[INDIA-872] เจาะลึกแคชเมียร์ ทัชมาฮาล พระราชวังอัคราฟอร์ ด ศรีนาคา พาฮาลแกม
สวนชาลิมาร์ กุลมาร์ ค โซนามาร์ ค ล่ องทะเลสาบดาล วัดอัครชาดาม (JET AIRWAYS)
(พักโรงแรมอัครา 1 คืน, เดลี 1 คืน, พาฮาลแกม 1 คืนและบ้ านเรื อ DELUXE HOUSE BOAT 3 คืน)
โอเชี่ยนสไมล์ ทัวร์ ขอเสนอโปรแกรมเส้ นทางโรแมนติก รัฐที่ตงอยู
ั ้ ่ตอนเหนือสุดของประเทศอินเดียและเป็ นดินแดนที่
งดงามกลางหุบเขาหิมาลัยที่ แคชเมียร์ ชมสวนดอกไม้ และวิวทิวทัศน์อนั สวยงามของภูเขาหิมะ ชม ทัชมาฮาล สิ่ง
มหัศจรรย์ของโลก อนุสรณ์สถานแห่งความรัก โดยทีมงานมัคคุเทศก์ที่ชานางงาน

• สอบถามรายละเอียดเพิม่ เติม...
• สานักงานโทร.0-2969 3664, 0-2949 5134-39 - ID LINE : @oceansmiletour
• คุณแท็ก โทร.084-758-7773, 083-768-3318
• ID Line : 0847587773 - E-mail : tax81oceansmile@gmail.com
• คุณเล็ก โทร.089-457-9494, 088-832-1924
• ID Line : lekocean - E-Mail : oceansmile1@gmail.com
• คุณแตง โทร.062-596-7088, 087-044-2448
• ID Line : 0625967088 - E-mail : piriyah.tang@gmail.com

• โปรแกรมการเดินทาง
• ออกเดินทางวันที่ 1 - 8 เมษายน และ 8 - 15 เมษายน 2561 (เทศกาลดอกทิวลิปบาน ท่านละ 47,995.-บาท)
• ออกเดินทางวันที่ 9 - 16 เมษายน 2561 (เทศกาลดอกทิวลิปบาน ท่านละ 47,995.-บาท)
• ออกเดินทางวันที่ 10 - 17 เมษายน และ 13 - 20 เมษายน 2561 (เทศกาลดอกทิวลิปบาน ท่านละ 48,995.-บาท)

วันแรก : สนามบินสุ วรรณภูมิ - เดลี วัดอัครชาดาม – อัครา
06.00 น.

08.40 น.
11.40 น.

19.00 น.

พร้ อมกันที่ ท่ าอากาศยานสุวรรณภูมิ ชัน้ 4 ประตู 10 แถว P เคาน์เตอร์ สายการบิน JET AIRWAYS
เจ้ าหน้ าที่คอยต้ อนรับและอานวยความสะดวกในการเดินทาง (แนะนาให้ โหลดของที่ไม่จาเป็ นลงใต้ ท้อง
เครื่ อง เพราะเจ้ าหน้ าที่อินเดียตรวจค่อนข้ างละเอียด เพื่อเป็ นการไม่เสียเวลา แนะนาให้ ถือเฉพาะ
กระเป๋ าถือและของมีคา่ ขึ ้นเครื่ องเท่านัน้ บนเครื่ องมีบริ การอาหารครับ)
ออกเดินทางสู่ เมืองเดลี ประเทศอินเดีย โดยสายการบิน JET AIRWAYS เที่ยวบินที่ 9W65
ถึง ท่ าอากาศยานนานาชาติอินทิราคานธีร์ เมืองเดลี (เวลาอินเดียช้ ากว่าไทยประมาณชัว่ โมงครึ่ง)
ผ่านพิธีการตรวจคนเข้ าเมืองและตรวจรับสัมภาระเรี ยบร้ อยแล้ ว นาท่านเดินทางสูภ่ ตั ตาคาร บริการ
อาหารกลางวันที่ภตั ตาคาร (มื ้อที่ 1) หลังอาหารนาท่านชม วัดอัครชาดาม Akshadham ซึง่ เป็ น
สถาปั ตยกรรมแบบฮินดู ที่มีขนาดใหง่สร้ างขึ ้นโดย Pramukh Swami Maharaj ผู้นานิกาย
Swamnarayan ของศาสนาฮินดู เป็ นศูนย์รวมเกี่ยวกับอารยะธรรมอินเดียและมีการแสดงนิทรรศการ
เกี่ยวกับวัฒนธรรมและศิลปะต่างๆ จากนันเดิ
้ นทางสู่ เมืองอัครา เมืองเก่าแก่เมืองหนึง่ ของประเทศ
อินเดีย เคยเป็ นศูนย์กลางการปกครองของอินเดียสมัยราชวงศ์โมกุลและเป็ นสถานที่ตงของทั
ั้
ชมาฮาล
ชมวิวทิวทัศน์และวิถีชีวิตของชาวอินเดียระหว่างเส้ นทาง ถึง เมืองอัครา นาท่านเข้ าที่พกั (พัก FOUR
POINT BY SHERATON HOTEL หรื อระดับ 4 ดาว)
บริการอาหารค่าที่โรงแรม (มื ้อที่ 2) หลังอาหารพักผ่อนกันตามอัธยาศัย

วันทีส่ อง : อัครา ทัชมาฮาล พระราชวังอัคราฟอร์ ด – เดลี
07.00 น.

12.00 น.

19.00 น.

บริการอาหารเช้ าที่โรงแรม (มื ้อที่ 3) หลังอาหารนาท่านชม ทัชมาฮาล อนุสรณ์สถานแห่งความรักที่
ยิ่งใหง่ ซึง่ ตังอยู
้ ร่ ิมน ้ายมุนา สร้ างขึ ้นด้ วยหินอ่อนสีขาวและหินทรายสีแดง ประดับประดาด้ วยรัตนชาติ
หลากหลายชนิด ใช้ เวลาในการสร้ างถึง 22 ปี เพื่อแสดงถึงความรักอันยิ่งใหง่ของกษัตริย์ซาจาร์ ฮาล
ต่อพระมเหสี มุมตัสมาฮาล ที่สวรรคตเนื่องจากการให้ กาเนิดบุตรคนที่ 14 ภายในทัชมาฮาล เป็ นที่บรรจุ
ร่างของพระนางมุมตัสและกษัตริย์ซาจาร์ ฮาลที่สวยงามโดดเด่น (ทัชมาฮาล ปิ ดทุกวันศุกร์ )
บริการอาหารกลางวันที่โรงแรม (มื ้อที่ 4) หลังอาหารนาท่านชม อัคราฟอร์ ท พระราชวังที่ยิ่งใหง่สร้ าง
ขึ ้นโดยใช้ เวลาที่ยาวนานถึงสามยุคของกษัตริย์แห่งราชวงศ์โมกุล มีลกั ษณะเป็ นกาแพงสองชันและป
้
้ อม
อาคารทางเข้ าสี่ทิศ ภายในประกอบด้ วยพระราชวัง มัสยิด สวนดอกไม้ อาคารหินทรายสีแดงสร้ างโดย
กษัตริ ย์อคั บาร์ ที่นี่ยงั เป็ นที่คมุ ขังกษัตริย์ซาจาร์ ฮาล โดยบุตรชายของพระองค์เอง พระองค์ใช้ เวลาช่วง
สุดท้ ายของชีวิต โดยการมองผ่านแม่น ้ายุมนาไปยังทัชมาฮาลที่ซงึ่ มเหสีสดุ ที่รักของพระองค์ประทับอยู่
อย่างนิรันดร์ นาท่านช้ อปปิ ง้ ของฝากจากเมืองอัครา สมควรแก่เวลานาท่านออกเดินทางสู่ เมืองเดลลี
บริการอาหารค่าที่ภตั ตาคารอาหารจีน (มื ้อที่ 5) หลังอาหารนาท่านเดินทางเข้ าที่พกั พักผ่อนกันตาม
อัธยาศัย (พัก RADISON BLU HOTEL หรื อระดับ 4 ดาว)

วันทีส่ าม : เดลี – ศรีนาคา พาฮาลแกม
07.00 น.
10.35 น.
11.55 น.

16.30 น.
19.00 น.

บริการอาหารเช้ าที่โรงแรม (มื ้อที่ 6) หลังอาหารนาท่านเดินทางสู่ สนามบินอินทิราคานธีร์
ออกเดินทางสู่ ศรีนาคา (Srinagar) โดยสายการ JET AIRWAYS เที่ยวบินที่ 9W601 (บนเครื่ องมี
บริการอาหาร)
ถึง สนามบินศรี นาคา เมืองศรีนาคา เมืองหลวงฤดูร้อนแห่งแคว้ นจัมมู-แคชเมียร์ ซึ่งตังอยู
้ ใ่ นหุบเขา
แคชเมียร์ ที่ระดับความสูง 1,730 เมตร ได้ เชื่อว่าเป็ นดินแดนแห่งทะเลสาบ สายน ้า สวนดอกไม้ และงาน
ศิลปะ ด้ วยความงดงามของหุบเขาแคชเมียร์ นี ้เอง ในศตวรรษที่ 17 จักรพรรดิซาฮังคีร์และพระนางนูรชา
ฮาน (พระบิดาและพระมารดาของพระเจ้ าซาร์ จาฮานผู้สร้ างทัชมาฮาล) ได้ เสร็จมาจากเมืองอัครา เพื่อ
มาเที่ยวดินแดนในแถบนี ้และทรงโปรดปรานทิวทัศน์แห่งหุบเขาแคชเมียร์ มาก จนมีพระบังชาให้ สร้ าง
สวนดอกไม้ และบ่อน ้าพุร้อนหลายแห่งเพื่อเป็ นที่พกั ผ่อน ให้ ทา่ นได้ ถ่ายรูปกับวิวสวยๆ ตามอัธยาศัย
จากนันน
้ าท่านนัง่ รถจิ๊ป คันละ 4-5 ท่าน นาท่านเดินทางภัตตาคาร บริ การอาหารกลางวันที่ภตั ตาคาร
(มื ้อที่ 7) หลังอาหารนาท่านเดินทางสู่ เมืองพาฮาลแกม หรือ เมืองหุบเขาแกะ ที่มีความสูง 2130
เมตร เหนือระดับน ้าทะเล เป็ นสถานที่ถ่ายทาภาพยนตร์ ของอินเดียหลายเรื่ อง (ระหว่างเส้ นทางในช่วง
เดือนเมษายนท่านจะได้ สมั ผัสกับทุง่ ดอกมัสตาดสีเหลืองขนาดใหง่ ทุง่ ดอกทิวลิปป่ าและวิวทิวทัศน์อนั
สวยงามระหว่างทาง) แวะถ่ายรูปกับวิวสวยๆระหว่างเส้ นทาง
ถึง พาฮาแกม นาท่านชมบรรยากาศที่สวยงามของเมืองพาฮาแกมที่สวยงานด้ วยวิวภูเขาหิมะ ทุง่ หง้ า
ป่ าสน และวิถีชีวิตของชาวบ้ าน
บริการอาหารค่าที่โรงแรม (มื ้อที่ 8) หลังอาหารให้ ทา่ นพักผ่อนกันตามอัธยาศัย (พักที่โรงแรม HILL TOP
HOTEL หรื อระดับเดียวกัน)

วันทีส่ ี่ : พาฮาลแกม กิจกรรมขีม่ ้ า – ศรีนาคา สวนชาลิมาร์ สวนนิชาท - โรงแรมบ้ านเรือ
07.00 น.

12.00 น.

19.00 น.

บริการอาหารเช้ าที่โรงแรม (มื ้อที่ 9) หลังอาหารสนุกสนานกับกิจกรรม ขี่ม้า (มีคนจูง) นาท่านเดินชม
หุบเขามีสายน ้าที่ไหลมาบรรจบกันเป็ นแม่น ้าริ ดเดอร์ ที่พาฮาลแกม ท่านสามารถชมความงามของ
ธรรมชาติและหมูบ่ ้ านที่มีวิถีชีวิตแบบพื ้นบ้ านของชาวแคชเมียร์ เส้ นทางการขี่ม้าอาจแตกต่างไปตาม
ฤดูกาล (ค่าทัวร์ รวมค่าขี่ม้าไว้ แล้ วครับ) สาหรับท่านที่ไม่ต้องการขี่ม้า สามารถเที่ยวเดินชมบรรยากาศ
ของพาฮาแกมก็ได้
บริการอาหารกลางวันที่โรงแรม (มื ้อที่ 10) หลังอาหารนาท่านเดินทางกลับสู่ เมืองศรี นาคา นาท่าน
เดินทางไปชม สวนโมกุล ที่ตงอยู
ั ้ ร่ อบทะเลสาบดาล ชม สวนชาลิมาร์ (Shalimar Garden) เป็ นสวน
ดอกไม้ ที่สร้ างขึ ้นสมัยราชวงศ์โมกุล ก่อสร้ างโดยจักรพรรดิซาฮังคีร์เพื่อพระมเหสีพระนางนูรชาฮาน และ
เมืองศรี นาคาเป็ นเมืองที่มีชื่อเสียงในการจัดสวนตามแบบสมัยของราชวงศ์โมกุล เนื่องจากภูมิอากาศ
เย็นสบายเหมาะสมในการเจริงเติบโตของต้ นไม้ ดอกไม้ จึงกลายเป็ นที่ประทับพักผ่อนของกษัตริย์
ราชวงศ์โมกุลในอดีต ชมต้ นเมเปิ ลอายุกว่า 400 ปี ต้ นปอปลาร์ ต้ นทิวลิป และดอกไม้ นานาชนิดตาม
ฤดูกาล จากนันน
้ าท่านชม สวนนิชาท (สวนแห่ งความสุข) มีวิวทิวทัศน์ของทะเลสาบที่งดงาม จากนัน้
นาท่านชม โรงงานทาพรมเปอร์ เซีย นาท่านเดินทางเข้ าสูท่ ี่พกั (พักโรงแรมเรื อ DELUXE HOUSE)
บริการอาหารค่าที่บ้านเรื อ (มื ้อที่ 11) หลังอาหารให้ ท่านช้ อปปิ ง้ กันตามอัธยาศัย (จะมีพอ่ ค้ าพายเรื อนา
สิ ้นค้ ามาขายถึงบนเรื อ เช่น ผ้ าพาสมีนา่ , เปเปอร์ มาเช่, สร้ อยคอ, กาไร, เครื่ องเงิน ฯลฯ ราคาต้ องต่อรอง
กันแบบสุดๆนะครับ)

• เที่ยวพาฮาแกม สวยตลอดปี เที่ยวเดือนไหนดี?
• ช่วงปลายเดือนพฤศจิกายน-มีนาคม วิวทิวทัศน์สวย บนยอดเขาปกคลุมด้ วยหิมะ
• ช่วงเดือนเมษายน-พฤษภาคม วิวทิวทัศน์สวย ระหว่างทางมีทงุ่ ดอกมัสตาร์ ดสีเหลือง
• ช่วงเดือนมิถนุ ายน-กันยายน จะเต็มไปด้ วยทุง่ หง้ าสีเขียว อากาศเย็นสบาย
• ช่วงใบไม้ ร่วง เดือนกันยายน-ตุลาคม มีทงุ่ ดอกเชฟฟ่ อนสีมว่ ง อากาศเย็นสบาย

วันทีห่ ้ า : ศรีนาคา - เคเบิลคาร์ – กุลมาร์ ค - ศรีนาคา
07.00 น.

บริการอาหารเช้ าที่โรงแรม (มื ้อที่ 12) หลังอาหารออกเดินทางสู่ กุลมาร์ ค (Gulmarg) ระยะทาง 56
กิโลเมตร ชม ทุ่งหญ้ าแห่ งดอกไม้ (Meadow of Flower) ป่ าสนและวิวทิวทัศน์อนั สวยงาม ในช่วงฤดู
ร้ อนที่นี่จะเป็ นที่ตงของสนามกอล์
ั้
ฟที่สงู ที่สดุ ในโลก สาหรับในช่วงฤดูหนาวที่นี่เป็ นสถานที่เล่นสกีในฤดู
หนาว นอกจากนี ้กุลมาร์ คยังเป็ นสถานที่ถ่ายทาภาพยนตร์ อีกหลายเรื่ อง ตลอดเส้ นทางสูก่ ลุ มาร์ คจะ
ผ่านหมูบ่ ้ านชาวพื ้นเมืองและเทือกเขาหิมะสลับซับซ้ อนสวยงาม
12.00 น.
บริการอาหารกลางวันที่ภตั ตาคาร (มื ้อที่ 13) หลังอาหารนาท่านขึ ้น เคเบิลคาร์ เฟส 1 (กระเช้ าลอยฟ้า
หรื อกอนโดลา) ไปจนถึง ยอดเขากุลมาร์ ค ระหว่างทางขึ ้นสูย่ อดเขากุลมาร์ ค ท่านจะพบเห็นหมูบ่ ้ าน
ยิปซี ซึง่ จะอพยพไปอยูท่ ี่เมืองจัมมูในช่วงฤดูหนาว และจะกลับมาอยูอ่ าศัยในช่วงฤดูร้อน เมื่อถึงบนยอด
เขากุลมาร์ ค ให้ ท่านถ่ายรูปกับทิวทัศน์ภเู ขาซึง่ เป็ นส่วนหนึ่งของเทือกเขาหิมาลัยที่ปกคลุมด้ วยหิมะ
สวยงามในทุกทิศทาง (ท่านสามารถเล่นสกีหรื อเล่นลากเลื่อนหิมะได้ ระหว่างช่วงฤดูใบไม้ ผลิ มี.ค. –
เม.ย. ค่าเล่นสกีและลากเลื่อนหิมะ ไม่รวมในค่าทัวร์ ) จากนันน
้ าท่านชม มัสยิดจาร์ มา ซึง่ เป็ นมัสยิส
เก่าแก่แห่งเมืองศรี นาคาและให้ ทา่ นได้ ช้อปปิ ง้ สินค้ าพื ้นเมืองที่ตลาดพื ้นเมืองรอบๆมัสยิด
19.00 น.
บริการอาหารเย็นบนเรื อ (มื ้อที่ 14) หลังอาหารพักผ่อนกันตามอัธยาศัย….(พักโรงแรมเรื อ DELUXE
HOUSE BOAT)
• เที่ยวกุลมาร์ ก เดือนไหนดี?
• ช่วงปลายเดือนธันวาคม-พฤษภาคม กุลมาร์ ค จะเต็มไปด้ วยลานน ้าแข็ง เที่ยวได้ ครับ
• ช่วงเดือนมิถนุ ายน-กันยายน กุลมาร์ ก จะเต็มไปด้ วยทุง่ หง้ าสีเขียว อากาศเย็น
• ช่วงใบไม้ ร่วง เดือนตุลาคม-ปลายเดือนธันวาคม ทุง่ หง้ าที่กลุ มาร์ คเริ่มแห้ ง อากาศหนาวครับ สามารถเที่ยวได้

วันทีห่ ก : ศรีนาคา – โซนามาร์ ค กราเซียร์ นา้ แข็ง - สวนดอกทิวลิป
07.00 น.

12.00 น.

18.00 น.

บริการอาหารเช้ าที่โรงแรม (มื ้อที่ 15) หลังอาหารนาท่านเดินทางสู่ โซนามาร์ ค แหล่งท่องเที่ยวทาง
ธรรมชาติที่สวยงามของ กราเซียร์ น ้าแข็ง เส้ นทางนี ้จะเป็ นเส้ นทางที่มีทิวทัศน์สวยตลอดเส้ นทาง
ระหว่างทางผ่านชมป่ าวอลนัตใหง่ที่ปลูกเรี ยงรายตลอดสองข้ างทางและภูเขาหิมะที่มีรูปทางแปลกตา
จัดเป็ นเส้ นทางที่มีวิวทิวทัศน์ที่สวยงามที่สดุ เส้ นหนึง่ ของแคชเมียร์ ให้ ทา่ นถ่ายรูปกับวิวทิวทัศน์ระหว่าง
ทาง นาท่านเที่ยวชม กราเซียนา้ แข็งโซนามาร์ ค
บริการอาหารกลางวันที่ภตั ตาคาร (มื ้อที่ 16) หลังอาหารนาท่านชมความงามของ กลาเซียร์ โซนามาร์ ค
ให้ ทา่ นได้ ถ่ายรูปของวิวทิวทัศน์ที่สวยงาม จากนันออกเดิ
้
นทางกลับศรี นาคา นาท่านเที่ยวชม เทศกาล
ดอกทิวลิปบานที่สวนทิวลิป (จัดขึ ้นประมาณวันที่ 1 - 20 เมษายน) เที่ยวชมดอกทิวลิปหลากสีสนั ที่
บานสะพรั่งทังสวน
้
มีฉากหลังที่เป็ นภูเขาสวยงาม ให้ ทา่ นพักผ่อน ถ่ายรูปกันตามสบาย
บริษัทอาหารเย็นบนเรื อ (มื ้อที่ 17) หลังอาหารพักผ่อนกับวิวของทะเลสาบดาลที่สวยงามได้ ไม่ร้ ูเบื่อตาม
อัธยาศัย...(พักโรงแรมเรื อ DELUXE HOUSE BOAT)

• เที่ยวโซนามาร์ ค เดือนไหนดี?
• ช่วงหน้ าหนาว ปลายเดือนมกราคม-มีนาคม โซนามาร์ คปิ ดนะครับ เพราะถนนปกคลุมด้ วยหิมะ รถไม่สามารถเข้ าได้
• ช่วงใบไม้ ผลิต เดือนเมษายน โซนามาร์ คปกคลุมด้ วยลานน ้าแข็ง รถสามารถเข้ าได้ (ช่วงสวยที่สดุ )
• ช่วงใบไม้ ผลิต เดือนพฤษภาคม-มิถนุ ายน โซนามาร์ ค น ้าแข็งเริ่มละลาย บนยอดเขายังมีหิมะปกคลุม สามารถเที่ยวได้
• ช่วงฤดูร้อน เดือนกรกฏาคม-กันยายน โซนามาร์ ค จะมีแต่ทงุ่ หง้ าสีเขียว บนยอดเขายังมีหิมะปกคลุมอยูเ่ ล็กน้ อย
สามารถเที่ยวได้
• ช่วงใบไม้ ร่วง เดือนตุลาคม-ปลายเดือนธันวาคม ทุง่ หง้ าที่โซนามาร์ คเริ่มแห้ ง อากาศหนาวครับ สามารถเที่ยวได้
• หมายเหตุ : เทศกาลดอกทิวลิปบานที่แคชเมียร์ จัดขึ ้นปี ละครัง้ ประมาณวันที่ 1 - 20 เมษายน หลังจากนี ้สวนดอกทิวลิป
ก็จะปิ ดนะครับ

วันทีเ่ จ็ด : ศรีนาคา ล่องเรือทะเลสาบดาล มัสยิดขาว เดลี – สุ วรรณภูมิ
07.00 น.

12.00 น.
16.55 น.
18.25 น.
23.15 น.

บริการอาหารเช้ าที่โรงแรม (มื ้อที่ 18) หลังอาหารนาท่าน ล่ องเรือสิคารา (เรือพายแบบแคชเมียร์ )
ในทะเลสาบดาล ชมทัศนียภาพของเทือกเขาที่ล้อมรอบทะเลสาบดาล ชมสวนผักลอยน ้า วิถีชีวิต
ชาวบ้ านที่นา่ รักริมน ้า ภูเขาหิมะที่สวยงามล้ อมรอบทะเลสาบ (ใช้ เวลาในการล่องเรื อ 1 ชม.) จากนันน
้ า
ท่านชม มัสยิดขาว และให้ ท่านได้ ช้อปปิ ง้ สินค้ าพื ้นเมืองที่ตลาดพื ้นเมืองดังเดิมของเมืองศรี นาคา
บริการอาหารกลางวันที่ภตั ตาคาร (มื ้อที่ 16) หลังอาหารนาท่านเดินทางสูส่ นามบินศรี นาคา
เหิรฟ้าสู่ เมืองเดลี โดยสายการบิน JET AIRWAYS เที่ยวบินที่ 9W604 (บนเครื่ องมีบริการอาหาร)
เดินทางถึง สนามบินเดลี จากนันรอต่
้ อเครื่ องเพื่อเดินทางกลับประเทศไทย (ทานอาหารค่า อิสระตาม
อัธยาศัยที่ภายในสนามบิน)
ออกเดินทางกลับสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบิน JET AIRWAYS เที่ยวบินที่ 9W64

วันทีแ่ ปด : สนามบินสุ วรรณภูมิ
04.55 น.

ถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ

• อัตราค่ าบริการ (รวมค่ าวีซ่า E-Visa แล้ ว)
ผู้ใหญ่
เด็ก (พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน)
เด็ก เสริมเตียง
พักเดี่ยวเพิ่ม
ท่านละ 47,995.-บาท
ท่านละ 47,995.-บาท
ท่านละ 46,995.-บาท
ท่านละ 8,900.-บาท
• พักเดี่ยว เพิ่มท่านละ 5,900 บาท / ลูกค้ าเก่า ลดท่านละ 400.-บาท
• กรณีไม่ต้องทาวีซา่ รับส่วนลดท่านละ 1,800.-บาท
• กรุ๊ปเหมาหมู่คณะ 15 ท่านขึ ้นไป ออกเดินทางได้ ทกุ วัน (มีไกด์เดินทางจากกรุงเทพฯตลอดการเดินทาง)
• ทริปอินเดีย-แคชเมียร์ การให้ การบริการต่างๆ ชาวอินเดียจะขอทิป พูดง่ายๆคือตังแต่
้ ออกจากสนามบินจนขึ ้นเครื่ องวัน
กลับ ดังนันทริ
้ ปนี ้จะรวมค่าทิปโรงแรม ร้ านอาหาร บริการต่างๆไว้ ให้ แล้ วครับ (ยกเว้ นค่าทิปไกด์และคนขับรถ)
• สาหรับท่านที่ตอ่ เครื่ องไปต่างจังหวัด ต้ องเผื่อเวลาอย่างน้ อย 3-4 ชัว่ โมง เพราะต้ องผ่านตม. รับกระเป๋ า
• ค่ าบริการนีร้ วม
1.ค่าตัว๋ เครื่ องบินสายการบิน JET AIRWAYS ตามโปรแกรมทัวร์
2.ค่าโรงแรมที่พกั 6 คืน (พักห้ องละ 2 ท่าน)
3.ค่าอาหารทุกมื ้อพร้ อมอาหารว่างและเครื่ องดื่ม (ตามระบุในรายการ)
4.ค่ารถปรับอากาศนาเที่ยว
5.ค่าประกันอุบตั เิ หตุ วงเงินค่ารักษา 500,000.- / เสียชีวิต 1,000,000.-บาท (ผู้เดินทางสารองจ่ายไปก่อนตามเงื่อนไข
กรมธรรม์ประกันอุบตั เิ หตุแบบกลุม่ )
6.ค่าภาษีสนามบินไทย + ค่าภาษีอินเดีย
7.ค่าวีซา่ และค่าธรรมเนียมเข้ าชมสถานที่ตา่ งๆ
8.ค่าทิปพนักงานโรงแรม ร้ านอาหาร ค่าขี่ม้า ค่าล่องเรื อ
9.มัคคุเทศก์นาเที่ยวตลอดการเดินทาง
• ค่ าบริการนีไ้ ม่ รวม
1.ค่าน ้าหนักเกินพิกดั ตามสายการบินกาหนด 30 กิโลกรัม
2.ค่าทิปไกด์และคนขับรถอินเดีย (วันละ 5 ดอลล่า 7 วัน รวม 35 ดอลล่า)
3.ค่าทิปหัวหน้ าทัวร์ จากเมืองไทย (วันละ 50 บาท 8 วัน รวม 350 บาท)
• สิ่งที่ควรนาติดตัว : กล้ องถ่ายรูป, ของใช้ สว่ นตัว, ยารักษาโรคประจาตัว, รองเท้ าสวมใส่สบาย, เสื ้อกันหนาว
• การสารองที่น่ ัง
1.วางมัดจาท่านละ 10,000.-บาท พร้ อมส่งชื่อ-นามสกุล ภาษาอังกฤษ ตรงกับหน้ าพาสปอร์ ต+ใบโอนเงินและระบุ
โปรแกรมทัวร์ มาให้ ด้วยนะครับ
2.ส่วนที่เหลือชาระก่อนการเดินทาง 20 วัน (พร้ อมแฟกซ์ใบโอนเงินและระบุโปรแกรมทัวร์ )
• การยกเลิกทัวร์
1.ยกเลิกทัวร์ ก่อนเดินทาง 30 วัน บริ ษัทฯ คืนเงินให้ ทงหมด
ั้
2.ยกเลิกทัวร์ ภายใน 20 วันก่อนการเดินทาง บริษัทฯ จะเก็บค่ามัดจาทัวร์ หรื อเก็บค่าใช้ จา่ ยตามความเป็ นจริงครับ
• หมายเลขบัญชี
1. ธนาคารกรุงไทย สาขาพรอมานาด (แฟชัน่ ไอส์แลนด์2) บังชีออมทรัพย์
ชื่อบังชี บริษัท โอเชี่ยนสไมล์ทวั ร์ จากัด เลขที่ 985 – 8 – 46860 – 1

2. ธนาคารยูโอบี สาขาอโศกมนตรี บังชีกระแสรายวัน
ชื่อ บริ ษัทโอเชี่ยนสไมล์ทวั ร์ จากัด เลขที่ 903 – 363 – 047 – 2
3. ธนาคารทหารไทย สาขารามอินทรา กม.8 บังชีกระแสรายวัน
ชื่อ บริ ษัทโอเชี่ยนสไมล์ทวั ร์ จากัด เลขที่ 062 – 1 – 07414 – 5
4. ธนาคารกสิกรไทย สาขาแฟชัน่ ไอส์แลนด์ บังชีออมทรัพย์
ชื่อ นายพรชนก ศักดิธ์ านี เลขที่ 720 – 2 – 18666 – 8
• เอกสารเดินทาง
1.หนังสือเดินทางที่มีอายุการใช้ งานเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน (นับจากวันเดินทาง)
2.หนังสือเดินทางควรมีหน้ าว่างๆ สาหรับประทับตราวีซา่ และตราเข้ า-ออก อย่างน้ อย 2 หน้ า
3.รูปถ่ายสีหน้ าตรง พื ้นหลังสีขาว ขนาด 2x2 นิ ้ว จานวน 2 รูป (ห้ ามใส่เครื่ องแบบราชการ) และต้ องไม่ใช่สติก๊ เกอร์ หรื อ
รูปพริน้ ซ์จากคอมพิวเตอร์ (รูปใหม่ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน)
4.สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน+สาเนาทะเบียนบ้ าน
5.กรุณาส่งเอกสารล่วงหน้ าอย่างน้ อย 15 วันนะครับ
• สถานฑูตอินเดียอาจปฏิเสธไม่ รับทาวีซ่าให้ พาสปอร์ ตของท่ าน ในกรณีดังนี ้
1.ชื่อเป็ นผู้ชาย แต่สง่ รูปถ่ายที่ดเู ป็ นหงิง เช่น ไว้ ผมยาว หรื อแต่งหน้ าทาปาก
2.นารูปถ่ายเก่า ที่ถ่ายไว้ เกินกว่า 6 เดือนมาใช้
3.นารูปถ่ายที่มีวิวด้ านหลัง ที่ถ่ายเล่น หรื อรูปยืนเอียงข้ าง มาตัดใช้ เพื่อยื่นทาวีซา่
4.นารูปถ่ายที่เป็ นกระดาษถ่ายสติคเกอร์ หรื อรูปที่พริน้ ซ์จากคอมพิวเตอร์
• หมายเหตุ : ทุกครัง้ ที่ทา่ นโอนเงิน กรุณาเขียนชื่อ เบอร์ โทรศัพท์ โปรแกรมทัวร์ มาให้ ด้วยนะครับ อย่าแฟกซ์สลิปมา
อย่างเดียว เพราะเราไม่ร้ ูวา่ เป็ นของใครและจะส่งใบเสร็จให้ ทา่ นไม่ได้ นะครับ
• เงื่อนไขอื่นๆ
• ราคาทัวร์ นี ้ไม่รวมภาษีมลู ค่าเพิ่ม 7% และ ค่าบริการหัก ณ ที่จา่ ย 3 %
• บริษัทฯ รับเฉพาะผู้มีประสงค์เดินทางเพื่อการท่องเที่ยวเท่านัน้
• หากท่านถูกเจ้ าหน้ าที่ตรวจคนเข้ าเมืองของประเทศไทยหรื อประเทศปลายทาง ปฎิเสธการเข้ าหรื อออกเมืองด้ วยเหตุผ ล
ใดๆ ก็ตาม ทาให้ ท่านไม่สามารถเดินทางต่อไปได้ ถือเป็ นเหตุซงึ่ อยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ ทางบริษัทฯ
ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนเงินค่าทัวร์ บางส่วนหรื อทังหมด
้
• บริ ษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการรับผิดชอบต่อค่าใช้ จ่ายในกรณีที่เกิดเหตุสดุ วิสยั เช่น การยกเลิกเที่ยวบิน การล่าช้ าของ
สายการบิน ภัยธรรมชาติ การจลาจล รวมทังทรั
้ พย์สินที่สง
ู หายหรื อเสียหายระหว่างการเดินทางที่เกิดขึ ้น
• ในระหว่างเดินทางหากท่านไม่ใช้ บริ การใดๆ ไม่วา่ ทังหมดหรื
้
อบางส่วน ถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่สามารถเรี ยกร้ องขอ
ค่าบริ การคืนได้
• บริ ษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการนาเที่ยวตามความเหมาะสมและสถานการณ์ตา่ งๆ ทังนี
้ ้ทางบริ ษัทฯ
จะยึดถือและคานึงถึงความปลอดภัย รวมถึงผลประโยชน์สงู สุดของลูกค้ าเป็ นสาคัง

