
 

 
 



 

 



 

 
รายการท่องเที่ยว เทศกาลทิวลิป ณ แคชเมียร์ สงกรานต์ 2566 



 

วันแรก             คณะพร้อมกันท่ี ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ช้ัน 4  ประตู 3 เคาท์เตอร์ สายการบิน    
SPICEJET (SG) โดยเจ้าหน้าท่ีของบริษัทฯ คอยให้ความสะดวกแก่ท่าน 

23.30 น.  คณะพร้อมกันที่ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ชั้น 4  ประตู 3 เคาท์เตอร์ สายการบิน SPICEJET (SG) โดยเจ้าหน้าท่ี
ของบริษัทฯ คอยให้ความสะดวกแก่ท่าน 

กระเป๋าเล็กถือติดตัวขึ้นเคร่ืองบิน 
 กรุณางดน าของมีคม ทุกชนิด เช่น มีดพับ กรรไกรตัดเล็บทุกขนาด ตะไบเล็บ เป็นต้น กรุณาใส่ในกระเป๋าเดินทางใบ

ใหญ่ห้ามน าติดตัวขึ้นเครื่องบิน 
 วัตถุท่ีเป็นลักษณะของเหลว อาทิ ครีม โลช่ัน น ้าหอม ยาสีฟัน เจล สเปรย์ และเหล้าเป็นต้น จะถูกท าการตรวจอย่าง

ละเอียดอีกครั้งโดยจะอนุญาตให้ไม่เกิน10ช้ิน ในบรรจุภัณฑ์ละไม่เกิน100 ml.  
(แนะน าให้โหลดของที่ไม่จ าเป็นลงใต้ท้องเครื่อง เพราะเจ้าหน้าที่อินเดียตรวจค่อนข้างละเอียด เพื่อเป็นการไม่เสียเวลา แนะน าให้ถือ
เฉพาะกระเป๋าถือขนาดเล็กและของมีค่าขึ้นเครื่องเท่านั้น) 

เวลาทีอ่ินเดียช้ากว่าประเทศไทย 1.30 ชั่วโมง  

วันที่-1 กรุงเทพฯ - เดลลี (ประเทศอินเดีย) 
  เดลลี -ศรีนาคา - พาฮาลแกม 

- L D 

 
03.45 น. เหินฟ้า สู่เมืองเดลลี (New Delhi) ประเทศอินเดีย (India) โดยสายการบิน SPICEJET (SG) เที่ยวบินที่ SG 88 

**หมายเหตุ** สายการบิน SPICEJET ไม่มีบริการอาหาร  
06.45 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติอินทิราคานธีร์ เมืองเดลลี(New Delhi) ตามเวลาท้องถิ่นผ่านพิธีการตรวจคนเข้า

เมืองและตรวจรับสัมภาระออกเดินทางเข้าสู่อาคารผู้โดยสารภายในประเทศเพื่อต่อเครื่องเข้าสู่เมืองศรีนาคา(แคชเมียร์)  
  เช้าบริการแซนวิส หรือ ข้าวเหนียวหมูทอด ระหว่าง 
08.30 น. น าท่านเช็คอิน ณ สนามบินภายในประเทศ เพื่อเดินทางสู่แคชเมียร์ 
09.50 น.   เหินฟ้าสู่ เมืองศรีนาคา (Srinagar) แคชเมียร ์(Kashmir) โดยสายการบิน SPICEJET (SG) เที่ยวบินที่ SG8373 
11.20 น.  ถึงสนามบิน ท่าอากาศยานศรีนาการ์ Srinagar International Airport  เมืองหลวงของรัฐแคชเมียร์ ตรวจรับ

สัมภาระแล้ว น าทุกท่านออกมาพบไกด์ท้องถิ่นที่รอต้อนรับอยู่ด้านนอก... 
จากนั้น  น าท่านเดินทางโดยรถเทมโบ 17 ที่นั่ง น าท่านเข้าเดินทางสู่ดินแดน “แคชเมียร”์ ดินแดนสวิตเซอร์แลนด์แห่งเอเชีย 

เมืองหลวง “ศรีนาคาร์” Srinagar “แคชเมียร์” เป็นรัฐที่สามารถท่องเที่ยวได้ตลอดปี เนื่องจากมีอากาศเย็นสบาย 
แม้กระท่ังในช่วงฤดูร้อนก็จะมีอุณหภูมิโดยเฉล่ียอยู่ท่ีประมาณ 20 องศาเซลเซียสเท่านั้น ด้วยอากาศท่ีเย็นสบายตลอด
ท้ังปีบวกกับธรรมชาติท่ีสวยงามในทุกฤดูท าให้ใครหลายคนท้ังชาวอินเดียและนักท่องเท่ียวต่างก็อยากหลบร้อนมารับลม
เย็นๆ ท่ีนี่จนเมืองศรีนาการ์ได้รับการขนานนามว่าเป็นเมืองส าหรับการพักผ่อนในช่วงฤดูร้อนของประเทศอินเดีย  



 

12.00 น.    บริการอาหารกลางวัน  ณ ภัตตาคาร (ศรีนาคา) 
13.00 น. ออกเดินทางจาก “ศรีนาคา” สู่ หมู่บ้านพาฮาลแกม (Pahalgam)  อยู่ห่างจากศรีนาการ์ออกไปอีก 90 กิโลเมตร 

ใช้เวลาเดินทาง 3 ช่ัวโมง ระหว่างทางแวะจอดรถถ่ายรูปกับวิวทิวทัศน์ที่งดงามสุดที่ จนหยุดกดชัตเตอร์ไม่ได้เลย
ทีเดียว.. ชม ทุ่งดอกมัสตาร์ด หรือท่ีเรียกกันว่าดอกน ้ามัน ซึ่งระหว่างเส้นทางชาวบ้านจะปลูกกันไว้เยอะมาก มองไป

แบบสุดลูกหูลูกตา  
   “หุบเขาพาฮาลแกม” ค าว่า พาฮาลแกม หมายถึง หมู่บ้านของคนเลี้ยงแกะ (Village of Shepherds) เป็นสถานท่ี

ท่ีภาพยนตร์นิยมมาถ่ายท ากันท่ีนี่ ได้รับการขนานนามว่าเป็นเหมือน “สวิตเซอร์แลนด์”พาฮาลแกมหรือหุบเขาแกะเป็น
หุบเขาที่มีความสูงจากระดับน ้าทะเลถึง 2,130 เมตร มีภูมิประเทศเป็นทุ่งหญ้า ป่าสน และทุ่งดอกไม้ที่มีฉากหลังเป็น
เทือกเขาหิมาลัย ในช่วงฤดูหนาวจะมีแต่หิมะปกคลุม อากาศหนาวเย็น แม่น ้าสายย่อยๆจะบรรจบรวมกันเป็น“แม่น ้าลิด



 

ดาร์”(Liddar)เป็นแม่น ้าสายส าคัญในพาฮาลแกม ระหว่างทาง ผ่านพบ วิถีชีวิตของชาวแคชเมียร์ท่ีหลากหลาย...ตลอด
เส้นทาง ท่ีนี่ คือ ดินแดนสรวงสวรรค์ของแคชเมียร์ นักท่องเท่ียวจากท่ัวสารทิศต่างยกย่องให้ ดินแดนแห่งนี้เป็นสถานท่ี
ท่ีสวยที่สุดในโลก  

  ถึง หุบเขาพาฮาลแกม (Pahalgam) อิสระชมเมือง ที่นี่ คือ ดินแดนสรวงสวรรค์ของแคชเมียร์ นักท่องเที่ยวจากท่ัว
สารทิศต่างยกย่องให้ ดินแดนแห่งนี้เป็นสถานท่ีท่ีสวยท่ีสุดในโลก เลือกเดินเล่นซ้ือสินค้าพื้นเมืองไม่ว่าจะเป็นผ้าพัชมี
น่า เปเปอร์มาเช่  ชุดพื้นเมือง  เคร่ืองประดับฯลฯ อิสระตามอัธยาศัย..จนถึงเวลานัดน าท่านเดินทางสู่ที่พัก 

ค ่า บริการอาหารเย็น ณ โรงแรม 
ที่พักโรงแรม HOTEL GREEN HIGHT RESORT  หรือเทียบเทา่  

 

วันที่-2 พาฮาลแกม - หุบเขากุลมาร์ค – ศรีนาคา B L D 

07.00 น.  บริการอาหารเช้า ณ โรงแรม 
08.00 น. ออกเดินทางสู่ กุลมาร์ค (Gulmarg) ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3 - 4 ชั่วโมง  
 ระหว่างแวะเท่ียวสวนแอปเปิ้ลท่ีแคชเมียร์ ช่ืนชมกับดอกแอปเปิ้ลข้างทางก่อนไป เมืองกุลมาร์ค  

 “กุลมาร์ค” สวิสเซอร์เเลนด์เอเซีย อยู่บนตอน 
เหนือของอินเดีย ที่ได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวทั่วโลกหากถ่ายรูปมา ยังเเยกไม่ออกเลย ว่าอินเดีย หรือ สวิส
เซอร์เเลนด์ และยังลานสกีท่ีใหญ่ท่ีสุดในประเทศอินเดีย ในช่วงฤดูร้อนท่ีกุลมาร์ดก้อจะเต็มไปด้วยทุ่งดอกไม้ ทุ่งหญ้า ป้า
สน และวิวทิวทัศน์อันสวยงาม ส่วนบนยอดเขาก็จะมีหิมะปกตลอดท้ังปีและในปัจจุบันยังเป็นสถานท่ีต้ังของสนามกอล์ฟ 
18 หลุมท่ีสูงท่ีสุดในโลกอีกด้วย 

กลางวัน   บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 



 

บ่าย น าท่านขึ้นเคเบิลคาร์เฟส 1 (ราคารวมกระเช้าลอย
ฟ้าหรือกอนโดลาเฟส 1)  ไปจนถึง ยอดเขากุล
ม า ร ์ ค  “Gulmarg Hill”  ไ ฮ ไ ล ท ์ ข อ ง ท ริ ป 
“Gulmarg Gondola” เคเบิลคาร์ที่ใหญ่ที่สุดและ
สูงที่สุดในเอเชีย และใหญ่เป็นอันดับสองของโลก 
ชมทิวทัศน์อันงดงามของภูเขาและหุบเขาระหว่าง
นั่งกระเช้าลอยฟ้าท่านมองลงไปด้านล่างจะได้เห็น
วิวของหิมะท่ีสวยงาม และพบเห็นหมู่บ้านยิปซี  และหมู่บ้านของคนท้องถิ่น ต้นสน หิมะ ทิวเขาของเทือกเขาหิมาลัย 

เม่ือถึงสถานีลงจากกระเช้า แล้วท่านจะพบลานหิมะขนาดใหญ่...อิสระให้ท่าน ถ่ายภาพ หรือ สนุกสนานกับกิจกรรมนั่ง
เล่ือนหิมะหรือสกี กับภูเขาหิมะ สวยงามรอบทิศทาง ในบริเวณนี้...จนถึงเวลานัดหมาย 

 



 

รายการแนะน า...ส าหรับท่านท่ีต้องการไปอีกจุดชมวิว เฟส 2  ท้ังนี้ ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ ในวันนั้น เฟสท่ี K2 ไม่เหมาะส าหรับท่านท่ีมี
สุขภาพไม่แข็งแรง หรือมีโรคประจ าตัวเนื่องจากมีสภาพอากาศท่ีเบาบางกว่าปกติ จนถึงเวลานัดหมาย..จากนั้นเดินทาง

กลับสู่เมืองศรีนาคาตามเส้นทางเดิม 
ถึงเมืองศรีนาคา น าท่านล่องเรือชิคารา เป็น เร ือที ่ให้

เสมือนการเดินทางใน ทะเลสาบดาล เมือง
ศรีนาคาร์ และแหล่งน ้าอื่นๆ ของศรีนาการ์ 
เร ือช ิคาราม ีขนาดต ่างๆ และใช ้ เพื่อ
วัตถุประสงค์หลายประการ รวมถึงการ
ข น ส ่ ง  โ ด ย ม ี ค น ข ั บ พ า ย อ ยู่
ด้านหลัง เช่นเดียวกับ เรือกอนโดลาเวนิส และเป็นสัญลักษณ์  ทางวัฒนธรรมของแคชเมียร์ การนั่งชิคาราถือเป็นหัวใจ
การท่องเท่ียวในเมืองศรีนาการ์ สนุกสนานเพลินเพลินกับการ เลือกซื้อสินค้าพื้นเมืองของชาวแคชเมียร์ท่ีน าของมาขาย
ให้ท่าน ระหว่างล่องเรือ และ ชมวิถีชีวิตชาวบ้านริมน ้า รอบทะเลสาบสัมผัสวิถีชีวิตของผู้คนในทะเลสาบดาล(ใช้เวลาใน
การล่องเรือประมาณ 1 ชม.) 

ค ่า บริการอาหารเย็น ณ โรงแรมบ้านเรือ อิสระพักผ่อนตามอัธยาศัย 
     ที่พักโรงแรมเรือ DELUXE HOUSE BOAT  

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/Gondola?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=th&_x_tr_hl=th&_x_tr_pto=sc


 

 

วันที่-3 ศรีนาคา - โซนามาร์ค - ศรีนาคา B L D 

07.00  น. บริการอาหารเช้า ณ โรงแรมบ้านเรือ 
08.00 น.   น าท่านเดินทางสู่ โซนามาร์ค (Sonamarg) (ประมาณ 3 ช่ัวโมง)  
 “โซนามาร์ค” (Sonamarg) ทุ่งทองค าแห่งแคชเมียร์ ห่างจากศรีนาการ์ไปทางตะวันตก 80 ก.ม. และอยู่บนเส้นทาง

ระหว่างเมืองศรีนาคากับเมืองเลห์ และโซนามาร์คมีความส าคัญทางประวัติศาสตร์เป็นประตูในโบราณถนนสายไหม 
เชื่อมต่อชัมมูและแคชเมียร์กับทิเบตและไม่สามารถเข้าถึงได้ในช่วงฤดูหนาว เนื่องจากมีหิมะตกหนักและหิมะถล่มปิด
ถนน มีประชากรตามฤดูกาลท่องเท่ียว  

https://hmong.in.th/wiki/Silk_Road
https://hmong.in.th/wiki/Kashmir


 

“โซนามาร์ค” เป็นสถานีเริ่มต้นท่ีจะมุ่งหน้าไปยังลาดัคห์ หรือเป็นรู้จักกันดีในช่ือว่า“ประตูสู่ลาดัคห”์ เส้นทางนี้จะเป็น

เส้นทางท่ีมีทิวทัศน์สวยงามตลอดสองข้างทาง 
 น าท่านเที่ยวชม ชุดชมวิวโซนามาร์ค อิสระเดินชมธรรมชาติสัมผัสอากาศสบายๆ ชมวิวภูเขาที่ปกคลุมด้วยหิมะและ

สองฟากฝ่ังถนนท่ีเต็มไปด้วยธารน ้าแข็ง....และท่ีนี่จะมีกิจกรรม แบบ ขี่ม้าชมความงามของทิวทัศน์อย่างไกล้ชิดมากขึ้น 
(กิจกรรม เช่น ค่าเล่ีอน,ค่าสกี,ค่าขี่ม้า,ไม่รวมในราคาทัวร์ค่ะ) 

 โปรแกรมแนะน า ...การขี่ม้าที่โซนามาร์ค โดยมีเจ้าของม้าคอยดูแลตลอดการขี่ม้า ขึ ้นไปยังธารน ้าแข็ง Thajiwas 
ส าหรับท่านท่ีในชอบธรรมชาติ และ นั่งเล่ือน (มีคนลาก) สู่เนินหิมะด้านบนจากนั้นปล่อยให้ล่ืนไหลลงมาให้ท่านได้ลอง
หาประสบการณ์ 

หมายเหตุ: การขี่ม้าราคาอยู่เวลาที่ท่านต้องการ 30 นาที/1 ชม และมีเจ้าของม้าคอยดูแลตลอดการขี่ม้า(ค่าขี่ม้าประมาณ 1000-1500 
รูปี ไม่รวมในราคาทัวร์/ค่าเลื่อน ประมาณ 500 -600 รูปี กรุณาสอบถามที่หัวหน้าทัวร์ หรือ ไกด์ท้องถิ่นของท่านเพื่อ
อ านวยความสะดวกแก่ท่าน 

เท่ียง  บริการอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหารของโรงแรม ณ โซนามาร์ค 
บ่าย สมควรแก่เวลาน าท่านเดินทางกลับสู่ เมืองศีรนาคา  

น าท่านเข้าชม “สวนทิวลิปอนุสรณ์สถานอินทิราคานธี” Indira Gandhi Memorial Tulip Garden เมืองศรีนคร แคช
เมียร์ สวนทิวลิปนี้ที่ได้รับการขนานนามว่าเป็นสวนทิวลิปที่ใหญ่ที่สุดในเอเชีย สวนทิวลิปในเมืองศรีนาการ์คือ เดือน
เมษายน ซึ่งเป็นช่วงที่ดอกทิวลิปบานเต็มที่และมีการจัดเทศกาลดอกทิวลิปประจ าปี เป็นหนึ่งในสถานที่ที่ต้องไปเยี่ยม
ชมในศรีนาการ์ ซึ่งตั้งอยู่บริเวณเชิงเขาซาบาร์วัน สวนเจ็ดชั้นขึ้นชื่อจากดอกทิวลิป 48 สายพันธุ์ ดอกทิวลิปเบ่งบาน 
สารพัดสี สารพัดพันธุ์ บานชูช่อ รอให้นักท่องเท่ียวเข้ามาชม 



 

เวลาที่ดีที่สุดในการเยี่ยมชม: ดอกทิวลิป จะเร่ิมบานต้ังแต่ปลายเดือนมีนาคมและบานจนถึงประมาณกลางเดือนเมษายน ของทุกๆปี 

เป็นผลงานชิ้นยอดของเมืองศรีนาคาที่รังสรรค์…  
 
จากนั้น  น าท่านชม ชาลีมาร์บาฆ (Shalimar Bagh Mughal Garden) เป็นสวนโมกุลในศรีนคร ชัมมูและกัศมีร์ ประเทศอินเดีย 

เชื่อมต่อกับทะเลสาบดาล สร้างขึ้นโดยจักรพรรดิชะฮันคีร์แห่งจักรวรรดิโมกุล ให้กับพระมเหสี นูร์ ชะฮันในปี 1619 
สวนนี้ถือเป็นจุดสูงสุดของวิทยาพืชสวนของโมกุล ปัจจุบันเป็นสวนสาธารณะและถือเป็น "มงกุฏแห่งโมกุล"...ได้เวลาอัน
สมควรเดินทางสู่ โรงแรมท่ีพัก 
น าท่านชม โรงงานพรมเปอร์เซีย ฝีมือการทอพรม และ ความวิจิตรของลวดลายพรมเปอร์เชียถือเป็นอันดับหนึ่งในโลก 
ส่วนอันดับสองคือพรมแคชเมียร์ และเมื่อกล่าวถึงสายการสืบทอดศิลปะการทอพรม พรมแคชเมียร์ ก็คือศิษย์สายตรง

ของพรมเปอร์เชียนั่นเอง 
เย็น บริการอาหารเย็น ณ โรงแรมบ้านเรืออิสระพักผ่อนตามอัธยาศัย 

ที่พักโรงแรมเรือ SUPER DELUXE HOUSE BOAT 
  



 

 
  

วันที่-4  ศรีนาคา - เดลลี - อัครา B L D 

06.30 น.  บริการอาหารเช้า ณ โรงแรมบ้านเรือ 
07.30 น. น าท่านชม“มัสยิดจาเมีย” “Jama Masjid” ซึ่งสร้างเป็น

ครั้งแรกสมัยสุลต่านสิคานเดอร์ และบูรณะต่อมาอีกหลาย
สมัย เป็นมัสยิดที่สร้างด้วยรูปแบบของสถาปัตยกรรมแบบ
จีนและเนปาล ด้วยหลังคาทรงสี่เหลี่ยม ภายในมีเสาที ่ตัด
จากต้นซีดาลทั้งต้นกว่า 300 ต้น ได้รับอิทธิพลอย่างมาก
จากสถาปัตยกรรมแบบอินโด – ซาราเซนิก และการ
ก่อสร้างในลักษณะเปอร์เซียโดยมีความคล้ายคลึงกับเจดีย์ทางพุทธศาสนา  

จากนั้น น าท่านเดินทางสู่สนามบินภายในประเทศเพื่อเดินทางกลับสู่ เมืองเดลลี  
10.00 น. เหินฟ้าสู่ เมืองเดลลี (New Delhi) โดยสายการบิน SPICEJET เที่ยวบินที่ SG8964 
11.30 น. ถึงเมืองเดลลี เป็นมหานครที่ใหญ่ที่สุดในประเทศอินเดีย และมีประชากรอาศัยอยู่มากเป็นอันดับ 2 ของประเทศ 

จากนั้นเดินทางสู่เมืองอัคร เมืองประวัติศาสตร์แห่งความรุ่งเรืองของจักรวรรดิ์โมกุลระ (ระยะทาง 203 กิโลเมตร
เดินทางประมาณ 4 - 5 ช่ัวโมง แล้วแต่สภาพการจราจร)  

 “เมืองอัคระ” อดตีเมืองหลวงของอินเดียในสมัยท่ียังเรียกว่า "ฮินดูสถาน" (Hindustan) เป็นเมืองท่ีต้ังอยู่ริมแม่น ้ายมนา 
(Yamuna) ทางตอนเหนือของประเทศอินเดียเริ ่มโด่งดังในฐานะเมืองหลวงของจักรวรรดิโมกุล  อันยาวนานตั้งแต
ปี ค.ศ. 1556 ถึง ค.ศ. 1658 อันเป็นช่วงก าเนิดของโบราณสถานส าคัญในปัจจุบัน 

ค ่า บริการอาหารค ่า ณ โรงแรม  
ที่พัก ณ Crystal Sarovar Premiere Agra  หรือเทียบเท่า  

วันที่-5  อัครา - เดลลี - กรุงเทพฯ B L D 

07.00 น.  บริการอาหารเช้า ณ โรงแรม 
08.00 น. น าท่านชม ทัชมาฮาล (Taj Mahal) สิ่งมหัศจรรย์ของโลกยุคกลาง  นั้นถือเป็นหนึ่งในส่ิงปลูกสร้างท่ีส าคัญแห่งหนึ่ง

ของโลก เป็นอนุสรณ์สถานแห่งความรักของสมเด็จพระจักรพรรดิชาห์ชะฮันท่ีมีแก่พระมเหสีของพระองค์ คือ พระนาง
มุมตาซ มหัล ถือเป็นหนึ่งในเจ็ดส่ิงมหัศจรรย์ของโลก และหนึ่งในโบราณสถานท่ีได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลก 

 
   
 



 

 ชมพระราชวังอัคราฟอร์ด (Agra Fort) (บางครั้งเรียก ป้อมแดง) สร้างโดยสมเด็จพระจักรพรรดิอัคบาร์ (Akbar) แห่ง
ราชวงศ์โมกุลในปี ค.ศ. 1565 และเป็นอีกสถานท่ีหนึ่ง ซึ่งได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกของอัคระ หลักศิลาจารึกท่ี
พบบริเวณประตูทางเข้าระบุว่าป้อมแห่งนี้ถูกสร้างก่อนปี  ค.ศ. 1000 และ ต่อมาได้รับการบูรณะโดยสมเด็จพระ
จักรพรรดิอัคบาร์ ป้อมท่ีท าจากหินทรายสีแดงแห่งนี้ ต่อมาได้เปล่ียนเป็นพระราชวังในรัชสมัยของสมเด็จพระจักรพรรดิ
ชาห์ชะฮัน และถูกผสมผสานด้วยองค์ประกอบของหินอ่อนและตกแต่งแบบฝังพลอย ท่ีเรียกว่า "ปิเอตรา ดูร่า" (pietra 
dura) อาคารหลักๆ ภายในป้อมอัคระ ได้แก่ มัสยิดไข่มุก (Moti Masjid) ท้องพระโรง พระราชวังพระเจ้าชะฮันคีร์ 

(Jahangir Palace) ต าหนักมูซัมมัน เบิร์จ (Musamman Burj) 
 
จากนั้น น าท่าน ช้อปปิ้งสินค้าหัตถกรรม และงานฝีมือพื้นเมือง อาทิเช่นผ้าไหมอินเดียเครื่องประดับ อัญมณี ไม้จันทร์หอม

แกะสลัก ผลิตภัณฑ์จากหินอ่อน ของตกแต่งประดับบ้าน 
12.00 น. บริการอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
13.00 น. เดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติอินทิรา คานธี (ระยะทางประมาณ 203 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 4 

– 5 ช่ัวโมงแล้วแต่สภาพการจราจร)  
17.30 น. ท าการเช็ค อินเค้าเตอร์สายการบิน SPICEJET (SG) รับต๋ัวเคร่ืองบิน และผ่านกระบวนการตรวจคนเข้าเมือง อิสระ

อาหารค ่าตามอัธยาศัย 
21.10 น.  ออกเดินทางสู่กรุงเทพ ฯ โดยสายการบิน SPICEJET (SG) เที่ยวบินที่ SG87  
  (ไม่มีบริการอาหารบนเคร่ือง ) 

วันที่-6  เดลลี - กรุงเทพฯ - - - 

03.00 น.      เดินทางถึง...ท่าอากาศสุวรรณภูมิโดยสวัสดิภาพ……. 



 

หมายเหตุ : เวลาที่ปรากฏในรายการกับการปฏิบัติจริงอาจแตกต่างกันเล็กน้อย ขอให้ท่านรับทราบค าแนะน าการเปลี่ยนแปลงการนัด  
หมายเวลาในการท ากิจกรรมอีกครั้งจากหัวหน้าทัวร์  
 
หมายเหตุ ** บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงเที่ยวบินทั้งไปและกลับโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ขึ้นอยู่กับสายการบิน 

บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปล่ียนแปลงเพื่อความเหมาะสมไม่ว่าจะเกิดจากความขัดข้องของยานพาหนะหรือมีเหตุหนึ่ง
เหตุใดจนท าไม่สามารถด าเนินการตามหมายก าหนดการได้ตามโปรแกรมการเดินทางเปล่ียนแปลงตามความเหมาะสม
หรือเหล่ียนแปลงรายการท่องเท่ียวบางรายการหรือทดแทนรายการท่องเท่ียวบางรายการและจ าต้องมีจ านวนผู้โดยสาร
15ท่านขึ้นไปจึงออกเดินโดยทางมีหน้าทัวร์ไทย 

อัตราค่าบริการ  (โปรแกรม LOVER  แคชเมียร์&ทัชมาฮาล 6 วัน 4 คืน) 
เนื่องจากเปน็ต๋ัวราคาพิเศษจึงไม่สามารถ REFUND ได้ ราคาส าหรับคนไทยเท่านั้น 

อัตราค่าบริการหมายเหตุ:  ผู้ใหญ่ (12 ป ีขึ้นไป) เดินทางต้ังแต่ 20 ท่านขึ้นไป 
เนื่องจากเปน็ราคาต๋ัวกรุ๊ป/หรือราคาพิเษศ จึงไม่มีราคาต๋ัวเด็ก 

ก าหนดวันเดินทาง 
เมษายน 2565 

ผู้ใหญ่พัก 2 ท่าน 
(พักห้องละ 2-3 ท่าน) 

พักเด่ียวเพิ่ม 

6-11 เมษายน 2566 

8-13 เมษายน 2566 

สงกรานต์ เมษายน 2566 
/9-14 /10-15/11-16 
12-17/13-18 14-19 /15-20  

41,900 .- 5,500.- 

บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการออกทัวร์กรณีมีผู้เดินทางไม่15-25ท่านหรือปรับเปล่ืยนราคาหรือตามท่ีได้ตกลงกับทางบริษัทฯ 
การช าระเงิน  
 งวดที่ 1 : ส ารองที่นั่งจ่าย 20,000 บาท/ท่านภายใน 1-2 วันหลังมีการยืนยันกรุ๊ปเดินทางแน่นอนหรือตาม เจ้าหน้าที่ก าหนด (ที่นั่ง

จะยืนยันเม่ือได้รับเงินมัดจ าแล้วเท่านั้น)พร้อมแจ้งชื่อเป็นภาษาอังกฤษตามหนังสือเดินทาง หรือ Copy Passport มาที่
บริษัทฯ ภายใน 3 วันหลังการจอง  

งวดที่ 2 : ช าระส่วนที่เหลือ 30 วัน ล่วงหน้าก่อนออกเดินทางหรือตามเจ้าหน้าที่ก าหนด 
*** ในกรณีที่ท่านโอนเงินจากต่างจังหวัด ไม่รวมค่าธรรมเนียมและค่าบริการของธนาคาร 
หมายเหตุ  :  อนึ่งกรุณาแจ้งเจ้าหน้าท่ีของบริษัทฯ ทราบถึงการโอนเงินของท่าน ทางโทรศัพท์หรือทางไลน์ เพื่อส่งหลักฐานการโอนเงิน
ของท่านเพื่อเป็นประโยชน์แก่ท่าน 

“ราคาทัวร์ส าหรับลูกค้าที่ถือพาสปอร์ตไทยเท่านั้น” 



 

***พาสปอร์ตต่างชาติโปรดติดต่อเรา** 
*** Apec Card ใช้ไม่ได้ที่ประเทศอินเดีย** 

**หากท่านที่จะออกต๋ัวภายในประเทศ (เคร่ืองบนิ รถไฟ รถทัวร์)กรุณาสอบถามที่เจ้าหน้าที่ทุกคร้ังก่อนท าการออกต๋ัวเนื่องจากสาย
การบินอาจมีการหรับเปลี่ยน ไฟล์ท หรือ เวลาบนิ โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า 

 
อัตราค่าใช้จ่ายรวม  

1.1. ค่าต๋ัวเครื่องบินไป-กลับ ช้ันประหยัดสายการบิน ตามรายการท่ีระบุ 
1.2. ค่าโรงแรมท่ีพักตามรายการท่ีระบุ (สองท่านต่อหนึ่งห้อง)  
1.3. ค่าเข้าชมสถานท่ีต่าง ๆ ตามรายการท่ีระบุ 
1.4. ค่าอาหารและเครื่องด่ืมตามรายการท่ีระบุ 
1.5. ค่ารถรับส่งและระหว่างนาเท่ียวตามรายการท่ีระบุ 
1.6. ค่าประกันอุบัติเหตุคุ้มครองในระหว่างการเดินทาง คุ้มครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท ค่ารักษาพยาบาลกรณีเกิด

อุบัติเหตุวงเงินท่านละ 500,000 บาท ตามเงื่อนไขของกรมธรรม ์
*หากท่านสนใจซื้อประกันการเดินทางส าหรับครอบคลุมเรื่องสุขภาพสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมกับทางเจ้าหน้าท่ีบริษัทได้* 
เบี้ยประกันเร่ิมต้น 350 บาท [ระยะเวลา 6 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] 
 
อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม 
 ค่าจัดท าหนังสือเดินทาง (PASSPORT) และค่าท าใบอนุญาตท่ีกลับเข้าประเทศของคนชาวชาติ หรือ คนต่างด้าว 
 ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ นอกเหนือจากท่ีระบุไว้ในรายการและค่าใช้จ่ายส่วนตัวต่างๆ เช่น ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด ฯลฯ 
 ค่าธรรมเนียมน ้ามันของสายการบิน (ถ้ามี) 
 ค่าท าเอกสารผู้ถือต่างด้าว /ค่าวีซ่าท่ีมีค่าธรรมเนียมแพงกว่าหนังสือเดินทางไทย 
 ค่าภาษีหัก ณ  ท่ีจ่าย 3% ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% (กรณีออกใบก ากับภาษี)  
 ค่าน ้าหนักเกินพิกัดตามสายการบินก าหนด 20 กิโลกรัม /ค่ากิจกรรมพิเศษ ขี่ม้า,ลากเล่ือน,สกี  
 ค่าทิปรวมตลอดการเดินทาง รวม 50 USD หรือ 1,900  บาท/ต่อลูกค้า 1 ท่าน ตลอดการเดินทาง   
****ทิปหัวหน้าทัวร์ไทยแล้วแต่ความพึงพอใจในบริการของท่าน บริษัทฯมิได้มีผลประโยชน์ใดๆทั้งสิ้นขึ้นอยู่กับการพิจารณา
ของท่านเพื่อเป็นก าลังใจให้กับหัวหน้าทัวร์ที่บริการท่าน*** 



 

การยกเลิก และการเปลี่ยนแปลง 
1. หากมีการช าระมัดจ าทัวร์และต้องการยกเลิกไม่ว่ากรณีใดๆก็ตามต้องช าระค่าบริการ  ท่านละ 2,000 บาท 
2. ยกเลิก 30-45 วัน ก่อนการเดินทาง+ค่าวีซ่า (ถ้ามี)  ต้องช าระ   ท่านละ  5,000 บาท 
3. ยกเลิก 15 - 29 วัน ก่อนการเดินทาง ต้องช าระ 50% ของราคาทัวร์+ค่าวีซ่า (ถ้ามี) 
4. ยกเลิกน้อยกว่า 1 - 14 วัน ก่อนการเดินทาง ต้องช าระ 100% ของราคาทัวร์ 

 
ยกเลิกช่วงเทศกาล  
ยกเลิกก่อนการเดินทาง สงกรานต์-ปีใหม่ 60 วัน ต้องช าระท่านละ  10,000 บาท  
ยกเลิกก่อนการเดินทาง สงกรานต์-ปีใหม่ 50 วัน ต้องช าระท่านละ 20,000+ค่าวีซ่า (ถ้ามี)  
ยกเลิกก่อนการเดินทาง สงกรานต์-ปีใหม่ 40 วัน 01-29 วัน ช าระ 100% ของราคาทัวร์ 
หลังจากการจองทัวร์และช าระเงินมัดจ าแล้ว ทางบริษัทฯ ถือว่าท่านได้ยอมรับในข้อตกลงและเง่ือนไขท่ี 
บริษัทได้ระบุไว้ข้างต้นทุกประการ 
ข้อความซ่ึงถือเป็นสาระส าหรับท่านผู้มีเกียรติซ่ึงร่วมเดินทาง 

1) บริษัทฯสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบต่อค่าชดเชยความเสียหายไม่ว่ากรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองของไทยไม่ อนุญาตให้เดินทาง
ออกหรือกองตรวจคนเข้าเมืองของแต่ละประเทศไม่อนุญาตให้เข้าเมือง 

2) บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการท่ีจะไม่รับผิดชอบต่อค่าชดเชยความเสียหาย อันเกิดจากเหตุสุดวิสัยท่ีทาง บริษัทฯไม่ สามารถควบคุม
ได้เช่นการนัดหยุดงาน, จลาจล, การล่าช้าหรือยกเลิกของเท่ียวบิน  

3) บริษัทฯสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมรายการท่องเที่ยวโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า (โปรแกรมและ รายละเอียด
ของการเดินทางอาจมีการเปล่ียนแปลงได้ ท้ังนี้ขึ้นอยู่กับภาวะอากาศ และเหตุสุดวิสัยต่าง ๆ ท่ีไม่สามารถคาดการณ์ล่วงหน้าโดย
ทางบริษัทฯ จะค านึงถึงผลประโยชน์และความปลอดภัยของผู้ร่วมเดินทางเป็นสาคัญ) 

4) บริษัทฯสงวนสิทธิ์ในการเปล่ียนแปลงอัตราค่าบริการโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 
5)  กรณีที่คณะไม่ครบจานวน 15-20 ท่านทางบริษัทฯสงวนสิทธิ์ในการงดออกเดินทางโดยทางบริษัทฯ จะแจ้งให้ท่านทราบ

ล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วันก่อนการเดินทาง 
6) เมื่อท่านท าการซื้อโปรแกรมทัวร์ ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านรับทราบและยอมรับเงื่อนไขของหมายเหตุทุกข้อแล้ว 
7) หากท่านยกเลิกก่อนรายการท่องเที่ยวจะสิ้นสุดลง ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านสละสิทธิ์และจะไม่รับผิดชอบค่าบริการที่ท่านได้

ช าระไว้แล้วไม่ว่ากรณีใดๆ ท้ังส้ิน 
8) รายการนี้เป็นเพียงข้อเสนอท่ีต้องได้รับการยืนยันจากบริษัทฯ อีกครั้งหนึ่ง หลังจากได้สารองท่ีนั่งบนเครื่อง และโรงแรมท่ีพักใน

ต่างประเทศเป็นท่ีเรียบร้อย แต่อย่างไรก็ตามรายการนี้อาจเปล่ียนแปลงได้ตามความเหมาะสม 
9) ราคานี้คิดตามราคาต๋ัวเครื่องบินในปัจจุบัน หากราคาต๋ัวเครื่องบินปรับสูงขึ้น บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ที่จะปรับราคาต๋ัวเครื่องบินตาม

สถานการณ์ดังกล่าว 



 

10) มัคคุเทศก์ พนักงาน และตัวแทนของบริษัทฯ ไม่มีสิทธิ์ในการให้ค าสัญญาใดๆ ท้ังส้ินแทนบริษัทฯ นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผู้
มีอานาจของบริษัทฯ กากับเท่านั้น 

11) กรณีเจ็บป่วยจนไม่สามารถเดินทางได้ซึ่งจะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรองบริษัทฯจะพิจารณาเลื่อนการเดินทาง
ของท่านไปยังคณะต่อไปแต่ท้ังนี้ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายท่ีไม่สามารถเรียกคืนได้ เช่นค่าต๋ัวเครื่องบินค่าห้อง ค่าธรรมเนียมวีซ่า
ตามท่ีสถานทูตฯ เรียกเก็บ และค่าใช้จ่ายอื่นๆท่ีเกิดขึ้นตามจริง ในกรณีท่ีไม่สามารถเดินทางได้ 

12) กรณียื่นวีซ่าแล้วไม่ได้รับการอนุมัติวีซ่าจากทางสถานทูต (วีซ่าไม่ผ่าน) และท่านได้ชาระค่าทัวร์หรือมัดจามาแล้ว ทางบริษัทฯ คืน
ค่าทัวร์หรือมัดจาให้ แต่ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการหักค่าบริการยื่นวีซ่า, ค่าวีซ่า และค่าใช้จ่ายบางส่วนท่ีเกิดขึ้นจริงเป็นกรณี
ไป (อาทิ กรณีออกตั๋วเครื่องบินไปแล้ว หรือได้ชาระค่าบริการในส่วนของทางเมืองนอกเช่น โรงแรม ฯลฯ ไปแล้ว) ทางบริษัทขอ
สงวนสิทธิ์ในการหักเก็บค่าใช้จ่ายจริงท่ีเกิดขึ้นแล้วกับท่านเป็นกรณีไป 

13) กรณีวีซ่าผ่านแล้ว แจ้งยกเลิกก่อนหรือหลังออกตั๋วโดยสาร บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการ ไม่คืนค่าทัวร์ท้ังหมด 
14) กรณีวีซ่าผ่านแล้ว แต่กรุ๊ปออกเดินทางไม่ได้ เนื่องจากผู้เดินทางท่านอื่นในกลุ่มโดนปฏิเสธวีซ่า หรือไม่ว่าด้วยสาเหตุใดๆก็ตาม 

ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการหักเก็บค่าใช้จ่ายจริงท่ีเกิดขึ้นแล้วกับท่านเป็นกรณีไป 
15) กรณีผู้เดินทางไม่สามารถเข้า-ออกเมืองได้ เนื่องจากเอกสารปลอมหรือการห้ามของเจ้าหน้าท่ีไม่ว่าเหตุผลใดๆ ก็ตามทางบริษัท

ของสงวนสิทธิ์ในการ ไม่คืนค่าทัวร์ท้ังหมด 
16) ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ราคานี้เฉพาะนักท่องเท่ียวชาวไทยและท่องเท่ียวเป็นหมู่คณะแบบ Join Tour เท่านั้น กรณีต้องการตัด

กรุ๊ปเหมาโปรดสอบถามทางบริษัทอีกครั้ง หากเป็นนักท่องเท่ียวชาวต่างชาติ หรือ พระสงฆ์ โปรดสอบถามทางบริษัทอีกครั้ง 
17) ในกรณีที่ลูกค้าต้องออกตั๋วโดยสารภายในประเทศกรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯก่อนทุกครั้งมีเช่นนั้นทางบริษัทฯจะ ไม่

รับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆท้ังส้ิน 
18) หากมีการยกเลิกการจองทัวร์หลังได้ท าการยื่นวีซ่าเรียบร้อยแล้วบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการน าเล่มพาสปอร์ตไปยกเลิกวีซ่าในทุก

กรณีไม่ว่าค่าใช้จ่ายในการยื่นวีซ่าจะรวมหรือแยกจากรายการทัวร์ก็ตาม 
 
 
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 าเนาทะเบียนบา้น 1 ชุด 
 ถ่ายรูปสี ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน 2 ชุด ถ้าเป็นเด็กอายุต ่ากว่า 15 ปี ใช้ส าเนาสูติบัตรและบัตรประชาชน 
 ถ่ายรูปสี ส าเนาหนา้วีซ่าที่เคยเดินทางไปประเทศอินเดีย 1 ชุด (หากมี) 

 



 

 
 

 
  

เทีย่ว “แคชเมยีร”์ ทัง้ทตีอ้งไปกบั...ผูรู้จ้รงิ 


