
 

 

 
 

• ศรีนาคา+โซนามาร์ค พกับ้านเรือ
แสนโรแมนตคิ 

• พกัรีสอร์ทท่ามกลางหมิะบนหบุ
เขากุลมาร์ค 

• เยอืนทชัมาฮาล-อัคราฟอร์ท 

โดย สายการบินเจทแอร์เวยส์ 

 
 

 
 
 
 
 
เปิดประสบการณเ์สน้ทางบินที�สวยที�สุดในโลกจากเดลีสู่ศรีนาคา เลียบเทือกเขาหิมาลยั ชมสวรรคบ์นโลกมนุษย ์
ถึงทุ่งราบแคชเมียรม์งกุฎเพชรของอินเดียที�อยูก่ลางออ้มกอดของเทือกเขาหิมาลยั มีเทือกเขาหิมะลอ้มรอบทุก
ทิศทาง เหมือนมงกุฎเพชรที�ลอ้มรอบทุ่งราบที�หลากหลายดว้ยดอกไมน้านาชนิดและทุ่งหญา้ที�เขียวขจขีองแคช
เมียร ์พกับนทะเลสาบดาล ซึ�งเป็นทะเลสาบที�สวยใสกลางออ้มกอดของเทือกเขาหิมาลยั เป็นกระจกสะทอ้นความ
งามของทิวทศันแ์ละทอ้งฟ้าใหภ้าพงามที�น่าอศัจรรย ์พกัผ่อนบนเรือสรา้งจากไมส้นซีดา้กลิ�นหอม และแกะสลกั
ลายไมด้ว้ยศิลปะของแคชเมียรท์ั3งลาํ นกสีสวยจากไซบีเรียนานาพนัธุที์�แวะเวียนมาเล่นนํ3าตลอดทั3งวนั ความ
สวยงามของแคชเมียรท์าํใหเ้กิดแรงบนัดาลใจของศิลปินจงึมีผลงานทางศิลปะ ดนตรี บทกลอนที�งดงามมากมาย 
แคชเมียรส์วรรคข์องคู่ฮนันีมูนดินแดนที�สวยที�สุดในโลก  ประสบการณที์�ยากจะลืมสาํหรบัผูที้�ไดม้าเยอืน  

 

กาํหนดเดนิทาง :    11-18 เมษายน 2561 
 



 

 

 
 
 
 
xxxx  ตามเวลานดัหมาย(แจ้งอีกครั �งในใบเตรียมตวัก่อนเดนิทาง) คณะพร้อมกนัที"ทา่อากาศยานสวุรรณภมูิ   
08.40 น.   ออกเดนิทางจากกรุงเทพฯ โดยสายการบนิเจทแอร์เวยส์ เที"ยวบนิที" 9W65 (อาหารบนเครื2อง)   

11.00 น.   ถึงสนามบินเมืองเดลี ประเทศอินเดีย รถโคชรับทา่นเข้าสูต่วัเมือง 
เที"ยง รับประทานอาหารกลางวนั จากนั �นนําทา่นเดนิทางสูเ่มืองอคัรา เมืองหลวงเก่าแก่ของอินเดีย 
คํ"า เดนิทางถึงแล้ว รับประทานอาหารคํ"า พกัผ่อน The Fern Hotel 4* หรือเทียบเท่า  
 
  
 
เช้า รับประทานอาหารเช้าที"โรงแรม  หลงัจากนั �นนําทา่นชมอนสุรณ์สถานแหง่ความรักที"ยิ"งใหญ่ ทัชมาฮาล ซึ"งตั �งอยู่

ริมนํ �ายมนุา สร้างขึ �นด้วยหินออ่นสีขาว และหินทรายสีแดง ประดบัประดาด้วย
รัตนชาตหิลากหลายชนิด ใช้เวลาในการสร้างถึง ;; ปี เพื"อแสดงถึงความรักอนั
ยิ"งใหญ่ของกษัตริย์ซาจาร์ฮาล ตอ่พระมเหสีมมุตสั มาฮาล ที"สวรรคตเนื"องจาก
การให้กําเนิดบตุรคนที">0 ภายในทชัมาฮาลนั �นเป็นที"บรรจรุ่างของพระนาง

มมุตสั และกษัตริย์ซาจาร์ฮาล ที"สวยงามโดดเดน่ หลงัจากนั �นนําท่านเยือน อัก

คราฟอร์ท หรือป้อมปราสาทแดงพระราชวงัที"ยิ"งใหญ่แหง่นี �สร้างขึ �นโดยใช้
เวลาที"ยาวนานถึงสามยคุของกษัตริย์แหง่ราชวงศ์โมกลุ มีลกัษณะเป็นกําแพง
สองชั �น และป้อมอาคารทางเข้าสี"ทิศ ภายในประกอบด้วยพระราชวงั มสัยิด 
สวนดอกไม้ สนาม และอาคารทางเดนิโดยรอบ ทั �งอาคารหินทรายสีแดงสร้าง
โดยกษัตริย์อคับาร์ ที"นี"ยงัเป็นที"คมุขงักษัตริย์ซาจาร์ฮาล โดยบตุรชายของพระองค์เอง พระองค์ใช้เวลาชว่งสดุท้าย
ของชีวิต โดยการมองผา่นแม่นํ �ายมุนาไปยงัทชัมาฮาลที"ซึ"งมเหสีสดุที"รักของพระองค์ประทบัอยู่อย่างนิรันดร์  

เที"ยง รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
บา่ย นําทา่นเดนิทางสูเ่ดลีผา่นเส้นทางเดมิ  
เย็น รับประทานอาหารคํ"า เข้าสูที่"พกั Sarovar Muse Hotel 4* หรือเทียบเทา่ 
 
 
 
 

เช้า            รับประทานอาหารเช้า แล้วจงึเข้าสูส่นามบนิภายในประเทศ 
10.A5 น. เหริฟ้าสู่ศรีนาคา เมืองหลวงของแคว้นจามมแูละแคชเมียร์ โดยสายการบนิเจทแอร์เวยส์   เที"ยวบนิที" 9W601 
11.55 น. ถึงสนามบนิศรีนาคา  นําทา่นรับประทานอาหารกลางวนั  
บา่ย นําท่านเดินทางไปยงัหุบเขา กุลมาร์ก(Gulmarg) ซึ"งเป็นที"ตั �งของสนาม

กอล์ฟ 18 หลมุ ที"สงูที"สดุในโลก (3,000 เมตรจากระดบันํ �าทะเล)  ตลอด
เส้นทางสู่กุลมาร์กจะผ่านทุ่งนาข้าว หมู่บ้านชาวพื �นเมือง ฝูงแกะตาม

วันแรก(JJเม.ย.LJ)  กรุงเทพฯ-เดลี-อัครา        (-/-/D) 

วันที2สาม (JPเม.ย.LJ) เดลี-ศรีนาคา-กุลมาร์ค        (B/L/D) 

วันสอง(JSเม.ย.LJ) อัครา-ทัชมาฮาล-อัคราฟอร์ท-เดลี      (B/L/D) 



 

 

ภูเขา และเทือกเขาหิมะสลบัซบัซ้อนสวยงาม ในช่วงฤดกูาลนี �ท่านจะได้เห็นทุ่งสีเหลืองของมสัตาร์ทที"ชาวบ้าน
ปลกูกนัเป็นจํานวนมากในหลายๆพื �นที"ของแคชเมียร์ มองเป็นสีเหลืองสลบัชั �นขั �นบนัไดเพราะเป็นบริเวณเชิงเขา 
(เดนิทางประมาณ 2.30 ชั"วโมง)  

บา่ย เดนิทางถึงกลุมาร์ค เข้าที"พกั KHYBER HIMALAYAN RESORT 5* หรือเทียบเทา่ 
 เย็นวนันี�ใหอิ้สระท่านสนกุสนานถ่ายรูปกบัปยุหิมะหนาในมุมต่างๆของรีสอร์ทแสนสวย บรรยากาศแสนโรแมนติค

ทีแนวภูเขาหิมะโอบลอ้ม ใครจะใส่ชดุส่าหรีมาถ่ายแบบแหวกแนวโดยมีฉากหลงัดูเป็นนางเอกหนงัแขกก็ไม่ว่ากนั 
คํ"า รับประทานอาหารคํ"า พกัผอ่นตามอธัยาศยั 

   
 
 
 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ดื"มดํ"าบรรยากาศลานหิมะยาวเช้า นําท่านเดินไปยัง
สถานีเคเบิ \ลคาร์(Gondola) ระยะทางประมาณ 0KK เมตร เพื"อขึ �นเคเบิลคาร์ 
ชมวิวที"สวยงามดจุสวรรค์จนถึงยอดเขากลุมาร์ก ให้ท่านได้ถ่ายรูปกบัทิวทศัน์
เทือกเขาอนัเป็นแนวเขากิ"งก้านมาจากหิมาลยั ดสูวยงามในทกุทิศทางของกลุ
มาร์ก  **Optional Tour : สกี หรือสเลดลากเลื"อน สโนว์โมบิล (ไม่รวมอยู่ใน

ค่าทัวร์) หลงัจากท่านได้สนุกสนามกับการเล่นกิจกรรมลานสกีหลากหลาย
ชนิดแล้ว ได้เวลาสมควรนําทา่นลงจากลานสกี 

เที"ยง รับประทานอาหารกลางวนั  
บา่ย เดนิทางสูเ่มืองศรีนาคา ในเส้นทางเดมิจากนั �นลดัเลาะเลียบทะเลสาบดาลเข้า

สูใ่จกลางเมือง 
เย็น นําชม สวนโมกุล สวนที"มีทศันียภาพโดยรอบที"สดุชื"อว่า สวนนิชาท์ เป็นสวน

ที"ใหญ่ที"สุด มีต้นชีนาส(ลกัษณะคล้ายต้นเมเปิลเปลี"ยนสีสนัเหมือนกัน) อายุ
กวา่ 400 ปี สวนมีการตกแตง่สวยงามอนัเป็นเอกลกัษณ์ของราชวงศ์โมกลุของ
อินเดีย นําทา่นกลบัเข้าที"พกั 

คํ"า รับประทานอาหารคํ"า พกัผ่อนบนบ้านเรือในแบบฉบบัชาวศรีนาคาที"ปลกูสร้างบ้านเรือบนผิวนํ �า ยึดโครงสร้าง
เรือนิ"งสนิทอยูใ่นนํ �าไมไ่หวตงิ ใช้เป็นทั �งที"พกัอาศยัและเป็นสถานที"รองรับแขกบ้านแขกเมืองและเปิดให้เป็นที"พกั
นกัทอ่งเที"ยวมายาวนานกวา่ร้อยปีแล้ว Deluxe House Boat 

วันที2สี2(Jbเม.ย.LJ)  กุลมาร์ค-เคเบิ \ลคาร์ลานสกี-ศรีนาคา-สวนโมกุล   (B/L/D) 



 

 

   
 
 
 

เช้า รับประทานอาหารเช้า จากนั �นนําท่านเดินทางตอ่สู่ภูเขาพาลฮาแกรม(เดินทางประมาณ A-0 ชั"วโมง) ระหว่างทาง 
ผ่านทุ่งมัสตาร์ท  สีเหลืองอร่ามไปทั"วท้องทุ่งกว้างไกลสุดตา ที"ชาวแคชเมียร์ปลูกเอาไว้เพื"อใช้ทํานํ �ามันใน
ครัวเรือนและเพื"อสง่ออกไปจําหน่ายยงัภูมิภาคตา่งๆของประเทศอินเดีย  แวะถ่ายรูปตามจดุข้างทางที"มีต้นไม้ ลํา
ธารและบ้านเล็ก ๆ ที"ตั �งเรียงรายอยู่ในหุบเขา เหมือนรีสอร์ทน้อยใหญ่ในสวิสเซอร์แลนด์มาตั �งรวมกันที"นี"  นั"งรถ
เพลิดเพลินกบัธรรมชาตจินถึงหบุเขาแกะพาฮาลแกม  

เที"ยง รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารท้องถิ"น 
บา่ย ชมหุบเขาลําธารใน หุบเขาแกะ “พาฮาลแกม”(Palhagam) สวรรค์บนดิน 

ตลอดสองข้างทางชมทิวทศัน์ที"สวยงามของหมู่บ้านในท้องถิ"นตา่ง ๆ  ทุ่งนา ทุ่ง
หญ้าและต้นสนยักษ์ ป่าสมบูรณ์ที"สวยงาม และเป็นฉากของภาพยนตร์มา
หลายเรื"องแล้ว   ท่านสามารถ ขี2 ม้าชมวิวพาลฮาแกรม **Option tour* (ไม่
รวมอยูใ่นคา่ทวัร์) เส้นทางการขี"ม้าอาจแตกตา่งไปตามฤดกูาล การขี"ม้าใช้เวลา
ไป-กลบัประมาณ 2.30 ชั"วโมง ขึ �นสู่หุบเขาเบื �องบนชมวิวทิวทศัน์ของหุบเขาที"
ปกคลุมด้วยหิมะเป็นริ �วสีขาวที"ปลายยอดเขา  ในขณะที"ท่านสามารถนั"งเล่นพกัผ่อนบนหญ้าสีเขียวขจีท่ามกลาง
ต้นสนอนัอดุมสมบรูณ์บนยอดเขา นบัเป็นภาพความงามที"แสนรื"นรมย์สมกบัเป็นวนัหยดุแสนวิเศษ ได้เวลาสมควร
นําทา่นลงจากหบุเขาดจุสรวงสวรรค์นี �  **หากพอมีเวลาให้ท่านช้อปปิ\งสินค้าท้องถิ2นที"เรียงรายกนัอยู่ในบริเวณ
ถนนหลกัของพาลฮาแกรม จากนั �นจงึเดนิทางกลบัสูเ่มืองศรีนาคา 

คํ"า เดนิทางถึงศรีนาคา รับประทานอาหารคํ"า พกัผอ่นบ้านเรือ Deluxe House Boat 
   
 
 
เช้า รับประทานอาหารเช้า จากนั �นนําทา่นเที"ยว ชมทุ่งทวิลิป ซึ"งเป็นทุง่ทิว

ลิปที"สร้างขึ �นมาเฉพาะในช่วงปลายเดือนมีนาคม-ปลายเมษายนของทกุ
ปีเทา่นั �น เนื"องจากสภาพอากาศเหมาะสม เป็นทุง่ทิวลิปที"ใหญ่ในระดบั
เอเชียแปซิฟิค ที"ท่านจะได้เห็นทุง่ทิวลิปปลกูสลบัสีสวยงามตระการตา
มาก 

จากนั �น เดนิทางสู ่โซนามาร์ค(Sonamarg) เส้นทางนี �จะเป็นเส้นทางที"มีทิวทศัน์
สวยตลอดเส้นทาง ผ่านป่าวอลล์นทัใหญ่ที"ปลกูเรียงรายอยูส่องข้างทาง 

วันที2ห้า (Jhเม.ย.LJ)   ศรีนาคา-พาลฮาแกรม-ศรีนาคา      (B/L/D) 

วันที2หก (JLเม.ย.LJ)   ศรีนาคา-ทุ่งทวิลิป-โซนามาร์ก-ศรีนาคา      (B/L/D) 



 

 

และภเูขาหิมะที"-ใหญ่โตและมีรูปทรงแปลกตาตลอดสองข้างทางจนถึงโซนามาร์ก    
เที"ยง เดนิทางถึงแล้วรับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร   
บา่ย ในช่วงเดือนเมษายน : บางปีรถอาจไม่สามารถเข้าถงึใจกลางของวัลเลย์ได้เนื องจากหิมะปกคลุมหนา

มากแนะนําให้ท่านใช้บริการ **Option tour* (ไม่รวมอยู่ในคา่ทวัร์) ขี2 ม้าชมวิวโซนามาร์ค โดยมีคนแคชเมียร์
คอยดแูลท่าน (โปรดสอบถามรายละเอียดจากมคัคเุทศก์ ) หากท่านขี"ม้าเข้าสู่ด้านในหบุเขาจะเห็นวิวป่าสนซี
ดาร์ที"สลดัใบจนเหลือแตกิ่"งก้าน มีหิมะปกคลมุอยู่ตามกิ"งไม้ เห็นป่าสนสีขาวโพลนเรียงรายดสูวยงามคลาสสิค
อีกแบบ นบัเป็นความงามที"ครบองค์ประกอบแล้วทั �งสามเขาสามรูปแบบ สําหรับท่านที-ไม่ต้องการขี-ม้าสามารถ
นั-งรอที-หอ้งอาหารได ้ 

14.30 น.     เดนิทางกลบัศรีนาคา ระหวา่งทางแวะชม มัสยิดขาว “Hazrat Bal Mouque” ซึ"งเป็นมสัยิดเก่าแก่ตั �งแตปี่คริสต
วรรษที" >` ชาวมสุลิมอินเดียเชื"อว่า ที"นี"เป็นที"เก็บเกศาธาตขุองนบี มะฮมัมดั องค์สุดท้าย สเุหร่าสีขาวงามสง่า
สร้างจากหินอ่อนบริสุทธิa และถูกใช้เป็นสุเหร่าหลวงตั �งแต่สมัยจักรพรรดิaโมกุลในยุคที"แคชเมียร์เป็นดินแดน
สวรรค์เมืองพกัร้อนตากอากาศของราชนิกลูตั �งแตเ่ก่าก่อน ให้ท่านชมความงาม(ด้านนอก)ของรูปแบบสเุหร่าที"
โดดเดน่และมีทศันียภาพโดยรอบที"สวยงาม  **เตรียมผา้คลมุศีรษะไปดว้ยในวนันี�** 

เย็น ถึงที"พกับริการอาหารเย็นบนเรือ  เพลิดเพลินกบัวิวของทะเลสาบที"สวยงามไมรู้่เบื"อ  พกัผอ่นตามอธัยาศยั ณ 
Deluxe House Boat 

 
 
 
เช้าตรู่ นําท่าน นั2 งเรือซิคาร่า(Sikara Ride)  ซึ"งเป็นเรือท้องถิ"นเอกลกัษณ์

เฉพาะแคชเมียร์  ล่องชม ตลาดเช้าลอยนํ \า  ซึ"งเป็นบรรยากาศ
ท้องถิ"นที"หาดไูด้ยากยิ"ง ท่านจะได้เห็นการค้าส่งลอยนํ �า ที"มีอายุสืบ
ทอดมานานนับร้อยปีจนกระทั"งปัจจุบนั ได้เห็นชาวบ้านชาวเรือที"
นอนซุกไออุน่อยูบ่นเรือเล็ก ๆ เพื"อตกปลายามเช้า ได้สมัผสัไอหมอก
ที"ละเลียดผิวนํ �าอยา่งโรแมนตกิ ได้เวลาสมควรนําทา่นกลบัเรือที"พกั 

เช้า รับประทานอาหารเช้า แพ็คกระเป๋าเดนิทางอําลาทะเลสาบขึ �นรถ 
08.00 น.      เดนิทางไปยงัสนามบนิ ระหวา่งทางแวะชมมัสจิดจาเมีย อนัเป็นมสัยิดเก่าแก่และใหญ่ที"สดุในศรีนาคา 
11.00 น. เช็คอินที"สนามบนิ (สนามบนิแคชเมียร์ต้องใช้เวลามากในการตรวจเช็ค) 
15.15 น.  เหริฟ้าสู่เมืองเดลี  โดยสายการบนิเจทแอร์เวยส์ เที"ยวบนิที" 9W638 **อาหารกลางวนับนเครื"องบนิ  
1c.45 น. เดนิทางถึงสนามบนิเดลี  นําทา่นช้อปปิ�งของฝากที"ตลาดท้องถิ"นจนัพาท 
  ได้เวลานดัหมาย ณ จดุนดัพบ นําทา่นไปรับประทานอาหารคํ"า  จากนั �นเดนิทางกลบัเข้าสูส่นามบนินานาชาติ

เดลีอีกครั �ง 
23.15 น. เหินฟ้าสูป่ระเทศไทย โดยสายการบนิไทย 9W64  
 
 

วันที2เจ็ด (Jmเม.ย.LJ) ศรีนาคา-เรือซิคาร่า-เดลี-ช้อปปิ\ง-สนามบิน     (B/L/D) 

วันที2แปด (Jnเม.ย.LJ)   กรุงเทพฯ        (-/-/-) 



 

 

04.55 น.    ถึงกรุงเทพมหานคร โดยสวสัดภิาพ  
**************************************** 

           
 
� หมายเหตุ ราคาและรายการดงักลา่วเป็นราคาโดยประมาณและรายการอาจมีการเปลี"ยนแปลงตามความเหมาะสม ทั �งนี �ขึ �นอยูก่บั

สภาวะของเงินบาทที"ไมค่งที" / การเปลี"ยนแปลงเวลาของสายการบิน / สภาวะทางอากาศถนนหนทาง อบุตัิภยั  โดยไมต้่องแจ้งลว่งหน้า
ได้ซึ"งการเปลี"ยนแปลงนี � ทางบริษัทฯจะยดึถือผลประโยชน์ของผู้ เดนิทางเป็นสาํคญั  
 

ราคาต่อท่าน (บาท)     สาํหรับ 20ท่านขึ \นไป     
วันที2เดนิทาง ราคาผู้ใหญ่ 

พัก S ท่าน/ห้อง 
นอนเดี2ยว 

11-18 เมษายน ShLJ 48,500.- 12,000.- 
 (ราคานี \ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ2ม  m% ภาษีหัก ณ ที2จ่าย 3 % 

 
การสํารองที2นั2 ง และเงื2อนไขการชาํระเงนิ 
-       กรุณาสาํรองที2นั2 ง + เงนิมัดจาํท่านละ 19,000 บาท โดยการโอนเข้าบญัชีของบริษัท สง่หน้าพาสปอร์ตของผู้ เดินทาง  
- ชาํระเงนิงวดที2สองก่อนเดินทางอย่างน้อย 25 วัน 
หมายเหตุ ท่านที"โอนเงินเรียบร้อยแล้ว  กรุณาแสดงหลกัฐานการโอนเงินมาที"บริษัท ฯ  
 
อัตราค่าบริการรวม : 

• ตัiวเครื"องบินไป-กลบั กรุงเทพฯ-เดลี-ศรีนาคา-เดลี-กรุงเทพฯ ชั �นประหยัด โดยสายการบินเจทแอร์เวยส์ 

• ค่าภาษีสนามบินทุกแห่ง  และค่าประกันภัยสายการบิน   

• ค่าที"พกั A คืนบนเรือ (Houseboat)ที"ศรีนาคา ระดบัดีลกัซ์ (พักห้องละ 2 ท่าน) 

• ค่าที"พกั 2 คืนที"เดลี-อคัรา / ค่าที"พักรีสอร์ทห้าดาว > คืนที"หุบเขากุลมาร์ค / เฮ้าส์โบท ในศรีนาคา 

• รถนําเที"ยวในเดลี โคช Al ที"นั"ง  และ รถโตโยต้า-อินโนว่า ในแคชเมียร์ 4 ท่าน/คนั 

• ค่าอาหารทุกมื �อตามระบุ / ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที"ต่างๆ / เคเบิ �ลคาร์ 

• ค่าประกนัภยัการเดินทาง วงเงิน 1,000,000 บาท ต่อท่าน 

• ค่าธรรมเนียมวีซ่าสําหรับหนังสือเดินทางไทยแบบ E-visa *ไม่ต้องแสดงตวัยื"นวีซ่า 
 
 
อัตราค่าบริการไม่รวม : 

• ค่าใช้จ่ายส่วนตวันอกเหนือจากรายการที"ระบุ เช่น ค่าอาหารและเครื"องดื"มที"สั"งพิเศษนอกรายการ, ค่าอินเตอร์เน็ต ฯลฯ 

• ค่าธรรมเนียมนํ �ามนัของสายการบิน (ถ้ามี) 

• ค่าทําใบอนุญาตกลบัเข้าประเทศของคนต่างชาติหรือคนต่างด้าว 



 

 

• ค่าวีซ่าที"มีค่าธรรมเนียมแพงกว่าหนงัสือเดินทางไทย 

• ค่าปรับสําหรับนํ �าหนักกระเป๋าเดินทาง  ที"เกินจากที"ทางสายการบินกําหนด   

• ค่าทิปไกด์ท้องถิ2นและพนักงานขับรถ, พนักงานบริการ จาํนวน 30USD / ท่าน (ตลอดทริป) 
• ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ไทยบริการและดูแลตลอดการเดินทาง (ทั �งนี �ขึ �นกับความพึงพอใจของท่าน) 

• กิจกรรมต่าง ๆ ตามฤดกูาล เช่น ขี"ม้า, สกี, เลื"อน ฯลฯ 

 
เงื2อนไขการยกเลิก  

1. สําหรับผู้ โดยสารที"ไมไ่ด้ถือหนงัสือเดินทางไทย และทางบริษัทฯ เป็นผู้ ยื"นวีซา่ให้ เมื"อผลวีซา่ผ่านแล้วมีการยกเลิกการ
เดินทาง บริษัท ฯ ขอสงวนสิทธิaในการคืนคา่มดัจําทั �งหมด 

2. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วนัขึ �นไป คืนเงินทั �งหมด *ยกเว้นค่าตัvวเครื2องบนิที2ได้มัดจาํกับสายการบนิไปแล้ว 
3. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15 วนัขึ �นไป เก็บคา่ใช้จ่าย ท่านละ 20,000 บาท 
4. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 7-14 วนั เก็บคา่ใช้จ่าย 50% ของราคาทวัร์ 
5. ยกเลิกการเดินทางน้อยกวา่ 1-6 วนั เก็บคา่ใช้จ่ายทั �งหมด 100% ของราคาทวัร์ 
6. ยกเว้นกรุ๊ปที"เดินทางช่วงวนัหยดุหรือเทศกาลที"ต้องการันตีมดัจํากบัสายการบินหรือกรุ๊ปที"มีการการันตีคา่มดัจําที"พกัโดยตรง 

หรือโดยการผ่านตวัแทนในประเทศหรือตา่งประเทศและไมอ่าจขอคืนเงินได้ รวมถงึเที"ยวบินพิเศษเช่น Extra Flight และ 
Charter Flight จะไมมี่การคืนเงินมดัจํา หรือคา่ทวัร์ทั �งหมดเนื"องจากคา่ตัiวเป็นการเหมาจ่ายในเที"ยวบินนั �น ๆ 

 
เงื2อนไขต่างๆ 

• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิaการเปลี"ยนแปลงโปรแกรม ราคา และเงื"อนไขทั �งหมดโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 

• บริษัทฯ มีสิทธิaที"จะเปลี"ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทวัร์นี � เมื"อเกิดเหตุสดุวิสยัจนไม่อาจแก้ไขได้ 

• รายการอาจมีการเปลี"ยนแปลงตามความเหมาะสม เนื"องจากความล่าช้าของสายการบิน โรงแรมที"พกัในต่างประเทศ เหตุการณ์ทาง
การเมือง และภยัธรรมชาติ ฯลฯ ที"อยู่นอกเหนือการควบคุมของทางบริษัทฯ หรือ ค่าใช้จ่ายเพิ"มเติมที"เกิดขึ �นทางตรง หรือทางอ้อม 
เช่น การเจ็บป่วย การถูกทําร้าย การสญูหาย ความล่าช้า หรือ จากอุบตัิเหตุต่างๆ  ทั �งนี � บริษัทฯ จะคํานึงถึงความปลอดภยัและ
ความสะดวกของผู้ เดินทางเป็นสาํคญั 

• บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณีที"กองตรวจคนเข้าเมือง ห้ามผู้ เดินทางเข้าประเทศ เนื"องจากมีสิ"งผิดกฎหมาย หรือสิ"งของห้ามนําเข้า
ประเทศ เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือ ความประพฤติส่อไปในทางเสื"อมเสีย หรือด้วยเหตุผลใด ๆ ก็ตามที"กองตรวจคนเข้าเมือง
พิจารณาแล้ว ทางบริษัทฯ ไม่อาจคืนเงินให้ท่านได้ ไม่ว่าจํานวนทั �งหมด หรือ บางส่วน 

• รายการนี �เป็นเพียงข้อเสนอที"ต้องได้รับการยืนยนัจากบริษัทฯอีกครั �งหนึ"ง หลงัจากได้สํารองที"นั"งบนเครื"อง และโรงแรมที"พกัใน
ต่างประเทศเป็นที"เรียบร้อย แต่อย่างไรก็ตามรายการนี �อาจเปลี"ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม 

• บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณีที"กองตรวจคนเข้าเมืองของประเทศไทย งดออกเอกสารเข้าเมืองให้กบัชาวต่างชาติ หรือ คนต่างด้าว
ที"พํานกัอยู่ในประเทศไทย 

• บริษัทขอสงวนสทิธที"จะเลื"อนการเดินทางในกรณีที"มีผู้ ร่วมคณะไมถ่ึง 15 ทา่น 

• การไม่รับประทานอาหารบางมื �อไม่เที"ยวตามรายการ ไม่สามารถขอหกัค่าบริการคืนได้ เพราะการชําระค่าทวัร์เป็นไปในลกัษณะเหมา
จ่าย 

• บริษัทขอสงวนสทิธิaในการไมค่ืนคา่วซีา่, คา่มดัจําตัiวเครื"องบิน และคา่ใช้จา่ยอื"นๆ หากทางบริษัทได้ดําเนินการไปแล้ว 


