
  

 

 

 

 



  

 

 

 

รายการท่องเที่ยวเวลาที่อินเดียชา้กวา่ประเทศไทย 1.30 ชัว่โมง 

วนัแรก (1) กรุงเทพฯ- เดลลี  - - D

12.00 น.  คณะเดินทางพรอ้มกนัทีท่่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ชัน้ 4 เคานเ์ตอร ์ สายการบิน VISTARA 
AIRLINE โดยเจา้หน้าที่บริษทัฯ  คอยตอ้นรบัและอาํนวย
ความสะดวกใหก้บัทุกท่าน  

“VISTARA” สายการบินแบบ Full service Airlines Airbus 
a 320 มีบริการ อาหารรอ้น เครื่องดืม่  



  

 

 
 
15.15 น.  เดินทางสู ่ เมืองเดลลี โดยสายการบิน VISTARA AIRLINE เที่ยวบิน ที่ UK122    (ใชเ้วลา

เดินทาง 4 ชัว่โมง (บริการอาหารบนเคร่ือง)  
17.55 น. ถึง ท่าอากาศยานนานาชาติอินทิรา คานธี เมืองเดลลี(New Delhi) ตามเวลาทอ้งถิ่น ผ่านพิธกีาร

ตรวจคนเขา้เมืองและตรวจรบัสมัภาระเรียบรอ้ยแลว้  
คํา่ บริการอาหารคํา่ ณ ภตัตาคาร 
จากนัน้ นําท่านเดินทางเขา้สู่ทีพ่กั 

ที่พกั ณ RADISSON BLU (DELHI) หรือเทียบเท่า  
วนัที่สอง (2) เดลลี-ศรีนาคา-พาฮาแกม  B L D

เชา้ บริการอาหารเชา้ ณ โรงแรม 
07.00 นําท่านเดินทางเขา้สู่สนามบิน ทําการเชค็อิน เพื่อเดินทางสู่ศรีนาคา 
10.25 น.   เหิรฟ้าสู่ เมืองศรีนาคา (Srinagar) เมืองหลวงของแควน้จามมู (Jammu) และ แคชเมียร ์

(Kashmir) โดยสายการบิน VISTARA  (UK) เที่ยวบินที่ UK611  
12.00 น.  เดินทางถึงสนามบินศรีนาคา (Srinagar) ผ่านพิธกีารตรวจคนเขา้เมืองและพรอ้มรบัสมัภาระแลว้นําท่าน

เดินทางสูพ่าฮาลแกม โดยขบวนรถTEMPO “ศรีนาการ”์ (Srinagar) เป็นเมืองใหญ่ท่ีสดุในแคชเมียร ์
ประวติัศาสตรข์องแคชเมียรมี์มายาวนานและเป็นเมืองท่ีสาํคญั ในอดีตชว่งฤดรูอ้น มหาราชาแห่งอินเดียรวมถึงขา้
ราชบริพารเดินทางมาพกัแรมท่ีแคชเมียรเ์ป็นการช ัว่คราวเพ่ือหลบอากาศรอ้นจดั แคชเมียรต์ ัง้อยู่ทามกลางหบุ
เขา มีพืน้ท่ีประมาณ 222,000 ตารางกิโลเมตร ทําใหอ้ากาศคอ่นขา้งเย็นสบาย 

กลางวนั   บริการอาหารกลางวนั  ณ ภตัาคาร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 

จากน้ัน   ออกเดินทางจากศรีนาคาสู่ หมู่บา้นพาฮาแกม (Pahalgam)  อยู่ห่างจากศรีนาการอ์อกไปอีก 90 
กิโลเมตร ใชเ้วลาเดินทาง 3 ชัว่โมง หรือหุบเขาแกะ แห่งแคชเมียรเ์ดิมเป็น หมู่บา้นพาฮาแกม 

หมู่บา้นของคนเลีย้งแกะ เป็นสถานท่ีท่ีภาพยนตร ์
นิยมมาถา่ยทํากนัท่ีน่ี ไดร้บัการขนานนามว่าเป็น
เหมือน “สวิตเซอรแ์ลนด”์ พาฮาลแกม ชว่งฤดู
หนาวจะมีแต่หิมะปกคลมุ อากาศหนาวเย็น นํ้าในลํา
ธารเย็นเฉียบ แม่นํ้าสายย่อยๆจะบรรจบรวมกนัเป็น 
แม่นํ้าลิดดาร”์ (Liddar) เป็นแม่นํ้าสายสําคญัใน
พาฮาลแกม และ ยงัมีรา้นคา้ต่างๆมากมาย ไม่ว่าจะ
เป็นรา้นอาหาร รา้นขายเสือ้ผา้และสินคา้ต่างๆ
โดยเฉพาะ หญา้ฝรั่น (Saffron) มีสรรพคุณลด
โคเลสเตอรอลในร่างกาย มีขายอยู่ท ั่วไปทั่วทัง้แคชเมียรแ์ต่ท่ีพาฮาลแกมคือแหล่งปลูกหญา้ฝรัน่ท่ีใหญ่ท่ีสุด มี
คุณภาพดีกว่าท่ีอื่นนอกจากน้ียงัสามารถทํากิจกรรม ปิกนิก ตกปลา ขีม่า้ชมวิวรอบภูเขาหมู่บา้นท่ีอยู่บนท่ีมี
ความสูง 2,130 เมตร เหนือระดบันํ้าทะเล ระหว่างทางชมแวะจอดรถถ่ายรูปกบัวิวทิวทศันที์่งดงามสุดที่

หยุดกดชตัเตอรเ์ลยทีเดียว.. …และสองขา้งทางท่านจะผ่านพบ  วิถีชวิีตของชาวแคชเมียรท่ี์หลากหลาย เชน่
หมู่บา้นท่ีทํา ครกหิน หมู่บา้นท่ีทําไมแ้บดสาํหรบักีฬาคลิกเก็ต ท่ีเราจะพบเห็นชาวแคชเมียรเ์ล่นกีฬาประเภทนี้ได ้
ตามสนามทัว่ไปไมแ้บดนี้ทํามาจากตน้หลิว (Willow Tree) ซึง่พบเห็นไดท้ัว่ไปทัง้ในและนอกเมือง แต่จะพบเห็น
ไดม้าก นอกจากนี้ จะไดเ้ห็นทุ่งโลง่ๆ ซึง่ในฤดใูบไมร้ว่งประมาณเดือนตลุาคม ทอ้งทุ่งแห่งนี้เป็นแหล่งปลกูหญา้ฝรัน้ 
หรือ Saffron ท่ีใหญ่ท่ีสดุ ลกัษณะดอกจะเป็นสีม่วง ว่ากนัว่าเกสรของหญา้ ฝรัน้มีสรรพคณุในการชว่ยลดคลอ
เรสเตอรอลไดดี้ 

คํา่  บริการอาหารเย็น ณ โรงแรม 
ที่พกัโรงแรม Hotel Hill top (หรือเทียบเท่า) อิสระพกัผ่อนตามอธัยาศยั 

วนัที่สาม (3) พาฮาแกม-ศรีนาคา B L D

เชา้  บริการอาหารเชา้ ณ โรงแรม 
จากนัน้ นําท่านอิสระชม เมืองพาฮาลแกม หรือเลือกเดินเล่นซือ้สินคา้พืน้เมืองไม่มว่าจะเป็นผา้พชัมีน่า เป

เปอรม์าเช ่  ชดุพืน้เมือง  เคร่ืองประดบัฯลฯ อิสระตามอธัยาศยั นดัเวลาทานอาหารเย็น ....ท่ีน่ี คือ 
ดินแดนสรวงสวรรคข์องแคชเมียรนั์กท่องเท่ียวจากทัว่สารทิศต่างยกย่องให ้ ดินแดนแห่งนี้เป็นสถานท่ีท่ีสวยท่ีสดุใน
โลก ซึง่หากคณุยงัไม่เชือ่ก็ตอ้งมาพิสจูนด์ว้ยตวัเองเท่าน้ัน.... 



  

 

 
กิจกรรมเดน่พิเศษแนะนํา  สุนกสนามกบัการขีม่า้ชมหุบเขาพาฮาลแกม(ไม่รวมใน รายการทวัร ์ คา่ขีม่า้ 1000 

รูปี ไม่รวมทิป) การขีม่า้จะใชเ้วลาไป-กลบัประมาณ 1-2 ช ัว่โมงท่ีน่ี คือ ดินแดนสรวงสวรรคข์องแคชเมียร ์
นักท่องเท่ียวจากทัว่สารทิศตา่งยกย่องให ้ดินแดนแห่งนี้เป็นสถานท่ีท่ีสวยท่ีสดุในโลก ซึง่หากคณุยงัไม่เชือ่ก็ตอ้งมา
พิสจูนด์ว้ยตวัเองเท่าน้ัน 

กลางวนั  บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
จากน้ัน   นําท่านเดินทางกลบัสู ่ ศรีนาคา (ใชเ้วลาเดินทางประมาน 3ช ัว่โมง)เมืองศรีนาคา ซึง่เป็นเมืองหลวงของแคชเมียร ์

ประกอบดว้ยทะเลสาบขนาดใหญ่ คือ ทะเลสาบดาล และ ทะเลสาบนากิน้ ดา้นหลงัมีเทือกเขาโอบลอ้มโดยรอบ 
ในสมยัท่ีถูกปกครองโดยราชวงศโ์มกุล มีการจดัทําผงัเมืองขึน้มาใหม่ จึงทําใหแ้คชเมียรเ์ป็นเมืองท่ีสวยงาม 
ปัจจบุนัชาวศรีนาคาเกือบรอ้ยละ 98% นับถือศาสนาอิสลาม... 

   
16.30 น. นําท่านล่องเรือสิคารา(เรือพายแบบแคชเมียร)์ ชมความงดงามทะเลสาบ ใหท้่านไดช้ืน่ชมทศันียภาพของ
เทือกเขาหิมะท่ีลอ้มรอบ ชมวิถีชวิีตชาวบา้นริมนํ้า (ใชเ้วลาในการล่องเรือประมาณ 1 ชม.) รอบทะเลสาบ นกนานาชนิด พืช
ดอกไมนํ้้า ทะเลสาบใสสวยงาม สมัผสัวิถีชวิีตของผูค้นในทะเลสาบดาล เป็นชวิีตท่ีคู่กบัสายนํ้าอนัเงียบสงบ โดยมีเรือเป็นพาหนะ
สําคญัของการสญัจรในทะเลสาบกวา้งใหญ่ แต่งแตม้สีสนัดว้ยสวนผกัลอยนํ้า และตลาดนํ้ายามเชา้ท่ีมีชวิีตชวีาพอดู ชวิีตของ
ชาวแคชเมียรจ์ึงดาํเนินไปไม่แตกตา่งชาวเอเชยีอื่น ๆ ท่ีมีแม่นํ้า ลาํคลอง เป็นเสน้เลือดใหญ่หลอ่เลีย้งชวิีต และท่านจะเพลินเพลิน
กบัการ เลือกซือ้สินคา้พืน้เมืองของชาวแคชเมียรท่ี์นําของมาขายใหท้่านไดเ้ลือกซือ้ในราคาตามความสามารถไดเ้วลาสมควรพาย
เรือกลบัท่ีพกั .....  
คํา่ บริการอาหารคํา่ ณ โรงแรมบา้นเรือ อิสระพกัผ่อนตามอธัยาศยั 

     ที่พกัโรงแรมเรือ DELUXE HOUSE BOAT อิสระพกัผ่อนตามอธัยาศยั 

บา้นเรือ วิมานบนดินแห่งแคชเมียร ์นกัท่องเที่ยวในชว่งตน้ คริสตศ์ตวรรษที่ 20 มีบนัทึกวา่...ขณะที่ 
ชวิีตยงัมีลมหายใจความสุขบนพืน้พิภพในน้ี 1 ใน 50 อย่างที่ควรทํา คือเดินทางสู่ทะเลสาบดาล (Dal lake) 
แหง่แควน้แคชเมียร.์...แลว้ พกันอนHouse Boats...!!!  
 
 
 
 



  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

07.00 น.  บริการอาหารเชา้ ณ โรงแรม  
08.00 น. ออกเดินทางสู่ กุลมารค์ (Gulmarg) ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 2.30 ชัว่โมง กุลมารค์(Gulmarg) 

สถานที่ท่องเที่ยวสุดฮิตในแคชเมียร ์ ที่ไดร้บัความนิยมจากนกัท่องเที่ยวท ัว่โลกเป็นภเูขาท่ีสวยงามท่ีสดุ
แห่งหน่ึงในแคชเมียร ์“กุลมารค์”เดิมเรียกเการิมารค์ ตัง้โดยสลุต่าน ยูซปุชาร ์ ในศตวรรษท่ี 16 เน่ืองจากท่ีน่ี
เป็นทุ่งหญา้ท่ีเต็มไปดว้ยดอกไมป่้าตามฤดกูาล และในปัจจบุนัยงัเป็นสถานท่ีตัง้ของสนามกอลฟ์ 18 หลมุท่ีสงูท่ีสดุ
ในโลก (3,000 เมตรจากระดบันํ้าทะเล) และมีสถานท่ีเล่นสกีในฤดหูนาวดว้ย ตลอดเสน้ทางสู่กลุมารค์จะผ่านทุ่ง
นาขา้ว หมู่บา้นชาวพืน้เมือง ฝูงแกะตามภูเขา และเทือกเขาหิมะสลบัซบัซอ้นสวยงาม ชาวแคชเมียรก์ล่าวขาน
ว่าทุ่งหญา้แห่งดอกไม ้ เป็นเสน้ทางท่ีมุ่งสู่ชายแดนปากีสถาน กุลมารค์เป็นแหล่งท่องเที่ยวในฤดูหนาว มีระดบั
ความสูง 2,730 เมตร จากระดบันํ้าทะเล   ในชว่งฤดูรอ้นที่น่ีจะเป็นที่ต ัง้ของสนามกอลฟ์ที่สูงที่สุดในโลก 
โดยรอบท่านจะไดพ้บเห็นกระท่อมรูปทรงแบบในเทพนิยาย และมีป่าสนเป็นฉากหลงั  ที่น่ียงัสถานเป็นที่ถ่าย
ทําภาพยนตรอี์กดว้ย… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วนัที่ส่ี (4) ศรีนาคา-กลุมารค์-ศรีนาคา B L D



  

 

 
 
 
 ไฮไลทข์องกิจกรรมและการท่องเที่ยวที่กุลมารค์ นําท่านขึน้เคเบิลคารเ์ฟส 1 (กระเชา้ลอยฟ้าหรือ
กอนโดลา) ขึน้กระเชา้กอนโดล่าเป็นเคเบิลคารไ์ปเฟส1 ระหว่างทางท่านจะไดเ้ห็นวิวของหิมะท่ีสวยงามพบเห็น
หมู่บา้นยิปซ ี  และหมู่บา้นของคนทอ้งถิ่น มองลงไปขา้งล่างตน้สนระหว่างทางและหิมะท่ีสวยงามมาก เห็นวิวทิว
เขาของเทีอกเขาหิมาลยัเม่ือถึงสถานีลงจากกระเชา้แลว้ ท่านจะพบลานหิมะขนาดใหญ่...อิสระใหท้่าน ถ่ายภาพคู่
กบัภเูขาหิมะ สวยงามรอบทิศทาง หากฟ้าเปิดสามารถมองเห็นยอดเขา K2 ท่ีสงูเป็นอนัดบัสองรองจากยอดเขาเอ
เวอรเ์รส....ถ่ายรูป และเล่นกิจกรรมต่างๆในบริเวณนี้...สนุกสนานกบักิจกรรมน่ังเลื่อนหิมะหรือสกีไดร้ะหว่างฤดู
ใบไมผ้ลิ มี.ค.-เม.ย. "กลุมารค์." เป็นสถานท่ีท่องเท่ียวท่ีไดร้บัความนิยมจากนักท่องเท่ียวทัว่โลก  
รายการเสริม...สําหรบับางท่านตอ้งการไปอีกจุดชมวิวท่านสามารถขึน้กระเชา้ไปยงั เฟสที่K2 ได้
ท ัง้น้ีท ัง้นัน้ขึน้อยู่กบัสภาพอากาศ และความปลอดภยัเป็นสําคญั เฟสที่K2ไม่เหมาะสําหรบัท่านที่มี
สุขภาพไม่แขง็แรง หรือมีโรคประจาํตวัเน่ืองจาก K2 จะมีสภาพอากาศที่เบาบางกวา่ปกติ 

เที่ยง   บริการอาหารกลางวนั  ณ โรงแรม 
13.00 น  ...............   จนถึงเวลานดัหมายนําท่านเดินทางกลบัสู่เมืองศรีนาคาตามเสน้ทางเดิม........ 

นําท่านล่องเรือสิคารา(เรือพายแบบแคชเมียร)์ ชมความงดงามทะเลสาบ ใหท้่านไดช้ืน่ชมทศันียภาพของ
เทือกเขาหิมะท่ีลอ้มรอบ ชมวิถีชวิีตชาวบา้นริมนํ้า (ใชเ้วลาในการล่องเรือประมาณ 1 ชม.) รอบทะเลสาบ นก
นานาชนิด พืชดอกไมนํ้้า ทะเลสาบใสสวยงาม สนุกสนานกลางทะเลสาบเลือกซือ้สินคา้พืน้เมืองของชาวแคช
เมียรท่ี์นําของมาขายใหท้่านไดเ้ลือกซือ้ในราคาตามความสามารถไดเ้วลาสมควรพายเรือกลบัท่ีพกั ..... 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
เย็น บริการอาหารเย็น ณ โรงแรมบา้นเรือ อิสระพกัผ่อนตามอธัยาศยั 

     ที่พกัโรงแรมเรือ DELUXE HOUSE BOAT อิสระพกัผ่อนตามอธัยาศยั 

07.00 น.  บริการอาหารเชา้ ณ โรงแรมบา้นเรือ 
08.00 น. นําท่านชม สวนโมกุล (Mughal Gardens) สวนสวรรคแ์ห่งดอกไม ้ ชว่งเดือนมีนาคมถึงเมษายน ดอกไม ้

เมืองหนาวออกดอกชชูอ่อย่างสวยงาม สวนโมกุล 
ไดแ้บ่งออกเป็นสว่นๆ 3 สว่น ซึง่ภายในสวนมีการ
ประดับตกแต่งในแบบสไตลส์วนเปอรเ์ซีย  ซึ่ง
ประกอบไปดว้ย สระนํ้า ลาํธารและแปลงไมด้อกชม 

วนัที่หา้ 
(5) 
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 สวนโมกุล (Nishat Bagh) หรือ สวนนิชาท “สวนแห่งความสุข” และเพลิดเพลินกบัภูมิทศันอ์นัเงียบสงบ
ประดบัดว้ยนํ้าตกและสถาปัตยกรรมแบบโมกุล เป็นสวนท่ีใหญ่ท่ีสุด มีตน้เมเปิลอายุกว่า 400 ปี ตน้ปอปลาร ์
ตน้ทิวลิป และดอกไมน้านาชนิดตามฤดกูาล ตัง้อยู่ ริมทะเลสาบดาล มีภเูขา Zabarwan ซึง่ตัง้เป็นฉากหลงั  

ฤดูการท่องเที่ยวที่สวยงาม : ในฤดใูบไมผ้ลิและฤดรูอ้นในแคชเมียร ์ (เดือนเมษายน-กนัยายน) จะมีชือ่เสียงในเรื่องของดอกไม ้
และสวนสวย โดยสวนท่ีมีชือ่เสียงมากไดแ้ก่ สวนโมกลุ ท่ีสรา้งในสมยัของราชวงศโ์มกลุแทบทัง้สิน้ สําหรบัตน้ไมท่ี้
มีความสวยงามและโดดเด่น คือ ตน้ชน่ีา หรือตน้เมเป้ิล ซึง่ใบของตน้ไมนี้้มีสีแดงเพลิงสวยงาม และใบจะเปลี่ยนสี
ไปตามฤดกูาล 

 นําท่านชมสวนทิวลิป (Tulip Garden) ทุ่งทิวลิปแห่งแคชเมียร ์ ณ เดือนเมษายน เดือนท่ี
ยงัมีหิมะปกคลุมอยู่ในหลายพืน้ท่ี และมีดอกทิวลิปสารพดัสีสารพดัพนัธุบ์านชชูอ่รอใหนั้กท่องเท่ียวเขา้
มาชม ดอกทิวลิปจะเร่ิมบานต ัง้แต่ปลายเดือนมีนาคมและบานจนถึงประมาณกลางเดือน
เมษายน ของทุกๆปี เป็นผลงานชิน้ยอดของเมืองศรีนาคาท่ีรงัสรรค ์

กลางวนั บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
12.30 นําท่านเดินทางสูส่นามบินภายในประเทศเพ่ือเดินทางกลบัสูเ่มืองเดลลี  
15.20 น. เหิรฟ้าสู่เมืองเดลลี (New Delhi) โดยสายการบิน VISTARA (UK) เที่ยวบินที่ UK612   
16.55น. ถึง เมืองเดลลี (New Delhi) หลงัตรวจรบักระเป๋าสมัภาระแลว้ เดินทางสูภ่ตัตคารเพ่ือรบัประทานอาหารคํ่า 
18.00 น.       บริการอาหารคํา่ ณ หอ้งอาหาร เมืองเดลลี  
 หลงัอาหารเดินทางสู่ เมืองอคัระ (ระยะทาง 203 กิโลเมตรเดินทางประมาณ 4 - 5 ช ัว่โมง แลว้แต่สภาพ

การจราจร) อคัระอดีตเมืองหลวงของอินเดียในสมยัท่ียงัเรียกว่า "ฮินดสูถาน" (Hindustan) เป็นเมืองท่ีตัง้อยู่ ริม
แม่นํ้ายมนา (Yamuna) ทางตอนเหนือของประเทศอินเดีย นําท่านเขา้สูท่ี่พกั อิสระพกัผ่อนตามอธัยาศยั 

 ที่พกั ณ HOTEL Sarovar Premier  หรือเทียบเท่า  

07.00 น.  รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม   
08.00 น นําท่านชมทชัมาฮาล สิ่งมหศัจรรยข์องโลก...ทชัมาฮาลอนุสรณแ์ห่งความรกั “ขอพระองคบ์อกแก่ชาวโลก

วา่ พระองคท์รงรกัหม่อมฉนัมากขนาดไหน” ทชัมา
ฮาล ตํานานความรกัท่ีย่ิงใหญ่ ยอ้นไปปี ค.ศ. 1631 
บทสนทนากษตัริยแ์ละมเหสี ตรสัว่า ” พระองคท์รงรกั

วนัที่หก 
(6) 
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หม่อมฉันมากไหมเพค่ะ”……”แน่นอน เราไม่เคยรกัใครเท่าเจา้เลย” คือคําตอบของกษัตริยผู์ ้
ย่ิงใหญ่ ….”ที่รกั เจา้ตอ้งการใหเ้ราทําอะไรเพื่อเจา้”….แมน้างจะรูว้่าตวัเองกําลงัจะจากไป แต่ก็ยงัคง
ตรสัตอบไปดว้ยนํ้าเสียงท่ีออ่นโยนวา่.....…”หม่อมฉนัขอเพียงอย่างเดียว คือ ขอพระองคบ์อกแก่ชาวโลก
วา่ พระองคท์รงรกัหม่อมฉนัอย่างไรและมากขนาดไหน” 

  ทชัมาฮาล (Taj Mahal) ทชัมาฮาล สสุานหินอ่อนท่ีผูค้นเชือ่ว่าเป็นสถาปัตยกรรมแห่งความรกัท่ีสวยท่ีสดุใน
โลก ถูกสรา้งขึน้โดยกษตัริยอิ์นเดียผูมี้รกัมั่นคงต่อพระมเหสีของพระองค ์ นับว่าเป็น หน่ึงในเจ็ดสิ่งมหศัจรรยข์อง
โลกยคุใหม่  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
จากน้ัน   
 
 ชมพระราชวงัอคัราฟอรด์  (AGRA FORT) มรดกเก่าแก่แห่งอินเดีย ป้อมปราการหินทรายแดง 

มรดกโลกของเมืองอคัรา  พระราชวงัท่ีย่ิงใหญ่สรา้งขึน้โดยใชเ้วลาท่ียาวนานถึงสามยุคของกษตัริยแ์ห่งราชวงศ ์
โมกลุ ซึง่เป็นอนุสรณส์ําคญัของประเทศอินเดีย และท่ีน่ียงัไดร้บัการแต่งตัง้ใหเ้ป็นมรดกโลก จากองคก์ารยูเนสโก 
(UNESCO) อีกดว้ยสถาปัตยกรรมของอคัราฟอรท์ นับเป็นสถาปัตยกรรมท่ีย่ิงใหญ่และมีความโดดเด่น จากการ
กอ่สรา้งดว้ยอิฐ ภายในเป็นเมืองเล็ก ๆ ลอ้มดว้ยป้อมปราการขนาดใหญ่ ดว้ยสีสม้อิฐอย่างงดงาม.....ภายในอคัรา
ฟอรด์มีหอ้งสวยงามท่ีสรา้งดว้ยหินอ่อนแกะสลกัฝังโดยรอบ โดยเฉพาะหอ้งมุขแปดเหลี่ยม ซึ่งเป็นหอ้งท่ีมี
ความสาํคญัท่ีสดุภายในพระราชวงัแห่งนี้และภายในหอ้งนี้ท่านจะไดพ้บกบัสถานท่ีท่ีกษตัริยช์ารจ์าฮาถกูลกูชายจบั
มาขงัไวจ้นสิน้พระชนน ์ พระองคถ์ูกกกัขงัอยู่ถึง 8 ปี จนกระทั่งสวรรคตในปี ค.ศ. 1666  ตามตํานานกล่าวว่า
ใหว้ ันสุดทา้ยของชีวิตพระองคใ์ชเ้วลาทั้งว ันในการจอ้งมองเศษกระจกท่ีสะทอ้นภาพของทัชมาฮาล และ
สิน้พระชนมด์ว้ยเศษกระจกในกํามือ พระองคถ์ูกฝังในทชัมาฮาล เคียงขา้งพระมเหสีซึง่พระองคไ์ม่เคยลืม มีบาง



  

 

คนกล่าวว่าสมเด็จพระจกัรพรรดิชาหช์ะฮนั มิไดป้ระสงคท่ี์จะถูกฝังร่วมกบัประมเหสี แต่พระองคมี์แผนการท่ีจะ
สรา้งสสุานอีกแห่งดว้ยหินอ่อนสีดํา เพ่ือเป็นสสุานของพระองค ์ แต่ผูรู้ห้ลายท่านเชือ่ว่าพระองคป์ระสงคท่ี์จะถูกฝัง
เคียงขา้งพระนางมุมตซั มาฮาล 

จากน้ัน  นําท่าน ชอ้ปป้ิงสินคา้หตัถกรรม และงานฝีมือพืน้เมือง อาทิเชน่ผา้ไหมอินเดียเครื่องประดบั อญัมณี ไม ้
จนัทรห์อมแกะสลกั ผลิตภณัฑจ์ากหินออ่น ของตกแตง่ประดบับา้น 

กลางวนั  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร   
13.30 น. สมควรแกเ่วลาเดินทางสู่ เมืองชยัปุระ ระยะทางประมาณ 250 กม. ประมาณ 4-5  ช ัว่โมง  
     เมืองชยัปุระ (Jaipur) นครโบราณสีชมพู เมืองฮิต ประเทศอินเดีย เป็นเมืองหลวงของแควน้ราชสถาน ทาง

ตะวนัตกของอินเดีย สรา้งขึน้ตัง้แต่เม่ือปีค  .ศ . 1728 โดยมหา ราชา สะหวายจยั สิงหท่ี์ 2 ตวัเมืองถกูออกแบบวางผงัให ้
เป็นเสมือนเมืองแห่งเทพเจา้ เป็นเมืองแห่งพระอาทิตยต์ามแผนภูมิของจกัรวาลโดยมีพระราชวงัชยัปุระอนังดงามเป็น
แกนกลางแห่งจกัรวาลน่ันเอง  

17.00 น.  ถึงชยัปุระนําท่าน ชม พระราชวงัแหง่สายลม (Hawa Mahal) (ถ่ายรปูดา้นนอก) จดุแลนดม์ารก์ของเมืองชยั
ปุระนี้ คือ Hawa Mahal (พระราชวงัแห่งสายลม) เป็นสถาปัตยกรรมสไตลเ์ปอรเ์ซยีผสมโมกลุ โดยตวัอาคารจะมี 5 
ช ัน้ สีชมพูอมสม้ สรา้งขึน้จากหินทรายสีชมพูและสีแดง มีลกัษณะคลา้ยกบัรงัผึง้ มีชอ่งหนา้ต่างบานเล็กๆเยอะมากท่ี
ถกูตกแตง่ดว้ยลายฉลสุวยงาม วา่กนัวา่เอาไวส้าํหรบัใหน้างสนมในวงัสอ่งชวิีตของผูค้นภายนอก 
อิสระชอ้ปป้ิงสินคา้เมืองราชสถาน ณ หนา้พระราชวงัสายลมจนถึงเวลานัดหมายตลาดฮาวามาฮาลบาซาร ์
(Hawa Mahal Bazaar) ใหท้่านชอ้ปป้ิงสินคา้พืน้เมือง อาทิ กําไร สรอ้ยคอ เสือ้ผา้ ต่างๆมากมาย แบบชาว
ราชาสถาน สาํควรแกเ่วลา นําท่านเขา้สูท่ี่พกั… 

คํา่  รบัประทานอาหารคํา่ ณ ภตัตาคาร   
ที่พกั ณ RAMADA (Jaipur) หรือเทียบเท่า  

 
 
 
 
 

        
    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 

07.00 น. รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม   
08.00 น. ชม พระราชวงัหลวง“City Palace” ซึง่พระราชวงัแห่งนี้เป็นท่ีประทบัของมหาราชาองคปั์จจบุนั ซึง่ภายในมี

หอดาราศาสตร ์  ยนัตระ มนัตระของมหาราชา ไสว สิงหท่ี์ 2 ผูส้รา้งเมืองชยัปุระและ พิพิธภณัฑ ์ ของมหา
ราชาแห่งชยัปุระในยุคก่อนๆ อาทิ พรม ภาพเขียน และท่ีโดนเด่นมากท่ีสุดคือ ฉลองพระองคข์องมหาราชา 
มโธ สิงหท่ี์ 1 ท่ีมีขนาดใหญ่มากและฉลองพระองคปั์กดิน้ทองของมหาราณีท่ีหนักเกือบ 10 กิโลกรมั รวมถึง
หมอ้เงินใบยกัษ ์ 2 ใบ หนักราว 345 กม. สถาปัตยกรรมของพระราชวงัแห่งนี้ผสมผสานกนัระหวา่งราชวงคช์ยัปุ
ระกบัโมกุล นิยมใชหิ้นอ่อนแกะสลกัลวยลายปราณีตบรรจง อาทิ นกยูง ดอกไม ้ และพระพิฆเนศไดอ้ย่างอ่อน
ชอ้ยภายในชมพระตําหนกัมูบารกัมาฮาล (Mumarak Mahal) หรือเวลคมัพาเลซ (welcome Palace) 
โดยพระตําหนักมูบารกัมาฮาลสรา้งขึน้ในปี ค.ศ. 1899 เพ่ือรบัรองแขกบา้นแขกเมืองมีความโดดเด่นตรงการ
แกะสลักเสาหินอ่อนและประตูท่ีทําแบบเท่ากันทุกสัดส่วน โดยตัวอาคารเป็นการผสมผสานกันระหว่าง
สถาปัตยกรรมแบบราชปุต อิสลาม และองักฤษ ปัจจบุนั ตําหนักแห่งนี้ ใชเ้ป็นพิพิธภณัฑแ์สดงเครื่องแต่งกาย
ของมหาราชาและมหารานีในแต่ละยุคน้ัน เชน่กระโปรงปักดว้ยดิน้ทอง เสือ้คลมุของมหาราชา ฯลฯ นอกจากนี้ 
ยงัมีขา้วของเครื่องใชล้ํา้คา่ในวงัอีกหลายชิน้ 

จากน้ัน  นําท่านชม หอดูดาวจนัทรามนัตรา (Jantar Mantar observatory) ประเทศอินเดีย เป็นอนุสรณ์
สถานทางดา้นดาราศาสตร ์ ท่ีสรา้งในสมยัคริสตศ์ตวรรษท่ี 18 ในเมืองชยัปุระ สรา้งโดยมหาราชา ไสว สิงหท่ี์ 
2 (ค.ศ.1699 – 1743) ผูมี้ความสามารถทางดา้นดาราศาสตรแ์ห่งราชวงศโ์มกลุ และเป็นผูส้รา้งเมืองชยัปุระแห่งนี้ 
หอดดูาวจนัทรามนัตรา เป็นหอดดูาวแห่งแรกและเป็น 1 ใน 5 หอดดูาวท่ีทรงสรา้งขึน้  มีสภาพสมบูรณแ์ละมี
ขนาดใหญ่ท่ีสดุ หอดดูาวอีก 4 แห่งถกูสรา้งขึน้ใน เมืองต่างๆ ดงันี้ กรงุนิวเดลี (Delhi) เมืองอชุเชน (Ujjain) 
เมืองพาราณสี (Varanasi) และ เมืองมธรุา (Matura) ประเทศอินเดีย มรดกโลกของชาวเอเชยี 

กลางวนั บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
จากน้ัน นําท่านชม ประตูปาตริกา ประตูเมืองลําดบัท่ี 9 ของนครชยัปุระ ตัง้อยู่บริเวณ วงเวียนจาวาฮาร(์Jawahar 

Circle) ใกลก้บัสนามบินนานาชาติ ชยัปุระ ดว้ยความท่ีเป็นประตูเมืองลําด ับท่ี 9 ซึง่เป็นเลขศกัดิสิ์ทธิ ์ การ
สรา้งประตูนี้้จึงมีการระดมความคิดในการสรา้งใหต้รงตามประเพณีโบราณของเมือง ทําใหป้ระตูปาตริกามี9 โดม 
มี7 ซุม้ประตแูตล่ะซุม้มีภาพวาดสีสนัสวยงาม บอกเลา่ประวติัศาสตรข์องแควน้ราชสถานสําหรบันักท่องเท่ียว และ
นับเป็นจดุถ่ายรปูท่ีสวยมากโดยเฉพาะชว่งเย็นดวงอาทิตยจ์ะสาดแสงเฉียงทํามุมกบัซุม้ประตู ทําใหเ้กิดมิติแสงเงา 
เหมาะแก่การถ่ายพอรต์เทตเป็นอย่างย่ิง แมจ้ะมีแค่ซุม้ประตูแต่ลวดลายดา้นในประตูสวยมาก จึงไม่ควรพลาดมา
เก็บภาพท่ีน่ี 

16.30 น. เดินทางกลบัสูเ่มืองนครหลวงกรงุเดลลี ระยะทางประมาณ 250 กม. ประมาณ 4-5ชัว่โมง 
เมืองหลวงเดลลี ซึง่เป็นเมืองเดิมตัง้แตโ่บราณ เป็นนคร หลวงของวีระบรุษุสงครามภารตะ และ กลายเป็นนิว
เดลลี นครหลวงใหม่ท่ีสวยงามในปัจจบุนัเมืองเดลลีใหม่  มีความใหม่ตามวฒันธรรมองักฤษ  เมืองหลวงของ
ประเทศอินเดีย ชมศิลปะการกอ่สรา้งเมืองท่ีองักฤษ ไดส้รา้งและมีการวาง ผงัเมืองท่ีทนัสมยั และสวยงามตาม
วฒันธรรมขององักฤษและติดอบัดบัหน่ึงในโลก... 

วนัที่เจด็ (7) เมืองชยัปุระ – เดลลี B L D



  

 

คํา่ บริการอาหารคํา่ ณ ภตัตาคาร 
ที่พกั ณ RADISSON BLU (DELHI) หรือเทียบเท่า พกัผ่อนตามอธัยาศยั 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

วนัที่แปด (8) เดลลี – กรุงเทพ - - - 

05.00 น.  นําท่านเดินทางสูท่่าอากาศยานนานาชาติอินทิรา คานธี  ทาํการเชค็อินเคา้เตอรส์ายการบิน VISTARA 
(UK) รบัต ัว๋เคร่ืองบิน และผ่านกระบวนการตรวจคนเขา้เมือง 

08.25 น.  ออกเดินทางสู่กรุงเทพ ฯ โดยสายการบิน VISTARA(UK) เที่ยวบินที่ UK121 
 (มีบริการอาหารบนเคร่ือง) 
“VISTARA” สายการบินแบบ Full service Airlines Airbus a 320 มีบริการ อาหารรอ้น 

เคร่ืองดืม่ และ vistara world ดูทีวีผ่าน มือถือส่วนตวั connect Wi-Fi ดูหนงับน
เคร่ืองตลอดการเดินทาง 

14.15 น.  ถึง...ท่าอากาศสุวรรณภูมิโดยสวสัดิภาพ…….. 

-----H I M A L A Y A N T R A V E L----- 

หมายเหตุ :  
1. เวลาท่ีปรากฏในโปรแกรมกบัการปฏิบติัจริงอาจแตกต่างกนัเล็กนอ้ย ขอใหท้่านรบัทราบคําแนะนําการเปลี่ยนแปลงการนัด 
หมายเวลาในการทํากิจกรรมอีกครัง้จากหวัหนา้ทวัร ์ 
2. บริษทัอาจทําการเปลี่ยนแปลงรายการ ไดต้ามความจําเป็นและเหมาะสม แต่จะยึดผลประโยชนข์องลูกคา้เป็นสําคญั ทัง้นี้ 
ขึน้อยู่กบัสภาวะของสายการบิน โรงแรมท่ีพกั ภมิูอากาศ ภยัธรรมชาติ การนัดหยุดงานฯลฯ ตลอดจนสภาวะทาง เศรษฐกิจและ
สถานการณท์างการเมืองภายใน อนัเป็นสาเหตใุหต้อ้งเลื่อนการเดินทางหรือไม่สามารถจดัพาคณะท่องเท่ียวไดต้ามรายการ  

“ราคาทวัรสํ์าหรบัลูกคา้ที่ถือพาสปอรไ์ทยเท่านัน้” 
***พาสปอรต์ตา่งชาติโปรดติดตอ่เรา***** Apec Card ใชไ้ม่ไดที้่ประเทศอนิเดีย** 

**หากทา่นท่ีจะอกอตั๋วภายในประเทศ (เคร่ืองบิน รถไฟ รถทวัร)์กรณุาสอบถามท่ีเจา้หนา้ท่ีทกุครัง้กอ่นทาํการ
ออกตั๋วเน่ืองจากสายการบินอาจมีการหรบัเปล่ียน ไฟลท์ หรือ เวลาบิน โดยไม่ไดแ้จง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 



  

 

อตัราคา่บริการ  (โปรแกรม SPECIAL แคชเมียร+์ทชัมาฮาล+ชยัปุระ 8 วนั 7 คืน) 
เน่ืองจากเป็นต ัว๋ราคาพิเศษจึงไม่สามารถ REFUND ได ้ ราคาสําหรบัคนไทยเท่านัน้ 

 

กาํหนดวนัเดินทาง 

(กรุป๊เดียวเท่านัน้) 

อตัราคา่บริการหมายเหต:ุ  ผูใ้หญ่ (12 ปี ขึน้
ไป) 

เดินทางต ัง้แต ่ 20 ท่านขึน้ไป 

ผูใ้หญ่พกั 2 ท่าน 

(พกัหอ้งละ 2-3 ท่าน) 

พกัเดีย่วเพ่ิม 

12-19  เมษายน  2563 38,888.- 8,800.- 

ผูใ้หญ่ (12 ปี ขึน้ไป) เน่ืองจากเป็นราคาตัว๋กรุป๊หรือเป็นราคาพิเศษ จึงไม่มีราคาสาํหรบัเด็กและเม่ือออกตัว๋ไม่สามารถคือเงินได ้
ทกุกรณี บริษทัขอสงวนสิทธิใ์นการออกทวัรก์รณีมีผูเ้ดินทางไม่ 15-25  ท่าน  

ราคาทวัรข์า้งตน้ยงัไม่ทิปคนขบัรถและไกดท์อ้งถิน่ รวมตลอดการเดินทาง รวม 50 USD หรือ 
1600 บาท ตอ่ลูกคา้ 1 ท่าน ตลอดการเดินทาง 

การสํารองที่นั่ง   
1. *กรณุา ชาํระเงินมดัจาํ ท่านละ 15,000 บาท พรอ้มแจง้ชือ่เป็นภาษาองักฤษตามหนังสือเดินทาง 
หรือ Copy Passport มาท่ีบริษทัฯ ภายใน 3 วนัหลงัการจอง.... (ท่ีน่ังจะยืนยนัเม่ือไดร้บัเงินมดัจาํแลว้
เทา่น้ัน)หากตอ้งย่ืนวีซา่ ตอ้งเตรียมเอกสารย่ืนวีซา่ใหเ้รียบรอ้ยภายใน 2-3 วนัหลงัจากทาํการจองแลว้ (ใช ้
เวลาขอวีซา่ไม่ตํ่ากวํ่า 7วนัทาํการ) 

2. การชาํระคา่ทวัรส์ว่นท่ีเหลือทางบริษทัฯจะเรียกเก็บกอ่นเดินทางไม่นอ้ยกวา่ 20 วนัท่านควรจดัเตรียมคา่ทวัร ์
ใหเ้รียบรอ้ยกอ่นกาํหนดเน่ืองจากทางบริษทัตอ้งสาํรองคา่ใชจ้า่ยในสว่นของคา่ท่ีพกัและตั๋วเคร่ืองบินมิฉะน้ันจะ
ถือวา่ทา่นยกเลิกการเดินทางโดยอตัโนมติั 

*** ในกรณีที่ท่านโอนเงินจากตา่งจงัหวดั ไม่รวมคา่ธรรมเนียมและค่าบริการของธนาคาร 
หมายเหต ุ  :  อน่ึงกรณุาแจง้เจา้หนา้ท่ีของบริษทัฯ ทราบถึงการโอนเงินของทา่น ทางโทรศพัทห์รือทางไลน ์ เพ่ือ
สง่หลกัฐานการโอนเงินของทา่นเพ่ือเป็นประโยชนแ์กท่า่น 
อตัราคา่บริการน้ีรวม 

1.1. คา่ตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบั ช ัน้ประหยดั VISTARA AIRLINES ตามท่ีระบไุวใ้นรายการ 
1.2. คา่โรงแรมท่ีพกัตามรายการท่ีระบ ุ (สองทา่นตอ่หน่ึงหอ้ง) 
1.3. คา่เขา้ชมสถานท่ีตา่งๆ ตามรายการท่ีระบ ุ
1.4. คา่อาหารและเครื่องดื่มตามรายการท่ีระบ ุ
1.5. คา่รถรบัสง่และระหวา่งนําเท่ียวตามรายการท่ีระบ ุ
1.6. คา่ประกนัอบุติัเหตคุุม้ครองในระหวา่งการเดินทาง คุม้ครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท คา่รกัษาพยาบาลกรณี

เกิดอบุติัเหตวุงเงินท่านละ 500,000 บาท ตามเง่ือนไขของกรมธรรม ์
*หากท่านสนใจซือ้ประกนัการเดินทางสาํหรบัครอบคลมุเรื่องสขุภาพสามารถสอบถามขอ้มูลเพ่ิมเติมกบัทางเจา้หนา้ท่ีบริษทัได*้ 

- เบีย้ประกนัเริม่ตน้ 370 บาท [ระยะเวลา 7-8 วนั] 
ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัท่ีมีอายุมากกวา่ 16 หรือนอ้ยกวา่ 75 ปี 
[รกัษาพยาบาล 2 ลา้น, รกัษาตอ่เน่ือง 2 แสน, เสียชวิีตหรือเสียอวยัวะจากอบุติัเหต ุ 3 ลา้นบาท] 
ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัท่ีมีอายุนอ้ยกวา่ 16 หรือมากกวา่ 75 ปี 
[รกัษาพยาบาล 2 ลา้น, รกัษาตอ่เน่ือง 2 แสน, เสียชวิีตหรือเสียอวยัวะจากอบุติัเหต ุ 1.5 ลา้นบาท] 



  

 

หลงัจากการจองทวัรแ์ละชาํระเงินมดัจาํแลว้ ทางบริษทัฯ ถือวา่ท่านไดย้อมรบัใน
ขอ้ตกลงและเง่ือนไข ท่ีบริษทัไดร้ะบุไวข้า้งตน้ทุกประการ 

อตัราคา่บริการน้ีไม่รวม 

 คา่จดัทําหนังสือเดินทาง (PASSPORT) และคา่ทําใบอนุญาตท่ีกลบัเขา้ประเทศของคนชาวชาติ หรือ คนตา่งดา้ว 
 ค่าใชจ้่ายอื่นๆ นอกเหนือจากท่ีระบไุวใ้นรายการและค่าใชจ้่ายส่วนตวัต่างๆ เชน่ ค่าโทรศพัท ์ ค่าซกัรีด ฯลฯ 
 ค่าธรรมเนียมนํ้ามนัของสายการบิน (ถา้มี) 
 คา่ทําเอกสารผูถื้อตา่งดา้ว /คา่วีซา่ท่ีมีคา่ธรรมเนียมแพงกวา่หนังสือเดินทางไทย 
 คา่ภาษีหกั ณ  ท่ีจา่ย 3% ภาษีมูลคา่เพ่ิม 7% (กรณีออกใบกาํกบัภาษี) 
 คา่นํ้าหนักเกินพิกดัตามสายการบินกาํหนด 25 กิโลกรมั  
 คา่กิจกรรมพิเศษ ขีม่า้,ลากเลื่อน,สกี หรือ อืน่ที่ไม่ระบุ 
 คา่นํ้าหนักเกินพิกดัตามสายการบินกาํหนด 15 กิโลกรมั 
 คา่ทิปรวมตลอดการเดินทาง รวม 50 USD หรือ 1600 บาท/ตอ่ลกูคา้ 1 ท่าน ตลอดการเดินทาง   

****ทิปหวัหน้าทวัรไ์ทยแลว้แตค่วามพึงพอใจในบริการของท่าน บริษทัฯมิไดมี้ผลประโยชนใ์ดๆท ัง้สิน้ขึน้อยูก่บั
การพิจารณาของท่านเพื่อเป็นกาํลงัใจใหก้บัหวัหน้าทวัรที์่บริการท่าน*** 

การสํารองที่นั่ง และชาํระเงิน 
 โปรดสาํรองท่ีน่ังผ่านศนูยบ์ริการลกูคา้ โดยสง่ชือ่ผูเ้ดินทาง ทาง อีเมลล ์ แฟกซ ์ หรือ ชอ่งทางอื่นๆ ลว่งหนา้เม่ือทราบ

กาํหนดการท่ีแน่ชดัทนัที ภายใน 3 วนัหลงัการจอง.... (ท่ีน่ังจะยืนยนัเม่ือไดร้บัเงินมดัจาํแลว้เท่าน้ัน)หากตอ้งย่ืนวีซา่ ตอ้ง
เตรียมเอกสารย่ืนวีซา่ใหเ้รียบรอ้ยภายใน 2-3 วนัหลงั จากทําการจองแลว้ (ใชเ้วลาขอวีซา่ไม่ตํ่ากวํ่า 7วนัทําการ) 

 กรณีท่ีสาํรองท่ีน่ังนอ้ยกวา่ 14 วนัทําการ บริษทัฯ ขอเรียกเก็บเงินมดัจาํอย่างนอ้ย 50% หรือเต็มจาํนวน(เฉพาะในบาง
เสน้ทาง) ของราคาแพคเกจทวัรท์ ัง้หมด กรณีสาํรองท่ีน่ังนอ้ยกวา่ 7วนัทําการ ขอเรียกเก็บเงินคา่บริการทัง้หมดทนัที 

 โปรดชาํระเงินคา่บริการทัง้หมดใหเ้สร็จสิน้กอ่นวนัเดินทางอย่างนอ้ย 14 วนั กอ่นการเดินทาง  หรือแลว้แตก่รณี 
การยกเลิกและการขอคืนเงิน 

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 ์
 

 คา่บริการท่ีทา่นชาํระแลว้ ทางบริษทัฯไดช้าํระใหก้บับริษทัตวัแทนท่องเท่ียวฯ และ สายการบินแตล่ะแห่งเชน่กนั การขอ
คืนเงินคา่บริการจะกระทําไดห้รือไม่ได ้ หรือ ไดม้ากนอ้ยเพียงใด เป็นเง่ือนไขสิทธิข์าดขึน้อยู่กบัสายการบิน และ ตวัแทน
ท่องเท่ียวน้ัน ๆ โดยปกติสว่นท่ีจะสามารถขอคืนเงินได ้ คือ ตัว๋เครือ่งบิน (เฉพาะกรณีตัว๋อนุญาตใหคื้นเงินได)้ และ คา่
โรงแรม(ยกเวน้คืนแรกจะคืนไม่ได)้ เท่าน้ัน สว่นบริการอื่น ๆ ในแพคเกจทวัร ์ จะขอคืนเงินไม่ได ้

 ทางบริษทัฯไดช้าํระใหก้บับริษทัตวัแทนท่องเท่ียวฯ และ สายการบินแตล่ะแห่งเชน่กนั การขอคืนเงินคา่บริการจะกระทําได ้
หรือไม่ได ้ หรือ ไดม้ากนอ้ยเพียงใด เป็นเง่ือนไขสิทธิข์าดขึน้อยู่กบัสายการบิน และ ตวัแทนท่องเท่ียวน้ัน ๆ โดยปกติ
สว่นท่ีจะสามารถขอคืนเงินได ้ คือ ตัว๋เครือ่งบิน (เฉพาะกรณีตัว๋อนุญาตใหคื้นเงินได)้ และ คา่โรงแรม(ยกเวน้คืนแรกจะ
คืนไม่ได)้ เท่าน้ัน สว่นบริการอื่น ๆ ในแพคเกจทวัร ์ จะขอคืนเงินไม่ได ้

 การขอคืนเงินหากสามารถกระทําได ้ บริษทัฯ จะเก็บคา่ธรรมเนียมการดาํเนินการ 2,000 บาท/ท่าน 
 

 

เงื่อนไขการบริการ  



  

 

1) บริษทัฯ มีสิทธิท่ี์จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทวัรนี์้ เม่ือเกิดเหตสุดุวิสยัจนไม่อาจแกไ้ขได ้
2) บริษทัฯ ไม่รบัผิดชอบคา่เสียหายในเหตกุารณท่ี์เกิดจากสายการบิน ภยัธรรมชาติ และอื่นๆท่ีอยู่นอกเหนือการควบคมุของ

ทางบริษทัฯหรือคา่ใชจ้า่ยเพ่ิมเติมท่ีเกิดขึน้ทางตรงหรือทางออ้ม เชน่ การเจ็บป่วย, การถกูทารา้ย, การสญูหาย, ความลา่ชา้ 
หรือจากอบุติัเหตตุา่งๆ 

3)  หากท่านยกเลิกกอ่นรายการท่องเท่ียวจะสิน้สดุลง ทางบริษทัฯ จะถือวา่ท่านสละสิทธิแ์ละจะไม่รบัผิดชอบคา่บริการท่ีท่านได ้
ชาํระไวแ้ลว้ไม่วา่กรณีใดๆ ทัง้สิน้ 

4)  บริษทัฯ จะไม่รบัผิดชอบตอ่การหา้มออกนอกประเทศ หรือ หา้มเขา้ประเทศ อนัเน่ืองมาจากมีสิ่งผิดกฎหมาย หรือเอกสาร
เดินทางไม่ถกูตอ้ง หรือ การถกูปฏิเสธในกรณีอื่นๆ 

5) รายการนี้เป็นเพียงขอ้เสนอท่ีตอ้งไดร้บัการยืนยนัจากบริษทัฯ อีกครัง้หน่ึง หลงัจากไดส้ารองท่ีน่ังบนเคร่ือง และโรงแรมท่ีพกัใน
ตา่งประเทศเป็นท่ีเรียบรอ้ย แตอ่ย่างไรก็ตามรายการน้ีอาจเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสม 

6)  ราคานี้คิดตามราคาตัว๋เครื่องบินในปัจจบุนั หากราคาตัว๋เครื่องบินปรบัสงูขึน้ บริษทัฯ สงวนสิทธิท่ี์จะปรบัราคาตัว๋เคร่ืองบิน
ตามสถานการณด์งักลา่ว 

7) กรณีเกิดความผิดพลาดจากตวัแทน หรือ หน่วยงานท่ีเกี่ยวขอ้ง จนมีการยกเลิก ลา่ชา้ เปลี่ยนแปลง การบริการจากสาย
การบินบริษทัฯขนสง่ หรือ หน่วยงานท่ีใหบ้ริการ บริษทัฯจะดาเนินโดยสดุความสามารถท่ีจะจดับริการทวัรอื์น่ทดแทนให ้ แต่
จะไม่คืนเงินใหส้าหรบัคา่บริการน้ันๆ 

8)  มคัคเุทศก ์ พนักงาน และตวัแทนของบริษทัฯ ไม่มีสิทธิใ์นการใหค้าํสญัญาใดๆ ทัง้สิน้แทนบริษทัฯ นอกจากมีเอกสารลง
นามโดยผูมี้อานาจของบริษทัฯ กากบัเท่าน้ัน 

9) หากไม่สามารถไปเท่ียวในสถานท่ีท่ีระบใุนโปรแกรมได ้ อนัเน่ืองมาจากธรรมชาติ ความลา่ชา้ และความผิดพลาดจากทางสาย
การบิน จะไม่มีการคืนเงินใดๆทัง้สิน้ แตท่ัง้นี้ทางบริษทัฯจะจดัหารายการเท่ียวสถานท่ีอื่นๆมาให ้ โดยขอสงวนสิทธิก์ารจดัหานี้
โดยไม่แจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

10) เม่ือท่านออกเดินทางไปกบัคณะแลว้ ท่านงดการใชบ้ริการรายการใดรายการหน่ึง หรือไม่เดินทางพรอ้มคณะถือวา่ท่านสละ
สิทธิ ์ ไม่อาจเรียกรอ้งคา่บริการ และเงินมดัจาคืน ไม่วา่กรณีใดๆ ทัง้สิน้ 

11)  ในกรณีท่ีลกูคา้ตอ้งออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ กรณุาติดตอ่เจา้หนา้ท่ีของบริษทัฯ กอ่นทกุครัง้ มิเชน่น้ันทางบริษทัฯ 
จะไม่รบัผิดชอบคา่ใชจ้า่ยใดๆ ทัง้สิน้ 

12) กรณีเจ็บป่วยจนไม่สามารถเดินทางไดซ้ึง่จะตอ้งมีใบรบัรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรบัรองบริษทัฯจะพิจารณาเลื่อนการเดินทาง
ของท่านไปยงัคณะตอ่ไปแตท่ัง้นี้ท่านจะตอ้งเสียคา่ใชจ้า่ยท่ีไม่สามารถเรียกคืนได ้ เชน่คา่ตัว๋เครื่องบินคา่หอ้ง คา่ธรรมเนียมวี
ซา่ตามท่ีสถานทตูฯ เรียกเก็บ และคา่ใชจ้า่ยอื่นๆท่ีเกิดขึน้ตามจริง ในกรณีท่ีไม่สามารถเดินทางได ้

13) กรณีย่ืนวีซา่แลว้ไม่ไดร้บัการอนุมติัวีซา่จากทางสถานทตู (วีซา่ไม่ผ่าน) และท่านไดช้าระคา่ทวัรห์รือมดัจามาแลว้ ทางบริษทั
ฯ คืนคา่ทวัรห์รือมดัจาให ้ แตท่างบริษทัขอสงวนสิทธิใ์นการหกัคา่บริการย่ืนวีซา่, คา่วีซา่ และคา่ใชจ้า่ยบางสว่นท่ีเกิดขึน้
จริงเป็นกรณีไป (อาทิ กรณีออกตัว๋เครือ่งบินไปแลว้ หรือไดช้าระคา่บริการในสว่นของทางเมืองนอกเชน่ โรงแรม ฯลฯ ไป
แลว้) ทางบริษทัขอสงวนสิทธิใ์นการหกัเก็บคา่ใชจ้า่ยจริงท่ีเกิดขึน้แลว้กบัท่านเป็นกรณีไป 

14) กรณีวีซา่ผ่านแลว้ แจง้ยกเลิกกอ่นหรือหลงัออกตัว๋โดยสาร บริษทัฯ ขอสงวนสิทธิใ์นการ ไม่คืนคา่ทวัรท์ ัง้หมด 
15) กรณีวีซา่ผ่านแลว้ แตก่รุป๊ออกเดินทางไม่ได ้ เน่ืองจากผูเ้ดินทางท่านอื่นในกลุม่โดนปฏิเสธวีซา่ หรือไม่วา่ดว้ยสาเหตใุดๆก็

ตาม ทางบริษทัขอสงวนสิทธิใ์นการหกัเก็บคา่ใชจ้า่ยจริงท่ีเกิดขึน้แลว้กบัท่านเป็นกรณีไป 
16) กรณีผูเ้ดินทางไม่สามารถเขา้-ออกเมืองได ้ เน่ืองจากเอกสารปลอมหรือการหา้มของเจา้หนา้ท่ีไม่วา่เหตผุลใดๆ ก็ตามทาง

บริษทัของสงวนสิทธิใ์นการ ไม่คืนคา่ทวัรท์ ัง้หมด 
17) ทางบริษทัขอสงวนสิทธิร์าคานี้เฉพาะนักท่องเท่ียวชาวไทยและท่องเท่ียวเป็นหมู่คณะแบบ Join Tour เท่าน้ัน กรณีตอ้งการ

ตดักรุป๊เหมาโปรดสอบถามทางบริษทัอีกครัง้ หากเป็นนกัท่องเทีย่วชาวตา่งชาติ หรือ พระสงฆ ์ โปรดสอบถามทาง
บริษทัอีกคร ัง้ 

18) ในกรณีท่ีลกูคา้ตอ้งออกตัว๋โดยสารภายในประเทศกรณุาติดตอ่เจา้หนา้ท่ีของบริษทัฯกอ่นทกุครัง้มีเชน่น้ันทางบริษทัฯจะ ไม่
รบัผิดชอบคา่ใชจ้า่ยใดๆทัง้สิน้ 

19) หากมีการยกเลิกการจองทวัรห์ลงัไดท้ําการย่ืนวีซา่เรียบรอ้ยแลว้บริษทัขอสงวนสิทธิใ์นการนําเลม่พาสปอรต์ไปยกเลิกวีซา่
ในทกุกรณีไม่วา่คา่ใชจ้า่ยในการย่ืนวีซา่จะรวมหรือแยกจากรายการทวัรก็์ตาม 
 
 
 



  

 

 
 
เอกสารในการยื่นวีซา่ท่องเที่ยวอินเดียแบบออนไลนไ์ม่ตอ้งมาแสดงตวั 

 รูปถา่ยสี (ถา่ยมาไม่เกิน 3 เดือน ขนาด 2×2 นิ้ว) 1  รปู พืน้หลงัสีขาว 
 สําเนาหนงัสือเดินทางมีอายุมากกวา่ 6 เดือน   
 สําเนาบตัรประชาชน 1 ชดุ 
 สําเนาทะเบียนบา้น 1 ชดุ 
 สําเนาหน้าวีซา่ที่เคยเดินทางไปประเทศอินเดีย 1 ชดุ (หากมี) 

 

(เอกสารทัง้หมดสามารถถ่ายรูปหรือแสกนด์ส่งผ่านอีเมลล์ หรือไลน์  หรือ จดหมายได้เลยคะ ) 
 

“หิมาลายันทราเวล”..รูจริงเร่ืองอินเดีย 


