
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

INDIA 
PARADISE KASHMIR 
สายการบนิ สไปรท ์เจ็ท (SG) 

6 วนั 3 คนื 

ไฮไลท ์PARADISE KASHMIR 
• เยอืนดนิแดนที�สวยที�สดุในโลกเปรยีบประดจุสวรรคบ์นโลกมนุษย ์ “แคชเมยีร”์ 
• ชมความงามของ กุลมารค์ & พาฮาลแกรม ที�มทีุง่หญา้เขยีวขจแีละเทอืกเขาหมิะรายรอบ 
• นําทา่นนั�ง “เคเบลิคาร”์ (รวมคา่ขึ3นแลว้) ชมทศันยีภาพแบบพาโนรามาอนัสวยงาม 
• นั�งเรอืซคิารา่ลอ่งทะเลสาบ (รวมคา่ลอ่งเรอืแลว้) ที�สวยใสดจุกระจกสะทอ้นความงามของทอ้งฟ้ากลางเทอืกเขา

หมิาลยั  
 



 

 

รายละเอยีดการเดนิทาง 
วนั โปรแกรมการเดนิทาง เชา้ เที;ยง เย็น โรงแรมที;พกั 

1 กรุงเทพฯ – เดลล ี  X X X  

2 เดลล ี– ศรนีาคา (บนิภายใน) – แคชเมยีร ์– ชม
สวนชาลมิาร ์- ชมสวนนชิา บากห ์ ✈ � � DELUXE HOUSE BOAT 

3 ศรนีาคา – กุลมารค์ – เคเบิ3ลคาร ์– ศรนีาคา � � � DELUXE HOUSE BOAT 

4 ศรนีาคา – พาฮาลแกม –  ศรนีาคา � � � DELUXE HOUSE BOAT 

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

6 กรุงเทพฯ ✈ X X  

หมายเหต ุ: ยงัไมร่วมคา่ทปิไกดท์อ้งถ ิ;นและคนขบัรถทา่นละ 1,500 บาท/ทรปิ 
**สว่นหวัหนา้ทวัรข์ ึ3นอยูก่บัความพงึพอใจในการใหบ้รกิาร** 

  

เครื;องแอรบ์สั  
ที;น ั;งแบบ 3-3 

 นํ 3าหนกัสมัภาระ 
ขาไป - ขากลบั 20 กก. 

 

  

 
 

วนัแรกของการเดนิทาง 
กรงุเทพฯ – เดลล ี  

23.55 น.   คณะมาพรอ้มกนัที� สนามบนิสวุรรณภมู ิผูโ้ดยสารขาออกชั 5น 4 ประต ู3 เคานเ์ตอร ์G เชค็อนิกรุ๊ปของสายการบนิ สไปรท ์  
เจ็ท ( Spice Jet) โดยมเีจา้หนา้ที�ใหก้ารตอ้นรับ และอํานวยความสะดวก 

วนัที;สองของการเดนิทาง 
กรงุเทพฯ – เดลล ี– ศรนีาคา – ชมสวนชาลมิาร ์-  ชมสวนนชิา บากห ์
03.50 น. ออกเดนิทางสูเ่มอืงเดลล ีโดยสายการบนิสไปรท ์เจ็ท เที�ยวบนิที� SG 88 (ใชเ้วลาเดนิทางโดยประมาณ 4.30 

ชม.) (ไมม่บีรกิารอาหารบนเครื�อง) 

06.25 น. ถงึสนามบนินานาชาตอินิธริา คานธ ีเมอืงเดลล ีประเทศอนิเดยี ผ่านขั 5นตอนการตรวจคนเขา้เมอืงและศุลกากร 
(เวลาในประเทศอนิเดยีชา้กวา่เมอืงไทย 1.30 ชม. ขอใหท้กุทา่นตั 5งเวลาใหมเ่พื�อไมส่บัสน) 

 จากนั5นนําท่านเดนิทางสู่ สนามบนิภายในประเทศเพื;อเดนิทางไปยงั เมอืงศรนีาคา เมอืงหลวงของแควน้
จามม ูและแคชเมยีร ์

10.50 น.  ออกเดนิทางสู ่เมอืงศรนีาคา โดยสายการบนิสไปรท ์เจ็ท โดยเที�ยวบนิที� SG 937 
12.05 น. เดนิทางถงึสนามบนิศรนีาคา เชค็สมัภาระแลว้นําทา่นเดนิทางสูเ่มอืงแคชเมยีรโ์ดยนั�งรถทอ้งถิ�น คันละ 5 ทา่น 

รถทอ้งถิ�นจะไมม่แีอรเ์นื�องจากอณุหภมูทิี�ศรนีาคาเฉลี�ยประมาณ 15 องศา อากาศจะเย็นสบายตลอดปี นําทา่น
เขา้สูท่ี�พัก Deluxe House Boat ณ ทะเลสาบ ซึ�งครั 5งหนึ�งเคยเป็นที�ประพาสนข์องพระมหากษัตรยิผ์ูส้รา้ง
อนุสรณ์สถานแหง่ความรัก 

เที;ยง รบัประทานอาหารกลางวนั  



 

 

 ไดเ้วลาสมควรนําทา่นเดนิทาง ชมสวนชาลมิาร ์ที�เป็นสวนแบบราชวงศโ์มกลุซึ�งเป็นสวนแหง่ความรักของ มหา
ราชา ชาฮงัค ี จากนั5นนําทา่น ชมสวนนชิา บากห ์ โดยมตีน้เมเปิ5ลอายกุวา่ 400 ปี รวมทั 5งพันธุไ์มน้านาชนดิ
และดอกไมต้ามฤดกูาล ในชว่งฤดใูบไมผ้ลจิะมดีอกทวิลปิบานสะพรั�ง (ประมาณเดอืน ม.ีค. – เม.ย.) สวนแหง่นี5
สรา้งโดย ยอซาฟ คาน มคีวามงดงามที�สดุที�จะหาคําบรรยายได ้ ใหท้า่นเพลดิเพลนิกบัการถา่ยรปูกบัดอกไมท้ี�
แสนสวย และผา่นชมเมอืงเกา่แคชเมยีรท์ี�ตั 5งเมอืงหลวงฤดรูอ้นของกษัตรยิใ์นราชวงศโ์มกลุ ที�สรา้งเป็น
ลักษณะเฉพาะหรอืเรยีกไดว้า่เป็นศลิปะแคชเมยีร ์ (หากมเีวลาพอ นําทา่นชมโรงงานผา้ไหม และชอ้ปปิ5งสนิคา้
พื5นเมอืง)ไดเ้วลาสมควรเดนิทางกลับที�พัก 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คํ;า รบัประทานอาหารคํ;า ณ ภตัตคาร 

ที�พัก จากน ั3นพกัผอ่นตามอธัยาศยั ณ ที;พกับนบา้นเรอื DELUXE HOUSE BOAT 

วนัที;สามของการเดนิทาง 

ศรนีาคา – กลุมารค์ – เคเบลิคาร ์(*รวมคา่ขึ3นแลว้) – ศรนีาคา 
เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ ที;พกับนบา้นเรอื 

 นําทา่นเดนิทางโดยนั�งรถทอ้งถิ�น (คันละ 5 ทา่น) ไมม่แีอรอ์ณุหภมูทิี�ศรนีาคาเฉลี�ยประมาณ 15 องศา อากาศจะ

เย็นสบายตลอดปี ขึ5นสู่เทอืกเขากุลมารค์ ซึ�งเป็นสถานที�มทีัศนียภาพสวยงามแห่งหนึ�งในโลกในขณะขับรถสู่

เทอืกเขากุลมารค์สองขา้งทางจะเป็นทุ่งนาขา้วสลับกับพันธุ์ไมป่้าและฝูงแกะตามเทือกเขาโดยเทือกเขา

หมิาลัยนี5จะมหีมิะปกคลุมสลับกันไป อยู่ห่างจากเมอืงศรนีาคา 57 กโิลเมตร (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 2-3 

ชั�วโมง) เทอืกเขากลุมารค์เป็นพื5นที�ราบทุง่หญา้ขนาดใหญท่ี�สงูที�สดุในโลก เมื�อถงึกลุมารค์แลว้พาทา่นเที�ยวชม

เทือกเขาซึ�งเป็นภูเขาที�สวยงามแห่งหนึ�งในแคชเมียร์ มชี ื�อว่าเป็นทุ่งหญา้ของดอกไม ้(Meadow of 

Flower) เดมิ กลุมารค์ มชีื�อเรยีกว่า เการมิารค์ ตั 5งโดยสลุต่านยซูปุ ชาร ์ในศตวรรษที� 16 เนื�องจากเป็นทุ่ง

หญา้ที�เต็มไปดว้ยดอกไมป่้าที�งอกงามตามฤดกูาล อกีทั 5งยงัเป็นที�ตั 5งของสนามกอลฟ์ 18 หลุมที�สงูที�สดุในโลก 

สงู 3,000 เมตร จากระดับนํ5าทะเลและสถานที�เลน่กฬีาสกนํี5าแข็งในฤดหูนาวจนไมค่ดิวา่นี5เป็นประเทศอนิเดยี 

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั 
บา่ย นําท่านไปยัง สถานเีคเบลิคาร ์(*รวมคา่ขึ3นแลว้) เพื�อขึ5นไปยังสถานีกงโดรบีนเขาอัฟฟารว์ัต เฟสที� 1 ดว้ย

ระยะทางประมาณ 4 กโิลเมตร (หากทา่นตอ้งการขึ5นสูย่อดเขาจะตอ้งนั�งเคเบิ5ลคาร ์ที�เฟสที� 2 ขึ5นสูย่อดเขาเป็น

ระยะทางกวา่ 5 กโิลเมตร ทา่นสามารถซื5อตัKวไดท้ี�สถานเีฟสที� 1 ทา่นละ 800 รูปี ไมร่วมในค่าทัวร)์ ซึ�งถอืไดว้่า

เป็นเสน้ทางที�สวยที�สดุและสงูที�สดุแหง่หนึ�งของเอเชยี เมื�อเดนิทางถงึที�หมายสิ�งที�ท่านจะไดพ้บคอืบรรยากาศ

และทัศนยีภาพแบบพาโนรามาอนัสวยงามบนเขาอัฟฟารว์ัต ถา้ทอ้งฟ้าแจ่มใสก็จะสามารถมองเห็นยอดเขานนั



 

 

กา พารบ์ตั (Nanga Parbat) ของเทอืกเขาหมิาลัย อสิระใหท้า่นไดเ้พลดิเพลนิกบักจิกรรมมากมาย อาทเิชน่ 

เลน่สก ีเลื�อนสกหีมิะ ทา่นสามารถเล่นสกไีดร้ะหว่างชว่งฤดูหนาว – ใบไมผ้ล ิ(ธ.ค. – เม.ย.) ซึ�งค่าเล่นสกนีี5จะ

ไมร่วมอยูใ่นคา่ทัวร ์สามารถแจง้หัวหนา้ทัวรห์รอืไกดท์อ้งถิ�นเพื�อแจง้เล่นสกไีด ้หรอืเก็บภาพความประทับใจไว ้

เป็นที�ระลกึตามอัธยาศัยไดเ้วลาสมควรนําท่านเดนิทางกลับศรนีาคาระหว่างทางใหท้่านไดเ้พลดิเพลนิกับววิ

ทวิทัศนส์องขา้งทาง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คํ;า รบัประทานอาหารคํ;า ณ หอ้งอาหารของโรงแรม   

ที;พกั จากน ั3นพกัผอ่นตามอธัยาศยั ณ ที;พกับนบา้นเรอื DELUXE HOUSE BOAT 

วนัที;ส ี;ของการเดนิทาง 
ศรนีาคา – พาฮาลแกม –  ศรนีาคา   
เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม   

นําทา่นเดนิทางสู ่พาฮาลแกม (Pahalgam) หรอืหุบเขาแกะ เดมิเป็นหมูบ่า้นของคนเลี5ยงแกะที�ตั 5งอยูใ่นหุบ
เขาอันสลับซับซอ้น อยู่สูงกว่าระดับนํ5าทะเล 2,130 เมตร ดว้ยความงามของทุ่งหญา้และป่าสน สถานที�
ท่องเที�ยวแห่งนี5จงึเป็นโลเคชั�นยอดฮติที�ภาพยนตร์หลายเรื�องนิยมมาถ่ายทํา และมคีวามสําคัญต่อวงการ
อตุสาหกรรมภาพยนตรเ์ลยก็ว่าได ้นอกจากนี5 พาฮาลแกม ยังไดรั้บการขนานนามว่าเป็น “สวติเซอรแ์ลนดแ์ห่ง
อนิเดยี” อกีดว้ย พาฮาลแกมในชว่งฤดหูนาวจะปกคลมุไปดว้ยหมิะเกอืบทุกพื5นที� อากาศหนาวเย็น นํ5าในลําธาร
เย็นเฉียบ จนอยากจะเก็บใสข่วดมาลบูหนา้ระหว่างหนา้รอ้นในเมอืงไทยใหชุ้ม่ฉํ�า สายนํ5าสายยอ่ยๆ ของที�นี� จะ
มาบรรจบรวมกันกลายเป็น แมนํ่5าลดิดาร ์ (Liddar) แม่นํ5าสายสําคัญที�หล่อเลี5ยงชวีติในพาฮาลแกม ภายใน
สายนํ5าเต็มไปดว้ยโขดหนิกลมเกลี5ยงทกุขนาด เมื�อนํ5าปะทะตอ้งหนิจงึเกดิเป็นฟองคลื�นนํ5าที�เสรมิใหบ้รรยากาศ
ชวนมองเหมอืนกบัภาพวาดในจนิตนาการ ระหวา่งการเดนิทางไปพาฮาลแกมใหท้า่นไดช้มววิที�สวยงามสองขา้ง
ทางและเก็บภาพประทับใจ 

เที;ยง รบัประทานอาหารกลางวนั 

บา่ย นําทา่นชม เมอืงพาฮาลแกม ดนิแดนสรวงสวรรคข์องแคชเมยีร ์ซึ�งนักทอ่งเที�ยวที�ไดม้าเยอืนดนิแดนนี5 ต่างยก

ยอ่งใหด้นิแดนแหง่นี5เป็นสถานที�ที�สวยที�สดุในโลก ใหท้า่นไดส้นุกสนานกบัการขี�มา้ชมหบุเขาพาฮาลแกม (คา่ขี�

มา้ไมร่วมอยูใ่นคา่ทัวร ์กรณุาตดิตอ่หัวหนา้ทัวรแ์ละไกดท์อ้งถิ�นคะ) นอกจากนี5ทา่นยงัสามารถเก็บภาพประทับใจ

โดยมฉีากหลังเป็นววิภเูขาที�สวยงาม สดูอากาศบรสิทุธิT เลอืกซื5อสนิคา้พื5นเมอืงมากมาย จากนั5นนําทา่นเดนิทาง

กลับสูเ่มอืงศรนีาคา 

คํ;า รบัประทานอาหารคํ;า  

 จากน ั3นพกัผอ่นตามอธัยาศยั ณ ที;พกับนบา้นเรอื DELUXE HOUSE BOAT 



 

 

วนัที;หา้ของการเดนิทาง 

ศรนีาคา – ลอ่งเรอืซคิารา่ (*รวมคา่ลอ่งเรอื) – เดลล ี(บนิภายใน) – อกัรา 
เชา้ บรกิารอาหารเชา้  

 จากนั5นนําทุกท่านล่องเรือซคิาร่าในทะเลสาบ (*รวมคา่ล่องเรอืแลว้) ซึ�งเป็นเรือพายแบบฉบับแคชเมยีร์
โดยเฉพาะชมวถิชีวีติชาวบา้นรมินํ5าที�อยูท่า่มกลางฉากหลังภเูขาหมิะลอ้มรอบไปดว้ยทะเลสาบ ขบักลอ่มไปดว้ย
เสยีงนกนานาชนดิแตง่แตม้ดว้ยดอกไมนํ้5านานาพันธุ ์

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั  

 จากนั5นพาเดนิทางสูส่นามบนิศรนีาคา เพื�อเดนิทางสูเ่มอืงเดลล ี
14.40 น. ออกเดนิทางจากศรนีาคา เขา้สูเ่มอืงเดลล ี โดยสายการบนิ สไปรท ์เจ็ท เที�ยวบนิที� SG 144 

16.05 น. เดนิทางถงึทา่อากาศยานภายในประเทศเมอืงเดลล ี 
 จากนั5นนําทา่นเดนิทางตอ่ไปยงักรงุเทพฯ  

21.20 น. นําท่านเดนิทางกลับสู่สนามบนิสุวรรณภมู ิกรุงเทพฯ โดยสายการบนิสไปรท์เจท เที�ยวบนิที� SG 87 (ไมม่ี
บรกิารอาหารบนเครื;อง) 

วนัที;หกของการเดนิทาง 
เดลล ี– กรงุเทพฯ 
03.00 น. ถงึสนามบนิสวุรรณภมู ิกรุงเทพมหานคร โดยความสวัสดิTภาพ  

 

** หากทา่นที�ตอ้งออกตัKวภายใน (เครื�องบนิ , รถทัวร,์ รถไฟ) กรณุาสอบถามที�เจา้หนา้ที�ทกุครั 5ง  

 

   

 

 

 

 

 

 

** หากทา่นที�ตอ้งออกตัKวภายใน (เครื�องบนิ, รถทัวร,์ รถไฟ) กรณุาสอบถามที�
เจา้หนา้ที�ทกุครั5งกอ่นทําการออกตัKวเนื�องจากสายการบนิอาจมกีารปรับเปลี�ยน

ไฟลท์ หรอื เวลาบนิ โดยไมไ่ดแ้จง้ใหท้ราบลว่งหนา้ ** 



 

 

PARADISE KASHMIR 6 วนั 3 คนื BY SG 

กาํหนดการเดนิทาง 
ผูใ้หญพ่กั

หอ้งละ 2 ทา่น 

เด็กมเีตยีง 

พกักบัผูใ้หญ ่1ทา่น 

เด็กไมม่มีเีตยีง

พกักบัผูใ้หญ ่1 ทา่น 
พกัเด ี;ยวเพิ;ม 

วนัที; : 09-14 ม.ีค. 61 19,991.- 18,991.- 17,991.- 5,000.- 

วนัที; : 16-21 ม.ีค. 61 20,991.- 19,991.- 18,991.- 5,000.- 

วนัที; : 23-28 ม.ีค. 61 20,991.- 19,991.- 18,991.- 5,000.- 

วนัที; : 28 ม.ีค.-02 เม.ย. 61 21,991.- 20,991.- 19,991.- 5,000.- 

วนัที; : 29 ม.ีค.-03 เม.ย. 61 21,991.- 20,991.- 19,991.- 5,000.- 

วนัที; : 30 ม.ีค.-04 เม.ย. 61 21,991.- 20,991.- 19,991.- 5,000.- 

วนัที; : 04-09 เม.ย. 61 22,991.- 21,991.- 20,991.- 5,000.- 

วนัที; : 05-10 เม.ย. 61 22,991.- 21,991.- 20,991.- 5,000.- 

 

“ราคาทวัรส์าํหรบัลกูคา้ที;ถอืพาสปอรต์ไทยเทา่น ั3น” 

**พาสปอรต์ตา่งชาต ิโปรดตดิตอ่เรา** 

 

หมายเหต ุ: สําหรบัผูเ้ดนิทางที;อายไุมถ่งึ 18 ปี และไมไ่ดเ้ดนิทางกบับดิา มารดา ตอ้งมี
จดหมายยนิยอมใหบ้ตุรเดนิทางไปตา่งประเทศจากบดิาหรอืมารดาแนบมาดว้ย 

 
***ราคาทวัรข์า้งตน้ยงัไมร่วมคา่ทปิคนขบัรถ และมคัคเุทศก ์1,500 บาท /ทรปิ/ตอ่ทา่น*** 

ทปิหวัหนา้ทวัรแ์ลว้แตค่วามประทบัใจ 

**บรกิารแจกนํ3าดื;มวนัละ 1 ขวด ** 

** โปรแกรมอาจจะมกีารปรบัเปลี;ยนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดกูาล ** 

 

 

เง ื;อนไขการใหบ้รกิาร 

1. บรษัิทฯสงวนสทิธิTที�จะไมรั่บผดิชอบตอ่คา่ชดเชยความเสยีหายไมว่า่กรณีที�กองตรวจคนเขา้เมอืงของไทยไม่อนุญาตให ้
  เดนิทางออกหรอืกองตรวจคนเขา้เมอืงของแตล่ะประเทศไม่อนุญาตใหเ้ขา้เมอืง 
2. บริษัทฯ สงวนสทิธิTในการที�จะไม่รับผิดชอบต่อค่าชดเชยความเสยีหาย อันเกดิจากเหตุสุดวสิัยที�ทาง บริษัทฯไม่
  สามารถควบคมุไดเ้ชน่การนัดหยดุงาน, จลาจล, การลา่ชา้หรอืยกเลกิของเที�ยวบนิ 
3. บริษัทฯสงวนสทิธิTในการเปลี�ยนแปลงโปรแกรมรายการท่องเที�ยวโดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ (โปรแกรมและ
  รายละเอยีดของการเดนิทางอาจมกีารเปลี�ยนแปลงได ้ทั 5งนี5ข ึ5นอยู่กับภาวะอากาศ และเหตสุดุวสิยัตา่ง ๆ ที�ไม่สามารถ
  คาดการณ์ลว่งหนา้โดยทางบรษัิทฯ จะคํานงึถงึผลประโยชนแ์ละความปลอดภัยของผูร้่วมเดนิทางเป็นสาํคัญ) 
4. บรษัิทฯสงวนสทิธิTในการเปลี�ยนแปลงอัตราคา่บรกิารโดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 



 

 

5. กรณีที�คณะไม่ครบจํานวน10ท่านทางบรษัิทฯสงวนสทิธิTในการงดออกเดนิทางโดยทางบรษัิทฯ จะแจง้ใหท้่านทราบ
  ลว่งหนา้อยา่งนอ้ย7 วนักอ่นการเดนิทาง  
6. เมื�อทา่นทําการซื5อโปรแกรมทวัร ์ทางบรษัิทฯ จะถอืวา่ทา่นรับทราบและยอมรับเงื�อนไขของหมายเหตทุกุขอ้แลว้ 
7. ในกรณีที�ลกูคา้ตอ้งออกตัKวโดยสารภายในประเทศ กรุณาตดิตอ่เจา้หนา้ที�ของบรษัิทฯ กอ่นทกุครั5ง มฉิะนั5นทางบรษัิทฯ 
   

อตัราบรกิารนี3รวม 

1. คา่ตัKวโดยสารเครื�องบนิไป-กลับ ชั 5นประหยัด ที�ระบวุันเดนิทางไปกลับพรอ้มคณะ พรอ้มคา่ภาษีนํ5ามันเชื5อเพลงิและค่า
ภาษีสนามบนิทกุแหง่ตามรายการทัวรข์า้งตน้ 

2. คา่โรงแรมที�พักตามรายการที�ระบ ุ(สองทา่นตอ่หนึ�งหอ้ง) ** ในกรณีที;ทา่นจองหอ้งพกัแบบ TRIPLE [ 2 เตยีง+
1 ที;นอนเสรมิ ] แลว้ทางโรงแรมไมส่ามารถจดัหารหอ้งพกัแบบ TRIPLE ได ้ทางบรษิทัอาจมกีารจดัหอ้งพกั
ใหต้ามความเหมาะสมตอ่ไป ** 

3. คา่เขา้ชมสถานที�ตา่งๆ ตามรายการที�ระบ ุ 
4. คา่อาหารและเครื�องดื�มตามรายการที�ระบ ุ 
5.   คา่ประกันอบุัตเิหตคุุม้ครองในระหว่างการเดนิทาง คุม้ครองในวงเงนิท่านละ 1,000,000 บาท ค่ารักษาพยาบาลกรณี

เกดิอบุตัเิหตวุงเงนิทา่นละ 200,000 บาท ตามเงื�อนไขของกรมธรรม ์ 
6. คา่รถรับสง่และระหวา่งนําเที�ยวตามรายการที�ระบ ุ

 

อตัราบรกิารนี3ไมร่วม 

1. คา่ทําหนังสอืเดนิทางไทย และเอกสารตา่งดา้วตา่งๆ 
2. กระเป๋าเดนิทางในกรณีที�นํ5าหนักเกนิกวา่ที�สายการบนิกําหนด 20 กโิลกรัม/ทา่น สว่นเกนินํ5าหนัก เงื�อนไขตามสายการ

บนิกําหนด 
3. คา่ใชจ้า่ยสว่นตวันอกเหนอืจากรายการ เชน่ คา่เครื�องดื�ม, คา่อาหารที�สั�งเพิ�มเอง, คา่โทรศพัท,์ คา่ซกัรดีฯลฯ 
4. คา่วซีา่เขา้ประเทศอนิเดยีแบบ E-Visa ทา่นละ 3,000 บาท 
4. คา่อาหารที�ไมไ่ดร้ะบไุวใ้นรายการ 
5. คา่ภาษีมลูคา่เพิ�ม 7% หัก ณ ที�จา่ย 3 % 
6.    คา่ทปิสาํหรับ คนขบัรถและมัคคเุทศกท์อ้งถิ�น ตอ่ทา่นละ 1,500 บาท ตอ่ทรปิ/ตอ่ทา่น* 
 ** ลกูคา้ทา่นใดสนใจซื5อประกนัการเดนิทางสําหรับครอบคลมุเรื�องสขุภาพสามารถสอบถามขอ้มลู 
 เพิ�มเตมิกบัทางเจา้หนา้ที�บรษัิทได ้** 
 - เบี5ยประกนัเริ�มตน้ 370 บาท [ระยะเวลา 5-7 วนั] 
 - เบี5ยประกนัเริ�มตน้ 430 บาท [ระยะเวลา 8-10 วนั]  
 ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัที�มอีายมุากกวา่ 16 หรอืนอ้ยกวา่ 75 ปี   
 [รักษาพยาบาล 2 ลา้น, รักษาตอ่เนื�อง 2 แสน, เสยีชวีติหรอืเสยีอวยัวะจากอบุตัเิหต ุ3 ลา้นบาท] 
 ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัที�มอีายนุอ้ยกวา่ 16 หรอืมากกวา่ 75 ปี   
 [รักษาพยาบาล 2 ลา้น, รักษาตอ่เนื�อง 2 แสน, เสยีชวีติหรอืเสยีอวยัวะจากอบุตัเิหต ุ1.5 ลา้นบาท] 
 

 

 

เง ื;อนไขการสํารองที;น ั;ง 

1. กรุณาจองลว่งหนา้อย่างนอ้ย 30 วันกอ่นการเดนิทางและกรุณาเตรยีมเงนิมัดจํา 10,000 บาท (ที�นั�งจะยนืยันเมื�อไดรั้บ
เงนิมัดจําแลว้เท่านั5น) หากตอ้งยื�นวซี่า ตอ้งเตรยีมเอกสารยื�นวซี่าใหเ้รยีบรอ้ยภายใน 2-3 วันหลังจากทําการจองแลว้
(ใชเ้วลาขอวซีา่ไมตํ่;ากวา่ 7วนัทําการ) 

2. การชําระค่าทัวร์ส่วนที�เหลือทางบริษัทฯจะเรียกเก็บก่อนเดนิทางไม่นอ้ยกว่า 15 วันท่านควรจัดเตรียมค่าทัวร์ให ้
เรยีบรอ้ยกอ่นกําหนดเนื�องจากทางบรษัิทตอ้งสํารองคา่ใชจ้่ายในสว่นของคา่ที�พักและตัKวเครื�องบนิมฉิะนั5นจะถอืวา่ทา่น
ยกเลกิการเดนิทางโดยอตัโนมัต ิ

 

 



 

 

เง ื;อนไขการยกเลกิการเดนิทาง 

1. แจง้ยกเลกิกอ่นเดนิทาง 30 วนั คนืคา่ใชจ้า่ยทั 5งหมด  
2. แจง้ยกเลกิกอ่นเดนิทาง 15-29 วนั เก็บคา่ใชจ้า่ยทา่นละ 10,000 บาท 
3. แจง้ยกเลิกนอ้ยกว่า 15วันก่อนเดินทางทางบริษัทฯขอสงวนสทิธิTเก็บ

คา่ใชจ้า่ยทั 5งหมด 
4. สาํหรับผูโ้ดยสารที�ไม่ไดถ้อืหนังสอืเดนิทางไทย และทางบรษัิทฯเป็นผูย้ื�น

วซีา่ให ้เมื�อผลวซีา่ผา่นแลว้มกีารยกเลกิการเดนิทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิT
ในการคนืคา่มัดจําทั 5งหมด 

5. บริษัทขอสงวนสทิธิTในการเก็บค่าใชจ้่ายทั 5งหมดกรณีท่านยกเลิกการ
เดนิทางและมผีลทําใหค้ณะเดนิทางไมค่รบตามจํานวนที�บรษัิทฯกําหนดไว ้
(10ทา่นขึ5นไป) เนื�องจากเกดิความเสยีหายตอ่ทางบรษัิทและผูเ้ดนิทางอื�น
ที�เดนิทางในคณะเดยีวกันบรษัิทตอ้งนําไปชําระคา่เสยีหายตา่งๆที�เกดิจาก
การยกเลกิของทา่น 

6. กรณีเจ็บป่วยจนไม่สามารถเดนิทางไดซ้ึ�งจะตอ้งมใีบรับรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรับรองบรษัิทฯจะพจิารณาเลื�อนการ
เดนิทางของทา่นไปยังคณะตอ่ไปแตท่ั 5งนี5ทา่นจะตอ้งเสยีคา่ใชจ้่ายที�ไม่สามารถเรยีกคนืได ้เชน่คา่ตัKวเครื�องบนิคา่หอ้ง 
คา่ธรรมเนยีมวซีา่ตามที�สถานทตูฯ เรยีกเก็บ และคา่ใชจ้า่ยอื�นๆที�เกดิขึ5นตามจรงิ ในกรณีที�ไมส่ามารถเดนิทางได ้

7. กรณียื�นวซีา่แลว้ไม่ไดรั้บการอนุมัตวิซีา่จากทางสถานทตู (วซีา่ไม่ผ่าน) และทา่นไดช้ําระคา่ทัวรห์รอืมัดจํามาแลว้ ทาง
บรษัิทฯ คนืคา่ทวัรห์รอืมัดจําให ้แตท่างบรษัิทขอสงวนสทิธิTในการหักคา่บรกิารยื�นวซีา่, คา่วซีา่ และคา่ใชจ้่ายบางสว่น
ที�เกดิขึ5นจริงเป็นกรณีไป (อาท ิกรณีออกตัKวเครื�องบนิไปแลว้ หรือไดช้ําระค่าบริการในส่วนของทางเมืองนอกเช่น 
โรงแรม ฯลฯ ไปแลว้) ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิTในการหักเก็บคา่ใชจ้่ายจรงิที�เกดิขึ5นแลว้กับทา่นเป็นกรณีไป 

8. กรณีวซีา่ผา่นแลว้ แจง้ยกเลกิกอ่นหรอืหลงัออกตัKวโดยสาร บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิTในการ ไมค่นืคา่ทวัรท์ั 5งหมด 
9. กรณีวซีา่ผ่านแลว้ แตก่รุ๊ปออกเดนิทางไม่ได ้เนื�องจากผูเ้ดนิทางทา่นอื�นในกลุม่โดนปฏเิสธวซี่า หรอืไม่วา่ดว้ยสาเหตุ

ใดๆก็ตาม ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิTในการหักเก็บคา่ใชจ้า่ยจรงิที�เกดิขึ5นแลว้กบัทา่นเป็นกรณีไป 
10. กรณีผูเ้ดนิทางไม่สามารถเขา้-ออกเมอืงได ้เนื�องจากเอกสารปลอมหรอืการหา้มของเจา้หนา้ที�ไม่วา่เหตผุลใดๆ ก็ตาม

ทางบรษัิทของสงวนสทิธิTในการ ไมค่นืคา่ทวัรท์ั 5งหมด 
 

ขอ้มลูเพิ;มเตมิ 

เรื;องต ัzวเครื;องบนิและที;น ั;งบนเครื;องบนิ 
1. ในการเดนิทางเป็นหมูค่ณะ ผูโ้ดยสารจะตอ้งเดนิทางไป-กลบัพรอ้มกนั หากตอ้งการเคลื�อนวันเดนิทางกลับ ทา่นจะตอ้ง

ชําระค่าใชจ้่ายส่วนต่างที�สายการบนิ และบรษัิททัวร์เรียกเก็บและการจัดที�นั�งของกรุ๊ป เป็นไปโดยสายการบนิเป็นผู ้
กําหนด ซึ�งทางบริษัทฯ ไม่สามารถเขา้ไปแทรกแซงได ้และในกรณียกเลกิการเดนิทาง และไดดํ้าเนินการ ออกตัKว
เครื�องบนิไปแลว้ (กรณีตัKว REFUNDได)้ ผูเ้ดนิทางตอ้งรอ REFUND ตามระบบของสายการบนิเทา่นั5น 

2. ทางบริษัทไดส้ํารองที�นั�งพรอ้มชําระเงนิมัดจําค่าตัKวเครื�องบนิแลว้ หากท่านยกเลกิทัวร์ ไม่ว่าจะดว้ยสาเหตุใด ทาง
บรษัิทขอสงวนสทิธิTการเรยีกเก็บคา่มัดจําตัKวเครื�องบนิ ซึ�งมคีา่ใชจ้่าย ประมาณ 1,000 – 5,000 บาท แลว้แตส่ายการ
บนิและชว่งเวลาเดนิทาง   

3. หากตัKวเครื�องบนิทําการออกแลว้ แต่ท่านไม่สารถออกเดนิทางได ้ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิTเรียกเก็บค่าใชจ้่ายตามที�
เกดิขึ5นจรงิ  

เรื;องโรงแรมที;พกั 
1. เนื�องจากการวางแปลนหอ้งพักของแตล่ะโรงแรมแตกตา่งกัน จงึอาจทําใหห้อ้งพักแบบหอ้งเดี�ยว (Single) และหอ้งคู ่

(Twin/Double) และหอ้งพักแบบ 3 ท่าน/3 เตยีง (Triple Room) หอ้งพักอาจจะไม่ตดิกันและบางโรงแรมอาจมี
หอ้งพักแบบ 3 ทา่นจํานวนไมม่ากนัก จงึขอสงวนสทิธิTในการเปลี�ยนแปลงตามความเหมาะสม 

2. กรณีที�มงีานจัดประชมุนานาชาต ิ(Trade Fair) เป็นผลใหค้า่โรงแรมสงูขึ5นมากและหอ้งพักในเมอืงเต็ม บรษัิทฯขอสงวน
สทิธิTในการปรับเปลี�ยนหรอืยา้ยเมอืงเพื�อใหเ้กดิความเหมาะสม 

 

หลกัฐานประกอบการยื;นขอวซีา่ประเทศอนิเดยีสําหรบั-คนไทย  

1. หนังสอืเดนิทาง (Passport) หนังสอืเดนิทาง ตอ้งมหีนา้เหลอืสําหรับประทับวซีา่อย่างนอ้ย 2 หนา้ อายุใชง้านเหลอืไม่
นอ้ยกวา่ 6 เดอืน นับจากวนัเดนิทาง *กรุณาถอดปก Passport กอ่นสง่เอกสารบรษัิทจะไมรั่บผดิชอบในกรณีสญูหาย* 



 

 

2. รูปถ่าย รูปถ่ายสหีนา้ตรงขนาด 2x2นิ5ว พื5นหลังสขีาวเทา่นั5น จํานวน 2ใบเป็นรูปที�ถ่ายจากรา้นถ่ายรูปเทา่นั5น รูป (หา้ม
สวมแวน่ตาหรือเครื�องประดับ, ไม่ใสช่ดุขา้ราชการหรอืเครื�องแบบใดๆ ไม่เป็นรูปสติuกเกอร์รวมถงึหา้มใชรู้ปที�ถ่ายเอง
และปริ5นทเ์อง) 

3. สาํเนาบตัรประจําตวัประชาชน 2 ชดุ ถา้เป็นเด็กอายตํุ�ากวา่ 15 ปี ใชส้าํเนาสตูบิตัรและบตัรประชาชน 
4. สาํเนาทะเบยีนบา้น  

**เอกสารที;เป็นสําเนากรุณาเซ็นชื;อรบัรองสําเนาถกูตอ้งทุกใบดว้ย** 

 
  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

กรณุากรอกขอ้มลูเพื�อประโยชนใ์นการพจิารณาดําเนนิการขอวซีา่ของทา่น 
ประวัตสิว่นตวั 

PERSONAL INFORMATION 
 
คํานําหนา้ :  นาย  นาง  นางสาว  เด็กชาย     
TITLE : MR  MRS  MS  MSTR     
ชื�อ :  _     _______________                  ______นามสกลุ :                 ____                     _________ _______________ 
NAME : _     _______________                  ___SURNAME : _     ____________  ___                                        ______         
สถานะภาพ :           แตง่งาน                 โสด  
MARITAL STATUS      MARRIED                 UN MARRIED  
ชื�อสาม/ีภรรยา:                                          _____________________________________________      ______________ 
GIVE THE NAME OF WIFE OR HUSBAND 
สญัชาตสิาม/ีภรรยา :                                         _______________________________________________________ 
NATIONALITY 
ที�อยู ่ : ____                                          _______________________________________________________________ 
ADDRESS : ___                                         ____________________________________________________________ 
รหัสไปรษณีย ์: ______                                          ______________________________________________________ 
ประวตัคิรอบครัว FAMILY INFORMATION 
ชื�อ/นามสกลุบดิา :                 _______________________สญัชาต ิ_______                       _____________________ 
FATHER’S NAME / SURNAME                                                                 NATIONALITY  
ชื�อ/นามสกลุมารดา :               ______________________สญัชาต ิ____                         _______________________ 
MOTHER’S NAME / SURNAME                                                               NATIONALITY 
ประวตักิารศกึษา 
EDUCATIONAL INFORMATION_________________________________________________________________________  
ประวตักิารทํางาน 
PROFESTION INFORMATION   
อาชพี :                                           ___________________________________________________________________ 
OCCUPATION: ____________                                        __________________________________________________  
ชื�อบรษัิท:___                                         _______________________________________________________________ 
EMPLOYER’S NAME ___                                       ______________________________________________________ 
เบอรโ์ทรตดิตอ่ : _                                         ___________________________________________________________ 
WORK PHONE NUMBER___                                      ____________________________________________________ 
ที�อยู ่ : ____                                          _______________________________________________________________ 
ADDRESS : ___                                         ____________________________________________________________ 
รหัสไปรษณีย ์: ______                                          ______________________________________________________ 
ZIP  ___________________________________________________________________________________________ 
 
  
โปรดระบรุายชื�อประเทศที�ทา่นไดเ้ดนิทางในชว่งระยะเวลา 10 ปี * สาํคญัมาก 
________________________________________________________________________________________________ 
*สาํหรับประเทศอนิเดยีหากเคยมกีารเดนิทางจําเป็นตอ้งแจง้เลขที�วซีา่ครั 5งสดุทา้ยที�ยื�นและวนัที�ออกวซีา่ (สาํคญัมาก) 
 ________________________________________________________________________________________________ 


