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จัยปูร์-ทัชมาฮาล-อัคราฟอร์ ด-แคชเมียร์ 7วัน4คืน
คืน

แคชเมียร์ ดินแดนใต้ ขอบหิมาลัย หรื อ สวิตเซอร์ แลนด์ ในดินแดนภารตะ สัมผัสวิถีชีวิตแบบการนอนเรื อบ้ าน
แบบแคชเมียร์ ชมธรรมชาติ นกนานาพันธุ์ บนทะเลสาบดาล ชมวิถีชีวิตชาวแคชเมียร์ กล่าวกันว่าหากใครที่เดินทางมา
แคชเมียร์ แล้ วไม่ได้ มาพักเรือบ้ านก็เปรี ยบเหมือนว่าท่านมาไม่ถึงแคชเมียร์ การตกแต่งภายในเรื อบ้ านใช้ ไม้ สนซีดาร์
แกะสลักลวดลายด้ วยศิลปะของแคชเมียร์ ซึง่ เป็ นเอกลักษณ์ในดินแดนแห่งนี ้
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อัตราค่ าบริการ (ผู้เดินทางผู้ใหญ่ ไม่ ต่ากว่ า 20 ท่ าน)
ราคาผู้ใหญ่
พักห้ องเดี่ยว
วันเดินทาง
พักห้ องคู่ / ต่ อท่ าน
จ่ ายเพิ่มท่ านละ
14 – 20 ต.ค. 60 (BUS 2)
21 – 27 ต.ค. 60

วันแรก
19.00 น.

22.05 น.

วันที่สอง
01.15 น.

05.45 น.

08.00 น.
10.00 น.

33,900.- บาท
33,900.- บาท

8,000.- บาท
8,000.- บาท

ท่ าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ - จัยปูร์
คณะพร้ อมกัน ที่ ท่ า อากาศยานนานาชาติ สุ ว รรณภู มิ อาคารผู้ โดยสารขาออก ประตู ท่ ี 4
เคาน์ เตอร์ E สายการไทยสมายล์ เจ้ าหน้ าที่ให้ การต้ อนรับพร้ อมอานวยความสะดวกในการเช็คอิน
เอกสารและสัมภาระ
กระเป๋าเล็กถือติดตัวขึน้ เครื่องบิน
 กรุณางดนาของมีคม ทุกชนิด เช่น มีดพับ กรรไกรตัดเล็บทุกขนาด ตะไบเล็บ เป็ นต้ น กรุณาใส่ใน
กระเป๋ าเดินทางใบใหญ่ห้ามนาติดตัวขึ ้นเครื่ องบิน
 วัตถุที่เป็ นลักษณะของเหลว อาทิ ครี ม โลชัน่ น ้าหอม ยาสีฟัน เจล สเปรย์ และเหล้ าเป็ นต้ น จะถูก
ทาการตรวจอย่างละเอียดอีกครัง้ โดยจะอนุญาตให้ ไม่เกิน 10 ชิน้ ในบรรจุภณ
ั ฑ์ละไม่เกิน 100
มิลลิลิตร
โดยสายการบินไทยสมายล์ เที่ยวบินที่ WE 337 (ใช้เวลาเดิ นทาง 3 ชัว่ โมง 50 นาที)

จัยปูร์ - ทัชมาฮาล - อัคราฟอร์ ด - เดลี
ถึงท่ าอากาศยานนานาชาติจัยปูร์ ผ่านพิธีการตรวจคนเข้ าเมือง
จากนันเดิ
้ นทางสู่เมืองอัครา (Agra) เคยเป็ นเมืองหลวงสาคัญของอินเดียในยุคศตวรรษที่ 16 ตังอยู
้ ่ริม
ฝั่ งแม่น ้ายมุนา เมืองอัครายังเป็ นที่ตงของป้
ั้
อมอักรา (Agra Fort) ป้อมแดง (Red Fort of Agra) ซึง่
ได้ รับการขึ ้นทะเบียนเป็ นมรดกโลกในปี 1983 (ระยะทาง 200 กม. ใช้เวลาในการเดิ นทาง 3 ชม.)
นาท่า นชม พระอาทิตย์ ขึ น้ ที่ ทัชมาฮาล อนุสรณ์ สถาน
แห่ ง ความรั ก ที่ ยิ่ ง ใหญ่ ทั ช มาฮาล ซึ่ ง ตัง้ อยู่ ริ ม น า้ ยมุ น า
สร้ างขึ ้นด้ วยหินอ่อนสีขาว และหินทรายสีแดง ประดับประดา
ด้ วยรัตนชาติหลากหลายชนิด ใช้ เวลาในการสร้ างถึง 22 ปี
เพื่ อ แสดงถึ ง ความรั ก อัน ยิ่ ง ใหญ่ ข องกษั ต ริ ย์ ซ าจาร์ ฮ าล
ต่อพระมเหสีมมุ ตัสมาฮาล ที่สวรรคตเนื่ องจากการให้ กาเนิด
บุตรคนที่14 ภายในทัชมาฮาลนันเป็
้ นที่บรรจุร่างของพระนางมุมตัส และกษัตริ ย์ซาจาร์ ฮาล ที่สวยงาม
โดดเด่น
รับประทานอาหารเช้ าที่ห้องอาหารของโรงแรม
จากนันน
้ าท่านชม อัคราฟอร์ ท พระราชวังที่ยิ่งใหญ่สร้ างขึ ้นโดย
ใช้ เวลาที่ยาวนานถึงสามยุคของกษัตริย์แห่งราชวงศ์โมกุล มี
ลักษณะเป็ นกาแพงสองชัน้ และป้อมอาคารทางเข้ าสี่ทิศ ภายใน
ประกอบด้ วยพระราชวัง มัสยิด
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12.00 น.
บ่าย

18.00 น.

วันที่สาม
เช้ า
09.50 น.
11.30 น.
เที่ยง
บ่าย

19.30 น.

สวนดอกไม้ สนาม และอาคารทางเดินโดยรอบทัง้
อาคารหินทรายสีแดงสร้ างโดยกษัตริย์อคั บาร์ ที่นี่ยงั เป็ นที่คมุ ขังกษัตริย์ซาจาร์ ฮาล โดยบุตรชายของ
พระองค์เอง พระองค์ใช้ เวลาช่วงสุดท้ ายของชีวิต โดยการมองผ่านแม่น ้ายุมนาไปยังทัชมาฮาลที่ซงึ่ มเหสี
สุดที่รักของพระองค์ประทับอยูอ่ ย่างนิรันดร์
รับประทานอาหารกลางวันที่ภตั ตาคาร
เดิ น ทางสู่ เมื อ งเดลี เมื อ งหลวงของประเทศอิ น เดี ย
เปรี ยบเทียบศิลปะการก่อสร้ างซึ่งรับวัฒนธรรมของอังกฤษ
เอาไว้ มาก การวางผังเมืองที่ทันสมัยและสวยงามตามแบบ
วัฒ นธรรมอัง กฤษ
(ระยะทาง 220 กม. ใช้ เ วลา
ในการเดิ นทาง 4-5 ชม.)
รับประทานอาหารค่าที่ห้องอาหารของโรงแรม
แล้ วเดินทางเข้ าสูท่ ี่พกั HOTEL PLUTOL INN หรื อเทียบเท่า

เดลี - ศรีนาคาร์ - พาฮาแกม
รับประทานอาหารเช้ าที่ห้องอาหารของโรงแรม
จากนันน
้ าท่านเดินทางสูส่ นามบิน
โดยสายการบิน INDIGO AIRLINES เที่ยวบิน 6E 653 เดินทางสู่ ศรี นาคาร์
เดินทางถึง ศรี นาคาร์ เมืองหลวงฤดูร้อนของแคว้ นจามมู-แคชเมียร์ เมืองแห่งทะเลสาบ ตังอยู
้ ่ ใจกลาง
ของหุบเขาแคชเมียร์ ที่ระดับความสูง 1,730 เมตร มีทิวทัศน์สวยงามยิ่งสามารถเยี่ยมชมได้ ทงปี
ั้
รับประทานอาหารกลางวันที่ภตั ตาคาร
จากนัน้ นาท่านเดินทางโดยรถ mini coach เดินทางสู่
พาฮาลแกม ห่ า งจากเมื อ งศรี น าคาไปทางทิ ศ ตะวัน ออก
ประมาณ 87 กิโลเมตร (ใช้เวลาเดิ นทางประมาณ 3 ชัว่ โมง)
เป็ นสถานที่ มี ชื่ อ เสี ย งที่ สุ ด ของอุ ต สาหกรรมภาพยนตร์
ของอินเดีย ระหว่างทางสองข้ างทาง ท่านจะผ่านพบวิถีชีวิต
ของชาวแคชเมียร์ ที่หลากหลาย เช่นหมู่บ้านที่ทาครกหิน หมู่บ้านที่ทาไม้ แบดสาหรับกีฬาคลิกเก็ต ที่ เรา
จะพบเห็นชาวแคชเมียร์ เล่นกี ฬาประเภทนีไ้ ด้ ตามสนามทั่วไป ไม้ แบดนีท้ ามาจากต้ นหลิว (Willow
Tree) ซึง่ พบเห็นได้ ทวั่ ไปทังในและนอกเมื
้
อง แต่จะพบเห็นได้ มาก ระหว่างทางสูเ่ มืองพาฮาลแกม
รับประทานอาหารค่าที่ห้องอาหารของโรงแรม
แล้ วเดินทางเข้ าสูท่ ี่พกั HOTEL GREEN HEIGHT หรื อเทียบเท่า
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วันที่ส่ ี
07.00 น.
08.00 น.

12.00 น.
บ่าย

19.30 น.
วันที่ห้า
เช้ า

พาฮาแกรม - ศรี นาคาร์
รับประทานอาหารเช้ าที่ห้องอาหารของโรงแรม
จากนั น้ ขบวนรถจิ๊ บ ออกเดิ น ทางสู่ หุ บ เขาแกะ หรื อ
นอกจากนี ้ จะได้ เห็นทุ่งโล่งๆ ซึง่ ในฤดูใบไม้ ร่วงประมาณเดือน
ตุลาคม ท้ องทุ่งแห่งนี ้เป็ นแหล่งปลูกหญ้ าฝรัน้ หรื อ Saffron ที่
ใหญ่ที่สดุ ลักษณะดอกจะเป็ นสีม่วงคล้ ายๆ ดอกอัญชัญ ว่า
กั น ว่ า เกสรของหญ้ าฝรั น้ มี ส รรพคุ ณ ในการช่ ว ยลดคลอ
เรสเตอรอลได้ ดี ตลอดสองข้ างทางชมทิวทัศน์ที่สวยงามของหมู่บ้านต่างๆ ทุ่งนา ทุ่งหญ้ าและต้ นสน
ยักษ์ ป่ าสมบูรณ์ที่สวยงาม และเป็ นฉากของภาพยนตร์ มาหลายเรื่ อง หลังจากนันท่
้ านสามารถเดินชม
หุบเขา มีสายน ้าที่ไหลมาบรรจบกันเป็ นแม่น ้าริ ดเดอร์ ที่พาฮาลแกมท่านสามารถขี่ม้าแคระ (มีคนจูง)
ชมความงามของธรรมชาติ ป่ าสนขนาดใหญ่และหมู่บ้านที่มีวิถีชีวิตแบบพื ้นบ้ านของชาว แคชเมียร์
เส้ นทางการขี่ม้าอาจแตกต่างไปตามฤดูกาล บางช่วงอาจเป็ นเส้ นทางไต่เขาสูงชัน สาหรับท่านที่กลัว
ความสูงโปรดพิจารณาก่อนตัดสินใจ การขี่ม้าจะใช้ เวลาไป-กลับประมาณ 1-2 ชัว่ โมง (ค่ าขี่ม้าไม่ รวม
ในค่ าทัวร์ )
ก่อนกลับเข้ าสูศ่ รี นาคานาท่านชม AWANTIPURA RUINS เป็ นวัดที่มีชื่อเสียงและเชื่อกันว่าถูกสร้ างขึ ้น
เพื่อเป็ นเกียรติแก่พระเจ้ า MAHADEV โดย AWANTI VARMAN วัดแม้ จะอยู่ในซากปรักหักพังเป็ นที่
น่าสนใจทางโบราณคดีที่ดี KING AVANTIVARMAN ก่อตังเมื
้ องในศตวรรษที่ 9 มีสองวัดหลักซึง่ หนึ่งใน
นันคื
้ อพระศิวะ ตอนนี ้คงเหลือแต่ซากปรักหักพังในขณะแต่ก็ยงั คงสามารถเข้ าชมได้
รับประทานอาหารกลางวันที่ภตั ตาคาร
จากนันน
้ าท่านเดินทางสูศ่ รีนาคาร์ เพื่อนาท่านลงเรื อชิคารา
สู่ ต ล า ด น ้า ท่ า ม ก ล า ง อ า ก า ศ เ ย็ น ส บ า ย ร ะ ห ว่ า ง
ทางจะผ่ า นสวนผัก ลอยน า้ และร้ านค้ า ที่ ปั ก หลัก กัน กลาง
ทะเลสาบและตามสันดอน สัมผัสวิถีชีวิตให้ เต็ม รู ปแบบของ
พ่อค้ า (พ่อค้ าจริ งๆ ไม่มีแม่ค้า) และชาวสวนผัก ที่พร้ อมใจ
กันมาซื ้อขายแลกเปลี่ยนผลิตผลที่ตลาดน ้า
รับประทานอาหารค่าที่ห้องอาหารของโรงแรม
แล้ วเดินทางเข้ าสูท่ ี่พกั DELUXE HOUSE BOAT หรื อเทียบเท่า
ศรีนาคาร์ - กุลมาร์ ค - ศรีนาคาร์
รับประทานอาหารเช้ าที่บนเรื อที่พกั
จากนันออกเดิ
้
นทางไปทางด้ านตะวันตกเฉียงใต้ สกู่ ลุ มาร์ ค (ระยะทางประมาณ 112 กิ โลเมตร ใช้เวลา
เดิ นทางประมาณ 2 ชัว่ โมง ) อยูส่ งู จากระดับน ้าทะเล 2,730 เมตร เป็ นภูเขาที่สวยงามที่สดุ แห่งหนึ่งใน
แคชเมียร์ เดิมเรี ยกเการิ มาร์ ค ตังโดยสุ
้
ลต่าน ยูซุปชาร์ ในศตวรรษที่ 16 เนื่องจากที่นี่เป็ นทุ่งหญ้ าที่เต็ม
ไปด้ วยดอกไม้ ป่าตามฤดูกาล และในปั จจุบนั ยังเป็ นสถานที่ตงของสนามกอล์
ั้
ฟ 18 หลุมที่สงู ที่สดุ ในโลก
และมีสถานที่เล่นสกีในฤดูหนาวด้ วย ตลอดเส้ นทางสูก่ ลุ มาร์ คจะผ่านทุ่งนาข้ าว หมู่บ้ านชาวพื ้นเมืองฝูง
แกะตามภูเขา และเทือกเขาสลับซับซ้ อนสวยงาม
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เที่ยง

ค่า
วันที่หก
เช้ า

กลางวัน
15.05 น.
16.35 น.
21.05 น.

รับประทานอาหารกลางวันที่ภตั ตาคาร
หลังอาหารนาท่านขึน้ เคเบิลคาร์ เฟส 1 (กระเช้ าไฟฟ้าหรื อกอนโดลา) ไปจนถึงยอดเขากุลมาร์ ค
ระหว่างทางขึ ้นสูย่ อดเขากุลมาร์ ค ท่านจะพบเห็นหมู่บ้านยิปซี ซึง่ จะอพยพไปอยู่ทีเมือง จัมมู ในช่วงฤดู
หนาว และจะกลับมาอยู่อาศัย ในช่วงฤดูร้อน บนยอดเขากุลมาร์ คนี ้ ให้ เวลาอิสระท่ าน ถ่ายรู ปกั บ
ทิวทัศน์ภเู ขา ซึง่ เป็ นส่วนหนึ่งของเทือกเขาหิมาลัยที่ปกคลุมด้ วยหิมะสวยงามในทุกทิศทาง สมควรแก่
เวลานาท่านเดินทางกลับสูศ่ รี นาคา นาท่านชม มัสยิดที่สวยที่สดุ และช็อปปิ ง้ สินค้ าพื ้นเมือง
รับประทานอาหารค่าที่ห้องอาหารของโรงแรม
แล้ วเดินทางเข้ าสูท่ ี่พกั DELUXE HOUSE BOAT
ศรีนาคาร์ - สนามบินศรีนาคาร์ - เดลี
รับประทานอาหารเช้ าบนเรื อที่พกั
เช้ านี น้ าท่ า นเดิ น ทางกลั บ สู่ ศ รี น าคาร์ เพื่ อ น าท่ า นชม
สวนชาลิมาร์ ที่สร้ างขึ ้นสมัยราชวงศ์โมกุ ลในเมืองศรี
นาคาร์ แคชเมียร์ เป็ น แคว้ นที่มีชื่อเสียงในการจัดสวนตาม
แบบสมัยของราชวงศ์โมกุลเนื่องจากภูมิอากาศเย็นเหมาะสม
ในการเจริ ญเติบโตของต้ นไม้ ดอกไม้ จึงกลายเป็ นที่ประทับ
พักผ่อนของกษัตริ ย์ราชวงศ์ โมกุลในอดีตสวนชาลิมาร์ แห่งนี ้
เป็ นสวนแห่งความรักสร้ างโดยจักรพรรดิชาฮังคี น ้าพุภายในสวนเกิดขึ ้นได้ โดยแรงดันน ้าธรรมชาติที่มา
จากภูเขา ในช่วงฤดูร้อนท่านจะได้ พบกับดอกไม้ นานาพรรณ รวมทัง้ ต้ นชีน่าร์ (ชื่อต้ นไม้ ที่เรี ยกตาม
ท้ องถิ่น) หรื อ ต้ นเมเปิ ล้ ขนาดใหญ่ในสวนแห่งนี ้ บางต้ นมีอายุกว่า 300-400 ปี
จากนันน
้ าท่านชม สวนนิชาน ตังอยู
้ บ่ นฝั่งของทะเลสาบดาล
มีภเู ขาซาร์ บาวาลตังเป็
้ นฉากหลัง เป็ นสวนที่ใหญ่ที่สดุ มีต้น
เมเปิ ล้ อายุกว่า 400 ปี รวมถึงดอกบัวสวรรค์ ที่หาพบเห็นได้
ยาก และดอกไม้ นานาชนิดตามฤดูกาล ดื่มด่ากับบรรยากาศ
ยามพระอาทิตย์ตกดิน และหนุ่มสาวแคชเมียร์ ที่มกั ใช้ สถานที่
แห่งนี ้เป็ นที่นดั หมาย จากนันน
้ าท่านชม โรงงานทาพรม
เปอร์ เซีย
รับประทานอาหารกลางวันที่ภตั ตาคาร
จากนันเดิ
้ นทางสู่ สนามบินศรีนาคาร์
โดยสายการบิน INDIGO AIRLINES เที่ยวบิน 6E 694
ออกเดินทางสู่ เมืองเดลี
เดินทางถึง สนามบินเดลี รับประทานอาหารค่าอิสระ
โดยสายการบิน SPICEJET เที่ยวบิน SG 087 ออกเดินทางสู่ สนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ
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วันที่เจ็ด
ท่ าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ
03.00 น. เดินทางถึง ท่ าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมโิ ดยสวัสดิภาพ

*************************************
***โปรแกรมอาจมีการเปลี่ยนตามความสภาพอากาศ และความเหมาะสมโดยคานึงถึงประโยชน์ ของลูกค้ าเป็ นสาคัญ***

อัตราค่ าบริการรวม
 ตัว๋ โดยสารเครื่องบินชันประหยั
้
ดเส้ นทาง กรุงเทพฯ - จัยปูร์ โดยสายการบินไทยสมายล์
 ค่าภาษีสนามบิน ค่าประกันสายการบินและภาษีน ้ามันของสายการบิน
 ค่าโรงแรมที่พกั ตามที่ระบุในรายการหรื อเทียบเท่า (ท่านต่อหนึง่ ห้ อง 3-2)
 ค่าเข้ าชมสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ ตามรายการระบุ
 ค่าอาหารทุกมื ้อตามรายการที่ระบุ
 ค่ารถรับส่งและระหว่างการนาเที่ยวตามรายการระบุ
ค่าประกันภัยการเดินทาง วงเงิน 1,000,000 บาท (วงเงินรักษาพยาบาลวงเงินไม่เกิน 500,000 ต่อท่าน)ค่า
ประกันภัยการเดินทาง วงเงิน 1,000,000 บาท (วงเงินรักษาพยาบาลวงเงินไม่เกิน 500,000 ต่อท่านการ
ประกันอุบัตเิ หตุไม่ ค้ ุมครองกรณีทีเสี
่ ยชีวิต หรื อ เจ็บป่ วยทางร่างกายด้ วยโรคประจาตัว, การติดเชื ้อ, ไวรัส, ไส้
เลื่อน, ไส้ ติ่ง, อาการที่เกี่ยวข้ องกับการติดยา, โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ , การบาดเจ็บจากความเสียหายโดย
เจตนา, การฆ่าตัวตาย, เสียสติ, ตกอยู่ภายใต้ อานาจของสุรายาเสพติด, บาดเจ็บจากการทะเลาะวิวาท การแท้ ง
บุตร, การบาดเจ็บเนื่องมาจากอาชญากรรม, จลาจล, นัดหยุดงาน, การก่อการร้ าย การยึดพาหนะ และ การปล้ น
อากาศยาน (Terrorism, Hijack, Skyjack) ค่าใช้ จ่ายการเคลื่อนย้ ายฉุกเฉิน กรณีเสียชีวิตไม่รวมค่าใช้ จ่ายในการ
ส่งศพกลับประเทศหรื อประกอบพิธีศพ อื่น ๆ ตามเงื่อนไขในกรมธรรม

อัตราค่ าบริ การไม่ รวม
Visa India Electronics ค่ าธรรมเนียมการยื่น 2,500 บาท
ค่าจัดทาหนังสือเดินทางชาวตางชาติ
ค่าใช้ จ่ายอื่นๆ นอกเหนือจากที่ระบุไว้ ในรายการและค่าใช้ จ่ายส่วนตัวต่างๆ เช่น ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรี ด ฯลฯ
ค่าธรรมเนียมน ้ามันของสายการบิน (ถ้ ามี)
ค่าทาเอกสารผู้ถือต่างด้ าว และ ค่าวีซา่ ที่มีคา่ ธรรมเนียม
ค่าภาษีหกั ณ ที่จ่าย 3% ภาษีมลู ค่าเพิ่ม 7% กรณีออกใบกากับภาษี
ค่าธรรมเนียมการชาระเงินด้ วยบัตรเครดิต VISA 3% AMEX 4%
ค่าน ้าหนักเกินพิกดั ตามสายการบินกาหนด 20 กิโลกรัม
ค่าทิปไกด์ท้องถิ่นและพนักงานขับรถ และพนักงานบริ การ วันละ 5 USD / วัน / ท่าน
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ขัน้ ตอนการเตรียมยื่นเอกสาร Visa India Electronics






ค่ าธรรมเนียมการยื่น 2,500 บาท
สาเนาหน้ าหนังสือเดินทาง
ทะเบียนบ้ าน – บัตรประชาชน
รูปถ่ายขนาด 2 x 2 นิ ้ว พื ้นหลังขาว
ข้ อมูล ชื่อ บิดา,มารดา ตามบัตรประชาชนในประเทศไทย แล้ วชื่อประเทศที่เดินทางก่อนหน้ านี ้
หลักฐานการขอวีซา่ มาให้ เพื่อดาเนินการขอวีซา่ ก่อนล่วงหน้ าอย่างน้ อย 21 วัน ก่อนการเดินทาง

หมายเหตุ : กรุ ณาแฟกซ์หลักฐานการโอนเงิน หรื อแจ้ งให้ เจ้ าหน้ าที่ของบริ ษัทฯ ทราบถึงการโอนเงินของท่านทาง
โทรศัพท์หากท่านไม่สามารถแฟกซ์ได้ จกั เป็ นพระคุณยิ่ง
การชาระเงิน
 สาหรับการจอง กรุ ณาชาระเงินมัดจาท่ านละ 15,000 บาท (ภายใน 3 วัน หลังการจอง) พร้ อมสาเนาหนังสือ
เดินทาง
 ชาระยอดทังหมดก่
้
อนการเดินทางไม่น้อยกว่า 30 วัน
 หากไม่ชาระค่าใช้ จ่ายภายในกาหนด ทางบริ ษัทจะถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ
การยกเลิก
 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 90 วันขึ ้นไป คืนมัดจาทังหมด
้
 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 45 วันไป เก็บค่าใช้ จ่ายบางส่วนที่เกิดขึ ้น 5,000 บาท
 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 45 – 25 วันไป เก็บมัดจาทังหมด
้
 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 25 – 20 วันไปเก็บค่าใช้ จ่าย 50% ของค่าทัวร์
 ยกเลิกก่อนการเดินทางน้ อย 20 วันไปเก็บค่าใช้ จ่าย 100% ของค่าทัวร์
เงื่อนไขการให้ บริการต่ างๆ
 บริ ษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์การเปลี่ยนแปลงโปรแกรม ราคา และเงื่อนไขทังหมดโดยมิ
้
ต้องแจ้ งให้ ทราบล่วงหน้ า
 บริ ษัทฯ มีสท
ิ ธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์ นี ้ เมื่อเกิดเหตุสดุ วิสยั จนไม่อาจแก้ ไขได้
 รายการอาจมี ก ารเปลี่ ย นแปลงตามความเหมาะสม เนื่ อ งจากความล่า ช้ า ของสายการบิ น โรงแรมที่ พ ัก ใน
ต่างประเทศ เหตุการณ์ ทางการเมือง และภัยธรรมชาติ ฯลฯ ที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของทางบริ ษัทฯ หรื อ
ค่าใช้ จ่ายเพิ่มเติมที่เกิดขึ ้นทางตรง หรื อทางอ้ อม เช่น การเจ็บป่ วย การถูกทาร้ าย การสูญหาย ความล่าช้ า หรื อ
จากอุบตั ิเหตุตา่ ง ๆ ทังนี
้ ้ บริษัทฯ จะคานึงถึงความปลอดภัยและความสะดวกของผู้เดินทางเป็ นสาคัญ
 บริ ษัทฯจะไม่รับผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเข้ าเมืองห้ ามผู้เดินทางเข้ าประเทศเนื่องจากมีสิ่งผิดกฎหมายหรื อ
สิ่งของห้ ามนาเข้ าประเทศเอกสารเดินทางไม่ถูกต้ องหรื อความประพฤติส่อไปในทางเสื่อมเสียหรื อด้ วยเหตุผล
ใดๆ ก็ตามที่กองตรวจคนเข้ าเมืองพิจารณาแล้ ว ทางบริ ษัทฯ ไม่อาจคืนเงินให้ ท่านได้ ไม่ว่าจานวนทังหมด
้
หรื อ
บางส่วน
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รายการนี ้เป็ นเพียงข้ อเสนอที่ต้องได้ รับการยืนยันจากบริ ษัทฯอีกครัง้ หนึ่งหลั งจากได้ สารองที่นงั่ บนเครื่ องและ
โรงแรมที่พกั ในต่างประเทศเป็ นที่เรี ยบร้ อย แต่อย่างไรก็ตามรายการนี ้อาจเปลี่ยนแปลงได้ ตามความเหมาะสม
 บริ ษั ท ฯ จะไม่ รั บ ผิ ด ชอบในกรณี ที่ ก องตรวจคนเข้ า เมื อ งของประเทศไทย งดออกเอกสารเข้ า เมื อ งให้ กั บ
ชาวต่างชาติ หรื อ คนต่างด้ าวที่พานักอยูใ่ นประเทศไทย
 บริ ษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะเลื่อนการเดินทางในกรณีที่มีผ้ รู ่ วมคณะไม่ถึง 16 ท่าน (หรื อตามที่ตกลงไว้ กบ
ั บริษัทฯ)
 การไม่รับประทานอาหารบางมื ้อไม่เที่ยวตามรายการไม่สามารถขอหักค่าบริ การคืนได้ เพราะการชาระค่าทัวร์
เป็ นไปในลักษณะเหมาจ่าย
 ตัว๋ เครื่ องบินเมื่อออกตัว๋ แล้ วไม่สามารถ Refund ได้ ทก
ุ กรณี โดยเงื่อนไขของสายการบิน
กรุ ณาอ่ านหมายเหตุให้ ละเอียดทัง้ 7 ข้ อ
1. บริ ษัทฯ สงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบต่อค่าชดเชยความเสียหาย ไม่ว่ากรณีที่กองตรวจคนเข้ าเมืองของไทยไม่
อนุญาตให้ เดินทางออกหรื อกองตรวจคนเข้ าเมืองของแต่ละประเทศไม่อนุญาตให้ เข้ าเมือง
2. บริ ษัทฯ สงวนสิทธิ์ ในการที่จะไม่รับผิดชอบต่อค่าชดเชยความเสียหาย อันเกิดจากเหตุสุดวิสยั ที่ทางบริ ษัทฯ
ไม่สามารถควบคุมได้ เช่น การนัดหยุดงาน, จลาจล, การล่าช้ าหรื อยกเลิกของเที่ยวบิน
3. บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมรายการท่องเที่ยว โดยไม่ต้องแจ้ งให้ ทราบล่วงหน้ า
4. บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงอัตราค่าบริการ โดยไม่ต้องแจ้ งให้ ทราบล่วงหน้ า
5. การไม่รับประทานอาหารบางมื ้อไม่เที่ยวตามรายการไม่สามารถขอหักค่าบริ การคืนได้ เพราะการชาระค่าทัวร์
เป็ นไปในลักษณะเหมาจ่าย
6. ตัว๋ เครื่ องบินเมื่อออกตัว๋ แล้ วไม่สามารถ Refund ได้ ทกุ กรณี โดยเงื่อนไขของสายการบินกาหนด
7. กรณีที่คณะไม่ครบจานวน 15 ท่าน ทางบริ ษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการงดออกเดินทางโดยทางบริ ษัทฯ จะแจ้ งให้ ท่าน
ทราบล่วงหน้ า 14 วันก่อนการเดินทาง
* ในกรณีท่ลี ูกค้ าต้ องออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุ ณาติดต่ อเจ้ าหน้ าที่ของบริษัทฯ ก่ อนทุกครัง้
มิฉะนัน้ ทางบริษัทฯ จะไม่ ขอรับผิดชอบค่ าใช้ จ่ายใดๆ ทัง้ สิน้ *


ข้ อมูลเพิ่มเติมเรื่องโรงแรมที่พัก
เนื่องจากการวางแปลนห้ องพักของแต่ละโรงแรมแตกต่างกัน จึงอาจทาให้ ห้องพักแบบห้ องเดี่ยว (Single) และห้ องคู่
(Twin/Double) และห้ องพักแบบ 3 ท่าน/3 เตียง (Triple Room) ห้ องพักอาจจะไม่ติดกัน
ข้ อความซึ่งถือเป็ นสาระสาหรับท่ านผู้มีเกียรติซ่ งึ ร่ วมเดินทาง
ทางบริ ษัทฯ เป็ นตัวแทนในการจัดนาสัมมนา และการเดินทางที่ มีความชานาญ โดยจัดหาโรงแรมที่ พัก อาหาร
ยานพาหนะและสถานที่ท่องเที่ยวพร้ อมทังการสั
้
มมนา ดูงาน เพื่อความสะดวกสบาย และเกิดประโยชน์สงู สุดในการ
เดินทาง ทังนี
้ ้ทางบริษัทฯ ไม่สามารถรับผิดชอบในอุบตั ิเหตุหรื อความเสียหายที่เกิดจากโรงแรมที่พกั ยานพาหนะ, อัน
เนื่องจากอุบตั ิเหตุรวมถึงภัยธรรมชาติ , โจรกรรม, วินาศกรรม, อัคคีภยั , การผละงาน, การจลาจล, สงครามการเมือง,
การผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราระหว่างประเทศ, การนัดหยุดงาน, ความล่าช้ าของเที่ยวบิน, สายการเดินเรื อ,
รถไฟ, พาหนะท้ องถิ่ น ,ตลอดจนการถูกปฏิเสธออกวีซ่าจากกงสุล และ / หรื อ ส่วนงานที่ เกี่ ยวข้ องกับสถาน
เอกอัครราชทูต รวมถึงผู้มีอานาจทาการแทนประจาประเทศไทย (โดยไม่จาต้ องแสดงเหตุผล เนื่องจากเป็ นสิทธิพิเศษ
ทางการทูต) ซึง่ อยูเ่ หนือการควบคุมของบริษัทฯ หมายรวมถึงในระหว่างการเดินทางท่องเที่ยวทังใน
้ หรื อ ต่างประเทศ

รหัสทัวร์ : THV7-WE-IN-14-21OCT17H
แต่ทางบริ ษัทฯ มีความคุ้มครอง และประกันอุบตั ิเหตุ ตามเงื่อนไขที่บริ ษัทฯ ที่รับประกันในกรณี ที่ผ้ ู ร่ วมเดินทาง
ถูกปฏิเสธโดยเจ้ าหน้ าที่ตรวจคนเข้ าเมืองของประเทศไทย และ/หรื อ ต่างประเทศ มิให้ เดินทางออก หรื อ เข้ าประเทศ
เนื่องมาจากความประพฤติ พฤติกรรมของผู้เดินทาง ไม่ปฏิบตั ิตามกฎระเบียบด้ านการความคุมโรคติดต่อเฉพาะพื ้นที่
มีการปลอมแปลงเอกสารเพื่อการเดินทาง รวมถึงมีสิ่งผิดกฎหมาย บริ ษัทฯ จะไม่คืนค่าใช้ จ่ายใดๆ รายละเอียดด้ าน
การเดินทาง อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ตามความจาเป็ น หรื อเพื่อความเหมาะสมทัง้ ปวง โดยมิต้องแจ้ งให้ ทราบ
ล่วงหน้ า ทังนี
้ ้การขอสงวนสิทธิดงั กล่าว บริ ษัท จะยึดถือและคานึงถึงผลประโยชน์ตลอดจนความปลอดภัยของท่ านผู้
มีเกียรติ ซึง่ ร่วมเดินทางเป็ นสาคัญ

REMARK
- ในกรณีที่ท่านจะใช้ หนังสือเดินทางราชการ เล่มสีน ้าเงิน) เดินทางกับคณะ บริ ษัทฯ สงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบ หากท่านถูก)

คลธรรมดาปฏิเสธการเข้ าหรื อออกนอกประเทศใดประเทศหนึง่ เพราะโดยปกตินกั ท่องเที่ยวใช้ หนังสือเดินทางบุค
- สถานทูตเก็บค่าธรรมเนียมวีซา่ และไม่คืนในทุกกรณี

ขอบพระคุณทุกท่ านที่ได้ มอบความไว้ วางใจให้ ทางบริษัท เป็ นผู้นาพาการเดินทางในครัง้ นี”้
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