
 

 



 

 



 

รายการท่องเทีย่วเวลาทีอ่นิเดยีชา้กว่าประเทศไทย 1.30 ชัว่โมง 
วนัที-่1 วนัศุกร ์ที ่10 เมษายน 2563 

กรุงเทพฯ  -มหาวหิารอชัดมั- เดลล ี
- L D 

04.30 น.  คณะพรอ้มกนัทีส่นามบนิสุวรรณภูม ิชัน้ 4 ประตูทางเขา้ที ่2-3 แถว D สายการบนิไทย 
(TG) โดยเจา้หนา้ทีข่องทางบรษิทัฯ คอยตอ้นรบัและอ านวยความสะดวกใหก้บัทุกท่าน  

07.35 น.  เหนิฟ้า สูเ่มอืงเดลล ีประเทศอนิเดยี โดยสายการบนิไทย เทีย่วบนิที ่TG 323 
10.35 น. เดนิถงึ ท่าอากาศยานนานาชาตอินิทริาคานธรี ์เมอืงเดลลี(New Delhi) ตามเวลาทอ้งถิน่ 

ผ่านพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงและตรวจรบัสมัภาระเรยีบรอ้ยแลว้  
กลางวนั  บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
จากนัน้  น าท่านเดนิทางไปชม กุตบัมนีาร ์(Qutab Minar) เป็นหอสูงทีน่่าจะถือเป็นเคร ือ่งหมายของเดล ี

เป็นถาวรวตัถุทีม่ีความงามได ้
สดัสว่น ภายนอกเป็นหนิทราย
สีแดง สรา้งเป็นลูกฟูกขึน้ไป
อย่างเกลีย้งเกลา ซ ึง่ไดม้ีการ
สรา้งต่อกนัขึน้ไปหลายทอด 
หลายยุคสมัย แต่ละลูกฟูก
จารกึเป็นอกัษรอาระบิกจาก
บทสวดในพระคมัภีรโ์กหรา่น
ซึง่นับเป็นศลิปกรรมแบบมุสลมิผสมฮนิดทูีห่าดไูดย้าก 

จากนัน้  น าท่านชมมหาวหิารอชัดมั (Swaminrayan Akshrdham)  สรวงสรรคบ์นดนิ ณ สถานทีแ่ห่ง
นีเ้ป็นตวัอย่างของวฒันธรรมอินเดียกว่า 10,000 ปี และ ยงัเป็นเสมือนเป็นหวัใจส าคญัของงาน
สถาปัตยกรรมอนิเดยีโบราณอย่างแทจ้รงิ ทีแ่สดงถงึวฒันธรรมความรุง่เรอืงดา้นศลิปะ ตลอดจนแสดง
ถึงจิตวิญญาณของอินเดีย และยงัเป็นสญัลกัษณข์องความสุข ความเจรญิ และการปรองดองของ
มนุษยชาต ิเป็นวดัทีส่รา้งขึน้ใหม่ของศาสนาฮินดู สรา้งดว้ยหินอ่อนสขีาวและสีชมพูดูสวยงามากๆ 

วดัอคัชารด์าม สรา้งขึน้โดยองคก์ร BAPS ในเดลี ซ ึง่ผสมผสานลกัษณะทางสถาปัตยกรรมอนั



 

หลากหลายของอินเดียเขา้ดว้ยกนัใชเ้วลาก่อสรา้งทัง้หมด 5 ปี ใชช้า่งศิลปะและสถาปนิกจ านวน 
7,000 คน วดัอคัชารด์าม ไดเ้ร ิม่กอ่สรา้งเมือ่ ปี 1968 แตก็่ยงักอ่สรา้งไดไ้ม่มากนัก จนกระทั่ง 18 ปีให ้
หลงั จงึไดม้กีารกอ่สรา้งอย่างจรงิจงัเมือ่ปี 2000 และสรา้งจนเสรจ็สิน้ในปี 2005   

จากนัน้ น าท่านชม เมอืงหลวงเดลล ีซ ึง่เป็นเมอืงเดมิตัง้แต่โบราณ เป็นนคร หลวงของวรีะบุรุษสงครามภารตะ 
และ กลายเป็นนิวเดลล ีนครหลวงใหม่ทีส่วยงามในปัจจุบนัเมอืงเดลลใีหม่  มคีวามใหม่ตามวฒันธรรม
องักฤษ  เมืองหลวงของประเทศอินเดีย 
ชมศิลปะการก่อสรา้งเมืองที่องักฤษ ได ้
สรา้งและมกีารวาง ผงัเมอืงทีท่นัสมยั และ
สวยงามตามวฒันธรรมขององักฤษและ
ติดอบัดบัหน่ึงในโลก... ผ่านชมที่ท า
การของคณะรฐัมนตรี, ท าเนียบ
ประธานาธบิด,ีชมประตูเมอืงอนิเดยี 
“Indian Gate” ใชเ้ป็นอนุสาวรยีข์อง
ทหารทีเ่สยีชวีติในสงครามโลกคร ัง้ทีห่น่ึง 
จุดไฟอมรชวีินบูชาวิญญาณนักรบไม่
เคยดับ โดยมีไฟจุดเป็นการไวอ้าลัย
ตลอด 24 ช ัว่โมง ตัง้แต ่พ.ศ.2474 (ค.ศ. 
1931) จวบจนปัจจุบัน มีช ือ่จารกึไวท้ี่
แผ่นหนิ 85,500 ช ือ่ มป้ีายบอกวา่ อมรชวีนั หมายถงึชวีติทีไ่ม่ตาย …. 

ค ่า   บรกิารอาหารค ่า ณ โรงแรม 
ทีพ่กั HOTEL VIVAVTA BY TAJ หรอืเทยีบเท่า  

 
วนัที-่2 วนัเสาร ์ที ่11 เมษายน 2563 

 เดลล ี– แคชเมยีร ์-ศรนีาคา – หุบพาฮาลแกม 
B L D 

06.30 น.  บรกิารอาหารเชา้ ณ โรงแรม น าทา่นเดนิทางสูส่นามบนิ 
07.30 น. น าท่านเดนิทางสู่สนามบนิภายในประเทศ เพือ่เดนิทางสู่แคชเมยีร”์ แคชเมยีร ์” เป็นรฐัทีต่ ัง้อยูเ่หนือ

สุดของประเศอินเดีย เป็นดินแดนที่งดงามมากอยู่ท่ามกลางของหุบเขาหิมาลยั มีดินแดนติดต่อกบัประเทศ
ปากสีถาน และที่ราบสูงทิเบต มีพืน้ที่กว่า 222,000 ตารางกโิลเมตร ดว้ยลกัษณะภูมิประเทศเป็นเทือกเขา
สลบัซบัซอ้น จงึท าใหแ้คชเมยีรห์ลากหลายไปดว้ยทัง้เทอืกเขาสงู พืน้ทีร่าบ ทะเลสาบ ทุง่นา ทุง่หญา้ และรวมไป
ถงึความแตกต่างทางศาสนา และชาตพินัธุข์องเชือ้ชาต ิดนิแดนแห่ง แคชเมยีร ์ไดผ้่านรอ้นผ่านหนาว 
และความเดอืดรอ้นจากภยัสงครามมายาวนาน ท าใหช้าวแคชเมยีรถู์กหล่อหลอมเป็นคนทีค่วาม
สุภาพอ่อนน้อม รกัความสงบมีความงดงามอยู่ในใจ ซึง่นักท่องเทีย่วหากไดไ้ปเยอืนจะรบัรูถ้งึความรูส้กึจาก
แววตาที่เป็นมิตรดว้ยธรรมชาติที่งดงามน่ันเอง จึงท าใหช้าวแคชเมียรม์ีความเป็นศิลปินในตวัเอง เลยท าให ้
ถ่ายทอดผลงานดว้ยฝีมือที่เลื่องชือ่อย่าง ผา้พรมแคชเมียร ์ผา้เปเปอรม์าเชย ์หรอืแมก้ระทั่งเคร ือ่งใช ้
เคร ือ่งประดบัมากไปดว้ยลวดลายหลากสสีนัสสีดใส 

10.15 น.   เหินฟ้าสู่ เมืองศรนีาคา (Srinagar) เมืองหลวงของแควน้จามมู (Jammu) และ  แคชเมียร  ์
(Kashmir) โดยสายการบนิ แอร ์อนิเดยี  เทีย่วบนิที ่AI 825   

11.45 น.  เดินทางถึงสนามบิน ศรนีาคา (Srinagar) ผ่านพิธีการตรวจคนเขา้เมืองและพรอ้มรบัสมัภาระ จากน้ัน 
ตอ้นรบัท่านดว้ย ขบวนรถโตโยตา้อโีนวา (4-5 ท่าน/คนั)เน่ืองถนนเสน้เล็กและสะดวกแก่การ
เดนิทางของคณะเราจงึเลอืกใชร่ถโตโยตา้อนิโนวา  

กลางวนั  บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 



 

จากนัน้ น าท่านชม ทุ่งดอกทวิลปิอลงัการงานสรา้ง Indira Gandhi Memorial Tulip Garden หรอื 
สวนทวิลปิร าลกึอนิทริา คานธ ีคอื สวนทวิลปิทีไ่ดร้บัการยอมรบัว่ามขีนาดใหญ่ทีสุ่ดในทวปีเอเชยี 
ณ ระดบัความสูง 5,600 ฟุต โดยสวนแห่งนีม้ีพืน้ทีป่ระมาณ 93.75 ไร ่สวนทิวลิปใหญ่ทีสุ่ดใน
เอเชยีในเดอืนเมษายนของทุกปี แคชเมียรจ์ะมีการจดังานเทศกาลดอกทิวลิปบาน สวนทิวลิป
ขนาดใหญ่ของแคชเมียรไ์ดช้ ือ่ว่าใหญ่ติดอนัดบั 1 ของเอเชยี-แปซฟิิก และเป็นสญัลกัษณก์าร
ท่องเทีย่วอกีแห่งหน่ึงของแคชเมยีร ์ดอกทวิลปิ...ทีน่ี่มเียอะมากมายและม ีสารพดัสสีารพดัพนัธุบ์านชู
ชอ่รอใหนั้กท่องเทีย่วเขา้มาชม ดอกทวิลปิจะเร ิม่บานต ัง้แต่ปลายเดอืนมนีาคมและบานจนถงึ
ประมาณกลางเดอืนเมษายน ของทุก ๆปี ถอืเป็นผลงานชิน้ยอดของเมอืงศรนีาคาทีร่งัสรรคม์าให ้
นักท่องเทีย่ว…...อสิระใหท้่านถ่ายรปูเป็นทีร่ะลกึจนถงึเวลานัดหมาย  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
14.00 น.  ขบวนรถโตโยตา้อโีนวา (4-5 ท่าน/คนั) ออกเดนิทางจากศรนีาคา สู ่หมู่บา้นพาฮาแกม หรอื  
 
  หมู่บา้นหุบเขาแกะ หมู่บา้นทีอ่ยูบ่นทีม่คีวามสงู 2,130 เมตร เหนือระดบัน า้ทะเล (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 3 

ช ัว่โมง) เป็นสถานทีม่ชี ือ่เสยีงทีสุ่ดของอุตสาหกรรมภาพยนตรข์องอนิเดยี… ระหว่างทางชมแวะถ่ายรูปกบั
ทุ่งมสัตารด์ Mustard ทุ่งดอกไมส้เีหลอืงอรา่ม  ดอกมสัตารด์ มหีลกัฐานพบว่า ถูกใชเ้ป็นเคร ือ่งปรุงแต่งรส



 

อาหารมานานหลายพนัปีแลว้ มีถิน่ก าเนิดอยู่ทีแ่ถบยูเรเซยี และเมดเิตอรเ์รเนียน เพราะมสัตารด์เป็นพืชเมือง
หนาว ดงัน้ัน จงึเตบิโตไดด้ใีนโซนยุโรปและในเอเชยี…ระหว่างทางสองขา้งทางท่านจะผ่านพบวถิชีวีติของชาว
แคชเมยีรท์ีห่ลากหลาย เชน่หมู่บา้นทีท่ า ครกหนิ หมู่บา้นทีท่ าไมแ้บดส าหรบักฬีาคลกิเก็ต ทีเ่ราจะพบเห็นชาว
แคชเมียรเ์ล่น กฬีาประเภทนีไ้ดต้ามสนามทั่วไป  ไมแ้บดนีท้ ามาจากตน้หลวิ (Willow Tree) ซึง่พบเห็นได ้
ทั่วไปทัง้ในและนอกเมอืง แต่จะพบเห็นไดม้าก นอกจากนี ้จะไดเ้ห็นทุ่งโล่งๆ ซึง่ในฤดูใบไมร้ว่งประมาณเดอืน
ตุลาคม ทอ้งทุ่งแห่งนีเ้ป็นแหล่งปลูกหญา้ฝร ัน้ หรอื Saffron ที่ใหญ่ทีสุ่ด ลกัษณะดอกจะเป็นสม่ีวง ว่ากนัว่า
เกสรของหญา้ ฝร ัน้มสีรรพคณุในการชว่ยลดคลอเรสเตอรอลไดด้ ี  ตลอดสองขา้งทางชมทวิทศันท์ีส่วยงาม 

 
เย็น  อสิระชม เมอืงพาฮาลแกม (Pahalgam) ดนิแดนสรวงสวรรคข์องแคชเมียร ์นักท่องเทีย่วจากทั่วสารทศิ

ตา่งยกยอ่งให ้ดนิแดนแห่งนีเ้ป็นสถานทีท่ีส่วยทีส่ดุในโลก ....จนถงึเวลานัดหมาย 
ค า่ บรกิารอาหารค า่ ณ โรงแรม  

ทีพ่กั ณ HOTEL SHINAR RESORT PAHALGAM  หรอืเทยีบเท่า  

 



 

วนัที-่3 วนัอาทติย ์ที ่12 เมษายน 2563  
พาฮาลแกม - หุบเขาเบตบัห ์- ศรนีาคา 

B L D 

07.00 น.  บรกิารอาหารเชา้ ณ โรงแรม 

08.00 น.  น าท่านเขา้ชมหุบเขา BEHTAB VALLEY ไดร้บัช ือ่ปัจจบุนัหลงัจากภาพยนตรเ์ร ือ่ง Blockbuster  บอล
ลวีูด 'Betaab' ไดถู้กถ่ายท าทีน่ั่นในปี 1983 และ ลอ้มรอบไปดว้ยภูเขาทีม่ตีน้ไมด้นีดแ์ละป่าสนทีเ่ขยีวขจอีุดม
สมบูรณเ์หมาะส าหรบัการพกัผ่อน รบัอากาศอนับรสิทุธิ ์ดนิแดนแห่งความงามนิรนัดรนี์ ้ ไดช้ ือ่วา่เป็นอญัมณีล า้
คา่ของการท่องเทีย่วในชมัมูและแคชเมยีร ์ท าให ้Betaab Valley เป็นหน่ึงในแหลง่ท่องเทีย่ว Pahalgam ที่

ไม่ควรพลาด ตัง้อยูไ่ม่ไกลจากพาฮาลแกม 

จากนัน้ ชมเมืองพาฮาลแกม (Pahalgam)  พาฮาลแกม หุบเขาแกะแห่งแคชเมียร  ์ (Village of 
Shepherds) อยู่สงูกว่าระดบัน ้าทะเล 2,130 เมตร ดว้ยความงามของทุ่งหญา้และป่าสน สถานทีท่อ่งเทีย่วแห่ง
นีจ้งึเป็นโลเคช ัน่ยอดฮติทีภ่าพยนตรห์ลายเร ือ่งนิยมมาถ่ายท า นอกจากนี ้พาฮาลแกม ยงัไดร้บัการขนานนาม
ว่าเป็น “สวติเซอรแ์ลนดข์องอนิเดยี” และนักท่องเทีย่วทีไ่ดม้าเยอืนดนิแดนแห่งนี ้ต่างพรอ้มใจกนัเลอืกให ้
เป็นหน่ึงในสถานทีท่ีส่วยทีส่ดุในโลกอกีดว้ย 
ส าหรบัท่านผูห้ลงไหลธรรมชาตแิละหุบเขา...โดยการขีม่า้ แน่นอนวา่ตอ้งเป็นการชืน่ชมธรรมชาตทิีไ่ม่
ปรุงแต่ง ป่าสนอนักวา้งใหญ่ และวถิชีวีติชาวบา้นดัง้เดมิ โดยกจิกรรมยอดฮิตทีผู่ม้าเยอืนพลาดไม่ได ้นั่นคอื
การขีม่า้ชมทวิทศัน ์ไต่เขาไปบนทางชนั เป็นประสบการณก์ารเดนิทางทีน่่าตืน่เตน้ และสนุกดไีม่นอ้ย ถงึจะ
หวาดเสยีวไปหน่อย แตก็่ถอืวา่คุม้ ทีน่ี่ คอื ดนิแดนสรวงสวรรคข์องแคชเมยีร ์นักทอ่งเทีย่วจากทัว่สารทศิตา่งยก
ยอ่งให ้ดนิแดนแห่งนีเ้ป็นสถานทีท่ีส่วยทีส่ดุในโลก..  

(กจิกรรมขีม่า้หรอือืน่ถา้ม ีไม่รวมในราคาทวัร ์ค่าขีม่า้ราคาประมาณ 700-1,000 รูปี/ต่อมา้ โปรดสอบถาม
รายละเอยีดกบัหวัหน้าทวัรข์องท่านอกีคร ัง้) 



 

กลางวนั  บรกิารอาหารเ ณ โรงแรม 

บ่าย  ออกเดนิทางสู่”เมอืงศรนีาคา” ระหว่างผ่าน ชมสวนแอปเป้ิลดอกไมม้ากมาย “แอปเป้ิล แคชเมียร”์ 
ระหว่างเสน้ทางไปเมืองท่องเทีย่วกอ้งโลกอย่างพาฮาลแกม กุลมารค์และโซนามารค์ ซ ึง่ทัง้ 3 เมือง ต่างถูก
ใชเ้ป็นสถานทีถ่ ่ายท าภาพยนตรแ์ละสารคดมีาแลว้นับไม่ถว้น ไม่ว ่าจะเป็นในส่วนของอนิเดยีเอง หรอื
ต่างประเทศก็ตามเสน้ทางนีจ้ะมีสวนแอปเป้ิลและสวนผลไมเ้ยอะมาก และจะไดเ้ห็นและไดส้มัผสัตน้วอลนัท



 

ตน้ใหญ่ทีม่ีอยู่ท ั่วไปทัง้ในจุดทีร่ถวิง่ผ่านและจุดทีพ่วกเราลงไปเทีย่วชม ระหว่างทางแวะชม รา้นผลไม้
แหง้ อลัมอนด ์พทิตาชโิอ และถั่วอืน่ๆชาวแคชเมียร ์ท าอาชพีเกษตรกรรม ปลูกขา้ว ปศุสตัวแ์ละท าสวน
ผลไม ้โดยเฉพาะแอปเป้ิล มีคุณภาพไดร้บัการยอมรบัว่าแอปเป้ิลจากแคชเมียรอ์รอ่ยทีสุ่ดในอนิเดยี 

จากนั้น เดนิทางต่อไป เมอืงศรนีาคา หรอื 
ศรนีคร ถอืเป็นหลวงในช่วงฤดู
รอ้นของ แคชเมยีร ์ซึง่ตัง้ในหุบเขา
แคชเมียร ์จนเป็นทีก่ล่าวขวญัว่าเป็น
ดนิแดนแห่งทะเลสาบ สายน ้า สวน
ดอกไม ้และงานฝีมือ ศิลปะทีผ่ลติจาก
ไม ้ฉะน้ันวถิชีวีติของผูค้นในทะเลสาบ
ดาลเป็นชวีติทีอ่ยู่คู่กบัสายน า้อนัเงียบ
สงบ มีเรอืเป็นพาหนะส าคญัในการ
เดนิทางไปมาในทะเลอนักวา้งใหญ่ 
แต่งแตม้ความงดงามแบบวถิชีวีติแบบ
บา้นๆ ของผูค้นดัง้เดมิทีน่ี่ ทึง่กบัสสีนั
ของสวนผกัลอยน า้ พรอ้มตลาดน า้ยามเชา้ทีส่รา้งชวีติชวีาใหก้บัผูม้าเยอืนปัจจุบนัชาว ศรนีาคาเกอืบรอ้ยละ 
98 % นับถอืศาสนาอิสลาม… 

ค า่       บรกิารอาหารเย็น ณ โรงแรมบา้นเรอื...อสิระหลงัอาหาร สนุกสนานกบัการชอ้ปป้ิงสิน้คา้เพือ้นเมอืง ที่
จะมพี่อคา้ชาวแคชเมยีรพ์ายเรอืมาขายใหถ้งึทีเ่ลย อาท ิผา้พาศมน่ิา,เปเปอรม์าเช,่สรอ้ยคอ,ก าไร,และเคร ือ่งเงนิ
ตา่งๆ มากมาย ...ใหท้กุทา่นใชค้วามสามารถพเิศษใหเ้ต็มทีก่นัเลยคะ่    

 ทีพ่กัโรงแรมเรอื DELUXE HOUSE BOAT อสิระพกัผ่อนตามอธัยาศยั 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

วนัที-่4 วนัจนัทรท์ี ่13 เมษายน 2563  
ศรนีาคา - หุบเขากุลมารค์ - ศรนีาคา 

B L D 

07.00 น.  บรกิารอาหารเชา้ ณ โรงแรมเรอื 
08.00 น. ออกเดนิทางสู่ กุลมารค์ (Gulmarg) ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 2.30 -3 ชัว่โมง  
 “กุลมารค์” (Gulmarg) ทุ่งหญา้ดอกไมแ้ละลานหมิะแห่งแคชเมยีร ์เป็นภเูขาทีส่วยงามทีส่ดุแห่งหน่ึง

ใน แคชเมยีร ์เดมิเรยีกเการมิารค์ ตัง้โดยสลุต่าน ยซูปุชาร ์ในศตวรรษที ่16 เน่ืองจากทีน่ี่เป็นทุง่หญา้ทีเ่ต็มไป
ดว้ยดอกไมป่้าตามฤดูกาล และในปัจจุบนัยงัเป็นสถานทีต่ ัง้ของสนามกอลฟ์ 18 หลุมทีสู่งทีสุ่ดในโลก (3,000 
เมตรจากระดบัน า้ทะเล) และมสีถานทีเ่ลน่สกใีนฤดูหนาวดว้ย ตลอดเสน้ทางสูก่ลุมารค์จะผ่านทุง่นาขา้ว หมู่บา้น
ชาวพืน้เมอืง ฝูงแกะตามภเูขา และเทอืกเขาหมิะสลบัซบัซอ้นสวยงาม ชาวแคชเมียรก์ล่าวขานว่าทุ่งหญา้แห่ง
ดอกไม ้เป็นเสน้ทางทีมุ่่งสู ่ชายแดนปากสีถาน กุลมารค์เป็นแหล่งท่องเทีย่วในฤดูหนาว มีระดบัความสูง 
2,730 เมตร จากระดบัน ้าทะเล   ในชว่งฤดูรอ้นทีน่ี่จะเป็นทีต่ ัง้ของสนามกอลฟ์ทีสู่งทีสุ่ดในโลก โดยรอบ
ท่านจะไดพ้บเห็นกระท่อมรูปทรงแบบในเทพนิยาย และมีป่าสนเป็นฉากหลงั  ทีน่ี่ยงัสถานเป็นทีถ่่ายท า
ภาพยนตรอ์กีดว้ย…… 

น าท่านขึน้เคเบลิคารเ์ฟส 1 (กระเชา้ลอยฟ้าหรอืกอนโดลา ราคารวมในทวัรเ์ฟส 1)  ไปจนถงึ ยอดเขากุล
มารค์ “Gulmarg Hill”  ระหว่างทางขึน้สู่ยอดเขากุลมารค์ ท่านจะพบเห็นหมู่บา้นยปิซ  ีซ ึง่จะ

อพยพไปอยู่ทีเ่มืองจมัมูในชว่งฤดูหนาว และจะกลบัมาอยู่อาศยัในชว่งฤดูรอ้น ยอดเขากุลมารค์ภูเขาซึง่เป็น
ส่วนหน่ึงของเทอืกเขาหิมาลยัทีป่กคลุมดว้ยหิมะสวยงามในทุกทศิทาง ถา้หากฟ้าเป็นใจไม่มีหมอกจดัท่าน
ไดถ้่ายรูปกบัทวิทศันภ์ูเขา รวมถงึยอดเขา K2 ทีสู่งเป็นอนัดบัสองรองจากยอดเขาเอเวอรเ์รส ****กระเชา้ 
Gondola มีสองสถานีดว้ยกนั เวลาซือ้ตั๋วจะมีเฟส 1 และเฟส 2 เฟส รายการทวัรร์วมไปเพสที1่ เท่านั้น 
เมือ่ถงึ....บนยอดเขากุลมารค์.... อสิระใหท่้านถ่ายรูปกบัทวิทศันห์รอื สนุกสนานกบักจิกรรมน่ังเลือ่น
หมิะหรอืสกไีดร้ะหว่างฤดูใบไมผ้ล ิม.ีค.-เม.ย. ตามอธัยาศยัและในฐานเป็นสถานทีท่ีเ่ล่นสกซี ึง่มีเพียงไม่กีแ่ห่ง
ในอนิเดยี นักท่องเทีย่วจงึนิยมมาเทีย่วกนัในชว่งฤดูหนาว…หากท่านประสงคจ์ะขึน้ไปเฟสที ่2 กรุณาแจง้



 

หวัหนา้ทวัรก์ ่อนซือ้ตั๋วจากขา้งล่างขึน้ไปเพื ่อความสะดวกและจ่ายเพิ ่มใหเ้จา้หนา้ทีต่ ั๋วราคาไป-กลบั
ประมาณ 950-1000 รูปี เฟส 2 คอืจาก Kungdoor ถงึยอด Aparwath 

กจิกรรมแนะน า : สโนวโ์มบลิ (มคีนขบั) ใชเ้วลาประมาณ 20-30 นาท ีราคาประมาณ 1,500-3,000 รปีู/ ตอ่คน 
  นั่งสเลส (มคีนลาก) ใชเ้วลาประมาณ 20-30 นาท ีราคาประมาณ500-800 รปีู /ต่อคน 
  สกหีมิะ(ถา่ยรปู) ใชเ้วลาประมาณ 10-20 นาท ีราคาประมาณ300-500 รปีู /ต่อคน 

****กรุณาสอบถามรายละเอยีดและราคาจากหวัหน้าทวัรห์รอืไกดท์อ้งถิน่ของท่านอกีคร ัง้*** 
เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวนั  ณ โรงแรม 
บ่าย เดนิทางกลบัสู่ศรนีาคาเสน้ทางเดมิ... น าท่านล่องเรอืสคิารา ณ ทะเลสาบดาล Dal (เรอืพายแบบ

แคชเมยีร)์ ชมความงดงามทะเลสาบ ใหท้า่นไดช้ ืน่ชมทศันียภาพของเทอืกเขาหมิะทีล่อ้มรอบ ชมวถิชีวีติ
ชาวบา้นรมิน า้ (ใชเ้วลาในการลอ่งเรอืประมาณ 1 ชม.) รอบทะเลสาบ นกนานาชนิด พชืดอกไมน้ า้ ทะเลสาบใส
สวยงาม  ...ศรนีาคาเป็นเมอืงเล็กๆ ทีน่ี่เป็นเมอืงตากอากาศของเศรษฐอีนิเดยีมสีถาปัตยกรรมโบราณทีย่งัคง
ความอลงัการใหด้ ูและทีเ่ป็นหวัใจของศรนีาคาเลยคอืทะเลสาบ Dal ดงัน้ันใครทีม่าทีน่ี่ ถา้ไม่ลองลอ่งเรอืลอ่ง
ทะเลสาบดน่ีูถอืวา่ยงัมาไม่ถงึ...ในทะเลสาบยงัมตีลาดน า้ คอืเป็นเพงิหรอืกระตอ๊บปลกูอยูก่ลางน า้ ขายพวก
อาหารและของทีร่ะลกึ 

 
พาท่านแวะชม"ของฝากจากแคชเมยีร ์" ผา้คลุมไหล่แคชเมยีร ์หรอืผา้พนัคอแคชเมยีร  ์Queen of Pashmina 

มีความอ่อนนุ่ม และอุ่นสบายระดบัพรเีมียม ไดแ้ก่ “แคชเมียร ์แพชมิน่า” (Kashmir Pashmina) ถอืเป็นผา้
แคชเมียรท์ี่มีประวตัิความเป็นมาเก่าแก่ยาวนานกว่า3,000ปีโดยสมยัโบราณมีแต่พระราชวงศช์ ัน้สูง ผูน้ า
ระดบัประเทศเท่าน้ันทีจ่ะมีสทิธใิชแ้ละครอบครองผา้ทอสุดหรูนี ้แมแ้ต่พระนางมาร ีองัตวัเนตต ์แห่งฝร ัง่เศส ก็
โปรดปราน“ผา้แคชเมียร ์แพชมิน่า” เป็นพิเศษ ขณะที่พระเจา้นโปเลยีน กษตัรยิผ์ูเ้กรยีงไกรแห่งฝร ัง่เศส ยงั
ก านัลพระนางโจเซฟฟีน มเหสสีุดรกั ดว้ยผา้ทอไฮคลาสจากแควน้แคชเมยีรใ์นการเลอืกซือ้ผา้คลุมไหล่พชัมี
น าซึ่ ง ปั จ จุ บันมี หล ากหลา ย
รูปแบบหลายราคาตัง้แต่ไม่กีร่อ้ย
ไปจนถงึราคาเป็นหมืน่เป็นแสน....
จากประสบการณส์่วนตวัคิดว่า 
ถา้ใหด้ีราคาตกเป็นเงินไทยไม่
ควรต ่ากว่า 3 พนัถงึจะไดพ้ชัมนีา
คุณภาพ.. แต่ก็ใช่ว่าแบบที่เป็น
เนือ้ผา้ผสมจะมรีาคาถกูกวา่เสมอ



 

ไปเพราะขึน้อยู่กบัรายละเอยีดถา้ปักลายทัง้ผนืราคาก็คงพุ่งตามค่าฝีมอืเชน่กนั.....สนุกสนานกลางทะเลสาบ
เลอืกซือ้สนิคา้พืน้เมอืงของชาวแคชเมยีรท์ีน่ าของมาขายใหท้่านไดเ้ลอืกซือ้ในราคาตามความสามารถ
.....ไดเ้วลาสมควรกลบัทีพ่กั  

เย็น บรกิารอาหารเย็น ณ โรงแรม อสิระพกัผ่อนตามอธัยาศยั 
ทีพ่กัโรงแรม VIVANTA DAL VIEW หรอืเทยีบเท่า 

วนัที-่5 วนัองัคาร ที ่14 เมษายน 2563  
ศรนีาคา - โซนามารค์ - ศรนีาคา 

B L D 

07.00 น. บรกิารอาหารเชา้ ณ โรงแรม  
08.00 น.   น าท่านเดนิทางสู่ โซนามารค์ (Sonamarg) (ประมาณ 3 ช ัว่โมง) เป็นแหล่งท่องเทีย่วอนัมวีวิทวิทศันอ์นั

สวยงาม อยู่บนเสน้ทางระหว่างเมืองศรนีาคากบัเมืองเลห ์หุบเขาโซนามารก์นีม้ีธารน ้าแข็งสขีาวบรสิุทธิท์ีป่ก
คลมุอยูต่ามลาดไหลเ่ขา อกีทัง้เทอืกเขาหมิะทีส่ะทอ้นแสงแดดเป็นประกายสทีอง จงึเป็นทีม่าของชือ่ โซนามารค์ 
มเีทอืกเขาหมิาลยัเป็นฉากหลงั ทีเ่รยีกขานตามทอ้งถิน่วา่ ทาจวิาส ภูเขาซึง่ปกคลมุไปดว้ยหมิะตลอดปี มแีม่น ้า
สนิธ ุลดเลีย้วผ่านหุบเขาในอกีฟากของ ถนน “โซนามารค์” เป็นสถานีเร ิม่ตน้ทีจ่ะมุ่งหนา้ไปยงัลาดคัห ์หรอืเป็น
รูจ้กักนัดใีนชือ่ว่า “ประตสูู่ลาดคัห”์ เสน้ทางนีจ้ะเป็นเสน้ทางทีม่ทีวิทศันส์วยงาม ตลอดเสน้ทางจงึเป็นเสน้ทางที่
ใหข้บัรถไปถา่ยรปูไป...เลยทเีดยีว 

ถงึหุบเขาโซนามาร ์อสิระใหท่้านไดท้ ากจิกรรม ต่างๆหรอื เดนิชมกราเซยีหรอืธารน ้าแข็งโซนามารค์ ทา่มกลาง
ภูเขาหมิะ ชมววิทีก่วา้งไกลชนิดกลอ้งเก็บไม่หมด สมัผสัอากาศสบายๆ ชมววิภูเขาทีป่กคลุมดว้ยหมิะและสอง
ฟากฝ่ังถนนทีเ่ต็มไปดว้ยธารน ้าแข็ง ถนนบางชว่งตอ้งตดัผ่านชอ่งน ้าแข็งขนาดใหญ ่ทีน่ี่จะมกีจิกรรมแบบแคช
เมยีรใ์หท้า่นไดล้องหาประสบการณ.์..จนถงึเวลานัดหมาย 

กจิกรรมแนะน า : ขีม่า้ (มคีนจงู) ใชเ้วลาประมาณ 30 นาท-ี1ชม. ราคาประมาณ 700-1,500 รปีู/ ตอ่คน 
  นั่งสเลส (มคีนลาก) ใชเ้วลาประมาณ 30 นาท ีราคาประมาณ500-800 รปีู /ต่อคน 

****โปรดสอบถามรายละเอยีดและราคาจากหวัหน้าทวัรห์รอืไกดท์อ้งถิน่ของท่านอกีคร ัง้*** 

เทีย่ง  บรกิารอาหารกลางวนั ณ หอ้งอาหารของโรงแรม   ณ หุบเขาโซนามารค์ 
บ่าย สมควรแกเ่วลาน าทา่นเดนิทางกลบัเมอืงศรนีาคา น าท่านเดนิทางไป ชมสวนโมกุล (Mughal Gardens) 

สวนโมกุล แบ่งออกเป็น 3 ส่วน ตามแบบ ชาวเปอรเ์ซยี คอื ล าธาร สระน ้า และ แปลงดอกไมน้านาพนัธุห์ลาย
หลายส ีสวยงาม  แลว้ยงัม ีลานน ้าพุ ทีท่อดยาว จาก ทีต่ ่า ขึน้ที ่สูง หนัหนา้สู่ทะเลสาบ ดาล  สวนสวรรคแ์ห่ง
ดอกไม ้ชว่งเดอืนมนีาคมถงึเมษายน ดอกไมเ้มอืงหนาวออกดอกชชูอ่อย่างสวยงาม สวนโมกุล ไดแ้บ่งออกเป็น



 

ส่วนๆ 3 ส่วน ซึง่ภายในสวนมกีารประดบัตกแต่งในแบบสไตลส์วนเปอรเ์ซยี ซ ึง่ประกอบไปดว้ย สระน ้า ล าธาร
และแปลงไมด้อก  

  ชม สวนชาลิมาร  ์(Shalimar Garden) เป็นสวนดอกไมท้ี่สรา้งขึน้สมัยราชวงศโ์มกุล ก่อสรา้งโดย
จกัรพรรด ิJEHANGIR เพือ่ภรรยา Nur Jehan และเมอืงศรนีาคา แคชเมยีร ์เป็นทีม่ชี ือ่เสยีงในการจดัสวนตาม
แบบสมยัของราชวงศโ์มกุล เน่ืองจากภูมอิากาศเย็นเหมาะสมในการเจรญิเตบิโตของตน้ไม ้ดอกไมเ้มอืงหนาว 
จงึกลายเป็นทีป่ระทบัพกัผ่อนของกษตัรยิร์าชวงศโ์มกลุในอดตี 

 ชมสวนนิชาท Nishat Bagh อายุประมาณ 400 ปี เ ป็นสวนสไตลโ์มกุล แบบเปอรเ์ซ ีย ซ ึ่ง
ประกอบดว้ยน ้าพุเป็นแนวยาว เช ือ่มต่อระหว่างอาคาร ไหลลงมาจากภูเขา และทอดยาวลงสู่ทะเลสาบ
ดาล มีทัง้หมด 12 ช ัน้ มีสวนหย่อมประกอบทัง้สองขา้งของน ้าพุ ซ ึง่พบเห็นไดใ้นหลายๆทีใ่นอนิเดยี 
อย่างเชน่ ทชัมาฮาล  มตีน้เมเปิลอายุกว่าสีร่อ้ย ปี ตน้ปอปลาร ์ตน้ทวิลปิ และดอกไมน้านาชนิดตามฤดูกาล 
ตัง้อยูร่มิทะเลสาบดาล มภีเูขา Zabarwan ทีน่ี่เงยีบสงบและรม่เย็นมาก อากาศก็ก าลงัสบาย หากขึน้ไปอยู่
ช ัน้บนตรงเนินเขา ก็สามารถมองเห็นววิของทะเลสาบไดอ้ย่างสวยงาม 

 
เย็น บรกิารอาหารเย็น ณ โรงแรม อสิระพกัผ่อนตามอธัยาศยั 

ทีพ่กัโรงแรม VIVANTA DAL VIEW หรอืเทยีบเท่า  
 
วนัที-่6 วนัพุธ ที ่15 เมษายน 2563  

แคชเมยีร ์ศรนีาคา - เดลล ี 
B L D 

07.30 น. บรกิารอาหารเชา้ ณ โรงแรม  
08.30 น. น าท่านเดนิทาง สูส่นามบนิศรนีาคา เพือ่บนิกลบัเดลล ี
อาหารกลางวนั บรกิารอาหารกลางวนั แบบกล่อง เพือ่ความสะดวกในการเชคอนิ     
12.25 น. เหนิฟ้าสู่ เมอืงเดลล ี(New Delhi) โดยสายการบนิแอร ์อนิเดยี   เทีย่วบนิที ่AI822 
14.00 น. ถงึ เมอืงเดลล ี(New Delhi) ตรวจรบัสมัภาระเรยีบรอ้ยน าท่านชมเมอืง เดล ีหรอืในชือ่ทอ้งถิน่ว่า ดลิล ี

ช ือ่เต็มคอื National Capital Territory of Delhi เป็นมหานครทีม่ขีนาดใหญท่ีส่ดุของอนิเดยีและมปีระชากร
มากเป็นอนัดบัสองของประเทศ ครอบคลุมพืน้ที ่เดลเีก่า และเดลใีหม่ ซ ึง่เป็นเมืองหลวงปัจจุบนัของอนิเดยี
 ผ่านชม India Gate หรือประตูเมืองอินเดีย  เป็นสิ่งก่อสรา้งมีลกัษณะคล้ายคลึง L’ Arc de 
Triomphe ของ ฝร ัง่เศส มีความมุ่งหมายใหเ้ป็นอนุสรณ์แก่ทหารที่พลีชีวิตในสงครามคร ัง้
ส าคญัๆ ของอนิเดยี ทีพ่ลชีวีติในสงครามชายแดนดา้นตะวนัตกเฉียงเหนือ และสงครามอฟักาน
คร ัง้ที ่3 และรวมทัง้ทหารอนิเดยี ทีเ่สยีชวีติในสงครามโลก คร ัง้ที ่1  



 

 ผ่านชมราษฎรป์ตภิวนั (Rashtrapati Bhavan) หรอืท าเนียบประธานาธบิดขีองอนิเดยี  เดมิเคยใช ้
เป็นวงัของอุปราชองักฤษในสมยัอาณานิคม มีหอ้งถงึ 340 หอ้ง เป็นสถาปัตยกรรมผสมระหว่างตะวนัตกกบั
ศลิปะโมกลุ ทีป่ระกอบพธิสี าคญัๆของทางการ  

จากนัน้  น าท่านชอ้ปป้ิงของทีร่ะลกึที ่ตลาดจนัปาท (Janpath Market) ตลาดชือ่ดงักลางกรุงนิวเดล ี
“ตลาดจนัปาท” ตลาดยอดฮติอายุกวา่ 80 ปี แหลง่รวมนักท่องเทีย่วนักชอ๊ปป้ิงกลางกรงุนิวเดล ี

 มีสนิคา้ตัง้แต่เสือ้ผา้ปัก งานหตัถกรรมไม ้
โ ค ม ไ ฟ  ท อ ง เ ห ลื อ ง  ผ ้า ปั ก ลู ก ปั ด 
เคร ือ่งประดบัท ามอื กระเป๋าแฟช ัน่ทัง้หลาย 
รองเทา้ปลายแหลมดา้นหนา้ รองเทา้สไตล ์
อนิเดีย(Jootis) ส่าหร ีผา้ปูทีน่อน ปลอก
หมอน สีสนัแสบตา และอื่นๆอีกมากมาย 
สวรรคข์องนักชอ้ปอย่างแทจ้รงิ.... แตร่าคา
ไม่สวรรค ์....เพราะฉะน้ันผูใ้ดมีวทิยายุทธ ์
ในการต่อของ ออกเดินทางสู่ยุทธภพมา
ประลองกนัไดท้ีน่ี่ 

19.00 น. บรกิารอาหารบรกิารอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร  
20.00 น. หลงัจากน้ันน าท่านเดนิทางสูส่นามบนิเดลลเีพือ่เดนิทางกลบักรงุเทพฯ 
23.30 น.  ออกเดนิทางสู ่กรุงเทพ ฯ โดยสายการไทย  เทีย่วบนิที ่   TG 316   
วนัที-่7 วนัพุธ ที ่16 เมษายน 2563  

กรุงเทพฯ 
- - - 

05.25 น.        เดนิทางถงึ...ท่าอากาศสุวรรณภูม ิโดยสวสัดภิาพ…….. 

 

 

 

 

 
หมายเหต ุ:  
1.เวลาทีป่รากฏในโปรแกรมกบัการปฏบิตัจิรงิอาจแตกต่างกนัเล็กนอ้ย ขอใหท้่านรบัทราบค าแนะน าการเปลีย่นแปลงการนัด 
หมายเวลาในการท ากจิกรรมอกีคร ัง้จากหวัหนา้ทวัร ์ 
2.บรษิัทอาจท าการเปลี่ยนแปลงรายการ ไดต้ามความจ าเป็นและเหมาะสม แต่จะยึดผลประโยชนข์องลูกคา้เป็นส าคญั ทัง้นี ้
ขึน้อยู่กบัสภาวะของสายการบนิ โรงแรมทีพ่กั ภูมอิากาศ ภยัธรรมชาต ิการนัดหยดุงานฯลฯ ตลอดจนสภาวะทาง เศรษฐกจิและ
สถานการณท์างการเมอืงภายใน อนัเป็นสาเหตใุหต้อ้งเลือ่นการเดนิทางหรอืไม่สามารถจดัพาคณะทอ่งเทีย่วไดต้ามรายการ  

 

“ราคาทวัรส์ าหรบัลูกคา้ทีถ่อืพาสปอรต์ไทยเท่านัน้” 
***พาสปอรต์ตา่งชาตโิปรดตดิตอ่เรา***** Apec Card ใชไ้ม่ไดท้ีป่ระเทศอนิเดยี** 

ราคาทวัรข์า้งตน้ยงัไม่ทปิคนขบัรถและไกดท์อ้งถิน่ รวมตลอดการเดนิทาง รวม 45 
USD หรอื 1500 บาท ตอ่ลูกคา้ 1 ท่าน ตลอดการเดนิทาง 



 

 
 
 
อตัราคา่บรกิาร  (โปรแกรม LUXURY KASHMIR 7 วนั 5 คนื) 
ต ัว๋เคร ือ่งบนิเป็นราคากรุป๊ไป-กลบั ตามวนัและเวลาทีก่ าหนดในรายการเท่านัน้  
 
ก าหนดวนัเดนิทาง 

อตัราคา่บรกิารหมายเหตุ:  ผูใ้หญ ่(12 ปี ขึน้ไป) 
เดนิทางต ัง้แต ่20 ท่านขึน้ไป 

ผูใ้หญพ่กั 2 ท่าน (พกัหอ้งละ 2-

3 ท่าน) 
พกัเดีย่วเพิม่ 

 

10-16 เมษายน 2563 
12-18 เมษายน 2563 
13-19 เมษายน 2563 

 

39,900.- 8,500.- 

ผูใ้หญ ่(12 ปี ขึน้ไป) เน่ืองจากเป็นราคาตั๋วกรุป๊หรอืเป็นราคาพเิศษ จงึไม่มรีาคาส าหรบัเด็กและเมือ่ออกตั๋วไม่สามารถคนืเงนิได ้
ทกุกรณี บรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการออกทวัรก์รณีมผีูเ้ดนิทางไม่ 20 -25  ทา่น  
การส ารองทีน่ั่ง   
1. *กรณุา ช าระเงินมดัจ า ท่านละ 20,000 บาท พรอ้มแจง้ชือ่เป็นภาษาองักฤษตามหนังสอืเดนิทาง หรอื Copy Passport 

มาทีบ่รษิทัฯ ภายใน 3 วนัหลงัการจอง.... (ทีน่ั่งจะยนืยนัเมือ่ไดร้บัเงินมดัจ าแลว้เท่านัน้)  
2. การช าระคา่ทวัรส์ว่นทีเ่หลอืทางบรษิทัฯจะเรยีกเก็บกอ่นเดนิทางไม่นอ้ยกวา่ 20 วนัท่านควรจดัเตรยีมคา่ทวัรใ์หเ้รยีบรอ้ยกอ่น

ก าหนดเน่ืองจากทางบรษิทัตอ้งส ารองคา่ใชจ้า่ยในสว่นของคา่ทีพ่กัและตั๋วเคร ือ่งบนิมฉิะน้ันจะถอืวา่ทา่นยกเลกิการเดนิทาง
โดยอตัโนมตั.ิ. 

*** ในกรณีทีท่่านโอนเงินจากตา่งจงัหวดั ไม่รวมคา่ธรรมเนียมและคา่บรกิารของธนาคาร 
หมายเหต ุ :  อน่ึงกรณุาแจง้เจา้หนา้ทีข่องบรษิทัฯ ทราบถงึการโอนเงนิของทา่น ทางโทรศพัทห์รอืทางไลน ์เพือ่สง่หลกัฐานการ
โอนเงนิของทา่นเพือ่เป็นประโยชนแ์กท่า่น 
 
 
 
 
หมายเหต ุ** บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธใินการเปลีย่นแปลงเทีย่วบนิท ัง้ไปและกลบัโดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหน้า 
ขึน้อยู่กบัสายการบนิ บรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงเพือ่ความเหมาะสมไม่ว่าจะเกดิจากความขดัขอ้ง
ของยานพาหนะหรอืมเีหตหุน่ึงเหตใุดจนท าไม่สามารถด าเนินการตามหมายก าหนดการไดต้ามโปรแกรมการ
เดนิทางเปลีย่นแปลงตามความเหมาะสมหรอืเหลีย่นแปลงรายการท่องเทีย่วบางรายการหรอืทดแทนรายการ
ท่องเทีย่วบางรายการและจ าตอ้งมจี านวนผูโ้ดยสาร15ท่านขึน้ไปจงึออกเดนิโดยทางมหีน้าทวัรไ์ทย 

**หากท่านทีจ่ะอกอต ัว๋ภายในประเทศ (เคร ือ่งบนิ รถไฟ รถทวัร)์กรุณาสอบถามทีเ่จา้หน้าทีทุ่ก
คร ัง้กอ่นท าการออกต ัว๋เน่ืองจากสายการบนิอาจมกีารหรบัเปลีย่น ไฟลท์ หรอื เวลาบนิ โดย

ไมไ่ดแ้จง้ใหท้ราบล่วงหน้า 

หลงัจากการจองทวัรแ์ละช าระเงินมดัจ าแลว้ ทางบรษิทัฯ ถอืวา่ท่านไดย้อมรบัใน
ขอ้ตกลงและเง่ือนไข ทีบ่รษิทัไดร้ะบุไวข้า้งตน้ทุกประการ 

 



 

 

 

อตัราคา่บรกิารนีร้วม 

1.1. คา่ตั๋วเคร ือ่งบนิไป-กลบั ช ัน้ประหยดัสายการบนิไทย ตามระบุในรายการ 
1.2. คา่โรงแรมทีพ่กัตามรายการทีร่ะบุ (สองทา่นตอ่หน่ึงหอ้ง) 
1.3. คา่เขา้ชมสถานทีต่า่ง ๆ ตามรายการทีร่ะบุ 
1.4. คา่อาหารและเคร ือ่งดืม่ตามรายการทีร่ะบุ 
1.5. คา่รถรบัสง่และระหวา่งน าเทีย่วตามรายการทีร่ะบุ 
1.6. คา่ประกนัอบุตัเิหตคุุม้ครองในระหวา่งการเดนิทาง คุม้ครองในวงเงนิทา่นละ 1,000,000 บาท คา่รกัษาพยาบาลกรณี

เกดิอบุตัเิหตวุงเงนิทา่นละ 500,000 บาท ตามเงือ่นไขของกรมธรรม ์
*หากทา่นสนใจซือ้ประกนัการเดนิทางส าหรบัครอบคลมุเร ือ่งสขุภาพสามารถสอบถามขอ้มูลเพิม่เตมิกบัทางเจา้หนา้ทีบ่รษิทัได*้ 
เบีย้ประกนัเร ิม่ตน้ 370 บาท [ระยะเวลา 7-8 วนั] 
ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัทีม่อีายมุากกวา่ 16 หรอืนอ้ยกวา่ 75 ปี 
[รกัษาพยาบาล 2 ลา้น, รกัษาตอ่เน่ือง 2 แสน, เสยีชวีติหรอืเสยีอวยัวะจากอบุตัเิหต ุ3 ลา้นบาท] 
ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัทีม่อีายนุอ้ยกวา่ 16 หรอืมากกวา่ 75 ปี 
[รกัษาพยาบาล 2 ลา้น, รกัษาตอ่เน่ือง 2 แสน, เสยีชวีติหรอืเสยีอวยัวะจากอบุตัเิหต ุ1.5 ลา้นบาท] 
 
อตัราคา่บรกิารนีไ้ม่รวม 

 คา่จดัท าหนังสอืเดนิทาง (PASSPORT) และคา่ท าใบอนุญาตทีก่ลบัเขา้ประเทศของคนชาวชาต ิหรอื คนตา่งดา้ว 
 ค่าใชจ้่ายอืน่ ๆ นอกเหนือจากทีร่ะบุไวใ้นรายการและค่าใชจ้่ายส่วนตวัต่าง ๆ เชน่ ค่าโทรศพัท ์ค่าซกัรดี ฯลฯ 
 ค่าธรรมเนียมน า้มนัของสายการบิน (ถา้มี) 
 คา่ท าเอกสารผูถ้อืตา่งดา้ว /คา่วซีา่ทีม่คีา่ธรรมเนียมแพงกวา่หนังสอืเดนิทางไทย 
 คา่ภาษีหกั ณ  ทีจ่า่ย 3% ภาษีมูลคา่เพิม่ 7% (กรณีออกใบก ากบัภาษี)  
 คา่น า้หนักเกนิพกิดัตามสายการบินก าหนด 20 กโิลกรมั /ค่ากจิกรรมพิเศษ ขีม่า้,ลากเลือ่น,สก ี 
 ค่าทปิรวมตลอดการเดนิทาง รวม 45 USD หรอื 1500 บาท/ต่อลูกคา้ 1 ท่าน ตลอดการเดนิทาง   
****ทปิหวัหน้าทวัรไ์ทยแลว้แต่ความพงึพอใจในบรกิารของท่าน บรษิทัฯมไิดม้ผีลประโยชน์
ใดๆทัง้สิน้ขึน้อยู่กบัการพจิารณาของท่านเพือ่เป็นก าลงัใจใหก้บัหวัหน้าทวัรท์ีบ่รกิารท่าน*** 

การยกเลกิ และการคนืเงิน 
หมายเหตุ:หลงัการจองและมกีารช าระมดัจ าทวัรแ์ละตอ้งการยกเลกิไมว่า่กรณีใดๆกต็าม 
ตอ้งช าระคา่บรกิารมดัจ า ท่านละ 10,000 บาท 
ยกเลกิชว่งเทศกาล  
ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง สงกรานต-์ปีใหม่ 60 วนั ตอ้งช าระทา่นละ 20,000 บาท  
ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง สงกรานต-์ปีใหม่ 50 วนั ตอ้งช าระทา่นละ 20,000+คา่วซีา่ (ถา้ม)ี  
ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง สงกรานต-์ปีใหม่ 40 วนั 01-29 วนั ช าระ 100% ของราคาทวัร ์
 

เง่ือนไขการบรกิาร 

1) บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะเปลีย่นแปลงรายละเอยีดบางประการในทวัรนี์ ้เมือ่เกดิเหตสุดุวสิยัจนไม่อาจแกไ้ขได ้



 

2) บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิไ์ม่รบัผดิชอบคา่เสยีหายในเหตกุารณท์ีเ่กดิจากสายการบนิ ภยัธรรมชาต ิและอืน่ๆทีอ่ยู่
นอกเหนือการควบคมุของทางบรษิทัฯหรอืคา่ใชจ้า่ยเพิม่เตมิทีเ่กดิขึน้ทางตรงหรอืทางออ้ม เชน่ การเจ็บป่วย, การ
ถูกทารา้ย, การสญูหาย, ความลา่ชา้ หรอืจากอุบตัเิหตตุา่งๆ 

3) หากท่านยกเลกิก่อนรายการท่องเทีย่วจะสิน้สดุลง ทางบรษิทัฯ จะถอืวา่ท่านสละสทิธิแ์ละจะไม่รบัผดิชอบคา่บรกิาร
ทีท่่านไดช้ าระไวแ้ลว้ไม่วา่กรณีใดๆ ทัง้สิน้ 

4) บรษิทัฯ จะไม่รบัผดิชอบต่อการหา้มออกนอกประเทศ หรอื หา้มเขา้ประเทศ อนัเน่ืองมาจากมสีิง่ผดิกฎหมาย หรอื
เอกสารเดนิทางไม่ถูกตอ้ง หรอื การถูกปฏเิสธในกรณีอืน่ๆ 

5) รายการนีเ้ป็นเพยีงขอ้เสนอทีต่อ้งไดร้บัการยนืยนัจากบรษิทัฯ อกีคร ัง้หน่ึง หลงัจากไดส้ารองทีน่ั่งบนเคร ือ่ง และ
โรงแรมทีพ่กัในตา่งประเทศเป็นทีเ่รยีบรอ้ย แตอ่ย่างไรก็ตามรายการนีอ้าจเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม 

6) ราคานีค้ดิตามราคาตั๋วเคร ือ่งบนิในปัจจุบนั หากราคาตั๋วเคร ือ่งบนิปรบัสงูขึน้ บรษิทัฯ สงวนสทิธิท์ีจ่ะปรบัราคาตั๋ว
เคร ือ่งบนิตามสถานการณด์งักล่าว 

7) กรณีเกดิความผดิพลาดจากตวัแทน หรอื หน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง จนมกีารยกเลกิ ลา่ชา้ เปลีย่นแปลง การบรกิาร
จากสายการบนิบรษิทัฯขนสง่ หรอื หน่วยงานทีใ่หบ้รกิาร บรษิทัฯจะดาเนินโดยสดุความสามารถทีจ่ะจดับรกิาร
ทวัรอ์ืน่ทดแทนให ้แต่จะไม่คนืเงนิใหส้าหรบัคา่บรกิารน้ันๆ 

8) มคัคเุทศก ์พนักงาน และตวัแทนของบรษิทัฯ ไม่มสีทิธิใ์นการใหค้ าสญัญาใดๆ ทัง้สิน้แทนบรษิทัฯ นอกจากมี
เอกสารลงนามโดยผูม้อีานาจของบรษิทัฯ ก ากบัเท่าน้ัน 

9) หากไม่สามารถไปเทีย่วในสถานทีท่ีร่ะบุในโปรแกรมได ้อนัเน่ืองมาจากธรรมชาต ิความล่าชา้ และความผดิพลาด
จากทางสายการบนิ จะไม่มกีารคนืเงนิใดๆทัง้สิน้ แต่ทัง้นีท้างบรษิทัฯจะจดัหารายการเทีย่วสถานทีอ่ืน่ๆมาให ้โดย
ขอสงวนสทิธิก์ารจดัหานีโ้ดยไม่แจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ 

10) เมือ่ท่านออกเดนิทางไปกบัคณะแลว้ ท่านงดการใชบ้รกิารรายการใดรายการหน่ึง หรอืไม่เดนิทางพรอ้มคณะถอื
วา่ท่านสละสทิธิ ์ไม่อาจเรยีกรอ้งคา่บรกิาร และเงนิมดัจ าคนื ไม่ว่ากรณีใดๆ ทัง้สิน้ 

11)  ในกรณีทีล่กูคา้ตอ้งออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรณุาตดิตอ่เจา้หนา้ทีข่องบรษิทัฯ กอ่นทุกคร ัง้ มเิชน่น้ันทาง
บรษิทัฯ จะไม่รบัผดิชอบค่าใชจ้า่ยใดๆ ทัง้สิน้ 

12) กรณีเจ็บป่วยจนไม่สามารถเดนิทางไดซ้ ึง่จะตอ้งมใีบรบัรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรบัรองบรษิทัฯจะพจิารณาเลือ่น
การเดนิทางของท่านไปยงัคณะตอ่ไปแตท่ัง้นีท้่านจะตอ้งเสยีคา่ใชจ้า่ยทีไ่ม่สามารถเรยีกคนืได ้เชน่ค่าตั๋วเคร ือ่งบนิ
คา่หอ้ง คา่ธรรมเนียมวซีา่ตามทีส่ถานทูตฯ เรยีกเก็บ และค่าใชจ้่ายอืน่ๆทีเ่กดิขึน้ตามจรงิ ในกรณีทีไ่ม่สามารถ
เดนิทางได ้

13) กรณียืน่วซีา่แลว้ไม่ไดร้บัการอนุมตัวิซีา่จากทางสถานทูต (วซีา่ไม่ผ่าน) และท่านไดช้ าระค่าทวัรห์รอืมดัจ ามาแลว้ 
ทางบรษิทัฯ คนืคา่ทวัรห์รอืมดัจ าให ้แตท่างบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการหกัคา่บรกิารยืน่วซีา่, คา่วซีา่ และคา่ใชจ้า่ย
บางส่วนทีเ่กดิขึน้จรงิเป็นกรณีไป (อาท ิกรณีออกตั๋วเคร ือ่งบนิไปแลว้ หรอืไดช้ าระค่าบรกิารในสว่นของทางเมอืง
นอกเชน่ โรงแรมฯลฯไปแลว้)ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการหกัเก็บคา่ใชจ้า่ยจรงิทีเ่กดิขึน้แลว้กบัท่านเป็นกรณีไป 

14) กรณีวซีา่ผ่านแลว้ แจง้ยกเลกิกอ่นหรอืหลงัออกตั๋วโดยสาร บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการ ไม่คนืค่าทวัรท์ ัง้หมด 
15) กรณีวซีา่ผ่านแลว้ แตก่รุป๊ออกเดนิทางไม่ได ้เน่ืองจากผูเ้ดนิทางท่านอืน่ในกลุ่มโดนปฏเิสธวซีา่ หรอืไม่ว่าดว้ย

สาเหตใุดๆก็ตาม ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการหกัเก็บคา่ใชจ้า่ยจรงิทีเ่กดิขึน้แลว้กบัท่านเป็นกรณีไป 
16) กรณีผูเ้ดนิทางไม่สามารถเขา้-ออกเมอืงได ้เน่ืองจากเอกสารปลอมหรอืการหา้มของเจา้หนา้ทีไ่ม่วา่เหตุผลใดๆ ก็

ตามทางบรษิทัของสงวนสทิธิใ์นการ ไม่คนืค่าทวัรท์ ัง้หมด 
17) ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิร์าคานีเ้ฉพาะนักท่องเทีย่วชาวไทยและท่องเทีย่วเป็นหมู่คณะแบบ Join Tour เท่าน้ัน 

กรณีตอ้งการตดักรุป๊เหมาโปรดสอบถามทางบรษิทัอกีคร ัง้ หากเป็นนกัท่องเทีย่วชาวต่างชาต ิหรอื 
พระสงฆ ์โปรดสอบถามทางบรษิทัอกีคร ัง้ 

18) ในกรณีทีล่กูคา้ตอ้งออกตั๋วโดยสารภายในประเทศกรณุาตดิตอ่เจา้หนา้ทีข่องบรษิทัฯกอ่นทุกคร ัง้มเีชน่น้ันทาง
บรษิทัฯจะ ไม่รบัผดิชอบค่าใชจ้า่ยใดๆทัง้สิน้ 



 

19) หากมกีารยกเลกิการจองทวัรห์ลงัไดท้ าการยืน่วซีา่เรยีบรอ้ยแลว้บรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการน าเลม่พาสปอรต์ไป
ยกเลกิวซีา่ในทุกกรณีไม่วา่คา่ใชจ้า่ยในการยืน่วซีา่จะรวมหรอืแยกจากรายการทวัรก็์ตาม 

20) กรณีทีค่ณะไม่ครบจานวน 10 ทา่นทางบรษิทัฯสงวนสทิธิใ์นการงดออกเดนิทางโดยทางบรษิทัฯ จะแจง้ใหท้า่นทราบ
ลว่งหนา้อยา่งนอ้ย 7 วนักอ่นการเดนิทาง 

21) เมือ่ทา่นทาการซือ้โปรแกรมทวัร ์ทางบรษิทัฯ จะถอืวา่ทา่นรบัทราบและยอมรบัเงือ่นไขของหมายเหตทุกุขอ้แลว้ 
 

เอกสารในการยืน่วซีา่ท่องเทีย่วอนิเดยีแบบออนไลนไ์ม่ตอ้งมาแสดงตวั 

 รูปถา่ยส ี(ถ่ายมาไม่เกนิ 3 เดอืน ขนาด 2×2 นิว้) 1  รปู พืน้หลงัสขีาว 
 ส าเนาหนังสอืเดนิทางมอีายุมากกวา่ 6 เดอืน   
 ส าเนาบตัรประชาชน 1 ชดุ 
 ส าเนาทะเบยีนบา้น 1 ชดุ 
 ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน 2 ชดุ ถา้เป็นเด็กอายุต า่กวา่ 15 ปี ใชส้ าเนาสูตบิตัรและบตัรประชาชน 
 ส าเนาหน้าวซีา่ทีเ่คยเดนิทางไปประเทศอนิเดยี 1 ชดุ (หากม)ี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เทีย่ว “แคชเมยีร์” ทั้งที 

ต้องไปกบั...ผู้รู้จริง 


