[INDIA 541] แคชเมียร์ ศรี นาคา สวนชาลิมาร์
พาฮาลแกม กุลมาร์ ค ล่ องทะเลสาบดาล
(พักบ้ านเรื อแคชเมียร์ Deluxe 3 คืน)

โปรแกรมเส้ นทางโรแมนติก รัฐทีตังอยูต่ อนเหนือสุดของประเทศอินเดีย และเป็ นดินแดนทีงดงามกลางหุบเขาหิมาลัย
ที แคชเมียร์ ชมสวนดอกไม้ และวิวทิวทัศน์อนั สวยงามของภูเขาหิมะ โดยทีมงานมัคคุเทศก์ทีชํานาญงาน
โปรแกรมการเดินทาง

• ออกเดินทางวันที3 10 - 14 สิงหาคม 2560 (ท่ านละ 30,900 บาท...เปิ ดจองแล้ ว)
• ออกเดินทางวันที3 8 - 12 กันยายน 2560 (ท่ านละ 29,900 บาท...เปิ ดจองแล้ ว)
• ออกเดินทางวันที3 19 - 23 ตุลาคม 2560 (ท่ านละ 30,900 บาท...เปิ ดจองแล้ ว)
• ออกเดินทางวันที3 8 - 12 ธันวาคม 2560 (ท่ านละ 30,900 บาท...เปิ ดจองแล้ ว)

วันแรก
24.00 น.

วันที3สอง
03.50 น.
06.25 น.

10.50 น.
12.05 น.

19.00 น.

สนามบินสุวรรณภูมิ
พร้ อมกันที ท่ าอากาศยานสุวรรณภูมิ ชัน 4 ประตู 4 แถว G 3-4 เคาน์เตอร์ สายการบิน Spice Jet
เจ้ าหน้ าทีคอยต้ อนรับและอํานวยความสะดวกในการเดินทาง (แนะนําให้ โหลดของทีไม่จําเป็ นลงใต้ ท้อง
เครื อง เพราะเจ้ าหน้ าทีอินเดียตรวจค่อนข้ างละเอียด เพือเป็ นการไม่เสียเวลา แนะนําให้ ถือเฉพาะ
กระเป๋ าถือและของมีคา่ ขึนเครื องเท่านัน)
กรุ งเทพฯ - เดลี – ศรี นาคา แคชเมียร์ สวนชาลิมาร์ สวนนิชาท – โรงแรมบ้ านเรื อ
ออกเดินทางสู่ เมืองเดลี ประเทศอินเดีย โดยสายการบิน Spice Jet เทียวบินที SG 88
ใช้ เวลาบินประมาณ 4.45 ชัวโมง
ถึง ท่ าอากาศยานนานาชาติอินทิราคานธีร์ เมืองเดลี (เวลาอินเดียช้ ากว่าไทยประมาณชัวโมงครึง)
ผ่านพิธีการตรวจคนเข้ าเมืองและตรวจรับสัมภาระเรี ยบร้ อยแล้ ว เตรี ยมตัวต่อเครื องนําท่านเดินทางไป
เมืองศรี นาคา แคชเมียร์ (ทานอาหารเช้ าทีสนามบินกันตามอัธยาศัย)
ออกเดินทางสู่ ศรี นาคา (Srinagar) โดยสายการบิน Spice Jet เทียวบินที SG 937
ถึง สนามบินศรี นาคา เมืองศรี นาคา เมืองหลวงฤดูร้อนแห่งแคว้ นจัมมู-แคชเมียร์ ซึงตังอยูใ่ นหุบเขา
แคชเมียร์ ทีระดับความสูง 1,730 เมตร ได้ เชือว่าเป็ นดินแดนแห่งทะเลสาบ สายนํา สวนดอกไม้ และงาน
ศิลปะ ด้ วยความงดงามของหุบเขาแคชเมียร์ นีเอง ในศตวรรษที 17 จักรพรรดิซาฮังคีร์และพระนางนูรชา
ฮาน (พระบิดาและพระมารดาของพระเจ้ าซาร์ จาฮานผู้สร้ างทัชมาฮาล) ได้ เสร็ จมาจากเมืองอัครา
เพือมาเทียวดินแดนในแถบนีและทรงโปรดปรานทิวทัศน์แห่งหุบเขาแคชเมียร์ มาก จนมีพระบัญชาให้
สร้ างสวนดอกไม้ และบ่อนําพุร้อนหลายแห่งเพือเป็ นทีพักผ่อน ให้ ท่านได้ ถ่ายรู ปกับวิวสวยๆ จากนันนํา
ท่านนังรถจิRป คันละ 4-5 ท่าน นําท่านเดินทางสู่ ตัวเมืองศรี นาคา บริ การอาหารกลางวันทีภัตตาคาร
(มือที 1) หลังอาหารนําท่านเดินทางไปชม สวนโมกุล ทีตังอยูร่ อบทะเลสาบดาล ชม สวนชาลิมาร์
(Shalimar Garden) เป็ นสวนดอกไม้ ทีสร้ างขึนสมัยราชวงศ์โมกุล ก่อสร้ างโดยจักรพรรดิซาฮังคีร์เพือ
พระมเหสีพระนางนูรชาฮาน และเมืองศรี นาคาเป็ นเมืองทีมีชือเสียงในการจัดสวนตามแบบสมัยของ
ราชวงศ์โมกุล เนืองจากภูมิอากาศเย็นสบายเหมาะสมในการเจริ ญเติบโตของต้ นไม้ ดอกไม้ จึงกลายเป็ น
ทีประทับพักผ่อนของกษัตริ ย์ราชวงศ์โมกุลในอดีต ชมต้ นเมเปิ ลอายุกว่า 400 ปี ต้ นปอปลาร์ ต้ นทิวลิป
และดอกไม้ นานาชนิดตามฤดูกาล จากนันนําท่านชม สวนนิชาท (สวนแห่ งความสุข) มีวิวทิวทัศน์ของ
ทะเลสาบทีงดงาม จากนันชม โรงงานทําพรมเปอร์ เซีย นําท่านเดินทางเข้ าสูท่ ีพัก (พักโรงแรมเรื อ
DELUXE HOUSE BOAT)
บริการอาหารคําทีโรงแรมเรื อ (มือที 2) หลังอาหารให้ ทา่ นพักผ่อนกันตามอัธยาศัย (จะมีพอ่ ค้ าพาย
เรื อนําสินค้ ามาขายถึงบนเรื อ เช่น ผ้ าพาสมีนา่ , เปเปอร์ มาเช่, สร้ อยคอ, กําไร, เครื องเงิน ฯลฯ ราคาต้ อง
ต่อรองกันแบบสุดๆ)

วันที3สาม
07.00 น.

ศรี นาคา - พาฮาลแกม กิจกรรมขี3ม้า – ศรี นาคา
บริการอาหารเช้ าทีโรงแรมเรื อ (มือที 3) หลังอาหารนําท่านเดินทางสู่ เมืองพาฮาลแกม หรื อ
เมืองหุบเขาแกะ ระยะทาง 88 กิโลเมตร ชมเทือกเขาทีมีความสูง 2130 เมตร เหนือระดับนําทะเล เป็ น
สถานทีถ่ายทําภาพยนตร์ ของอินเดีย (ระหว่างเส้ นทางในช่วงเดือนเมษายน-พฤษภาคม ท่านจะได้
สัมผัสกับทุง่ ดอกมัสตาดสีเหลืองขนาดใหญ่ ทุง่ ดอกทิวลิปป่ าและวิวทิวทัศน์อนั สวยงามระหว่างทาง)
แวะถ่ายรู ปกับวิวสวยๆระหว่างเส้ นทาง ถึง พาฮาแกม นําท่านชมบรรยากาศทีสวยงามของเมืองพาฮา
แกม
12.00 น.
บริการอาหารกลางวันทีโรงแรม (มือที 4) หลังอาหารสนุกสนานกับกิจกรรม ขี3ม้า (มีคนจูง) นําท่าน
เดินชมหุบเขามีสายนําทีไหลมาบรรจบกันเป็ นแม่นําริ ดเดอร์ ทีพาฮาลแกม ท่านสามารถชมความงาม
ของธรรมชาติและหมู่บ้านทีมีวิถีชีวิตแบบพืนบ้ านของชาวแคชเมียร์ เส้ นทางการขีม้ าอาจแตกต่างไป
ตามฤดูกาล (ค่าทัวร์ รวมค่าขีม้ าไว้ แล้ วครับ) สําหรับท่านทีไม่ต้องการขีม้ า สามารถเทียวเดินชม
บรรยากาศของพาฮาแกมก็ได้ สมควรแก่เวลานําท่านออกเดินทางกลับเมืองศรี นาคา
19.00 น.
บริการอาหารคําทีบ้ านเรื อ (มือที 5) หลังอาหารให้ ทา่ นช้ อปปิ งกันตามอัธยาศัย (จะมีพอ่ ค้ าพายเรื อ
นําสินค้ ามาขายถึงบนเรื อ เช่น ผ้ าพาสมีนา่ , เปเปอร์ มาเช่, สร้ อยคอ, กําไร, เครื องเงิน ฯลฯ ราคาต้ อง
ต่อรองกันแบบสุดๆ)
• เที3ยวพาฮาแกม สวยตลอดปี เที3ยวเดือนไหนดี?
• ช่วงปลายเดือนพฤศจิกายน-มีนาคม วิวทิวทัศน์สวย บนยอดเขาปกคลุมด้ วยหิมะ
• ช่วงเดือนเมษายน-พฤษภาคม วิวทิวทัศน์สวย ระหว่างทางมีทงุ่ ดอกมัสตาร์ ดสีเหลือง
• ช่วงเดือนมิถนุ ายน-กันยายน จะเต็มไปด้ วยทุง่ หญ้ าสีเขียว อากาศเย็นสบาย
• ช่วงใบไม้ ร่วง เดือนกันยายน-ตุลาคม มีทงุ่ ดอกเชฟฟ่ อนสีมว่ ง อากาศเย็นสบาย
วันที3ส3 ี
ศรี นาคา - เคเบิลคาร์ – กุลมาร์ ค - ศรี นาคา
07.00 น.
บริการอาหารเช้ าทีโรงแรมเรื อ (มือที 6) หลังอาหารออกเดินทางสู่ กุลมาร์ ค (Gulmarg) ระยะทาง
56 กิโลเมตร ชม ทุง่ หญ้ าแห่งดอกไม้ (Meadow of Flower) ป่ าสนและวิวทิวทัศน์อนั สวยงาม ในช่วงฤดู
ร้ อนทีนีจะเป็ นทีตังของสนามกอล์ฟทีสูงทีสุดในโลก สําหรับในช่วงฤดูหนาวทีนีเป็ นสถานทีเล่นสกีในฤดู
หนาว นอกจากนีกุลมาร์ คยังเป็ นสถานทีถ่ายทําภาพยนตร์ อีกหลายเรื อง ตลอดเส้ นทางสูก่ ลุ มาร์ คจะ
ผ่านหมูบ่ ้ านชาวพืนเมืองและเทือกเขาหิมะสลับซับซ้ อนสวยงาม
12.00 น.
บริการอาหารกลางวันทีภัตตาคาร (มือที 7) หลังอาหารนําท่านขึน เคเบิลคาร์ เฟส 1 (กระเช้ า
ลอยฟ้าหรื อกอนโดลา) ไปจนถึง ยอดเขากุลมาร์ ค ระหว่างทางขึนสูย่ อดเขากุลมาร์ ค ท่านจะพบเห็น
หมูบ่ ้ านยิปซี ซึงจะอพยพไปอยูท่ ีเมืองจัมมูในช่วงฤดูหนาว และจะกลับมาอยู่อาศัยในช่วงฤดูร้อน เมือถึง
บนยอดเขากุลมาร์ ค ให้ ท่านถ่ายรู ปกับทิวทัศน์ภเู ขาซึงเป็ นส่วนหนึงของเทือกเขาหิมาลัยทีปกคลุมด้ วย
หิมะสวยงามในทุกทิศทาง (ท่านสามารถเล่นสกีหรื อเล่นลากเลือนหิมะได้ ระหว่างช่วงฤดูใบไม้ ผลิ มี.ค. –
เม.ย. ค่าเล่นสกีและลากเลือนหิมะ ไม่รวมในค่าทัวร์ ) สมควรแก่เวลานําท่านเดินทางกลับสู่

เมืองศรี นาคา นําท่านชม มัสยิดจาร์ มา ซึงเป็ นมัสยิสเก่าแก่แห่งเมืองศรี นาคาและให้ ทา่ นได้ ช้อปปิ ง
สินค้ าพืนเมืองที ตลาดพืนW เมือง รอบๆมัสยิด
19.00 น.
บริการอาหารเย็นบนเรื อ (มือที 8) หลังอาหารพักผ่อนกันตามอัธยาศัย….(จะมีพอ่ ค้ าพายเรื อนําสิน
ค้ ามาขายถึงบนเรื อ เช่น ผ้ าพาสมีนา่ , เปเปอร์ มาเช่, สร้ อยคอ, กําไร, เครื องเงิน ฯลฯ ราคาต้ องต่อรองกัน
แบบสุดๆ)
• เที3ยวกุลมาร์ ก เดือนไหนดี?
• ช่วงปลายเดือนธันวาคม-พฤษภาคม กุลมาร์ ค จะเต็มไปด้ วยลานนําแข็ง เทียวได้ คะ่
• ช่วงเดือนมิถนุ ายน-กันยายน กุลมาร์ ก จะเต็มไปด้ วยทุง่ ดอกไม้ ทุง่ หญ้ าสีเขียว อากาศเย็นสบาย
• ช่วงใบไม้ ร่วง เดือนตุลาคม-ปลายเดือนธันวาคม ทุง่ หญ้ าทีกุลมาร์ คเริ มแห้ ง อากาศหนาวครับ สามารถเทียวได้
วันที3ห้า
ศรี นาคา ล่ องเรื อทะเลสาบดาล – เดลี – สนามบินสุวรรณภูมิ
07.00 น.
บริการอาหารเช้ าทีโรงแรมเรื อ (มือที 9) หลังอาหารนําท่าน ล่ องเรื อสิคารา (เรื อพายแบบแคช
เมียร์ ) ในทะเลสาบดาล ชมทัศนียภาพของเทือกเขาทีล้ อมรอบทะเลสาบดาล ชมสวนผักลอยนํา วิถีชีวิต
ชาวบ้ านทีน่ารักริ มนํา ภูเขาหิมะทีสวยงามล้ อมรอบทะเลสาบ (ใช้ เวลาในการล่องเรื อ 1 ชม.) จากนันนํา
ท่านเดินทางสูส่ นามบินศรี นาคา (บริการอาหารกลางวันทีภัตตาคารใกล้ สนามบิน มือที 10)
14.40 น.
เหิรฟ้าสู่ เมืองเดลี โดยสายการบิน Spice Jet เทียวบินที SG 144
16.05 น.
เดินทางถึง สนามบินเดลี รับสัมภาระ เตรี ยมตัวต่อเครื องกลับเมืองไทย
18.00 น.
บริการอาหารคําทีภัตตาคาร (มือที 11) หลังอาหารเตรี ยมตัวเดินทางกลับกรุงเทพฯ
21.05 น.
ออกเดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบิน Spice Jet เทียวบินที SG 87
03.00 น.
ถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ
อัตราค่ าบริการเริ3มต้ น
ผู้ใหญ่
เด็ก (พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่ าน) เด็ก (เสริมเตียง)
เด็ก (ไม่ มีเตียง)
ท่านละ 29,900 บาท

ท่านละ 29,900 บาท

ท่านละ 28,900 บาท

ท่านละ 27,900.-บาท

• พักเดียว เพิมท่านละ 4,000.-บาท
• สําหรับท่านทีต่อเครื องไปต่างจังหวัด ต้ องเผือเวลาอย่างน้ อย 3-4 ชัวโมง เพราะต้ องผ่านตม. รับกระเป๋ าและเครื องดีเลย์
• ค่ าบริการนีรW วม
1.ค่าตัวk เครื องบินสายการบิน Spice Jet ตามโปรแกรมทัวร์
2.ค่าโรงแรมทีพัก 3 คืน (พักห้ องละ 2 ท่าน)
3.ค่าอาหารทุกมือพร้ อมอาหารว่างและเครื องดืม (ตามระบุในรายการ)
4.ค่ารถปรับอากาศนําเทียว
5.ค่าประกันอุบตั เิ หตุ วงเงิน 500,000.-/1,000,000.-บาท (ตามเงือนไขกรมธรรม์ประกันอุบตั เิ หตุ)
6.ค่าภาษี สนามบินไทย + ค่าภาษี อินเดีย

7.ค่าวีซา่ และค่าธรรมเนียมเข้ าชมสถานทีต่างๆ
8.ค่าทิปพนักงานโรงแรม ร้ านอาหาร ค่าขีม้ า ค่าล่องเรื อ
9.มัคคุเทศก์นําเทียวตลอดการเดินทาง
• ค่ าบริการนีไW ม่ รวม
1.ค่านําหนักเกินพิกดั ตามสายการบินกําหนด 20 กิโลกรัม
2.ค่าทิปไกด์และคนขับรถอินเดีย (วันละ 5 ดอลล่า 4 วัน รวม 20 ดอลล่า)
3.ค่าทิปหัวหน้ าทัวร์ จากเมืองไทย (วันละ 50 บาท 4 วัน รวม 200 บาท)
• สิงทีควรนําติดตัว : กล้ องถ่ายรูป, ของใช้ สว่ นตัว, ยารักษาโรคประจําตัว, รองเท้ าสวมใส่สบาย, เสือกันหนาว
• การสํารองที3น3 ัง
1.วางมัดจําท่านละ 10,000.-บาท พร้ อมส่งชือ-นามสกุล ภาษาอังกฤษ ตรงกับหน้ าพาสปอร์ ต+ใบโอนเงินและระบุ
โปรแกรมทัวร์ มาให้ ด้วยนะครับ
2.ส่วนทีเหลือชําระก่อนการเดินทาง 20 วัน (พร้ อมแฟกซ์ใบโอนเงินและระบุโปรแกรมทัวร์ )
• การยกเลิกทัวร์
1.ยกเลิกทัวร์ ก่อนเดินทาง 30 วัน บริ ษัทฯ คืนเงินให้ ทงหมด
ั
2.ยกเลิกทัวร์ ภายใน 20 วันก่อนการเดินทาง บริ ษัทฯ จะเก็บค่ามัดจําทัวร์ หรื อเก็บค่าใช้ จา่ ยตามความเป็ นจริ งครับ
• เอกสารเดินทาง
1.หนังสือเดินทางทีมีอายุการใช้ งานเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน (นับจากวันเดินทาง)
2.หนังสือเดินทางควรมีหน้ าว่างๆ สําหรับประทับตราวีซา่ และตราเข้ า-ออก อย่างน้ อย 2 หน้ า
3.รูปถ่ายสีหน้ าตรง พืนหลังสีขาว ขนาด 2x2 นิว จํานวน 2 รูป (ห้ ามใส่เครื องแบบราชการ) และต้ องไม่ใช่สติกR เกอร์ หรื อ
รูปพริ นซ์จากคอมพิวเตอร์ (รู ปใหม่ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน)
4.สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน+สําเนาทะเบียนบ้ าน
5.กรุณาส่งเอกสารล่วงหน้ าอย่างน้ อย 15 วันนะครับ
• สถานฑูตอินเดียอาจปฏิเสธไม่รับทําวีซา่ ให้ พาสปอร์ ตของท่าน ในกรณีดงั นี
1.ชือเป็ นผู้ชาย แต่สง่ รูปถ่ายทีดูเป็ นหญิง เช่น ไว้ ผมยาว หรื อแต่งหน้ าทาปาก
2.นํารูปถ่ายเก่า ทีถ่ายไว้ เกินกว่า 6 เดือนมาใช้
3.นํารูปถ่ายทีมีวิวด้ านหลัง ทีถ่ายเล่น หรื อรูปยืนเอียงข้ าง มาตัดใช้ เพือยืนทําวีซา่
4.นํารูปถ่ายทีเป็ นกระดาษถ่ายสติคเกอร์ หรื อรู ปทีพริ นซ์จากคอมพิวเตอร์
• หมายเหตุ : ทุกครังทีท่านโอนเงิน กรุณาเขียนชือ เบอร์ โทรศัพท์ โปรแกรมทัวร์ มาให้ ด้วยนะครับ อย่าแฟกซ์สลิปมาอ
ย่างเดียว เพราะเราไม่ร้ ูวา่ เป็ นของใครและจะส่งใบเสร็ จให้ ทา่ นไม่ได้ นะครับ

• เงื3อนไขอื3นๆ
• ราคาทัวร์ นีไม่รวมภาษี มลู ค่าเพิม 7% และ ค่าบริ การหัก ณ ทีจ่าย 3 %
• บริ ษัทฯ รับเฉพาะผู้มีประสงค์เดินทางเพือการท่องเทียวเท่านัน
• หากท่านถูกเจ้ าหน้ าทีตรวจคนเข้ าเมืองของประเทศไทยหรื อประเทศปลายทาง ปฎิเสธการเข้ าหรื อออกเมืองด้ วยเหตุผล
ใดๆ ก็ตาม ทําให้ ท่านไม่สามารถเดินทางต่อไปได้ ถือเป็ นเหตุซงอยู
ึ ่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริ ษัทฯ ทางบริ ษัทฯ
ขอสงวนสิทธิtทีจะไม่คืนเงินค่าทัวร์ บางส่วนหรื อทังหมด
• บริ ษัทฯ ขอสงวนสิทธิtในการรับผิดชอบต่อค่าใช้ จ่ายในกรณีทีเกิดเหตุสดุ วิสยั เช่น การยกเลิกเทียวบิน การล่าช้ าของ
สายการบิน ภัยธรรมชาติ การจลาจล รวมทังทรัพย์สินทีสูญหายหรื อเสียหายระหว่างการเดินทางทีเกิดขึน
• ในระหว่างเดินทางหากท่านไม่ใช้ บริ การใดๆ ไม่วา่ ทังหมดหรื อบางส่วน ถือว่าท่านสละสิทธิt ไม่สามารถเรี ยกร้ องขอ
ค่าบริ การคืนได้
• บริ ษัทฯ ขอสงวนสิทธิtในการเปลียนแปลงรายการนําเทียวตามความเหมาะสมและสถานการณ์ตา่ งๆ ทังนีทางบริ ษัทฯ
จะยึดถือและคํานึงถึงความปลอดภัย รวมถึงผลประโยชน์สงู สุดของลูกค้ าเป็ นสําคัญ
**************************************************************

