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"แคชเมยีร"์ โรแมนตกิพกั บา้นเรอื วมิานบนดนิแหง่แคชเมยีร ์หนึง่ในเมอืงทีน่า่เทีย่วดนิแดนทางตอน

เหนอืของอนิเดยีในวงลอ้มของสองวฒันธรรม อนิเดยีและปากสีถาน มงกฎุเพชรแหง่อนิเดยีทีส่วย

ทีส่ดุ จนไดร้บัการกลา่วขานใหเ้ป็น "สวติเซอรแ์ลนดแ์หง่เอเชยี" 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  จุดเด่นของรายการทัวร์ …. KASHMIR …สวรรค์บนดินเหนือแดนภารตะ 
❤ เที่ยวทกุพกิดัไฮไลท์ ศรนีาคา พาฮาลแกม กลุมารค์ & โซนามารค์  

❤ พักหบุเขา โลเคชั่นยอดนยิมภาพยนตรข์องชาวอนิเดยี (บนยอดเขาหิมาลยั 1 คนื) 

❤ นอนโรงแรมบ้านเรือ เพือ่ยอ้นอดตียุควคิตอเรยี ราชนิแีหง่องักฤษ  

❤ ลอ่งเรือซคิารา่ลอ่งทะเลสาบดาล ชอ้ปปิง้ถิน่ผา้พาสมนิา่กลางทะเลสาบ 

❤ ขี่มา้ชมววิ พาฮาลแกม (Pahalgam) หบุเขาแกะแหง่แคชเมยีร ์ 

❤ ชม“ทัชมาฮาล” อนสุรณร์ักนรินัดร ์มรดกโลกเหนือกาลเวลา สิง่มหศัจรรย์ของโลก 

และศลิปะชัน้เอกของยคุราชวงศโ์มกลุ ณ พระราชวงัอคัระฟอรด์ 

❤ ที่พกัด.ี. มีอาหารไทย....รายการครบ  
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รายการทอ่งเทีย่ว 

วันแรก (1)  
เวลา 00.30 น.  (เทีย่งคนื) 

คณะพรอ้มกนั ณ ทา่อากาศยานสวุรรณภมู ิชัน้ 4   กรงุเทพฯ 

00.30 น.  คณะพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ชั้น4  พบเจ้าหน้าที่บริษัทคอยต้อนรับและอ านวยความ

สะดวกเรื่องสัมภาระและเอกสารการเดินทางแก่ท่าน *****บริการชุดอาหารเช้า ณ สนามบินสุวรรณภูมิ**** 

****ท าไม !! ต้อง สไปซ์เจ็ท“สายการบินประหยัดของอินเดีย อีกหนึ่งทางเลือกเพื่อการเดินทางที่ประหยัด” ให้บริการ

ไปยังจุดหมายปลายทางประมาณ 50 แห่ง รวมถึงมากกว่า 40 แห่งในอินเดีย ศูนย์กลางหลักของสายการบินตั้งอยู่ที่ท่า

อากาศยานนานาชาติเจนไน ท่าอากาศยานนานาชาติเดลี อินทิรา คานธีและอื่นๆอีกมากมาย  

 

03.45 ออกเดินทางจาก กรุงเทพฯ สู่ เมืองเดลลี(New Delhi) โดยสายการบิน Spice Jet เที่ยวบินที่ 

SG741  

06.20 น.  เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติอินทิราคานธีร์ เมืองเดลลี(New Delhi) ตามเวลาท้องถิ่นผ่านพิธีการ

ตรวจคนเข้าเมืองและตรวจรับสัมภาระ (เวลาที่อินเดียช้ากว่าประเทศไทย 1.30 ชั่วโมง) 

จากนั้น. น าท่านเดินทางสู่อาคารผู้โดยสารภายในประเทศเพื่อต่อเครื่องเข้าสู่เมืองศรีนาคา( แคชเมียร์ ) เชคอินโหลด

สัมภาระ ณ อาคารบินภายในประเทศ 

09.20 น. เหินฟ้าสู่ เมืองศรีนาคา (Srinagar) แคชเมียร์ (Kashmir) โดยสายการบิน SPICEJET เที่ยวบินที่ SG4 

8963 

11.00 น. เดินทางถึงสนามบินศรีนาคา (Srinagar) ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและพร้อมรับสัมภาระแล้ว 

จากนั้น น า

ท่านเดนิทางสู ่“แคชเมยีร ์"ดินแดนแหง่สวรรคบ์นดนิ" โดยขบวนรถเทมโบ จากค ากล่าวเล่าขานกนัปากตอ่ปากว่า 

ถ้ามาแคชเมียร์ ต้องไม่พลาดกับการไปสัมผัสเมือศรีนาคา เมืองหลวงในฤดูร้อน ที่ตั้งอยู่บนระดับความสูง 1,730 
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เมตร เมืองที่ได้เชื่อว่าเป็นดินแดนแห่งทะเลสาบและสายน้ า สวนดอกไม้ ทิวทัศน์แห่งขุนเขาและงานศิลปะที่

ประดิษฐ์จากไม้ รวมทั้งการได้ไปชมสวนดอกไม้ที่ได้ขึ้นชื่อว่าสวยที่สุดแห่งหนึ่งในโลก นั้นคือการตกแต่งสวน

สวยด้วยงานศิลปะที่ผสมผสานจากหลายหลายรูปแบบ…  

เที่ยง     บริการอาหารกลางวัน  ณ ภัตาคาร (เมืองศรีนาคา)   

จากนั้น ออกเดินทางจากศรีนาคาสู่ หมู่บ้านพาฮาแกม (Pahalgam)  แคชเมียร์สถานที่ถ่ายท าหนังสุดฮิตของ

อินเดีย หรือหุบเขาแกะ แห่งแคชเมียร์เดิมเป็น

หมู่บ้านของคนเล้ียงแกะ อยู่ห่างจากศรีนาการ์

ออกไปอีก 90 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทาง 3 

ชั่วโมง เป็นสถานที่ที่ภาพยนตร์นิยมมาถ่ายท า

กันที่นี่  ได้รับการขนานนามว่าเป็น เหมือน 

“สวิตเซอร์แลนด์” พาฮาลแกม คือในช่วงฤดู

หนาวจะมีแต่หิมะปกคลุม อากาศหนาวเย็น น้ า

ในล าธารเย็นเฉียบ แม่น้ าสายย่อยๆจะบรรจบ

รวมกันเป็น “แม่น้ าลิดดาร์” (Liddar) เป็นแม่น้ า

สายส าคัญในพาฮาลแกม นอกจากนี้ยังมีร้านค้า

ต่างๆมากมาย ไม่ว่าจะเป็นร้านอาหาร ร้านขาย 

   เสื้อผ้าและสินค้าต่างๆโดยเฉพาะ หญ้าฝรั่น (Saffron) มีสรรพคุณลดโคเลสเตอรอลในร่างกาย มีขายอยู่

ทั่วไปทั่วทั้งแคชเมียร์แต่ที่พาฮาลแกมคือแหล่งปลูกหญ้าฝรั่นที่ใหญ่ที่สุด มีคุณภาพดีกว่าที่อื่นนอกจากนี้

ยังสามารถท ากิจกรรม ปิกนิก ตกปลา ขี่ม้าชมวิวรอบภูเขาหมู่บ้านที่อยู่บนที่มีความสูง 2,130 เมตร เหนือ

ระดับน้ าทะเล 

ระหว่างทาง ชมแวะจอดรถถ่ายรูปกับวิวทิวทัศน์ที่งดงามสุดที่หยุดกดชัตเตอร์เลยทีเดียว.. …และสองข้างทางท่านจะ

ผ่านพบวิถีชีวิตของชาวแคชเมียร์ที่หลากหลาย เช่นหมู่บ้านที่ท า ครกหิน หมู่บ้านที่ท าไม้แบดส าหรับกีฬา

คลิกเก็ต ที่เราจะพบเห็นชาวแคชเมียร์เล่นกีฬาประเภทนี้ได้ตามสนามทั่วไปไม้แบดนี้ท ามาจากต้นหลิว 

(Willow Tree) ซึ่งพบเห็นได้ทั่วไปทั้งในและนอกเมือง แต่จะพบเห็นได้มาก นอกจากนี้ จะได้เห็นทุ่งโล่งๆ 

ซึ่งในฤดูใบไม้ร่วงประมาณเดือนตุลาคม ท้องทุ่งแห่งนี้เป็นแหล่งปลูกหญ้าฝรั้น หรือ Saffron ที่ใหญท่ี่สุด 

ลักษณะดอกจะเป็นสีม่วง ว่ากันว่าเกสรของหญ้า ฝรั้นมีสรรพคุณในการช่วยลดคลอเรสเตอรอลได้ดี

ตลอดสองข้างทางชมทิวทัศน์ที่สวยงาม 
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บ่าย  น าท่านอิสระชมเมืองพาฮาลแกม (Pahalgam) ที่นี่ คือ ดินแดนสรวงสวรรค์ของแคชเมียร์ นักท่องเที่ยว

จากทั่วสารทิศต่างยกย่องให้ ดินแดนแห่งนี้เป็นสถานที่ที่สวยที่สุดในโลก ซึ่งหากคุณยังไม่เชื่อก็ต้องมา

พิสูจน์ด้วยตัวเองเท่านั้น……ค าว่า พาฮาลแกม หมายถึง หมู่บ้านของคนเลี้ยงแกะ (Village of 

Shepherds) หรือ หุบเขาแกะ และด้วยทัศนียภาพอันงดงามจนน่าทึ่งของพาฮาลแกม....ดินแดนแห่งนี้

ได้รับความสนใจจากนักสร้างภาพยนตร์ จนกลายเป็นสถานที่มีชื่อเสียง ที่สุดของอุตสาหกรรมภาพยนตร์

ของอินเดีย หรือเลือกเดินเล่นซื้อสินค้าพื้นเมืองไม่มว่าจะเป็นผ้าพัชมีน่า เปเปอร์มาเช่  ชุดพื้นเมือง  

เครื่องประดับฯลฯ อิสระตามอัธยาศัย นัดเวลาทานอาหารเย็น 

....ที่นี่ คือ ดินแดนสรวงสวรรค์ของแคชเมียร์นักท่องเที่ยวจากทั่วสารทิศต่างยกย่องให้ ดินแดนแห่งนี้เป็น

สถานที่ที่สวยที่สุดในโลก ซึ่งหากคุณยังไม่เชื่อก็ต้องมาพิสูจน์ด้วยตัวเองเท่านั้น.... 

ค่ า บริการอาหารเย็น ณ โรงแรมอิสระพักผ่อนตามอัธยาศัย 

ทีพ่กั Hotel Green Hights Resort ( หรอืเทยีบเทา่ ) หบุเขาพาฮาลแกม 

• เทีย่วพาฮาแกม สวยตลอดป ี

• ช่วงปลายเดือนพฤศจิกายน-มีนาคม ววิทิวทัศน์สวย บนยอดเขาปกคลุมด้วยหิมะ 

• ช่วงเดือนเมษายน-พฤษภาคม วิวทิวทัศน์สวย ระหวา่งทางมีทุ่งดอกมัสตาร์ดสเีหลือง 

• ชว่งเดอืนมถินุายน-กนัยายน ทุง่หญา้สเีขยีวปา่สนและววิภเูขาทีส่วยงาม อากาศเยน็สบาย 

• ช่วงใบไม้ร่วง เดือนกนัยายน-ตุลาคม มีทุ่งดอกเชฟฟ่อนสีม่วง อากาศเย็นสบาย 

วนัทีส่อง (2) 

 
พาฮาแกม–หุบกลุมารค์-เคเบลิคาร ์-ศรนีาคา B L D 

07.00 น.  บริการอาหารเช้า ณ โรงแรม  

08.00 น. ออกเดนิทางโดย ขบวนรถเทมโบ กุลมาร์ค (Gulmarg) ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3-4 ชั่วโมง กุลมาร์ค

(Gulmarg) สถานที่ท่องเที่ยวสุดฮิตในแคชเมียร์ ที่ได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวทั่วโลก 

เป็นภูเขาที่สวยงามที่สดุแหง่หนึ่งในแคชเมยีร ์“กุลมาร์ค”เดิมเรียกเการิมาร์ค ตั้งโดยสุลต่าน ยูซุปชาร์ ใน

ศตวรรษที่ 16 เนื่องจากที่นี่เป็นทุ่งหญ้าที่เต็มไปด้วยดอกไม้ป่าตามฤดูกาล และในปัจจุบันยังเป็นสถาน

ที่ตั้งของสนามกอล์ฟ 18 หลุมที่สูงที่สุดในโลก (3,000 เมตรจากระดับน้ าทะเล) และมีสถานที่เล่นสกีในฤดู

หนาวด้วย ตลอดเส้นทางสู่กุลมาร์คจะผ่านทุ่งนาข้าว หมู่บ้านชาวพื้นเมือง ฝูงแกะตามภูเขา และเทือกเขา

หิมะสลับซับซ้อนสวยงาม ชาวแคชเมียร์กล่าวขานว่าทุ่งหญ้าแห่งดอกไม้ เป็นเส้นทางทีมุ่งสูช่ายแดน

ปากสีถาน กุลมารค์เป็นแหล่งท่องเทีย่วในฤดูหนาว มรีะดับความสงู 2,730 เมตร จาก
ระดับน ้าทะเล   ในชว่งฤดูรอ้นทีน่ี่จะเป็นทีต่ัง้ของสนามกอลฟ์ทีส่งูทีส่ดุในโลก โดยรอบท่าน
จะไดพ้บเห็นกระท่อมรูปทรงแบบในเทพนยิาย และมป่ีาสนเป็นฉากหลัง  ทีน่ี่ยังสถานเป็นที่
ถ่ายท าภาพยนตรอ์กีดว้ย… 
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เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวนั  ณ โรงแรม 

13.00 น ไฮไลท์ของกิจกรรมและการท่องเที่ยวที่กุลมาร์ค น าท่านขึ้นเคเบิลคาร์เฟส 1 (กระเช้าลอยฟ้าหรือกอน

โดลา) ขึ้นกระเช้ากอนโดล่าเป็นเคเบิลคาร์ไปเฟส1 ระหว่างทางท่านจะได้เห็นวิวของหิมะที่สวยงามพบ

เห็นหมู่บ้านยิปซี   

และหมู่บ้านของคนท้องถิ่น มองลงไปข้างล่างต้นสนระหว่างทางและหิมะที่สวยงามมาก เห็นวิวทิวเขาของ

เทีอกเขาหิมาลัยเม่ือถงึสถานีลงจากกระเช้าแล้ว ท่านจะพบลานหิมะขนาดใหญ่...อิสระให้ท่าน ถ่ายภาพคู่

กับภูเขาหิมะ สวยงามรอบทิศทาง หากฟ้าเปิดสามารถมองเห็นยอดเขา K2 ทีสู่งเป็นอันดับสองรอง

จากยอดเขาเอเวอรเ์รส....ถ่ายรูป และเล่นกจิกรรมต่างๆในบรเิวณนี้...สนุกสนานกับกจิกรรมน่ัง
เลือ่นหมิะหรอืสกไีดร้ะหวา่งฤดใูบไม้ผลิ มี.ค.-เม.ย. "กุลมาร์ค." เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่ได้รับความนิยม 

จากนักท่องเที่ยวทั่วโลก  และเป็นสถานที่ท่องเที่ยวแห่งหนุ่งที่คุณไม่ควรพลาด… 
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ฤดูการท่องเที่ยวที่สวยงาม : ในฤดูใบไม้ผลิและฤดูร้อนในแคชเมียร์ (เดือนเมษายน-กันยายน) จะมี

ชื่อเสียงในเรื่องของดอกไม้และสวนสวย เดือนพฤษภาคม - กรกฏาคม ชมบรรยากาศของทุ่งหญ้าที่เขียว

ขจี ทุ่งดอกไม้ป่าที่ตัดกับภูเขาหิมะ 

รายการเสริม...ส าหรับบางท่านต้องการไปอีกจุดชมวิวท่านสามารถขึ้นกระเช้าไปยัง เฟสที่K2 ได้ทั้งนี้ทั้งนั้นขึ้นอยู่กับ

สภาพอากาศ และความปลอดภัยเป็นส าคัญ เฟสที่K2ไม่เหมาะส าหรับท่านที่มีสุขภาพไม่แข็งแรง หรือมี

โรคประจ าตัวเนื่องจาก K2 จะมีสภาพอากาศที่เบาบางกว่าปกติ 

• เทีย่วกลุมารก์ สวยตลอดป ี

• ปลายเดือนธนัวาคม-พฤษภาคม กุลมาร์ค จะเต็มไปด้วยลานน้ าแข็ง 

• เดอืนมถินุายน-กนัยายน กลุมารก์ จะเตม็ไปดว้ยทุง่หญา้สเีขยีว อากาศเยน็สบาย 

• เดือนตุลาคม-ปลายเดือนธนัวาคม ทุ่งหญา้ทีกุ่ลมาร์คเริม่แห้ง อากาศหนาว 

• ช่วงปลายเดือนธันวาคม-พฤษภาคม กุลมาร์ค จะเต็มไปด้วยลานน้ าแข็ง เทีย่วได ้

จากนั้น  จนถึงเวลานัดหมายน าท่านเดินทางกลับสู่เมืองศรีนาคา 

16.30 น.  ถึงเมืองศรีนาคา น าท่านล่องเรือสิคารา (เรือพายแบบแคชเมียร์) ในทะเลสาบดาล ชมทัศนียภาพของ

เทือกเขาที่ล้อมรอบทะเลสาบดาล ชมสวนผักลอยน้ า วิถีชีวิตชาวบ้านที่อาศัยตามริมน้ า (ใช้เวลาในการ

ล่องเรือประมาณ 1 ชม.) รอบทะเลสาบ นกนานาชนิด พืชดอกไม้น้ า ทะเลสาบใสสวยงาม สนุกสนาน

กลางทะเลสาบเลือกซื้อสินค้าพื้นเมืองของชาวแคชเมียร์ที่น าของมาขายให้ท่านได้เลือกซื้อในราคา 
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ค่ า บรกิารอาหารเย็น ณ โรงแรมบ้านเรือ...อิสระหลังอาหาร สนุกสนานกับการช้อปปิ้งสิ้นค้าเพื้อนเมือง ที่

จะมีพ่อค้าชาวแคชเมียร์พายเรือมาขายให้ถึงที่เลย อาทิ ผ้าพาศมิน่า,เปเปอร์มาเช่,สร้อยคอ,ก าไร,และ

เครื่องเงินต่างๆ มากมาย ...ให้ทุกท่านใช้ความสามารถพิเศษให้เต็มที่กันเลยค่ะาตามความสามารถได้

เวลาสมควรพายเรือกลับที่พัก ..... 

ทีพ่กัโรงแรมเรอื DELUXE HOUSE BOAT อสิระพกัผอ่นตามอธัยาศยั 

 

07.00 น. บริการอาหารเช้า ณ โรงแรมบ้านเรือ 

08.00 น.   น าท่านเดินทางสู่ โซนามาร์ค (Sonamarg) (ประมาณ 3 ชั่วโมง) อ้อมกอดหิมาลัยที่โซนามาร์คท้องทุ่ง

แห่งทองค า Meadow of gold แห่งแคชเมียร์ สูงกว่าระดับน้ าทะเล 2,740 เมตร เป็นแหล่งท่องเที่ยวอันมี

วิวทิวทัศน์อันสวยงาม อยู่บนเส้นทางระหว่างเมืองศรีนาคากับเมืองเลห์ ในบริเวณหุบเขาโซนามาร์กนี้มี

ธารน้ าแข็งสีขาวบริสุทธิ์ที่ปกคลุมอยู่ตามลาดไหล่เขา อีกทั้งเทือกเขาหิมะที่สะท้อนแสงแดดเป็นประกายสี

วนัทีส่าม (3) 

 
(แคชเมยีร์) ศรนีาคา-โซนามารค์-ศรีนาคา B L D 

 House Boats...!!!                                             
                                                                     
                                                               
                                                              
                                    
   
                                                                    
                                           (Dal lake)             
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ทอง จึงเป็นที่มาของชื่อ โซนามาร์ค และยังมีเทือกเขาหิมาลัยเป็นฉากหลัง ที่เรียกขานตามท้องถิ่นว่า ทา

จิวาส ภูเขาซึ่งปกคลุมไปด้วยหิมะตลอดปี มีแม่น้ าสินธ์ ลดเล้ียวผ่านหุบเขาในอีกฟากของถนน “โซนา

มาร์ค” เป็นสถานีเริ่มต้นที่จะมุ่งหน้าไปยังลาดัคห์ หรือเป็นรู้จักกันดีในชื่อว่า “ประตสููล่าดัคห”์ เสน้ทาง

นี้จะเป็นเสน้ทางที่มทีวิทัศน์สวยงาม ตลอดสองขา้งทาง ยังม ี“ธารน้ าแข็งกราเซีย” (Thajiwas 

Glacier) ที่เกิดจากการทับถมของหิมะมายาวนาน ละลายเป็นธารน้ าแข็งตามแนวเขา....ตลอดเส้นทางจึง

เป็นเส้นทางที่ให้ขับรถไปถ่ายรูปไป...เลยทีเดียว 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ห้องอาหารโรงแรม (โซนามาร์ค)    ชมวิวที่กว้างไกลชนิดกล้องเก็บไม่หมด 

บ่าย อิสระ ชม กราเซียน้ าแข็งโซนามาร์ค ธรรมชาติสัมผัสอากาศสบายๆ ชมวิวภูเขาที่ปกคลุมด้วยหิมะและ

สองฟากฝั่งถนนที่เต็มไปด้วยธารน้ าแข็ง ถนนบางช่วงต้องตัดผ่านช่องน้ าแข็งขนาดใหญ่ ที่นี่จะมี

กิจกรรมแบบแคชเมียร์ให้ท่านได้ลองหาประสบการณ์  

โปรแกรมแนะน า ...ท่านที่หลงใหลในธรรมชาติ สามารถขี่ม้าชมความงามของกลาเซียร์อย่างไกล้ชิดมากขึ้น หรือ สนุก

การนั่งค่าขี่ม้า 600-800 รูปี (ไม่รวมในค่าทัวร์ โปรดสอบถามรายละเอียดจากหัวหน้าทัวร์)  
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ได้เวลาพอสมควรเดนิทางกลบัสูศ่รนีาคาในเสน้ทางเดิม ระหว่างแวะชมหรือซื้อผลไม้แห้งต่างๆอุดหนนุสิ้นค้าโอท๊อปทีช่าว

แคชเมียร์ ท าเองจากธรรมชาติไร้สารปรุงแต่ง อร่อยมาก 

17.00 น.  ชมสวนนิชาท (Nishat) เป็นสวนที่ใหญ่ที่สุด มีต้นเมเปิลอายุกว่า 400 ปี ต้นปอปลาร์ ต้นทิวลิป และ

ดอกไม้นานาชนิดตามฤดูกาล ตั้งอยู่ริมทะเลสาบดาล มีภูเขา Zabarwan ซึ่งตั้งเป็นฉากหลัง เป็นสวนโม

กุล (Mughal Gardens) สวนสวรรค์แห่งดอกไม้ ช่วงเดือนมีนาคมถึงเมษายน ดอกไม้เมืองหนาวออกดอก

ชูช่ออย่างสวยงาม สวนโมกุล ได้แบ่งออกเป็นส่วนๆ 3 ส่วน ซึ่งภายในสวนมีการประดับตกแต่งในแบบ

สไตล์สวนเปอร์เซีย ซึ่งประกอบไปด้วย สระน้ า ล าธารและแปลงไม้ดอก 

ชม สวนชาลิมาร์ (Shalimar Garden) เป็นสวนดอกไม้ที่สร้างขึ้นสมัยราชวงศ์โมกุล ก่อสร้างโดยจักรพรรดิ 

JEHANGIR เพื่อภรรยา Nur Jehan และเมืองศรีนาคา แคชเมียร์ เป็นที่มีชื่อเสียงในการจัดสวนตามแบบ

สมัยของราชวงศ์โมกุล เนื่องจากภูมิอากาศเย็นเหมาะสมในการเจริญเติบโตของต้นไม้ ดอกไม้เมืองหนาว จึง

กลายเป็นที่ประทับพักผ่อนของกษัตริย์ราชวงศ์โมกุลในอดีต ชมต้นเมเปิลอายุกว่า 400 ปี ต้นปอปลาร์ ดอก

ทิวลิป และดอกไม้นานาชนิดตามฤดูกาล  

ฤดูการท่องเที่ยวที่สวยงาม : ในฤดูใบไม้ผลิและฤดูร้อนในแคชเมียร์ (เดือนเมษายน-กันยายน) จะมีชื่อเสียงในเรื่องของ

ดอกไม้และสวนสวย โดยสวนที่มีชื่อเสียงมากได้แก่ สวนโมกุล ที่สร้างในสมัยของราชวงศ์โมกุลแทบทั้งสิ้น 
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ส าหรับต้นไม้ที่มีความสวยงามและโดดเด่น คือ ต้นชีน่า หรือต้นเมเปิ้ล ซึ่งใบของต้นไม้นี้มีสีแดงเพลิงสวยงาม 

และใบจะเปล่ียนสีไปตามฤดูกาล 

จากนั้น  น าท่านชมโรงงานพรมเปอร์เซีย สมควรแก่เวลาน าท่านเข้าสู่ที่พัก ณ โรงแรมลอยน้ า ชื่นชมทัศนียภาพขอ

เทือกเขาที่ล้อมรอบทะเลสาบเมืองศรีนาคา ได้เวลาอันสมควรน าท่านสู่บ้านเรือในทะเลสาบ ในเมืองศรีนาคา 

บ้านเรือนี้ถือก าเนิดจากสมัยที่เจ้าผู้ครองแคว้นแคชเมียร์ยังครองอ านาจกับ อังกฤษที่เข้ามาปกครองอินเดีย 

และไม่อนุญาตให้อังกฤษมีกรรมสิทธิ์ในที่ดิน คนอังกฤษจึงหาทางออกด้วยการสร้างบ้านเรือลอยล าอยู่ใน

ทะเลสาบแทน 

ค่ า    บรกิารอาหารเยน็ ณ โรงแรมบา้นเรอื... 

     ทีพ่กัโรงแรมเรอื DELUXE HOUSE BOAT อสิระพกัผอ่นตามอธัยาศยั 

วนัทีส่ี ่(4) 

 
(แคชเมยีร)์ ศรนีาคา- เดลล-ี อคัรา B L D 

07.00 น.  บริการอาหารเช้า ณ โรงแรมบ้านเรือ 

08.00 น. น าท่านชมจามามัสยิด “Jama Masjid” ซึ่งสร้างเป็นครั้งแรกสมัยสุลต่านสิคานเดอร์ และบูรณะต่อมาอีก

หลายสมัย เป็นมัสยิดที่สร้างด้วยรูปแบบของสถาปัตยกรรมแบบจีนและเนปาล ด้วยหลังคาทรงสี่เหล่ียม 

ภายในมีเสาที่ตัดจากต้นซีดาลทั้งต้นกว่า 300 ต้น ได้เวลาสมควรก่อนกลับที่พัก 

 

 

 

 

 

 

 

จากนั้น น าท่านเดินทางสู่สนามบินภายในประเทศเพื่อเดินทางกลับสู่เมืองเดลลี  

11.55 น. เหริฟา้สูเ่มอืงเดลล ี(New Delhi) โดยสายการบนิ SPICEJET (SG) เทีย่วบนิที ่SG8374  

 (เครือ่งบนิแวะจอดเมอืงจามไูมต่อ้งลงจากเครือ่ง)  

13.35  น. ถึง เมืองเดลลี (New Delhi) รับกระเป๋าสัมภาระ  

14.00 น.   บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  

หลังอาหาร เดินทางสู่  เมืองอัคระ (ระยะทาง 203 กิโลเมตรเดินทางประมาณ 4 - 5 ชั่วโมง แล้วแต่สภาพ

การจราจร) 

 “อัครา”อดีตเมืองหลวงของอินเดีย ริมฝั่งแม่น้ ายมุนา (Yomuna) ในรัฐอุตตรประเทศ (Uttar Pradesh) 

ห่างจากทัชมาฮาลเป็นระยะทางประมาณ 2.5 กิโลเมตร เป็นป้อมปราการหินทรายแดงขนาดใหญ่ ที่ได้

ชื่อว่าเป็นหนึ่งในมรดกโลกโดยองค์การยูเนสโก (UNESCO) 

ค่ า บริการอาหารค่ า ณ ห้องอาหาร เมืองเดลลี เชคอินเข้าที่พัก อิสระพักผ่อนตามอัธยาศัย 

ทีพ่กั ณ HOTEL Sarovar Premier  หรอืเทยีบเทา่  
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วนัที่หา้ (5) 

 
 อคัระ - เดลล-ี กรงุเทพ  B L - 

07.00 น. บริการอาหารเช้า ณ โรงแรม 

08.00 น. น าท่านชม ทัชมาฮาล (Taj Mahal) 

ทั ช มาฮาล  เมื อ งอั ค ราประเทศ

อินเดีย ส่ิงมหัศจรรย์ของโลกยุค

กลาง  สุสานหินอ่อนที่ผู้คนเช่ือว่า

เป็นสถาปัตยกรรมแห่งความรักที่

สวยที่สุดในโลกสร้างขึ้นโดยสมเด็จ

พระจักรพรรดิแห่งจักรวรรดิโมกุลผู้

มี รั ก มั่ น ค ง ต่ อ พ ร ะม เห สี ข อ ง

พระองค์ ...ทัชมาฮาลถูกพิจารณา

ให้เป็นหนึ่งในเจ็ดส่ิงมหัศจรรย์ของ

โลกในยุคใหม่ ซึ่งต้ังอยู่ในสวนริม

ฝั่งแม่น้ ายมุนา ในเมืองอาครา ส่วน

ที่มีช่ือเสียงที่สุด คือ หลุมศพของพระ

นางมุมตัซ มาฮาล ซึ่งถูกสร้างด้วยหิน

อ่อนสีขาว ศิลาแลง ประดับลวดลายเครื่องเพชร พลอย หิน โมราและเครื่องประดับจากมิตรประเทศ ได้

รับค ารับรองว่าสร้างขึ้นด้วยสัดส่วนที่วิจิตรและงดงามที่สุด  

 ชมพระราชวังอัคราฟอร์ด (Agra Fort)  เป็นป้อมปราการประจ าเมืองซึ่งสร้างเป็นก าแพงหินทรายสีแดง 

ตั้งตระหง่านสวยงาม ด้วยสถาปัตยกรรมแบบอัครา พระเจ้าอัคบาร์สร้างขึ้นในปี ค.ศ. 1565 และสร้างต่อ

เติมกันเรื่อยมาจนถึงรุ่นหลานคือ พระเจ้าชาร์เจฮาน กษัตริย์องค์ที่ 5 ของราชวงศ์โมกุล ซึ่งปรับเปล่ียน

จากป้อมปราการทางทหารมาเป็นพระราชวัง มีก าแพงสูงกว่า 20 เมตร และยาว 2.5 กิโลเมตร ภายในอัค

ราฟอร์ดมีห้องสวยงามที่สร้างด้วยหินอ่อนแกะสลักฝังโดยรอบ โดยเฉพาะห้องมุขแปดเหล่ียม ซึ่งเป็นห้อง

ที่มีความส าคัญที่สุดภายในพระราชวังแห่งนี้และภายในห้องนี้ท่านจะได้พบกับสถานที่ที่กษัตริย์ชาร์จาฮา
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ถูกลูกชายจับมาขังไว้จนสิ้นพระ 

 

ชนน์ พระองค์ถูกกักขังอยู่ถึง 8 ปี จนกระทั่งสวรรคตในปี ค.ศ. 1666 ตามต านานกล่าวว่าให้วันสุดท้าย

ของชีวิตพระองค์ใช้เวลาทั้งวันในการจ้องมองเศษกระจกที่สะท้อนภาพของทัชมาฮาล และสิ้นพระชนม์

ด้วยเศษกระจกในก ามือ พระองค์ถูกฝังในทัชมาฮาล เคียงข้างพระมเหสีซึ่งพระองค์ไม่เคยลืม มีบางคน

กล่าวว่าสมเด็จพระจักรพรรดิชาห์ชะฮัน มิได้ประสงค์ที่จะถูกฝังร่วมกับประมเหสี แต่พระองค์มีแผนการที่

จะสร้างสุสานอีกแห่งด้วยหินอ่อนสีด า เพื่อเป็นสุสานของพระองค์ แต่ผู้รู้หลายท่านเชื่อว่าพระองค์

ประสงค์ที่จะถูกฝังเคียงข้างพระนางมุมตัซ มาฮาล 

จากนั้น  น าท่าน ช้อปปิ้งสินค้าหัตถกรรม และงานฝีมือพื้นเมือง อาทิเช่นผ้าไหมอินเดียเครื่องประดับ อัญมณี ไม้

จันทร์หอมแกะสลัก ผลิตภัณฑ์จากหินอ่อน ของตกแต่งประดับบ้าน 

12.00 น.  บริการอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

13.00 น. เดนิทางสู ่ทา่อากาศยานนานาชาตอินิทริา คานธี  เมอืงเดลลี (ระยะทางประมาณ 203 กิโลเมตร ใช้

เวลาเดินทางประมาณ 4 – 5 ชั่วโมง แล้วแตส่ภาพการจราจร) 

17.00 น. ถึงสนามบนิทา่อากาศยานนานาชาตอิินทิรา คานธี  เมืองเดลลี ท าการเช็คอนิเคา้เตอร์สายการบนิ 

SPICEJET (SG) รบัตัว๋เครือ่งบนิ และผา่นกระบวนการตรวจคนเขา้เมอืง 

อสิระอาหารค่ าตามอธัยาศยั   เพือ่ความสะดวกในการเชค็อนิและผา่นกระบวนการตรวจคนเขา้เมอืง  

21.05 น.  ออกเดินทางสูก่รงุเทพ ฯ โดยสายการบนิ SPICEJET (SG) เทีย่วบนิที ่SG87 (ไมม่บีรกิารอาหารบน

เครือ่ง ) 

วนัทีห่ก (6) 

 
เดนิทางกลบัถงึกรงุเทพฯ โดยสวสัดภิาพ 

03.00 น.        ถึง...ทา่อากาศสวุรรณภมูโิดยสวัสดภิาพ…….. 

*************************** 
 

 

 

**รายการนี้ เหมาะส าหรับผู้เดินทางที่รักและหลงใหลในธรรมชาติและเส้นทางท่องเที่ยวบางครั้งขึ้นอยู่กับ

สภาพอากาศและความปลอดภัยเป็นส าคัญ*** 

หมายเหตุ :  

1. เวลาที่ปรากฏในโปรแกรมกับการปฏิบัติจริงอาจแตกต่างกันเล็กน้อย ขอให้ท่านรับทราบค าแนะน าการเปล่ียนแปลง

การนัด หมายเวลาในการท ากิจกรรมอีกครั้งจากหัวหน้าทัวร์  

2. บริษัทอาจท าการเปล่ียนแปลงรายการ ได้ตามความจ าเป็นและเหมาะสม แต่จะยึดผลประโยชน์ของลูกค้าเป็นส าคัญ 

ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับสภาวะของสายการบิน โรงแรมที่พัก ภูมิอากาศ ภัยธรรมชาติ การนัดหยุดงานฯลฯ ตลอดจนสภาวะทาง 

เศรษฐกิจและสถานการณ์ทางการเมืองภายใน  อันเป็นสาเหตุให้ต้องเล่ือนการเดินทางหรือไม่สามารถจัดพาคณะ

ท่องเที่ยวได้ตามรายการ  
“ราคาทวัรส์ าหรบัลกูคา้ทีถ่อืพาสปอร์ตไทยเทา่นัน้”***พาสปอรต์ตา่งชาตโิปรดตดิตอ่เรา** 
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อัตราค่าบริการ  โปรแกรม LOVER แคชเมียร์ 6 วัน 4 คืน)เนื่องจากเป็นตั๋วราคาพิเศษจึงไม่สามารถ REFUND ได้ 

 

ก าหนดวนัเดนิทาง 

อตัราคา่บรกิารหมายเหต:ุ  ผูใ้หญ ่(12 ปี ข ึน้ไป)  

เดนิทางต ัง้แต ่14 ทา่นขึน้ไป 

ผูใ้หญพ่กั 2 ทา่น (พกัหอ้งละ 2-3 

ทา่น) 

พกัเดีย่วเพิม่ 

29 เม.ย.-4 พ.ค. 37,900 5,500.- 

3-8 , 24-29 ม.ิย. 37,900 5,500.- 

15-20 ก.ค. 39,900 6,500.- 

28 ก.ค.-2 ส.ค. 39,900 6,500.- 

10-16,12-17 ส.ค. 39,900 6,500.- 

9-14 , 21-26 ก.ย. 39,900 6,500.- 

ราคานี*้ผูใ้หญ ่(12 ปี ขึน้ไป) เน่ืองจากเป็นราคาตั๋วกรุป๊ ไม่มรีาคาส าหรบัเด็ก ..บรษิทัฯขอสงวนสทิธิก์รุป๊ออกเดนิทาง
ตัแ้ต่ 10-15 ทา่นขึน้ไป / หรอืปรบัเปลืย่นราคาหรอืตามทีไ่ดต้กลงกบัทางบรษิทัฯ 

สายการบนิ SPICEJET เป็น low cost Airline  หากผูโ้ดยสารตอ้งการยืนยนัการจองกรุณา ช าระค่าโดยสารท ัง้หมด (แบบเต็ม
จ านวน) ภายใน 3 วนั นับจากวนัที่ท าการตกลงจองกบัทางเจา้หน้าที่ (กรณีทีจ่่ายมดัจ ามาแลว้) บรษิทัจะออกต ัว๋ผูโ้ดยสาร
ท ัง้หมด 10 วนัก่อนการเดนิทาง หากท่านช าระเงินมดัจ าแลว้คอืการยืนยนัทีน่ั่งของท่าน โปรดอ่านเง่ือนไขใหเ้ขา้ใจก่อนช าระ
เงิน...ขอบคุณค่ะ/ครบั 

การช าระเงิน  

งวดที ่1 : ส ารองทีน่ัง่จา่ย 20,000 บาท / หลังมกีารยนืยนักรุป๊เดนิทางแนน่อนหรอืตาม เจ้าหน้าที่ก าหนด พร้อมส่งส าเนา

หน้าหนังสือเดินทางให้เจ้าหน้าที่ 

งวดที่ 2 : ช าระส่วนที่เหลือ 30 วัน ล่วงหน้าก่อนออกเดินทางหรือตามเจ้าหน้าที่ก าหนด 

 

อัตราค่าใช้จ่ายรวม : 

 ตั๋วเครื่องบินไป-กลับกรุงเทพฯ-เดลี-ศรีนาคา-เดลี-กรุงเทพฯชั้นประหยัดสายการบิน ตามระบุในรายการ 

 ค่าตั๋วภายในประเทศชั้นประหยัดสายการบินตาม ตามระบุในรายการ 

 ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งและค่าประกันภัยสายการบิน  

 คา่ธรรมเนยีมวซีา่ส าหรบัหนงัสอืเดนิทางไทย ยืน่แบบออนไลนเ์ทา่นัน้ (ไมต่อ้งโชวต์วั) 

 ค่าที่พักบนเรือ (Houseboat) ที่ศรีนาคาระดับดีลักซ์ (พักห้องละ 2 ท่าน)ตามระบุในรายการ 
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 ค่าที่พักโรงแรมระดับ 3- 4 ดาวตามระบุในรายการ 

 รถโค้ชปรับอากาศรับ-ส่งสนามบินระหว่างอาคารภายในประเทศและต่างประเทศ, และรถTempo ปรับอากาศใน

แคชเมียร์ตามระบุในรายการ 

 ค่าอาหารทุกม้ือตามระบุ/ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆ/เคเบิ้ลคาร์เฟส 1 

 ค่าประกันภัยการเดินทางอุบัติเหตุวงเงิน 1,000,000 บาท และ ค่ารักษาพยาบาลในต่างประเทศวงเงิน 1,000,000 

บาท ค่ารักษาพยาบาลต่อเนื่องในประเทศไทย 50,000 บาท (คุ้มครองผู้เอาประกันภัย อายุระหว่าง 6-75 ปี ใน

กรณีที่ผู้เอาประกันภัยอายุต่ ากว่า 6 ปี หรือ ระหว่าง 76 ปีขึ้นไปจะมีเบี้ยประกันคุ้มครอง 50 % ของจ านวนเงินเอา

ประกันภัย ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับเง่ือนไขของกรมธรรม์ / ผู้เอาประกันภัยอายุสูงกว่า 85 ปี ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ใน

การคุ้มครอง) ประกันครอบคลุมการติดโควิดและการรักษาในต่างประเทศ(ต้องมีใบเสร็จโรงพยาบาลเท่านั้น)และ

หลังจากกลับจากต่างประเทศต่อเนื่องอีก 7 วัน  วงเงินคุ้มครองอาหารเป็นพิษ (โดยแพทย์จะต้องระบุในใบรับรอง

แพทย์ว่า อาหารเป็นพิษเท่านั้น) แต่ทั้งนี้ย่อมอยู่ในข้อจ ากัดที่มีการตกลงไว้กับบริษัทประกันชีวิต 

 

อัตราค่าใช้จ่ายไม่รวม  

 ค่าจัดท าหนังสอืเดินทาง (PASSPORT) และคา่ท าใบอนุญาตที่กลับเขา้ประเทศของคนต่างชาติหรือคนต่างดา้ว 

 ค่าใช้จ่ายอื่นๆนอกเหนือจากที่ระบุไว้ในรายการและค่าใช้จ่ายส่วนตัวต่างๆ เช่น ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด ฯลฯ 

 ค่าธรรมเนียมน้ ามันของสายการบิน (ถ้ามี) 

 ค่าวซี่าที่มีค่าธรรมเนียมแพงกว่าหนังสือเดนิทางไทย 

 ค่าภาษีหกัณ ที่จา่ย 3% ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% (กรณีออกใบก ากับภาษ)ี 

 ค่าธรรมเนียมการช าระเงินดว้ยบัตรเครดติ VISA 3% AMEX 4% 

 ค่าน้ าหนักเกินพิกัดตามสายการบินก าหนด 20 กิโลกรัม  

 คา่ทปิไกดท์อ้งถิน่,พนกังานขบัรถ  50USD ตอ่ทา่น / ตลอดทรปิ  

 คา่ทปิหวัหนา้ทวัรไ์ทย ทิปหัวหน้าทัวร์แล้วแต่ความพึงพอใจในบริการของท่าน 

 คา่บรกิารยกกระเปา๋ในโรงแรมและสนามบนิ ซึง่ทา่นจะตอ้งดแูลกระเปา๋และทรพัยส์นิดว้ยตวัทา่นเอง 

 
การใหท้ปิตามธรรมเนยีมทางบรษิทัฯมไิดม้ผีลประโยชนใ์ดๆท ัง้ส ิน้ข ึน้อยูก่บัการพจิารณาของทา่น

เพือ่เป็นก าลงัใจใหก้บัไกด ์และคนขบัรถ 

 

ขอ้แนะน าและแจง้เพือ่ทราบ 

 ส าหรับหอ้งพัก 3 เตยีงกรณุาแจง้ลว่งหนา้เพือ่ตรวจสอบกบัทางโรงแรม มบีรกิารเฉพาะบางโรงแรมเทา่นัน้ กรณี

เดนิทางเป็นผูใ้หญ ่3 ทา่น แนะน าใหเ้ปิดหอ้งพัก 2 หอ้งเพือ่สะดวกกบัทา่นมากวา่  
    กรณีเดนิทางเป็นตัว๋กรุป๊หรอืตั๋วหมูค่ณะ หากออกตัว๋แลว้ไมส่ามารถขอเงนิคนืไดแ้ละไมส่ามารถเปลีย่นวัน

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

กรณียกเลกิ  

  หากมกีารช าระมดัจ าทัวรแ์ละตอ้งการยกเลกิไมว่า่กรณีใดๆก็ตามตอ้งช าระคา่บรกิาร ทา่นละ 2,000 บาท 
  ยกเลกิเดนิทาง 30 วันล่วงหนา้กอ่นการเดนิทางหักค่าธรรมเนียมท่านละ 2,000 บาท และใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้จรงิ 

เชน่ มัดจ าตั๋วเครือ่งบนิ,วซี่า,ค่าด าเนนิการ (ถา้ม)ี,ค่าโรงแรม,ค่าตั๋วรถไฟ,หรอือืน่ๆ โดยจะมรีาละเอยีดแสดง

ใหแ้ก่ลูกคา้ไดรั้บทราบ (หมายเหตุ: ช่วง Peak season สายการบนิใหม้ัดจ าล่วงหนา้ 2-3 เดือนก่อนออก

เดนิทาง)  
 แจง้ยกเลกิเดนิทาง 15-29 วัน กอ่นการเดนิทาง หัก 50% ของราคาทัวร ์+ คา่ธรรมเนยีม 2,000 บาท 
 แจง้ยกเลกเดนิทาง 0-14 วัน กอ่นการเดนิทาง หัก 100 % ของราคาทัวร ์
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***หากมกีารยกเลกิการจองทัวร ์หลังจากยืน่วซีา่เรยีบรอ้ยแลว้บรษัิทของสงวนสทิธิใ์นการน าพาสปอรต์ไปยกเลกิวซีา่ใน

ทกุกรณี ไมว่า่คา่ใชจ่า่ยในการยืน่วซีา่จะรวมหรอืแยกจากรายการทัวรก์็ตาม  

ยกเลกิชว่งเทศกาล  
 ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง สงกรานต-์ปีใหม ่50 - 60 วัน ช าระคา่บรกิาร ทา่นละ 2,000 บาท + และใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้

จรงิ เชน่ มดัจ าตัว๋เครือ่งบนิ,วซีา่,คา่ด าเนนิการ (ถา้ม)ี,คา่โรงแรม,คา่ตัว๋รถไฟ,หรอือืน่ๆ โดยจะมรีาละเอยีดแสดง
ใหแ้กล่กูคา้ไดรั้บทราบ (หมายเหต:ุ ชว่ง Peak season สายการบนิใหม้ดัจ าลว่งหนา้ 2-3 เดอืนกอ่นออก
เดนิทาง)  

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

 
 
ขอ้แนะน าและแจง้เพือ่ทราบ 

     กรณีเดนิทางโดยลูกคา้จัดการตั๋วเครือ่งบนิเอง (Land Only) *ในกรณีลกูคา้ด าเนนิการเรือ่งตั๋วเครือ่งบนิเอง

และมาเทีย่วรว่มกบัคณะ (Join Tour) ลกูคา้ตอ้งด าเนนิการมาพบคณะทัวรด์ว้ยตัวเอง และตอ้งรับผดิชอบคา่
ใชจ่่ายในการมาพบคณะใหญ่ดว้ยตัวเอง รวมถงึหากกรณีเทีย่วบนิของคณะใหญ่เกดิความล่าชา้หรอืยกเลกิ 
เทีย่วบนิอนัดว้ยสาเหตใุดๆก็ตาม 

เงือ่นไขการเดนิทาง 

1) บรษัิทฯ มสีทิธิท์ีจ่ะเปลีย่นแปลงรายละเอยีดบางประการในทัวรน์ี ้เมือ่เกดิเหตสุดุวสิยัจนไมอ่าจแกไ้ขได ้
2) บรษัิทขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะเลือ่นการเดนิทางในกรณีทีม่ผีูร้ว่มคณะไมถ่งึ 10 ทา่น หรอืตามทีบ่รษัิทฯ ก าหนด 
3) รายการนี้เป็นเพียงขอ้เสนอที่ตอ้งไดรั้บการยนืยันจากบรษัิทฯ อกีครัง้หนึง่ หลังจากไดส้ารองทีน่ั่งบนเครือ่ง และ

โรงแรมทีพ่ักในตา่งประเทศเป็นทีเ่รยีบรอ้ย แตอ่ยา่งไรก็ตามรายการนีอ้าจเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม 
4) บรษัิทฯ ไมรั่บผดิชอบคา่เสยีหายในเหตกุารณ์ทีเ่กดิจากสายการบนิ ภยัธรรมชาต ิและอืน่ๆทีอ่ยูน่อกเหนอืการควบคมุ

ของทางบรษัิทฯหรอืคา่ใชจ้า่ยเพิม่เตมิทีเ่กดิขึน้ทางตรงหรอืทางออ้ม เชน่ การเจ็บป่วย, การถกูท ารา้ย, การสญูหาย, 
ความลา่ชา้ หรอืจากอบุตัเิหตตุา่งๆ 

5)  หากทา่นยกเลกิกอ่นรายการทอ่งเทีย่วจะสิน้สดุลง ทางบรษัิทฯ จะถอืวา่ทา่นสละสทิธิแ์ละจะไมรั่บผดิชอบคา่บรกิาร
ทีท่า่นไดช้ าระไวแ้ลว้ไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้ส ิน้ 

6)  บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบต่อการหา้มออกนอกประเทศ หรอื หา้มเขา้ประเทศ อันเนื่องมาจากมสี ิง่ผดิกฎหมาย หรอื
เอกสารเดนิทางไมถ่กูตอ้ง หรอื การถกูปฏเิสธในกรณีอืน่ๆ 

7) ราคานี้คดิตามราคาตั๋วเครือ่งบนิในปัจจุบัน หากราคาตั๋วเครือ่งบนิปรับสูงขึน้ บรษัิทฯ สงวนสทิธิท์ี่จะปรับราคาตั๋ว
เครือ่งบนิตามสถานการณ์ดังกลา่ว 

8) กรณีเกดิความผดิพลาดจากตัวแทน หรอื หน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง จนมกีารยกเลกิ ล่าชา้ เปลีย่นแปลง การบรกิารจาก
สายการบนิบรษัิทฯขนส่ง หรอื หน่วยงานทีใ่หบ้รกิาร บรษัิทฯจะดาเนนิโดยสุดความสามารถทีจ่ะจัดบรกิารทัวรอ์ืน่
ทดแทนให ้แตจ่ะไมค่นืเงนิใหส้าหรับคา่บรกิารนัน้ๆ 

9)  มัคคุเทศก ์พนักงาน และตัวแทนของบรษัิทฯ ไม่มีสทิธิใ์นการใหค้ าสัญญาใดๆ ทัง้ส ิน้แทนบรษัิทฯ นอกจากมี
เอกสารลงนามโดยผูม้อี านาจของบรษัิทฯ ก ากับเทา่นัน้ 

10) หากไม่สามารถไปเที่ยวในสถานทีท่ีร่ะบุในโปรแกรมได ้อันเนื่องมาจากธรรมชาต ิความล่าชา้ และความผดิพลาด
จากทางสายการบนิ จะไมม่กีารคนืเงนิใดๆทัง้สิน้ แตท่ัง้นีท้างบรษัิทฯจะจัดหารายการเทีย่วสถานทีอ่ ืน่ๆมาให ้โดยขอ
สงวนสทิธิก์ารจัดหานีโ้ดยไมแ่จง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

11) เมือ่ท่านออกเดนิทางไปกับคณะแลว้ ท่านงดการใชบ้รกิารรายการใดรายการหนึง่ หรอืไม่เดนิทางพรอ้มคณะถอืว่า
ทา่นสละสทิธิ ์ไมอ่าจเรยีกรอ้งคา่บรกิารและเงนิคนื ไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้ส ิน้ 

12) กรณีเจ็บป่วยจนไม่สามารถเดนิทางไดซ้ ึง่จะตอ้งมใีบรับรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรับรองบรษัิทฯจะพจิารณาเลือ่น
การเดนิทางของท่านไปยังคณะต่อไปแต่ทัง้นี้ท่านจะตอ้งเสยีคา่ใชจ้่ายทีไ่มส่ามารถเรยีกคนืได ้เชน่ค่าตั๋วเครือ่งบนิ
ค่าหอ้ง ค่าธรรมเนียมวีซ่าตามที่สถานทูตฯ เรียกเก็บ และค่าใชจ้่ายอืน่ๆที่เกดิขึน้ตามจรงิ ในกรณีที่ไม่สามารถ
เดนิทางได ้

13) กรณีวซีา่ผา่นแลว้ แจง้ยกเลกิกอ่นหรอืหลังออกตั๋วโดยสาร บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการ ไมค่นืคา่ทัวรท์ัง้หมด 
14) กรณีผูเ้ดนิทางไม่สามารถเขา้-ออกเมอืงได ้เนื่องจากเอกสารปลอมหรอืการหา้มของเจา้หนา้ทีไ่ม่ว่าเหตุผลใดๆ ก็

ตามทางบรษัิทของสงวนสทิธิใ์นการ ไมค่นืคา่ทัวรท์ัง้หมด 
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15) ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิร์าคานีเ้ฉพาะนักท่องเทีย่วชาวไทยและทอ่งเทีย่วเป็นหมูค่ณะแบบ Join Tour เท่านัน้ กรณี
ตอ้งการตัดกรุ๊ปเหมาโปรดสอบถามทางบรษัิทอกีครัง้ หากเป็นนกัทอ่งเทีย่วชาวตา่งชาต ิหรอื พระสงฆ ์โปรด
สอบถามทางบรษิทัอกีคร ัง้ 

 

เอกสารในการยืน่วซีา่ท่องเทีย่วอนิเดยีแบบ ออนไลนไ์มต่อ้งมาแสดงตวั 

 รูปถา่ยส ี(ถา่ยมาไม่เกนิ 3 เดอืน ขนาด 2×2 นิว้) 1  รปู พืน้หลงัสขีาว ไม่สวมแวน่ตาหรอื
เคร ือ่งประดบั, ไม่ใสช่ดุขา้ราชการหรอืเคร ือ่งแบบใดๆ  

 ส าเนาหนงัสอืเดนิทางมอีายุมากกวา่ 6 เดอืน   
 ส าเนาบตัรประชาชน 1 ชดุ 

 ส าเนาทะเบยีนบา้น 1 ชดุ 

 ถา้เป็นเด็กอายตุ ่ากวา่ 15 ปี ใชส้ าเนาสตูบิตัรและบตัรประชาชน 

 ส าเนาหน้าวซีา่ทีเ่คยเดนิทางไปประเทศอนิเดยี 1 ชดุ (หากม)ี 


