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ความแตกต่าง หากจองทริปแคชเมียร์กบั เรา
1. บินสายการบินปกติมีเสริฟอาหารบนเครื่อง และเป็ นเครื่องลาใหญ่
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. เมืองอัครา และ ชัยปุระ พักโรงแรม ระดับ 5 ดาวอินเดีย แต่ดีรบั ประกัน
6. มีเสริมอาหารไทยโดยหัวหน้าทัวร์มืออาชีพ
7. ที่เดลลี ทานอาหารจีนและอาหารไทย
8. ล่องเรือสิ ขารา 2 ท่าน ต่อลา (ปกติ ทวั ่ ไป 4 ท่านต่อลา)
9. 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 หมูเส้นฝอย
หอยลายกระป๋อง กาแฟ โอวัลติน ไมโล น้ามะตูม น้าเก๊กฮวย น้าขิง ขนมหวานบัวลอย เป็ นต้น
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วันบิน
วันแรก
วันที่หา้
วันที่เก้า
วันที่เก้า

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 826
AI 334

เวลาบิน
2130 – 0010
0710 – 0840
1225 – 1405
2300 – 0445 +1

ตารางวันเดินทาง

วันที่
15 - 24 มีนาคม 2562
7-16 เมษายน 2562 (เทศกาลดอกทิวลิป)
12 – 21 กรกฎาคม 2562
13 – 22 ตุลาคม 2562
4 – 13 ธันวาคม 2562
27 ธันวาคม 2562 - 5 มกราคม 2563

ราคา/ท่าน
58,888 บาท
58,888 บาท
58,888 บาท
58,888 บาท
58,888 บาท
58,888 บาท

พักเดี่ยวเพิ่ม
13,000 บาท
13,000 บาท
13,000 บาท
13,000 บาท
13,000 บาท
13,000 บาท

จานวน/กรุป๊
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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รายละเอียดการเดิ นทาง
วันแรก กรุงเทพ เมืองหลวงเดลลี เมืองอัครา
06:00 น. คณะเดินทางพร้อมกันที่ทา่ อากาศยานสุวรรณภูมิ ชัน้ 4 ประตู 10 แถว W เคาน์เตอร์ สายการบิน AIR
INDIAN พิเศษ!! บริการอาหารว่างขนมปั งแสนอร่อย + น้าดื่ม 1 ขวดเล็กค่ะ
08:55 น. ออกเดินทางสู ่ เมื องเดลลี โดยสายการบิน AIR INDIAN เที่ยวบินที่ AI 333
12:00 น. ถึงท่าอากาศยานนานาชาติอินทิรา คานธี เมืองเดลลี (เวลาประเทศอินเดียช้ากว่าประเทศไทย
1:30 ชัว่ โมง) ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมื องและรับสัมภาระเรี ยบร้อย เดินทางสูภ่ ตั ตาคาร
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวันที่ภตั ตาคารอาหารจีน
บ่าย นาท่านออกเดินทางสู ่เมืองอัครา เมื องที่เป็ นสถานที่ตงั้ อนุ สรณ์สถานแห่งความรัก ทัชมาฮาล และเคยเป็ น
ศูนย์กลางปกครองของอินเดียสมัยราชวงศ์โมกุล อัคระ อดีตเมื องหลวงของอินเดียในสมัยที่ยงั เรี ยกว่า
"ฮิ นดูสถาน" เป็ นเมื องที่ตงั้ อยูร่ ิ มแม่น้ายมนา อัคระ เคยถูกกล่าวถึงในมหากาพย์มหาภารตะ โดยถูก
เรี ยกว่า "อัครวนา" แปลตามศัพท์สนั สกฤตว่า "นครชายป่ า"และยังเกี่ยวข้องกับพระฤๅษี องั คีรส หนึ่ งในสิ บ
มหาฤๅษี ของศาสนาพราหมณ์-ฮิ นดู แต่ถา้ พูดถึงการสร้างเป็ นเมื องนัน้ ตานานกล่าวว่าเกิดขึ้นในสมัยเจ้า
เชื้ อสายราชบุตรชื่ อ “ราชปฎลสิ งห์” เมื องนี้ เคยผ่านสมรภูมิครั้งใหญ่ๆ เมื่ อราวหนึ่ งพันปี กอ่ น มีการเปลี่ยน
ผูค้ รองเมื องเป็ นระยะ กษัตริ ยอ์ งค์แรกที่ยา้ ยเมื องหลวงจากเดลีไปยังอัคระได้แก่ "สุลต่านสิ กนั ดร โลที" เมื่ อ
ค.ศ. 1506 (ยุคกรุ งศรี อยุธยา ก่อนเสียกรุ งครั้งที่ 1) จนกระทัง่ สิ้ นพระชนม์ในปี ค.ศ. 1517 "สุลต่านอิบรา
ฮิ ม โลที" พระโอรส ปกครองอัคระต่อมาอีก 9 ปี จนกระทัง่ พ่ายแพ้ในยุทธการแห่งปณิ ปัต ในปี ค.ศ. 1526.
จากนั้นมาระหว่างปี ค.ศ. 1540 ถึงค.ศ. 1556 เจ้าเชื้ อสายอัฟกานิ สถานได้เข้าปกครองเมื องแทนเริ่ มจาก
เจ้าเชอร์ชาห์สุรี และเจ้าเหมจันทร์วิกรมทิตย์ ราชาแห่งชาวฮิ นดู ก่อนที่จะเริ่ มโด่งดังในฐานะเมื องหลวง
ของจักรวรรดิโมกุล อันยาวนานตัง้ แต่ปีค.ศ. 1556 ถึงค.ศ. 1658 เดิ นทางประมาณ 3 – 4 ชัว่ โมง
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พักที่ Radisson Blu Agra Taj East Gate โรงแรม 5 ดาวหรื อใกล้เคียง

ค่า
รับประทานอาหารค่ าที่โรงแรม
วันที่สอง เมืองอัครา เมืองชัยปุระ
เช้า
รับประทานอาหารที่โรงแรม
นาท่านชมทัชมาฮาล อนุ สรณ์สถานแห่งความรักอันยิ่งใหญ่ของมหาราชาซาจาร์ฮาลที่มีตอ่ นางอันเป็ นที่
รักยิ่งมหารานี มุมตัส มาฮาล ทัชมาฮาล สุสานหิ นอ่อนที่ผูค้ นเชื่ อว่าเป็ นสถาปัตยกรรมแห่งความรักที่สวย
ที่สุดในโลก สร้างขึ้นโดยสมเด็จพระจักรพรรดิแห่งจักรวรรดิโมกุลผูม้ ีรกั มัน่ คงต่อพระมเหสีของพระองค์
เจ้าชายขุร์รัม ชึ่งต่อมาคื อสมเด็ จพระจักรพรรดิชาห์ชะฮัน พระราชสมภพในปี พ.ศ. 2135 (ค.ศ. 1592)
พระบิดา คื อ สมเด็ จพระจักรพรรดิชะฮันคีร์ จักรพรรดิองค์ท่ สี ่ ีแห่งราชวงศ์โมกุล ตามตานานกล่าวว่า
พระองค์ได้พบกับอรชุมนั ท์ พานุ เพคุม ธิดาของรัฐมนตรี เมื่ อพระองค์มีพระชนมายุ 14 พรรษา พระองค์
ทรงหลงใหลและหลงรักนาง เจ้าชายขุร์รัมจึงซื้ อเพชรด้วยเงิน 10,000 รู ปีและบอกแก่พระบิดาของ
พระองค์วา่ พระองค์มีความประสงค์ท่ จี ะแต่งงานกับบุตรี ของรัฐมนตรี พิธีเสกสมรสถูกจัดขึ้นหลังจากนั้น 5
ปี เมื่ อพ.ศ. 2155 (ค.ศ. 1612) จากนัน้ มาทัง้ สองก็มิเคยอยูห่ า่ งกันอีกเลยหลังจากที่สมเด็ จพระจักรพรรดิ
ชาห์ชะฮัน ขึ้นครองราชบัลลังก์ในปี พ.ศ. 2171 พระองค์มอบความไว้วางใจแก่ อรชุมนั ท์ พานุ เพคุม และ
เรี ยกนางว่า มุมตัซ มาฮาล "อัญมณี แห่งราชวัง" พระมเหสีติดตามพระองค์แม้แต่ในสนามรบ แนะนา
พระองค์ในเรื่ องราชการของประเทศ และพระองค์ซาบซึ้งในน้าพระทัยของพระมเหสีย่ ิงนัก ครั้นในปี พ.ศ.
2174 (ค.ศ. 1631) พระมเหสีมุมตัซสิ้ นพระชนม์ หลังจากให้กาเนิ ดทายาทองค์ท่ ี 14 การสิ้ นพระชนม์ของ
พระมเหสีทาให้สมเด็จพระจักรพรรดิชาห์ชะฮันโศกเศร้าอยูถ่ ึงสองทศวรรษ ราชสมบัติสว่ นใหญ่สูญเสียไป
เพื่ อการสร้างอนุ สรณ์แห่งความรักของทัง้ สองพระองค์
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ชมอภิมหาราชวังอัคราฟอร์ท ตัง้ อยูร่ ิ มฝั่งแม่น้ายมุนา สร้างในปี 1564 ตามบัญชาของพระเจ้าอักบาร์
กาแพงป้อมสร้างจากหิ นทราย มีตาหนักต่างๆ ถึง 500 หลัง เป็ นศิลปะแบบเบงกาลีและคุชราตี ปัจจุบนั
เหลื ออยูห่ ลังเดีย คื อชาหังคีรีมาฮาล เป็ นที่ประทับของชายาฮิ นดูของพระเจ้าอักบาร์ลกั ษณะสถาปัตยกรรม
จึงเป็ นแบบอินเดียแท้ ครั้นถึงสมัยพระเจ้าชาห์ จะ ฮาน ทรงมีบญ
ั ชาให้ร้ ื อถอนตาหนักอื่นๆลงทัง้ หมด เพื่ อ
สร้างวังที่ประทับใหม่ ลักษณะเป็ นศิลปะแบบฮิ นดูผสมกับอิสลาม รวมถึงหอแปดเหลี่ยม มุสซามานบูรช์ ที่
เชื่ อกันว่าเป็ นที่ซ่ ึงชาห์ จะ ฮาน ถูกคุมขังเอาไว้ และเฝ้ามองทัชมาฮาลไปจวบจนลมหายใจสุดท้ายแห่งพระ
ชนม์ชีพ เดิมทีป้อมอัครานัน้ เป็ นเพียงป้อมปราการที่สร้างขึ้นด้วยอิฐ โดยราชบุตรแห่งวงศ์ศิกวะ โดย
หลักฐานแรกที่พบนัน้ ย้อนกลับไปในปี ค.ศ. 1080 จากการยึดครองของกองทัพของวงศ์กสั นาวิท ต่อมา
สุลต่านแห่งเดลี องค์ท่ ี 1 "สิ กนั ดร โลดิ" ด้ยา้ ยมาประทับและปกครองแคว้นที่ป้อมแห่งนี้ แทนกรุ งเดลี และ
เปรี ยบอัคราดัง่ เมื องหลวงแห่งที่สอง พระองค์ส้ ิ นพระชนม์ลงในปี ค.ศ. 1517 โดยมีรัชทายาท คื อ อิบราฮิ ม
โลดี เป็ นผูค้ รองนครต่อ โดยยังประทับอยูท่ ่ ปี ้อมนี้ เป็ นเวลาถึง 9 ปี จนกระทัง่ สิ้ นพระชนม์ในยุทธการ
แห่งปณิ ปัต ในรัชสมัยของพระองค์ ได้มีการก่อสร้างพระราชวังภายในป้อมหลายแห่ง รวมทัง้ บ่อน้าต่างๆ
และมัสยิดด้วย
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เที่ยง
บ่าย

รับประทานอาหารกลางวันที่โรงแรม
นาท่านเดิ นทางสู ่ เมืองจัยปูร ์ (นครสีชมพู) เหตุท่ เี รี ยกเมื องนี้ ว่านครสีชมพูนนั้ เพราะเป็ นสีท่ กี ษัตริ ยพ์ อ
พระทัยมากและเมื่ อครั้งที่เจ้าฟ้าชายแห่งอังกฤษเสร็ จเยื อนเมื องชัยปุระพระเจ้ารามซิงค์ได้สง่ั ให้ประชาชน
ทาสีบา้ นเรื อนทุกหลังให้เป็ นสีชมพูอมส้ม เพื่ อต้อนรับเจ้าฟ้าชายแห่งอังกฤษจนทาให้เจ้าฟ้าทรงพอพระทัย
มากถึงกับออกปากเชิญพระเจ้ารามซิงค์ให้เสด็จไปเยื อนประเทศอังกฤษใช้เวลาเดินทางประมาณ 5 ชัว่ โมง

ชมจันเบารี Chand Baori หรื อ บ่อน้าขัน้ บันไดโบราณ ตัง้ อยูท่ ่ ีหมูบ่ า้ นอะบาห์
เนรี Abhaneri จันเบารี เป็ นบ่อน้าที่ลึกและใหญ่ท่ ีสุดในอินเดีย ที่น่ ี ยังเป็ น
ฉากประกอบในภาพยนตร์ฮอลิวูดอย่างเช่นภาพยนต์ เรื่ อง แบทแมน ตอน The
Dark Knight Rises ภาพยนตร์เรื่ องพลังฝัน ภวังค์รัก หรื อ The Fall

รหัสทัวร์ : THT20-AI-IN-15MAR-27DEC19
ค่า

รับประทานอาหารค่ าที่ภตั ตาคารอาหารที่โรงแรม

พักที่
Radisson Blu Jaipur โรงแรม 5 ดาว หรือระดับใกล้เคียง
วันที่สาม เมืองชัยปุระ
เช้า
รับประทานอาหารที่โรงแรม
จากนั้นนาท่านชม ฮาวามาฮาล “พาเลซออฟวินด์” (Hawa Mahal)พระราชวังแห่งสายลม ซึ่งสร้าง
ขึ้นในปี ค.ศ. 1799 โดยมหาราชา ไสว ชัย สิ งห์ เป็ นอาคาร 5 ชัน้ สร้างด้วยหิ นทรายออกแดงคล้ายสีปูน
แห้ง สถาปัตยกรรมสไตล์เปอร์เซียกับโมกุล มีหน้าต่างถึง 953 ช่อง เป็ นทัง้ ช่องลมผ่านและให้หญิงสูงศักดิ์
ในราชสานักแอบมองดูชีวิตความเป็ นอยูใ่ นตัวเมื อง รวมทัง้ ขบวนแห่งต่างๆ โดยที่บุคคลภายนอกไม่สามารถ
มองเห็ นสตรี เหล่านัน้ ได้ และนั่นคื อที่มาของคาว่า “ฮาวา” ซึ่งแปลว่าสายลม ซึ่งถื อเป็ นสัญลักษณ์แห่งจัย
ปูร์เมื องสีชมพู
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1.เที่ ยวชม ฮาวามาฮาล “พาเลซออฟ
วินด์” (Hawa Mahal)พระราชวังแห่งสายลม

2. เที่ยวชมพระราชวัง แอมเบอร์ฟอร์ท (Amber
fort) ซึ่งเดิมเคยเป็ นราชธานี ของเมื องจัยปูร์

ชมพระราชวัง แอมเบอร์ฟอร์ท (Amber fort) ซึ่งเดิมเคยเป็ นราชธานี ของเมื องจัยปูร์ สร้างอยูบ่ นเนิ น
เขาสูงตรงตาแหน่งเดิมที่เคยเป็ นป้ อมปราการเก่าในศตวรรษที่ 11 มาก่อน สร้างขึ้นโดยมหาราชาแมนสิ งห์
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เที่ยง
บ่าย

ในปี ค.ศ. 1592 และเสร็ จสิ้ นลงในสมัยของมหาราชาใจสิ งห์ ป้อมแห่งนี้ เป็ นต้นแบบที่ดีของสถาปัตยกรรม
แบบราชปุต Rajput เป็ นป้อมปราการเด่นตระหง่านอยูบ่ นเนิ นเขา โดยมีทะเลสาบ Maota อยูเ่ บื้ องล่าง
แวดล้อมด้วยชุมชนของเขตเมื องเก่า ทัศนี ยภาพเมื่ อมองลงมาจากป้อมเป็ นสิ่ งที่น่ าประทับใจมาก (นาท่าน
นั่งรถจิ๊ปขึ้นเพื่ อความสะดวกและปลอดภัย)
รับประทานอาหารกลางวันที่โรงแรม
นาท่าน ชมซิต้ ีพาเลช (City Place) ซึ่งครอบคลุม พื้ นที่ถึง 1 ใน 7 ของใจกลางเมื อง สร้างตัง้ แต่สมัย
มหาราชาชัยสิ งห์ และต่อเติมกันเรื่ อยมาเป็ นสถาปัตยกรรมแบบราชสถาน ที่แสดงถึงลักษณะของศิลปะ
แบบโมกุล ปัจจุบนั เปิ ดเป็ นพิพิธภัณฑ์แสดงของใช้สว่ นพระองค์ของมหาราชาแห่งเมื องจัยปูร์ แม้ยุคนี้ จะไม่
มีมหาราชาอีกต่อไป แต่ City Palace แห่งนี้ ก็ยงั เป็ นสมบัติสว่ นพระองค์ และชาวเมื องจัยปูร์บางส่วนก็ยงั
นับถื อพระองค์อยูแ่ ม้พระองค์จะไม่มีอานาจใดๆ

หอดูดาวจันทรามันตรา (Jantar Mantar observatory) ประเทศอินเดีย เป็ นอนุ สรณ์สถานทางด้าน
ดาราศาสตร์ ที่สร้างในสมัยคริ สต์ศตวรรษที่ 18 ในเมื องชัยปุระ สร้างโดยมหาราชา ไสว สิ งห์ท่ ี 2 (ค.ศ.
1699 – 1743) ผูม้ ีความสามารถทางด้านดาราศาสตร์แห่งราชวงศ์โมกุล และเป็ นผูส้ ร้างเมื องชัยปุระแห่ง
นี้ หอดูดาวจันทรามันตรา เป็ นหอดูดาวแห่งแรกและเป็ น 1 ใน 5 หอดูดาวที่ทรงสร้างขึ้น มีสภาพสมบูรณ์
และมีขนาดใหญ่ท่ สี ุด หอดูดาวอีก 4 แห่งถูกสร้างขึ้นใน เมื องต่างๆ ดังนี้ กรุ งนิ วเดลี (Delhi) เมื องอุชเชน
(Ujjain) เมื องพาราณสี (Varanasi) และ เมื องมธุรา (Matura)ภายในบริ เวณหอดูดาวจันทรามันตรา มีส่ ิ ง
ปลูกสร้างมากมายหลายแบบ โดยใช้อิฐในท้องถิ่นสร้างอย่างถาวร แต่ละแบบจะมีเอกลักษณ์ และ
ลักษณะเฉพาะของตนเอง ออกแบบสาหรับการสังเกตตาแหน่งทางดาราศาสตร์ดว้ ยตาเปล่าเท่านั้น ซึ่งที่
แห่งนี้ ยังบอกถึงการรวมหลายๆ สถาปัตยกรรม และเครื่ องมื อทางวิทยาศาสตร์ในสมัยโบราณ เช่น นาฬิกา
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จากแสงอาทิตย์ การค้นหาเส้นทางจากการตกกระทบของแสง เส้นรุ ง้ แวง และอื่นๆ โดยเฉพาะนาฬิกาแดด
สูงถึง 28 ม. ที่ยงั เที่ยงตรงอยู ่ บอกเวลาที่เมื องจัยปูร์โดยเฉพาะ และมีการตัง้ กล้องดูดาวและอุปกรณ์ตา่ งๆ
ที่ยงั ใช้ได้จนกระทัง่ ถึงปัจจุบนั นอกจากนี้ พื้ นที่บางส่วนของหอสามารถใช้ดูดาวได้ดว้ ยตาเปล่าได้อกี ด้วย

เป็ นหอดูดาวที่รวบรวมเครื่ องมื อทางดารา
ศาสตร์ช้ ินสาคัญและทันสมัยที่สุดในยุคนั้น

ถ่ายรู ปที่
ประตูเมื อง
ชัยปุระ

เย็น
พักที่
วันที่สี่
เช้า

รับประทานอาหารเย็นที่รา้ นอาหารโรงแรม
Radisson Blu Jaipur โรงแรม 5 ดาว หรือระดับใกล้เคี ยง
เมืองชัยปุระ เมืองเดลลี
รับประทานอาหารที่โรงแรม
นาท่านเดินทางสู่ เมืองเดลลี เมื องหลวงของอินเดีย เดลีเป็ นศูนย์กลางด้านการเมื องการปกครองของ
ประเทศประชาธิปไตยที่ใหญ่ท่ สี ุดในโลก มีประชากรกว่าสิ บล้านคน มีพ้ ื นที่ 1,500 ตารางกิโลเมตรโดยแบ่ง
ออกเป็ นเขตเดลีเก่า (ซาร์จฮานาบาด) กับนิ วเดลีใหม่ (นิ วเดลี)หมูบ่ า้ นเก่าแก่และหมูโ่ บราณสถานจะตัง้ อยู ่
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เที่ยง

ภายในวงล้อมของย่านที่อยูอ่ าศัยที่ใหม่กว่า ซึ่งที่น่ ี ก็มีทงั้ โบราณสถาน พิพิธภัณฑ์ สวน ร้านค้า การแสดง
และอาหาร ทัง้ ยังเหมาะจะเป็ นจุดงั้ ต้นในการหาข้อมูล วางแผนการท่องเที่ยว และติดต่อขอสารองตัว๋
โดยสารและที่พกั ด้วยเดลีไม่เพียงเป็ นเมื องหลวงที่ส่ ิ งเก่าและสิ่ งใหม่ผสมผสานกันได้อย่างลงตัวและยังเป็ น
ศูนย์รวมวัฒนธรรมอันหลากหลายจากรัฐต่าง อีกมากมาย และเดลียงั เป็ นศูนย์กลางด้านการเมื องการ
ปกครองของประเทศประชาธิปไตยที่ใหญ่ท่ สี ุดในโลก มีประชากรกว่าสิ บล้านคน มีพ้ ื นที่ 1,500 ตาราง
กิโลเมตร โดยแบ่งออก เป็ นเขตเดลีเก่าและใหม่ ( ชาร์จะฮานาบาด ) กับ เดลีใหม่ ( นิ วเดลี ) หมูบ่ า้ น
เก่าแก่และหมูโ่ บราณสถาน จะตัง้ อยูภ่ ายในวงล้อมของย่านที่อยูอ่ าศัยที่ใหม่กว่า ซึ่งที่น่ ี มีทงั้ โบราณสถาน
พิพิธภัณฑ์ สวน ร้านค้า การแสดง และร้านอาหาร ทัง้ ยังเหมาะที่จะใช้เป็ นจุดตัง้ ต้นในการหาข้อมูลวาง
แผนการท่องเทียว และติดต่อขอสารองตัว๋ โดยสารและที่พกั ใช้เวลาเดินทาง 5 ชัว่ โมง
รับประทานอาหารกลางวันที่รา้ นอาหารจีน

1.เที่ยวชมประตูเมืองอินเดีย อนุ สาวรี ยแ์ ห่งชาติของอินเดียซึ่งอุทิศให้กบั เหล่า
ทหารผูเ้ สียสละชีวิต นับหมื่ นนายที่เสียชีวิตในการเข้าร่วมกองทัพอังกฤษในสมัย
สงครามโลกครั้งที่ 1 สลักชื่อทหารกว่า 13,000 นาย

2.เที่ยวชมวัดพระแม่ลกั ษมี ซึ่งเป็ นวัดที่งดงาม
ตามแบบสถาปัตยกรรมรู ปแบบฮินดูเป็ นที่บูชาพระ
แม่ลกั ษมี
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3.เที่ยวชม วัดอัคชาร์ดาม สร้างขึ้นโดยองค์กร BAPS
ในเดลลีซึ่งผสมผสานลักษณะทางสถาปั ตยกรรมอัน
หลากหลายของอินเดียเข้าด้วยกัน (ปิ ดทุกวันจันทร์)

เย็น
พักที่
วันที่หา้
05.00 น.
07.10 น.

รับประทานอาหารค่ าที่ภตั ตาคารอาหารไทย EGO THAI (Set Menu)
Radisson Blu New Delhi Dwarka โรงแรม 5 ดาว หรือระดับใกล้เคียง
เมืองเดลลี เมืองศรีนากา แคว้นจามมูและแคชเมียร์ กุลมาร์ค สกีรีสอร์ท
อาหารเช้าแบบกล่อง นาท่านเดิ นทางสูส่ นามบินภายในประเทศ
เดินทางสู ่ ศรี นาคา เมื องหลวงของแคว้นจามมูและแคชเมียร์ โดยสายการ AIR INDIAN เที่ยวบินที่ AI
827 ใช้เวลาบินประมาณ 1.25 ชัว่ โมง
08.40 น. เดินทางถึงสนามบินศรี นาคา แคชเมี ยร์ “ดินแดนแห่งสวรรค์บนดิน” ถ้ามาแคชเมียร์ ต้องไม่พลาดกับ
การไปสัมผัสเมื อศรี นาคา เมื องหลวงในฤดูรอ้ น ที่ตงั้ อยู บ่ นระดับความสูง 1,730 เมตร เมื องที่ได้เชื่ อว่าเป็ น
ดินแดนแห่งทะเลสาบและสายน้า สวนดอกไม้ ทิวทัศน์แห่งขุนเขาและงานศิลปะที่ประดิษฐ์จากไม้ รวมทัง้
การได้ไปชมสวนดอกไม้ท่ ีได้ข้ ึนชื่ อว่าสวยที่สุดแห่งหนึ่ งในโลก นั้นคื อการตกแต่งสวนสวยด้วยงานศิลปะที่
ผสมผสานจากหลายหลายรู ปแบบ
ที่แคชเมียร์ ใช้ รถ โตโยต้า อีโนวา นัง่ คันละ 5 ท่าน สะดวก คล่องตัว และรวดเร็ว เนื่ องจาก
แคชเมียร์ ถนนเป็ นทางเล็กและบนภูเขา
ศรีนากา – กุลมาร์ค เดินทาง 2 ชัว่ โมง

รหัสทัวร์ : THT20-AI-IN-15MAR-27DEC19

1.เที่ยวชมกุลมาร์ค เทื อกเขากุลมาร์คเป็ นแหล่งท่องเที่ยวฤดูหนาว
สถานที่สาหรับเล่นสกี วิวเทื อกเขาหิ มะสลับซับซ้อนสวยงาม 2,730
เมตรจากระดับน้าทะเล

2. ขึ้นเคเบิลคาร์ กอนโดลา ชมวิวทิวทัศน์ท่ สี วยงามดุจแดนสวรรค์ (เคเบิลคาร์เฟสที่ 1 รวมในค่าทัว ร์ ) หากฟ้าเปิ ด
สามารถมองเห็ นยอดเขา K2 ที่สูงเป็ นอันดับสองรองจากยอดเขาเอเวอร์เรส (ส่วนเฟสที่สองลูกค้าต้องจ่ายเพิ่มเองคะ)
เที่ยง
รับประทานอาหารกลางวันที่ภตั ตาคารพื้ นเมื อง
ค่า
รับประทานอาหารค่ าที่โรงแรม
พักที่
KOLONOI HOTEL ตามอัธยาศัย หรือใกล้เคียง เมืองกุลมาร์ค นอนที่สกีรีสอร์ท
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วันที่หก กุลมาร์ค สกีรีสอร์ท ศรีนากา
เช้า
รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม กลับเมื องศรี นากา

1.เที่ยวชมสวนชาลิมาร์ สวนนี้จดั แบบในสมัยราชวงศ์โมกุล เป็ นสวน
แห่งความรักของมหาราชาชาฮังคี เพื่อพักผ่อนในฤดูรอ้ น

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
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เรี ยกว่า turban และสามารถเขียนได้เป็ น “toliban” ในภาษาละติน และ “tolipa” และ สุดท้ายจึงกลายมาเป็ น tulip

รับประทานอาหารเย็นที่โรงแรมเรื อ
โรงแรมเรือ เป็ นลักษณะ HOME STAY ดังนัน้ แต่ละห้อง และเรือ การตกแต่งจะไม่เหมือนกัน

วันที่เจ็ด
เช้า

ศรีนากา พาฮาลแกม หรือหุบเขาแกะ เมืองศรีนากา
รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม
ศรี นากา - พาฮาลแกม เดิ นทาง 2.30 ชัว่ โมง

เที่ยวชมพาฮาลแกม หรือหุบเขาแกะ สูง 2130 เมตรเหนื อ
ระดับน้าทะเล เป็ นสถานที่ถา่ ยทาภาพยนตร์ของอินเดีย ระหว่างเส้นทาง
ท่านจะได้สมั ผัสกับทุง่ โล่ง โดยเฉพาะในช่วงฤดูใบไม้ร่วงประมาณเดื อน
ตุลาคมท้องทุง่ จะเต็มไปด้วยหญ้าฝรั่น
รับประทานอาหารกลางวันที่รา้ นอาหารที่
พาฮาลแกม

อิสระให้ท่านเดินชมหุบเขา มีสายน้าที่ไหลมาบรรจบกันเป็ นแม่น้าริ ดเดอร์ หรือ
ทากิจกรรมท่านสามารถขี่มา้ แคระ(มีคนจูง) ชมความงามของธรรมชาติ (ค่าขี่
ม้าไม่รวมในค่าทัวร์)
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เดินทางกลับศรี นากา พักที่ศรี นากา

รับประทานอาหารเย็นที่โรงแรม

พักที่ Four Points by Sheraton Srinagar ระดับ 4 ดาว หรื อใกล้เคียง
วันที่แปด
ศรีนากา โซนามาร์ค ศรี นากา
เช้า
รับประทานอาหารที่โรงแรม

ศรี นากา - โซนามาร์ค เดิ นทาง 2.30 ชัว่ โมง
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เที่ยง
ค่า
พักที่
วันที่เก้า
เช้า

โซนามาร์ค สูง 2,730 เมตรเหนื อระดับน้าทะเล เส้นทางนี้ จะเป็ นเส้นทางที่มีทิวทัศน์สวยตลอดเส้นทาง
จึงเป็ นเส้นทางที่ให้ขบั รถไปถ่ายรู ปไปตลอดทัง้ เส้นผ่านชมป่ าวอลนัตใหญ่ท่ ปี ลูก เรี ยงรายตลอดสองข้างทาง
และภูเขาหิ มะที่ใหญ่โตและ มีรูปทรงแปลกตาตลอดสองข้างทางโซนามาร์ค แปลว่า ท้องทุ่งแห่งทองคา
แหล่งท่องเที่ยวอันมีวิวทิวทัศน์อนั สวยงามแห่งนี้ อยูห่ า่ งจากศรี นาการ์ไปทางตะวันตก 80 ก.ม. และอยูบ่ น
เส้นทางระหว่างเมื องศรี นาคากับเมื องเลห์ ในบริ เวณหุ บเขาโซนามาร์กนี้ มีธารน้าแข็งสีขาวบริ สุทธิ์ท่ ปี กคลุม
อยูต่ ามลาดไหล่เขา อีกทัง้ เทื อกเขาหิ มะที่สะท้อนแสงแดดเป็ นประกายสีทอง จึงเป็ นที่มาของชื่ อ โซนา
มาร์ก โซนามาร์ค มีจุดสาหรับแคมปิ้ งหลายจุดด้วยกันและยังมีเส้นทางเดินเขาหลายระดับความสูงให้เลื อก
ผจญภัยได้ตามใจชอบ เป็ นแหล่งกิจกรรมสาหรับคนชอบขี่มา้ ชมทุง่ หญ้า ป่ าสนและชมภูเขาหิ มะ
รับประทานอาหารกลางวันที่ภตั ตาคารพื้ นเมื อง
รับประทานอาหารค่ าที่โรงแรม
พักที่ Four Points by Sheraton Srinagar ระดับ 4 ดาว หรื อใกล้เคียง
ศรีนาคา เดลลี กรุงเทพฯ
รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม
ล่องเรือสิคาราเป็ นเรือพายแบบฉบับเฉพาะที่มีในแคชเมียร์ นัง่ 2 ท่านต่อ 1 เรือ
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เที่ยง
รับประทานอาหารที่สนามบินแบบกล่องหรื อ KFC
14.15 น. ออกเดินทางสูเ่ มื องเดลี โดยสายการบิน AIR INDIAN เที่ยวบินที่ AI 822 ใช้เวลาบินประมาณ 1.25
ชัว่ โมง
17.15 น. เดินทางถึงสนามบินเดลลี อิสระพักผ่อนที่สนามบินเดลลี รอเปลี่ยนเครื่ องกลับกรุ งเทพฯ
23.00 น. ออกเดินทางสู ่ กรุ งเทพ ฯโดยสายการบิน AIR INDIAN เที่ยวบินที่ AI 334
วันที่สิบ กรุงเทพฯ
04:40 น. ถึง...ท่าอากาศสุวรรณภูมิโดยสวัสดิภาพ
ค่าบริการรวม :
๋ ่องบินไป-กลับ กรุงเทพฯ-เดลลี -ศรีนากา-เดลลี – กรุงเทพฯ โดยสายการบิน AIR INDIAN
• ค่าตัวเครื
• ค่าภาษี สนามบินทุกแห่ง ค่าประกันภัยสายการบิน และค่าวีซา่
• ค่าที่พกั โรงแรม ระดับมาตรฐาน (พักห้องละ 2 ท่าน)
• ค่าอาหารทุกมื้ อตามระบุ / ค่าธรรมเนี ยมเข้าชมสถานที่ตา่ งๆ
• ค่าหัวหน้าทัวร์ท่ ีคอยบริ การและดูแลตลอดการเดินทาง และมัคคุเทศก์ทอ้ งถิ่น
• ค่าพาหนะตลอดการเดินทาง
• น้าดื่ ม 2 ขวด /ท่าน/วัน
• ค่าประกันภัยการเดินทาง วงเงิน 1,000,000 บาท ต่อท่าน
ค่าบริการไม่รวม :
*ค่าทิปไกด์ทอ้ งถิ่น พนักงานขับรถ รวม 40 เหรี ยญดอลล่าสหรัฐ
*ค่าทิปหัวหน้าทัวร์วนั ละ รวม 400 บาทต่อท่าน
• พนักงานบริ การยกกระเป๋ า ค่าใช้จา่ ยอื่ นๆ นอกเหนื อจากที่ระบุไว้ในรายการ
• ค่าธรรมเนี ยมน้ามันของสายการบิน (ถ้ามี)
• ค่าทาเอกสารผูถ้ ื อต่างด้าว
• ค่าวีซา่ ที่มีคา่ ธรรมเนี ยมแพงกว่าหนังสื อเดินทางไทย
• ค่าน้าหนักเกินพิกดั 25 กิโลกรัม ต่อท่าน
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•ค่าบริ การไม่รวมภาษี 7 % และภาษี หัก ณ ที่จา่ ย 3 %
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 ส่วนที่เหลื อชาระก่อนการเดินทาง
อย่างน้อย 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 ดินทางเป็ นสาคัญ •บริ ษทั ฯ จะไม่รับผิ ดชอบ
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

