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รายการทอ่งเทีย่ว 

วนัแรก (1) กรงุเทพฯ – เดลล ี(ประเทศอนิเดยี) - L D 

00.30 น.  คณะพรอ้มกันที ่ท่าอากาศยานสุวรรณภูม ิช ัน้ 4  ประตู 3 เคานเ์ตอร ์สายการบนิ SPICEJET 

(SG) โดยเจา้หนา้ทีข่องบรษัิทฯ คอยใหค้วามสะดวกแกท่า่น 

กระเป๋าเล็กถอืตดิตวัขึน้เครือ่งบนิ 

 กรณุางดน าของมคีม ทกุชนดิ เชน่ มดีพับ กรรไกรตัดเล็บทกุขนาด ตะไบเล็บ เป็นตน้ กรณุาใส่

ในกระเป๋าเดนิทางใบใหญห่า้มน าตดิตวัขึน้เครือ่งบนิ 
 วัตถทุีเ่ป็นลักษณะของเหลว อาท ิครมี โลชัน่ น ้าหอม ยาสฟัีน เจล สเปรย ์และเหลา้เป็นตน้ จะ

ถกูท าการตรวจอยา่งละเอยีดอกีครัง้ โดยจะอนุญาตใหไ้มเ่กนิ 10 ชิน้ ในบรรจภุัณฑล์ะไมเ่กนิ 
100 ml.  

(แนะน าใหโ้หลดของทีไ่มจ่ าเป็นลงใตท้อ้งเครือ่ง เพราะเจา้หนา้ทีอ่นิเดยีตรวจคอ่นขา้งละเอยีด เพือ่เป็นการไม่

เสยีเวลา แนะน าใหถ้อืเฉพาะกระเป๋าถอืขนาดเล็กและของมคีา่ขึน้เครือ่งเท่านัน้) 

*****บรกิารชุดอาหารเชา้ ณ สนามบนิสวุรรณภมู*ิ*** 

03.45 น. เหริฟ้า สูเ่มอืงเดลล ี(New Delhi) ประเทศอนิเดยี (India) โดยสายการบนิ SPICEJET 

(SG) เทีย่วบนิที ่SG 741  

**หมายเหต*ุ* สายการบนิ SPICEJET ไมม่บีรกิารอาหาร 

เวลาทีอ่นิเดยีชา้กวา่ประเทศไทย 1.30 ช ัว่โมง 

06.50 น. ถงึทา่อากาศยานนานาชาตอินิทริาคานธรี ์เมอืงเดลล(ีNew Delhi) ตามเวลาทอ้งถิน่ผา่นพธิกีาร

ตรวจคนเขา้เมอืงและตรวจรับสัมภาระออกเดนิทางเขา้สูอ่าคารผูโ้ดยสารภายในประเทศเพือ่ตอ่เครือ่ง

เขา้สูเ่มอืงศรนีาคา (แคชเมยีร ์)  

 "แคชเมยีร"์ โรแมนติกพัก บ้านเรอื วิมานบนดนิแหง่แคชเมียร.์ 
หนึง่ในเมอืงทีน่่าเทีย่วดนิแดนทางตอนเหนอืของอนิเดยีในวงลอ้มของสองวัฒนธรรม อนิเดยีและปากสีถาน มงกฎุ

เพชรแหง่อนิเดยีทีส่วยทีส่ดุ จนไดรั้บการกลา่วขานใหเ้ป็น "สวติเซอรแ์ลนดแ์หง่เอเชยี"  

จุดเด่นของรายการทัวร์ …. KASHMIR …สวรรค์บนดินเหนือแดนภารตะ 
❤ เทีย่วทกุพกิดัไฮไลท ์ศรนีาคา พาฮาลแกม กลุมาร์ค & โซนามาร์ค  

❤ พกัหบุเขา โลเคชั่นยอดนิยมภาพยนตรข์องชาวอนิเดยี (บนยอดเขาหมิาลัย 1 คนื) 

❤ นอนโรงแรมบ้านเรอื เพือ่ยอ้นอดตียคุวคิตอเรยี ราชินีแหง่องักฤษ  

❤ ลอ่งเรอืซคิาร่าลอ่งทะเลสาบดาล ช้อปปิง้ถิน่ผ้าพาสมนิา่กลางทะเลสาบ 

❤ ขีม่า้ชมวิว พาฮาลแกม (Pahalgam) หบุเขาแกะแหง่แคชเมยีร ์ 

❤ ชม“ทชัมาฮาล” อนุสรณร์กันรินัดร์ มรดกโลกเหนอืกาลเวลา สิ่งมหศัจรรยข์องโลก 

และศลิปะชั้นเอกของยคุราชวงศโ์มกุล ณ พระราชวงัอคัระฟอรด์ 

❤ ทีพ่กัด.ี. มอีาหารไทย....รายการครบ  

❤ประกนัอบุัตเิหตสุ่วนบุคลและสขุภาพครอบคลมุการตดิโควิดและการรกัษาใน

ตา่งประเทศและตอ่เนือ่งในประเทศไทย 
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  น าทา่นเช็คอนิ เพือ่เดนิทางสูแ่คชเมยีร ์ 

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

(เครือ่งบนิแวะจอดเมอืงจามไูมต่อ้งลงจากเครือ่ง) 

11.00 น.  ถงึสนามบนิศรนีาคา (Srinagar) ผา่นพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงและพรอ้มรับสมัภาระแลว้ 

  น าทา่นเขา้สู ่เมอืงหลวง “ศรนีาคาร”์ Srinagar มทีะเลสาบ บา้นเรอื หัตถกรรม และผลไมอ้บแหง้ 

ทะเลสาบดาล เป็นอกีหนึง่ทีท่ าใหค้นหลงใหล เป็นทะเลสาบใหญอ่นัดับสองของรัฐ ปกคลมุไปดว้ยบา้น

เรอืไม ้ทะเลสาบแหง่นีเ้ป็นแหลง่ทรัพยากรธรรมชาตทิีส่ าคญัของแคชเมยีร ์   

เทีย่ง    บรกิารอาหารกลางวนั  ณ ภตัาคาร (ศรนีาคา) 

จากน ัน้   ออกเดนิทางจากศรนีาคาสู ่หมูบ่า้นพาฮาแกม (Pahalgam)  แคชเมยีรส์ถานทีถ่า่ยท าหนังสดุฮติ

ของอนิเดยี หรอืหบุเขาแกะ แหง่แคชเมยีรเ์ดมิ

เป็นหมูบ่า้นของคนเลีย้งแกะ อยูห่า่งจากศรนีา

การอ์อกไปอกี 90 กโิลเมตร ใชเ้วลาเดนิทาง 3 

ชัว่โมง เป็นสถานทีท่ีภ่าพยนตรน์ยิมมาถา่ยท ากนั

ที่นี่ ไดรั้บการขนานนามว่าเป็นเหมือน 

“สวติเซอรแ์ลนด”์ พาฮาลแกม คอืในชว่งฤดู

หนาวจะมแีตห่มิะปกคลมุ อากาศหนาวเย็น น ้าใน

ล าธารเย็นเฉียบ แมน่ ้าสายยอ่ยๆจะบรรจบรวมกนั

เป็น “แมน่ ้าลดิดาร”์ (Liddar) เป็นแมน่ ้าสาย

ส าคัญในพาฮาลแกม นอกจากนีย้ังมรีา้นคา้ตา่งๆ

มากมาย ไมว่า่จะเป็นรา้นอาหาร รา้นขาย 

 

   เสื้อผา้และสินคา้ต่างๆโดยเฉพาะ หญา้ฝร่ัน 

(Saffron) มสีรรพคุณลดโคเลสเตอรอลใน

ร่างกาย มขีายอยู่ทั่วไปทั่วทัง้แคชเมยีรแ์ต่ที่

พาฮาลแกมคอืแหลง่ปลกูหญา้ฝร่ันทีใ่หญท่ีส่ดุ มี

คุณภาพดีกว่าที่อื่นนอกจากนี้ยังสามารถท า

กจิกรรม ปิกนกิ ตกปลา ขีม่า้ชมววิรอบภูเขา

หมูบ่า้นทีอ่ยูบ่นทีม่คีวามสงู 2,130 เมตร เหนือ

ระดบัน ้าทะเล 
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ระหวา่งทาง ชมแวะจอดรถถา่ยรปูกบัววิทวิทศันท์ ีง่ดงามสุดทีห่ยดุกดชตัเตอรเ์ลยทเีดยีว.. …และสองขา้ง

ทางทา่นจะผ่านพบวถิชีวีติของชาวแคชเมยีรท์ีห่ลากหลาย เชน่หมูบ่า้นทีท่ า ครกหนิ หมูบ่า้นทีท่ าไม ้

แบดส าหรับกฬีาคลกิเก็ต ทีเ่ราจะพบเห็นชาวแคชเมยีรเ์ลน่กฬีาประเภทนี้ไดต้ามสนามทั่วไปไมแ้บดนี้

ท ามาจากตน้หลวิ (Willow Tree) ซึง่พบเห็นไดท้ั่วไปทัง้ในและนอกเมอืง แตจ่ะพบเห็นไดม้าก 

นอกจากนี้ จะไดเ้ห็นทุง่โลง่ๆ ซึง่ในฤดใูบไมร้่วงประมาณเดอืนตลุาคม ทอ้งทุง่แหง่นี้เป็นแหลง่ปลูก

หญา้ฝรัน้ หรอื Saffron ทีใ่หญท่ีส่ดุ ลักษณะดอกจะเป็นสมีว่ง วา่กนัวา่เกสรของหญา้ ฝรัน้มสีรรพคณุ

ในการชว่ยลดคลอเรสเตอรอลไดด้ตีลอดสองขา้งทางชมทวิทศันท์ีส่วยงาม 

บา่ย  น าท่านอสิระชมเมอืงพาฮาลแกม (Pahalgam) ที่นี่ คอื ดนิแดนสรวงสวรรคข์องแคชเมียร์ 

นักทอ่งเทีย่วจากทัว่สารทศิตา่งยกยอ่งให ้ดนิแดนแหง่นีเ้ป็นสถานทีท่ีส่วยทีส่ดุในโลก ซึง่หากคณุยังไม่

เชือ่ก็ตอ้งมาพสิูจน์ดว้ยตัวเองเท่านัน้……ค าว่า พาฮาลแกม หมายถงึ หมู่บา้นของคนเลีย้งแกะ 

(Village of Shepherds) หรอื หบุเขาแกะ และดว้ยทัศนยีภาพอนังดงามจนน่าทึง่ของพาฮาลแกม

....ดนิแดนแห่งนี้ไดรั้บความสนใจจากนักสรา้งภาพยนตร์ จนกลายเป็นสถานทีม่ชี ือ่เสยีง ทีส่ดุของ

อตุสาหกรรมภาพยนตรข์องอนิเดยี หรอืเลอืกเดนิเลน่ซือ้สนิคา้พืน้เมอืงไมม่วา่จะเป็นผา้พชัมนีา่ เป

เปอรม์าเช ่ ชุดพืน้เมอืง  เครือ่งประดบัฯลฯ อสิระตามอธัยาศยั นดัเวลาทานอาหารเย็น 

....ทีน่ี่ คอื ดนิแดนสรวงสวรรคข์องแคชเมยีรนั์กทอ่งเทีย่วจากทั่วสารทศิตา่งยกยอ่งให  ้ ดนิแดนแหง่นีเ้ป็น

สถานทีท่ีส่วยทีส่ดุในโลก ซึง่หากคณุยงัไมเ่ชือ่ก็ตอ้งมาพสิจูนด์ว้ยตวัเองเทา่นัน้.... 

ค า่       บรกิารอาหารเย็น ณ โรงแรม 

ทีพ่กัโรงแรม Hotel Hill top( หรอืเทยีบเทา่ ) อสิระพกัผอ่นตามอธัยาศยั 

วนัทีส่อง (2) พาฮาแกม–หบุกลุมารค์-ศรนีาคา B L D 

07.00 น.  บรกิารอาหารเชา้ ณ โรงแรม  

08.00 น. ออกเดนิทางโดยรถโตโยตา้อโีนวา่สู ่กลุมารค์ (Gulmarg) (คนัละ 4-5 ทา่น) ใชเ้วลาเดนิทาง

ประมาณ 3-4 ช ัว่โมง กลุมารค์(Gulmarg) สถานทีท่อ่งเทีย่วสดุฮติในแคชเมยีร ์ทีไ่ดร้บัความ

นยิมจากนกัทอ่งเทีย่วท ัว่โลก 

เป็นภเูขาทีส่วยงามทีส่ดุแหง่หนึง่ในแคชเมยีร ์“กลุมารค์”เดมิเรยีกเการมิารค์ ตัง้โดยสลุตา่น ยซูปุชาร ์

ในศตวรรษที ่16 เนื่องจากทีน่ี่เป็นทุง่หญา้ทีเ่ต็มไปดว้ยดอกไมป่้าตามฤดกูาล และในปัจจุบันยังเป็น

สถานทีต่ัง้ของสนามกอลฟ์ 18 หลมุทีส่งูทีส่ดุในโลก (3,000 เมตรจากระดบัน ้าทะเล) และมสีถานทีเ่ลน่

สกใีนฤดูหนาวดว้ย ตลอดเสน้ทางสู่กุลมารค์จะผ่านทุ่งนาขา้ว หมู่บา้นชาวพื้นเมอืง ฝูงแกะตามภูเขา 

และเทอืกเขาหมิะสลบัซบัซอ้นสวยงาม ชาวแคชเมยีรก์ลา่วขานวา่ทุง่หญา้แห่งดอกไม ้เป็นเสน้ทางที ่
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มุง่สูช่ายแดนปากสีถาน กลุมารค์เป็นแหลง่ทอ่งเทีย่วในฤดหูนาว มรีะดับความสงู 2,730 เมตร จาก

ระดับน ้าทะเล   ในชว่งฤดรูอ้นทีน่ี่จะเป็นทีต่ัง้ของสนามกอลฟ์ทีส่งูทีส่ดุในโลก โดยรอบทา่นจะไดพ้บ

เห็นกระทอ่มรูปทรงแบบในเทพนยิาย และมป่ีาสนเป็นฉากหลัง  ทีน่ี่ยังสถานเป็นทีถ่า่ยท าภาพยนตร์

อกีดว้ย…… 

เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวนั  ณ โรงแรม 

13.00 น ไฮไลทข์องกจิกรรมและการทอ่งเทีย่วทีก่ลุมารค์ น าทา่นขึน้เคเบลิคารเ์ฟส 1 (กระเชา้ลอยฟ้าหรอื

กอนโดลา) ขึน้กระเชา้กอนโดล่าเป็นเคเบลิคารไ์ปเฟส1 ระหว่างทางท่านจะไดเ้ห็นววิของหมิะที่

สวยงามพบเห็นหมูบ่า้นยปิซ ี และหมูบ่า้นของคนทอ้งถิน่ มองลงไปขา้งลา่งตน้สนระหวา่งทางและหมิะ

ทีส่วยงามมาก เห็นววิทวิเขาของเทอีกเขาหมิาลัยเมือ่ถงึสถานีลงจากกระเชา้แลว้ ทา่นจะพบลานหมิะ

ขนาดใหญ่...อสิระใหท้่าน ถ่ายภาพคู่กับภูเขาหมิะ สวยงามรอบทศิทาง หากฟ้าเปิดสามารถมองเห็น

ยอดเขา K2 ทีส่งูเป็นอนัดับสองรองจากยอดเขาเอเวอรเ์รส....ถา่ยรปู และเลน่กจิกรรมตา่งๆในบรเิวณนี้

...สนุกสนานกบักจิกรรมน่ังเลือ่นหมิะหรอืสกไีดร้ะหวา่งฤดใูบไมผ้ล ิม.ีค.-เม.ย. "กลุมารค์." เป็นสถานที่

ทอ่งเทีย่วทีไ่ดรั้บความนยิมจากนักทอ่งเทีย่วทั่วโลก  และเป็นสถานทีท่อ่งเทีย่วแหง่หนุ่งทีค่ณุไม่ควร

พลาด… 

ฤดกูารทอ่งเทีย่วทีส่วยงาม : ในฤดใูบไมผ้ลแิละฤดรูอ้นในแคชเมยีร์ (เดอืนเมษายน-กนัยายน) จะมชีือ่เสยีงในเรือ่ง

ของดอกไมแ้ละสวนสวย เดอืนพฤษภาคม - กรกฏาคม ชมบรรยากาศของทุง่หญา้ทีเ่ขยีวขจ ีทุง่ดอกไม ้

ป่าทีต่ดักบัภเูขาหมิะ 

รายการเสรมิ...ส าหรบับางทา่นตอ้งการไปอกีจดุชมววิทา่นสามารถขึน้กระเชา้ไปยงั เฟสทีK่2 ไดท้ ัง้นีท้ ัง้น ัน้

ข ึน้อยูก่บัสภาพอากาศ และความปลอดภยัเป็นส าคญั เฟสทีK่2ไมเ่หมาะส าหรบัทา่นทีม่สีุขภาพไมแ่ข็งแรง 

หรอืมโีรคประจ าตวัเนือ่งจาก K2 จะมสีภาพอากาศทีเ่บาบางกวา่ปกต ิ

...............          จนถงึเวลานดัหมายน าทา่นเดนิทางกลบัสูเ่มอืงศรนีาคาตามเสน้ทางเดมิ........ 

 น าท่านล่องเรอืสคิารา(เรอืพายแบบแคชเมยีร)์ ชมความงดงามทะเลสาบ ใหท้่านไดช้ื่นชม

ทัศนียภาพของเทอืกเขาหมิะทีล่อ้มรอบ ชมวถิชีวีติชาวบา้นรมิน ้า (ใชเ้วลาในการล่องเรือประมาณ 1 

ชม.) รอบทะเลสาบ นกนานาชนิด พืชดอกไมน้ ้า ทะเลสาบใสสวยงาม สัมผัสวถิีชีวติของผูค้นใน

ทะเลสาบดาล เป็นชีวิตที่คู่กับสายน ้าอันเงียบสงบ โดยมีเรือเป็นพาหนะส าคัญของการสัญจรใน

ทะเลสาบกวา้งใหญ่ แตง่แตม้สสีันดว้ยสวนผักลอยน ้า และตลาดน ้ายามเชา้ทีม่ชีวีติชวีาพอด ูชวีติของ

ชาวแคชเมยีรจ์งึด าเนนิไปไมแ่ตกตา่งชาวเอเชยีอืน่ ๆ ทีม่แีมน่ ้า ล าคลอง เป็นเสน้เลอืดใหญห่ลอ่เลีย้ง

ชวีติ และทา่นจะเพลนิเพลนิกบัการ เลอืกซือ้สนิคา้พืน้เมอืงของชาวแคชเมยีรท์ีน่ าของมาขายใหท้า่นได ้

เลอืกซือ้ในราคาตามความสามารถไดเ้วลาสมควรพายเรอืกลบัทีพั่ก .....  
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เย็น บรกิารอาหารเย็น ณ โรงแรมบา้นเรอื อสิระพกัผอ่นตามอธัยาศยั 

     ทีพ่กัโรงแรมเรอื DELUXE HOUSE BOAT อสิระพกัผอ่นตามอธัยาศยั 

 

 

 

 

 

 

  

"บา้นเรอื" แคชเมยีร.์..วมิานบนดนิ”นักทอ่งเทีย่วในชว่งตน้ ครสิตศ์ตวรรษที ่20  มบีันทกึวา่...ขณะที ่ชวีติยังมลีม

หายใจความสขุบนพืน้พภิพในนี ้1 ใน 50  อยา่งทีค่วรท า คอืเดนิทางสูท่ะเลสาบดาล (Dal lake)  แหง่แควน้แคชเมยีร์

....แลว้ พักนอนใน House Boats...!!! อันเป็น วมิานบนดนิ เกดิขึน้ในยุค ควนีสว์คิตอเรยี ซึง่อังกฤษไดเ้ขา้มา 

ครอบครองอนิเดยี  จงึพากันเขา้มาปักหลักโกยกอบทรัพยากรจากอาณานคิม โดยรุกจากพืน้ทีส่ว่นใตข้ึน้ไปจดเหนือ 

กระทัง่ถงึ แควน้จัมมแูคชเมยีร ์ (JUMMU & KASHMIR) ตดิกบัเทอืกเขาหมิาลยั 

07.00 น. บรกิารอาหารเชา้ ณ โรงแรมบา้นเรอื 

พเิศษ     ใสชุ่ดพืน้เมอืงถา่ยรปูทีบ่า้นเรอืมอบใหเ้ป็นของทีร่ะลกึทา่นละ 1 รปู 

08.00 น.   น าทา่นเดนิทางสู ่โซนามารค์ (Sonamarg) (ประมาณ 3 ชัว่โมง) ออ้มกอดหมิาลยัทีโ่ซนามารค์

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

ทอ่งเทีย่วอันมวีวิทวิทัศนอ์นัสวยงาม อยูบ่นเสน้ทางระหวา่งเมอืงศรนีาคากับเมอืงเลห ์ในบรเิวณหบุเขา

โซนามาร์กนี้มีธารน ้าแข็งสขีาวบรสิุทธิท์ี่ปกคลุมอยู่ตามลาดไหล่เขา อกีทัง้เทือกเขาหมิะที่สะทอ้น

แสงแดดเป็นประกายสทีอง จงึเป็นทีม่าของชือ่ โซนามารค์ และยังมเีทอืกเขาหมิาลัยเป็นฉากหลัง ที่

เรยีกขานตามทอ้งถิน่วา่ ทาจวิาส ภเูขาซึง่ปกคลมุไปดว้ยหมิะตลอดปี มแีมน่ ้าสนิธ ์ลดเลีย้วผา่นหบุเขา

ในอกีฟากของถนน “โซนามารค์” เป็นสถานีเริม่ตน้ทีจ่ะมุง่หนา้ไปยังลาดัคห ์หรอืเป็นรูจ้ักกนัดใีนชือ่วา่ 

“ประตสููล่าดัคห”์ เสน้ทางนีจ้ะเป็นเสน้ทางทีม่ทีวิทัศนส์วยงาม ตลอดสองขา้งทาง ยังม ี“ธารน ้าแข็งกรา

เซยี” (Thajiwas Glacier) ทีเ่กดิจากการทับถมของหมิะมายาวนาน ละลายเป็นธารน ้าแข็งตามแนวเขา

....ตลอดเสน้ทางจงึเป็นเสน้ทางทีใ่หข้บัรถไปถา่ยรปูไป...เลยทเีดยีว 

เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวนั แบบปิกนกิ   ชมววิทีก่วา้งไกลชนดิกลอ้งเก็บไมห่มด 

บา่ย น าทา่นเทีย่ว ชม กราเซยีน า้แข็งโซนามารค์ อสิระเดนิชมธรรมชาตสิมัผัสอากาศสบายๆ ชมววิภเูขา

ทีป่กคลุมดว้ยหมิะและสองฟากฝ่ังถนนทีเ่ต็มไปดว้ยธารน ้าแข็ง ถนนบางชว่งตอ้งตัดผ่านชอ่งน ้าแข็ง

ขนาดใหญ ่ทีน่ีจ่ะมกีจิกรรมแบบแคชเมยีรใ์หท้า่นไดล้องหาประสบการณ์ (ในชว่งฤดหูนาวธ.ค. – เม.ย.)  

วนัทีส่าม (3)  (แคชเมยีร)์ ศรนีาคา-โซนามารค์-ศรนีาคา B L D 
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โปรแกรมแนะน า ...ทา่นทีห่ลงใหลในธรรมชาต ิสามารถขีม่า้ชมความงามของกลาเซยีรอ์ยา่งไกลช้ดิมากขึน้ 

หรอื สนุกการน ัง่ค่าขีม่า้ 600-800 รูปี (ไม่รวมในค่าทวัร ์โปรดสอบถามรายละเอยีดจาก

หวัหนา้ทวัร)์ ไดเ้วลาพอสมควรเดนิทางกลบัสูศ่รนีาคา 

 น าทา่นเดนิทางไป สวนโมกลุ (Mughal Gardens) สวนสวรรคแ์หง่ดอกไม ้ชว่งเดอืนมนีาคมถงึ

เมษายน ดอกไมเ้มอืงหนาวออกดอกชชูอ่อย่างสวยงาม สวนโมกุล ไดแ้บ่งออกเป็นส่วนๆ 3 ส่วน ซึง่

ภายในสวนมกีารประดับตกแตง่ในแบบสไตลส์วนเปอรเ์ซยี ซึง่ประกอบไปดว้ย สระน ้า ล าธารและแปลง

ไมด้อก 

 ชมสวนนชิาท (Nishat) เป็นสวนทีใ่หญท่ีส่ดุ มตีน้เมเปิลอายกุวา่ 400 ปี ตน้ปอปลาร ์ตน้ทวิลปิ และ

ดอกไมน้านาชนดิตามฤดกูาล ตัง้อยูร่มิทะเลสาบดาล มภีเูขา Zabarwan ซึง่ตัง้เป็นฉากหลงั 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ชม สวนชาลมิาร ์(Shalimar Garden) เป็นสวนดอกไมท้ีส่รา้งขึน้สมัยราชวงศโ์มกลุ กอ่สรา้งโดยจักรพรรด ิ

JEHANGIR เพือ่ภรรยา Nur Jehan และเมอืงศรนีาคา แคชเมยีร ์เป็นทีม่ชี ือ่เสยีงในการจัดสวนตามแบบสมัย

ของราชวงศ์โมกุล เนื่องจากภูมอิากาศเย็นเหมาะสมในการเจรญิเตบิโตของตน้ไม ้ดอกไมเ้มืองหนาว จงึ

กลายเป็นทีป่ระทับพักผอ่นของกษัตรยิร์าชวงศโ์มกลุในอดตี ชมตน้เมเปิลอายกุวา่ 400 ปี ตน้ปอปลาร ์ดอกทวิ

ลปิ และดอกไมน้านาชนดิตามฤดกูาล  

ฤดกูารทอ่งเทีย่วทีส่วยงาม : ในฤดใูบไมผ้ลแิละฤดรูอ้นในแคชเมยีร์ (เดอืนเมษายน-กนัยายน) จะมชีือ่เสยีง

ในเรือ่งของดอกไมแ้ละสวนสวย โดยสวนทีม่ชี ือ่เสยีงมากไดแ้ก ่สวนโมกลุ ทีส่รา้งในสมัยของราชวงศโ์มกลุ

แทบทัง้สิน้ ส าหรับตน้ไมท้ีม่คีวามสวยงามและโดดเดน่ คอื ตน้ชน่ีา หรอืตน้เมเป้ิล ซึง่ใบของตน้ไมน้ีม้สีแีดง

เพลงิสวยงาม และใบจะเปลีย่นสไีปตามฤดกูาล 

จากนัน้ น าทา่นชมโรงงานพรมเปอรเ์ซยี สมควรแกเ่วลาน าทา่นเขา้สูท่ีพั่ก ณ โรงแรมลอยน ้า ชืน่ชมทัศนียภาพขอ

เทอืกเขาทีล่อ้มรอบทะเลสาบเมอืงศรีนาคา ไดเ้วลาอนัสมควรน าทา่นสู่บา้นเรอืในทะเลสาบ ในเมอืงศรี

นาคา บา้นเรือนี้ถอืก าเนิดจากสมัยทีเ่จา้ผูค้รองแควน้แคชเมยีร์ยังครองอ านาจกับ อังกฤษที่เขา้มาปกครอง
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อนิเดยี และไมอ่นุญาตใหอ้งักฤษมกีรรมสทิธิใ์นทีด่นิ คนองักฤษจงึหาทางออกดว้ยการสรา้งบา้นเรอืลอยล าอยู่

ในทะเลสาบแทน 

ค า่    บรกิารอาหารเย็น ณ โรงแรมบา้นเรอื... 

     ทีพ่กัโรงแรมเรอื DELUXE HOUSE BOAT อสิระพกัผอ่นตามอธัยาศยั 

วนัทีส่ ี ่(4)  (แคชเมยีร)์ ศรนีาคา- เดลล-ี กรงุเทพ  B L - 

08.00 น.   บรกิารอาหารเชา้ ณ โรงแรมบา้นเรอื 

09.00 น. น าทา่นชมจามามสัยดิ “Jama Masjid” ซึง่สรา้งเป็นครัง้แรกสมัยสลุตา่นสคิานเดอร ์และบรูณะ

ตอ่มาอกีหลายสมัย เป็นมัสยดิทีส่รา้งดว้ยรปูแบบของสถาปัตยกรรมแบบจนีและเนปาล ดว้ยหลังคาทรง

สีเ่หลีย่ม ภายในมเีสาทีต่ดัจากตน้ซดีาลทัง้ตน้กวา่ 300 ตน้ ไดเ้วลาสมควรกอ่นกลบัทีพั่ก 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กลางวนั บรกิารอาหารกลางวนั ณ โรงแรมบา้นเรอื 

จากน ัน้ น าทา่นเดนิทางสูส่นามบนิภายในประเทศเพือ่เดนิทางกลบัสูเ่มอืงเดลล ี 

12.50 น. เหริฟ้าสูเ่มอืงเดลล ี(New Delhi) โดยสายการบนิ SPICEJET (SG) เทีย่วบนิที ่SG 161

 (เครือ่งบนิแวะจอดเมอืงจามไูมต่อ้งลงจากเครือ่ง) 

15.55 น. ถงึ เมอืงเดลล ี(New Delhi) รบักระเป๋าสมัภาระ  

ค า่  บรกิารอาหารค า่ ณ หอ้งอาหาร เมอืงเดลล ี 

18.30 น. เดนิทางสู ่เมอืงอคัระ (ระยะทาง 203 กโิลเมตรเดนิทางประมาณ 4 - 5 ชัว่โมง แลว้แตส่ภาพ

การจราจร) อคัระอดตีเมอืงหลวงของอนิเดยีในสมัยทีย่ังเรยีกวา่ "ฮนิดสูถาน" (Hindustan) เป็นเมอืงที่

ตัง้อยูร่มิแมน่ ้ายมนา (Yamuna) ทางตอนเหนือของประเทศอนิเดยี ถงึอัคระ น าทา่นเขา้สูท่ีพั่ก อสิระ

พกัผอ่นตามอธัยาศยั 

ทีพ่กั ณ HOTEL Sarovar Premier  หรอืเทยีบเทา่  

วนัทีห่า้ (5) อคัระ -เดลล ี  เดลล-ี กรงุเทพ  B L - 

07.00 น. บรกิารอาหารเชา้ ณ โรงแรม 

08.00 น. น าทา่นชม ทชัมาฮาล (Taj Mahal) ทัชมา

ฮาล เมอืงอัคราประเทศอนิเดยี สิง่มหัศจรรยข์อง

โลกยุคกลาง  สุสานหินอ่อนที่ผูค้นเชื่อว่าเป็น

สถาปัตยกรรมแหง่ความรักทีส่วยทีส่ดุในโลกสรา้ง

ขึน้โดยสมเด็จพระจักรพรรดแิหง่จักรวรรดโิมกลุผู ้

มรัีกมั่นคงต่อพระมเหสขีองพระองค ์...ทัชมาฮา

ลถูกพจิารณาใหเ้ป็นหนึง่ในเจ็ดสิง่มหัศจรรยข์อง

โลกในยุคใหม่ ซึง่ตัง้อยู่ในสวนรมิฝ่ังแม่น ้ายมุนา 

ในเมอืงอาครา สว่นทีม่ชี ือ่เสยีงทีส่ดุ คอื หลมุศพ
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ของพระนางมมุตัซ มาฮาล ซึง่ถกูสรา้งดว้ยหนิออ่นสขีาว ศลิาแลง ประดับลวดลายเครือ่งเพชร พลอย 

หนิ โมราและเครือ่งประดับจากมติรประเทศ ไดรั้บค ารับรองว่าสรา้งขึน้ดว้ยสัดส่วนทีว่จิติรและงดงาม

ทีส่ดุ กวา้งยาวดา้นละ 100 เมตร สงู 60 เมตร มผีูส้รา้งและออกแบบรว่ม 20,000 คน การกอ่สรา้งกนิ

เวลานานถงึ 22 ปี ทัชมาฮาลมเีนื้อทีป่ระมาณ 42 เอเคอร ์เป็นทีต่ัง้ของมัสยดิ มหีออาซาน (หอสงู

ส าหรับรอ้งแจง้เวลาท านมาซ) และมสีิง่กอ่สรา้งอืน่ ๆ นายชา่งทีอ่อกแบบ ชือ่ อสุตาด ไอซา ถกูประหาร

ชวีติเพือ่มใิหไ้ปออกแบบสถาปัตยกรรมใด ๆ ทีส่วยกวา่ได ้ 

 ชมพระราชวงัอคัราฟอรด์ (Agra Fort)  เป็นป้อมปราการประจ าเมอืงซึง่สรา้งเป็นก าแพงหนิทรายสี

แดง ตัง้ตระหง่านสวยงาม ดว้ยสถาปัตยกรรมแบบอัครา พระเจา้อัคบารส์รา้งขึน้ในปี ค.ศ. 1565 และ

สรา้งต่อเตมิกันเรื่อยมาจนถงึรุ่นหลานคอื พระเจา้ชารเ์จฮาน กษัตรยิอ์งคท์ี ่5 ของราชวงศโ์มกุล ซึง่

ปรับเปลี่ยนจากป้อมปราการทางทหารมาเป็นพระราชวัง มีก าแพงสูงกว่า 20 เมตร และยาว 2.5 

กโิลเมตร ภายในอัคราฟอรด์มหีอ้งสวยงามทีส่รา้งดว้ยหนิออ่นแกะสลักฝังโดยรอบ โดยเฉพาะหอ้งมขุ

แปดเหลีย่ม ซึง่เป็นหอ้งทีม่คีวามส าคัญทีส่ดุภายในพระราชวังแหง่นี้และภายในหอ้งนี้ทา่นจะไดพ้บกับ

สถานทีท่ีก่ษัตรยิช์ารจ์าฮาถกูลกูชายจับมาขังไวจ้นสิน้พระชนน ์พระองคถ์กูกักขังอยูถ่งึ 8 ปี จนกระทั่ง

สวรรคตในปี ค.ศ. 1666 ตามต านานกลา่ววา่ใหว้นัสดุทา้ยของชวีติพระองคใ์ชเ้วลาทัง้วันในการจอ้งมอง

เศษกระจกทีส่ะทอ้นภาพของทัชมาฮาล และสิน้พระชนมด์ว้ยเศษกระจกในก ามอื พระองคถ์กูฝังในทัช

มาฮาล เคยีงขา้งพระมเหสซีึง่พระองคไ์มเ่คยลมื มบีางคนกลา่ววา่สมเด็จพระจักรพรรดชิาหช์ะฮัน มไิด ้

ประสงคท์ีจ่ะถกูฝังร่วมกับประมเหส ีแตพ่ระองคม์แีผนการทีจ่ะสรา้งสสุานอกีแหง่ดว้ยหนิออ่นสดี า เพือ่

เป็นสสุานของพระองค ์แต่ผูรู้ห้ลายท่านเชือ่ว่าพระองคป์ระสงคท์ีจ่ะถูกฝังเคยีงขา้งพระนางมุมตัซ มา

ฮาล 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

จากน ัน้  น าทา่น ชอ้ปป้ิงสนิคา้หตัถกรรม และงานฝีมอืพืน้เมอืง อาทเิชน่ผา้ไหมอนิเดยีเครือ่งประดับ อัญมณี 

ไมจ้ันทรห์อมแกะสลกั ผลติภณัฑจ์ากหนิออ่น ของตกแตง่ประดบับา้น 

12.00 น.  บรกิารอาหารกลางวนั ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

13.00 น. เดนิทางสู ่เมอืงเดลล ี(ระยะทางประมาณ 203 กโิลเมตร ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 4 – 5 ชัว่โมง 

แลว้แตส่ภาพการจราจร) 

จากนัน้  น าทา่นเดนิทางสูท่า่อากาศยานนานาชาตอินิทริา คานธ ี  

ท าการเชค็อนิเคา้เตอรส์ายการบนิ SPICEJET (SG) รบัต ัว๋เครือ่งบนิ และผา่นกระบวนการตรวจ

คนเขา้เมอืง 

อสิระอาหารค า่ตามอธัยาศยั   เพือ่ความสะดวกในการเช็คอนิและผา่นกระบวนการตรวจคนเขา้

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

อาหารบนเครือ่ง ) 

 

วนัทีห่ก (6)  เดนิทางกลบัถงึกรงุเทพฯ โดยสวสัดภิาพ B L - 

 

02.45 น.        ถงึ...ทา่อากาศสวุรรณภมูโิดยสวสัดภิาพ…….. 

 

 

 

 

หมายเหต ุ:  

1. เวลาทีป่รากฏในโปรแกรมกบัการปฏบิตัจิรงิอาจแตกตา่งกนัเล็กนอ้ย ขอใหท้า่นรับทราบค าแนะน าการ
เปลีย่นแปลงการนัด หมายเวลาในการท ากจิกรรมอกีครัง้จากหวัหนา้ทวัร ์ 

2. บรษัิทอาจท าการเปลีย่นแปลงรายการ ไดต้ามความจ าเป็นและเหมาะสม แตจ่ะยดึผลประโยชนข์องลกูคา้เป็นส าคญั 
ทัง้นี ้ขึน้อยูก่บัสภาวะของสายการบนิ โรงแรมทีพั่ก ภมูอิากาศ ภยัธรรมชาต ิการนัดหยดุงานฯลฯ ตลอดจนสภาวะ
ทาง เศรษฐกจิและสถานการณ์ทางการเมอืงภายใน อนัเป็นสาเหตใุหต้อ้งเลือ่นการเดนิทางหรอืไมส่ามารถจัดพา
คณะทอ่งเทีย่ว ไดต้ามรายการ  

อตัราคา่บรกิาร  Highlight โปรแกรม LOVER แคชเมยีร ์6 วนั 4 คนื) 

เนือ่งจากเป็นต ัว๋ราคาพเิศษจงึไมส่ามารถ REFUND ได ้

 

ก าหนดวนัเดนิทาง 

อตัราคา่บรกิารหมายเหต:ุ  ผูใ้หญ ่(12 ปี ข ึน้ไป)  

เดนิทางต ัง้แต ่14 ทา่นขึน้ไป 

ผูใ้หญพ่กั 2 ทา่น (พกัหอ้งละ 2-3 

ทา่น) 

พกัเดีย่วเพิม่ 

3-8 ม.ิย./13-18ก.ค. 

12-17 ส.ค. /14-19ก.ย. 
31,900 4,000.- 

**ราคานีส้งวนสทิธิเ์ฉพาะลกูคา้ชาวไทยเทา่น ัน้ บรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการออกทวัรก์รณีมผีูเ้ดนิทางไมถ่งึ 

14+ ทา่น 

เง ือ่นไขการส ารองทีน่ ัง่(ทีท่า่นควรทราบกอ่นส ารองทีน่ ัง่) 

กรุณาช าระเงนิมดั ทา่นละ 10,000 บาท พรอ้มสง่ส าเนาหนา้หนงัสอืเดนิทาง ทางแฟ็ก หรอื ไลน ์หลงัการ

จองภายใน 3 วนัสว่นทีเ่หลอืช าระท ัง้หมดกอ่นเดนิทางภายใน 25 วนั และสง่มอบเอกสารการเตรยีมการยืน่

ขอวซีา่ตามทีก่ าหนด *** 

 

อตัราคา่บรกิารรวม : 

 ตั๋วเครือ่งบนิไป-กลับกรุงเทพฯ-เดล-ีศรนีาคา-เดล-ีกรุงเทพฯชัน้ประหยัดโดยสายการบนิ SPICEJET และ
ภายในประเทศทีร่ะบ ุ 

 คา่ภาษีสนามบนิทกุแห่งและคา่ประกันภัยสายการบนิ  
 คา่ทีพั่กบนเรอื (Houseboat) ทีศ่รนีาคาระดับดลีักซ ์(พักหอ้งละ 2 ท่าน)ตามระบุในรายการ 
 คา่ทีพั่กโรงแรมระดับ 3- 4 ดาวตามระบใุนรายการ 
 รถโคช้ปรับอากาศรับ-สง่สนามบนิระหวา่งอาคารภายในประเทศและต่างประเทศ, และรถTempo ปรับอากาศใน

แคชเมยีรต์ามระบใุนรายการ 
 คา่อาหารทุกมือ้ตามระบ/ุค่าธรรมเนียมเขา้ชมสถานทีต่า่งๆ/เคเบิล้คารเ์ฟส 1 
 คา่ประกันภัยการเดนิทางอบุัตเิหตุวงเงนิ 1,000,000 บาท และ คา่รักษาพยาบาลในตา่งประเทศวงเงนิ 

1,000,000 บาท ค่ารักษาพยาบาลตอ่เนื่องในประเทศไทย 50,000 บาท (คุม้ครองผูเ้อาประกันภัย อายุระหวา่ง 
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6-75 ปี ในกรณีทีผู่เ้อาประกันภัยอายุต า่กวา่ 6 ปี หรอื ระหว่าง 76 ปีขึน้ไปจะมเีบีย้ประกันคุม้ครอง 50 % ของ
จ านวนเงนิเอาประกันภัย ทัง้นี้ข ึน้อยูก่ับเงือ่นไขของกรมธรรม ์/ ผูเ้อาประกันภัยอายุสงูกว่า 85 ปี ทางบรษัิทฯ 
ขอสงวนสทิธิใ์นการคุม้ครอง) ประกันครอบคลมุการตดิโควดิและการรักษาในตา่งประเทศ(ตอ้งมใีบเสร็จ
โรงพยาบาลเท่านัน้)และหลังจากกลับจากตา่งประเทศตอ่เนื่องอกี 7 วัน  วงเงนิคุม้ครองอาหารเป็นพษิ (โดย
แพทยจ์ะตอ้งระบุในใบรับรองแพทยว์า่ อาหารเป็นพษิเทา่นัน้) แตท่ัง้นี้ยอ่มอยูใ่นขอ้จ ากัดทีม่กีารตกลงไวก้ับ
บรษัิทประกันชวีติ 

 คา่ธรรมเนยีมวซีา่ส าหรบัหนงัสอืเดนิทางไทย ยืน่แบบออนไลนเ์ทา่น ัน้ (ไมต่อ้งโชวต์วั) 
อตัราคา่บรกิารไมร่วม  

 คา่จัดท าหนังสอืเดนิทาง (PASSPORT) และคา่ท าใบอนุญาตทีก่ลบัเขา้ประเทศของคนตา่งชาต ิหรอื คนตา่ง
ดา้ว 

 คา่ใชจ้่ายอืน่ๆนอกเหนือจากทีร่ะบไุวใ้นรายการและคา่ใชจ้่ายสว่นตัวตา่งๆ เชน่ คา่โทรศัพท ์คา่ซักรดี ฯลฯ 
 คา่ธรรมเนียมน ้ามันของสายการบนิ (ถา้ม)ี 
 คา่วซีา่ทีม่คีา่ธรรมเนยีมแพงกวา่หนังสอืเดนิทางไทย 
 คา่ภาษีหกัณ ทีจ่า่ย 3% ภาษีมลูคา่เพิม่ 7% (กรณีออกใบก ากบัภาษี) 
 คา่ธรรมเนยีมการช าระเงนิดว้ยบตัรเครดติ VISA 3% AMEX 4% 
 คา่น ้าหนักเกนิพกิดัตามสายการบนิก าหนด 20 กโิลกรัม  
 คา่ทปิไกดท์อ้งถิน่,พนักงานขบัรถ วันละ 50USD ตอ่ทา่น  
 คา่ทปิหวัหนา้ทวัรไ์ทย ทปิหวัหนา้ทวัรแ์ลว้แตค่วามพงึพอใจในบรกิารของทา่น 
 คา่ตรวจ PCR Test ในกรณีทีส่ายการบนิมขีอ้ก าหนดใหม้กีารแสดง ณ จุดเชคอนิ  
 คา่Test and Go ส าหรบัผูท้ ีไ่ดร้บัวคัซนีแลว้ 2 เข็ม มาตรการคอื จองการตรวจ RT PCR TEST 1 

คร ัง้ พรอ้มทีพ่กั 1 คนื และรถรบัสง่ สนามบนิ – โรงแรม 1 เทีย่ว (ราคาประมาณ 3,500 บาท) 
 คา่บรกิารยกกระเป๋าในโรงแรมและสนามบนิ ซึง่ทา่นจะตอ้งดแูลกระเป๋าและทรพัยส์นิดว้ยตวัทา่นเอง 

 
การใหท้ปิตามธรรมเนยีมทางบรษิทัฯมไิดม้ผีลประโยชนใ์ดๆท ัง้ส ิน้ข ึน้อยูก่บัการพจิารณาของทา่นเพือ่

เป็นก าลงัใจใหก้บัไกด ์และคนขบัรถ 

การยกเลกิ 

1. ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 30 วนั คนืคา่ทวัรท์ัง้หมด (ยกเวน้กรุ๊ปทีต่อ้งการันตมีดัจ ากบัสายการบนิ)  

2. ยกเลกิการเดนิทางภายใน 15 วนั ขอสงวนสทิธิใ์นการคนืคา่มดัจ าทวัรใ์นทกุกรณี 

3. ยกเลกิการเดนิทางภายใน 7 – 14 วนั คดิคา่ใชจ้า่ย 80 เปอรเ์ซน็ต ์ของราคาทวัรใ์นทกุกรณี  

4. ยกเลกิการเดนิทางภายใน 1 – 6 วนั ขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิคา่ทวัรท์ัง้หมดในทกุกรณี 

5. ยกเวน้กรุ๊ปทีต่อ้งการันตมีัดจ ากบัสายการบนิหรอืกรุ๊ปทีม่กีารการันตคีา่มัดจ าหอ้งพักโดยตรงหรอืผา่นตัวแทนใน

ตา่งประเทศและทีอ่าจขอเงนิคนืได ้รวมถงึเทีย่วบนิพเิศษเชน่ EXTRA FLIGHT และCHARTER FLGIHT จะไมม่ี

การคนืเงนิเงนิมดัจ าหรอืคา่ทวัรท์ัง้หมดเนือ่งจากคา่ 

จากคา่ตัว๋เป็นการเหมาจา่ยในเทีย่วบนินัน้ๆ 

 

กรณุาอา่นหมายเหตใุหล้ะเอยีดทกุขอ้ 

 บรษัิทฯ สงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงโปรแกรมรายการทอ่งเทีย่วโดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ตามความ
เหมาะสม 

 บรษัิทฯ สงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงอตัราคา่บรกิารโดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้หากมกีาร 
 กรณีทีค่ณะไมค่รบจ านวน 15 ทา่นทางบรษัิทฯ สงวนสทิธิใ์นการงดออกเดนิทางโดยทางบรษัิทฯจะแจง้ใหท้า่น

ทราบลว่งหนา้ 14 วนักอ่นการเดนิทาง  
 บรษัิทฯ สงวนสทิธิใ์นการทีจ่ะไมรั่บผดิชอบตอ่คา่ชดเชยความเสยีหาย อนัเกดิจากเหตสุดุวสิยัทีท่างบรษัิทฯ ไม่

สามารถควบคมุได ้เชน่ การนัดหยดุงาน, จลาจล,การลา่ชา้หรอืยกเลกิของเทีย่วบนิ รวมถงึกรณีทีก่องตรวจคน
เขา้เมอืงไมอ่นุญาตใหเ้ดนิทางออกหรอืกองตรวจคนเขา้เมอืงของแตล่ะประเทศไมอ่นุญาตใหเ้ขา้เมอืง รวมทัง้
ในกรณีทีท่า่นจะใชห้นังสอืเดนิทางราชการ (เลม่สนี ้าเงนิ) เดนิทาง หากทา่นถกูปฏเิสธการเดนิทางเขา้หรอืออก
นอกประเทศใดประเทศหนึง่  
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 เมือ่ท่านท าการซือ้โปรแกรมทัวร ์ทางบรษัิทฯ จะถอืวา่ท่านรับทราบและยอมรับเงือ่นไขของหมายเหตุทุกขอ้
แลว้ 

 ตัว๋เครือ่งบนิเมือ่ออกตัว๋แลว้ไมส่ามารถ Refund ไดท้กุกรณี โดยเงือ่นไขของสายการบนิก าหนด 
 การไม่รับประทานอาหารบางมือ้ไม่เทีย่วตามรายการไม่สามารถขอหักค่าบรกิารคนืไดเ้พราะการช าระค่าทัวร์

เป็นไปในลกัษณะเหมาจา่ย 
 

ขอ้แนะน าบางประการและตอ้งแจง้ใหน้กัทอ่งเทีย่วทราบกอ่นการเดนิทาง 

ส าหรับหอ้งพักแบบ 3 เตยีง มบีรกิารเฉพาะบางโรงแรมเทา่นัน้ กรณีเดนิทางเป็นผูใ้หญ ่3 ทา่น บรษัิทฯ ขอแนะน าให ้

นักทอ่งเทีย่วเปิดหอ้งพัก เป็น 2 หอ้ง จะสะดวกกบันักทอ่งเทีย่วมากกวา่กรณีเดนิทางเป็นตัว๋กรุ๊ป หากออกตัว๋แลว้ 

นักทอ่งเทีย่วไมส่ามารถขอคนืเงนิได ้และไมส่ามารถเปลีย่นวันเดนิทางไดก้ระเป๋าเดนิทางเพือ่โหลด ส าหรับชัน้

ทอ่งเทีย่ว ทา่นละ 1 ใบ (น า้หนกัไมเ่กนิ20 กโิลกรมั) 

เนือ่งจากเป็นlow cost Airline อนญุาตใิห ้กระเป๋าถอืขึน้เครือ่ง Hand Carry(น า้หนกัไมเ่กนิ 7 กโิลกรมั)       

ในกรณีทีล่กูคา้ตอ้งออกต ัว๋โดยสารภายในประเทศ กรณุาตดิตอ่เจา้หนา้ทีข่องบรษิทัฯ กอ่นทกุคร ัง้ มฉิะน ัน้

ทางบรษิทัฯ จะไมข่อรบัผดิชอบคา่ใชจ้า่ยใดๆ ท ัง้ส ิน้ 

 

เอกสารในการยืน่วซีา่ทอ่งเทีย่วอนิเดยี แบบออนไลน ์(ไมต่อ้งโชวรต์วั) 

 รปูถา่ยส ี(ถา่ยมาไมเ่กนิ 3 เดอืน ขนาด 2×2 นิว้) 2 รปู พืน้หลงัสขีาว  
 หนงัสอืเดนิทางมอีายมุากกวา่ 6 เดอืน และมหีนา้วา่งอยา่งนอ้ย 2 หนา้ 
 ส าเนาบตัรประชาชน 1 ชุด 
 ส าเนาทะเบยีนบา้น 1 ชุด 
 ส าเนาหนา้พาสปอรต์ 2 ชุด 
 ส าเนาหนา้วซีา่ทีเ่คยเดนิทางไปประเทศอนิเดยี 1 ชุด (หากม)ี 

 เอกสารรบัรองการฉีดวดัซนีป้องกนัโควดิ-19 (วคัซนีพาสปอรต์เล่มสเีหลอืงหรอืInternational 
Vaccine Certificate จากแอพหมอพรอ้ม) 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 


