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แกรนด์แคชเมียร์ 7 วนั 6 คืน 
เดลล ีศรีนาคา พาฮาลแกรม กลุมาร์ค โซนามาร์ก 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

สัมผสัหิมะบนเทือกเขาหิมาลยั ทุ่งราบอนัอุดมสมบูรณ์ ของนครศรีนาคา แคชเมียร์มงกุฎเพชร
ของอินเดีย ความสวยงามของแคชเมียร์ทาํใหเ้กิดแรงบนัดาลใจของศิลปินและไดส้ร้างสรรคผ์ลงานทาง
ศิลปะ ออ้มกอดเมืองเขาหิมาลยั และ ชมเทศกาลดอกทิวลิปบาน 1 ปีมีเพียง 1 คร้ัง พกัผ่อนบนเรือลาํหรู
ท่ีสร้างจากไมซี้ดลักล่ินหอม แกะสลกัลายไมด้ว้ยศิลปะของแคชเมียร์ทั้งลาํ  แคชเมียร์สวรรค์ของคู่
ฮนันีมูน หรือผูรั้กธรรมชาติ ดินแดนท่ีสวยท่ีสุดในโลก 

กาํหนดการเดินทาง 
12 – 18 เมษายน 2559 / 28 เมษายน – 4 พฤษภาคม 2559 
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วนัแรก กรุงเทพฯ – เดลล ี(ประเทศอนิเดีย) 
06.00 น.  คณะพร้อมกนัท่ีสนามบินสุวรรณภูมิ  ชั้น 4 ประตูทางเขา้ท่ี 10 แถว W  สายการบินแอร์ อินเดีย (AI) โดยเจา้หนา้ท่ีของ

ทางบริษทั คอยตอ้นรับและอาํนวยความสะดวกใหก้บัทุกท่าน  
08.50 น.  ออกเดินทางสู่เมืองเดลล ีประเทศอนิเดยี โดย สายการบินแอร์ อนิเดยี เทีย่วบินที ่AI 333  ใชเ้วลาในการเดินทางประมาณ 

4 ชัว่โมง บริการอาหารกลางวนับนเคร่ือง 
12.05 น. ถึงท่าอากาศยานนานาชาตอินิทริาคานธี เมืองเดลล ีตามเวลาทอ้งถ่ิน ผา่นพิธีการตรวจคนเขา้เมืองและตรวจรับสมัภาระ

เรียบร้อยแลว้  
13.00 น.  รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
14.00 น.  นาํท่านเดินทางไปชม อชัดมั  สรวงสรรคบ์นดิน ณ สถานท่ีแห่งน้ีเป็นตวัอยา่งของวฒันธรรมอินเดียกวา่ 10,000 ปี และ ยงั

เป็นเสมือนเป็นหวัใจสาํคญัของงานสถาปัตยกรรมอินเดียโบราณอยา่งแทจ้ริง ท่ีแสดงถึงวฒันธรรมความรุ่งเรืองดา้นศิลปะ 
ตลอดจนแสดงถึงจิตวิญญาณของ
อินเดีย และยงัเป็นสัญลกัษณ์ของ
ความสุข ความเจริญ และการ
ปรองดองของมนุษยชาติ  เป็นวดั
ท่ีสร้างข้ึนใหม่ของศาสนาฮินดู 
สร้างด้วยหินอ่อนสีขาวและสี
ชมพูดูสวยงามาก  ๆ วดัอคัชาร์
ด า ม  ส ร้ า ง ข้ึ น โ ด ย อ ง ค์ ก ร 
BAPS ในเดลี ซ่ึงผสมผสานลกัษณะทางสถาปัตยกรรมอนัหลากหลายของอินเดียเขา้ดว้ยกนัใชเ้วลาก่อสร้างทั้งหมด 5 

ปี ใชช่้างศิลปะและสถาปนิกจาํนวน 7,000 คน วดัอคัชาร์ดาม ไดเ้ร่ิมก่อสร้างเม่ือ ปี 1968 แต่ก็ยงัก่อสร้างไดไ้ม่มาก
นกั จนกระทัง่ 18 ปีใหห้ลงั จึงไดมี้การก่อสร้างอยา่งจริงจงัเม่ือปี 2000 และสร้างจนเสร็จส้ินในปี 2005  เพราะเช่ือ
วา่จะทรงบนัดาลใหส้มความปรารถนา  

19.00 น.   รับประทานอาหารคํ่า ณ ภตัตาคาร 
 ทีพ่กั  ณ โรงแรมCRUNTRY IN SUTE NH 8 หรือเทยีบเท่า  

 

วนัทีส่อง เดลล ี– ศรีนาคา (แคชเมียร์) – พาฮาลาแกรม 
07.00 น. รับประทานรอาหารเชา้ ณ โรงแรม 

08.00 น.  นาํท่านเดินทางไปสนามบินภายในประเทศ เพ่ือเดินทางสู่แคชเมยีร์  
12.05 น.  เดินทางสู่ เมืองศรีนาคา เมืองหลวงของแคว้นจามมู และ แคชเมยีร์ โดยสายการบิน แอร์ อนิเดยี  เทีย่วบินที ่AI866  (ใช้

เวลาบินประมาณ 1.30 ช่ัวโมง)  
13.30 น. เดินทางถึงสนามบินศรีนาคา ผา่นพิธีการตรวจคนเขา้เมือง และพร้อมรับสมัภาระแลว้ 
13.00 น.   รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
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 จากนั้น ขบวนรถจ๊ีบออกเดินทางจากศรีนาคา สู่ หมู่บ้านพาฮาแกม หรือ หมู่บ้านหุบเขาแกะ หมู่บา้นท่ีอยูบ่นท่ีมีความสูง 2,130 เมตร 
เหนือระดับนํ้ าทะเล (ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 3 ชัว่โมง) เป็นสถานท่ีมีช่ือเสียงท่ีสุดของอุตสาหกรรมภาพยนตร์ของ
อินเดีย… ระหวา่งทางสองขา้งทางท่านจะผา่นพบวถีิชีวติของชาวแคชเมีย  ร์ท่ีหลากหลาย เช่นหมู่บา้นท่ีทาํ ครกหิน หมู่บา้น
ท่ีทาํไมแ้บดสาํหรับกีฬาคลิกเก็ต ท่ีเราจะพบเห็นชาวแคชเมียร์เล่นกีฬาประเภทน้ีไดต้ามสนามทัว่ไป  ไมแ้บดน้ีทาํมาจากตน้
หลิว ซ่ึงพบเห็นได้ทั่วไปทั้ งในและนอกเมือง แต่จะพบเห็นได้มาก นอกจากน้ี จะได้เห็นทุ่งโล่งๆ ซ่ึงในฤดูใบไมร่้วง
ประมาณเดือนตุลาคม ทอ้งทุ่งแห่งน้ีเป็นแหล่งปลูกหญา้ฝร้ัน หรือ Saffron ท่ีใหญ่ท่ีสุด ลกัษณะดอกจะเป็นสีม่วง วา่กนั
วา่เกสรของหญา้ ฝร้ันมีสรรพคุณในการช่วยลดคลอเรสเตอรอลไดดี้   ตลอดสองขา้งทางชมทิวทศัน์ท่ีสวยงาม ชม เมือง
พาฮาลแกม ท่ีน่ี คือ ดินแดนสรวงสวรรคข์องแคชเมียร์ นกัท่องเท่ียวจากทัว่สารทิศต่างยกยอ่งให้ ดินแดนแห่งน้ีเป็นสถานท่ี
ท่ีสวยท่ีสุดในโลก ซ่ึงหากคุณยงัไม่เช่ือก็ตอ้งมาพิสูจน์ดว้ยตวัเองเท่านั้น…… 

   พาฮาลแกม หมายถึง หมู่บ้านของคนเลีย้งแกะ หรือ หุบเขาแกะ และดว้ยทศันียภาพอนังดงามจนน่าท่ึงของพาฮาล
แกม....ดินแดนแห่งน้ีไดรั้บความสนใ  จจาก  นกัสร้างภาพยนตร์ จนกลายเป็นสถานท่ีมีช่ือเสียง ท่ีสุดของอุตสาหกรรม
ภาพยนตร์ของอินเดีย….ปัจจุบันพาฮาลแกม
ได้รับสมญานามว่าเป็น "สวิสเซอร์แลนด์แห่ง
อินเดีย" ไปแล้วพาฮาลแกม ไม่เพียงแต่เป็น
สถานท่ีพกัผ่อนปิกนิก ตกปลาเทราต์ และข่ีมา้
ชมวิวเท่านั้น ช่วงเดือนกรกฎาคมและสิงหาคม
ของทุกปี ผูแ้สวงบุญชาวฮินดูจาํนวนมากจะมา
ประกอบพิธีกรรมยาตราเพ่ือไปสักการะถํ้ าอมัร
นาถอนัศักด์ิสิทธ์ิซ่ึงถือเป็นท่ีประทับของพระ
ศิ ว ะ  เ ท ศ ก า ล น้ี เ ป็ น ท่ี รู้ จั ก กั น ใ น น า ม 
Amarnath Yatra.. 

    การข่ีมา้จะใชเ้วลาไป-กลบัประมาณ 
1-2 ชัว่โมง (ค่าเล่ีอน,ค่าสกี,ค่าข่ีมา้ไม่รวมในราคาทวัร์) ไดเ้วลาอนัสมควรเขา้สู่ท่ีพกั  

18.00 น. รับประทานรอาหารคํ่า ณ โรงแรม  
ทีพ่กั ณ โรงแรม HILL TOP PAHALGRAM หรือเทยีบเท่า 

วนัทีส่อง  พาฮาลแกรม – ศรีนาคา (แคชเมียร์)  
07.00 น.   รับประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม 

08.00 น. ขบวนจ๊ิบออกเดินทางสู่เมืองศรีนาคา (คันละ 4 - 5 ท่าน) เมืองแห่งทะเลสาบ เป็นเมืองท่ีเป็นท่ีหมายของนกัท่องเท่ียวผู ้
รักธรรมชาติท่ีมาเยือนจากทัว่โลก มาเป็นศตวรรษ ศรีนาคาตั้งอยู่ ณ ใจกลางของหุบเขาแคชเมียร์ท่ีระดบัความสูง 1,730 
เมตร มีทิวทศัน์สวยงามยิง่สามารถเยีย่มชมไดท้ั้งปี  

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารทอ้งถ่ิน  
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 13.00 น. นาํท่านเดินทางไป สวนดอกทิวลิป สวนสวรรค์แห่งดอกไม ้ช่วงเมษายน- ตน้พฤษภาคม ของทุกปีจะมีการสวนทิปลิวท่ี
สวยงามในเบ่งบานในหุบเขาเมืองศรีนาคา ซ่ึงสวยงามตระกาลตามากๆ ชม สวนชาลิมาร์ เป็นสวนดอกไมท่ี้สร้างข้ึนสมยั
ราชวงศ์โมกุล  ก่อสร้างโดยจักรพรรดิ 
JEHANGIR เพื่อภรรยา Nur 

Jehan และเมืองศรีนาคา แคชเมียร์ เป็น
ท่ีมีช่ือเสียงในการจดัสวนตามแบบสมยัของ
ราชวงศ์โมกุล เ น่ืองจากภูมิอากาศ เย็น
เหมาะสมในการเจริญเติบโตของต้นไม ้
ดอกไม้เมืองหนาว จึงกลายเป็นท่ีประทับ
พกัผอ่นของกษตัริยร์าชวงศโ์มกลุในอดีต ชมตน้เมเปิลอายกุวา่ 400 ปี ตน้ปอปลาร์ ดอกทิวลิป และดอกไมน้านาชนิดตาม
ฤดูกาล ชมสวนนิชาท  เป็นสวนท่ีใหญ่ท่ีสุด มีตน้เมเปิลอายกุวา่ 400 ปี ตน้ปอปลาร์ ตน้ทิวลิป และดอกไมน้านาชนิดตาม
ฤดูกาล ตั้งอยูริ่มทะเลสาบดาล มีภูเขาZabarwan ซ่ึงตั้งเป็นฉากหลงั  ไดเ้วลาสมควรเดินทางกลบัท่ีพกั ณ โรงแรมลอย
นํ้ าช่ืนชมทศันียภาพของเทือกเขาท่ีลอ้มรอบทะเลสาบ เมืองศรีนาคา  

19.00 น.    รับประทานอาหารคํ่า ณ โรงแรมบา้นเรือ 

 ทีพ่กั ณ โรงแรมบ้านเรือ DELUX HOUSE BOAT  

วนัทีส่ี่  ศรีนาคา (แคชเมียร์) – กลุมาร์ค – ศรีนาคา 
07.00 น.  รับประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรมบา้นเรือ 

08.00 น.  ออกเดินทางโดยรถจ๊ิบสู่ กลุมาร์ค (คันละ 4  ท่าน) ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2.30 -3 ช่ัวโมง  
กุลมาร์ค เป็นภูเขาท่ีสวยงามท่ีสุดแห่งหน่ึงใน แคชเมียร์ เดิมเรียกเการิมาร์ค ตั้งโดยสุลต่าน ยูซุปชาร์ ในศตวรรษท่ี 16 
เน่ืองจากท่ีน่ีเป็นทุ่งหญา้ท่ีเตม็ไปดว้ยดอกไมป่้าตามฤดูกาล และในปัจจุบนัยงัเป็นสถานท่ีตั้งของสนามกอลฟ์ 18 หลุมท่ีสูง
ท่ีสุดในโลก (3,000 เมตรจากระดบันํ้ าทะเล) และมีสถานท่ีเล่นสกีในฤดูหนาวดว้ย ตลอดเสน้ทางสู่กลุมาร์คจะผา่นทุ่งนาขา้ว 
หมู่บ้านชาวพ้ืนเมือง ฝูงแกะตามภูเขา และเทือกเขาหิมะสลบัซับซ้อนสวยงาม ชาวแคชเมียร์กล่าวขานว่าทุ่งหญา้แห่ง
ดอกไม ้เป็นเส้นทางท่ีมุ่งสู่ชายแดนปากีสถาน กุลมาร์คเป็นแหล่งท่องเท่ียวในฤดูหนาว มีระดบัความสูง 2,730 เมตร 
จากระดบันํ้ าทะเล   ในช่วงฤดูร้อนท่ีน่ีจะเป็นที่ตั้ง
ของสนามกอล์ฟท่ีสูงท่ีสุดในโลก โดยรอบท่านจะ
ไดพ้บเห็นกระท่อมรูปทรงแบบในเทพนิยาย และมี
ป่าสนเ ป็นฉากหลงั   ที ่นี ่ย งัสถานเป็นที ่ถ ่ายทํา
ภาพยนตร์อีกดว้ย…… 

12.00 น.   รับประทานอาหารกลางวนั  ณ ภัตตาคารท้องถิ่น 

13.00 น. นาํท่านข้ึนเคเบิลคาร์เฟส 1 (กระเชา้ลอยฟ้าหรือกอนโดลา)  
ไปจนถึง ยอดเขากุลมาร์ค ระหว่างทางข้ึนสู่ยอดเขา
กุลมาร์ค ท่านจะพบเห็นหมู่บา้นยิปซี ซ่ึงจะอพยพ
ไปอยู่ท่ีเมืองจมัมูในช่วงฤดูหนาว และจะกลบัมาอยู่
อาศยัในช่วงฤดูร้อน เม่ือถึงบนยอดเขากุลมาร์ค ให้
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 ท่านถ่ายรูปกบัทิวทศัน์ภูเขาซ่ึงเป็นส่วนหน่ึงของเทือกเขาหิมาลยัท่ีปกคลุมดว้ยหิมะสวยงามในทุกทิศทาง ถา้หากฟ้าเป็น
ใจไม่มีหมอกจดัท่านไดถ้่ายรูปกบัทิวทศัน์ภูเขา รวมถึงยอดเขา K2 ท่ีสูงเป็นอนัดบัสองรองจากยอดเขาเอเวอร์เรส 
จากนั้นอิสระให้ท่านถ่ายรูปทิวทศัน์ของภูเขาซ่ึงเป็นส่วนหน่ึงของเทือกเขาหิมาลยั และ กุลมาร์คมีช่ีอเสียงในฐานเป็น
สถานท่ีท่ีเล่นสกีซ่ึงมีเพียงไม่ก่ี  แห่งในอินเดีย นักท่องเท่ียวจึงนิยมมาเท่ียวกนัในช่วงฤดูหนาว…สนุกสนานกบักิจกรรม
นัง่เล่ือนหิมะหรือสกีได ้(ค่าเล่ีอน,ค่าสกี,ค่าข่ีมา้,ไม่รวมในราคาทวัร์ค่ะ) ตามอธัยาศยั  ไดเ้วลาอนัสมควรกลบัสู่ศรีนาคา 

จากนั้น นาํท่านชม จามามสัยดิ ซ่ึงสร้างเป็นคร้ังแรกสมยัสุลต่านสิคานเดอร์ และบูรณะต่อมาอีกหลายสมยั เป็นมสัยิดท่ีสร้างดว้ยรูปแบบของ
สถาปัตยกรรมแบบจีนและเนปาล ดว้ยหลงัคาทรงส่ีเหล่ียม ภายในมีเสาท่ีตดัจากตน้ซีดาลทั้งตน้กวา่ 300 ตน้ 

19.00 น. รับประทานอาหารคํ่า ณ โรงแรมบา้นเรือ 

ทีพ่กั ณ โรงแรมบ้านเรือ HOUSE BOAT  

วนัทีห้่า  ศรีนาคา (แคชเมียร์) – โซนามาร์ค – ศรีนาคา 
07.00 น.  รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหาร 
08.00 น.   นาํท่านเดินทางสู่ โซนามาร์ค (ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 3 ชัว่โมง) เป็นแหล่งท่องเท่ียวอนัมีวิวทิวทศัน์อนัสวยงาม อยูบ่น

เสน้ทางระหวา่งเมืองศรีนาคากบัเมืองเลห์ ในบริเวณหุบเขาโซนามาร์กน้ีมีธารนํ้ าแขง็สีขาวบริสุทธ์ิท่ีปกคลุมอยูต่ามลาดไหล่
เขา อีกทั้งเทือกเขาหิมะท่ีสะทอ้นแสงแดดเป็นประกายสีทอง จึงเป็นท่ีมาของช่ือ โซนามาร์ค และยงัมีเทือกเขาหิมาลยัเป็น
ฉากหลงั ท่ีเรียกขานตามทอ้งถ่ินวา่ ทาจิวาส ภูเขาซ่ึงปกคลุมไปดว้ยหิมะตลอดปี มีแม่นํ้ าสินธุ ลดเล้ียวผ่านหุบเขาในอีกฟาก
ของถนน “โซนามาร์ค” เป็นสถานีเร่ิมตน้ท่ีจะมุ่งหนา้ไปยงัลาดคัห์ หรือเป็นรู้จกักนัดีในช่ือวา่ “ประตูสู่ลาดคัห์” เส้นทางน้ี
จะเป็นเสน้ทางท่ีมีทิวทศัน์สวยงาม ตลอดเสน้ทางจึงเป็นเสน้ทางท่ีใหข้บัรถไปถ่ายรูปไป  

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวนั แบบปิกนิก  กลางภูเขาหิมะ ชมววิท่ีกวา้งไกลชนิดกลอ้งเก็บไม่หมด 
13.00 น. นาํท่านเท่ียว ชม กราเซียนํ้ าแข็งโซนามาร์ค อิสระเดินชมธรรมชาติสัมผสัอากาศสบายๆ ชมวิวภูเขาท่ีปกคลุมดว้ยหิมะและ

สองฟากฝ่ังถนนท่ีเตม็ไปดว้ยธารนํ้ าแขง็ ถนนบางช่วงตอ้งตดัผ่านช่องนํ้ าแข็งขนาดใหญ่ ท่ีน่ีจะมีกิจกรรมแบบแคชเมียร์ให้
ท่านไดล้องหาประสบการณ์ (ในช่วงฤดูหนาว ธ.ค. – เม.ย.) (ค่าเล่ีอน,ค่าสกี,ค่าข่ีมา้,ไม่รวมในราคาทวัร์) ไดเ้วลาพอสมควร 
เดินทางกลบัสู่ศรีนาคา 

 โปรแกรมแนะนํา ...ท่านท่ีหลงใหลในธรรมชาติ สามารถข่ีมา้ชมความงามของกลาเซียร์อยา่งไกลชิ้ดมากข้ึน หรือ สนุกการ
นัง่เล่ือน (มีคนลาก) สู่เนินหิมะดา้นบนจากนั้นปล่อยใหล่ื้นไหลลงมา (ค่านัง่เล่ือน 350-400 รูปี และค่าข่ีมา้ 400-500 รูปี ไม่
รวมทิปและไม่รวมในค่าทวัร์ โปรดสอบถามรายละเอียดจากหวัหนา้ทวัร์)  

19.00 น.  รับประทานอาหารคํ่า ณ โรงแรมเรือ  
 พร้อม สนุกสนานกบัการชอ้ปป้ิงส้ินคา้เพ้ือนเมือง ท่ีจะมีพ่อคา้ชาวแคชเมียร์พายเรือมาขายให้ถึงท่ีเลย อาทิ ผา้พาศมิน่า,เป

เปอร์มาเช่,สร้อยคอ,กาํไร,และเคร่ืองเงินต่างๆ มากมาย ...ใหทุ้กท่านใชค้วามสามารถพิเศษใหเ้ตม็ท่ีกนัเลยค่ะ 
ทีพ่กั ณ โรงแรมเรือ  HOUSE BOAT  อสิระพกัผ่อนตามอธัยาศัย 

วนัทีห่ก  ศรีนาคา (แคชเมียร์) – เดลล ี
06.30 น.   รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมเรือ 

07.30 น. นําท่านล่องเรือสิคารา(เรือพายแบบแคชเมียร์) ชมความงดงามทะเลสาบ ให้ท่านไดช่ื้นชมทศันียภาพของเทือกเขาหิมะท่ี
ลอ้มรอบ ชมวิถีชีวิตชาวบา้นริมนํ้ า (ใชเ้วลาในการล่องเรือประมาณ 1 ชม.) รอบทะเลสาบ นกนานาชนิด พืชดอกไมน้ํ้ า 
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 ท ะ เ ล ส า บ ใ ส ส ว ย ง า ม 
สนุกสนานกลางทะเลสาบเลือก
ซ้ือสินคา้พ้ืนเมื  องของชาว
แคชเมียร์ ท่ีนําของมาขายให้
ท่านได้เ ลือกซ้ือในราคาตาม
ความสามารถ ได้เวลาสมควร
พายเรือกลบัท่ีพกั  

11.00 น. รับประทานอาหารกลางวนั ณ โรงแรมเรือ  ไดเ้วลาอนัสมควรนาํท่านเดินทางสู่สนามบินภายในประเทศเพ่ือเดินทางกลบัสู่
เมืองเดลลี 

14.15 น. นาํท่านสู่ เมืองเดลลี โดย สายการบินแอร์ อนิเดยี   เทีย่วบินที ่AI659    

15.45 น. ถึง เมืองเดลล ีผา่นพิธีการตรวจคนเขา้เมือง และพร้อมรับสมัภาระ  
19.00 น.  รับประทานอาหารคํ่า ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

ท่ีพกั  ณ โรงแรมCRUNTRY IN SUTE NH 8 หรือเทียบเท่า  

วนัทีเ่จ็ด  เดลล ี– กรุงเทพฯ 

07.00 น. รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม  
10.00 น.  นาํท่านเดินทางสู่ท่าอากาศยานนานาชาตอินิทริา คานธี    
13.25 น.  ออกเดินทางสู่กรุงเทพ ฯ โดยสายการบิน แอร์ อนิเดยี  เทีย่วบินที ่AI 332  
  (บริการอาหารกลางวนับนเคร่ือง) 
19.20 น.   ถึง...ท่าอากาศสุวรรณภูมโิดยสวสัดิภาพ…….. 
 

  
หมายเหตุ 

บริษทัอาจทาํการเปล่ียนแปลงรายการ ไดต้ามความจาํเป็นและเหมาะสม แต่จะยดึผลประโยชน์ของลูกคา้เป็นสาํคญั ทั้งน้ี ข้ึนอยูก่บัสภาวะของ
สายการบิน โรงแรมท่ีพกั ภูมิอากาศ ภยัธรรมชาติ การนดัหยดุงานฯลฯ ตลอดจนสภาวะทาง เศรษฐกิจและสถานการณ์ทางการเมืองภายใน อนัเป็นสาเหตุ
ใหต้อ้งเล่ือนการเดินทางหรือไม่สามารถจดัพาคณะท่องเท่ียว ไดต้ามรายการ  
 

อตัราคา่บรกิาร  (โปรแกรมอนิเดยี  7 วนั 6 คนื) 
 

ก าหนดการเดนิทาง ผูใ้หญ/่ทา่น (หอ้งละ 2 ทา่น) พกัเดีย่วเพิม่ 

12 – 18 เมษายน 2559 43,900 7,500 

28 เมษายน – 4 พฤษภาคม 2559 43,900 7,500 

เน่ืองจากเป็นตัว๋ราคาพเิศษจงึไม่สามารถ REFUND ได้ 

*ผูใ้หญ่ (12 ปี ข้ึนไป) เดก็ (ตํ่ากวา่ 12 ปี) บริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการออกทวัร์กรณีมีผูเ้ดินทางไม่ถึง 16+ ท่าน 
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อัตราค่าบริการรวม  
 ตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบั กรุงเทพฯ-เดลลี -ศรีนาคา-เดลลี-กรุงเทพฯ ชั้นประหยดัโดยสายการบิน แอร์อินเดีย 
 ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งและค่าประกันภยัสายการบิน  
 ค่าท่ีพกัตามท่ีระบุ (พกัห้องละ 2 ท่าน) 
 รถโคช้ปรับอากาศในกลักัตตา้,รถ INNOVA (ไม่ปรับอากาศ) ในสิกขิม 
 ค่าอาหารทุกม้ือตามระบุ / ค่าธรรมเนียมเขา้ชมสถานท่ีต่างๆ ตามระบุ 
 ค่าหัวหน้าทวัร์ท่ีคอยบริการและดูแลตลอดการเดินทางทั้งคนไทยและทอ้งถ่ิน 
 ค่าประกันภยัการเดินทาง วงเงิน 1,000,000 บาท ต่อท่าน (วงรักษาพยาบาลเงินไม่เกิน 5000,000 บาท) แต่ทั้งน้ียอ่มอยูใ่นขอ้จาํกดัท่ีมีการตกลง

ไวก้บับริษทัประกนัชีวติ 
 ค่าธรรมเนียมวีซ่าสําหรับหนังสือเดินทางไทย 

 

อัตราค่าบริการไม่รวม  
 ค่าจดัทาํหนงัสือเดินทาง ( PASSPORT) และค่าทาํใบอนุญาติท่ีกลบัเขา้ประเทศของคนต่าชาติ หรือ คนต่างดา้ว 
 ค่าใชจ่้ายอ่ืน  ๆนอกเหนือจากท่ีระบุไวใ้นรายการและค่าใชจ่้ายส่วนตวัต่าง  ๆเช่น ค่าโทรศพัท ์ค่าซกัรีด ฯลฯ 
 ค่าธรรมเนียมนํ้ามนัของสายการบิน (ถา้มี) 
 ค่าทาํเอกสารผูถื้อต่างดา้ว 
 ค่าวซ่ีาท่ีมีค่าธรรมเนียมแพงกวา่หนงัสือเดินทางไทย 
 ค่าภาษีหกั  ณ  ท่ีจ่าย 3% ภาษีมูลค่าเพ่ิม 7% (กรณีออกใบกาํกบัภาษี)  
 ค่านํ้าหนกัเกินพิกดัตามสายการบินกาํหนด 20 กิโลกรัม และกิจกรรมต่างๆตามฤดูกาล เช่น ข่ีจามรี สกี, เล่ือนฯลฯ  
 ค่าทิปหัวหน้าทวัร์ไทย,ไกด์ทอ้งถ่ิน,พนักงานขบัรถและพนักงานบริการ วนัละ 5USD/วนั/ท่าน  

เง่ือนไขการจอง   
 * ทางบริษทัฯ เงินค่ามัดจําเป็นจํานวนเงิน 10,000 บาท ต่อผู้โดยสารหน่ึงท่าน เพื่อยนืยนัการเดินทางพร้อมแจง้ช่ือเป็นภาษาองักฤษตามหนงัสือ

เดินทาง 
ส่วนท่ีเหลือชาํระทั้งหมดก่อนเดินทาง 30 วนัก่อนเดินทาง 
*** ในกรณีท่ีท่านโอนเงินจากต่างจงัหวดั อตัราดงักล่าวเป็นอตัราสุทธิ ไม่รวมค่าธรรมเนียมและค่าบริการของธนาคาร *** 

การยกเลิกทัวร์ 
* กรณียกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วนัข้ึนไป **เฉพาะช่วงท่ีไม่ใช่เทศกาลหรือวนัหยดุยาว** คืนเงินทั้งหมด 

**(ยกเวน้ กรุ๊ปท่ีมีการการันตีค่ามดัจาํกบัสายการบินหรือกรุ๊ปท่ีมีการการันตีค่ามดัจาํท่ีพกั โดยตรงหรือโดยการผา่นตวัแทนในประเทศหรือต่างประเทศ
และไม่อาจขอคืนเงินได)้** 

* กรณียกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วนั **เฉพาะช่วงเทศกาลหรือวนัหยดุยาว** เก็บค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึนจริงทั้งหมด 
* กรณียกเลิกก่อนการเดินทาง 15 วนั เก็บค่าใชจ่้าย 50% ของราคาทวัร์ 
* กรณียกเลิกก่อนการเดินทาง 7 วนั เก็บค่าใชจ่้าย 100% ของราคาทวัร์ 
* อัตราค่าบริการน้ีอาจเปล่ียนแปลงได้ตามความเหมาะสมข้ึนอยู่กับสถานการณ์ต่างๆ ระหว่างการเดินทางถ้าท่านแยกตัวออกจากคณะทาง

บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่คืนเงินหรือลดค่าบริการใดๆทั้ งส้ิน 

เง่ือนไขต่างๆ 

 บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิการเปล่ียนแปลงโปรแกรม ราคา และเง่ือนไขทั้งหมดโดยมิตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ 
 บริษทัฯ มีสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการในทวัร์น้ี เม่ือเกิดเหตุสุดวสัิยจนไม่อาจแกไ้ขได ้
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  รายการอาจมีการเปล่ียนแปลงตามความเหมาะสม เน่ืองจากความล่าชา้ของสายการบิน โรงแรมท่ีพกัในต่างประเทศ เหตุการณ์ทางการเมือง และภยั
ธรรมชาติ ฯลฯ ท่ีอยูน่อกเหนือการควบคุมของทางบริษทัฯ หรือ ค่าใชจ่้ายเพ่ิมเติมท่ีเกิดข้ึนทางตรง หรือทางออ้ม เช่น การเจบ็ป่วย การถูกทาํร้าย การสูญ
หาย ความล่าชา้ หรือ จากอุบติัเหตุต่าง  ๆ ทั้งน้ี บริษทัฯ จะคาํนึงถึงความปลอดภยัและความสะดวกของผูเ้ดินทางเป็นสาํคญั 

 บริษทัฯ จะไม่รับผดิชอบในกรณีท่ีกองตรวจคนเขา้เมือง หา้มผูเ้ดินทางเขา้ประเทศ เน่ืองจากมีส่ิงผดิกฎหมาย หรือส่ิงของหา้มนาํเขา้ประเทศ เอกสาร
เดินทางไม่ถูกตอ้ง หรือ ความประพฤติส่อไปในทางเส่ือมเสีย หรือดว้ยเหตุผลใด  ๆก็ตามท่ีกองตรวจคนเขา้เมืองพิจารณาแลว้ ทางบริษทัฯ ไม่อาจคืนเงิน
ใหท่้านได ้ไม่วา่จาํนวนทั้งหมด หรือ บางส่วน 

 รายการน้ีเป็นเพียงขอ้เสนอท่ีตอ้งไดรั้บการยนืยนัจากบริษทัฯอีกคร้ังหน่ึง หลงัจากไดส้าํรองท่ีนัง่บนเคร่ือง และโรงแรมท่ีพกัในต่างประเทศเป็นท่ี
เรียบร้อย แต่อยา่งไรก็ตามรายการน้ีอาจเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสม 

 บริษทัฯ จะไม่รับผดิชอบในกรณีท่ีกองตรวจคนเขา้เมืองของประเทศไทย งดออกเอกสารเขา้เมืองใหก้บัชาวต่างชาติ หรือ คนต่างดา้วท่ีพาํนกัอยูใ่นประเทศ
ไทย 

 บริษทัขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเล่ือนการเดินทางในกรณีท่ีมีผูร่้วมคณะไม่ถึง 15 ท่าน 
 การไม่รับประทานอาหารบางม้ือไม่เท่ียวตามรายการ ไม่สามารถขอหกัค่าบริการคืนได ้เพราะการชาํระค่าทวัร์เป็นไปในลกัษณะเหมาจ่าย 

 
 
 

 

อ่านหมายเหตุ 

1.  บริษทัฯ สงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่รับผดิชอบต่อค่าชดเชยความเสียหาย ไม่วา่กรณีท่ีกองตรวจคนเขา้เมืองของไทยไม่อนุญาตใหเ้ดินทางออกหรือกองตรวจคนเขา้
เมืองของแต่ละประเทศไม่อนุญาตใหเ้ขา้เมือง 

2.  บริษทัฯ สงวนสิทธ์ิในการท่ีจะไม่รับผดิชอบต่อค่าชดเชยความเสียหาย อนัเกิดจากเหตุสุดวสัิยท่ีทางบริษทัฯ ไม่สามารถควบคุมได ้เช่น การนดัหยดุงาน
, จลาจล, การล่าชา้หรือยกเลิกของเท่ียวบิน 

3.  บริษทัฯ สงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงโปรแกรมรายการท่องเท่ียว โดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ 
4.  บริษทัฯ สงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงอตัราค่าบริการ โดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ 
5.  การไม่รับประทานอาหารบางม้ือไม่เท่ียวตามรายการไม่สามารถขอหกัค่าบริการคืนไดเ้พราะการชาํระ  ค่าทวัร์เป็นไปในลกัษณะเหมาจ่าย 
6.  ตัว๋เคร่ืองบินเม่ือออกตัว๋แลว้ไม่สามารถ Refund ไดทุ้กกรณี โดยเง่ือนไขของสายการบินกาํหนด 
7.  กรณีที่คณะไม่ครบจํานวน 15 ท่าน ทางบริษัทฯ สงวนสิทธ์ิในการงดออกเดนิทางโดยทางบริษัทฯ จะแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า 14 วันก่อน

การเดนิทาง 
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 REMARK 

 -ในกรณีที่ท่านจะใช้หนังสือเดนิทางราชการ (เล่มสีนํ้าเงิน) เดนิทางกบัคณะ บริษัทฯ สงวนสิทธ์ิที่จะไม่รับผิดชอบ หากท่านถูกปฏิเสธการเข้าหรือออกนอกประเทศใด
ประเทศหน่ึง เพราะโดยปกตินักท่องเท่ียวใช้หนังสือเดนิทางบุคคลธรรมดา (เล่มสีเลือดหมู) 
-สถานทูตเกบ็ค่าธรรมเนียมวีซ่าและไม่คืนในทุกกรณี 

 
เอกสารในการทําวีซ่าอนิเดยี 

เน่ืองจากอนิเดียเพิง่เปลี่ยนแบบฟอร์มการขอวีซ่าใหม่ต้ังแต่ 2 เม.ย. 55 เป็นต้นไป จําเป็นต้องขอข้อมูลเพิม่มากขึน้ 
1. หนงัสือเดินทางท่ียงัมีอายใุชไ้ดจ้นถึงวนัเดินทางไม่ตํ่ากวา่ 6 เดือน    
2. หนงัสือเดินทางตอ้งมีหนา้วา่ง สาํหรับประทบัตราเขา้ออกอยา่งนอ้ย 2 หนา้

เตม็    
3. สําคัญมาก***รูปถ่ายหน้าตรงรูปสี (ท่ีไม่ใช่รูปถ่ายเล่นพ้ืนหลงัสีขาวเท่าน้ัน) 

ขนาด 2 คูณ 2 นิ้วเท่าน้ัน  จํานวน 4 ใบ ต้องเห็นใบหน้าชัดเจนตั้งแต่
หัวไหล่ไปจนสุดศีรษะและห้ามยิม้เห็นฟัน และต้องไม่ใช่สติ๊กเกอร์ หรือ
รูปพร้ินซ์จากคอมพวิเตอร์ (รูปใหม่ถ่ายไม่เกนิ 6 เดือน) ถ้าไม่ถูกต้องไม่ต้อง
แนบมานะคะ หากท่านไม่ได้รับการพจิารณาวีซ่าเน่ืองจากรูปถ่ายไม่ได้ขนาด
ตามท่ีสถานทูตกาํหนด ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิม่เติมนอกเหนือจากราคา
ทัวร์ 

4. สาํเนาบตัรประชาชน    
5. สาํเนาทะเบียนบา้น (พร้อมเขียนท่ีอยูเ่ป็นภาษาองักฤษ)  
6. แจง้ท่ีอยูปั่จจุบนัท่ีสามารถติดต่อได ้พร้อมระบุรหสัไปรษณียแ์ละหมายเลขโทรศพัทบ์า้นหรือมือถือ 

7. สําคัญมาก*** กรุณาระบุอาชีพ เช่น 

- ถา้เป็นพนกังานบริษทัเอกชน ใหร้ะบุตาํแหน่ง,ช่ือ/ท่ีอยู/่เบอร์โทรศพัทข์องบริษทัฯท่ีทาํงานเป็นภาษาองักฤษ   
- ถา้เกษียณราชการแลว้ ใหร้ะบุช่ือหน่วยงานท่ีเคยสังกดั พร้อมท่ีอยู ่รหสัไปรษณีย ์หมายเลขโทรศพัท ์

- ถา้เป็นแม่บา้น ใหแ้จง้อาชีพและสถานท่ีทาํงานของสามี 

- ถา้ประกอบธุรกิจส่วนตวัใหเ้ขียนแจง้ท่ีอยูพ่ร้อมช่ือสถานท่ีประกอบการ 
- ถา้เป็นนกัเรียน/นกัศึกษา ใหแ้จง้ช่ือสถานศึกษา 
- ถา้เป็นเดก็เลก็ ใหแ้จง้สถานท่ีทาํงานของบิดา-มารดา 

8. หากแต่งงานแลว้ กรุณาแจง้ช่ือ-นามสกุลและสถานท่ีเกิด (ระบุจงัหวดั) ของคู่สมรส 

- หากเป็นผูห้ญิงกรุณาแจง้นามสกุลเดิมก่อนแต่งงาน 

- กรณีคู่สมรสอยา่ร้าง/เสียชีวติ ใหแ้จง้วา่หยา่แลว้ หรือ เสียชีวติ 

9. สําคัญมาก*** กรุณาแจ้งช่ือ-นามสกุลและสถานท่ีเกิด (ระบุจังหวัด) ของบิดาและมารดา 
10. กรุณาแจง้วฒิุการศึกษาท่ีจบ เช่น มธัยมศึกษา ม.6/ ปริญญาตรี/ปริญญาโท เป็นตน้ 

11. กรุณาแจง้ลกัษณะรูปพรรณท่ีเด่นชดัในร่างกาย เช่น ผวิสีแทน ตาสีดาํ เป็นตน้ 

12. ถา้เคยเดินทางเขา้อินเดียมาแลว้ กรุณาแจง้ วนั/เดือน/ปี ท่ีเดินทางออกจากอินเดียล่าสุด 

หมายเหตุ การใหข้อ้มูลท่ีครบถว้นและถูกตอ้ง จะเป็นผลดีกบัผูส้มคัรขอวซ่ีาเอง ทางบริษทัฯจาํเป็นตอ้งขอขอ้มูลมากมายและยุง่ยากขา้งตน้เพ่ือทาํใหว้ซ่ีา
อนุมติัโดยง่ายและไม่เสียเวลา หรือเส่ียงท่ีวซ่ีาจะไม่อนุมติัค่ะ  
หมายเหตุ ระยะเวลาในการดาํเนินการวีซ่าของทางสถานทูต 5-7 วันทําการ 



 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

รหสัโปรแกรมทวัร ์ India_Kasmir_7D-AI-W21 

  
กรุณากรอกข้อมูลตามความจริง  เพ่ือเป็นข้อมูลทีใ่ช้ในการย่ืนขอวซ่ีาอนิเดยี 

เน่ืองจากอนิเดยีเพิง่เปลีย่นแบบฟอร์มการขอวซ่ีาใหม่ตั้งแต่ 2 เม.ย. 55 เป็นต้นไป จาํเป็นต้องขอข้อมูลเพิม่มากขึน้ 
1. ช่ือ-นามสกุล  (ภาษาไทย).................................................................................. ................................................... 
    ช่ือ-นามสกุลเดิม (ในกรณีท่ีมีการเปล่ียนช่ือ-นามสกุล   (ภาษาไทย)...................................................................  
2. สถานท่ีอยูติ่ดต่อสะดวก………………………………………………………………………….………………….…………… 
   รหสัไปรษณีย.์................................เบอร์โทรศพัทบ์า้น........................................เบอร์มือถือ………………………… 

3. รูปพรรณ/ตาํนิ........................................................สีผวิ………………………………………………………………….…. 
4. ช่ือและนามสกุลบิดา............................................. วนั/เดือน/ปี เกิดบิดา...............................................................  
    สถานท่ีเกิดบิดา..………………………………………………………………………………………………………………….…….. 
5. ช่ือและนามสกุลมารดา... .. .. .. .. .. ... .. .. .. .. .. . . .. . .. .. .. . . . ว ัน/เดือน/ปี เกิดบิดา... .. ... .. .. .. .. .. .. .. ... .. .. .. .. .. .. .. ... .. .. .. .. .. .. .. ... . . .. ..  สถานท่ีเกิด
มารดา………………………………………………………………………………………………………………...…… 
6. กรณีสมรส /กรุณาแจง้ช่ือ-สกุล และสถานท่ีเกิด (ระบุจงัหวดั) ของคู่สมรส) 
 ช่ือคู่สมรส/สกุล...........................................................................วนั/เดือน/ปี................................................ 

สถานท่ีเกิดคู่สมรส........................................................................................................... ................................. 
 หากเป็นผูห้ญิง กรุณาระบุสุกลเดิม
.................................................................................................................................................................................. 
 กรณี อยา่ร้าง/เสียชีวติ กรุณาระบุ.............................................................................................................................................................................. 
7. กรณีไม่สมรส /หรือสมรสไม่จดทะเบียน/กรุณาแจง้ช่ือ-สกุล และสถานท่ีเกิด (ระบุจงัหวดั) ของญาติ หรือ คู่สมรสกรุณาระบุความสัมพนัธ์
................................................................................................................................................................................... 
8. กรณีเป็นพนกังานบริษทั/เจา้ของกิจการ 
    (ช่ือสถานท่ีทาํงาน (ภาษาองักฤษ..............................................ระบุตาํแหน่ง…………………………..…………… 

.................................................................................................................................................................................... 
รหสัไปรษณีย.์......................... เบอร์โทรท่ีทาํงาน...............................เบอร์โทรศพัทมื์อถือ....................................  
9. กรณีเป็นนกัเรียน/นกัศึกษา  
สถานศึกษา (ภาษองักฤษ)....................................................................................................................................... 
(ภาษาไทย)............................................................................................................................................................... 
การศึกษา     มธัยมศึกษา ม.3/ม.6                  ปริญญาตรี                   ปริญญาโท                    
          อ่ืนๆ………………… 
10. ท่านเคยเดินทางเขา้ประเทศน้ีมาก่อนหรือไม่  เคย                  ไม่เคย 
 หากเคยเดินทางเขา้ประเทศอินเดีย กรุณาระบุวนั/เดือน/ปี …………….............……............ท่ีออกจาก
อินเดียล่าสุด 


