
 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

รายการท่องเทีย่วเวลาทีอ่นิเดยีชา้กว่าประเทศไทย 1.30 ชัว่โมง 
วนัที-่1 วนัเสาร ์ที1่1 เมษายน 2563 

กรุงเทพฯ - เดลล ี– มหาวหิารอคัชารด์มั- อคัรา 
- L D 

04.30 น.  คณะพรอ้มกนัทีส่นามบนิสุวรรณภูม ิชัน้ 4 ประตูทางเขา้ที ่2-3 แถว D สายการบนิไทย (TG) โดย
เจา้หนา้ทีข่องทางบรษิทัฯ คอยตอ้นรบัและอ านวยความสะดวกใหก้บัทุกท่าน  

07.35 น.  เหนิฟ้า สู่เมอืงเดลล ีประเทศอนิเดยี โดยสายการบนิไทย เทีย่วบนิที ่TG 323 
10.35 น. เดินถึง ท่าอากาศยานนานาชาตอินิทิราคานธรี ์เมอืงเดลลี(New Delhi) ตามเวลาทอ้งถิน่ ผ่านพิธี

การตรวจคนเขา้เมอืงและตรวจรบัสมัภาระเรยีบรอ้ยแลว้  
กลางวนั  บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
จากนัน้ น าท่านเดินทางไปชม อชัดมั (Swaminrayan Akshrdham)  สรวงสรรคบ์นดิน ณ สถานที่แห่งนี้เป็น

ตวัอย่างของวฒันธรรมอนิเดยีกว่า 10,000 ปี และ ยงัเป็นเสมือนเป็นหวัใจส าคญัของงานสถาปัตยกรรมอนิเดยี
โบราณอย่างแทจ้รงิ ทีแ่สดงถงึวฒันธรรมความรุง่เรอืงดา้นศลิปะ ตลอดจนแสดงถงึจติวญิญาณของอนิเดยี และ
ยงัเป็นสญัลกัษณข์องความสุข ความเจรญิ และการปรองดองของมนุษยชาติ เป็นวดัทีส่รา้งขึน้ใหม่ของศาสนา
ฮินดู สรา้งดว้ยหินอ่อนสีขาวและสีชมพูดูสวยงามากๆ วดัอคัชารด์าม สรา้งขึน้โดยองคก์ร BAPS ในเดลี ซ ึง่
ผสมผสานลกัษณะทางสถาปัตยกรรมอนัหลากหลายของอนิเดยีเขา้ดว้ยกนัใชเ้วลากอ่สรา้งทัง้หมด 5 ปี ใชช้า่ง
ศลิปะและสถาปนิกจ านวน 7,000 คน วดัอคัชารด์าม ไดเ้ร ิม่กอ่สรา้งเมือ่ ปี 1968 แต่ก็ยงัก่อสรา้งไดไ้ม่มากนัก 
จนกระทั่ง 18 ปีใหห้ลงั จงึไดม้กีารกอ่สรา้งอย่างจรงิจงัเมือ่ปี 2000 และสรา้งจนเสรจ็สิน้ในปี 2005 

จากนัน้ เดินทางสู่ เมืองอคัระ (เดินทางประมาณ 3 ช ัว่โมง แลว้แต่สภาพการจราจร) อคัระอดีตเมืองหลวงของ

อินเดียในสมยัทีย่งัเรยีกว่า "ฮินดูสถาน" (Hindustan) เป็นเมืองทีต่ ัง้อยู่รมิแม่น ้ายมนา (Yamuna) ทางตอน
เหนือของประเทศอนิเดยี ถงึอคัระ น าท่านเขา้สู่ทีพ่กั 

ทีพ่กั HOTEL FOUR POINT SHERATON AGRA หรอืเทยีบเท่า  
 



 

 

วนัที-่2 วนัอาทติย ์ที1่2 เมษายน 2563 
อคัรา -ทชัมาฮาล –พระราชวงัอคัราฟอรด์- เดลล ี

B L D 

07.00 น.  บรกิารอาหารเชา้ ณ โรงแรม 
08.00 น. น าท่านชม ทชัมาฮาล (Taj Mahal) 1 ใน 7 สิง่มหศัจรรยข์องโลก... ทชัมาฮาล ต านานความรกั

ทีย่ิง่ใหญ่ ยอ้นไปปี ค.ศ. 1631 บทสนทนากษตัรยิแ์ละมเหส ี ตรสัว่า ” พระองคท์รงรกัหม่อมฉัน
มากไหมเพค่ะ”……”แน่นอน 
เราไม่เคยรกัใครเท่าเจา้เลย” 
คือค าตอบของกษัตรยิผ์ูย้ิ่งใหญ่ 
….”ที่รกั เจา้ตอ้งการใหเ้รา
ท าอะไรเพือ่เจา้”….แมน้างจะ
รูว้่าตวัเองก าลงัจะจากไป แต่
ก็ยงัคงตรสัตอบไปดว้ยน ้าเสียงที่
อ่อนโยนว่า.....…”หม่อมฉัน
ขอเพียงอย่างเดียว คือ ขอ
พระองคบ์อกแก่ชาวโลกว่า 
พระองคท์รงรกัหม่อมฉัน
อ ย่ า ง ไ ร แ ล ะม าก ข น าด
ไหน”... ทชัมาฮาล (Taj Mahal) ทชัมาฮาล สุสานหินอ่อนทีผู่ค้นเชือ่ว่าเป็นสถาปัตยกรรมแห่งความรกัที่
สวยทีสุ่ดในโลก ถูกสรา้งขึน้โดยกษตัรยิอ์ินเดยีผูม้ีรกัมั่นคงต่อพระมเหสขีองพระองค ์นับว่าเป็น หน่ึงในเจ็ดสิง่

มหศัจรรยข์องโลกยุคใหม่  
ทชัมาฮาล (Taj Mahal) 1 ใน 7 สิง่มหศัจรรยข์องโลก...” สุสานหนิอ่อนทีผู่ค้นเชือ่ว่าเป็นสถาปัตยกรรมแห่งความรกัที่

สวยทีสุ่ดในโลกสรา้งขึน้โดยสมเด็จพระจกัรพรรดแิห่งจกัรวรรดโิมกุลผูม้ีรกัมั่นคงต่อพระมเหสขีองพระองค ์...
ทชัมาฮาลถูกพิจารณาใหเ้ป็นหน่ึงในเจ็ดสิง่มหศัจรรยข์องโลกในยุคใหม่ ซ ึง่ตัง้อยู่ในสวนรมิฝ่ังแม่น ้ายมุนา ใน
เมืองอคัรา ส่วนทีม่ีช ือ่เสยีงทีสุ่ด คอื หลุมศพของพระนางมุมตซั มาฮาล ซึง่ถูกสรา้งดว้ยหนิอ่อนสขีาว ศลิาแลง 
ประดบัลวดลายเคร ือ่งเพชร พลอย หนิ โมราและเคร ือ่งประดบัจากมิตรประเทศ ไดร้บัค ารบัรองว่าสรา้งขึน้ดว้ย
สดัส่วนทีว่จิติรและงดงามทีสุ่ด กวา้งยาวดา้นละ 100 เมตร สูง 60 เมตร มีผูส้รา้งและออกแบบรว่ม 20,000 คน 



 

 

การก่อสรา้งกนิเวลานานถงึ 22 ปี ทชัมาฮาลมเีนือ้ทีป่ระมาณ 42 เอเคอร ์เป็นทีต่ ัง้ของมสัยดิ มีหออาซาน (หอ
สูงส าหรบัรอ้งแจง้เวลาท านมาซ) และมีสิง่ก่อสรา้งอืน่ ๆ นายชา่งทีอ่อกแบบ ชือ่ อุสตาดไอซาถูกประหารชวีิต
เพือ่มใิหไ้ปออกแบบสถาปัตยกรรมใด ๆ ทีส่วยกว่าได ้ 

 
  ชม พระราชวงัอคัราฟอรด์ (Agra Fort)  เป็นป้อมปราการประจ าเมืองซึง่สรา้งเป็นก าแพงหินทรายสีแดง 

ตัง้ตระหง่านสวยงาม ดว้ยสถาปัตยกรรมแบบอคัรา พระเจา้อคับารส์รา้งขึน้ในปี ค.ศ. 1565 และสรา้งต่อเตมิกนั
เร ือ่ยมาจนถึงรุน่หลานคือ พระเจา้ชารเ์จฮาน กษัตรยิอ์งคท์ี่ 5 ของราชวงศโ์มกุล ซึง่ปรบัเปลี่ยนจากป้อม
ปราการทางทหารมาเป็นพระราชวงั มีก าแพงสูงกว่า 20 เมตร และยาว 2.5 กโิลเมตร ภายในอคัราฟอรด์มีหอ้ง
สวยงามทีส่รา้งดว้ยหนิอ่อนแกะสลกัฝังโดยรอบ โดยเฉพาะหอ้งมุขแปดเหลีย่ม ซ ึง่เป็นหอ้งทีม่ีความส าคญัทีสุ่ด
ภายในพระราชวงัแห่งนีแ้ละภายในหอ้งนีท้่านจะไดพ้บกบัสถานทีท่ีก่ษตัรยิช์ารจ์าฮาถูกลูกชายจบัมาขงัไวจ้นสิน้
พระชนน ์พระองคถู์กกกัขงัอยู่ถงึ 8 ปี จนกระทั่งสวรรคตในปี ค.ศ. 1666 ตามต านานกล่าวว่าใหว้นัสุดทา้ยของ
ชวีิตพระองคใ์ชเ้วลาทัง้วนัในการจอ้งมองเศษกระจกที่สะทอ้นภาพของทชัมาฮาล และสิน้พระชนมด์ว้ยเศษ
กระจกในก ามือ พระองคถู์กฝังในทชัมาฮาล เคียงขา้งพระมเหสซี ึง่พระองคไ์ม่เคยลืม มีบางคนกล่าวว่าสมเด็จ
พระจกัรพรรดิชาหจ์าฮนั มิไดป้ระสงคท์ีจ่ะถูกฝังรว่มกบัพระมเหส ีแต่พระองคม์ีแผนการทีจ่ะสรา้งสุสานอีกแห่ง
ดว้ยหนิอ่อนสดี า เพือ่เป็นสุสานของพระองค ์แต่ผูรู้ห้ลายท่านเชือ่ว่าพระองคป์ระสงคท์ีจ่ะถูกฝังเคยีงขา้งพระนาง
มุมตซั มาฮาล จากนัน้น าท่านชอ้ปป้ิงสินคา้หตัถกรรม และงานฝีมือพืน้เมือง อาทิเช่นผา้ไหมอินเดีย
เคร ือ่งประดบั อญัมณี ไมจ้นัทรห์อมแกะสลกั ผลติภณัฑจ์ากหนิอ่อน ของตกแต่งประดบับา้น 

12.00 น.  บรกิารอาหารกลางวนั ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
13.00 น. เดนิทางสู่ เมอืงเดลล ี(ระยะทางประมาณ 203 กโิลเมตร ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 4 – 5 ช ัว่โมง แลว้แต่

สภาพการจราจร) เดลเีป็นศูนยก์ลางดา้นการเมืองการปกครองของประเทศประชาธปิไตยทีใ่หญ่ทีสุ่ดในโลก มี
ประชากรกว่าสบิลา้นคน มพีืน้ที1่,500 ตารางกโิลเมตรโดยแบ่งออกเป็นเขตเดลเีกา่กบั    นิวเดลใีหม่ 

ค ่า    บรกิารอาหารค ่า  ณ โรงแรม 

ทีพ่กั VIVANTA BY TAJ DELHI หรอืเทยีบเท่า  



 

 

วนัที-่3 วนัจนัทร ์ที1่3 เมษายน 2563 
เดลล ี-แคชเมยีร ์ศรนีาคา – สวนทวิลปิ-ทุ่งมสัตารด์ -หุบพาฮาลแกม 

B L D 

06.30 น.  บรกิารอาหารเชา้ ณ โรงแรม น าท่านเดนิทางสู่สนามบนิ 
07.30 น. น าท่านเดนิทางสู่สนามบนิภายในประเทศ เพือ่เดนิทางสู่แคชเมยีร ์

” แคชเมยีร ์” เป็นรฐัทีต่ ัง้อยู่เหนือสุดของประเศอนิเดยี เป็นดนิแดนทีง่ดงามมากอยู่ท่ามกลางของ
หุบเขาหิมาลยั มีดินแดนติดต่อกบัประเทศปากีสถาน และที่ราบสูงทิเบต มีพืน้ที่กว่า 222,000 ตาราง
กโิลเมตร ดว้ยลกัษณะภูมิประเทศเป็นเทอืกเขาสลบัซบัซอ้น จงึท าใหแ้คชเมียรห์ลากหลายไปดว้ยทัง้เทอืกเขา
สูง พืน้ที่ราบ ทะเลสาบ ทุ่งนา ทุ่งหญา้ และรวมไปถึงความแตกต่างทางศาสนา และชาติพันธุข์องเชือ้ชาต ิ
ดนิแดนแห่ง แคชเมยีร ์ไดผ้่านรอ้นผ่านหนาว และความเดอืดรอ้นจากภยัสงครามมายาวนาน ท า
ใหช้าวแคชเมยีรถู์กหล่อหลอมเป็นคนทีค่วามสุภาพอ่อนน้อม รกัความสงบมีความงดงามอยู่ในใจ ซึง่
นักท่องเทีย่วหากไดไ้ปเยอืนจะรบัรูถ้งึความรูส้กึจากแววตาทีเ่ป็นมติรดว้ยธรรมชาตทิีง่ดงามน่ันเอง จงึท าใหช้าว
แคชเมยีรม์ีความเป็นศลิปินในตวัเอง เลยท าใหถ่้ายทอดผลงานดว้ยฝีมือทีเ่ลือ่งช ือ่อย่าง ผา้พรมแคชเมยีร ์ผา้เป
เปอรม์าเชย ์หรอืแมก้ระทั่งเคร ือ่งใชเ้คร ือ่งประดบัมากไปดว้ยลวดลายหลากสสีนัสสีดใส 

10.15 น.   เหินฟ้าสู่ เมืองศรนีาคา (Srinagar) เมืองหลวงของแควน้จามมู (Jammu) และ  แคชเมียร ์
(Kashmir) โดยสายการบนิ แอร ์อนิเดยี  เทีย่วบนิที ่AI 825   

11.45 น.  เดินทางถึงสนามบิน ศรนีาคา (Srinagar) ผ่านพิธกีารตรวจคนเขา้เมืองและพรอ้มรบัสมัภาระ ตอ้นรบัท่าน
ดว้ย ขบวนรถโตโยตา้อโีนวา (4-5 ท่าน/คนั)เน่ืองถนนเสน้เล็กและสะดวกแก่การเดนิทางของ
คณะเราจงึเลอืกใชร่ถโตโยตา้อนิโนวา  

กลางวนั  บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
จากนัน้ น าท่านชม ทุ่งดอกทิวลิปอลงัการงานสรา้ง Indira Gandhi Memorial Tulip Garden หรอื สวน

ทิวลิปร าลึกอนิทิรา คานธ ีคือ สวนทิวลิปที่ไดร้บัการยอมรบัว่ามีขนาดใหญ่ที่สุดในทวีปเอเชยี ณ ระดบั
ความสูง 5,600 ฟุต โดยสวนแห่งนี้มีพืน้ที่ประมาณ 93.75 ไร ่สวนทิวลิปใหญ่ที่สุดในเอเชียในเดอืน
เมษายนของทุกปี แคชเมียรจ์ะมีการจดังานเทศกาลดอกทวิลปิบาน สวนทิวลิปขนาดใหญ่ของแคชเมียรไ์ด ้
ช ือ่ว่าใหญ่ตดิอนัดบั 1 ของเอเชยี-แปซฟิิก และเป็นสญัลกัษณก์ารท่องเทีย่วอกีแห่งหน่ึงของแคชเมยีร ์ดอกทวิ
ลปิ...ที่น่ีมีเยอะมากมายและมี สารพดัสีสารพดัพนัธุบ์านชชูอ่รอใหนั้กท่องเที่ยวเขา้มาชม ดอกทิวลิปของ
แคชเมยีร ์จะเร ิม่บานตัง้แต่ปลายเดอืนมนีาคมและบานจนถงึประมาณกลางเดอืนเมษายน ของทุก 



 

 

ๆปี ถือเป็นผลงานชิน้ยอดของเมืองศรนีาคาที่รงัสรรคม์าใหนั้กท่องเที่ยว…...อิสระใหท้่านถ่ายรูปเป็นที่ระลึก
จนถงึเวลานัดหมาย  

14.00 น.  ขบวนรถโตโยตา้อโีนวา (4-5 ท่าน/คนั) ออกเดินทางจากศรนีาคา สู่ หมู่บา้นพาฮาแกม หรอื 
หมู่บา้นหุบเขาแกะ หมู่บา้นทีอ่ยู่บนทีม่ีความสูง 2,130 เมตร เหนือระดบัน ้าทะเล (ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 
3 ช ัว่โมง) เป็นสถานทีม่ีช ือ่เสยีงทีสุ่ดของอุตสาหกรรมภาพยนตรข์องอนิเดีย… ระหว่างทางชมแวะถ่ายรูป
กบัทุ่งมสัตารด์ Mustard ทุ่งดอกไมส้เีหลอืงอรา่ม  ดอกมสัตารด์ มีหลกัฐานพบว่า ถูกใชเ้ป็นเคร ือ่งปรุงแต่ง

รสอาหารมานานหลายพนัปีแลว้ มถีิน่ก าเนิดอยู่ทีแ่ถบยูเรเซยี และเมดเิตอรเ์รเนียน เพราะมสัตารด์เป็นพชืเมือง
หนาว ดงัน้ัน จงึเติบโตไดด้ใีนโซนยุโรปและในเอเชยี…ระหว่างทางสองขา้งทางท่านจะผ่านพบวถิีชวีติของชาว
แคชเมียรท์ีห่ลากหลาย เชน่หมู่บา้นทีท่ า ครกหนิ หมู่บา้นทีท่ าไมแ้บดส าหรบักฬีาคลกิเก็ต ทีเ่ราจะพบเห็นชาว
แคชเมียรเ์ล่น กฬีาประเภทนี้ไดต้ามสนามทั่วไป  ไมแ้บดนี้ท ามาจากตน้หลิว (Willow Tree) ซึง่พบเห็นได ้
ทั่วไปทัง้ในและนอกเมือง แต่จะพบเห็นไดม้าก นอกจากนี ้จะไดเ้ห็นทุ่งโล่งๆ ซึง่ในฤดูใบไมร้ว่งประมาณเดือน
ตุลาคม ทอ้งทุ่งแห่งนีเ้ป็นแหล่งปลูกหญา้ฝร ัน้ หรอื Saffron ทีใ่หญ่ที่สุด ลกัษณะดอกจะเป็นสีม่วง ว่ากนัว่า
เกสรของหญา้ ฝร ัน้มสีรรพคุณในการชว่ยลดคลอเรสเตอรอลไดด้ ี  ตลอดสองขา้งทางชมทวิทศันท์ีส่วยงาม 

เย็น  อสิระชม เมอืงพาฮาลแกม (Pahalgam) ดินแดนสรวงสวรรคข์องแคชเมียร ์นักท่องเทีย่วจากทั่วสารทิศ
ต่างยกย่องให ้ดนิแดนแห่งนีเ้ป็นสถานทีท่ีส่วยทีสุ่ดในโลก ....จนถงึเวลานัดหมาย 

ค ่า บรกิารอาหารค ่า ณ โรงแรม  
ทีพ่กั ณ HOTEL SHINAR RESORT PAHALGAM  หรอืเทยีบเท่า  

วนัที-่4 วนัองัคาร ที1่4 เมษายน 2563 
 พาฮาลแกม - หุบเขาเบตบัห ์- ศรนีาคา 

B L D 

07.00 น.  บรกิารอาหารเชา้ ณ โรงแรม 



 

 

08.00 น.  น าท่านเขา้ชมหุบเขา BEHTAB VALLEY ไดร้บัช ือ่ปัจจบุนัหลงัจากภาพยนตรเ์ร ือ่ง Blockbuster  บอล
ลวีูด 'Betaab' ไดถู้กถ่ายท าทีน่ั่นในปี 1983 และ ลอ้มรอบไปดว้ยภูเขาทีม่ีตน้ไมด้นีดแ์ละป่าสนทีเ่ขยีวขจอีุดม
สมบูรณเ์หมาะส าหรบัการพกัผ่อน รบัอากาศอนับรสิุทธิ ์ดนิแดนแห่งความงามนิรนัดรนี์ ้ ไดช้ ือ่ว่าเป็นอญัมณี
ล า้ค่าของการท่องเทีย่วในชมัมูและแคชเมยีร ์ท าให ้Betaab Valley เป็นหน่ึงในแหล่งท่องเทีย่ว Pahalgam 
ทีไ่ม่ควรพลาด ตัง้อยู่ไม่ไกลจากพาฮาลแกม 

จากนัน้ ชมเมืองพาฮาลแกม (Pahalgam) พาฮาลแกม หุบเขาแกะแห่ งแคช เมียร  ์(Village of 
Shepherds) อยู่สูงกว่าระดบัน ้าทะเล 2,130 เมตร ดว้ยความงามของทุ่งหญา้และป่าสน สถานทีท่่องเทีย่วแห่ง
นีจ้งึเป็นโลเคช ัน่ยอดฮติทีภ่าพยนตรห์ลายเร ือ่งนิยมมาถ่ายท า นอกจากนี ้พาฮาลแกม ยงัไดร้บัการขนานนาม
ว่าเป็น “สวติเซอรแ์ลนดข์องอนิเดยี” และนักท่องเทีย่วทีไ่ดม้าเยอืนดนิแดนแห่งนี ้ต่างพรอ้มใจกนัเลือกให ้
เป็นหน่ึงในสถานทีท่ีส่วยทีสุ่ดในโลกอกีดว้ย 
ส าหรบัท่านผูห้ลงไหลธรรมชาตแิละหุบเขา...โดยการขีม่า้ แน่นอนว่าตอ้งเป็นการชืน่ชมธรรมชาตทิีไ่ม่
ปรุงแต่ง ป่าสนอนักวา้งใหญ่ และวถิีชวีติชาวบา้นดัง้เดิม โดยกจิกรรมยอดฮิตทีผู่ม้าเยอืนพลาดไม่ได ้นั่นคอื
การขีม่า้ชมทวิทศัน ์ไต่เขาไปบนทางชนั เป็นประสบการณก์ารเดนิทางทีน่่าตืน่เตน้ และสนุกดไีม่นอ้ย ถงึจะ
หวาดเสยีวไปหน่อย แต่ก็ถอืว่าคุม้ ทีน่ี่ คอื ดนิแดนสรวงสวรรคข์องแคชเมยีร ์นักท่องเทีย่วจากทั่วสารทศิต่างยก
ย่องให ้ดนิแดนแห่งนีเ้ป็นสถานทีท่ีส่วยทีสุ่ดในโลก..  
(กิจกรรมขี่ม ้าไม่รวมในราคาทัวร ์ราคาประมาณ 700-1,000 รูปี/ต่อม้า โปรดสอบถาม
รายละเอยีดกบัหวัหน้าทวัรข์องท่านอกีคร ัง้) 



 

 

กลางวนั  บรกิารอาหารเชา้ ณ โรงแรม 

บ่าย  ออกเดนิทางสู่”เมอืงศรนีาคา” ระหว่างผ่าน ชมสวนแอปเป้ิลดอกไมม้ากมาย “แอปเป้ิล แคชเมียร”์ 
ระหว่างเสน้ทางไปเมืองท่องเทีย่วกอ้งโลกอย่างพาฮาลแกม กุลมารค์และโซนามารค์ ซ ึง่ทัง้ 3 เมือง ต่างถูก
ใชเ้ป็นสถานทีถ่่ายท าภาพยนตรแ์ละสารคดีมาแลว้นับไม่ถว้น ไม่ว่าจะเป็นในส่วนของอินเดียเอง หรอื
ต่างประเทศก็ตามเสน้ทางนีจ้ะมีสวนแอปเปิ้ลและสวนผลไมเ้ยอะมาก และจะไดเ้ห็นและไดส้มัผสัตน้วอลนัท
ตน้ใหญ่ทีม่ีอยู่ทั่วไปทัง้ในจุดทีร่ถวิง่ผ่านและจุดทีพ่วกเราลงไปเทีย่วชม  



 

 

ระหว่างทางแวะชม รา้นผลไมแ้หง้ อลัมอนด ์พทิตาชโิอ และถัว่อืน่ๆชาวแคชเมียร ์ท าอาชพีเกษตรกรรม ปลูกขา้ว ปศุ
สตัวแ์ละท าสวนผลไม ้โดยเฉพาะแอปเป้ิล มีคุณภาพไดร้บัการยอมรบัว่าแอปเป้ิลจากแคชเมียรอ์รอ่ยทีสุ่ดใน
อินเดีย 

จากนั้น เดนิทางต่อไป เมอืงศรนีาคา หรอื 
ศรนีคร ถอืเป็นหลวงในช่วงฤดู
รอ้นของ แคชเมยีร ์ซึง่ตัง้ในหุบเขา
แคชเมียร ์จนเป็นทีก่ล่าวขวญัว่าเป็น
ดินแดนแห่งทะเลสาบ สายน ้า สวน
ดอกไม ้และงานฝีมือ ศิลปะทีผ่ลิตจาก
ไม ้ฉะน้ันวิถีชวีิตของผูค้นในทะเลสาบ
ดาลเป็นชวีิตทีอ่ยู่คู่กบัสายน ้าอนัเงียบ
สงบ มีเรอืเป็นพาหนะส าคญัในการ
เดินทางไปมาในทะเลอนักวา้งใหญ่ 
แต่งแตม้ความงดงามแบบวิถีชวีิตแบบ
บา้นๆ ของผูค้นดัง้เดิมทีน่ี่ ทึง่กบัสีสนัของสวนผกัลอยน ้า พรอ้มตลาดน ้ายามเชา้ทีส่รา้งชวีิตชวีาใหก้บัผูม้า
เยือนปัจจุบนัชาว ศรนีาคาเกอืบรอ้ยละ 98 % นับถือศาสนาอิสลาม… 

ค ่า       บรกิารอาหารเย็น ณ โรงแรมบา้นเรอื...อสิระหลงัอาหาร สนุกสนานกบัการชอ้ปป้ิงสิน้คา้เพือ้นเมอืง ที่
จะมพี่อคา้ชาวแคชเมยีรพ์ายเรอืมาขายใหถ้งึทีเ่ลย อาท ิผา้พาศมน่ิา,เปเปอรม์าเช,่สรอ้ยคอ,ก าไร,และเคร ือ่งเงนิ
ต่างๆ มากมาย ...ใหทุ้กท่านใชค้วามสามารถพเิศษใหเ้ต็มทีก่นัเลยค่ะ    

 ทีพ่กัโรงแรมเรอื DELUXE HOUSE BOAT อสิระพกัผ่อนตามอธัยาศยั 

 



 

 

วนัที-่5 วนัพุธ ที1่5 เมษายน 2563  
ศรนีาคา - หุบเขากุลมารค์ - ศรนีาคา 

B L D 

07.00 น.  บรกิารอาหารเชา้ ณ โรงแรมเรอื 
08.00 น. ออกเดนิทางสู่ กุลมารค์ (Gulmarg) ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 2.30 -3 ชัว่โมง  
 “กุลมารค์” (Gulmarg) ทุ่งหญา้ดอกไมแ้ละลานหมิะแห่งแคชเมยีร ์เป็นภูเขาที่สวยงามทีสุ่ดแห่ง

หน่ึงใน แคชเมยีร ์เดมิเรยีกเการมิารค์ ตัง้โดยสุลต่าน ยูซปุชาร ์ในศตวรรษที ่16 เน่ืองจากทีน่ี่เป็นทุ่งหญา้ที่
เต็มไปดว้ยดอกไมป่้าตามฤดูกาล และในปัจจุบนัยงัเป็นสถานทีต่ ัง้ของสนามกอลฟ์ 18 หลุมทีสู่งทีสุ่ดในโลก 
(3,000 เมตรจากระดบัน ้าทะเล) และมสีถานทีเ่ล่นสกใีนฤดูหนาวดว้ย ตลอดเสน้ทางสู่กุลมารค์จะผ่านทุ่งนาขา้ว 
หมู่บา้นชาวพืน้เมือง ฝูงแกะตามภูเขา และเทือกเขาหิมะสลบัซบัซอ้นสวยงาม ชาวแคชเมียรก์ล่าวขานว่าทุ่ง
หญา้แห่งดอกไม ้เป็นเสน้ทางทีมุ่่งสู่ชายแดนปากสีถาน กุลมารค์เป็นแหล่งท่องเทีย่วในฤดูหนาว มีระดบั
ความสูง 2,730 เมตร จากระดบัน ้าทะเล   ในชว่งฤดูรอ้นทีน่ี่จะเป็นทีต่ ัง้ของสนามกอลฟ์ทีสู่งทีสุ่ดในโลก 
โดยรอบท่านจะไดพ้บเห็นกระท่อมรูปทรงแบบในเทพนิยาย และมีป่าสนเป็นฉากหลงั  ทีน่ี่ยงัสถานเป็นทีถ่่าย
ท าภาพยนตรอ์ีกดว้ย…… 

น าท่านขึน้เคเบลิคารเ์ฟส 1 (กระเชา้ลอยฟ้าหรอืกอนโดลา ราคารวมในทวัรเ์ฟส 1)  ไปจนถงึ ยอดเขากุล

มารค์ “Gulmarg Hill”  ระหว่างทางขึน้สู่ยอดเขากุลมารค์ ท่านจะพบเห็นหมู่บา้นยปิซ  ีซ ึง่จะ
อพยพไปอยู่ทีเ่มืองจมัมูในชว่งฤดูหนาว และจะกลบัมาอยู่อาศยัในชว่งฤดูรอ้น ยอดเขากุลมารค์ภูเขาซึง่เป็น
ส่วนหน่ึงของเทือกเขาหิมาลยัทีป่กคลุมดว้ยหิมะสวยงามในทุกทิศทาง ถา้หากฟ้าเป็นใจไม่มีหมอกจดัท่าน
ไดถ้่ายรูปกบัทิวทศันภ์ูเขา รวมถึงยอดเขา K2 ทีสู่งเป็นอนัดบัสองรองจากยอดเขาเอเวอรเ์รส ****กระเชา้ 
Gondola มีสองสถานีดว้ยกนั เวลาซือ้ตั๋วจะมีเฟส 1 และเฟส 2 เฟส รายการทวัรร์วมไปเพสที1่ เท่านั้น 
เมือ่ถงึ....บนยอดเขากุลมารค์.... อสิระใหท้่านถ่ายรูปกบัทวิทศันห์รอื สนุกสนานกบักิจกรรมน่ัง
เลือ่นหมิะหรอืสกไีดร้ะหว่างฤดูใบไมผ้ล ิม.ีค.-เม.ย. ตามอธัยาศยัและในฐานเป็นสถานทีท่ีเ่ล่นสกซี ึง่มีเพียงไม่กี่

แห่งในอินเดีย นักท่องเทีย่วจงึนิยมมาเทีย่วกนัในชว่งฤดูหนาว…หากท่านประสงคจ์ะขึน้ไปเฟสที ่2 กรุณา



 

 

แจง้หวัหนา้ทวัรก์่อนซือ้ตั๋วจากขา้งล่างขึน้ไปเพื ่อความสะดวกและจ่ายเพิ ่มใหเ้จา้หนา้ทีต่ ั๋วราคาไป-กลบั
ประมาณ 950-1000 รูปี เฟส 2 คือจาก Kungdoor ถึงยอด Aparwath 

กจิกรรมแนะน า : สโนวโ์มบลิ (มคีนขบั) ใชเ้วลาประมาณ 20-30 นาท ีราคาประมาณ 1,500-3,000 รูปี/ ต่อคน 
  นั่งสเลส (มคีนลาก) ใชเ้วลาประมาณ 20-30 นาท ีราคาประมาณ500-800 รูปี /ต่อคน 
  สกหีมิะ(ถ่ายรูป) ใชเ้วลาประมาณ 10-20 นาท ีราคาประมาณ300-500 รูปี /ต่อคน 

****กรุณาสอบถามรายละเอยีดและราคาจากหวัหน้าทวัรห์รอืไกดท์อ้งถิน่ของท่านอกีคร ัง้*** 
เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวนั  ณ โรงแรม 
บ่าย เดนิทางกลบัสู่ศรนีาคาเสน้ทางเดมิ... น าท่านล่องเรอืสคิารา ณ ทะเลสาบดาล Dal (เรอืพายแบบ

แคชเมยีร)์ ชมความงดงามทะเลสาบ ใหท้่านไดช้ ืน่ชมทศันียภาพของเทอืกเขาหมิะทีล่อ้มรอบ ชมวถิชีวีติ
ชาวบา้นรมิน ้า (ใชเ้วลาในการล่องเรอืประมาณ 1 ชม.) รอบทะเลสาบ นกนานาชนิด พชืดอกไมน้ ้า ทะเลสาบใส
สวยงาม  ...ศรนีาคาเป็นเมอืงเล็กๆ ทีน่ี่เป็นเมอืงตากอากาศของเศรษฐอีนิเดยีมสีถาปัตยกรรมโบราณทีย่งัคง
ความอลงัการใหดู้ และทีเ่ป็นหวัใจของศรนีาคาเลยคอืทะเลสาบ Dal ดงัน้ันใครทีม่าทีน่ี่ ถา้ไม่ลองล่องเรอืล่อง
ทะเลสาบดูน่ีถอืว่ายงัมาไม่ถงึ...ในทะเลสาบยงัมตีลาดน ้า คอืเป็นเพงิหรอืกระตอ๊บปลูกอยู่กลางน ้า ขายพวก
อาหารและของทีร่ะลกึ 

 
พาท่านแวะชม"ของฝากจากแคชเมียร ์" ผา้

คลุมไหล่แคชเมยีร ์หรอืผา้พนัคอ
แคชเมยีร ์Queen of Pashmina มี
ค ว า ม อ่ อ น นุ่ ม  แ ล ะ อุ่ น ส บ า ย
ระดบัพรเีมียม ไดแ้ก่ “แคชเมียร ์แพช
มิน่า” (Kashmir Pashmina) ถือเป็น
ผา้แคชเมียรท์ี่มีประวตัิความเป็นมา
เก่าแก่ยาวนานกว่า3,000ปีโดยสมัย
โบราณมีแต่พระราชวงศช์ ัน้สูง ผูน้ า
ระดบัประเทศเท่าน้ันที่จะมีสิทธใิชแ้ละ
ครอบครองผา้ทอสุดหรูนี้ แมแ้ต่พระ
นางมาร ีอังตัวเนตต ์แห่งฝร ัง่เศส ก็
โปรดปราน“ผา้แคชเมียร ์แพชมิน่า” เป็นพิเศษ ขณะที่พระเจา้นโปเลียน กษัตรยิผ์ูเ้กรยีงไกรแห่งฝร ัง่เศส ยงั



 

 

ก านัลพระนางโจเซฟฟีน มเหสสีุดรกั ดว้ยผา้ทอไฮคลาสจากแควน้แคชเมียรใ์นการเลอืกซือ้ผา้คลุมไหล่พชัมี
นาซึง่ปัจจุบนัมหีลากหลายรูปแบบหลายราคาตัง้แต่ไม่กีร่อ้ยไปจนถงึราคาเป็นหมืน่เป็นแสน....จากประสบการณ์
ส่วนตวัคดิว่า ถา้ใหด้ีราคาตกเป็นเงินไทยไม่ควรต ่ากว่า 3 พนัถึงจะไดพ้ชัมีนาคุณภาพ.. แต่ก็ใชว่่าแบบทีเ่ป็น
เนื้อผา้ผสมจะมีราคาถูกกว่าเสมอไปเพราะขึน้อยู่กบัรายละเอียดถา้ปักลายทัง้ผืนราคาก็คงพุ่งตามค่าฝีมือ
เชน่กนั.....สนุกสนานกลางทะเลสาบเลอืกซือ้สนิคา้พืน้เมอืงของชาวแคชเมยีรท์ีน่ าของมาขายใหท้่านได ้
เลอืกซือ้ในราคาตามความสามารถ.....ไดเ้วลาสมควรกลบัทีพ่กั  

เย็น บรกิารอาหารเย็น ณ โรงแรม อสิระพกัผ่อนตามอธัยาศยั 
ทีพ่กัโรงแรม VIVANTA DAL VIEW หรอืเทยีบเท่า 

วนัที-่6 วนัพฤหสับด ีที1่6 เมษายน 2563  
 ศรนีาคา - หุบเขาโซนามารค์ - ศรนีาคา 

B L D 

07.00 น. บรกิารอาหารเชา้ ณ โรงแรม  
08.00 น.   น าท่านเดนิทางสู่ โซนามารค์ (Sonamarg) (ประมาณ 3 ช ัว่โมง) เป็นแหล่งท่องเทีย่วอนัมีววิทวิทศันอ์นั

สวยงาม อยู่บนเสน้ทางระหว่างเมืองศรนีาคากบัเมืองเลห ์หุบเขาโซนามารก์นีม้ีธารน ้าแข็งสีขาวบรสิุทธิท์ีป่ก
คลุมอยู่ตามลาดไหล่เขา อกีทัง้เทอืกเขาหมิะทีส่ะทอ้นแสงแดดเป็นประกายสทีอง จงึเป็นทีม่าของชือ่ โซนามารค์ 
มเีทอืกเขาหมิาลยัเป็นฉากหลงั ทีเ่รยีกขานตามทอ้งถิน่ว่า ทาจวิาส ภูเขาซึง่ปกคลุมไปดว้ยหมิะตลอดปี มีแม่น ้า
สนิธุ ลดเลีย้วผ่านหุบเขาในอกีฟากของ ถนน “โซนามารค์” เป็นสถานีเร ิม่ตน้ทีจ่ะมุ่งหนา้ไปยงัลาดคัห ์หรอืเป็น
รูจ้กักนัดใีนชือ่ว่า “ประตูสู่ลาดคัห”์ เสน้ทางนีจ้ะเป็นเสน้ทางทีม่ีทวิทศันส์วยงาม ตลอดเสน้ทางจงึเป็นเสน้ทางที่
ใหข้บัรถไปถ่ายรูปไป...เลยทเีดยีว 

ถงึหุบเขาโซนามาร ์อสิระใหท้่านไดท้ ากจิกรรม ต่างๆหรอื เดนิชมกราเซยีหรอืธารน ้าแข็งโซนามารค์ ท่ามกลาง
ภูเขาหิมะ ชมววิทีก่วา้งไกลชนิดกลอ้งเก็บไม่หมด สมัผสัอากาศสบายๆ ชมววิภูเขาทีป่กคลุมดว้ยหิมะและสอง
ฟากฝ่ังถนนทีเ่ต็มไปดว้ยธารน ้าแข็ง ถนนบางชว่งตอ้งตดัผ่านชอ่งน ้าแข็งขนาดใหญ่ ทีน่ี่จะมีกจิกรรมแบบแคช
เมยีรใ์หท้่านไดล้องหาประสบการณ.์..จนถงึเวลานัดหมาย 

กจิกรรมแนะน า : ขีม่า้ (มคีนจงู) ใชเ้วลาประมาณ 30 นาท-ี1ชม. ราคาประมาณ 700-1,500 รูปี/ ต่อคน 
  นั่งสเลส (มคีนลาก) ใชเ้วลาประมาณ 30 นาท ีราคาประมาณ500-800 รูปี /ต่อคน 

****โปรดสอบถามรายละเอยีดและราคาจากหวัหน้าทวัรห์รอืไกดท์อ้งถิน่ของท่านอกีคร ัง้*** 

เทีย่ง  บรกิารอาหารกลางวนั ณ หอ้งอาหารของโรงแรม   ณ หุบเขาโซนามารค์ 



 

 

บ่าย สมควรแกเ่วลาน าท่านเดนิทางกลบัเมอืงศรนีาคา น าท่านเดนิทางไป ชมสวนโมกุล (Mughal Gardens) 
สวนโมกุล แบ่งออกเป็น 3 ส่วน ตามแบบ ชาวเปอรเ์ซยี คอื ล าธาร สระน ้า และ แปลงดอกไมน้านาพนัธุห์ลาย
หลายส ีสวยงาม  แลว้ยงัมี ลานน ้าพุ ทีท่อดยาว จาก ทีต่ ่า ขึน้ที ่สูง หนัหนา้สู่ทะเลสาบ ดาล  สวนสวรรคแ์ห่ง
ดอกไม ้ชว่งเดอืนมีนาคมถงึเมษายน ดอกไมเ้มืองหนาวออกดอกชชูอ่อย่างสวยงาม สวนโมกุล ไดแ้บ่งออกเป็น
ส่วนๆ 3 ส่วน ซึง่ภายในสวนมีการประดบัตกแต่งในแบบสไตลส์วนเปอรเ์ซยี ซ ึง่ประกอบไปดว้ย สระน ้า ล าธาร
และแปลงไมด้อก  

  ชม สวนชาลิมาร  ์(Shalimar Garden) เป็นสวนดอกไมท้ี่สรา้งขึน้สมัยราชวงศโ์มกุล ก่อสรา้งโดย
จกัรพรรดิ JEHANGIR เพื่อภรรยา Nur Jehan และเมืองศรนีาคา แคชเมียร ์เป็นที่มีช ือ่เสียงในการจดัสวน
ตามแบบสมยัของราชวงศโ์มกุล เน่ืองจากภูมิอากาศเย็นเหมาะสมในการเจรญิเติบโตของตน้ไม ้ดอกไมเ้มือง
หนาว จงึกลายเป็นทีป่ระทบัพกัผ่อนของกษตัรยิร์าชวงศโ์มกุลในอดตี 

 ชมสวนนิชาท Nishat Bagh อายุประมาณ 400 ปี เป็นสวนสไตลโ์มกุล แบบเปอรเ์ซีย ซึ่ง
ประกอบดว้ยน ้าพุเป็นแนวยาว เชือ่มต่อระหว่างอาคาร ไหลลงมาจากภูเขา และทอดยาวลงสู่ทะเลสาบ
ดาล มีทัง้หมด 12 ช ัน้ มีสวนหย่อมประกอบทัง้สองขา้งของน ้าพุ ซ ึง่พบเห็นไดใ้นหลายๆที่ในอินเดีย 
อย่างเชน่ ทชัมาฮาล  มีตน้เมเปิลอายุกว่าสีร่อ้ย ปี ตน้ปอปลาร ์ตน้ทวิลปิ และดอกไมน้านาชนิดตามฤดูกาล 
ตัง้อยู่รมิทะเลสาบดาล มีภูเขา Zabarwan ทีน่ี่เงยีบสงบและรม่เย็นมาก อากาศก็ก าลงัสบาย หากขึน้ไปอยู่
ช ัน้บนตรงเนินเขา ก็สามารถมองเห็นววิของทะเลสาบไดอ้ย่างสวยงาม 

 
เย็น บรกิารอาหารเย็น ณ โรงแรม อสิระพกัผ่อนตามอธัยาศยั 

ทีพ่กัโรงแรม VIVANTA DAL VIEW หรอืเทยีบเท่า  
วนัที-่7 วนัศุกร ์ที1่7เมษายน 2563 

ศรนีาคา - เดลล ี
B L D 

07.30 น. บรกิารอาหารเชา้ ณ โรงแรม  
08.30 น. น าท่านเดนิทาง สูส่นามบนิศรนีาคา เพือ่บนิกลบัเดลล ี
อาหารกลางวนั บรกิารอาหารกลางวนั แบบกล่อง เพือ่ความสะดวกในการเชคอนิ     
12.25 น. เหนิฟ้าสู่ เมอืงเดลล ี(New Delhi) โดยสายการบนิแอร ์อนิเดยี   เทีย่วบนิที ่AI822 
14.00 น. ถงึ เมอืงเดลล ี(New Delhi) ตรวจรบัสมัภาระเรยีบรอ้ยน าท่านชมเมอืง เดล ีหรอืในชือ่ทอ้งถิน่ว่า ดิลล ี

ช ื่อเต็มคือ National Capital Territory of Delhi เป็นมหานครที่มีขนาดใหญ่ที่สุดของอินเดียและมี
ประชากรมากเป็นอนัดบัสองของประเทศ ครอบคลุมพืน้ที ่เดลีเก่า และเดลใีหม่ ซ ึง่เป็นเมืองหลวงปัจจุบนัของ
อนิเดยี 



 

 

 ผ่านชม India Gate หรือประตูเมืองอินเดีย  เป็นสิ่งก่อสรา้งมีลกัษณะคล้ายคลึง L’ Arc de 
Triomphe ของ ฝร ัง่เศส มีความมุ่งหมายใหเ้ป็นอนุสรณ์แก่ทหารที่พลีชีวิตในสงครามคร ัง้
ส าคญัๆ ของอนิเดยี ทีพ่ลชีวีติในสงครามชายแดนดา้นตะวนัตกเฉียงเหนือ และสงครามอฟักาน
คร ัง้ที ่3 และรวมทัง้ทหารอนิเดยี ทีเ่สยีชวีติในสงครามโลก คร ัง้ที ่1  

 ผ่านชมราษฎรป์ตภิวนั (Rashtrapati Bhavan) หรอืท าเนียบประธานาธบิดขีองอนิเดยี  เดมิเคยใช ้
เป็นวงัของอุปราชองักฤษในสมยัอาณานิคม มีหอ้งถึง 340 หอ้ง เป็นสถาปัตยกรรมผสมระหว่างตะวนัตกกบั
ศลิปะโมกุล ทีป่ระกอบพธิสี าคญัๆของทางการ  

จากนัน้  น าท่านชอ้ปป้ิงของทีร่ะลกึที ่ตลาดจนัปาท (Janpath Market) ตลาดชือ่ดงักลางกรุงนิวเดล ี
“ตลาดจนัปาท” ตลาดยอดฮิตอายุ
กว่า 80 ปี แหล่งรวมนักท่องเทีย่วนักชอ๊ป
ป้ิงกลางกรุงนิวเดล ี

 มีสินคา้ตัง้แต่เสือ้ผา้ปัก งานหตัถกรรมไม ้
โค ม ไฟ  ท อ ง เห ลื อ ง  ผ ้ า ปั ก ลู ก ปั ด 
เครือ่งประดบัท ามอื กระเป๋าแฟช ัน่ทัง้หลาย 
รองเทา้ปลายแหลมดา้นหนา้ รองเทา้สไตล ์
อินเดีย(Jootis) ส่าหร ีผา้ปูที่นอน ปลอก
หมอน สีสนัแสบตา และอื่นๆอีกมากมาย 
สวรรคข์องนักชอ้ปอย่างแทจ้รงิ.... แต่ราคา
ไม่สวรรค ์....เพราะฉะน้ันผูใ้ดมวีทิยายุทธใ์นการต่อของ ออกเดนิทางสู่ยุทธภพมาประลองกนัไดท้ีน่ี่ 

19.00 น. บรกิารอาหารบรกิารอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร  
20.00 น. หลงัจากน้ันน าท่านเดนิทางสู่สนามบนิเดลลเีพือ่เดนิทางกลบักรุงเทพฯ 
23.30 น.  ออกเดนิทางสู่ กรุงเทพ ฯ โดยสายการไทย  เทีย่วบนิที ่   TG 316   

วนัที-่8 วนัเสาร ์ที1่8 เมษายน 2563 
เดลล ี- กรุงเทพฯ 

- - - 

05.25 น.        เดนิทางถงึ...ท่าอากาศสุวรรณภูม ิโดยสวสัดภิาพ…….. 

 

หมายเหตุ :  
1.เวลาทีป่รากฏในโปรแกรมกบัการปฏิบตัิจรงิอาจแตกต่างกนัเล็กนอ้ย ขอใหท้่านรบัทราบค าแนะน าการเปลีย่นแปลงการนัด 
หมายเวลาในการท ากจิกรรมอกีคร ัง้จากหวัหนา้ทวัร ์ 
2.บรษิัทอาจท าการเปลี่ยนแปลงรายการ ไดต้ามความจ าเป็นและเหมาะสม แต่จะยึดผลประโยชนข์องลูกคา้เป็นส าคญั ทัง้นี ้
ขึน้อยู่กบัสภาวะของสายการบนิ โรงแรมทีพ่กั ภูมอิากาศ ภยัธรรมชาต ิการนัดหยุดงานฯลฯ ตลอดจนสภาวะทาง เศรษฐกจิและ
สถานการณท์างการเมอืงภายใน อนัเป็นสาเหตุใหต้อ้งเลือ่นการเดนิทางหรอืไม่สามารถจดัพาคณะท่องเทีย่วไดต้ามรายการ  

 
“ราคาทวัรส์ าหรบัลูกคา้ทีถ่อืพาสปอรต์ไทยเท่านัน้” 

***พาสปอรต์ต่างชาตโิปรดตดิต่อเรา***** Apec Card ใชไ้ม่ไดท้ีป่ระเทศอนิเดยี** 

ราคาทวัรข์า้งตน้ยงัไม่ทปิคนขบัรถและไกดท์อ้งถิน่ รวมตลอดการเดนิทาง รวม 50 
USD หรอื 1600 บาท ต่อลูกคา้ 1 ท่าน ตลอดการเดนิทาง 



 

 

อตัราค่าบรกิาร  (โปรแกรม HEAVEN KASHMIR 8 วนั 6 คนื) 
ต ัว๋เคร ือ่งบนิเป็นราคากรุป๊ไป-กลบั ตามวนัและเวลาทีก่ าหนดในรายการเท่านัน้  

 
ก าหนดวนัเดนิทาง 

อตัราค่าบรกิารหมายเหตุ:  ผูใ้หญ่ (12 ปี ขึน้ไป) 
เดนิทางต ัง้แต่ 20 ท่านขึน้ไป 

ผูใ้หญ่พกั 2 ท่าน (พกัหอ้ง
ละ 2-3 ท่าน) 

พกัเดีย่วเพิม่ 

 

11-18 เมษายน 2563 
 

45,900.- 9,900.- 
ผูใ้หญ่ (12 ปี ขึน้ไป) เน่ืองจากเป็นราคาตั๋วกรุป๊หรอืเป็นราคาพเิศษ จงึไม่มรีาคาส าหรบัเด็กและเมือ่ออกตั๋วไม่สามารถคนืเงนิได ้
ทุกกรณี บรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการออกทวัรก์รณีมผีูเ้ดนิทางไม่ 20 -25  ท่าน  
การส ารองทีน่ั่ง   
1. *กรุณา ช าระเงินมดัจ า ท่านละ 20,000 บาท พรอ้มแจง้ชือ่เป็นภาษาองักฤษตามหนังสอืเดนิทาง หรอื Copy Passport 

มาทีบ่รษิทัฯ ภายใน 3 วนัหลงัการจอง.... (ทีน่ั่งจะยนืยนัเมือ่ไดร้บัเงินมดัจ าแลว้เท่านัน้)  
2. การช าระค่าทวัรส์ว่นทีเ่หลอืทางบรษิทัฯจะเรยีกเก็บกอ่นเดนิทางไม่นอ้ยกว่า 20 วนัท่านควรจดัเตรยีมค่าทวัรใ์หเ้รยีบรอ้ยกอ่น

ก าหนดเน่ืองจากทางบรษิทัตอ้งส ารองค่าใชจ้า่ยในส่วนของค่าทีพ่กัและตั๋วเคร ือ่งบนิมฉิะน้ันจะถอืว่าท่านยกเลกิการเดนิทาง
โดยอตัโนมตั.ิ. 

*** ในกรณีทีท่่านโอนเงินจากต่างจงัหวดั ไม่รวมค่าธรรมเนียมและค่าบรกิารของธนาคาร 
หมายเหตุ  :  อน่ึงกรุณาแจง้เจา้หนา้ทีข่องบรษิทัฯ ทราบถงึการโอนเงนิของท่าน ทางโทรศพัทห์รอืทางไลน ์เพือ่สง่หลกัฐานการ
โอนเงนิของท่านเพือ่เป็นประโยชนแ์กท่่าน 
 
หมายเหตุ ** บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธใินการเปลีย่นแปลงเทีย่วบนิท ัง้ไปและกลบัโดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหน้า 
ขึน้อยู่กบัสายการบนิ บรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงเพือ่ความเหมาะสมไม่ว่าจะเกดิจากความขดัขอ้ง
ของยานพาหนะหรอืมเีหตุหน่ึงเหตุใดจนท าไม่สามารถด าเนินการตามหมายก าหนดการไดต้ามโปรแกรมการ
เดนิทางเปลีย่นแปลงตามความเหมาะสมหรอืเหลีย่นแปลงรายการท่องเทีย่วบางรายการหรอืทดแทนรายการ
ท่องเทีย่วบางรายการและจ าตอ้งมจี านวนผูโ้ดยสาร15ท่านขึน้ไปจงึออกเดนิโดยทางมหีน้าทวัรไ์ทย 

**หากท่านทีจ่ะอกอต ัว๋ภายในประเทศ (เครือ่งบนิ รถไฟ รถทวัร)์กรุณาสอบถามทีเ่จา้หน้าทีทุ่ก
คร ัง้ก่อนท าการออกต ัว๋เน่ืองจากสายการบนิอาจมกีารหรบัเปลีย่น ไฟลท์ หรอื เวลาบนิ โดย

ไม่ไดแ้จง้ใหท้ราบล่วงหน้า 

 
 
 
 
 
 
อตัราค่าบรกิารนีร้วม 

1.1. ค่าตั๋วเคร ือ่งบนิไป-กลบั ช ัน้ประหยดัสายการบนิไทย ตามระบุในรายการ 
1.2. ค่าโรงแรมทีพ่กัตามรายการทีร่ะบุ (สองท่านต่อหน่ึงหอ้ง) 



 

 

 

1.3. ค่าเขา้ชมสถานทีต่่าง ๆ ตามรายการทีร่ะบุ 
1.4. ค่าอาหารและเคร ือ่งดืม่ตามรายการทีร่ะบุ 
1.5. ค่ารถรบัส่งและระหว่างน าเทีย่วตามรายการทีร่ะบุ 
1.6. ค่าประกนัอุบตัเิหตุคุม้ครองในระหว่างการเดนิทาง คุม้ครองในวงเงนิท่านละ 1,000,000 บาท ค่ารกัษาพยาบาลกรณี

เกดิอุบตัเิหตุวงเงนิท่านละ 500,000 บาท ตามเงือ่นไขของกรมธรรม ์
*หากท่านสนใจซือ้ประกนัการเดนิทางส าหรบัครอบคลุมเร ือ่งสุขภาพสามารถสอบถามขอ้มูลเพิม่เตมิกบัทางเจา้หนา้ทีบ่รษิทัได*้ 
เบีย้ประกนัเร ิม่ตน้ 370 บาท [ระยะเวลา 7-8 วนั] 
ความครอบคลุมผูเ้อาประกนัทีม่อีายุมากกว่า 16 หรอืนอ้ยกว่า 75 ปี 
[รกัษาพยาบาล 2 ลา้น, รกัษาต่อเน่ือง 2 แสน, เสยีชวีติหรอืเสยีอวยัวะจากอุบตัเิหตุ 3 ลา้นบาท] 
ความครอบคลุมผูเ้อาประกนัทีม่อีายุนอ้ยกว่า 16 หรอืมากกว่า 75 ปี 
[รกัษาพยาบาล 2 ลา้น, รกัษาต่อเน่ือง 2 แสน, เสยีชวีติหรอืเสยีอวยัวะจากอุบตัเิหตุ 1.5 ลา้นบาท] 
 
อตัราค่าบรกิารนีไ้ม่รวม 

➢ ค่าจดัท าหนังสอืเดนิทาง (PASSPORT) และค่าท าใบอนุญาตทีก่ลบัเขา้ประเทศของคนชาวชาต ิหรอื คนต่างดา้ว 
➢ ค่าใชจ้่ายอืน่ ๆ นอกเหนือจากทีร่ะบุไวใ้นรายการและค่าใชจ้่ายส่วนตวัต่าง ๆ เชน่ ค่าโทรศพัท ์ค่าซกัรดี ฯลฯ 
➢ ค่าธรรมเนียมน ้ามนัของสายการบิน (ถา้มี) 
➢ ค่าท าเอกสารผูถ้อืต่างดา้ว /ค่าวซีา่ทีม่ค่ีาธรรมเนียมแพงกว่าหนังสอืเดนิทางไทย 
➢ ค่าภาษีหกั ณ  ทีจ่า่ย 3% ภาษีมูลค่าเพิม่ 7% (กรณีออกใบก ากบัภาษี)  
➢ ค่าน ้าหนักเกนิพกิดัตามสายการบินก าหนด 20 กโิลกรมั /ค่ากจิกรรมพิเศษ ขีม่า้,ลากเลือ่น,สก ี 
➢ ค่าทปิรวมตลอดการเดนิทาง รวม 50 USD หรอื 1600 บาท/ต่อลูกคา้ 1 ท่าน ตลอดการเดนิทาง   
****ทปิหวัหน้าทวัรไ์ทยแลว้แต่ความพงึพอใจในบรกิารของท่าน บรษิทัฯมไิดม้ผีลประโยชน์
ใดๆทัง้สิน้ขึน้อยู่กบัการพจิารณาของท่านเพือ่เป็นก าลงัใจใหก้บัหวัหน้าทวัรท์ีบ่รกิารท่าน*** 

การยกเลกิ และการคนืเงิน 
หมายเหตุ:หลงัการจองและมกีารช าระมดัจ าทวัรแ์ละตอ้งการยกเลกิไม่ว่ากรณีใดๆก็ตาม 
ตอ้งช าระค่าบรกิารมดัจ า ท่านละ 10,000 บาท 
ยกเลกิชว่งเทศกาล  
ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง สงกรานต-์ปีใหม่ 60 วนั ตอ้งช าระท่านละ 20,000 บาท  
ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง สงกรานต-์ปีใหม่ 50 วนั ตอ้งช าระท่านละ 20,000+ค่าวซีา่ (ถา้ม)ี  
ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง สงกรานต-์ปีใหม่ 40 วนั 01-29 วนั ช าระ 100% ของราคาทวัร ์
 

หลงัจากการจองทวัรแ์ละช าระเงินมดัจ าแลว้ ทางบรษิทัฯ ถอืว่าท่านไดย้อมรบัใน
ขอ้ตกลงและเงื่อนไข ทีบ่รษิทัไดร้ะบุไวข้า้งตน้ทุกประการ 

 

 

 

เง่ือนไขการบรกิาร 

1) บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะเปลีย่นแปลงรายละเอยีดบางประการในทวัรนี์ ้เมือ่เกดิเหตุสุดวสิยัจนไม่อาจแกไ้ขได ้



 

 

2) บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิไ์ม่รบัผดิชอบค่าเสยีหายในเหตุการณท์ีเ่กดิจากสายการบนิ ภยัธรรมชาต ิและอืน่ๆทีอ่ยู่
นอกเหนือการควบคุมของทางบรษิทัฯหรอืค่าใชจ้า่ยเพิม่เตมิทีเ่กดิขึน้ทางตรงหรอืทางออ้ม เชน่ การเจ็บป่วย, การ
ถูกทารา้ย, การสูญหาย, ความล่าชา้ หรอืจากอุบตัเิหตุต่างๆ 

3) หากท่านยกเลกิก่อนรายการท่องเทีย่วจะสิน้สุดลง ทางบรษิทัฯ จะถอืว่าท่านสละสทิธิแ์ละจะไม่รบัผดิชอบค่าบรกิาร
ทีท่่านไดช้ าระไวแ้ลว้ไม่ว่ากรณีใดๆ ทัง้สิน้ 

4) บรษิทัฯ จะไม่รบัผดิชอบต่อการหา้มออกนอกประเทศ หรอื หา้มเขา้ประเทศ อนัเน่ืองมาจากมสีิง่ผดิกฎหมาย หรอื
เอกสารเดนิทางไม่ถูกตอ้ง หรอื การถูกปฏเิสธในกรณีอืน่ๆ 

5) รายการนีเ้ป็นเพยีงขอ้เสนอทีต่อ้งไดร้บัการยนืยนัจากบรษิทัฯ อกีคร ัง้หน่ึง หลงัจากไดส้ารองทีน่ั่งบนเครือ่ง และ
โรงแรมทีพ่กัในต่างประเทศเป็นทีเ่รยีบรอ้ย แต่อย่างไรก็ตามรายการนีอ้าจเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม 

6) ราคานีค้ดิตามราคาตั๋วเครือ่งบนิในปัจจุบนั หากราคาตั๋วเครือ่งบนิปรบัสูงขึน้ บรษิทัฯ สงวนสทิธิท์ีจ่ะปรบัราคาตั๋ว
เครือ่งบนิตามสถานการณด์งักล่าว 

7) กรณีเกดิความผดิพลาดจากตวัแทน หรอื หน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง จนมกีารยกเลกิ ล่าชา้ เปลีย่นแปลง การบรกิาร
จากสายการบนิบรษิทัฯขนส่ง หรอื หน่วยงานทีใ่หบ้รกิาร บรษิทัฯจะดาเนินโดยสุดความสามารถทีจ่ะจดับรกิาร
ทวัรอ์ืน่ทดแทนให ้แต่จะไม่คนืเงนิใหส้าหรบัค่าบรกิารน้ันๆ 

8) มคัคุเทศก ์พนักงาน และตวัแทนของบรษิทัฯ ไม่มสีทิธิใ์นการใหค้ าสญัญาใดๆ ทัง้สิน้แทนบรษิทัฯ นอกจากมี
เอกสารลงนามโดยผูม้อีานาจของบรษิทัฯ ก ากบัเท่าน้ัน 

9) หากไม่สามารถไปเทีย่วในสถานทีท่ีร่ะบุในโปรแกรมได ้อนัเน่ืองมาจากธรรมชาต ิความล่าชา้ และความผดิพลาด
จากทางสายการบนิ จะไม่มกีารคนืเงนิใดๆทัง้สิน้ แต่ทัง้นีท้างบรษิทัฯจะจดัหารายการเทีย่วสถานทีอ่ืน่ๆมาให ้โดย
ขอสงวนสทิธิก์ารจดัหานีโ้ดยไม่แจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ 

10) เมือ่ท่านออกเดนิทางไปกบัคณะแลว้ ท่านงดการใชบ้รกิารรายการใดรายการหน่ึง หรอืไม่เดนิทางพรอ้มคณะถอื
ว่าท่านสละสทิธิ ์ไม่อาจเรยีกรอ้งค่าบรกิาร และเงนิมดัจ าคนื ไม่ว่ากรณีใดๆ ทัง้สิน้ 

11)  ในกรณีทีลู่กคา้ตอ้งออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาตดิต่อเจา้หนา้ทีข่องบรษิทัฯ กอ่นทุกคร ัง้ มเิชน่น้ันทาง
บรษิทัฯ จะไม่รบัผดิชอบค่าใชจ้า่ยใดๆ ทัง้สิน้ 

12) กรณีเจ็บป่วยจนไม่สามารถเดนิทางไดซ้ ึง่จะตอ้งมใีบรบัรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรบัรองบรษิทัฯจะพจิารณาเลือ่น
การเดนิทางของท่านไปยงัคณะต่อไปแต่ทัง้นีท้่านจะตอ้งเสยีค่าใชจ้า่ยทีไ่ม่สามารถเรยีกคนืได ้เชน่ค่าตั๋วเครือ่งบนิ
ค่าหอ้ง ค่าธรรมเนียมวซีา่ตามทีส่ถานทูตฯ เรยีกเก็บ และค่าใชจ้่ายอืน่ๆทีเ่กดิขึน้ตามจรงิ ในกรณีทีไ่ม่สามารถ
เดนิทางได ้

13) กรณียืน่วซีา่แลว้ไม่ไดร้บัการอนุมตัวิซีา่จากทางสถานทูต (วซีา่ไม่ผ่าน) และท่านไดช้ าระค่าทวัรห์รอืมดัจ ามาแลว้ 
ทางบรษิทัฯ คนืค่าทวัรห์รอืมดัจ าให ้แต่ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการหกัค่าบรกิารยืน่วซีา่, ค่าวซีา่ และค่าใชจ้า่ย
บางส่วนทีเ่กดิขึน้จรงิเป็นกรณีไป (อาท ิกรณีออกตั๋วเครือ่งบนิไปแลว้ หรอืไดช้ าระค่าบรกิารในส่วนของทางเมอืง
นอกเชน่ โรงแรมฯลฯไปแลว้)ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการหกัเก็บค่าใชจ้า่ยจรงิทีเ่กดิขึน้แลว้กบัท่านเป็นกรณีไป 

14) กรณีวซีา่ผ่านแลว้ แจง้ยกเลกิกอ่นหรอืหลงัออกตั๋วโดยสาร บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการ ไม่คนืค่าทวัรท์ ัง้หมด 
15) กรณีวซีา่ผ่านแลว้ แต่กรุป๊ออกเดนิทางไม่ได ้เน่ืองจากผูเ้ดนิทางท่านอืน่ในกลุ่มโดนปฏเิสธวซีา่ หรอืไม่ว่าดว้ย

สาเหตุใดๆก็ตาม ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการหกัเก็บค่าใชจ้า่ยจรงิทีเ่กดิขึน้แลว้กบัท่านเป็นกรณีไป 
16) กรณีผูเ้ดนิทางไม่สามารถเขา้-ออกเมอืงได ้เน่ืองจากเอกสารปลอมหรอืการหา้มของเจา้หนา้ทีไ่ม่ว่าเหตุผลใดๆ ก็

ตามทางบรษิทัของสงวนสทิธิใ์นการ ไม่คนืค่าทวัรท์ ัง้หมด 
17) ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิร์าคานีเ้ฉพาะนักท่องเทีย่วชาวไทยและท่องเทีย่วเป็นหมู่คณะแบบ Join Tour เท่าน้ัน 

กรณีตอ้งการตดักรุป๊เหมาโปรดสอบถามทางบรษิทัอกีคร ัง้ หากเป็นนกัท่องเทีย่วชาวต่างชาต ิหรอื 
พระสงฆ ์โปรดสอบถามทางบรษิทัอกีคร ัง้ 



 

 

18) ในกรณีทีลู่กคา้ตอ้งออกตั๋วโดยสารภายในประเทศกรุณาตดิต่อเจา้หนา้ทีข่องบรษิทัฯกอ่นทุกคร ัง้มเีชน่น้ันทาง
บรษิทัฯจะ ไม่รบัผดิชอบค่าใชจ้า่ยใดๆทัง้สิน้ 

19) หากมกีารยกเลกิการจองทวัรห์ลงัไดท้ าการยืน่วซีา่เรยีบรอ้ยแลว้บรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการน าเล่มพาสปอรต์ไป
ยกเลกิวซีา่ในทุกกรณีไม่ว่าค่าใชจ้า่ยในการยืน่วซีา่จะรวมหรอืแยกจากรายการทวัรก์็ตาม 

20) กรณีทีค่ณะไม่ครบจานวน 10 ท่านทางบรษิทัฯสงวนสทิธิใ์นการงดออกเดนิทางโดยทางบรษิทัฯ จะแจง้ใหท้่านทราบ
ล่วงหนา้อย่างนอ้ย 7 วนักอ่นการเดนิทาง 

21) เมือ่ท่านทาการซือ้โปรแกรมทวัร ์ทางบรษิทัฯ จะถอืวา่ท่านรบัทราบและยอมรบัเงือ่นไขของหมายเหตุทุกขอ้แลว้ 
 

เอกสารในการยืน่วซีา่ท่องเทีย่วอนิเดยีแบบออนไลนไ์ม่ตอ้งมาแสดงตวั 

• รูปถ่ายส ี(ถ่ายมาไม่เกนิ 3 เดอืน ขนาด 2×2 นิว้) 1  รูป พืน้หลงัสขีาว 
• ส าเนาหนังสอืเดนิทางมอีายุมากกว่า 6 เดอืน   
• ส าเนาบตัรประชาชน 1 ชดุ 
• ส าเนาทะเบยีนบา้น 1 ชดุ 
• ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน 2 ชดุ ถา้เป็นเด็กอายุต ่ากว่า 15 ปี ใชส้ าเนาสูตบิตัรและบตัรประชาชน 
• ส าเนาหน้าวซีา่ทีเ่คยเดนิทางไปประเทศอนิเดยี 1 ชดุ (หากม)ี 

 

 

 

 

เทีย่ว “แคชเมยีร”์ ทัง้ท ี
ตอ้งไปกบั...ผูรู้จ้รงิ 


