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รายการทอ่งเทีย่ว เทศกาลทวิลปิ ณ แคชเมยีร ์สงกรานต ์2566 

วนัแรก             คณะพรอ้มกนัที ่ทา่อากาศยานสวุรรณภมู ิช ัน้ 4  ประต ู3 เคาทเ์ตอร ์สายการบนิ    

SPICEJET (SG) โดยเจา้หนา้ทีข่องบรษัิทฯ คอยใหค้วามสะดวกแกท่า่น 

23.30 น.  คณะพรอ้มกันที่ ท่าอากาศยานสุวรรณภูม ิช ัน้ 4  ประตู 3 เคาทเ์ตอร ์สายการบนิ SPICEJET 

(SG) โดยเจา้หนา้ทีข่องบรษัิทฯ คอยใหค้วามสะดวกแกท่า่น 

กระเป๋าเล็กถอืตดิตวัขึน้เครือ่งบนิ 

▪ กรุณางดน าของมคีม ทุกชนิด เชน่ มดีพับ กรรไกรตัดเล็บทุกขนาด ตะไบเล็บ เป็นตน้ กรุณาใส่ใน

กระเป๋าเดนิทางใบใหญห่า้มน าตดิตัวขึน้เครือ่งบนิ 

▪ วัตถทุีเ่ป็นลักษณะของเหลว อาท ิครมี โลชัน่ น ้าหอม ยาสฟัีน เจล สเปรย ์และเหลา้เป็นตน้ จะถกูท า

การตรวจอยา่งละเอยีดอกีครัง้โดยจะอนุญาตใหไ้มเ่กนิ10ชิน้ ในบรรจภัุณฑล์ะไมเ่กนิ100 ml.  

(แนะน าใหโ้หลดของที่ไม่จ าเป็นลงใตท้อ้งเครื่อง เพราะเจา้หนา้ที่อนิเดียตรวจค่อนขา้งละเอียด เพื่อเป็นการไม่

เสยีเวลา แนะน าใหถ้อืเฉพาะกระเป๋าถอืขนาดเล็กและของมคีา่ขึน้เครือ่งเทา่นัน้) 

เวลาทีอ่นิเดยีชา้กวา่ประเทศไทย 1.30 ช ัว่โมง  

วนัที-่1 กรงุเทพฯ - เดลล ี(ประเทศอนิเดยี) 
  เดลล ี-ศรนีาคา - พาฮาลแกม 

- L D 

 
03.45 น. เหนิฟ้า สู่เมอืงเดลล ี(New Delhi) ประเทศอนิเดยี (India) โดยสายการบนิ SPICEJET 

(SG) เทีย่วบนิที ่SG 88 **หมายเหต*ุ* สายการบนิ SPICEJET ไมม่บีรกิารอาหาร 
  

06.45 น. เดนิทางถงึ ท่าอากาศยานนานาชาตอินิทริาคานธรี ์เมอืงเดลลี(New Delhi) ตามเวลาทอ้งถิน่
ผา่นพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงและตรวจรับสัมภาระออกเดนิทางเขา้สูอ่าคารผูโ้ดยสารภายในประเทศเพือ่
ตอ่เครือ่งเขา้สูเ่มอืงศรนีาคา(แคชเมยีร)์  

  เชา้บรกิารแซนวสิ หรอื ขา้วเหนยีวหมทูอด ระหวา่ง 
08.30 น. น าทา่นเช็คอนิ ณ สนามบนิภายในประเทศ เพือ่เดนิทางสูแ่คชเมยีร ์
09.50 น.  เหนิฟ้าสู ่เมอืงศรนีาคา (Srinagar) แคชเมยีร ์(Kashmir) โดยสายการบนิ SPICEJET (SG) 

เทีย่วบนิที ่SG8373 
11.20 น.  ถึงสนามบิน ท่าอากาศยานศรนีาการ ์Srinagar International Airport  เมอืงหลวงของรฐั

แคชเมยีร ์ตรวจรับสมัภาระแลว้ น าทกุทา่นออกมาพบไกดท์อ้งถิน่ทีร่อตอ้นรับอยูด่า้นนอก... 

จากนัน้  น าท่านเดนิทางโดยรถเทมโบ 17 ทีน่ ัง่ น าท่านเขา้เดินทางสู่ดินแดน “แคชเมยีร”์ ดนิแดน

สวติเซอรแ์ลนดแ์ห่งเอเชยี เมืองหลวง “ศรนีาคาร”์ Srinagar “แคชเมยีร”์ เป็นรัฐที่สามารถ

ท่องเทีย่วไดต้ลอดปี เน่ืองจากมอีากาศเย็นสบาย แมก้ระทั่งในชว่งฤดรูอ้นก็จะมอีณุหภูมโิดยเฉลีย่อยูท่ี่

ประมาณ 20 องศาเซลเซยีสเทา่นัน้ ดว้ยอากาศทีเ่ย็นสบายตลอดทัง้ปีบวกกบัธรรมชาตทิีส่วยงามในทุก

ฤดูท าใหใ้ครหลายคนทัง้ชาวอนิเดยีและนักทอ่งเทีย่วต่างก็อยากหลบรอ้นมารับลมเย็นๆ ทีน่ี่จนเมอืงศรี

นาการไ์ดร้ับการขนานนามวา่เป็นเมอืงส าหรับการพักผอ่นในชว่งฤดรูอ้นของประเทศอนิเดยี  

12.00 น.    บรกิารอาหารกลางวนั  ณ ภตัตาคาร (ศรนีาคา) 
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13.00 น. ออกเดนิทางจาก “ศรีนาคา” สู ่หมูบ่า้นพาฮาลแกม (Pahalgam)  อยูห่า่งจากศรนีาการอ์อกไป

อกี 90 กโิลเมตร ใชเ้วลาเดนิทาง 3 ชัว่โมง ระหวา่งทางแวะจอดรถถา่ยรปูกบัววิทวิทศันท์ ีง่ดงาม

สดุที ่จนหยดุกดชตัเตอรไ์มไ่ดเ้ลยทเีดยีว.. ชม ทุง่ดอกมสัตารด์ หรอืทีเ่รยีกกนัวา่ดอกน ้ามัน ซึง่

ระหวา่งเสน้ทางชาวบา้นจะปลกูกนัไวเ้ยอะมาก มองไปแบบสดุลกูหลูกูตา  

 

   “หุบเขาพาฮาลแกม” ค าว่า พาฮาลแกม หมายถงึ หมู่บา้นของคนเลี้ยงแกะ (Village of 

Shepherds) เป็นสถานที่ที่ภาพยนตร์นิยมมาถ่ายท ากันที่นี่  ไดร้ับการขนานนามว่าเป็นเหมือน 

“สวติเซอรแ์ลนด”์พาฮาลแกมหรอืหบุเขาแกะเป็นหบุเขาทีม่คีวามสงูจากระดับน ้าทะเลถงึ 2,130 เมตร มี

ภูมปิระเทศเป็นทุ่งหญา้ ป่าสน และทุ่งดอกไมท้ีม่ฉีากหลังเป็นเทอืกเขาหมิาลัย ในชว่งฤดูหนาวจะมแีต่
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หมิะปกคลุม อากาศหนาวเย็น แม่น ้าสายย่อยๆจะบรรจบรวมกันเป็น“แม่น ้าลดิดาร์”(Liddar)เป็นแม่น ้า

สายส าคัญในพาฮาลแกม ระหวา่งทาง ผา่นพบ วถิชีวีติของชาวแคชเมยีรท์ีห่ลากหลาย...ตลอดเสน้ทาง 

ทีน่ี่ คอื ดนิแดนสรวงสวรรคข์องแคชเมยีร์ นักท่องเทีย่วจากทั่วสารทศิตา่งยกยอ่งให ้ดนิแดนแห่งนี้เป็น

สถานทีท่ีส่วยทีส่ดุในโลก  
  ถงึ หุบเขาพาฮาลแกม (Pahalgam) อสิระชมเมอืง ที่นี่ คือ ดนิแดนสรวงสวรรค์ของแคชเมียร์ 

นักท่องเทีย่วจากทั่วสารทศิต่างยกย่องให  ้ดนิแดนแห่งนี้เป็นสถานทีท่ีส่วยทีสุ่ดในโลก เลอืกเดนิเลน่

ซือ้สนิคา้พืน้เมอืงไมว่า่จะเป็นผา้พชัมนี่า เปเปอรม์าเช่  ชุดพืน้เมอืง  เครือ่งประดบัฯลฯ อสิระ

ตามอธัยาศยั..จนถงึเวลานดัน าทา่นเดนิทางสูท่ ีพ่กั 

ค า่ บรกิารอาหารเย็น ณ โรงแรม 

ทีพ่กัโรงแรม HOTEL GREEN HIGHT RESORT  หรอืเทยีบเทา่  

 
วนัที-่2 พาฮาลแกม - หบุเขากุลมารค์ – ศรนีาคา B L D 

07.00 น.  บรกิารอาหารเชา้ ณ โรงแรม 

08.00 น. ออกเดนิทางสู ่กลุมารค์ (Gulmarg) ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 3 - 4 ช ัว่โมง  

 ระหวา่งแวะเทีย่วสวนแอปเป้ิลทีแ่คชเมยีร์ ชืน่ชมกับดอกแอปเป้ิลขา้งทางก่อนไป เมอืงกุลมารค์  
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 “กลุมารค์” สวสิเซอรเ์เลนดเ์อเซยี อยูบ่นตอน 

เหนือของอนิเดยี ทีไ่ดร้บัความนยิมจากนกัทอ่งเทีย่วท ัว่โลกหากถ่ายรูปมา ยังเเยกไม่ออกเลย ว่า

อนิเดยี หรอื สวสิเซอรเ์เลนด ์และยังลานสกทีีใ่หญ่ทีส่ดุในประเทศอนิเดยี ในชว่งฤดูรอ้นทีก่ลุมารด์กอ้

จะเต็มไปดว้ยทุง่ดอกไม ้ทุง่หญา้ ป้าสน และววิทวิทัศนอ์ันสวยงาม สว่นบนยอดเขาก็จะมหีมิะปกตลอดทัง้

ปีและในปัจจุบันยังเป็นสถานทีต่ัง้ของสนามกอลฟ์ 18 หลมุทีส่งูทีส่ดุในโลกอกีดว้ย 

กลางวนั   บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

บา่ย น าทา่นขึน้เคเบลิคารเ์ฟส 1 (ราคารวมกระเชา้ลอยฟ้าหรอืกอนโดลาเฟส 1)  ไปจนถงึ ยอดเขา

กุลมารค์ “Gulmarg Hill”  ไฮไลทข์องทรปิ “Gulmarg Gondola” เคเบลิคารท์ีใ่หญ่ทีสุ่ดและสงู

ทีสุ่ดในเอเชยี และใหญ่เป็นอันดับสองของโลก ชมทวิทัศน์อันงดงามของภูเขาและหุบเขาระหว่างน่ัง

กระเชา้ลอยฟ้าท่านมองลงไปดา้นล่างจะไดเ้ห็นววิของหมิะทีส่วยงาม และพบเห็นหมู่บา้นยปิซ ี และ

หมู่บา้นของคนทอ้งถิน่ ตน้สน หมิะ ทวิเขาของเทอืกเขาหมิาลัย เมือ่ถงึสถานลีงจากกระเชา้ แลว้

ท่านจะพบลานหมิะขนาดใหญ่...อสิระใหท้่าน ถ่ายภาพ หรอื สนุกสนานกบักจิกรรมน่ังเลือ่นหมิะหรอืสก ี

กบัภเูขาหมิะ สวยงามรอบทศิทาง ในบรเิวณนี้...จนถงึเวลานัดหมาย 
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รายการแนะน า...ส าหรับท่านทีต่อ้งการไปอกีจุดชมววิ เฟส 2  ทัง้นี้ ขึน้อยู่กับสภาพอากาศ ในวันนัน้ เฟสที ่K2 ไม่

เหมาะส าหรับทา่นทีม่สีขุภาพไมแ่ข็งแรง หรอืมโีรคประจ าตัวเน่ืองจากมสีภาพอากาศทีเ่บาบางกวา่ปกต ิ

จนถงึเวลานัดหมาย..จากนัน้เดนิทางกลับสูเ่มอืงศรนีาคาตามเสน้ทางเดมิ 

ถงึเมอืงศรนีาคา น าทา่นลอ่งเรอืชคิารา เป็น เรือทีใ่หเ้สมอืนการเดนิทางใน ทะเลสาบดาล เมอืงศรี
นาคาร ์และแหล่งน ้าอืน่ๆ ของศรนีาการ ์เรอืชคิารามขีนาดต่างๆ และใชเ้พือ่วัตถุประสงคห์ลายประการ 
รวมถงึการขนส่ง โดยมคีนขับพายอยู่
ดา้นหลัง เช่นเดียวกับ เรือกอนโด
ลาเวนิส และเป็นสัญลักษณ์  ทาง
วัฒนธรรมของแคชเมียร์ การน่ังชคิา
ราถอืเป็นหัวใจการท่องเทีย่วในเมือง
ศรีนาการ์ สนุกสนานเพลนิเพลินกับ
การ เลือกซือ้สนิคา้พื้นเมอืงของชาว
แคชเมียร์ที่น าของมาขายใหท้่าน 
ระหว่างล่องเรือ  และ ชมวิถีชีวิต
ชาวบา้นรมิน ้า รอบทะเลสาบสัมผัสวถิชีวีติของผูค้นในทะเลสาบดาล(ใชเ้วลาในการล่องเรอืประมาณ 1 
ชม.) 

ค ่า บรกิารอาหารเย็น ณ โรงแรมบา้นเรอื อสิระพักผอ่นตามอัธยาศัย 
     ทีพ่กัโรงแรมเรอื 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
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
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วนัที-่3 ศรนีาคา - โซนามารค์ - ศรนีาคา B L D 
07.00  น. บรกิารอาหารเชา้ ณ โรงแรมบา้นเรอื 

08.00 น.   น าทา่นเดนิทางสู ่โซนามารค์ (Sonamarg) (ประมาณ 3 ชัว่โมง)  

 “โซนามารค์” (Sonamarg) ทุง่ทองค าแหง่แคชเมยีร ์ห่างจากศรนีาการไ์ปทางตะวันตก 80 ก.ม. 

และอยู่บนเสน้ทางระหว่างเมอืงศรีนาคากับเมอืงเลห ์และโซนามารค์มคีวามส าคัญทางประวัตศิาสตร์

เป็นประตูในโบราณถนนสายไหม เชือ่มต่อชัมมูและแคชเมยีรก์ับทเิบตและไม่สามารถเขา้ถงึไดใ้นชว่ง

ฤดหูนาว เน่ืองจากมหีมิะตกหนักและหมิะถลม่ปิดถนน มปีระชากรตามฤดกูาลทอ่งเทีย่ว  

https://hmong.in.th/wiki/Silk_Road
https://hmong.in.th/wiki/Kashmir
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“โซนามารค์” เป็นสถานีเริม่ตน้ทีจ่ะมุ่งหนา้ไปยังลาดัคห ์หรือเป็นรูจ้ักกันดใีนชือ่ว่า“ประตูสู่ลาดัคห”์ 

เสน้ทางน้ีจะเป็นเสน้ทางทีม่ทีวิทัศนส์วยงามตลอดสองขา้งทาง 

 น าทา่นเทีย่วชม ชุดชมววิโซนามารค์ อสิระเดนิชมธรรมชาตสิัมผัสอากาศสบายๆ ชมววิภูเขาที่ปก

คลุมดว้ยหมิะและสองฟากฝ่ังถนนทีเ่ต็มไปดว้ยธารน ้าแข็ง....และทีน่ี่จะมกีจิกรรม แบบ ขีม่า้ชมความ

งามของทวิทัศนอ์ยา่งไกลช้ดิมากขึน้ (กจิกรรม เชน่ คา่เลีอ่น,คา่สก,ีคา่ขีม่า้,ไมร่วมในราคาทัวรค์ะ่) 

 โปรแกรมแนะน า ...การขีม่า้ทีโ่ซนามารค์ โดยมเีจา้ของมา้คอยดแูลตลอดการขีม่า้ ขึน้ไปยังธารน ้าแข็ง 

Thajiwas ส าหรับท่านทีใ่นชอบธรรมชาต ิและ น่ังเลือ่น (มคีนลาก) สูเ่นนิหมิะดา้นบนจากนัน้ปล่อยให ้

ลืน่ไหลลงมาใหท้า่นไดล้องหาประสบการณ์ 

หมายเหตุ: การขี่มา้ราคาอยู่เวลาที่ท่านตอ้งการ 30 นาที/1 ชม และมีเจา้ของมา้คอยดูแลตลอดการขีม่า้(ค่าขีม่า้

ประมาณ 1000-1500 รูปี ไม่รวมในราคาทัวร/์คา่เลือ่น ประมาณ 500 -600 รูปี กรุณาสอบถามทีห่ัวหนา้

ทัวร ์หรอื ไกดท์อ้งถิน่ของทา่นเพือ่อ านวยความสะดวกแกท่า่น 

เทีย่ง  บรกิารอาหารกลางวนั ณ หอ้งอาหารของโรงแรม ณ โซนามารค์ 

บา่ย สมควรแกเ่วลาน าทา่นเดนิทางกลับสู ่เมอืงศรีนาคา  

 น าท่านเขา้ชม “สวนทวิลปิอนุสรณ์สถานอนิทริาคานธ”ี Indira Gandhi Memorial Tulip Garden 

เมอืงศรนีคร แคชเมยีร ์สวนทวิลปินี้ทีไ่ดร้ับการขนานนามว่าเป็นสวนทวิลปิทีใ่หญ่ทีส่ดุในเอเชยี สวนทวิ

ลปิในเมอืงศรนีาการค์อื เดอืนเมษายน ซึง่เป็นชว่งทีด่อกทวิลปิบานเต็มทีแ่ละมกีารจัดเทศกาลดอกทวิ

ลปิประจ าปี เป็นหนึง่ในสถานทีท่ีต่อ้งไปเยีย่มชมในศรนีาการ ์ซึง่ตัง้อยูบ่รเิวณเชงิเขาซาบารวั์น สวนเจ็ด

ชัน้ขึน้ชื่อจากดอกทิวลิป 48 สายพันธุ์ ดอกทิวลิปเบ่งบาน สารพัดสี สารพัดพันธุ์ บานชูช่อ รอให ้

นักทอ่งเทีย่วเขา้มาชม 
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เวลาทีด่ที ีสุ่ดในการเยีย่มชม: ดอกทวิลปิ จะเร ิม่บานต ัง้แต่ปลายเดอืนมนีาคมและบานจนถงึประมาณ

กลางเดอืนเมษายน ของทกุๆปี เป็นผลงานชิน้ยอดของเมอืงศรนีาคาทีร่งัสรรค…์  

 

จากน ัน้  น าทา่นชม ชาลมีารบ์าฆ (Shalimar Bagh Mughal Garden) เป็นสวนโมกลุในศรนีคร ชมัมแูละกศัมรี ์

ประเทศอนิเดยี เชือ่มตอ่กบัทะเลสาบดาล สรา้งขึน้โดยจักรพรรดชิะฮันครีแ์หง่จักรวรรดโิมกลุ ใหก้บัพระ

มเหส ีนูร ์ชะฮันในปี 1619 สวนนี้ถอืเป็นจดุสงูสดุของวทิยาพชืสวนของโมกลุ ปัจจบุันเป็นสวนสาธารณะ

และถอืเป็น "มงกฏุแหง่โมกลุ"...ไดเ้วลาอันสมควรเดนิทางสู ่โรงแรมทีพ่ัก 

น าทา่นชม โรงงานพรมเปอรเ์ซยี ฝีมอืการทอพรม และ ความวจิติรของลวดลายพรมเปอรเ์ชยีถอืเป็นอันดับ

หนึง่ในโลก สว่นอันดับสองคอืพรมแคชเมยีร ์และเมือ่กลา่วถงึสายการสบืทอดศลิปะการทอพรม พรมแคชเมยีร ์ก็

คอืศษิยส์ายตรงของพรมเปอรเ์ชยีน่ันเอง 

เย็น บรกิารอาหารเย็น ณ โรงแรมบา้นเรอือสิระพักผอ่นตามอัธยาศัย 

ทีพ่กัโรงแรมเรอื SUPER DELUXE HOUSE BOAT 
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วนัที-่4  ศรนีาคา - เดลล ี- อคัรา B L D 

06.30 น.   บรกิารอาหารเชา้ ณ โรงแรมบา้นเรอื 

07.30 น. น าท่านชม“มสัยดิจาเมยี” “Jama Masjid” ซึง่

สรา้งเป็นครัง้แรกสมัยสลุต่านสคิานเดอร ์และบูรณะ

ต่อมาอีกหลายสมัย เป็นมัสยดิที่สรา้งดว้ยรูปแบบ

ของสถาปัตยกรรมแบบจีนและเนปาล ดว้ยหลังคา

ทรงสีเ่หลีย่ม ภายในมเีสาทีต่ัดจากตน้ซดีาลทัง้ตน้

กว่า  300 ต น้  ได้รบัอ ิทธิพลอย่างมากจาก

สถาปตัยกรรมแบบอนิโด – ซาราเซนกิ และการ

ก่อสร้างในล ักษณะเปอร์เซียโดยมีความ

คลา้ยคลงึกบัเจดยีท์างพุทธศาสนา  

จากน ัน้ น าทา่นเดนิทางสูส่นามบนิภายในประเทศเพือ่เดนิทางกลับสู ่เมอืงเดลล ี 
10.00 น. เหนิฟ้าสู ่เมอืงเดลล ี(New Delhi) โดยสายการบนิ SPICEJET เทีย่วบนิที ่SG8964 
11.30 น. ถงึเมอืงเดลล ีเป็นมหานครทีใ่หญท่ีส่ดุในประเทศอนิเดยี และมปีระชากรอาศัยอยูม่ากเป็นอันดับ 2 ของ

ประเทศ จากน ัน้เดนิทางสูเ่มอืงอคัร เมอืงประวตัศิาสตรแ์หง่ความรุง่เรอืงของจกัรวรรดิโ์มกุลระ 
(ระยะทาง 203 กโิลเมตรเดนิทางประมาณ 4 - 5 ชัว่โมง แลว้แตส่ภาพการจราจร)  

 “เมอืงอคัระ” อดตีเมอืงหลวงของอนิเดียในสมัยที่ยังเรียกว่า "ฮนิดูสถาน" (Hindustan) เป็นเมอืงที่
ตัง้อยู่รมิแม่น ้ายมนา (Yamuna) ทางตอนเหนือของประเทศอนิเดยีเริม่โด่งดังในฐานะเมอืงหลวงของ
จักรวรรดโิมกุล อันยาวนานตัง้แตปี ค.ศ. 1556 ถงึ ค.ศ. 1658 อันเป็นช่วงก าเนิดของโบราณสถาน
ส าคัญในปัจจบุัน 

ค า่ บรกิารอาหารค า่ ณ โรงแรม  
ทีพ่กั ณ Crystal Sarovar Premiere Agra  หรอืเทยีบเทา่  

วนัที-่5  อคัรา - เดลล ี- กรงุเทพฯ B L D 

07.00 น.   บรกิารอาหารเชา้ ณ โรงแรม 
08.00 น. น าท่านชม ทชัมาฮาล (Taj Mahal) สิง่มหศัจรรยข์องโลกยุคกลาง  นั้นถือเป็นหนึ่งในสิง่ปลูก

สรา้งทีส่ าคัญแหง่หนึง่ของโลก เป็นอนุสรณ์สถานแหง่ความรักของสมเด็จพระจักรพรรดชิาหช์ะฮันทีม่แีก่
พระมเหสขีองพระองค ์คอื พระนางมุมตาซ มหัล ถอืเป็นหนึ่งในเจ็ดสิง่มหัศจรรยข์องโลก และหนึ่งใน
โบราณสถานทีไ่ดร้ับการขึน้ทะเบยีนเป็นมรดกโลก 
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 ชมพระราชวงัอคัราฟอรด์ (Agra Fort) (บางครัง้เรยีก ป้อมแดง) สรา้งโดยสมเด็จพระจักรพรรดอิัค
บาร ์(Akbar) แห่งราชวงศโ์มกลุในปี ค.ศ. 1565 และเป็นอกีสถานทีห่นึง่ ซึง่ไดร้ับการขึน้ทะเบยีนเป็น
มรดกโลกของอัคระ  หลักศิลาจารึกที่พบบริเวณประตูทางเขา้ระบุว่าป้อมแห่งน้ีถูกสรา้งก่อน
ปี ค.ศ. 1000 และ ต่อมาไดร้ับการบูรณะโดยสมเด็จพระจักรพรรดอิัคบาร์ ป้อมทีท่ าจากหนิทรายสแีดง
แห่งน้ี ต่อมาไดเ้ปลีย่นเป็นพระราชวังในรัชสมัยของสมเด็จพระจักรพรรดชิาหช์ะฮัน และถูกผสมผสาน
ดว้ยองคป์ระกอบของหนิออ่นและตกแตง่แบบฝังพลอย ทีเ่รยีกว่า "ปิเอตรา ดูร่า" (pietra dura) อาคาร
หลักๆ ภายในป้อมอัคระ ไดแ้ก่ มัสยดิไข่มุก (Moti Masjid) ทอ้งพระโรง พระราชวังพระเจา้ชะฮันครี์ 
(Jahangir Palace) ต าหนักมซูมัมัน เบริจ์ (Musamman Burj) 

 
จากน ัน้  น าทา่น ชอ้ปป้ิงสนิคา้หตัถกรรม และงานฝีมอืพืน้เมอืง อาทเิชน่ผา้ไหมอนิเดยีเครือ่งประดับ อัญมณี 

ไมจ้ันทรห์อมแกะสลัก ผลติภัณฑจ์ากหนิออ่น ของตกแตง่ประดับบา้น 
12.00 น.  บรกิารอาหารกลางวนั ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
13.00 น. เดนิทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาตอินิทริา คานธ ี(ระยะทางประมาณ 203 กโิลเมตร ใชเ้วลา

เดนิทางประมาณ 4 – 5 ชัว่โมงแลว้แตส่ภาพการจราจร)  
17.30 น. ท าการเช็ค อนิเคา้เตอรส์ายการบนิ SPICEJET (SG) รบัต ัว๋เครือ่งบนิ และผ่านกระบวนการ

ตรวจคนเขา้เมอืง อสิระอาหารค า่ตามอธัยาศยั 

21.10 น.  ออกเดนิทางสูก่รงุเทพ ฯ โดยสายการบนิ SPICEJET (SG) เทีย่วบนิที ่SG87  
  (ไมม่บีรกิารอาหารบนเครือ่ง ) 

วนัที-่6  เดลล ี- กรุงเทพฯ - - - 
03.00 น.      เดนิทางถงึ...ท่าอากาศสุวรรณภูมโิดยสวสัดภิาพ……. 

หมายเหตุ : เวลาทีป่รากฏในรายการกบัการปฏบิตัจิรงิอาจแตกต่างกนัเล็กนอ้ย ขอใหท้่านรบัทราบค าแนะน าการเปลีย่นแปลงการ
นัด  หมายเวลาในการท ากจิกรรมอกีคร ัง้จากหวัหนา้ทวัร ์ 
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หมายเหตุ ** บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธใินการเปลีย่นแปลงเทีย่วบนิทัง้ไปและกลับโดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ ขึน้อยู่

กบัสายการบนิ บรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงเพือ่ความเหมาะสมไมว่่าจะเกดิจากความขัดขอ้ง
ของยานพาหนะหรอืมเีหตหุนึง่เหตใุดจนท าไมส่ามารถด าเนนิการตามหมายก าหนดการไดต้ามโปรแกรม
การเดินทางเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสมหรือเหลี่ยนแปลงรายการท่องเที่ยวบางรายการหรือ
ทดแทนรายการท่องเทีย่วบางรายการและจ าตอ้งมจี านวนผูโ้ดยสาร15ทา่นขึน้ไปจงึออกเดนิโดยทางมี
หนา้ทัวรไ์ทย 

อตัราค่าบรกิาร  (โปรแกรม LOVER  แคชเมยีร&์ทชัมาฮาล 6 วนั 4 คนื) 
เน่ืองจากเป็นต ัว๋ราคาพเิศษจงึไม่สามารถ REFUND ได ้ราคาส าหรบัคนไทยเท่านัน้ 
อตัราคา่บรกิารหมายเหต:ุ  ผูใ้หญ ่(12 ปี ขึน้ไป) เดนิทางต ัง้แต ่20 ทา่นขึน้

ไป 
เนือ่งจากเป็นราคาต ัว๋กรุป๊/หรอืราคาพเิษศ จงึไมม่รีาคาต ัว๋เด็ก 

ก าหนดวนัเดนิทาง 

เมษายน 2565 

ผูใ้หญพ่กั 2 ทา่น 

(พกัหอ้งละ 2-3 ทา่น) 
พกัเดีย่วเพิม่ 

6-11 เมษายน 2566 
39,900 .- 5,500.- 

8-13 เมษายน 2566 

สงกรานต ์เมษายน 2566 

/9-14 /10-15/11-16 

12-17/13-18 14-19 /15-20  
41,900 .- 5,500.- 

บรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการออกทวัรก์รณีมผีูเ้ดนิทางไม1่5-25ทา่นหรอืปรับเปลืย่นราคาหรอืตามทีไ่ดต้กลงกับทางบรษัิทฯ 

การช าระเงนิ  

 งวดที ่1 : ส ารองทีน่ ัง่จา่ย 20,000 บาท/ทา่นภายใน 1-2 วนัหลงัมกีารยนืยนักรุป๊เดนิทางแนน่อนหรอืตาม เจา้หนา้ที่

ก าหนด (ทีน่ ัง่จะยนืยนัเมือ่ไดร้บัเงนิมดัจ าแลว้เทา่น ัน้)พรอ้มแจง้ชือ่เป็นภาษาองักฤษตามหนงัสอืเดนิทาง หรอื 

Copy Passport มาทีบ่รษิทัฯ ภายใน 3 วนัหลงัการจอง  

งวดที ่2 : ช าระสว่นทีเ่หลอื 30 วนั ลว่งหนา้กอ่นออกเดนิทางหรอืตามเจา้หนา้ทีก่ าหนด 

*** ในกรณีทีท่า่นโอนเงนิจากตา่งจงัหวดั ไมร่วมคา่ธรรมเนยีมและคา่บรกิารของธนาคาร 

หมายเหต ุ :  อนึง่กรณุาแจง้เจา้หนา้ทีข่องบรษัิทฯ ทราบถงึการโอนเงนิของทา่น ทางโทรศัพทห์รอืทางไลน ์เพือ่สง่

หลักฐานการโอนเงนิของทา่นเพือ่เป็นประโยชนแ์กท่า่น 
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“ราคาทวัรส์ าหรบัลูกคา้ทีถ่อืพาสปอรต์ไทยเท่านัน้” 
***พาสปอรต์ต่างชาตโิปรดตดิต่อเรา** 

*** Apec Card ใชไ้ม่ไดท้ีป่ระเทศอนิเดยี** 
**หากทา่นทีจ่ะออกต ัว๋ภายในประเทศ (เครือ่งบนิ รถไฟ รถทวัร)์กรณุาสอบถามทีเ่จา้หนา้ทีทุ่กคร ัง้กอ่นท า
การออกต ัว๋เนือ่งจากสายการบนิอาจมกีารหรบัเปลีย่น ไฟลท์ หรอื เวลาบนิ โดยไมไ่ดแ้จง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

 

อตัราคา่ใชจ้า่ยรวม  

1.1. คา่ตั๋วเครือ่งบนิไป-กลับ ชัน้ประหยัดสายการบนิ ตามรายการทีร่ะบ ุ

1.2. คา่โรงแรมทีพ่ักตามรายการทีร่ะบ ุ(สองทา่นตอ่หนึง่หอ้ง)  

1.3. คา่เขา้ชมสถานทีต่า่ง ๆ ตามรายการทีร่ะบ ุ

1.4. คา่อาหารและเครือ่งดืม่ตามรายการทีร่ะบุ 

1.5. คา่รถรับสง่และระหวา่งนาเทีย่วตามรายการทีร่ะบ ุ

1.6. คา่ประกนัอบุัตเิหตคุุม้ครองในระหวา่งการเดนิทาง คุม้ครองในวงเงนิทา่นละ 1,000,000 บาท คา่

รักษาพยาบาลกรณีเกดิอบุัตเิหตวุงเงนิทา่นละ 500,000 บาท ตามเงือ่นไขของกรมธรรม ์

1.7. คา่ธรรมเนียมวซีา่ส าหรับหนังสอืเดนิทางไทย ยืน่แบบออนไลนเ์ทา่นัน้ (ไมต่อ้งโชวต์ัว) 

1.8.  

*หากทา่นสนใจซือ้ประกนัการเดนิทางส าหรับครอบคลมุเรือ่งสขุภาพสามารถสอบถามขอ้มลูเพิม่เตมิกบัทางเจา้หนา้ที่

บรษัิทได*้ 

เบีย้ประกนัเร ิม่ตน้ 350 บาท [ระยะเวลา 6 วนั] 

ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัทีม่อีายมุากกวา่ 16 หรอืนอ้ยกวา่ 75 ปี 

[รักษาพยาบาล 2 ลา้น, รักษาตอ่เน่ือง 2 แสน, เสยีชวีติหรอืเสยีอวัยวะจากอบุัตเิหต ุ3 ลา้นบาท] 

ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัทีม่อีายนุอ้ยกวา่ 16 หรอืมากกวา่ 75 ปี 

[รักษาพยาบาล 2 ลา้น, รักษาตอ่เน่ือง 2 แสน, เสยีชวีติหรอืเสยีอวัยวะจากอบุัตเิหต ุ1.5 ลา้นบาท] 

 
อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 

➢ คา่จัดท าหนังสอืเดนิทาง (PASSPORT) และคา่ท าใบอนุญาตทีก่ลับเขา้ประเทศของคนชาวชาต ิหรอื คนตา่งดา้ว 

➢ ค่าใชจ้่ายอืน่ ๆ นอกเหนือจากทีร่ะบุไวใ้นรายการและค่าใชจ้่ายส่วนตัวต่างๆ เชน่ ค่าโทรศัพท ์ค่าซักรดี ฯลฯ 

➢ ค่าธรรมเนียมน ้ามันของสายการบนิ (ถา้ม)ี 

➢ คา่ท าเอกสารผูถ้อืตา่งดา้ว /คา่วซีา่ทีม่คีา่ธรรมเนียมแพงกวา่หนังสอืเดนิทางไทย 

➢ คา่ภาษีหัก ณ  ทีจ่า่ย 3% ภาษีมลูคา่เพิม่ 7% (กรณีออกใบก ากบัภาษี)  

➢ คา่น ้าหนักเกนิพกิดัตามสายการบนิก าหนด 20 กโิลกรัม /ค่ากจิกรรมพเิศษ ขีม่า้,ลากเลือ่น,สก ี 
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➢ คา่ทปิรวมตลอดการเดนิทาง รวม 50 USD หรอื 1,900  บาท/ตอ่ลูกคา้ 1 ทา่น ตลอดการเดนิทาง   

****ทปิหวัหนา้ทวัรไ์ทยแลว้แตค่วามพงึพอใจในบรกิารของทา่น บรษิทัฯมไิดม้ผีลประโยชนใ์ดๆท ัง้สิน้

ข ึน้อยูก่บัการพจิารณาของทา่นเพือ่เป็นก าลงัใจใหก้บัหวัหนา้ทวัรท์ ีบ่รกิารทา่น*** 

การยกเลกิ และการเปลีย่นแปลง 
1. หากมกีารช าระมัดจ าทัวรแ์ละตอ้งการยกเลกิไมว่า่กรณีใดๆกต็ามตอ้งช าระคา่บรกิาร  ทา่นละ 2,000 บาท 

2. ยกเลกิ 30-45 วัน กอ่นการเดนิทาง+คา่วซีา่ (ถา้ม)ี  ตอ้งช าระ   ทา่นละ  5,000 บาท 

3. ยกเลกิ 15 - 29 วัน กอ่นการเดนิทาง ตอ้งช าระ 50% ของราคาทัวร+์คา่วซีา่ (ถา้ม)ี 

4. ยกเลกินอ้ยกวา่ 1 - 14 วัน กอ่นการเดนิทาง ตอ้งช าระ 100% ของราคาทัวร ์

 
 
 
ยกเลกิชว่งเทศกาล  
ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง สงกรานต-์ปีใหม ่60 วนั ตอ้งช าระทา่นละ  10,000 บาท  
ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง สงกรานต-์ปีใหม ่50 วนั ตอ้งช าระทา่นละ 20,000+คา่วซีา่ (ถา้ม)ี  
ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง สงกรานต-์ปีใหม ่40 วนั 01-29 วัน ช าระ 100% ของราคาทัวร ์
หลงัจากการจองทวัรแ์ละช าระเงนิมดัจ าแลว้ ทางบรษิทัฯ ถอืวา่ทา่นไดย้อมรบัในขอ้ตกลงและเงือ่นไขที ่
บรษิทัไดร้ะบไุวข้า้งตน้ทกุประการ 
ขอ้ความซึง่ถอืเป็นสาระส าหรบัท่านผูม้เีกยีรตซิ ึง่รว่มเดนิทาง 

1) บรษัิทฯสงวนสทิธิท์ีจ่ะไม่รับผดิชอบต่อค่าชดเชยความเสยีหายไม่ว่ากรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงของไทยไม่ 
อนุญาตใหเ้ดนิทางออกหรอืกองตรวจคนเขา้เมอืงของแตล่ะประเทศไมอ่นุญาตใหเ้ขา้เมอืง 

2) บรษัิทฯ สงวนสทิธิใ์นการทีจ่ะไมร่ับผดิชอบตอ่คา่ชดเชยความเสยีหาย อันเกดิจากเหตสุดุวสิยัทีท่าง บรษัิทฯไม่ 
สามารถควบคมุไดเ้ชน่การนัดหยดุงาน, จลาจล, การลา่ชา้หรอืยกเลกิของเทีย่วบนิ  

3) บรษัิทฯสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงโปรแกรมรายการท่องเทีย่วโดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ (โปรแกรม
และ รายละเอยีดของการเดนิทางอาจมกีารเปลีย่นแปลงได ้ทัง้น้ีขึน้อยูก่บัภาวะอากาศ และเหตสุดุวสิยัตา่ง ๆ ที่
ไม่สามารถคาดการณ์ล่วงหนา้โดยทางบรษัิทฯ จะค านึงถงึผลประโยชน์และความปลอดภัยของผูร้่วมเดนิทาง
เป็นสาคัญ) 

4) บรษัิทฯสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงอัตราคา่บรกิารโดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 
5)  กรณีทีค่ณะไมค่รบจานวน 15-20 ทา่นทางบรษัิทฯสงวนสทิธิใ์นการงดออกเดนิทางโดยทางบรษัิทฯ จะแจง้ให ้

ทา่นทราบลว่งหนา้อยา่งนอ้ย 7 วันกอ่นการเดนิทาง 
6) เมือ่ท่านท าการซือ้โปรแกรมทัวร ์ทางบรษัิทฯ จะถอืว่าท่านรับทราบและยอมรับเงือ่นไขของหมายเหตุทุกขอ้

แลว้ 
7) หากท่านยกเลกิก่อนรายการท่องเที่ยวจะสิน้สุดลง ทางบรษัิทฯ จะถือว่าท่านสละสทิธิแ์ละจะไม่รับผดิชอบ

คา่บรกิารทีท่า่นไดช้ าระไวแ้ลว้ไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้สิน้ 
8) รายการนี้เป็นเพยีงขอ้เสนอทีต่อ้งไดร้ับการยนืยันจากบรษัิทฯ อกีครัง้หนึง่ หลังจากไดส้ารองทีน่ั่งบนเครือ่ง และ

โรงแรมทีพ่ักในตา่งประเทศเป็นทีเ่รยีบรอ้ย แตอ่ยา่งไรก็ตามรายการนี้อาจเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม 
9) ราคานี้คดิตามราคาตั๋วเครือ่งบนิในปัจจบุัน หากราคาตั๋วเครือ่งบนิปรับสงูขึน้ บรษัิทฯ สงวนสทิธิท์ีจ่ะปรับราคาตั๋ว

เครือ่งบนิตามสถานการณ์ดังกลา่ว 
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10) มัคคุเทศก ์พนักงาน และตัวแทนของบรษัิทฯ ไม่มสีทิธิใ์นการใหค้ าสัญญาใดๆ ทัง้สิน้แทนบรษัิทฯ นอกจากมี
เอกสารลงนามโดยผูม้อีานาจของบรษัิทฯ กากบัเทา่นัน้ 

11) กรณีเจ็บป่วยจนไม่สามารถเดนิทางไดซ้ึง่จะตอ้งมใีบรับรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรับรองบรษัิทฯจะพจิารณา
เลือ่นการเดนิทางของทา่นไปยังคณะตอ่ไปแต่ทัง้น้ีทา่นจะตอ้งเสยีคา่ใชจ้า่ยทีไ่ม่สามารถเรยีกคนืได ้เชน่ค่าตั๋ว
เครือ่งบนิคา่หอ้ง คา่ธรรมเนียมวซีา่ตามทีส่ถานทตูฯ เรยีกเก็บ และคา่ใชจ้า่ยอืน่ๆทีเ่กดิขึน้ตามจรงิ ในกรณีทีไ่ม่
สามารถเดนิทางได ้

12) กรณียื่นวีซ่าแลว้ไม่ไดร้ับการอนุมัตวิีซ่าจากทางสถานทูต (วีซ่าไม่ผ่าน) และท่านไดช้าระค่าทัวร์หรือมัดจา
มาแลว้ ทางบรษัิทฯ คนืค่าทัวรห์รือมัดจาให ้แต่ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการหักค่าบรกิารยื่นวซี่า, ค่าวีซ่า 
และค่าใชจ้่ายบางส่วนทีเ่กดิขึน้จรงิเป็นกรณีไป (อาท ิกรณีออกตั๋วเครื่องบนิไปแลว้ หรือไดช้าระค่าบรกิารใน
สว่นของทางเมอืงนอกเชน่ โรงแรม ฯลฯ ไปแลว้) ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการหักเก็บคา่ใชจ้า่ยจรงิทีเ่กดิขึน้
แลว้กบัทา่นเป็นกรณีไป 

13) กรณีวซีา่ผา่นแลว้ แจง้ยกเลกิกอ่นหรอืหลังออกตั๋วโดยสาร บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการ ไมค่นืคา่ทัวรท์ัง้หมด 
14) กรณีวซีา่ผ่านแลว้ แต่กรุ๊ปออกเดนิทางไม่ได ้เน่ืองจากผูเ้ดนิทางท่านอืน่ในกลุม่โดนปฏเิสธวซีา่ หรอืไม่ว่าดว้ย

สาเหตใุดๆก็ตาม ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการหักเก็บคา่ใชจ้า่ยจรงิทีเ่กดิขึน้แลว้กบัทา่นเป็นกรณีไป 
15) กรณีผูเ้ดนิทางไม่สามารถเขา้-ออกเมอืงได ้เนื่องจากเอกสารปลอมหรอืการหา้มของเจา้หนา้ทีไ่มว่่าเหตผุลใดๆ 

ก็ตามทางบรษัิทของสงวนสทิธิใ์นการ ไมค่นืคา่ทัวรท์ัง้หมด 
16) ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิร์าคาน้ีเฉพาะนักท่องเทีย่วชาวไทยและท่องเทีย่วเป็นหมู่คณะแบบ Join Tour เท่านัน้ 

กรณีตอ้งการตัดกรุ๊ปเหมาโปรดสอบถามทางบรษัิทอกีครัง้ หากเป็นนักท่องเทีย่วชาวต่างชาต ิหรือ พระสงฆ ์
โปรดสอบถามทางบรษัิทอกีครัง้ 

17) ในกรณีทีลู่กคา้ตอ้งออกตั๋วโดยสารภายในประเทศกรุณาตดิต่อเจา้หนา้ทีข่องบรษัิทฯกอ่นทุกครัง้มเีชน่นั้นทาง
บรษัิทฯจะ ไมร่ับผดิชอบคา่ใชจ้า่ยใดๆทัง้สิน้ 

18) หากมกีารยกเลกิการจองทัวรห์ลังไดท้ าการยืน่วซีา่เรยีบรอ้ยแลว้บรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการน าเลม่พาสปอรต์ไป
ยกเลกิวซีา่ในทกุกรณีไมว่า่คา่ใชจ้า่ยในการยืน่วซีา่จะรวมหรอืแยกจากรายการทัวรก์็ตาม 

 

 

เอกสารในการยืน่วซีา่ทอ่งเทีย่วอนิเดยีแบบออนไลนไ์มต่อ้งมาแสดงตวั 

• รปูถา่ยส ีถา่ยจากมอืถอืได ้พืน้หลงัสขีาว ขนาด (ถา่ยมาไมเ่กนิ 3 เดอืน ขนาด 2×2 นิว้) 1  รปู  
• ถา่ยรปูส ีหนา้หนงัสอืเดนิทางมอีายมุากกวา่ 6 เดอืน   
• ถา่ยรปูส ีส าเนาบตัรประชาชน 1 ชุด 
• ถา่ยรปูส ีส าเนาทะเบยีนบา้น 1 ชุด 
• ถา่ยรปูส ีส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน 2 ชดุ ถา้เป็นเด็กอายตุ ่ากวา่ 15 ปี ใชส้ าเนาสตูบิัตรและบัตรประชาชน 
• ถา่ยรปูส ีส าเนาหนา้วซี่าทีเ่คยเดนิทางไปประเทศอนิเดยี 1 ชุด (หากม)ี 

 

 

 

 

เท่ียว “แคชเมียร”์ ทัง้ทีต้องไปกบั...ผู้รู้จริง 


