
#14936 ทัวรอินเดีย เดลลี แคชเมียร 5 วัน 3 คืน เทือกเขากุล
มารค เขาพาฮาลแกม บิน TG
ทัวรอินเดีย เดลลี แคชเมียร เคเบิลคารขึ้นเขาอัฟฟารวัต ลองเรือซิคารา วัดอัก
ชารดาหม ตลาดจันปาท



สรุปการเดินทาง
วันที่ กําหนดการ เชา เที่ยง เย็น โรงแรม

1 ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ - ทาอากาศยานอินทิราคานธี - ทาอากาศยานอินทิราคานธี - ทา
อากาศยานศรีนาคา - ศรีนาคา - แคชเมียร   

Deluxe
House
Boat
หรือ
เทียบเทา

2 กุลมารค - สถานีเคเบิลคาร สู สถานีกงโดรีบนเขาอัฟฟารวัต - ลานสกี - ศรีนาคา   

Deluxe
House
Boat
หรือ
เทียบเทา

3 พาฮาลแกม - ศรีนาคา   

Deluxe
House
Boat
หรือ
เทียบเทา

4 ลองเรือซิคารา - ทาอากาศยานศรีนาคา - ทาอากาศยานอินทิราคานธี - นิวเดลี - วัดอัครซาดาม
- ราชปาติ บาวาล - ประตูเมืองอินเดีย - ตลาดจันปาท - ทาอากาศยานอินทิราคานธี    -

5 ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ    -

กําหนดการเดินทาง ผูใหญพักคู
ทานละ

เด็กเพิ่มเตียงกับผูใหญคู
ทานละ

เด็กไมเพิ่มเตียงกับผูใหญคู
ทานละ

พักเดี่ยว เพิ่ม
ทานละ

27 ธ.ค. 65 - 31 ธ.ค. 65 ฿30,999 ฿30,999 ฿30,999 ฿2,900



วันท่ี 1 ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ - ทาอากาศยานอินทิราคานธี - ทา
อากาศยานอินทิราคานธี - ทาอากาศยานศรีนาคา - ศรีนาคา -
แคชเมียร

กําหนดการทั้งหมด

 กิจกรรม เชา

05.30 น. คณะมาพรอมกันท่ี สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผูโดยสารขาออกชั้น 4 ประตู 3 เคานเตอร D เช็คอินกรุปของ
การบินไทย ( Thai Airway) โดยมีเจาหนาท่ีคอยอํานวยความสะดวกจัดเตรียมเอกสารการเดินทางและสัมภาระใหกับทาน

07.35 น./07.00 น. ออกเดินทางสู เมืองเดลลี โดยสายการบินไทย เท่ียวบินท่ี TG323 (ใชเวลาเดินทางโดยประมาณ 4.30
ชม.) (มีบริการอาหารบนเครื่อง)

คณะเดินทางตั้งแตวันท่ี 07 พ.ย. 19 ออกเดินทางเวลา 07.00 น.

10.35 น./09.55 น. คณะเดินทางถึงสนามบินนานาชาติอินธิรา คานธี เมืองเดลลี ประเทศอินเดีย ผานขั้นตอนการตรวจ
คนเขาเมืองและศุลกากร (เวลาทองถิ่นชากวาประเทศไทย 1.30 ชั่วโมง)

คณะเดินทางตั้งแตวันท่ี 07 พ.ย. 19 เดินทางถึงเวลา 09.55 น.

บาย

อิสระอาหารกลางวันตามอัธยาศัย

ออกเดินทางสู เมืองศรีนาคา (บินภายในประเทศ)

เดินทางถึงสนามบินศรีนาคา (Srinagar)

เช็คสัมภาระแลวนําทานเดินทางสูเมืองแคชเมียร โดยน่ังรถทองถิ่น คันละ 5 ทาน รถทองถิ่นจะไมมีแอรเน่ืองจากอุณหภูมิท่ี
ศรีนาคาเฉล่ียประมาณ 15 องศา อากาศจะเย็นสบายตลอดปี

นําทานเขาสูท่ีพัก House Boat ณ ทะเลสาบ ซ่ึงครั้งหน่ึงเคยเป็นท่ีประพาสนของพระมหากษัตริยผูสรางอนุสรณสถาน
แหงความรัก

ค่ํา

รับประทานอาหารค่ํา

พักท่ี Deluxe House Boat หรือเทียบเทา

ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ

ทาอากาศยานอินทิราคานธี

 เชา

เป็นทาอากาศยานท่ีเปิดทําการมาตั้งแตปี พ.ศ.2549 ซ่ึงในตอนแรกเปิดใชแคเท่ียวบิน
ภายในประเทศ ในตอนน้ีเป็นเสมือนทาอากาศยานหลักประจํากรุงเทพฯ และยังเป็นทา
อากาศยานนานาชาติท่ีมีผูเดินทางคับค่ังท่ีสุดในประเทศอีกดวย

เป็นทาอากาศยานหลักของเมืองหลวงนิวเดลี ประเทศอินเดีย ตั้งอยูท่ีเขตปาลาม โดยอยู
หางจากตัวเมืองนิวเดลีทางทิศตะวันตกเฉียงใตเป็นระยะทาง 16 กิโลเมตร



 หมายเหตุ

วันท่ี 2 กุลมารค - สถานีเคเบิลคาร สู สถานีกงโดรีบนเขาอัฟฟารวัต -
ลานสกี - ศรีนาคา

มีบริการอาหารบนเครื่อง

คณะเดินทางตั้งแตวันท่ี 07 พ.ย. 19 ออกเดินทางเวลา 07.00 น. และ เดินทางถึงสนามบินนานาชาติอินธิรา เวลา 09.55
น.

อิสระอาหารกลางวันตามอัธยาศัย

หากลูกคาทานใดท่ีจําเป็นตองออกตั๋วภายใน (ตั๋วเครื่องบิน , ตั๋วรถทัวร , ตั๋วรถไฟ) กรุณาสอบถามเจาหนาท่ีของบริษัท ทุก
ครั้งกอนทําการออกตั๋วเน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรับเปล่ียนไฟลท หรือ เวลาบิน โดยไมแจงใหทราบลวงหนา ทานใดมีไฟล
ทบินภายในประเทศตอ โปรดแจงใหบริษัทฯทราบในวันจองทัวร ท้ังน้ีเพ่ือประโยชนของตัวทานเอง

โปรแกรมการเดินทางอาจมีการปรับเปล่ียน หรือ เปล่ียนแปลงไดตามความเหมาะสม เน่ืองจากความลาชาของสายการบิน
โรงแรม ท่ีพัก การจราจร เหตุการณทางการเมือง การนัดหยุดงาน การกอจลาจล อุบัติเหตุ สภาพอากาศ ภัยธรรมชาติ วาตภัย
อัคคีภัย หรือไมวาจะดวยสาเหตุใดๆ ก็ตาม (ซ่ึงเป็นเหตุการณท่ีนอกเหนือการควบคุมจากทางบริษัท) โดยทางบริษัทจะคํานึงถึง
ความปลอดภัยของลูกคาเป็นสําคัญ

ทาอากาศยานอินทิราคานธี

ทาอากาศยานศรีนาคา

ศรีนาคา

แคชเมียร

 บาย

เป็นทาอากาศยานหลักของเมืองหลวงนิวเดลี ประเทศอินเดีย ตั้งอยูท่ีเขตปาลาม โดยอยู
หางจากตัวเมืองนิวเดลีทางทิศตะวันตกเฉียงใตเป็นระยะทาง 16 กิโลเมตร

เป็นทาอากาศยานท่ีใหบริการเมืองศรีนาคา เมืองหลวงของดินแดนจัมมูและแคชเมียร ตั้ง
อยูในเขตบัดกามึ่งอยูหางจากเมืองศรีนาคาไปทาใตประมาณ 4 กิโลเมตร ทาอากาศยานน้ี
มีกองทัพอากาศอินเดียเป็นผูดูแลหลัก

เป็นเมืองหลวงของรัฐทางเหนือสุดของอินเดีย คือรัฐชัมมูและกัศมีร ตั้งอยูในหุบเขา
แคชเมียร บนฝ่ังแมน้ําเฌลัม สูงจากระดับน้ําทะเลปานกลาง 1,600 เมตร เป็นหน่ึงใน
เมืองใหญท่ีสุดของอินเดียท่ีไมไดนับถือศาสนาฮินดู

แคชเมียร อยูทางตอนเหนือสุดของอินเดีย อยูในแควน “จามมู” (Jammu) มีเมืองหลวง
ชื่อ “ศรีนาการ” (Srinagar) เป็นเมืองใหญท่ีสุดในแคชเมียร ประวัติศาสตรของแคชเมียร
มีมายาวนานและเป็นเมืองท่ีสําคัญ ในอดีตชวงฤดูรอน มหาราชาแหงอินเดียรวมถึงขาราช
บริพารเดินทางมาพักแรมท่ีแคชเมียรเป็นการชั่วคราวเพ่ือหลบอากาศรอนจัด แคชเมียรตั้ง
อยูทามกลางหุบเขา มีพ้ืนท่ีประมาณ 222,000 ตารางกิโลเมตร ทําใหอากาศคอนขางเย็น
สบาย

 คํ่า  รับประทานอาหารเย็น ณ รานอาหาร

 Deluxe House Boat หรือเทียบเทา



 กิจกรรม เชา

รับประทานอาหารเชา ณ โรงแรมท่ีพัก

นําทานเดินทางโดยน่ังรถทองถิ่น (คันละ 5 ทาน) ไมมีแอร อุณหภูมิท่ีศรีนาคาเฉล่ียประมาณ 15 องศา อากาศจะเย็นสบาย
ตลอดปี ขึ้นสูเทือกเขากุลมารค (Gullamarg) ซ่ึงเป็นสถานท่ีมีทัศนียภาพสวยงามแหงหน่ึงในโลกในขณะขับรถสูเทือกเขากุล
มารคสองขางทางจะเป็นทุงนาขาวสลับกับพันธุไมปาและฝูงแกะตามเทือกเขาโดยเทือกเขาหิมาลัยน้ีจะมีหิมะปกคลุมสลับกันไป
อยูหางจากเมืองศรีนาคา 57 กิโลเมตร (ใชเวลาเดินทางประมาณ 2-3 ชั่วโมง)

บาย

รับประทานอาหารกลางวัน

นําทานไปยังสถานีเคเบิลคาร (*รวมคาขึ้นแลว) เพ่ือขึ้นไปยังสถานีกงโดรีบน เขาอัฟฟารวัต เฟสท่ี 1 ดวยระยะทางประมาณ
4 กิโลเมตร ซ่ึงถือไดวาเป็นเสนทางท่ีสวยท่ีสุดและสูงท่ีสุดแหงหน่ึงของเอเชีย เมื่อเดินทางถึงท่ีหมายสิ่งท่ีทานจะไดพบคือ
บรรยากาศและทัศนียภาพแบบพาโนรามาอันสวยงามบนเขาอัฟฟารวัต

อิสระใหทานไดเพลิดเพลินกับกิจกรรมมากมาย อาทิเชน เลนสกี เล่ือนสกีหิมะ ทานสามารถเลนสกีไดระหวางชวงฤดูหนาว
หรือเก็บภาพความประทับใจไวเป็นท่ีระลึก

หากทานตองการขึ้นสูยอดเขาจะตองน่ังเคเบิ้ลคาร ท่ีเฟสท่ี 2 ขึ้นสูยอดเขาเป็นระยะทางกวา 5 กิโลเมตร ทานสามารถซ้ือตั๋ว
ไดท่ีสถานีเฟสท่ี 1 (ไมรวมในคาทัวร)

คาเลนสกีน้ีจะไมรวมอยูในคาทัวร สามารถแจงหัวหนาทัวรหรือไกดทองถิ่นเพ่ือแจงเลนสกีได

ไดเวลาสมควรนําทานเดินทางกลับ ศรีนาคา ระหวางทางใหทานไดเพลิดเพลินกับวิวทิวทัศนสองขางทาง

ไดเวลาสมควรเดินทางกลับท่ีพัก

ค่ํา

รับประทานอาหารค่ํา

พักท่ี Deluxe House Boat หรือเทียบเทา

กุลมารค
 เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

สองขางทางจะเป็นทุงนาขาวสลับกับพันธุไมปาและฝูงแกะตามเทือกเขาโดยเทือกเขา
หิมาลัยน้ีจะมีหิมะปกคลุมสลับกันไป อยูหางจากเมืองศรีนาคา 57 กิโลเมตร (ใชเวลาเดิน
ทางประมาณ 2-3 ชั่วโมง) เทือกเขากุลมารคเป็นพ้ืนท่ีราบทุงหญาขนาดใหญท่ีสูงท่ีสุดใน
โลก

 เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร

สถานีเคเบิลคาร สู สถานีกงโดรีบนเขาอัฟฟารวัต บาย

สถานีเคเบิลคาร เพ่ือขึ้นไปยังสถานีกงโดรีบนเขาอัฟฟารวัต เฟสท่ี 1 ดวยระยะทาง
ประมาณ 4 กิโลเมตร เมื่อเดินทางถึงท่ีหมายสิ่งท่ีทานจะไดพบคือบรรยากาศและ
ทัศนียภาพแบบพาโนรามาอันสวยงามบนเขาอัฟฟารวัต ถาทองฟาแจมใสก็จะสามารถมอง
เห็นยอดเขานันกา พารบัต (Nanga Parbat) ของเทือกเขาหิมาลัย



 หมายเหตุ

วันท่ี 3 พาฮาลแกม - ศรีนาคา

หากทานตองการขึ้นสูยอดเขาจะตองน่ังเคเบิ้ลคาร ท่ีเฟสท่ี 2 ขึ้นสูยอดเขาเป็นระยะทางกวา 5 กิโลเมตร ทานสามารถซ้ือตั๋ว
ไดท่ีสถานีเฟสท่ี 1 (ไมรวมในคาทัวร)

คาเลนสกีน้ีจะไมรวมอยูในคาทัวร สามารถแจงหัวหนาทัวรหรือไกดทองถิ่นเพ่ือแจงเลนสกีได

ลานสกี

ศรีนาคา

อิสระใหทานเพลิดเพลินกับกิจกรรมตางๆ บนลานสกี ทานจะไดสัมผัสประสบการณใหม
กับหิมะอันขาวโพลน ใหทานไดสนุกสนานกับกระดานเล่ือน ท่ีไหลลงมาจากเนินเขาหิมะ
หรือทานใดสนใจจะลองเลนสกี ก็สามารถเชาชุดและอุปกรณได อิสระตามอัธยาศัย

เป็นเมืองหลวงของรัฐทางเหนือสุดของอินเดีย คือรัฐชัมมูและกัศมีร ตั้งอยูในหุบเขา
แคชเมียร บนฝ่ังแมน้ําเฌลัม สูงจากระดับน้ําทะเลปานกลาง 1,600 เมตร เป็นหน่ึงใน
เมืองใหญท่ีสุดของอินเดียท่ีไมไดนับถือศาสนาฮินดู

 คํ่า  รับประทานอาหารเย็น ณ รานอาหาร

 Deluxe House Boat หรือเทียบเทา

 กิจกรรม เชา

รับประทานอาหารเชา

นําทานเดินทางสู พาฮาลแกม (Pahalgam) หรือหุบเขาแกะ เดิมเป็นหมูบานของคนเล้ียงแกะท่ีตั้งอยูในหุบเขาอันสลับซับ
ซอน อยูสูงกวาระดับน้ําทะเล 2,130 เมตร ดวยความงามของทุงหญาและปาสน สถานท่ีทองเท่ียวแหงน้ีจึงเป็นโลเคชั่นยอดฮิตท่ี
ภาพยนตรหลายเรื่องนิยมมาถายทํา และมีความสําคัญตอวงการอุตสาหกรรมภาพยนตรเลยก็วาได

บาย

รับประทานอาหารกลางวัน

นําทานชม เมืองพาฮาลแกม ดินแดนสรวงสวรรคของแคชเมียร ซ่ึงนักทองเท่ียวท่ีไดมาเยือนดินแดนน้ี ตางยกยองใหดินแดน
แหงน้ีเป็นสถานท่ีท่ีสวยท่ีสุดในโลก

ใหทานไดสนุกสนานกับการชมหุบเขาพาฮาลแกม หรือสามารถขี่มาชมวิวหุบเขาพาฮาลแกมน้ีได คาขี่มาประมาณ 1000 รูปี
ไมรวมอยูในคาทัวร กรุณาติดตอหัวหนาทัวร นอกจากน้ีทานยังสามารถเก็บภาพประทับใจโดยมีฉากหลังเป็นวิวภูเขาท่ีสวยงาม
สูดอากาศบริสุทธิ ์เลือกซ้ือสินคาพ้ืนเมืองมากมาย

จากนั้นนําทานเดินทางกลับสูเมืองศรีนาคา

ค่ํา

รับประทานอาหารค่ํา

พักท่ี Deluxe House Boat หรือเทียบเทา

 เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

 เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร



วันท่ี 4 ลองเรือซิคารา - ทาอากาศยานศรีนาคา - ทาอากาศยานอินทิรา
คานธี - นิวเดลี - วัดอัครซาดาม - ราชปาติ บาวาล - ประตู
เมืองอินเดีย - ตลาดจันปาท - ทาอากาศยานอินทิราคานธี

 หมายเหตุ คาขี่มาประมาณ 1000 รูปี ไมรวมอยูในคาทัวร กรุณาติดตอหัวหนาทัวร

พาฮาลแกม

ศรีนาคา

 บาย

มีอีกชื่อวาหุบเขาแกะ เดิมเป็นหมูบานของคนเล้ียงแกะท่ีตั้งอยูในหุบเขาอันสลับซับซอน
อยูสูงกวาระดับน้ําทะเล 2,130 เมตร ดวยความงามของทุงหญาและปาสน สถานท่ีทอง
เท่ียวแหงน้ีจึงเป็นโลเคชั่นยอดฮิตท่ีภาพยนตรหลายเรื่องนิยมมาถายทํา และมีความสําคัญ
ตอวงการอุตสาหกรรมภาพยนตรเลยก็วาได นอกจากน้ี พาฮาลแกม ยังไดรับการขนาน
นามวาเป็น “สวิตเซอรแลนดแหงอินเดีย” อีกดวย

เป็นเมืองหลวงของรัฐทางเหนือสุดของอินเดีย คือรัฐชัมมูและกัศมีร ตั้งอยูในหุบเขา
แคชเมียร บนฝ่ังแมน้ําเฌลัม สูงจากระดับน้ําทะเลปานกลาง 1,600 เมตร เป็นหน่ึงใน
เมืองใหญท่ีสุดของอินเดียท่ีไมไดนับถือศาสนาฮินดู

 คํ่า  รับประทานอาหารเย็น ณ รานอาหาร

 Deluxe House Boat หรือเทียบเทา

 กิจกรรม เชา

รับประทานอาหารเชา

จากนั้นนําทุกทานลองเรือซิคาราในทะเลสาบ (*รวมคาลองเรือแลว) ซ่ึงเป็นเรือพายแบบฉบับแคชเมียรโดยเฉพาะชมวิถีชีวิต
ชาวบานริมน้ําท่ีอยูทามกลางฉากหลังภูเขาหิมะลอมรอบไปดวยทะเลสาบ ขับกลอมไปดวยเสียงนกนานาชนิดแตงแตมดวย
ดอกไมน้ํานานาพันธุ

บาย

รับประทานอาหารกลางวัน

จากนั้นพาเดินทางสูสนามบินศรีนาคา เพ่ือเดินทางสูเมืองเดลลี

ออกเดินทางจากศรีนาคา เขาสูเมืองเดลลี

เดินทางถึงทาอากาศยานภายในประเทศเมืองเดลลี

นําทานเดินทางเขาสูกรุงนิวเดลลี (New Delhi) ท่ีมีประวัติศาสตรอันยาวนานกวา 5,000 ปี และเป็นศูนยกลางการ
ปกครองของอาณาจักรอินเดียโบราณ 7 อาณาจักร ตอมาในปี 1857 อังกฤษไดเขามามีบทบาทในการปกครองประเทศอินเดีย
และไดยายเมืองหลวงไปอยูท่ีโกลกัตตา และไดยายกลับมาเป็นเมืองหลวงอีกครั้งหน่ึงในปี 1911 หลังจากอินเดียไดรับเอกราช
จากประเทศอังกฤษในปี 1947 ก็ไดมีการสรางสถานท่ีทําการราชการโดยสรางเมืองใหมชื่อวานิวเดลลี

นําทานเดินทางสูวัดอักชารดาหม (Akshardham) วัดแหงศาสนาฮินดูท่ีใหญท่ีสุดในโลก และเป็นวิทยาลัยทางจิตวิญญาณ
และวัฒนธรรม

กรณีท่ีวัดอักชารดาหมปิด ทางบริษัทขอสงวนสิทธิใ์นการสลับโปรแกรม

จากนั้นผานชมรัฐสภาราชปาติ บาวาล ซ่ึงเป็นวงแหวนสถานท่ีราชการตางๆ มีตึกรัฐสภาอันย่ิงใหญและเป็นท่ีทําการของ
รัฐบาล ผานชมยานธุรกิจการคาและยานท่ีอยูอาศัยของเศรษฐีอินเดียบนถนนสายสําคัญท่ีสุดของอินเดีย

่



นําทานผานชม ประตูชัย (India Gate) เป็นอนุสรณสถานของเหลาทหารหาญท่ีเสียชีวิตจากการรวมรบกับอังกฤษในสมัย
สงครามโลก ครั้งท่ี 1 และสงครามอัฟกานิสถาน ประตูชัยแหงน้ีจึงถือไดวาเป็นสัญลักษณแหงหน่ึงของกรุงนิวเดลลี โดยซุม
ประตูแหงน้ีมีสถาปัตยกรรมคลายประตูชัยของกรุงปารีสและนครเวียงจันทน ซ่ึงมีความสูง 42 เมตร สรางขึ้นจากหินทรายเมื่อปี
คริสตศักราชท่ี 1931

จากนั้นนําทานสูตลาดจันปาท(Janpath Market) อิสระใหทานเลือกซ้ือสินคาพ้ืนเมืองและงานหัตถกรรมตางๆ เชน ผา
ไหมอินเดีย, เครื่องประดับอัญมณี, ไมจันทนหอมแกะสลัก, ของตกแตงประดับบาน ฯลฯ

ค่ํา

อิสระอาหารค่ําตามอัธยาศัย

21.00 น. ไดเวลาอันสมควรนําทานเดินทางสูสนามบินนานาชาติอินธิรา คานธี กรุงนิวเดลลี

ลองเรือซิคารา
 เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

เรือชิคารา เป็นพาหนะหลักสําหรับผูท่ีพักบานเรือในทะเลสาบดาล ตลอดแนวริมฝ่ัง
ทะเลสาบท่ีติดกับถนน Boulevard มีทาจอดเรือขามฟากอยูเป็นระยะๆ คาเรือขามไปยัง
บานเรือในทะเลสาบอยูระหวาง 20 - 50 รูปี ขึ้นอยูกับระยะทาง เรือลําน้ียังใหบริการนัก
ทองเท่ียวท่ีตองการลองชมวิวทะเลสาบดาล ซ่ึงถือเป็นท่ีเท่ียวและกิจกรรมสําคัญท่ีนักทอง
เท่ียวไมควรพลาดเมื่อไดมาเยือนแคชเมียร

 เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร

ทาอากาศยานศรีนาคา

ทาอากาศยานอินทิราคานธี

นิวเดลี

 บาย

เป็นทาอากาศยานท่ีใหบริการเมืองศรีนาคา เมืองหลวงของดินแดนจัมมูและแคชเมียร ตั้ง
อยูในเขตบัดกามึ่งอยูหางจากเมืองศรีนาคาไปทาใตประมาณ 4 กิโลเมตร ทาอากาศยานน้ี
มีกองทัพอากาศอินเดียเป็นผูดูแลหลัก

เป็นทาอากาศยานหลักของเมืองหลวงนิวเดลี ประเทศอินเดีย ตั้งอยูท่ีเขตปาลาม โดยอยู
หางจากตัวเมืองนิวเดลีทางทิศตะวันตกเฉียงใตเป็นระยะทาง 16 กิโลเมตร

เมืองเดลีเป็นเมืองหลวงเกาแกของอินเดีย ประมาณการณวากอสรางเมื่อ 5000 ปีกอน
คริสตกาล สวนสิ่งกอสรางท่ีเกาแกท่ีสุดท่ีคนพบในปัจจุบันมีอายุประมาณ 300 ปีกอน
คริสตกาล มีเมืองโบราณหลายแหงถูกขุดพบในเขตการปกครองเดลีในปัจจุบัน พ้ืนท่ีเขต
เดลีเป็นศูนยกลางการปกครองของอาณาจักรอินเดียโบราณถึง 7 อาณาจักร



 หมายเหตุ

วันท่ี 5 ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ

กรณีท่ีวัดอักชารดาหมปิด ทางบริษัทขอสงวนสิทธิใ์นการสลับโปรแกรม

อิสระอาหารค่ําตามอัธยาศัย

วัดอัครซาดาม

ราชปาติ บาวาล

ประตูเมืองอินเดีย

ตลาดจันปาท

เป็นวัดฮินดูท่ีตั้งอยูทาตะวันออกของเมืองนิวเดลลี วัดน้ีแสดงวัฒนธรรมฮินดูและอินเดียท่ี
นําเสนอเรื่องราวทางจิตวิญญาณและสถาปัตยกรรมของชาวอินเดียมาหลายพันปี ตัววัด
เปิดอยางเป็นทางการเมื่อวันท่ี 6 พฤศจิกายน ปี 2005 โดย Pramukh Swami
Maharaj ศาลเจาหลักคือจุดโฟกัสและอยูท่ีตําแหนงศูนยกลางของอาคารท้ังหมด มีหอง
โถงนิทรรศการหลายแหงท่ีใหขอมูลเกี่ยวกับชีวิตและผลงานของ Swaminarayan นัก
ออกแบบชื่อดังคนหน่ึงของอินเดีย

เป็นวงแหวนสถานท่ีราชการตางๆ มีตึกรัฐสภาอันย่ิงใหญและเป็นท่ีทําการของรัฐบาล
ใหญ

เป็นอนุสรณสถานของเหลาทหารหาญท่ีเสียชีวิตจากการรวมรบกับอังกฤษในสมัย
สงครามโลก ครั้งท่ี 1 และสงครามอัฟกานิสถาน ประตูชัยแหงน้ีจึงถือไดวาเป็นสัญลักษณ
แหงหน่ึงของกรุงนิวเดลลี โดยซุมประตูแหงน้ีมีสถาปัตยกรรมคลายประตูชัยของกรุง
ปารีสและนครเวียงจันทน ซ่ึงมีความสูง 42 เมตร สรางขึ้นจากหินทรายเมื่อปีคริสต
ศักราชท่ี 1931 บนพ้ืนผิวของประตูชัยแหงน้ีจะปรากฏรายนามของทหารท่ีเสียชีวิตถูก
แกะสลักไว และบริเวณใตโคงประตูจะปรากฏคบเพลิงท่ีไฟไมเคยมอดดับเพ่ือเป็นการรําลึก
ถึงผูเสียชีวิตในสงครามอินเดีย-ปากีสถาน เมื่อปีคริสตศักราชท่ี 1971

เป็นตลาดชื่อดังกลางกรุงนิวเดลียอดฮิตท่ีมีอายุกวา 80 ปี แหลงรวมนักทองเท่ียวนักชอป
ป้ิงกลางกรุงนิวเดลี อยูใกลๆกับยาน Connaught Place ใกลสถานีรถไฟฟา Rajiv
Chowk มีสินคาตั้งแตเสื้อผาปัก งานหัตถกรรมไม โคมไฟ ทองเหลือง ผาปักลูกปัด
เครื่องประดับทํามือ กระเปาแฟชั่นท้ังหลาย รองเทาปลายแหลมดานหนา รองเทาสไตล
อินเดีย(Jootis) สาหรี ผาปูท่ีนอน ปลอกหมอน และอ่ืนๆ

ทาอากาศยานอินทิราคานธี คํ่า

เป็นทาอากาศยานหลักของเมืองหลวงนิวเดลี ประเทศอินเดีย ตั้งอยูท่ีเขตปาลาม โดยอยู
หางจากตัวเมืองนิวเดลีทางทิศตะวันตกเฉียงใตเป็นระยะทาง 16 กิโลเมตร

 กิจกรรม เชา

่ ่



 หมายเหตุ หากลูกคาทานใดท่ีจําเป็นตองออกตั๋วภายใน (ตั๋วเครื่องบิน , ตั๋วรถทัวร , ตั๋วรถไฟ) กรุณาสอบถามเจาหนาท่ีของบริษัท ทุก
ครั้งกอนทําการออกตั๋วเน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรับเปล่ียนไฟลท หรือ เวลาบิน โดยไมแจงใหทราบลวงหนา ทานใดมีไฟล
ทบินภายในประเทศตอ โปรดแจงใหบริษัทฯทราบในวันจองทัวร ท้ังน้ีเพ่ือประโยชนของตัวทานเอง

โปรแกรมการเดินทางอาจมีการปรับเปล่ียน หรือ เปล่ียนแปลงไดตามความเหมาะสม เน่ืองจากความลาชาของสายการบิน
โรงแรม ท่ีพัก การจราจร เหตุการณทางการเมือง การนัดหยุดงาน การกอจลาจล อุบัติเหตุ สภาพอากาศ ภัยธรรมชาติ วาตภัย
อัคคีภัย หรือไมวาจะดวยสาเหตุใดๆ ก็ตาม (ซ่ึงเป็นเหตุการณท่ีนอกเหนือการควบคุมจากทางบริษัท) โดยทางบริษัทจะคํานึงถึง
ความปลอดภัยของลูกคาเป็นสําคัญ

00.20 น. นําทานเดินทางกลับสูสนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสายการบินไทย เท่ียวบินท่ี TG 316

05.45 น. ถึงสนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯพมหานคร โดยความสวัสดิภาพ

ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ เชา

เป็นทาอากาศยานท่ีเปิดทําการมาตั้งแตปี พ.ศ.2549 ซ่ึงในตอนแรกเปิดใชแคเท่ียวบิน
ภายในประเทศ ในตอนน้ีเป็นเสมือนทาอากาศยานหลักประจํากรุงเทพฯ และยังเป็นทา
อากาศยานนานาชาติท่ีมีผูเดินทางคับค่ังท่ีสุดในประเทศอีกดวย



เง่ือนไข
1. บริษัทฯ มีสิทธิท่ี์จะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวรน้ี เมื่อเกิดเหตุสุดวิสัยจนไมอาจแกไขได

2. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิไ์มรับผิดชอบใดๆ เหตุการณท่ีเกิดจากสายการบิน ภัยธรรมชาติ เหตุการณไมสงบทางการเมือง, การ
ประทวง, การนัดหยุดงาน, การกอการจลาจล, อุบัติเหตุ, ความเจ็บปวย, ความสูญหายหรือเสียหายของสัมภาระ ความลาชา เหตุสุดวิสัย
อ่ืนๆ เป็นตน

3. หากทานยกเลิกกอนรายการทองเท่ียวจะสิ้นสุดลง ทางบริษัทฯ จะถือวาทานสละสิทธิแ์ละจะไมรับผิดชอบคาบริการท่ีทานได
ชําระไวแลวไมวากรณีใดๆ ท้ังสิ้น

4. บริษัทฯ จะไมรับผิดชอบตอการหามออกนอกประเทศ หรือ หามเขาประเทศ อันเน่ืองมาจากมีสิ่งผิดกฎหมาย หรือเอกสารเดิน
ทางไมถูกตอง หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอ่ืนๆ

5. รายการน้ีเป็นเพียงขอเสนอท่ีตองไดรับการยืนยันจากบริษัทฯ อีกครั้งหน่ึง หลังจากไดสํารองท่ีน่ังบนเครื่อง และโรงแรมท่ีพักใน
ตางประเทศเป็นท่ีเรียบรอย แตอยางไรก็ตามรายการน้ีอาจเปล่ียนแปลงไดตามความเหมาะสม

6. ราคาน้ีคิดตามราคาตั๋วเครื่องบินในปัจจุบัน หากราคาตั๋วเครื่องบินปรับสูงขึ้น บริษัทฯ สงวนสิทธิท่ี์จะปรับราคาตั๋วเครื่องบินตาม
สถานการณดังกลาว

7. กรณีเกิดความผิดพลาดจากตัวแทน หรือ หนวยงานท่ีเกี่ยวของ จนมีการยกเลิก ลาชา เปล่ียนแปลง การบริการจากสายการบินบ
ริษัทฯขนสง หรือ หนวยงานท่ีใหบริการ บริษัทฯจะดําเนินโดยสุดความสามารถท่ีจะจัดบริการทัวรอ่ืนทดแทนให แตจะไมคืนเงินให
สําหรับคาบริการนั้นๆ

8. มัคคุเทศก พนักงาน และตัวแทนของบริษัทฯ ไมมีสิทธิใ์นการใหคําสัญญาใดๆ ท้ังสิ้นแทนบริษัทฯ นอกจากมีเอกสารลงนาม
โดยผูมีอํานาจของบริษัทฯ กํากับเทานั้น

9. หากไมสามารถไปเท่ียวในสถานท่ีท่ีระบุในโปรแกรมได อันเน่ืองมาจากธรรมชาติ ความลาชา และความผิดพลาดจากทางสายการ
บิน จะไมมีการคืนเงินใดๆท้ังสิ้น แตท้ังน้ีทางบริษัทฯจะจัดหารายการเท่ียวสถานท่ีอ่ืนๆมาให โดยขอสงวนสิทธิก์ารจัดหาน้ีโดยไมแจง
ใหทราบลวงหนา 

10. ในกรณีท่ีลูกคาตองออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดตอเจาหนาท่ีของบริษัทฯ กอนทุกครั้ง มิเชนนั้นทางบริษัทฯ จะไม
รับผิดชอบคาใชจายใดๆ ท้ังสิ้น 

การชําระเงิน
กรุณาชําระมัดจํา ทานละ 10,000.- บาท 

กรุณาชําระคาทัวรสวนท่ีเหลือ 15-20 วันกอนออกเดินทาง
 

อัตรานี้รวม:
1. คาตั๋วเครื่องบินไป-กลับ ชั้นประหยัด

2. คาโรงแรมท่ีพักตามรายการท่ีระบุ (สองทานตอหน่ึงหอง)

3. คาเขาชมสถานท่ีตางๆ ตามรายการท่ีระบุ

4. คาอาหารและเครื่องด่ืมตามรายการท่ีระบุ

5. คารถรับสงและระหวางนําเท่ียวตามรายการท่ีระบุ

6. คาประกันอุบัติเหตุคุมครองในระหวางการเดินทาง คุมครองในวงเงินทานละ 1,000,000 บาท คารักษาพยาบาลกรณีเกิด
อุบัติเหตุวงเงินทานละ 200,000 บาท ตามเงื่อนไขของกรมธรรม 

ลูกคาทานใดสนใจซ้ือประกันการเดินทางสําหรับครอบคลุมเรื่องสุขภาพสามารถสอบถามขอมูลเพ่ิมเติมกับทางเจาหนาท่ีบริษัทได 
- เบี้ยประกันเริ่มตน 370 บาท [ระยะเวลา 5-7 วัน]

- เบี้ยประกันเริ่มตน 430 บาท [ระยะเวลา 8-10 วัน] 

ความครอบคลุมผูเอาประกันท่ีมีอายุมากกวา 16 หรือนอยกวา 75 ปี  

[รักษาพยาบาล 2 ลาน, รักษาตอเน่ือง 2 แสน, เสียชีวิตหรือเสียอวัยวะจากอุบัติเหตุ 3 ลานบาท]

ความครอบคลุมผูเอาประกันท่ีมีอายุนอยกวา 16 หรือมากกวา 75 ปี  

[รักษาพยาบาล 2 ลาน, รักษาตอเน่ือง 2 แสน, เสียชีวิตหรือเสียอวัยวะจากอุบัติเหตุ 1.5 ลานบาท]

7. รวมภาษีสนามบินทุกแหง + ภาษีน้ํามัน 

8. คาภาษีมูลคาเพ่ิม 7%



อัตรานี้ไมรวม:
1. กระเปาเดินทาง

2. คาธรรมเนียมการย่ืนขอวีซาอินเดียแบบออนไลน 5 วันทําการ ทานละ 1,800 บาท 

3. กระเปาเดินทางทานละ 1 ใบเทานั้น ในกรณีท่ีน้ําหนักเกินกวาท่ีสายการบินกําหนด 30 กิโลกรัม/ทาน และสําหรับบินภายใน
ไมเกิน 20 กิโลกรัม/ทาน สวนเกินน้ําหนักตามสายการบินกําหนด

4. คาทําหนังสือเดินทาง

5. คาใชจายสวนตัวนอกเหนือจากรายการ เชน คาเครื่องด่ืม, คาอาหารท่ีสั่งเพ่ิมเอง, คาโทรศัพท, คาซักรีดฯลฯ

6. คาอาหารท่ีไมไดระบุไวในรายการ

7. คาทําใบอนุญาตท่ีกลับเขาประเทศของคนตางชาติหรือคนตางดาว

8. คาทิปมัคคุเทศกทองถิ่นและคนขับรถ รวม 2,000 บาท /ทาน/ทริป

วีซา
สําหรับผูท่ีมีความประสงคตองการขอย่ืนวีซาอินเดียแบบออนไลน

เอกสารในการย่ืนวีซาอินเดียสําหรับผูท่ีถือพาสสปอรตไทย
1. หนังสือเดินทาง (Passport) หนังสือเดินทาง ตองมีหนาเหลือสําหรับประทับวีซาอยางนอย 2 หนา อายุใชงานเหลือไมนอย

กวา 6 เดือน นับจากวันเดินทาง *กรุณาถอดปก Passport กอนสงเอกสารบริษัทจะไมรับผิดชอบในกรณีสูญหาย*

2. รูปถาย รูปถายสีหนาตรงขนาด 2x2 น้ิว พ้ืนหลังสีขาวเทานั้น จํานวน 1 ใบ เป็นรูปท่ีถายจากรานถายรูปเทานั้น รูป (หามสวม
แวนตาหรือเครื่องประดับ, ไมใสชุดขาราชการหรือเครื่องแบบใดๆ ไมเป็นรูปสติก๊เกอรรวมถึงหามใชรูปท่ีถายเองและปริ้นทเอง)

3. แบบฟอรม

เอกสารการย่ืนขอวีซาอินเดียแบบออนไลน สามารถรองรับไฟลนามสกุล JPG, PNG, PDF ขนาดไฟลไมเกิน 2MB สวนไฟล
WORD / EXCEL / TIFF / TIF ไมรองรับ กรุณาแปลงเป็น PDF กอนได ขอความหรือเน้ือหาตองครบถวนและมีความชัดเจน
เทานั้น 

หมายเหตุ
ราคาน้ีไมรวมคาวีซาอินเดีย ทานละ 1,800 บาท ราคาน้ีไมรวมคาทิปมัคคุเทศกทองถิ่นและคนขับรถ รวม 2,000 บาท/ทาน/ทริป

อัตราคาบริการน้ีไมรวมคาธรรมเนียมการย่ืนขอวีซาอินเดียแบบออนไลน 5 วันทําการ ทานละ 1,800 บาท 

อัตราดังกลาวขอสงวนเฉพาะผูท่ีถือหนังสือเดินทางไทยเทานั้นกรณีถือหนังสือเดินทางตางชาติกรุณาเช็คราคาอีกครั้ง

ราคาเด็กทารก(อายุไมถึง 2 ปีบริบูรณ ณ วันเดินทางกลับ) ติดตอสอบถาม ราคาน้ีรวมรายการทัวร ตั๋วเครื่องบิน (ไมรวมวีซา
อินเดีย)

การเดินทางในแตละครั้งจะตองมีผูโดยสารจํานวน 10 ทานขึ้นไป ถาผูโดยสารไมครบจํานวนดังกลาว ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิใ์น
การเปล่ียนแปลงราคาหรือยกเลิกการเดินทาง

ในกรณีท่ีลูกคาตองการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดตอเจาหนาท่ีของบริษัทฯ กอนทุกครั้ง เพ่ือเช็คขอมูลความถูกตอง
ของรายการทัวรรวมท้ังไฟลบินและเวลานัดหมายทัวร หากเกิดความผิดพลาด ทางบริษัทไมรับผิดชอบใดๆ ท้ังสิ้น

กรณีคณะออกเดินทางได          

1. คณะจองจํานวนผูใหญ 10 ทานออกเดินทาง (ไมมีหัวหนาทัวร)

2. คณะจองจํานวนผูใหญ 15 ทานขึ้นไปออกเดินทาง (มีหัวหนาหัวหนาทัวร)

3. คณะจองไมถึงจํานวนผูใหญ 10 ทาน ไมออกเดินทาง

การยกเลิก
แจงยกเลิกกอนเดินทาง 30 วัน คืนคาใชจายท้ังหมด

แจงยกเลิกกอนเดินทาง 15 วัน เก็บคาใชจาย ทานละ 10,000 บาท

แจงยกเลิกนอยกวา 15 วันกอนเดินทาง ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ ์เก็บคาใชจายท้ังหมด

่ ่ ่



ยกเวนกรุปท่ีเดินทางชวงวันหยุดหรือเทศกาลท่ีตองการันตีมัดจํากับสายการบินหรือคามัดจําท่ีพักโดยตรงหรือโดยการผานตัวแทน
ในประเทศหรือตางประเทศและไมอาจขอคืนเงินได รวมถึงเท่ียวบินพิเศษเชน Extra Flight และ Charter Flight  จะไมมีการคืนเงิน
มัดจํา หรือคาทัวรท้ังหมดเน่ืองจากคาตั๋วเป็นการเหมาจายในเท่ียวบินนั้นๆ
 


