
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นิวเดลล-ีศรีนาคา – สวนชาร์ลมิาร์ – โซนามาร์ค – กราเซียร์ – เทือกเขาหิมาลยั – ช็อปป้ิงสินค้าพืน้เมือง 

แคชเมยีร์ – กลุมาร์ค – สกรีีสอร์ท – ตลาดน า้ – อคัรา – ทชัมาฮาล – อคัราฟอร์ท 

 

 

  

วนัทีห่น่ึง สนามบินสุวรรณภูม-ิเดลล ี

23.30 น.  พร้อมกนัท่ีสนามบินสุวรรณภูมิ เคาทเ์ตอร์ สายการบิน SPICE JET  โดยมีเจา้หนา้ท่ี  Siamtogo คอยดูแล และ

อ านวยความสะดวก 

วนัทีส่อง สนามบินสุวรรณภูม-ินิวเดลล-ีศรีนาคา--สวนชาร์ลมิาร์ 

6.25 น.  เดินทางถึงสนามบินเดลลี  

10.10 น.  เดินทางโดยสายการบิน SpiceJet เท่ียวบินท่ี SG937 สู่ศรีนาคา (บินภายในประเทศ สนามบินเข้มงวด) 

12.45 น.  เดินทางถึงสนามบินศรีนาคาเมืองหลวงของแควน้จามมู-แคชเมียร์  น าท่านเขา้ชม  สวนชาลมิาร์ สร้างข้ึนสมยั
ราชวงศโ์มกุลในเมืองศรีนาคา แคชเมียร์เป็นแควน้ท่ีมีช่ือเสียงในการจดัสวนตามแบบสมยัของราชวงศโ์มกุล 
เน่ืองจากภูมิอากาศเยน็เหมาะสมในการเจริญเติบโตของตน้ไมด้อกไม ้จึงกลายเป็นท่ีประทบัพกัผอ่นของ
กษตัริยร์าชวงศโ์มกุลในอดีต สวนชาลิมาร์แห่งน้ีเป็นสวนแห่งความรักสร้างโดยจกัรพรรด์ิชาฮงัคี น ้าพุภายใน
สวนเกิดข้ึนไดโ้ดยแรงดนัน ้าธรรมชาติท่ีมาจากภูเขา ในช่วงฤดูร้อนท่านจะไดพ้บกบัดอกไมน้านาพรรณ 
รวมทั้งตน้ชีน่าร์ (ช่ือตน้ไมท่ี้เรียกตามทอ้งถ่ิน) หรือ ตน้เมเป้ิล ขนาดใหญ่ในสวนแห่งน้ี บางตน้มีอายกุวา่ 300-



 

400 ปีจากนั้นชมสวนนิชาน ตั้งอยูบ่นฝ่ังของทะเลสาบดาล มีภูเขาซาร์บาวาลตั้งเป็นฉากหลงั เป็นสวนท่ีใหญ่
ท่ีสุด มีตน้เมเป้ิลอายกุวา่ 400 ปี รวมถึงดอกบวัสวรรค ์ท่ีหาพบเห็นไดย้าก และดอกไมน้านาชนิดตามฤดูกาล  

 เยน็  น าท่านเชคอินโรงแรมเรือ  Royal house boat หรือ Alexandra Houseboat   ในทะเลสาบ Dal โดยเรือชิคาล่า 

  รับประทานอาหารเยน็ท่ีโรงแรม และพกัผอ่นตามอธัยาศยั 

วนัทีส่าม ศรีนาคาร์-โซนามาร์ค-กราเซียร์-เทือกเขาหิมาลยั-ชอปป้ิงสินค้าพืน้เมือง-ศรีนาคาร์ 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ท่ีโรงแรม  น าท่านเดินทางโดยรถ TEMPO คนัละ 10-12 ท่าน สู่ศรีนาคา จากนั้นนาท่าน

เดินทางสู่  โซนามาร์ค ซ่ึงจะพบทิวทศัน์ท่ีน่าต่ืนเตน้กบัเส้นทางท่ีไต่ความสูงไล่ข้ึนไปถึงระดบั2,690 ม. จาก

ระดบันา้ทะเล ชมทิวทศัน์ของชาวชนบทแคชเมียร์ ห่างจากศรีนาคา 96 กิโลเมตร และมีเทือกเขาหิมาลยัเป็น

ฉากหลงั ท่ีเรียกขานตามทอ้งถ่ินวา่ ทาจิวาส ภูเขาซ่ึงปกคลุมไปดว้ยหิมะตลอดปี มีแม่นา้สินธุ ลดเล้ียวผา่นหุบ

เขาในอีกฟากของถนน “โซนามาร์ค” เป็นสถานท่ีเร่ิมตน้มุ่งหนา้สู่ ลาดคัห์ หรือรู้จกักนัดีในช่ือวา่ “ประตูสู่

ลาดคัห์” รับประทานอาหารกลางวนั set box นาท่านชมธรรมชาติสัมผสัอากาศท่ีหนาวเยน็ ชมววิภูเขาท่ีปก

คลุมดว้ยหิมะขาวโพลน และถนนท่ีเตม็ไปดว้ยธารนา้แขง็ ถนนบางช่วงตอ้งตดัผา่นช่องนา้แขง็ขนาดใหญ่ท่ีน่ี

จะมีกิจกรรมแบบแคชเมียร์ใหท้่านไดล้องหาประสบการณ์ การนัง่เล่ือน (มีคนลาก) สู่เนินหิมะดา้นบนจากนั้น

ปล่อยใหล่ื้นไหลลงมา (ค่าเล่ือนหรือข่ีมา้ ประมาณ 300-500 รูปีไม่รวมในค่าทวัร์ โปรดสอบถามรายละเอียด

จากหวัหนา้ทวัร์) ไดเ้วลาพอสมควร จากนั้นน าท่านเดินทางสู่เมือง  พาฮาลแกม (Pahalgam)  หรือหุบเขาแกะ 

เดิมเป็นหมู่บา้นของคนเล้ียงแกะ อยูห่่างจากศรีนาการ์ออกไปอีก 90 กิโลเมตร เป็นสถานท่ีท่ีภาพยนตร์นิยมมา

ถ่ายท ากนัท่ีน่ี ไดรั้บการขนานนามวา่เป็นเหมือน “สวิตเซอร์แลนด”์ ส่ิงท่ีเหมือนกนัระหวา่งกุลมาร์ค โซนา

มาร์ค และพาฮาลแกม คือในช่วงฤดูหนาวจะมีแต่หิมะปกคลุม อากาศหนาวเยน็ น ้าในล าธารเยน็เฉียบ แม่น ้า

สายยอ่ยๆจะบรรจบรวมกนัเป็น “แม่น ้าลิดดาร์” (Liddar) เป็นแม่น ้าสายส าคญัในพาฮาลแกม นอกจากน้ียงัมี

รานคา้ต่างๆมากมาย ไม่วา่จะเป็นร้านอาหาร ร้านขายเส้ือผา้และสินคา้ต่างๆโดยเฉพาะ หญา้ฝร่ัน (Saffron) มี

สรรพคุณลดโคเลสเตอรอลในร่างกาย มีขายอยูท่ ัว่ไปทัว่ทั้งแคชเมียร์แต่ท่ีพาฮาลแกมคือแหล่งปลูกหญา้ฝร่ันท่ี

ใหญ่ท่ีสุด มีคุณภาพดีกวา่ท่ีอ่ืนนอกจากน้ียงัสามารถท ากิจกรรม ปิกนิก ตกปลา ข่ีมา้ชมววิรอบภูเขา ท่านจะได้

แวะชมหุบเขาแอปเป้ิล ซ่ึงไดข้ึ้นช่ือวา่ แอป เป้ิลท่ีปลูกในแคชเมียร์ ถือวา่เป็นแอปเป้ิลท่ีมีรสชาติอร่อยท่ีสุดใน

อินเดีย และ อร่อยท่ีสุดในโลก น าท่านชมไร่หญา้ฝร่ัน(Saffron) จกัรพรรดิเคร่ืองเทศ ท่ีมีช่ือเสียงมากทางแถบ

น้ีพาท่านข่ีมา้ชมเทือกเขาหิมาลยัท่ีสวยงาม 

เท่ียง รับประทานอาหารเท่ียง หลงัจากนั้นพาท่านแวะชอปป้ิงสินคา้พื้นเมืองเช่น ผา้คลุมไหล ผา้พนัคอ พาสมีนา ซ่ึง

ท าจากเคราแพะและพรมเปอร์เชียท่ีมีช่ือเสียง 

เยน็  กลบัโรงแรม พกัผอ่นตามอธัยาศยั 

วนัทีส่ี่  ศรีนาคา-แคชเมยีร์-กลุมาร์ค-สกรีีสอร์ท  

เชา้  รับประทานอาหารเชา้ท่ีโรงแรม และเชคเอาทอ์อกกจากโรงแรม น าท่านเดินทางสู่กุลมาร์ค 



 

เท่ียง ไกดท์อ้งถ่ินจดัอาหารวา่งเพื่อทานในรถระหวา่งเดินทางไปกุลมาร์ค (Gulmarg) เมืองสกีรีสอร์ทและเป็นเมือง
ท่ีมีภูเขาท่ีสวยงามท่ีสุดแห่งหน่ึงในแคชเมียร์ เดิมเรียกเการิมาร์ค ตั้งโดยสุลต่าน ยซุูปชาร์ ในศตวรรษท่ี 16 
เน่ืองจากท่ีน่ีเป็นทุ่งหญา้ท่ีเต็มไปดว้ยดอกไมป่้าตามฤดูกาล และในปัจจุบนัยงัเป็นสถานท่ีตั้งของสนามกอลฟ์ 
18 หลุมท่ีสูงท่ีสุดในโลก และมีสถานท่ีเล่นสกีในฤดูหนาวดว้ย ตลอดเส้นทางสู่กุลมาร์คจะผา่นทุ่งนาขา้ว 
หมู่บา้นชาวพื้นเมืองฝงูแกะตามภูเขา และเทือกเขาสลบัซบัซอ้นสวยงาม 

รับประทานอาหารเท่ียง  หลงัจากนั้นน าท่านข้ึนกระเชา้ไฟฟ้ากอนโดลาและเล่นสกีหรือกระดานเล่ือนบนยอดเขากุลมาร์ค 

ช่วงเยน็   กลบัท่ีพกั Royal house boat หรือ Alexandra Houseboat   รับประทานอาหารท่ีโรงแรม และพกัผอ่น ตาม
อธัยาศยั 

วนัทีห้่า  ศรีนาคา-ตลาดน า้-เดลล-ีอคัรา 

เชา้  รับประทานอาหารเชา้ท่ีโรงแรม  

น าท่านลงเรือชิคาราสู่ตลาดน ้ าท่ามกลางอากาศเยน็สบาย ระหวา่งทางจะผา่น สวนผกัลอยน า้และร้านคา้ท่ี

ปักหลกักนักลางทะเลสาบและตามสันดอน สัมผสัวถีิชีวติใหเ้ตม็รูปแบบของพ่อคา้ และชาวสวนผกั ท่ีพร้อม

ใจกนัมาซ้ือขายแลกเปล่ียนผลิตผลท่ีตลาดน ้า 

รับประทานอาหารเท่ียงแบบ Hot packed lunch โดยภตัตาคาร  

13.45น.  น าท่านเดินทางโดยสารการบิน SpiceJet เท่ียวบินท่ีSG 144 สู่นิวเดลลี 

16.15 น. เดินทางถึงนิวเดลลี น าท่านเชคอินท่ีโรงแรม  Agra Amar ในเมืองอคัรา รับประทานอาหารค ่าท่ีโรงแรมและ

พกัผอ่นตามอธัยาศยั  

วนัทีห่ก  อคัรา-ทชัมาฮาล-อคัราฟอร์ท-นิวเดลล-ีสุวรรรณภูม ิ

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ท่ีโรงแรม 

น าท่านเท่ียวชมทชัมาฮาล สุสานหินอ่อนท่ีสร้างเพื่อแสดงใหเ้ห็นถึงความรักท่ีสวยท่ีสุดในโลก จนไดเ้ป็นหน่ึง

ในเจด็ส่ิงมหศัจรรยข์องโลก ส่วนท่ีเป็นจุดเด่นของทชัมาฮาลคือหลุมศพของพระนางมุมตชั มาฮาล มเหสีใน

สมเด็จพระจกัรพรรดิซาห์ซะฮนั  เน่ืองจากสมเด็จพระจกัรพรรดิซาห์ซะฮนั ทรงรักพระนางมุมตชัมาก เม่ือ

พระนางสิ้นพระชนม ์ เงินจ านวนมากมายก็ไดใ้ชไ้ปในการสร้างอนุสรณ์แห่งความรักน้ี สร้างตั้งแต่ปี ค.ศ. 

1632 เสร็จส้ิน ค.ศ. 1653  ทชัมาฮาลถือวา่เป็นการรวมสถาปัตยกรรมอิสลาม เปอร์เซีย ออตโตมนั เติร์ก และ

อินเดีย นายช่างท่ีออกแบบช่ือ อุสตาด ไอชา หรืออีกช่ือท่ีรู้จกักนัคือ Ustad Ahmad Lahauri ถูกประหารชีวิต

เม่ือปี ค.ศ. 1648 เพื่อมิใหไ้ปออกแบบสถาปัตกรรมใดๆ ท่ีสวยกวา่ไดอี้ก  

หลงัจากนั้นน าท่านเท่ียวชมพระราชวงัอคัราฟอร์ท ป้อมปราการประจ าเมืองซ่ึงสร้างเป็นก าแพงหินทรายสี
แดง ตั้งตระหง่านสวยงาม ดว้ยสถาปัตยกรรมแบบอคัระ พระเจา้อคับาร์สร้างข้ึนในปี ค.ศ. 1565 และสร้างต่อ



 

เติมกนัเร่ือยมาจนถึงรุ่นหลานคือพระเจา้ชาร์เจฮาน กษตัริยอ์งคท่ี์ 5 ของราชวงศโ์มกุล ซ่ึงปรับเปล่ียนจากป้อม
ปราการทางทหารมาเป็นพระราชวงั มีก าแพงสูงกวา่ 20 เมตร และยาว 2.5 กิโลเมตร ภายในอคัราฟอร์ดมีหอ้ง
สวยงามท่ีสร้างดว้ยหินอ่อนแกะสลกัฝังโดยรอบ โดยเฉพาะหอ้งมุขแปดเหล่ียม ซ่ึงเป็นหอ้งท่ีมีความส าคญั
ท่ีสุดภายในพระราชวงัแห่งน้ี และภายในหอ้งน้ีท่านจะไดพ้บกบัสถานท่ีท่ีกษตัริยช์าร์จาฮาลถูกลูกชายจบัมาขงั
ไวจ้นส้ินพระชนม ์

จากนั้นน าท่าน ช้อปป้ิงสินค้าหัตถกรรม และงานฝีมือพื้นเมือง อาทิเช่นผา้ไหมอินเดียเคร่ืองประดบั อญัมณี 
ไมจ้นัทร์หอมแกะสลกั ผลิตภณัฑจ์ากหินอ่อน ของตกแต่งประดบับา้น 

เท่ียง  รับประทานอาหารเท่ียงท่ีโรงแรม    

ค ่า  รับประทานอาหารเยน็โดยอาหารกล่องท่ีทางไกดจ์ดัเตรียมไวใ้ห ้

21.05 น. เดินทางกลบัสู่กรุงเทพมหานคร โดยสายการบิน SpiceJet  เท่ียวบินท่ี SG87  

วนัทีเ่จ็ด  สุวรรรณภูม-ิกรุงเทพมหานคร 

03.00 น. เดินทางถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ  Siamtogo ส่งคณะโดยสวสัดิภาพ  
 

****************************************************** 
โปรแกรมเดนิทางอาจเปลีย่นแปลงได้ตามความเหมาะสมโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า ท้ังนี้โดยค านึงถึงความปลอดภัยและประโยชน์ของลูกค้าเป็นส าคัญ 

อตัราค่าบริการ 

 เดินทางวนัที ่11-17พ.ค./ 1-7ม.ิย./26ก.ค.-1ส.ค.10-16ส.ค./21-27ก.ย.  2561   ราคา 29,999 บาท 
 

อตัราค่าบริการนีร้วม  
- ตัว๋เคร่ืองไป-กลบั ชั้นประหยดั และ เคร่ืองบินภายในประเทศตามท่ีระบุ  
- โรงแรมท่ีพกัระดบั 3 ดาว จานวน 4 คืน พกัหอ้งละ 2-3 ท่าน  
- อาหารตามรายการและน ้ าด่ืมค่ารถน าเท่ียวตามโปรแกรม  
- ค่าหวัหนา้ทวัร์น าเท่ียว และ ไกดท์อ้งถ่ิน  
- ค่าประกนัภยัการเดินทางวงเงิน 1,000,000 บาท, อุบติัเหตุ 500,000 บาท 
อตัราค่าบริการนีไ้ม่รวม  
• ค่าทิปไกดท์อ้งถ่ินและพนกังานขบัรถ, พนกังานบริการ วนัละประมาณ 5 USD /วนั/ท่าน รวม 4 วนั 20 USD / ลูกคา้หน่ึงท่าน และ ค่าทิปหวัหนา้ 
ทวัร์ไทยวนัละ 200 บาท รวม 5 วนั 1000 บาท  
• ค่าทิปพนกังานบริการต่าง เช่น พนกังานยกกระเป๋า, ค่าเขา้หอ้งน ้า ฯลฯ 
•ค่าข้ึนกระเชา้ไฟฟ้า Gulmarg  
• ค่าใชจ่้ายส่วนตวั เช่นค่าโทรศพัท ์ค่าบริการซกัรีด เป็นตน้  
• ค่าเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล ์ค่ามินิบาร์ ค่าเคร่ืองด่ืมนอกเหนือรายการ  
• ค่าธรรมเนียมน ้ ามนัของสายการบิน (ถา้มี)  
• ค่าธรรมเนียมในการท าวซ่ีาประเทศอินเดีย (ปกติ) สาหรับหนงัสือเดินทางไทย 2,600 บาท  
• ค่าวซ่ีาท่ีมีค่าธรรมเนียมแพงกวา่หนงัสือเดินทางไทย  
• ค่าน ้ าหนกัเกินพิกดัท่ีสายการบินกาหนด  



 

• ค่ากิจกรรมต่างๆท่ีนอกเหนือจากโปรแกรมระบุ เช่นข่ีมา้ สกี กระดานเล่ือน  ฯลฯ  
• เอกสารประกอบการขอวซ่ีา มีระยะเวลาในการทาวซ่ีา ประมาณ 5-10 วนัท าการ ไม่รวมเสาร์ – อาทิตย ์ 
- หนงัสือเดินทาง (Passport) ท่ีมีอายใุชง้านไม่ต ่ากวา่ 6 เดือนนบัจากวนัเดินทาง และมีหนา้ท่ีใชไ้ดอ้ยา่งนอ้ย 2 หนา้  
- ส าเนาบตัรประชาชน, ส าเนาทะเบียนบา้น  
- แบบฟอร์มสาหรับกรอกขอ้มูลท่ีจาเป็นสาหรับการขอวซ่ีา (บริษทัจะจดัส่งใหท้าง email หรือ fax)  
- รูปถ่ายสีพ้ืนขาว 2*2 น้ิวเท่านั้น โดยรูปตอ้งเห็นส่วนของไหล่และบ่า ใชจ้านวน 2 รูป หากรูป ไม่ถูกตอ้งท่านจะไดรั้บการปฏิเสธการยืน่วซ่ีา 
หลกัฐานการขอวซ่ีามาใหเ้พ่ือดาเนินการขอวซ่ีา ก่อนล่วงหนา้อยา่งนอ้ย 21 วนั ก่อนการเดินทาง  
**กรณีถูกปฏิเสธวซ่ีา ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการไม่คืนค่าวซ่ีาและค่าดาเนินการท่ีเกิดข้ึนจริง**  
เง่ือนไขการส ารองที่น่ัง 
1. กรุณาจองล่วงหนา้พร้อมช าระเงิน 50 เปอร์เซ็นตง์วดแรกในทนัที 
2. ส่งเอกสารประกอบการยืน่วซ่ีาและช าระเงินส่วนท่ีเหลือทั้งหมด  ภายใน 25 วนั ก่อนการเดินทาง มิฉะนั้นจะถือวา่ท่านยกเลิกการเดินทาง 
3. ในกรณีท่ีมีการยกเลิกการเดินทางตอ้งยกเลิกภายใน 45 วนัก่อนการเดินทางเท่านั้น มิฉะนั้นบริษทัจะไม่คืนเงินมดัจ าใหไ้ม่วา่ในกรณีใดๆทั้งส้ินเน่ืองจาก
บริษทัไดท้  าการจ่ายค่าตัว๋ไปใหก้บัสายการบินเรียบร้อยแลว้ 
4. ในกรณีท่ีมีการยกเลิกการเดินทาง แมจ้ะยกเลิกภายใน 45 วนัก่อนการเดินทางบริษทัจะเก็บค่าบริการ 1,000 บาทต่อท่าน เน่ืองจากบริษทัมีค่าใชจ่้ายในการ
ด าเนินธุรกิจ 
5.การช าระเงินใหผ้า่นทางบญัชีธนาคารเท่านั้นเม่ือช าระแลว้กรุณาแฟกซ์ใบโอนเงินมาใหบ้ริษทัเพ่ือออกใบเสร็จรับเงินและลูกคา้โปรดเก็บใบเสร็จรับเงินไว้
ทุกคร้ังเพ่ือยนืยนั 
6.ในกรณีท่ีผูโ้ดยสารอยูต่่างจงัหวดั หากมีการออกบตัรโดยสาร รถทวัร์,รถไฟ หรือตัว๋เคร่ืองบินภายในประเทศ กรุณาแจง้เจา้หนา้ท่ีของบริษทัฯทราบทุกคร้ัง
ก่อนท าการออกตัว๋ทุกประเภท มิฉะนั้นทางบริษทัจะไม่รับผดิชอบความเสียหายท่ีเกิดข้ึนในกรณีท่ีทวัร์มีการยกเลิกการเดินทาง หรือเปล่ียนแปลงเท่ียวบิน 

โปรดอ่านเง่ือนไขการจองให้ถี่ถ้วน ก่อนท าการจองทัวร์ทุกคร้ัง เพ่ือประโยชน์แก่ตวัท่านเอง 
  

  
 
หมายเหตุ 
1. บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิยกเลิกการเดินทางก่อนล่วงหนา้ในกรณีท่ีไม่สามารถท ากรุ๊ปไดอ้ยา่งนอ้ย 30 ท่าน ซ่ึงในกรณีน้ี ทางบริษทัฯยนิดีคืนเงินใหท้ั้งหมด 
หกัค่าธรรมเนียมวซ่ีา หรือจดัหาคณะทวัร์อ่ืนให ้ถา้ตอ้งการ 
2. บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการในทวัร์น้ี เม่ือเกิดเหตุจ าเป็น สุดวสัิย จนไม่อาจแกไ้ขได ้และจะไม่รับผดิชอบใด ๆ ในกรณี
ท่ีสูญหาย สูญเสียหรือไดรั้บบาดเจบ็ท่ีนอกเหนือความรับผดิชอบของหวัหนา้ทวัร์และเหตุสุดวสัิยบางประการ เช่น การนดัหยดุงาน ภยัธรรมชาติ การจลาจล
ต่าง ๆ 
3. เม่ือท่านไดช้ าระเงินมดัจ าหรือทั้งหมดไม่วา่จะเป็นการช าระผา่นตวัแทนของบริษทัฯ หรือช าระโดยตรงกบัทางบริษทัฯ ทางบริษทัฯ จะขอถือวา่ท่าน
รับทราบและยอบรับเง่ือนไขต่าง ๆ ของบริษทัฯท่ีไดร้ะบุไวโ้ดยทั้งหมด 
4. กรณีไม่สามารถเดินทางไปดว้ยประการใดก็ตาม กรุณาแจง้ใหท้างบริษทัฯทราบล่วงหนา้อยา่งนอ้ย 45 วนั ก่อนวนัเดินทาง           
5. ตัว๋เคร่ืองบินเม่ือออกตัว๋แลว้ไม่สามารถ Refund ไดทุ้กกรณี โดยเง่ือนไขของสายการบินก าหนด   
6. บริษทัฯ สงวนสิทธ์ิในการท่ีจะไม่รับผดิชอบต่อค่าชดเชยความเสียหาย อนัเกิดจากเหตุสุดวสัิยท่ีทางบริษทัฯ ไม่สามารถควบคุมได ้เช่น การนดัหยดุงาน, 
จลาจล,การล่าชา้หรือยกเลิกของเท่ียวบิน รวมถึงกรณีท่ีกองตรวจคนเขา้เมืองไม่อนุญาตใหเ้ดินทางออกหรือกองตรวจคนเขา้เมืองของแต่ละประเทศไม่
อนุญาตใหเ้ขา้เมือง รวมทั้งในกรณีท่ีท่านจะใชห้นงัสือเดินทางราชการ (เล่มสีน ้าเงิน) เดินทาง หากท่านถูกปฏิเสธการเดินทางเขา้หรือออกนอกประเทศใด
ประเทศหน่ึง                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

หมายเหตุ บริษัทฯ ของสงวนสิทธ์ิเปลีย่นแปลงรายการตามความเหมาะสมโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 
ซ่ึงทางบริษัทฯจะคงรักษามาตรฐานการบริการและผลประโยชน์ของลูกค้าเป็นส าคัญ 

มัคคุเทศก์ พนักงาน และตัวแทนของบริษัทฯ ไม่มีสิทธ์ิในการให้ค าสัญญาใดๆ ท้ังส้ินแทนบริษัทฯ  
นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผู้มีอ านาจของบริษัทฯก ากบัเท่าน้ัน 

 

ช่ือบัญชี ประเภทบัญชี สาขา เลขทีบ่ัญชี 

น.ส.ทัศนา สุวรรณกมล ออมทรัพย์ ส านักพหลโยธิน 799 – 2 – 37121 - 4 


