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ความแตกต่าง หากจองทริปแคชเมียร์กบั เรา
1. บินสายการบินปกติมีเสริฟอาหารบนเครื่อง
2. พักที่โรงแรม ที่สกีรีสอร์ท 1 คืน ที่พกั ดี
3. พักเรือ 1 คื น เท่านัน้ เพื่อได้ท่านได้สมั ผัสบรรยากาศ พักเรือต้องนัง่ เรือเข้าและออก
4. พักโรงแรมระดับ 4 ดาว 2 คืน ที่ เมืองศรีนากา โรงแรมดี สะดวก
5. มีเสริมอาหารไทยโดยหัวหน้าทัวร์มืออาชีพ
6. ที่เดลลี ทานอาหารจีนและอาหารไทย
7. ล่องเรือสิ ขารา 2 ท่าน ต่อลา (ปกติ ทวั ่ ไป 4 ท่านต่อลา)
8. รับของที่ ระลึ กจากแคชเมียร์ ท่านละ 1 ชิ้น
เที่ยวพักผ่อนทัง้ ทีอยากให้พกั ดี กิ นอิ่ม นอนหลับ ของเราเน้นที่พกั ดี บริการดี

*** สุดพิเศษ *** เสริมอาหารไทยทุกมื้อ
อาทิ น้าพริก ปลาสลิดทอด ปลาทูทอด น้าพริกกะปิ ปลาทูน่าผัดพริกใบกะเพรา แกงเขียวหวาน
แกงส้ม พะแนงไก่ ต้มโคล้งปลากรอบ ทอดมันปลากราย ยาปลากระป๋อง มาม่า เครื่องข้าวต้ม
หมูหยอง ไข่เค็ม กุนเชี ยง ผักกาดดอง ไชโป้ วหวานผัดไข่ ปลากรอบ ไข่เจียว หมู เส้นฝอย
หอยลายกระป๋อง กาแฟ โอวัลติน ไมโล น้ามะตูม น้าเก๊กฮวย น้าขิง ขนมหวานบัวลอย เป็ นต้น

วันบิน
วันแรก
วันที่สอง
วันที่หก
วันที่หก

เมืองต้นทาง
กรุงเทพฯ
เดลลี
ศรีนากา
เดลลี

ตารางเที่ยวบิน
เมืองปลายทาง
CODE
เดลลี
BKK – DEL
ศรีนากา
DEL – SXR
เดลลี
SXR – DEL
กรุงเทพฯ
DEL – BKK

เที่ยวบิน
AI 335
AI 827
AI 822
AI 334

เวลาบิน
2105 – 0010+1
0710 – 0840
1415 – 1715
2300 – 0445+1
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ตารางวันเดินทาง

วันที่
22 – 28 มี นาคม 2562
1 – 7 เมษายน / 10 – 16 เมษายน 2562
25 – 31 กรกฎาคม 2562
9- 15 สิงหาคม 2562
11 – 17 / 22 -28 ตุลาคม 2562
5 -11 ธันวาคม 2562
27 ธันวาคม 2562 – 2 มกราคม 2563

ราคา/ท่าน
46,555 บาท
46,555 บาท
46,555 บาท
46,555 บาท
46,555 บาท
46,555 บาท
46,555 บาท

พักเดี่ยวเพิ่ม
7,500 บาท
7,500 บาท
7,500 บาท
7,500 บาท
7,500 บาท
7,500 บาท
7,500 บาท

จานวน/กรุป๊
10 – 20 ท่าน
10 – 20 ท่าน
10 – 20 ท่าน
10 – 20 ท่าน
10 – 20 ท่าน
10 – 20 ท่าน
10 – 20 ท่าน

**หมายเหตุ : กรุป๊ คอนเฟริมออกเดินทาง 10 ท่าน ขึ้นไป มีหวั หน้าทัวร์คนไทยเดินทางไป-กลับ พร้อมคณะ
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รายละเอียดการเดินทาง
วันแรก กรุงเทพ เมืองหลวงเดลลี
19:00 น. คณะเดินทางพร้อมกันที่ทา่ อากาศยานสุวรรณภูมิ ชัน้ 4 ประตู 10 แถว W เคาน์เตอร์ สายการบิน AIR
INDIAN พิเศษ!! บริการอาหารว่างขนมปั งแสนอร่อย + น้าดื่ม 1 ขวดเล็กค่ะ
21:05 น. ออกเดินทางสู ่ เมื องเดลลี โดยสายการบิน AIR INDIAN เที่ยวบินที่ AI 335
วันที่สอง เมืองเดลลี ศรีนากา แคชเมียร์ กุลมาร์ค สกีรีสอร์ท
00:10 น. ถึงท่าอากาศยานนานาชาติอินทิรา คานธี เมื องเดลลี (เวลาประเทศอินเดียช้ากว่าประเทศไทย 1:30
ชัว่ โมง) ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมื องและรับสัมภาระเรี ยบร้อย
07.10 น. เดินทางสู ่ ศรี นาคา เมื องหลวงของแคว้นจามมูและแคชเมียร์ โดยสายการ AIR INDIA เที่ยวบินที่ AI
827 ใช้เวลาบินประมาณ 1.25 ชัว่ โมง
08.40 น. เดินทางถึงสนามบินศรี นาคา แคชเมี ยร์ "ดินแดนแห่งสวรรค์บนดิน" ความสูง 1,730 เมตร

ที่แคชเมียร์ ใช้ รถ โตโยต้า อีโนวา นั่งคันละ 5 ท่าน สะดวก คล่องตัว
และรวดเร็ ว เนื่ องจากแคชเมียร์ ถนนเป็ นทางเล็กและบนภูเขา
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1.เที่ยวชมกุลมาร์ค เทื อกเขากุลมาร์คเป็ นแหล่งท่องเที่ยวฤดูหนาว
สถานที่สาหรับเล่นสกี วิวเทื อกเขาหิ มะสลับซับซ้อนสวยงาม 2,730
เมตรจากระดับน้าทะเล

ศรี นากา – กุลมาร์ค เดิ นทาง 2 ชัว่ โมง

2. ขึ้นเคเบิลคาร์ กอนโดลา ชมวิวทิวทัศน์ท่ ีสวยงามดุจแดนสวรรค์ (เคเบิลคาร์เฟส
ที่ 1 รวมในค่าทัวร์ ) หากฟ้ าเปิ ดสามารถมองเห็นยอดเขา K2 ที่สูงเป็ นอันดับ
สองรองจากยอดเขาเอเวอร์เรส (ส่วนเฟสที่สองลูกค้าต้องจ่ายเพิ่มเองคะ)
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เที่ยง
ค่า
พักที่

รับประทานอาหารกลางวันที่ภตั ตาคารพื้ นเมื อง
รับประทานอาหารค่ าที่โรงแรม
KOLONOI HOTEL ตามอัธยาศัย หรือใกล้เคียง เมืองกุลมาร์ค นอนที่สกีรีสอร์ท

วันที่สาม กุลมาร์ค สกีรีสอร์ท ศรีนากา แคชเมียร์ พักเรือ
เช้า
รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม
1.เที่ ยวชมสวนชาลิมาร์ สวนนี้ จดั แบบในสมัยราชวงศ์โมกุล เป็ นสวนแห่งความรักของมหาราชาชา
ฮังคี เพื่อพักผ่อนในฤดูรอ้ น สวนโมกุล (Mughal Gardens) สวนสวรรค์แห่งดอกไม้ ช่วงเดื อนมีนาคมถึง
เมษายน ดอกไม้เมื องหนาวออกดอกชูชอ่ อย่างสวยงาม สวนโมกุล ได้แบ่งออกเป็ นส่วนๆ 3 ส่วน ซึ่งภายในสวนมี
การประดับตกแต่งในแบบสไตล์สวนเปอร์เซีย ซึ่งประกอบไปด้วย สระน้า ลาธารและแปลงไม้ดอก แบบแผนของ
สวนอิสลามในอินเดียเริ่ มตัง้ แต่สมัยราชวงศ์โมกุล ราวศตวรรษที่ 14 ถึง ศตวรรษที่ 17 ตัง้ แต่สมัยกษัตริ ยอ์ กั บาร์
ชาร์จาฮาร์จีร์ และชาร์ชาร์ฮาล สิ่ งก่อสร้างที่มีลกั ษณะพิเศษในสมัยราชวงศ์โมกุลมี 2 ประเภท คื อ สวนที่สร้าง
เพื่ อการพักผ่อนอย่างแท้จริ ง
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รับประทานอาหารกลางวันที่รา้ นอาหาร
2.เที่ยวชมสวน นิชาน ชมต้นเมเปิ้ ลอายุ 400 ร้อยกว่าปี ไม้นานาชนิ ด
และดอกไม้ตามฤดูกาลตลอดทัง้ ปี สวนนี้ สร้างโดยอซาฟ คาน

ชมเทศกาลทิวลิป ประจาปี ศรีนากา จัดช่วงเดือนเมษายนทุกปี ดอกทิวลิปที่แคชเมียร์มีหลากหลายสายพันธุ ์
ประมาณ 60 ชนิ ด ที่น่ ี มีจะการศึกษาและขยายพันธุ ์ คิดค้นผสมพันธุ ท์ ิวลิปให้มีสีสนั แตกต่างจากเดิมที่มีอยูท่ ิวลิป เป็ น
ดอกไม้ยอดนิ ยมของ ฤดูใบไม้ผลิ มาตลอด และเป็ นดอกไม้ยอดนิ ยม อันดับ 3 รองลงมาจาก กุหลาบและเบญจมาศ เชื่ อ
กันว่า ถิ่นกาเนิ ดของดอกทิวลิป มาจากตะวันออกกลาง เมื่ อพันกว่าปี ท่ ผี า่ นมาแล้ว ดอกทิวลิปเป็ นสัญลักษณ์ของกษัตริ ย ์
ตุรกี และจากความเชื่ ออีกเรื่ องหนึ่ งคื อ ชื่ อของดอกไม้ชนิ ดนี้ ได้มีคาที่เหมื อน กับเครื่ องสวมศีรษะของชาวเปอร์เซียที่
เรี ยกว่า turban และสามารถเขียนได้เป็ น “toliban” ในภาษาละติน และ “tolipa” และ สุดท้ายจึงกลายมาเป็ น tulip

รับประทานอาหารเย็นที่โรงแรมเรื อ
โรงแรมเรือ เป็ นลักษณะ HOME STAY ดังนัน้ แต่ละห้อง และเรือ การตกแต่งจะไม่เหมือนกัน
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วันที่ส่ี
เช้า

ศรีนากา แคชเมียร์ พาฮาลแกม ศรีนากา พักโรงแรม
รับประทานอาหารเช้าที่เรื อ และเช็คเอ้าท์
ศรี นากา - พาฮาลแกม เดินทาง 2.30 ชัว่ โมง

เที่ยวชมพาฮาลแกม หรือหุบเขาแกะ สูง 2130 เมตรเหนื อ
ระดับน้าทะเล เป็ นสถานที่ถา่ ยทาภาพยนตร์ของอินเดีย ระหว่าง
เส้นทางท่านจะได้สมั ผัสกับทุง่ โล่ง โดยเฉพาะในช่วงฤดูใบไม้ร่วง
ประมาณเดื อนตุลาคมท้องทุง่ จะเต็มไปด้วยหญ้าฝรั่น

รับประทานอาหารเย็ นที่โรงแรม

อิสระให้ท่านเดินชมหุบเขา มีสายน้าที่ไหลมาบรรจบกันเป็ นแม่น้าริ ด
เดอร์ หรือทากิจกรรมท่านสามารถขี่มา้ แคระ(มีคนจูง) ชมความงาม
ของธรรมชาติ (ค่าขี่มา้ ไม่รวมในค่าทัวร์)
รับประทานอาหารกลางวันที่รา้ นอาหารที่พาฮาลแกม

พักที่ Four Points by Sheraton Srinagar ระดับ 4 ดาว หรื อใกล้เคียง
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วันที่หา้
เช้า

ศรีนาคา โซนามาร์ค ศรี นาคา พักโรงแรม
รับประทานอาหารเช้าโรงแรม

ศรี นากา - โซนามาร์ค เดิ นทาง 2.30 ชัว่ โมง

เที่ยวชมโซนามาร์ค สูง 2,730 เมตรเหนื อระดับน้าทะเล หุบเขาโซนา
มาร์กนี้ มีธารน้าแข็งสีขาวบริ สุทธิ์ท่ ปี กคลุมอยูต่ ามลาดไหล่เขา อีกทัง้
เทื อกเขาหิ มะที่สะท้อนแสงแดดเป็ นประกายสีทอง จึงเป็ นที่มาของชื่ อ โซนา
มาร์ก

รับประทานอาหารกลางวันที่ภตั ตาคารพื้ นเมื องที่โซนามาร์ค

ค่า
พักที่

รับประทานอาหารค่ าที่โรงแรม
พักที่ Four Points by Sheraton Srinagar ระดับ 4 ดาว หรือใกล้เคียง
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วันที่หก
เช้า

ศรีนาคา เมืองหลวงเดลลี กรุงเทพฯ
รับประทานอาหารเช้าโรงแรม
ล่องเรือสิคาราเป็ นเรือพายแบบฉบับเฉพาะที่มีในแคชเมียร์ 2 ท่านต่อ 1 เรือ
12.00 น. เดินทางกลับสู่สนามบิ นศรีนาคา อาหารกลางวันแบบกล่อง
14.15 น. ออกเดินทางสูเ่ มื องเดลี โดยสายการบิน AIR INDIA เที่ยวบินที่ AI 822 ใช้เวลาบินประมาณ 1.25
ชัว่ โมง
17.15 น. ถึงเดลลี เดินทางสูส่ นามบินนานาชาติเมื องเดลลี เปลี่ ยนเครื่อง กลับกรุงเทพฯ
23.00 น. ออกเดินทางสู ่ กรุ งเทพ ฯโดยสายการบิน AIR INDIAN เที่ยวบินที่ AI 334
วันที่เจ็ด กรุงเทพฯ
04:40 น. ถึง...ท่าอากาศสุวรรณภูมิโดยสวัสดิภาพ
โปรดทาความเข้าใจและรับเงื่อนไข :
**กรุป๊ คอนเฟริมออกเดินทาง 10 ท่าน ขึ้นไป มีหวั หน้าทัวร์คนไทย**เดินทางไป-กลับ พร้อมคณะ
ค่าบริการรวม :
๋ ่องบินตามเส้นทางที่ระบุในโปรแกรม น้าหนัก 25 กิโลกรัม / ต่อท่าน
1 ค่าตัวเครื
2 ค่าภาษี สนามบินทุกแห่ง ค่าประกันภัยสายการบิน
3 ค่าวีซา่ อินเดีย แบบ E-VISA
4 ค่าที่พกั โรงแรม ระดับมาตรฐาน (พักห้องละ 2 ท่าน)
5 ค่าอาหารทุกมื้ อตามระบุ / ค่าธรรมเนี ยมเข้าชมสถานที่ตา่ งๆ
6 ค่าหัวหน้าทัวร์ท่ ีคอยบริ การและดูแลตลอดการเดินทาง และมัคคุเทศก์ทอ้ งถิ่น
7 ค่าพาหนะตลอดการเดินทาง
8 น้าดื่ ม 2 ขวด /ท่าน/วัน
9 ค่าประกันภัยการเดินทาง วงเงิน 1,000,000 บาท ต่อท่าน
ค่าบริการไม่รวม :
*ค่าทิปไกด์ทอ้ งถิ่น พนักงานขับรถ รวม 30 เหรี ยญดอลล่าสหรัฐ
*ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ รวม 300 บาทต่อท่าน
• พนักงานบริ การยกกระเป๋ า ค่าใช้จา่ ยอื่ นๆ นอกเหนื อจากที่ระบุไว้ในรายการ
• ค่าธรรมเนี ยมน้ามันของสายการบิน (ถ้ามี)
• ค่าทาเอกสารผูถ้ ื อต่างด้าว
• ค่าวีซา่ ที่มีคา่ ธรรมเนี ยมแพงกว่าหนังสื อเดินทางไทย
• ค่าน้าหนักเกินพิกดั 20 กิโลกรัม ต่อท่าน
•ค่าบริ การไม่รวมภาษี 7 % และภาษี หัก ณ ที่จา่ ย 3 %
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เอกสารที่ใช้ประการกอบขอวีซ่า แบบ E-VISA
1. แสกนหน้าพาสปอร์ตวั จริ ง มีอายุการใช้งานคงเหลื อไม่นอ้ ยกว่า 6 เดื อน
2. แสกนรู ปถ่ายขนาด 2x2 นิ้ ว หรื อ 1.5 x 2 นิ้ ว
3. กรอกรายละเอียดเพิ่มเติมในแบบฟอร์มที่แนบมาให้โดยสมบูรณ์ครบถ้วน
การชาระเงิน
ทางบริ ษทั ฯ ขอเก็บเงินค่ามัดจาเป็ นจานวนเงิน 10,000.- บาท ต่อผูโ้ ดยสารหนึ่ งท่าน ภายใน 2 วัน นับจากวันจอง
ส่วนที่เหลื อชาระก่อนการเดินทางอย่างน้อย 21 วัน มิฉะนั้นทางบริ ษทั ฯ จะขอสงวนสิ ทธิ์ในการคื นค่ามัดจาทัง้ หมด
เงื่อนไขการยกเลิก
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 45 วัน คื นค่าใช้จา่ ยทัง้ หมด (ยกเว้นกรุ๊ ปที่เดินทางช่วงวันหยุดหรื อเทศกาลที่ตอ้ งการันตี มัดจา
กับทางสายการบินหรื อกรุ๊ ปที่มีการการันตีคา่ มัดจาที่พกั โดยตรงหรื อโดยการผ่านตัวแทนในประเทศหรื อต่างประเทศและ
ไม่อาจขอคื นเงินได้)
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วัน เก็บค่าบริ การทัง้ หมด 100 %
เงื่อนไขต่างๆ
•บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์การเปลี่ยนแปลงโปรแกรม ราคา และเงื่ อนไขทัง้ หมดโดยมิตอ้ งแจ้งให้ทราบล่วงหน้า•บริ ษทั ฯ มี
สิ ทธิ์ท่ จี ะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์น้ ี เมื่ อเกิดเหตุสุดวิสยั จนไม่อาจแก้ไขได้•รายการอาจมีการ
เปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม เนื่ องจากความล่าช้าของสายการบินเหตุการณ์ทางการเมื อง และภัยธรรมชาติ ฯลฯ ที่
อยูน่ อกเหนื อการควบคุมของทางบริ ษทั ฯโดยจะคานึ งถึงความปลอดภัยของผูเ้ ดิ นทางเป็ นสาคัญ•บริ ษทั ฯ จะไม่รับผิดชอบ
ในกรณี ท่ กี องตรวจคนเข้าเมื อง ห้ามผูเ้ ดินทางเข้าประเทศเนื่ องจากมีส่ ิ งของห้ามนาเข้าประเทศ เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง
หรื อความประพฤติสอ่ ไปในทางเสื่ อมเสียหรื อด้วยเหตุผลใด ๆ ก็ตามที่กองตรวจคนเข้าเมื องพิจารณาแล้ว ทางบริ ษทั ฯ ไม่
อาจคื นเงินให้ทา่ นได้ ไม่วา่ จานวนทัง้ หมด หรื อ บางส่วน•รายการนี้ เป็ นเพียงข้อเสนอที่ตอ้ งได้รับการยื นยันจากบริ ษทั ฯ
อีกครั้งหนึ่ ง หลังจากได้สารองที่น่งั บนเครื่ อง และโรงแรมที่พกั ในต่างประเทศเป็ นที่เรี ยบร้อย แต่อย่างไรก็ตามรายการนี้
อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม•บริ ษทั ฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณี ท่ กี องตรวจคนเข้าเมื องของประเทศไทย งดออก
เอกสารเข้าเมื องให้กบั ชาวต่างชาติ หรื อ คนต่างด้าวที่พานักอยูใ่ นประเทศไทย•บริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิ์ ท่ จี ะเลื่ อนการเดินทาง
ในกรณี ท่ มี ีผูร้ ่วมคณะไม่ถึง 15 ท่าน•การไม่รับประทานอาหารบางมื้ อไม่เที่ยวตามรายการ ไม่สามารถขอหักค่าบริ การ
คื นได้เพราะการชาระค่าทัวร์เป็ นไปในลักษณะเหมาจ่าย

