถาน ประตชัูยแหง่นี้จงึถอืไดว้่าเป็นสัญลักษณ์แหง่หนึ่งของกรุงนิวเดลล ีโดย

ซุม้ประตแูห่งนี้มีสถาปัตยกรรมคลา้ยประตชัูยของกรุงปารีสและนครเวียงจันทน์ ซึง่มีความสงู 42 
เมตร สรา้งขึ้นจากหินทรายเมื่อปีคริสต์ศักราชที ่1931 บนพืน้ผิวของประตชัูยแห่งนี้จะปรากฏ
รายนามของทหารทีเ่สยีชวีิตถกูแกะสลักไว ้และบริเวณใตโ้คง้ประตจูะปรากฏคบเพลงิทีไ่ฟไม่เคย

มอดดับเพือ่เป็นการร าลึกถงึผูเ้สยีชวีิตในสงครามอินเดยี-ปากสีถาน เมื่อปีคริสตศ์ักราชที ่1971  มี
ทหารยามเฝ้าบริเวณประตูชัยตลอดเวลาเพือ่ ป้องกันการกอ่วินาศกรรม น าท่านสู่ ตลาดจนัปาท 
(JanpathMarket) อิสระใหท้่านเลอืกซื้อส ินคา้พืน้เมืองและงานหัตถกรรมตา่งๆ เชน่ ผา้ไหม

อินเดยี, เครื่องประดับอัญมณี, ไมจ้ันทน์หมแกะสลัก, ของตกแตง่ประดับบา้น ฯลฯ **ขอสงวน
สทิธิในการเปลีย่นแปลงไม่ไปตลาดจันปาทหากมีเวลาไม่เพยีงพอ** 

   

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

ค า่ รบัประทานอาหารค ่า  
20.00 น. ไดเ้วลาอันสมควรน าทา่นเดนิทางสูส่นามบนินานาชาตอินิธริา คานธี กรุงนิวเดลล ี

23.30 น. น าทา่นเดนิทางกลับสูส่นามบนิสวุรรณภมูิ กรุงเทพฯ โดยสายการบนิไทย เทีย่วบนิที ่ TG 316  (มี

บริการอาหารบนเครื่อง) 
วนัที่ 6 กรุงเทพฯ (สนามบนิสุวรรณภูม)ิ (TG316 23.30-05.25+1) 

05.25 น. ถงึสนามบนิสวุรรณภมูิ กรุงเทพมหานคร โดยความสวัสดภิาพ 
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อตัราคา่บรกิาร : อนิเดยี แคชเมยีร ์I Miss You 6วนั 4คนื โดยสายการบนิไทย 

ก าหนดการเดนิทาง 
ผูใ้หญพ่กั 2-3 

ทา่น 
ทา่นละ 

เด็กอายุไมเ่กนิ 12 
ปี  

(เสรมิเตยีง)  
ทา่นละ 

เด็กอายุไมเ่กนิ 12 
ปี 

(ไมเ่สรมิเตยีง) 
ทา่นละ 

พกัเดีย่ว 
ทา่นละ 

ไมร่วมต ัว๋ 
ทา่นละ 

วนัที ่:  13-18 ก.ค. 62                                                                                            26,900 25,900 24,900 5,900 13,900 

วนัที ่:  25-30 ก.ค. 62                                                                                            26,900 25,900 24,900 5,900 13,900 

วนัที ่:  07-12 ก.ย. 62                                                                                            25,900 24,900 23,900 5,900 14,400 

วนัที ่:  05-10 ต.ค. 62                                                                                            28,900 27,900 26,900 5,900 15,400 

วนัที ่:  11-16 ต.ค. 62                                                                                            28,900 27,900 26,900 5,900 14,900 

วนัที ่:  12-17 ต.ค. 62                                                                                            28,900 27,900 26,900 5,900 14,900 

วนัที ่:  19-24 ต.ค. 62                                                                                            28,900 27,900 26,900 5,900 14,900 

วนัที ่:  26-31 ต.ค. 62                                                                                            28,900 27,900 26,900 5,900 14,900 

ราคาเด็กทารก(อายุไมถ่งึ 2 ปีบรบิูรณ์ ณ วนัเดนิทางกลบั) ตดิตอ่สอบถาม ราคานีร้วมรายการทวัร ์ต ัว๋
เครือ่งบนิ (ไมร่วมวีซา่อนิเดยี) 

 

 ราคานีไ้มร่วมคา่วซ่ีาอนิเดยี ท่านละ 3,000 บาท  
ราคานีไ้มร่วมคา่ทปิมคัคเุทศกท์อ้งถิน่และคนขบัรถ รวม 1,500 

บาท/ทา่น/ทรปิ 
 

อตัราดงักล่าวขอสงวนเฉพาะผูท้ ีถ่อืหนงัสอืเดนิทางไทยเทา่น ัน้ 

กรณีถอืหนงัสอืเดนิทางตา่งชาตกิรุณาเช็คราคาอกีคร ัง้ 
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 เงือ่นไขการใหบ้รกิาร 
1.  การเดินทางในแต่ละครัง้จะตอ้งมผูีโ้ดยสารจ านวน 10 ท่านขึ้นไป ถา้ผูโ้ดยสารไม่ครบ

จ านวนดังกล่าว  
 ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงราคาหรอืยกเลกิการเดนิทาง 
2.  ในกรณีท ีลู่กคา้ตอ้งการออกต๋ัวโดยสารภายในประเทศ กรุณาตดิต่อเจา้หนา้ที่ของบรษัิทฯ 

ก่อนทุกครัง้ เพื่อเช็คขอ้มูลความถูกตอ้งของรายการทัวรร์วมทัง้ไฟลบ์นิและเวลานัดหมาย
ทัวร ์หากเกดิความผดิพลาด ทางบรษัิทไม่รับผดิชอบใดๆ ทัง้สิน้ 

3.  การช าระค่าบรกิาร 
     3.1 กรุณาช าระมัดจ า ท่านละ 10,000.- บาท  
     3.2 กรุณาช าระค่าทัวรส่์วนทีเ่หลอื 15-20 วันก่อนออกเดนิทาง 
4.  การยกเลกิและคนืค่าทัวรห์ลังจากมกีารจ่ายเงนิมัดจ า 
    4.1 แจง้ยกเลกิก่อนเดนิทาง 30 วัน คนืค่าใชจ่้ายทัง้หมด 
    4.2 แจง้ยกเลกิก่อนเดนิทาง 15 วัน เก็บค่าใชจ่้าย ท่านละ 10,000 บาท 
    4.3 แจง้ยกเลิกนอ้ยกว่า 15 วันก่อนเดนิทาง ทางบรษัิทฯขอสงวนสิทธิ์ เก็บคา้ใชจ่้าย

ทัง้หมด 
    4.4 ยกเวน้กรุ๊ปทีเ่ดนิทางช่วงวันหยุดหรอืเทศกาลทีต่อ้งการันตมีัดจ ากับสายการบนิหรอืค่า

มัดจ าท ี่พักโดยตรงหรือโดยการผ่านตัวแทนในประเทศหรอืต่างประเทศและไม่อาจขอคืน
เงนิได ้รวมถงึเท ีย่วบนิพิเศษเช่น Extra Flight และ Charter Flight  จะไม่มกีารคนืเงนิมัด
จ า หรอืค่าทัวรท์ัง้หมดเนือ่งจากค่าต๋ัวเป็นการเหมาจ่ายในเทีย่วบนินัน้ๆ 

กรณีคณะออกเดนิทางได ้          
1. คณะจองจ านวนผูใ้หญ่ 10 ท่านออกเดนิทาง (ไม่มหัีวหนา้ทัวร)์ 
2. คณะจองจ านวนผูใ้หญ่ 15 ท่านขึน้ไปออกเดนิทาง (มหัีวหนา้หัวหนา้ทัวร)์ 
3. คณะจองไม่ถงึจ านวนผูใ้หญ่ 10 ท่าน ไม่ออกเดนิทาง 

อตัราคา่บรกิารนีร้วม 
1.  ค่าต๋ัวเครือ่งบนิไป-กลับ ชัน้ประหยัด 
2.  ค่าโรงแรมทีพั่กตามรายการทีร่ะบุ (สองท่านต่อหนึง่หอ้ง) 
3.  ค่าเขา้ชมสถานทีต่่างๆ ตามรายการทีร่ะบุ 
4.  ค่าอาหารและเครือ่งดืม่ตามรายการทีร่ะบุ 
5.  ค่ารถรับส่งและระหว่างน าเท ีย่วตามรายการทีร่ะบุ 
6.  ค่าประกันอุบัตเิหตุคุม้ครองในระหว่างการเดนิทาง คุม้ครองในวงเงนิท่านละ 1,000,000 

บาท ค่ารักษาพยาบาลกรณีเกดิอุบัตเิหตุวงเงนิท่านละ 200,000 บาท ตามเงือ่นไขของ
กรมธรรม ์ 

 ** ลูกคา้ท่านใดสนใจซื้อประกันการเดินทางส าหรับครอบคลุมเรื่องสุขภาพสามารถ
สอบถามขอ้มูล 

 เพิ่มเตมิกับทางเจา้หนา้ทีบ่รษัิทได ้** 
 - เบีย้ประกันเริม่ตน้ 370 บาท [ระยะเวลา 5-7 วัน] 
 - เบีย้ประกันเริม่ตน้ 430 บาท [ระยะเวลา 8-10 วัน]  
 ความครอบคลุมผูเ้อาประกันทีม่อีายุมากกว่า 16 หรอืนอ้ยกว่า 75 ปี   
 [รักษาพยาบาล 2 ลา้น, รักษาต่อเนือ่ง 2 แสน, เสยีชวีติหรอืเสยีอวัยวะจากอุบัตเิหตุ 3 ลา้น

บาท] 
 ความครอบคลุมผูเ้อาประกันทีม่อีายุนอ้ยกว่า 16 หรอืมากกว่า 75 ปี   
 [รักษาพยาบาล 2 ลา้น, รักษาต่อเนือ่ง 2 แสน, เสียชวีติหรือเสยีอวัยวะจากอุบัตเิหตุ 1.5 

ลา้นบาท] 
7.  รวมภาษีสนามบนิทุกแห่ง + ภาษีน ้ามัน  
8.  ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% 
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อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 
1. กระเป๋าเดนิทาง 
2. ค่าธรรมเนยีมการยื่นขอวซ่ีาอนิเดยีแบบออนไลน ์5 วันท าการ ท่านละ 3,000 บาท 
3. กระเป๋าเดนิทางท่านละ 1 ใบเท่านัน้ ในกรณีท ีน่ ้าหนักเกนิกว่าทีส่ายการบนิก าหนด  

20 กโิลกรัม/ท่าน 1 ส่วนเกนิน ้าหนักตามสายการบนิก าหนด 
4. ค่าท าหนังสอืเดนิทาง 
5. ค่าใชจ่้ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการ เช่น ค่าเครือ่งดื่ม, ค่าอาหารที่ส่ังเพิ่มเอง, ค่า

โทรศัพท,์ ค่าซักรดีฯลฯ 
6. ค่าอาหารทีไ่ม่ไดร้ะบุไวใ้นรายการ 
7. ค่าท าใบอนุญาตทีก่ลับเขา้ประเทศของคนต่างชาตหิรอืคนต่างดา้ว 
8. ค่าทปิมัคคุเทศกท์อ้งถ ิน่และคนขับรถ รวม 1,500 บาท /ท่าน/ทรปิ 

 
หมายเหตุ 

1. บรษัิทฯ มสีทิธิท์ ีจ่ะเปลีย่นแปลงรายละเอยีดบางประการในทัวรน์ ี ้เม ือ่เกดิเหตุสุดวสัิยจนไม่
อาจแกไ้ขได ้

2. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิไ์ม่รับผิดชอบใดๆ เหตุการณ์ท ี่เกดิจากสายการบนิ ภัยธรรมชาต ิ
เหตุการณ์ ไม่สงบทางการเมือง, การประทว้ง, การนัดหยุดงาน, การก่อการจลาจล, 
อุบัตเิหตุ, ความเจ็บป่วย, ความสูญหายหรอืเสยีหายของสัมภาระ ความล่าชา้ เหตุสุดวสัิย 
อืน่ๆ เป็นตน้ 

3. หากท่านยกเลกิก่อนรายการท่องเท ีย่วจะสิน้สุดลง ทางบรษัิทฯ จะถอืว่าท่านสละสทิธิแ์ละ
จะไม่รับผดิชอบค่าบรกิารทีท่่านไดช้ าระไวแ้ลว้ไม่ว่ากรณีใดๆ ทัง้สิน้ 

4. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อการห า้มออกนอกประเทศ หรือ  ห า้มเขา้ประเทศ อั น
เนือ่งมาจากมสีิ่งผดิกฎหมาย หรอืเอกสารเดนิทางไม่ถูกตอ้ง หรอื การถูกปฏิเสธในกรณี
อ ืน่ๆ 

5. รายการนี้เป็นเพียงขอ้เสนอที่ตอ้งไดรั้บการยืนยันจากบริษัทฯ อกีครั้งหนึง่ หลังจากได ้
ส ารองที่น่ังบนเครื่อง และโรงแรมที่พักในต่างประเทศเป็นที่เรียบรอ้ย แต่อย่างไรก็ตาม
รายการนีอ้าจเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม 

6. ราคานีค้ ิดตามราคาต๋ัวเครือ่งบนิในปัจจุบัน หากราคาต๋ัวเครือ่งบนิปรับสูงขึ้น บรษัิทฯ สงวน
สทิธิท์ ีจ่ะปรับราคาต๋ัวเครือ่งบนิตามสถานการณ์ดังกล่าว 

7. กรณีเก ิดความผิดพลาดจากตัวแทน หรอื หน่วยงานที่เก ี่ยวขอ้ง จนมีการยกเลกิ ล่าชา้ 
เปลีย่นแปลง การบรกิารจากสายการบนิบรษัิทฯขนส่ง หรอื หน่วยงานที่ใหบ้รกิาร บรษัิทฯ
จะด าเนนิโดยสุดความสามารถทีจ่ะจัดบรกิารทัวรอ์ ื่นทดแทนให ้แต่จะไม่คนืเงนิใหส้ าหรับ
ค่าบรกิารนัน้ๆ 

8. มัคคุเทศก ์พนักงาน และตัวแทนของบรษัิทฯ ไม่มสีทิธิใ์นการใหค้ าสัญญาใดๆ ทัง้สิน้แทน
บรษัิทฯ นอกจากมเีอกสารลงนามโดยผูม้อี านาจของบรษัิทฯ ก ากับเท่านัน้ 

9. หากไม่สามารถไปเทีย่วในสถานที่ท ีร่ะบุในโปรแกรมได ้อันเนือ่งมาจากธรรมชาต ิความ
ล่าชา้ และความผดิพลาดจากทางสายการบิน จะไม่มกีารคืนเงนิใดๆทัง้สิน้ แต่ทัง้นี้ทาง
บรษัิทฯจะจัดหารายการเทีย่วสถานทีอ่ ืน่ๆมาให ้โดยขอสงวนสทิธิก์ารจัดหานีโ้ดยไม่แจง้ให ้
ทราบล่วงหนา้  

10. ในกรณีท ีลู่กคา้ตอ้งออกต๋ัวโดยสารภายในประเทศ กรุณาตดิต่อเจา้หนา้ทีข่องบรษัิทฯ ก่อน
ทุกครัง้ มเิช่นนัน้ทางบรษัิทฯ จะไม่รับผดิชอบค่าใชจ่้ายใดๆ ทัง้สิน้  

 
ส าหรบัผูท้ ีม่คีวามประสงคต์อ้งการขอยืน่วซี่าอินเดยีแบบออนไลน ์
เอกสารในการยืน่วซี่าอินเดยีส าหรบัผูท้ ีถ่อืพาสสปอรต์ไทย 

1. หนังสอืเดินทาง (Passport) หนังสอืเดนิทาง ตอ้งมหีนา้เหลอืส าหรับประทับวซ่ีาอย่างนอ้ย 2 
หนา้ อายุใชง้านเหลือไม่นอ้ยกว่า 6 เดอืน นับจากวันเดินทาง *กรุณาถอดปก Passport 
ก่อนส่งเอกสารบรษัิทจะไม่รับผดิชอบในกรณีสูญหาย* 
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2. รูปถ่าย รูปถ่ายสีหนา้ตรงขนาด 2x2 นิว้ พื้นหลังสขีาวเท่านั ้น จ านวน 1 ใบ เป็นรูปทีถ่่ายจาก
รา้นถ่ายรูปเท่ านั ้น รูป (หา้มสวมแว่นตาหรอืเครื่องประดับ , ไม่ใส่ชุดขา้ราชการหรือ
เครือ่งแบบใดๆ ไม่เป็นรูปสติ๊กเกอรร์วมถงึหา้มใชรู้ปทีถ่่ายเองและปริน้ทเ์อง) 

3. แบบฟอรม์ 
*** เอกสารการยื่นขอวซ่ีาอนิเดยีแบบออนไลน ์ 

สามารถรองรับไฟลน์ามสกุล JPG, PNG, PDF ขนาดไฟลไ์ม่เกนิ 2MB 
!! ส่วนไฟล ์WORD / EXCEL / TIFF / TIF ไม่รองรับ กรุณาแปลงเป็น PDF ก่อนได ้ 

ขอ้ความหรอืเนือ้หาตอ้งครบถว้นและมคีวามชัดเจนเท่านัน้ *** 
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