
 

 

 

 

 



 

 

 

"แคชเมียร"์ โรแมนติกพัก บ้านเรือ วิมานบนดินแห่งแคชเมียร ์หน่ึงในเมืองทีน่่าเทีย่วดินแดนทางตอนเหนือของอินเดีย

ในวงล้อมของสองวัฒนธรรม อินเดียและปากีสถาน มงกุฎเพชรแห่งอินเดียทีส่วยทีสุ่ด จนได้รับการกล่าวขานให้เป็น 

"สวิตเซอรแ์ลนดแ์ห่งเอเชีย" 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  จดุเด่นของรายการทวัร ์…. KASHMIR …สวรรคบ์นดินเหนือแดนภารตะ 
❤ เทีย่วทุกพกิดัไฮไลท ์ศรีนาคา พาฮาลแกม กลุมารค์ & โซนามารค์  

❤ พกัหุบเขา โลเคช ัน่ยอดนิยมภาพยนตรข์องชาวอนิเดยี (บนยอดเขาหมิาลยั 1 คนื) 

❤ นอนโรงแรมบา้นเรอื เพือ่ยอ้นอดตียุควคิตอเรยี ราชนีิแห่งองักฤษ  

❤ ล่องเรอืซคิารา่ล่องทะเลสาบดาล ชอ้ปป้ิงถิน่ผา้พาสมน่ิากลางทะเลสาบ 

❤ ขีม่า้ชมววิ พาฮาลแกม (Pahalgam) หุบเขาแกะแห่งแคชเมยีร ์ 

❤ ชม“ทชัมาฮาล” อนุสรณ์รกันิรนัดร ์มรดกโลกเหนือกาลเวลา สิง่มหศัจรรยข์องโลก 
และศิลปะชัน้เอกของยุคราชวงศโ์มกลุ ณ พระราชวงัอคัระฟอรด์ 

❤ ทีพ่กัด.ี. มอีาหารไทย....รายการครบ  



รายการท่องเทีย่ว 

วันแรก (1)  
เวลา 00.30 น.  (เทีย่งคืน) 

คณะพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ชั้น 4   กรุงเทพฯ 

00.30 น.  คณะพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ชั้น4  พบเจา้หนา้ที่บริษัทคอยตอ้นรบัและอ านวยความสะดวก
เรื่องสมัภาระและเอกสารการเดินทางแก่ท่าน *****บริการชุดอาหารเช้า ณ สนามบินสุวรรณภูมิ**** 

****ท าไม !! ต้อง สไปซเ์จ็ท“สายการบินประหยัดของอินเดีย อีกหน่ึงทางเลือกเพ่ือการเดินทางทีป่ระหยัด” ให้บริการไปยัง
จุดหมายปลายทางประมาณ 50 แห่ง รวมถึงมากกว่า 40 แห่งในอินเดีย ศูนยก์ลางหลักของสายการบินตั้งอยู่ที่ท่าอากาศ
ยานนานาชาติเจนไน ท่าอากาศยานนานาชาติเดลี อินทริา คานธีและอื่นๆอีกมากมาย  
 
03.45 ออกเดินทางจาก กรุงเทพฯ สู่ เมืองเดลลี(New Delhi) โดยสายการบิน Spice Jet เทีย่วบินที ่SG741  
06.20 น.  เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติอินทิราคานธีร ์เมืองเดลลี(New Delhi) ตามเวลาทอ้งถิ่นผ่านพิธีการตรวจคน

เขา้เมืองและตรวจรบัสมัภาระ (เวลาที่อินเดียชา้กว่าประเทศไทย 1.30 ชั่วโมง) 
จากน้ัน. น าท่านเดินทางสู่อาคารผูโ้ดยสารภายในประเทศเพื่อต่อเครื่องเขา้สู่เมืองศรีนาคา( แคชเมียร ์) เชคอินโหลดสมัภาระ ณ 

อาคารบินภายในประเทศ 

09.20 น. เหนิฟ้าสู่ เมืองศรีนาคา (Srinagar) แคชเมียร ์(Kashmir) โดยสายการบิน SPICEJET เทีย่วบินที ่SG4 8963 
11.00 น. เดินทางถึงสนามบินศรีนาคา (Srinagar) ผ่านพิธีการตรวจคนเขา้เมืองและพรอ้มรบัสมัภาระแลว้ 

จากนัน้ น าท่านเดินทางสู่ “แคชเมียร ์"ดินแดนแห่งสวรรคบ์นดิน" โดยขบวนรถเทมโบ จากค ากล่าวเล่าขานกนัปากต่อปากว่า 
ถา้มาแคชเมียร ์ตอ้งไม่พลาดกบัการไปสมัผสัเมือศรีนาคา เมืองหลวงในฤดรูอ้น ที่ตัง้อยู่บนระดบัความสงู 1,730 เมตร เมือง
ที่ไดเ้ชื่อว่าเป็นดินแดนแห่งทะเลสาบและสายน า้ สวนดอกไม ้ทิวทศันแ์ห่งขนุเขาและงานศิลปะที่ประดิษฐ์จากไม ้รวมทัง้การ



ไดไ้ปชมสวนดอกไมท้ี่ไดข้ึน้ชื่อว่าสวยที่สุดแห่งหนึ่งในโลก นัน้คือการตกแต่งสวนสวยดว้ยงานศิลปะที่ผสมผสานจากหลาย
หลายรูปแบบ…  

เทีย่ง     บริการอาหารกลางวัน  ณ ภัตาคาร (เมืองศรีนาคา)   

จากน้ัน ออกเดินทางจากศรีนาคาสู่ หมู่บ้านพาฮาแกม (Pahalgam)  แคชเมียรส์ถานที่ถ่ายท าหนังสุดฮิตของอินเดีย 
หรือหุบเขาแกะ แห่งแคชเมียรเ์ดิมเป็นหมู่บา้นของคน
เลีย้งแกะ อยู่ห่างจากศรีนาการอ์อกไปอีก 90 กิโลเมตร 
ใชเ้วลาเดินทาง 3 ชั่วโมง เป็นสถานที่ที่ภาพยนตรน์ิยม
มาถ่ายท ากันที่นี่ ได้รบัการขนานนามว่าเป็นเหมือน 
“สวิตเซอรแ์ลนด”์ พาฮาลแกม คือในช่วงฤดหูนาวจะมี
แต่หิมะปกคลุม อากาศหนาวเย็น  น ้าในล าธารเย็น
เฉียบ แม่น า้สายย่อยๆจะบรรจบรวมกนัเป็น “แม่น า้ลิด
ดาร”์ (Liddar) เป็นแม่น ้าสายส าคัญในพาฮาลแกม 
นอกจากนีย้งัมีรา้นคา้ต่างๆมากมาย ไม่ว่าจะเป็นรา้นอาหาร รา้นขาย 

   เสือ้ผา้และสินคา้ต่างๆโดยเฉพาะ หญา้ฝรั่น (Saffron) มีสรรพคณุลดโคเลสเตอรอลในรา่งกาย มีขายอยู่ทั่วไปทั่วทัง้
แคชเมียรแ์ต่ที่พาฮาลแกมคือแหลง่ปลกูหญา้ฝรั่นที่ใหญ่ที่สดุ มีคณุภาพดีกว่าที่อ่ืนนอกจากนีย้งัสามารถท ากิจกรรม 
ปิกนิก ตกปลา ขี่มา้ชมวิวรอบภเูขาหมู่บา้นที่อยู่บนท่ีมีความสงู 2,130 เมตร เหนือระดบัน า้ทะเล 

ระหว่างทาง ชมแวะจอดรถถ่ายรูปกับวิวทวิทัศนท์ีง่ดงามสุดทีห่ยุดกดชัตเตอรเ์ลยทเีดียว.. …และสองขา้งทางท่านจะผ่าน
พบวิถีชีวิตของชาวแคชเมียรท์ี่หลากหลาย เช่นหมู่บา้นที่ท า ครกหิน หมู่บา้นที่ท าไมแ้บดส าหรบักีฬาคลิกเก็ต ที่เรา
จะพบเห็นชาวแคชเมียรเ์ล่นกีฬาประเภทนีไ้ดต้ามสนามทั่วไปไมแ้บดนีท้  ามาจากตน้หลิว (Willow Tree) ซึ่งพบเห็น
ไดท้ั่วไปทั้งในและนอกเมือง แต่จะพบเห็นไดม้าก นอกจากนี ้จะไดเ้ห็นทุ่งโล่งๆ ซึ่งในฤดูใบไมร้่วงประมาณเดือน
ตลุาคม ทอ้งทุ่งแห่งนีเ้ป็นแหลง่ปลกูหญา้ฝรัน้ หรือ Saffron ที่ใหญ่ที่สดุ ลกัษณะดอกจะเป็นสีม่วง ว่ากนัว่าเกสรของ
หญา้ ฝรัน้มีสรรพคณุในการช่วยลดคลอเรสเตอรอลไดดี้ตลอดสองขา้งทางชมทิวทศันท์ี่สวยงาม 

 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
บ่าย  น าท่านอิสระชมเมืองพาฮาลแกม (Pahalgam) ที่นี่ คือ ดินแดนสรวงสวรรคข์องแคชเมียร  ์นักท่องเที่ยวจากทั่ว

สารทิศต่างยกย่องให ้ดินแดนแห่งนีเ้ป็นสถานที่ที่สวยที่สุดในโลก ซึ่งหากคุณยังไม่เชื่อก็ตอ้งมาพิสูจนด์ว้ยตัวเอง
เท่านัน้……ค าว่า พาฮาลแกม หมายถึง หมู่บ้านของคนเลีย้งแกะ (Village of Shepherds) หรือ หุบเขาแกะ 
และดว้ยทศันียภาพอนังดงามจนน่าทึ่งของพาฮาลแกม....ดินแดนแห่งนีไ้ดร้บัความสนใจจากนกัสรา้งภาพยนตร ์จน
กลายเป็นสถานที่มีชื่อเสียง ที่สุดของอุตสาหกรรมภาพยนตรข์องอินเดีย หรือเลือกเดินเล่นซื้อสินค้าพื้นเมือง
ไม่มว่าจะเป็นผ้าพัชมีน่า เปเปอรม์าเช่  ชุดพืน้เมือง  เคร่ืองประดับฯลฯ อิสระตามอัธยาศัย นัดเวลาทาน
อาหารเย็น 
....ที่นี่ คือ ดินแดนสรวงสวรรคข์องแคชเมียรน์ักท่องเที่ยวจากทั่วสารทิศต่างยกย่องให้ ดินแดนแห่งนีเ้ป็นสถานที่ที่
สวยที่สดุในโลก ซึ่งหากคณุยงัไม่เชื่อก็ตอ้งมาพิสจูนด์ว้ยตวัเองเท่านัน้.... 

ค ่า บริการอาหารเย็น ณ โรงแรมอิสระพักผ่อนตามอัธยาศัย 
ทีพั่ก Hotel Green Hights Resort ( หรือเทยีบเท่า ) หุบเขาพาฮาลแกม 

• เทีย่วพาฮาแกม สวยตลอดปี 
• ช่วงปลายเดือนพฤศจิกายน-มีนาคม วิวทิวทศันส์วย บนยอดเขาปกคลมุดว้ยหิมะ 
• ช่วงเดือนเมษายน-พฤษภาคม วิวทิวทศันส์วย ระหว่างทางมีทุ่งดอกมสัตารด์สีเหลือง 
• ช่วงเดือนมิถุนายน-กันยายน ทุ่งหญ้าสีเขียวป่าสนและวิวภูเขาทีส่วยงาม อากาศเย็นสบาย 
• ช่วงใบไมร้ว่ง เดือนกนัยายน-ตลุาคม มีทุ่งดอกเชฟฟ่อนสีม่วง อากาศเย็นสบาย 
วันทีส่อง (2) 
 

พาฮาแกม–หุบกุลมารค์-เคเบิลคาร ์-ศรีนาคา B L D 

07.00 น.  บริการอาหารเช้า ณ โรงแรม  

08.00 น. ออกเดินทางโดย ขบวนรถเทมโบ กุลมาร์ค (Gulmarg) ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3-4 ชั่วโมง กุลมาร์ค
(Gulmarg) สถานทีท่่องเทีย่วสุดฮิตในแคชเมียร ์ทีไ่ด้รับความนิยมจากนักท่องเทีย่วท่ัวโลก 



เป็นภูเขาที่สวยงามที่สดุแห่งหนึ่งในแคชเมียร ์“กุลมารค์”เดิมเรียกเการมิารค์ ตัง้โดยสลุต่าน ยซูุปชาร ์ในศตวรรษที่ 
16 เนื่องจากที่นี่เป็นทุ่งหญ้าที่เต็มไปดว้ยดอกไมป่้าตามฤดูกาล และในปัจจุบันยงัเป็นสถานที่ตัง้ของสนามกอลฟ์ 
18 หลมุที่สูงที่สดุในโลก (3,000 เมตรจากระดบัน า้ทะเล) และมีสถานที่เล่นสกีในฤดูหนาวดว้ย ตลอดเสน้ทางสู่กุล
มารค์จะผ่านทุ่งนาขา้ว หมู่บา้นชาวพืน้เมือง ฝงูแกะตามภูเขา และเทือกเขาหิมะสลบัซบัซอ้นสวยงาม ชาวแคชเมียร์
กล่าวขานว่าทุ่งหญ้าแห่งดอกไม ้เป็นเสน้ทางทีมุ่งสู่ชายแดนปากีสถาน กุลมารค์เป็นแหล่งท่องเที่ยวในฤดูหนาว 

มีระดับความสูง 2,730 เมตร จากระดับน า้ทะเล   ในช่วงฤดูรอ้นที่นี่จะเป็นที่ตัง้ของสนามกอลฟ์ที่สูงที่ สุดในโลก 
โดยรอบท่านจะไดพ้บเห็นกระท่อมรูปทรงแบบในเทพนิยาย และมีป่าสนเป็นฉากหลงั  ที่นี่ยังสถานเป็นที่ถ่ายท า
ภาพยนตรอี์กดว้ย…… 

 
เทีย่ง บริการอาหารกลางวัน  ณ โรงแรม 
13.00 น ไฮไลทข์องกิจกรรมและการท่องเที่ยวที่กลุมารค์ น าท่านขึน้เคเบิลคารเ์ฟส 1 (กระเชา้ลอยฟ้าหรือกอนโดลา) 

ขึน้กระเชา้กอนโดลา่เป็นเคเบิลคารไ์ปเฟส1 ระหว่างทางท่านจะไดเ้ห็นวิวของหิมะที่สวยงามพบเห็นหมู่บา้นยิปซี   
และหมู่บา้นของคนทอ้งถิ่น มองลงไปขา้งล่างตน้สนระหว่างทางและหิมะที่สวยงามมาก เห็นวิวทิวเขาของเทีอกเขา
หิมาลัยเมื่อถึงสถานีลงจากกระเชา้แลว้ ท่านจะพบลานหิมะขนาดใหญ่...อิสระใหท้่าน ถ่ายภาพคู่กับภูเขาหิมะ 
สวยงามรอบทิศทาง หากฟ้าเปิดสามารถมองเห็นยอดเขา K2 ที่สูงเป็นอันดับสองรองจากยอดเขาเอเวอรเ์รส....
ถ่ายรูป และเล่นกิจกรรมต่างๆในบริเวณนี.้..สนุกสนานกบักิจกรรมนั่งเลื่อนหิมะหรือสกีไดร้ะหว่างฤดูใบไมผ้ลิ มี.ค.-
เม.ย. "กุลมารค์." เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่ไดร้บัความนิยมจากนกัท่องเที่ยวทั่วโลก  และเป็นสถานที่ท่องเที่ยวแห่งห
นุ่งที่คณุไม่ควรพลาด… 



ฤดูการท่องเที่ยวที่สวยงาม : ในฤดใูบไมผ้ลิและฤดรูอ้นในแคชเมียร ์(เดือนเมษายน-กนัยายน) จะมีชื่อเสียงในเรื่องของดอกไมแ้ละ

สวนสวย เดือนพฤษภาคม - กรกฏาคม ชมบรรยากาศของทุ่งหญา้ที่เขียวขจี ทุ่งดอกไมป่้าที่ตดักบัภเูขาหิมะ 

รายการเสริม...ส าหรับบางท่านต้องการไปอีกจุดชมวิวท่านสามารถขึ้นกระเช้าไปยัง เฟสที่K2 ได้ทั้งนี้ทั้งน้ันขึ้นอยู่กับ

สภาพอากาศ และความปลอดภัยเป็นส าคัญ เฟสที่K2ไม่เหมาะส าหรับท่านที่มีสุขภาพไม่แข็งแรง หรือมี

โรคประจ าตัวเน่ืองจาก K2 จะมีสภาพอากาศทีเ่บาบางกว่าปกติ 

• เทีย่วกุลมารก์ สวยตลอดปี 
• ปลายเดือนธันวาคม-พฤษภาคม กลุมารค์ จะเต็มไปดว้ยลานน า้แข็ง 
• เดือนมิถุนายน-กันยายน กุลมารก์ จะเต็มไปด้วยทุ่งหญ้าสีเขียว อากาศเย็นสบาย 
• เดือนตลุาคม-ปลายเดือนธันวาคม ทุ่งหญา้ที่กลุมารค์เริ่มแหง้ อากาศหนาว 
• ช่วงปลายเดือนธันวาคม-พฤษภาคม กลุมารค์ จะเต็มไปดว้ยลานน า้แข็ง เที่ยวได ้

จากน้ัน จนถึงเวลานัดหมายน าท่านเดินทางกลับสู่เมืองศรีนาคา 

 
 
 
 
 



16.30 น.  ถึงเมืองศรีนาคา น าท่านล่องเรือสิคารา (เรือพายแบบแคชเมียร)์ ในทะเลสาบดาล ชมทศันียภาพของเทือกเขา
ที่ลอ้มรอบทะเลสาบดาล ชมสวนผักลอยน า้ วิถีชีวิตชาวบา้นที่อาศยัตามริมน า้  (ใชเ้วลาในการล่องเรือประมาณ 1 

ชม.) รอบทะเลสาบ นกนานาชนิด พืชดอกไมน้ า้ ทะเลสาบใสสวยงาม สนุกสนานกลางทะเลสาบเลือกซือ้สินคา้
พืน้เมืองของชาวแคชเมียรท์ี่น าของมาขายใหท้่านไดเ้ลือกซือ้ในราคา 

ค ่า บริการอาหารเย็น ณ โรงแรมบ้านเรือ...อิสระหลงัอาหาร สนุกสนานกบัการชอ้ปป้ิงสิน้คา้เพือ้นเมือง ที่จะมี
พ่อคา้ชาวแคชเมียรพ์ายเรือมาขายใหถ้ึงที่เลย อาทิ ผา้พาศมิน่า,เปเปอรม์าเช่,สรอ้ยคอ,ก าไร,และเครื่องเงินต่างๆ 
มากมาย ...ใหท้กุท่านใชค้วามสามารถพิเศษใหเ้ต็มที่กนัเลยค่ะาตามความสามารถไดเ้วลาสมควรพายเรือกลบัที่พกั 
..... 

ทีพั่กโรงแรมเรือ DELUXE HOUSE BOAT อิสระพักผ่อนตามอัธยาศัย 

 House Boats...!!! วิมานบนดิน เกิดขึน้ในยุคควีนสวิ์คตอเรีย ซึ่ง
อังกฤ ได้เข้ามาครอบครองอินเดีย บ้านเรือนีถ้ือก าเนิดจากสมัยทีเ่จ้าผู้
ครองแคชเมียรย์ังครองอ านาจกับอังกฤ ทีเ่ข้ามาปกครองอินเดียและไม่
อนุญาตใหอั้งกฤ มีกรรมสิทธิ ในทีด่ิน คนอังกฤ จึงหาทางออกด้วยการ
สร้างบ้านเรือลอยล าอยู่ในทะเลสาบแทน 
   
   มีกล่าวว่า...ขณะที ่ชีวิตยังมีลมหายใจความสุขบนพืน้พิภพในนี ้1 ใน 
50 อย่างทีค่วรท า คือเดินทางสู่ทะเลสาบดาล  (Dal lake) แหง่แควน้แคช
เมียร.์...แล้วพักนอนบ้านเรือ..แคชเมียร.์ แม้ว่าจะผ่านกาลเวลามา
ยาวนาน ก็ยังคงเสน่หท์า้ทายนักทอ่งเทีย่วจากทั่วทุกมุมโลก

หากมาเทีย่วแคชเมียรแ์ล้วไม่ได้มาพักบ้านเรือสักครัง้ ก็เหมือนมาไม่ถึง
แคชเมียรจ์ริงๆ น้าาา...

โรแมนติกแบบเนีย้..ไม่ไปเช็คอินไม่ถึงแคชเมียรน์ะเธอจ า  



 

07.00 น. บริการอาหารเช้า ณ โรงแรมบ้านเรือ 

08.00 น.   น าท่านเดินทางสู่ โซนามารค์ (Sonamarg) (ประมาณ 3 ชั่วโมง) อ้อมกอดหิมาลัยที่โซนามารค์ท้องทุ่งแห่ง
ทองค า Meadow of gold แห่งแคชเมียร ์สงูกว่าระดบัน า้ทะเล 2,740 เมตร เป็นแหลง่ท่องเที่ยวอนัมีวิวทิวทศันอ์นั
สวยงาม อยู่บนเสน้ทางระหว่างเมืองศรีนาคากบัเมืองเลห ์ในบริเวณหุบเขาโซนามารก์นีม้ีธารน า้แข็งสีขาวบริสทุธิ์ท่ี
ปกคลมุอยู่ตามลาดไหล่เขา อีกทัง้เทือกเขาหิมะที่สะทอ้นแสงแดดเป็นประกายสีทอง จึงเป็นที่มาของชื่อ โซนามารค์ 
และยังมีเทือกเขาหิมาลยัเป็นฉากหลงั ที่เรียกขานตามทอ้งถิ่นว่า ทาจิวาส ภูเขาซึ่งปกคลุมไปดว้ยหิมะตลอดปี มี
แม่น า้สินธ ์ลดเลีย้วผ่านหุบเขาในอีกฟากของถนน “โซนามารค์” เป็นสถานีเริ่มตน้ที่จะมุ่งหนา้ไปยงัลาดคัห ์หรือเป็น
รูจ้ักกันดีในชื่อว่า “ประตูสู่ลาดัคห์” เสน้ทางนีจ้ะเป็นเสน้ทางที่มีทิวทัศน์สวยงาม ตลอดสองขา้งทาง ยังมี “ธาร
น า้แข็งกราเซีย” (Thajiwas Glacier) ที่เกิดจากการทบัถมของหิมะมายาวนาน ละลายเป็นธารน า้แข็งตามแนวเขา....
ตลอดเสน้ทางจึงเป็นเสน้ทางที่ใหข้บัรถไปถ่ายรูปไป...เลยทีเดียว 

เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ห้องอาหารโรงแรม (โซนามารค์)    ชมวิวที่กวา้งไกลชนิดกลอ้งเก็บไม่หมด 
บ่าย อิสระ ชม กราเซียน ้าแข็งโซนามารค์ ธรรมชาติสมัผสัอากาศสบายๆ ชมวิวภูเขาที่ปกคลมุดว้ยหิมะและสองฟาก

ฝ่ังถนนที่เต็มไปดว้ยธารน า้แข็ง ถนนบางช่วงตอ้งตัดผ่านช่องน า้แข็งขนาดใหญ่ ที่นี่จะมีกิจกรรมแบบแคชเมียรใ์ห้
ท่านไดล้องหาประสบการณ ์ 

โปรแกรมแนะน า ...ท่านที่หลงใหลในธรรมชาติ สามารถขี่ม้าชมความงามของกลาเซียรอ์ย่างไกล้ชิดมากขึน้ หรือ สนุก
การน่ังค่าขี่ม้า 600-800 รูปี (ไม่รวมในค่าทัวร ์โปรดสอบถามรายละเอียดจากหัวหน้าทัวร)์  

 
 
 
 
 

วันทีส่าม (3) 
 

(แคชเมียร)์ ศรีนาคา-โซนามารค์-ศรีนาคา B L D 



 
ได้เวลาพอสมควรเดินทางกลับสู่ศรีนาคาในเสน้ทางเดิม ระหว่างแวะชมหรือซือ้ผลไมแ้หง้ต่างๆอดุหนุนสิน้คา้โอท๊อปที่ชาวแคช

เมียร ์ท าเองจากธรรมชาติไรส้ารปรุงแต่ง อรอ่ยมาก 
17.00 น.  ชมสวนนิชาท (Nishat) เป็นสวนที่ใหญ่ที่สุด มีตน้เมเปิลอายุกว่า 400 ปี ตน้ปอปลาร ์ตน้ทิวลิป และดอกไมน้านา

ชนิดตามฤดกูาล ตัง้อยู่รมิทะเลสาบดาล มีภูเขา Zabarwan ซึ่งตัง้เป็นฉากหลงั เป็นสวนโมกุล (Mughal Gardens) 
สวนสวรรคแ์ห่งดอกไม ้ช่วงเดือนมีนาคมถึงเมษายน ดอกไมเ้มืองหนาวออกดอกชูช่ออย่างสวยงาม สวนโมกุล ได้
แบ่งออกเป็นสว่นๆ 3 ส่วน ซึ่งภายในสวนมีการประดบัตกแต่งในแบบสไตลส์วนเปอรเ์ซีย ซึ่งประกอบไปดว้ย สระน า้ 

ล  าธารและแปลงไมด้อก 
ชม สวนชาลิมาร์ (Shalimar Garden) เป็นสวนดอกไม้ที่สร้างขึ ้นสมัยราชวงศ์โมกุล ก่อสร้างโดยจักรพรรดิ 
JEHANGIR เพื่อภรรยา Nur Jehan และเมืองศรีนาคา แคชเมียร ์เป็นที่มีชื่อเสียงในการจัดสวนตามแบบสมัยของ
ราชวงศโ์มกุล เนื่องจากภูมิอากาศเย็นเหมาะสมในการเจรญิเติบโตของตน้ไม ้ดอกไมเ้มืองหนาว จึงกลายเป็นที่ประทบั
พกัผ่อนของกษัตรยิร์าชวงศโ์มกุลในอดีต ชมตน้
เมเปิลอายุกว่า 400 ปี ตน้ปอปลาร ์ดอกทิวลิป 
และดอกไมน้านาชนิดตามฤดกูาล  



ฤดูการท่องเที่ยวที่สวยงาม : ในฤดใูบไมผ้ลิและฤดรูอ้นในแคชเมียร ์(เดือนเมษายน-กนัยายน) จะมีชื่อเสียงในเรื่องของดอกไมแ้ละ
สวนสวย โดยสวนที่มีชื่อเสียงมากไดแ้ก่ สวนโมกุล ที่สรา้งในสมัยของราชวงศโ์มกุลแทบทัง้สิน้  ส าหรบัตน้ไมท้ี่มีความ
สวยงามและโดดเด่น คือ ต้นชีน่า หรือตน้เมเป้ิล  ซึ่งใบของต้นไมน้ีม้ีสีแดงเพลิงสวยงาม และใบจะเปลี่ยนสีไปตาม
ฤดกูาล 

จากนัน้  น าท่านชมโรงงานพรมเปอรเ์ซีย สมควรแก่เวลาน าท่านเขา้สู่ที่พกั ณ โรงแรมลอยน า้ ชื่นชมทศันียภาพขอเทือกเขาที่

ลอ้มรอบทะเลสาบเมืองศรีนาคา ได้เวลาอันสมควรน าท่านสู่บ้านเรือในทะเลสาบ ในเมืองศรีนาคา บา้นเรือนีถื้อ

ก าเนิดจากสมัยที่เจา้ผู้ครองแควน้แคชเมียรย์ังครองอ านาจกับ อังกฤษที่เขา้มาปกครองอินเดีย และไม่อนุญาตให้

องักฤษมีกรรมสิทธิ์ในท่ีดิน คนองักฤษจึงหาทางออกดว้ยการสรา้งบา้นเรือลอยล าอยู่ในทะเลสาบแทน 

ค ่า    บริการอาหารเย็น ณ โรงแรมบ้านเรือ... 

     ทีพั่กโรงแรมเรือ DELUXE HOUSE BOAT อิสระพักผ่อนตามอัธยาศัย 

วันทีส่ี่ (4) 

 
(แคชเมียร)์ ศรีนาคา- เดลลี- อัครา B L D 

07.00 น.  บริการอาหารเช้า ณ โรงแรมบ้านเรือ 
08.00 น. น าท่านชมจามามัสยิด “Jama Masjid” ซึ่งสรา้งเป็นครัง้แรกสมัยสุลต่านสิคานเดอร ์และบูรณะต่อมาอีกหลาย

สมยั เป็นมสัยิดที่สรา้งดว้ยรูปแบบของสถาปัตยกรรมแบบจีนและเนปาล ดว้ยหลงัคาทรงสี่เหลี่ยม ภายในมีเสาที่ตดั
จากตน้ซีดาลทัง้ตน้กว่า 300 ตน้ ไดเ้วลาสมควรก่อนกลบัที่พกั 

 

 

 

 

 

 

 

จากน้ัน น าท่านเดินทางสูส่นามบินภายในประเทศเพื่อเดินทางกลบัสู่เมืองเดลลี  
11.55 น. เหริฟ้าสู่เมืองเดลลี (New Delhi) โดยสายการบิน SPICEJET (SG) เทีย่วบินที ่SG8374  
 (เคร่ืองบินแวะจอดเมืองจามูไม่ต้องลงจากเคร่ือง)  
13.35  น. ถึง เมืองเดลลี (New Delhi) รับกระเป าสัมภาระ  
14.00 น.   บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  
หลังอาหาร เดินทางสู่ เมืองอัคระ (ระยะทาง 203 กิโลเมตรเดินทางประมาณ 4 - 5 ชั่วโมง แลว้แต่สภาพการจราจร) 



 “อคัรา”อดีตเมืองหลวงของอินเดีย ริมฝ่ังแม่น า้ยมุนา (Yomuna) ในรฐัอุตตรประเทศ (Uttar Pradesh) ห่างจากทัช
มาฮาลเป็นระยะทางประมาณ 2.5 กิโลเมตร เป็นป้อมปราการหินทรายแดงขนาดใหญ่ ที่ไดช้ื่อว่าเป็นหนึ่งในมรดก
โลกโดยองคก์ารยเูนสโก (UNESCO) 

ค ่า บริการอาหารค ่า ณ ห้องอาหาร เมืองเดลลี เชคอินเขา้ที่พกั อิสระพักผ่อนตามอัธยาศัย 
ทีพั่ก ณ HOTEL Sarovar Premier  หรือเทยีบเท่า  

 
วันทีห้่า (5) 

 
 อัคระ - เดลลี- กรุงเทพ  B L - 

07.00 น. บริการอาหารเช้า ณ โรงแรม 

08.00 น. น าท่านชม ทัชมาฮาล (Taj Mahal) ทชัมาฮาล 

เมืองอคัราประเทศอินเดีย สิ่งมหศัจรรยข์องโลก

ยุคกลาง  สุสานหิน อ่อนที่ ผู ้คน เชื่ อว่าเป็น

สถาปัตยกรรมแห่งความรกัที่สวยที่สุดในโลก

สรา้งขึน้โดยสมเด็จพระจักรพรรดิแห่งจักรวรรดิ

โมกุลผูม้ีรกัมั่นคงต่อพระมเหสีของพระองค ์...

ทัชมาฮาลถูกพิจารณาให้เป็นหนึ่งในเจ็ดสิ่ ง

มหัศจรรยข์องโลกในยุคใหม่ ซึ่งตัง้อยู่ในสวนริม

ฝ่ังแม่น า้ยมุนา ในเมืองอาครา ส่วนที่มีชื่อเสียง

ที่สดุ คือ หลมุศพของพระนางมุมตัซ มาฮาล ซึ่ง

ถกูสรา้งดว้ยหินอ่อนสีขาว ศิลาแลง ประดบัลวดลายเครื่องเพชร พลอย หิน โมราและเครื่องประดบัจากมิตรประเทศ 

ไดร้บัค ารบัรองว่าสรา้งขึน้ดว้ยสดัส่วนที่วิจิตรและงดงามที่สดุ  

 ชมพระราชวังอัคราฟอร์ด (Agra Fort)  เป็นป้อมปราการประจ าเมืองซึ่งสรา้งเป็นก าแพงหินทรายสีแดง ตั้ง

ตระหง่านสวยงาม ด้วยสถาปัตยกรรมแบบอัครา พระเจ้าอัคบารส์รา้งขึน้ในปี ค.ศ. 1565 และสรา้งต่อเติมกัน



เรื่อยมาจนถึงรุน่หลานคือ พระเจา้ชารเ์จฮาน กษัตรยิอ์งคท์ี่ 5 ของราชวงศโ์มกุล ซึ่งปรบัเปลี่ยนจากปอ้มปราการทาง

ทหารมาเป็นพระราชวัง มีก าแพงสูงกว่า 20 เมตร และยาว 2.5 กิโลเมตร ภายในอัคราฟอรด์มีหอ้งสวยงามที่สรา้ง

ดว้ยหินอ่อนแกะสลกัฝังโดยรอบ โดยเฉพาะหอ้งมุขแปดเหลี่ยม ซึ่งเป็นหอ้งที่มีความส าคัญที่สุดภายในพระราชวัง

แห่งนีแ้ละภายในหอ้งนีท้่านจะไดพ้บกบัสถานที่ที่กษัตรยิช์ารจ์าฮาถกูลกูชายจบัมาขงัไวจ้นสิน้พระ 

 

ชนน ์พระองคถ์ูกกักขังอยู่ถึง 8 ปี จนกระทั่งสวรรคตในปี ค.ศ. 1666 ตามต านานกล่าวว่าให้วันสุดท้ายของชีวิต

พระองคใ์ชเ้วลาทัง้วนัในการจอ้งมองเศษกระจกที่สะทอ้นภาพของทัชมาฮาล และสิน้พระชนมด์ว้ยเศษกระจกในก า

มือ พระองคถ์ูกฝังในทชัมาฮาล เคียงขา้งพระมเหสีซึ่งพระองคไ์ม่เคยลืม มีบางคนกล่าวว่าสมเด็จพระจกัรพรรดิชาห์

ชะฮนั มิไดป้ระสงคท์ี่จะถูกฝังร่วมกบัประมเหสี แต่พระองคม์ีแผนการที่จะสรา้งสสุานอีกแห่งดว้ยหินอ่อนสีด า เพื่อ

เป็นสสุานของพระองค ์แต่ผูรู้ห้ลายท่านเชื่อว่าพระองคป์ระสงคท์ี่จะถูกฝังเคียงขา้งพระนางมมุตซั มาฮาล 

จากน้ัน  น าท่าน ช้อปป้ิงสินค้าหัตถกรรม และงานฝีมือพืน้เมือง อาทิเช่นผา้ไหมอินเดียเครื่องประดับ อัญมณี ไมจ้ันทร์

หอมแกะสลกั ผลิตภณัฑจ์ากหินอ่อน ของตกแต่งประดบับา้น 

12.00 น.  บริการอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

13.00 น. เดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติอินทิรา คานธี  เมืองเดลลี (ระยะทางประมาณ 203 กิโลเมตร ใชเ้วลา

เดินทางประมาณ 4 – 5 ชั่วโมง แลว้แต่สภาพการจราจร) 

17.00 น. ถึงสนามบินท่าอากาศยานนานาชาติอินทิรา คานธี  เมืองเดลลี ท าการเช็คอินเคา้เตอรส์ายการบิน SPICEJET 
(SG) รับตั๋วเคร่ืองบิน และผ่านกระบวนการตรวจคนเข้าเมือง 
อิสระอาหารค ่าตามอัธยาศัย   เพ่ือความสะดวกในการเช็คอินและผ่านกระบวนการตรวจคนเข้าเมือง  

21.05 น.  ออกเดินทางสูก่รุงเทพ ฯ โดยสายการบิน SPICEJET (SG) เทีย่วบินที ่SG87 (ไม่มีบริการอาหารบน

เคร่ือง ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



วันทีห่ก (6) 

 
เดินทางกลับถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ 

03.00 น.        ถึง...ท่าอากาศสุวรรณภูมิโดยสวสัดิภาพ…….. 

*************************** 

 

 

 

**รายการนี้ เหมาะส าหรับผู้เดินทางที่รักและหลงใหลในธรรมชาติและเส้นทางท่องเที่ยวบางคร้ังขึน้อยู่กับสภาพ
อากาศและความปลอดภัยเป็นส าคัญ*** 

หมายเหตุ :  
1. เวลาที่ปรากฏในโปรแกรมกับการปฏิบัติจริงอาจแตกต่างกันเล็กน้อย  ขอใหท้่านรบัทราบค าแนะน าการเปลี่ยนแปลงการนัด 
หมายเวลาในการท ากิจกรรมอีกครัง้จากหวัหนา้ทวัร ์ 
2. บริษัทอาจท าการเปลี่ยนแปลงรายการ ไดต้ามความจ าเป็นและเหมาะสม แต่จะยึดผลประโยชนข์องลูกคา้เป็นส าคัญ  ทั้งนี ้
ขึน้อยู่กับสภาวะของสายการบิน โรงแรมที่พัก ภูมิอากาศ ภัยธรรมชาติ การนัดหยุดงานฯลฯ ตลอดจนสภาวะทาง เศรษฐกิจและ
สถานการณท์างการเมืองภายใน อนัเป็นสาเหตใุหต้อ้งเลื่อนการเดินทางหรือไม่สามารถจดัพาคณะท่องเที่ยวไดต้ามรายการ  

“ราคาทัวรส์ าหรับลูกค้าที่ถือพาสปอรต์ไทยเท่าน้ัน”***พาสปอรต์ต่างชาติโปรดติดต่อเรา** 

อัตราค่าบริการ  โปรแกรม LOVER แคชเมียร ์6 วัน 4 คืน)เน่ืองจากเป็นตั๋วราคาพิเศ จึงไม่สามารถ REFUND ได้ 

 

ก าหนดวันเดินทาง 

อัตราค่าบริการหมายเหตุ:  ผู้ใหญ่ (12 ปี ขึน้ไป)  

เดนิทางตั้งแต่ 14 ท่านขึน้ไป 

ผู้ใหญ่พัก 2 ท่าน (พักห้องละ 2-3 ท่าน) พักเดี่ยวเพ่ิม 

29 เม.ย.-4 พ.ค. 37,900 5,500.- 

3-8 , 24-29 มิ.ย. 37,900 5,500.- 

15-20 ก.ค. 39,900 6,500.- 

28 ก.ค.-2 ส.ค. 39,900 6,500.- 

10-16,12-17 ส.ค. 39,900 6,500.- 

9-14 , 21-26 ก.ย. 39,900 6,500.- 



ราคานี*้ผูใ้หญ่ (12 ปี ขึน้ไป) เนื่องจากเป็นราคาตั๋วกรุ๊ป ไม่มีราคาส าหรบัเด็ก ..บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์กรุ๊ปออกเดินทางตัแ้ต่ 10-15 

ท่านขึน้ไป / หรือปรบัเปลื่ยนราคาหรือตามที่ไดต้กลงกบัทางบรษิัทฯ 

สายการบิน SPICEJET เป็น low cost Airline  หากผู้โดยสารต้องการยืนยันการจองกรุณา ช าระค่าโดยสารทั้งหมด (แบบ

เต็มจ านวน) ภายใน 3 วัน นับจากวันที่ท าการตกลงจองกับทางเจ้าหน้าที่ (กรณีที่จ่ายมัดจ ามาแล้ว) บริ ัทจะออกตั๋ว

ผู้โดยสารทั้งหมด 10 วันก่อนการเดินทาง หากท่านช าระเงินมัดจ าแล้วคือการยืนยันที่น่ังของท่าน โปรดอ่านเงื่อนไขให้

เข้าใจก่อนช าระเงนิ...ขอบคุณค่ะ/ครับ 

การช าระเงนิ  

งวดที่ 1 : ส ารองทีน่ั่งจ่าย 20,000 บาท / หลังมีการยืนยันกรุ๊ปเดินทางแน่นอนหรือตาม เจ้าหน้าทีก่ าหนด พร้อมส่งส าเนา
หน้าหนังสือเดินทางให้เจ้าหน้าที ่

งวดที ่2 : ช าระส่วนทีเ่หลือ 30 วัน ล่วงหน้าก่อนออกเดินทางหรือตามเจ้าหน้าทีก่ าหนด 
 

อัตราค่าใช้จ่ายรวม : 
➢ ตั๋วเครื่องบินไป-กลบักรุงเทพฯ-เดลี-ศรีนาคา-เดลี-กรุงเทพฯชัน้ประหยัดสายการบิน ตามระบุในรายการ 
➢ ค่าตั๋วภายในประเทศชัน้ประหยัดสายการบินตาม ตามระบุในรายการ 
➢ ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งและค่าประกันภัยสายการบิน  
➢ ค่าธรรมเนียมวีซ่าส าหรับหนังสือเดินทางไทย ย่ืนแบบออนไลนเ์ท่าน้ัน (ไม่ต้องโชวต์ัว) 
➢ ค่าที่พักบนเรือ (Houseboat) ที่ศรีนาคาระดับดีลกัซ ์(พกัหอ้งละ 2 ท่าน)ตามระบุในรายการ 
➢ ค่าที่พักโรงแรมระดับ 3- 4 ดาวตามระบุในรายการ 
➢ รถโคช้ปรบัอากาศรบั-ส่งสนามบินระหว่างอาคารภายในประเทศและต่างประเทศ, และรถTempo ปรบัอากาศในแคชเมียร์

ตามระบุในรายการ 
➢ ค่าอาหารทุกมือ้ตามระบุ/ค่าธรรมเนียมเขา้ชมสถานที่ต่างๆ/เคเบิล้คารเ์ฟส 1  
➢ ค่าประกันภัยการเดินทางอุบติัเหตุวงเงิน 1,000,000 บาท และ ค่ารกัษาพยาบาลในต่างประเทศวงเงิน 1,000,000 บาท ค่า

รกัษาพยาบาลต่อเนื่องในประเทศไทย 50,000 บาท (คุม้ครองผูเ้อาประกันภัย อายุระหว่าง 6-75 ปี ในกรณีที่ผูเ้อาประกันภัย
อายุต ่ากว่า 6 ปี หรือ ระหว่าง 76 ปีขึน้ไปจะมีเบีย้ประกันคุม้ครอง 50 % ของจ านวนเงินเอาประกันภัย ทัง้นี ้ขึน้อยู่กับเงื่อนไข
ของกรมธรรม ์/ ผูเ้อาประกนัภัยอายุสงูกว่า 85 ปี ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการคุม้ครอง) ประกันครอบคลมุการติดโควิด
และการรกัษาในต่างประเทศ(ตอ้งมีใบเสร็จโรงพยาบาลเท่านัน้)และหลงัจากกลบัจากต่างประเทศต่อเนื่องอีก 7 วัน  วงเงิน
คุม้ครองอาหารเป็นพิษ (โดยแพทยจ์ะตอ้งระบุในใบรับรองแพทยว์่า อาหารเป็นพิษเท่านัน้) แต่ทัง้นีย้่อมอยู่ในขอ้จ ากัดที่มี
การตกลงไวก้ับบริษัทประกนัชีวิต 

อัตราค่าใช้จ่ายไม่รวม  

➢ ค่าจดัท าหนงัสือเดินทาง (PASSPORT) และค่าท าใบอนุญาตที่กลบัเขา้ประเทศของคนต่างชาติหรือคนต่างดา้ว 
➢ ค่าใชจ้่ายอ่ืนๆนอกเหนือจากที่ระบุไวใ้นรายการและค่าใชจ้่ายส่วนตัวต่างๆ เช่น ค่าโทรศัพท ์ค่าซกัรีด ฯลฯ 



➢ ค่าธรรมเนียมน า้มนัของสายการบิน (ถา้มี) 
➢ ค่าวีซ่าที่มีค่าธรรมเนียมแพงกว่าหนงัสือเดินทางไทย 
➢ ค่าภาษีหกัณ ที่จ่าย 3% ภาษีมลูค่าเพิ่ม 7% (กรณีออกใบก ากบัภาษี) 
➢ ค่าธรรมเนียมการช าระเงินดว้ยบตัรเครดิต VISA 3% AMEX 4% 
➢ ค่าน า้หนกัเกินพิกดัตามสายการบินก าหนด 20 กิโลกรมั  
➢ ค่าทปิไกดท้์องถ่ิน,พนักงานขับรถ วันละ 50USD ต่อท่าน  
➢ ค่าทปิหัวหน้าทัวรไ์ทย ทิปหัวหน้าทัวรแ์ล้วแต่ความพึงพอใจในบริการของท่าน 
➢ ค่าบริการยกกระเป าในโรงแรมและสนามบิน ซึ่งท่านจะต้องดูแลกระเป าและทรัพยส์ินด้วยตัวท่านเอง 

 
การให้ทิปตามธรรมเนียมทางบริ ัทฯมิได้มีผลประโยชน์ใดๆทั้งสิ้นขึน้อยู่กับการพิจารณาของท่านเพ่ือเป็นก าลังใจ

ให้กับไกด ์และคนขับรถ 

 

ข้อแนะน าและแจ้งเพ่ือทราบ 

 ส าหรบัหอ้งพกั 3 เตียงกรุณาแจง้ลว่งหนา้เพื่อตรวจสอบกบัทางโรงแรม มีบรกิารเฉพาะบางโรงแรมเท่านัน้ กรณีเดินทางเป็น
ผูใ้หญ่ 3 ท่าน แนะน าใหเ้ปิดหอ้งพกั 2 หอ้งเพื่อสะดวกกบัท่านมากว่า  

    กรณีเดินทางเป็นตั๋วกรุ๊ปหรือตั๋วหมู่คณะ หากออกตั๋วแลว้ไม่สามารถขอเงินคืนไดแ้ละไม่สามารถเปลี่ยนวนัเดินทางได้ 

 กระเป๋าเดินทางเพื่อโหลดท่านละ 1 ใบ น าหนกัไม่เกิน 20 กก. กระเป๋าถือขึน้เคร่ืองน า้หนกัไม่เกิน 7 กก 
กรณียกเลิก  

✓  หากมีการช าระมดัจ าทวัรแ์ละตอ้งการยกเลิกไม่ว่ากรณีใดๆก็ตามตอ้งช าระค่าบรกิาร ท่านละ 2,000 บาท 
✓  ยกเลิกเดินทาง 30 วนัลว่งหนา้ก่อนการเดินทางหกัค่าธรรมเนียมท่านละ 2,000 บาท และใชจ้่ายที่เกิดขึน้จรงิ เช่น มดัจ าตั๋ว

เครื่องบิน,วีซ่า,ค่าด าเนินการ (ถ้ามี),ค่าโรงแรม,ค่าตั๋วรถไฟ,หรืออ่ืนๆ โดยจะมีราละเอียดแสดงใหแ้ก่ลูกคา้ไดร้บัทราบ 
(หมายเหต:ุ ช่วง Peak season สายการบินใหม้ดัจ าลว่งหนา้ 2-3 เดือนก่อนออกเดินทาง)  

✓ แจง้ยกเลิกเดินทาง 15-29 วนั ก่อนการเดินทาง หกั 50% ของราคาทวัร ์+ ค่าธรรมเนียม 2,000 บาท 
✓ แจง้ยกเลกเดินทาง 0-14 วนั ก่อนการเดินทาง หกั 100 % ของราคาทวัร ์

***หากมีการยกเลิกการจองทวัร ์หลงัจากย่ืนวีซ่าเรียบรอ้ยแลว้บริษัทของสงวนสิทธิ์ในการน าพาสปอรต์ไปยกเลิกวีซ่าในทุกกรณี ไม่

ว่าค่าใช่จ่ายในการยื่นวีซ่าจะรวมหรือแยกจากรายการทวัรก์็ตาม  

ยกเลิกช่วงเทศกาล  
✓ ยกเลิกก่อนการเดินทาง สงกรานต-์ปีใหม่ 50 - 60 วนั ช าระค่าบริการ ท่านละ 2,000 บาท + และใชจ้่ายที่เกิดขึน้จรงิ เช่น มดั

จ าตั๋วเครื่องบิน,วีซ่า,ค่าด าเนินการ (ถา้มี),ค่าโรงแรม,ค่าตั๋วรถไฟ,หรืออื่นๆ โดยจะมีราละเอียดแสดงใหแ้ก่ลกูคา้ไดร้บัทราบ 
(หมายเหต:ุ ช่วง Peak season สายการบินใหม้ดัจ าล่วงหนา้ 2-3 เดือนก่อนออกเดินทาง)  



✓ ยกเลิกก่อนการเดินทาง สงกรานต-์ปีใหม่ 0 - 40 วนั ช าระ 100% ของราคาทวัร ์
ข้อแนะน าและแจ้งเพ่ือทราบ 

     กรณีเดินทางโดยลกูคา้จดัการตั๋วเครื่องบินเอง (Land Only) *ในกรณีลกูคา้ด าเนินการเรื่องตั๋วเครื่องบินเองและมาเที่ยว
ร่วมกบัคณะ (Join Tour) ลูกคา้ตอ้งด าเนินการมาพบคณะทัวรด์ว้ยตัวเอง และตอ้งรบัผิดชอบค่าใช่จ่ายในการมาพบ
คณะใหญ่ดว้ยตวัเอง รวมถึงหากกรณีเที่ยวบินของคณะใหญ่เกิดความล่าชา้หรือยกเลิก เที่ยวบินอนัดว้ยสาเหตใุดๆก็
ตาม 

เงือ่นไขการเดินทาง 

1) บรษัิทฯ มีสิทธิ์ท่ีจะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทวัรนี์ ้เมื่อเกิดเหตสุดุวิสยัจนไม่อาจแกไ้ขได ้
2) บรษัิทขอสงวนสิทธิ์ท่ีจะเลื่อนการเดินทางในกรณีท่ีมีผูร้่วมคณะไม่ถึง 10 ท่าน หรือตามที่บรษิัทฯ ก าหนด 
3) รายการนีเ้ป็นเพียงขอ้เสนอที่ตอ้งไดร้บัการยืนยนัจากบริษัทฯ อีกครัง้หนึ่ง หลงัจากไดส้ารองที่นั่งบนเครื่อง และโรงแรมที่พกัใน

ต่างประเทศเป็นที่เรียบรอ้ย แต่อย่างไรก็ตามรายการนีอ้าจเปลี่ยนแปลงไดต้ามความเหมาะสม 
4) บริษัทฯ ไม่รบัผิดชอบค่าเสียหายในเหตกุารณท์ี่เกิดจากสายการบิน ภัยธรรมชาติ และอ่ืนๆที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของทาง

บริษัทฯหรือค่าใชจ้่ายเพิ่มเติมที่เกิดขึน้ทางตรงหรือทางออ้ม เช่น การเจ็บป่วย , การถูกท ารา้ย, การสูญหาย, ความล่าชา้ หรือ
จากอบุติัเหตตุ่างๆ 

5)  หากท่านยกเลิกก่อนรายการท่องเที่ยวจะสิน้สดุลง ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านสละสิทธิ์และจะไม่รบัผิดชอบค่าบริการที่ท่านได้
ช าระไวแ้ลว้ไม่ว่ากรณีใดๆ ทัง้สิน้ 

6)  บริษัทฯ จะไม่รบัผิดชอบต่อการหา้มออกนอกประเทศ หรือ หา้มเขา้ประเทศ อันเนื่องมาจากมีสิ่งผิดกฎหมาย หรือเอกสาร
เดินทางไม่ถกูตอ้ง หรือ การถกูปฏิเสธในกรณีอ่ืนๆ 

7) ราคานีคิ้ดตามราคาตั๋วเครื่องบินในปัจจุบนั หากราคาตั๋วเครื่องบินปรบัสงูขึน้ บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ท่ีจะปรบัราคาตั๋วเคร่ืองบินตาม
สถานการณด์งักลา่ว 

8) กรณีเกิดความผิดพลาดจากตวัแทน หรือ หน่วยงานที่เก่ียวขอ้ง จนมีการยกเลิก ล่าชา้ เปลี่ยนแปลง การบรกิารจากสายการบิน
บริษัทฯขนส่ง หรือ หน่วยงานที่ใหบ้ริการ บริษัทฯจะดาเนินโดยสดุความสามารถที่จะจัดบริการทัวรอ่ื์นทดแทนให ้แต่จะไม่คืน
เงินใหส้าหรบัค่าบรกิารนัน้ๆ 

9)  มคัคเุทศก ์พนกังาน และตวัแทนของบรษัิทฯ ไม่มีสิทธิ์ในการใหค้ าสญัญาใดๆ ทัง้สิน้แทนบรษัิทฯ นอกจากมีเอกสารลงนามโดย
ผูม้ีอ  านาจของบรษิัทฯ ก ากบัเท่านัน้ 

10) หากไม่สามารถไปเที่ยวในสถานที่ที่ระบุในโปรแกรมได ้อนัเนื่องมาจากธรรมชาติ ความล่าชา้ และความผิดพลาดจากทางสาย
การบิน จะไม่มีการคืนเงินใดๆทัง้สิน้ แต่ทัง้นีท้างบริษัทฯจะจัดหารายการเท่ียวสถานท่ีอ่ืนๆมาให ้โดยขอสงวนสิทธิ์การจดัหานี้
โดยไม่แจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

11) เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแลว้ ท่านงดการใชบ้ริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม่เดินทางพรอ้มคณะถือว่าท่านสละสิทธิ์ 
ไม่อาจเรียกรอ้งค่าบรกิารและเงินคืน ไม่ว่ากรณีใดๆ ทัง้สิน้ 



12) กรณีเจ็บป่วยจนไม่สามารถเดินทางไดซ้ึ่งจะตอ้งมีใบรบัรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรบัรองบริษัทฯจะพิจารณาเลื่อนการเดินทาง
ของท่านไปยงัคณะต่อไปแต่ทัง้นีท้่านจะตอ้งเสียค่าใชจ้่ายที่ไม่สามารถเรียกคืนได ้เช่นค่าตั๋วเครื่องบินค่าหอ้ง ค่าธรรมเนียมวีซ่า
ตามที่สถานทตูฯ เรียกเก็บ และค่าใชจ้่ายอ่ืนๆที่เกิดขึน้ตามจรงิ ในกรณีที่ไม่สามารถเดินทางได ้

13) กรณีวีซ่าผ่านแลว้ แจง้ยกเลิกก่อนหรือหลงัออกตั๋วโดยสาร บรษิัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการ ไม่คืนค่าทวัรท์ัง้หมด 
14) กรณีผูเ้ดินทางไม่สามารถเขา้-ออกเมืองได ้เนื่องจากเอกสารปลอมหรือการหา้มของเจา้หนา้ที่ไม่ว่าเหตผุลใดๆ ก็ตามทางบริษัท

ของสงวนสิทธิ์ในการ ไม่คืนค่าทวัรท์ัง้หมด 
15) ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ราคานีเ้ฉพาะนักท่องเที่ยวชาวไทยและท่องเที่ยวเป็นหมู่คณะแบบ Join Tour เท่านัน้ กรณีตอ้งการตัด

กรุ๊ปเหมาโปรดสอบถามทางบริษัทอีกครัง้ หากเป็นนักท่องเทีย่วชาวต่างชาติ หรือ พระสงฆ ์โปรดสอบถามทางบริ ัทอีก
คร้ัง 

 
เอกสารในการย่ืนวีซ่าท่องเทีย่วอินเดียแบบ ออนไลนไ์ม่ต้องมาแสดงตัว 

• รูปถ่ายสี (ถ่ายมาไม่เกิน 3 เดือน ขนาด 2×2 นิว้) 1  รูป พืน้หลังสีขาว ไม่สวมแว่นตาหรือเครื่องประดบั, ไม่ใสช่ดุ
ขา้ราชการหรือเครื่องแบบใดๆ  

• ส าเนาหนังสือเดินทางมีอายุมากกว่า 6 เดือน   

• ส าเนาบัตรประชาชน 1 ชุด 

• ส าเนาทะเบียนบ้าน 1 ชุด 

• ถา้เป็นเด็กอายุต ่ากว่า 15 ปี ใชส้  าเนาสติูบตัรและบตัรประชาชน 
• ส าเนาหน้าวีซ่าทีเ่คยเดินทางไปประเทศอินเดีย 1 ชุด (หากมี) 


