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NT494
ทวัรอ์นิเดยี แคชเมยีร ์โซนามารค์ 7 วัน 5 คนื (AI)
ทัวรอ์นิเดยี , 7 วัน 5 คนื ,

DELUXE HOUSE BOAT  , HOTEL RADISSON BLU

เดลล ี- อชัดมั - แคชเมยีร ์- ศรนีาคา - สวนโมกุล - สวนชาลมิาร ์- สวนนชิาท 
หมูบ่า้นพาฮาแกม - ทุง่มสัตารด์ - ขมีา้ชมหบุเขาพาฮาลแกม - กุลมารค์  

เคเบลิคารเ์ฟส - จามามสัยดิ - สนิคา้เพอืนเมอืง - โซนามารค์ - ลอ่งเรอืสคิารา

กาํหนดการเดนิทาง

รายละเอยีดการเดนิทาง

วนัท ี1
กรุงเทพฯ - เดลล ี(ประเทศอนิเดยี)

06.00 น.
คณะพรอ้มกันท ีสนามบนิสวุรรณภมู ิชนั 4 ประตทูางเขา้ท ี9-10 แถว W สายการบนิแอร ์อนิเดยี (AI) โดยเจา้หนา้ทบีรษัิทฯ
คอยตอ้นรับและอํานวยความสะดวกใหก้ับทกุทา่น
กระเป๋าเล็กถอืตดิตวัขนึเครอืงบนิ
กรุณางดนําของมคีม ทกุชนดิ เชน่ มดีพับ กรรไกรตัดเล็บทกุขนาด ตะไบเล็บ เป็นตน้ กรุณาใสใ่นกระเป๋าเดนิทางใบใหญ่หา้มนําตดิตัวขนึเครืองบนิ
วัตถุทเีป็นลักษณะของเหลว อาท ิครีม โลชนั น ้าํหอม ยาสฟัีน เจล สเปรย ์และเหลา้เป็นตน้ จะถูกทําการตรวจอย่างละเอยีดอกีครัง
โดยจะอนุญาตใหไ้ม่เกนิ 10 ชนิ ในบรรจภัุณฑล์ะไม่เกนิ 100 ml.



08.55 น.
เหริฟ้า สู ่เมอืงเดลล ี(New Delhi) ประเทศอนิเดยี (India) โดย สายการบนิแอร ์อนิเดยี เทยีวบนิท ีAI 333 (ใชเ้วลาในการเดนิทางประมาณ 4
ชวัโมง) (บรกิารอาหารกลางวันบนเครือง) เวลาทอีนิเดยีชา้กวา่ประเทศไทย 1.30 ชวัโมง

12.00 น.
ถงึ ทา่อากาศยานนานาชาตอินิทริาคานธรี ์เมอืงเดลล ี(New Delhi) ตามเวลาทอ้งถนิ
ผา่นพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงและตรวจรับสมัภาระเรียบรอ้ยแลว้

เทยีง
บรกิารอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

14.00 น.
จากนันนําทา่นเดนิทางไปชม อชัดมั (Swaminrayan Akshrdham) สรวงสรรคบ์นดนิ ณ สถานทแีหง่นีเป็นตัวอย่างของวัฒนธรรมอนิเดยีกวา่
10,000 ปี และ ยังเป็นเสมอืนเป็นหัวใจสําคัญของงานสถาปัตยกรรมอนิเดยีโบราณอย่างแทจ้รงิ ทแีสดงถงึวัฒนธรรมความรุ่งเรืองดา้นศลิปะ
ตลอดจนแสดงถงึจติวญิญาณของอนิเดยี และยังเป็นสญัลักษณ์ของความสขุ ความเจรญิ และการปรองดองของมนุษยชาติ
เป็นวัดทสีรา้งขนึใหม่ของศาสนาฮนิด ูสรา้งดว้ยหนิอ่อนสขีาวและสชีมพดูสูวยงามาก  ๆวัดอัคชารด์าม สรา้งขนึโดยองคก์ร BAPS ในเดลี
ซงึผสมผสานลักษณะทางสถาปัตยกรรมอันหลากหลายของอนิเดยีเขา้ดว้ยกันใชเ้วลากอ่สรา้งทังหมด 5 ปี ใชช้า่งศลิปะและสถาปนกิจํานวน 7,000
คน วัดอัคชารด์าม ไดเ้รมิกอ่สรา้งเมอื ปี 1968 แตก็่ยังกอ่สรา้งไดไ้ม่มากนัก จนกระทัง 18 ปีใหห้ลัง จงึไดม้กีารกอ่สรา้งอย่างจรงิจังเมอืปี 2000
และสรา้งจนเสร็จสนิในปี 2005

ค่าํ
บรกิารอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร

ทพีกั
HOTEL RADISSON BLU หรือเทยีบเทา่ อสิระพักผอ่นตามอัธยาศัย

วนัท ี2
เดลล ี- (แคชเมยีร)์ ศรนีาคา

เชา้
บรกิารอาหารเชา้ ณ โรงแรม

08.00 น.
นําทา่นเดนิทางไปสนามบนิภายในประเทศ เพอืเดนิทางสู ่แคชเมยีร์

10.50 น.
เหริฟ้าสู ่เมอืงศรนีาคา (Srinagar) เมอืงหลวงของแควน้จามมู (Jammu) และ แคชเมยีร ์(Kashmir) โดยสายการบนิ แอร ์อนิเดยี เทยีวบนิท ีAI
821 (ใชเ้วลาบนิประมาณ 2.30 ชวัโมง) (มบีรกิารอาหารกลางวันบนเครือง)เครืองบนิจะจอดแวะ 30 นาทไีม่ตอ้งลงจากเครือง

13.40 น.
เดนิทางถงึ สนามบนิศรนีาคา (Srinagar) ผา่นพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงและพรอ้มรับสมัภาระแลว้นําทา่นเดนิทางสูศ่รีนาคา 

จากนัน ขบวนรถโตโยตา้ อโีนวา่ (4-5 ทา่น/คัน) ออกเดนิทางสูเ่มอืงศรีนาคาเมอืงศรีนาคา ซงึเป็นเมอืงหลวงของแคชเมยีร์
ประกอบดว้ยทะเลสาบขนาดใหญ่ คอื ทะเลสาบดาล และ ทะเลสาบนากนิ ดา้นหลังมเีทอืกเขาโอบลอ้มโดยรอบ
ในสมัยทถีูกปกครองโดยราชวงศโ์มกลุ มกีารจัดทําผังเมอืงขนึมาใหม่ จงึทําใหแ้คชเมยีรเ์ป็นเมอืงทสีวยงาม ปัจจบัุนชาว ศรีนาคาเกอืบรอ้ยละ 98
% นับถอืศาสนาอสิลาม

15.00 น.
บรกิารอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

นําทา่นชม สวนโมกุล (Mughal Gardens) สวนสวรรคแ์หง่ดอกไม ้ชว่งเดอืนมนีาคมถงึเมษายน ดอกไมเ้มอืงหนาวออกดอกชชูอ่อย่างสวยงาม
สวนโมกลุ ไดแ้บง่ออกเป็นสว่น  ๆ3 สว่น ซงึภายในสวนมกีารประดับตกแตง่ในแบบสไตลส์วนเปอรเ์ซยี ซงึประกอบไปดว้ย สระน ้าํ
ลําธารและแปลงไมด้อก 

ชม สวนชาลมิาร ์(Shalimar Garden) เป็นสวนดอกไมท้สีรา้งขนึสมัยราชวงศโ์มกลุ กอ่สรา้งโดยจักรพรรด ิJEHANGIR เพอืภรรยา Nur Jehan
และเมอืงศรีนาคา แคชเมยีร ์เป็นทมีชีอืเสยีงในการจัดสวนตามแบบสมัยของราชวงศโ์มกลุ
เนืองจากภมูอิากาศเย็นเหมาะสมในการเจรญิเตบิโตของตน้ไม ้ดอกไมเ้มอืงหนาว จงึกลายเป็นทปีระทับพักผอ่นของกษัตรยิร์าชวงศโ์มกลุในอดตี
ชมตน้เมเปิลอายุกวา่ 400 ปี ตน้ปอปลาร ์ดอกทวิลปิ และดอกไมน้านาชนดิตามฤดกูาล



ชม สวนนชิาท (Nishat ) เป็นสวนทใีหญ่ทสีดุ มตีน้เมเปิลอายุกวา่ 400 ปี ตน้ปอปลาร ์ตน้ทวิลปิ และดอกไมน้านาชนดิตามฤดกูาล
ตังอยู่รมิทะเลสาบดาล มภีเูขาZabarwan ซงึตังเป็นฉากหลัง

ค่าํ
บรกิารอาหารเย็น ณ โรงแรมบา้นเรือ บา้นเรือในทะเลสาบ ในเมอืงศรีนาคา
บา้นเรือนีถอืกําเนดิจากสมัยทเีจา้ผูค้รองแควน้แคชเมยีรยั์งครองอํานาจกับ อังกฤษทเีขา้มาปกครองอนิเดยี
และไม่อนุญาตใหอั้งกฤษมกีรรมสทิธใินทดีนิ คนอังกฤษจงึหาทางออกดว้ยการสรา้งบา้นเรือลอยลําอยู่ในทะเลสาบแทน

ทพีกั
DELUXE HOUSE BOAT อสิระพักผอ่นตามอัธยาศัย

วนัท ี3
(แคชเมยีร)์ศรนีาคา - พาฮาลแกม - ศรนีาคา

06.00 น.
บรกิารอาหารเชา้ ณ บา้นเรือ

จากนัน ขบวนรถโตโยตา้อโีนวา่ (4-5 ทา่น/คัน) ออกเดนิทางจากศรีนาคา สู ่หมูบ่า้นพาฮาแกม หรือ หมู่บา้นหบุเขาแกะ
หมู่บา้นทอียู่บนทมีคีวามสงู 2,130 เมตร เหนือระดับน ้าํทะเล (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 3 ชวัโมง)
เป็นสถานทมีชีอืเสยีงทสีดุของอุตสาหกรรมภาพยนตรข์องอนิเดยี

ระหวา่งทางชมแวะถ่ายรูปกับ ทุง่มสัตารด์ Mustard ทุง่ดอกไมส้เีหลอืงอร่าม ดอกมัสตารด์ มหีลักฐานพบวา่
ถูกใชเ้ป็นเครืองปรุงแตง่รสอาหารมานานหลายพันปีแลว้ มถีนิกําเนดิอยู่ทแีถบยูเรเซยี และเมดเิตอรเ์รเนียน เพราะมัสตารด์เป็นพชืเมอืงหนาว
ดังนัน จงึเตบิโตไดด้ใีนโซนยุโรปและในเอเชยีระหวา่งทางสองขา้งทางทา่นจะผา่นพบวถิชีวีติของชาวแคชเมยีรท์หีลากหลาย เชน่หมู่บา้นททํีา
ครกหนิ หมู่บา้นททํีาไมแ้บดสําหรับกฬีาคลกิเก็ต ทเีราจะพบเห็นชาวแคชเมยีรเ์ลน่กฬีาประเภทนีไดต้ามสนามทัวไป ไมแ้บดนีทํามาจากตน้หลวิ
(Willow Tree) ซงึพบเห็นไดทั้วไปทังในและนอกเมอืง แตจ่ะพบเห็นไดม้าก นอกจากนี จะไดเ้ห็นทุง่โลง่  ๆซงึในฤดใูบไมร้่วงประมาณเดอืนตลุาคม
ทอ้งทุง่แหง่นีเป็นแหลง่ปลกูหญา้ฝรัน หรือ Saffron ทใีหญ่ทสีดุ ลักษณะดอกจะเป็นสมี่วง วา่กันวา่เกสรของหญา้
ฟรันมสีรรพคณุในการชว่ยลดคลอเรสเตอรอลไดด้ี

เทยีง
บรกิารอาหารกลางวัน ณ โรงแรม

บา่ย
นําทา่นอสิระ ชม เมอืงพาฮาลแกม (Pahalgam) ทนีี คอื ดนิแดนสรวงสวรรคข์องแคชเมยีร ์นักทอ่งเทยีวจากทัวสารทศิตา่งยกย่องให ้
ดนิแดนแหง่นีเป็นสถานททีสีวยทสีดุในโลก ซงึหากคณุยังไม่เชอืก็ตอ้งมาพสิจูนด์ว้ยตัวเองเทา่นัน คําวา่ พาฮาลแกม หมายถงึ
หมู่บา้นของคนเลยีงแกะ (Village of Shepherds) หรือ หบุเขาแกะ และดว้ยทัศนียภาพอันงดงามจนน่าทงึของพาฮาลแกม
ดนิแดนแหง่นีไดรั้บความสนใจจากนักสรา้งภาพยนตร ์จนกลายเป็นสถานทมีชีอืเสยีง ทสีดุของอุตสาหกรรมภาพยนตรข์องอนิเดยี
ปัจจบัุนพาฮาลแกมไดรั้บสมญานามวา่เป็น "สวสิเซอรแ์ลนดแ์หง่อนิเดยี" ไปแลว้ พาฮาลแกม ไม่เพยีงแตเ่ป็นสถานทพัีกผอ่นปิกนกิ ตกปลาเทราต์
และขมีา้ชมววิเทา่นัน ชว่งเดอืนกรกฎาคมและสงิหาคมของทกุปี
ผูแ้สวงบญุชาวฮนิดจํูานวนมากจะมาประกอบพธิกีรรมยาตราเพอืไปสกัการะถ ้าํอัมรนาถอันศักดสิทิธซิงึถอืเป็นทปีระทับของพระศวิะ
เทศกาลนีเป็นทรีูจั้กกันในนาม Amarnath Yatra การทอ่งเทยีวในพาฮาลแกมนัน คอื การชนืชมในความงดงามของธรรมชาติ
ป่าสนขนาดใหญ่และหมู่บา้นทมีวีถิชีวีติแบบพนืบา้นของชาวแคชเมยีร ์

กจิกรรมเดน่พเิศษแนะนําสนุกสนามกับการ ขมีา้ชมหบุเขาพาฮาลแกม (Pahalgam) (ไมร่วมใน รายการทวัร ์คา่ขมีา้ 600 รูปี ไมร่วมทปิ)
การขมีา้จะใชเ้วลาไป-กลับประมาณ 1-2 ชวัโมง ทนีี คอื ดนิแดนสรวงสวรรคข์องแคชเมยีร ์นักทอ่งเทยีวจากทัวสารทศิตา่งยกย่องให ้
ดนิแดนแหง่นีเป็นสถานททีสีวยทสีดุในโลก ซงึหากคณุยังไม่เชอืก็ตอ้งมาพสิจูนด์ว้ยตัวเองเทา่นัน 

จนถงึเวลานัดหมายเดนิทางกลับ ศรนีาคา

ค่าํ
บรกิารอาหารเย็น ณ โรงแรมบา้นเรือ

ทพีกั
DELUXE HOUSE BOAT อสิระพักผอ่นตามอัธยาศัย

วนัท ี4



(แคชเมยีร)์ ศรนีาคา - หบุกุลมารค์ - ศรนีาคา

07.00 น.
บรกิารอาหารเชา้ ณ โรงแรมเรือ

08.00 น.
ออกเดนิทางโดยรถโตโยตา้อโีนวาสู ่กุลมารค์ (Gulmarg) (คันละ 4-5 ทา่น) ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 2.30 -3 ชวัโมง กลุมารค์
เป็นภเูขาทสีวยงามทสีดุแหง่หนงึใน แคชเมยีร ์(Kashmir) เดมิเรียกเการมิารค์ ตังโดยสลุตา่น ยูซปุชาร ์ในศตวรรษท ี16
เนืองจากทนีีเป็นทุง่หญา้ทเีต็มไปดว้ยดอกไมป่้าตามฤดกูาล และในปัจจบัุนยังเป็นสถานทตัีงของสนามกอลฟ์ 18 หลมุทสีงูทสีดุในโลก (3,000
เมตรจากระดับน ้าํทะเล) และมสีถานทเีลน่สกใีนฤดหูนาวดว้ย ตลอดเสน้ทางสูก่ลุมารค์จะผา่นทุง่นาขา้ว หมู่บา้นชาวพนืเมอืง ฝงูแกะตามภเูขา
และเทอืกเขาหมิะสลับซบัซอ้นสวยงาม ชาวแคชเมยีรก์ลา่วขานวา่ทุง่หญา้แหง่ดอกไม ้เป็นเสน้ทางทมีุ่งสูช่ายแดนปากสีถาน
กลุมารค์เป็นแหลง่ทอ่งเทยีวในฤดหูนาว มรีะดับความสงู 2,730 เมตร จากระดับน ้าํทะเล
ในชว่งฤดรูอ้นทนีีจะเป็นทตัีงของสนามกอลฟ์ทสีงูทสีดุในโลก โดยรอบทา่นจะไดพ้บเห็นกระทอ่มรูปทรงแบบในเทพนยิาย
และมป่ีาสนเป็นฉากหลัง ทนีียังสถานเป็นทถี่ายทําภาพยนตรอ์กีดว้ย

เทยีง
บรกิารอาหารกลางวัน ณ โรงแรม

13.00 น.
นําทา่นขนึ เคเบลิคารเ์ฟส 1 (ราคารวมกระเชา้ลอยฟ้าหรือกอนโดลาเฟส 1) ไปจนถงึ ยอดเขากุลมารค์ “Gulmarg Hill”
ระหวา่งทางขนึสูย่อดเขากลุมารค์ ทา่นจะพบเห็นหมู่บา้นยปิซ ีซงึจะอพยพไปอยู่ทเีมอืงจัมมูในชว่งฤดหูนาว และจะกลับมาอยู่อาศัยในชว่งฤดรูอ้น
เมอืถงึบนยอดเขากลุมารค์ ใหท้า่นถ่ายรูปกับทวิทัศนภ์เูขาซงึเป็นสว่นหนงึของเทอืกเขาหมิาลัยทปีกคลมุดว้ยหมิะสวยงามในทกุทศิทาง
ถา้หากฟ้าเป็นใจไม่มหีมอกจัดทา่นไดถ้่ายรูปกับทวิทัศนภ์เูขา รวมถงึยอดเขา K2 ทสีงูเป็นอันดับสองรองจากยอดเขาเอเวอรเ์รส
จากนันอสิระใหท้า่นถ่ายรูปทวิทัศนข์องภเูขาซงึเป็นสว่นหนงึของเทอืกเขาหมิาลัย และ
กลุมารค์มชีอีเสยีงในฐานเป็นสถานททีเีลน่สกซีงึมเีพยีงไม่กแีหง่ในอนิเดยี
นักทอ่งเทยีวจงึนยิมมาเทยีวกันในชว่งฤดหูนาว(ราคาไม่รวมขนึกระเชา้เฟสท ี2) 

จนถงึเวลานัดหมายนําทา่นเดนิทางกลับสู ่เมอืงศรนีาคา ตามเสน้ทางเดมิ 

นําทา่นชม จามามสัยดิ “Jama Masjid” ซงึสรา้งเป็นครังแรกสมัยสลุตา่นสคิานเดอร ์และบรูณะตอ่มาอกีหลายสมัย
เป็นมัสยดิทสีรา้งดว้ยรูปแบบของสถาปัตยกรรมแบบจนีและเนปาล ดว้ยหลังคาทรงสเีหลยีม ภายในมเีสาทตัีดจากตน้ซดีาลทังตน้กวา่ 300 ตน้
ไดเ้วลาสมควรกอ่นกลับทพัีก

ค่าํ
บรกิารอาหารเย็น ณ โรงแรมบา้นเรือ 

อสิระหลังอาหาร สนุกสนานกับการชอ้ปปิง สนิคา้เพอืนเมอืง ทจีะมพีอ่คา้ชาวแคชเมยีรพ์ายเรือมาขายใหถ้งึทเีลย อาทิ
ผา้พาศมน่ิา,เปเปอรม์าเช,่สรอ้ยคอ,กําไร,และเครืองเงนิตา่ง  ๆมากมาย ใหท้กุทา่นใชค้วามสามารถพเิศษใหเ้ต็มทกีันเลยคะ่

ทพีกั
DELUXE HOUSE BOAT อสิระพักผอ่นตามอัธยาศัย

วนัท ี5
(แคชเมยีร)์ ศรนีาคา - โซนามารค์ - ศรนีาคา

07.00 น.
บรกิารอาหารเชา้ ณ โรงแรมบา้นเรือ

08.00 น.
นําทา่นเดนิทางสู ่โซนามารค์ (Sonamarg) (ประมาณ 3 ชวัโมง) เป็นแหลง่ทอ่งเทยีวอันมวีวิทวิทัศนอั์นสวยงาม
อยู่บนเสน้ทางระหวา่งเมอืงศรีนาคากับเมอืงเลห ์ในบรเิวณหบุเขาโซนามารก์นีมธีารน ้าํแข็งสขีาวบรสิทุธทิปีกคลมุอยู่ตามลาดไหลเ่ขา
อกีทังเทอืกเขาหมิะทสีะทอ้นแสงแดดเป็นประกายสทีอง จงึเป็นทมีาของชอื โซนามารค์ และยังมเีทอืกเขาหมิาลัยเป็นฉากหลัง
ทเีรียกขานตามทอ้งถนิวา่ ทาจวิาส ภเูขาซงึปกคลมุไปดว้ยหมิะตลอดปี มแีม่น ้าํสนิธ ุลดเลยีวผา่นหบุเขาในอกีฟากของถนน “โซนามารค์”
เป็นสถานีเรมิตน้ทจีะมุ่งหนา้ไปยังลาดัคห ์หรือเป็นรูจั้กกันดใีนชอืวา่ “ประตสููล่าดัคห”์ เสน้ทางนีจะเป็นเสน้ทางทมีทีวิทัศนส์วยงาม
ตลอดเสน้ทางจงึเป็นเสน้ทางทใีหขั้บรถไปถ่ายรูปไป...เลยทเีดยีว

เทยีง



บรกิารอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บา่ย
นําทา่นเทยีว ชม ชุดชมววิโซนามารค์ อสิระเดนิชมธรรมชาตสิมัผัสอากาศสบายๆ
ชมววิภเูขาทปีกคลมุดว้ยหมิะและสองฟากฝังถนนทเีต็มไปดว้ยธารน ้าํแข็ง ถนนบางชว่งตอ้งตัดผา่นชอ่งน ้าํแข็งขนาดใหญ่
ทนีีจะมกีจิกรรมแบบแคชเมยีรใ์หท้า่นไดล้องหาประสบการณ์ (คา่เลอีน,คา่สก,ีคา่ขมีา้,ไม่รวมในราคาทัวรค์ะ่) 

โปรแกรมแนะนํา ทา่นทหีลงใหลในธรรมชาต ิสามารถขมีา้ชมความงามของทวิทัศนอ์ย่างไกลช้ดิมากขนึ(ราคารวมขมีา้ชมกราเซยี ไม่รวมททีา่นละ
300 รูปี) หรือ สนุกการนังเลอืน (มคีนลาก) สูเ่นนิหมิะดา้นบนจากนันปลอ่ยใหล้นืไหลลงมา (คา่นังเลอืน 350-400 รูปี )

จากนันเดนิทางกลับ ศรนีาคา ในเสน้ทางเดมิ

ค่าํ
บรกิารอาหารเย็น ณ โรงแรมบา้นเรือ

ทพีกั
DELUXE HOUSE BOAT อสิระพักผอ่นตาม

วนัท ี6
(แคชเมยีร)์ ศรนีาคา - เดลลี

06.00 น.
บรกิารอาหารเชา้ ณ โรงแรมบา้นเรือ 

นําทา่น ลอ่งเรอืสคิารา (เรือพายแบบแคชเมยีร)์ ชมความงดงามทะเลสาบ ใหท้า่นไดช้นืชมทัศนียภาพของเทอืกเขาหมิะทลีอ้มรอบ
ชมวถิชีวีติชาวบา้นรมิน ้าํ (ใชเ้วลาในการลอ่งเรือประมาณ 1 ชม.) รอบทะเลสาบ นกนานาชนดิ พชืดอกไมน้ ้าํ ทะเลสาบใสสวยงาม
สนุกสนานกลางทะเลสาบเลอืกซอืสนิคา้พนืเมอืงของชาวแคชเมยีรท์นํีาของมาขายใหท้า่นไดเ้ลอืกซอืในราคาตามความสามารถไดเ้วลาสมควรพายเรือกลับทพัีก

10.00 น.
บรกิารอาหารกลางวัน ณ บา้นเรือ 

จากนัน นําทา่นเดนิทางสูส่นามบนิภายในประเทศเพอืเดนิทางกลับสู ่เมอืงเดลล ี(New Delhi)

14.15 น.
เหริฟ้าสู ่เมอืงเดลล ี(New Delhi) โดย สายการบนิแอร ์อนิเดยี เทยีวบนิท ีAI822 เครืองบนิจะจอดแวะ 30 นาทไีม่ตอ้งลงจากเครือง

17.15 น.
เดนิทางตอ่ถงึ เมอืงเดลล ี(New Delhi) ผา่นพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืง และพรอ้มรับสมัภาระเขา้สูอ่าคารระหวา่งประทศ

ค่าํ
มอบ Cash Back ทา่นละ 500 รูปี อสิระอาหารค่าํตามอัธยาศัย

19.00 น.
เช็คอนิททเีคาเตอร ์สายการบนิ AIR INDIA จากนันผา่นกระบวนการตรวจคนเขา้เมอืง อสระชอ๊ปปิงสนิคา้ภายในสนามบนิได ้ตามอัธยาศัย

23.00 น.
ออกเดนิทางสู ่กรุงเทพ ฯ โดย สายการบนิแอร ์อนิเดยี เทยีวบนิท ีAI 332 (บรกิารอาหารบนเครือง)

วนัท ี7
เดลล ี- (สวุรรณภมู)ิ กรุงเทพฯ

04.40 น.
ถงึ ทา่อากาศสวุรรณภมู ิโดยสวัสดภิาพ

อตัราคา่บรกิารทวัรอ์นิเดยี
ขอ้มูลทัวรอั์ปเดทเมอื :



วันพฤหัสบดที ี25 เมษายน 2562 เวลา 14:37 น.



เงอืนไขการใหบ้รกิารทวัรอ์นิเดยี

คา่บรกิารนรีวม

• ตวัเครอืงบนิไป-กลบักรงุเทพฯ-เดล-ีศรนีาคา-เดล-ีกรงุเทพฯชันประหยัดโดยสายการบนิแอร ์อนิเดยี และภายในประเทศทรีะบุ

• คา่ภาษีสนามบนิทุกแหง่และคา่ประกนัภยัสายการบนิ

• คา่ทพีกับนเรอื (Houseboat) ทศีรนีาคาระดบัดลีกัซ ์(พกัหอ้งละ 2 ท่าน)ตามระบุในรายการ

• คา่ทพีกัโรงแรมระดบั4 ดาวทเีดลล ี(พกัหอ้งละ 2 ท่าน)ตามระบุในรายการ

• รถโคช้ปรบัอากาศในเดล,ี //รถโตโยตา้อโีนวาไมป่รบัอากาศในแคชเมยีร์

• คา่อาหารทุกมอืตามระบุ/คา่ธรรมเนยีมเขา้ชมสถานทตีา่งๆ/เคเบลิคารเ์ฟส 1

• คา่ประกนัภยัการเดนิทาง วงเงนิ 1,000,000บาทตอ่ท่าน(วงรกัษาพยาบาลเงนิไมเ่กนิ 5000,000
บาท)แตท่ังนยีอ่มอยูใ่นขอ้จํากดัทมีกีารตกลงไวก้บับรษัิทประกนัชวีติ

• คา่ธรรมเนยีมวซีา่สาํหรบัหนังสอืเดนิทางไทย

คา่บรกิารนไีมร่วม

• คา่จัดทําหนังสอืเดนิทาง ( PASSPORT) และคา่ทําใบอนญุาตทกีลบัเขา้ประเทศของชาวตา่งชาต ิหรอื คนตา่งดา้ว

• คา่ใชจ้่ายอนืๆ นอกเหนอืจากทรีะบุไวใ้นรายการและคา่ใชจ้่ายสว่นตวัตา่งๆ เช่น คา่โทรศพัท  ์คา่ซกัรดี ฯลฯ

• คา่ธรรมเนยีมน ้าํมนัของสายการบนิ (ถา้ม)ี

• คา่ทําเอกสารผูถ้อืตา่งดา้ว /คา่วซีา่ทมีคีา่ธรรมเนยีมแพงกวา่หนังสอืเดนิทางไทย

• คา่ภาษีหกั ณ ทจี่าย 3% ภาษีมลูคา่เพมิ 7% (กรณอีอกใบกาํกบัภาษี)

• คา่น ้าํหนักเกนิพกิดัตามสายการบนิกาํหนด 25 กโิลกรมั /คา่กจิกรรมพเิศษ ขมีา้ทพีาฮาแกม/ลากเลอืนทกีลุมารค์

• คา่ทปิไกดท์อ้งถนิพนกังานขบัรถ รวม 45 USD ตอ่ลูกคา้ 1 ทา่น ตลอดการเดนิทาง

• ไมร่วมทปิหวัหนา้ทวัรไ์ทยแลว้แตค่วามพงึพอใจในบรกิารของทา่น

• การใหท้ปิตามธรรมเนยีม ทางบรษิทัฯมไิดม้ผีลประโยชนใ์ดๆทงัสนิ ขนึอยูก่บัการพจิารณาของทา่น เพอืเป็นกาํลงัใจใหก้บัไกด ์และคนขบัรถ

เงอืนไขการใหบ้รกิาร

• กรณุา ชําระเงนิมดัจํา ทา่นละ 15,000 บาท พรอ้มแจง้ชอืเป็นภาษาองักฤษตามหนังสอืเดนิทาง หรอื Fax Copy Passport มาทบีรษัิทฯ ภายใน 3
วันหลงัการจอง

• สว่นทเีหลอืชําระทังหมดกอ่นเดนิทาง 20 วัน

• ในกรณทีที่านโอนเงนิจากตา่งจังหวัด อตัราดงักลา่วเป็นอตัราสทุธ ิไมร่วมคา่ธรรมเนยีมและคา่บรกิารของธนาคาร คะ่

การยกเลกิทัวร์

• กรณยีกเลกิกอ่นการเดนิทาง 30 วันขนึไป **ช่วงทไีมใ่ช่เทศกาลหรอืวันหยดุยาว** คนืเงนิทังหมดมฉิะนันทางบรษัิทฯ
จะขอสงวนสทิธใินการคนืคา่มดัจําทังหมด**(ยกเวน้ กรุป๊ทมีกีารการนัตคีา่มดัจํากบัสายการบนิหรอืกรุป๊ทมีกีารการนัตคีา่มดัจําทพีกั
โดยตรงหรอืโดยการผา่นตวัแทนในประเทศหรอืตา่งประเทศและไมอ่าจขอคนืเงนิได)้**

• กรณยีกเลกิกอ่นการเดนิทาง 30 วัน **เฉพาะช่วงเทศกาลหรอืวันหยดุยาว** เกบ็คา่ใชจ้่ายทเีกดิขนึจรงิทังหมด

• กรณยีกเลกิกอ่นการเดนิทาง 20 วัน เกบ็คา่ใชจ้่าย100% ของราคาทัวร์

• บรษัิทเป็นเพยีงตวัแทนการท่องเทยีว สายการบนิ และตวัแทนการท่องเทยีวในตา่งประเทศซงึไมอ่าจรบัผดิชอบตอ่ความเสยีหายทเีกดิจาก



การทที่านถกูปฏเิสธไมใ่หเ้ขา้ออกเมอืง อนัเนอืงมาจากการทที่านมเีอกสารเดนิทางทไีมถ่กูตอ้งหรอืมสีงิผดิกฎหมายไวใ้นครอบครอง หรอืภยัธรรมชาต,ิ
ภยัการเมอืงฯลฯ หรอืเหตสุดุวสิยั ททีางบรษัิทฯไมส่ามารถควบคมุไดห้รอืคา่ใชจ้่ายเพมิเตมิทเีกดิขนึทังทางตรงหรอืทางออ้ม เช่นการเจ็บป่วย ถกูทํารา้ย
หรอืจากอบุัตเิหตตุา่งๆ

กรุณาอา่นหมายเหตใุหล้ะเอยีดทกุขอ้

• บรษัิทฯ สงวนสทิธทิจีะไมร่บัผดิชอบตอ่คา่ชดเชยความเสยีหาย
ไมว่า่กรณทีกีองตรวจคนเขา้เมอืงของไทยไมอ่นญุาตใหเ้ดนิทางออกหรอืกองตรวจคนเขา้เมอืงของแตล่ะประเทศไมอ่นญุาตใหเ้ขา้เมอืง

• บรษัิทฯ สงวนสทิธใินการทจีะไมร่บัผดิชอบตอ่คา่ชดเชยความเสยีหาย อนัเกดิจากเหตสุดุวสิยัททีางบรษัิทฯ ไมส่ามารถควบคมุได ้เช่น การนัดหยดุงาน,
จลาจล, การลา่ชา้หรอืยกเลกิของเทยีวบนิ

• บรษัิทฯ สงวนสทิธใินการเปลยีนแปลงโปรแกรมรายการท่องเทยีว โดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้

• บรษัิทฯ สงวนสทิธใินการเปลยีนแปลงอตัราคา่บรกิาร โดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้

• การไมร่บัประทานอาหารบางมอืไมเ่ทยีวตามรายการไมส่ามารถขอหกัคา่บรกิารคนืไดเ้พราะการชําระคา่ทัวรเ์ป็นไปในลกัษณะเหมาจ่าย

• ตวัเครอืงบนิเมอืออกตวัแลว้ไมส่ามารถ Refund ไดทุ้กกรณ ีโดยเงอืนไขของสายการบนิกาํหนด

• กรณทีคีณะไมค่รบจํานวน 15 ท่าน ทางบรษัิทฯ สงวนสทิธใินการงดออกเดนิทางโดยทางบรษัิทฯ จะแจง้ใหท้่านทราบลว่งหนา้ 14 วันกอ่นการเดนิทาง

*** ในกรณทีลีูกคา้ตอ้งออกตวัโดยสารภายในประเทศ กรณุาตดิตอ่เจา้หนา้ทขีองบรษิทัฯ กอ่นทุกครงั มฉิะนนัทางบรษิทัฯ
จะไมข่อรบัผดิชอบคา่ใชจ้า่ยใดๆ ทงัสนิ ***

ขอ้มลูเพมิเตมิเรอืงโรงแรมทพัีก

• เนอืงจากการวางแปลนหอ้งพกัของแตล่ะโรงแรมแตกตา่งกนั จงึอาจทําใหห้อ้งพกัแบบหอ้งเดยีว (Single) และหอ้งคู(่Twin/Double) และหอ้งพกัแบบ 3
ท่าน/3 เตยีง (Triple Room) หอ้งพกัอาจจะไมต่ดิกนั

ขอ้ความซงึถอืเป็นสาระสําหรับทา่นผูม้เีกยีรตซิงึร่วมเดนิทาง

ทางบรษัิทฯ เป็นตวัแทนในการจัดนําสมัมนา และการเดนิทางทมีคีวามชํานาญ โดยจัดหาโรงแรมทพีกั อาหาร
ยานพาหนะและสถานทที่องเทยีวพรอ้มทังการสมัมนา ดงูาน เพอืความสะดวกสบาย และเกดิประโยชนส์งูสดุในการเดนิทาง ทังนทีางบรษัิทฯ
ไมส่ามารถรบัผดิชอบในอบุัตเิหตหุรอืความเสยีหายทเีกดิจากโรงแรมทพีกั ยานพาหนะ, อนัเนอืงจากอบุัตเิหตรุวมถงึภยัธรรมชาต,ิ โจรกรรม, วนิาศกรรม, อคัคภียั,
การผละงาน, การจลาจล, สงครามการเมอืง, การผนัผวนของอตัราแลกเปลยีนเงนิตราระหวา่งประเทศ, การนัดหยดุงาน, ความลา่ชา้ของเทยีวบนิ,
สายการเดนิเรอื, รถไฟ, พาหนะทอ้งถนิ,ตลอดจนการถกูปฏเิสธออกวซีา่จากกงสลุ และ / หรอื สว่นงานทเีกยีวขอ้งกบัสถานเอกอคัรราชทูต
รวมถงึผูม้อีาํนาจทําการแทนประจําประเทศไทย (โดยไมจ่ําตอ้งแสดงเหตผุล เนอืงจากเป็นสทิธพิเิศษทางการทูต) ซงึอยูเ่หนอืการควบคมุของบรษัิทฯ
หมายรวมถงึในระหวา่งการเดนิทางท่องเทยีวทังใน หรอื ตา่งประเทศ แตท่างบรษัิทฯ มคีวามคุม้ครอง และประกนัอบุัตเิหต ุตามเงอืนไขทบีรษัิทฯ
ทรีบัประกนัในกรณทีผีูร้ว่มเดนิทางถกูปฏเิสธโดยเจา้หนา้ทตีรวจคนเขา้เมอืงของประเทศไทย และ/หรอื ตา่งประเทศ มใิหเ้ดนิทางออก หรอื เขา้ประเทศ
เนอืงมาจากความประพฤต ิพฤตกิรรมของผูเ้ดนิทาง ไมป่ฏบิัตติามกฎระเบยีบดา้นการความคมุโรคตดิตอ่เฉพาะพนืทมีกีารปลอมแปลงเอกสารเพอืการเดนิทาง
รวมถงึมสีงิผดิกฎหมาย บรษัิทฯ จะไมค่นืคา่ใชจ้่ายใดๆ รายละเอยีดดา้นการเดนิทาง อาจมกีารเปลยีนแปลงไดต้ามความจําเป็น หรอืเพอืความเหมาะสมทังปวง
โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ ทังนกีารขอสงวนสทิธดิงักลา่ว บรษัิท จะยดึถอืและคาํนงึถงึผลประโยชนต์ลอดจนความปลอดภยัของท่านผูม้เีกยีรต ิ
ซงึรว่มเดนิทางเป็นสาํคญั

REMARK
•  ในกรณทีที่านจะใชห้นังสอืเดนิทางราชการ (เลม่สนี ้าํเงนิ) เดนิทางกบัคณะ บรษัิทฯ สงวนสทิธทิจีะไมร่บัผดิชอบ
หากท่านถกูปฏเิสธการเขา้หรอืออกนอกประเทศใดประเทศหนงึ เพราะโดยปกตนัิกท่องเทยีวใชห้นังสอืเดนิทางบุคคลธรรมดา (เลม่สเีลอืดหม)ู

• สถานทูตเกบ็คา่ธรรมเนยีมวซีา่และไมค่นืในทุกกรณี

*** ในกรณทีลีูกคา้ตอ้งออกตวัโดยสารภายในประเทศ กรณุาตดิตอ่เจา้หนา้ทขีองบรษิทัฯ กอ่นทุกครงั มฉิะนนัทางบรษิทัฯ
จะไมข่อรบัผดิชอบคา่ใชจ้า่ยใดๆ ทงัสนิ ***

เอกสารในการยนืวซีา่ทอ่งเทยีวอนิเดยีแบบออนไลนไ์มต่อ้งมาแสดงตวั



• รปูถา่ยส ี(ถา่ยมาไมเ่กนิ 3 เดอืน ขนาด 2×2 นวิ) 1 รปู พนืหลงัสขีาว

• สาํเนาหนังสอืเดนิทางมอีายมุากกวา่ 6 เดอืน

• สาํเนาบัตรประชาชน 1 ชุด

• สาํเนาทะเบยีนบา้น 1 ชุด

• สาํเนาหนา้วซีา่ทเีคยเดนิทางไปประเทศอนิเดยี 1 ชุด (หากม)ี
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