
 

 

 
 

 

 ราคาเพยีง 84,900.- 

 
  
                  



เดินทาง ตลุาคม 2565  
- พักโรงแรม 4 +5 ดาว และ บ้านเรืออย่างด ี1 คืนในแคชเมียร ์ 

- อาหารด ีอาหารอินเดีย, จนี, ไทย 

- พเิศษ!! แถมรูปถ่ายของทา่น 1 รูป ในชุดพืน้เมืองทีส่วนโมกุลใน

แคชเมียร ์หรือ ทีอ่นุสรณแ์หง่ความรัก “ทัชมาฮาล”  

      ขอน ำท่ำนสัมผัสมนต์เสน่ห์แห่งดินแดนภำรตะท่ีมีควำมหลำกหลำยดำ้นศำสนำ และควำมเชื่อ 

อำรยะธรรมลุ่มแม่น ้ำสินธุอันเก่ำแก่ถึง 5,000 ปี มำกมำยดว้ยศิลปะอนังดงำม ตน้ก ำเนิดของศำสดำของ

โลก มหำปรำสำท พระรำชวงั และป้อมปรำกำรท่ีงดงำมยิ่งใหญ่และอีกมำกมำยในควำมเป็นเลิศของ...

อินเดีย 

กรุงเดลี นครหลวงแห่งวีรบุรุษในสงครำมมหำภำรตะ และนิวเดลี นครหลวงใหม่ท่ีมีกำรวำงผังเมือง

ไดอ้ยำ่งสวยงำม ติดอนัดบัหน่ึงในนครหลวงของโลกท่ีไดม้ำตรฐำน  

 

ทชัมาฮาล  1 ใน 7 สิ่งมหศัจรรยข์องโลก อนุสรณส์ถำนแห่งควำมรกัท่ีทุกคนรูจ้กักนัทัว่โลก  

 

ชยัปุระ นครสีชมพ ูท่ีสวยงำมของรฐัรำชำสถำน 

 

แคชเมียร ์ สัมผัสกบัเสน้ทำงบินท่ีสวยท่ีสุดในโลกจำกเดลีสู่ศรีนำคำ เลียบเทือกเขำหิมำลัย ชมสวรรค์

บนโลกมนุษย ์ถึงทุ่งรำบแคชเมียร์ มงกุฎเพชรของอินเดียท่ีอยู่กลำงออ้มกอดของเทือกเขำ

หิมำลัย มีเทือกเขำหิมะล้อมรอบทุกทิศทำง เหมือนมงกุฎเพชรท่ีล้อมรอบทุ่งรำบท่ี

หลำกหลำยดว้ยดอกไมน้ำนำชนิดและทุ่งหญำ้ท่ีเขียวขจีของแคชเมียร ์ทะเลสำบดำลซึ่งเป็น

ทะเลสำบท่ีใสสวย กลำงออ้มกอดของเทือกเขำหิมำลัย เป็นกระจกสะทอ้นควำมงำมของ

ทิวทัศน์ และทอ้งฟ้ำ ใหภ้ำพงำมท่ีน่ำอัศจรรย ์พกัผ่อนบนเรือล ำหรูท่ีสรำ้งจำกไมซ้ีดัลกล่ิน

หอม และแกะสลักลำยไมด้ว้ยศิลปะของแคชเมียร์ทั้งล ำ นกสีสวยจำกไซบีเรียนำนำพันธุ์ท่ี

แวะเวียนมำเล่นน ้ ำตลอดทั้งวนั ควำมสวยงำมของแคชเมียร์ท ำใหเ้กิดแรงบันดำลใจของ

ศิลปิน จึงมีผลงำนทำงศิลปะ ดนตรี บทกลอนท่ีงดงำมมำกมำย แคชเมียร์สวรรค์ของคู่

ฮนันีมูน เป็นดินแดนท่ีสวยท่ีสุดในโลก และจะเป็นประสบกำรณ์ท่ียำกจะลืมส ำหรบัผูท่ี้ไดม้ำ

เยือน 

 

 



 

 

 

โปรแกรมการเดินทาง  

ก าหนดการเดินทาง 

 8 - 17 ตลุาคม 2565  

 15 - 24 ตลุาคม 2565 

12 – 21 พฤศจกิายน 2565 

3 - 12 ธนัวาคม 2565 

24 ธนัวาคม - 2 มกราคม 2566 

22 – 31 มกราคม 2566 

11 – 20 กุมภาพนัธ ์2566 

4 – 13 มีนาคม 2566 

25 มีนาคม – 3 เมษายน 2566 

84,900 

84,900 

84,900 

84,900 

84,900 

84,900 

84,900 

84,900 

84,900 

รายละเอียดการบิน 

วนัเดินทาง เมือง CODE เท่ียวบิน เวลา 

วนัท่ี 1 กรุงเทพฯ นิวเดลี BKK - DEL TG 315 20.00 – 23.00   
วนัท่ี 5 นิวเดลี ศรีนำคำ DEL - SXR AI 825 10.15 – 11.50   

วนัท่ี 9 ศรีนำคำ  นิวเดลี SXR - DEL AI 826 12.25 – 14.00   

วนัท่ี 10 นิวเดลี กรุงเทพฯ DEL - BKK TG 316 00.20 – 05.45   

วนัที่ 1 กรุงเทพฯ – เดลี  
17.00 น. คณะพรอ้มกนัท่ีสนำมบินสุวรรณภูมิ อำคำรผูโ้ดยสำรขำออก ชั้น 4 ประตูทำงเขำ้

ท่ี 3 - 4 แถว D  เคำน์เตอรส์ำยกำรบิน Thai Airways เจำ้หน้ำท่ีบริษัทฯ คอยให้
กำรตอ้นรบั 

 

20.00 น. ออกเดินทำงสู่  กรุงเดลี ประเทศอินเดีย  โดยสำยกำรบิน Thai Airways 
เท่ียวบินท่ี TG 315 (ใชเ้วลำบินประมำณ 3 ชม.)  รบัประทำนอำหำรและพกัผ่อน
บนเครื่องบิน 

 

23.00 น. ถึงท่าอากาศยานอินทิรา คานธี ประเทศอินเดีย (เวลำทอ้งถ่ินประเทศอินเดีย 

ชำ้กวำ่ประเทศไทย 1.30 ชัว่โมง) น ำท่ำนผ่ำนขั้นตอนตรวจคนเขำ้เมือง และเขำ้

ท่ีพกั 

 

พกัท่ี ITC Welcom Dwarka Hotel โรงแรมมำตรฐำน 5 ดำว หรือเทียบเท่ำ เมืองเดลี 

วนัที่ 2 เดลี - อตัรา  

เชำ้ รบัประทำนอำหำรเชำ้ ณ หอ้งอำหำรของโรงแรม  

 น ำท่ำนชม เมืองเดลีใหม่ ท่ีมีควำมใหม่ตำมวฒันธรรมองักฤษ เมืองหลวงของ

ประเทศอินเดีย ชมศิลปะกำรก่อสรำ้งเมืองท่ีอังกฤษไดส้รำ้งและมีกำรวำงผัง

เมืองท่ีทนัสมยั และสวยงำมตำมวฒันธรรมขององักฤษและติดอนัดบัหน่ึงในนคร

หลวงของโลก ผ่ำนชมประตูชยัอินเดีย หรือ “India Gate” หรือประตูเมืองอินเดีย 

เป็นสิ่งก่อสรำ้งมีลกัษณะคลำ้ยคลึง L’ Arc de Triomphe ของฝรัง่เศส มีควำมมุ่ง

หมำยใหเ้ป็นอนุสรณ์แก่ทหำรท่ีพลีชีพในสงครำมครั้งส ำคญัๆ ของอินเดีย ผ่ำน

ชมตึกท่ีท ำกำรของคณะรัฐบำลรำษฎร์ปติภวัน (Rashtrapati Bhavan) หรือ

ท ำเนียบ ประธำนำธิบดีของอินเดีย ตั้งอยูท่ี่ตน้ถนน Rajpath   

 

 จำกน้ัน น ำท่ำนชม วดัอคัรชาดาม (AKSHARDHAM TEMPLE) ซึ่งเป็น

สถำปัตยกรรมแบบฮินดูท่ีมีขนำดใหญ่สรำ้งขึ้ นโดย Pramukh Swami Maharaj 

 



ผูน้ ำนิกำย Swami Narayan ของศำสนำฮินดู เป็นศูนยร์วมเกี่ยวกบัอำรยะธรรม
อินเดีย และมีกำรแสดงนิทรรศกำรเกี่ยวกบัวฒันธรรมและศิลปะต่ำงๆ 

กลำงวนั รบัประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำร   
 น ำท่ำนเดินทำงสู่ เมืองอัครา (AGRA) เมืองเก่ำแก่เมืองหน่ึงของประเทศ

อินเดียเคยเป็นศูนยก์ลำงกำรปกครองของอินเดียสมยัรำชวงศโ์มกุล สลับกนักบั

เมืองเดลี และเป็นสถำนท่ีตั้งของทัชมำฮำล เดินทำงโดยรถโคช้ปรับอำกำศ ใช้

เวลำเดินทำง 5 ชัว่โมง (ระยะทำงประมำณ 236 กิโลเมตร) 

 

ค ำ่ รบัประทำนอำหำรค ำ่ ณ ภตัตำคำรในโรงแรม  

พกัท่ี Ramada Plaza Hotel โรงแรมมำตรฐำน 5 ดำว หรือเทียบเท่ำ เมืองอคัรำ 

วนัที่ 3 อคัรา (ทชัมาฮาล - อคัราฟอรท์) – ชยัปุระ 
เชำ้ รบัประทำนอำหำรเชำ้ ณ หอ้งอำหำรของโรงแรม  

 น ำท่ำน ชมอนุสรณส์ถานแห่งความรักที่ยิ่งใหญ่ทัชมาฮาล (TAJ MAHAL) 
ซึ่งตั้งอยู่ริมแม่น ้ำยมุนำ สรำ้งขึ้ นดว้ยหินอ่อนสีขำว และหินทรำยแดง ประดับ

ประดำดว้ยรตันชำติหลำกหลำยชนิด ใชเ้วลำในกำรสรำ้งถึง 22 ปี เพื่อแสดงถึง

ควำมรักอันย่ิงใหญ่ของกษัตริย์ซำจำร์ฮำล ต่อพระมเหสีมุมตัส มำฮำล ท่ี

สวรรคตเน่ืองจำกกำรใหก้ ำเนิดบุตรคนท่ี14 ภำยในทัชมำฮำลน้ันเป็นท่ีบรรจุ

ร่ำงของพระนำงมุมตสั และกษัตริย ์ซำจำรฮ์ำล โดมหินอ่อนสีขำวท่ีสวยงำมโดด

เด่น และเปล่ียนสีไปตำมเวลำของแสงแดดท่ีทอแสงสำดทัชมำฮำล ใหท้่ำนเดิน

ชมบรรยำกำศโดยรอบ รวมถึงวิวแม่น ้ำยมุนำดำ้นหลัง ท่ีมองขำ้มแม่น ้ำไปจะ

เห็นโครงกำร ก่อสรำ้งแบล็คมำฮำล ซึ่งพระเจำ้ซำจำรฮ์ำลตั้งใจจะสรำ้งคู่กับทัช

มำฮำล แต่เพรำะเหตุอนัใด เรำพำท่ำนไปหำค ำตอบท่ีอคัรำฟอรท์กนั 

 

 น ำท่ำนชม อัคราฟอร์ท (AGRA FORT) ห่ำงจำกทัชมำฮำลประมำณ 3 

กิโลเมตรเป็น พระรำชวงัท่ีย่ิงใหญ่สรำ้งขึ้ นโดยใชเ้วลำท่ียำวนำนถึงสำมยุคของ

กษัตริยแ์ห่งรำชวงศโ์มกุล มีลักษณะเป็นก ำแพงสองชั้นและป้อมอำคำรทำงเขำ้สี่

ทิศ ภำยในประกอบด้วยพระรำชวัง มัสยิด สวนดอกไม ้สนำม และอำคำร

ทำงเดินโดยรอบ ทั้งอำคำรหินทรำยสีแดง สรำ้งโดยกษัตริยอ์คับำร ์ท่ีน่ียงัเป็นท่ี

คุมขังกษัตริย์ซำจำร์ฮำล โดยบุตรชำยของพระองค์เอง พระองค์ใชเ้วลำช่วง

สุดทำ้ยของชีวิต โดยกำรมองผ่ำนกระจกเงำท่ีตั้งอยูใ่นท่ีคุมขงัสะทอ้นเงำไปยงัทัช

มำฮำล ท่ีซึ่งมเหสีสุดท่ีรกัของพระองคป์ระทบัอยูอ่ยำ่งนิรันดร ์

 

กลำงวนั รบัประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำร  
บ่ำย น ำท่ำนเดินทำงสู่ เมืองชัยปุระ (Jaipur) หรือนครสีชมพู (ระยะทำง 235 

กิโลเมตร ใชเ้วลำเดินทำงประมำณ 5.30 ชม.) ระหว่ำงทำงแวะชม วังฟาติ

เปอรส์ิกรี (Fatehpur Sikri) อดีตเมืองหลวงของจกัรวรรดิโมกุล ระหวำ่งปี ค.ศ. 
1571-1585 เมืองท่ีพระเจำ้อคับำมหำรำช ทรงสรำ้งขึ้ นเพื่อหวงัจะใหเ้ป็นเมือง

หลวงใหม่แต่เน่ืองจำกเป็นเมืองท่ี ไม่มีแม่น ้ ำไหลผ่ำนท ำให้แห้งแลง้ จนไม่

สำมำรถอยู่ไดจ้ึงไดท้ิ้งเมือง  และยำ้ยไปตั้งเมืองหลวง ณ นครอคัรำ แต่ถึงเมือง

จะท้ิงรำ้งไวน้ำนก็ยงัคงหลงเหลือควำมงดงำมและท่ำนจะไดเ้ห็นแนวควำมคิด  ท่ี

จะรวมทุกศำสนำเป็นหน่ึงเดียวของพระเจำ้อคับำมหำรำช จำกน้ันเดินทำงต่อสู่

เมืองชยัปุระ 

 

ค ำ่ รบัประทำนอำหำรค ำ่ ณ ภตัตำคำรในโรงแรม  
พกัท่ี Hilton Jaipur Hotel โรงแรมมำตรฐำน 5 ดำว หรือเทียบเท่ำ เมืองชยัปุระ 
วนัที่ 4 ชยัปุระ – พระราชวงัแห่งสายลม -พระราชวงัแอมเบอร ์-พระราชวงัหลวง -เดลี 



เชำ้ รบัประทำนอำหำรเชำ้ ณ หอ้งอำหำรของโรงแรม  
 น ำท่ำนชม เมืองชัยปุระ (Jaipur) หรือนครแห่งชยัชนะ คนอินเดียเรียกเมืองน้ี

ว่ำ ไจปูร์ หรือ ไจเปอร์ ท่ำนมหำรำชำไสว ชัย สิงห์ ท่ี 2 (Sawai Jai Singh II) 
เป็นผูส้รำ้งขึ้ นเมื่อปี ค.ศ. 1728 เมืองน้ีไดช้ื่อว่ำเป็นเมืองท่ีออกแบบวำงผงัเมือง

ไดส้วยงำม ชัยปุระเป็นเมืองหลวงของรัฐรำชสถำน ไดช้ื่อว่ำ นครสีชมพู (Pink 
City) เพรำะในสมยัท่ีมหำรำชำ รำม สิงห ์เป็นกษัตริยป์กครองเมืองชยัปุระ เวลำ
น้ันอินเดียเป็นเมืองขึ้ นขององักฤษ ในปี ค.ศ. 1853 เจำ้ชำยอลัเบิรต์ ดยุคแห่ง

เอดินเบอระ พระสวำมีของสมเด็จพระรำชินีวิกตอเรีย เสด็จมำประพำสเมืองน้ี 

มหำรำชำจึงไดส้ัง่ใหป้ระชำชนท่ีอำศัยอยูใ่นเขตเมืองร่วมกนัทำสีบำ้นเรือนดว้ยสี

ชมพ ู(อมสม้) ทั้งเมือง เพื่อถวำยกำรตอ้นรบั แลว้ก็รกัษำเอกลกัษณน้ั์นไว ้จนได้

ชื่อวำ่ “นครสีชมพ”ู ตั้งแต่น้ันเป็นตน้มำ 

 

 ชม ฮาวามาฮาล (Hawa Mahal) หรือ พระรำชวงัแห่งสำยลม (Palace of the 
Winds) สัญลักษณ์ส ำคัญของเมืองชัยปุระ และเป็นจุดขำยของเมือง ท่ี

นักท่องเท่ียวจะตอ้งแวะมำถ่ำยรูป สรำ้งขึ้ นโดย มหำรำชำ ไสว ประตัป ซิงห์ 

(Maharaja Sawai Pratap Singh) ในปี ค.ศ. 1799 ดว้ยสถำปัตยกรรมแบบรำช
ปุตดว้ยหินทรำยสีชมพู ท่ีถอดแบบมำจำกรูปทรงของมงกุฎพระนำรำยณ์ เป็น

อำคำรขนำด 5 ชั้น มีช่องหน้ำต่ำงฉลุช่องลมสีชมพูอมสม้ 953 ช่อง เพื่อให้

เหล่ำนำงในและหญิงสูงศักด์ิในรำชส ำนักไดม้องดูชีวิตควำมเป็นอยู่ในตัวเมือง 

รวมทั้งขบวนแห่ต่ำงๆ โดยท่ีบุคคลภำยนอกไม่สำมำรถมองเห็นสตรีเหล่ำน้ันได ้

และนัน่คือท่ีมำของค ำวำ่ “ฮำวำ” ซึ่งแปลว่ำ “สำยลม” นัน่เอง (หน้ำต่ำงทั้ง 953 
ช่อง เป็นเพียงส่วนหน่ึงของก ำแพงทำงทิศตะวันออก ในเขตพระรำชฐำน ซึ่ง

ต่อมำจำกพื้ นท่ีของนำงในเท่ำน้ัน) ใหท้่ำนไดเ้ก็บภำพควำมงำมภำยนอกอำคำร 

ซึ่งเป็นสญัลกัษณเ์ด่นของเมืองน้ี 

 

 จำกน้ัน พำท่ำนไปชม ป้อมแอมเบอร ์(Amber Fort) และ พระรำชวงัแอมเบอร ์
(Amber Palace) ท่ีสวยงำมตระกำรตำและย่ิงใหญ่อยู่บนยอดเขำ รอบดำ้นมี
ก ำแพงบนเขำคลำ้ยก ำแพงเมืองจีน พระรำชวงัแอมเบอร ์เป็นเมืองหลวงโบรำณ

ของรัฐชัยปุระ สรำ้งขึ้ นโดย มหำรำชำ มัน ซิงห์ (Maharaja Man Singh) เมื่อปี 
ค.ศ. 1592 แต่สรำ้งเสร็จสมบูรณ์ในสมัย มหำรำชำ ชัย ซิงห์ (Maharaja Jai 
Singh) ก่อนจะยำ้ยเมืองหลวงลงมำอยู่พื้ นรำบท่ีชัยปุระ ในปี ค.ศ.1727 ป้อม
แห่งน้ีสรำ้งขึ้ นเพื่อระวงัภยัจำกศัตรู เรียกไดว้่ำเป็นขอ้ไดเ้ปรียบทำงยุทธศำสตร์

เป็นอย่ำงมำก และยงัใชเ้ป็นท่ีประทับ เน่ืองจำกภำยในมีพระรำชวงัขนำดใหญ่

ตั้งอยู ่และจำกพระรำชวงัแอมเบอร ์สำมำรถมองเห็น พระรำชวงัจลัมำฮำล (Jal 
Mahal) พระรำชวงักลำงทะเลสำบ ซึ่งสมัยก่อนเคยเป็นท่ีประทับของมหำรำชำ 
ขณะลงมำล่ำสตัวด์ว้ย 

 

กลำงวนั รบัประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำรทอ้งถ่ิน  
บ่ำย น ำท่ำนชม พระราชวงัหลวง (City Palace) ซึ่งครอบคลุมพื้ นท่ีถึง 1 ใน 7 ของ

ใจกลำงเมือง สรำ้งขึ้ นตั้งแต่สมยัมหำรำชำ ชยั ซิงห ์และต่อเติมกนัเร่ือยมำ เป็น

สถำปัตยกรรมแบบรำชสถำน ท่ีแสดงถึงลักษณะของศิลปะแบบโมกุลผสมผสำน

กบัศิลปะแบบชยัปุระ นิยมใชห้ินอ่อนแกะสลักลวดลำยประณีตบรรจง อำทิ ลำย

นกยูง, ดอกไม ้และพระพิฆเนศไดอ้ย่ำงอ่อนชอ้ยงดงำม พระรำชวงัแห่งน้ีเป็นท่ี
ประทับของมหำรำชำองคปั์จจุบนั แมว้่ำพระองคจ์ะไม่มีอ ำนำจใดๆ แต่ชำวเมือง

ชยัปุระบำงส่วนก็ยงันับถือพระองคอ์ยู่ ปัจจุบนัเปิดใหค้นเขำ้ชมบำงส่วน ภำยใน

 



มีพิพิธภัณฑข์องมหำรำชำแห่งชัยปุระในยุคก่อนๆ อำทิ พรม ภำพเขียน และท่ี

โดดเด่นมำกท่ีสุด คือ ฉลองพระองคข์องมหำรำชำ มโธ ซิงห ์ท่ี 1 ท่ีมีขนำดใหญ่

มำก และฉลองพระองค์ปักด้ินทองของมหำรำณี ท่ีหนักเกือบ 10 กิโลกรัม 

รวมถึงหมอ้เงินใบยกัษ์ 2 ใบ หนักรำว 345 กก. และมีพิพิธภณัฑอ์ำวุธโบรำณ

จดัแสดงดว้ย 

 ไดเ้วลำสมควร น ำท่ำนเดินทำงกลับ กรุงเดลี (Delhi) ระยะทำงประมำณ 276 
กม. ใชเ้วลำเดินทำงประมำณ 6 ชม. 

 

ค ำ่ รบัประทำนอำหำรค ำ่ ณ หอ้งอำหำรในโรงแรม  
พกัท่ี ITC Welcom Dwarka Hotel โรงแรมมำตรฐำน 5 ดำว หรือเทียบเท่ำ เมืองเดลี 

วนัที่ 5 เดลี – ศรีนาคา – พาฮาลแกม 
เชำ้ รบัประทำนอำหำรเชำ้ ณ หอ้งอำหำรของโรงแรม  

 จำกน้ันท ำกำรเช็คเอำท ์ออกจำกท่ีพกั และน ำท่ำนเดินทำงต่อไปยงัสนำมบินฯ  
10.15 น. ออกเดินทำงสู่ เมืองศรีนาคา (SRINAGAR) เมืองหลวงของแควน้จมัมูและแคช

เมียร์ โดยสำยกำรบิน แอรอ์ินเดีย เท่ียวบินท่ี AI 825 ใชเ้วลำบินประมำณ 
1.15 ชัว่โมง (บริกำรอำหำรวำ่ง ชำ กำแฟ บนเครื่อง)  

11.50 น. เดินทำงถึงสนำมบินศรีนำคำ  
กลำงวนั รบัประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำรทอ้งถ่ิน  

 จำกน้ันเดินทำงสู่ หุบเขาแกะ หรือ พาฮาลแกม (PAHALGAM) ห่ำงจำกเมือง
ศรีนำคำไปทำงทิศตะวนัออกประมำณ 87 กิโลเมตร (ใชเ้วลำประมำณ 3 ชม.) 

เป็นชุมทำงท่ีคนทอ้งถ่ินใชเ้ป็นเสน้ทำงเขำ้สู่เมืองจมัมูและเดลีดว้ย  
 

 

 พาฮาลแกม เป็นเมืองท่ีมีควำมสูงจำกระดับน ้ำทะเลประมำณ 2 ,130 เมตร 
เป็นสถำนท่ีท่ีมีชื่อเสียงท่ีสุดของอุตสำหกรรมภำพยนตรข์องอินเดีย ระหว่ำงทำง

สองขำ้งทำงท่ำนจะพบวิถีชีวิตของชำวแคชเมียร์ รำ้นขำยไมค้ริกเก็ต กีฬำยอด

นิยมของท่ีน่ี ชำวแคชเมียร์เล่นกีฬำประเภทน้ีตำมสนำมทัว่ไป ไมค้ริกเก็ตน้ีท ำ

มำจำกตน้หลิว (Willow Tree) ซึ่งพบเห็นไดท้ัว่ไปทั้งในเมืองและนอกเมือง แต่
จะพบเห็นไดม้ำก ระหวำ่งทำงสู่เมืองพำฮำลแกม 

 

ค ำ่ เดินทำงถึงพำฮำลแกม รบัประทำนอำหำรค ำ่ และพกัผ่อนตำมอธัยำศยั  
พกัท่ี The Chinar Resort & Spa โรงแรมมำตรฐำน 4 ดำว หรือเทียบเท่ำ เมืองพำฮำลแกม 
วนัที่ 6 พาฮาลแกม – ศรีนาคา 
เชำ้ รบัประทำนอำหำรเชำ้ ณ หอ้งอำหำรของโรงแรม  

 หลังจำกน้ัน ท่ำนสำมำรถเดินชมหุบเขำ มีสำยน ้ำท่ีไหลมำบรรจบกนัเป็นแม่น ้ำ

ริดเดอร์ ท่ีพำฮำลแกมท่ำนสำมำรถ ขี่มำ้แคระ (มีคนจูง) ชมควำมงำมของ

ธรรมชำติ ป่ำสนขนำดใหญ่และ หมู่บำ้นท่ีมีวิถีชีวิตแบบพื้ นบำ้นของชำวแคช

เมียร์ เสน้ทำงกำรขี่มำ้อำจแตกต่ำงไปตำมฤดูกำล บำงช่วงอำจเป็นเสน้ทำงไต่

เขำสูงชนั ส ำหรบัคนกลัวควำมสูงโปรดพิจำรณำก่อนตัดสินใจว่ำจำ้ง กำรขี่มำ้จะ

ใชเ้วลำไป - กลับประมำณ 1-2 ชัว่โมง (ค่ำขี่มำ้ไม่รวมในรำคำทัวร ์ประมำณ 

700 รูปี/ท่ำน)  
จำกน้ัน น ำท่ำน ชมสินคำ้พื้ นเมือง เช่น พรมแคชเมียร ์ผำ้คลุมไหล่ ฯลฯ 

 

กลำงวนั รบัประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำรในโรงแรม  
บ่ำย น ำท่ำนเดินทำงสู่  เมืองศรีนาคา (SRINAGAR) ระยะทำงประมำณ 87 

กิโลเมตร (ใชเ้วลำประมำณ 3 ชม.) 
 



 เมืองศรีนาคา (SRINAGAR) หรือ ศรีนคร เมืองหลวงฤดูรอ้นแห่งแควน้จมัมู-
แคชเมียร ์เป็นเมืองท่ีเป็นท่ีหมำยของนักท่องเท่ียวผูร้กัธรรมชำติท่ีมำเยือนจำก

ทัว่โลกมำเป็นศตวรรษ ซึ่งตั้งอยู่ในหุบเขำแคชเมียร์ ท่ีระดับควำมสูง 1 ,730 
เมตร ไดเ้ชื่อวำ่ เป็นดินแดนแห่งทะเลสำบและสำยน ้ำ สวนดอกไมแ้ละงำนศิลปะ

ท่ีประดิษฐ์จำกไม ้ศรีนำคำตั้งอยู่ 2 ผัง่ของแม่น ้ ำ เฌลัม (JHELUM RIVER) 
ดังน้ันจึงมีสะพำนขำ้มแม่น ้ำสำยน้ีอยู่ 7 สะพำน และแมว้่ำแต่ละสะพำนจะมีชื่อ

แตกต่ำงกนัอยู่แลว้ แต่ชำวเมืองจะเรียกสะพำนดว้ยล ำดับกำรสรำ้ง เช่นสะพำน

ท่ีสรำ้งขึ้ นเป็นสะพำนแรกจะไดช้ื่อว่ำสะพำนหมำยเลขศูนย ์(ZERO BRIDGE) 
ซึ่งนับตำมกำรนับของชำวแคชเมียร ์ดว้ยควำมงดงำมของหุบเขำแคชเมียรน้ี์เอง 

ใน ศตวรรษท่ี 17 จกัรพรรดิซำฮังคีรแ์ละพระนำงนูรซำฮำน (พระบิดำและพระ

มำรดำของพระเจำ้ซำร์จำฮำนผูท้ัชมำฮำล) ไดเ้สร็จมำจำกเมืองอัครำ เพื่อมำ

เยือนดินแดนในแถบน้ี และทรงโปรดปรำนทิวทศัน์แห่งหุบเขำแคชเมียรม์ำก จน

มีพระบัญชำให้สร้ำงลำนหินอ่อนเพื่อเป็นทำงลงไปยังทะเลสำบ สร้ำงสวน

ดอกไมแ้ละบ่อน ้ำพุรอ้นหลำยแห่ง เพื่อเป็นท่ีทรงพระส ำรำญ และแมเ้วลำใกล้

สิ้ นพระชนม ์จกัรพรรดิซำฮงัคีรย์งัมีพระประสงคท่ี์จะเสด็จมำท่ีหุบเขำสวรรคแ์ห่ง

น้ี   ดงัพระด ำรสัสุดทำ้ยวำ่ไม่ทรงประสงคส์ิ่งอื่นใดนอกจำก    ”แคชเมียร”์ 

 

 น ำท่ำนเดินทำงไปชม สวนโมกุล ท่ีตั้งอยู่รอบทะเลสำบดำล ชม สวนชาลิมาร ์

(SHALIMAR GARDEN) ก่อสรำ้งโดยจักรพรรดิ JEHANGIR เพื่อภรรยำของ
เขำ Nur Jehan สวนชำลิมำร์ เป็นสวนดอกไมท่ี้สรำ้งขึ้ นสมัยรำชวงศ์โมกุลใน
เมืองศรีนำคำ แคชเมียร ์เป็นแควน้ท่ีมีชื่อเสียงในกำรจดัสวนตำมแบบสมัยของ

รำชวงศ์โมกุลเน่ืองจำกภูมิอำกำศเย็นเหมำะสมในกำรเจริญเติบโตของตน้ไม้

ดอกไม้ จึงกลำยเป็นท่ีประทับพักผ่อนของกษัตริย์รำชวงศ์โมกุลในอดีต มี

ระยะทำง 15 กิโลเมตร จำกศูนยต์อ้นรับกำรท่องเท่ียว (TRC) สวนท่ีสวยงำม
แห่งน้ีมีทิวทัศน์กวำ้งใหญ่ไพศำลกว่ำท่ีอื่นๆ สวนแห่งน้ีมีขนำด 539  x 182 
เมตร และมีลำนกวำ้ง 4 แห่ง มีหน่ึงแห่งยกตัวขึ้ นสูงกว่ำท่ีเหลือ มีคลองพรอ้ม

ดว้ยหินในล ำคลองท่ีมนัวำวทอดผ่ำนกลำงสวน ลำนแห่งท่ี 4 ตั้งอยู่ท่ี Beautiful 
Baradari บำ้นพกัฤดูรอ้นมีวงแหวนของเสำหินท่ีสรำ้งจำกหินอ่อนสีด ำ ซึ่งน ำมำ
จำก Pampore ถือเป็นจุดหมำยส ำหรับผูม้ำเย่ียมเยือนซึ่งเป็นธรรมเนียมของ
คู่รกัโดยกำรจำรึกชื่อคนรกัลงบนท่ีวำ่งของลำน 

 

 

 น ำท่ำนชม สวนนิชา (NISHAT GARDEN) เป็นสวนท่ีใหญ่ท่ีสุด มีตน้เมเปิล
อำยุกว่ำ 400 ปี ตน้ปอปลำร์ ตน้ทิวลิป และ ดอกไมน้ำนำชนิดตำมฤดูกำล 

ตั้งอยู่บนฝั่งของทะเลสำบดำลมีภูเขำ ZABARWAN ตั้งเป็นฉำกหลัง ระยะทำง
ประมำณ 4 กิโลเมตรจำกถนนเลียบฝั่งทะเลสำบ น่ีคือ “สวนแห่งควำมสุข” มีวิว
ทิวทัศน์ของทะเลสำบท่ีงดงำมและหิมะบนยอดเขำของเทือกเขำ PANJAL ซึ่งตั้ง
ตระหง่ำนไปทำงทิศตะวนัตกของหุบเขำ สวนนิชำถูกออกแบบในปี ค.ศ.1632 

โดย ASAF KHAN พี่ชำย NUR JEHAN ครั้งหน่ึงสวนน้ีเคยมีระเบียงย่ืนลงไป
ทำงทะเลสำบ แต่มีคนเข้ำไปถึงจุดน้ันน้อยมำกจึงได้ถูกควำมทันสมัยเข้ำ

ครอบง ำ ดว้ยกำรตัดถนนและมีรำ้นรวงขำ้งถนน ครั้งหน่ึงเคยมีน ้ำพุและทำงน ้ำ

แสดงอยู ่แต่ตอนน้ีน ้ำไดแ้หง้ขอดไปหมดแลว้ 

 

 จำกน้ัน น ำท่ำนเขำ้พกับำ้นเรือ ในทะเลสำบดำล หรือ ทะเลสำบนำกิน  



 บา้นเรือ หรือ House Boat ถือก ำเนิดขึ้ นมำในสมยัท่ีดินแดนแถบน้ี ยงัมีองักฤษ
เป็นเจำ้ประเทศอำณำนิคมอยู ่แต่ชำวองักฤษเหล่ำน้ีไม่มีสิทธ์ิถือครองท่ีดิน พวก

เขำจึงไดส้รำ้งเรือเอำไวเ้ป็นท่ีพกัอำศัยแทน เมื่อไดร้บัเอกรำชแลว้ เรือเหล่ำน้ีก็

ถูกแปรสภำพมำเป็นโรงแรมและบำ้นพกั ไวต้อ้นรบันักท่องเท่ียวท่ีเขำ้มำยงัแคช

เมียรจ์นถึงทุกวนัน้ี 
 
House Boat ตั้งอยู่ริม “ทะเลสำบดำล” (Dal Lake) และ “ทะเลสำบนำกิน” 
(Nagin Lake) ทะเลสำบงำมท่ีมีชื่อเสียงของเมืองศรีนำคำ House Boat สรำ้ง
จำกไมเ้น้ือแข็งชั้นดี อย่ำงไมซ้ีดัลท่ีมีกล่ินหอม และแกะสลักลำยไมด้ว้ยศิลปะ

ของแคชเมียรท์ั้งล ำ ภำยในมีทั้งหอ้งนอน หอ้งนัง่เล่น หอ้งโถง ตลอดจนหอ้งน ้ำ 

รวมทั้งมีเครื่องท ำควำมรอ้นใหค้วำมอบอุ่นดว้ย 

 

ค ำ่ รบัประทำนอำหำรค ำ่ ณ หอ้งอำหำรของบำ้นเรือ  
พกัท่ี Khyber Group of Houseboat ในทะเลสาบดาล หรือเทียบเท่ำ เมอืงศรนีาคา 
วนัที่ 7 ศรีนาคา-กุลมารค์-ศรีนาคา 
เชำ้ รบัประทำนอำหำรเชำ้ ณ บำ้นเรือท่ีพกั  

 จำกน้ัน ออกเดินทำงสู่ กุลมารค์ (GULMARG) (โดยรถ 4WD โตโยตำ้ อินโน

วำ่ คนัละ 4 ท่ำน) ชำวแคชเมียรก์ล่ำวขำนวำ่ Meadow of Flower หรือ ทุ่งหญำ้

แห่งดอกไม ้เป็นเสน้ทำงท่ีมุ่งสู่ชำยแดนปำกีสถำน ระยะทำง 56 กิโลเมตรจำก

ศรีนำคำ  (ใชเ้วลำประมำณ 2 ชม.)  

 

 

 

กุลมารค์ เป็นแหล่งท่องเท่ียวในฤดูหนำว มีระดับควำมสูง 2 ,730 เมตร จำก
ระดับน ้ ำทะเล ในช่วงฤดูร้อนท่ีน่ีเป็นท่ีตั้งของสนำมกอล์ฟท่ีสูงท่ีสุดในโลก 

โดยรอบจะพบเห็นกระท่อมรูปทรงแบบในเทพนิยำย ซึ่งมีป่ำสนอยู่เบื้ องหลัง 

ในช่วงฤดูหนำวท่ีน่ียงัเป็นสถำนท่ีเล่นสกีในฤดูหนำว ท่ีค่ำเช่ำสกีจดัไดว้ำ่ถูกท่ีสุด

ก็ว่ำได ้และในปัจจุบันยงัเป็นสถำนท่ีตั้งสนำมกอล์ฟ 18 หลุม ท่ีสูงท่ีสุดในโลก 

(3,000 เมตรจำกระดับน ้ำทะเล) และยงัเป็นสถำนท่ีถ่ำยท ำภำพยนตรอ์ีกดว้ย 
ตลอดเสน้ทำงสู่กุลมำรค์จะผ่ำนทุ่งนำขำ้ว หมู่บำ้นชำวพื้ นเมือง ฝูงแกะตำมภูเขำ 

และเทือกเขำหิมะสลบัซบัซอ้นสวยงำม 

 

กลำงวนั รบัประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำรทอ้งถ่ิน  
บ่ำย น ำท่ำนขึ้ น เคเบิลคาร ์เฟส 1 (กระเชา้ลอยฟ้า หรือกอนโดล่า) ไปจนถึงยอด

เขำกุลมำร์ค ระหว่ำงทำงขึ้ นสู่ยอดเขำกุลมำร์ค ท่ำนจะพบเห็นหมู่บำ้นยิปซีใน

เบ้ืองล่ำง ซึ่งจะอพยพไปอยูท่ี่เมืองจมัมูในช่วงฤดูหนำว จะกลบัมำอยูอ่ำศยัในช่วง

ฤดูรอ้น เมื่อถึงยอดเขำกุลมำร์คถำ้หำกฟ้ำเป็นใจไม่มีหมอก จะท ำใหท้่ำนได้

ถ่ำยรูปกบัทิวทัศน์ภูเขำท่ีบำงยอดยงัมีหิมะปกคลุมสวยงำมในทุกทิศทำง (ท่ำน

สำมำรถเล่นสกีไดร้ะหว่ำงช่วงฤดูหนำว-ใบไมผ้ลิ มี.ค.-เม.ย.) รวมถึงยอดเขำ 

K2 ท่ีสูงเป็นอนัดบัสองรองจำกยอดเขำเอเวอรเ์รสต ์ 
จำกน้ัน อิสระใหท้่ำนถ่ำยรูปทิวทัศน์ของภูเขำซึ่งเป็นส่วนหน่ึงของเทือกเขำ

หิมำลยั 
กิจกรรมแบบแคชเมียรใ์หท้่ำนไดล้องหำประสบกำรณ ์กำรนัง่เล่ือน (มีคนลำก) 

สู่เนินหิมะดำ้นบนจำกน้ันปล่อยใหล่ื้นไหลลงมำ (ค่ำเล่ือนไม่รวมในรำคำทัวร์ 

โปรดสอบถำมรำยละเอียดจำกหวัหน้ำทวัร)์ 

 

 ไดเ้วลำอนัสมควร น ำท่ำนเดินทำงกลบัศรีนำคำ   



 น ำท่ำนชม จามามัสยิด (JAMA MASJID) ซึ่งสรำ้งเป็นครั้งแรกในสมยัสุลต่ำน
สิคำนเดอร์และบูรณะต่อมำอีกหลำยสมัย เป็นมัสยิดท่ีสรำ้งด้วยรูปแบบของ

สถำปัตยกรรมแบบจีนและเนปำล ดว้ยหลังคำทรงสี่เหล่ียม ภำยในมีเสำท่ีตัด

จำกตน้ซีดำลทั้งตน้ กวำ่ 300 ตน้ เรียงรำยอยู ่(ท่ำนสำมำรถท ำบุญและบริจำค

ช่วยท ำนุบ ำรุงสถำนท่ีไดก้่อนเขำ้ชม)  
ไดเ้วลำอนัสมควรก่อนกลบัท่ีพกั ใหท้่ำนได ้ชอ้ปป้ิงสินคำ้พื้ นเมือง ท่ีตลำดใกล้ๆ  

กบัมสัยิด เช่น ผำ้พนัคอ รองเทำ้สไตลอ์ินเดีย ฯลฯ 

 

 น ำท่ำนเช็คอินเขำ้พกัในโรงแรมท่ีศรีนำคำ   
ค ำ่ รบัประทำนอำหำรค ำ่   
พกัท่ี Rose Petal Hotel โรงแรมมำตรฐำน 4 ดำว หรือเทียบเท่ำ เมืองศรีนำคำ 

วนัที่ 8 ศรีนาคา–โซนามารค์-ศรีนาคา 
เชำ้ รบัประทำนอำหำรเชำ้ ณ บำ้นเรือท่ีพกั  

 น ำท่ำนเดินทำงสู่ โซนามารค์ (SONAMARG) ซึ่งจะพบทิวทศัน์ท่ีน่ำต่ืนเตน้ตำม
ทำงท่ีไต่ควำมสูงขึ้ น พรอ้มทิวทศัน์ของชำวชนบทแคชเมียร ์ ควำมสูงไล่ข้ึนไปถึง

ระดบั 3,000 เมตรจำกระดบัน ้ำทะเล ระยะห่ำงจำกศรีนำคำ 96 กิโลเมตร และ
มีเทือกเขำหิมำลยัเป็นฉำกหลงั ท่ีเรียกขำนตำมทอ้งถ่ินวำ่ ทำจิวำส ภูเขำซึ่งปก

คลุมไปดว้ยหิมะตลอดปี มีแมน่ ้ำสินธุ ลดเล้ียวผ่ำนหุบเขำในอีกฟำกของถนน “โซ
นำมำรค์” เป็นสถำนีเร่ิมตน้ท่ีจะมุ่งหน้ำไปยงัลำดคัห ์หรือชื่อ “ประตูสู่ลำดคัห”์ 

 

กลำงวนั รบัประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำรทอ้งถ่ิน  
 ท่ำนสำมำรถเดินชมธรรมชำติสัมผัสอำกำศท่ีหนำวเย็น ชมวิวภูเขำท่ีปกคลุม

ดว้ยหิมะขำวโพลนจนแสบตำ และสองฝำกฝั่งถนนท่ีเต็มไปดว้ยธำรน ้ำแข็ง ถนน

บำงช่วงตอ้งตดัผ่ำนช่องน ้ำแข็งขนำดใหญ่ ท่ีน่ีจะมีกิจกรรมแบบแคชเมียรใ์หท้่ำน

ไดล้องหำประสบกำรณ์ กำรนั่งเล่ือน (มีคนลำก) สู่เนินหิมะดำ้นบนจำกน้ัน

ปล่อยให้ล่ืนไหลลง ลงมำ (ค่ำเล่ือนไม่รวมในรำคำทัวร์ โปรดสอบถำม

รำยละเอียดจำกหวัหน้ำทัวร)์ ส ำหรบัท่ำนท่ีหลงใหลในธรรมชำติ สำมำรถขี่มำ้

ชมควำมงำมของกรำเซียรอ์ยำ่งใกลช้ิดมำกขึ้ น (ค่ำขี่มำ้ไม่รวมอยูใ่นรำคำทวัร)์ 

 

 ไดเ้วลำอนัสมควร น ำท่ำนเดินทำงกลบัศรีนำคำ  
ค ำ่ รบัประทำนอำหำรค ำ่   
พกัท่ี Rose Petal Hotel โรงแรมมำตรฐำน 4 ดำว หรือเทียบเท่ำ เมืองศรีนำคำ 

วนัที่ 9 ศรีนาคา-เดลี 
เชำ้ตรู่ น ำท่ำน ล่องเรือสิคารา (เรือพายแบบแคชเมียร)์ ในทะเลสำบดำล ใหท้่ำนได้

ชื่นชมทศันียภำพของเทือกเขำท่ีลอ้มรอบทะเลสำบ นกนำนำชนิด พืชดอกไมน้ ้ำ 

ทะเลสำบใสสวยงำม (ใชเ้วลำในกำรล่องเรือประมำณ 1 ชม.)  

 

 จำกน้ัน กลบัมำรบัประทำนอำหำรเชำ้ ณ บำ้นเรือท่ีพกั  
 ไดเ้วลำสมควรน ำท่ำนเดินทำงต่อไปยงัสนำมบินเมืองศรีนำคำ  

12.25 น. ออกเดินทำงสู่ เมืองเดลี โดยสำยกำรบิน แอรอ์ินเดีย เท่ียวบินท่ี AI 826 
 

13.55 น. 
เดินทำงถึงสนำมบินเดลี  

 น ำท่ำน ชอ้ปป้ิงท่ีตลาดจนัพาธ ซื้ อของฝำกคนน่ำรกัท่ีบำ้น 

ค ำ่ รบัประทำนอำหำรค ำ่ ณ ภตัตำคำรอำหำรไทย  อำหำรไทย 

 ไดเ้วลำสมควร น ำท่ำนเดินทำงไปสนำมบิน เพื่อขึ้ นเคร่ืองกลบักรุงเทพฯ 
 

 



 
*** ราคา และโปรแกรมทวัรอ์าจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม ทั้งน้ีขึ้ นอยูก่บัสภาวะของเงินบาทท่ีไม่คงท่ี /การ
เปลี่ยนแปลงเวลาของสายการบิน / สภาวะทางอากาศซ่ึงการเปลี่ยนแปลงน้ี ทางบริษัทฯ จะยึดถือผลประโยชนข์องผู ้

เดินทางเป็นส าคญั *** 

 

วนัที่ 10 เดล ี-กรุงเทพฯ 
00.20 น. ออกเดินทำงสู่ กรุงเทพฯ โดยสำยกำรบิน Thai Airways เท่ียวบินท่ี TG 316  

รบัประทำนอำหำรกลำงวนับนเครื่อง แลว้พกัผ่อนตำมอธัยำศยั 
 

05.45 น. เดินทำงถึงสนำมบินนำนำชำติสุวรรณภูมิ / กรุงเทพ ฯ โดยสวสัดิภำพ  

ค่าทวัรต์อ่ท่าน : อตัราค่าบริการน้ีส าหรบัผูเ้ดินทางตั้งแต ่10 ท่าน ข้ึนไป 
➢ ผูใ้หญ่พกัหอ้งคู่ หรือเด็ก 1 ท่ำน พกักบัผูใ้หญ่ 1ท่ำน  
➢ ในกรณีท่ีท่ำนเดินทำงคนเดียว หอ้งพกัเด่ียว เพิ่มท่ำนละ 
➢ เด็กอำยุต ำ่กวำ่ 7-11 ปี (เสริมเตียง-พกักบัผูใ้หญ่ 2 ท่ำน)  
➢ เด็กอำยุ 2-6 ปี (ไมเ่สริมเตียง-พกักบัผูใ้หญ่ 2 ท่ำน)  
➢ ไม่เอำตัว๋เครื่องบิน ลดท่ำนละ 
➢ ค่ำธรรมเนียมวีซ่ำ กรณีมีวีซ่ำแลว้หกัออก 

84,900.- 
12,000.- 

 
 

15,000.- 
600.- 

        
ราคาอาจมีการปรบัข้ึน-ลง ตามราคาน ้ามนัที่ปรบัข้ึนลง แตจ่ะปรบัตามความเป็นจริงที่สายการบิน 

ประกาศปรบั และที่มีเอกสารยืนยนัเท่านั้น (คิด ณ วนัท่ี 5 ก.ค. 2565 ) 

การจองทวัร ์  

 ➢ หำกท่ำนสนใจและประสงค์จะเดินทำง กรุณาจองทัวรแ์ละช าระเงินมัดจ  าล่วงหนา้ 30,000 

บาท/ท่าน (เพื่อเป็นกำรยืนยนักำรเดินทำงของท่ำน) 
➢ กรุณาช าระค่าทวัรส์่วนที่เหลือล่วงหนา้ 30 วนั ก่อนกำรเดินทำง หำกท่ำนไม่ช ำระเงินส่วนท่ี

เหลือตำมวนัท่ีก ำหนด ทำงบริษัทฯ ถือวำ่ท่ำนยกเลิกกำรเดินทำงโดยไม่มีเงื่อนไข 
ค่าทวัรร์วม : 
 ✓ ค่ำตัว๋เครื่องบินไป-กลบั กรุงเทพฯ-เดลี-กรุงเทพฯ โดยสำยกำรบินไทย  

และตัว๋เครื่องบินภำยใน เดลี – ศรีนำคำ – เดลี  โดยสำยกำรบิน แอร ์อินเดีย 
✓ ค่ำภำษีสนำมบินทุกแห่ง และค่ำประกนัภยัสำยกำรบิน 
✓ ค่ำโรงแรมท่ีพกั 8 คืน ระดับมำตรฐำน (พกัหอ้งละ 2 ท่ำน) 
✓ ค่ำอำหำรทุกมื้ อตำมระบุ และค่ำน ้ำด่ืม วนัละ 1 ขวด/ท่ำน 
✓ ค่ำพำหนะในกำรน ำเท่ียว ตลอดกำรเดินทำง 
✓ ค่ำเขำ้ชมสถำนท่ีตำมระบุไวใ้นโปรแกรม 
✓ ค่ำธรรมเนียมวีซ่ำอินเดีย ส ำหรบัหนังสือเดินทำงประเทศไทย  
✓ ค่ำมคัคุเทศกท์อ้งถ่ิน และหวัหน้ำทวัรค์นไทย คอยอ ำนวยควำมสะดวกใหแ้ก่ท่ำนตลอดกำรเดินทำง 
✓ ค่ำประกนัอุบติัเหตุระหวำ่งกำรเดินทำงในวงเงินท่ำนละ1,000,000บำท และค่ำรกัษำพยำบำลใน

ต่ำงประเทศวงเงิน 500,000 บำท (ประกนัไม่ครอบคลมุผูท้ี่มีอายุตั้งแต7่5ปีข้ึนไป) 
ค่าทวัรไ์ม่รวม : 
  ค่ำทิปไกดท์อ้งถ่ิน, คนขบัรถ ฯ ตลอดทริป จ ำนวน 45 USD ต่อท่ำน 

 ค่ำทิปหวัหน้ำทวัรไ์ทย ตลอดทริป จ ำนวน 30 USD หรือขึ้ นอยูก่บัควำมพึงพอใจของท่ำน 
 ค่ำใชจ้่ำยส่วนตัวอำทิ ค่ำโทรศัพท์, ค่ำซักรีด, ค่ำเครื่องด่ืมในหอ้งพัก และค่ำอำหำรท่ีสัง่มำใน

หอ้งพกัค่ำอำหำรและเครื่องด่ืมท่ีสัง่พิเศษในรำ้นอำหำรนอกเหนือจำกท่ีทำงบริษัทจดัใหย้กเวน้จะ



ตกลงกันเป็นกรณีพิเศษ เช่น หำกท่ำนทำนไดเ้ฉพำะอำหำรทะเลเพียงอย่ำงเดียว ท่ำนต้องมี

ค่ำใชจ้่ำยเพิ่ม 
 ค่ำท ำหนังสือเดินทำง (พำสปอรต์) 
 ค่ำน ้ำหนักของกระเป๋ำเดินทำงท่ีเกินกว่ำสำยกำรบินก ำหนด (20 กก./1ใบ/ท่ำน) 
 ค่ำภำษีมูลค่ำเพิ่ม 7% และภำษีหกั ณ ที่จ่ำย 3% 
 ค่ำธรรมเนียมน ้ำมนัของสำยกำรบิน (หำกมีกำรปรบัขึ้ น) 
 ค่ำใชจ้่ำยอื่นๆ ท่ีไม่ไดร้ะบุไวใ้นรำยกำร 
 ไม่มีแจกกระเป๋ำหรือของพรีเม่ียมต่ำงๆ 

การยกเลิก : 
 ▪ ยกเลิกก่อนกำรเดินทำง 45 วนั ▪ คืนค่ำใชจ้่ำยทั้งหมด (ยกเวน้ค่ำวีซ่ำท่ียื่นและตัว๋

เครื่องบินท่ีออกล่วงหน้ำและกรุ๊ปท่ีเดินทำงช่วง

วันหยุดหรือเทศกำล (สงกรำนต์ วันแรงงำน 
ช่วงเดือนตุลำคม และปีใหม่) ท่ีตอ้งกำรันตี มดั
จ ำกับทำงสำยกำรบินหรือกรุ๊ปท่ีมีกำร กำรันตี
ค่ำมดัจ ำท่ีพกั โดยตรงหรือโดยกำรผ่ำนตัวแทน

ในประเทศหรือต่ำงประเทศและไม่อำจขอคืน

เงินได)้ 
 ▪ ยกเลิกก่อนกำรเดินทำง 30-44 วนั ▪ หกัค่ำมดัจ ำ 20,000 บำท + ค่ำวีซ่ำ (ถำ้มี) 
 ▪ ยกเลิกก่อนกำรเดินทำง 10-29 วนั ▪ หกัค่ำมดัจ ำ 20,000 บำท + ค่ำใชจ้่ำยอื่น (ถำ้

มี) 

 ▪ ยกเลิกก่อนกำรเดินทำง 1-9 วนั ▪ หกัค่ำใชจ้่ำย 100% ของค่ำทวัร ์
หำกมีกำรยกเลิกกำรจองทวัร ์หลงัไดท้ ำกำรยื่นวีซ่ำเรียบรอ้ยแลว้ บริษัทขอสงวนสิทธ์ิใน 

กำรน ำเล่มพำสปอรต์ไปยกเลิกวีซ่ำในทุกกรณี ไม่วำ่ค่ำใชจ้่ำยในกำรยื่นวีซ่ำจะรวมหรือแยกจำกรำยกำรทวัรก์็ตำม 

เอกสารในการใชย้ื่นวีซ่า : 
1.สแกนหน้ำสีหนังสือเดินทำง (พำสปอร์ต) ท่ีมีอำยุใชง้ำนไม่ต ำ่กว่ำ 6 เดือนนับจำกวนัเดินทำง หำกหมดอำยุ
กรุณำน ำไปต่ออำยุก่อนน ำส่ง และแผ่นติดวีซ่ำคงเหลืออย่ำงน้อย 2-3 หน้ำ (ไม่จ ำเป็นตอ้งเก็บเล่มพำสปอร์ต ถำ้

ท่ำนตอ้งใชเ้ดินทำง) 
2.สแกนรูปถ่ำยสีหน้ำตรงปัจจุบนั พื้ นฉำกหลงัรูปตอ้งมีสีขำวเท่ำน้ัน รูปจะตอ้งเป็นภำพท่ีคมชดั หำ้มสวมแว่นสำยตำ 

หำ้มมีเงำ หำ้มถ่ำยรูปและตกแต่งภำพจำกคอมพิวเตอร์ (ถ่ำยไม่เกิน 6 เดือน) ขนำด 2 x 2 น้ิว 2 รูป (ทำงสถำนทูต

ไม่พิจำรณำรูปท่ีถ่ำยเอง) 

3. กรอกขอ้มูลเพิ่มเติมในเอกสำรเกี่ยวกบักำรขอวีซ่ำ (บริษัทจะส่งใหท้่ำน ณ วนัท่ีท ำกำรจองทวัร)์ 
หมายเหต ุ: บริษัทฯจะท า E-Visa ซ่ึงผูเ้ดินทางไม่ตอ้งโชวต์วัที่สถานทูตฯ แตต่อ้งไปท าการสแกนน้ิวมือที่ ตม. 

ของอินเดียค่ะ 

หมายเหต ุ: 
▪ บริษัทขอสงวนสิทธ์ิในกำรยกเลิกกำรเดินทำง ในกรณีท่ีมีผูเ้ดินทำง ต ำ่กวำ่ 10 ท่ำน โดยจะแจง้ใหผู้เ้ดินทำงทรำบล่วงหน้ำ 

อยำ่งน้อย 20 วนั ก่อนกำรเดินทำง  

▪ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิกำรเปล่ียนแปลงโปรแกรม รำคำ และเงื่อนไขทั้งหมดโดยมิตอ้งแจง้ใหท้รำบล่วงหน้ำ 

▪ บริษัทฯ มีสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงรำยละเอียดบำงประกำรในทัวร์น้ี เมื่อเกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่อำจแกไ้ขได ้

▪ บริษัทฯ มีสิทธ์ิในกำรเปล่ียนแปลงกำรพำเขำ้ชม สถำนท่ีท่องเท่ียวใดๆท่ีปิดท ำกำร โดยจะจดัหำสถำนท่ีท่องเท่ียวอ่ืนๆ

เพื่อทดแทนเป็นล ำดับแรก หรือคืนค่ำเขำ้ชมแก่ผูเ้ดินทำงแทน  

▪ รำยกำรอำจมีกำรเปล่ียนแปลงตำมควำมเหมำะสม เน่ืองจำกควำมล่ำชำ้ของสำยกำรบิน โรงแรมที่พกัในต่ำงประเทศ 

เหตุกำรณ์ทำงกำรเมือง และภัยธรรมชำติ ฯลฯ ที่อยู่นอกเหนือกำรควบคุมของทำงบริษัทฯ หรือ ค่ำใชจ้่ำยเพิ่มเติมท่ี

เกิดขึ้ นทำงตรง หรือทำงออ้ม เช่น กำรเจ็บป่วย กำรถูกท ำร้ำย กำรสูญหำย ควำมล่ำชำ้ หรือ จำกอุบัติเหตุต่ำงๆ  ทั้งน้ี 

บริษัทฯ จะค ำนึงถึงควำมปลอดภัยและควำมสะดวกของผูเ้ดินทำงเป็นส ำคัญ  



▪ บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเขำ้เมือง หำ้มผูเ้ดินทำงเขำ้หรือออกนอกประเทศ เน่ืองจำกมีสิ่งผิด

กฎหมำย หรือสิ่งของหำ้มน ำเขำ้ประเทศ เอกสำรเดินทำงไม่ถูกตอ้ง หรือ ควำมประพฤติส่อไปในทำงเสื่อมเสีย หรือ

ดว้ยเหตุผลใด ๆ ก็ตำมท่ีกองตรวจคนเขำ้เมืองพิจำรณำแลว้ ทำงบริษัทฯ ไม่รับผิดชอบค่ำใชจ้่ำย  

▪ รำยกำรน้ีเป็นเพียงขอ้เสนอที่ตอ้งไดร้ับกำรยืนยนัจำกบริษัทฯอีกครั้งหน่ึง หลังจ ำกไดส้ ำรองที่นัง่บนเครื่อง และ

โรงแรมท่ีพักในต่ำงประเทศเป็นท่ีเรียบรอ้ย แต่อย่ำงไรก็ตำมรำยกำรน้ีอำจเปล่ียนแปลงไดต้ำมควำมเหมำะสม  

▪ กำรไม่รบัประทำนอำหำรบำงมื้ อไม่เท่ียวตำมรำยกำร ไม่สำมำรถขอหกัค่ำบริกำรคืนได ้เพรำะกำรช ำระค่ำทัวรเ์ป็นไปใน

ลกัษณะเหมำจ่ำย 

▪ ในกรณีท่ีท่ำนจะใชห้นังสือเดินทำงรำชกำร (เล่มสีน ้ำเงิน) / หนังสือเดินทำงนักกำรทูต (เล่มสีแดง) เดินทำงกับคณะ 

บริษัทฯ สงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่รับผิดชอบ หำกท่ำนถูกปฏิเสธกำรเขำ้หรือออกนอกประเทศใดประเทศหน่ึง เพรำะโดยปกติ

นักท่องเท่ียวใชห้นังสือเดินทำงบุคคลธรรมดำ (เล่มสีเลือดหมู) 

กรณีเดินทางโดยลูกคา้จดัการตัว๋เครื่องบินเอง 

▪ ในกรณีลูกคำ้ด ำเนินกำรเร่ืองตัว๋เคร่ืองบินเองและมำเท่ียวรวมกบัคณะ (Join Tour) ลูกคำ้ตอ้งด ำเนินกำรมำพบคณะทัวร์

ดว้ยตวัเอง และตอ้งรบัผิดชอบค่ำใชจ้่ำยในกำรมำพบคณะใหญ่ดว้ยตวัเอง รวมถึงหำกกรณีเท่ียวบินของคณะใหญ่เกิดควำม

ล่ำชำ้หรือยกเลิกเท่ียวบินอนัดว้ยสำเหตุใดๆก็ตำม 

ตัว๋เครื่องบิน 

▪ ในกำรเดินทำงเป็นหมู่คณะผูโ้ดยสำรจะตอ้งเดินทำงไป-กลับ หำกท่ำนตอ้งกำรเล่ือนวนัเดินทำงกลับ ท่ำนจะตอ้งช ำระ 

ค่ำใชจ้่ำยส่วนต่ำงท่ีสำยกำรบินเรียกเก็บโดยสำยกำรบิน เป็นผูก้ ำหนด ซึ่งทำงบริษัทฯ ไม่สำมำรถเขำ้ไปแทรกแซงได ้และ

ในกรณีท่ียกเลิกกำรเดินทำง ถำ้ทำงบริษัทไดอ้อกตัว๋เคร่ืองบินไปแลว้ ผูเ้ดินทำงตอ้งรอ Refund ตำมระบบของสำยกำรบิน

เท่ำน้ัน (ในกรณีท่ีตัว๋เคร่ืองบินสำมำรถท ำกำร Refund ไดเ้ท่ำน้ัน) 

▪ ท่ำนท่ีจะออกตัว๋เคร่ืองบินภำยในประเทศ โปรดแจง้ฝ่ำยขำยก่อนเพื่อขอค ำยืนยนัว่ำทัวรน้ั์นๆ ยืนยนักำรเดินทำง แน่นอน 

หำกท่ำนออกตัว๋ภำยในประเทศโดยไม่ไดร้ับกำรยืนยนัจำกพนักงำน  แลว้ทัวร์น้ันยกเลิก บริษัทฯไม่สำมำรถรับผิดชอบ

ค่ำใชจ้่ำยใดๆท่ีเกี่ยวขอ้งกบัตัว๋เคร่ืองบินภำยในประเทศได ้

▪ หำกในกรณีท่ีสำยกำรบินมีกำรปรบัเปล่ียนตำรำงเท่ียวบิน ซึ่งอยู่นอกเหนือจำกกำรควบคุมทำงบริษัทจะไม่รบัผิดชอบต่อ

ค่ำใชจ้่ำยใดๆทั้งสั้น 

▪ เมื่อท่ำนจองทวัรแ์ละช ำระมดัจ ำแลว้ หมำยถึงท่ำนยอมรบัในขอ้ควำมและเงื่อนไขท่ีบริษัทฯแจง้แลว้ขำ้งตน้ 

โรงแรมและหอ้ง 

▪ หอ้งพกัในโรงแรมเป็นแบบหอ้งพกัคู่ ( TWN/DBL ) ในกรณีท่ีท่ำนมีควำมประสงคจ์ะพกัแบบ 3 ท่ำน / 3 เตียง ( TRIPLE 

ROOM ) ขึ้ นอยู่กบัขอ้ก ำหนดของหอ้งพกัและรูปแบบของหอ้งพกัของแต่ละโรงแรม ซึ่งมกัมีควำมแตกต่ำงกนั ซึ่งอำจจะท ำ

ใหท้่ำนไม่ไดห้อ้งพกัติดกนัตำมท่ีตอ้งกำร หรือ อำจไม่สำมำรถจดัหอ้งท่ีพกัแบบ 3 เตียงได ้

▪ โรงแรมหลำยแห่งในยุโรป จะไม่มีเคร่ืองปรบัอำกำศเน่ืองจำกอยู่ในแถบท่ีมีอุณหภมิต ำ่ เคร่ืองปรบัอำกำศท่ีมีจะใหบ้ริกำร

ในช่วงฤดูรอ้นเท่ำน้ัน 

▪ ในกรณีท่ีมีกำรจดัประชุมนำนำชำติ ( TRADE FAIR ) เป็นผลใหค้่ำโรงแรมสูงขึ้ น 3-4 เท่ำตวั บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิในกำร

ปรบัเปล่ียนหรือยำ้ยเมืองเพื่อใหเ้กิดควำมเหมำะสม 

กระเป๋าเล็กถือติดตวัขึ้ นเครื่องบิน 

▪ กรุณำงดน ำของมีคม ทุกชนิด ใส่ในกระเป๋ำใบเล็กท่ีจะถือขึ้ นเคร่ืองบิน เช่น มีดพับ กรรไกรตัดเล็บทุกขนำด ตะไบเล็บ 

เป็นตน้ กรุณาใส่ในกระเป๋าเดินทางใบใหญ่หำ้มน ำติดตวัข้ึนบนเครื่องบินโดยเด็ดขำด 

▪ วตัถุท่ีเป็นลักษณะของเหลว อำทิ ครีม โลชัน่ น ้ำหอม ยำสีฟัน เจล สเปรย ์และเหลำ้ เป็นตน้ จะถูกท ำกำรตรวจอย่ำง

ละเอียดอีกครั้ง โดยจะอนุญำตใหถื้อขึ้ นเคร่ืองได้ไม่เกิน 10 ชิ้ น ในบรรจุภัณฑ์ละไม่เกิน 100 ml. แลว้ใส่รวมเป็นท่ี

เดียวกนัในถุงใสพรอ้มท่ีจะส ำแดงต่อเจำ้หน้ำท่ีรกัษำควำมปลอดภยัตำมมำตรกำรองคก์ำรกำรบินพลเรือนระหวำ่งประเทศ 

( ICAO ) 

▪ หำกท่ำนซื้ อสินคำ้ปลอดภำษีจำกสนำมบิน จะตอ้งปิดผนึกถุงโดยระบุ วนัเดินทำง เท่ียวบิน จึงสำมำรถน ำขึ้ นเคร่ืองได ้และ

หำ้มมีร่องรอยกำรเปิดปำกถุงโดยเด็ดขำด 

การชดเชยค่ากระเป๋าในการสูญหาย 

▪ ของมีค่ำทุกชนิด ขอแนะน าไม่ควรใส่เขา้ไปในกระเป๋าใบใหญ่ที่เช็คไปกับเครื่อง เพรำะหำกเกิดกำรสูญหำย สำยกำร

บินจะรับผิดชอบชดใชต้ำมกฎไออำตำ้เท่ำน้ัน ซึ่งจะชดใชใ้หป้ระมำณ กิโลกรัมละ 20 USD คูณดว้ยน ้ำหนักกระเป๋ำจริง 

ทั้งน้ีจะชดเชยไม่เกิน USD 400 กรณีเดินทำงชั้นธรรมดำ (Economy) หรือ USD 600 กรณีเดินทำงชั้นธุรกิจ (Business) 

ดงัน้ันจึงไม่แนะน ำใหโ้หลดของมีค่ำทุกประเภทลงกระเป๋ำใบใหญ่  

▪ กรณีกระเป๋ำใบเล็ก (Hand Carry) เกิดกำรสูญหำย บริษัทฯ ไม่สำมำรถรบัผิดชอบชดเชยค่ำเสียหำยใหท้่ำนได ้ดงัน้ันท่ำน

ตอ้งระวงัทรพัยส์ินส่วนตวัของท่ำน 



 

▪ บริษัทขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะรบัผิดชอบในกรณีกระเป๋ำเดินทำงของท่ำนเกิดควำมช ำรุด หรือสูญหำย ไม่ว่ำกรณีใดๆ ทั้งสิ้ น ใน

ระหวำ่งกำรเดินทำง 

การเดินทางเป็นครอบครวั  

▪ หำกท่ำนเดินทำงเป็นครอบครัวใหญ่ หรือเดินทำงพรอ้มสมำชิกในครอบครัว ท่ีตอ้งไดร้ับกำรดูแลพิเศษ (Wheelchair), 

เด็ก, และผูสู้งอำยุ มีโรคประจ ำตวั ไม่สะดวกเดินท่องเท่ียวในระยะเวลำเกินกวำ่  

4-5 ชัว่โมงติดต่อกนั ม่ำนและครอบครวัตอ้งใหก้ำรดูแลสมำชิกภำยในครอบครวัของท่ำนเอง เน่ืองจำกกำรเดินทำงเป็น

หมู่คณะ หวัหน้ำทวัรม์ีควำมจ ำเป็นตอ้งดูแลคณะทวัรท์ั้งหมด 

หลงัจากการจองทวัรแ์ละช าระเงินมดัจ  าแลว้ ทางบริษัทฯ ถือว่าท่านไดย้อมรบัในขอ้ตกลงและเงื่อนไข 
ที่บริษัทไดร้ะบุไวข้า้งตน้ทุกประการ 


