อินเดีย แคชเมียร์ 7 วัน 6 คืน
โดยสายการบิน แอร์อนิ เดีย
สัมผัสหิมะ ยลความงามของเทือกเขาหิมาลัย สวิสเซอร์แลนด์แห่งแดนภารตะ
เดลลี ศรีนาคา พาฮาลแกม กุลมาร์ค โซนา
ขอนาท่านเดินทางสู่สวิสเซอร์แลนด์แดนภารตะ แคชเมียร์ เมืองที่ตั้งอยู่ในรัฐเหนือสุดของประเทศอินเดีย เมืองที่มีความ
หลากหลายทางด้านวัฒนธรรม ธรรมชาติ วิถีชีวิตความเป็นอยู่ที่มีความแตกต่างจากชาวฮินดู เพราะผู้คนที่นี่นับถือ
ศาสนาอิสลาม หน้าตาผู้คนทั้งสวยหล่อ เมืองแคชเมียร์ อินเดีย หรือ กัษมีระ ความหมายคาว่า กัส หมายถึง น้า ส่วน
คาว่า มีระ หมายถึง ผึ่งให้แห้ง ดังนั้นแคชเมียร์จึงมีความหมายรวมว่า ดินแดนที่ไม่มีน้า เมืองเอกคือเมืองศรีนาคา เป็น
เมืองหลวงในฤดูร้อนของรัฐจัมมู&แคชเมียร์ เมื่อราชวงศ์โมกุล ปกครองอินเดียทางเหนือทั้งหมดได้หาสถานที่เพื่อเป็น
แหล่งหลบร้อนจากเดลี อัคร ชัยปุระ เพื่อสร้างพระราชวังฤดูหนาวและได้มีการพัฒนารูปแบบการจัดผังเมืองของแคช
เมียร์ใหม่ทาให้แคชเมียร์เป็นเมืองที่ดูสวยงามเหมาะสาหรับพักผ่อน และในเวลาต่อมาได้กลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่โด่ง
ดังไปทั่วโลก อาทิเช่นมีทั้งทะเลสาบดาล ทะเลสาบนากิ้น ถ้ามาแคชเมียร์แล้วไม่ได้พักบ้านเรือถือว่ายังมาไม่ถึง...
ชือ่ เสียงของแคชเมียร์เป็นที่รู้จักทั้งด้านความงดงามของภูมิประเทศและวัฒนธรรมความเป็นอยู่ที่มีภาพลักษณ์เฉพาะตัว
ความอุดสมบูรณ์ทางธรรมชาติ ทัศนียภาพอันเขียวขจี มีธารน้าแข็งปกคลุมยอดเขาสูงตลอดทั้งปีทาให้แคชเมียร์เป็น
สถานที่ท่องเที่ยวและพักผ่อนกลางฤดูร้อนมาตั้งแต่สมัยราชวงค์โมกุลยังเรืองอานาจจนถึงยุคอังกฤษเข้ามามีบทบาททาง
การเมืองในอินเดีย…..เปิดโลกสู่อินเดีย แคชเมียร์
**พิเศษ** เสริมอาหารไทยทุกมื้อแบบจัดเต็ม
**พิเศษ** พักโรงแรมเรือทะเลสาบดาล
**พิเศษ** พักโรงแรมระดับ 4 ดาว
**พิเศษ** หัวหน้าทัวร์ผู้ชานาญเส้นทาง
**พิเศษ**ล่องเรือสิขารา
**พิเศษ** บริการอาหารว่างระหว่างเดินทาง
**พิเศษ**ข้อมูลท่องเที่ยว 1 เล่ม
**พิเศษ** ภัตตาคารอาหารไทย 1 มื้อ
*** สุดพิเศษ *** เสริมอาหารไทยทุกมื้อ
อาทิ น้าพริก ปลาสลิดทอด ปลาทูทอด น้าพริกกะปิ ปลาทูน่าผัดพริกใบกะเพรา แกงเขียวหวาน
แกงส้ม พะแนงไก่ ต้มโคล้งปลากรอบ ทอดมันปลากราย ยาปลากระป๋อง มาม่า เครื่องข้าวต้ม
หมูหยอง ไข่เค็ม กุนเชียง ผักกาดดอง ไชโป้วหวานผัดไข่ ปลากรอบ ไข่เจียว หมูเส้นฝอย
หอยลายกระป๋อง กาแฟ โอวัลติน ไมโล น้ามะตูม น้าเก๊กฮวย น้าขิง ขนมหวานบัวลอย เป็นต้น
วันบิน
11 เม.ย. 61
12 เม.ย. 61
16 เม.ย. 61
17 เม.ย. 61

เมืองต้นทาง
กรุงเทพฯ
เดลลี
ศรีนากา
เดลลี

เมืองปลายทาง
เดลลี
ศรีนากา
เดลลี
กรุงเทพฯ
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CODE
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DEL – SXR
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เที่ยวบิน
AI 333
AI 825
AI 826
AI 332

เวลาบิน
08.55 – 12.00
10.15 – 11.45
12.25 – 13.55
13.50 – 19.35
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สรุปการเดินทางโดยย่อ
วันที่1

กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ) - สนามบินคานธี เมืองเดลลี - วัดพระแม่ลักษมี - ประตูเมืองอินเดีย - วัดอัคชาร์
ดาม

วันที่2 บินภายในสู่ศรีนาคา - พาฮาลแกม
วันที่3

อิสระเดินชมหุบเขา - เมืองศรีนากา - สวนชาลิมาร์ - สวนนิชาน - สวนโมกุล - เทศกาลทิวลิป - โรงแรมเรือลอย
น้าที่ริมทะเลสาบดาล

วันที่4 กุลมาร์ค - นั่งเคเบิลคาร์ กอนโดลาชมทิวทัศน์ภูเขาหิมะ - เทือกเขาหิมาลัย
วันที5่ โซนามาร์ค - ท้องทุ่งแห่งทองคา - อิสระเดินชมความงดงามของธรรมชาติ
วันที6่ ล่องเรือสิคาราในทะเลสาบดาล - บินภายในสู่เดลลี - สุสานหุมายุน
วันที7่ หอคอย กุตับ มินาร์ - สนามบินอินทิรา คานธี - กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
วันพุธที่ 11 เมษายน 2561 กรุงเทพ เมืองหลวงเดลลี
06:00 น. คณะเดินทางพร้อมกันที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ประตู 10 แถว W เคาน์เตอร์ สายการบิน AIR INDIAN
พิเศษ!! บริการอาหารว่างขนมปังแสนอร่อย + น้าดื่ม 1 ขวดเล็กค่ะ
08:55 น. ออกเดินทางสู่ เมืองเดลลี โดยสายการบิน AIR INDIAN เที่ยวบินที่ AI 333
12:00 น. ถึงท่าอากาศยานนานาชาติอินทิรา คานธี เมืองเดลลี (เวลาประเทศอินเดียช้ากว่าประเทศไทย 1:30 ชั่วโมง) ผ่าน
พิธีการตรวจคนเข้าเมืองและรับสัมภาระเรียบร้อย เดินทางสู่ภัตตาคาร
เที่ยง
รับประทานอาหารกลางวันที่ภัตตาคารอาหารจีน
บ่าย
หลังอาหาร ชมวัดพระแม่ลักษมี ซึ่งเป็นวัดที่งดงามตามแบบสถาปัตยกรรมรูปแบบฮินดูเป็นที่บูชาพระแม่รัศมีและ
พระนาราย พระแม่รัศมีนั้นถือว่าเป็นพระแม่แห่งเงินตรา ผู้ใดที่ไปขอพรให้กิจการเจริญรุ่งเรือง มัก ประสพผล วัดนี้
สร้างขึ้นโดยมหาเศษฐีตระกูลบิลล่าภายในมีรูปปั้นและรูปหล่อขององค์เทพต่างๆตามความเชื่อของศาสนาฮินดู พระ
แม่ลักษมี คือเทวีแห่งความงดงาม ความร่ารวย และความอุดมสมบูรณ์ พระองค์มักประทานความสาเร็จในการ
ประกอบกิจการ การเจรจาต่อรอง การทามาค้าขาย การประกอบธุรกิจทุกสาขา ตลอดจนประทานโภคทรัพย์ เงิน
ทอง สมบัติ แก่ผู้หมั่นบูชาพระองค์และประกอบความดีอยู่เป็นนิจพระแม่ลักษมี มีกาเนิดจากฟองน้า ในคราวเทวดา
และอสูร กวนเกษียรสมุทร ทาน้าอมฤต จึงได้นามว่า ชลธิชา (เกิดแต่น้า) หรือ กษีราพธิตนยา (ลูกสาวแห่งทะเล
น้านม) ในขณะที่ผุดขึ้นมานั้นนั่งมาในดอกบัวและมือถือดอกบัวด้วย จึงมีอีกนามหนึ่งว่า ปัทมา หรือ กมลา แต่ใน
คัมภีร์วิษณุปุราณะจะกล่าวไว้ว่า พระแม่ลักษมีเป็นธิดาของพระฤาษีภฤคุกับนางขยาติ และยังกล่าวต่อไปอีกว่าพระ
แม่ลักษมีเป็นมารดา พระกามเทพ ด้วยพระแม่ลักษมี ผู้ศรัทธาจะถือกันว่าเป็น เทพนารีผู้อานวยโชค มีน้าพระทัย
เมตตาปราณีอยู่เป็นนิจ เป็นตัวอย่างแห่งนางที่งามตลอดทั้งรูปและกิริยามารยาท มีวาจาเปี่ยมด้วยเสน่ห์และไพเราะ
ทั้งถือกันว่าเป็นผู้นามาซึ่งความเจริญทุกประการ นับกันว่าเป็นผู้อุปถัมภ์บรรดาสตรีทุกชั้น ส่วนรูปมักเขียนเป็นสตรีที่
งามยิ่งมี 2 กรอย่างธรรมดา (บางแห่งก็ว่ามี 4 กร) สีกายเป็นสีทองเสื้อทรงสีเหลือง นั่งหรือยืนบนดอกบัวและมือถือ
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ดอกบัว
ชมประตูเมืองอินเดียเดินไปตามถนนอันใหญ่โตเพื่อชมอนุสาวรีย์ของประเทศอินเดีย แล้วพักผ่อนด้วยการนั่งปิกนิก
บนสนามหญ้าเขียวชอุ่มเยี่ยมชมประตูเมืองอินเดีย อนุสาวรีย์แห่งชาติของอินเดียซึ่งอุทิศให้กับเหล่าทหารผู้เสียสละ
ชีวิต ตื่นตาไปกับการออกแบบสุดอลังการ ชมการเดินสวนสนามของกองทัพและวงโยธวาทิต พร้อมทั้งสนุกกับการ
ปิกนิกและการเล่นเกมบนสนามหญ้าสีเขียว ประตูเมืองอินเดียมีซุ้มโค้งสูง 138 ฟุต (42 เมตร) สร้างขึ้นเพื่อเป็น
เกียรติแก่ทหารอินเดียนับหมื่นนายที่เสียชีวิตในการเข้าร่วมกองทัพอังกฤษในสมัยสงครามโลกครั้งที่ 1 นอกจากนี้คุณ
จะพบการสลักชื่อทหารกว่า 13,000 นายที่เสียชีวิตในสงครามอัฟกันเมื่อปี 1919 ด้วย ด้านล่างซุ้มประตูเป็นแท่น
Amar Jawan Jyoti ซึ่งมีเปลวไฟที่จุดไว้ไม่เคยดับเพื่อเป็นการราลึกถึงทหารที่ไม่รู้ชื่อซึ่งเสียชีวิตในสงครามต่างๆ ขับ
รถผ่านชมรัฐสภาซึ่งเป็นตึกที่สร้างตามแบบสถาปัตยกรรม อังกฤษเพื่อเป็นที่ทาการของนายกรัฐมนตรี และเป็นที่ตั้ง
ของกระทรวงต่างๆ นาชม วัดอัคชาร์ดาม สร้างขึ้นโดยองค์กร BAPS ในเดลลีซึ่งผสมผสานลักษณะทาง
สถาปัตยกรรมอันหลากหลายของอินเดียเข้าด้วยกันใช้เวลาก่อสร้างทั้งหมด 5ปี ใช้ช่างศิลปะและสถาปนิกจานวน
7,000 คน เป็น สถาปัตยกรรมอันน่าทึ่ง สวยงามน่าดูชมจากทุกมุมมอง ชื่อเต็มว่า สวามินารายัน อัคชาร์ดาม ซึ่ง
หมายถึง สถานที่พานักอันเป็นนิรันดรของท่าน Bhagwan สวามินารายัน (1781-1830) ผู้นาด้านจิตวิญญาด้าน
วัฒนธรรมอินเดีย ใช้เวลาในการก่อสร้าง 5 ปี ตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ายมุนา ในเมืองเดลลี มีพื้นที่ 100 เอเคอร์ วัดอัคชาร์
ดาม มีการจัดแสดง เรื่องราวประวัติศาสตร์ของชนชาติอินเดีย ประวัติของท่านสวามินารายัน ศิลปะประเพณี
วัฒนธรรมอันรุ่งเรืองของชนชาติอินเดีย ภูมิปัญญา สถาปัตยกรรม และความเชื่อจิตวิญญาณ วัดสวามินารายัน อัค
ชาร์ดาม ได้รับแรงบันดาลใจโดยสาวกประมุขสวามิมหาราช เพื่อเติมเต็มความหวังของท่านศาสดา วัดอัคชาร์ดามวาง
ศิลากฤษ์เมื่อวันที่ 8 (ปิดทุกวันจันทร์)
ค่า
รับประทานอาหารค่าที่ภัตตาคารอาหารจีน
พักที่
พักที่ COUNTRY INN SUITE ระดับ 4 ดาว หรือใกล้เคียง
วันพฤหัสบดี ที่ 12 เมษายน 2561 เมืองเดลลี ศรีนากา แคว้นจามมูและแคชเมียร์ พาฮาลแกม หรือหุบเขาแกะ
เช้า
รับประทานอาหารที่โรงแรม หลังอาหารเช้านาท่านเดินทางสู่สนามบิน
10.15 น. เดินทางสู่ ศรีนาคา เมืองหลวงของแคว้นจามมูและแคชเมียร์ โดยสายการ AIR INDIAN เที่ยวบินที่ AI 825 ใช้
เวลาบินประมาณ 1.25 ชั่วโมง
11.45 น. เดินทางถึงสนามบินศรีนาคา แคชเมียร์ “ดินแดนแห่งสวรรค์บนดิน” ถ้ามาแคชเมียร์ ต้องไม่พลาดกับการไปสัมผัส
เมือศรีนาคา เมืองหลวงในฤดูร้อน ที่ตั้งอยู่บนระดับความสูง 1,730 เมตร เมืองที่ได้เชื่อว่าเป็นดินแดนแห่งทะเลสาบ
และสายน้า สวนดอกไม้ ทิวทัศน์แห่งขุนเขาและงานศิลปะที่ประดิษฐ์จากไม้ รวมทั้งการได้ไปชมสวนดอกไม้ที่ได้ขึ้น
ชื่อว่าสวยที่สุดแห่งหนึ่งในโลก นั้นคือการตกแต่งสวนสวยด้วยงานศิลปะที่ผสมผสานจากหลายหลายรูปแบบ
เที่ยง
รับประทานอาหารกลางวันที่ภัตตาคารอาหารจีน
บ่าย
นาท่านเดินทางสู่ พาฮาลแกม หรือหุบเขาแกะ ถ้าไม่บอกก็คิดว่าที่นี่ไม่ใช่อินเดีย สูง 2130 เมตรเหนือระดับน้าทะเล
เป็นสถานที่ถ่ายทาภาพยนตร์ของอินเดีย ระหว่างเส้นทางท่านจะได้สัมผัสกับทุ่งโล่ง โดยเฉพาะในช่วงฤดูใบไม้ร่วง
ประมาณเดือนตุลาคมท้องทุ่งจะเต็มไปด้วยหญ้าฝรั่น สวยงามด้วยดอกสีม่วงประชันความสดใส งดงามตระการตา
อย่างสุดจะบรรยาย เมืองพาฮาลแกม คือ ดินแดนสรวงสวรรค์ของแคชเมียร์ นักท่องเที่ยวจากทั่วสารทิศต่างยก
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ย่องให้ ดินแดนแห่งนี้เป็นสถานที่ที่สวยที่สุดในโลก ซึ่งหากคุณยังไม่เชื่อก็ต้องมาพิสูจน์ด้วยตัวเองเท่านั้น
ค่า
รับประทานอาหารค่าที่ภัตตาคารอาหารในโรงแรม
พักที่
พักที่ HILL TOP HOTEL ระดับพื้นเมืองหรือใกล้เคียง
วันศุกร์ ที่ 13 เมษายน 2561 พาฮาลแกม หรือหุบเขาแกะ เมืองศรีนากา แคว้นจามมูและแคชเมียร์
เช้า
รับประทานอาหารที่โรงแรม
หลังจากนัน้ ทากิจกรรมกันค่ะ อิสระให้ท่านเดินชมหุบเขา มีสายน้าที่ไหลมาบรรจบกันเป็นแม่น้าริดเดอร์ ที่พาฮาล
แกมท่านสามารถขี่ม้าแคระ(มีคนจูง) ชมความงามของธรรมชาติ ป่าสนขนาดใหญ่และหมู่บ้านที่มีวิถีชีวิตแบบ
พื้นบ้านของชาวแคชเมียร์ เส้นทางการขี่ม้าอาจแตกต่างไปตามฤดูกาล บางช่วงอาจเป็นเส้นทางไต่เขาสูงชัน สาหรับ
ท่านที่กลัวความสูงโปรดพิจารณาก่อนตัดสินใจ ใช้เวลาไปกลับ 1-2 ชั่วโมง (ค่าขี่ม้าไม่รวมในค่าทัวร์) ราคาประมาณ
10 เหรียญดอลล่าสหรัฐ คาว่า พาฮาลแกม หมายถึง หมู่บ้านของคนเลี้ยงแกะ (Village of Shepherds) หรืออาจ
เรียกง่ายๆว่า หุบเขาแกะ นั่นเอง โดยพาฮาลแกมนั้นอยู่ห่างจากเมือง ศรีนาคา ของจัมมูและแคชเมียร์ ไปทางทิศ
ตะวันออกประมาณ 87 กิโลเมตร โดยตั้งอยู่ที่ระดับความสูงเฉลี่ย 2,740 เมตร (8,989 ฟุต )เป็นสถานที่ท่อง เที่ยว
ยอดนิยม ซึ่งในทุกปีจะมีนักท่องเที่ยวจานวนมากแวะเวียนมาเที่ยวอยู่เสมอ ด้วยทัศนียภาพอันงดงามจนน่าทึ่งของ
พาฮาลแกม จึงไม่แปลกใจนักที่ดินแดนแห่งนี้ได้รับความสนใจจากนักสร้างภาพยนตร์ จนกลายเป็นสถานที่มีชื่อเสียง
ที่สุดของอุตสาหกรรมภาพยนตร์ของอินเดียก็ว่าได้ ปัจจุบันพาฮาลแกมได้รับสมญานามว่าเป็น "สวิสเซอร์แลนด์แห่ง
อินเดีย" ไปแล้ว สาหรับการท่องเที่ยวในพาฮาลแกมนั้น จุดแรกที่ควรมาเยือนคือ การชื่นชมในความงดงามของ
ธรรมชาติ ป่าสนขนาดใหญ่และหมู่บ้านที่มีวิถีชีวิตแบบพื้นบ้านของชาวแคชเมียร์ หรือจะเลือกชมวิว ทิวทัศน์ด้วยการ
ใช้เส้นทางการขี่ม้า ซึ่งอาจแตกต่างไปตามฤดูกาล บางช่วงอาจเป็นเส้นทางไต่เขาสูงชัน แต่ก็ถือว่าคุ้มสาหรับการ
เดินทางแน่นอนค่ะ
เที่ยง
รับประทานอาหารกลางวันที่ภัตตาคารในโรงแรม
บ่าย
นาท่านเดินทางสู่เมืองศรีนากา นาท่านชม สวนชาลิมาร์ สวนนี้จัดแบบในสมัยราชวงศ์โมกุล เป็นสวนแห่งความรัก
ของมหาราชาชาฮังคี เพื่อพักผ่อนในฤดูร้อน ชมสวน นิชาน ชมต้นเมเปิ้ลอายุ 400 ร้อยกว่าปี ไม้นานาชนิด และ
ดอกไม้ตามฤดูกาลตลอดทั้งปี สวนนี้สร้างโดยอซาฟ คาน ซึ่งงดงามไม่สามารถหาคาบรรยายได้ สวนโมกุล
(Mughal Gardens) สวนสวรรค์แห่งดอกไม้ ช่วงเดือนมีนาคมถึงเมษายน ดอกไม้เมืองหนาวออกดอกชูช่ออย่าง
สวยงาม สวนโมกุล ได้แบ่งออกเป็นส่วนๆ 3 ส่วน ซึ่งภายในสวนมีการประดับตกแต่งในแบบสไตล์สวนเปอร์เซีย ซึ่ง
ประกอบไปด้วย สระน้า ลาธารและแปลงไม้ดอก แบบแผนของสวนอิสลามในอินเดียเริ่มตั้งแต่สมัยราชวงศ์โมกุล
ราวศตวรรษที่ 14 ถึง ศตวรรษที่ 17 ตั้งแต่สมัยกษัตริย์อักบาร์ ชาร์จาฮาร์จีร์ และชาร์ชาร์ฮาล สิ่งก่อสร้างที่มีลักษณะ
พิเศษในสมัยราชวงศ์โมกุลมี 2 ประเภท คือ สวนที่สร้างเพื่อการพักผ่อนอย่างแท้จริง (pleasure garden) เป็นที่แปร
พระราชฐานของกษัตริย์ มักตั้งอยู่ทางตอนเหนือในแคว้นแคชเมียร์ และ อนุสรณ์สถานของราชวงศ์ทางตอนใต้ที่มัก
ตั้งอยู่แถบเมืองอัคกรา และเดลลี
ชมเทศกาลทิวลิป ประจาปี ศรีนากา จัดช่วงเดือนเมษายน ดอกทิวลิปที่แคชเมียร์มีหลากหลายสายพันธุ์ ประมาณ
60 ชนิด ที่นี่มีจะการศึกษาและขยายพันธุ์ คิดค้นผสมพันธุ์ทิวลิปให้มีสีสันแตกต่างจากเดิมที่มีอยู่
ทิวลิป เป็นดอกไม้ยอดนิยมของ ฤดูใบไม้ผลิ มาตลอด และเป็นดอกไม้ยอดนิยม อันดับ 3 รองลงมาจาก กุหลาบและ
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เบญจมาศ เชื่อกันว่า ถิ่นกาเนิดของดอกทิวลิป มาจากตะวันออกกลาง เมื่อพันกว่าปีที่ผ่านมาแล้ว ดอกทิวลิปเป็น
สัญลักษณ์ของกษัตริย์ตุรกี และจากความเชื่ออีกเรื่องหนึ่งคือ ชื่อของดอกไม้ชนิดนี้ได้มีคาที่เหมือน กับเครื่องสวม
ศีรษะของชาวเปอร์เซียที่เรียกว่า turban และสามารถเขียนได้เป็น “toliban” ในภาษาละติน และ “tolipa” และ
สุดท้ายจึงกลายมาเป็น tulip
นาท่านสู่ที่พัก โรงแรมเรือลอยน้าที่ริมทะเลสาบดาล ชื่นชมทัศนียภาพของเทือกเขาที่ล้อมรอบทะเลสาบดาล เป็น
เมืองที่มีความหมายสาหรับนักท่องเที่ยวผู้รักธรรมชาติที่เดินทางมาเยือนจากทั่วโลกมาเป็นศตวรรษ ศรีนาคาตั้งอยู่
ใจกลางของหุบเขา แคชเมียร์อยู่ที่ระดับความสูง 1,730 เมตร มีทิวทัศน์สวยงามยิ่งสามารถเยี่ยมชมได้ทั้งปี
ค่า
รับประทานอาหารค่าบนเรือ
พักที่
พักผ่อนบนเรือ DELUXE HOUSEBOAT ตามอัธยาศัย ทะเลสาบดาล หรือใกล้เคียง
วันเสาร์ ที่ 14 เมษายน 2561 ศรีนาคา กุลมาร์ค
เช้า
รับประทานอาหารเช้าบนเรือ ออกเดินทางสู่กุลมาร์ค เป็นภูเขาที่สวยงามแห่งหนึ่งในแคชเมียร์ เดิมเรียกเการิมาร์ค
ตั้งโดยสุลต่าน ยูซุปชาร์ ในศตวรรษที่ 16 เนื่องจากที่นี่เป็นทุ่งหญ้าที่เต็มไปด้วยดอกไม้ป่าตามฤดูกาล และในปัจจุบัน
ยังเป็นสถานที่ตั้งของสนามกอล์ฟ 18 หลุมที่สูงที่สุดในโลก (3,000 เมตรจากระดับน้าทะเล) และมีสถานที่เล่นสกีใน
ฤดูหนาวด้วย ตลอดเส้นทางสู่กุลมาร์คจะผ่านทุ่งนาข้าว หมู่บ้านชาวพื้นเมือง ฝูงแกะตามภูเขา และเทือกเขาหิมะ
สลับซับซ้อนสวยงาม ตลอดเส้นทางสู่กุลมาร์คจะผ่านท้องทุ่งนา ฝูงแกะ แนวเขาที่สลับซับซ้อนและงดงามมากค่ะ
เทือกเขากุลมาร์คเป็นแหล่งท่องเที่ยวฤดูหนาว สถานที่สาหรับเล่นสกี และในฤดูร้อนจะแปรเปลี่ยนเป็นสนามกอล์ฟ
ที่สูงที่สุดในโลก 2,730 เมตรจากระดับน้าทะเล รอบๆ ทิวทัศน์และต้นสนที่สวยงามมาก
นาท่านขึ้นเคเบิลคาร์ กอนโดลา ชมวิวทิวทัศน์ที่สวยงามดุจแดนสวรรค์ จนถึงยอดเขากุลมาร์ก เพลิดเพลินกับ
กิจกรรมฤดูหนาว เช่นเล่นสกี เล่นเลื่อน ราคาประมาณ 10 เหรียญดอลล่าสหรัฐ
ให้ท่านได้ถ่ายรูปกับทิวทัศน์ภูเขาหิมะที่สวยงามในทุกทิศทางของกุลมาร์ก (เคเบิลคาร์เฟสที่ 1 รวมในค่าทัวร์ )
(ส่วนเฟสที่สองลูกค้าต้องจ่ายเพิ่มเองคะ) ไปจนถึงยอดเขากุลมาร์ค ระหว่างทางขึ้นสู่ยอดเขากุลมาร์ค ท่านจะพบเห็น
หมู่บ้านยิปซี ในข้างล่าง ซึ่งจะอพยพไปอยู่ที่เมืองแจมมูในช่วงฤดูหนาว และจะกลับมาอยู่อาศัยในช่วงฤดูร้อน ยิปซี
ยิปซี คือ คนร่อนเร่พเนจรซึ่งอาศัยอยู่ในหลายประเทศในยุโรป โดยทั่วไปพวกยิปชีจะตั้งค่ายอยู่รวมกันในกอง
คาราวานครั้งหนึ่งเคยเชื่อกันว่ายิปชีมาจากประเทศอียิปต์ ผู้คนจึงพากันเรียกขานพวกเขาว่า “ยิปชี” แต่พวกยิปซี
เรียกตัวเองว่า “โรม” (Rom) และเรียกภาษาที่ใช้ว่า “โรมานี” (Romany)ยิปซีมีถิ่นกาเนิดอยู่ทางตะวันตกเฉียง
เหนือของอินเดียพวกเขามีฐานะยากจน และถูกผลักไสให้อพยพไปทางตะวันตกโดยพวกมองโกล ซึ่งขยายอาณาเขต
รุกล้าเข้ามาเรื่อย ๆ เมื่อประมาณ 700 ปีก่อน ยิปชีพยายามก่อตั้งถิ่นฐานขึ้นใหม่ในส่วนต่าง ๆ ของทวีปยุโรป แต่ไม่
สาเร็จ เพราะมักถูกข่มเหงและขับไล่ให้ไปอยู่ที่อื่นตลอดมา แม้จนถึงทุกวันนี้คนส่วนใหญ่ยังคงมองว่ายิปชีเป็นคน
แปลกหน้า ส่วนยิปซีเองก็ชอบอยู่รวมกันเฉพาะในหมู่ตน และแยกตัวออกจากคนเชื้อสายอื่น ชนชาติแห่งการร่อนเร่
พเนจร หรือชาวยิปซี ผู้มีชื่อเสียงในด้านการเป็นผู้เดินทาง ผู้ทานาย และผู้ให้ความบันเทิง เรียกอีกชื่อว่าชาวโรม ชาว
โรมา โรมเนีย หรือ โรมมาเนีย
จากการสืบค้นผ่านทางหลักฐานที่ดีที่สุด คือร่องรอยทางภาษา สรุปได้ว่า ชาวโรม คือกลุ่มชนผู้อพยพมากจาก
ประเทศอินเดีย ถ่ายภาพคู่กับภูเขาหิมะ สวยงามรอบทิศทาง หากฟ้าเปิดสามารถมองเห็นยอดเขา K2 ที่สูงเป็น
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อันดับสองรองจากยอดเขาเอเวอร์เรส ยอดเขาเคทู เป็นยอดเขาที่สูงเป็นอันดับสองของโลกรองจากยอดเขาเอ
เวอเรสต์ มีความสูง 8,611 เมตร (28,251 ฟุต) เป็นส่วนหนึ่งของเทือกเขาการาโกรัมซึ่งเชื่อมต่อกับแนวเทือกเขา
หิมาลัยทางด้านตะวันตก และตั้งอยู่ในบริเวณรอยต่อระหว่างเขตกิลกิต-บัลติสถานของประเทศปากีสถาน กับเทศ
มณฑลปกครองตนเองตัชคูร์กันทาจิกในเขตปกครองตนเองซินเจียงอุยกูร์ของประเทศจีน
เที่ยง
รับประทานอาหารกลางวันที่ภัตตาคารพื้นเมือง
บ่าย
เทือกเขาหิมาลัย เป็นเทือกเขาในทวีปเอเชีย ที่แยกอนุทวีปอินเดียทางเหนือ ออกจากที่ราบสูงทิเบตทางใต้ เป็นที่ที่มี
ยอดเขาที่สูงที่สุดในโลก เช่น ยอดเขาเอเวอเรสต์ และยอดเขากันเจนชุงคา ในทางศัพทมูลวิทยา คาว่า หิมาลัย มา
จากภาษาสันสกฤต หมายถึง "ที่อยู่ของหิมะ" (หิม + อาลย) เป็นจุดกาเนิดของระบบแม่น้าที่สาคัญของโลกหลายสาย
เช่น แอ่งแม่น้าสินธุ และแอ่งแม่น้าคงคา-พรหมบุตร แม่น้าสาละวิน และแม่น้าโขงเทือกเขาหิมาลัยทอดยาวพาดผ่าน
พื้นที่ของ 5 ประเทศ — ปากีสถาน อินเดีย จีน ภูฏาน เนปาล — พื้นที่ลุ่มน้าของแม่น้าหิมาลัยเป็นที่อยู่ของผู้คนราว
750 ล้านคน ซึ่งรวมถึงชาวบังคลาเทศเทือกเขาหิมาลัยหมายรวมถึงเทือกเขาการาโกรัม ฮินดูกูช และเทือกเขาอื่น ๆ
ที่เล็กกว่า เมื่อรวมกันแล้วเทือกเขาหิมาลัยเป็นระบบที่สูงที่สุดในโลก และเป็นบ้านของยอดเขาที่สูงที่สุด ซึ่งรวมถึง
ยอดเขาเอเวอเรสต์และเคทู
ค่า
รับประทานอาหารค่าบนเรือ
พักที่
พักผ่อนบนเรือ DELUXE HOUSEBOAT ตามอัธยาศัย หรือใกล้เคียง
วันอาทิตย์ที่ 15 เมษายน 2561 ศรีนาคา โซนามาร์ค
เช้า
รับประทานอาหารเช้าบนเรือ เดินทางสู่โซนามาร์ค สูง 2,730 เมตรเหนือระดับน้าทะเล เส้นทางนี้จะเป็นเส้นทางที่
มีทิวทัศน์สวยตลอดเส้นทางจึงเป็นเส้นทางที่ให้ขับรถไปถ่ายรูปไปตลอดทั้งเส้นผ่านชมป่าวอลนัตใหญ่ที่ปลูกเรียงราย
ตลอดสองข้างทาง และภูเขาหิมะที่ใหญ่โตและ มีรูปทรงแปลกตาตลอดสองข้างทาง
โซนามาร์ค แปลว่า ท้องทุ่งแห่งทองคา แหล่งท่องเที่ยวอันมีวิวทิวทัศน์อันสวยงามแห่งนี้อยู่ห่างจากศรีนาการ์ไปทาง
ตะวันตก 80 ก.ม. และอยู่บนเส้นทางระหว่างเมืองศรีนาคากับเมืองเลห์ ในบริเวณหุบเขาโซนามาร์กนี้มีธารน้าแข็งสี
ขาวบริสุทธิ์ที่ปกคลุมอยู่ตามลาดไหล่เขา อีกทั้งเทือกเขาหิมะที่สะท้อนแสงแดดเป็นประกายสีทอง จึงเป็นที่มาของชื่อ
โซนามาร์ก โซนามาร์ค มีจุดสาหรับแคมปิ้งหลายจุดด้วยกันและยังมีเส้นทางเดินเขาหลายระดับความสูงให้เลือก
ผจญภัยได้ตามใจชอบ เป็นแหล่งกิจกรรมสาหรับคนชอบขี่ม้า ชมทุ่งหญ้า ป่าสนและชมภูเขาหิมะ
เที่ยง
รับประทานอาหารกลางวันที่ภัตตาคารพื้นเมือง
บ่าย
เดินชมความงดงามของธรรมชาติที่โอบล้อมด้วยเทือกเขาหิมาลัยอันหาคาบรรยายไม่ได้ เสมือนได้เดินอยู่บนแดน
สวรรค์ หรือขี่ม้าชมภูผา สายน้า ลาธาร และหมู่บ้าน (ค่าขี่ม้าไม่รวมในค่าทัวร์ )ราคาประมาณ 10 เหรียญดอลล่า
สหรัฐ ได้เวลาอันสมควรเดินทางกลับ แวะถ่ายรูปเก็บความประทับใจตามอัธยาศัย ความงดงามของโปรแกรมมิได้
อยู่ที่สถานที่เป็นจุดหมายปลายทาง หากเป็นเส้นทางในการเดินทางที่พาจิตใจให้โบยบินดั่งผีเสื้อน้อยที่แสวงหา
น้าหวานให้กับตัวเอง
ค่า
รับประทานอาหารค่าบนเรือ
พักที่
พักผ่อนบนเรือ DELUXE HOUSEBOAT ตามอัธยาศัย หรือใกล้เคียง
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วันจันทร์ ที่ 16 เมษายน 2561 ศรีนาคา เมืองหลวงเดลลี
เช้า
รับประทานอาหารเช้าบนเรือ นาท่านล่องเรือสิคาราในทะเลสาบดาล เรือสิคาราเป็นเรือพายแบบฉบับเฉพาะที่มีใน
แคชเมียร์ ชมสวนผักลอยน้า วิถีชีวิตชาวบ้านที่ริมน้า ภูเขาหิมะที่สวยงามล้อมรอบทะเลสาบ นกนานาชนิด พืช
ดอกไม้น้า
เที่ยง
รับประทานอาหารกลางวันที่โรงแรมเรือ ได้เวลาสมควรเดินทางกลับสู่สนามบินศรีนาคา
12.25 น. ออกเดินทางสู่เมืองเดลี โดยสายการบิน AIR INDIAN เที่ยวบินที่ AI 826 ใช้เวลาบินประมาณ 1.25 ชั่วโมง
13.55 น. เดินทางถึงสนามบินเดลลี ชมสุสานหุมายุน (Humayun’s Tomb)เดลลี อินเดียสุสานหุมายุน ได้รับการขึ้น
ทะเบียนเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรม เป็นสถาปัตยกรรมยุคแรกๆ ของราชวงศ์โมกุล จัดสร้างโดย Haji Begum พระ
ราชินีแห่งหุมายุนในปี ค.ศ.1565 เพื่อเป็นสุสานของหุมายุน จักรพรรดิ์องค์ที่สองแห่งราชวงศ์โมกุล สุสานนี้ออกแบบ
โดยสถาปนิกชาวเปอร์เชียชื่อ Mirak Mirza Ghiyas มีทางเท้า และสระน้าด้านหน้า นาไปสู่ตัวอาคารสุสาน 3 ชั้น ชั้น
บนสุดมีโดมขนาดใหญ่ตรงกลาง และมีฉัตรขนาดเล็กลงมาล้อมรอบ ภายในโถงสุสานมีหลุมฝังพระศพของหุมายุน
รวมทั้งหลุมพระศพของพระราชวงศ์อีกหลายพระองค์ สุสานนี้นับว่ามีความงดงามกลมกลืน และสมมาตรทาง
สถาปัตยกรรมมากที่สุดแห่งหนึ่งของกรุงเดลี จนเจ้าหน้าที่ประจาที่นี่เรียกสุสานหุมายุนนี้ว่า “ทัชมาฮาลแห่งเดลี”
โดยเทียบเคียงกับสุสานทัชมาฮาลอันงดงามที่เมืองอักราซึ่งสร้างทีหลังกว่า 70 ปี
ค่า
รับประทานอาหารค่าที่ภัตตาคารอาหารไทย EGO THAI (Set Menu)
พักที่
พักที่ COUNTRY INN SUITE ระดับ 4 ดาว หรือใกล้เคียง
วันอังคารที่ 17 เมษายน 2561 เดลลี กรุงเทพฯ
เช้า
รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม ชมหอคอย กุตับ มินาร์ กุตับมีนาร์ คือ หอคอยที่ตั้งอยู่ในกรุงนิวเดลี เป็นหอที่มี
ความประมาณ 72.5 เมตร (237.8 ฟุต) โดยหอคอยแห่งนี้สร้างขึ้นจากหินทรายสีแดง และมีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง
อยู่ที่ 14.32 เมตร กุตับมีนาร์ (กุตับ-ชื่อของกษัตริย์ กุตับอุดดินไอบัก มีนาร์-หอ
สูง) หรือเดิมชื่อ ปฤถวีสตัมภ์ (ปฤถวี-ชื่อของกษัตริย์ฮินดู สตัมภ์-เสา) เป็นหอสูงที่น่าจะถือเป็นเครื่องหมาย
ของเดลี เป็นถาวรวัตถุที่มีความงามได้สัดส่วน ภายนอกเป็นหินทรายสีแดง สร้างเป็นลูกฟูกขึ้นไปอย่างเกลี้ยง
เกลา ซึ่งได้มีการสร้างต่อกันขึ้นไปหลายทอด หลายยุคสมัย แต่ละลูกฟูกจารึกเป็นอักษรอาระบิกจากบทสวด
ในพระคัมภีร์โกหร่าน
ได้เวลาอันสมควร นาท่านเดินทางสู่ท่าอากาศยานนานาชาติอินทิรา คานธี
13.50 น. ออกเดินทางสู่ กรุงเทพ ฯโดยสายการบิน AIR INDIAN เที่ยวบินที่ AI 332
19:35 น. ถึง...ท่าอากาศสุวรรณภูมิโดยสวัสดิภาพ
โปรดทาความเข้าใจและรับเงื่อนไข :
**กรุ๊ปคอนเฟริมออกเดินทาง 15 ท่าน ขึ้นไป มีหัวหน้าทัวร์คนไทย**เดินทางไป-กลับ พร้อมคณะ หากคณะเดินทาง 10-14
ท่าน ออกเดินทาง ไม่มีหัวหน้าทัวร์คนไทย หากต้องการ หัวหน้าทัวร์คนไทย ทางบริษัทฯ ขอเก็บเพิ่ม 3,000 บาท/ท่าน
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อัตราค่าบริการ
ราคา
พักเดี่ยวเพิ่ม
จานวน/กรุ๊ป
ต่อท่าน งดแถมกระเป๋า
11-17 เม.ย. 61
42,924 บาท
8,000 บาท
16 – 20 ท่าน
เทศกาลดอกทิวลิป
**หมายเหตุ : กรุ๊ปคอนเฟริมออกเดินทาง 15 ท่าน ขึ้นไป มีหัวหน้าทัวร์คนไทยเดินทางไป-กลับ พร้อมคณะ
หากคณะเดินทาง 10-14 ท่าน ออกเดินทาง ไม่มีหัวหน้าทัวร์คนไทย หากต้องการ หัวหน้าทัวร์คนไทย ทางบริษัทฯ ขอเก็บเพิ่ม
3,000 บาท/ท่าน**
ค่าบริการรวม :
• ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ กรุงเทพฯ-เดลลี-ศรีนากา-เดลลี – กรุงเทพฯ โดยสายการบิน AIR INDIAN
• ค่าภาษีสนามบินทุกแห่ง ค่าประกันภัยสายการบิน และค่าวีซ่า
• ค่าที่พักโรงแรม ระดับมาตรฐาน (พักห้องละ 2 ท่าน)
• ค่าอาหารทุกมื้อตามระบุ / ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆ
• ค่าหัวหน้าทัวร์ที่คอยบริการและดูแลตลอดการเดินทาง และมัคคุเทศก์ท้องถิ่น
• ค่าพาหนะตลอดการเดินทาง
• น้าดื่ม 2 ขวด /ท่าน/วัน
• ค่าประกันภัยการเดินทาง วงเงิน 1,000,000 บาท ต่อท่าน
ค่าบริการไม่รวม :
*ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น พนักงานขับรถ รวม 35 เหรียญดอลล่าสหรัฐ
*ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ รวม 350 บาทต่อท่าน
• พนักงานบริการยกกระเป๋า ค่าใช้จ่ายอื่นๆ นอกเหนือจากที่ระบุไว้ในรายการ
• ค่าธรรมเนียมน้ามันของสายการบิน (ถ้ามี)
• ค่าทาเอกสารผู้ถือต่างด้าว
• ค่าวีซ่าที่มีค่าธรรมเนียมแพงกว่าหนังสือเดินทางไทย
• ค่าน้าหนักเกินพิกัด 20 กิโลกรัม ต่อท่าน
•ค่าบริการไม่รวมภาษี 7 % และภาษี หัก ณ ที่จ่าย 3 %
เอกสารที่ใช้ประการกอบขอวีซ่า แบบ E-VISA
1. แสกนหน้าพาสปอร์ตัวจริง มีอายุการใช้งานคงเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน
2. แสกนรูปถ่ายขนาด 2x2 นิ้ว หรือ 1.5 x 2 นิ้ว
3. กรอกรายละเอียดเพิ่มเติมในแบบฟอร์มที่แนบมาให้โดยสมบูรณ์ครบถ้วน
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การชาระเงิน
1. กรุณาชาระค่ามัดจาทัวร์ 10,000 บาท/ท่าน ภายใน 2 วันทาการ นับจากที่ได้รับการยืนยันที่นั่งแน่นอน พร้อมส่งสาเนาหน้า
หนังสือเดินทาง (ที่ไม่หมดอายุภายใน6เดือน นับจากวันเริ่มเดินทาง/หนังสือเดินทางเล่มใหม่สามารถเดินทางได้เลย) และหลักฐาน
โอนเงินมาได้ที่ Fax 0 2116 6423
2. ค่าทัวร์ส่วนที่เหลือชาระก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า 25 วันทาการ (ในช่วงปกติ) หรือชาระก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า 25 วัน
ทาการ (ในช่วงเทศกาล หรือเมื่อสายการบินเร่งออกบัตรโดยสาร) หรือเมื่อสายการบินเร่งออกบัตรโดยสาร (การไม่ชาระเงินค่ามัด
จา หรือชาระไม่ครบ หรือเช็คธนาคารถูกระงับการจ่ายไม่ว่าด้วยสาเหตุใดใด ผู้จัดมีสิทธิยกเลิกการจัดหรือยกเลิกการเดินทาง)
เงื่อนไขการยกเลิก
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วันทาการคืนค่าใช้จ่ายทั้งหมด (ยกเว้นกรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุดหรือเทศกาลที่ต้องการันตี มัดจากับ
ทางสายการบินหรือกรุ๊ปที่มีการการันตีค่ามัดจาที่พัก โดยตรงหรือโดยการผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศและไม่อาจขอคืน
เงินได้)
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15 วันทาการ เก็บค่าใช้จ่าย 5,000 บาท
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 1 – 15 วันทาการ เก็บค่าบริการทั้งหมด 100 %
เงื่อนไขต่างๆ
•บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์การเปลี่ยนแปลงโปรแกรม ราคา และเงื่อนไขทั้งหมดโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
•บริษัทฯ มีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้
•รายการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม เนื่องจากความล่าช้าของสายการบินเหตุการณ์ทางการเมือง และภัยธรรมชาติ
ฯลฯ ที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของทางบริษัทฯโดยจะคานึงถึงความปลอดภัยของผู้เดินทางเป็นสาคัญ
•บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมือง ห้ามผู้เดินทางเข้าประเทศเนื่องจากมีสิ่งของห้ามนาเข้าประเทศ เอกสาร
เดินทางไม่ถูกต้องหรือความประพฤติส่อไปในทางเสื่อมเสียหรือด้วยเหตุผลใด ๆ ก็ตามที่กองตรวจคนเข้าเมืองพิจารณาแล้ว ทาง
บริษัทฯ ไม่อาจคืนเงินให้ท่านได้ ไม่ว่าจานวนทั้งหมด หรือ บางส่วน
•รายการนี้เป็นเพียงข้อเสนอที่ต้องได้รับการยืนยันจากบริษัทฯอีกครั้งหนึ่ง หลังจากได้สารองที่นั่งบนเครื่อง และโรงแรมที่พักใน
ต่างประเทศเป็นที่เรียบร้อย แต่อย่างไรก็ตามรายการนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม
•บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองของประเทศไทย งดออกเอกสารเข้าเมืองให้กับชาวต่างชาติ หรือ คนต่าง
ด้าวทีพ่ านักอยู่ในประเทศไทย
•บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะเลื่อนการเดินทางในกรณีที่มีผู้ร่วมคณะไม่ถึง 15 ท่าน
•การไม่รับประทานอาหารบางมื้อไม่เที่ยวตามรายการ ไม่สามารถขอหักค่าบริการคืนได้เพราะการชาระค่าทัวร์เป็นไปในลักษณะ
เหมาจ่าย
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****บินเครื่องลาใหญ่ ไฉไลกว่า****
***กับเส้นทางระหว่างประเทศ****
***Air India Dreamliner***

***กับเส้นทางภายในประเทศ****
***Air India Air Bus ***
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