
HM-SG6D4N / GREEN LOVER KASHMIR 6D 4N     1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



HM-SG6D4N / GREEN LOVER KASHMIR 6D 4N     2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รายการท่องเทีย่ว 

วนัที-่1 กรุงเทพฯ –เดลล ี- ศนีนาคา - พาฮาลแกม - L D 
01.00 น. คณะพรอ้มกนัที ่ท่าอากาศยานสุวรรณภูม ิช ัน้ 4  ประตู 3 เคานเ์ตอร ์สายการบนิ SPICEJET 

(SG)โดยเจา้หนา้ทีข่องบรษิทัฯ คอยใหค้วามสะดวกแกท่่าน 
กระเป๋าเล็กถอืตดิตวัขึน้เคร ือ่งบนิ 

 กรณุางดน าของมคีมทุกชนิดเชน่มดีพบักรรไกรตดัเล็บทุกขนาดตะไบเล็บ เป็นตน้ กรณุาใสใ่น
กระเป๋าเดนิทางใบใหญ่หา้มน าตดิตวัขึน้เคร ือ่งบนิ 

 วตัถุทีเ่ป็นลกัษณะของเหลว อาท ิครมี โลช ัน่ น ้าหอม ยาสฟัีน เจล สเปรย ์และเหลา้เป็นตน้ จะ
ถูกท าการตรวจอย่างละเอยีดอกีคร ัง้ โดยจะอนุญาตใหไ้ม่เกนิ 10ชิน้ ในบรรจุภณัฑล์ะไม่เกนิ 
100 ml. 

(แนะน าใหโ้หลดของทีไ่ม่จ าเป็นลงใตท้อ้งเคร ือ่งเพราะเจา้หน้าทีอ่นิเดยีตรวจค่อนขา้งละเอยีด เพือ่เป็น
การไม่เสยีเวลาแนะน าใหถ้อืเฉพาะกระเป๋าถอืขนาดเล็กและของมคี่าขึน้เคร ือ่งเท่านัน้) 
 
03.50น. เหนิฟ้า สู่เมอืงเดลล ี(New Delhi) ประเทศอนิเดีย (India) โดยสายการบนิ SPICEJET 

(SG)เทีย่วบนิที ่SG88**หมายเหตุ** สายการบนิ SPICEJET ไม่มบีรกิารอาหาร 

เวลาทีอ่นิเดยีชา้กว่าประเทศไทย 1.30 ชัว่โมง 

06.25 น. เดนิทางถงึท่าอากาศยานนานาชาตอินิทริาคานธรี ์เมอืงเดลลี(New Delhi)ตามเวลาทอ้งถิน่
ผ่านพิธกีารตรวจคนเขา้เมืองและตรวจรบัสมัภาระออกเดนิทางเขา้สู่อาคารผูโ้ดยสารภายในประเทศ
เพือ่ตอ่เคร ือ่งเขา้สูเ่มอืงศรนีาคา (แคชเมยีร)์  
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08.30 น. น าท่านเชค็อนิ ณ สนามบนิภายในประเทศ เพือ่เดนิทางสูแ่คชเมยีร ์
10.25 น.  เหนิฟ้าสู ่เมอืงศรนีาคา (Srinagar) เมอืงหลวงของแควน้จามมู(Jammu) และ แคช

เมยีร ์(Kashmir) โดยสายการบนิ SPICEJET (SG)เทีย่วบนิที ่SG104 
11.40 น.  เดนิทางถงึสนามบนิศรนีาคา (Srinagar) ผ่านพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงและพรอ้มรบั

สมัภาระแลว้น าท่านเดนิทางสูพ่าฮาลแกม โดยรถโตโยตา้อโีนว่า คนัละ 4-5ท่าน 
กลางวนั  บรกิารอาหารกลางวนั ณภตัตาคาร 
จากนัน้  น าท่านเดนิทางสู่พาฮาลแกม ออกเดนิทางจากศรนีาคาสู่หมู่บา้นพาฮาแกม (Pahalgam)หรอืหุบ

เขาแกะแห่งแคชเมียรเ์ดมิเป็นหมู่บา้นของคนเลีย้งแกะอยู่ห่างจากศรนีาการอ์อกไปอกี 90 กโิลเมตร 
เป็นสถานทีท่ี่ภาพยนตรนิ์ยมมาถ่ายท ากนัที่น่ีไดร้บัการขนานนามว่าเป็นเหมือน “สวติเซอรแ์ลนด”์ 
พาฮาลแกมคอืในชว่งฤดูหนาวจะมีแต่หมิะปกคลุม อากาศหนาวเย็นน ้าในล าธารเย็นเฉียบแม่น ้าสาย
ย่อยๆจะบรรจบรวมกนัเป็น “แม่น ้าลดิดาร”์ (Liddar) เป็นแม่น ้าสายส าคญัในพาฮาลแกมนอกจากนีย้งั
มีรา้นคา้ต่างๆมากมายไม่ว่าจะเป็นรา้นอาหารรา้นขายเสือ้ผา้และสินคา้ต่างๆโดยเฉพาะ หญา้ฝร ัน่ 
(Saffron) มีสรรพคุณลดโคเลสเตอรอลในรา่งกายมีขายอยู่ท ั่วไปทั่วทัง้แคชเมียรแ์ต่ทีพ่าฮาลแกมคอื
แหล่งปลูกหญา้ฝร ัน่ทีใ่หญ่ทีสุ่ดมคีุณภาพดกีว่าทีอ่ืน่นอกจากนีย้งัสามารถท ากจิกรรม ปิกนิก ตกปลา
ขีม่า้ชมวิวรอบภูเขาหมู่บา้นที่อยู่บนที่มีความสูง 2,130 เมตร เหนือระดบัน ้าทะเล(ใชเ้วลาเดนิทาง
ประมาณ 3 ช ัว่โมง)   

    
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   สองขา้งทางท่านจะผ่านพบวถิชีวีติของชาวแคชเมยีรท์ีห่ลากหลาย เชน่หมู่บา้นทีท่ า ครกหนิ หมู่บา้นที่

ท าไมแ้บดส าหรบักฬีาคลกิเก็ต ทีเ่ราจะพบเห็นชาวแคชเมียรเ์ล่นกฬีาประเภทนีไ้ดต้ามสนามทั่วไปไม ้
แบดนีท้ ามาจากตน้หลวิ (Willow Tree) ซึง่พบเห็นไดท้ัว่ไปทัง้ในและนอกเมอืง  

บ่าย  น าท่านอิสระชมเมืองพาฮาลแกม (Pahalgam)ที่น่ี  คือ ดินแดนสรวงสวรรคข์องแคชเมียร ์
นักท่องเทีย่วจากทั่วสารทศิต่างยกย่องใหด้นิแดนแห่งนีเ้ป็นสถานทีท่ีส่วยทีสุ่ดในโลกซึง่หากคุณยงัไม่
เช ือ่ก็ตอ้งมาพิสูจนด์ว้ยตวัเองเท่าน้ัน……ค าว่า พาฮาลแกม หมายถงึ หมู่บา้นของคนเลีย้งแกะ 
(Village of Shepherds)หรอื หุบเขาแกะ และดว้ยทศันียภาพอนังดงามจนน่าทึง่ของพาฮาลแกม
....ดินแดนแห่งนี้ไดร้บัความสนใจจากนักสรา้งภาพยนตรจ์นกลายเป็นสถานที่มีช ือ่เสียง ที่สุดของ
อตุสาหกรรมภาพยนตรข์องอนิเดยีอสิระถ่ายรปูหรอืเลอืกเดนิเล่นซ ือ้สนิคา้พืน้เมอืงไม่ว่าจะเป็นผา้พชัมี
น่าเปเปอรม์าเช ่ ชดุพืน้เมอืง  เคร ือ่งประดบัฯลฯ อสิระตามอธัยาศยั นัดเวลาทานอาหารเย็น 

ค ่า  บรกิารอาหารค ่า ณ โรงแรม 
ทีพ่กัโรงแรมHOTEL HILL TOP PAHALGAMหรอืเทยีบเท่า 

วนัที-่2 พาฮาลแกม - กลุมารค์ - ศรนีาคา B L D 
เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณโรงแรม 
08.00 น. ออกเดินทางโดยรถโตโยตา้อีโนว่าสู่ กุลมารค์ (Gulmarg) (คนัละ 4-5 ท่าน) ใชเ้วลา

เดนิทางประมาณ 3-4ช ัว่โมงกลุมารค์(Gulmarg) สถานทีท่่องเทีย่วสุดฮติในแคชเมยีร ์ที่

ไดร้บัความนิยมจากนกัท่องเทีย่วท ัว่โลก 
เป็นภูเขาทีส่วยงามทีสุ่ดแห่งหน่ึงในแคชเมยีร“์กุลมารค์”เดมิเรยีกเการมิารค์ ตัง้โดยสุลต่าน ยูซปุ
ชาร ์ในศตวรรษที ่16เน่ืองจากทีน่ี่เป็นทุ่งหญา้ทีเ่ต็มไปดว้ยดอกไมป่้าตามฤดกูาล และในปัจจบุนัยงัเป็น
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สถานทีต่ ัง้ของสนามกอลฟ์ 18หลุมทีสู่งทีสุ่ดในโลก (3,000เมตรจากระดบัน ้าทะเล) และมีสถานทีเ่ล่น
สกใีนฤดูหนาวดว้ย ตลอดเสน้ทางสู่กุลมารค์จะผ่านทุ่งนาขา้ว หมู่บา้นชาวพืน้เมือง ฝูงแกะตามภูเขา 
และเทอืกเขาหมิะสลบัซบัซอ้นสวยงาม ชาวแคชเมียรก์ล่าวขานว่าทุ่งหญา้แห่งดอกไม ้เป็นเสน้ทางที่

มุ่งสู่ชายแดนปากสีถาน กุลมารค์เป็นแหล่งท่องเทีย่วในฤดูหนาว มีระดบัความสูง 2,730 เมตร จาก
ระดบัน า้ทะเล   ในชว่งฤดูรอ้นทีน่ี่จะเป็นทีต่ ัง้ของสนามกอลฟ์ทีสู่งทีสุ่ดในโลก โดยรอบท่านจะไดพ้บ
เห็นกระท่อมรูปทรงแบบในเทพนิยาย และมีป่าสนเป็นฉากหลงั  ทีน่ี่ยงัสถานเป็นทีถ่่ายท าภาพยนตร ์
อกีดว้ย…… 

กลางวนั บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
บ่าย  น าท่านขึน้เคเบลิคารหรอืกอนโดลา สถานีที ่1(ราคารวมในทวัรเ์ฟส 1)”กุลมารค์”

“Gulmarg Hill”เป็นอกีหน่ึงสุดยอดสกรีสีอรท์ในทวปีเอเชยีทีไ่ดร้บัการยกย่องว่าเป็น Winter 
Sports of India จากส านักข่าว CNN นอกจากนีย้งัเป็นลานสกทีีไ่ดช้ ือ่ว่าถูกทีสุ่ดในโลกอกีดว้ย 
การมาเทีย่วกุลมารค์จะตอ้งน่ังกระเชา้กอนโดลาขึน้สู่ลานสกบีนยอดเขา ทวิทศันมุ์มสูงแบบพาโนรา
มาของเทอืกเขาหมิาลยัทีเ่ห็นจากยอดเขาแห่งนีเ้รยีกไดว้่าสวยงามไม่แพเ้ทอืกเขาแอลป์ในยุโรปเลย
ทเีดยีว กระเชา้กอนโดลาของกุลมารค์เป็นกระเชา้ลอยฟ้าทีม่ ีความสูงทีส่ ุดในโลกดว้ยความสูง 
3,979 เมตรจากระดบัน า้ทะเล  น าท่านพิชติภูเขาหมิะกุลมารค์กนัไดช้ลิๆ  

  ใชเ้วลาประมาณ 10 นาท ีก็มาถงึสถานีที ่1ระหว่างทางจะเห็นหมู่บา้นยปิซทีีห่ากเป็นฤดู
ทีห่นาวจดั เขาจะทิง้บา้นไปช ัว่คราวไปยงัเขตทีอ่บอุ่นกว่า ตน้ไมแ้ต่ละกิง่ถูกเกรด็หมิะปกคลุมน่าดูไป
อกีแบบและจะกลบัมาอยู่อาศยัในชว่งฤดูรอ้นบนสถานีที ่1 นั้น มีแนวสนและทวิเขาโดยรอบ ยอด
เขาถูกปกคลุมดว้ยภูเขาน ้าแข็ง ทุ่งหญา้สเีขยีวนีห้ากถูกหมิะปกคลุมในหนา้หนาวก็กลายเป็นลาน
สกน่ีาลองเล่นมากยอดเขากุลมารค์ภูเขาซึง่เป็นส่วนหน่ึงของเทอืกเขาหมิาลยัทีป่กคลุมดว้ยหมิะ
สวยงามในทุกทศิทาง ถา้หากฟ้าเป็นใจไม่มีหมอกจดัท่านไดถ้่ายรูปกบัทวิทศันภ์ูเขา รวมถงึยอดเขา 
K2 ทีสู่งเป็นอนัดบัสองรองจากยอดเขาเอเวอรเ์รส...ในช่วงฤดูรอ้น สนามแห่งนี้ จะกลายเป็น
สนามกอลฟ์ทีเ่ขาคุยว่าอยู่สูงทีสุ่ดในโลก 

  ****Gulmarg Gondola ม ีสองสถานีดว้ยกนั เวลาซือ้ต ั๋วจะม ีเฟส 1 และเฟส 2 เฟส 1 จาก 
Gulmargถงึ Kungdoor (ไป-กลบั700 รูปี) และเฟส 2 คอืจาก Kungdoorถงึยอด Aparwath 
(ไป-กลบั 950-1000รูปี)รวม 2 สถานีอยู่ที ่1,950 รูปี(850-1200 บาท) 
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 กจิกรรมช่วง ฤดูใบไมผ้ลแิละฤดูรอ้น " อสิระใหท้่านเพลดิเพลนิไปกบักจิกรรม ขีม่า้ชม
ธรรมชาต ิ(ค่าขีม่า้ ประมาณ 1,000 รูปี /ต่อคนไม่รวมในค ่าทวัร/์ หรอื ATV(มคีนขบั) 
ประมาณ 20 นาที 1,500-3,000 รูปี/ต่อคนั ไม่รวมในรายการทวัร ์ กรุณาสอบถาม
รายละเอยีดและราคาจากหวัหน้าทวัรห์รอืไกดท์อ้งถิน่ของท่าน…อสิระใหท่้านจนถงึได้
เวลาพอสมควร เดินทางกลบัสู่ศรนีาคาเสน้ทางเดมิ**หมายเหตุ หากเคเบลิคารปิ์ดไม่
สามารถขึน้ไดเ้นื่องจากสภาพอากาศ หรอื ทางประเทศอนิเดยีประกาศปิด จงึไม่
สามารถขึน้ได ้ทางบรษิทัฯ จะคนืค่าเคเบลิคารใ์ห ้และขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่น
โปรแกรมเทีย่วสถานทีอ่ ืน่ โดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหน้า** 

 
 เดินทางกลบัสู่ศรนีาคาเสน้ทางเดิม... พาท่านแวะชม"ของฝากจากแคชเมียร"์ผา้คลุม

ไหล่แคชเมียร ์หรอืผา้พนัคอแคชเมียรQ์ueen of Pashmina มีความอ่อนนุ่ม และอุ่นสบาย
ระดบัพรเีมียม ไดแ้ก่ “แคชเมียรแ์พชมิน่า” (Kashmir Pashmina) ถือเป็นผา้แคชเมียรท์ี่มีประวตัิ
ความเป็นมาเก่าแก่ยาวนานกว่า3,000ปีโดยสมยัโบราณมีแต่พระราชวงศช์ ัน้สูง ผูน้ าระดบัประเทศ
เท่าน้ันทีจ่ะมีสทิธใิชแ้ละครอบครองผา้ทอสุดหรูนี ้แมแ้ต่พระนางมาร ีองัตวัเนตต ์แห่งฝร ัง่เศส ก็โปรด
ปราน“ผา้แคชเมยีรแ์พชมน่ิา” เป็นพิเศษ ขณะทีพ่ระเจา้นโปเลยีน กษตัรยิผู์เ้กรยีงไกรแห่งฝร ัง่เศส ยงั
ก านัลพระนางโจเซฟฟีน มเหสสีุดรกั ดว้ยผา้ทอไฮคลาสจากแควน้แคชเมียรใ์นการเลอืกซือ้ผา้คลุม
ไหลพ่ชัมนีาซ ึง่ปัจจบุนัมหีลากหลายรปูแบบหลายราคาตัง้แตไ่ม่กีร่อ้ยไปจนถงึราคาเป็นหมืน่เป็นแสน....
จากประสบการณ์ส่วนตวัคิดว่า ถา้ใหด้ีราคาตกเป็นเงินไทยไม่ควรต ่ากว่า 3พันถึงจะไดพ้ัชมีนา
คุณภาพ.. แต่ก็ใชว่่าแบบทีเ่ป็นเนือ้ผา้ผสมจะมรีาคาถูกกว่าเสมอไปเพราะขึน้อยู่กบัรายละเอยีดถา้ปัก
ลายทัง้ผนืราคาก็คงพุ่งตามคา่ฝีมอืเชน่กนั.....สนุกสนานกลางทะเลสาบเลอืกซือ้สนิคา้พืน้เมอืงของชาว
แคชเมยีรท์ีน่ าของมาขายใหท้่านไดเ้ลอืกซือ้ในราคาตามความสามารถ.....ไดเ้วลาสมควรกลบัทีพ่กั 

 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 น าท่านล่องเรอืสิคารา ณ ทะเลสาบดาลDal (เรอืพายแบบแคชเมียร)์ชมความงดงาม

ทะเลสาบ ใหท้่านไดช้ ืน่ชมทศันียภาพของเทอืกเขาหมิะทีล่อ้มรอบ ชมวถิชีวีติชาวบา้นรมิน ้า (ใชเ้วลา
ในการล่องเรอืประมาณ 1 ชม.) รอบทะเลสาบ นกนานาชนิด พชืดอกไมน้ ้า ทะเลสาบใสสวยงาม ...ศร ี
นาคาเป็นเมืองเล็กๆ ทีน่ี่เป็นเมืองตากอากาศของเศรษฐอีนิเดยีมีสถาปัตยกรรมโบราณทีย่งัคงความ
อลงัการใหด้ ูและทีเ่ป็นหวัใจของศรนีาคาเลยคอืทะเลสาบ Dal ดงัน้ันใครทีม่าทีน่ี่ ถา้ไม่ลองล่องเรอืลอ่ง
ทะเลสาบดูน่ีถอืว่ายงัมาไม่ถงึ...ในทะเลสาบยงัมตีลาดน ้า คอืเป็นเพงิหรอืกระตอ๊บปลูกอยู่กลางน ้า ขาย
พวกอาหารและของทีร่ะลกึ 

เย็น บรกิารอาหารเย็น ณ โรงแรมบา้นเรอื อสิระพกัผ่อนตามอธัยาศยั 

ทีพ่กับา้นเรอื DELUXE HOUSE BOAT SRINAGAR  
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วนัที-่3 ศรนีาคา - โซนามารค์ - ศรนีาคา B L D 
เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณโรงแรม 
จากนัน้   น าท่านเดนิทางสูโ่ซนามารค์ (Sonamarg)(ประมาณ 3 ช ัว่โมง) ออ้มกอดหมิาลยัทีโ่ซนามารค์

ทอ้งทุ่งแห่งทองค า Meadow of gold แห่งแคชเมียรส์ูงกว่าระดบัน ้าทะเล 2,740 เมตร เป็น
แหล่งท่องเทีย่วอนัมีววิทวิทศันอ์นัสวยงาม อยู่บนเสน้ทางระหว่างเมืองศรนีาคากบัเมืองเลห ์ในบรเิวณ
หุบเขาโซนามารก์นี้มีธารน ้าแข็งสีขาวบรสิุทธิท์ี่ปกคลุมอยู่ตามลาดไหล่เขา อีกทัง้เทือกเขาหิมะที่

สะทอ้นแสงแดดเป็นประกายสทีอง จงึเป็นทีม่าของชือ่ โซนามารค์ และยงัมีเทอืกเขาหมิาลยัเป็นฉาก
หลงั ทีเ่รยีกขานตามทอ้งถิน่ว่า ทาจวิาส ภูเขาซึง่ปกคลุมไปดว้ยหมิะตลอดปี มแีม่น ้าสนิธ ์ลดเลีย้วผ่าน
หุบเขาในอกีฟากของถนน “โซนามารค์” เป็นสถานีเร ิม่ตน้ทีจ่ะมุ่งหนา้ไปยงัลาดคัห ์หรอืเป็นรูจ้กักนัดี
ในชือ่ว่า “ประตูสู่ลาดคัห”์ เสน้ทางนีจ้ะเป็นเสน้ทางทีม่ีทิวทศันส์วยงาม ตลอดสองขา้งทาง ยงัมี “ธาร
น ้าแข็งกราเซยี” (Thajiwas Glacier) ทีเ่กดิจากการทบัถมของหมิะมายาวนาน ละลายเป็นธารน ้าแข็ง
ตามแนวเขา....ตลอดเสน้ทางจงึเป็นเสน้ทางทีใ่หข้บัรถไปถ่ายรูปไป...เลยทเีดยีว 

กลางวนั บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
บ่าย น าท่านเทีย่ว ชม กราเซยีน ้าแข็งโซนามารค์ อสิระเดนิชมธรรมชาตสิมัผสัอากาศสบายๆ ชมววิ

ภูเขาที่ปกคลุมดว้ยหิมะและสองฟากฝ่ังถนนที่เต็มไปดว้ยธารน ้าแข็ง ถนนบางชว่งตอ้งตดัผ่านชอ่ง
น ้าแข็งขนาดใหญ่ ทีน่ี่จะมีกจิกรรมแบบแคชเมยีรใ์หท้่านไดล้องหาประสบการณ ์(ในชว่งฤดูหนาวธ.ค. 
– เม.ย.)โปรแกรมแนะน า ...ท่านทีห่ลงใหลในธรรมชาต ิสามารถขีม่า้ชมความงามของ
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กลาเซยีรอ์ย่างไกลช้ดิมากขึน้ หรอื สนุกการนั่งค่าขีม่า้ 500-1000 รูปี (ไม่รวมในค่าทวัร ์
โปรดสอบถามรายละเอยีดจากหวัหน้าทวัร)์ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  ไดเ้วลาพอสมควรเดนิทางกลบัสู่ศรนีาคาน าท่านเดินทางไป สวนโมกุล (Mughal Gardens) 

สวนสวรรคแ์ห่งดอกไม ้ชว่งเดือนมีนาคมถึงเมษายน ดอกไมเ้มืองหนาวออกดอกชชูอ่อย่างสวยงาม 
สวนโมกุล ไดแ้บ่งออกเป็นส่วนๆ 3 ส่วน ซ ึง่ภายในสวนมีการประดบัตกแต่งในแบบสไตลส์วนเปอรเ์ซยี 
ซ ึง่ประกอบไปดว้ย สระน ้า ล าธารและแปลงไมด้อกชมสวนนิชาท (Nishat)เป็นสวนทีใ่หญ่ทีสุ่ด มี
ตน้เมเปิลอายุกว่า 400 ปี ตน้ปอปลาร ์ตน้ทวิลปิ และดอกไมน้านาชนิดตามฤดูกาล ตัง้อยู่รมิทะเลสาบ
ดาล มภีูเขาZabarwanซึง่ต ัง้เป็นฉากหลงัชม สวนชาลมิาร(์Shalimar Garden)เป็นสวนดอกไม ้
ทีส่รา้งขึน้สมยัราชวงศโ์มกุล ก่อสรา้งโดยจกัรพรรด ิJEHANGIR เพือ่ภรรยา NurJehanและเมืองศร ี
นาคา แคชเมยีร ์เป็นทีม่ชี ือ่เสยีงในการจดัสวนตามแบบสมยัของราชวงศโ์มกุล เน่ืองจากภูมอิากาศเย็น
เหมาะสมในการเจรญิเตบิโตของตน้ไม ้ดอกไมเ้มืองหนาว จงึกลายเป็นทีป่ระทบัพกัผ่อนของกษตัรยิ ์
ราชวงศโ์มกุลในอดตี ชมตน้เมเปิลอายุกวา่ 400 ปี ตน้ปอปลาร ์ดอกทวิลปิ และดอกไมน้านาชนิดตาม
ฤดกูาล 
ฤดูการท่องเที่ยวที่สวยงาม : ในฤดูใบไม ้
ผลิและฤดูรอ้นในแคชเมียร  ์(เดือนเมษายน-
กนัยายน) จะมีช ือ่เสยีงในเร ือ่งของดอกไมแ้ละ
สวนสวยโดยสวนทีม่ชี ือ่เสยีงมากไดแ้ก ่สวนโม
กุล ทีส่รา้งในสมยัของราชวงศโ์มกุลแทบทัง้สิน้
ส าหรบัตน้ไมท้ีม่คีวามสวยงามและโดดเด่น คอื 
ตน้ชน่ีา หรอืตน้เมเป้ิลซ ึง่ใบของตน้ไมนี้้มีสี
แดงเพลิงสวยงาม และใบจะเปลี่ยนสีไปตาม
ฤดกูาล 

จากนัน้ น าท่านชมโรงงานพรมเปอรเ์ซยี สมควร
แก่เวลาน าท่านเขา้สู่ทีพ่กั ณ โรงแรมลอยน ้า 
ช ืน่ชมทัศนียภาพของเทือกเขาที่ลอ้มรอบ
ทะเลสาบเมอืงศรนีาคา ไดเ้วลาอนัสมควรน าท่านสูบ่า้นเรอื 

ค ่า    บรกิารอาหารเย็น ณ โรงแรมบา้นเรอื...   

พกับา้นเรอื DELUXE HOUSE BOAT SRINAGAR 

วนัที-่4 ศรนีาคา - เดลล ี- อคัรา B L D 
เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณโรงแรมบา้นเรอื 
10.00 น. บรกิารอาหารกลางวนัแบบกล่องเพือ่ความสะดวกในการเชค็อนิ 
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จากนัน้ น าท่านเดนิทางสูส่นามบนิภายในประเทศเพือ่เดนิทางกลบัสู่เมอืงเดลล ี
12.35 น. เหนิฟ้าสูเ่มอืงเดลล ี(New Delhi) โดยสายการบนิ SPICEJET (SG)เทีย่วบนิที ่SG939 
14.00 น. ถงึ เมอืงเดลล ี(New Delhi)รบักระเป๋าสมัภาระ  
จากนัน้ เดินทางสู่ เมืองอคัระ (ระยะทาง 203 กิโลเมตรเดินทางประมาณ 4 - 5 ช ั่วโมง แลว้แต่สภาพ

การจราจร)อคัระอดตีเมอืงหลวงของอนิเดยีในสมยัทีย่งัเรยีกวา่ "ฮนิดสูถาน" (Hindustan) เป็นเมอืงที่
ต ัง้อยู่รมิแม่น า้ยมนา (Yamuna) ทางตอนเหนือของประเทศอนิเดยี ถงึอคัระ น าท่านเขา้สูท่ีพ่กั 

ค ่า  บรกิารอาหารค ่า ณ โรงแรม 

ทีพ่กั ณ CRYSTAL SAROVAR PREMIERE AGRA  หรอืเทยีบเท่า 

วนัที-่5 อคัรา - เดลล ี- กรุงเทพฯ B L - 
เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ โรงแรม 
08.00 น. น าท่านชม ทชัมาฮาล(TajMahal)ทชัมาฮาล เมอืงอคัราประเทศอนิเดยี สิง่มหศัจรรยข์องโลกยุค

กลาง  สสุานหนิออ่นทีผู่ค้นเช ือ่ว่าเป็นสถาปัตยกรรมแห่งความรกัทีส่วยทีส่ดุในโลกสรา้งขึน้โดยสมเด็จ
พระจกัรพรรดแิห่งจกัรวรรดโิมกุลผูม้ีรกัมั่นคงต่อพระมเหสขีองพระองค ์...ทชัมาฮาลถูกพิจารณาให ้
เป็นหน่ึงในเจ็ดสิง่มหศัจรรยข์องโลกในยุคใหม่ ซ ึง่ต ัง้อยู่ในสวนรมิฝ่ังแม่น า้ยมุนา ในเมอืงอาครา สว่นที่
มชี ือ่เสยีงทีสุ่ด คอื หลุมศพของพระนางมุมตซั มาฮาล ซ ึง่ถูกสรา้งดว้ยหนิอ่อนสขีาว ศลิาแลง ประดบั
ลวดลายเคร ือ่งเพชร พลอย หนิ โมราและเคร ือ่งประดบัจากมติรประเทศ ไดร้บัค ารบัรองว่าสรา้งขึน้ดว้ย
สดัส่วนที่วจิิตรและงดงามที่สุด กวา้งยาวดา้นละ 100 เมตร สูง 60 เมตร มีผูส้รา้งและออกแบบรว่ม 
20,000 คน การก่อสรา้งกนิเวลานานถึง 22 ปี ทชัมาฮาลมีเนือ้ทีป่ระมาณ 42 เอเคอร ์เป็นทีต่ ัง้ของ
มสัยดิ มหีออาซาน (หอสูงส าหรบัรอ้งแจง้เวลาท านมาซ) และมสีิง่ก่อสรา้งอืน่ ๆ นายชา่งทีอ่อกแบบ ชือ่ 
อสุตาด ไอซา ถูกประหารชวีติเพือ่มใิหไ้ปออกแบบสถาปัตยกรรมใด ๆ ทีส่วยกวา่ได ้

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 ชมพระราชวงัอคัราฟอรด์(Agra Fort)เป็นป้อมปราการประจ าเมอืงซ ึง่สรา้งเป็นก าแพงหนิทรายสี

แดง ตัง้ตระหง่านสวยงาม ดว้ยสถาปัตยกรรมแบบอคัรา พระเจา้อคับารส์รา้งขึน้ในปี ค.ศ. 1565 และ
สรา้งต่อเตมิกนัเร ือ่ยมาจนถึงรุน่หลานคอื พระเจา้ชารเ์จฮาน กษัตรยิอ์งคท์ี ่5 ของราชวงศโ์มกุล ซ ึง่
ปรบัเปลี่ยนจากป้อมปราการทางทหารมาเป็นพระราชวงั มีก าแพงสูงกว่า 20 เมตร และยาว 2.5 
กโิลเมตร ภายในอคัราฟอรด์มหีอ้งสวยงามทีส่รา้งดว้ยหนิอ่อนแกะสลกัฝังโดยรอบ โดยเฉพาะหอ้งมุข
แปดเหลีย่ม ซ ึง่เป็นหอ้งทีม่ีความส าคญัทีสุ่ดภายในพระราชวงัแห่งนีแ้ละภายในหอ้งนีท้่านจะไดพ้บกบั
สถานทีท่ีก่ษตัรยิช์ารจ์าฮาถูกลกูชายจบัมาขงัไวจ้นสิน้พระชนน ์พระองคถ์ูกกกัขงัอยู่ถงึ 8 ปี จนกระทั่ง
สวรรคตในปี ค.ศ. 1666 ตามต านานกล่าวว่าใหว้นัสุดทา้ยของชวีติพระองคใ์ชเ้วลาทัง้วนัในการจอ้ง
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มองเศษกระจกทีส่ะทอ้นภาพของทชัมาฮาล และสิน้พระชนมด์ว้ยเศษกระจกในก ามือ พระองคถ์ูกฝัง
ในทชัมาฮาล เคยีงขา้งพระมเหสซี ึง่พระองคไ์ม่เคยลมื มบีางคนกล่าววา่สมเด็จพระจกัรพรรดชิาหช์ะฮนั 
มิไดป้ระสงคท์ีจ่ะถูกฝังรว่มกบัประมเหส ีแต่พระองคม์ีแผนการทีจ่ะสรา้งสุสานอกีแห่งดว้ยหนิอ่อนสดี า 
เพือ่เป็นสุสานของพระองค ์แต่ผูรู้ห้ลายท่านเช ือ่ว่าพระองคป์ระสงคท์ีจ่ะถูกฝังเคยีงขา้งพระนางมุมตซั 
มาฮาล 

จากนัน้  น าท่าน ชอ้ปป้ิงสนิคา้หตัถกรรม และงานฝีมือพืน้เมือง อาทเิชน่ผา้ไหมอนิเดยีเคร ือ่งประดบั อญั
มณี ไมจ้นัทรห์อมแกะสลกั ผลติภณัฑจ์ากหนิออ่น ของตกแตง่ประดบับา้น 

12.00 น. บรกิารอาหารกลางวนั ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

13.00 น. เดนิทางสู่ เมอืงเดลล(ีระยะทางประมาณ 203 กโิลเมตร ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 4 – 5 
ช ัว่โมง แลว้แต่สภาพการจราจร) 

จากนัน้  น าท่านเดนิทางสู่ท่าอากาศยานนานาชาตอินิทริา คานธ ีท าการเชค็อนิเคา้เตอรส์ายการบนิ
SPICEJET (SG) รบัต ัว๋เคร ือ่งบนิ และผ่านกระบวนการตรวจคนเขา้เมอืง 
เพือ่ความสะดวกในการเชค็อนิและผ่านกระบวนการตรวจคนเขา้เมอืง  

อสิระอาหารค ่าตามอธัยาศยั 
21.20 น.  ออกเดนิทางสูก่รุงเทพ ฯ โดยสายการบนิ SPICEJET (SG)เทีย่วบนิที ่SG87 
 
  (ไม่มบีรกิารอาหารบนเครือ่ง ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วนัที-่6 เดลล ี- กรุงเทพฯ - - - 
03.00 น. เดนิทางถงึ...ท่าอากาศสุวรรณภูมโิดยสวสัดภิาพ……. 

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

หมายเหต ุ:  
1.เวลาทีป่รากฏในโปรแกรมกบัการปฏบิตัิจรงิอาจแตกต่างกนัเล็กนอ้ยขอใหท้่านรบัทราบค าแนะน าการเปลีย่นแปลงการนัด
หมายเวลาในการท ากจิกรรมอกีคร ัง้จากหวัหนา้ทวัร ์
2.บรษิทัอาจท าการเปลีย่นแปลงรายการไดต้ามความจ าเป็นและเหมาะสมแต่จะยดึผลประโยชนข์องลูกคา้เป็นส าคญัทัง้นีข้ึน้อยู่
กบัสภาวะของสายการบินโรงแรมที่พักภูมิอากาศภัยธรรมชาติการนัดหยุดงานฯลฯตลอดจนสภาวะทางเศรษฐกิจและ
สถานการณท์างการเมอืงภายในอนัเป็นสาเหตใุหต้อ้งเลือ่นการเดนิทางหรอืไม่สามารถจดัพาคณะทอ่งเทีย่วไดต้ามรายการ 

 
“ราคาทวัรส์ าหรบัลูกคา้ทีถ่อืพาสปอรต์ไทยเท่านัน้” 

***พาสปอรต์ตา่งชาตโิปรดตดิตอ่เรา** 

***Apec Card ใชไ้ม่ไดท้ีป่ระเทศอนิเดยี** 

ราคาทวัรข์า้งตน้ยงัไม่ทปิคนขบัรถและไกดท์อ้งถิน่ รวมตลอดการเดนิทาง รวม 50 
USD หรอื 1600 บาท ตอ่ลูกคา้ 1 ท่าน ตลอดการเดนิทาง 
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**หากท่านทีจ่ะอกอต ัว๋ภายในประเทศ (เครือ่งบนิ รถไฟ รถทวัร)์กรุณาสอบถามทีเ่จา้หน้าทีทุ่กคร ัง้ก่อนท าการ
ออกต ัว๋เน่ืองจากสายการบนิอาจมกีารหรบัเปลีย่น ไฟลท์ หรอื เวลาบนิ โดยไม่ไดแ้จง้ใหท้ราบล่วงหน้า 

หมายเหตุ ** บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธใินการเปลีย่นแปลงเทีย่วบนิท ัง้ไปและกลบัโดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบ
ล่วงหน้า ขึน้อยู่กบัสายการบนิ บรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงเพือ่ความเหมาะสมไม่วา่จะเกดิ
จากความขดัขอ้งของยานพาหนะหรอืมเีหตุหน่ึงเหตุใดจนท าไม่สามารถด าเนินการตาม
หมายก าหนดการไดต้ามโปรแกรมการเดนิทางเปลีย่นแปลงตามความเหมาะสมหรอืเหลีย่นแปลง
รายการท่องเทีย่วบางรายการหรอืทดแทนรายการท่องเทีย่วบางรายการและจ าตอ้งมจี านวนผูโ้ดยสาร
15ท่านขึน้ไปจงึออกเดนิโดยทางมหีน้าทวัรไ์ทย 

อตัราคา่บรกิาร(โปรแกรม LOVER GREENแคชเมยีร&์ทชัมาฮาล6 วนั 4 คนื) 
เน่ืองจากเป็นต ัว๋ราคาพเิศษจงึไม่สามารถ REFUND ได ้ราคาส าหรบัคนไทยเท่านัน้ 
 

ก าหนดวนัเดนิทาง 

อตัราคา่บรกิารหมายเหตุ:  ผูใ้หญ ่(12 ปี ขึน้ไป) 

เดนิทางต ัง้แต ่20 ท่านขึน้ไป 

ผูใ้หญพ่กั 2 ท่าน (พกัหอ้งละ 2-3 ท่าน) พกัเดีย่วเพิม่ 

1-6, 15-20 พฤษภาคม 63 
5-10, 19-24 มถิุนายน 63 
4-9, 25-30 กรกฎาคม 63 
8-13, 22-27 สงิหาคม 63 
11-16, 25-30 กนัยายน 63 

29,900.- 6,500.- 

บรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการออกทวัรก์รณีมผีูเ้ดนิทางไม่15-25  ทา่นหรอืปรบัเปลืย่นราคาหรอืตามทีไ่ดต้กลงกบัทางบรษิทัฯ 

เงือ่นไขการใหบ้รกิาร 

1) บรษิทัฯสงวนสทิธิท์ีจ่ะไม่รบัผดิชอบตอ่คา่ชดเชยความเสยีหายไม่วา่กรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงของไทยไม่ อนุญาตให ้
เดนิทางออกหรอืกองตรวจคนเขา้เมอืงของแตล่ะประเทศไม่อนุญาตใหเ้ขา้เมอืง 

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

3) บรษิทัฯสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงโปรแกรมรายการท่องเทีย่วโดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ (โปรแกรมและ 
รายละเอยีดของการเดนิทางอาจมกีารเปลีย่นแปลงได ้ทัง้นีข้ึน้อยู่กบัภาวะอากาศ และเหตสุดุวสิยัตา่ง ๆ ทีไ่ม่สามารถ
คาดการณล์ว่งหนา้โดยทางบรษิทัฯ จะคานึงถงึผลประโยชนแ์ละความปลอดภยัของผูร้ว่มเดนิทางเป็นสาคญั) 

4) บรษิทัฯสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงอตัราคา่บรกิารโดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 
5)  กรณีทีค่ณะไม่ครบจานวน 10 ทา่นทางบรษิทัฯสงวนสทิธิใ์นการงดออกเดนิทางโดยทางบรษิทัฯ จะแจง้ใหท้า่นทราบ

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

จะไม่ขอรบัผดิชอบคา่ใชจ้า่ยใดๆ ทัง้สิน้ 
อตัราคา่บรกิารนีร้วม 

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

วงเงนิท่านละ 500,000 บาท ตามเงือ่นไขของกรมธรรม ์
*หากทา่นสนใจซือ้ประกนัการเดนิทางส าหรบัครอบคลมุเร ือ่งสขุภาพสามารถสอบถามขอ้มูลเพิม่เตมิกบัทางเจา้หนา้ทีบ่รษิทัได*้ 

เบีย้ประกนัเร ิม่ตน้ 350 บาท [ระยะเวลา 6 วนั] 

*ผูใ้หญ ่(12 ปี ขึน้ไป) เน่ืองจากเป็นราคาตั๋วกรุป๊หรอืเป็นราคาโปรโมช ัน่ จงึไม่มรีาคาส าหรบัเด็ก 
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ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัทีม่อีายมุากกวา่ 16 หรอืนอ้ยกวา่ 75 ปี 

[รกัษาพยาบาล 2 ลา้น, รกัษาตอ่เน่ือง 2 แสน, เสยีชวีติหรอืเสยีอวยัวะจากอบุตัเิหต ุ3 ลา้นบาท] 

ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัทีม่อีายนุอ้ยกวา่ 16 หรอืมากกวา่ 75 ปี 

[รกัษาพยาบาล 2 ลา้น, รกัษาตอ่เน่ือง 2 แสน, เสยีชวีติหรอืเสยีอวยัวะจากอบุตัเิหต ุ1.5 ลา้นบาท] 

อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 

 คา่จดัท าหนังสอืเดนิทาง (PASSPORT) และคา่ท าใบอนุญาตทีก่ลบัเขา้ประเทศของคนชาวชาต ิหรอื คนตา่งดา้ว 
 ค่าใชจ้่ายอืน่ๆ นอกเหนือจากทีร่ะบุไวใ้นรายการและค่าใชจ้่ายส่วนตวัต่างๆ เชน่ ค่าโทรศพัท ์ค่าซกัรดี ฯลฯ 
 ค่าธรรมเนียมน า้มนัของสายการบิน (ถา้มี) 
 คา่ท าเอกสารผูถ้อืตา่งดา้ว /คา่วซีา่ทีม่คีา่ธรรมเนียมแพงกวา่หนังสอืเดนิทางไทย 
 คา่ภาษีหกั ณ  ทีจ่า่ย 3% ภาษีมูลคา่เพิม่ 7% (กรณีออกใบก ากบัภาษี)  
 คา่น า้หนักเกนิพกิดัตามสายการบินก าหนด 20 กโิลกรมั /ค่ากจิกรรมพิเศษ ขีม่า้,ลากเลือ่น,สก ี 
 ค่าทปิรวมตลอดการเดนิทาง รวม 50 USD หรอื 1600 บาท/ต่อลูกคา้ 1 ท่าน ตลอดการเดนิทาง   
****ทปิหวัหน้าทวัรไ์ทยแลว้แต่ความพงึพอใจในบรกิารของท่าน บรษิทัฯมไิดม้ผีลประโยชนใ์ดๆทัง้สิน้ขึน้อยู่
กบัการพจิารณาของท่านเพือ่เป็นก าลงัใจใหก้บัหวัหน้าทวัรท์ีบ่รกิารท่าน*** 

การส ารองทีน่ั่ง 

1. *กรณุา ช าระเงินมดัจ า ท่านละ 15,000 บาท พรอ้มแจง้ชือ่เป็นภาษาองักฤษตามหนังสอืเดนิทาง หรอื Copy Passport 
มาทีบ่รษิทัฯภายใน 3 วนัหลงัการจอง....(ทีน่ั่งจะยนืยนัเมือ่ไดร้บัเงนิมดัจ าแลว้เทา่น้ัน)หากตอ้งยืน่วซีา่ ตอ้งเตรยีมเอกสารยืน่วี
ซา่ใหเ้รยีบรอ้ยภายใน 2-3 วนัหลงัจากท าการจองแลว้ (ใชเ้วลาขอวซีา่ไม่ต ่ากว า่ 7วนัท าการ) 

2. การช าระคา่ทวัรส์ว่นทีเ่หลอืทางบรษิทัฯจะเรยีกเก็บกอ่นเดนิทางไม่นอ้ยกวา่ 20 วนัท่านควรจดัเตรยีมคา่ทวัรใ์หเ้รยีบรอ้ยกอ่น
ก าหนดเน่ืองจากทางบรษิทัตอ้งส ารองคา่ใชจ้า่ยในสว่นของคา่ทีพ่กัและตั๋วเคร ือ่งบนิมฉิะน้ันจะถอืวา่ทา่นยกเลกิการเดนิทาง
โดยอตัโนมตั ิ

*** ในกรณีทีท่่านโอนเงินจากตา่งจงัหวดั ไม่รวมคา่ธรรมเนียมและคา่บรกิารของธนาคาร 

หมายเหต ุ :  อน่ึงกรณุาแจง้เจา้หนา้ทีข่องบรษิทัฯ ทราบถงึการโอนเงนิของทา่น ทางโทรศพัทห์รอืทางไลน ์เพือ่สง่หลกัฐานการ
โอนเงนิของทา่นเพือ่เป็นประโยชนแ์กท่า่น 

การยกเลกิ และการเปลีย่นแปลง 

การยกเลกิ 

1.1 หากมกีารช าระมดัจ าทวัรแ์ละตอ้งการยกเลกิไม่วา่กรณีใดๆก็ตามตอ้งช าระคา่บรกิาร ทา่นละ 2,000 บาท 

 1.2 ยกเลกิ 30-45 วนั กอ่นการเดนิทาง+คา่วซีา่ (ถา้ม)ี  ตอ้งช าระ   ทา่นละ  5,000 บาท 

1.3 ยกเลกิ 15 - 29 วนั กอ่นการเดนิทาง ตอ้งช าระ 50% ของราคาทวัร+์คา่วซีา่ (ถา้ม)ี 

 1.4 ยกเลกินอ้ยกวา่ 1 - 14 วนั กอ่นการเดนิทาง ตอ้งช าระ 100% ของราคาทวัร ์

ยกเลกิชว่งเทศกาล  

ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง สงกรานต-์ปีใหม่ 60 วนัตอ้งช าระทา่นละ  10,000 บาท 

ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง สงกรานต-์ปีใหม่ 50 วนั ตอ้งช าระทา่นละ 20,000+คา่วซีา่ (ถา้ม)ี  

ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง สงกรานต-์ปีใหม่ 40 วนั 01-29 วนั ช าระ 100% ของราคาทวัร ์

 

หลงัจากการจองทวัรแ์ละช าระเงินมดัจ าแลว้ ทางบรษิทัฯ ถอืวา่ท่านไดย้อมรบัใน
ขอ้ตกลงและเง่ือนไข ทีบ่รษิทัไดร้ะบุไวข้า้งตน้ทุกประการ 
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เง่ือนไขการเดนิทาง 

1) บรษิทัฯ มสีทิธิท์ีจ่ะเปลีย่นแปลงรายละเอยีดบางประการในทวัรนี์ ้เมือ่เกดิเหตสุดุวสิยัจนไม่อาจแกไ้ขได ้
2) บรษิทัฯ ไม่รบัผดิชอบคา่เสยีหายในเหตกุารณท์ีเ่กดิจากสายการบนิ ภยัธรรมชาต ิและอืน่ๆทีอ่ยูน่อกเหนือการควบคมุของ

ทางบรษิทัฯหรอืคา่ใชจ้า่ยเพิม่เตมิทีเ่กดิขึน้ทางตรงหรอืทางออ้ม เชน่ การเจ็บป่วย, การถกูทารา้ย, การสญูหาย, ความ
ลา่ชา้ หรอืจากอบุตัเิหตตุา่งๆ 

3)  หากทา่นยกเลกิกอ่นรายการทอ่งเทีย่วจะสิน้สดุลง ทางบรษิทัฯ จะถอืวา่ทา่นสละสทิธิแ์ละจะไม่รบัผดิชอบคา่บรกิารทีท่า่นได ้
ช าระไวแ้ลว้ไม่วา่กรณีใดๆ ทัง้สิน้ 

4)  บรษิทัฯ จะไม่รบัผดิชอบตอ่การหา้มออกนอกประเทศ หรอื หา้มเขา้ประเทศ อนัเน่ืองมาจากมสีิง่ผดิกฎหมาย หรอืเอกสาร
เดนิทางไม่ถกูตอ้ง หรอื การถกูปฏเิสธในกรณีอืน่ๆ 

5) รายการนีเ้ป็นเพยีงขอ้เสนอทีต่อ้งไดร้บัการยนืยนัจากบรษิทัฯ อกีคร ัง้หน่ึง หลงัจากไดส้ารองทีน่ั่งบนเคร ือ่ง และโรงแรมทีพ่กั
ในตา่งประเทศเป็นทีเ่รยีบรอ้ย แตอ่ยา่งไรก็ตามรายการนีอ้าจเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม 

6)  ราคานีค้ดิตามราคาตั๋วเคร ือ่งบนิในปัจจบุนั หากราคาตั๋วเคร ือ่งบนิปรบัสงูขึน้ บรษิทัฯ สงวนสทิธิท์ีจ่ะปรบัราคาตัว๋เคร ือ่งบนิ
ตามสถานการณด์งักลา่ว 

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

8)  มคัคเุทศก ์พนักงาน และตวัแทนของบรษิทัฯ ไม่มสีทิธิใ์นการใหค้ าสญัญาใดๆ ทัง้สิน้แทนบรษิทัฯ นอกจากมเีอกสารลง
นามโดยผูม้อีานาจของบรษิทัฯ กากบัเทา่น้ัน 

9) หากไม่สามารถไปเทีย่วในสถานทีท่ีร่ะบุในโปรแกรมได ้อนัเน่ืองมาจากธรรมชาต ิความลา่ชา้ และความผดิพลาดจากทาง
สายการบนิ จะไม่มกีารคนืเงนิใดๆทัง้สิน้ แตท่ ัง้นีท้างบรษิทัฯจะจดัหารายการเทีย่วสถานทีอ่ืน่ๆมาให ้โดยขอสงวนสทิธิก์าร
จดัหานีโ้ดยไม่แจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

10) เมือ่ทา่นออกเดนิทางไปกบัคณะแลว้ ทา่นงดการใชบ้รกิารรายการใดรายการหน่ึง หรอืไม่เดนิทางพรอ้มคณะถอืวา่ทา่นสละ
สทิธิ ์ไม่อาจเรยีกรอ้งคา่บรกิาร และเงนิมดัจาคนื ไม่วา่กรณีใดๆ ทัง้สิน้ 

11)  ในกรณีทีลู่กคา้ตอ้งออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรณุาตดิตอ่เจา้หนา้ทีข่องบรษิทัฯ กอ่นทกุคร ัง้ มเิชน่น้ันทางบรษิทัฯ 
จะไม่รบัผดิชอบคา่ใชจ้า่ยใดๆ ทัง้สิน้ 

12) กรณีเจ็บป่วยจนไม่สามารถเดนิทางไดซ้ ึง่จะตอ้งมใีบรบัรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรบัรองบรษิทัฯจะพจิารณาเลือ่นการเดนิทางของท่าน
ไปยงัคณะตอ่ไปแต่ทัง้นีท่้านจะตอ้งเสยีค่าใชจ้า่ยทีไ่ม่สามารถเรยีกคนืได ้เชน่ค่าตั๋วเคร ือ่งบนิค่าหอ้ง ค่าธรรมเนียมวซีา่ตามทีส่ถานทูต
ฯ เรยีกเก็บ และค่าใชจ้า่ยอืน่ๆทีเ่กดิขึน้ตามจรงิ ในกรณีทีไ่ม่สามารถเดนิทางได ้

13) กรณียืน่วซีา่แลว้ไม่ไดร้บัการอนุมตัวิซีา่จากทางสถานทูต (วซีา่ไม่ผ่าน) และท่านไดช้าระค่าทวัรห์รอืมดัจามาแลว้ ทางบรษิทัฯ คนืค่า
ทวัรห์รอืมดัจาให ้แต่ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการหกัค่าบรกิารยืน่วซีา่, ค่าวซีา่ และค่าใชจ้า่ยบางสว่นทีเ่กดิขึน้จรงิเป็นกรณีไป (อาท ิ
กรณีออกตั๋วเคร ือ่งบนิไปแลว้ หรอืไดช้าระค่าบรกิารในส่วนของทางเมอืงนอกเชน่ โรงแรม ฯลฯ ไปแลว้) ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการ
หกัเก็บค่าใชจ้า่ยจรงิทีเ่กดิขึน้แลว้กบัท่านเป็นกรณีไป 

14) กรณีวซีา่ผ่านแลว้ แจง้ยกเลกิกอ่นหรอืหลงัออกตั๋วโดยสาร บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการ ไม่คนืค่าทวัรท์ ัง้หมด 
15) กรณีวซีา่ผ่านแลว้ แต่กรุป๊ออกเดนิทางไม่ได ้เน่ืองจากผูเ้ดนิทางท่านอืน่ในกลุม่โดนปฏเิสธวซีา่ หรอืไม่ว่าดว้ยสาเหตุใดๆก็ตาม ทาง

บรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการหกัเก็บค่าใชจ้า่ยจรงิทีเ่กดิขึน้แลว้กบัท่านเป็นกรณีไป 
16) กรณีผูเ้ดนิทางไม่สามารถเขา้-ออกเมอืงได ้เน่ืองจากเอกสารปลอมหรอืการหา้มของเจา้หนา้ทีไ่ม่วา่เหตุผลใดๆ ก็ตามทางบรษิทัของ

สงวนสทิธิใ์นการ ไม่คนืค่าทวัรท์ ัง้หมด 
17) ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิร์าคานีเ้ฉพาะนักท่องเทีย่วชาวไทยและท่องเทีย่วเป็นหมู่คณะแบบ Join Tour เท่าน้ัน กรณีตอ้งการตดักรุป๊

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

ค่าใชจ้า่ยใดๆทัง้สิน้ 
19) หากมกีารยกเลกิการจองทวัรห์ลงัไดท้ าการยืน่วซีา่เรยีบรอ้ยแลว้บรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการน าเล่มพาสปอรต์ไปยกเลกิวซีา่ในทุก

กรณีไม่ว่าค่าใชจ้า่ยในการยืน่วซีา่จะรวมหรอืแยกจากรายการทวัรก็์ตาม 
 

ขอ้ความซึง่ถอืเป็นสาระส าหรบัท่านผูม้เีกยีรตซิ ึง่รว่มเดนิทาง 

ทางบรษิทัฯ เป็นตวัแทนในการจดันาสมัมนา และการเดนิทางทีม่คีวามช านาญ โดยจดัหาโรงแรมทีพ่กั อาหาร ยานพาหนะ และ
สถานทีท่่องเทีย่วพรอ้มทัง้การสมัมนา ดูงาน เพือ่ความสะดวกสบาย และเกดิประโยชนส์ูงสดุในการเดนิทาง ทัง้นีท้างบรษิทัฯ ไม่
สามารถรบัผดิชอบในอุบตัเิหตุหรอืความเสยีหายทีเ่กดิจากโรงแรมทีพ่กั ยานพาหนะ, อนัเน่ืองจากอบุตัเิหตรุวมถงึภยัธรรมชาต,ิ 
โจรกรรม, วนิาศกรรม, อคัคภียั, การผละงาน, การจลาจล, สงครามการเมอืง, การผนัผวนของอตัราแลกเปลีย่นเงนิตราระหว่าง
ประเทศ, การนัดหยุดงาน, ความล่าชา้ของเทีย่วบิน, สายการเดนิเรอื, รถไฟ, พาหนะทอ้งถิน่, ตลอดจนการถูกปฏเิสธออกวซีา่
จากกงสุล และ / หรอื ส่วนงานทีเ่กีย่วขอ้งกบัสถานเอกอคัรราชทูต รวมถึงผูม้ีอ านาจท าการแทนประจ าประเทศไทย (โดยไม่
จ าตอ้งแสดงเหตุผล เน่ืองจากเป็นสทิธพิเิศษทางการทตู) ซ ึง่อยูเ่หนือการควบคมุของบรษิทัฯ หมายรวมถงึในระหวา่งการเดนิทาง
ทอ่งเทีย่วทัง้ใน หรอื ต่างประเทศ แต่ทางบรษิทัฯ มคีวามคุม้ครอง และประกนัอบุตัเิหต ุตามเงือ่นไขทีบ่รษิทัฯ ทีร่บัประกนัในกรณี
ทีผู่ร้ว่มเดนิทางถูกปฏเิสธโดยเจา้หนา้ทีต่รวจคนเขา้เมืองของประเทศไทย และ/หรอื ต่างประเทศ มิใหเ้ดนิทางออก หรอื เขา้



HM-SG6D4N / GREEN LOVER KASHMIR 6D 4N     13 

ประเทศ เน่ืองมาจากความประพฤต ิพฤตกิรรมของผูเ้ดนิทาง ไม่ปฏบิตัติามกฎระเบยีบดา้นการความคมุโรคตดิตอ่เฉพาะพืน้ทีม่ี
การปลอมแปลงเอกสารเพื่อการเดนิทาง รวมถงึมีสิง่ผิดกฎหมาย บรษิทัฯ จะไม่คนืค่าใชจ้่ายใดๆ รายละเอยีดดา้นการเดนิทาง 
อาจมกีารเปลีย่นแปลงไดต้ามความจ าเป็น หรอืเพือ่ความเหมาะสมทัง้ปวง โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ ทัง้นีก้ารขอสงวนสทิธิ
ดงักลา่วบรษิทั จะยดึถอืและค านึงถงึผลประโยชนต์ลอดจนความปลอดภยัของทา่นผูม้เีกยีรต ิซ ึง่รว่มเดนิทางเป็นส าคญั 

 

เอกสารในการยืน่วซีา่ท่องเทีย่วอนิเดยีแบบออนไลนไ์มต่อ้งมาแสดงตวั 

 รูปถา่ยส ี(ถา่ยมาไม่เกนิ 3 เดอืน ขนาด 2×2 นิว้) 1 รปู พืน้หลงัสขีาว 

 ส าเนาหนงัสอืเดนิทางมอีายุมากกวา่ 6 เดอืน  
 ส าเนาบตัรประชาชน 1 ชดุ 

 ส าเนาทะเบยีนบา้น 1 ชดุ 

 ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน 2 ชดุ ถา้เป็นเด็กอายตุ ่ากวา่ 15 ปี ใชส้ าเนาสตูบิตัรและบตัรประชาชน 

 ส าเนาหน้าวซีา่ทีเ่คยเดนิทางไปประเทศอนิเดยี 1 ชดุ (หากม)ี 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


