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PERFECT TIME IN KASHMIR  
อินเดยี แคชเมียร ์เดลลี  6 วัน 4 คืน 

 
 
 
 
 
 

เดนิทาง เมษายน – ตุลาคม 2563 
 

 

 

 

ราคาเร่ิมต้นเพยีง  25,900.- 
เส้นทางการเดนิทาง 

วนัท่ี 1.  กรุงเทพฯ (สนามบินดอนเมือง) 

วนัท่ี 2   กรุงเทพฯ – เดลล ี- ศรนีาคา (บินภายใน) – แคชเมียร ์– กลุมารค์ – ศรนีาคา 
วนัท่ี 3.  โซนามารค์ – ศรนีาคา – สวนชาลมิาร ์– สวนทิวลปิ 
วนัท่ี 4.   ศรนีาคา – ลอ่งเรอืซิคารา่ – เดลล ี(บินภายใน) – อคัรา 
วนัท่ี 5.  อคัรา – ทชัมาฮาล – อคัราฟอรด์ – สนามบิน   
วนัท่ี 6.   กรุงเทพฯ (สนามบินดอนเมือง) 
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กอ่นไปอนิเดยี มารูจ้กัอนิเดยีกนัสกันดิ จะไดเ้ทีย่วไดส้นกุ สบายใจ และ เขา้ใจ 

เริม่จากอาหารอนิเดยี อาหารอนิเดยีมสีว่นประกอบหลักๆคอื เครือ่งเทศ สมนุไพร ผักและผลไม ้

มันอาจจะยากสักหน่อยกับคนทีไ่มถ่นัดอาหารทีม่กีลิน่เครือ่งเทศ เพราะอาหารอนิเดยีขนานแท ้

นัน้จะมกีลิน่เครือ่งเทศชัดเจน สอีาหารทีเ่ขม้ขน้ จรงิๆแลว้เครือ่งเทศตา่งๆ ทีใ่ชป้รุงอาหารก็ไม่

ตา่งกับทีเ่ราคุน้เคยใชป้รุงอาหารในบา้นเรา ซึง่แตล่ะตัวจะมสีรรพคณุทีด่ตีอ่ร่างกายทัง้นัน้ เชน่ 

ขมิ้น (turmeric), ขงิ (ginger),อบเชย (cinnamon),โป๊ยกั ้ก (star anise),พริก (chillies) ,

พรกิไทยด า (black pepper),ลกูผักช ี(coriander seeds),กระเทยีม (garlic) ฯลฯ ใครหลายคน

อาจยังไมเ่คยลองทาน อยากใหล้องทานด ูถอืวา่เป็นการเปิดประสบการณ์ใหม ่

เร ือ่งกลิน่ประจ าตวั ก็มใีหพ้บเจอไดต้ลอด แตก็่ไมใ่ชท่กุๆคนจะมกีลิน่ทีรั่ญจวนขนาดนัน้ ก็เมือ่

ทานแตอ่าหารทีม่กีลิน่เครือ่งเทศแรงทกุมือ้ ทกุวนั ก็เลยสง่ผลออกมาบา้ง  

การเขา้หอ้งน า้ตามทีส่าธารณะ ก็มใีหเ้ขา้และอันนีม้ันก็ไมไ่ดแ้ย ่ยิง่ถา้ไดเ้ขา้ตามรา้น Café ก็

จะไดเ้ขา้หอ้งน ้าดีๆ  ข ึน้มาอกีหน่อย แนะน าพกทชิชูเ่ปียก ทชิชแูหง้ หรอื ถา้กังวลมากหน่อยก็

พกแอลกฮออลเ์จล ไปดว้ย คราวนีส้บายใจตลอดการเดนิทาง 

ตามสถานทีท่อ่งเทีย่วตา่งๆ มักมคีนเขา้มาขายของแบบระยะประชดิ ก็แค ่Just Say No เสยีง

ดัง ฟังชัด ไปเท่านัน้ ไมต่อ้งกลัว เคา้ไมโ่กรธ คนอนิเดยีคอ่นขา้งใจด ีแถมยิม้งา่ย และยังชอบ

ขอถา่ยรปูดว้ย  ก็ถา่ยคูก่ันเป็นความทรงจ ากันสกันดิ 

ตามทอ้งถนน เคา้ชอบบบีแตร ถนนโลง่ๆยังบบีบแตร และบนทางถนนไมใ่ชจ่ะแน่นไปดว้ยรถ

เพยีงอย่างเดยีว ชา้ง มา้ วัว ควาย หมา แพะ รวมไปถงึ อูฐ ก็ยังม ีแปลกตาด ีไม่ตอ้งเขา้สวน

สตัวก็์มใีหช้ม 

สภาพภูมอิากาศแตกตา่งกันอย่างมาก เนื่องจากเป็นประเทศทีม่ขีนาดใหญเ่ป็นอันดับ 7 ของ

โลก โดยทางตอนเหนือจะอยู่ในเขตหนาว เช่น เมอืงเลห ์ลาดักฮ ์(Leh Ladakh),เมอืงอัครา 

(Agra) ,เมอืงศรีนาคา (Srinagar), เมอืงชัยปุระ (Jaipur) ,เมอืงเดลล ี(Deli) ,เมอืงพาราณส ี

(Varanasi) ฯลฯ ทางเหนือมแีมน่ ้าสายใหญ่ไหลผ่าน คอื แมน่ ้าสนิธแุละคงคา จงึอดุมสมบูรณ์

กว่าตอนใต ้ขณะที่ตอนใตอ้ยู่ในเขตรอ้น เช่น เมืองบังกาลอร์ (Bangalore),เมืองมุมไบ 

(Mumbai),เมือง เชนไน (Chennai),เมืองกาญจีปุ รั ม  (Kanchipuram),เมืองตัญชาวู ร์  

(Thanjavur) ฯลฯ และอนิเดยีสามารถเทีย่วไดท้ ัง้ปี มีเสน่ห์แตกต่างกันตามฤดูกาล สนุก 

ตืน่เตน้และมคีวามหลากหลายมาก 

ฤดรูอ้น – ชว่งระหวา่งเดอืนเมษายน ถงึ เดอืนมถินุายน อณุหภมูเิฉลีย่จะอยูร่าว 30-35 องศา 

ฤดฝูน – ชว่งระหวา่งเดอืนกรกฎาคม ถงึ กันยายน อณุหภมูเิฉลีย่จะอยูร่าว 25 องศา  

ฤดหูนาว – ชว่งระหวา่งเดอืนตลุาคม ถงึ มนีาคม อณุหภมูเิฉลีย่จะอยูร่าว 10-20 องศา ในบาง

พืน้ทีม่หีมิะตก และ อณุหภมูติดิลบเลยก็ม ี

แลว้ใครทีเ่หมาะจะมาเยอืน ใช่ว่าจะมีแต่สายธรรมะ สายแสวงบุญ จะมีแต่คุณลุง คุณป้า

เทา่นัน้ ทีจ่ะเหมาะมาเทีย่วอนิเดยี จรงิๆแลว้วยัแนวๆ สาย Check in,สาย Post อยากไดร้ปูสวยๆ 

ประกาศใหโ้ลกรู ้ก็ไมค่วรพลาด มสีญัญาณอนิเตอรเ์น็ตเขา้ถงึแถบท่ัวทกุทีข่องประเทศ  
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แถมตอนนีค้า่วซีา่ปรับราคาลงมา จา่ยแคเ่บาๆ จะดไีปไหนอกี แบบนีไ้มไ่ปไมไ่ดแ้ลว้   

เมือ่คณุเขา้ใจความเป็นอนิเดยี แลว้คณุจะหลงรักดนิแดนภารตะแหง่นี ้

วันที ่1 กรุงเทพฯ (สนามบนิดอนเมอืง)  

19.30 น. คณะพรอ้มกนัที่ท่าอากาศยานดอนเมือง อาคารผูโ้ดยสารขาออกระหวา่งประเทศ ชัน้ 3 เคานเ์ตอร ์3 ประต ู3-4 สายการบิน
นกสกู๊ต (NokScoot) โดยมีเจา้หนา้ที่คอยอ านวยความสะดวกจดัเตรยีมเอกสารการเดินทางและสมัภาระใหก้บัทา่น 

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

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

00.15 น. เดินทางถงึ ท่าอากาศยานนานาชาติอนิทิรา คานธี ประเทศอนิเดีย น าทา่นผา่นพิธีการศลุการกรและรบักระเป๋าเรยีบรอ้ย
แลว้ (เวลาทอ้งถ่ินชา้กวา่ประเทศไทย 1.30  ชั่วโมง) จากนัน้น าทา่นเดินทางเขา้สูท่ี่พกัโรงแรมทีเ่มืองเดลล ีเพื่อไมใ่หท้า่นตอ้ง
นั่งหลบับนรถตลอด ไมล่  าบาก และ ไมเ่หน่ือยเกินไป  

 โรงแรม HOTEL PAVILLION หรือเทียบเท่า,เมอืงเดลล ี
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารภายในโรงแรม 

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

....... น. เดินทางถงึสนามบินศรีนาคา (Srinagar) เช็คสมัภาระแลว้น าทา่นเดินทางสูเ่มืองแคชเมียร ์โดยนั่งรถทอ้งถ่ิน คนัละ 5 ทา่น 
รถทอ้งถ่ินจะไมม่ีแอรเ์นื่องจากอณุหภมูิที่ศรนีาคาเฉลีย่ประมาณ 15 องศา อากาศจะเย็นสบายตลอดปี  

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวัน  
 น าทา่นเดินทางโดยนั่งรถทอ้งถ่ิน (คนัละ 5 ทา่น) อณุหภมูิที่ศรนีาคาเฉลีย่ประมาณ 15 องศา อากาศจะเย็นสบายตลอดปี ขึน้

สูเ่ทือกเขากุลมารค์ (Gullamarg) ซึง่เป็นสถานท่ีมีทศันียภาพสวยงามแหง่หนึง่ในโลกในขณะขบัรถสูเ่ทือกเขากลุมารค์สอง
ขา้งทางจะเป็นทุง่นาขา้วสลบักบัพนัธุไ์มป่้าและฝงูแกะตามเทือกเขาโดยเทือกเขาหิมาลยันีจ้ะมีหิมะปกคลมุสลบักนัไป อยูห่า่ง
จากเมืองศรนีาคา 57 กิโลเมตร (ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 2-3 ชั่วโมง) เทือกเขากลุมารค์เป็นพืน้ท่ีราบทุง่หญา้ขนาดใหญ่ที่สงู
ที่สดุในโลก เมื่อถงึกลุมารค์แลว้พาทา่นเทีย่วชมเทือกเขาซึง่เป็นภเูขาที่สวยงามแหง่หนึง่ในแคชเมยีร ์มีช่ือวา่เป็นทุง่หญา้ของ
ดอกไม ้(Meadow of Flower) เดมิกลุมารค์ มีช่ือเรยีกวา่ เการมิารค์ ตัง้โดยสลุตา่นยซูุป ชาร ์ในศตวรรษที่ 16 เนื่องจากเป็นทุง่
หญา้ที่เตม็ไปดว้ยดอกไมป่้าที่งอกงามตามฤดกูาล อีกทัง้ยงัเป็นท่ีตัง้ของสนามกอลฟ์ 18 หลมุที่สงูที่สดุในโลก สงู 3,000 เมตร 
จากระดบัน า้ทะเลและสถานท่ีเลน่กีฬาสกีน า้แข็งในฤดหูนาวจนไมค่ิดวา่นีเ้ป็นประเทศอินเดีย จากนัน้น าทา่นเดินทางกลบัสู่
เมืองศรนีาคา 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า  
ที่พัก โรงแรม SUPER DELUXE HOUSE BOAT หรือเทียบเท่า 

วันที ่3 โซนามารค์ – ศรีนาคา – สวนชาลิมาร ์– สวนทวิลิป 
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เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก 

 

น าท่านเดินทางจากศรีนาคาสู่ โซนามารค์ (ระยะทาง 80 กิโลเมตรใช้เวลาเดินทางประมาณ 2-3 ชั่วโมง) ค าว่า “โซนา” 
แปลว่าทอง “มารค์” แปลว่าเสน้ทาง  ในอดีตเสน้ทางนีเ้ป็นเสน้ทางคา้ขายในต านานหรือที่เรียกว่า เส้นทางสายไหมเนื่องจาก
ภมูิประเทศที่สวยงามอีกทัง้มีวิวทิวทศันท์ี่สวยงาม ตลอดสองขา้งทางการเดินทางจะไดเ้ห็นภเูขาที่ปกคลมุไปดว้ยหิมะรูปรา่ง
แปลกตา สลบักับป่าตน้วอลนตัขนาดใหญ่ที่ปลูกเรียงรายตลอดสองขา้งทางเสน้ทางนีสู้งกว่าระดบัน า้ทะเล 2,690 เมตร 
เรยีกวา่สวยงามมากตลอดเสน้ทางจากศรนีาคา ผูเ้ดินทางจะไดเ้ดินทางไปและถ่ายรูปไปตลอดทาง 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวัน  
 น าทา่นเดินทางชมสวนชาลิมาร ์ที่เป็นสวนแบบราชวงศโ์มกลุซึง่เป็นสวนแหง่ความรกัของ มหาราชา ชาฮงัคี จากนัน้น าทา่น

ชมสวนทิวลปิ (Tiplip Garden) โดยมีตน้เมเป้ิลอายกุวา่ 400 ปี รวมทัง้พนัธุไ์มน้านาชนิดและดอกไมต้ามฤดกูาล ในชว่งฤดู
ใบไมผ้ลจิะมีดอกทิวลปิบานสะพรั่ง (ประมาณปลายเดอืน มี.ค. – เม.ย. ทั้งนี้เวลาการเปิดให้เข้าชมน้ันจะขึน้อยูก่ับ

สภาพอากาศ) สวนแหง่นีส้รา้งโดย ยอซาฟ คาน มคีวามงดงามที่สดุที่จะหาค าบรรยายได ้ใหท้า่นเพลดิเพลนิกบัการถา่ยรูป
กบัดอกไมท้ี่แสนสวย และผา่นชมเมืองเกา่แคชเมียรท์ี่ตัง้เมืองหลวงฤดรูอ้นของกษัตรยิใ์นราชวงศโ์มกลุ ที่สรา้งเป็น
ลกัษณะเฉพาะหรอืเรยีกไดว้า่เป็นศิลปะแคชเมียร ์(หากมเีวลาพอ น าทา่นชมโรงงานผา้ไหม และชอ้ปป้ิงสนิคา้พืน้เมือง) ได้
เวลาสมควรเดินทางกลบัท่ีพกั 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า  
ที่พกั โรงแรม  SUPER DELUXE HOUSE BOAT หรือเทียบเท่า  

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

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก   
 จากนัน้น าทกุท่านล่องเรือซิคาร่าในทะเลสาบ (*รวมค่าล่องเรือแล้ว) ซึ่งเป็นเรือพายแบบฉบบัแคชเมียรโ์ดยเฉพาะชมวิถี

ชีวิตชาวบา้นริมน า้ที่อยู่ท่ามกลางฉากหลงัภเูขาหิมะลอ้มรอบไปดว้ยทะเลสาบ ขบักลอ่มไปดว้ยเสียงนกนานาชนิดแต่งแตม้
ดว้ยดอกไมน้ า้นานาพนัธุ ์
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กลางวนั รับประทานอาหารกลาง  

....... น. ออกเดินทางจากศรนีาคา เขา้สูเ่มืองเดลล ี โดยสายการบินในประเทศ.....เที่ยวบินที่..... 

....... น. เดินทางถงึทา่อากาศยานภายในประเทศเมอืงเดลลี 

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

ของอาณาจกัรอินเดียโบราณ 7 อาณาจกัร ต่อมาในปี 1857 องักฤษไดเ้ขา้มามีบทบาทในการปกครองประเทศอินเดียและได้

ยา้ยเมืองหลวงไปอยู่ที่โกลกตัตา และไดย้า้ยกลบัมาเป็นเมืองหลวงอีกครัง้หนึ่งในปี 1911 หลงัจากอินเดียไดร้บัเอกราชจาก

ประเทศองักฤษในปี 1947 ก็ไดม้ีการสรา้งสถานท่ีท าการราชการโดยสรา้งเมืองใหมช่ื่อวา่นิวเดลลี จากนัน้น าทา่นออกเดินทาง

สู ่เมืองอัครา (Agra) เมืองที่เป็นสถานท่ีตัง้อนสุรณส์ถานแหง่ความรกั ทชัมาฮาล และเคยเป็นศนูยก์ลางปกครองของอินเดีย

สมยัราชวงศโ์มกุล อคัระ อดีตเมืองหลวงของอินเดียในสมยัที่ยงัเรียกว่า "ฮินดสูถาน"  เป็นเมืองที่ตัง้อยู่ริมแม่น า้ยมนา ทาง

ตอนเหนือของประเทศอินเดีย ในรัฐอุตตรประเทศ เป็นเมืองหลวงของรฐัอุตตรประเทศ เมืองอัคระมีประชากรทัง้หมด 

1,686,976 คน (ปีค.ศ. 2010) ถือเป็นหนึง่ในเมืองที่มีประชากรหนาแน่นที่สดุในรฐัอตุตรประเทศ และอนัดบัที่ 19 ในประเทศ

อินเดีย 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า  

ที่พกั เดินทางเข้าสู่ที่พัก  TAJ VILAS OR THE AGRA GRANDE หรือเทียบเท่า 

วันที ่5 อัครา – ทัชมาฮาล – อัคราฟอรด์ – สนามบนิ   
เช้า รับประทานอาหารเช้า 

 น าทา่นเขา้ชม ทัชมาฮาล (Taj Mahal) แหลง่มรดกโลกเป็น 1 ใน 7 สิง่มหศัจรรยท์ี่ส  าคญัของโลก ซึง่อนสุรณส์ถานแหง่ความ

รกัอนัยิ่งใหญ่และอมตะของพระเจา้ชาหจ์าฮันที่มีต่อพระนางมมุตซั โดยสรา้งขึน้ในปี ค.ศ. 1631 ต่อมาน าท่านเดินสู่ประตู

สสุานที่สลกัตวัหนงัสือภาษาอาระบิคที่เป็นถอ้ยค าอทุิศและอาลยัต่อบคุคลอนัเป็นที่รกัที่จากไป และน าท่านถ่ายรูปกบัลาน

น า้พทุี่มีอาคารทชัมาฮาลอยูเ่บือ้งหลงั แลว้น าทา่นเขา้สูต่วัอาคารท่ีสรา้งจากหินออ่นสีขาวบริสทุธ์ิจากเมืองมกรานะ ท่ีประดบั
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ลวดลายดว้ยเทคนิคฝังหินสีต่างๆ ลงไปในเนือ้หิน ที่เป็นสถาปัตยกรรมชิน้เอกของโลกที่ออกแบบโดยช่างจากเปอรเ์ซีย โดย

อาคารตรงกลางจะเป็นรูปโดมซึ่งมีหอคอยสี่เสาลอ้มรอบ  ตรงกลางดา้นในเป็นที่ฝังพระศพของพระนางมมุตซั มาฮาล และ 

พระเจา้ชาหจ์าฮนั ไดอ้ยูคู่เ่คียงกนัตลอดชั่วนิรนัดร ์ ทชัมาฮาลแหง่นีใ้ชเ้วลาก่อสรา้งทัง้หมด 12 ปี โดยสิน้เงินไป 41 ลา้นรูปี มี

การใชท้องค าประดบัตกแต่งสว่นต่างๆ ของอาคาร หนกั 500 กิโลกรมั และใชค้นงานกวา่ 20,000 คน ต่อมาน าท่านเดินออ้ม

ไปดา้นหลงัที่ติดกบัแมน่ า้ยมนุาโดยฝ่ังตรงกนัขา้มจะมีพืน้ท่ีขนาดใหญ่ถกูปรบัดินแลว้ โดยเลา่กนัวา่พระเจา้ชาหจ์าฮนัเตรยีมที่

จะสรา้งสสุานของตวัเองเป็นหินออ่นสดี าโดยตวัรูปอาคารจะเป็นแบบเดียวกนักบัทชัมาฮาล เพื่อท่ีจะอยูเ่คียงข้างกนั แตถ่กูออ

รงัเซบ ยดึอ านาจและน าตวัไปคมุขงัไวใ้นปอ้มอกัราเสยีก่อน  **เนื่องจากทชัมาฮาลปิดทกุวนัศกุร ์กรณีที่เขา้ทชัมาฮาลตรงกบั

วนัศกุร ์ทางบรษัิทขอสงวนสทิธส์ลบัโปรแกรมเที่ยวตามความเหมาะสม**  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวัน 
บ่าย จากนัน้น าท่านเขา้ชม อัคราฟอรด์ (Agra Fort) แหลง่มรดกโลก ทิ่ติดริมแม่น า้ยมนุาสรา้งโดยพระเจา้อคับารม์หาราชแห่ง

ราชวงศโ์มกุล  เมื่อปี ค.ศ. 1565 เป็นทัง้พระราชวงัที่ประทบัและเป็นป้อมปราการ ต่อมาพระโอรส คือ พระเจา้ชาฮนักีร ์ และ
พระนดัดา (โอรสของพระเจา้ชาฮนักีร)์ , พระเจา้ชาหจ์าฮานไดส้รา้งขยายตอ่เติมป้อมและพระราชวงัแห่งนีอ้ย่างใหญ่โต และ
น าท่านเขา้ชมป้อมผ่านประตู อ ามรรสิงห ์เขา้สู่ส่วนที่เป็นพระราชวงั  ผ่านลานสวนประดบั อ่างหินทรายสีแดงขนาดยกัษ์
ส  าหรบัสรงน า้ ท่านจะไดเ้ห็นสถาปัตยกรรมสามยคุสมยัตามรสนิยมที่แตกต่างกนัของสามกษัตรยิ ์น าท่านเขา้ชมดา้นในพระ
ต าหนกัต่างๆที่สลกัลวดลายศิลปะแบบโมกุลที่มีอิทธิพลจากศิลปะอินเดีย ผสมผสานกบัศิลปะเปอรเ์ซีย แลว้น าขึน้สูร่ะเบียง
ชัน้ท่ีสองที่มีเฉลยีงมขุ ซึง่สามารถมองเห็นชมทิวทศันล์  าน า้ยมนุาได ้ตอ่มาน าชมหอ้งที่ประทบัของกษัตรยิ ์,พระโอรส, พระธิดา
และองคต์่างๆ แลว้น าชมพระต าหนกั มาซมัมนั บรูช์ ที่มีเฉลียงมขุแปดเหลี่ยม มีหนา้ต่างเปิดกวา้ง ที่สามารถมองเห็นทชัมา
ฮาลได ้ในพระต าหนกันีเ้องที่เลา่กนัวา่ ชาหจ์าฮนั ถกูพระโอรส ออรงัเซบ จองจ าขงัไว ้7 ปี ในช่วงปลายรชักาลจนสิน้พระชนม ์
แลว้ก็น าชมลานสวนประดบั ดิวันอีอาอ า ท่ีชั้นบนดา้นหนึ่งเคยเป็นที่ประดิษฐานบัลลงักน์กยูงอนัยิ่งใหญ่ (ปัจจุบนัอยู่ใน
ประเทศอิหรา่น) และที่ลานสวนประดบัแห่งนีเ้องที่พระเจา้ชาหจ์าฮนั ไดพ้บรกัครัง้แรกกบัพระนางมมุตซั  ที่ไดน้  าสินคา้เป็น
สรอ้ยไขม่กุเขา้มาขายใหก้บันางในฮาเรม็ 
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ค ่า รับประทานอาหารค ่า  
 ไดเ้วลาอนัสมควรน าทา่นเดินทางสูท่า่อากาศยานนานาชาติอินทิรา คานธี 

วันที ่6 กรุงเทพฯ (สนามบนิดอนเมือง)  
01.30 น. น าทา่นเดินทางกลบัสู ่กรุงเทพฯ (ท่าอากาศยานดอนเมือง) ประเทศไทย เที่ยวบินที่ XW305  
07.10 น. เดินทางกลบัถึงทา่อากาศยานดอนเมือง กรุงเทพฯ ประเทศไทย โดยสวสัดิภาพ 

 

อัตราค่าบริการ : PERFECT TIME IN KASHMIR  

อนิเดยี แคชเมยีร ์เดลล ี 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 

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

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

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

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

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

วนัท่ี :  29 พ.ค. – 3 มิ.ย. 63 25,900 25,900 25,900 3,900 17,400 
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วนัท่ี :  12 – 17 มิ.ย. 63 25,900 25,900 25,900 3,900 17,400 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ราคานีไ้ม่รวมค่าวีซ่าอนิเดยี ท่านละ 1,800 บาท 
ราคานีไ้ม่รวมค่าทปิมัคคุเทศกท์อ้งถิน่และคนขับรถ รวม 1,500 บาท/ทา่น/ทริป 

 

 เงือ่นไขการให้บริการ 
1.  ในกรณีท่ีลูกคา้ตอ้งการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจา้หนา้ท่ีของบริษัทฯ 

ก่อนทกุครัง้ เพ่ือเช็คขอ้มลูความถกูตอ้งของรายการทวัรร์วมทัง้ไฟลบ์ินและเวลานดัหมายทวัร ์
หากเกิดความผิดพลาด ทางบรษิัทไมร่บัผิดชอบใดๆ ทัง้สิน้ 

2.  การช าระคา่บรกิาร 
     2.1 กรุณาช าระมดัจ า ทา่นละ 10,000.- บาท  
     2.2 กรุณาช าระคา่ทวัรส์ว่นท่ีเหลือ 25 วนัก่อนออกเดนิทาง 
3.  การยกเลิกและคืนคา่ทวัรห์ลงัจากมีการจา่ยเงินมดัจ า 
    3.1 แจง้ยกเลิกก่อนเดนิทาง 30 วนั คืนคา่ใชจ้า่ยทัง้หมด 
    3.2 แจง้ยกเลิกก่อนเดนิทาง 15 วนั เก็บคา่ใชจ้า่ย ทา่นละ 10,000 บาท 
    3.3 แจง้ยกเลิกนอ้ยกวา่ 15 วนัก่อนเดนิทาง ทางบรษัิทฯขอสงวนสิทธ์ิ เก็บคา้ใชจ้า่ยทัง้หมด 
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อัตราค่าบริการนีร้วม 
1.  คา่ตั๋วเครื่องบนิไป-กลบั ชัน้ประหยดั 
2.  คา่โรงแรมท่ีพกัตามรายการท่ีระบ ุ(สองทา่นตอ่หนึ่งหอ้ง) 
3.  คา่เขา้ชมสถานท่ีตา่งๆ ตามรายการท่ีระบ ุ
4.  คา่อาหารและเครื่องดื่มตามรายการท่ีระบ ุ
5.  คา่รถรบัสง่และระหวา่งน าเท่ียวตามรายการท่ีระบ ุ
6.  คา่ประกนัอบุตัเิหตคุุม้ครองในระหวา่งการเดนิทาง คุม้ครองในวงเงินทา่นละ 1,000,000 บาท 

คา่รกัษาพยาบาลกรณีเกิดอบุตัเิหตวุงเงินทา่นละ 200,000 บาท ตามเง่ือนไขของกรมธรรม ์ 
 ** ลกูคา้ทา่นใดสนใจซือ้ประกนัการเดินทางส าหรบัครอบคลมุเรือ่งสขุภาพสามารถสอบถามขอ้มลู 
 เพิ่มเติมกบัทางเจา้หนา้ที่บรษัิทได ้** 
 - เบีย้ประกนัเริม่ตน้ 370 บาท [ระยะเวลา 5-7 วนั] 
 - เบีย้ประกนัเริม่ตน้ 430 บาท [ระยะเวลา 8-10 วนั]  
 ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัท่ีมีอายมุากกวา่ 16 หรอืนอ้ยกวา่ 75 ปี   
 [รกัษาพยาบาล 2 ลา้น, รกัษาตอ่เนื่อง 2 แสน, เสยีชีวิตหรอืเสยีอวยัวะจากอบุตัิเหต ุ3 ลา้นบาท] 
 ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัท่ีมีอายนุอ้ยกวา่ 16 หรอืมากกวา่ 75 ปี   
 [รกัษาพยาบาล 2 ลา้น, รกัษาตอ่เนื่อง 2 แสน, เสยีชีวิตหรอืเสยีอวยัวะจากอบุตัิเหต ุ1.5 ลา้นบาท] 

7.  รวมภาษีสนามบนิทกุแหง่ + ภาษีน า้มนั  
8.  คา่ภาษีมลูคา่เพิ่ม 7% 
 

อัตราค่าบริการนีไ้ม่รวม 
1. กระเป๋าเดินทางน า้หนกัไม่เกิน 20 กิโลกรมั ท่านละ 1 ใบเท่านัน้ ถา้มีน า้หนกัเกินกว่าตามท่ี

สายการบนิก าหนด ทา่นตอ้งช าระเอง 
2. ค่าธรรมเนียมการย่ืนขอวีซ่า Multiple อินเดียแบบออนไลน ์ใช้เวลา 5 วันท าการ ท่านละ 

1,800 บาท  
3. คา่ท าหนงัสือเดนิทาง 
4. คา่ใชจ้า่ยสว่นตวันอกเหนือจากรายการ เชน่ คา่เครื่องดื่ม, คา่โทรศพัท,์ คา่ซกัรีดฯลฯ 
5. คา่อาหารท่ีไมไ่ดร้ะบไุวใ้นรายการ 
6. คา่ทิปมคัคเุทศกท์อ้งถ่ินและคนขบัรถ รวม 1,500 บาท /ทา่น/ทรปิ 
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หมายเหตุ 
1. บริษัทฯ มีสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการในทวัรนี์ ้เม่ือเกิดเหตสุุดวิสยัจนไม่

อาจแกไ้ขได ้
2. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่รับผิดชอบใดๆ เหตุการณ์ท่ีเกิดจากสายการบิน ภัยธรรมชาติ 

เหตกุารณไ์ม่สงบทางการเมือง, การประทว้ง, การนดัหยดุงาน, การก่อการจลาจล, อบุตัิเหต,ุ 
ความเจ็บป่วย, ความสญูหายหรือเสียหายของสมัภาระ ความลา่ชา้ เหตสุดุวิสยั อ่ืนๆ เป็นตน้ 

3. หากท่านยกเลิกก่อนรายการท่องเท่ียวจะสิน้สดุลง ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านสละสิทธ์ิและจะ
ไมร่บัผิดชอบคา่บรกิารท่ีทา่นไดช้  าระไวแ้ลว้ไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้สิน้ 

4. บรษิัทฯ จะไมร่บัผิดชอบตอ่การหา้มออกนอกประเทศ หรือ หา้มเขา้ประเทศ อนัเน่ืองมาจากมี
สิ่งผิดกฎหมาย หรือเอกสารเดนิทางไมถ่กูตอ้ง หรือ การถกูปฏิเสธในกรณีอ่ืนๆ 

5. รายการนีเ้ป็นเพียงขอ้เสนอท่ีตอ้งไดร้บัการยืนยนัจากบริษัทฯ อีกครัง้หนึ่ง หลงัจากไดส้  ารองท่ี
นั่งบนเครื่อง และโรงแรมท่ีพกัในตา่งประเทศเป็นท่ีเรียบรอ้ย แตอ่ย่างไรก็ตามรายการนีอ้าจ
เปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสม 

6. ราคานีค้ิดตามราคาตั๋วเครื่องบินในปัจจุบนั หากราคาตั๋วเครื่องบินปรบัสงูขึน้ บริษัทฯ สงวน
สิทธ์ิท่ีจะปรบัราคาตั๋วเคร่ืองบนิตามสถานการณด์งักลา่ว 

7. กรณีเกิดความผิดพลาดจากตัวแทน หรือ หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง จนมีการยกเลิก ล่าช้า 
เปล่ียนแปลง การบริการจากสายการบินบริษัทฯขนส่ง หรือ หน่วยงานท่ีใหบ้ริการ บริษัทฯจะ
ด าเนินโดยสุดความสามารถท่ีจะจัดบริการทัวรอ่ื์นทดแทนให้ แต่จะไม่คืนเงินให้ส  าหรับ
คา่บรกิารนัน้ๆ 

8. มัคคุเทศก ์พนักงาน และตวัแทนของบริษัทฯ ไม่มีสิทธ์ิในการใหค้  าสัญญาใดๆ ทัง้สิน้แทน
บรษิัทฯ นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผูมี้อ านาจของบริษัทฯ ก ากบัเทา่นัน้ 

9. หากไม่สามารถไปเท่ียวในสถานท่ีท่ีระบใุนโปรแกรมได ้อนัเน่ืองมาจากธรรมชาติ ความล่าชา้ 
และความผิดพลาดจากทางสายการบิน จะไม่มีการคืนเงินใดๆทัง้สิน้ แตท่ัง้นีท้างบริษัทฯจะ
จัดหารายการเท่ียวสถานท่ีอ่ืนๆมาให้ โดยขอสงวนสิทธ์ิการจัดหานีโ้ดยไม่แจ้งให้ทราบ
ลว่งหนา้  

10. ในกรณีท่ีลูกคา้ตอ้งออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจา้หนา้ท่ีของบริษัทฯ ก่อน
ทกุครัง้ มิเชน่นัน้ทางบรษิัทฯ จะไมร่บัผิดชอบคา่ใชจ้า่ยใดๆ ทัง้สิน้  

 
 
 



 

  11 PERFECT TIME IN KASHMIR  IN KASHMIR  5 วนั 3 คืน BY (XW)                                                       [GQ3DEL-XW002] 

 

ส าหรับผู้ทีม่ีความประสงคต้์องการขอยืน่วซ่ีาอนิเดยี Multiple แบบออนไลน ์
เอกสารในการยืน่วซ่ีาอินเดยีส าหรับผู้ทีถ่อืพาสสปอรต์ไทย 

1. หนงัสือเดนิทาง (Passport) หนงัสือเดนิทาง ตอ้งมีหนา้เหลือส าหรบัประทบัวีซ่าอย่างนอ้ย 2 หนา้ 
อายุใชง้านเหลือไม่นอ้ยกว่า 6 เดือน นบัจากวนัเดินทาง *กรุณาถอดปก Passport ก่อนส่ง
เอกสารบรษิัทจะไมร่บัผิดชอบในกรณีสญูหาย* 

2. รูปถ่าย รูปถ่ายสีหนา้ตรงขนาด 2x2 นิว้ พืน้หลงัสีขาวเท่านัน้ จ  านวน 1 ใบ เป็นรูปท่ีถ่ายจากรา้น
ถ่ายรูปเทา่นัน้ รูป (หา้มสวมแวน่ตาหรือเครื่องประดบั, ไมใ่สช่ดุขา้ราชการหรือเครื่องแบบใดๆ 
ไมเ่ป็นรูปสติก๊เกอรร์วมถึงหา้มใชรู้ปท่ีถ่ายเองและปริน้ทเ์อง) 

3. แบบฟอรม์ 
 

*** เอกสารการย่ืนขอวีซา่อินเดียแบบออนไลน ์ 
สามารถรองรบัไฟลน์ามสกลุ JPG, PNG, PDF ขนาดไฟลไ์มเ่กิน 2MB 

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