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“แคชเมียร์” สัมผัสกับดินแดนสวรรค์บนพื้นพิภพ มงกุฎเพชรแห่งอินเดียท่ีสวย

ท่ีสุดในโลก เปรียบประดุจสวรรค์บนโลกมนุษย์ “แคชเมียร์ ”อยู่กลางอ้อมกอด

ของเทือกเขาหิมาลัย สัมผัสกับทุ่งราบผืนใหญ่ในอ้อมกอดหิมาลัย ชมความงาม

ของ  กุลมาร์ค  &โซนามาร์ค เทือกเขาหิมะรายรอบ  นั่ง เรือซิคาร่าล่อง

ทะเลสาบ  ท่ีสวยใสดุจกระจกสะท้อนความงามของท้องฟ้ากลางเทือกเขา

หิมาลัย  

 

 

กาํหนดเดินทาง: วนัที่ 2-8/10-16 / 13-19 /14-20  เมษายน 2561 

รายการท่องเที่ยว 

วนัแรก (1) กรุงเทพฯ – เดลลี (ประเทศอินเดีย) - - D 

06.00 น.  คณะพรอ้มกนัท่ีสนามบินสุวรรณภมิู  ชั้น 4 ประตทูางเขา้ที่ 9-10 แถว W  สายการบินแอร ์อินเดีย (AI) โดยเจา้หน้าท่ี

บริษทัฯ  คอยตอ้นรบัและอาํนวยความสะดวกใหก้บัทุกท่าน  

กระเป๋าเล็กถือติดตวัข้ึนเครื่องบิน 

 กรุณางดนําของมีคม ทุกชนิด เช่น มีดพบั กรรไกรตดัเล็บทุกขนาด  ตะไบเล็บ เป็นตน้ กรุณาใส่ในกระเป๋าเดินทางใบ

ใหญ่หา้มนําติดตวัขึ้ นเคร่ืองบิน 

 วตัถุท่ีเป็นลกัษณะของเหลว อาทิ ครีม โลชัน่ น้ําหอม ยาสีฟัน เจล สเปรย ์และเหลา้เป็นตน้ จะถูกทาํการตรวจอยา่ง

ละเอียดอีกครั้ง โดยจะอนุญาตใหไ้ม่เกิน 10 ช้ิน ในบรรจุภณัฑล์ะไม่เกิน 100 ml.  

08.55 น.  เหิรฟ้า สู่เมืองเดลลี (New Delhi) ประเทศอินเดีย (India) โดยโดยสายการบินแอร ์อินเดีย เที่ยวบินท่ี AI 333 

       (ใชเ้วลาในการเดินทางประมาณ 4 ชัว่โมง)   (บริการอาหารกลางวนับนเครื่อง) 

 เวลาที่อินเดียชา้กว่าประเทศไทย 1.30 ชัว่โมง 

12.00 น. ถึงทา่อากาศยานนานาชาติอินทิราคานธีร ์เมืองเดลลี(New Delhi) ตามเวลาทอ้งถ่ิน ผ่านพิธีการตรวจคนเขา้เมืองและตรวจ

รบัสมัภาระเรียบรอ้ยแลว้  

เท่ียง  บริการอาหารกลางวนั  ณ ภตัตาคาร 

14.00 น.   จากนั้นนาํทา่นเดินทางไปชม อชัดมั  

(Swaminrayan Akshrdham)  สรวงสรรคบ์นดิน  

ณ สถานท่ีแห่งน้ีเป็นตวัอยา่งของวฒันธรรม

อินเดียกว่า 10,000 ปี  และ ยงัเป็นเสมือนเป็น

หวัใจสาํคญัของงานสถาปัตยกรรมอินเดียโบราณ

อยา่งแทจ้ริง ท่ีแสดงถึงวฒันธรรมความรุ่งเรือง

ดา้นศิลปะ ตลอดจนแสดงถึงจิตวิญญาณของอินเดีย และยงัเป็นสญัลกัษณข์องความสุข ความเจริญ และการปรองดองของ

มนุษยชาติ เป็นวดัท่ีสรา้งขึ้ นใหม่ของศาสนาฮินด ูสรา้งดว้ยหินอ่อนสีขาวและสีชมพดูสูวยงามากๆ วดัอคัชารด์าม สรา้งขึ้ นโดย



 

 

องคก์ร BAPS ในเดลี ซ่ึงผสมผสานลกัษณะทางสถาปัตยกรรมอนัหลากหลายของอินเดียเขา้ดว้ยกนัใชเ้วลาก่อสรา้งทั้งหมด 5 ปี 

ใชช่้างศิลปะและสถาปนิกจาํนวน 7,000 คน วดัอคัชารด์าม ไดเ้ร่ิมก่อสรา้งเมื่อ ปี 1968 แต่ก็ยงัก่อสรา้งไดไ้ม่มากนัก 

จนกระทัง่ 18 ปีใหห้ลงั จึงไดม้ีการก่อสรา้งอยา่งจริงจงัเมื่อปี 2000 และสรา้งจนเสร็จสิ้ นในปี 2005   

คํา่..       บริการอาหารเยน็ ณ ภตัตาคาร  

ที่พกั ณ  HOTEL RADISSON BLU หรือเทียบเทา่ อิสระพกัผ่อนตามอธัยาศยั 

 

วนัท่ีสอง (2) เดลลี – (แคชเมียร)์ ศรีนาคา  B L D 

เชา้  บริการอาหารเชา้ ณ โรงแรม  

08.00 น.  นําท่านเดินทางไปสนามบินภายในประเทศ เพื่อเดินทางสู่ แคชเมียร ์ 

10.15 น.   เหิรฟ้าสู่ เมืองศรีนาคา (Srinagar) เมืองหลวงของแควน้จามมู (Jammu) และ แคชเมียร ์(Kashmir) โดยสายการบิน แอร ์

อินเดีย  เที่ยวบินท่ี AI 825  (ใชเ้วลาบินประมาณ 1 ชัว่โมง) (มีบริการอาหารกลางวนับนเครื่อง) 

11.45 น.  เดินทางถึงสนามบินศรีนาคา (Srinagar) ผ่านพิธีการตรวจคนเขา้เมืองและพรอ้มรบัสมัภาระแลว้นําท่านเดินทางสูศ่รีนาคา  

จากน้ัน  ขบวนรถโตโยตา้ อีโนว่า (4-5 ทา่น/คนั) ออกเดินทางสูเ่มืองศรีนาคาเมืองศรีนาคา  ซ่ึงเป็นเมืองหลวงของแคชเมียร ์

ประกอบดว้ยทะเลสาบขนาดใหญ่ คือ ทะเลสาบดาล และ ทะเลสาบนากิ้ น ดา้นหลงัมีเทือกเขาโอบลอ้มโดยรอบ ในสมยัท่ี

ถูกปกครองโดยราชวงศโ์มกุล มีการจดัทาํผงัเมืองขึ้ นมาใหม่ จึงทาํใหแ้คชเมียรเ์ป็นเมืองท่ีสวยงาม ปัจจุบนัชาว ศรีนาคา

เกือบรอ้ยละ 98 % นับถือศาสนาอิสลาม  

เท่ียง  บริการอาหารกลางวนั  ณ ภตัตาคาร 

 นาํทา่น ชม สวนโมกุล  

(Mughal Gardens) สวน

สวรรคแ์ห่งดอกไม ้ช่วง

เดือนมีนาคมถึงเมษายน 

ดอกไมเ้มืองหนาวออก

ดอกชูช่ออยา่งสวยงาม 

สวนโมกุล ไดแ้บ่ง

ออกเป็นส่วนๆ 3 ส่วน ซ่ึงภายในสวนมีการประดบัตกแต่งในแบบสไตลส์วนเปอรเ์ซีย ซ่ึงประกอบไปดว้ย สระน้ํา ลาํธารและ

แปลงไมด้อก 

  ชม สวนชาลิมาร์  (Shalimar Garden) เป็นสวนดอกไมท่ี้สรา้งขึ้ นสมยัราชวงศโ์มกุล ก่อสรา้งโดยจกัรพรรดิ JEHANGIR เพื่อ

ภรรยา Nur Jehan และเมืองศรีนาคา แคชเมียร ์เป็นท่ีมี

ช่ือเสียงในการจดัสวนตามแบบสมยัของราชวงศโ์มกุล 

เน่ืองจากภมูิอากาศเย็นเหมาะสมในการเจริญเติบโตของ

ตน้ไม ้ดอกไมเ้มืองหนาว จึงกลายเป็นท่ีประทบัพกัผ่อนของ

กษัตริยร์าชวงศโ์มกุลในอดีต ชมตน้เมเปิลอายุกว่า 400 ปี 

ตน้ปอปลาร ์ดอกทิวลิป และดอกไมน้านาชนิดตามฤดกูาล 

ชมสวนนิชาท (Nishat ) เป็นสวนท่ีใหญ่ท่ีสุด มีตน้เมเปิล

อายุกว่า 400 ปี ตน้ปอปลาร ์ตน้ทิวลิป และดอกไมน้านา

ชนิดตามฤดกูาล ตั้งอยูริ่มทะเลสาบดาล มีภเูขา Zabarwan 

ซ่ึงตั้งเป็นฉากหลงั 



 

 

ทุง่ทิวลิป นาํทา่นชมสวนทิวลิป ( Tulip Garden) ทุง่ทิวลิปแห่งแคชเมียร ์ณ เดือนเมษายน เดือนท่ียงัมีหิมะปกคลุมอยูใ่นหลายพื้ นท่ี 

และมีดอกทิวลิปสารพดัสีสารพดัพนัธุบ์านชูช่อรอใหนั้กท่องเท่ียวเขา้มาชม ดอกทิวลิปจะเริ่มบานตั้งแตป่ลายเดือนมีนาคม

และบานจนถึงประมาณกลางเดือนเมษายน ของทุกๆปี  เป็นผลงานช้ินยอดของเมืองศรีนาคาท่ีรงัสรรค์ …ไดเ้วลาสมควร

เดินทางกลบัท่ีพกั ระหว่างทางกลบันําท่านชม โรงงานทาํพรมเปอรเ์ซีย จากน้ันนําท่านเขา้สู่ท่ีพกั  ณ โรงแรมลอยน้ําช่ืนชม

ทศันียภาพของเทือกเขาท่ีลอ้มรอบทะเลสาบ เมืองศรีนาคา  

คํา่      บริการอาหารเยน็ ณ โรงแรมบา้นเรือ...บา้นเรือในทะเลสาบ ในเมืองศรีนาคา บา้นเรือน้ีถือกาํเนิดจากสมยัท่ีเจา้ผูค้รอง

แควน้แคชเมียรย์งัครองอาํนาจกบั องักฤษท่ีเขา้มาปกครองอินเดีย และไม่อนุญาตใหอ้งักฤษมีกรรมสิทธ์ิในท่ีดิน คนองักฤษจึง

หาทางออกดว้ยการสรา้งบา้นเรือลอยลาํอยูใ่นทะเลสาบแทน 

ที่พกัโรงแรมเรือ DELUXE HOUSE BOAT อิสระพกัผ่อนตามอธัยาศยั 

 

 

 

 

 

 

วนัท่ีสาม (3) (แคชเมียร)์ศรีนาคา - พาฮาลแกม – ศรีนาคา B L D 

06.00 น. บริการอาหารเชา้ ณ บา้นเรือ 

จากนั้น  ขบวนรถโตโยตา้อีโนว่า (4-5 ทา่น/คนั)  ออกเดินทาง จาก

ศรีนาคา  สู่หมู่บา้นพาฮาแกม หรือ หมู่บา้นหุบเขาแกะ หมู่บา้น

ท่ีอยูบ่นท่ีมีความสงู 2,130 เมตร เหนือระดบัน้ําทะเล  (ใชเ้วลา

เดินทางประมาณ 3 ชัว่โมง)  เป็นสถานท่ีมีช่ือเสียงท่ีสุดของ

อุตสาหกรรมภาพยนตรข์องอินเดีย… ระหว่างทางชมแวะถา่ยรูป

กบัทุง่มสัตารด์  Mustard ทุ่งดอกไมสี้เหลืองอร่าม   ดอกมสัตารด์ มีหลกัฐานพบว่า ถูกใชเ้ป็นเคร่ืองปรุงแต่งรสอาหารมานาน

หลายพนัปีแลว้ มีถ่ินกาํเนิดอยูท่ี่แถบยเูรเซีย และเมดิเตอรเ์รเนียน 

เพราะมสัตารด์เป็นพืชเมืองหนาว ดงัน้ัน จึงเติบโตไดดี้ในโซนยุโรป

และในเอเชีย …ระหว่างทางสองขา้งทางท่านจะผ่านพบวิถีชีวิตของ

ชาวแคชเมียรท่ี์หลากหลาย เช่นหมู่บา้นท่ีทาํ ครกหิน หมู่บา้นท่ีทาํ

ไมแ้บดสาํหรบักีฬาคลิกเก็ต ท่ีเราจะพบเห็นชาวแคชเมียรเ์ล่นกีฬา

ประเภทน้ีไดต้ามสนามทัว่ไป  ไมแ้บดน้ีทาํมาจากตน้หลิว  (Willow 

Tree) ซ่ึงพบเห็นไดท้ัว่ไปทั้งในและนอกเมือง แต่จะพบเห็นไดม้าก  

นอกจากน้ี จะไดเ้ห็นทุ่งโล่งๆ  ซ่ึงในฤดใูบไมร่้วงประมาณเดือน

ตุลาคม ทอ้งทุ่งแห่งน้ีเป็นแหล่งปลกูหญา้ฝรั้น หรือ Saffron ท่ีใหญ่

ท่ีสุด ลกัษณะดอกจะเป็นสีม่วง  ว่ากนัว่าเกสรของหญา้ ฟรั้นมี

สรรพคุณในการช่วยลดคลอเรสเตอรอลไดดี้ 

เท่ียง  บริการอาหารกลางวนั  ณ โรงแรม 

บ่าย    นาํทา่นอิสระ ชม เมืองพาฮาลแกม ( Pahalgam) ท่ีน่ี คือ 

ดินแดนสรวงสวรรคข์องแคชเมียร์ นักท่องเท่ียวจากทัว่สารทิศต่าง



 

 

ยกยอ่งให้ ดินแดนแห่งน้ีเป็นสถานท่ีท่ีสวยท่ีสุดในโลก  ซ่ึงหากคุณยงัไม่เช่ือก็ตอ้งมาพิสจูน์ดว้ยตวัเองเท่าน้ัน …… .คาํว่า พาฮาล

แกม หมายถึง หมู่บา้นของคนเล้ียงแกะ ( Village of Shepherds) หรือ หุบเขาแกะ และดว้ยทศันียภาพอนังดงามจนน่าท่ึง

ของพาฮาลแกม....ดินแดนแห่งน้ีไดร้บัความสนใจจากนักสรา้งภาพยนตร์  จนกลายเป็นสถานท่ีมีช่ือเสียง ท่ีสุดของอุตสาหกรรม

ภาพยนตรข์องอินเดีย….ปัจจบุนัพาฮาลแกมไดร้บัสมญานามว่าเป็น "สวิสเซอรแ์ลนดแ์ห่งอินเดีย"  ไปแลว้ พาฮาลแกม ไม่

เพียงแต่เป็นสถานท่ีพกัผ่อนปิกนิก ตกปลาเทราต ์และขีม่า้ชมวิวเท่าน้ัน ช่วงเดือนกรกฎาคมและสิงหาคมของทุกปี ผูแ้สวงบุญ

ชาวฮินดจูาํนวนมากจะมาประกอบพิธีกรรมยาตราเพื่อไปสกัการะถํ้าอมัรนาถอนัศกัด์ิสิทธ์ิซ่ึงถือเป็นท่ีประทบัของพระศิวะ 

เทศกาลน้ีเป็นท่ีรูจ้กักนัในนาม Amarnath Yatra....การท่องเท่ียวในพาฮาลแกมน้ัน  คือ การช่ืนชมในความงดงามของธรรมชาติ  

ป่าสนขนาดใหญ่และหมู่บา้นท่ีมีวิถีชีวิตแบบพื้ นบา้นของชาวแคชเมียร์  

กิจกรรมเดน่พิเศษแนะนาํ  สุนกสนามกบัการข่ีมา้ชมหุบเขา

พาฮาลแกม ( Pahalgam) (ไม่รวมใน  รายการทวัร ์ค่าข่ีมา้ 

600 รูปี ไม่รวมทิป) การขีม่า้จะใชเ้วลาไป-กลบัประมาณ 1-

2 ชัว่โมง  ท่ีน่ี คือ ดินแดนสรวงสวรรคข์องแคชเมียร์  

นักท่องเท่ียวจากทัว่สารทิศต่างยกยอ่งให้  ดินแดนแห่งน้ีเป็น

สถานท่ีท่ีสวยท่ีสุดในโลก  ซ่ึงหากคุณยงัไม่เช่ือก็ตอ้งมาพิสจูน์

ดว้ยตวัเองเท่าน้ัน.... 

จนถึงเวลานัดหมายเดินทางกลบัศรีนาคา 

คํา่   บริการอาหารเยน็ ณ โรงแรมบา้นเรือ 

ที่พกัโรงแรมเรือ DELUXE HOUSE BOAT อิสระพกัผ่อนตามอธัยาศยั 

วนัท่ีสี่ (4)  (แคชเมียร)์ ศรีนาคา–หุบกุลมารค์-ศรีนาคา B L D 

07.00 น.  บริการอาหารเชา้ ณ โรงแรมเรือ  

08.00 น. ออกเดินทางโดยรถโตโยตา้อีโนวาสู ่กุลมารค์ (Gulmarg) (คนัละ 

4-5 ทา่น) ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 2.30 -3 ชัว่โมง  กุล

มารค์  เป็นภเูขาท่ีสวยงามท่ีสุดแห่งหน่ึงใน  แคชเมียร์ (Kashmir) 

เดิมเรียกเการิมารค์ ตั้งโดยสุลต่าน ยซุูปชาร ์ในศตวรรษท่ี 16  

เน่ืองจากท่ีน่ีเป็นทุ่งหญา้ท่ีเต็มไปดว้ยดอกไมป่้าตามฤดกูาล และใน

ปัจจุบนัยงัเป็นสถานท่ีตั้งของสนามกอลฟ์ 18  หลุมท่ีสงูท่ีสุดในโลก 

(3,000 เมตรจากระดบัน้ําทะเล) และมีสถานท่ีเล่นสกีในฤดหูนาว

ดว้ย ตลอดเสน้ทางสู่กุลมารค์จะผ่านทุ่งนาขา้ว หมู่บา้นชาวพื้ นเมือง 

ฝงูแกะตามภเูขา และเทือกเขาหิมะสลบัซบัซอ้นสวยงาม ชาวแคชเมียรก์ล่าวขานว่าทุ่งหญา้แห่งดอกไม ้เป็นเสน้ทางท่ีมุ่งสู่

ชายแดนปากีสถาน กุลมารค์เป็นแหล่งท่องเท่ียวในฤดหูนาว มีระดบัความสงู 2,730 เมตร จากระดบัน้ําทะเล   ในช่วงฤดู

รอ้นท่ีน่ีจะเป็นท่ีตั้งของสนามกอลฟ์ท่ีสงูท่ีสุดในโลก โดยรอบท่านจะไดพ้บเห็นกระท่อมรปูทรงแบบในเทพนิยาย และมีป่า

สนเป็นฉากหลงั  ท่ีน่ียงัสถานเป็นท่ีถ่ายทาํภาพยนตรอ์ีกดว้ย …… 

เท่ียง  บริการอาหารกลางวนั  ณ โรงแรม 



 

 

13.00 น  นาํทา่นข้ึนเคเบิลคารเ์ฟส 1  (กระเชา้ลอยฟ้าหรือกอนโดลา)  ไปจนถึง ยอดเขากุลมารค์ “Gulmarg Hill”  ระหว่างทางขึ้ น

สู่ยอดเขากุลมารค์ ท่านจะพบเห็นหมู่บา้นยปิซี ซ่ึงจะอพยพไปอยูท่ี่เมืองจมัมใูนช่วงฤดหูนาว และจะกลบัมาอยูอ่าศยัในช่วง

ฤดรูอ้น เมื่อถึงบนยอดเขากุลมารค์ ใหท่้านถ่ายรปูกบัทิวทศัน์ภเูขาซ่ึงเป็นส่วนหน่ึงของเทือกเขาหิมาลยัท่ีปกคลุมดว้ยหิมะ

สวยงามในทุกทิศทาง 

ถา้หากฟ้าเป็นใจไม่มี

หมอกจดัท่านได้

ถ่ายรปูกบัทิวทศัน์

ภเูขา รวมถึงยอดเขา 

K2 ท่ีสงูเป็นอนัดบั

สองรองจากยอดเขา

เอเวอรเ์รส  จากน้ัน

อิสระใหท่้านถ่ายรปูทิวทศัน์ของภเูขาซ่ึงเป็นส่วนหน่ึงของเทือกเขาหิมาลยั และ กุลมารค์มีช่ีอเสียงในฐานเป็นสถานท่ีท่ีเล่น

สกีซ่ึงมีเพียงไม่ก่ีแห่งในอินเดีย นักท่องเท่ียวจึงนิยมมาเท่ียวกนัในช่วงฤดหูนาว …สนุกสนานกบักิจกรรมนัง่เล่ือนหิมะหรือสกี

ไดร้ะหว่างฤดใูบไมผ้ลิ มี.ค.-เม.ย. (ค่าเล่ีอน,ค่าสก,ีค่าขีม่า้,ไม่รวมในราคาทวัรค์่ะ) 

โปรแกรมแนะน า  กิจกรรมนัง่สเลส (มีคนลาก) (ประมาณ500-800 รปีู  /ตอ่ทา่น นัง่ประมาณ 1 ชม.หรือ สโนวโ์มบิล (มีคนขบั) 

ประมาณ 20 นาที 1,500 รปีู/ต่อคนั สู่เนินเขา ณ ลานกุลมารค์ ไม่รวมในรายการทวัร ์ กรุณาสอบถามรายละเอียดและ

ราคาจากหวัหนา้ทวัรห์รือไกดท์อ้งถ่ินของทา่นนะค่ะ )  ตามอธัยาศยั  

จนถึงเวลานัดหมายนําท่านเดินทางกลบัสู่เมืองศรีนาคาตามเสน้ทางเดิม  

ระหว่างทาง นาํทา่นชมจามามสัยดิ Jama Masjid ซ่ึงสรา้งเป็นครั้งแรกสมยัสุลต่านสิคาน

เดอร ์และบรูณะต่อมาอีกหลายสมยั เป็นมสัยดิท่ีสรา้งดว้ยรปูแบบของ

สถาปัตยกรรมแบบจีนและเนปาล ดว้ยหลงัคาทรงส่ีเหล่ียม ภายในมีเสาท่ีตดั

จากตน้ซีดาลทั้งตน้กว่า 300 ตน้ ไดเ้วลาสมควรก่อนกลบัท่ีพกั  

เย็น บริการอาหารเยน็ ณ โรงแรมบา้นเรือ  

อิสระหลงัอาหาร สนุกสนานกบัการชอ้ปป้ิงส้ินคา้เพื้ อนเมือง ท่ีจะมีพ่อคา้ชาวแคชเมียรพ์ายเรือมาขายใหถึ้งท่ีเลย อาทิ ผา้พาศมิน่า ,เปเปอรม์าเช่ ,

สรอ้ยคอ,กาํไร,และเคร่ืองเงินต่างๆ มากมาย...ใหทุ้กท่านใชค้วามสามารถพิเศษใหเ้ต็มท่ีกนัเลยค่ะ 

ที่พกัโรงแรมเรือ DELUXE HOUSE BOAT อิสระพกัผ่อนตามอธัยาศยั 

วนัท่ีหา้ (5)  (แคชเมียร)์ ศรีนาคา-โซนามารค์-ศรีนาคา B L D 

07.00 น. บริการอาหารเชา้ ณ โรงแรมบา้นเรือ 

08.00 น.   นาํทา่นเดินทางสู ่โซนามารค์ ( Sonamarg) (ประมาณ 3 ชัว่โมง) เป็นแหล่งท่องเท่ียวอนัมีวิวทิวทศัน์อนัสวยงาม อยูบ่น

เสน้ทางระหว่างเมืองศรีนาคากบัเมืองเลห ์ใน

บริเวณหุบเขาโซนามารก์น้ีมีธารน้ําแข็งสีขาว

บริสุทธ์ิท่ีปกคลุมอยูต่ามลาดไหล่เขา อีกทั้ง

เทือกเขาหิมะท่ีสะทอ้นแสงแดดเป็นประกายสี

ทอง จึงเป็นท่ีมาของช่ือ โซนามารค์ และยงัมี

เทือกเขาหิมาลยัเป็นฉากหลงั ท่ีเรียกขานตาม

ทอ้งถ่ินว่า ทาจิวาส ภเูขาซ่ึงปกคลุมไปดว้ย

หิมะตลอดปี มีแม่น้ําสินธุ ลดเล้ียวผ่านหุบเขา

ในอีกฟากของถนน “โซนามารค์” เป็นสถานี

เร่ิมตน้ท่ีจะมุ่งหน้าไปยงัลาดคัห ์หรือเป็นรูจ้กั



 

 

กนัดีในช่ือว่า “ประตสูู่ลาดคัห”์ เสน้ทางน้ีจะเป็นเสน้ทางท่ีมีทิวทศัน์สวยงาม ตลอดเสน้ทางจึงเป็นเสน้ทางท่ีใหข้บัรถไปถ่ายรปู

ไป...เลยทีเดียว 

เท่ียง บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร กลางภเูขาหิมะ ชมวิวท่ีกวา้งไกลชนิดกลอ้งเก็บไม่หมด 

บ่าย นาํทา่นเที่ยว ชม ชุดชมวิวโซนามารค์ อิสระเดินชมธรรมชาติสมัผสัอากาศสบายๆ ชมวิวภเูขาท่ีปกคลุมดว้ยหิมะและสองฟาก

ฝัง่ถนนท่ีเต็มไปดว้ยธารน้ําแข็ง ถนนบางช่วงตอ้งตดัผ่านช่องน้ําแข็งขนาดใหญ่ ท่ีน่ีจะมีกิจกรรมแบบแคชเมียรใ์หท่้านไดล้องหา

ประสบการณ ์(ในช่วงฤดหูนาว ธ.ค. – เม.ย.)   (ค่าเล่ีอน,ค่าสกี,ค่าขีม่า้,ไม่รวมในราคาทวัรค์่ะ)  

โปรแกรมแนะนาํ ...ทา่นท่ีหลงใหลในธรรมชาติ สามารถข่ีมา้ชมความงามของกลาเซียรอ์ยา่งไกลชิ้ดมากข้ึน หรือ สนุกการนัง่เล่ือน (มีคน

ลาก) สูเ่นินหิมะดา้นบนจากนั้นปล่อยใหล่ื้นไหลลงมา (ค่านัง่เล่ือน 350-400 รูปี และค่าข่ีมา้ 500-600 รูปี ไม่รวมทิป

และไม่รวมในค่าทวัร ์โปรดสอบถามรายละเอียดจากหวัหนา้ทวัร)์ ไดเ้วลาพอสมควร เดินทางกลบัสู่ศรีนาคา 

 

นาํทา่นล่องเรือสิคารา(เรือพายแบบแคชเมียร)์  

ชมความงดงามทะเลสาบ ให้

ท่านไดช่ื้นชมทศันียภาพของ

เทือกเขาหิมะท่ีลอ้มรอบ ชมวิถี

ชีวิตชาวบา้นริมน้ํา (ใชเ้วลาใน

การล่องเรือประมาณ 1 ชม.) 

รอบทะเลสาบ นกนานาชนิด พืชดอกไมน้ํ้า ทะเลสาบใสสวยงาม สนุกสนานกลางทะเลสาบเลือกซ้ือสินคา้พื้ นเมืองของชาวแคช

เมียรท่ี์นําของมาขายใหท่้านไดเ้ลือกซ้ือในราคาตามความสามารถไดเ้วลาสมควรพายเรือกลบัท่ีพกั ..... 

เย็น  บริการอาหารเยน็ ณ โรงแรมบา้นเรือ  

  ที่พกัโรงแรมเรือ DELUXE HOUSE BOAT อิสระพกัผ่อนตามอธัยาศยั 

วนัท่ีหก (6)  (แคชเมียร)์ ศรีนาคา- เดลลี  B L D 

06.00 น.   บริการอาหารเชา้ ณ โรงแรมบา้นเรือ 

07.00 น. น าท่านชมจามามสัยิด “Jama Masjid” ซึง่สรา้งเป็นครัง้แรกสมยัสุลต่านสิคานเดอร ์ และบูรณะต่อมาอีกหลายสมยั 

เป็นมสัยิดท่ีสรา้งดว้ยรปูแบบของสถาปัตยกรรมแบบจีนและเนปาล ดว้ยหลงัคาทรงสี่เหลี่ยม ภายในมีเสาท่ีตดัจากตน้ซดีาล
ทัง้ตน้กว่า 300 ตน้ ไดเ้วลาสมควรก่อนกลบัท่ีพกั 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

10.00 น. บริการอาหารกลางวนั Box set เพื่อความสะดวกในการเช็คอินท่ีสนามบิน   

จากน้ัน นําท่านเดินทางสู่สนามบินภายในประเทศเพื่อเดินทางกลบัสู่เมืองเดลลี( New Delhi)  

12.25 น. เหิรฟ้าสู่เมืองเดลลี (New Delhi) โดยสายการบินแอร ์อินเดีย เท่ียวบินท่ี AI826    



 

 

14.05 น. ถึง เมืองเดลลี ( New Delhi) ผ่านพิธีการตรวจคนเขา้เมือง และ

พรอ้มรบัสมัภาระ  

 จากนั้น ชมเมืองหลวงเดลลี  ซ่ึงเป็นเมืองเดิมตั้งแต่โบราณ เป็นนคร 

หลวงของวีระบุรุษสงครามภารตะ และ กลายเป็นนิวเดลลี นคร

หลวงใหม่ท่ีสวยงามในปัจจุบนัเมืองเดลลีใหม่  มีความใหม่ตาม

วฒันธรรมองักฤษ  เมืองหลวงของประเทศอินเดีย ชมศิลปะการ

ก่อสรา้งเมืองท่ีองักฤษ ไดส้รา้งและมีการวาง ผงัเมืองท่ีทนัสมยั 

และสวยงามตามวฒันธรรมขององักฤษและติดอบัดบัหน่ึงในโลก... ผ่านชมที่ทาํการของคณะรฐัมนตรี , ทาํเนียบ

ประธานาธิบดี ,ชมประตเูมืองอินเดีย “Indian Gate”   ใชเ้ป็นอนุสาวรียข์องทหารท่ีเสียชีวิตในสงครามโลกครั้งท่ีหน่ึง จุดไฟ

อมรชีวินบชูาวิญญาณนักรบไม่เคยดบั โดยมีไฟจุดเป็นการไวอ้าลยัตลอด 24 ชัว่โมง ตั้งแต่ พ.ศ.2474 (ค.ศ. 1931) จวบจน

ปัจจุบนั มีช่ือจารึกไวท่ี้แผ่นหิน 85,500 ช่ือ มีป้ายบอกว่า อมรชีวนั หมายถึงชีวิตท่ีไม่ตาย…. 

จากนั้น นาํทา่นชอ้ปป้ิงของท่ีระลึกท่ีตลาดจนัปาท   อนัมีช่ือเสียงอาทิพื้ นปนูโต๊ะสไตลอ์ินเดีย กาํไลขอ้มือและขอ้เทา้ และอื่นๆอีก

มากมายอิสระต่อรองส้ินคา้ตามความสามารถเฉพาะตวันะค่ะ 

 

 

 

 

 

 

 

 

เย็น  บริการอาหารเยน็ ณ ภตัาคาร 

19.00 น.  นําท่านเดินทางสู่ ทา่อากาศยานนานาชาติอินทิรา คานธี    

23.00 น.  ออกเดินทางสู่กรุงเทพ ฯ โดยสายการบินแอร ์อินเดีย  เที่ยวบินท่ี AI 332 (บริการอาหารกลางวนับนเครื่อง) 

วนัท่ีเจด็ (7) เดลลี – (สุวรรณภมิู) กรุงเทพฯ B - - 

  

04.40น.        ถึง... ทา่อากาศสุวรรณภมิูโดยสวสัดิภาพ…….. 

 
หมายเหต ุ:  

1. เวลาท่ีปรากฏในโปรแกรมกบัการปฏบิติัจริงอาจแตกต่างกนัเล็กน้อย ขอใหท่้านรบัทราบคาํแนะนําการเปล่ียนแปลงการนัด หมายเวลาในการ

ทาํกิจกรรมอีกครั้งจากหวัหน้าทวัร ์ 

2. บริษัทอาจทาํการเปล่ียนแปลงรายการ ไดต้ามความจาํเป็นและเหมาะสม แต่จะยดึผลประโยชน์ของลกูคา้เป็นสาํคญั ทั้งน้ี ขึ้ นอยูก่บัสภาวะของ

สายการบิน โรงแรมท่ีพกั ภมูิอากาศ ภยัธรรมชาติ การนัดหยุดงานฯลฯ ตลอดจนสภาวะทาง เศรษฐกิจและสถานการณท์างการเมืองภายใน 

อนัเป็นสาเหตุใหต้อ้งเล่ือนการเดินทางหรือไม่สามารถจดัพาคณะท่องเท่ียว ไดต้ามรายการ  

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

อตัราค่าบรกิาร  (โปรแกรม Beautiful แคชเมียร ์7 วนั 5 คืน) 

เน่ืองจากเป็นตัว๋ราคาพิเศษจงึไม่สามารถ REFUND ได ้

 

กาํหนดวนัเดินทาง 

อตัราค่าบริการหมายเหต:ุ  ผูใ้หญ่ (12 ปี ข้ึนไป) 

เดินทางตั้งแต ่20 ทา่นข้ึนไป 

ผูใ้หญ่พกั 2 ทา่น  

(พกัหอ้งละ 2-3 ทา่น) 

พกัเดี่ยวเพิ่ม 

2-8 เมษายน 2560 

สงกรานต ์10-16เมษายน 2560 

สงกรานต ์13-19 เมษายน 2560 

สงกรานต ์14-20 เมษายน 2560 

39,900.- 5,500.- 

 

การสาํรองท่ี   

*กรุณา ชาํระเงินมดัจาํ ทา่นละ 10,000 บาท พรอ้มแจง้ช่ือเป็นภาษาองักฤษตามหนังสือเดินทาง หรือ Fax Copy Passport มาท่ีบริษัทฯ ภายใน 

3 วนัหลงัการจอง....ส่วนท่ีเหลือชาํระทั้งหมดก่อนเดินทาง 20 วนั 

*** ในกรณีที่ทา่นโอนเงินจากตา่งจงัหวดั  อตัราดงักล่าวเป็นอตัราสุทธิ ไม่รวมค่าธรรมเนียมและค่าบริการของธนาคาร ค่ะ*** 

หมายเหตุ  :  อน่ึงกรุณาแฟกซห์ลกัฐานการโอนเงินมาท่ีเบอร ์02-235-7573 หรือแจง้ใหเ้จา้หน้าท่ีของบริษัทฯ ทราบถึงการโอนเงินของท่าน

ทางโทรศพัทห์ากท่านไม่สามารถแฟกซไ์ดจ้กัเป็นพระคุณยิง่ 

 

อตัราค่าบริการรวม : 

 ตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบักรุงเทพฯ-เดลี-ศรีนาคา-เดลี-กรุงเทพฯชั้นประหยดัโดยสายการบินแอร ์อินเดีย และภายในประเทศท่ีระบุ  

 ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งและค่าประกนัภยัสายการบิน  

 ค่าท่ีพกับนเรือ (Houseboat) ท่ีศรีนาคาระดบัดีลกัซ ์(พกัหอ้งละ 2 ท่าน)ตามระบุในรายการ 

 ค่าท่ีพกัโรงแรมระดบั4  ดาวท่ีเดลลี    (พกัหอ้งละ 2 ท่าน)ตามระบุในรายการ 



 

 

 รถโคช้ปรบัอากาศในเดลี,  //รถโตโยตา้อีโนวา ไม่ปรบัอากาศในแคชเมียร ์

 ค่าอาหารทุกม้ือตามระบุ/ค่าธรรมเนียมเขา้ชมสถานท่ีต่างๆ/เคเบ้ิลคารเ์ฟส 1  

 ค่าประกนัภยัการเดินทาง วงเงิน 1,000,000บาทต่อท่าน (วงรกัษาพยาบาลเงินไม่เกิน 5000,000 บาท)แต่ทั้งน้ียอ่มอยูใ่นขอ้จาํกดัท่ี

มีการตกลงไวก้บับริษัทประกนัชีวิต 

 ค่าธรรมเนียมวีซ่าสาํหรบัหนังสือเดินทางไทย  

อตัราค่าบริการไม่รวม : 

 ค่าจดัทาํหนังสือเดินทาง ( PASSPORT) และค่าทาํใบอนุญาตท่ีกลบัเขา้ประเทศของชาวต่างชาติ หรือ คนต่างดา้ว 

 ค่าใชจ้่ายอื่นๆ นอกเหนือจากท่ีระบุไวใ้นรายการและค่าใชจ้่ายส่วนตวัต่างๆ เช่น ค่าโทรศพัท ์ค่าซกัรีด ฯลฯ  

 ค่าธรรมเนียมน้ํามนัของสายการบิน (ถา้มี) 

 ค่าทาํเอกสารผูถื้อต่างดา้ว /ค่าวีซ่าท่ีมีค่าธรรมเนียมแพงกว่าหนังสือเดินทางไทย 

 ค่าภาษีหกั ณ  ท่ีจ่าย 3% ภาษีมลูค่าเพิ่ม 7% (กรณีออกใบกาํกบัภาษี)  

 ค่าน้ําหนักเกินพิกดัตามสายการบินกาํหนด 2 5 กิโลกรมั /ค่ากิจกรรมพิเศษ ขีม่า้ท่ีพาฮาแกม/ลากเล่ือนท่ีกุลมารค์  

 ค่าทิปไกดท์อ้งถ่ินพนกังานขบัรถ 5 USD /คน/วนั รวม 30 USD ตอ่ลกูคา้ 1 ทา่น ตลอดการเดินทาง ,ค่าทิปบริกรยกกระเป๋า    

ไม่รวมทิปหวัหนา้ทวัรไ์ทยแลว้แตค่วามพึงพอใจในบริการของท่าน   

 

การใหทิ้ปตามธรรมเนียม ทางบริษทัฯมิไดมี้ผลประโยชนใ์ดๆทั้งส้ิน ข้ึนอยูก่บัการพิจารณาของทา่น เพ่ือเป็นกาํลงัใจใหก้บัไกด ์และ

คนขบัรถ  

เง่ือนไขการใหบ้ริการ 

* กรณียกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วนัข้ึนไป **ช่วงที่ไม่ใช่เทศกาลหรือวนัหยดุยาว** คืนเงินทั้งหมดมิฉะน้ันทางบริษัทฯ จะขอสงวนสิทธ์ิใน

การคืนค่ามดัจาํทั้งหมด**(ยกเวน้ กรุป๊ที่มีการการนัตีค่ามดัจาํกบัสายการบินหรือกรุป๊ที่มีการการนัตีค่ามดัจาํที่พกั โดยตรงหรือโดยการผ่าน

ตวัแทนในประเทศหรือตา่งประเทศและไม่อาจขอคืนเงินได)้** 

* กรณียกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วนั **เฉพาะช่วงเทศกาลหรือวนัหยุดยาว** เก็บค่าใชจ้่ายท่ีเกิดขึ้ นจริงทั้งหมด 

* กรณียกเลิกก่อนการเดินทาง 15 วนั เก็บค่าใชจ้่าย 50% ของราคาทวัร ์

* กรณียกเลิกก่อนการเดินทาง 7 วนั เก็บค่าใชจ้่าย 100% ของราคาทวัร ์

* บริษทัเป็นเพียงตวัแทนการทอ่งเที่ยว สายการบิน และตวัแทนการทอ่งเที่ยวในตา่งประเทศซ่ึงไม่อาจรบัผิดชอบตอ่ความเสียหายที่เกิด

จาก การที่ทา่นถกูปฏิเสธไม่ใหเ้ขา้ออกเมือง อนัเน่ืองมาจากการที่ทา่นมีเอกสารเดินทางท่ีไม่ถกูตอ้งหรือมีสิ่งผิดกฎหมายไวใ้นครอบครอง  

หรือภยัธรรมชาต,ิ ภยัการเมืองฯลฯ หรือเหตสุุดวิสยั ท่ีทางบริษทัฯไม่สามารถควบคมุไดห้รือค่าใชจ้า่ยเพ่ิมเติมท่ีเกิดข้ึนทั้งทางตรงหรือ

ทางออ้ม เช่นการเจบ็ป่วย ถกูทาํรา้ย หรือจากอบุตัิเหตตุา่ง ๆ    

กรุณาอา่นหมายเหตใุหล้ะเอียดทั้ง 7 ขอ้ 

1. บริษัทฯ สงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่รบัผิดชอบต่อค่าชดเชยความเสียหาย ไม่ว่ากรณีท่ีกองตรวจคนเขา้เมืองของไทยไม่อนุญาตใหเ้ดินทางออกหรือกอง

ตรวจคนเขา้เมืองของแต่ละประเทศไม่อนุญาตใหเ้ขา้เมือง 

2. บริษัทฯ สงวนสิทธ์ิในการท่ีจะไม่รบัผิดชอบต่อค่าชดเชยความเสียหาย อนัเกิดจากเหตุสุดวิสยัท่ีทางบริษัทฯ ไม่สามารถควบคุมได ้เช่น การนัด

หยุดงาน, จลาจล, การล่าชา้หรือยกเลิกของเท่ียวบิน 

3. บริษัทฯ สงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงโปรแกรมรายการท่องเท่ียว โดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหน้า 

4. บริษัทฯ สงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงอตัราค่าบริการ โดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหน้า 

5.การไม่รบัประทานอาหารบางมื้ อไม่เท่ียวตามรายการไม่สามารถขอหกัค่าบริการคืนไดเ้พราะการชาํระค่าทวัรเ์ป็นไปในลกัษณะเหมาจ่าย 

6.ตัว๋เคร่ืองบินเมื่อออกตัว๋แลว้ไม่สามารถ Refund ไดทุ้กกรณี โดยเง่ือนไขของสายการบินกาํหนด 



 

 

7. กรณีที่คณะไม่ครบจาํนวน 15 ทา่น ทางบริษทัฯ สงวนสิทธ์ิในการงดออกเดินทางโดยทางบริษทัฯ จะแจง้ใหท้า่นทราบล่วงหนา้ 14 วนั

ก่อนการเดินทาง 

*** ในกรณีที่ลกูคา้ตอ้งออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ กรุณาติดตอ่เจา้หนา้ที่ของบริษทัฯ ก่อนทุก 

ครั้ง มิฉะนั้นทางบริษทัฯ จะไม่ขอรบัผิดชอบค่าใชจ้า่ยใดๆ ทั้งส้ิน *** 

ขอ้มูลเพิ่มเติมเรื่องโรงแรมที่พกั 

เน่ืองจากการวางแปลนหอ้งพกัของแต่ละโรงแรมแตกต่างกนั จึงอาจทาํใหห้อ้งพกัแบบหอ้งเด่ียว (Single) และหอ้งคู่(Twin/Double) และหอ้งพกั

แบบ 3 ท่าน/3 เตียง (Triple Room) หอ้งพกัอาจจะไม่ติดกนั 

ขอ้ความซ่ึงถือเป็นสาระสาํหรบัทา่นผูมี้เกียรติซ่ึงรว่มเดินทาง 

ทางบริษัทฯ เป็นตวัแทนในการจดันําสมัมนา และการเดินทางท่ีมีความชาํนาญ โดยจดัหาโรงแรมท่ีพกั อาหาร ยานพาหนะและสถานท่ีท่องเท่ียว

พรอ้มทั้งการสมัมนา ดงูาน เพื่อความสะดวกสบาย และเกิดประโยชน์สงูสุดในการเดินทาง ทั้งน้ีทางบริษัทฯ ไม่สามารถรบัผิดชอบในอุบติัเหตุหรือ

ความเสียหายท่ีเกิดจากโรงแรมท่ีพกั ยานพาหนะ, อนัเน่ืองจากอุบติัเหตุรวมถึงภยัธรรมชาติ, โจรกรรม, วินาศกรรม, อคัคีภยั, การผละงาน, การ

จลาจล, สงครามการเมือง, การผนัผวนของอตัราแลกเปล่ียนเงินตราระหว่างประเทศ, การนัดหยุดงาน, ความล่าชา้ของเท่ียวบิน, สายการเดินเรือ, 

รถไฟ, พาหนะทอ้งถ่ิน,ตลอดจนการถูกปฏเิสธออกวีซ่าจากกงสุล และ / หรือ ส่วนงานท่ีเกี่ยวขอ้งกบัสถานเอกอคัรราชทตู รวมถึงผูม้ีอาํนาจทาํการ

แทนประจาํประเทศไทย (โดยไม่จาํตอ้งแสดงเหตุผล เน่ืองจากเป็นสิทธิพิเศษทางการทตู) ซ่ึงอยูเ่หนือการควบคุมของบริษัทฯ หมายรวมถึงใน

ระหว่างการเดินทางท่องเท่ียวทั้งใน หรือ ต่างประเทศ แต่ทางบริษัทฯ มีความคุม้ครอง และประกนัอุบติัเหตุ ตามเง่ือนไขท่ีบริษัทฯ ท่ีรบัประกนัใน

กรณีท่ีผูร่้วมเดินทางถูกปฏเิสธโดยเจา้หน้าท่ีตรวจคนเขา้เมืองของประเทศไทย และ/หรือ ต่างประเทศ มิใหเ้ดินทางออก หรือ เขา้ประเทศ 

เน่ืองมาจากความประพฤติ พฤติกรรมของผูเ้ดินทาง ไม่ปฏบิติัตามกฎระเบียบดา้นการความคุมโรคติดต่อเฉพาะพื้ นท่ีมีการปลอมแปลงเอกสาร

เพื่อการเดินทาง รวมถึงมีส่ิงผิดกฎหมาย บริษัทฯ จะไม่คืนค่าใชจ้่ายใดๆ รายละเอียดดา้นการเดินทาง อาจมีการเปล่ียนแปลงไดต้ามความจาํเป็น 

หรือเพื่อความเหมาะสมทั้งปวง โดยมิตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหน้า ทั้งน้ีการขอสงวนสิทธิดงักล่าว บริษทั จะยดึถือและคาํนึงถึงผลประโยชน์

ตลอดจนความปลอดภยัของทา่นผูมี้เกียรต ิซ่ึงรว่มเดินทางเป็นสาํคญั 

REMARK 

 -ในกรณีที่ทา่นจะใชห้นงัสือเดินทางราชการ (เล่มสีนํ้าเงิน) เดินทางกบัคณะ บริษทัฯ สงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่รบัผิดชอบ หากทา่นถกูปฏิเสธการเขา้หรือ

ออกนอกประเทศใดประเทศหน่ึง เพราะโดยปกตินกัทอ่งเที่ยวใชห้นงัสือเดินทางบุคคลธรรมดา (เล่มสีเลือดหมู) 

-สถานทูตเก็บค่าธรรมเนียมวีซ่าและไม่คืนในทุกกรณี 

*** ในกรณีท่ีลูกคา้ตอ้งออกต ัว๋โดยสารภายในประเทศ กรุณาติดตอ่เจา้หน้าท่ีของบริษทัฯ ก่อนทุก 
ครัง้ มิฉะนัน้ทางบริษทัฯ จะไม่ขอรบัผิดชอบคา่ใชจ้่ายใดๆ ทัง้สิน้ *** 

 
 

เอกสารในการยืน่วีซา่ท่องเที่ยวอินเดียแบบออนไลนไ์มต่อ้งมาแสดงตวั 
 รูปถา่ยสี (ถา่ยมาไม่เกิน 3 เดือน ขนาด 2×2 นิว้) 2 รปู พืน้หลงัสีขาว  
 หนงัสือเดินทางมีอายุมากกวา่ 6 เดือน  และมีหนา้วา่งอยา่งนอ้ย 2 หนา้ 
 ส าเนาบตัรประชาชน 1 ชดุ 
 ส าเนาทะเบียนบา้น 1 ชดุ 
 ส าเนาหน้าพาสปอรต์ 2 ชดุ  
 ส าเนาหน้าวีซา่ที่เคยเดินทางไปประเทศอินเดีย 1 ชดุ (หากมี) 

ท่องเที่ยว 

 


