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เยือนหุบเขาสวรรค์ ใต้ขอบหลังคาโลก ศรีนาคา เทือกเขากุลมาร์ค และโซนามาร์ค 

 สัมผสักบัเส้นทางบินที่สวยที่สุดในโลกจากเดลสู่ีศรีนาคา เลยีบเทือกเขาหิมาลยั 
 ชมสวรรค์บนโลกมนุษย์ ถึงทุ่งราบแคชเมียร์ “มงกฎุเพชร” ของอนิเดียที่อยู่กลางอ้อมกอดของเทือกเขาหิมาลยั มี

เทือกเขาหิมะล้อมรอบทุกทิศทาง เหมือนมงกฎุเพชรที่ล้อมรอบทุ่งราบทีห่ลากหลายด้วยดอกไม้นานาชนิดและทุ่งหญ้า
ที่เขยีวขจีของแคชเมียร์  

 ทะเลสาบดาลซ่ึงเป็นทะเลสาบที่ใสสวย กลางอ้อมกอดของเทือกเขาหิมาลยั เป็นกระจกสะท้อนความงามของทิวทศัน์ 
และท้องฟ้า ให้ภาพงามที่น่าอศัจรรย์  

 พกัผ่อนบนเรือหรูที่สร้างจากไม้ซีดัลกลิน่หอม และแกะสลกัลายไม้ด้วยศิลปะของแคชเมียร์ทั้งล า  
 ชมนกสีสวยจากไซบีเรียนานาพนัธ์ุที่แวะเวียนมาเล่นน ้าตลอดทั้งวัน  
 ความสวยงามของแคชเมียร์ท าให้เกดิแรงบันดาลใจของศิลปิน จึงมีผลงานทางศิลปะ ดนตรี บทกลอนที่งดงามมากมาย  

แคชเมียร์สวรรค์ของคู่ฮันนีมูน เป็นดินแดนที่สวยที่สุดในโลก 
 ชมส่ิงมหัศจรรย์ 1 ใน 7 ของโลกอนุสรณ์สถานแห่งความรัก “ทัชมาฮาล”และพระราชวังที่ยิง่ใหญ่แห่งราชวงศ์มูฆัล  

“อคัราฟอร์ท” จะเป็นประสบการณ์ที่ยากจะลืมส าหรับผู้ที่ได้มาเยือน 

ก าหนดการเดนิทาง  วนัที ่ 11 - 17 เมษายน 2560 

โดยสายการบิน Jet Airways 

 

วันองัคารที่ 11 เมษายน 2560                                         กรุงเทพ – เดล ี– ตลาดจันปาท 
06.0 0 น.  - คณะมาพร้อมกนัท่ี สนามบินสุวรรณภูมิ ผูโ้ดยสารขาออกชั้น 4 ประตู 8 เคาน์เตอร์ P เช็คอินกรุ๊ปของสาย

การบิน เจ็ท แอร์เวย ์(Jet Airways) โดยมีเจา้หน้าท่ีบริษทัและหัวหนา้ทวัร์ให้การตอ้นรับ และอ านวยความ
สะดวก 

08.55 น. - ออกเดินทางสู่ เมืองเดลลี โดยสายการบิน เจ็ท แอร์เวย์ ( Jet Airways) เที่ยวบินที่ 9W65  (ใชเ้วลาเดินทาง
โดยประมาณ 4.30 ชม.) (มีบริการอาหารบนเคร่ือง) 
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12.00 น.** - (เวลาท้องถิ่น) ถึงท่าอากาศยานนานาชาติอินทิราคานธีร์ เมืองเดลี ประเทศอินเดีย ตามเวลาทอ้งถ่ิน หลงัผ่าน
พิธีการตรวจคนเขา้เมืองเรียบร้อย 

 - น าท่านเดินทางเขา้สู่กรุงนิวเดลลี ท่ีมีประวติัศาสตร์อนัยาวนานกว่า 5,000 ปี และเป็นศูนยก์ลางการปกครอง
ของอาณาจกัรอินเดียโบราณ 7 อาณาจกัร ต่อมาในปี 1857 องักฤษไดเ้ขา้มามีบทบาทในการปกครองประเทศ
อินเดียและไดย้า้ยเมืองหลวงไปอยู่ท่ีโกลกตัตา และไดย้า้ยกลบัมาเป็นเมืองหลวงอีกคร้ังหน่ึงในปี 1911 
หลงัจากอินเดียไดรั้บเอกราชจากประเทศองักฤษในปี 1947 ก็ไดมี้การสร้างสถานท่ีท าการราชการโดยสร้าง
เมืองใหม่ช่ือว่า “นิวเดลลี” น าท่านผ่านถนนราชบาทอนักวา้งใหญ่ท่ีคนนบัลา้นจะมาชุมนุมดูขบวนพาเหรด
ในวนัชาติ 26 มกราคม ชมอินเดียเกต ประตูชยัสูง 42 เมตร และน าผ่านชมรัชตปติบาวนั ท าเนียบท่ีพกัอาศยั
ของปรานาธิบดี 

 - รับประทานอาหารกลางวนัท่ีภตัตาคาร 
14.00 น. - น าชม ”หอกุตุบมินาร์” Qutub Minar เป็นหน่ึงในอนุสาวรียแ์ห่งมุสลิมท่ียิง่ใหญ่รุ่นแรกๆ ของประเทศอินเดีย 

มีโครงสร้างสูงถึง 72.5 เมตร สร้างข้ึนในสมยัศตวรรษท่ี 12 เป็นหอคอยสุเหร่าท่ีสูงท่ีสุดในประเทศอินเดีย 
นกัประวติัศาสตร์เช่ือว่าเป็นหอคอยแห่งชยัชนะของมสัยิดท่ีอยูติ่ดๆ กนั สร้างข้ึนโดยสุลต่านองค์แรกของ
เมืองเดลี 

15.00 น. - น าท่านชม “พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ เดลี” (National Museum) ตั้ งอยู่ท่ีถนน Janpath กรุงนิวเดลี เป็น
สถานท่ีเก็บรวบรวมโบราณวตัถุและศิลปกรรมของอินเดียมากกว่า 150,000 ช้ิน ท่ีตกทอดมาตั้งแต่อารยะ
ธรรมลุ่มแม่น ้ าสินธุ (Indus Valley relics) แสดงความเป็นมาของประวติัศาสตร์อินเดียท่ีมีอายุกว่า 5000 ปี
รวมทั้งศิลปกรรมอนัล ้าค่าของเอเชียกลางจากเสน้ทางสายไหม ซ่ึงนบัวา่หาไดย้ากท่ีสุดแห่งหน่ึงในโลก 

  ส่ิงส าคญัท่ีพุทธศาสนิกชนจากทัว่โลกจะตอ้งเขา้ไปสักการะเม่ือมาเยือนพิพิธภณัฑ์แห่งน้ี คือ พระบรม-
สารีริกธาตุ ของพระพุทธเจา้ ซ่ึงประดิษฐานอยู่บนบุษบกไมส้ักแกะสลกัปิดทอง*ท่ีรัฐบาลไทยไดจ้ดัสร้าง
ถวายเป็นพุทธบูชา โดยไดม้อบให้เป็นของขวญัแก่รัฐบาลอินเดียเม่ือวนัท่ี 10 ตุลาคม พ.ศ. 2540 (ส่วนยอด
ของบุษบกท าจากทองค าหนกั 102 กรัม บนยอดประดับดว้ยอญัมณี) ปัจจุบนับุษบก ดงักล่าวประดิษฐานอยู่
กลางหอ้งโถงทางปีกซา้ยของพิพิธภณัฑสถาน พระบรมสารีริกธาตุมีลกัษณะเป็นพระบรมอฐิัขนาดค่อนขา้ง
ใหญ่ประมาณ 1 .5 – 2 น้ิว ซ่ึงแตกต่างจากพระบรมสารีริกธาตุท่ีประดิษฐานอยูท่ี่ 

  ปูชนียสถานส าคญัๆ ของไทยท่ีมกัจะมีลกัษณะเหมือนเมลด็ขา้วหกัเลก็ๆ หรือเมลด็งาสีขาว  
16.00 น. - ชอ้ปป้ิงท่ีตลาดจนัปาทซ่ึงเป็นถนนชอ้ปป้ิงยอดนิยมส าหรับนกัท่องเท่ียว โดยมีสินคา้หตัถกรรมและงานฝีมือ

พ้ืนเมืองต่าง ๆ มากมายใหท่้านไดเ้ลือกซ้ือ อาทิ ผา้ไหมอินเดีย ผา้พนัคอจากแคชเมียร์ สาหร่ี เคร่ืองประดบั
และอญัมณี ไมจ้นัหอมแกะสลกัและของตกแต่งบา้น ฯลฯ 

18.00 น.  น าท่านรับประทานอาหารเยน็ท่ีภตัตาคาร 
19.00 น.     - น าท่านเขา้สู่ท่ีพกั โรงแรม COUNTRY INN & SUITES หรือเทียบเท่าระดบั 4 ดาว  
    - จากนั้นพกัผอ่นตามอธัยาศยั 
หมายเหตุ : เวลาท้องถิ่นประเทศอนิเดียช้ากว่าประเทศไทย 1 ช่ัวโมง 30 นาที 

วันพุธที่ 12 เมษายน 2560                             เดล ี– ศรีนาคา – แคชเมียร์(โดยสายการบินภายในประเทศ)- เมืองกลุมาร์ค 
07.30 น. - รับประทานอาหารเชา้ท่ีหอ้งอาหารของโรงแรม  
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09.30 น. - เช็คเอาทพ์ร้อมสมัภาระน าท่านเดินทางเขา้สู่สนามบินอินทิราคานธีร์  
12.10 น. - เดินทางสู่ ศรีนาคา เมืองหลวงของแควน้จามมูและแคชเมียร์ โดยสายการบินเจทแอร์เวย์ เที่ยวบินที่9W603 

ใชเ้วลาบินประมาณ 1 ชัว่โมง 30 นาที  
13.30 น. - เดินทางถึงสนามบินศรีนาคา เช็คสมัภาระแลว้น าท่านเดินทางสู่เมืองแคชเมียร์ 
บ่าย - รับประทานอาหารกลางวนัท่ีภตัตาคารอาหาร  

- จากนั้นเดินทางสู่เมืองกุลมาร์คข้ึนสู่เทือกเขากุลมาร์คสองขา้งทางจะเป็นทุ่งนาขา้วสลบักบัพนัธุ์ไมป่้าและฝูง
แกะตามเทือกเขาโดยเทือกเขาหิมาลยัน่ีจะมีหิมะปกคลุมสลบักนัไป อยูห่่างจากเมืองศรีนาคา 57 กิโลเมตร (ใช้
เวลาเดินทางประมาณ 2-3 ชัว่โมง) เทือกเขากลุมาร์ค เป็นพื้นท่ีราบทุ่งหญา้ขนาดใหญ่ท่ีสูงท่ีสุดในโลก เม่ือถึงกุล
มาร์คแลว้พาท่านเท่ียวชม เทือกเขาซ่ึงเป็นภูเขาท่ีสวยงามแห่งหน่ึงในแคชเมียร์มีช่ือว่าเป็น ทุ่งหญา้ของดอกไม ้
(Meadow of Flower) เดิม กุลมาร์ค มีช่ือเรียก เการิมาร์ค ตั้งโดย สุลต่านยซุูปชาร์ ในศตวรรษท่ี 16 เน่ืองจากเป็น
ทุ่งหญา้ท่ีเตม็ไปดว้ยดอกไมป่้าท่ีงอกงามตามฤดูกาล อีกทั้งยงัเป็นท่ีตั้งของสนามกอลฟ์ 18 หลุมท่ีสูงท่ีสุดในโลก 
(3,000 เมตร จากระดบัน ้าทะเลและสถานท่ีเล่นกีฬาสกีน ้าแขง็ในฤดูหนาว) จนไม่คิดวา่น้ีเป็นประเทศอินเดีย 

17.00 น. - น าท่านเขา้สู่ท่ีพกั HEEVAN RETREAT RESORT หรือระดบัเทียบเท่า 
18.00 น. - รับประทานอาหารค ่าท่ีหอ้งอาหารของโรงแรม 

วันพฤหัสบดทีี่ 13 เมษายน   กลุมาร์ค – เคเบิล้คาร์ -  ศรีนาคา  

07.00 น. - รับประทานอาหารเชา้ท่ีหอ้งอาหารของโรงแรม 
08.00 น. - จากนั้นน าท่านข้ึน เคเบ้ิลคาร์ เพ่ือชมวิวทิวทศัน์ในเฟส 1  ในระหว่างข้ึนสู่ยอดเขากุลมาร์ค ท่านจะไดพ้บ

 เห็นหมู่บา้นยิปซีในเบ้ืองล่างท่ีอพยพไปอยู่ท่ีเมืองจามมูในช่วงฤดูหนาวและจะกลบัมาอยู่อาศยัท่ีกุลมาร์ค
 ในช่วงฤดูร้อน เม่ือถึงบนยอดกุลมาร์คเฟส 1 ท่านจะไดช้มทิวทศัน์ท่ีสวยงามดุจแดนสวรรค์จนถึงยอดเขา
 กุลมาร์คให้ทุกท่านไดถ่้ายรูปเหมือนอยู่ในเทือกเขาทิตลิส ประเทศสวิสเซอร์แลนด์ (ท่านสามารถเล่นสกี
 ไดร้ะหว่างช่วงฤดูหนาว – ใบไมผ้ลิ ธ.ค. – เม.ย. ซ่ึงค่าเล่นสกีน้ีจะไม่รวมอยู่ในค่าทวัร์ – สามารถแจง้กบั
 หวัหนา้ทวัร์หรือไกดท์อ้งถ่ิน เพ่ือจะเล่นสกีได)้ ไดเ้วลาอนัสมควร น าท่านเดินทางกลบัสู่ศรีนาคา 

12.30 น.    - รับประทานอาหารกลางวนัท่ีหอ้งอาหารของโรงแรม 
14.00 น. - น าท่านเดินทางกลบัสู่ตวัเมืองศรีนาคา   
16.00 น. - น าท่าน ชมสวนชาลมิาร์ ท่ีเป็นสวนแบบราชวงศ์โมกลุ ซ่ึงเป็นสวนแห่งความรักของ มหาราชา ชา ฮังคี 

จากนั้นน าท่านชมสวนนิชาบากห์ โดยมีตน้เมเป้ิลอายุกว่า 400 ปี รวมทั้งพนัธุ์ไมน้านาชนิดและดอกไมต้าม
ฤดูกาลในช่วงฤดูใบไมผ้ลิจะมี ดอกทวิลปิ บานสะพร่ัง (ประมาณเดือน ก.พ.-มี.ค.)สวนแห่งน้ีสร้างโดย ยอ ซาฟ 
คาน มีความงดงามท่ีสุดท่ีจะหาค าบรรยายไดใ้หท่้านไดเ้พลิดเพลินกบัการถ่ายรูปกบัดอกไมท่ี้แสนสวยและผ่าน
ชมเมืองเก่าแคชเมียร์ท่ีตั้งเมืองหวงฤดูร้อนของกษตัริยใ์นราชวงศโ์มกลุ ท่ีสร้างเป็นลกัษณะเฉพาะหรือเรียกไดว้่า
เป็นศิลปะแคชเมียร์ (หากมีเวลาพอน าท่านชอ้ปป้ิงสินคา้พื้นเมือง) ไดเ้วลาอนัสมควรก็น าทุกท่านเดินทางกลบัท่ี
พกั 

17.30 น. - น าท่านเขา้สู่ท่ีพกั DEUXE HOUSE BOAT ณ ทะเลสาบ ซ่ึงคร้ังหน่ึงเคยเป็นท่ีประพาสน์ ของพระมหากษตัริย์
ผูส้ร้างอนุสรณ์สถานแห่งความรัก หลงัจากนั้นรับประทานอาหารเยน็ท่ีหอ้งอาหารของรีสอร์ท 

18.30 น.     - รับประทานอาหารเยน็ท่ีหอ้งอาหารบนเรือ (โรงแรมเรือ) Deluxe Boat House จากนั้นพกัผอ่นตามอธัยาศยั 
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วันศุกร์ที่ 14 เมษายน 2560                           ศรีนาคา – โซนามาร์ค – ชมเทือกเขาหิมาลยั – ศรีนาคา 

07.30 น. - รับประทานอาหารเชา้ท่ีหอ้งอาหารของโรงแรม  
08.30 น. - ขบวนรถจ๊ิปจะน าท่านออกเดินทางจากศรีนาคาสู่ โซนามาร์ค (ระยะทาง 80 กโิลเมตรใช้วลาเดินทางประมาณ 

2-3 ช่ัวโมง) ค าว่า “โซนา”  แปลว่า ทอง “มาร์ค” แปลว่า เส้นทาง...  ในอดีตเส้นทางน้ีเป็นเส้นทางคา้ขายใน
ต านานหรือท่ีเรียกว่า เส้นทางสายไหม เน่ืองจากภูมิประเทศท่ีสวยงามอีกทั้งมีวิวทิวทศัน์ท่ีสวยงาม ตลอด
สองขา้งทางเดินทางจะไดเ้ห็นภูเขาท่ีปกคลุมไปดว้ยหิมะรูปร่างหนา้ตาแปลกตา สลบักบัป่าตน้วอลนตัขนาด
ใหญ่ท่ีปลูกเรียงรายตลอดสองขา้งทางเส้นทางน้ีสูงกว่าระดบัน ้าทะเล 2,690 เมตร เรียกว่าสวยงามมากตลอด
เสน้ทางจากศรีนาคา ผูเ้ดินทางจะไดเดินทางไปและถ่ายรูปไปตลอดทาง 

11.30 น. - รับประทานอาหารกลางวนัท่ีภตัตาคาร  
13.00 น. - จากนั้นพาท่านชมความงามของเทือกเขาหิมาลยัท่ีปกคลุมดว้ยธารน ้าแขง็ตลอดทั้งปี (ข่ีมา้ 500 รูปี บวกค่าทิป 

(คนจูงมา้) 100 รูปี ต่อคนไม่รวมในค่าทวัร์) ชมภูเขา สายน ้ า ล  าธาร และสัมผสัวิถีชีวิตความเป็นอยูข่องชาว
พ้ืนเมืองท่ีนัน่จนเพลิดเพลินแทบไม่อยากจากมาเลย ไดเ้วลาอนัสมควร น าท่านกลบัสู่ศรีนาคา 

18.30 น. - รับประทานอาหารเยน็บนเรือ หลงัจากนั้นพกัผอ่นตามอธัยาศยั (โรงแรมเรือ) Deluxe Boat House 

วันเสาร์ที่ 15 เมษายน 2560   ศรีนาคา – เดล(ีโดยสายการบินบินภายในประเทศ) – อคัรา 

07.00 น. - รับประทานอาหารเชา้ท่ีหอ้งอาหารของโรงแรม 
08.00 น. - น าท่านล่องเรือ สิคาราในทะเลสาบดาล ซ่ึงเป็นเรือพายแบบฉบบั แคชเมียร์ ชมวิถีชีวิตชาวบา้นริมน ้าท่ีอยู่

ท่ามกลาง ฉากหลงัภูเขาหิมะลอ้มรอบไปดว้ยทะเลสาบ ขบักล่อมไปดว้ยเสียงนกนานา ชนิดแต่งแตม้ดว้ย
ดอกไมน้ ้านานาพนัธ์ุ จนจิตใจสบายแลว้พาเดินทางกลบัเช็คเอา้ทเ์พ่ือเดินทางสู่สนามบิน  

11.00 น. - รับประทานอาหารกลางวนัท่ีห้องอาหารของโรงแรม เช็คเอาท์พร้อมสัมภาระ เดินทางสู่สนามบินศรีนาคา
เพ่ือเดินทางสู่นครเดลี  

14.15 น. - ออกเดินทาง เขา้สู่นครเดลี โดยสายการบินภายในประเทศ สายการบินเจทแอร์เวย์ เที่ยวบินที่ 9W604 
15.40 น. - เดินทางถึงท่าอากาศยานนานาชาติ อินทิราคานธีร์ เมืองเดลี ประเทศอินเดีย 
 - จากนั้นน าท่านออกเดินทางสู่เมืองอคัรา โดยรถโคช้ปรับอากาศ ซ่ึงอยูห่่างออกไป 204 กม. ซ่ึงใชเ้วลาใน

 การเดินทาง 5-6 ช.ม. แวะเขา้หอ้งน ้าระหวา่งทาง  
เมืองอคัรา ถือเป็นเมืองเก่าแก่ของประเทศ เคยเป็นศูนยก์ลางการปกครองของอินเดียในสมยัราชวงคโ์มกลุ 
เป็นสถานท่ีตั้งของทชัมาฮาลอนัมีช่ือเสียงกอ้งโลก ถนนหนทางในเขตเมืองเก่าเป็นตรอกซอกซอย ร้านรวงมี
สีสนัดว้ยหตัถกรรมพ้ืนบา้น และศิลปะการเล่ียมหินอ่อนแบบโมกลุ อคัรารุ่งเรืองในสมยัโมกลุ โดยเฉพาะใน
รัชสมยัของอคับาร์ ซาฮงัคีร์ และซาห์จาฮาล  

21.00  น.    - เดินทางถึงเมืองอคัรา น าท่านเขา้สู่ท่ีพกั รับประทานอาหารค ่าท่ีหอ้งอาหารของโรงแรม และพกัผอ่นตาม
อธัยาศยั ท่ีโรงแรม Mughal Sheraton หรือเทียบเท่า 

วันอาทิตย์ที่ 16 เมษายน 2560   อคัรา – เดลี 

07.00 น.  - รับประทานอาหารเชา้ท่ีหอ้งอาหารของโรงแรม 
08.00 น. - เดินทางสู่ ทชัมาฮาล หน่งในเจ็ดส่ิงมหัศจรรยข์องโลกยุคใหม่ ดว้ยเป็นอนุสรณ์สถาน แห่งความรักอนัสุด

ยิ่งใหญ่ของโลก ชมงานฝีมือการแกะสลกัหินอ่อน ซ่ึงถือเป็นงานตน้แบบท่ีท ามาแต่คร้ังโบราณ ทชัมาฮาล 
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(Taj Mahal) ซ่ึงตั้งอยูริ่มแม่น ้ ายมุนา สร้างข้ึนดว้ยหิน อ่อนสีขาว และหินทรายสีดง ประดบัประดาดว้ยรัตน
ชาติหลากหลายชนิด ใชเ้วลาในการสร้างถึง 22 ปี เพ่ือแสดงถึงความรักอนัยิ่งใหญ่และบริสุทธ์ิ โดยบอกเล่า
ผ่านทางหินอ่อนสีขาวบริสุทธ์ิท่ีไดเ้ลือกสรรมาอยา่งดี ละเป็นการประกาศความรักมัน่คงตราบฟ้าดิน ของ
กษตัริยซ์าร์จาร์ฮาล ต่อพระมเหสีมุมตสั มาฮาล ท่ีสวรรคตเน่ืองจากการให้ก าเนิดบุตรคนท่ี 14 ภายในทชัมา
ฮาลนั้นเป็นท่ีบรรจุร่างของพระนางมุมตสั และกษตัริยซ์าจาร์ฮาล  

- จากนั้นน าท่านมาเยือน พระราชวงัอคัราฟอร์ท ป้อมปราการอนัยิ่งใหญ่สวยงามและวิจิตรพิศดาร ประดบั
ดว้ยเพชรนิลจินดาเป็นสถานท่ีพ านักของพระราชาอย่างแทจ้ริง สร้างโดยใชเ้วลาท่ียาวนานถึงสามยุคของ
กษตัริยแ์ห่งราชวงค์โมกุลแลว้เสร็จในสมยักษตัริยซ์าจาร์ฮาล กษตัริยอ์งค์ท่ี 5 แห่งราชวงค์โมกุล มีบริเวณ
กวา้งใหญ่มีลกัษณะเป็นก าแพง 2 ชั้น และมีป้อมอาคารทั้ง 4 ทิศ โดยเฉพาะหอ้งมุขแปดเหล่ียมถือไดว้่าเป็น
หอ้งท่ีส าคญัและสวยงามท่ีสุด ซ่ึงภายในห้องน้ีเป็นท่ีคุมขงักษตัริยซ์าจาร์ฮาล โดยบุตรชายของพระองค์เอง 
คือ กษตัริยอ์อรังเซฟ พระองคใ์ชเ้วลาช่วงสุดทา้ยของชีวิต โดยการมองขา้มผา่นแม่น ้ายมุนาไปยงัทชัมาฮาลท่ี
ซ่ึงมเหสีอนัเป็นท่ีรักของพระองคป์ระทบัอยูอ่ยา่งนิรันดร์ 

12.00 น.    - เดินทางกลบัโรงแรมท่ีพกัเพ่ือรับประทานอาหารกลางวนัท่ีหอ้งอาหารของโรงแรม จากนั้นเช็คเอาทอ์อกจาก
โรงแรมเพื่อเดินทางกลบัไปยงันครเดลี 

13.00 น.     - ออกเดินทางสู่นครเดลี ใชเ้วลาในการเดินทางประมาณ 5-6 ช.ม. 
18.00 น. - เดินทางถึงกรุงเดลี 
19.00 น. - รับประทานอาหารค ่าท่ีภตัตาคารอาหาร 
20.00 น. - น าท่านเดินทางสู่สนามบินนานาชาติ อินทิราคานธีร์  
21.30 น.    - ถึงสนามบินนานาชาติ อินทิราคานธีร์  
23.20 น.    - เหิรฟ้าสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบินเจทแอร์เวย์ เที่ยวบินที่ 9W64  

วันจันทร์ที่ 17 เมษายน 2560    เดล ี– กรุงเทพฯ 

05.25 น.    - ถึงสนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ 
************************************************* 
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รายละเอยีดค่าใช้จ่ายในการเดนิทาง 

    ค่าใช้จ่ายในการเดินทางสุทธิท่านละ            44,900.-                 บาท 
    ค่าใช้จ่ายในการพกัเดีย่วท่านละ   9,900.-   บาท 
หมายเหตุ : ราคานีส้ าหรับผู้เดินทาง 20 ท่านขึน้ไปเท่าน้ัน  

ขั้นตอนช าระเงิน   กรุณาโอนเงินมาที่...บัญชี  ** มัดจ า 10,000 บาท/ท่าน 

  ธนาคาร ช่ือบัญชี สาขา ประเภท / เลขที่บัญชี 
ธนาคารกสิกรไทย  นายอ านาจชยั   มานะเลิศ สาขายอ่ยราชวตัร ออมทรัพย ์ : 722 -2 – 30494 - 0 

ธนาคารไทยพาณิชย ์ นายอ านาจชยั   มานะเลิศ สาขายอ่ยราชวตัร ออมทรัพย ์ :  130 – 2 – 12061 - 7 
ธนาคารกรุงเทพ นายอ านาจชยั   มานะเลิศ สาขาราชวตัร สะสมทรัพย ์ : 146 – 4 – 10927 - 9 

**หมายเหตุ – โปรดส่งหลกัฐานการช าระเงินท่ี E-Mail :  Confidencetravel@gmail.com  
หรือ แฟกซ์ – 02-243-8461 , 02-668-4999 พร้อมระบุช่ือผูเ้ดินทาง วนัท่ีเดินทาง, จ  านวนสมาชิก, เบอร์โทรศพัท ์

และโปรดโทรแจง้ยนืยนักบัเจา้หนา้อีกคร้ังดว้ยนะคะ ขอบคุณค่ะ.... 
หมายเหตุ บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเปลี่ยนแปลงราคาตามความเหมาะสมท้ังนีขึ้น้อยู่กับสภาวะอัตราแลกเปลี่ยนค่าเงินสกุลบาทท่ีไม่

คงท่ีและความผันแปรของราคาน ้ามันกรณีท่ีสายการบินมีการเรียกเก็บค่าน ้ามันเพิม่เติมจากราคาที่ก าหนดไว้  

อตัรานีร้วม 
 ค่าตัว๋โดยสารเคร่ืองบินไป-กลบัเสน้ทางกรุงเทพฯ- กรุงเดลี - กรุงเทพฯ โดยสายการบินเจทแอร์เวย ์(9W) ชั้นทศันาจร 
 ค่าตัว๋โดยสารเคร่ืองบินภายในประเทศเสน้ทางเดลี – ศรีนาคา –เดลี โดยสายการบินเจทแอร์เวย ์(9W) 
 ค่าโรงแรมท่ีพกัตามรายการระบุ (สองท่านต่อหน่ึงหอ้ง) 
 ค่าเขา้ชมสถานท่ีต่าง ๆ ตามรายการระบุ 
 ค่าอาหารตามรายการระบุ 
 ค่ารถรับส่งและระหวา่งการน าเท่ียวตามรายการระบุ 
 ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งท่ีมี 
 ค่ามคัคุเทศกข์องบริษทัจากกรุงเทพฯและทอ้งถ่ิน ท่ีคอยอ านวยความสะดวกแก่ท่านตลอดการเดินทางในต่างประเทศ  
 ค่าบริการยืน่วีซ่าเขา้ประเทศอินเดีย 
 ค่าประกนัอุบัติเหตุคุ้มครองในวงเงนิท่านละ 1,000,000 บาท 
หมายเหตุ : กรุณาน ากระเป๋าเดินทางใบใหญ่ไม่เกินท่านละ 20 กิโลกรัม จ านวน 1 ใบโดยไม่รวมกระเป๋าถือส่วนตวั 

อตัรานีไ้ม่รวม 

 ค่ากลอ้งถ่ายรูปและกลอ้งวิดีโอ (ถา้มี) 
 ค่าน ้าหนกัของกระเป๋าเดินทางในกรณีท่ีเกินกวา่สายการบินก าหนด (20 กิโลกรัมต่อท่าน) 
 ค่าท าหนงัสือเดินทาง 
 ค่าใชจ่้ายส่วนตวันอกเหนือจากรายการท่ีระบุ เช่น ค่าเคร่ืองด่ืมและค่าอาหารท่ีสัง่เพ่ิมเอง, ค่าโทรศพัท,์  ค่าซกัรีด ฯลฯ 
 ค่าขีม้่าในสถานที่ท่องเทีย่วแต่ละแห่ง 

 ค่าอาหารท่ีไม่ไดร้ะบุไวใ้นรายการ 

mailto:Confidencetravel@gmail.com
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 ค่าท าใบอนุญาตท่ีกลบัเขา้ประเทศของคนต่างชาติ หรือ คนต่างดา้ว 

 ส าหรับราคาน้ีบริษทั ฯ จะไม่รวมค่าภาษีท่องเท่ียวหากมีการเกบ็เพ่ิม 

 ค่าภาษีมูลค่าเพ่ิม 7% และค่าภาษีการบริการหกั ณ ท่ีจ่าย 3% 
 
การช าระเงิน  
 ทางบริษทัฯ จะขอเกบ็เงินค่ามดัจ าเป็นจ านวน 10,000 บาท ต่อผูโ้ดยสารหน่ึงท่านส าหรับการจองทวัร์ส่วนท่ีเหลือจะ
ขอเกบ็ทั้งหมดก่อนเดินทางอยา่งนอ้ย 14 วนัท าการ มิฉะนั้นทางบริษทัฯ จะขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงินค่ามดัจ าทั้งหมด 
 
 การยกเลกิ 
 หากมีการยกเลิกจะตอ้งแจง้ทางบริษทัก่อนเดินทางอยา่งนอ้ย 21 วนัท างาน มิฉะนั้นบริษทัฯ จะขอสงวนสิทธ์ิในการคืน

เงินทั้งหมด  
 ส าหรับผูโ้ดยสารท่ีไม่ไดถื้อหนงัสือเดินทางไทย และทางบริษทัฯ เป็นผูย้ื่นวีซ่าให้ เม่ือผลวีซ่าผ่านแลว้มีการยกเลิกการ

เดินทาง บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการคืนค่ามดัจ าทั้งหมด 
 
หมายเหตุ  
 บริษทัฯ มีสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการในทวัร์น้ี เม่ือเกิดเหตุสุดวิสยัจนไม่อาจแกไ้ขได ้
 บริษทัฯ ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ท่ีเกิดจากสายการบิน ภยัธรรมชาติ ปฏิวติั และอ่ืนๆ ท่ีอยู่นอกเหนือการ

ควบคุมของทางบริษทัฯ หรือ ค่าใชจ่้ายเพ่ิมเติมท่ีเกิดข้ึนทางตรง หรือทางออ้ม เช่น การเจบ็ป่วย การถูกท าร้าย การสูญหาย 
ความล่าชา้ หรือ จากอุบติัเหตุต่างๆ 

 หากท่านถอนตวัก่อนรายการท่องเท่ียวจะส้ินสุดลง ทางบริษทัฯ จะถือว่าท่านสละสิทธ์ิและจะไม่รับผิดชอบค่าบริการท่ี
ท่านไดช้ าระไวแ้ลว้ ไม่วา่กรณีใดๆ ทั้งส้ิน 

 รายการน้ีเป็นเพียงขอ้เสนอท่ีตอ้งไดรั้บการยืนยนัจากบริษทัฯ อีกคร้ังหน่ึง หลงัจากไดส้ ารองท่ีนัง่บนเคร่ือง และโรงแรม
ท่ีพกัในต่างประเทศเป็นท่ีเรียบร้อย แต่อยา่งไรกต็ามรายการน้ีอาจเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสม 

 ราคาน้ีคิดตามราคาตัว๋เคร่ืองบินในปัจจุบัน หากราคาตัว๋เคร่ืองบินปรับสูงข้ึน บริษทัฯ สงวนสิทธ์ิท่ีจะปรับราคาตั๋ว
เคร่ืองบิน ตามสถานการณ์ดงักล่าว 

 กรณีเกิดความผิดพลาดจากตวัแทน หรือ หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง จนมีการยกเลิก ล่าชา้ เปล่ียนแปลง การบริการจากสายการ
บิน บริษทัขนส่ง หรือ หน่วยงานท่ีใหบ้ริการ บริษทัฯ จะด าเนินโดยสุดความสามารถท่ีจะจดับริการทวัร์อ่ืนทดแทนให ้แต่
จะไม่คืนเงินใหส้ าหรับค่าบริการนั้นๆ 

 มคัคุเทศก ์พนกังาน และตวัแทนของบริษทัฯ ไม่มีสิทธ์ิในการใหค้  าสัญญาใดๆ ทั้งส้ินแทน บริษทัฯ นอกจากมีเอกสารลง
นามโดยผูมี้อ  านาจของบริษทัฯ ก ากบัเท่านั้น 

 บริษทัจะไม่รับผิดชอบต่อการหา้มออกนอกประเทศ หรือ หา้มเขา้ประเทศ อนัเน่ืองมาจากมีส่ิงผิดกฎหมาย หรือ เอกสาร
เดินทางไม่ถูกตอ้ง หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอ่ืนๆ 
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เอกสารประกอบเพ่ือการขอวซ่ีาท่องเที่ยวประเทศอนิเดีย 
 หนงัสือเดินทางท่ีมีอายไุม่ต ่ากวา่ 6 เดือน นบัจากวนัเดินทาง และมีหนา้วา่งเหลืออยา่งนอ้ย 2 หนา้ข้ึนไป 
 รูปถ่ายสี ขนาด 2 x 2 น้ิว จ  านวน 2 รูป ทรงส่ีเหลีย่มจัตุรัส (พ้ืนหลงัสีขาวเท่านั้น) 
 ส าเนาทะเบียนบา้น 
 ส าเนาบตัรประชาชน 
 ส าเนาทะเบียนสมรส (ถา้มี) 
 ท่ีอยูท่ี่ท  างาน หรือนามบตัร 
 เบอร์โทรศพัท์ท่ีสามารถติดตอ่ได้ 

 

ศูนย์รับค าร้องขอวีซ่า ประเทศอนิเดีย 
Indian Visa and Passport Application Centre (IVS GLOBAL Pvt. Ltd.) ตึก PS ทาวเวอร์ ชั้น 10 ตึกอยูฝ่ั่งเดียวกบัตึกแกรมม่ี
ตรงขา้มกบัอาคารเสริมมิตร (เลขท่ี 36/8 สุขมุวิท 21 (อโศก) แขวงคลองเตยเหนือ, กรุงเทพฯ 10110) 
วันและเวลาท าการ 
วนัจนัทร์-วนัศุกร์ เวลา : 08.30 น. - 12.00 น.  
 

 
 
 
 


