มีคนกล่ าวไว้ ว่า .. “ถ้ าใครที่ได้ ไปเยือนแคชเมียร์ แล้ ว ชีวิตจะแบ่ งออกเป็ น 2 ช่ วง คือ ช่ วงก่อนไปแคชเมียร์ และหลังจากไป
เยือนแคชเมียร์ มาแล้ ว เนื่องจากแคชเมียร์ เป็ นดินแดนที่เมื่อไปเยือนแล้ ว ยากที่จะลืม” ซึ่งหากจะว่าไปแล้ วก็ไม่ ได้ เกินจริงเลย
เพราะด้ วยมนต์ เสน่ ห์ของความงาม ทั้งทางธรรมชาติและวัฒนธรรมอันเก่ าแก่ ยิ่งเป็ นสิ่งเติมเต็มให้ คากล่ าวนี้เป็ นจริงยิ่งขึน้

รายละเอียดการเดินทาง
สายการบิน สายการบินแอร์อินเดี ย (Air India) สายการบินประจาชาติพร้อมสะสมไมล์ และอีกหลากหลายความบันเทิง
ตลอดการเดินทาง
โรงแรม มาตรฐานระดับสากล พร้อมสิ่งอานวยความสะดวกครบครัน
ทัวร์
รายการทัวร์จดั ให้แบบสบายไม่เหนื่ อย
พาหนะ รถโค้ชปรับอากาศ พร้อมคนขับที่ชานาญเส้นทาง
หัวหน้ าทัวร์ นาทัวร์โดยหัวหน้าทัวร์ที่มีประสบการณ์ มีความรับผิดชอบสูง ให้บริ การและอานวยความสะดวกอย่างใกล้ชิด
ตลอดการเดินทาง
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วันแรก กรุงเทพ (สนามบินสุ วรรณภูมิ ) - เมืองเดลลี - อัครา
06.00 น.  พร้อ มกันที่ สนามบิ น สุ วรรณภู มิ บริ เวณชั้น 4 บริ เวณแถว D เคาน์ เตอร์ สายการบิ น แอร์ อิ นเดี ย (AI)
เจ้าหน้าที่ของบริ ษทั ฯ คอยต้อนรับ และอานวยความสะดวกเรื่ องเอกสารและสัมภาระแด่ท่าน
08.50 น.  เหินฟ้าสู่เมืองเดลลี โดยสายการบินแอร์ อินเดีย เที่ยวบินที่ AI333 (บริ การอาหารและเครื่ องดื่มบนเครื่ อง)
12.05 น. คณะเดินทางถึง เมืองเดลลี เมืองที่มีขนาดใหญ่ที่สุดของอินเดียและมีประชากรมากเป็ นอันดับสองของประเทศ
นอกจากนั้นเมื อ งแห่ งนี้ ยงั เคยเป็ นศูนย์กลาง
ของอ านาจการปกครองของอิ น เดี ยมาหลาย
พันปี ทั้งจากผูค้ รองนครที่เป็ นสุ ลต่าน มุสลิม
กษัตริ ยฮ์ ินดู และจักรพรรดิโมกุล อันเป็ นช่วง
ของการแพร่ ข ยายอิ ท ธิ พ ลและวัฒ นธรรม
อย่า งกว้า งขวาง ไม่ ว่ า จะเป็ นทางด้า นการ
ปกครอง ภาษา ศิ ล ปะ สถาปั ต ยกรรม และ
ศาสนาอิ ส ลาม ซึ่ งส่ งผลให้ที่ นี่ เป็ นเมื อ งที่ มี
ประวัติศาสตร์และอารยธรรมที่ยาวนานหลาย
ยุคหลายสมัย
เที่ยง
 บริ การอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
ออกเดิน ทางจากเดลลี สู่ เมื องอัครา โดยใช้ทางด่ วนพิเศษซึ่ งเพิ่งสร้างเสร็ จเมื่ อ เดือ น พ.ค. ปี 2555 ใช้สาหรับ
รองรับนักท่องเที่ยวที่จะเดินทางสู่เมืองอัครา สถานที่ต้งั ของทัชมาฮาลอันโด่งดัง ระหว่างทางผ่านชมทัศนียภาพ
ชนบทของชาวอินเดีย สัมผัสความเป็ นอยูบ่ า้ นเรื อนท้องนาหรื อแปลงเกษตรต่าง ๆ โดยดินแดนบริ เวณนี้ถือได้ว่า
เป็ นอู่ขา้ วอู่ น้ าของอาณาจักรต่าง ๆ ที่อยูใ่ นอินเดียมานับพันปี โดยเฉพาะราชวงศ์โมกุล จึงมี ผคู ้ นอาศัยอยู่เป็ น
จานวนมาก
คา่
 รับประทานอาหารค่า ณ โรงแรมที่พกั
 พัก THE FERN (HOWARD PLAZA) HOTEL หรื อเทียบเท่ า
วันที่สอง อัครา - ทัชมาฮาล - สุ สานแห่ งจักรพรรดิอักบาร์ ม - อัคราฟอร์ ด - เมืองเดลลี
เช้ า
 บริ การอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นาท่านเดินทางไปบริ เวณริ มฝั่งแม่น้ ายมนา อันเป็ นที่ต้งั ของ ทัชมาฮาล หนึ่ งใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลก สร้างขึ้น
เป็ นอนุ สรณ์ ส ถานแห่ งความรักที่ ยงิ่ ใหญ่ ตั้งอยู่ริมแม่ น้ ายมนา สร้างด้วยหิ น อ่ อ นสี ขาวและหิ น ทรายสี แดง
ประดับประดาด้วยรัตนชาติ หินมีค่าหลากหลายชนิด ใช้เวลาในการสร้างถึง 22 ปี เพือ่ แสดงถึงความรักอัน
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เที่ยง
บ่ าย

ยิง่ ใหญ่ ของ พระเจ้าซาร์ จาฮาน ต่อ พระมเหสี มุ ม ตัสมาฮาล ที่ส วรรคต เนื่ อ งจากการให้กาเนิ ดบุตรคนที่ 14
ภายในทัชมาฮาลนั้น เป็ นที่เก็บพระศพของพระมเหสี มุมตัสมาฮาล และกษัตริ ย ์ ซาร์จาฮาน ท่านจะตะลึ งกับ
ความสวยงาม ความละเมียดละไม บรรจงสร้าง ประดับตกแต่งด้วยงานฝี มือที่ละเอียด แบบหาชมที่ไหนไม่ได้
เชิญท่านสัมผัสความยิง่ ใหญ่อลังการของทัชมาฮาล และสวนโดยรอบในมุมต่าง ๆ ที่สวยงาม ได้เวลาอันสมควร
นาท่านชม ซิ กานดา หรื อ สุ สานแห่ งจักรพรรดิอักบาร์ ม ที่ซ่ ึงพระองค์ได้สร้างขึ้นเองด้วยหิ นทรายสีแดง เพื่อ
เป็ นที่บรรจุศพของพระองค์ บนยอดสร้างด้วยหิ นอ่อ นสี ขาว จากนั้นนาท่านเดิ นทางไปเข้าชมป้ อ มปราการ
ประจ าเมื อ ง อั ค ราฟอร์ ด เป็ นป้ อ มปราการที่
ยิง่ ใหญ่ ใช้เวลาในการสร้างยาวนานถึงสามยุค
สมัยของจักรพรรดิแห่ งราชวงศ์โมกุล มีลกั ษณะ
เป็ นกาแพงสองชั้น และป้ อมอาคารทางเข้าสี่ ทิศ
ภายในประกอบด้ว ยพระราชวัง มัส ยิด สวน
ดอกไม้ สนาม และอาคารทางเดิ น โดยรอบ
จุดเด่นของอัคราฟอร์ดคือ ชาฮังคี มาฮาล อาคาร
สีแดงจากหิ นทรายซึ่ งจักรพรรดิอคั บาร์ สร้างประทานให้แก่มเหสี ฮินดู จอร์ฮาบาย ชมห้องโถงใหญ่ที่สวยงาม,
กาซ มาฮาล และ Palace of mirrors. พอร์ มารค์ มัสยิดสี ขาวสะอาด และ นักร่ ามัสยิด สถานที่ โอรส คุ มขัง
กษัตริ ยซ์ าร์จาฮาน ผูส้ ร้างทัชมาฮาล และเป็ นจุดที่พระองค์ทรงใช้เวลาช่วงสุ ดท้ายของชีวติ มองผ่านแม่น้ ายมนา
ไปเห็ น ทัช มาฮาลที่ ซ่ ึ งมเหสี สุ ด ที่ รัก ของพระองค์ป ระทับ อยู่อ ย่างนิ รัน ดร์ จากนั้ น ให้ ท่ านมี เวลาเก็ บ ภาพ
บรรยากาศอันสวยงามกันตามอัธยาศัย
 บริ การอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
หลังอาหารนาท่านเดินทางกลับสู่ เมืองเดลลี เมืองที่มีขนาดใหญ่ที่สุดของอินเดียและมีประชากรมากเป็ นอันดับ
สองของประเทศ นอกจากนั้นเมืองแห่ งนี้ ยงั เคยเป็ นศูนย์กลางของอานาจการปกครองของอินเดียมาหลายพันปี
ทั้งจากผูค้ รองนครที่เป็ นสุลต่าน มุสลิม กษัตริ ยฮ์ ินดู และจักรพรรดิโมกุล อันเป็ นช่วงของการแพร่ ขยายอิทธิพล
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และวัฒ นธรรมอย่างกว้างขวาง ไม่ ว่าจะเป็ นทางด้านการปกครอง ภาษา ศิลปะ สถาปั ตยกรรม และศาสนา
อิสลาม ซึ่งส่งผลให้ที่นี่เป็ นเมืองที่มีประวัติศาสตร์และอารยธรรมที่ยาวนานหลายยุคหลายสมัย
คา่
 รับประทานอาหารค่า ณ โรงแรมที่พกั
 พัก ITC WELCOM HOTEL หรื อเทียบเท่ า
วันที่สาม เดลลี – India Gate – ศรีนาคา – HOUSE BOAT
เช้ า
 บริ การอาหารเช้า ณ ห้องอาหารภายในโรงแรม
จาก นั้ น น าท่ าน สู่ India Gate ห รื อ
ประตู เมื องอิ น เดี ย สิ่ งก่ อ สร้ า งที่ มี
รู ปแบบและลักษณะคล้ายคลึงประตูชยั
ของประเทศฝรั่งเศส ซึ่ งถูกออกแบบให้
เป็ นประตูทรงโค้งที่มีความสูงถึง 42.35
เมตร โดยเซอร์ เอ็ดเวิร์ด ลู ตเยนส์ เพื่อ
เป็ นอนุ สรณ์ แก่เหล่ าทหารอิ นเดี ยและ
อังกฤษจานวนมากมายที่เสี ยชีวติ ไปใน
เหตุ ก ารณ์ ส งครามโลกครั้ ง ที่ 1 และ
สงครามอัฟ กัน แล้ว เสร็ จ เมื่ อ ปี ค.ศ.
1931 โดยใช้วสั ดุในการก่อสร้างเป็ นหิ นทรายแดง ส่ วนตรงกลางประตูน้ นั มีกระถางหิ นทรายแดงขนาดใหญ่ซ่ ึ ง
ถูกจุดไฟให้ลุกโชนอย่างต่อเนื่ องตั้งแต่ปี พ.ศ. 2475 จนกระทัง่ ปั จจุบนั จากนั้นให้ท่านมีเวลาเก็บภาพบรรยากาศ
อันสวยงามกันตามอัธยาศัย นาท่านเดินทางสู่สนามบินเพือ่ เตรี ยมตัวเดินทางสู่แคชเมียร์
10.15 น. ออกเดินทางสู่เมืองศรี นาคา เมืองหลวงของแคว้นจัมมู โดยสายการบินแอร์อินเดียเที่ยวบินที่ AI825
11.45 น. คณะถึงสนามบินศรี นาคาหลังรับสัมภาระเรี ยบร้อยแล้ว
เที่ยง
 บริ การอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่ าย
จากนั้นนาท่านที่พกั จากนั้นนาท่านรับสัมภาระไกด์ทอ้ งถิ่นและคนขับรถคอยต้อ นรับท่าน (โดยการเดินทาง
ท่ องเที่ยวในแคว้ นแคชเมียร์ ต้องใช้ รถจิ๊ปขับเคลื่อนสี่ ล้อเพราะถนนบางช่ วงต้ องขึ้นเขาและผ่ านเส้ นทางสาย
ชนบทซึ่งคณะของเราจะนั่งคันละ 4 ท่ าน)
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คา่

วันที่สี่
เช้ า

 บริ การอาหารค่า พักผ่อนตาม อิสระพักผ่อนกับบรรยากาศอันสุ ดแสนโรแมนติคของ HOUSE BOAT ซึ่ ง
ถือกาเนิดขึ้นมาในสมัยที่ดินแดนแถบนี้ ยังมีองั กฤษเป็ นเจ้าประเทศอาณานิ คมอยู่ แต่ชาวอังกฤษเหล่านี้ไม่มีสิทธิ์
ถือครองที่ดิน พวกเขาจึงได้สร้างเรื อเอาไว้เป็ นที่พกั อาศัยแทน เมื่อได้รับเอกราชแล้ว เรื อเหล่านี้ก็ถูกแปรสภาพ
มาเป็ นโรงแรม และบ้านพัก ไว้ตอ้ นรับนักท่องเที่ยวที่เข้ามายังแคชเมียร์จนถึงทุกวันนี้
 พัก HOUSE BOAT หรื อเทียบเท่า
ศรีนาคา – กุลมาร์ ก – เคเบิลคาร์ – ศรีนาคา – สวนชาลิมาร์ – สวนนิชาน
 บริ การอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของที่พกั
นาท่านเดินทางสู่ กุลมาร์ ค สถานที่พกั ตากอากาศอันสุ ดแสนโรแมนติค ระหว่างทางนาท่านลัดเลาะภูเขาและป่ า
สนโบราณอายุนบั ร้อยปี สลับกับต้นเม เปิ้ ลขนาดใหญ่ ซึ่งถือว่าเป็ นจุดเด่นของเส้นทางสู่กุลมาร์ค โดยกุลมาร์คมี
ชื่อเดิมเรี ยกว่า เการิ มาร์ค ตั้งโดย สุ ลต่านยูซุปชาร์ ในศตวรรษที่ 16 เป็ นสถานที่ยอดนิ ยมสาหรับพักผ่อนของผู ้
ครองแคว้น แคชเมี ย ร์ ม าตั้ ง แต่ ส มั ย
โบราณ น าท่ า นขึ้ น กระเช้ากอนโดล่ า
เฟส 1 สู่ยอดเขากุลมาร์ค เมื่อเดินทางถึง
สถานี ก ระเช้า บนยอดเขากุ ล มาร์ ค ให้
ท่ านสั ม ผัส กับ บรรยากาศอัน สวยงาม
ของทิ ว ทัศ น์ เขาซึ่ งเป็ นส่ ว นหนึ่ งของ
เทื อ กเขาหิ ม าลัยปกคลุ ม ไปด้วยหิ มะสี
ขาว และในบางช่ ว งยัง มี ท ะเลหมอก
กว้างไกลสุ ดสายตา วันที่ทอ้ งฟ้าแจ่มใสท่านจะสามารถมองเห็นยอดเขาเอเวอร์เรส อิสระให้ท่านถ่ายภาพหรื อใช้
บริ การกิจกรรมต่างตามอัธยาศัย (ท่านสามารถเล่นสกี,เล่นลากเลื่อนหิมะ หรื อนั่งกระเช้าสู่เฟสที่ 2 สู ช่องเขาคา
ราโครัม Karakorum Pass โดยค่าบริ การเหล่ านี้ ไม่ รวมในค่าทัวร์ ) ได้เวลาอันสมควรน าท่ านลงจากยอดเขา
จากนั้นนาท่านออกเดินทางสู่เมืองศรี นาคา
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 บริ การอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
น า ท่ า น ช ม ส ว น ช า ลิ ม า ร์ (MUCHAL
GARDEN SHALIMA) หรื อ สวนแห่ งความ
รัก ถู ก สร้า งขึ้ น โดย พระเจ้า ชาห์ ฮังคี แห่ ง
ราชวงศ์ โ มกุ ล ใน ปี พ .ศ. 2159 เพื่ อ เป็ น
อนุ สรณ์ให้กบั พระนาง นู ชาฮัล มเหสีอนั เป็ น
ที่ รั ก อี ก ทั้ ง สวนแห่ ง นี้ ยัง ใช้ เ ป็ นสถานที่
สาหรับเสด็จประทับในช่วงฤดูร้อนของพระ
เจ้าชาห์ฮงั คี รวมทั้งกษัตริ ยร์ าชวงศ์โมกุลใน
อดีตด้วย โดยเฉพาะพระเจ้ าซาร์ เจฮาน ที่ยามสิ้ นสงครามแล้วจะเสด็จมาประพาสน์เพือ่ หาความสาราญกับนาง
อันเป็ นที่รักพระนางมุมตัสมาฮาล และพระเจ้าซาร์เจฮาน ยังนาเอาสวนแห่งนี้เป็ นต้นแบบในการสร้างทัชมาฮาล
อันโด่งดังอีกด้วย จากนั้นให้ท่านได้เดินชมภายในสวนที่ได้รับการตกแต่งด้วยดอกไม้เมืองหนาวอาทะ ดอกทิว
ลิป ดอกกุหลาบ นอกจากนี้ ยงั มีแนวกาแพงที่ปลูกด้วยดอกชบาหลากสี สนั โดยสวนชาลิมาร์ มีขนาดกว้าง 539
เมตร ยาว 182 เมตร ภายในสวนมี บ ัน ได
ทอดผ่านไปยังเนิ นด้านบนซึ่ งเป็ นที่ต้ งั ขอ
งน้ าพุที่เกิดจากแรงดันน้ าธรรมชาติที่ไ หล
ลงมาจากภูเขา ได้เวลาอันสมควรน าท่าน
ชม ส วน นิ ชาร์ ต (MUCHAL GARDEN
NISHAT) สวนดอกไม้ที่ใหญ่ที่สุด ในราช
วงค์โมกุล ได้รับฉายาว่า “สวนสวรรค์แห่ ง
ดอกไม้” สวนนี้สร้างโดย จักรพรรดิอกั บาร์
ทรงครองแคชเมี ยร์ปี พ.ศ. 2128 ทรงครอง
เมื อ งและสร้างสวนนี้ โดยช่ างฝี มื อ ดี มี ท้ งั
น้ าพุ สระน้ าและลาธารอยูภ่ ายใน มี น้ าพุและมี ท ัศนี ยภาพระหว่างทะเลสาบดาลและเทื อ กเขาซาร์ วนั เป็ น
ต้นแบบในการสร้างสวนน้ าพุจาลองในราชวังของราชวงศ์โมกุลที่มี และในช่วงเดือนมี.ค.-เม.ย.จะประดับด้วย
ทุ่งทิวลิปและดอกไม้นานาชนิดเป็ นภาพที่สวยงามยิง่ นัก
คา่
 รับประทานอาหารค่า ณ ที่พกั พักผ่อนตามอิสระพักผ่อนกับบรรยากาศอันสุดแสนโรแมนติค
 พัก HOUSE BOAT หรื อเทียบเท่า
วันที่ห้า ศรีนาคา – โซนามาร์ ก – กลาเซียร์ – ศรีนาคา – สวนอินธิราคานที ปาร์ ค – ตลาดกลางคืนศรีนาคา
เช้ า
 บริ การอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของที่พกั
เที่ยง
บ่ าย
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หลังอาหารนาท่านเดินทางไปยัง โซนามาร์ ค (ระยะทาง 80 กิโลเมตรใช้เวลาเดินทางประมาณ 2-3 ชัว่ โมง) คาว่า
“โซน่า” แปลว่าทอง “มาร์ต” แปลว่าเส้นทาง…ในเส้นทางนี้ ในอดีตเป็ นเส้นทาง ค้าขายในตานานหรื อที่เรี ยกว่า
เส้น ทางสายไหม เนื่ องจากภู มิ ป ระเทศที่
สวยงามอีกทั้ง มีววิ ทิวทัศน์ที่สวยงาม
เที่ยง
 บริ การอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่ าย
น าท่ า นสู่ จุ ด ชมวิ ว กราเซี ย ร์ ธารน้ าแข็ ง
ข น า ด ใ ห ญ่ อ า ยุ นั บ พั น ปี สู ง จ า ก
ระดับน้ าทะเล 2,743 เมตร มี ความยาวกิ น
พื้น ที่ ภู เขาถึ งสามลู ก น้ าที่ ล ะลายจากธาร
น้ าแข็งทาให้เกิดลาธารเล็ก ๆ หลายสาย ทา
ให้ บ ริ เวณนี้ อุ ด มสมบู ร ณ์ ไ ปด้ว ยต้น สน
ขนาดใหญ่อายุนบั ร้อยปี นอกจากนี้ ยงั เป็ นที่ต้งั ของชุมชนชาวยิปซีที่มีอาชีพเลี้ยงสัตว์อยูเ่ ป็ นจานวนมาก จากนั้น
นาท่านชมบ้านของชาวยิปซี ที่สร้างด้วยดินและไม้สนขนาดใหญ่ สัมผัสวิถี ชีวิตของขาวยิปซี ที่มีชีวิตโดยอาศัย
ธรรมชาติเป็ น จากนั้นให้ท่านได้เก็บภาพบรรยากาศอันสวยงามกันตามอัธยาศัย หรื อ เลือ กขี่ม ้าเข้าไปชมธาร
น้ าแข็งแบบใกล้ชิด ( ไม่ รวมค่าบริ การขี่มา้ ประมาณ 500 – 600 รู ปี) หรื อหากท่านไหนไม่ ตอ้ งการขี่ม ้าบริ เวณ
โรงแรมยังมี ร้านน้ าชาเล็ก ๆ บรรยากาศดีให้ท่านได้นั่งจิบชาพร้อมชมบรรยากาศหรื อเลื อกซื้ อ ของผากของที่
ระลึกกันตามอัธยาศัยได้เวลาสมควรนาท่านเดินทางกลับสู่เมืองศรี นาคา จากนั้นนาท่านชมความงดงามของทุ่งทิว
ลิปที่สวนอินธิราคานที ปาร์ ค ประดับตกแต่งด้วยดอกทิปลิปมากมายหลายสายพันธ์สีสนั หลากหลายเป็ นภาพที่
งดงามยิง่ นัก จากนั้นอิสระให้ท่านได้เพลิดเพลินกับบรรยากาศภายในตลาดของเมืองศรี นาคา
คา่
 รับประทานอาหารค่า ณ ที่พกั พักผ่อนตามอิสระพักผ่อนกับบรรยากาศอันสุดแสนโรแมนติค
 พัก HOUSE BOAT หรื อเทียบเท่า
วันที่หก ทะเลสาบดาล – ล่ องเรื อซิกคารา – ศรีนาคา – เดลลี – กรุงเทพฯ
เช้ า
 บริ การอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของที่พกั
น าท่ า นเดิ น ทางกลั บ สู่ ทะเลสาบดาล (DAL LAKE) ทะเลสาบที่ ค รั้ งหนึ่ งเคยเป็ นที่ ป ระพาสน์ ของ
พระมหากษัตริ ยผ์ สู ้ ร้างอนุ สรณ์ สถานแห่ งความรัก
Taj Mahal มาพัก ผ่ อ นกับ คนที่ เป็ นที่ รั ก พระนาง
มุมตัส มาฮาล ปั จจุบนั เมืองศรี นาคาเปรี ยบเสมือนเป็
นสวรรค์บ นดิ น ส าหรั บ คู่ ฮัน นี มู น หรื อ ท่ านที่ รั ก
ธรรมชาติใฝ่ ฝั น ที่จะเดิ นทางไปสัม ผัสแม้เพียงครั้ง
หนึ่งในชีวติ นาท่านล่องเรื อซิกคารา SHIKARA ชม
ชีวติ ชาวน้ า พืชดอกไม้น้ า ที่มีฉากหลังเป็ นภูเขาหิมะ
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เที่ยง
บ่ าย
14.15 น.
17.15 น.
คา่
23.30 น.
วันที่เจ็ด
05.25 น.

ตัดกับท้องฟ้าสีน้ าเงิน ทะเลสาบอันแสนสวยงามท่านจะได้สัมผัสวิถีชีวติ ของชาวแคชเมียร์ ที่มีความผูกพันธ์กบั
ทะเลสาบแห่งนี้อย่างใกล้ชิด
 บริ การอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
อิสระช้อปปิ้ งเลือกซื้อสินค้าที่ระลึกตามอัธยาศัย ได้เวลาพอสมควร นาท่านเดินทางสู่สนามบินเมืองศรี นาคาร์
 ออกเดินทางจากสนามบินเมืองศรี นาคา โดยสายการแอร์อินเดีย เที่ยวบินที่ AI822
คณะถึงสนามบินเดลลี หลังรับสัมภาระเรี ยบร้อยแล้วนาท่านสู่ภตั ตาคาร
บริ การอาหารค่า ณ ภัตตาคาร จากนั้นนาท่านเดินทางสู่สนามบิน
คณะอาลากรุ งเดลี ออกเดินทางสู่กรุ งเทพด้วยเที่ยวบิน AI331
เดลลี – สนามบินสุ วรรณภูมิ
เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิดว้ ยความประทับใจมิรู้ลืม

Page.8

อินเดีย-อัครา-แคชเมียร์ -ศรีนาคา-โซนามาร์ ค 7 วัน
อัตราค่าบริการ

ผู้ใหญ่
(พักห้ องคู่)

12-18 ต.ค. 62
19-25 ต.ค. 62
16-22 พ.ย. 62
5-11 ธ.ค. 62
11-17 ม.ค. 63
8-14 ก.พ. 63

39,900
39,900
39,900
39,900
39,900
39,900

เด็กอายุต่ากว่ า 12 ปี
พักกับผู้ใหญ่
พักกับผู้ใหญ่
พักกับผู้ใหญ่
1 ท่ าน (ห้ องคู่) 2 ท่ าน มีเตียง 2 ท่ าน ไม่ มีเตียง

39,900
39,900
39,900
39,900
39,900
39,900

38,900
38,900
38,900
38,900
38,900
38,900

37,900
37,900
37,900
37,900
37,900
37,900

พักเดีย่ ว
จ่ ายเพิม่

9,900
9,900
9,900
9,900
9,900
9,900

อัตรานี้รวม
• ตัว๋ โดยสารเครื่ องบินชั้นประหยัดเส้นทางและสายการบินตามที่ระบุในรายการ
• โรงแรมตามรายการระบุหรื อเทียบเท่า (สองท่านต่อหนึ่งห้อง)
• ธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่าง ๆ ตามรายการระบุ
• อาหารและเครื่ องดื่มตามรายการระบุ
• รถรับส่งและระหว่างการนาเที่ยวตามรายการระบุ
• ภาษีสนามบินทุกแห่งที่มี
• ค่าธรรมเนี ยมการยืน่ วีซ่าอินเดียประเภทออนไลน์
• มัคคุเทศก์ทอ้ งถิ่นและหัวหน้าทัวร์ของบริ ษทั จากกรุ งเทพฯ อานวยความสะดวกแก่ท่านตลอดการเดินทาง
• ประกันอุบตั ิเหตุคุม้ ครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท เงื่อนไขตามกรมธรรม์
อัตรานี้ไม่ รวม
• ค่าน้ าหนักของกระเป๋ าเดินทางในกรณี ที่เกินกว่าสายการบินกาหนด (30 กิโลกรัมต่อท่าน)
• ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าเครื่ องดื่ม, ค่าอาหารที่สงั่ เพิม่ เอง, ค่าโทรศัพท์,ค่าซักรี ด ฯลฯ
• ค่าทาใบอนุญาตที่กลับเข้าประเทศของคนต่างชาติ หรื อ คนต่างด้าว
• ค่าภาษีมูลค่าเพิม่ 7% ภาษีการบริ การหัก ณ ที่จ่าย 3% ภาษีท่องเที่ยวหากมีการเก็บเพิม่
• ค่าทิปหัวหน้ าทัวร์ จากประเทศไทย
• ค่าทิปไกด์ ท้องถิ่นและคนขับรถประเทศอินเดีย
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เงื่อนไขการจองทัวร์
1. ชาระเงินค่ามัดจาเป็ นจานวน 10,000 บาท ต่อท่าน ส่วนที่เหลือจะขอเก็บทั้งหมดก่อนเดินทางอย่างน้อย 21 วันทาการ
2. หากท่านยกเลิกการเดินทางไม่ว่ากรณีใด ๆ ทาง บริ ษทั ฯ จะขอสงวนสิ ทธิ์ในการไม่คืนเงินบางส่ วนที่ได้ดาเนิ นการไปแล้ว เช่น ค่าจองตัว๋
เครื่ องบิน ค่าวีซ่า ค่าจองโรงแรมและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ตามความเป็ นจริ ง
3. บริ ษทั ฯ เป็ นเพียงตัวแทนการท่องเที่ยว สายการบิน ซึ่งไม่อาจรับผิดชอบต่อความเสี ยหายใด ๆ ที่อยูน่ อกเหนือความรับผิดชอบของ
เจ้าหน้าที่บริ ษทั ฯ ในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัย เช่น การนัดหยุดงาน การจลาจล การยกเลิกหรื อล่าช้าของสายการบิน , อุบตั ิเหตุ, ภัยธรรมชาติ
หรื อค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นทั้งทางตรงและทางอ้อม เช่น จากการเจ็บป่ วย การถูกทาร้าย สู ญหาย อุบตั ิเหตุ ต่าง ๆ หรื อถูกเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง
ของประเทศนั้นๆ ปฏิเสธการเข้า –ออกเมือง ด้วยเหตุผลใดๆ ก็ตาม
4 ค่าบริ การที่ท่านชาระกับทางบริ ษทั ฯ เป็ นการชาระแบบเหมาขาด และทางบริ ษทั ฯได้ชาระให้กบั บริ ษทั ฯ ตัวแทนแต่ละแห่ งแบบเหมาขาด
เช่นกัน ดังนั้นหากท่านมีเหตุอนั ใดที่ทาให้ท่านไม่ได้ท่องเที่ยวพร้อมคณะตามรายการที่ระบุไว้ ท่านจะขอคืนค่าบริ การไม่ได้
5 บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายการทัวร์ตามความเหมาะสม และสถานการณ์ต่างๆ ทั้งนี้ทางบริ ษทั ฯ จะยึดถือและคานึงถึง
ความปลอดภัย รวมถึงประโยชน์สูงสุ ดของลูกค้าส่ วนมากเป็ นสาคัญ
6 บริ ษทั ฯ จะทาหน้าที่เป็ นตัวแทนในการเรี ยกร้องค่ าชดใช้จากสายการบิน, โรงแรมหรื อบริ ษทั ขนส่ งเมื่อเกิดการสู ญหายของสัมภาระระหว่าง
การเดินทาง แต่จะไม่รับผิดชอบต่อการสู ญหายดังกล่าว
7 บริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิ์ในการเลื่อนหรื อยกเลิกการเดินทาง ในกรณีที่ผเู ้ ดินทางที่เป็ นผูใ้ หญ่ ( อายุเกิน 12 ปี ) ไม่ครบ 15 ท่าน
8 เมื่อท่านได้ชาระเงินมัดจาหรื อทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็ นการชาระผ่านตัวแทนของบริ ษทั ฯ หรื อชาระโดยตรงกับทางบริ ษทั ฯ ทางบริ ษทั ฯ จะขอ
ถือว่าท่านรับทราบและยอมรับในเงื่อนไขต่างๆ ดังที่ได้กล่าวข้างต้นแล้ว
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