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NT343
ทวัรอ์นิเดยี แคชเมยีร ์ทชัมาฮาล กราเซยีรโ์ซนามารค์ 6 วัน 4 คนื (AI)
ทัวรอ์นิเดยี แคชเมยีร ์ทัชมาฮาล , 6 วัน 4 คนื ,

Sultan Resort  , VIVANTA BY TAJ (DELHI)  , DELUXE HOUSE BOAT  , HOTEL Sarovar Premier

เดลล ี- อชัดมั - อคัรา - ทชัมาฮาล - พระราชวงัอคัราฟอรด์ - สนิคา้หตัถกรรมและงานฝีมอืพนืเมอืง 
แคชเมยีร ์- ศรนีาคา - สวนโมกุล - สวนชาลมิาร ์- สวนนชิาท - โซนามารค์ - ขมีา้ชมกราเซยี 

กุลมารค์ - กอนโดลา - พชิติภูเขาหมิะกุลมารค์ - ลอ่งเรอืสคิารา - จามามสัยดิ

กาํหนดการเดนิทาง

รายละเอยีดการเดนิทาง

วนัท ี1
กรุงเทพฯ - เดลล ี(ประเทศอนิเดยี) - เมอืงอคัรา

06.00 น.
คณะพรอ้มกันท ีสนามบนิสวุรรณภมู ิชนั 4 ประตทูางเขา้ท ี9-10 แถว W สายการบนิแอร ์อนิเดยี (AI) โดยเจา้หนา้ทบีรษัิทฯ
คอยตอ้นรับและอํานวยความสะดวกใหก้ับทกุทา่น

08.55 น.
เหริฟ้า สู ่เมอืงเดลล ี(New Delhi) ประเทศอนิเดยี (India) โดย สายการบนิแอร ์อนิเดยี เทยีวบนิท ีAI 333 (ใชเ้วลาในการเดนิทางประมาณ 4
ชวัโมง) (บรกิารเครืองดมือาหารรอ้นบนเครือง) เวลาทอีนิเดยีชา้กวา่ประเทศไทย 1.30 ชวัโมง

12.00 น.
ถงึ ทา่อากาศยานนานาชาตอินิทริาคานธรี ์เมอืงเดลล ี(New Delhi) ตามเวลาทอ้งถนิ
ผา่นพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงและตรวจรับสมัภาระเรียบรอ้ยแลว้ 

จากนัน นําทา่นเดนิทางไปชม อชัดมั (Swaminrayan Akshrdham) สรวงสรรคบ์นดนิ ณ สถานทแีหง่นีเป็นตัวอย่างของวัฒนธรรมอนิเดยีกวา่
10,000 ปี และ ยังเป็นเสมอืนเป็นหัวใจสําคัญของงานสถาปัตยกรรมอนิเดยีโบราณอย่างแทจ้รงิ ทแีสดงถงึวัฒนธรรมความรุ่งเรืองดา้นศลิปะ



ตลอดจนแสดงถงึจติวญิญาณของอนิเดยี และยังเป็นสญัลักษณ์ของความสขุ ความเจรญิ และการปรองดองของมนุษยชาติ
เป็นวัดทสีรา้งขนึใหม่ของศาสนาฮนิด ูสรา้งดว้ยหนิอ่อนสขีาวและสชีมพดูสูวยงามาก  ๆวัดอัคชารด์าม สรา้งขนึโดยองคก์ร BAPS ในเดลี
ซงึผสมผสานลักษณะทางสถาปัตยกรรมอันหลากหลายของอนิเดยีเขา้ดว้ยกันใชเ้วลากอ่สรา้งทังหมด 5 ปี ใชช้า่งศลิปะและสถาปนกิจํานวน 7,000
คน วัดอัคชารด์าม ไดเ้รมิกอ่สรา้งเมอื ปี 1968 แตก็่ยังกอ่สรา้งไดไ้ม่มากนัก จนกระทัง 18 ปีใหห้ลัง จงึไดม้กีารกอ่สรา้งอย่างจรงิจังเมอืปี 2000
และสรา้งจนเสร็จสนิในปี 2005 

จากนัน เดนิทางสู ่เมอืงอคัรา (เดนิทางประมาณ 3 ชวัโมง แลว้แตส่ภาพการจราจร) อัคระอดตีเมอืงหลวงของอนิเดยีในสมัยทยัีงเรียกวา่
"ฮนิดสูถาน" (Hindustan) เป็นเมอืงทตัีงอยู่รมิแม่น ้าํยมนา (Yamuna) ทางตอนเหนือของประเทศอนิเดยี ถงึอัคระ นําทา่นเขา้สูท่พัีก

ค่าํ
บรกิารอาหารค่าํ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม

ทพีกั
HOTEL Sarovar pemier Agra หรือเทยีบเทา่ อสิระพักผอ่นตามอัธยาศัย

วนัท ี2
อคัรา (ทชัมาฮาล-อคัราฟอรด์) - เดลลี

07.00 น.
บรกิารอาหารเชา้ ณ โรงแรม

08.00 น.
นําทา่นชม ทชัมาฮาล (Taj Mahal) สงิมหัศจรรยข์องโลก
สสุานหนิอ่อนทผีูค้นเชอืวา่เป็นสถาปัตยกรรมแหง่ความรักทสีวยทสีดุในโลกสรา้งขนึโดยสมเด็จพระจักรพรรดแิหง่จักรวรรดโิมกลุผูม้รัีกมันคงตอ่พระมเหสขีองพระองคทั์ชมาฮาลถูกพจิารณาใหเ้ป็นหนงึในเจ็ดสงิมหัศจรรยข์องโลกในยุคใหม่
ซงึตังอยู่ในสวนรมิฝังแม่น ้าํยมุนา ในเมอืงอัครา สว่นทมีชีอืเสยีงทสีดุ คอื หลมุศพของพระนางมุมตัซ มาฮาล ซงึถูกสรา้งดว้ยหนิอ่อนสขีาว
ศลิาแลง ประดับลวดลายเครืองเพชร พลอย หนิ โมราและเครืองประดับจากมติรประเทศ
ไดรั้บคํารับรองวา่สรา้งขนึดว้ยสดัสว่นทวีจิติรและงดงามทสีดุ กวา้งยาวดา้นละ 100 เมตร สงู 60 เมตร มผีูส้รา้งและออกแบบร่วม 20,000 คน
การกอ่สรา้งกนิเวลานานถงึ 22 ปี ทัชมาฮาลมเีนือทปีระมาณ 42 เอเคอร ์เป็นทตัีงของมัสยดิ มหีออาซาน (หอสงูสําหรับรอ้งแจง้เวลาทํานมาซ)
และมสีงิกอ่สรา้งอนื  ๆนายชา่งทอีอกแบบ ชอื อุสตาดไอซาถูกประหารชวีติเพอืมใิหไ้ปออกแบบสถาปัตยกรรมใด  ๆทสีวยกวา่ได ้

ชม พระราชวงัอคัราฟอรด์ (Agra Fort) เป็นป้อมปราการประจําเมอืงซงึสรา้งเป็นกําแพงหนิทรายสแีดง ตังตระหงา่นสวยงาม
ดว้ยสถาปัตยกรรมแบบอัครา พระเจา้อัคบารส์รา้งขนึในปี ค.ศ. 1565 และสรา้งตอ่เตมิกันเรือยมาจนถงึรุ่นหลานคอื พระเจา้ชารเ์จฮาน
กษัตรยิอ์งคท์ ี5 ของราชวงศโ์มกลุ ซงึปรับเปลยีนจากป้อมปราการทางทหารมาเป็นพระราชวัง มกํีาแพงสงูกวา่ 20 เมตร และยาว 2.5 กโิลเมตร
ภายในอัคราฟอรด์มหีอ้งสวยงามทสีรา้งดว้ยหนิอ่อนแกะสลักฝังโดยรอบ โดยเฉพาะหอ้งมุขแปดเหลยีม
ซงึเป็นหอ้งทมีคีวามสําคัญทสีดุภายในพระราชวังแหง่นีและภายในหอ้งนีทา่นจะไดพ้บกับสถานททีกีษัตรยิช์ารจ์าฮาถูกลกูชายจับมาขังไวจ้นสนิพระชนน์
พระองคถ์ูกกักขังอยู่ถงึ 8 ปี จนกระทังสวรรคตในปี ค.ศ. 1666
ตามตํานานกลา่ววา่ใหวั้นสดุทา้ยของชวีติพระองคใ์ชเ้วลาทังวันในการจอ้งมองเศษกระจกทสีะทอ้นภาพของทัชมาฮาล
และสนิพระชนมด์ว้ยเศษกระจกในกํามอื พระองคถ์ูกฝังในทัชมาฮาล เคยีงขา้งพระมเหสซีงึพระองคไ์ม่เคยลมื
มบีางคนกลา่ววา่สมเด็จพระจักรพรรดชิาหจ์าฮัน มไิดป้ระสงคท์จีะถูกฝังร่วมกับพระมเหสี
แตพ่ระองคม์แีผนการทจีะสรา้งสสุานอกีแหง่ดว้ยหนิอ่อนสดํีา เพอืเป็นสสุานของพระองค์
แตผู่รู้ห้ลายทา่นเชอืวา่พระองคป์ระสงคท์จีะถูกฝังเคยีงขา้งพระนางมุมตัซ มาฮาล 

จากนัน นําทา่นชอ้ปปิง สนิคา้หตัถกรรม และงานฝีมอืพนืเมอืง อาทเิชน่ผา้ไหมอนิเดยีเครืองประดับ อัญมณี ไมจั้นทรห์อมแกะสลัก
ผลติภัณฑจ์ากหนิอ่อน ของตกแตง่ประดับบา้น

12.00 น.
บรกิารอาหารกลางวัน ณ หอ้งอาหารของโรงแรม

13.00 น.
เดนิทางสู ่เมอืงเดลล ี(ระยะทางประมาณ 203 กโิลเมตร ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 4 – 5 ชวัโมง แลว้แตส่ภาพการจราจร)
เดลเีป็นศนูยก์ลางดา้นการเมอืงการปกครองของประเทศประชาธปิไตยทใีหญ่ทสีดุในโลก มปีระชากรกวา่สบิลา้นคน มพีนืท1ี,500
ตารางกโิลเมตรโดยแบง่ออกเป็นเขตเดลเีกา่กับนวิเดลใีหม่

ค่าํ
บรกิารอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร

ทพีกั



HOTEL VIVANTA BY TAJ DELHI หรือเทยีบเทา่ อสิระตามอัธยาศัย

วนัท ี3
เดลล ี- (แคชเมยีร)์ ศรนีาคา - หบุโซนามารค์

เชา้
บรกิารอาหารเชา้ แบบกลอ่ง

05.00 น.
นําทา่นเดนิทางไปสนามบนิภายในประเทศ เพอืเดนิทางสู ่แคชเมยีร์

07.25 น.
เหริฟ้าสู ่เมอืงศรนีาคา (Srinagar) เมอืงหลวงของแควน้จามมู (Jammu) และ แคชเมยีร ์(Kashmir) โดย สายการบนิ แอร ์อนิเดยี เทยีวบนิที
AI 827 (เครืองบนิจอดแวะทจัีมมู 30 นาทไีม่ตอ้งลงจากเครือง) (บนเครืองมบีรกิารของวา่ง)

08.40 น.
เดนิทางถงึ สนามบนิ ศรนีาคา (Srinagar) ผา่นพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงและพรอ้มรับสมัภาระ นําคณะออกเดนิทางโดยตูเ้ทมโบ(Tempo
)เมอืงหลวงคอืศรีนาการ ์(Srinagar) ของแคชเมยีร ์เป็นดนิแดนทางตอนเหนือของอนิเดยี อยู่ในแควน้จัมมู-แคชเมยีร ์(คนอนิเดยีเรียกกัศมรี)์
แตค่นแคชเมยีรไ์ม่นยิมเรียกตัวเองวา่เป็นคนอนิเดยี แตจ่ะเรียกตัวเองวา่ Kashmiri มภีาษาเป็นของตัวเองและนับถอืศาสนาอสิลาม 

จากนัน นําทา่นชม สวนโมกุล (Mughal Gardens) สวนสวรรคแ์หง่ดอกไม ้ชว่งเดอืนมนีาคมถงึเมษายน
ดอกไมเ้มอืงหนาวออกดอกชชูอ่อย่างสวยงาม สวนโมกลุ ไดแ้บง่ออกเป็นสว่น  ๆ3 สว่น
ซงึภายในสวนมกีารประดับตกแตง่ในแบบสไตลส์วนเปอรเ์ซยี ซงึประกอบไปดว้ย สระน ้าํ ลําธารและแปลงไมด้อก

ชม สวนชาลมิาร ์(Shalimar Garden) เป็นสวนดอกไมท้สีรา้งขนึสมัยราชวงศโ์มกลุ กอ่สรา้งโดยจักรพรรด ิJEHANGIR เพอืภรรยา Nur Jehan
และเมอืงศรีนาคา แคชเมยีร ์เป็นทมีชีอืเสยีงในการจัดสวนตามแบบสมัยของราชวงศโ์มกลุ
เนืองจากภมูอิากาศเย็นเหมาะสมในการเจรญิเตบิโตของตน้ไม ้ดอกไมเ้มอืงหนาว จงึกลายเป็นทปีระทับพักผอ่นของกษัตรยิร์าชวงศโ์มกลุในอดตี
ชมตน้เมเปิลอายุกวา่ 400 ปี ตน้ปอปลาร ์ดอกทวิลปิ และดอกไมน้านาชนดิตามฤดกูาล 

ชม สวนนชิาท (Nishat) เป็นสวนทใีหญ่ทสีดุ มตีน้เมเปิลอายุกวา่ 400 ปี ตน้ปอปลาร ์ตน้ทวิลปิ และดอกไมน้านาชนดิตามฤดกูาล
ตังอยู่รมิทะเลสาบดาล มภีเูขา Zabarwan ซงึตังเป็นฉากหลัง

เทยีง
บรกิารอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บา่ย
นําทา่นเดนิทางสู ่โซนามารค์ (Sonamarg) (ประมาณ 3 – 4 ชวัโมง) เป็นแหลง่ทอ่งเทยีวอันมวีวิทวิทัศนอั์นสวยงาม
อยู่บนเสน้ทางระหวา่งเมอืงศรีนาคากับเมอืงเลห ์ในบรเิวณหบุเขาโซนามารค์นีมธีารน ้าํแข็งสขีาวบรสิทุธทิปีกคลมุอยู่ตามลาดไหลเ่ขา
อกีทังเทอืกเขาหมิะทสีะทอ้นแสงแดดเป็นประกายสทีอง จงึเป็นทมีาของชอื โซนามารค์ และยังมเีทอืกเขาหมิาลัยเป็นฉาก หลัง
ทเีรียกขานตามทอ้งถนิวา่ ทาจวิาส ภเูขาซงึปกคลมุไปดว้ยหมิะตลอดปี มแีม่น ้าํสนิธ ุลดเลยีวผา่นหบุเขาในอกีฟากของถนน “โซนามารค์”
เป็นสถานีเรมิตน้ทจีะมุ่งหนา้ไปยังลาดัคห ์หรือเป็นรูจั้กกันดใีนชอืวา่ “ประตสููล่าดัคห”์ เสน้ทางนีจะเป็นเสน้ทางทมีทีวิทัศนส์วยงาม
ตลอดเสน้ทางจงึเป็นเสน้ทางทใีหขั้บรถไปถ่ายรูปไปเลยทเีดยีว

ค่าํ
บรกิารอาหารเย็น ณ โรงแรม อสิระพักผอ่นตามอัธยาศัย

ทพีกั
Sultan Resort (Sonamarg) (หรือเทยีบเทา่)

วนัท ี4
(แคชเมยีร)์ หบุโซนามารค์ - หบุกุลมารค์ศรนีาคา - ศรนีาคา

07.00 น.
บรกิารอาหารเชา้ ณ โรงแรม

08.00 น.
นําทา่นชม จากนันนําทา่นเขา้สู ่ทุง่โซนามารค์ ชมธรรมชาตสิมัผัสอากาศสบาย  ๆไฮไลท ์ขมีา้ชมกราเซยี ดาวหลงฟ้า ภผูา กลาเซยีร์
หรือธารน ้าํแข็งโซนามารค์ อยู่เอเชยีก็ชมววิแบบสวติไดท้ ี“แคชเมยีร”์ ดนิแดนสวติเซอรแ์ลนดแ์หง่เอเชยี



ชมววิภเูขาทปีกคลมุดว้ยหมิะและสองฟากฝังถนนทเีต็มไปดว้ยธารน ้าํแข็ง ถนนบางชว่งตอ้งตัดผา่นชอ่งน ้าํแข็งขนาดใหญ่
ทนีีจะมกีจิกรรมแบบแคชเมยีรใ์หท้า่นไดล้องหาประสบการณ์ (ในชว่งฤดหูนาวธ.ค. – เม.ย.) ถงึเวลาอันสมควรนําทา่นสูโ่รงแรม

10.30 น.
จากนันออกเดนิทางสู ่กุลมารค์ ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 3-4 ชวัโมง “กลุมารค์” เป็นภเูขาทสีวยงามทสีดุแหง่หนงึใน แคชเมยีร ์(Kashmir)
เดมิเรียกเการมิารค์ ตังโดยสลุตา่น ยูซปุชาร ์ในศตวรรษท ี16 เนืองจากทนีีเป็นทุง่หญา้ทเีต็มไปดว้ยดอกไมป่้าตามฤดกูาล
และในปัจจบัุนยังเป็นสถานทตัีงของสนามกอลฟ์ 18 หลมุทสีงูทสีดุในโลก จดุสงูสดุยอดกลุมารค์มชีอืวา่ Apharwat Peak อยู่ทคีวามสงู 4,390
เมตร ทําใหก้ลุมารค์ไดตํ้าแหน่ง World Record อกีตําแหน่งหนงึคอื Gulmarg Gondola ทเีป็นหนงึในสดุยอดกระเชา้ลอยฟ้าทมีคีวามสงูทสีดุ
และมสีถานทเีลน่สกใีนฤดหูนาวดว้ย ตลอดเสน้ทางสูก่ลุมารค์จะผา่นทุง่นาขา้ว หมู่บา้นชาวพนืเมอืง ฝงูแกะตามภเูขา
และเทอืกเขาหมิะสลับซบัซอ้นสวยงาม ชาวแคชเมยีรก์ลา่วขานวา่ทุง่หญา้แหง่ดอกไม ้เป็นเสน้ทางทมีุ่งสูช่ายแดนปากสีถาน
กลุมารค์เป็นแหลง่ทอ่งเทยีวในฤดหูนาว มรีะดับความสงู 2,730 เมตร จากระดับน ้าํทะเล
ในชว่งฤดรูอ้นทนีีจะเป็นทตัีงของสนามกอลฟ์ทสีงูทสีดุในโลก โดยรอบทา่นจะไดพ้บเห็นกระทอ่มรูปทรงแบบในเทพนยิาย
และมป่ีาสนเป็นฉากหลัง ทนีียังสถานเป็นทถี่ายทําภาพยนตรอ์กีดว้ย

เทยีง
บรกิารอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร/โรงแรม

บา่ย
นําทา่นขนึ เคเบลิคาร ์หรอื กอนโดลา สถานที ี1 (ราคารวมในทัวรเ์ฟส 1) ”กลุมารค์” “Gulmarg Hill”
เป็นอกีหนงึสดุยอดสกรีีสอรท์ในทวปีเอเชยีทไีดรั้บการยกย่องวา่เป็น Winter Sports of India จากสํานักขา่ว CNN
นอกจากนียังเป็นลานสกทีไีดช้อืวา่ถูกทสีดุในโลกอกีดว้ย การมาเทยีวกลุมารค์จะตอ้งนังกระเชา้กอนโดลาขนึสูล่านสกบีนยอดเขา
ทวิทัศนม์ุมสงูแบบพาโนรามาของเทอืกเขาหมิาลัยทเีห็นจากยอดเขาแหง่นีเรียกไดว้า่สวยงามไม่แพเ้ทอืกเขาแอลป์ในยุโรปเลยทเีดยีว
กระเชา้กอนโดลาของกลุมารค์เป็นกระเชา้ลอยฟ้าทมีคีวามสงูทสีดุในโลกดว้ยความสงู 3,979 เมตรจากระดับน ้าํทะเล 

นําทา่น พชิติภเูขาหมิะกุลมารค์ กันไดช้ลิ  ๆใชเ้วลาประมาณ 10 นาท ีก็มาถงึสถานีท ี1 ระหวา่งทางจะเห็นหมู่บา้นยปิซทีหีากเป็นฤดทูหีนาวจัด
เขาจะทงิบา้นไปชวัคราวไปยังเขตทอีบอุ่นกวา่ ตน้ไมแ้ตล่ะกงิถูกเกร็ดหมิะปกคลมุน่าดไูปอกีแบบ และจะกลับมาอยู่อาศัยในชว่งฤดรูอ้น
บนสถานีท ี1 นัน มแีนวสนและทวิเขาโดยรอบ ยอดเขาถูกปกคลมุดว้ยภเูขาน ้าํแข็ง
ทุง่หญา้สเีขยีวนีหากถูกหมิะปกคลมุในหนา้หนาวก็กลายเป็นลานสกน่ีาลองเลน่มาก
ยอดเขากลุมารค์ภเูขาซงึเป็นสว่นหนงึของเทอืกเขาหมิาลัยทปีกคลมุดว้ยหมิะสวยงามในทกุทศิทาง
ถา้หากฟ้าเป็นใจไม่มหีมอกจัดทา่นไดถ้่ายรูปกับทวิทัศนภ์เูขา รวมถงึยอดเขา K2 ทสีงูเป็นอันดับสองรองจากยอดเขาเอเวอรเ์รส ในชว่งฤดรูอ้น
สนามแหง่นี จะกลายเป็นสนามกอลฟ์ทเีขาคยุวา่อยู่สงูทสีดุในโลก ****Gulmarg Gondola มสีองสถานีดว้ยกัน เวลาซอืตัวจะมเีฟส 1 และเฟส 2
เฟส 1 จาก Gulmarg ถงึ Kungdoor (ไป-กลับ700 รูปี) และเฟส 2 คอืจาก Kungdoor ถงึยอด Aparwath (ไป-กลับ 950-1000 รูปี)รวม 2
สถานีอยู่ท ี1,950 รูปี(850-1200 บาท) เมอืถงึบนยอดเขากลุมารค์ ในฐานเป็นสถานททีเีลน่สกซีงึมเีพยีงไม่กแีหง่ในอนิเดยี
นักทอ่งเทยีวจงึนยิมมาเทยีวกันในชว่งฤดหูนาว อสิระใหท้า่นถ่ายรูปกับทวิทัศนห์รือ
สนุกสนานกับกจิกรรมนังเลอืนหมิะหรือสกไีดร้ะหวา่งฤดใูบไมผ้ล ิม.ีค.-เม.ย. ตามอัธยาศัย กจิกรรมชว่ง ฤดใูบไมผ้ลแิละฤดรูอ้น "
อสิระใหท้า่นเพลดิเพลนิไปกับกจิกรรม ขมีา้ชมธรรมชาต ิ(คา่ขมีา้ ประมาณ 1,000 รูปี /ตอ่คนไม่รวมในค่าํทัวร/์ หรือ ATV (มคีนขับ) ประมาณ 20
นาท ี1,500-3,000 รูปี/ตอ่คัน ไม่รวมในรายการทัวร ์กรุณาสอบถามรายละเอยีดและราคาจากหัวหนา้ทัวรห์รือไกดท์อ้งถนิของทา่น
อสิระใหท้า่นจนถงึไดเ้วลาพอสมควร เดนิทางกลับสูศ่รีนาคาเสน้ทางเดมิ **หมายเหต ุหากเคเบลิคารปิ์ดไม่สามารถขนึไดเ้นืองจากสภาพอากาศ
หรือ ทางประเทศอนิเดยีประกาศปิด จงึไม่สามารถขนึได ้ทางบรษัิทฯ จะคนืคา่เคเบลิคารใ์ห ้
และขอสงวนสทิธใินการเปลยีนโปรแกรมเทยีวสถานทอีนื โดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้**

ค่าํ
บรกิารอาหารเย็น ณ โรงแรมบา้นเรือ บา้นเรือในทะเลสาบ ในเมอืงศรีนาคา
บา้นเรือนีถอืกําเนดิจากสมัยทเีจา้ผูค้รองแควน้แคชเมยีรยั์งครองอํานาจกับ อังกฤษทเีขา้มาปกครองอนิเดยี
และไม่อนุญาตใหอั้งกฤษมกีรรมสทิธใินทดีนิ คนอังกฤษจงึหาทางออกดว้ยการสรา้งบา้นเรือลอยลําอยู่ในทะเลสาบแทน

ทพีกั
DELUXE HOUSE BOAT อสิระพักผอ่นตามอัธยาศัย

บา้นเรอื วมิานบนดนิแหง่แคชเมยีร ์นักทอ่งเทยีวในชว่งตน้ ครสิตศ์ตวรรษท ี20 มบัีนทกึวา่...ขณะที
ชวีติยังมลีมหายใจความสขุบนพนืพภิพในนี 1 ใน 50 อย่างทคีวรทํา คอืเดนิทางสูท่ะเลสาบดาล (Dal lake) แหง่แควน้แคชเมยีร.์...แลว้
พักนอนHouseBoats...!!! ...House Boats อันเป็น วมิานบนดนิ เกดิขนึในยุคควนีสว์คิตอเรีย ซงึอังกฤษไดเ้ขา้มา
ครอบครองอนิเดยีบา้นเรือนีถอืกําเนดิจากสมัยทเีจา้ผูค้รองแคแคชเมยีรยั์งครองอํานาจกับ อังกฤษท ีเขา้มาปกครองอนิเดยี
และไม่อนุญาตใหอั้งกฤษมกีรรมสทิธใินทดีนิ คนอังกฤษจงึหาทางออกดว้ยการสรา้งบา้นเรือลอยลําอยู่ในทะเลสาบแทน

วนัท ี5



(แคชเมยีร)์ หบุโซนามารค์ - หบุกุลมารค์ศรนีาคา - ศรนีาคา

07.00 น.
บรกิารอาหารเชา้ ณ โรงแรมเรือ

08.00 น.
นําทา่นชม นําทา่นลอ่งเรอืสคิารา(เรือพายแบบแคชเมยีร)์
ชมความงดงามทะเลสาบใหท้า่นไดช้นืชมทัศนียภาพของเทอืกเขาหมิะทลีอ้มรอบชมวถิชีวีติชาวบา้นรมิน ้าํ (ใชเ้วลาในการลอ่งเรือประมาณ 1ชม.)
รอบทะเลสาบ นกนานาชนดิ พชืดอกไมน้ ้าํทะเลสาบใสสวยงามสมัผัสวถิชีวีติของผูค้นในทะเลสาบดาลเป็นชวีติทคีูก่ับสายน ้าํอันเงยีบสงบ
โดยมเีรือเป็นพาหนะสําคัญของการสญัจรในทะเลสาบกวา้งใหญ่แตง่แตม้สสีนัดว้ยสวนผักลอยน ้าํ และตลาดน ้าํยามเชา้ทมีชีวีติชวีาพอดู
ชวีติของชาวแคชเมยีรจ์งึดําเนนิไปไม่แตกตา่งชาวเอเชยีอนื  ๆทมีแีม่น ้าํ ลําคลอง เป็นเสน้เลอืดใหญ่หลอ่เลยีงชวีติ ชม
บรรยากาศบา้นบนน ้าํบรเิวณรา้นขายของ และทา่นจะเพลนิเพลนิกับการ
เลอืกซอืสนิคา้พนืเมอืงของชาวแคชเมยีรท์นํีาของมาขายใหท้า่นไดเ้ลอืกซอืในราคาตามความสามารถไดเ้วลาสมควรพายเรือกลับทพัีก

นําทา่นชม จามามสัยดิ “Jama Masjid” ซงึสรา้งเป็นครังแรกสมัยสลุตา่นสคิานเดอร ์และบรูณะตอ่มาอกีหลายสมัย
เป็นมัสยดิทสีรา้งดว้ยรูปแบบของสถาปัตยกรรมแบบจนีและเนปาล ดว้ยหลังคาทรงสเีหลยีม ภายในมเีสาทตัีดจากตน้ซดีาลทังตน้กวา่ 300 ตน้
ไดเ้วลาสมควรกอ่นกลับทพัีก

เทยีง
บรกิารอาหารกลางวัน ณ โรงแรมเรือ

12.00 น.
นําทา่นเดนิทางไป สนามบนิภายในประเทศ เพอืเดนิทางสู ่แคชเมยีร์

14.15 น.
เหริฟ้าสู ่เมอืงเดลล ี(New Delhi) โดย สายการบนิแอร ์อนิเดยี เทยีวบนิท ีAI822 เครืองบนิจะจอดแวะ 30 นาทไีม่ตอ้งลงจากเครือง
(บนเครืองมบีรกิารของวา่ง)

17.15 น.
ถงึ เมอืงเดลล ี(New Delhi) ตรวจรับสมัภาระและนําเขา้สูอ่าคารระหวา่งประเทศเพอืเชคอนิระหวา่งประเทศ

19.00 น.
เช็คอนิ ทเีคาเตอร ์สายการบนิ AIR INDIA เพอืโหลดสําภาระ จากนันผา่นกระบวนการตรวจคนเขา้เมอืง อสิระชอ๊ปปิงสนิคา้ภายในสนามบนิได ้
ตามอัธยาศัย และ ผา่นพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืง

ค่าํ
อสิระอาหารค่าํ ใน สนามบนิ ตามอัธยาศัย เพอืสะดวกกับการเชคอนิ

23.00 น.
ออกเดนิทางสู ่กรุงเทพ ฯ โดย สายการบนิแอร ์อนิเดยี เทยีวบนิท ีAI 332 (บนเครืองมบีรกิารอาหารรอ้นและเครืองดมื พรอ้มจอทวีทีกุทนัีง)

วนัท ี6
สวุรรณภมู ิ(กรุงเทพฯ)

04.40 น.
ถงึ ทา่อากาศสวุรรณภมู ิกรุงเทพมหานคร โดยความสวัสดภิาพ

อตัราคา่บรกิารทวัรอ์นิเดยี แคชเมยีร ์ทชัมาฮาล
ขอ้มูลทัวรอั์ปเดทเมอื :
วันศกุรท์ ี30 สงิหาคม 2562 เวลา 09:47 น.



เงอืนไขการใหบ้รกิารทวัรอ์นิเดยี แคชเมยีร ์ทชัมาฮาล

คา่บรกิารนรีวม

• คา่ตวัเครอืงบนิไป-กลบั ชันประหยัด

• คา่โรงแรมทพีกัตามรายการทรีะบุ (สองท่านตอ่หนงึหอ้ง)

• คา่เขา้ชมสถานทตีา่งๆ ตามรายการทรีะบุ

• คา่อาหารและเครอืงดมืตามรายการทรีะบุ

• คา่รถรบัสง่และระหวา่งนาเทยีวตามรายการทรีะบุคา่ขมีา้ทหีบุเขาโซนามารค์ (กรณที่านไมข่มีา้ไมค่นืเงนิในทุกกรณ)ี

• คา่ประกนัอบุัตเิหตคุุม้ครองในระหวา่งการเดนิทาง คุม้ครองในวงเงนิท่านละ 1,000,000 บาท คา่รกัษาพยาบาลกรณเีกดิอบุัตเิหตวุงเงนิท่านละ 200,000 บาท
ตามเงอืนไขของกรมธรรม์

• *หากท่านสนใจซอืประกนัการเดนิทางสาํหรบัครอบคลมุเรอืงสขุภาพสามารถสอบถามขอ้มลูเพมิเตมิกบัทางเจา้หนา้ทบีรษัิทได ้**

• เบยีประกนัเรมิตน้ 370 บาท [ระยะเวลา 5-7 วัน]
•  เบยีประกนัเรมิตน้ 430 บาท [ระยะเวลา 8-10 วัน]

• ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัทมีอีายมุากกวา่ 16 หรอืนอ้ยกวา่ 75 ปี[รกัษาพยาบาล 2 ลา้น, รกัษาตอ่เนอืง 2 แสน, เสยีชวีติหรอืเสยีอวัยวะจากอบุัตเิหต ุ3
ลา้นบาท]

• ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัทมีอีายนุอ้ยกวา่ 16 หรอืมากกวา่ 75 ปี[รกัษาพยาบาล 2 ลา้น, รกัษาตอ่เนอืง 2 แสน, เสยีชวีติหรอืเสยีอวัยวะจากอบุัตเิหต ุ1.5
ลา้นบาท]

คา่บรกิารนไีมร่วม

• คา่จัดทําหนังสอืเดนิทาง (PASSPORT) และคา่ทําใบอนญุาตทกีลบัเขา้ประเทศของคนชาวชาต ิหรอื คนตา่งดา้ว

• คา่ใชจ้่ายอนืๆ นอกเหนอืจากทรีะบุไวใ้นรายการและคา่ใชจ้่ายสว่นตวัตา่งๆ เช่น คา่โทรศพัท  ์คา่ซกัรดี ฯลฯ

• คา่ธรรมเนยีมน ้าํมนัของสายการบนิ (ถา้ม)ี

• คา่ทําเอกสารผูถ้อืตา่งดา้ว /คา่วซีา่ทมีคีา่ธรรมเนยีมแพงกวา่หนังสอืเดนิทางไทย

• คา่ภาษีหกั ณ ทจี่าย 3% ภาษีมลูคา่เพมิ 7% (กรณอีอกใบกาํกบัภาษี)

• คา่น ้าํหนักเกนิพกิดัตามสายการบนิกาํหนด 20 กโิลกรมั /คา่กจิกรรมพเิศษ ขมีา้,ลากเลอืน,สกี

• ไมร่วมทปิคนจงูมา้ตวัละ 300 รปีู

• คา่ทปิรวมตลอดการเดนิทาง รวม 50 USD หรอื 1600 บาท/ตอ่ลูกคา้ 1 ทา่น ตลอดการเดนิทาง

• ****ทปิหวัหนา้ทวัรไ์ทยแลว้แตค่วามพงึพอใจในบรกิารของทา่น
บรษิทัฯมไิดม้ผีลประโยชนใ์ดๆทงัสนิขนึอยูก่บัการพจิารณาของทา่นเพอืเป็นกาํลงัใจใหก้บัหวัหนา้ทวัรท์บีรกิารทา่น***

เงอืนไขการใหบ้รกิาร

• กรณุาชําระเงนิมดั ทา่นละ 15,000 บาท พรอ้มสง่สาํเนาหนา้หนังสอืเดนิทาง ทางแฟ็ก หรอื ไลน ์หลงัการจองภายใน 3
วันสว่นทเีหลอืชําระทังหมดกอ่นเดนิทางภายใน 25 วัน และสง่มอบเอกสารการเตรยีมการยนืขอวซีา่ตามทกีาํหนด ***

• หมายเหต:ุ
อนงึกรณุาแฟกซห์ลกัฐานการโอนเงนิหรอืแจง้ใหเ้จา้หนา้ทขีองบรษัิทฯทราบถงึการโอนเงนิของท่านทางโทรศพัทห์ากท่านไมส่ามารถแฟกซไ์ดจ้ักเป็นพระคณุยงิ
Passport มาทบีรษัิทฯกรณุาชําระคา่ทัวรส์ว่นทเีหลอืลว่งหนา้ 20 วันกอ่นการเดนิทางหากท่านไมช่ําระเงนิสว่นทเีหลอืตามวันทกีาํหนด ทางบรษัิทฯ
ถอืวา่ท่านยกเลกิการเดนิทางโดยไมม่เีงอืนไข

• ในกรณทีที่านโอนเงนิจากตา่งจังหวัด****ราคาทัวรด์งักลา่วไมร่วมคา่ธรรมเนยีมหรอืคา่บรกิารของธนาคารนะคะ่



การยกเลกิทัวร์

• แจง้ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 30 วันขนึไป คนืเงนิทังหมด**ช่วงทไีมใ่ช่เทศกาลหรอืวันหยดุยาว**

• บรษัิทฯ จะขอสงวนสทิธใินการคนืคา่มดัจําทังหมด**(ยกเวน้ กรุป๊ทมีกีารการนัตคีา่มดัจํากบัสายการบนิหรอืกรุป๊ทมีกีารการนัตคีา่มดัจําทพีกั
โดยตรงหรอืโดยการผา่นตวัแทนในประเทศหรอืตา่งประเทศและไมอ่าจขอคนืเงนิได)้**

• แจง้ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 30 วัน **เฉพาะช่วงเทศกาลหรอืวันหยดุยาว** เกบ็คา่ใชจ้่ายทเีกดิขนึจรงิทังหม

• แจง้ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 20 วัน เกบ็คา่ใชจ้่าย100% ของราคาทัวร์

• แจง้ยกเลกิกอ่นเดนิทาง 15-29 วัน เกบ็คา่ใชจ้่ายท่านละ 15,000 บาท

• แจง้ยกเลกินอ้ยกวา่ 15วันกอ่นเดนิทางทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธเิกบ็คา่ใชจ้่ายทังหมด

• บรษัิทขอสงวนสทิธใินการเกบ็คา่ใชจ้่ายทังหมดกรณที่านยกเลกิการเดนิทางและมผีลทําใหค้ณะเดนิทางไมค่รบตามจานวนทบีรษัิทฯกาํหนดไว ้
(10ท่านขนึไป)
เนอืงจากเกดิความเสยีหายตอ่ทางบรษัิทและผูเ้ดนิทางอนืทเีดนิทางในคณะเดยีวกนับรษัิทตอ้งนําไปชําระคา่เสยีหายตา่งๆทเีกดิจากการยกเลกิของท่าน

• สาํหรบัผูโ้ดยสารทไีมไ่ดถ้อืหนังสอืเดนิทางไทย และทางบรษัิทฯเป็นผูย้นืวซีา่ให ้เมอืผลวซีา่ผา่นแลว้มกีารยกเลกิการเดนิทางบรษัิทฯ
ขอสงวนสทิธใินการคนืคา่มดัจาทังหมด

• กรณเีจ็บป่วยจนไมส่ามารถเดนิทางไดซ้งึจะตอ้งมใีบรบัรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรบัรองบรษัิทฯจะพจิารณาเลอืนการเดนิทางของท่านไปยังคณะตอ่ไปแตท่ังนที่านจะตอ้งเสยีคา่ใชจ้่ายทไีมส่ามารถเรยีกคนืได ้
เช่นคา่ตวัเครอืงบนิคา่หอ้ง คา่ธรรมเนยีมวซีา่ตามทสีถานทูตฯ เรยีกเกบ็ และคา่ใชจ้่ายอนืๆทเีกดิขนึตามจรงิ ในกรณทีไีมส่ามารถเดนิทางได ้

• กรณยีนืวซีา่แลว้ไมไ่ดร้บัการอนมุตัวิซีา่จากทางสถานทูต (วซีา่ไมผ่า่น) และท่านไดช้ําระคา่ทัวรห์รอืมดัจํามาแลว้ ทางบรษัิทฯ คนืคา่ทัวรห์รอืมดัจําให ้
แตท่างบรษัิทขอสงวนสทิธใินการหกัคา่บรกิารยนืวซีา่, คา่วซีา่ และคา่ใชจ้่ายบางสว่นทเีกดิขนึจรงิเป็นกรณไีป (อาท  ิกรณอีอกตวัเครอืงบนิไปแลว้
หรอืไดช้ําระคา่บรกิารในสว่นของทางเมอืงนอกเช่น โรงแรม ฯลฯ ไปแลว้) ทางบรษัิทขอสงวนสทิธใินการหกัเกบ็คา่ใชจ้่ายจรงิทเีกดิขนึแลว้กบัท่านเป็นกรณไีป

• กรณวีซีา่ผา่นแลว้ แจง้ยกเลกิกอ่นหรอืหลงัออกตวัโดยสาร บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธใินการ ไมค่นืคา่ทัวรท์ังหมด

• กรณวีซีา่ผา่นแลว้ แตก่รุป๊ออกเดนิทางไมไ่ด ้เนอืงจากผูเ้ดนิทางท่านอนืในกลุม่โดนปฏเิสธวซีา่ หรอืไมว่า่ดว้ยสาเหตใุดๆกต็าม
ทางบรษัิทขอสงวนสทิธใินการหกัเกบ็คา่ใชจ้่ายจรงิทเีกดิขนึแลว้กบัท่านเป็นกรณไีป

• กรณผีูเ้ดนิทางไมส่ามารถเขา้-ออกเมอืงได ้เนอืงจากเอกสารปลอมหรอืการหา้มของเจา้หนา้ทไีมว่า่เหตผุลใดๆ กต็ามทางบรษัิทของสงวนสทิธใินการ
ไมค่นืคา่ทัวรท์ังหมด

• บรษัิทเป็นเพยีงตวัแทนการท่องเทยีว สายการบนิ และตวัแทนการท่องเทยีวในตา่งประเทศซงึไมอ่าจรบัผดิชอบตอ่ความเสยีหายทเีกดิจาก
การทที่านถกูปฏเิสธไมใ่หเ้ขา้ออกเมอืง อนัเนอืงมาจากการทที่านมเีอกสารเดนิทางทไีมถ่กูตอ้งหรอืมสีงิผดิกฎหมายไวใ้นครอบครอง หรอืภยัธรรมชาต,ิ
ภยัการเมอืงฯลฯ หรอืเหตสุดุวสิยั ททีางบรษัิทฯไมส่ามารถควบคมุไดห้รอืคา่ใชจ้่ายเพมิเตมิทเีกดิขนึทังทางตรงหรอืทางออ้ม เช่นการเจ็บป่วย ถกูทํารา้ย
หรอืจากอบุัตเิหตตุา่งๆ

เงอืนไขการเดนิทาง

• บรษัิทฯ มสีทิธทิจีะเปลยีนแปลงรายละเอยีดบางประการในทัวรน์ ีเมอืเกดิเหตสุดุวสิยัจนไมอ่าจแกไ้ขได ้

• บรษัิทฯ ไมร่บัผดิชอบคา่เสยีหายในเหตกุารณท์เีกดิจากสายการบนิ ภยัธรรมชาต ิ
และอนืๆทอียูน่อกเหนอืการควบคมุของทางบรษัิทฯหรอืคา่ใชจ้่ายเพมิเตมิทเีกดิขนึทางตรงหรอืทางออ้ม เช่น การเจ็บป่วย, การถกูทารา้ย, การสญูหาย,
ความลา่ชา้ หรอืจากอบุัตเิหตตุา่งๆ

• หากท่านยกเลกิกอ่นรายการท่องเทยีวจะสนิสดุลง ทางบรษัิทฯ จะถอืวา่ท่านสละสทิธแิละจะไมร่บัผดิชอบคา่บรกิารทที่านไดช้ําระไวแ้ลว้ไมว่า่กรณใีดๆ ทังสนิ

• บรษัิทฯ จะไมร่บัผดิชอบตอ่การหา้มออกนอกประเทศ หรอื หา้มเขา้ประเทศ อนัเนอืงมาจากมสีงิผดิกฎหมาย หรอืเอกสารเดนิทางไมถ่กูตอ้ง หรอื
การถกูปฏเิสธในกรณอีนืๆ

• รายการนเีป็นเพยีงขอ้เสนอทตีอ้งไดร้บัการยนืยันจากบรษัิทฯ อกีครงัหนงึ หลงัจากไดส้ารองทนัีงบนเครอืง และโรงแรมทพีกัในตา่งประเทศเป็นทเีรยีบรอ้ย
แตอ่ยา่งไรกต็ามรายการนอีาจเปลยีนแปลงไดต้ามความเหมาะสม

• ราคานคีดิตามราคาตวัเครอืงบนิในปัจจุบัน หากราคาตวัเครอืงบนิปรบัสงูขนึ บรษัิทฯ สงวนสทิธทิจีะปรบัราคาตวัเครอืงบนิตามสถานการณด์งักลา่ว

• กรณเีกดิความผดิพลาดจากตวัแทน หรอื หนว่ยงานทเีกยีวขอ้ง จนมกีารยกเลกิ ลา่ชา้ เปลยีนแปลง การบรกิารจากสายการบนิบรษัิทฯขนสง่ หรอื
หนว่ยงานทใีหบ้รกิาร บรษัิทฯจะดาเนนิโดยสดุความสามารถทจีะจัดบรกิารทัวรอ์นืทดแทนให ้แตจ่ะไมค่นืเงนิใหส้าหรบัคา่บรกิารนันๆ

• มคัคเุทศก ์พนักงาน และตวัแทนของบรษัิทฯ ไมม่สีทิธใินการใหค้าํสญัญาใดๆ ทังสนิแทนบรษัิทฯ นอกจากมเีอกสารลงนามโดยผูม้อีานาจของบรษัิทฯ



กากบัเท่านัน

• หากไมส่ามารถไปเทยีวในสถานททีรีะบุในโปรแกรมได ้อนัเนอืงมาจากธรรมชาต ิความลา่ชา้ และความผดิพลาดจากทางสายการบนิ
จะไมม่กีารคนืเงนิใดๆทังสนิ แตท่ังนทีางบรษัิทฯจะจัดหารายการเทยีวสถานทอีนืๆมาให ้โดยขอสงวนสทิธกิารจัดหานโีดยไมแ่จง้ใหท้ราบลว่งหนา้

• เมอืท่านออกเดนิทางไปกบัคณะแลว้ ท่านงดการใชบ้รกิารรายการใดรายการหนงึ หรอืไมเ่ดนิทางพรอ้มคณะถอืวา่ท่านสละสทิธ ิไมอ่าจเรยีกรอ้งคา่บรกิาร
และเงนิมดัจาคนื ไมว่า่กรณใีดๆ ทังสนิ

• ในกรณทีลีกูคา้ตอ้งออกตวัโดยสารภายในประเทศ กรณุาตดิตอ่เจา้หนา้ทขีองบรษัิทฯ กอ่นทุกครงั มเิช่นนันทางบรษัิทฯ จะไมร่บัผดิชอบคา่ใชจ้่ายใดๆ ทังสนิ

• กรณเีจ็บป่วยจนไมส่ามารถเดนิทางไดซ้งึจะตอ้งมใีบรบัรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรบัรองบรษัิทฯจะพจิารณาเลอืนการเดนิทางของท่านไปยังคณะตอ่ไปแตท่ังนที่านจะตอ้งเสยีคา่ใชจ้่ายทไีมส่ามารถเรยีกคนืได ้
เช่นคา่ตวัเครอืงบนิคา่หอ้ง คา่ธรรมเนยีมวซีา่ตามทสีถานทูตฯ เรยีกเกบ็ และคา่ใชจ้่ายอนืๆทเีกดิขนึตามจรงิ ในกรณทีไีมส่ามารถเดนิทางได ้

• กรณยีนืวซีา่แลว้ไมไ่ดร้บัการอนมุตัวิซีา่จากทางสถานทูต (วซีา่ไมผ่า่น) และท่านไดช้าระคา่ทัวรห์รอืมดัจามาแลว้ ทางบรษัิทฯ คนืคา่ทัวรห์รอืมดัจาให ้
แตท่างบรษัิทขอสงวนสทิธใินการหกัคา่บรกิารยนืวซีา่, คา่วซีา่ และคา่ใชจ้่ายบางสว่นทเีกดิขนึจรงิเป็นกรณไีป (อาท  ิกรณอีอกตวัเครอืงบนิไปแลว้
หรอืไดช้าระคา่บรกิารในสว่นของทางเมอืงนอกเช่น โรงแรม ฯลฯ ไปแลว้) ทางบรษัิทขอสงวนสทิธใินการหกัเกบ็คา่ใชจ้่ายจรงิทเีกดิขนึแลว้กบัท่านเป็นกรณไีป

• กรณวีซีา่ผา่นแลว้ แจง้ยกเลกิกอ่นหรอืหลงัออกตวัโดยสาร บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธใินการ ไมค่นืคา่ทัวรท์ังหมด

• กรณวีซีา่ผา่นแลว้ แตก่รุป๊ออกเดนิทางไมไ่ด ้เนอืงจากผูเ้ดนิทางท่านอนืในกลุม่โดนปฏเิสธวซีา่ หรอืไมว่า่ดว้ยสาเหตใุดๆกต็าม
ทางบรษัิทขอสงวนสทิธใินการหกัเกบ็คา่ใชจ้่ายจรงิทเีกดิขนึแลว้กบัท่านเป็นกรณไีป

• กรณผีูเ้ดนิทางไมส่ามารถเขา้-ออกเมอืงได ้เนอืงจากเอกสารปลอมหรอืการหา้มของเจา้หนา้ทไีมว่า่เหตผุลใดๆ กต็ามทางบรษัิทของสงวนสทิธใินการ
ไมค่นืคา่ทัวรท์ังหมด

• ทางบรษัิทขอสงวนสทิธริาคานเีฉพาะนักท่องเทยีวชาวไทยและท่องเทยีวเป็นหมูค่ณะแบบ Join Tour เท่านัน
กรณตีอ้งการตดักรุป๊เหมาโปรดสอบถามทางบรษัิทอกีครงั หากเป็นนักท่องเทยีวชาวตา่งชาต ิหรอื พระสงฆ ์โปรดสอบถามทางบรษัิทอกีครงั

• ในกรณทีลีกูคา้ตอ้งออกตวัโดยสารภายในประเทศกรณุาตดิตอ่เจา้หนา้ทขีองบรษัิทฯกอ่นทุกครงัมเีช่นนันทางบรษัิทฯจะ ไมร่บัผดิชอบคา่ใชจ้่ายใดๆทังสนิ

ขอ้ความซงึถอืเป็นสาระสําหรับทา่นผูม้เีกยีรตซิงึร่วมเดนิทาง

• ทางบรษัิทฯ เป็นตวัแทนในการจัดนาสมัมนา และการเดนิทางทมีคีวามชํานาญ โดยจัดหาโรงแรมทพีกั อาหาร ยานพาหนะ
และสถานทที่องเทยีวพรอ้มทังการสมัมนา ดงูาน เพอืความสะดวกสบาย และเกดิประโยชนส์งูสดุในการเดนิทาง ทังนทีางบรษัิทฯ
ไมส่ามารถรบัผดิชอบในอบุัตเิหตหุรอืความเสยีหายทเีกดิจากโรงแรมทพีกั ยานพาหนะ, อนัเนอืงจากอบุัตเิหตรุวมถงึภยัธรรมชาต,ิ โจรกรรม, วนิาศกรรม, อคัคภียั,
การผละงาน, การจลาจล, สงครามการเมอืง, การผนัผวนของอตัราแลกเปลยีนเงนิตราระหวา่งประเทศ, การนัดหยดุงาน, ความลา่ชา้ของเทยีวบนิ,
สายการเดนิเรอื, รถไฟ, พาหนะทอ้งถนิ, ตลอดจนการถกูปฏเิสธออกวซีา่จากกงสลุ และ / หรอื สว่นงานทเีกยีวขอ้งกบัสถานเอกอคัรราชทูต
รวมถงึผูม้อีาํนาจทําการแทนประจําประเทศไทย (โดยไมจ่ําตอ้งแสดงเหตผุล เนอืงจากเป็นสทิธพิเิศษทางการทูต) ซงึอยูเ่หนอืการควบคมุของบรษัิทฯ
หมายรวมถงึในระหวา่งการเดนิทางท่องเทยีวทังใน หรอื ตา่งประเทศ แตท่างบรษัิทฯ มคีวามคุม้ครอง และประกนัอบุัตเิหต ุตามเงอืนไขทบีรษัิทฯ
ทรีบัประกนัในกรณทีผีูร้ว่มเดนิทางถกูปฏเิสธโดยเจา้หนา้ทตีรวจคนเขา้เมอืงของประเทศไทย และ/หรอื ตา่งประเทศ มใิหเ้ดนิทางออก หรอื เขา้ประเทศ
เนอืงมาจากความประพฤต ิพฤตกิรรมของผูเ้ดนิทาง ไมป่ฏบิัตติามกฎระเบยีบดา้นการความคมุโรคตดิตอ่เฉพาะพนืทมีกีารปลอมแปลงเอกสารเพอืการเดนิทาง
รวมถงึมสีงิผดิกฎหมาย บรษัิทฯ จะไมค่นืคา่ใชจ้่ายใดๆ รายละเอยีดดา้นการเดนิทาง อาจมกีารเปลยีนแปลงไดต้ามความจําเป็น หรอืเพอืความเหมาะสมทังปวง
โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ ทังนกีารขอสงวนสทิธดิงักลา่วบรษัิท จะยดึถอืและคาํนงึถงึผลประโยชนต์ลอดจนความปลอดภยัของท่านผูม้เีกยีรต ิ
ซงึรว่มเดนิทางเป็นสาํคญั

เอกสารในการยนืวซีา่ทอ่งเทยีวอนิเดยี แบบออนไลน ์(ไมต่อ้งโชวรต์วั)
• รปูถา่ยส ี(ถา่ยมาไมเ่กนิ 3 เดอืน ขนาด 2×2 นวิ) 1 รปู พนืหลงัสขีาว จํานวน 2ใบเป็นรปูทถีา่ยจากรา้นถา่ยรปูเท่านัน รปู (หา้มสวมแวน่ตาหรอืเครอืงประดบั ,
ไมใ่สชุ่ดขา้ราชการหรอืเครอืงแบบใดๆ ไมเ่ป็นรปูสตกิเกอรร์วมถงึหา้มใชร้ปูทถีา่ยเองและปรนิทเ์อง)

• สาํเนาหนังสอืเดนิทางมอีายมุากกวา่ 6 เดอืน

• สาํเนาบัตรประชาชน 1 ชุด

• สาํเนาทะเบยีนบา้น 1 ชุด

• สาํเนาบัตรประจําตวัประชาชน 2 ชุด ถา้เป็นเดก็อายตุ่าํกวา่ 15 ปี ใชส้าํเนาสตูบิัตรและบัตรประชาชน

• สาํเนาหนา้วซีา่ทเีคยเดนิทางไปประเทศอนิเดยี 1 ชุด (หากม)ี
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