
 
 

 

 

แคชเมียร์ สวรรคบ์นดิน 7 วนั 5 คืน บิน 6 เท่ียว 

 
แคชเมียร์ ดินแดนใตข้อบหิมาลยั หรือ สวติเซอร์แลนด ์ในดินแดนภารตะ สมัผสัวถีิชีวติแบบการนอนเรือบา้นแบบ    แคชเมียร์ 

ชมธรรมชาติ นกนานาพนัธ์ุ บนทะเลสาบดาล ชมวถีิชีวติชาวแคชเมียร์ “กล่าวกนัวา่หากใครท่ีเดินทางมาแคชเมียร์ แลว้ไม่ไดม้าพกัเรือ

บา้นก็เปรียบเหมือนวา่ท่านมาไม่ถึงแคชเมียร์” การตกแต่งภายในเรือบา้นใชไ้มส้นซีดาร์แกะสลกัลวดลายดว้ยศิลปะของแคชเมียร์ ซ่ึง

เป็นเอกลกัษณ์ในดินแดนแห่งน้ี การเยอืนแคชเมียร์จะไม่สมบูรณ์แบบถา้คุณไม่ไดล่้องเรือไปตามทะเลสาบ สัมผสักบัการนัง่เรือชิคารา 

ท่ีเป็นพาหนะท่ีสาํคญั และผกูพนัธ์กบัชาวแคชเมียร์มานาน ด่ืมดํ่ากบับรรยากาศของทะเลสาบท่ามกลางธรรมชาติ และวถีิชีวติของชาว

แคชเมียร์ท่ีกลมกลืนกนั แคชเมียร์ยงัเป็นดินแดนสวรรคข์องคู่ฮนันีมนู และเป็นท่ีเปรียบเปรยเหมือนสวรรคบ์นดิน เชิญสมัผสักบั

ประสบการณ์ท่ียากจะลืมสาํหรับผูท่ี้ไดม้าเยอืนทุกคน..........     

Filght Date Origin Destination Departure Arrival 
ใชเ้วลาบิน 

(ชม.) 

SG 84 วนัท่ีหน่ึง สุวรรณภูมิ 

(BKK) 

โกกลัตา้ 

(CCU) 

05:10 Lt. 06:25 Lt. 
2.45 

SG 249 วนัท่ีสอง โกกลัตา้ 

(CCU) 

เดลลี 

(DEL) 

07:30 Lt. 09:45 Lt. 
2.15 

SG 227 วนัท่ีสาม เดลลี 

(DEL) 

ศรีนาคา 

(SXR) 

13:10 Lt. 15:25 Lt. 
2.15 

SG 250 วนัท่ีส่ี ศรีนาคา 

(SXR) 

เดลลี 

(DEL) 

12:35 Lt. 14:05 Lt. 
1.30 

SG 252 วนัท่ีหา้ เดลลี 

(DEL) 

โกกลัตา้ 

(CCU) 

19:15 Lt. 21:35 Lt. 
2.20 

SG 83 วนัท่ีหก โกกลัตา้ 

(CCU) 

สุวรรณภูมิ 

(BKK) 

00:50 Lt. 04:10 Lt. 
1.50 

      

      

      

      

      

      



      

กาํหนดวนัเดนิทาง 27 พ.ย.-2 ธ.ค. , 11-16 มนีาคม 2559 
วนัท่ีหน่ึง สุวรรณภูมิ-กลักลัตา้-เดลลี-ศรีนาคา-สวนชาลิมาร์ -สวนนิชาน-House Boat 

02.30 น.   คณะเดินทางพร้อมกนัท่ีสนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ขาออก ประตู 3 แถว  E  สายการบิน Spice jet AIRLINE 

เจา้หนา้ท่ีของบริษทั คอยใหก้ารตอ้นรับและ อาํนวยความสะดวกดา้นเช็คอิน 

05.10 น. โดยสายการบิน Spice Jet เท่ียวบิน SG84 เหินฟ้าสู่ โกลกลัตา้ 

06.25 น.  ถึงท่าอากาศยานนานาชาติ เมืองกลักตัตา้  เมืองหลวงของรัฐเบงกอลตะวนัตก(เวลาท่ีอินเดียชา้กวา่บา้นเรา  ประมาณ 

1.30 ชัว่โมง) 

 นาํท่าน รับประทานอาหารเชา้(ม้ือท่ี1)  Set Box 

07.30 น. โดยสายการบิน Spice Jet เท่ียวบิน SG249 เหินฟ้าสู่ เดลลี 

09.45 น. เดินทางถึง เดลลี  

 รับประทานอาหารกลางวนั (ม้ือท่ี 2) ท่ีสนามบิน แจกคูปอง 

13.10 น. โดยสายการบิน Spice Jet เท่ียวบิน SG227 เหินฟ้าสู่ ศรีนาคา 

14.05 น. เดินทางถึง ศรีนาคา  เมืองหลวงฤดูร้อนของแควน้จามมู-แคชเมียร์ เมืองแห่งทะเลสาบ ตั้งอยู ่ใจกลางของหุบเขาแคช

เมียร์ท่ีระดบัความสูง 1,730 เมตร มีทิวทศัน์สวยงามยิง่สามารถเยีย่มชมไดท้ั้งปี   

 นาํท่านเดินทางโดยรถจ๊ีป  คนัละ 4 -5 ท่าน  

16.00 น. นาํท่านชม สวนชาลิมาร์ ท่ีสร้างข้ึนสมยัราชวงศโ์มกุลในเมืองศรีนาคา แคชเมียร์เป็น แควน้ท่ีมีช่ือเสียงในการจดัสวน

ตามแบบสมยัของราชวงศโ์มกุล เน่ืองจากภูมิอากาศเยน็เหมาะสมในการเจริญเติบโตของตน้ไมด้อกไม ้จึงกลายเป็นท่ี

ประทบัพกัผอ่นของกษตัริยร์าชวงศโ์มกุลในอดีต สวนชาลิมาร์แห่งน้ีเป็นสวนแห่งความรักสร้างโดยจกัรพรรด์ิชา

ฮงัคี นํ้าพุภายในสวนเกิดข้ึนไดโ้ดยแรงดนันํ้าธรรมชาติท่ีมาจากภูเขา ในช่วงฤดูร้อนท่านจะไดพ้บกบัดอกไมน้านา

พรรณ รวมทั้งตน้ชีน่าร์ (ช่ือตน้ไมท่ี้เรียกตามทอ้งถ่ิน) หรือ ตน้เมเป้ิล ขนาดใหญ่ในสวนแห่งน้ี บางตน้มีอายกุวา่ 

300-400 ปี จากนั้นชม สวนนิชาน ตั้งอยูบ่นฝ่ังของทะเลสาบดาล มีภูเขาซาร์บาวาลตั้งเป็นฉากหลงั เป็นสวนท่ีใหญ่

ท่ีสุด มีตน้เมเป้ิลอายกุวา่ 400 ปี รวมถึงดอกบวัสวรรค ์ท่ีหาพบเห็นไดย้าก และดอกไมน้านาชนิดตามฤดูกาล ด่ืมดํ่า

กบับรรยากาศยามพระอาทิตยต์กดิน และหนุ่มสาวแคชเมียร์ท่ีมกัใชส้ถานท่ีแห่งน้ีเป็นท่ีนดัหมาย 

เยน็ ไดเ้วลาพอสมควรเขา้สู่ท่ีพกั Deluxe House Boat  พกัเรือบา้น หรือท่ีเรียกกนัวา่โรงแรมลอยนํ้าท่ีทะเลสาบดาล 

สัมผสัทศันียภาพของเทือกเขาท่ีลอ้มรอบทะเลสาบ  

 รับประทานอาหารคํ่า (ม้ือท่ี 3) บนเรือท่ีพกั 

พกัท่ี  Deluxe House Boat 

วนัท่ีสอง  ศรีนาคาร์-กุลมาร์ค-ศรีนาคาร์ 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ (ม้ือท่ี 4)ท่ี โรงแรมท่ีพกั  

 จากนั้นออกเดินทางไปทางดา้นตะวนัตกเฉียงใตสู่้กุลมาร์ค ระยะทางประมาณ 112 กิโลเมตร ใชเ้วลาเดินทาง

ประมาณ 2 ชัว่โมง  ( อยูสู่งจากระดบันํ้าทะเล 2,730 เมตร ) เป็นภูเขาท่ีสวยงามท่ีสุดแห่งหน่ึงในแคชเมียร์ เดิมเรียก

เการิมาร์ค ตั้งโดยสุลต่าน ยซุูปชาร์ ในศตวรรษท่ี 16 เน่ืองจากท่ีน่ีเป็นทุ่งหญา้ท่ีเตม็ไปดว้ยดอกไมป่้าตามฤดูกาล และ

ในปัจจุบนัยงัเป็นสถานท่ีตั้งของสนามกอลฟ์ 18 หลุมท่ีสูงท่ีสุดในโลก และมีสถานท่ีเล่นสกีในฤดูหนาวดว้ย ตลอด

เส้นทางสู่กุลมาร์คจะผา่นทุ่งนาขา้ว หมู่บา้นชาวพื้นเมืองฝงูแกะตามภูเขา และเทือกเขาสลบัซบัซอ้นสวยงาม  

เท่ียง รับประทานอาหารกลางวนั (ม้ือท่ี5)  ณ ภตัาคาร 



 หลงัอาหารนาํท่านข้ึน เคเบิลคาร์ เฟส 1 (กระเชา้ไฟฟ้าหรือกอนโดลา) ไปจนถึงยอดเขากุลมาร์ค ระหวา่งทางข้ึนสู่

ยอดเขากุลมาร์ค ท่านจะพบเห็นหมู่บา้นยปิซี ซ่ึงจะอพยพไปอยูที่เมือง จมัมู ในช่วงฤดูหนาว และจะกลบัมาอยูอ่าศยั

ในช่วงฤดูร้อน บนยอดเขากุลมาร์คน้ี ใหเ้วลาอิสระท่าน ถ่ายรูปกบัทิวทศัน์ภูเขา ซ่ึงเป็ฯส่วนหน่ึงของเทือกเขาหิมาลยั

ท่ีปกคลุมดว้ยหิมะสวยงามในทุกทิศทาง สมควรแก่เวลานาํท่านเดินทางกลบัสู่ศรีนาคา  

คํ่า รับประทานคํ่า (ม้ือท่ี 6)บนเรือท่ีพกั 

พกัท่ี  Deluxe House Boat 

วนัท่ีสาม   ศรีนาคาร์-พาฮาลแกม-ศรีนาคาร์   

เชา้     รับประทานอาหารเชา้ (ม้ือท่ึ7)ท่ี โรงแรม 

 รับประทานอาหารเชา้ขบวนรถจ๊ีบออกเดินทางสู่ หุบเขาแกะ หรือ พาฮาลแกม ห่างจากเมืองศรีนาคาไปทางทิศ

ตะวนัออกประมาณ 87 กิโลเมตร ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 3 ชัว่โมง เป็นสถานท่ีมีช่ือเสียงท่ีสุดของอุตสาหกรรม

ภาพยนตร์ของอินเดีย ระหวา่งทางสองขา้งทางท่านจะผา่นพบวถีิชีวติของชาวแคชเมียร์ท่ีหลากหลาย เช่นหมู่บา้นท่ี

ทาํครกหิน หมู่บา้นท่ีทาํไมแ้บดสาํหรับกีฬาคลิกเก็ต ท่ีเราจะพบเห็นชาวแคชเมียร์เล่นกีฬาประเภทน้ีไดต้ามสนาม

ทัว่ไป  ไมแ้บดน้ีทาํมาจากตน้หลิว (Willow Tree) ซ่ึงพบเห็นไดท้ัว่ไปทั้งในและนอกเมือง แต่จะพบเห็นไดม้าก 

ระหวา่งทางสู่เมืองพาฮาลแกม นอกจากน้ี จะไดเ้ห็นทุ่งโล่งๆ ซ่ึงในฤดูใบไมร่้วงประมาณเดือนตุลาคม ทอ้งทุ่งแห่งน้ี

เป็นแหล่งปลูกหญา้ฝร้ัน หรือ Saffron ท่ีใหญ่ท่ีสุด ลกัษณะดอกจะเป็นสีม่วงคลา้ยๆ ดอกอญัชญั วา่กนัวา่เกสรของ

หญา้ฝร้ันมีสรรพคุณในการช่วยลดคลอเรสเตอรอลไดดี้ ตลอดสองขา้งทางชมทิวทศัน์ท่ีสวยงามของหมู่บา้น

ต่างๆ  ทุ่งนา ทุ่งหญา้และตน้สนยกัษ ์ป่าสมบูรณ์ท่ีสวยงาม และเป็นฉากของภาพยนตร์มาหลายเร่ือง 

12.00 น. ถึงเมืองพาฮาลแกม บริการอาหารกลางวนั  (ม้ือท่ี8) 

หลงัจากนั้นท่านสามารถเดินชมหุบเขา มีสายนํ้าท่ีไหลมาบรรจบกนัเป็นแม่นํ้าริดเดอร์ ท่ีพาฮาลแกมท่านสามารถข่ีมา้

แคระ (มีคนจูง) ชมความงามของธรรมชาติ ป่าสนขนาดใหญ่และหมู่บา้นท่ีมีวถีิชีวติแบบพื้นบา้นของชาว แคชเมียร์ 

เส้นทางการข่ีมา้อาจแตกต่างไปตามฤดูกาล บางช่วงอาจเป็นเส้นทางไต่เขาสูงชนั สาํหรับท่านท่ีกลวัความสูงโปรด

พิจารณาก่อนตดัสินใจ การข่ีมา้จะใชเ้วลาไป-กลบัประมาณ 1-2 ชัว่โมง (ค่าข่ีมา้ไม่รวมในค่าทวัร์) ก่อนกลบัเขา้สู่ศรี

นาคานาํท่านชม AWANTIPURA RUINS เป็นวดัท่ีมีช่ือเสียงและเช่ือกนัวา่ถูกสร้างข้ึนเพือ่เป็นเกียรติแก่พระเจา้ 

MAHADEV โดย AWANTI VARMAN วดัแมจ้ะอยูใ่นซากปรักหกัพงัเป็นท่ีน่าสนใจทางโบราณคดีท่ีดี KING 

AVANTIVARMAN ก่อตั้งเมืองในศตวรรษท่ี 9 มีสองวดัหลกัซ่ึงหน่ึงในนั้นคือพระศิวะ  ตอนน้ีคงเหลือแต่ซาก

ปรักหกัพงัในขณะแต่ก็ยงัคงสามารถเขา้ชมได ้  

 สมควรแก่เวลานาํท่านเดินทางกลบัสู่ศรีนาคา  

คํ่า รับประทานคํ่า (ม้ือท่ี 9)บนเรือท่ีพกั 

พกัท่ี  Deluxe House Boat 

วนัท่ีส่ี    ศรีนาคา-โซนามาร์-ศรีนาคา 

เชา้    รับประทานอาหารเชา้(ม้ือท่ึ10) บนเรือท่ีพกั 

 จากนั้นนาํท่านเดินทางสู่ นาํท่านเดินทางสู่  โซนามาร์ค ซ่ึงจะพบทิวทศัน์ท่ีน่าต่ืนเตน้กบัเส้นทางท่ีไต่ความสูงไล่ข้ึน

ไปถึงระดบั2,690 ม. จากระดบันํ้าทะเล ชมทิวทศัน์ของชาวชนบทแคชเมียร์ ห่างจากศรีนาคา 96 กิโลเมตร และมี

เทือกเขาหิมาลยัเป็นฉากหลงั ท่ีเรียกขานตามทอ้งถ่ินวา่ ทาจิวาส ภูเขาซ่ึง 

 ปกคลุมไปดว้ยหิมะตลอดปี มีแม่นํ้าสินธุ ลดเล้ียว ผา่นหุบเขาในอีกฟากของถนน  “โซนามาร์ค” เป็นสถานท่ีเร่ิมตน้

มุ่งหนา้สู่ ลาดคัห์ หรือรู้จกักนัดีในช่ือวา่ “ประตูสู่ลาดคัห์”     

เท่ียง           รับประทานอาหารกลางวนั(ม้ือท่ี11) ภตัตาคาร 



บ่าย นาํท่านชมธรรมชาติสัมผสัอากาศท่ีหนาวเยน็ ชมววิภูเขาท่ีปกคลุมดว้ยหิมะขาวโพลน และถนนท่ีเตม็ไปดว้ยธาร

นํ้าแขง็ ถนนบางช่วงตอ้งตดัผา่นช่องนํ้าแขง็ขนาดใหญ่  ท่ีน่ีจะมีกิจกรรมแบบแคชเมียร์ใหท้่านไดล้องหา

ประสบการณ์ การนัง่เล่ือน (มีคนลาก) สู่เนินหิมะดา้นบนจากนั้นปล่อยใหล่ื้นไหลลง ลงมา (ค่าเล่ือนไม่รวมในค่า

ทวัร์ โปรดสอบถามรายละเอียดจากหวัหนา้ทวัร์) ไดเ้วลาพอสมควร เดินทางกลบั และใหท้่านไดแ้วะถ่ายรูปขา้งทาง

ตามอธัยาศยั  

คํ่า รับประทานอาหารคํ่า(ม้ือท่ี12)บนเรือท่ีพกั 

พกัท่ี  Deluxe House Boat 

วนัท่ีหา้    ศรีนาคา-เดลลี-โกลกลัตา 

เชา้  รับประทานอาหารเชา้ (ม้ือท่ี 13) บนเรือท่ีพกั  

นาํท่านลงเรือชิคาราสู่ตลาดนํ้าท่ามกลางอากาศเยน็สบาย ระหวา่งทางจะผา่นสวนผกัลอยนํ้าและร้านคา้ท่ีปักหลกักนั

กลางทะเลสาบและตามสันดอน สัมผสัวถีิชีวติใหเ้ตม็รูปแบบของพอ่คา้ (พอ่คา้จริงๆ ไม่มีแม่คา้) และชาวสวนผกั ท่ี

พร้อมใจกนัมาซ้ือขายแลกเปล่ียนผลิตผลท่ีตลาดนํ้า 

  เดินทางสู่ สนามบินศรีนาคา 

11.30   รับประทานอาหารกลางวนั (ม้ือท่ี14) Set Box 

12.35 น. โดยสายการบิน Spice Jet เท่ียวบิน SG250 เหินฟ้าสู่ เดลลี  

14.05 น. เดินทางถึง เดลลี นาํท่านเปล่ียนเคร่ือง 

  รับประทานอาหารคํ่า (ม้ือท่ี15) แจกคูปอง 

19.15 น. โดยสายการบิน Spice Jet เท่ียวบิน SG252  เหินฟ้าสู่ กลักลัตา้ 

21.35 น. เดินทางถึง โกลกลัตา้ นาํท่านเปล่ียนเคร่ือง 

 วนัท่ีหก      โกลกลัตา้-สนามบินสุวรรณภูมิ 

00.55 น. โดยสายการบิน Spice Jet เท่ียวบิน SG83 เหินฟ้าสู่ สนามบินสุวรรณภมิู 

04.10 น. เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวสัดิภาพ และประทบัใจ 

หมายเหตุ โปรแกรมอาจมีการเปล่ียนตามความสภาพอากาศ และความเหมาะสม โดยคาํนึงถึงประโยชน์ของลูกคา้เป็นสาํคญั 

หมายเหตุ ราคาตัว๋*** ภาษีสนามบิน /ค่าทวัร์อาจมีการเปล่ียนแปลงโดยไม่แจง้ใหท้ราบล่วงหนา้/ 

อตัราค่าบริการท่านละ 29,900 บาท 
อตัราค่าบริการนีร้วม 

- ตัว๋เคร่ืองไป-กลบั ชั้นประหยดั และ เคร่ืองบินภายในประเทศตามท่ีระบุ สายการบินspicejet                                                           

- โรงแรมท่ีพกัระดบั 3 ดาว จาํนวน 4 คืน พกัหอ้งละ 2-3 ท่าน                                                                                           

- อาหารตามรายการและนํ้าด่ืมค่ารถนาํเท่ียวตามโปรแกรม                                                                                                                               

- ค่าธรรมเนียมในการทาํวซ่ีาประเทศอินเดีย(ปกติ) สาํหรับหนงัสือเดินทางไทย  

- ค่าหวัหนา้ทวัร์นาํเท่ียว และ ไกดท์อ้งถ่ิน 

 - ค่าประกนัภยัการเดินทางวงเงิน 1,000,000 บาท , อุบติัเหตุ 500,000 บาท 

อตัราค่าบริการนีไ้ม่รวม 

• ค่าใชจ่้ายส่วนตวั เช่นค่าโทรศพัท ์ค่าบริการซกัรีด เป็นตน้ 

• ค่าเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล ์ค่ามินิบาร์ ค่าเคร่ืองด่ืมนอกเหนือรายการ  

• ค่าธรรมเนียมนํ้ามนัของสายการบิน (ถา้มี) 



• ค่าวซ่ีาท่ีมีค่าธรรมเนียมแพงกวา่หนงัสือเดินทางไทย 

• ค่านํ้าหนกัเกินพกิดัท่ีสายการบินกาํหนด 

•  ค่ากิจกรรมต่างๆท่ีนอกเหนือจากโปรแกรมระบุ  ฯลฯ 

• ค่าทิปไกดท์อ้งถ่ินและพนกังานขบัรถ, พนกังานบริการ วนัละประมาณ 5 USD /วนั/ท่าน รวม 6 วนั 30 USD / ลูกคา้หน่ึง

ท่าน และ ค่าทิบหวัหนา้ทวัร์ไทยวนัละ 100 บาท รวม 6 วนั 600 บาท คะ 

• เอกสารประกอบการขอวซ่ีา มีระยะเวลาในการทาํวซ่ีา ประมาณ 5-10 วนัทาํการ ไม่รวมเสาร์ – อาทิตย ์

- หนงัสือเดินทาง (Passport) ท่ีมีอายใุชง้านไม่ตํ่ากวา่ 6 เดือนนบัจากวนัเดินทาง และมีหนา้ท่ีใชไ้ดอ้ยา่งนอ้ย 2 หนา้ 

- สาํเนาบตัรประชาชน ,  สาํเนาทะเบียนบา้น  

- แบบฟอร์มสาํหรับกรอกขอ้มูลท่ีจาํเป็นสาํหรับการขอวซ่ีา(บริษทัจะจดัส่งใหท้าง email หรือ fax) 

             - รูปถ่ายสีพื้นขาว 2*2 น้ิวเท่านั้น โดยรูปตอ้งเห็นส่วนของไหล่และบ่า ใชจ้าํนวน  2  รูป หากรูป ไม่ถูกตอ้งท่านจะไดรั้บการ

ปฏิเสธการยื่นวซ่ีา 

หลกัฐานการขอวซ่ีามาใหเ้พื่อดาํเนินการขอวซ่ีา ก่อนล่วงหนา้อยา่งนอ้ย 21 วนั ก่อนการเดินทาง 

**กรณีถูกปฏิเสธวซ่ีา ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการไม่คืนค่าวซ่ีาและค่าดาํเนินการท่ีเกิดข้ึนจริง** 

เง่ือนไขการชาํระเงิน  ชาํระเงินท่านละ 10,000 บาท , ส่วนท่ีเหลือชาํระก่อนการเดินทาง 20 วนั  

นางสาวชลีพร ชูชีพ  ธนาคาร กรุงเทพ จาํกดั สาขา พุทธมณฑล    ออมทรัพย ์เลขท่ี 247-045-31-98 

เง่ือนไขอืน่ๆ 

• บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิการเปล่ียนแปลงโปรแกรม ราคา และเง่ือนไขทั้งหมดโดยมิตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้  

• การไม่รับประทานอาหารบางม้ือ ไม่เท่ียวตามรายการ ไม่สามารถเรียกค่าบริการคืนเป็นเงินได ้เพราะการชาํระค่าทวัร์เป็น

ทวัร์เหมาจ่าย 

• รายการอาจมีการเปล่ียนแปลงตามความเหมาะสม เน่ืองจากความล่าชา้ของสายการบิน โรงแรมท่ีพกัในต่างประเทศ 

เหตุการณ์ทางการเมือง และภยัธรรมชาติ ฯลฯ ท่ีอยูน่อกเหนือการควบคุมของทางบริษทัฯ หรือ ค่าใชจ่้ายเพิ่มเติมท่ีเกิดข้ึน

ทางตรง หรือทางออ้ม เช่น การเจบ็ป่วย การถูกทาํร้าย การสูญหาย ความล่าชา้ หรือ จากอุบติัเหตุต่างๆ  บริษทัฯ จะคาํนึงถึง

ความปลอดภยัและความสะดวกของผูเ้ดินทางเป็นสาํคญั 

• บริษทัฯ จะไม่รับผดิชอบในกรณีท่ีกองตรวจคนเขา้เมือง หา้มผูเ้ดินทางเขา้ประเทศ เน่ืองจากมีส่ิงผดิกฎหมาย หรือส่ิงของ

หา้มนาํเขา้ประเทศ เอกสารเดินทางไม่ถูกตอ้ง หรือ ความประพฤติส่อไปในทางเส่ือมเสีย หรือดว้ยเหตุผลใด ๆ ก็ตามท่ีกอง

ตรวจคนเขา้เมืองพิจารณาแลว้ ทางบริษทัฯ ไม่อาจคืนเงินใหท้่านได ้ไม่วา่จาํนวนทั้งหมด หรือ บางส่วน  

• บริษทัขอสงวนสิทธิท่ีจะเล่ือนการเดินทางหรือยกเลิกการเดินทางในกรณีท่ีมีผูร่้วมคณะไม่ถึง 15 ท่านบริษทัฯ มีสิทธ์ิท่ีจะ

เปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการในทวัร์น้ี เม่ือเกิดเหตุสุดวสิัยจนไม่อาจแกไ้ขได้ 

***** นาํทุกท่านเดินทางโดยทีมงานท่ีมีประสบการณ์จริง ***** 

 



 

 
ท่องเท่ียวใหคุ้ม้ค่า ตอ้งโคลาทวัร์ 


