
 

แคชเมียรดินแดนแหงสวรรค ใตออมกอดแหงขุนเขาหิมาลัย 

พรอมรวมเปนสักขีพยานมหากาพยแหงความรัก “ทัชมาฮาล” 

ระยะเวลา 7 วัน 4 คืน โดยสายการบิน Air India (AI) 

วันเดินทาง 10 - 16 ตุลาคม 2561, 3 - 9 พฤศจิกายน 2561 

และ 5 – 11  ธันวาคม 2561 

ทานละ 36,900 บาท 

วันที่ 1 กรุงเทพมหานคร  

18.00 น. คณะเดินทางพบกัน ณ สนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ ชั้นผูโดยสารขาออก เพื่อทํา 

การเช็คอินและรับบัตรโดยสาร โดยมีเจาหนาที่ของบริษัท... ใหการตอนรับและดูแล

เรื่องสัมภาระ 

21.05 น. คณะเดินทางออกจาก สนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ สู กรุงนิวเดลลี โดยสารการบิน 

Air India เที่ยวบินที ่AI 335  

 

วันที่ 2 กรุงเทพมหานคร – กรุงนิวเดลลี – ศรีนาคา – พาฮาลแกม 

00.10 น. คณะเดินทางถึง สนามบินนานาชาติอินทิราคานธี กรุงนิวเดลลี หลังจากเสร็จพิธี

การตรวจคนเขาเมือง และตรวจเช็คกระเปาเดินทางและสัมภาระเรียบรอยแลว... 

 บริการอาหารเชา แซนวิชและเครื่องดื่ม 

 จากนั้นนําทานเดินทางตอไปยังเมืองศรีนาคา  (มีบริการขาวเหนียวหมูทอด 

ระหวางรอตอเครื่อง ณ ภายในสนามบินภายในประเทศ) 

07.10 น. คณะเดินทางออกจาก สนามบินนานาชาติอินทิราคานธี สู เมืองศรีนาคา  โดยสาร

การบิน Air India เที่ยวบินที่ AI825  

08.40 น. คณะเดินทางถึง สนามบินเมืองศรีนาคา หลังเสร็จพิธีการตรวจคนเขาเมือง ศุลกากร 

และตรวจสอบสัมภาระเรียบรอยแลว...  

 นําทานออกเดินทางสู เมืองพาฮาลแกม หรือ “หุบเขาแกะ”  เนื่องจากแตเดิม

เคยเปนหมูบานของคนเลี้ยงแกะ นอกจากนั้นเมืองพาฮาลแกมยังเปนแหลงปลูก

หญาฝรั่งที่มีสรรพคุณชวยลดโคเลสเตอรอลในรางกาย ซึ่งเปนสินคาขึ้นชื่อที่มีขายอยู

ทั่วแคชเมียร 



 
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารทองถิ่น  

 นําทานชมความสวยงามของธรรมชาติ ซึ่งเมืองพาฮาลแกมไดรับสมญานามวาเปน 

"สวิสเซอรแลนดแหงอินเดีย" อิสระใหทานเพลิดเพลินไปกับกิจกรรมมากมาย อาทิเชน 

ขี่มาชมธรรมชาติ กิจกรรมกีฬาทางน้ํา เปนตน หรือเก็บภาพความประทับใจไวเปนที่

ระลึกตามอัธยาศัย (โปรแกรมนี้ยังไมรวมคาขี่มาในเมืองพาฮาลแกม ซึ่งมีอัตรา

คาบริการ USD 14 / ทาน) จากนั้นอิสระใหทานเลือกสินคา ของที่ระลึกในการมา

เยือนพาฮาลแกมในครั้งนี้ หรือจะเปนของฝากแกคนที่คุณรักและคิดถึง ณ ตลาด

ทองถิ่นในเมืองพาฮาลแกม 

  จากนั้นอิสระใหทานเลือกสินคา ของที่ระลึกในการมาเยือนพาฮาลแกมในครั้งนี้ 

หรือจะเปนของฝากแกคนที่คุณรักและคิดถึง ณ ตลาดทองถิ่นในเมืองพาฮาลแกม 

 ไดเวลาสมควร นําทานเดินทางกลับสู เมืองศรีนาคา อิสระใหทานเพลิดเพลินกับวิว

ทิวทัศนและวิถีชีวิตของชาวแคชเมียร 

คํ่า � บรกิารอาหารค่ํา ณ โรงแรมที่พัก อิสระพักผอนตามอัธยาศัย 

วันที่ 3 เมืองพาฮาลแกม – เมืองกุลมารค – เมืองศรีนาคา 

เชา รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารบนบานเรือ 

หลังอาหาร นําทานเดินทางสู เมืองกุลมารค หรือ

เมืองที่ ถูกขนานนามวา “ ทุ งแห ง

ด อ ก ไ ม ”   ถื อ เ ป น เ มื อ ง ที่ มี

ความสําคัญทางดานการทองเที่ยวของ

แคชเมียร ที่เหมาะกบัการเดินทางมาพัก

รอน  ห าอากาศ ที่ ห น าวเย็น  แล ะ มี

ทัศนียภาพของหุบเขาและธรรมชาติอัน

สวยงามโอบลอมเมืองแหงนี้ 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารทองถิ่น 



 
จากนั้น นําทานไปยัง สถานีเคเบิลคาร เพื่อนั่ง

กระเชาลอยฟาขึ้นไปยังสถานีกงโดรีบน

เขาอัฟฟารวัต เฟสที่  1 ดวยระยะทาง

ประมาณ 4 กิโลเมตร (หากทานตองการ

ขึ้นถึงยอดเขาจะตองนั่งกระเชาเฟสที่ 2 

ขึ้ น สู ย อ ด เข า เป น ระ ย ะ ท า ง ก ว า  5 

กิโลเมตร)  ซึ่งถือไดวาเปนเสนทางที่สวย

ที่สุดและสูงที่สุดแหงหนึ่งของเอเชีย เมื่อเดินทางถึงที่หมายสิ่งที่ทานจะไดพบคือ 

บรรยากาศและทัศนียภาพแบบพาโนรามาอันสวยงามบนเขาอัฟฟารวัต ถาหากทองฟา

แจมใส ก็จะสามารถมองเห็นยอดเขานันกา พารบัต (Nanga Parbat) ของเทือกเขา

หิมาลัย (โปรแกรมนี้รวมคาบริการเคเบิลคารถึงเฟสที่ 1 เทานั้น) 

 อิสระใหทานเพลิดเพลินกับกิจกรรมมากมาย อาทิเชน เลนสกี เลนเลื่อนหิมะ (ทาน

สามารถเลนสกีหรือเลนลากเลื่อนหิมะไดระหวางเดือนมี.ค.-เม.ย. คาเลนสกี
และลากเลื่อนหิมะ ไมรวมในคาทัวร ราคาประมาณ 10 เหรียญดอลลาสหรัฐ) 

หรือเก็บภาพความประทับใจไวเปนที่ระลึกตามอัธยาศัย ไดเวลาสมควรนําทานเดินทาง

กลับสูเมืองศรีนาคา อิสระใหทานเพลิดเพลินกับวิวทิวทัศนและวิถีชีวิตของชาวแคช

เมียร 

เย็น นําทานเดินทางสูที่พัก ณ Deluxe House Boat พรอมรับประทานอาหารเย็น ณ 

หองอาหารบนบานเรือ 

วันที่ 4 เมืองศรีนาคา – เมืองโซนามารค – เมืองศรีนาคา 

07.00 น. � บริการอาหารเชา ณ โรงแรมบานเรือ 

08.00 น.  นําทานเดินทางสู โซนามารค (Sonamarg) (ประมาณ 3 ชั่วโมง) ออมกอดหิมาลัยที่โซนา

มารคทองทุงแหงทองคํา Meadow of gold แหงแคชเมียร สูงกวาระดับนํ้าทะเล 2,740 

เมตร เปนแหลงทองเที่ยวอันมีวิวทิวทัศนอันสวยงาม อยูบนเสนทางระหวางเมืองศรี

นาคากับเมืองเลห ในบริเวณหุบเขาโซนามารกนี้มีธารนํ้าแข็งสีขาวบริสุทธิทีป่กคลุมอยู

ตามลาดไหลเขา อีกทั้งเทือกเขาหิมะที่สะทอนแสงแดดเปนประกายสีทอง จึงเปนที่มา

ของชื่อ โซนามารค และยังมีเทือกเขาหิมาลัยเปนฉากหลัง ที่เรียกขานตามทองถิ่นวา 

ทาจิวาส ภูเขาซึ่งปกคลุมไปดวยหิมะตลอดป มีแมนํ้าสินธุ ลดเลี้ยวผานหุบเขาในอีก

ฟากของถนน “โซนามารค” เปนสถานีเริ่มตนที่จะมุงหนาไปยังลาดัคห หรือเปนรูจัก

กันดีในชื่อวา “ประตูสูลาดัคห” เสนทางนี้จะเปนเสนทางที่มีทิวทัศนสวยงาม ตลอด

สองขางทาง ยังมี “ธารนํ้าแข็งกราเซีย” (Thajiwas Glacier) ที่เกิดจากการทับถมของ

หิมะมายาวนาน ละลายเปนธารนํ้าแข็งตามแนวเขา....ตลอดเสนทางจึงเปนเสนทางที่



 

ใหขับรถไปถายรูปไป...เลยทีเดียวเที่ยง �บริการอาหารกลางวัน แบบปกนิก กลาง

ภูเขาหิมะ ชมวิวที่กวางไกลชนิดกลองเก็บไมหมด 

เที่ยง � บริการอาหารกลางวัน แบบปกนิก 

บาย  นําทานเที่ยว ชม กราเซียนํ้าแข็งโซนามารค อิสระเดินชมธรรมชาติสัมผัสอากาศสบายๆ 

ชมวิวภูเขาที่ปกคลุมดวยหิมะและสองฟากฝงถนนที่เต็มไปดวยธารนํ้าแข็ง ถนนบาง

ชวงตองตัดผานชองนํ้าแข็งขนาดใหญ ที่นี่จะมีกิจกรรมแบบแคชเมียรใหทานไดลองหา

ประสบการณ (ในชวงฤดูหนาวธ.ค. – เม.ย.)โปรแกรมแนะนํา ...ทานที่หลงใหลใน

ธรรมชาติ สามารถขี่มาชมความงามของกลาเซียรอยางไกลชิดมากขึ้น หรือ สนุกการ 

 นั่งคาขี่มา 500-600 รูป (ไมรวมในคาทัวร โปรดสอบถามรายละเอียดจากหัวหนาทัวร) 

ไดเวลาพอสมควรเดินทางกลับสูศรีนาคา 

 

หลังจากนั้น นําทานสัมผัสความงามของ สวนตามสไตลโมกุล (Mughal Garden) ที่มีชื่อเสียง

ที่สุดในเมืองศรีนาคา อันไดแก นําทานเที่ยวชม สวนชาลิมาร (Shalimar Garden) 

หรือสวนแหงความรัก ซึ่งเปนสวนที่ต้ังอยู ณ เชิงเขาที่ทอดยาวไปยังทะเลสาบเบื้องหนา 

ซึ่งสวนแหงนี้ยังแสดงใหเห็นถึงภูมิปญญาของคนสมัยโบราณ ทีม่ีการสรางน้ําพุเรียงกัน

เปนแนวยาว และใชแรงดันน้ําที่ไหลลงมาจากภูเขา ประกอบกับการตกแตงสวนที่มี

ดอกไมนานาพันธุแขงกันเบงบานอวดสีสันอันสวยงาม  

จากนั้น สวนนิชาท (Nishat Garden) ซึ่งถือไดวา

เปนสวนสําหรับพักผอนที่มีขนาดใหญที่สุด

ในรัฐจัมมูแอนดแคชเมียร และเปนสวนที่มี

ฉากหลังของสวนแหงนี้ติดกับเทือกเขาซาร

วาวาลที่มีความยิ่งใหญและมีหิมะปกคลุม 

นอกจากนี้ยังมีตนเมเปลขนาดใหญที่มีอายุ

ยาวนานกวา 400 ป โดยสวนแหงนี้ถูกสรางขึ้นโดยพระบัญชาของพระเจาอาซาฟขาน 

เพื่อมอบเปนของขวัญใหกับ พระนางนูรชาฮาน ผูเปนนองสาว 



 
เย็น นําทานเดินทางสูที่พัก ณ Deluxe House Boat พรอมรับประทานอาหารเย็น ณ 

หองอาหารบนบานเรือ 

วันที่ 5 เมืองศรีนาคา – กรุงนิวเดลลี – เมืองอัครา 

เชา รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารบนบานเรือ 

จากนั้น นําทานชม  มัสยิดจามา  (Jama Masjid)  

มัสยิดแหงนี้มีสถาปตยกรรมเปนเอกลักษณ 

และมีประวัติศาสตรอันยาวนานคูกับแคช

เมียร เนื่องจากมัสยิดจามาไดรับการบันทึกไว

วาสรางมาตั้งแตราวปลายคริสตศตวรรษ ที่ 

14 จ น ก ร ะ ทั่ ง แ ล ว เ ส ร็ จ ใ น ช ว ง ต น

คริสตศตวรรษที่ 15 ผานการบูรณะมาหลายครั้งดวย แตยังคงลักษณะสถาปตยกรรมที่

โดดเดนแปลกตาเอาไว คือมีโครงสรางเปนหอคอยทรงพีรามิด และมียอดแหลมคลาย

กับเจดีย และไดรับการสันนิษฐานวาอาจปรับแบบมาจากศาสนสถานเดิมในดินแดน

แถบนี้ซึ่งเปนศาสนาพุทธและฮินดูผสมกัน นอกจากนี้มัสยิดจามา ยงัมีระเบียงโดยรอบ

ทั้งสี่ดาน และกึ่งกลางของระเบียงทั้งสี่ดานจะมีซุมประตูทางเขา  

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน 

หลังอาหาร นําทานเดินทางสู สนามบินศรีนาคา เพื่อเดินทางสู กรุงนิวเดลลี โดยมีเจาหนาที่ของ

บริษัทฯ คอยอํานวยความสะดวกจัดเตรียมเอกสารการเดินทางและสัมภาระใหกับทาน 

12.40 น.  คณะออกเดินทางจาก สนามบินศรีนาคา สูกรุงนิวเดลลี โดยสายการบิน Air India 

เที่ยวบินที ่AI828 

กรุงนิวเดลลี  เมืองหลวงเกาแกของอินเดีย ประมาณการณวากอสรางเมื่อ 5,000 ปกอนคริสตกาล 

สวนสิ่งกอสรางที่เกาแกที่สุดที่คนพบในปจจุบันมีอายุประมาณ 300 ปกอนคริสตกาล 

มีเมืองโบราณหลายแหงถูกขุดพบในเขตการปกครองเดลลีในปจจุบัน พื้นที่เขตเดลลี

เปนศูนยกลางการปกครองของอาณาจักรอินเดียโบราณถึง 7 อาณาจักร หลังจาก

อังกฤษไดยึดครองอินเดียเมื่อ คริสตศักราช 1857 ไดยายเมืองหลวงไปยังเมือง

โคลคัตตา แตเดลลีก็ไดกลับมาเปนเมืองหลวงอีกครั้งใน คริสตศักราช 1911 โดยมีการ

สรางเมืองใหมขึ้นมา และใชชื่อวา “นิวเดลลี” 

14.15 น. คณะเดินทางถึง สนามบินนานาชาติอินทิราคานธี หลังเสร็จพิธีการตรวจคนเขา

เมืองศุลกากร และตรวจสอบสัมภาระเรียบรอยแลว...  

   



 
 จากนั้นนําทานเดินทางสู เมืองอัครา (ระยะทาง 203 กิโลเมตรเดนิทางประมาณ 4 - 5 

ชั่วโมง แลวแตสภาพการจราจร) ซึ่งในชวงศตวรรษที่ 16 เมืองอัคราเคยเปนเมืองหลวง

ของประเทศอินเดีย ตั้งอยูริมฝงของแมน้ํายมุนานับเปนเมืองที่มีขนาดใหญสุดเปน

อันดับสามของรัฐอุตรประเทศ เมืองแหงนี้มีชื่อเสียงโดงดังจากสถาปตยกรรมที่เปน

อนุสรณ สถานแหงความรักอันยิ่งใหญ  “ทัชมาฮาล” ซึ่งเปนหนึ่งในเจ็ดสิ่ ง

มหัศจรรยของโลก นําทานเขาสูที่พัก โรงแรม....... พรอมรับประทานอาหารเย็น และ

อิสระพักผอนตามอัธยาศัย 

วันที่ 6 เมืองอัครา – กรุงนิวเดลล ี– กรุงเทพ 

เชา รับประทานอาหารเชา ณ ภัตตาคารภายในโรงแรม 

หลังอาหาร นําทานเดินทางชมความงดงามของสถาปตยกรรม

ห นึ่ ง ใ น สิ่ ง ม หั ศ จ ร ร ย ข อ ง โ ล ก  

ทัชมาฮาล (Taj Mahal) อนุสรณสถานแหงความ

รักที่ยิ่งใหญและนิจนิรันดรของกษัตริยซาจารฮาล

มีตอพระมเหสีมุมตัส มาฮาล ซึ่งสวรรคตเนื่องจาก

การใหกําเนิดบุตรคนที่  14  สถานที่ แห งนี้ ใช

สํ า ห รั บ เ ป น ที่ ฝ ง พ ร ะ ศ พ ข อ ง พ ร ะ น า ง มุ ม ตั ส แ ล ะ ก ษั ต ริ ย 

ซาจารฮาล  ตั้งอยูบริเวณริมน้ํายมุนา สรางขึ้นดวยหินออนสีขาวและหินทรายสีแดง 

ประดับประดาดวยรัตนชาติหลากหลายชนิด ที่ไดรับการออกแบบโดยชางฝมือจาก

เปอรเซีย   

จากนัน้ นําทานเที่ยวชม ปอมอัครา (Agra Fort) เปนปอมปราการที่สรางดวยหินทรายสีแดง 

ตั้งอยูริมฝงแมน้ํายมุนา พระเจาอัคบาร

สรางขึ้นในปคริสตศักราช 1565 และสราง

ตอเติมกันเรื่อยมาจนถึงรุนหลานคือ พระ

เจาซาจารฮาล กษัตริยลํ าดับที่  5 แห ง

ราชวงศ โมกุล ซี่ งปรับ เปลี่ ยนจากปอม

ปราการทางทหาร มาเปนพระราชวัง มีกําแพงสูงกวา 20 เมตร และมีความยาว 2.5 

กิโลเมตร โดยรอบภายในมีสิ่งปลูกสรางมากมายจนเปนเสมือนเมืองเล็กๆ ในปอม

ปราการแหงนี้ พรอมนําทานชมทองพระโรงอันรโหฐานซึ่งใชเปนที่รับรองราชอาคันตุกะ 

และทูตานุทูตอิหราน และหอคอยทรงแปดเหลี่ยม สถานที่ที่กษัตริยซาจารฮาลถูกขัง

โดยพระโอรสของพระองคเอง ผูมีพระนามวา “ออรังเซบ” และใชเวลาชวงสุดทาย

ของชีวิต มองผานแมน้ํายมุนาไปยังทัชมาฮาลที่ซึ่งมเหสีสุดท่ีรักของพระองคประทับอยู

อยางนิรันดร 



 

12.00 น. � บริการอาหารกลางวัน ณ หองอาหารของโรงแรม 

13.00 น. � เดินทางสู เมืองเดลลี (ระยะทางประมาณ 203 กิโลเมตร ใชเวลาเดินทางประมาณ 4 

– 5 ชั่วโมง แลวแตสภาพการจราจร) 

 จากนั้น นําทานเดินทางสูทาอากาศยานนานาชาติอินทิรา คานธี ทําการเช็คอิน

เคานเตอรสายการบิน Air India (AI) รับต๋ัวเครื่องบิน และผานกระบวนการตรวจคนเขา

เมือง อิสระอาหารคํ่ าตามอัธยาศัย เพื่ อความสะดวกในการเช็คอินและผาน

กระบวนการตรวจคนเขาเมือง 

23.00 น. � ออกเดินทางสูกรุงเทพ ฯ โดยสายการบิน Air India เที่ยวบินที่ AI334  

 

วันที่ 7 กรุงเทพมหานคร 

04.40 น. คณะเดินทางกลับถึง กรุงเทพมหานคร โดยสวัสดิภาพ 

 

***หมายเหต*ุ** กําหนดการเดินทางและเวลานีอ้าจเปลี่ยนแปลงไดตามความจําเปนและตามตารางของสายการ

บินที่ใชเดนิทาง ( ราคาดงักลาวขางตนสามารถเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม ทั้งนีข้ึ้นอยูกับสภาวะคาเงนิ

บาทที่ไมคงที่และกรณีสายการบินมีการเรียกเก็บคาน้ํามันเพิ่มเติมจากราคาทีก่ําหนดไว ) 

เอกสารที่ใชในการเดนิทาง -   พาสปอรต มีอายุไมนอยกวา 6 เดือน ในวันเดินทาง 

                       -   รูปถายสี 2 x 2 นิ้ว 2 ใบ หนาตรง ฉากหลังสีขาวเทานั้น 

   -   สําเนาบัตรประชาชน  และ สําเนาทะเบยีนบาน 

                 -   พระภิกษุ มีสําเนาใบสุทธ ิ

คาบริการนี้รวม 

1. ตั๋วเครื่องบินชั้นนกัทองเที่ยว เสนทาง กรุงเทพฯ – นิวเดลลี – ศรีนาคา - นิวเดลล-ี กรุงเทพฯ 

2. ภาษีสนามบินสวุรรณภูมิและที่อินเดีย 

3. ที่พัก และอาหารตามที่ระบุในรายการ 

4. รถปรับอากาศพรอมพนักงานขับรถผูชํานาญเสนทางนําเทีย่วตามรายการ 

5. คาธรรมเนียมในการเขาชมสถานที่ทองเที่ยวตามที่ระบุไวในรายการ 

6. น้ําหนักสัมภาระทานละไมเกิน 20 กิโลกรัม 

7. ประกันอุบัติเหตกุารเดินทาง กรณีการเสียชีวติ วงเงินทานละ 1,000,000 บาท 

 

อัตราตอนตนไมรวม 



 
1. คาธรรมเนียมในการทําหนังสือเดนิทางและคาทําใบอนุญาตกลับเขาประเทศของคนตางชาติหรือคนตางดาว 

2. คาธรรมเนียมวีซาประเทศอินเดีย 

3. คาน้ําหนกัของกระเปาเดินทางในกรณีท่ีเกินกวาสายการบินกําหนด 

4. คาทิปคนชวยยกกระเปาตามสถานที่ตางๆ 

5. คาทิปมัคคุเทศกอินเดีย คนขับรถ วันละ 5 USD/ทาน/วัน  

6. คาทิปหัวหนาทัวรไทย แลวแตความพึงพอใจในบริการ 

 

เงื่อนไขการสํารองที่นั่ง 

 กรุณาจองลวงหนาอยางนอย 30 วันกอนการเดินทาง และกรุณาเตรียมเงินมัดจํา 15,000 บาท พรอมกับเตรียม

เอกสารสงใหเรียบรอย ภายใน 2-3 วัน หลังจากทําการจองแลว 

 การชําระคาทัวรสวนที่เหลือทางบริษัทฯ จะเรียกเก็บกอนเดินทางไมนอยกวา 30 วัน ทานควรจัดเตรียมคาทัวรให

เรียบรอยกอนกําหนด เนื่องจากทางบริษัทตองสํารองคาใชจายในสวนของคาที่พักและตั๋วเครื่องบิน มิฉะนั้นจะถือวา

ทานยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัต ิ

 หากในคณะของทานมีผูตองการดูแลพิเศษ นั่งรถเข็น (Wheelchair), เดก็, ผูสูงอาย,ุ มีโรคประจําตัว หรือไมสะดวกในการเดิน 

ทางทองเที่ยวในระยะเวลาเกินกวา 4 - 5 ชั่วโมงติดตอกัน ทานและครอบครัวตองใหการดูแลสมาชิกภายใน 

ครอบครัวของทานเอง เนื่องจากการเดินทางเปนหมูคณะ หัวหนาทัวรมีความจําเปนตองดูแลคณะทัวรทั้งหมด 

 

เงื่อนไขการยกเลิก 

1. ภายใน 14 วันกอนการเดินทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิใ์นการคืนเงินคาเดินทางทั้งหมด 

2. ภายใน 21 วันกอนการเดินทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ คืนเงินคาเดนิทางเพยีง 50% 

3. ภายใน 28 วันกอนการเดินทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ ไมคืนเงินคามัดจาํ 15,000 บาท  

 

เงื่อนไขตาง ๆ 

 1.  บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ท่ีจะเปลี่ยนแปลงรายละเอยีดบางประการในทัวรนี้ เมื่อเกิดเหตุสุดวิสัยจนไมอาจแกไขได 

2.  บริษัทฯ ไมรับผิดชอบคาเสียหายในเหตุการณท่ีเกิดจากสายการบิน เหตุการณทางการเมือง และภัยธรรมชาติ ฯลฯ ที่

อยูนอกเหนือการควบคุมของทางบริษัทฯ หรือคาใชจายเพิ่มที่เกิดขึ้นตรงหรือทางออม เชน การเจ็บปวย การถูก ทําราย 

การสูญหาย ความลาชา หรือจากอุบัติเหตตุาง ๆ   ทั้งนี้ บริษัทฯ  จะคํานงึถงึความปลอดภยัและความสะดวกของผู

เดินทางเปนสําคัญ 

3.  บริษัทฯ จะไมรับผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเขาเมือง หามผูเดินทางเขาประเทศ เนื่องจากมีสิง่ผิดกฎหมายหรือ

สิ่งของหามนําเขาประเทศ  เอกสารเดินทางไมถกูตอง หรือความประพฤติสอไปในทางเสื่อมเสีย หรือดวยเหตุผลใดๆ ก็

ตามทีก่องตรวจคนเขาเมืองพิจารณาแลว  ทางบรษิัทฯ ไมอาจคืนเงินใหทานได 

 

 


