
 

 

แคชเมยีร์ดนิแดนแห่งสวรรค์ ใต้อ้อมกอดแห่งขุนเขาหิมาลยั 

ระยะเวลา 6 วนั 4 คืน โดยสายการบิน Spicejet (SG) 

วนัเดนิทาง 10 - 15 สิงหาคม 2565 

ท่านละ 29,900 บาท (ไม่รวมวซ่ีา) 
วนัท่ี 1 กรงุเทพมหานคร - กรงุนิวเดลลี – ศรีนาคา 

00.45 น. คณะเดินทางพบกนั ณ สนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ ชัน้ผู้ โดยสารขาออก เพ่ือท า 
การเช็คอินและรับบัตรโดยสาร โดยมีเจ้าหน้าท่ีของบริษัท... ให้การต้อนรับและดูแล
เร่ืองสมัภาระ 

03.45 น. คณะเดินทางออกจาก สนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ สู่ กรุงนิวเดลลี โดยสารการบิน 
Spicejet เท่ียวบนิท่ี SG741 

06.20 น. คณะเดินทางถึง สนามบินนานาชาติอินทิราคานธี กรุงนิวเดลลี หลงัจากเสร็จพิธีการ
ตรวจคนเข้าเมือง และตรวจเช็คกระเป๋าเดนิทางและสมัภาระเรียบร้อยแล้ว... 

 บริการอาหารเช้า แซนวิชและเคร่ืองดื่ม 

 จากนัน้น าท่านเดนิทางตอ่ไปยงัเมืองศรีนาคา  (มีบริการข้าวเหนียวหมทูอด ระหว่างรอ
ตอ่เคร่ือง ณ ภายในสนามบนิภายในประเทศ) 

09.25 น. คณะเดินทางออกจาก สนามบินนานาชาติอินทิราคานธี สู่ เมืองศรีนาคา  โดยสารการ
บนิ Spicejet เท่ียวบนิท่ี SG8963 

11.00 น. คณะเดินทางถึง สนามบินเมืองศรีนาคา หลงัเสร็จพิธีการตรวจคนเข้าเมือง ศลุกากร 
และตรวจสอบสมัภาระเรียบร้อยแล้ว...  

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารท้องถ่ิน 

บา่ย จากนัน้ ส ว น นิ ช า ท  (Nishat 

Garden) ซึ่ ง ถื อ ไ ด้ ว่ า เ ป็ น ส วน ส าห รับ
พกัผ่อนท่ีมีขนาดใหญ่ท่ีสุดในรัฐจมัมแูอนด์
แคชเมียร์ และเป็นสวนท่ีมีฉากหลงัของสวน
แห่งนีต้ิดกับเทือกเขาซาร์วาวาลท่ีมีความ
ยิ่งใหญ่และมีหิมะปกคลุม นอกจากนีย้ังมี



 

 

ต้นเมเปิล้ขนาดใหญ่ท่ีมีอายุยาวนานกว่า 400 ปี โดยสวนแห่งนีถู้กสร้างขึน้โดยพระ
บญัชาของพระเจ้าอาซาฟข่าน เพ่ือมอบเป็นของขวญัให้กบั พระนางนูรชาฮาน ผู้ เป็น
น้องสาว 

จากนัน้ น าท่านชม มัสยดิจามา  (Jama Masjid)  มสัยิดแหง่นีมี้สถาปัตยกรรมเป็นเอกลกัษณ์ 
และมีประวตัิศาสตร์อนัยาวนานคูก่บัแคชเมียร์ เน่ืองจากมสัยิดจามาได้รับการบนัทึกไว้
ว่าสร้างมาตัง้แต่ราวปลายคริสต์ศตวรรษ ท่ี 14 จนกระทั่งแล้วเสร็จในช่วงต้น
คริสต์ศตวรรษท่ี 15 ผ่านการบูรณะมา
ห ล าย ค รั ้ง ด้ ว ย  แ ต่ ยั ง ค งลั ก ษณ ะ
สถาปัตยกรรมท่ีโดดเด่นแปลกตาเอาไว้ 
คือมีโครงสร้างเป็นหอคอยทรงพีรามิด 
และมียอดแหลมคล้ายกับเจดีย์  และ
ได้รับการสันนิษฐานว่าอาจปรับแบบมา
จากศาสนสถานเดิมในดินแดนแถบนีซ้ึ่งเป็นศาสนาพุทธและฮินดผูสมกัน นอกจากนี ้
มสัยิดจามา ยังมีระเบียงโดยรอบทัง้ส่ีด้าน และกึ่งกลางของระเบียงทัง้ส่ีด้านจะมีซุ้ม
ประตทูางเข้า 

เย็น น าท่านเดินทางสู่ ท่ีพัก ณ Deluxe House Boat พร้อมรับประทานอาหารเย็น ณ 
ห้องอาหารบนบ้านเรือ 

 

วนัท่ี 2 ศรีนาคา – พาฮาลแกม - ศรีนาคา 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารบนบ้านเรือ 

 น าท่านออกเดินทางสู่ เมืองพาฮาลแกม หรือ “หบุเขาแกะ”  เน่ืองจากแตเ่ดิมเคยเป็น
หมู่บ้านของคนเลีย้งแกะ นอกจากนัน้เมืองพาฮาลแกมยงัเป็นแหล่งปลกูหญ้าฝร่ังท่ีมี
สรรพคณุชว่ยลดโคเลสเตอรอลในร่างกาย ซึง่เป็นสินค้าขึน้ช่ือท่ีมีขายอยูท่ัว่แคชเมียร์ 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารท้องถ่ิน 

 ชมความสวยงามของธรรมชาติ  ซึ่ง เมืองพาฮาลแกมได้รับสมญานามว่าเป็น 
"สวิสเซอร์แลนด์แห่งอินเดีย" อิสระให้ท่านเพลิดเพลินไปกับกิจกรรมมากมาย อาทิเช่น 
ข่ีม้าชมธรรมชาติ กิจกรรมกีฬาทางน า้ เป็นต้น หรือเก็บภาพความประทับใจไว้เป็นท่ี
ระลึกตามอธัยาศยั (โปรแกรมนีย้ังไม่รวมค่าข่ีม้าในเมืองพาฮาลแกม ซึ่งมีอัตรา
ค่าบริการ USD 14 / ท่าน)  



 

 

  

 จากนัน้อิสระให้ท่านเลือกสินค้า ของท่ีระลกึในการมาเยือนพาฮาลแกมในครัง้นี ้หรือจะ
เป็นของฝากแก่คนท่ีคณุรักและคดิถึง ณ ตลาดท้องถิ่นในเมืองพาฮาลแกม 

 ได้เวลาสมควร น าท่านเดินทางกลับสู่ เมืองศรีนาคา อิสระให้ท่านเพลิดเพลินกับวิว
ทิวทศัน์และวิถีชีวิตของชาวแคชเมียร์ 

ค ่า น าท่านเดินทางสู่ ท่ีพัก ณ Deluxe House Boat พร้อมรับประทานอาหารเย็น ณ 
ห้องอาหารบนบ้านเรือ 

 

วนัท่ี 3 เมืองศรีนาคา – เมืองกลุมารค์ – เมืองศรีนาคา 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารบนบ้านเรือ 

หลงัอาหาร น าท่านเดินทางสู่ เมืองกุลมาร์ค หรือ
เมืองท่ีถกูขนานนามว่า “ทุ่งแห่งดอกไม้”  
ถือเป็นเมืองท่ีมีความส าคัญทางด้าน
การท่องเท่ียวของแคชเมียร์ ท่ีเหมาะกับ
การเดินทางมาพักร้อน  หาอากาศท่ี
หนาวเย็น และมีทัศนียภาพของหุบเขา
และธรรมชาติอนัสวยงามโอบล้อมเมือง
แหง่นี ้

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารท้องถ่ิน 

จากนัน้ น าท่านไปยัง สถานีเคเบิลคาร์ เพ่ือนั่ง
กระเช้าลอยฟ้าขึน้ไปยงัสถานีกงโดรีบน
เขาอัฟฟาร์วัต เฟสท่ี 1 ด้วยระยะทาง
ประมาณ 4 กิโลเมตร (หากท่านต้องการ
ขึน้ถึงยอดเขาจะต้องนั่งกระเช้าเฟสท่ี 2 
ขึ น้ สู่ ย อด เข า เป็ น ระย ะท างกว่ า  5 
กิโลเมตร)  ซึ่งถือได้ว่าเป็นเส้นทางท่ีสวย



 

 

ท่ีสุดและสูงท่ีสุดแห่งหนึ่งของเอเชีย เม่ือเดินทางถึงท่ีหมายสิ่งท่ีท่านจะได้พบคือ 
บรรยากาศและทศันียภาพแบบพาโนรามาอนัสวยงามบนเขาอฟัฟาร์วตั ถ้าหากท้องฟ้า
แจ่มใส ก็จะสามารถมองเห็นยอดเขานันกา พาร์บัต (Nanga Parbat) ของเทือกเขา
หิมาลยั (โปรแกรมนีร้วมค่าบริการเคเบิลคาร์ถงึเฟสที่ 1 เท่านัน้) 

 อิสระให้ท่านเพลิดเพลินกับกิจกรรมมากมาย อาทิเช่น เล่นสกี เล่นเล่ือนหิมะ (ท่าน
สามารถเล่นสกีหรือเล่นลากเล่ือนหิมะได้ระหว่างเดือนมี.ค.-เม.ย. ค่าเล่นสกี
และลากเล่ือนหิมะ ไม่รวมในค่าทัวร์ ราคาประมาณ 10 เหรียญดอลล่าสหรัฐ) 
หรือเก็บภาพความประทบัใจไว้เป็นท่ีระลกึตามอธัยาศยั ได้เวลาสมควรน าทา่นเดนิทาง
กลับสู่เมืองศรีนาคา อิสระให้ท่านเพลิดเพลินกับวิวทิวทัศน์และวิถีชีวิตของชาวแคช
เมียร์ 

เย็น น าท่านเดินทางสู่ ท่ีพัก  ณ Deluxe House Boat พร้อมรับประทานอาหารเย็น ณ 
ห้องอาหารบนบ้านเรือ 

วนัท่ี 4 เมืองศรีนาคา – เมืองโซนามารค์ – เมืองศรีนาคา 

07.00 น.  บริการอาหารเช้า ณ โรงแรมบ้านเรือ 

08.00 น.  น าท่านเดินทางสู่ โซนามาร์ค (Sonamarg) (ประมาณ 3 ชัว่โมง) อ้อมกอดหิมาลยัท่ีโซนา
มาร์คท้องทุ่งแห่งทองค า Meadow of gold แห่งแคชเมียร์ สูงกว่าระดับน า้ทะเล 2,740 
เมตร เป็นแหล่งท่องเท่ียวอันมีวิวทิวทัศน์อนัสวยงาม อยู่บนเส้นทางระหว่างเมืองศรี
นาคากบัเมืองเลห์ ในบริเวณหบุเขาโซนามาร์กนีมี้ธารน า้แข็งสีขาวบริสทุธิท่ีปกคลมุอยู่
ตามลาดไหล่เขา อีกทัง้เทือกเขาหิมะท่ีสะท้อนแสงแดดเป็นประกายสีทอง จึงเป็นท่ีมา
ของช่ือ โซนามาร์ค และยงัมีเทือกเขาหิมาลัยเป็นฉากหลงั ท่ีเรียกขานตามท้องถ่ินว่า 
ทาจิวาส ภูเขาซึ่งปกคลุมไปด้วยหิมะตลอดปี มีแม่น า้สินธุ ลดเลีย้วผ่านหุบเขาในอีก
ฟากของถนน “โซนามาร์ค” เป็นสถานีเร่ิมต้นท่ีจะมุ่งหน้าไปยงัลาดคัห์ หรือเป็นรู้จกักนัดี
ในช่ือว่า “ประตสูู่ลาดคัห์” เส้นทางนีจ้ะเป็นเส้นทางท่ีมีทิวทศัน์สวยงาม ตลอดสองข้าง
ทาง ยงัมี “ธารน า้แข็งกราเซีย” (Thajiwas Glacier) ท่ีเกิดจากการทบัถมของหิมะมายาวนาน 
ละลายเป็นธารน า้แข็งตามแนวเขา....ตลอดเส้นทางจงึเป็นเส้นทางท่ีให้ขบัรถไปถ่ายรูป
ไป...เลยทีเดียวเท่ียง บริการอาหารกลางวัน แบบปิกนิก กลางภูเขาหิมะ ชมวิวท่ี
กว้างไกลชนิดกล้องเก็บไมห่มด 

เท่ียง  บริการอาหารกลางวนั แบบปิกนิก 

บา่ย  น าท่านเท่ียว ชม กราเซียนํา้แข็งโซนามาร์ค อิสระเดินชมธรรมชาติสัมผัสอากาศ
สบายๆ ชมวิวภูเขาท่ีปกคลุมด้วยหิมะและสองฟากฝ่ังถนนท่ีเต็มไปด้วยธารน า้แข็ง 
ถนนบางช่วงต้องตดัผ่านช่องน า้แข็งขนาดใหญ่ ท่ีน่ีจะมีกิจกรรมแบบแคชเมียร์ให้ท่าน
ได้ลองหาประสบการณ์ (ในช่วงฤดูหนาวธ.ค. – เม.ย.)โปรแกรมแนะน า ...ท่านท่ี



 

 

หลงใหลในธรรมชาติ สามารถข่ีม้าชมความงามของกลาเซียร์อย่างไกล้ชิดมากขึน้ หรือ 
สนกุการ 

 นัง่คา่ข่ีม้า 500-600 รูปี (ไม่รวมในคา่ทวัร์ โปรดสอบถามรายละเอียดจากหวัหน้าทวัร์) 
ได้เวลาพอสมควรเดนิทางกลบัสูศ่รีนาคา 

 

หลงัจากนัน้ น าท่านสัมผัสความงามของ สวนตามสไตล์โมกุล (Mughal Garden) ท่ีมีช่ือเสียง
ท่ีสุดในเมืองศรีนาคา อนัได้แก่ น าท่านเท่ียวชม สวนชาลิมาร์ (Shalimar Garden) 
หรือสวนแหง่ความรัก ซึ่งเป็นสวนท่ีตัง้อยู ่ณ เชิงเขาท่ีทอดยาวไปยงัทะเลสาบเบือ้งหน้า 
ซึง่สวนแหง่นีย้งัแสดงให้เห็นถึงภมูิปัญญาของคนสมยัโบราณ ท่ีมีการสร้างน า้พเุรียงกนั
เป็นแนวยาว และใช้แรงดนัน า้ท่ีไหลลงมาจากภูเขา ประกอบกับการตกแต่งสวนท่ีมี
ดอกไม้นานาพนัธุ์แขง่กนัเบง่บานอวดสีสนัอนัสวยงาม  

เย็น น าท่านเดินทางสู่ ท่ีพัก  ณ Deluxe House Boat พร้อมรับประทานอาหารเย็น ณ 
ห้องอาหารบนบ้านเรือ 

 

วนัท่ี 5 เมืองศรีนาคา – กรงุนิวเดลลี – กรุงเทพฯ 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารบนบ้านเรือ 

หลงัอาหาร น าท่านเดินทางสู่ สนามบินศรีนาคา เพ่ือเดนิทางสู่ กรุงนิวเดลลี โดยมีเจ้าหน้าท่ีของ
บริษัทฯ คอยอ านวยความสะดวกจดัเตรียมเอกสารการเดนิทางและสมัภาระให้กบัทา่น 

11.55 น.  คณะออกเดินทางจาก สนามบินศรีนาคา สู่กรุงนิวเดลลี โดยสายการบิน Spicejet 
เท่ียวบนิท่ี SG8374 

กรุงนิวเดลลี  เมืองหลวงเก่าแก่ของอินเดีย ประมาณการณ์ว่าก่อสร้างเม่ือ 5,000 ปีก่อนคริสตกาล 
ส่วนสิ่งก่อสร้างท่ีเก่าแก่ท่ีสุดท่ีค้นพบในปัจจุบันมีอายุประมาณ 300 ปีก่อนคริสตกาล 
มีเมืองโบราณหลายแห่งถูกขุดพบในเขตการปกครองเดลลีในปัจจุบนั พืน้ท่ีเขตเดลลี
เป็นศูนย์กลางการปกครองของอาณาจักรอินเดียโบราณถึง 7 อาณาจักร หลังจาก
อังกฤษได้ยึดครองอินเดียเม่ือ คริสต์ศักราช 1857 ได้ย้ายเมืองหลวงไปยังเมือง



 

 

โคลคตัต้า แตเ่ดลลีก็ได้กลบัมาเป็นเมืองหลวงอีกครัง้ใน คริสต์ศกัราช 1911 โดยมีการ
สร้างเมืองใหมข่ึน้มา และใช้ช่ือวา่ “นิวเดลลี” 

13.35 น. คณะเดินทางถึง สนามบินนานาชาติอินทิราคานธี หลังเสร็จพิธีการตรวจคนเข้า
เมืองศลุกากร และตรวจสอบสมัภาระเรียบร้อยแล้ว...  

 ***รอตอ่เคร่ือง***  

21.10 น.  ออกเดนิทางสูก่รุงเทพ ฯ โดยสายการบนิ Spicejet เท่ียวบนิท่ี SG740 

 

วนัท่ี 6 กรงุเทพฯ 

02.45 น. คณะเดนิทางกลบัถึง กรุงเทพมหานคร โดยสวสัดภิาพ 

 

***หมายเหตุ*** ก าหนดการเดินทางและเวลานีอ้าจเปลี่ยนแปลงได้ตามความจ าเป็นและตามตารางของสาย

การบินทีใ่ช้เดินทาง ( ราคาดังกล่าวข้างต้นสามารถเปลีย่นแปลงได้ตามความเหมาะสม ทั้งนีขึ้น้อยู่กบัสภาวะ

ค่าเงินบาททีไ่ม่คงทีแ่ละกรณีสายการบินมีการเรียกเกบ็ค่าน า้มันเพิม่เติมจากราคาทีก่ าหนดไว้ ) 

เอกสารทีใ่ช้ในการเดินทาง  

-   พาสปอร์ต มีอายไุม่นอ้ยกวา่ 6 เดือน ในวนัเดินทาง 

-   รูปถ่ายสี 2 x 2 น้ิว 2 ใบ หนา้ตรง ฉากหลงัสีขาวเท่านั้น 

-   ส าเนาบตัรประชาชน  และ ส าเนาทะเบียนบา้น 

-   พระภิกษุ มีส าเนาใบสุทธิ 

ค่าบริการนี้รวม 

1. ตัว๋เคร่ืองบินชั้นนกัท่องเท่ียว เส้นทาง กรุงเทพฯ – นิวเดลลี – ศรีนาคา - นิวเดลลี- กรุงเทพฯ 
2. ภาษีสนามบินสุวรรณภูมิและท่ีอินเดีย 
3. ท่ีพกั และอาหารตามท่ีระบุในรายการ 
4. รถปรับอากาศพร้อมพนกังานขบัรถผูช้  านาญเส้นทางน าเท่ียวตามรายการ 
5. ค่าธรรมเนียมในการเขา้ชมสถานท่ีท่องเท่ียวตามท่ีระบุไวใ้นรายการ 
6. น ้าหนกัสัมภาระท่านละไม่เกิน 15 กิโลกรัม 
7. ประกนัอุบติัเหตุการเดินทาง กรณีการเสียชีวติ วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท 

 
 



 

 

อตัราตอนต้นไม่รวม 

1. ค่าธรรมเนียมในการท าหนงัสือเดินทางและค่าท าใบอนุญาตกลบัเขา้ประเทศของคนต่างชาติหรือคนต่างดา้ว 
2. ค่าธรรมเนียมวซ่ีาประเทศอินเดีย ท่านละ 1,800 บาท 
3. ค่าน ้าหนกัของกระเป๋าเดินทางในกรณีท่ีเกินกวา่สายการบินก าหนด 
4. ค่าทิปคนช่วยยกกระเป๋าตามสถานท่ีต่างๆ 
5. ค่าทิปคนขบัรถ เด็กรถ และมคัคุเทศกท์อ้งถ่ิน ท่านละ 1,500 บาท 
6. ค่าทิปหวัหนา้ทวัร์ไทย แลว้แต่ความพึงพอใจในบริการ 

 
เง่ือนไขการส ารองทีน่ั่ง 

 จองมดัจ าท่านละ 20,000  บาท  และค่าวซ่ีาอินเดีย 1,800 บาท  พร้อมหนา้พาสปอร์ต   

 ช าระค่าทวัร์ส่วนท่ีเหลือ จะเรียกเก็บก่อนเดินทางไม่นอ้ยกวา่ 30 วนั 

เง่ือนไขการยกเลกิ 

1. ภายใน 20 วนัก่อนการเดินทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงินค่าเดินทางทั้งหมด 
2. ภายใน 30 วนัก่อนการเดินทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิ คืนเงินค่าเดินทางเพียง 50% 
3. ภายใน 45 วนัก่อนการเดินทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิ ไม่คืนเงินค่ามดัจ า 20,000 บาท  

 
เง่ือนไขต่าง ๆ 

1. บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการในทวัร์น้ี เม่ือเกิดเหตุสุดวสิัยจนไม่อาจ
แกไ้ขได ้
2. บริษทัฯ ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ท่ีเกิดจากสายการบิน เหตุการณ์ทางการเมือง และภยั   
ธรรมชาติ ฯลฯ ท่ีอยูน่อกเหนือการควบคุมของทางบริษทัฯ หรือค่าใชจ่้ายเพิ่มท่ีเกิดข้ึนตรงหรือทางออ้ม เช่น 
การเจบ็ป่วย การถูกท าร้าย การสูญหาย ความล่าชา้ หรือจากอุบติัเหตุต่าง ๆทั้งน้ี บริษทัฯ จะค านึงถึงความ
ปลอดภยัและความสะดวกของผูเ้ดินทางเป็นส าคญั 
3. บริษทัฯ จะไม่รับผดิชอบในกรณีท่ีกองตรวจคนเขา้เมือง หา้มผูเ้ดินทางเขา้ประเทศ เน่ืองจากมีส่ิงผดิ
กฎหมาย หรือส่ิงของหา้มน าเขา้ประเทศ เอกสารเดินทางไม่ถูกตอ้ง หรือความประพฤติส่อไปในทางเส่ือม
เสีย หรือดว้ยเหตุผลใดๆ ก็ตามท่ีกองตรวจคนเขา้เมืองพิจารณาแลว้ ทางบริษทัฯ ไม่อาจคืนเงินใหท้่านได ้
4. รายการอาจมีการเปล่ียนแปลงตามความเหมาะสม เน่ืองจากความล่าชา้ของสายการบิน โรงแรมท่ีพกัใน
ต่างประเทศ เหตุการณ์ทางการเมือง และภยัธรรมชาติ ฯลฯ ท่ีอยูน่อกเหนือการควบคุมของทางบริษทัฯ หรือ 
ค่าใชจ่้ายเพิ่มเติมท่ีเกิดข้ึนทางตรง หรือทางออ้ม เช่น การเจบ็ป่วย การถูกท าร้าย การสูญหาย ความล่าชา้ 
หรือ จากอุบติัเหตุต่างๆ ทั้งน้ี บริษทัฯ จะค านึงถึงความปลอดภยัและความสะดวกของผูเ้ดินทางเป็นส าคญั 



 

 

5. รายการน้ีเป็นเพียงขอ้เสนอท่ีตอ้งไดรั้บการยนืยนัจากบริษทัฯอีกคร้ังหน่ึง หลงัจากไดส้ ารองท่ีนัง่บน
เคร่ือง และโรงแรมท่ีพกัในต่างประเทศเป็นท่ีเรียบร้อย แต่อยา่งไรก็ตามรายการน้ีอาจเปล่ียนแปลงไดต้าม
ความเหมาะสม 
6. บริษทัฯ จะไม่รับผดิชอบในกรณีท่ีกองตรวจคนเขา้เมืองของประเทศไทย งดออกเอกสารเขา้เมืองใหก้บั
ชาวต่างชาติ หรือ คนต่างดา้วท่ีพ  านกัอยูใ่นประเทศไทย 
7. การไม่รับประทานอาหารบางม้ือไม่เท่ียวตามรายการ ไม่สามารถขอหกัค่าบริการคืนได ้เพราะการช าระค่า
ทวัร์เป็นไปในลกัษณะเหมาจ่าย 
 


