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“แคชเมยีร”์ สมัผสักบัดนิแดนสวรรคบ์นพืน้พิภพ มงกุฎเพชรแห่งอนิเดยีที่สวยที่สุดในโลก เปรยีบประดุจ
สวรรคบ์นโลกมนุษย ์“แคชเมยีร”์อยูก่ลางออ้มกอดของเทอืกเขาหมิาลยั สมัผสักบัทุ่งราบผนืใหญใ่นออ้มกอด
หมิาลยั ชมความงามของ กุลมารค์ & พาฮาลแกม ทีม่ทุ่ีงหญา้เขยีวขจแีละเทอืกเขาหมิะรายรอบ  น่ัง เรอื
ซคิารา่ล่องทะเลสาบ ทีส่วยใสดจุกระจกสะทอ้นความงามของทอ้งฟ้ากลางเทอืกเขาหมิาลยั.....  
เยอืนเมอืงชยัปุระ  เมอืงสชีมพูเมอืงหลวงแหง่รฐัราชาสถานชม ฮาวามาฮาล และ ซติีพ้าเลส 
เยอืนอคัรา “ทชัมาฮาล” อนุสรณร์กันิรนัดร ์มรดกโลกเหนือกาลเวลา สิง่มหศัจรรยข์องโลก 
และศลิปะช ัน้เอกของยุคราชวงศโ์มกลุ ณ พระราชวงัอคัระฟอรด์ 
รายการท่องเทีย่ว 
วนัแรก (1)          กรุงเทพฯ – เดลล ี(ประเทศอนิเดยี) - L D 
 

01.00 น.  คณะพรอ้มกนัที่ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ช ัน้ 4  ประตู 3 เคานเ์ตอร ์สายการบิน 
SPICEJET (SG) โดยเจา้หนา้ทีข่องบรษิทัฯ คอยใหค้วามสะดวกแกท่่าน 

กระเป๋าเล็กถอืตดิตวัขึน้เคร ือ่งบนิ 
 กรุณางดน าของมีคม ทุกชนิด เชน่ มีดพบั กรรไกรตดัเล็บทุกขนาด ตะไบเล็บ เป็นตน้ 

กรณุาใสใ่นกระเป๋าเดนิทางใบใหญห่า้มน าตดิตวัขึน้เคร ือ่งบนิ 
 วตัถทุีเ่ป็นลกัษณะของเหลว อาท ิครมี โลช ัน่ น า้หอม ยาสฟัีน เจล สเปรย ์และเหลา้เป็น

ตน้ จะถกูท าการตรวจอยา่งละเอยีดอกีคร ัง้ โดยจะอนุญาตใหไ้ม่เกนิ 10 ชิน้ ในบรรจุ
ภณัฑล์ะไม่เกนิ 100 ml.  

(แนะน าใหโ้หลดของทีไ่ม่จ าเป็นลงใตท้อ้งเคร ือ่ง เพราะเจา้หน้าทีอ่นิเดยีตรวจค่อนขา้งละเอยีด 
เพือ่เป็นการไมเ่สยีเวลา แนะน าใหถ้อืเฉพาะกระเป๋าถอืขนาดเล็กและของมคีา่ขึน้เคร ือ่งเท่านัน้) 

*****บรกิารชดุอาหารเชา้ ณ สนามบนิสุวรรณภูม*ิ*** 
03.50 น. เหิรฟ้า สู่ เมืองเดลลี (New Delhi) ประเทศอินเดีย (India) โดยสายการบิน 

SPICEJET (SG) เทีย่วบนิที ่SG88 (ใชเ้วลาในการเดนิทางประมาณ 4 ช ัว่โมง)  **
หมายเหตุ** สายการบนิ SPICEJET ไมม่บีรกิารอาหาร 

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

ทอ้งถิน่ผ่านพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงและตรวจรบัสมัภาระ  
08.30 น.     ออกเดนิทางสูเ่มอืงชยัปุระ ระยะทางประมาณ 250 กม. ประมาณ 4-5  ช ัว่โมง  
 เมืองชยัปุร ะ เป็นเมืองหลวงของแควน้ราชสถาน ทางตะวนัตกของอนิเดยี สรา้งขึน้ตัง้แต่เมื่อปี

ค.ศ.1728 โดยมหา   ราชา สะหวายจยั สงิหท์ี ่2 ตวัเมอืงถูกออกแบบวางผงัใหเ้ป็นเสมอืนเมอืง
แห่งเทพเจา้ เป็นเมอืงแห่งพระอาทติยต์ามแผนภูมขิองจกัรวาลโดยมพีระราชวงัชยัปุระอนังดงาม
เป็นแกนกลางแห่งจกัรวาลน่ันเอง 

13.30 น. รบัประทานอาหารกลางวนั ณ โรงแรม    
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บ่าย ชม พระราชวงัหลวง“City Palace” ซึง่พระราชวงัแห่งนีเ้ป็นทีป่ระทบัของมหาราชาองคปั์จจุบนั ซ ึง่ภายในมหีอ
ดาราศาสตร ์ ยนัตระ มนัตระของมหาราชา ไสว สงิหท์ี ่2 ผูส้รา้งเมอืงชยัปุระและ พพิธิภณัฑ ์ของมหาราชาแห่งชยัปุ
ระในยุคกอ่นๆ อาท ิพรม ภาพเขยีน และทีโ่ดนเด่นมากทีสุ่ดคอื ฉลองพระองคข์องมหาราชา มโธ สงิหท์ี ่1 ทีม่ขีนาด
ใหญ่มากและฉลองพระองคปั์กดิน้ทองของมหาราณีทีห่นักเกอืบ 10 กโิลกรมั รวมถงึหมอ้เงนิใบยกัษ ์2 ใบ หนักราว 
345 กม. สถาปัตยกรรมของพระราชวงัแห่งนี้ผสมผสานกนัระหว่างราชวงคช์ยัปุระกบัโมกุล นิยมใชห้ินอ่อน
แกะสลกัลวยลายปราณีตบรรจง อาท ินกยูง ดอกไม ้และพระพฆิเนศไดอ้ย่างอ่อนชอ้ยภายในชมพระต าหนกัมูบา
รกัมาฮาล (Mumarak Mahal) หรอืเวลคมัพาเลซ (welcome Palace) โดยพระต าหนักมูบารกัมาฮาลสรา้งขึน้ใน
ปี ค.ศ. 1899 เพือ่รบัรองแขกบา้นแขกเมอืงมคีวามโดดเด่นตรงการแกะสลกัเสาหนิอ่อนและประตูทีท่ าแบบเท่ากนัทุก
สดัสว่น โดยตวัอาคารเป็นการผสมผสานกนัระหวา่งสถาปัตยกรรมแบบราชปุต อสิลาม และองักฤษ ปัจจบุนั ต าหนัก
แห่งนี ้ใชเ้ป็นพพิิธภณัฑแ์สดงเคร ือ่งแต่งกายของมหาราชาและมหารานีในแต่ละยุคน้ัน เชน่กระโปรงปักดว้ยดิน้ทอง 
เสือ้คลมุของมหาราชา ฯลฯ นอกจากนี ้ยงัมขีา้วของเคร ือ่งใชล้ า้คา่ในวงัอกีหลายชิน้  

 
จากนั้นชมฮาวามาฮาล ถูกสรา้งขึน้ในปี ค.ศ. 1799 โดยมหาราชา ไสว ชยั สงิห ์ลกัษณะอาคารมหีา้ช ัน้ มีหนา้ต่างถงึ 

953 ชอ่ง เป็นชอ่งลมผ่านและเป็นชอ่งใหห้ญงิสูงศกัดิใ์นราชส านักเฝ้าแอบมองดูชวีติความเป็นอยู่ของประชาชนใน
เมือง รวมทัง้ขบวนแห่ต่างๆ โดยที่บุคคลภายนอกอื่นๆ ไม่สามารถมองเห็นบรรดาสตรเีหล่านี้ได ้ค าว่า ฮาวา มี
ความหมายวา่ สายลม ซึง่ถอืเป็นสญัลกัษณแ์ห่งจยัปูร ์ซ ึง่ไดช้ ือ่วา่เป็นเมอืงสชีมพู ในปัจจบุนัรอบๆ ฮาวา มาฮาลเต็ม
ไปดว้ยรา้นขายสนิคา้ทีร่ะลกึมากมายเมือ่ชมฮาวา มาฮาลจนพอไดท้า่นก็สามารถเดนิชอ็ปป้ิงของทีร่ะลกึกนัได ้

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ค า่ รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร จากนัน้เขา้สู่ทีพ่กั 
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ทีพ่กั ณ RAMADA (Jaipur)  หรอืเทยีบเท่า  
 
 

วนัทีส่อง(2) ชยัปุระ -อคัรา B L D 

07.00 น. บรกิารอาหารเชา้ ณ โรงแรม 
จากนัน้      เดนิทางสู ่เมอืงอคัระ (ระยะทาง 203 กโิลเมตรเดนิทางประมาณ 4 - 5 ช ัว่โมง แลว้แตส่ภาพ

การจราจร) อคัระอดีตเมืองหลวงของอนิเดียในสมยัที่ยงัเรยีกว่า "ฮินดูสถาน" (Hindustan) 
เป็นเมอืงทีต่ ัง้อยู่รมิแม่น ้ายมนา (Yamuna) ทางตอนเหนือของประเทศอนิเดยี ถงึอคัระ น าท่าน
เขา้สูท่ีพ่กั อสิระพกัผ่อนตามอธัยาศยั 

13.30 น. รบัประทานอาหารกลางวนั ณ โรงแรม    
14.30 น. น าท่านชม ทชัมาฮาล (Taj Mahal) ทชัมาฮาล เมอืงอคัราประเทศอนิเดยี สิง่มหศัจรรยข์อง

โลกยุคกลาง  สุสานหนิอ่อนทีผู่ค้นเช ือ่ว่าเป็น
สถาปัตยกรรมแห่งความรกัที่สวยที่สุดในโลก
สร า้งขึ ้นโดยสม เด็ จพ ระจัก รพ รรดิแห่ ง
จกัรวรรดิโมกุลผูม้ีรกัมั่นคงต่อพระมเหสีของ
พระองค ์...ทชัมาฮาลถูกพิจารณาใหเ้ป็นหน่ึง
ในเจ็ดสิง่มหศัจรรยข์องโลกในยุคใหม่ ซ ึง่ตัง้อยู่
ในสวนรมิฝ่ังแม่น า้ยมุนา ในเมอืงอาครา สว่นที่
มชี ือ่เสยีงทีสุ่ด คอื หลุมศพของพระนางมุมตซั 
มาฮาล ซ ึง่ถูกสรา้งดว้ยหนิอ่อนสขีาว ศลิาแลง 
ประดบัลวดลายเคร ือ่งเพชร พลอย หิน โมรา
และเคร ือ่งประดับจากมิตรประเทศ ไดร้บัค า
รบัรองว่าสรา้งขึ ้นดว้ยสัดส่วนที่วิจิตรและ
งดงามทีส่ดุ กวา้งยาวดา้นละ 100 เมตร สงู 60 
เมตร มีผูส้รา้งและออกแบบรว่ม 20,000 คน 
การกอ่สรา้งกนิเวลานานถงึ 22 ปี ทชัมาฮาลมี
เนือ้ทีป่ระมาณ 42 เอเคอร ์เป็นทีต่ ัง้ของมสัยดิ 
มีหออาซาน (หอสูงส าหรบัรอ้งแจง้เวลาท า
นมาซ) และมีสิ่งก่อสรา้งอื่น  ๆ นายช่างที่
ออกแบบ ชือ่ อุสตาด ไอซา ถูกประหารชวีิต
เพือ่มใิหไ้ปออกแบบสถาปัตยกรรมใด ๆ ทีส่วย
กวา่ได ้ชมพระราชวงัอคัราฟอรด์ (Agra Fort)  เป็นป้อมปราการประจ าเมอืงซ ึง่สรา้งเป็น
ก าแพงหนิทรายสแีดง ตัง้ตระหง่านสวยงาม ดว้ยสถาปัตยกรรมแบบอคัรา พระเจา้อคับารส์รา้ง
ขึน้ในปี ค.ศ. 1565 และสรา้งต่อเตมิกนัเร ือ่ยมาจนถงึรุน่หลานคอื พระเจา้ชารเ์จฮาน กษตัรยิ ์
องคท์ี ่5 ของราชวงศโ์มกลุ ซ ึง่ปรบัเปลีย่นจากป้อมปราการทางทหารมาเป็นพระราชวงั มกี าแพง
สูงกว่า 20 เมตร และยาว 2.5 กโิลเมตร ภายในอคัราฟอรด์มีหอ้งสวยงามที่สรา้งดว้ยหินอ่อน
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แกะสลกัฝังโดยรอบ โดยเฉพาะหอ้งมุขแปดเหลี่ยม ซ ึง่เป็นหอ้งที่มีความส าคญัที่สุดภายใน
พระราชวงัแห่งนีแ้ละภายในหอ้งนีท่้านจะไดพ้บกบัสถานทีท่ีก่ษตัรยิช์ารจ์าฮาถกูลูกชายจบัมาขงั
ไวจ้นสิน้พระชนน ์พระองคถ์ูกกกัขงัอยู่ถงึ 8 ปี จนกระทั่งสวรรคตในปี ค.ศ. 1666 ตามต านาน
กลา่ววา่ใหว้นัสดุทา้ยของชวีติพระองคใ์ชเ้วลาทัง้วนัในการจอ้งมองเศษกระจกทีส่ะทอ้นภาพ 

 

 ของทชัมาฮาล และสิน้พระชนมด์ว้ยเศษกระจกในก ามือ พระองคถ์ูกฝังในทชัมาฮาล เคยีงขา้ง
พระมเหสซี ึง่พระองคไ์ม่เคยลมื มบีางคนกล่าวว่าสมเด็จพระจกัรพรรดชิาหช์ะฮนั มไิดป้ระสงคท์ี่
จะถูกฝังรว่มกบัประมเหส ีแตพ่ระองคม์แีผนการทีจ่ะสรา้งสุสานอกีแห่งดว้ยหนิออ่นสดี า เพือ่เป็น
สสุานของพระองค ์แตผู่รู้ห้ลายท่านเช ือ่ว่าพระองคป์ระสงคท์ีจ่ะถูกฝังเคยีงขา้งพระนางมุมตซั มา
ฮาล 

ค า่ รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร จากนัน้เขา้สู่ทีพ่กั 
ทีพ่กั ณ Sarovar Premium Crystal Inn (Agra) หรอืเทยีบเท่า  

วนัทีส่าม(3)  อคัรา-เดลล-ีแคชเมยีร ์ B L D 

07.00 น. บรกิารอาหารเชา้ ณ โรงแรม 
จากน้ัน เดนิทางสู่ เมอืงเดลลี (ระยะทางประมาณ 203 กโิลเมตร ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 4 – 5 

ช ัว่โมง แลว้แตส่ภาพการจราจร) 
น าท่านเดนิทางสูท่่าอากาศโดเมลตกิอนิทริา คานธ ี  

13.00 น.  ท าการเชค็อนิเคา้เตอรส์ายการบนิ SPICEJET (SG) 
( มอบ pocket money ท่านละ 300 รูปี อสิระมือ้กลางวนัตามอธัยาศยัภายในม ีรา้นอาหาร KFC 
mac Donale ฯลฯ ) 
15.10 น     ออกเดนิทางสูเ่มอืงศรนีาคาโดยสายการบนิสไปทเ์จท็เทีย่วบนิที ่SG8955 
16.20 น.    เดนิทางถงึสนามบนิศรนีาคา (Srinagar) ผ่านพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงและพรอ้มรบัสมัภาระ .        
แลว้น าท่านเดนิทางสูพ่าฮาลแกม โดยขบวนรถโตโยตา้อโีนวา่ (4-5 ท่าน/คนั) 
น าท่านล่องเรอืสคิารา(เรอืพายแบบแคชเมยีร)์ ชมความงดงามทะเลสาบ ใหท่้านไดช้ ืน่ชมทศันียภาพ
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ของเทอืกเขาหมิะทีล่อ้มรอบ ชมวถิชีวีติชาวบา้นรมิน ้า (ใชเ้วลาในการล่องเรอืประมาณ 1 ชม.) 
รอบทะเลสาบ นกนานาชนิด พืชดอกไมน้ ้า ทะเลสาบใสสวยงาม สมัผัสวิถีชวีิตของผูค้นใน
ทะเลสาบดาล เป็นชวีติทีคู่่กบัสายน ้าอนัเงยีบสงบ โดยมเีรอืเป็นพาหนะส าคญัของการสญัจรใน
ทะเลสาบกวา้งใหญ่ แต่งแตม้สสีนัดว้ยสวนผกัลอยน ้า และตลาดน ้ายามเชา้ที่มีชวีติชวีาพอด ู
ชวีติของชาวแคชเมยีรจ์งึด าเนินไปไม่แตกตา่งชาวเอเชยีอืน่ ๆ ทีม่แีม่น า้ ล า 

 คลอง เป็นเสน้เลอืดใหญ่หล่อเลีย้งชวีติ และท่านจะเพลนิเพลนิกบัการ เลอืกซือ้สนิคา้พืน้เมือง
ของชาวแคชเมียรท์ี่น าของมาขายใหท่้านไดเ้ลอืกซือ้ในราคาตามความสามารถไดเ้วลาสมควร
พายเรอืกลบัทีพ่กั .....  

 
เย็น บรกิารอาหารเยน็ ณ โรงแรมบา้นเรอื อสิระพกัผ่อนตามอธัยาศยั 

     ทีพ่กัโรงแรมเรอื DELUXE HOUSE BOAT อสิระพกัผ่อนตามอธัยาศยั 
 
 
 
 
 
 

"บา้นเรอื" แคชเมยีร.์..วมิานบนดนิ 
 
 
 นักท่องเที่ยวในชว่งตน้ ครสิตศ์ตวรรษที่ 20  มีบนัทึกว่า...ขณะที่ ชวีติยงัมีลมหายใจความสุขบนพืน้
พิภพในนี ้1 ใน 50  อย่างที่ควรท า คอืเดนิทางสู่ทะเลสาบดาล (Dal lake)  แห่งแควน้แคชเมียร.์...แลว้ พกั
นอนใน House Boats...!!! อันเป็น วิมานบนดิน เกิดขึน้ในยุค ควีนสว์ิคตอเรยี  ซ ึ่งอ ังกฤษไดเ้ขา้มา 
ครอบครองอนิเดยี  จงึพากนัเขา้มาปักหลกัโกยกอบทรพัยากรจากอาณานิคม  โดยรุกจากพืน้ทีส่่วนใตข้ึน้ไป
จดเหนือ กระทั่งถงึ แควน้จมัมูแคชเมยีร ์
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วนัทีส่ี(่4)  ศรนีาคา-พาฮาลแกม-ศรนีาคา B L D 

07.00 น. บรกิารอาหารเชา้ ณ บา้นเรอื 
    น าท่านเดินทางสู่พาฮาลแกม ออกเดินทางจากศรนีาคาสู่  หมู่บ ้านพาฮาแกม 

(Pahalgam)  หรอืหุบเขาแกะ แห่งแคชเมยีรเ์ดมิเป็นหมู่บา้นของคนเลีย้งแกะ อยูห่่างจากศรนีา
การอ์อกไปอกี 90 กโิลเมตร (ใชเ้วลาเดนิทาง 3 ช ัว่โมง) เป็นสถานทีท่ีภ่าพยนตรนิ์ยมมาถ่ายท า
กนัทีน่ี่ ไดร้บัการขนานนามวา่เป็นเหมอืน “สวติเซอรแ์ลนด”์ พาฮาลแกม คอืในชว่งฤดหูนาวจะมี
แตห่มิะปกคลมุ อากาศหนาวเย็น น า้ในล าธารเย็นเฉียบ แม่น า้สายยอ่ยๆจะบรรจบรวมกนัเป็น  

   “แม่น ้าลิดดาร”์ (Liddar) เป็นแม่น ้าสายส าคญัในพาฮาลแกม นอกจากนี้ยงัมีรา้นคา้ต่างๆ

มากมาย ไม่วา่จะเป็นรา้นอาหาร รา้นขายเสือ้ผา้และสนิคา้ตา่งๆโดยเฉพาะ หญา้ฝร ัน่ (Saffron) 
มสีรรพคุณลดโคเลสเตอรอลในรา่งกาย มีขายอยู่ทั่วไปทั่ว
ทั้งแคชเมียรแ์ต่ที่พาฮาลแกมคือแหล่งปลูกหญา้ฝร ัน่ที่

ใหญ่ทีสุ่ด มีคุณภาพดกีว่าที่อืน่นอกจากนีย้งัสามารถท า
กจิกรรม ปิกนิก ตกปลา ขีม่า้ชมววิรอบภูเขาหมู่บา้นทีอ่ยู่
บนทีม่ีความสูง 2,130 เมตร เหนือระดบัน ้าทะเล ระหว่าง
ทาง ชมแวะจอดรถถ่ายรูปกบัววิทวิทศันท์ีง่ดงาม
สุดทีห่ยุดกดชตัเตอรเ์ลยทเีดยีว 

แวะชมสวนแอปเป้ิล  แคชเมยีรม์แีอปเป้ิลทีข่ึน้ชือ่ว่าอรอ่ยทีสุ่ด
ในอนิเดยี แวะชม ถา่ยรูปและหากท่านใดสนใจมนี ้า
แอปเป้ิลค ัน้สดขายกนัอกีดว้ย 

11.30 น. รบัประทานอาหารกลางวนั ณ โรงแรม    
บ่าย  น าท่านอสิระชมเมอืงพาฮาลแกม (Pahalgam ค าว่า พาฮาลแกม หมายถงึ หมู่บา้น

ของคนเลีย้งแกะ (Village of Shepherds) หรอื หุบเขาแกะ และดว้ยทศันียภาพอนั
งดงามจนน่าทึ่งของพาฮาลแกม....ดนิแดนแห่งนีไ้ดร้บัความสนใจจากนักสรา้งภาพยนตร ์จน
กลายเป็นสถานทีม่ชี ือ่เสยีง ทีส่ดุของอตุสาหกรรมภาพยนตรข์องอนิเดยี 
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หรอืเลอืกเดนิเล่นซือ้สนิคา้พืน้เมอืงไม่มว่าจะเป็นผา้พชัมน่ีา เปเปอรม์าเช่  ชุดพืน้เมอืง  
เคร ือ่งประดบัฯลฯ อสิระตามอธัยาศยั 

หรอืกจิกรรมเด่นพเิศษแนะน า  สุนกสนามกบัการขีม่า้ชมหุบเขาพาฮาลแกม (Pahalgam) (ไม่
รวมใน รายการทวัร ์ค่าขีม่า้ 800 รูปี ไมร่วมทปิ) การขีม่า้จะใชเ้วลาไป-กลบัประมาณ 1-
2 ช ัว่โมง ที่น่ี คอื ดนิแดนสรวงสวรรคข์องแคชเมียร ์นักท่องเที่ยวจากทั่วสารทิศต่างยกย่องให ้
ดนิแดนแห่งนีเ้ป็นสถานทีท่ีส่วยทีส่ดุในโลก ซึง่หากคณุยงัไม่เช ือ่ก็ตอ้งมาพสิจูนด์ว้ยตวัเองเท่าน้ัน
...จนถงึเวลานัดหมายเดนิทางกลบัศรนีาคา 

ค ่า   บรกิารอาหารเยน็ ณ โรงแรมบา้นเรอื 
     ทีพ่กัโรงแรมเรอื DELUXE HOUSE BOAT อสิระพกัผ่อนตามอธัยาศยั 

       

วนัทีห่า้ (5) ศรนีาคา–หุบกลุมารค์-ศรนีาคา B L D 

07.00 น.  บรกิารอาหารเชา้ ณ โรงแรม  

08.00 น. ออกเดินทางโดยรถโตโยตา้อีโนว่าสู่ กุลมารค์ (Gulmarg) (คนัละ 4-5 ท่าน) ใช้
เวลาเดนิทางประมาณ 2.30 ชัว่โมง กลุมารค์(Gulmarg) สถานทีท่่องเทีย่วสุดฮติใน
แคชเมยีร ์ทีไ่ดร้บัความนิยมจากนักท่องเทีย่วท ัว่โลกเป็นภูเขาทีส่วยงามทีสุ่ดแห่งหน่ึงใน
แคชเมียร  ์“กุลมารค์”เดิมเรยีกเการมิารค์ ตั้งโดยสุลต่าน ยูซุปชาร ์ในศตวรรษที่ 16 
เน่ืองจากทีน่ี่เป็นทุ่งหญา้ทีเ่ต็มไปดว้ยดอกไมป่้าตามฤดกูาล และในปัจจบุนัยงัเป็นสถานทีต่ ัง้ของ
สนามกอลฟ์ 18 หลุมทีสู่งทีสุ่ดในโลก (3,000 เมตรจากระดบัน ้าทะเล) และมีสถานทีเ่ล่นสกใีน
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ฤดูหนาวดว้ย ชาวแคชเมียรก์ล่าวขานว่าทุ่งหญา้แห่งดอกไม ้เป็นเสน้ทางทีมุ่ ่งสู ่ชายแดน
ปากสีถาน โดยรอบท่านจะไดพ้บเห็นกระท่อมรูปทรงแบบในเทพนิยาย และมีป่าสนเป็นฉาก
หลงั  ทีน่ี่ยงัสถานเป็นทีถ่่ายท าภาพยนตรอ์กีดว้ย… 

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

ฟ้าหรอืกอนโดลา) ขึน้กระเชา้กอนโดลา่เป็นเคเบลิคารไ์ปเฟส1 ระหวา่งทางท่านจะไดเ้ห็นววิของ
หมิะทีส่วยงามพบเห็นหมู่บา้นยปิซ ี และหมู่บา้นของคนทอ้งถิน่ มองลงไปขา้งล่างตน้สนระหว่าง
ทางทีส่วยงามมาก เห็นววิทวิเขาของเทอีกเขาหมิาลยัเมือ่ถงึสถานีลงจากกระเชา้แลว้...อสิระให ้
ท่าน ถา่ยภาพคู่กบัภเูขา สวยงามรอบทศิทาง หากฟ้าเปิดสามารถมองเห็นยอดเขา K2 ทีส่งูเป็น
อนัดบัสองรองจากยอดเขาเอเวอรเ์รส....ถา่ยรปู และเลน่กจิกรรมตา่งๆในบรเิวณนี.้..… 
รายการเสรมิ...ส าหรบับางท่านตอ้งการไปอกีจุดชมววิท่านสามารถขึน้กระเชา้ไปยงั 
เฟสทีK่2 ไดท้ ัง้นีท้ ัง้นั้นขึน้อยู่กบัสภาพอากาศ และความปลอดภยัเป็นส าคญั เฟสที่

K2ไม่เหมาะส าหรบัท่านทีม่สุีขภาพไมแ่ข็งแรง หรอืมโีรคประจ าตวัเน่ืองจาก K2 จะมี
สภาพอากาศทีเ่บาบางกวา่ปกต ิ

...............   จนถงึเวลานัดหมายน าท่านเดนิทางกลบัสู่เมอืงศรนีาคาตามเสน้ทางเดมิ ........ 
 น าท่านเดนิทางไป สวนโมกลุ (Mughal Gardens) สวนสวรรคแ์ห่งดอกไม ้ชว่งเดอืน

มนีาคมถงึเมษายน ดอกไมเ้มอืงหนาวออกดอกชชูอ่อยา่งสวยงาม สวนโมกลุ ไดแ้บ่งออกเป็น

สว่นๆ 3 สว่น ซ ึง่ภายในสวนมกีารประดบัตกแตง่ในแบบสไตลส์วนเปอรเ์ซยี ซ ึง่ประกอบไปดว้ย 
สระน า้ ล าธารและแปลงไมด้อกชมสวนนิชาท (Nishat) เป็นสวนทีใ่หญท่ีส่ดุ มตีน้เมเปิลอายุ
กวา่ 400 ปี ตน้ปอปลาร ์ตน้ทวิลปิ และดอกไมน้านาชนิดตามฤดกูาล ตัง้อยู่รมิทะเลสาบดาล ม ี

 ภเูขา Zabarwan ซึง่ตัง้เป็นฉากหลงั 
เย็น บรกิารอาหารเยน็ ณ โรงแรมบา้นเรอื อสิระพกัผ่อนตามอธัยาศยั 

     ทีพ่กัโรงแรมเรอื DELUXE HOUSE BOAT อสิระพกัผ่อนตามอธัยาศยั 
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วนัทีห่ก (6)  (แคชเมยีร)์ ศรนีาคา- เดลล-ี กรุงเทพ  B L - 

08.00 น.   บรกิารอาหารเชา้ ณ โรงแรมบา้นเรอื 
09.00 น. น าท่านชม จามามสัยดิ “Jama Masjid” ซึง่สรา้งเป็นคร ัง้แรกสมยัสุลต่านสคิานเดอร ์และ

บูรณะต่อมาอกีหลายสมยั เป็นมสัยดิที่สรา้งดว้ยรูปแบบของสถาปัตยกรรมแบบจนีและเนปาล 
ดว้ยหลงัคาทรงสีเ่หลีย่ม ภายในมเีสาทีต่ดัจากตน้ซดีาลทัง้ตน้กว่า 300 ตน้ ไดเ้วลาสมควรกอ่น
กลบัทีพ่กั 

 
 
 
 
 
 
 
11.00 น. บรกิารอาหารกลางวนั ณ โรงแรมบา้นเรอื 
จากนัน้ น าท่านเดนิทางสูส่นามบนิภายในประเทศเพือ่เดนิทางกลบัสูเ่มอืงเดลล ี 
12.25 น. เหริฟ้าสูเ่มอืงเดลล ี(New Delhi) โดยสายการบนิ SPICEJET (SG) เทีย่วบนิที ่ 
 SG939   
14.05 น. ถงึ เมอืงเดลล ี(New Delhi) รบักระเป๋าสมัภาระ 
16.00 น.    ออกเดนิทางสูส่นามบนิระหวา่งประเทศ 
  ท าการเชค็อนิเคา้เตอรส์ายการบนิ SPICEJET (SG) รบัต ัว๋เคร ือ่งบนิ และผ่าน

กระบวนการตรวจคนเขา้เมอืง 
อสิระอาหารค า่ตามอธัยาศยั   เพือ่ความสะดวกในการเชค็อนิและผ่านกระบวนการ
ตรวจคนเขา้เมอืง  

21.25 น.  ออกเดนิทางสูก่รุงเทพ ฯ โดยสายการบนิ SPICEJET (SG) เทีย่วบนิที ่SG87 (ไมม่ี
บรกิารอาหารบนเคร ือ่ง ) 

วนัทีเ่จด็ 
(7) 

 เดนิทางกลบัถงึกรุงเทพฯ โดยสวสัดภิาพ - - - 

03.00 น.        ถงึ...ท่าอากาศสุวรรณภูมโิดยสวสัดภิาพ…….. 
 

 

 
 
หมายเหต ุ:  
1. เวลาทีป่รากฏในโปรแกรมกบัการปฏบิตัจิรงิอาจแตกต่างกนัเล็กนอ้ย ขอใหท้่านรบัทราบค าแนะน าการเปลีย่นแปลงการนัด 
หมายเวลาในการท ากจิกรรมอกีคร ัง้จากหวัหนา้ทวัร ์ 
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2. บรษิทัอาจท าการเปลีย่นแปลงรายการ ไดต้ามความจ าเป็นและเหมาะสม แต่จะยดึผลประโยชนข์องลูกคา้เป็นส าคญั ทัง้นี ้
ขึน้อยู่กบัสภาวะของสายการบนิ โรงแรมทีพ่กั ภูมอิากาศ ภยัธรรมชาต ิการนัดหยุดงานฯลฯ ตลอดจนสภาวะทาง เศรษฐกจิและ
สถานการณท์างการเมอืงภายใน อนัเป็นสาเหตใุหต้อ้งเลือ่นการเดนิทางหรอืไม่สามารถจดัพาคณะทอ่งเทีย่วไดต้ามรายการ  

 
“ราคาทวัรส์ าหรบัลูกคา้ทีถ่อืพาสปอรไ์ทยเท่านัน้” 

***พาสปอรต์ตา่งชาตโิปรดตดิตอ่เรา** 
*** Apec Card ใชไ้ม่ไดท้ีป่ระเทศอนิเดยี** 

ราคาทวัรข์า้งตน้ยงัไม่ทปิคนขบัรถและไกดท์อ้งถิน่ รวมตลอดการเดนิทาง รวม 50 
USD หรอื 1600 บาท ตอ่ลูกคา้ 1 ท่าน ตลอดการเดนิทาง 

**หากท่านทีจ่ะอกอต ัว๋ภายในประเทศ (เครือ่งบนิ รถไฟ รถทวัร)์กรุณาสอบถามทีเ่จา้หน้าทีทุ่กคร ัง้ก่อนท าการ
ออกต ัว๋เน่ืองจากสายการบนิอาจมกีารหรบัเปลีย่น ไฟลท์ หรอื เวลาบนิ โดยไม่ไดแ้จง้ใหท้ราบล่วงหน้า 

หมายเหตุ ** บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธใินการเปลีย่นแปลงเทีย่วบนิท ัง้ไปและกลบัโดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบ
ล่วงหน้า ขึน้อยู่กบัสายการบนิ บรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงเพือ่ความเหมาะสมไม่วา่จะเกดิ
จากความขดัขอ้งของยานพาหนะหรอืมเีหตุหน่ึงเหตใุดจนท าไม่สามารถด าเนินการตาม
หมายก าหนดการไดต้ามโปรแกรมการเดนิทางเปลีย่นแปลงตามความเหมาะสมหรอืเหลีย่นแปลงรายการ
ท่องเทีย่วบางรายการหรอืทดแทนรายการท่องเทีย่วบางรายการและจ าตอ้งมจี านวนผูโ้ดยสาร15ท่าน
ขึน้ไปจงึออกเดนิโดยทางมหีน้าทวัรไ์ทย 
 
อตัราคา่บรกิาร  (โปรแกรม LOVER  แคชเมยีร&์ทชัมาฮาล 7 วนั 5 คนื) 
เน่ืองจากเป็นต ัว๋ราคาพเิศษจงึไม่สามารถ REFUND ได ้ราคาส าหรบัคนไทยเท่านัน้ 
 
ก าหนดวนัเดนิทาง 

อตัราคา่บรกิารหมายเหตุ:  ผูใ้หญ ่(12 ปี ขึน้ไป) 
เดนิทางต ัง้แต ่20 ท่านขึน้ไป 
ผูใ้หญพ่กั 2 ท่าน  
(พกัหอ้งละ 2-3 ท่าน) 

พกัเดีย่วเพิม่ 

22-28 กนัยายน 2563 
       (กรุป๊เดยีวเท่านัน้) 33,333.- 7,500.- 

บรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการออกทวัรก์รณีมผีูเ้ดนิทางไม่ 15-25  ทา่น หรอืปรบัเปลืย่นราคาหรอืตามทีไ่ดต้กลงกบัทางบรษิทัฯ 
 
เงือ่นไขการใหบ้รกิาร 

1) บรษิทัฯสงวนสทิธิท์ีจ่ะไม่รบัผดิชอบตอ่คา่ชดเชยความเสยีหายไม่วา่กรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงของไทยไม่ อนุญาตให ้
เดนิทางออกหรอืกองตรวจคนเขา้เมอืงของแตล่ะประเทศไม่อนุญาตใหเ้ขา้เมอืง 

2) บรษิทัฯ สงวนสทิธิใ์นการทีจ่ะไม่รบัผดิชอบตอ่คา่ชดเชยความเสยีหาย อนัเกดิจากเหตสุดุวสิยัทีท่าง บรษิทัฯไม่ สามารถ
ควบคมุไดเ้ชน่การนัดหยุดงาน, จลาจล, การลา่ชา้หรอืยกเลกิของเทีย่วบนิ  

3) บรษิทัฯสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงโปรแกรมรายการทอ่งเทีย่วโดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ (โปรแกรมและ 

*ผูใ้หญ ่(12 ปี ขึน้ไป) เน่ืองจากเป็นราคาตั๋วกรุป๊หรอืเป็นราคาโปรโมช ัน่ จงึไม่มรีาคาส าหรบัเด็ก 
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รายละเอยีดของการเดนิทางอาจมกีารเปลีย่นแปลงได ้ทัง้นีข้ึน้อยู่กบัภาวะอากาศ และเหตสุดุวสิยัตา่ง ๆ ทีไ่ม่สามารถ
คาดการณล์ว่งหนา้โดยทางบรษิทัฯ จะคานึงถงึผลประโยชนแ์ละความปลอดภยัของผูร้ว่มเดนิทางเป็นสาคญั) 

4) บรษิทัฯสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงอตัราคา่บรกิารโดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 
5)  กรณีทีค่ณะไม่ครบจานวน 10 ทา่นทางบรษิทัฯสงวนสทิธิใ์นการงดออกเดนิทางโดยทางบรษิทัฯ จะแจง้ใหท้า่นทราบ

ลว่งหนา้อยา่งนอ้ย 7 วนักอ่นการเดนิทาง 
6) เมือ่ทา่นทาการซือ้โปรแกรมทวัร ์ทางบรษิทัฯ จะถอืวา่ทา่นรบัทราบและยอมรบัเงือ่นไขของหมายเหตทุกุขอ้แลว้ 
7) ในกรณีทีล่กูคา้ตอ้งออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรณุาตดิตอ่เจา้หนา้ทีข่องบรษิทัฯ กอ่นทกุคร ัง้ มฉิะน้ันทางบรษิทัฯ 

จะไม่ขอรบัผดิชอบคา่ใชจ้า่ยใดๆ ทัง้สิน้ 
อตัราคา่บรกิารนีร้วม 

1.1. ค่าตั๋วเคร ือ่งบนิไป-กลบั ช ัน้ประหยดั 
1.2. ค่าโรงแรมทีพ่กัตามรายการทีร่ะบุ (สองท่านตอ่หน่ึงหอ้ง) 
1.3. ค่าเขา้ชมสถานทีต่่างๆ ตามรายการทีร่ะบุ 
1.4. ค่าอาหารและเคร ือ่งดืม่ตามรายการทีร่ะบุ 
1.5. ค่ารถรบัส่งและระหว่างนาเทีย่วตามรายการทีร่ะบุ 
1.6. ค่าประกนัอุบตัเิหตคุุม้ครองในระหว่างการเดนิทาง คุม้ครองในวงเงนิท่านละ 1,000,000 บาท ค่ารกัษาพยาบาลกรณีเกดิอุบตัเิหตุ

วงเงนิท่านละ 500,000 บาท ตามเงือ่นไขของกรมธรรม ์
*หากทา่นสนใจซือ้ประกนัการเดนิทางส าหรบัครอบคลมุเร ือ่งสขุภาพสามารถสอบถามขอ้มูลเพิม่เตมิกบัทางเจา้หนา้ทีบ่รษิทัได*้ 
- เบีย้ประกนัเร ิม่ตน้ 370 บาท [ระยะเวลา 5-7 วนั] 
- เบีย้ประกนัเร ิม่ตน้ 430 บาท [ระยะเวลา 8-10 วนั] 
ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัทีม่อีายมุากกวา่ 16 หรอืนอ้ยกวา่ 75 ปี 
[รกัษาพยาบาล 2 ลา้น, รกัษาตอ่เน่ือง 2 แสน, เสยีชวีติหรอืเสยีอวยัวะจากอบุตัเิหต ุ3 ลา้นบาท] 
ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัทีม่อีายนุอ้ยกวา่ 16 หรอืมากกวา่ 75 ปี 
[รกัษาพยาบาล 2 ลา้น, รกัษาตอ่เน่ือง 2 แสน, เสยีชวีติหรอืเสยีอวยัวะจากอบุตัเิหต ุ1.5 ลา้นบาท] 
อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 
 คา่จดัท าหนังสอืเดนิทาง (PASSPORT) และคา่ท าใบอนุญาตทีก่ลบัเขา้ประเทศของคนชาวชาต ิหรอื คนตา่งดา้ว 
 ค่าใชจ้่ายอืน่ๆ นอกเหนือจากทีร่ะบไุวใ้นรายการและค่าใชจ้่ายส่วนตวัต่างๆ เชน่ ค่าโทรศพัท ์ค่าซกัรดี ฯลฯ 
 ค่าธรรมเนียมน า้มนัของสายการบิน (ถา้มี) 
 คา่ท าเอกสารผูถ้อืตา่งดา้ว /คา่วซีา่ทีม่คีา่ธรรมเนียมแพงกวา่หนังสอืเดนิทางไทย 
 คา่ภาษีหกั ณ  ทีจ่า่ย 3% ภาษีมูลคา่เพิม่ 7% (กรณีออกใบก ากบัภาษี)  
 คา่น า้หนักเกนิพกิดัตามสายการบินก าหนด 15 กโิลกรมั /ค่ากจิกรรมพเิศษ ขีม่า้,ลากเลือ่น,สก ี 
 ค่าทปิรวมตลอดการเดนิทาง รวม 50 USD หรอื 1600 บาท/ต่อลูกคา้ 1 ท่าน ตลอดการเดนิทาง   
****ทปิหวัหน้าทวัรไ์ทยแลว้แต่ความพงึพอใจในบรกิารของท่าน บรษิทัฯมไิดม้ผีลประโยชนใ์ดๆทัง้สิน้ขึน้อยู่
กบัการพจิารณาของท่านเพือ่เป็นก าลงัใจใหก้บัหวัหน้าทวัรท์ีบ่รกิารท่าน*** 
การส ารองทีน่ั่ง   
1. *กรณุา ช าระเงินมดัจ า ท่านละ 15,000 บาท พรอ้มแจง้ชือ่เป็นภาษาองักฤษตามหนังสอืเดนิทาง หรอื Copy Passport 

มาทีบ่รษิทัฯ ภายใน 3 วนัหลงัการจอง.... (ทีน่ั่งจะยนืยนัเมือ่ไดร้บัเงนิมดัจ าแลว้เทา่น้ัน)หากตอ้งยืน่วซีา่ ตอ้งเตรยีมเอกสารยืน่วี
ซา่ใหเ้รยีบรอ้ยภายใน 2-3 วนัหลงัจากท าการจองแลว้ (ใชเ้วลาขอวซีา่ไม่ต ่ากว ่า 7วนัท าการ) 

2. การช าระคา่ทวัรส์ว่นทีเ่หลอืทางบรษิทัฯจะเรยีกเก็บกอ่นเดนิทางไม่นอ้ยกวา่ 20 วนัทา่นควรจดัเตรยีมคา่ทวัรใ์หเ้รยีบรอ้ยกอ่น
ก าหนดเน่ืองจากทางบรษิทัตอ้งส ารองคา่ใชจ้า่ยในสว่นของคา่ทีพ่กัและตั๋วเคร ือ่งบนิมฉิะน้ันจะถอืวา่ทา่นยกเลกิการเดนิทาง
โดยอตัโนมตั ิ

*** ในกรณีทีท่่านโอนเงินจากตา่งจงัหวดั ไม่รวมคา่ธรรมเนียมและคา่บรกิารของธนาคาร 
หมายเหต ุ :  อน่ึงกรณุาแจง้เจา้หนา้ทีข่องบรษิทัฯ ทราบถงึการโอนเงนิของทา่น ทางโทรศพัทห์รอืทางไลน ์เพือ่สง่หลกัฐานการ
โอนเงนิของทา่นเพือ่เป็นประโยชนแ์กท่า่น 
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การยกเลกิ และการเปลีย่นแปลง 
การยกเลกิ 

1.1 หากมกีารช าระมดัจ าทวัรแ์ละตอ้งการยกเลกิไม่วา่กรณีใดๆก็ตามตอ้งช าระคา่บรกิาร  ทา่นละ 2,000 บาท 
           1.2 ยกเลกิ 30-45 วนั กอ่นการเดนิทาง   ตอ้งช าระทา่นละ  5,000 บาท+คา่วซีา่ (ถา้ม)ี   
           1.3 ยกเลกิ 15 - 29 วนั กอ่นการเดนิทาง ตอ้งช าระ 50% ของราคาทวัร+์คา่วซีา่ (ถา้ม)ี 
   1.4 ยกเลกินอ้ยกวา่ 1 - 14 วนั กอ่นการเดนิทาง ตอ้งช าระ 100% ของราคาทวัร ์
 

หลงัจากการจองทวัรแ์ละช าระเงินมดัจ าแลว้ ทางบรษิทัฯ ถอืวา่ท่านไดย้อมรบัใน
ขอ้ตกลงและเง่ือนไข ทีบ่รษิทัไดร้ะบุไวข้า้งตน้ทุกประการ 

 
 
เง่ือนไขการเดนิทาง 
1) บรษิทัฯ มสีทิธิท์ีจ่ะเปลีย่นแปลงรายละเอยีดบางประการในทวัรนี์ ้เมือ่เกดิเหตสุดุวสิยัจนไม่อาจแกไ้ขได ้
2) บรษิทัฯ ไม่รบัผดิชอบคา่เสยีหายในเหตกุารณท์ีเ่กดิจากสายการบนิ ภยัธรรมชาต ิและอืน่ๆทีอ่ยูน่อกเหนือการควบคมุของ

ทางบรษิทัฯหรอืคา่ใชจ้า่ยเพิม่เตมิทีเ่กดิขึน้ทางตรงหรอืทางออ้ม เชน่ การเจ็บป่วย, การถกูทารา้ย, การสญูหาย, ความลา่ชา้ 
หรอืจากอบุตัเิหตตุา่งๆ 

3)  หากทา่นยกเลกิกอ่นรายการทอ่งเทีย่วจะสิน้สดุลง ทางบรษิทัฯ จะถอืวา่ทา่นสละสทิธิแ์ละจะไม่รบัผดิชอบคา่บรกิารทีท่า่นได ้
ช าระไวแ้ลว้ไม่วา่กรณีใดๆ ทัง้สิน้ 

4)  บรษิทัฯ จะไม่รบัผดิชอบตอ่การหา้มออกนอกประเทศ หรอื หา้มเขา้ประเทศ อนัเน่ืองมาจากมสีิง่ผดิกฎหมาย หรอืเอกสาร
เดนิทางไม่ถกูตอ้ง หรอื การถกูปฏเิสธในกรณีอืน่ๆ 

5) รายการนีเ้ป็นเพยีงขอ้เสนอทีต่อ้งไดร้บัการยนืยนัจากบรษิทัฯ อกีคร ัง้หน่ึง หลงัจากไดส้ารองทีน่ั่งบนเคร ือ่ง และโรงแรมทีพ่กั
ในตา่งประเทศเป็นทีเ่รยีบรอ้ย แตอ่ยา่งไรก็ตามรายการนีอ้าจเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม 

6)  ราคานีค้ดิตามราคาตั๋วเคร ือ่งบนิในปัจจบุนั หากราคาตั๋วเคร ือ่งบนิปรบัสงูขึน้ บรษิทัฯ สงวนสทิธิท์ีจ่ะปรบัราคาตัว๋เคร ือ่งบนิ
ตามสถานการณด์งักลา่ว 

7) กรณีเกดิความผดิพลาดจากตวัแทน หรอื หน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง จนมกีารยกเลกิ ลา่ชา้ เปลีย่นแปลง การบรกิารจากสาย
การบนิบรษิทัฯขนสง่ หรอื หน่วยงานทีใ่หบ้รกิาร บรษิทัฯจะดาเนินโดยสดุความสามารถทีจ่ะจดับรกิารทวัรอ์ืน่ทดแทนให ้แต่
จะไม่คนืเงนิใหส้าหรบัคา่บรกิารน้ันๆ 

8)  มคัคเุทศก ์พนักงาน และตวัแทนของบรษิทัฯ ไม่มสีทิธิใ์นการใหค้ าสญัญาใดๆ ทัง้สิน้แทนบรษิทัฯ นอกจากมเีอกสารลงนาม
โดยผูม้อีานาจของบรษิทัฯ กากบัเทา่น้ัน 

9) หากไม่สามารถไปเทีย่วในสถานทีท่ีร่ะบใุนโปรแกรมได ้อนัเน่ืองมาจากธรรมชาต ิความลา่ชา้ และความผดิพลาดจากทางสาย
การบนิ จะไม่มกีารคนืเงนิใดๆทัง้สิน้ แตท่ ัง้นีท้างบรษิทัฯจะจดัหารายการเทีย่วสถานทีอ่ืน่ๆมาให ้โดยขอสงวนสทิธิก์ารจดัหา
นีโ้ดยไม่แจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

10) เมือ่ทา่นออกเดนิทางไปกบัคณะแลว้ ทา่นงดการใชบ้รกิารรายการใดรายการหน่ึง หรอืไม่เดนิทางพรอ้มคณะถอืวา่ทา่นสละ
สทิธิ ์ไม่อาจเรยีกรอ้งคา่บรกิาร และเงนิมดัจาคนื ไม่วา่กรณีใดๆ ทัง้สิน้ 

11)  ในกรณีทีลู่กคา้ตอ้งออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรณุาตดิตอ่เจา้หนา้ทีข่องบรษิทัฯ กอ่นทกุคร ัง้ มเิชน่น้ันทางบรษิทัฯ จะ
ไม่รบัผดิชอบคา่ใชจ้า่ยใดๆ ทัง้สิน้ 

 
12) กรณีเจ็บป่วยจนไม่สามารถเดนิทางไดซ้ ึง่จะตอ้งมใีบรบัรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรบัรองบรษิทัฯจะพจิารณาเลือ่นการเดนิทางของท่าน

ไปยงัคณะตอ่ไปแต่ทัง้นีท่้านจะตอ้งเสยีค่าใชจ้า่ยทีไ่ม่สามารถเรยีกคนืได ้เชน่คา่ตั๋วเคร ือ่งบนิค่าหอ้ง ค่าธรรมเนียมวซีา่ตามทีส่ถานทูตฯ 
เรยีกเก็บ และค่าใชจ้า่ยอืน่ๆทีเ่กดิขึน้ตามจรงิ ในกรณีทีไ่ม่สามารถเดนิทางได ้

13) กรณียืน่วซีา่แลว้ไม่ไดร้บัการอนุมตัวิซีา่จากทางสถานทูต (วซีา่ไม่ผ่าน) และท่านไดช้าระค่าทวัรห์รอืมดัจามาแลว้ ทางบรษิทัฯ คนืค่า
ทวัรห์รอืมดัจาให ้แต่ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการหกัค่าบรกิารยืน่วซีา่, ค่าวซีา่ และค่าใชจ้า่ยบางสว่นทีเ่กดิขึน้จรงิเป็นกรณีไป (อาท ิ
กรณีออกตั๋วเคร ือ่งบนิไปแลว้ หรอืไดช้าระค่าบรกิารในส่วนของทางเมอืงนอกเชน่ โรงแรม ฯลฯ ไปแลว้) ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการ
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หกัเก็บค่าใชจ้า่ยจรงิทีเ่กดิขึน้แลว้กบัท่านเป็นกรณีไป 
14) กรณีวซีา่ผ่านแลว้ แจง้ยกเลกิกอ่นหรอืหลงัออกตั๋วโดยสาร บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการ ไม่คนืค่าทวัรท์ ัง้หมด 
15) กรณีวซีา่ผ่านแลว้ แต่กรุป๊ออกเดนิทางไม่ได ้เน่ืองจากผูเ้ดนิทางท่านอืน่ในกลุม่โดนปฏเิสธวซีา่ หรอืไม่ว่าดว้ยสาเหตใุดๆก็ตาม ทาง

บรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการหกัเก็บค่าใชจ้า่ยจรงิทีเ่กดิขึน้แลว้กบัท่านเป็นกรณีไป 
16) กรณีผูเ้ดนิทางไม่สามารถเขา้-ออกเมอืงได ้เน่ืองจากเอกสารปลอมหรอืการหา้มของเจา้หนา้ทีไ่ม่ว่าเหตผุลใดๆ ก็ตามทางบรษิทัของ

สงวนสทิธิใ์นการ ไม่คนืค่าทวัรท์ ัง้หมด 
17) ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิร์าคานีเ้ฉพาะนักท่องเทีย่วชาวไทยและท่องเทีย่วเป็นหมู่คณะแบบ Join Tour เท่าน้ัน กรณีตอ้งการตดักรุป๊

เหมาโปรดสอบถามทางบรษิทัอกีคร ัง้ หากเป็นนกัท่องเทีย่วชาวตา่งชาต ิหรอื พระสงฆ ์โปรดสอบถามทางบรษิทัอกีคร ัง้ 
18) ในกรณีทีลู่กคา้ตอ้งออกตั๋วโดยสารภายในประเทศกรณุาตดิตอ่เจา้หนา้ทีข่องบรษิทัฯกอ่นทุกคร ัง้มเีชน่น้ันทางบรษิทัฯจะ ไม่รบัผดิชอบ

ค่าใชจ้า่ยใดๆทัง้สิน้ 
19) หากมกีารยกเลกิการจองทวัรห์ลงัไดท้ าการยืน่วซีา่เรยีบรอ้ยแลว้บรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการน าเล่มพาสปอรต์ไปยกเลกิวซีา่ในทุก

กรณีไม่ว่าค่าใชจ้า่ยในการยืน่วซีา่จะรวมหรอืแยกจากรายการทวัรก็์ตาม 
 
ขอ้ความซึง่ถอืเป็นสาระส าหรบัท่านผูม้เีกยีรตซิ ึง่รว่มเดนิทาง 
ทางบรษิทัฯ เป็นตวัแทนในการจดันาสมัมนา และการเดนิทางทีม่คีวามช านาญ โดยจดัหาโรงแรมทีพ่กั อาหาร ยานพาหนะ และ
สถานทีท่่องเทีย่วพรอ้มทัง้การสมัมนา ดูงาน เพือ่ความสะดวกสบาย และเกดิประโยชนส์ูงสุดในการเดนิทาง ทัง้นีท้างบรษิทัฯ ไม่
สามารถรบัผดิชอบในอุบตัเิหตุหรอืความเสยีหายทีเ่กดิจากโรงแรมทีพ่กั ยานพาหนะ, อนัเน่ืองจากอุบตัเิหตุรวมถงึภยัธรรมชาติ, 
โจรกรรม, วนิาศกรรม, อคัคภียั, การผละงาน, การจลาจล, สงครามการเมอืง, การผนัผวนของอตัราแลกเปลีย่นเงนิตราระหว่าง
ประเทศ, การนัดหยุดงาน, ความล่าชา้ของเทีย่วบิน, สายการเดนิเรอื, รถไฟ, พาหนะทอ้งถิน่, ตลอดจนการถูกปฏเิสธออกวซีา่
จากกงสุล และ / หรอื ส่วนงานที่เกีย่วขอ้งกบัสถานเอกอคัรราชทูต รวมถึงผูม้ีอ านาจท าการแทนประจ าประเทศไทย (โดยไม่
จ าตอ้งแสดงเหตุผล เน่ืองจากเป็นสทิธพิเิศษทางการทูต) ซ ึง่อยู่เหนือการควบคมุของบรษิทัฯ หมายรวมถงึในระหวา่งการเดนิทาง
ทอ่งเทีย่วทัง้ใน หรอื ตา่งประเทศ แต่ทางบรษิทัฯ มคีวามคุม้ครอง และประกนัอบุตัเิหตุ ตามเงือ่นไขทีบ่รษิทัฯ ทีร่บัประกนัในกรณีที่
ผูร้ว่มเดนิทางถกูปฏเิสธโดยเจา้หนา้ทีต่รวจคนเขา้เมอืงของประเทศไทย และ/หรอื ตา่งประเทศ มใิหเ้ดนิทางออก หรอื เขา้ประเทศ 
เน่ืองมาจากความประพฤต ิพฤตกิรรมของผูเ้ดนิทาง ไม่ปฏบิตัติามกฎระเบยีบดา้นการความคมุโรคตดิตอ่เฉพาะพืน้ทีม่กีารปลอม
แปลงเอกสารเพื่อการเดนิทาง รวมถงึมีสิง่ผิดกฎหมาย บรษิทัฯ จะไม่คนืค่าใชจ้่ายใดๆ รายละเอยีดดา้นการเดนิทาง อาจมีการ
เปลีย่นแปลงไดต้ามความจ าเป็น หรอืเพื่อความเหมาะสมทัง้ปวง โดยมิตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ ทัง้นีก้ารขอสงวนสทิธดิงักล่าว
บรษิทั จะยดึถอืและค านึงถงึผลประโยชนต์ลอดจนความปลอดภยัของทา่นผูม้เีกยีรต ิซ ึง่รว่มเดนิทางเป็นส าคญั      
เอกสารในการยืน่วซีา่ท่องเทีย่วอนิเดยีแบบออนไลนไ์มต่อ้งมาแสดงตวั 

 รูปถา่ยส ี(ถา่ยมาไม่เกนิ 3 เดอืน ขนาด 2×2 นิว้) 1  รปู พืน้หลงัสขีาว 
 ส าเนาหนงัสอืเดนิทางมอีายุมากกวา่ 6 เดอืน   
 ส าเนาบตัรประชาชน 1 ชดุ 
 ส าเนาทะเบยีนบา้น 1 ชดุ 
 ส าเนาหน้าวซีา่ทีเ่คยเดนิทางไปประเทศอนิเดยี 1 ชดุ (หากม)ี 

(เอกสารทั้งหมดสามารถถ่ายรูปหรือแสกนด์ส่งผ่านอเีมลล์ หรือไลน์  หรือ จดหมายได้เลยคะ ) 


