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ราคาเริ่มต้นเพยีง  25,900.- 
เส้นทางการเดินทาง 

วนัท่ี 1.  กรุงเทพฯ (สนามบินดอนเมือง) 

วนัท่ี 2   กรุงเทพฯ – เดลลี - ศรีนาคา (บินภายใน) – แคชเมียร ์– กลุมารค์ – ศรีนาคา 
วนัท่ี 3.  โซนามารค์ – ศรีนาคา – สวนชาลิมาร ์– สวนทิวลิป 
วนัท่ี 4.   ศรีนาคา – ล่องเรือซิคารา่ – เดลลี (บินภายใน) – อคัรา 
วนัท่ี 5.  อคัรา – ทชัมาฮาล – อคัราฟอรด์ – สนามบิน   
วนัท่ี 6.   กรุงเทพฯ (สนามบินดอนเมือง) 
 
 



 
กอ่นไปอนิเดยี มารูจ้กัอนิเดยีกนัสกันดิ จะไดเ้ทีย่วไดส้นุก สบายใจ และ เขา้ใจ 

เริม่จากอาหารอนิเดยี อาหารอนิเดียมีส่วนประกอบหลักๆคือ เครื่องเทศ สมุนไพร ผักและ

ผลไม ้มันอาจจะยากสักหน่อยกับคนที่ไม่ถนัดอาหารที่มีกลิน่เครื่องเทศ เพราะอาหารอนิเดีย

ขนานแทนั้้นจะมีกลิน่เครื่องเทศชัดเจน สอีาหารที่เขม้ขน้ จรงิๆแลว้เครื่องเทศต่างๆ ที่ใชป้รุง

อาหารก็ไม่ต่างกับทีเ่ราคุน้เคยใชป้รุงอาหารในบา้นเรา ซึง่แต่ละตัวจะมสีรรพคุณทีด่ตี่อร่างกาย

ทั ้งนั้น เช่น ขมิ้น (turmeric), ขิง (ginger),อบเชย (cinnamon),โป๊ยกัก้ (star anise),พริก 

(chillies) ,พรกิไทยด า (black pepper),ลูกผักช ี(coriander seeds),กระเทียม (garlic) ฯลฯ 

ใครหลายคนอาจยังไมเ่คยลองทาน อยากใหล้องทานด ูถอืวา่เป็นการเปิดประสบการณ์ใหม ่

เรือ่งกลิน่ประจ าตวั ก็มใีหพ้บเจอไดต้ลอด แตก่็ไมใ่ชท่กุๆคนจะมกีลิน่ทีร่ัญจวนขนาดนัน้ ก็เมือ่

ทานแตอ่าหารทีม่กีลิน่เครือ่งเทศแรงทกุมือ้ ทกุวัน ก็เลยสง่ผลออกมาบา้ง  

การเขา้หอ้งน า้ตามทีส่าธารณะ ก็มใีหเ้ขา้และอันน้ีมันก็ไม่ไดแ้ย ่ยิง่ถา้ไดเ้ขา้ตามรา้น Café ก็

จะไดเ้ขา้หอ้งน ้าดีๆ  ขึน้มาอกีหน่อย แนะน าพกทชิชูเ่ปียก ทชิชแูหง้ หรอื ถา้กังวลมากหน่อยก็

พกแอลกฮออลเ์จล ไปดว้ย คราวนี้สบายใจตลอดการเดนิทาง 

ตามสถานทีท่อ่งเทีย่วตา่งๆ มักมคีนเขา้มาขายของแบบระยะประชดิ ก็แค่ Just Say No เสยีง

ดัง ฟังชัด ไปเท่านัน้ ไม่ตอ้งกลัว เคา้ไม่โกรธ คนอนิเดยีค่อนขา้งใจด ีแถมยิม้ง่าย และยังชอบ

ขอถา่ยรปูดว้ย  ก็ถา่ยคูก่นัเป็นความทรงจ ากนัสกันดิ 

ตามทอ้งถนน เคา้ชอบบบีแตร ถนนโล่งๆยังบบีบแตร และบนทางถนนไม่ใชจ่ะแน่นไปดว้ยรถ

เพียงอย่างเดียว ชา้ง มา้ วัว ควาย หมา แพะ รวมไปถงึ อูฐ ก็ยังม ีแปลกตาดี ไม่ตอ้งเขา้สวน

สตัวก์็มใีหช้ม 

สภาพภูมอิากาศแตกต่างกันอย่างมาก เนื่องจากเป็นประเทศทีม่ขีนาดใหญ่เป็นอันดับ 7 ของ

โลก โดยทางตอนเหนือจะอยู่ในเขตหนาว เช่น เมืองเลห ์ลาดักฮ ์(Leh Ladakh),เมืองอัครา 

(Agra) ,เมืองศรีนาคา (Srinagar), เมืองชัยปุระ (Jaipur) ,เมืองเดลลี (Deli) ,เมืองพาราณส ี

(Varanasi) ฯลฯ ทางเหนือมแีม่น ้าสายใหญ่ไหลผ่าน คอื แม่น ้าสนิธุและคงคา จงึอุดมสมบูรณ์

กว่าตอนใต ้ขณะที่ตอนใตอ้ยู่ในเขตรอ้น เช่น เมืองบังกาลอร์ (Bangalore),เมืองมุมไบ 

(Mumbai),เมื อ งเช นไน  (Chennai),เมื อ งก าญ จีปุ รัม  (Kanchipuram),เมื อ งตัญ ช าวู ร ์

(Thanjavur) ฯลฯ และอนิเดยีสามารถเทีย่วไดท้ ัง้ปี มีเสน่ห์แตกต่างกันตามฤดูกาล สนุก 

ตืน่เตน้และมคีวามหลากหลายมาก 

ฤดรูอ้น – ชว่งระหวา่งเดอืนเมษายน ถงึ เดอืนมถินุายน อณุหภมูเิฉลีย่จะอยูร่าว 30-35 องศา 

ฤดฝูน – ชว่งระหวา่งเดอืนกรกฎาคม ถงึ กนัยายน อณุหภมูเิฉลีย่จะอยูร่าว 25 องศา  

ฤดูหนาว – ชว่งระหว่างเดอืนตุลาคม ถงึ มนีาคม อุณหภูมเิฉลีย่จะอยู่ราว 10-20 องศา ในบาง

พืน้ทีม่หีมิะตก และ อณุหภมูติดิลบเลยก็ม ี

แลว้ใครทีเ่หมาะจะมาเยอืน ใช่ว่าจะมีแต่สายธรรมะ สายแสวงบุญ จะมีแต่คุณลุง คุณป้า

เท่านั้น ที่จะเหมาะมาเที่ยวอนิเดีย จริงๆแลว้วัยแนวๆ สาย Check in,สาย Post อยากไดรู้ป

สวยๆ ประกาศใหโ้ลกรู ้ก็ไมค่วรพลาด มสีญัญาณอนิเตอรเ์น็ตเขา้ถงึแถบทั่วทกุทีข่องประเทศ  



 
แถมตอนน้ีคา่วซีา่ปรับราคาลงมา จา่ยแคเ่บาๆ จะดไีปไหนอกี แบบน้ีไมไ่ปไมไ่ดแ้ลว้   

เมือ่คณุเขา้ใจความเป็นอนิเดยี แลว้คณุจะหลงรักดนิแดนภารตะแหง่น้ี 

วันที่ 1 กรุงเทพฯ (สนามบนิดอนเมือง)  

19.30 น. คณะพรอ้มกันที่ท่าอากาศยานดอนเมือง อาคารผูโ้ดยสารขาออกระหว่างประเทศ ชัน้ 3 เคานเ์ตอร ์3 ประตู 3-4 สายการบิน
นกสกู๊ต (NokScoot) โดยมีเจา้หนา้ที่คอยอ านวยความสะดวกจดัเตรียมเอกสารการเดินทางและสมัภาระใหก้บัท่าน 

21.40 น. ออกเดินทางสู่ เมืองเดลลี (Delhi) ประเทศอินเดีย โดยสายการบินนกสกู๊ต เที่ยวบินที่ XW306 (ใชเ้วลาบินประมาณ 4.10 
ชั่วโมง) (ไม่มีบรกิารอาหารบนเครื่อง) 

วันที่ 2 
กรุงเทพฯ – เดลลี - ศรีนาคา (บินภายใน) – แคชเมียร ์– กุลมารค์ - ศรี
นาคา 

00.15 น. เดินทางถงึ ท่าอากาศยานนานาชาติอนิทริา คานธ ีประเทศอนิเดีย น าทา่นผ่านพิธีการศลุการกรและรบักระเป๋าเรียบรอ้ย
แลว้ (เวลาทอ้งถิ่นชา้กวา่ประเทศไทย 1.30  ชั่วโมง) จากนัน้น าท่านเดินทางเขา้สู่ที่พกัโรงแรมที่เมืองเดลลี เพื่อไมใ่หท้่านตอ้ง
นั่งหลบับนรถตลอด ไม่ล าบาก และ ไม่เหน่ือยเกินไป  

 โรงแรม HOTEL PAVILLION หรือเทยีบเท่า,เมอืงเดลล ี
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารภายในโรงแรม 

....... น. ออกเดินทางสู่ เมืองศรีนาคา โดยสายการบิน.......โดยเท่ียวบินท่ี........ 

....... น. เดินทางถงึสนามบินศรีนาคา (Srinagar) เชค็สมัภาระแลว้น าท่านเดินทางสู่เมืองแคชเมียร ์โดยนั่งรถทอ้งถิ่น คนัละ 5 ท่าน 
รถทอ้งถิ่นจะไม่มีแอรเ์นื่องจากอณุหภมูิที่ศรีนาคาเฉล่ียประมาณ 15 องศา อากาศจะเย็นสบายตลอดปี  

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวัน  
 น าท่านเดินทางโดยนั่งรถทอ้งถิ่น (คนัละ 5 ท่าน) อณุหภมูิที่ศรีนาคาเฉล่ียประมาณ 15 องศา อากาศจะเย็นสบายตลอดปี ขึน้

สู่เทอืกเขากุลมารค์ (Gullamarg) ซึง่เป็นสถานท่ีมีทศันียภาพสวยงามแห่งหน่ึงในโลกในขณะขบัรถสู่เทือกเขากลุมารค์สอง
ขา้งทางจะเป็นทุ่งนาขา้วสลบักบัพนัธุไ์มป่้าและฝงูแกะตามเทือกเขาโดยเทือกเขาหิมาลยันีจ้ะมีหิมะปกคลมุสลบักนัไป อยู่ห่าง
จากเมืองศรีนาคา 57 กิโลเมตร (ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 2-3 ชั่วโมง) เทือกเขากลุมารค์เป็นพืน้ท่ีราบทุ่งหญา้ขนาดใหญ่ที่สงู
ที่สดุในโลก เมื่อถงึกลุมารค์แลว้พาท่านเที่ยวชมเทือกเขาซึง่เป็นภเูขาที่สวยงามแหง่หน่ึงในแคชเมยีร ์มีชื่อวา่เป็นทุง่หญา้ของ
ดอกไม ้(Meadow of Flower) เดมิกลุมารค์ มีชื่อเรียกว่า เการมิารค์ ตัง้โดยสลุตา่นยซูุป ชาร ์ในศตวรรษที่ 16 เนื่องจากเป็นทุ่ง
หญา้ที่เตม็ไปดว้ยดอกไมป่้าที่งอกงามตามฤดกูาล อีกทัง้ยงัเป็นท่ีตัง้ของสนามกอลฟ์ 18 หลมุที่สงูที่สดุในโลก สงู 3,000 เมตร 
จากระดบัน า้ทะเลและสถานท่ีเล่นกีฬาสกีน า้แข็งในฤดหูนาวจนไม่คิดว่านีเ้ป็นประเทศอินเดีย จากนัน้น าท่านเดินทางกลบัสู่
เมืองศรีนาคา 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า  
ทีพ่ัก โรงแรม SUPER DELUXE HOUSE BOAT หรือเทยีบเท่า 

 
 



 

วันที่ 3 โซนามารค์ – ศรีนาคา – สวนชาลิมาร ์– สวนทวิลิป 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมทีพ่ัก 

 

น าท่านเดินทางจากศรีนาคาสู่ โซนามารค์ (ระยะทาง 80 กิโลเมตรใชเ้วลาเดินทางประมาณ 2-3 ชั่วโมง) ค าว่า “โซนา” 
แปลว่าทอง “มารค์” แปลว่าเสน้ทาง  ในอดีตเสน้ทางนีเ้ป็นเสน้ทางคา้ขายในต านานหรือที่เรียกว่า เส้นทางสายไหมเนื่องจาก
ภมูิประเทศที่สวยงามอีกทัง้มีวิวทิวทศันท์ี่สวยงาม ตลอดสองขา้งทางการเดินทางจะไดเ้ห็นภูเขาที่ปกคลมุไปดว้ยหิมะรูปร่าง
แปลกตา สลับกับป่าตน้วอลนัตขนาดใหญ่ที่ปลูกเรียงรายตลอดสองข้างทางเสน้ทางนีสู้งกว่าระดับน า้ทะเล 2,690 เมตร 
เรียกว่าสวยงามมากตลอดเสน้ทางจากศรีนาคา ผูเ้ดินทางจะไดเ้ดินทางไปและถ่ายรูปไปตลอดทาง 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวัน  
 น าท่านเดินทางชมสวนชาลิมาร ์ที่เป็นสวนแบบราชวงศโ์มกลุซึ่งเป็นสวนแห่งความรกัของ มหาราชา ชาฮงัคี จากนัน้น าทา่น

ชมสวนทวิลปิ (Tiplip Garden) โดยมีตน้เมเป้ิลอายกุว่า 400 ปี รวมทัง้พนัธุไ์มน้านาชนิดและดอกไมต้ามฤดกูาล ในชว่งฤดู
ใบไมผ้ลิจะมีดอกทิวลิปบานสะพรั่ง (ประมาณปลายเดอืน มี.ค. – เม.ย. ทัง้นีเ้วลาการเปิดให้เข้าชมน้ันจะขึน้อยู่กับ

สภาพอากาศ) สวนแห่งนีส้รา้งโดย ยอซาฟ คาน มคีวามงดงามที่สดุที่จะหาค าบรรยายได ้ใหท้า่นเพลิดเพลินกบัการถา่ยรูป
กบัดอกไมท้ี่แสนสวย และผ่านชมเมืองเกา่แคชเมียรท์ี่ตัง้เมืองหลวงฤดรูอ้นของกษัตรยิใ์นราชวงศโ์มกลุ ที่สรา้งเป็น
ลกัษณะเฉพาะหรือเรียกไดว้า่เป็นศิลปะแคชเมียร ์(หากมเีวลาพอ น าท่านชมโรงงานผา้ไหม และชอ้ปป้ิงสินคา้พืน้เมือง) ได้
เวลาสมควรเดินทางกลบัท่ีพกั 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า  
ทีพ่กั โรงแรม  SUPER DELUXE HOUSE BOAT หรือเทยีบเท่า  

วันที่ 4 ศรีนาคา – ล่องเรือซิคาร่า – เดลล ี(บนิภายใน) – อัครา 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมทีพ่ัก   
 จากนัน้น าทุกท่านล่องเรือซิคาร่าในทะเลสาบ (*รวมค่าล่องเรือแล้ว) ซึ่งเป็นเรือพายแบบฉบบัแคชเมียรโ์ดยเฉพาะชมวิถี



 
ชีวิตชาวบา้นริมน า้ที่อยู่ท่ามกลางฉากหลงัภูเขาหิมะลอ้มรอบไปดว้ยทะเลสาบ ขบักล่อมไปดว้ยเสียงนกนานาชนิดแต่งแตม้
ดว้ยดอกไมน้ า้นานาพนัธุ ์
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กลางวนั รับประทานอาหารกลาง  

....... น. ออกเดินทางจากศรีนาคา เขา้สู่เมืองเดลลี  โดยสายการบินในประเทศ.....เที่ยวบินที่..... 

....... น. เดินทางถงึท่าอากาศยานภายในประเทศเมอืงเดลลี 

 น าท่านเดินทางเขา้สู่กรุงนิวเดลลี (New Delhi) ที่มีประวตัิศาสตรอ์นัยาวนานกว่า 5,000 ปี และเป็นศนูยก์ลางการปกครอง

ของอาณาจกัรอินเดียโบราณ 7 อาณาจกัร ต่อมาในปี 1857 องักฤษไดเ้ขา้มามีบทบาทในการปกครองประเทศอินเดียและได้

ยา้ยเมืองหลวงไปอยู่ที่โกลกัตตา และไดย้า้ยกลบัมาเป็นเมืองหลวงอีกครัง้หนึ่งในปี 1911 หลงัจากอินเดียไดร้บัเอกราชจาก

ประเทศองักฤษในปี 1947 ก็ไดม้ีการสรา้งสถานท่ีท าการราชการโดยสรา้งเมืองใหม่ชื่อว่านิวเดลลี จากนัน้น าท่านออกเดินทาง

สู่ เมืองอัครา (Agra) เมืองที่เป็นสถานท่ีตัง้อนุสรณส์ถานแห่งความรกั ทชัมาฮาล และเคยเป็นศูนยก์ลางปกครองของอินเดีย

สมัยราชวงศโ์มกุล อคัระ อดีตเมืองหลวงของอินเดียในสมยัที่ยังเรียกว่า "ฮินดูสถาน"  เป็นเมืองที่ตัง้อยู่ริมแม่น า้ยมนา ทาง

ตอนเหนือของประเทศอินเดีย ในรฐัอุตตรประเทศ เป็นเมื องหลวงของรัฐอุตตรประเทศ เมืองอัคระมีประชากรทั้งหมด 

1,686,976 คน (ปีค.ศ. 2010) ถือเป็นหนึ่งในเมืองที่มีประชากรหนาแน่นที่สดุในรฐัอุตตรประเทศ และอนัดบัท่ี 19 ในประเทศ

อินเดีย 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า  

ทีพ่กั เดินทางเข้าสู่ทีพ่ัก  TAJ VILAS OR THE AGRA GRANDE หรือเทยีบเท่า 

วันที ่5 อัครา – ทัชมาฮาล – อัคราฟอรด์ – สนามบนิ   
เช้า รับประทานอาหารเช้า 

 น าท่านเขา้ชม ทัชมาฮาล (Taj Mahal) แหล่งมรดกโลกเป็น 1 ใน 7 ส่ิงมหศัจรรยท์ี่ส  าคญัของโลก ซึ่งอนสุรณส์ถานแห่งความ

รกัอันยิ่งใหญ่และอมตะของพระเจา้ชาหจ์าฮันที่มีต่อพระนางมุมตัซ โดยสรา้งขึน้ในปี ค.ศ. 1631 ต่อมาน าท่านเดินสู่ประตู

สสุานที่สลกัตัวหนงัสือภาษาอาระบิคที่เป็นถอ้ยค าอุทิศและอาลยัต่อบุคคลอนัเป็นที่รกัที่จากไป และน าท่านถ่ายรูปกับลาน

น า้พทุี่มีอาคารทชัมาฮาลอยู่เบือ้งหลงั แลว้น าท่านเขา้สู่ตวัอาคารท่ีสรา้งจากหินอ่อนสีขาวบรสิทุธ์ิจากเมืองมกรานะ ท่ีประดบั



 
ลวดลายดว้ยเทคนิคฝังหินสีต่างๆ ลงไปในเนือ้หิน ท่ีเป็นสถาปัตยกรรมชิน้เอกของโลกที่ออกแบบโดยช่างจากเปอรเ์ซีย โดย

อาคารตรงกลางจะเป็นรูปโดมซึ่งมีหอคอยส่ีเสาลอ้มรอบ  ตรงกลางดา้นในเป็นที่ฝังพระศพของพระนางมมุตซั มาฮาล และ 

พระเจา้ชาหจ์าฮนั ไดอ้ยู่คู่เคียงกนัตลอดชั่วนิรนัดร ์ ทชัมาฮาลแห่งนีใ้ชเ้วลาก่อสรา้งทัง้หมด 12 ปี โดยสิน้เงินไป 41 ลา้นรูปี มี

การใชท้องค าประดบัตกแต่งส่วนต่างๆ ของอาคาร หนกั 500 กิโลกรมั และใชค้นงานกว่า 20,000 คน ต่อมาน าท่านเดินออ้ม

ไปดา้นหลงัที่ติดกบัแม่น า้ยมนุาโดยฝ่ังตรงกนัขา้มจะมีพืน้ท่ีขนาดใหญ่ถกูปรบัดนิแลว้ โดยเล่ากนัว่าพระเจา้ชาหจ์าฮนัเตรียมที่

จะสรา้งสสุานของตวัเองเป็นหินอ่อนสีด าโดยตวัรูปอาคารจะเป็นแบบเดียวกนักบัทชัมาฮาล เพื่อที่จะอยู่เคียงข้างกนั แต่ถกูออ

รงัเซบ ยึดอ านาจและน าตวัไปคุมขงัไวใ้นป้อมอกัราเสียก่อน  **เนื่องจากทชัมาฮาลปิดทุกวนัศุกร ์กรณีที่เขา้ทชัมาฮาลตรงกับ

วนัศกุร ์ทางบรษิัทขอสงวนสิทธส์ลบัโปรแกรมเที่ยวตามความเหมาะสม**  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวัน 
บ่าย จากนัน้น าท่านเขา้ชม อัคราฟอรด์ (Agra Fort) แหล่งมรดกโลก ท่ิติดริมแม่น า้ยมนุาสรา้งโดยพระเจา้อคับารม์หาราชแห่ง

ราชวงศโ์มกุล  เมื่อปี ค.ศ. 1565 เป็นทัง้พระราชวงัที่ประทบัและเป็นป้อมปราการ ต่อมาพระโอรส คือ พระเจา้ชาฮนักีร ์ และ
พระนดัดา (โอรสของพระเจา้ชาฮนักีร)์ , พระเจา้ชาหจ์าฮานไดส้รา้งขยายต่อเติมป้อมและพระราชวงัแห่งนีอ้ย่างใหญ่โต และ
น าท่านเขา้ชมป้อมผ่านประตู อ ามรรสิงห ์เขา้สู่ส่วนที่เป็นพระราชวัง  ผ่านลานสวนประดับ อ่างหินทรายสีแดงขนาดยักษ์
ส าหรบัสรงน า้ ท่านจะไดเ้ห็นสถาปัตยกรรมสามยุคสมยัตามรสนิยมที่แตกต่างกันของสามกษัตรยิ ์น าท่านเขา้ชมดา้นในพระ
ต าหนกัต่างๆที่สลกัลวดลายศิลปะแบบโมกุลที่มีอิทธิพลจากศิลปะอินเดีย ผสมผสานกบัศิลปะเปอรเ์ซีย แลว้น าขึน้สู่ระเบียง
ชั้นที่สองที่มีเฉลียงมุข ซึ่งสามารถมองเห็นชมทิวทัศน์ล าน า้ยมุนาได้ ต่อมาน าชมห้องที่ประทับของกษัตริย ์,พระโอรส, 
พระธิดาและองค์ต่างๆ แล้วน าชมพระต าหนัก มาซัมมัน บูรช์ ที่มีเฉลียงมุขแปดเหล่ียม มีหน้าต่างเปิดกว้าง ที่สามารถ
มองเห็นทชัมาฮาลได ้ในพระต าหนกันีเ้องที่เล่ากนัว่า ชาหจ์าฮนั ถกูพระโอรส ออรงัเซบ จองจ าขงัไว ้7 ปี ในช่วงปลายรชักาล
จนสิน้พระชนม ์แลว้ก็น าชมลานสวนประดับ ดิวันอีอาอ า ที่ชั้นบนดา้นหนึ่งเคยเป็นที่ประดิษฐานบัลลังกน์กยูงอันยิ่งใหญ่ 
(ปัจจุบนัอยู่ในประเทศอิหร่าน) และที่ลานสวนประดบัแห่งนีเ้องที่พระเจา้ชาหจ์าฮนั ไดพ้บรกัครัง้แรกกับพระนางมมุตซั  ที่ได้
น าสินคา้เป็นสรอ้ยไข่มกุเขา้มาขายใหก้บันางในฮาเรม็ 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า  
 ไดเ้วลาอนัสมควรน าท่านเดินทางสู่ท่าอากาศยานนานาชาติอินทิรา คานธี 

วันที ่6 กรุงเทพฯ (สนามบนิดอนเมือง)  
01.30 น. น าท่านเดินทางกลบัสู่ กรุงเทพฯ (ท่าอากาศยานดอนเมือง) ประเทศไทย เที่ยวบินที่ XW305  
07.10 น. เดินทางกลบัถึงท่าอากาศยานดอนเมือง กรุงเทพฯ ประเทศไทย โดยสวสัดิภาพ 

 

อัตราค่าบรกิาร : PERFECT TIME IN KASHMIR  

อินเดีย แคชเมียร ์เดลลี  6 วัน 4 คนื  (XW) 
ก าหนดการเดนิทาง 

ผู้ใหญ่พัก 2-3 
ท่าน 

ท่านละ 

เด็กอายุไม่เกนิ 12 ปี  
(เสริมเตียง)  
ท่านละ 

เด็กอายุไม่เกนิ 12 ปี 
(ไม่เสริมเตียง) 

ท่านละ 

พักเดี่ยว 
ท่านละ 

ไม่รวมตั๋ว 
ท่านละ 

วนัที่ :  3 – 8 เม.ย. 63 25,900 25,900 25,900 3,900 17,400 

วนัที่ :  10 – 15 เม.ย. 63 29,900 29,900 29,900 3,900 18,400 

วนัที่ :  26 เม.ย. – 1 พ.ค. 63 25,900 25,900 25,900 3,900 17,400 

วนัที่ :  1 – 6 พ.ค. 63 25,900 25,900 25,900 3,900 17,400 

วนัที่ :  8 – 13 พ.ค. 63 25,900 25,900 25,900 3,900 17,400 

วนัที่ :  29 พ.ค. – 3 มิ.ย. 63 25,900 25,900 25,900 3,900 17,400 

วนัที่ :  12 – 17 มิ.ย. 63 25,900 25,900 25,900 3,900 17,400 

วนัที่ :  26 มิ.ย. – 1 ก.ค. 63 25,900 25,900 25,900 3,900 17,400 



 

วนัที่ :  10 – 15 ก.ค. 63 25,900 25,900 25,900 3,900 17,400 

วนัที่ :  24 – 29 ก.ค. 63 25,900 25,900 25,900 3,900 17,400 

วนัที่ :  7 – 12 ส.ค. 63 25,900 25,900 25,900 3,900 17,400 

วนัที่ :  21 – 26 ส.ค. 63 25,900 25,900 25,900 3,900 17,400 

วนัที่ :  4 – 9 ก.ย. 63 28,900 28,900 28,900 3,900 20,400 

วนัที่ :  18 – 23 ก.ย. 63 28,900 28,900 28,900 3,900 20,400 

วนัที่ :  2 – 7 ต.ค. 63 28,900 28,900 28,900 3,900 20,400 

วนัที่ :  9 – 14 ต.ค. 63 28,900 28,900 28,900 3,900 20,400 

วนัที่ :  18 – 23 ต.ค. 63 28,900 28,900 28,900 3,900 20,400 
 

ราคานีไ้ม่รวมค่าวีซ่าอินเดยี ทา่นละ 1,800 บาท 
ราคานีไ้ม่รวมค่าทปิมัคคุเทศกท้์องถิ่นและคนขับรถ รวม 1,500 บาท/ท่าน/ทริป 

 

 เงือ่นไขการให้บริการ 
1.  ในกรณีที่ลูกคา้ตอ้งการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจา้หน้าที่ของบริษัทฯ 

ก่อนทุกครัง้ เพื่อเช็คขอ้มลูความถูกตอ้งของรายการทวัรร์วมทัง้ไฟลบ์ินและเวลานดัหมายทวัร ์
หากเกิดความผิดพลาด ทางบรษิัทไม่รบัผิดชอบใดๆ ทัง้สิน้ 

2.  การช าระค่าบรกิาร 
     2.1 กรุณาช าระมดัจ า ท่านละ 10,000.- บาท  
     2.2 กรุณาช าระค่าทวัรส์ว่นที่เหลือ 25 วนัก่อนออกเดินทาง 
3.  การยกเลิกและคืนค่าทวัรห์ลงัจากมีการจ่ายเงินมดัจ า 
    3.1 แจง้ยกเลิกก่อนเดินทาง 30 วนั คืนค่าใชจ้่ายทัง้หมด 
    3.2 แจง้ยกเลิกก่อนเดินทาง 15 วนั เก็บค่าใชจ้่าย ท่านละ 10,000 บาท 
    3.3 แจง้ยกเลิกนอ้ยกว่า 15 วนัก่อนเดินทาง ทางบรษิัทฯขอสงวนสิทธิ์ เก็บคา้ใชจ้่ายทัง้หมด 

 

อัตราค่าบริการนีร้วม 
1.  ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลบั ชัน้ประหยดั 
2.  ค่าโรงแรมที่พกัตามรายการที่ระบ ุ(สองท่านต่อหนึ่งหอ้ง) 
3.  ค่าเขา้ชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการที่ระบ ุ



 

4.  ค่าอาหารและเครื่องดื่มตามรายการที่ระบ ุ
5.  ค่ารถรบัสง่และระหว่างน าเที่ยวตามรายการที่ระบุ 
6.  ค่าประกนัอบุติัเหตคุุม้ครองในระหว่างการเดินทาง คุม้ครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท 

ค่ารกัษาพยาบาลกรณีเกิดอบุติัเหตวุงเงินท่านละ 200,000 บาท ตามเงื่อนไขของกรมธรรม ์ 
 ** ลกูคา้ท่านใดสนใจซือ้ประกนัการเดินทางส าหรบัครอบคลมุเรื่องสขุภาพสามารถสอบถามขอ้มลู 
 เพิ่มเติมกบัทางเจา้หนา้ที่บรษิัทได ้** 
 - เบีย้ประกนัเริ่มตน้ 370 บาท [ระยะเวลา 5-7 วนั] 
 - เบีย้ประกนัเริ่มตน้ 430 บาท [ระยะเวลา 8-10 วนั]  
 ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัท่ีมีอายมุากกว่า 16 หรือนอ้ยกว่า 75 ปี   
 [รกัษาพยาบาล 2 ลา้น, รกัษาต่อเนื่อง 2 แสน, เสียชีวิตหรือเสียอวยัวะจากอบุตัิเหต ุ3 ลา้นบาท] 
 ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัท่ีมีอายนุอ้ยกว่า 16 หรือมากกว่า 75 ปี   
 [รกัษาพยาบาล 2 ลา้น, รกัษาต่อเนื่อง 2 แสน, เสียชีวิตหรือเสียอวยัวะจากอบุตัิเหต ุ1.5 ลา้นบาท] 

7.  รวมภาษีสนามบินทกุแห่ง + ภาษีน า้มนั  
8.  ค่าภาษีมลูค่าเพิ่ม 7% 

 

อัตราค่าบริการนีไ้ม่รวม 
1. กระเป๋าเดินทางน า้หนักไม่เกิน 20 กิโลกรมั ท่านละ 1 ใบเท่านัน้ ถา้มีน า้หนักเกินกว่าตามที่

สายการบินก าหนด ท่านตอ้งช าระเอง 
2. ค่าธรรมเนียมการยื่นขอวีซ่า Multiple อินเดียแบบออนไลน์ ใช้เวลา 5 วันท าการ ท่านละ 

1,800 บาท  
3. ค่าท าหนงัสือเดินทาง 
4. ค่าใชจ้่ายสว่นตวันอกเหนือจากรายการ เช่น ค่าเครื่องดื่ม, ค่าโทรศพัท,์ ค่าซกัรีดฯลฯ 
5. ค่าอาหารท่ีไม่ไดร้ะบไุวใ้นรายการ 
6. ค่าทิปมคัคเุทศกท์อ้งถิ่นและคนขบัรถ รวม 1,500 บาท /ท่าน/ทรปิ 

 

หมายเหต ุ
1. บริษัทฯ มีสิทธิ์ท่ีจะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวรนี์ ้เมื่อเกิดเหตุสุดวิสยัจนไม่

อาจแกไ้ขได ้
2. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบใดๆ เหตุการณ์ท่ีเกิดจากสายการบิน ภัยธรรมชาติ 

เหตกุารณไ์ม่สงบทางการเมือง, การประทว้ง, การนดัหยุดงาน, การก่อการจลาจล, อบุติัเหตุ, 
ความเจ็บป่วย, ความสญูหายหรือเสียหายของสมัภาระ ความลา่ชา้ เหตสุดุวิสยั อ่ืนๆ เป็นตน้ 



 

3. หากท่านยกเลิกก่อนรายการท่องเท่ียวจะสิน้สดุลง ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านสละสิทธิ์และจะ
ไม่รบัผิดชอบค่าบรกิารท่ีท่านไดช้ าระไวแ้ลว้ไม่ว่ากรณีใดๆ ทัง้สิน้ 

4. บรษิัทฯ จะไม่รบัผิดชอบต่อการหา้มออกนอกประเทศ หรือ หา้มเขา้ประเทศ อนัเนื่องมาจากมี
สิ่งผิดกฎหมาย หรือเอกสารเดินทางไม่ถกูตอ้ง หรือ การถกูปฏิเสธในกรณีอ่ืนๆ 

5. รายการนีเ้ป็นเพียงขอ้เสนอที่ตอ้งไดร้บัการยืนยนัจากบรษิัทฯ อีกครัง้หนึ่ง หลงัจากไดส้  ารองที่
นั่งบนเครื่อง และโรงแรมที่พักในต่างประเทศเป็นที่เรียบรอ้ย แต่อย่างไรก็ตามรายการนีอ้าจ
เปลี่ยนแปลงไดต้ามความเหมาะสม 

6. ราคานีคิ้ดตามราคาตั๋วเครื่องบินในปัจจุบนั หากราคาตั๋วเครื่องบินปรบัสูงขึน้ บริษัทฯ สงวน
สิทธิ์ท่ีจะปรบัราคาตั๋วเคร่ืองบินตามสถานการณด์งักลา่ว 

7. กรณีเกิดความผิดพลาดจากตัวแทน หรือ หน่วยงานที่ เก่ียวข้อง จนมีการยกเลิก ล่าช้า 
เปลี่ยนแปลง การบริการจากสายการบินบริษัทฯขนส่ง หรือ หน่วยงานที่ใหบ้ริการ บริษัทฯจะ
ด าเนินโดยสุดความสามารถที่จะจัดบริการทัวรอ่ื์นทดแทนให้ แต่จะไม่คืนเงินให้ส  าหรับ
ค่าบรกิารนัน้ๆ 

8. มัคคุเทศก์ พนักงาน และตัวแทนของบริษัทฯ ไม่มีสิทธิ์ในการใหค้ าสญัญาใดๆ ทั้งสิน้แทน
บรษิัทฯ นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผูม้ีอ  านาจของบริษัทฯ ก ากบัเท่านัน้ 

9. หากไม่สามารถไปเที่ยวในสถานที่ที่ระบใุนโปรแกรมได ้อนัเนื่องมาจากธรรมชาติ ความล่าชา้ 
และความผิดพลาดจากทางสายการบิน จะไม่มีการคืนเงินใดๆทัง้สิน้ แต่ทัง้นีท้างบริษัทฯจะ
จัดหารายการเท่ียวสถานท่ีอ่ืนๆมาให้ โดยขอสงวนสิทธิ์การจัดหานี้โดยไม่แจ้งให้ทราบ
ลว่งหนา้  

10. ในกรณีที่ลูกคา้ตอ้งออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจา้หนา้ที่ของบริษัทฯ ก่อน
ทกุครัง้ มิเช่นนัน้ทางบรษิัทฯ จะไม่รบัผิดชอบค่าใชจ้่ายใดๆ ทัง้สิน้  

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ส าหรับผู้ทีม่ีความประสงคต้์องการขอยื่นวีซ่าอินเดีย Multiple แบบออนไลน ์
เอกสารในการย่ืนวซี่าอินเดียส าหรับผู้ทีถื่อพาสสปอรต์ไทย 

1. หนงัสือเดินทาง (Passport) หนงัสือเดินทาง ตอ้งมีหนา้เหลือส าหรบัประทบัวีซ่าอย่างนอ้ย 2 หนา้ 
อายุใชง้านเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน นับจากวันเดินทาง *กรุณาถอดปก Passport ก่อนส่ง
เอกสารบรษิัทจะไม่รบัผิดชอบในกรณีสญูหาย* 

2. รูปถ่าย รูปถ่ายสีหนา้ตรงขนาด 2x2 นิว้ พืน้หลงัสีขาวเท่านัน้ จ านวน 1 ใบ เป็นรูปที่ถ่ายจากรา้น
ถ่ายรูปเท่านัน้ รูป (หา้มสวมแว่นตาหรือเครื่องประดบั, ไม่ใส่ชดุขา้ราชการหรือเครื่องแบบใดๆ 
ไม่เป็นรูปสติก๊เกอรร์วมถึงหา้มใชรู้ปที่ถ่ายเองและปริน้ทเ์อง) 

3. แบบฟอรม์ 
 

*** เอกสารการย่ืนขอวีซ่าอินเดียแบบออนไลน ์ 
สามารถรองรบัไฟลน์ามสกลุ JPG, PNG, PDF ขนาดไฟลไ์ม่เกิน 2MB 

!! สว่นไฟล ์WORD / EXCEL / TIFF / TIF ไม่รองรบั กรุณาแปลงเป็น PDF ก่อนได ้ 
ขอ้ความหรือเนือ้หาตอ้งครบถว้นและมีความชดัเจนเท่านัน้ *** 

 



 

 



 

 



 
 

 
 
 
 
 
 
 


