
 

 

 

 

 
 

 

   



 

 

 

 ขอนําทานสัมผัสมนตเสนหแหงดินแดนภารตะที่มีความหลากหลายดาน

ศาสนา และความเช่ือ อารยะธรรมลุมแมนํ้าสินธุอันเกาแกถึง 5,000 ป มากมายดวย
ศิลปะอันงดงาม ตนกําเนิดของศาสดาของโลก มหาปราสาท พระราชวัง และปอม
ปราการทีง่ดงามย่ิงใหญและอีกมากมายในความเปนเลิศของ...อินเดีย 

 
กรุงเดลี นครหลวงแหงวีรบุรุษในสงครามมหาภารตะ และนิวเดลี นครหลวงใหม

ที่มีการวางผังเมืองไดอยางสวยงาม ติดอันดับหน่ึงในนครหลวงของโลก
ที่ไดมาตรฐาน  

 
ทัชมาฮาล  1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรยของโลก อนุสรณสถานแหงความรักที่ทุกคนรูจัก

กันทั่วโลก  
 
ชัยปุระ นครสีชมพู ที่สวยงามของรัฐราชาสถาน 
 
แคชเมียร สัมผัสกับเสนทางบินที่สวยที่สุดในโลกจากเดลีสูศรีนาคา เลียบเทือกเขา

หิมาลัย ชมสวรรคบนโลกมนุษย ถึงทุงราบแคชเมียร มงกุฎเพชรของ
อินเดียที่อยูกลางออมกอดของเทือกเขาหิมาลัย มีเทือกเขาหิมะลอมรอบ
ทุกทิศทาง เหมือนมงกุฎเพชรที่ลอมรอบทุงราบที่หลากหลายดวยดอกไม
นานาชนิดและทุงหญาที่เขียวขจีของแคชเมียร ทะเลสาบดาลซ่ึงเปน
ทะเลสาบที่ใสสวย กลางออมกอดของเทือกเขาหิมาลัย เปนกระจก
สะทอนความงามของทิวทัศน และทองฟา ใหภาพงามที่นาอัศจรรย 
พักผอนบนเรือลําหรูที่สรางจากไมซีดัลกลิ่นหอม และแกะสลักลายไม
ดวยศิลปะของแคชเมียรทั้งลํา นกสีสวยจากไซบีเรียนานาพันธุที่แวะ
เวียนมาเลนนํ้าตลอดทั้งวัน ความสวยงามของแคชเมียรทําใหเกิดแรง
บันดาลใจของศิลปน จึงมีผลงานทางศิลปะ ดนตรี บทกลอนที่งดงาม
มากมาย แคชเมียรสวรรคของคูฮันนีมูน เปนดินแดนที่สวยที่สุดในโลก 
และจะเปนประสบการณที่ยากจะลืมสําหรับผูที่ไดมาเยือน 

 
 



 

 

 

 

 
โปรแกรมการเดนิทาง  

กาํหนดการเดินทาง 
1 - 9 มีนาคม  52,900.- 

24 มีนาคม – 1 เมษายน 2561 52,900.- 
13 – 21 เมษายน 2561 52,900.- 

28 เมษายน – 6 พฤษภาคม 2561 52,900.- 

รายละเอียดการบิน 

วนัเดินทาง เมือง CODE เท่ียวบิน เวลา 

วนัท่ี 1 กรุงเทพฯ นิวเดลี BKK - DEL AI 333 08.50 - 12.05 

วนัท่ี 4 นิวเดลี ศรีนาคา DEL - SXR AI 825 10.15 – 11.45 

วนัท่ี 8 ศรีนาคา  นิวเดลี SXR - DEL AI 826 12.25 – 14.05 

วนัท่ี 9 นิวเดลี กรุงเทพฯ DEL - BKK AI 332 13.50 – 19.35 

วนัท่ี 1 กรุงเทพฯ – เดลี – อคัรา 

06.00 น. คณะพรอ้มกนัท่ีสนามบินสุวรรณภมู ิอาคารผูโ้ดยสารขาออก ชั้น 4 ประตทูางเขา้

ท่ี 10 แถว W  เคาน์เตอรส์ายการบิน Air India เจา้หน้าท่ีบริษัทฯ คอยใหก้าร

ตอ้นรบั 

 

08.55 น. ออกเดินทางสู่ กรุงเดลี ประเทศอินเดีย โดยสายการบิน Air India เท่ียวบินท่ี AI 

333 (ใชเ้วลาบินประมาณ 4 ชม.)  รบัประทานอาหารและพกัผ่อนบนเครื่องบิน 
 

12.00 น. ถึงทา่อากาศยานอินทิรา คานธี ประเทศอินเดีย (เวลาทอ้งถ่ินประเทศอินเดีย 

ชา้กวา่ประเทศไทย 1.30 ชัว่โมง) นําท่านผ่านขั้นตอนตรวจคนเขา้เมือง 
 

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร   
13.30 น. จากน้ัน นําท่านชม วัดอัครชาดาม (AKSHARDHAM TEMPLE) ซึ่งเป็น

สถาปัตยกรรมแบบฮินดูท่ีมีขนาดใหญ่สรา้งข้ึนโดย Pramukh Swami Maharaj 

ผูนํ้านิกาย Swami Narayan ของศาสนาฮินดู เป็นศูนย์รวมเกี่ยวกับอารยะธรรม

อินเดีย และมกีารแสดงนิทรรศการเกี่ยวกบัวฒันธรรมและศิลปะต่างๆ 

 

 ไดเ้วลาสมควรนําท่านเดินทางสู่ เมืองอัครา (AGRA) เมืองเก่าแก่เมืองหน่ึงของ

ประเทศอินเดียเคยเป็นศูนย์กลางการปกครองของอินเดียสมัยราชวงศ์โมกุล 

สลับกันกับเมืองเดลี และเป็นสถานท่ีตั้งของทัชมาฮาล เดินทางโดยรถโคช้ปรับ

อากาศ ใชเ้วลาเดินทาง 5 ชัว่โมง (ระยะทางประมาณ 236 กิโลเมตร) 

 

คํา่ รบัประทานอาหารคํา่ ณ ภตัตาคารในโรงแรม บุฟเฟ่ต ์
พกัท่ี Howard Park Hotel หรือ P L Palace Lords Hotel โรงแรมมาตรฐาน 4 ดาว 

หรือเทียบเท่า 
เมอืงอคัรา 

วนัท่ี 2 อคัรา (ทชัมาฮาล - อคัราฟอรท์) – ชยัปุระ 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  



 

 

 นําท่าน ชมอนุสรณส์ถานแหง่ความรกัท่ีย่ิงใหญ่ทชัมาฮาล (TAJ MAHAL) ซึ่ง

ตั้งอยู่ริมแมน้ํ่ายมุนา สรา้งข้ึนดว้ยหินอ่อนสีขาว และหินทรายแดง ประดับประดา

ดว้ยรตันชาติหลากหลายชนิด ใชเ้วลาในการสรา้งถึง 22 ปี เพ่ือแสดงถึงความรัก

อนัยิ่งใหญ่ของกษัตริยซ์าจารฮ์าล ต่อพระมเหสีมุมตสั มาฮาล ท่ีสวรรคตเน่ืองจาก

การใหก้าํเนิดบุตรคนท่ี14 ภายในทชัมาฮาลน้ันเป็นท่ีบรรจุร่างของพระนางมุมตัส 

และกษัตริย ์ซาจารฮ์าล โดมหินอ่อนสีขาวท่ีสวยงามโดดเด่น และเปล่ียนสีไปตาม

เวลาของแสงแดดท่ีทอแสงสาดทัชมาฮาล ให้ท่านเดินชมบรรยากาศโดยรอบ 

รวมถึงววิแมน้ํ่ายมุนาดา้นหลัง ท่ีมองขา้มแมน้ํ่าไปจะเห็นโครงการ ก่อสรา้งแบล็ค

มาฮาล ซึ่งพระเจา้ซาจารฮ์าลตั้งใจจะสรา้งคู่กบัทชัมาฮาล แต่เพราะเหตุอันใด เรา

พาท่านไปหาคาํตอบท่ีอคัราฟอรท์กนั 

 

 นําท่านชม อัคราฟอรท์ (AGRA FORT) ห่างจากทัชมาฮาลประมาณ 3 

กิโลเมตรเป็น พระราชวงัท่ียิ่งใหญ่สรา้งข้ึนโดยใชเ้วลาท่ียาวนานถึงสามยุคของ

กษัตริย์แห่งราชวงศ์โมกุล มีลักษณะเป็นกําแพงสองชั้นและป้อมอาคารทางเขา้ส่ี

ทิศ ภายในประกอบดว้ยพระราชวงั มสัยิด สวนดอกไม ้สนาม และอาคารทางเดิน

โดยรอบ ทั้งอาคารหินทรายสีแดง สรา้งโดยกษัตริย์อัคบาร์ ท่ีน่ียังเป็นท่ีคุมขัง

กษัตริยซ์าจาร์ฮาล โดยบุตรชายของพระองค์เอง พระองค์ใชเ้วลาช่วงสุดทา้ยของ

ชีวติ โดยการมองผ่านกระจกเงาท่ีตั้งอยู่ในท่ีคุมขังสะทอ้นเงาไปยังทัชมาฮาล ท่ีซึ่ง

มเหสีสุดท่ีรกัของพระองคป์ระทบัอยู่อย่างนิรนัดร ์

 

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  

บ่าย นําท่านเดินทางสู่ เมืองชัยปุระ (Jaipur) หรือนครสีชมพู (ระยะทาง 235 

กิโลเมตร ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 5.30 ชม.) ระหว่างทางแวะชม วังฟาติเปอร์

สิกรี (Fatehpur Sikri) อดีตเมืองหลวงของจักรวรรดิโมกุล ระหว่างปี ค.ศ. 

1571-1585 เมอืงท่ีพระเจา้อัคบามหาราช ทรงสรา้งข้ึนเพ่ือหวงัจะใหเ้ป็นเมือง

หลวงใหมแ่ต่เน่ืองจากเป็นเมอืงท่ี ไมม่แีมน้ํ่าไหลผ่านทาํใหแ้หง้แลง้ จนไม่สามารถ

อยู่ไดจ้งึไดท้ิ้งเมอืง  และยา้ยไปตั้งเมอืงหลวง ณ นครอคัรา แต่ถึงเมืองจะท้ิงรา้งไว ้

นานก็ยังคงหลงเหลือความงดงามและท่านจะไดเ้ห็นแนวความคิด  ท่ีจะรวมทุก

ศาสนาเป็นหน่ึงเดียวของพระเจา้อคับามหาราช จากน้ันเดินทางต่อสู่เมอืงชยัปุระ 

 

คํา่ รบัประทานอาหารคํา่ ณ ภตัตาคารในโรงแรม บุฟเฟ่ต ์

พกัท่ี The Fern Hotel หรือ Golden Tulip Hotel โรงแรมมาตรฐาน 4 ดาว หรือ

เทียบเท่า 

เมอืงชยัปุระ 

วนัท่ี 3 ชยัปุระ – เดลี 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

 นําท่านชม เมืองชยัปุระ (Jaipur) หรือนครแห่งชยัชนะ คนอินเดียเรียกเมืองน้ีว่า 

ไจปูร์ หรือ ไจเปอร์ ท่านมหาราชาไสว ชัย สิงห์ ท่ี 2 (Sawai Jai Singh II) เป็น

ผูส้รา้งข้ึนเมื่อปี ค.ศ. 1728 เมืองน้ีไดช่ื้อว่าเป็นเมืองท่ีออกแบบวางผังเมืองได้

สวยงาม ชยัปุระเป็นเมอืงหลวงของรัฐราชสถาน ไดช่ื้อว่า นครสีชมพู (Pink City) 

เพราะในสมยัท่ีมหาราชา ราม สิงห์ เป็นกษัตริย์ปกครองเมืองชัยปุระ เวลาน้ัน

อินเดียเป็นเมอืงข้ึนขององักฤษ ในปี ค.ศ. 1853 เจา้ชายอัลเบิร์ต ดยุคแห่งเอดิน

เบอระ พระสวามีของสมเด็จพระราชินีวิกตอเรีย เสด็จมาประพาสเมืองน้ี มหา

ราชาจงึไดส้ัง่ใหป้ระชาชนท่ีอาศัยอยู่ในเขตเมืองร่วมกันทาสีบา้นเรือนดว้ยสีชมพ ู

 



 

 

(อมสม้) ทั้งเมอืง เพ่ือถวายการตอ้นรับ แลว้ก็รักษาเอกลักษณ์น้ันไว ้จนไดช่ื้อว่า 

“นครสีชมพ”ู ตั้งแต่น้ันเป็นตน้มา 

 ชม ฮาวามาฮาล (Hawa Mahal) หรือ พระราชวงัแห่งสายลม (Palace of the 

Winds) สญัลักษณ์สาํคญัของเมอืงชยัปุระ และเป็นจุดขายของเมืองท่ีนักท่องเท่ียว

จะตอ้งแวะมาถ่ายรปู สรา้งข้ึนโดย มหาราชา ไสว ประตัป ซิงห์ (Maharaja Sawai 

Pratap Singh) ในปี ค.ศ. 1799 ดว้ยสถาปัตยกรรมแบบราชปุตดว้ยหินทรายสี

ชมพ ูท่ีถอดแบบมาจากรปูทรงของมงกุฎพระนารายณ์ เป็นอาคารขนาด 5 ชั้น มี

ช่องหน้าต่างฉลุช่องลมสีชมพูอมสม้ 953 ช่อง เพ่ือใหเ้หล่านางในและหญิงสูง

ศกัด์ิในราชสาํนักไดม้องดูชีวติความเป็นอยู่ในตัวเมือง รวมทั้งขบวนแห่ต่างๆ โดย

ท่ีบุคคลภายนอกไม่สามารถมองเห็นสตรีเหล่าน้ันได ้และนั่นคือท่ีมาของคําว่า 

“ฮาวา” ซึ่งแปลวา่ “สายลม” นัน่เอง (หน้าต่างทั้ง 953 ช่อง เป็นเพียงส่วนหน่ึงของ

กําแพงทางทิศตะวันออก ในเขตพระราชฐาน ซึ่งต่อมาจากพ้ืนท่ีของนางใน

เท่าน้ัน) ใหท่้านไดเ้ก็บภาพความงามภายนอกอาคาร ซึ่งเป็นสัญลักษณ์เด่นของ

เมอืงน้ี 

 

 จากน้ัน พาท่านไปชม ป้อมแอมเบอร ์(Amber Fort) และ พระราชวงัแอมเบอร ์

(Amber Palace) ท่ีสวยงามตระการตาและยิ่งใหญ่อยู่บนยอดเขา รอบดา้นมี

กําแพงบนเขาคล้ายกําแพงเมืองจีน พระราชวงัแอมเบอร์ เป็นเมืองหลวงโบราณ

ของรัฐชัยปุระ สรา้งข้ึนโดย มหาราชา มนั ซิงห์ (Maharaja Man Singh) เมื่อปี 

ค.ศ. 1592 แต่สรา้งเสร็จสมบูรณ์ในสมยั มหาราชา ชัย ซิงห์ (Maharaja Jai 

Singh) ก่อนจะยา้ยเมอืงหลวงลงมาอยู่พ้ืนราบท่ีชยัปุระ ในปี ค.ศ.1727 ป้อมแห่ง

น้ีสรา้งข้ึนเพ่ือระวังภัยจากศัตรู เรียกไดว้่าเป็นขอ้ไดเ้ปรียบทางยุทธศาสตร์เป็น

อย่างมาก และยังใชเ้ป็นท่ีประทับ เน่ืองจากภายในมีพระราชวงัขนาดใหญ่ตั้งอยู่ 

และจากพระราชวงัแอมเบอร ์สามารถมองเห็น พระราชวงัจลัมาฮาล (Jal Mahal) 

พระราชวงักลางทะเลสาบ ซึ่งสมยัก่อนเคยเป็นท่ีประทับของมหาราชา ขณะลงมา

ล่าสตัวด์ว้ย 

 

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารทอ้งถ่ิน  

บ่าย นําท่านชม พระราชวังหลวง (City Palace) ซึ่งครอบคลุมพ้ืนท่ีถึง 1 ใน 7 ของ

ใจกลางเมือง สรา้งข้ึนตั้งแต่สมยัมหาราชา ชัย ซิงห์ และต่อเติมกันเรื่อยมา เป็น

สถาปัตยกรรมแบบราชสถาน ท่ีแสดงถึงลักษณะของศิลปะแบบโมกุลผสมผสาน

กับศิลปะแบบชัยปุระ นิยมใชหิ้นอ่อนแกะสลักลวดลายประณีตบรรจง อาทิ ลาย

นกยูง, ดอกไม ้และพระพิฆเนศไดอ้ย่างอ่อนชอ้ยงดงาม พระราชวงัแห่งน้ีเป็นท่ี

ประทับของมหาราชาองค์ปัจจุบัน แมว้่าพระองค์จะไม่มีอํานาจใดๆ แต่ชาวเมือง

ชยัปุระบางส่วนก็ยงันับถือพระองคอ์ยู่ ปัจจุบันเปิดใหค้นเขา้ชมบางส่วน ภายในมี

พิพิธภณัฑข์องมหาราชาแห่งชัยปุระในยุคก่อนๆ อาทิ พรม ภาพเขียน และท่ีโดด

เด่นมากท่ีสุด คือ ฉลองพระองค์ของมหาราชา มโธ ซิงห์ ท่ี 1 ท่ีมีขนาดใหญ่มาก 

และฉลองพระองคปั์กด้ินทองของมหาราณี ท่ีหนักเกือบ 10 กิโลกรัม รวมถึงหมอ้

เงินใบยกัษ์ 2 ใบ หนักราว 345 กก. และมพิีพิธภณัฑอ์าวธุโบราณจดัแสดงดว้ย 

 

 ไดเ้วลาสมควร นําท่านเดินทางกลับ กรุงเดลี (Delhi) ระยะทางประมาณ 276 

กม. ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 6 ชม. 

 

คํา่ รบัประทานอาหารคํา่ ณ หอ้งอาหารในโรงแรม บุฟเฟ่ต ์



 

 

พกัท่ี ITC Dwarka Hotel หรือ Radisson Blu Dwarka โรงแรมมาตรฐาน 4 ดาว หรือ

เทียบเท่า 

เมอืงเดลี 

วนัท่ี 4 เดลี – ศรีนาคา – พาฮาลแกม 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

 จากน้ันทาํการเช็คเอาท ์ออกจากท่ีพกั และนําท่านเดินทางต่อไปยงัสนามบินฯ  

10.15 น. ออกเดินทางสู่ เมืองศรีนาคา (SRINAGAR) เมืองหลวงของแควน้จมัมูและแคช

เมยีร ์โดยสายการบิน แอรอิ์นเดีย เท่ียวบินท่ี AI 825 ใชเ้วลาบินประมาณ 1.15 

ชัว่โมง (บริการอาหารวา่ง ชา กาแฟ บนเครื่อง)  

11.45 น. เดินทางถึงสนามบินศรีนาคา  

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารทอ้งถ่ิน  

 จากน้ันเดินทางสู่ หุบเขาแกะ หรือ พาฮาลแกม (PAHALGAM) ห่างจากเมือง

ศรีนาคาไปทางทิศตะวนัออกประมาณ 87 กิโลเมตร (ใชเ้วลาประมาณ 3 ชม.) 

เป็นชุมทางท่ีคนทอ้งถ่ินใชเ้ป็นเสน้ทางเขา้สู่เมอืงจมัมแูละเดลีดว้ย  

 

 

 พาฮาลแกม เป็นเมอืงท่ีมคีวามสงูจากระดบัน้ําทะเลประมาณ 2,130 เมตร เป็น

สถานท่ีท่ีมีช่ือเสียงท่ีสุดของอุตสาหกรรมภาพยนตร์ของอินเดีย ระหว่างทางสอง

ขา้งทางท่านจะพบวถีิชีวติของชาวแคชเมยีร ์รา้นขายไมค้ริกเก็ต กีฬายอดนิยมของ

ท่ีน่ี ชาวแคชเมียร์เล่นกีฬาประเภทน้ีตามสนามทัว่ไป ไมค้ริกเก็ตน้ีทํามาจากตน้

หลิว (Willow Tree) ซึ่งพบเห็นไดท้ัว่ไปทั้งในเมืองและนอกเมือง แต่จะพบเห็นได้

มาก ระหวา่งทางสู่เมอืงพาฮาลแกม 

 

คํา่ เดินทางถึงพาฮาลแกม รบัประทานอาหารคํา่ และพกัผ่อนตามอธัยาศยั  

พกัท่ี Hilltop Hotel หรือ Pine Springs Hotel โรงแรมมาตรฐาน 4 ดาว หรือ

เทียบเท่า 

เมอืงพาฮาลแกม 

วนัท่ี 5 พาฮาลแกม – ศรีนาคา 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

 หลังจากน้ัน ท่านสามารถเดินชมหุบเขา มสีายน้ําท่ีไหลมาบรรจบกนัเป็นแม่น้ําริด

เดอร ์ท่ีพาฮาลแกมท่านสามารถ ข่ีมา้แคระ (มคีนจงู) ชมความงามของธรรมชาติ 

ป่าสนขนาดใหญ่และ หมู่บา้นท่ีมีวิถีชีวิตแบบพ้ืนบา้นของชาวแคชเมียร์ เสน้ทาง

การข่ีมา้อาจแตกต่างไปตามฤดูกาล บางช่วงอาจเป็นเสน้ทางไต่เขาสูงชัน สําหรับ

คนกลัวความสูงโปรดพิจารณาก่อนตัดสินใจว่าจา้ง การข่ีมา้จะใชเ้วลาไป - กลับ

ประมาณ 1-2 ชัว่โมง (ค่าข่ีมา้ไมร่วมในราคาทวัร ์ประมาณ 700 รปีู/ท่าน)  

 

จากน้ัน นําท่าน ชมสินคา้พ้ืนเมอืง เช่น พรมแคชเมยีร ์ผา้คลุมไหล่ ฯลฯ 

 

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารในโรงแรม  

บ่าย นําท่านเดินทางสู่ เมืองศรีนาคา (SRINAGAR) ระยะทางประมาณ 87 กิโลเมตร 

(ใชเ้วลาประมาณ 3 ชม.) 

 

 เมืองศรีนาคา (SRINAGAR) หรือ ศรีนคร เมืองหลวงฤดูรอ้นแห่งแควน้จมัมู-

แคชเมยีร ์เป็นเมอืงท่ีเป็นท่ีหมายของนักท่องเท่ียวผูร้กัธรรมชาติท่ีมาเยือนจากทัว่

โลกมาเป็นศตวรรษ ซึ่งตั้งอยู่ในหุบเขาแคชเมียร์ ท่ีระดับความสูง 1,730 เมตร 

ไดเ้ช่ือว่า เป็นดินแดนแห่งทะเลสาบและสายน้ํา สวนดอกไมแ้ละงานศิลปะท่ี

 



 

 

ประดิษฐ์จากไม ้ศรีนาคาตั้งอยู่ 2 ผัง่ของแม่น้ําเฌลัม (JHELUM RIVER) ดังน้ัน

จงึมสีะพานขา้มแมน้ํ่าสายน้ีอยู่ 7 สะพาน และแมว้่าแต่ละสะพานจะมีช่ือแตกต่าง

กนัอยู่แลว้ แต่ชาวเมืองจะเรียกสะพานดว้ยลําดับการสรา้ง เช่นสะพานท่ีสรา้งข้ึน

เป็นสะพานแรกจะไดช่ื้อว่าสะพานหมายเลขศูนย์ (ZERO BRIDGE) ซึ่งนับตาม

การนับของชาวแคชเมยีร ์ดว้ยความงดงามของหุบเขาแคชเมียร์น้ีเอง ใน ศตวรรษ

ท่ี 17 จกัรพรรดิซาฮงัคีรแ์ละพระนางนูรซาฮาน (พระบิดาและพระมารดาของพระ

เจา้ซาร์จาฮานผูท้ัชมาฮาล) ไดเ้สร็จมาจากเมืองอัครา เพ่ือมาเยือนดินแดนใน

แถบน้ี และทรงโปรดปรานทิวทัศน์แห่งหุบเขาแคชเมียร์มาก จนมีพระบัญชาให้

สรา้งลานหินอ่อนเพ่ือเป็นทางลงไปยงัทะเลสาบ สรา้งสวนดอกไมแ้ละบ่อน้ําพุรอ้น

หลายแห่ง เพ่ือเป็นท่ีทรงพระสําราญ และแมเ้วลาใกลส้ิ้นพระชนม ์จกัรพรรดิซา

ฮงัคีรย์งัมพีระประสงคท่ี์จะเสด็จมาท่ีหุบเขาสวรรค์แห่งน้ี   ดังพระดํารัสสุดทา้ยว่า

ไมท่รงประสงคส่ิ์งอ่ืนใดนอกจาก    ”แคชเมยีร”์ 

 นําท่านเดินทางไปชม สวนโมกุล ท่ีตั้งอยู่รอบทะเลสาบดาล ชม สวนชาลิมาร ์

(SHALIMAR GARDEN) ก่อสรา้งโดยจกัรพรรดิ JEHANGIR เพ่ือภรรยาของเขา 

Nur Jehan สวนชาลิมาร์ เป็นสวนดอกไมท่ี้สรา้งข้ึนสมยัราชวงศ์โมกุลในเมืองศรี

นาคา แคชเมยีร ์เป็นแควน้ท่ีมช่ืีอเสียงในการจดัสวนตามแบบสมยัของราชวงศ์โม

กุลเน่ืองจากภูมิอากาศเย็นเหมาะสมในการเจริญเติบโตของต้นไมด้อกไม ้จึง

กลายเป็นท่ีประทับพักผ่อนของกษัตริย์ราชวงศ์โมกุลในอดีต มีระยะทาง 15 

กิโลเมตร จากศูนย์ตอ้นรับการท่องเท่ียว (TRC) สวนท่ีสวยงามแห่งน้ีมีทิวทัศน์

กวา้งใหญ่ไพศาลกว่าท่ีอ่ืนๆ สวนแห่งน้ีมีขนาด 539 x 182 เมตร และมีลาน

กวา้ง 4 แห่ง มหีน่ึงแห่งยกตวัข้ึนสงูกวา่ท่ีเหลือ มคีลองพรอ้มดว้ยหินในลําคลองท่ี

มนัวาวทอดผ่านกลางสวน ลานแห่งท่ี 4 ตั้งอยู่ท่ี Beautiful Baradari บา้นพักฤดู

รอ้นมวีงแหวนของเสาหินท่ีสรา้งจากหินอ่อนสีดํา ซึ่งนํามาจาก Pampore ถือเป็น

จุดหมายสาํหรบัผูม้าเยี่ยมเยือนซึ่งเป็นธรรมเนียมของคู่รักโดยการจารึกช่ือคนรัก

ลงบนท่ีวา่งของลาน 

 

 

 จากน้ัน ชม สวนนิชา (NISHAT GARDEN) เป็นสวนท่ีใหญ่ท่ีสุด มีตน้เมเปิลอายุ

กวา่ 400 ปี ตน้ปอปลาร ์ตน้ทิวลิป และ ดอกไมน้านาชนิดตามฤดูกาล ตั้งอยู่บน

ฝัง่ของทะเลสาบดาลมีภูเขา ZABARWAN ตั้งเป็นฉากหลัง ระยะทางประมาณ 4 

กิโลเมตรจากถนนเลียบฝัง่ทะเลสาบ น่ีคือ “สวนแห่งความสุข” มีวิวทิวทัศน์ของ

ทะเลสาบท่ีงดงามและหิมะบนยอดเขาของเทือกเขา PANJAL ซึ่งตั้งตระหง่านไป

ทางทิศตะวันตกของหุบเขา สวนนิชาถูกออกแบบในปี ค.ศ.1632 โดย ASAF 

KHAN พ่ีชาย NUR JEHAN ครั้งหน่ึงสวนน้ีเคยมีระเบียงยื่นลงไปทางทะเลสาบ 

แต่มีคนเขา้ไปถึงจุดน้ันน้อยมากจึงไดถู้กความทันสมัยเขา้ครอบงํา ดว้ยการตัด

ถนนและมรีา้นรวงขา้งถนน ครั้งหน่ึงเคยมีน้ําพุและทางน้ําแสดงอยู่ แต่ตอนน้ีน้ํา

ไดแ้หง้ขอดไปหมดแลว้ 

 

 บา้นเรือ หรือ House Boat ถือกาํเนิดข้ึนมาในสมยัท่ีดินแดนแถบน้ี ยังมีอังกฤษ

เป็นเจา้ประเทศอาณานิคมอยู่ แต่ชาวอังกฤษเหล่าน้ีไม่มีสิทธ์ิถือครองท่ีดิน พวก

เขาจงึไดส้รา้งเรือเอาไวเ้ป็นท่ีพกัอาศยัแทน เมือ่ไดร้บัเอกราชแลว้ เรือเหล่าน้ีก็ถูก

แปรสภาพมาเป็นโรงแรมและบา้นพกั ไวต้อ้นรบันักท่องเท่ียวท่ีเขา้มายังแคชเมียร์

 



 

 

จนถึงทุกวนัน้ี 

 

House Boat ตั้งอยู่ริม “ทะเลสาบดาล” (Dal Lake) ทะเลสาบงามท่ีมีช่ือเสียงของ

เมืองศรีนาคา House Boat สรา้งจากไมเ้น้ือแข็งชั้นดี อย่างไมซ้ีดัลท่ีมีกล่ินหอม 

และแกะสลักลายไม้ด้วยศิลปะของแคชเมียร์ทั้ งลํา ภายในมีทั้ งห้องนอน 

หอ้งนัง่เล่น หอ้งโถง ตลอดจนหอ้งน้ํา รวมทั้งมีเครื่องทําความรอ้นใหค้วามอบอุ่น

ดว้ย 

คํา่ รบัประทานอาหารคํา่ ณ หอ้งอาหารของบา้นเรือ  

พกัท่ี Khyber Group of Houseboat หรือเทียบเท่า เมอืงศรนีาคา 

วนัท่ี 6 ศรีนาคา-กุลมารค์-ศรีนาคา 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ บา้นเรือท่ีพกั  

 จากน้ัน ออกเดินทางสู่ กุลมารค์ (GULMARG) (โดยรถ 4WD โตโยตา้ อินโนว่า 

คนัละ 4 ท่าน) ชาวแคชเมยีรก์ล่าวขานว่า Meadow of Flower หรือ ทุ่งหญา้แห่ง

ดอกไม ้เป็นเสน้ทางท่ีมุ่งสู่ชายแดนปากีสถาน ระยะทาง 56 กิโลเมตรจากศรี

นาคา  (ใชเ้วลาประมาณ 2 ชม.)  
 

 

 

กุลมารค์ เป็นแหล่งท่องเท่ียวในฤดูหนาว มีระดับความสูง 2,730 เมตร จาก

ระดับน้ําทะเล ในช่วงฤดูร้อนท่ีน่ีเป็นท่ีตั้ งของสนามกอล์ฟท่ีสูงท่ีสุดในโลก 

โดยรอบจะพบเห็นกระท่อมรูปทรงแบบในเทพนิยาย ซึ่งมีป่าสนอยู่เบื้ องหลัง 

ในช่วงฤดูหนาวท่ีน่ียงัเป็นสถานท่ีเล่นสกีในฤดูหนาว ท่ีค่าเช่าสกีจดัไดว้่าถูกท่ีสุดก็

ว่าได ้และในปัจจุบันยังเป็นสถานท่ีตั้งสนามกอล์ฟ 18 หลุม ท่ีสูงท่ีสุดในโลก 

(3,000 เมตรจากระดับน้ําทะเล) และยังเป็นสถานท่ีถ่ายทําภาพยนตร์อีกดว้ย 

ตลอดเสน้ทางสู่กุลมาร์คจะผ่านทุ่งนาขา้ว หมู่บา้นชาวพ้ืนเมือง ฝูงแกะตามภูเขา 

และเทือกเขาหิมะสลับซบัซอ้นสวยงาม 

 

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารทอ้งถ่ิน  

บ่าย นําท่านข้ึน เคเบิลคาร ์เฟส 1 (กระเชา้ลอยฟ้า หรือกอนโดล่า) ไปจนถึงยอด

เขากุลมาร์ค ระหว่างทางข้ึนสู่ยอดเขากุลมาร์ค ท่านจะพบเห็นหมู่บา้นยิปซีใน

เบื้ องล่าง ซึ่งจะอพยพไปอยู่ท่ีเมืองจมัมูในช่วงฤดูหนาว จะกลับมาอยู่อาศัยในช่วง

ฤดูรอ้น เมื่อถึงยอดเขากุลมาร์คถ้าหากฟ้าเป็นใจไม่มีหมอก จะทําให้ท่านได้

ถ่ายรูปกับทิวทัศน์ภูเขาท่ีบางยอดยังมีหิมะปกคลุมสวยงามในทุกทิศทาง (ท่าน

สามารถเล่นสกีไดร้ะหวา่งช่วงฤดูหนาว-ใบไมผ้ลิ ม.ีค.-เม.ย.) รวมถึงยอดเขา K2 

ท่ีสงูเป็นอนัดบัสองรองจากยอดเขาเอเวอรเ์รสต ์ 

 

จากน้ัน อิสระใหท่้านถ่ายรปูทิวทศัน์ของภเูขาซึ่งเป็นส่วนหน่ึงของเทือกเขาหิมาลัย 

กิจกรรมแบบแคชเมยีรใ์หท่้านไดล้องหาประสบการณ์ การนัง่เล่ือน (มีคนลาก) สู่

เนินหิมะดา้นบนจากน้ันปล่อยใหล่ื้นไหลลงมา (ค่าเล่ือนไมร่วมในราคาทวัร ์โปรด

สอบถามรายละเอียดจากหวัหน้าทวัร)์ 

 

 ไดเ้วลาอนัสมควร นําท่านเดินทางกลับศรีนาคา   

 นําท่านชม จามามสัยิด (JAMA MASJID) ซึ่งสรา้งเป็นครั้งแรกในสมยัสุลต่านสิ

คานเดอร์และบูรณะต่อมาอีกหลายสมัย เป็นมัสยิดท่ีสร้างด้วยรูปแบบของ

 



 

 

สถาปัตยกรรมแบบจนีและเนปาล ดว้ยหลังคาทรงส่ีเหล่ียม ภายในมีเสาท่ีตัดจาก

ตน้ซีดาลทั้งตน้ กว่า 300 ตน้ เรียงรายอยู่ (ท่านสามารถทําบุญและบริจาคช่วย

ทาํนุบาํรุงสถานท่ีไดก้่อนเขา้ชม)  

 

ไดเ้วลาอนัสมควรก่อนกลับท่ีพัก ใหท่้านได ้ชอ้ปป้ิงสินคา้พ้ืนเมือง ท่ีตลาดใกล้ๆ  

กบัมสัยิด เช่น ผา้พนัคอ รองเทา้สไตล์อินเดีย ฯลฯ 

คํา่ รบัประทานอาหารคํา่ ณ บา้นเรือท่ีพกั  

พกัท่ี Khyber Group of Houseboat หรือเทียบเท่า เมอืงศรีนาคา 

วนัท่ี 7 ศรีนาคา–โซนามารค์-ศรีนาคา 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ บา้นเรือท่ีพกั  

 นําท่านเดินทางสู่ โซนามารค์ (SONAMARG) ซึ่งจะพบทิวทศัน์ท่ีน่าต่ืนเตน้ตาม

ทางท่ีไต่ความสงูข้ึน พรอ้มทิวทศัน์ของชาวชนบทแคชเมยีร ์ ความสูงไล่ข้ึนไปถึง

ระดบั 3,000 เมตรจากระดบัน้ําทะเล ระยะห่างจากศรีนาคา 96 กิโลเมตร และมี

เทือกเขาหิมาลัยเป็นฉากหลัง ท่ีเรียกขานตามทอ้งถ่ินวา่ ทาจิวาส ภเูขาซึ่งปกคลุม

ไปดว้ยหิมะตลอดปี มแีมน้ํ่าสินธุ ลดเล้ียวผ่านหุบเขาในอีกฟากของถนน “โซนา

มารค์” เป็นสถานีเริ่มตน้ท่ีจะมุ่งหน้าไปยงัลาดคัห ์หรือช่ือ “ประตสูู่ลาดคัห”์ 

 

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารทอ้งถ่ิน  

 ท่านสามารถเดินชมธรรมชาติสัมผัสอากาศท่ีหนาวเย็น ชมวิวภูเขาท่ีปกคลุมดว้ย

หิมะขาวโพลนจนแสบตา และสองฝากฝัง่ถนนท่ีเต็มไปดว้ยธารน้ําแข็ง ถนนบาง

ช่วงตอ้งตัดผ่านช่องน้ําแข็งขนาดใหญ่ ท่ีน่ีจะมีกิจกรรมแบบแคชเมียร์ใหท่้านได้

ลองหาประสบการณ์ การนัง่เล่ือน (มคีนลาก) สู่เนินหิมะดา้นบนจากน้ันปล่อยให้

ล่ืนไหลลง ลงมา (ค่าเล่ือนไม่รวมในราคาทัวร์ โปรดสอบถามรายละเอียดจาก

หวัหน้าทวัร)์ สาํหรบัท่านท่ีหลงใหลในธรรมชาติ สามารถข่ีมา้ชมความงามของก

ราเซียรอ์ย่างใกลชิ้ดมากข้ึน (ค่าข่ีมา้ไมร่วมอยู่ในราคาทวัร)์ 

 

 ไดเ้วลาอนัสมควร นําท่านเดินทางกลับศรีนาคา  

คํา่ รบัประทานอาหารคํา่ ณ บนเรือบา้น และพกัผ่อนตามอธัยาศยั  

พกัท่ี Khyber Group of Houseboat หรือเทียบเท่า เมอืงศรีนาคา 

วนัท่ี 8 ศรีนาคา-เดลี 

เชา้ตรู ่ นําท่าน ลอ่งเรือสิคารา (เรือพายแบบแคชเมียร)์ ในทะเลสาบดาล ใหท่้านได้

ช่ืนชมทัศนียภาพของเทือกเขาท่ีลอ้มรอบทะเลสาบ นกนานาชนิด พืชดอกไมน้ํ้า 

ทะเลสาบใสสวยงาม (ใชเ้วลาในการล่องเรือประมาณ 1 ชม.)  

 

 จากน้ัน กลับมารบัประทานอาหารเชา้ ณ บา้นเรือท่ีพกั  

 ไดเ้วลาสมควรนําท่านเดินทางต่อไปยงัสนามบินเมอืงศรีนาคา  

12.25 น. ออกเดินทางสู่ เมืองเดลี โดยสายการบิน แอรอิ์นเดีย เท่ียวบินท่ี AI 826  

13.55 น. เดินทางถึงสนามบินเดลี จากน้ันชม เมืองเดลีใหม่ มีความใหม่ตามวฒันธรรม

อังกฤษ เมืองหลวงของประเทศอินเดีย ชมศิลปะการก่อสรา้งเมืองท่ีอังกฤษได้

สรา้งและมกีารวางผังเมืองท่ีทันสมยั และสวยงามตามวฒันธรรมของอังกฤษและ

ติดอันดับหน่ึงในนครหลวงของโลก ผ่านชมประตูชัยอินเดีย หรือ “India Gate” 
หรือประตูเมืองอินเดีย เป็นส่ิงก่อสรา้งมีลักษณะคลา้ยคลึง L’ Arc de Triomphe 

 



 

 

 

*** ราคา และโปรแกรมทวัรอ์าจมีการเปล่ียนแปลงตามความเหมาะสม ทัง้น้ีข้ึนอยูก่บัสภาวะของเงินบาทท่ีไม่คงท่ี /การ

เปล่ียนแปลงเวลาของสายการบิน / สภาวะทางอากาศซ่ึงการเปล่ียนแปลงน้ี ทางบริษทัฯ จะยึดถือผลประโยชนข์องผู ้

เดินทางเป็นสาํคญั *** 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ของฝรัง่เศส มีความมุ่งหมายให้เป็นอนุสรณ์แก่ทหารท่ีพลีชีพในสงครามครั้ง

สําคัญๆ ของอินเดีย ผ่านชมตึกท่ีทําการของคณะรัฐบาลราษฎร์ปติภวัน 

(Rashtrapati Bhavan) หรือทําเนียบประธานาธิบดีของอินเดีย ตั้งอยู่ท่ีตน้ถนน 
Rajpath   

 หลังจากน้ันนําท่าน ชอ้ปป้ิงท่ีตลาดจนัพาธ ซื้ อของฝากคนน่ารกัท่ีบา้น  

คํา่ รบัประทานอาหารคํา่ ณ ภตัตาคารอาหารไทย Ego Thai จากน้ันนําท่านเขา้ท่ีพกั อาหารไทย 

พกัท่ี ITC Dwarka Hotel หรือ Radisson Blu Dwarka โรงแรมมาตรฐาน 4 ดาว หรือ

เทียบเท่า 

เมอืงเดลี 

วนัท่ี 9 เดลี-กรุงเทพฯ 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

 หลังอาหาร เก็บสมัภาระ นําท่านเช็คเอาท ์ออกจากโรงแรม และนําท่านเดินทาง

ต่อไปยงัสนามบิน เพ่ือทาํการตรวจเอกสารในการเดินทาง 
 

13.50 น. ออกเดินทางสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบิน Air India เท่ียวบินท่ี AI 332  

รบัประทานอาหารกลางวนับนเครื่อง แลว้พกัผ่อนตามอธัยาศยั 

 

19.35 น. เดินทางถึงสนามบินนานาชาติสุวรรณภมู ิ/ กรุงเทพ ฯ โดยสวสัดิภาพ  



 

 

 

 

ค่าทวัรต์อ่ทา่น : อตัราค่าบรกิารน้ีสาํหรบัผูเ้ดินทางตั้งแต ่15 ทา่น ขึ้ นไป 

 ผูใ้หญ่พกัหอ้งคู่ หรือเด็ก 1 ท่าน พกักบัผูใ้หญ่ 1ท่าน  
 ในกรณีท่ีท่านเดินทางคนเดียว หอ้งพกัเด่ียว เพิ่มท่านละ 
 เด็กอายุตํา่กว่า 7-11 ปี (เสริมเตียง-พกักบัผูใ้หญ่ 2 ท่าน)  
 เด็กอายุ 2-6 ปี (ไม่เสริมเตียง-พกักบัผูใ้หญ่ 2 ท่าน)  
 ไม่เอาตัว๋เคร่ืองบิน ลดท่านละ 
 ค่าธรรมเนียมวีซ่า กรณีมีวีซ่าแลว้หกัออก 

         52,900.-   
9,500.- 

         52,900.-   
52,900.-   
15,000.- 

       - 
ราคาอาจมีการปรบัขึ้ น-ลง ตามราคานํ้ามนัทีป่รบัขึ้ นลง แตจ่ะปรบัตามความเป็นจรงิที่สายการบิน 

ประกาศปรบั และทีมี่เอกสารยนืยนัเทา่นั้น (คิด ณ วนัท่ี 1 พ.ย. 2560 ) 

การจองทวัร ์  

  หากท่านสนใจและประสงคจ์ะเดินทาง กรุณาจองทวัรแ์ละชาํระเงินมัดจาํล่วงหนา้ 20,000 บาท/
ทา่น (เพื่อเป็นการยืนยนัการเดินทางของท่าน) 

 กรุณาชาํระค่าทวัรส์่วนทีเ่หลือล่วงหนา้ 30 วนั ก่อนการเดินทาง หากท่านไม่ชาํระเงินส่วนท่ีเหลือ
ตามวนัท่ีกาํหนด ทางบริษัทฯ ถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยไม่มีเงื่อนไข 

ทา่นสามารถโอนเงินเขา้บญัชีของบรษิัทฯ ดงัรายละเอียดดงัน้ี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ค่าทวัรร์วม : 
  ค่าตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบั กรุงเทพฯ-เดลี-กรุงเทพฯ โดยสายการบิน แอร ์อินเดีย และตัว๋เคร่ืองบิน

ภายใน เดลี – ศรีนาคา – เดลี  โดยสายการบิน แอร ์อินเดีย 
 ค่าภาษีสนามบินทุกแห่ง และค่าประกนัภยัสายการบิน 
 ค่าโรงแรมท่ีพกั 8 คืน ระดบัมาตรฐาน (พกัหอ้งละ 2 ท่าน) 
 ค่าอาหารทุกมื้ อตามระบุ และค่าน้ําด่ืม วนัละ 2 ขวด/ท่าน 
 ค่าพาหนะในการนําเท่ียว ตลอดการเดินทาง 
 ค่าเขา้ชมสถานท่ีตามระบุไวใ้นโปรแกรม 
 ค่าธรรมเนียมวีซ่าอินเดีย สาํหรบัหนังสือเดินทางประเทศไทย  
 ค่ามคัคุเทศกท์อ้งถ่ิน และหวัหน้าทวัร์คนไทย คอยอาํนวยความสะดวกใหแ้ก่ท่านตลอดการเดินทาง 



 

 

 ค่าประกนัอุบติัเหตุระหว่างการเดินทางในวงเงินท่านละ1,000,000บาท และค่ารกัษาพยาบาลใน
ต่างประเทศวงเงิน 500,000 บาท (ประกนัไม่ครอบคลุมผูท้ีมี่อายุตั้งแต7่5ปีขึ้ นไป) 

ค่าทวัรไ์ม่รวม : 
  ค่าทิปไกดท์อ้งถ่ิน, คนขบัรถ ฯ วนัละ 5 USD ต่อท่าน ต่อวนั รวม 9 วนั คิดเป็น 45 USD 

 ค่าทิปหวัหน้าทวัรไ์ทย วนัละ 3 USD ต่อท่าน ต่อวนั รวม 9 วนั คิดเป็น 27 USD หรือข้ึนอยู่กบัความ
พึงพอใจของท่าน 

 ค่าใชจ่้ายส่วนตวัอาทิ ค่าโทรศพัท,์ ค่าซกัรีด, ค่าเคร่ืองด่ืมในหอ้งพกั และค่าอาหารท่ีสัง่มาในหอ้งพกั
ค่าอาหารและเคร่ืองด่ืมท่ีสัง่พิเศษในรา้นอาหารนอกเหนือจากท่ีทางบริษัทจดัใหย้กเวน้จะตกลงกัน
เป็นกรณีพิเศษ เช่น หากท่านทานไดเ้ฉพาะอาหารทะเลเพียงอย่างเดียว ท่านตอ้งมีค่าใชจ่้ายเพิ่ม 

 ค่าทาํหนังสือเดินทาง (พาสปอรต์) 
 ค่าน้ําหนักของกระเป๋าเดินทางท่ีเกินกว่าสายการบินกาํหนด (30 กก./1ใบ/ท่าน) 
 ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3% 
 ค่าธรรมเนียมน้ํามนัของสายการบิน (หากมีการปรบัข้ึน) 
 ค่าใชจ่้ายอ่ืนๆ ท่ีไม่ไดร้ะบุไวใ้นรายการ 
 ไม่มีแจกกระเป๋าหรือของพรีเมี่ยมต่างๆ 

การยกเลิก : 

  ยกเลิกก่อนการเดินทาง 45 วนั  คืนค่าใชจ่้ายทั้งหมด (ยกเวน้ค่าวีซ่าท่ียื่นและตัว๋
เคร่ืองบินท่ีออกล่วงหน้าและกรุ๊ปท่ีเดินทางช่วง
วนัหยุดหรือเทศกาล (สงกรานต ์วนัแรงงาน ช่วง
เดือนตุลาคม และปีใหม่) ท่ีตอ้งการันตี มดัจาํกบั
ทางสายการบินหรือกรุ๊ปท่ีมีการ การนัตีค่ามดัจาํ
ท่ีพกั โดยตรงหรือโดยการผ่านตวัแทนในประเทศ
หรือต่างประเทศและไม่อาจขอคืนเงินได)้ 

  ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30-44 วนั  หกัค่ามดัจาํ 20,000 บาท + ค่าวีซ่า (ถา้มี) 
  ยกเลิกก่อนการเดินทาง 10-29 วนั  หกัค่ามดัจาํ 20,000 บาท + ค่าใชจ่้ายอ่ืน (ถา้มี) 
  ยกเลิกก่อนการเดินทาง 1-9 วนั  หกัค่าใชจ่้าย 100% ของค่าทวัร ์

หากมีการยกเลิกการจองทวัร ์หลงัไดท้าํการยืน่วีซ่าเรียบรอ้ยแลว้ บริษัทขอสงวนสิทธ์ิใน 
การนําเล่มพาสปอรต์ไปยกเลิกวีซ่าในทุกกรณี ไม่ว่าค่าใชจ่้ายในการยื่นวีซ่าจะรวมหรือแยกจากรายการทวัรก์็ตาม 

เอกสารในการใชย้ืน่วีซ่า : 

1.หนังสือเดินทาง (พาสปอร์ต) ท่ีมีอายุใชง้านไม่ตํา่กว่า 6 เดือนนับจากวนัเดินทาง หากหมดอายุกรุณานําไปต่ออายุ

ก่อนนําส่ง และแผ่นติดวีซ่าคงเหลืออย่างน้อย 2-3 หน้า 

2.รูปถ่ายสีหน้าตรงปัจจุบนั พื้ นฉากหลงัรูปตอ้งมีสีขาวเท่าน้ัน รูปจะตอ้งเป็นภาพท่ีคมชดั หา้มสวมแว่นสายตา หา้มมีเงา 

หา้มถ่ายรูปและตกแต่งภาพจากคอมพิวเตอร ์(ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน) ขนาด 2 x 2 น้ิว 2 รูป (ทางสถานทูตไม่พิจารณา

รูปท่ีถ่ายเอง) 
3. กรอกขอ้มูลเพิ่มเติมในเอกสารเกี่ยวกบัการขอวีซ่า (บริษัทจะส่งใหท่้าน ณ วนัท่ีทาํการจองทวัร)์ 
หมายเหต ุ: บรษิัทฯจะทาํ E-Visa ซ่ึงผูเ้ดินทางไม่ตอ้งโชวต์วัทีส่ถานทูตฯ แตต่อ้งไปทาํการสแกนน้ิวมือที ่ตม. 

ของอินเดียค่ะ 

หมายเหต ุ: 

 บริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทาง ในกรณีท่ีมีผูเ้ดินทาง ตํา่กว่า 15 ท่าน โดยจะแจง้ใหผู้เ้ดินทางทราบล่วงหน้า 
อย่างน้อย 20 วนั ก่อนการเดินทาง  

 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิการเปล่ียนแปลงโปรแกรม ราคา และเง่ือนไขทั้งหมดโดยมิตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหน้า 
 บริษัทฯ มีสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์น้ี เมื่อเกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่อาจแกไ้ขได ้



 

 

 บริษัทฯ มีสิทธ์ิในการเปลี่ยนแปลงการพาเขา้ชม สถานที่ท่องเที่ยวใดๆที่ปิดทําการ โดยจะจดัหาสถานที่ท่องเที่ยวอื่นๆ
เพ่ือทดแทนเป็นลําดับแรก หรือคืนค่าเขา้ชมแก่ผูเ้ดินทางแทน 

 รายการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม เน่ืองจากความล่าชา้ของสายการบิน โรงแรมที่พักในต่างประเทศ 
เหตุการณ์ทางการเมือง และภัยธรรมชาติ ฯลฯ ที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของทางบริษัทฯ หรือ ค่าใชจ้่ายเพิ่มเติมท่ี
เกิดข้ึนทางตรง หรือทางออ้ม เช่น การเจ็บป่วย การถูกทํารา้ย การสูญหาย ความล่าชา้ หรือ จากอุบัติเหตุต่างๆ  ทั้งน้ี 
บริษัทฯ จะคาํนึงถึงความปลอดภัยและความสะดวกของผูเ้ดินทางเป็นสาํคัญ 

 บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเขา้เมือง หา้มผูเ้ดินทางเขา้หรือออกนอกประเทศ เน่ืองจากมีสิ่งผิด
กฎหมาย หรือส่ิงของหา้มนําเขา้ประเทศ เอกสารเดินทางไม่ถูกตอ้ง หรือ ความประพฤติส่อไปในทางเสื่อมเสีย หรือดว้ย
เหตุผลใด ๆ ก็ตามท่ีกองตรวจคนเขา้เมืองพิจารณาแลว้ ทางบริษัทฯ ไม่รับผิดชอบค่าใชจ้่าย 

 รายการน้ีเป็นเพียงขอ้เสนอท่ีตอ้งไดร้ับการยืนยันจากบริษัทฯอีกครั้งหน่ึง หลังจากไดส้าํรองท่ีนั่งบนเครื่อง และโรงแรมท่ี
พักในต่างประเทศเป็นท่ีเรียบรอ้ย แต่อย่างไรก็ตามรายการน้ีอาจเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสม 

 การไม่รับประทานอาหารบางมื้ อไม่เท่ียวตามรายการ ไม่สามารถขอหักค่าบริการคืนได ้เพราะการชําระค่าทัวร์เป็นไปใน
ลักษณะเหมาจา่ย 

 ในกรณีท่ีท่านจะใชห้นังสือเดินทางราชการ (เล่มสีน้ําเงิน) / หนังสือเดินทางนักการทตู (เล่มสีแดง) เดินทางกับคณะ บริษัท
ฯ สงวนสิทธ์ิท่ีจะไมร่บัผิดชอบ หากท่านถกูปฏิเสธการเขา้หรือออกนอกประเทศใดประเทศหน่ึง เพราะโดยปกตินักท่องเท่ียว
ใชห้นังสือเดินทางบุคคลธรรมดา (เล่มสีเลือดหม)ู 

กรณีเดินทางโดยลกูคา้จดัการตัว๋เคร่ืองบินเอง 
 ในกรณีลูกคา้ดาํเนินการเรื่องตัว๋เครื่องบินเองและมาเท่ียวรวมกบัคณะ (Join Tour) ลูกคา้ตอ้งดาํเนินการมาพบคณะทัวร์ดว้ย

ตวัเอง และตอ้งรบัผิดชอบค่าใชจ้า่ยในการมาพบคณะใหญ่ดว้ยตัวเอง รวมถึงหากกรณีเท่ียวบินของคณะใหญ่เกิดความล่าชา้
หรือยกเลิกเท่ียวบินอนัดว้ยสาเหตุใดๆก็ตาม 

ตัว๋เคร่ืองบิน 
 ในการเดินทางเป็นหมู่คณะผูโ้ดยสารจะตอ้งเดินทางไป-กลับ หากท่านตอ้งการเล่ือนวันเดินทางกลับ ท่านจะตอ้งชําระ 

ค่าใชจ้า่ยส่วนต่างท่ีสายการบินเรียกเก็บโดยสายการบิน เป็นผูก้าํหนด ซึ่งทางบริษัทฯ ไมส่ามารถเขา้ไปแทรกแซงได ้และใน
กรณีท่ียกเลิกการเดินทาง ถา้ทางบริษัทไดอ้อกตัว๋เครื่องบินไปแลว้ ผูเ้ดินทางตอ้งรอ Refund ตามระบบของสายการบิน
เท่าน้ัน (ในกรณีท่ีตัว๋เครื่องบินสามารถทาํการ Refund ไดเ้ท่าน้ัน) 

 ท่านท่ีจะออกตัว๋เคร่ืองบินภายในประเทศ โปรดแจง้ฝ่ายขายก่อนเพ่ือขอคํายืนยันว่าทัวร์น้ันๆ ยืนยันการเดินทาง แน่นอน 
หากท่านออกตัว๋ภายในประเทศโดยไม่ไดร้ับการยืนยันจากพนักงาน แลว้ทัวร์น้ันยกเลิก บริษัทฯไม่สามารถรับผิดชอบ
ค่าใชจ้า่ยใดๆท่ีเกี่ยวขอ้งกบัตัว๋เครื่องบินภายในประเทศได ้

 หากในกรณีท่ีสายการบินมีการปรับเปล่ียนตารางเท่ียวบิน ซึ่งอยู่นอกเหนือจากการควบคุมทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบต่อ
ค่าใชจ้า่ยใดๆทั้งสั้น 

 เมือ่ท่านจองทวัรแ์ละชาํระมดัจาํแลว้ หมายถึงท่านยอมรบัในขอ้ความและเง่ือนไขท่ีบริษัทฯแจง้แลว้ขา้งตน้ 
โรงแรมและหอ้ง 
 หอ้งพักในโรงแรมเป็นแบบหอ้งพักคู่ ( TWN/DBL ) ในกรณีท่ีท่านมีความประสงค์จะพักแบบ 3 ท่าน / 3 เตียง ( TRIPLE 

ROOM ) ข้ึนอยู่กบัขอ้กาํหนดของหอ้งพกัและรปูแบบของหอ้งพักของแต่ละโรงแรม ซึ่งมกัมีความแตกต่างกัน ซึ่งอาจจะทําให้
ท่านไมไ่ดห้อ้งพกัติดกนัตามท่ีตอ้งการ หรือ อาจไมส่ามารถจดัหอ้งท่ีพกัแบบ 3 เตียงได ้

 โรงแรมหลายแห่งในยุโรป จะไม่มีเครื่องปรับอากาศเน่ืองจากอยู่ในแถบท่ีมีอุณหภมิตํา่ เครื่องปรับอากาศท่ีมีจะใหบ้ริการ
ในช่วงฤดูรอ้นเท่าน้ัน 

 ในกรณีท่ีมีการจดัประชุมนานาชาติ ( TRADE FAIR ) เป็นผลใหค่้าโรงแรมสูงข้ึน 3-4 เท่าตัว บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิในการ
ปรบัเปล่ียนหรือยา้ยเมอืงเพ่ือใหเ้กิดความเหมาะสม 

กระเป๋าเล็กถือติดตวัข้ึนเคร่ืองบิน 
 กรุณางดนําของมคีม ทุกชนิด ใส่ในกระเป๋าใบเล็กท่ีจะถือข้ึนเครื่องบิน เช่น มีดพับ กรรไกรตัดเล็บทุกขนาด ตะไบเล็บ เป็น

ตน้ กรุณาใส่ในกระเป๋าเดินทางใบใหญห่า้มนําติดตวัข้ึนบนเครื่องบินโดยเด็ดขาด 
 วตัถุท่ีเป็นลักษณะของเหลว อาทิ ครีม โลชัน่ น้ําหอม ยาสีฟัน เจล สเปรย ์และเหลา้ เป็นตน้ จะถกูทาํการตรวจอย่างละเอียด

อีกครั้ง โดยจะอนุญาตใหถื้อข้ึนเครื่องไดไ้ม่เกิน 10 ช้ิน ในบรรจุภัณฑ์ละไม่เกิน 100 ml. แลว้ใส่รวมเป็นท่ีเดียวกันในถุงใส
พรอ้มท่ีจะสาํแดงต่อเจา้หน้าท่ีรกัษาความปลอดภยัตามมาตรการองคก์ารการบินพลเรือนระหวา่งประเทศ ( ICAO ) 

 หากท่านซื้ อสินคา้ปลอดภาษีจากสนามบิน จะตอ้งปิดผนึกถุงโดยระบุ วนัเดินทาง เท่ียวบิน จึงสามารถนําข้ึนเครื่องได ้และ



 

 

 

หา้มมรี่องรอยการเปิดปากถุงโดยเด็ดขาด 
การชดเชยค่ากระเป๋าในการสูญหาย 
 ของมค่ีาทุกชนิด ขอแนะนาํไม่ควรใส่เขา้ไปในกระเป๋าใบใหญท่ี่เช็คไปกบัเคร่ือง เพราะหากเกิดการสูญหาย สายการบิน

จะรบัผิดชอบชดใชต้ามกฎไออาตา้เท่าน้ัน ซึ่งจะชดใชใ้หป้ระมาณ กิโลกรัมละ 20 USD คูณดว้ยน้ําหนักกระเป๋าจริง ทั้งน้ีจะ
ชดเชยไมเ่กิน USD 400 กรณีเดินทางชั้นธรรมดา (Economy) หรือ USD 600 กรณีเดินทางชั้นธุรกิจ (Business) ดังน้ันจึง
ไมแ่นะนําใหโ้หลดของมค่ีาทุกประเภทลงกระเป๋าใบใหญ่  

 กรณีกระเป๋าใบเล็ก (Hand Carry) เกิดการสูญหาย บริษัทฯ ไม่สามารถรับผิดชอบชดเชยค่าเสียหายใหท่้านได ้ดังน้ันท่าน

ตอ้งระวงัทรพัยสิ์นส่วนตวัของท่าน 

 บริษัทขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะรับผิดชอบในกรณีกระเป๋าเดินทางของท่านเกิดความชํารุด หรือสูญหาย ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งส้ิน ใน
ระหวา่งการเดินทาง 

การเดินทางเป็นครอบครวั  

 หากท่านเดินทางเป็นครอบครวัใหญ่ หรือเดินทางพรอ้มสมาชิกในครอบครวั ท่ีตอ้งไดร้ับการดูแลพิเศษ (Wheelchair), เด็ก, 
และผูส้งูอายุ มโีรคประจาํตวั ไมส่ะดวกเดินท่องเท่ียวในระยะเวลาเกินกว่า 4-5 ชัว่โมงติดต่อกัน ท่านและครอบครัวตอ้งให้
การดูแลสมาชิกภายในครอบครวัของท่านเอง เน่ืองจากการเดินทางเป็นหมูค่ณะ หวัหน้าทวัรม์คีวามจาํเป็นตอ้งดูแลคณะทัวร์
ทั้งหมด 

หลงัจากการจองทวัรแ์ละชาํระเงินมดัจาํแลว้ ทางบรษิัทฯ ถือว่าท่านไดย้อมรบัในขอ้ตกลงและเง่ือนไข 

ทีบ่รษิัทไดร้ะบุไวข้า้งตน้ทุกประการ 


