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สงกรานต:์ 11 – 16 เมษายน 2565 

รายการท่องเทีย่ว 

วันแรก (1) 
เดนิทาง วนัจนัทร ์ที ่11 เมษายน 2565 

กรงุเทพฯ – เดลล ี(ประเทศอนิเดยี) 
- - D 

08.00 น.  คณะพรอ้มกนัทีส่นามบนิสวุรรณภมูิ ชั้น 4 ประตูทางเข้าที่ 9-10 แถว W สายการบินแอร์ อินเดีย (AI) โดยเจ้าหน้าที่

ของทางบริษัทฯ คอยต้อนรับและอ านวยความสะดวกให้กับทุกท่าน  

12.45 น.  เหริฟา้ สูเ่มอืงเดลล ี(New Delhi) ประเทศอนิเดยี (India) โดยสายการบนิแอร ์ อนิเดยี เทีย่วบนิที ่AI 333 

  * อยา่กลวัสายการบนิแขก ... มนัไมไ่ดแ้ยอ่ยา่งทีค่ดิคะ่ 

   (ใชเ้วลาในการเดนิทางประมาณ 4 ชัว่โมง)  ****บรกิารอาหารกลางวนับนเครือ่ง** 

 เวลาทีอ่นิเดยีชา้กวา่ประเทศไทย 1.30 ชัว่โมง 

15.30 น. ถึงท่าอากาศยานนานาชาติอินทิราคานธีร์ เมืองเดลลี(New Delhi) ตามเวลาท้องถิ่น ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง

และตรวจรับสัมภาระเรียบร้อยแล้ว  

จากนั้น น าทุกท่านเข้าเดินทางเข้าสู่ตัวเมือง กรุงนิวเดลี มีฉายาว่า นคร 7 ราชธานี เพราะกรุงนิวเดลีได้เป้นเมืองหลวงของ

อินเดียมาถึง 7 ครั้ง 7 หน กรุงนิวเดลีเคยเป็นศูนย์กลางอ านาจปกครองของอินเดียตลอดเวลานานกว่า 3,000 ปี นั่ง

รถผ่าน ชมเมืองเดลี ใหม่เป็นเมืองทันสมัยที่โอ่อ่างดงามด้วยสถาปัตยกรรมของยุคอาณานิคม มีถนนสายใหญ่

ขีส่โนวโ์มบิลทีห่บุเขา

กุลมาร ์

 "แคชเมยีร"์ ชมทุง่ทวิลปิสดุอลงัการ พกับา้นเรอืแสนโรแมนตกิ ! 
หนึง่ในเมอืงทีน่า่เทีย่วดนิแดนทางตอนเหนอืของอนิเดยีในวงลอ้มของสองวฒันธรรม อนิเดยี
และปากีสถาน มงกุฎ เพชรแห่งอินเดียที่สวยที่สุด  จนได้รบัการกล่าวขานให้เป็น 
"สวติเซอรแ์ลนดแ์หง่เอเชยี"  

จุดเด่นของรายการทัวร์ …. KASHMIR …สวรรค์บนดินเหนือแดนภารตะ 
❤ บนิตรง โดยสายการบนิแหง่ชาต ิAIR INDIA 

❤ บรกิาร รถ Toyota Innova ทีแ่คชเมยีร ์สะดวก ปลอดภัย  

❤ เทีย่วทกุพิกดัไฮไลท์ ศรนีาคา พาฮาลแกม กลุมารค์ โซนามารค์ 

❤ นอนโรงแรมบนยอดเขาหิมาลยั 1 คนื 

❤ นอนโรงแรมบ้านเรือ เพือ่ยอ้นอดตียุควคิตอเรยี ราชนิแีหง่องักฤษ  

❤ ลอ่งเรือซคิารา่ลอ่งทะเลสาบดาล ชอ้ปปิง้ถิน่ผา้พาสมนิา่กลางทะเลสาบ 

❤ ขี่มา้ ณ หบุเขา พาฮาลแกม โลเคชัน่ยอดนยิมภาพยนตรข์องชาวอนิเดีย 

❤ ชมทุง่ดอกทวิลปิอลงัการงานสรา้ง ของแคชเมียรไ์ดช้ือ่วา่ใหญ่ตดิอนัดบั 1 ของเอเชยี-

แปซิฟกิ และเปน็สญัลักษณก์ารท่องเที่ยวอกีแหง่หนึง่ของแคชเมยีร์ 

❤เที่ยวไม่เหนื่อย..อาหารดี มีอาหารไทยทกุมือ้..โรงแรมด.ี..ใชร้ถโตโยต้าอโินวา 
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กว้างขวาง ปลูกต้นไม้ประดับอย่างสวยงาม ผังเมืองและอาคารต่างๆ ล้วนใหญ่โตสมฐานะการเป็นเมืองเอกเมืองหนึ่ง

ของประเทศในเครือจักรภพ เดลีใหม่ ชม “ประตูอินเดีย” (Indian Gate) ที่สร้างขึ้นเลียนแบบประตูชัยของปารีส เพื่อ

เป็นที่ร าลึกถึงทหารอินเดียที่เสียชีวิตในสงครามโลกครั้งที่ 1 

 ชม ตึกอาคารรัฐสภาอินเดีย ถือเป็นสถานที่ส าคัญของกรุงนิวเดลี ซึ่งปัจจุบัน อาคารหอป ระชุมกลางใช้เป็นที่ประชุม
สภาร่วม การประชุมครั้งแรกภายหลังการเลือกตั้งทั่วไป และการเปิดประชุมสมัยแรกของทุกปี จะกระท าที่อาคารนี้ 

โดยประธานาธิบดีจะกล่าวสุนทรพจน์ต่อสภาทั้งสอง  

 

 

 

 

 

 

 

ค่ า  บริการอาหารค่ า ณ ห้องอาหารของโรงแรม อิสระพักผ่อนตามอัธยาศัย 

ทีพ่กั ณ Pride Plaza Hotel Aero Cityหรอืเทยีบเทา่  

 

วนัทีส่อง  (2) 
เดนิทาง วนัองัคาร ที ่12 เมษายน 2565 

เดลล ี– (แคชเมยีร)์ ศรนีาคา (แคชเมยีร)์ 
B L D 

06.00 น.  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  

08.00 น.  น าท่านเดินทางไปสนามบินภายในประเทศ เพื่อเดินทางสู่ แคชเมียร์  

10.15 น.   เหริฟา้สู ่เมืองศรนีาคา (Srinagar) เมืองหลวงของแคว้นจามมู (Jammu) และ แคชเมียร์ (Kashmir) โดยสายการ

บิน แอร์ อินเดีย  เที่ยวบินที่ AI 825  (ใช้เวลาบินประมาณ 1.30 ชั่วโมง ) 

11.45 น.  เดินทางถึงสนามบิน ศรีนาคา (Srinagar) ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและพร้อมรับสัมภาระ สนามบินศรีนาคาร์เป็น

สนามบินเล็กๆ “แคชเมียร์” IF WE CAN ดินแดนสวิตเซอร์แลนด์แห่งเอเชีย แคชเมียร์คือรัฐที่ตั้งอยู่ทางตอนเหนือสุด

ของประเทศอินเดีย เป็นดินแดนกลางเทือกเขาหิมาลัยที่มีธรรมชาติสวยงาม 

จากนั้น  น าท่านเดินทางสู่เมืองศรีนาคา โดยรถโตโยต้า อีโนวา (4-5คน /1 คัน)เนื่องจากแคชเมียร์พื้นเป็นภูเขาและถนนเส้น

เล็กแคบดังนั้นเราใช้รถเล็กจะสะดวกในการเดินทางท่องเที่ยวแคชเมียร์มาก 

  “เมืองศรีนาคาร์” เมืองหลวงของแคชเมียร์ ตั้งอยู่ใจกลางหุบเขาแคชเมียร์ที่ระดับความสูง 1,730 เมตร  

  แคชเมียร์เป็นอีกรัฐหนึ่งที่ได้รับฉายาว่า “สวิตเซอร์แลนด์แห่งเอเชีย” 
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เที่ยง  บริการอาหารกลางวัน  ณ ร้านอาหารพื้นเมือง  

บ่าย น าทา่นเดนิทางไป สวนโมกลุ (Mughal Gardens) สวนโมกุล แบ่งออกเป็น 3 ส่วน ตามแบบ ชาวเปอร์เซีย คือ ล าธาร 

สระน้ า และ แปลงดอกไม้นานาพันธุ์หลายหลายส ีสวยงาม  แล้วยังมี ลานน้ าพุ ที่ทอดยาว จาก ที่ต่ า ขึ้นที่ สูง หันหน้า

สู่ทะเลสาบ ดาล  สวนสวรรค์แห่งดอกไม้ ช่วงเดือนมีนาคมถึงเมษายน ดอกไม้เมืองหนาวออกดอกชูช่ออย่างสวยงาม 

สวนโมกุล ได้แบ่งออกเป็นส่วนๆ 3 ส่วน ซึ่งภายในสวนมีการประดับตกแตง่ในแบบสไตล์สวนเปอร์เซีย ซึ่งประกอบไป

ด้วย สระน้ า ล าธารและแปลงไม้ดอก 

 ชม สวนชาลิมาร ์(Shalimar Garden) สวนแห่งความรักที่สร้างโดย “จักรพรรดิจาฮันจีร์แห่งราชวงศ์โมกุล” เพื่อมอบ

แด่พระมเหสีเนอร์เจฮัน ผู้ทรงเป็นที่รัก และยังเป็นที่ประทับในช่วงฤดูร้อนสมัยนั้นอีกด้วย สวนนี้กว้าง 539 เมตร ยาว 

182 เมตร มีพื้นที่ส าหรับกษัตริย์และเชื้อพระวงศ์ และมีบันไดทอดผ่านให้เดินไปยังเนินด้านบนซึ่งเป็นที่ตั้งของน้ าพุ  

ซึ่งเป็นสวนขนาดใหญ่ที่สดุแหง่หนึ่งในแคชเมียร์ ที่มีไฮไลต์เป็น ต้นเมเปิลอายุกว่า 400 ปี ต้นปอปลาร์ ต้นทิวลิป และ

ดอกไม้นานาชนิดตามฤดูกาล    

 ชมสวนนิชาท (Nishat) เป็นเป็นสวนที่ใหญ่ที่สุด ที่มีต้นเมเปิลอายุกว่า 400 ปี การตกแต่งสวนก็คล้ายๆ กัน มีลาน

น้ าพุทอดยาวจนถึงพระที่นั่งชั้นใน แต่ที่พิเศษกว่าคือสวนทั้งหมดนั้นสร้างขึ้นบนลานที่ยกสูงขึ้น หันหน้าออกสู่

ทะเลสาบดาล 

 เข้าชมทุ่งทิวลิป ชมทุ่งดอกทวิลปิอลงัการงานสรา้ง Indira Gandhi Memorial Tulip Garden หรือ สวนทิวลิปร าลึก

อินทิรา คานธี คือ สวนทิวลิปที่ได้รับการยอมรับว่ามีขนาดใหญ่ที่สุดในทวีปเอเชีย ณ ระดับความสูง 5,600 ฟุต โดย

สวนแห่งนี้มีพื้นที่ประมาณ 93.75ไรส่วนทวิลปิใหญท่ีส่ดุในเอเชยีในเดอืนเมษายนของทกุป ีแคชเมียร์จะมีการจัดงาน

เทศกาลดอกทิวลิปบาน สวนทิวลิปขนาดใหญ่ของแคชเมียร์ได้ชื่อว่าใหญ่ติดอันดับ 1 ของเอเชีย-แปซิฟิก และเป็น

สัญลักษณ์การท่องเที่ยวอีกแห่งหนึ่งของแคชเมียร์ ดอกทิวลิป...ที่นี่มีเยอะมากมายและมี สารพัดสีสารพัดพันธุ์บานชู

ช่อรอให้นักท่องเที่ยวเข้ามาชม ดอกทิวลิปจะเริ่มบานตั้งแต่ปลายเดือนมีนาคมและบานจนถึงประมาณกลางเดือน

เมษายน ของทกุๆป ีถือเป็นผลงานชิ้นยอดของเมืองศรีนาคาทีร่ังสรรค์มาให้นกัท่องเที่ยว…...อิสระให้ท่านถ่ายรูปเปน็

ที่ระลึกจนถึงเวลานัดหมาย  
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ค่ า     บริการอาหารเย็น ณ โรงแรมบ้านเรือ...อิสระหลังอาหาร สนุกสนานกับการช้อปปิ้งสิ้นค้าเพื้อนเมือง ที่จะมีพ่อค้า

ชาวแคชเมียร์พายเรือมาขายให้ถึงที่ เลย อาทิ ผ้าพาศมิน่า ,เปเปอร์มาเช่,สร้อยคอ,ก าไร,และเครื่องเงินต่างๆ 

มากมาย ...ให้ทุกท่านใช้ความสามารถพิเศษให้เต็มที่กันเลยค่ะ อิสระพักผ่อนตามอัธยาศัย 

    ทีพ่กัโรงแรมเรอื DELUXE HOUSE BOAT  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วนัทีส่าม (3) 
วนัพธุ ที ่13 เมษายน 2565 

 (แคชเมยีร)์ ศรนีาคา พาฮาลแกม – ศรนีาคา 
B L D 

07.00 น.  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  

08.00 น.  ขบวนรถโตโยต้าอีโนวา (4-5 ท่าน/คัน) ออกเดินทางจากศรีนาคาสู่หมู่บ้านพาฮาแกม หรือ หมู่บ้านหุบเขาแกะ 

หมู่บ้านที่อยู่บนที่มีความสูง 2,130 เมตร เหนือระดับน้ าทะเล (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3 ชั่วโมง) เป็นสถานที่มี

ชื่อเสียงที่สุดของอุตสาหกรรมภาพยนตร์ของอินเดีย… ระหว่างทางชมแวะถ่ายรูปกับทุ่งมัสตาร์ด Mustard  ทุ่ง

ดอกไม้สีเหลืองอร่าม  ดอกมัสตาร์ด หรือ เครื่องปรุงแต่งรสอาหารมานานหลายพันปีแล้ว มีถิ่นก าเนิดอยู่ที่แถบยูเรเซีย 

และเมดิเตอร์เรเนียน เพราะมัสตาร์ดเป็นพืชเมืองหนาว ดังนั้น จึงเติบโตได้ดีในโซนยุโรปและในเอเชีย… 

ระหว่างทาง  สองข้างทางท่านจะผ่านพบวิถีชีวิตของชาวแคชเมียร์ที่หลากหลายเช่นหมู่บ้านที่ท าครกหินหมู่บ้านที่ท าไม้ 
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 แบดส าหรับกีฬาคลิกเก็ต ที่เราจะพบเห็นชาวแคชเมียร์เล่น กีฬาประเภทนี้ได้ตามสนามทั่วไปไม้แบดนี้ท ามาจากต้น

หลิว(Willow Tree) ซึ่งพบเห็นได้ทั่วไปทั้งในและนอกเมืองแต่จะพบเห็นได้มากนอกจากนี้จะได้เห็นทุ่งโล่งๆ ซึ่งในฤดู

ใบไม้ร่วงประมาณเดือนตุลาคมท้องทุ่งแห่งนี้เป็นแหล่งปลูกหญ้าฝรั้นหรือ Saffron ที่ใหญ่ที่สุด ลักษณะดอกจะเป็นสี

ม่วง ว่ากันว่าเกสรของหญ้า ฝรั้นมีสรรพคุณในการช่วยลดคลอเรสเตอรอลได้ดี  ตลอดสองข้างทางชมทิวทัศน์ที่

สวยงาม 

เที่ยง  บริการอาหารกลางวัน  ณ ร้านอาหารพื้นเมือง/โรงแรม  ณ หุบเขาพาฮาลแกม  

บ่าย ไฮไลท์พิเศษ....น าท่านขี่ม้าชมทัศนียภาพหุบเขาพาฮาลแกม (ไม่รวมทิป 300 รูปี/ต่อม้า) ชมเมืองพาฮาลแกม 

(Pahalgam) ค าว่าพาฮาลแกม หมายถึงหมู่บ้านของคนเล้ียงแกะ (Village of Shepherds) หรือหุบเขาแกะ และด้วย

ทัศนียภาพอันงดงามจนน่าทึ่งของพาฮาลแกม....ดินแดนแห่งนี้ได้รับความสนใจจากนักสร้างภาพยนตร์ จนกลายเป็น

สถานที่มีช่ือเสียง ที่สุดของอุตสาหกรรมภาพยนตร์ของอินเดีย…. 

 อิสระชม เมืองพาฮาลแกม (Pahalgam) ดินแดนสรวงสวรรค์ของแคชเมียร์ นักท่องเที่ยวจากทั่วสารทิศตา่งยกย่องให้ 

ดินแดนแห่งนี้เป็นสถานที่ที่สวยที่สุดในโลก ....จนถึงเวลานัดหมาย 

16.00 น. จากนัน้น าเดนิทางกลับเมืองศรีนาคา ตามเส้นเดิม  
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ระหว่างทาง ผ่านชมสวนแอปเปิ้ลดอกไม้มากมาย “แอปเปิ้ล แคชเมียร์” ระหว่างเส้นทางไปเมืองท่องเที่ยวก้องโลกอย่างพาฮาลแก

มกุลมาร์คและโซนามาร์ค ซึ่งทั้ง 3 เมือง ต่างถูกใช้เป็นสถานที่ถ่ายท าภาพยนตร์และสารคดีมาแล้วนับไม่ถ้วน ไม่ว่า

จะเป็นในส่วนของอินเดียเอง หรือต่างประเทศก็ตามเส้นทางนี้จะมีสวนแอปเปิ้ลและสวนผลไม้เยอะมากและจะได้เห็น

และได้สัมผัสต้นวอลนัทต้นใหญ่ที่มีอยู่ทั่วไปทั้งในจุดที่รถวิ่งผ่านและจุดที่พวกเราลงไปเที่ยวชม 

19.00 น. บริการอาหารเย็น ณ โรงแรม อิสระพักผ่อนตามอัธยาศัย 

ทีพ่กั ณ บา้นเรอื (เมอืงศรนีาคา)  หรอืเทยีบเทา่  

 

วนัทีส่ี ่(4) 
วนัพฤหสับด ีที ่14 เมษายน 2565 

 (แคชเมยีร)์ ศรนีาคา- กุลมารค์ – ศรนีาคา 
B L D 

07.00 น.  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหาร บ้านเรือ 

ออกเดินทางโดยรถโตโยต้าอีโนวาสู่กุลมาร์ค (Gulmarg) (คันละ 4-5 ท่าน)ใช้เวลาเดินทาง 2.30 -3 ชั่วโมง  

“กุลมาร์ค” (Gulmarg) ทุ่งหญ้าดอกไม้และลานหิมะแห่งแคชเมียร์ แดนทุ่งหญ้าของดอกไม้ (Meadow of Flower) 

เป็นทุ่งหญ้าที่เต็มไปด้วยดอกไม้ป่าตามฤดูกาล และในปัจจุบันยังเป็นสถานที่ตั้งของสนามกอล์ฟ 18 หลุมที่สูงที่สุดใน

โลก (3,000 เมตรจากระดับน้ าทะเล) และมีสถานที่เล่นสกีในฤดูหนาวด้วย  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตลอดเส้นทางสู่กุลมาร์คจะผ่านทุ่งนาข้าว หมู่บ้านชาวพื้นเมือง ฝูงแกะตามภูเขา และเทือกเขาหิมะสลับซับซ้อน

สวยงาม ชาวแคชเมียร์กล่าวขานว่าทุ่งหญ้าแห่งดอกไม้ เป็นเส้นทางที่มุ่งสู่ชายแดนปากีสถาน กุลมาร์คเป็นแหล่ง
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ท่องเที่ยวในฤดูหนาว มีระดับความสูง 2,730 เมตร จากระดับน้ าทะเล   ในช่วงฤดูร้อนที่นี่จะเป็นที่ตั้งของสนามกอล์ฟ

ที่สูงที่สุดในโลก โดยรอบท่านจะได้พบเห็นกระท่อมรูปทรงแบบในเทพนิยาย และมีป่าสนเป็นฉากหลัง  ที่นี่ยังสถาน

เป็นที่ถ่ายท าภาพยนตร์อีกด้วย…… 

เที่ยง  บริการอาหารกลางวัน  ณ ร้านอาหารพื้นเมือง/โรงแรม  ณ หุบกุลมาร์ค  

13.00 น น าท่านขึ้นเคเบิลคาร์เฟส 1 (กระเช้าลอยฟ้าหรือกอนโดลา ราคารวมในทัวร์เฟส 1)ไปจนถึง ยอดเขากุลมาร์ค 

“Gulmarg Hill”  ระหว่างทางขึ้นสู่ยอดเขากุลมาร์ค ก็คือวิวสวยสุดทั้ง หมู่บ้านยิปซี หมู่บ้านคนท้องถิ่น มองลงไป

ด้านล่างก็จะเห็นต้นสน หิมะ ทิวเขาของเทือกเขาหิมาลัย พอลงจากกระเช้าก็จะเจอลานหิมะขนาดใหญ่ ก็ฟินกับการ

ถ่ายรูปกันไป ยอดเขากุลมาร์คภูเขาซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของเทือกเขาหิมาลัยที่ปกคลุมด้วยหิมะสวยงามในทุกทิศทาง ... 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

เมื่อถงึ....บนยอดเขากลุมาร์ค.... สถานที่ที่เล่นสกีซึ่งมีเพียงไม่กี่แห่งในอินเดีย นักท่องเที่ยวจึงนิยมมาเที่ยวกันในช่วง

ฤดูหนาว…อิสระให้ท่านถ่ายรูปกับทิวทัศน์หรือ สนุกสนานกับกิจกรรมนั่งเล่ือนหิมะหรือสกีได้ระหว่างฤดูใบไม้ผลิ 

มี.ค.- เม.ย.ตามอัธยาศัย จนถึงเวลานัดหมายน าท่านเดินทางกลับสู่เมืองศรีนาคาตามเส้นทางเดิม........ 

กิจกรรมแนะน า ไม่รวมในรายการทัวร์ สอบถามรายละเอียดและราคาจากหัวหน้าทัวร์หรือไกด์ท้องถิ่น  

***นั่งสเลส (มีคนลาก) (ประมาณ500-800 รูปี /ต่อท่าน นั่งประมาณ 1 ชม.  

***สโนว์โมบิล (มีคนขับ) ประมาณ 20 นาที 1,500-3,000 รูปี/ต่อคัน  

***กระเช้าขึ้นเฟส 2 คือจาก Kungdoor ถึงยอด Aparwath (ไป-กลับ 950-1000 รูปี) ถ้าท้องฟ้าเปิดไม่มีหมอกจัด 

ท่านได้ถ่ายรูปกับทิวทัศน์ภูเขา รวมถึงยอดเขา K2 ที่สูงเป็นอันดับสองอยู่ในประเทศปากีสถาน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16.00 น. จากนัน้น าเดนิทางกลับเมืองศรีนาคา ตามเส้นเดิม  

ถึงศรีนาคา  น าทา่นลอ่งเรอืสคิารา (เรอืพายแบบแคชเมียร์) ในทะเลสาบดาล ชมทัศนียภาพของเทือกเขาที่ล้อมรอบทะเลสาบดาล 

ชมสวนผักลอยน้ า วิถีชีวิตชาวบ้านที่น่ารักริมน้ าเป็นเอกลักษณ์อย่างหนึ่งของแคชเมียร์ชมความงดงามทะเลสาบน้ า
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จืดชื่นชมทัศนียภาพของเทือกเขาหิมะที่ล้อมรอบ  ...สนุกสนานกลางทะเลสาบเลือกซื้อสินค้าพื้นเมืองของพ่อค้าชาว

แคชเมียร์ที่น าของมาขายให้ท่านได้เลือกซื้อในราคาตามความสามารถของท่านในการต่อรอง... (ใช้เวลาในการ

ล่องเรือประมาณ 1 ชม.) 

 ได้เวลาสมควรพายเรือกลับที่พัก ..... 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

19.00 น. บริการอาหารเย็น ณ โรงแรม อิสระพักผ่อนตามอัธยาศัย 

ทีพ่กั ณ บา้นเรอื (เมอืงศรนีาคา)  หรอืเทยีบเทา่  

วนัทีห่า้ (5) 
วนัพฤหสับด ีที ่15 เมษายน 2565 

(แคชเมยีร)์ ศรนีาคา-เดลล ี
B L D 

07.00 น.   บริการอาหารเช้า ณ โรงแรมบ้านเรือ 

08.30 น.  จากนั้นน าท่านเดินทางสู่สนามบินภายในประเทศเพื่อเดินทางกลับสู่ เมืองเดลลี (New Delhi)  

10.30 น. เหิรฟ้าสู่เมืองเดลลี (New Delhi) โดยสายการบินแอร์ อินเดีย เที่ยวบินที่ AI826 

12.25 น. ถึง เมืองเดลลี (New Delhi) ตรวจรับผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและพร้อมรับสัมภาระ 

 (ใชเ้วลาบนิประมาณ 1.30 ชัว่โมงเครือ่งจอดทีจ่มัม ู30 นาทไีมต่อ้งลงจากเครือ่ง) (มบีรกิารอาหารบนเครือ่ง) 

13.30 น. บริการอาหารกลางวัน แบบกล่อง เพื่อความสะดวกในการเช็คอินที่สนามบิน 

จากนั้น  น าท่านชม Qutab Minar ซึ่งเป็นหอคอยสุเหร่าที่สูงที่สุดในโลกเป็นตัวอย่างที่น่าทึ่งของสถาปัตยกรรมอินโด – 

อิสลามยุคแรก มันถูกสร้างขึ้นในปี 1206 แต่เหตุผลยังคงเป็นปริศนา บางคนเชื่อว่ามันถูกสร้างขึ้นเพื่อแสดงถึงชัย

ชนะและจุดเริ่มต้นของการปกครองของชาวมุสลิมในอินเดียในขณะที่คนอื่นบอกว่ามันเคยถูกเรียกว่าผู้ศรัทธาที่จะ

สวดมนต์ หอคอยแห่งนี้ มีเรื่องราวที่แตกต่างกันห้าเรื่องและมีการแกะสลักและบทกวีที่ซับซ้อนจากอัลกุรอาน 

นอกจากนี้ยังมีอนุสรณ์สถานทางประวัติศาสตร์อื่น ๆ 
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จากนัน้ น าท่านชอ้ปป้ิงของที่ระลึกที่ตลาดจนัปาท Janpath Market  สวรรคนั์กชอ้ปแดนภารตะ  อนัมีช ือ่เสียง
แหล่งชอปป้ิงกลางเมอืง ยา่นการคา้แห่งนีก้อ่ตัง้มาพรอ้มๆ การเร ิม่ตน้ตัง้เมอืงหลวงใหม่ของประเทศอนิเดยีในปี 1931 
วนันีเ้ป็นจดุทีนิ่ยมมากทีส่ดุบนถนนสายนี ้กลายเป็นสวรรคส์ าหรบันักทอ่งเทีย่วทีนิ่ยมชมชอบสนิคา้ เสือ้ผา้นานาชนิด
สไตลอ์ินเดีย เสน้ทางทอดยาว 1.5 กโิลเมตรลว้นแลว้แต่อดัแน่นไปดว้ยรา้นคา้เล็กๆนอ้ยๆ รา้นใหญ่ภายในตวัตึก 
สนิคา้แบกกบัดนิสองขา้งทาง ตัง้แต่เสือ้ผา้ปัก งานหตัถกรรมไม ้โคมไฟ ทองเหลอืง ผา้ปักลูกปัด “jootis” รองเทา้
ปลายแหลมดา้นหนา้ ก าไลขอ้มือและขอ้เทา้ ส่าหร ีผา้ปูทีน่อน ปลอกหมอน สสีนัแสบตา สวรรคนั์กชอ้ปแห่งนีย้งัมี
สนิคา้อกีสารพนัเกนิสาธยาย..อสิระตอ่รองสิน้คา้ตามความสามารถเฉพาะตวันะคะ่ 

ค่ า  บริการอาหารค่ า ณ ห้องอาหารของโรงแรม อิสระพักผ่อนตามอัธยาศัย 

ทีพ่กั ณ Pride Plaza Hotel Aero Cityหรอืเทยีบเทา่  

 

วนัทีห่ก (6) เดลล ี– กรงุเทพฯ B - - 

 อาหารเชา้  รบัอาหารเชา้แบบกลอ่ง จากโรงแรม 

04.00 น. น าทา่นเดนิทางสูท่า่อากาศยานนานาชาตอินิทริา คานธี      

06.00 น.   ออกเดนิทางสูก่รงุเทพ ฯ โดยสายการบนิ แอร ์อนิเดยี  เทีย่วบนิที ่AI 332  (บรกิารอาหารกลางวนับนเครือ่ง) 

11.35 น.       ถึง...ทา่อากาศสวุรรณภมูโิดยสวัสดิภาพ…….. 

 

 
 

หมายเหต ุ:  

1. เวลาที่ปรากฏในโปรแกรมกบัการปฏิบตัิจริงอาจแตกตา่งกันเล็กน้อย ขอให้ทา่นรับทราบค าแนะน าการเปล่ียนแปลงการนัด หมาย

เวลาในการท ากิจกรรมอีกครั้งจากหัวหน้าทัวร ์ 

2. บริษัทอาจท าการเปล่ียนแปลงรายการ ได้ตามความจ าเป็นและเหมาะสม แต่จะยึดผลประโยชนข์องลูกคา้เป็นส าคัญ ทั้งนี ้ขึ้นอยู่กบั

สภาวะของสายการบิน โรงแรมที่พัก ภูมิอากาศ ภัยธรรมชาต ิการนัดหยุดงานฯลฯ ตลอดจนสภาวะทาง เศรษฐกจิและสถานการณ์

ทางการเมืองภายใน อันเป็นสาเหตุให้ต้องเล่ือนการเดินทางหรือไม่สามารถจัดพาคณะท่องเที่ยวได้ตามรายการ  
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อตัราคา่บรกิาร  (PRO: AMEZING KASHMIR 6D5N) เนือ่งจากเปน็ตัว๋ราคาพเิศษจงึไมส่ามารถ REFUND ได ้

ต ัว๋เครือ่งบนิเป็นราคากรุป๊ไป-กลบั ตามวนัและเวลาทีก่ าหนดในรายการเทา่น ัน้  
 

ก าหนดวนัเดนิทาง 

อตัราคา่ใชจ้า่ยหมายเหต:ุ   
ผูใ้หญ ่(12 ปี ข ึน้ไป)เดนิทางต ัง้แต ่16 ทา่นขึน้ไป 

ผูใ้หญพ่กั 2 ทา่น (พกัหอ้งละ 2-3 ทา่น) พกัเดีย่วเพิม่ 

11-16  เมษายน 2565 39,900.- 7,200.- 

 “ราคาทัวร์ส าหรับลูกคา้ทีถ่ือพาสปอร์ตไทยเท่านั้น” 

แพก็เกจนีร้วม 

 ค่าที่พักโรงแรมระดับมาตรฐาน (พักห้องละ 2-3 ท่าน 

 ค่าต๋ัวเครื่องบินไป-กลับ ชั้นประหยัด (Economy Class),ค่าภาษีสนามบินทุกแห่ง 

 หัวหน้าทัวร์ไทย จากประเทศไทยดูแลตลอดเส้นทาง ตามระบุในรายการ 

 ค่าที่พักโรงแรมระดับ4 ดาวที่เดลลี /ที่แคชเมียร์/ (พักห้องละ 2-3 ท่าน) ตามระบุในรายการ 

ในกรณีต้องการพัก 1 ท่านต่อห้อง ต้องช าระค่าพักเดี่ยวเพ่ิมตามราคาที่ก าหนด) 

 ค่าอาหารและเครื่องดื่มที่ระบุไว้ในรายการ 

 ค่าเข้าชมสถานที่ที่ระบุไว้ในรายการ 

 ค่าขี่ม้าที่หุบเขาพาฮาลแกม (ไม่รวมทิปคนจูงม้าตัวละ 300 รูปี) (กรณีท่านไม่ขี่ม้าไม่คืนเงินในทุกกรณี) 

 ค่าที่พักบนเรือ (Houseboat) ที่ศรีนาคาระดับดีลักซ์ (พักห้องละ 2 ท่าน) ตามระบุในรายการ 

 ค่ารถโค้ชปรับอากาศในเดลี /รถโตโยต้า อีโนว่าในแคชเมียร์ 

 ค่าอาหารทุกมื้อตามระบุ/ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆ/ 

 เคเบิ้ลคาร์เฟส 1 ที่หุบเขากุลมาร์ค 

 ประกันภัยในการเดินทางในกรณีที่เสียชีวิตเนื่องจากอุบัติเหตุ จะคุ้มครองเป็นจ านวนเงิน 2 ,000,000 บาท 

ค่ารักษาพยาบาล 2 ล้านบาท (คุ้มครอง ผู้เอาประกันภัย อายุระหว่าง 6-75 ปี ในกรณีที่ผู้เอาประกันภัยอายุ

ต่ ากว่า 6 ปี หรือ ระหว่าง 76 ปีขึ้นไปจะมีเบี้ยประกันคุ้มครอง 50 % ของจ านวนเงินเอาประกันภัย ทั้งนี้

ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของกรมธรรม์ / ส่วนในกรณี ผู้เอาประกันภัยอายุสูงกว่า 85 ปี ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์

ในการคุ้มครอง) วงเงินคุ้มครองอาหารเป็นพิษ (โดยแพทย์จะต้องระบุในใบรับรองแพทย์ว่า อาหารเป็นพิษ

เท่านั้น) โดยบริษัทประกันภัยไทยวิวิวัฒน์ จ ากัดมหาชน แต่ทั้งนี้ย่อมอยู่ในข้อจ ากัดที่มีการตกลงไว้กับ

บริษัทประกันชีวิต 

วนัเดนิทาง 
ผูใ้หญ่พกัหอ้ง  
2-3 ท่าน 

พกัหอ้งเดีย่ว 
จา่ยเพิม่ 

11 - 16 เมษายน 2562 39,900.- 8,500.- 
*ผูใ้หญ ่(12 ปี ขึน้ไป) เน่ืองจากเป็นราคาตั๋วกรุป๊หรอืเป็นราคาโปรโมช ัน่ จงึไม่มรีาคาส าหรบัเด็ก 

บรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการออกทวัรก์รณีมผีูเ้ดนิทางไม่ 12-20   ทา่น หรอืปรบัเปลืย่นราคาหรอืตามทีไ่ดต้กลงกบัทางบรษิทัฯ 
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 ค่าวีซ่าอินเดีย (ฟรีส าหรับหนังสือเดินทางไทย) 

 รวมค่าตรวจ RT-PCR ขากลับก่อนขึ้นเครื่องจาก เดลี-สุวรรณภูมิ 

 รวม Package Test and Go ครั้งแรก 1 คืน 

 @ แพค็เกจTest & Go โรงแรม เอ-วัน กรุงเทพ (A-ONE Bangkok Hotel) Superior Room (32 ตร.ม.) 

 รายละเอยีดแพค็เกจ 

 อาหาร 1 ม้ือ 

 การทดสอบ COVID-19 (RT-PCR) 1  ครั้ง 

 บริการรบัจากสนามบินไปยงัโรงแรม 

 Wi-Fi ความเรว็สูง 

 ส่วนลด 15% ส าหรับรูมเซอร์วิสและบรกิารซักรดี 

 หน้ากากอนามัย เจลแอลกอฮอล์ 

แพก็เกจนีไ้มร่วม 

 ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ ชั้นประหยัด (Economy Class),ค่าภาษีสนามบินทุกแห่ง 

 ภาษีมูลค่าเพ่ิม 7% และ ภาษีหัก ณ ทีจ่่าย 3% 

  ค่าระวางน้ าหนักกระเป๋าไม่เกิน23 ก.ก.ต่อใบ/กระเป๋าถือขึ้นเครื่อง(Hand carry)น้ าหนักต้องไม่เกิน7 ก.ก. 1ใบ 

  ค่าวีซ่าอินเดีย (ฟรีส าหรับหนังสือเดินทางไทย) 

 ค่าอาหารและเครื่องดื่มทีไ่ม่ได้ระบุไว้ในรายการ เช่น ค่าซักรีด โทรศัพท์  คา่มินิบาร์ ฯลฯ 

 ค่าบริการและค่าใช้จา่ยส่วนตัวที่ไม่ระบุไว้ในรายการ  

 ค่าใช้จ่ายส่วนตัว หรือ ค่าใช้จ่ายอื่น ทีไ่ม่ได้ระบุไวใ้นโปรแกรม 

 ค่าท าหนังสือเดินทางไทย  

 ค่าอาหารและเครื่องดื่มทีไ่ม่ได้ระบุไว้ในรายการ  

 ค่าใช้จ่ายต่างๆอันสืบเนื่องมาจากความล่าช้าของสายการบิน,สนามบินต้นทางหรือปลายทาง,อุบัติภัยทางธรรมชาติ

,การประท้วง,การจราจล,การนัดหยุดงาน,การปฎิเสธไม่ให้ออกและเข้าเมอืงจากเจา้หน้าที่ตรวจคนเขา้เมืองและ

เจ้าหน้าที่กรมแรงงานทั้งที่เมืองไทยและต่างประเทศซึ่งอยู่นอกเหนือความควบคุมของบริษัทคา่ธรรมเนียมทิป 

 ค่าทิปตามธรรมเนียม ท่านละ 5 USD X 8 วัน = 40 USD/ท่าน  1,400 บาท (จ่ายที่หัวหน้าทัวร์เป็นผู้จัดสรร) 

 หัวหน้าทัวร์ไทยแล้วแต่ความประทับใจของท่าน 

****ทิปหัวหน้าทัวร์ไทยแล้วแต่ความพึงพอใจในบริการของท่าน บริษัทฯมิได้มีผลประโยชน์ใดๆทั้งส้ินขึ้นอยู่กับการ

พิจารณาของท่านเพ่ือเป็นก าลังใจให้กับหัวหน้าทัวร์ที่บริการท่าน*** 

 

 

 

https://www.booking.com/hotel/th/a-one-boutique.en-gb.html?aid=1338124&label=asq-hotel
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การจองและการช าระ 

งวดที ่1: ส ำรองทีน่ั่ง 10,000 บำท/ทำ่นภำยใน 3 วันหลังจำกมกีำรจองและสง่ส ำเนำหนำ้พำสปอรต์ผูท้ีจ่ะเดนิทำงทันท ี 

a) จำกวันจองและช ำระสว่นทีเ่หลอืกอ่นเดนิท ำง 14 วัน 

b) กรณุำจัดเตรยีมเอกสำรและหนังสอืเดนิทำง กอ่นกำรเดนิท ำงอย ำ่งนอ้ย 25 วัน 

งวดที ่2: ช าระสว่นทีเ่หลอื 20 วนัลว่งหนา้ กอ่นออกเดนิทาง 

 กรณีทีต่อ้งกำรออกตั๋วในภำยประเทศส ำหรับลกูคำ้ทีอ่ยูต่ำ่งจังหวดัใหท้ำ่นตดิตอ่เจำ้หนำ้ทีก่อ่นออกบตัรโดยสำรทกุครัง้ หำก

ออกบตัรโดยสำรโดยมแิจง้เจำ้หนำ้ทีท่ำงบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์มรั่บผดิชอบคำ่ใชจ่ำ่ยทีเ่กดิขึน้ 

 รำคำนี้เป็นค่ำใชจ้่ำยส ำหรับผูใ้หญ่ตัง้แต่ 15 ทำ่นขึน้ไป***หำกต ่ำกวำ่ 15 ทำ่น มคี่ำใหจ้่ำยเพิม่เตมิหรอืทำงบรษัิทขอสงวน

สทิธิใ์นกำรงดเดนิทำง 

 รำคำอำจมปีรับขึน้-ลง ตำมรำคำน ้ำมันปรับขึน้-ลง แตจ่ะปรับตำมควำมเป็นจรงิทีส่ำยกำรปรับและมเีอกสำรยนืยนัเทำ่นัน้/กรุ๊ป

เป็นกำรออกตั๋วรำคำตั๋วหมูค่ณะเมือ่ออกตั๋วแลว้เลือ่นไมท่กุกรณี 

 เนื่องจำกกฏกำรเขำ้พักของโรงแรม บังคับใหเ้ด็กอำยมุำกกวำ่ 7 ปีขึน้ไปจะตอ้งนอนมเีตยีงเสรมิ บำงโรงแรมเท่ำนัน้ทีม่หีอ้ง 

3 เตยีง หำกเป็นผูใ้หญ ่3 ทำ่นแนะน ำวำ่เปิด 2 หอ้งจะสะดวกกวำ่  

 ลกูคำ้ทีจ่ะออกตั๋วภ ำยในประเทศกรณุำแจง้เจำ้หนำ้ทัวรก์อ่น มเิชน่น ้นัท ำงบรษัิทจะไมรั่บผดิชอบในกรณีทีอ่อกตั๋วไปแลว้ 

เงือ่นไขการยกเลกิ 

 ยกเลกิหลังจำกวำงเงนิมดัจ ำ บรษัิทฯจะคดิคำ่ใชจ้ำ่ยทีเ่กดิขึน้จรงิ ณ วันนัน้ ทีไ่มส่ำมำรถ คนืเงนิได ้(ตวัอยำ่งเชน่ คำ่ตัว๋

เครือ่งบนิ, คำ่วซีำ่, คำ่มดัจ ำหอ้งพัก เป็นตน้)  

 ยกเลกิหลังจำกจำ่ยเงนิเต็มจ ำนวน บรษัิทฯขอสงวนสทิธิใ์นกำรคนืเงนิทัง้หมดในทกุกรณี 

ค าแนะน าเพิม่เตมิ!!  

 กรณีผูเ้ดนิทำงไมส่ำมำรถ เขำ้-ออก เมอืงไดเ้นือ่งจำกปลอมแปลงหรอืกำรหำ้มของเจำ้หนำ้ที ่ไมว่ำ่เหตผุลใดๆ ทำงบรษัิทขอ

สงวนสทิธิใ์นกำร ไมค่นืคำ่ทวัรท์ัง้หมด  

 บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิย์กเลกิกำรเดนิทำงกอ่นลว่งหนำ้ 15 วัน ในกรณีทีไ่มส่ำมำรถท ำกรุ๊ปไดอ้ยำ่งนอ้ย 15 ทำ่น (หรอืตำมที่

ระบ)ุ ทำงคณะทัวร ์ขอเพิม่ทำ่นละ 2,000 บำท กรณีทีค่ณะทัวรท์กุทำ่นตอ้งกำรออกเดนิทำง พรอ้มมไีกด ์อ ำนวยควำม

สะดวก 

 ในกรณีทีค่ณะออกเดนิทำงต ่ำกวำ่ 15ทำ่น หรอืต ำ่กวำ่มำตรฐำนของกำรยนืยนักำรเดนิทำง ทำงผูจ้ัดรำยกำร ขอพจิำรณำ

ยกเลกิกำรเดนิทำง หรอื เรยีกเกบ็คำ่ทวัรเ์พิม่เต็ม ตำมควำมเหมำะสมซึง่จะแจง้ใหท้รำบอกีท ี

 บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะเปลีย่นแปลงรำยละเอยีดบำงประกำรในทวัรน์ี ้เมือ่เกดิเหตจุ ำเป็นสดุวสิยัจนไมอ่ำจแกไ้ขไดแ้ละจะ

ไมรั่บผดิชอบใดๆ ในกรณีทีส่ญูหำย สญูเสยีหรอืไดรั้บบำดเจ็บทีน่อกเหนอืควำมรับผดิชอบของหัวหนำ้ทัวรแ์ละเหตสุดุวสิยั

บำงประกำร เชน่ กำรนัดหยดุงำน ภยัธรรมชำต ิกำรจลำจล ตำ่งๆ  

 บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะเปลีย่นแปลงรำยละเอยีดบำงประกำรในทวัรน์ี ้เมือ่เกดิเหตจุ ำเป็นสดุวสิยัจนไมอ่ำจแกไ้ขไดแ้ละจะ

ไมรั่บผดิชอบใดๆ ในกรณีทีส่ญูหำย สญูเสยีหรอืไดรั้บบำดเจ็บทีน่อกเหนอืควำมรับผดิชอบของหัวหนำ้ทัวรแ์ละเหตสุดุวสิยั

บำงประกำร เชน่ กำรนัดหยดุงำน ภยัธรรมชำต ิกำรจลำจล ตำ่งๆบรษัิทฯ ไมรั่บผดิชอบคำ่เสยีหำยในเหตกุำรณ์ทีเ่กดิจำกสำย

กำรบนิ  เครือ่งบนิรเีลย ์ ภยัธรรมชำต ิปฏวิัต ิและอืน่ ๆ ทีน่อกเหนอืกำรควบคมุของทำงบรษัิทฯ หรอื คำ่ใชจ้ำ่ยเพิม่ทีเ่กดิขึน้

ทำงตรง หรอืทำงออ้ม เชน่ กำรเจ็บป่วย กำรถกูท ำรำ้ย กำรสญูหำย ควำมลำ่ชำ้ หรอื อบุตัเิหตตุำ่ง  

 เนือ่งจำกรำยกำรทัวรน์ีเ้ป็นแบบเหมำจำ่ยเบ็ดเสร็จ หำกทำ่นสละสทิธิก์ำรใชบ้รกิำรใดๆตำมรำยกำร หรอื ถกูปฏเิสธกำรเขำ้

ประเทศไมว่ำ่ในกรณีใดกต็ำม ทำงบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิไ์มค่นืเงนิในทกุกรณี 
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 เมือ่ทำ่นไดช้ ำระเงนิมดัจ ำหรอืทัง้หมด ไมว่ำ่จะเป็นกำรช ำระผำ่นตัวแทนของบรษัิทฯ หรอืช ำระโดยตรงกบัทำงบรษัิทฯ ทำง

บรษัิทฯ จะขอถอืวำ่ทำ่นรับทรำบและยอมรับในเงือ่นไขตำ่งๆ 

 ก ำหนดกำรเดนิทำงอำจมกีำรเปลีย่นแปลงไดเ้พือ่ควำมเหมำะสม ทัง้นีท้ำงบรษัิทฯ จะยดึถอืผลประโยชน ์ตลอดจนควำม

ปลอดภยัของคณะผูเ้ดนิทำงเป็นส ำคญั  

 ทำงบรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบใดๆ ในกรณีทีท่ำ่นถกูปฏเิสธเขำ้เมอืง โดยดำ่นตรวจคนเขำ้เมอืง 

 หำกทำ่นจองรำยกำรทัวร ์ของเรำ ถอืไดว้ำ่ทำ่นไดย้อมรับและตกลงตำมในรำยกำรทวัรท์กุอยำ่งตำมทีแ่จง้ไวต้ำมเอกสำร

ดำ้นบนแลว้ 

เอกสารในการเดนิทาง ไปประเทศอนิเดยี  

ภายใตม้าตรการ Test and Go ไดต้ัง้แตว่นัที ่1 ก.พ. 2565 

1. หนงัสอืเดินทาง ท่ีมีอยูอ่ยา่งนอ้ย 6 เดือนข้ึนไป 

2. หลกัฐานการไดร้บัวคัซีน (Certificate of Vaccination) ครบตามเกณฑ ์

3. หลกัฐานการช าระเงินค่า รร. SHA Extra Plus หรอื AQ จ  านวน 1 คืน ในวนัที่ 1 ประกอบดว้ย 

  ** การจอง รร. วนัที่ 1 และมีค่าตรวจ RT-PCR ครั้งท่ี 1 และรถรบัสง่จากสนามบิน 

 


