
 

 

รหัสทัวร TTT2000110 
ทัวรอินเดีย แพ็คเกจแคชเมียร – ทัชมาฮาล 5 วัน 4 คืน 
ศรีนาการ – ทะเลสาบดาล – กุลมารค – น่ังกระเชา (เฟส1) – สวนโมกุล - โซนามารค – สวนชา
ลิมาร – สวนนิชาร - เดลลี – อัครา – ทัชมาฮาล – อัคราฟอรด – เดลลี – ประตูชัย – ตลาดจันปาท 
 

 



 

 

            กําหนดการเดินทาง 01 มกราคม – 30 เมษายน 2563 
 
วันที่ 1       กรุงเทพฯ  -  ศรีนาการ – ทะเลสาบดาล  
 
               เดินทางจากกรุงเทพฯไปศรีนาการโดยแวะเปลี่ยนเคร่ืองที่เดลลี เจาหนาที่ตัวแทน รอ

ตอนรับทาน ณ สนามบินศรีนาการ จากน้ันนําทานเดินทางสูทะเลสาบดาล ทะเลสาบที่
ใหญท่ีสุดในแคชเมียร เปนสวนสําคัญของการทองเท่ียวและการพักผอนหยอนใจในแคช
เมียรไดรับขนานนามวา "ทะเลสาบแหงดอกไม" หรือ "อัญมณีในมงกุฎแหงแคชเมียร" ยิ่ง
ไปกวาน้ันยังมีความสําคัญทางดานการประมงและพืชน้ําอีกดวย  

  อาหารเย็น 
  Royal group house boat Srinagar (โรงแรมเรือ) หรือเทยีบเทา 
 
วันที่ 2       ทะเลสาบดาล – กุลมารค – น่ังกระเชา (เฟส1) – สวนโมกุล – ทะเลสาบดาล  
 
                อรุณสวัสด์ิทุกทาน หลังรับประทานอาหารเชา นําทานเดินทางสูเมืองกุลมารค(เดินทาง

ประมาณ 2 ช่ัวโมง) สถานที่ทองเท่ียวท่ีนิยมในกลุมนักทองเท่ียวที่มาแคชเมียร ซึง่นิยม
มาเที่ยวกันชวงฤดูหนาวเพื่อเลนสกีและถาในชวงฤดูรอนที่กุลมารคกอจะเต็มไปดวยทุง
ดอกไม ทุงหญา ป�าสน และวิวทิวทัศนอันสวยงาม สวนบนยอดเขาก็จะมีหิมะปกคลุม นํา
ทานน่ังกระเชาไฟฟ�าขึ้นสูยอดเขา ใชเวลาประมาณ 10 นาที กม็าถงึสถานีที ่1 ก็จะเปน
ทุงหญากวาง มีแนวสนกับทิวเขากวางไกล ยอดเขาสวนใหญถูกปกคลุมดวยภูเขานํ้าแข็ง 
แตถาเปนชวงฤดูหนาว(ม.ค.-เม.ย.) ทุงหญาน้ีก็กลายเปนลานสกีที่ปกคลุมไปดวยหิมะ
หนาและสวยงามมาก 

                จากน้ันเดินทางไปชมสวนโมกลุ(เดินทางประมาณ 2ช่ัวโมง) สวนแหงน้ีไดรับฉายาวา 
“สวนสวรรคแหงดอกไม” ในฤดูหนาวจะมีแตหิมะปกคลุม จะสวยงามเมื่อยางเขาเดือน



 

 

เมษายน สวนน้ีสรางโดย จักรพรรดิอักบาร ทรงครองแคชเมียรป พ.ศ. 2128 ทรงครอง
เมืองและสรางสวนนี้โดยชางฝมือดี มีทั้งน้ําพุ สระน้ําและลําธาร ที่สวยงาม กลับสูที่พัก  

  อาหารเชา// กลางวัน // เย็น 
  Royal group house boat Srinagar (โรงแรมเรือ) หรือเทยีบเทา 
 
วันที่ 3       ทะเลสาบดาล – โซนามารค – สวนชาลิมาร - สวนนิชาร – ทะเลสาบดาล  
 
                อรุณสวัสด์ิทุกทาน หลังรับประทานอาหารเชา ออกเดินทางสูเมืองโซนามารค(เดินทาง

ประมาณ 3ช่ัวโมง) โซนามารค ซึ่ง ดวยความสวยงามของเทือกเขาหิมะท่ีสะทอน
แสงแดดเปนประกายสีทอง ซึ่งแปลวา ทุงทองคํา อีกหน่ึงสถานที่ยอดนิยมตองมาเยือนมี
วิวทิวทัศนอันสวยงาม บริเวณหุบเขาโซนามารคนีม้ีธารน้ําแข็งสีขาวที่ปกคลุมอยูตามไหล
เขา เปนแหลงกิจกรรมสําหรับคนชอบขีม่า ชมทุงหญา ป�าสนและชมภูเขาหิมะอีกดวย  

                จากน้ันเดินทางสูสวนชารลิมาร (เดินทางประมาณ 2 ช่ัวโมง) ซึ่งสรางขึ้นสมยัราชวงคโม
กุลโดยจักพรรด์ิจาฮันจรี เพื่อเปนที่ประทับใหกับภรรยาของเขา โดยภายในมีดอกไม
มากมายสวย ๆ มากมาย มีน้ําตกไหลตลอดเวลา เปนน้ําตกที่หิมะละลายมาจาก หุบเขา
หิมาลัย น้ําใสเย็นมาก  เพ่ือเปนที่ประทับในฤดูรอน  จากนั้นเดินทางสูสวนนิชาร เปน
สวนที่ใหญที่สุด มีตนเมเปลอายุกวา 400 ป ตนปอปลาร ตนทิวลิป และดอกไมนานา
ชนิดตามฤดูกาล ต้ังอยูริมทะเลสาบดาล มีภูเขาZabarwan ซึ่งตั้งเปนฉากหลัง เดนิทาง
กลับสูที่พัก 

  อาหารเชา// กลางวัน // เย็น 
  Royal group house boat Srinagar (โรงแรมเรือ) หรือเทยีบเทา 
 
 
 
 



 

 

วันที่ 4       เมืองศรนีาการ –(บินในประเทศ) เดลลี – อัครา  
  
                อรุณสวัสด์ิ หลังรับประทานอาหารเชา สงทาน ณ สนามบินศรีนาการ เดินทางสูเมืองเดล

ลี(บินในประเทศ) ถึงสนามบินเดลลี นําทานเดินทางตอสูเมืองอัครา อดีตเมืองหลวงของ
ประเทศอินเดีย มช่ืีอเรยีกวา “ฮินดูสถาน” อัครา เปนเมืองท่ีต้ังอยูริมแมนํ้ายมนา ทาง
ตอนเหนือของประเทศอินเดีย ในรัฐอุตตรประเทศ มีประชากรหนาแนนที่สุดในรัฐอุตตร
ประเทศ อันดบัที่ 19 ในประเทศอินเดีย และท่ีสําคัญเมืองอัคราถือวาเปนสถานที่ต้ัง 
“อนุสรณสถานแหงความรัก” หรือ “ทัชมาฮาล”  เขาสูท่ีพัก 

  อาหารเชา// --// เย็น 
  SAROVAR PORTICO  หรือ เทียบเทา ระดับ 5 ดาว 
 
วันที่ 5        เมืองอัครา – ทัชมาฮาล – อัคราฟอรด – เดลลี – ประตูชัย – ตลาดจันปาท – 

สนามบินเดลล ี– กรุงเทพ 
 
                อรุณสวัสด์ิ นําทานชมทชัมาฮาล (Taj Mahal)หรืออนุสรณสถานแหงความรัก ส่ิง

มหัศจรรยของโลกในยคุปจจุบันถือเปนสุสานหินออนท่ีผูคนตางยกยองใหเปน
สถาปตยกรรมแหงความรักที่งดงาม และยิ่งใหญที่สุดแหงหน่ึงของโลก ปจจบัุน ทัชมา
ฮาล ถือวาเปนแหลงมรดกโลก 1 ใน 7 ส่ิงมหัศจรรยท่ีสําคัญ ที่บอกเลาเกี่ยวกับความรกั
ที่เปนอมตะของพระเจาชาหจาฮันที่มีตอพระนางมุมตัช สรางข้ึนในป ค.ศ. 1631   

                จากน้ันชมอัครา ฟอรท (Agra Fort) พระราชวังท่ีถอืวายิ่งใหญ เพราะใชเวลาในการ
สรางยาวนานถึงสามยคุดวยกัน ของกษัตริยแหงราชวงศโมกุล เปนกาํแพงสองชั้นและ
ป�อมอาคารทางเขาส่ีทิศ ภายในประกอบดวยพระราชวัง มัสยดิ สวนดอกไม 
สถาปตยกรรมตัวอาคารสรางดวยหินทรายสีแดง โดยกษัตริยอัคบาร และที่แหงน้ียังเปน
ที่คุมขังกษตัริยซาจารฮาล พระองคใชเวลาชวงสุดทายของชีวิต โดยการมองผานแมน้ํา
ยุมนาไปยังทัชมาฮาลท่ีซึ่งมเหสีสุดที่รักของพระองคประทบัอยูอยางนิรันดร 



 

 

                จากน้ันเดินทางกลับสูเมืองเดลลี (เดินทางประมาณ 4 ชั่วโมง) ผานชมประตเูมือง
อินเดีย(India Gate)ประตูเมืองแหงน้ีสูง 43.3 เมตร ซุมโคงของประตูกวาง 9.1 เมตร 
สูง 22.8 เมตร สรางโดยใชหินทรายแดงแทงทึบ เปนสถานที่ประกอบพิธีกรรมในงานวัน
สําคัญตาง ๆ ถูกสรางข้ึนเพื่อเปนอนุสาวรียของทหารที่เสียชีวิตในสงครามโลกคร้ังที่หน่ึง 

               พาทานชอปปم�ง ตลาดพ้ืนเมืองจันปาททุกทานสามารถเพลิดเพลินไปกับสินคาพ้ืนเมือง
มากมาย อาทิ ผาพันคอ เสื้อผา เคร่ืองประดับเคร่ืองเงิน ของตกแตงบานสไตลอินเดีย 
ของแฮนดเมด ราคาถกู รบัรองวาทุกทานจะไมผิดหวังเพราะที่ตลาดแหงน้ีเปรียบเสมือน
พาหุรัดเมืองไทย 

               จากน้ันสงทาน ณ สนามบินเดลล ี เพ่ือเดินทางกลับสูกรงุเทพ ฯ  (ควรจองไฟลกลับ 
กรุงเทพฯ  21.00 น เป�นตนไป) 

  อาหารเชา// กลางวัน // เย็น 
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**โปรแกรมอาจมกีารเปลี่ยนแปลงได ขึ้นอยูกบัสภาพอากาศเอ้ืออํานวยและสถานการปจจุบัน โดย
ขึ้นอยูกับมัคคุเทศก โดยคํานึงถึงลูกคาเปนสําคัญ** 
 

อัตราคาบริการ 
จํานวน (คน) 2 ทาน 4 ทาน 6 ทาน 8 ทาน 10 ทาน 

ราคา(บาท)/ทาน 12,900.- 11,900.- 10,900.- 10,500.- 9,900.- 
พักเดี่ยว(เพ่ิม) 5,900.- 

 
 
 



 

 

อัตราคาบริการรวม 
- ที่พัก ตามรายการระบุ 
- รถนําเที่ยวตามรายการระบุ 
- มัคคุเทศกทองถิน่และคนขับรถ (English Speaking) 
- คาเขาชมสถานที่ตามรายการระบุ 
- อาหารตามรายการระบุ 
- คาลองเรือบนทะเลสาบ 1 ชัว่โมงดวยเรือชิคารา 1 ลํา ตอผูโดยสาร 4 ทาน 
- คากระเชาไฟฟ�า ณ กุลมารค เฟส1 
- ประกันอุบัติเหตุระหวางการเดินทาง 1,000,000 บาท  

 
อัตราคาบริการไมรวม 
- คาตั๋วเครื่องบินและภาษีสนามบิน ทุกเสนทางทั้งในประเทศและตางประเทศ 
- คาเคร่ืองด่ืมและอาหารนอกเหนือโปรแกรมระบุ 
- คาใชจายสวนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เชน คาทําหนังสือเดินทาง คาโทรศัพท คา

โทรศัพททางไกล คาอินเตอรเน็ต คาซกัรดี มนิิบารในหอง รวมถึงคาอาหารและเครื่องด่ืมท่ีส่ัง
เพ่ิมนอกเหนือรายการ 

- คาธรรมเนียมและคาบริการยื่นวีซาทองเที่ยวประเทศอินเดีย 
- คาทิปคนขับรถและมัคคุเทศกทองถิ่น 22USD /ทาน/วัน(ท้ังกรณี Driver guide และ 

Driver + Guide ) 
- คาทิปรานอาหาร,คนยกกระเป�า และทิปอื่นๆ 
- คาภาษีมูลคาเพ่ิม 7% และภาษีหัก ณ ที่จาย 3% 

 
 
 
 



 

 

เง่ือนไขการจอง 
- กรุณาแจงวันที่ตองการเดินทาง  จํานวนผูเดินทาง พรอมหนาพาสปอรต  
- กรุณาชําระเงินตามเงื่อนไข หลังไดรับการยืนยันหองพัก 
- กรุณาชําระสวนที่เหลือตามกําหนด  หากไมชาํระตามกําหนดอาจถูกยกเลิกได 

 
เง่ือนไขยกเลิกเดินทาง 
- การยกเลิกหลังจากชําระมัดจําแลว ไมสามารถคืนเงินไดทกุกรณี 
- การยกเลิกหลังจากชําระเต็มจํานวนแลว ไมสามารถคืนเงินไดทุกกรณี 
-  

เง่ือนไขการเดินทาง 
- โปรแกรมสามารถมกีารเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสมกับสภาพอากาศ เหตุการณทาง

ธรรมชาติ หรือสถานการณที่มีผลตอความปลอดภัยของลูกคา 
- เพ่ือความปลอดภัยของลูกคา หากสถานที่ใดในโปรแกรมไมสามารถเดินทางได หรือ เขาชมได 

ทานสามารถเปลี่ยนโปรแกรมไดตามความเหมาะสมตามตกลงกับคนขับรถ (กรณีที่อยู
นอกเหนือเสนทาง หรือ เดินทางมีระยะไกลขึน้ อาจจะตองชําระคาใชจายเพ่ิมเติม) กรณีน้ีไม
สามารถเรียกคืนเงินได หากไมไดใชบริการตามระบุในรายการ 

- สงวนสิทธิ์ในการรับผิดชอบจากเหตุสุดวิสัย เชน การยกเลิกหรือลาชาของเท่ียวบิน,การถูก
ปฏิเสธการเขาเมือง,สภาพอากาศไมเอ้ืออํานวย,ภัยธรรมชาติ,การจราจลและอุบัติเหตุที่เกิดขึ้น
ได รวมทั้งเหตุการณทางการเมืองทั้งในและตางประเทศ และเหตุการณอื่นๆท่ีอยูนอกเหนือ
ความรับผิดชอบของบริษัทฯ 

- ในกรณีที่กองตรวจคนเขาเมืองทั้งที่ทานอากาศยานในประเทศไทยและอินเดีย ปฏิเสธมิใหเดิน
ทางเขาหรือออกประเทศ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการคืนคาใชจายจากแพ็คเกจ ทุกรณ ี

 
 
 
 



 

 

ตัวอยางสายการบิน 
เสนทาง กรุงเทพฯ – เดลลี – กรุงเทพฯ 

สายการบิน หมายเลขเที่ยวบิน ตนทาง ปลายทาง 

THAI AIRWAYS 

TG315 
TG331 

BKK – 20.00 
BKK – 23.25 

DEL – 23.00 
DEL – 02.20+1 

TG316 
TG332 

DEL – 00.20 
DEL – 03.30 

BKK – 05.45 
BKK – 09.00 

AIR INDIA 
AI333 
AI335 

BKK – 08.50 
BKK – 21.05 

DEL – 12.05 
DEL – 23.50 

AI334 DEL – 23.00 BKK – 04.40+1 

SPICE JET 
SG 088 BKK – 03.35 DEL – 06.35 
SG 087 DEL – 21.10 BKK – 02.45+1 

ตัวอยางสายการบิน 
เสนทาง เดลลี – ศรีนาการ – เดลล ี

สายการบิน หมายเลขเที่ยวบิน ตนทาง ปลายทาง 

AIR ASIA 

I5 715 
I5 712 

DEL – 07.55 
DEL – 11.55 

SXR – 09.15 
SXR – 13.25 

I5 716 
I5 713 

SXR – 09.45 
SXR – 14.00 

DEL – 11.55 
DEL – 15.35 

AIR INDIA 
AI 825 DEL – 10.15 SXR – 11.45 
AI 828 SXR – 11.30 DEL – 13.00 

SPICE JET 
SG 104 DEL – 10.25 SXR – 11.55 
SG 939 SXR – 12.30 DEL – 14.00 

 
**ตารางการบินอาจมีการเปลี่ยนแปลงไดขึน้อยูกับสายการบินฯกําหนดเทาน้ัน** 

 


