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Two in One Highlight Tulip Kashmir & Tajmahal 
 แคชเมียร์ – ทัชมาฮาล 6  วนั5  คืน (21-26 ตลุาคม 2559) 

 
แคชเมียร์แดนสวรรค์บนพื้นพิภพ มงกุฎเพชรของอินเดียท่ีอยู่กลางอ้อมกอดของเทือกเขาหิมาลัย

ลอ้มรอบทุกทิศทาง ออ้มกอดแห่งทุ่งราบหลากหลายดว้ยดอกไมน้านาชนิดและทุ่งหญา้ท่ีเขียวขจี ทะเลสาบท่ี
ใสสวย เสมือนกระจกสะทอ้นความงามของทิวทศัน ์และทอ้งฟ้า ใหภ้าพงามท่ีน่าอศัจรรย ์พกัผ่อนบนเรือล าหรู
ท่ีสร้างจากไมซี้ดลักล่ินหอม แกะสลกัลายไมด้ว้ยศิลปะของแคชเมียร์ทั้งล  า แคชเมียร์สวรรคข์องคู่ฮนันีมูน หรือ
ผูรั้กธรรมชาติ ดินแดนท่ีสวยท่ีสุดในโลก 
จุดเด่นของการเดินทาง 
* เยอืนดินแดนท่ีสวยท่ีสุดในโลกเปรียบประดุจสวรรคบ์นโลกมนุษย ์“แคชเมียร์” 
* สัมผสักบัทุ่งราบผืนใหญ่ในออ้มกอดหิมาลยั ตระการตากบัดอกไมน้านาพรรณ และทุ่งทิวลิปอนั

สวยงามสุดลูกตา   ซ่ึงมีเฉพาะเดือนเมษายนเท่านั้น 
* ชมความงามของ กลุมาร์ค & โซนามาร์ค ท่ีมีทุ่งหญา้เขียวขจีและเทือกเขาหิมะรายรอบ 
* น าท่านนัง่ “เคเบิลคาร์” (รวมค่าข้ึนแลว้) ชมทศันียภาพแบบพาโนรามาอนัสวยงาม 
* นัง่เรือซิคาร่าล่องทะเลสาบ (รวมค่าล่องเรือแลว้) ท่ีสวยใสดุจกระจกสะทอ้นความงามของทอ้งฟ้า 
                 กลางเทือกเขาหิมาลยั  
* ชม “ทชัมาฮาล” อนุสรณ์แห่งความรักอนัลือช่ือและ “อกัราฟอร์ด” ป้อมปราการท่ียิง่ใหญ่ 
* พกัโรงแรมบา้นเรือ Deluxe Boat House / พกัโรงแรม 4 ดาวท่ีอคัราและเดลี  
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

วนัที่หน่ึง (กรุงเทพฯ – เดล-ี อคัรา) 
 
06:00 น.            พร้อมกนัท่ีสนามบินสุวรรณภูมิ  ชั้น 4 ประตูทางเขา้ท่ี 7 แถว P สายการบิน Jet Airways โดยเจ้าหน้า ท่ีของ

ทาง บริษทั Star Voyage  คอยตอ้นรับและอ านวยความสะดวกใหก้บัท่าน  
 ** เดินทางเขา้ประเทศอินเดีย ทุกเท่ียวบินมีการตรวจละเอียด ควรระวงัเร่ืองส่ิงของในกระเป๋า hand-carry ของท่ี

ไม่จ  าเป็นตอ้งใชใ้ห้ load ในกระเป๋าใหญ่ไปเลย และระวงัเร่ืองป้ายติดกระเป๋าท่ีสายการบินแจกให้ ตอ้งติด 
Tag ท่ีกระเป๋าท่ีถือข้ึนเคร่ืองทุกใบ ตอ้งให้เจา้หนา้ท่ีประทบัตราทุกอนัดว้ย และอยา่ท าหาย ด่านสุดทา้ยหาก
ท่านท าหายหรือลืมประทบัตรา เจา้หนา้ท่ีสายการบินจะไม่ให้ข้ึนเคร่ือง ตอ้งกลบัไปประทบัตราใหม่อีกรอบ
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ดว้ยตวัเอง และควรเผือ่เวลาไวส้ าหรับการตรวจคน้กระเป๋าดว้ย อยา่มาถึงท่ี gate ชา้เกินไป** 
 

  กระเป๋าเลก็ถือติดตัวขึน้เคร่ืองบิน 
  **กรุณางดน าของมีคม ทุกชนิด เช่น มีดพบั กรรไกรตดัเล็บทุกขนาด ตะไบเล็บ เป็นตน้ กรุณาใส่ในกระเป๋า 

เดินทางใบใหญ่หา้มน าติดตวัข้ึนเคร่ืองบิน 
  **วตัถุท่ีเป็นลกัษณะของเหลว อาทิ ครีม โลชัน่ น ้ าหอม ยาสีฟัน เจล สเปรย ์และเหลา้เป็นตน้ จะถูกท าการ

ตรวจอยา่งละเอียดอีกคร้ัง โดยจะอนุญาตใหไ้ม่เกิน 10 ช้ิน ในบรรจุภณัฑล์ะไม่เกิน 100 ml.  
 
08:40 น. เหิรฟ้า สู่เมืองเดลลี (New Delhi) ประเทศอินเดีย (India) โดยสายการบิน Jet Airways (9W) 
                          เท่ียวบินท่ี 9W-065ใชเ้วลาในการเดินทางประมาณ 4 ชัว่โมง)  (บริการอาหารบนเคร่ือง) 
11:40น. ถึงท่าอากาศยานนานาชาติอินทิราคานธีร์ เมืองเดลลี  (New Delhi) ตามเวลาทอ้งถ่ิน ผา่นพิธีการตรวจคนเขา้

เมืองและตรวจรับสัมภาระเรียบร้อยแลว้ น าท่านเดินทางสู่เมืองเดลี      

                        (เวลาทีอ่นิเดียช้ากว่าประเทศไทย 1.30 ช่ัวโมง) 
13:30 น. น าท่านรับประทานอาหารกลางวนั ท่ีภตัตาคาร 
  หลงัจากนั้นน าท่านเดินทางไปเมืองอคัรา โดยรถ (ระยะทาง 200 กิโลเมตร ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 4-5 

ชัว่โมง  ข้ึนอยูก่บัสภาพการจราจร) 
เยน็  รับประทานอาหารค ่า และพกัผอ่นท่ีโรงแรมระดบั 4 ดาวของเมืองอคัรา  Hotel Howard Park 

Plaza Agra FATEHABAD ROAD, AGRA , Uttar Pradesh PIN: 282001,   Ph: 

0562 404 8600  พกัผอ่นตามอธัยาศยั 

 

วนัที่สอง  (อคัรา– เดล)ี 
เชา้  บริการอาหารเชา้ ณ  โรงแรม 
                           ท่ีเมืองอคัรา       น าท่าน  ชมทชัมาฮาล ( Taj Mahal ) เป็น 1 ใน 7 ส่ิงมหศัจรรยข์องโลก ซ่ึงเป็นอนุสรณ์แห่ง

ความรักอนัยิ่งใหญ่และ ความรักอนับริสุทธ์ิ ของพระเจา้ชาห์ จาฮาล ทีมีให้กบั พระนาง มุมทชั มาฮาล ซ่ึง
เป็นราชินีท่ีพระองค์ทรงรักยิ่ง และน่าบูชาเกินกว่าท่ีจะเป็นเพียงส่ิงก่อสร้างด้วยมือมนุษย ์ทชัมาฮาลตั้ง
ตระหง่าน  อยูบ่นโคง้คุง้แม่น ้าจามูนา  ภายใน มีการประดบัตกแต่ง กลางสวนแต่งแบบมุฆลั ดา้นในอนุสรณ์ 
ทชัมาฮาล มีความกวา้ง 130 ฟุต ยาว 130 ฟุต ตรงกลางสร้างเป็นรูปโดมสูง 200 ฟุต เป็นสุสานของพระนาง 
มุมตสัมาฮาล  อดีตพระนางทรงอยู่เคียงขา้ง พระเจา้ชาร์จะฮานทั้งในสนามรบและการบริหารงานแผ่นดิน  
พระนางมีโอรสและ ธิดาให้ชาร์จาฮาน 13 พระองค์  ในปี 1631 พระนางทรงส้ินพระชนม์ระหว่างมีพระ
ประสูติกาล  ชมเคร่ืองประดบั อญัมณีอนัมีค่านานาชนิดท่ีประดิษฐ์ไวใ้นหินอ่อน ภายในทชัมาฮาล โดย
ช่างฝีมือชั้นเอกของโลกยากท่ีจะหาใครเปรียบ คือ อสัตาด ไอสา (Ustad Isa) ภายหลงัไดถู้กประหารชีวิต เพื่อ
มิใหส้ามารถไปสร้าง วหิารหรืออนุสรณ์แห่งความรักอ่ืนใดอนัสวยกวา่  อนุสรณ์แห่งความรัก ของทชัมาฮาล
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ไดอี้ก  เช่ือวา่ใช้เวลาสร้างอนุสรณ์สถานแห่งน้ีถึง 22 ปี  ใช้ช่างฝีมือมากกว่า 20,000 คน ท างานวนัละ 24 
ชัว่โมง 

มุมยอดฮิต ..!!    อยา่ลืม .. ถ่ายรูป กบัเกา้อ้ีดารา Lady Dia Chair , เก็บภาพ สะทอ้นเงา ของอนุสรณ์ แห่งความรัก ณ ทชัมาฮาล 
กลบัมาเป็นท่ีระลึก         

  รับประทานอาหารกลางวนัท่ีภตัตาคาร 
ช่วงบ่าย        น าท่านชมพระราชวงัอคัราฟอร์ด (ห้องคุมขงัแปดเหล่ียม) เป็นพระราชวงัท่ีสวยงาม ตั้งอยูบ่นฝ่ังแม่น ้ ายุมนา 

ใจกลางเมือง  มีบริเวณกวา้งใหญ่ ใชเ้วลาในการก่อสร้างถึง 3 รัชสมยั พระเจา้ชาร์จาฮาลกษตัริยอ์งคท่ี์5 ของ
ราชวงศ์โมกุลเป็นผูส้ร้างต่อจนเสร็จ  ภายในอคัราฟอร์ดมีห้องสวยงาม ท่ีสร้างด้วยหินอ่อนแกะสลกัฝัง
โดยรอบ โดยเฉพาะหอ้งมุขแปดเหล่ียมซ่ึงเป็นหอ้งท่ีมีความ ส าคญัท่ีสุดภายในพระราชวงัแห่งน้ี ภายในห้อง
น้ีท่านจะพบกบัสถานท่ี ท่ีกษตัริยช์าร์จาฮาลถูกลูกชายจบัมาขงัจนส้ินพระชนม ์จึงด าริท่ีจะสร้างสุสานของ
พระองคข้ึ์นอีกแห่งใหเ้หมือนทชัมาฮาลแต่ใหใ้ชหิ้นอ่อนสีด า  ทวา่พระประสงคน้ี์ก็เป็นแค่ความฝัน ก่อนถูก
ออรังเซบชิงบลัลงัก์  และกกัขงัพระองคไ์วใ้นป้อมอคัระ พระศพของพระองคถู์กน ามาวางเคียงพระศพของ
พระมเหสี ผูเ้ป็นท่ีรักในทชัมาฮาล 

       หลงัจากนั้นน าท่านเดินทางกลบัเมืองเดลี (เส้นทางเดียวกบัขาไป ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 4-5 ชัว่โมง) 
 เยน็      รับประทานอาหารค ่า  และพกัผอ่นท่ีโรงแรมในเมืองเดลี ณ  Hotel ITC Welcom Dwarka 

                          และพกัผอ่นตามอธัยาศยั  
 

วนัที่สาม  (เดล-ีแคชเมียร์) 
 
เชา้  บริการอาหารเชา้ ณ  โรงแรม 

08.00 น.  น าท่านเดินทางไปสนามบินภายในประเทศ เพ่ือเดินทางสู่แคชเมียร์  
10.50 น.  เหิรฟ้าสู่ เมืองศรีนาคา (Srinagar) เมืองหลวงของแควน้จามมู (Jammu) และ แคชเมียร์ (Kashmir) โดยสาย

การบิน Jet Airways  เท่ียวบินท่ี 9W 603  (ใชเ้วลาบินประมาณ 1 ชัว่โมง) (มีบริการอาหารบนเคร่ือง) 
12.15 น.  เดินทางถึงสนามบินศรีนาคา (Srinagar) ผา่นพิธีการตรวจคนเขา้เมืองและพร้อมรับสมัภาระแลว้  
  จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ตวัเมืองศรีนาคา 
13.00 น.  บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารทอ้งถ่ิน (อาหารจีน) 

เมืองศรีนาคา ซ่ึงเป็นเมืองหลวงของแคชเมียร์ ประกอบดว้ยทะเลสาบขนาดใหญ่ คือ ทะเลสาบดาล และ
ทะเลสาบนากิ้น ดา้นหลงัมีเทือกเขาโอบลอ้มโดยรอบ ในสมยัที่ถูกปกครองโดยราชวงศ์โมกุล มีการ
จดัท าผงัเมืองข้ึนมาใหม่ จึงท าให้แคชเมียร์เป็นเมืองที่สวยงามและ ต่อมาองักฤษไดเ้ขา้มา มีอิทธิพลใน
การปกครองของอินเดีย และชาวองักฤษไดเ้ขา้มาตั้งถ่ินฐานหลกัแหล่ง ในอินเดียหลายเมืองดว้ยกนั อาทิ 
กรุงเดลลี, กลักตัตา และแคชเมียร์เป็นตน้ แต่กฎหมายอินเดียไม่อนุญาตให้ ชาวองักฤษมีกรรมสิทธ์ใน
ท่ีดิน ดงันั้น ชาวองักฤษในแคชเมียร์ จึงเปลียนวิธีการสร้างที่อยู่อาศยั เป็นแบบบา้นเรือแทน จึงเป็นที่มา
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ของ บา้นในเรือ ซ่ึงเราเรียกกนัว่า House Boat นัน่เอง ปัจจุบนัชาว ศรีนาคานบัถือศาสนาอิสลาม เกือบ
ร้อยละ 98 % 

   น าท่านเขา้พกัผ่อนท่ี Boat House แบบหรูหราสไตล์องักฤษและส่วนตวั   
บ่ายแก่ น าท่านเดินทางไป สวนโมกุล (Mughal Gardens) สวนสวรรค์แห่ง

ดอกไม ้ช่วงเดือนมีนาคมถึงเมษายน ดอกไมเ้มืองหนาวออกดอกชูช่อ
อยา่งสวยงาม สวนโมกุล ไดแ้บ่งออกเป็นส่วนๆ 3 ส่วน ซ่ึงภายในสวน
มีการประดบัตกแต่งในแบบสไตล์สวนเปอร์เซีย ซ่ึงประกอบไปด้วย 
สระน ้ า ล าธารและแปลงไมด้อกชมสวนชาลิมาร์ (Shalimar Garden) 
เป็นสวนดอกไมท่ี้สร้างข้ึนสมยัราชวงศ์โมกุล ก่อสร้างโดยจกัรพรรดิ 
JEHANGIR เพื่อภรรยา Nur Jehan และเมืองศรีนาคา แคชเมียร์ เป็นท่ีมี
ช่ือเสียงในการจัดสวนตามแบบสมัยของราชวงศ์โมกุล เน่ืองจาก
ภูมิอากาศเย็นเหมาะสมในการเจริญเติบโตของต้นไม้ ดอกไม้เมือง
หนาว จึงกลายเป็นท่ีประทบัพกัผ่อนของกษตัริยร์าชวงศโ์มกุลในอดีต ชมตน้เมเปิลอายุกวา่ 400 ปี ตน้ปอ
ปลาร์ ดอกทิวลิป และดอกไมน้านาชนิดตามฤดูกาล ชมสวนนิชาท (Nishat) เป็นสวนท่ีใหญ่ท่ีสุด มีตน้เมเปิล
อายุกว่า 400 ปี ตน้ปอปลาร์ ตน้ทิวลิป และดอกไมน้านาชนิดตามฤดูกาล ตั้งอยู่ริมทะเลสาบดาล มีภูเขา 
Zabarwan ซ่ึงตั้งเป็นฉากหลงั 

ทุ่งทิวลิป  น าท่านชมสวนทิวลิป (Tulip Garden) 
ทุ่ ง ทิว ลิปแห่งแคช เ มีย ร์  ณ  เ ดือน
เมษายนเดือนท่ียงัมีหิมะปกคลุมอยู่ใน
หลายพื้นท่ี และมีดอกทิวลิปสารพดัสี
ส า ร พั ด พั น ธ์ุ บ า น ชู ช่ อ ร อ ใ ห้
นักท่องเท่ียวเข้ามาชม ดอกทิวลิปจะ
เร่ิมบานตั้งแต่ปลายเดือนมีนาคม และบานจนถึงประมาณกลางเดือนเมษายน ของทุกๆปี เป็นผลงานช้ินยอด
ของเมืองศรีนาคาท่ีรังสรรค์ ไดเ้วลาสมควรเดินทางกลบั ระหวา่งทางกลบัศรีนาคา น าท่านชม โรงงานท า
พรมเปอร์เซียสมควรแก่เวลาน าท่านเขา้สู่ท่ีพกั ณ โรงแรมลอยน ้ าช่ืนชมทศันียภาพของเทือกเขาท่ีลอ้มรอบ
ทะเลสาบ เมืองศรีนาคา  

ค ่า    บริการอาหารเยน็ ณ โรงแรมบา้นเรือ...บา้นเรือในทะเลสาบ ในเมืองศรีนาคา บา้นเรือน้ีถือก าเนิดจากสมยัท่ี
เจา้ผูค้รองแควน้แคชเมียร์ยงัครองอ านาจกบั องักฤษท่ีเขา้มาปกครองอินเดีย และไม่อนุญาตให้องักฤษมี
กรรมสิทธ์ิในท่ีดิน คนองักฤษจึงหาทางออกดว้ยการสร้างบา้นเรือลอยล าอยูใ่นทะเลสาบแทน 
ท่ีพกัโรงแรมเรือ DELUXE HOUSE BOAT อิสระพกัผอ่นตามอธัยาศยั 
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วนัที่ส่ี  (แคชเมียร์-ศรีนาคา-หุบเขากลุมาร์ค) 
07.00 น.  บริการอาหารเชา้ ณ โรงแรมเรือ  
08.00 น. อ อ ก เ ดิ น ท า ง โ ด ย ร ถ จ๊ิ บ สู่  กุ ล ม า ร์ ค 

(Gulmarg) (คนัละ 4-5 ท่าน) ใชเ้วลา
เดินทางประมาณ 2.30 -3 ชัว่โมง กุลมาร์ค 
เป็นภูเขาท่ีสวยงามท่ีสุดแห่งหน่ึงใน แคช
เมียร์ (Kashmir) เดิมเรียกเการิมาร์ค ตั้ง
โดยสุลต่าน ยูซุปชาร์ ในศตวรรษท่ี 16 
เน่ืองจากท่ีน่ีเป็นทุ่งหญา้ท่ีเต็มไปด้วยดอกไมป่้าตามฤดูกาล และในปัจจุบนัยงัเป็นสถานท่ีตั้งของสนาม
กอลฟ์ 18 หลุมท่ีสูงท่ีสุดในโลก (3,000 เมตรจากระดบัน ้าทะเล) และมีสถานท่ีเล่นสกีในฤดูหนาวดว้ย ตลอด
เส้นทางสู่กุลมาร์คจะผา่นทุ่งนาขา้ว หมู่บา้น ชาวพื้นเมือง ฝูงแกะตามภูเขา และเทือกเขาหิมะสลบัซบัซ้อน
สวยงาม ชาวแคชเมียร์กล่าวขานว่าทุ่งหญา้แห่งดอกไม ้เป็นเส้นทางที่มุ่งสู่ชายแดนปากีสถาน กุลมาร์ค
เป็นแหล่งท่องเท่ียวในฤดูหนาว มีระดบัความสูง 2,730 เมตร จากระดบัน ้าทะเล ในช่วงฤดูร้อนท่ีน่ีจะเป็น
ท่ีตั้งของสนามกอล์ฟท่ีสูงท่ีสุดในโลก โดยรอบท่านจะไดพ้บเห็นกระท่อมรูปทรงแบบในเทพนิยาย และ
มีป่าสนเป็นฉากหลงั ท่ีน่ียงัสถานเป็นท่ีถ่ายท าภาพยนตร์อีกดว้ย…… 

เท่ียง บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารทอ้งถ่ิน 
13.00 น  น าท่านข้ึนเคเบิลคาร์เฟส 1 (กระเชา้ลอยฟ้าหรือกอนโดลา) ไปจนถึง ยอดเขากุลมาร์ค “Gulmarg Hill”  

ระหว่างทางข้ึนสู่ยอดเขากุลมาร์ค ท่านจะพบเห็นหมู่บา้นยิปซี ซ่ึงจะอพยพไปอยู่ที่เมืองจมัมูในช่วงฤดู
หนาว และจะกลบัมาอยู่อาศยัในช่วงฤดูร้อน เมื่อถึงบนยอดเขากุลมาร์ค ให้ท่านถ่ายรูปกบัทิวทศัน์ภูเขา
ซ่ึงเป็นส่วนหน่ึงของเทือกเขาหิมาลยัที่ปกคลุมดว้ยหิมะสวยงามในทุกทิศทาง ถา้หากฟ้าเป็นใจไม่มี
หมอกจดัท่านไดถ้่ายรูปกบัทิวทศัน์ภูเขา รวมถึงยอดเขา K2 ที่สูงเป็นอนัดบัสองรองจากยอดเขาเอเวอร์
เรส จากนั้นอิสระให้ท่านถ่ายรูปทิวทศัน์ของภูเขาซ่ึงเป็นส่วนหน่ึงของเทือกเขาหิมาลยั และ กุลมาร์คมี
ช่ีอเสียงในฐานเป็นสถานที่ที่เล่นสกีซ่ึงมีเพียงไม่ก่ีแห่งในอินเดีย นกัท่องเที่ยวจึงนิยมมาเที่ยวกนัในช่วง
ฤดูหนาว…สนุกสนานกบักิจกรรมนัง่เล่ือนหิมะหรือสกีไดร้ะหวา่งฤดูใบไมผ้ลิ มี.ค.-เม.ย. (ค่าเล่ีอน,ค่าสกีค่า
ข่ีมา้,ไม่รวมในราคาทวัร์ค่ะ) โปรแกรมแนะน า  กิจกรรมเล่นลากเล่ือนหิมะ(มีคนลาก) สู่เนินหิมะดา้นบน
จากนั้นปล่อยใหล่ื้นไหลลงมา(ค่านัง่เล่ือน350-400 รูปี ณ ลานกุลมาร์ค) ตามอธัยาศยั จนถึงเวลานดัหมายน า
ท่านเดินทางกลบัสู่เมืองศรีนาคาตามเส้นทางเดิม 
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ระหวา่งทาง  น าท่านชมจามามสัยดิ “Jama Masjid” ซ่ึงสร้างเป็นคร้ังแรกสมยัสุลต่านสิคานเดอร์ และบูรณะต่อมาอีกหลาย
สมยั เป็นมสัยิดท่ีสร้างด้วยรูปแบบของสถาปัตยกรรมแบบจีนและ
เนปาล ดว้ยหลงัคาทรงส่ีเหล่ียม ภายในมีเสาท่ีตดัจากตน้ซีดาลทั้งตน้
กวา่ 300 ตน้ ไดเ้วลาสมควรก่อนกลบัท่ีพกั  

เยน็ บริการอาหารเยน็ ณ โรงแรมเรือ อีกหน่ึงคืน 
อิสระหลังอาหาร สนุกสนานกบัการช้อปป้ิงส้ินคา้เพื้อนเมือง ท่ีจะมีพ่อคา้ชาวแคช
เมียร์พายเรือมาขายให้ถึงท่ีเลย อาทิ ผา้พาศมิน่า,เปเปอร์มาเช่,สร้อยคอ,ก าไร,และเคร่ืองเงินต่างๆ มากมาย ...ให้ทุกท่านใช้
ความสามารถพิเศษใหเ้ตม็ท่ีกนัเลยค่ะ 

 

วันที่ห้า (แคชเมียร์-ศรีนาคา-หุบเขากุลมาร์ค) 
06.30 น.   บริการอาหารเชา้ ณ โรงแรมเรือ 
07.30 น. น าท่านล่องเรือสิคารา(เรือพายแบบแคช

เมียร์) ชมความงดงามทะเลสาบ ให้ท่าน
ได้ช่ืนชมทศันียภาพของเทือกเขาหิมะท่ี
ล้อมรอบ ชมวิถีชีวิตชาวบ้านริมน ้ า (ใช้
เวลาในการล่องเรือประมาณ 1 ชม.) รอบทะเลสาบ นกนานาชนิด พืชดอกไม้น ้ า ทะเลสาบใสสวยงาม 
สนุกสนานกลางทะเลสาบเลือกซ้ือสินคา้พื้นเมืองของชาวแคชเมียร์ท่ีน าของมาขายให้ท่านไดเ้ลือกซ้ือใน
ราคาตามความสามารถไดเ้วลาสมควรพายเรือกลบัท่ีพกั  

จากนั้น น าท่านเดินทางสู่สนามบินภายในประเทศเพ่ือเดินทางกลบัสู่เมืองเดลี 
                            (New Delhi)  

12.55 น. เหิรฟ้าสู่เมืองเดลลี (New Delhi) โดยสายการบิน JET AIRWAYS 

เท่ียวบินท่ี 9W-604  

14.20 น. ถึง เมืองเดลลี (New Delhi) รับสมัภาระ    

                         หลงัจากนนัน าท่านกลบัเมืองหลวงเดลลี ซ่ึงเป็นเมืองเดิมตั้งแต่โบราณ เป็นนคร หลวงของวีระบุรุษสงคราม
ภารตะ และ กลายเป็นนิวเดลลี นครหลวงใหม่ท่ีสวยงามในปัจจุบันเมืองเดลลีใหม่  มีความใหม่ตาม
วฒันธรรมองักฤษ เมืองหลวงของประเทศอินเดีย ชมศิลปะการก่อสร้างเมืองท่ีองักฤษ ไดส้ร้างและมีการวาง 
ผงัเมืองท่ีทนัสมยั และสวยงามตามวฒันธรรมขององักฤษและติดอบัดบัหน่ึงในโลก   และเป็นศูนยก์ลางการ
ปกครองของอาณาจกัรอินเดียโบราณ 7 อาณาจกัร ต่อมาในปี 1857 ประเทศองักฤษไดเ้ขา้มามีบทบาทในการ
ปกครองประเทศอินเดียและไดย้า้ยเมืองหลวงไปอยูท่ี่โกลกตัตา และไดย้า้ยกลบัมาเป็นเมืองหลวงอีกคร้ังใน
ปี 1911 หลงัจากประเทศอินเดียไดรั้บเอกราชจากประเทศองักฤษในปี 1947 ก็ไดมี้การสร้างสถานท่ีท าการ
ราชการโดยสร้างเมืองใหม่ช่ือว่า “นิวเดลลี” และประตูเมืองแห่งชยัชนะ หรือ INDIA GATE ประตูน้ีมี
ลกัษณะเหมือนประตูชยัปารีสสร้างข้ึนเพื่อเป็นอนุสรณ์ระลึกถึงทหารท่ีเสียชีวิตในสงครามโลกคร้ังท่ี 1 และ
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มีการสลกัช่ือทหารท่ีสละชีพเพื่อชาติในสงครามโลกคร้ังท่ี 1ด้วย โดยมีไฟจุดเป็นการไวอ้าลยัตลอด 24 
ชัว่โมง ตั้งแต่ พ.ศ.2474 (ค.ศ. 1931) จวบจนปัจจุบนั มีช่ือจารึกไวท่ี้แผน่หิน 85,500 ช่ือ มีป้ายบอกวา่ อมร
ชีวนั หมายถึงชีวติท่ีไม่ตาย 

 จากนั้นผา่นชมรัฐสภาราชปาติ บาวาล ซ่ึงเป็นวงแหวนสถานท่ีราชการต่างๆ มีตึกรัฐสภาอนัยิ่งใหญ่และเป็น
ท่ีท าการของรัฐบาล ผ่านชมย่านธุรกิจการคา้และย่านท่ีอยู่อาศยัของเศรษฐีอินเดียบนถนนสายส าคญัท่ีสุด
ของอินเดีย  

 น าท่านชอ้ปป้ิง ณ ตลาดจนัปาทให้ท่านเลือกซ้ือสินคา้ยอดนิยมส าหรับนกัท่องเท่ียว ทั้งงานหตัถกรรม และ
งานฝีมือพื้นเมืองต่างๆ มากมาย เช่น ผา้ไหมอินเดีย, เคร่ืองประดบัอญัมณี, ไมจ้นัทน์หอมแกะสลกั, ของ
ตกแต่งประดบับา้น ฯลฯ   

ค ่า บริการอาหารบริการอาหารค ่า ณ ภตัตาคารจีน / หรืออาหารไทย 
          ท่ีพกั HOTEL COUNTRY INN & SUITES (หรือเทียบเท่า) พกัผอ่นตามอธัยาศยั 
 

วนัที่หก (แคชเมียร์-ศรีนาคา-หุบเขากลุมาร์ค) 
เชา้                     บริการอาหารเชา้ ณ โรงแรม  (บุฟเฟนานาชาติ)     
                 อิสระกบัการพกัผอ่น    ก่อน final pack และ  check out ออกจากโรงแรม 

11:00 น.       น าท่านเดินทางสู่ท่าอากาศยานนานาชาติอินทิรา คานธี   เพื่อ check in  

14.00 น.       ออกเดินทางสู่กรุงเทพ ฯ โดยสายการบิน Jet Airways  เท่ียวบินท่ี 9W-066 (บริการอาหารกลางวนับนเคร่ือง) 
19.45 น.          ถึงท่าอากาศสุวรรณภูมิโดยสวสัดิภาพ 

 
********************* 

ราคา @ 41,500 บาท ต่อท่าน** 

อตัรานีร้วม  
 ตัว๋เคร่ืองบินไป – กลบั ตามรายการท่ีระบุไว ้ 
 ภาษีสนามบินท่าอากาศยานสุวรรณภูมิและปลายทางต่างประเทศ  
 ค่าท่ีพกัตามโรงแรมท่ีระบุในรายการ  
 ค่าอาหาร ม้ือตามท่ีระบุในรายการ  
 ค่ารถโคช้ปรับอากาศน าเท่ียวตามท่ีระบุ  
 ค่าเขา้ชมสถานท่ีต่างๆ ตามรายการ 
 หวัหนา้ทวัร์ อ านวยความสะดวกตลอดการเดินทาง 
 ค่าธรรมเนียมวซ่ีา ระยะสั้นตามระยะเวลาของทวัร์ 
 ประกนัภยัการเดินทาง 500,000 บาท (บาดเจบ็เขา้รับการรักษา) / 1,000,000 บาท (ในกรณีเสียชีวติ) 

 



 

Star Voyage Co.,Ltd. ใบอนุญาตเลขที ่11/07795 

93/12 ซอยลาดพร้าว 23 แขวงลาดยาว เขตจตุจกัร กรุงเทพมหานคร 
โทร : (66) 819 256 603 , (66) 816 203 647, (66) 804 468 926 โทรสาร : (66) 29 367 766 
Web: www.starvoyage.co.th 
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อตัรานีไ้ม่รวม   

 ค่าภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3 % และภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % กรณีออกใบก ากบัภาษี 
 ค่าธรรมเนียมหนงัสือเดินทาง  
 ค่าใชจ่้ายส่วนตวั เช่น อาหารและเคร่ืองด่ืมท่ีสั่งพิเศษ / ค่าซกัรีด / ค่าโทรศพัท ์เป็นตน้ 
 ค่าบริการยกกระเป๋าในโรงแรม   
 ค่าปรับน า้หนักกระเป๋าทีเ่กนิกว่าทีท่างสายการบินก าหนด  

 ค่าธรรมเนียมทปิ หวัหนา้ทวัร์ (ข้ึนอยูก่บัความพอใจในบริการ)  
 
เงื่อนไขการยกเลกิและการปรับเงินค่าบริการ 

 แจง้ล่วงหนา้ 2 สัปดาห์ก่อนการเดินทาง หกัค่าใชจ่้าย 70%  ของราคาทวัร์  
 แจง้ล่วงหนา้นอ้ยกวา่ 2 สัปดาห์ก่อนการเดินทาง ไม่สามารถคืนค่าทวัร์ให้ได้ 

 หากมีการออกตัว๋เคร่ืองบินหรือจองโรงแรมไปแลว้ ทางบริษทัฯ จะคิดค่าบริการตามจริง 
 หากทางบริษทัฯตอ้งออกตัว๋เคร่ืองบินก่อนไดรั้บวซ่ีา ทางบริษทัฯจะแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้และหากวซ่ีาของผูเ้ดินทาง

ไม่ผา่น ทางบริษทัฯจะท าการ REFUND กบัทางสายการบิน หรือ ข้ึนอยูก่บั CONDITION ของทางสายการบิน 
 
โปรดอ่านอย่างละเอยีด ! 

 บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทาง โดยท่ีจะแจง้ใหผู้เ้ดินทางทราบล่วงหนา้ก่อน อยา่งนอ้ย 20 วนั ก่อน
ออกเดินทาง และยนิดีจะจดัหาคณะอ่ืนหากท่านตอ้งการ 

 บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงรายการท่องเท่ียว กรณีท่ีเกิดเหตุจ าเป็นสุดวสิัย อาทิ การล่าชา้ของสาย การ
บิน, การนดัหยดุงาน, การประทว้ง, ภยัธรรมชาติ, การก่อจลาจล, อุบติัเหตุ, ปัญหาการจราจร ฯลฯ ทั้งน้ีจะค านึงถึง
ผลประโยชน์และจะรักษาผลประโยชน์และความปลอดภยัของท่านไวใ้หไ้ดม้ากท่ีสุด 

 บริษทัฯ จะไม่รับผดิชอบค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึน และจะไม่คืนเงินค่าทวัร์ท่ีท่านช าระมาแลว้ หากท่านถูกปฏิเสธวซ่ีา หรือ
การเขา้ออกเมือง อนัเน่ืองจากการกระท าท่ีส่อไปในทางผิดกฎหมาย หรือการหลบหนีเขา้เมือง ฯลฯ 

 ราคาอาจมีการปรับข้ึน หากสายการบินมีการปรับราคาน ้ามนัของสายการบิน โดยมีเอกสารยนืยนั 
 กรณีท่านท่ีจะออกตัว๋บินภายในประเทศเพื่อร่วมมาเดินทางกบักรุ๊ป กรุณาแจง้ฝ่ายขายเพื่อขอค ายนืยนัวา่ทวัร์นั้น

สามารถออกเดินทางไดแ้น่นอน มิฉะนั้นทางบริษทัจะไม่รับผดิชอบค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึน  
***เมื่อท่านจองทวัร์และช าระเงินมัดจ าแล้ว หมายถึงท่านยอมรับในข้อความและเงื่อนไขทีบ่ริษัทฯ แจ้งไว้แล้ว*** 

 

 


