
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 



 

รายการท่องเท่ียวเวลาท่ีอินเดียชา้กว่าประเทศไทย 1.30 ชัว่โมง 
วนัท่ี-1 วนัเสาร ์ ท่ี11 เมษายน 2563 

กรุงเทพฯ - เดลลี – มหาวิหารอคัชารด์มั- อคัรา 
- L D 

04.30 น.  คณะพรอ้มกนัท่ีสนามบินสุวรรณภูมิ ชัน้ 4 ประตูทางเขา้ท่ี 2-3 แถว D สายการบินไทย (TG) 
โดยเจา้หนา้ที่ของทางบริษทัฯ คอยตอ้นรบัและอ านวยความสะดวกใหก้บัทกุทา่น  

07.35 น.  เหินฟ้า สู่เมืองเดลลี ประเทศอินเดีย โดยสายการบินไทย เท่ียวบินท่ี TG 323 
10.35 น. เดินถึง ท่าอากาศยานนานาชาติอินทิราคานธีร ์ เมืองเดลลี(New Delhi) ตามเวลาทอ้งถ่ิน ผ่านพิธี

การตรวจคนเขา้เมืองและตรวจรบัสมัภาระเรียบรอ้ยแลว้  
กลางวนั  บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
จากนัน้ น าท่านเดินทางไปชม อชัดมั (Swaminrayan Akshrdham)  สรวงสรรคบ์นดิน ณ สถานที่แห่งนี้เป็น

ตวัอยา่งของวฒันธรรมอินเดียกวา่ 10,000 ปี และ ยงัเป็นเสมือนเป็นหวัใจส าคญัของงานสถาปัตยกรรมอินเดีย
โบราณอย่างแทจ้ริง ที่แสดงถึงวฒันธรรมความรุ่งเรืองดา้นศิลปะ ตลอดจนแสดงถึงจิตวิญญาณของอินเดีย 
และยงัเป็นสญัลกัษณข์องความสุข ความเจริญ และการปรองดองของมนุษยชาติ เป็นวดัที่สรา้งขึน้ใหม่ของ
ศาสนาฮินดู สรา้งดว้ยหินอ่อนสีขาวและสีชมพูดูสวยงามากๆ วดัอคัชารด์าม สรา้งขึน้โดยองคก์ร BAPS ใน
เดลี ซึง่ผสมผสานลกัษณะทางสถาปัตยกรรมอนัหลากหลายของอินเดียเขา้ดว้ยกนัใชเ้วลาก่อสรา้งทัง้หมด 5 
ปี ใชช้า่งศิลปะและสถาปนิกจ านวน 7,000 คน วดัอคัชารด์าม ไดเ้ริ่มก่อสรา้งเม่ือ ปี 1968 แต่ก็ยงัก่อสรา้ง
ไดไ้ม่มากนัก จนกระทั่ง 18 ปีใหห้ลงั จึงไดมี้การก่อสรา้งอย่างจริงจงัเม่ือปี 2000 และสรา้งจนเสร็จสิน้ในปี 
2005 

จากนัน้ เดินทางสู่ เมืองอคัระ (เดินทางประมาณ 3 ช ัว่โมง แลว้แต่สภาพการจราจร) อคัระอดีตเมืองหลวงของ
อินเดียในสมยัที่ยงัเรียกว่า "ฮินดูสถาน" (Hindustan) เป็นเมืองที่ต ัง้อยู่ริมแม่น ้ายมนา (Yamuna) ทางตอน
เหนือของประเทศอินเดีย ถึงอคัระ น าทา่นเขา้สูท่ี่พกั 

ท่ีพกั HOTEL FOUR POINT SHERATON AGRA หรือเทียบเท่า  
 



 

วนัท่ี-2 วนัอาทิตย ์ ท่ี12 เมษายน 2563 
อคัรา -ทชัมาฮาล –พระราชวงัอคัราฟอรด์- เดลลี 

B L D 

07.00 น.  บริการอาหารเชา้ ณ โรงแรม 
08.00 น. น าท่านชม ทชัมาฮาล (Taj Mahal) 1 ใน 7 ส่ิงมหศัจรรยข์องโลก... ทชัมาฮาล ต านานความ

รกัท่ียิ่งใหญ่ ยอ้นไปปี ค.ศ. 1631 บทสนทนากษตัริยแ์ละมเหสี  ตรสัวา่ ” พระองคท์รงรกัหม่อมฉนั
มากไหมเพค่ะ”……”แน่นอน เราไม่เคยรกัใครเท่าเจา้เลย” คือค าตอบของกษตัริยผ์ูย่ิ้งใหญ่ ….”ท่ีรกั 
เจา้ตอ้งการใหเ้ราท าอะไรเพ่ือ
เจา้”….แมน้างจะรู ้ว่าตวัเอง
ก าลงัจะจากไป แต่ก็ยงัคงตรสั
ตอบไปดว้ยน ้าเสียงที่อ่อนโยนว่า
. . . . .…”หม่อมฉันขอเพียง
อย่างเดียว คือ ขอพระองค ์
บอกแก่ชาวโลกว่า พระองค ์
ทรงรกัหม่อมฉันอย่างไรและ
มากขนาดไหน”...  ท ัชมา
ฮาล (Taj Mahal) ทชัมาฮาล 
สุสานหินอ่อนที่ผูค้นเชื่อว่าเป็น
สถาปัตยกรรมแห่งความรกัที่สวยที่สุดในโลก ถูกสรา้งขึน้โดยกษัตริยอ์ินเดียผูมี้รกัมั่นคงต่อพระมเหสีของ
พระองค ์ นับวา่เป็น หน่ึงในเจ็ดสิ่งมหศัจรรยข์องโลกยคุใหม่  

 ทชัมาฮาล (Taj Mahal) 1 ใน 7 ส่ิงมหศัจรรยข์องโลก...” สุสานหินอ่อนที่ผูค้นเชื่อว่าเป็น
สถาปัตยกรรมแห่งความรกัที่สวยที่สดุในโลกสรา้งขึน้โดยสมเด็จพระจกัรพรรดิแห่งจกัรวรรดิโมกลุผูมี้รกัมั่นคงต่อ
พระมเหสีของพระองค ์ ...ทชัมาฮาลถูกพิจารณาใหเ้ป็นหน่ึงในเจ็ดสิ่งมหศัจรรยข์องโลกในยุคใหม่ ซึง่ตัง้อยู่ใน
สวนริมฝ่ังแม่น ้ายมุนา ในเมืองอคัรา ส่วนที่มีชือ่เสียงที่สุด คือ หลุมศพของพระนางมุมตซั มาฮาล ซึง่ถูก
สรา้งดว้ยหินอ่อนสีขาว ศิลาแลง ประดบัลวดลายเครื่องเพชร พลอย หิน โมราและเครื่องประดบัจากมิตร
ประเทศ ไดร้บัค ารบัรองว่าสรา้งขึน้ดว้ยสดัส่วนที่วิจิตรและงดงามที่สุด กวา้งยาวดา้นละ 100 เมตร สูง 60 
เมตร มีผูส้รา้งและออกแบบร่วม 20,000 คน การก่อสรา้งกินเวลานานถึง 22 ปี ทชัมาฮาลมีเนื้อที่ประมาณ 



 

42 เอเคอร ์ เป็นที่ต ัง้ของมสัยิด มีหออาซาน (หอสงูส าหรบัรอ้งแจง้เวลาท านมาซ) และมีสิ่งก่อสรา้งอื่น ๆ นาย
ชา่งที่ออกแบบ ชือ่ อสุตาดไอซาถกูประหารชวีิตเพ่ือมิใหไ้ปออกแบบสถาปัตยกรรมใด ๆ ที่สวยกวา่ได ้  

 

  ชม พระราชวงัอคัราฟอรด์ (Agra Fort)  เป็นป้อมปราการประจ าเมืองซึง่สรา้งเป็นก าแพงหินทรายสีแดง 
ตัง้ตระหง่านสวยงาม ดว้ยสถาปัตยกรรมแบบอคัรา พระเจา้อคับารส์รา้งขึน้ในปี ค.ศ. 1565 และสรา้งต่อเติม
กนัเรื่อยมาจนถึงรุ่นหลานคือ พระเจา้ชารเ์จฮาน กษตัริยอ์งคท์ี่ 5 ของราชวงศโ์มกุล ซึง่ปรบัเปลี่ยนจากป้อม
ปราการทางทหารมาเป็นพระราชวงั มีก าแพงสูงกว่า 20 เมตร และยาว 2.5 กิโลเมตร ภายในอคัราฟอรด์มี
หอ้งสวยงามที่สรา้งดว้ยหินอ่อนแกะสลกัฝังโดยรอบ โดยเฉพาะหอ้งมุขแปดเหลี่ยม ซึง่เป็นหอ้งที่มีความส าคญั
ที่สดุภายในพระราชวงัแห่งนีแ้ละภายในหอ้งนีท้า่นจะไดพ้บกบัสถานที่ที่กษตัริยช์ารจ์าฮาถกูลกูชายจบัมาขงัไวจ้น
สิน้พระชนน ์ พระองคถ์ูกกกัขงัอยู่ถึง 8 ปี จนกระทั่งสวรรคตในปี ค.ศ. 1666 ตามต านานกล่าวว่าใหว้นั
สุดทา้ยของชวีิตพระองคใ์ชเ้วลาทัง้วนัในการจอ้งมองเศษกระจกที่สะทอ้นภาพของทชัมาฮาล และสิน้พระชนม ์
ดว้ยเศษกระจกในก ามือ พระองคถ์กูฝังในทชัมาฮาล เคียงขา้งพระมเหสีซึง่พระองคไ์ม่เคยลืม มีบางคนกล่าวว่า
สมเด็จพระจกัรพรรดิชาหจ์าฮนั มิไดป้ระสงคท์ี่จะถูกฝังร่วมกบัพระมเหสี แต่พระองคมี์แผนการที่จะสรา้งสุสาน
อีกแห่งดว้ยหินออ่นสีด า เพ่ือเป็นสสุานของพระองค ์ แต่ผูรู้ห้ลายท่านเชือ่ว่าพระองคป์ระสงคท์ี่จะถูกฝังเคียงขา้ง
พระนางมุมตซั มาฮาล จากนัน้น าท่านชอ้ปป้ิงสินคา้หตัถกรรม และงานฝีมือพืน้เมือง อาทิเชน่ผา้ไหม
อินเดียเครื่องประดบั อญัมณี ไมจ้นัทรห์อมแกะสลกั ผลิตภณัฑจ์ากหินออ่น ของตกแตง่ประดบับา้น 

12.00 น.  บริการอาหารกลางวนั ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
13.00 น. เดินทางสู่ เมืองเดลลี (ระยะทางประมาณ 203 กิโลเมตร ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 4 – 5 ช ัว่โมง 

แลว้แต่สภาพการจราจร) เดลีเป็นศูนยก์ลางดา้นการเมืองการปกครองของประเทศประชาธิปไตยที่ใหญ่ที่สุดใน
โลก มีประชากรกวา่สิบลา้นคน มีพืน้ที่1,500 ตารางกิโลเมตรโดยแบ่งออกเป็นเขตเดลีเกา่กบั    นิวเดลีใหม่ 

ค า่    บริการอาหารค า่  ณ โรงแรม 

ท่ีพกั VIVANTA BY TAJ DELHI หรือเทียบเท่า  

 



 

วนัท่ี-3 วนัจนัทร ์ ท่ี13 เมษายน 2563 
เดลลี -แคชเมียร ์ ศรีนาคา – สวนทิวลิป-ทุ่งมสัตารด์ -หุบพาฮาลแกม 

B L D 

06.30 น.  บริการอาหารเชา้ ณ โรงแรม น าทา่นเดินทางสูส่นามบิน 
07.30 น. น าท่านเดินทางสู่สนามบินภายในประเทศ เพ่ือเดินทางสู่แคชเมียร ์

” แคชเมียร ์” เป็นรฐัท่ีต ัง้อยู่เหนือสุดของประเศอินเดีย เป็นดินแดนท่ีงดงามมากอยู่ท่ามกลางของ
หุบเขาหิมาลยั มีดินแดนติดต่อกบัประเทศปากีสถาน และที่ราบสูงทิเบต มีพืน้ที่กว่า 222,000 ตาราง
กิโลเมตร ดว้ยลกัษณะภมิูประเทศเป็นเทือกเขาสลบัซบัซอ้น จึงท าใหแ้คชเมียรห์ลากหลายไปดว้ยทัง้เทือกเขา
สูง พืน้ที่ราบ ทะเลสาบ ทุ่งนา ทุ่งหญา้ และรวมไปถึงความแตกต่างทางศาสนา และชาติพนัธุข์องเชือ้ชาติ 
ดินแดนแห่ง แคชเมียร ์ ไดผ้่านรอ้นผ่านหนาว และความเดือดรอ้นจากภยัสงครามมายาวนาน 
ท าใหช้าวแคชเมียรถู์กหล่อหลอมเป็นคนท่ีความสุภาพอ่อนน้อม รกัความสงบมีความงดงามอยู่ในใจ 
ซึง่นักท่องเที่ยวหากไดไ้ปเยือนจะรบัรูถึ้งความรูส้ึกจากแววตาที่เป็นมิตรดว้ยธรรมชาติที่งดงามน่ันเอง จึงท าให ้
ชาวแคชเมียรมี์ความเป็นศิลปินในตวัเอง เลยท าใหถ้่ายทอดผลงานดว้ยฝีมือที่เลื่องชือ่อย่าง ผา้พรมแคชเมียร ์
ผา้เปเปอรม์าเชย ์ หรือแมก้ระทัง่เครื่องใชเ้ครื่องประดบัมากไปดว้ยลวดลายหลากสีสนัสีสดใส 

10.15 น.   เหินฟ้าสู่ เมืองศรีนาคา (Srinagar) เมืองหลวงของแควน้จามมู (Jammu) และ  แคชเมียร ์
(Kashmir) โดยสายการบิน แอร ์ อินเดีย  เท่ียวบินท่ี AI 825   

11.45 น.  เดินทางถึงสนามบิน ศรีนาคา (Srinagar) ผ่านพิธีการตรวจคนเขา้เมืองและพรอ้มรบัสมัภาระ ตอ้นรบัท่าน
ดว้ย ขบวนรถโตโยตา้อีโนวา (4-5 ท่าน/คนั)เน่ืองถนนเสน้เล็กและสะดวกแก่การเดินทางของ
คณะเราจึงเลือกใชร่ถโตโยตา้อินโนวา  

กลางวนั  บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
จากนัน้ น าท่านชม ทุ่งดอกทิวลิปอลงัการงานสรา้ง Indira Gandhi Memorial Tulip Garden หรือ สวน

ทิวลิปร าลึกอินทิรา คานธี คือ สวนทิวลิปที่ไดร้บัการยอมรบัว่ามีขนาดใหญ่ที่สุดในทวีปเอเชยี ณ ระดบั
ความสูง 5,600 ฟุต โดยสวนแห่งนี้มีพืน้ที่ประมาณ 93.75 ไร่ สวนทิวลิปใหญ่ท่ีสุดในเอเชียในเดือน
เมษายนของทุกปี แคชเมียรจ์ะมีการจดังานเทศกาลดอกทิวลิปบาน สวนทิวลิปขนาดใหญ่ของแคชเมียรไ์ด ้
ชือ่ว่าใหญ่ติดอนัดบั 1 ของเอเชยี-แปซฟิิก และเป็นสญัลกัษณก์ารท่องเที่ยวอีกแห่งหน่ึงของแคชเมียร ์ดอก
ทิวลิป...ที่น่ีมีเยอะมากมายและมี สารพดัสีสารพดัพนัธุบ์านชชูอ่รอใหนั้กท่องเที่ยวเขา้มาชม ดอกทิวลิปของ
แคชเมียร ์ จะเร่ิมบานต ัง้แตป่ลายเดือนมีนาคมและบานจนถึงประมาณกลางเดือนเมษายน ของทุก 
ๆปี ถือเป็นผลงานชิน้ยอดของเมืองศรีนาคาที่รงัสรรคม์าใหนั้กทอ่งเที่ยว…...อิสระใหท้า่นถา่ยรปูเป็นที่ระลึกจนถึง
เวลานัดหมาย  



 

14.00 น.  ขบวนรถโตโยตา้อีโนวา (4-5 ท่าน/คนั) ออกเดินทางจากศรีนาคา สู่ หมู่บา้นพาฮาแกม หรือ 
หมู่บา้นหุบเขาแกะ หมู่บา้นที่อยูบ่นที่มีความสงู 2,130 เมตร เหนือระดบัน า้ทะเล (ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 
3 ช ัว่โมง) เป็นสถานที่มีชือ่เสียงที่สุดของอุตสาหกรรมภาพยนตรข์องอินเดีย… ระหว่างทางชมแวะถ่ายรูป
กบัทุ่งมสัตารด์ Mustard ทุง่ดอกไมส้ีเหลืองอรา่ม  ดอกมสัตารด์ มีหลกัฐานพบวา่ ถกูใชเ้ป็นเครื่องปรงุแต่ง

รสอาหารมานานหลายพนัปีแลว้ มีถ่ินก าเนิดอยู่ที่แถบยูเรเซยี และเมดิเตอรเ์รเนียน เพราะมสัตารด์เป็นพืช
เมืองหนาว ดงัน้ัน จึงเติบโตไดดี้ในโซนยโุรปและในเอเชยี…ระหว่างทางสองขา้งทางท่านจะผ่านพบวิถีชวีิตของ
ชาวแคชเมียรท์ี่หลากหลาย เชน่หมู่บา้นที่ท า ครกหิน หมู่บา้นที่ท าไมแ้บดส าหรบักีฬาคลิกเก็ต ที่เราจะพบเห็น
ชาวแคชเมียรเ์ล่น กีฬาประเภทนี้ไดต้ามสนามทั่วไป  ไมแ้บดนี้ท ามาจากตน้หลิว (Willow Tree) ซึง่พบเห็น
ไดท้ ั่วไปทัง้ในและนอกเมือง แต่จะพบเห็นไดม้าก นอกจากนี้ จะไดเ้ห็นทุ่งโล่งๆ ซึง่ในฤดใูบไมร้่วงประมาณเดือน
ตุลาคม ทอ้งทุ่งแห่งนี้เป็นแหล่งปลูกหญา้ฝรัน้ หรือ Saffron ที่ใหญ่ที่สุด ลกัษณะดอกจะเป็นสีม่วง ว่ากนัว่า
เกสรของหญา้ ฝรัน้มีสรรพคณุในการชว่ยลดคลอเรสเตอรอลไดดี้   ตลอดสองขา้งทางชมทิวทศันท์ี่สวยงาม 

เย็น  อิสระชม เมืองพาฮาลแกม (Pahalgam) ดินแดนสรวงสวรรคข์องแคชเมียร ์นักท่องเที่ยวจากทั่วสารทิศ
ตา่งยกยอ่งให ้ดินแดนแห่งนีเ้ป็นสถานที่ที่สวยที่สดุในโลก ....จนถึงเวลานัดหมาย 

ค า่ บริการอาหารค า่ ณ โรงแรม  
ท่ีพกั ณ HOTEL SHINAR RESORT PAHALGAM  หรือเทียบเท่า  

วนัท่ี-4 วนัองัคาร ท่ี14 เมษายน 2563 
 พาฮาลแกม - หุบเขาเบตบัห ์ - ศรีนาคา 

B L D 

07.00 น.  บริการอาหารเชา้ ณ โรงแรม 



 

08.00 น.  น าท่านเขา้ชมหุบเขา BEHTAB VALLEY ไดร้บัชือ่ปัจจุบนัหลงัจากภาพยนตรเ์รื่อง Blockbuster  
บอลลีวดู 'Betaab' ไดถ้กูถา่ยท าที่น่ันในปี 1983 และ ลอ้มรอบไปดว้ยภูเขาที่มีตน้ไมดี้นดแ์ละป่าสนที่เขยีวขจี
อดุมสมบูรณเ์หมาะส าหรบัการพกัผ่อน รบัอากาศอนับริสทุธิ ์ ดินแดนแห่งความงามนิรนัดรนี์้  ไดช้ือ่ว่าเป็นอญั
มณีล า้ค่าของการท่องเที่ยวในชมัมูและแคชเมียร ์ ท าให ้ Betaab Valley เป็นหน่ึงในแหล่งท่องเที่ยว 
Pahalgam ที่ไม่ควรพลาด ตัง้อยูไ่ม่ไกลจากพาฮาลแกม 

จากนัน้ ชมเมืองพาฮาลแกม (Pahalgam) พาฮาลแกม หุบเขาแกะแห่งแคชเมียร ์(Village of 
Shepherds) อยู่สูงกว่าระดบัน ้าทะเล 2,130 เมตร ดว้ยความงามของทุ่งหญา้และป่าสน สถานที่ท่องเที่ยว
แห่งนีจ้ึงเป็นโลเคช ัน่ยอดฮิตที่ภาพยนตรห์ลายเรื่องนิยมมาถ่ายท า นอกจากนี้ พาฮาลแกม ยงัไดร้บัการขนาน
นามวา่เป็น “สวิตเซอรแ์ลนดข์องอินเดีย” และนักทอ่งเที่ยวที่ไดม้าเยือนดินแดนแห่งนี้ ต่างพรอ้มใจกนัเลือก
ใหเ้ป็นหน่ึงในสถานที่ที่สวยที่สดุในโลกอีกดว้ย 
ส าหรบัท่านผูห้ลงไหลธรรมชาติและหุบเขา...โดยการขีม่า้ แน่นอนวา่ตอ้งเป็นการชืน่ชมธรรมชาติที่ไม่
ปรงุแตง่ ป่าสนอนักวา้งใหญ่ และวิถีชวีิตชาวบา้นดัง้เดิม โดยกิจกรรมยอดฮิตที่ผูม้าเยือนพลาดไม่ได ้ นั่นคือ
การขีม่า้ชมทิวทศัน ์ ไตเ่ขาไปบนทางชนั เป็นประสบการณก์ารเดินทางที่น่าต่ืนเตน้ และสนุกดีไม่นอ้ย ถึง
จะหวาดเสียวไปหน่อย แต่ก็ถือว่าคุม้ ที่น่ี คือ ดินแดนสรวงสวรรคข์องแคชเมียร ์ นักท่องเที่ยวจากทั่วสารทิศ
ตา่งยกยอ่งให ้ดินแดนแห่งนีเ้ป็นสถานที่ที่สวยที่สดุในโลก..  
(กิจกรรมขี่มา้ไม่รวมในราคาทวัร ์ ราคาประมาณ 700-1,000 รูปี/ต่อมา้ โปรดสอบถาม
รายละเอียดกบัหวัหน้าทวัรข์องท่านอีกคร ัง้) 



 

กลางวนั  บริการอาหารกลางวนั ณ โรงแรม 

บ่าย  ออกเดินทางสู่”เมืองศรีนาคา” ระหว่างผ่าน ชมสวนแอปเป้ิลดอกไมม้ากมาย “แอปเป้ิล แคช
เมียร”์ ระหว่างเสน้ทางไปเมืองท่องเที่ยวกอ้งโลกอย่างพาฮาลแกม กุลมารค์และโซนามารค์ ซึง่ท ัง้ 3 เมือง 
ต่างถูกใชเ้ป็นสถานที่ถ่ายท าภาพยนตรแ์ละสารคดีมาแลว้นับไม่ถว้น ไม่ว่าจะเป็นในส่วนของอินเดียเอง หรือ
ต่างประเทศก็ตามเสน้ทางนี้จะมีสวนแอปเป้ิลและสวนผลไมเ้ยอะมาก และจะไดเ้ห็นและไดส้มัผสัตน้วอลนัทตน้
ใหญ่ที่มีอยู่ท ั่วไปทัง้ในจุดที่รถวิ่งผ่านและจุดที่พวกเราลงไปเที่ยวชม  



 

ระหว่างทางแวะชม รา้นผลไมแ้หง้ อลัมอนด ์ พิทตาชิโอ และถั่วอื่นๆชาวแคชเมียร ์ ท าอาชพีเกษตรกรรม ปลูกขา้ว 
ปศุสตัวแ์ละท าสวนผลไม ้ โดยเฉพาะแอปเป้ิล มีคุณภาพไดร้บัการยอมรบัว่าแอปเป้ิลจากแคชเมียรอ์ร่อย
ที่สุดในอินเดีย 

จากนั้น เด ินทางต ่อไป  เม ือ งศร ีนาคา 
หรือ ศรีนคร ถือเป็นหลวงในช่วง
ฤดูรอ้นของ แคชเมียร  ์ซึง่ตัง้ในหุบ
เขาแคชเมียร ์ จนเป็นที่กล่าวขวญัว่า
เ ป็นดินแดนแห่งทะเลสาบ สายน ้า 
สวนดอกไม ้ และงานฝีมือ ศิลปะที่
ผลิตจากไม ้ ฉะน้ันวิถีชวีิตของผูค้นใน
ทะ เ ลสาบดาล เ ป็ นช วี ิตที ่อ ยู ่คู ่ก บั
สายน ้าอนัเงียบสงบ มีเรือเป็นพาหนะ
ส าคญัในการเดินทางไปมาในทะเลอนั
กวา้งใหญ่ แต่งแตม้ความงดงามแบบ
วิถีชวีิตแบบบา้นๆ ของผูค้นดัง้เดิมที ่น่ี ทึ่งกบัสีสนัของสวนผกัลอยน ้า พรอ้มตลาดน ้ายามเชา้ที ่สรา้ง
ชวีิตชวีาใหก้บัผูม้าเยือนปัจจุบนัชาว ศรีนาคาเกือบรอ้ยละ 98 % นับถือศาสนาอิสลาม… 

ค า่       บริการอาหารเย็น ณ โรงแรมบา้นเรือ...อิสระหลงัอาหาร สนุกสนานกบัการชอ้ปป้ิงสิน้คา้เพือ้นเมือง 
ที่จะมีพ่อคา้ชาวแคชเมียรพ์ายเรือมาขายใหถึ้งที่เลย อาทิ ผา้พาศมิน่า,เปเปอรม์าเช,่สรอ้ยคอ,ก าไร,และ
เครื่องเงินตา่งๆ มากมาย ...ใหท้กุทา่นใชค้วามสามารถพิเศษใหเ้ต็มที่กนัเลยคะ่    

 ท่ีพกัโรงแรมเรือ DELUXE HOUSE BOAT อิสระพกัผ่อนตามอธัยาศยั 

 



 

วนัท่ี-5 วนัพุธ ท่ี15 เมษายน 2563  
ศรีนาคา - หุบเขากุลมารค์ - ศรีนาคา 

B L D 

07.00 น.  บริการอาหารเชา้ ณ โรงแรมเรือ 
08.00 น. ออกเดินทางสู่ กุลมารค์ (Gulmarg) ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 2.30 -3 ชัว่โมง  
 “กุลมารค์” (Gulmarg) ทุ่งหญา้ดอกไมแ้ละลานหิมะแห่งแคชเมียร ์เป็นภูเขาที่สวยงามที่สุดแห่งหน่ึง

ใน แคชเมียร ์เดิมเรียกเการิมารค์ ตัง้โดยสลุตา่น ยซูปุชาร ์ ในศตวรรษที่ 16 เน่ืองจากที่น่ีเป็นทุ่งหญา้ที่เต็ม
ไปดว้ยดอกไมป่้าตามฤดูกาล และในปัจจุบนัยงัเป็นสถานที่ต ัง้ของสนามกอลฟ์ 18 หลุมที่สูงที่สุดในโลก 
(3,000 เมตรจากระดบัน า้ทะเล) และมีสถานที่เลน่สกีในฤดหูนาวดว้ย ตลอดเสน้ทางสูก่ลุมารค์จะผ่านทุง่นาขา้ว 
หมู่บา้นชาวพืน้เมือง ฝูงแกะตามภูเขา และเทือกเขาหิมะสลบัซบัซอ้นสวยงาม ชาวแคชเมียรก์ล่าวขานว่าทุ่ง
หญา้แห่งดอกไม ้ เป็นเสน้ทางที่มุ่งสู่ชายแดนปากีสถาน กุลมารค์เป็นแหล่งท่องเที่ยวในฤดูหนาว มีระดบั
ความสูง 2,730 เมตร จากระดบัน ้าทะเล   ในชว่งฤดูรอ้นที่น่ีจะเป็นที่ต ัง้ของสนามกอลฟ์ที่สูงที่สุดในโลก 
โดยรอบท่านจะไดพ้บเห็นกระท่อมรูปทรงแบบในเทพนิยาย และมีป่าสนเป็นฉากหลงั  ที่น่ียงัสถานเป็นที่
ถ่ายท าภาพยนตรอ์ีกดว้ย…… 

น าท่านขึน้เคเบิลคารเ์ฟส 1 (กระเชา้ลอยฟ้าหรือกอนโดลา ราคารวมในทวัรเ์ฟส 1)  ไปจนถึง ยอดเขากุล

มารค์ “Gulmarg Hill”  ระหว่างทางขึน้สู่ยอดเขากุลมารค์ ท่านจะพบเห็นหมู่บา้นยิปซี ซึง่จะ
อพยพไปอยู่ที่เมืองจมัมูในชว่งฤดูหนาว และจะกลบัมาอยู่อาศยัในชว่งฤดูรอ้น ยอดเขากุลมารค์ภูเขาซึง่เป็น
ส่วนหน่ึงของเทือกเขาหิมาลยัที่ปกคลุมดว้ยหิมะสวยงามในทุกทิศทาง ถา้หากฟ้าเป็นใจไม่มีหมอกจดัท่านได ้
ถ่ายรูปกบัทิวทศันภ์ูเขา รวมถึงยอดเขา K2 ที่สูงเป็นอนัดบัสองรองจากยอดเขาเอเวอรเ์รส ****กระเชา้ 
Gondola มีสองสถานีดว้ยกนั เวลาซือ้ตั๋วจะมีเฟส 1 และเฟส 2 เฟส รายการทวัรร์วมไปเพสที่1 เท่าน้ัน 
เมื่อถึง....บนยอดเขากุลมารค์.... อิสระใหท้่านถ่ายรูปกบัทิวทศันห์รือ สนุกสนานกบักิจกรรมน่ัง
เลื่อนหิมะหรือสกีไดร้ะหวา่งฤดใูบไมผ้ลิ มี.ค.-เม.ย. ตามอธัยาศยัและในฐานเป็นสถานที่ที่เล่นสกีซึง่มีเพียงไม่ก่ี
แห่งในอินเดีย นักท่องเที่ยวจึงนิยมมาเที่ยวกนัในชว่งฤดูหนาว…หากท่านประสงคจ์ะขึน้ไปเฟสที่ 2 กรุณา



 

แจง้หวัหนา้ทวัรก์่อนซือ้ตั๋วจากขา้งล่างขึน้ไปเพื่อความสะดวกและจ่ายเพิ่มใหเ้จา้หนา้ที่ต ั๋วราคาไป-กลบั
ประมาณ 950-1000 รูปี เฟส 2 คือจาก Kungdoor ถึงยอด Aparwath 

กิจกรรมแนะน า : สโนวโ์มบิล (มีคนขบั) ใชเ้วลาประมาณ 20-30 นาที ราคาประมาณ 1,500-3,000 รปีู/ ตอ่คน 
  นั่งสเลส (มีคนลาก) ใชเ้วลาประมาณ 20-30 นาที ราคาประมาณ500-800 รปีู /ต่อคน 
  สกีหิมะ(ถา่ยรปู) ใชเ้วลาประมาณ 10-20 นาที ราคาประมาณ300-500 รปีู /ต่อคน 

****กรุณาสอบถามรายละเอียดและราคาจากหวัหน้าทวัรห์รือไกดท์อ้งถ่ินของท่านอีกคร ัง้*** 
เท่ียง บริการอาหารกลางวนั  ณ โรงแรม 
บ่าย เดินทางกลบัสู่ศรีนาคาเสน้ทางเดิม... น าท่านล่องเรือสิคารา ณ ทะเลสาบดาล Dal (เรือพายแบบ

แคชเมียร)์ ชมความงดงามทะเลสาบ ใหท้า่นไดช้ืน่ชมทศันียภาพของเทือกเขาหิมะที่ลอ้มรอบ ชมวิถีชวีิต
ชาวบา้นริมน า้ (ใชเ้วลาในการลอ่งเรือประมาณ 1 ชม.) รอบทะเลสาบ นกนานาชนิด พืชดอกไมน้ า้ 
ทะเลสาบใสสวยงาม  ...ศรีนาคาเป็นเมืองเล็กๆ ที่น่ีเป็นเมืองตากอากาศของเศรษฐอีนิเดียมีสถาปัตยกรรม
โบราณที่ยงัคงความอลงัการใหด้ ู และที่เป็นหวัใจของศรนีาคาเลยคือทะเลสาบ Dal ดงัน้ันใครที่มาที่น่ี ถา้ไม่
ลองลอ่งเรือลอ่งทะเลสาบดน่ีูถือวา่ยงัมาไม่ถึง...ในทะเลสาบยงัมีตลาดน า้ คือเป็นเพิงหรือกระตอ๊บปลกูอยูก่ลาง
น า้ ขายพวกอาหารและของที่ระลึก 

 
พาท่านแวะชม"ของฝากจากแคชเมียร ์ " ผา้

ค ลุ มไ ห ล่ แ ค ช เ มี ย ร ์  ห รื อ
ผา้พนัคอแคชเมียร  ์Queen of 
Pashmina มีความอ่อนนุ่ม และอุ่น
สบายระดับพรีเมียม ไดแ้ก่ “แคช
เ มี ย ร ์  แ พ ช มิ น่ า ”  ( Kashmir 
Pashmina) ถือเป็นผา้แคชเมียรท์ี่มี
ประว ัติความเป็นมาเก่าแก่ยาวนาน
กว่า3,000ปีโดยสมยัโบราณมีแต่พระ
ราชวงศช์ ัน้สูง ผู น้ าระดับประเทศ
เทา่น้ันที่จะมีสิทธิใชแ้ละครอบครองผา้
ทอสุดหรูนี้ แมแ้ต่พระนางมารี องัตวั
เนตต ์ แห่งฝรัง่เศส ก็โปรดปราน“ผา้แคชเมียร ์ แพชมิน่า” เป็นพิเศษ ขณะที่พระเจา้นโปเลียน กษตัริยผ์ูเ้กรียง



 

ไกรแห่งฝรั่งเศส ยงัก านัลพระนางโจเซฟฟีน มเหสีสุดรกั ดว้ยผา้ทอไฮคลาสจากแควน้แคชเมียรใ์นการเลือก
ซือ้ผา้คลมุไหลพ่ชัมีนาซึง่ปัจจบุนัมีหลากหลายรูปแบบหลายราคาตัง้แตไ่ม่ก่ีรอ้ยไปจนถึงราคาเป็นหม่ืนเป็นแสน
....จากประสบการณส์่วนตวัคิดว่า ถา้ใหดี้ราคาตกเป็นเงินไทยไม่ควรต ่ากว่า 3 พนัถึงจะไดพ้ชัมีนาคุณภาพ.. 
แต่ก็ใชว่่าแบบที่เป็นเนื้อผา้ผสมจะมีราคาถูกกว่าเสมอไปเพราะขึน้อยู่กบัรายละเอียดถา้ปักลายทัง้ผืนราคาก็คง
พุ่งตามค่าฝีมือเชน่กนั.....สนุกสนานกลางทะเลสาบเลือกซือ้สินคา้พืน้เมืองของชาวแคชเมียรที์่น าของมา
ขายใหท้่านไดเ้ลือกซือ้ในราคาตามความสามารถ.....ไดเ้วลาสมควรกลบัที่พกั  

เย็น บริการอาหารเย็น ณ โรงแรม อิสระพกัผ่อนตามอธัยาศยั 
ท่ีพกัโรงแรม VIVANTA DAL VIEW หรือเทียบเท่า 

วนัท่ี-6 วนัพฤหสับดี ท่ี16 เมษายน 2563  
 ศรีนาคา - หุบเขาโซนามารค์ - ศรีนาคา 

B L D 

07.00 น. บริการอาหารเชา้ ณ โรงแรม  
08.00 น.   น าท่านเดินทางสู่ โซนามารค์ (Sonamarg) (ประมาณ 3 ช ัว่โมง) เป็นแหลง่ทอ่งเที่ยวอนัมีวิวทิวทศันอ์นั

สวยงาม อยู่บนเสน้ทางระหว่างเมืองศรีนาคากบัเมืองเลห ์ หุบเขาโซนามารก์นี้มีธารน ้าแขง็สีขาวบริสุทธิท์ี่ปก
คลุมอยู่ตามลาดไหล่เขา อีกทัง้เทือกเขาหิมะที่สะทอ้นแสงแดดเป็นประกายสีทอง จึงเป็นที่มาของชือ่ โซนา
มารค์ มีเทือกเขาหิมาลยัเป็นฉากหลงั ที่เรียกขานตามทอ้งถ่ินวา่ ทาจิวาส ภเูขาซึง่ปกคลมุไปดว้ยหิมะตลอดปี 
มีแม่น า้สินธ ุ ลดเลีย้วผ่านหุบเขาในอีกฟากของ ถนน “โซนามารค์” เป็นสถานีเริ่มตน้ที่จะมุ่งหนา้ไปยงัลาดคัห ์
หรือเป็นรูจ้กักนัดีในชือ่ว่า “ประตูสู่ลาดคัห”์ เสน้ทางนี้จะเป็นเสน้ทางที่มีทิวทศันส์วยงาม ตลอดเสน้ทางจึงเป็น
เสน้ทางที่ใหข้บัรถไปถา่ยรปูไป...เลยทีเดียว 

 ถึงหุบเขาโซนามาร ์ อิสระใหท่้านไดท้ ากิจกรรม ตา่งๆหรือ เดินชมกราเซียหรือธารน ้าแข็งโซนา
มารค์ ทา่มกลางภเูขาหิมะ ชมวิวที่กวา้งไกลชนิดกลอ้งเก็บไม่หมด สมัผสัอากาศสบายๆ ชมวิวภูเขาที่ปกคลุม
ดว้ยหิมะและสองฟากฝ่ังถนนที่เต็มไปดว้ยธารน ้าแขง็ ถนนบางชว่งตอ้งตดัผ่านชอ่งน ้าแขง็ขนาดใหญ่ ที่น่ีจะมี
กิจกรรมแบบแคชเมียรใ์หท้า่นไดล้องหาประสบการณ.์..จนถึงเวลานัดหมาย 

กิจกรรมแนะน า : ขี่มา้ (มีคนจงู) ใชเ้วลาประมาณ 30 นาที-1ชม. ราคาประมาณ 700-1,500 รปีู/ ตอ่คน 
  นั่งสเลส (มีคนลาก) ใชเ้วลาประมาณ 30 นาที ราคาประมาณ500-800 รปีู /ต่อคน 

****โปรดสอบถามรายละเอียดและราคาจากหวัหน้าทวัรห์รือไกดท์อ้งถิ่นของท่านอีกครัง้*** 

เท่ียง  บริการอาหารกลางวนั ณ หอ้งอาหารของโรงแรม   ณ หุบเขาโซนามารค์ 



 

บ่าย สมควรแก่เวลาน าท่านเดินทางกลบัเมืองศรีนาคา  น าท่านเดินทางไป ชมสวนโมกุล (Mughal 
Gardens) สวนโมกลุ แบ่งออกเป็น 3 ส่วน ตามแบบ ชาวเปอรเ์ซยี คือ ล าธาร สระน ้า และ แปลงดอกไม ้
นานาพนัธุห์ลายหลายสี สวยงาม  แลว้ยงัมี ลานน ้าพุ ที่ทอดยาว จาก ที่ต ่า ขึน้ที่ สูง หนัหนา้สู่ทะเลสาบ 
ดาล  สวนสวรรคแ์ห่งดอกไม ้ ชว่งเดือนมีนาคมถึงเมษายน ดอกไมเ้มืองหนาวออกดอกชชูอ่อย่างสวยงาม สวน
โมกลุ ไดแ้บ่งออกเป็นส่วนๆ 3 ส่วน ซึง่ภายในสวนมีการประดบัตกแต่งในแบบสไตลส์วนเปอรเ์ซยี ซึง่ประกอบ
ไปดว้ย สระน า้ ล าธารและแปลงไมด้อก  

  ชม สวนชาลิมาร  ์(Shalimar Garden) เป็นสวนดอกไมท้ี่สรา้งขึน้สมยัราชวงศโ์มกุล ก่อสรา้งโดย
จกัรพรรดิ JEHANGIR เพ่ือภรรยา Nur Jehan และเมืองศรีนาคา แคชเมียร ์ เป็นที่มีชือ่เสียงในการจดัสวน
ตามแบบสมยัของราชวงศโ์มกุล เน่ืองจากภูมิอากาศเย็นเหมาะสมในการเจริญเติบโตของตน้ไม ้ ดอกไมเ้มือง
หนาว จึงกลายเป็นที่ประทบัพกัผ่อนของกษตัริยร์าชวงศโ์มกลุในอดีต 

 ชมสวนนิชาท Nishat Bagh อายุประมาณ 400 ปี เป็นสวนสไตลโ์มกุล แบบเปอรเ์ซยี ซึง่
ประกอบดว้ยน า้พุเป็นแนวยาว เชือ่มตอ่ระหวา่งอาคาร ไหลลงมาจากภูเขา และทอดยาวลงสู่ทะเลสาบ
ดาล มีทัง้หมด 12 ช ัน้ มีสวนหย่อมประกอบทัง้สองขา้งของน ้าพุ ซึง่พบเห็นไดใ้นหลายๆที่ในอินเดีย 
อย่างเชน่ ทชัมาฮาล  มีตน้เมเปิลอายุกว่าสี่รอ้ย ปี ตน้ปอปลาร ์ ตน้ทิวลิป และดอกไมน้านาชนิดตาม
ฤดูกาล ตัง้อยู่ริมทะเลสาบดาล มีภูเขา Zabarwan ที่น่ีเงียบสงบและร่มเย็นมาก อากาศก็ก าลงัสบาย 
หากขึน้ไปอยู่ช ัน้บนตรงเนินเขา ก็สามารถมองเห็นวิวของทะเลสาบไดอ้ย่างสวยงาม 

 
เย็น บริการอาหารเย็น ณ โรงแรม อิสระพกัผ่อนตามอธัยาศยั 

ท่ีพกัโรงแรม VIVANTA DAL VIEW หรือเทียบเท่า  
วนัท่ี-7 วนัศุกร ์ ท่ี17เมษายน 2563 

ศรีนาคา - เดลลี 
B L D 

07.30 น. บริการอาหารเชา้ ณ โรงแรม  
08.30 น. น าท่านเดินทาง สูส่นามบินศรีนาคา เพ่ือบินกลบัเดลลี 
อาหารกลางวนั บริการอาหารกลางวนั แบบกล่อง เพ่ือความสะดวกในการเชคอิน     
12.25 น. เหินฟ้าสู่ เมืองเดลลี (New Delhi) โดยสายการบินแอร ์ อินเดีย   เท่ียวบินท่ี AI822 
14.00 น. ถึง เมืองเดลลี (New Delhi) ตรวจรบัสมัภาระเรียบรอ้ยน าท่านชมเมือง เดลี หรือในชือ่ทอ้งถ่ินว่า ดิล

ลี ชือ่เต็มคือ National Capital Territory of Delhi เป็นมหานครที่มีขนาดใหญ่ที่สุดของอินเดียและมี
ประชากรมากเป็นอนัดบัสองของประเทศ ครอบคลมุพืน้ที่ เดลีเกา่ และเดลีใหม่ ซึง่เป็นเมืองหลวงปัจจุบนัของ
อินเดีย 



 

 ผ่านชม India Gate หรือประตูเมืองอินเดีย เป็นส่ิงก่อสรา้งมีลกัษณะคลา้ยคลึง L’ Arc de 
Triomphe ของ ฝร ั่งเศส มีความมุ่งหมายใหเ้ป็นอนุสรณแ์ก่ทหารท่ีพลีชีวิตในสงครามครัง้
ส าคญัๆ ของอินเดีย ท่ีพลีชีวิตในสงครามชายแดนดา้นตะวนัตกเฉียงเหนือ และสงครามอฟักาน
ครัง้ท่ี 3 และรวมทัง้ทหารอินเดีย ท่ีเสียชีวิตในสงครามโลก คร ัง้ท่ี 1  

 ผ่านชมราษฎรป์ติภวนั (Rashtrapati Bhavan) หรือท าเนียบประธานาธิบดีของอินเดีย  เดิมเคย
ใชเ้ป็นวงัของอปุราชองักฤษในสมยัอาณานิคม มีหอ้งถึง 340 หอ้ง เป็นสถาปัตยกรรมผสมระหว่างตะวนัตกกบั
ศิลปะโมกลุ ที่ประกอบพิธสี าคญัๆของทางการ  

จากนัน้  น าท่านชอ้ปป้ิงของท่ีระลึกท่ี ตลาดจนัปาท (Janpath Market) ตลาดชือ่ดงักลางกรุงนิวเดลี 
“ตลาดจนัปาท” ตลาดยอดฮิตอายุกวา่ 80 ปี แหลง่รวมนักท่องเที่ยวนักชอ๊ปป้ิงกลางกรงุนิวเดลี 

 มีสินคา้ตัง้แต่เสือ้ผา้ปัก งานหตัถกรรมไม ้
โ ค มไฟ  ท อ ง เ ห ลื อ ง  ผ ้า ปั ก ลู ก ปั ด 
เค รื่ อ งปร ะดับท า มือ  กระ เ ป๋ าแฟช ั่น
ทั้งหลาย รองเทา้ปลายแหลมดา้นหน้า 
รองเทา้สไตลอ์ินเดีย(Jootis) ส่าหรี ผา้ปูที่
นอน ปลอกหมอน สีสนัแสบตา และอื่นๆ
อีกมากมาย สวรรคข์องนักชอ้ปอย่าง
แท ้จ ริ ง . . . .  แ ต่ ร า คา ไ ม่ ส ว ร รค ์ . . . .
เพราะฉะน้ันผูใ้ดมีวิทยายุทธใ์นการต่อของ 
ออกเดินทางสูยุ่ทธภพมาประลองกนัไดที้่น่ี 

19.00 น. บริการอาหารบริการอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร  
20.00 น. หลงัจากน้ันน าท่านเดินทางสูส่นามบินเดลลีเพ่ือเดินทางกลบักรงุเทพฯ 
23.30 น.  ออกเดินทางสู่ กรุงเทพ ฯ โดยสายการไทย  เท่ียวบินท่ี    TG 316   

วนัท่ี-8 วนัเสาร ์ ท่ี18 เมษายน 2563 
เดลลี - กรุงเทพฯ 

- - - 

05.25 น.        เดินทางถึง...ท่าอากาศสุวรรณภูมิ โดยสวสัดิภาพ…….. 

 

หมายเหต ุ:  
1.เวลาที่ปรากฏในโปรแกรมกบัการปฏิบติัจริงอาจแตกต่างกนัเล็กนอ้ย ขอใหท้่านรบัทราบค าแนะน าการเปลี่ยนแปลงการนัด 
หมายเวลาในการท ากิจกรรมอีกครัง้จากหวัหนา้ทวัร ์ 
2.บริษทัอาจท าการเปลี่ยนแปลงรายการ ไดต้ามความจ าเป็นและเหมาะสม แต่จะยึดผลประโยชนข์องลูกคา้เป็นส าคญั ทัง้นี ้
ขึน้อยูก่บัสภาวะของสายการบิน โรงแรมที่พกั ภูมิอากาศ ภยัธรรมชาติ การนัดหยุดงานฯลฯ ตลอดจนสภาวะทาง เศรษฐกิจและ
สถานการณท์างการเมืองภายใน อนัเป็นสาเหตใุหต้อ้งเลื่อนการเดินทางหรือไม่สามารถจดัพาคณะทอ่งเที่ยวไดต้ามรายการ  

 
“ราคาทวัรส์ าหรบัลูกคา้ที่ถือพาสปอรต์ไทยเท่านัน้” 

***พาสปอรต์ตา่งชาติโปรดติดตอ่เรา***** Apec Card ใชไ้ม่ไดที้่ประเทศอินเดีย** 

ราคาทวัรข์า้งตน้ยงัไม่ทิปคนขบัรถและไกดท์อ้งถิน่ รวมตลอดการเดินทาง รวม 50 
USD หรือ 1600 บาท ตอ่ลูกคา้ 1 ท่าน ตลอดการเดินทาง 



 

อตัราคา่บริการ  (โปรแกรม HEAVEN KASHMIR 8 วนั 6 คืน) 
ต ัว๋เคร่ืองบินเป็นราคากรุป๊ไป-กลบั ตามวนัและเวลาที่ก าหนดในรายการเท่านัน้  

 
ก าหนดวนัเดินทาง 

อตัราคา่บริการหมายเหตุ:  ผูใ้หญ ่ (12 ปี ขึน้ไป) 
เดินทางต ัง้แต ่ 20 ท่านขึน้ไป 

ผูใ้หญพ่กั 2 ท่าน (พกัหอ้ง
ละ 2-3 ท่าน) 

พกัเดีย่วเพิม่ 

 

11-18 เมษายน 2563 
 

49,900.- 9,900.- 
ผูใ้หญ ่ (12 ปี ขึน้ไป) เน่ืองจากเป็นราคาตั๋วกรุป๊หรือเป็นราคาพิเศษ จึงไม่มีราคาส าหรบัเด็กและเม่ือออกตั๋วไม่สามารถคืนเงิน
ไดท้กุกรณี บริษทัขอสงวนสิทธิใ์นการออกทวัรก์รณีมีผูเ้ดินทางไม่ 20 -25  ทา่น  
การส ารองท่ีนั่ง   
1. *กรณุา ช าระเงินมดัจ า ท่านละ 20,000 บาท พรอ้มแจง้ชือ่เป็นภาษาองักฤษตามหนังสือเดินทาง หรือ Copy 

Passport มาที่บริษทัฯ ภายใน 3 วนัหลงัการจอง.... (ท่ีนั่งจะยืนยนัเม่ือไดร้บัเงินมดัจ าแลว้เท่านัน้)  
2. การช าระคา่ทวัรส์ว่นที่เหลือทางบริษทัฯจะเรียกเก็บกอ่นเดินทางไม่นอ้ยกวา่ 20 วนัทา่นควรจดัเตรียมคา่ทวัรใ์หเ้รียบรอ้ย

กอ่นก าหนดเน่ืองจากทางบริษทัตอ้งส ารองคา่ใชจ้า่ยในสว่นของคา่ที่พกัและตั๋วเครื่องบินมิฉะน้ันจะถือวา่ทา่นยกเลิกการ
เดินทางโดยอตัโนมติั.. 

*** ในกรณีท่ีท่านโอนเงินจากตา่งจงัหวดั ไม่รวมคา่ธรรมเนียมและคา่บริการของธนาคาร 
หมายเหต ุ  :  อน่ึงกรณุาแจง้เจา้หนา้ที่ของบริษทัฯ ทราบถึงการโอนเงินของทา่น ทางโทรศพัทห์รือทางไลน ์ เพ่ือสง่หลกัฐานการ
โอนเงินของทา่นเพ่ือเป็นประโยชนแ์กท่า่น 
 
หมายเหต ุ ** บริษทัฯ ขอสงวนสิทธิในการเปล่ียนแปลงเท่ียวบินทัง้ไปและกลบัโดยมิตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหน้า 
ขึน้อยู่กบัสายการบิน บริษทัขอสงวนสิทธิใ์นการเปล่ียนแปลงเพ่ือความเหมาะสมไม่ว่าจะเกิดจากความขดัขอ้ง
ของยานพาหนะหรือมีเหตหุน่ึงเหตใุดจนท าไม่สามารถด าเนินการตามหมายก าหนดการไดต้ามโปรแกรมการ
เดินทางเปล่ียนแปลงตามความเหมาะสมหรือเหล่ียนแปลงรายการท่องเท่ียวบางรายการหรือทดแทนรายการ
ท่องเท่ียวบางรายการและจ าตอ้งมีจ านวนผูโ้ดยสาร15ท่านขึน้ไปจึงออกเดินโดยทางมีหน้าทวัรไ์ทย 

**หากท่านที่จะอกอต ัว๋ภายในประเทศ (เคร่ืองบิน รถไฟ รถทวัร)์กรุณาสอบถามที่เจา้หน้าทีทุ่ก
ครัง้กอ่นท าการออกต ัว๋เน่ืองจากสายการบินอาจมีการหรบัเปล่ียน ไฟลท์ หรือ เวลาบิน โดย

ไมไ่ดแ้จง้ใหท้ราบล่วงหน้า 

 
อตัราคา่บริการน้ีรวม 

1.1. คา่ตั๋วเครื่องบินไป-กลบั ช ัน้ประหยดัสายการบินไทย ตามระบใุนรายการ 
1.2. คา่โรงแรมที่พกัตามรายการที่ระบุ (สองทา่นตอ่หน่ึงหอ้ง) 
1.3. คา่เขา้ชมสถานที่ตา่ง ๆ ตามรายการที่ระบุ 
1.4. คา่อาหารและเครื่องด่ืมตามรายการที่ระบุ 
1.5. คา่รถรบัสง่และระหวา่งน าเทีย่วตามรายการที่ระบุ 
1.6. คา่ประกนัอบุติัเหตคุุม้ครองในระหวา่งการเดินทาง คุม้ครองในวงเงินทา่นละ 1,000,000 บาท คา่รกัษาพยาบาลกรณี

เกิดอบุติัเหตวุงเงินทา่นละ 500,000 บาท ตามเง่ือนไขของกรมธรรม ์



 

 

*หากทา่นสนใจซือ้ประกนัการเดินทางส าหรบัครอบคลมุเรื่องสขุภาพสามารถสอบถามขอ้มูลเพ่ิมเติมกบัทางเจา้หนา้ที่บริษทัได*้ 
เบีย้ประกนัเร่ิมตน้ 370 บาท [ระยะเวลา 7-8 วนั] 
ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัที่มีอายมุากกวา่ 16 หรือนอ้ยกวา่ 75 ปี 
[รกัษาพยาบาล 2 ลา้น, รกัษาตอ่เน่ือง 2 แสน, เสียชวีิตหรือเสียอวยัวะจากอบุติัเหต ุ 3 ลา้นบาท] 
ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัที่มีอายนุอ้ยกวา่ 16 หรือมากกวา่ 75 ปี 
[รกัษาพยาบาล 2 ลา้น, รกัษาตอ่เน่ือง 2 แสน, เสียชวีิตหรือเสียอวยัวะจากอบุติัเหต ุ 1.5 ลา้นบาท] 
 
อตัราคา่บริการน้ีไม่รวม 

 คา่จดัท าหนังสือเดินทาง (PASSPORT) และคา่ท าใบอนุญาตที่กลบัเขา้ประเทศของคนชาวชาติ หรือ คนตา่งดา้ว 
 ค่าใชจ้่ายอื่น ๆ นอกเหนือจากที่ระบไุวใ้นรายการและค่าใชจ้่ายส่วนตวัต่าง ๆ เชน่ ค่าโทรศพัท ์ ค่าซกัรีด ฯลฯ 
 ค่าธรรมเนียมน า้มนัของสายการบิน (ถา้มี) 
 คา่ท าเอกสารผูถื้อตา่งดา้ว /คา่วีซา่ที่มีคา่ธรรมเนียมแพงกวา่หนังสือเดินทางไทย 
 คา่ภาษีหกั ณ  ที่จา่ย 3% ภาษีมูลคา่เพ่ิม 7% (กรณีออกใบก ากบัภาษี)  
 คา่น า้หนักเกินพิกดัตามสายการบินก าหนด 20 กิโลกรมั /ค่ากิจกรรมพิเศษ ขีม่า้,ลากเลื่อน,สกี  
 ค่าทิปรวมตลอดการเดินทาง รวม 50 USD หรือ 1600 บาท/ต่อลูกคา้ 1 ท่าน ตลอดการเดินทาง   
****ทิปหวัหน้าทวัรไ์ทยแลว้แต่ความพึงพอใจในบริการของท่าน บริษทัฯมิไดมี้ผลประโยชน์
ใดๆทัง้สิน้ขึน้อยู่กบัการพิจารณาของท่านเพื่อเป็นก าลงัใจใหก้บัหวัหน้าทวัรท่ี์บริการท่าน*** 

การยกเลิก และการคืนเงิน 
หมายเหตุ:หลงัการจองและมีการช าระมดัจ าทวัรแ์ละตอ้งการยกเลิกไมว่า่กรณีใดๆกต็าม 
ตอ้งช าระคา่บริการมดัจ า ท่านละ 10,000 บาท 
ยกเลิกชว่งเทศกาล  
ยกเลิกกอ่นการเดินทาง สงกรานต-์ปีใหม่ 60 วนั ตอ้งช าระทา่นละ 20,000 บาท  
ยกเลิกกอ่นการเดินทาง สงกรานต-์ปีใหม่ 50 วนั ตอ้งช าระทา่นละ 20,000+คา่วีซา่ (ถา้มี)  
ยกเลิกกอ่นการเดินทาง สงกรานต-์ปีใหม่ 40 วนั 01-29 วนั ช าระ 100% ของราคาทวัร ์
 

หลงัจากการจองทวัรแ์ละช าระเงินมดัจ าแลว้ ทางบริษทัฯ ถือวา่ท่านไดย้อมรบัใน
ขอ้ตกลงและเงื่อนไข ที่บริษทัไดร้ะบุไวข้า้งตน้ทุกประการ 

เงื่อนไขการบริการ 

1) บริษทัฯ ขอสงวนสิทธิที์่จะเปลีย่นแปลงรายละเอียดบางประการในทวัรนี์ ้ เม่ือเกิดเหตสุดุวิสยัจนไม่อาจแกไ้ขได ้
2) บริษทัฯ ขอสงวนสิทธิไ์ม่รบัผิดชอบคา่เสียหายในเหตกุารณที์่เกิดจากสายการบิน ภยัธรรมชาติ และอืน่ๆที่อยู่

นอกเหนือการควบคมุของทางบริษทัฯหรือคา่ใชจ้า่ยเพ่ิมเติมที่เกิดขึน้ทางตรงหรือทางออ้ม เชน่ การเจ็บป่วย, 
การถูกทารา้ย, การสญูหาย, ความลา่ชา้ หรือจากอุบตัิเหตตุา่งๆ 

3) หากท่านยกเลิกก่อนรายการท่องเที่ยวจะสิน้สดุลง ทางบริษทัฯ จะถือวา่ท่านสละสิทธิแ์ละจะไม่รบัผิดชอบ
คา่บริการที่ท่านไดช้ าระไวแ้ลว้ไม่ว่ากรณีใดๆ ทัง้สิน้ 

4) บริษทัฯ จะไม่รบัผิดชอบตอ่การหา้มออกนอกประเทศ หรือ หา้มเขา้ประเทศ อนัเน่ืองมาจากมีสิง่ผิดกฎหมาย 
หรือเอกสารเดินทางไม่ถูกตอ้ง หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอืน่ๆ 

5) รายการนีเ้ป็นเพียงขอ้เสนอที่ตอ้งไดร้บัการยืนยนัจากบริษทัฯ อีกครัง้หน่ึง หลงัจากไดส้ารองที่น่ังบนเครือ่ง และ
โรงแรมที่พกัในตา่งประเทศเป็นที่เรียบรอ้ย แตอ่ย่างไรก็ตามรายการนีอ้าจเปลี่ยนแปลงไดต้ามความเหมาะสม 



 

6) ราคานีคิ้ดตามราคาตั๋วเครือ่งบินในปัจจบุนั หากราคาตั๋วเครือ่งบินปรบัสงูขึน้ บริษทัฯ สงวนสิทธิที์่จะปรบัราคาตั๋ว
เครือ่งบินตามสถานการณด์งักลา่ว 

7) กรณีเกิดความผิดพลาดจากตวัแทน หรือ หน่วยงานที่เกี่ยวขอ้ง จนมีการยกเลิก ลา่ชา้ เปลีย่นแปลง การ
บริการจากสายการบินบริษทัฯขนสง่ หรือ หน่วยงานที่ใหบ้ริการ บริษทัฯจะดาเนินโดยสดุความสามารถที่จะ
จดับริการทวัรอื์่นทดแทนให ้ แตจ่ะไม่คืนเงินใหส้าหรบัคา่บริการน้ันๆ 

8) มคัคเุทศก ์ พนักงาน และตวัแทนของบริษทัฯ ไม่มีสิทธิใ์นการใหค้ าสญัญาใดๆ ทัง้สิน้แทนบริษทัฯ นอกจากมี
เอกสารลงนามโดยผูมี้อานาจของบริษทัฯ ก ากบัเท่าน้ัน 

9) หากไม่สามารถไปเที่ยวในสถานที่ที่ระบุในโปรแกรมได ้ อนัเน่ืองมาจากธรรมชาติ ความลา่ชา้ และความผิดพลาด
จากทางสายการบิน จะไม่มีการคืนเงินใดๆทัง้สิน้ แต่ทัง้นีท้างบริษทัฯจะจดัหารายการเที่ยวสถานที่อืน่ๆมาให ้ โดย
ขอสงวนสิทธิก์ารจดัหานีโ้ดยไม่แจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

10) เม่ือท่านออกเดินทางไปกบัคณะแลว้ ท่านงดการใชบ้ริการรายการใดรายการหน่ึง หรือไม่เดินทางพรอ้มคณะถือว่า
ท่านสละสิทธิ ์ ไม่อาจเรียกรอ้งคา่บริการ และเงินมดัจ าคืน ไม่วา่กรณีใดๆ ทัง้สิน้ 

11)  ในกรณีที่ลกูคา้ตอ้งออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรณุาติดตอ่เจา้หนา้ที่ของบริษทัฯ ก่อนทุกครัง้ มิเชน่น้ัน
ทางบริษทัฯ จะไม่รบัผิดชอบคา่ใชจ้่ายใดๆ ทัง้สิน้ 

12) กรณีเจ็บป่วยจนไม่สามารถเดินทางไดซ้ึง่จะตอ้งมีใบรบัรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรบัรองบริษทัฯจะพิจารณาเลือ่น
การเดินทางของท่านไปยงัคณะต่อไปแตท่ัง้นีท้่านจะตอ้งเสียคา่ใชจ้่ายที่ไม่สามารถเรียกคืนได ้ เชน่คา่ตั๋วเครือ่งบิน
คา่หอ้ง คา่ธรรมเนียมวีซา่ตามที่สถานทูตฯ เรียกเก็บ และคา่ใชจ้่ายอืน่ๆที่เกิดขึน้ตามจริง ในกรณีที่ไม่สามารถ
เดินทางได ้

13) กรณียื่นวีซา่แลว้ไม่ไดร้บัการอนุมติัวีซา่จากทางสถานทูต (วีซา่ไม่ผ่าน) และท่านไดช้ าระค่าทวัรห์รือมดัจ ามาแลว้ 
ทางบริษทัฯ คืนคา่ทวัรห์รือมดัจ าให ้ แตท่างบริษทัขอสงวนสิทธิใ์นการหกัคา่บริการยื่นวีซา่, คา่วีซา่ และ
คา่ใชจ้่ายบางสว่นที่เกิดขึน้จริงเป็นกรณีไป (อาทิ กรณีออกตั๋วเครือ่งบินไปแลว้ หรือไดช้ าระค่าบริการในส่วนของ
ทางเมืองนอกเชน่ โรงแรมฯลฯไปแลว้)ทางบริษทัขอสงวนสิทธิใ์นการหกัเก็บค่าใชจ้า่ยจริงที่เกิดขึน้แลว้กบัท่าน
เป็นกรณีไป 

14) กรณีวีซา่ผ่านแลว้ แจง้ยกเลิกก่อนหรือหลงัออกตั๋วโดยสาร บริษทัฯ ขอสงวนสิทธิใ์นการ ไม่คืนคา่ทวัรท์ ัง้หมด 
15) กรณีวีซา่ผ่านแลว้ แตก่รุป๊ออกเดินทางไม่ได ้ เน่ืองจากผูเ้ดินทางท่านอืน่ในกลุม่โดนปฏิเสธวีซา่ หรือไม่วา่ดว้ย

สาเหตใุดๆก็ตาม ทางบริษทัขอสงวนสิทธิใ์นการหกัเก็บคา่ใชจ้า่ยจริงที่เกิดขึน้แลว้กบัท่านเป็นกรณีไป 
16) กรณีผูเ้ดินทางไม่สามารถเขา้-ออกเมืองได ้ เน่ืองจากเอกสารปลอมหรือการหา้มของเจา้หนา้ที่ไม่วา่เหตผุลใดๆ ก็

ตามทางบริษทัของสงวนสิทธิใ์นการ ไม่คืนคา่ทวัรท์ ัง้หมด 
17) ทางบริษทัขอสงวนสิทธิร์าคานีเ้ฉพาะนักท่องเที่ยวชาวไทยและท่องเที่ยวเป็นหมู่คณะแบบ Join Tour เท่าน้ัน 

กรณีตอ้งการตดักรุป๊เหมาโปรดสอบถามทางบริษทัอีกครัง้ หากเป็นนกัท่องเท่ียวชาวต่างชาติ หรือ 
พระสงฆ ์ โปรดสอบถามทางบริษทัอีกครัง้ 

18) ในกรณีที่ลูกคา้ตอ้งออกตั๋วโดยสารภายในประเทศกรณุาติดตอ่เจา้หนา้ที่ของบริษทัฯก่อนทุกครัง้มีเชน่น้ันทาง
บริษทัฯจะ ไม่รบัผิดชอบคา่ใชจ้่ายใดๆทัง้สิน้ 

19) หากมีการยกเลิกการจองทวัรห์ลงัไดท้ าการยื่นวีซา่เรียบรอ้ยแลว้บริษทัขอสงวนสิทธิใ์นการน าเลม่พาสปอรต์ไป
ยกเลิกวีซา่ในทุกกรณีไม่วา่คา่ใชจ้า่ยในการยื่นวีซา่จะรวมหรือแยกจากรายการทวัรก็์ตาม 

20) กรณีที่คณะไม่ครบจานวน 10 ทา่นทางบริษทัฯสงวนสิทธิใ์นการงดออกเดินทางโดยทางบริษทัฯ จะแจง้ใหท้า่นทราบ
ลว่งหนา้อยา่งนอ้ย 7 วนักอ่นการเดินทาง 

21) เม่ือทา่นทาการซือ้โปรแกรมทวัร ์ ทางบริษทัฯ จะถือวา่ทา่นรบัทราบและยอมรบัเง่ือนไขของหมายเหตทุกุขอ้แลว้ 
 
 



 

เอกสารในการยื่นวีซา่ท่องเท่ียวอินเดียแบบออนไลนไ์ม่ตอ้งมาแสดงตวั 

 รูปถา่ยสี (ถ่ายมาไม่เกิน 3 เดือน ขนาด 2×2 นิว้) 1  รูป พืน้หลงัสีขาว 
 ส าเนาหนงัสือเดินทางมีอายุมากกวา่ 6 เดือน   
 ส าเนาบตัรประชาชน 1 ชดุ 
 ส าเนาทะเบียนบา้น 1 ชดุ 
 ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน 2 ชดุ ถา้เป็นเด็กอายุต า่กวา่ 15 ปี ใชส้ าเนาสตูิบตัรและบตัรประชาชน 
 ส าเนาหน้าวีซา่ท่ีเคยเดินทางไปประเทศอินเดีย 1 ชดุ (หากมี) 

 

 

 

 

เที่ยว “แคชเมียร์” ทั้งที 
ต้องไปกบั...ผู้รู้จริง 


