
 

 
 

พเิศษ!! ลดทนัท ี7,000 บาท เหลือเพียง 45,900.-   

               พกับ้านเรือ 1 คืน พักโรงแรม 3 คืนในแคชเมียร์!! 

   
 



 

 ขอน ำท่ำนสัมผัสมนต์เสน่ห์แห่งดินแดนภำรตะท่ีมีควำมหลำกหลำยด้ำน

ศำสนำ และควำมเชื่อ อำรยะธรรมลุ่มแม่น  ำสินธุอันเก่ำแก่ถึง 5,000 ปี มำกมำยด้วย

ศิลปะอันงดงำม ต้นก ำเนิดของศำสดำของโลก มหำปรำสำท พระรำชวัง และป้อม

ปรำกำรที่งดงำมยิ่งใหญ่และอีกมำกมำยในควำมเป็นเลิศของ...อินเดีย 

 

กรุงเดลี นครหลวงแห่งวีรบุรุษในสงครำมมหำภำรตะ และนิวเดลี นครหลวงใหม่

ท่ีมีกำรวำงผังเมืองได้อย่ำงสวยงำม ติดอันดับหนึ่งในนครหลวงของโลก

ท่ีได้มำตรฐำน  

 

ทัชมำฮำล  1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลก อนุสรณ์สถำนแห่งควำมรักท่ีทุกคนรู้จัก

กันทั่วโลก  

 

ชัยปุระ นครสีชมพู ท่ีสวยงำมของรัฐรำชำสถำน 

 

แคชเมียร์ สัมผัสกับเส้นทำงบินท่ีสวยท่ีสุดในโลกจำกเดลีสู่ศรีนำคำ เลียบเทือกเขำ

หิมำลัย ชมสวรรค์บนโลกมนุษย์ ถึงทุ่งรำบแคชเมียร์ มงกุฎเพชรของ

อินเดียท่ีอยู่กลำงอ้อมกอดของเทือกเขำหิมำลัย มีเทือกเขำหิมะล้อมรอบ

ทุกทิศทำง เหมือนมงกุฎเพชรที่ล้อมรอบทุ่งรำบท่ีหลำกหลำยด้วยดอกไม้

นำนำชนิดและทุ่งหญ้ำท่ีเขียวขจีของแคชเมียร์ ทะเลสำบดำลซึ่งเป็น

ทะเลสำบท่ีใสสวย กลำงอ้อมกอดของเทือกเขำหิมำลัย เป็นกระจก

สะท้อนควำมงำมของทิวทัศน์ และท้องฟ้ำ ให้ภำพงำมท่ีน่ำอัศจรรย์ 

พักผ่อนบนเรือล ำหรูท่ีสร้ำงจำกไม้ซีดัลกลิ่นหอม และแกะสลักลำยไม้

ด้วยศิลปะของแคชเมียร์ทั งล ำ นกสีสวยจำกไซบีเรียนำนำพันธุ์ท่ีแวะ

เวียนมำเล่นน  ำตลอดทั งวัน ควำมสวยงำมของแคชเมียร์ท ำให้เกิดแรง

บันดำลใจของศิลปิน จึงมีผลงำนทำงศิลปะ ดนตรี บทกลอนท่ีงดงำม

มำกมำย แคชเมียร์สวรรค์ของคู่ฮันนีมูน เป็นดินแดนท่ีสวยท่ีสุดในโลก 

และจะเป็นประสบกำรณ์ท่ียำกจะลืมส ำหรับผู้ท่ีได้มำเยือน 

 

 

 



 

 

 

 

โปรแกรมกำรเดินทำง  

ก ำหนดกำรเดินทำง 

15 – 23 กุมภาพนัธ ์2562  52,900.-   45,900.- 

23 -31 มีนาคม 2562 52,900.-   45,900.- 

12 – 20 เมษายน 2562 52,900.-   45,900.- 

13 -21 เมษายน 2562 52,900.-   45,900.- 

1 – 9 พฤษภาคม 2562 52,900.-   45,900.- 

รำยละเอียดกำรบิน 

วนัเดินทำง เมือง CODE เท่ียวบิน เวลำ 

วนัท่ี 1 กรุงเทพฯ นิวเดลี BKK - DEL AI 333 08.55 - 12.00 
วนัท่ี 4 นิวเดลี ศรีนาคา DEL - SXR AI 825 10.15 – 11.45 
วนัท่ี 8 ศรีนาคา  นิวเดลี SXR - DEL AI 826 12.25 – 13.55 
วนัท่ี 9 นิวเดลี กรุงเทพฯ DEL - BKK AI 332 13.50 – 19.35 

วนัท่ี 1 กรุงเทพฯ – เดลี – อคัรำ 
06.00 น. คณะพรอ้มกนัท่ีสนามบินสุวรรณภมิู 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. ถึงท่ำอำกำศยำนอินทิรำ คำนธี ประเทศอินเดีย (เวลาทอ้งถ่ินประเทศอินเดีย 

ชา้กวา่ประเทศไทย 1.30 ชัว่โมง) น าท่านผ่านขั้นตอนตรวจคนเขา้เมือง 
 

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร   
13.30 น. จากน้ัน น าท่านชม วัดอัครชำดำม (AKSHARDHAM TEMPLE) ซ่ึงเป็น

สถาปัตยกรรมแบบฮินดูท่ีมีขนาดใหญ่สรา้งขึ้ นโดย Pramukh Swami Maharaj 
ผูน้ านิกาย Swami Narayan ของศาสนาฮินดู เป็นศูนยร์วมเก่ียวกบัอารยะธรรม
อินเดีย และมีการแสดงนิทรรศการเก่ียวกบัวฒันธรรมและศิลปะต่างๆ 

 

 ไดเ้วลาสมควรน าท่านเดินทางสู่ เมืองอคัรำ (AGRA) เมืองเก่าแก่เมืองหน่ึงของ
ประเทศอินเดียเคยเป็นศูนย์กลางการปกครองของอินเดียสมัยราชวงศ์โมกุล 

สลับกันกับเมืองเดลี และเป็นสถานท่ีตั้งของทัชมาฮาล เดินทางโดยรถโคช้ปรับ

อากาศ ใชเ้วลาเดินทาง 5 ชัว่โมง (ระยะทางประมาณ 236 กิโลเมตร) 

 

ค า่ รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคารในโรงแรม บุฟเฟ่ต ์

พกัท่ี Ramada Hotel โรงแรมมาตรฐาน 4 ดาว หรือเทียบเท่า เมืองอคัรา 

วนัท่ี 2 อคัรำ (ทชัมำฮำล - อคัรำฟอรท์) – ชยัปุระ 
เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  



 

 น าท่าน ชมอนุสรณส์ถำนแห่งควำมรกัท่ียิ่งใหญ่ทชัมำฮำล (TAJ MAHAL) ซ่ึง
ตั้งอยูริ่มแม่น ้ายมุนา สรา้งขึ้ นดว้ยหินอ่อนสีขาว และหินทรายแดง ประดับประดา

ดว้ยรตันชาติหลากหลายชนิด ใชเ้วลาในการสรา้งถึง 22 ปี เพ่ือแสดงถึงความรกั

อนัยิง่ใหญ่ของกษัตริยซ์าจารฮ์าล ต่อพระมเหสีมุมตัส มาฮาล ท่ีสวรรคตเน่ืองจาก

การใหก้ าเนิดบุตรคนท่ี14 ภายในทชัมาฮาลน้ันเป็นท่ีบรรจุรา่งของพระนางมุมตัส 

และกษัตริย ์ซาจารฮ์าล โดมหินอ่อนสีขาวท่ีสวยงามโดดเด่น และเปล่ียนสีไปตาม

เวลาของแสงแดดท่ีทอแสงสาดทัชมาฮาล ใหท่้านเดินชมบรรยากาศโดยรอบ 

รวมถึงววิแม่น ้ายมุนาดา้นหลงั ท่ีมองขา้มแม่น ้าไปจะเห็นโครงการ ก่อสรา้งแบล็ค

มาฮาล ซ่ึงพระเจา้ซาจารฮ์าลตั้งใจจะสรา้งคู่กบัทชัมาฮาล แต่เพราะเหตุอนัใด เรา

พาท่านไปหาค าตอบท่ีอคัราฟอรท์กนั 

 

 น าท่านชม อัครำฟอรท์ (AGRA FORT) ห่างจากทัชมาฮาลประมาณ 3 

กิโลเมตรเป็น พระราชวงัท่ียิ่งใหญ่สรา้งขึ้ นโดยใชเ้วลาท่ียาวนานถึงสามยุคของ

กษัตริยแ์ห่งราชวงศ์โมกุล มีลกัษณะเป็นก าแพงสองชั้นและป้อมอาคารทางเขา้ส่ี

ทิศ ภายในประกอบดว้ยพระราชวงั มสัยดิ สวนดอกไม ้สนาม และอาคารทางเดิน

โดยรอบ ทั้งอาคารหินทรายสีแดง สรา้งโดยกษัตริยอ์ัคบาร์ ท่ีน่ียงัเป็นท่ีคุมขัง

กษัตริยซ์าจารฮ์าล โดยบุตรชายของพระองคเ์อง พระองค์ใชเ้วลาช่วงสุดทา้ยของ

ชีวติ โดยการมองผ่านกระจกเงาท่ีตั้งอยูใ่นท่ีคุมขงัสะทอ้นเงาไปยงัทัชมาฮาล ท่ีซ่ึง

มเหสีสุดท่ีรกัของพระองคป์ระทบัอยูอ่ยา่งนิรนัดร ์

 

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  
บ่าย น าท่านเดินทางสู่ เมืองชัยปุระ (Jaipur) หรือนครสีชมพู (ระยะทาง 235 

กิโลเมตร ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 5.30 ชม.) ระหวา่งทางแวะชม วังฟำติเปอร์

สิกรี (Fatehpur Sikri) อดีตเมืองหลวงของจักรวรรดิโมกุล ระหว่างปี ค.ศ. 

1571-1585 เมืองท่ีพระเจา้อัคบามหาราช ทรงสรา้งขึ้ นเพ่ือหวงัจะใหเ้ป็นเมือง

หลวงใหม่แต่เน่ืองจากเป็นเมืองท่ี ไม่มีแม่น ้าไหลผ่านท าใหแ้หง้แลง้ จนไม่สามารถ

อยูไ่ดจ้ึงไดท้ิ้งเมือง  และยา้ยไปตั้งเมืองหลวง ณ นครอคัรา แต่ถึงเมืองจะท้ิงรา้งไว ้

นานก็ยงัคงหลงเหลือความงดงามและท่านจะไดเ้ห็นแนวความคิด  ท่ีจะรวมทุก

ศาสนาเป็นหน่ึงเดียวของพระเจา้อคับามหาราช จากน้ันเดินทางต่อสู่เมืองชยัปุระ 

 

ค า่ รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคารในโรงแรม บุฟเฟ่ต ์
พกัท่ี Golden Tulip Hotel โรงแรมมาตรฐาน 4 ดาว หรือเทียบเท่า เมืองชยัปุระ 
วนัท่ี 3 ชยัปุระ – เดลี 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  
 น าท่านชม เมืองชยัปุระ (Jaipur) หรือนครแหง่ชยัชนะ คนอินเดียเรียกเมืองน้ีวา่ 

ไจปรู ์หรือ ไจเปอร ์ท่านมหาราชาไสว ชยั สิงห ์ท่ี 2 (Sawai Jai Singh II) เป็น
ผูส้รา้งขึ้ นเม่ือปี ค.ศ. 1728 เมืองน้ีไดช่ื้อว่าเป็นเมืองท่ีออกแบบวางผังเมืองได้

สวยงาม ชยัปุระเป็นเมืองหลวงของรฐัราชสถาน ไดช่ื้อวา่ นครสีชมพ ู(Pink City) 
เพราะในสมัยท่ีมหาราชา ราม สิงห ์เป็นกษัตริยป์กครองเมืองชัยปุระ เวลาน้ัน

อินเดียเป็นเมืองขึ้ นขององักฤษ ในปี ค.ศ. 1853 เจา้ชายอลัเบิรต์ ดยุคแห่งเอดิน

เบอระ พระสวามีของสมเด็จพระราชินีวิกตอเรีย เสด็จมาประพาสเมืองน้ี มหา

ราชาจึงไดส้ัง่ใหป้ระชาชนท่ีอาศัยอยูใ่นเขตเมืองร่วมกนัทาสีบา้นเรือนดว้ยสีชมพ ู

(อมสม้) ทั้งเมือง เพ่ือถวายการตอ้นรบั แลว้ก็รกัษาเอกลกัษณ์น้ันไว ้ จนไดช่ื้อว่า 

 



 

“นครสีชมพ”ู ตั้งแต่น้ันเป็นตน้มา 
 ชม ฮำวำมำฮำล (Hawa Mahal) หรือ พระราชวงัแห่งสายลม (Palace of the 

Winds) สญัลกัษณ์ส าคญัของเมืองชยัปุระ และเป็นจุดขายของเมืองท่ีนักท่องเท่ียว
จะตอ้งแวะมาถ่ายรปู สรา้งขึ้ นโดย มหาราชา ไสว ประตัป ซิงห ์(Maharaja Sawai 
Pratap Singh) ในปี ค.ศ. 1799 ดว้ยสถาปัตยกรรมแบบราชปุตดว้ยหินทรายสี
ชมพ ูท่ีถอดแบบมาจากรปูทรงของมงกุฎพระนารายณ์ เป็นอาคารขนาด 5 ชั้น มี

ช่องหน้าต่างฉลุช่องลมสีชมพูอมสม้ 953 ช่อง เพ่ือใหเ้หล่านางในและหญิงสูง

ศกัด์ิในราชส านักไดม้องดชีูวติความเป็นอยูใ่นตัวเมือง รวมทั้งขบวนแห่ต่างๆ โดย

ท่ีบุคคลภายนอกไม่สามารถมองเห็นสตรีเหล่าน้ันได ้และนั่นคือท่ีมาของค าว่า 

“ฮาวา” ซ่ึงแปลวา่ “สายลม” นัน่เอง (หน้าต่างทั้ง 953 ช่อง เป็นเพียงส่วนหน่ึงของ
ก าแพงทางทิศตะวันออก ในเขตพระราชฐาน ซ่ึงต่อมาจากพ้ืนท่ีของนางใน

เท่าน้ัน) ใหท่้านไดเ้ก็บภาพความงามภายนอกอาคาร ซ่ึงเป็นสัญลกัษณ์เด่นของ

เมืองน้ี 

 

 จากน้ัน พาท่านไปชม ป้อมแอมเบอร ์(Amber Fort) และ พระราชวงัแอมเบอร ์
(Amber Palace) ท่ีสวยงามตระการตาและยิ่งใหญ่อยู่บนยอดเขา รอบดา้นมี

ก าแพงบนเขาคลา้ยก าแพงเมืองจีน พระราชวงัแอมเบอร ์เป็นเมืองหลวงโบราณ

ของรฐัชยัปุระ สรา้งขึ้ นโดย มหาราชา มนั ซิงห ์(Maharaja Man Singh) เม่ือปี 
ค.ศ. 1592 แต่สรา้งเสร็จสมบูรณ์ในสมัย มหาราชา ชัย ซิงห์ (Maharaja Jai 
Singh) ก่อนจะยา้ยเมืองหลวงลงมาอยูพ้ื่นราบท่ีชยัปุระ ในปี ค.ศ.1727 ป้อมแห่ง
น้ีสรา้งขึ้ นเพ่ือระวงัภัยจากศัตรู เรียกไดว้่าเป็นขอ้ไดเ้ปรียบทางยุทธศาสตร์เป็น

อย่างมาก และยงัใชเ้ป็นท่ีประทับ เน่ืองจากภายในมีพระราชวงัขนาดใหญ่ตั้งอยู ่

และจากพระราชวงัแอมเบอร ์สามารถมองเห็น พระราชวงัจลัมาฮาล (Jal Mahal) 
พระราชวงักลางทะเลสาบ ซ่ึงสมยัก่อนเคยเป็นท่ีประทับของมหาราชา ขณะลงมา

ล่าสตัวด์ว้ย 

 

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารทอ้งถ่ิน  
บ่าย น าท่านชม พระรำชวังหลวง (City Palace) ซ่ึงครอบคลุมพ้ืนท่ีถึง 1 ใน 7 ของ

ใจกลางเมือง สรา้งขึ้ นตั้งแต่สมยัมหาราชา ชัย ซิงห์ และต่อเติมกันเร่ือยมา เป็น

สถาปัตยกรรมแบบราชสถาน ท่ีแสดงถึงลักษณะของศิลปะแบบโมกุลผสมผสาน

กบัศิลปะแบบชัยปุระ นิยมใชห้ินอ่อนแกะสลักลวดลายประณีตบรรจง อาทิ ลาย

นกยงู, ดอกไม ้และพระพิฆเนศไดอ้ยา่งอ่อนชอ้ยงดงาม พระราชวงัแห่งน้ีเป็นท่ี

ประทับของมหาราชาองค์ปัจจุบัน แม้ว่าพระองค์จะไม่มีอ านาจใดๆ แต่ชาวเมือง

ชยัปุระบางส่วนก็ยงันับถือพระองคอ์ยู ่ปัจจุบนัเปิดใหค้นเขา้ชมบางส่วน ภายในมี

พิพิธภัณฑข์องมหาราชาแห่งชัยปุระในยุคก่อนๆ อาทิ พรม ภาพเขียน และท่ีโดด

เด่นมากท่ีสุด คือ ฉลองพระองค์ของมหาราชา มโธ ซิงห ์ท่ี 1 ท่ีมีขนาดใหญ่มาก 

และฉลองพระองคปั์กด้ินทองของมหาราณี ท่ีหนักเกือบ 10 กิโลกรมั รวมถึงหมอ้

เงินใบยกัษ์ 2 ใบ หนักราว 345 กก. และมีพิพิธภณัฑอ์าวุธโบราณจดัแสดงดว้ย 

 

 ไดเ้วลาสมควร น าท่านเดินทางกลบั กรุงเดลี (Delhi) ระยะทางประมาณ 276 
กม. ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 6 ชม. 

 

ค า่ รบัประทานอาหารค า่ ณ หอ้งอาหารในโรงแรม บุฟเฟ่ต ์
พกัท่ี Radisson Blu Hotel โรงแรมมาตรฐาน 4 ดาว หรือเทียบเท่า เมืองเดลี 



 

วนัท่ี 4 เดลี – ศรีนำคำ – พำฮำลแกม 
เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

 จากน้ันท าการเช็คเอาท ์ออกจากท่ีพกั และน าท่านเดินทางต่อไปยงัสนามบินฯ  
10.15 น. ออกเดินทางสู่ เมืองศรีนำคำ (SRINAGAR) เมืองหลวงของแควน้จมัมแูละแคช

เมียร ์โดยสายการบิน แอรอิ์นเดีย เท่ียวบินท่ี AI 825 ใชเ้วลาบินประมาณ 1.15 
ชัว่โมง (บริการอาหารวา่ง ชา กาแฟ บนเคร่ือง)  

11.45 น. เดินทางถึงสนามบินศรีนาคา  
กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารทอ้งถ่ิน  

 จากน้ันเดินทางสู่ หุบเขำแกะ หรือ พำฮำลแกม (PAHALGAM) ห่างจากเมือง
ศรีนาคาไปทางทิศตะวนัออกประมาณ 87 กิโลเมตร (ใชเ้วลาประมาณ 3 ชม.) 

เป็นชุมทางท่ีคนทอ้งถ่ินใชเ้ป็นเสน้ทางเขา้สู่เมืองจมัมแูละเดลีดว้ย  
 

 

 พำฮำลแกม เป็นเมืองท่ีมีความสูงจากระดับน ้าทะเลประมาณ 2,130 เมตร เป็น
สถานท่ีท่ีมีช่ือเสียงท่ีสุดของอุตสาหกรรมภาพยนตรข์องอินเดีย ระหว่างทางสอง

ขา้งทางท่านจะพบวถีิชีวติของชาวแคชเมียร ์รา้นขายไมค้ริกเก็ต กีฬายอดนิยมของ

ท่ีน่ี ชาวแคชเมียรเ์ล่นกีฬาประเภทน้ีตามสนามทัว่ไป ไมค้ริกเก็ตน้ีท ามาจากตน้

หลิว (Willow Tree) ซ่ึงพบเห็นไดท้ัว่ไปทั้งในเมืองและนอกเมือง แต่จะพบเห็นได้
มาก ระหวา่งทางสู่เมืองพาฮาลแกม 

 

ค า่ เดินทางถึงพาฮาลแกม รบัประทานอาหารค า่ และพกัผ่อนตามอธัยาศยั  
พกัท่ี Hilltop Hotel โรงแรมมาตรฐาน 4 ดาว หรือเทียบเท่า เมืองพาฮาลแกม 
วนัท่ี 5 พำฮำลแกม – ศรีนำคำ 
เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

 หลงัจากน้ัน ท่านสามารถเดินชมหุบเขา มีสายน ้าท่ีไหลมาบรรจบกนัเป็นแม่น ้าริด

เดอร ์ท่ีพาฮาลแกมท่านสามารถ ขี่มา้แคระ (มีคนจงู) ชมความงามของธรรมชาติ 

ป่าสนขนาดใหญ่และ หมู่บา้นท่ีมีวิถีชีวิตแบบพ้ืนบา้นของชาวแคชเมียร์ เสน้ทาง

การขี่มา้อาจแตกต่างไปตามฤดูกาล บางช่วงอาจเป็นเสน้ทางไต่เขาสูงชนั ส าหรบั

คนกลวัความสูงโปรดพิจารณาก่อนตัดสินใจวา่จา้ง การขี่มา้จะใชเ้วลาไป - กลับ

ประมาณ 1-2 ชัว่โมง (ค่าขี่มา้ไม่รวมในราคาทวัร ์ประมาณ 700 รปีู/ท่าน)  
 
จากน้ัน น าท่าน ชมสินคา้พ้ืนเมือง เช่น พรมแคชเมียร ์ผา้คลุมไหล่ ฯลฯ 

 

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารในโรงแรม  
บ่าย น าท่านเดินทางสู่ เมืองศรีนำคำ (SRINAGAR) ระยะทางประมาณ 87 กิโลเมตร 

(ใชเ้วลาประมาณ 3 ชม.) 
 

 เมืองศรีนำคำ (SRINAGAR) หรือ ศรีนคร เมืองหลวงฤดูรอ้นแห่งแควน้จมัมู-
แคชเมียร ์เป็นเมืองท่ีเป็นท่ีหมายของนักท่องเท่ียวผูร้กัธรรมชาติท่ีมาเยือนจากทัว่

โลกมาเป็นศตวรรษ ซ่ึงตั้งอยู่ในหุบเขาแคชเมียร ์ท่ีระดับความสูง 1 ,730 เมตร 
ได้เช่ือว่า เป็นดินแดนแห่งทะเลสาบและสายน ้ า สวนดอกไมแ้ละงานศิลปะท่ี

ประดิษฐ์จากไม ้ศรีนาคาตั้งอยู ่2 ผัง่ของแม่น ้าเฌลมั (JHELUM RIVER) ดังน้ัน
จึงมีสะพานขา้มแม่น ้าสายน้ีอยู ่7 สะพาน และแมว้า่แต่ละสะพานจะมีช่ือแตกต่าง

กนัอยูแ่ลว้ แต่ชาวเมืองจะเรียกสะพานดว้ยล าดับการสรา้ง เช่นสะพานท่ีสรา้งขึ้ น

 



 

เป็นสะพานแรกจะไดช่ื้อวา่สะพานหมายเลขศูนย ์(ZERO BRIDGE) ซ่ึงนับตาม
การนับของชาวแคชเมียร ์ดว้ยความงดงามของหุบเขาแคชเมียรน้ี์เอง ใน ศตวรรษ

ท่ี 17 จกัรพรรดิซาฮงัคีรแ์ละพระนางนูรซาฮาน (พระบิดาและพระมารดาของพระ

เจา้ซาร์จาฮานผูท้ัชมาฮาล) ไดเ้สร็จมาจากเมืองอัครา เพ่ือมาเยือนดินแดนใน

แถบน้ี และทรงโปรดปรานทิวทัศน์แห่งหุบเขาแคชเมียรม์าก จนมีพระบัญชาให้

สรา้งลานหินอ่อนเพ่ือเป็นทางลงไปยงัทะเลสาบ สรา้งสวนดอกไมแ้ละบ่อน ้าพุรอ้น

หลายแห่ง เพ่ือเป็นท่ีทรงพระส าราญ และแมเ้วลาใกลส้ิ้นพระชนม ์จกัรพรรดิซา

ฮงัคีรย์งัมีพระประสงคท่ี์จะเสด็จมาท่ีหุบเขาสวรรคแ์ห่งน้ี   ดังพระด ารสัสุดทา้ยวา่

ไม่ทรงประสงคส่ิ์งอ่ืนใดนอกจาก    ”แคชเมียร”์ 
 น าท่านเดินทางไปชม สวนโมกุล ท่ีตั้งอยู่รอบทะเลสาบดาล ชม สวนชำลิมำร ์

(SHALIMAR GARDEN) ก่อสรา้งโดยจกัรพรรดิ JEHANGIR เพ่ือภรรยาของเขา 
Nur Jehan สวนชาลิมาร ์เป็นสวนดอกไมท่ี้สรา้งขึ้ นสมยัราชวงศ์โมกุลในเมืองศรี
นาคา แคชเมียร ์เป็นแควน้ท่ีมีช่ือเสียงในการจดัสวนตามแบบสมยัของราชวงศ์โม

กุลเน่ืองจากภูมิอากาศเย็นเหมาะสมในการเจริญเติบโตของตน้ไมด้อกไม ้จึง

กลายเป็นท่ีประทับพักผ่อนของกษัตริย์ราชวงศ์โมกุลในอดีต มีระยะทาง 15 

กิโลเมตร จากศูนยต์อ้นรบัการท่องเท่ียว (TRC) สวนท่ีสวยงามแห่งน้ีมีทิวทัศน์
กวา้งใหญ่ไพศาลกว่าท่ีอ่ืนๆ สวนแห่งน้ีมีขนาด 539 x 182 เมตร และมีลาน

กวา้ง 4 แหง่ มีหน่ึงแหง่ยกตวัข้ึนสงูกวา่ท่ีเหลือ มีคลองพรอ้มดว้ยหินในล าคลองท่ี

มนัวาวทอดผ่านกลางสวน ลานแห่งท่ี 4 ตั้งอยูท่ี่ Beautiful Baradari บา้นพกัฤดู
รอ้นมีวงแหวนของเสาหินท่ีสรา้งจากหินอ่อนสีด า ซ่ึงน ามาจาก Pampore ถือเป็น
จุดหมายส าหรบัผูม้าเยี่ยมเยือนซ่ึงเป็นธรรมเนียมของคู่รกัโดยการจารึกช่ือคนรกั

ลงบนท่ีวา่งของลาน 

 

 

 น าท่านชม สวนนิชำ (NISHAT GARDEN) เป็นสวนท่ีใหญ่ท่ีสุด มีตน้เมเปิลอายุ
กวา่ 400 ปี ตน้ปอปลาร ์ตน้ทิวลิป และ ดอกไมน้านาชนิดตามฤดูกาล ตั้งอยูบ่น

ฝัง่ของทะเลสาบดาลมีภูเขา ZABARWAN ตั้งเป็นฉากหลงั ระยะทางประมาณ 4 
กิโลเมตรจากถนนเลียบฝัง่ทะเลสาบ น่ีคือ “สวนแห่งความสุข” มีวิวทิวทัศน์ของ

ทะเลสาบท่ีงดงามและหิมะบนยอดเขาของเทือกเขา PANJAL ซ่ึงตั้งตระหง่านไป
ทางทิศตะวนัตกของหุบเขา สวนนิชาถูกออกแบบในปี ค.ศ.1632 โดย ASAF 
KHAN พ่ีชาย NUR JEHAN ครั้งหน่ึงสวนน้ีเคยมีระเบียงยื่นลงไปทางทะเลสาบ 
แต่มีคนเขา้ไปถึงจุดน้ันน้อยมากจึงไดถู้กความทันสมัยเขา้ครอบง า ดว้ยการตัด

ถนนและมีรา้นรวงขา้งถนน ครั้งหน่ึงเคยมีน ้าพุและทางน ้าแสดงอยู ่แต่ตอนน้ีน ้า

ไดแ้หง้ขอดไปหมดแลว้ 

 

 จากน้ัน น าท่านเขา้พกับา้นเรือ ในทะเลสาบดาล หรือ ทะเลสาบนากิน  

 บำ้นเรือ หรือ House Boat ถือก าเนิดขึ้ นมาในสมยัท่ีดินแดนแถบน้ี ยงัมีองักฤษ
เป็นเจา้ประเทศอาณานิคมอยู ่แต่ชาวอังกฤษเหล่าน้ีไม่มีสิทธ์ิถือครองท่ีดิน พวก

เขาจึงไดส้รา้งเรือเอาไวเ้ป็นท่ีพกัอาศัยแทน เม่ือไดร้บัเอกราชแลว้ เรือเหล่าน้ีก็ถูก

แปรสภาพมาเป็นโรงแรมและบา้นพกั ไวต้อ้นรบันักท่องเท่ียวท่ีเขา้มายงัแคชเมียร์

จนถึงทุกวนัน้ี 
 

 



 

House Boat ตั้งอยู่ริม “ทะเลสาบดาล” (Dal Lake) และ “ทะเลสาบนากิน” 
(Nagin Lake) ทะเลสาบงามท่ีมีช่ือเสียงของเมืองศรีนาคา House Boat สรา้งจาก
ไมเ้น้ือแข็งชั้นดี อยา่งไมซี้ดัลท่ีมีกล่ินหอม และแกะสลกัลายไมด้ว้ยศิลปะของแคช

เมียรท์ั้งล า ภายในมีทั้งหอ้งนอน หอ้งนัง่เล่น หอ้งโถง ตลอดจนหอ้งน ้า รวมทั้งมี

เครื่องท าความรอ้นใหค้วามอบอุ่นดว้ย 

ค า่ รบัประทานอาหารค า่ ณ หอ้งอาหารของบา้นเรือ  
พกัท่ี Khyber Group of Houseboat หรือเทียบเท่า เมอืงศรนีาคา 
วนัท่ี 6 ศรีนำคำ-กุลมำรค์-ศรีนำคำ 
เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ บา้นเรือท่ีพกั  

 จากน้ัน ออกเดินทางสู่ กุลมำรค์ (GULMARG) (โดยรถ 4WD โตโยตา้ อินโนวา่ 

คนัละ 4 ท่าน) ชาวแคชเมียรก์ล่าวขานวา่ Meadow of Flower หรือ ทุ่งหญา้แห่ง

ดอกไม ้เป็นเสน้ทางท่ีมุ่งสู่ชายแดนปากีสถาน ระยะทาง 56 กิโลเมตรจากศรี

นาคา  (ใชเ้วลาประมาณ 2 ชม.)  

 

 

 

กุลมำรค์ เป็นแหล่งท่องเท่ียวในฤดูหนาว มีระดับความสูง 2 ,730 เมตร จาก
ระดับน ้ าทะเล ในช่วงฤดูร ้อนท่ีน่ีเป็นท่ีตั้ งของสนามกอล์ฟท่ีสูงท่ีสุดในโลก 

โดยรอบจะพบเห็นกระท่อมรูปทรงแบบในเทพนิยาย ซ่ึงมีป่าสนอยู่เบ้ืองหลัง 

ในช่วงฤดหูนาวท่ีน่ียงัเป็นสถานท่ีเล่นสกีในฤดหูนาว ท่ีค่าเช่าสกีจดัไดว้า่ถูกท่ีสุดก็

ว่าได้ และในปัจจุบันยงัเป็นสถานท่ีตั้งสนามกอล์ฟ 18 หลุม ท่ีสูงท่ีสุดในโลก 

(3,000 เมตรจากระดับน ้ าทะเล) และยังเป็นสถานท่ีถ่ายท าภาพยนตรอี์กดว้ย 
ตลอดเสน้ทางสู่กุลมารค์จะผ่านทุ่งนาขา้ว หมู่บา้นชาวพ้ืนเมือง ฝงูแกะตามภูเขา 

และเทือกเขาหิมะสลบัซบัซอ้นสวยงาม 

 

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารทอ้งถ่ิน  
บ่าย น าท่านขึ้ น เคเบิลคำร ์เฟส 1 (กระเชำ้ลอยฟ้ำ หรือกอนโดล่ำ) ไปจนถึงยอด

เขากุลมาร์ค ระหว่างทางขึ้ นสู่ยอดเขากุลมาร์ค ท่านจะพบเห็นหมู่บา้นยิปซีใน

เบ้ืองล่าง ซ่ึงจะอพยพไปอยูท่ี่เมืองจมัมใูนช่วงฤดูหนาว จะกลบัมาอยูอ่าศัยในช่วง

ฤดูรอ้น เม่ือถึงยอดเขากุลมาร์คถ้าหากฟ้าเป็นใจไม่มีหมอก จะท าใหท่้านได้

ถ่ายรูปกับทิวทัศน์ภูเขาท่ีบางยอดยงัมีหิมะปกคลุมสวยงามในทุกทิศทาง (ท่าน

สามารถเล่นสกีไดร้ะหวา่งช่วงฤดหูนาว-ใบไมผ้ลิ มี.ค.-เม.ย.) รวมถึงยอดเขา K2 
ท่ีสงูเป็นอนัดบัสองรองจากยอดเขาเอเวอรเ์รสต ์ 
 
จากน้ัน อิสระใหท่้านถ่ายรปูทิวทศัน์ของภเูขาซ่ึงเป็นส่วนหน่ึงของเทือกเขาหิมาลยั 
กิจกรรมแบบแคชเมียรใ์หท่้านไดล้องหาประสบการณ์ การนัง่เล่ือน (มีคนลาก) สู่

เนินหิมะดา้นบนจากน้ันปล่อยใหล่ื้นไหลลงมา (ค่าเล่ือนไม่รวมในราคาทัวร ์โปรด

สอบถามรายละเอียดจากหวัหน้าทวัร)์ 

 

 ไดเ้วลาอนัสมควร น าท่านเดินทางกลบัศรีนาคา   
 น าท่านชม จำมำมัสยิด (JAMA MASJID) ซ่ึงสรา้งเป็นครั้งแรกในสมยัสุลต่านสิ

คานเดอร์และบูรณะต่อมาอีกหลายสมัย เป็นมัสยิดท่ีสร้างด้วยรูปแบบของ

สถาปัตยกรรมแบบจีนและเนปาล ดว้ยหลงัคาทรงส่ีเหล่ียม ภายในมีเสาท่ีตัดจาก

ตน้ซีดาลทั้งตน้ กว่า 300 ตน้ เรียงรายอยู่ (ท่านสามารถท าบุญและบริจาคช่วย

 



 

ท านุบ ารุงสถานท่ีไดก้่อนเขา้ชม)  
ไดเ้วลาอันสมควรก่อนกลับท่ีพัก ใหท่้านได ้ชอ้ปป้ิงสินคา้พ้ืนเมือง ท่ีตลาดใกล้ๆ  

กบัมสัยดิ เช่น ผา้พนัคอ รองเทา้สไตลอิ์นเดีย ฯลฯ 

 น าท่านเช็คอินเขา้พกัในโรงแรมท่ีศรีนาคา   
ค า่ รบัประทานอาหารค า่   
พกัท่ี Solar Residency Hotel โรงแรมมาตรฐาน 4 ดาว หรือเทียบเท่า เมืองศรีนาคา 

วนัท่ี 7 ศรีนำคำ–โซนำมำรค์-ศรีนำคำ 
เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ บา้นเรือท่ีพกั  

 น าท่านเดินทางสู่ โซนำมำรค์ (SONAMARG) ซ่ึงจะพบทิวทศัน์ท่ีน่าต่ืนเตน้ตาม
ทางท่ีไต่ความสงูขึ้ น พรอ้มทิวทศัน์ของชาวชนบทแคชเมียร ์ ความสงูไล่ข้ึนไปถึง

ระดบั 3,000 เมตรจากระดบัน ้าทะเล ระยะหา่งจากศรีนาคา 96 กิโลเมตร และมี
เทือกเขาหิมาลยัเป็นฉากหลงั ท่ีเรียกขานตามทอ้งถ่ินวา่ ทาจิวาส ภเูขาซ่ึงปกคลุม

ไปดว้ยหิมะตลอดปี มีแม่น ้าสินธุ ลดเล้ียวผ่านหุบเขาในอีกฟากของถนน “โซนา
มารค์” เป็นสถานีเร่ิมตน้ท่ีจะมุ่งหน้าไปยงัลาดคัห ์หรือช่ือ “ประตสูู่ลาดคัห”์ 

 

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารทอ้งถ่ิน  
 ท่านสามารถเดินชมธรรมชาติสมัผัสอากาศท่ีหนาวเย็น ชมวิวภูเขาท่ีปกคลุมดว้ย

หิมะขาวโพลนจนแสบตา และสองฝากฝัง่ถนนท่ีเต็มไปดว้ยธารน ้าแข็ง ถนนบาง

ช่วงตอ้งตัดผ่านช่องน ้าแข็งขนาดใหญ่ ท่ีน่ีจะมีกิจกรรมแบบแคชเมียร์ใหท่้านได้

ลองหาประสบการณ์ การนัง่เล่ือน (มีคนลาก) สู่เนินหิมะดา้นบนจากน้ันปล่อยให้

ล่ืนไหลลง ลงมา (ค่าเล่ือนไม่รวมในราคาทัวร์ โปรดสอบถามรายละเอียดจาก

หวัหน้าทวัร)์ ส าหรบัท่านท่ีหลงใหลในธรรมชาติ สามารถขี่มา้ชมความงามของก

ราเซียรอ์ยา่งใกลชิ้ดมากขึ้ น (ค่าขี่มา้ไม่รวมอยูใ่นราคาทวัร)์ 

 

 ไดเ้วลาอนัสมควร น าท่านเดินทางกลบัศรีนาคา  
ค า่ รบัประทานอาหารค า่   
พกัท่ี Solar Residency Hotel โรงแรมมาตรฐาน 4 ดาว หรือเทียบเท่า เมืองศรีนาคา 

วนัท่ี 8 ศรีนำคำ-เดลี 
เชา้ตรู ่ น าท่าน ล่องเรือสิคำรำ (เรือพำยแบบแคชเมียร)์ ในทะเลสาบดาล ใหท่้านได้

ช่ืนชมทัศนียภาพของเทือกเขาท่ีลอ้มรอบทะเลสาบ นกนานาชนิด พืชดอกไมน้ ้า 

ทะเลสาบใสสวยงาม (ใชเ้วลาในการล่องเรือประมาณ 1 ชม.)  

 

 จากน้ัน กลบัมารบัประทานอาหารเชา้ ณ บา้นเรือท่ีพกั  
 ไดเ้วลาสมควรน าท่านเดินทางต่อไปยงัสนามบินเมืองศรีนาคา  

12.25 น. ออกเดินทางสู่ เมืองเดลี โดยสายการบิน แอรอิ์นเดีย เท่ียวบินท่ี AI 826  
13.55 น. เดินทางถึงสนามบินเดลี จากน้ันชม เมืองเดลีใหม่ มีความใหม่ตามวฒันธรรม

อังกฤษ เมืองหลวงของประเทศอินเดีย ชมศิลปะการก่อสรา้งเมืองท่ีอังกฤษได้

สรา้งและมีการวางผังเมืองท่ีทันสมยั และสวยงามตามวฒันธรรมขององักฤษและ

ติดอันดับหน่ึงในนครหลวงของโลก ผ่านชมประตูชัยอินเดีย หรือ “India Gate” 

หรือประตูเมืองอินเดีย เป็นส่ิงก่อสรา้งมีลกัษณะคลา้ยคลึง L’ Arc de Triomphe 

ของฝรัง่เศส มีความมุ่งหมายใหเ้ป็นอนุสรณ์แก่ทหารท่ีพลีชีพในสงครามครั้ง

ส าคัญๆ ของอินเดีย ผ่านชมตึกท่ีท าการของคณะรัฐบาลราษฎร์ปติภวัน 

 



 

 
*** รำคำ และโปรแกรมทวัรอ์ำจมีกำรเปล่ียนแปลงตำมควำมเหมำะสม ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัสภำวะของเงินบำทท่ีไม่คงท่ี /กำร
เปล่ียนแปลงเวลำของสำยกำรบิน / สภำวะทำงอำกำศซ่ึงกำรเปล่ียนแปลงน้ี ทำงบริษัทฯ จะยึดถือผลประโยชนข์องผู ้

เดินทำงเป็นส ำคญั *** 
 
 

 

(Rashtrapati Bhavan) หรือท าเนียบประธานาธิบดีของอินเดีย ตั้งอยูท่ี่ตน้ถนน 
Rajpath   

 หลงัจากน้ันน าท่าน ชอ้ปป้ิงท่ีตลำดจนัพำธ ซ้ือของฝากคนน่ารกัท่ีบา้น  
ค า่ รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคารอาหารไทย Ego Thai จากน้ันน าท่านเขา้ท่ีพกั อาหารไทย 

พกัท่ี Radisson Blu Hotel โรงแรมมาตรฐาน 4 ดาว หรือเทียบเท่า เมืองเดลี 

วนัท่ี 9 เดลี-กรุงเทพฯ 
เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

 หลงัอาหาร เก็บสมัภาระ น าท่านเช็คเอาท ์ออกจากโรงแรม และน าท่านเดินทาง

ต่อไปยงัสนามบิน เพ่ือท าการตรวจเอกสารในการเดินทาง 
 

13.50 น. ออกเดินทางสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบิน Air India เท่ียวบินท่ี AI 332  
รบัประทานอาหารกลางวนับนเครื่อง แลว้พกัผ่อนตามอธัยาศยั 

 

19.35 น. เดินทางถึงสนามบินนานาชาติสุวรรณภมิู / กรุงเทพ ฯ โดยสวสัดิภาพ  

ค่ำทวัรต์อ่ท่ำน : อตัรำค่ำบริกำรน้ีส  ำหรบัผูเ้ดินทำงตั้งแต ่10 ท่ำน ข้ึนไป 
 ผูใ้หญ่พกัหอ้งคู่ หรือเด็ก 1 ท่าน พกักบัผูใ้หญ่ 1ท่าน  
 ในกรณีท่ีท่านเดินทางคนเดียว หอ้งพกัเด่ียว เพ่ิมท่านละ 
 เด็กอายุต า่กวา่ 7-11 ปี (เสริมเตียง-พกักบัผูใ้หญ่ 2 ท่าน)  
 เด็กอายุ 2-6 ปี (ไมเ่สริมเตียง-พกักบัผูใ้หญ่ 2 ท่าน)  
 ไมเ่อาตัว๋เคร่ืองบิน ลดท่านละ 
 ค่าธรรมเนียมวีซ่า กรณีมีวีซ่าแลว้หกัออก 

         45,900.-   
7,900.- 

         45,900.-   
45,900.-   
12,000.- 

1,500.- 
        

รำคำอำจมีกำรปรบัข้ึน-ลง ตำมรำคำน ้ำมนัที่ปรบัข้ึนลง แตจ่ะปรบัตำมควำมเป็นจริงที่สำยกำรบิน 
ประกำศปรบั และที่มีเอกสำรยนืยนัเท่ำนั้น (คิด ณ วนัท่ี 1 พ.ย. 2561 ) 

กำรจองทวัร ์  

  หากท่านสนใจและประสงคจ์ะเดินทาง กรุณำจองทวัรแ์ละช ำระเงินมัดจ  ำล่วงหนำ้ 20,000 บำท/

ท่ำน (เพ่ือเป็นการยืนยนัการเดินทางของท่าน) 
 กรุณำช ำระค่ำทวัรส์่วนที่เหลือล่วงหนำ้ 30 วนั ก่อนการเดินทาง หากท่านไมช่ าระเงินส่วนท่ีเหลือ

ตามวนัท่ีก าหนด ทางบริษัทฯ ถือวา่ท่านยกเลิกการเดินทางโดยไมม่ีเง่ือนไข 
ท่ำนสำมำรถโอนเงินเขำ้บญัชีของบริษทัฯ ดงัรำยละเอียดดงัน้ี 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ค่ำทวัรร์วม : 
  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 และค่าน ้าด่ืม วนัละ 2 ขวด/ท่าน 
 ค่าพาหนะในการน าเท่ียว ตลอดการเดินทาง 
 ค่าเขา้ชมสถานท่ีตามระบุไวใ้นโปรแกรม 
 ค่าธรรมเนียมวีซ่าอินเดีย ส าหรบัหนังสือเดินทางประเทศไทย  
 ค่ามคัคุเทศกท์อ้งถ่ิน และหวัหนา้ทวัรค์นไทย คอยอ านวยความสะดวกใหแ้ก่ท่านตลอดการเดินทาง 
 ค่าประกนัอุบติัเหตุระหวา่งการเดินทางในวงเงินท่านละ1,000,000บาท และค่ารกัษาพยาบาลใน

ต่างประเทศวงเงิน 500,000 บาท (ประกนัไม่ครอบคลมุผูท้ี่มีอำยุตั้งแต7่5ปีข้ึนไป) 
ค่ำทวัรไ์ม่รวม : 
  ค่าทิปไกดท์อ้งถ่ิน, คนขบัรถ ฯ วนัละ 5 USD ต่อท่าน ต่อวนั รวม 9 วนั คิดเป็น 45 USD 

 ค่าทิปหวัหนา้ทวัรไ์ทย วนัละ 3 USD ต่อท่าน ต่อวนั รวม 9 วนั คิดเป็น 27 USD หรือขึ้ นอยู่กบัความ
พึงพอใจของท่าน 

 ค่าใชจ้่ายส่วนตวัอาทิ ค่าโทรศพัท์, ค่าซกัรีด, ค่าเคร่ืองด่ืมในหอ้งพกั และค่าอาหารท่ีสัง่มาในหอ้งพกั
ค่าอาหารและเคร่ืองด่ืมท่ีสัง่พิเศษในรา้นอาหารนอกเหนือจากท่ีทางบริษัทจดัใหย้กเวน้จะตกลงกนั

เป็นกรณีพิเศษ เช่น หากท่านทานไดเ้ฉพาะอาหารทะเลเพียงอยา่งเดียว ท่านตอ้งมีค่าใชจ้่ายเพ่ิม 
 ค่าท าหนังสือเดินทาง (พาสปอรต์) 
 ค่าน ้าหนักของกระเป๋าเดินทางท่ีเกินกว่าสายการบินก าหนด (30 กก./1ใบ/ท่าน) 
 ค่าภาษีมลูค่าเพ่ิม 7% และภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3% 
 ค่าธรรมเนียมน ้ามนัของสายการบิน (หากมีการปรบัขึ้ น) 
 ค่าใชจ้่ายอ่ืนๆ ท่ีไมไ่ดร้ะบุไวใ้นรายการ 
 ไมม่ีแจกกระเป๋าหรือของพรีเมี่ยมต่างๆ 

กำรยกเลิก : 
  ยกเลิกก่อนการเดินทาง 45 วนั  คืนค่าใชจ้่ายทั้งหมด (ยกเวน้ค่าวีซ่าท่ียื่นและตัว๋

เคร่ืองบินท่ีออกล่วงหน้าและกรุ๊ปท่ีเดินทางช่วง

วนัหยุดหรือเทศกาล (สงกรานต ์วนัแรงงาน ช่วง
เดือนตุลาคม และปีใหม่) ท่ีตอ้งการนัตี มดัจ ากบั
ทางสายการบินหรือกรุป๊ท่ีมีการ การนัตีค่ามดัจ า



 

ท่ีพกั โดยตรงหรือโดยการผ่านตวัแทนในประเทศ

หรือต่างประเทศและไมอ่าจขอคืนเงินได)้ 
  ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30-44 วนั  หกัค่ามดัจ า 20,000 บาท + ค่าวีซ่า (ถา้มี) 
  ยกเลิกก่อนการเดินทาง 10-29 วนั  หกัค่ามดัจ า 20,000 บาท + ค่าใชจ้่ายอ่ืน (ถา้มี) 
  ยกเลิกก่อนการเดินทาง 1-9 วนั  หกัค่าใชจ้่าย 100% ของค่าทวัร ์

หากมีการยกเลิกการจองทวัร ์หลงัไดท้ าการยื่นวีซ่าเรียบรอ้ยแลว้ บริษัทขอสงวนสิทธ์ิใน 
การน าเล่มพาสปอรต์ไปยกเลิกวีซ่าในทุกกรณี ไมว่า่ค่าใชจ้่ายในการยื่นวีซ่าจะรวมหรือแยกจากรายการทวัรก็์ตาม 

เอกสำรในกำรใชย้ืน่วีซ่ำ : 
1.สแกนหน้าสีหนังสือเดินทาง (พาสปอรต์) ท่ีมีอายุใชง้านไม่ต า่กว่า 6 เดือนนับจากวนัเดินทาง หากหมดอายุกรุณา
น าไปต่ออายุก่อนน าส่ง และแผ่นติดวีซ่าคงเหลืออย่างน้อย 2-3 หน้า (ไม่จ าเป็นตอ้งเก็บเล่มพาสปอรต์ ถา้ท่านตอ้ง

ใชเ้ดินทาง) 
2.สแกนรูปถ่ายสีหน้าตรงปัจจุบัน พ้ืนฉากหลังรูปตอ้งมีสีขาวเท่าน้ัน รูปจะตอ้งเป็นภาพท่ีคมชัด หา้มสวมแว่นสายตา 

หา้มมีเงา หา้มถ่ายรปูและตกแต่งภาพจากคอมพิวเตอร ์(ถ่ายไมเ่กิน 6 เดือน) ขนาด 2 x 2 น้ิว 2 รูป (ทางสถานทูตไม่

พิจารณารูปท่ีถ่ายเอง) 

3. กรอกขอ้มลูเพ่ิมเติมในเอกสารเก่ียวกบัการขอวีซ่า (บริษัทจะส่งใหท่้าน ณ วนัท่ีท าการจองทวัร)์ 
หมำยเหต ุ: บริษทัฯจะท ำ E-Visa ซ่ึงผูเ้ดินทำงไม่ตอ้งโชวต์วัที่สถำนทูตฯ แตต่อ้งไปท ำกำรสแกนน้ิวมือที่ ตม. 

ของอินเดียค่ะ 

หมำยเหตุ : 
 บริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทาง ในกรณีท่ีมีผูเ้ดินทาง ต า่กวา่ 10 ท่าน โดยจะแจง้ใหผู้เ้ดินทางทราบล่วงหน้า 

อยา่งน้อย 20 วนั ก่อนการเดินทาง  

 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิการเปล่ียนแปลงโปรแกรม ราคา และเง่ือนไขทั้งหมดโดยมิตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหน้า 

 บริษัทฯ มีสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวรน้ี์ เม่ือเกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่อาจแกไ้ขได้ 

 บริษัทฯ มีสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงการพาเขา้ชม สถานท่ีท่องเท่ียวใดๆท่ีปิดท าการ โดยจะจดัหาสถานท่ีท่องเท่ียวอ่ืนๆ

เพ่ือทดแทนเป็นล าดับแรก หรือคืนค่าเขา้ชมแก่ผูเ้ดินทางแทน  

 รายการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม เน่ืองจากความล่าชา้ของสายการบิน โรงแรมท่ีพักในต่างประเทศ 

เหตุการณ์ทางการเมือง และภัยธรรมชาติ ฯลฯ ท่ีอยู่นอกเหนือการควบคุมของทางบริษัทฯ หรือ ค่าใชจ้่ายเพิ่มเติมท่ี

เกิดขึ้ นทางตรง หรือทางออ้ม เช่น การเจ็บป่วย การถูกท ารา้ย การสูญหาย ความล่าชา้ หรือ จากอุบัติเหตุต่างๆ  ทั้งน้ี  

บริษัทฯ จะค านึงถึงความปลอดภัยและความสะดวกของผูเ้ดินทางเป็นส าคัญ  

 บริษัทฯ จะไม่รบัผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเขา้เมือง หา้มผูเ้ดินทางเขา้หรือออกนอกประเทศ เน่ืองจากมีสิ่งผิด

กฎหมาย หรือส่ิงของหา้มน าเขา้ประเทศ เอกสารเดินทางไม่ถูกตอ้ง หรือ ความประพฤติส่อไปในทางเสื่อมเสีย หรือดว้ย

เหตุผลใด ๆ ก็ตามท่ีกองตรวจคนเขา้เมืองพิจารณาแลว้ ทางบริษัทฯ ไม่รบัผิดชอบค่าใชจ้่าย  

 รายการน้ีเป็นเพียงขอ้เสนอท่ีตอ้งไดร้บัการยืนยนัจากบริษัทฯอีกครั้งหน่ึง หลังจากไดส้ ารองท่ีนัง่บนเคร่ือง และโรงแรมท่ี

พักในต่างประเทศเป็นท่ีเรียบรอ้ย แต่อย่างไรก็ตามรายการน้ีอาจเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสม  

 การไม่รบัประทานอาหารบางม้ือไม่เท่ียวตามรายการ ไม่สามารถขอหกัค่าบริการคืนได ้เพราะการช าระค่าทัวรเ์ป็นไปใน

ลกัษณะเหมาจา่ย 

 ในกรณีท่ีท่านจะใชห้นังสือเดินทางราชการ (เล่มสีน ้าเงิน) / หนังสือเดินทางนักการทตู (เล่มสีแดง) เดินทางกบัคณะ บริษัท

ฯ สงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่รบัผิดชอบ หากท่านถกูปฏิเสธการเขา้หรือออกนอกประเทศใดประเทศหน่ึง เพราะโดยปกตินักท่องเท่ียว

ใชห้นังสือเดินทางบุคคลธรรมดา (เล่มสีเลือดหม)ู 

กรณีเดินทำงโดยลกูคำ้จดักำรตัว๋เครื่องบินเอง 

 ในกรณีลกูคา้ด าเนินการเร่ืองตัว๋เคร่ืองบินเองและมาเท่ียวรวมกบัคณะ (Join Tour) ลกูคา้ตอ้งด าเนินการมาพบคณะทัวรด์ว้ย

ตวัเอง และตอ้งรบัผิดชอบค่าใชจ้า่ยในการมาพบคณะใหญ่ดว้ยตัวเอง รวมถึงหากกรณีเท่ียวบินของคณะใหญ่เกิดความล่าชา้

หรือยกเลิกเท่ียวบินอนัดว้ยสาเหตุใดๆก็ตาม 

ตัว๋เครื่องบิน 



 

 

 ในการเดินทางเป็นหมู่คณะผูโ้ดยสารจะตอ้งเดินทางไป-กลับ หากท่านตอ้งการเล่ือนวนัเดินทางกลับ ท่านจะตอ้งช าระ 

ค่าใชจ้า่ยส่วนต่างท่ีสายการบินเรียกเก็บโดยสายการบิน เป็นผูก้ าหนด ซ่ึงทางบริษัทฯ ไม่สามารถเขา้ไปแทรกแซงได ้และใน

กรณีท่ียกเลิกการเดินทาง ถา้ทางบริษัทไดอ้อกตัว๋เคร่ืองบินไปแลว้ ผูเ้ดินทางตอ้งรอ Refund ตามระบบของสายการบิน

เท่าน้ัน (ในกรณีท่ีตัว๋เคร่ืองบินสามารถท าการ Refund ไดเ้ท่าน้ัน) 

 ท่านท่ีจะออกตัว๋เคร่ืองบินภายในประเทศ โปรดแจง้ฝ่ายขายก่อนเพ่ือขอค ายืนยนัวา่ทัวรน้ั์นๆ ยืนยนัการเดินทาง แน่นอน 

หากท่านออกตัว๋ภายในประเทศโดยไม่ไดร้บัการยืนยนัจากพนักงาน  แลว้ทัวรน้ั์นยกเลิก บริษัทฯไม่สามารถรบัผิดชอบ

ค่าใชจ้า่ยใดๆท่ีเก่ียวขอ้งกบัตัว๋เคร่ืองบินภายในประเทศได ้

 หากในกรณีท่ีสายการบินมีการปรบัเปล่ียนตารางเท่ียวบิน ซ่ึงอยู่นอกเหนือจากการควบคุมทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบต่อ

ค่าใชจ้า่ยใดๆทั้งสั้น 

 เม่ือท่านจองทวัรแ์ละช าระมดัจ าแลว้ หมายถึงท่านยอมรบัในขอ้ความและเง่ือนไขท่ีบริษัทฯแจง้แลว้ขา้งตน้ 

โรงแรมและหอ้ง 

 หอ้งพกัในโรงแรมเป็นแบบหอ้งพกัคู่ ( TWN/DBL ) ในกรณีท่ีท่านมีความประสงคจ์ะพกัแบบ 3 ท่าน / 3 เตียง ( TRIPLE 

ROOM ) ขึ้ นอยูก่บัขอ้ก าหนดของหอ้งพกัและรปูแบบของหอ้งพกัของแต่ละโรงแรม ซ่ึงมกัมีความแตกต่างกนั ซ่ึงอาจจะท าให้

ท่านไม่ไดห้อ้งพกัติดกนัตามท่ีตอ้งการ หรือ อาจไม่สามารถจดัหอ้งท่ีพกัแบบ 3 เตียงได ้

 โรงแรมหลายแห่งในยุโรป จะไม่มีเคร่ืองปรบัอากาศเน่ืองจากอยู่ในแถบท่ีมีอุณหภมิต า่ เคร่ืองปรบัอากาศท่ีมีจะใหบ้ริการ

ในช่วงฤดรูอ้นเท่าน้ัน 

 ในกรณีท่ีมีการจดัประชุมนานาชาติ ( TRADE FAIR ) เป็นผลใหค้่าโรงแรมสูงขึ้ น 3-4 เท่าตัว บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิในการ

ปรบัเปล่ียนหรือยา้ยเมืองเพ่ือใหเ้กิดความเหมาะสม 

กระเป๋ำเล็กถือติดตวัข้ึนเครื่องบิน 

 กรุณางดน าของมีคม ทุกชนิด ใส่ในกระเป๋าใบเล็กท่ีจะถือขึ้ นเคร่ืองบิน เช่น มีดพบั กรรไกรตัดเล็บทุกขนาด ตะไบเล็บ เป็น

ตน้ กรุณำใส่ในกระเป๋ำเดินทำงใบใหญห่า้มน าติดตวัข้ึนบนเครื่องบินโดยเด็ดขาด 

 วตัถุท่ีเป็นลกัษณะของเหลว อาทิ ครีม โลชัน่ น ้าหอม ยาสีฟัน เจล สเปรย ์และเหลา้ เป็นตน้ จะถกูท าการตรวจอยา่งละเอียด

อีกครั้ง โดยจะอนุญาตใหถื้อขึ้ นเคร่ืองไดไ้ม่เกิน 10 ช้ิน ในบรรจุภณัฑล์ะไม่เกิน 100 ml. แลว้ใส่รวมเป็นท่ีเดียวกนัในถุงใส

พรอ้มท่ีจะส าแดงต่อเจา้หน้าท่ีรกัษาความปลอดภยัตามมาตรการองคก์ารการบินพลเรือนระหวา่งประเทศ ( ICAO ) 

 หากท่านซ้ือสินคา้ปลอดภาษีจากสนามบิน จะตอ้งปิดผนึกถุงโดยระบุ วนัเดินทาง เท่ียวบิน จึงสามารถน าขึ้ นเคร่ืองได้ และ

หา้มมีรอ่งรอยการเปิดปากถุงโดยเด็ดขาด 

กำรชดเชยค่ำกระเป๋ำในกำรสูญหำย 

 ของมีค่าทุกชนิด ขอแนะน ำไม่ควรใส่เขำ้ไปในกระเป๋ำใบใหญ่ท่ีเช็คไปกับเครื่อง เพราะหากเกิดการสูญหาย สายการบิน

จะรบัผิดชอบชดใชต้ามกฎไออาตา้เท่าน้ัน ซ่ึงจะชดใชใ้หป้ระมาณ กิโลกรมัละ 20 USD คูณดว้ยน ้าหนักกระเป๋าจริง ทั้งน้ีจะ

ชดเชยไม่เกิน USD 400 กรณีเดินทางชั้นธรรมดา (Economy) หรือ USD 600 กรณีเดินทางชั้นธุรกิจ (Business) ดังน้ันจึง

ไม่แนะน าใหโ้หลดของมีค่าทุกประเภทลงกระเป๋าใบใหญ่  

 กรณีกระเป๋าใบเล็ก (Hand Carry) เกิดการสูญหาย บริษัทฯ ไม่สามารถรับผิดชอบชดเชยค่าเสียหายใหท่้านได ้ดังน้ันท่าน

ตอ้งระวงัทรพัยสิ์นส่วนตวัของท่าน 
 บริษัทขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะรบัผิดชอบในกรณีกระเป๋าเดินทางของท่านเกิดความช ารุด หรือสูญหาย ไม่วา่กรณีใดๆ ทั้งส้ิน ใน

ระหวา่งการเดินทาง 

กำรเดินทำงเป็นครอบครวั  

 หากท่านเดินทางเป็นครอบครวัใหญ่ หรือเดินทางพรอ้มสมาชิกในครอบครวั ท่ีตอ้งไดร้บัการดูแลพิเศษ (Wheelchair), เด็ก, 

และผูส้งูอายุ มีโรคประจ าตวั ไม่สะดวกเดินท่องเท่ียวในระยะเวลาเกินกวา่  

4-5 ชัว่โมงติดต่อกนั ม่านและครอบครวัตอ้งใหก้ารดูแลสมาชิกภายในครอบครวัของท่านเอง เน่ืองจากการเดินทางเป็นหมู่

คณะ หวัหน้าทวัรมี์ความจ าเป็นตอ้งดแูลคณะทวัรท์ั้งหมด 

หลงัจำกกำรจองทวัรแ์ละช ำระเงินมดัจ  ำแลว้ ทำงบริษทัฯ ถือว่ำท่ำนไดย้อมรบัในขอ้ตกลงและเง่ือนไข 
ที่บริษทัไดร้ะบุไวข้ำ้งตน้ทุกประกำร 


