
                                                    
 
 
  
                                                                             

 

 
 

 

 
 

 

  

 

 

 
 

 
 
 
 

 
“แคชเมยีร”์ สมัผสักบัดนิแดนสวรรคบ์นพืนพภิพ มงกุฎเพชรแห่งอินเดยีทสีวยทสีุดในโลก เปรยีบประดุจ
สวรรคบ์นโลกมนุษย ์“แคชเมยีร”์อยู่กลางออ้มกอดของเทอืกเขาหมิาลยั สมัผสักบัทุ่งราบผนืใหญใ่นออ้มกอด
หมิาลยั ตระการตากบัดอกไมน้านาพรรณ  ชมความงามของ กุลมารค์ & โซนามารค์ ทมีทีุ่งหญา้เขยีวขจี
และเทอืกเขาหมิะรายรอบ  นัง เรอืซคิารา่ล่องทะเลสาบ ทสีวยใสดจุกระจกสะทอ้นความงามของทอ้งฟ้า
กลางเทอืกเขาหมิาลยั.....  
เยอืนอคัรา “ทชัมาฮาล” อนุสรณร์กันิรนัดร ์มรดกโลกเหนือกาลเวลา สงิมหศัจรรยข์องโลก 
  และศลิปะชนัเอกของยุคราชวงศโ์มกลุ ณ พระราชวงัอคัระฟอรด์ 
 
 
 
 
 
รายการท่องเทยีว 
วนัแรก (1) กรุงเทพฯ – เดลล ี(ประเทศอนิเดยี) - L D 
01.00 น.  คณะพรอ้มกนัที ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ชนั 4  ประตู 3 เคานเ์ตอร ์สายการบนิ SPICEJET (SG) โดย

เจา้หนา้ทขีองบรษิทัฯ คอยใหค้วามสะดวกแกท่่าน 
กระเป๋าเล็กถอืตดิตวัขนึเครอืงบนิ 

 กรณุางดนําของมีคม ทุกชนิด เชน่ มีดพบั กรรไกรตดัเล็บทุกขนาด ตะไบเล็บ เป็นตน้ กรณุาใส่ในกระเป๋า
เดนิทางใบใหญห่า้มนําตดิตวัขนึเครอืงบนิ 



                                                    
 
 
  
                                                                             

 

 วตัถุทเีป็นลกัษณะของเหลว อาท ิครมี โลชนั นําหอม ยาสฟัีน เจล สเปรย ์และเหลา้เป็นตน้ จะถกูทําการตรวจ
อยา่งละเอยีดอกีครงั โดยจะอนุญาตใหไ้ม่เกนิ 10 ชนิ ในบรรจภุณัฑล์ะไม่เกนิ 100 ml.  

(แนะนําใหโ้หลดของทไีม่จําเป็นลงใตท้อ้งเครอืง เพราะเจา้หน้าทอีนิเดยีตรวจค่อนขา้งละเอยีด เพอืเป็นการไม่เสยีเวลา 
แนะนําใหถ้อืเฉพาะกระเป๋าถอืขนาดเล็กและของมคีา่ขนึเครอืงเทา่นนั) 

บรกิารอาหารเชา้(ขา้วเหนียวหมูทอด) ระหวา่งรอเชค็อนิ 
03.50 น. เหริฟ้า สู่เมอืงเดลล ี(New Delhi) ประเทศอนิเดยี (India) โดยสายการบนิ SPICEJET (SG) เทยีวบนิท ีSG88 
       (ใชเ้วลาในการเดนิทางประมาณ 4 ชวัโมง)  
                                                       **หมายเหตุ** สายการบนิ SPICEJET ไม่มบีรกิารอาหาร 

เวลาทอีนิเดยีชา้กวา่ประเทศไทย 1.30 ชวัโมง 
06.25 น. ถงึท่าอากาศยานนานาชาตอินิทริาคานธรี ์เมอืงเดลล(ีNew Delhi) ตามเวลาทอ้งถนิผ่านพธิกีารตรวจคนเขา้เมืองและตรวจ

รบัสมัภาระออกเดนิทางเขา้สู่อาคารผูโ้ดยสารภายในประเทศเพอืต่อเครอืงเขา้สูเ่มอืงศรนีาคา( แคชเมยีร ์)  
เชา้    บรกิารขา้วเหนียวหมูทอด ระหวา่งรอเชค็อนิ   
08.30 น.  นําท่านเชค็อนิ เพอืเดนิทางสูแ่คชเมยีร ์ 
10.10 น.   เหริฟ้าสู ่เมอืงศรนีาคา (Srinagar) เมืองหลวงของแควน้จามมู (Jammu) และ แคชเมยีร ์(Kashmir) โดยสายการบนิ 

SPICEJET (SG) เทยีวบนิท ีSG937   (ใชเ้วลาบนิประมาณ 1 ชวัโมเครอืงแวะจอดทจีมัมู ไม่ตอ้งลงจากเครอืงแลว้บนิ
ต่อไปอกี 45 นาท ี) 

12.45 น.  เดนิทางถงึสนามบนิศรนีาคา (Srinagar) ผ่านพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงและพรอ้มรบัสมัภาระแลว้นําท่านเดนิทางสู่พาฮาลแกม โดย
รถโตโยตา้อนิโนวา่ คนัละ 4-5ท่าน 

เทยีง  บรกิารอาหารกลางวนั  ณ ภตัตาคาร 
จากนัน   นําท่านเดนิทางสู่พาฮาลแกม ออกเดินทางจากศรนีาคาสู่ หมู่บา้นพาฮาแกม (Pahalgam)  หรอืหุบเขาแกะ แห่งแคชเมียรเ์ดมิ

เป็นหมู่บา้นของคนเลยีงแกะ อยู่ห่างจากศรนีาการอ์อกไปอกี 90 กโิลเมตร เป็นสถานททีภีาพยนตรนิ์ยมมาถ่ายทํากนัทีนี ไดร้บัการ
ขนานนามว่าเป็นเหมือน “สวติเซอรแ์ลนด”์ พาฮาลแกม คอืในชว่งฤดูหนาวจะมีแต่หมิะปกคลุม อากาศหนาวเย็น นําในลําธารเย็น

เฉียบ แม่นําสายย่อยๆจะบรรจบรวมกนัเป็น “แม่นําลดิดาร”์ (Liddar) เป็นแม่นําสายสําคญัในพาฮาลแกม นอกจากนียงัมีรา้นคา้ต่างๆ
มากมาย ไม่ว่าจะเป็นรา้นอาหาร รา้นขายเสอืผา้และสนิคา้ต่างๆโดยเฉพาะ หญา้ฝรนั (Saffron) มีสรรพคุณลดโคเลสเตอรอลใน
รา่งกาย มขีายอยู่ทวัไปทวัทงัแคชเมยีรแ์ต่ทพีาฮาลแกมคอืแหล่งปลูกหญา้ฝรนัทใีหญ่ทสีุด มีคุณภาพดกีว่าทอีนืนอกจากนียงัสามารถ
ทํากจิกรรม ปิกนิก ตกปลา ขมีา้ชมวิวรอบภูเขาหมู่บา้นทอียู่บนทมีีความสูง 2,130 เมตร เหนือระดบันําทะเล (ใชเ้วลาเดินทาง
ประมาณ 3 ชวัโมง)  ... 

ระหว่างทาง ชมแวะจอดรถถ่ายรูปกบัววิทวิทศันท์งีดงามสุดทีหยุดกดชตัเตอรเ์ลยทีเดยีว.. …และสองขา้งทางท่านจะผ่านพบวถิีชวีติของ
ชาวแคชเมยีรท์หีลากหลาย เชน่หมู่บา้นททีํา ครกหนิ หมู่บา้นททีําไมแ้บดสําหรบักฬีาคลิกเก็ต ทเีราจะพบเห็นชาวแคชเมียรเ์ล่นกฬีา
ประเภทนีไดต้ามสนามทวัไปไมแ้บดนีทํามาจากตน้หลวิ (Willow Tree) ซงึพบเห็นไดท้วัไปทงัในและนอกเมือง แต่จะพบเห็นไดม้าก 
นอกจากนี จะไดเ้ห็นทุ่งโล่งๆ ซงึในฤดูใบไมร้ว่งประมาณเดอืนตุลาคม ทอ้งทุ่งแห่งนีเป็นแหล่งปลูกหญา้ฝรนั หรอื Saffron ทใีหญ่ทสีุด 
ลกัษณะดอกจะเป็นสม่ีวง ว่ากนัว่าเกสรของหญา้ ฝรนัมีสรรพคุณในการชว่ยลดคลอเรสเตอรอลไดด้ตีลอดสองขา้งทางชมทวิทศันท์ี
สวยงาม 

บ่าย  นําท่านอสิระชมเมอืงพาฮาลแกม (Pahalgam) ทนีี คือ ดินแดนสรวงสวรรคข์องแคชเมียร ์ นักท่องเทยีวจากทวัสารทิศต่างยก
ย่องให ้ ดนิแดนแห่งนีเป็นสถานททีสีวยทสีุดในโลก ซงึหากคุณยงัไม่เชอืก็ตอ้งมาพิสูจนด์ว้ยตวัเองเท่านัน……คําว่า พาฮาลแกม 
หมายถงึ หมู่บา้นของคนเลยีงแกะ (Village of Shepherds) หรอื หุบเขาแกะ 
และดว้ยทศันียภาพอนังดงามจนน่าทงึของพาฮาลแกม....ดนิแดนแห่งนีไดร้บัความสนใจ
จากนักสรา้งภาพยนตร ์จนกลายเป็นสถานทมีชีอืเสยีง ทสีุดของอุตสาหกรรมภาพยนตร ์
ของอนิเดยี 

อิสระเลือกเดินเล่นซอืสินคา้พืนเมืองไม่มว่าจะเป็นผา้พชัมีน่า เปเปอรม์าเช่  ชุดพืนเมือง  
เครอืงประดบัฯลฯ อสิระตามอธัยาศยั นัดเวลาทานอาหารเย็น 
 

....ทนีี คอื ดนิแดนสรวงสวรรคข์องแคชเมียรนั์กท่องเทยีวจากทวัสารทศิต่างยกย่องให ้ดินแดน
แห่งนีเป็นสถานททีสีวยทสีุดในโลก ซงึหากคุณยงัไม่เชอืก็ตอ้งมาพสิจูนด์ว้ยตวัเองเท่านัน.... 

 
คํา   บรกิารอาหารเย็น ณ โรงแรม 

ทพีกัโรงแรม Hotel Hill top( หรอืเทยีบเท่า ) อสิระพกัผ่อนตามอธัยาศยั 
 



                                                    
 
 
  
                                                                             

 

วนัทสี ี(2) พาฮาแกม–หุบกลุมารค์-ศรนีาคา B L D 

07.00 น.  บรกิารอาหารเชา้ ณ โรงแรมเรอื  
08.00 น. ออกเดนิทางหน้าสู่ กุลมารค์ (Gulmarg) ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 3-4 ชวัโมง กุลมารค์(Gulmarg) สถานที

ท่องเทยีวสดุฮติในแคชเมยีร ์ทไีดร้บัความนิยมจากนกัท่องเทยีวทวัโลก 
เป็นภูเขาทสีวยงามทสีุดแห่งหนึงในแคชเมยีร ์“กุลมารค์”เดมิเรยีกเการมิารค์ ตงัโดยสุลต่าน ยูซปุชาร ์ในศตวรรษท ี16 เนืองจาก
ทนีีเป็นทุ่งหญา้ทเีต็มไปดว้ยดอกไมป่้าตามฤดูกาล และในปัจจุบนัยงัเป็นสถานทตีงัของสนามกอลฟ์ 18 หลุมทสีูงทสีุดในโลก (3,000 
เมตรจากระดบันําทะเล) และมีสถานทเีล่นสกใีนฤดูหนาวดว้ย ตลอดเสน้ทางสู่กุลมารค์จะผ่านทุ่งนาขา้ว หมู่บา้นชาวพืนเมือง ฝูงแกะ
ตามภูเขา และเทือกเขาหิมะสลบัซบัซอ้นสวยงาม ชาวแคชเมียรก์ล่าวขานว่าทุ ่งหญา้แห่งดอกไม ้เป็นเสน้ทางทีมุ่งสู ่ชายแดน
ปากสีถาน กุลมารค์เป็นแหล่งท่องเทยีวในฤดูหนาว มีระดบัความสูง 2,730 เมตร จากระดบันําทะเล   ในชว่งฤดูรอ้นทีนีจะเป็นทีตงั
ของสนามกอลฟ์ทีสูงทีสุดในโลก โดยรอบท่านจะไดพ้บเห็นกระท่อมรูปทรงแบบในเทพนิยาย และมีป่าสนเป็นฉากหลงั  ทีนียงั
สถานเป็นทถี่ายทําภาพยนตรอ์กีดว้ย…… 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
เทยีง บรกิารอาหารกลางวนั  ณ โรงแรม 
13.00 น ไฮไลทข์องกจิกรรมและการท่องเทยีวทกีุลมารค์ นําท่านขนึเคเบลิคารเ์ฟส 1 (กระเชา้ลอยฟ้าหรอืกอนโดลา) ขนึกระเชา้กอนโด

ล่าเป็นเคเบลิคารไ์ปเฟส1 ระหว่างทางท่านจะไดเ้ห็นววิของหิมะทีสวยงามพบเห็นหมู่บา้นยปิซ ี และหมู่บา้นของคนทอ้งถนิ มองลงไป
ขา้งลา่งตน้สนระหวา่งทางและหมิะทสีวยงามมาก เห็นววิทวิเขาของเทอีกเขาหมิาลยัเมือถงึสถานีลงจากกระเชา้แลว้ ท่านจะพบลานหมิะ
ขนาดใหญ่...อสิระใหท้่าน ถ่ายภาพคู่กบัภูเขาหมิะ สวยงามรอบทศิทาง หากฟ้าเปิดสามารถมองเห็นยอดเขา K2 ทสีูงเป็นอนัดบัสอง
รองจากยอดเขาเอเวอรเ์รส....ถ่ายรปู และเลน่กจิกรรมต่างๆในบรเิวณนี...สนุกสนานกบักจิกรรมนังเลอืนหมิะหรอืสกไีดร้ะหว่างฤดใูบไม ้
ผล ิม.ีค.-เม.ย. "กุลมารค์." เป็นสถานทที่องเทยีวทไีดร้บัความนิยมจากนักท่องเทียวทวัโลก  และเป็นสถานทที่องเทยีวแห่งหนุ่งทคุีณไม่
ควรพลาด… 

............... จนถงึเวลานัดหมายนําท่านเดนิทางกลบัสู่เมอืงศรนีาคาตามเสน้ทางเดมิ........ 
 นําท่านล่องเรอืสิคารา(เรอืพายแบบแคชเมียร)์ ชมความงดงามทะเลสาบ ใหท้่านไดช้นืชมทศันียภาพของเทือกเขาหิมะที

ลอ้มรอบ ชมวถิีชวีติชาวบา้นรมินํา (ใชเ้วลาในการล่องเรอืประมาณ 1 ชม.) รอบทะเลสาบ นกนานาชนิด พชืดอกไมนํ้า ทะเลสาบใส
สวยงาม สมัผสัวิถีชวีติของผูค้นในทะเลสาบดาล เป็นชวีิตทีคู่กบัสายนําอนัเงียบสงบ โดยมีเรอืเป็นพาหนะสําคญัของการสญัจรใน
ทะเลสาบกวา้งใหญ่ แต่งแตม้สสีนัดว้ยสวนผกัลอยนํา และตลาดนํายามเชา้ทีมีชวีิตชวีาพอดู ชวีิตของชาวแคชเมียรจ์งึดําเนินไปไม่
แตกต่างชาวเอเชยีอนื ๆ ทมีแีม่นํา ลําคลอง เป็นเสน้เลอืดใหญห่ล่อเลยีงชวีติ และท่านจะเพลนิเพลนิกบัการ เลอืกซอืสนิคา้พนืเมืองของ
ชาวแคชเมยีรท์นํีาของมาขายใหท้่านไดเ้ลอืกซอืในราคาตามความสามารถไดเ้วลาสมควรพายเรอืกลบัทพีกั .....  

 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
เย็น บรกิารอาหารเย็น ณ โรงแรมบา้นเรอื อสิระพกัผ่อนตามอธัยาศยั 
 
 
 
 
 



                                                    
 
 
  
                                                                             

 

     ทพีกัโรงแรมเรอื DELUXE HOUSE BOAT อสิระพกัผอ่นตามอธัยาศยั 
 
 

 
 
 
 
  

"บา้นเรอื" แคชเมยีร.์..วมิานบนดนิ 
 นักท่องเทยีวในชว่งตน้ ครสิตศ์ตวรรษท ี20  มบีนัทกึวา่...ขณะท ีชวีติยงัมีลมหายใจความสุขบนพนืพภิพในนี 1 ใน 50  อย่างทคีวรทํา 

คอืเดนิทางสูท่ะเลสาบดาล (Dal lake)  แห่งแควน้แคชเมียร.์...แลว้ พกันอนใน House Boats...!!! อนัเป็น วมิานบนดนิ เกดิขนึในยุค 
ควนีสว์คิตอเรยี  ซงึองักฤษไดเ้ขา้มา ครอบครองอนิเดยี  จงึพากนัเขา้มาปักหลกัโกยกอบทรพัยากรจากอาณานิคม  โดยรกุจากพนืที
สว่นใตข้นึไปจดเหนือ กระทงัถงึ แควน้จมัมูแคชเมยีร ์ (JUMMU & KASHMIR) ตดิกบัเทอืกเขาหมิาลยั 

วนัทสีาม (3)  (แคชเมยีร)์ ศรนีาคา-โซนามารค์-ศรนีาคา B L D 

07.00 น. บรกิารอาหารเชา้ ณ โรงแรมบา้นเรอื 
พเิศษ    ใส่ชดุพนืเมอืงถ่ายรูปทบีา้นเรอืมอบใหเ้ป็นของทรีะลกึทา่นละ 1 รูป 

 
08.00 น.   นํ าท่ า น เดิน ท า ง สู่  โซ น าม าร ค์  ( Sonamarg) 
(ประมาณ 3 ชวัโมง) ออ้มกอดหมิาลยัทโีซนามารค์ทอ้งทุ่งแห่งทองคํา 
Meadow of gold แห่งแคชเมยีร ์สูงกว่าระดบันําทะเล 2,740 เมตร 
เป็นแหล่งท่องเทียวอนัมีววิทิวทศันอ์นัสวยงาม อยู่บนเสน้ทางระหว่างเมือง
ศรนีาคากบัเมืองเลห ์ในบรเิวณหุบเขาโซนามารก์นีมีธารนําแข็งสีขาว

บรสิุทธทิปีกคลุมอยู่ตามลาดไหล่เขา อีกทงัเทือกเขาหิมะทสีะทอ้นแสงแดด
เป็นประกายสีทอง จึงเป็นทมีาของชอื โซนามารค์ และยงัมีเทือกเขาหิมาลยัเป็นฉาก

หลงั ทเีรยีกขานตามทอ้งถนิวา่ ทาจวิาส ภูเขาซงึปกคลุมไปดว้ยหมิะตลอด
ปี มแีม่นําสนิธ ุลดเลยีวผ่านหุบเขาในอกีฟากของถนน “โซนามารค์” เป็น
สถานีเรมิตน้ทจีะมุ่งหนา้ไปยงัลาดคัห ์หรอืเป็นรูจ้กักนัดีในชอืว่า “ประตูสู่
ลาดคัห”์ เสน้ทางนีจะเป็นเสน้ทางทีมีทิวทศันส์วยงาม ตลอดสองขา้งทาง 
ยงัมี “ธารนําแข็งกราเซยี” (Thajiwas Glacier) ทเีกดิจากการทบัถมของ
หมิะมายาวนาน ละลายเป็นธารนําแข็งตามแนวเขา....ตลอดเสน้ทางจงึเป็น
เสน้ทางทใีหข้บัรถไปถ่ายรปูไป...เลยทเีดยีว 

เทยีง บรกิารอาหารกลางวนั แบบปิกนิก  กลางภูเขาหมิะ ชมววิทกีวา้งไกลชนิดกลอ้งเก็บไม่หมด 
บา่ย โปรแกรมแนะนํา ...ท่านทหีลงใหลในธรรมชาต ิสามารถขีมา้ชมความงามของกลาเซยีรอ์ย่างไกลช้ดิมากขนึ หรอื 

สนุกการนงัคา่ขมีา้ 800-1000 รูปี (ไม่รวมในคา่ทวัร ์โปรดสอบถามรายละเอยีดจากหวัหน้าทวัร)์  
ไดเ้วลาพอสมควรเดนิทางกลบัสูศ่รนีาคา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
นําท่านเดนิทางไป สวนโมกุล (Mughal Gardens) สวนสวรรคแ์ห่งดอกไม ้ชว่งเดือนมีนาคมถึงเมษายน ดอกไมเ้มืองหนาวออกดอกชชูอ่อย่าง

สวยงาม สวนโมกุล ไดแ้บ่งออกเป็นส่วนๆ 3 ส่วน ซงึภายในสวนมีการประดบัตกแต่งในแบบสไตลส์วนเปอรเ์ซยี ซงึประกอบไปดว้ย สระ
นํา ลําธารและแปลงไมด้อก 
 ชมสวนนิชาท (Nishat) เป็นสวนทใีหญท่สีดุ มตีน้เมเปิลอายุกว่า 400 ปี ตน้ปอปลาร ์ตน้ทวิลปิ และดอกไมน้านาชนิดตามฤดูกาล 
ตงัอยู่รมิทะเลสาบดาล มีภูเขา Zabarwan ซงึตงัเป็นฉากหลงั 
ชม สวนชาลมิาร ์(Shalimar Garden) เป็นสวนดอกไมท้สีรา้งขนึสมยัราชวงศโ์มกุล ก่อสรา้งโดยจกัรพรรดิ JEHANGIR เพอื
ภรรยา Nur Jehan และเมืองศรนีาคา แคชเมียร ์เป็นทมีีชอืเสยีงในการจดัสวนตามแบบสมยัของราชวงศโ์มกุล เนืองจากภูมิอากาศ



                                                    
 
 
  
                                                                             

 

เย็นเหมาะสมในการเจรญิเตบิโตของตน้ไม ้ดอกไมเ้มืองหนาว จงึกลายเป็นทปีระทบัพกัผ่อนของกษตัรยิร์าชวงศโ์มกุลในอดีต ชมตน้เม
เปิลอายุกวา่ 400 ปี ตน้ปอปลาร ์ดอกทวิลปิ และดอกไมน้านาชนิดตามฤดูกาล 
ฤดูการท่องเทยีวทสีวยงาม : ในฤดใูบไมผ้ลแิละฤดูรอ้นในแคชเมียร ์(เดอืนเมษายน-กนัยายน) จะมีชอืเสยีงในเรอืงของดอกไมแ้ละ
สวนสวย โดยสวนทมีีชอืเสยีงมากไดแ้ก่ สวนโมกุล ทสีรา้งในสมยัของราชวงศโ์มกุลแทบทงัสนิ สําหรบัตน้ไมท้มีีความสวยงามและโดด
เด่น คอื ตน้ชน่ีา หรอืตน้เมเปิล ซงึใบของตน้ไมนี้มสีแีดงเพลงิสวยงาม และใบจะเปลยีนสไีปตามฤดูกาล 

จากนัน  นําท่านชมโรงงานพรมเปอรเ์ซยี สมควรแกเ่วลานําท่านเขา้สู่ทพีกั ณ โรงแรมลอยนํา ชนืชมทศันียภาพของเทอืกเขาทลีอ้มรอบ
ทะเลสาบเมืองศรนีาคา ไดเ้วลาอนัสมควรนําท่านสู่บา้นเรอืในทะเลสาบ ในเมืองศรนีาคา บา้นเรอืนีถอืกําเนิดจากสมยัทเีจา้ผู ้
ครองแควน้แคชเมียรย์งัครองอํานาจกบั องักฤษทเีขา้มาปกครองอินเดยี และไม่อนุญาตใหอ้งักฤษมีกรรมสทิธใินทีดนิ คนองักฤษจึง
หาทางออกดว้ยการสรา้งบา้นเรอืลอยลําอยู่ในทะเลสาบแทน 

คํา       บรกิารอาหารเย็น ณ โรงแรมบา้นเรอื... 
     ทพีกัโรงแรมเรอื DELUXE HOUSE BOAT อสิระพกัผอ่นตามอธัยาศยั 

วนัทสี ี(4)  (แคชเมยีร)์ ศรนีาคา- อคัระ B L - 

08.00 น.   บรกิารอาหารเชา้ ณ โรงแรมบา้นเรอื 
09.00 น. นําท่านชมจามามสัยดิ “Jama Masjid” ซงึสรา้งเป็นครงัแรกสมยัสุลต่านสคิานเดอร ์และบูรณะต่อมาอกีหลายสมยั เป็นมสัยิดที

สรา้งดว้ยรปูแบบของสถาปัตยกรรมแบบจนีและเนปาล ดว้ยหลงัคาทรงสีเหลยีม ภายในมีเสาทตีดัจากตน้ซดีาลทงัตน้กว่า 300 ตน้ ได ้
เวลาสมควรกอ่นกลบัทพีกั 

 
 
 
 
 

 

 
10.00 น. บรกิารอาหารกลางวนัแบบกลอ่งเพอืความสะดวกในการเชค็อนิ 
จากนัน นําท่านเดนิทางสู่สนามบนิภายในประเทศเพอืเดนิทางกลบัสูเ่มอืงเดลล ี 
13.10 น. เหริฟ้าสูเ่มอืงเดลล ี(New Delhi) โดยสายการบนิ SPICEJET (SG) เทยีวบนิท ีSG144 
16.50 น. ถงึ เมอืงเดลล ี(New Delhi) รบักระเป๋าสมัภาระ  
จากนัน เดนิทางสู่ เมอืงอคัระ (ระยะทาง 203 กโิลเมตรเดนิทางประมาณ 4 - 5 ชวัโมง แลว้แต่สภาพการจราจร)  อัคระอดีต

เมอืงหลวงของอนิเดยีในสมยัทยีงัเรยีกวา่ "ฮนิดูสถาน" (Hindustan) เป็นเมืองทตีงัอยู่รมิแม่นํายมนา (Yamuna) ทาง
ตอนเหนือของประเทศอนิเดยี ถงึอคัระ นําท่านเขา้สู่ทพีกั 

คํา  บรกิารอาหารคาํ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม อสิระพกัผ่อนตามอธัยาศยั 

ทีพ่ัก ณ HOTEL Sarovar Premier  หรอืเทยีบเทา  

วนัทหีา้ (5) อคัระ -เดลล ี  เดลล-ี กรุงเทพ  B L - 

07.00 น. บรกิารอาหารเชา้ ณ โรงแรม 
08.00 น. นําท่านชม ทชัมาฮาล (Taj Mahal) ทชัมาฮาล เมืองอคัราประเทศอนิเดยี สงิมหศัจรรยข์องโลกยุคกลาง  สุสานหนิอ่อนทผูีค้น

เชอืว่าเป็นสถาปัตยกรรมแห่งความรกัทสีวยทสีุดในโลกสรา้งขนึโดยสมเด็จพระจกัรพรรดแิห่งจกัรวรรดิโมกุลผูม้ีรกัมนัคงต่อพระมเหสี
ของพระองค ์...ทชัมาฮาลถูกพิจารณาใหเ้ป็นหนึงในเจ็ดสงิมหศัจรรยข์องโลกในยุคใหม่ ซงึตงัอยู่ในสวนรมิฝังแม่นํายมุนา ในเมืองอา
ครา ส่วนทมีีชอืเสยีงทสีุด คอื หลุมศพของพระนางมุมตซั มาฮาล ซงึถูกสรา้งดว้ยหินอ่อนสขีาว ศลิาแลง ประดบัลวดลายเครอืงเพชร 
พลอย หนิ โมราและเครอืงประดบัจากมติรประเทศ ไดร้บัคํารบัรองวา่สรา้งขนึดว้ยสดัส่วนทวีจิติรและงดงามทสีุด กวา้งยาวดา้นละ 100 
เมตร สูง 60 เมตร มีผูส้รา้งและออกแบบรว่ม 20,000 
คน การก่อสรา้งกนิเวลานานถงึ 22 ปี ทชัมาฮาลมีเนือ
ทปีระมาณ 42 เอเคอร ์เป็นทตีงัของมสัยดิ มีหออาซาน 
(หอสูงสําหรบัรอ้งแจง้เวลาทํานมาซ) และมีสงิก่อสรา้ง
อนื ๆ นายชา่งทอีอกแบบ ชอื อสุตาด ไอซา ถูกประหาร
ชวีติเพอืมิใหไ้ปออกแบบสถาปัตยกรรมใด ๆ ทสีวยกว่า
ได ้ 
 ชมพระราชวงัอคัราฟอรด์ (Agra Fort)  เป็น
ป้อมปราการประจําเมืองซงึสรา้งเป็นกําแพงหินทรายสี
แดง ตงัตระหง่านสวยงาม ดว้ยสถาปัตยกรรมแบบอคัรา 
พระเจา้อคับารส์รา้งขนึในปี ค.ศ. 1565 และสรา้งต่อเตมิ
กันเร ือยมาจนถึงรุ่นหลานคือ พระเจา้ชารเ์จฮาน 
กษตัรยิอ์งคท์ ี5 ของราชวงศโ์มกุล ซงึปรบัเปลยีนจากป้อมปราการทางทหารมาเป็นพระราชวงั มีกําแพงสูงกว่า 20 เมตร และยาว 2.5 
กโิลเมตร ภายในอคัราฟอรด์มีหอ้งสวยงามทีสรา้งดว้ยหินอ่อนแกะสลกัฝังโดยรอบ โดยเฉพาะหอ้งมุขแปดเหลียม ซงึเป็นหอ้งทีมี



                                                    
 
 
  
                                                                             

 

ความสําคญัทสีุดภายในพระราชวงัแห่งนีและภายในหอ้งนีท่านจะไดพ้บกบัสถานททีกีษตัรยิช์ารจ์าฮาถูกลูกชายจบัมาขงัไวจ้นสนิพระ
ชนน ์พระองคถ์ูกกกัขงัอยู่ถงึ 8 ปี จนกระทงัสวรรคตในปี ค.ศ. 1666 ตามตํานานกล่าวว่าใหว้นัสุดทา้ยของชวีติพระองคใ์ชเ้วลาทงัวนั
ในการจอ้งมองเศษกระจกทสีะทอ้นภาพของทชัมาฮาล และสนิพระชนมด์ว้ยเศษกระจกในกํามือ พระองคถ์ูกฝังในทชัมาฮาล เคยีงขา้ง
พระมเหสซีงึพระองคไ์ม่เคยลมื มบีางคนกล่าวว่าสมเด็จพระจกัรพรรดชิาหช์ะฮนั มิไดป้ระสงคท์ีจะถูกฝังรว่มกบัประมเหส ีแต่พระองคม์ี
แผนการทจีะสรา้งสสุานอกีแห่งดว้ยหนิออ่นสดีํา เพอืเป็นสุสานของพระองค ์แต่ผูรู้ห้ลายท่านเชอืว่าพระองคป์ระสงคท์จีะถูกฝังเคยีงขา้ง
พระนางมุมตซั มาฮาล 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
จากนัน  นําท่าน ชอ้ปปิงสินคา้หตัถกรรม และงานฝีมือพืนเมือง อาทิเชน่ผา้ไหมอินเดียเครอืงประดบั อญัมณี ไมจ้นัทรห์อมแกะสลกั 

ผลติภณัฑจ์ากหนิออ่น ของตกแต่งประดบับา้น 
12.00 น.  บรกิารอาหารกลางวนั ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
13.00 น. เดนิทางสู่ เมอืงเดลล ี(ระยะทางประมาณ 203 กโิลเมตร ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 4 – 5 ชวัโมง แลว้แต่สภาพการจราจร) 
จากนัน  นําท่านเดนิทางสูท่่าอากาศยานนานาชาตอินิทริา คานธ ี  
       ทําการเชค็อนิเคา้เตอรส์ายการบนิ SPICEJET (SG) รบัตวัเครอืงบนิ และผ่านกระบวนการตรวจคนเขา้เมอืง 
เพอืความสะดวกในการเช็คอนิและผ่านกระบวนการตรวจคนเขา้เมอืง อสิระอาหารคําตามอธัยาศยั 
21.05 น.  ออกเดนิทางสูก่รุงเทพ ฯ โดยสายการบนิ SPICEJET (SG) เทยีวบนิท ีSG87 (ไม่มบีรกิารอาหารบนเครอืง ) 
 

วนัทหีก (6)  เดนิทางกลบัถงึกรุงเทพฯ โดยสวสัดภิาพ B L - 

 
03.00 น.        ถงึ...ท่าอากาศสุวรรณภูมโิดยสวสัดภิาพ……. 
 
 
 
 
 
หมายเหตุ :  
1. เวลาทปีรากฏในโปรแกรมกบัการปฏบิตัจิรงิอาจแตกต่างกนัเล็กนอ้ย ขอใหท้่านรบัทราบคําแนะนําการเปลยีนแปลงการนัด หมายเวลาในการทํา

กจิกรรมอกีครงัจากหวัหนา้ทวัร ์ 
2. บรษิทัอาจทําการเปลยีนแปลงรายการ ไดต้ามความจาํเป็นและเหมาะสม แต่จะยดึผลประโยชนข์องลูกคา้เป็นสาํคญั ทงันี ขนึอยู่กบัสภาวะของสายการ

บนิ โรงแรมทพีกั ภูมอิากาศ ภยัธรรมชาต ิการนัดหยุดงานฯลฯ ตลอดจนสภาวะทาง เศรษฐกจิและสถานการณท์างการเมอืงภายใน อนัเป็นสาเหตใุห ้
ตอ้งเลอืนการเดนิทางหรอืไม่สามารถจดัพาคณะท่องเทยีว ไดต้ามรายการ  

 
อตัราคา่บรกิาร  (Highlight โปรแกรมเมยีร ์6 วนั 4 คนื) 
เนืองจากเป็นตวัราคาพเิศษจงึไม่สามารถ REFUND ได ้

 
กาํหนดวันเดินทาง 

อตัราค่าบริการหมายเหตุ:  ผูใ้หญ ่(  ปี ขนึไป) เดินทางตงัแต ่  ท่านขนึไป 
ผูใ้หญ่พกั  ท่าน (พกัหอ้งละ 2-3 ท่าน) พกัเดยีวเพิม 

-  , 21-26 ธ.ค. 
11-16,25-30 ม.ค. 

-  ก.พ. 
- ,15- ,22-27 มี.ค. 

       31,900 .-   4,000.- 



                                                    
 
 
  
                                                                             

 

 ธ.ค. -  ม.ค.  
ม.ค.  –  ม.ค.  
 ***(ปีใหม่)*** 

33,333 .- 5,500.- 

**ราคานีสงวนสทิธเิฉพาะลูกคา้ชาวไทยเท่านนั บรษิทัขอสงวนสทิธิ์ในการออกทัวรกรณมีผีูเดินทางไมถึง 16+ ทาน 

เงือ่นไขการสาํรองทีน่ัง่(ทที่านควรทราบกอ่นสํารองทนีงั) 
กรุณาชําระเงินมดั ท่านละ 15,000 บาท พรอ้มส่งสําเนาหน้าหนังสอืเดนิทาง ทางแฟ็ก หรอื ไลน ์หลงัการจอง
ภายใน 3 วนัส่วนทเีหลอืชําระทงัหมดก่อนเดนิทางภายใน 25 วนั และส่งมอบเอกสารการเตรยีมการยืนขอวซีา่
ตามทกีาํหนด *** 
 หมายเหตุ: อนึงกรุณาแฟกซห์ลกัฐานการโอนเงนิหรอืแจง้ใหเ้จา้หนา้ทขีองบรษิทัฯทราบถงึการโอนเงนิของท่านทางโทรศพัทห์าก

ท่านไม่สามารถแฟกซไ์ดจ้กัเป็นพระคุณยงิ Passport มาทบีรษิทัฯกรุณาชาํระค่าทวัรส์่วนทเีหลอืล่วงหนา้ 20 วนัก่อนการเดนิทาง
หากท่านไม่ชาํระเงนิส่วนทเีหลอืตามวนัทกีําหนด ทางบรษิทัฯ ถอืวา่ทา่นยกเลกิการเดนิทางโดยไม่มเีงอืนไข 

ในกรณีที่ทานโอนเงินจากตางจังหวัด****ราคาทัวรดังกลาวไมรวมคาธรรมเนียมหรือ
คาบริการของธนาคารนะคะ 
อตัราค่าบรกิารรวม : 
 ตวัเครอืงบินไป-กลบักรุงเทพฯ-เดล-ีศรนีาคา-เดล-ีกรงุเทพฯชนัประหยดัโดยสายการบิน SPICEJET และภายในประเทศทรีะบุ  
 ค่าภาษีสนามบนิทุกแห่งและค่าประกนัภยัสายการบิน  
 ค่าทีพกับนเรอื (Houseboat) ทศีรนีาคาระดบัดีลกัซ ์(พกัหอ้งละ 2 ท่าน)ตามระบุในรายการ 
 ค่าทีพกัโรงแรมระดบั 3- 4 ดาวตามระบใุนรายการ 
 รถโคช้ปรบัอากาศรบั-ส่งสนามบินระหว่างอาคารภายในประเทศและต่างประเทศ, และโตโยตา้อีโนว่าหรอืรถTempo ปรบัอากาศใน

แคชเมียรต์ามระบุในรายการ 
 ค่าอาหารทุกมอืตามระบุ/ค่าธรรมเนียมเขา้ชมสถานทีต่างๆ/เคเบลิคารเ์ฟส 1 
 ค่าประกนัอุบตัเิหตุระหว่างการเดินทางวงเงิน 1 ลา้นบาท (วงรกัษาพยามบาทไม่เกนิ 5 แสนบาท/ครงั)ทงันีย่อมขนึอยู่ในขอ้จาํกดัที

มีการตกลงไวก้บับรษิทัประกนัชวีติ 
 ค่าธรรมเนียมวซีา่สาํหรบัหนงัสอืเดนิทางไทย ยนืแบบออนไลนเ์ทา่นนั (ไม่ตอ้งโชวรต์วั) 
อัตราคาบริการไมรวม  
 คาจดัทําหนังสอืเดนิทาง (PASSPORT) และค่าทําใบอนุญาตทีกลบัเขา้ประเทศของคนต่างชาต ิหรอื คนต่างดา้ว 

 ค่าใชจ้่ายอนืๆนอกเหนือจากทีระบไุวใ้นรายการและค่าใชจ้่ายส่วนตวัต่างๆ เชน่ ค่าโทรศพัท ์ค่าซกัรดี ฯลฯ 
 ค่าธรรมเนียมนํามนัของสายการบนิ (ถา้มี) 
 ค่าวซีา่ทมีคีา่ธรรมเนียมแพงกว่าหนังสอืเดนิทางไทย 
 ค่าภาษีหกัณ ทจีา่ย 3% ภาษีมูลค่าเพิม 7% (กรณีออกใบกาํกบัภาษ)ี 
 ค่าธรรมเนียมการชาํระเงนิดว้ยบตัรเครดติ VISA 3% AMEX 4% 
 ค่านําหนักเกนิพกิดัตามสายการบนิกาํหนด 20 กโิลกรมั  
 ค่าทปิไกดท์อ้งถนิ,พนักงานขบัรถ วนัละ 5USD/วนั/ท่าน รวม 5 วนั  
 ค่าทปิหวัหน้าทวัรไ์ทย ทปิหวัหน้าทวัรแ์ลว้แต่ความพงึพอใจในบรกิารของท่าน 
 ค่าบรกิารยกกระเป๋าในโรงแรมและสนามบนิ ซงึทา่นจะตอ้งดูแลกระเป๋าและทรพัยส์นิดว้ยตวัท่านเอง 

การใหท้ปิตามธรรมเนียมทางบรษิทัฯมไิดม้ผีลประโยชนใ์ดๆทงัสนิขนึอยู่กบัการพจิารณาของท่านเพือเป็น
กาํลงัใจใหก้บัไกด ์และคนขบัรถ 

การยกเลกิ 
1. ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 30 วนั คนืค่าทวัรท์งัหมด  
2. ยกเลกิการเดนิทางภายใน 15 วนั ขอสงวนสทิธใินการคนืค่ามดัจําทวัรใ์นทุกกรณี 
3. ยกเลกิการเดนิทางภายใน 7 – 14 วนั คดิค่าใชจ้า่ย 80 เปอรเ์ซน็ต ์ของราคาทวัรใ์นทกุกรณี  
4. ยกเลกิการเดนิทางภายใน 1 – 6 วนั ขอสงวนสทิธใินการคนืเงนิค่าทวัรท์งัหมดในทุกกรณี 



                                                    
 
 
  
                                                                             

 

5. ยกเวน้กรุป๊ทเีดนิทางชว่งวนัหยดุหรอืเทศกาลทตีอ้งการนัตมีดัจํากบัสายการบนิหรอืกรุป๊ทมีีการการนัตคี่ามดัจําหอ้งพกัโดยตรงหรอื
ผ่านตวัแทนในต่างประเทศและทอีาจขอเงนิคนืได ้รวมถึงเทยีวบนิพิเศษเชน่ EXTRA FLIGHT และCHARTER FLGIHT จะไม่มีการคนื
เงนิเงนิมดัจําหรอืค่าทวัรท์งัหมดเนืองจากค่า 
จากคา่ตวัเป็นการเหมาจา่ยในเทยีวบนินันๆ 

กรุณาอา่นหมายเหตุใหล้ะเอยีดทุกขอ้ 
 บรษิทัฯ สงวนสทิธใินการเปลยีนแปลงโปรแกรมรายการท่องเทยีวโดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ตามความเหมาะสม 
 บรษิทัฯ สงวนสทิธใินการเปลยีนแปลงอตัราค่าบรกิารโดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้หากมกีาร 
 กรณีทคีณะไม่ครบจํานวน 15 ท่านทางบรษิทัฯ สงวนสทิธใินการงดออกเดนิทางโดยทางบรษิทัฯจะแจง้ใหท้่านทราบล่วงหนา้ 14 วนั

กอ่นการเดนิทาง  
 บรษิทัฯ สงวนสทิธใินการทจีะไม่รบัผดิชอบตอ่ค่าชดเชยความเสยีหาย อนัเกดิจากเหตสุุดวสิยัทีทางบรษิทัฯ ไม่สามารถควบคุมได ้

เชน่ การนัดหยดุงาน, จลาจล,การล่าชา้หรอืยกเลกิของเทยีวบนิ รวมถงึกรณีทกีองตรวจคนเขา้เมอืงไม่อนุญาตใหเ้ดนิทางออกหรอื
กองตรวจคนเขา้เมอืงของแตล่ะประเทศไม่อนุญาตใหเ้ขา้เมอืง รวมทงัในกรณีทที่านจะใชห้นังสอืเดนิทางราชการ (เลม่สนํีาเงนิ) 
เดนิทาง หากท่านถูกปฏเิสธการเดนิทางเขา้หรอืออกนอกประเทศใดประเทศหนึง  

 เมอืทา่นทําการซอืโปรแกรมทวัร ์ทางบรษิทัฯ จะถอืวา่ท่านรบัทราบและยอมรบัเงอืนไขของหมายเหตุทุกขอ้แลว้ 
 ตวัเครอืงบนิเมอืออกตวัแลว้ไม่สามารถ Refund ไดทุ้กกรณี โดยเงอืนไขของสายการบนิกําหนด 
 การไม่รบัประทานอาหารบางมือไม่เทยีวตามรายการไม่สามารถขอหกัค่าบรกิารคนืไดเ้พราะการชาํระค่าทวัรเ์ป็นไปในลกัษณะเหมา

จา่ย 

ขอ้แนะนําบางประการและตอ้งแจง้ใหน้กัท่องเทยีวทราบกอ่นการเดนิทาง 
สําหรบัหอ้งพกัแบบ 3 เตยีง มบีรกิารเฉพาะบางโรงแรมเท่านัน กรณีเดนิทางเป็นผูใ้หญ่ 3 ท่าน บรษิทัฯ ขอแนะนําใหน้ักท่องเทยีว
เปิดหอ้งพกั เป็น 2 หอ้ง จะสะดวกกบันักท่องเทยีวมากกว่ากรณีเดนิทางเป็นตวักรุป๊ หากออกตวัแลว้ นักท่องเทยีวไม่สามารถขอ
คนืเงนิได ้และไม่สามารถเปลียนวนัเดนิทางไดก้ระเป๋าเดนิทางเพอืโหลด สาํหรบัชนัท่องเทยีว ท่านละ 1 ใบ (นําหนกัไม่เกนิ20 
กโิลกรมั) 

เนืองจากเป็นlow cost Airline อนุญาตใิห ้กระเป๋าถอืขนึเครอืง Hand Carry(นําหนกัไม่เกนิ 3-5 กโิลกรมั)       
**หมายเหตุ ** กําหนดการเดนิทางอาจมกีารเปลยีนแปลงไดเ้พอืความเหมาะสม ทงันีทางบรษิทัฯ จะยดึถอืความปลอดภยั
เป็นหลกั และรายการ-ราคาทวัร ์อาจมกีารเปลยีนแปลงไดต้ามความเหมาะสม ขนึอยูก่บัสายการบนิโดยจะยดึประโยชนข์อง
ลูกคา้เป็นสําคญั” 
ในกรณทีีล่กูคาตองออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ กรณุาตดิตอเจาหนาทีข่องบรษิทัฯ กอนทกุครัง้ 
มฉิะนัน้ทางบรษิทัฯ จะไมขอรบัผดิชอบคาใชจายใดๆ ทัง้สิน้ 

เอกสารในการยนืวซีา่ท่องเทยีวอนิเดยี แบบออนไลน ์(ไม่ตอ้งโชวรต์วั) 
 รูปถ่ายส ี(ถา่ยมาไม่เกนิ 3 เดอืน ขนาด 2×2 นิว) 1 รูป พนืหลงัสขีาว  
 สําเนาเดนิทางมอีายุมากกวา่ 6 เดอืน เล่มทใีชเ้ดนิทาง (หา้มขดีครอ่ม) 
 สําเนาบตัรประชาชน 1 ชดุ 
 สําเนาทะเบยีนบา้น 1 ชดุ 
 สําเนาหน้าวซีา่ทเีคยเดนิทางไปประเทศอนิเดยี 1 ชดุ (หากม)ี 

 


