
  

 

 

 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“แคชเมียร”์ ถือว่าเป็นเส้นทางท่องเท่ียวท่ีเหมาะกบัการพกัผ่อน ชมธรรมชาติท่ีสวยงาม มาดหิูมะ มาดู

ทุ่งดอกไม้ และสมัผสัอธัยาศยัไมตรีของผู้คนท่ีน่ี...มาสมัผสัความสวยงามของฤดหูนาว ท่ีเกิดขึ้นใน 

“แคชเมียร”์ 

 

ไฮไลท.์.เดด็!!  



  

 
 

รายการทวัร ์ 
วนัที ่1                             กรุงเทพฯ  เดลล ี(ประเทศอนิเดยี) - พาฮาลแกม - L D 

00.30 น.  คณะพรอ้มกันที่ ท่าอากาศยานสุวรรณภูม ิช ัน้ 4  ประตู 3 เคาทเ์ตอร ์สายการบนิ SPICEJET 

(SG) โดยเจา้หนา้ทีข่องบรษัิทฯ คอยใหค้วามสะดวกแกท่่าน 

กระเป๋าเล็กถอืตดิตวัขึน้เครือ่งบนิ 

▪ กรุณางดน าของมีคม ทุกชนิด เช่น มีดพับ กรรไกรตัดเล็บทุกขนาด ตะไบเล็บ เป็นตน้ กรุณาใส่ในกระเป๋า
เดนิทางใบใหญ่หา้มน าตดิตัวขึน้เครือ่งบนิ 

▪ วัตถุที่เป็นลักษณะของเหลว อาท ิครมี โลช่ัน น ้าหอม ยาสีฟัน เจล สเปรย ์และเหลา้เป็นตน้ จะถูกท าการ
ตรวจอย่างละเอยีดอกีครัง้โดยจะอนุญาตใหไ้ม่เกนิ10ชิน้ ในบรรจุภัณฑล์ะไม่เกนิ100 ml.  

(แนะน าใหโ้หลดของที่ไม่จ าเป็นลงใตท้อ้งเครื่อง เพราะเจา้หนา้ที่อินเดียตรวจค่อนขา้งละเอียด เพื่อเป็นการไม่

เสยีเวลา แนะน าใหถ้อืเฉพาะกระเป๋าถอืขนาดเล็กและของมคีา่ขึน้เครือ่งเท่านัน้) 

03.45 น. เหินฟ้า สู่เมอืงเดลล ี(New Delhi) ประเทศอินเดีย (India) โดยสายการบนิ SPICEJET 

(SG) เทีย่วบนิที ่SG 741 **หมายเหตุ** สายการบนิ SPICEJET ไมม่บีรกิารอาหาร 

เวลาทีอ่นิเดยีชา้กวา่ประเทศไทย 1.30 ช ัว่โมง 

06.20 น. เดนิทางถงึ ท่าอากาศยานนานาชาตอินิทริาคานธรี ์เมอืงเดลลี(New Delhi) ตามเวลาทอ้งถิน่

ผ่านพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงและตรวจรับสัมภาระออกเดนิทางเขา้สูอ่าคารผูโ้ดยสารภายในประเทศเพื่อ   

ตอ่เครือ่งเขา้สูเ่มอืงศรนีาคา (แคชเมยีร ์) น าทา่นเช็คอนิ เพือ่เดนิทางสูแ่คชเมยีร ์ 

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

(เครือ่งบนิแวะจอดเมอืงจามูไม่ตอ้งลงจากเครือ่ง) 

11.00 น.  ถงึสนามบิน ท่าอากาศยานศรนีาการ ์Srinagar International Airport ในศรนีาการ ์เมอืง

หลวงของรฐัแคชเมยีร ์ผ่านพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงและพรอ้มรับสัมภาระแลว้ 

น าท่านเขา้เดนิทางสู่ “แคชเมยีร”์ ดนิแดนสวติเซอรแ์ลนดแ์ห่งเอเชยี เมืองหลวง “ศรนีาคาร”์ 

Srinagar “แคชเมยีร”์ เป็นรัฐทีส่ามารถท่องเทีย่วไดต้ลอดปี เนื่องจากมอีากาศเย็นสบาย แมก้ระทั่ง

ในชว่งฤดรูอ้นก็จะมอีุณหภูมโิดยเฉลีย่อยู่ทีป่ระมาณ 20 องศาเซลเซยีสเท่านัน้ ดว้ยอากาศทีเ่ย็นสบาย

ตลอดทัง้ปีบวกกับธรรมชาตทิีส่วยงามในทุกฤดทู าใหใ้ครหลายคนทัง้ชาวอนิเดยีและนักท่องเทีย่วตา่งก็

อยากหลบรอ้นมารับลมเย็นๆ ทีน่ี่จนเมอืงศรีนาการไ์ดร้ับการขนานนามว่าเป็นเมอืงส าหรับการพักผ่อน

ในชว่งฤดรูอ้นของประเทศอนิเดยี  

เทีย่ง    บรกิารอาหารกลางวนั  ณ ภตัตาคาร (ศรนีาคา) 

จากน ัน้   ออกเดนิทางจาก “ศรนีาคา” สู่ หมูบ่า้นพาฮาลแกม (Pahalgam)  อยู่หา่งจากศรนีาการอ์อกไป

อกี 90 กโิลเมตร ใชเ้วลาเดนิทาง 3 ชั่วโมง เป็นสถานที่ที่ภาพยนตรน์ิยมมาถ่ายท ากันที่นี่ ไดร้ับการ



  

ขนานนามว่าเป็นเหมือน “สวติเซอร์แลนด์”พาฮาลแกมหรือหุบเขาแกะเป็นหุบเขาที่มีความสูงจาก

ระดับน ้าทะเลถงึ 2,130 เมตร มภีูมปิระเทศเป็นทุ่งหญา้ ป่าสน และทุ่งดอกไมท้ีม่ฉีากหลังเป็นเทอืกเขา

หมิาลัย ในช่วงฤดูหนาวจะมแีต่หมิะปกคลมุ อากาศหนาวเย็น น ้าในล าธารเย็นเฉียบ แม่น ้าสายย่อยๆจะ

บรรจบรวมกันเป็น “แม่น ้าลดิดาร”์ (Liddar) เป็นแม่น ้าสายส าคัญในพาฮาลแกม นอกจากนี้ยังมรีา้นคา้

ตา่งๆมากมาย ไม่ว่าจะเป็นรา้นอาหาร รา้นขาย เสือ้ผา้และสนิคา้ตา่งๆโดยเฉพาะ หญา้ฝรั่น (Saffron) มี

สรรพคุณลดโคเลสเตอรอลในร่างกาย มขีายอยู่ทั่วไปทั่วทัง้แคชเมยีรแ์ต่ที่พาฮาลแกมคอืแหล่งปลูก

หญา้ฝรั่นทีใ่หญ่ทีส่ดุอันปกคลมุไปดว้ยหมิะตลอดปี  

 
 
 
 
 
 
 
 

ระหว่างทางชมแวะจอดรถถ่ายรูปกบัววิทวิทศันท์ ีง่ดงามสุดที่ จนหยุดกดชตัเตอรไ์ม่ไดเ้ลย

ทเีดยีว.. …และสองขา้งทางท่านจะผ่านพบวถิชีวีติของชาวแคชเมยีรท์ี่หลากหลาย เช่นหมู่บา้นทีท่ า 

ครกหนิ หมู่บา้นทีท่ าไมแ้บดส าหรับกฬีาคลกิเก็ต ทีเ่ราจะพบเห็นชาวแคชเมยีรเ์ลน่กฬีาประเภทนี้ไดต้าม

สนามทั่วไปไมแ้บดนี้ท ามาจากตน้หลวิ (Willow Tree) ซึง่พบเห็นไดท้ั่วไปทัง้ในและนอกเมอืง แต่จะ

พบเห็นไดม้าก นอกจากนี้ จะไดเ้ห็นทุ่งโลง่ๆ ซึง่ในฤดใูบไมร้่วงประมาณเดอืนตลุาคม ทอ้งทุ่งแหง่นี้เป็น

แหล่งปลูกหญา้ฝรั่น หรอืSaffron ทีใ่หญ่ทีสุ่ด ลักษณะดอกจะเป็นสมี่วง วา่กันว่าเกสรของหญา้ ฝรั่นมี

สรรพคณุในการชว่ยลดคลอเรสเตอรอลไดด้ตีลอดสองขา้งทางชมทวิทัศน์ทีส่วยงาม 
บา่ย  อสิระชมเมอืงพาฮาลแกม (Pahalgam) ที่นี่ คือ ดนิแดนสรวงสวรรค์ของแคชเมยีร์ นักท่องเที่ยว

จากทั่วสารทศิตา่งยกย่องให ้ดนิแดนแหง่นี้เป็นสถานทีท่ีส่วยทีส่ดุในโลก ซึง่หากคณุยังไม่เชือ่ก็ตอ้งมา

พิสูจน์ดว้ยตัวเองเท่านั้น……ค าว่า พาฮาลแกม หมายถึง หมู่บา้นของคนเลี้ยงแกะ (Village of 

Shepherds) หรือ หุบเขาแกะ และดว้ยทัศนียภาพอันงดงามจนน่าทึง่ของพาฮาลแกม....ดนิแดนแห่งนี้

ไดร้ับความสนใจจากนักสรา้งภาพยนตร ์จนกลายเป็นสถานทีม่ชี ือ่เสยีง ทีส่ดุของอตุสาหกรรมภาพยนตร์



  

ของอินเดีย หรอืเลือกเดนิเล่นซื้อสนิคา้พื้นเมืองไม่ว่าจะเป็นผ้าพชัมีน่า เปเปอรม์าเช่  ชุด

พืน้เมอืง  เครือ่งประดบัฯลฯ อสิระตามอธัยาศยั นดัเวลาทานอาหารเย็น 

 ....ทีน่ี่ คอื ดนิแดนสรวงสวรรคข์องแคชเมยีรนั์กท่องเทีย่วจากทั่วสารทศิต่างยกย่องให  ้ดนิแดนแห่งนี้

เป็นสถานทีท่ีส่วยทีส่ดุในโลก ซึง่หากคณุยังไม่เชือ่ก็ตอ้งมาพสิจูน์ดว้ยตัวเองเท่านัน้.... 

 
ค า่       บรกิารอาหารเย็น ณ โรงแรม 

ทีพ่กัโรงแรม HOTEL GREEN HEIGHTS หรอืเทยีบเทา่  

วนัที ่2                                         พาฮาลแกม - หุบกลุมารค์ - ศรนีาคา B L D 

07.00 น.  บรกิารอาหารเชา้ ณ โรงแรม  

08.00 น. ออกเดินทางสู่  กุลมาร์ค (Gulmarg) ใช เ้วลาเดนิทางประมาณ  3-4  ช ัว่โมง  กุลมาร์ค

(Gulmarg) สถานทีท่อ่งเทีย่วสุดฮติในแคชเมยีร ์ทีไ่ดร้บัความนยิมจากนกัทอ่งเทีย่วท ัว่โลก 

เป็นภเูขาทีส่วยงามทีส่ดุแหง่หนึง่ในแคชเมยีร ์ “กุลมารค์” เดมิเรยีกเการมิารค์ ตัง้โดยสลุตา่น ยูซปุชาร ์

ในศตวรรษที่ 16 เนื่องจากที่นี่เป็นทุ่งหญา้ที่เต็มไปดว้ยดอกไมป่้าตามฤดูกาล และในปัจจุบันยังเป็น

สถานทีต่ัง้ของสนามกอลฟ์ 18 หลมุทีส่งูทีส่ดุในโลก (3,000 เมตรจากระดับน ้าทะเล) และมสีถานทีเ่ลน่

สกีในฤดูหนาวดว้ย ตลอดเสน้ทางสู่กุลมารค์จะผ่านทุ่งนาขา้ว หมู่บา้นชาวพื้นเมอืง ฝูงแกะตามภูเขา 

และเทอืกเขาหมิะสลับซับซอ้นสวยงาม ชาวแคชเมยีรก์ล่าวขานว่าทุ่งหญา้แห่งดอกไม ้เป็นเสน้ทางที่



  

มุ่งสู่ชายแดนปากสีถาน กุลมารค์เป็นแหล่งท่องเทีย่วในฤดูหนาว มรีะดับความสูง 2,730 เมตร จาก

ระดับน ้าทะเล   ในช่วงฤดูรอ้นทีน่ี่จะเป็นทีต่ัง้ของสนามกอลฟ์ทีสู่งทีสุ่ดในโลก โดยรอบท่านจะไดพ้บ

เห็นกระท่อมรูปทรงแบบในเทพนิยาย และมป่ีาสนเป็นฉากหลัง  ทีน่ี่ยังสถานเป็นทีถ่่ายท าภาพยนตร์

อกีดว้ย…… 

เทีย่ง  บรกิารอาหารกลางวนั  ณ โรงแรม 

13.00 น ไฮไลทข์องกจิกรรมและการท่องเทีย่วทีก่ลุมารค์ น าทา่นขึน้เคเบลิคารเ์ฟส 1 (กระเชา้ลอยฟ้าหรือ

กอนโดลา) ขึ้นกระเชา้กอนโดล่าเป็นเคเบิลคาร์ไปเฟส1 ระหว่างทางท่านจะไดเ้ห็นววิของหิมะที่

สวยงามพบเห็นหมู่บา้นยปิซ ี และหมู่บา้นของคนทอ้งถิน่ มองลงไปขา้งล่างตน้สนระหว่างทางและหมิะ

ทีส่วยงามมาก เห็นววิทวิเขาของเทือกเขาหมิาลัยเมือ่ถงึสถานีลงจากกระเชา้แลว้ ท่านจะพบลานหมิะ

ขนาดใหญ่...อสิระใหท้่าน ถ่ายภาพคู่กับภูเขาหมิะ สวยงามรอบทศิทาง หากฟ้าเปิดสามารถมองเห็น

ยอดเขา K2 ทีสู่งเป็นอันดับสองรองจากยอดเขาเเวอรเ์รส....ถ่ายรูป และเลน่กจิกรรมตา่งๆในบรเิวณนี้...

สนุกสนานกับกจิกรรมน่ังเลือ่นหมิะหรอืสกไีด ้

รายการเสรมิ...ส าหรบับางทา่นตอ้งการไปอกีจุดชมววิทา่นสามารถขึน้กระเชา้ไปยงั เฟสทีK่2 ไดท้ ัง้นีท้ ัง้น ัน้

ขึน้อยู่กบัสภาพอากาศ และความปลอดภยัเป็นส าคญั เฟสทีK่2ไม่เหมาะส าหรบัทา่นทีม่สีุขภาพไม่แข็งแรง 

หรอืมโีรคประจ าตวัเนือ่งจาก K2 จะมสีภาพอากาศทีเ่บาบางกวา่ปกต ิ



  

...............   จนถงึเวลานดัหมายน าทา่นเดนิทางกลบัสู่เมอืงศรนีาคาตามเสน้ทางเดมิ........ 

น าทา่นลอ่งเรอืสคิารา (เรอืพายแบบแคชเมยีร)์ แสงทองยามเย็นทีท่ะเลสาบดาลกบัเรอืชคิารา 

ชมความงดงามทะเลสาบ ใหท้่านไดช้ืน่ชมทัศนียภาพของเทอืกเขาหมิะทีล่อ้มรอบ ชมวถิชีวีติชาวบา้น

รมิน ้า (ใชเ้วลาในการล่องเรือประมาณ 1 ชม.) รอบทะเลสาบสัมผัสวถิชีวีติของผูค้นในทะเลสาบดาล 

เป็นชวีติทีคู่่กับสายน ้าอันเงียบสงบ ทะเลสาบใสสวยงาม โดยมเีรอืเป็นพาหนะส าคัญของการสัญจรใน

ทะเลสาบกวา้งใหญ่ ชวีติของชาวแคชเมยีรจ์งึด าเนินไปไม่แตกต่างชาวเอเชยีอืน่ ๆ ทีม่แีม่น ้า ล าคลอง 

เป็นเสน้เลอืดใหญ่หลอ่เลีย้งชวีติ และเพลนิเพลนิกับการ เลอืกซือ้สนิคา้พื้นเมอืงของชาวแคชเมยีรท์ีน่ า

ของมาขายใหท้่านไดเ้ลอืกซือ้ในราคาตามความสามารถไดเ้วลาสมควรพายเรอืกลับทีพั่ก ..... 

ชมโรงงานท า เปเปอรม์าเช่ ชมกระบวนการ

ท างานฝีมือของชาวแคชเมียร์ ซึ่งเป็นงาน

ศลิปะท าจากเยือ่กระดาษขึน้รูปและแป้งที่ถูก

ปั้นแต่งเป็นผลงานรูปแบบตา่งๆภายในโรงงาน

ฝีมอืย่านกลางมอืศรีนาการ ์ชอ้ปป้ิง เปเปอรม์า

เช ่! สารพันไอเดยีจากกระดาษ กระปุกใส่ของ

น่ารัก ลวดลายน่ารักจากแคชเมยีร ์ 

 

 

 

เย็น บรกิารอาหารเย็น ณ โรงแรมบา้นเรอื  

     ทีพ่กัโรงแรมเรอื DELUXE HOUSE BOAT  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วนัที ่3                                        ศรนีาคา - โซนามารค์ - ศรนีาคา B L D 

07.00 น. บรกิารอาหารเชา้ ณ โรงแรมบา้นเรอื 



  

08.00 น.   น าทา่นเดนิทางสู่ โซนามารค์ (Sonamarg) (ประมาณ 3 ชั่วโมง) ออ้มกอดหมิาลยัทีโ่ซนามารค์

ทอ้งทุง่แหง่ทองค า Meadow of gold แหง่แคชเมยีร ์สงูกวา่ระดับน ้าทะเล 2,740 เมตร เป็นแหล่ง

ท่องเทีย่วอันมวีวิทวิทัศน์อันสวยงาม อยู่บนเสน้ทางระหวา่งเมอืงศรีนาคากับเมอืงเลห ์ในบรเิวณหุบเขา

โซนามารก์นี้มีธารน ้าแข็งสีขาวบริสุทธิท์ี่ปกคลุมอยู่ตามลาดไหล่เขา อีกทัง้เทือกเขาหมิะที่สะทอ้น

แสงแดดเป็นประกายสทีอง จงึเป็นทีม่าของชือ่ โซนามารค์ และยังมเีทอืกเขาหมิาลัยเป็นฉากหลัง ที่

เรยีกขานตามทอ้งถิน่วา่ ทาจวิาส ภเูขาซึง่ปกคลมุไปดว้ยหมิะตลอดปี มแีม่น ้าสนิธุ ลดเลีย้วผ่านหบุเขา

ในอกีฟากของถนน “โซนามารค์” เป็นสถานีเริม่ตน้ทีจ่ะมุ่งหนา้ไปยังลาดัคห ์หรือเป็นรูจั้กกันดใีนชือ่ว่า

“ประตูสู่ลาดัคห”์ เสน้ทางนี้จะเป็นเสน้ทางทีม่ทีวิทัศน์สวยงามตลอดสองขา้งทางยังม“ีธารน ้าแข็งกรา

เซยี” (Thajiwas Glacier) ทีเ่กดิจากการทับถมของหมิะมายาวนาน ละลายเป็นธารน ้าแข็งตามแนวเขา

....ตลอดเสน้ทางจงึเป็นเสน้ทางทีใ่หข้ับรถไปถ่ายรูปไป...เลยทเีดยีว 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวนั แบบปิกนกิ   ชมววิทีก่วา้งไกลชนดิกลอ้งเก็บไม่หมด 

บา่ย น าท่านเทีย่ว ชม กลาเซยีรน์ า้แข็งโซนามารค์ อสิระเดนิชมธรรมชาตสัิมผัสอากาศสบายๆ ชมววิ

ภูเขาที่ปกคลุมดว้ยหิมะและสองฟากฝ่ังถนนที่เต็มไปดว้ยธารน ้าแข็ง ถนนบางช่วงตอ้งตัดผ่านช่อง

น ้าแข็งขนาดใหญ่ทีน่ี่จะมกีจิกรรมแบบแคชเมยีรใ์หท้่านไดล้องหาประสบการณ์ (ในชว่งฤดหูนาว ธ.ค. – 

เม.ย.) ..ไดเ้วลาพอสมควรเดนิทางกลับสูศ่รนีาคา“ศรนีาการ”์ศรนีคร เป็นเมอืงหลวงของรัฐทางเหนือ

สดุของอนิเดยี รัฐชมัมูและกัศมรี ์ตัง้อยู่ในหบุเขาแคชเมยีร ์บนฝ่ังแม่น ้าเฌลัม สงูจากระดับน ้าทะเลปาน

กลาง 1,600 เมตร เป็นหนึ่งในเมอืงใหญ่ทีสุ่ดของอนิเดยีทีไ่ม่ไดนั้บถอืศาสนาฮนิดู โดยมมีุสลมิ 97% 

เมอืงมปีระชากร 894,940 คน เมอืงผลติพรม ไหม เงนิ เครือ่งหนัง ภาชนะทองแดง มกีารแกะสลักไม ้

โปรแกรมแนะน า ...ทา่นทีห่ลงใหลในธรรมชาต ิสามารถขีม่า้ชมความงามของกลาเซยีรอ์ยา่งไกลช้ดิมากขึน้ 

หรอื สนุกการน ัง่คา่ขีม่า้ 600-800 รูปี (ไม่รวมในคา่ทัวร ์โปรดสอบถามรายละเอยีดจากหัวหนา้ทัวร)์  

...... ถงึศรนีาคา ....น าท่านเดนิทางชม สวนโมกุล (Mughal Gardens) สวนสวรรคแ์หง่ดอกไม ้ชว่งเดอืน

มนีาคมถงึเมษายน ดอกไมเ้มอืงหนาวออกดอกชูช่ออย่างสวยงาม สวนโมกุล ไดแ้บ่งออกเป็นส่วนๆ 3 

ส่วน ซึง่ภายในสวนมกีารประดับตกแต่งในแบบสไตลส์วนเปอรเ์ซยี ซึง่ประกอบไปดว้ย สระน ้า ล าธาร

และแปลงไมด้อก ชมสวนนชิาท (Nishat) เป็นสวนที่ใหญ่ทีสุ่ด มตีน้เมเปิลอายุกว่า 400 ปี ตน้ปอ

ปลาร ์ตน้ทวิลปิ และดอกไมน้านาชนดิตามฤดกูาล ตัง้อยู่รมิทะเลสาบดาล มภีเูขา Zabarwan ซึง่ตัง้เป็น



  

ฉากหลัง ชม สวนชาลมิาร ์(Shalimar Garden) เป็นสวนดอกไมท้ี่สรา้งขึ้นสมัยราชวงศ์โมกุล 

กอ่สรา้งโดยจักรพรรด ิJEHANGIR เพือ่ภรรยา Nur Jehan และเมอืงศรนีาคา แคชเมยีร ์เป็นทีม่ชี ือ่เสยีง

ในการจัดสวนตามแบบสมัยของราชวงศโ์มกุล เนื่องจากภมูอิากาศเย็นเหมาะสมในการเจรญิเตบิโตของ

ตน้ไม ้ดอกไมเ้มอืงหนาว จงึกลายเป็นทีป่ระทับพักผ่อนของกษัตรยิร์าชวงศโ์มกุลในอดตี ชมตน้เมเปิล

อายุกวา่ 400 ปี ตน้ปอปลาร ์ดอกทวิลปิ และดอกไมน้านาชนดิตามฤดกูาล ตน้ไมท้ีม่คีวามสวยงามและ

โดดเดน่ คอืตน้ชนี่าหรอืตน้เมเป้ิลซึง่ใบของตน้ไมน้ี้มสีแีดงเพลงิสวยงามและใบจะเปลีย่นส ี

จากนัน้ น าท่านชมโรงงานพรมเปอรเ์ซีย พรมแคช

เมียร์ ฝีมือการทอพรม และ ความวิจิตรของ

ลวดลายพรมเปอรเ์ชยีถอืเป็นอันดับหนึ่งในโลก 

ส่วนอันดับสองคือพรมแคชเมียร์ และเมื่อ

กล่าวถงึสายการสบืทอดศลิปะการทอพรม พรม

แคชเมียร ์ก็คือศษิย์สายตรงของพรมเปอรเ์ชยี

น่ันเอง 

 สมควรแก่เวลาน าท่านเขา้สู่ที่พัก ณ โรงแรม

ลอยน ้ า  ชื่นชมทั ศนี ยภาพขอเทือก เขาที่

ลอ้มรอบทะเลสาบเมืองศรีนาคา ไดเ้วลาอัน

สมควรน าท่านสู่บา้นเรือในทะเลสาบ ในเมอืงศรี

นาคา บา้นเรือนี้ถือก าเนิดจากสมัยที่เจา้ผูค้รองแควน้แคชเมียร์ยังครองอ านาจกับ อังกฤษที่เขา้มา

ปกครองอนิเดยี และไม่อนุญาตใหอ้ังกฤษมีกรรมสทิธิใ์นทีด่นิ คนอังกฤษจงึหาทางออกดว้ยการสรา้ง

บา้นเรอืลอยล าอยู่ในทะเลสาบแทน 

ค า่      บรกิารอาหารเย็น ณ โรงแรมบา้นเรอื...  

     ทีพ่กัโรงแรมเรอื DELUXE HOUSE BOAT 

วนัที ่4                                             ศรนีาคาเดลล ี- อคัรา B L D 

08.00 น.  บรกิารอาหารเชา้ ณ โรงแรมบา้นเรอื 

09.00 น. น าท่านชม“มสัยดิจาเมยี” ซึง่สรา้งเป็นครัง้

แรกสมัยสุลต่านสคิานเดอร ์และบูรณะต่อมาอกี

หลายสมัย เป็นมัสยิดที่สรา้งดว้ยรูปแบบของ

สถาปัตยกรรมแบบจีนและเนปาล ดว้ยหลังคา

ทรงสีเ่หลีย่ม ภายในมเีสาทีต่ัดจากตน้ซดีาลทัง้

ตน้กวา่ 300 ตน้ ไดร้บัอทิธพิลอย่างมากจาก

สถาปัตยกรรมแบบอินโด – ซาราเซนิก 

และการก่อสรา้งในลกัษณะเปอรเ์ซยีโดยมี

ความคลา้ยคลงึกบัเจดยีท์างพุทธศาสนา  

กลางวนั บรกิารอาหารกลางวนั ณ แบบกล่อง 
11.55 น. เหนิฟ้าสู่เมอืงเดลล ี(New Delhi) โดยสายการบนิ SPICEJET (SG) เทีย่วบนิที ่SG 8374  



  

13.35 น. ถงึ เมอืงเดลลี (New Delhi) หลงัตรวจรบักระเป๋าสมัภาระ  “เมืองเดลี” มหานครที่ใหญ่ที่สุดใน
ประเทศอินเดีย และมีประชากรอาศยัอยู่มากเป็นอนัดบั 2 ของประเทศ มีชือ่เต็มๆ ว่า National Capital 
Territory of Delhi เป็นเมืองส าคญัมาตัง้แต่เมื่อคร ัง้โบราณ เคยถูกเลือกใหเ้ป็นราชธานีแห่งแรกตัง้แต่
เมือ่ราว 100 ปี 

 เดินทางสู่ เมืองอคัระ (Agra) (ระยะทาง 203 กิโลเมตรเดินทางประมาณ 4 - 5 ช ั่วโมง แลว้แต่
สภาพการจราจร) อดตีเมืองหลวงของอนิเดียในสมยัทีย่งัเรยีกว่า "ฮินดูสถาน" (Hindustan) เป็นเมอืงที่

ตัง้อยู่รมิแม่น ้ายมุนา ในรฐัอุตตรประเทศ ทางตอนเหนือของประเทศอินเดีย..น าท่านเขา้สู่ที่พัก อิสระ
พกัผ่อนตามอธัยาศยั 

ค ่า บรกิารอาหารค ่า ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
ทีพ่กั ณ HOTEL Sarovar Premier  หรอืเทยีบเท่า  

วนัที ่5                                             อคัรา - เดลล ี- กรุงเทพฯ B L - 

07.00 น. บรกิารอาหารเชา้ ณ โรงแรม 

08.00 น. น าทา่นชม ทชัมาฮาล (Taj Mahal) ทัชมาฮาล เมอืงอัคราประเทศอนิเดยี สิง่มหัศจรรยข์องโลกยุค

กลาง  สสุานหนิออ่นทีผู่ค้นเชือ่ว่าเป็นสถาปัตยกรรมแห่งความรักทีส่วยทีส่ดุในโลกสรา้งขึน้โดยสมเด็จ

พระจักรพรรดแิห่งจักรวรรดโิม

กุลผูม้ีรักมั่นคงต่อพระมเหสี

ของพระองค์ ...ทัชมาฮาลถูก

พจิารณาใหเ้ป็นหนึ่งในเจ็ดสิง่

มหัศจรรย์ของโลกในยุคใหม่ 

ซึง่ตัง้อยู่ในสวนรมิฝ่ังแม่น ้ายมุ

นา ในเมืองอาครา ส่วนที่มี

ชือ่เสยีงทีส่ดุ คอื หลมุศพของ

พระนางมุมตัซ มาฮาล ซึง่ถูก

สรา้งดว้ยหินอ่อนสีขาว ศิลา

แลง ประดับลวดลายเครื่อง

เพชร พลอย หิน โมราและ

เครือ่งประดับจากมติรประเทศ 

ไดร้ับค ารับรองวา่สรา้งขึน้ดว้ย

สัดส่วนที่ ว ิจิตรและงดงาม

ที่สุด กวา้งยาวดา้นละ 100 

เมตร สูง 60 เมตร มีผู ส้รา้ง

และออกแบบร่วม 20,000 คน 

การก่อสรา้งกินเวลานานถึง 

22 ปี  ทั ช ม าฮ าล มี เนื้ อ ที่



  

ประมาณ 42 เอเคอร์ เป็นที่ตัง้ของมัสยดิ มีหออาซาน (หอสูงส าหรับรอ้งแจง้เวลาท านมาซ) และมี

สิ่งก่อสรา้งอื่น ๆ นายช่างที่ออกแบบ ชื่อ อุสตาด ไอซา ถูกประหารชีวิตเพื่อมิใหไ้ปออกแบบ

สถาปัตยกรรมใด ๆ ทีส่วยกวา่ได ้ 

ชมพระราชวงัอคัราฟอรด์ (Agra Fort)  เป็นป้อมปราการประจ าเมอืงซึง่สรา้งเป็นก าแพงหนิทรายสี

แดง ตัง้ตระหง่านสวยงาม ดว้ยสถาปัตยกรรมแบบอัครา พระเจา้อัคบารส์รา้งขึน้ในปี ค.ศ. 1565 และ

สรา้งต่อเตมิกันเรื่อยมาจนถงึรุ่นหลานคือ พระเจา้ชารเ์จฮาน กษัตรยิ์องค์ที่ 5 ของราชวงศ์โมกุล ซึง่

ปรับเปลี่ยนจากป้อมปราการทางทหารมาเป็นพระราชวัง มีก าแพงสูงกว่า 20 เมตร และยาว 2.5 

กโิลเมตร ภายในอัคราฟอรด์มหีอ้งสวยงามทีส่รา้งดว้ยหนิออ่นแกะสลักฝังโดยรอบ โดยเฉพาะหอ้งมุข

แปดเหลีย่ม ซึง่เป็นหอ้งทีม่คีวามส าคัญทีสุ่ดภายในพระราชวังแหง่นี้และภายในหอ้งนี้ท่านจะไดพ้บกับ

สถานทีท่ีก่ษัตรยิช์ารจ์าฮาถูกลูกชายจับมาขังไวจ้นสิน้พระชนน์ พระองคถู์กกักขังอยู่ถงึ 8 ปี จนกระทั่ง

สวรรคตในปี ค.ศ. 1666  

 

 
 

ตามต านานกลา่ววา่ใหวั้นสดุทา้ยของชวีติพระองคใ์ชเ้วลาทัง้วันในการจอ้งมองเศษกระจกทีส่ะทอ้นภาพ

ของทัชมาฮาล และสิน้พระชนมด์ว้ยเศษกระจกในก ามอื พระองคถู์กฝังในทัชมาฮาล เคยีงขา้งพระมเหสี

ซึง่พระองคไ์ม่เคยลมื มบีางคนกล่าวว่าสมเด็จพระจักรพรรดชิาหช์ะฮัน มไิดป้ระสงคท์ี่จะถูกฝังร่วมกับ

ประมเหส ีแตพ่ระองคม์แีผนการทีจ่ะสรา้งสุสานอกีแหง่ดว้ยหนิออ่นสดี า เพื่อเป็นสสุานของพระองค ์แต่

ผูรู้ห้ลายท่านเชือ่วา่พระองคป์ระสงคท์ีจ่ะถูกฝังเคยีงขา้งพระนางมุมตัซ มาฮาล 

จากน ัน้ น าท่าน ชอ้ปป้ิงสนิคา้หตัถกรรม และงานฝีมอืพื้นเมอืง อาทเิช่นผา้ไหมอนิเดยีเครือ่งประดับ อัญมณี 

ไมจั้นทรห์อมแกะสลัก ผลติภัณฑจ์ากหนิออ่น ของตกแตง่ประดับบา้น 

12.00 น.  บรกิารอาหารกลางวนั ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  



  

13.00 น. เดนิทางสู ่ทา่อากาศยานนานาชาตอินิทริา คานธ ี เมอืงเดลล ี(ระยะทางประมาณ 203 กโิลเมตร 

ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 4 – 5 ชัว่โมง แลว้แตส่ภาพการจราจร) 

จากนัน้ ท าการเช็คอนิเคา้เตอรส์ายการบนิ SPICEJET (SG) รบัต ัว๋เครือ่งบนิ และผา่นกระบวนการตรวจ

คนเขา้เมอืง ***อสิระอาหารค า่ตามอธัยาศยั   เพือ่ความสะดวกในการเช็คอนิและผา่น

กระบวนการตรวจคนเขา้เมอืง*** 

21.10 น.  ออกเดนิทางสูก่รุงเทพ ฯ โดยสายการบนิ SPICEJET (SG) เทีย่วบนิที ่SG 740 (ไมม่บีรกิาร

อาหารบนเครือ่ง ) 

 

วนัที ่6                                                         กรุงเทพฯ - - - 

02.45 น.   เดนิทางถงึ...ทา่อากาศสุวรรณภูม ิโดยสวัสดภิาพ…….. 

 

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

 

 

 

เอกสารในการยืน่วซ่ีาทอ่งเทีย่วอนิเดยี แบบออนไลน ์(ไมต่อ้งโชวต์วั) 

• รูปถา่ยส ี(ถ่ายมาไม่เกนิ 3 เดอืน ขนาด 2×2 นิว้) พืน้หลังสขีาว,ไมใ่สช่ดุขา้ราชการหรอืเครือ่งแบบใดๆ 
( สามารถถ่ายดว้ยตนเองไม่สวมหมวกไม่สวมแวน่ไม่สวมเครือ่งประดบั สง่เป็นไฟลใ์หเ้จา้หนา้ทีท่ีป่ระสานงาน

ไดเ้ลยคะ่ ) 
• หนงัสอืเดนิทางมอีายุมากกวา่ 6 เดอืน และมหีนา้วา่งอย่างนอ้ย 2 หนา้ 
• ส าเนาบตัรประชาชน  

• ส าเนาทะเบยีนบา้น  
• ส าเนาหนา้พาสปอรต์  

• ส าเนาหนา้วซ่ีาทีเ่คยเดนิทางไปประเทศอนิเดยี (หากม)ี 

• เอกสารรบัรองการฉีดวดัซนีป้องกนัโควดิ-19 (วคัซนีพาสปอรต์เล่มสเีหลอืงหรอืInternational 
Vaccine Certificate จากแอพหมอพรอ้ม) 

**รายการนีเ้ป็นเสน้ทางกึง่ผจญภยั เหมาะส าหรบัผูเ้ดนิทางทีร่กัและหลงใหลในธรรมชาตอิยา่งแทจ้รงิและ

เสน้ทางทอ่งเทีย่วบางคร ัง้ขึน้อยูก่บัสภาพอากาศและความปลอดภยัเป็นส าคญั*** 

หมายเหตุ :  

1. เวลาทีป่รากฏในโปรแกรมกบัการปฏบิัตจิรงิอาจแตกตา่งกนัเล็กนอ้ย ขอใหท้่านรับทราบค าแนะน าการ

เปลีย่นแปลงการนัด หมายเวลาในการท ากจิกรรมอกีครัง้จากหัวหนา้ทัวร์  

2. บรษัิทอาจท าการเปลีย่นแปลงรายการ ไดต้ามความจ าเป็นและเหมาะสม แตจ่ะยดึผลประโยชน์ของลกูคา้เป็น

ส าคัญ ทัง้นี้ ขึน้อยู่กับสภาวะของสายการบนิ โรงแรมทีพั่ก ภมูอิากาศ ภัยธรรมชาต ิการนัดหยุดงานฯลฯ 

ตลอดจนสภาวะทาง เศรษฐกจิและสถานการณ์ทางการเมอืงภายใน อันเป็นสาเหตใุหต้อ้งเลือ่นการเดนิทาง

หรอืไม่สามารถจัดพาคณะท่องเทีย่วไดต้ามรายการ  

“ราคาทวัรส์ าหรบัลูกคา้ทีถ่อืพาสปอรต์ไทยเทา่น ัน้”***พาสปอรต์ตา่งชาตโิปรดตดิตอ่เรา*** 

อตัราคา่บรกิาร  โปรแกรม LOVER แคชเมยีร ์6 วนั 4 คนื)เนือ่งจากเป็นต ัว๋ราคาพเิศษจงึไมส่ามารถ REFUND ได ้



  

 

ก าหนดวนัเดนิทาง 

อตัราคา่บรกิารหมายเหตุ:  ผูใ้หญ ่(12 ปี ขึน้ไป)  

เดนิทางต ัง้แต ่14 ทา่นขึน้ไป 

ผูใ้หญพ่กั 2 ทา่น (พกัหอ้งละ 2-3 ทา่น) พกัเดีย่วเพิม่ 

10-15 ธนัวาคม 65 39,900 5,500.- 

ปีใหม ่28 ธ.ค.65- 2 ม.ค.66/29 

ธ.ค.65- 3 ม.ค.66/30 ธ.ค.65- 4 

ม.ค.66 

41,900 6,500.- 

22-27 มกราคม 66 39,900 5,500 

2-7 กุมภาพนัธ ์66 39,900 5,500 

11-16 กุมภาพนัธ ์66  39,900 5,500 

22-26 กุมภาพนัธ ์66  39,900 5,500 

10-15 มนีาคม 66  39,900 5,500 

22-26 มนีาคม 66 39,900 5,500 

 

 

 

ราคานี*้ผูใ้หญ ่(12 ปี ข ึน้ไป) เนือ่งจากเป็นราคาต ัว๋กรุป๊หรอืเป็นราคาโปรโมช ัน่ ไมม่รีาคาส าหรบัเด็ก ..บรษิทัฯขอสงวนสทิธิก์รุป๊

ออกเดนิทางต ัแ้ต ่14 ทา่นขึน้ไป  หรอืปรบัเปลืย่นราคาตามทีไ่ดต้กลงกบัทางบรษิทัฯ / หรอืมคีา่ใชจ้า่ยจากต ัว๋บนิทีสู่งขึน้ 

 

ราคานี้*ผูใ้หญ่ (12 ปี ขึน้ไป) เนือ่งจากเป็นราคาตั๋วกรุ๊ปหรอืเป็นราคาโปรโมชัน่ ไม่มรีาคาส าหรับเด็ก ..บรษัิทฯขอ

สงวนสทิธิก์รุ๊ปออกเดนิทางตัแ้ต ่14 ท่านขึน้ไป / หรอืปรับเปลืย่นราคาหรอืตามทีไ่ดต้กลงกับทางบรษัิทฯ 

**หากทา่นทีจ่ะออกต ัว๋ภายในประเทศ (เครือ่งบนิ รถไฟ รถทวัร)์กรุณาสอบถามทีเ่จา้หนา้ทีทุ่กคร ัง้กอ่นท า

การออกต ัว๋เนือ่งจากสายการบนิอาจมกีารหรบัเปลีย่น ไฟลท์ หรอื เวลาบนิ โดยไมไ่ดแ้จง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

สายการบนิ SPICEJET เป็น low cost Airline  หากผูโ้ดยสารตอ้งการยนืยนัการจองกรุณา ช าระคา่

โดยสารท ัง้หมด (แบบเต็มจ านวน) ภายใน 3 วนั นบัจากวนัทีท่ าการตกลงจองกบัทางเจา้หนา้ที ่(กรณีทีจ่า่ย

มดัจ ามาแลว้) บรษิทัจะออกต ัว๋ผูโ้ดยสารท ัง้หมด 10 วนักอ่นการเดนิทาง หากทา่นช าระเงนิมดัจ าแลว้คอืการ

ยนืยนัทีน่ ัง่ของทา่น โปรดอา่นเงือ่นไขใหเ้ขา้ใจกอ่นช าระเงนิ...ขอบคุณคะ่/ครบั 

 



  

การช าระเงนิ  

งวดที ่1 : ยนืยนัทีน่ ัง่ มดัจ า 20,000 บาท / ทา่น ภายใน 3 วนัหลงัมกีารยนืยนั

กรุป๊เดนิทางแนน่อนหรอืตาม เจา้หนา้ทีก่ าหนด  

งวดที ่2 : ช าระสว่นทีเ่หลอื 30 วนั ลว่งหนา้กอ่นออกเดนิทางหรอืตามเจา้หนา้ที่

ก าหนด 
อตัราคา่บรกิารรวม : 

• ตั๋วเครือ่งบนิไป-กลับกรงุเทพฯ-เดล-ีศรนีาคา-เดล-ีกรงุเทพฯชัน้ประหยัดโดยสายการบนิ SPICEJET และ

ภายในประเทศทีร่ะบ ุ 

• คา่ภาษีสนามบนิทุกแหง่และคา่ประกันภัยสายการบนิ  

• คา่ทีพั่กบนเรอื (Houseboat) ทีศ่รนีาคาระดับดลีักซ ์(พักหอ้งละ 2 ท่าน)ตามระบใุนรายการ 

• คา่ทีพั่กโรงแรมระดับ 4 -5 ดาวตามระบใุนรายการ 

• รถโคช้ปรับอากาศรบั-สง่สนามบนิระหวา่งอาคารภายในประเทศและตา่งประเทศ, และรถTempo ปรับอากาศใน

แคชเมยีรต์ามระบใุนรายการ 

• คา่อาหารทุกมือ้ตามระบ/ุคา่ธรรมเนียมเขา้ชมสถานทีต่า่งๆ/เคเบิล้คารเ์ฟส 1 

• คา่ประกันภัยการเดนิทางอบุัตเิหตวุงเงนิ 1,000,000 บาท และ คา่รักษาพยาบาลในตา่งประเทศวงเงนิ 

1,000,000 บาท คา่รกัษาพยาบาลตอ่เนือ่งในประเทศไทย 50,000 บาท (คุม้ครองผูเ้อาประกันภัย อายุระหวา่ง 

6-75 ปี ในกรณีทีผู่เ้อาประกันภัย 

• อายุต ่ากวา่ 6 ปี หรอื ระหวา่ง 76 ปีขึน้ไปจะมเีบีย้ประกันคุม้ครอง 50 % ของจ านวนเงนิเอาประกนัภัย ทัง้นี้

ขึน้อยู่กบัเงือ่นไขของกรมธรรม ์/ ผูเ้อาประกันภัยอายุสงูกวา่ 85 ปี ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการคุม้ครอง) 

ประกันครอบคลมุการตดิโควดิและการรักษาในตา่งประเทศ(ตอ้งมใีบเสร็จโรงพยาบาลเท่านัน้)และหลงัจากกลับ

จากตา่งประเทศตอ่เนื่องอกี 7 วัน  วงเงนิคุม้ครองอาหารเป็นพษิ (โดยแพทยจ์ะตอ้งระบใุนใบรับรองแพทยว์า่ 

อาหารเป็นพษิเท่านัน้) แตท่ัง้นี้ย่อมอยูใ่นขอ้จ ากัดทีม่กีารตกลงไวก้ับบรษัิทประกันชวีติ 

• คา่ธรรมเนยีมวซ่ีาส าหรบัหนงัสอืเดนิทางไทย ยืน่แบบออนไลนเ์ทา่น ัน้ (ไมต่อ้งโชวต์วั) 

อตัราคา่บรกิารไมร่วม  

• คา่จัดท าหนังสอืเดนิทาง (PASSPORT) และคา่ท าใบอนุญาตทีก่ลับเขา้ประเทศของคนตา่งชาตหิรอืคนตา่งดา้ว 

• คา่ใชจ่้ายอืน่ๆนอกเหนอืจากทีร่ะบไุวใ้นรายการและคา่ใชจ่้ายสว่นตัวตา่งๆ เชน่ คา่โทรศัพท ์คา่ซักรดี ฯลฯ 

• คา่ธรรมเนียมน ้ามันของสายการบนิ (ถา้ม)ี 

• คา่วซีา่ทีม่คีา่ธรรมเนียมแพงกวา่หนังสอืเดนิทางไทย 

• คา่ภาษีหักณ ทีจ่่าย 3% ภาษีมูลคา่เพิม่ 7% (กรณีออกใบก ากับภาษี) 

• คา่ธรรมเนียมการช าระเงนิดว้ยบัตรเครดติ VISA 3% AMEX 4% 

• คา่น ้าหนักเกนิพกิัดตามสายการบนิก าหนด 20 กโิลกรัม  

• คา่ทปิไกดท์อ้งถิน่,พนกังานขบัรถ 50 USD ตอ่ลูกคา้ 1 ทา่น /ทรปิ 

• คา่ทปิหวัหนา้ทวัรไ์ทย ทปิหวัหนา้ทวัรแ์ลว้แตค่วามพงึพอใจในบรกิารของทา่น 

• คา่บรกิารยกกระเป๋าในโรงแรมและสนามบนิ ซึง่ทา่นจะตอ้งดูแลกระเป๋าและทรพัยส์นิดว้ยตวัทา่นเอง 



  

การใหท้ปิตามธรรมเนยีมทางบรษิทัฯมไิดม้ผีลประโยชนใ์ดๆท ัง้ส ิน้ขึน้อยูก่บัการพจิารณาของทา่นเพือ่เป็น

ก าลงัใจใหก้บัไกด ์และคนขบัรถ 

ขอ้แนะน าและแจง้เพือ่ทราบ 

♣ ส าหรับหอ้งพัก 3 เตยีงกรุณาแจง้ลว่งหนา้เพือ่ตรวจสอบกับทางโรงแรม มบีรกิารเฉพาะบางโรงแรมเท่านัน้ กรณี

เดนิทางเป็นผูใ้หญ่ 3 ท่าน แนะน าใหเ้ปิดหอ้งพัก 2 หอ้งเพือ่สะดวกกับท่านมากวา่  

♣   กรณีเดนิทางเป็นตั๋วกรุ๊ปหรอืตั๋วหมู่คณะ หากออกตั๋วแลว้ไม่สามารถขอเงนิคนืไดแ้ละไม่สามารถเปลีย่นวันเดนิทาง

ได ้

♣กระเป๋าเดนิทางเพือ่โหลดท่านละ 1 ใบ น ้าหนักไม่เกนิ 20 กก. กระเป๋าถอืขึน้เครือ่งน ้าหนักไม่เกนิ 7 กก 

กรณียกเลกิ  

•  หากมกีารช าระมดัจ าทัวรแ์ละตอ้งการยกเลกิไม่วา่กรณีใดๆก็ตามตอ้งช าระคา่บรกิาร ทา่นละ 2,000 บาท 

•  ยกเลกิเดนิทาง 30 วันลว่งหนา้กอ่นการเดนิทางหักคา่ธรรมเนยีมท่านละ 2,000 บาท และใชจ่้ายทีเ่กดิขึน้จรงิ 

เชน่ มัดจ าตั๋วเครือ่งบนิ,วซีา่,คา่ด าเนนิการ (ถา้ม)ี,คา่โรงแรม,คา่ตั๋วรถไฟ,หรอือืน่ๆ โดยจะมรีาละเอยีดแสดง

ใหแ้กล่กูคา้ไดร้ับทราบ (หมายเหตุ: ชว่ง Peak season สายการบนิใหม้ัดจ าลว่งหนา้ 2-3 เดอืนกอ่นออก

เดนิทาง)  

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

• แจง้ยกเลกิเดนิทาง 0-14 วัน กอ่นการเดนิทาง หัก 100 % ของราคาทัวร ์

***หากมกีารยกเลกิการจองทัวร ์หลงัจากยืน่วซีา่เรยีบรอ้ยแลว้บรษัิทของสงวนสทิธิใ์นการน าพาสปอรต์ไปยกเลกิวซีา่

ในทุกกรณี ไม่วา่คา่ใชจ่่ายในการยืน่วซีา่จะรวมหรอืแยกจากรายการทัวรก์็ตาม  

 

ยกเลกิชว่งเทศกาล  

• ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง สงกรานต-์ปีใหม่ 50 - 60 วัน ช าระคา่บรกิาร ท่านละ 2,000 บาท + และใชจ่้ายที่

เกดิขึน้จรงิ เชน่ มัดจ าตั๋วเครือ่งบนิ,วซีา่,คา่ด าเนนิการ (ถา้ม)ี,คา่โรงแรม,คา่ตั๋วรถไฟ,หรอือืน่ๆ โดยจะมรีา

ละเอยีดแสดงใหแ้กล่กูคา้ไดร้บัทราบ (หมายเหต:ุ ชว่ง Peak season สายการบนิใหม้ดัจ าลว่งหนา้ 2-3 เดอืน

กอ่นออกเดนิทาง)  

• ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง สงกรานต-์ปีใหม่ 0 - 40 วัน ช าระ 100% ของราคาทัวร ์

 

ขอ้แนะน าและแจง้เพือ่ทราบ 

♣     กรณีเดนิทางโดยลกูคา้จัดการตั๋วเครือ่งบนิเอง (Land Only) *ในกรณีลกูคา้ด าเนนิการเรือ่งตั๋วเครือ่งบนิเองและ

มาเทีย่วร่วมกับคณะ (Join Tour) ลกูคา้ตอ้งด าเนนิการมาพบคณะทัวรด์ว้ยตัวเอง และตอ้งรับผดิชอบคา่ใชจ่่ายในการ

มาพบคณะใหญ่ดว้ยตัวเอง รวมถงึหากกรณีเทีย่วบนิของคณะใหญ่เกดิความลา่ชา้หรอืยกเลกิ เทีย่วบนิอนัดว้ยสาเหตุ

ใดๆก็ตาม 

เง ือ่นไขการเดนิทาง 

1. บรษัิทฯ มสีทิธิท์ีจ่ะเปลีย่นแปลงรายละเอยีดบางประการในทัวรน์ี้ เมือ่เกดิเหตสุดุวสัิยจนไม่อาจแกไ้ขได ้

2. บรษัิทขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะเลือ่นการเดนิทางในกรณีทีม่ผีูร้่วมคณะไม่ถงึ 10 ท่าน หรอืตามทีบ่รษัิทฯ ก าหนด 

3. รายการนี้เป็นเพยีงขอ้เสนอทีต่อ้งไดร้บัการยนืยันจากบรษัิทฯ อกีครัง้หนึง่ หลงัจากไดส้ ารองทีน่ั่งบนเครือ่ง และ

โรงแรมทีพั่กในตา่งประเทศเป็นทีเ่รยีบรอ้ย แตอ่ย่างไรก็ตามรายการนี้อาจเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม 



  

4. บรษัิทฯ ไม่รับผดิชอบคา่เสยีหายในเหตกุารณ์ทีเ่กดิจากสายการบนิ ภัยธรรมชาต ิและอืน่ๆทีอ่ยูน่อกเหนอืการ

ควบคมุของทางบรษัิทฯหรอืคา่ใชจ่้ายเพิม่เตมิทีเ่กดิขึน้ทางตรงหรอืทางออ้ม เชน่ การเจ็บป่วย, การถูกท ารา้ย, 

การสญูหาย, ความลา่ชา้ หรอืจากอบุัตเิหตตุา่งๆ 

5.  หากท่านยกเลกิกอ่นรายการท่องเทีย่วจะสิน้สดุลง ทางบรษัิทฯ จะถอืวา่ท่านสละสทิธิแ์ละจะไม่รับผดิชอบ

คา่บรกิารทีท่่านไดช้ าระไวแ้ลว้ไม่วา่กรณีใดๆ ทัง้สิน้ 

6.  บรษัิทฯ จะไม่รับผดิชอบตอ่การหา้มออกนอกประเทศ หรอื หา้มเขา้ประเทศ อนัเนื่องมาจากมสีิง่ผดิกฎหมาย 

หรอืเอกสารเดนิทางไม่ถูกตอ้ง หรอื การถูกปฏเิสธในกรณีอืน่ๆ 

7. ราคานี้คดิตามราคาตั๋วเครือ่งบนิในปัจจุบัน หากราคาตั๋วเครือ่งบนิปรับสงูขึน้ บรษัิทฯ สงวนสทิธิท์ีจ่ะปรับราคาตั๋ว

เครือ่งบนิตามสถานการณ์ดังกลา่ว 

8. กรณีเกดิความผดิพลาดจากตัวแทน หรอื หน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง จนมกีารยกเลกิ ลา่ชา้ เปลีย่นแปลง การบรกิาร

จากสายการบนิบรษัิทฯขนสง่ หรอื หน่วยงานทีใ่หบ้รกิาร บรษัิทฯจะดาเนนิโดยสดุความสามารถทีจ่ะจัดบรกิาร

ทัวรอ์ืน่ทดแทนให ้แตจ่ะไม่คนืเงนิใหส้าหรับคา่บรกิารนัน้ๆ 

9.  มัคคเุทศก ์พนักงาน และตัวแทนของบรษัิทฯ ไม่มสีทิธิใ์นการใหค้ าสัญญาใดๆ ทัง้สิน้แทนบรษัิทฯ นอกจากมี

เอกสารลงนามโดยผูม้อี านาจของบรษัิทฯ ก ากับเท่านัน้ 

10. หากไม่สามารถไปเทีย่วในสถานทีท่ีร่ะบใุนโปรแกรมได ้อันเนื่องมาจากธรรมชาต ิความลา่ชา้ และความ

ผดิพลาดจากทางสายการบนิ จะไม่มกีารคนืเงนิใดๆทัง้สิน้ แตท่ัง้นี้ทางบรษัิทฯจะจัดหารายการเทีย่วสถานที่

อืน่ๆมาให ้โดยขอสงวนสทิธิก์ารจัดหานี้โดยไม่แจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

11. เมือ่ท่านออกเดนิทางไปกับคณะแลว้ ท่านงดการใชบ้รกิารรายการใดรายการหนึง่ หรอืไม่เดนิทางพรอ้มคณะถอื

วา่ท่านสละสทิธิ ์ไม่อาจเรยีกรอ้งคา่บรกิาร และเงนิมัดจาคนื ไม่วา่กรณีใดๆ ทัง้สิน้ 

12.  ในกรณีทีล่กูคา้ตอ้งออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาตดิตอ่เจา้หนา้ทีข่องบรษัิทฯ กอ่นทุกครัง้ มเิชน่นัน้

ทางบรษัิทฯ จะไม่รับผดิชอบคา่ใชจ่้ายใดๆ ทัง้สิน้ 

13. กรณีเจ็บป่วยจนไม่สามารถเดนิทางไดซ้ึง่จะตอ้งมใีบรับรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรับรองบรษัิทฯจะพจิารณา

เลือ่นการเดนิทางของท่านไปยงัคณะตอ่ไปแตท่ัง้นี้ท่านจะตอ้งเสยีคา่ใชจ่้ายทีไ่ม่สามารถเรยีกคนืได ้เชน่คา่ตั๋ว

เครือ่งบนิคา่หอ้ง คา่ธรรมเนียมวซีา่ตามทีส่ถานทูตฯ เรยีกเก็บ และคา่ใชจ่้ายอืน่ๆทีเ่กดิขึน้ตามจรงิ ในกรณีทีไ่ม่

สามารถเดนิทางได ้

14. กรณียืน่วซีา่แลว้ไมไ่ดร้ับการอนุมัตวิซีา่จากทางสถานทูต (วซีา่ไม่ผ่าน) และท่านไดช้าระคา่ทัวรห์รอืมัดจา

มาแลว้ ทางบรษัิทฯ คนืคา่ทัวรห์รอืมดัจ าให ้แตท่างบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการหักคา่บรกิารยืน่วซีา่, คา่วซีา่ 

และคา่ใชจ่้ายบางสว่นทีเ่กดิขึน้จรงิเป็นกรณีไป (อาท ิกรณีออกตั๋วเครือ่งบนิไปแลว้ หรอืไดช้าระคา่บรกิารใน

สว่นของทางเมอืงนอกเชน่ โรงแรม ฯลฯ ไปแลว้) ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการหักเก็บคา่ใชจ่้ายจรงิทีเ่กดิขึน้

แลว้กับท่านเป็นกรณีไป 

15. กรณีวซีา่ผ่านแลว้ แจง้ยกเลกิกอ่นหรอืหลังออกตั๋วโดยสาร บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการ ไม่คนืคา่ทัวรท์ัง้หมด 

16. กรณีวซีา่ผ่านแลว้ แตก่รุ๊ปออกเดนิทางไมไ่ด ้เนื่องจากผูเ้ดนิทางท่านอืน่ในกลุม่โดนปฏเิสธวซี่า หรอืไม่วา่ดว้ย

สาเหตใุดๆก็ตาม ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการหักเก็บคา่ใชจ่้ายจรงิทีเ่กดิขึน้แลว้กับท่านเป็นกรณีไป 

17. กรณีผูเ้ดนิทางไม่สามารถเขา้-ออกเมอืงได ้เนื่องจากเอกสารปลอมหรอืการหา้มของเจา้หนา้ทีไ่ม่วา่เหตผุลใดๆ 

ก็ตามทางบรษัิทของสงวนสทิธิใ์นการ ไม่คนืคา่ทัวรท์ัง้หมด 



  

18. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิร์าคานี้เฉพาะนักทอ่งเทีย่วชาวไทยและท่องเทีย่วเป็นหมู่คณะแบบ Join Tour เท่านัน้ 

กรณีตอ้งการตัดกรุป๊เหมาโปรดสอบถามทางบรษัิทอกีครัง้ หากเป็นนกัทอ่งเทีย่วชาวตา่งชาต ิหรอื 

พระสงฆ ์โปรดสอบถามทางบรษิทัอกีคร ัง้ 

19. ในกรณีทีล่กูคา้ตอ้งออกตั๋วโดยสารภายในประเทศกรุณาตดิตอ่เจา้หนา้ทีข่องบรษัิทฯกอ่นทุกครัง้มเีชน่นัน้ทาง

บรษัิทฯจะ ไมร่ับผดิชอบคา่ใชจ่้ายใดๆทัง้สิน้ 

20. หากมกีารยกเลกิการจองทัวรห์ลงัไดท้ าการยืน่วซีา่เรยีบรอ้ยแลว้บรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการน าเลม่พาสปอรต์ไป

ยกเลกิวซีา่ในทกุกรณีไม่วา่คา่ใชจ่้ายในการยืน่วซีา่จะรวมหรอืแยกจากรายการทัวรก์็ตาม 

 


