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อยู่เอเชยีกช็มววิแบบสวติไดท้ี ่“แคชเมยีร”์  
ดนิแดนสวติเซอรแ์ลนดแ์ห่งเอเชยี.. 

แคชเมียรเ์ป็นรฐัที่สามารถท่องเที่ยวไดต้ลอดปี เน่ืองจากมีอากาศเย็นสบาย แมก้ระท ั่ง
ในชว่งฤดูรอ้นกจ็ะมอีณุหภูมโิดยเฉลีย่อยู่ทีป่ระมาณ 20 องศาเซลเซยีสเท่านั้น ดว้ยอากาศ
ที่เย็นสบายตลอดทัง้ปีบวกกบัธรรมชาติที่สวยงามในทุกฤดูท าใหใ้ครหลายคนทัง้ชาว
อนิเดยีและนักท่องเทีย่วต่างก็อยากหลบรอ้นมารบัลมเย็นๆ ทีน่ี่จนเมอืงศรนีาการไ์ดร้บัการ
ขนานนามว่าเป็นเมอืงส าหรบัการพกัผ่อนในชว่งฤดูรอ้นของประเทศอนิเดยี 
เยอืนดนิแดนทีส่วยทีสุ่ดในโลกเปรยีบประดุจสวรรคบ์นโลกมนุษย ์“แคชเมยีร”์ 
 ชมความงามของ กลุมารค์ &โซนามารค์ ทีม่ทีุ่งหญา้เขยีวขจแีละเทอืกเขาหมิะราย

รอบ 
 ขีม่า้ ชมธารน ้าแข็ง ณ ทุ่งทองค า โซนามารค์  
  “เคเบลิคาร”์ (รวมค่าขึน้แลว้) ชมทศันียภาพแบบพาโนรามาอนัสวยงาม 
 นั่งเรอืซคิารา่ล่องทะเลสาบ (ใสช่ดุแคชเมยีรถ์า่ยรูปเป็นที)่ ทีส่วยใสดุจกระจกสะทอ้น

ความงามของทอ้งฟ้ากลางเทอืกเขาหมิาลยั 
 ชม “ทชัมาฮาล”อนุสรณแ์ห่งความรกัอนัลอืชือ่และ “อกัราฟอรด์” ป้อมปราการที่

ยิง่ใหญ่ 
รายการท่องเทีย่ว 

วนัที-่1(ศุกร)์ กรุงเทพฯ – เดลล ี(ประเทศอนิเดยี)-เมอืงอคัรา - - D 

06.00 น.  คณะพรอ้มกนัทีส่นามบนิสุวรรณภูม ิ ช ัน้ 4 ประตูทางเขา้ที ่9-10 แถว W  สายการบินแอร ์
อนิเดยี (AI) โดยเจา้หนา้ทีบ่รษิทัฯ  คอยตอ้นรบัและอ านวยความสะดวกใหก้บัทกุทา่น  

08.55 น.  เหริฟ้า สู่เมอืงเดลล ี(New Delhi) ประเทศอนิเดยี (India) โดยโดยสายการบินแอร ์อนิเดยี 
เทีย่วบนิที ่AI 333(ใชเ้วลาในการเดนิทางประมาณ 4 ช ัว่โมง)  (บรกิารเคร ือ่งดืม่อาหารรอ้น
บนเคร ือ่ง) เวลาทีอ่นิเดยีชา้กวา่ประเทศไทย 1.30 ชัว่โมง 

12.00 น. ถงึท่าอากาศยานนานาชาตอินิทริาคานธรี ์เมอืงเดลล(ีNew Delhi) ตามเวลาทอ้งถิน่ ผ่านพธิี
การตรวจคนเขา้เมอืงและตรวจรบัสมัภาระเรยีบรอ้ยแลว้  

จากนัน้  น าท่านเดินทางไปชม อชัดมั(Swaminrayan Akshrdham)  สรวงสรรคบ์นดิน ณ สถานที่
แห่งนี ้เป็นตัวอย่างของวฒันธรรมอินเดียกว่า 10,000 ปี และ ยงัเป็นเสมือนเป็นหวัใจส าคญัของงาน
สถาปัตยกรรมอนิเดยีโบราณอย่างแทจ้รงิ ทีแ่สดงถึงวฒันธรรมความรุง่เรอืงดา้นศลิปะ ตลอดจนแสดงถึง
จติวญิญาณของอนิเดยี และยงัเป็นสญัลกัษณข์องความสุข ความเจรญิ และการปรองดองของมนุษยชาติ 
เป็นวดัทีส่รา้งขึน้ใหม่ของศาสนาฮินดู สรา้งดว้ยหินอ่อนสีขาวและสีชมพูดูสวยงามากๆ วดัอคัชารด์าม 
สรา้งขึน้โดยองคก์ร BAPS ในเดล ีซ ึง่ผสมผสานลกัษณะทางสถาปัตยกรรมอนัหลากหลายของอนิเดยีเขา้
ดว้ยกนัใชเ้วลาก่อสรา้งทัง้หมด 5 ปี ใชช้า่งศิลปะและสถาปนิกจ านวน 7,000 คน วดัอคัชารด์าม ไดเ้ร ิม่
กอ่สรา้งเมือ่ ปี 1968 แต่ก็ยงักอ่สรา้งไดไ้ม่มากนัก จนกระทัง่ 18 ปีใหห้ลงั จงึไดม้กีารกอ่สรา้งอย่างจรงิจงั
เมือ่ปี 2000 และสรา้งจนเสรจ็สิน้ในปี 2005  
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จากนัน้ เดนิทางสู่ เมอืงอคัรา (เดินทางประมาณ 3 ช ัว่โมง แลว้แต่สภาพการจราจร) อคัระอดีตเมืองหลวง

ของอนิเดียในสมยัทีย่งัเรยีกว่า "ฮินดูสถาน" (Hindustan) เป็นเมืองทีต่ ัง้อยู่รมิแม่น ้ายมนา (Yamuna) 
ทางตอนเหนือของประเทศอนิเดยี ถงึอคัระ น าทา่นเขา้สู่ทีพ่กั 

ค ่า บรกิารอาหารค ่า ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  
ทีพ่กั ณ HOTEL Sarovar pemier Agra หรอืเทยีบเท่า อสิระพกัผ่อนตามอธัยาศยั 

 

วนัที-่2 
เสาร ์

 อคัรา (ทชัมาฮาล-อคัราฟอรด์)-เดลล ี B L D  

07.00 น. บรกิารอาหารเชา้ ณ โรงแรม 
08.00 น. น าท่านชม ทชัมาฮาล (Taj Mahal) สิ่งมหัศจรรยข์องโลก สุสานหินอ่อนที่ผู ค้นเช ือ่ว่าเป็น

สถาปัตยกรรมแห่งความรกัทีส่วยทีสุ่ดในโลกสรา้งขึน้โดยสมเด็จพระจกัรพรรดิแห่งจกัรวรรดิโมกุลผูม้ีรกั
มั่นคงต่อพระมเหสีของพระองค ์...ทชัมาฮาลถูกพิจารณาใหเ้ป็นหน่ึงในเจ็ดสิ่งมหศัจรรยข์องโลกในยุค
ใหม่ ซ ึง่ต ัง้อยู่ในสวนรมิฝ่ังแม่น ้ายมุนา ในเมอืงอคัรา ส่วนทีม่ชี ือ่เสียงทีสุ่ด คือ หลุมศพของพระนางมุมตซั 
มาฮาล ซึง่ถูกสรา้งดว้ยหินอ่อนสีขาว ศิลาแลง ประดับลวดลายเคร ือ่งเพชร พลอย หิน โมราและ
เคร ือ่งประดบัจากมติรประเทศ ไดร้บัค ารบัรองว่าสรา้งขึน้ดว้ยสดัส่วนทีว่จิติรและงดงามทีสุ่ด กวา้งยาวดา้น
ละ 100 เมตร สูง 60 เมตร มผีูส้รา้งและออกแบบรว่ม 20,000 คน การก่อสรา้งกนิเวลานานถงึ 22 ปี ทชั
มาฮาลมเีนือ้ทีป่ระมาณ 42 เอเคอร ์เป็นทีต่ ัง้ของมสัยดิ มีหออาซาน (หอสูงส าหรบัรอ้งแจง้เวลาท านมาซ) 
และมีสิ่งก่อสรา้งอื่น ๆ นายช่างที่ออกแบบ ช ือ่ อุสตาดไอซาถูกประหารช ีวิตเพื่อมิใหไ้ปออกแบบ
สถาปัตยกรรมใด ๆ ทีส่วยกว่าได ้ 

  ชมพระราชวงัอคัราฟอรด์ (Agra Fort)  เป็นป้อมปราการประจ าเมอืงซึง่สรา้งเป็นก าแพงหนิทรายสี
แดง ตัง้ตระหงา่นสวยงาม ดว้ยสถาปัตยกรรมแบบอคัรา พระเจา้อคับารส์รา้งขึน้ในปี ค.ศ. 1565 และสรา้ง
ต่อเตมิกนัเร ือ่ยมาจนถงึรุน่หลานคอื พระเจา้ชารเ์จฮาน กษตัรยิอ์งคท์ี ่5 ของราชวงศโ์มกุล ซ ึง่ปรบัเปลีย่น
จากป้อมปราการทางทหารมาเป็นพระราชวงั มกี าแพงสูงกว่า 20 เมตร และยาว 2.5 กโิลเมตร ภายในอคั
ราฟอรด์มหีอ้งสวยงามทีส่รา้งดว้ยหนิออ่นแกะสลกัฝังโดยรอบ โดยเฉพาะหอ้งมุขแปดเหลีย่ม ซ ึง่เป็นหอ้งที่
มคีวามส าคญัทีสุ่ดภายในพระราชวงัแหง่นีแ้ละภายในหอ้งนีท้่านจะไดพ้บกบัสถานทีท่ีก่ษตัรยิช์ารจ์าฮาถูก
ลูกชายจบัมาขงัไวจ้นสิน้พระชนน ์พระองคถ์ูกกกัขงัอยู่ถึง 8 ปี จนกระทัง่สวรรคตในปี ค.ศ. 1666 ตาม
ต านานกล่าวว่าใหว้นัสุดทา้ยของชวีติพระองคใ์ชเ้วลาทัง้วนัในการจอ้ง 
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มองเศษกระจกทีส่ะทอ้นภาพของทชัมาฮาล และสิน้พระชนมด์ว้ยเศษกระจกในก ามอื พระองคถ์ูกฝังในทชัมาฮาล เคยีงขา้ง

พระมเหสีซ ึง่พระองคไ์ม่เคยลืม มีบางคนกล่าวว่าสมเด็จพระจกัรพรรดิชาหจ์าฮนั มิไดป้ระสงคท์ีจ่ะถูกฝัง
รว่มกบัพระมเหสี แต่พระองคม์แีผนการทีจ่ะสรา้งสุสานอกีแห่งดว้ยหนิออ่นสดี า เพือ่เป็นสุสานของพระองค ์
แต่ผูรู้ห้ลายทา่นเช ือ่ว่าพระองคป์ระสงคท์ีจ่ะถูกฝังเคยีงขา้งพระนางมุมตซั มาฮาล 

จากนัน้ น าท่านชอ้ปป้ิงสนิคา้หตัถกรรม และงานฝีมือพืน้เมอืง อาทเิชน่ผา้ไหมอนิเดียเคร ือ่งประดบั อญัมณี 
ไมจ้นัทรห์อมแกะสลกั ผลติภณัฑจ์ากหนิออ่น ของตกแต่งประดบับา้น 

12.00 น. บรกิารอาหารกลางวนั ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
13.00 น. เดินทางสู่ เมืองเดลลี (ระยะทางประมาณ 203 กโิลเมตร ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 4  – 5 ช ัว่โมง 

แลว้แต่สภาพการจราจร) เดลีเป็นศูนยก์ลางดา้นการเมืองการปกครองของประเทศประชาธปิไตยทีใ่หญ่
ทีสุ่ดในโลก มีประชากรกว่าสิบลา้นคน มีพืน้ที1่,500 ตารางกโิลเมตรโดยแบ่งออกเป็นเขตเดลเีก่ากบันิ
วเดลใีหม่ 

ค ่า   บรกิารอาหารเย็น  ณ ภตัตาคาร 

ทีพ่กั ณ HOTEL VIVANTA BY TAJ DELHI หรอืเทยีบเทา่ อสิระตามอธัยาศยั 
วนัที-่3 
  (อาทติย)์ 

เดลล ี– (แคชเมยีร)์ ศรนีาคา – หุบโซนามารค์ B L D 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ แบบกล่อง 
05.00 น.  น าท่านเดนิทางไปสนามบนิภายในประเทศ เพือ่เดนิทางสู่แคชเมยีร ์ 
07.25 น.   เหริฟ้าสู่ เมอืงศรนีาคา (Srinagar) เมอืงหลวงของแควน้จามมู (Jammu) และ แคชเมยีร ์

(Kashmir) โดยสายการบนิ แอร ์อนิเดยี  เทีย่วบนิที ่AI 827 (เคร ือ่งบนิจอดแวะทีจ่มัมู 30 
นาทไีม่ตอ้งลงจากเคร ือ่ง) (บนเคร ือ่งมบีรกิารของวา่ง)  

08.40 น.  เดนิทางถงึสนามบิน ศรนีาคา (Srinagar) ผ่านพิธกีารตรวจคนเขา้เมอืงและพรอ้มรบัสมัภาระ น า
คณะออกเดนิทางโดยตูเ้ทมโบ(Tempo )เมอืงหลวงคอืศรนีาการ ์(Srinagar) ของแคชเมียร ์
เป็นดนิแดนทางตอนเหนือของอนิเดยี อยู่ในแควน้จมัมู-แคชเมยีร ์(คนอนิเดยีเรยีกกศัมรี)์ แต่คนแคชเมยีร ์
ไม่นิยมเรยีกตวัเองว่าเป็นคนอินเดีย แต่จะเรยีกตวัเองว่า Kashmiri มีภาษาเป็นของตวัเองและนับถือ
ศาสนาอสิลาม 
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จากนัน้ น าท่านชม สวนโมกุล (Mughal Gardens) สวนสวรรคแ์ห่งดอกไม ้ชว่งเดือนมีนาคมถึงเมษายน 
ดอกไมเ้มืองหนาวออกดอกชชูอ่อย่างสวยงาม สวนโมกุล ไดแ้บ่งออกเป็นส่วนๆ 3 ส่วน ซึง่ภายในสวนมี
การประดบัตกแต่งในแบบสไตลส์วนเปอรเ์ซยี ซ ึง่ประกอบไปดว้ย สระน ้า ล าธารและแปลงไมด้อกชม สวน
ชาลิมาร ์(Shalimar Garden) เป็นสวนดอกไมท้ีส่รา้งขึน้สมัยราชวงศโ์มกุล ก่อสรา้งโดยจกัรพรรด ิ
JEHANGIR เพือ่ภรรยา Nur Jehan และเมืองศรนีาคา แคชเมยีร ์เป็นทีม่ีช ือ่เสียงในการจดัสวนตามแบบ
สมยัของราชวงศโ์มกุล เน่ืองจากภูมิอากาศเย็นเหมาะสมในการเจรญิเตบิโตของตน้ไม ้ดอกไมเ้มอืงหนาว 
จงึกลายเป็นทีป่ระทบัพกัผ่อนของกษตัรยิร์าชวงศโ์มกุลในอดีต ชมตน้เมเปิลอายุกว่า 400 ปี ตน้ปอปลาร ์
ดอกทวิลิป และดอกไมน้านาชนิดตามฤดูกาล ชมสวนนิชาท (Nishat) เป็นสวนทีใ่หญ่ทีสุ่ด มีตน้เมเปิล
อายุกว่า 400 ปี ตน้ปอปลาร ์ตน้ทวิลปิ และดอกไมน้านาชนิดตามฤดูกาล ต ัง้อยู่รมิทะเลสาบดาล มี
ภูเขา Zabarwan ซึง่ต ัง้เป็นฉากหลงั 

 
กลางวนั บรกิารอาหารกลางวนั  ณ ภตัตาคาร  
บ่าย น าท่านเดินทางสู่ โซนามารค์ (Sonamarg) (ประมาณ 3 – 4 ช ัว่โมง) เป็นแหล่งท่องเที่ยว

อนัมวีวิทวิทศันอ์นัสวยงาม อยู่บนเสน้ทางระหว่างเมอืงศรนีาคากบัเมืองเลห ์ในบรเิวณหุบเขา
โซนามารค์นีม้ธีารน ้าแข็งสขีาวบรสิุทธิท์ีป่กคลุมอยู่ตามลาดไหล่เขา อกีทัง้เทอืกเขาหมิะทีส่ะทอ้นแสงแดด
เป็นประกายสทีอง จงึเป็นทีม่าของช ือ่ โซนามารค์ และยงัมีเทอืกเขาหมิาลยัเป็นฉาก หลงั ทีเ่รยีกขานตาม
ทอ้งถิน่ว่า ทาจวิาส ภูเขาซึง่ปกคลุมไปดว้ยหมิะตลอดปี มีแม่น ้าสินธุ ลดเลีย้วผ่านหบุเขาในอกีฟากของ
ถนน “โซนามารค์” เป็นสถานีเร ิม่ตน้ทีจ่ะมุ่งหน้าไปยงัลาดคัห ์หรอืเป็นรูจ้กักนัดีในชื่อว่า 
“ประตูสู่ลาดคัห”์ เสน้ทางนี้จะเป็นเสน้ทางทีม่ทีวิทศันส์วยงาม ตลอดเสน้ทางจงึเป็นเสน้ทาง
ทีใ่หข้บัรถไปถ่ายรูปไป...เลยทเีดยีว 

เย็น บรกิารอาหารเย็น ณ โรงแรม อสิระพกัผ่อนตามอธัยาศยั 
ทีพ่กั Sultan Resort  (Sonamarg) (หรอืเทยีบเท่า 

วนัที-่4 
(อาทติย)์ 

(แคชเมยีร)์ หุบโซนามารค์ –  หุบกุลมารค์ศรนีาคา-ศรนีาคา B L D 

07.00 น.  บรกิารอาหารเชา้ ณ โรงแรม 
08.00 น. น าท่านชม จากนัน้น าท่านเขา้สู่ทุ่งโซนามารค์ ชมธรรมชาตสิมัผสัอากาศสบายๆ ไฮไลท ์... 

ขีม่า้ชมกราเซยี ดาวหลงฟ้า ภูผา กลาเซยีร ์หรอืธารน ้าแข็งโซนามารค์ อยู่เอเชยีก็ชมววิ
แบบสวติไดท้ี ่“แคชเมยีร”์ ดนิแดนสวติเซอรแ์ลนดแ์ห่งเอเชยี ชมวิวภูเขาทีป่กคลุมดว้ยหมิะและ
สองฟากฝ่ังถนนทีเ่ต็มไปดว้ยธารน ้าแข็ง ถนนบางชว่งตอ้งตดัผ่านชอ่งน ้าแข็งขนาดใหญ ่ทีน่ี่จะมกีจิกรรม
แบบแคชเมยีรใ์หท้า่นไดล้องหาประสบการณ ์(ในชว่งฤดูหนาวธ.ค. – เม.ย.) ...ถงึเวลาอนัสมควรน าทา่นสู่
โรงแรม 
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10.30 น. จากนัน้ออกเดนิทางสู่ กุลมารค์ ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 3-4 ชัว่โมง “กุลมารค์” เป็นภูเขาที่

สวยงามที่สุดแห่งหน่ึงใน แคชเมียร  ์(Kashmir) เดิมเรยีกเการมิารค์ ตั้งโดยสุลต่าน ยูซุปชาร ์ใน
ศตวรรษที ่16 เน่ืองจากทีน่ี่เป็นทุ่งหญา้ทีเ่ต็มไปดว้ยดอกไมป่้าตามฤดูกาล และในปัจจุบนัยงัเป็นสถาน
ทีต่ ัง้ของสนามกอลฟ์ 18 หลุมทีสู่งทีสุ่ดในโลก จุดสูงสุดยอดกุลมารค์มีช ือ่ว่า Apharwat Peak อยู่ที่
ความสูง 4 ,390 เมตร  ท าใหกุ้ลมารค์ไดต้ าแหน่ง World Record อีกต าแหน่งหน่ึงคือ Gulmarg 
Gondola ทีเ่ป็นหน่ึงในสุดยอดกระเชา้ลอยฟ้าทีม่ีความสูงทีสุ่ด  และมีสถานทีเ่ล่นสกใีนฤดูหนาวดว้ย 
ตลอดเสน้ทางสู่กุลมารค์จะผ่านทุ่งนาขา้ว หมู่บา้นชาวพืน้เมือง ฝูงแกะตามภูเขา และเทือกเขาหิมะ
สลบัซบัซอ้นสวยงาม ชาวแคชเมียรก์ล่าวขานว่าทุ ่งหญา้แห่งดอกไม ้เป็นเสน้ทางทีมุ่ ่งสู ่ชายแดน
ปากสีถาน กุลมารค์เป็นแหล่งท่องเทีย่วในฤดูหนาว มีระดบัความสูง 2,730 เมตร จากระดบัน ้าทะเล   
ในชว่งฤดูรอ้นทีนี่่จะเป็นทีต่ ัง้ของสนามกอลฟ์ทีส่ ูงทีส่ ุดในโลก โดยรอบท่านจะไดพ้บเห็นกระท่อม
รูปทรงแบบในเทพนิยาย และมีป่าสนเป็นฉากหลงั  ทีน่ี่ยงัสถานเป็นทีถ่่ายท าภาพยนตรอ์กีดว้ย…… 

กลางวนั          บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร/โรงแรม  
บ่าย  น าท่านขึน้เคเบิลคารหรอื กอนโดลา สถานีที ่1 (ราคารวมในทวัรเ์ฟส 1)  ”กุลมารค์”  
 

 
“Gulmarg Hill”  เป็นอกีหน่ึงสุดยอดสกรีสีอรท์ในทวีปเอเชยีทีไ่ดร้บัการยกย่องว่าเป็น Winter Sports of India 

จากส านักขา่ว CNN นอกจากนีย้งัเป็นลานสกทีีไ่ดช้ ือ่ว่าถูกทีสุ่ดในโลกอกีดว้ย การมาเทีย่วกุลมารค์
จะตอ้งนั่งกระเชา้กอนโดลาขึน้สู่ลานสกบีนยอดเขา ทวิทศันมุ์มสูงแบบพาโนรามาของเทอืกเขาหมิาลยั
ทีเ่ห็นจากยอดเขาแห่งนีเ้รยีกไดว้่าสวยงามไม่แพเ้ทอืกเขาแอลป์ในยุโรปเลยทเีดียว กระเชา้กอนโดลา
ของกุลมารค์เป็นกระเชา้
ลอยฟ้าทีม่ีความสูงทีสุ่ด
ในโลกดว้ยความสูง 
3,979 เมตรจาก
ระดบัน ้าทะเล  น าท่าน
พิชติภูเขาหมิะกุลมารค์
กนัไดช้ลิๆ  
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บ่าย  น าท่านขึน้เคเบ ิลคาร ์หรอื กอนโดลา สถานีที ่1  (ราคารวมในทวัรเ์ฟส 1)  ”กุลมารค์” 
“Gulmarg Hill”  เป็นอกีหนึ่งสุดยอดสกรีสีอรท์ในทวีปเอเชยีทีไ่ดร้บัการยกย่องว่าเป็น Winter 
Sports of India จากส านักข่าว CNN นอกจากนีย้งัเป็นลานสกทีีไ่ดช้ ือ่ว่าถูกทีส่ ุดในโลกอกีดว้ย 
การมาเทีย่วกุลมารค์จะตอ้งนั่งกระเชา้กอนโดลาขึน้สู่ลานสกบีนยอดเขา ทวิทศันมุ์มสูงแบบพาโนรามา
ของเทอืกเขาหมิาลยัทีเ่ห็นจากยอดเขาแห่งนีเ้รยีกไดว้่าสวยงามไม่แพเ้ทอืกเขาแอลป์ในยุโรปเลย
ทเีดียว กระเชา้กอนโดลาของกุลมารค์เป็นกระเชา้ลอยฟ้าทีม่ีความสูงทีสุ่ดในโลกดว้ยความสูง 3,979 
เมตรจากระดบัน ้าทะเล  น าท่านพิชติภูเขาหมิะกุลมารค์กนัไดช้ลิๆ ..ใชเ้วลาประมาณ 10 นาท ีก็
มาถงึสถานีที ่1 ระหว่างทางจะเห็นหมู่บา้นยปิซทีีห่ากเป็นฤดูทีห่นาวจดั เขาจะทิง้บา้นไป
ช ัว่คราวไปยงัเขตทีอ่บอุ่นกว่า ตน้ไมแ้ต่ละกิง่ถูกเกรด็หมิะปกคลุมน่าดูไปอกีแบบ และจะกลบัมาอยู่
อาศยัในชว่งฤดูรอ้น บนสถานีที ่1 นั้น มีแนวสนและทวิเขาโดยรอบ ยอดเขาถูกปกคลุมดว้ยภูเขา
น ้าแข็ง ทุ่งหญา้สีเขยีวนีห้ากถูกหมิะปกคลุมในหนา้หนาวก็กลายเป็นลานสกน่ีาลองเล่นมาก 

  ยอดเขากุลมารค์ภูเขาซึง่เป็นส่วนหน่ึงของเทอืกเขาหมิาลยัทีป่กคลุมดว้ยหมิะสวยงามในทุกทศิทาง ถา้
หากฟ้าเป็นใจไม่มีหมอกจดัท่านไดถ้่ายรูปกบัทวิทศันภ์ูเขา รวมถึงยอดเขา K2 ทีสู่งเป็นอนัดบัสองรอง
จากยอดเขาเอเวอรเ์รส...ในช่วงฤดูรอ้น สนามแห่งนี้ จะกลายเป็นสนามกอลฟ์ทีเ่ขาคุยว่าอยู่
สูงทีสุ่ดในโลก 

  ****Gulmarg Gondola มีสองสถานีดว้ยกนั เวลาซือ้ต ั๋วจะมีเฟส 1 และเฟส 2 เฟส 1 จาก Gulmarg ถึง 
Kungdoor (ไป-กลบั700 รูปี) และเฟส 2 คือจาก Kungdoor ถึงยอด Aparwath (ไป-กลบั 950-1000 รูปี)รวม 
2 สถานีอยู่ที ่1,950 รูปี(850-1200 บาท)  

  เมือ่ถงึ....บนยอดเขากุลมารค์... . ในฐานเป็นสถานทีท่ีเ่ล ่นสกซี ึง่ม ีเพ ียงไม่กีแ่ห ่งในอนิเด ีย 
นักท่องเทีย่วจงึนิยมมาเทีย่วกนัในชว่งฤดูหนาว…อสิระใหท้่านถ่ายรูปกบัทวิทศันห์รอื สนุกสนาน
กบักจิกรรมนั่งเลือ่นหมิะหรอืสกไีดร้ะหว่างฤดูใบไมผ้ล ิม.ีค.-เม.ย. ตามอธัยาศยั  

กจิกรรมช่วง ฤดูใบไมผ้ลแิละฤดูรอ้น " อสิระใหท้่านเพลดิเพลนิไปกบักจิกรรม ขีม่า้ชมธรรมชาต ิ(ค่าขี่
มา้ ประมาณ 1,000 รูปี /ต่อคนไม่รวมในค ่าทวัร/์ หรอื ATV (มีคนขบั) ประมาณ 20 นาท ี
1,500-3,000 รูปี/ต่อคนั ไม่รวมในรายการทวัร ์ กรุณาสอบถามรายละเอยีดและราคาจาก
หวัหน้าทวัรห์รอืไกดท์อ้งถิน่ของท่าน  …อสิระใหท้่านจนถงึไดเ้วลาพอสมควร เดนิทางกลบั
สู่ศรนีาคาเสน้ทางเดมิ 

**หมายเหตุ หากเคเบิลคารปิ์ดไม่สามารถขึน้ไดเ้น่ืองจากสภาพอากาศ หรอื ทางประเทศอนิเดยีประกาศ
ปิด จงึไม่สามารถขึน้ได ้ทางบรษิทัฯ จะคนืค่าเคเบิลคารใ์ห ้และขอสงวนสทิธิใ์นการ
เปลีย่นโปรแกรมเทีย่วสถานทีอ่ ืน่ โดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหน้า** 

ค ่า      บรกิารอาหารเย็น ณ โรงแรมบา้นเรอื...บา้นเรอืในทะเลสาบ ในเมอืงศรนีาคา บา้นเรอืนีถ้อื
ก าเนิดจากสมยัทีเ่จา้ผูค้รองแควน้แคชเมยีรย์งัครองอ านาจกบั องักฤษทีเ่ขา้มาปกครองอนิเดยี และไม่
อนุญาตใหอ้งักฤษมกีรรมสทิธิใ์นทีด่นิ คนองักฤษจงึหาทางออกดว้ยการสรา้งบา้นเรอืลอยล าอยู่ใน
ทะเลสาบแทน 

ทีพ่กัโรงแรมเรอื DELUXE HOUSE BOAT อสิระพกัผ่อนตามอธัยาศยั 
 

บา้นเรอื วมิานบนดนิแห่งแคชเมยีร ์
 นักท่องเทีย่วในชว่งตน้ ครสิตศ์ตวรรษที ่20 มบีนัทกึว่า...ขณะที ่ชวีติยงัมลีมหายใจ
ความสุขบนพืน้พภิพในนี้ 1 ใน 50 อย่างทีค่วรท า คอืเดนิทางสูท่ะเลสาบดาล (Dal lake) 
แหง่แควน้แคชเมยีร.์...แลว้ พกันอนHouseBoats...!!! ...House Boats อนัเป็น วมิานบนดนิ 
เกดิขึน้ในยุคควนีสว์คิตอเรยี ซ ึง่องักฤษไดเ้ขา้มา ครอบครองอนิเดยีบา้นเรอืนี้ถอืก าเนิดจาก
สมยัทีเ่จา้ผูค้รองแคแคชเมยีรย์งัครองอ านาจกบั องักฤษที ่ เขา้มาปกครองอนิเดยี และ
ไมอ่นุญาตใหอ้งักฤษมกีรรมสทิธิใ์นทีด่นิ คนองักฤษจงึหาทางออกดว้ยการสรา้งบา้นเรอื
ลอยล าอยู่ในทะเลสาบแทน  
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วนัที-่5 
(องัคาร) 

(แคชเมยีร)์ หุบโซนามารค์ –  หุบกุลมารค์ศรนีาคา-ศรนีาคา B L D 

07.00 น.  บรกิารอาหารเชา้ ณ โรงแรมเรอื 

08.00 น.  น าทา่นชม น าทา่นล่องเรอืสคิารา(เรอืพายแบบแคชเมยีร)์ชมความงดงามทะเลสาบใหท้่าน
ไดช้ืน่ชมทศันียภาพของเทอืกเขาหมิะทีล่อ้มรอบชมวถิชีวีติชาวบา้นรมิน า้ (ใชเ้วลาในการ
ล่องเรอืประมาณ 1ชม.) รอบทะเลสาบ นกนานาชนิด พชืดอกไมน้ า้ทะเลสาบใสสวยงาม
สมัผสัวถิชีวีติของผูค้นในทะเลสาบดาลเป็นชวีติทีคู่่กบัสายน า้อนัเงียบสงบ โดยมเีรอืเป็น
พาหนะส าคญัของการสญัจรในทะเลสาบกวา้งใหญ่แต่งแตม้สสีนัดว้ยสวนผกัลอยน า้ และ
ตลาดน า้ยามเชา้ทีม่ชีวีติชวีาพอดู ชวีติของชาวแคชเมยีรจ์งึด าเนินไปไม่แตกต่างชาว
เอเชยีอืน่ ๆ ทีม่แีม่น า้ ล าคลอง เป็นเสน้เลอืดใหญ่หล่อเลีย้งชวีติ ชม บรรยากาศบา้นบนน า้
บรเิวณรา้นขายของ และท่านจะเพลนิเพลนิกบัการ เลอืกซือ้สนิคา้พืน้เมอืงของชาวแคช
เมยีรท์ีน่ าของมาขายใหท้่านไดเ้ลอืกซือ้ในราคาตามความสามารถไดเ้วลาสมควรพายเรอื
กลบัทีพ่กั .....  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
   
 

น าท่านชมจามามสัยิด “Jama Masjid” ซึง่สรา้งเป็นคร ัง้แรกสมยัสุลต่านสิคานเดอร ์และบูรณะ
ต่อมาอกีหลายสมยั เป็นมสัยิดทีส่รา้งดว้ยรูปแบบของสถาปัตยกรรมแบบจนีและเนปาล ดว้ยหลงัคาทรง
สีเ่หลีย่ม ภายในมเีสาทีต่ดัจากตน้ซดีาลทัง้ตน้กว่า 300 ตน้ ไดเ้วลาสมควรกอ่นกลบัทีพ่กั 
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กลางวนั         บรกิารอาหารกลางวนั ณ โรงแรมเรอื  
12.00 น.       น าทา่นเดนิทางไปสนามบนิภายในประเทศ เพือ่เดนิทางสู่แคชเมยีร ์ 
14.15 น. เหริฟ้าสู่เมอืงเดลล ี(New Delhi) โดยสายการบนิแอร ์อนิเดยี เทีย่วบนิที ่AI822  

เคร ือ่งบนิจะจอดแวะ 30 นาทไีม่ตอ้งลงจากเคร ือ่ง (บนเคร ือ่งมบีรกิารของวา่ง) 
17.15 น.  ถงึ เมอืงเดลล ี(New Delhi) ตรวจรบัสมัภาระและน าเขา้สู่อาคารระหว่างประเทศเพือ่เชคอนิระหว่าง

ประเทศ 
19.00 น. เช็คอนิ ทีเ่คาเตอรส์ายการบนิ AIR INDIA  เพือ่โหลดส าภาระ จากนั้นผ่านกระบวนการตรวจคนเขา้

เมอืง อสิระชอ๊ปป้ิงสนิคา้ภายในสนามบนิได ้ตามอธัยาศยั และ ผ่านพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืง  
 อสิระอาหารค ่า ใน สนามบนิ ตามอธัยาศยั เพือ่สะดวกกบัการเชคอนิ 
23.00 น. ออกเดนิทางสู่กรุงเทพ ฯ โดยสายการบินแอร ์อนิเดยี  เทีย่วบนิที ่AI 332 (บนเคร ือ่งมบีรกิาร

อาหารรอ้นและเคร ือ่งดืม่ พรอ้มจอทวีทีุกทีน่ั่ง)  
วนัที-่6 
(พุธ) 

สุวรรณภูม(ิกรุงเทพฯ)  x x x 

04.40น.        ถงึ...ท่าอากาศสุวรรณภูม…ิ.กรงุเทพมหานคร โดยความสวสัดภิาพ 
 

 
 ขอบพระคุณทุกท่านที่ใช้บริการ  

 
หมายเหตุ :  
1. เวลาทีป่รากฏในโปรแกรมกบัการปฏิบตัิจรงิอาจแตกต่างกนัเล็กนอ้ย ขอใหท้่านรบัทราบค าแนะน าการเปลีย่นแปลง
การนัด หมายเวลาในการท ากจิกรรมอกีคร ัง้จากหวัหนา้ทวัร ์ 
2. บรษิทัอาจท าการเปลีย่นแปลงรายการ ไดต้ามความจ าเป็นและเหมาะสม แต่จะยึดผลประโยชนข์องลูกคา้เป็นส าคญั 
ทัง้นี  ้ขึน้อยู่กบัสภาวะของสายการบนิ โรงแรมทีพ่กั ภูมิอากาศ ภยัธรรมชาติ การนัดหยุดงานฯลฯ ตลอดจนสภาวะทาง 
เศรษฐกจิและสถานการณท์างการเมอืงภายใน อนัเป็นสาเหตุใหต้อ้งเลือ่นการเดนิทางหรอืไม่สามารถจดัพาคณะทอ่งเทีย่ว
ไดต้ามรายการ  

 
“ราคาทวัรส์ าหรบัลูกคา้ทีถ่อืพาสปอรไ์ทยเท่านั้น” 

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

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

**หากทา่นทีจ่ะออกต ัว๋ภายในประเทศ (เคร ือ่งบนิ รถไฟ รถทวัร)์กรุณาสอบถามทีเ่จา้หนา้ทีทุ่กคร ัง้ก่อนท า
การออกต ัว๋เน่ืองจากสายการบนิอาจมกีารหรบัเปลีย่น ไฟลท์ หรอื เวลาบนิ โดยไม่ไดแ้จง้ใหท้ราบล่วงหน้า 

 
หมายเหตุ ** บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธใินการเปลีย่นแปลงเทีย่วบนิท ัง้ไปและกลบัโดยมติอ้งแจง้
ใหท้ราบล่วงหน้า ขึน้อยู่กบัสายการบนิ บรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงเพือ่ความ
เหมาะสมไมว่่าจะเกดิจากความขดัขอ้งของยานพาหนะหรอืมเีหตุหน่ึงเหตุใดจนท าไม่
สามารถด าเนินการตามหมายก าหนดการไดต้ามโปรแกรมการเดนิทางเปลีย่นแปลงตาม
ความเหมาะสมหรอืเหลีย่นแปลงรายการท่องเทีย่วบางรายการหรอืทดแทนรายการ
ท่องเทีย่วบางรายการและจ าตอ้งมจี านวนผูโ้ดยสาร15ท่านขึน้ไปจงึออกเดนิโดยทางมหีน้า
ทวัรไ์ทย 

 



 

-10- 

          

RYRK191212 

อตัราคา่บรกิาร  (โปรแกรม LOVELY  แคชเมยีร&์ทชัมาฮาล 6 วนั 4 คนื) 
เน่ืองจากเป็นต ัว๋ราคาพเิศษจงึไมส่ามารถ REFUND ได ้ราคาส าหรบัคนไทยเท่านั้น 
 
ก าหนดวนัเดนิทาง 

อตัราค่าบรกิารหมายเหตุ:  ผูใ้หญ่ (12 ปี ขึน้ไป) 
เดนิทางต ัง้แต่ 20 ท่านขึน้ไป 
ผูใ้หญ่พกั 2 ท่าน  
(พกัหอ้งละ 2-3 ท่าน) 

พกัเดีย่วเพิม่ 

17-22 พฤษภาคม 
7-12,21-26 มถินุายน 
5-10,26-31 กรกฏาคม 
9-14,23-28 สงิหาคม 
6-11,20-25 กนัยายน 

29,900 .- 
5,500 .- 

4-9,25-30 ตุลาคม 
8-13,22-27 พฤศกิายน  
5-10,6-11,20-25 
ธนัวาคม 

31,900.- 

ปีใหม ่27ธ.ค.62-1 ม.ค.
63 
29ธ.ค.62-3 ม.ค.63 
31ธ.ค.62-6 ม.ค.63 

33,333.- 6,500.- 

บรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการออกทวัรก์รณีมผีูเ้ดนิทางไม่ 15-25   ทา่น หรอืปรบัเปลืย่นราคาหรอืตามทีไ่ดต้กลงกบัทาง
บรษิทัฯ 

เงือ่นไขการใหบ้รกิาร 
1) บรษิทัฯสงวนสทิธิท์ีจ่ะไม่รบัผดิชอบต่อค่าชดเชยความเสียหายไม่ว่ากรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงของไทยไม่ 

อนุญาตใหเ้ดนิทางออกหรอืกองตรวจคนเขา้เมอืงของแต่ละประเทศไม่อนุญาตใหเ้ขา้เมอืง 
2) บรษิทัฯ สงวนสทิธิใ์นการทีจ่ะไม่รบัผดิชอบต่อค่าชดเชยความเสยีหาย อนัเกดิจากเหตุสุดวสิยัทีท่าง บรษิทัฯไม่ 

สามารถควบคุมไดเ้ชน่การนัดหยุดงาน, จลาจล, การล่าชา้หรอืยกเลกิของเทีย่วบนิ  
3) บรษิทัฯสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงโปรแกรมรายการท่องเทีย่วโดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ (โปรแกรมและ 

รายละเอยีดของการเดนิทางอาจมกีารเปลีย่นแปลงได ้ท ัง้นีข้ึน้อยู่กบัภาวะอากาศ และเหตุสุดวสิยัต่าง ๆ ทีไ่ม่
สามารถคาดการณล์่วงหนา้โดยทางบรษิทัฯ จะคานึงถงึผลประโยชนแ์ละความปลอดภยัของผูร้ว่มเดนิทางเป็น
สาคญั) 

4) บรษิทัฯสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงอตัราค่าบรกิารโดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ 
5)  กรณีทีค่ณะไม่ครบจานวน 10 ทา่นทางบรษิทัฯสงวนสทิธิใ์นการงดออกเดนิทางโดยทางบรษิทัฯ จะแจง้ใหท้า่น

ทราบล่วงหนา้อย่างนอ้ย 7 วนักอ่นการเดนิทาง 
6) เมือ่ทา่นทาการซือ้โปรแกรมทวัร ์ทางบรษิทัฯ จะถอืว่าทา่นรบัทราบและยอมรบัเงือ่นไขของหมายเหตุทกุขอ้แลว้ 
7) ในกรณีทีลู่กคา้ตอ้งออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรณุาตดิต่อเจา้หนา้ทีข่องบรษิทัฯ กอ่นทกุคร ัง้ มฉิะนั้นทาง

บรษิทัฯ จะไม่ขอรบัผดิชอบค่าใชจ้า่ยใดๆ ทัง้สิน้ 
 
 
 
 
 
 

*ผูใ้หญ ่(12 ปี ขึน้ไป) เน่ืองจากเป็นราคาตั๋วกรุป๊หรอืเป็นราคาโปรโมช ัน่ จงึไม่มรีาคาส าหรบัเด็ก 
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อตัราค ่าบรกิารนี้รวม 
1.1. ค่าตั๋วเคร ือ่งบนิไป-กลบั ช ัน้ประหยดั 
1.2. ค่าโรงแรมทีพ่กัตามรายการทีร่ะบ ุ(สองทา่นต่อหน่ึงหอ้ง) 
1.3. ค่าเขา้ชมสถานทีต่่างๆ ตามรายการทีร่ะบุ 
1.4. ค่าอาหารและเคร ือ่งดืม่ตามรายการทีร่ะบุ 
1.5. ค่ารถรบัส่งและระหว่างนาเทีย่วตามรายการทีร่ะบคุ่าขีม่า้ทีห่บุเขาโซนามารค์ (กรณีทา่นไม่ขีม่า้ไม่คนืเงนิในทกุ

กรณี) 
1.6. ค่าประกนัอบุตัเิหตุคุม้ครองในระหว่างการเดนิทาง คุม้ครองในวงเงนิทา่นละ 1,000,000 บาท ค่ารกัษาพยาบาล

กรณีเกดิอบุตัเิหตุวงเงนิทา่นละ 200,000 บาท ตามเงือ่นไขของกรมธรรม ์
*หากทา่นสนใจซือ้ประกนัการเดนิทางส าหรบัครอบคลุมเร ือ่งสุขภาพสามารถสอบถามขอ้มูลเพิม่เตมิกบัทางเจา้หนา้ที่
บรษิทัได ้** 
- เบีย้ประกนัเร ิม่ตน้ 370 บาท [ระยะเวลา 5-7 วนั] 
- เบีย้ประกนัเร ิม่ตน้ 430 บาท [ระยะเวลา 8-10 วนั] 
ความครอบคลุมผูเ้อาประกนัทีม่ีอายุมากกว่า 16 หรอืนอ้ยกว่า 75 ปี 
[รกัษาพยาบาล 2 ลา้น, รกัษาต่อเน่ือง 2 แสน, เสยีชวีติหรอืเสยีอวยัวะจากอบุตัเิหตุ 3 ลา้นบาท] 
ความครอบคลุมผูเ้อาประกนัทีม่ีอายุนอ้ยกว่า 16 หรอืมากกว่า 75 ปี 
[รกัษาพยาบาล 2 ลา้น, รกัษาต่อเน่ือง 2 แสน, เสยีชวีติหรอืเสยีอวยัวะจากอบุตัเิหตุ 1.5 ลา้นบาท] 
อตัราค่าบรกิารนี้ไมร่วม 
 ค่าจดัท าหนังสอืเดนิทาง (PASSPORT) และค่าท าใบอนุญาตทีก่ลบัเขา้ประเทศของคนชาวชาต ิหรอื คนต่างดา้ว 
 ค่าใชจ้่ายอืน่ๆ นอกเหนือจากทีร่ะบุไวใ้นรายการและค่าใชจ้่ายส่วนตวัต่างๆ เชน่ ค่าโทรศพัท ์ค่าซกัรดี ฯลฯ 
 ค่าธรรมเนียมน ้ามนัของสายการบนิ (ถา้ม)ี 
 ค่าท าเอกสารผูถ้อืต่างดา้ว /ค่าวซีา่ทีม่คี่าธรรมเนียมแพงกว่าหนังสอืเดนิทางไทย 
 ค่าภาษีหกั ณ  ทีจ่า่ย 3% ภาษีมูลค่าเพิม่ 7% (กรณีออกใบก ากบัภาษี)  
 คา่น ้าหนักเกนิพกิดัตามสายการบนิก าหนด 20 กโิลกรมั /ค่ากจิกรรมพิเศษ ขีม่า้,ลากเลือ่น,สก ี 
 ไม่รวมทปิคนจูงมา้ตวัละ 300 รูปี 
 ค่าทปิรวมตลอดการเดนิทาง รวม 50 USD หรอื 1600 บาท/ต่อลูกคา้ 1 ท่าน ตลอดการเดนิทาง   
****ทปิหวัหน้าทวัรไ์ทยแลว้แต่ความพึงพอใจในบรกิารของท่าน บรษิทัฯมไิดม้ผีลประโยชนใ์ดๆท ัง้สิน้
ขึน้อยู่กบัการพิจารณาของท่านเพื่อเป็นก าลงัใจใหก้บัหวัหน้าทวัรท์ีบ่รกิารท่าน*** 
การส ารองทีน่ั่ง   

1. *กรณุา ช าระเงินมดัจ า ท่านละ 15,000 บาท  
ช ำระเงินโดยโอนเงินเข้ำบญัชีกรรมกำรบริษทั รกัย้ิมทวัร์ ช่ือบญัชี อรินทร์ชยา บรรเจดิศิริ

 ธนาคารกสิกรไทย เลขที่ สาขาเดอะพาซิโอลาดกระบัง

ธนาคารไทยพาณชิย์ เลขที่ สาขาเดอะพาซิโอ ลาดกระบัง

ธนาคาร กรุงเทพ เลขที่ สาขาสุขุมวทิ ประเวศ

ธนาคารกรุงไทย เลขที่ สาขาเดอะพาซิโอ ลาดกระบัง
ธนาคารทหารไทย เลขที่ สาขาเดอะพาซิโอลาดกระบัง

หลงัจากท าการโอนเงินแล้วรบกวนส่งหน้าหนงัสือเดนิทาง พาสปอร์ต พร้อมระบุหมายเลขโทรศัพท์ตดิต่อกลบัระบุ
โปรแกรม วนัเดนิทางมาที่ไลน์ออฟฟิค

 
2. (ทีน่ั่งจะยนืยนัเมือ่ไดร้บัเงนิมดัจ าแลว้เทา่นั้น)หากตอ้งยืน่วซีา่ ตอ้งเตรยีมเอกสารยืน่วซีา่ใหเ้รยีบรอ้ยภายใน 2-3 วนั

หลงัจากท าการจองแลว้ (ใชเ้วลาขอวซีา่ไม่ต ่ากว ่า 7วนัท าการ) 
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3. การช าระค่าทวัรส์่วนทีเ่หลอืทางบรษิทัฯจะเรยีกเก็บกอ่นเดนิทางไม่นอ้ยกว่า 20 วนัทา่นควรจดัเตรยีมค่าทวัรใ์ห ้
เรยีบรอ้ยก่อนก าหนดเน่ืองจากทางบรษิทัตอ้งส ารองค่าใชจ้า่ยในส่วนของค่าทีพ่กัและตั๋วเคร ือ่งบนิมฉิะนั้นจะถอืว่าทา่น
ยกเลกิการเดนิทางโดยอตัโนมตั ิ

*** ในกรณีทีท่่านโอนเงินจากตา่งจงัหวดั ไม่รวมค่าธรรมเนียมและค่าบรกิารของธนาคาร 
หมายเหตุ  :  อน่ึงกรณุาแจง้เจา้หนา้ทีข่องบรษิทัฯ ทราบถงึการโอนเงนิของทา่น ทางโทรศพัทห์รอืทางไลน ์เพือ่ส่ง
หลกัฐานการโอนเงนิของทา่นเพือ่เป็นประโยชนแ์กท่า่น 
เง่ือนไขการใหบ้รกิาร 
1) แจง้ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 30 วนัขึน้ไป คนืเงนิท ัง้หมด**ชว่งทีไ่ม่ใชเ่ทศกาลหรอืวนัหยุดยาว**  
2) บรษิทัฯ จะขอสงวนสทิธิใ์นการคนืค่ามดัจ าท ัง้หมด**(ยกเวน้ กรุป๊ทีม่กีารการนัตค่ีามดัจ ากบัสายการบนิหรอืกรุป๊ที่

มกีารการนัตค่ีามดัจ าทีพ่กั โดยตรงหรอืโดยการผ่านตวัแทนในประเทศหรอืต่างประเทศและไม่อาจขอคนืเงิน
ได)้** 

3) แจง้ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 30 วนั   **เฉพาะช่วงเทศกาลหรอืวนัหยุดยาว**   เก็บค่าใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้จรงิท ัง้หม 
4) แจง้ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 20 วนั   เก็บค่าใชจ้า่ย100%   ของราคาทวัร ์ 
5) แจง้ยกเลกิกอ่นเดนิทาง 15-29 วนั เก็บค่าใชจ้า่ยทา่นละ 15,000 บาท 
6) แจง้ยกเลกินอ้ยกว่า 15วนักอ่นเดนิทางทางบรษิทัฯขอสงวนสทิธิเ์ก็บค่าใชจ้า่ยทัง้หมด 
7) บรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการเก็บค่าใชจ้า่ยทัง้หมดกรณีทา่นยกเลกิการเดนิทางและมผีลท าใหค้ณะเดนิทางไม่ครบตาม

จานวนทีบ่รษิทัฯก าหนดไว ้(10ทา่นขึน้ไป) เน่ืองจากเกดิความเสยีหายต่อทางบรษิทัและผูเ้ดนิทางอืน่ทีเ่ดนิทางในคณะ
เดยีวกนับรษิทัตอ้งน าไปช าระค่าเสยีหายต่างๆทีเ่กดิจากการยกเลกิของทา่น 

8) ส าหรบัผูโ้ดยสารทีไ่ม่ไดถ้อืหนังสือเดนิทางไทย และทางบรษิทัฯเป็นผูย้ืน่วซีา่ให ้เมือ่ผลวซีา่ผ่านแลว้มกีารยกเลกิการ
เดนิทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการคนืค่ามดัจาทัง้หมด 

9) กรณีเจ็บป่วยจนไม่สามารถเดนิทางไดซ้ ึง่จะตอ้งมใีบรบัรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรบัรองบรษิทัฯจะพจิารณาเลือ่นการ
เดนิทางของทา่นไปยงัคณะต่อไปแต่ท ัง้นีท้า่นจะตอ้งเสยีค่าใชจ้า่ยทีไ่ม่สามารถเรยีกคนืได ้เชน่ค่าตั๋วเคร ือ่งบนิค่าหอ้ง 
ค่าธรรมเนียมวซีา่ตามทีส่ถานทตูฯ เรยีกเก็บ และค่าใชจ้่ายอืน่ๆทีเ่กดิขึน้ตามจรงิ ในกรณีทีไ่ม่สามารถเดนิทางได ้

10) กรณียืน่วซีา่แลว้ไม่ไดร้บัการอนุมตัวิซีา่จากทางสถานทตู (วซีา่ไม่ผ่าน) และทา่นไดช้ าระค่าทวัรห์รอืมดัจ ามาแลว้ ทาง
บรษิทัฯ คนืค่าทวัรห์รอืมดัจ าให ้แต่ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการหกัค่าบรกิารยืน่วซีา่, ค่าวซีา่ และค่าใชจ้า่ยบางส่วน
ทีเ่กดิขึน้จรงิเป็นกรณีไป (อาท ิกรณีออกตั๋วเคร ือ่งบนิไปแลว้ หรอืไดช้  าระค่าบรกิารในส่วนของทางเมอืงนอกเชน่ 
โรงแรม ฯลฯ ไปแลว้) ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการหกัเก็บค่าใชจ้า่ยจรงิทีเ่กดิขึน้แลว้กบัทา่นเป็นกรณีไป 

11) กรณีวซีา่ผ่านแลว้ แจง้ยกเลกิกอ่นหรอืหลงัออกตั๋วโดยสาร บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการ ไม่คนืค่าทวัรท์ ัง้หมด 
12) กรณีวซีา่ผ่านแลว้ แต่กรุป๊ออกเดนิทางไม่ได ้เน่ืองจากผูเ้ดนิทางทา่นอืน่ในกลุ่มโดนปฏเิสธวซีา่ หรอืไม่ว่าดว้ยสาเหตุ

ใดๆก็ตาม ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการหกัเก็บค่าใชจ้า่ยจรงิทีเ่กดิขึน้แลว้กบัทา่นเป็นกรณีไป 
13) กรณีผูเ้ดนิทางไม่สามารถเขา้-ออกเมอืงได ้เน่ืองจากเอกสารปลอมหรอืการหา้มของเจา้หนา้ทีไ่ม่ว่าเหตุผลใดๆ กต็าม

ทางบรษิทัของสงวนสทิธิใ์นการ ไม่คนืค่าทวัรท์ ัง้หมด 
14) บรษิทัเป็นเพยีงตวัแทนการทอ่งเทีย่ว สายการบนิ และตวัแทนการทอ่งเทีย่วในต่างประเทศซึง่ไม่อาจรบัผดิชอบต่อความ

เสยีหายทีเ่กดิจาก การทีท่า่นถูกปฏเิสธไม่ใหเ้ขา้ออกเมือง อนัเน่ืองมาจากการทีท่า่นมเีอกสารเดนิทางทีไ่ม่ถูกตอ้งหรอื
มสีิง่ผดิกฎหมายไวใ้นครอบครอง  หรอืภยัธรรมชาติ, ภยัการเมอืงฯลฯ หรอืเหตุสุดวสิยั ทีท่างบรษิทัฯไม่สามารถ
ควบคุมไดห้รอืค่าใชจ้า่ยเพิม่เตมิทีเ่กดิขึน้ท ัง้ทางตรงหรอืทางออ้ม เชน่การเจ็บป่วย ถูกท ารา้ย หรอืจากอบุตัเิหตุต่างๆ    

เง่ือนไขการเดนิทาง 

1) บรษิทัฯ มสีทิธิท์ีจ่ะเปลีย่นแปลงรายละเอยีดบางประการในทวัรนี์ ้เมือ่เกดิเหตุสุดวสิยัจนไม่อาจแกไ้ขได  ้
2) บรษิทัฯ ไม่รบัผดิชอบค่าเสยีหายในเหตุการณท์ีเ่กดิจากสายการบนิ ภยัธรรมชาต ิและอืน่ๆทีอ่ยู่นอกเหนือการควบคุม

ของทางบรษิทัฯหรอืค่าใชจ้า่ยเพิม่เตมิทีเ่กดิขึน้ทางตรงหรอืทางออ้ม เชน่ การเจ็บป่วย, การถูกทารา้ย, การสูญหาย, 
ความล่าชา้ หรอืจากอุบตัเิหตุต่างๆ 

3)  หากทา่นยกเลกิกอ่นรายการทอ่งเทีย่วจะสิน้สุดลง ทางบรษิทัฯ จะถอืว่าทา่นสละสทิธิแ์ละจะไม่รบัผดิชอบค่าบรกิารที่
ทา่นไดช้ าระไวแ้ลว้ไม่ว่ากรณีใดๆ ทัง้สิน้ 

4)  บรษิทัฯ จะไม่รบัผดิชอบต่อการหา้มออกนอกประเทศ หรอื หา้มเขา้ประเทศ อนัเน่ืองมาจากมสีิง่ผดิกฎหมาย หรอื
เอกสารเดนิทางไม่ถูกตอ้ง หรอื การถูกปฏเิสธในกรณีอืน่ๆ 
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5) รายการนีเ้ป็นเพยีงขอ้เสนอทีต่อ้งไดร้บัการยนืยนัจากบรษิทัฯ อกีคร ัง้หน่ึง หลงัจากไดส้ารองทีน่ั่งบนเคร ือ่ง และ
โรงแรมทีพ่กัในต่างประเทศเป็นทีเ่รยีบรอ้ย แต่อย่างไรก็ตามรายการนีอ้าจเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม 

6)  ราคานีค้ดิตามราคาตั๋วเคร ือ่งบนิในปัจจุบนั หากราคาตั๋วเคร ือ่งบนิปรบัสูงขึน้ บรษิทัฯ สงวนสทิธิท์ีจ่ะปรบัราคาตั๋ว
เคร ือ่งบนิตามสถานการณด์งักล่าว 

7) กรณีเกดิความผดิพลาดจากตวัแทน หรอื หน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง จนมกีารยกเลกิ ล่าชา้ เปลีย่นแปลง การบรกิารจาก
สายการบนิบรษิทัฯขนส่ง หรอื หน่วยงานทีใ่หบ้รกิาร บรษิทัฯจะดาเนินโดยสุดความสามารถทีจ่ะจดับรกิารทวัรอ์ืน่
ทดแทนให ้แต่จะไม่คนืเงนิใหส้าหรบัค่าบรกิารนั้นๆ 

8)  มคัคุเทศก ์พนักงาน และตวัแทนของบรษิทัฯ ไม่มสีทิธิใ์นการใหค้ าสญัญาใดๆ ทัง้สิน้แทนบรษิทัฯ นอกจากมเีอกสาร
ลงนามโดยผูม้อีานาจของบรษิทัฯ กากบัเทา่นั้น 

9) หากไม่สามารถไปเทีย่วในสถานทีท่ีร่ะบใุนโปรแกรมได ้อนัเน่ืองมาจากธรรมชาต ิความล่าชา้ และความผดิพลาดจาก
ทางสายการบนิ จะไม่มกีารคนืเงนิใดๆทัง้สิน้ แต่ท ัง้นีท้างบรษิทัฯจะจดัหารายการเทีย่วสถานทีอ่ืน่ๆมาให ้โดยขอสงวน
สทิธิก์ารจดัหานีโ้ดยไม่แจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ 

10) เมือ่ทา่นออกเดนิทางไปกบัคณะแลว้ ทา่นงดการใชบ้รกิารรายการใดรายการหน่ึง หรอืไม่เดนิทางพรอ้มคณะถอืว่า
ทา่นสละสทิธิ ์ไม่อาจเรยีกรอ้งค่าบรกิาร และเงนิมดัจาคนื ไม่ว่ากรณีใดๆ ทัง้สิน้ 

11)  ในกรณีทีลู่กคา้ตอ้งออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรณุาตดิต่อเจา้หนา้ทีข่องบรษิทัฯ กอ่นทกุคร ัง้ มเิชน่นั้นทาง
บรษิทัฯ จะไม่รบัผดิชอบค่าใชจ้า่ยใดๆ ทัง้สิน้ 

12) กรณีเจ็บป่วยจนไม่สามารถเดนิทางไดซ้ ึง่จะตอ้งมใีบรบัรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรบัรองบรษิทัฯจะพจิารณาเลือ่นการ
เดนิทางของทา่นไปยงัคณะต่อไปแต่ท ัง้นีท้า่นจะตอ้งเสยีค่าใชจ้า่ยทีไ่ม่สามารถเรยีกคนืได ้เชน่ค่าตั๋วเคร ือ่งบนิค่าหอ้ง 
ค่าธรรมเนียมวซีา่ตามทีส่ถานทตูฯ เรยีกเก็บ และค่าใชจ้่ายอืน่ๆทีเ่กดิขึน้ตามจรงิ ในกรณีทีไ่ม่สามารถเดนิทางได ้

13) กรณียืน่วซีา่แลว้ไม่ไดร้บัการอนุมตัวิซีา่จากทางสถานทตู (วซีา่ไม่ผ่าน) และทา่นไดช้าระค่าทวัรห์รอืมดัจามาแลว้ ทาง
บรษิทัฯ คนืค่าทวัรห์รอืมดัจาให ้แต่ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการหกัค่าบรกิารยืน่วซีา่, ค่าวซีา่ และค่าใชจ้า่ยบางส่วน
ทีเ่กดิขึน้จรงิเป็นกรณีไป (อาท ิกรณีออกตั๋วเคร ือ่งบนิไปแลว้ หรอืไดช้าระค่าบรกิารในส่วนของทางเมอืงนอกเชน่ 
โรงแรม ฯลฯ ไปแลว้) ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการหกัเก็บค่าใชจ้า่ยจรงิทีเ่กดิขึน้แลว้กบัทา่นเป็นกรณีไป 

14) กรณีวซีา่ผ่านแลว้ แจง้ยกเลกิกอ่นหรอืหลงัออกตั๋วโดยสาร บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการ ไม่คนืค่าทวัรท์ ัง้หมด 
15) กรณีวซีา่ผ่านแลว้ แต่กรุป๊ออกเดนิทางไม่ได ้เน่ืองจากผูเ้ดนิทางทา่นอืน่ในกลุ่มโดนปฏเิสธวซีา่ หรอืไม่ว่าดว้ยสาเหตุ

ใดๆก็ตาม ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการหกัเก็บค่าใชจ้า่ยจรงิทีเ่กดิขึน้แลว้กบัทา่นเป็นกรณีไป 
16) กรณีผูเ้ดนิทางไม่สามารถเขา้-ออกเมอืงได ้เน่ืองจากเอกสารปลอมหรอืการหา้มของเจา้หนา้ทีไ่ม่ว่าเหตุผลใดๆ กต็าม

ทางบรษิทัของสงวนสทิธิใ์นการ ไม่คนืค่าทวัรท์ ัง้หมด 
17) ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิร์าคานีเ้ฉพาะนักทอ่งเทีย่วชาวไทยและทอ่งเทีย่วเป็นหมู่คณะแบบ Join Tour เทา่นั้น กรณี

ตอ้งการตดักรุป๊เหมาโปรดสอบถามทางบรษิทัอกีคร ัง้ หากเป็นนกัท่องเทีย่วชาวต่างชาต ิหรอื พระสงฆ ์โปรด
สอบถามทางบรษิทัอกีคร ัง้ 

18) ในกรณีทีลู่กคา้ตอ้งออกตั๋วโดยสารภายในประเทศกรณุาตดิต่อเจา้หนา้ทีข่องบรษิทัฯกอ่นทกุคร ัง้มเีชน่นั้นทางบรษิทัฯ
จะ ไม่รบัผดิชอบค่าใชจ้า่ยใดๆทัง้สิน้ 
 

ขอ้ความซึง่ถอืเป็นสาระส าหรบัทา่นผูม้เีกยีรตซิ ึง่รว่มเดนิทาง 

ทางบรษิทัฯ เป็นตวัแทนในการจดันาสมัมนา และการเดนิทางทีม่คีวามช านาญ โดยจดัหาโรงแรมทีพ่กั อาหาร ยานพาหนะ 

และสถานทีท่่องเทีย่วพรอ้มทัง้การสมัมนา ดูงาน เพือ่ความสะดวกสบาย และเกดิประโยชนส์ูงสุดในการเดินทาง ทัง้นีท้าง

บรษิทัฯ ไม่สามารถรบัผิดชอบในอุบตัิเหตุหรอืความเสียหายทีเ่กิดจากโรงแรมทีพ่กั ยานพาหนะ, อนัเน่ืองจากอุบตัิเหตุ

รวมถงึภยัธรรมชาต,ิ โจรกรรม, วินาศกรรม, อคัคภียั, การผละงาน, การจลาจล, สงครามการเมือง, การผนัผวนของอตัรา

แลกเปลีย่นเงนิตราระหว่างประเทศ, การนัดหยุดงาน, ความล่าชา้ของเทีย่วบนิ, สายการเดินเรอื, รถไฟ, พาหนะทอ้งถิน่, 

ตลอดจนการถูกปฏิเสธออกวีซา่จากกงสุล และ / หรอื ส่วนงานทีเ่กีย่วขอ้งกบัสถานเอกอคัรราชทูต รวมถึงผูม้ีอ านาจท า
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การแทนประจ าประเทศไทย (โดยไม่จ าตอ้งแสดงเหตุผล เน่ืองจากเป็นสิทธพิิเศษทางการทูต) ซ ึง่อยู่เหนือการควบคุมของ

บรษิทัฯ หมายรวมถึงในระหว่างการเดินทางท่องเทีย่วทัง้ใน หรอื ต่างประเทศ แต่ทางบรษิทัฯ มีความคุม้ครอง และประกนั

อบุตัิเหตุ ตามเงือ่นไขทีบ่รษิทัฯ ทีร่บัประกนัในกรณีทีผู่ร้ว่มเดนิทางถูกปฏิเสธโดยเจา้หนา้ทีต่รวจคนเขา้เมืองของประเทศ

ไทย และ/หรอื ต่างประเทศ มิใหเ้ดินทางออก หรอื เขา้ประเทศ เน่ืองมาจากความประพฤติ พฤติกรรมของผูเ้ดินทาง ไม่

ปฏิบตัิตามกฎระเบยีบดา้นการความคุมโรคติดต่อเฉพาะพืน้ทีม่ีการปลอมแปลงเอกสารเพื่อการเดินทาง รวมถึงมีสิง่ผิด

กฎหมาย บรษิทัฯ จะไม่คนืค่าใชจ้า่ยใดๆ รายละเอยีดดา้นการเดินทาง อาจมีการเปลีย่นแปลงไดต้ามความจ าเป็น หรอืเพือ่

ความเหมาะสมทัง้ปวง โดยมิตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหน้า ท ัง้นี ้การขอสงวนสิทธิด ังกล่าวบรษิัท จะยึดถือและค านึงถึง

ผลประโยชนต์ลอดจนความปลอดภยัของทา่นผูม้เีกยีรต ิซ ึง่รว่มเดนิทางเป็นส าคญั 

 
เอกสารในการยืน่วซีา่ท่องเทีย่วอนิเดยีแบบออนไลนไ์มต่อ้งมาแสดงตวั 

 รูปถา่ยส ี(ถ่ายมาไม่เกนิ 3 เดอืน ขนาด 2×2 นิว้) 1  รปู พืน้หลงัสขีาว จ านวน 2ใบเป็นรปูทีถ่่าย
จากรา้นถ่ายรูปเท่าน้ัน รูป (หา้มสวมแว่นตาหรอืเคร ือ่งประดบั, ไม่ใส่ชดุขา้ราชการหรอืเคร ือ่งแบบ
ใดๆ ไม่เป็นรปูสติก๊เกอรร์วมถงึหา้มใชร้ปูทีถ่่ายเองและปร ิน้ทเ์อง) 

 ส าเนาหนังสอืเดนิทางมอีายุมากกว่า 6 เดอืน   
 ส าเนาบตัรประชาชน 1 ชดุ 

 ส าเนาทะเบยีนบา้น 1 ชดุ 

 ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน 2 ชดุ ถา้เป็นเด็กอายตุ ่ากว่า 15 ปี ใชส้ าเนาสูตบิตัรและบตัร
ประชาชน 

 ส าเนาหน้าวซีา่ทีเ่คยเดนิทางไปประเทศอนิเดยี 1 ชดุ (หากม)ี 
ทอ่งเทีย่ว 

 
 

 

 

 

 

 
 
 
 

 


