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หริทวาร-ฤาษีเกศ-หุบเขาแห่ งดอกไม้ -มัสซูรี่-มธุรา ถิ่นกาเนิดพระกฤษณะ 13 วัน
หริทวาร ต้นสายธารคงคาอันศักดิ์สิทธิ์จากมวยพระเกศาของพระหริ หรื อ พระศิวะ
ฤาษีเกศ ดินแดนแห่ งฤาษี สถานที่ชุมนุมชาวฮินดูที่มานมัสการพระหริ ที่ใหญ่ที่สุดในโลกในเทศกาล
กุมภเมลาอันศักดิ์สิทธิ์
เทพปรายาก จุดกาเนิดแห่ งสายธารคงคาอันศักดิ์สิทธิ์ ซึ่ งเกิดจากการไหลรวมกันของแม่น้ าอลัคนันทะ
และแม่น้ าปกิราติ

หุบเขาแห่ งดอกไม้ ดินแดนแห่ งพระเจ้าของชาวซิ กข์ ณ ดินแดน เทือกเขาสู งขอบหลังคาโลกของรัฐ
อุตรประเทศแห่ งอินเดียเป็ นที่รวมของเหล่าดอกไม้นานาพันธุ์ ที่หายากที่สุดแห่ งหนึ่งของโลก หุบเขาดอกไม้
นี้ต้ งั อยูบ่ นพื้นที่ที่มีความสู งถึง 3,600 เมตร เหนือระดับน้ าทะเลมีพ้ืนที่ 20 ตารางกิโลเมตร เป็ นสถานที่ที่เกิด
จากการสรรค์สร้างที่มหัศจรรย์ของธรรมชาติ ณ เวลาช่วงหนึ่งของทุกปี (ก.ค.-ส.ค.) ดอกไม้ป่าจานวนล้าน ๆ
ดอก มากกว่า 300 สายพันธุ์ต่างแข่งกันผลิดอกบานสะพรั่งในช่วงฤดูร้อน ล้อมรอบด้วยเทือกเขาหิมะสู งเสี ยด
ฟ้าและธารน้ าแข็ง จนได้ชื่อว่าสวนแห่งพระเจ้า
มัสซู รี่ เมืองตากอากาศในฤดูร้อนและเมืองฮันนี่มูนของชาวอินเดีย เมืองที่ต้ งั อยูบ่ นสันเขาในเทือกเขา
หิมาลัยและป่ าหิมพานต์ที่ถูกกล่าวถึงในมหากาพย์รามายณะและรามเกียรติ์
มถุรา เมืองพระกฤษณะ ชมเทวาลัยที่เชื่อกันว่าเป็ นสถานที่เกิดขององค์พระกฤษณะ และเทวาลัยต่าง ๆ
ที่สร้างอย่างวิจิตรด้วยแรงศรัทธาที่มีต่อองค์พระกฤษณะ ชมพิพิธภัณฑ์แห่ งมธุ ราที่มีงานศิลปะสมัยคุ ปตะ
และคันธราษฎร์ ที่ใหญ่ที่สุดและมากที่สุดในเอเซีย
กำหนดกำรเดิ นทำง (6– 18 สิ งหำคม 2560)
วันที่หนึ่งของการเดินทาง
กรุ งเทพ-เดลี
16.00 น.
คณะพร้อมกันที่สนามบินสุ วรรณภูมิ แถว P ประตู 8 สายการบินเจทแอร์ เวย์
18.25 น.
เหินฟ้าสู่ เมืองเดลี ประเทศอินเดีย โดยสายการบินเจทแอร์ เวย์ เที่ยวบินที่ 9W063
21.30 น.
ถึงสนามบินนานาชาติอินทิรา คานธีลี นาท่านเข้าสู่ ที่พกั พักผ่อนตามอัธยาศัย
วันทีส่ องของการเดินทาง
เดลี-หริทวาร-ฤาษีเกศ
04.50 น.
เดินทางไปสถานีรถไฟ ของนิวเดลี
06.55 น.
ออกเดินทางโดยรถไฟสู่ เมือง Haridwar รับประทานอาหารเช้าบนรถไฟ (กล่อง)
11.22 น.
ถึงเมืองหริ ทวาร Haridwar เมืองที่เป็ นปากประตูสู่ดินแดนแห่ งพระศิวะที่ศกั ดิ์สิทธิ์ ของชาวฮินดูและซิ กข์
นาท่านรับประทานอาหารเที่ยงจากนั้นเดินทางสู่ เมืองฤาษีเกศ ประตูสู่เส้นทางจาริ กแสวงบุญของเหล่า
นักพรต ฤาษี และโยคี ณ เมืองภัทริ นาถ และของชาวซิ กซ์ที่ยอดเขาเหมคุณซาฮิบ เมืองฤาษีเกศ หรื อ เมือง
หลวงแห่งโยคี มีความเชื่อที่วา่ หากได้มาปฏิบตั ิธรรม (นัง่ สมาธิ ) ที่ริมแม่น้ าคงคาอันศักดิ์สิทธิ์ น้ ีจะทาให้
หลุดพ้นสู่ โมกษะ
บ่าย
เดินทางถึงเมืองฤาษีเกศ นาท่านเข้าที่พกั GANGA BEACH RESORT หรื อเทียบเท่า
จากนั้น
นาท่านชม จุฬาลักษมันและรามจุฬา ซึ่งเป็ นสถานที่ปลงอาบัติของพระรามที่ได้ฆ่าทศกัณฐ์ พร้อมด้วย
พระลักษมันน้องชาย และได้ขา้ มแม่น้ าคงคาตรงจุดนี้เข้าไปยังป่ าหิ มพานต์เพื่อบาเพ็ญเพียร ซึ่ งปั จจุบนั เป็ น

ที่ต้ งั ของสะพานแขวน เพื่อชม พิธีบูชาไฟ หรื อ คงคาอาระตี Ganges Aarti จนได้เวลาสมควรเดินทางกลับที่
พัก รับประทานอาหารเย็นและพักผ่อนตามอัธยาศัย
วันทีส่ ามของการเดินทาง
ฤาษีเกศ-เทพปรายาก-โญชิมาธ-เอาลี่
08.00 น.
หลังรับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม นาท่านเดินทางสู่ เมืองเทพปรายาก Dev Prayakระยะทางประมาณ 70
กม.นาท่านชมจุดกาเนิ ดของแม่น้ าคงคาศักดิ์ สิทธิ์ ของชาวฮินดู อยู่สูง 2,723 ฟุต หรื อ ประมาณ 830 เมตร
จากระดับน้ าทะเลปานกลาง ซึ่ งเกิดจากการบรรจบกันของแม่น้ าสองสายคือ แม่น้ าอลัคนันตะกับแม่น้ าปกิ
ราติ ซึ่ งท่านจะได้เห็นการไหลรวมของแม่น้ าสองสี และกลืนเป็ นสี เดียวกันในที่สุด ชมทัศนียภาพของ
บ้านเรื อนที่สร้างลดหลัน่ บนไหล่เขา
จากนั้น
เดินทางต่อไปยังเมืองโญชิมาธ
เที่ยง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารระหว่างทาง
เย็น
เดินทางถึงเมืองโญชิมาธ นาท่านชมโยติร์ มาธ Jyotir Math หรื ออารามของพระราชาคณะฮินดูศกั ดิ์สิทธิ์ 1
ใน 4 ที่ ก่อตั้งโดยท่าน Adi Shankaracharya (อีกสามแห่งได้แก่ Sringeri, Puri และ Dwarka) จากนั้นให้
ท่านอิสระกับการชมชิวติ ความเป็ นอยูข่ องชาวโญชิมาธ จนได้เวลาอันสมควรนาท่านเดินทางสู่ เมืองเอาลี่
ค่า
เข้าสู่ ที่พกั รับประทานอาหารค่า และพักผ่อนตามอัธยาศัย
**คืนนี้แพคกระเป๋ าใบสาหรับ 2 คืนบนเขา (ต้องขนกระเป๋ าใส่ มา้ สาหรับขนสัมภาระ จึงควรเป็ นใบเล็ก)
วันทีส่ ี่ ของการเดินทาง เอาลี่ (22 Km, 1.5 ชม.) – โควินด์ ฆาต (14 Km, 4-5ชม.) -แกงกาเรีย
05.00 น.
นาท่านขึ้นสู่ ยอดเขาชมความงดงามของอรุ ณรุ่ งเหนื อเหล่าภูเขาอนันดา เทวี, ดูนะคีรี, นิ ลกัณฐ์, ฮาธิ ปาร์วตั ,
เบธาโตลี่ และภูเขาอื่น ๆ ท่ามกลางทะเลหมอกที่ลอยระเรี่ ยต่ากว่าเท้าของเรา ทาให้เสมือนเรายืนอยูบ่ น
สวรรค์ และชมดอกไม้ป่าที่สวยงามในทุ่งหญ้ากว้างบนยอดเขา ได้เวลาอันสมควร นัง่ กระเช้าลงสู่ ที่พกั
08.00
บประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พกั
จากนั้น
นาท่านเดินทางสู่ เมืองโควิน ฆาต
11.00 น.
ถึง โควิน ฆาต รับประทานอาหารเที่ยง เริ่ มออกเดินทางระยะทาง 14 Km สู่ แกงกาเรี ย Ghangaria ฐานที่ต้ งั
แคมป์ สาหรับจุดเดินทางสู่ หุบเขาดอกไม้ โดยนัง่ ม้า จากสะพานแขวนข้ามแม่น้ าอลัคนันดา แล้วลัดเลาะขึ้น
เขาอันคดเคี้ยว ชมวิวป่ าสนที่ปกคลุมด้วยทะเลหมอกที่ลอยต่าใต้ยอดเขา เสมือนได้เห็นสวรรค์อยูต่ รงหน้า
เป็ นภาพที่สวยสุ ดใจและมีเสี ยงของโตรกธารและสายน้ าใสไหลเย็น เป็ นเพื่อนร่ วมทางจนถึงแคมป์
เย็น
พักแคมป์ ที่ GHANGARIA รับประทานอาหารเย็น พักผ่อน
วันทีห่ ้ าของการเดินทาง
แกงกาเรีย (5 Km, 2-3 ชม.) –หุบเขาดอกไม้ ( X3858 เมตร)
เช้า
รับประทานอาหารเช้า เดินทางสู่ ทุ่งดอกไม้โดยนัง่ เกี้ยว 4 คนแบก ระยะทาง 5 กม.(จาก GHANGARIA ชม
ทุ่งดอกไม้ที่ดารดาษไปด้วยดอกไม้ป่าที่หายากหลากชนิดต่างสายพันธุ์ในเทือกเขาหิ มาลัย อาหารเที่ยงแบบ

ปิ กนิก และให้เวลาเพลินเดินชมในทุ่งดอกไม้ที่มีเนื้ อที่ถึง 20 ตร.กม. มีดอกไม้ที่หายากมากมาย และชม
ยอดเขาหิ มะที่ลอ้ มรอบยอด เช่น NILGIRI PONBAT (6474M) มีลาธาร PUOHPAWAT และลาธารเล็ก ๆ
ไหลผ่านทุ่งดอกไม้รวมทั้งมีน้ าตกที่น่ารักมากจนได้เวลาสมควร
เย็น
เดินทางกลับแคมป์ พัก รับประทานอาหารเย็น พักผ่อน
วันทีห่ กของการเดินทาง แกงกาเรีย (14 Km, 4-5ชม.) –โควินด์ ฆาต (25 Km, 1-1.5 ชม.)-ภัทรินาถ
เช้า
หลังรับประทานอาหารเช้า แพคของเริ่ มออกเดินทางระยะทาง 14 Km กลับสู่ เมืองโควินด์ ฆาต
เที่ยง
ถึงเมืองโควินด์ ฆาต รับประทานอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคารท้องถิ่น
จากนั้น
เดินทางต่อไปยังเมืองภัทริ นาถ Badrinath
ถึง
เมืองภัทริ นาถ เมืองศักดิ์สิทธิ์ ที่เป็ นที่สถิตย์ของเทพเจ้าหนึ่งในสี่ ทิศของอินเดีย (ได้แก่ ภัทริ นาถ ทิศเหนื อ,
ปูริ ทิศตะวันออก, ราเมศวราม ทิศใต้ และทวารกา ทิศตะวันตก) ซึ่ งได้รับ การกาหนดในศตวรรษที่ 8 โดย
ท่านอติ สังฆราจารย์ Adi Shankaracharya ซึ่ งเป็ นปรัชญาเมธี คนสาคัญของฮินดู ) เมืองนี้ อยูใ่ นเขาการ์ วลั สู ง
11,204 ฟุต หรื อ 3,415 เมตรจากระดับน้ าทะเลปานกลาง ท่ามกลางเทือกเขานาร์ Narและนารายณะ
Narayanaโดยมียอดเขานิลกัณฐ์ Neelkantha Peak ที่สูง 6,560 เมตรจากระดับน้ าทะเลเป็ นฉากหลังที่
สวยงาม โดยเฉพาะอย่างยิง่ ภาพของยอดเขาที่ตอ้ งแสงแดดในยามเช้า นาท่านชมวัดภัทริ นาถ ซึ่งเป็ น
สถานที่ศกั ดิ์สิทธิ์ ของเมือง ตานานว่าท่านสังฆราจารย์ Shankaracharya ได้พบองค์ภทั ริ นารายันซึ่ งเป็ นเทวรู
ปหินสี ดาในแม่น้ าอลัคนันดา ซึ่งเทวรู ปได้ถูกนาไปตั้งบูชาในถ้ าที่อยูใ่ กล้กบั บ่อน้ าพุร้อนเทพคุณ ใน
ศตวรรษที่ 16 และกษัตริ ยแ์ ห่งนครการ์ วาล ได้ยา้ ยองค์มูรติน้ ี ไปยังวัดจนถึงปั จจุบนั นี้
วัดภัทริ นาถนี้ ได้รับการซ่ อมแซมใหญ่หลายครั้งเนื่ องจากความเก่าแก่ของโครงสร้างอาคารและบ่อยครั้งถูก
ก้อนน้ าแข็งจากยอดเขากลิ้งลงมาทับทาลาย ต่อมาวัดได้รับการต่อเติมและขยายออกตามคาสั่งของกษัตริ ย ์
แห่ งนครการ์ วาลในศตวรรษที่ 17 และต่อมาเกิดแผ่นดินไหวครั้งใหญ่ในเทือกเขาหิ มาลัย ทาให้วดั พังทลาย
ไปด้วย ซึ่ งกษัตริ ยแ์ ห่งชัยปุระได้ออกโรงบูรณปฏิสังขรณ์จนแล้วเสร็ จในที่สุด
ตัวอาคารของวัดสู งประมาณ 50 ฟุตหรื อ 15 เมตร โดยมีหลังคาเล็ก ๆ ปิ ดด้วยทองคาคลุมอยูบ่ นยอดสุ ดของ
อาคาร ด้านหน้าอาคารสร้างจากหิ นเป็ นรู ปโค้ง ทางเข้าหลักสู่ วดั เป็ นบันไดกว้าง ซึ่ งการก่อสร้างตัวอาคาร
และภาพวาดด้านหน้าอาคารคล้ายวัดในพุทธศาสนา (วิหาร) ภายในวัด มีการสร้างเป็ นโถงขนาดใหญ่ ซึ่ งมี
เสาหิ นขนาดใหญ่ค้ าตัวอาคารอยู่ และบริ เวณภายในห้องพิธีกรรมหลัก ผนังและเสาหิ นมีการแกะสลักอย่าง
ปราณี ตงดงาม
จากนั้น
นาท่านเข้าสู่ ที่พกั รับประทานอาหารค่าและพักผ่อนตามอัธยาศัย
วันทีเ่ จ็ดของการเดินทาง ภัทรินนาถ (144 Km, 4-5ชม.) –รุ ทรปรายาก
เช้า
รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พกั

นาท่านเดิ นทางสู่ เมืองรุ ทรปรายาก เดิ นทางลัดเลาะชมธรรมชาติสองข้างทางตามไหล่เขาและเส้นทางที่มี
แม่น้ าอลัคนันดาเป็ นเพื่อนร่ วมทาง
เที่ยง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารระหว่างทาง
บ่าย
ถึงเมืองรุ ทรปรายาก ซึ่ งตั้งอยู่บนความสู ง 2,936 ฟุต หรื อ 895 เมตรเหนื อระดับน้ าทะเลปานกลาง นาท่าน
ชมจุดบรรจบกันหรื อจุดสังคัม Sangam ของแม่น้ าสองสายคือแม่น้ าอลัคนันดากับแม่น้ ามันดากินี
จากนั้น
นาท่านเดิ นทางสู่ เมืองศรี นาคา เป็ นชื่ อที่ได้รับการตั้งโดยท่าน ศรี ยันตรา ซึ่ งตั้งอยูบ่ นความสู ง 3,192 ฟุต
หรื อ 973 เมตรเหนือระดับน้ าทะเลปานกลาง ศรี นาคา เคยเป็ นอดีตเมืองหลวงอาณาจักรการห์วาลก่อนที่
อังกฤษจะเข้ายึดครอง เมืองเก่าของศรี นาคาได้ถูกน้ าจากเขื่อนที่ก้ นั ทะเลสาปโกห์น่าที่อยูท่ างทิศตะวันออก
พัดทาลายทุกสิ่ งภายในเมือง ซึ่ งรวมสิ่ งก่อสร้างเก่าแก่ของเมืองไปด้วย นาท่านแวะชมวัดกัมเลศวร มหาเทพ
Kamleshwar Mahadev temple ที่สร้างเพื่ออุทิศให้แก่องค์พระศิวะ ซึ่ งมีตานานเล่าว่าครั้งหนึ่ งพระวิษณุ ได้
เดินทางมาถึงบริ เวณนี้ และพบว่าสถานที่แห่งนี้ช่างสวยงามเหลือเกิน เหมาะแก่การบูชาองค์พระศิวะยิง่ นัก
จึงได้ตดั สิ นใจนาดอกบัว 1,000 ดอก มาถวายแด่องค์พระศิวะ ซึ่ งองค์พระศิวะทรงเห็นและได้ทดลองความ
ศรัทธาของพระวิษณุ ที่มีต่อพระองค์ดว้ ยการเอาดอกบัวที่ถวายนาไปซ่อน และเมื่อพระวิษณุ กลับมายัง
สถานที่น้ ีอีกครั้ง พบว่าดอกบัวที่นามาถวายได้หายไป 1 ดอก ซึ่งถือเป็ นการดูถูกองค์พระศิวะ พระวิษณุ
ครุ่ นคิดอยูน่ านในที่สุดก็นึกขึ้นมาได้ว่า ตนเองมีดวงตาที่สวยงามเหมือนดอกบัว จึงชักดาบขึ้นมาเพื่อ เอา
ดวงตาของตนเองถวายองค์พระศิวะแทนดอกบัวที่หายไป แต่พระวิษณุ ยงั ไม่ทนั ได้ควักดวงตา องค์พระ
ศิวะก็ได้ปรากฏกายขึ้นมาพร้อมด้วยใบหน้าอันยิม้ แย้มพร้อมด้วยดอกบัวในพระกร 1 ดอก ซึ่งเป็ นที่มาของ
ชื่อวัด กามาเลศวร Kamaleshwer ซึ่ งแปลว่าดอกบัวของพระอิศวร
ค่า
รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคารท้องถิ่น
จากนั้น
เข้าสู่ ที่พกั และพักผ่อนตามอัธยาศัย
วันทีแ่ ปดของการเดินทาง
ศรีนาคา-ฤาษีเกศ-เดห์ ลาดูน-มัสซู รี่
06.00 น.
รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรมที่พกั
จากนั้น
เดินทางสู่ เมืองฤาษีเกศ
เที่ยง
รับประทานอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร
จากนั้น
เดินทางต่อไปยังเมืองเดห์ราดูน ระยะทางประมาณ 46 กม.หรื อประมาณ 45 นาทีถึงเมืองเดห์ราดูน
Dehradun หรื อเรี ยกอีกอย่างว่า เดห์ระ ดูน Dehra Doon เดห์ราดูนเป็ นเมืองหลวงของรัฐอุตรั ลจัล ซึ่ งตั้งอยู่
ทางด้านทิศตะวันตกเฉี ยงเหนือของที่ราบสู งแกงกิส Gangistic plain หรื อที่ราบสู งคงคา นาท่านผ่านชม หอ
นาฬิกากันทการ์ Ghanta-ghar ซึ่ งเป็ นสัญลักษณ์ของเมือง และท่านสามารถเห็นความน่ารักของเหล่า
นักเรี ยนตัวเล็กที่แต่งกายในชุ ดผูกเนกไทล์และเสื้ อผ้าลายสก๊อต เนื่องจากที่นี่มาโรงเรี ยนประถมและมัธยม
จากนั้น

มากมาย นาท่านเข้าชมสถาบันวิจยั ป่ าไม้ Forest Research Institute ซึ่งออกแบบก่อสร้างด้วยสถาปั ตยกรรม
ที่ผสมผสานระหว่างกรี ก-โรมันและโคโลเนียล (ยุคอาณานิคม) สถาบันแห่งนี้ เป็ นทั้งศูนย์วจิ ยั ห้องสมุด
แหล่งรวบรวมพันธุ์ไม้และสมุนไพรต่าง ๆ และพิพิธภัณฑ์ทางวิทยาศาสตร์ดา้ นวนศาสตร์ที่มีมากถึง 6 แห่ ง
ภายในสถาบันแห่งนี้ ซึ่ งมีที่น่าสนใจมากมายให้ท่านได้เลือกชม
จากนั้น
เดินทางต่อไปอีกประมาณ 34 กม.ยังเมืองมัสซู รี่ Mussoorie เมืองตากอากาศในฤดูร้อนของชาวอินเดียและ
เป็ นเมืองฮันนี่มูนบนสันเขาในเทือกเขาหิมาลัย ที่เขียวขจีดว้ ยป่ าสนต้นไม้ขนาดใหญ่และดอกไม้ป่านาน
พันธุ์ และทะเลหมอกลอยระเรี่ ยตามไหล่เขาตลอดทั้งวัน ทาให้เราเหมือนได้อยูบ่ นสวรรค์มิปานซึ่ งได้รับ
การกล่าวขานว่าเป็ นราชินีแห่งขุนเขา เมืองมัสซู รี่ต้ งั อยูบ่ นความสู ง 2,000 เมตร หรื อ 6,600 ฟุตเหนือ
ระดับน้ าทะเลปานกลาง คาว่ามัสซู รี่ เข้าใจว่ามาจากคาว่า Mansoor ซึ่ งเป็ นชื่ อต้นไม้พ้ืนเมืองทรงพุ่มเตี้ย ๆ
แล้วแผลงคาเป็ น มัสซู รี่ ในที่สุด ถึงเมืองมัสซู รี่ Mussoorie นาท่านเดิ นทางต่อไปยังน้ าตกเคมป์ ตี้ Kempty
Falls ซึ่ งน้ าตกที่สวยงามและมีชื่อเสี ยงที่สุดของเมืองมัสซู รี่
จากนั้น
เดินทางกลับสู่ เมืองมัสซู รี่ นาท่านชมสวนสาธารณะของเมือง Municipal Garden หรื ออีกในชื่อหนึ่งว่า
Company Bagh ตั้งอยูบ่ ริ เวณหุ บเขาแห่ งความสุ ข Happy Valley นาท่านชมและสัมผัสบรรยากาศอันสดชื่ น
น้ าตกที่สร้างขึ้นท่ามกลางหมู่มวลดอกไม้ ต้นไม้นานาพันธุ์ ภายในสวนสาธารณะแห่ งนี้ ได้รับการจัดแต่ง
สวนอย่างสวยงาม
จากนั้น
นาท่านเดินทางสู่ ยอดเขากัน ฮิลล์ Gun Hill ซึ่ งเป็ นจุดชมวิวที่มีชื่อเสี ยงที่สุดของเมืองนี้ ซึ่ งตั้งอยูบ่ นยอดเขา
ที่สูงเป็ นอันดับสองของเมืองมัสซูรี่
จากนั้น
นาท่านเดินทางเข้าสู่ ที่พกั โรงแรม Avalon Resort หรื อเทียบเท่า
รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคารภายในโรงแรม และพักผ่อนตามอัธยาศัย
วันทีเ่ ก้ าของการเดินทาง
มัสซู รี่ – ดาเนาตี
เช้า
หลังรับประทานอาหารเช้า นาท่านเดินออกจากโรงแรมที่พกั นาท่านเดินทางสู่ ยอดเขาเลา ติบบา Lal Tibba
ยอดเขาที่สูงที่สุดในเมืองมัสซู รี่ นาท่านชมทัศนี ยภาพยามเช้าของจุดสู งสุ ดของเมืองนี้ ได้เวลาอันสมควร
เดินทาง ต่อไปยังเขตดาเนาติ Dhanauti ระหว่างทางชมผ่านโรงเรี ยนประถมศึกษามากมาย หนึ่ งในนั้นคือ
โรงเรี ยนวูด๊ สต็อก Woodstock School ซึ่งเป็ นโรงเรี ยนกินนอนที่มีชื่อเสี ยงมากในเอเซียใต้ และโบสถ์
คริ สต์ศาสนามากมายถึง เขตดาเนาติมีหมู่บา้ นตั้งอยูบ่ นเส้นทางระหว่างเมืองมัสซู รี่-ชัมปา ที่สูง 2,286
เมตร เหนื อระดับน้ าทะเลปานกลางซึ่ งได้รับการกล่าวขานว่าเป็ นป่ าหิ มพานต์ เปรี ยบได้กบั ดินแดนในฝั น
ระหว่างที่ลดั เลาะตามไหล่เขาท่านจะได้ สัมผัสหมู่เมฆหมอกที่ลอยระเรี่ ยตลอดเส้นทางของภูเขา
การ์หวัล
เที่ยง
รับประทานอาหารแบบปิ กนิก

นาท่านเข้าสู่ Eco-Park ชมพื้นป่ าที่ได้รับการอนุรักษ์ระบบนิเวศวิทยาของป่ าสนอัลไพน์ที่เต็มไปด้วยต้นเด
โอดาร์, ต้นโรห์โดเดนดรอนและโอ๊คมากมาย และพืชพันธุ์และชีวติ สัตว์อื่น ๆ อีกหลากหลาย
จากนั้น
นาท่านเดินทางไปยังวัดสุ รคันธา เทวี Surkanda Devi Temple ซึ่ งเป็ นวัดในศาสนาฮินดู ตั้งอยูบ่ นยอดเขาที่
รายล้อมด้วยป่ าสนและภาพของยอดเขาต่าง ๆ เช่น ยอดเขานันทาเทวี Nanda Devi Range บันดาร์ปันช์
Bandarpunch และสวาร์กโรหินี Swargarohini ที่ต้ งั เรี ยงรายเป็ นทิวแถว
เย็น
นาท่านเดินทางสู่ ที่พกั Apple Orchard resort หรื อเทียบเท่า
จากนั้น
รับประทานอาหารเย็นและพักผ่อนตามอัธยาศัย
วันทีส่ ิ บของการเดินทาง
ดาเนาตี-หริทวาร
เช้าตรู่
นาท่านเดินทางไปยังอาลู เกต Aaloo Khet ฟาร์ มมันฝรั่งที่ดาเนิ นการโดยราชการ ซึ่ งที่นี่เป็ นสถานที่ชมพระ
อาทิตย์ยามเช้ามีชื่อเสี ยงมากแห่งหนึ่ง
จากนั้น
เดินทางกลับสู่ โรงแรมที่พกั รับประทานอาหารเช้า
จากนั้น
เดินทางไปยังเมืองหริ ทวาร Haridwar ระหว่างทางแวะชมและเลื อกสิ นค้าประเภทเครื่ องสานพื้นเมืองชาว
หิ มาลัย เช่น ผ้าคลุมไหล่ ผ้าพันคอ ที่ทาจากด้ายธรรมชาติที่ได้จากขนแกะ ขนแพะ (พาชมีน่า) หรื อไหม
อีรา ซึ่ งล้วนเป็ นงานทอมือด้วยกี่ท้ งั สิ้ น
ถึง
เมืองหริ ทวาร นาท่านเข้าสู่ ที่พกั โรงแรม 3 ดาว หรื อเทียบเท่า
เที่ยง
นาท่านรับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
จากนั้น
นาท่านขึ้นเคเบิ้ล คาร์ ชมวัดจันดีเทวี Chandi Devizx Temple ซึ่งเป็ นวัดที่สร้างถวายแด่องค์เทพธิ ดาจันดี ที่
สถิตอยูบ่ นยอดเขานี ล ปาร์ วตั ซึ่ งห่ างออกไปทางคุง้ ทางทิศตะวันออกของแม่น้ าคงคา วัดนี้ สร้างขึ้นเมืองปี
ค.ศ.1929 โดยพระเจ้าสุ ชาติ ซิ งห์ กษัตริ ยแ์ ห่งแคชเมียร์ ตามตานานสุ รคันธา ปุรณะ Surkanda Purana (มหา
ตานานเกี่ยวกับการกาเนิดจักรวาล การสื บสันตติวงศ์ของกษัตริ ย ์ วีรบุรุษ นักปราชณ์ และการเป็ นสมมุติ
เทพ ในที่น้ ีหมายถึง ส่ วนขององค์เทพการ์ ติเกย่า หรื อ ที่รู้จกั กันในนาม สุ กนั ดา หรื อขันธกุมาร ซึ่งเป็ น
โอรสขององค์พระศิวะกับพระนางปาร์ วตี) กล่าวว่า Shumbha และ Nishumbha สองหัวหน้าปี ศาจที่อาศัย
อยูบ่ ริ เวณแถบนี้ได้ถูกเทพธิ ดาจันดีฆ่าตายที่นี่ หลังจากนั้นเป็ นต้นมา สถานที่แห่ งนี้จึงถูกเรี ยกขานตามพระ
นามของเทพธิ ดาจันดี และเชื่อกันว่ารู ปปั้ นหลักของวัด สร้างโดยท่าน Adi Shankaracharya ในศตวรรษที่ 8
จากนั้น
นาท่านขึ้นเคเบิล คาร์ ข้ ึนสู่ ยอดเขาไบลวา ปาร์ วตั Bilwa Parwat ชมวัด มันซ่ า เดวี Mansa Devi Temple ซึ่ ง
เชื่อกันว่าคนที่ได้สวดมนต์ออ้ นวอน ขอพรจากท่านจะได้รับพรนั้นเสมอ (Mansa แปลว่า ผูใ้ ห้ตาม
ประสงค์) วัดแห่งนี้เป็ นสถานที่ท่องเที่ยวชื่อดังของเมือง เนื่องจากท่านจะได้ชมภาพความสวยงามของเมือง
ที่มีแม่น้ าคงคาอันศักดิ์สิทธิ์ ตกลงสู่ พนิ้ ราบเป็ นจุดแรก บริ เวณส่ วนหลักของวัดจะมีรูปปั้ น 2 องค์เป็ นรู ป
เทพธิดาที่มีสามชิวหาและห้ากร และอีกองค์มีแปดกร
จากนั้น

นาท่านเดินทางลงสู่ บริ เวณฮาร์ กี เพารี Har ki Pauri ซึ่ งเป็ นท่าน้ าศักดิ์สิทธิ์ สร้างโดยพระเจ้าวิกรมทิตย์
Vikramaditya ตั้งแต่ศตวรรษที่ 1 ก่อนคริ สตกาล โดยพระองค์เชื่ อว่าองค์ ปริ ษฐารี Bhrithari น้องชายของ
พระองค์ ได้เดินทางมายังเมืองฮาริ ทวาร เพื่อมานัง่ สมาธิ บริ เวณที่เป็ นท่าน้ าในปั จจุบนั และเมื่อทราบ
พระองค์ได้สวรรคคต จึงได้สร้างท่าน้ าตามชื่ อของพระองค์ และต่อมาได้กลายเป็ น ฮาร์ กี เพารี ตามที่เรี ยก
ขานในปั จจุบนั และบริ เวณจุดที่เชื่ อว่าศักดิ์ สิทธิ์ คือ พราห์มคุ ณ Brahmakund ซึ่ งในช่ วงเย็นบริ เวณนี้ จะมี
การทาพิธีกรรมบูชาไฟ (อารตี Aarti) เพื่อถวายแด่องค์พระแม่คงคา ท่านจะได้พบภาพอันน่าตื่นเต้นของ
แสงและสี อนั ตระการตา มีชาวฮินดูนบั พันจากทัว่ โลกเดินทางเข้าร่ วมพิธีกรรมนี้
ค่า
รับประทานอาหารค่า และพักผ่อนตามอัธยาศัย
วันทีส่ ิ บเอ็ดของการเดินทาง
หริทวาร-เดลี-มถุรา
05.30 น.
เช็คเอาท์โรงแรมที่พกั
06.13 น.
ออกเดินทางสู่ เดลีโดยรถไฟ Jan Shatabdi Express พร้อมรับประทานอาหารเช้า
11.15 น.
ถึงกรุ งเดลี นาท่านรับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
จากนั้น
นาท่านชมอุทยานประวัติศาสตร์ เมห์เราลี เดิ มเรี ยกว่า ไมหิ ราวาลี Mihirawali แปลว่า บ้านของมีหิร์ สร้าง
โดยพระเจ้า ไมหิร์ โภชา Mihir Bhoja ในราชวงศ์กูร์ชารา-ปราติหรา Gurjara-Pratihara Dynasty ซึ่งเป็ น
อาณาจักรที่มีอานาจอยูท่ างตอนเหนือของอินเดีย ในศตวรรษที่6-11 โดยรุ่ งเรื องที่สุดในช่วงปี ค.ศ. 836-910
มีอาณาจักรคุปตะเป็ นคู่ปรับที่สู้รบกันยืดเยื้อยาวนาน
เมห์เราลี เป็ นหนึ่ งในเจ็ดเมืองโบราณในกรุ งเดลี ที่ยงั คงหลงเหลืออยู่ นาท่านชม กิลา ราย ปิ โธระ Qila Rai
Pithora หรื อ ป้ อมลาล โก๊ต Lal Kot Fort ชมซาฟาร์ มาฮาล Zafar Mahal สุ เหร่ าจามาลี คามาลี บ่อน้ าราโจน
กี เบาลี และสุ สานของท่านข่านอดัม Adam’s Tomb ซึ่ งอยูไ่ ม่ห่างจากอุทยานประวัติศาสตร์ เมห์เราลี
จากนั้น
เดินทางเขาชมวัดอัดย่า กัตยญานี Adya Katyayani Temple หรื อ วัดฉัตราปุระChhatarpur วัดที่ใหญ่เป็ น
อันดับสองของอินเดี ย โดยมีการตกแต่งด้วยอัญมณี มากมายภายในตัวอาคาร และห้องบูชาต่าง ๆ ทั้งหมด
สร้างแล้วตกแต่งด้วยหิ นอ่อนสี ขาว ได้เวลาอันสมควรเดินทางต่อไปยังเมืองมถุรา ซึ่ งห่างกรุ งเดลีไปทาง
ตะวันออกเฉียงใต้ประมาณ 145 กม
ถึง
เมืองมธุ รา ถิ่นกาเนิ ดและถิ่ นอาศัยในเยาว์วยั ของพระกฤษณะปั จจุบนั เมืองเล็กแห่ งนี้ ได้กลายเป็ นดิ นแดน
แห่ง
ศรัทธาต่อองค์พระกฤษณะไปแล้ว นาท่านเข้าสู่ ที่พกั พร้อมรับประทานอาหารเย็น
จากนั้น
นาท่านเข้าสู่ ชีวิตยามค่าของชาวเมืองมถุรา นาท่านชมพิธีบูชาไฟ Aarti ณ ริ มฝั่งแม่น้ ายมุนาที่ท่าเรื อวิชราม
Vishram Ghat แตกต่างจากที่หริ ทวารอย่างไร
จากนั้น
นาท่านเข้าสู่ โรงแรมที่พกั และพักผ่อนตามอัธยาศัย
วันทีส่ ิ บสองของการเดินทาง
มถุรา-วิรินทวัน-เดลี
จากนั้น

เช้าตรู่
จากนั้น
จากนั้น

จากนั้น

เที่ยง
จากนั้น
ถึง

จากนั้น

นาท่านเดินทางไปยังท่าเรื อวิชรามอีกครั้ง โดยให้ท่านล่องเรื อชมสภาพบ้านเรื อนริ มฝั่งแม่น้ ายมุนาของ
ชาวมถุราในยามเช้า
กลับเข้าสู่ โรงแรมที่พกั เพื่อรับประทานอาหารเช้า
เดินทางเข้าชมวัดกฤษณะจันมะ-ภูมี ซึ่ งเชื่ อกันเป็ นสถานที่ประสู ติของพระกฤษณะ ซึ่ งแบ่งเป็ นสองส่ วน
ส่ วนแรกคือสถานที่ศกั ดิ์สิทธิ์ ที่ให้กาเนิดองพระศรี กฤษณะ Sri Krishna เดิมเป็ นที่ต้ งั ของวัดเกชาฟ เทพ
Keshav Dev Temple ซึ่ งต่อมาวัดได้พงั ทลายไป จีงมีการสร้างคุกทับที่วดั และได้ใช้เป็ นคุมขัง พระเจ้าวสุ
เทพ Vasudev และชายาเทวากี Devaki พระราชบิดาและพระราชมารดาขององค์พระกฤษณะ ซึ่ งตั้งอยูท่ าง
ด้านซ้ายของอาคารหลัก ซึ่งดาร์ซาน Darshan (ผูท้ ี่สามารถเข้าถึงพระเจ้าได้โดยตรง หรื อผูท้ ี่ทาพิธีทาง
ศาสนาที่ใหญ่ที่สุดของศาสนาฮินดู Great Guru) ได้เข้ามาเยือนสถานที่ศกั ดิ์สิทธิ์ แห่ งนี้ บริ เวณภายในวัดมี
รู ปปั้ นขององค์พระศรี กฤษณะและพระชายาราธา Radra ที่ยีนเคียงข้างกัน ซึ่ งงดงามมากและให้ความรู ้สึก
ร่ มเย็นแก่ผทู ้ ี่เข้ามาสักการบูชา นอกจากนี้ยงั มีรูปปั้ นของเหล่าเทพอีกหลายองค์ บริ เวณผนังและเพดานมี
การวาดรู ปชี วประวัติขององค์พระศรี กฤษณะด้วย ส่ วนที่สองเป็ นบ่อน้ าที่พระกฤษณะใช้ทาความสะอาด
อาภรณ์ของพระองค์
นาท่านเข้าชมพิพิธภัณฑ์แห่งมธุ รา ซึ่ งเป็ นสถานที่จดั แสดงงานประติมากรรมแบบมถุราที่งดงามและ
กุษาณะ Kushan (ระหว่าง 400 ปี ก่อนคริ สตการจนถึงศตวรรษที่ 12) ที่ใหญ่ที่สุดและมากที่สุดในเอเชีย เป็ น
งานศิลปะที่งดงามสมัยราชวงศ์คุปตะและกุษาณะ
นาท่านรับประทานอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร
นาท่านเดินทางต่อไปยังเมืองวิรินทวันที่อยูห่ ่างออกไปทางเหนื อประมาณ 15 กม
เมืองวิรินทวัน Vrindavan ซึ่ งเป็ นส่ วนหนึ่ งของเมืองมธุ รา เป็ นสถานที่พระกฤษณะใช้ชีวิตในช่ วงเยาว์วยั
ที่นี่ เดิมเมืองวิรินทวันเป็ นป่ าใหญ่ที่มีสัตว์ป่ามากมาย เช่น นกยูง วัวป่ า ลิง และนกนานาชนิ ด ต่อมา 250 ปี
ก่อนหน้านี้ มีความเจริ ญเริ่ มเข้ามามีการสร้างบ้านเรื อนมากมาย ทาให้ป่าที่หลงเหลืออยูก่ ลายเป็ นป่ าละเมาะ
เล็กในที่สุด วิรินทวันเป็ นเมืองจาริ กที่สาคัญอีกเมืองหนึ่งในศาสนาฮินดู มีวดั มากมายที่สร้างขึ้นเพื่อ
สักการบูชาพระกฤษณะและพระชายาราธา และเมืองนี้ยงั ถูกเรี ยกอีกชื่อว่า เมืองแม่ม่าย หลังจากพบว่า
ประชากรส่ วนใหญ่ภายในเมืองเป็ นแม่ม่าย นาชมวัดศรี กฤษณะ-พลราม Sri Krishna-Balarama Temple
สร้างโดย สมาคมผูศ้ รัทธาต่อองค์พระกฤษณะนานาชาติ International Sociaty for Krishna Conciousness
(ISKCON) และตกแต่งด้วยหิ นอ่อนสี ขาวบริ สุทธิ์ ซึ่ งคนท้องถิ่นจะเรี ยกวัดนี้ วา่ รามัน-เรติ ปั จจุบนั วัดนี้ ได้
ชื่อว่าเป็ นวัดที่สวยที่สุดในเมืองวิรินทวัน ซึ่ งมีองค์พระกฤษณะและบาลาราม พระเชษฐาซึ่งพระวิษณุได้
อวตารมาจุติ กับพระชายารดา-สยัมสุ นดาร์และองค์เการา-นิไต เป็ นรู ปเคารพศักดิ์สิทธ์ภายในวัด
นาท่านเข้าชมวัดมาดาน โมฮาน Madan Mohan Temple ซึ่ งเป็ นวัดเก่าแก่ที่สุดในเมืองวิรินทวัน ตั้งอยูใ่ กล้
ท่าเรื อกาลี Kali Ghat วัดนี้สร้างโดยท่าน กาปูร์ ราม ดาส์ แห่งนครมูลตาน Multan (เมืองหลวงของ

อาณาจักร ตรี การ์ ตา Trigarta Kingdom ที่มีการอ้างอิงถึงในมหากาพย์ภารตะ ปั จจุบนั เป็ นเมืองหลวงของ
แคว้นปั จจาบในปากีสถาน) เพื่อใช้เป็ นสถานที่สักการะองค์เทพชัยธันยา มหาปราหุ ซึ่ งได้จุติลงมาเกิดเป็ น
พระกฤษณะ รู ปปั้ นองค์เทพมาดาน โกปาล ปั จจุบนั รู ปเคารพภายในวัดเป็ นรู ปปั้ นจาลอง โดยของจริ งได้
ถูกย้ายไปเก็บไว้ที่ศาลแห่งหนึ่งในราชาสถาน เพื่อให้พน้ การทาลายของจักรพรรดิออรังซาบ
จากนั้น
นาท่านเข้าชมวัดโกวินด์ เทพ Govind Dev Temple เดิมวัดนี้มี 7 ชั้น มีรูปทรงสถาปั ตยกรรมแบบกรี ก มี
เรื่ องเล่าขานกันว่าจักรพรรดิ อกั บาร์ ได้บริ จาคหิ นทรายสี แดงที่เหลือจากการสร้างพระราชวังอักรา Agra
Fort หรื อป้อมแดง Red Fort ของพระองค์ โดยมีพระราชประสงค์สร้างเป็ นหอดูดาว ซึ่งใช้เงินในการ
ก่อสร้ างประมาณ 10 ล้านรู ปีในปี ค.ศ.1590 สร้างโดยราชาไสว แมน ซิ งห์ Raja Shri Man Singh Ji Saheb
(Man Singh I) ราชาแห่งชัยปุระ ซึ่ งเป็ นแม่ทพั ที่ซื่อสัตย์ของจักรพรรดิอกั บาร์ ที่เป็ นมุสลิม แต่ราชาไสว
แมน ซิ งห์ ไม่ได้นบั ถือมุสลิมตามกลับนับถือองค์พระศรี กฤษณะอย่างเหนี ยวแน่ น แต่ต่อมาเมื่ออาณาจักร
โมกุลตกเป็ นของจักรพรรดิออรังเซบ Aurangzeb ผูเ้ คร่ งครัดในศาสนาอิสลามและต้องการให้ทุกคนใน
อาณาจักรของพระองค์นบั ถืออิสลามทั้งหมด ดังนั้นวัดวาอารามของต่างศาสนาจึงถูกทาลายให้หมดสิ้ น
และวัดโกวินด์ เทพแห่งนี้จึงถูกทาลายเหลือเพียง 3 ชั้น
จากนั้น
นาท่านเดินทางกลับสู่ กรุ งเดลี ระยะทางประมาณ 150 กม
ค่า
ถึงกรุ งเดลี นาท่านรับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร
จากนั้น
อิสระในการเลือกซื้ อสิ นค้าและของฝากที่ตลาดจันปาทก่อนกลับบ้าน
จากนั้น
นาท่านเดินทางสู่ สนามบินนานาชาติอินทิรา คานธี
วันทีส่ ิ บสามของการเดินทาง
เดลี-กรุ งเทพฯ
00.50 น.
เหินฟ้ากลับกรุ งเทพฯ โดยสายการบินเจท แอร์ เวย์ เที่ยวบินที่ 9W064
06.20 น.
ถึงกรุ งเทพฯโดยสวัสดิภาพ
อัตรำค่ำบริ กำร

รำคำท่ำนละ
พักเดี่ยวเพิ่ มท่ำนละ

6 8,000 บำท (สำหรับ 16 ท่ำน)
12,500 บำท

อัตรำนี้ รวมค่ำบริ กำร
 ค่าตั ๋วเครือ
่ งบินไป-กลับระหว่างประเทศโดยสายการบินเจท แอร์เวย์ส
 รถไฟแบบนัง่ ปรับอากาศ
 ค่าประกันอุบต
ั เิ หตุ ท่านละ 1,000,000 บาท
 รถโค้ชชัน
้ หนึ่ง (ปรับอากาศ)
 ค่าโรงแรมทีพ
่ กั 11 คืน ตามทีร่ ะบุไว้ในรายการ
 ค่าภาษีสนามบินตลอดรายการ / ค่าธรรมเนียมสถานทีต
่ ่างๆ






ค่าอาหารทุกมือ้ ตามระบุไว้ในรายการ
ค่าขนกระเป๋ าเดินทาง (ไม่เกินท่านละ 20 ก.ก.)
ค่ามัคคุเทศก์ชาวไทยและชาวอินเดีย อานวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
ค่าม้าและเกีย้ ว(คนหาม) จากโกวินท์ ฆาต-แกงกาเรีย-อุทยานแห่งชาติหุบเขาดอกไม้

อัตรำนี้ ไม่รวมค่ำบริ กำร
 ค่าธรรมเนียมหนังสือเดินทางและเอกสารต่างด้าว
 ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆ เช่น ค่าโทรศัพท์ โทรสาร ค่าซักรีด ค่าเครือ
่ งดื่มและค่าใช้จ่ายทีน่ อกเหนือจาก
ทีร่ ะบุ
 ค่าทิปคนขับรถ / ไกด์ท่องถิน
่ อินเดีย (1300รูปี/ท่าน ตลอดทริป)
 ค่าทิปคนจูงม้า และคนหามแคร่
 ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ไทย (ขึน
้ อยูก่ บั การพิจาณาของท่าน)
 ค่าภาษีมล
ู ค่าเพิม่ 7 % และ ค่าภาษีหกั ณ ทีจ่ า่ ย 3 % ภาษีการเดินทาง (ถ้ามี)
กำรชำระค่ำบริ กำร
1. กรุณาชาระมัดจาการเดินทางท่านละ 10,000 บาท ณ.วันจอง พร้อมส่งเอกสารให้บริษทั เพื่อทาวีซ่า
2. ชาระค่าใช้จา่ ยในการเดินทางส่วนทีเ่ หลือทัง้ หมดก่อนเดินทางอย่างน้อย 14 วัน
(จำกัดผูเ้ ดิ นทำงไม่เกิ น 25 ท่ำน ผูท้ ี่ชำระเงิ นมัดจำก่อนได้สิทธิ์ ก่อนตำมลำดับ)
เงื่อนไขกำรยกเลิ ก
1. ภายใน 3 วันก่อนเดินทาง บริษทั ขอสงวนสิทธิ ์ คืนเงินค่าเดินทางเพียง 25%
2. ภายใน 7 วันก่อนเดินทาง บริษทั ขอสงวนสิทธิ ์ คืนเงินค่าเดินทางเพียง 50%
3. ภายใน 14 วันก่อนเดินทาง บริษทั ขอสงวนสิทธิ ์ ไม่คนื เงินมัดจา 10,000 บาท
เอกสำรขอวีซ่ำเข้ำประเทศอิ นเดีย
1. หนังสือเดินทางทีม่ อี ายุการใช้งานเหลืออยูอ่ ย่างน้อย 6 เดือน นับจากวันเดินทาง
2. ทะเบียนบ้านปั จจุบนั (ถ่ายเอกสาร) 3. รูปถ่ายสี 2 นิ้ว จานวน 2 รูป
หมำยเหตุ
1. บริษทั ฯขอสงวนสิทธิ ์ในการรับผิดชอบใดๆ ในส่วนของค่าใช้จ่ายทีอ่ าจเพิม่ ขึน้ ในกรณีเกิดการ
ล่าช้า หรือยกเลิกเทีย่ วบินจากสายการบิน อุบตั เิ หตุรา้ ยแรงตามธรรมชาติต่างๆ
2. บริษทั ฯขอสงวนสิทธิ ์ในการเปลีย่ นแปลงกาหนดการเดินทางหรือแก้ไขตามความจาเป็ นของ
สถานการณ์ โดยถือเอาประโยชน์ของผูเ้ ดินทางทุกท่านเป็ นสาคัญ

3. บริษัทฯขอสงวนสิทธิ ์ในการรับผิดชอบใดๆ ทัง้ สิ้น กรณีผู้ร่วมเดินทางไปกับคณะ นาสิง่ ผิด
กฎหมายหรือของต้องห้ามเดินทางไปกับคณะเด็ดขาด
4. บริษทั ฯเป็ นแต่เพียงผูจ้ าหน่ายตั ๋วและประสานงานกับทางอินเดียเท่านัน้

