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แคชเมียร ์สวรรคบ์นดนิ 
ศรีนาคา – ทะเลสาบดาล – พาฮาลแกม – กุลมารค์ 

วันที ่3 – 9 มิถุนายน พ.ศ.2566 (7 วัน 5 คนื) 
 

สุขนิยมทัวร ์ขอน ำทำ่นเดินทำงสู ่สวรรคบ์นดนิ แคชเมียร ์ ดินแดนใตข้อบหิมำลยั หรอืที่นกัทอ่งเที่ยวอปุมำกนัวำ่  
สวิตเซอรแ์ลนดใ์นดินแดนภารตะ....สมัผสัวิถีชีวติแบบ “ชาวบ้านเรือแห่งเมืองศรีนาคา” ทำ่มกลำงทะเลสำบ ขนุเขำ นก
นำนำพนัธุแ์ละวิถีชีวิตกำรคำ้ขำยของชำวแคชเมียร ์ พรอ้มสมัผสัธรรมชำติทีง่ดงำมของ เมอืงกุลมารค์  ดินแดนทุง่หญำ้และ
ดอกไม ้และ เมืองพาฮาลแกมหรอืหบุเขำแกะ สมัผสับรรยำกำศป่ำสนขนำดใหญ่และหมูบ่ำ้นท่ีมีวิถีชีวติแบบพืน้บำ้นของชำว
แคชเมียร ์

 

วันแรกของการเดนิทาง  กรุงเทพฯ – เดลลี – ศรีนาคา     (1) 

 
05.00 น. พรอ้มกนัท่ี ท่าอากาศยานสุวรรณภมิู เคานเ์ตอรเ์ช็คอนิ สายการบินไทย ชัน้ 4 ประตู 3 เคานเ์ตอร ์D  

พบทีมงำน สุขนิยมทัวร ์รออ ำนวยควำมสะดวกดำ้นสมัภำระและเอกสำรกำรเดินทำง 
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07.35 น. ออกเดินทำงสู ่กรุงเดลลี ประเทศอินเดีย โดย สายการบินไทย เที่ยวบิน TG 323 

(ใชเ้วลำบินประมำณ 4.30 ชั่วโมง) 
10.35 น. ถึง ท่าอากาศยานอนิทิราคานธี กรุงเดลลี (เวลำทอ้งถ่ินประเทศอินเดียชำ้กวำ่ประเทศไทย 1 ชั่วโมง 30 

นำที) หลงัผำ่นพิธีกำรตรวจคนเขำ้เมืองและศลุกำกรแลว้ รบัประทำนอำหำรเที่ยง ณ สนำมบิน 
 จำกนัน้น ำทำ่นผำ่นขัน้ตอนกำรเช็คอินเที่ยวบินภำยในประเทศ 
14.50 น. เดินทำงสู ่ศรีนาคา เมืองหลวงของแควน้จำมมแูละแคชเมียร ์โดย สายการบนิอนิดิโก แอรไ์ลน ์เที่ยวบนิ 6E 

6816 (ใชเ้วลำบินประมำณ 1.30 ชั่วโมง) 
16.20 น. เดินทำงถงึ สนามบนิศรีนาคา เมืองหลวงฤดรูอ้นของแควน้จำมม ู- แคชเมียร ์คือ เมืองแหง่ทะเลสำบ เรอืกสวน 

และสิง่ปลกูสรำ้งที่มคีวำมสวยงำมเหมือนภำพวำด ศรนีำคำตัง้อยู่ ณ ใจกลำงของหบุเขำแคชเมยีรท์ี่ระดบัควำม
สงู 1,730 เมตร มีทิวทศันส์วยงำมยิ่งสำมำรถเยีย่มชมไดท้ัง้ปี น าท่านเปลี่ยนการเดนิทางเป็นรถตู้ INNOVA  
(น่ังคันละ 3-4 ท่านตอ่คนั) 

 เดินทำงเขำ้สูท่ี่พกั HOTEL RADISSON, SRINAGAR ***** หรือเทียบเท่า 
ค ่ำ รบัประทำนอำหำรค ่ำ ณ หอ้งอำหำรของโรงแรม 

วันที่สองของการเดนิทาง  ศรีนาคา – สวนชาลิมาร ์– มัสยดิขาว – ทะเลสาบดาล – ล่องเรือชิคาร่า (2) 

 
เชำ้ รบัประทำนอำหำรเชำ้ ณ หอ้งอำหำรของโรงแรม 

น ำทำ่นชม สวนชาลิมาร ์ที่สรำ้งขึน้สมยัรำชวงศโ์มกลุในเมืองศรนีำคำ แคชเมยีรเ์ป็นแควน้ท่ีมช่ืีอเสยีงในกำรจดั
สวนตำมแบบสมยัของรำชวงศโ์มกลุ เนื่องจำก
ภมูิอำกำศเย็นเหมำะสมในกำรเจรญิเติบโต
ของตน้ไมด้อกไม ้ จึงกลำยเป็นท่ีประทบั
พกัผอ่นของกษัตรยิร์ำชวงศโ์มกลุในอดีต สวน
ชำลมิำรแ์หง่นีเ้ป็นสวนแหง่ควำมรกั สรำ้งโดย
จกัรพรรดิชำฮงัคี ช่วงน ำ้หลำก น ำ้พภุำยใน
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สวนเกิดขึน้ไดโ้ดยแรงดนัน ำ้ธรรมชำติทีม่ำจำกภเูขำ ในชว่งฤดรูอ้น จะไดพ้บดอกไมน้ำนำพรรณ รวมทัง้ตน้ชีนำ่ร ์
(ช่ือตน้ไมท้ีเ่รยีกตำมทอ้งถ่ิน) หรอืเมเป้ิล ซึง่ใบจะมีขนำดใหญ่กวำ่เมเป้ิลในเมืองไทย ล ำตน้มีขนำดใหญ่มำก 
บำงตน้มีอำยกุวำ่ 300-400 ปี  

เที่ยง รบัประทำนอำหำรกลำงวนั ณ รำ้นอำหำรทอ้งถ่ิน  
บำ่ย น ำทำ่นชม มัสยดิขาว สถำนท่ีเก็บเสน้ผมของศำสดำโมฮมัหมดั เป็นท่ีเคำรพของชำวแคชเมียรท์ีน่บัถือศำสนำ

อิสลำม จำกนัน้น ำทำ่นเดินชมสนิคำ้พืน้เมือง ผำ้พนัคอแคชเมียร ์สนิคำ้อนัขึน้ช่ือของเมือง ชมตลำดทอ้งถ่ิน และ
ชิมโรตีขนำดใหญ่ทีเ่ป็นอำหำรยอดนิยมของชำวแคชเมียร ์
จากน้ันน าท่านลอ่งเรือชคิาร่า เรอืพำยโบรำณ เป็นพำหนะส ำหรบัท ำมำหำกิน
ของชำวแคชเมียรท์ี่มีบำ้นเรอืนอยูร่มิน ำ้ ชมววิทิวทศันข์องทะเลสำบ ทำ่มกลำง
บรรยำกำศโรแมนติกใน ทะเลสาบดาล (DAL LAKE) ทะเลสำบท่ีใหญ่ที่สดุใน
แคชเมียร ์  ทะเลสำบแหง่นีกิ้นเนือ้ที่มำกถงึ 18 ตำรำงกิโลเมตร พืน้ท่ีสว่นใหญ่
นอกจำกจะปกคลมุดว้ยน ำ้แลว้ ยงัเป็นสว่นท่ีเป็นสวนลอยน ำ้ ที่ชำวบำ้นนิยมปลกู
ดอกไม ้ โดยเฉพำะดอกบวั และผกัผลไมอ้ีกหลำยชนิด ก่อนจะเก็บผลผลติ และลอ่งเรอืน ำผลผลติที่ไดม้ำ
จ ำหนำ่ยที่ตลำดลอยน ำ้ ซึง่จะเตม็ไปดว้ยเรอืสนิคำ้มำกมำย 

 น ำทำ่นเดินทำงเขำ้สูท่ี่พกั DELUXE HOUSEBOAT หรือเทียบเท่า อิสระพกัผอ่นกบับรรยำกำศที่พกับนเรอื
บำ้น ซึง่จะขำดเสยีไมไ่ดค้ือ พอ่คำ้ ที่เพียรพยำยำมเสนอขำยสนิคำ้พืน้เมืองใหแ้ก่ทำ่น ไมว่ำ่จะเป็น สนิคำ้ที่ระลกึ
ที่ท ำมำจำกกระดำษอดั หรอื PAPER MACHE, ไมแ้กะสลกั, ผำ้คลมุไหล,่ สรอ้ย ก ำไร และหำกทำ่นไมม่ีเงินรูปี 
ยงัสำมำรถแลกกบันำยธนำคำรซึง่ลอยเรอื (ธนำคำรเคลือ่นท่ี) คอยใหบ้รกิำรทำ่นได ้

ค ่ำ รบัประทำนอำหำรค ่ำ ณ บำ้นเรอื 
 “บ้านเรือ” (HOUSEBOAT) ที่ทะเลสำบดำล มีช่ือเสยีงโดง่ดงัไปทั่วโลก บำ้นเรอืเหลำ่นีถ้กูสรำ้งใหเ้ป็นเรอืและที่

พกัในเวลำเดียวกนั เกิดแตใ่นสมยัที่องักฤษเขำ้มำอยูใ่นแคชเมียร ์ บำ้นเรอืมีขนำดใหญ่ มีหอ้งนั่งเลน่ พืน้ปดูว้ย
พรมหนำนุม่ มเีตำผิงใชค้วำมรอ้นจำกฟืน มีหอ้งรบัประทำนอำหำรแยกเป็นสดัสว่น เรอื 1 ล ำอำจจะมีหอ้งพกั
แยกออกไปประมำณ 3-4 หอ้ง และมีหอ้งน ำ้ในตวั ในหอ้งพกันอกจำกเตำผิงแลว้ยงัมีผำ้หม่ไฟฟำ้ใหค้วำมอบอุน่ 
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วันที่สามของการเดนิทาง  ศรีนาคา – พาฮาลแกม      (3) 

 
เชำ้ รบัประทำนอำหำรเชำ้ ณ บำ้นเรอื  
 สูเ่มือง พาฮาลแกม (PAHALGAM) หรอื หุบเขาแกะ หำ่งจำกเมืองศรนีำคำไปทำงทิศตะวนัออกประมำณ 87 

กิโลเมตร เป็นเมืองที่มคีวำมสงูจำกระดบัน ำ้ทะเลประมำณ 2,130 เมตร 
เป็นสถำนท่ีที่มช่ืีอเสยีงที่สดุของอตุสำหกรรมภำพยนตรอ์ินเดีย ระหวำ่ง
สองขำ้งทำง จะผำ่นพบวถีิชีวิตของชำวแคชเมียรท์ี่หลำกหลำย เชน่ 
หมูบ่ำ้นท ำครกหิน หมู่บำ้นท ำไมต้ีครกิเก็ต กีฬำยอดนยิมของชำวแคชเมียร ์
ซึง่ไมน้ีท้  ำจำกตน้หลวิ (WILLOW TREE) นอกจำกนัน้ ยงัมีทุง่ดอกมสัตำรด์
ในฤดใูบไมผ้ล ิ สว่นฤดใูบไมร้ว่งประมำณเดือนตลุำคม ทอ้งทุง่แหง่นีเ้ป็น
แหลง่ปลกูหญำ้ฝรั่น หรอื SAFFRON ที่ใหญ่ที่สดุ ลกัษณะดอกจะเป็นสมีว่งคลำ้ยดอกอญัชญัเกสรของ
หญำ้ฝรั่นมีสรรพคณุในกำรชว่ยลดคลอเรสเตอรอลไดด้ี    

เที่ยง รบัประทำนอำหำรกลำงวนั ณ รำ้นอำหำรทอ้งถ่ิน 
บำ่ย น ำทำ่น ขี่ม้า (มีคนจงู) ชมควำมงำมของธรรมชำติ หุบเขาพาฮาลแกม ที่มีสำยน ำ้ที่ไหลมำบรรจบกนัเป็นแมน่ ำ้

รดิเดอร ์ป่ำสนขนำดใหญ่และหมูบ่ำ้นท่ีมีวถีิชีวิตแบบพืน้บำ้นของชำวแคชเมยีร ์เสน้ทำงกำรขี่มำ้อำจแตกตำ่งไป
ตำมฤดกูำล บำงชว่งอำจเป็นเสน้ทำงไตเ่ขำสงูชนั กำรขี่มำ้จะใชเ้วลำไป-กลบัประมำณ 1-2 ชั่วโมง (คำ่ขี่มำ้รวม
ในคำ่ทวัร)์ **เนือ่งจากเสน้ทางขีม่า้ในบางช่วงอาจคดเคีย้ว ท่านทีไ่ม่สะดวกขีม่า้ สามารถเดนิชอ้ปป้ิงทีต่ลาด
พืน้เมืองดา้นล่าง 

 น ำทำ่นเขำ้สูท่ี่พกั HOTEL RADDISON GOLF VIEW, PAHALGRAM ***** หรือเทียบเท่า 

ค ่ำ รบัประทำนอำหำรค ่ำ ณ หอ้งอำหำรของโรงแรม 
 
 
 
 
 
 
 
วันที่สี่ของการเดนิทาง  พาฮาลแกม – ศรีนาคา      (4) 

 
เชำ้ รบัประทำนอำหำรเชำ้ ณ หอ้งอำหำรของโรงแรม 
 ใหท้ำ่นผอ่นคลำยกบับรรยำกำศเมืองตำกอำกำศพำฮำลแกม เที่ยวชมหมูบ่ำ้นพำฮำลแกม 
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เที่ยง รบัประทำนอำหำรกลำงวนั ณ รำ้นอำหำรทอ้งถ่ิน  
บำ่ย หลงัอำหำรน ำทำ่นออกเดินทำงสู ่ เมืองศรีนาคา ระหวำ่งทำงน ำทำ่นเลอืกชมและเลอืกซือ้ผลติภณัฑห์ญำ้ฝรั่น 

หรอื SAFFRON ชำวแคชเมียร ์ตำมอธัยำศยั   
ค ่ำ รบัประทำนอำหำรค ่ำ ณ หอ้งอำหำรของโรงแรม 
 น ำทำ่นเดินทำงเขำ้สูท่ี่พกั HOTEL VIVANTA BY TAJ, SRINAGAR ***** หรือเทียบเท่า  

วันที่ห้าของการเดนิทาง  ศรีนาคา – กุลมารค์ – ศรีนาคา      (5) 

 
เชำ้ รบัประทำนอำหำรเชำ้ ณ หอ้งอำหำรของโรงแรม 

 น ำทำ่นออกเดินทำงสู ่ยอดเขากุลมารค์ ชำวแคชเมียรก์ลำ่วขำนวำ่ กุลมารค์ GULMARG คือ MEADOW   

 OF FLOWER หรอื ทุ่งหญ้าแห่งดอกไม้ เป็นเสน้ทำงที่มุง่สูช่ำยแดน 
 ปำกีสถำน ระยะทำง 56 กิโลเมตรจำกศรนีำคำ กลุมำรค์เป็นแหลง่ทอ่งเที่ยว 
 ในฤดหูนำว มีระดบัควำมสงู 2,730 เมตร จำกระดบัน ำ้ทะเล ในชว่งฤดรูอ้น 
 ที่น่ีจะเป็นท่ีตัง้ของสนำมกอลฟ์ที่สงูที่สดุในโลก โดยรอบจะพบเห็นกระทอ่ม 
 รูปทรงแบบในเทพนิยำย ซึง่มีป่ำสนอยูเ่บือ้งหลงั ในช่วงฤดหูนำวที่น่ียงัเป็น 
 สถำนท่ีเลน่สกีในฤดหูนำว ท่ีคำ่เช่ำสกีจดัไดว้ำ่ถกูที่สดุก็วำ่ได ้และยงัเป็น 
 สถำนท่ีถ่ำยท ำภำพยนตรอ์ีกดว้ย  

เที่ยง  รบัประทำนอำหำรกลำงวนั ณ รำ้นอำหำรทอ้งถ่ิน  
บำ่ย น ำทำ่น ขึน้เคเบิลคาร ์หรอื กระเชำ้ลอยฟำ้ เฟส 1 สู ่ยอดเขากุลมารค์ 

ระหวำ่งทำงขึน้สูย่อดเขำกลุมำรค์ ทำ่นจะพบเห็นหมูบ่ำ้นยิปซีในเบือ้งลำ่ง ซึง่
จะอพยพไปอยูท่ี่เมืองจำมมใูนช่วงฤดหูนำว และจะกลบัมำอยูอ่ำศยัในชว่งฤดู
รอ้น เมื่อถึงบนยอดเขำกลุมำรค์ ถำ้หำกฟำ้เป็นใจไมม่ีหมอกจดัทำ่นจะได้
ถ่ำยรูปกบัทิวทศันภ์เูขำที่บำงยอดยงัมีหิมะปกคลมุสวยงำมในทกุทิศทำง 
รวมถงึยอดเขำ K2 ที่สงูเป็นอนัดบัสองรองจำกยอดเขำเอเวอรเ์รส (ส ำหรบั
ทำ่นท่ีตอ้งกำรพิชิตยอดเขำกลุมำรค์ที่สงูขึน้ไปอีก สำมำรถซือ้บตัรกอนโดลำ
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ส ำหรบัเฟส 2 ได ้รำคำประมำณ 500 รูปีตอ่ทำ่น ไมร่วมในคำ่ทวัร ์ทัง้นีข้ึน้อยูก่บัสภำพอำกำศ) อิสระใหท้ำ่น
ถ่ำยรูปทิวทศันข์องภเูขำซึง่เป็นสว่นหนึง่ของเทือกเขำหมิำลยั  
สมควรแกเ่วลำน ำทำ่นเดินทำงกลบัสู่ เมืองศรีนาคา 

ค ่ำ รบัประทำนอำหำรค ่ำ ณ หอ้งอำหำรของโรงแรม  
 น ำทำ่นเดินทำงเขำ้สูท่ี่พกั HOTEL VIVANTA BY TAJ, SRINAGAR ***** หรือเทียบเท่า 
 

วันที่หกของการเดนิทาง  ศรีนาคา – เดลลี                                (6) 
 
 เชำ้ตรูน่  ำทำ่นสู ่ ตลาดผักลอยน ้า ในทะเลสำบมีแหลง่คำ้ขำยที่พอ่คำ้ชำยจะพำยเรอืมำซือ้-ขำยผกักนัในเวลำ

เชำ้ตรู ่กำรคำ้ขำยจะเริม่ตัง้แตเ่ชำ้มืดเรือ่ยไปจนฟำ้สำงและตลำดเริม่วำยรำว 7.30 น 
08.00 น. รบัประทำนอำหำรเชำ้ ณ หอ้งอำหำรของโรงแรม 
 
 
 
 
 
 
 
เที่ยง  รบัประทำนอำหำรกลำงวนั ณ รำ้นอำหำรทอ้งถ่ิน  
  หลงัอำหำรออกเดินทำงสูส่นำมบินศรนีำคำ 
14.15 น. ออกเดินทำงสู ่กรุงนิวเดลลี โดย สายการบินอนิดโิก แอรไ์ลน ์เที่ยวบนิ 6E 6816 
16.15 น. เดินทำงถงึ ท่าอากาศยานอนิทริาคานธี  รบัประทำนอำหำรค ่ำ ณ ภตัตำคำรอำหำรจีน  

หลงัอำหำรอิสระใหท้ำ่นไดเ้ลอืกซือ้สนิคำ้ที่หำ้งสรรพสนิคำ้ 
 เมื่อไดเ้วลำสมควรออกเดินทำงกลบัสูส่นำมบิน 
23.30 น. ออกเดินทำงสู ่กรุงเทพฯ โดย สายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 316 (ใชเ้วลำบินประมำณ 4.25 ชั่วโมง) 
 

วันที่เจ็ดของการเดินทาง  เดลลี – กรุงเทพฯ                                                  (7) 
 
05.25 น. เดินทำงถงึ สนามบนิสุวรรณภมิู โดยสวสัดิภำพ  
 

Happiness is here and now 
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อัตราค่าบริการรวม 
 คำ่ที่พกั 5 คืน ในโรงแรมระดบั 4-5 ดำวและ DELUXE HOUSEBOAT (พกัหอ้งละ 2 ทำ่น) 
คำ่ตั๋วเครือ่งบิน เสน้ทำงภำยในประเทศ สายการบินอนิดิโกแอรไ์ลน ์ไป-กลบั เสน้ทำง เดลล ี– ศรนีำคำ 
คำ่อำหำรตำมที่ระบใุนรำยกำร 
คำ่เขำ้ชมสถำนท่ีตำ่งๆ ตำมที่ระบใุนรำยกำร   
คำ่พำหนะเดินทำง รถโคช้ปรบัอำกำศ ระหวำ่งน ำเที่ยวตำมที่ระบใุนรำยกำร 
คำ่วีซำ่ทอ่งเที่ยวประเทศอินเดีย (ONE MONTH E-TOURIST VISA) 

 ประกนัอบุตัิเหตใุนวงเงินทำ่นละ 1,000,000 บำท ตำมเง่ือนไขกรมธรรม ์
 คำ่ไกดท์อ้งถ่ินและหวัหนำ้ทวัรจ์ำกสขุนิยมทวัรอ์  ำนวยควำมสะดวกตลอดกำรเดินทำง 

คำ่ภำษีมลูคำ่เพิม่ 7% (ไมร่วมตั๋วเครือ่งบิน) 
 

อัตราค่าบริการไม่รวม 
ค่าตั๋วเคร่ืองบิน เส้นทางระหว่างประเทศ สายการบินไทย เส้นทาง กรุงเทพฯ – เดลลี – กรุงเทพฯ  
คำ่ธรรมเนียมท ำหนงัสอืเดินทำง  
คำ่ทิปหวัหนำ้ทวัร ์      

 คำ่ใชจ้่ำยสว่นตวั เช่น อำหำรและเครือ่งดื่มที่สั่งพิเศษ / คำ่ซกัรดี / คำ่โทรศพัท ์/ มินิบำรใ์นหอ้งพกั ฯลฯ 
 

หมายเหตุ 
1. บรษัิทฯขอสงวนสทิธ์ิในกำรยกเลกิกำรเดินทำงหรอืเปลีย่นแปลงอตัรำคำ่บรกิำรในกรณีท่ีมจี ำนวนผูร้ว่มเดินทำงนอ้ย

กวำ่ทีก่  ำหนดขำ้งตน้ (ผูใ้หญ่)  
2. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธ์ิ ในกำรเปลีย่นแปลงรำยกำรน ำเท่ียว สำยกำรบิน โรงแรม ตำมควำมเหมำะสม กรณีที่เกิดเหตุ

จ ำเป็น สดุวิสยั อนัเนื่องมำจำกกำรลำ่ชำ้ของสำยกำรบิน เหตกุำรณป์ระทว้งหยดุงำน เหตจุลำจล  อบุตัิเหต ุภยั
ธรรมชำติ โดยทัง้นีจ้ะรกัษำผลประโยชนข์องทำ่นไวใ้หม้ำกที่สดุ  

3. บรษัิทฯขอสงวนสทิธ์ิ ไมร่บัผิดชอบคำ่เสยีหำยในเหตกุำรณท่ี์เกิดจำกสำยกำรบิน ภยัธรรมชำต ิกำรประทว้ง และอื่นๆ
ที่อยูน่อกเหนือกำรควบคมุของทำงบรษัิทฯหรอืคำ่ใชจ้่ำยเพิ่มเติมที่เกิดขึน้ทำงตรง  

Happy price (**ไม่รวมตั๋วเคร่ืองบนิ) ขั้นต ่า  
 จ านวน 12 ทา่น 

ขั้นต ่า  
 จ านวน 15 ทา่น 

ผูใ้หญ่ พกัหอ้งละ 2 ทำ่น  77,900. - บาท 72,900. - บาท 

พกัหอ้งเด่ียวช ำระเพิ่ม ทำ่นละ 28,500. - บาท 

ตั๋วเครื่องบนิ ชัน้ประหยดั ช าระเพิม่ เร่ิมต้น ทำ่นละ 14,500. - บาท 



 

8 
 

4. เนื่องจำกกำรน ำเที่ยวนี ้เป็นกำรช ำระแบบเหมำจ่ำยใหแ้ก่ตวัแทนในตำ่งประเทศ บรษัิทฯขอสงวนสทิธ์ิท่ีจะไมค่ืนเงินท่ี
ทำ่นช ำระมำแลว้ กรณีท่ีทำ่นปฏิเสธ หรอืสละสทิธ์ิ ในบรกิำรท่ีทำงทวัรจ์ดัไวใ้ห ้เวน้แตไ่ดต้กลงลว่งหนำ้ก่อนกำร
เดินทำงและไดร้บักำรยินยอมอยำ่งถกูตอ้งจำกทำงบรษัิทฯเสยีก่อน  

5. บรษัิทฯขอสงวนสทิธ์ิท่ีจะไมร่บัผิดชอบคำ่ใชจ้ำ่ย กรณีท่ีทำ่นถกูปฏิเสธกำรเขำ้ออกประเทศ 
6. บรษัิทฯขอสงวนสทิธ์ิ ในกำรพิจำรณำผูร้ว่มเดินทำงเป็นกรณีพิเศษดงันี ้ 

6.1 ทำ่นท่ีสงสยัวำ่อำจจะลกัลอบเขำ้เมือง 
6.2 ทำ่นท่ีก ำลงัตัง้ครรภ ์อนัเนื่องจำกควำมปลอดภยัควำมตวัทำ่น  (โปรดแจง้เจำ้หนำ้ที่ก่อนสมคัรทวัร)์  
6.3 เด็กทำรกที่อำยตุ  ่ำกวำ่ 2 ขวบ เพรำะอำจสง่เสยีงรบกวนผูร้ว่มเดินทำงทำ่นอื่นๆ  

(โปรดแจง้เจำ้หนำ้ทีก่่อนสมคัรทวัร)์ 
6.4 ทำ่นท่ีตอ้งใชร้ถเข็นในกำรทอ่งเทีย่วเดินทำง (โปรดแจง้เจำ้หนำ้ที่กอ่นสมคัรทวัร)์ 

7. ทำ่นท่ีจะออกบตัรโดยสำรเครือ่งบินภำยในประเทศ เพื่อตอ่ไป หรอืกลบั จำกทวัรข์อใหต้รวจสอบ และยืนยนักำร
เดินทำงของกรุป๊ทวัรน์ัน้กบัเจำ้หนำ้ที่ของบรษัิทฯ ก่อนทกุครัง้  

8. อตัรำคำ่บรกิำรทวัรอ์ำจปรบัเปลีย่นขึน้ได ้จำกกำรปรบัรำคำน ำ้มนัของสำยกำรบิน 
9. รูปภำพในโปรแกรมทวัรใ์ชส้  ำหรบัโฆษณำเทำ่นัน้ 

 
 บรษัิท สขุนิยมทวัร ์จ ำกดั ขอสงวนสทิธ์ิในกำรเปลีย่นแปลงรำคำและรำยกำรทอ่งเท่ียว ตำมควำมเหมำะสม ทัง้นีข้ึน้อยู่
กบักำรเปลีย่นแปลงของสำยกำรบิน สภำพกำรเมือง ภยัธรรมชำติ และเหตสุดุวิสยั โดยยดึถือผลประโยชนข์องผูเ้ดินทำงเป็น
ส ำคญั หำกมเีหตจุ ำเป็นทำงบรษัิทฯ จะไมร่บัผิดชอบตอ่คำ่ใชจ้ำ่ยตำ่ง ๆ ในกรณีเกิดเหตสุดุวิสยั เชน่ กำรถกูหำ้มออกนอกประเทศ
หรอืหำ้มเขำ้ประเทศ เนื่องจำกกำรพิจำรณำของเจำ้หนำ้ทีต่รวจคนเขำ้เมือง 
 

ใบอนุญาตประกอบธุรกิจน าเที่ยวเลขที่ 11/07369 

 
 

 

 


