
 

 
  

 

 

 

 

 

 

 



 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 "แคชเมยีร"์ โรแมนตกิพกั บา้นเรอื วมิานบนดนิแหง่แคชเมยีร.์ 
หนึ่งในเมืองที่น่าเที่ยวดินแดนทางตอนเหนือของอินเดียในวงล้อมของสองวัฒนธรรม อินเดียและปากีสถาน มงกุฎ

เพชรแห่งอินเดียที่สวยที่สุด จนได้รับการกล่าวขานให้เป็น "สวิตเซอร์แลนด์แห่งเอเชีย"  

จดุเดน่ของรายการทวัร์ …. KASHMIR …สวรรคบ์นดนิเหนอืแดนภารตะ 

❤ เทีย่วทกุพกิดัไฮไลท ์ศรนีาคา พาฮาลแกม กลุมารค์ & โซนามารค์  

❤ พกัหบุเขา โลเคชัน่ยอดนยิมภาพยนตรข์องชาวอนิเดยี (บนยอดเขาหมิาลยั 1 คนื) 

❤ นอนโรงแรมบา้นเรอื เพือ่ยอ้นอดตียคุวคิตอเรยี ราชนิแีหง่องักฤษ  

❤ ลอ่งเรอืซคิารา่ลอ่งทะเลสาบดาล ชอ้ปปิง้ถิน่ผา้พาสมนิา่กลางทะเลสาบ 

❤ ขีม่า้ชมววิ พาฮาลแกม (Pahalgam) หบุเขาแกะแหง่แคชเมยีร ์ 

❤ ชม“ทชัมาฮาล” อนสุรณร์กันรินัดร์ มรดกโลกเหนอืกาลเวลา สิง่มหศัจรรยข์องโลก 

และศลิปะชัน้เอกของยคุราชวงศโ์มกลุ ณ พระราชวงัอคัระฟอรด์ 

❤ ทีพ่กัด.ี. มอีาหารไทย....รายการครบ  

❤ประกนัอบุตัเิหตสุว่นบคุลและสขุภาพครอบคลมุการตดิโควดิและการรกัษาในตา่งประเทศและ

ตอ่เนือ่งในประเทศไทย 



 

 
  

 

รายการทอ่งเทีย่ว 

วันแรก (1)  
เวลา 00.30 น.  (เที่ยงคนื) 

คณะพรอ้มกนั ณ ทา่อากาศยานสวุรรณภูม ิชัน้ 4   กรงุเทพฯ 

00.30 น.  คณะพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ชั้น4  พบเจ้าหน้าที่บริษัทคอยต้อนรับและอ านวยความสะดวกเรื่อง

สัมภาระและเอกสารการเดินทางแก่ท่าน  

กระเป๋าเล็กถือติดตัวขึ้นเครื่องบิน 

 กรุณางดน าของมีคม ทุกชนิด เช่น มีดพับ กรรไกรตัดเล็บทุกขนาด ตะไบเล็บ เป็นต้น กรุณาใส่ในกระเปา๋

เดินทางใบใหญ่ห้ามน าติดตัวขึ้นเครื่องบิน 

 วัตถุที่เป็นลักษณะของเหลว อาทิ ครีม โลชั่น น้ าหอม ยาสีฟัน เจล สเปรย์ และเหล้าเป็นต้น จะถูกท าการ

ตรวจอย่างละเอียดอีกครั้ง โดยจะอนุญาตให้ไม่เกิน 10 ชิ้น ในบรรจุภัณฑ์ละไม่เกิน 100 ml.  

(แนะน าให้โหลดของที่ไม่จ าเป็นลงใต้ท้องเครื่อง เพราะเจ้าหน้าที่อินเดียตรวจค่อนขา้งละเอียด เพื่อเปน็การไม่เสยีเวลา แนะน าให้

ถือเฉพาะกระเปา๋ถือขนาดเลก็และของมีคา่ขึ้นเครื่องเท่านั้น) **หมายเหต*ุ* สายการบิน SPICEJET ไม่มีบริการอาหาร 

*****บรกิารชดุอาหารเชา้ ณ สนามบนิสวุรรณภมูิ**** 

หมายเหต ุ: โปรดเตรียมวัคซีนพาสปอรต์หรือเอกสารการได้รับวัคซีน Covid19(International Vaccine Certificate)

ขณะเช็คอิน  

****ท าไม !! ต้อง สไปซ์เจ็ท“สายการบินประหยัดของอินเดีย อีกหนึ่งทางเลือกเพื่อการเดินทางที่ประหยัด” ให้บริการไปยัง

จุดหมายปลายทางประมาณ 50 แห่ง รวมถึงมากกว่า 40 แห่งในอินเดีย ศูนย์กลางหลักของสายการบินตั้งอยู่ที่ท่าอากาศยาน

นานาชาติเจนไน ท่าอากาศยานนานาชาติเดลี อินทิรา คานธีและอื่นๆอีกมากมาย  

 

03.45 ออกเดินทางจาก กรุงเทพฯ สู่ เมืองเดลลี(New Delhi) โดยสายการบิน Spice Jet เที่ยวบินที่ SG741  

06.20 น.  เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติอินทิราคานธีร์ เมืองเดลลี(New Delhi) ตามเวลาท้องถิ่นผ่านพิธีการตรวจคน

เข้าเมืองและตรวจรับสัมภาระ (เวลาที่อินเดียช้ากว่าประเทศไทย 1.30 ชั่วโมง) 

จากนั้น. น าท่านเดินทางสู่อาคารผู้โดยสารภายในประเทศเพื่อต่อเครื่องเข้าสู่เมืองศรีนาคา( แคชเมียร์ ) เชคอินโหลดสัมภาระ 

ณ อาคารบินภายในประเทศ 

09.20 น. เหินฟ้าสู่ เมืองศรีนาคา (Srinagar) แคชเมียร์ (Kashmir) โดยสายการบิน SPICEJET เที่ยวบินที่ SG4 8963 

11.00 น. เดินทางถึงสนามบินศรีนาคา (Srinagar) ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและพร้อมรับสัมภาระแล้ว 



 

 
  

 

จากนั้น น าทา่นเดินทางสู่ “แคชเมียร์ "ดินแดนแห่งสวรรค์บนดิน" โดยขบวนรถเทมโบ จากค ากล่าวเล่าขานกันปากต่อปากว่า ถ้า

มาแคชเมียร์ ต้องไม่พลาดกับการไปสัมผัสเมือศรีนาคา เมืองหลวงในฤดูร้อน ที่ตั้งอยู่บนระดับความสูง 1,730 เมตร เมืองที่

ได้เชื่อว่าเป็นดินแดนแหง่ทะเลสาบและสายน้ า สวนดอกไม้ ทิวทัศน์แห่งขุนเขาและงานศิลปะที่ประดิษฐ์จากไม้ รวมทั้งการ

ได้ไปชมสวนดอกไม้ที่ได้ขึ้นชื่อว่าสวยที่สุดแห่งหนึ่งในโลก นั้นคือการตกแต่งสวนสวยด้วยงานศิลปะที่ผสมผสานจาก

หลายหลายรูปแบบ…  

เที่ยง    บริการอาหารกลางวัน  ณ ภัตาคาร (เมืองศรีนาคา)   

จากนั้น ออกเดินทางจากศรีนาคาสู่ หมู่บ้านพาฮาแกม (Pahalgam)  แคชเมียร์สถานที่ถ่ายท าหนังสุดฮิตของอินเดีย 

หรือหุบเขาแกะ แห่งแคชเมียร์เดิมเป็นหมู่บ้านของคน

เล้ียงแกะ  อยู่ห่ างจากศรีนาการ์ออกไปอีก  90 

กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทาง 3 ชั่วโมง เป็นสถานที่ที่

ภาพยนตร์นิยมมาถ่ายท ากันที่นี่ ได้รับการขนานนาม

ว่าเป็นเหมือน “สวิตเซอร์แลนด์” พาฮาลแกม คือ

ในช่วงฤดูหนาวจะมีแต่หิมะปกคลุม อากาศหนาวเย็น 

น้ าในล าธารเย็นเฉียบ  แม่น้ าสายย่อยๆจะบรรจบ

รวมกันเป็น “แม่น้ าลิดดาร์” (Liddar) เป็นแม่น้ าสาย

ส าคัญในพาฮาลแกม นอกจากนี้ยังมีร้านค้าต่างๆ

มากมาย ไม่ว่าจะเป็นร้านอาหาร ร้านขาย 

   เสื้ อผ้ าและสิ นค้ าต่ างๆโดย เฉพ าะ หญ้ าฝรั่ น 

(Saffron) มีสรรพคุณลดโคเลสเตอรอลในร่างกาย มีขายอยู่ทั่วไปทั่วทั้งแคชเมียร์แต่ที่พาฮาลแกมคือแหล่งปลูก

หญ้าฝรั่นที่ใหญ่ที่สุด มีคุณภาพดีกว่าที่อื่นนอกจากนี้ยังสามารถท ากิจกรรม ปิกนิก ตกปลา ขี่ม้าชมวิวรอบภูเขา

หมู่บ้านที่อยู่บนที่มีความสูง 2,130 เมตร เหนือระดับน้ าทะเล 



 

 
  

 

ระหว่างทาง ชมแวะจอดรถถ่ายรูปกับวิวทิวทัศน์ที่งดงามสุดที่หยุดกดชัตเตอร์เลยทีเดียว..  …และสองข้างทางท่านจะผ่านพบ

วิถีชีวิตของชาวแคชเมียร์ที่หลากหลาย เช่นหมู่บ้านที่ท า ครกหิน หมู่บ้านที่ท าไม้แบดส าหรับกีฬาคลิกเก็ต ที่เราจะ

พบเห็นชาวแคชเมียร์เล่นกีฬาประเภทนี้ได้ตามสนามทั่วไปไม้แบดนี้ท ามาจากต้นหลิว (Willow Tree) ซึ่งพบเห็น

ได้ทั่วไปทั้งในและนอกเมือง แต่จะพบเห็นได้มาก นอกจากนี้ จะได้เห็นทุ่งโล่งๆ ซึ่งในฤดูใบไม้ร่วงประมาณเดือน

ตุลาคม ท้องทุ่งแห่งนี้เป็นแหล่งปลูกหญ้าฝรั้น หรือ Saffron ที่ใหญ่ที่สุด ลักษณะดอกจะเป็นสีม่วง ว่ากันว่าเกสร

ของหญ้า ฝรั้นมีสรรพคุณในการช่วยลดคลอเรสเตอรอลได้ดีตลอดสองข้างทางชมทิวทัศน์ที่สวยงาม 

 

 

 

 

 

 

 

 

บ่าย  น าท่านอิสระชมเมืองพาฮาลแกม (Pahalgam) ที่นี่ คือ ดินแดนสรวงสวรรค์ของแคชเมียร์ นักท่องเที่ยวจากทั่ว

สารทิศต่างยกย่องให้ ดินแดนแห่งนี้เป็นสถานที่ที่สวยที่สุดในโลก ซึ่งหากคุณยังไม่เชื่อก็ต้องมาพิสูจน์ด้วยตัวเอง

เท่านั้น……ค าวา่ พาฮาลแกม หมายถงึ หมู่บ้านของคนเลี้ยงแกะ (Village of Shepherds) หรือ หุบเขาแกะ และ

ด้วยทัศนียภาพอันงดงามจนน่าทึ่งของพาฮาลแกม....ดินแดนแห่งนี้ได้รับความสนใจจากนักสร้างภาพยนตร์  จน

กลายเป็นสถานที่มีชื่อเสียง ที่สุดของอุตสาหกรรมภาพยนตร์ของอินเดีย หรือเลือกเดินเล่นซื้อสินค้าพื้นเมืองไม่ม

ว่าจะเป็นผ้าพัชมีน่า เปเปอร์มาเช่  ชุดพื้นเมือง  เครื่องประดับฯลฯ อิสระตามอัธยาศัย นัดเวลาทานอาหารเย็น  

....ที่นี่ คือ ดินแดนสรวงสวรรค์ของแคชเมียร์นักท่องเที่ยวจากทั่วสารทิศต่างยกย่องให้ ดินแดนแห่งนี้เป็นสถานที่

ที่สวยที่สุดในโลก ซึ่งหากคุณยังไม่เชื่อก็ต้องมาพิสูจน์ด้วยตัวเองเท่านั้น.... 

ค่ า บริการอาหารเย็น ณ โรงแรมอิสระพักผ่อนตามอัธยาศัย 

ทีพ่กัโรงแรม Hotel Green Hights Resort ( หรอืเทยีบเทา่ )  

หบุเขาพาฮาลแกม 

• เทีย่วพาฮาแกม สวยตลอดป ี

• ช่วงปลายเดือนพฤศจิกายน-มีนาคม ววิทิวทัศน์สวย บนยอดเขาปกคลุมด้วยหิมะ 

• ช่วงเดือนเมษายน-พฤษภาคม วิวทิวทัศน์สวย ระหวา่งทางมีทุ่งดอกมัสตาร์ดสเีหลือง 

• ชว่งเดอืนมถินุายน-กนัยายน ทุง่หญา้สเีขยีวปา่สนและววิภเูขาทีส่วยงาม อากาศเยน็สบาย 

• ช่วงใบไม้ร่วง เดือนกนัยายน-ตุลาคม มีทุ่งดอกเชฟฟ่อนสีม่วง อากาศเย็นสบาย 

วนัทีส่อง (2) 

 
พาฮาแกม–หุบกลุมารค์-เคเบลิคาร ์-ศรนีาคา B L D 

07.00 น.  บริการอาหารเช้า ณ โรงแรม  

08.00 น. ออกเดินทางโดย ขบวนรถเทมโบ กุลมาร์ค (Gulmarg) ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3-4 ชั ่วโมง กุลมาร์ค

(Gulmarg) สถานที่ท่องเที่ยวสุดฮิตในแคชเมียร์ ที่ได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวทั่วโลก 



 

 
  

 

เป็นภูเขาที่สวยงามที่สดุแหง่หนึ่งในแคชเมยีร ์“กุลมาร์ค”เดิมเรียกเการิมาร์ค ตั้งโดยสุลต่าน ยูซุปชาร์ ในศตวรรษ

ที่ 16 เนื่องจากที่นี่เป็นทุ่งหญ้าที่เต็มไปด้วยดอกไม้ป่าตามฤดูกาล และในปัจจุบันยังเป็นสถานที่ตั้งของสนาม

กอล์ฟ 18 หลุมที่สูงที่สุดในโลก (3,000 เมตรจากระดับน้ าทะเล) และมีสถานที่เล่นสกีในฤดูหนาวด้วย ตลอด

เส้นทางสู่กุลมาร์คจะผ่านทุ่งนาข้าว หมู่บ้านชาวพื้นเมือง ฝูงแกะตามภูเขา และเทือกเขาหิมะสลับซับซ้อนสวยงาม 

ชาวแคชเมียร์กล่าวขานว่าทุ่งหญ้าแห่งดอกไม้ เป็นเส้นทางทีมุ่งสูช่ายแดนปากสีถาน กุลมารค์เป็นแหล่ง

ท่องเทีย่วในฤดูหนาว มรีะดับความสงู 2,730 เมตร จากระดับน ้าทะเล   ในชว่งฤดูรอ้นทีน่ี่จะเป็นทีต่ัง้
ของสนามกอลฟ์ทีส่งูทีส่ดุในโลก โดยรอบท่านจะไดพ้บเห็นกระท่อมรูปทรงแบบในเทพนิยาย และมี
ป่าสนเป็นฉากหลัง  ทีน่ี่ยังสถานเป็นทีถ่่ายท าภาพยนตรอ์กีดว้ย…… 

เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวนั  ณ โรงแรม 

13.00 น ไฮไลท์ของกิจกรรมและการท่องเที่ยวที่กุลมาร์ค น าท่านขึ้นเคเบิลคาร์เฟส 1 (กระเช้าลอยฟ้าหรือกอนโดลา) 

ขึ้นกระเช้ากอนโดล่าเป็นเคเบิลคาร์ไปเฟส1 ระหว่างทางท่านจะได้เห็นวิวของหิมะที่สวยงามพบเห็นหมู่บ้านยิปซี  

และหมู่บ้านของคนท้องถิ่น มองลงไปข้างล่างต้นสนระหว่างทางและหิมะที่สวยงามมาก เห็นวิวทิวเขาของเทีอก

เขาหิมาลัยเมื่อถึงสถานีลงจากกระเช้าแล้ว ท่านจะพบลานหิมะขนาดใหญ่...อิสระให้ท่าน ถ่ายภาพคู่กับภูเขาหิมะ 

สวยงามรอบทิศทาง หากฟ้าเปิดสามารถมองเห็นยอดเขา K2 ทีส่งูเป็นอันดับสองรองจากยอดเขาเอเวอรเ์รส

....ถ่ายรูป และเล่นกจิกรรมตา่งๆในบรเิวณนี้...สนุกสนานกับกจิกรรมน่ังเลือ่นหมิะหรอืสกไีดร้ะหวา่งฤดู
ใบไม้ผลิ มี.ค.-เม.ย. "กุลมาร์ค." เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่ได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวทั่วโลก  และเป็นสถานที่

ท่องเที่ยวแห่งหนุ่งที่คุณไม่ควรพลาด… 

ฤดูการท่องเที่ยวที่สวยงาม : ในฤดูใบไม้ผลิและฤดูร้อนในแคชเมียร์ (เดือนเมษายน-กันยายน) จะมีชื่อเสียงในเรื่องของดอกไม้

และสวนสวย เดือนพฤษภาคม - กรกฏาคม ชมบรรยากาศของทุ่งหญ้าที่เขียวขจี ทุ่งดอกไม้ป่าที่ตัดกับภูเขาหิมะ 



 

 
  

 

รายการเสรมิ...ส าหรบับางทา่นตอ้งการไปอกีจดุชมววิทา่นสามารถขึน้กระเชา้ไปยงั เฟสที่K2 ได้ทั้งนีท้ัง้นัน้ขึน้อยูก่บัสภาพอากาศ 

และความปลอดภยัเป็นส าคัญ เฟสที่K2ไม่เหมาะส าหรับท่านที่มีสุขภาพไม่แข็งแรง หรือมีโรคประจ าตัวเนื่องจาก 

K2 จะมีสภาพอากาศที่เบาบางกว่าปกติ 

• เทีย่วกลุมารก์ สวยตลอดป ี

• ปลายเดือนธนัวาคม-พฤษภาคม กุลมาร์ค จะเต็มไปด้วยลานน้ าแข็ง 

• เดอืนมถินุายน-กนัยายน กลุมารก์ จะเตม็ไปดว้ยทุง่หญา้สเีขยีว อากาศเยน็สบาย 

• เดือนตุลาคม-ปลายเดือนธนัวาคม ทุ่งหญา้ทีกุ่ลมาร์คเริม่แห้ง อากาศหนาว 

• ช่วงปลายเดือนธันวาคม-พฤษภาคม กุลมาร์ค จะเต็มไปด้วยลานน้ าแข็ง เทีย่วได ้

จนถึงเวลานัดหมายน าท่านเดินทางกลับสู่เมืองศรีนาคาตามเส้นทางเดิม........ 

16.30 น.  น าทา่นลอ่งเรือสิคารา (เรือพายแบบแคชเมียร์) ในทะเลสาบดาล ชมทัศนียภาพของเทือกเขาที่ล้อมรอบทะเลสาบ

ดาล ชมสวนผักลอยน้ า วิถีชีวิตชาวบ้านที่อาศัยตามริมน้ า (ใช้เวลาในการล่องเรือประมาณ 1 ชม.) รอบทะเลสาบ 

นกนานาชนิด พืชดอกไม้น้ า ทะเลสาบใสสวยงาม สนุกสนานกลางทะเลสาบเลือกซื้อสินค้าพื้นเมืองของชาวแคช

เมียร์ที่น าของมาขายให้ท่านได้เลือกซื้อในราคา 



 

 
  

 

ค่ า บริการอาหารเย็น ณ โรงแรมบ้านเรือ...อิสระหลังอาหาร สนุกสนานกับการช้อปปิ้งสิ้นค้าเพื้อนเมือง ที่จะมี

พ่อค้าชาวแคชเมียร์พายเรือมาขายให้ถึงที่เลย อาทิ ผ้าพาศมิน่า,เปเปอร์มาเช่,สร้อยคอ,ก าไร,และเครื่องเงินต่างๆ 

มากมาย ...ให้ทุกท่านใช้ความสามารถพิเศษให้เต็มที่กันเลยค่ะาตามความสามารถได้เวลาสมควรพายเรือกลับที่

พัก ..... 
 

07.00 น. บริการอาหารเช้า ณ โรงแรมบ้านเรือ 

08.00 น.   น าทา่นเดนิทางสู ่โซนามารค์ (Sonamarg) (ประมาณ 3 ชั่วโมง) อ้อมกอดหมิาลยัทีโ่ซนามารค์ทอ้งทุง่แหง่ทองค า 

Meadow of gold แห่งแคชเมยีร ์สูงกว่าระดับน้ าทะเล 2,740 เมตร เป็นแหล่งท่องเที่ยวอันมีวิวทิวทัศน์อันสวยงาม 

อยู่บนเส้นทางระหวา่งเมืองศรีนาคากบัเมืองเลห์ ในบริเวณหุบเขาโซนามาร์กนี้มีธารน้ าแข็งสีขาวบริสุทธิ์ที่ปกคลุม

อยู่ตามลาดไหล่เขา อีกทั้งเทือกเขาหิมะที่สะท้อนแสงแดดเป็นประกายสีทอง จึงเป็นที่มาของชื่อ โซนามาร์ค และ

ยังมีเทือกเขาหิมาลัยเป็นฉากหลัง ที่เรียกขานตามท้องถิ่นว่า ทาจิวาส ภูเขาซึ่งปกคลุมไปด้วยหิมะตลอดปี มีแม่น้ า

สินธ์ ลดเลี้ยวผ่านหุบเขาในอีกฟากของถนน “โซนามาร์ค” เป็นสถานีเริ่มต้นที่จะมุ่งหน้าไปยงัลาดัคห์ หรือเป็นรู้จัก

วนัทีส่าม (3) 

 
(แคชเมยีร์) ศรนีาคา-โซนามารค์-ศรีนาคา B L D 

 House Boats...!!!                                             
                                                                     
                                                               
                                                              
                                    
   
                                                                    
                                           (Dal lake)             
                                                              
                                                       

                                                                    
                       

                                                       



 

 
  

 

กันดีในชื่อว่า “ประตูสู่ลาดัคห”์ เสน้ทางนี้จะเป็นเสน้ทางที่มทีวิทัศน์สวยงาม ตลอดสองขา้งทาง ยังม ี

“ธารน้ าแข็งกราเซีย” (Thajiwas Glacier) ที่เกิดจากการทับถมของหิมะมายาวนาน ละลายเป็นธารน้ าแข็งตาม

แนวเขา....ตลอดเส้นทางจึงเป็นเส้นทางที่ให้ขับรถไปถ่ายรูปไป...เลยทีเดียว 

 

เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ห้องอาหารโรงแรม (โซนามาร์ค)    ชมวิวที่กว้างไกลชนิดกล้องเก็บไม่หมด 

บ่าย อิสระ ชม กราเซยีน้ าแขง็โซนามาร์ค ธรรมชาติสัมผัสอากาศสบายๆ ชมวิวภูเขาที่ปกคลุมด้วยหิมะและสองฟากฝั่ง

ถนนที่เต็มไปด้วยธารน้ าแข็ง ถนนบางช่วงต้องตัดผ่านช่องน้ าแข็งขนาดใหญ่ ที่นี่จะมีกิจกรรมแบบแคชเมียร์ให้

ท่านได้ลองหาประสบการณ์ (ในช่วงฤดูหนาวธ.ค. – เม.ย.)  

โปรแกรมแนะน า ...ทา่นทีห่ลงใหลในธรรมชาต ิสามารถขีม่า้ชมความงามของกลาเซียร์อย่างไกล้ชิดมากขึ้น หรือ สนุกการนั่งค่า

ขี่ม้า 600-800 รูปี (ไม่รวมในค่าทัวร์ โปรดสอบถามรายละเอียดจากหัวหน้าทัวร์)  

 

 

 

 

 

 

 

ได้เวลาพอสมควรเดินทางกลับสู่ศรีนาคาในเส้นทางเดิม ระหว่างแวะชมหรือซื้อผลไม้แห้งต่างๆอุดหนุนสิ้นค้าโอท๊อปที่ชาวแคช

เมียร์ ท าเองจากธรรมชาติไร้สารปรุงแต่ง อร่อยมาก 

 



 

 
  

 

17.00 น.  ชมสวนนิชาท (Nishat) เป็นสวนที่ใหญ่ที่สุด มีต้นเมเปิลอายุกว่า 400 ปี ต้นปอปลาร์ ต้นทิวลิป และดอกไม้นานา

ชนิดตามฤดูกาล ตั้งอยู่ริมทะเลสาบดาล มีภูเขา  Zabarwan ซึ่งตั้งเป็นฉากหลัง เป็นสวนโมกุล (Mughal 

Gardens) สวนสวรรค์แห่งดอกไม้ ช่วงเดือนมีนาคมถึงเมษายน ดอกไม้เมืองหนาวออกดอกชูช่ออย่างสวยงาม 

สวนโมกุล ได้แบ่งออกเป็นส่วนๆ 3 ส่วน ซึ่งภายในสวนมีการประดับตกแต่งในแบบสไตล์สวนเปอร์เซีย ซึ่ง

ประกอบไปด้วย สระน้ า ล าธารและแปลงไม้ดอก 

ชม สวนชาลิมาร์ (Shalimar Garden) เป็นสวนดอกไม้ที่สร้างขึ้นสมัยราชวงศ์โมกุล ก่อสร้างโดยจักรพรรดิ 

JEHANGIR เพื่อภรรยา Nur Jehan และเมืองศรีนาคา แคชเมียร์ เป็นที่มีชื่อเสียงในการจัดสวนตามแบบสมัยของ

ราชวงศ์โมกุล เนื่องจากภูมิอากาศเย็นเหมาะสมในการเจริญเติบโตของต้นไม้ ดอกไม้เมืองหนาว จึงกลายเป็นที่

ประทับพักผ่อนของกษัตริย์ราชวงศ์โมกุลในอดีต ชมต้นเมเปิลอายุกว่า 400 ปี ต้นปอปลาร์ ดอกทิวลิป และดอกไม้

นานาชนิดตามฤดูกาล  

ฤดูการท่องเที่ยวที่สวยงาม : ในฤดูใบไม้ผลิและฤดูร้อนในแคชเมียร์ (เดือนเมษายน-กันยายน) จะมีชื่อเสียงในเรื่องของดอกไม้

และสวนสวย โดยสวนที่มีชื่อเสียงมากได้แก่ สวนโมกุล ที่สร้างในสมัยของราชวงศ์โมกุลแทบทั้งสิ้น ส าหรับต้นไม้ที่มี

ความสวยงามและโดดเด่น คือ ต้นชีน่า หรือต้นเมเปิ้ล ซึ่งใบของต้นไม้นี้มีสีแดงเพลิงสวยงาม และใบจะเปล่ียนสีไป

ตามฤดูกาล 

จากนั้น  น าทา่นชมโรงงานพรมเปอรเ์ซยี สมควรแก่เวลาน าท่านเขา้สู่ที่พัก ณ โรงแรมลอยน้ า ชื่นชมทัศนียภาพขอเทือกเขาที่

ล้อมรอบทะเลสาบเมืองศรีนาคา ได้เวลาอัน

สมควรน าทา่นสูบ่า้นเรอืในทะเลสาบ ในเมืองศรี

นาคา บ้านเรือนี้ถือก าเนิดจากสมัยที่เจ้าผู้ครอง

แคว้นแคชเมียร์ยังครองอ านาจกับ อังกฤษที่เข้า

มาปกครองอินเดีย และไม่อนุญาตให้อังกฤษมี

กรรมสิทธิ์ในที่ดิน คนอังกฤษจึงหาทางออกด้วย

การสร้างบ้านเรือลอยล าอยู่ในทะเลสาบแทน 

ค่ า    บรกิารอาหารเยน็ ณ โรงแรมบา้นเรอื... 

     ทีพ่กัโรงแรมเรอื DELUXE HOUSE BOAT อสิระพกัผอ่นตามอธัยาศยั 

 

 



 

 
  

 

วนัทีส่ี ่(4) 

 
(แคชเมยีร)์ ศรนีาคา- เดลล-ี อคัรา B L D 

08.00 น.   บริการอาหารเช้า ณ โรงแรมบ้านเรือ 

09.00 น. น าทา่นชมจามามสัยดิ “Jama Masjid” ซึ่งสร้างเป็นครั้งแรกสมัยสุลต่านสิคานเดอร์ และบูรณะต่อมาอีกหลายสมัย 

เป็นมัสยิดที่สร้างด้วยรูปแบบของสถาปัตยกรรมแบบจีนและเนปาล ด้วยหลังคาทรงสี่เหล่ียม ภายในมีเสาที่ตัดจาก

ต้นซีดาลทั้งต้นกว่า 300 ต้น ได้เวลาสมควรก่อนกลับที่พัก 

 

 

 

 

 

 

 

11.00 น. บริการอาหารกลางวัน ณ โรงแรมบ้านเรือ 

จากนั้น น าท่านเดินทางสู่สนามบินภายในประเทศเพื่อเดินทางกลับสู่เมืองเดลลี  

14.40 น. เหริฟา้สูเ่มอืงเดลล ี(New Delhi) โดยสายการบนิ SPICEJET (SG) เทีย่วบนิที ่SG144 

 (เครือ่งบนิแวะจอดเมอืงจามไูมต่อ้งลงจากเครือ่ง) 

17.15 น. ถึง เมืองเดลลี (New Delhi) รับกระเป๋าสัมภาระ  

ค่ า  บริการอาหารค่ า ณ ห้องอาหาร เมืองเดลลี  

หลังอาหาร เดินทางสู่ เมืองอัคระ (ระยะทาง 203 กิโลเมตรเดินทางประมาณ 4 - 5 ชั่วโมง แล้วแต่สภาพการจราจร) 

 “อัครา”อดีตเมืองหลวงของอินเดีย ริมฝั่งแม่น้ ายมุนา (Yomuna) ในรัฐอุตตรประเทศ (Uttar Pradesh) ห่าง

จากทัชมาฮาลเป็นระยะทางประมาณ 2.5 กิโลเมตร เป็นป้อมปราการหินทรายแดงขนาดใหญ่ ที่ได้ชื่อว่าเป็นหนึ่ง

ในมรดกโลกโดยองค์การยูเนสโก (UNESCO) 

เชคอินเข้า  ที่พัก อิสระพักผ่อนตามอัธยาศัย 

ที่พกั ณ HOTEL Sarovar Premier  หรอืเทยีบเทา่  

วนัที่หา้ (5) 

 
 อคัระ - เดลล-ี กรงุเทพ  B L - 

07.00 น. บริการอาหารเช้า ณ โรงแรม 

08.00 น. น าท่านชม ทัชมาฮาล (Taj Mahal) ทัชมาฮาล 

เมืองอัคราประเทศอินเดีย ส่ิงมหัศจรรย์ของโลก

ยุ คกลาง  สุสาน หินอ่ อนที่ ผู้ คน เช่ื อว่ า เป็ น

สถาปัตยกรรมแห่งความรักที่สวยที่ สุดในโลก

สร้างขึ้นโดยสมเด็จพระจักรพรรดิแห่งจักรวรรดิ

โมกุลผู้มีรักมั่นคงต่อพระมเหสีของพระองค์ ...ทัช

มาฮาลถู ก พิ จารณ าใ ห้ เป็ น หนึ่ งใน เจ็ ด ส่ิ ง

มหัศจรรย์ของโลกในยุคใหม่ ซึ่งต้ังอยู่ในสวนริม

ฝั่งแม่น้ ายมุนา ในเมืองอาครา ส่วนที่มีช่ือเสียง



 

 
  

 

ที่สุด คือ หลุมศพของพระนางมุมตัซ มาฮาล ซึ่งถูกสร้างด้วยหินอ่อนสีขาว ศิลาแลง ประดับลวดลายเครื่องเพชร 

พลอย หิน โมราและเครื่องประดับจากมิตรประเทศ ได้รับค ารับรองว่าสร้างขึ้นด้วยสัดส่วนที่วิจิตรและงดงามที่สุด 

กว้างยาวด้านละ 100 เมตร สูง 60 เมตร มีผู้สร้างและออกแบบร่วม 20,000 คน การก่อสร้างกินเวลานานถึง 22 ปี 

ทัชมาฮาลมีเนื้อที่ประมาณ 42 เอเคอร์ เป็นที่ตั้งของมัสยิด มีหออาซาน (หอสูงส าหรับร้องแจ้งเวลาท านมาซ) และมี

สิ่งก่อสร้างอื่น ๆ นายช่างที่ออกแบบ ชื่อ อุสตาด ไอซา ถูกประหารชีวิตเพื่อมิให้ไปออกแบบสถาปัตยกรรมใด ๆ ที่

สวยกว่าได้  

 ชมพระราชวังอัคราฟอร์ด (Agra Fort)  เป็นป้อมปราการประจ าเมืองซึ่งสร้างเป็นก าแพงหินทรายสีแดง ตั้ง

ตระหง่านสวยงาม ด้วยสถาปัตยกรรมแบบอัครา พระเจ้าอัคบาร์สร้างขึ้นในปี ค.ศ. 1565 และสร้างต่อเติมกัน

เรื่อยมาจนถึงรุ่นหลานคือ พระเจ้าชาร์เจฮาน กษัตริย์องค์ที่ 5 ของราชวงศ์โมกุล ซึ่งปรับเปล่ียนจากป้อมปราการ

ทางทหารมาเป็นพระราชวัง มีก าแพงสูงกว่า 20 เมตร และยาว 2.5 กิโลเมตร ภายในอัคราฟอร์ดมีห้องสวยงามที่

สร้างด้วยหินอ่อนแกะสลักฝังโดยรอบ โดยเฉพาะห้องมุขแปดเหล่ียม ซึ่งเป็นห้องที่มีความส าคัญที่สุดภายใน

พระราชวังแห่งนี้และภายในห้องนี้ท่านจะได้พบกับสถานที่ที่กษัตริย์ชาร์จาฮาถูกลูกชายจับมาขังไว้จนสิ้นพระ

ชนน์ พระองค์ถูกกักขังอยู่ถึง 8 ปี จนกระทั่งสวรรคตในปี ค.ศ. 1666 ตามต านานกล่าวว่าให้วันสุดท้ายของชีวิต

พระองค์ใช้เวลาทั้งวันในการจ้องมองเศษกระจกที่สะท้อนภาพของทัชมาฮาล และสิ้นพระชนม์ด้วยเศษกระจกใน

ก ามือ พระองค์ถูกฝังในทัชมาฮาล เคียงข้างพระมเหสีซึ่งพระองค์ไม่เคยลืม มีบางคนกล่าวว่าสมเด็จพระจักรพรรดิ

ชาห์ชะฮัน มิได้ประสงค์ที่จะถูกฝังร่วมกับประมเหสี แต่พระองค์มีแผนการที่จะสร้างสุสานอีกแห่งด้วยหินอ่อนสีด า 

เพื่อเป็นสุสานของพระองค์ แต่ผู้รู้หลายท่านเชื่อว่าพระองค์ประสงค์ที่จะถูกฝังเคียงข้างพระนางมุมตัซ มาฮาล 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

จากนั้น  น าทา่น ช้อปปิ้งสินค้าหัตถกรรม และงานฝีมือพื้นเมือง อาทิเช่นผ้าไหมอินเดียเครื่องประดับ อัญมณี ไม้จันทร์หอม

แกะสลัก ผลิตภัณฑ์จากหินอ่อน ของตกแต่งประดับบ้าน 

12.00 น.  บริการอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

13.00 น. เดนิทางสู ่ทา่อากาศยานนานาชาตอินิทริา คานธี  เมอืงเดลลี (ระยะทางประมาณ 203 กิโลเมตร ใช้เวลา

เดินทางประมาณ 4 – 5 ชั่วโมง แล้วแตส่ภาพการจราจร) 

17.00 น. ถึงสนามบนิทา่อากาศยานนานาชาตอิินทิรา คานธี  เมืองเดลลี ท าการเช็คอนิเคา้เตอร์สายการบนิ SPICEJET 

(SG) รบัตัว๋เครือ่งบนิ และผา่นกระบวนการตรวจคนเขา้เมอืง 

อสิระอาหารค่ าตามอธัยาศยั   เพือ่ความสะดวกในการเชค็อนิและผา่นกระบวนการตรวจคนเขา้เมอืง  

21.05 น.  ออกเดินทางสูก่รงุเทพ ฯ โดยสายการบนิ SPICEJET (SG) เทีย่วบนิที ่SG87 (ไมม่บีรกิารอาหารบนเครือ่ง ) 



 

 
  

 

 

วนัทีห่ก (6) 

 
เดนิทางกลบัถงึกรงุเทพฯ โดยสวสัดภิาพ 

03.00 น.        ถึง...ทา่อากาศสวุรรณภมูโิดยสวัสดภิาพ…….. 

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

 

 

**รายการนี้เป็นเส้นทางกึ่งผจญภัย เหมาะส าหรับผู้เดินทางที่รักและหลงใหลในธรรมชาติอย่าง

แท้จริงและเส้นทางท่องเที่ยวบางครั้งขึ้นอยู่กับสภาพอากาศและความปลอดภัยเป็นส าคัญ***  

หมายเหตุ :  

1. เวลาที่ปรากฏในโปรแกรมกับการปฏิบัติจริงอาจแตกต่างกันเล็กน้อย ขอให้ท่านรับทราบค าแนะน าการเปล่ียนแปลงการนัด 

หมายเวลาในการท ากิจกรรมอีกครั้งจากหัวหน้าทัวร์  

2. บริษัทอาจท าการเปล่ียนแปลงรายการ ได้ตามความจ าเป็นและเหมาะสม แต่จะยึดผลประโยชน์ของลูกค้าเป็นส าคัญ ทั้งนี้ 

ขึ้นอยู่กับสภาวะของสายการบิน โรงแรมที่พัก ภูมิอากาศ ภัยธรรมชาติ การนัดหยุดงานฯลฯ ตลอดจนสภาวะทาง เศรษฐกิจและ

สถานการณ์ทางการเมืองภายใน อันเป็นสาเหตุให้ต้องเล่ือนการเดินทางหรือไม่สามารถจัดพาคณะท่องเที่ยวได้ตามรายการ  
“ราคาทวัรส์ าหรบัลกูคา้ทีถ่อืพาสปอร์ตไทยเทา่นัน้”***พาสปอรต์ตา่งชาตโิปรดตดิตอ่เรา** 

อัตราค่าบริการ  โปรแกรม LOVER แคชเมียร์ 6 วัน 4 คืน)เนื่องจากเป็นตั๋วราคาพิเศษจึงไม่สามารถ REFUND ได้ 

 

ก าหนดวนัเดนิทาง 

อตัราคา่บรกิารหมายเหต:ุ  ผูใ้หญ ่(12 ปี ข ึน้ไป)  

เดนิทางต ัง้แต ่14 ทา่นขึน้ไป 

ผูใ้หญพ่กั 2 ทา่น (พกัหอ้งละ 2-3 

ทา่น) 

พกัเดีย่วเพิม่ 

10-15 ส.ค. 65  

14-19 ก.ย. 65 
34,900 6,500.- 

 

ราคานี*้ผูใ้หญ ่(12 ปี ขึน้ไป) เน่ืองจากเป็นราคาตั๋วกรุป๊หรอืเป็นราคาโปรโมช ัน่ ไม่มรีาคาส าหรบัเด็ก ..บรษิทัฯขอสงวนสทิธิก์รุป๊
ออกเดนิทางตัแ้ต ่14 ทา่นขึน้ไป / หรอืปรบัเปลืย่นราคาหรอืตามทีไ่ดต้กลงกบัทางบรษิทัฯ 

**หากท่านทีจ่ะอกอต ัว๋ภายในประเทศ (เครือ่งบนิ รถไฟ รถทวัร)์กรุณาสอบถามทีเ่จา้หน้าทีทุ่กคร ัง้ก่อนท าการออก
ต ัว๋เน่ืองจากสายการบนิอาจมกีารหรบัเปลีย่น ไฟลท์ หรอื เวลาบนิ โดยไม่ไดแ้จง้ใหท้ราบล่วงหน้า 

สายการบนิ SPICEJET เป็น low cost Airline  หากผูโ้ดยสารตอ้งการยืนยนัการจองกรุณา ช าระค่าโดยสารท ัง้หมด (แบบเต็มจ านวน) 
ภายใน 3 วนั นบัจากวนัทีท่ าการตกลงจองกบัทางเจา้หน้าที ่(กรณีทีจ่่ายมดัจ ามาแลว้) บรษิทัจะออกต ัว๋ผูโ้ดยสารท ัง้หมด 10 วนักอ่นการ
เดนิทาง หากท่านช าระเงินมดัจ าแลว้คอืการยนืยนัทีน่ั่งของท่าน โปรดอ่านเง่ือนไขใหเ้ขา้ใจกอ่นช าระเงิน...ขอบคุณค่ะ/ครบั 

การช าระเงิน  

งวดที่ 1 : ส ารองที่นั่งจ่าย 20,000 บาท / ท่าน ภายใน 3 วันหลังมีการยืนยันกรุ๊ปเดินทางแน่นอนหรือตาม เจ้าหน้าที่ก าหนด  

งวดที่ 2 : ช าระส่วนที่เหลือ 30 วัน ล่วงหน้าก่อนออกเดินทางหรือตามเจ้าหน้าที่ก าหนด 

 

 



 

 
  

 

 

อัตราค่าบริการรวม : 

 ตั๋วเครื่องบินไป-กลับกรุงเทพฯ-เดลี-ศรีนาคา-เดลี-กรุงเทพฯชั้นประหยัดโดยสายการบิน SPICEJET และภายในประเทศที่

ระบุ  

 ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งและค่าประกันภัยสายการบิน  

 ค่าที่พักบนเรือ (Houseboat) ที่ศรีนาคาระดับดีลักซ์ (พักห้องละ 2 ท่าน)ตามระบุในรายการ 

 ค่าที่พักโรงแรมระดับ 3- 4 ดาวตามระบุในรายการ 

 รถโค้ชปรับอากาศรับ-ส่งสนามบินระหว่างอาคารภายในประเทศและต่างประเทศ, และรถTempo ปรับอากาศในแคชเมียร์

ตามระบุในรายการ 

 ค่าอาหารทุกม้ือตามระบุ/ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆ/เคเบิ้ลคาร์เฟส 1 

 ค่าประกันภัยการเดินทางอุบัติเหตุวงเงิน 1,000,000 บาท และ ค่ารักษาพยาบาลในต่างประเทศวงเงิน 1,000,000 บาท 

ค่ารักษาพยาบาลต่อเนื่องในประเทศไทย 50,000 บาท (คุ้มครองผู้เอาประกันภัย อายุระหว่าง 6-75 ปี ในกรณีที่ผู้เอา

ประกันภัยอายุต่ ากว่า 6 ปี หรือ ระหว่าง 76 ปีขึ้นไปจะมีเบี้ยประกันคุ้มครอง 50 % ของจ านวนเงินเอาประกันภัย ทั้งนี้

ขึ้นอยู่กับเง่ือนไขของกรมธรรม์ / ผู้เอาประกันภัยอายุสูงกว่า 85 ปี ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคุ้มครอง) ประกัน

ครอบคลุมการติดโควิดและการรักษาในต่างประเทศ(ต้องมีใบเสร็จโรงพยาบาลเท่านั้น)และหลังจากกลับจากต่างประเทศ

ต่อเนื่องอีก 7 วัน  วงเงินคุ้มครองอาหารเป็นพิษ (โดยแพทย์จะต้องระบุในใบรับรองแพทย์ว่า อาหารเป็นพิษเท่านั้น) แต่

ทั้งนี้ย่อมอยู่ในข้อจ ากัดที่มีการตกลงไว้กับบริษัทประกันชีวิต 

 คา่ธรรมเนยีมวซีา่ส าหรบัหนงัสอืเดนิทางไทย ยืน่แบบออนไลนเ์ทา่นัน้ (ไมต่อ้งโชวต์วั) 

อัตราค่าบริการไม่รวม  

 ค่าจัดท าหนังสอืเดินทาง (PASSPORT) และคา่ท าใบอนุญาตที่กลับเขา้ประเทศของคนต่างชาติหรือคนต่างดา้ว 

 ค่าใช้จ่ายอื่นๆนอกเหนือจากที่ระบุไว้ในรายการและค่าใช้จ่ายส่วนตัวต่างๆ เช่น ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด ฯลฯ 

 ค่าธรรมเนียมน้ ามันของสายการบิน (ถ้ามี) 

 ค่าวซี่าที่มีค่าธรรมเนียมแพงกว่าหนังสือเดนิทางไทย 

 ค่าภาษีหกัณ ที่จา่ย 3% ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% (กรณีออกใบก ากับภาษ)ี 

 ค่าธรรมเนียมการช าระเงินดว้ยบัตรเครดติ VISA 3% AMEX 4% 

 ค่าน้ าหนักเกินพิกัดตามสายการบินก าหนด 20 กิโลกรัม  

 คา่ทปิไกดท์อ้งถิน่,พนกังานขบัรถ วนัละ 50USD ตอ่ทา่น  

 คา่ทปิหวัหนา้ทวัรไ์ทย ทิปหัวหน้าทัวร์แล้วแต่ความพึงพอใจในบริการของท่าน 

 คา่บรกิารยกกระเปา๋ในโรงแรมและสนามบนิ ซึง่ทา่นจะตอ้งดแูลกระเปา๋และทรพัยส์นิดว้ยตวัทา่นเอง 

 
การใหท้ปิตามธรรมเนยีมทางบรษิทัฯมไิดม้ผีลประโยชนใ์ดๆท ัง้ส ิน้ข ึน้อยูก่บัการพจิารณาของทา่นเพือ่

เป็นก าลงัใจใหก้บัไกด ์และคนขบัรถ 

 

ขอ้แนะน าและแจง้เพือ่ทราบ 

 ส าหรับหอ้งพัก 3 เตยีงกรณุาแจง้ลว่งหนา้เพือ่ตรวจสอบกบัทางโรงแรม มบีรกิารเฉพาะบางโรงแรมเทา่นัน้ กรณีเดนิทาง
เป็นผูใ้หญ ่3 ทา่น แนะน าใหเ้ปิดหอ้งพัก 2 หอ้งเพือ่สะดวกกบัทา่นมากวา่  

    กรณีเดนิทางเป็นตัว๋กรุป๊หรอืตั๋วหมูค่ณะ หากออกตัว๋แลว้ไมส่ามารถขอเงนิคนืไดแ้ละไมส่ามารถเปลีย่นวันเดนิทางได ้

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

  หากมกีารช าระมดัจ าทัวรแ์ละตอ้งการยกเลกิไมว่า่กรณีใดๆก็ตามตอ้งช าระคา่บรกิาร ทา่นละ 2,000 บาท 
  ยกเลกิเดนิทาง 30 วันลว่งหนา้กอ่นการเดนิทางหักค่าธรรมเนียมท่านละ 2,000 บาท และใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้จรงิ เชน่ มัด

จ าตั๋วเครือ่งบนิ,วซีา่,ค่าด าเนนิการ (ถา้ม)ี,ค่าโรงแรม,ค่าตั๋วรถไฟ,หรอือืน่ๆ โดยจะมรีาละเอยีดแสดงใหแ้ก่ลูกคา้ไดรั้บ

ทราบ (หมายเหต:ุ ชว่ง Peak season สายการบนิใหม้ดัจ าลว่งหนา้ 2-3 เดอืนกอ่นออกเดนิทาง)  



 

 
  

 

 แจง้ยกเลกิเดนิทาง 15-29 วัน กอ่นการเดนิทาง หัก 50% ของราคาทัวร ์+ คา่ธรรมเนยีม 2,000 บาท 
 แจง้ยกเลกเดนิทาง 0-14 วัน กอ่นการเดนิทาง หัก 100 % ของราคาทัวร ์

***หากมกีารยกเลกิการจองทัวร ์หลังจากยืน่วซีา่เรยีบรอ้ยแลว้บรษัิทของสงวนสทิธิใ์นการน าพาสปอรต์ไปยกเลกิวซีา่ในทกุกรณี 

ไมว่า่คา่ใชจ่า่ยในการยืน่วซีา่จะรวมหรอืแยกจากรายการทัวรก์็ตาม  

ยกเลกิชว่งเทศกาล  
 ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง สงกรานต-์ปีใหม ่50 - 60 วัน ช าระคา่บรกิาร ทา่นละ 2,000 บาท + และใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้จรงิ เชน่ 

มดัจ าตั๋วเครือ่งบนิ,วซีา่,คา่ด าเนนิการ (ถา้ม)ี,คา่โรงแรม,คา่ตั๋วรถไฟ,หรอือืน่ๆ โดยจะมรีาละเอยีดแสดงใหแ้กล่กูคา้ไดรั้บ
ทราบ (หมายเหต:ุ ชว่ง Peak season สายการบนิใหม้ดัจ าลว่งหนา้ 2-3 เดอืนกอ่นออกเดนิทาง)  

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

ขอ้แนะน าและแจง้เพือ่ทราบ 

     กรณีเดนิทางโดยลูกคา้จัดการตั๋วเครือ่งบนิเอง (Land Only) *ในกรณีลูกคา้ด าเนนิการเรือ่งตั๋วเครือ่งบนิเองและมา

เทีย่วร่วมกับคณะ (Join Tour) ลูกคา้ตอ้งด าเนนิการมาพบคณะทัวรด์ว้ยตัวเอง และตอ้งรับผดิชอบค่าใชจ่่ายในการ
มาพบคณะใหญด่ว้ยตวัเอง รวมถงึหากกรณีเทีย่วบนิของคณะใหญเ่กดิความลา่ชา้หรอืยกเลกิ เทีย่วบนิอนัดว้ยสาเหตุ
ใดๆก็ตาม 

เงือ่นไขการเดนิทาง 

1) บรษัิทฯ มสีทิธิท์ีจ่ะเปลีย่นแปลงรายละเอยีดบางประการในทัวรน์ี ้เมือ่เกดิเหตสุดุวสิยัจนไมอ่าจแกไ้ขได ้
2) บรษัิทขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะเลือ่นการเดนิทางในกรณีทีม่ผีูร้ว่มคณะไมถ่งึ 10 ทา่น หรอืตามทีบ่รษัิทฯ ก าหนด 
3) รายการนีเ้ป็นเพยีงขอ้เสนอทีต่อ้งไดรั้บการยนืยนัจากบรษัิทฯ อกีครัง้หนึง่ หลังจากไดส้ารองทีน่ั่งบนเครือ่ง และโรงแรมทีพ่ัก

ในตา่งประเทศเป็นทีเ่รยีบรอ้ย แตอ่ยา่งไรก็ตามรายการนีอ้าจเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม 
4) บรษัิทฯ ไม่รับผดิชอบค่าเสยีหายในเหตุการณ์ทีเ่กดิจากสายการบนิ ภัยธรรมชาต ิและอืน่ๆทีอ่ยู่นอกเหนือการควบคุมของ

ทางบรษัิทฯหรอืคา่ใชจ้า่ยเพิม่เตมิทีเ่กดิขึน้ทางตรงหรอืทางออ้ม เชน่ การเจ็บป่วย, การถกูท ารา้ย, การสญูหาย, ความลา่ชา้ 
หรอืจากอบุตัเิหตตุา่งๆ 

5)  หากท่านยกเลกิกอ่นรายการท่องเทีย่วจะสิน้สดุลง ทางบรษัิทฯ จะถอืวา่ท่านสละสทิธิแ์ละจะไมรั่บผดิชอบค่าบรกิารทีท่่าน
ไดช้ าระไวแ้ลว้ไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้ส ิน้ 

6)  บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบต่อการหา้มออกนอกประเทศ หรอื หา้มเขา้ประเทศ อันเนื่องมาจากมสี ิง่ผดิกฎหมาย หรอืเอกสาร
เดนิทางไมถ่กูตอ้ง หรอื การถกูปฏเิสธในกรณีอืน่ๆ 

7) ราคานี้คดิตามราคาตั๋วเครือ่งบนิในปัจจุบัน หากราคาตั๋วเครือ่งบนิปรับสูงขึน้ บรษัิทฯ สงวนสทิธิท์ีจ่ะปรับราคาตั๋วเครือ่งบนิ
ตามสถานการณ์ดังกลา่ว 

8) กรณีเกดิความผดิพลาดจากตัวแทน หรอื หน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง จนมกีารยกเลกิ ล่าชา้ เปลีย่นแปลง การบรกิารจากสายการ
บนิบรษัิทฯขนสง่ หรอื หน่วยงานทีใ่หบ้รกิาร บรษัิทฯจะดาเนนิโดยสดุความสามารถทีจ่ะจัดบรกิารทัวรอ์ืน่ทดแทนให ้แตจ่ะไม่
คนืเงนิใหส้าหรับคา่บรกิารนัน้ๆ 

9)  มคัคเุทศก ์พนักงาน และตัวแทนของบรษัิทฯ ไมม่สีทิธิใ์นการใหค้ าสญัญาใดๆ ทัง้ส ิน้แทนบรษัิทฯ นอกจากมเีอกสารลงนาม
โดยผูม้อี านาจของบรษัิทฯ ก ากบัเทา่นัน้ 

10) หากไม่สามารถไปเทีย่วในสถานทีท่ีร่ะบุในโปรแกรมได ้อันเนื่องมาจากธรรมชาต ิความล่าชา้ และความผดิพลาดจากทาง
สายการบนิ จะไมม่กีารคนืเงนิใดๆทัง้สิน้ แต่ทัง้นี้ทางบรษัิทฯจะจัดหารายการเทีย่วสถานทีอ่ ืน่ๆมาให ้โดยขอสงวนสทิธิก์าร
จัดหานีโ้ดยไมแ่จง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

11) เมือ่ท่านออกเดนิทางไปกับคณะแลว้ ท่านงดการใชบ้รกิารรายการใดรายการหนึง่ หรอืไมเ่ดนิทางพรอ้มคณะถอืวา่ท่านสละ
สทิธิ ์ไมอ่าจเรยีกรอ้งคา่บรกิาร และเงนิมดัจาคนื ไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้ส ิน้ 

12)  ในกรณีทีล่กูคา้ตอ้งออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรณุาตดิตอ่เจา้หนา้ทีข่องบรษัิทฯ กอ่นทกุครัง้ มเิชน่นัน้ทางบรษัิทฯ จะ
ไมรั่บผดิชอบคา่ใชจ้า่ยใดๆ ทัง้ส ิน้ 

13) กรณีเจ็บป่วยจนไม่สามารถเดนิทางไดซ้ ึง่จะตอ้งมใีบรับรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรับรองบรษัิทฯจะพจิารณาเลื่อนการ
เดนิทางของท่านไปยังคณะต่อไปแต่ทัง้นี้ท่านจะตอ้งเสียค่าใชจ้่ายที่ไม่สามารถเรยีกคืนได ้เช่นค่าตั๋วเครือ่งบนิค่าหอ้ง 
คา่ธรรมเนยีมวซีา่ตามทีส่ถานทตูฯ เรยีกเก็บ และคา่ใชจ้า่ยอืน่ๆทีเ่กดิขึน้ตามจรงิ ในกรณีทีไ่มส่ามารถเดนิทางได ้

14) กรณียืน่วซีา่แลว้ไมไ่ดรั้บการอนุมตัวิซีา่จากทางสถานทตู (วซีา่ไมผ่า่น) และทา่นไดช้าระคา่ทัวรห์รอืมดัจามาแลว้ ทางบรษัิท
ฯ คนืคา่ทัวรห์รอืมดัจ าให ้แตท่างบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการหักคา่บรกิารยืน่วซีา่, คา่วซีา่ และคา่ใชจ้า่ยบางสว่นทีเ่กดิขึน้จรงิ
เป็นกรณีไป (อาท ิกรณีออกตั๋วเครือ่งบนิไปแลว้ หรอืไดช้าระค่าบรกิารในสว่นของทางเมอืงนอกเชน่ โรงแรม ฯลฯ ไปแลว้) 
ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการหักเก็บคา่ใชจ้า่ยจรงิทีเ่กดิขึน้แลว้กบัทา่นเป็นกรณีไป 

15) กรณีวซีา่ผา่นแลว้ แจง้ยกเลกิกอ่นหรอืหลังออกตั๋วโดยสาร บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการ ไมค่นืคา่ทัวรท์ัง้หมด 
16) กรณีวซีา่ผ่านแลว้ แต่กรุ๊ปออกเดนิทางไมไ่ด ้เนื่องจากผูเ้ดนิทางท่านอืน่ในกลุ่มโดนปฏเิสธวซีา่ หรอืไมว่่าดว้ยสาเหตุใดๆก็

ตาม ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการหักเก็บคา่ใชจ้า่ยจรงิทีเ่กดิขึน้แลว้กบัทา่นเป็นกรณีไป 



 

 
  

 

17) กรณีผูเ้ดนิทางไมส่ามารถเขา้-ออกเมอืงได ้เนื่องจากเอกสารปลอมหรอืการหา้มของเจา้หนา้ทีไ่ม่ว่าเหตุผลใดๆ ก็ตามทาง
บรษัิทของสงวนสทิธิใ์นการ ไมค่นืคา่ทัวรท์ัง้หมด 

18) ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิร์าคานี้เฉพาะนักท่องเทีย่วชาวไทยและทอ่งเทีย่วเป็นหมูค่ณะแบบ Join Tour เทา่นัน้ กรณีตอ้งการ
ตัดกรุ๊ปเหมาโปรดสอบถามทางบรษัิทอกีครัง้ หากเป็นนกัท่องเทีย่วชาวตา่งชาต ิหรอื พระสงฆ ์โปรดสอบถามทาง
บรษิทัอกีคร ัง้ 

19) ในกรณีทีล่กูคา้ตอ้งออกตั๋วโดยสารภายในประเทศกรณุาตดิตอ่เจา้หนา้ทีข่องบรษัิทฯกอ่นทกุครัง้มเีชน่นัน้ทางบรษัิทฯจะ ไม่
รับผดิชอบคา่ใชจ้า่ยใดๆทัง้สิน้ 

20) หากมกีารยกเลกิการจองทัวรห์ลังไดท้ าการยืน่วซีา่เรยีบรอ้ยแลว้บรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการน าเลม่พาสปอรต์ไปยกเลกิวซีา่ใน
ทกุกรณีไมว่า่คา่ใชจ้า่ยในการยืน่วซีา่จะรวมหรอืแยกจากรายการทัวรก์็ตาม 

 

เอกสารในการยืน่วซีา่ท่องเทีย่วอนิเดยีแบบออนไลนไ์มต่อ้งมาแสดงตวั 

 รูปถา่ยส ี(ถา่ยมาไม่เกนิ 3 เดอืน ขนาด 2×2 นิว้) 1  รปู พืน้หลงัสขีาว ไม่สวมแวน่ตาหรอืเคร ือ่งประดบั
, ไม่ใสช่ดุขา้ราชการหรอืเคร ือ่งแบบใดๆ  

 ส าเนาหนงัสอืเดนิทางมอีายุมากกวา่ 6 เดอืน   
 ส าเนาบตัรประชาชน 1 ชดุ 

 ส าเนาทะเบยีนบา้น 1 ชดุ 

 ถา้เป็นเด็กอายตุ ่ากวา่ 15 ปี ใชส้ าเนาสตูบิตัรและบตัรประชาชน 

 ส าเนาหน้าวซีา่ทีเ่คยเดนิทางไปประเทศอนิเดยี 1 ชดุ (หากม)ี 
 เอกสารรบัรองการฉีดวดัซนีป้องกนัโควดิ-19 (วคัซนีพาสปอรต์เล่มสเีหลอืงหรอืInternational 

Vaccine Certificate จากแอพหมอพรอ้ม) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


