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แคชเมยีร ์ศรนีาคา พาฮาลแกม โซนามารค์ กลุมารค์ 7 วนั 4 คนื 
เสน้ทางโรแมนตกิ รฐัทีต่ ัง้อยูต่อนเหนอืสดุของประเทศอนิเดยี สมัผสัความสวยงามของ

ดนิแดนทีส่วยทีส่ดุแหง่หนึง่ของเทอืกเขาหมิาลยั จนไดช้ือ่วา่เป็นสวรรคบ์นพืน้ปฐพ ีณ 

แควน้แคชเมยีร ์และไดร้บัการขนานนามวา่เป็นสวสิเซอรแ์ลนดแ์หง่แดนภารตะ เดนิทาง

โดยสายการบนิ อนิดโิก แอร ์เครือ่งบนิรกัษส์ ิง่แวดลอ้มตวัใหม ่ แอรบ์สั  A 320 นโีอ 

TOUR CODE : IN261801BZ 

ก าหนดการเดนิทาง : 08-14 กมุภาพนัธ ์และ 15-21 มนีาคม 2556 

วนัแรกของการเดนิทาง กรงุเทพฯ – เดล ี

23.00 น. คณะพรอ้มกนัทีท่า่อากาศยานสวุรรณภมู ิประตทูางเขา้หมายเลข 5 เคานเ์ตอร ์K  

วนัทีส่องของการเดนิทาง เดล ี– ศรนีาคา (แคชเมยีร)์ – พาฮาลแกม (B/L/D) 

01.10 น. ออกเดนิทางจากกรงุเทพฯ โดยสายการบนิอนิดโิก เทีย่วบนิที ่6E 44 

04.10 น. ถงึทา่อากาศยานนานาชาตอินิทริาคานธ ีกรงุเดล ี 

07.55 น. ออกเดนิทางสูศ่รนีาคา โดยสายการบนิอนิดโิก เทีย่วบนิที ่6E 554  

10.30 น. ถงึสนามบนิศรนีาคา เมอืงศรนีาคา นําทา่นเดนิทางสู ่พาฮาลแกม (Pahalgam) หรอื 

 หบุเขาแกะ (ระยะทาง 95 กโิลเมตร ใชเ้วลาประมาณ 3-4 ชัว่โมง) ทีม่คีวามสงูจาก

ระดบัน้ําทะเลถงึ 2,130 เมตร เดมิเคยเป็นหมูบ่า้นของคนเลีย้งแกะ ซึง่เป็นสถานที่

ยอดนยิมในการถา่ยทําละคร, ภาพยนตรอ์นิเดยีฟอรม์ยกัษ์หลายๆ เรือ่ง เพราะความ

สวยงามทางธรรมชาต ิทุง่หญา้เขยีวขจ ีลําธาร ภเูขาน้ําแขง็ และอากาศอนับรสิทุธิส์ด

ชืน่ จนไดช้ือ่วา่ สวสิเซอรแ์ลนดแ์หง่อนิเดยี ระหวา่งทางเชญิทา่นเพลดิเพลนิ ชม

ความงามตลอดสองขา้งทาง อาท ิหมูบ่า้นทอ้งถิน่ตา่งๆ, หมูบ่า้นทําครกหนิ, หมูบ่า้น

ทําไมค้รกิเกต๊ (ตน้หลวิ) ซึง่เป็นกฬีายอดฮติของชาวอนิเดยีการ

ทําการเพาะปลกู และเกษตรกรรม, ปลกูพชื, เลีย้งสตัว ์ชมแนวป่า

สนยกัษ์ ซึง่เป็นป่าทีส่มบรูณ์และสวยงามอกีแหง่ในอนิเดยี 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร 
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บา่ย นําทา่นเชค็อนิเขา้สูท่ีพ่ักโรงแรม Heeven’s Hotel Pahalgam หรอืระดบัเดยีวกนั  

จากนัน้อสิระใหท้า่นพกัผอ่นตามอธัยาศยั 

เย็น รับประทานอาหาร ณ หอ้งอาหารของโรงแรมทีพ่กั 

วนัทีส่ามของการเดนิทาง พาฮาลแกม – ศรนีาคา  (B/L/D) 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม จากนัน้นําทา่นเดนิชมหบุเขา มี

สายน้ําทีไ่หลมาบรรจบกนั เป็นแมน้ํ่ารดิเดอร ์ทีพ่าฮาลแกมทา่นสามารถขีม่า้แคระ (มี

คนจงู) ชมความงามของธรรมชาต ิ ป่าสนขนาดใหญแ่ละหมูบ่า้นทีม่วีถิชีวีติแบบ

พืน้บา้นของชาวแคชเมยีร ์ เสน้ทางการขีม่า้อาจแตกตา่งไปตามฤดกูาล บางชว่งอาจ

เป็นเสน้ทางไตเ่ขาสงูชนั สําหรับทา่นทีก่ลวัความสงูโปรดพจิารณากอ่นตดัสนิใจ 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

บา่ย หลงัอาหารเดนิทางสูเ่มอืงศรนีาคา นําทา่นชมสวนชา

ลมิาร ์ (Shalimar Bagh) หรอืสวนแหง่ความรัก ซึง่สรา้งขึน้

ในสมยัราชวงศโ์มกลุ เนือ่งจากภมูอิากาศเย็นเหมาะสมใน

การเจรญิเตบิโตของตน้ไมด้อกไม ้ สวนชาลมิารแ์หง่นีเ้ป็น

สวนแหง่ความรักสรา้งโดยจักรพรรดชิาฮงัค ี น้ําพภุายในสวนเกดิขึน้โดยแรงดนัน้ํา

ธรรมชาตทิีม่าจากภเูขา ในชว่งฤดใูบไมผ้ลสิสีนัของดอกไมแ้ปลกตาและหลากหลาย

แขง่กนัออกดอกใหย้ลโฉม รวมทัง้ตน้ซนีาร ์ (ชือ่ตน้ไมท้ีเ่รยีกตามทอ้งถิน่) หรอืเมเป้ิล 

ซึง่ใบจะมขีนาดใหญ ่ตน้ไมใ้นสวนแหง่นีม้ขีนาดใหญม่ากบางตน้อายกุวา่ 300-400 ปี 

สวนนีส้รา้งโดยอซาฟ คาน ซึง่งดงามไมส่ามารถหาคําบรรยายได ้ จากนัน้นําทา่นชม

สวนนชิาท (Nishat Bagh) หรอืสวนแหง่ความสขุ มวีวิทวิทศันข์องทะเลสาบทีง่ดงาม

และหมิะบนยอดเขาของเทอืกเขา Panjal ซึง่ตัง้ตระหงา่นไปทางทศิตะวันตกของหบุ

เขา Nishat ชมบรรยากาศยามเย็นของเมอืงศรนีาคา 

จากนัน้นําทา่นสูท่ีพ่ักโรงแรมลอยน้ําทีร่มิทะเลสาบ (Deluxe House 

Boat) ชืน่ชมทัศนยีภาพทัศนยีภาพของเทอืกเขาทีล่อ้มรอบทะเลสาบ 

เมอืงนีเ้ป็นเมอืงทีม่คีวามหมายสําหรับนักทอ่งเทีย่วผูรั้กธรรมชาตทิี่

เดนิทางมาเยอืนจากทั่วโลกมาเป็นศตวรรษ ศรนีาคาตัง้อยูใ่จกลาง

ของหบุเขาแคชเมยีรอ์ยูท่ีร่ะดบัความสงู 1,730 เมตร มทีวิทัศน์

สวยงามยิง่ สามารถเยีย่มชมไดท้ัง้ปี ใหท้า่นพักผอ่นตามอธัยาศยั 

เย็น รับประทานอาหารเย็นบนเรอื (Deluxe House Boat) .. หลงัอาหารเชญิพักผอ่นตาม

อธัยาศยั 

วนัทีส่ ีข่องการเดนิทาง  ศรนีาคา – กลุมารค์ – ศรนีาคา     (B/L/D) 
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เชา้ รับประทานอาหารเชา้บนเรอื จากนัน้นําทา่นออกเดนิทางไปยังเมอืงกลุมารค์ (Gulmarg) 

  ระยะทางประมาณ 56 กโิลเมตร (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 2 ชัว่โมง) เป็นเสน้ทางสูช่าย 

แดนประเทศปากสีถาน กลุมารค์ หรอื ทุง่แหง่ดอกไม ้ (Meadow of Flowers) เป็นทุง่

ขนาดใหญค่รอบคลมุพืน้ทีป่ระมาณ 3 ตารางกโิลเมตร บนระดบัความสงู 2,730 เมตร มี

ดอกไมป่้านานาพนัธุ ์ อกีทัง้เป็นทีต่ัง้ของสนามกอลฟ์ขนาด 18 หลมุทีต่ัง้อยูบ่นทีส่งู

ทีส่ดุในโลก ในสมยักอ่นกลุมารก์เป็นเมอืงตากอากาศสําคญัของกษัตรยิ ์ ยซูฟุ ชาห ์ มี

ความหมายถงึสถานทีท่ีเ่ต็มไปดว้ยกหุลาบ และสมยัเป็นอาณานคิมขององักฤษ กลุ

มารค์กลายเป็นเมอืงตากอากาศยอดนยิมสําหรับฤดรูอ้น และเลน่สกกีนัในฤดหูนาว 

ทา่นจะไดส้มัผัสความสวยงามของธรรมชาตขิองกลุมารก์ ทา่นจะไดส้มัผัสธรรมชาตอินั

สวยงามแบบพาโนรามาของทุง่หญา้ขนาดใหญ่ โดยมฉีากหลงัเป็นเทอืกเขาอาฟราวตั 

ทีม่หีมิะปกคลมุตลอดปี 

กลางวนั   รับประทานอาหารกลางวนั ณ หอ้งอาหาร 

บา่ย           นําทา่นสูส่ถานเีคเบลิคาร ์ เฟสที ่ 1 เพือ่น่ังกระเชา้ลอยฟ้า

หรอื “กอนโดลา” โดยถอืเป็นเสน้ทางเคเบลิคารท์ีส่งูและ

ยาวทีส่ดุในเอเชยี ในชว่งกลางเดอืนธนัวาคมถงึกลางเดอืน

พฤษภาคม จะเปิดใหนั้กทอ่งเทีย่วสามารถเลน่สกไีดโ้ดยแนว สกอีฟารวัต (Afarwat 

Hills) ถอืเป็นเนนิสกทีีย่าวและสงูทีส่ดุในเอเชยี โดยมคีวามยาวถงึ 5 กโิลเมตร และ

จดุสงูสดุอยูท่ี ่ 3,747 เมตร ระหวา่งทางขึน้สูย่อดเขากลุมารค์ ทา่นจะพบเห็นหมูบ่า้น

ยปิซอียูเ่บือ้งลา่งซึง่จะอพยพไปอยูท่ีเ่มอืงจามมใูนชว่งฤดหูนาวและจะกลบัมาอยู่

อาศยัในชว่งฤดรูอ้น เมือ่ถงึบนยอดเขากลุมารค์หากฟ้าเป็นใจไมม่หีมอกจัด ทา่นจะ

ไดถ้า่ยรปูกบัทวิทัศนภ์เูขาทีบ่างยอดยงัมหีมิะปกคลมุสวยงามในทกุทศิทาง (ทา่น

สามารถเลน่สกไีดใ้นชว่งฤดหูนาว, ฤดใูบไมผล ิคอืเดอืนธนัวาคม – เมษายน) รวมถงึ

ยอดเขา K2 ทีส่งูเป็นอนัดบัสองรองจากยอดเขาเอเวอรเรส สําหรับทา่นทีต่อ้งการ

พชิติยอดเขากลุมารค์ทีส่งูขึน้ไปอกี สามารถซือ้บตัรกอนโดลาสําหรับเฟส 2 ไดใ้น

ราคาประมาณ 500 รปีูตอ่ทา่น (กอนโดลา เฟส 2 ไมร่วมในคา่ทัวร ์คา่ขึน้กระเชา้ราคา

ทา่นละ 10 ดอลลา่ร)์ จากนัน้ใหท้า่นไดถ้า่ยรปูทวิทัศนข์องภเูขาซึง่เป็นสว่นหนึง่ของ

เทอืกเขาหมิาลยั บนยอดอากาศหนาวในชว่งหนา้รอ้น และหนาวมากในชว่งหนา้

หนาวและหายใจคอ่นขา้งลําบาก แตท่วิทัศนส์วยงามสดุบรรยาย ใหท้า่นเลอืก

ตดัสนิใจวา่จะน่ังเฟส 2 ดหีรอืไม ่ เนือ่งจาก ณ จดุสงูสดุของกระเชา้เฟส 2 มคีวามสงู

ประมาณ 4,000 เมตร อาจเกดิอาการแพค้วามสงูได ้สมควรแกเ่วลานําทา่นเดนิทางสู่

ทีพ่ักโรงแรมลอยน้ําทีร่มิทะเลสาบ (Deluxe House Boat) ชืน่ชมทัศนยีภาพ

ทัศนยีภาพของเทอืกเขาทีล่อ้มรอบทะเลสาบ เมอืงนีเ้ป็นเมอืงทีม่คีวามหมายสําหรับ

นักทอ่งเทีย่วผูร้ักธรรมชาตทิีเ่ดนิทางมาเยอืนจากทั่วโลกมาเป็นศตวรรษ ศรนีาคา
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ตัง้อยูใ่จกลางของหบุเขาแคชเมยีรอ์ยูท่ีร่ะดบัความสงู 1,730 เมตร มทีวิทัศนส์วยงาม

ยิง่ สามารถเยีย่มชมไดท้ัง้ปี ใหท้า่นพักผอ่นตามอธัยาศยั 

เย็น รับประทานอาหารเย็นบนเรอื (Deluxe House Boat) .. หลงัอาหารเชญิพักผอ่นตาม

อธัยาศยั 

วนัทีห่า้ของการเดนิทาง  ศรนีาคา – โซนามารค์ กราเซยีรน์ า้แข็ง – ศรนีาคา    (B/L/D) 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้บนเรอื หลงัอาหารนําทา่นเดนิทางสู ่โซ

นามารค์ (Sonamarg) – ระยะทางประมาณ 84 กโิลเมตร ใช ้

เวลาเดนิทางประมาณ 3-4 ชัว่โมง) สงู 2,730 เมตรเหนอื

ระดบัน้ําทะเล เป็นแหลง่ทอ่งเทีย่วทางธรรมชาตทิีส่วยงาม

ของ กราเซยีรน้ํ์าแข็ง เสน้ทางนีจ้ะเป็นเสน้ทางทีม่วีวิทวิทศัน์

สวยงามตลอดเสน้ทาง สามารถถา่ยรปูเกบ็ภาพสวยๆ ไดต้ลอดเสน้ ผา่นชมป่าวอลนัต

ทีใ่หญท่ีส่ดุ ปลกูเรยีงรายตลอดสองขา้งทาง และภเูขาหมิะทีม่รีปูรา่งแปลกตาตลอด

สองขา้งทาง จัดเป็นเสน้ทางทีม่วีวิทวิทัศนท์ีส่วยงามทีส่ดุเสน้หนึง่ของแคชเมยีร ์

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนัแบบกลอ่ง 

บา่ย เดนิชมความงดงามของธรรมชาตทิีโ่อบลอ้มดว้ยเทอืกเขาหมิาลยั สวยงามจนหาคํา

บรรยายไมไ่ด ้เสมอืนไดเ้ดนิอยูบ่นแดนสวรรค ์หรอืขีม่า้ชมพผูา สายน้ํา ลําธารและ

หมูบ่า้น สมควรแกเ่วลานําทา่นเดนิทางกลบั สามารถแวะถา่ยรปูเกบ็ความประทับใจ

ตามอธัยาศยั ความงดงามของโปรแกรมมไิดอ้ยูท่ีส่ถานทีเ่ป็นจดุหมายปลายทาง 

หากเป็นเสน้ทางในการเดนิทางทีพ่าจติใจใหโ้บยบนิดัง่ผเีสือ้นอ้ยทีแ่สวงหาน้ําหวาน

ใหก้บัตวัเอง 

เย็น รับประทานอาหารเย็นบนเรอื (Deluxe House Boat) .. หลงัอาหารเชญิพักผอ่นตาม

อธัยาศยั 

วนัทีห่กของการเดนิทาง ศรนีาคา – ลอ่งเรอืทะเลสาบ – เดล ี   (B/L/-) 

เชา้ วันนีป้ลกุทา่นแตเ่ชา้ตรู ่ เพือ่นําทา่นไปลอ่งเรอืสคิารา (เรอืพาย

แบบแคชเมยีร)์ ในทะเลสาบ ชมทัศนยีภาพของเทอืกเขาที่

ลอ้มรอบทะเลสาบ สมัผัสกบับรรยากาศอนัเงยีบสงบยามเชา้ 

บางครัง้ทา่นอาจจะไดย้นิเสยีงสวดทําละหมาดของชาวมสุลมิดงั

กอ้งไปทั่วทะเลสาบ (ใชเ้วลาในการลอ่งเรอืประมาณ 1 ชัว่โมง) 

จากนัน้กลบัมารับประทานอาหารเชา้บนเรอื ใหท้า่นพกัผอ่นตามอธัยาศยั 

จากนัน้นําทา่นเดนิทางสูส่นามบนิศรนีาคา   

11.10 น. ออกเดนิทางสูเ่ดล ีโดยสายการบนิอนิดโีก เทีย่วบนิที ่6E 554 

12.35 น. เดนิทางถงึสนามบนิเดล ีผา่นพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืง นําทา่นสูเ่มอืงเดล ี

รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร 

หลงัอาหารมเีวลาเลก็นอ้ยใหท้า่นไดไ้ปละลายเงนิรปีูทีเ่หลอืทีห่า้ง Ambience Mall ซึง่ 



 

 
5 

ภายในหา้งไดร้วบรวมสนิคา้มากมายไมว่า่จะเป็น สนิคา้แบรนดเ์นมชือ่ดงั สนิคา้พืน้ 

เมอืง ของฝากอาหารและผลไมต้า่งๆ สมควรแกเ่วลานําทา่นเดนิทางสูส่นามบนิเดล ี

18.25 น. เดนิทางกลบัประเทศไทย โดยสายการบนิอนิดโีก เทีย่วบนิที ่6E 43 

วนัทีเ่จ็ดของการเดนิทาง เดล ี– กรงุเทพฯ  

00.10 น. ถงึสนามบนิสวุรรณภมู ิโดยสวัสดภิาพ 

TOUR CODE : IN261801BZ 
อตัราคา่บรกิาร  (ส าหรบัคณะเดนิทาง 15 ทา่นขึน้ไป) 

ผูใ้หญ ่ เด็ก (พกักบัผูใ้หญ ่1 ทา่น) 

33,500.- 33,500.- 

พกัเดีย่ว เพิม่ทา่นละ 6,000 บาท 

 

คา่บรกิารรวม 

 คา่ตัว๋เครือ่งบนิไป-กลบั กรงุเทพฯ-เดลล-ีศรนีาคา-เดลล-ีกรงุเทพฯ โดยสายการบนิ 

Indigo Air    

 คา่ภาษีสนามบนิทกุแหง่ทีม่ ีและคา่ภาษีน้ํามนั 

 คา่ทีพ่ัก โรงแรมทีพ่าฮาลแกม 1 คนื และ Deluxe House Boat 3 คนื (พักหอ้งละ 2 ทา่น) 

 คา่อาหารทกุมือ้ตามทีร่ะบใุนรายการ คา่ธรรมเนยีมเขา้ชมสถานทีต่า่งๆ และคา่ขึน้กอนโด

ลาทีก่ลุมารค์ เฟส 1 

 คา่วซีา่เขา้ประเทศอนิเดยี (แบบทอ่งเทีย่ว) 

 คา่หวัหนา้ทวัรท์ีค่อยบรกิารและดแูลตลอดการเดนิทาง คา่มคัคเุทศกท์อ้งถิน่ และคา่

พาหนะตลอดการเดนิทาง 

 คา่ทปิไกดท์อ้งถิน่ คา่พนักงานบรกิารยกกระเป๋า และพนักงานขบัรถ 

 คา่ประกนัภยัการเดนิทาง วงเงนิ 1,000,000 บาท ตอ่ทา่น 

 

คา่บรกิารนีไ้มร่วม 

 คา่ขีม่า้ทีโ่ซนามารค์ และพาฮาลแกม (ราคา 10 เหรยีญดอลลา่สหรัฐ หรอื 500 รปีู ตอ่ทา่น

ตอ่แหง่) 

 คา่ขึน้กอนโดลา เฟส 2 ทีก่ลุมารค์ (ราคา 10 เหรยีญดอลลา่สหรัฐ หรอื 500 รปีู ตอ่ทา่น) 

 คา่ใชจ้า่ยสว่นตวั และคา่ใชจ้า่ยอืน่ๆ ทีน่อกเหนอืจากทีร่ะบไุวใ้นรายการ 

 คา่น้ําหนักเกนิพกิดัตามทีส่ายการบนิกําหนด (20 กโิลกรัมตอ่ทา่น) 

 คา่ทําเอกสารผูถ้อืตา่งดา้ว 

 คา่ภาษีมลูคา่เพิม่ 7% และภาษีหกั ณ ทีจ่า่ย 3% 

เอกสารใชย้ืน่วซีา่ 

1. หนังสอืเดนิทางตวัจรงิ ทีย่งัมอีายใุชไ้ดจ้นถงึวนัเดนิทางไมตํ่า่กวา่ 6 เดอืน 

2. หนังสอืเดนิทางตอ้งมหีนา้วา่ง สําหรับประทับตราเขา้ออกอยา่งนอ้ย 2 หนา้เต็ม 
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3. รปูถา่ยหนา้ตรงรปูส ี(ทีไ่มใ่ชร่ปูถา่ยเลน่) พืน้ขาวเทา่นัน้ ขนาดกวา้ง 2 นิว้ ยาว 2 นิว้ 1 ใบ รปู

ถา่ยตอ้งแสดงหนา้เตม็หนัตรงและลมืตา ภาพตอ้งแสดงตัง้แตป่ลายศรีษะจนถงึปลายคาง

ครบถว้น และไมม่กีรอบ 

 

 

  

4. สําเนาบตัรประชาชน และ สําเนาทะเบยีนบา้น พรอ้มเซน็ตรั์บรองสําเนา 

5. สําเนาทะเบยีนสมรส (ถา้ม)ี พรอ้มเซน็ตรั์บรองสําเนา 

7. เขยีนชือ่ / ทีอ่ยู ่/ เบอรโ์ทรศพัทข์องบรษัิทฯทีทํ่างานเป็นภาษาองักฤษ 

การยกเลกิ 

ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 30 วันขึน้ไป  คนืเงนิทัง้หมด 

ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 21 วันขึน้ไป  เก็บคา่ใชจ้า่ย ทา่นละ 10,000 บาท 

ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 7-14 วัน  เก็บคา่ใชจ้า่ย 50% ของราคาทัวร ์

ยกเลกิการเดนิทางนอ้ยกวา่ 1-6 วัน  เก็บคา่ใชจ้า่ยทัง้หมด 100% ของราคาทัวร ์

ยกเวน้กรุ๊ปทีเ่ดนิทางชว่งวนัหยดุหรอืเทศกาลทีต่อ้งการันตมีดัจํากบัสายการบนิหรอืคา่มดัจําที่

พักโดยตรงหรอืโดยการผา่นตวัแทนในประเทศหรอืตา่งประเทศและไมอ่าจขอคนืเงนิได ้ รวมถงึ

เทีย่วบนิพเิศษเชน่ Extra Flight และ Charter Flight จะไมม่กีารคนืเงนิมดัจํา หรอืคา่ทวัรท์ัง้หมด

เนือ่งจากคา่ตัว๋เป็นการเหมาจา่ยในเทีย่วบนินัน้ๆ 

หมายเหต ุ

 บรษัิทขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะเลือ่นการเดนิทางในกรณีทีม่ผีูร้ว่มคณะไมถ่งึ 15 ทา่น 

 บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิก์ารเปลีย่นแปลงโปรแกรม ราคา และเงือ่นไขทัง้หมดโดยมติอ้ง

แจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

 บรษัิทฯ มสีทิธิท์ีจ่ะเปลีย่นแปลงรายละเอยีดบางประการในทวัรน์ี ้ เมือ่เกดิเหตสุดุวสิยัจน

ไมอ่าจแกไ้ขได ้

 รายการอาจมกีารเปลีย่นแปลงตามความเหมาะสม เนือ่งจากความลา่ชา้ของสายการบนิ

เหตกุารณ์ทางการเมอืงและภัยธรรมชาต ิฯลฯ ทีอ่ยูน่อกเหนอืการควบคมุของทางบรษัิทฯ

โดยจะคํานงึถงึความปลอดภัยของผูเ้ดนิทางเป็นสําคญั 

 บรษัิทฯ จะไมร่บัผดิชอบในกรณทีีก่องตรวจคนเขา้เมอืง หา้มผูเ้ดนิทางเขา้ประเทศ

เนือ่งจากมสี ิง่ของหา้มนําเขา้ประเทศ เอกสารเดนิทางไมถ่กูตอ้งหรอืความประพฤตสิอ่ไป
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ในทางเสือ่มเสยีหรอืดว้ยเหตผุลใด ๆ ก็ตามทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงพจิารณาแลว้ ทาง

บรษัิทฯ ไมอ่าจคนืเงนิใหท้า่นได ้ไมว่า่จํานวนทัง้หมด หรอื บางสว่น 

 รายการนีเ้ป็นเพยีงขอ้เสนอทีต่อ้งไดร้ับการยนืยนัจากบรษัิทฯอกีครัง้หนึง่ หลงัจากได ้

สํารองทีน่ั่งบนเครือ่ง และโรงแรมทีพ่กัในตา่งประเทศเป็นทีเ่รยีบรอ้ย แตอ่ยา่งไรก็ตาม

รายการนีอ้าจเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม 

 บรษัิทฯ จะไมร่ับผดิชอบในกรณทีีก่องตรวจคนเขา้เมอืงของประเทศไทย งดออกเอกสาร

เขา้เมอืงใหก้บัชาวตา่งชาตหิรอื คนตา่งดา้วทีพํ่านักอยูใ่นประเทศไทย 

 การไมร่บัประทานอาหารบางมือ้ไมเ่ทีย่วตามรายการ ไมส่ามารถขอหกัคา่บรกิารคนืได ้

เพราะการชาํระคา่ทัวรเ์ป็นไปในลกัษณะเหมาจา่ย 

 

 

 


