
 

 

  

 

 



 

 

  

 

 



 

 

  

 

รายการท่องเที่ยว รอยัลแคชเมียร์ “แคชเมียร”์ ดินแดนสวิตเซอร์แลนด์แห่งเอเชีย  

วันที่ 1             กรุงเทพฯ  เดลลี (ประเทศอินเดีย)  เดลลี่ – ศรีนาคา (แคชเมียร์) - - D 

04.30 น.  คณะพร้อมกันท่ี ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ช้ัน 4  ประตู 2 เคาท์เตอร์ สายการบิน Thai Airways โดยเจ้าหน้าท่ี

ของบริษัทฯ คอยให้ความสะดวกแก่ท่าน 

กระเป๋าเล็กถือติดตัวขึ้นเคร่ืองบิน 

 กรุณางดน าของมีคม ทุกชนิด เช่น มีดพับ กรรไกรตัดเล็บทุกขนาด ตะไบเล็บ เป็นต้น กรุณาใส่ในกระเป๋าเดินทาง
ใบใหญ่ห้ามน าติดตัวขึ้นเครื่องบิน 

 วัตถุท่ีเป็นลักษณะของเหลว อาทิ ครีม โลช่ัน น ้าหอม ยาสีฟัน เจล สเปรย์ และเหล้าเป็นต้น จะถูกท าการตรวจ
อย่างละเอียดอีกครั้งโดยจะอนุญาตให้ไม่เกิน10ช้ิน ในบรรจุภัณฑ์ละไม่เกิน100 ml.  

07.35 น. เหินฟ้า สู่เมืองเดลลี (New Delhi) ประเทศอินเดีย (India) โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 323 บริการ

อาหารเคร่ืองด่ืมตลอดการเดินทาง  

เวลาที่อินเดียช้ากว่าประเทศไทย 1.30 ชั่วโมง 

10.35 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติอินทิราคานธีร์ เมืองเดลลี(New Delhi) ตามเวลาท้องถิ่นผ่านพิธีการตรวจคน

เข้าเมืองและตรวจรับสัมภาระ  จากนั้นออกเดินทางเข้าสู่อาคารผู้โดยสารภายในประเทศเพื่อ 

  เชคอินต่อเครื่องเข้าสู่เมืองศรีนาคา (แคชเมียร์ )  

13.45 น.   เหินฟ้าสู่ เมืองศรีนาคา (Srinagar) โดยสายการบิน SG/G8 เที่ยวบินที่ ….  

(แนะน าให้โหลดของท่ีไม่จ าเป็นลงใต้ท้องเครื่อง เพราะเจ้าหน้าท่ีอินเดียตรวจค่อนข้างละเอียด เพื่อเป็นการไม่

เสียเวลา แนะน าให้ถือเฉพาะกระเป๋าถือขนาดเล็กและของมีค่าขึ้นเครื่องเท่านั้น) 

15.15 น.  ถึงสนามบิน ท่าอากาศยานศรีนาการ์ Srinagar International Airport  เมืองหลวงของรัฐแคชเมียร์ ตรวจรับ

สัมภาระแล้ว ออกมาพบไกด์ท้องถิ่นที่รอต้อนรับอยู่ด้านนอก... 

จากนั้น  น าท่านเดินทางโดยรถเทมโบ 17 ท่ีนั่ ง และพร้อมน าท่านเข้าเดินทาง สู่ดินแดน “แคชเมียร์” ดินแดน

สวิตเซอร์แลนด์แห่งเอเชีย เมืองหลวง “ศรีนาคาร์” Srinagar “แคชเมียร์” เป็นรัฐท่ีสามารถท่องเท่ียวได้ตลอดปี 



 

 

  

 

เนื่องจากมีอากาศเย็นสบาย แม้กระท่ังในช่วงฤดูร้อนก็จะมีอุณหภูมิโดยเฉล่ียอยู่ท่ีประมาณ 20 องศาเซลเซียสเท่านั้น 

ด้วยอากาศท่ีเย็นสบายตลอดท้ังปี บวกกับธรรมชาติท่ีสวยงามในทุกฤดูท าให้ใครหลายคนท้ังชาวอินเดียและ

นักท่องเท่ียวต่างก็อยากหลบร้อนมารับลมเย็นๆ ท่ีนี่จนเมืองศรีนาการ์ได้รับการขนานนามว่าเป็นเมืองส าหรับการ

พักผ่อนในช่วงฤดูร้อนของประเทศอินเดีย และ ในสมัยท่ีถูกปกครองโดยราชวงศ์โมกุล มีการจัดท าผังเมืองขึ้นมา

ใหม่ จึงท าให้แคชเมียร์เป็นเมืองที่สวยงาม ปัจจุบันชาว ศรีนาคาเกือบร้อยละ 98 % นับถือศาสนาอิสลาม ..น า

ท่านเดินทางสู่ท่าเรือ ณ ทะเลสาบดาล 

น าท่านล่องเรือชิคารา เป็น เรือท่ีให้เสมือนการเดินทางใน ทะเลสาบดาล เมืองศรีนาคาร์ และแหล่งน ้าอื่นๆ ของศรี

นาการ์ เรือชิคารามีขนาดต่างๆ และใช้เพื่อวัตถุประสงค์หลายประการ รวมถึงการขนส่ง โดยมีคนขับพายอยู่

ด้านหลัง เช่น เดียวกับ เรือกอนโดลาเวนิส และเป็น

สัญลักษณ์  ทางวัฒนธรรมของแคชเมียร์ การนั่งชิคาราถือ

เป็นหัวใจการท่องเท่ียวในเมืองศรีนาการ์ สนุกสนานเพลิน

เพลินกับการ เลือกซื้อสินค้าพื้นเมืองของชาวแคชเมียร์ท่ี

น าของมาขายให้ท่าน ระหว่างล่องเรือ และ ชมวิถีชีวิต

ชาวบ้านริมน ้า รอบทะเลสาบสัมผัสวิถี ชีวิตของผู้คนใน

ทะเลสาบดาล (ใช้เวลาในการล่องเรือประมาณ 1 ชม.)  

แวะ ชมโรงงานท า เปเปอร์มาเช่ ชมกระบวนการท างานฝีมือของชาวแคชเมียร์ ซึ่งเป็นงานศิลปะท าจากเยื่อกระดาษ

ขึ้นรูปและแป้งท่ีถูกปั้นแต่งเป็นผลงานรูปแบบต่างๆภายในโรงงานฝีมือย่านกลางมือศรีนาการ์ ช้อปป้ิง เปเปอร์มาเช่ ! 

สารพันไอเดียจากกระดาษ กระปุกใส่ของน่ารัก ลวดลายน่ารักจากแคชเมียร์ .. 

ได้เวลาอันสมควร ... 

เข้าสู่ที่พัก ณ โรงแรมบ้านเรือ “เรือนแพ” ในศรีนาการ์ปรากฏขึ้นในศตวรรษที่ 19 เมื่อชาวยุโรปสนใจความงาม

ของแคชเมียร์และต้องการซื้อท่ีดินในหุบเขาเพื่อตั้งถิ่นฐาน แต่ถูกจ ากัดการซื้อท่ีดิน โดยบุคคลภายนอกในแคชเมียร์

ซึ่งมีผลอยู่จนถึงปัจจุบัน 

https://en-m-wikipedia-org.translate.goog/wiki/Boat?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=th&_x_tr_hl=th&_x_tr_pto=sc
https://en-m-wikipedia-org.translate.goog/wiki/Dal_Lake?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=th&_x_tr_hl=th&_x_tr_pto=sc
https://en-m-wikipedia-org.translate.goog/wiki/Srinagar?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=th&_x_tr_hl=th&_x_tr_pto=sc
https://en-m-wikipedia-org.translate.goog/wiki/Srinagar?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=th&_x_tr_hl=th&_x_tr_pto=sc
https://en-m-wikipedia-org.translate.goog/wiki/Gondola?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=th&_x_tr_hl=th&_x_tr_pto=sc


 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

อาหารค ่า  บริการอาหารค ่า ณ โรงแรมบ้านเรือ อาหารค ่าม้ือพิเษศของทริปนี้  

 วาซวาน (Wazwan) คลาสสิกของราชวงศ์

แคชเมียร์วาซวัน  เป็น ชุดของอาหารท่ีมี

ช่ือเสียงในแคชเมียร์ ในอดีตเคยมีถึง 36 

ราย ก าร  ส่ ว น ให ญ่ ป รุ ง ด้ ว ย เนื้ อ สั ต ว์  

โดยเฉพาะเนื้อแกะ เป็นเมนูส าหรับงานเล้ียง

ในโอกาสส าคัญต่างๆ เช่น งานแต่งงาน ขึ้น

บ้านใหม่ งานส าคัญของทางราชการ ช่างท่ี

ปรุ งวาซวานจะมี ช่ื อ เฉพาะว่า”วัซซา” 

Wazwan แต่ยังเป็นความภาคภูมิใจของหุบ

เขาอีกด้วย 



 

 

  

 

ต้นก าเนิด กาลครั้งหนึ่ง แคชเมียร์เป็นศูนย์กลางของเส้นทางสายไหมท่ีเช่ือมเอเชียกับทะเลเมดิเตอร์เรเนียน พ่อค้าผ้าไหมเคย

ผ่านดินแดนแห่งนี้เพื่อท าธุรกิจ และนั่นเป็นวิธีที่แคชเมียร์ได้รู้จักกับรสชาติของชาวเปอร์เซียและรัสเซีย  ในปี ค.ศ. 

1398 เมื่อไทมัวร์รุกรานฮินดูสถาน เขาน าพ่อครัว (วาซา) จากดินแดนซามาร์คันด์ (อุซเบกิสถาน) มาด้วย และวาซา

เหล่านี้ผสมผสานเทคนิคของชาวเปอร์เซีย ตุรกี และอัฟกันเพื่อพัฒนาอาหารแคชเมียร์ 

รสชาติของแคชเมียร์วาซวันซึ่งแตกต่างจากอาหารส่วนใหญ่ของอนุทวีปอินเดียท่ีเพิ่มรสชาติให้กับอาหารขณะปรุงอาหารด้วยเปลวไฟ 

รสชาติ Wazwan จะถูกเพิ่มในขณะท่ีจานยังไม่ได้ปรุง - โดยการเติมน ้าปรุงแต่งลงในการเตรียมหรือแช่การเตรียมใน

น ้าปรุงแต่ง (ออสโมซิส) หรือโดยให้วัตถุปรุงแต่งสัมผัสกับควันปรุงแต่ง 

ส่วนผสมเคร่ืองปรุงไม่ได้ขึ้นอยู่กับเครื่องเทศแต่ใช้สมุนไพรอ่อนๆ และกล่ินดอกไม้ สีแดงในอาหารมาจากดอกไม้อย่างหงอนไก่ท่ี

เรียกว่ามาวัล วิธีการปรุงอาหารล่วงหน้าต้องใช้ความแม่นย า ศิลปะการท าอาหาร ความอดทน และความรักอัน

ยิ่งใหญ่ท่ี Wazas มอบให้กับการสร้างสรรค์ของพวกเขาอย่างเสรี 

ที่พักโรงแรมเรือ SUPER MEENA DELUXE HOUSE BOAT 

วันที่ 2             ศรีนาคา – พาฮาลแกม (พักทีหุ่บเขา 1 คืน) - - D 

07.00 น.  บริการอาหารเช้า ณ โรงแรม  

08.00 น .   น าท่านออกเดินทาง สู่ หมู่บ้านพาฮาลแกม (Pahalgam)  อยู่ห่างจากศรีนาการ์ออกไปอีก 90 กิโลเมตร ใช้

เวลาเดินทาง 3 ชั่วโมง ระหว่างทางแวะจอดรถถ่ายรูปกับวิวทิวทัศน์ที่งดงามสุดที่ จนหยุดกดชัตเตอร์ไม่ได้

เลยทีเดียว.. …“หุบเขาพาฮาลแกม” เป็นสถานที่ท่ีภาพยนตร์นิยมมาถ่ายท ากันที่นี่ ได้รับการขนานนามว่าเป็น

เหมือน “สวิตเซอร์แลนด์”พาฮาลแกมหรือหุบเขาแกะเป็นหุบเขาท่ีมีความสูงจากระดับน ้าทะเลถึง 2,130 เมตร 

มีภูมิประเทศเป็นทุ่งหญ้า ป่าสน และทุ่งดอกไม้ที่มีฉากหลังเป็นเทือกเขาหิมาลัย ในช่วงฤดูหนาวจะมีแต่หิมะปก

คลุม อากาศหนาวเย็น แม่น ้าสายย่อยๆจะบรรจบรวมกันเป็น“แม่น ้าลิดดาร์”(Liddar)เป็นแม่น ้าสายส าคัญใน

พาฮาลแกม  



 

 

  

 

 

บ่ายๆ      ถึงหุบเขาพาฮาลแกม เข้าเชคอินที่พัก 

15.30 น.  น าท่านเดินทางโดยรถจ๊ิปท้องถิ่น เดินทางสู่ หุบเขาเบตับห์ (Betaab Valley) สัมผัสความสวยงามท่ามกลาง

ธรรมชาติ ท่ีได้ขึ้น ช่ือว่าเป็น  อัญมณีของการท่องเท่ียวแคช  เมียร์ เป็น ท่ีนิยมของการถ่ายท าภาพยนต์ 

BOLLYWOOD..ได้เวลาอันสมควรเดินทางกลับสู่ตัวเมืองพาฮาลแกม และ อิสระชมเมืองพาฮาลแกม (Pahalgam) 

ท่ีนี่ คือ ดินแดนสรวงสวรรค์ของแคชเมียร ์นักท่องเท่ียวจากท่ัวสารทิศต่างยกย่องให้ ดินแดนแห่งนี้เป็นสถานท่ีท่ีสวย



 

 

  

 

ท่ีสุดในโลก เลือกเดินเล่นซ้ือสินค้าพื้นเมืองไม่ว่าจะเป็นผ้าพัชมีน่า เปเปอร์มาเช่  ชุดพื้นเมือง  เคร่ืองประดับฯลฯ 

อิสระตามอัธยาศัย.. นัดเวลาทานอาหารเย็น 

 

ค ่า บริการอาหารเย็น ณ โรงแรม 

 

ที่พักโรงแรม HOTEL EDEN RESORT & SPA หรือเทียบเท่า  

วันที่ 3                                พาฮาลแกม – ศรีนาคา (พักโรงแรม) B L D 

07.00 น.  บริการอาหารเช้า ณ โรงแรม  

08.00 น.  กิจกรรมเด่นพิ เศษแนะน า ขี่ม้าชมหุบเขาพาฮาลแกมหรือ ขี่ ม้าขึ้นยอดเขาบายซัน (Baisaran Valley 

Pahalgam) สถานท่ีท่องเท่ียวยอดนิยมท่ีเรียกว่า Mini-Switzerland เพราะมีความงดงามราวภาพวาด เป็นทุ่งหญ้า

เขียวขจีบนยอดเขาท่ีมีป่าสนหนาแน่นและล้อมรอบด้วยภูเขาท่ีปกคลุมด้วยหิมะท่ีนี่ คือ ดินแดนสรวงสวรรค์ของแคช

เมียร์ ซึ่งหากคุณยังไม่เช่ือก็ต้องมาพิสูจน์ด้วยตัวเองเท่านั้น.... 

หมายเหตุ: การขี่ม้าจะใช้เวลาไป-กลับประมาณ 1-2 ช่ัวโมง และมีเจ้าของม้าคอยดูแลตลอดการขี่ม้า(ค่าขี่ม้าประมาณ 1000-1500 รูปี 

ไม่รวมในราคาทัวร์)  



 

 

  

 

จากนั้น น าท่านสู๋ หุบเขาเบตับห์  เป็นหนึ่งในสถานท่ีท่องเท่ียวท่ีได้รับความนิยมมากท่ีสุดใน Pahalgam ได้ช่ือมาจาก

ภาพยนตร์บอลลีวูดเรื่องBetaabท่ีน าแสดงโดย Sunny Deol และ Amrita Singh ถ่ายท าท่ีนี่ 

 

11.30 น.    บริการอาหารกลางวัน  ณ ห้องอาหารของโรงแรม (พาฮาลแกม) 

12.30 น. น าท่านเดินทางกลับสู่ “เมืองศรีนาคา” ระหว่างผ่าน พาเที่ยวสวนแอปเปิ้ล “อินเดีย”เป็นฤดูที่ดอกแอปเปิ้ล

และแอปริคอตออกดอกมากมาย แต่ละฤดูกาลในแคชเมียร์จะมีผลไม้ออกตลอด อย่างช่วงสปริง เส้นนี้จะมีสวน

แอปเปิ้ลและสวนผลไม้เยอะเราได้เห็นและได้สัมผัสต้นวอลนัทต้นใหญ่ท่ีมีอยู่ท่ัวไปทั้งในจุดท่ีรถวิ่งผ่านและจุดที่

พวกเราลงไปเที่ยมชม ระหว่างเดือนเมษายน-พฤภาคม ช่วงนี้มีเชอรี่ สตรอเบอรี่ และแอปริคอต แอปเปิ้ลออก

เยอะมากเป็นหลายพันตัน ต้องส่งไปขายทั่วอินเดีย ในแคว้นจัมมูแคชเมียร์นั้น พืชผลไม้ที่มีชื่อและส่งออกด้วยมี



 

 

  

 

ท้ัง วอลนัต อัลมอนด์ และหญ้าฝรั่นผลไม้มีช่ือของแคชเมียร์รายได้หลักของชาวแคชเมียร์อันดับหนึ่ งมาจากการ

ท่องเที่ยว อันดับ 2 แอปเปิ้ล ตามด้วยงานหัตถกรรม หญ้าฝรั่น และอุตสาหกรรมพวกเฟอร์นิเจอร์ ...เก็บรูปกัน

แบบรัวๆๆ เลย..จนได้เวลาอันควรเดินทางเข้าสู่เมืองศรีนาคา 

ถึงเมืองศรีนาคา น าท่านชม ชาลีมาร์บาฆ (Shalimar Bagh Mughal Garden) เป็นสวนโมกุลในศรีนคร ชัมมูและกัศมีร์ ประเทศ

อินเดีย เช่ือมต่อกับทะเลสาบดาล สร้างขึ้นโดยจักรพรรดิชะฮันคีร์แห่งจักรวรรดิโมกุล ให้กับพระมเหสี นูร์ ชะฮันในปี 

1619 สวนนี้ถือเป็นจุดสูงสุดของวิทยาพืชสวนของโมกุล ปัจจุบันเป็นสวนสาธารณะและถือเป็น "มงกุฏแห่งโมกุล"...

น าท่านชม โรงงานพรมเปอร์เซีย ฝีมือการทอพรม และ ความวิจิตรของลวดลายพรมเปอร์เชียถือเป็นอันดับหนึ่งใน

โลก 

ส่วนอันดับสองคือพรมแคชเมียร์ และเมื่อกล่าวถึงสายการสืบทอดศิลปะการทอพรม พรมแคชเมียร์ ก็คือศิษย์สาย

ตรงของพรมเปอร์เชียนั่นเองได้เวลาอันสมควรเดินทางสู่ โรงแรมท่ีพัก 

เย็น บริการอาหารเย็น ณ โรงแรม 

ที่พักโรงแรม THE KABO หรือเทียบเท่า เมืองศรีนาคา 

วันที่ 4                                        ศรีนาคา-กุลมารค์ - ศรีนาคา B L D 

07.00 น.  บริการอาหารเช้า ณ โรงแรมเรือ  



 

 

  

 

08.00 น. ออกเดินทางสู่ กุลมาร์ค (Gulmarg) ใช้เวลา

เด ิน ท างป ระม าณ  2  ชั ่ว โม ง  กุล มา ร์ค 

(Gulmarg) สวิสเซอร์เเลนด์เอเซีย  อยู่บน

ตอนเหนือของอินเดีย ถ้าถ่ายรูปมา ยังเเย

กไม่ออกเลย ว่าอินเดีย หรือ สวิสเซอร์เเลนด์ 

และยังลานสกีท่ีใหญ่ท่ีสุดในประเทศอินเดีย 

ในช่วงฤดูร้อนท่ีกุลมาร์ดก้อจะเต็มไปด้วยทุ่ง

ดอกไม้ ทุ่งหญ้า ป้าสน และวิวทิวทัศน์อันสวยงาม ส่วนบนยอดเขาก็จะมีหิมะปกตลอดท้ังปีและในปัจจุบันยังเป็น

สถานท่ีต้ังของสนามกอล์ฟ 18 หลุมท่ีสูงท่ีสุดในโลกอีกด้วย 

11.30 น. บริการอาหารกลางวัน  ณ ห้องโรงแรม (กุลมาร์ค) 

12.30 น น าท่านขึ้นเคเบิลคาร์เฟส 1 (ราคารวมกระเช้าลอยฟ้าหรือกอนโดลาเฟส 1)  ไปจนถึง ยอดเขากุลมาร์ค 

“Gulmarg Hill”  ไฮไลท์ของทริป “Gulmarg Gondola” เคเบิลคาร์ที่ใหญ่ท่ีสุดและสูงที่สุดในเอเชีย และใหญ่

เป็นอันดับสองของโลก ชมทิวทัศน์อันงดงามของภูเขาและหุบเขาระหว่างนั ่งกระเช้าลอยฟ้า ท่านมองลงไป

ด้านล่างจะได้เห็นวิวของหิมะท่ีสวยงาม และพบเห็นหมู่บ้านยิปซี  และหมู่บ้านของคนท้องถิ่น ต้นสน หิมะ ทิวเขา



 

 

  

 

ของเทือกเขาหิมาลัย เม่ือถึงสถานีลงจากกระเช้า แล้วท่านจะพบลานหิมะขนาดใหญ่...อิสระให้ท่าน ถ่ายภาพ 

หรือ สนุกสนานกับกิจกรรมนั่งเล่ือนหิมะหรือสกี กับภูเขาหิมะ สวยงามรอบทิศทาง ในบริเวณนี้...จนถึงเวลานัด

หมาย 

รายการแนะน า...ส าหรับท่านท่ีต้องการไปอีกจุดชมวิว เฟส 2  ท้ังนี้ ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ ในวันนั้น เฟสท่ีK2ไม่เหมาะส าหรับท่านท่ี

มีสุขภาพไม่แข็งแรง หรือมีโรคประจ าตัวเนื่องจากมีสภาพอากาศท่ีเบาบางกว่าปกติ 

……  จนถึงเวลานัดหมาย..เดินทางกลับสู่เมืองศรีนาคาตามเส้นทางเดิม  

ถึงศรีนาคา  น าท่านเข้าชม “สวนทิวลิปอนุสรณ์สถานอินทิราคานธี” Indira Gandhi Memorial Tulip Garden เมืองศรีนคร 

แคชเมียร์ สวนทิวลิปนี้ท่ีได้รับการขนานนามว่าเป็นสวนทิวลิปท่ีใหญ่ท่ีสุดในเอเชีย สวนทิวลิปในเมืองศรีนาการ์คือ 

เดือนเมษายน ซึ่งเป็นช่วงท่ีดอกทิวลิปบานเต็มท่ีและมีการจัดเทศกาลดอกทิวลิปประจ าปี เป็นหนึ่งในสถานท่ีท่ีต้อง

ไปเยี่ยมชมในศรีนาการ์ ซึ่งต้ังอยู่บริเวณเชิงเขาซาบาร์วัน สวนเจ็ดช้ันขึ้นช่ือจากดอกทิวลิป 48 สายพันธุ์ ดอกทิวลิ

ปเบ่งบาน สารพัดสี สารพัดพันธุ์ บานชูช่อ รอให้นักท่องเท่ียวเข้ามาชมในทุกๆปี 

เวลาที่ดีที่สุดในการเยี่ยมชม: ดอกทิวลิป จะเร่ิมบานต้ังแต่ปลายเดือนมีนาคมและบานจนถึงประมาณกลางเดือนเมษายน ของ

ทุกๆปี เป็นผลงานชิ้นยอดของเมืองศรีนาคาที่รังสรรค์…  



 

 

  

 

พาท่านแวะชม"ของฝากจากแคชเมียร์ " ผ้าคลุมไหล่

แ ค ช เมี ย ร์  ห รือ ผ้ าพั น คอ แ คช เมี ย ร์  Queen of 

Pashmina มีความอ่อนนุ่ม และอุ่นสบายระดับพรีเมียม 

“แคชเมียร์ แพชมิน่า” (Kashmir Pashmina) ถือเป็นผ้า

แคชเมียร์ท่ีมีประวัติความเป็นมาเก่าแก่ยาวนานกว่า

3,000ปีโดยสมัยโบราณมีแต่พระราชวงศ์ช้ัน สูง ผู้น า

ระดับประเทศเท่านั้นท่ีจะมีสิทธิใช้และครอบครองผ้าทอ

สุดหรูนี้ แม้แต่พระนางมารี อังตัวเนตต์ แห่งฝรั่งเศส ก็โปรดปราน“ผ้าแคชเมียร์ แพชมิน่า” เป็นพิเศษ ขณะท่ีพระเจ้านโปเลียน 

กษัตริย์ผู้เกรียงไกรแห่งฝรั่งเศส ยังก านัลพระนางโจเซฟฟีน มเหสีสุดรัก ด้วยผ้าทอไฮคลาสจากแคว้นแคชเมียร์   ในการเลือกซ้ือผ้า

คลุมไหล่พัชมีนา ซึ่งปัจจุบันมีหลากหลายรูปแบบหลายราคาต้ังแต่ไม่กี่ร้อยไปจนถึงราคาเป็นหมื่นเป็นแสน....จากประสบการณ์

ส่วนตัวคิดว่า ถ้าให้ดีราคาตกเป็นเงินไทยไม่ควรต ่ากว่า 3 พันถึงจะได้พัชมีนาคุณภาพ.. แต่ก็ใช่ว่าแบบท่ีเป็นเนื้อผ้าผสมจะมีราคาถูก

กว่าเสมอไปเพราะขึ้นอยู่กับรายละเอียดถ้าปักลายท้ังผืนราคาก็คงพุ่งตามค่าฝีมือเช่นกัน.....สนุกสนานกลางทะเลสาบเลือกซื้อสินค้า

พื้นเมืองของชาวแคชเมียร์ท่ีน าของมาขายให้ท่านได้เลือกซื้อในราคาตามความสามารถ.....ได้เวลาสมควรกลับท่ีพัก  

เย็น บริการอาหารเย็น ณ โรงแรม 

ที่พักโรงแรม THE KABO หรือเทียบเท่า เมืองศรีนาคา 

วันที่ 5             ศรีนาคา- ดุธพาตรี-ศรีนาคา-เดลลี กรุงเทพฯ B L - 

07.00  น. บริการอาหารเช้า ณ โรงแรม 

08.00 น. เดินทางสู่   Doodhpathri 

"ดุธพาตรี" แปลว่า หุบเขา

แห่งน ้านม ห่างจากศรีนาคา

ป ร ะ ม าณ  5 2  กิ โล เม ต ร 

Doodhpathri อยู่ ในหุบเขา

รู ป ช า ม ใน เ ทื อ ก เข า  Pir 



 

 

  

 

Panjalของเทือกเขาหิมาลัยท่ีระดับความสูง 2,730 เมตร เหนือระดับน ้าทะเล เป็นหุบเขาอัลไพน์ท่ีปกคลุมไปด้วย

ภูเขาท่ีปกคลุมไปด้วยหิมะและทุ่งหญ้าของต้นสนเฟอร์และดีโอดาร์ ทุ่งหญ้าธรรมชาติท่ีปกคลุมไปด้วยหิมะในฤดู

หนาว ท าให้ดอกไม้ป่าเติบโตได้ เช่น ดอกเดซี่ ดอกฟอร์เก็ตมีนอท และถ้วยเนยในช่วงฤดูใบไม้ผลิและฤดูร้อน.. 

12.00 น.   บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  ศรีนาคา 

13.00 น. ก่อนบอกลาแคชเมียร์ พิเษศ พาท่านไปชมคาเฟ่ชาของชาวแคชเมียร์  “Chai Jaai Tea Room” เป็นห้องน ้าชาท่ี

ทันสมัยท่ีสุดในศรีนคร ห้องน าชาใจใจ มีเสน่ห์ของห้องน ้าชาแบบอังกฤษ ผสมผสานกับการต้อนรับแบบธรรมชาติท่ี

แคชเมียร์ มีสองช้ัน ซึ่งมองเห็นทิวทัศน์ท่ีสวยงามของแม่น ้าเจลุม การตกแต่งภายในนั้นอบอุ่นและเป็นกันเอง  Chai 

Jaai 

มีความหมายว่า 'โรงน ้าชา' ในแคชเมียร์ สไตล์โคโลเนียลบน The Bund อันหรูหรา..สมควรแก่เวลาน าท่านออก

เดินทางสู่สนามบินศรีนาคา 

18.20 น. เหนิฟ้าสูเ่มืองเดลลี (New Delhi) โดยสายการบิน SG/G8 เที่ยวบินที่ …. 

20.10 น. ถึง เมืองเดลลี (New Delhi) หลังตรวจรับกระเป๋าสัมภาระ   

***อิสระอาหารค ่าตามอัธยาศัย   เพื่อความสะดวกในการเช็คอินและผ่านกระบวนการตรวจคนเข้าเมือง*** 

 จากนั้น ท าการเช็คอินเค้าเตอร์สายการบิน Thai Airway และผ่านกระบวนการตรวจคนเข้าเมือง  

23.30 น.  ออกเดินทางสู่กรุงเทพ ฯ โดยสายการบิน This Airway เที่ยวบินที่ TG316  

  (ไม่มีบริการอาหารบนเครื่อง ) 

วันที่ 6                                          กรุงเทพฯ - - - 

05.25 น.   เดินทางถึง...ท่าอากาศสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ…….. 

 



 

 

  

 

****************** 

หมายเหตุ : บริษัทฯ อาจท าการเปล่ียนแปลงรายการ ได้ตามความจ าเป็นและเหมาะสม แต่จะยึดผลประโยชน์ของลูกค้าเป็นส าคัญ  

เอกสารในการยื่นวีซ่าท่องเที่ยวอนิเดีย แบบออนไลน์ (ไม่ต้องโชว์ตัว) 

 รูปถ่ายสี (ถ่ายมาไม่เกิน 3 เดือน ขนาด 2×2 นิ้ว) พื้นหลังสีขาว,ไม่ใส่ชุดข้าราชการหรือเครื่องแบบใดๆ 
( สามารถถ่ายด้วยตนเองไม่สวมหมวกไม่สวมแว่นไม่สวมเครื่องประดับ ส่งเป็นไฟล์ให้เจ้าหน้าท่ีท่ีประสานงานได้ค่ะ ) 

 หนังสือเดินทางมีอายุมากกว่า 6 เดือน และมีหน้าว่างอย่างน้อย 2 หน้า 
 ถ่ายรูปสี บัตรประชาชน 1 ชุด 
 ถ่ายรูปสี ทะเบียนบ้าน 1 ชุด 
 ถ่ายรูปสี หน้าพาสปอร์ต 1 ชุด 
 ถ่ายรูปสี หน้าวีซ่าท่ีเคยเดินทางไปประเทศอินเดีย 1 ชุด (หากมี) 
 ถ่ายรูปสี เอกสารรับรองการฉีดวัดซีนป้องกันโควิด-19 (วัคซีนพาสปอร์ตเล่มสีเหลืองหรือInternational Vaccine 

Certificate จากแอพหมอพร้อม) 

 

อัตราค่าใช้จ่ายทัวร์ (โปรแกรม Wazwan Royal Kashmir  แคชเมียร ์6 วัน 4 คืน) 
สงกรานต์ ราคาบาท/ท่าน พักเด่ียวเพิ่ม 

6 – 11 เมษายน 2566 58,888.- 13,500 

12 -16 เมษายน 2566 58,888.- 13,500 

13-17 เมษายน 2566 58,888.- 13,500 

14-18 เมษายน 2566 58,888.- 13,500 

 

ราคานี้*ผู้ใหญ่ (12 ปี ขึ้นไป) เนื่องจากเป็นราคาต๋ัวกรุ๊ปหรือเป็นราคาโปรโมช่ัน ไม่มีราคาส าหรับเด็ก ..บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์กรุ๊ปออก
เดินทางต้ัแต่ 14 ท่านขึ้นไป / หรือปรับเปล่ืยนราคาหรือตามท่ีได้ตกลงกับทางบริษัทฯ เนื่องจากเป็นต๋ัวราคาพิเศษจึงไม่สามารถ 
REFUND ได้ 
**ท่านท่ีจะออกตั๋วภายในประเทศ (เครื่องบิน รถไฟ รถทัวร์)กรุณาสอบถามท่ีเจ้าหน้าท่ีทุกครั้งก่อนท าการออกตั๋วเนื่องจากสายการบิน

อาจมีการปรับเปล่ียน ไฟล์ท หรือ เวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า  



 

 

  

 

หากผู้โดยสารต้องการยืนยันการจองกรุณาช าระค่าโดยสารท้ังหมด (แบบเต็มจ านวน) ภายใน 3 วัน นับจากวันท่ีท าการตกลงจองกับ

ทางเจ้าหน้าท่ี (กรณีท่ีจ่ายมัดจ ามาแล้ว) บริษัทฯจะออกตั๋วผู้โดยสารท้ังหมด 10 วันก่อนการเดินทาง หากท่านช าระเงินมัดจ าแล้วคือ

การยืนยันท่ีนั่งของท่าน โปรดอ่านเงื่อนไขให้เข้าใจก่อนช าระเงิน...ขอบคุณค่ะ/ครับ 

การช าระเงิน  

งวดที่ 1 : ยืนยันที่นั่ง มัดจ า 25,000 บาท / ท่าน ภายใน 2 วันหลังมีการยืนยันกรุ๊ปเดินทางแนน่อนหรือตาม เจ้าหน้าที่ก าหนด  

งวดที่ 2 : ช าระส่วนที่เหลือ 30 วัน ล่วงหน้าก่อนออกเดินทางหรือตามเจ้าหน้าที่ก าหนด 

อัตราค่าบริการรวม : 

 ค่าท่ีพักบนเรือ (Houseboat) ท่ีศรีนาคาระดับดีลักซ์ (พักห้องละ 2 ท่าน)ตามระบุในรายการ 

 ต๋ัวเครื่องบินไป-กลับกรุงเทพฯ-เดลี-//เดลลี-กรุงเทพฯ โดยสารการบินไทย 

 ต๋ัวเครื่องภายในประเทศ เดลลี-ศรีนาคา//ศรีนาคา –เดลี  ช้ันประหยัดโดยสายการบิน ตามระบุในรายการ   

 ค่าท่ีพักโรงแรมระดับ 4 -5 ดาวตามระบุในรายการ 

 ค่า รถTempo ปรับอากาศในแคชเมียร์ตามระบุในรายการ 

 ค่าอาหารทุกมื้อ และ ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานท่ีต่างๆ เคเบ้ิลคาร์เฟส 1 ตามระบุในรายการ 

 ค่าประกันภัยการเดินทางอุบัติเหตุวงเงิน 1,000,000 บาท และ ค่ารักษาพยาบาลในต่างประเทศวงเงิน 1,000,000 บาท ค่า

รักษาพยาบาลต่อเนื่องในประเทศไทย 50,000 บาท (คุ้มครองผู้เอาประกันภัย อายุระหว่าง 6-75 ปี ในกรณีท่ีผู้เอา

ประกันภัย อายุต ่ากว่า 6 ปี หรือ ระหว่าง 76 ปีข้ึนไปจะมีเบ้ียประกันคุ้มครอง 50 % ของจ านวนเงนิเอาประกันภัย ท้ังนี้

ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของกรมธรรม์ / ผู้เอาประกันภัยอายุสูงกว่า 85 ปี ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคุ้มครอง) แต่ท้ังนี้ย่อม

อยู่ในข้อจ ากัดท่ีมีการตกลงไว้กับบริษัทประกันชีวติ 

 ค่าธรรมเนียมวีซ่าส าหรับหนังสือเดินทางไทย ยื่นแบบออนไลน์เท่านั้น (ไม่ต้องโชว์ตัว) 

*หากท่านสนใจซื้อประกันการเดินทางส าหรับครอบคลุมเรื่องสุขภาพสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมกับทางเจ้าหน้าท่ีบริษัทได้* 
 เบี้ยประกันเร่ิมต้น 370 บาท [ระยะเวลา 7-8 วัน] 
 ความครอบคลุมผู้เอาประกันท่ีมีอายุมากกว่า 16 หรือน้อยกว่า 75 ปี 
 [รักษาพยาบาล 2 ล้าน, รักษาต่อเนื่อง 2 แสน, เสียชีวิตหรือเสียอวัยวะจากอุบัติเหตุ 3 ล้านบาท] 
 ความครอบคลุมผู้เอาประกันท่ีมีอายุน้อยกว่า 16 หรือมากกว่า 75 ปี 
 [รักษาพยาบาล 2 ล้าน, รักษาต่อเนื่อง 2 แสน, เสียชีวิตหรือเสียอวัยวะจากอุบัติเหตุ 1.5 ล้านบาท] 

อัตราค่าบริการไม่รวม  



 

 

  

 

 ค่าจัดท าหนังสือเดินทาง (PASSPORT) และค่าท าใบอนุญาตท่ีกลับเข้าประเทศของคนต่างชาติหรือคนต่างด้าว 

 ค่าใช้จ่ายอื่นๆนอกเหนือจากท่ีระบุไว้ในรายการและค่าใช้จ่ายส่วนตัวต่างๆ เช่น ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด ฯลฯ 

 ค่าธรรมเนียมน ้ามันของสายการบิน (ถ้ามี) 

 ค่าวีซ่าท่ีมีค่าธรรมเนียมแพงกว่าหนงัสือเดินทางไทย 

 ค่าภาษีหักณ ท่ีจ่าย 3% ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% (กรณีออกใบก ากับภาษี) 

 ค่าธรรมเนียมการช าระเงินด้วยบัตรเครดิต VISA 3% AMEX 4% 

 ค่าน ้าหนักเกินพิกัดตามสายการบินก าหนด 20 กิโลกรัม  

 ค่าทิปรวมตลอดการเดินทาง รวม 50 USD /ต่อลูกค้า 1 ท่าน ตลอดการเดินทาง   
****ทิปหัวหน้าทัวร์ไทยแล้วแต่ความพึงพอใจในบริการของท่าน บริษัทฯมิได้มีผลประโยชน์ใดๆท้ังส้ินขึ้นอยู่กับการพิจารณาของท่าน

เพื่อเป็นก าลังใจให้กับหัวหน้าทัวร์ท่ีบริการท่าน*** 

ข้อแนะน าและแจ้งเพือ่ทราบ 

1. ส าหรับห้องพัก 3 เตียงกรุณาแจ้งล่วงหน้าเพื่อตรวจสอบกับทางโรงแรม มีบริการเฉพาะบางโรงแรมเท่านั้น กรณีเดินทางเป็น

ผู้ใหญ่ 3 ท่าน แนะน าให้เปิดห้องพัก 2 ห้องเพื่อสะดวกกับท่านมากว่า  

2. กรณีเดินทางเป็นต๋ัวกรุ๊ปหรือตั๋วหมู่คณะ หากออกต๋ัวแล้วไม่สามารถขอเงินคืนได้และไม่สามารถเปล่ียนวันเดินทางได้ 

3. กระเป๋าเดินทางเพื่อโหลดท่านละ 1 ใบ น าหนักไม่เกิน 20 กก. กระเป๋าถือข้ึนเครื่องน ้าหนักไม่เกิน 7 กก 

กรณียกเลิก  

1. หากมีการช าระมัดจ าทัวร์และต้องการยกเลิกไม่ว่ากรณีใดๆก็ตามต้องช าระค่าบริการ ท่านละ 2,000 บาท 

2. หากยกเลิกเดินทาง 30 วันล่วงหน้า หักใช้จ่ายท่ีเกิดขึ้นจริง เช่น มัดจ าต๋ัวเครื่องบิน,วีซ่า,ค่าด าเนินการ (ถ้ามี),ค่าโรงแรม,ค่า

ต๋ัวรถไฟ,หรืออื่นๆ โดยจะมีราละเอียดแสดงให้แก่ลูกค้าได้รับทราบ (หมายเหตุ: ช่วง Peak season สายการบินให้มัดจ า

ล่วงหน้า 2-3 เดือนก่อนออกเดินทาง)  

3. แจ้งยกเลิกเดินทาง 15-29 วัน ก่อนการเดินทาง หัก 50% ของราคาทัวร์  

4. แจ้งยกเลิกเดินทาง 0-14 วัน ก่อนการเดินทาง หัก 100 % ของราคาทัวร์ 

***หากมีการยกเลิกการจองทัวร์ หลังจากยื่นวีซ่าเรียบร้อยแล้วบริษัทของสงวนสิทธิ์ในการน าพาสปอร์ตไปยกเลิกวีซ่าในทุกกรณี ไม่ว่า

ค่าใช่จ่ายในการยื่นวีซ่าจะรวมหรือแยกจากรายการทัวร์ก็ตาม  

ยกเลิกช่วงเทศกาล  



 

 

  

 

 ยกเลิกก่อนการเดินทาง สงกรานต์-ปีใหม่ 50 - 60 วัน ช าระค่าบริการ ท่านละ 2,000 บาท + และใช้จ่ายท่ีเกิดขึ้นจริง เช่น 

มัดจ าต๋ัวเครื่องบิน,วีซ่า,ค่าด าเนินการ (ถ้ามี),ค่าโรงแรม,ค่าต๋ัวรถไฟ,หรืออื่นๆ โดยจะมีราละเอียดแสดงให้แก่ลูกค้าได้รับทราบ 

(หมายเหตุ: ช่วง Peak season สายการบินให้มัดจ าล่วงหน้า 2-3 เดือนก่อนออกเดินทาง)  

 ยกเลิกก่อนการเดินทาง สงกรานต์-ปีใหม่ 0 - 40 วัน ช าระ 100% ของราคาทัวร์ 

ข้อแนะน าและแจ้งเพือ่ทราบ 

♣    กรณีเดินทางโดยลูกค้าจัดการตั๋วเครื่องบินเอง (Land Only) ลูกค้าต้องด าเนินการเรื่องต๋ัวเครื่องบินเองและมาเท่ียว

ร่วมกับคณะ (Join Tour) ลูกค้าต้องด าเนินการมาพบคณะทัวร์ด้วยตัวเอง และต้องรับผิดชอบค่าใช่จ่ายในการมาพบคณะ

ใหญ่ด้วยตัวเอง รวมถึงหากกรณีเท่ียวบินของคณะใหญ่เกิดความล่าช้าหรือยกเลิก เท่ียวบินอันด้วยสาเหตุใดๆก็ตาม 

เง่ือนไขการเดินทาง 

1. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้ 

2. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะเล่ือนการเดินทางในกรณีท่ีมีผู้ร่วมคณะไม่ถึง 10 ท่าน หรือตามท่ีบริษัทฯ ก าหนด 

3. รายการนี้เป็นเพียงข้อเสนอท่ีต้องได้รับการยืนยันจากบริษัทฯ อีกครั้งหนึ่ง หลังจากได้ส ารองท่ีนั่งบนเครื่อง และโรงแรมท่ีพัก

ในต่างประเทศเป็นท่ีเรียบร้อย แต่อย่างไรก็ตามรายการนี้อาจเปล่ียนแปลงได้ตามความเหมาะสม 

4. บริษัทไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ท่ีเกิดจากสายการบิน ภัยธรรมชาติ และอื่นๆท่ีอยู่นอกเหนือการควบคุมของทาง

บริษัทหรือค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมท่ีเกิดขึ้นทางตรงหรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่วย, การถูกท าร้าย, การสูญหาย, ความล่าช้า หรือ

จากอุบัติเหตุต่างๆ 

5.  หากท่านยกเลิกก่อนรายการท่องเท่ียวจะส้ินสุดลง ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านสละสิทธิ์และจะไม่รับผิดชอบค่าบริการท่ีท่าน

ได้ช าระไว้แล้วไม่ว่ากรณีใดๆ ท้ังส้ิน 

6.  บริษัทจะไม่รับผิดชอบต่อการห้ามออกนอกประเทศ หรือ ห้ามเข้าประเทศ อันเนื่องมาจากมีส่ิงผิดกฎหมาย หรือเอกสาร

เดินทางไม่ถูกต้อง หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอื่นๆ 

7. ราคานี้คิดตามราคาต๋ัวเครื่องบินและค่าเงินเหรียญดอล่าห์ ในปัจจุบัน หากปรับสูงขึ้น บริษัท สงวนสิทธิ์ที่จะปรับราคาตาม

สถานการณ์ดังกล่าว 

8. กรณีเกิดความผิดพลาดจากตัวแทน หรือ หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง จนมีการยกเลิก ล่าช้า เปล่ียนแปลง การบริการจากสายการ

บินบริษัทฯขนส่ง หรือ หน่วยงานท่ีให้บริการ บริษัทฯจะดาเนินโดยสุดความสามารถท่ีจะจัดบริการทัวร์อื่นทดแทนให้ แต่จะ

ไม่คืนเงินให้สาหรับค่าบริการนั้นๆ 



 

 

  

 

9.  มัคคุเทศก์ พนักงาน และตัวแทนของบริษัทฯ ไม่มีสิทธิ์ในการให้ค าสัญญาใดๆ ท้ังส้ินแทนบริษัทฯ นอกจากมีเอกสารลงนาม

โดยผู้มีอ านาจของบริษัทฯ ก ากับเท่านั้น 

10. กรณีเจ็บป่วยจนไม่สามารถเดินทางได้ซึ่งจะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรองบริษัทฯจะพิจารณาเล่ือนการ

เดินทางของท่านไปยังคณะต่อไปแต่ท้ังนี้ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายท่ีไม่สามารถเรียกคืนได้ เช่นค่าต๋ัวเครื่องบินค่าห้อง 

ค่าธรรมเนียมวีซ่าตามท่ีสถานทูตฯ เรียกเก็บ และค่าใช้จ่ายอื่นๆท่ีเกิดขึ้นตามจริง ในกรณีท่ีไม่สามารถเดินทางได้ 

11. กรณียื่นวีซ่าแล้วไม่ได้รับการอนุมัติวีซ่าจากทางสถานทูต (วีซ่าไม่ผ่าน) และท่านได้ชาระค่าทัวร์หรือมัดจามาแล้ว ทางบริษัทฯ 

คืนค่าทัวร์หรือมัดจ าให้ แต่ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการหักค่าบริการยื่นวีซ่า, ค่าวีซ่า และค่าใช้จ่ายบางส่วนท่ีเกิดขึ้นจริง

เป็นกรณีไป (อาทิ กรณีออกตั๋วเครื่องบินไปแล้ว หรือได้ชาระค่าบริการในส่วนของทางเมืองนอกเช่น โรงแรม ฯลฯ ไปแล้ว) 

ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการหักเก็บค่าใช้จ่ายจริงท่ีเกิดขึ้นแล้วกับท่านเป็นกรณีไป 

12. กรณีวีซ่าผ่านแล้ว แต่กรุ๊ปออกเดินทางไม่ได้ เนื่องจากผู้เดินทางท่านอื่นในกลุ่มโดนปฏิเสธวีซ่า หรือไม่ว่าด้วยสาเหตุใดๆก็ตาม 

ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการหักเก็บค่าใช้จ่ายจริงท่ีเกิดขึ้นแล้วกับท่านเป็นกรณีไป 

13. กรณีผู้เดินทางไม่สามารถเข้า-ออกเมืองได้ เนื่องจากเอกสารปลอมหรือการห้ามของเจ้าหน้าท่ีไม่ว่าเหตุผลใดๆ ก็ตามทาง

บริษัทของสงวนสิทธิ์ในการ ไม่คืนค่าทัวร์ท้ังหมด 

14. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ราคานี้เฉพาะนักท่องเท่ียวชาวไทยและท่องเท่ียวเป็นหมู่คณะแบบ Join Tour เท่านั้น กรณีต้องการ

ตัดกรุ๊ปเหมาโปรดสอบถามทางบริษัทอีกครั้ง หากเป็นนักทอ่งเที่ยวชาวต่างชาติ หรือ พระสงฆ์ โปรดสอบถามทางบริษัท

อีกคร้ัง 

 

เอกสารในการยื่นวีซ่าท่องเที่ยวอนิเดียแบบออนไลน์ไม่ต้องมาแสดงตัว 

 รูปถ่ายสี ถ่ายจากมือถือได้ พื้นหลังสีขาว ขนาด (ถ่ายมาไม่เกิน 3 เดือน ขนาด 2×2 นิ้ว) 1  รูป  
 ถ่ายรูปสี หน้าหนังสือเดินทางมีอายุมากกว่า 6 เดือน   
 ถ่ายรูปสี ส าเนาบัตรประชาชน 1 ชุด 
 ถ่ายรูปสี ส าเนาทะเบียนบ้าน 1 ชุด 
 ถ่ายรูปสี ส าเนาหน้าวีซ่าท่ีเคยเดินทางไปประเทศอินเดีย 1 ชุด (หากมี) 
 ถ่ายรูปสี ถ้าเป็นเด็กอายุต ่ากว่า 15 ปี ใช้ส าเนาสูติบัตรและบัตรประชาชน 

เที่ยว “แคชเมียร”์ ทั้งท ี
ต้องไปกับ...ผู้รู้จริง 



 

 

  

 

 
 


