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PERFECT TIME IN KASHMIR  
อนิเดยี แคชเมยีร ์เดลลี  6 วัน 4 คนื 

 
 
 
 
 
 

เดนิทาง เมษายน – ตุลาคม 2563 
 

 

 

 

ราคาเร่ิมต้นเพียง  25,900.- 
เส้นทางการเดนิทาง 

วนัท่ี 1.  กรุงเทพฯ (สนามบนิดอนเมือง) 

วนัท่ี 2   กรุงเทพฯ – เดลลี - ศรีนาคา (บนิภายใน) – แคชเมียร ์– กลุมารค์ – ศรีนาคา 
วนัท่ี 3.  โซนามารค์ – ศรีนาคา – สวนชาลมิาร ์– สวนทิวลปิ 
วนัท่ี 4.   ศรีนาคา – ลอ่งเรือซิคารา่ – เดลลี (บนิภายใน) – อคัรา 
วนัท่ี 5.  อคัรา – ทชัมาฮาล – อคัราฟอรด์ – สนามบนิ   
วนัท่ี 6.   กรุงเทพฯ (สนามบนิดอนเมือง) 
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กอ่นไปอนิเดยี มารูจ้กัอนิเดยีกนัสกันดิ จะไดเ้ทีย่วไดส้นุก สบายใจ และ เขา้ใจ 

เริม่จากอาหารอนิเดยี อาหารอนิเดียมีส่วนประกอบหลักๆคือ เครื่องเทศ สมุนไพร ผักและ

ผลไม ้มันอาจจะยากสักหน่อยกับคนที่ไม่ถนัดอาหารที่มกีลิน่เครื่องเทศ เพราะอาหารอนิเดีย

ขนานแทนั้น้จะมกีลิน่เครือ่งเทศชัดเจน สอีาหารที่เขม้ขน้ จรงิๆแลว้เครื่องเทศต่างๆ ทีใ่ชป้รุง

อาหารก็ไมต่า่งกับทีเ่ราคุน้เคยใชป้รงุอาหารในบา้นเรา ซึง่แต่ละตัวจะมสีรรพคุณทีด่ตี่อร่างกาย

ทัง้นั้น เช่น ขมิน้ (turmeric), ขงิ (ginger),อบเชย (cinnamon),โป๊ยกัก้ (star anise),พรกิ 

(chillies) ,พรกิไทยด า (black pepper),ลูกผักช ี(coriander seeds),กระเทยีม (garlic) ฯลฯ 

ใครหลายคนอาจยังไมเ่คยลองทาน อยากใหล้องทานด ูถอืวา่เป็นการเปิดประสบการณ์ใหม ่

เร ือ่งกลิน่ประจ าตวั ก็มใีหพ้บเจอไดต้ลอด แตก็่ไมใ่ชท่กุๆคนจะมกีลิน่ทีร่ัญจวนขนาดนัน้ ก็เมือ่

ทานแตอ่าหารทีม่กีลิน่เครือ่งเทศแรงทกุมือ้ ทกุวัน ก็เลยสง่ผลออกมาบา้ง  

การเขา้หอ้งน า้ตามทีส่าธารณะ ก็มใีหเ้ขา้และอันนี้มันก็ไมไ่ดแ้ย ่ยิง่ถา้ไดเ้ขา้ตามรา้น Café ก็

จะไดเ้ขา้หอ้งน ้าดีๆ  ขึน้มาอกีหน่อย แนะน าพกทชิชูเ่ปียก ทชิชแูหง้ หรอื ถา้กังวลมากหน่อยก็

พกแอลกฮออลเ์จล ไปดว้ย คราวนี้สบายใจตลอดการเดนิทาง 

ตามสถานทีท่อ่งเทีย่วตา่งๆ มักมคีนเขา้มาขายของแบบระยะประชดิ ก็แค่ Just Say No เสยีง

ดัง ฟังชดั ไปเทา่นัน้ ไมต่อ้งกลัว เคา้ไมโ่กรธ คนอนิเดยีค่อนขา้งใจด ีแถมยิม้ง่าย และยังชอบ

ขอถา่ยรปูดว้ย  ก็ถา่ยคูก่ันเป็นความทรงจ ากันสกันดิ 

ตามทอ้งถนน เคา้ชอบบบีแตร ถนนโล่งๆยังบบีบแตร และบนทางถนนไม่ใชจ่ะแน่นไปดว้ยรถ

เพยีงอย่างเดยีว ชา้ง มา้ วัว ควาย หมา แพะ รวมไปถงึ อูฐ ก็ยังม ีแปลกตาด ีไม่ตอ้งเขา้สวน

สตัวก็์มใีหช้ม 

สภาพภูมอิากาศแตกตา่งกันอยา่งมาก เนื่องจากเป็นประเทศทีม่ขีนาดใหญ่เป็นอันดับ 7 ของ

โลก โดยทางตอนเหนือจะอยู่ในเขตหนาว เช่น เมอืงเลห ์ลาดักฮ ์(Leh Ladakh),เมอืงอัครา 

(Agra) ,เมอืงศรนีาคา (Srinagar), เมอืงชัยปุระ (Jaipur) ,เมอืงเดลล ี(Deli) ,เมอืงพาราณส ี

(Varanasi) ฯลฯ ทางเหนือมแีม่น ้าสายใหญ่ไหลผ่าน คอื แม่น ้าสนิธแุละคงคา จงึอุดมสมบูรณ์

กว่าตอนใต ้ขณะที่ตอนใตอ้ยู่ในเขตรอ้น เช่น เมืองบังกาลอร์ (Bangalore),เมืองมุมไบ 

(Mumbai),เมือ ง เชนไน  (Chennai),เมือ งกาญจีปุ รั ม  (Kanchipuram),เมือ งตัญชาวู ร ์

(Thanjavur) ฯลฯ และอนิเดยีสามารถเทีย่วไดท้ ัง้ปี มีเสน่หแ์ตกต่างกันตามฤดูกาล สนุก 

ตืน่เตน้และมคีวามหลากหลายมาก 

ฤดรูอ้น – ชว่งระหวา่งเดอืนเมษายน ถงึ เดอืนมถินุายน อณุหภมูเิฉลีย่จะอยูร่าว 30-35 องศา 

ฤดฝูน – ชว่งระหวา่งเดอืนกรกฎาคม ถงึ กันยายน อณุหภมูเิฉลีย่จะอยูร่าว 25 องศา  

ฤดหูนาว – ชว่งระหวา่งเดอืนตุลาคม ถงึ มนีาคม อุณหภมูเิฉลีย่จะอยู่ราว 10-20 องศา ในบาง

พืน้ทีม่หีมิะตก และ อณุหภมูติดิลบเลยก็ม ี

แลว้ใครทีเ่หมาะจะมาเยอืน ใช่ว่าจะมีแต่สายธรรมะ สายแสวงบุญ จะมีแต่คุณลุง คุณป้า

เท่านั้น ที่จะเหมาะมาเที่ยวอนิเดีย จรงิๆแลว้วัยแนวๆ สาย Check in,สาย Post อยากไดรู้ป

สวยๆ ประกาศใหโ้ลกรู ้ก็ไมค่วรพลาด มสีญัญาณอนิเตอรเ์น็ตเขา้ถงึแถบทั่วทกุทีข่องประเทศ  

แถมตอนนี้คา่วซีา่ปรับราคาลงมา จา่ยแคเ่บาๆ จะดไีปไหนอกี แบบนี้ไมไ่ปไมไ่ดแ้ลว้   

เมือ่คณุเขา้ใจความเป็นอนิเดยี แลว้คณุจะหลงรักดนิแดนภารตะแหง่นี้ 



  3 PERFECT TIME IN KASHMIR  IN KASHMIR  5 วนั 3 คืน BY (XW)                                                       [GQ3DEL-XW002] 

 

วันที ่1 กรุงเทพฯ (สนามบินดอนเมือง)  

19.30 น. คณะพรอ้มกนัท่ีท่าอากาศยานดอนเมือง อาคารผูโ้ดยสารขาออกระหว่างประเทศ ชัน้ 3 เคานเ์ตอร ์3 ประต ู3-4 สายการบิน
นกสกู๊ต (NokScoot) โดยมีเจา้หนา้ท่ีคอยอ านวยความสะดวกจดัเตรียมเอกสารการเดนิทางและสมัภาระใหก้บัท่าน 

21.40 น. ออกเดินทางสู่ เมืองเดลลี (Delhi) ประเทศอินเดีย โดยสายการบินนกสกู๊ต เท่ียวบินท่ี XW306 (ใชเ้วลาบินประมาณ 4.10 
ชั่วโมง) (ไมมี่บรกิารอาหารบนเครื่อง) 

วันที ่2 
กรุงเทพฯ – เดลลี - ศรีนาคา (บินภายใน) – แคชเมียร ์– กุลมารค์ - ศรี
นาคา 

00.15 น. เดนิทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาตอิินทริา คานธี ประเทศอินเดีย น าท่านผ่านพธีิการศลุการกรและรบักระเป๋าเรียบรอ้ย
แลว้ (เวลาทอ้งถิ่นชา้กวา่ประเทศไทย 1.30  ชั่วโมง) จากนัน้น าท่านเดนิทางเขา้สูท่ี่พกัโรงแรมท่ีเมืองเดลลี เพ่ือไมใ่หท้่านตอ้ง
นั่งหลบับนรถตลอด ไมล่  าบาก และ ไมเ่หน่ือยเกินไป  

 โรงแรม HOTEL PAVILLION หรือเทยีบเท่า,เมืองเดลลี 
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารภายในโรงแรม 

....... น. ออกเดินทางสู่ เมืองศรีนาคา โดยสายการบิน.......โดยเท่ียวบินท่ี........ 

....... น. เดนิทางถึงสนามบนิศรีนาคา (Srinagar) เช็คสมัภาระแลว้น าท่านเดนิทางสูเ่มืองแคชเมียร ์โดยนั่งรถทอ้งถิ่น คนัละ 5 ท่าน 
รถทอ้งถิ่นจะไมมี่แอรเ์น่ืองจากอณุหภมูท่ีิศรีนาคาเฉล่ียประมาณ 15 องศา อากาศจะเย็นสบายตลอดปี  

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน  
 น าท่านเดนิทางโดยนั่งรถทอ้งถิ่น (คนัละ 5 ท่าน) อณุหภมูท่ีิศรีนาคาเฉล่ียประมาณ 15 องศา อากาศจะเย็นสบายตลอดปี ขึน้

สูเ่ทอืกเขากุลมารค์ (Gullamarg) ซึ่งเป็นสถานท่ีมีทศันียภาพสวยงามแห่งหนึ่งในโลกในขณะขบัรถสูเ่ทือกเขากลุมารค์สอง
ขา้งทางจะเป็นทุ่งนาขา้วสลบักบัพนัธุไ์มป่้าและฝงูแกะตามเทือกเขาโดยเทือกเขาหิมาลยันีจ้ะมีหิมะปกคลมุสลบักนัไป อยู่ห่าง
จากเมืองศรีนาคา 57 กิโลเมตร (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 2-3 ชั่วโมง) เทือกเขากลุมารค์เป็นพืน้ท่ีราบทุ่งหญา้ขนาดใหญ่ท่ีสงู
ท่ีสดุในโลก เม่ือถึงกลุมารค์แลว้พาท่านเท่ียวชมเทือกเขาซึ่งเป็นภเูขาท่ีสวยงามแห่งหนึ่งในแคชเมียร ์มีช่ือวา่เป็นทุ่งหญา้ของ
ดอกไม ้(Meadow of Flower) เดมิกลุมารค์ มีช่ือเรียกว่า เการมิารค์ ตัง้โดยสลุต่านยซูุป ชาร ์ในศตวรรษท่ี 16 เน่ืองจากเป็นทุ่ง
หญา้ท่ีเตม็ไปดว้ยดอกไมป่้าท่ีงอกงามตามฤดกูาล อีกทัง้ยงัเป็นท่ีตัง้ของสนามกอลฟ์ 18 หลมุท่ีสงูท่ีสดุในโลก สงู 3,000 เมตร 
จากระดบัน า้ทะเลและสถานท่ีเลน่กีฬาสกีน า้แขง็ในฤดหูนาวจนไมค่ดิวา่นีเ้ป็นประเทศอินเดีย จากนัน้น าท่านเดนิทางกลบัสู่
เมืองศรีนาคา 

ค ่า รับประทานอาหารค า่  
ทีพั่ก โรงแรม SUPER DELUXE HOUSE BOAT หรือเทยีบเท่า 

วันที ่3 โซนามารค์ – ศรีนาคา – สวนชาลิมาร ์– สวนทวิลิป 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมทีพั่ก 

 

น าท่านเดินทางจากศรีนาคาสู่ โซนามารค์ (ระยะทาง 80 กิโลเมตรใชเ้วลาเดินทางประมาณ 2-3 ชั่วโมง) ค  าว่า “โซนา” 
แปลวา่ทอง “มารค์” แปลวา่เสน้ทาง  ในอดีตเสน้ทางนีเ้ป็นเสน้ทางคา้ขายในต านานหรือท่ีเรียกว่า เส้นทางสายไหมเน่ืองจาก
ภมูปิระเทศท่ีสวยงามอีกทัง้มีววิทิวทศันท่ี์สวยงาม ตลอดสองขา้งทางการเดินทางจะไดเ้ห็นภูเขาท่ีปกคลมุไปดว้ยหิมะรูปร่าง
แปลกตา สลบักับป่าตน้วอลนัตขนาดใหญ่ท่ีปลกูเรียงรายตลอดสองขา้งทางเสน้ทางนีสู้งกว่าระดบัน า้ทะเล 2,690 เมตร 
เรียกวา่สวยงามมากตลอดเสน้ทางจากศรีนาคา ผูเ้ดนิทางจะไดเ้ดนิทางไปและถ่ายรูปไปตลอดทาง 
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กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน  
 น าท่านเดนิทางชมสวนชาลิมาร ์ท่ีเป็นสวนแบบราชวงศโ์มกลุซึ่งเป็นสวนแห่งความรกัของ มหาราชา ชาฮงัค ีจากนัน้น าท่าน

ชมสวนทวิลิป (Tiplip Garden) โดยมีตน้เมเปิล้อายกุวา่ 400 ปี รวมทัง้พนัธุไ์มน้านาชนิดและดอกไมต้ามฤดกูาล ในช่วงฤดู
ใบไมผ้ลจิะมีดอกทิวลปิบานสะพรั่ง (ประมาณปลายเดอืน มี.ค. – เม.ย. ทั้งนี้เวลาการเปิดให้เข้าชมน้ันจะขึน้อยู่กับ

สภาพอากาศ) สวนแห่งนีส้รา้งโดย ยอซาฟ คาน มีความงดงามท่ีสดุท่ีจะหาค าบรรยายได ้ใหท้่านเพลดิเพลนิกบัการถ่ายรูป
กบัดอกไมท่ี้แสนสวย และผา่นชมเมืองเก่าแคชเมียรท่ี์ตัง้เมืองหลวงฤดรูอ้นของกษัตรยิใ์นราชวงศโ์มกลุ ท่ีสรา้งเป็น
ลกัษณะเฉพาะหรือเรียกไดว้า่เป็นศลิปะแคชเมียร ์(หากมีเวลาพอ น าท่านชมโรงงานผา้ไหม และชอ้ปปิง้สนิคา้พืน้เมือง) ได้
เวลาสมควรเดนิทางกลบัท่ีพกั 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า  
ทีพั่ก โรงแรม  SUPER DELUXE HOUSE BOAT หรือเทยีบเท่า  

วันที ่4 ศรีนาคา – ล่องเรือซิคาร่า – เดลลี (บินภายใน) – อัครา 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมทีพั่ก   
 จากนัน้น าทกุท่านล่องเรือซิคาร่าในทะเลสาบ (*รวมค่าล่องเรือแล้ว) ซึ่งเป็นเรือพายแบบฉบบัแคชเมียรโ์ดยเฉพาะชมวิถี

ชีวติชาวบา้นรมิน า้ท่ีอยู่ท่ามกลางฉากหลงัภูเขาหิมะลอ้มรอบไปดว้ยทะเลสาบ ขบักล่อมไปดว้ยเสียงนกนานาชนิดแต่งแตม้
ดว้ยดอกไมน้ า้นานาพนัธุ ์
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กลางวัน รับประทานอาหารกลาง  

....... น. ออกเดนิทางจากศรีนาคา เขา้สูเ่มืองเดลลี  โดยสายการบนิในประเทศ.....เท่ียวบนิท่ี..... 

....... น. เดนิทางถึงท่าอากาศยานภายในประเทศเมืองเดลลี 

 น าท่านเดนิทางเขา้สูก่รุงนิวเดลลี (New Delhi) ท่ีมีประวตัศิาสตรอ์ันยาวนานกว่า 5,000 ปี และเป็นศนูยก์ลางการปกครอง

ของอาณาจกัรอินเดียโบราณ 7 อาณาจกัร ตอ่มาในปี 1857 องักฤษไดเ้ขา้มามีบทบาทในการปกครองประเทศอินเดียและได้

ยา้ยเมืองหลวงไปอยู่ท่ีโกลกตัตา และไดย้า้ยกลบัมาเป็นเมืองหลวงอีกครัง้หนึ่งในปี 1911 หลงัจากอินเดียไดร้บัเอกราชจาก

ประเทศองักฤษในปี 1947 ก็ไดมี้การสรา้งสถานท่ีท าการราชการโดยสรา้งเมืองใหมช่ื่อวา่นิวเดลลี จากนัน้น าท่านออกเดินทาง

สู ่เมืองอัครา (Agra) เมืองท่ีเป็นสถานท่ีตัง้อนสุรณส์ถานแห่งความรกั ทชัมาฮาล และเคยเป็นศนูยก์ลางปกครองของอินเดีย

สมยัราชวงศโ์มกุล อัคระ อดีตเมืองหลวงของอินเดียในสมยัท่ียังเรียกว่า "ฮินดสูถาน"  เป็นเมืองท่ีตัง้อยู่ริมแม่น า้ยมนา ทาง

ตอนเหนือของประเทศอินเดีย ในรัฐอุตตรประเทศ เป็นเมืองหลวงของรัฐอุตตรประเทศ เมืองอัคระมีประชากรทั้งหมด 

1,686,976 คน (ปีค.ศ. 2010) ถือเป็นหนึ่งในเมืองท่ีมีประชากรหนาแน่นท่ีสดุในรฐัอุตตรประเทศ และอันดบัท่ี 19 ในประเทศ

อินเดีย 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า  

ทีพั่ก เดนิทางเข้าสู่ทีพั่ก  TAJ VILAS OR THE AGRA GRANDE หรือเทยีบเท่า 

วันที ่5 อัครา – ทชัมาฮาล – อัคราฟอรด์ – สนามบิน   
เช้า รับประทานอาหารเช้า 

 น าท่านเขา้ชม ทัชมาฮาล (Taj Mahal) แหลง่มรดกโลกเป็น 1 ใน 7 สิง่มหศัจรรยท่ี์ส  าคญัของโลก ซึ่งอนสุรณ์สถานแห่งความ

รกัอันยิ่งใหญ่และอมตะของพระเจา้ชาหจ์าฮันท่ีมีต่อพระนางมมุตซั โดยสรา้งขึน้ในปี ค.ศ. 1631 ต่อมาน าท่านเดินสู่ประตู

สสุานท่ีสลกัตวัหนังสือภาษาอาระบิคท่ีเป็นถอ้ยค าอุทิศและอาลยัต่อบุคคลอันเป็นท่ีรกัท่ีจากไป และน าท่านถ่ายรูปกับลาน

น า้พท่ีุมีอาคารทชัมาฮาลอยู่เบือ้งหลงั แลว้น าท่านเขา้สูต่วัอาคารท่ีสรา้งจากหินอ่อนสีขาวบริสทุธิ์จากเมืองมกรานะ ท่ีประดบั

ลวดลายดว้ยเทคนิคฝังหินสีต่างๆ ลงไปในเนือ้หิน ท่ีเป็นสถาปัตยกรรมชิน้เอกของโลกท่ีออกแบบโดยช่างจากเปอรเ์ซีย โดย

อาคารตรงกลางจะเป็นรูปโดมซึ่งมีหอคอยส่ีเสาลอ้มรอบ  ตรงกลางดา้นในเป็นท่ีฝังพระศพของพระนางมมุตซั มาฮาล และ 

พระเจา้ชาหจ์าฮนั ไดอ้ยู่คูเ่คียงกนัตลอดชั่วนิรนัดร ์ ทชัมาฮาลแห่งนีใ้ชเ้วลาก่อสรา้งทัง้หมด 12 ปี โดยสิน้เงินไป 41 ลา้นรูปี มี

การใชท้องค าประดบัตกแตง่สว่นตา่งๆ ของอาคาร หนกั 500 กิโลกรมั และใชค้นงานกว่า 20,000 คน ต่อมาน าท่านเดินออ้ม

ไปดา้นหลงัท่ีตดิกบัแมน่ า้ยมนุาโดยฝ่ังตรงกนัขา้มจะมีพืน้ท่ีขนาดใหญ่ถกูปรบัดนิแลว้ โดยเลา่กนัวา่พระเจา้ชาหจ์าฮันเตรียมท่ี

จะสรา้งสสุานของตวัเองเป็นหินอ่อนสีด  าโดยตวัรูปอาคารจะเป็นแบบเดียวกนักบัทชัมาฮาล เพ่ือท่ีจะอยู่เคียงข้างกัน แต่ถูกออ

รงัเซบ ยึดอ านาจและน าตวัไปคมุขงัไวใ้นปอ้มอกัราเสียก่อน  **เน่ืองจากทชัมาฮาลปิดทุกวนัศกุร ์กรณีท่ีเขา้ทัชมาฮาลตรงกับ

วนัศกุร ์ทางบรษัิทขอสงวนสทิธส์ลบัโปรแกรมเท่ียวตามความเหมาะสม**  
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กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน 
บ่าย จากนัน้น าท่านเขา้ชม อัคราฟอรด์ (Agra Fort) แหล่งมรดกโลก ทิ่ติดริมแม่น า้ยมนุาสรา้งโดยพระเจา้อัคบารม์หาราชแห่ง

ราชวงศโ์มกลุ  เม่ือปี ค.ศ. 1565 เป็นทัง้พระราชวงัท่ีประทบัและเป็นป้อมปราการ ต่อมาพระโอรส คือ พระเจา้ชาฮันกีร ์ และ
พระนดัดา (โอรสของพระเจา้ชาฮนักีร)์ , พระเจา้ชาหจ์าฮานไดส้รา้งขยายต่อเติมป้อมและพระราชวงัแห่งนีอ้ย่างใหญ่โต และ
น าท่านเขา้ชมป้อมผ่านประต ูอ  ามรรสิงห์ เขา้สู่ส่วนท่ีเป็นพระราชวงั  ผ่านลานสวนประดบั อ่างหินทรายสีแดงขนาดยักษ์
ส  าหรบัสรงน า้ ท่านจะไดเ้ห็นสถาปัตยกรรมสามยุคสมยัตามรสนิยมท่ีแตกต่างกันของสามกษัตริย ์น าท่านเขา้ชมดา้นในพระ
ต าหนกัตา่งๆท่ีสลกัลวดลายศลิปะแบบโมกุลท่ีมีอิทธิพลจากศิลปะอินเดีย ผสมผสานกับศิลปะเปอรเ์ซีย แลว้น าขึน้สู่ระเบียง
ชั้นท่ีสองท่ีมีเฉลียงมุข ซึ่งสามารถมองเห็นชมทิวทัศน์ล  าน า้ยมุนาได ้ต่อมาน าชมห้องท่ีประทับของกษัตริย์ ,พระโอรส, 
พระธิดาและองคต์่างๆ แลว้น าชมพระต าหนัก มาซัมมัน บูร ์ช ท่ีมีเฉลียงมุขแปดเหล่ียม มีหน้าต่างเปิดกวา้ง ท่ีสามารถ
มองเห็นทชัมาฮาลได ้ในพระต าหนกันีเ้องท่ีเลา่กนัวา่ ชาหจ์าฮนั ถกูพระโอรส ออรงัเซบ จองจ าขงัไว ้7 ปี ในช่วงปลายรชักาล
จนสิน้พระชนม ์แลว้ก็น าชมลานสวนประดับ ดิวนัอีอาอ า ท่ีชัน้บนดา้นหนึ่งเคยเป็นท่ีประดิษฐานบัลลงักน์กยูงอันยิ่งใหญ่ 
(ปัจจบุนัอยู่ในประเทศอิหรา่น) และท่ีลานสวนประดบัแห่งนีเ้องท่ีพระเจา้ชาหจ์าฮัน ไดพ้บรกัครัง้แรกกับพระนางมมุตซั  ท่ีได้
น าสนิคา้เป็นสรอ้ยไขม่กุเขา้มาขายใหก้บันางในฮาเรม็ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า  
 ไดเ้วลาอนัสมควรน าท่านเดนิทางสูท่่าอากาศยานนานาชาตอิินทิรา คานธี 
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วันที ่6 กรุงเทพฯ (สนามบินดอนเมือง)  
01.30 น. น าท่านเดนิทางกลบัสู ่กรุงเทพฯ (ท่าอากาศยานดอนเมือง) ประเทศไทย เท่ียวบนิท่ี XW305  
07.10 น. เดนิทางกลบัถึงท่าอากาศยานดอนเมือง กรุงเทพฯ ประเทศไทย โดยสวสัดภิาพ 

 

อัตราค่าบริการ : PERFECT TIME IN KASHMIR  

อินเดีย แคชเมยีร ์เดลลี  6 วัน 4 คืน  (XW) 
ก าหนดการเดนิทาง 

ผู้ใหญ่พัก 2-3 
ท่าน 

ท่านละ 

เดก็อายุไม่เกิน 12 ปี  
(เสริมเตียง)  
ท่านละ 

เดก็อายุไม่เกิน 12 ปี 
(ไม่เสริมเตียง) 

ท่านละ 

พักเดีย่ว 
ท่านละ 

ไม่รวมต๋ัว 
ท่านละ 

วนัท่ี :  3 – 8 เม.ย. 63 25,900 25,900 25,900 3,900 17,400 

วนัท่ี :  10 – 15 เม.ย. 63 29,900 29,900 29,900 3,900 18,400 

วนัท่ี :  26 เม.ย. – 1 พ.ค. 63 25,900 25,900 25,900 3,900 17,400 

วนัท่ี :  1 – 6 พ.ค. 63 25,900 25,900 25,900 3,900 17,400 

วนัท่ี :  8 – 13 พ.ค. 63 25,900 25,900 25,900 3,900 17,400 

วนัท่ี :  29 พ.ค. – 3 มิ.ย. 63 25,900 25,900 25,900 3,900 17,400 

วนัท่ี :  12 – 17 มิ.ย. 63 25,900 25,900 25,900 3,900 17,400 

วนัท่ี :  26 มิ.ย. – 1 ก.ค. 63 25,900 25,900 25,900 3,900 17,400 

วนัท่ี :  10 – 15 ก.ค. 63 25,900 25,900 25,900 3,900 17,400 

วนัท่ี :  24 – 29 ก.ค. 63 25,900 25,900 25,900 3,900 17,400 

วนัท่ี :  7 – 12 ส.ค. 63 25,900 25,900 25,900 3,900 17,400 

วนัท่ี :  21 – 26 ส.ค. 63 25,900 25,900 25,900 3,900 17,400 

วนัท่ี :  4 – 9 ก.ย. 63 28,900 28,900 28,900 3,900 20,400 

วนัท่ี :  18 – 23 ก.ย. 63 28,900 28,900 28,900 3,900 20,400 

วนัท่ี :  2 – 7 ต.ค. 63 28,900 28,900 28,900 3,900 20,400 

วนัท่ี :  9 – 14 ต.ค. 63 28,900 28,900 28,900 3,900 20,400 

วนัท่ี :  18 – 23 ต.ค. 63 28,900 28,900 28,900 3,900 20,400 
 

ราคานี้ไม่รวมค่าวีซ่าอินเดีย ทา่นละ 1,800 บาท 
ราคานีไ้ม่รวมค่าทปิมัคคุเทศกท์อ้งถิ่นและคนขับรถ รวม 1,500 บาท/ทา่น/ทริป 
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 เงือ่นไขการใหบ้ริการ 
1.  ในกรณีท่ีลกูคา้ตอ้งการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจ้าหนา้ท่ีของบริษัทฯ 

ก่อนทกุครัง้ เพื่อเช็คขอ้มลูความถกูตอ้งของรายการทวัรร์วมทัง้ไฟลบ์ินและเวลานดัหมายทวัร ์
หากเกิดความผิดพลาด ทางบรษิัทไม่รบัผิดชอบใดๆ ทัง้สิน้ 

2.  การช าระคา่บรกิาร 
     2.1 กรุณาช าระมดัจ า ทา่นละ 100000.- บาท  
     2.2 กรุณาช าระคา่ทวัรส์ว่นท่ีเหลอื 25 วนัก่อนออกเดินทาง 
3.  การยกเลกิและคืนคา่ทวัรห์ลงัจากมีการจ่ายเงินมดัจ า 
    3.1 แจง้ยกเลกิก่อนเดินทาง 30 วนั คืนคา่ใชจ้่ายทัง้หมด 
    3.2 แจง้ยกเลกิก่อนเดินทาง 15 วนั เก็บคา่ใชจ้่าย ทา่นละ 100000 บาท 
    3.3 แจง้ยกเลกินอ้ยกวา่ 15 วนัก่อนเดินทาง ทางบรษิัทฯขอสงวนสทิธ์ิ เก็บคา้ใชจ้่ายทัง้หมด 

 

อัตราค่าบริการนีร้วม 
1.  คา่ตั๋วเครื่องบินไป-กลบั ชัน้ประหยดั 
2.  คา่โรงแรมท่ีพกัตามรายการท่ีระบุ (สองทา่นตอ่หนึ่งหอ้ง) 
3.  คา่เขา้ชมสถานท่ีตา่งๆ ตามรายการท่ีระบุ 
4.  คา่อาหารและเครื่องด่ืมตามรายการท่ีระบุ 
5.  คา่รถรบัสง่และระหวา่งน าเท่ียวตามรายการท่ีระบุ 
6.  คา่ประกนัอุบติัเหตคุุม้ครองในระหวา่งการเดินทาง คุม้ครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท 

คา่รกัษาพยาบาลกรณีเกิดอุบติัเหตวุงเงินทา่นละ 200,000 บาท ตามเงื่อนไขของกรมธรรม ์ 
 ** ลกูคา้ท่านใดสนใจซือ้ประกนัการเดนิทางส าหรบัครอบคลมุเร่ืองสขุภาพสามารถสอบถามขอ้มลู 
 เพิม่เตมิกบัทางเจา้หนา้ท่ีบรษัิทได ้** 
 - เบีย้ประกนัเริม่ตน้ 370 บาท [ระยะเวลา 5-7 วนั] 
 - เบีย้ประกนัเริม่ตน้ 430 บาท [ระยะเวลา 8-10 วนั]  
 ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัท่ีมีอายมุากกวา่ 16 หรือนอ้ยกวา่ 75 ปี   
 [รกัษาพยาบาล 2 ลา้น, รกัษาตอ่เน่ือง 2 แสน, เสียชีวติหรือเสียอวยัวะจากอบุตัเิหต ุ3 ลา้นบาท] 
 ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัท่ีมีอายนุอ้ยกวา่ 16 หรือมากกวา่ 75 ปี   
 [รกัษาพยาบาล 2 ลา้น, รกัษาตอ่เน่ือง 2 แสน, เสียชีวติหรือเสียอวยัวะจากอบุตัเิหต ุ1.5 ลา้นบาท] 

7.  รวมภาษีสนามบินทกุแหง่ + ภาษีน า้มนั  
8.  คา่ภาษีมลูคา่เพิ่ม 7% 
 

อัตราค่าบริการนีไ้ม่รวม 
1. กระเป๋าเดินทางน า้หนกัไม่เกิน 20 กิโลกรมั ท่านละ 1 ใบเท่านัน้ ถา้มีน า้หนกัเกินกว่าตามท่ี

สายการบินก าหนด ทา่นตอ้งช าระเอง 
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2. ค่าธรรมเนียมการยื่นขอวีซ่า Multiple อินเดียแบบออนไลน ์ใชเ้วลา 5 วนัท าการ ท่านละ 
10800 บาท  

3. คา่ท าหนงัสอืเดินทาง 
4. คา่ใชจ้่ายสว่นตวันอกเหนือจากรายการ เช่น คา่เครื่องด่ืม, คา่โทรศพัท,์ คา่ซกัรดีฯลฯ 
5. คา่อาหารท่ีไม่ไดร้ะบุไวใ้นรายการ 
6. คา่ทิปมคัคเุทศกท์อ้งถ่ินและคนขบัรถ รวม 1,500 บาท /ทา่น/ทรปิ 

 

หมายเหตุ 
1. บรษิัทฯ มีสิทธ์ิท่ีจะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทวัรนี์ ้เม่ือเกิดเหตุสดุวิสยัจนไม่

อาจแกไ้ขได ้
2. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่ร ับผิดชอบใดๆ เหตุการณ์ท่ีเกิดจากสายการบิน ภัยธรรมชาติ 

เหตกุารณไ์ม่สงบทางการเมือง, การประทว้ง, การนดัหยดุงาน, การก่อการจลาจล, อุบติัเหตุ, 
ความเจ็บป่วย, ความสญูหายหรอืเสยีหายของสมัภาระ ความลา่ชา้ เหตสุดุวิสยั อ่ืนๆ เป็นตน้ 

3. หากทา่นยกเลกิก่อนรายการทอ่งเท่ียวจะสิน้สดุลง ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านสละสิทธ์ิและจะ
ไม่รบัผิดชอบคา่บรกิารท่ีทา่นไดช้  าระไวแ้ลว้ไม่วา่กรณีใดๆ ทัง้สิน้ 

4. บรษิัทฯ จะไม่รบัผิดชอบตอ่การหา้มออกนอกประเทศ หรอื หา้มเขา้ประเทศ อนัเน่ืองมาจากมี
สิ่งผิดกฎหมาย หรอืเอกสารเดินทางไม่ถกูตอ้ง หรอื การถกูปฏิเสธในกรณีอ่ืนๆ 

5. รายการนีเ้ป็นเพียงขอ้เสนอท่ีตอ้งไดร้บัการยืนยนัจากบรษิัทฯ อีกครัง้หนึ่ง หลงัจากไดส้  ารองท่ี
นั่งบนเครื่อง และโรงแรมท่ีพกัในต่างประเทศเป็นท่ีเรียบรอ้ย แต่อย่างไรก็ตามรายการนีอ้าจ
เปลี่ยนแปลงไดต้ามความเหมาะสม 

6. ราคานีคิ้ดตามราคาตั๋วเครื่องบินในปัจจุบนั หากราคาตั๋วเครื่องบินปรบัสงูขึน้ บริษัทฯ สงวน
สทิธ์ิท่ีจะปรบัราคาตั๋วเครื่องบินตามสถานการณด์งักลา่ว 

7. กรณีเกิดความผิดพลาดจากตัวแทน หรือ หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง จนมีการยกเลิก ล่าช้า 
เปลี่ยนแปลง การบรกิารจากสายการบินบรษิัทฯขนสง่ หรือ หน่วยงานท่ีใหบ้ริการ บริษัทฯจะ
ด าเนินโดยสุดความสามารถท่ีจะจัดบริการทัวรอ่ื์นทดแทนให ้แต่จะไม่คืนเงินใหส้  าหรับ
คา่บรกิารนัน้ๆ 

8. มัคคุเทศก์ พนกังาน และตวัแทนของบริษัทฯ ไม่มีสิทธ์ิในการใหค้  าสญัญาใดๆ ทัง้สิน้แทน
บรษิัทฯ นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผูมี้อ  านาจของบรษิัทฯ ก ากบัเทา่นัน้ 

9. หากไม่สามารถไปเท่ียวในสถานท่ีท่ีระบุในโปรแกรมได ้อนัเน่ืองมาจากธรรมชาติ ความลา่ชา้ 
และความผิดพลาดจากทางสายการบิน จะไม่มีการคืนเงินใดๆทัง้สิน้ แต่ทัง้นีท้างบริษัทฯจะ
จัดหารายการเท่ียวสถานท่ีอ่ืนๆมาให้ โดยขอสงวนสิทธ์ิการจัดหานีโ้ดยไม่แจ้งให้ทราบ
ลว่งหนา้  
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10. ในกรณีท่ีลกูคา้ตอ้งออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจา้หนา้ท่ีของบริษัทฯ ก่อน
ทกุครัง้ มิเช่นนัน้ทางบรษิัทฯ จะไม่รบัผิดชอบคา่ใชจ้่ายใดๆ ทัง้สิน้  

 

ส าหรับผู้ทีมี่ความประสงคต์้องการขอยื่นวีซ่าอินเดีย Multiple แบบออนไลน ์
เอกสารในการย่ืนวีซ่าอินเดียส าหรับผู้ที่ถือพาสสปอรต์ไทย 

1. หนงัสอืเดินทาง (Passport) หนงัสอืเดินทาง ตอ้งมีหนา้เหลอืส  าหรบัประทบัวีซา่อย่างนอ้ย 2 หนา้ 
อายุใชง้านเหลือไม่นอ้ยกว่า 6 เดือน นบัจากวนัเดินทาง *กรุณาถอดปก Passport ก่อนส่ง
เอกสารบรษิัทจะไม่รบัผิดชอบในกรณีสญูหาย* 

2. รูปถ่าย รูปถ่ายสหีนา้ตรงขนาด 2x2 นิว้ พืน้หลงัสขีาวเท่านัน้ จ านวน 1 ใบ เป็นรูปท่ีถ่ายจากรา้น
ถ่ายรูปเทา่นัน้ รูป (หา้มสวมแวน่ตาหรอืเครื่องประดบั, ไม่ใสชุ่ดขา้ราชการหรอืเครื่องแบบใดๆ 
ไม่เป็นรูปสติก๊เกอรร์วมถึงหา้มใชรู้ปท่ีถ่ายเองและปริน้ทเ์อง) 

3. แบบฟอรม์ 
 

*** เอกสารการยื่นขอวีซา่อินเดียแบบออนไลน ์ 
สามารถรองรบัไฟลน์ามสกลุ JPG, PNG, PDF ขนาดไฟลไ์ม่เกิน 2MB 

!! สว่นไฟล ์WORD / EXCEL / TIFF / TIF ไม่รองรบั กรุณาแปลงเป็น PDF ก่อนได ้ 
ขอ้ความหรอืเนือ้หาตอ้งครบถว้นและมีความชดัเจนเทา่นัน้ *** 
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