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ก ำหนดกำรเดินทำง  เดือนมีนำคม – เดือนกรกฏำคม 2561 

DAY 1  กรงุเทพฯ (สวุรรณภมิู) – เมืองนิวเดลลี – เมืองชยัปรุะ – City Palace                         (-/L/D) 
05.30 น. คณะพรอ้มกนั ณ ท่าอากาศยานสวุรรณภูม ิอาคารผูโ้ดยสารระหวา่งประเทศ ชัน้ 4 เคาน์เตอร ์W สายการบนิ

แอรอ์นิเดยี (AI) เจา้หน้าทีบ่รษิทัฯ คอยอ านวยความสะดวกดา้นเอกสาร และสมัภาระ 
08.50 น. ออกเดนิทางสู ่เมอืงนวิเดลล ีประเทศอนิเดยี โดยเทีย่วบนิที ่AI 333 

***สายการบนิสามารถโหลดกระเป๋าใตท้อ้งเครือ่งได ้30 กก. และ ถอืขึน้เครือ่งได ้7 กก./มอีาหารเสริ์ฟบนเครือ่ง*** 
12.05 น. ถงึ ทา่อากาศยานนานาชาติอินิทริาคานธ ีประเทศอนิเดยี (เวลาทอ้งถิน่ชา้กว่าประเทศไทย 1 ชัว่โมง 30 นาท ี

กรณุาปรบันาฬกิาของทา่นเป็นเวลาทอ้งถิน่เพือ่สะดวกในการนดัหมาย) ผา่นพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงแลว้  
จากนัน้น าทกุทา่นเดนิทางสู ่ เมอืงนวิเดลล ีเมอืงหลวงเกา่แกข่องอนิเดยี ประมาณการณ์วา่กอ่สรา้งเมือ่  
5000 ปีกอ่นครสิตกาล สว่นสิง่กอ่สรา้งทีเ่กา่แกท่ีส่ดุทีค่น้พบในปจัจุบนั มอีายุประมาณ 300 ปีก่อนครสิตกาล มี
เมอืงโบราณหลายแหง่ถูกขดุพบในเขตการปกครองเดลล ีในปจัจุบนัพื้นทีเ่ขตเดลลเีป็นศูนย์กลางการปกครอง
ของอาณาจกัรอนิเดยีโบราณถงึ 7 อาณาจกัร หลงัจากองักฤษไดย้ดึครองอนิเดยี    เมือ่ ครสิต์ศกัราช 1857 ได้
ยา้ยเมอืงหลวงไปยงัเมอืงโคลคตัตา้ แต่เดลลกีไ็ดก้ลบัมาเป็นเมอืงหลวงอกีครัง้ในครสิต์ศกัราช 1911 โดยมกีาร
สรา้งเมอืงใหมข่ึน้มา และใชช้ือ่วา่ “นวิเดลล”ี 

กลางวนั  บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
บ่าย น าทา่นเดนิทางสู ่เมอืงชยัปรุะ หรอื มหานครสชีมพ ูจากนัน้น าเขา้ชม City Palace ซึง่ครอบคลุม พื้นทีถ่งึ 1 ใน 

7 ของใจกลางเมอืง สรา้งตัง้แต่สมยัมหาราชาชยัสงิห์ และต่อเตมิกนัเรือ่ยมาเป็นสถาปตัยกรรมแบบราชสถาน 
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ทีแ่สดงถงึลกัษณะของศลิปะแบบโมกุลปจัจุบนัเปิดเป็นพพิธิภณัฑ์แสดงของใชส้่วนพระองค์ของมหาราชาแห่ง
เมอืงจยัปรู ์แมยุ้คนี้จะไมม่มีหาราชาอกีต่อไป แต่ City Palace แหง่นี้กย็งัเป็นสมบตัสิ่วนพระองค์ และชาวเมอืง
จยัปรูบ์างสว่นกย็งันบัถอืพระองคอ์ยู่แมพ้ระองคจ์ะไมม่อี านาจใดๆ 

ค ่า  บรกิารอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร  
 พกัที ่......................................................................... หรอืเทยีบเทา่ ระดบั 4 ดาว (ชยัปรุะ) 

DAY 2 เมืองอคัรำ – ทชัมำฮำล – เมืองเดลลี – อคัรำฟอรท์                                  (B/L/D) 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม   
ออกเดนิทางสู ่เมอืงอคัรา เมอืงเกา่แกเ่มอืงหนึง่ของประเทศอนิเดยี เคยเป็นศูนย์กลางการปกครองของอนิเดยี
สมยัราชวงศโ์มกลุและเป็นสถานทีต่ัง้ของทชัมาฮาล (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 4 ชัว่โมง) ชมววิทวิทศัน์และวถิี
ชวีติของชาวอนิเดยีระหวา่งเสน้ทาง  จากนัน้น าท่านเดนิทางชม ทชัมาฮาล มรดกโลกทีเ่ป็นอนุสรณ์สถานแห่ง
ความรกัอนัยิ่งใหญ่ของพระเจ้าชาห์จาฮนัทีม่ตี่อพระนางมุมตสั โดยสร้างขึ้นในปี ค.ศ. 1631 จากนัน้น าท่าน
เดนิทางสู ่ประตูสสุานทีส่ลกัตวัหนงัสอืภาษาอาระบคิ ทีเ่ป็นถ้อยค าอุทศิและค าอาลยัต่อสิง่อนัเป็นทีร่กัทีจ่ากไป 
และน าทา่นถ่ายรปูกบั ลานน ้าพทุีม่อีาคารทชัมาฮาลอยู่เบื้องหลงั แลว้น าท่านเขา้สู่ตวัอาคารทีส่รา้งจากหนิอ่อน
สีขาวบริสุทธิจ์ากเมืองมกรานะ ซึ่งประดับลวดลายด้วยเทคนิคฝงัหินสีต่างๆ ลงไปในเนื้อหินซึ่งเป็น
สถาปตัยกรรมชิน้เอกของโลกทีอ่อกแบบโดยช่างจากชาวเปอร์เซยี โดยอาคารตรงกลางจะเป็นรูปโดม ซึง่จะมี
หอคอยสีเ่สาลอ้มรอบตรงกลางด้านในเป็นทีฝ่งัพระศพของพระนางมุมตซั มาฮาล และพระเจ้าชาห์จาฮนั ทีไ่ด้
อยู่คูเ่คยีงกนัตลอดชัว่นรินัดร ์โดยทชัมาฮาลแหง่นี้ใชเ้วลากอ่สรา้งทัง้หมด 12 ปี ใชเ้งนิไป 41 ลา้นรูปี ใชท้องค า
ประดบัตกแต่งส่วนต่าง ๆ ของอาคารหนัก 500 กโิลกรมั ใชค้นงานกว่า 20,000 คน แลว้น าท่านเดนิอ้อมไป
ดา้นหลงัทีต่ดิกบัแมน่ ้ายมนุาทีฝ่ ัง่ตรงกนัขา้มมพีื้นทีข่นาดใหญ่ถูกปรบัดนิแลว้ โดยเล่ากนัว่าพระเจ้าชาห์จาฮนั
เตรยีมทีจ่ะสรา้งสสุานของตวัเองเป็นหนิอ่อนสดี าดว้ยรปูอาคารแบบเดยีวกนักบัทชัมาฮาล เพือ่ทีจ่ะอยู่เคยีงขา้ง
กนั แต่ถูกออรงัเซบ ยดึอ านาจและน าตวัไปคมุขงัไวใ้นป้อมอกัราเสยีกอ่น 

กลางวนั   บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
บ่าย น าท่านชม อคัราฟอร์ท ตัง้อยู่รมิฝ ัง่แม่น ้ายมุนา สรา้งในปี 1564 ตามบญัชาของพระเจ้าอกับาร์ ก าแพงป้อม

สรา้งจากหนิทราย มตี าหนกัต่างๆ ถงึ 500 หลงั เป็นศลิปะแบบเบงกาลแีละคุชราต ีปจัจุบนัเหลอือยู่หลงัเดยีว 
คอื ชาหงัครีมีาฮาล เป็นทีป่  ระทบัของชายาฮนิดูของพระเจา้อกับาร ์ลกัษณะสถาปตัยกรรมจงึเป็นแบบอนิเดยี
แท ้ครัน้ถงึสมยัพระเจ้าชาห์ จะ ฮาน ทรงมบีญัชาใหร้ื้อถอนต าหนักอื่นๆลงทัง้หมด เพือ่สรา้งวงัทีป่ระทบัใหม ่
ลกัษณะเป็นศลิปะแบบฮนิดูผสมกบัอสิลาม รวมถงึหอแปดเหลีย่ม มุสซามานบูรช์ ทีเ่ชือ่กนัว่าเป็นทีซ่ ึง่ชาห์ จะ 
ฮาน ถูกคมุขงัเอาไว ้และเฝ้ามองทชัมาฮาลไปจวบจนลมหายใจสดุทา้ยแหง่พระชนมช์พี   
ไดเ้วลาน าทา่นกลบัสูเ่ดล ี

ค ่า  บรกิารอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร  
 พกัที ่......................................................................... หรอืเทยีบเทา่ ระดบั 4 ดาว (เดลล)ี 

DAY 3 แคชเมียร ์– ท่ำอำกำศยำนนำนำชำติศรีนำคำ – เมืองพำฮำลแกม                         (B/L/D)                                                                                    

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม   
 ไดเ้วลาอนัสมควรน าทา่นเดนิทางสู ่สนามบนิอนิทริาคานธ ีประเทศอนิเดยี  
10.15  น.   ออกเดนิทางสู ่แคชเมยีร ์โดยเทีย่วบนิที ่AI 825 
11.45 น.   เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานนานาชาตศิรนีาคา ผา่นพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงแลว้ 
 น าทกุทา่นเชค็อนิ ณ Himalayan Resort Hotel  
กลางวนั  บรกิารอาหารกลางวนั ณ Himalayan Resort Hotel 
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บ่าย น าทา่นชมทศันยีภาพ ณ เมอืงพาฮาลแกม หรอื “หบุเขาแกะ” เดมิเคยเป็นหมูบ่า้นของคนเลีย้งแกะ นอกจากนัน้
เมอืงแหง่นี้ยงัเป็นแหลง่ปลกูหญา้ฝรัน่ ทีม่สีรรพคณุชว่ยลดโคเลสเตอรอลในรา่งกาย ซึง่เป็นสนิคา้ขึ้นชือ่ทีม่ขีาย
อยู่ทัว่แคชเมยีร์ จากนัน้น าท่านชมความสวยงามของธรรมชาติ ซึง่เมอืงพาฮาลแกม ได้รบัสมญานามว่าเป็น 
"สวสิเซอรแ์ลนด์แหง่อนิเดยี" อสิระใหท้่านเพลดิเพลนิไปกบักจิกรรมมากมาย อาท ิขีม่า้ชมธรรมชาต ิกจิกรรม
กฬีาทางน ้า เป็นตน้ หรอืเกบ็ภาพความประทบัใจไวเ้ป็นทีร่ะลกึตามอธัยาศยั  (ไมร่วมคา่ขีม่า้) 

ค ่า  บรกิารอาหารค ่า ณ Himalayan Resort Hotel 
 พกัที ่Himalayan Resort Hotel  

DAY 4 สวนชำลิมำร ์– สวนโมกลุ – วดัฮินด ู                                          (B/L/D)                                               

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  
 จากนัน้น าท่านเทีย่วชม สวนชาลมิาร์ หรอืสวนแห่งความรกั ซึง่เป็นสวนทีต่ัง้อยู่ ณ เชงิเขาทีท่อดยาวไปยัง

ทะเลสาบเบื้องหน้า ซึง่สวนแหง่นี้ยงัแสดงใหเ้หน็ถงึภูมปิญัญาของคนสมยัโบราณทีม่กีารสรา้งน ้าพุเรยีงกนัเป็น
แนวยาว และใชแ้รงดนัน ้าทีไ่หลลงมาจากภูเขาประกอบกบัการตกแต่งสวนทีม่ดีอกไมน้านาพนัธุ์แข่งกนัเบ่งบาน
อวดสสีนัอนัสวยงาม จากนัน้น าท่านสมัผสัความงามของ สวนโมกุล สวนสวรรค์แห่งดอกไม ้ช่วงเดอืนมนีาคม
ถงึเมษายน ดอกไมเ้มอืงหนาวออกดอกชชูอ่อย่างสวยงาม สวนโมกุล ได้แบ่งออกเป็นส่วนๆ 3 ส่วน ซึง่ภายใน
สวนมกีารประดบัตกแต่งในแบบสไตลส์วนเปอร์เซยี ซึง่ประกอบไปด้วย สระน ้า ล าธารและแปลงไมด้อก  แบบ
แผนของสวนอิสลามในอนิเดยีเริม่ตัง้แต่สมยัราชวงศ์โมกุล ราวศตวรรษที ่14 ถึง ศตวรรษที ่17 ตัง้แต่สมยั
กษตัรยิ์อกับาร์ ชาร์จาฮาร์จรี์ และชาร์ชาร์ฮาล สิง่ก่อสรา้งทีม่ลีกัษณะพเิศษในสมยัราชวงศ์โมกุลม ี2 ประเภท 
คอื สวนทีส่รา้งเพือ่การพกัผ่อนอย่างแทจ้รงิ (pleasure garden) เป็นทีแ่ปรพระราชฐานของกษตัรยิ์ มกัตัง้อยู่
ทางตอนเหนือในแควน้แคชเมยีร์ และ อนุสรณ์สถานของราชวงศ์ทางตอนใต้ทีม่กัตัง้อยู่แถบเมอืงอคักรา และ
เดลล ี

กลางวนั  บรกิารอาหารกลางวนั แบบปิกนกิ ทา่มกลางธรรมชาตทิีม่อีากาศบรสิุทธิ ์
บ่าย จากนัน้น าท่านเดนิทางสู่ วดัฮนิดู ทีห่มู่บ้าน Modhera เมอืง Mehsana รฐั Gujarat สรา้งขึ้นในปี 1026 โดย 

Bhima I ช่วงราชวงศ์ Chaulukya dynasty ตัง้อยู่รมิแม่น ้า Pushpavati ภายในวดัมลีวดลายแกะสลกัเป็นรูป
เทพและเทพธดิาอย่างวจิติรงดงาม บางสว่นไดร้บัความเสยีหายจากแผน่ดนิไหว และจากการท าลายโดยสุลต่าน
มาหห์มดุ แหง่ฆาสน ีดา้นนอกของวดัมรีปูแแกะสลกัเทพพระอาทติย์ และองค์เทพอื่นๆ อย่างเช่น เทพวศิวกรม 
เทพวรุณ เทพอคันี คเณศวร มตาสรสัวด ีละมบี่อน ้าสีเ่หลีย่มผนืผ้าอยู่กลางแจ้ง มกีารแกะสลกัลวดลายตาม
ขัน้บนัไดอย่างสวยงาม 

ค ่า  บรกิารอาหารค ่า ณ Himalayan Resort Hotel 
 พกัที ่Himalayan Resort Hotel  

DAY 5 หมู่บ้ำนอำร ู–  อทุยำน BETAAB VALLEY – ตลำดท้องถ่ินเมืองพำฮำลแกม            (B/L/D)                                
เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

ท่านเดนิทางไปยงั หมู่บ้านอารู ชมความสวยงามของธรรมชาต ิของหมู่บ้านเลก็ ๆ ห่างจากเมอืงพาฮาลแกม            
12 กม.  หมู่บ้านนี้มสีภาพภูมอิากาศทีเ่ย็นสบายตลอดทัง้ปี  และมคีวามสุข ซึง่มนี ้าตกและทวิทศัน์ทีส่วยงาม
รอบทิศทา ง  น าท่ านชม  อุ ทย าน  BETAAB VALLEY จะอยู่ ห่ า งจ าก เมือ ง พาฮาลแกมไปทางใ ต้
ประมาณ 11 กม. ในช่วงเดอืน พ.ย - เมย. จะมหีมิะปกคลุมทัว่เนินเขา หลงัจากพน้เดอืน เม.ย ไปแลว้จะเป็น
เนนิเขาทีม่ทีุง่หญา้เขยีวขจ ีมลี าธารน ้าจากการละลายของหมิะไหลผา่น สวยงามอย่างยิง่ นอกจากนัน้ยงัเคยใช้
เป็นสถานทีใ่นการถ่ายภาพยนตร ์Bolly Wood หลายๆเรือ่งอกีดว้ย 

กลางวนั  บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
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บ่าย อสิระใหท้่านเลอืกสนิคา้และของที่ระลกึแก่คนทีคุ่ณรกัและคดิถงึ ณ ตลาดทอ้งถิน่เมอืงพาฮาลแกม เช่นผา้วูล 
พชัมน่ีา เป็นต้น จากนัน้อสิระใหท้่านเพลดิเพลนิไปกบักจิกรรมมากมาย อาทเิช่น ขีม่า้ชมธรรมชาต ิกจิกรรม
กฬีาทางน ้า เป็นตน้ หรอืเกบ็ภาพความประทบัใจไวเ้ป็นทีร่ะลกึตามอธัยาศยั (ไมร่วมคา่กจิกรรม) 

ค ่า  บรกิารอาหารค ่า ณ Himalayan Resort Hotel 
 พกัที ่Himalayan Resort Hotel  

DAY 6 เมืองกลุมำรค์ – กระเช้ำลอยฟ้ำ(กอนโดลำ) – กลำเซียรโ์ซนำมำรค์ – ล่องเรือสิคำรำ         (B/L/D)                                
 เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

จากนัน้น าท่านเดินทางสู่ เมอืงกุลมาร์ค อยู่ห่างจากเมอืงศรนีาคา ประมาณ 58 กโิลเมตร ใช้เวลาเดินทาง
ประมาณ 2 ชัว่โมง กลุมารค์ เป็นภูเขาทีส่วยงามทีส่ดุแหง่หนึง่ใน แคชเมยีร์ เดมิเรยีกเการมิาร์ค ตัง้โดยสุลต่าน 
ยูซปุชาร ์ในศตวรรษที ่16 เนื่องจากทีน่ี่เป็นทุ่งหญ้าที่เต็มไปด้วยดอกไมป้่าตามฤดูกาล และในปจัจุบนัยงัเป็น
สถานทีต่ัง้ของสนามกอลฟ์ 18 หลมุทีส่งูทีส่ดุในโลก (3,000 เมตรจากระดบัน ้าทะเล) โดยรอบท่านจะได้พบเหน็
กระท่อมรูปทรงแบบในเทพนิยาย และมปี่าสนเป็นฉากหลงั  ทีน่ี่ยงัสถานเป็นทีถ่่ายท าภาพยนตร์อกีด้วย  น า
ทา่น ขึน้เคเบลิคารเ์ฟส 1 (กระเชา้ลอยฟ้าหรอืกอนโดลา)  ไปจนถงึ ยอดเขากุลมาร์ค ระหว่างทางขึ้นสู่ยอดเขา
กุลมาร์ค ท่านจะพบเหน็หมู่บ้านยปิซ ีซึง่จะอพยพไปอยู่ทีเ่มอืงจัมมูในช่วงฤดูหนาว และจะกลบัมาอยู่อาศยั
ในชว่งฤดูรอ้น เมือ่ถงึบนยอดเขากลุมารค์ ใหท้า่นถ่ายรปูกบัทวิทศัน์ภูเขาซึง่เป็นส่วนหนึ่งของเทอืกเขาหมิาลยั
ทีป่กคลมุดว้ยหมิะสวยงามในทกุทศิทาง ถา้หากฟ้าเป็นใจไม่มหีมอกจดัท่านได้ถ่ายรูปกบัทวิทศัน์ภูเขา รวมถงึ
ยอดเขา K2 ทีส่งูเป็นอนัดบัสองรองจากยอดเขาเอเวอรเ์รส จากนัน้อสิระใหท้า่นถ่ายรปูทวิทศัน์ของภูเขาซึง่เป็น
สว่นหนึง่ของเทอืกเขาหมิาลยั และ กุลมาร์คมชีีอ่เสยีงในฐานเป็นสถานทีท่ีเ่ล่นสกซีึง่มเีพยีงไม่กีแ่ห่งในอนิเดยี 
นกัทอ่งเทีย่วจงึนยิมมาเทีย่วกนัในชว่งฤดูหนาว (รวมคา่กระเชา้กอนโดลาเขา้แลว้)  

กลางวนั  บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (เมอืงกลุมารค์) 
บ่าย เดนิชมธรรมชาตสิมัผสัอากาศเยน็  ชมววิภูเขาทีป่กคลุมด้วยหมิะและสองฟากฝ ัง่ถนนทีเ่ต็มไปด้วยธารน ้าแขง็

ชมความงามของ กลาเซยีร์โซนามาร์ค หรอืเรยีกว่า ทาจวิาส์ กราเซยี ท่านทีห่ลงใหลในธรรมชาตสิามารถชม
ความงามของกลาเซยีรอ์ย่างใกลช้ดิเดนิชมความงดงามของธรรมชาตทิีโ่อบลอ้มด้วยเทอืกเขาหมิาลยัอนัหาค า
บรรยายไมไ่ด ้เสมอืนไดเ้ดนิอยู่บนแดนสวรรค ์ หรอืขีม่า้ชมภูผา สายน ้า ล าธาร และหมูบ่า้น 

 น าท่าน ล่องเรอืสคิารา (เรอืพายแบบแคชเมยีร์) ชมความงดงามทะเลสาบ ให้ท่านได้ชืน่ชมทศันียภาพของ
เทอืกเขาหมิะทีล่อ้มรอบ ชมวถิชีวีติชาวบ้านรมิน ้า (ใชเ้วลาในการล่องเรอืประมาณ 1 ชม.) รอบทะเลสาบ นก
นานาชนิด พชืดอกไมน้ ้า ทะเลสาบใสสวยงาม สนุกสนานกลางทะเลสาบเลอืกซื้อสนิคา้พื้นเมอืงของชาวแคช
เมยีรท์ีน่ าของมาขายใหท้า่นไดเ้ลอืกซือ้  

ค ่า      บรกิารอาหารค ่า BOAT HOUSE 
 พกัที ่BOAT HOUSE 

DAY 7 ท่ำอำกำศยำนนำนำชำติศรีนำคำ (แคชเมียร)์ – ท่ำอำกำศยำนนำนำชำตินิวเดลี (อินเดีย)   (B/-/-)                                
เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  
 สมควรแกเ่วลา น าทา่นเดนิทางสู ่ทา่อากาศยานนานาชาตศิรนีาคา 
กลางวนั  อสิระอาหารกลางวนั 
14.2 น.   ออกเดนิทางสู ่เมอืงเดลล ีโดยเทีย่วบนิที ่AI 822 
17.10 น.   เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานนานาชาตนิวิเดล ีจากนัน้น าทา่นไปยงัอาคารผูโ้ดยสารระหวา่งประเทศ  
ค ่า      อสิระอาหารค ่า  
23.00 น. ออกเดนิทางสู ่กรงุเทพฯ โดย เทีย่วบนิที ่AI 334 
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DAY 8 กรงุเทพฯ(สวุรรณภมิู)                                                                                                       (-/-/-)                                
04.40 น.   เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานสวุรรณภูม ิโดยสวสัดภิาพ  

-------- 
 

อตัรำค่ำบริกำร (รำคำส ำหรบัผู้เดินทำง 6 ท่ำน ขึ้นไป) 

 
วิธีกำรช ำระเงิน  ช ำระมดัจ ำ ท่ำนละ  15,000 บำท  
1. เงนิสด   
2. เชค็  สัง่จ่ายเชค็ในนาม นางลลติา  กลดับา้นหว้ย 
3. โอนเงนิเขา้บญัช ี ชือ่ นางลลติา  กลดับา้นหว้ย  ออมทรพัย์  (กรุณาแฟกซใ์บน าฝากมาทีเ่บอร ์02-688-5599)      
             ธ.กสกิรไทย     สาขาทา่เรอืสาธุประดษิฐ์    ออมทรพัย์ เลขทีบ่ญัช ี027-3-33726-1 
               ธ.ไทยพาณชิย์  สาขาสาธุประดษิฐ์           ออมทรพัย์ เลขทีบ่ญัช ี068-2-94515-5 
 

ทางบรษิทัฯ ไมม่นีโยบายใหลู้กคา้ช าระเงนิ โดยผา่นการโอนเขา้บญัชขีองพนกังานขาย 

(นอกเหนอืจากบญัชขีา้งตน้ ในนาม คณุลลติา กลดับา้นหว้ย)  

ท ัง้นี ้เพือ่ความปลอดภยัของทา่นเป็นส าคญั 

  แฟกซห์รอือเีมล ์หน้าหนังสอืเดนิทาง (PASSPORT) เพือ่ส ารองทีน่ัง่ (หนังสือเดินทำงมีอำยุกำรใช้งำน 6 เดือนข้ึนไป) 
 คา่ทวัรส์ว่นทีเ่หลอื บรษิทัฯขอเกบ็คา่ทวัรท์ัง้หมด กอ่นการเดนิทางอย่างน้อย 15 วนัท าการ มฉิะนัน้ทางบรษิทัฯ ขอสงวน
สทิธิใ์นการคนืเงนิคา่มดัจ าทัง้หมด 
 

อตัรำน้ีรวม 
คา่ตัว๋เครือ่งบนิไป – กลบั ชัน้ประหยดั สายการบนิแอรอ์นิเดยี เสน้ทาง กรงุเทพฯ– อนิเดยี – กรงุเทพฯ   
คา่ตัว๋เครือ่งบนิไป – กลบั ภายในประเทศ ชัน้ประหยดั เสน้ทาง เดล ี– ศรนีาคา – เดล ี 
คา่น ้าหนกั กระเป๋าสมัภาระเดนิทาง ตามทีส่ายการบนิก าหนดแต่ละเสน้ทาง โหลดใตเ้ครือ่งบนิ (ไมเ่กนิ 30 กโิลกรมั)  
คา่ธรรมเนยีมน ้ามนัเชือ้เพลงิของสายการบนิ และภาษสีนามบนิทกุแหง่  
คา่เขา้ชมสถานทีต่่างๆ ตามทีร่ะบุในรายการ 
 คา่โรงแรมทีพ่กั ตามทีร่ะบุในรายการ (พกั 2-3 ทา่น / หอ้ง)      
 คา่กระเชา้กอนโดลา่ 
 คา่ทปิคนขบัรถ คา่ทปิไกด์ทอ้งถิน่   คา่อาหาร และเครือ่งดืม่ตามทีร่ะบุในรายการ 
 คา่ประกนัอุบตัเิหตุในการเดนิทางวงเงนิ 1,000,000 บาท คา่รกัษาพยาบาล 500,000 บาท 
 

อตัรำน้ีไมร่วม 
คา่ใชจ้่ายสว่นตวั นอกเหนอืจากรายการทวัรร์ะบุไว ้ เชน่ คา่อาหาร-เครือ่งดืม่, คา่ซกัรดี, คา่โทรศพัท,์ คา่มนิบิาร ์และทวีชีอ่ง

พเิศษ ฯลฯ  
 คา่ทปิบรกิาร ส าหรบัพนกังานบรกิาร 1,500 บาท / ทา่น 
คา่ธรรมเนยีม น ้ามนัเชือ้เพลงิ และภาษสีนามบนิทีท่างสายการบนิอาจเรยีกเกบ็เพิม่ตามภาวะอตัราแลกเปลีย่น  
คา่ภาษตี่าง ๆ หกั ณ ทีจ่่าย 3% และภาษมีูลค่าเพิม่ 7% (กรณีทีล่กูคา้ตอ้งการใบก ากบัภาษ)ี  
คา่ปรบัส าหรบักระเป๋าสมัภาระเดนิทางทีเ่กนิกวา่ทีส่ายการบนิก าหนด      

ก ำหนดวนัเดินทำง ผู้ใหญ่ (2-3 ท่ำน / ห้อง) 
เดือนมีนำคม – เดือนกรกฏำคม 2561 37,900 


