
 

 
  

 

 

 



 

 
  

 

 

 

 

 



 

 
  

 

 

 

 
 
 



 

 
  

 

 

รายการทวัร ์

วนัที ่1                             กรงุเทพฯ  เดลล ี(ประเทศอนิเดยี) - พาฮาลแกม - L D 

00.30 น.  คณะพรอ้มกนัที ่ท่าอากาศยานสุวรรณภูม ิช ัน้ 4  ประตู 3 เคาทเ์ตอร ์สายการบนิ SPICEJET 
(SG) โดยเจา้หนา้ทีข่องบรษิทัฯ คอยใหค้วามสะดวกแกท่่าน 

กระเป๋าเล็กถอืตดิตวัขึน้เคร ือ่งบนิ 
 กรณุางดน าของมคีม ทุกชนิด เชน่ มดีพบั กรรไกรตดัเล็บทุกขนาด ตะไบเล็บ เป็นตน้ กรุณาใส่

ในกระเป๋าเดนิทางใบใหญ่หา้มน าตดิตวัขึน้เคร ือ่งบนิ 
 วตัถุทีเ่ป็นลกัษณะของเหลว อาท ิครมี โลช ัน่ น า้หอม ยาสฟัีน เจล สเปรย ์และเหลา้เป็นตน้ จะถูก

ท าการตรวจอย่างละเอยีดอกีคร ัง้โดยจะอนุญาตใหไ้ม่เกนิ10ชิน้ ในบรรจภุณัฑล์ะไม่เกนิ100 ml.  
 
(แนะน าใหโ้หลดของทีไ่ม่จ าเป็นลงใตท้อ้งเคร ือ่ง เพราะเจา้หนา้ทีอ่นิเดยีตรวจค่อนขา้งละเอยีด เพื่อเป็นการไม่เสยีเวลา 
แนะน าใหถ้อืเฉพาะกระเป๋าถอืขนาดเล็กและของมคีา่ขึน้เคร ือ่งเท่าน้ัน) 
 
03.45 น. เหินฟ้า สู่เมืองเดลลี (New Delhi) ประเทศอินเดีย (India) โดยสายการบิน SPICEJET 

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

เวลาทีอ่นิเดยีชา้กว่าประเทศไทย 1.30 ชัว่โมง 
 

06.20 น. เดนิทางถงึ ท่าอากาศยานนานาชาตอินิทริาคานธรี ์เมอืงเดลลี(New Delhi) ตามเวลาทอ้งถิน่
ผ่านพิธกีารตรวจคนเขา้เมอืงและตรวจรบัสมัภาระออกเดนิทางเขา้สู่อาคารผูโ้ดยสารภายในประเทศเพือ่   
ตอ่เคร ือ่งเขา้สูเ่มอืงศรนีาคา (แคชเมยีร ์) น าท่านเชค็อนิ เพือ่เดนิทางสูแ่คชเมยีร ์ 

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

11.00 น.  ถงึสนามบิน ท่าอากาศยานศรนีาการ ์Srinagar International Airport ในศรนีาการ ์เมอืง
หลวงของรฐัแคชเมยีร ์ผ่านพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงและพรอ้มรบัสมัภาระแลว้ 

   
 
 
 
 
 
 
 
  



 

 
  

 

 

  น าท่านเขา้สู ่“แคชเมยีร”์ ดนิแดนสวติเซอรแ์ลนดแ์ห่งเอเชยี เมอืงหลวง “ศรนีาคาร”์ Srinagar  
  “แคชเมยีร”์ เป็นรฐัทีส่ามารถท่องเทีย่วไดต้ลอดปี เน่ืองจากมอีากาศเย็นสบาย แมก้ระทั่งในชว่งฤดูรอ้น

ก็จะมอีุณหภูมโิดยเฉลีย่อยู่ทีป่ระมาณ 20 องศาเซลเซยีสเท่าน้ัน ดว้ยอากาศทีเ่ย็นสบายตลอดทัง้ปีบวก
กบัธรรมชาตทิีส่วยงามในทุกฤดูท าใหใ้ครหลายคนทัง้ชาวอนิเดยีและนักท่องเทีย่วตา่งก็อยากหลบรอ้นมา
รบัลมเย็นๆ ทีน่ี่จนเมอืงศรนีาการไ์ดร้บัการขนานนามว่าเป็นเมืองส าหรบัการพกัผ่อนในชว่งฤดูรอ้นของ
ประเทศอนิเดยี  

เทีย่ง    บรกิารอาหารกลางวนั  ณ ภตัตาคาร (ศรนีาคา) 
จากนัน้   ออกเดนิทางจาก “ศรนีาคา” สู ่หมู่บา้นพาฮาลแกม (Pahalgam)  อยู่ห่างจากศรนีาการอ์อกไป

อกี 90 กิโลเมตร ใชเ้วลาเดินทาง 3 ช ัว่โมง เป็นสถานที่ที่ภาพยนตรนิ์ยมมาถ่ายท ากนัที่น่ี ไดร้บัการ
ขนานนามว่าเป็นเหมือน “สวิตเซอรแ์ลนด”์พาฮาลแกมหรอืหุบเขาแกะเป็นหุบเขาที่มีความสูงจาก
ระดบัน ้าทะเลถึง 2,130 เมตร มีภูมิประเทศเป็นทุ่งหญา้ ป่าสน และทุ่งดอกไมท้ีม่ีฉากหลงัเป็นเทือกเขา
หมิาลยั ในชว่งฤดูหนาวจะมีแต่หมิะปกคลุม อากาศหนาวเย็น น ้าในล าธารเย็นเฉียบ แม่น ้าสายย่อยๆจะ
บรรจบรวมกนัเป็น “แม่น ้าลดิดาร”์ (Liddar) เป็นแม่น ้าสายส าคญัในพาฮาลแกม นอกจากนีย้งัมีรา้นคา้
ตา่งๆมากมาย ไม่ว่าจะเป็นรา้นอาหาร รา้นขาย เสือ้ผา้และสนิคา้ต่างๆโดยเฉพาะ หญา้ฝร ัน่ (Saffron) มี
สรรพคุณลดโคเลสเตอรอลในรา่งกาย มีขายอยู่ท ั่วไปทั่วทัง้แคชเมียรแ์ต่ที่พาฮาลแกมคือแหล่งปลูก
หญา้ฝร ัน่ทีใ่หญ่ทีส่ดุอนัปกคลมุไปดว้ยหมิะตลอดปี  

 
 

 

 

 

 

 

 

         

 

 
 

 ระหวา่งทาง  ชมแวะจอดรถถ่ายรูปกบัววิทวิทศันท์ีง่ดงามสุดที ่จนหยุดกดชตัเตอรไ์ม่ไดเ้ลยทเีดยีว.. …และ
สองขา้งทางท่านจะผ่านพบวถิชีวีติของชาวแคชเมยีรท์ีห่ลากหลาย เชน่หมู่บา้นทีท่ า ครกหนิ หมู่บา้นทีท่ า
ไมแ้บดส าหรบักฬีาคลกิเก็ต ทีเ่ราจะพบเห็นชาวแคชเมียรเ์ล่นกฬีาประเภทนีไ้ดต้ามสนามทั่วไปไมแ้บดนี้

ท ามาจากตน้หลิว  (Willow Tree) ซึ่งพบเห็นไดท้ั่ วไปทั้งในและนอกเมือง แต่จะพบเห็นไดม้าก 
นอกจากนี้ จะไดเ้ห็นทุ่งโล่งๆ ซึง่ในฤดูใบไมร้ว่งประมาณเดือนตุลาคม ทอ้งทุ่งแห่งนี้เป็นแหล่งปลูก



 

 
  

 

 

หญา้ฝร ัน่ หรอืSaffron ทีใ่หญ่ทีสุ่ด ลกัษณะดอกจะเป็นสม่ีวง ว่ากนัว่าเกสรของหญา้ ฝร ัน่มสีรรพคุณ
ในการชว่ยลดคลอเรสเตอรอลไดด้ตีลอดสองขา้งทางชมทวิทศันท์ีส่วยงาม 

บ่าย  อสิระชมเมอืงพาฮาลแกม (Pahalgam) ทีน่ี่ คอื ดนิแดนสรวงสวรรคข์องแคชเมยีร ์นักท่องเทีย่วจาก
ทั่วสารทิศต่างยกย่องให  ้ดินแดน
แห่งนีเ้ป็นสถานทีท่ีส่วยทีสุ่ดในโลก 
ซึ่งห ากคุณ ยังไม่ เช ื่อ ก็ต ้อ งมา
พิสูจนด์ว้ยตวัเองเท่าน้ัน……ค าว่า 
พาฮาลแกม หมายถงึ หมู่บา้นของ
ค น เ ลี ้ ย ง แ ก ะ  ( Village of 
Shepherds) หรอื หุบเขาแกะ และ
ดว้ยทศันียภาพอนังดงามจนน่าทึง่
ของพาฮาลแกม....ดินแดนแห่งนี้

ไดร้บัความสนใจจากนักสรา้งภาพยนตร ์จนกลายเป็นสถานทีม่ชี ือ่เสยีง ทีสุ่ดของอุตสาหกรรมภาพยนตร ์
ของอนิเดีย หรอืเลือกเดินเล่นซือ้สนิคา้พืน้เมืองไม่ว่าจะเป็นผา้พชัมีน่า เปเปอรม์าเช่  ชุด
พืน้เมอืง  เคร ือ่งประดบัฯลฯ อสิระตามอธัยาศยั นดัเวลาทานอาหารเย็น 
 ....ทีน่ี่ คอื ดนิแดนสรวงสวรรคข์องแคชเมยีรนั์กท่องเทีย่วจากทั่วสารทศิต่างยกย่องให ้ดนิแดนแห่งนีเ้ป็น
สถานทีท่ีส่วยทีส่ดุในโลก ซึง่หากคณุยงัไม่เช ือ่ก็ตอ้งมาพสิจูนด์ว้ยตวัเองเท่าน้ัน.... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ค ่า       บรกิารอาหารเย็น ณ โรงแรม 
ทีพ่กัโรงแรม HOTEL GREEN HEIGHTS หรอืเทยีบเท่า  

วนัที ่2                                         พาฮาลแกม - หบุกลุมารค์ - ศรนีาคา B L D 

07.00 น.  บรกิารอาหารเชา้ ณ โรงแรม  
08.00 น. ออกเดินทางสู่ กุลมารค์ (Gulmarg) ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 3-4  ชัว่โมง กุลมารค์

(Gulmarg) สถานทีท่่องเทีย่วสุดฮติในแคชเมยีร ์ทีไ่ดร้บัความนิยมจากนกัท่องเทีย่วท ัว่โลก 



 

 
  

 

 

เป็นภูเขาทีส่วยงามทีสุ่ดแห่งหน่ึงในแคชเมยีร ์ “กุลมารค์” เดมิเรยีกเการมิารค์ ตัง้โดยสุลต่าน ยูซปุชาร ์
ในศตวรรษที ่16 เน่ืองจากทีน่ี่เป็นทุ่งหญา้ทีเ่ต็มไปดว้ยดอกไมป่้าตามฤดูกาล และในปัจจบุนัยงัเป็นสถาน
ทีต่ ัง้ของสนามกอลฟ์ 18 หลุมทีสู่งทีสุ่ดในโลก (3,000 เมตรจากระดบัน ้าทะเล) และมีสถานทีเ่ล่นสกใีน
ฤดูหนาวดว้ย ตลอดเสน้ทางสู่กุลมารค์จะผ่านทุ่งนาขา้ว หมู่บา้นชาวพืน้เมือง ฝูงแกะตามภูเขา และ
เทอืกเขาหมิะสลบัซบัซอ้นสวยงาม ชาวแคชเมียรก์ล่าวขานว่าทุ่งหญา้แห่งดอกไม ้เป็นเสน้ทางทีมุ่่งสู่
ชายแดนปากสีถาน กุลมารค์เป็นแหล่งท่องเทีย่วในฤดูหนาว มีระดบัความสูง 2,730 เมตร จาก
ระดบัน ้าทะเล   ในชว่งฤดูรอ้นทีน่ี่จะเป็นทีต่ ัง้ของสนามกอลฟ์ทีสู่งทีสุ่ดในโลก โดยรอบท่านจะไดพ้บ
เห็นกระท่อมรูปทรงแบบในเทพนิยาย และมีป่าสนเป็นฉากหลงั  ทีน่ี่ยงัสถานเป็นทีถ่่ายท าภาพยนตรอ์กี
ดว้ย…… 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวนั  ณ โรงแรม 
13.00 น ไฮไลทข์องกจิกรรมและการท่องเทีย่วทีกุ่ลมารค์ น าท่านขึน้เคเบลิคารเ์ฟส 1 (กระเชา้ลอยฟ้า

หรอืกอนโดลา) ขึน้กระเชา้กอนโดล่าเป็น
เคเบลิคารไ์ปเฟส1 ระหว่างทางท่านจะไดเ้ห็นววิ
ของหิมะที่สวยงามพบเห็นหมู่บา้นยิปซ ี และ
หมู่บา้นของคนทอ้งถิน่ มองลงไปขา้งลา่งตน้สน
ระหว่างทางและหิมะที่สวยงามมาก เห็นวิวทิว
เขาของเทือกเขาหิมาลยัเมื่อถึงสถานีลงจาก
กระเชา้แลว้ ท่านจะพบลานหิมะขนาดใหญ่...
อสิระใหท้่าน ถ่ายภาพคู่กบัภูเขาหมิะ สวยงาม
รอบทิศทาง หากฟ้าเปิดสามารถมองเห็นยอด
เขา K2 ที่สูงเป็นอนัดับสองรองจากยอดเขา
เเวอรเ์รส....ถ่ายรปู และเลน่กจิกรรมตา่งๆในบรเิวณนี.้..สนุกสนานกบักจิกรรมน่ังเลือ่นหมิะหรอืสกไีด ้

กุลมาร์ค 



 

 
  

 

 

รายการเสรมิ...ส าหรบับางท่านตอ้งการไปอกีจุดชมววิท่านสามารถขึน้กระเชา้ไปยงั เฟสทีK่2 ไดท้ ัง้นี้

ท ัง้นั้นขึน้อยู่กบัสภาพอากาศ และความปลอดภยัเป็นส าคญั เฟสทีK่2ไม่เหมาะส าหรบัท่านทีม่สุีขภาพไม่
แข็งแรง หรอืมโีรคประจ าตวัเน่ืองจาก K2 จะมสีภาพอากาศทีเ่บาบางกว่าปกต ิ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
...............   จนถงึเวลานัดหมายน าท่านเดนิทางกลบัสู่เมอืงศรนีาคาตามเสน้ทางเดมิ........ 
 น าท่านล่องเรอืสคิารา (เรอืพายแบบแคชเมยีร)์ แสงทองยาม

เย็นทีท่ะเลสาบดาลกบัเรอืชคิารา ชมความงดงามทะเลสาบ ให ้
ท่านไดช้ ืน่ชมทัศนียภาพของเทือกเขาหิมะที่ลอ้มรอบ ชมวิถีชวีิต
ชาวบา้นรมิน ้า (ใชเ้วลาในการล่องเรอืประมาณ 1 ชม.) รอบทะเลสาบ
สมัผสัวถิชีวีติของผูค้นในทะเลสาบดาล เป็นชวีติทีคู่ก่บัสายน า้อนัเงยีบ
สงบ ทะเลสาบใสสวยงาม โดยมเีรอืเป็นพาหนะส าคญัของการสญัจรใน
ทะเลสาบกวา้งใหญ่ ชวีติของชาวแคชเมยีรจ์งึด าเนินไปไม่แตกตา่งชาว



 

 
  

 

 

เอเชยีอืน่ ๆ ทีม่ีแม่น ้า ล าคลอง เป็นเสน้เลอืดใหญ่หล่อเลีย้งชวีติ และเพลนิเพลนิกบัการ เลอืกซือ้สนิคา้
พืน้เมืองของชาวแคชเมียรท์ีน่ าของมาขายใหท้่านไดเ้ลอืกซือ้ในราคาตามความสามารถไดเ้วลาสมควร
พายเรอืกลบัทีพ่กั .....  

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 าท่านเดินทางสู่ โซนามารค์ (Sonamarg) (ประมาณ 3 ช ัว่โมง) ออ้มกอดหิมาลยัที่โซนา

มารค์ทอ้งทุ่งแห่งทองค า Meadow of gold แห่งแคชเมียร ์สูงกว่าระดบัน ้าทะเล 2,740 เมตร 
เป็นแหล่งท่องเทีย่วอนัมวีวิทวิทศันอ์นัสวยงาม อยู่บนเสน้ทางระหว่างเมอืงศรนีาคากบัเมอืงเลห ์ในบรเิวณ
หุบเขาโซนามารก์นีม้ธีารน ้าแข็งสขีาวบรสิุทธิท์ีป่กคลุมอยู่ตามลาดไหล่เขา อกีทัง้เทอืกเขาหมิะทีส่ะทอ้น
แสงแดดเป็นประกายสทีอง จงึเป็นทีม่าของชือ่ โซนามารค์ และยงัมเีทอืกเขาหมิาลยัเป็นฉากหลงั ทีเ่รยีก
ขานตามทอ้งถิน่ว่า ทาจวิาส ภูเขาซึง่ปกคลุมไปดว้ยหมิะตลอดปี มแีม่น ้าสนิธ ุลดเลีย้วผ่านหุบเขาในอกี
ฟากของถนน “โซนามารค์” เป็นสถานีเร ิม่ตน้ทีจ่ะมุ่งหนา้ไปยงัลาดคัห ์หรอืเป็นรูจ้กักนัดใีนชือ่วา่“ประตสูู ่

 
 
 
 
 
 
 



 

 
  

 

 

 ลาดัคห ”์ เสน้ทางนี้จะเป็นเสน้ทางที่มีทิวทัศนส์วยงามตลอดสองขา้งทางยังมี“ธารน ้าแข็งกราเซยี” 
(Thajiwas Glacier) ที่เกิดจากการทบัถมของหิมะมายาวนาน ละลายเป็นธารน ้าแข็งตามแนวเขา....
ตลอดเสน้ทางจงึเป็นเสน้ทางทีใ่หข้บัรถไปถ่ายรปูไป...เลยทเีดยีว 

เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวนั แบบปิกนิก   ชมววิทีก่วา้งไกลชนิดกลอ้งเก็บไม่หมด 
บ่าย น าท่านเทีย่ว ชม กลาเซยีรน์ ้าแข็งโซนามารค์ อสิระเดนิ

ชมธรรมชาติสมัผัสอากาศสบายๆ ชมววิภูเขาที่ปกคลุมดว้ย
หมิะและสองฟากฝ่ังถนนทีเ่ต็มไปดว้ยธารน ้าแข็ง ถนนบางชว่ง
ตอ้งตดัผ่านชอ่งน ้าแข็งขนาดใหญ่ ทีน่ี่จะมีกิจกรรมแบบแคช
เมยีรใ์หท้่านไดล้องหาประสบการณ ์ 

 (ในชว่งฤดหูนาว ธ.ค. – เม.ย.)  
  โปรแกรมแนะน า ...ท่านทีห่ลงใหลในธรรมชาต ิสามารถขี่

มา้ชมความงามของกลาเซยีรอ์ย่างไกลช้ิดมากขึน้ หรอื 
สนุกการนั่งคา่ขีม่า้ 600-800 รูปี (ไม่รวมในคา่ทวัร ์โปรดสอบถามรายละเอยีดจากหวัหน้าทวัร)์  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
  

 

 

ไดเ้วลาพอสมควรเดนิทางกลบัสูศ่รนีาคา“ศรนีาการ”์ศรนีคร 
เป็นเมืองหลวงของรฐัทางเหนือสุดของอินเดีย รฐัชมัมู
และกศัมีร ์ต ัง้อยู่ในหุบเขาแคชเมียร ์บนฝ่ังแม่น ้าเฌลมั สูง
จากระดบัน ้าทะเลปานกลาง 1,600 เมตร เป็นหน่ึงในเมือง
ใหญ่ทีสุ่ดของอนิเดยีทีไ่ม่ไดนั้บถอืศาสนาฮนิดู โดยมมุีสลมิ 
97% เมืองมีประชากร 894,940 คน เมืองผลิตพรม ไหม 
เงนิ เคร ือ่งหนัง ภาชนะทองแดง มกีารแกะสลกัไม ้

 น าท่านเดินทางไป  สวนโมกุล (Mughal Gardens) 
สวนสวรรคแ์ห่งดอกไม ้ชว่งเดอืนมนีาคมถงึเมษายน ดอกไมเ้มืองหนาวออกดอกชูชอ่อย่างสวยงาม สวน
โมกุล ไดแ้บ่งออกเป็นส่วนๆ 3 ส่วน ซ ึง่ภายในสวนมีการประดบัตกแต่งในแบบสไตลส์วนเปอรเ์ซยี ซ ึง่
ประกอบไปดว้ย สระน า้ ล าธารและแปลงไมด้อก ชมสวนนิชาท (Nishat) เป็นสวนทีใ่หญ่ทีสุ่ด มตีน้เมเปิล
อายุกว่า 400 ปี ตน้ปอปลาร ์ตน้ทวิลปิ และดอกไมน้านาชนิดตามฤดูกาล ตัง้อยู่รมิทะเลสาบดาล มภีูเขา 
Zabarwan ซึง่ต ัง้เป็นฉากหลงั  

 

  
 
                    สวนชาลิมาร  ์(Shalimar Garden) เป็นสวนดอกไมท้ี่สรา้งขึน้สมัย

ราชวงศโ์มกุล ก่อสรา้งโดยจกัรพรรด ิJEHANGIR เพือ่ภรรยา Nur Jehan 
และเมอืงศรนีาคา แคชเมยีร ์เป็นทีม่ชี ือ่เสยีงในการจดัสวนตามแบบสมยัของ
ราชวงศโ์มกุล เน่ืองจากภูมอิากาศเย็นเหมาะสมในการเจรญิเตบิโตของตน้ไม ้
ดอกไมเ้มอืงหนาว จงึกลายเป็นทีป่ระทบัพกัผ่อนของกษตัรยิร์าชวงศโ์มกุลใน
อดตี ชมตน้เมเปิลอายุกว่า 400 ปี ตน้ปอปลาร ์ดอกทวิลปิ และดอกไมน้านา
ชนิดตามฤดกูาล ตน้ไมท้ีม่คีวามสวยงามและโดดเด่น คอื ตน้ชน่ีา หรอืตน้
เมเป้ิล ซึง่ใบของตน้ไมนี้้มีสีแดงเพลิงสวยงามและใบจะเปลี่ยนสีไปตาม



 

 
  

 

 

ฤดกูาล 
 ศรนีาการ ์เป็นทีต่ ัง้ของสวนสวยอยู่หลายแห่ง นอกจากสวนโมกุลทีไ่ดก้ล่าวไปขา้งตน้แลว้ก็ยงัมีสวน

สไตลโ์มกุลอีกหลายที่  เช่น สวนพฤกษศาสตรศ์รนีาการ ์(Srinagar Botanical Garden) และ
สวนจสัม่า ชาฮี (Chashma Shahi Garden) ซึง่เหล่าตน้ไมใ้บไมใ้นสวนต่างๆ นี้ก็จะพากนัผลดัใบ 
โดยเฉพาะตน้ซน่ีา ตน้ไมห้ลกัในสวนสไตลโ์มกุลทีม่ีลกัษณะคลา้ยตน้เมเป้ิลจะเปลีย่นเฉดสเีป็นสเีหลอืง 
น า้ตาลออ่น และแดง ดสูวยงามเป็นอย่างยิง่  

   จากน้ัน  น าท่านชมโรงงานพรมเปอรเ์ซยี สมควรแก่เวลาน าท่านเขา้สู่ทีพ่กั ณ โรงแรมลอยน ้า ช ืน่
ชมทศันียภาพขอเทือกเขาที่ลอ้มรอบทะเลสาบเมืองศรนีาคา ไดเ้วลาอนัสมควรน าท่านสู่บา้นเรอืใน
ทะเลสาบ ในเมืองศรนีาคา บา้นเรอืนีถ้ือก าเนิดจากสมยัทีเ่จา้ผูค้รองแควน้แคชเมียรย์งัครองอ านาจกบั 
องักฤษทีเ่ขา้มาปกครองอนิเดยี และไม่อนุญาตใหอ้งักฤษมีกรรมสทิธิใ์นทีด่นิ คนองักฤษจงึหาทางออก
ดว้ยการสรา้งบา้นเรอืลอยล าอยู่ในทะเลสาบแทน 

ค ่า      บรกิารอาหารเย็น ณ โรงแรมบา้นเรอื...  
     ทีพ่กัโรงแรมเรอื DELUXE HOUSE BOAT 

วนัที ่4                                             ศรนีาคาเดลล ี- อคัรา B L D 

08.00 น.   บรกิารอาหารเชา้ ณ โรงแรมบา้นเรอื 
09.00 น. น าท่านชมจามามสัยดิ “Jama Masjid” 

ซึง่สรา้งเป็นคร ัง้แรกสมัยสุลต่านสิคานเดอร ์
และบูรณะต่อมาอีกหลายสมัย เป็นมัสยิดที่

สรา้งดว้ยรูปแบบของสถาปัตยกรรมแบบจีน
และเนปาล ดว้ยหลงัคาทรงสีเ่หลีย่ม ภายในมี
เสาทีต่ดัจากตน้ซดีาลทัง้ตน้กวา่ 300 ตน้  
 (พเิศษ) น าท่าน ชม นาซมี บกัห ์ Naseem 
Bagh เป็ น ส วน โมกุ ลที่ ส ร า้ งขึ ้น ท า ง ฝ่ั ง
ตะวนัตกเฉียงเหนือของทะเลสาบ Dal สวนนี้

เป็นสวนโมกุลที่เก่าแก่ที่สุดแห่งหน่ึงในแคช
เมียร ์ซ ึง่สรา้งขึน้โดยจกัรพรรดิโมกุลอคับาร ์
ในปี ค.ศ. 1586 มีการปลูก ตน้ไมจ้ีนกว่า 
1,200 ตน้ ในปี 1686 โดยชาห ์จาฮนั ไดร้บั
การพฒันาเป็น Chinar Heritage Park โดย
มหาวทิยาลยัแคชเมียร ์ปัจจุบนัอุทยานมีตน้ช ี
นารป์ระมาณ 700 ตน้ ส่วนใหญ่จะเขา้ชมใน
ฤดูใบไมร้ว่งตัง้แต่เดอืนกนัยายนถึ งธนัวาคม...
ไดเ้วลาสมควรน าท่านเดนิทางสูส่นามบนิศรนีาการ ์ เพือ่เดนิทางกลบัสูเ่มอืงเดลล ี



 

 
  

 

 

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

(หมายเหต ุ:บางเทีย่วบนิอาจมแีวะจอดเมอืงจามูไม่ตอ้งลงจากเคร ือ่ง) 
13.35 น. ถงึ เมอืงเดลล ี(New Delhi) หลงัตรวจรบักระเป๋าสมัภาระ  “เมืองเดลี” มหานครทีใ่หญ่ทีสุ่ดใน

ประเทศอนิเดยี และมปีระชากรอาศยัอยู่มากเป็นอนัดบั 2 ของประเทศ มีช ือ่เต็มๆ ว่า National Capital 
Territory of Delhi เป็นเมอืงส าคญัมาตัง้แต่เมือ่คร ัง้โบราณ เคยถูกเลอืกใหเ้ป็นราชธานีแห่งแรกตัง้แต่
เมือ่ราว 100 ปี 

 เดินทางสู่ เมืองอคัระ (Agra) (ระยะทาง 203 กิโลเมตรเดินทางประมาณ 4 - 5 ช ัว่โมง แลว้แต่
สภาพการจราจร) อดตีเมอืงหลวงของอนิเดยีในสมยัทีย่งัเรยีกว่า "ฮนิดูสถาน" (Hindustan) เป็นเมอืงที่

ต ัง้อยู่รมิแม่น ้ายมุนา ในรฐัอุตตรประเทศ ทางตอนเหนือของประเทศอนิเดีย..น าท่านเขา้สู่ที่พกั อสิระ
พกัผ่อนตามอธัยาศยั 

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

วนัที ่5                                             อคัรา - เดลล ี- กรงุเทพฯ B L - 

07.00 น. บรกิารอาหารเชา้ ณ โรงแรม 

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

กลาง  สสุานหนิออ่นทีผู่ค้นเชือ่วา่เป็นสถาปัตยกรรมแหง่ความรักทีส่วยทีส่ดุในโลกสรา้งขึน้โดยสมเด็จ

พระจักรพรรดแิหง่จักรวรรดโิมกลุผูม้รัีกมั่นคงตอ่พระมเหสขีองพระองค ์...ทัชมาฮาลถกูพจิารณาใหเ้ป็น

หนึ่งในเจ็ดสิง่มหัศจรรยข์องโลกในยุคใหม่ ซึง่ตัง้อยู่ในสวนรมิฝ่ังแม่น ้ายมุนา ในเมอืงอาครา สว่นที่มี

ชือ่เสยีงที่สดุ คอื หลุมศพของพระนางมุมตัซ มาฮาล ซึง่ถูกสรา้งดว้ยหนิอ่อนสขีาว ศลิาแลง ประดับ

ลวดลายเครือ่งเพชร พลอย หนิ โมราและเครือ่งประดับจากมติรประเทศ ไดรั้บค ารับรองวา่สรา้งขึน้ดว้ย

สัดส่วนที่วจิติรและงดงามที่สุด กวา้งยาวดา้นละ 100 เมตร สูง 60 เมตร มีผูส้รา้งและออกแบบร่วม 

20,000 คน การก่อสรา้งกนิเวลานานถงึ 22 ปี ทัชมาฮาลมีเนื้อที่ประมาณ 42 เอเคอร์ เป็นที่ตัง้ของ

มัสยดิ มหีออาซาน (หอสงูส าหรับรอ้งแจง้เวลาท านมาซ) และมสี ิง่กอ่สรา้งอืน่ ๆ นายชา่งทีอ่อกแบบ ชือ่ 

อสุตาด ไอซา ถกูประหารชวีติเพือ่มใิหไ้ปออกแบบสถาปัตยกรรมใด ๆ ทีส่วยกวา่ได ้ 

 



 

 
  

 

 

 
ชมพระราชวงัอคัราฟอรด์ (Agra Fort)  เป็นป้อมปราการประจ าเมอืงซึง่สรา้งเป็นก าแพงหนิทรายสี

แดง ตัง้ตระหงา่นสวยงาม ดว้ยสถาปัตยกรรมแบบอัครา พระเจา้อัคบารส์รา้งขึน้ในปี ค.ศ. 1565 และ

สรา้งต่อเตมิกันเรือ่ยมาจนถงึรุ่นหลานคอื พระเจา้ชารเ์จฮาน กษัตรยิอ์งคท์ี่ 5 ของราชวงศ์โมกุล ซึง่

ปรับเปลี่ยนจากป้อมปราการทางทหารมาเป็นพระราชวัง มีก าแพงสูงกว่า 20 เมตร และยาว 2.5 



 

 
  

 

 

กโิลเมตร ภายในอัคราฟอรด์มหีอ้งสวยงามทีส่รา้งดว้ยหนิออ่นแกะสลักฝังโดยรอบ โดยเฉพาะหอ้งมุข

แปดเหลีย่ม ซึง่เป็นหอ้งทีม่คีวามส าคัญทีส่ดุภายในพระราชวังแหง่นี้และภายในหอ้งนี้ท่านจะไดพ้บกับ

สถานทีท่ีก่ษัตรยิช์ารจ์าฮาถูกลูกชายจับมาขังไวจ้นสิน้พระชนน์ พระองคถ์ูกกักขังอยู่ถงึ 8 ปี จนกระท่ัง

สวรรคตในปี ค.ศ. 1666  

 

 
 

ตามต านานกลา่ววา่ใหว้นัสดุทา้ยของชวีติพระองคใ์ชเ้วลาทัง้วันในการจอ้งมองเศษกระจกทีส่ะทอ้นภาพ

ของทัชมาฮาล และสิน้พระชนมด์ว้ยเศษกระจกในก ามอื พระองคถ์กูฝังในทัชมาฮาล เคยีงขา้งพระมเหสี

ซึง่พระองคไ์ม่เคยลมื มบีางคนกล่าววา่สมเด็จพระจักรพรรดชิาหช์ะฮัน มไิดป้ระสงคท์ี่จะถูกฝังร่วมกับ

ประมเหส ีแตพ่ระองคม์แีผนการทีจ่ะสรา้งสสุานอกีแหง่ดว้ยหนิออ่นสดี า เพือ่เป็นสสุานของพระองค ์แต่

ผูรู้ห้ลายทา่นเชือ่วา่พระองคป์ระสงคท์ีจ่ะถกูฝังเคยีงขา้งพระนางมมุตัซ มาฮาล 

จากน ัน้  น าท่าน ชอ้ปป้ิงสนิคา้หตัถกรรม และงานฝีมอืพืน้เมอืง อาทเิชน่ผา้ไหมอนิเดยีเครือ่งประดับ 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.  ออกเดนิทางสูก่รงุเทพ ฯ โดยสายการบนิ SPICEJET (SG) เทีย่วบนิที ่SG 740 (ไมม่บีรกิาร

อาหารบนเครือ่ง ) 

 

วนัที ่6                                                         กรงุเทพฯ - - - 

02.45 น.   เดนิทางถงึ...ทา่อากาศสวุรรณภมู ิโดยสวสัดภิาพ…….. 

 

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

เอกสารในการยืน่วซีา่ทอ่งเทีย่วอนิเดยี แบบออนไลน ์(ไมต่อ้งโชวต์วั) 

 รปูถา่ยส ี(ถา่ยมาไมเ่กนิ 3 เดอืน ขนาด 2×2 นิว้) พืน้หลังสขีาว,ไมใ่สช่ดุขา้ราชการหรอืเครือ่งแบบใดๆ 
( สามารถถา่ยดว้ยตนเองไมส่วมหมวกไมส่วมแวน่ไมส่วมเครือ่งประดับ สง่เป็นไฟลใ์หเ้จา้หนา้ทีท่ีป่ระสานงาน
ไดค้ะ่ ) 

 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) 

**รายการนีเ้ป็นเสน้ทางกึง่ผจญภยั เหมาะส าหรบัผูเ้ดนิทางทีร่กัและหลงใหลในธรรมชาตอิยา่งแทจ้รงิและ

เสน้ทางทอ่งเทีย่วบางคร ัง้ข ึน้อยูก่บัสภาพอากาศและความปลอดภยัเป็นส าคญั*** 

หมายเหต ุ:  

1. เวลาทีป่รากฏในโปรแกรมกับการปฏบิัตจิรงิอาจแตกตา่งกันเล็กนอ้ย ขอใหท้า่นรับทราบค าแนะน าการ

เปลีย่นแปลงการนัด หมายเวลาในการท ากจิกรรมอกีครัง้จากหัวหนา้ทัวร ์ 

2. บรษัิทอาจท าการเปลีย่นแปลงรายการ ไดต้ามความจ าเป็นและเหมาะสม แตจ่ะยดึผลประโยชนข์องลกูคา้เป็น

ส าคัญ ทัง้นี ้ข ึน้อยูก่ับสภาวะของสายการบนิ โรงแรมทีพั่ก ภมูอิากาศ ภัยธรรมชาต ิการนัดหยดุงานฯลฯ 

ตลอดจนสภาวะทาง เศรษฐกจิและสถานการณ์ทางการเมอืงภายใน อันเป็นสาเหตใุหต้อ้งเลือ่นการเดนิทาง

หรอืไมส่ามารถจัดพาคณะทอ่งเทีย่วไดต้ามรายการ  

“ราคาทวัรส์ าหรบัลกูคา้ทีถ่อืพาสปอรต์ไทยเทา่น ัน้”***พาสปอรต์ตา่งชาตโิปรดตดิตอ่เรา** 

 

 

 

 

 

 

อตัราคา่บรกิาร  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 

ตลุาคม – พศจกิายน 65 35,900 5,500.- 
 

ราคานี*้ผูใ้หญ ่(12 ปี ขึน้ไป) เนือ่งจากเป็นราคาตั๋วกรุ๊ปหรอืเป็นราคาโปรโมชัน่ ไมม่รีาคาส าหรับเด็ก ..บรษัิทฯขอ

สงวนสทิธิก์รุ๊ปออกเดนิทางตัแ้ต ่14 ทา่นขึน้ไป / หรอืปรับเปลืย่นราคาหรอืตามทีไ่ดต้กลงกับทางบรษัิทฯ 

 

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

การออกต ัว๋เนือ่งจากสายการบนิอาจมกีารหรบัเปลีย่น ไฟลท์ หรอื เวลาบนิ โดยไมไ่ดแ้จง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

สายการบนิ SPICEJET เป็น low cost Airline  หากผูโ้ดยสารตอ้งการยนืยนัการจองกรณุา ช าระคา่

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

มดัจ ามาแลว้) บรษิทัจะออกต ัว๋ผูโ้ดยสารท ัง้หมด 10 วนักอ่นการเดนิทาง หากทา่นช าระเงนิมดัจ าแลว้คอืการ

ยนืยนัทีน่ ัง่ของทา่น โปรดอา่นเง ือ่นไขใหเ้ขา้ใจกอ่นช าระเงนิ...ขอบคณุคะ่/ครบั 

 

การช าระเงนิ  

งวดที ่1 : ส ารองทีน่ ัง่จา่ย 20,000 บาท / ทา่น ภายใน 3 วนัหลงัมกีารยนืยนักรุป๊เดนิทางแนน่อนหรอืตาม 

เจา้หนา้ทีก่ าหนด  

งวดที ่2 : ช าระสว่นทีเ่หลอื 30 วนั ลว่งหนา้กอ่นออกเดนิทางหรอืตามเจา้หนา้ทีก่ าหนด 

อตัราคา่บรกิารรวม : 

 ตั๋วเครือ่งบนิไป-กลับกรงุเทพฯ-เดล-ีศรนีาคา-เดล-ีกรงุเทพฯชัน้ประหยดัโดยสายการบนิ SPICEJET และ

ภายในประเทศทีร่ะบ ุ 

 คา่ภาษีสนามบนิทกุแหง่และคา่ประกันภัยสายการบนิ  

 คา่ทีพั่กบนเรอื (Houseboat) ทีศ่รนีาคาระดับดลีกัซ ์(พักหอ้งละ 2 ทา่น)ตามระบใุนรายการ 

 คา่ทีพั่กโรงแรมระดับ 4 -5 ดาวตามระบใุนรายการ 

 รถโคช้ปรับอากาศรับ-สง่สนามบนิระหวา่งอาคารภายในประเทศและตา่งประเทศ, และรถTempo ปรับอากาศใน

แคชเมยีรต์ามระบใุนรายการ 

 คา่อาหารทกุมือ้ตามระบ/ุคา่ธรรมเนยีมเขา้ชมสถานทีต่า่งๆ/เคเบิล้คารเ์ฟส 1 

 คา่ประกันภัยการเดนิทางอบุัตเิหตวุงเงนิ 1,000,000 บาท และ คา่รักษาพยาบาลในตา่งประเทศวงเงนิ 

1,000,000 บาท คา่รักษาพยาบาลตอ่เนือ่งในประเทศไทย 50,000 บาท (คุม้ครองผูเ้อาประกันภัย อายรุะหวา่ง 

6-75 ปี ในกรณีทีผู่เ้อาประกันภัย 



 

 
  

 

 

 อายตุ า่กวา่ 6 ปี หรอื ระหวา่ง 76 ปีขึน้ไปจะมเีบีย้ประกันคุม้ครอง 50 % ของจ านวนเงนิเอาประกันภัย ทัง้นี้

ข ึน้อยูก่ับเงือ่นไขของกรมธรรม ์/ ผูเ้อาประกันภัยอายสุงูกวา่ 85 ปี ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการคุม้ครอง) 

ประกันครอบคลมุการตดิโควดิและการรักษาในตา่งประเทศ(ตอ้งมใีบเสร็จโรงพยาบาลเทา่นั้น)และหลังจากกลับ

จากตา่งประเทศตอ่เนือ่งอกี 7 วนั  วงเงนิคุม้ครองอาหารเป็นพษิ (โดยแพทยจ์ะตอ้งระบใุนใบรับรองแพทยว์า่ 

อาหารเป็นพษิเทา่นัน้) แตทั่ง้นีย้อ่มอยูใ่นขอ้จ ากัดทีม่กีารตกลงไวก้ับบรษัิทประกันชวีติ 

 คา่ธรรมเนยีมวซีา่ส าหรบัหนงัสอืเดนิทางไทย ยืน่แบบออนไลนเ์ทา่น ัน้ (ไมต่อ้งโชวต์วั) 

อตัราคา่บรกิารไมร่วม  

 คา่จัดท าหนังสอืเดนิทาง (PASSPORT) และคา่ท าใบอนุญาตทีก่ลับเขา้ประเทศของคนตา่งชาตหิรอืคนตา่งดา้ว 

 คา่ใชจ้า่ยอืน่ๆนอกเหนอืจากทีร่ะบไุวใ้นรายการและคา่ใชจ้า่ยสว่นตัวตา่งๆ เชน่ คา่โทรศัพท ์คา่ซกัรดี ฯลฯ 

 คา่ธรรมเนยีมน ้ามันของสายการบนิ (ถา้ม)ี 

 คา่วซีา่ทีม่คีา่ธรรมเนยีมแพงกวา่หนังสอืเดนิทางไทย 

 คา่ภาษีหักณ ทีจ่า่ย 3% ภาษีมลูคา่เพิม่ 7% (กรณอีอกใบก ากับภาษี) 

 คา่ธรรมเนยีมการช าระเงนิดว้ยบัตรเครดติ VISA 3% AMEX 4% 

 คา่น ้าหนักเกนิพกิัดตามสายการบนิก าหนด 20 กโิลกรัม  

 คา่ทปิไกดท์อ้งถ ิน่,พนกังานขบัรถ 50 USD ตอ่ลกูคา้ 1 ทา่น /ทรปิ 

 คา่ทปิหวัหนา้ทวัรไ์ทย ทปิหวัหนา้ทวัรแ์ลว้แตค่วามพงึพอใจในบรกิารของทา่น 

 คา่บรกิารยกกระเป๋าในโรงแรมและสนามบนิ ซึง่ทา่นจะตอ้งดแูลกระเป๋าและทรพัยส์นิดว้ยตวัทา่นเอง 

 

การใหท้ปิตามธรรมเนยีมทางบรษิทัฯมไิดม้ผีลประโยชนใ์ดๆท ัง้ส ิน้ข ึน้อยูก่บัการพจิารณาของทา่นเพือ่เป็น

ก าลงัใจใหก้บัไกด ์และคนขบัรถ 

 

ขอ้แนะน าและแจง้เพือ่ทราบ 

♣ ส าหรับหอ้งพัก 3 เตยีงกรณุาแจง้ลว่งหนา้เพือ่ตรวจสอบกับทางโรงแรม มบีรกิารเฉพาะบางโรงแรมเทา่นัน้ กรณี

เดนิทางเป็นผูใ้หญ ่3 ทา่น แนะน าใหเ้ปิดหอ้งพัก 2 หอ้งเพือ่สะดวกกับทา่นมากวา่  

♣    กรณีเดนิทางเป็นตั๋วกรุ๊ปหรอืตั๋วหมูค่ณะ หากออกตั๋วแลว้ไมส่ามารถขอเงนิคนืไดแ้ละไมส่ามารถเปลีย่นวนัเดนิทาง

ได ้

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

กรณียกเลกิ  

  หากมกีารช าระมัดจ าทัวรแ์ละตอ้งการยกเลกิไมว่า่กรณีใดๆก็ตามตอ้งช าระคา่บรกิาร ทา่นละ 2,000 บาท 

  ยกเลกิเดนิทาง 30 วนัลว่งหนา้กอ่นการเดนิทางหักคา่ธรรมเนยีมทา่นละ 2,000 บาท และใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้จรงิ 

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

ใหแ้กล่กูคา้ไดรั้บทราบ (หมายเหต:ุ ชว่ง Peak season สายการบนิใหม้ัดจ าลว่งหนา้ 2-3 เดอืนกอ่นออก

เดนิทาง)  

 แจง้ยกเลกิเดนิทาง 15-29 วนั กอ่นการเดนิทาง หัก 50% ของราคาทัวร ์+ คา่ธรรมเนยีม 2,000 บาท 

 แจง้ยกเลกิเดนิทาง 0-14 วนั กอ่นการเดนิทาง หัก 100 % ของราคาทัวร ์



 

 
  

 

 

***หากมกีารยกเลกิการจองทัวร ์หลังจากยืน่วซีา่เรยีบรอ้ยแลว้บรษัิทของสงวนสทิธิใ์นการน าพาสปอรต์ไปยกเลกิวซีา่

ในทกุกรณี ไมว่า่คา่ใชจ่า่ยในการยืน่วซีา่จะรวมหรอืแยกจากรายการทัวรก็์ตาม  

 

ยกเลกิชว่งเทศกาล  

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

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

ละเอยีดแสดงใหแ้กล่กูคา้ไดรั้บทราบ (หมายเหต:ุ ชว่ง Peak season สายการบนิใหม้ัดจ าลว่งหนา้ 2-3 เดอืน

กอ่นออกเดนิทาง)  

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

ขอ้แนะน าและแจง้เพือ่ทราบ 

♣     กรณีเดนิทางโดยลกูคา้จัดการตั๋วเครือ่งบนิเอง (Land Only) *ในกรณีลกูคา้ด าเนนิการเรือ่งตั๋วเครือ่งบนิเองและ

มาเทีย่วรว่มกับคณะ (Join Tour) ลกูคา้ตอ้งด าเนนิการมาพบคณะทัวรด์ว้ยตัวเอง และตอ้งรับผดิชอบคา่ใชจ่า่ยในการ

มาพบคณะใหญด่ว้ยตัวเอง รวมถงึหากกรณีเทีย่วบนิของคณะใหญเ่กดิความลา่ชา้หรอืยกเลกิ เทีย่วบนิอันดว้ยสาเหตุ

ใดๆก็ตาม 

เง ือ่นไขการเดนิทาง 

1. บรษัิทฯ มสีทิธิท์ีจ่ะเปลีย่นแปลงรายละเอยีดบางประการในทัวรน์ี ้เมือ่เกดิเหตสุดุวสิยัจนไมอ่าจแกไ้ขได ้

2. บรษัิทขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะเลือ่นการเดนิทางในกรณีทีม่ผีูร้ว่มคณะไมถ่งึ 10 ทา่น หรอืตามทีบ่รษัิทฯ ก าหนด 

3. รายการนีเ้ป็นเพยีงขอ้เสนอทีต่อ้งไดรั้บการยนืยันจากบรษัิทฯ อกีครัง้หนึง่ หลังจากไดส้ารองทีน่ั่งบนเครือ่ง และ

โรงแรมทีพั่กในตา่งประเทศเป็นทีเ่รยีบรอ้ย แตอ่ยา่งไรก็ตามรายการนีอ้าจเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม 

4. บรษัิทฯ ไมรั่บผดิชอบคา่เสยีหายในเหตกุารณ์ทีเ่กดิจากสายการบนิ ภัยธรรมชาต ิและอืน่ๆทีอ่ยูน่อกเหนอืการ

ควบคมุของทางบรษัิทฯหรอืคา่ใชจ้า่ยเพิม่เตมิทีเ่กดิขึน้ทางตรงหรอืทางออ้ม เชน่ การเจ็บป่วย, การถกูท ารา้ย, 

การสญูหาย, ความลา่ชา้ หรอืจากอบุตัเิหตตุา่งๆ 

5.  หากทา่นยกเลกิกอ่นรายการทอ่งเทีย่วจะสิน้สดุลง ทางบรษัิทฯ จะถอืวา่ทา่นสละสทิธิแ์ละจะไมรั่บผดิชอบ

คา่บรกิารทีท่า่นไดช้ าระไวแ้ลว้ไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้ส ิน้ 

6.  บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบตอ่การหา้มออกนอกประเทศ หรอื หา้มเขา้ประเทศ อันเนือ่งมาจากมสี ิง่ผดิกฎหมาย 

หรอืเอกสารเดนิทางไมถ่กูตอ้ง หรอื การถกูปฏเิสธในกรณีอืน่ๆ 

7. ราคานีค้ดิตามราคาตั๋วเครือ่งบนิในปัจจบุัน หากราคาตั๋วเครือ่งบนิปรับสงูขึน้ บรษัิทฯ สงวนสทิธิท์ีจ่ะปรับราคาตั๋ว

เครือ่งบนิตามสถานการณ์ดังกลา่ว 

8. กรณีเกดิความผดิพลาดจากตัวแทน หรอื หน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง จนมกีารยกเลกิ ลา่ชา้ เปลีย่นแปลง การบรกิาร

จากสายการบนิบรษัิทฯขนสง่ หรอื หน่วยงานทีใ่หบ้รกิาร บรษัิทฯจะดาเนนิโดยสดุความสามารถทีจ่ะจัดบรกิาร

ทัวรอ์ืน่ทดแทนให ้แตจ่ะไมค่นืเงนิใหส้าหรับคา่บรกิารนัน้ๆ 

9.  มัคคเุทศก ์พนักงาน และตัวแทนของบรษัิทฯ ไมม่สีทิธิใ์นการใหค้ าสญัญาใดๆ ทัง้ส ิน้แทนบรษัิทฯ นอกจากมี

เอกสารลงนามโดยผูม้อี านาจของบรษัิทฯ ก ากับเทา่นัน้ 

10. หากไมส่ามารถไปเทีย่วในสถานทีท่ีร่ะบใุนโปรแกรมได ้อันเนือ่งมาจากธรรมชาต ิความลา่ชา้ และความ

ผดิพลาดจากทางสายการบนิ จะไมม่กีารคนืเงนิใดๆทัง้ส ิน้ แตทั่ง้นีท้างบรษัิทฯจะจัดหารายการเทีย่วสถานที่

อืน่ๆมาให ้โดยขอสงวนสทิธิก์ารจัดหานีโ้ดยไมแ่จง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 



 

 
  

 

 

11. เมือ่ทา่นออกเดนิทางไปกบัคณะแลว้ ทา่นงดการใชบ้รกิารรายการใดรายการหนึง่ หรอืไมเ่ดนิทางพรอ้มคณะถอื

วา่ทา่นสละสทิธิ ์ไมอ่าจเรยีกรอ้งคา่บรกิาร และเงนิมัดจาคนื ไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้ส ิน้ 

12.  ในกรณีทีล่กูคา้ตอ้งออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรณุาตดิตอ่เจา้หนา้ทีข่องบรษัิทฯ กอ่นทกุครัง้ มเิชน่นัน้

ทางบรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบคา่ใชจ้า่ยใดๆ ทัง้ส ิน้ 

13. กรณีเจ็บป่วยจนไมส่ามารถเดนิทางไดซ้ ึง่จะตอ้งมใีบรับรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรับรองบรษัิทฯจะพจิารณา

เลือ่นการเดนิทางของทา่นไปยังคณะตอ่ไปแตทั่ง้นีท้า่นจะตอ้งเสยีคา่ใชจ้า่ยทีไ่มส่ามารถเรยีกคนืได ้เชน่คา่ตั๋ว

เครือ่งบนิคา่หอ้ง คา่ธรรมเนยีมวซีา่ตามทีส่ถานทตูฯ เรยีกเก็บ และคา่ใชจ้า่ยอืน่ๆทีเ่กดิขึน้ตามจรงิ ในกรณีทีไ่ม่

สามารถเดนิทางได ้

14. กรณียืน่วซีา่แลว้ไมไ่ดรั้บการอนุมัตวิซีา่จากทางสถานทตู (วซีา่ไมผ่า่น) และทา่นไดช้าระคา่ทัวรห์รอืมดัจา

มาแลว้ ทางบรษัิทฯ คนืคา่ทัวรห์รอืมัดจ าให ้แตท่างบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการหักคา่บรกิารยืน่วซีา่, คา่วซีา่ 

และคา่ใชจ้า่ยบางสว่นทีเ่กดิขึน้จรงิเป็นกรณีไป (อาท ิกรณีออกตั๋วเครือ่งบนิไปแลว้ หรอืไดช้าระคา่บรกิารใน

สว่นของทางเมอืงนอกเชน่ โรงแรม ฯลฯ ไปแลว้) ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการหักเก็บคา่ใชจ้า่ยจรงิทีเ่กดิขึน้

แลว้กับทา่นเป็นกรณีไป 

15. กรณีวซีา่ผา่นแลว้ แจง้ยกเลกิกอ่นหรอืหลังออกตั๋วโดยสาร บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการ ไมค่นืคา่ทัวรทั์ง้หมด 

16. กรณีวซีา่ผา่นแลว้ แตก่รุ๊ปออกเดนิทางไมไ่ด ้เนือ่งจากผูเ้ดนิทางทา่นอืน่ในกลุม่โดนปฏเิสธวซีา่ หรอืไมว่า่ดว้ย

สาเหตใุดๆก็ตาม ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการหักเก็บคา่ใชจ้า่ยจรงิทีเ่กดิขึน้แลว้กับทา่นเป็นกรณีไป 

17. กรณีผูเ้ดนิทางไมส่ามารถเขา้-ออกเมอืงได ้เนือ่งจากเอกสารปลอมหรอืการหา้มของเจา้หนา้ทีไ่มว่า่เหตผุลใดๆ 

ก็ตามทางบรษัิทของสงวนสทิธิใ์นการ ไมค่นืคา่ทัวรทั์ง้หมด 

18. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิร์าคานีเ้ฉพาะนักทอ่งเทีย่วชาวไทยและทอ่งเทีย่วเป็นหมูค่ณะแบบ Join Tour เทา่นัน้ 

กรณีตอ้งการตดักรุ๊ปเหมาโปรดสอบถามทางบรษัิทอกีครัง้ หากเป็นนกัทอ่งเทีย่วชาวตา่งชาต ิหรอื 

พระสงฆ ์โปรดสอบถามทางบรษิทัอกีคร ัง้ 

19. ในกรณีทีล่กูคา้ตอ้งออกตัว๋โดยสารภายในประเทศกรณุาตดิตอ่เจา้หนา้ทีข่องบรษัิทฯกอ่นทกุครัง้มเีชน่นัน้ทาง

บรษัิทฯจะ ไมรั่บผดิชอบคา่ใชจ้า่ยใดๆทัง้ส ิน้ 

20. หากมกีารยกเลกิการจองทัวรห์ลังไดท้ าการยืน่วซีา่เรยีบรอ้ยแลว้บรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการน าเลม่พาสปอรต์ไป

ยกเลกิวซีา่ในทกุกรณีไมว่า่คา่ใชจ้า่ยในการยืน่วซีา่จะรวมหรอืแยกจากรายการทัวรก็์ตาม 

 


