แคชเมียร์ ดนิ แดนแห่ งสวรรค์ ใต้ อ้อมกอดแห่ งขุนเขาหิมาลัย
แคชเมียร์ นอนโซนามาร์ ค 1 คืน

โดยสายการบิน Jet Airways
วันเดินทาง 15 –20 เมษายน 2561
วันที่ 15 เมษายน 2561 : กรุงเทพ - เดลลี
06.00 น.
08.40 น.
11.40 น.

คณะพร้อมกันที่สนามบินสุ วรรณภูมิ ชั้น 4 ประตูทางเข้าที่ 2 แถว D เจ้าหน้าที่ ให้การ
ต้อนรับ
เหิ นฟ้าจากสุ วรรณภูมิ สู่ เมืองเดลี ประเทศอินเดีย โดยสายการบินเจทแอร์เวย์เที่ยวบิน ที่
9W65 ใช้เวลาบินประมาณ 4 ชัว่ โมง (รับประทานอาหารบนเครื่ อง)
ถึงท่าอากาศยานนานาชาติอินทิราคานธี ร์ เมืองเดลี ตามเวลาท้องถิ่น หมายเหตุ เวลาอินเดีย
ช้ากว่าประเทศไทย 1.30 ชม.

14.00 น.

นาคณะเช็คอิน เพื่อเดินทางต่อสู่ ศรี นาคา

14.50 น.

คณะเดินทางออกจากสนามบินนานาชาติอินทิราคานธี กรุ งนิวเดลลี สู่ เมืองศรี นาคา โดย
สายการบินเจทแอร์ เวย์ 9W603

16.15 น.

คณะเดินทางถึงสนามบิน
เมืองศรีนาคาหลังเสร็ จ
พิธีการตรวจคนเข้าเมือง
ศุลกากร และตรวจสอบ
สัมภาระเรี ยบร้อยแล้ว...
จากนั้น นาท่านเดิน
ทางเข้าสู่ ตวั เมืองศรี
นาคา เมืองศรี นาคา เป็ น
เมืองที่อยูใ่ นเขตการ
ปกครองของรัฐจัมมู แอนด์ แคชเมียร์ ซึ่ งตั้งอยูบ่ นระดับความสู ง 1,730 เมตรเหนือ
ระดับน้ าทะเล เมืองศรี นาคาถือได้วา่ เป็ นเมืองหลวงฤดูร้อน ในช่วงศตวรรษที่ 17 อัน
เนื่องจาก จักรพรรดิชาร์ ฮานกี(พระบิดาและพระมารดาของพระเจ้าซาจาร์ ฮาลผูส้ ร้างทัชมา
ฮาล) ได้ทรงเสด็จมายังดินแดนในแถบนี้และ
ทรงหลงใหลวิวทิวทัศน์ดินแดนแห่งสวรรค์ ใต้ออ้ มกอดแห่งขุนเขาหิ มาลัยแห่งนี้เป็ นอย่าง
มากจึงมีพระบัญชาให้สร้างสวนดอกไม้และบ่อน้ าพุข้ ึนหลายแห่งเพื่อใช้สาหรับเป็ นที่
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ประทับพักผ่อนในช่วงฤดูร้อน จนในที่สุดเมืองศรี นาคาได้รับการขนานนามว่าเป็ น
ดินแดนแห่งทะเลสาบ สายน้ า สวนดอกไม้และผลงานศิลปะ
หลังจากนั้น นาท่านสัมผัสความงามของสวนตามสไตล์ โมกุล (Mughal Garden) ที่มีชื่อเสี ยงที่สุดใน
เมืองศรี นาคา อันได้แก่ นาท่านเที่ยวชมสวนชาลิมาร์ (Shalimar Garden) หรื อสวนแห่ ง
ความรัก ซึ่ งเป็ นสวนที่ต้ งั อยู่ ณ เชิงเขาที่ทอดยาวไปยังทะเลสาบเบื้องหน้า ซึ่ งสวนแห่งนี้
ยังแสดงให้เห็นถึงภูมิปัญญาของคนสมัยโบราณ ที่มีการสร้างน้ าพุเรี ยงกันเป็ นแนวยาว
และใช้แรงดันน้ าที่ไหลลงมาจากภูเขา ประกอบกับการตกแต่งสวนที่มีดอกไม้นานาพันธุ์
แข่งกันเบ่งบานอวดสี สันอันสวยงาม

จากนั้น

เย็น

สวนนิชาท (Nishat Garden) ซึ่ งถือได้วา่ เป็ นสวนสาหรับพักผ่อนที่มีขนาดใหญ่ที่สุดใน
รัฐจัมมูแอนด์แคชเมียร์ และเป็ นสวนที่มีฉากหลังของสวนแห่งนี้ ติดกับเทือกเขาซาร์ วาวาล
ที่มีความยิง่ ใหญ่และมีหิมะปกคลุม นอกจากนี้
ยังมีตน้ เมเปิ้ ลขนาดใหญ่ที่มีอายุยาวนานกว่า
400 ปี โดยสวนแห่งนี้ถูกสร้างขึ้นโดยพระ
บัญชาของอาซาฟข่าน เพื่อมอบเป็ นของขวัญ
ให้กบั พระนางนูรชาฮาน ผูเ้ ป็ นน้องสาว

เข้าที่พกั House Boat รับประทานอาหารคา่
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วันที่ 16 เมษายน 2561 : เมืองกุลมาร์ ค
เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหาร บ้านเรื อ

หลังอาหาร

นาท่านเดินทางสู่ เมืองกุลมาร์ ค หรื อเมือง
ที่ถูกขนานนามว่า “ทุ่งแห่งดอกไม้” ถือ
เป็ นเมืองที่มีความสาคัญทางด้านการ
ท่องเที่ยวของแคชเมียร์ ที่เหมาะกับการ
เดินทางมาพักร้อน หาอากาศที่หนาวเย็น
และมีทศั นียภาพของหุบเขาและธรรมชาติ
อันสวยงามโอบล้อมเมืองแห่ งนี้

กลางวัน

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่น

จากนั้น

นาท่านไปยังสถานีเคเบิลคาร์ เพื่อนัง่ กระเช้าลอยฟ้าขึ้นไปยังสถานีกงโดรี บนเขาอัฟฟาร์ วตั
เฟสที่ 1 ด้วยระยะทางประมาณ 4 กิโลเมตร (หากท่านต้องการขึ้นถึงยอดเขาจะต้องนัง่
กระเช้าเฟสที่ 2 ขึ้นสู่ ยอดเขาเป็ น
ระยะทางกว่า 5 กิโลเมตร) ซึ่ งถือได้วา่
เป็ นเส้นทางที่สวยที่สุดและสู งที่สุด
แห่งหนึ่งของเอเชีย เมื่อเดินทางถึงที่
หมายสิ่ งที่ท่านจะได้พบคือ บรรยากาศ
และทัศนียภาพแบบพาโนรามาอัน
สวยงามบนเขาอัฟฟาร์วตั ถ้าหาก
ท้องฟ้าแจ่มใส ก็จะสามารถมองเห็น
ยอดเขานันกา พาร์บตั (Nanga Parbat)
ของเทือกเขาหิมาลัย (โปรแกรมนีร้ วมค่ าบริการเคเบิลคาร์ ถึงเฟสที่ 1 เท่านั้น)
อิสระให้ท่านเพลิดเพลินกับกิจกรรมมากมาย อาทิเช่น เล่นสกี เล่นเลื่อนหิ มะ (ท่าน
สามารถเล่นสกีหรื อเล่นลากเลื่อนหิมะได้ ระหว่างเดือนมี.ค.-เม.ย. ค่ าเล่นสกีและลากเลื่อน
หิมะ ไม่ รวมในค่ าทัวร์ ราคาประมาณ 10 เหรียญดอลล่าสหรัฐ) หรื อเก็บภาพความ
ประทับใจไว้เป็ นที่ระลึกตามอัธยาศัย อิสระให้ท่านเพลิดเพลินกับวิวทิวทัศน์และวิถีชีวติ
ของชาวแคชเมียร์
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วันที่ 17 เมษายน 2561 – ศรีนาคาร์ - โซโนมาร์ ก
เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณโรงแรม

จากนั้น

นาท่านเดินทางสู่ โซนามาร์ ค เส้นทางนี้จะเป็ นเส้นทาง
ที่มีทิวทัศน์สวยตลอดเส้นทางจึงเป็ นเส้นทางที่ให้ขบั
รถไป ถ่ายรู ปไป ตลอดทั้งเส้น ผ่านชมป่ าวอลล์นทั
ใหญ่ที่ปลูกเรี ยงรายตลอดสองข้างทาง และภูเขาหิ มะที่
ใหญ่โตและมีรูปทรงแปลกตาตลอดสองข้างทาง
เดินทางถึงโซนามาร์ ก จุดหนาวสุ ดของแคชเมียร์

เที่ยง

บริ การอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย

ชมธรรมชาติและชมความงามของกาแพงหิ มะที่ต้ งั ฉากขึ้นไปหนาหลายเมตร ปุยหิ มะที่ปก
คลุมสนสี เขียวเป็ นชั้น เต็มภูเขาทั้งลูก เมื่อเข้าสู่ เส้นทางโซโนมาร์ กแล้วไม่วา่ จะมองไป
ด้านใหนวิวของภูเขาจะแตกต่างกันหมด สวยงามและมีเอกลักษณ์ ให้เวลาท่านเลือก
Option Tour ทากิจกรรมหน้าหนาว โดยมีคนแคชเมียร์ คอยดูแลท่าน (โปรดสอบถาม
รายละเอียดจากมัคคุเทศก์ กิจกรรมที่น่าสนใจคือสเลดลากเลื่อนสไลด์ลงมาจากเนินเขา)

เย็น

รัปประทานอาหารเย็น พักผ่อนตามอัธยาศัย ณ Hotel Snow land หรื อเทียบเท่า

วันที่ 18 เมษายน 2561 : โซนนามาร์ ค – ศรีนาคา
เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณโรงแรม นาท่านเดินทางกลับเมือง ศรี นาคา

บ่าย

นาท่านชม มัสยิดจามา (Jama Masjid) มัสยิดแห่งนี้มีสถาปั ตยกรรมเป็ นเอกลักษณ์ และ
มีประวัติศาสตร์ อนั ยาวนานคู่กบั แคชเมียร์ เนื่องจากมัสยิดจามาได้รับการบันทึกไว้วา่ สร้าง
มาตั้งแต่ราวปลายคริ สต์ศตวรรษ ที่ 14 จนกระทัง่ แล้วเสร็ จในช่วงต้นคริ สต์ศตวรรษที่ 15
ผ่านการบูรณะมาหลายครั้งด้วย แต่ยงั คงลักษณะสถาปั ตยกรรมที่โดดเด่นแปลกตาเอาไว้
คือมีโครงสร้างเป็ นหอคอยทรงพีรามิด และมียอดแหลมคล้ายกับเจดีย ์ และได้รับการ
สันนิษฐานว่าอาจปรับแบบมาจากศาสนสถานเดิมในดินแดนแถบนี้ซ่ ึ งเป็ นศาสนาพุทธ
และฮินดูผสมกัน นอกจากนี้ มสั ยิดจามา ยังมีระเบียงโดยรอบทั้งสี่ ดา้ น และกึ่งกลางของ
ระเบียงทั้งสี่ ดา้ นจะมีซุม้ ประตูทางเข้า

จากนั้น

นาท่าน กลับ ยังที่พกั ณ บ้านเรื อ

ค่า

นาท่านเดินทางสู่ ที่พกั ณ Deluxe House Boat พร้อมรับประทานอาหารเย็น ณ
ห้องอาหารบนบ้านเรื อ
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วันที่ 19 เมษายน 2561 : ศรีนาคา – พาฮาแกรม
เช้า

รับประทานอาหารเช้า ห้องอาหารบ้าน
เรื อนาท่านออกเดินทางสู่ เมืองพาฮาล
แกม หรื อ “หุบเขาแกะ” เนื่องจากแต่
เดิมเคยเป็ นหมู่บา้ นของคนเลี้ยงแกะ
นอกจากนั้นเมืองพาฮาลแกมยังเป็ น
แหล่งปลูกหญ้าฝรั่นที่มีสรรพคุณช่วย
ลดโคเลสเตอรอลในร่ างกาย ซึ่ งเป็ น
สิ นค้าขึ้นชื่อที่มีขายอยูท่ วั่ แคชเมียร์

กลางวัน

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่นในเมืองพาลฮาแกม

หลังอาหาร นาท่านเดินทางไปยัง หมู่บา้ น อารู Aru Valley ชมความสวยงามของธรรมชาติ ของ
หมู่บา้ นเล็ก ๆ ห่างจากเมืองพาหแกม 12 กม. หมู่บา้ นนี้มีสภาพภูมิอากาศที่เย็นสบาย
ตลอดทั้งปี และมีความสุ ข ซึ่ งมีน้ าตกและทิวทัศน์ที่สวยงามรอบทิศทาง จากนั้นนาท่าน
เดินทางกลับมาเมืองพาฮาลแกมได้รับ
สมญานามว่าเป็ น "สวิสเซอร์ แลนด์แห่ง
อินเดีย" อิสระให้ท่านเพลิดเพลินไปกับ
กิจกรรมมากมาย อาทิเช่น ขี่มา้ ชม
ธรรมชาติ กิจกรรมกีฬาทางน้ า เป็ นต้น
หรื อเก็บภาพความประทับใจไว้เป็ นที่
ระลึกตามอัธยาศัย (โปรแกรมนี้ยงั ไม่
รวมค่าขี่มา้ ในเมืองพาฮาลแกม ซึ่ งมีอตั รา
ค่าบริ การ USD 15 / ท่าน)
จากนั้นอิสระให้ท่านเลือกสิ นค้า ของที่ระลึกในการมาเยือนพาฮาลแกมในครั้งนี้ หรื อจะ
เป็ นของฝากแก่คนที่คุณรักและคิดถึง ณ ตลาดท้องถิ่นในเมืองพาฮาลแกมอิสระให้ท่าน
เพลิดเพลินกับวิวทิวทัศน์ เมืองพาฮาลแกรม
เย็น

นาท่านเดินทางกลับศรี นาคาร์ พักที่บา้ นเรื อ พร้อมรับประทานอาหารเย็น ณ ห้องอาหาร
โรงแรม
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วันที่ 20 เมษายน 2561 : ศรีนาคา – เดลลี - กรุงเทพ
เช้าตรู่

นาท่านล่องเรื อชมความงามของทะเลสาบที่มี
ทัศนียภาพของเทือกเขาที่ลอ้ มรอบทะเลสาบ
พร้อมชม วิถีชีวิตชาวบ้านริ มน้ า ภูเขาหิ มะที่
สวยงามล้อมรอบทะเลสาบ (ใช้เวลาในการ
ล่องเรื อประมาณ1 ชัว่ โมง)

เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารบนบ้านเรื อ

หลังอาหาร

นาท่านเดินทางสู่ สนามบินศรีนาคา เพื่อเดินทางสู่ กรุ งนิวเดลลีโดยมีเจ้าหน้าที่ของบริ ษทั
คอยอานวยความสะดวกจัดเตรี ยมเอกสารการเดินทางและสัมภาระให้กบั ท่าน

16.55 น.

เหิ นฟ้าสุ่ เมืองเดลลี โดยสายการบินเจท แอร์ เวย์ เที่ยวบินที่ 9 W604 รับประทานอาหาร
กลางวันบนเครื่ อง )

18.25 น.

เดินทางถึงสนามบินเดลลี

เย็น

รับประทานอาหารเย็น ( แจกเงินท่านละ 200 รู ปี )และ ได้เวลาสมควร นาท่านเดินทางไป
สนามบิน

23.20 น.

เหินฟ้ากลับสุ วรรณภูมิ โดยสายการบินเจ็ทแอร์เวย์ เที่ยวบินที่ 316

วันที่ 21 เมษายน 2561 : ของการเดินทาง : กรุงเทพ
05.25 น.

ถึงกรุ งเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจไม่รุ้ลืม

อัตราค่ าบริการ
ผูใ้ หญ่ พัก 2 ท่าน 39,900.-บาท
พักเดี่ยวเพิ่ม

7,500.-บาท

(ราคาไม่รวมค่าทิปไกด์ทอ้ งถิ่น คนขับรถ คนยกกระเป๋ า ท่าน ละ 2,000 รู ปี ตลอดทริ ป)
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ค่ าบริการรวม
- ตัว๋ เครื่ องบินไป-กลับระหว่างประเทศ กรุ งเทพฯ-เดลี-กรุ งเทพฯ ชั้นประหยัดโดยสายการบินเจ็ทแอร์เวย์
- ตัว๋ เครื่ องบินไป-กลับภายในประเทศ เดลี-ศรี นาคา-เดลี ชั้นประหยัดโดยสายการบินเจท แอร์ เวย์ หรื อ
เทียบเท่า
- ค่า Tax + Fuel Charged + Insurance ของสนามบินทุกแห่ง
- ค่าธรรมเนียมวีซ่าอินเดีย Visa สาหรับหนังสื อเดินทางไทย
- ค่าที่พกั โรงแรม 5 คืน (พักห้องละ 2 ท่าน)
- ที่พกั ระดับ Deluxe Houseboat บนเรื อ 4 คืน และที่ โซนนามาร์ค 1 คืน
- ค่าอาหารทุกมื้อตามระบุ และค่าน้ าดื่ม วันละ 2 ขวด/ท่าน
- ค่าพาหนะในการนาเที่ยว ตลอดการเดินทาง
- รถ INNOVA (ปรับอากาศ) ในแคชเมียร์ 1 คัน / 4 - 5ท่าน
-ค่าเข้าชมสถานที่ตามระบุไว้ในโปรแกรม/ เคเบิ้ลคาร์
- ค่าประกันอุบตั ิเหตุระหว่างการเดินทางในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท กับบริ ษทั ไทยวิวฒั น์ ประกันภัย
ค่ าบริการไม่ รวม
- ค่ามัคคุเทศก์ทอ้ งถิ่น คนขับรถ คนยกกระเป๋ าท่ านละ 2000 รู ปี หรื อ 1000 บาท ตลอดทริปการเดินทาง
- ค่าทริ ปหัวหน้าทัวร์ ไทย คอยอานวยความสะดวกแก่ท่านตลอดการเดินทาง ตามปริ มาณแต่ท่านพิจารณา
- ค่าใช้จ่ายส่ วนตัวที่ไม่ระบุไว้ในรายการ เช่น ค่าโทรศัพท์ ค่าอาหาร ค่าเครื่ องดื่มนอกรายการ ค่าซักรี ด
- ค่าทาหนังสื อเดินทาง (PASSPORT)
-ค่าจัดทาเอกสาร และค่าทาธรรมเนียมวีซ่าของคนต่างด้าว
- ค่าน้ าหนักของกระของกระเป๋ าเดินทางที่เกินกว่าสายการบินกาหนด (20 กก. ต่อท่าน)
- ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหกั ณ ที่จ่าย 3%
- ค่าธรรมเนียมน้ ามันของสายการบิน (หากมีการปรับขึ้น)
- กิจกรรมต่างๆตามฤดูกาล เช่น ขี่มา้ , สกี, เลื่อนฯลฯ
เงื่อนไขการจองทัวร์ และการชาระเงิน
การชาระเงิน
- เมื่อท่านตกลงเดินทาง บริ ษทั ฯ ขอเก็บเงินค่ามัดจาทัวร์ จานวนเงิน 20,000 บาท ต่อผูโ้ ดยสารหนึ่งท่าน
- ส่ วนที่เหลือชาระก่อนการเดินทางอย่างน้อย 15 วัน
การยกเลิก และการเปลีย่ นแปลง
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วัน คืนค่าใช้จ่ายทั้งหมด (ยกเว้นกรุ๊ ปที่เดินทางช่วงวันหยุดหรื อเทศกาลที่ตอ้ งกา
รันตี มัดจากับทางสายการบินหรื อกรุ๊ ปที่มีการการันตีค่ามัดจาที่พกั โดยตรงหรื อโดยการผ่านตัวแทนใน
ประเทศหรื อต่างประเทศและไม่อาจขอคืนเงินได้)
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ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15 วัน เก็บค่าใช้จ่าย 5,000 บาท
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 1-15 วัน เก็บค่าบริ การทั้งหมด 100 %
ข้ อมูลเกีย่ วกับวีซ่า
- หนังสื อเดินทาง (Passport) และมีอายุใช้งานไม่ต่ากว่า 6 เดือนนับจากวันเดินทาง หากหมดอายุกรุ ณานาไป
ต่ออายุก่อนนาส่ ง และแผ่นติดวีซ่าคงเหลืออย่างน้อย 2-3 หน้า
- รู ปถ่ายสี ขนาด 1.5 หรื อ 2 นิ้ว 2 ใบ
- สาเนาทะเบียน และบัตรประชาชน 1 ใบ
- กรุ ณาเขียนที่อยูป่ ั จจุบนั เป็ นภาษาอังกฤษ, ชื่อคู่สมรส และนามสกุลก่อนแต่งงาน (ภาษาอังกฤษ)
- อาชีพ และสถานที่ทางาน (ภาษาอังกฤษ)
เงื่อนไขอื่นๆ
 บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ การเปลี่ยนแปลงโปรแกรม ราคา และเงื่อนไขทั้งหมดโดยมิตอ้ งแจ้งให้ทราบ
ล่วงหน้า
บริ ษทั ฯ มีสิทธิ์ ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์ น้ ี เมื่อเกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไข
ได้
 รายการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม เนื่ องจากความล่าช้าของสายการบิน โรงแรมที่พกั ใน
ต่างประเทศ เหตุการณ์ทางการเมือง และภัยธรรมชาติ ฯลฯ ที่อยูน่ อกเหนื อการควบคุมของทางบริ ษทั ฯ
หรื อ ค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่เกิดขึ้นทางตรง หรื อทางอ้อม เช่น การเจ็บป่ วย การถูกทาร้าย การสู ญหาย ความ
ล่าช้า หรื อ จากอุบตั ิเหตุต่างๆ ทั้งนี้ บริ ษทั ฯ จะคานึงถึงความปลอดภัยและความสะดวกของผูเ้ ดินทาง
 บริ ษทั ฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณี ที่กองตรวจคนเข้าเมือง ห้ามผูเ้ ดินทางเข้าประเทศ เนื่ องจากมีสิ่งผิด
กฎหมาย หรื อสิ่ งของห้ามนาเข้าประเทศ เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรื อ ความประพฤติส่อไปในทาง
เสื่ อมเสี ย หรื อด้วยเหตุผลใด ๆ ก็ตามที่กองตรวจคนเข้าเมืองพิจารณาแล้ว ทางบริ ษทั ฯ ไม่อาจคืนเงินให้
ท่านได้ ไม่วา่ จานวนทั้งหมด หรื อ บางส่ วน
 รายการนี้เป็ นเพียงข้อเสนอที่ตอ้ งได้รับการยืนยันจากบริ ษทั ฯอีกครั้งหนึ่ง หลังจากได้สารองที่นงั่ บน
เครื่ อง และโรงแรมที่พกั ในต่างประเทศเป็ นที่เรี ยบร้อย แต่อย่างไรก็ตามรายการนี้ อาจเปลี่ยนแปลงได้
ตามความเหมาะสม
 บริ ษทั ฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณี ที่กองตรวจคนเข้าเมืองของประเทศไทย งดออกเอกสารเข้าเมืองให้กบั
ชาวต่างชาติ หรื อ คนต่างด้าวที่พานักอยูใ่ นประเทศไทย
 บริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิ์ ที่จะเลื่อนการเดินทางในกรณี ที่มีผรู ้ ่ วมคณะไม่ถึง 15 ท่าน
 การไม่รับประทานอาหารบางมื้อไม่เที่ยวตามรายการ ไม่สามารถขอหักค่าบริ การคืนได้ เพราะการชาระ
ค่าทัวร์ เป็ นไปในลักษณะเหมาจ่าย ค่าบริ การไม่รวมภาษี 7 % และภาษี หัก ณ ที่จ่าย 3 %
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