วันแรก
01.00 น.

กรุ งเทพฯ – เดลลี (ประเทศอินเดีย)
คณะพร้ อมกันที ท่ าอากาศยานสุวรรณภูมิ ชั น 4 ประตู 3 เคาน์ เตอร์ สายการบิน SPICEJET (SG)
โดยเจ้ าหน้ าทีของบริ ษัทฯ คอยให้ ความสะดวกแก่ทา่ น
กระเป๋าเล็กถือติดตัวขึ นเครืองบิน

กรุ ณางดนําของมีคม ทุกชนิด เช่น มีดพับ กรรไกรตัดเล็บทุกขนาด ตะไบเล็บ เป็ นต้ น กรุ ณาใส่ใน
กระเป๋ าเดินทางใบใหญ่ห้ามนําติดตัวขึ นเครื องบิน

วัตถุทีเป็ นลักษณะของเหลว อาทิ ครี ม โลชัน นํ าหอม ยาสีฟัน เจล สเปรย์ และเหล้ าเป็ นต้ น จะถูกทํา
การตรวจอย่างละเอียดอีกครั ง โดยจะอนุญาตให้ ไม่เกิน 10 ชิ น ในบรรจุภณ
ั ฑ์ละไม่เกิน 100 ml.
(แนะนําให้ โหลดของทีไม่ จาํ เป็ นลงใต้ ท้องเครื อง เพราะเจ้ าหน้ าทีอินเดียตรวจค่ อนข้ างละเอียด เพือ
เป็ นการไม่ เสียเวลา แนะนําให้ ถอื เฉพาะกระเป๋าถือขนาดเล็กและของมีค่าขึ นเครืองเท่ านั น)
*****บริการชุดอาหารเช้ า ณ สนามบินสุวรรณภูม*ิ ***

03.50 น.

เหิรฟ้า สู่เมืองเดลลี (New Delhi) ประเทศอินเดีย (India) โดยสายการบิน SPICEJET (SG)
เทียวบินที SG88 (ใช้ เวลาในการเดินทางประมาณ 4 ชัวโมง) **หมายเหตุ** สายการบิน SPICEJET
ไม่ มีบริการอาหาร เวลาทีอินเดียช้ ากว่ าประเทศไทย 1.30 ชัวโมง
06.25 น. ถึงท่ าอากาศยานนานาชาติอินทิราคานธีร์ เมืองเดลลี(New Delhi) ตามเวลาท้ องถินผ่ านพิธีการตรวจ
คนเข้ าเมืองและตรวจรับสัมภาระออกเดินทางเข้ าสู่อาคารผู้โดยสารภายในประเทศเพือต่ อเครืองเข้ า
สู่เมืองศรีนาคา( แคชเมียร์ )
08.30 น. นําท่ านเช็คอิน เพือเดินทางสู่แคชเมียร์
11.15 น.

เหิรฟ้าสู่ เมืองศรีนาคา (Srinagar) เมืองหลวงของแคว้ นจามมู (Jammu) และ แคชเมียร์
(Kashmir) โดยสายการบิน SPICEJET (SG) เทียวบินที SG130 (เครืองบินแวะจอดเมืองจามูไม่ ต้อง
ลงจากเครื อง)
13.50 น. เดินทางถึงสนามบินศรีนาคา (Srinagar) ผ่านพิธีการตรวจคนเข้ าเมืองและพร้ อมรับสัมภาระแล้ วนําท่าน
เดินทางสูพ่ าฮาลแกม โดยขบวนรถจีบ(4-5 ท่ าน/คัน)

เทียง

บ่ าย

บริการข้ าวเหนียวหมูทอด ระหว่ างรอเช็คอิน ณ ภายในสนามบินภานในประเทศ
นําท่านเดินทางสูพ่ าฮาลแกม ออกเดินทางจากศรี นาคาสู่ หมู่บ้านพาฮาแกม (Pahalgam) หรื อหุบเขาแกะ
แห่งแคชเมียร์ เดิมเป็ นหมู่บ้านของคนเลี ยงแกะ อยู่ห่างจากศรี นาการ์ ออกไปอีก 90 กิโลเมตร เป็ นสถานทีที
ภาพยนตร์ นิยมมาถ่ายทํากันทีนี ได้ รับการขนานนามว่าเป็ นเหมือน “สวิตเซอร์ แลนด์” พาฮาลแกม คือในช่วง
ฤดูหนาวจะมีแต่หิมะปกคลุม อากาศหนาวเย็น นํ าในลําธารเย็นเฉียบ แม่นํ าสายย่อยๆจะบรรจบรวมกันเป็ น
“แม่นํ าลิดดาร์” (Liddar) เป็ นแม่นํ าสายสําคัญในพาฮาลแกม นอกจากนี ยังมีร้านค้ าต่างๆมากมาย ไม่ว่าจะ
เป็ นร้ านอาหาร ร้ านขายเสื อผ้ าและสินค้ าต่างๆโดยเฉพาะ หญ้ าฝรัน (Saffron) มีสรรพคุณลดโคเลสเตอรอลใน
ร่างกาย มีขายอยูท่ ัวไปทัวทั งแคชเมียร์ แต่ทีพาฮาลแกมคือแหล่งปลูกหญ้ าฝรั นทีใหญ่ทีสดุ มีคณ
ุ ภาพดีกว่าที
อืนนอกจากนี ยังสามารถทํากิจกรรม ปิ กนิก ตกปลา ขีม้าชมวิวรอบภูเขาหมู่บ้านทีอยู่บนทีมีความสูง 2,130
เมตร เหนือระดับนํ าทะเล (ใช้ เวลาเดินทางประมาณ 3 ชัวโมง) ...
ชมแวะจอดรถถ่ ายรูปกับวิวทิวทัศน์ ทีงดงามสุดทีหยุดกดชัตเตอร์ เลยทีเดียว.. …และสองข้ างทางท่าน
จะผ่านพบวิถีชีวิตของชาวแคชเมียร์ ที หลากหลาย เช่นหมู่บ้านทีทํา ครกหิน หมู่บ้านทีทําไม้ แบดสําหรับกีฬา
คลิกเก็ต ทีเราจะพบเห็นชาวแคชเมียร์ เล่นกี ฬาประเภทนี ได้ ตามสนามทัวไปไม้ แบดนี ทํามาจากต้ นหลิว
(Willow Tree) ซึงพบเห็นได้ ทัวไปทั งในและนอกเมือง แต่จะพบเห็นได้ มากนอกจากนี จะได้ เห็นทุง่ โล่งๆซึงใน
ฤดูใบไม้ ร่วงประมาณเดือนตุลาคม ท้ องทุ่งแห่งนี เป็ นแหล่งปลูกหญ้ าฝรั นหรื อ Saffron ทีใหญ่ทีสดุ ลักษณะ
ดอกจะเป็ นสีมว่ ง ว่ากันว่าเกสรของหญ้ า ฝรั นมีสรรพคุณในการช่วยลดคลอเรสเตอรอลได้ ดีตลอดสองข้ างทาง
ชมทิวทัศน์ทีสวยงาม
นําท่ านอิสระชมเมืองพาฮาลแกม (Pahalgam) ทีนี คือ ดินแดนสรวงสวรรค์ของแคชเมียร์ นักท่องเทียวจาก
ทัวสารทิศต่างยกย่องให้ ดินแดนแห่งนี เป็ นสถานทีทีสวยทีสดุ ในโลกซึงหากคุณยังไม่เชือก็ต้องมาพิสจู น์ด้วย
ตัวเองเท่านั น……คําว่ า พาฮาลแกม หมายถึง หมู่บ้านของคนเลี ยงแกะ (Village of Shepherds) หรื อ
หุบเขาแกะ และด้ วยทัศนียภาพอันงดงามจนน่าทึงของพาฮาลแกม....ดินแดนแห่งนี ได้ รับความสนใจจากนัก
สร้ างภาพยนตร์ จนกลายเป็ นสถานทีมีชือเสียง ทีสดุ ของอุตสาหกรรมภาพยนตร์ ของอินเดีย
กิจกรรมเด่ นพิเศษแนะนํา สุนกสนามกับการขีม้าชมหุบเขาพาฮาลแกม (Pahalgam) (ค่ าม้ าไม่ รวมใน
รายการทัวร์ การขีม้าจะใช้ เวลาไป-กลับประมาณ 1-2 ชัวโมง

คํา
วันทีสอง
07.00 น.
08.00 น.

เทียง
13.00 น

หรื อ เลื อ กเดิ น เล่ นซื อ สิ น ค้ าพื น เมื อ งไม่ มว่ าจะเป็ นผ้ าพั ช มี น่ า เปเปอร์ มาเช่ ชุ ด พื นเมื อ ง
เครืองประดับฯลฯ อิสระตามอัธยาศัย นัดเวลาทานอาหารเย็น
....ทีนี คือ ดินแดนสรวงสวรรค์ของแคชเมียร์ นกั ท่องเที ยวจากทัวสารทิศต่างยกย่องให้ ดินแดนแห่งนี เป็ น
สถานทีทีสวยทีสดุ ในโลก ซึงหากคุณยังไม่เชือก็ต้องมาพิสจู น์ด้วยตัวเองเท่านั น....
บริการอาหารเย็น ณ โรงแรม
ทีพักโรงแรม Hotel Hill top( หรือเทียบเท่ า ) อิสระพักผ่ อนตาม
พาฮาแกม–หุบกุลมาร์ ค-ศรีนาคา
บริการอาหารเช้ า ณ โรงแรมเรือ
ออกเดินทางโดยรถจิบสู่ กุลมาร์ ค (Gulmarg) (คันละ 4-5 ท่ าน) ใช้ เวลาเดินทางประมาณ 2.30 -3
ชัวโมง กุลมาร์ ค(Gulmarg) สถานทีท่องเทียวสุดฮิตในแคชเมียร์ ทีได้ รับความนิยมจากนักท่ องเทียว
ทัวโลก
เป็ นภูเขาทีสวยงามทีสดุ แห่งหนึงในแคชเมียร์ “กุลมาร์ ค”เดิมเรี ยกเการิ มาร์ ค ตั งโดยสุลต่าน ยูซุปชาร์ ใน
ศตวรรษที 16 เนืองจากทีนีเป็ นทุ่งหญ้ าทีเต็มไปด้ วยดอกไม้ ป่าตามฤดูกาล และในปั จจุบนั ยังเป็ นสถานที ตั ง
ของสนามกอล์ฟ 18 หลุมทีสงู ทีสดุ ในโลก (3,000 เมตรจากระดับนํ าทะเล) และมีสถานทีเล่นสกีในฤดูหนาว
ด้ วย ตลอดเส้ นทางสู่กุลมาร์ คจะผ่านทุ่งนาข้ าว หมู่บ้านชาวพื นเมือง ฝูงแกะตามภูเขา และเทือกเขาหิมะ
สลับซับซ้ อนสวยงาม ชาวแคชเมียร์ กล่าวขานว่าทุ่งหญ้ าแห่งดอกไม้ เป็ นเส้ นทางที ม่งุ สู่ชายแดนปากีสถาน
กุลมาร์ คเป็ นแหล่งท่องเทียวในฤดูหนาว มีระดับความสูง 2,730 เมตร จากระดับนํ าทะเล ในช่วงฤดูร้อน
ที นี จ ะเป็ นที ตั งของสนามกอล์ฟ ที ส งู ที ส ดุ ในโลก โดยรอบท่า นจะได้ พ บเห็น กระท่อ มรู ป ทรงแบบในเทพ
นิยาย และมีป่าสนเป็ นฉากหลัง ที นียงั สถานเป็ นทีถ่ายทําภาพยนตร์ อีกด้ วย……
บริการอาหารกลางวัน ณ โรงแรม
ารอาหารกลางวั
น ยณ
ไฮไลท์บริ
ของกิจกกรรมและการท่
องเที
วทีกโรงแรม
ลุ มาร์ ค นําท่ านขึ นเคเบิลคาร์ เฟส 1 (กระเช้ าลอยฟ้ าหรื อกอนโด
การอาหารกลางวั
ณ าโรงแรม13.00
ลา) ขึ นกระเช้ ากอนโดล่บริ
าเป็ นเคเบิ
ลคาร์ ไปเฟส1 นระหว่
งทางท่านจะได้น เห็นวิวของหิมะที สวยงามพบเห็น
หมูบ่ ้ านยิปซี และหมูบ่ ้ านของคนท้ องถิน มองลงไปข้ างล่างต้ นสนระหว่างทางและหิมะที สวยงามมาก เห็นวิว
ทิวเขาของเทีอกเขาหิมาลัยเมือถึงสถานีลงจากกระเช้ าแล้ ว ท่านจะพบลานหิมะขนาดใหญ่
...อิสระให้ ทา่ น ถ่ายภาพคูก่ บั ภูเขาหิมะ สวยงามรอบทิศทาง หากฟ้ าเปิ ดสามารถมองเห็นยอดเขา K2 ทีสงู เป็ น

อันดับสองรองจากยอดเขาเอเวอร์ เรส....ถ่ายรูป และเล่นกิจกรรมต่างๆในบริ เวณนี...สนุกสนานกับกิจกรรมนัง
เลือนหิมะหรื อสกีได้ ระหว่างฤดูใบไม้ ผลิ มี .ค.-เม.ย. "กุลมาร์ ค." เป็ นสถานทีท่องเทียวทีได้ รับความนิยมจาก
นักท่องเทียวทัวโลก และเป็ นสถานทีทอ่ งเทียวแห่งหนุง่ ทีคณ
ุ ไม่ควรพลาด…
ฤดูการท่ องเทียวทีสวยงาม : ในฤดูใบไม้ ผลิและฤดูร้อนในแคชเมียร์ (เดือนเมษายน-กันยายน) จะมีชือเสียง
ในเรื องของดอกไม้ และสวนสวย เดือนพฤษภาคม - กรกฏาคม ชมบรรยากาศของทุง่ หญ้ าทีเขียวขจี ทุ่งดอกไม้
ป่ าทีตดั กับภูเขาหิมะ
รายการเสริ ม...สําหรั บบางท่ านต้ องการไปอีกจุดชมวิวท่ านสามารถขึ นกระเช้ าไปยัง เฟสทีK2 ได้
ทั งนี ทั งนั นขึ นอยู่กับสภาพอากาศ และความปลอดภัยเป็ นสําคัญ เฟสทีK2ไม่ เหมาะสําหรั บท่ านทีมี
สุขภาพไม่ แข็งแรง หรือมีโรคประจําตัวเนืองจาก K2 จะมีสภาพอากาศทีเบาบางกว่ าปกติ
เวลานั ดหมายนําท่ านเดินทางกลับสู่เมืองศรี นาคาตามเส้ นทางเดิม ........
นําท่ านล่ องเรือสิคารา(เรือพายแบบแคชเมียร์ ) ชมความงดงามทะเลสาบ ให้ ทา่ นได้ ชืนชมทัศนียภาพของ
เทือกเขาหิมะทีล้อมรอบ ชมวิถีชีวิตชาวบ้ านริ มนํ า(ใช้ เวลาในการล่องเรื อประมาณ 1 ชม.) รอบทะเลสาบ นก
นานาชนิด พืชดอกไม้ นํ า ทะเลสาบใสสวยงาม สัมผัสวิถีชีวิตของผู้คนในทะเลสาบดาล เป็ นชีวิตที ค่กู บั สายนํ า
อันเงียบสงบ โดยมีเรื อเป็ นพาหนะสําคัญของการสัญจรในทะเลสาบกว้ างใหญ่ แต่งแต้ มสีสนั ด้ วยสวนผักลอย
นํ า และตลาดนํ ายามเช้ าทีมีชีวิตชีวาพอดู ชีวิตของชาวแคชเมียร์ จึงดําเนินไปไม่แตกต่างชาวเอเชียอื น ๆ ทีมี
แม่นํ า ลําคลอง เป็ นเส้ นเลือดใหญ่หล่อเลี ยงชีวิต และท่านจะเพลินเพลินกับการ เลือกซื อสินค้ าพื นเมืองของ
ชาวแคชเมียร์ ทีนําของมาขายให้ ทา่ นได้ เลือกซื อในราคาตามความสามารถได้ เวลาสมควรพายเรื อกลับทีพกั
เย็น

บริการอาหารเย็น ณ โรงแรมบ้ านเรือ อิสระพักผ่ อนตามอัธยาศัย
ทีพักโรงแรมเรือ DELUXE HOUSE BOAT อิสระพักผ่ อนตามอัธยาศัย
บ้ านเรื อ" แคชเมียร์ ...วิมานบนดิน
นักท่องเทียวในช่วงต้ น คริ สต์ศตวรรษที 20 มีบันทึกว่า ...ขณะที ชีวิตยังมีลมหายใจ
ความสุขบนพื นพิภพในนี 1 ใน 50 อย่างทีควรทํา คือเดินทางสูท่ ะเลสาบดาล (Dal lake)
แห่งแคว้ นแคชเมียร์ ....แล้ ว พักนอนใน House Boats...!!! อันเป็ น วิมานบนดิน เกิดขึ นใน
ยุค ควีนส์วิคตอเรี ย ซึงอังกฤษได้ เข้ ามา ครอบครองอินเดีย จึงพากันเข้ ามาปั กหลักโกย
กอบทรัพยากรจากอาณานิคม โดยรุกจากพื นทีสว่ นใต้ ขึ นไปจดเหนือ กระทังถึง แคว้ นจัมมู

แคชเมียร์ (JUMMU & KASHMIR) ติดกับเทือกเขาหิมาลัย
วันทีสาม (แคชเมียร์ ) ศรีนาคา-โซนามาร์ ค-ศรีนาคา
07.00 น. บริการอาหารเช้ า ณ โรงแรมบ้ านเรือ
08.00 น.

เทียง
บ่าย

นําท่ านเดินทางสู่ โซนามาร์ ค (Sonamarg) (ประมาณ 3 ชัวโมง) อ้ อมกอดหิมาลัยทีโซนามาร์ คท้ องทุ่ง
แห่ งทองคํา Meadow of gold แห่ งแคชเมียร์ สูงกว่าระดับนํ าทะเล2,740 เมตร เป็ นแหล่งท่องเทียวอันมีวิว
ทิวทัศน์อันสวยงาม อยู่บนเส้ นทางระหว่างเมืองศรี นาคากับเมืองเลห์ ในบริ เวณหุบเขาโซนามาร์ กนี มีธาร
นํ าแข็งสีขาวบริ สทุ ธิทีปกคลุมอยูต่ ามลาดไหล่เขา อีกทั งเทือกเขาหิมะทีสะท้ อนแสงแดดเป็ นประกายสีทอง จึง
เป็ นทีมาของชือ โซนามาร์ ค และยังมีเทือกเขาหิมาลัยเป็ นฉากหลัง ทีเรี ยกขานตามท้ องถิ นว่า ทาจิวาส ภูเขา
ซึงปกคลุมไปด้ วยหิมะตลอดปี มีแม่นํ าสินธุ ลดเลี ยวผ่านหุบเขาในอีกฟากของถนน“โซนามาร์ ค” เป็ นสถานี
เริ มต้ นทีจะมุ่งหน้ าไปยังลาดัคห์ หรื อเป็ นรู้ จักกันดีในชื อว่า “ประตูส่ลู าดัคห์ ” เส้ นทางนี จะเป็ นเส้ นทางทีมี
ทิวทัศน์สวยงาม ตลอดสองข้ างทาง ยังมี “ธารนํ าแข็งกราเซีย” (Thajiwas Glacier) ทีเกิดจากการทับถมของ
หิมะมายาวนาน ละลายเป็ นธารนํ าแข็งตามแนวเขา....ตลอดเส้ นทางจึงเป็ นเส้ นทางที ให้ ขบั รถไปถ่ายรู ปไป...
เลยทีเดียว
นําท่านช้ อปปิ ง ร้ านเครืองสําอางและเวชภัณฑ์ ร้ านขายเครื องสําอางและข้ าวของเครื องใช้ กระจุ๊กกระจิกส
ไตล์ญีปนุ่ ภายในร้ านมีสินค้ ามากมายหลายชนิด ทั งเครื องสําอางโลคอลแบรนด์ อุปกรณ์แต่งหน้ า แต่งเล็บ
กิฟช้ อปน่ารักๆ ตลอดจน ยารักษาโรค คอลลาเจนแบรนด์ดงั จากญี ปนุ่ และอืนๆอีกมากมาย อิสระให้ ท่านได้
เลือกซื อเป็ นของฝากกันตามอัธยาศัย
บริการอาหารกลางวัน แบบปิ กนิก กลางภูเขาหิมะ ชมวิวทีกว้ างไกลชนิดกล้ องเก็บไม่หมด
นําท่ านเทียว ชม กราเซียนํ าแข็งโซนามาร์ ค อิสระเดินชมธรรมชาติสมั ผัสอากาศสบายๆ ชมวิวภูเขาทีปก
คลุมด้ วยหิมะและสองฟากฝั งถนนทีเต็มไปด้ วยธารนํ าแข็ง ถนนบางช่วงต้ องตัดผ่านช่องนํ าแข็งขนาดใหญ่ ทีนี
จะมีกิจกรรมแบบแคชเมียร์ ให้ ท่านได้ ลองหาประสบการณ์ (ในช่วงฤดูหนาวธ.ค. – เม.ย.) โปรแกรมแนะนํา
...ท่ านทีหลงใหลในธรรมชาติ สามารถขีม้าชมความงามของกลาเซียร์ อย่ างไกล้ ชิดมากขึ น หรือ สนุก
การนังค่ าขีม้า 500-600 รูปี (ไม่ รวมในค่ าทัวร์ โปรดสอบถามรายละเอียดจากหัวหน้ าทัวร์ )
ได้ เวลาพอสมควรเดินทางกลับสูศ่ รี นาคา

นําท่ านเดินทางไป สวนโมกุล (Mughal Gardens) สวนสวรรค์แห่งดอกไม้ ช่วงเดือนมีนาคมถึงเมษายน
ดอกไม้ เมืองหนาวออกดอกชูช่ออย่างสวยงาม สวนโมกุล ได้ แบ่งออกเป็ นส่วนๆ 3 ส่วน ซึงภายในสวนมีการ
ประดับตกแต่งในแบบสไตล์สวนเปอร์ เซีย ซึงประกอบไปด้ วย สระนํ า ลําธารและแปลงไม้ ดอก
ชมสวนนิชาท (Nishat) เป็ นสวนทีใหญ่ทีสดุ มีต้นเมเปิ ลอายุกว่า 400 ปี ต้ นปอปลาร์ ต้ นทิวลิป และดอกไม้
นานาชนิดตามฤดูกาล ตั งอยูร่ ิ มทะเลสาบดาล มีภเู ขาZabarwan ซึงตั งเป็ นฉากหลัง
ชม สวนชาลิมาร์ (Shalimar Garden) เป็ นสวนดอกไม้ ทีสร้ างขึ นสมัยราชวงศ์โมกุล ก่อสร้ างโดยจักรพรรดิ
JEHANGIR เพือภรรยา Nur Jehan และเมืองศรี นาคา แคชเมียร์ เป็ นทีมีชือเสียงในการจัดสวนตามแบบสมัย
ของราชวงศ์ โมกุล เนื องจากภูมิอากาศเย็นเหมาะสมในการเจริ ญเติบโตของต้ นไม้ ดอกไม้ เมืองหนาว จึง
กลายเป็ นทีประทับพักผ่อนของกษัตริ ย์ราชวงศ์โมกุลในอดีต ชมต้ นเมเปิ ลอายุกว่า 400 ปี ต้ นปอปลาร์ ดอกทิว
ลิป และดอกไม้ นานาชนิดตามฤดูกาล
ฤดูการท่ องเทียวทีสวยงาม : ในฤดูใบไม้ ผลิและฤดูร้อนในแคชเมียร์ (เดือนเมษายน-กันยายน) จะมีชือเสียง
ในเรื องของดอกไม้ และสวนสวย โดยสวนทีมีชือเสียงมากได้ แก่ สวนโมกุล ที สร้ างในสมัยของราชวงศ์โมกุล
แทบทั งสิ นสําหรับต้ นไม้ ทีมีความสวยงามและโดดเด่น คือ ต้ นชีน่ า หรื อต้ นเมเปิ ล ซึงใบของต้ นไม้ นี มีสีแดง
เพลิงสวยงาม และใบจะเปลียนสีไปตามฤดูกาล
นําท่ านชมโรงงานพรมเปอร์ เซีย สมควรแก่เวลานําท่านเข้ าสูท่ ีพกั ณ โรงแรมลอยนํ า ชืนชมทัศนียภาพของ
เทือกเขาทีล้อมรอบทะเลสาบเมืองศรี นาคา ได้ เวลาอันสมควรนําท่ านสู่บ้านเรื อในทะเลสาบ ในเมืองศรี
นาคา บ้ านเรื อนี ถือกําเนิดจากสมัยทีเจ้ าผู้ครองแคว้ นแคชเมียร์ ยงั ครองอํานาจกับ อังกฤษที เข้ ามาปกครอง
อินเดีย และไม่อนุญาตให้ องั กฤษมีกรรมสิทธิ ในทีดิน คนอังกฤษจึงหาทางออกด้ วยการสร้ างบ้ านเรื อลอยลํา
อยูใ่ นทะเลสาบแทน
คํา

บริการอาหารเย็น ณ โรงแรมบ้ านเรือ...
ทีพักโรงแรมเรือ DELUXE HOUSE BOAT อิสระพักผ่ อนตามอัธยาศัย

วันทีสี
08.00 น.

(แคชเมียร์ ) ศรีนาคา- เดลลี- กรุ งเทพ
บริการอาหารเช้ า ณ โรงแรมบ้ านเรือ

09.00 น.

นําท่ านชมจามามัสยิด “Jama Masjid” ซึงสร้ างเป็ นครั งแรกสมัยสุลต่านสิคานเดอร์ และบูรณะต่อมาอีก

11.00 น.
14.40 น.
17.15 น.
คํา

หลายสมัย เป็ นมัสยิดที สร้ างด้ วยรู ปแบบของสถาปั ตยกรรมแบบจี นและเนปาล ด้ วยหลังคาทรงสี เหลียม
ภายในมีเสาทีตดั จากต้ นซีดาลทั งต้ นกว่า 300 ต้ น ได้ เวลาสมควรก่อนกลับทีพกั
บริการอาหารกลางวัน ณ โรงแรมบ้ านเรือ
จากนั น นําท่านเดินทางสูส่ นามบินภายในประเทศเพือเดินทางกลับสูเ่ มืองเดลลี
เหิรฟ้ าสูเ่ มืองเดลลี (New Delhi) โดยสายการบิน SPICEJET (SG) เทียวบินที SG144
(เครื องบินแวะจอดเมืองจามูไม่ต้องลงจากเครื อง)
ถึง เมืองเดลลี (New Delhi) รับกระเป๋าสัมภาระ
บริการอาหารคํา ณ ห้ องอาหาร เมืองเดลลี

18.30 น. เดินทางสู่ เมืองอัคระ (ระยะทาง 203 กิโลเมตรเดินทางประมาณ 4 - 5 ชัวโมง แล้ วแต่สภาพการจราจร)
อัคระอดีตเมืองหลวงของอินเดียในสมัยที ยงั เรี ยกว่า "ฮินดูสถาน" (Hindustan) เป็ นเมืองทีตั งอยู่ริมแม่นํ า
ยมนา (Yamuna) ทางตอนเหนือของประเทศอินเดีย ถึงอัคระ นําท่านเข้ าสูท่ ี พกั
อิสระพักผ่ อนตามอัธยาศัยทีพัก ณ HOTEL Sarovar Premier หรือเทียบเท่ า
วันทีห้า อัคระ -เดลลี เดลลี- กรุ งเทพ
07.00 น. บริการอาหารเช้ า ณ โรงแรม
08.00 น.

นําท่ านชม ทัชมาฮาล (Taj Mahal) ทัชมาฮาล เมืองอัคราประเทศอินเดีย สิงมหัศจรรย์ของโลกยุคกลาง
สุสานหินอ่อนทีผ้ คู นเชือว่าเป็ นสถาปั ตยกรรมแห่งความรักทีสวยทีสดุ ในโลกสร้ างขึ นโดยสมเด็จพระจักรพรรดิ
แห่งจักรวรรดิโมกุลผู้มีรักมันคงต่อพระมเหสีของพระองค์ ...ทัชมาฮาลถูกพิจารณาให้ เป็ นหนึ งในเจ็ ดสิ ง
มหัศจรรย์ของโลกในยุคใหม่ ซึงตั งอยูใ่ นสวนริ มฝั งแม่นํ ายมุนา ในเมืองอาครา ส่วนทีมีชือเสียงทีสดุ คือ หลุม
ศพของพระนางมุมตัซ มาฮาล ซึงถูกสร้ างด้ วยหินอ่อนสีขาว ศิลาแลง ประดับลวดลายเครื องเพชร พลอย หิน
โมราและเครื อ งประดับ จากมิต รประเทศ ได้ รับ คํา รั บรองว่า สร้ างขึ นด้ ว ยสัดส่ว นที วิจิ ตรและงดงามที สุด
กว้ างยาวด้ านละ 100 เมตร สูง 60 เมตร มีผ้ สู ร้ างและออกแบบร่ วม 20,000 คน การก่อสร้ างกินเวลานานถึง
22 ปี ทัชมาฮาลมีเนื อทีประมาณ42 เอเคอร์ เป็ นทีตั งของมัสยิด มีหออาซาน (หอสูงสําหรับร้ องแจ้ งเวลาทํา
นมาซ) และมีสิงก่อสร้ างอืน ๆ นายช่างที ออกแบบ ชื อ อุสตาด ไอซา ถูกประหารชีวิตเพื อมิให้ ไปออกแบบ
สถาปั ตยกรรมใด ๆ ทีสวยกว่าได้

12.00 น.
13.00 น.

21.05 น.
วันทีหก
03.00 น.

ชมพระราชวังอัคราฟอร์ ด (Agra Fort) เป็ นป้อมปราการประจําเมืองซึงสร้ างเป็ นกําแพงหินทรายสีแดง ตั ง
ตระหง่านสวยงาม ด้ วยสถาปั ตยกรรมแบบอัครา พระเจ้ าอัคบาร์ สร้ างขึ นในปี ค.ศ. 1565 และสร้ างต่อเติมกัน
เรื อยมาจนถึงรุ่ น หลานคือ พระเจ้ าชาร์ เจฮาน กษัตริ ย์องค์ที 5 ของราชวงศ์โมกุล ซึงปรั บเปลียนจากป้อม
ปราการทางทหารมาเป็ นพระราชวัง มีกําแพงสูงกว่า 20 เมตร และยาว 2.5 กิโลเมตร ภายในอัคราฟอร์ ดมีห้อง
สวยงามทีสร้ างด้ วยหินอ่อนแกะสลักฝั งโดยรอบ โดยเฉพาะห้ องมุขแปดเหลี ยม ซึงเป็ นห้ องทีมีความสําคัญ
ทีสดุ ภายในพระราชวังแห่งนี และภายในห้ องนี ท่านจะได้ พบกับสถานทีทีกษัตริ ย์ชาร์ จาฮาถูกลูกชายจับมาขัง
ไว้ จนสิ นพระชนน์ พระองค์ถกู กักขังอยู่ถึง 8 ปี จนกระทังสวรรคตในปี ค.ศ. 1666 ตามตํานานกล่าวว่าให้ วนั
สุดท้ ายของชีวิตพระองค์ใช้ เวลาทั งวันในการจ้ องมองเศษกระจกทีสะท้ อนภาพของทัชมาฮาล และสิ นพระชนม์
ด้ วยเศษกระจกในกํามือ พระองค์ถกู ฝั งในทัชมาฮาล เคียงข้ างพระมเหสีซึ งพระองค์ไม่เคยลืม มีบางคนกล่าว
ว่าสมเด็จพระจักรพรรดิชาห์ชะฮัน มิได้ ประสงค์ที จะถูกฝั งร่ วมกับประมเหสี แต่พระองค์มีแผนการที จะสร้ าง
สุสานอีกแห่งด้ วยหินอ่อนสีดํา เพือเป็ นสุสานของพระองค์ แต่ผ้ รู ้ ู หลายท่านเชื อว่าพระองค์ประสงค์ทีจะถูกฝั ง
เคียงข้ างพระนางมุมตัซ มาฮาล
จากนั น นําท่ าน ช้ อปปิ งสินค้ าหัตถกรรม และงานฝี มือพื นเมือง อาทิเช่นผ้ าไหมอินเดียเครื องประดับ อัญ
มณี ไม้ จนั ทร์ หอมแกะสลัก ผลิตภัณฑ์จากหินอ่อน ของตกแต่งประดับบ้ าน
บริการอาหารกลางวัน ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
เดินทางสู่ เมืองเดลลี (ระยะทางประมาณ 203 กิโลเมตร ใช้ เวลาเดินทางประมาณ 4 – 5 ชัวโมง แล้ วแต่
สภาพการจราจร)
จากนั น นําท่านเดินทางสูท่ ่ าอากาศยานนานาชาติอนิ ทิรา คานธี ทําการเช็คอินเค้ าเตอร์ สายการบิน
SPICEJET (SG) รับตัวเครืองบิน และผ่ านกระบวนการตรวจคนเข้ าเมือง
อิสระอาหารคําตามอัธยาศัย เพือความสะดวกในการเช็คอินและผ่ านกระบวนการตรวจคนเข้ า
เมือง
ออกเดินทางสู่กรุ งเทพ ฯ โดยสายการบิน SPICEJET (SG) เทียวบินที SG87 (ไม่ มีบริ การอาหาร
บนเครือง )
เดินทางกลับถึงกรุ งเทพฯ โดยสวัสดิภาพ
ถึง...ท่ าอากาศสุวรรณภูมิโดยสวัสดิภาพ……..

หมายเหตุ :
1.

เวลาทีปรากฏในโปรแกรมกับการปฏิบต
ั จิ ริงอาจแตกต่างกันเล็กน้อย ขอให ้ท่านรบั ทราบคําแนะนํ าการเปลียนแปลงการนัด
หมายเวลาในการทํากิจกรรมอีกคร ังจากหัวหน้าทัวร ์
2. บริษท
ั อาจทําการเปลียนแปลงรายการ ได ้ตามความจําเป็ นและเหมาะสม แต่จะยึดผลประโยชน์ของลูกค ้าเป็ นสําคัญ ทังนี ขึ นอยู่
กับสภาวะของสายการบิน โรงแรมทีพก
ั ภูมอ
ิ ากาศ ภัยธรรมชาติ การนัดหยุดงานฯลฯ ตลอดจนสภาวะทาง เศรษฐกิจและ
สถานการณ์ทางการเมืองภายใน อันเป็ นสาเหตุให ้ต ้องเลือนการเดินทางหรือไม่สามารถจัดพาคณะท่องเที ยว ได ้ตามรายการ
อัตราค่าบริการ (Highlight โปรแกรมแกรนด ์แคชเมียร ์ 7 วัน 6 คืน)
เนื องจากเป็ นต วั ราคาพิเศษจึงไม่สามารถ REFUND ได้

กําหนดวันเดินทาง

อัตราค่าบริการหมายเหตุ: ผูใ้ หญ่ (12 ปี ขึนไป) เดินทางตังแต่ 20
ท่านขึนไป
ผูใ้ หญ่พกั 2 ท่าน (พักห้องละ 2-3 ท่าน)

พักเดียวเพิม

29,900.-

4,000.-

25-30 กรกฏาคม
10-15,25-30 สิงหาคม
8-13,22-27 กันยายน
**ราคานี สงวนสิทธิ เฉพาะลู กค้าชาวไทยเท่านัน ºÃÔÉ·
Ñ ¢ÍÊ§Ç¹ÊÔ·¸Ôã¹¡ÒÃÍÍ¡·ÑÇÃ¡Ã³ÕÁ¼
Õ Ù

à´Ô¹·Ò§äÁ¶§
Ö 16+ ·Ò¹
เงือ
่ นไขการสํารองทีน
่ งั่ (ทีท่านควรทราบก่อนสํารองทีนงั )

กรุ ณ าชําระเงิ น ม ด
ั ท่ านละ 10,000 บาท พร อ
้ มส่ง สําเนาหน้าหนัง สือ เดิน ทาง ทางแฟ็ ก หรือ
ไลน์ หลังการจองภายใน 3 วน
ั ส่วนทีเหลือชําระทังหมดก่อนเดินทางภายใน 25 วน
ั และส่งมอบ
เอกสารการเตรียมการยืนขอวีซา่ ตามทีกําหนด ***


หมายเหตุ: อนึ งกรุณาแฟกซ ์หลักฐานการโอนเงินมาทีเบอร ์ 02-235- 7573หรือแจ ้งใหเ้ จ ้าหน้าทีของบริษท
ั ฯ
ทราบถึงการโอนเงินของท่านทางโทรศัพท ์หากท่านไม่สามารถแฟกซ ์ไดจ้ ก
ั เป็ นพระคุณยิ ง Passport มาที
บริษท
ั ฯกรุณาชําระค่าทัวร ์ส่วนทีเหลือล่วงหน้า 20 วันก่อนการเดินทางหากท่านไม่ชาํ ระเงินส่วนที เหลือตาม
วันทีกาํ หนด ทางบริษท
ั ฯ ถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยไม่มเี งือนไข

ã¹¡Ã³Õ ·Õè · Ò ¹âÍ¹à§Ô ¹ ¨Ò¡µ Ò §¨Ñ § ËÇÑ ´ ****ÃÒ¤Ò·Ñ Ç Ã ´Ñ § ¡Å Ò ÇäÁ Ã ÇÁ
¤Ò¸ÃÃÁà¹ÕÂÁËÃ×Í¤ÒºÃÔ¡ÒÃ¢Í§¸¹Ò¤ÒÃ¹Ð¤Ð
อต
ั ราค่าบริการรวม :
 ตัวเครืองบินไป-กลับกรุงเทพฯ-เดลี-ศรีนาคา-เดลี-กรุงเทพฯช ันประหยัดโดยสายการบิน SPICEJET และ
ภายในประเทศทีระบุ
 ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งและค่าประกันภัยสายการบิน
 ค่าทีพก
ั บนเรือ (Houseboat) ทีศรีนาคาระดับดีลก
ั ซ ์ (พักหอ้ งละ 2 ท่าน)ตามระบุในรายการ
 ค่าทีพก
ั โรงแรมระดับ 3- 4 ดาวตามระบุในรายการ
 รถโค้ชปรบั อากาศรบั -ส่งสนามบินระหว่างอาคารภายในประเทศและต่างประเทศ, และรถTempo ปรบั อากาศใน
แคชเมียร ์ตามระบุในรายการ
 ค่าอาหารทุกมื อตามระบุ/ค่าธรรมเนี ยมเข ้าชมสถานทีต่างๆ/เคเบิ ลคาร ์เฟส 1
 ค่าประกันอุบต
ั ิเหตุระหว่างการเดินทางวงเงิน 1 ลา้ นบาท (วงรกั ษาพยามบาทไม่ เกิน 5 แสนบาท/คร ัง)ทังนี
ย่อมขึ นอยู่ในข ้อจํากัดทีมีการตกลงไวก้ บ
ั บริษท
ั ประกันชีวต
ิ
 ค่าธรรมเนี ยมวีซา
่ สําหร ับหนังสือเดินทางไทย ยืนแบบออนไลน์เท่านัน (ไม่ตอ
้ ง

โชวร ์ตัว)
ÍÑµÃÒ¤ÒºÃÔ¡ÒÃäÁÃÇÁ
 ¤Òจัดทําหนังสือเดินทาง (PASSPORT) และค่าทําใบอนุ ญาตทีกลับเข ้าประเทศของคนต่างชาติ
หรือ คนต่างด ้าว
 ค่าใช ้จ่ายอืนๆนอกเหนื อจากทีระบุไวใ้ นรายการและค่าใช ้จ่ายส่วนตัวต่างๆ เช่น ค่าโทรศัพท ์ ค่า
ซกั รีด ฯลฯ
 ค่าธรรมเนี ยมนํ ามันของสายการบิน (ถา้ มี)
 ค่าวีซา่ ทีมค
ี า่ ธรรมเนี ยมแพงกว่าหนังสือเดินทางไทย
 ค่าภาษีหก
ั ณ ทีจา่ ย 3% ภาษีมูลค่าเพิม 7% (กรณี ออกใบกํากับภาษี)
 ค่าธรรมเนี ยมการชําระเงินด ้วยบัตรเครดิต VISA 3% AMEX 4%
 ค่านํ าหนักเกินพิกด
ั ตามสายการบินกําหนด 20 กิโลกรมั
 ค่าทิปไกด ์ท ้องถิน,พนักงานขับรถ วันละ 5USD/วัน/ท่าน รวม 5 วัน
 ค่าทิปหวั หน้าทัวร ์ไทย ทิปหวั หน้าทัวร ์แล้วแต่ความพึงพอใจในบริการของท่าน
 ค่าบริการยกกระเป๋ าในโรงแรมและสนามบิน ซึงท่านจะต้องดูแลกระเป๋ าและทร ัพย ์สินด้วย
ต ัวท่านเอง

การให้ทป
ิ ตามธรรมเนี ยมทางบริษท
ั ฯมิได้มผ
ี ลประโยชน์ใดๆทังสิ นขึ นอยู ่กบ
ั การพิจารณาของท่าน
เพือเป็ นกําลังใจให้กบ
ั ไกด ์ และคนขับรถ
การยกเลิก
1. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วัน คืนค่าทัวร ์ทังหมด
2. ยกเลิกการเดินทางภายใน 15 วัน ขอสงวนสิทธิ ในการคืนค่ามัดจําทัวร ์ในทุกกรณี
3. ยกเลิกการเดินทางภายใน 7 – 14 วัน คิดค่าใช ้จ่าย 80 เปอร ์เซ็นต ์ ของราคาทัวร ์ในทุกกรณี
4. ยกเลิกการเดินทางภายใน 1 – 6 วัน ขอสงวนสิทธิ ในการคืนเงินค่าทัวร ์ทังหมดในทุกกรณี
5. ยกเว ้นกรุ ๊ปทีเดินทางช่วงวันหยุดหรือเทศกาลทีต ้องการ ันตีมด
ั จํากับสายการบินหรือกรุ ๊ปทีมก
ี ารการ ันตีค่ามัดจํา
หอ้ งพักโดยตรงหรือผ่านตัวแทนในต่างประเทศและที อาจขอเงินคืนได ้ รวมถึงเทียวบินพิเศษเช่น EXTRA FLIGHT
และCHARTER FLGIHT จะไม่มก
ี ารคืนเงินเงินมัดจําหรือค่าทัวร ์ทังหมดเนื องจากค่า
จากค่าตัวเป็ นการเหมาจ่ายในเทียวบินนันๆ
กรุณาอ่านหมายเหตุให้ละเอียดทุกข้อ
 บริษท
ั ฯ สงวนสิทธิ ในการเปลียนแปลงโปรแกรมรายการท่องเทียวโดยไม่ ตอ้ งแจง้ ใหท
้ ราบล่วงหน้าตามความ
เหมาะสม
 บริษท
ั ฯ สงวนสิทธิ ในการเปลียนแปลงอัตราค่าบริการโดยไม่ต ้องแจ ้งให ้ทราบล่วงหน้าหากมีการ
 กรณี ทีคณะไม่ครบจํานวน 15 ท่านทางบริษท
ั ฯ สงวนสิทธิ ในการงดออกเดินทางโดยทางบริษท
ั ฯจะแจ ้งให ้ท่าน
ทราบล่วงหน้า 14 วันก่อนการเดินทาง
 บริษท
ั ฯ สงวนสิทธิ ในการทีจะไม่ร ับผิดชอบต่อค่าชดเชยความเสียหาย อันเกิดจากเหตุสุดวิสยั ที ทางบริษท
ั ฯ
ไม่สามารถควบคุมได ้ เช่น การนัดหยุดงาน, จลาจล,การล่าช ้าหรือยกเลิกของเทียวบิน รวมถึงกรณี ทีกองตรวจ
คนเข ้าเมืองไม่อนุ ญาตให ้เดินทางออกหรือกองตรวจคนเข ้าเมืองของแต่ละประเทศไม่อนุ ญาตให ้เข ้าเมือง รวมทัง
ในกรณี ทีท่านจะใช ้หนังสือเดินทางราชการ (เล่มสีนําเงิน) เดินทาง หากท่านถูกปฏิเสธการเดินทางเข ้าหรือ
ออกนอกประเทศใดประเทศหนึ ง
 เมือท่านทําการซื อโปรแกรมทัวร ์ ทางบริษท
ั ฯ จะถือว่าท่านร ับทราบและยอมร ับเงือนไขของหมายเหตุทุกข ้อแล ้ว
 ตัวเครืองบินเมือออกตัวแล ้วไม่สามารถ Refund ได ้ทุกกรณี โดยเงือนไขของสายการบินกําหนด
 การไม่รบั ประทานอาหารบางมื อไม่เทียวตามรายการไม่สามารถขอหักค่าบริการคืนไดเ้ พราะการชําระค่าทัวร ์
เป็ นไปในลักษณะเหมาจ่าย

ข้อแนะนํ าบางประการและต้องแจ้งให้นก
ั ท่องเทียวทราบก่อนการ
เดินทาง
สําหรบั หอ้ งพักแบบ 3 เตียง มีบริการเฉพาะบางโรงแรมเท่านั น กรณี เดินทางเป็ นผูใ้ หญ่ 3 ท่าน บริษท
ั ฯ ขอ
แนะนํ าใหน้ ักท่องเทียวเปิ ดหอ้ งพัก เป็ น 2 หอ้ ง จะสะดวกกับนักท่องเทียวมากกว่ากรณี เดินทางเป็ นตัวกรุป๊
หากออกตัวแล ้ว นักท่องเทียวไม่สามารถขอคืนเงินได ้ และไม่สามารถเปลียนวันเดินทางได ้กระเป๋ าเดินทางเพือ
โหลด สําหรบั ชันท่องเทียว ท่านละ 1 ใบ (นํ าหนักไม่เกิน20 กิโลกร ัม)

เนื องจากเป็ นlow cost Airline อนุ ญาติให้ กระเป๋ าถือขึ นเครือง Hand Carry(นํ าหนักไม่เกิน 35 กิโลกร ัม)
**หมายเหตุ ** กําหนดการเดินทางอาจมีการเปลียนแปลงได้เพือความเหมาะสม ทังนี ทางบริษท
ั ฯ จะ
ยึดถือ ความปลอดภัย เป็ นหลัก และรายการ-ราคาทัวร ์ อาจมีก ารเปลีย นแปลงได้ตามความเหมาะสม
ขึ นอยู ่ก ับสายการบินโดยจะยึดประโยชน์ของลู กค้าเป็ นสําค ัญ”

ã¹¡Ã³Õ·Å
Õè ¡
Ù ¤ÒµÍ§ÍÍ¡µÑÇâ´ÂÊÒÃÀÒÂã¹»ÃÐà·È ¡ÃØ³ÒµÔ´µÍà¨ÒË¹Ò·Õ¢è Í§ºÃÔÉ·
Ñ
Ï ¡Í¹·Ø¡¤ÃÑ§
é ÁÔ©Ð¹Ñ¹
é ·Ò§ºÃÔÉ·
Ñ Ï ¨ÐäÁ¢ÍÃÑº¼Ô´ªÍº¤Òãª¨Ò Âã´æ ·Ñ§
é ÊÔ¹
é

เอกสารในการยืนวีซา่ ท่องเทียวอินเดีย แบบออนไลน์ (ไม่ตอ้ งโชวร ์ตวั )






รู ปถ่ายสี (ถ่ายมาไม่เกิน 3 เดือน ขนาด 2×2 นิ ว (2 รูป พื นหลังสีขาว
หนังสือเดินทางมีอายุมากกว่า 6 เดือน และมีหน้าว่างอย่างน้อย 2 หน้า
สําเนาบัตรประชาชน 1 ชุด
สําเนาทะเบียนบ้าน 1 ชุด
สําเนาหน้าพาสปอร ์ต 2 ชุด



สําเนาหน้าวีซา่ ทีเคยเดินทางไปประเทศอินเดีย 1 ชุด (หากมี(¤ÃÑé§

