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Kashmir Here we go  

 

เดล ี– พาฮาลแกม – ศรนีาคา – โซนามารค์ – กุลมารค์ 
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 เวลาท่ีอินเดียช้ากว่าประเทศไทย 1.30 ชั่วโมง  

โปรแกรมการเดินทาง 
วนัพุธที ่1 เมษายน 2563 
วันแรก กรุงเทพฯ          เมืองเดลี   --- 

19.05 น.  คณะพร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ  ชัน้4  แถว W ประตูทางเข้าท่ี 10 สายการบิน Air India (AI)  
โดยเจ้าหน้าที่บริษัท คอยต้อนรับและอ านวยความสะดวกให้กบัทุกท่าน   

21.05 น.  น าท่าน  เหินฟ้าสู่ เมืองเดลี (New Delhi) ประเทศอินเดีย (India) โดยสายการบิน Air India (AI)  

เท่ียวบิน AI 335 (ใช้เวลาในการเดินทางประมาณ 4 ชัว่โมง)   
23.50 น. ถึงท่าอากาศยานนานาชาติอินทิราคานธีร์ เมืองเดลี (New Delhi) ตามเวลาท้องถิ่นผ่านพิธีการตรวจคน

เข้าเมืองและตรวจรับสมัภาระ  
ท่ีพัก ณ Country Inn & Suites หรือเทียบเท่า  

วนัพฤหสับดทีี ่2 เมษายน 2563 
วันท่ีสอง เมืองเดลี         เมืองศรีนาคา … พาฮาลแกม  B L D 

เช้า   รับประทานอาหาร ณ ห้องอาหารของโรงแรม  
จากนัน้             น าท่านเดินทางต่อไปที่สนามบินเดลี 
10.15 น.          น าท่าน เหินฟ้าสู่ สนามบินศรีนาคา โดยสายการบินแอร์อินเดีย  เท่ียวบินท่ี AI 825  
11.45 น.           เดินทางถึงสนามบินศรีนาคา ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและตรวจรับสมัภาระ  
เท่ียง  รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคารท้องถ่ิน 
จากนัน้  น าท่านออกเดินทางสู่ หมู่บ้านพาฮาลแกม (Pahalgam)  

ระหว่างทาง น าท่านแวะถ่ายรูปกับ ทุ่งดอกมัสตาร์ด ทุ่งดอกไม้สีเหลือง
อร่าม ดอกมสัตาร์ด มีหลกัฐานพบว่า ถูกใช้เป็นเคร่ืองปรุงแต่งรส
อาหารมานานหลายพนัปีแล้ว มีถิ่นก าเนิดอยู่ที่แถบยูเรเซีย และ
เมดิเตอร์เรเนียน เพราะมัสตาร์ด เป็นพืชเมืองหนาว ดังนัน้จึง
เติบโตได้ดีในโซนยุโรปและในเอเชีย…ระหว่างทางสองข้างทาง
ท่านจะพบวิถีชีวิตของชาวแคชเมียร์ที่หลากหลาย เช่นหมู่บ้านที่
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ท าครกหิน หมู่บ้านที่ท าไม้แบดส าหรับกีฬาคลิกเก็ต ที่เราจะพบเห็นชาวแคชเมียร์เล่นกีฬาประเภทนีไ้ด้ตาม
สนามทัว่ไป ไม้แบดนีท้ ามาจากต้นหลิว (Willow Tree) ซึ่งพบเห็นได้ทัว่ไปทัง้ใน และนอกเมือง  

ค ่า  รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคารท้องถ่ิน  
ท่ีพัก ณ Pine Spring Pahalgam หรือเทียบเท่า  

วนัศุกรท์ี ่3 เมษายน 2563 
วันท่ีสาม พาฮาลแกม … เมืองศรีนาคา B L D 

เช้า   รับประทานอาหาร ณ ห้องอาหารของโรงแรม  
น าท่านชม หมู่บ้านพาฮาลแกม หมู่บ้านที่อยู่บนที่มีความสงู 2,200 เมตร เหนือระดบัน า้ทะเล ขี่ม้าแคระแบบ
มีคนจูง ชมความงามของธรรมชาติ ป่าสนขนาดใหญ่
และหมู่บ้านที่มีวิถีชีวิตแบบพืน้บ้านของชาวแคชเมียร์ 
ที่นี่ คือ ดินแดนสรวงสวรรค์ของแคชเมียร์ นกัท่องเที่ยว
จากทัว่สารทิศต่างยกย่องให้ ดินแดนแห่งนีเ้ป็นสถานที่
ที่สวยที่สุดในโลก พาฮาลแกม หมายถึง หมู่ บ้านของ
ค น เ ลี ้ ย ง แ ก ะ  ( Village of Shepherds) ห รื อ  
หุบเขาแกะ ดินแดนแห่งนีไ้ด้รับความสนใจจากนัก
สร้างภาพยนตร์ จนกลายเป็นสถานที่มีชื่อเสียง ที่สุด
ของอตุสาหกรรมภาพยนตร์ของอินเดีย พาฮาลแกมได้รับสมญานามว่าเป็น "สวิตเซอร์แลนด์แห่งอินเดีย"  

***กิจกรรม*** ขี่ม้าแคระ หรือลา ชมเมืองพาฮาลแกม ขึน้สู่ยอดเขา ดินแดนสรวงสวรรค์ของแคชเมียร์ 
(การขี่ม้าจะใช้เวลาไป - กลบัประมาณ 1-2 ชม.)  ค่าม้ารวมในค่าทัวร์แล้ว (ไม่รวมทิป) 

เท่ียง  รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคารท้องถ่ิน 
จากนัน้  น าท่านชม สวนชาลิมาร์ (Shalimar Garden) เป็นสวน

ดอกไม้ที่สร้างขึน้สมัยราชวงศ์โมกุล ก่อสร้างโดยจักรพรรดิ 
JEHANGIR เพื่อภรรยา Nur Jehan และเมืองศรีนาคา แคช
เมียร์ เป็นที่มีชื่อเสียงในการจัดสวนตามแบบสมัยของ
ราชวงศ์โมกุล เนื่องจากภูมิอากาศเย็นเหมาะสมในการ
เจริญเติบโตของต้นไม้ ดอกไม้เมืองหนาว จึงกลายเป็นที่
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ประทับพักผ่อนของกษัตริย์ราชวงศ์โมกุลในอดีต  
ชมต้นเมเปิลอายุกว่า 400 ปี ต้นปอปลาร์ ดอกทิวลิป 
และดอกไม้นานาชนิดตามฤดูกาล  ชมสวนนิชาท 
(Nishat Garden) เป็นสวนที่ใหญ่ที่สดุ มีต้นเมเปิล้อายุ
กว่า 400 ปี ต้นปอปลาร์ ต้นทิวลิป และดอกไม้นานา
ชนิดตามฤดูกาล ตัง้อยู่ ริมทะเลสาบดาล มีภูเขา 
Zabarwan ซึ่งตัง้เป็นฉากหลังและล่าสุดได้ถ่ายท าหนงั
เร่ืองพระพทุธเจ้าพระมหาศาสดาโลกอีกด้วย...  

จากนัน้  ถ้ามีเวลาเพียงพอ ก็จะน าท่านชม โรงงานท าพรมเปอร์เซีย   
 
  
 
 
 
 
 
ค ่า  รับประทานอาหาร ณ โรงแรมบ้านเรือ 

 บ้านเรือในทะเลสาบ ในเมืองศรีนาคา ถือก าเนิดจากสมยัที่
เจ้าผู้ครองแคว้นแคชเมียร์ยังครองอ านาจกับอังกฤษที่เข้ามา
ปกครองอินเดีย และไม่อนุญาตให้อังกฤษมีกรรมสิทธ์ิในที่ดิน 
คนอังกฤษจึงหาทางออกด้วยการสร้างบ้านเรือลอยล าอยู่ใน
ทะเลสาบแทน 

จากนัน้  ให้ท่านอิสระกับการช้อปปิง้สินค้าเพือ้นเมืองที่จะพ่อค้าชาว
แคชเมียร์พายเรือมาขายให้ถึงที่ อาทิ ผ้าพาศมิน่า, เปเปอร์มา
เช่, สร้อยคอ, ก าไร และเคร่ืองเงินต่าง ๆ มากมาย ... 
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ท่ีพัก ณ โรงแรมบ้านเรือ DELUXE HOUSEBOAT หรือเทียบเท่า 

วนัเสารท์ี ่4 เมษายน 2563 
วันท่ีสี่ เมืองศรีนาคา … โซนามาร์ค … เมืองศรีนาคา  B L D 
เช้า   รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  
  น าท่านชม เทศกาลดอกทิวลิป Indira Gandhi Memorial Tulip 

Garden เมืองศรีนาคา (Srinagar) ถือว่าเป็นทุ่งดอกทิวลิปใหญ่
เป็นอันดับหนึ่งของเอเซีย มีความได้เปรียบทางทัศนียภาพทัง้มี
ภูเขาและทะเลสาบ Dal Lake เป็นองค์ประกอบ พืน้ผิวมีความ

ลาดเอียงเพราะ
ตัง้อยู่บนเชิงเขา 
Zabarwan ระดบัความสงู 5,600 ฟุต ท าให้การชมความงดงาม
ของการชมทุ่งดอกทิวลิปที่แคชเมียร์ สวยประทบัใจไม่ซ า้ที่ใด ๆ 
อย่างแน่นอน สวนแห่งนีเ้ปิดอย่างเป็นทางการเมื่อปี 2007 

 
จากนัน้  น าท่านเดินทางสู่ โซนามาร์ค (Sonamarg) (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3 ชม.) เป็นแหล่งท่องเที่ยวอันมีวิว

ทิวทศัน์อนัสวยงาม อยู่บนเส้นทางระหว่าง เมืองศรี
นาคา กบั เมืองเลห์ ในบริเวณหุบเขาโซนามาร์คนีม้ี
ธารน า้แข็งสีขาวบริสุทธ์ิ ที่ปกคลุมอยู่ตามหล่เขา  
อีกทัง้เทือกเขาหิมะที่สะท้อนแสงแดดเป็นประกาย
สีทอง จึงเป็นที่มาของชื่อ โซนามาร์ค และยังมี
เทือกเขา หิมาลัยเป็นฉากหลัง ที่ เ รียกขานตาม
ท้องถิ่นว่า ทาจิวาส ภูเขาซึ่งปกคลุมไปด้วยหิมะ
ตลอดปี มีแม่น า้สินธุ ลดเลีย้วผ่าน หุบเขาในอีก
ฟากของถนน “โซนามาร์ค” เป็นสถานีเร่ิมต้นที่จะมุ่งหน้าไปยังลาดัคห์ หรือเป็นรู้จักกันดีในชื่อว่า “ประตูสู่  
ลาดคัห์” เส้นทางนีจ้ะเป็นเส้นทางที่มีทิวทศัน์สวยงาม ตลอดเส้นทางจึงเป็นเส้นทางที่ให้ขบัรถไปถ่ายรูปไป 

เท่ียง  รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคารท้องถ่ิน 
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บ่าย น าท่านเที่ยวชม จุดชมวิวโซนามาร์ค ให้ท่านอิสระเดินชมธรรมชาตสิมัผสัอากาศสบาย ๆ  ชมวิวภูเขาที่ปกคลมุ
ด้วยหิมะ และสองฟากฝ่ังถนนที่เต็มไปด้วยธารน า้แข็ง ถนนบางช่วงต้องตดัผ่านช่องน า้แข็งขนาดใหญ่ ที่นี่จะมี
กิจกรรมแบบแคชเมียร์ ให้ท่านได้ลองหาประสบการณ์ ท่านที่หลงใหลในธรรมชาติ สามารถขี่ม้าชมความงาม
ของทิวทัศน์อย่างไกล้ชิดมากขึน้ (ราคารวมขี่ม้าชมกราเซีย ไม่รวมทิปท่านละ 300 รูปี) หรือ สนุกการนัง่เลื่อน  
(มีคนลาก) สู่เนินหิมะด้านบน จากนัน้ปล่อยให้ลื่นไหลลงมา (ค่านัง่เลื่อน 350-400 รูปี) 

จากนัน้ น าท่านเดินทางกลบัสู่ เมืองศรีนาคา 
 ค ่า   รับประทานอาหาร ณ ห้องอาหารโรงแรมบ้านเรือ  

ท่ีพัก ณ โรงแรมบ้านเรือ DELUXE HOUSEBOAT หรือเทียบเท่า 
 

วนัอาทติยท์ี ่5 เมษายน 2563 
วันท่ีห้า เมืองศรีนาคา  กุลมาร์ค  เมืองศรีนาคา  B L D 
เช้า      รับประทานอาหาร ณ ห้องอาหารของโรงแรม  

น าท่านออกเดินทางสู่ กุลมาร์ค (Gulmarg) อยู่ห่างจากเมืองศรีนาคา ประมาณ 58 กิโลเมตร (ใช้เวลาเดินทาง
ประมาณ 2.30 - 3 ชม.) กุลมาร์ค เป็นภูเขาที่สวยงามที่สดุแห่งหนึ่งใน แคชเมียร์ เดิมเรียกเการิมาร์ค ตัง้โดย
สุลต่าน ยูซุปชาร์ ในศตวรรษที่ 16 เนื่องจากที่นี่เป็น
ทุ่งหญ้าที่เต็มไปด้วยดอกไม้ป่าตามฤดูกาล และใน
ปัจจุบนัยงัเป็นสถานที่ตัง้ของสนามกอล์ฟ 18 หลมุที่
สงูที่สดุในโลก (3,000 เมตรจากระดบัน า้ทะเล) และ
มีสถานที่เล่นสกีในฤดหูนาวด้วย ตลอดเส้นทางสู่กุล
มาร์คจะผ่านทุ่งนาข้าว หมู่บ้านชาวพืน้เมือง ฝูงแกะ
ตามภูเขา และเทือกเขาหิมะสลับซับซ้อนสวยงาม 
ชาวแคชเมียร์กล่าวขานว่าทุ่งหญ้าแห่งดอกไม้ เป็น
เส้นทางที ่มุ่งสู่ชายแดนปากีสถาน กุลมาร์คเป็น
แหล่งท่องเที ่ยวในฤดูหนาว มีระดับความสงู 2,730 เมตร จากระดับน า้ทะเล ที ่นี ่ย ังสถานเป็นที่ถ่ายท า
ภาพยนตร์อีกด้วย 

เท่ียง  รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคารท้องถ่ิน   
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 น าท่านขึน้เคเบิลคาร์เฟส 1 (กระเช้าลอยฟ้า หรือ กอน
โดลา)  ไปจนถ ึง  ยอดเขาก ุลมา ร์ค “Gulmarg Hill”  
ระหว่างทางขึน้สู่ยอดเขากุลมาร์ค ท่านจะพบเห็นหมู่บ้าน
ยิปซี ซึ่งจะอพยพไปอยู่ที่เมืองจัมมูในช่วงฤดูหนาว และ
จะกลับมาอยู่อาศัยในช่วงฤดูร้อน เมื่อถึงบนยอดเขากุล
มาร์ค ให้ท่านถ่ายรูปกับทิวทัศน์ภูเขาซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของ
เทือกเขาหิมาลัยที่ปกคลุมด้วยหิมะสวยงามในทุกทิศทาง 
ในวันที่ท้องฟ้าสดใสและโปรดโปร่ง ท่านจะได้เห็นวิวทิวทัศน์ภูเขารวมถึงยอดเขา K2 ที่สูงเป็นอันดับสองรอง
จากยอดเขาเอเวอร์เรส กุลมาร์คเป็นอีกหนึ่งสุดยอดสกีรีสอร์ทในทวีปเอเชียที ่ได้รับการยกย่องว่าเป็น 
Winter Sports of India จากส านักข่าว CNN นอกจากนีย้ังเป็นลานสกีที่ได้ชื่อว่าถูกที่สุดในโลกอีกด้วย การ
มาเที่ยวกุลมาร์คจะต้องนั่งกระเช้ากอนโดลาขึน้สู่ลานสกีบนยอดเขา ทิวทัศน์มุมสูงแบบพาโนรามาของ
เทือกเขาหิมาลัยที่เห็นจากยอดเขาแห่งนีเ้รียกได้ว่าสวยงามไม่แพ้เทือกเขาแอลป์ในยุโรปเลยทีเดียว กระเช้า
กอนโดลาของกุลมาร์คเป็นกระเช้าลอยฟ้าที ่ม ีความสูงที ่ส ุดในโลกด้วยความส ูง 3,979 เมตรจาก
ระดับน า้ทะเล 

จากนัน้ น าท่านไปชม จามามัสยิด “Jama Masjid” 
ซึ่งสร้างเป็นครัง้แรกสมยัสลุต่านสิคานเดอร์ 
และบูรณะต่อมาอีกหลายสมยั เป็นมสัยิดที่
สร้างด้วยรูปแบบของสถาปัตยกรรมแบบ
จีนและเนปาล ด้วยหลังคาทรงสี่เหลี่ยม 
ภายในมีเสาที่ตัดจากต้นซีดาลทัง้ต้นกว่า 
300 ต้น หลงัจากนัน้เดินทางกลบัสู่ที่พกั  

ค ่า   รับประทานอาหาร ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
ท่ีพัก ณ โรงแรมบ้านเรือ DELUXE HOUSEBOAT หรือเทียบเท่า 

 

วนัจนัทรท์ี ่6 เมษายน 2563 
วันท่ีหก เมืองศรีนาคา         เมืองเดลี  B L D 

เช้า       รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  
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     น าท่าน ล่องเรือชิคารา (Shikara) เรือพายแบบแคชเมียร์ ชมความงดงามทะเลสาบดาล (Lake Dal)  

     พร้อมชมทศันียภาพของเทือกเขาหิมะโดยรอบ ชมวิถีชีวิตชาวบ้านริมน า้ (ใช้เวลาในการล่องเรือประมาณ 1 ชม.)  
เท่ียง  รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคารท้องถ่ิน   
 น าท่านเดินทางสู่ สนามบินภายในประเทศเมืองศรีนาคา เพื่อเดินทางกลบัสู่ เมืองนิวเดลี  
12.25 น.  น าท่านเหินฟ้าสู่ เมืองนิวเดลี โดยสายการบินแอร์อินเดีย เท่ียวบินท่ี AI 826  

14.05 น. เดินทางถึง เมืองนิวเดลี (New Delhi) ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง และพร้อมรับสมัภาระ 
จากนัน้ น าท่านผ่านชม เมืองหลวงนิวเดลี ซึ่งเป็นเมืองเดิมตัง้แต่โบราณ เป็นนครหลวงของวีระบุรุษสงครามภารตะ  

และกลายเป็นนิวเดลี นครหลวงใหม่ที่สวยงามในปัจจุบันเมืองเดลีใหม่  มีความใหม่ตามวัฒนธรรมอังกฤษ  
เมืองหลวงของประเทศอินเดีย ชม
ศิลปะการก่อสร้างเมืองที่อังกฤษ 
ได้สร้างและมีการวาง ผังเมืองที่
ทั น ส มั ย  แ ล ะ ส ว ย ง า ม ต า ม
วัฒนธรรมของอังกฤษและติดอับ
ดับหนึ่งในโลก และน าท่านผ่านชม  
ท่ีท าการของคณะรัฐมนตรี, ท าเนียบประธานาธิบดี, ประตูเมืองอินเดีย “Indian Gate” ใช้เป็นอนุสาวรีย์
ของทหารที่เสียชีวิตในสงครามโลกครัง้ที่หนึ่ง จุดไฟอมรชีวินบูชาวิญญาณนกัรบไม่เคยดบั โดยมีไฟจุดเป็นการ
ไว้อาลัยตลอด 24 ชั่วโมง ตัง้แต่ พ.ศ. 2474 (ค.ศ. 1931) จวบจนปัจจุบัน มีชื่อจารึกไว้ที่แผ่นหิน 85,500 ชื่อ  
มีป้ายบอกว่า อมรชีวนั หมายถึงชีวิตที่ไม่ตาย ….  
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จากนัน้ น าท่านเดินทางไปยัง วัดอักชารดาห์ม (Akshardham) วัดแห่งศาสนาฮินดูที่ใหญ่ที่สุดในโลก และเป็น
วิทยาลัยทางจิตวิญญาณและวัฒนธรรม สถานที่
ส าคัญประจ ากรุงนิวเดลีแห่งประเทศอินเดีย และ
ยัง เ ป็นที่ รู้จักในชื่ อ  เดลี อักชา ร์ดัม  (Delhi 
Akshardham) หรือ สวามีนารายันอักชาร์ดัม 
( Swaminarayan Akshardham) ออก แบบ ใ น
สไตล์สถาปัตยกรรมดัง้เดิมของอินเดีย ที่มีความ
ซับซ้อนแต่ก็ปราณีตสวยงามสมค าร ่าลือ วัดอัก
ชารดาห์มสร้างขึน้ด้วยหินทรายแบบดัง้เดิม ไม่ได้
ใช้โครงสร้างแบบเทคโนโลยีสมยัใหม่แต่อย่างใด ภายนอกของวดัจะถูกแกะสลกัอย่างวิจิตรงดงามเป็นลวดลาย
หรูหราตามสไตล์อินเดีย ซึ่งมีความคล้ายกบัวดัอกัชาร์ดมั ในเมืองคานธีนาการ์ รัฐคชุราต ส่วนการแกะสลกันัน้
ใช้ช่างฝีมือกว่า 7,000 คนเลยทีเดียว ซึ่งใช้เวลาในการสร้างเพียง 5 ปี เท่านัน้ นอกจากนีว้ดัยงัมีจุดเด่นในด้าน
ความกว้างขวางของสถานที่ ยิ่งถ้ามองจากมมุสงูจะเห็นความยิ่งใหญ่อลงัการชดัเจน การตกแต่งของวดัคล้าย
กับเป็นสวนสาธารณะแห่งหนึ่งซึ่งเขียวชอุ่มไปด้วยต้นหญ้า มีวิหารกลางน า้ตัง้เป็นศูนย์กลาง ล้อมรอบด้วย
ก าแพงที่แกะสลักอย่างปราณีต พืน้โดยรอบปดู้วยกระเบือ้งสีน า้ตาลแดง ตัดกันกบัสีต้นไม้ที่ประดับตกแต่งทัว่
วดั ถ้าใครได้แวะไปเมืองเดลี อย่าพลาดชมวดัสดุน่าทึ่งนีเ้ชียว  

ค ่า  รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคารท้องถ่ิน  
                        น าท่านเดินทางไปสู่ สนามบินเดลี เพื่อเดินทางกลบัสู่ ประเทศไทย 
23.00 น.          น าท่านเหินฟ้าสู่ สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสายการบินแอร์อินเดีย เท่ียวบินท่ี AI 334 
 

วนัองัคารที ่7 เมษายน 2563 
วันท่ีเจ็ด เมืองเดลี          กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ) - - - 

04.45 น.  เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ 
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หมายเหตุ :  
1. เวลาที่ปรากฏในโปรแกรมกบัการปฏิบตัิจริงอาจแตกตา่งกนัเล็กน้อย ขอให้ท่านรับทราบค าแนะน าการเปลี่ยนแปลง การ

นดัหมายเวลาในการท ากิจกรรมอีกครัง้จากหวัหน้าทวัร์  
2. บริษัทอาจท าการเปลี่ยนแปลงรายการ ได้ตามความจ าเป็นและเหมาะสม แต่จะยึดผลประโยชน์ของลูกค้าเป็นส าคญั 

ทัง้นีข้ึน้อยู่กบัสภาวะของสายการบิน โรงแรมที่พกั ภูมิอากาศ ภัยธรรมชาติ การนัดหยุดงานฯลฯ ตลอดจนสภาวะทาง 
เศรษฐกิจและสถานการณ์ทางการเมืองภายใน อันเป็นสาเหตุให้ต้องเลื่อนการเดินทางหรือไม่สามารถจัดพาคณะ
ท่องเที่ยวได้ตามรายการ 

อัตราค่าบริการ 

                        ก าหนดวันเดินทาง 

อัตราค่าบริการหมายเหตุ:  ผู้ใหญ่ (12 ปี ขึน้ไป)  

เดินทางตัง้แต่ 16+ ท่านขึน้ไป 

ผู้ใหญ่พัก 2 ท่าน  

(พักห้องละ 2-3 ท่าน) 

พักเดี่ยวเพิ่ม 

01 เม.ย. – 07 เม.ย. 2563 28,900.- 3,800.- 

หมายเหตุ: ราคานีส้งวนสิทธ์ิเฉพาะลูกค้าชาวไทยเท่านัน้ ขอสงวนสิทธ์ิในการออกทัวร์หากมีผู้เดินทางไม่ถึง 15 ท่าน  

การส ารองท่ีน่ัง 

1. กรุณาช าระมดัจ า 15,000 บาท หลงัการจองภายใน 3 วนั พร้อมส่งหลกัฐานการโอนเงิน และส าเนาหน้าหนงัสือเดนิทาง  

2. ส่วนที่เหลือทัง้หมดช าระภายใน 30 วันก่อนการเดินทาง พร้อมส่งเอกสารในการท าวีซ่า  ** หากท่านไม่ช าระเงินส่วนที่

เหลือตามวนัที่ก าหนด ทางบริษัทฯ ถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยไม่มีเงื่อนไข** 

**ในกรณีที่ท่านโอนเงินจากต่างจงัหวดัราคาทวัร์ดงักล่าวจะไม่รวมค่าธรรมเนียม หรือค่าบริการของธนาคาร** 

ค่าบริการรวม 

1. ค่าตัว๋โดยสารเคร่ืองบนิชัน้ประหยดัเส้นทาง ตามรายการระบุ 

2. ค่าภาษีสนามบิน ค่าประกนัสายการบิน และภาษีน า้มนัของสายการบิน  
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3. ค่าน า้หนกักระเป๋าเดนิทางตามที่สายการบนิก าหนด (20 กิโลกรัม) 

4. ค่าโรงแรมที่พกั ตามที่ระบใุนรายการหรือเทียบเท่า (ห้องละ 2-3 ท่าน) 

5. รถโค้ชปรับอากาศเดลี-อคัรา และรถ Toyota Innova ไม่ปรับอากาศนัง่ 4-5 ท่าน/คัน ที่แคชเมียร์ 

6. ค่าเข้าชมสถานที่ท่องเทีย่วต่างๆ 

7. ค่าอาหารทุกมือ้ ตามรายการระบุ และค่าน า้ดื่มบนรถ วันละ 2 ขวด/ท่าน 

8. ค่าประกันภัยการเดินทางวงเงิน 1,000,000 บาทต่อท่าน (วงเงินรักษาพยาบาลไม่เกินห้าแสนบาท) แต่ทัง้นีย้่อมอยู่ใน

ข้อจ ากดัที่มีการตกลงไว้กบับริษัทประกนัชีวิต (ส าหรับอายุ 70 ปีขึน้ไป คุ้มครอง 50%) 

9. ค่าธรรมเนียมวีซ่าส าหรับหนงัสือเดินทางไทย  

ค่าบริการไม่รวม  

1. ค่าจดัท าหนงัสือเดินทาง (Passport) และค่าท าใบอนุญาตที่กลบัเข้าประเทศของคนต่างชาติ หรือ คนต่างด้าว 

2. ค่าใช้จ่ายอ่ืนๆนอกเหนือจากที่ระบุไว้ในรายการและค่าใช้จ่ายส่วนตัวต่างๆ เช่น ค่าโทรศพัท์ ค่าซกัรีด ฯลฯ  

3. ค่าธรรมเนียมน า้มันของสายการบิน (ถ้ามี) 

4. ค่าวีซ่าที่มีค่าธรรมเนียมแพงกว่าหนงัสือเดินทางไทย 

5. ค่าภาษีหกัณ ทีจ่่าย 3% ภาษีมลูค่าเพิ่ม 7% (กรณีออกใบก ากบัภาษี) 

6. ค่าธรรมเนียมการช าระเงินด้วยบตัรเครดิต Visa 3% Amex 4% 

7. ค่าน า้หนกัเกนิพิกดัตามสายการบินก าหนด 20 กิโลกรัม  

8. ค่าบริการยกกระเป๋าในโรงแรม และสนามบนิ ซึ่งท่านจะต้องดแูลกระเป๋าและทรพัย์สินด้วยตวัท่านเอง 

9. ค่าทิปไกด์ท้องถ่ิน, พนักงานขับรถ ท่านละ 40 USD  

10. ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ไทย ทิปหัวหน้าทัวร์แล้วแต่ความพึงพอใจในบริการของท่าน 
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การให้ทิปตามธรรมเนียมทางบริษัทฯมิได้มีผลประโยชน์ใดๆทัง้สิน้ขึน้อยู่กับการพิจารณาของท่านเพื่อเป็น

ก าลังใจให้กับไกด์ และคนขับรถ 

การยกเลิก 

1. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 45 วนั คืนค่าทวัร์ทัง้หมด **เฉพาะช่วงที่ไม่ใช่เทศกาล หรือวนัหยุดยาว** 

**หากเป็นช่วงเทศกาล หรือวนัหยุดยาว เก็บค่าใช้จ่ายที่เกิดขึน้จริงทัง้หมด** 

2. ยกเลิกการเดินทางภายใน 30 วนั เก็บค่าใช้จ่ายที่เกิดขึน้จริงทัง้หมด 

3. ยกเลิกการเดินทางภายใน 15 วนัจนถึงวนัเดินทางจริง คิดค่าใช้จ่าย 100% ของราคาทวัร์ 

ขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงินค่าทวัร์ทัง้หมดในทุกกรณี 

4. กรณีกรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุด หรือเทศกาลที่ต้องการันตีมัดจ ากับสายการบิน ห้องพักโดยตรง หรือผ่านตัวแทนใน

ต่างประเทศ รวมถึงเที่ยวบินโปรโมชัน่ หรือเที่ยวบินพิเศษ เช่น Extra Flight และ Charter Flight จะไม่มีการคืนเงินมดั

จ า หรือค่าทวัร์ทัง้หมด เนื่องจากค่าตัว๋เป็นการเหมาจ่ายในเที่ยวบินนัน้ๆ 

ข้อแนะน าบางประการและต้องแจ้งให้นักท่องเท่ียวทราบก่อนการเดินทาง 

ส าหรับห้องพักแบบ 3 เตียง มีบริการเฉพาะบางโรงแรมเท่านัน้ กรณีเดินทางเป็นผู้ใหญ่ 3 ท่าน บริษัทฯ ขอแนะน าให้

นกัท่องเที่ยวเปิดห้องพกั เป็น 2 ห้อง จะสะดวกกบันกัท่องเที่ยวมากกว่า ในกรณีที่มีการจดัประชุมนานาชาติ (Trade Fair )เป็น

ผลให้ค่าโรงแรมสูงขึน้ 3-4 เท่าตัว บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิในการปรับเปล่ียน หรือย้ายเมืองเพ่ือให้เกิดความเหมาะสมตาม 

โปรแกรม และรายละเอียดของการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ทัง้นีข้ึน้อยู่กบัสภาวะอากาศและเหตสุุดวิสยัต่าง ๆ  ที่ไม่

สามารถคาดการณ์ล่วงหน้าโดยทางบริษัทฯ จะค านึงถึงผลประโยชน์ และความปลอดภัยของผู้ ร่วมเดินทางเป็นส าคัญ กรณี

เดินทางเป็นตัว๋กรุ๊ป หากออกตัว๋แล้ว นกัท่องเที่ยวไม่สามารถขอคืนเงินได้ และไม่สามารถเปลี่ยนวนัเดินทางได้  

**กระเป๋าเดินทางเพื่อโหลด ส าหรับชัน้ท่องเท่ียว ท่านละ 1 ใบ (น า้หนักไม่เกิน 20 กิโลกรัม) กระเป๋าถือขึน้

เคร่ือง Hand Carry (น า้หนักไม่เกิน 7 กิโลกรัม)**   
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กรุณาอ่านหมายเหตุให้ละเอียดทัง้ 7 ข้อ 

1. บริษัทฯ สงวนสิทธ์ิในการที่จะไม่รับผิดชอบกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองไม่อนุญาตให้เดินทางออกหรือกองตรวจคนเข้าเมือง

ของแต่ละประเทศไม่อนุญาตให้เข้าเมือง รวมทัง้ในกรณีที่ท่านจะใช้หนงัสือเดินทางราชการ (เล่มสีน า้เงิน) เดินทาง หากท่านถูก

ปฏิเสธการเดินทางเข้าหรือออกนอกประเทศใดประเทศหนึ่ง  

2. บริษัทฯ สงวนสิทธ์ิในการที่จะไม่รับผิดชอบต่อค่าชดเชยความเสียหาย  อันเกิดจากเหตุสุดวิสัยที่ทางบริษัทฯ ไม่สามารถ

ควบคมุได้ เช่น การนดัหยุดงาน, จลาจล, การล่าช้าหรือยกเลิกของเที่ยวบิน 

3. บริษัทฯ สงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงโปรแกรมรายการท่องเที่ยวได้เพ่ือความเหมาะสม และความปลอดภยั โดยไม่ต้องแจ้ง

ให้ทราบล่วงหน้า 

4. บริษัทฯ สงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงอัตราค่าบริการได้ตามความเหมาะสม ขึน้อยู่กับสายการบินโดยจะยึดประโยชน์ของ

ลกูค้าเป็นส าคญัโดย ไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 

5. การไม่รับประทานอาหารบางมือ้ ไม่เที่ยวตามรายการไม่สามารถขอหักค่าบริการคืนได้เพราะการช าระค่าทัวร์เป็นไปใน

ลกัษณะเหมาจ่าย 

6. กรณีที่คณะไม่ครบจ านวน 15 ท่านทางบริษัทฯ สงวนสิทธ์ิในการงดออกเดินทางโดยทางบริษัทฯจะแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า 

14 วนัก่อนการเดินทาง  

7. ตัว๋เคร่ืองบินเมื่อออกตัว๋แล้วไม่สามารถ Refund ได้ทุกกรณี โดยเงื่อนไขของสายการบินก าหนด 

** ในกรณีท่ีลูกค้าต้องออกตั๋ วเคร่ืองบินโดยสารภายในประเทศ  กรุณาติดต่อเจ้าหน้าท่ีของบริษัทฯ ก่อนทุกครั้ง 
มิฉะนัน้ทางบริษัทฯ จะไม่ขอรับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆ ทัง้สิน้** 

เมื่อท่านท าการซือ้โปรแกรมทัวร์ ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านรับทราบและยอมรับเง่ือนไขของหมายเหตุทุกข้อ 
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เอกสารในการยืน่วซีา่ท่องเทีย่วอนิเดยี แบบออนไลน ์(ไม่ตอ้งโชวต์วั) 

• ส าเนาหน้าพาสปอรต์ 1 ชุด ตอ้งมอีายุมากกว่า 6 เดอืนขึน้ไป  
และมหีนา้ว่างอย่างนอ้ย 2 หนา้ 

• รูปถ่ายส ี(ถ่ายมาไม่เกนิ 3 เดอืน ขนาด 2×2 นิว้ )2 รูป พืน้หลงัสขีาว) 

• ส าเนาบตัรประชาชน 1 ชุด 
• ส าเนาทะเบยีนบา้น 1 ชุด 
• ส าเนาหน้าวซีา่ทีเ่คยเดนิทางไปประเทศอนิเดยี 1 ชุด (หากม)ี ขึ ้

 

ตวัอย่างเอกสารในการยืน่วซีา่ อนิเดยี 
 

ถ่ายหรอืสแกนสหีน้าพาสปอรต์ และรูปถ่าย หน้าตรง 2x2 นิ้ว (พืน้หลงัขาว) 2 รูป 
 

 

 

 

 

 

 

กรุณากรอกขอ้มูลตามความจรงิ  เพือ่เป็นขอ้มูลทีใ่ชใ้นการยืน่ขอวซีา่อนิเดยี 

1. ชือ่-นามสกุล 
)ภาษาไทย).................................................................................................................... .......................…………….. 

ชือ่-นามสกุลเดมิ (ในกรณีทีม่กีารเปลีย่นชือ่-นามสกุล)   
(ภาษาไทย)..................................................................................................................... ......................…………….. 

2. สถานทีอ่ยู่ติดต่อสะดวก………………………………………………………………………….…………………………… 

รหสัไปรษณีย.์................................เบอรโ์ทรศพัทบ์า้น.................................เบอรม์อืถอื…………………………….. 

3. รูปพรรณ/ต านิ.......................................................................สผีวิ…………………………………….………………. 
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4. ชือ่และนามสกุลบดิา..........................................................วนั/เดอืน/ปี เกดิบิดา............................................. 
สถานที่เกดิบิดา..………………………………………………………………………………………………………................. 

5. ชือ่และนามสกุลมารดา........................................................วนั/เดอืน/ปี เกดิบิดา........................................... 
สถานที่เกดิมารดา………………………………………………………………………………………………………............... 

6. กรณีสมรส /กรุณาแจง้ช ือ่-สกุล และสถานทีเ่กดิ )ระบุจงัหวดั) ของคู่สมรส) 

ชือ่คู่สมรส/สกุล.........................................................................วนั/เดอืน/ปีเกดิคู่สมรส.............................……… 
สถานที่เกดิคู่สมรส...........................……………...……………...……………...……………...……………...……………... 
หากเป็นผูห้ญงิ กรุณาระบุสุกลเดมิ............................................................................................................ .……….
กรณี อย่ารา้ง/เสียชวีิต กรุณาระบุ.............................................................................................................. ........... 

7. กรณีไม่สมรส / หรอืสมรสไม่จดทะเบยีน / กรุณาแจง้ช ือ่-สกุล และสถานทีเ่กดิ )ระบุจงัหวดั) ของญาต ิ
หรอื คู่สมรส กรุณาระบุความสมัพนัธ ์
................................................................................................................................……………...……………...……... 

8. กรณีเป็นพนักงานบรษิัท/เจา้ของกจิการ 

ชือ่สถานที่ท างาน (ภาษาองักฤษ)...................................................ระบุต าแหน่ง…………………………….............. 

ทีอ่ยู่ที่ท างาน............................................................................................................................................................ 

รหสัไปรษณีย.์...................................... เบอรโ์ทรที่ท างาน.....................……………...……………...…………………. 

เบอรโ์ทรศพัทม์อืถอื.............................................................................................................................. .................. 

9. กรณีเป็นนักเรยีน/นักศึกษา 

สถานศกึษา)ภาษาองักฤษ).....................................................................................................................................  

(ภาษาไทย)......................................................................................................................... ..................................... 

การศกึษา     มธัยมศกึษา ม.3/ม.6            ปรญิญาตร ี           ปรญิญาโท         อืน่ๆ……………………. 

10. ท่านเคยเดนิทางเขา้ประเทศนีก่้อนหรอืไม่     เคย        ไม่เคย 

หากเคยเดินทางเขา้ประเทศอนิเดีย กรุณาระบุวนั/เดอืน /ปี…………............................ทีอ่อกจากอนิเดียล่าสุด 

11. โปรดระบุประเทศที่ท่านเคยเดินทางในพาสปอรต์เล่มปัจจุบนัใหค้รบถว้น.................................................... 
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