
 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

แคชเมยีร ์ชมดอกทวิลปิ 5 วนั 3 คนื 

แคชเมยีร…์ ดนิแดนทางตอนเหนือของอนิเดยีที่มธีรรมชาตสิวยงามจนไดร้ับการเปรยีบ
เหมอืนเป็นแดนสวรรคบ์นพืน้พภิพ 

ศรนีาคา… เมอืงหลวงของจามมแูละแคชเมยีร ์ทีม่ทีะเลสาบดาลเป็นหัวใจคนทั่วไปจงึขนานนามวา่ 

"Jewel in the crown of Kashmir “ 

พาฮาลแกม… หบุเขาแกะอันบรสิทุธิ ์ทอ้งทุง่แหง่ดอกไม ้

กลุมารค์… แดนภเูขาหมิะแหง่แคชเมยีร ์

 



 

 
 

 

รายการทวัร ์
วนัที ่1                       กรงุเทพฯ – เดลล ี(ประเทศอนิเดยี) //เดลล ี- ศรนีาคา - L D 



 

00.30 น.  คณะพรอ้มกันที ่ทา่อากาศยานสุวรรณภูม ิช ัน้ 4  ประตู 7 เคานเ์ตอร ์P สายการบนิ SPICEJET 

โดยเจา้หนา้ทีข่องบรษัิทฯ คอยใหค้วามสะดวกแกท่า่น 

***บรกิารอาหารเชา้แซนวชิและน า้ผลไม ้ณ สนามบนิสวุรรณภมู*ิ** 

**หมายเหต*ุ* สายการบนิ SPICEJET ไมม่บีรกิารอาหาร 

03.45 น. เหินฟ้าสู่ เมืองเดลลี (New Delhi) ประเทศอนิเดีย (India) โดยสายการบิน SPICEJET  

เทีย่วบนิที ่SG 88 

 

เวลาท่ีอินเดียช้ากวา่ประเทศไทย 1.30 ชัว่โมง 

“SpiceJet “ เป็นสายการบนิราคาประหยดัของอนิเดยีและเป็นสายการบนิทีใ่หญ่เป็นอนัดบัสองของประเทศอนิเดยีตามจ านวนผูโ้ดยสารภายในประเทศ 

สายการบนิใหบ้รกิาร 630 เทีย่วบนิต่อวนัไปยงั 64 ปลายทาง รวมถงึ 54 อนิเดยีและ 15 ปลายทางระหว่างประเทศจากฐานทีเ่ดลอีกี
ดว้ย 

 

06.50 น. เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานนานาชาตอินิทริาคานธรีเ์มอืงเดลล ี(New Delhi) ผ่านพธิกีารตรวจ

คนเขา้เมอืงและตรวจรับสัมภาระออกเดนิทางเขา้สูอ่าคารผูโ้ดยสารภายในประเทศเพือ่ต่อเครือ่งเขา้สู่

เมอืงศรนีาคา (แคชเมยีร ์)  

09.25  น. เหนิฟ้าสู ่เมอืงศรนีาคา (Srinagar) โดยสายการบนิ SPICEJET (SG) เทีย่วบนิที ่SG8963 

11.00  น.  เดนิทางถงึ สนามบนิศรนีาคา (Srinagar) ตรวจรับสัมภาระเรียบรอ้ยแลว้ น าท่านออกเดนิทาง

โดย Tempo สู่เมืองหลวง “ศรนีาคา” เมืองแห่งทะเลสาบ มีบา้นเรือที่มีเสน่หแ์ละเป็นเอกลักษณ์

ของเมอืงแคชเมยีร ์เรยีงรายรอบทะเลสาบอกีทัง้ยังเป็นแหลง่สนิคา้และหัตถกรรมพืน้เมอืงทีม่ชี ือ่เสยีง

ทัง้ผลไมอ้บแหง้ ถ่ัวชนดิตา่งๆ หญา้ฝรั่นและผา้พัชมนีาเป็นตน้    

  “ศรนีาคา” ตัง้อยู่ทีด่า้นตะวันตกของแควน้จามูและแคชเมยีร ์มแีม่น ้าเจลุม (Jhelum river)ไหลผ่าน 

มอีากาศหนาวเย็นตลอดทัง้ปีตามต านานเล่า สวนนชิาท เป็นสวนที่มขีนาดใหญ่มากแห่งหนึ่งในศรี

นาคา ตัง้อยู่บนชายฝ่ังทะเลสาบดาล มภีูเขาชาบารว์าน (Zabarwan) เป็นฉากหลัง สวนแห่งนี้มลีาน

ถงึ 12 ชัน้ ลดหลั่นกันลงมาอย่างกลมกลืน มีตน้เมเป้ิลขนาดใหญ่อายุหลายรอ้ยปีมากมาย ปลูก

ดอกไมน้านาพันธุต์ามฤดูกาล ผูอ้อกแบบคอือาซาฟขา่น (Asaf Khan) พระอนุชาของนูร ์ชาฮาน ในปี 

ค.ศ.1633 โดยใชร้ปูแบบเดยีวกบัสวนชาลมิาร ์

เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวนั  ณ ภตัตาคาร 

น าทา่นชม “สวนทวิลปิ ร าลกึอนิทริา คาธ ี(Indira Gandhi Memorial Tulip Garden) คอืสวนทวิ

ลปิทีไ่ดร้ับการยอมรับว่ามี ขนาดใหญ่ที่สุดในทวปีเอเชยี ณ ระดับความสูง 5,600 ฟุตโดยสวนแห่งนี 

มพี ืนทีป่ระมาณ 93.75 ไร ่รมิฝ่ังทะเลสาบดาล (Dal Lake) สวนแห่งนี กอ่ตั งในชว่งประมาณ ปีค.ศ.

2006-2007 เพื่อใหเ้ป็นแหล่งดงึดูดการท่องเที่ยวส าคัญของรัฐ ภายในสวนมีการ ปลูกตน้ทวิลิป 

ประมาณ 1 ลา้นตน้ และยังมดีอกไมช้นิดอืน่ๆ ดว้ย เชน่ ไฮยาซนิธ,์ นารซ์สิซัส, แดฟโฟดลิ, มัสคูเรยี 

และไอรสิ เป็นตน้ 



 

 

 

ฤดกูาลทีส่วยงาม: ปลายเดอืนมนีาคมจนถงึประมาณกลางเดอืนเมษายนของทกุๆปี 

ชมสวนทวิลปิอนุสรณ์สถานอนิทริาคานธ ี(Indira Gandhi Memorial Tulip Garden) สวนทวิลปิที่ไดร้ับ

การยอมรับว่ามขีนาดใหญ่ทีส่ดุในทวปีเอเชยี บนพืน้ทีม่ากกว่า 187 ไร่ พรอ้มกับมทีวิทัศน์ของเทอืกเขาหมิาลัยเป็น

ฉากหลัง ดอกทวิลปิสารพัดสสีนัออกดอกชชูอ่รอใหนั้กทอ่งเทีย่วเขา้มาชมความสวยงามอยา่งใกลช้ดิ! 

ค า่  บรกิารอาหารค า่ ณ โรงแรมบา้นเรอื 
 

ทีพ่กั โรงแรมบา้นเรอื Deluxe House Boat 
 
  

 “วมิานบนดนิแห่งแคชเมยีร”์ ความใฝ่ฝันของนักท่องเที่ยว เกดิขึน้ในยุค “ควีนสว์คิตอเรีย”          
ซึง่อังกฤษไดเ้ขา้มาล่าอาณานคิม แต่มหาราชาโมกลุ ไดต้ัง้กฎเขม้ว่า ...แมอ้ังกฤษจะมอี านาจเหนืออย่างไรก็ไม่อาจ

ใหใ้ชส้ทิธถิือครองที่ดนิผืนน้ีได.้..!!! นักล่าอาณานิคม จงึเลี่ยงโดยน าไมส้นซดีาร ์สรา้งเป็นเรือ มเีอกลักษณ์ทาง

สถาปัตยกรรมตามแบบของอังกฤษ แกะสลักลวดลายสวยงาม พรอ้มเครือ่งอ านวยความสะดวกต่างๆ หลังอนิเดยีถูก

ปลดปล่อยใหเ้ป็นเอกราช บา้นเรอืเหล่านี้จงึตกเป็นของรัฐ ถูกปล่อยใหท้รุดโทรมไปตามกาลเวลา ต่อมาไดต้กเป็น

ของเอกชน จงึปรับเป็นทีพ่ักรองรับนักทอ่งเทีย่ว กลายเป็นสถานทีไ่ดร้ับความนยิมจนมาถงึปัจจบุัน 

 

 

 



 

 

วนัที ่2                                             ศรนีาคา - กลุมารค์ - ศรนีาคา  B L D 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ โรงแรมบา้นเรอื 

จากน ัน้ ออกเดินทางสู่ กุลมารค์ (Gulmarg) เป็นเสน้ทางสู่ชายแดนปากีสถาน กุลมาร์ค หรือ ทุ่งแห่ง

ดอกไม ้(Meadow of Flowers) เป็น ทุ่งขนาดใหญ่ครอบคลุมพื้นที่ประมาณ 3 ตารางกโิลเมตร บน

ระดับความสูง 2,730 เมตร มีดอกไมป่้านานาพันธุ ์อีกทัง้เป็นที่ตัง้ ของสนามกอลฟ์ขนาด 18 หลุม 

ทีต่ัง้อยูบ่นทีส่งูทีส่ดุในโลก ในสมัยกอ่นกลุมารค์เป็นเมอืงตากอากาศส าคัญของกษัตรยิ ์ยูซฟุ ชาห ์มี

ความหมายว่า “สถานที่ที่เต็มไปดว้ยกุหลาบ” และสมัยที่เป็นอาณานิคมของอังกฤษ กุลมาร์ค

กลายเป็นเมอืงตากอากาศ ยอดนยิมส าหรับฤดูรอ้น และเป็นสถานทีเ่ล่นสกกีันในฤดูหนาว ท่านจะได ้

สมัผัสธรรมชาตอิันสวยงามแบบพาโนรามาของทุง่หญา้ ขนาดใหญ ่โดยมฉีากหลังเป็นเทอืกเขาอาฟฟ

ราวัต ทีม่หีมิะปกคลมุตลอดปี  

 

จากนัน้ น าท่ าน น่ังกระเชา้ Gondola (เฟส1) ขึ้นไปชมวิวทิวทัศน์  ซึ่งมีความสูง 2,730 เมตร จาก

ระดับน ้าทะเล ท่านจะไดเ้ห็นภูเขาหมิะ และป่า สนที่สวยงาม ระหว่างน่ังกระเชา้ก็จะเห็นหมู่บา้นชาว



 

ยปิซ ีเมือ่ถงึฤดหูนาวก็จะอพยพไปทีอ่ืน่ จะกลับมาพักอาศัยในชว่งหมดฤดหูนาว และในชว่งฤดรูอ้นทีน่ี่

ใหท้า่นถา่ยภาพคูก่บัภเูขาสลับซบัซอ้นสวยงามรอบทศิทาง 

 

ลานเฟส 1 ปัจจุบนั "Gulmarg" (กุลมารค์) เป็นสถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมในการมาเล่นสกีถือ

เป็นหนึ่งสุดยอด "สกรีีสอร์ท" ใน

เอเชียที่ไดร้ับการยกย่องว่าเป็น 

"Winter Sports of India" จ า ก

ส านักข่าว CNN และขึน้ชือ่ว่าเป็น

สถานที่เล่นสกีที่ถูกที่สุดในโลก 

ใหท้่ านเก็บ เกี่ยวเติมความสุข

ใหก้ับชีวิตอย่างเต็มที่ เพราะว่า

ที่นี่ เปรียบเสมือนสวรรค์บนดิน 

(Paradise On Earth) แห่งแคช

เมยีร ์เชญิถ่ายภาพเก็บบรรยากาศ

ตามอัธยาศัย ไดเ้วลาสมควรน าทา่นกลับทีพ่ัก   

กจิกรรมแนะน า ไมร่วมในรายการทัวร ์สอบถามรายละเอยีดและราคาจากหัวหนา้ทัวรห์รอืไกดท์อ้งถิน่  

➢ น ัง่สเลส (มคีนลาก) ประมาณ500-800 รปีู /ตอ่ทา่น น่ังประมาณ 1 ชม.  

➢ สโนวโ์มบลิ (มคีนขบั) ประมาณ 20 นาท ี1,500-3,000 รปีู/ตอ่คัน  

➢ กระเชา้ขึน้เฟส 2 คอืจาก Kungdoor ถงึยอด Aparwath ไป-กลับ 950-1000 รปีู 

 

เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวนั  ณ ภตัตาคาร 

บา่ย   น าทา่นเดนิทางกลบัอสิระใหท้่านเก็บภาพความประทบัใจจนถงึเวลานัดหมาย น าท่านเดนิทางกลบัสู่
เม ืองศรนีาค   จากนั้น น าท่าน ล่องเรอืชคิารา(เรอืพายแบบแคชเมยีร)์ ใชเ้วลาในการล่องเรือ
ประมาณ1 ชม. “ชคิารา่” (Shikara) เรือพายโบราณ เป็นพาหนะส าหรับท ามาหากนิของชาวแคช
เมียรท์ี่มีบา้นเรือนอยู่รมิน ้า ที่ส าคัญใบพายเป็นรูปหัวใจ...ใหท้่านชมความงดงาม ทะเลสาบดาล...
ทะเลสาบไดร้ับการขนานนามว่า “เพชรยอดมงกุฏของแคชเมียร์” หรือ “อัญมณีแห่งศรีนาคา” 
เน่ืองจากเป็นทะเลสาบที่มีความสวยงาม เต็มไปดว้ยความมีชีวติชีวาของ ชาวแคชเมียร์ ท่านจะ
เพลดิเพลนิกบัการเลอืกซื้อสนิคา้พืน้เมอืงของชาวแคชเมยีรท์ ีน่ าของมาขายกนัถงึกลาง
ทะเลสาบ! เชน่ ผา้พัชมน่ิา, เปเปอรม์าเช,่ เครือ่งประดับและเครือ่งเงนิต่างๆมากมาย ไดเ้วลาสมควร
พายเรอืกลับทีพ่ัก .... 

ค า่  บรกิารอาหารค า่ ณ โรงแรม 
ทีพ่กั โรงแรม Royal Batoo หรอืเทยีบเทา่ 

 



 

 
 

วนัที ่3                                             ศรนีาคา – หบุเขาพาฮาลแกม - ศรนีาคา  B L D 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ โรงแรม 

จากน ัน้ ออกเดนิทางจาก “ศรีนาคา” สู ่หมูบ่า้นพาฮาลแกม (Pahalgam)  อยู่ห่างจากศรนีาการอ์อกไป

อกี 90 กโิลเมตร ใชเ้วลาเดนิทาง 3 ชั่วโมง “หุบเขาพาฮาลแกม” ค าวา่ พาฮาลแกม หมายถงึ 

หมูบ่า้นของคนเลีย้งแกะ (Village of Shepherds) เป็นสถานทีท่ีภ่าพยนตรน์ยิมมาถา่ยท ากนัทีน่ี่ 

ไดร้ับการขนานนามวา่เป็นเหมอืน “สวติเซอรแ์ลนด”์พาฮาลแกมหรอืหบุเขาแกะเป็นหุบเขาทีม่คีวามสงู

จากระดับน ้าทะเลถงึ 2,130 เมตร มีภูมปิระเทศเป็นทุ่งหญา้ ป่าสน และทุ่งดอกไมท้ี่มีฉากหลังเป็น

เทือกเขาหิมาลัย ในช่วงฤดูหนาวจะมีแต่หิมะปกคลุม อากาศหนาวเย็น แม่น ้าสายย่อยๆจะบรรจบ

รวมกันเป็น“แม่น ้าลดิดาร์”(Liddar)เป็นแม่น ้าสายส าคัญในพาฮาลแกม ระหว่างทาง ผ่านพบ วถิชีวีติ

ของชาวแคชเมียร์ที่หลากหลาย...ตลอดเสน้ทาง ที่นี่  คือ ดินแดนสรวงสวรรค์ของแคชเมียร์ 

นักทอ่งเทีย่วจากทั่วสารทศิตา่งยกยอ่งให ้ดนิแดนแหง่น้ีเป็นสถานทีท่ีส่วยทีส่ดุในโลก  

 

ระหวา่งทางแวะจอดรถถา่ยรปูกบัววิทวิทศันท์ ีง่ดงามสดุที ่จนหยดุกดชตัเตอรไ์มไ่ดเ้ลย

ทเีดยีว.. ชมทุง่ดอกมสัตารด์ หรอืทีเ่รยีกกนัวา่ดอกน ้ามัน ซึง่ระหวา่งเสน้ทางชาวบา้นจะปลกูกนัไว ้

เยอะมาก มองไปแบบสดุลกูหลูกูตา  



 

 

เทีย่ง   บรกิารอาหารกลางวนั  ณ หอ้งอาหารของโรงแรม/ภตัคาคาร  

จากนัน้  หุบเขาพาฮาลแกม (Pahalgam) อสิระชมเมือง ที่นี่ คือ ดินแดนสรวงสวรรค์ของแคชเมียร์ 

นักทอ่งเทีย่วจากทั่วสารทศิตา่งยกยอ่งให ้ดนิแดนแหง่นี้เป็นสถานทีท่ีส่วยทีส่ดุในโลก เลอืกเดนิเลน่

ซือ้สนิคา้พืน้เมอืงไมว่า่จะเป็นผา้พชัมนีา่ เปเปอรม์าเช่  ชุดพืน้เมอืง  เครือ่งประดบัฯลฯ อสิระ

ตามอธัยาศยั..จนถงึเวลานดัน าทา่นเดนิทางกลบั เมอืงศรนีาคา     
   ” ระหวา่งทางทา่น จะไดช้มความงามตลอดสองขา้งทาง อาท ิหมู่บา้นทอ้งถิน่ต่างๆ หมู่บา้นท าครก

หนิ ซึง่เป็นกฬีายอดฮติของชาวอนิเดยีการท าการ เพาะปลูก และเกษตรกรรม ปลูกพืช เลี้ยงสัตวช์ม

แนวป่าสนยักษ์ ซึง่เป็นป่าทีส่มบรูณ์และสวยงามอกีแหง่ในอนิเดยี.. 

ค า่ บรกิารอาหารเย็น ณ โรงแรม 

ทีพ่กั โรงแรม Royal Batoo หรอืเทยีบเทา่ 
 
 

 
 
 

 

วนัที ่4                                             ศรนีาคา - เดลล ี  B L D 



 

07.30 น. บรกิารอาหารเชา้ ณ โรงแรมบา้นเรอื 

08.30 น. ชมสวนนซิารท์ Nishat Bagh เป็นสวนสไตล์

โมกลุ แบบขัน้บันไดทีส่รา้งขึน้บนฝ่ังตะวันออก

ของทะเลสาบดาล เป็นสวนโมกลุทีใ่หญเ่ป็น

อันดับสองในหบุเขาแคชเมยีร ์ขนาดทีใ่หญท่ีส่ดุ

คอื Shalimar Bagh 'Nishat Bagh' เป็นภาษา

อรูด ูซึง่แปลวา่ "สวนแหง่ความสขุ" และ "สวน

แหง่ความยนิด"ี 

อสิระ ซือ้ชอ้ปป้ิงผา้วลูหรอืฝ้ายลายสวย ๆ เสือ้

แบบแคชเมยีร ์ปักลายละเอยีดยบิ หรอื พวกน ้ามัน

แอปรคิอต แอปรคิตแหง้กด็ ีอัลมอนดส์ด แหง้ 

หรอืแบบน ้ามัน ถา้ใครชอบท าอาหาร ท าขนม 

หญา้ฝรั่น (Saffron) ของแคชเมยีรก์็ถอืวา่

คณุภาพดรีะดับโลกเลยทเีดยีว (ไมแ่พงดว้ย) หรอื 

อสิระ ดืม่ด ่ากบับรรยากาศรอบทะเลสาบ...จนถงึ

เวลานัดหมาย  

เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวนั  ณ ภตัตาคาร  

  น าท่านชม“มสัยดิจาเมยี” “Jama Masjid” 

ซึง่สรา้งเป็นครัง้แรกสมัยสุลต่านสคิานเดอร ์และ

บูรณะต่อมาอกีหลายสมัย เป็นมัสยดิที่สรา้งดว้ยรูปแบบของสถาปัตยกรรมแบบจีนและเนปาล ดว้ย

หลังคาทรงสีเ่หลีย่ม ภายในมเีสาทีต่ัดจากตน้ซดีาลทัง้ตน้กวา่ 300 ตน้ ไดร้บัอทิธพิลอยา่งมากจาก

สถาปัตยกรรมแบบอนิโด – ซาราเซนกิ และการก่อสรา้งในลกัษณะเปอรเ์ซียโดยมคีวาม

คลา้ยคลงึกบัเจดยีท์างพุทธศาสนา  

14.30 น. น าทา่นเดนิทางสูส่นามบนิภายในศรนีาคาเพือ่เดนิทางกลับสูเ่มอืงเดลล ี

17.00 น. เหนิฟ้าสู ่เมอืงเดลล ีโดยสายการบนิ SPICEJET เทีย่วบนิที ่SG8151 
18.35 น. เดนิทางถงึ สนามบนิเดลล ีหลงัตรวจรบัสมัภาระเรยีบรอ้ย  

  ***อสิระอาหารค า่ในสนามบนิเพือ่ความสะดวกในการเช็คอนิทีส่นามบนิ*** 

21.10 น. เหนิฟ้าสู ่กรงุเทพฯ โดยสายการบนิ SPICEJET เทีย่วบนิที ่SG87 

วนัที ่5                                                    กรงุเทพฯ  - - - 

02.45 น. เดนิทางถงึ สนามบนิสุวรรณภูม ิ โดยสวสัดภิาพ... 
 

************* 
เวลาทีป่รากฏในโปรแกรมกบัการปฏบิัตจิรงิอาจแตกตา่งกนัเล็กนอ้ย ขอใหท้า่นรับทราบค าแนะน าการเปลีย่นแปลง

การนัด หมายเวลาในการท ากจิกรรมอกีครัง้จากหัวหนา้ทัวร์ 

 

เอกสารในการยืน่วซีา่ทอ่งเทีย่วอนิเดยีแบบออนไลน ์(ไมต่อ้งโชวต์วั) 
➢ รปูถา่ยส ี(ถา่ยมาไมเ่กนิ 3 เดอืน ขนาด 2×2 นิว้) 2 รปู พืน้หลังสขีาว หรอืสามารถถา่ยรปูมาเองจาก

มอืถอืของทา่น  
➢ หนงัสอืเดนิทางมอีายมุากกวา่ 6 เดอืน และมหีนา้ว่างอยา่งนอ้ย 2 หนา้ 
➢ ส าเนาบตัรประชาชน 1 ชุด 



 

➢ ส าเนาทะเบยีนบา้น 1 ชุด 
➢ ส าเนาหนา้พาสปอรต์ 2 ชุด 
➢ ส าเนาหนา้วซีา่ทีเ่คยเดนิทางไปประเทศอนิเดยี 1 ชุด (หากม)ี 

➢ เอกสารรบัรองการฉีดวดัซนีป้องกนัโควดิ-19 (วคัซนีพาสปอรต์เล่มสเีหลอืงหรอื
International Vaccine Certificate จากแอพหมอพรอ้ม) 

 

 

ก าหนดวนัเดนิทาง 

อัตราคา่บรกิารหมายเหต:ุ  ผูใ้หญ ่(12 ปี ขึน้ไป)   

เดนิทางตัง้แต ่15 ทา่นขึน้ไป 

ผูใ้หญพ่กั 2 ทา่น (พกัหอ้งละ 2-3 ทา่น) พกัเดีย่วเพิม่ 

31ม.ีค.-4 เมษายน 66 31,333 3,500.- 

2- 6 เมษายน 66 31,333 3,500.- 

11-15 เมษายน  66 33,333 3,500.- 

12-16 เมษายน 66 33,333 3,500.- 

13-17 เมษายน 66 33,333 3,500.- 

14-18 เมษายน 66 33,333 3,500.- 

15-19 เมษายน 66 33,333 3,500.- 

22 -26 เมษายน 66 31,333 3,500.- 

4-8 พฤษภาคม 66 31,333 3,500.- 
“ราคาทัวรส์ าหรับลกูคา้ทีถ่อืพาสปอรต์ไทยเทา่นัน้” 

การช าระเงนิ  

งวดที ่1 : ยนืยันทรปิ มัดจ าทา่นละ 20,000 บาท ภายใน 2 วันหลังมกีารยนืยันกรุ๊ปเดนิทางแน่นอนหรอืตาม เจา้หนา้ทีก่ าหนด  

งวดที ่2 : ช าระสว่นทีเ่หลอื 30 วนั ลว่งหนา้กอ่นออกเดนิทางหรอืตามเจา้หนา้ทีก่ าหนด 

หมายเหต:ุ กรณีลกูคา้เดนิทางไมไ่ด ้สามารถเปลีย่นชือ่คนเดนิทางไดก้อ่น 21 วันขอสงวนสทิธิไ์มค่นืคา่ใชจ่้ายใดๆในกรณีลกูคา้

ไมส่ามารถหาคนมาแทนได ้(ยกเวน้ออกตัว๋เดีย่ว) 

 

หมายเหต ุ: บรษัิทอาจท าการเปลีย่นแปลงรายการ ไดต้ามความจ าเป็นและเหมาะสม แตจ่ะยดึผลประโยชนข์องลกูคา้เป็น

ส าคญั ทัง้น้ี ขึน้อยูก่ับสภาวะของสายการบนิ โรงแรมทีพั่ก ภมูอิากาศ ภัยธรรมชาต ิการนัดหยดุงานฯลฯ ตลอดจนสภาวะทาง 

เศรษฐกจิและสถานการณ์ทางการเมอืงภายใน อันเป็นสาเหตใุหต้อ้งเลือ่นการเดนิทางหรอืไมส่ามารถจัดพาคณะทอ่งเทีย่วได ้

ตามรายการ  

 

อตัราคา่บรกิารรวม : 

• ตั๋วเครือ่งบนิไป-กลบักรุงเทพฯ-เดล-ีศรนีาคา-เดล-ีกรุงเทพฯชัน้ประหยัดโดยสายการบนิ SPICEJET และ

ภายในประเทศทีร่ะบ ุ 

• คา่ภาษีสนามบนิทกุแหง่และคา่ประกันภัยสายการบนิ  

• คา่ทีพ่ักบนเรอื (Houseboat) ทีศ่รนีาคาระดับดลีักซ ์(พักหอ้งละ 2 ทา่น)และโรงแรม ตามระบใุนรายการ 

• รถโคช้ปรับอากาศรับ-สง่สนามบนิระหวา่งอาคารภายในประเทศและตา่งประเทศ, และรถTempo ปรับอากาศในแคช

เมยีรต์ามระบใุนรายการ 



 

• คา่อาหารทกุมือ้ตามระบ/ุคา่ธรรมเนียมเขา้ชมสถานทีต่า่งๆ/เคเบิล้คารเ์ฟส 1 

• คา่ประกันภัยการเดนิทางอบุตัเิหตวุงเงนิ 1,000,000 บาท และ คา่รักษาพยาบาลในตา่งประเทศวงเงนิ 1,000,000 บาท 

คา่รักษาพยาบาลตอ่เน่ืองในประเทศไทย 50,000 บาท (คุม้ครองผูเ้อาประกันภัย อายรุะหวา่ง 6-75 ปี ในกรณีทีผู่เ้อา

ประกันภัย 

• คา่ธรรมเนยีมวซีา่ส าหรบัหนงัสอืเดนิทางไทย ยืน่แบบออนไลนเ์ทา่น ัน้ (ไมต่อ้งโชวต์วั) 

อตัราคา่บรกิารไมร่วม  

• คา่จัดท าหนังสอืเดนิทาง(PASSPORT)และคา่ท าใบอนุญาตทีก่ลับเขา้ประเทศของคนตา่งชาตหิรอืคนตา่งดา้ว 

• คา่ใชจ่้ายอืน่ๆนอกเหนือจากทีร่ะบไุวใ้นรายการและคา่ใชจ่้ายสว่นตัวตา่งๆ เชน่ คา่โทรศัพท ์คา่ซกัรดี ฯลฯ 

• คา่ธรรมเนียมน ้ามันของสายการบนิ (ถา้ม)ี 

• คา่วซีา่ทีม่คีา่ธรรมเนียมแพงกวา่หนังสอืเดนิทางไทย 

• คา่ภาษีหกัณ ทีจ่า่ย 3% ภาษีมลูคา่เพิม่ 7% (กรณีออกใบก ากับภาษี) 

• คา่ธรรมเนียมการช าระเงนิดว้ยบัตรเครดติ VISA 3% AMEX 4% 

• คา่น ้าหนักเกนิพกิดัตามสายการบนิก าหนด 20 กโิลกรัม  

• คา่ทปิไกดท์อ้งถิน่,พนกังานขบัรถ 40 USD ตอ่ลกูคา้ 1 ทา่น /ตลอดทรปิ 

• คา่ทปิหวัหนา้ทวัรไ์ทย ทปิหวัหนา้ทวัรแ์ลว้แตค่วามพงึพอใจในบรกิารของทา่น 

• คา่บรกิารยกกระเป๋าในโรงแรมและสนามบนิ ซึง่ทา่นจะตอ้งดแูลกระเป๋าและทรพัยส์นิดว้ยตวัทา่นเอง 

 

การใหท้ปิตามธรรมเนยีมทางบรษิทัฯมไิดม้ผีลประโยชนใ์ดๆท ัง้สิน้ข ึน้อยูก่บัการพจิารณาของทา่นเพือ่เป็น

ก าลงัใจใหก้บัไกด ์และคนขบัรถ 

ขอ้แนะน าและแจง้เพือ่ทราบ 

♣ ส าหรับหอ้งพัก 3 เตยีงกรุณาแจง้ลว่งหนา้เพือ่ตรวจสอบกับทางโรงแรม มบีรกิารเฉพาะบางโรงแรมเทา่นัน้ กรณีเดนิทาง

เป็นผูใ้หญ ่3 ทา่น แนะน าใหเ้ปิดหอ้งพัก 2 หอ้งเพือ่สะดวกกับทา่นมากวา่  

♣     กรณีเดนิทางเป็นตัว๋กรุ๊ปหรอืตั๋วหมูค่ณะ หากออกตั๋วแลว้ไมส่ามารถขอเงนิคนืไดแ้ละไมส่ามารถเปลีย่นวันเดนิทางได ้

♣ กระเป๋าเดนิทางเพือ่โหลดทา่นละ 1 ใบ น าหนักไมเ่กนิ 20 กก. กระเป๋าถอืขึน้เครือ่งน ้าหนักไมเ่กนิ 7 กก 

กรณียกเลกิ  

•  หากมกีารช าระมัดจ าทวัรแ์ละตอ้งการยกเลกิไมว่า่กรณีใดๆก็ตามตอ้งช าระคา่บรกิาร ทา่นละ 2,000 บาท 

•  ยกเลกิเดนิทาง 30 วันลว่งหนา้กอ่นการเดนิทางหักคา่ธรรมเนียมทา่นละ 2,000 บาท และใชจ่้ายทีเ่กดิขึน้จรงิ เชน่ มัด

จ าตัว๋เครือ่งบนิ,วซีา่,คา่ด าเนนิการ (ถา้ม)ี,คา่โรงแรม,คา่ตัว๋รถไฟ,หรอือืน่ๆ โดยจะมรีาละเอยีดแสดงใหแ้กล่กูคา้ไดรั้บ

ทราบ (หมายเหต:ุ ชว่ง Peak season สายการบนิใหม้ัดจ าลว่งหนา้ 2-3 เดอืนกอ่นออกเดนิทาง)  

• แจง้ยกเลกิเดนิทาง 15-29 วัน กอ่นการเดนิทาง หัก 50% ของราคาทัวร ์+ คา่ธรรมเนียม 2,000 บาท 

• แจง้ยกเลกิเดนิทาง 0-14 วนั กอ่นการเดนิทาง หัก 100 % ของราคาทวัร ์

***หากมกีารยกเลกิการจองทัวร ์หลังจากยืน่วซีา่เรยีบรอ้ยแลว้บรษัิทของสงวนสทิธิใ์นการน าพาสปอรต์ไปยกเลกิวซีา่ในทกุ

กรณี ไมว่า่คา่ใชจ่่ายในการยืน่วซีา่จะรวมหรอืแยกจากรายการทวัรก์ต็าม 

ยกเลกิชว่งเทศกาล  

• ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง สงกรานต-์ปีใหม ่50 - 60 วัน ช าระคา่บรกิาร ทา่นละ 2,000 บาท + และใชจ่้ายทีเ่กดิขึน้จรงิ 

เชน่ มัดจ าตัว๋เครือ่งบนิ,วซีา่,คา่ด าเนนิการ (ถา้ม)ี,คา่โรงแรม,คา่ตัว๋รถไฟ,หรอือืน่ๆ โดยจะมรีาละเอยีดแสดงใหแ้กล่กูคา้

ไดรั้บทราบ (หมายเหต:ุ ชว่ง Peak season สายการบนิใหม้ดัจ าลว่งหนา้ 2-3 เดอืนกอ่นออกเดนิทาง)  

• ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง สงกรานต-์ปีใหม ่0 - 40 วัน ช าระ 100% ของราคาทวัร ์

ขอ้แนะน าและแจง้เพือ่ทราบ 

♣     กรณีเดนิทางโดยลกูคา้จัดการตัว๋เครือ่งบนิเอง (Land Only) *ในกรณีลกูคา้ด าเนนิการเรือ่งตัว๋เครือ่งบนิเองและมา

เทีย่วร่วมกับคณะ (Join Tour) ลกูคา้ตอ้งด าเนนิการมาพบคณะทวัรด์ว้ยตัวเอง และตอ้งรับผดิชอบคา่ใชจ่่ายในการมา

พบคณะใหญด่ว้ยตวัเอง รวมถงึหากกรณีเทีย่วบนิของคณะใหญเ่กดิความลา่ชา้หรอืยกเลกิ เทีย่วบนิอันดว้ยสาเหตใุดๆก็

ตาม 

เงือ่นไขการเดนิทาง 



 

1. บรษัิทฯ มสีทิธิท์ีจ่ะเปลีย่นแปลงรายละเอยีดบางประการในทัวรน้ี์ เมือ่เกดิเหตสุดุวสิยัจนไมอ่าจแกไ้ขได ้

2. บรษัิทขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะเลือ่นการเดนิทางในกรณีทีม่ผีูร่้วมคณะไมถ่งึ 15-20 ทา่น หรอืตามทีบ่รษัิทฯ ก าหนด 

3. รายการน้ีเป็นเพยีงขอ้เสนอทีต่อ้งไดรั้บการยนืยันจากบรษัิทฯ อกีครัง้หนึง่ หลังจากไดส้ารองทีน่ั่งบนเครือ่ง และโรงแรม

ทีพ่ักในตา่งประเทศเป็นทีเ่รยีบรอ้ย แตอ่ยา่งไรก็ตามรายการน้ีอาจเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม 

4. บรษัิทฯ ไม่รับผดิชอบค่าเสยีหายในเหตุการณ์ทีเ่กดิจากสายการบนิ ภัยธรรมชาต ิและอืน่ๆทีอ่ยู่นอกเหนือการควบคุม

ของทางบรษัิทฯหรอืค่าใชจ่้ายเพิม่เตมิทีเ่กดิขึน้ทางตรงหรอืทางออ้ม เชน่ การเจ็บป่วย, การถูกท ารา้ย, การสญูหาย, 

ความลา่ชา้ หรอืจากอบุัตเิหตตุา่งๆ 

5.  หากท่านยกเลกิกอ่นรายการท่องเทีย่วจะสิน้สดุลง ทางบรษัิทฯ จะถอืวา่ท่านสละสทิธิแ์ละจะไม่รับผดิชอบค่าบรกิารที่

ทา่นไดช้ าระไวแ้ลว้ไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้ส ิน้ 

6.  บรษัิทฯ จะไม่รับผดิชอบต่อการหา้มออกนอกประเทศ หรือ หา้มเขา้ประเทศ อันเน่ืองมาจากมีสิง่ผดิกฎหมาย หรือ

เอกสารเดนิทางไมถ่กูตอ้ง หรอื การถกูปฏเิสธในกรณีอืน่ๆ 

7. ราคาน้ีคิดตามราคาตั๋วเครื่องบินในปัจจุบัน หากราคาตั๋วเครื่องบินปรับสูงขึน้ บรษัิทฯ สงวนสทิธิท์ี่จะปรับราคาตั๋ว

เครือ่งบนิตามสถานการณ์ดังกลา่ว 

8. กรณีเกดิความผดิพลาดจากตัวแทน หรอื หน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง จนมกีารยกเลกิ ลา่ชา้ เปลีย่นแปลง การบรกิารจากสาย

การบนิบรษัิทฯขนสง่ หรอื หน่วยงานทีใ่หบ้รกิาร บรษัิทฯจะดาเนนิโดยสดุความสามารถทีจ่ะจัดบรกิารทัวรอ์ืน่ทดแทนให ้

แตจ่ะไมค่นืเงนิใหส้าหรับคา่บรกิารนัน้ๆ 

9.  มัคคุเทศก ์พนักงาน และตัวแทนของบรษัิทฯ ไม่มสีทิธิใ์นการใหค้ าสัญญาใดๆ ทัง้ส ิน้แทนบรษัิทฯ นอกจากมเีอกสาร

ลงนามโดยผูม้อี านาจของบรษัิทฯ ก ากับเทา่นัน้ 

10. หากไม่สามารถไปเทีย่วในสถานทีท่ีร่ะบุในโปรแกรมได ้อันเน่ืองมาจากธรรมชาต ิความล่าชา้ และความผดิพลาดจาก

ทางสายการบนิ จะไม่มกีารคนืเงนิใดๆทัง้สิน้ แต่ทัง้น้ีทางบรษัิทฯจะจัดหารายการเทีย่วสถานทีอ่ืน่ๆมาให ้โดยขอสงวน

สทิธิก์ารจัดหาน้ีโดยไมแ่จง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

11. เมือ่ท่านออกเดนิทางไปกับคณะแลว้ ทา่นงดการใชบ้รกิารรายการใดรายการหนึง่ หรอืไม่เดนิทางพรอ้มคณะถอืวา่ท่าน

สละสทิธิ ์ไมอ่าจเรยีกรอ้งคา่บรกิาร และเงนิมัดจาคนื ไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้ส ิน้ 

12.  ในกรณีทีล่กูคา้ตอ้งออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาตดิต่อเจา้หนา้ทีข่องบรษัิทฯ กอ่นทกุครัง้ มเิชน่นัน้ทางบรษัิท

ฯ จะไมรั่บผดิชอบคา่ใชจ่้ายใดๆ ทัง้ส ิน้ 

13. กรณีเจ็บป่วยจนไม่สามารถเดนิทางไดซ้ึง่จะตอ้งมใีบรับรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรับรองบรษัิทฯจะพจิารณาเลือ่นการ

เดนิทางของท่านไปยังคณะต่อไปแต่ทัง้น้ีท่านจะตอ้งเสยีค่าใชจ่้ายทีไ่ม่สามารถเรยีกคนืได ้เชน่ค่าตั๋วเครือ่งบนิค่าหอ้ง 

คา่ธรรมเนียมวซีา่ตามทีส่ถานทตูฯ เรยีกเก็บ และคา่ใชจ่้ายอืน่ๆทีเ่กดิขึน้ตามจรงิ ในกรณีทีไ่มส่ามารถเดนิทางได ้

14. กรณียืน่วซีา่แลว้ไมไ่ดรั้บการอนุมัตวิซีา่จากทางสถานทูต (วซีา่ไมผ่่าน) และท่านไดช้าระคา่ทัวรห์รอืมัดจามาแลว้ ทาง

บรษัิทฯ คนืคา่ทัวรห์รอืมัดจ าให ้แตท่างบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการหกัคา่บรกิารยืน่วซีา่, คา่วซีา่ และคา่ใชจ่้ายบางสว่นที่

เกดิขึน้จรงิเป็นกรณีไป (อาท ิกรณีออกตั๋วเครือ่งบนิไปแลว้ หรอืไดช้าระคา่บรกิารในสว่นของทางเมอืงนอกเชน่ โรงแรม 

ฯลฯ ไปแลว้) ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการหักเก็บคา่ใชจ่้ายจรงิทีเ่กดิขึน้แลว้กับทา่นเป็นกรณีไป 

15. กรณีวซีา่ผา่นแลว้ แจง้ยกเลกิกอ่นหรอืหลังออกตั๋วโดยสาร บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการ ไมค่นืคา่ทัวรท์ัง้หมด 

16. กรณีวซี่าผ่านแลว้ แต่กรุ๊ปออกเดนิทางไม่ได ้เน่ืองจากผูเ้ดนิทางท่านอืน่ในกลุ่มโดนปฏเิสธวซี่า หรอืไม่ว่าดว้ยสาเหตุ

ใดๆก็ตาม ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการหักเก็บคา่ใชจ่้ายจรงิทีเ่กดิขึน้แลว้กับทา่นเป็นกรณีไป 

17. กรณีผูเ้ดนิทางไม่สามารถเขา้-ออกเมอืงได ้เน่ืองจากเอกสารปลอมหรอืการหา้มของเจา้หนา้ทีไ่ม่ว่าเหตุผลใดๆ ก็ตาม

ทางบรษัิทของสงวนสทิธิใ์นการ ไมค่นืคา่ทัวรท์ัง้หมด 

18. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิร์าคาน้ีเฉพาะนักท่องเทีย่วชาวไทยและท่องเที่ยวเป็นหมู่คณะแบบ Join Tour เท่านัน้ กรณี

ตอ้งการตัดกรุ๊ปเหมาโปรดสอบถามทางบรษัิทอกีครัง้ ในกรณีทีลู่กคา้ตอ้งออกตั๋วโดยสารภายในประเทศกรุณาตดิต่อ

เจา้หนา้ทีข่องบรษัิทฯกอ่นทกุครัง้มเีชน่นัน้ทางบรษัิทฯจะ ไมรั่บผดิชอบคา่ใชจ่้ายใดๆทัง้สิน้ 

19. หากมกีารยกเลกิการจองทัวรห์ลังไดท้ าการยืน่วซีา่เรยีบรอ้ยแลว้บรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการน าเลม่พาสปอรต์ไปยกเลกิวี

ซา่ในทกุกรณีไมว่า่คา่ใชจ่้ายในการยืน่วซีา่จะรวมหรอืแยกจากรายการทัวรก์็ตาม 

 

**เมือ่ทา่นจองทัวรแ์ละช าระเงนิมัดจ าแลว้ หมายถงึทา่นยอมรับในขอ้ความและเงือ่นไขทีบ่รษัิทฯ แจง้ไวแ้ลว้** 



 

 

 


