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“แคชเมียร์” สัมผัสกับดินแดนสวรรค์บนพื้นพิภพ มงกุฎเพชรแห่งอิ นเดี ยที่
สวยที่สุดในโลก เปรียบประดุจสวรรค์บนโลกมนุษย์ “แคชเมียร์”อยู่กลางอ้ อม
กอดของเทื อ กเขาหิ ม าลั ย สั ม ผั ส กั บ ทุ่ ง ราบผื น ใหญ่ ในอ้ อ มกอดหิ ม าลั ย
ตระการตากั บ ดอกไม้ น านาพรรณ ชมความงามของ กุ ล มาร์ค & โซนา
มาร์ค ที่ มี ทุ่งหญ้ า เขี ย วขจี แ ละเทื อ กเขาหิ ม ะรายรอบ นั่ ง เรื อ ซิ ค าร่ า ล่ อ ง
ทะเลสาบ ที่ ส วยใสดุ จ กระจกสะท้ อ นความงามของท้ อ งฟ้ ากลางเทื อ กเขา
หิมาลัย.....
“ทัชมาฮาล” อนุสรณ์รักนิรันดร์ มรดกโลกเหนือกาลเวลา สิ่งมหัศจรรย์ ของ
โลกและศิลปะชั้นเอกของยุคราชวงศ์โมกุล ณ พระราชวังอั คระฟอร์ด
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กําหนดการเดิ นทาง
พฤศจิ กายน 2561
วันแรก
กรุงเทพฯ – เดลลี (ประเทศอิ นเดีย)
01.00 น.
คณะพร้อ มกัน ที่ ท่ า อากาศยานสุ ว รรณภู ม ิ ชัน้ 4 ประตู 3 เคาน์ เ ตอร์ สายการบิน SPICEJET
(SG)เจ้าหน้าทีบ่ ริษทั ฯ ให้การต้อนรับและอํานวยความสะดวกให้กบั ทุกท่าน
กระเป๋าเล็กถือติ ดตัวขึ้นเครื่องบิน
- กรุณางดนํ าของมีคม ทุกชนิด เช่น มีดพับ กรรไกรตัดเล็บทุกขนาด ตะไบเล็บ เป็ นต้น กรุณาใส่ใน
กระเป๋ าเดินทางใบใหญ่หา้ มนําติดตัวขึน้ เครือ่ งบิน
- วัตถุทเ่ี ป็ นลักษณะของเหลว อาทิ ครีม โลชัน่ นํ้าหอม ยาสีฟัน เจล สเปรย์ และเหล้าเป็ นต้น จะถูก
ทําการตรวจอย่างละเอียดอีกครัง้ โดยจะอนุ ญาตให้ไม่เกิน 10 ชิน้ ในบรรจุภณ
ั ฑ์ละไม่เกิน 100 ml.
(แนะนําให้โหลดของทีไ่ ม่จาํ เป็ นลงใต้ทอ้ งเครือ่ ง เพราะเจ้าหน้าทีอ่ นิ เดียตรวจค่อนข้างละเอียด เพื่อเป็ น
การไม่เสียเวลา แนะนําให้ถอื เฉพาะกระเป๋ าถือขนาดเล็กและของมีค่าขึน้ เครือ่ งเท่านัน้ )
*****บริการชุดอาหารเช้า ณ สนามบินสุวรรณภูม*ิ ***
03.50 น.
ออกเดินทางสู่เมืองเดลลี ประเทศอินเดีย โดยสายการบิน SPICEJET (SG) (ใช้เวลาในการเดินทาง
ประมาณ 4 ชัวโมง)
่
(**หมายเหตุ** สายการบิน SPICEJET ไม่มบี ริการอาหาร)
06.25 น.
เดินทางถึงท่ าอากาศยานนานาชาติ อินทิ ราคานธี ร์ เมืองเดลลี(New Delhi) ตามเวลาท้องถิน่ ผ่าน
พิธกี ารตรวจคนเข้าเมืองและตรวจรับสัมภาระออกเดินทางเข้าสู่อาคารผูโ้ ดยสารภายในประเทศเพื่อต่อ
เครือ่ งเข้าสู่เมืองศรีนาคา( แคชเมียร์ )
08.30 น.
นําท่านเช็คอิน เพื่อเดินทางสู่แคชเมียร์
11.15 น.
ออกเดิน ทางสู่ เมื อ งศรี น าคา (Srinagar) เมือ งหลวงของแคว้น จามมู (Jammu) และ แคชเมีย ร์
(Kashmir) โดยสายการบิน SPICEJET (SG) เที่ยวบินที่ SG130 (เครือ่ งบินแวะจอดเมืองจามูไม่ต้อง
ลงจากเครือ่ ง)
13.50 น.
เดินทางถึงสนามบิ นศรีนาคา (Srinagar) ผ่านพิธกี ารตรวจคนเข้าเมืองและพร้อมรับสัมภาระแล้วนํ า
ท่านเดินทางสู่พาฮาลแกม โดยขบวนรถโตโยต้าอีโนว่า (4-5 ท่าน/คัน)
กลางวัน
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (2)
จากนัน้ ทํ าท่ านสู่ หมู่ บ้ านพาฮาแกม (Pahalgam)
หรือหุ บเขาแกะ แห่ งแคชเมียร์เดิมเป็ นหมู่บ้านของ
คนเลี้ย งแกะ อยู่ ห่ า งจากศรีน าการ์อ อกไปอีก 90
กิโลเมตร ใช้เวลาเดิน ทาง 3 ชัว่ โมง เป็ นสถานที่ท่ี
ภาพยนตร์นิยมมาถ่ายทํากันทีน่ ่ี ได้รบั การขนานนาม
ว่าเป็ นเหมือน สวิตเซอร์แลนด์ พาฮาลแกม คือในช่วงฤดูหนาวจะมีแต่หมิ ะปกคลุม อากาศหนาวเย็น
นํ้ าในลําธารเย็นเฉี ยบ แม่น้ํ าสายย่อยๆจะบรรจบรวมกันเป็ น แม่น้ํ าลิดดาร์ (Liddar) เป็ นแม่น้ํ าสาย
สําคัญในพาฮาลแกม นอกจากนี้ยงั มีรา้ นค้าต่างๆมากมาย ไม่ว่าจะเป็ นร้านอาหาร ร้านขายเสือ้ ผ้าและ
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สินค้าต่างๆโดยเฉพาะ หญ้าฝรัน่ (Saffron) มีสรรพคุณลดโคเลสเตอรอลในร่างกาย มีขายอยู่ทวไปทั
ั่
ว่
ทัง้ แคชเมียร์แต่ ท่พี าฮาลแกมคือแหล่งปลูกหญ้าฝรันที
่ ่ใหญ่ ท่สี ุด มีคุณ ภาพดีกว่าที่อ่นื นอกจากนี้ยงั
สามารถทํากิจกรรม ปิ กนิก ตกปลา ขีม่ า้ ชมวิวรอบภูเขาหมูบ่ า้ นทีอ่ ยูบ่ นทีม่ คี วามสูง 2,130 เมตร เหนือ
ระดับนํ้าทะเล
ระหว่างทาง ชมแวะจอดรถถ่ายรูปกับวิ วทิ วทัศน์ ที่งดงามสุดที่ หยุดกดชัตเตอร์เลยที เดี ยว และ
สองข้างทางท่านจะผ่านพบวิถชี วี ติ ของชาวแคชเมียร์ทห่ี ลากหลาย เช่นหมู่บา้ นทีท่ ํา ครกหิน หมู่บา้ นที่
ทําไม้แบดสําหรับกีฬาคลิกเก็ต ทีเ่ ราจะพบเห็นชาวแคชเมียร์เล่นกีฬาประเภทนี้ได้ตามสนามทัวไปไม้
่
แบดนี้ทํามาจากต้นหลิว (Willow Tree) ซึ่งพบเห็นได้ทวไปทั
ั่
ง้ ในและนอกเมือง แต่ จะพบเห็นได้มาก
นอกจากนี้ จะได้เห็นทุ่งโล่งๆ ซึ่งในฤดูใบไม้ร่วงประมาณเดือนตุลาคม ท้องทุ่งแห่งนี้เป็ นแหล่งปลูก
หญ้าฝรัน้ หรือ Saffron ที่ใหญ่ท่สี ุด ลักษณะดอกจะเป็ นสีม่วง ว่ากันว่าเกสรของหญ้า ฝรัน้ มีสรรพคุณ
ในการช่วยลดคลอเรสเตอรอลได้ดตี ลอดสองข้างทางชมทิวทัศน์ทส่ี วยงาม

เย็น

ระหว่ า งทางแวะ ชมสวนแอปเปิ้ ล ซึ่ง ฤดู ก าลเก็ บ เกี่ ย วแอปเปิ้ ลจะเริม ตั ง้ แต่ เ ดือ น กัน ยายนพฤศจิกายน ของทุกปี ท่านจะได้สมั ผัสกับสวนแอปเปิ้ นที่เต็มไปด้วยลูกแปอเปิ้ ลสีแสง พร้อมกับชิม
แอปเปิ้ นทีไ่ ด้ช่อื ว่าอร่อยทีส่ ุดแห่งหน่งของโลก อินสระถ่ายรูปพร้อมชิมแอปเปิ้ ลตามอัธยาศัย
นํ า ท่ า นอิ ส ระชมเมื อ งพาฮาลแกม (Pahalgam) ที่ น่ี คื อ ดิ น แดนสรวงสวรรค์ ข องแคชเมี ย ร์
นักท่องเทีย่ วจากทัวสารทิ
่
ศต่างยกย่องให้ ดินแดนแห่งนี้เป็ นสถานทีท่ ส่ี วยทีส่ ุดในโลก ซึง่ หากคุณยังไม่
เชื่อก็ต้องมาพิสูจน์ ด้วยตัวเองเท่านัน้ ……คําว่า พาฮาลแกม หมายถึง หมู่บ้านของคนเลี้ยงแกะ
(Village of Shepherds) หรือ หุบเขาแกะ และด้วยทัศนียภาพอันงดงามจนน่ าทึ่งของพาฮาลแกม....
ดิน แดนแห่ ง นี้ ไ ด้รบั ความสนใจจากนั ก สร้า งภาพยนตร์ จนกลายเป็ น สถานที่ม ีช่ ือ เสีย ง ที่สุ ด ของ
อุตสาหกรรมภาพยนตร์ของอินเดีย
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หรือเลือ กเดินเล่นซื้อ สินค้าพื้นเมืองไม่มว่าจะเป็ นผ้าพัชมีน่า เป
เปอร์มาเช่ ชุด พื้นเมือ ง เครื่องประดับฯลฯ อิส ระตามอัธยาศัย
นัดเวลาทานอาหารเย็น ....ที่น่ี คือ ดินแดนสรวงสวรรค์ของแคช
เมียร์นักท่องเที่ยวจากทัวสารทิ
่
ศต่างยกย่องให้ ดินแดนแห่งนี้เป็ น
สถานทีท่ ส่ี วยทีส่ ุดในโลก ซึง่ หากคุณยังไม่เชื่อก็ต้องมาพิสูจน์ดว้ ย
ตัวเองเท่านัน้
รับประทานอาหารคํ่า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (3)
ทีพ่ กั Hotel Hill top (หรือเทียบเท่า) อิสระพักผ่อนตามอัธยาศัย
พาฮาแกม – หุบกุลมาร์ค – ศรีนาคา
รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม (4)
นํ า ท่ านเดิน ทางโดยรถโตโยต้ าอีโ นว่ าสู่ กุล มาร์ค (Gulmarg) (คัน ละ 4-5 ท่ าน) ใช้ เวลาเดิน ทาง
ประมาณ 3-4 ชัวโมง
่
กุลมาร์ค(Gulmarg) สถานที่ท่องเที่ยวสุดฮิตในแคชเมียร์ ที่ได้รบั ความนิยม
จากนักท่องเทีย่ วทัวโลกเป็
่
นภูเขาที่สวยงามที่สุดแห่งหนึ่งในแคชเมียร์ “กุลมาร์ค”เดิมเรียกเการิมาร์ค
ตัง้ โดยสุลต่าน ยูซุปชาร์ ในศตวรรษที่ 16 เนื่องจากทีน่ ่ีเป็ นทุ่งหญ้าทีเ่ ต็มไปด้วยดอกไม้ป่าตามฤดูกาล
และในปั จจุ บ ั น ยัง เป็ นสถานที่ ต ั ง้ ของสนามกอล์ ฟ 18 หลุ ม ที่ สู ง ที่ สุ ด ในโลก (3,000 เมตรจาก
ระดับนํ้าทะเล) และมีสถานทีเ่ ล่นสกีในฤดูหนาวด้วย ตลอดเส้นทางสู่กุลมาร์คจะผ่านทุ่งนาข้าว หมูบ่ า้ น
ชาวพื้นเมือง ฝูงแกะตามภูเขา และเทือกเขาหิมะสลับซับซ้อนสวยงาม ชาวแคชเมียร์กล่าวขานว่าทุ่ง
หญ้าแห่งดอกไม้ เป็ นเส้นทางที่มุ่งสู่ชายแดนปากีสถาน กุ ลมาร์คเป็ นแหล่งท่องเที่ยวในฤดูหนาว มี
ระดับความสูง 2,730 เมตร จากระดับนํ้าทะเล ในช่วงฤดูรอ้ นทีน่ ่ีจะเป็ นทีต่ งั ้ ของสนามกอล์ฟทีส่ ูงทีส่ ุด
ในโลก โดยรอบท่านจะได้พบเห็นกระท่อมรูปทรงแบบในเทพนิยาย และมีป่าสนเป็ นฉากหลัง ที่น่ียงั
สถานเป็ นทีถ่ ่ายทําภาพยนตร์อกี ด้วย
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหารของโรงแรม (5)
ไฮไลท์ของกิจกรรมและการท่องเทีย่ วทีก่ ุลมาร์ค นํ าท่านขึน้ เคเบิลคาร์เฟส 1 (กระเช้าลอยฟ้ าหรือกอน
โดลา) ขึน้ กระเช้ากอนโดล่าเป็ นเคเบิลคาร์ไปเฟส1 ระหว่างทางท่านจะได้เห็นวิวของหิมะทีส่ วยงามพบ
เห็นหมู่บ้านยิปซี และหมู่บา้ นของคนท้องถิน่ มองลงไปข้างล่างต้นสนระหว่างสวยงามมาก เห็นวิวทิว
เขาของเทีอกเขาหิมาลัยเมือ่ ถึงสถานีลงจากกระเช้าแล้ว ท่านจะพบลานหิมะขนาดใหญ่
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...อิส ระให้ท่ าน ถ่ ายภาพคู่ ก ับ ภู เขาหิม าลัย สวยงามรอบ
ทิศ ทาง หากฟ้ าเปิ ด สามารถมองเห็นยอดเขา K2 ที่สูงเป็ น
อัน ดับ สองรองจากยอดเขาเอเวอร์เรส....ถ่ ายรูป และเล่ น
กิจ กรรมต่ า งๆในบริเวณนี้ เป็ นสถานที่ท่ อ งเที่ย วที่ไ ด้ร บั
ความนิ ย มจากนั ก ท่ อ งเที่ ย วทั ว่ โลก และเป็ นสถานที่
ท่องเทีย่ วแห่งหนุ่ งทีค่ ุณไม่ควรพลาด…
รายการเสริม...สําหรับบางท่านต้องการไปอีกจุดชมวิวท่านสามารถขึน้ กระเช้าไปยัง เฟสที่K2 ได้ทงั ้ นี้
ทัง้ นัน้ ขึน้ อยู่กบั สภาพอากาศ และความปลอดภัยเป็ นสําคัญ เฟสทีK่ 2ไม่เหมาะสําหรับท่านที่มสี ุขภาพ
ไม่แข็งแรง หรือมีโรคประจําตัวเนื่องจาก K2 จะมีสภาพอากาศที่เบาบางกว่าปกติ.....จนถึงเวลานัด
หมายนําท่านเดินทางกลับสู่เมืองศรีนาคาตามเส้นทางเดิม
นํ าท่ าน ล่ อ งเรือสิ ค ารา(เรือ พายแบบแคชเมีย ร์) ชมความ
งดงามทะเลสาบ ให้ท่านได้ช่นื ชมทัศนียภาพของเทือกเขาหิมะ
ที่ล้อมรอบ ชมวิถีชีวติ ชาวบ้านริมนํ้ า (ใช้เวลาในการล่อ งเรือ
ประมาณ 1 ชม.) รอบทะเลสาบ นกนานาชนิด พืชดอกไม้น้ํ า
ทะเลสาบใสสวยงาม สัมผัสวิถีชวี ติ ของผู้คนในทะเลสาบดาล
เป็ นชีวติ ที่คู่กบั สายนํ้ าอันเงียบสงบ โดยมีเรือเป็ นพาหนะสําคัญของการสัญจรในทะเลสาบกว้างใหญ่
แต่ งแต้มสีส นั ด้วยสวนผัก ลอยนํ้ า และตลาดนํ้ ายามเช้าที่มชี วี ิตชีวาพอดู ชีวติ ของชาวแคชเมียร์จงึ
ดําเนินไปไม่แตกต่างชาวเอเชียอื่น ๆ ทีม่ แี ม่น้ํ า ลําคลอง เป็ นเส้นเลือดใหญ่หล่อเลีย้ งชีวติ และท่านจะ
เพลินเพลินกับการ เลือกซือ้ สินค้าพืน้ เมืองของชาวแคชเมียร์ทน่ี ําของมาขายให้ท่านได้เลือกซือ้ ในราคา
ตามความสามารถได้เวลาสมควรพายเรือกลับทีพ่ กั
รับประทานอาหารคํ่า ณ โรงแรมบ้านเรือ อิสระพักผ่อนตามอัธยาศัย (6)
ทีพ่ กั โรงแรมเรือ DELUXE HOUSE BOAT อิสระพักผ่อนตามอัธยาศัย

"บ้านเรือ" แคชเมียร์...วิ มานบนดิ น
นักท่องเที่ยวในช่วงต้น คริสต์ศตวรรษที่ 20 มีบนั ทึกว่า...ขณะที่ ชีวติ ยังมีลมหายใจความสุขบนพื้น
พิภพในนี้ 1 ใน 50 อย่างทีค่ วรทํา คือเดินทางสู่ทะเลสาบดาล (Dal lake) แห่งแคว้นแคชเมียร์....แล้ว
พักนอนใน House Boats...!!! อันเป็ น วิมานบนดิน เกิดขึน้ ในยุค ควีนส์วคิ ตอเรีย ซึง่ อังกฤษได้เข้ามา
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ครอบครองอินเดีย จึงพากันเข้ามาปั กหลักโกยกอบทรัพยากรจากอาณานิคม โดยรุกจากพืน้ ทีส่ ่วนใต้
ขึน้ ไปจดเหนือ กระทังถึ
่ ง แคว้นจัมมูแคชเมียร์ (JUMMU & KASHMIR) ติดกับเทือกเขาหิมาลัย
วันที่สาม
(แคชเมียร์) ศรีนาคา –โซนามาร์ค – ศรีนาคา
07.00 น. รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมบ้านเรือ (7)
08.00 น. นําท่านเดินทางสู่ โซนามาร์ค (Sonamarg) (ประมาณ 3 ชัวโมง)
่
อ้อมกอดหิ มาลัยที่ โซนามาร์คท้ องทุ่ง
แห่ งทองคํา Meadow of gold แห่ งแคชเมี ยร์ สูงกว่าระดับนํ้ าทะเล 2,740 เมตร เป็ นแหล่งท่องเที่ยว
อันมีววิ ทิวทัศน์อนั สวยงาม อยูบ่ นเส้นทางระหว่างเมืองศรีนาคากับเมืองเลห์ ในบริเวณหุบเขาโซนามาร์กนี้
มีธารนํ้ าแข็งสีขาวบริสุทธิ ์ทีป่ กคลุมอยู่ตามลาดไหล่เขา อีกทัง้ เทือกเขาหิมะทีส่ ะท้อนแสงแดดเป็ นประกาย
สีทอง จึงเป็ นทีม่ าของชื่อ โซนามาร์ค และยังมีเทือกเขาหิมาลัยเป็ นฉากหลัง ทีเ่ รียกขานตามท้องถิน่ ว่า ทา
จิวาส ภูเขาซึ่งปกคลุมไปด้วยหิมะตลอดปี มีแม่น้ํ าสินธ์ ลดเลี้ยวผ่านหุบเขาในอีกฟากของถนน “โซนา
มาร์ค” เป็ นสถานีเริม่ ต้นทีจ่ ะมุ่งหน้าไปยังลาดัคห์ หรือเป็ นรูจ้ กั กันดีในชื่อว่า “ประตูส่ลู าดัคห์” เส้นทางนี้จะ
เป็ นเส้นทางที่มที วิ ทัศน์สวยงาม ตลอดสองข้างทาง ยังมี “ธารนํ้ าแข็งกราเซีย” (Thajiwas Glacier) ที่เกิด
จากการทับถมของหิมะมายาวนาน ละลายเป็ นธารนํ้ าแข็งตามแนวเขา....ตลอดเส้นทางจึงเป็ นเส้นทางทีใ่ ห้
ขับรถไปถ่ายรูปไป...เลยทีเดียว
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน (8) ชมวิวทีก่ ว้างไกลชนิดกล้องเก็บไม่หมด
บ่าย
นําท่านเที่ยว ชม กราเซี ยนํ้ าแข็งโซนามาร์ค อิสระเดินชมธรรมชาติสมั ผัสอากาศสบายๆ ชมวิวภูเขาที่
ปกคลุมด้วยหิมะและสองฟากฝั ง่ ถนนที่เต็มไปด้วยธารนํ้ าแข็ง ถนนบางช่วงต้องตัดผ่านช่องนํ้ าแข็งขนาด
ใหญ่ ทีน่ ่จี ะมีกจิ กรรมแบบแคชเมียร์ให้ท่านได้ลองหาประสบการณ์

โปรแกรมแนะนํ า ...ท่านที่หลงใหลในธรรมชาติ สามารถขีม่ า้ ชมความงามของกลาเซียร์อย่างไกล้ชดิ มาก
ขึน้ หรือ สนุ กการนัง่ ค่าขีม่ า้ 600-800 รูปี (ไม่รวมในค่าทัวร์ โปรดสอบถามรายละเอียดจากหัวหน้าทัวร์)
ได้เวลาพอสมควรเดินทางกลับสู่ศรีนาคา นําท่านเดินทางไป สวนโมกุล (Mughal Gardens) สวนสวรรค์
แห่งดอกไม้ ช่วงเดือนมีนาคมถึงเมษายน ดอกไม้เมืองหนาวออกดอกชูช่ออย่างสวยงาม สวนโมกุล ได้แบ่ง
ออกเป็ นส่วนๆ 3 ส่วน ซึ่งภายในสวนมีการประดับตกแต่งในแบบสไตล์สวนเปอร์เซีย ซึ่งประกอบไปด้วย
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สระนํ้ า ลําธารและแปลงไม้ดอก….ชมสวนนิ ชาท (Nishat) เป็ นสวนที่ใหญ่ ทส่ี ุด มีต้นเมเปิ ลอายุกว่า 400
ปี ต้นปอปลาร์ ต้นทิวลิป และดอกไม้นานาชนิดตามฤดูกาล ตัง้ อยู่รมิ ทะเลสาบดาล มีภูเขา Zabarwan ซึ่ง
ตัง้ เป็ นฉากหลัง ช่วงเดือน กันยายน-เดือนพฤศจิกายน ใบไม้จะเปลีย่ นสีทงั ้ สวน)

ชม สวนชาลิ ม าร์ (Shalimar Garden) เป็ น สวนดอกไม้ท่ีส ร้างขึ้น สมัยราชวงศ์ โมกุ ล ก่ อ สร้างโดย
จักรพรรดิ JEHANGIR เพื่อภรรยา Nur Jehan และเมืองศรีนาคา แคชเมียร์ เป็ นทีม่ ชี ่อื เสียงในการจัด
สวนตามแบบสมัยของราชวงศ์โมกุ ล เนื่องจากภูมอิ ากาศเย็นเหมาะสมในการเจริญ เติบโตของต้นไม้
ดอกไม้เมืองหนาว จึงกลายเป็ นที่ประทับพักผ่อนของกษัตริย์ราชวงศ์โมกุลในอดีต ชมต้นเมเปิ ลอายุ
กว่า 400 ปี ต้นปอปลาร์ ดอกทิวลิป และดอกไม้นานาชนิดตามฤดูกาล

คํ่า

ฤดูการท่องเทีย่ วทีส่ วยงาม : ในฤดูใบไม้เปลีย่ นสีแคชเมียร์ (กันยายน-เดือนพฤศจิกายน) จะมีช่อื เสียง
ในเรื่องของดอกไม้และสวนสวย โดยสวนที่มชี ่อื เสียงมากได้แก่ สวนโมกุล ที่สร้างในสมัยของราชวงศ์
โมกุ ลแทบทัง้ สิ้น สําหรับต้นไม้ท่มี คี วามสวยงามและโดดเด่น คือ ต้นชีน่า หรือต้นเมเปิ้ ล ซึ่งใบของ
ต้นไม้น้มี สี แี ดงเพลิงสวยงาม และใบจะเปลีย่ นสีไปตามฤดูกาล
จากนัน้ นําท่านชมโรงงานพรมเปอร์เซี ย สมควรแก่เวลานําท่านเข้าสู่ทพ่ี กั ณ โรงแรมลอยนํ้า ชื่นชม
ทัศนียภาพของเทือกเขาที่ล้อมรอบทะเลสาบเมืองศรีนาคา ได้ เวลาอันสมควรนํ าท่ านสู่บ้านเรือใน
ทะเลสาบ ในเมืองศรีนาคา บ้านเรือนี้ถอื กําเนิดจากสมัยทีเ่ จ้าผูค้ รองแคว้นแคชเมียร์ยงั ครองอํานาจกับ
อังกฤษทีเ่ ข้ามาปกครองอินเดีย และไม่อนุ ญาตให้องั กฤษมีกรรมสิทธิ ์ในทีด่ นิ คนอังกฤษจึงหาทางออก
ด้วยการสร้างบ้านเรือลอยลําอยูใ่ นทะเลสาบแทน
รับประทานอาหารคํ่า ณ โรงแรมบ้านเรือ (9)
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DELUXE HOUSE BOAT หรือเทียบเท่า อิสระพักผ่อนตามอัธยาศัย

วันที่สี่
08.00 น.
09.00 น.

ศรีนาคา – เดลลี – กรุงเทพฯ
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (10)
นําท่านชมจามามัสยิ ด Jama Masjid ซึง่ สร้างเป็ นครัง้ แรกสมัยสุลต่านสิคานเดอร์ และบูรณะต่อมาอีก
หลายสมัย เป็ นมัสยิดทีส่ ร้างด้วยรูปแบบของสถาปั ตยกรรมแบบจีนและเนปาล ด้วยหลังคาทรงสีเ่ หลีย่ ม
ภายในมีเสาทีต่ ดั จากต้นซีดาลทัง้ ต้นกว่า 300 ต้น ได้เวลาสมควรก่อนกลับทีพ่ กั

11.00 น.

รับประทานอาหาร ณ โรงแรมบ้านเรือ (11)
จากนัน้ นําท่านเดินทางสู่สนามบินภายในประเทศเพื่อเดินทางกลับสู่เมืองเดลลี
ออกเดินทางสู่ เมืองเดลลี (New Delhi) โดยสายการบิน SPICEJET (SG) เทีย่ วบินที่ SG144
(เครือ่ งบินแวะจอดเมืองจามูไม่ตอ้ งลงจากเครือ่ ง)
เดินทางถึงเมืองเดลลี (New Delhi) รับกระเป๋ าสัมภาระ
รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร (12)
จากนัน้ ออกเดินทางสู่ เมือง (ระยะทาง 203 กิโลเมตรเดินทางประมาณ 4 - 5 ชัวโมง
่
แล้วแต่สภาพ
การจราจร) อัคระอดีตเมืองหลวงของอินเดียในสมัยทีย่ งั เรียกว่า "ฮินดูสถาน" (Hindustan) เป็ นเมืองที่
ตัง้ อยู่รมิ แม่น้ํ ายมนา (Yamuna) ทางตอนเหนือของประเทศอินเดีย ถึงอัคระ นํ าท่านเข้าสู่ท่พี กั อิสระ
พักผ่อนตามอัธยาศัย
ทีพ่ กั HOTEL Sarovar Premier หรือเทียบเท่า

14.40 น.
17.15 น.
ค่า

วันที่ห้า
07.00 น.
08.00 น.

อัคระ – เดลลี – กรุงเทพฯ
รับประมานอาหารคํ่า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (13)
นํ าท่านชม ทัชมาฮาล (Taj Mahal) ทัชมาฮาล เมืองอัคราประเทศอินเดีย สิง่ มหัศ จรรย์ของโลกยุค
กลาง สุสานหินอ่อนทีผ่ คู้ นเชื่อว่าเป็ นสถาปั ตยกรรมแห่งความรักทีส่ วยทีส่ ุดในโลกสร้างขึน้ โดยสมเด็จ
พระจักรพรรดิแห่งจักรวรรดิโมกุ ลผู้มรี กั มันคงต่
่
อพระมเหสีของพระองค์ ...ทัชมาฮาลถูกพิจารณาให้
เป็ นหนึ่งในเจ็ดสิง่ มหัศจรรย์ของโลกในยุคใหม่ ซึง่ ตัง้ อยู่ในสวนริมฝั ง่ แม่น้ํายมุนา ในเมืองอาครา ส่วนที่
มีช่อื เสียงทีส่ ุด คือ หลุมศพของพระนางมุมตัซ มาฮาล ซึง่ ถูกสร้างด้วยหินอ่อนสีขาว ศิลาแลง ประดับ
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ลวดลายเครื่องเพชร พลอย หิน โมราและเครื่องประดับจาก
มิตรประเทศ ได้รบั คํารับรองว่าสร้างขึน้ ด้วยสัดส่วนที่วจิ ติ ร
และงดงามทีส่ ุด กว้างยาวด้านละ 100 เมตร สูง 60 เมตร มี
ผู้ ส ร้ า งและออกแบบร่ ว ม 20,000 คน การก่ อ สร้า งกิ น
เวลานานถึง 22 ปี ทัชมาฮาลมีเนื้ อที่ประมาณ 42 เอเคอร์
เป็ นทีต่ งั ้ ของมัสยิด มีหออาซาน (หอสูงสําหรับร้องแจ้งเวลา
ทํานมาซ) และมีส ิ่งก่ อสร้างอื่น ๆ นายช่ างที่อ อกแบบ ชื่อ
อุ ส ตาด ไอซา ถู ก ประหารชี ว ิ ต เพื่ อ มิ ใ ห้ ไ ปออกแบบ
สถาปั ตยกรรมใด ๆ ทีส่ วยกว่าได้
ชมพระราชวังอัคราฟอร์ด (Agra Fort) เป็ นป้ อมปราการ
ประจําเมืองซึง่ สร้างเป็ นกําแพงหินทรายสีแดง ตัง้ ตระหง่านสวยงาม ด้วยสถาปั ตยกรรมแบบอัครา พระ
เจ้าอัคบาร์สร้างขึ้นในปี ค.ศ. 1565 และสร้างต่อเติมกันเรื่อยมาจนถึงรุ่นหลานคือ พระเจ้าชาร์เจฮาน
กษัต ริย์อ งค์ท่ี 5 ของราชวงศ์โมกุ ล ซึ่งปรับเปลี่ยนจากป้ อมปราการทางทหารมาเป็ นพระราชวัง มี
กําแพงสูงกว่า 20 เมตร และยาว 2.5 กิโลเมตร ภายในอัคราฟอร์ดมีห้องสวยงามที่สร้างด้วยหินอ่อน
แกะสลักฝั งโดยรอบ โดยเฉพาะห้องมุขแปดเหลีย่ ม ซึง่ เป็ นห้องทีม่ คี วามสําคัญที่สุดภายในพระราชวัง
แห่งนี้และภายในห้องนี้ท่านจะได้พบกับสถานทีท่ ก่ี ษัตริยช์ าร์จาฮาถูกลูกชายจับมาขังไว้จนสิน้ พระชนน์
พระองค์ถูกกักขังอยู่ถงึ 8 ปี จนกระทังสวรรคตในปี
่
ค.ศ. 1666 ตามตํานานกล่าวว่าให้วนั สุดท้ายของ
ชีวติ พระองค์ใช้เวลาทัง้ วันในการจ้องมองเศษกระจกทีส่ ะท้อนภาพของทัชมาฮาล และสิน้ พระชนม์ดว้ ย
เศษกระจกในกํามือ พระองค์ถูก ฝั งในทัชมาฮาล เคียงข้างพระมเหสีซ่ึงพระองค์ไม่เคยลืม มีบางคน
กล่าวว่าสมเด็จพระจักรพรรดิชาห์ชะฮัน มิได้ประสงค์ทจ่ี ะถูกฝั งร่วมกับประมเหสี แต่พระองค์มแี ผนการ
ที่จะสร้างสุสานอีกแห่งด้วยหินอ่อนสีดํา เพื่อเป็ นสุสานของพระองค์ แต่ผู้รหู้ ลายท่านเชื่อว่าพระองค์
ประสงค์ทจ่ี ะถูกฝั งเคียงข้างพระนางมุมตัซ มาฮาล

กลางวัน

จากนัน้ อิสระ ช้ อปปิ้ งสิ นค้ าหัตถกรรม และงานฝี มอื พื้นเมือง อาทิเช่นผ้าไหมอินเดียเครื่องประดับ
อัญมณี ไม้จนั ทร์หอมแกะสลัก ผลิตภัณฑ์จากหินอ่อน ของตกแต่งประดับบ้าน
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหารของโรงแรม (14)
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เดิน ทางสู่ เมือ งเดลลี (ระยะทางประมาณ 203 กิโลเมตร ใช้เวลาเดิน ทางประมาณ 4 – 5 ชัว่ โมง
แล้วแต่สภาพการจราจร)
จากนัน้ นําท่านเดินทางสู่ท่าอากาศยานนานาชาติอนิ ทิรา คานธี
ทําการเช็คอินเค้าเตอร์สายการบิน SPICEJET (SG) รับตั ๋วเครือ่ งบิน และผ่านกระบวนการตรวจคนเข้า
เมือง
อิสระอาหารคํ่าตามอัธยาศัย เพื่อความสะดวกในการเช็คอินและผ่านกระบวนการตรวจคนเข้าเมือง
ออกเดินทางสู่กรุงเทพ ฯ โดยสายการบิน SPICEJET (SG) เที่ยวบินที่ SG87 (ไม่มบี ริการอาหารบน
เครือ่ ง )
กรุงเทพฯ
เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูม ิ โดยสวัสดิภาพ
************************************************
หมายเหตุ :
1.
เวลาที่ป รากฏในโปรแกรมกับ การปฏิบ ัติจริง อาจแตกต่ างกัน เล็ก น้ อ ย ขอให้ท่ านรับ ทราบ
คําแนะนําการเปลีย่ นแปลงการนัด หมายเวลาในการทํากิจกรรมอีกครัง้ จากหัวหน้าทัวร์
2.
บริษทั อาจทําการเปลีย่ นแปลงรายการ ได้ตามความจําเป็ นและเหมาะสม แต่จะยึดผลประโยชน์
ของลูกค้าเป็ นสําคัญ ทัง้ นี้ ขึน้ อยูก่ บั สภาวะของสายการบิน โรงแรมทีพ่ กั ภูมอิ ากาศ ภัยธรรมชาติ การ
นัดหยุดงานฯลฯ ตลอดจนสภาวะทาง เศรษฐกิจและสถานการณ์ทางการเมืองภายใน อันเป็ นสาเหตุให้
ต้องเลื่อนการเดินทางหรือไม่สามารถจัดพาคณะท่องเทีย่ ว ได้ตามรายการ
อัตราค่าบริการ Highlight โปรแกรม LOVER แคชเมียร์ 6 วัน 4 คืน)
เนื่องจากเป็ นตั ๋วราคาพิเศษจึงไม่สามารถ REFUND ได้

อัตราค่าบริการ (บาทต่อท่าน) พฤศจิ กายน 2561
วันเดินทาง
ผูใ้ หญ่
เด็ก อายุ 2-12 ปี เด็ก อายุ 2-12ปี เด็ก อายุ 2-12 ปี พัก เดี่ย ว
พัก 2 ท่าน พักกับผูใ้ หญ่
พักกับผูใ้ หญ่
พักกับผูใ้ หญ่
เพิม่
3 ท่าน
3 ท่าน มีเตียง 3 ท่าน
ไม่มเี ตียง
2-7,9-14,23-28 พฤศจิ กายน
29,900
29,900
29,900
29,900
4,500
**** **ราคานี้ สงวนสิ ทธิ์ เฉพาะลูกค้าชาวไทยเท่านัน้ บริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการออกทัวร์กรณี มีผ้เู ดิ นทางไม่ถึง
20+ ท่าน
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อัตรานี้ รวม
1. ตั ๋วเครือ่ งบินไป-กลับกรุงเทพฯ-เดลี-ศรีนาคา-เดลี-กรุงเทพฯชัน้ ประหยัดโดยสายการบิน SPICEJET และ
ภายในประเทศทีร่ ะบุ
2. ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งและค่าประกันภัยสายการบิน
3. ค่าทีพ่ กั บนเรือ (Houseboat) ทีศ่ รีนาคาระดับดีลกั ซ์ (พักห้องละ 2 ท่าน) ตามระบุในรายการ
4. ค่าทีพ่ กั โรงแรมระดับ 3- 4 ดาวตามระบุในรายการ
5. รถโค้ชปรับอากาศรับ-ส่งสนามบินระหว่างอาคารภายในประเทศและต่างประเทศ, และรถTempo ปรับอากาศใน
แคชเมียร์ตามระบุในรายการ
6. ค่าอาหารทุกมือ้ ตามระบุ/ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานทีต่ ่างๆ/เคเบิล้ คาร์เฟส 1
7. ค่าประกันอุบตั เิ หตุระหว่างการเดินทางวงเงิน 1 ล้านบาท (วงรักษาพยามบาทไม่เกิน 5 แสนบาท/ครัง้ )ทัง้ นี้
ย่อมขึน้ อยูใ่ นข้อจํากัดทีม่ กี ารตกลงไว้กบั บริษทั ประกันชีวติ
8. ค่าธรรมเนียมวีซ่าสําหรับหนังสือเดินทางไทย ยืน่ แบบออนไลน์เท่านัน้ (ไม่ตอ้ งโชว์ตวั )
อัตราค่าบริการไม่รวม
1. ค่าจัดทําหนังสือเดินทาง (PASSPORT) และค่าทําใบอนุ ญาตที่กลับเข้าประเทศของคนต่างชาติ หรือ คนต่าง
ด้าว
2. ค่าใช้จา่ ยอื่นๆนอกเหนือจากทีร่ ะบุไว้ในรายการและค่าใช้จ่ายส่วนตัวต่างๆ เช่น ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด ฯลฯ
3. ค่าธรรมเนียมนํ้ามันของสายการบิน (ถ้ามี)
4. ค่าทําเอกสารผูถ้ อื พาสปอร์ตต่างด้าว/ค่าวีซ่าทีม่ คี ่าธรรมเนียมแพงกว่าหนังสือเดินทางไทย
5. ค่าภาษีหกั ณ ทีจ่ า่ ย 3% ภาษีมลู ค่าเพิม่ 7% (กรณีออกใบกํากับภาษี)
6. ค่านํ้าหนักเกินพิกดั ตามสายการบินกําหนด 20 กิโลกรัม
7. ค่าทิปไกด์ทอ้ งถิน่ ,พนักงานขับรถ 30 ดอลล่า/ทริป
ทิปสําหรับหัวหน้าทัวร์ 50 บาท/คน/วัน (ตลอดทริป 350 บาท/คน)
8. ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ไทย ทิปหัวหน้าทัวร์แล้วแต่ความพึงพอใจในบริการของท่าน
9. ค่าบริการยกกระเป๋ าในโรงแรมและสนามบิน ซึง่ ท่านจะต้องดูแลกระเป๋ าและทรัพย์สนิ ด้วยตัวท่านเอง
**การให้ทปิ ตามธรรมเนียมทางบริษัทฯมิได้มผี ลประโยชน์ ใดๆทัง้ สิ้นขึน้ อยู่กบั การพิจารณาของท่านเพื่อเป็ น
กําลังใจให้กบั ไกด์ และคนขับรถ **
เอกสารประกอบการยื่นวีซ่าท่องเที่ยวอิ นเดีย แบบออนไลน์ (ไม่ต้องโชว์ตวั )
1. หนังสือเดินทาง (Passport) ที่มอี ายุใช้งานไม่ต่ ํากว่า 6 เดือนนับจากวันเดินทาง
และมีหน้าว่างสําหรับปิ ดวีซ่า
2. รูป ถ่ า ยสี พื้ น หลัง สีข าว ขนาด 2 x 2 นิ้ ว จํา นวน 2 ใบ (ห้ า มใส่ เ ครื่อ งแบบ
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ราชการ) และไม่ใช่รปู สติกเกอร์หากท่านส่งรูปมาไม่ถูกต้องตามทีบ่ ริษทั ฯแจ้งไว้ ทางบริษทั ฯขอเรียกเก็บค่า
ทํารูปใหม่ท่านละ 300 บาทเพื่อดําเนินการทํารูปด่วนใหม่ให้ทนั ต่อการยืน่ ขอวีซ่า
3. สําเนาบัตรประชาชน และ สําเนาทะเบียนบ้านพร้อมเซ็นต์รบั รองสําเนาถูกต้อง 1 ชุด
4. สําเนาสูตบิ ตั ร (สําหรับผูเ้ ดินทางเป็ นเด็ก)
5. สําเนาหน้าวีซ่าทีเ่ คยเดินทางไปประเทศอินเดีย 1 ชุด (หากมี)
เงื่อนไขการจอง
1. กรุณาวางเงินมัดจําท่านละ 15,000 บาท โดยการโอนเข้าบัญชี
2. หลังการโอนกรุณานําส่งเอกสารการโอนมาที่ 02 -514 9027
3. ส่งมอบเอกสารสําหรับการเตรียมการยืน่ ขอวีซ่าตามทีก่ ําหนด
4. ค่าทัวร์ส่วนที่เหลือชําระก่อนการเดินทาง 21 วัน เนื่องจากจะต้องใช้ในการออกตั ๋วเครื่องบินและเอกสารต่างๆ
เพื่อยืนยันการเดินทาง ในการประกอบการพิจารณาวีซ่าของทางสถานทูต
5. กรณีวซี ่าไม่ผ่านการพิจารณาจากทางสถานฑูตฯ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ ์ในการหักค่าธรรมเนียมการยื่นวีซ่า
,ค่าบริการ และค่าใช้จา่ ยต่างๆทีเ่ กิดขึน้ ตามความเป็ นจริง
6. กรุณาจองล่วงหน้าอย่างน้อย 4 สัปดาห์ก่อนเดินทาง
การยกเลิ กการเดิ นทาง
1. สงวนสิทธิ ์ในการคืนมัดจําทุกกรณี
2. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 8-14 วัน คิดค่าใช้จา่ ย 80 %ของราคาทัวร์ในทุกรณี
3. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 7 วัน ขอสงวนสิทธิ ์ในการคืนเงินทุกกรณี
เงื่อนไขการออกเดิ นทาง
1. คณะเดินทางขัน้ ตํ่า 20 ท่านมีหวั หน้าทัวร์เดินทางด้วย
2. หากสมาชิกจองไม่ครบ 15 ท่าน ไม่มหี วั หน้าทัวร์เดินทางกับคณะด้วย โดยรายการท่องเทีย่ วยังคงเดิมโดยไกด์
ท้องถิน่ ดูแลคณะ
หมายเหตุ
1. บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ ์ในการยกเลิกหรือเลื่อนกําหนดการเดินทาง ในกรณีท่ไี ม่สามารถ จัดกรุ๊ปทัวร์ได้ถึง 15
ท่าน และ/หรือ ผูร้ ว่ มเดินทางในคณะไม่สามารถผ่านการพิจารณาวีซ่าได้ครบ 15 ท่าน
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2. เมือ่ ท่านตกลงชําระเงินมัดจําหรือค่าทัวร์ทงั ้ หมดกับทางบริษทั ฯ แล้ว ทางบริษทั ฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับ
เงือ่ นไขข้อตกลงต่างๆ ทัง้ หมด
3. บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์น้ี เมื่อเกิดเหตุจําเป็ นสุดวิสยั จนไม่อาจ
แก้ไขได้และ จะไม่รบั ผิดชอบใดๆ ในกรณีทส่ี ญ
ู หาย สูญเสียหรือได้รบั บาดเจ็บทีน่ อกเหนือความรับผิดชอบของ
หัวหน้าทัวร์และเหตุสุดวิสยั บางประการ เช่น การนัดหยุดงาน ภัยธรรมชาติ การจลาจล ต่างๆ
4. เนื่องจากรายการทัวร์น้ีเป็ นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสิทธิ ์การใช้บริการใดๆตามรายการ หรือ ถูก
ปฏิเสธการเข้าประเทศไม่ว่าในกรณีใดก็ตาม ทางบริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ ์ไม่คนื เงินในทุกกรณี
5. กรณียกเลิกการเดินทางภายหลังจากได้วซี ่าแล้ว ทางบริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ ์ในการแจ้งสถานฑูตฯเพื่อให้อยู่ใน
ดุลพินิจของสถานฑูตฯ เรื่องวีซ่าของท่าน เนื่องจากการขอวีซ่าในแต่ละประเทศจะถูกบันทึกไว้เป็ นสถิตใิ นนาม
ของบริษทั ฯ เมื่อ ท่านได้ชําระเงินมัดจําหรือทัง้ หมด ไม่ว่าจะเป็ นการชําระผ่านตัวแทนของบริษทั ฯ หรือชําระ
โดยตรงกับทางบริษทั ฯ ทางบริษทั ฯ จะขอถือว่าท่านรับทราบและยอมรับในเงือ่ นไขต่างๆของเอกสารวีซ่า
6. กํ าหนดการเดินทางอาจมีก ารเปลี่ยนแปลงได้เพื่อความเหมาะสม ทัง้ นี้ ท างบริษัท ฯ จะยึด ถือ ผลประโยชน์
ตลอดจนความปลอดภัยของคณะผูเ้ ดินทางเป็ นสําคัญ

