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 “แคชเมียร”์ สมัผสักบัดินแดนสวรรคบ์นพืน้พิภพ มงกฎุเพชรแห่งอินเดียท่ีสวยท่ีสดุในโลก เปรียบประดจุสวรรคบ์น
โลกมนุษย ์ “แคชเมียร”์อยู่กลางออ้มกอดของเทือกเขาหิมาลยั สมัผสักบัทุ่งราบผืนใหญ่ในออ้มกอดหิมาลยั ตระการ
ตากบัดอกไมน้านาพรรณ  ชมความงามของ กลุมารค์ & โซนามารค์ ท่ีมีทุ่งหญา้เขยีวขจีและเทือกเขาหิมะรายรอบ  
น่ัง เรือซคิาร่าล่องทะเลสาบ ท่ีสวยใสดจุกระจกสะทอ้นความงามของทอ้งฟ้ากลางเทือกเขาหิมาลยั.....  
 
รายการท่องเที่ยว 
วนัแรก (1) กรุงเทพฯ – เดลลี (ประเทศอินเดีย) - L D 
01.00 น.  คณะพรอ้มกนัท่ี ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ชัน้ 4  ประตู 3 เคานเ์ตอร ์ สายการบิน 

SPICEJET (SG) โดยเจา้หนา้ท่ีของบริษทัฯ คอยใหค้วามสะดวกแกท่่าน 
กระเป๋าเล็กถือติดตวัขึน้เคร่ืองบิน 

 กรณุางดนําของมีคม ทุกชนิด เชน่ มีดพบั กรรไกรตดัเล็บทุกขนาด ตะไบเล็บ เป็นตน้ กรณุา
ใสใ่นกระเป๋าเดินทางใบใหญ่หา้มนําติดตวัขึน้เคร่ืองบิน 

 วตัถท่ีุเป็นลกัษณะของเหลว อาทิ ครีม โลช ัน่ นํา้หอม ยาสีฟัน เจล สเปรย ์ และเหลา้เป็น
ตน้ จะถกูทําการตรวจอย่างละเอียดอีกครัง้ โดยจะอนุญาตใหไ้ม่เกิน 10 ชิน้ ในบรรจภุณัฑ ์
ละไม่เกิน 100 ml.  

(แนะนําใหโ้หลดของที่ไม่จําเป็นลงใตท้อ้งเคร่ือง เพราะเจา้หน้าที่อินเดียตรวจค่อนขา้งละเอียด เพื่อเป็น
การไม่เสียเวลา แนะนําใหถื้อเฉพาะกระเป๋าถือขนาดเล็กและของมีคา่ขึน้เคร่ืองเท่านัน้) 

*****บริการชดุอาหารเชา้ ณ สนามบินสุวรรณภูมิ**** 
03.50 น. เหิรฟ้า สู่เมืองเดลลี (New Delhi) ประเทศอินเดีย (India) โดยสายการบิน  

SPICEJET (SG) เที่ยวบินที่ SG88  (ใชเ้วลาในการเดินทางประมาณ 4 ชัว่โมง)  
 **หมายเหตุ** สายการบิน SPICEJET ไม่มีบริการอาหาร 

เวลาที่อนิเดียชา้กวา่ประเทศไทย 1.30 ชัว่โมง 
06.25 น. ถึงท่าอากาศยานนานาชาติอินทิราคานธีร ์ เมืองเดลลี(New Delhi) ตามเวลาทอ้งถิน่ผ่าน
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พิธีการตรวจคนเข้าเมืองและตรวจรับ
สมัภาระออกเดินทางเขา้สู่อาคารผูโ้ดยสาร
ภายในประเทศเพื่อต่อเคร่ืองเขา้สู่เมืองศรี
นาคา( แคชเมียร ์ )  

08.30 น. นําท่านเชค็อิน เพื่อเดินทางสู่แคชเมียร ์ 
11.15 น.   เหิรฟ้าสู่ เมืองศรีนาคา (Srinagar) 

เมืองหลวงของแควน้จามมู (Jammu) และ แคชเมียร ์(Kashmir) โดยสายการบิน 
SPICEJET (SG) เที่ยวบินที ่SG130  (เคร่ืองบินแวะจอดเมืองจามูไม่ตอ้งลงจากเคร่ือง) 

13.50 น.  เดินทางถึงสนามบินศรีนาคา (Srinagar) ผ่านพิธกีารตรวจคนเขา้เมืองและพรอ้มรบัสมัภาระแลว้นํา
ท่านเดินทางสูพ่าฮาลแกม โดยขบวนรถโตโยตา้อีโนวา่  (4-5 ท่าน/คนั) 

เที่ยง    บริการอาหารกลางวนั  ณ ภตัาคาร 
จากน้ัน   นํ า ท่ าน เ ดินทา งสู่ พ าฮาลแกม  ออก เ ดินทา งจ ากศร ีน าค าสู่  หมู่บ้านพาฮาแกม 

(Pahalgam)  หรือหุบเขาแกะ แห่งแคชเมียรเ์ดิมเป็นหมู่บา้นของคนเลีย้งแกะ อยู่ห่างจากศรีนาการ ์
ออกไปอีก 90 กิโลเมตร ใชเ้วลาเดินทาง 3 ช ัว่โมง เป็นสถานท่ีท่ีภาพยนตรนิ์ยมมาถ่ายทํากนัท่ีน่ี 
ไดร้บัการขนานนามว่าเป็นเหมือน “สวิตเซอรแ์ลนด”์ พาฮาลแกม คือในชว่งฤดหูนาวจะมีแต่หิมะปก
คลมุ อากาศหนาวเย็น นํ้าในลําธารเย็นเฉียบ แม่นํ้าสายย่อยๆจะบรรจบรวมกนัเป็น “แม่นํ้าลิดดาร”์ 
(Liddar) เป็นแม่นํ้าสายสําคญัในพาฮาลแกม นอกจากนี้ยงัมีรา้นคา้ต่างๆมากมาย ไม่ว่าจะเป็น
รา้นอาหาร รา้นขายเสือ้ผา้และสินคา้ต่างๆโดยเฉพาะ 
หญา้ฝรั่น (Saffron) มีสรรพคุณลดโคเลสเตอรอลใน
รา่งกาย มีขายอยู่ท ัว่ไปทัว่ทัง้แคชเมียรแ์ตท่ี่พาฮาลแกมคือ
แหล่งปลูกหญา้ฝรั่นท่ีใหญ่ท่ีสุด มีคุณภาพดีกว่าท่ีอ่ืน
นอกจากนี้ยงัสามารถทํากิจกรรม ปิกนิก ตกปลา ขีม่า้
ชมวิวรอบภเูขาหมู่บา้นท่ีอยู่บนท่ีมีความสงู 2,130 เมตร 
เหนือระดบันํา้ทะเล 

ระหวา่งทาง ชมแวะจอดรถถ่ายรูปกบัวิวทิวทศันที์่งดงามสุดที่หยุดกดชตัเตอรเ์ลยทีเดียว.. …และสองขา้ง
ทางท่านจะผ่านพบวิถีชวิีตของชาวแคชเมียรท่ี์หลากหลาย เชน่หมู่บา้นท่ีทํา ครกหิน หมู่บา้นท่ีทําไม ้
แบดสาํหรบักีฬาคลิกเก็ต ท่ีเราจะพบเห็นชาวแคชเมียรเ์ลน่กีฬาประเภทนีไ้ดต้ามสนามทัว่ไปไมแ้บดนีทํ้า
มาจากตน้หลิว (Willow Tree) ซึง่พบเห็นไดท้ัว่ไปทัง้ในและนอกเมือง แตจ่ะพบเห็นไดม้าก นอกจากนี ้
จะไดเ้ห็นทุ่งโล่งๆ ซึง่ในฤดใูบไมร้่วงประมาณเดือนตุลาคม ทอ้งทุ่งแห่งนี้เป็นแหล่งปลูกหญา้ฝรัน้ หรือ 
Saffron ท่ีใหญ่ท่ีสดุ ลกัษณะดอกจะเป็นสีม่วง ว่ากนัว่าเกสรของหญา้ ฝรัน้มีสรรพคณุในการชว่ย
ลดคลอเรสเตอรอลไดดี้ตลอดสองขา้งทางชมทิวทศันท่ี์สวยงาม 

 
 
 
 



 Kashmir Autumn  INLOVE 5D3N_2019_SG 
                                                    
 
 
 
 
 
                                                                              

4 | P a g e  

 
 
 
 ระหว่างทางแวะ ชมสวนแอปเป้ิล ซึง่ฤดูกาลเก็บเก่ียวแอปเป้ิลจะเริมตัง้แต่เดือน กนัยายน-พฤศจิกายน ของทุกปี 
ท่านจะไดส้มัผสักบัสวนแอป     เป้ินท่ี     เต็มไปดว้ยลูกแปอเป้ิลสีแสง พรอ้มกบัชมิแอปเป้ินท่ีไดช้ือ่ว่าอร่อยท่ีสุดแห่ง
หน่งของโลก อินสระถา่ยรปูพรอ้มชมิแอปเป้ิลตามอธัยาศยั 
 
เย็น  นําท่านอิสระชมเมืองพาฮาลแกม (Pahalgam) ท่ีน่ี คือ ดินแดนสรวงสวรรคข์องแคชเมียร ์

นักท่องเท่ียวจากทั่วสารทิศต่างยกย่องให ้ ดินแดนแห่งนี้เป็นสถานท่ีท่ีสวยท่ีสุดในโลก ซึง่หากคณุยงัไม่
เชือ่ก็ตอ้งมาพิสจูนด์ว้ยตวัเองเท่าน้ัน……คําว่า พาฮาลแกม หมายถึง หมู่บา้นของคนเลีย้งแกะ 
(Village of Shepherds) หรือ หุบเขาแกะ และดว้ยทศันียภาพอนังดงามจนน่าท่ึงของพาฮาล
แกม....ดินแดนแห่งนี้ไดร้บัความสนใจจากนักสรา้งภาพยนตร ์ จนกลายเป็นสถานท่ีมีชือ่เสียง ท่ีสดุของ
อตุสาหกรรมภาพยนตรข์องอินเดีย 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
หรือเลือกเดินเล่นซือ้สินคา้พืน้เมืองไม่วา่จะเป็นผา้พชั
มีน่า เปเปอรม์าเช ่  ชดุพืน้เมือง  เคร่ืองประดบัฯลฯ 
อิสระตามอธัยาศยั นดัเวลาทานอาหารเย็น 
....ท่ีน่ี คือ ดินแดนสรวงสวรรคข์องแคชเมียรนั์กท่องเท่ียว
จากทั่วสารทิศต่างยกย่องให ้ ดินแดนแห่งนี้เป็นสถานท่ีท่ีสวย
ท่ีสุดในโลก ซึง่หากคุณยงัไม่เชือ่ก็ตอ้งมาพิสูจนด์ว้ยตวัเอง
เท่าน้ัน.... 

คํ่า       บริการอาหารเย็น ณ โรงแรม 
ที่พกัโรงแรม Hotel Hill top( หรือเทียบเทา่ ) อิสระพกัผ่อนตามอธัยาศยั 

 

วนัที่ส่ี (2) พาฮาแกม–หุบกลุมารค์-ศรีนาคา B L D 

07.00 น.  บริการอาหารเชา้ ณ โรงแรม  
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08.00 น. ออกเดินทางโดยรถโตโยตา้อีโนว่าสู่ กุลมารค์ (Gulmarg) (คนัละ 4-5 ท่าน) ใชเ้วลา
เดินทางประมาณ 3-4 ชัว่โมง กุลมารค์(Gulmarg) สถานที่ท่องเที่ยวสุดฮิตในแคชเมียร ์
ที่ไดร้บัความนิยมจากนกัท่องเที่ยวท ัว่โลก 
เป็นภเูขาท่ีสวยงามท่ีสุดแห่งหน่ึงในแคชเมียร ์ “กุลมารค์”เดิมเรียกเการิมารค์ ตัง้โดยสลุต่าน ยูซปุ
ชาร ์ ในศตวรรษท่ี 16 เน่ืองจากท่ีน่ีเป็นทุ่งหญา้ท่ีเต็มไปดว้ยดอกไมป่้าตามฤดกูาล และในปัจจบุนัยงั
เป็นสถานท่ีตัง้ของสนามกอลฟ์ 18 หลุมท่ีสูงท่ีสุดในโลก (3,000 เมตรจากระดบันํ้าทะเล) และมี
สถานท่ีเล่นสกีในฤดูหนาวดว้ย ตลอดเสน้ทางสู่กุลมารค์จะผ่านทุ่งนาขา้ว หมู่บา้นชาวพืน้เมือง ฝูง
แกะตามภูเขา และเทือกเขาหิมะสลบัซบัซอ้นสวยงาม ชาวแคชเมียรก์ล่าวขานว่าทุ่งหญา้แห่งดอกไม ้
เป็นเสน้ทางที่มุ่งสู่ชายแดนปากีสถาน กุลมารค์เป็นแหล่งท่องเที่ยวในฤดูหนาว มีระดบัความสูง 
2,730 เมตร จากระดบันํ้าทะเล   ในชว่งฤดูรอ้นที่น่ีจะเป็นที่ต ัง้ของสนามกอลฟ์ที่สูงที่สุดในโลก 
โดยรอบท่านจะไดพ้บเห็นกระท่อมรูปทรงแบบในเทพนิยาย และมีป่าสนเป็นฉากหลงั  ที่น่ียงัสถาน
เป็นท่ีถ่ายทําภาพยนตรอี์กดว้ย…… 

เท่ียง บริการอาหารกลางวนั  ณ โรงแรม 
13.00 น ไฮไลทข์องกิจกรรมและการท่องเท่ียวท่ีกลุมารค์ นําท่านขึน้เคเบิลคารเ์ฟส 1 (กระเชา้ลอยฟ้าหรือ

กอนโดลา) ขึน้กระเชา้กอนโดล่าเป็นเคเบิลคารไ์ปเฟส1 ระหว่างทางท่านจะไดเ้ห็นวิวของหิมะท่ีสวยงาม
พบเห็นหมู่บา้นยิปซ ี  และหมู่บา้นของคนทอ้งถ่ิน มองลงไปขา้งล่างตน้สนระหว่างสวยงามมาก เห็นวิว
ทิวเขาของเทีอกเขาหิมาลยัเม่ือถึงสถานีลงจากกระเชา้แลว้ ท่านจะพบลานหิมะขนาดใหญ่...อิสระให ้
ท่าน ถ่ายภาพคู่กบัภเูขาหิมาลยั สวยงามรอบทิศทาง หากฟ้าเปิดสามารถมองเห็นยอดเขา K2 ท่ีสงู
เป็นอนัดบัสองรองจากยอดเขาเอเวอรเ์รส....ถ่ายรูป และเล่นกิจกรรมต่างๆในบริเวณนี้ เป็นสถานท่ี
ท่องเท่ียวท่ีไดร้บัความนิยมจากนักท่องเท่ียวทั่วโลก  และเป็นสถานท่ีท่องเท่ียวแห่งหนุ่งท่ีคุณไม่ควร
พลาด… 

 
 
 
 
 
 
 
 

รายการเสริม...สําหรบับางท่านตอ้งการไปอีกจุดชมวิวท่าน
สามารถขึน้กระเชา้ไปยงั เฟสที่K2 ไดท้ ัง้น้ีท ัง้นัน้
ขึน้อยู่กบัสภาพอากาศ และความปลอดภยัเป็น
สําคญั เฟสที่K2ไม่เหมาะสําหรบัท่านที่มีสุขภาพ
ไม่แขง็แรง หรือมีโรคประจาํตวัเน่ืองจาก K2 จะมี
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สภาพอากาศที่เบาบางกวา่ปกติ 
...............          จนถึงเวลานัดหมายนําท่านเดินทางกลบัสู่เมืองศรีนาคาตามเสน้ทางเดิม........ 
 นําท่านล่องเรือสิคารา(เรือพายแบบแคช

เมียร)์ ชมความงดงามทะเลสาบ ใหท่้านไดช้ืน่ชม
ทศันียภาพของเทือกเขาหิมะท่ีลอ้มรอบ ชมวิถี
ชีวิตชาวบา้นริมนํ้า  (ใชเ้วลาในการล่องเ รือ
ประมาณ 1 ชม.) รอบทะเลสาบ นกนานาชนิด 
พืชดอกไมนํ้้า ทะเลสาบใสสวยงาม สมัผสัวิถีชวิีต
ของผูค้นในทะเลสาบดาล เป็นชวิีตท่ีคู่กบัสายนํ้า
อนัเงียบสงบ โดยมีเรือเป็นพาหนะสําคญัของการ
สญัจรในทะเลสาบกวา้งใหญ่ แต่งแตม้สีสนัดว้ยสวนผกัลอยนํ้า และตลาดนํ้ายามเชา้ท่ีมีชวิีตชวีาพอด ู
ชวิีตของชาวแคชเมียรจึ์งดําเนินไปไม่แตกต่างชาวเอเชยีอ่ืน ๆ ท่ีมีแม่นํ้า ลําคลอง เป็นเสน้เลือดใหญ่
หลอ่เลีย้งชวิีต และท่านจะเพลินเพลินกบัการ เลือกซือ้สินคา้พืน้เมืองของชาวแคชเมียรท่ี์นําของมาขาย
ใหท่้านไดเ้ลือกซือ้ในราคาตามความสามารถไดเ้วลาสมควรพายเรือกลบัท่ีพกั .....  

เย็น บริการอาหารเย็น ณ โรงแรมบา้นเรือ อิสระพกัผ่อนตามอธัยาศยั 
     ที่พกัโรงแรมเรือ DELUXE HOUSE BOAT อิสระพกัผ่อนตามอธัยาศยั 

 
 
 
 
 
 

  
"บา้นเรือ" แคชเมียร.์..วิมานบนดิน 
 นักท่องเท่ียวในชว่งตน้ คริสตศ์ตวรรษท่ี 20  มีบนัทึกว่า...ขณะท่ี ชวิีตยงัมีลมหายใจความสขุบนพืน้

พิภพในนี้ 1 ใน 50  อย่างท่ีควรทํา คือเดินทางสู่ทะเลสาบดาล (Dal lake)  แห่งแควน้แคชเมียร.์...
แลว้ พกันอนใน House Boats...!!! อนัเป็น วิมานบนดิน เกิดขึน้ในยุค ควีนสวิ์คตอเรีย  ซึง่องักฤษ
ไดเ้ขา้มา ครอบครองอินเดีย  จึงพากนัเขา้มาปักหลกัโกยกอบทรพัยากรจากอาณานิคม  โดยรุก
จากพืน้ท่ีส่วนใตข้ึน้ไปจดเหนือ กระทั่งถึง แควน้จมัมูแคชเมียร ์  (JUMMU & KASHMIR) ติดกบั
เทือกเขาหิมาลยั 

วนัที่สาม 
(3) 

 (แคชเมียร)์ ศรีนาคา-โซนามารค์-ศรีนาคา B L D 

07.00 น. บริการอาหารเชา้ ณ โรงแรมบา้นเรือ 
08.00 น.   นําท่านเดินทางสู่ โซนามารค์ (Sonamarg) (ประมาณ 3 ช ัว่โมง) ออ้มกอดหิมาลยัที่โซ

นามารค์ทอ้งทุ่งแห่งทองคํา Meadow of gold แห่งแคชเมียร ์ สงูกว่าระดบันํ้าทะเล 2,740 
เมตร เป็นแหลง่ท่องเท่ียวอนัมีวิวทิวทศันอ์นัสวยงาม อยู่บนเสน้ทางระหวา่งเมืองศรีนาคากบัเมืองเลห ์ มี
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เทือกเขาหิมาลยัเป็นฉากหลงั ท่ีเรียกขานตามทอ้งถ่ินวา่ ทาจิวาส ภเูขาซึง่ปกคลมุไปดว้ยหิมะตลอดปี 
มีแม่นํ้าสินธ ์ ลดเลีย้วผ่านหุบเขาในอีกฟากของถนน “โซนามารค์” เป็นสถานีเร่ิมตน้ท่ีจะมุ่งหนา้ไปยงั
ลาดคัห ์ หรือเป็นรูจ้กักนัดีในชือ่วา่ “ประตสููล่าดคัห ์

เท่ียง บริการอาหารกลางวนั  ชมวิวท่ีกวา้งไกลชนิดกลอ้งเก็บไม่หมด 
บ่าย นําท่านเที่ยว ชม กราเซียน้ําแขง็โซนามารค์ อิสระเดินชมธรรมชาติสมัผสัอากาศสบายๆ ชม

วิวภูเขาท่ีปกคลุมดว้ยหิมะและสองฟากฝ่ังถนนท่ีเต็มไปดว้ยธารนํ้าแข็ง ถนนบางชว่งตอ้งตดัผ่านชอ่ง

นํา้แขง็ขนาดใหญ่ ท่ีน่ีจะมีกิจกรรมแบบแคชเมียรใ์หท่้านไดล้องหาประสบการณ ์  
โปรแกรมแนะนํา ...ท่านที่หลงใหลในธรรมชาติ สามารถขี่มา้ชมความงามของกลาเซียรอ์ย่างไกลช้ิด

มากขึน้ หรือ สนุกการนั่งค่าขี่มา้ 600-800 รูปี (ไม่รวมในค่าทวัร  ์ โปรดสอบถาม
รายละเอียดจากหวัหน้าทวัร)์ ไดเ้วลาพอสมควรเดินทางกลบัสูศ่รีนาคา 

 นําท่านเดินทางไป สวนโมกุล (Mughal Gardens) สวนสวรรคแ์ห่งดอกไม ้ ชว่งเดือนมีนาคมถึง
เมษายน ดอกไมเ้มืองหนาวออกดอกชชูอ่อย่างสวยงาม สวนโมกุล ไดแ้บ่งออกเป็นส่วนๆ 3 ส่วน ซึง่
ภายในสวนมีการประดบัตกแต่งในแบบสไตลส์วนเปอรเ์ซยี ซึง่ประกอบไปดว้ย สระนํ้า ลําธารและแปลง
ไมด้อก 
ชมสวนนิชาท (Nishat) เป็นสวนท่ีใหญ่ท่ีสุด มีตน้เมเปิลอายุกว่า 400 ปี ตน้ปอปลาร ์ ตน้ทิว
ลิป และดอกไมน้านาชนิดตามฤดกูาล ตัง้อยู่ ริมทะเลสาบดาล มีภเูขา Zabarwan ซึง่ตัง้เป็นฉากหลงั 
ชว่งเดือน กนัยายน-เดือนพฤศจิกายน ใบไมจ้ะเปล่ียนสีทัง้สวน) 
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 ชม สวนชาลิมาร ์(Shalimar Garden) เป็นสวนดอกไมท่ี้สรา้งขึน้สมยัราชวงศโ์มกลุ ก่อสรา้ง
โดยจกัรพรรดิ JEHANGIR เพ่ือภรรยา Nur Jehan และเมืองศรีนาคา แคชเมียร ์ เป็นท่ีมีชือ่เสียงใน
ก า ร จั ด ส ว น
ตามแบบสมัย
ของราชวงศโ์ม
กุล  เ น่ืองจาก
ภูมิอากาศเย็น
เหมาะสมในการ
เ จ ริ ญ เ ติ บโ ต
ข อ ง ต ้ น ไ ม ้
ด อ กไ ม ้ เ มื อ ง
ห น า ว  จึ ง
กลายเป็นท่ีประทบัพกัผ่อนของกษตัริยร์าชวงศโ์มกุลในอดีต ชมตน้เมเปิลอายุกว่า 400 ปี ตน้ปอ
ปลาร ์ ดอกทิวลิป และดอกไมน้านาชนิดตามฤดกูาล  

 ฤดูกาลท่องเที่ยวที่สวยงาม : ในฤดใูบไมเ้ปล่ียนสีแคชเมียร ์ (กนัยายน-เดือนพฤศจิกายน) จะมี
ชือ่เสียงในเร่ืองของดอกไมแ้ละสวนสวย โดยสวนท่ีมีชือ่เสียงมากไดแ้ก่ สวนโมกุล ท่ีสรา้งในสมยัของ
ราชวงศโ์มกลุแทบทัง้สิน้ สําหรบัตน้ไมท่ี้มีความสวยงามและโดดเด่น คือ ตน้ชน่ีา หรือตน้เมเป้ิล ซึง่ใบ
ของตน้ไมนี้มี้สีแดงเพลิงสวยงาม และใบจะเปลี่ยนสีไปตามฤดกูาล 

จากน้ัน  นําท่านชมโรงงานพรมเปอรเ์ซีย สมควรแก่เวลานําท่านเขา้สู่ท่ีพกั ณ โรงแรมลอยนํ้า ชืน่ชม
ทศันียภาพของเทือกเขาท่ีลอ้มรอบทะเลสาบเมืองศรีนาคา ไดเ้วลาอนัสมควรนําท่านสู่บา้นเรือใน
ทะเลสาบ ในเมืองศรีนาคา บา้นเรือนีถื้อกาํเนิดจากสมยัท่ีเจา้ผูค้รองแควน้แคชเมียรย์งัครองอํานาจกบั 
องักฤษท่ีเขา้มาปกครองอินเดีย และไม่อนุญาตใหอ้งักฤษมีกรรมสิทธิใ์นท่ีดิน คนองักฤษจึงหาทางออก
ดว้ยการสรา้งบา้นเรือลอยลาํอยู่ในทะเลสาบแทน 

คํ่า       บริการอาหารเย็น ณ โรงแรมบา้นเรือ... 
     ที่พกัโรงแรมเรือ DELUXE HOUSE BOAT อิสระพกัผ่อนตามอธัยาศยั 

วนัที่ส่ี (4)  (แคชเมียร)์ ศรีนาคา- เดลลี- กรุงเทพ  B L - 

08.00 น.   บริการอาหารเชา้ ณ โรงแรมบา้นเรือ 
09.00 น. นําท่านชมจามามสัยิด “Jama Masjid” ซึง่สรา้งเป็นครัง้แรกสมยัสลุต่านสิคานเดอร ์ และบูรณะ

ตอ่มาอีกหลายสมยั เป็นมสัยิดท่ีสรา้งดว้ยรปูแบบของสถาปัตยกรรมแบบจีนและเนปาล ดว้ยหลงัคาทรง
สี่เหลี่ยม ภายในมีเสาท่ีตดัจากตน้ซดีาลทัง้ตน้กวา่ 300 ตน้ ไดเ้วลาสมควรกอ่นกลบัท่ีพกั 
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11.00 น. บริการอาหารกลางวนั ณ โรงแรมบา้นเรือ 
จากนัน้ นําท่านเดินทางสูส่นามบินภายในประเทศเพ่ือเดินทางกลบัสูเ่มืองเดลลี  
14.40 น. เหิรฟ้าสู่เมืองเดลลี (New Delhi) โดยสายการบิน SPICEJET (SG) เที่ยวบินที่ SG144 
 (เคร่ืองบินแวะจอดเมืองจามูไม่ตอ้งลงจากเคร่ือง) 
17.15 น. ถึง เมืองเดลลี (New Delhi) รบักระเป๋าสมัภาระ  
จากน้ัน  นําท่านเดินทางสูท่่าอากาศยานนานาชาติอินทิรา คานธี   

ทําการเชค็อินเคา้เตอรส์ายการบิน SPICEJET (SG) รบัต ัว๋เคร่ืองบิน และผ่านกระบวนการ
ตรวจคนเขา้เมือง 
อิสระอาหารคํา่ตามอธัยาศยั   เพือ่ความสะดวกในการเชค็อินและผ่านกระบวนการตรวจคน
เขา้เมือง  

21.05 น.  ออกเดินทางสูก่รุงเทพ ฯ โดยสายการบิน SPICEJET (SG) เที่ยวบินที่ SG87 (ไม่มีบริการ
อาหารบนเคร่ือง ) 

 

วนัทีห่า้(5)  เดินทางกลบัถึงกรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ B L - 

 
03.00 น.        ถึง...ท่าอากาศสุวรรณภูมิ โดยสวสัดิภาพ…….. 

 
 
 
 
หมายเหต ุ:  
1. เวลาท่ีปรากฏในโปรแกรมกบัการปฏิบติัจริงอาจแตกตา่งกนัเล็กนอ้ย ขอใหท่้านรบัทราบคาํแนะนําการเปล่ียนแปลง

การนัด หมายเวลาในการทํากิจกรรมอีกครัง้จากหวัหนา้ทวัร ์ 
2. บริษทัอาจทําการเปล่ียนแปลงรายการ ไดต้ามความจาํเป็นและเหมาะสม แตจ่ะยึดผลประโยชนข์องลกูคา้เป็นสาํคญั 
ทัง้นี ้ขึน้อยู่กบัสภาวะของสายการบิน โรงแรมท่ีพกั ภมิูอากาศ ภยัธรรมชาติ การนัดหยดุงานฯลฯ ตลอดจนสภาวะ
ทาง เศรษฐกิจและสถานการณท์างการเมืองภายใน อนัเป็นสาเหตใุหต้อ้งเล่ือนการเดินทางหรือไม่สามารถจดัพาคณะ
ท่องเท่ียว ไดต้ามรายการ  
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อตัราคา่บริการ  Highlight โปรแกรม INLOVE แคชเมียร ์5วนั 3 คืน) 
เน่ืองจากเป็นต ัว๋ราคาพิเศษจึงไม่สามารถ REFUND ได ้

 
กาํหนดวนัเดินทาง 

อตัราคา่บริการหมายเหต:ุ  ผูใ้หญ่ (12 ปี ขึน้ไป) เดินทาง
ต ัง้แต ่ 20 ท่านขึน้ไป 

ผูใ้หญ่พกั (พกัหอ้งละ 2-3 ท่าน) พกัเดีย่วเพิม่

6-10,13-17,20-24,
27-31 ต.ค. 

3-7,10-14,17-21, 
24-28 พ.ย. 

 
         26,555.- 

 
3,000.- 

**ราคาน้ีสงวนสิทธิเ์ฉพาะลูกคา้ชาวไทยเทา่นัน้ บริษทัขอสงวนสิทธิใ์นการออกทวัรก์รณีมีผูเ้ดินทางไม่
ถึง 20 + ทา่น 
เงื่อนไขการสํารองที่นั่ง(ที่ท่านควรทราบกอ่นสํารองที่นั่ง) 
กรุณาชําระเงินมดั ท่านละ 15,000 บาท พรอ้มส่งสําเนาหน้าหนังสือเดินทาง ทางแฟ็ก หรือ ไลน ์
หลงัการจองภายใน 3 วนัส่วนที่เหลือชาํระท ัง้หมดกอ่นเดินทางภายใน 25 วนั และส่งมอบเอกสารการ
เตรียมการย่ืนขอวีซา่ตามที่กาํหนด *** 
หมายเหต:ุ อน่ึงกรณุาสง่หลกัฐานการชาํระเงินใหเ้จา้หนา้ท่ีของบริษทัฯ ทราบ เก็บหลกัฐานเพ่ือประโยชนข์องท่าน  
ในกรณีที่ท่านโอนเงินจากต่างจงัหวดั****ราคาทวัรด์งักล่าวไม่รวมค่าธรรมเนียมหรือค่าบริการของ
ธนาคารทุกกรณี 
สําคญัมาก!!!การยกเลิกบตัร และการคืนเงิน“สายการบินโลวค์อสต”์   
 สายการบิน SPICEJET เป็นสายการบินสายการบินโลวค์อสต ์ หลงัการจองโดยชาํระมดัจาํแลว้ หากท่าน

ตอ้งการยกเลิกการเดินทางไม่ว่ากรณีใดๆกอ้ตามไม่สามารถ Refund คืนเงินได ้ เวน้แต่จะมีคนเดินทาง
แทน ทัง้นี้ตอ้งขึน้อยู่ว่าทางบริษทัฯยงัไม่ออกบตัรโดยสารดว้ย เน่ืองจากเป็นตั๋วกรุป๊เหมาจ่าย“สายการบิน
โลวค์อสต”์ จ่ายถูกแต่มีขอ้แลกเปล่ียนขอใหท้่านทําความเขา้ใจก่อนชาํระเงิน  เม่ือท่านทํา
การซือ้โปรแกรมทวัร ์ ทางบริษทัฯ จะถือว่าท่านรบัทราบและยอมรบัเงื่อนไขของหมายเหตุทุก
ขอ้แลว้ 

อตัราค่าบริการรวม : 
 ตั๋วเคร่ืองบินไป-กลบักรุงเทพฯ-เดลี-ศรีนาคา-เดลี-กรุงเทพฯช ัน้ประหยดัโดยสายการบิน SPICEJET และ

ภายในประเทศท่ีระบุ  
 ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งและค่าประกนัภยัสายการบิน  
 ค่าท่ีพกัโรงแรมระดบั 3- 4 ดาวตามระบใุนรายการ 
 รถโคช้ปรบัอากาศรบั-ส่งสนามบินระหว่างอาคารภายในประเทศและต่างประเทศ, และโตโยตา้อีโนว่าหรือรถ
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Tempo ปรบัอากาศในแคชเมียรต์ามระบใุนรายการ 
 ค่าอาหารทุกมือ้ตามระบุ/ค่าธรรมเนียมเขา้ชมสถานท่ีต่างๆ 
 ค่าประกนัอุบติัเหตุระหว่างการเดินทางวงเงิน 1 ลา้นบาท (วงรกัษาพยามบาทไม่เกิน 5 แสนบาท/ครัง้)ทัง้นี้

ย่อมขึน้อยู่ในขอ้จาํกดัท่ีมีการตกลงไวก้บับริษทัประกนัชวิีต 
 คา่ธรรมเนียมวีซา่สําหรบัหนงัสือเดินทางไทย ย่ืนแบบออนไลนเ์ท่านัน้ (ไม่ตอ้งโชวต์วั) 
 
อตัราค่าบริการไม่รวม  
 คา่จดัทําหนังสือเดินทาง (PASSPORT) และคา่ทาํใบอนุญาตท่ีกลบัเขา้ประเทศของคนตา่งชาติ หรือ คน

ตา่งดา้ว 
 ค่าใชจ้่ายอ่ืนๆนอกเหนือจากท่ีระบไุวใ้นรายการและค่าใชจ้่ายส่วนตวัต่างๆ เชน่ ค่าโทรศพัท ์ ค่าซกัรีด 

ฯลฯ 
 ค่าธรรมเนียมนํา้มนัของสายการบิน (ถา้มี) 
 คา่วีซา่ท่ีมีคา่ธรรมเนียมแพงกวา่หนังสือเดินทางไทย 
 คา่ภาษีหกั ณ ท่ีจา่ย 3% ภาษีมูลคา่เพ่ิม 7% (กรณีออกใบกาํกบัภาษี) 
 คา่ธรรมเนียมการชาํระเงินดว้ยบตัรเครดิต VISA 3% AMEX 4% 
 คา่นํา้หนักเกินพิกดัตามสายการบินกําหนด 20 กิโลกรมั  
 คา่ทิปไกดท์อ้งถิน่,พนกังานขบัรถ 50 USD /ท่าน ตลอดการเดินทางมอบใหก้บัหวัหน้าทวัร ์ 
 คา่บริการยกกระเป๋าในโรงแรมและสนามบิน ซึง่ท่านจะตอ้งดูแลกระเป๋าและทรพัยสิ์นดว้ยตวัท่าน
เอง 

 คา่ทิปหวัหน้าทวัรไ์ทย ทิปหวัหน้าทวัรแ์ลว้แต่ความพึงพอใจในบริการของท่าน 
การใหทิ้ปตามธรรมเนียมทางบริษทัฯมิไดมี้ผลประโยชนใ์ดๆท ัง้สิน้ขึน้อยู่กบัการพิจารณาของท่าน

เพื่อเป็นกาํลงัใจใหก้บัไกด ์ และคนขบัรถ 
การยกเลิก และการเปล่ียนแปลง 
การยกเลิก 

1.1 หากมีการชาํระมดัจาํทวัรแ์ละตอ้งการยกเลิกไม่วา่กรณีใดๆก็ตามตอ้งชาํระคา่บริการ  ท่านละ 2,000 บาท 
           1.2 ยกเลิก 30-45 วนั กอ่นการเดินทาง+คา่วีซา่ (ถา้มี)  ตอ้งชาํระ   ท่านละ  5,000 บาท 
           1.3 ยกเลิก 15 - 29 วนั กอ่นการเดินทาง ตอ้งชาํระ 50% ของราคาทวัร+์คา่วีซา่ (ถา้มี) 
   1.4 ยกเลิกนอ้ยกวา่ 1 - 14 วนั กอ่นการเดินทาง ตอ้งชาํระ 100% ของราคาทวัร ์
ยกเลิกชว่งเทศกาล  
ยกเลิกกอ่นการเดินทาง สงกรานต-์ปีใหม่ 60 วนั ตอ้งชาํระท่านละ  10,000 บาท  
ยกเลิกกอ่นการเดินทาง สงกรานต-์ปีใหม่ 50 วนั ตอ้งชาํระท่านละ 20,000+คา่วีซา่ (ถา้มี)  
ยกเลิกกอ่นการเดินทาง สงกรานต-์ปีใหม่ 40 วนั 01-29 วนั ชาํระ 100% ของราคาทวัร ์
 

หลงัจากการจองทวัรแ์ละชาํระเงินมดัจาํแลว้ ทางบริษทัฯ ถือวา่ท่านไดย้อมรบัใน
ขอ้ตกลงและเง่ือนไข ท่ีบริษทัไดร้ะบุไวข้า้งตน้ทุกประการ 

 
เงื่อนไขการเดินทาง 
1) บริษทัฯ มีสิทธิท่ี์จะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการในทวัรนี์้ เม่ือเกิดเหตสุดุวิสยัจนไม่อาจแกไ้ขได ้
2) บริษทัฯ ไม่รบัผิดชอบคา่เสียหายในเหตกุารณท่ี์เกิดจากสายการบิน ภยัธรรมชาติ และอื่นๆท่ีอยู่นอกเหนือการควบคมุของ

ทางบริษทัฯหรือคา่ใชจ้า่ยเพ่ิมเติมท่ีเกิดขึน้ทางตรงหรือทางออ้ม เชน่ การเจ็บป่วย, การถกูทารา้ย, การสญูหาย, ความ
ลา่ชา้ หรือจากอบุติัเหตตุา่งๆ 
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3)  หากท่านยกเลิกกอ่นรายการท่องเท่ียวจะสิน้สดุลง ทางบริษทัฯ จะถือวา่ท่านสละสิทธิแ์ละจะไม่รบัผิดชอบคา่บริการท่ีท่าน
ไดช้าํระไวแ้ลว้ไม่วา่กรณีใดๆ ทัง้สิน้ 

4)  บริษทัฯ จะไม่รบัผิดชอบตอ่การหา้มออกนอกประเทศ หรือ หา้มเขา้ประเทศ อนัเน่ืองมาจากมีสิ่งผิดกฎหมาย หรือ
เอกสารเดินทางไม่ถกูตอ้ง หรือ การถกูปฏิเสธในกรณีอื่นๆ 

5) รายการนี้เป็นเพียงขอ้เสนอท่ีตอ้งไดร้บัการยืนยนัจากบริษทัฯ อีกครัง้หน่ึง หลงัจากไดส้ารองท่ีน่ังบนเคร่ือง และโรงแรมท่ีพกั
ในตา่งประเทศเป็นท่ีเรียบรอ้ย แตอ่ย่างไรก็ตามรายการนี้อาจเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม 

6)  ราคานี้คิดตามราคาตัว๋เครื่องบินในปัจจบุนั หากราคาตัว๋เครื่องบินปรบัสงูขึน้ บริษทัฯ สงวนสิทธิท่ี์จะปรบัราคาตัว๋
เครื่องบินตามสถานการณด์งักลา่ว 

7) กรณีเกิดความผิดพลาดจากตวัแทน หรือ หน่วยงานท่ีเกี่ยวขอ้ง จนมีการยกเลิก ลา่ชา้ เปลี่ยนแปลง การบริการจาก
สายการบินบริษทัฯขนสง่ หรือ หน่วยงานท่ีใหบ้ริการ บริษทัฯจะดาเนินโดยสดุความสามารถท่ีจะจดับริการทวัรอื์่นทดแทน
ให ้ แตจ่ะไม่คืนเงินใหส้าหรบัคา่บริการน้ันๆ 

8)  มคัคเุทศก ์ พนักงาน และตวัแทนของบริษทัฯ ไม่มีสิทธิใ์นการใหค้าํสญัญาใดๆ ทัง้สิน้แทนบริษทัฯ นอกจากมีเอกสารลง
นามโดยผูมี้อานาจของบริษทัฯ กากบัเท่าน้ัน 

9) หากไม่สามารถไปเท่ียวในสถานท่ีท่ีระบใุนโปรแกรมได ้ อนัเน่ืองมาจากธรรมชาติ ความลา่ชา้ และความผิดพลาดจากทาง
สายการบิน จะไม่มีการคืนเงินใดๆทัง้สิน้ แตท่ัง้นี้ทางบริษทัฯจะจดัหารายการเท่ียวสถานท่ีอื่นๆมาให ้ โดยขอสงวนสิทธิก์าร
จดัหานี้โดยไม่แจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

10) เม่ือท่านออกเดินทางไปกบัคณะแลว้ ท่านงดการใชบ้ริการรายการใดรายการหน่ึง หรือไม่เดินทางพรอ้มคณะถือวา่ท่านสละ
สิทธิ ์ ไม่อาจเรียกรอ้งคา่บริการ และเงินมดัจาคืน ไม่วา่กรณีใดๆ ทัง้สิน้ 

11)  ในกรณีท่ีลกูคา้ตอ้งออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ กรณุาติดตอ่เจา้หนา้ท่ีของบริษทัฯ กอ่นทกุครัง้ มิเชน่น้ันทางบริษทัฯ 
จะไม่รบัผิดชอบคา่ใชจ้า่ยใดๆ ทัง้สิน้ 

12) กรณีเจ็บป่วยจนไม่สามารถเดินทางไดซ้ึง่จะตอ้งมีใบรบัรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรบัรองบริษทัฯจะพิจารณาเล่ือนการเดินทางของท่านไป
ยงัคณะตอ่ไปแตท่ัง้นีท้่านจะตอ้งเสียคา่ใชจ้า่ยท่ีไม่สามารถเรียกคืนได ้ เชน่คา่ตั๋วเครื่องบินคา่หอ้ง คา่ธรรมเนียมวีซา่ตามท่ีสถานทูตฯ 
เรียกเก็บ และคา่ใชจ้า่ยอื่นๆท่ีเกิดขึน้ตามจริง ในกรณีท่ีไม่สามารถเดินทางได ้

13) กรณีย่ืนวีซา่แลว้ไม่ไดร้บัการอนุมติัวีซา่จากทางสถานทูต (วีซา่ไม่ผ่าน) และท่านไดช้าระค่าทวัรห์รือมดัจามาแลว้ ทางบริษทัฯ คืนคา่
ทวัรห์รือมดัจาให ้ แต่ทางบริษทัขอสงวนสิทธิใ์นการหกัคา่บริการย่ืนวีซา่, คา่วีซา่ และคา่ใชจ้า่ยบางสว่นท่ีเกิดขึน้จริงเป็นกรณีไป 
(อาทิ กรณีออกตั๋วเครื่องบินไปแลว้ หรือไดช้าระคา่บริการในสว่นของทางเมืองนอกเชน่ โรงแรม ฯลฯ ไปแลว้) ทางบริษทัขอสงวน
สิทธิใ์นการหกัเก็บคา่ใชจ้า่ยจริงท่ีเกิดขึน้แลว้กบัท่านเป็นกรณีไป 

14) กรณีวีซา่ผ่านแลว้ แจง้ยกเลิกกอ่นหรือหลงัออกตั๋วโดยสาร บริษทัฯ ขอสงวนสิทธิใ์นการ ไม่คืนคา่ทวัรท์ ัง้หมด 
15) กรณีวีซา่ผ่านแลว้ แตก่รุป๊ออกเดินทางไม่ได ้ เน่ืองจากผูเ้ดินทางท่านอื่นในกลุม่โดนปฏิเสธวีซา่ หรือไม่วา่ดว้ยสาเหตใุดๆก็ตาม ทาง

บริษทัขอสงวนสิทธิใ์นการหกัเก็บคา่ใชจ้า่ยจริงท่ีเกิดขึน้แลว้กบัท่านเป็นกรณีไป 
16) กรณีผูเ้ดินทางไม่สามารถเขา้-ออกเมืองได ้ เน่ืองจากเอกสารปลอมหรือการหา้มของเจา้หนา้ท่ีไม่วา่เหตผุลใดๆ ก็ตามทางบริษทัของ

สงวนสิทธิใ์นการ ไม่คืนค่าทวัรท์ ัง้หมด 
17) ทางบริษทัขอสงวนสิทธิร์าคานีเ้ฉพาะนักท่องเท่ียวชาวไทยและท่องเท่ียวเป็นหมู่คณะแบบ Join Tour เท่าน้ัน กรณีตอ้งการตดักรุป๊

เหมาโปรดสอบถามทางบริษทัอีกครัง้ หากเป็นนกัท่องเที่ยวชาวต่างชาติ หรือ พระสงฆ ์ โปรดสอบถามทางบริษทัอีกคร ัง้ 
18) ในกรณีท่ีลกูคา้ตอ้งออกตั๋วโดยสารภายในประเทศกรณุาติดตอ่เจา้หนา้ท่ีของบริษทัฯกอ่นทุกครัง้มีเชน่น้ันทางบริษทัฯจะ ไม่รบัผิดชอบ

คา่ใชจ้า่ยใดๆทัง้สิน้ 
19) หากมีการยกเลิกการจองทวัรห์ลงัไดท้ําการย่ืนวีซา่เรียบรอ้ยแลว้บริษทัขอสงวนสิทธิใ์นการนําเลม่พาสปอรต์ไปยกเลิกวีซา่ในทุก

กรณีไม่วา่คา่ใชจ้า่ยในการย่ืนวีซา่จะรวมหรือแยกจากรายการทวัรก็์ตาม 
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กรุณาอา่นหมายเหตใุหล้ะเอียดทุกขอ้ 
 บริษทัฯ สงวนสิทธิใ์นการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมรายการท่องเท่ียวและอตัราค่าบริการโดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบ

ลว่งหนา้ตามความเหมาะสม 
 กรณีท่ีคณะไม่ครบจาํนวน 15 ท่านทางบริษทัฯ สงวนสิทธิใ์นการงดออกเดินทางโดยทางบริษทัฯจะแจง้ใหท่้าน

ทราบลว่งหนา้ 14 วนักอ่นการเดินทาง  
 บริษทัฯ สงวนสิทธิใ์นการท่ีจะไม่รบัผิดชอบตอ่คา่ชดเชยความเสียหาย อนัเกิดจากเหตสุดุวิสยัท่ีทางบริษทัฯ 

ไม่สามารถควบคมุได ้ เชน่ การนัดหยุดงาน, จลาจล,การลา่ชา้หรือยกเลิกของเท่ียวบิน รวมถึงกรณีท่ีกอง
ตรวจคนเขา้เมืองไม่อนุญาตใหเ้ดินทางออกหรือกองตรวจคนเขา้เมืองของแตล่ะประเทศไม่อนุญาตใหเ้ขา้เมือง 
รวมทัง้ในกรณีท่ีท่านจะใชห้นังสือเดินทางราชการ (เลม่สีนํา้เงิน) เดินทาง หากท่านถกูปฏิเสธการเดินทางเขา้
หรือออกนอกประเทศใดประเทศหน่ึง  

 ตั๋วเคร่ืองบินเม่ือออกตั๋วแลว้ไม่สามารถ Refund ไดท้กุกรณี โดยเง่ือนไขของสายการบินกาํหนด 
 การไม่รบัประทานอาหารบางมือ้ไม่เท่ียวตามรายการไม่สามารถขอหกัค่าบริการคืนไดเ้พราะการชาํระค่าทวัร ์

เป็นไปในลกัษณะเหมาจา่ย 
 เม่ือท่านทําการซือ้โปรแกรมทวัร ์ ทางบริษทัฯ จะถือวา่ท่านรบัทราบและยอมรบัเง่ือนไขของหมายเหตทุกุขอ้แลว้ 
 ขอ้แนะนําบางประการใหน้กัท่องเที่ยวทราบกอ่นการเดินทาง 

สาํหรบัหอ้งพกัแบบ 3 เตียง มีบริการเฉพาะบางโรงแรมเท่าน้ัน กรณีเดินทางเป็นผูใ้หญ่ 3 ท่าน บริษทัฯ ขอ
แนะนําใหนั้กท่องเท่ียวเปิดหอ้งพกั เป็น 2 หอ้ง จะสะดวกกบันักท่องเท่ียวมากกวา่  

 หากออกตั๋วแลว้นักท่องเท่ียวไม่สามารถขอคืนเงินได ้ และไม่สามารถเปลีย่นวนัเดินทางไดห้รือตามเง่ือนไขของ
การสายการบินน้ันๆ 

 กระเป๋าเดินทางเพ่ือโหลด สาํหรบัช ัน้ท่องเท่ียว ท่านละ 1 ใบ (น้ําหนกัไม่เกิน 15 กิโลกรมั) 
เน่ืองจากเป็นlow cost Airline อนุญาติให ้กระเป๋าถือขึน้เคร่ือง Hand Carry (น้ําหนกัไม่เกิน 7 
กิโลกรมั)       
ในกรณีที่ลูกคา้ตอ้งออกต ัว๋โดยสารภายในประเทศ กรุณาติดตอ่เจา้หน้าทีข่องบริษทัฯ กอ่นทุกครัง้ 

มิฉะนัน้ทางบริษทัฯ จะไม่ขอรบัผิดชอบคา่ใชจ้า่ยใดๆ ทัง้สิน้ 
 
เอกสารในการย่ืนวีซา่ท่องเที่ยวอินเดีย แบบออนไลน ์ (ไม่ตอ้งโชวต์วั) 
 รูปถา่ยสี (ถา่ยมาไม่เกิน 3 เดือน ขนาด 2×2 น้ิว) 1 รูป พืน้หลงัสีขาว  
 สําเนาหนงัสือเดินทางอายุการใชง้านไม่ตาํกวา่ 6 เดิน หา้มขดีทบั 
 สําเนาบตัรประชาชน 1 ชดุ    
 สําเนาทะเบียนบา้น 1 ชดุ 
 สําเนาวีซา่อินเดียหากท่านเคยเดินทางเขา้อนิเดียแลว้ 1 ชดุ 
เอกสารท ัง้หมดสามารถส่งแบบออนไลน ์  Line , Email ไดเ้ลยครบั^^ 

 
 


