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ทัวร์แคชเมียร์ ทัชมาฮาล อัครา ไชปุระ โดยสายการบิน Air India
4คืน บินภายใน 2 รอบ
ตั๋วเครื่องบิน
หัวหน้าทัวร์ไทย
ประกันอุบัติเหตุเดินทาง

9วัน | 7คืน

Tour Highlights
พา่ทานเที่ยวครบเส้นทางสามเหลี่ยม แคชเมียร์ กุลมาร์ค โซนามาร์ค ชมพิพิธภัณฑ์แห่งชาติอินเดีย
ชมวัตถุโบราณทางพระพุทธศาสนา พร้อมชมโชว์น้ำพุที่วัดอาชาร์ดัม ศาสนสถานฮินดูที่ใหญ่ที่สุดในโลก
นำท่านชม ทัชมาฮาล 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลก อนุสรณ์แห่งความรักอันยิ่งใหญ่บริสุทธิ์
และนำบูชาเกินกว่าที่จะเป็นสิ่งก่อสร้างด้วยมือมนุษย์ จากนั้นนำท่านชมพระราชวังอัคราฟอร์ด
มีห้องสวยงามที่สร้างด้วยหินอ่อน แกะสลักฝังโดยรอบ โดยเฉพาะห้องมุขแปดเหลี่ยม เที่ยวชม
เมืองไชยปุระ เมืองสีชมพู มีความสวยงามและความร่ำรวยทางด้านสถาปัตยกรรม
อีกทั้งวัฒนธรรมที่ผสมผสานกลมกลืนรวมกัน พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติอินเดีย
เป็นสถานที่เก็บรวบรวมโบราณวัตถุและศิลปกรรมของอินเดียมากกว่า 150,000 ชิ้น จากนั้นนำท่านสู่

เมืองศรีนาคา เมืองแห่งทะเลสาบ
เป็นเมืองที่เป็นที่หมายของนักท่องเที่ยวผู้รักธรรมชาติที่มาเยือนจากทั่วโลก
วันแรก กรุงเทพฯ – เดลลี - วัดอาชาร์ดัม พร้อมชมโชว์น้ำพุ
05.00คณะพร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ประตูทางเข้าที่ 4 แถว D โดยการบินไทย โดยมีเจ้าหน้าที่ของ บริษัท ฯ
คอยต้อนรับและอำนวยความสะดวกในเรื่องสัมภาระ ต่างๆ แก่ท่าน
07.35เหิรฟ้า สู่เมืองเดลลี (New Delhi) ประเทศอินเดีย (India) โดยเที่ยวบินที่ TG323 (ใช้เวลาในการเดินทางประมาณ 4
ชั่วโมงครึ่ง) (บริการอาหารเช้าบนเครื่อง)
10.35ถึงท่าอากาศยานนานาชาติอินทิราคานธีร์ เมืองเดลลี (New Delhi)
ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและตรวจรับสัมภาระเรียบร้อยแล้ว **เวลาที่อินเดียช้ากว่าประเทศไทย 1.30 ชั่วโมง**
เที่ยงรับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
แวะถ่ายรูป India Gate หรือประตูเมืองอินเดีย เป็นสิ่งก่อสร้างมีลักษณะคล้ายคลึง L Arc de Triomphe ของ ฝรั่งเศส
มีความมุ่งหมายให้เป็นอนุสรณ์แก่ทหารที่พลีชีวิตในสงครามครั้งสำคัญๆ ของอินเดีย โดยได้จารึก
รายชื่อของทหารที่เสียชีวิตในสนามรบ เช่น ทหารและข้าราชการอินเดียและอังกฤษ จำนวน 13,516 คน ที่
พลีชีวิตในสงครามชายแดนด้านตะวันตกเฉียงเหนือ และรวมทั้งทหารอินเดีย จำนวน 60,000 นาย ที่เสียชีวิตในสงครามโลก ครั้งที่ 1
ส่วนบนยอดของประตูอินเดีย สร้างเป็นอนุสรณ์แก่ทหารนิรนาม วัสดุในการก่อสร้างเป็นหินทรายแดง เป็นแท่งทึบ
มีความสูงจากระดับพื้นถนน 42.3 เมตร ส่วนโค้งของซุ้มประตู กว้าง 9.1 เมตร สูง 22.8 เมตร
ตรงกลางระหว่างประตูมีกระถางหินทรายแดงขนาดใหญ่ จุดไฟลุกโชนไม่เคยดับมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2475
เดินทางสู่ วัดอาชาร์ดัม Akshardham หรือ Swaminrayan Akshrdham ณ สถานที่แห่งนี้เป็น ตัวอย่างของวัฒนะธรรมอินเดียกว่า
10,000 ปี และ ยังเป็นเสมือนเป็นหัวใจสำคัญของงาน สถาปัตยกรรมอินเดีย โบราณอย่างแท้จริง
ที่แสดงถึงวัฒนธรรมความรุ่งเรืองด้านศิลปะ ตลอดจนแสดง ถึงจิตวิญญาณของอินเดียและยังเป็นสัญลักษณ์ของความสุข ความเจริญ
และการปรองดองของมนุษยชาติ พิเศษนำท่านดูโชว์น้ำพุ Water Show ประมาณ 45นาที
20.30รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารท้องถิ่น (ทานดึกหน่อยคะ)
นำท่านกลับสู่โรงแรมที่พักเดิม PRIDE PLAZA DELHI HOTEL หรือเทียบเท่า
วันที่สอง เดลลี – พิพิธภัณฑ์แห่งชาติ - อัครา
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม พร้อมเช็คเอ้าท์
นำท่านเข้าชม พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติอินเดีย เป็นสถานที่เก็บรวบรวมโบราณวัตถุและศิลปกรรมของอินเดียมากกว่า 150,000 ชิ้น
ที่ตกทอดมาตั้งแต่อารยะธรรมลุ่มแม่น้ำสินธุ (Indus Valley relics) แสดงความ เป็นมาของประวัติศาสตร์อินเดียที่มีอายุกว่า 5000
ปีรวมทั้งศิลปกรรมอันล้ำค่าของเอเชียกลางจากเส้นทางสายไหม

11.00 รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่น เดินทางสู่ เมืองอัครา เมืองเก่าแก่เมืองหนึ่งของประเทศอินเดีย
เคยเป็นศูนย์กลางการปกครองของอินเดียสมัยราชวงศ์โมกุล สลับกันกับเมืองเดลี และเป็นสถานที่ตั้งของ ทัชมาฮาล (ระยะทาง 252
กม.)
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำภายในโรงแรมฯ
นำท่านเข้าที่พัก ณ เมืองอัครา AGRA COURTYARD MARRIOTT HOTEL หรือเทียบเท่า
วันที่สาม อัครา (ทัชมาฮาล + พระราชวังอัคราฟอร์ด) - ไชยปุระ
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม พร้อมเช็คเอ้าท์
นำท่านชม ทัชมาฮาล 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลก อนุสรณ์แห่งความรักอันยิ่งใหญ่บริสุทธิ์
และนำบูชาเกินกว่าที่จะเป็นสิ่งก่อสร้างด้วยมือมนุษย์ ตั้งอยู่บนโค้งคุ้งแม่น้ำยมุนา ตระหง่านอยู่กลางสวน
ทัชมาฮาลเป็นสุสานของมเหสีของพระเจ้าชาห์ จาฮาล พระนางมุมตัช มาฮาล ทรงอยู่เคียงข้างพระเจ้าชาห์
จาฮาลทั้งในสนามรบและการบริหารงานแผ่นดินพระนางทรงมีโอรสและธิดาให้พระเจ้าชาห์ จาฮาล13พระองค์ ในปี 1631
พระนางทรงสิ้นพระชนม์ระหว่างมีพระประสูติกาลทายาทองค์ที่14ท่านจะได้ชมเครื่องประดับทับทิม นิล อัญมณี
อันมีค่านานาชนิดที่แทรกเสริมไว้ในหินอ่อนสลักฉลุเป็นลวดลายวิจิตร ภายในทัชมาฮาล
โดยฝีมือของสถาปนิกชั้นเอกของโลกยากที่จะหาใครเปรียบ
จากนั้นนำท่านชม พระราชวังอัคราฟอร์ด ซึ่งเป็นพระราชวังที่สวยงามมีบริเวณกว้างใหญ่ ใช้เวลาในการก่อสร้างถึง 3 รัชสมัย
พระเจ้าชาห์จาฮาล กษัตริย์องค์ที่ 5 ของราชวงศ์โมกุล เป็นผู้สร้างต่อจนเสร็จ ภายในอัคราฟอร์ด มีห้องสวยงามที่สร้างด้วยหินอ่อน
แกะสลักฝังโดยรอบ โดยเฉพาะห้องมุขแปดเหลี่ยม
ซึ่งเป็นห้องที่มีความสำคัญที่สุดภายในพระราชวังแห่งนี้และภายในห้องนี้ท่านจะพบกับสถานที่ ที่กษัตริย์ชาร์จาฮาล
ถูกลูกชายจับมาขังไว้จนสิ้นพระชนม์ ตำนานเล่าว่า
ชาร์จะฮานดำริที่จะสร้างสุสานของพระองค์ขึ้นอีกแห่งให้เหมือนทัชมาฮาลแต่ให้ใช้หินอ่อนสีดำสร้าง แต่ทว่า
พระประสงค์นี้ก็เป็นได้แค่ความฝัน ก่อนถูก ออรังเซบ ชิงบัลลังก์ และกักขังพระองค์ไว้ในป้อมอัครา
และพระศพของพระองค์ถูกนำมาวางเคียงพระศพของพระมเหสีผู้เป็นที่รักในทัชมาฮาล
13.00รับประทานอาหารกลางวัน ณ โรงแรม (ทานสายหน่อยคะ)
เดินทางสู่ เมืองไชยปุระ (ระยะทาง 256 กม.) ประมาณ 5 ชม. เมืองไชยปุระ“เมืองสีชมพู” เป็นเมืองที่มี
ความสวยงามและความร่ำรวยทางด้านสถาปัตยกรรม อีกทั้งวัฒนธรรมที่ผสมผสานกลมกลืนรวมกัน
จนเป็นเมืองสีชมพูหรือเมืองแห่งชัยชนะมีความงดงามทางด้านวัฒนธรรมของราจัสธาน (Rajasthan) และมรดกที่ตกทอดกันมา
ไจปูร์เป็นเมืองแห่งพระราชวัง เป็นเมืองที่มีประวัติศาสตร์ และ วัฒนธรรมมาอย่างยาวนาน เป็นศูนย์กลางของความทันสมัย
อีกทั้งยังเป็นเมืองที่ตื่นตัว ด้านค้าขายอีกด้วย การผสมผสานระหว่างความเป็น
เอกลักษณ์และความทันสมัยการวางแผนผังเมืองที่ยอดเยี่ยมและความมีสีสันของวิถีคนเมืองที่ดึงดูดให้นักท่องเที่ยวมาเที่ยวเมืองแห่ง
นี้ และยังมีชื่อเสียงที่โด่งดังทางด้านหัตถกรรมและคุณภาพของงานฝีมือก็เป็นที่เลื่องลือกันไปทั่ว
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำภายในโรงแรมฯ

นำท่านเข้าที่พัก ณ CROWNE PLAZA HOTEL JAIPUR หรือเทียบเท่า
วันที่สี่ ไชยปุระ – พระราชวังแอมเบอร์ฟอร์ด – พระราชวังหลวง – เดลลี
07.30รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม พร้อมเช็คเอ้าท์
นำท่านชม พระราชวังแอมเบอร์ฟอร์ด ที่สวยงามตระการตาและยิ่งใหญ่อยู่บนยอดเขา รอบด้านมีกำแพงคล้ายเมืองจีน
พระราชวังแอมเบอร์ฟอร์ด เป็นเมืองหลวงโบราณของรัฐไชยปุระ สร้างขึ้นโดย มหาราชา มัน สิงห์(MAHARAJA MAN SINGH) เมื่อ
พ.ศ. 2135 แต่สร้างเสร็จสมบูรณ์ในสมัย มหาราชา ชัย สิงห์ (MAHARAJA JAI SINGH)
ก่อนจะย้ายเมืองหลวงลงมาอยู่บนพื้นราบที่ไชยปุระในปี พ.ศ.2270 ป้อมแห่งนี้ สร้างขึ้นเพื่อระวังภัยจากศัตรู
เรียกได้ว่าเป็นข้อได้เปรียบทางยุทธศาสตร์เป็นอย่างมากและยังใช้เป็นที่ประทับ
เนื่องจากภายในมีพระราชวังขนาดใหญ่ตั้งอยู่จากพระราชวังแอมเบอร์ฟอร์ดสามารถมองเห็นชลมาฮาล (JAL MAHAL )
หรือพระราชวังน้ำ (WATER PALACE) ซึ่งตั้งเด่นสง่าอยู่กลางน้ำอย่างสวยงาม
ผ่านชม พระราชวังแห่งสายลม (HAWA MAHAL)ซึ่งความจริงแล้วเป็นเพียงส่วนหน้าของตัวอาคารที่มีรูปทรงสะดุดตา
มีหน้าต่างมากถึง 935 บานสำหรับให้เหล่านางในนั่งมองทิวทัศน์ของโลกภายนอก โดยที่คนภายนอกไม่สามารถมองเห็นพวกนางได้
นำท่านชม พระราชวังหลวง (CITY PALACE) ซึ่งพระราชวังแห่งนี้เป็นที่ประทับของมหาราชาองค์ปัจจุบัน ซึ่งภายในมี
หอดาราศาสตร์ ยันตระ มันตระของมหาราชา ไสว สิงห์ที่ 2 ผู้สร้างเมืองไชยปุระและ พิพิธภัณฑ์
ของมหาราชาแห่งไชยปุระในยุคก่อนๆ อาทิ พรม ภาพเขียน และที่โดนเด่นมากที่สุดคือ ฉลองพระองค์ของมหาราชา มโธ สิงห์ที่ 1
ที่มีขนาดใหญ่มากและฉลองพระองค์ปักดิ้นทองของมหาราณีที่หนักเกือบ 10 กิโลกรัม รวมถึงหม้อเงินใบยักษ์ 2 ใบ หนักราว 345
กก. สถาปัตยกรรมของพระราชวังแห่งนี้ผสมผสานกันระหว่างราชวงศ์ไชยปุระกับโมกุล
นิยมใช้หินอ่อนแกะสลักลวดลายปราณีตบรรจง อาทิ นกยูง ดอกไม้ และพระพิฆเนศได้อย่างอ่อนช้อย
13.00รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่น
สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางกลับสู่เมือง เดลี(ระยะทางประมาณ 250 กิโลเมตร) ซึ่งเป็นเมืองเดิมตั้งแต่โบราณ
เป็นนครหลวงของวีระบุรุษสงครามภารตะ และ กลายเป็นนิวเดลี นครหลวงใหม่ที่สวยงามในปัจจุบัน
เย็น รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารท้องถิ่น ในกรุงเดลลี
เช็คอินท์ที่โรงแรม PRIDE PLAZA DELHI HOTEL หรือเทียบเท่า
วันที่ห้า เดลลี – ศรีนาคา – (แคชเมียร์)
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม พร้อมเชคเอ้าท์
นำท่านเดินทางสู่สนามบินเดลลี เพื่อเดินทางสู่เมืองศรีนาคา
10.15เหิรฟ้าสู่ เมืองศรีนาคา (Srinagar) เมืองหลวงของแคว้นจามมู (Jammu) และ แคชเมียร์ (Kashmir)
โดยสายการบินแอร์อินเดีย เที่ยวบินที่ AI825 (ใช้เวลาบินประมาณ 1.25 ชั่วโมง)

11.45เดินทางถึงสนามบินศรีนาคา (Srinagar) แคชเมียร์ รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่น
จากนั้นนำท่านสู่ เมืองศรีนาคา เมืองแห่งทะเลสาบ เป็นเมืองที่เป็นที่หมายของนักท่องเที่ยวผู้รักธรรมชาติ ที่มาเยือนจากทั่วโลก
มาเป็นศตวรรษ ศรีนาคาตั้งอยู่ ณ ใจกลางของหุบเขาแคชเมียร์ที่ระดับความสูง 1,730 เมตร
มีทิวทัศน์สวยงามยิ่งสามารถเยี่ยมชมได้ทั้งปี จากนั้นนำท่าน ชม สวนดอกไม้ ที่สร้างขึ้นสมัยราชวงศ์โมกุลในเมืองศรีนาคา แคชเมียร์
เป็นแคว้นที่มีชื่อเสียงในการจัดสวนตามแบบสมัยของราชวงศ์โมกุล
เนื่องจากภูมิอากาศเย็นเหมาะสมในการเจริญเติบโตของต้นไม้ดอกไม้ จึงกลายเป็นที่ประทับพักผ่อนของกษัตริย์ราชวงศ์โมกุลในอดีต
ชมสวนชาลิมาร์ สวนแห่งความรักสร้างโดยจักรพรรดิ์ชาฮังคี
นำท่านชม จามามัสยิด “Jama Masjid” ซึ่งสร้างเป็นครั้งแรกสมัยสุลต่านสิคานเดอร์ และบูรณะต่อมาอีกหลายสมัย
เป็นมัสยิดที่สร้างด้วยรูปแบบของสถาปัตยกรรมแบบจีนและเนปาล ด้วยหลังคาทรงสี่เหลี่ยม ภายในมีเสาที่ตัดจากต้นซีดาลทั้งต้นกว่า
300 ต้น เรียงรายอยู่ ได้เวลาสมควรก่อนกลับที่พัก ให้ท่านได้ช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมือง ตลาดใกล้ๆ กับมัสยิด เช่น ผ้าพันคอ
รองเท้าสไตล์อินเดีย ฯลฯ
ค่ำรับประทานอาหารค่ำ และ พักผ่อนบนเรือ House Boat
วันที่หก ศรีนาคา – พาฮาลแกม – ศรีนาคา
เช้ารับประทานอาหารเช้าภายในบ้านเรือ
นำท่านเดินทางสู่ พาฮาลแกม หรือเรียกว่าหุบเขาแกะ แห่งแคชเมียร์เดิมเป็นหมู่บ้านของคนเลี้ยงแกะ อยู่ห่างจากศรีนาคา
ออกไปอีก90กิโลเมตร เป็นสถานที่ที่ภาพยนตร์นิยมมาถ่ายทำกันที่นี่ ได้รับการขนานนามว่าเป็นเหมือน “สวิสเซอร์แลนด์”
พาฮาลแกม ในช่วงฤดูหนาวจะมีหิมะปกคลุม อากาศหนาวเย็น น้ำในลำธารเย็นเฉียบแม่น้ำสายย่อยๆจะบรรจบรวมกันเป็น
“แม่น้ำลิดดาร์” Liddar เป็นแม่น้ำสายสำคัญในพาฮาลแกม
นำท่านอิสระชมเมืองพาฮาลแกม ชมและเลือกซื้อสินค้าพื้นเมืองตามร้านค้าต่างๆมากมาย
เที่ยงรับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่น
บ่าย ท่านที่หลงใหลในธรรมชาติสามารถขี่ม้าชมความงาน หุบเขาพาฮาลแกม ด้วยทัศนียภาพอันงดงามจนน่า ทึ่งของพาฮาลแกม..
(ค่าขี่ม้า 400-500 รูปี ไม่รวมทิปและไม่รวมในค่าทัวร์ โปรดสอบถามรายละเอียดจากหัวหน้าทัวร์)
ได้เวลาพอสมควร นำท่านเดินทางกลับสู่ศรีนาคา
เย็นรับประทานอาหารเย็น เพลิดเพลินกับวิวของทะเลสาบและสนุกสนานกับพ่อค้าชาวบ้านแคชเมียร์ที่นำสินค้าพื้นเมือง
มาให้ท่านได้เลือกซื้อถึงบนบ้านเรือกันเลยทีเดียว ราคาตามความสามารถ นะคะ พักค้างคืน ณ โรงแรมเรือ House Boat
อิสระพักผ่อนตามอัธยาศัย
วันที่เจ็ด ศรีนาคา - กุลมาร์ค – ศรีนาคา
เช้ารับประทานอาหารเช้าภายในบ้านเรือ

จากนั้นออกเดินทางโดยรถจิ๊บสู่ กุลมาร์ค (Gulmarg) (คันละ 4 - 5 ท่าน) ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2.30-3 ชั่วโมง กุลมาร์ค
เป็นภูเขาที่สวยงามที่สุดแห่งหนึ่งใน แคชเมียร์ (Kashmir) เดิมเรียกเการิมาร์ค ตั้งโดยสุลต่าน ยูซุปชาร์ ในศตวรรษที่ 16
เนื่องจากที่นี่เป็นทุ่งหญ้าที่เต็มไปด้วยดอกไม้ป่าตามฤดูกาล และในปัจจุบันยังเป็นสถานที่ตั้งของสนามกอล์ฟ 18 หลุมที่สูงที่สุดในโลก
(3,000 เมตรจากระดับน้ำทะเล) และมีสถานที่เล่นสกีในฤดูหนาวด้วย ตลอดเส้นทางสู่กุลมาร์คจะผ่านทุ่งนาข้าว หมู่บ้านชาวพื้นเมือง
ฝูงแกะตามภูเขา และเทือกเขาหิมะสลับซับซ้อนสวยงาม ชาวแคชเมียร์กล่าวขานว่าทุ่งหญ้าแห่งดอกไม้
เป็นเส้นทางที่มุ่งสู่ชายแดนปากีสถาน กุลมาร์คเป็นแหล่งท่องเที่ยวในฤดูหนาว มีระดับความสูง 2,730 เมตร จากระดับน้ำทะเล
ในช่วงฤดูร้อนที่นี่จะเป็นที่ตั้งของสนามกอล์ฟที่สูงที่สุดในโลก โดยรอบท่านจะได้พบเห็นกระท่อมรูปทรงแบบในเทพนิยาย
และมีป่าสนเป็นฉากหลัง ที่นี่ยังสถานเป็นที่ถ่ายทำภาพยนตร์อีกด้วย……
เที่ยงรับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่น
จากนั้น นำท่านขึ้นเคเบิลคาร์เฟส 1 ไปจนถึง ยอด เขากุลมาร์ค “Gulmarg Hill” ระหว่างทางขึ้นสู่ยอดเขากุลมาร์ค
ท่านจะพบเห็นหมู่บ้านยิปซี ในเบื้องล่าง ซึ่งจะอพยพไปอยู่ที่เมืองจัมมูในช่วงฤดูหนาว และจะกลับมาอยู่อาศัยในช่วงฤดูร้อน
เมื่อถึงบนยอดเขากุลมาร์คถ้าหากฟ้าเป็นใจไม่มีหมอกจัดท่านได้ถ่ายรูปกับทิวทัศน์ภูเขา รวมถึงยอดเขา K2
ที่สูงเป็นอันดับสองรองจากยอดเขาเอเวอร์เรส จากนั้นอิสระให้ท่านถ่ายรูปทิวทัศน์ของภูเขาซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของเทือกเขาหิมาลัย
(ค่าขึ้นกระเช้าเฟส 2 ท่านละ 500 รูปี และค่านั่งเลื่อน 350-400 รูปี ไม่รวมทิปและไม่รวมในรายการทัวร์
กรุณาสอบถามรายละเอียดและราคาจากหัวหน้าทัวร์หรือไกด์ท้องถิ่น)
เดินทางกลับสู่บ้านเรือ ศรีนาคา
เย็นรับประทานอาหารเย็น และพักผ่อนค้างคืน ภายในบ้านเรือ House Boat
วันที่แปด ศรีนาคา – เดลลี – กรุงเทพ
เช้ารับประทานอาหารเช้าภายในบ้านเรือพร้อมเช็คเอ้าท์
จากนั้นนำท่านล่องเรือสิคารา (เรือพายแบบแคชเมียร์) ชมความงดงามทะเลสาบ
ให้ท่านได้ชื่นชมทัศนียภาพของเทือกเขาหิมะที่ล้อมรอบ ชมวิถีชีวิตชาวบ้านริมน้ำ (ใช้เวลาในการล่องเรือประมาณ 45นาที)
รอบทะเลสาบ นกนานาชนิด พืชดอกไม้น้ำ ทะเลสาบใสสวยงาม สนุกสนานกลางทะเลสาบ
ได้เวลาสมควรพายเรือกลับที่พัก
11.00รับประทานอาหารกลางวันแบบกล่อง นำท่านเดินทางสู่สนามบินเพื่อบินกลับสู่เมืองเดลลี
14.30เหิรฟ้าสู่สนามบินเมืองเดลลี โดยสายการบินแอร์อินเดีย AI 822
17.10เดินทางถึงสนามบินเดลลี /นำท่านรับกระเป๋าและต่อเครื่องบินการบินไทย
23.30เหิรฟ้าสู่ สนามบินสุวรรณภูมิ โดยเที่ยวบินที่ TG316
วันที่เก้า กรุงเทพฯ

05.25ถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ ……
**************
ขออภัย รายการทัวร์นี้ หยุดการบริการชั่วคราว จึงไม่สามารถระบุวันเดินทาง และราคาได้
อ้างอิงราคา สำหรับวันที่ 07/12/22 3:43 am เท่านั้น บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ปรับเปลี่ยนวันเดินทาง และราคา โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า

หมายเหตุสำคัญ การจองทัวร์ ช่วงสถานการณ์ไม่ปกติ โรคโควิด-19
หมายเหตุสำคัญ
1. การเดินทางทัวร์ต่างประเทศและในประเทศไทย ในช่วงสถานการณ์ไม่ปกติของโรคโควิด-19
เนื่องด้วยมาตรการเกี่ยวกับควบคุมโรคโควิด-19 ของแต่ละประเทศมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา อาจส่งผลให้
สถานที่ท่องเที่ยวบางแห่งปิด รถไฟหยุดบริการ เรือสำราญหยุดบริการ หากเกิดกรณีดังกล่าว
บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนโปรแกรมทัวร์ตามความเหมาะสม โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
2. กรณีลูกค้าป่วยเป็นโควิค-19 ระหว่างทัวร์ ลูกค้าต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการตรวจรักษาต่าง ๆ รวมทั้งค่าโรงแรมในการกักตัว
ด้วยตัวท่านเอง / เนื่องจากทัวร์เป็นลักษณะเหมาบริการ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินค่าทัวร์ ทั้งนี้บริษัทฯ
จะช่วยประสานงานต่าง ๆให้เรียบร้อย *ประกันการเดินทาง ของบริษัทฯ จัดทำให้ จะเป็นประกันอุบัติเหตุในการเดินทางเท่านั้น
ไม่รวมประกันสุขภาพ และโรคประจำตัว ไม่รวมค่าโรงแรมในการกักตัว Hotel/Home isolation ไม่รวมถึงค่าใช้จ่ายในการตรวจ
Fit to Fiy ATK RT-PCR และ PCR
โดยการเบิกประกันอุบัติเหตุจะต้องรักษาโดยโรงพยาบาล คลินิก มีใบเสร็จ และใบรับรองแพทย์ เท่านั้น
ทั้งนี้การพิจารณาการเอาประกัน เป็นไปตามกรมธรรม์ บริษัทประกันภัย จะเป็นผู้พิจารณาเท่านั้น บริษัทฯ
ไม่ได้รับผิดชอบในส่วนนี้
ลูกค้าได้อ่าน และรับทราบหมายเหตุสำคัญนี้ เพื่อความเข้าใจตรงกัน ก่อนการตัดสินใจซื้อทัวร์จากบริษัทฯ

การจองทัวร์ /เงื่อนไขการจองทัวร์
1.ชำระเงินมัดจำ ท่านละ 20,000 บาท พร้อมแจ้งชื่อเป็นภาษาอังกฤษตามหนังสือเดินทาง
2.ส่วนที่เหลือชำระทั้งหมดก่อนเดินทาง 30 วัน
3.ต้องจองล่วงหน้าอย่างน้อย 60 วัน สำหรับช่วงวันหยุดเทศกาล
กรณียกเลิกการเดินทาง
1.กรณียกเลิกก่อนการเดินทาง 45 วันขึ้นไป **เฉพาะช่วงที่ไม่ใช่เทศกาลหรือวันหยุดยาว**
คืนเงินค่ามัดจำกรณีที่ทางบริษัทหาผู้เดินทางท่านอื่นมาแทนที่ท่านได้ แต่อาจมีค่าใช้จ่ายเช่นค่าทำวีซ่า
**(ยกเว้น กรุ๊ปที่มีการการันตีค่ามัดจำกับสายการบินหรือกรุ๊ปที่มีการการันตีค่ามัดจำที่พัก
โดยตรงหรือโดยการผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศและไม่อาจขอคืนเงินได้)**

2.กรณียกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วัน **เฉพาะช่วงเทศกาลหรือวันหยุดยาว** เก็บค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงทั้งหมด
3.กรณียกเลิกก่อนการเดินทาง 15 วัน เก็บค่าใช้จ่าย 100% ของราคาทัวร์
** เงื่อนไขการจองทัวร์ ไม่สามารถใช้ได้กับช่วง Peak Season (สงกรานต์ , ปีใหม่ )
โปรดสอบถามเกี่ยวกับเงื่อนไขการจองทัวร์สำหรับช่วง Peak Season กับทางบริษัทอีกครั้ง**
อัตรานี้รวม
1.ตั๋วเครื่องบินไป-กลับชั้นประหยัดเส้นทาง กรุงเทพฯ- เดลลี่ –กรุงเทพฯโดยการบินไทย
2.ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับชั้นประหยัดเส้นทาง เดลลี- ศรีนาคา-เดลลี โดยแอร์อินเดีย
3.ค่าที่พัก ตามที่ระบุในรายการ (พักห้องละ 2 ท่าน) กรณีพัก 3 ท่านต่อห้อง อาจจะไม่สะดวกสบาย
4.ค่ารถโค้ชปรับอากาศ เฉพาะในเดลลี อัครา ไชยปุระ
5.ค่ารถจิ๊บ นั่งคันละ4-5 ท่าน ใน ศรีนาคา กุลมาร์ค โซนามาร์ค
6.ค่าอาหารทุกมื้อตามระบุ / ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆ /หัวหน้าทัวร์ไทยและไกด์ท้องถิ่นแต่ละเมือง
7.ค่าธรรมเนียมวีซ่าสำหรับหนังสือเดินทางไทย ยื่นแบบออนไลน์ไม่ต้องโชว์ตัวคะ
8.ค่าประกันภัยเฉพาะอุบัติเหตุ วงเงิน 1,000,000 บาท ต่อท่าน ในข้อจำกัดที่มีการตกลงไว้กับบริษัทประกันชีวิต
อัตรานี้ไม่รวม
1.ค่าใช้จ่ายอื่นๆ เช่น ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด ค่าเครื่องดื่มสั่งพิเศษ ฯลฯ
2.ค่าวีซ่าติดเล่มที่ยื่นในไทย
3.ค่าน้ำหนักเกินพิกัดตามสายการบินกำหนด 20 กิโลกรัม
4.ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% (กรณีออกใบกำกับภาษี)
5.ค่ากล้องถ่ายรูปและค่ากล้องวีดีโอ ตามแหล่งท่องเที่ยวต่างๆ ทุกแห่ง เรียกเก็บ
6.ค่าทิปไกด์ท้องถิ่นและคนขับรถ และค่าทิปร้านอาหาร รวม 40 USD ตลอดทริป
7.ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ไทย ขึ้นอยู่กับความพอใจของท่าน
8.การบริการยกกระเป๋าเป็นการบริการเสริมเพิ่มเติม ทั้งนี้บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบกรณีกระเป๋าแตก ขีดข่วน หู้หิ้วหลุด เช่น
กรณีเจ้าหน้าที่บริษัทฯ ยกขึ้นสายพานของแอร์ไลน์
หรือกรณีเจ้าหน้าที่โรงแรมยกเข้าออกโรงแรมหรือคนขับรถยกขึ้นรถบัสหรือยกเข้าออกเรือที่พักบนเรือ
และทำให้กระเป๋าเกิดความเสียหาย บริษัทฯ ไม่สามารถรับผิดชอบใดๆให้ท่านได้
เพื่อความสบายใจกรณีลูกค้ากังวลเรื่องกระเป๋ากรุณาแจ้งเจ้าหน้าที่ตามจุดต่างๆเพื่อลูกค้าจะได้ยกกระเป๋าท่านเอง
9.กรณีกระเป๋าสูญหายระหว่างทัวร์ บริษัทฯ ขอคืนกิโลกรัมละ 15USD ตามน้ำหนักเอกสารแอร์ไลน์ที่ท่านเช็คอินท์จากกรุงเทพฯ มา
10.กรณีลูกค้าจะต้องทานซีฟู้ดทุกๆมื้อ.ลูกค้าสามารถสั่งเพิ่มและชำระเงินที่ร้านอาหารได้โดยตรง
11.กรณีแอร์ไลน์เปลี่ยนแปลงแจ้งเวลาบินกระทันหัน หรือ เที่ยวบินดีเลย์ บริษัทฯ
ไม่สามารถรับผิดชอบตั๋วเครื่องบินๆภายในประเทศให้ท่านได้
12.กรณีขอที่นั่งพิเศษ บริษัทฯ จะทำการรีเควสร้องขอแอร์ไลน์ทั้งนี้บริษัทฯ
ไม่ยืนยันจะได้ตามที่ขอหรือไม่ขึ้นอยู่กับแอร์ไลน์ดำเนินการ
13.ค่าเข้าห้องน้ำ สำหรับห้องน้ำเอกชนกรณีบางสถานที่เรียกเก็บ รบกวนชำระตรงผู้ให้บริการ
หมายเหตุ

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคา และรายการท่องเที่ยวตามความเหมาะสม
แต่คงรักษามาตรฐานการบริการ และผลประโยชน์ผู้เดินทางเป็นสำคัญ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาวะของเงินบาทที่ไม่คงที่
/การเปลี่ยนแปลงเวลาของสายการบิน / สภาวะทางอากาศซึ่งการเปลี่ยนแปลงนี้
ทางบริษัทฯจะยึดถือผลประโยชน์ของผู้เดินทางเป็นสำคัญ
**การขอที่นั่งพิเศษ เช่น ริมทางเดิน ริมหน้าต่าง เป็นการจัดที่นั่งของสายการบิน บริษัทฯ ไม่การันตีและไม่สามารถรับผิดชอบ
กรณีไม่ได้ที่นั่งตามที่ลูกค้าต้องการ เนื่องจากเป็นการจัดการของสายการบิน บริษัทฯไม่สามารถแทรกแซงได้**
*การขอที่นั่งพิเศษ เช่น ริมทางเดิน ริมหน้าต่าง เป็นการจัดการของสายการบิน บริษัทฯ ไม่การันตี และไม่สามารถรับผิดชอบ
กรณีไม่ได้ที่นั่งตรงตามลูกค้าต้องการได้ เนื่องจากเป็นการจัดการของสายการบิน บริษัทฯ ไม่สามารถแทรกแซงได้
กรณีลูกค้าใช้ตั๋วเครื่องบินกับบริษัทฯ จะเป็นตั๋วหมู่คณะ ตั๋วโปรโมชั่นพิเศษ การจัดที่นั่งจะเป็นโซนกรุ๊ปจะอยู่ช่วงท้ายลำของเครื่องบิน
สายการบินเป็นผู้จัดที่นั่งให้ บริษัทฯ จะทำการรีเควส สายการบินตามที่ลูกค้าต้องการ แต่ไม่สามารถการันตีที่นั่งได้
เนื่องจากหลายสายการบินแยกขายที่นั่งเพิ่มจากราคาตั๋วเครื่องบิน
หากลูกค้าต้องการนั่งแถวหน้าๆ หรือหน้าสุด จำเป็นต้องซื้อที่นั่งเพิ่ม หรือใช้ตั๋วเครื่องบินเดี่ยวแทนตั๋วกรุ๊ป ซึ่งจะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม
ไม่รวมในค่าทัวร์ *ราคาที่นั่งจะสามารถซื้อได้หลังจากการออกตั๋วเครื่องบินแล้ว หลังจากซื้อที่นั่งแล้วจะไม่สามารถยกเลิก
หรือขอคืนเงินได้ ราคาที่นั่งจะทราบ ณ วันที่ซื้อที่นั่งขึ้นอยู่กับอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราระหว่างประเทศ
ช่วงเวลาต่อเครื่องบินระหว่างประเทศ และในประเทศ ลูกค้าต้องตรวจสอบเวลาเรียกขึ้นเครื่องให้ถูกต้อง
เนื่องจากสายการบินไม่มีประกาศการเรียกขึ้นเครื่อง หากลูกค้าตกเครื่อง ขึ้นเครื่องไม่ทัน ลูกค้าต้องชำระการซื้อตั๋วเครื่องบินใหม่เอง
บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบในส่วนนี้
*กรณีลูกค้าซื้อตั๋วเอง และออกตั๋วบินภายในประเทศ ต้องได้รับการยืนยันจากบริษัทฯว่าสามารถออกตั๋วได้เท่านั้น
กรณีลูกค้าออกตั๋วเองโดยไม่ได้รับการยืนยัน รวมทั้งการเปลี่ยนเวลาบิน ยกเลิกเที่ยวบินเกิดจากสายการบิน บริษัทฯ
ไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในส่วนนี้
*การบริการยกกระเป๋า ที่สนามบิน โรงแรม เรือ หรือรถบัส ..เป็นการบริการที่บริษัทฯ
ยินดีให้บริการลูกค้าและไม่ได้บวกรวมค่ากระเป๋าเสียหาย ลงในค่าทัวร์ ดังนั้นไม่ว่าจะด้วยเหตุใดๆ ก็ตามกรณีค่ากระเป๋าเสื่อมสภาพ
แตกหัก หูหิ้วหลุด จากการยกขึ้นสายพาน หรือยกเข้าโรงแรมหรือเข้าเรือ หรือยกลงจากรถบัส หรือ เป็นรอยขีดข่วน ดังนั้น
กรณีที่ท่านยอมรับความเสียหายได้ กรุณาแจ้งเจ้าหน้าที่หน้างานเพื่อยกให้ท่าน บริษัทฯ ยินดีให้บริการแต่กรณีที่ท่านจะยกเอง
รบกวนแจ้งเจ้าหน้าที่หน้างานก่อนการซื้อขายทัวร์... เพื่อจะได้แจ้งเจ้าหน้าที่ให้ท่านยกกระเป๋าท่านเองทุกๆสถานที่ ทั้งนี้บริษัทฯ
ไม่สามารถรับผิดชอบความเสียหายใดๆได้
*กรณีที่ท่านแพ้อาหาร แพ้ส่วนผสมต่างๆ เช่นพริกไทย ผงชูรส แพ้ถั่ว แพ้แป้งสาลี หรือต้องการอาหารพิเศษ
และจำเป็นต้องทานซีฟู้ดทุกมื้อที่มีกุ้ง หอย ปู หรือปลา หรือทานเนื้อไก่ไม่ได้ หรือทานเนื้อวัวไม่ได้ หรือทานเนื้อแพะไม่ได้
ทั้งนี้บริษัทฯจะพยายามจัดหาและแจ้งร้านอาหารก่อนการเดินทางทุกครั้ง กรณีที่บริษัทฯ ไม่สามารถจัดหาได้
หรือถ้าจัดแล้วอาจจะต้องเป็นเมนูซ้ำๆ หรือมื้อไหนบริษัทฯไม่สามารถจัดหาให้ได้บริษัทฯ ขออนุญาตจัดเป็นสลัดผักท้องถิ่น
ไข่ต้มหรือไข่เจียว หรืออาหารท้องถิ่นแบบไม่มีเนื้อสัตว์แทน
เอกสารสำหรับยื่นวีซ่า

หมายเหตุ.....วีซ่าอินเดียยื่นออนไลน์ไม่ต้องไปโชว์ตัว
1. หนังสือเดินทางที่ยังมีอายุใช้ได้จนถึงวันเดินทางไม่ต่ำกว่า 6 เดือน
2. หนังสือเดินทางต้องมีหน้าว่าง สำหรับประทับตราเข้าออกอย่างน้อย 2 หน้าเต็ม
3. รูปถ่ายหน้าตรงรูปสี (ที่ไม่ใช่รูปถ่ายเล่นพื้นหลังสีขาวเท่านั้น) ขนาด 2 นิ้ว 4 ใบ
4. สำเนาบัตรประชาชน
5. สำเนาทะเบียนบ้าน (พร้อมเขียนที่อยู่เป็นภาษาอังกฤษ)
6. เขียนชื่อ/ที่อยู่/เบอร์โทรศัพท์ของบริษัทฯที่ทำงานเป็นภาษาอังกฤษ
*********

