เจาะลึกแคชเมียร์ ทัชมาฮาล พระราชวังอัคราฟอร์ ด ศรีนาคา พาฮาแกม
สวนชาลิมาร์ กุลมาร์ ค โซนามาร์ ค ล่ องทะเลสาบดาล วัดอัครชาดาม

วันแรก
06.00 น.
08.55 น.
12.00 น.

19.00 น.
วันทีส่ อง
07.00 น.

สนามบินสุ วรรณภูมิ - เดลี วัดอัครชาดาม – อัครา
พร้อมกันที่ ท่ าอากาศยานสุ วรรณภูมิ ชั้ น 4 ประตู 10 แถว W เคาน์เตอร์ สายการบินแอร์ อนิ เดีย เจ้าหน้าที่คอย
ต้อนรับและอานวยความสะดวกในการเดินทาง
ออกเดินทางสู่ เมืองเดลี ประเทศอินเดีย โดยสายการบินแอร์ อินเดีย เที่ยวบินที่ AI 333
ถึง ท่าอากาศยานนานาชาติอนิ ทิราคานธีร์ เมืองเดลี ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและตรวจรับสัมภาระเรี ยบร้อย
แล้ว นาท่านเดินทางสู่ ภตั ตาคาร บริ การอาหารกลางวันที่ภตั ตาคาร หลังอาหารนาท่านเดินทางสู่ เมืองอัครา เมือง
เก่าแก่เมืองหนึ่งของประเทศอินเดีย เคยเป็ นศูนย์กลางการปกครองของอินเดียสมัยราชวงศ์โมกุลและเป็ นสถาน
ที่ต้ งั ของทัชมาฮาล ชมวิวทิวทัศน์และวิถีชีวติ ของชาวอินเดียระหว่างเส้นทาง ถึง เมืองอัครา นาท่านเข้าที่พกั
บริ การอาหารค่าที่โรงแรม หลังอาหารพักผ่อนกันตามอัธยาศัย
(พัก FOUR POINT BY SHERATON HOTEL หรื อระดับ 4 ดาว
อัครา ทัชมาฮาล พระราชวังอัคราฟอร์ ด – เดลี
บริ การอาหารเช้าที่โรงแรม หลังอาหารนาท่านชม ทัชมาฮาล อนุสรณ์สถานแห่งความรักที่ยงิ่ ใหญ่ ซึ่ งตั้งอยู่
ริ มน้ ายมุนา สร้างขึ้นด้วยหิ นอ่อนสี ขาวและหิ นทรายสี แดง ประดับประดาด้วยรัตนชาติ

12.00 น.

19.00 น.
วันทีส่ าม
07.00 น.
10.15 น.
11.45 น.

16.30 น.

19.00 น.

หลากหลายชนิด ใช้เวลาในการสร้างถึง 22 ปี เพื่อแสดงถึงความรักอันยิง่ ใหญ่ของกษัตริ ยซ์ าจาร์ ฮาล ต่อพระ
มเหสี มุมตัสมาฮาล ที่สวรรคตเนื่ องจากการให้กาเนิดบุตรคนที่ 14 ภายในทัชมาฮาล เป็ นที่บรรจุร่างของพระนาง
มุมตัสและกษัตริ ยซ์ าจาร์ ฮาลที่สวยงามโดดเด่น
บริ การอาหารกลางวันที่โรงแรม หลังอาหารนาท่านชม อัคราฟอร์ ท พระราชวังที่ยงิ่ ใหญ่สร้างขึ้นโดยใช้เวลาที่
ยาวนานถึงสามยุคของกษัตริ ยแ์ ห่งราชวงศ์โมกุล มีลกั ษณะเป็ น
กาแพงสองชั้นและป้ อมอาคารทางเข้าสี่ ทิศ ภายในประกอบด้วย
พระราชวัง มัสยิด สวนดอกไม้ อาคารหิ นทรายสี แดงสร้างโดย
กษัตริ ยอ์ คั บาร์ ที่นี่ยงั เป็ นที่คุมขังกษัตริ ยซ์ าจาร์ ฮาล โดยบุตรชาย
ของพระองค์เอง พระองค์ใช้เวลาช่วงสุ ดท้ายของชีวติ โดยการ
มองผ่านแม่น้ ายุมนาไปยังทัชมาฮาลที่ซ่ ึ งมเหสี สุดที่รักของ
พระองค์ประทับอยูอ่ ย่างนิ รันดร์ นาท่านช้อปปิ้ งของฝากจาก
เมืองอัครา สมควรแก่เวลานาท่านออกเดินทางสู่ เมืองเดลลี
บริ การอาหารค่าที่ภตั ตาคารอาหารจีน หลังอาหารนาท่านเดินทางเข้าที่พกั พักผ่อนกันตามอัธยาศัย (พัก
RADISON BLU HOTEL หรื อระดับ 4 ดาว)
เดลี – ศรีนาคา พาฮาแกม
บริ การอาหารเช้าที่โรงแรม หลังอาหารนาท่านเดินทางสู่
ออกเดินทางสู่ ศรีนาคา โดยสายการแอร์ อินเดีย เที่ยวบินที่ AI 825
ถึง สนามบินศรีนาคา เมืองศรีนาคา เมืองหลวงฤดูร้อนแห่ งแคว้นจัมมู-แคชเมียร์ ซึ่ งตั้งอยูใ่ นหุ บเขาแคชเมียร์ ที่
ระดับความสู ง 1,730 เมตร ได้เชื่อว่าเป็ นดินแดนแห่งทะเลสาบ สายน้ า สวนดอกไม้และงานศิลปะ ด้วยความ
งดงามของหุ บเขาแคชเมียร์ น้ ี เอง ในศตวรรษที่ 17 จักรพรรดิซาฮังคีร์และพระนางนูรชาฮาน ได้เสร็ จมาจาก
เมืองอัครา เพื่อมาเที่ยวดินแดนในแถบนี้และทรงโปรดปรานทิวทัศน์แห่งหุ บเขาแคชเมียร์ มาก จนมีพระบัญชา
ให้สร้างสวนดอกไม้และบ่อน้ าพุร้อนหลายแห่งเพื่อเป็ นที่พกั ผ่อน ให้ท่านได้ถ่ายรู ปกับวิวสวยๆ ตามอัธยาศัย
จากนั้นนาท่านนัง่ รถจิ๊ป คันละ 4 ท่าน นาท่านเดินทางภัตตาคาร บริ การอาหารกลางวันที่ภตั ตาคารหลังอาหาร
นาท่านเดินทางสู่ เมืองพาฮาลแกม ที่มีความสู ง 2130 เมตร
เหนื อระดับน้ าทะเล เป็ นสถานที่ถ่ายทาภาพยนตร์ ของอินเดีย
หลายเรื่ อง แวะถ่ายรู ปกับวิวสวยๆระหว่างเส้นทาง
ถึง พาฮาแกม นาท่านชมบรรยากาศที่สวยงามของเมืองพาฮา
แกมที่สวยงานด้วยวิวภูเขาหิ มะ ทุ่งหญ้า ป่ าสน และวิถีชีวติ
ของชาวบ้าน
บริ การอาหารค่าที่โรงแรม หลังอาหารให้ท่านพักผ่อนกันตาม
อัธยาศัย
(พักที่โรงแรม HILL TOP HOTEL หรื อระดับเดียวกัน)

วันทีส่ ี่
07.00 น.

12.00 น.

19.00 น.
วันที่ห้า
07.00 น.

12.00 น.

19.00 น.
วันที่หก
07.00 น.

พาฮาลแกม กิจกรรมขี่ม้า – ศรีนาคา สวนชาลิมาร์ สวนนิชาท
บริ การอาหารเช้าที่โรงแรม หลังอาหารสนุ กสนานกับกิจกรรม ขี่ม้า นาท่านเดินชมหุ บเขามีสายน้ าที่ไหลมา
บรรจบกันเป็ นแม่น้ าริ ดเดอร์ ที่พาฮาลแกม ท่านสามารถชมความงามของธรรมชาติและหมู่บา้ นที่มีวถิ ีชีวติ แบบ
พื้นบ้านของชาวแคชเมียร์ เส้นทางการขี่มา้ อาจแตกต่างไปตาม สาหรับท่านที่ไม่ตอ้ งการขี่มา้ สามารถเที่ยวเดิน
ชมบรรยากาศของพาฮาแกมก็ได้
บริ การอาหารกลางวันที่โรงแรม หลังอาหารนาท่านเดินทางกลับสู่ เมืองศรีนาคา นาท่านเดินทางไปชม
สวนโมกุล ที่ต้ งั อยูร่ อบทะเลสาบดาล ชม สวนชาลิมาร์ เป็ นสวนดอกไม้ที่สร้างขึ้นสมัยราชวงศ์โมกุล ก่อสร้าง
โดยจักรพรรดิซาฮังคีร์เพื่อพระมเหสี พระนางนูรชาฮาน และเมืองศรี
นาคาเป็ นเมืองที่มีชื่อเสี ยงในการจัดสวนตามแบบสมัยของราชวงศ์
โมกุล เนื่องจากภูมิอากาศเย็นสบายเหมาะสมในการเจริ ญเติบโตของ
ต้นไม้ดอกไม้ จึงกลายเป็ นที่ประทับพักผ่อนของกษัตริ ยร์ าชวงศ์โม
กุลในอดีต ชมต้นเมเปิ ลอายุกว่า 400 ปี ต้นปอปลาร์ ต้นทิวลิป และ
ดอกไม้นานาชนิดตามฤดูกาล จากนั้นนาท่านชม สวนนิชาท มีววิ
ทิวทัศน์ของทะเลสาบที่งดงาม จากนั้นนาท่านชม โรงงานทาพรมเปอร์ เซีย
บริ การอาหารค่าที่บา้ นเรื อ หลังอาหารพักผ่อนกันตามอัธยาศัย
(พักโรงแรมที่แคชเมียร์ SOLAR RESIDENCY HOTEL หรื อระดับ 4 ดาว)
ศรีนาคา - เคเบิลคาร์ – กุลมาร์ ค – ศรีนาคา
บริ การอาหารเช้าที่โรงแรม หลังอาหารออกเดินทางสู่ กุลมาร์ ค ระยะทาง 56 กิโลเมตร ชม
ทุ่งหญ้ าแห่ งดอกไม้ ป่ าสนและวิวทิวทัศน์อนั สวยงาม ในช่วงฤดูร้อนที่นี่จะเป็ นที่ต้ งั ของสนามกอล์ฟที่สูงที่สุด
ในโลก สาหรับในช่วงฤดูหนาวที่นี่เป็ นสถานที่เล่นสกีในฤดูหนาว
บริ การอาหารกลางวันที่ภตั ตาคาร หลังอาหารนาท่านขึ้น เคเบิลคาร์ เฟส 1 ไปจนถึง ยอดเขากุลมาร์ ค ระหว่าง
ทางขึ้นสู่ ยอดเขากุลมาร์ ค ท่านจะพบเห็นหมู่บา้ นยิปซี ซึ่ งจะอพยพ
ไปอยูท่ ี่เมืองจัมมูในช่วงฤหนาว และจะกลับมาอยูอ่ าศัยในช่วงฤดู
ร้อน เมื่อถึงบนยอดเขากุลมาร์ ค ให้ท่านถ่ายรู ปกับทิวทัศน์ภูเขาซึ่ ง
เป็ นส่ วนหนึ่งของเทือกเขาหิ มาลัยที่ปกคลุมด้วยหิมะสวยงามใน
ทุกทิศทาง จากนั้นนาท่านชม มัสยิดจาร์ มา ซึ่ งเป็ นมัสยิสเก่าแก่
แห่งเมืองศรี นาคาและให้ท่านได้ชอ้ ปปิ้ งสิ นค้าพื้นเมืองที่ตลาด
พื้นเมืองรอบๆมัสยิด
บริ การอาหารเย็นบนเรื อ หลังอาหารพักผ่อนกันตามอัธยาศัย
(พักโรงแรมที่แคชเมียร์ SOLAR RESIDENCY HOTEL หรื อระดับ 4 ดาว)
ศรีนาคา – โซนามาร์ ค กราเซียร์ นา้ แข็ง
บริ การอาหารเช้าที่โรงแรม หลังอาหารนาท่านเดินทางสู่ โซนามาร์ ค แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่สวยงามของ
กราเซี ยร์ น้ าแข็ง เส้นทางนี้ จะเป็ นเส้นทางที่มีทิวทัศน์สวยตลอดเส้นทาง ระหว่างทางผ่านชมป่ าวอลนัตใหญ่ที่

12.00 น.

18.00 น.

วันทีเ่ จ็ด
07.00 น.

12.25 น.
14.05 น.

19.00 น.
23.00 น.

ปลูกเรี ยงรายตลอดสองข้างทางและภูเขาหิมะที่มีรูปทางแปลกตา จัดเป็ นเส้นทางที่มีววิ ทิวทัศน์ที่สวยงามที่สุด
เส้นหนึ่งของแคชเมียร์ ให้ท่านถ่ายรู ปกับวิวทิวทัศน์ระหว่างทาง นาท่านเที่ยวชม กราเซียนา้ แข็งโซนามาร์ ค
บริ การอาหารกลางวันที่ภตั ตาคาร หลังอาหารนาท่านชมความงามของ กลาเซียร์ โซนามาร์ ค ให้ท่านได้ถ่ายรู ป
ของวิวทิวทัศน์ที่สวยงาม สมควรแก่เวลาออกเดินทางกลับศรี นาคา
นาท่านเที่ยวชม เทศกาลดอกทิวลิปบานทีส่ วนทิวลิป เที่ยวชมดอก
ทิวลิปหลากสี สันที่บานสะพรั่งทั้งสวน มีฉากหลังที่เป็ นภูเขา
สวยงาม ให้ท่านพักผ่อน ถ่ายรู ปกันตามสบาย
บริ ษทั อาหารเย็นบนเรื อ หลังอาหารให้ท่านช้อปปิ้ งกันตามอัธยาศัย
ที่เรื อจะมีพอ่ ค้าพายเรื อนาสิ้ นค้ามาขายถึงบนเรื อ เช่น ผ้าพาสมีน่า,
เปเปอร์ มาเช่, สร้อยคอ, กาไร, เครื่ องเงิน ฯลฯ ราคาต้องต่อรองกันแบบสุ ดๆนะครับ
(พักโรงแรมเรื อ DELUXE HOUSE BOAT)
ศรีนาคา ล่องเรือทะเลสาบดาล เดลี วัดอัครชาดาม – สุ วรรณภูมิ
บริ การอาหารเช้าที่โรงแรม หลังอาหารนาท่าน
ล่องเรือสิ คารา ในทะเลสาบดาล ชมทัศนียภาพของเทือกเขาที่ลอ้ มรอบทะเลสาบดาล ชมสวนผักลอยน้ า วิถีชีวติ
ชาวบ้านที่น่ารักริ มน้ า ภูเขาหิ มะที่สวยงามล้อมรอบทะเลสาบ จากนั้นนาท่านเดินทางสู่ สนามบินศรี นาคา
เหิ รฟ้ าสู่ เมืองเดลี โดยสายการบินแอร์ อินเดีย เที่ยวบินที่ AI 826
เดินทางถึง สนามบินเดลี จากนั้นนาท่านเที่ยวชม วัดอัครชาดาม ซึ่ง
เป็ นสถาปั ตยกรรมแบบฮินดู ที่มีขนาดใหญ่สร้างขึ้นโดย Pramukh
Swami Maharaj ผูน้ านิกาย Swamnarayan ของศาสนาฮินดู เป็ น
ศูนย์รวมเกี่ยวกับอารยะธรรมอินเดียและมีการแสดงนิทรรศการ
เกี่ยวกับวัฒนธรรมและศิลปะต่างๆ
บริ การอาหารค่าที่ภตั ตาคาร หลังอาหารนาท่านเดินทางสู่ สนามบิน
ออกเดินทางกลับสู่ กรุ งเทพฯ โดยสายการบินแอร์ อินเดีย เที่ยวบินที่ AI 33

วันทีแ่ ปด

สนามบินสุ วรรณภูมิ

04.40 น.

ถึง สนามบินสุ วรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ



ติดต่ อสอบถามรายละเอียดวันเดินทางได้ ที่
คุณ ยิหวา 081 - 5771759

