
 

 
 
 
 
 

รหัสโปรแกรม : 23683  (กรุณาแจ้งรหัสโปรแกรมทุกครั้งที่สอบถาม) 

 
 



 

Filght Date Origin Destination Departure Arrival ใช้เวลาบิน 

SG741 DAY 1     
(26/10/65) 

สุวรรณภูมิ(BKK) เดลล(ีDEL) 03.45 Lt. 06:20 Lt. 
4.05 

SG8963 DAY 1     
(26/10/65) 

เดลล(ีDEL) ศรีนาคา(SXR) 09:25 Lt. 11:00 Lt. 
1.35 

SG8961 DAY 4     
(29/10/65) 

ศรีนาคา(SXR) เดลล(ีDEL) 11:35 Lt. 13:20 Lt. 
1.40 

SG87 DAY 4     
(29/10/65) 

เดลล(ีDEL) สุวรรณภูมิ
(BKK) 

21:10 Lt. 02:45 Lt.+1 
4.05 

Date Program Hotel B L D 

DAY 1   (พุธ 26/10/65) สุวรรณภูมิ-เดลล-ีศรีนาคาร-์กุลมาร์ค-ศรีนาคาร ์ House Boat / / / 
DAY 2  (พฤหัส 

27/10/65) 
ศรีนาคาร-์พาฮาแกรม-ชาลิมาร์-นิชาน-ศรีนาคาร ์ House Boat / / / 

DAY 3  (ศุกร์ 28/10/65) ศรีนาคาร-์โซนามาร์ค-ศรีนาคาร ์ Heritage luxury / / / 
DAY 4  (เสาร์ 29/10/65) ศรีนาคาร-เดลล-ีสนามบนิสุวรรณภูมิ - / / - 

DAY 5  (อาทิตย์ 
30/10/65) 

สนามบินสุวรรณภูมิ - - - - 

 

DAY 1 (26/10/65) สนามบินสุวรรณภูมิ-เดลล-ีศรีนาคาร์-กุลมาร์ค-ล่องเรือชิคารา-บ้านเรือ 

00.45 น.   คณะเดินทางพร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ขาออก ประตู 3 แถว G  สายการบิน Spice jet AIRLINE 
เจ้าหน้าที่ของบริษัท คอยให้การต้อนรับและ อ านวยความสะดวกด้านเช็คอิน  

 (การเดินทางสายการบินระหว่าประเทศ อาจมีการตรวจเอกสาร กรุณาเผื่อเวลาด้วยนะคะ) 

ข้อแนะน า    กระเป๋าสัมภาระ เนื่องจากเที่ยวบินภายในประเทศอินเดีย มีการจ ากัดน ้าหนักกระเป๋าสัมภาระ อนุญาตให้
โหลดกระเป๋าสัมภาระลงใต้ท้อง เครื่องบินได้ท่านละ ไม่เกิน 20 กก. (จ านวน 1 ใบ/ท่าน) และสามารถน าขึ้น
เครื่องได้ท่านละ ไม่เกิน 7 กก. (จ านวน 1 ใบ/ ท่าน) หากมีน ้ าหนักเกินกรณีนี้ สายการบินจ าเป็นต้องเรียกเก็บ
ค่าใช้จ่ายเพ่ิมเติม ซึ่งลูกค้าจ าเป็นต้องช าระเองตามจริงทั้งหมด จึง ขอความร่วมมือในการค านวณน ้าหนัก
สัมภาระก่อนเดินทางทุกครั้ง เที่ยวบิน โปรแกรม และเมืองที่พักอาจมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสม ให้
สอดคล้องกับเวลา สถานการณ์ และสภาพ อากาศ โดยค านึงถึงประโยชน์ของลูกค้าเป็นส าคัญ 

03.45 น. โดยสายการบิน Spice jet เที่ยวบิน SG741 เหินฟ้าสู่ เดลลี  
06.20 น.  เดินทางถึง Indira Gandhi International Airport สนามบินนานาชาติอินทิรา เมืองเดลลี  เมืองหลวงของ

ประเทศอินเดีย(เวลาที่อินเดียช้ากว่าบ้านเรา  ประมาณ 1.30 ชั่วโมง) เดินทางสู่ สนามบินภายในประเทศ  
เช้า รับประทานอาหารเช้า(1) set box 



 

 
09.25 น. โดยสายการบิน SpiceJet เที่ยวบิน SG8963 เหินฟ้าสู่ ศรีนาคาร์ 
11.00 น. เดินทางถึงสนามบินศรีนาคา หรือ Sheikh Ul-Alam International Airport Srinagar(ศรีนาคาร์) เมืองหลวง

ฤดูร้อนของแคว้นจามมู-แคชเมียร์ เมืองแห่งทะเลสาบขนาดใหญ่ คือ ทะเลสาบดาล และทะเลสาบนากิ้น ตั้งอยู่ 
ใจกลางของหุบเขาแคชเมียร์ที่ระดับความสูง 1,730 เมตร มีทิวทัศน์สวยงามยิ่งสามารถเยี่ยมชมได้ท้ังปี   

 
 น าท่านเดินทางโดยรถ TEMPO  คันละ 8-12 ท่าน  
เที่ยง เพ่ือความสะดวกต่อการเดินทางท่องเที่ยว จึงรับประทานอาหารกลางวัน(2) แบบ set box  
 แล้วออกเดินทางสู่ด้านตะวันตกเฉียงใต้สู่กุลมาร์ค ระยะทางประมาณ 112 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 

2 ชั่วโมง  (อยู่สูงจากระดับน ้าทะเล 2,730 เมตร) เป็นภูเขาที่สวยงามที่สุดแห่งหนึ่งในแคชเมียร์ เดิมเรียกเการิ
มาร์ค ตั้งโดยสุลต่าน ยูซุปชาร์ ในศตวรรษที่ 16 เนื่องจากที่นี่เป็นทุ่งหญ้าที่เต็มไปด้วยดอกไม้ป่าตามฤดูกาล 
และในปัจจุบันยังเป็นสถานที่ตั้งของสนามกอล์ฟ 18 หลุมที่สูงที่สุดในโลก และมีสถานที่เล่นสกีในฤดูหนาวด้วย 
ตลอดเส้นทางสู่กุลมาร์คจะผ่านทุ่งนาข้าว หมู่บ้านชาวพ้ืนเมืองฝูงแกะตามภูเขา และเทือกเขาสลับซับซ้อน
สวยงาม  

 
 น าท่านขึ้น เคเบิลคาร์ เฟส 1 (กระเช้าไฟฟ้าหรือกอนโดลา) ไปจนถึงยอดเขากุลมาร์ค (ซึ่งตรงนี้ต้องรอคิว

กลางแจ้งนาน และอาจเจอแซงคิว ระหว่างรอจะมีกิจกรรมให้เราเล่นรอได้ เช่น ลากเลื่อน ไปกลับ ประมาณ 1 
กิโล หรือ สกี ค่าเล่นประมาณ 300 – 500 รูปี หรือจะถ่ายรูปกับสกีอย่างเดียวก็ได้ค่ะ ประมาณ 100-200 รูปี ) 
ระหว่างทางขึ้นสู่ยอดเขากุลมาร์ค ท่านจะพบเห็นหมู่บ้านยิปซี ซึ่งจะอพยพไปอยู่ทีเมือง จัมมู ในช่วงฤดูหนาว 
และจะกลับมาอยู่อาศัยในช่วงฤดูร้อน บนยอดเขากุลมาร์คนี้ ให้เวลาอิสระท่าน (ซึ่งตรงนี้ก็จะมีลากเลื่อน และ 
สกีให้เล่นอีกเช่นกัน หรือ จะขึ้นเคเบิลคาร์ ไปเฟส 2 ก็ได้ (ค่าขึ้นต้องจ่ายเอง ประมาณ 1000 รูปี)  ถ่ายรูปกับ



 

ทิวทัศน์ภูเขา ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของเทือกเขาหิมาลัยที่ปกคลุมด้วยหิมะสวยงามในทุกทิศทาง สมควรแก่เวลาน า
ท่านเดินทางกลับสู่ศรีนาคา  

 น าท่านลงล่องเรือชิคารา ชมความงดงามของทะเลสาบดาล ระหว่างทางจะผ่านสวนผักลอยน ้าและร้านค้าที่
ปักหลักกันกลางทะเลสาบและตามสันดอน สัมผัสวิถีชีวิตให้เต็มรูปแบบของพ่อค้า (พ่อค้าจริงๆ ไม่มีแม่ค้า) และ
ชาวสวนผัก ที่พร้อมใจกันมาซื้อขายแลกเปลี่ยนผลิตผลที่ตลาดน ้า   

 

 

 
ค ่า รับประทานค ่า(3)บนเรือที่พัก 
พักท่ี  House Boat หรือเทียบเท่า 

 
 

DAY 2  (27/10/65)        ศรีนาคาร์-พาฮาแกรม- สวนชาลิมาร์-สวนนิชาน-ศรีนาคาร์ 

07.00 น. รับประทานอาหารเช้า(4)ท่ี ห้องอาหารที่พักเรือ 



 

 

 
08.00 น. ออกเดินทางสู่ หุบเขาแกะ หรือ พาฮาลแกม ห่างจากเมืองศรีนาคาไปทางทิศตะวันออกประมาณ 87 กิโลเมตร 

ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3 ชั่วโมง หมู่บ้านนี้ตั้งอยู่บนความสูง 2,130 เมตร จากระดับน ้าทะเล  เป็นสถานที่มี
ชื่อเสียงที่สุดของอุตสาหกรรมภาพยนตร์ของอินเดีย ระหว่างทางสองข้างทางท่านจะผ่านพบวิถีชีวิตของชาวแคช
เมียร์ที่หลากหลาย เช่นหมู่บ้านที่ท าครกหิน หมู่บ้านที่ท าไม้แบดส าหรับกีฬาคลิกเก็ต ที่เราจะพบเห็นชาวแคช
เมียร์เล่นกีฬาประเภทนี้ได้ตามสนามท่ัวไป  ไม้แบดนี้ท ามาจากต้นหลิว (Willow Tree) ซึ่งพบเห็นได้ทั่วไปทั้งใน
และนอกเมือง แต่จะพบเห็นได้มาก ระหว่างทางสู่เมืองพาฮาลแกม นอกจากนี้ จะได้เห็นทุ่งโล่งๆ ซึ่งในฤดูใบไม้
ร่วงประมาณเดือนตุลาคม ท้องทุ่งแห่งนี้เป็นแหล่งปลูกหญ้าฝรั้น หรือ Saffron ที่ใหญ่ที่สุด ลักษณะดอกจะเป็น
สีม่วงคล้ายๆ ดอกอัญชัญ ว่ากันว่าเกสรของหญ้าฝรั้นมีสรรพคุณในการช่วยลดคลอเรสเตอรอลได้ดี ตลอดสอง
ข้างทางชมทิวทัศน์ที่สวยงามของหมู่บ้านต่างๆ  ทุ่งนา ทุ่งหญ้าและต้นสนยักษ์ ป่าสมบูรณ์ที่สวยงาม และเป็น
ฉากของภาพยนตร์มาหลายเรื่อง เส้นทางในช่วงเดือนเมษายนท่านจะได้สัมผัสกับทุ่งดอกมัสตาดสีเหลืองขนาด
ใหญ่ทุ่งดอกทิวลิปป่าและวิวทิวทัศน์อันสวยงามระหว่างทาง  

 
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน(5)ท่ี ภัตตาคาร 
 หลังจากนั้นท่านสามารถเดินชมหุบเขา มีสายน ้าที่ไหลมาบรรจบกันเป็นแม่น ้าริดเดอร์ ที่พาฮาลแกมท่าน

สามารถขี่ม้าแคระ (มีคนจูง) ชมความงามของธรรมชาติ ป่าสนขนาดใหญ่และหมู่บ้านที่มีวิถีชีวิตแบบพ้ืนบ้าน
ของชาว แคชเมียร์ เส้นทางการขี่ม้าอาจแตกต่างไปตามฤดูกาล บางช่วงอาจเป็นเส้นทางไต่เขาสูงชัน ส าหรับ
ท่านที่กลัวความสูงโปรดพิจารณาก่อนตัดสินใจ การขี่ม้าจะใช้เวลาไป-กลับประมาณ 1-2 ชั่วโมง ท่านที่ต้องการ
ขี่ม้าซึ่งจะมี 2 แห่งนะคะในทริปนี้ แต่ทัวร์แนะน าให้ขี่ที่นี่ค่ะ (ค่าขี่ม้าไม่รวมในค่าทัวร์ ราคาประมาณ 1600 รูปี) 
จนได้เวลาเดินทางกลับสู่ ศรีนาคาร์ น าท่านเดินทางกลับสู่ศรีนาคา เพ่ือน าท่าน ชม สวนชาลิมาร์ ที่สร้างขึ้น
สมัยราชวงศ์โมกุลในเมืองศรีนาคา แคชเมียร์เป็น แคว้นที่มีชื่อเสียงในการจัดสวนตามแบบสมัยของราชวงศ์โม
กุล เนื่องจากภูมิอากาศเย็นเหมาะสมในการเจริญเติบโตของต้นไม้ดอกไม้ จึงกลายเป็นที่ประทับพักผ่อนของ



 

กษัตริย์ราชวงศ์โมกุลในอดีต สวนชาลิมาร์แห่งนี้เป็นสวนแห่งความรักสร้างโดยจักรพรรดิ์ชาฮังคี น ้าพุภายใน
สวนเกิดขึ้นได้โดยแรงดันน ้าธรรมชาติที่มาจากภูเขา ในช่วงฤดูร้อนท่านจะได้พบกับดอกไม้นานาพรรณ รวมทั้ง
ต้นชีน่าร์ (ชื่อต้นไม้ที่เรียกตามท้องถิ่น) หรือ ต้นเมเปิ้ล ขนาดใหญ่ในสวนแห่งนี้ บางต้นมีอายุกว่า 300 -400 ปี 
จากนั้นชม สวนนิชาน ตั้งอยู่บนฝั่งของทะเลสาบดาล มีภูเขาซาร์บาวาลตั้งเป็นฉากหลัง เป็นสวนที่ใหญ่ที่สุด มี
ต้นเมเปิ้ลอายุกว่า 400 ปี รวมถึงดอกบัวสวรรค์ ที่หาพบเห็นได้ยาก และดอกไม้นานาชนิดตามฤดูกาล ดื่มด ่ากับ
บรรยากาศยามพระอาทิตย์ตกดิน และหนุ่มสาวแคชเมียร์ที่มักใช้สถานที่แห่งนี้เป็นที่นัดหมาย  

 
19.00 น. รับประทานอาหารค ่า(6)ท่ี ห้องอาหารบนเรือ 
พักท่ี  House Boat หรือเทียบเท่า  

 
 

DAY 3 (28/10/65) ศรีนาคาร-์โซนามาร์ค-ศรีนาคาร ์  

 
 
 
 
 
 
  
เช้า    รับประทานอาหารเช้า(7) จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ น าท่านเดินทางสู่ โซนามาร์ค ซึ่งจะพบทิวทัศน์ที่น่าตื่นเต้น

กับเส้นทางที่ไต่ความสูงไล่ขึ้นไปถึงระดับ 3,000 ม. จากระดับน ้าทะเล ชมทิวทัศน์ของชาวชนบทแคชเมียร์ ห่าง
จากศรีนาคา 96 กิโลเมตร และมีเทือกเขาหิมาลัยเป็นฉากหลัง ที่เรียกขานตามท้องถิ่นว่า ทาจิวาส ภูเขาซึ่งปก
คลุมไปด้วยหิมะตลอดปี มีแม่น ้าสินธุ ลดเลี้ยว ผ่านหุบเขาในอีกฟากของถนน  “โซนามาร์ค” เป็นสถานที่
เริ่มต้นมุ่งหน้าสู่ ลาดัคห์ หรือรู้จักกันดีในชื่อว่า “ประตูสู่ลาดัคห์”    

เที่ยง            รับประทานอาหารกลางวัน(8) 
บ่าย น าท่านชมธรรมชาติสัมผัสอากาศท่ีหนาวเย็น ชมวิวภูเขาท่ีปกคลุมด้วยหิมะขาวโพลน และถนนที่เต็มไปด้วยธาร

น ้าแข็ง ถนนบางช่วงต้องตัดผ่านช่องน ้าแข็งขนาดใหญ่  ที่นี่จะมีกิจกรรมแบบแคชเมียร์ให้ท่านได้ลองหา



 

ประสบการณ์ การนั่งเลื่อน (มีคนลาก) สู่เนินหิมะด้านบนจากนั้นปล่อยให้ลื่นไหลลง ลงมา (ค่าเลื่อนไม่รวมในค่า
ทัวร์ โปรดสอบถามรายละเอียดจากหัวหน้าทัวร์) ได้เวลาพอสมควร เดินทางกลับ แวะชมฟาร์มปลาเทราท์ และ
ให้ท่านได้แวะถ่ายรูปข้างทางตามอัธยาศัย  

ค ่า รับประทานอาหารค ่า(9) 
พักท่ี  17 Mile หรือเทียบเท่า 
 

DAY 4 (29/10/65)     ศรีนาคาร-์มัสยิดจาร์มา-โรงงานพรม-เดลลี-อัครา 

 
 เช้า                รับประทานอาหารเช้า(10) 
                      น าท่านชม มัสยิดจาร์มา ซึ่งเป็นมัสยิสเก่าแก่แห่งเมืองศรีนาคาและให้ท่านได้ช้อปปิ้งสินค้าพ้ืนเมืองที่

ตลาดพื้นเมืองรอบๆ มัสยิด น าท่านชม โรงงานพรม แล้วเดินทางสู่ สนามบินศรีนาคาร์ 
11.35 น. โดยสายการบิน Spice Jet เที่ยวบิน SG8374 เหินฟ้าสู่ เดลลี  
เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน(11) set box 
13.20 น. เดินทางถึง สนามบินเดลลี น าท่านเปลี่ยนเครื่องเดินทางกลับ สนามบินสุวรรณภูมิ 
 รับประทานอาหารค ่าอิสระ ภายในสนามบิน 
21.10 น. โดยสายการบิน Spice Jet เที่ยวบิน SG740 เหินฟ้าสู่ สนามบินสุวรรณภูมิ 
 

DAY 5 (30/10/65)    สนามบินสุวรรณภูมิ   

02.45 น. เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ   
หมายเหตุ โปรแกรมอาจมีการเปลี่ยนตามความสภาพอากาศ และความเหมาะสม โดยค านึงถึงประโยชน์ของลูกค้าเป็นส าคัญ 
 

ก าหนดวันเดินทาง ราคาท่านละ พักเดี่ยว 

26 – 30 ตุลาคม 2565 (5D 3N) 26,500 100 USD / 3,500 บาท 

 
 
เงื่อนไขการช าระเงิน  ช าระเงินท่านละ 15,000 บาท , ส่วนที่เหลือช าระก่อนการเดินทาง 20 วัน  
 
เงื่อนไขการให้บริการ   (ที่ท่านควรทราบก่อนส ารองท่ีนั่ง)  

* กรณียกเลิกก่อนการเดินทาง 45 วันขึ้นไป **เฉพาะช่วงที่ไม่ใช่เทศกาลหรือวันหยุดยาว** คืนเงินทั้งหมด 



 

(ยกเว้น กรณีที่มีการการันตีค่ามัดจ ากับสายการบิน , ที่พัก  ,ร้านอาหาร โดยตรงหรือโดยการผ่านตัวแทนใน
ประเทศหรือต่างประเทศและไม่อาจขอคืนเงินได้)** 
* กรณียกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วัน **เฉพาะช่วงเทศกาลหรือวันหยุดยาว** เก็บค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง

ทั้งหมด 
* กรณียกเลิกก่อนการเดินทาง 15 วัน เก็บค่าใช้จ่าย 50% ของราคาทัวร์ 
* กรณียกเลิกก่อนการเดินทาง 7 วัน เก็บค่าใช้จ่าย 100% ของราคาทัวร์ 

 
อัตราค่าบริการนี้รวม 

 ค่าตั๋วเครื่องบิน  เดินทางไป-กลับ พร้อมคณะ จ านวน 4 เที่ยวบิน (น ้าหนักกระเป๋าโหลด 20 kg./ท่าน) 
      (สุวรรณภูม-ิเดลลี , เดลลี-ศรีนาคา , ศรีนาคา-เดลลี , เดลลี-สุวรรณภูมิ) 
 ค่าอาหารครบทุกมื้อ และ มีเสริมอาหารไทยแบบเลิสรส 
 ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆ และค่ายานพาหนะทุกชนิดส าหรับน าเที่ยว ตามท่ีระบุไว้ในรายการ 
 ค่าวีซ่าเข้าประเทศอินเดียแบบ E-VISA SINGLE ENTRY เข้า-ออกได้ 1 ครั้ง และอนุญาตให้พ านักอยู่ได้ไม่เกิน 30 

วัน 
พร้อม กรอกใบ Air Suvidha  
 หัวหน้าทัวร์ไทย และไกด์ท้องถิ่น และ คนขับรถอินเดีย ผู้ช านาญเส้นทาง ดูแลตลอดการเดินทาง 
 ค่าประกันชีวิตกรณีอุบัติเหตุในระหว่างการเดินทาง คุ้มครองในวงเงินไม่เกินท่านละ 1,000,000 บาท และค่า

รักษาพยาบาลกรณีอุบัติเหตุในวงเงินไม่เกิน ท่านละ 500,000 บาท(ตามเงื่อนไขกรมธรรม์) 
 โรงแรมที่พัก จ านวน 3 คืน (Houst Boat 2 คืน และ ศรนีาคาร์ 1 คืน) พักห้องละ 2-3 ท่าน      
  ค่าอาหารตามรายการและน ้าดื่มค่ารถน าเที่ยวตามโปรแกรม                                                                                                                                                                                                                    
 ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่าง ๆ ตามรายการที่ระบุ 

 
อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม 
 ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าเครื่องดื่มและค่าอาหารที่สั่งเพ่ิมเอง , ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด 

ค่าอาหารและเครื่องดื่มสั่งพิเศษนอกรายการ ค่าซักรีด, ค่าโทรศัพท์ทางไกล, ค่าอินเตอร์เน็ต ฯลฯ (กรุณาสอบถามจาก
หัวหน้าทัวร์ก่อนการใช้บริการ) 

 ค่าท าหนังสือเดินทาง, ค่าท าใบอนุญาตกลับเข้าประเทศของคนต่างชาติ หรือ คนต่างด้าว (เป็นหน้าที่ของผู้เดินทางใน
การจัดท าเอง) 

 ค่าปรับ ส าหรับน ้าหนักกระเป๋าเดินทางท่ีเกินจากท่ีทางสายการบินก าหนดไว้ 
 ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ตามความเหมาะสม ขึ้นอยู่กับความพอใจในการตอบแทนการบริการ 
 ค่าทิปส าหรับ พนักงานยกกระเป๋าที่โรงแรม 
 ค่าทิป(แคชเมียร์) ไกด์ท้องถิ่น และ คนขับรถ 1,500 บาท/ทริป/ลูกทัวร์ 1 ท่าน 

(ทิปหัวหน้าทัวร์แล้วแต่ความกรุณาของลูกค้าคะ) 
 
เงื่อนไขและข้อก าหนดอื่นๆ 

 รายการทัวร์นี้เป็นการท่องเที่ยวแบบหมู่คณะ (Join Tour)  

https://www.thaitravelcenter.com/th/tour/detail/5985/#other_condition


 

 ทัวร์นี้ขอสงวนสิทธิ์ส าหรับผู้เดินทางที่ถือหนังสือเดินทางธรรมดา (หน้าปกสีน ้าตาล / เลือดหมู) เท่านั้น กรณีที่ท่านถือ
หนังสือเดินทางราชการ  (หน้าปกสีน ้าเงินเข้ม) หนังสือเดินทางทูต (หน้าปกสีแดงสด) และต้องการเดินทางไปพร้อม
คณะทัวร์อันมีวัตถุประสงค์เพ่ือการท่องเที่ยว โดยไม่มีจดหมายเชิญ หรือ เอกสารใดเชื่อมโยงเกี่ยวกับการขออนุญาตการ
ใช้หนังสือเดินทางพิเศษอ่ืนๆ หากไม่ผ่านการอนุมัติของเคาท์เตอร์ เช็คอิน ด่านตรวจคนเข้าเมือง ทั้งฝั่งประเทศไทยขา
ออก และ ต่างประเทศขาเข้าไม่ว่ากรณีใดก็ตาม ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการไม่รับผิดชอบความผิดพลาดที่จะเกิดขึ้น
ในส่วนนี้ และ ทัวร์นี้เป็นทัวร์แบบเหมาจ่าย หากท่านไม่ได้ร่วมเดินทางหรือใช้บริการตามที่ระบุไว้ในรายการไม่ว่า
บางส่วนหรือทั้งหมด หรือถูกปฏิเสธการเข้า-ออกเมือง หรือด้วยเหตุผลใดๆก็ตาม ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงิน
ค่าบริการไม่ว่าบางส่วนหรือทั้งหมดให้แก่ท่านไม่ว่ากรณีใดๆก็ตาม 

 ในระหว่างการท่องเที่ยวนี้ หากท่านไม่ใช้บริการใดๆ ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน ถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่สามารถเรียกร้อง
ขอคืนค่าบริการได ้

 หากท่านไม่เดินทางกลับพร้อมคณะทัวร์ ตั๋วเครื่องบินขากลับซึ่งยังไม่ได้ใช้ ไม่สามารถน ามาขอคืนเงินได้ 
 ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิก หรือเปลี่ยนก าหนดการเดินทาง หากมีผู้ร่วมเดินทางในคณะทัวร์ ไม่ครบตามที่

ก าหนดไว้ 
 ค่าบริการที่ท่านช าระกับทางบริษัทฯ เป็นการช าระแบบเหมาขาด และทางบริษัทฯ ได้ช าระให้กับบริษัทฯ ตัวแทนแต่ละ

แห่งแบบเหมาขาดเช่นกัน ดังนั้นหากท่านมีเหตุอันใดที่ท าให้ท่านไม่ได้ท่องเที่ยวพร้อมคณะตามรายการที่ระบุไว้ ท่านจะ
ขอคืนค่าบริการไม่ได ้

 กรณีเกิดความผิดพลาดจากตัวแทน หรือ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จนมีการยกเลิก ล่าช้า เปลี่ยนแปลง การบริการจากสาย
การบิน บริษัทขนส่ง หรือ หน่วยงานที่ให้บริการ บริษัทฯ จะด าเนินโดยสุดความสามารถท่ีจะจัดบริการทัวร์อ่ืนทดแทน
ให้ แต่จะไมค่ืนเงินให้ส าหรับค่าบริการนั้นๆ 

 บริษัทฯ และตัวแทนของบริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายการทัวร์ตามความเหมาะสม ให้สอดคล้องกับ
สถานการณ์ ข้อจ ากัดด้านภูมิอากาศ และเวลา ณ วันที่เดินทางจริง ทั้งนี้ทางบริษัทฯ จะยึดถือและค านึงถึงความ
ปลอดภัย รวมถึงประโยชน์สูงสุดของลูกค้าส่วนมากเป็นส าคัญ 

 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาและเงื่อนไขต่างๆ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทั้งนี้ให้ขึ้นอยู่กับดุลย
พินิจของบริษัทฯ เท่านั้น อีกท้ังข้อสรุปและข้อตัดสินใดๆ ของบริษัทฯ ให้ถือเป็นข้อยุติสิ้นสุดสมบูรณ์ 

 โปรแกรมทัวร์นี้จะสามารถออกเดินทางได้ต้องมีจ านวนผู้เดินทางข้ันต ่ารวมในคณะตามท่ีก าหนดไว้เท่านั้น หากมีจ านวน
ผู้เดินทางรวมแล้วน้อยกว่าที่ก าหนดไว้ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกหรือปรับเปลี่ยนการเดินทางได้ 

 กรณีที่ ท่านไม่ได้ท าการทักท้วงใดๆ แบบไปลายลักษณ์อักษร บริษัทฯ ถือว่าท่านได้ ตกลงรับทราบเงื่อนไข และ
ข้อก าหนดทั้งหมด ของบริษัทฯ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยหากเกิดความเสียหายใดๆ ขึ้น บริษัทฯ ไม่ต้องรับผิดชอบ ใดๆ 
ทั้งสิ้น 

 
เงื่อนไขนอกเหนือความรับผิดชอบ 

 บริษัทฯ รับเฉพาะผู้มีวัตถุประสงค์เดินทางเพ่ือท่องเที่ยวเท่านั้น การเดินทางของผู้เดินทางด้วยวัตถุประสงค์แอบแฝงอ่ืน 
ๆ เช่น การไปค้าแรงงาน การค้าประเวณี การค้ามนุษย์ การขนส่งสินค้าหนีภาษี การขนยาเสพติด การโจรกรรม การขน
อาวุธสงคราม การก่อการร้าย และ อ่ืน ๆ ที่เข้าข่ายผิดกฏหมาย ผิดศีลธรรมอันดี บริษัทฯ มิได้มีส่วนรู้เห็น เกี่ยวข้อง 
หรือ มีส่วนต้องรับผิดชอบใด ๆ กับการกระท าดังกล่าวทั้งสิ้น 

https://www.thaitravelcenter.com/th/tour/detail/5985/#irresponsibility


 

 หากผู้เดินทางถูกเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองของประเทศนั้นๆ ปฏิเสธการเข้า - ออกเมือง ด้วยเหตุผลใดๆ ก็ตาม ถือ
เป็นเหตุผลซึ่งอยู่นอกเหนืออ านาจ และความรับผิดชอบของบริษัทฯ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบคืนเงิน
ทั้งหมด 

 บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองของประเทศไทยงดออกเอกสารเข้าเมืองให้กับชาวต่างชาติ หรือ 
คนต่างด้าวที่พ านักอยู่ในประเทศไทย แต่จะท าหน้าที่ช่วยเหลือเจรจา แต่อ านาจสิทธิ์ขาดเป็นของทางกองตรวจคนเข้า
เมือง 

 ผู้เดินทางต้องใช้วิจารณญาณส่วนตัวและรับผิดชอบต่อการตัดสินใจในการเลือกซื้อสินค้าต่าง ๆ ในระหว่างการเดินทาง
ท่องเที่ยวด้วยตัวท่านเอง บริษัทฯ จะไม่สามารถรับผิดชอบใด ๆ หากเกิดความไม่พึงพอใจในสินค้าที่ผู้เดินทางได้ซื้อ
ระหว่างการเดินทางท่องเที่ยวนี้ 

 ผู้เดินทางต้องรับผิดชอบต่อการจัดเก็บ และ ดูแลทรัพย์สินส่วนตัว ของมีค่าต่าง ๆ อย่างระมัดระวัง บริษัทฯ จะไม่
สามารถรับผิดชอบใด ๆ หากเกิดการสูญหายของ ทรัพย์สินส่วนตัว ของมีค่าต่าง ๆ ระหว่างการเดินทางท่องเที่ยว อันมี
สาเหตุมาจากผู้เดินทาง 

 บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อการสูญหายของทรัพย์สิน และ สัมภาระระหว่างการเดินทางอันมีสาเหตุมาจากสนามบิน 
สายการบิน บริษัทขนส่ง โรงแรม หรือ การโจรกรรม แต่จะท าหน้าที่เป็นตัวแทนในการเรียกร้องค่าชดใช้ให้กับผู้เดินทาง 

 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ที่เกิดจากการยกเลิกหรือความล่าช้าของสายการบิน ภัย
ธรรมชาติ การนัดหยุดงาน การจลาจล การปฏิวัติ รัฐประหาร ที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของทางบริษัทฯ หรือ 
ค่าใช้จ่ายเพ่ิมเติมที่เกิดขึ้นทางตรง หรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่วย การถูกท าร้าย การสูญหาย ความล่าช้า หรือ จาก
อุบัติเหตุต่างๆ 

 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบใด ๆ ต่อการไม่เป็นไปตามความคาดหวัง และความไม่พึงพอใจของผู้เดินทาง ที่
เกี่ยวข้องกับ สภาพธรรมชาติ ภูมิอากาศ ฤดูกาล ทัศนียภาพ วัฒนธรรม วิถีและพฤติกรรมของประชาชนในประเทศที่
เดินทางไป 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

หากสนจองกรุณาติดต่อ 
 สอบถามผ่าน Line กด -> https//:lin.ee/5nDHUO6 
 จองทัวร์ผ่าน FB inbox ก็ได้เช่นกัน -> http//:m.me/unithaitrip 
 หรือโทร 02-234-5936 
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