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 “แคชเมียร”์ สมัผสักบัดินแดนสวรรคบ์นพืน้พิภพ มงกุฎเพชรแห่งอินเดียท่ีสวยท่ีสุดในโลก เปรียบประดุจ
สวรรคบ์นโลกมนุษย ์ “แคชเมียร”์อยู่กลางออ้มกอดของเทือกเขาหิมาลยั สมัผสักบัทุ่งราบผืนใหญ่ในออ้ม



Kashmir  LOVER 6D4N_FEB –MAR’2020                                                 

 
  3 | P a g e  

กอดหิมาลยั ตระการตากบัดอกไมน้านาพรรณ  ชมความงามของ กุลมารค์ & โซนามารค์ ท่ีมีทุ่งหญา้
เขยีวขจีและเทือกเขาหิมะรายรอบ  น่ัง เรือซิคาร่าล่องทะเลสาบ ท่ีสวยใสดุจกระจกสะทอ้นความงามของ
ทอ้งฟ้ากลางเทือกเขาหิมาลยั.....  
เยือนอคัรา “ทชัมาฮาล” อนุสรณร์กันิรนัดร ์ มรดกโลกเหนือกาลเวลา ส่ิงมหศัจรรยข์องโลก 
และศิลปะช ัน้เอกของยุคราชวงศโ์มกลุ ณ พระราชวงัอคัระฟอรด์ 
รายการท่องเที่ยว 
วนัแรก (1)         กรุงเทพฯ – เดลลี (ประเทศอนิเดีย) - L D
 

01.00 น.  คณะพรอ้มกนัท่ี ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ชัน้ 4  ประตู 3 เคานเ์ตอร ์ สายการ
บิน SPICEJET (SG) โดยเจา้หนา้ท่ีของบริษทัฯ คอยใหค้วามสะดวกแกท่า่น 

กระเป๋าเล็กถือติดตวัขึน้เคร่ืองบิน 
 กรณุางดนําของมีคม ทุกชนิด เชน่ มีดพบั กรรไกรตดัเล็บทุกขนาด ตะไบเล็บ เป็นตน้ 
กรณุาใสใ่นกระเป๋าเดินทางใบใหญห่า้มนําติดตวัขึน้เคร่ืองบิน 

 วตัถท่ีุเป็นลกัษณะของเหลว อาทิ ครีม โลช ัน่ นํา้หอม ยาสีฟัน เจล สเปรย ์ และ
เหลา้เป็นตน้ จะถกูทาํการตรวจอยา่งละเอียดอีกครัง้ โดยจะอนุญาตใหไ้ม่เกิน 10 ชิน้ 
ในบรรจภุณัฑล์ะไม่เกิน 100 ml.  

(แนะนําใหโ้หลดของที่ไม่จําเป็นลงใตท้อ้งเคร่ือง เพราะเจา้หน้าที่อินเดียตรวจค่อนขา้งละเอียด 
เพ่ือเป็นการไม่เสียเวลา แนะนําใหถื้อเฉพาะกระเป๋าถือขนาดเล็กและของมีคา่ขึน้เคร่ืองเท่านัน้) 

*****บริการชดุอาหารเชา้ ณ สนามบินสุวรรณภูมิ**** 
03.50 น. เหิรฟ้า สู่เมืองเดลลี (New Delhi) ประเทศอินเดีย (India) โดยสายการบิน 

SPICEJET (SG) เที่ยวบินที่ SG88 (ใชเ้วลาในการเดินทางประมาณ 4 ชัว่โมง)  **
หมายเหตุ** สายการบิน SPICEJET ไม่มีบริการอาหาร 

เวลาที่อินเดียชา้กวา่ประเทศไทย 1.30 ชัว่โมง 
06.25 น. ถึงท่าอากาศยานนานาชาติอินทิราคานธีร ์ เมืองเดลลี(New Delhi) ตามเวลา

ทอ้งถิ่นผ่านพิธีการตรวจคนเขา้เมืองและตรวจรบัสมัภาระออกเดินทางเขา้สู่อาคาร
ผูโ้ดยสารภายในประเทศเพื่อตอ่เคร่ืองเขา้สู่เมืองศรีนาคา( แคชเมียร ์ )  

08.30 น. นําท่านเชค็อนิ เพ่ือเดินทางสู่แคชเมียร ์ 
11.15 น.  เหิรฟ้าสู่ เมืองศรีนาคา (Srinagar) เมืองหลวงของแควน้จามมู (Jammu) และ 

แคชเมียร ์(Kashmir) โดยสายการบิน SPICEJET (SG) เที่ยวบินที่ SG130  
(เคร่ืองบินแวะจอดเมืองจามูไม่ตอ้งลงจากเคร่ือง) 

13.50 น.  เดินทางถึงสนามบินศรีนาคา (Srinagar) ผ่านพิธกีารตรวจคนเขา้เมืองและพรอ้มรบัสมัภาระ
แลว้นําทา่นเดินทางสูพ่าฮาลแกม โดยขบวนรถโตโยตา้อโีนวา่ (4-5 ท่าน/คนั) 

เที่ยง    บริการอาหารกลางวนั  ณ ภตัาคาร 
จากน้ัน   นําท่านเดินทางสู่พาฮาลแกม  ออกเดินทางจากศร ีนาคาสู่  หมู่บ ้านพาฮาแกม 
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(Pahalgam)  หรือหุบเขาแกะ แห่งแคชเมียรเ์ดิมเป็นหมู่บา้นของคนเลีย้งแกะ อยู่ห่างจากศรีนา
การอ์อกไปอีก 90 กิโลเมตร ใชเ้วลาเดินทาง 3 ช ัว่โมง เป็นสถานท่ีท่ีภาพยนตรนิ์ยมมาถ่าย
ทาํกนัท่ีน่ี ไดร้บัการขนานนามวา่เป็นเหมือน “สวิตเซอรแ์ลนด”์ พาฮาลแกม คือในชว่งฤดหูนาว
จะมีแตหิ่มะปกคลุม อากาศหนาวเย็น นํ้าในลําธารเย็นเฉียบ แม่นํ้าสายย่อยๆจะบรรจบรวมกนั
เป็น “แม่นํ้าลิดดาร”์ (Liddar) เป็นแม่นํ้าสายสําคญัในพาฮาลแกม นอกจากนี้ยงัมีรา้นคา้ตา่งๆ
มากมาย ไม่ว่าจะเป็นรา้นอาหาร รา้นขายเสือ้ผา้และสินคา้ต่างๆโดยเฉพาะ หญา้ฝรั่น 
(Saffron) มีสรรพคณุลดโคเลสเตอรอลในร่างกาย มีขายอยู่ทัว่ไปทั่วทัง้แคชเมียรแ์ต่ท่ีพาฮาล
แกมคือแหล่งปลูกหญา้ฝรัน่ท่ีใหญ่ท่ีสุด มีคุณภาพดีกวา่ท่ีอ่ืนนอกจากน้ียงัสามารถทํากิจกรรม 
ปิกนิก ตกปลา ขีม่า้ชมวิวรอบภูเขาหมู่บา้นท่ีอยู่บนท่ีมีความสูง 2,130 เมตร เหนือ
ระดบันํา้ทะเล ระหวา่งทาง ชมแวะจอดรถถ่ายรูปกบัวิวทิวทศัน์ที่งดงามสุดที่หยุด
กดชตัเตอรเ์ลยทีเดียว.. …และสองขา้งทางท่านจะผ่านพบวิถีชวิีตของชาวแคชเมียรท่ี์
หลากหลาย เชน่หมู่บา้นท่ีทาํ ครกหิน หมู่บา้นท่ีทาํไมแ้บดสําหรบักีฬาคลิกเก็ต ท่ีเราจะพบเห็น
ชาวแคชเมียรเ์ลน่กีฬาประเภทนีไ้ดต้ามสนามทัว่ไปไมแ้บดนีท้าํมาจากตน้หลิว (Willow Tree) 
ซึง่พบเห็นไดท้ัว่ไปทัง้ในและนอกเมือง แตจ่ะพบเห็นไดม้าก นอกจากนี้ จะไดเ้ห็นทุ่งโล่งๆ ซึง่ในฤดู
ใบไมร้ว่งประมาณเดือนตุลาคม ทอ้งทุ่งแห่งนี้เป็นแหล่งปลูกหญา้ฝรัน้ หรือ Saffron ท่ีใหญ่
ท่ีสุด ลกัษณะดอกจะเป็นสีม่วง ว่ากนัว่าเกสรของหญา้ ฝรัน้มีสรรพคุณในการชว่ยลดคลอ
เรสเตอรอลไดดี้ตลอดสองขา้งทางชมทิวทศันท่ี์สวยงาม 

บ่าย  นําท่านอิสระชมเมืองพาฮาลแกม (Pahalgam คําว่า พาฮาลแกม หมายถึง 
หมู่บา้นของคนเลีย้งแกะ (Village of Shepherds) หรือ หุบเขาแกะ และดว้ย
ทศันียภาพอนังดงามจนน่าท่ึงของพาฮาลแกม....ดินแดนแห่งนี้ไดร้บัความสนใจจากนักสรา้ง

ภาพยนตร ์จนกลายเป็นสถานท่ีมีชือ่เสียง ท่ีสดุของอตุสาหกรรมภาพยนตรข์องอินเดีย 
หรือเลือกเดินเล่นซือ้สินคา้พืน้เมืองไม่มว่าจะเป็นผา้พชัมีน่า เปเปอรม์าเช่  ชุดพืน้เมือง  
เคร่ืองประดบัฯลฯ อิสระตามอธัยาศยั นัดเวลาทานอาหาร
เย็น ....ท่ีน่ี คือ ดินแดนสรวงสวรรคข์องแคชเมียรนั์กท่องเท่ียวจาก
ทัว่สารทิศตา่งยกยอ่งให ้ดินแดนแหง่นีเ้ป็นสถานท่ีท่ีสวยท่ีสุดในโลก ซึง่
หากคณุยงัไม่เชือ่ก็ตอ้งมาพิสจูนด์ว้ยตวัเองเทา่น้ัน.... 

คํ่า       บริการอาหารเย็น ณ โรงแรม 
ที่พกัโรงแรม Hotel Hill top (หรือเทียบเท่า) อิสระพกัผ่อนตามอธัยาศยั 
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วนัที่ส่ี (2) พาฮาแกม–หุบกลุมารค์-ศรีนาคา B L D

07.00 น.  บริการอาหารเชา้ ณ โรงแรม  
08.00 น. ออกเดินทางโดยรถโตโยตา้อีโนว่าสู่ กุลมารค์ (Gulmarg) (คนัละ 4-5 ท่าน) ใช้

เวลาเดินทางประมาณ 3-4 ชัว่โมง กุลมารค์(Gulmarg) สถานที่ท่องเที่ยวสุดฮิตใน
แคชเมียร ์ ที่ไดร้บัความนิยมจากนกัท่องเที่ยวท ัว่โลกเป็นภเูขาท่ีสวยงามท่ีสุดแห่งหน่ึงใน
แคชเมียร ์ “กุลมารค์”เดิมเรียกเการิมารค์ ตัง้โดยสุลต่าน ยูซปุชาร ์ ในศตวรรษท่ี 16 
เน่ืองจากท่ีน่ีเป็นทุ่งหญา้ท่ีเต็มไปดว้ยดอกไมป่้าตามฤดกูาล และในปัจจบุนัยงัเป็นสถานท่ีตัง้ของ
สนามกอลฟ์ 18 หลมุท่ีสงูท่ีสดุในโลก (3,000 เมตรจากระดบันํ้าทะเล) และมีสถานท่ีเล่นสกีใน
ฤดหูนาวดว้ย ตลอดเสน้ทางสูก่ลุมารค์จะผ่านทุง่นาขา้ว หมู่บา้นชาวพืน้เมือง ฝูงแกะตามภเูขา 
และเทือกเขาหิมะสลบัซบัซอ้นสวยงาม ชาวแคชเมียรก์ล่าวขานว่าทุ่งหญา้แห่งดอกไม ้ เป็น
เสน้ทางที่มุ่งสู่ชายแดนปากีสถาน กุลมารค์เป็นแหล่งท่องเที่ยวในฤดูหนาว มีระดบัความสูง 
2,730 เมตร จากระดบันํ้าทะเล   ในชว่งฤดูรอ้นท่ีน่ีจะเป็นท่ีตัง้ของสนามกอลฟ์ท่ีสูงท่ีสุดใน
โลก โดยรอบท่านจะไดพ้บเห็นกระท่อมรูปทรงแบบในเทพนิยาย และมีป่าสนเป็นฉากหลงั  
ท่ีน่ียงัสถานเป็นท่ีถ่ายทาํภาพยนตรอี์กดว้ย… 

เท่ียง บริการอาหารกลางวนั  ณ โรงแรม 
13.00 น ไฮไลทข์องกิจกรรมและการท่องเท่ียวท่ีกุลมารค์ นําท่านขึน้เคเบิลคารเ์ฟส 1 (กระเชา้ลอย

ฟ้าหรือกอนโดลา) ขึน้กระเชา้กอนโดล่าเป็นเคเบิลคารไ์ปเฟส1 ระหว่างทางท่านจะไดเ้ห็นวิว
ของหิมะท่ีสวยงามพบเห็นหมู่บา้นยิปซ ี  และหมู่บา้นของคนทอ้งถ่ิน มองลงไปขา้งล่างตน้สน
ระหวา่งทางและหิมะท่ีสวยงามมาก เห็นวิวทิวเขาของเทีอกเขาหิมาลยัเม่ือถึงสถานีลงจากกระเชา้
แลว้ ท่านจะพบลานหิมะขนาดใหญ่...อิสระใหท้่าน ถ่ายภาพคู่กบัภูเขาหิมะ สวยงามรอบ
ทิศทาง หากฟ้าเปิดสามารถมองเห็นยอดเขา K2 ท่ีสูงเป็นอนัดบัสองรองจากยอดเขาเอเวอรเ์รส
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....ถ่ายรูป และเล่นกิจกรรมต่างๆในบริเวณนี้...สนุกสนานกบักิจกรรมน่ังเล่ือนหิมะหรือสกีได ้
ระหว่างฤดใูบไมผ้ลิ มี.ค.-เม.ย. "กุลมารค์." เป็นสถานท่ีท่องเท่ียวท่ีไดร้บัความนิยมจาก
นักทอ่งเท่ียวทัว่โลก  และเป็นสถานท่ีทอ่งเท่ียวแหง่หนุ่งท่ีคณุไม่ควรพลาด… 
รายการเสริม...สําหรบับางท่านตอ้งการไปอีกจุดชมวิวท่านสามารถขึน้กระเชา้ไปยงั 
เฟสที่K2 ไดท้ ัง้น้ีท ัง้นัน้ขึน้อยู่กบัสภาพอากาศ และความปลอดภยัเป็นสําคญั เฟส
ที่K2ไม่เหมาะสําหรบัท่านที่มีสุขภาพไม่แข็งแรง หรือมีโรคประจําตวัเน่ืองจาก K2 
จะมีสภาพอากาศที่เบาบางกวา่ปกติ 

...............   จนถึงเวลานดัหมายนําท่านเดินทางกลบัสู่เมืองศรีนาคาตามเสน้ทางเดิม........ 
 นําท่านล่องเรือสิคารา(เรือพายแบบแคชเมียร)์ ชมความงดงามทะเลสาบ ใหท้่านไดช้ืน่

ชมทศันียภาพของเทือกเขาหิมะท่ีลอ้มรอบ ชมวิถีชวิีตชาวบา้นริมนํ้า (ใชเ้วลาในการล่องเรือ
ประมาณ 1 ชม.) รอบทะเลสาบ นกนานาชนิด พืชดอกไมนํ้า้ ทะเลสาบใสสวยงาม สมัผสัวิถี
ชวิีตของผูค้นในทะเลสาบดาล เป็นชวิีตท่ีคู่กบัสายนํ้าอนัเงียบสงบ โดยมีเรือเป็นพาหนะสําคญั
ของการสญัจรในทะเลสาบกวา้งใหญ ่ แตง่แตม้สีสนัดว้ยสวนผกัลอยนํ้า และตลาดนํ้ายามเชา้ท่ีมี
ชวิีตชวีาพอด ู ชวิีตของชาวแคชเมียรจึ์งดาํเนินไปไม่แตกตา่งชาวเอเชยีอ่ืน ๆ ท่ีมีแม่นํา้ ลาํ 

 คลอง เป็นเสน้เลือดใหญ่หล่อเลีย้งชวิีต และท่านจะเพลินเพลินกบัการ เลือกซือ้สินคา้พืน้เมือง
ของชาวแคชเมียรท่ี์นําของมาขายใหท้่านไดเ้ลือกซือ้ในราคาตามความสามารถไดเ้วลาสมควร
พายเรือกลบัท่ีพกั .....  

 
เย็น บริการอาหารเย็น ณ โรงแรมบา้นเรือ อสิระพกัผ่อนตามอธัยาศยั 

     ที่พกัโรงแรมเรือ DELUXE HOUSE BOAT อสิระพกัผ่อนตามอธัยาศยั 
 
 

"บา้นเรือ" แคชเมียร.์..วิมานบนดิน 
 นักท่องเท่ียวในชว่งตน้ คริสตศ์ตวรรษท่ี 20  มีบนัทึกวา่...ขณะท่ี ชวิีตยงัมีลมหายใจความสุข

บนพืน้พิภพในนี้ 1 ใน 50  อย่างท่ีควรทํา คือเดินทางสู่ทะเลสาบดาล (Dal lake)  แห่งแควน้
แคชเมียร.์...แลว้ พกันอนใน House Boats...!!! อนัเป็น วิมานบนดิน เกิดขึน้ในยุค ควีนส ์
วิคตอเรีย  ซึ่งอ ังกฤษไดเ้ขา้มา ครอบครองอินเดีย  จึงพากันเขา้มาปักหลักโกยกอบ
ทรพัยากรจากอาณานิคม  โดยรุกจากพืน้ท่ีส่วนใตข้ึน้ไปจดเหนือ กระทั่งถึง แควน้จมัมูแคช
เมียร ์  (JUMMU & KASHMIR) ติดกบัเทือกเขาหิมาล ั
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07.00 น. บริการอาหารเชา้ ณ โรงแรมบา้นเรือ 
 พิเศษ!! ใส่ชุดพืน้เมืองถ่ายรูปที่บา้นเรือมอบใหเ้ป็นของที่ระลึกท่าน

ละ 1 รูป 
08.00 น.   นําท่านเดินทางสู่ โซนามารค์ (Sonamarg) (ประมาณ 3 ช ัว่โมง) 

ออ้มกอดหิมาลยัที่โซนามารค์ทอ้งทุ่งแห่งทองคํา Meadow of gold แห่งแคชเมียร ์
สูงกว่าระดบันํ้าทะเล 2,740 เมตร เป็นแหล่งท่องเท่ียวอนัมีวิวทิวทศันอ์นัสวยงาม อยู่บน
เสน้ทางระหว่างเมืองศรีนาคากบัเมืองเลห ์ ในบริเวณหุบเขาโซนามารก์นี้มีธารนํ้าแข็งสีขาว
บริสทุธิท่ี์ปกคลมุอยูต่ามลาดไหลเ่ขา อีกทัง้เทือกเขาหิมะท่ีสะทอ้นแสงแดดเป็นประกายสีทอง จึง
เป็นท่ีมาของชือ่ โซนามารค์ และยงัมีเทือกเขาหิมาลยัเป็นฉากหลงั ท่ีเรียกขานตามทอ้งถ่ินว่า 
ทาจิวาส ภูเขาซึง่ปกคลุมไปดว้ยหิมะตลอดปี มีแม่นํ้าสินธ ์ ลดเลีย้วผ่านหุบเขาในอีกฟากของ
ถนน “โซนามารค์” เป็นสถานีเร่ิมตน้ท่ีจะมุ่งหนา้ไปยงัลาดคัห ์ หรือเป็น 

 รูจ้กักนัดีในชือ่วา่ “ประตสูู่ลาดคัห”์ เสน้ทางนี้จะเป็นเสน้ทางท่ีมีทิวทศันส์วยงาม ตลอดสองขา้ง
ทาง ยงัมี “ธารนํ้าแขง็กราเซยี” (Thajiwas Glacier) ท่ีเกิดจากการทบัถมของหิมะมายาวนาน 
ละลายเป็นธารนํ้าแข็งตามแนวเขา....ตลอดเสน้ทางจึงเป็นเสน้ทางท่ีใหข้บัรถไปถ่ายรูปไป...เลย
ทีเดียว 

เท่ียง บริการอาหารกลางวนั แบบปิกนิก   ชมวิวท่ีกวา้งไกลชนิดกลอ้งเก็บไม่หมด 
บ่าย นําท่านเที่ยว ชม กราเซียน้ําแข็งโซนามารค์ อิสระเดินชมธรรมชาติสมัผสัอากาศ

สบายๆ ชมวิวภเูขาท่ีปกคลุมดว้ยหิมะและสองฟากฝ่ังถนนท่ีเต็มไปดว้ยธารนํ้าแขง็ ถนนบางชว่ง
ตอ้งตดัผ่านชอ่งนํา้แขง็ขนาดใหญ่ ท่ีน่ีจะมีกิจกรรมแบบแคชเมียรใ์หท้่านไดล้องหาประสบการณ ์
(ในชว่งฤดหูนาว ธ.ค. – เม.ย.)  

 

โปรแกรมแนะนํา ...ท่านที่หลงใหลในธรรมชาติ สามารถขี่มา้ชมความงามของกลาเซียรอ์ย่าง
ไกลช้ิดมากขึน้ หรือ สนุกการนั่งค่าขี่มา้ 600-800 รูปี (ไม่รวมในค่าทวัร ์ โปรด
สอบถามรายละเอยีดจากหวัหน้าทวัร)์ ไดเ้วลาพอสมควรเดินทางกลบัสูศ่รีนาคา 

 นําท่านเดินทางไป สวนโมกุล (Mughal Gardens) สวนสวรรคแ์หง่ดอกไม ้ ชว่งเดือน
มีนาคมถึงเมษายน ดอกไมเ้มืองหนาวออกดอกชชูอ่อยา่งสวยงาม สวนโมกลุ ไดแ้บ่งออกเป็น

วนัที่สาม 
(3) 

 (แคชเมียร)์ ศรีนาคา-โซนามารค์-ศรีนาคา B L D
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สว่นๆ 3 สว่น ซึง่ภายในสวนมีการประดบัตกแตง่ในแบบสไตลส์วนเปอรเ์ซยี ซึง่ประกอบไปดว้ย 
สระนํา้ ลาํธารและแปลงไมด้อกชมสวนนิชาท (Nishat) เป็นสวนท่ีใหญท่ี่สดุ มีตน้เมเปิล
อายกุวา่ 400 ปี ตน้ปอปลาร ์ ตน้ทิวลิป และดอกไมน้านาชนิดตามฤดกูาล ตัง้อยู่ริม
ทะเลสาบดาล มี 

 ภเูขา Zabarwan ซึง่ตัง้เป็นฉากหลงั 

ชม สวนชาลิมาร ์(Shalimar Garden) เป็นสวนดอกไมท่ี้สรา้งขึน้สมยัราชวงศโ์มกุล 
ก่อสรา้งโดยจกัรพรรดิ JEHANGIR เพ่ือภรรยา Nur Jehan และเมืองศรีนาคา แคชเมียร ์
เป็นท่ีมีชือ่เสียงในการจดัสวนตามแบบสมยัของราชวงศโ์มกลุ เน่ืองจากภมิูอากาศเย็นเหมาะสม 
 ในการเจริญเติบโตของตน้ไม ้ ดอกไมเ้มืองหนาว จึงกลายเป็นท่ีประทบัพกัผ่อนของกษัตริย ์
ราชวงศโ์มกลุในอดีต ชมตน้เมเปิลอายกุวา่ 400 ปี ตน้ปอปลาร ์ ดอกทิวลิป และดอกไมน้านา
ชนิดตามฤดกูาล  
ฤดูการท่องเที่ยวที่สวยงาม : ในฤดใูบไมผ้ลิและฤดูรอ้นในแคชเมียร ์ (เดือนเมษายน-
กนัยายน) จะมีชือ่เสียงในเร่ืองของดอกไมแ้ละสวนสวย โดยสวนท่ีมีชือ่เสียงมากไดแ้ก่ สวนโมกุล 
ท่ีสรา้งในสมยัของราชวงศโ์มกลุแทบทัง้สิน้ สาํหรบัตน้ไมท่ี้มีความสวยงามและโดดเดน่ คือ ตน้ชี
น่า หรือตน้เมเป้ิล ซึง่ใบของตน้ไมนี้มี้สีแดงเพลิงสวยงาม และใบจะเปล่ียนสีไปตามฤดกูาล 

จากน้ัน  นําท่านชมโรงงานพรมเปอรเ์ซีย สมควรแก่เวลานําท่านเขา้สู่ท่ีพกั ณ โรงแรมลอยนํ้า 
ชืน่ชมทศันียภาพของเทือกเขาท่ีลอ้มรอบทะเลสาบเมืองศรีนาคา ไดเ้วลาอนัสมควรนําท่าน
สู่บา้นเรือในทะเลสาบ ในเมืองศรีนาคา บา้นเรือนี้ถือกําเนิดจากสมยัท่ีเจา้ผูค้รองแควน้แคช
เมียรย์งัครองอํานาจกบั องักฤษท่ีเขา้มาปกครองอินเดีย และไม่อนุญาตใหอ้งักฤษมีกรรมสิทธิ ์
ในท่ีดิน คนองักฤษจึงหาทางออกดว้ยการสรา้งบา้นเรือลอยลาํอยู่ในทะเลสาบแทน 

คํ่า      บริการอาหารเย็น ณ โรงแรมบา้นเรือ... 
     ที่พกัโรงแรมเรือ DELUXE HOUSE BOAT อสิระพกัผ่อนตามอธัยาศยั 

 

วนัที่ส่ี (4)  (แคชเมียร)์ ศรีนาคา- เดลลี- กรุงเทพ  B L - 

08.00 น.   บริการอาหารเชา้ ณ โรงแรมบา้นเรือ 
09.00 น. นําท่านชม จามามสัยิด “Jama Masjid” ซึง่สรา้งเป็นครัง้แรกสมยัสุลต่านสิคานเดอร ์

และบูรณะต่อมาอีกหลายสมยั เป็นมสัยิดท่ีสรา้งดว้ยรูปแบบของสถาปัตยกรรมแบบจีนและ
เนปาล ดว้ยหลงัคาทรงส่ีเหล่ียม ภายในมีเสาท่ีตดัจากตน้ซดีาลทัง้ตน้กว่า 300 ตน้ ไดเ้วลา
สมควรกอ่นกลบัท่ีพกั 
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11.00 น. บริการอาหารกลางวนั ณ โรงแรมบา้นเรือ 
จากนัน้ นําทา่นเดินทางสูส่นามบินภายในประเทศเพ่ือเดินทางกลบัสูเ่มืองเดลลี  
14.40 น. เหิรฟ้าสู่เมืองเดลลี (New Delhi) โดยสายการบิน SPICEJET (SG) เที่ยวบินที่  
 SG144  (เคร่ืองบินแวะจอดเมืองจามูไม่ตอ้งลงจากเคร่ือง) 
17.15 น. ถึง เมืองเดลลี (New Delhi) รบักระเป๋าสมัภาระ  
คํา่  บริการอาหารคํา่ ณ หอ้งอาหาร เมืองเดลลี  
18.30 น. เดินทางสู่ เมืองอคัระ (ระยะทาง 203 กิโลเมตรเดินทางประมาณ 4 - 5 ช ัว่โมง แลว้แต่

สภาพการจราจร) อคัระอดีตเมืองหลวงของอินเดียในสมยัท่ียงัเรียกว่า "ฮินดูสถาน" 
(Hindustan) เป็นเมืองท่ีตัง้อยู่ ริมแม่นํ้ายมนา (Yamuna) ทางตอนเหนือของประเทศอินเดีย 
ถึงอคัระ นําทา่นเขา้สูท่ี่พกั อสิระพกัผ่อนตามอธัยาศยั 

ที่พกั ณ HOTEL Sarovar Premier  หรือเทียบเท่า  
 

วนัที่หา้ (5) อคัระ -เดลลี   เดลลี- กรุงเทพ  B L - 
 

07.00 น. บริการอาหารเชา้ ณ โรงแรม 

08.00 น. นําท่านชม ทชัมาฮาล (Taj Mahal) ทชัมาฮาล 
เมืองอคัราประเทศอินเดีย ส่ิงมหศัจรรยข์องโลกยุคกลาง  
สสุานหินออ่นท่ีผูค้นเชือ่วา่เป็นสถาปัตยกรรมแห่งความรกัท่ี
สวยท่ีสุดในโลกสรา้งขึน้โดยสมเด็จพระจักรพรรดิแห่ง
จกัรวรรดิโมกุลผูมี้รกัมั่นคงต่อพระมเหสีของพระองค ์ ...ทชั
มาฮาลถูกพิจารณาใหเ้ป็นหน่ึงในเจ็ดส่ิงมหศัจรรยข์องโลก
ในยุคใหม่ ซึ่งตัง้อยู่ในสวนริมฝ่ังแม่นํ้ายมุนา ในเมืองอา
ครา ส่วนท่ีมีชือ่เสียงท่ีสุด คือ หลุมศพของพระนางมุมตซั 
มาฮาล ซึ่งถูกสรา้งดว้ยหินอ่อนสีขาว ศิลาแลง ประดบั
ลวดลายเคร่ืองเพชร พลอย หิน โมราและเคร่ืองประดบัจากมิตรประเทศ ไดร้บัคํารบัรองว่า
สรา้งขึน้ดว้ยสดัส่วนท่ีวิจิตรและงดงามท่ีสุด กวา้งยาวดา้นละ 100 เมตร สูง 60 เมตร มี
ผูส้รา้งและออกแบบรว่ม 20,000 คน การก่อสรา้งกินเวลานานถึง 22 ปี ทชัมาฮาลมีเนื้อท่ี
ประมาณ 42 เอเคอร ์ เป็นท่ีตัง้ของมสัยิด มีหออาซาน (หอสูงสําหรบัรอ้งแจง้เวลาทํานมาซ) 
และมีส่ิงก่อสรา้งอ่ืน ๆ นายชา่งท่ีออกแบบ ชือ่ อุสตาด ไอซา ถูกประหารชวิีตเพ่ือมิใหไ้ป
ออกแบบสถาปัตยกรรมใด ๆ ท่ีสวยกวา่ได ้  
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 ชมพระราชวงัอคัราฟอรด์ (Agra Fort)  เป็นป้อมปราการประจาํเมืองซึง่สรา้งเป็นกําแพง
หินทรายสีแดง ตัง้ตระหง่านสวยงาม ดว้ยสถาปัตยกรรมแบบอคัรา พระเจา้อคับารส์รา้งขึน้ในปี 
ค.ศ. 1565 และสรา้งตอ่เติมกนัเร่ือยมาจนถึงรุน่หลานคือ พระเจา้ชารเ์จฮาน กษตัริยอ์งคท่ี์ 5 
ของราชวงศโ์มกุล ซึง่ปรบัเปล่ียนจากป้อมปราการทางทหารมาเป็นพระราชวงั มีกําแพงสูงกว่า 
20 เมตร และยาว 2.5 กิโลเมตร ภายในอคัราฟอรด์มีหอ้งสวยงามท่ีสรา้งดว้ยหินอ่อน

แกะสลกัฝังโดยรอบ โดยเฉพาะหอ้งมุขแปดเหล่ียม ซึง่เป็นหอ้งท่ีมีความสําคญัท่ีสุดภายใน
พระราชวงัแห่งนี้และภายในหอ้งนี้ท่านจะไดพ้บกบัสถานท่ีท่ีกษตัริยช์ารจ์าฮาถูกลูกชายจบัมาขงั
ไวจ้นสิน้พระชนน ์ พระองคถ์ูกกกัขงัอยู่ถึง 8 ปี จนกระทั่งสวรรคตในปี ค.ศ. 1666 ตาม
ตํานานกล่าวว่าใหว้นัสุดทา้ยของชวิีตพระองคใ์ชเ้วลาทัง้วนัในการจอ้งมองเศษกระจกท่ีสะทอ้น
ภาพของทชัมาฮาล และสิน้พระชนมด์ว้ยเศษกระจกในกํามือ พระองคถ์ูกฝังในทชัมาฮาล เคียง
ขา้งพระมเหสีซึ่งพระองคไ์ม่เคยลืม มีบางคนกล่าวว่าสมเด็จพระจกัรพรรดิชาหช์ะฮนั มิได ้
ประสงคท่ี์จะถกูฝังรว่มกบัประมเหสี แตพ่ระองคมี์แผนการท่ีจะสรา้งสุสานอีกแห่งดว้ยหินออ่นสีดาํ 
เพ่ือเป็นสุสานของพระองค ์ แต่ผูรู้ห้ลายท่านเชือ่ว่าพระองคป์ระสงคท่ี์จะถูกฝังเคียงขา้งพระนาง
มุมตซั มาฮาล 

จากนัน้  นําท่าน ชอ้ปป้ิงสินค้าหตัถกรรม  และงานฝีมือพื ้นเมือง อาทิเช่นผา้ไหมอินเดีย
เคร่ืองประดบั อญัมณี ไมจ้นัทรห์อมแกะสลกั ผลิตภณัฑจ์ากหินออ่น ของตกแตง่ประดบับา้น 

12.00 น.  บริการอาหารกลางวนั ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
13.00 น. เดินทางสู่ เมืองเดลลี (ระยะทางประมาณ 203 กิโลเมตร ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 4 – 

5 ช ัว่โมง แลว้แตส่ภาพการจราจร) 
จากน้ัน  นําท่านเดินทางสูท่่าอากาศยานนานาชาติอินทิรา คานธี  ทาํการเชค็อินเคา้เตอรส์าย

การบิน SPICEJET (SG) รบัต ัว๋เคร่ืองบิน และผ่านกระบวนการตรวจคนเขา้เมือง 
อสิระอาหารคํา่ตามอธัยาศยั   เพ่ือความสะดวกในการเชค็อินและผ่านกระบวนการ
ตรวจคนเขา้เมือง  

21.05 น.  ออกเดินทางสูก่รุงเทพ ฯ โดยสายการบิน SPICEJET (SG) เที่ยวบินที่ SG87 (ไม่มี
บริการอาหารบนเคร่ือง ) 

วนัที่หก (6)  เดินทางกลบัถึงกรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ - - - 

03.00 น.        ถึง...ท่าอากาศสุวรรณภูมิโดยสวสัดิภาพ…….. 
 
 
 

หมายเหตุ :  



Kashmir  LOVER 6D4N_FEB –MAR’2020                                                 

 
  11 | P a g e  

1. เวลาท่ีปรากฏในโปรแกรมกบัการปฏิบติัจริงอาจแตกต่างกนัเล็กนอ้ย ขอใหท้่านรบัทราบคําแนะนําการเปลี่ยนแปลงการนัด 
หมายเวลาในการทํากิจกรรมอีกครัง้จากหวัหนา้ทวัร ์ 
2. บริษทัอาจทําการเปลี่ยนแปลงรายการ ไดต้ามความจาํเป็นและเหมาะสม แต่จะยึดผลประโยชนข์องลกูคา้เป็นสําคญั ทัง้นี ้
ขึน้อยู่กบัสภาวะของสายการบิน โรงแรมท่ีพกั ภมิูอากาศ ภยัธรรมชาติ การนัดหยุดงานฯลฯ ตลอดจนสภาวะทาง เศรษฐกิจและ
สถานการณท์างการเมืองภายใน อนัเป็นสาเหตใุหต้อ้งเลื่อนการเดินทางหรือไม่สามารถจดัพาคณะท่องเท่ียวไดต้ามรายการ  

“ราคาทวัรส์ําหรบัลูกคา้ที่ถือพาสปอรต์ไทยเท่านัน้” 
***พาสปอรต์ตา่งชาติโปรดติดตอ่เรา** 

*** Apec Card ใชไ้ม่ไดท่ี้ประเทศอนิเดีย** 
ราคาทวัรข์า้งตน้ยงัไม่ทิปคนขบัรถและไกดท์อ้งถิน่ รวมตลอดการเดินทาง รวม 50 

USD หรือ 1600 บาท ตอ่ลูกคา้ 1 ท่าน ตลอดการเดินทาง 
**หากท่านที่จะอกอต ัว๋ภายในประเทศ (เคร่ืองบิน รถไฟ รถทวัร)์กรุณาสอบถามที่เจา้หน้าที่ทุกคร ัง้กอ่นทําการ

ออกต ัว๋เน่ืองจากสายการบินอาจมีการหรบัเปลี่ยน ไฟลท์ หรือ เวลาบิน โดยไม่ไดแ้จง้ใหท้ราบล่วงหน้า 
หมายเหต ุ ** บริษทัฯ ขอสงวนสิทธิในการเปล่ียนแปลงเที่ยวบินท ัง้ไปและกลบัโดยมิตอ้งแจง้ใหท้ราบ
ล่วงหน้า ขึน้อยู่กบัสายการบิน บริษทัขอสงวนสิทธิใ์นการเปล่ียนแปลงเพือ่ความเหมาะสมไม่วา่จะเกิด
จากความขดัขอ้งของยานพาหนะหรือมีเหตุหน่ึงเหตใุดจนทําไม่สามารถดาํเนินการตาม
หมายกาํหนดการไดต้ามโปรแกรมการเดินทางเปล่ียนแปลงตามความเหมาะสมหรือเหล่ียนแปลงรายการ
ท่องเที่ยวบางรายการหรือทดแทนรายการท่องเที่ยวบางรายการและจาํตอ้งมีจาํนวนผูโ้ดยสาร15ท่านขึน้
ไปจึงออกเดินโดยทางมีหน้าทวัรไ์ทย 
อตัราคา่บริการ  (โปรแกรม LOVER  แคชเมียร&์ทชัมาฮาล 6 วนั 4 คืน) 
เน่ืองจากเป็นต ัว๋ราคาพิเศษจึงไม่สามารถ REFUND ได ้ ราคาสําหรบัคนไทยเท่านัน้ 
 
กาํหนดวนัเดินทาง 

อตัราคา่บริการหมายเหตุ:  ผูใ้หญ่ (12 ปี ขึน้ไป) 
เดินทางต ัง้แต ่ 20 ท่านขึน้ไป 

ผูใ้หญ่พกั 2 ท่าน (พกัหอ้งละ 2-3 ท่าน) พกัเดีย่วเพ่ิม 

22-27 ก.พ.63 
14-19,21-26 มี.ค.63 30,200.- 5,500.- 

บริษทัขอสงวนสิทธิใ์นการออกทวัรก์รณีมีผูเ้ดินทางไม่ 15-25  ท่าน หรือปรบัเปลื่ยนราคาหรือตามท่ีไดต้กลงกบัทางบริษทัฯ 
เง่ือนไขการใหบ้ริการ 

1) บริษทัฯสงวนสิทธิท่ี์จะไม่รบัผิดชอบตอ่คา่ชดเชยความเสียหายไม่วา่กรณีท่ีกองตรวจคนเขา้เมืองของไทยไม่ อนุญาตให ้
เดินทางออกหรือกองตรวจคนเขา้เมืองของแตล่ะประเทศไม่อนุญาตใหเ้ขา้เมือง 

2) บริษทัฯ สงวนสิทธิใ์นการท่ีจะไม่รบัผิดชอบตอ่คา่ชดเชยความเสียหาย อนัเกิดจากเหตสุดุวิสยัท่ีทาง บริษทัฯไม่ 
สามารถควบคมุไดเ้ชน่การนัดหยดุงาน, จลาจล, การลา่ชา้หรือยกเลิกของเท่ียวบิน  

3) บริษทัฯสงวนสิทธิใ์นการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมรายการท่องเท่ียวโดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ (โปรแกรมและ 
รายละเอียดของการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงได ้ ทัง้นี้ขึน้อยู่กบัภาวะอากาศ และเหตสุดุวิสยัตา่ง ๆ ท่ีไม่สามารถ
คาดการณล์ว่งหนา้โดยทางบริษทัฯ จะคานึงถึงผลประโยชนแ์ละความปลอดภยัของผูร้ว่มเดินทางเป็นสาคญั) 

4) บริษทัฯสงวนสิทธิใ์นการเปลี่ยนแปลงอตัราคา่บริการโดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 
5)  กรณีท่ีคณะไม่ครบจานวน 10 ท่านทางบริษทัฯสงวนสิทธิใ์นการงดออกเดินทางโดยทางบริษทัฯ จะแจง้ใหท้า่นทราบ

*ผูใ้หญ่ (12 ปี ขึน้ไป) เน่ืองจากเป็นราคาตัว๋กรุป๊หรือเป็นราคาโปรโมช ัน่ จึงไม่มีราคาสาํหรบัเด็ก
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ลว่งหนา้อย่างนอ้ย 7 วนักอ่นการเดินทาง 
6) เม่ือท่านทาการซือ้โปรแกรมทวัร ์ ทางบริษทัฯ จะถือวา่ทา่นรบัทราบและยอมรบัเง่ือนไขของหมายเหตทุกุขอ้แลว้ 
7) ในกรณีท่ีลกูคา้ตอ้งออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ กรณุาติดตอ่เจา้หนา้ท่ีของบริษทัฯ กอ่นทกุครัง้ มิฉะน้ันทางบริษทัฯ 

จะไม่ขอรบัผิดชอบคา่ใชจ้า่ยใดๆ ทัง้สิน้ 
อตัราคา่บริการน้ีรวม 

1.1. คา่ตั๋วเครื่องบินไป-กลบั ช ัน้ประหยดั 
1.2. คา่โรงแรมท่ีพกัตามรายการท่ีระบุ (สองท่านต่อหน่ึงหอ้ง) 
1.3. คา่เขา้ชมสถานท่ีตา่งๆ ตามรายการท่ีระบุ 
1.4. คา่อาหารและเครื่องด่ืมตามรายการท่ีระบุ 
1.5. คา่รถรบัสง่และระหวา่งนาเท่ียวตามรายการท่ีระบุ 
1.6. คา่ประกนัอบุติัเหตคุุม้ครองในระหวา่งการเดินทาง คุม้ครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท คา่รกัษาพยาบาลกรณีเกิดอบุติัเหตุ

วงเงินท่านละ 500,000 บาท ตามเง่ือนไขของกรมธรรม ์
*หากท่านสนใจซือ้ประกนัการเดินทางสาํหรบัครอบคลมุเรื่องสขุภาพสามารถสอบถามขอ้มูลเพ่ิมเติมกบัทางเจา้หนา้ท่ีบริษทัได*้ 
- เบีย้ประกนัเริ่มตน้ 370 บาท [ระยะเวลา 5-7 วนั] 
- เบีย้ประกนัเริ่มตน้ 430 บาท [ระยะเวลา 8-10 วนั] 
ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัท่ีมีอายมุากกวา่ 16 หรือนอ้ยกวา่ 75 ปี 
[รกัษาพยาบาล 2 ลา้น, รกัษาตอ่เน่ือง 2 แสน, เสียชวิีตหรือเสียอวยัวะจากอบุติัเหต ุ 3 ลา้นบาท] 
ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัท่ีมีอายนุอ้ยกวา่ 16 หรือมากกวา่ 75 ปี 
[รกัษาพยาบาล 2 ลา้น, รกัษาตอ่เน่ือง 2 แสน, เสียชวิีตหรือเสียอวยัวะจากอบุติัเหต ุ 1.5 ลา้นบาท] 
อตัราคา่บริการน้ีไม่รวม 
 คา่จดัทําหนังสือเดินทาง (PASSPORT) และคา่ทําใบอนุญาตท่ีกลบัเขา้ประเทศของคนชาวชาติ หรือ คนตา่งดา้ว 
 ค่าใชจ้่ายอื่นๆ นอกเหนือจากท่ีระบไุวใ้นรายการและค่าใชจ้่ายส่วนตวัต่างๆ เชน่ ค่าโทรศพัท ์ ค่าซกัรีด ฯลฯ 
 ค่าธรรมเนียมนํ้ามนัของสายการบิน (ถา้มี) 
 คา่ทําเอกสารผูถื้อตา่งดา้ว /คา่วีซา่ท่ีมีคา่ธรรมเนียมแพงกวา่หนังสือเดินทางไทย 
 คา่ภาษีหกั ณ  ท่ีจา่ย 3% ภาษีมูลคา่เพ่ิม 7% (กรณีออกใบกาํกบัภาษี)  
 คา่นํ้าหนักเกินพิกดัตามสายการบินกาํหนด 20 กิโลกรมั /ค่ากิจกรรมพิเศษ ขีม่า้,ลากเลื่อน,สกี  
 ค่าทิปรวมตลอดการเดินทาง รวม 50 USD หรือ 1600 บาท/ต่อลูกคา้ 1 ท่าน ตลอดการเดินทาง   
****ทิปหวัหน้าทวัรไ์ทยแลว้แต่ความพึงพอใจในบริการของท่าน บริษทัฯมิไดมี้ผลประโยชนใ์ดๆท ัง้สิน้ขึน้อยู่
กบัการพิจารณาของท่านเพื่อเป็นกาํลงัใจใหก้บัหวัหน้าทวัรที์่บริการท่าน*** 
การสํารองที่นั่ง   
1. *กรณุา ชาํระเงินมดัจาํ ท่านละ 15,000 บาท พรอ้มแจง้ชือ่เป็นภาษาองักฤษตามหนังสือเดินทาง หรือ Copy 

Passport มาท่ีบริษทัฯ ภายใน 3 วนัหลงัการจอง.... (ท่ีน่ังจะยืนยนัเม่ือไดร้บัเงินมดัจาํแลว้เท่าน้ัน)หากตอ้งย่ืนวีซา่ ตอ้ง
เตรียมเอกสารย่ืนวีซา่ใหเ้รียบรอ้ยภายใน 2-3 วนัหลงัจากทําการจองแลว้ (ใชเ้วลาขอวีซา่ไม่ตํ่ากวํ่า 7วนัทําการ) 

2. การชาํระคา่ทวัรส์ว่นท่ีเหลือทางบริษทัฯจะเรียกเก็บกอ่นเดินทางไม่นอ้ยกวา่ 20 วนัท่านควรจดัเตรียมคา่ทวัรใ์หเ้รียบรอ้ยกอ่น
กาํหนดเน่ืองจากทางบริษทัตอ้งสาํรองคา่ใชจ้า่ยในสว่นของคา่ท่ีพกัและตัว๋เครื่องบินมิฉะน้ันจะถือวา่ท่านยกเลิกการเดินทางโดย
อตัโนมติั 

*** ในกรณีที่ท่านโอนเงินจากตา่งจงัหวดั ไม่รวมคา่ธรรมเนียมและคา่บริการของธนาคาร 
หมายเหต ุ  :  อน่ึงกรณุาแจง้เจา้หนา้ท่ีของบริษทัฯ ทราบถึงการโอนเงินของท่าน ทางโทรศพัทห์รือทางไลน ์ เพ่ือสง่หลกัฐานการ
โอนเงินของทา่นเพ่ือเป็นประโยชนแ์กท่่าน 
การยกเลิก และการเปล่ียนแปลง 
การยกเลิก 

1.1 หากมีการชาํระมดัจาํทวัรแ์ละตอ้งการยกเลิกไม่วา่กรณีใดๆก็ตามตอ้งชาํระคา่บริการ  ท่านละ 2,000 บาท 
           1.2 ยกเลิก 30-45 วนั กอ่นการเดินทาง+คา่วีซา่ (ถา้มี)  ตอ้งชาํระ   ท่านละ  5,000 บาท 
           1.3 ยกเลิก 15 - 29 วนั กอ่นการเดินทาง ตอ้งชาํระ 50% ของราคาทวัร+์คา่วีซา่ (ถา้มี) 
   1.4 ยกเลิกนอ้ยกวา่ 1 - 14 วนั กอ่นการเดินทาง ตอ้งชาํระ 100% ของราคาทวัร ์
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ยกเลิกชว่งเทศกาล  
ยกเลิกกอ่นการเดินทาง สงกรานต-์ปีใหม่ 60 วนั ตอ้งชาํระท่านละ  10,000 บาท  
ยกเลิกกอ่นการเดินทาง สงกรานต-์ปีใหม่ 50 วนั ตอ้งชาํระท่านละ 20,000+คา่วีซา่ (ถา้มี)  
ยกเลิกกอ่นการเดินทาง สงกรานต-์ปีใหม่ 40 วนั 01-29 วนั ชาํระ 100% ของราคาทวัร ์
 

หลงัจากการจองทวัรแ์ละชาํระเงินมดัจาํแลว้ ทางบริษทัฯ ถือวา่ท่านไดย้อมรบัใน
ขอ้ตกลงและเง่ือนไข ท่ีบริษทัไดร้ะบุไวข้า้งตน้ทุกประการ 

 
เงื่อนไขการเดินทาง 
1) บริษทัฯ มีสิทธิท่ี์จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทวัรนี์้ เม่ือเกิดเหตสุดุวิสยัจนไม่อาจแกไ้ขได ้
2) บริษทัฯ ไม่รบัผิดชอบคา่เสียหายในเหตกุารณท่ี์เกิดจากสายการบิน ภยัธรรมชาติ และอื่นๆท่ีอยู่นอกเหนือการควบคมุของ

ทางบริษทัฯหรือคา่ใชจ้า่ยเพ่ิมเติมท่ีเกิดขึน้ทางตรงหรือทางออ้ม เชน่ การเจ็บป่วย, การถกูทารา้ย, การสญูหาย, ความ
ลา่ชา้ หรือจากอบุติัเหตตุา่งๆ 

3)  หากท่านยกเลิกกอ่นรายการท่องเท่ียวจะสิน้สดุลง ทางบริษทัฯ จะถือวา่ท่านสละสิทธิแ์ละจะไม่รบัผิดชอบคา่บริการท่ีท่าน
ไดช้าํระไวแ้ลว้ไม่วา่กรณีใดๆ ทัง้สิน้ 

 
4)  บริษทัฯ จะไม่รบัผิดชอบตอ่การหา้มออกนอกประเทศ หรือ หา้มเขา้ประเทศ อนัเน่ืองมาจากมีสิ่งผิดกฎหมาย หรือ

เอกสารเดินทางไม่ถกูตอ้ง หรือ การถกูปฏิเสธในกรณีอื่นๆ 
5) รายการนี้เป็นเพียงขอ้เสนอท่ีตอ้งไดร้บัการยืนยนัจากบริษทัฯ อีกครัง้หน่ึง หลงัจากไดส้ารองท่ีน่ังบนเคร่ือง และโรงแรมท่ีพกั

ในตา่งประเทศเป็นท่ีเรียบรอ้ย แตอ่ย่างไรก็ตามรายการนี้อาจเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม 
6)  ราคานี้คิดตามราคาตัว๋เครื่องบินในปัจจบุนั หากราคาตัว๋เครื่องบินปรบัสงูขึน้ บริษทัฯ สงวนสิทธิท่ี์จะปรบัราคาตัว๋

เครื่องบินตามสถานการณด์งักลา่ว 
7) กรณีเกิดความผิดพลาดจากตวัแทน หรือ หน่วยงานท่ีเกี่ยวขอ้ง จนมีการยกเลิก ลา่ชา้ เปลี่ยนแปลง การบริการจาก

สายการบินบริษทัฯขนสง่ หรือ หน่วยงานท่ีใหบ้ริการ บริษทัฯจะดาเนินโดยสดุความสามารถท่ีจะจดับริการทวัรอื์่นทดแทน
ให ้ แตจ่ะไม่คืนเงินใหส้าหรบัคา่บริการน้ันๆ 

8)  มคัคเุทศก ์ พนักงาน และตวัแทนของบริษทัฯ ไม่มีสิทธิใ์นการใหค้าํสญัญาใดๆ ทัง้สิน้แทนบริษทัฯ นอกจากมีเอกสารลง
นามโดยผูมี้อานาจของบริษทัฯ กากบัเท่าน้ัน 

9) หากไม่สามารถไปเท่ียวในสถานท่ีท่ีระบใุนโปรแกรมได ้ อนัเน่ืองมาจากธรรมชาติ ความลา่ชา้ และความผิดพลาดจากทาง
สายการบิน จะไม่มีการคืนเงินใดๆทัง้สิน้ แตท่ัง้นี้ทางบริษทัฯจะจดัหารายการเท่ียวสถานท่ีอื่นๆมาให ้ โดยขอสงวนสิทธิก์าร
จดัหานี้โดยไม่แจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

10) เม่ือท่านออกเดินทางไปกบัคณะแลว้ ท่านงดการใชบ้ริการรายการใดรายการหน่ึง หรือไม่เดินทางพรอ้มคณะถือวา่ท่านสละ
สิทธิ ์ ไม่อาจเรียกรอ้งคา่บริการ และเงินมดัจาคืน ไม่วา่กรณีใดๆ ทัง้สิน้ 

11)  ในกรณีท่ีลกูคา้ตอ้งออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ กรณุาติดตอ่เจา้หนา้ท่ีของบริษทัฯ กอ่นทกุครัง้ มิเชน่น้ันทางบริษทัฯ 
จะไม่รบัผิดชอบคา่ใชจ้า่ยใดๆ ทัง้สิน้ 

12) กรณีเจ็บป่วยจนไม่สามารถเดินทางไดซ้ึง่จะตอ้งมีใบรบัรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรบัรองบริษทัฯจะพิจารณาเล่ือนการเดินทางของท่านไป
ยงัคณะตอ่ไปแตท่ัง้นีท้่านจะตอ้งเสียคา่ใชจ้า่ยท่ีไม่สามารถเรียกคืนได ้ เชน่คา่ตั๋วเครื่องบินคา่หอ้ง คา่ธรรมเนียมวีซา่ตามท่ีสถานทูตฯ 
เรียกเก็บ และคา่ใชจ้า่ยอื่นๆท่ีเกิดขึน้ตามจริง ในกรณีท่ีไม่สามารถเดินทางได ้

13) กรณีย่ืนวีซา่แลว้ไม่ไดร้บัการอนุมติัวีซา่จากทางสถานทูต (วีซา่ไม่ผ่าน) และท่านไดช้าระค่าทวัรห์รือมดัจามาแลว้ ทางบริษทัฯ คืนคา่
ทวัรห์รือมดัจาให ้ แต่ทางบริษทัขอสงวนสิทธิใ์นการหกัคา่บริการย่ืนวีซา่, คา่วีซา่ และคา่ใชจ้า่ยบางสว่นท่ีเกิดขึน้จริงเป็นกรณีไป 
(อาทิ กรณีออกตั๋วเครื่องบินไปแลว้ หรือไดช้าระคา่บริการในสว่นของทางเมืองนอกเชน่ โรงแรม ฯลฯ ไปแลว้) ทางบริษทัขอสงวน
สิทธิใ์นการหกัเก็บคา่ใชจ้า่ยจริงท่ีเกิดขึน้แลว้กบัท่านเป็นกรณีไป 

14) กรณีวีซา่ผ่านแลว้ แจง้ยกเลิกกอ่นหรือหลงัออกตั๋วโดยสาร บริษทัฯ ขอสงวนสิทธิใ์นการ ไม่คืนคา่ทวัรท์ ัง้หมด 
15) กรณีวีซา่ผ่านแลว้ แตก่รุป๊ออกเดินทางไม่ได ้ เน่ืองจากผูเ้ดินทางท่านอื่นในกลุม่โดนปฏิเสธวีซา่ หรือไม่วา่ดว้ยสาเหตใุดๆก็ตาม ทาง

บริษทัขอสงวนสิทธิใ์นการหกัเก็บคา่ใชจ้า่ยจริงท่ีเกิดขึน้แลว้กบัท่านเป็นกรณีไป 
16) กรณีผูเ้ดินทางไม่สามารถเขา้-ออกเมืองได ้ เน่ืองจากเอกสารปลอมหรือการหา้มของเจา้หนา้ท่ีไม่วา่เหตผุลใดๆ ก็ตามทางบริษทัของ
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สงวนสิทธิใ์นการ ไม่คืนค่าทวัรท์ ัง้หมด 
17) ทางบริษทัขอสงวนสิทธิร์าคานีเ้ฉพาะนักท่องเท่ียวชาวไทยและท่องเท่ียวเป็นหมู่คณะแบบ Join Tour เท่าน้ัน กรณีตอ้งการตดักรุป๊

เหมาโปรดสอบถามทางบริษทัอีกครัง้ หากเป็นนกัท่องเที่ยวชาวต่างชาติ หรือ พระสงฆ ์ โปรดสอบถามทางบริษทัอีกคร ัง้ 
18) ในกรณีท่ีลกูคา้ตอ้งออกตั๋วโดยสารภายในประเทศกรณุาติดตอ่เจา้หนา้ท่ีของบริษทัฯกอ่นทุกครัง้มีเชน่น้ันทางบริษทัฯจะ ไม่รบัผิดชอบ

คา่ใชจ้า่ยใดๆทัง้สิน้ 
19) หากมีการยกเลิกการจองทวัรห์ลงัไดท้ําการย่ืนวีซา่เรียบรอ้ยแลว้บริษทัขอสงวนสิทธิใ์นการนําเลม่พาสปอรต์ไปยกเลิกวีซา่ในทุก

กรณีไม่วา่คา่ใชจ้า่ยในการย่ืนวีซา่จะรวมหรือแยกจากรายการทวัรก็์ตาม 
ขอ้ความซึง่ถือเป็นสาระสําหรบัท่านผูมี้เกียรติซึง่ร่วมเดินทาง 
ทางบริษทัฯ เป็นตวัแทนในการจดันาสมัมนา และการเดินทางท่ีมีความชาํนาญ โดยจดัหาโรงแรมท่ีพกั อาหาร ยานพาหนะ 
และสถานท่ีท่องเท่ียวพรอ้มทัง้การสมัมนา ดงูาน เพ่ือความสะดวกสบาย และเกิดประโยชนส์งูสดุในการเดินทาง ทัง้นี้ทางบริษทั
ฯ ไม่สามารถรบัผิดชอบในอุบติัเหตุหรือความเสียหายท่ีเกิดจากโรงแรมท่ีพกั ยานพาหนะ, อนัเน่ืองจากอุบติัเหตุรวมถึงภยั
ธรรมชาติ, โจรกรรม, วินาศกรรม, อคัคีภยั, การผละงาน, การจลาจล, สงครามการเมือง, การผนัผวนของอตัราแลกเปลี่ยน
เงินตราระหว่างประเทศ, การนัดหยุดงาน, ความล่าชา้ของเท่ียวบิน, สายการเดินเรือ, รถไฟ, พาหนะทอ้งถิ่น, ตลอดจนการถกู
ปฏิเสธออกวีซา่จากกงสุล และ / หรือ ส่วนงานท่ีเกี่ยวขอ้งกบัสถานเอกอคัรราชทูต รวมถึงผูมี้อํานาจทําการแทนประจํา
ประเทศไทย (โดยไม่จาํตอ้งแสดงเหตผุล เน่ืองจากเป็นสิทธิพิเศษทางการทูต) ซึง่อยู่เหนือการควบคุมของบริษทัฯ หมายรวมถึง
ในระหว่างการเดินทางท่องเท่ียวทัง้ใน หรือ ต่างประเทศ แต่ทางบริษทัฯ มีความคุม้ครอง และประกนัอุบติัเหตุ ตามเง่ือนไขท่ี
บริษทัฯ ท่ีรบัประกนัในกรณีท่ีผูร้่วมเดินทางถกูปฏิเสธโดยเจา้หนา้ท่ีตรวจคนเขา้เมืองของประเทศไทย และ/หรือ ต่างประเทศ มิ
ใหเ้ดินทางออก หรือ เขา้ประเทศ เน่ืองมาจากความประพฤติ พฤติกรรมของผูเ้ดินทาง ไม่ปฏิบติัตามกฎระเบียบดา้นการความ
คุมโรคติดต่อเฉพาะพืน้ท่ีมีการปลอมแปลงเอกสารเพ่ือการเดินทาง รวมถึงมีสิ่งผิดกฎหมาย บริษทัฯ จะไม่คืนค่าใชจ้่ายใดๆ 
รายละเอียดดา้นการเดินทาง อาจมีการเปล่ียนแปลงไดต้ามความจําเป็น หรือเพ่ือความเหมาะสมทัง้ปวง โดยมิตอ้งแจง้ใหท้ราบ
ลว่งหนา้ ทัง้นี้การขอสงวนสิทธดิงักลา่วบริษทั จะยึดถือและคํานึงถึงผลประโยชนต์ลอดจนความปลอดภยัของท่านผูมี้เกียรติ ซึง่
รว่มเดินทางเป็นสาํคญั 
เอกสารในการยื่นวีซา่ท่องเที่ยวอนิเดียแบบออนไลนไ์ม่ตอ้งมาแสดงตวั 

 รูปถา่ยสี (ถา่ยมาไม่เกิน 3 เดือน ขนาด 2×2 นิว้) 1  รปู พืน้หลงัสีขาว 
 สําเนาหนงัสือเดินทางมีอายุมากกวา่ 6 เดือน   
 สําเนาบตัรประชาชน 1 ชดุ 
 สําเนาทะเบียนบา้น 1 ชดุ 
 สาํเนาบตัรประจาํตวัประชาชน 2 ชดุ ถา้เป็นเด็กอายตุํ่ากวา่ 15 ปี ใชส้าํเนาสติูบตัรและบตัร
ประชาชน 

 สําเนาหน้าวีซา่ที่เคยเดินทางไปประเทศอินเดีย 1 ชดุ (หากมี) 
 

 


