
 
 

 
 
 

ทัวร์แคชเมียร์ ทัชมาฮาล  ทัวร์ทัชมาฮาล แคชเมียร์ 8 วัน 6 คืน 

โดยสายการบนิแอร์อินเดีย การบนิไทย (TG) 
แคว้นแคชเมียร์ สวิสเซอร์แลนด์แดนภารตะ  
โอบล้อมด้วยเทือกเขาหมิาลัย ดั่งเมืองสวรรค์ 



 
 

ตารางเที่ยวบนิ 

  
โปรแกรมเดินทาง :  9 – 16 // 10 – 17 // 11 – 18 // 12 – 19 เมษายน 2562  
   18 – 24 ตุลาคม 2562 ราคาเร่ิมต้น 55,900 บาท 
 
วันแรก    กรุงเทพ    เมืองหลวงเดลลี   วัดอัคชาร์ดาม   เมืองอัครา 
05.00 น. คณะเดนิทางพร้อมกนัท่ีทา่อากาศยานสวุรรณภมูิ ชัน้ 4 ประต ู2 แถว D เคาน์เตอร์ สายการบนิไทย  

พิเศษ!! บริการอาหารวา่งขนมปังแสนอร่อย + น า้ด่ืม 1 ขวดเล็กคะ่ 

 
บรรยากาศภายใน Miracle Lounge 
คลิกชม http://bit.ly/2NMk5YE 

07.00 น. ออกเดนิทางสู ่เมืองเดลลี โดยสายการบนิไทย เท่ียวบนิท่ี TG 233 บริการอาหารและเคร่ืองด่ืมบนเคร่ือง 
09.55 น. น าทา่นถึงท่าอากาศยานนานาชาติอินทิรา คานธี เมืองเดลลี (เวลาประเทศอินเดียช้ากวา่ประเทศไทย  
  1:30 ชัว่โมง) ผา่นพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและรับสมัภาระเรียบร้อย เดนิทางสูภ่ตัตาคาร 

วันบิน เมืองต้นทาง เมืองปลายทาง CODE เที่ยวบิน เวลาบิน 

วันท่ี 1 กรุงเทพฯ เดลลี BKK – DEL TG 233 07.00 – 09.55 

วันท่ี 3 เดลลี ศรีนากา DEL – SXR   AI 825 10.15 – 11.55 

วันท่ี 7 ศรีนากา เดลลี SXR – DEL   AI 826 12.30 – 14.15 

วันท่ี 8 เดลลี กรุงเทพฯ DEL – BKK TG 316 00.15 – 05.45  

http://bit.ly/2NMk5YE


 
 

เท่ียง รับประทานอาหารกลางวนัท่ีภตัตาคารอาหารจีน น าชม วัดอัคชาร์ดาม สร้างขึน้โดยองค์กร BAPS ในเดล
ลีซึง่ผสมผสานลกัษณะทางสถาปัตยกรรม
อนัหลากหลายของอินเดียเข้าด้วยกนัใช้
เวลาก่อสร้างทัง้หมด 5ปี ใช้ชา่งศลิปะและ
สถาปนิกจ านวน 7,000 คน เป็น 
สถาปัตยกรรมอนัน่าทึง่ สวยงามนา่ดชูม
จากทกุมมุมอง ช่ือเตม็ว่า สวามินารายัน 
อัคชาร์ดาม ซึง่หมายถึง สถานท่ีพ านกัอนั
เป็นนิรันดรของทา่น Bhagwan สวามินารายัน  (1781-1830) ผู้น าด้านจิตวิญญาด้านวฒันธรรมอินเดีย 
ใช้เวลาในการก่อสร้าง 5 ปี ตัง้อยูริ่มฝ่ังแมน่ า้ยมนุา ในเมืองเดลลี มีพืน้ท่ี 100 เอเคอร์ วดัอคัชาร์ดาม มีการ
จดัแสดง เร่ืองราวประวตัศิาสตร์ของชนชาติอินเดีย ประวตัขิองทา่นสวามินารายนั ศลิปะประเพณี
วฒันธรรมอนัรุ่งเรืองของชนชาตอิินเดีย ภมูิปัญญา สถาปัตยกรรม และความเช่ือจิตวิญญาณ วัดสวามิ
นารายัน อัคชาร์ดาม ได้รับแรงบนัดาลใจโดยสาวกประมขุสวามิมหาราช เพ่ือเตมิเต็มความหวงัของทา่น
ศาสดา วดัอคัชาร์ดามวางศิลากฤษ์เม่ือวนัท่ี 8  น าท่านออกเดินทางสูเ่มืองอคัรา เมืองท่ีเป็นสถานท่ีตัง้
อนสุรณ์สถานแหง่ความรัก ทชัมาฮาล และเคยเป็นศนูย์กลางปกครองของอินเดียสมยัราชวงศ์โมกลุ 
เดนิทางประมาณ  3    ชัว่โมง 

ค ่า รับประทานอาหารค ่าท่ีห้องอาหารของโรงแรม หลงัอาหารน าทา่นพกัผ่อน  
 พกัรงแรม Ramada Hotel ระดบั 4 ดาว หรือเท่ียบเท่าระดบัเดียวกนั 
วันท่ีสอง :  เมืองอัครา ทัชมาฮาล อัคราฟอร์ท เมืองเดลลี      
เช้า รับประทานอาหารท่ีโรงแรม น าทา่นชม ทัชมาฮาล อนสุรณ์สถานแหง่ความรักอนัยิ่งใหญ่ของมหาราชาซา

จาร์ฮาลท่ีมีตอ่นางอนัเป็นท่ีรักย่ิงมหารานี
มมุตสั มาฮาล ทชัมาฮาล สสุานหินอ่อนท่ีผู้คน
เช่ือวา่เป็นสถาปัตยกรรมแห่งความรักท่ีสวย
ท่ีสดุในโลก จากนัน้น าทา่น ชม อัคราฟอร์ท 
ตัง้อยูริ่มฝ่ังแมน่ า้ยมนุา สร้างในปี 1564 ตาม
บญัชาของพระเจ้าอกับาร์ ก าแพงปอ้มสร้าง

จากหินทราย มีต าหนกัตา่งๆ ถึง 500 หลงั เป็นศลิปะแบบเบงกาลีและคชุราตี ปัจจบุนัเหลืออยูห่ลงัเดียว 
คือ ชาหงัคีรีมาฮาล เป็นท่ีประทบัของชายาฮินดขูองพระเจ้าอกับาร์ ลกัษณะสถาปัตยกรรมจงึเป็นแบบ
อินเดียแท้ ครัน้ถึงสมยัพระเจ้าชาห์ จะ ฮาน ทรงมีบญัชาให้รือ้ถอนต าหนกัอ่ืนๆลงทัง้หมด เพ่ือสร้างวงัท่ี
ประทบัใหม่ ลกัษณะเป็นศลิปะแบบฮินดผูสม
กบัอิสลาม รวมถึงหอแปดเหล่ียม มสุซามาน
บรูช์ ท่ีเช่ือกนัว่าเป็นท่ีซึง่ชาห์ จะ ฮาน ถกูคมุขงั
เอาไว้ และเฝา้มองทชัมาฮาลไปจวบจนลม



 
 

หายใจสดุท้ายแหง่พระชนม์ชีพ เดมิทีปอ้มอคัรานัน้เป็นเพียงปอ้มปราการท่ีสร้างขึน้ด้วยอิฐ โดยราชบตุร
แหง่วงศ์ศิกวะ โดยหลกัฐานแรกท่ีพบนัน้ย้อนกลบัไปในปีค.ศ. 1080 จากการยึดครองของกองทพัของวงศ์
กสันาวิท ตอ่มาสลุตา่นแหง่เดลี องค์ท่ี 1 "สิกนัดร โลด"ิ ด้ย้ายมาประทบัและปกครองแคว้นท่ีปอ้มแหง่นี ้
แทนกรุงเดลี และเปรียบอคัราดัง่เมืองหลวงแหง่ท่ีสอง พระองค์สิน้พระชนม์ลงในปีค.ศ. 1517 โดยมีรัช
ทายาท คือ อิบราฮิม โลดี เป็นผู้ครองนครตอ่ โดยยงัประทบัอยูท่ี่ปอ้มนีเ้ป็นเวลาถึง 9 ปีจนกระทัง่
สิน้พระชนม์ในยทุธการแหง่ปณิปัต ในรัชสมยัของพระองค์ ได้มีการก่อสร้างพระราชวงัภายในปอ้มหลาย
แหง่ รวมทัง้บอ่น า้ตา่งๆ และมสัยิดด้วย 

เท่ียง รับประทานอาหารกลางวนัท่ีโรงแรม ออกเดนิทางสูเ่มือง เดลลี ใช้เวลาเดนิทางประมาณ 5 ชัว่โมง เดลีเป็น
ศนูย์กลางด้านการเมืองการปกครองของประเทศประชาธิปไตยท่ีใหญ่ท่ีสดุในโลก มีประชากรกวา่สิบล้าน
คน มีพืน้ท่ี1,500 ตารางกิโลเมตรโดยแบง่ออกเป็นเขตเดลีเก่า (ซาร์จฮานาบาด) กบันิวเดลีใหม ่(นิวเดลี)
หมูบ้่านเก่าแก่และหมูโ่บราณสถานจะตัง้อยูภ่ายในวงล้อมของยา่นท่ีอยูอ่าศยัท่ีใหม่กวา่ ซึง่ท่ีน่ีก็มีทัง้
โบราณสถาน พิพิธภณัฑ์ สวน ร้านค้า การแสดง และอาหาร ทัง้ยงัเหมาะจะเป็นจดุัง้ต้นในการหาข้อมลู 
วางแผนการทอ่งเท่ียว และติดตอ่ขอส ารองตัว๋โดยสารและท่ีพกัด้วยเดลีไมเ่พียงเป็นเมืองหลวงท่ีสิ่งเก่าและ
สิ่งใหมผ่สมผสานกนัได้อยา่งลงตวัและยงัเป็นศนูย์รวมวฒันธรรมอนัหลากหลายจากรัฐตา่ง อีกมากมาย 
และเดลียงัเป็นศนูย์กลางด้านการเมืองการปกครองของประเทศประชาธิปไตยท่ีใหญ่ท่ีสดุในโลก มี
ประชากรกวา่สิบล้านคน มีพืน้ท่ี 1,500 ตารางกิโลเมตร โดยแบง่ออก เป็นเขตเดลีเก่าและใหม ่( ชาร์จะฮา
นาบาด ) กบั เดลีใหม่ ( นิวเดลี ) หมู่บ้านเก่าแก่และหมู่โบราณสถาน จะตัง้อยูภ่ายในวงล้อมของยา่นท่ีอยู่
อาศยัท่ีใหมก่วา่  ซึง่ท่ีน่ี มีทัง้โบราณสถาน พิพิธภณัฑ์ สวน ร้านค้า การแสดง  และร้านอาหาร ทัง้ยงัเหมาะ
ท่ีจะใช้เป็นจดุตัง้ต้นในการหาข้อมลูวางแผนการท่องเทียว  และติดตอ่ขอส ารองตัว๋โดยสารและท่ีพกั 

เย็น  รับประทานอาหารเย็นท่ีร้านอาหารจีน 
 
 
วันท่ีสาม : เมืองเดลลี  เมืองศรีนากา   แคว้นจามมู และ แคชเมียร์  พาฮาลแกม    
เช้า  บริการอาหารเช้าท่ีห้องอาหารของโรงแรม หลงัอาหารเช้าน าทา่นเดนิทางสูส่นามบนิ 
10.15 น. น าทา่นเดนิทางสู ่เมืองศรีนาคา เมืองหลวงของแคว้นจามมแูละแคชเมียร์ โดยสายการ AIR  INDIAN  

เท่ียวบนิท่ี AI 825  ใช้เวลาบินประมาณ 1.25 ชัว่โมง 
11.55 น. เดนิทางถึงสนามบนิศรีนาคา บริการอาหารกลางวนั จากนัน้น าทา่นเดนิทางสู ่พาฮาลแกม หรือหบุเขาแกะ 

ถ้าไมบ่อกก็คิดว่าท่ีน่ีไมใ่ชอิ่นเดีย สงู 2130 เมตรเหนือระดบัน า้ทะเล เป็นสถานท่ีถ่ายท าภาพยนตร์ของ
อินเดีย ระหว่างเส้นทางทา่นจะได้สมัผสักบัทุง่โลง่ โดยเฉพาะในชว่งฤดใูบไม้ร่วงประมาณเดือนตลุาคมท้อง
ทุง่จะเตม็ไปด้วยหญ้าฝร่ัน สวยงามด้วยดอกสีมว่งประชนัความสดใส งดงามตระการตาอยา่งสดุจะ
บรรยาย  เดนิทางถึงพาฮาลแกม น าท่านเข้าสูพ่กั 

เย็น  บริการอาหารเย็นท่ีห้องอาหารของโรงแรม    
พกัท่ี HEAVEN HOTEL หรือระดบัเทียบเทา่ พาฮาลแกม 



 
 

วันท่ีส่ี :        พาฮาลแกม - ศรีนาคา  สวนชาลิมาร์  เทศกาลดอกทวิลิป 
เช้า บริการอาหารเช้าท่ีห้องอาหารของโรงแรม  หลงัจากนัน้ท ากิจกรรมกนัคะ่ อิสระให้ทา่นเดนิชมหบุเขา มี

สายน า้ท่ีไหลมาบรรจบกนัเป็นแมน่ า้ริดเดอร์ ท่ี
พาฮาลแกมทา่นสามารถข่ีม้าแคระ(มีคนจงู) 
(คา่ข่ีม้าไมร่วมในคา่ทวัร์ราคาประมาณ 10 
เหรียญดอลลา่สหรัฐ) ชมความงามของ
ธรรมชาต ิป่าสนขนาดใหญ่และหมูบ้่านท่ีมีวิถี
ชีวิตแบบพืน้บ้านของชาวแคชเมียร์ เส้นทาง
การข่ีม้าอาจแตกตา่งไปตามฤดกูาล บางชว่ง
อาจเป็นเส้นทางไตเ่ขาสงูชนั ส าหรับท่านท่ีกลวัความสงูโปรดพิจารณาก่อนตดัสินใจ ใช้เวลาไปกลบั 1-2 
ชัว่โมง 

เท่ียง บริการอาหารกลางวนัท่ีห้องอาหารของโรงแรม   
น าทา่นเดนิทางกลบัสูศ่รีนาคา เป็นเมืองท่ีมี
ความหมายส าหรับนกัท่องเท่ียวผู้ รักธรรมชาตท่ีิ
เดนิทางมาเยือนจากทัว่โลกมาเป็นศตวรรษ  ศรี
นาคาตัง้อยูใ่จกลางของหบุเขา แคชเมียร์อยูท่ี่
ระดบัความสงู 1,730 เมตร มีทิวทศัน์สวยงามยิ่ง
สามารถเย่ียมชมได้ทัง้ปี  น าทา่นชม สวนชาลิมาร์ 
สวนนีจ้ดัแบบในสมยัราชวงศ์โมกลุ เป็นสวนแหง่ความรักของมหาราชาชาฮงัคี เพ่ือพกัผอ่นในฤดรู้อน ชม
สวน นิชาน ชมต้นเมเปิล้อาย ุ400 ร้อยกวา่ปี ไม้นานาชนิด และดอกไม้ตามฤดกูาลตลอดทัง้ปี สวนนีส้ร้าง
โดยอซาฟ คาน ซึง่งดงามไม่สามารถหาค าบรรยายได้  ช่วงเดือนปลายเดือนมีนาคมถึงกลางเดือนเมษายน
ของทกุปีท่ีเมืองศรีนากาจะมี เทศกาลดอกทวิลิป ท่ีสวยงามหากทา่นเดนิทางชว่งนีเ้ราน าทา่นชมสวนดอก
ทิวลิปท่ีงดงามด้วยคะ่ 

เย็น  บริการอาหารเย็นท่ีห้องอาหารของโรงแรมเรือ 
พกัท่ีพกัผอ่นบนเรือ DELUXE HOUSEBOAT ตามอธัยาศยั ทะเลสาบดาล 

วันท่ีห้า :       ศรีนาคา – กุลมาร์ค  มัสยดิจาเมียน สวนชาลิมาร์  
เช้า บริการอาหารเช้าท่ีห้องอาหารของโรงแรมเรือ ออกเดนิทางสู ่กุลมาร์ค เป็นภเูขาท่ีสวยงามแหง่หนึง่ในแคช

เมียร์ เดมิเรียกเการิมาร์ค ตัง้โดยสลุตา่น ยซูุปชาร์ 
ในศตวรรษท่ี 16 เน่ืองจากท่ีน่ีเป็นทุง่หญ้าท่ีเตม็
ไปด้วยดอกไม้ป่าตามฤดกูาล และในปัจจบุนัยงั
เป็นสถานท่ีตัง้ของสนามกอล์ฟ 18 หลมุท่ีสงูท่ีสดุ
ในโลก (3,000 เมตรจากระดบัน า้ทะเล) และมี
สถานท่ีเลน่สกีในฤดหูนาวด้วย ตลอดเส้นทางสู่



 
 

กลุมาร์คจะผา่นทุง่นาข้าว หมูบ้่านชาวพืน้เมือง ฝงูแกะตามภเูขา และเทือกเขาหิมะสลบัซบัซ้อนสวยงาม 
ตลอดเส้นทางสูก่ลุมาร์คจะผ่านท้องทุง่นา ฝงูแกะ แนวเขาท่ีสลบัซบัซ้อนและงดงามมากคะ่  เทือกเขากลุ
มาร์คเป็นแหลง่ทอ่งเท่ียวฤดหูนาว สถานท่ีส าหรับเลน่สกี  และในฤดรู้อนจะแปรเปล่ียนเป็นสนามกอล์ฟท่ี
สงูท่ีสดุในโลก  2,730 เมตรจากระดบัน า้ทะเล  รอบๆ ทิวทศัน์และต้นสนท่ีสวยงามมาก  น าทา่นขึน้ เคเบิล
คาร์ กอนโดลา ชมวิวทิวทศัน์ท่ีสวยงามดจุแดนสวรรค์ จนถึงยอดเขากลุมาร์ก เพลิดเพลินกบักิจกรรมฤดู
หนาว เชน่เลน่สกี เลน่เล่ือน ราคาประมาณ 10 เหรียญดอลลา่สหรัฐ ให้ทา่นได้ถ่ายรูปกบัทิวทศัน์ภเูขาหิมะ
ท่ีสวยงามในทกุทิศทางของกลุมาร์ก (เคเบลิคาร์เฟสท่ี 1 รวมในคา่ทวัร์ )   (ส่วนเฟสท่ีสองลกูค้าต้องจา่ย
เพิ่มเองคะ) ไปจนถึงยอดเขากลุมาร์ค ระหวา่งทางขึน้สู่ยอดเขากลุมาร์ค ทา่นจะพบเห็นหมูบ้่านยิปซี ใน
ข้างลา่ง ซึง่จะอพยพไปอยูท่ี่เมืองแจมมใูนชว่งฤดหูนาว และจะกลบัมาอยู่อาศยัในช่วงฤดรู้อน  

เท่ียง  บริการอาหารกลางวนัท่ีภตัตาคารพืน้เมือง หลงั
อาหารน าทา่นเดนิทางกลบั ศรีนาคา ระหวา่งทางน า
ทา่นแวะถ่ายรูป วิวทิวทศัน์ ภเูขาหิมะ และทุง่
มตัตาดสีเหลืองสวยงาม ถึงศรีนาคาน าทา่นชม 
มัสยดิจาเมียน มสัยิดเก่าแก่ท่ีอยู่กลางเมืองศรี
นาคา น าท่าน ชม สวนชาลิมาร์ สวนตกแตง่สไตล์ 
โมกลุท่ีสวยงาม ตัง้อยู ่ริมฝ่ังทะเลสาบดาล จากนัน้
เข้าศุบ้่านเรือทา่นจะได้เตม็อิ่มกบับรรยากาศของทะเลสาบดาลท่ีสวยงาม  

เย็น  บริการอาหารเย็นท่ีห้องอาหารของโรงแรมเรือ 
พกัท่ี พกัผอ่นบนเรือ DELUXE HOUSEBOAT ตามอธัยาศยั 

วันท่ีหก :      ศรีนาคา - โซนามาร์ค 
เช้า บริการอาหารเช้าท่ีห้องอาหารของโรงแรมเรือ เดินทางสู ่โซนามาร์ค สงู 2,730 เมตรเหนือระดบัน า้ทะเล  

เส้นทางนีจ้ะเป็นเส้นทางท่ีมีทิวทศัน์สวยตลอดเส้นทางจงึเป็นเส้นทางท่ีให้ขบัรถไปถ่ายรูปไปตลอดทัง้เส้น
ผา่นชมป่าวอลนตัใหญ่ท่ีปลกูเรียงรายตลอดสองข้างทาง และภเูขาหิมะท่ีใหญ่โตและ มีรูปทรงแปลกตา
ตลอดสองข้างทาง 

เท่ียง บริการอาหารกลางวนัท่ีภตัตาคารพืน้เมือง เดนิชมความงดงามของธรรมชาตท่ีิโอบล้อมด้วยเทือกเขา
หิมาลยัอนัหาค าบรรยายไมไ่ด้ เสมือนได้เดนิ
อยูบ่นแดนสวรรค์  หรือข่ีม้าชมภผูา สายน า้ ล า
ธาร และหมูบ้่าน (คา่ข่ีม้าไม่รวมในคา่ทวัร์
ราคาประมาณ 10 เหรียญดอลลา่สหรัฐ) ได้
เวลาอนัสมควรเดนิทางกลบั แวะถ่ายรูปเก็บ
ความประทบัใจตามอธัยาศยั ความงดงามของ
โปรแกรมมิได้อยูท่ี่สถานท่ีเป็นจดุหมายปลายทาง หากเป็นเส้นทางในการเดนิทางท่ีพาจิตใจให้โบยบนิดัง่
ผีเสือ้น้อยท่ีแสวงหาน า้หวานให้กบัตวัเอง 



 
 

เย็น  บริการอาหารเย็นท่ีห้องอาหารของโรงแรมเรือ 
พกัท่ี พกัผอ่นบนเรือ DELUXE HOUSEBOAT ตามอธัยาศยั 

วันท่ีเจ็ด :     ศรีนาคา – ล่องเร่ือสิคารา เมืองหลวงเดลลี กุตับ มินาร์    
เช้า บริการอาหารเช้าท่ีห้องอาหารของโรงแรมเรือ น าทา่นล่องเรือสิคาราในทะเลสาบดาล เรือสิคาราเป็นเรือ

พายแบบฉบบัเฉพาะท่ีมีในแคชเมียร์ 
ชมสวนผกัลอยน า้ วิถีชีวิตชาวบ้านท่ี
ริมน า้ ภเูขาหิมะท่ีสวยงามล้อมรอบ
ทะเลสาบ นกนานาชนิด พืช ดอกไม้
น า้ ชมวิวทิวทศัน์ วิถีชีวิตของชาว
พืน้เมือง ในบรรยากาศสดุชิลล์ วิวพาโนรามา ริมสองฝ่ังทะเลสาบดาล เรือ 1 ล านัง่ได้ประมาณ 4 ทา่น 
สมควรแก่เวลาเดินทางสูส่นามบนิศรีนาคา 

เท่ียง  บริการอาหารแบบกล่องเพ่ือความสะดวกในการเดนิทาง 
12.30 น. ออกเดนิทางสูเ่มืองเดลี โดยสายการบนิ AIR INDIAN  เท่ียวบนิท่ี AI 826   ใช้เวลาบินประมาณ 1.25 

ชัว่โมง 
13.45 เดนิทางถึงสนามบนิเดลลี ชมหอคอย กุตับ มินาร์   กตุบัมีนาร์ คือ หอคอยท่ีตัง้อยูใ่นกรุงนิวเดลี เป็นหอท่ี

มีความประมาณ 72.5 เมตร (237.8 ฟตุ) โดย
หอคอยแหง่นีส้ร้างขึน้จากหินทรายสีแดง และ
มีขนาดเส้นผา่ศนูย์กลางอยู่ท่ี 14.32 เมตร  กุ
ตบัมีนาร์ (กตุบั-ช่ือของกษัตริย์ กตุบัอดุดนิไอ
บกั มีนาร์-หอสงู) หรือเดมิช่ือ ปฤถวีสตมัภ์ 
(ปฤถวี-ช่ือของกษัตริย์ฮินด ูสตมัภ์-เสา) เป็น
หอสงูท่ีนา่จะถือเป็นเคร่ืองหมายของเดลี เป็น
ถาวรวตัถท่ีุมีความงามได้สดัสว่น ภายนอก
เป็นหินทรายสีแดง สร้างเป็นลกูฟกูขึน้ไปอยา่งเกลีย้งเกลา ซึง่ได้มีการสร้างตอ่กนัขึน้ไปหลายทอด หลาย
ยคุสมยั แตล่ะลกูฟกูจารึกเป็นอกัษรอาระบกิจากบทสวดในพระคมัภีร์โกหร่าน จากนัน้น าทา่น ชือ้ของฝาก 
ของท่ีละลกึ ท่ี ตลาจนัปาด ท่านจะได้เลือกชือ้ สินค้าพืน้เมือง อาทิเช่น ผ้า สาหรี ก าไรข้อมือ เครืง
ทองเหลือง และสินค้าอ่ืนๆ 

เย็น บริการอาหารเย็นท่ีภตัตาคารอาหารไทย Ego Thai หลงัอาหารน าทา่น สูท่า่อากาศยานนานาชาติอินทิรา 
คานธี 

00.15  น าทา่นออกเดนิทางสู ่สนามบนิสวุรรณภมูิ โดยสายการบินไทย เท่ียวบนิท่ี TG 316  
05.45   น าทา่นเดนิทางถึงสนามบนิสวุรรณภมูิประเทศไทย โดยสวสัดภิาพ 
 
___________________________________________________________________________________________________ 



 
 

 
**กรุ๊ปคอนเฟริมออกเดนิทาง 15 ทา่น ขึน้ไป มีหวัหน้าทวัร์คนไทย**เดินทางไป-กลบั พร้อมคณะ  หากคณะเดินทาง 10-1 
ทา่น ออกเดนิทาง ไมมี่หวัหน้าทวัร์คนไทย หากต้องการ หวัหน้าทวัร์คนไทย ทางบริษัทฯ ขอเก็บเพิ่ม 3,000 บาท/ทา่น 
 

• ทริปอินเดีย การให้การบริการตา่งๆ ชาวอินเดียจะขอทิป พดูง่ายๆคือตัง้แตอ่อกจากสนามบนิจนขึน้เคร่ืองวนักลบั ดงันัน้ท
ริปนีจ้ะรวมคา่ทิปโรงแรม ร้านอาหาร บริการตา่งๆไว้ให้แล้วครับ (ยกเว้นคา่ทิปไกด์และคนขบัรถ) 

• ส าหรับท่านท่ีตอ่เคร่ืองไปตา่งจงัหวดั ต้องเผ่ือเวลาอยา่งน้อย 3 ชัว่โมง เพราะต้องผา่นตม. รับกระเป๋าและเคร่ืองดีเลย์ด้วย
ครับ 

• หมายเหต ุ
• ส าหรับการให้การบริการตา่งๆ ชาวอินเดียจะขอทิป พดูง่ายๆคือตัง้แตอ่อกจากสนามบนิจนขึน้เคร่ืองวนักลบั ดงันัน้ทริปนี ้
จะรวมคา่ทิปตา่งๆไว้ให้แล้ว 
• โปรแกรมนีไ้มเ่หมาะส าหรับผู้ ท่ีเป็นโรคหอบหืด โรคปอดและโรคความดนั เพราะเราต้องไปอยูบ่นท่ีราบสงูถึง 3,500 - 
4,000 เมตร 
• รายการทวัร์ ทางบริษัทฯเราจดัเอง ไมไ่ด้ขายส่งฝากไปให้บริษัทอ่ืนครับ 
• ส าหรับท่านท่ีตอ่เคร่ืองไปตา่งจงัหวดั ต้องเผ่ือเวลาอยา่งน้อย 3-4 ชัว่โมง เพราะต้องผา่นตม. รับกระเป๋าและเคร่ืองดีเลย์
ด้วยครับ 
• รถเดนิทาง เราใช้รถอิโนวา่ในการเดนิทาง นัง่คนัละ 3 ทา่นครับ เส้นทางสว่นใหญ่เป็นท่ีราบสงูและภเูขาเส้นทางคดเคีย้ว 

 
• ส าหรับท่านท่ีตอ่เคร่ืองไปตา่งจงัหวดั ต้องเผ่ือเวลาอยา่งน้อย 3 ชัว่โมง เพราะต้องผา่นตม. รับกระเป๋าและเคร่ืองดีเลย์ด้วย
ครับ 
• หมายเหต ุ
• ส าหรับการให้การบริการตา่งๆ ชาวอินเดียจะขอทิป พดูง่ายๆคือตัง้แตอ่อกจากสนามบนิจนขึน้เคร่ืองวนักลบั ดงันัน้ทริปนี ้
จะรวมคา่ทิปตา่งๆ  ไว้ให้แล้ว 
• โปรแกรมนีไ้มเ่หมาะส าหรับผู้ ท่ีเป็นโรคหอบหืด โรคปอดและโรคความดนั เพราะเราต้องไปอยูบ่นท่ีราบสงูถึง 3,500 - 
4,000 เมตร 
• รายการทวัร์ ทางบริษัทฯเราจดัเอง ไมไ่ด้ขายสง่ฝากไปให้บริษัทอ่ืนครับ 
• ส าหรับท่านท่ีตอ่เคร่ืองไปตา่งจงัหวดั ต้องเผ่ือเวลาอยา่งน้อย 3-4 ชัว่โมง เพราะต้องผา่นตม. รับกระเป๋าและเคร่ืองดีเลย์
ด้วยครับ 
• รถเดนิทาง เราใช้รถอิโนวา่ในการเดนิทาง นัง่คนัละ 3 ท่านครับ เส้นทางสว่นใหญ่เป็นท่ีราบสงูและภเูขาเส้นทางคดเคีย้ว 
 
 
 
 



 
 

• ค่าบริการนีร้วม 
1.คา่ตัว๋เคร่ืองบนิ ตามโปรแกรมทวัร์  
2.คา่โรงแรมท่ีพกั 6 คืน (พกัห้องละ 2 ทา่น) 
3.คา่อาหารทกุมือ้พร้อมอาหารวา่งและเคร่ืองดื่ม (ตามระบใุนรายการ) 
4.คา่รถปรับอากาศน าเท่ียว 
5.คา่ประกนัอบุตัเิหต ุวงเงิน 500,000.-/1,000,000.-บาท (ตามเง่ือนไขกรมธรรม์ประกนัอบุตัเิหต)ุ 
6.คา่ภาษีสนามบนิไทย + คา่ภาษีอินเดีย 
7.คา่วีซา่และคา่ธรรมเนียมเข้าชมสถานท่ีตา่งๆ 
8.คา่ทิปพนกังานโรงแรม ร้านอาหาร คา่ข่ีม้า คา่ล่องเรือ 
9.มคัคเุทศก์น าเท่ียวตลอดการเดนิทาง 
 
• ค่าบริการนีไ้ม่รวม 
1.คา่น า้หนกัเกินพิกดัตามสายการบนิก าหนด 20 กิโลกรัม 
2.คา่ทิปไกด์และคนขบัรถอินเดีย (วนัละ 5 ดอลลา่ 7 วนั รวม 35 ดอลลา่) 
3.คา่ทิปหวัหน้าทวัร์จากเมืองไทย (วนัละ 50 บาท 7 วนั รวม 300 บาท) 
• สิ่งท่ีควรน าติดตวั : กล้องถ่ายรูป, ของใช้สว่นตวั, ยารักษาโรคประจ าตวั, รองเท้าสวมใสส่บาย, เสือ้กนัหนาว 
 
• การส ารองท่ีน่ัง 
1.วางมดัจ าทา่นละ 10,000.-บาท พร้อมสง่ช่ือ-นามสกลุ ภาษาองักฤษ ตรงกบัหน้าพาสปอร์ต+ใบโอนเงินและระบโุปรแกรม
ทวัร์มาให้ด้วยนะครับ 
2.สว่นท่ีเหลือช าระก่อนการเดนิทาง 30 วนั (พร้อมแฟกซ์ใบโอนเงินและระบโุปรแกรมทวัร์) 

 
 



 
 

• การยกเลิกทัวร์ 
1.ยกเลิกทวัร์ ก่อนเดนิทาง 30 วนั บริษัทฯ คืนเงินให้ทัง้หมด 
2.ยกเลิกทวัร์ ภายใน 20 วนัก่อนการเดินทาง บริษัทฯ จะเก็บคา่มดัจ าทวัร์หรือเก็บคา่ใช้จา่ยตามความเป็นจริงครับ 
 
• เอกสารเดนิทาง 
1.หนงัสือเดนิทางท่ีมีอายกุารใช้งานเหลือไมน้่อยกวา่ 6 เดือน (นบัจากวนัเดนิทาง)  
2.หนงัสือเดนิทางควรมีหน้าวา่งๆ ส าหรับประทบัตราวีซา่และตราเข้า-ออก อยา่งน้อย 2 หน้า 
3.รูปถ่ายสีหน้าตรง พืน้หลงัสีขาว ขนาด 2x2 นิว้ จ านวน 2 รูป (ห้ามใสเ่คร่ืองแบบราชการ) และต้องไมใ่ชส่ติก๊เกอร์ หรือ
รูปพริน้ซ์จากคอมพิวเตอร์ (รูปใหมถ่่ายไมเ่กิน 6 เดือน) 
4.ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน+ส าเนาทะเบียนบ้าน 
5.กรุณาสง่เอกสารลว่งหน้าอยา่งน้อย 15 วนันะครับ 
• สถานฑตูอินเดียอาจปฏิเสธไมรั่บท าวีซา่ให้พาสปอร์ตของทา่น ในกรณีดงันี  ้
1.ช่ือเป็นผู้ชาย แตส่ง่รูปถ่ายท่ีดเูป็นหญิง เชน่ ไว้ผมยาว หรือแตง่หน้าทาปาก 
2.น ารูปถ่ายเก่า ท่ีถ่ายไว้เกินกวา่ 6 เดือนมาใช้ 
3.น ารูปถ่ายท่ีมีวิวด้านหลงั ท่ีถ่ายเลน่ หรือรูปยืนเอียงข้าง มาตดัใช้เพ่ือย่ืนท าวีซา่ 
4.น ารูปถ่ายท่ีเป็นกระดาษถ่ายสติคเกอร์ หรือรูปท่ีพริน้ซ์จากคอมพิวเตอร์ 
• หมายเหต ุ: ทกุครัง้ท่ีทา่นโอนเงิน กรุณาเขียนช่ือ เบอร์โทรศพัท์ โปรแกรมทวัร์ มาให้ด้วยนะครับ อยา่แฟกซ์สลิปมาอยา่ง
เดียว เพราะเราไมรู้่วา่เป็นของใครและจะสง่ใบเสร็จให้ทา่นไมไ่ด้นะครับ 
 
• เงื่อนไขอ่ืนๆ 
• ราคาทวัร์นีไ้มร่วมภาษีมลูคา่เพิ่ม 7% และ คา่บริการหกั ณ ท่ีจา่ย 3 % 
• บริษัทฯ รับเฉพาะผู้ มีประสงค์เดนิทางเพื่อการท่องเท่ียวเทา่นัน้ 
• หากทา่นถกูเจ้าหน้าท่ีตรวจคนเข้าเมืองของประเทศไทยหรือประเทศปลายทาง ปฎิเสธการเข้าหรือออกเมืองด้วยเหตผุล
ใดๆ ก็ตาม ท าให้ท่านไมส่ามารถเดนิทางตอ่ไปได้ ถือเป็นเหตซุึง่อยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ ทางบริษัทฯ ขอ
สงวนสิทธ์ิท่ีจะไมคื่นเงินคา่ทวัร์บางสว่นหรือทัง้หมด 
• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการรับผิดชอบตอ่คา่ใช้จ่ายในกรณีท่ีเกิดเหตสุดุวิสยั เช่น การยกเลิกเท่ียวบนิ การล่าช้าของสาย
การบนิ ภยัธรรมชาต ิการจลาจล รวมทัง้ทรัพย์สินท่ีสญูหายหรือเสียหายระหวา่งการเดนิทางท่ีเกิดขึน้ 
• ในระหวา่งเดนิทางหากทา่นไมใ่ช้บริการใดๆ ไมว่า่ทัง้หมดหรือบางสว่น ถือวา่ทา่นสละสิทธ์ิ ไมส่ามารถเรียกร้องขอ
คา่บริการคืนได้ 
• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงรายการน าเท่ียวตามความเหมาะสมและสถานการณ์ตา่งๆ ทัง้นีท้างบริษัทฯ จะ
ยดึถือและค านงึถึงความปลอดภยั รวมถึงผลประโยชน์สงูสดุของลกูค้าเป็นส าคญั 


