39,900.-

“แคชเมียร์” สัมผัสกับดินแดนสวรรค์บนพื้นพิภพ มงกุฎเพชรแห่งอินเดียที่สวย
ที่สุดในโลก เปรียบประดุจสวรรค์บนโลกมนุษย์ “แคชเมียร์ ”อยู่กลางอ้อมกอด
ของเทือกเขาหิมาลัย สัมผัสกับทุ่งราบผืนใหญ่ในอ้อมกอดหิมาลัย ชมความงาม
ของ กุลมาร์ค

&โซนามาร์ค เทือกเขาหิมะรายรอบ

นั่ง เรือซิคาร่าล่อง

ทะเลสาบ ที่สวยใสดุจกระจกสะท้อนความงามของท้องฟ้ากลางเทือกเขา
หิมาลัย

กําหนดเดินทาง: วันที่ 2-8/10-16 / 13-19 /14-20 เมษายน 2561
รายการท่องเที่ยว
D
กรุงเทพฯ – เดลลี (ประเทศอินเดีย)
คณะพร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ประตูทางเข้าที่ 9-10 แถว W สายการบินแอร์ อินเดีย (AI) โดยเจ้าหน้าที่
บริษทั ฯ คอยต้อนรับและอํานวยความสะดวกให้กบั ทุกท่าน
กระเป๋าเล็กถือติดตัวขึ้ นเครื่องบิน
 กรุณางดนําของมีคม ทุกชนิ ด เช่น มีดพับ กรรไกรตัดเล็บทุกขนาด ตะไบเล็บ เป็ นต้น กรุณาใส่ในกระเป๋าเดินทางใบ
ใหญ่หา้ มนําติดตัวขึ้ นเครื่องบิน
 วัตถุที่เป็ นลักษณะของเหลว อาทิ ครีม โลชัน่ นํ้าหอม ยาสีฟัน เจล สเปรย์ และเหล้าเป็ นต้น จะถูกทําการตรวจอย่าง
ละเอียดอีกครั้ง โดยจะอนุ ญาตให้ไม่เกิน 10 ชิ้ น ในบรรจุภณ
ั ฑ์ละไม่เกิน 100 ml.
08.55 น.
เหิรฟ้ า สู่เมืองเดลลี (New Delhi) ประเทศอินเดีย (India) โดยโดยสายการบินแอร์ อินเดีย เที่ยวบินที่ AI 333
(ใช้เวลาในการเดินทางประมาณ 4 ชั ่วโมง)
(บริการอาหารกลางวันบนเครื่อง)
เวลาที่อินเดียช้ากว่าประเทศไทย 1.30 ชั ่วโมง
12.00 น.
ถึงท่าอากาศยานนานาชาติอินทิราคานธีร ์ เมืองเดลลี(New Delhi) ตามเวลาท้องถิ่น ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและตรวจ
รับสัมภาระเรียบร้อยแล้ว
เที่ยง
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
14.00 น.
จากนั้นนําท่านเดินทางไปชม อัชดัม
(Swaminrayan Akshrdham) สรวงสรรค์บนดิน
ณ สถานที่แห่งนี้ เป็ นตัวอย่างของวัฒนธรรม
อินเดียกว่า 10,000 ปี และ ยังเป็ นเสมือนเป็ น
หัวใจสําคัญของงานสถาปั ตยกรรมอินเดียโบราณ
อย่างแท้จริง ที่แสดงถึงวัฒนธรรมความรุ่งเรือง
ด้านศิลปะ ตลอดจนแสดงถึงจิตวิญญาณของอินเดีย และยังเป็ นสัญลักษณ์ของความสุข ความเจริญ และการปรองดองของ
มนุ ษยชาติ เป็ นวัดที่สร้างขึ้ นใหม่ของศาสนาฮินดู สร้างด้วยหินอ่อนสีขาวและสีชมพูดสู วยงามากๆ วัดอัคชาร์ดาม สร้างขึ้ นโดย
วันแรก (1)
06.00 น.

คํา่ ..

องค์กร BAPS ในเดลี ซึ่งผสมผสานลักษณะทางสถาปั ตยกรรมอันหลากหลายของอินเดียเข้าด้วยกันใช้เวลาก่อสร้างทั้งหมด 5 ปี
ใช้ช่างศิลปะและสถาปนิ กจํานวน 7,000 คน วัดอัคชาร์ดาม ได้เริ่มก่อสร้างเมื่อ ปี 1968 แต่ก็ยงั ก่อสร้างได้ไม่มากนัก
จนกระทัง่ 18 ปี ให้หลัง จึงได้มีการก่อสร้างอย่างจริงจังเมื่อปี 2000 และสร้างจนเสร็จสิ้ นในปี 2005
บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร
ที่พกั ณ HOTEL RADISSON BLU หรือเทียบเท่า อิสระพักผ่อนตามอัธยาศัย

วันที่สอง (2)
B
L
D
เดลลี – (แคชเมียร์) ศรีนาคา
เช้า
บริการอาหารเช้า ณ โรงแรม
08.00 น. นําท่านเดินทางไปสนามบินภายในประเทศ เพื่อเดินทางสู่
แคชเมียร์
10.15 น.
เหิรฟ้ าสู่ เมืองศรีนาคา (Srinagar) เมืองหลวงของแคว้นจามมู (Jammu) และ แคชเมียร์ (Kashmir) โดยสายการบิน แอร์
อินเดีย เที่ยวบินที่ AI 825 (ใช้เวลาบินประมาณ 1 ชั ่วโมง) (มีบริการอาหารกลางวันบนเครื่อง)
11.45 น.
เดินทางถึงสนามบินศรีนาคา (Srinagar) ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและพร้อมรับสัมภาระแล้วนําท่านเดินทางสูศ่ รีนาคา
จากนั้น
ขบวนรถโตโยต้า อีโนว่า (4-5 ท่าน/คัน) ออกเดินทางสูเ่ มืองศรีนาคาเมืองศรีนาคา ซึ่งเป็ นเมืองหลวงของแคชเมียร์
ประกอบด้วยทะเลสาบขนาดใหญ่ คือ ทะเลสาบดาล และ ทะเลสาบนากิ้ น ด้านหลังมีเทือกเขาโอบล้อมโดยรอบ ในสมัยที่
ถูกปกครองโดยราชวงศ์โมกุล มีการจัดทําผังเมืองขึ้ นมาใหม่ จึงทําให้แคชเมียร์เป็ นเมืองที่สวยงาม ปั จจุบนั ชาว ศรีนาคา
เกือบร้อยละ 98 % นับถือศาสนาอิสลาม
เที่ยง
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นําท่าน ชม สวนโมกุล
(Mughal Gardens) สวน
สวรรค์แห่งดอกไม้ ช่วง
เดือนมีนาคมถึงเมษายน
ดอกไม้เมืองหนาวออก
ดอกชูช่ออย่างสวยงาม
สวนโมกุล ได้แบ่ง
ออกเป็ นส่วนๆ 3 ส่วน ซึ่งภายในสวนมีการประดับตกแต่งในแบบสไตล์สวนเปอร์เซีย ซึ่งประกอบไปด้วย สระนํ้า ลําธารและ
แปลงไม้ดอก
ชม สวนชาลิมาร์ (Shalimar Garden) เป็ นสวนดอกไม้ที่สร้างขึ้ นสมัยราชวงศ์โมกุล ก่อสร้างโดยจักรพรรดิ JEHANGIR เพื่อ
ภรรยา Nur Jehan และเมืองศรีนาคา แคชเมียร์ เป็ นที่มี
ชื่อเสียงในการจัดสวนตามแบบสมัยของราชวงศ์โมกุล
เนื่ องจากภูมิอากาศเย็นเหมาะสมในการเจริญเติบโตของ
ต้นไม้ ดอกไม้เมืองหนาว จึงกลายเป็ นที่ประทับพักผ่อนของ
กษัตริยร์ าชวงศ์โมกุลในอดีต ชมต้นเมเปิ ลอายุกว่า 400 ปี
ต้นปอปลาร์ ดอกทิวลิป และดอกไม้นานาชนิ ดตามฤดูกาล
ชมสวนนิชาท ( Nishat ) เป็ นสวนที่ใหญ่ที่สุด มีตน้ เมเปิ ล
อายุกว่า 400 ปี ต้นปอปลาร์ ต้นทิวลิป และดอกไม้นานา
ชนิ ดตามฤดูกาล ตั้งอยูร่ ิมทะเลสาบดาล มีภเู ขา Zabarwan
ซึ่งตั้งเป็ นฉากหลัง

ทุง่ ทิวลิป นําท่านชมสวนทิวลิป (
Tulip Garden) ทุง่ ทิวลิปแห่งแคชเมียร์ ณ เดือนเมษายน เดือนที่ยงั มีหิมะปกคลุมอยูใ่ นหลายพื้ นที่
และมีดอกทิวลิปสารพัดสีสารพัดพันธุบ์ านชูช่อรอให้นักท่องเที่ยวเข้ามาชม ดอกทิวลิปจะเริ่มบานตั้งแต่ปลายเดือนมีนาคม
และบานจนถึงประมาณกลางเดือนเมษายน ของทุกๆปี เป็ นผลงานชิ้ นยอดของเมืองศรีนาคาที่รงั สรรค์ …ได้เวลาสมควร
เดินทางกลับที่พกั ระหว่างทางกลับนําท่านชม โรงงานทําพรมเปอร์เซีย จากนั้นนําท่านเข้าสู่ที่พกั
ณ โรงแรมลอยนํ้าชื่นชม
ทัศนี ยภาพของเทือกเขาที่ลอ้ มรอบทะเลสาบ เมืองศรีนาคา
คํา่
บริการอาหารเย็น ณ โรงแรมบ้านเรือ...บ้านเรือในทะเลสาบ ในเมืองศรีนาคา บ้านเรือนี้ ถือกําเนิ ดจากสมัยที่เจ้าผูค้ รอง
แคว้นแคชเมียร์ยงั ครองอํานาจกับ อังกฤษที่เข้ามาปกครองอินเดีย และไม่อนุ ญาตให้องั กฤษมีกรรมสิทธิ์ในที่ดิน คนอังกฤษจึง
หาทางออกด้วยการสร้างบ้านเรือลอยลําอยูใ่ นทะเลสาบแทน
ที่พกั โรงแรมเรือ DELUXE HOUSE BOAT อิสระพักผ่อนตามอัธยาศัย

วันที่สาม (3)
06.00 น.
จากนั้น

เที่ยง
บ่าย

(แคชเมียร์)ศรีนาคา - พาฮาลแกม – ศรีนาคา

B

L

D

บริการอาหารเช้า ณ บ้านเรือ
ขบวนรถโตโยต้าอีโนว่า (4-5 ท่าน/คัน) ออกเดินทาง จาก
ศรีนาคา สู่หมู่บา้ นพาฮาแกม หรือ หมู่บา้ นหุบเขาแกะ หมู่บา้ น
ที่อยูบ่ นที่มีความสูง 2,130 เมตร เหนื อระดับนํ้าทะเล (ใช้เวลา
เดินทางประมาณ 3 ชั ่วโมง) เป็ นสถานที่มีชื่อเสียงที่สุดของ
อุตสาหกรรมภาพยนตร์ของอินเดีย … ระหว่างทางชมแวะถ่ายรูป
กับทุง่ มัสตาร์ด Mustard ทุ่งดอกไม้สีเหลืองอร่าม ดอกมัสตาร์ด มีหลักฐานพบว่า ถูกใช้เป็ นเครื่องปรุงแต่งรสอาหารมานาน
หลายพันปี แล้ว มีถิ่นกําเนิ ดอยูท่ ี่แถบยูเรเซีย และเมดิเตอร์เรเนี ยน
เพราะมัสตาร์ดเป็ นพืชเมืองหนาว ดังนั้น จึงเติบโตได้ดีในโซนยุโรป
และในเอเชีย …ระหว่างทางสองข้างทางท่านจะผ่านพบวิถีชีวิตของ
ชาวแคชเมียร์ที่หลากหลาย เช่นหมู่บา้ นที่ทาํ ครกหิน หมู่บา้ นที่ทาํ
ไม้แบดสําหรับกีฬาคลิกเก็ต ที่เราจะพบเห็นชาวแคชเมียร์เล่นกีฬา
ประเภทนี้ ได้ตามสนามทัว่ ไป ไม้แบดนี้ ทํามาจากต้นหลิว (Willow
Tree) ซึ่งพบเห็นได้ทวั ่ ไปทั้งในและนอกเมือง แต่จะพบเห็นได้มาก
นอกจากนี้ จะได้เห็นทุ่งโล่งๆ ซึ่งในฤดูใบไม้ร่วงประมาณเดือน
ตุลาคม ท้องทุ่งแห่งนี้ เป็ นแหล่งปลูกหญ้าฝรั้น หรือ Saffron ที่ใหญ่
ที่สุด ลักษณะดอกจะเป็ นสีม่วง ว่ากันว่าเกสรของหญ้า ฟรั้นมี
สรรพคุณในการช่วยลดคลอเรสเตอรอลได้ดี
บริการอาหารกลางวัน ณ โรงแรม
นําท่านอิสระ ชม เมืองพาฮาลแกม ( Pahalgam) ที่นี่ คือ
ดินแดนสรวงสวรรค์ของแคชเมียร์ นักท่องเที่ยวจากทัว่ สารทิศต่าง

ยกย่องให้ ดินแดนแห่งนี้ เป็ นสถานที่ที่สวยที่สุดในโลก ซึ่งหากคุณยังไม่เชื่อก็ตอ้ งมาพิสจู น์ดว้ ยตัวเองเท่านั้น …… .คําว่า พาฮาล
แกม หมายถึง หมู่บา้ นของคนเลี้ ยงแกะ ( Village of Shepherds) หรือ หุบเขาแกะ และด้วยทัศนี ยภาพอันงดงามจนน่ าทึ่ง
ของพาฮาลแกม....ดินแดนแห่งนี้ ได้รบั ความสนใจจากนักสร้างภาพยนตร์ จนกลายเป็ นสถานที่มีชื่อเสียง ที่สุดของอุตสาหกรรม
ภาพยนตร์ของอินเดีย ….ปั จจุบนั พาฮาลแกมได้รบั สมญานามว่าเป็ น "สวิสเซอร์แลนด์แห่งอินเดีย" ไปแล้ว พาฮาลแกม ไม่
เพียงแต่เป็ นสถานที่พกั ผ่อนปิ กนิ ก ตกปลาเทราต์ และขีม่ า้ ชมวิวเท่านั้น ช่วงเดือนกรกฎาคมและสิงหาคมของทุกปี ผูแ้ สวงบุญ
ชาวฮินดูจาํ นวนมากจะมาประกอบพิธีกรรมยาตราเพื่อไปสักการะถํ้าอัมรนาถอันศักดิ์สิทธิ์ซึ่งถือเป็ นที่ประทับของพระศิวะ
เทศกาลนี้ เป็ นที่รจู้ กั กันในนาม Amarnath Yatra....การท่องเที่ยวในพาฮาลแกมนั้น คือ การชื่นชมในความงดงามของธรรมชาติ
ป่ าสนขนาดใหญ่และหมู่บา้ นที่มีวิถีชีวิตแบบพื้ นบ้านของชาวแคชเมียร์
กิจกรรมเด่นพิเศษแนะนํา สุนกสนามกับการขี่มา้ ชมหุบเขา
พาฮาลแกม ( Pahalgam) (ไม่รวมใน รายการทัวร์ ค่าขี่มา้
600 รูปี ไม่รวมทิป) การขีม่ า้ จะใช้เวลาไป-กลับประมาณ 12 ชัว่ โมง
ที่นี่ คือ ดินแดนสรวงสวรรค์ของแคชเมียร์
นักท่องเที่ยวจากทัว่ สารทิศต่างยกย่องให้ ดินแดนแห่งนี้ เป็ น
สถานที่ที่สวยที่สุดในโลก ซึ่งหากคุณยังไม่เชื่อก็ตอ้ งมาพิสจู น์
ด้วยตัวเองเท่านั้น....
จนถึงเวลานัดหมายเดินทางกลับศรีนาคา
คํา่
บริการอาหารเย็น ณ โรงแรมบ้านเรือ
ที่พกั โรงแรมเรือ DELUXE HOUSE BOAT อิสระพักผ่อนตามอัธยาศัย
วันที่สี่ (4)
07.00 น.
08.00 น.

เที่ยง

(แคชเมียร์) ศรีนาคา–หุบกุลมาร์ค-ศรีนาคา
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บริการอาหารเช้า ณ โรงแรมเรือ
ออกเดินทางโดยรถโตโยต้าอีโนวาสู่ กุลมาร์ค (Gulmarg) (คันละ
4-5 ท่าน) ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2.30 -3 ชั ่วโมง กุล
มาร์ค เป็ นภูเขาที่สวยงามที่สุดแห่งหนึ่ งใน แคชเมียร์ (Kashmir)
เดิมเรียกเการิมาร์ค ตั้งโดยสุลต่าน ยูซุปชาร์ ในศตวรรษที่ 16
เนื่ องจากที่นี่เป็ นทุ่งหญ้าที่เต็มไปด้วยดอกไม้ป่าตามฤดูกาล และใน
ปั จจุบนั ยังเป็ นสถานที่ต้งั ของสนามกอล์ฟ 18 หลุมที่สงู ที่สุดในโลก
(3,000 เมตรจากระดับนํ้าทะเล) และมีสถานที่เล่นสกีในฤดูหนาว
ด้วย ตลอดเส้นทางสู่กุลมาร์คจะผ่านทุ่งนาข้าว หมู่บา้ นชาวพื้ นเมือง
ฝูงแกะตามภูเขา และเทือกเขาหิมะสลับซับซ้อนสวยงาม ชาวแคชเมียร์กล่าวขานว่าทุ่งหญ้าแห่งดอกไม้ เป็ นเส้นทางที่มุ่งสู่
ชายแดนปากีสถาน กุลมาร์คเป็ นแหล่งท่องเที่ยวในฤดูหนาว มีระดับความสูง 2,730 เมตร จากระดับนํ้าทะเล ในช่วงฤดู
ร้อนที่นี่จะเป็ นที่ต้งั ของสนามกอล์ฟที่สงู ที่สุดในโลก โดยรอบท่านจะได้พบเห็นกระท่อมรูปทรงแบบในเทพนิ ยาย และมีป่า
สนเป็ นฉากหลัง ที่นี่ยงั สถานเป็ นที่ถ่ายทําภาพยนตร์อีกด้วย ……
บริการอาหารกลางวัน ณ โรงแรม

13.00 น

นําท่านขึ้ นเคเบิลคาร์เฟส 1 (กระเช้าลอยฟ้ าหรือกอนโดลา) ไปจนถึง ยอดเขากุลมาร์ค “Gulmarg Hill” ระหว่างทางขึ้ น
สู่ยอดเขากุลมาร์ค ท่านจะพบเห็นหมู่บา้ นยิปซี ซึ่งจะอพยพไปอยูท่ ี่เมืองจัมมูในช่วงฤดูหนาว และจะกลับมาอยูอ่ าศัยในช่วง
ฤดูรอ้ น เมื่อถึงบนยอดเขากุลมาร์ค ให้ท่านถ่ายรูปกับทิวทัศน์ภเู ขาซึ่งเป็ นส่วนหนึ่ งของเทือกเขาหิมาลัยที่ปกคลุมด้วยหิมะ
สวยงามในทุกทิศทาง
ถ้าหากฟ้ าเป็ นใจไม่มี
หมอกจัดท่านได้
ถ่ายรูปกับทิวทัศน์
ภูเขา รวมถึงยอดเขา
K2 ที่สงู เป็ นอันดับ
สองรองจากยอดเขา
เอเวอร์เรส จากนั้น
อิสระให้ท่านถ่ายรูปทิวทัศน์ของภูเขาซึ่งเป็ นส่วนหนึ่ งของเทือกเขาหิมาลัย และ กุลมาร์คมีชี่อเสียงในฐานเป็ นสถานที่ที่เล่น
สกีซึ่งมีเพียงไม่กี่แห่งในอินเดีย นักท่องเที่ยวจึงนิ ยมมาเที่ยวกันในช่วงฤดูหนาว …สนุ กสนานกับกิจกรรมนัง่ เลื่อนหิมะหรือสกี
ได้ระหว่างฤดูใบไม้ผลิ มี.ค.-เม.ย. (ค่าเลี่อน,ค่าสกี,ค่าขีม่ า้ ,ไม่รวมในราคาทัวร์ค่ะ)
โปรแกรมแนะนา กิจกรรมนั ่งสเลส (มีคนลาก) (ประมาณ500-800 รูปี /ต่อท่าน นั ่งประมาณ 1 ชม.หรือ สโนว์โมบิล
(มีคนขับ)
ประมาณ 20 นาที 1,500 รูปี/ต่อคัน สู่เนิ นเขา ณ ลานกุลมาร์ค ไม่รวมในรายการทัวร์ กรุณาสอบถามรายละเอียดและ
ราคาจากหัวหน้าทัวร์หรือไกด์ทอ้ งถิ่นของท่านนะค่ะ ) ตามอัธยาศัย
จนถึงเวลานัดหมายนําท่านเดินทางกลับสู่เมืองศรีนาคาตามเส้นทางเดิม
ระหว่างทาง
นําท่านชมจามามัสยิด Jama Masjid ซึ่งสร้างเป็ นครั้งแรกสมัยสุลต่านสิคาน
เดอร์ และบูรณะต่อมาอีกหลายสมัย เป็ นมัสยิดที่สร้างด้วยรูปแบบของ
สถาปั ตยกรรมแบบจีนและเนปาล ด้วยหลังคาทรงสี่เหลี่ยม ภายในมีเสาที่ตดั
จากต้นซีดาลทั้งต้นกว่า 300 ต้น ได้เวลาสมควรก่อนกลับที่พกั
เย็น
บริการอาหารเย็น ณ โรงแรมบ้านเรือ
อิสระหลังอาหาร สนุ กสนานกับการช้อปปิ้ งสิ้ นค้าเพื้ อนเมือง ที่จะมีพ่อค้าชาวแคชเมียร์พายเรือมาขายให้ถึงที่เลย อาทิ ผ้าพาศมิน่า ,เปเปอร์มาเช่ ,
สร้อยคอ,กําไร,และเครื่องเงินต่างๆ มากมาย...ให้ทุกท่านใช้ความสามารถพิเศษให้เต็มที่กนั เลยค่ะ
ที่พกั โรงแรมเรือ DELUXE HOUSE BOAT อิสระพักผ่อนตามอัธยาศัย
วันที่หา้ (5)
07.00 น.
08.00 น.

(แคชเมียร์) ศรีนาคา-โซนามาร์ค-ศรีนาคา
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บริการอาหารเช้า ณ โรงแรมบ้านเรือ
นําท่านเดินทางสู่ โซนามาร์ค ( Sonamarg) (ประมาณ 3 ชัว่ โมง) เป็ นแหล่งท่องเที่ยวอันมีวิวทิวทัศน์อนั สวยงาม อยูบ่ น
เส้นทางระหว่างเมืองศรีนาคากับเมืองเลห์ ใน
บริเวณหุบเขาโซนามาร์กนี้ มีธารนํ้าแข็งสีขาว
บริสุทธิ์ที่ปกคลุมอยูต่ ามลาดไหล่เขา อีกทั้ง
เทือกเขาหิมะที่สะท้อนแสงแดดเป็ นประกายสี
ทอง จึงเป็ นที่มาของชื่อ โซนามาร์ค และยังมี
เทือกเขาหิมาลัยเป็ นฉากหลัง ที่เรียกขานตาม
ท้องถิ่นว่า ทาจิวาส ภูเขาซึ่งปกคลุมไปด้วย
หิมะตลอดปี มีแม่น้ําสินธุ ลดเลี้ ยวผ่านหุบเขา
ในอีกฟากของถนน “โซนามาร์ค ” เป็ นสถานี
เริ่มต้นที่จะมุ่งหน้าไปยังลาดัคห์ หรือเป็ นรูจ้ กั

กันดีในชื่อว่า “ประตูส่ลู าดัคห์” เส้นทางนี้ จะเป็ นเส้นทางที่มีทิวทัศน์สวยงาม ตลอดเส้นทางจึงเป็ นเส้นทางที่ให้ขบั รถไปถ่ายรูป
ไป...เลยทีเดียว
เที่ยง
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร กลางภูเขาหิมะ ชมวิวที่กว้างไกลชนิ ดกล้องเก็บไม่หมด
บ่าย
นําท่านเที่ยว ชม ชุดชมวิวโซนามาร์ค อิสระเดินชมธรรมชาติสมั ผัสอากาศสบายๆ ชมวิวภูเขาที่ปกคลุมด้วยหิมะและสองฟาก
ฝัง่ ถนนที่เต็มไปด้วยธารนํ้าแข็ง ถนนบางช่วงต้องตัดผ่านช่องนํ้าแข็งขนาดใหญ่ ที่นี่จะมีกิจกรรมแบบแคชเมียร์ให้ท่านได้ลองหา
ประสบการณ์ (ในช่วงฤดูหนาว ธ.ค. – เม.ย.) (ค่าเลี่อน,ค่าสกี,ค่าขีม่ า้ ,ไม่รวมในราคาทัวร์ค่ะ)
โปรแกรมแนะนํา ...ท่านที่หลงใหลในธรรมชาติ สามารถขี่มา้ ชมความงามของกลาเซียร์อย่างไกล้ชิดมากขึ้ น หรือ สนุกการนั ่งเลื่อน (มีคน
ลาก) สูเ่ นินหิมะด้านบนจากนั้นปล่อยให้ลื่นไหลลงมา (ค่านั ่งเลื่อน 350-400 รูปี และค่าขี่มา้ 500-600 รูปี ไม่รวมทิป
และไม่รวมในค่าทัวร์ โปรดสอบถามรายละเอียดจากหัวหน้าทัวร์) ได้เวลาพอสมควร เดินทางกลับสู่ศรีนาคา
นําท่านล่องเรือสิคารา(เรือพายแบบแคชเมียร์)
ชมความงดงามทะเลสาบ ให้
ท่านได้ชื่นชมทัศนี ยภาพของ
เทือกเขาหิมะที่ลอ้ มรอบ ชมวิถี
ชีวิตชาวบ้านริมนํ้า (ใช้เวลาใน
การล่องเรือประมาณ 1 ชม.)
รอบทะเลสาบ นกนานาชนิ ด พืชดอกไม้น้ํา ทะเลสาบใสสวยงาม สนุ กสนานกลางทะเลสาบเลือกซื้ อสินค้าพื้ นเมืองของชาวแคช
เมียร์ที่นําของมาขายให้ท่านได้เลือกซื้ อในราคาตามความสามารถได้เวลาสมควรพายเรือกลับที่พกั .....
เย็น
บริการอาหารเย็น ณ โรงแรมบ้านเรือ
ที่พกั โรงแรมเรือ DELUXE HOUSE BOAT อิสระพักผ่อนตามอัธยาศัย
วันที่หก (6)
06.00 น.
07.00 น.

(แคชเมียร์) ศรีนาคา- เดลลี
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บริการอาหารเช้า ณ โรงแรมบ้านเรือ
่ ้างเป็ นครังแรกสมั
้
นาท่านชมจามามส
ั ยิด “Jama Masjid” ซึงสร
ยสุลต่านสิคานเดอร ์ และบูรณะต่อมาอีกหลายสมัย
เป็ นมัสยิดที่สร ้างด ้วยรูปแบบของสถาปัตยกรรมแบบจีนและเนปาล ด ้วยหลังคาทรงสี่เหลี่ยม ภายในมีเสาที่ตัดจากต ้นซีดาล
้ ้นกว่า 300 ต ้น ได ้เวลาสมควรก่อนกลับที่พัก
ทังต

10.00 น.
บริการอาหารกลางวัน Box set เพื่อความสะดวกในการเช็คอินที่สนามบิน
จากนั้น นําท่านเดินทางสู่สนามบินภายในประเทศเพื่อเดินทางกลับสู่เมืองเดลลี(
New Delhi)
12.25 น.
เหิรฟ้ าสู่เมืองเดลลี (New Delhi) โดยสายการบินแอร์ อินเดีย เที่ยวบินที่ AI826

14.05 น. ถึง เมืองเดลลี (
New Delhi) ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง และ
พร้อมรับสัมภาระ
จากนั้น
ชมเมืองหลวงเดลลี ซึ่งเป็ นเมืองเดิมตั้งแต่โบราณ เป็ นนคร
หลวงของวีระบุรุษสงครามภารตะ และ กลายเป็ นนิ วเดลลี นคร
หลวงใหม่ที่สวยงามในปั จจุบนั เมืองเดลลีใหม่ มีความใหม่ตาม
วัฒนธรรมอังกฤษ เมืองหลวงของประเทศอินเดีย ชมศิลปะการ
ก่อสร้างเมืองที่องั กฤษ ได้สร้างและมีการวาง ผังเมืองที่ทนั สมัย
และสวยงามตามวัฒนธรรมของอังกฤษและติดอับดับหนึ่ งในโลก...
ผ่านชมที่ทาํ การของคณะรัฐมนตรี , ทําเนียบ
ประธานาธิบดี ,ชมประตูเมืองอินเดีย “Indian Gate” ใช้เป็ นอนุ สาวรียข์ องทหารที่เสียชีวิตในสงครามโลกครั้งที่หนึ่ ง จุดไฟ
อมรชีวินบูชาวิญญาณนักรบไม่เคยดับ โดยมีไฟจุดเป็ นการไว้อาลัยตลอด 24 ชัว่ โมง ตั้งแต่ พ.ศ.2474 (ค.ศ. 1931) จวบจน
ปั จจุบนั มีชื่อจารึกไว้ที่แผ่นหิน 85,500 ชื่อ มีป้ายบอกว่า อมรชีวนั หมายถึงชีวิตที่ไม่ตาย….
จากนั้น
นําท่านช้อปปิ้ งของที่ระลึกที่ตลาดจันปาท อันมีชื่อเสียงอาทิพนปู
ื้ นโต๊ะสไตล์อินเดีย กําไลข้อมือและข้อเท้า และอื่นๆอีก
มากมายอิสระต่อรองสิ้ นค้าตามความสามารถเฉพาะตัวนะค่ะ

เย็น
 บริการอาหารเย็น ณ ภัตาคาร
19.00 น. นําท่านเดินทางสู่
ท่าอากาศยานนานาชาติอินทิรา คานธี
23.00 น.
ออกเดินทางสู่กรุงเทพ ฯ โดยสายการบินแอร์ อินเดีย เที่ยวบินที่ AI 332 (บริการอาหารกลางวันบนเครื่อง)
วันที่เจ็ด (7)
B
เดลลี – (สุวรรณภูมิ) กรุงเทพฯ
04.40น.

ถึง... ท่าอากาศสุวรรณภูมิโดยสวัสดิภาพ……..

หมายเหตุ :
1. เวลาที่ปรากฏในโปรแกรมกับการปฏิบตั ิจริงอาจแตกต่างกันเล็กน้อย ขอให้ท่านรับทราบคําแนะนําการเปลี่ยนแปลงการนัด หมายเวลาในการ
ทํากิจกรรมอีกครั้งจากหัวหน้าทัวร์
2. บริษัทอาจทําการเปลี่ยนแปลงรายการ ได้ตามความจําเป็ นและเหมาะสม แต่จะยึดผลประโยชน์ของลูกค้าเป็ นสําคัญ ทั้งนี้ ขึ้ นอยูก่ บั สภาวะของ
สายการบิน โรงแรมที่พกั ภูมิอากาศ ภัยธรรมชาติ การนัดหยุดงานฯลฯ ตลอดจนสภาวะทาง เศรษฐกิจและสถานการณ์ทางการเมืองภายใน
อันเป็ นสาเหตุให้ตอ้ งเลื่อนการเดินทางหรือไม่สามารถจัดพาคณะท่องเที่ยว ได้ตามรายการ

อัตราค่าบริการ (โปรแกรม Beautiful แคชเมียร์ 7 วัน 5 คืน)
เนื่องจากเป็ นตั ๋วราคาพิเศษจึงไม่สามารถ REFUND ได้

กําหนดวันเดินทาง
2-8 เมษายน 2560
สงกรานต์ 10-16เมษายน 2560
สงกรานต์ 13-19 เมษายน 2560
สงกรานต์ 14-20 เมษายน 2560

อัตราค่าบริการหมายเหตุ: ผูใ้ หญ่ (12 ปี ขึ้ นไป)
เดินทางตั้งแต่ 20 ท่านขึ้ นไป
ผูใ้ หญ่พกั 2 ท่าน
พักเดี่ยวเพิ่ม
(พักห้องละ 2-3 ท่าน)

39,900.-

5,500.-

การสํารองที่
*กรุณา ชําระเงินมัดจํา ท่านละ 10,000 บาท พร้อมแจ้งชื่อเป็ นภาษาอังกฤษตามหนังสือเดินทาง หรือ Fax Copy Passport มาที่บริษัทฯ ภายใน
3 วันหลังการจอง....ส่วนที่เหลือชําระทั้งหมดก่อนเดินทาง 20 วัน
*** ในกรณีที่ทา่ นโอนเงินจากต่างจังหวัด อัตราดังกล่าวเป็ นอัตราสุทธิ ไม่รวมค่าธรรมเนี ยมและค่าบริการของธนาคาร ค่ะ***
หมายเหตุ : อนึ่ งกรุณาแฟกซ์หลักฐานการโอนเงินมาที่เบอร์ 02-235-7573 หรือแจ้งให้เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ทราบถึงการโอนเงินของท่าน
ทางโทรศัพท์หากท่านไม่สามารถแฟกซ์ได้จกั เป็ นพระคุณยิง่
อัตราค่าบริการรวม :
 ตัว๋ เครื่องบินไป-กลับกรุงเทพฯ-เดลี-ศรีนาคา-เดลี-กรุงเทพฯชั้นประหยัดโดยสายการบินแอร์ อินเดีย และภายในประเทศที่ระบุ
 ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งและค่าประกันภัยสายการบิน
 ค่าที่พกั บนเรือ (Houseboat) ที่ศรีนาคาระดับดีลกั ซ์ (พักห้องละ 2 ท่าน)ตามระบุในรายการ
 ค่าที่พกั โรงแรมระดับ4 ดาวที่เดลลี (พักห้องละ 2 ท่าน)ตามระบุในรายการ

 รถโค้ชปรับอากาศในเดลี, //รถโตโยต้าอีโนวา ไม่ปรับอากาศในแคชเมียร์
 ค่าอาหารทุกมื้ อตามระบุ/ค่าธรรมเนี ยมเข้าชมสถานที่ต่างๆ/เคเบิ้ ลคาร์เฟส 1
 ค่าประกันภัยการเดินทาง วงเงิน 1,000,000บาทต่อท่าน (วงรักษาพยาบาลเงินไม่เกิน 5000,000 บาท)แต่ท้งั นี้ ย่อมอยูใ่ นข้อจํากัดที่
มีการตกลงไว้กบั บริษัทประกันชีวิต
 ค่าธรรมเนี ยมวีซ่าสําหรับหนังสือเดินทางไทย
อัตราค่าบริการไม่รวม :
 ค่าจัดทําหนังสือเดินทาง ( PASSPORT) และค่าทําใบอนุ ญาตที่กลับเข้าประเทศของชาวต่างชาติ หรือ คนต่างด้าว
 ค่าใช้จ่ายอื่นๆ นอกเหนื อจากที่ระบุไว้ในรายการและค่าใช้จ่ายส่วนตัวต่างๆ เช่น ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด ฯลฯ
 ค่าธรรมเนี ยมนํ้ามันของสายการบิน (ถ้ามี)
 ค่าทําเอกสารผูถ้ ือต่างด้าว /ค่าวีซ่าที่มีค่าธรรมเนี ยมแพงกว่าหนังสือเดินทางไทย
 ค่าภาษีหกั ณ ที่จ่าย 3% ภาษีมลู ค่าเพิ่ม 7% (กรณีออกใบกํากับภาษี )
 ค่านํ้าหนักเกินพิกดั ตามสายการบินกําหนด 2 5 กิโลกรัม /ค่ากิจกรรมพิเศษ ขีม่ า้ ที่พาฮาแกม/ลากเลื่อนที่กุลมาร์ค
 ค่าทิปไกด์ทอ้ งถิ่นพนักงานขับรถ 5 USD /คน/วัน รวม 30 USD ต่อลูกค้า 1 ท่าน ตลอดการเดินทาง ,ค่าทิปบริกรยกกระเป๋า

ไม่รวมทิปหัวหน้าทัวร์ไทยแล้วแต่ความพึงพอใจในบริการของท่าน
การให้ทิปตามธรรมเนียม ทางบริษทั ฯมิได้มีผลประโยชน์ใดๆทั้งสิ้ น ขึ้ นอยูก่ บั การพิจารณาของท่าน เพื่อเป็ นกําลังใจให้กบั ไกด์ และ
คนขับรถ
เงื่อนไขการให้บริการ
* กรณียกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วันขึ้ นไป **ช่วงที่ไม่ใช่เทศกาลหรือวันหยุดยาว** คืนเงินทั้งหมดมิฉะนั้นทางบริษัทฯ จะขอสงวนสิทธิ์ใน
การคืนค่ามัดจําทั้งหมด**(ยกเว้น กรุป๊ ที่มีการการันตีค่ามัดจํากับสายการบินหรือกรุป๊ ที่มีการการันตีค่ามัดจําที่พกั โดยตรงหรือโดยการผ่าน
ตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศและไม่อาจขอคืนเงินได้)**
* กรณียกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วัน **เฉพาะช่วงเทศกาลหรือวันหยุดยาว** เก็บค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้ นจริงทั้งหมด
* กรณียกเลิกก่อนการเดินทาง 15 วัน เก็บค่าใช้จ่าย 50% ของราคาทัวร์
* กรณียกเลิกก่อนการเดินทาง 7 วัน เก็บค่าใช้จ่าย 100% ของราคาทัวร์
* บริษทั เป็ นเพียงตัวแทนการท่องเที่ยว สายการบิน และตัวแทนการท่องเที่ยวในต่างประเทศซึ่งไม่อาจรับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิด
จาก การที่ทา่ นถูกปฏิเสธไม่ให้เข้าออกเมือง อันเนื่องมาจากการที่ทา่ นมีเอกสารเดินทางที่ไม่ถกู ต้องหรือมีสิ่งผิดกฎหมายไว้ในครอบครอง
หรือภัยธรรมชาติ, ภัยการเมืองฯลฯ หรือเหตุสุดวิสยั ที่ทางบริษทั ฯไม่สามารถควบคุมได้หรือค่าใช้จา่ ยเพิ่มเติมที่เกิดขึ้ นทั้งทางตรงหรือ
ทางอ้อม เช่นการเจ็บป่ วย ถูกทําร้าย หรือจากอุบตั ิเหตุตา่ ง ๆ
กรุณาอ่านหมายเหตุให้ละเอียดทั้ง 7 ข้อ
1. บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ที่จะไม่รบั ผิดชอบต่อค่าชดเชยความเสียหาย ไม่ว่ากรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองของไทยไม่อนุ ญาตให้เดินทางออกหรือกอง
ตรวจคนเข้าเมืองของแต่ละประเทศไม่อนุ ญาตให้เข้าเมือง
2. บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการที่จะไม่รบั ผิดชอบต่อค่าชดเชยความเสียหาย อันเกิดจากเหตุสุดวิสยั ที่ทางบริษัทฯ ไม่สามารถควบคุมได้ เช่น การนัด
หยุดงาน, จลาจล, การล่าช้าหรือยกเลิกของเที่ยวบิน
3. บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมรายการท่องเที่ยว โดยไม่ตอ้ งแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
4. บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงอัตราค่าบริการ โดยไม่ตอ้ งแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
5.การไม่รบั ประทานอาหารบางมื้ อไม่เที่ยวตามรายการไม่สามารถขอหักค่าบริการคืนได้เพราะการชําระค่าทัวร์เป็ นไปในลักษณะเหมาจ่าย
6.ตัว๋ เครื่องบินเมื่อออกตัว๋ แล้วไม่สามารถ Refund ได้ทุกกรณี โดยเงื่อนไขของสายการบินกําหนด

7. กรณีที่คณะไม่ครบจํานวน 15 ท่าน ทางบริษทั ฯ สงวนสิทธิ์ในการงดออกเดินทางโดยทางบริษทั ฯ จะแจ้งให้ทา่ นทราบล่วงหน้า 14 วัน
ก่อนการเดินทาง
*** ในกรณีที่ลกู ค้าต้องออกตั ๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ของบริษทั ฯ ก่อนทุก
ครั้ง มิฉะนั้นทางบริษทั ฯ จะไม่ขอรับผิดชอบค่าใช้จา่ ยใดๆ ทั้งสิ้ น ***
ข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องโรงแรมที่พกั
เนื่ องจากการวางแปลนห้องพักของแต่ละโรงแรมแตกต่างกัน จึงอาจทําให้หอ้ งพักแบบห้องเดี่ยว (Single) และห้องคู่(Twin/Double) และห้องพัก
แบบ 3 ท่าน/3 เตียง (Triple Room) ห้องพักอาจจะไม่ติดกัน
ข้อความซึ่งถือเป็ นสาระสําหรับท่านผูม้ ีเกียรติซึ่งร่วมเดินทาง
ทางบริษัทฯ เป็ นตัวแทนในการจัดนําสัมมนา และการเดินทางที่มีความชํานาญ โดยจัดหาโรงแรมที่พกั อาหาร ยานพาหนะและสถานที่ท่องเที่ยว
พร้อมทั้งการสัมมนา ดูงาน เพื่อความสะดวกสบาย และเกิดประโยชน์สงู สุดในการเดินทาง ทั้งนี้ ทางบริษัทฯ ไม่สามารถรับผิดชอบในอุบตั ิเหตุหรือ
ความเสียหายที่เกิดจากโรงแรมที่พกั ยานพาหนะ, อันเนื่ องจากอุบตั ิเหตุรวมถึงภัยธรรมชาติ, โจรกรรม, วินาศกรรม, อัคคีภยั , การผละงาน, การ
จลาจล, สงครามการเมือง, การผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราระหว่างประเทศ, การนัดหยุดงาน, ความล่าช้าของเที่ยวบิน, สายการเดินเรือ,
รถไฟ, พาหนะท้องถิ่น,ตลอดจนการถูกปฏิเสธออกวีซ่าจากกงสุล และ / หรือ ส่วนงานที่เกี่ยวข้องกับสถานเอกอัครราชทูต รวมถึงผูม้ ีอาํ นาจทําการ
แทนประจําประเทศไทย (โดยไม่จาํ ต้องแสดงเหตุผล เนื่ องจากเป็ นสิทธิพิเศษทางการทูต) ซึ่งอยูเ่ หนื อการควบคุมของบริษัทฯ หมายรวมถึงใน
ระหว่างการเดินทางท่องเที่ยวทั้งใน หรือ ต่างประเทศ แต่ทางบริษัทฯ มีความคุม้ ครอง และประกันอุบตั ิเหตุ ตามเงื่อนไขที่บริษัทฯ ที่รบั ประกันใน
กรณีที่ผรู้ ่วมเดินทางถูกปฏิเสธโดยเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองของประเทศไทย และ/หรือ ต่างประเทศ มิให้เดินทางออก หรือ เข้าประเทศ
เนื่ องมาจากความประพฤติ พฤติกรรมของผูเ้ ดินทาง ไม่ปฏิบตั ิตามกฎระเบียบด้านการความคุมโรคติดต่อเฉพาะพื้ นที่มีการปลอมแปลงเอกสาร
เพื่อการเดินทาง รวมถึงมีสิ่งผิดกฎหมาย บริษัทฯ จะไม่คืนค่าใช้จ่ายใดๆ รายละเอียดด้านการเดินทาง อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความจําเป็ น
หรือเพื่อความเหมาะสมทั้งปวง โดยมิตอ้ งแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทั้งนี้ การขอสงวนสิทธิดงั กล่าว บริษทั จะยึดถือและคํานึงถึงผลประโยชน์
ตลอดจนความปลอดภัยของท่านผูม้ ีเกียรติ ซึ่งร่วมเดินทางเป็ นสําคัญ
REMARK
-ในกรณีที่ทา่ นจะใช้หนังสือเดินทางราชการ (เล่มสีน้ าํ เงิน) เดินทางกับคณะ บริษทั ฯ สงวนสิทธิ์ที่จะไม่รบั ผิดชอบ หากท่านถูกปฏิเสธการเข้า
ออกนอกประเทศใดประเทศหนึ่ง เพราะโดยปกตินกั ท่องเที่ยวใช้หนังสือเดินทางบุคคลธรรมดา (เล่มสีเลือดหมู)
-สถานทูตเก็บค่าธรรมเนียมวีซ่าและไม่คืนในทุกกรณี
๋ั
*** ในกรณี ที่ลู กค้าต้องออกตวโดยสารภายในประเทศ
กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ของบริ ษท
ั ฯ ก่อนทุก
้
้
้
้
ครัง มิฉะนันทางบริษท
ั ฯ จะไม่ขอรับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆ ทังสิน ***

่ ซา
เอกสารในการยืนวี
่ ท่องเที่ยวอินเดียแบบออนไลน์ไม่ตอ
้ งมาแสดงตัว
้ 2 รูป พืนหลั
้
 รู ปถ่ายสี (ถ่ายมาไม่เกิน 3 เดือน ขนาด 2×2 นิ ว)
งสีขาว
 หนังสือเดินทางมีอายุมากกว่า 6 เดือน และมีหน้าว่างอย่างน้อย 2 หน้า
 สาเนาบัตรประชาชน 1 ชุด
 สาเนาทะเบียนบ้าน 1 ชุด
 สาเนาหน้าพาสปอร ์ต 2 ชุด
 สาเนาหน้าวีซา
่ ที่เคยเดินทางไปประเทศอินเดีย 1 ชุด (หากมี)

ท่องเที่ยว

