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เดลี แคชเมียร์ ศรี นาคา พาฮาลแกม โซนามาร์ ค กุลมาร์ ค
ร่ วมสัมผัสแคชเมียร์ ไปกับสายการบิน อินดิโก แอร์
เส้ นทางโรแมนติก รั ฐที่ตงั ้ อยู่ตอนเหนือสุดของประเทศอินเดีย ดินแดนที่งดงามกลางเทือกเขา
หิมาลัย ณ แคว้ นแคชเมียร์ สวิสเซอร์ แลนด์ แห่ งแดนภารตะ แดนสวรรค์ บนพืน้ ปฐพี

วันแรก

กรุงเทพฯ – เดลี

23.30 น.

พร้ อมกัน ณ ท่ าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสาร ชัน้ 4 / ทางเข้ าที่ 4 / แถว E สายการบินอินดิ
โก แอร์ ลูกค้ าทาการเชคอินรั บบัตรโดยสารด้ วยตนเอง

วันที่สอง

เดลี – ศรีนาคา (แคชเมียร์ )

02.20 น.

ออกเดินทางจากกรุงเทพฯ โดยสายการบินอินดิโก แอร์ เที่ยวบินที่ 6E 44

05.00 น.

ถึงท่ าอากาศยานนานาชาติอินทิราคานธี กรุงเดลี นําท่านอาบนํ ้าชําระร่างกายให้ สดชื่อ พร้ อม
รับประทานอาหารเช้ า ได้ เวลาอันสมควร นําท่านสูส่ นามบินภายในประเทศ เพื่อต่อเครื่ อง
1
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11.10 น.

ออกเดินทางสู่ ศรี นาคา โดยสายการบินอินดิโก แอร์ เที่ยวบินที่ 6E 551

12.30 น.

ถึงสนามบินศรีนาคา เมืองศรี นาคา นําท่านสู่ที่พกั โรงแรมลอยนา้ ที่ริมทะเลสาบ (Deluxe House
Boat) ชื่นชมทัศนียภาพทัศนียภาพของเทือกเขาที่ล้อมรอบทะเลสาบ เมืองนี ้เป็ นเมืองที่มีความหมายสําหรับ
นักท่องเที่ยวผู้รักธรรมชาติที่เดินทางมาเยือนจากทัว่ โลกมาเป็ นศตวรรษ ศรี นาคาตังอยู
้ ่ใจกลางของหุบเขา
แคชเมียร์ อยูท่ ี่ระดับความสูง 1,730 เมตร มีทิวทัศน์สวยงามยิ่ง สามารถเยี่ยมชมได้ ทงปี
ั ้ ให้ ทา่ นพักผ่อนตาม
อัธยาศัย
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นําท่านชม สวนชาลิมาร์ (Shalimar) ซึง่ สร้ างขึ ้นในสมัยราชวงศ์โมกุล เนื่องจากภูมิอากาศเย็นเหมาะสมใน
การเจริญเติบโตของต้ นไม้ ดอกไม้ สวนชาลิมาร์ แห่งนี ้เป็ นสวนแห่งความรักสร้ างโดยจักรพรรดิชาฮังคี นํ ้าพุ
ภายในสวนเกิดขึ ้นโดยแรงดันนํ ้าธรรมชาติที่มาจากภูเขา ในช่วงฤดูใบไม้ ผลิสีสนั ของดอกไม้ แปลกตาและ
หลากหลายแข่งกันออกดอกให้ ยลโฉม รวมทังต้
้ นซีนาร์ (ชื่อต้ นไม้ ที่เรี ยกตามท้ องถิ่น) หรื อเมเปิ ล้ ซึง่ ใบจะมี
ขนาดใหญ่ ต้ นไม้ ในสวนแห่งนี ้มีขนาดใหญ่มากบางต้ นอายุกว่า 300-400 ปี สวนนี ้สร้ างโดยอซาฟ คาน ซึง่
งดงามไม่สามารถหาคําบรรยายได้ จากนันนํ
้ าท่านชมสวนนิชาท (สวนแห่งความสุข) มีวิวทิวทัศน์ของ
ทะเลสาบที่งดงามและหิมะบนยอดเขาของเทือกเขา Panjal ซึง่ ตังตระหง่
้
านไปทางทิศตะวันตกของหุบเขา
Nishat ชมบรรยากาศยามเย็นของเมืองศรี นาคา
รับประทานอาหารคํ่าบนเรื อ (Deluxe House Boat)

กลางวัน

ค่า

หลังอาหารเชิญพักผ่อนตามอัธยาศัย
วันที่สาม

ศรีนาคา–พาฮาลแกรม – ศรีนาคา

เช้ า

รับประทานอาหารเช้ าบนเรื อ (Deluxe House Boat)
หลังอาหารนําท่านเดินทางสูพ่ าฮาลแกม (Pahalgam) หรื อ หุบเขาแกะ (ระยะทาง 95 กิโลเมตร ใช้ เวลา
ประมาณ 3-4 ชัว่ โมง) ที่มีความสูงจากระดับนํ ้าทะเลถึง 2,130 เมตร เดิมเคยเป็ นหมู่บ้านของคนเลี ้ยงแกะ
ซึง่ เป็ นสถานที่ยอดนิยมในการถ่ายทําละคร, ภาพยนตร์ อินเดียฟอร์ มยักษ์ หลายๆ เรื่ อง เพราะความสวยงาม
ทางธรรมชาติ ทุง่ หญ้ าเขียวขจี ลําธาร ภูเขานํ ้าแข็ง และอากาศอันบริ สทุ ธิ์สดชื่น จนได้ ชื่อว่า สวิสเซอร์ แลนด์
แห่งอินเดีย ระหว่างทางเชิญท่านเพลิดเพลิน ชมความงามตลอดสองข้ างทาง อาทิ หมูบ่ ้ านท้ องถิ่นต่างๆ,
หมูบ่ ้ านทําครกหิน, หมูบ่ ้ านทําไม้ คริกเก๊ ต (ต้ นหลิว) ซึง่ เป็ นกีฬายอดฮิตของชาวอินเดียการทําการเพาะปลูก
และเกษตรกรรม, ปลูกพืช, เลี ้ยงสัตว์ ชมแนวป่ าสนยักษ์ ซึง่ เป็ นป่ าที่สมบูรณ์และสวยงามอีกแห่งในอินเดีย
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
อิสระให้ ทา่ นเดินชมหุบเขา มีสายนํ ้าที่ไหลมาบรรจบกัน เป็ นแม่นํ ้าริ ดเดอร์ ที่พาฮาลแกมท่านสามารถขี่ม้า
แคระ (มีคนจูง) ชมความงามของธรรมชาติ ป่ าสนขนาดใหญ่และหมูบ่ ้ านที่มีวิถีชีวิตแบบพื ้นบ้ านของชาว

กลางวัน
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เย็น

แคชเมียร์ เส้ นทางการขี่ม้าอาจแตกต่างไปตามฤดูกาล บางช่วงอาจเป็ นเส้ นทางไต่เขาสูงชัน สําหรับท่านที่
กลัวความสูงโปรดพิจารณาก่อนตัดสินใจ ใช้ เวลาไปกลับ 1-2 ชัว่ โมง (ค่าขี่ม้าไม่รวมในค่าทัวร์ ราคา
ประมาณ 10 เหรี ยญดอลล่าสหรัฐต่อท่าน) สมควรแก่เวลานําท่านเดินทางกลับ
รับประทานอาหารเย็นบนเรื อ (Deluxe House Boat)
หลังอาหารเชิญพักผ่อนตามอัธยาศัย

วันที่ส่ ี

ศรีนาคา – โซนามาร์ ค กราเซียร์ นา้ แข็ง – ศรีนาคา

เช้ า

รับประทานอาหารเช้ าบนเรื อ (Deluxe House Boat)
หลังอาหารนําท่านเดินทางสู่ โซนามาร์ ค (Sonamarg) – ระยะทางประมาณ 84 กิโลเมตร ใช้ เวลาเดินทาง
ประมาณ 3-4 ชัว่ โมง) สูง 2,730 เมตรเหนือระดับนํ ้าทะเล เป็ นแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่สวยงามของ
กราเซียร์ นํ ้าแข็ง เส้ นทางนี ้จะเป็ นเส้ นทางที่มีวิวทิวทัศน์สวยงามตลอดเส้ นทาง สามารถถ่ายรูปเก็บภาพ
สวยๆ ได้ ตลอดเส้ น ผ่านชมป่ าวอลนัตที่ใหญ่ที่สดุ ปลูกเรี ยงรายตลอดสองข้ างทาง และภูเขาหิมะที่มีรูปร่าง
แปลกตาตลอดสองข้ างทาง จัดเป็ นเส้ นทางที่มีวิวทิวทัศน์ที่สวยงามที่สดุ เส้ นหนึง่ ของแคชเมียร์
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
เดินชมความงดงามของธรรมชาติที่โอบล้ อมด้ วยเทือกเขาหิมาลัย สวยงามจนหาคําบรรยายไม่ได้ เสมือนได้
เดินอยูบ่ นแดนสวรรค์ หรื อขี่ม้าชมพูผา สายนํ ้า ลําธารและหมูบ่ ้ าน (ค่าขี่ม้าไม่รวมในค่าทัวร์ ราคาประมาณ
10 เหรี ยญดอลล่าร์ สหรัฐต่อท่าน และไม่รวมทิป) สมควรแก่เวลานําท่านเดินทางกลับ สามารถแวะถ่ายรูป
เก็บความประทับใจตามอัธยาศัย ความงดงามของโปรแกรมมิได้ อยูท่ ี่สถานที่เป็ นจุดหมายปลายทาง หาก
เป็ นเส้ นทางในการเดินทางที่พาจิตใจให้ โบยบินดัง่ ผีเสื ้อน้ อยที่แสวงหานํ ้าหวานให้ กบั ตัวเอง
รับประทานอาหารเย็นบนเรื อ (Deluxe House Boat)

กลางวัน

เย็น

หลังอาหารเชิญพักผ่อนตามอัธยาศัย
วันที่ห้า

ศรีนาคา – กุลมาร์ ค – ศรีนาคา

เช้ า

รับประทานอาหารเช้ าบนเรื อ (Deluxe House Boat)
จากนันนํ
้ าท่านออกเดินทางไปยังเมืองกุลมาร์ ค (Gulmarg) อยูห่ า่ งจากศรี นาคาไปทางตอนใต้ ระยะทาง
ประมาณ 56 กิโลเมตร (ใช้ เวลาเดินทางประมาณ 2 ชัว่ โมง) เป็ นเส้ นทางสูช่ ายแดนประเทศปากีสถาน กุล
มาร์ ค หรื อ ทุง่ แห่งดอกไม้ (Meadow of Flowers) เป็ นทุ่งขนาดใหญ่ครอบคลุมพื ้นที่ประมาณ 3 ตาราง
กิโลเมตร บนระดับความสูง 2,730 เมตร มีดอกไม้ ป่านานาพันธุ์ อีกทังเป็
้ นที่ตงของสนามกอล์
ั้
ฟขนาด 18
หลุมที่ตงอยู
ั ้ ่บนที่สงู ที่สดุ ในโลก ในสมัยก่อนกุลมาร์ กเป็ นเมืองตากอากาศสําคัญของกษัตริย์ ยูซุฟ ชาห์ มี
ความหมายถึงสถานที่ที่เต็มไปด้ วยกุหลาบ และสมัยเป็ นอาณานิคมของอังกฤษ กุลมาร์ คกลายเป็ นเมืองตาก
3
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อากาศยอดนิยมสําหรับฤดูร้อน และเล่นสกีกนั ในฤดูหนาว ท่านจะได้ สมั ผัสความสวยงามของธรรมชาติของ
กุลมาร์ ก ท่านจะได้ สมั ผัสธรรมชาติอนั สวยงามแบบพาโนรามาของทุง่ หญ้ าขนาดใหญ่ โดยมีฉากหลังเป็ น
เทือกเขาอาฟฟราวัต ที่มีหิมะปกคลุมตลอดปี
กลางวัน

เย็น

รับประทานอาหารกลางวัน
นําท่านสูส่ ถานีเคเบิลคาร์ เฟสที่ 1 เพื่อนัง่ กระเช้ าลอยฟ้าหรื อ “กอนโดลา” (ราคาทัวร์ รวมค่ากระเช้ าเฉพาะ
เฟสที่1) โดยถือเป็ นเส้ นทางเคเบิลคาร์ ที่สงู และยาวที่สดุ ในเอเชีย ในช่วงกลางเดือนธันวาคมถึงกลางเดือน
พฤษภาคม จะเปิ ดให้ นกั ท่องเที่ยวสามารถ
เล่นสกีได้ โดยแนว สกีอฟารวัต (Afarwat Hills) ถือเป็ นเนินสกีที่ยาวและสูงที่สดุ ในเอเชีย โดยมีความยาวถึง
5 กิโลเมตร และจุดสูงสุดอยู่ที่ 3,747 เมตร ระหว่างทางขึ ้นสูย่ อดเขากุลมาร์ ค ท่านจะพบเห็นหมูบ่ ้ านยิปซีอยู่
เบื ้องล่างซึง่ จะอพยพไปอยู่ที่เมืองจามมูในช่วงฤดูหนาวและจะกลับมาอยู่อาศัยในช่วงฤดูร้อน เมื่อถึงบนยอด
เขากุลมาร์ คหากฟ้าเป็ นใจไม่มีหมอกจัด ท่านจะได้ ถ่ายรูปกับทิวทัศน์ภเู ขาที่บางยอดยังมีหิมะปกคลุม
สวยงามในทุกทิศทาง (ท่านสามารถเล่นสกีได้ ในช่วงฤดูหนาว, ฤดูใบไม้ ผลิ คือเดือนธันวาคม – เมษายน)
รวมถึงยอดเขา K2 ที่สงู เป็ นอันดับสองรองจากยอดเขาเอเวอรเรส สําหรับท่านที่ต้องการพิชิตยอดเขากุล
มาร์ คที่สงู ขึ ้นไปอีก สามารถซื ้อบัตรกอนโดลาสําหรับเฟส 2 ได้ ในราคาประมาณ 500 รูปีต่อท่าน (ไม่รวมใน
ค่าทัวร์ ) จากนันให้
้ ท่านได้ ถ่ายรูปทิวทัศน์ของภูเขาซึง่ เป็ นส่วนหนึง่ ของเทือกเขาหิมาลัย บนยอดอากาศหนาว
ใน ช่วงหน้ าร้ อน และหนาวมากในช่วงหน้ าหนาวและหายใจค่อนข้ างลําบาก แต่ทิวทัศน์สวยงามสุดบรรยาย
ให้ ทา่ นเลือกตัดสินใจว่าจะนัง่ เฟส 2 ดีหรื อไม่ เนื่องจาก ณ จุดสูงสุดของกระเช้ าเฟส 2 มีความสูงประมาณ
4,000 เมตร อาจเกิดอาการแพ้ ความสูงได้ สมควรแก่เวลานําท่านเดินทางกลับ
รับประทานอาหารเย็นบนเรื อ (Deluxe House Boat)
หลังอาหารเชิญพักผ่อนตามอัธยาศัย

วันที่หก
เช้ า

11.10 น.
12.40 น.

ศรีนาคา – ล่ องเรือทะเลสาบดาล – เดลี
วันนี ้ปลุกท่านแต่เช้ าตรู่ เพื่อนําท่านไปล่องเรื อสิคารา (เรื อพายแบบแคชเมียร์ ) ในทะเลสาบดาล ชม
ทัศนียภาพของเทือกเขาที่ล้อมรอบทะเลสาบดาล สัมผัสกับบรรยากาศอันเงียบสงบยามเช้ า บางครัง้ ท่าน
อาจจะได้ ยินเสียงสวดทําละหมาดของชาวมุสลิมดังก้ องไปทัว่ ทะเลสาบ ชมสวนผักลอยนํ ้า ตลาดนํ ้ายามเช้ า
ซึง่ เป็ นวิถีของชาวบ้ านที่นา่ รักที่อาศัยอยูร่ ิมนํ ้า (ใช้ เวลาในการล่องเรื อประมาณ 1 ชัว่ โมง) จากนันกลั
้ บมา
รับประทานอาหารเช้ าบนเรื อ ให้ ทา่ นพักผ่อนตามอัธยาศัย
จากนันนํ
้ าท่านเดินทางสูส่ นามบินศรี นาคา
ออกเดินทางสู่ เดลี โดยสายการบินอินดีโก แอร์ เที่ยวบินที่ 6E 554
เดินทางถึงสนามบินเดลี ผ่านพิธีการตรวจคนเข้ าเมือง นําท่านสูเ่ มืองเดลี
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
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นําท่านเที่ยวชม กรุงเดลี เมืองหลวงของประเทศอินเดีย ที่มีประชากร ถึง หลักพันล้ านคน เป็ นประเทศที่มี
กําลังผลิตทังทางอุ
้
ตสาหกรรม และเทคโนโลยี นอกจากนี ้ยังเป็ นประเทศเดียวในโลกที่ยงั คงรักษา วัฒนธรรม
เมื่อหลายพันปี ไว้ ได้ อย่างเหนียวแน่น และน่าสนใจ แม้ จะเคยถูกปกครองโดยอังกฤษมาก็ตาม สมควรแก่
เวลานําท่านเดินทางสูส่ นามบินเดลี
เดินทางกลับประเทศไทย โดยสายการบินอินดีโก แอร์ เที่ยวบินที่ 6E 43

18.25 น.

วันที่เจ็ดของการเดินทาง
เดลี – กรุงเทพฯ
00.10 น.
ถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพพร้ อมความประทับใจ

อัตราค่ าบริการ (ต่ อ 1 ท่ าน )

จานวน
2-3 ท่ าน
4-5 ท่ าน
6-7 ท่ าน
8-9 ท่ าน

ผู้ใหญ่
(พักคู่)

เด็กมีเตียง+

เด็กมีเตียง+ผู้ใหญ่

พักเดี่ยวเพิ่ม

2 ท่ าน

เด็กไม่ มีเตียง+
ผู้ใหญ่ 2 ท่ าน

ผู้ใหญ่ 1 ท่ าน

31,900
30,900
29,900
28,900

31,900
30,900
29,900
28,900

30,900
29,900
28,900
27,900

29,900
28,900
27,900
26,900

7,000
7,000
7,000
7,000

ค่ าบริการรวม
 ค่าตัว๋ เครื่ องบินไป-กลับ กรุงเทพฯ-เดลลี-ศรี นาคา-เดลลี - กรุงเทพฯ โดยสายการบิน Indigo Air
 ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที่มี / ค่าภาษีนํ ้ามัน
 ค่าที่พกั Deluxe House Boat (พักห้ องละ 2 ท่าน)
 ค่าอาหารทุกมื ้อตามที่ระบุในรายการ / ค่าธรรมเนียมเข้ าชมสถานที่ตา่ งๆ
 ค่าหัวหน้ าทัวร์ ที่คอยบริการและดูแลตลอดการเดินทาง และค่ามัคคุเทศก์ท้องถิ่น
 ค่าพาหนะตลอดการเดินทาง
 ค่าวีซา่
ค่ าบริการนีไ้ ม่ รวม
 ค่าพนักงานบริการยกกระเป๋ า และค่าใช้ จ่ายอื่นๆ ที่นอกเหนือจากที่ระบุไว้ ในรายการ
 ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น และพนักงานขับรถ ท่านละ 1,200 รูปีตลอดการเดินทาง
5

ใบอนุญาตเลขที่ 11/06010
168/19 ถนนนาคนิวาส แขวงลาดพร้ าว เขตลาดพร้ าว กรุงเทพฯ 10230
168/19 Naknivas Rd. Ladprao, Bangkok 10230 www.countertour.com
Tel : 02-539-5558 , 081-350-9245 E-mail : info@countertour.com

 ค่าประกันภัยการเดินทาง วงเงิน 1,000,000 บาท ต่อท่าน
 ค่านํ ้าหนักเกินพิกดั ตามที่สายการบินกําหนด (20 กิโลกรัมต่อท่าน)
 ค่าทําเอกสารผู้ถือต่างด้ าว
 ค่าธรรมเนียมวีซ่าของผู้มิได้ ถือหนังสือเดินทางไทย (กรณีที่คา่ ธรรมเนียมเกินกว่าผู้ถือหนังสือเดินทางไทย)
 ค่าภาษีมลู ค่าเพิ่ม 7% และภาษีหกั ณ ที่จา่ ย 3%
เอกสารใช้ ย่ นื วีซ่า
1. หนังสือเดินทางตัวจริง ที่ยงั มีอายุใช้ ได้ จนถึงวันเดินทางไม่ตํ่ากว่า 6 เดือน
2. หนังสือเดินทางต้ องมีหน้ าว่าง สําหรับประทับตราเข้ าออกอย่างน้ อย 2 หน้ าเต็ม
3. รูปถ่ายหน้ าตรงรูปสี (ที่ไม่ใช่รูปถ่ายเล่น) พื ้นขาวเท่านัน้ ขนาด กว้ าง 2 นิ ้ว ยาว 2 นิ ้ว 2 ใบ
4. สําเนาบัตรประชาชน และ สําเนาทะเบียนบ้ าน พร้ อมเซ็นต์รับรองสําเนา
5. สําเนาทะเบียนสมรส (ถ้ ามี) พร้ อมเซ็นต์รับรองสําเนา
7. เขียนชื่อ / ที่อยู่ / เบอร์ โทรศัพท์ของบริษัทฯที่ทํางานเป็ นภาษาอังกฤษ
การสารองที่น่ ัง
การยกเลิก
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วันขึ ้นไป
คืนเงินทังหมด
้
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 21 วันขึ ้นไป
เก็บค่าใช้ จา่ ย ท่านละ 10,000 บาท
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 7-14 วัน
เก็บค่าใช้ จา่ ย 50% ของราคาทัวร์
ยกเลิกการเดินทางน้ อยกว่า 1-6 วัน
เก็บค่าใช้ จา่ ยทังหมด
้
100% ของราคาทัวร์
ยกเว้ นกรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุดหรื อเทศกาลที่ต้องการันตีมดั จํากับสายการบินหรื อค่ามัดจําที่พกั โดยตรงหรื อโดยการผ่าน
ตัวแทนในประเทศหรื อต่างประเทศและไม่อาจขอคืนเงินได้ รวมถึงเที่ยวบินพิเศษเช่น Extra Flight และ Charter Flight จะไม่
มีการคืนเงินมัดจํา หรื อค่าทัวร์ ทงหมดเนื
ั้
่องจากค่าตัว๋ เป็ นการเหมาจ่ายในเที่ยวบินนันๆ
้
หมายเหตุ
 บริ ษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์การเปลี่ยนแปลงโปรแกรม ราคา และเงื่อนไขทังหมดโดยมิ
้
ต้องแจ้ งให้ ทราบล่วงหน้ า
 บริ ษัทฯ มีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์ นี ้ เมื่อเกิดเหตุสดุ วิสยั จนไม่อาจแก้ ไขได้
 รายการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม เนื่องจากความล่าช้ าของสายการบินเหตุการณ์ทางการเมืองและ
ภัยธรรมชาติ ฯลฯ ที่อยูน่ อกเหนือการควบคุมของทางบริ ษัทฯโดยจะคํานึงถึงความปลอดภัยของผู้เดินทางเป็ นสําคัญ
 บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเข้ าเมือง ห้ ามผู้เดินทางเข้ าประเทศเนื่องจากมีสิ่งของห้ ามนําเข้ า
ประเทศ เอกสารเดินทางไม่ถกู ต้ องหรื อความประพฤติส่อไปในทางเสื่อมเสียหรื อด้ วยเหตุผลใด ๆ ก็ตามที่กองตรวจ
คนเข้ าเมืองพิจารณาแล้ ว ทางบริษัทฯ ไม่อาจคืนเงินให้ ท่านได้ ไม่วา่ จํานวนทังหมด
้
หรื อ บางส่วน
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 รายการนี ้เป็ นเพียงข้ อเสนอที่ต้องได้ รับการยืนยันจากบริษัทฯอีกครัง้ หนึง่ หลังจากได้ สํารองที่นงั่ บนเครื่ อง และ
โรงแรมที่พกั ในต่างประเทศเป็ นที่เรี ยบร้ อย แต่อย่างไรก็ตามรายการนี ้อาจเปลี่ยนแปลงได้ ตามความเหมาะสม
 บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเข้ าเมืองของประเทศไทย งดออกเอกสารเข้ าเมืองให้ กบั ชาวต่างชาติ
หรื อ คนต่างด้ าวที่พํานักอยูใ่ นประเทศไทย
 การไม่รับประทานอาหารบางมื ้อไม่เที่ยวตามรายการ ไม่สามารถขอหักค่าบริการคืนได้ เพราะการชําระค่าทัวร์ เป็ นไป
ในลักษณะเหมาจ่าย
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