
 

 

 

 

 [INDIA 541] แคชเมียร์ ศรีนาคา สวนชาลมิาร์  
พาฮาลแกม กุลมาร์ค ล่องทะเลสาบดาล 

(พกับ้านเรือแคชเมียร์ Deluxe 3 คืน) 
 
 
 
 
 
 
 
            
 
 
 
 
 
     โปรแกรมเส้นทางโรแมนตกิ รัฐที�ตั �งอยูต่อนเหนือสดุของประเทศอินเดีย และเป็นดินแดนที�งดงามกลางหบุเขาหิมาลยั
ที� แคชเมียร์ ชมสวนดอกไม้และวิวทิวทศัน์อนัสวยงามของภเูขาหิมะ โดยทีมงานมคัคเุทศก์ที�ชํานาญงาน 
โปรแกรมการเดินทาง 

• ออกเดนิทางวันที3 10 - 14 สิงหาคม 2560 (ท่านละ 30,900 บาท...เปิดจองแล้ว) 
• ออกเดนิทางวันที3 8 - 12 กันยายน 2560 (ท่านละ 29,900 บาท...เปิดจองแล้ว) 
• ออกเดนิทางวันที3 19 - 23 ตุลาคม 2560 (ท่านละ 30,900 บาท...เปิดจองแล้ว) 
• ออกเดนิทางวันที3 8 - 12 ธันวาคม 2560 (ท่านละ 30,900 บาท...เปิดจองแล้ว) 
 
 
 



 

 
 
 
วันแรก             สนามบินสุวรรณภูมิ  

24.00 น.  พร้อมกนัที� ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ชั �น 4 ประต ู4 แถว G 3-4 เคาน์เตอร์ สายการบิน Spice Jet 
เจ้าหน้าที�คอยต้อนรับและอํานวยความสะดวกในการเดินทาง (แนะนําให้โหลดของที�ไมจํ่าเป็นลงใต้ท้อง
เครื�อง เพราะเจ้าหน้าที�อินเดียตรวจคอ่นข้างละเอียด เพื�อเป็นการไมเ่สียเวลา แนะนําให้ถือเฉพาะ
กระเป๋าถือและของมีคา่ขึ �นเครื�องเทา่นั �น) 

วันที3สอง          กรุงเทพฯ - เดลี – ศรีนาคา แคชเมียร์ สวนชาลิมาร์ สวนนิชาท – โรงแรมบ้านเรือ 

03.50 น.  ออกเดนิทางสู ่เมืองเดลี ประเทศอินเดีย โดยสายการบิน Spice Jet เที�ยวบนิที� SG 88  
                         ใช้เวลาบนิประมาณ 4.45 ชั�วโมง  
06.25 น. ถึง ท่าอากาศยานนานาชาตอิินทริาคานธีร์ เมืองเดลี (เวลาอินเดียช้ากว่าไทยประมาณชั�วโมงครึ�ง) 

ผา่นพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและตรวจรับสมัภาระเรียบร้อยแล้ว เตรียมตวัตอ่เครื�องนําทา่นเดนิทางไป
เมืองศรีนาคา แคชเมียร์ (ทานอาหารเช้าที�สนามบนิกนัตามอธัยาศยั) 

10.50 น.  ออกเดนิทางสู ่ศรีนาคา (Srinagar) โดยสายการบนิ Spice Jet เที�ยวบนิที� SG 937 
12.05 น.  ถึง สนามบินศรีนาคา เมืองศรีนาคา เมืองหลวงฤดรู้อนแหง่แคว้นจมัม-ูแคชเมียร์ ซึ�งตั �งอยูใ่นหบุเขา

แคชเมียร์ ที�ระดบัความสงู 1,730 เมตร ได้เชื�อวา่เป็นดนิแดนแหง่ทะเลสาบ สายนํ �า สวนดอกไม้และงาน
ศลิปะ ด้วยความงดงามของหบุเขาแคชเมียร์นี �เอง ในศตวรรษที� 17 จกัรพรรดซิาฮงัคีร์และพระนางนรูชา
ฮาน (พระบิดาและพระมารดาของพระเจ้าซาร์จาฮานผู้สร้างทชัมาฮาล) ได้เสร็จมาจากเมืองอคัรา  

                         เพื�อมาเที�ยวดนิแดนในแถบนี �และทรงโปรดปรานทิวทศัน์แหง่หบุเขาแคชเมียร์มาก จนมีพระบญัชาให้
สร้างสวนดอกไม้และบอ่นํ �าพรุ้อนหลายแหง่เพื�อเป็นที�พกัผ่อน ให้ท่านได้ถ่ายรูปกบัวิวสวยๆ จากนั �นนํา
ทา่นนั�งรถจิRป คนัละ 4-5 ทา่น นําทา่นเดนิทางสู ่ตัวเมืองศรีนาคา บริการอาหารกลางวนัที�ภตัตาคาร 
(มื �อที� 1) หลงัอาหารนําทา่นเดนิทางไปชม สวนโมกลุ ที�ตั �งอยูร่อบทะเลสาบดาล ชม สวนชาลิมาร์ 

(Shalimar Garden) เป็นสวนดอกไม้ที�สร้างขึ �นสมยัราชวงศ์โมกลุ ก่อสร้างโดยจกัรพรรดซิาฮงัคีร์เพื�อ
พระมเหสีพระนางนรูชาฮาน และเมืองศรีนาคาเป็นเมืองที�มีชื�อเสียงในการจดัสวนตามแบบสมยัของ
ราชวงศ์โมกลุ เนื�องจากภมูิอากาศเย็นสบายเหมาะสมในการเจริญเติบโตของต้นไม้ดอกไม้ จงึกลายเป็น
ที�ประทบัพกัผ่อนของกษัตริย์ราชวงศ์โมกลุในอดีต ชมต้นเมเปิลอายกุวา่ 400 ปี ต้นปอปลาร์ ต้นทิวลิป 
และดอกไม้นานาชนิดตามฤดกูาล จากนั �นนําทา่นชม สวนนิชาท (สวนแห่งความสุข) มีวิวทิวทศัน์ของ
ทะเลสาบที�งดงาม จากนั �นชม โรงงานทําพรมเปอร์เซีย นําทา่นเดินทางเข้าสูที่�พกั (พกัโรงแรมเรือ 
DELUXE HOUSE BOAT) 

19.00 น.  บริการอาหารคํ
าที
โรงแรมเรือ (มื�อที
 2) หลงัอาหารให้ทา่นพกัผอ่นกนัตามอธัยาศยั (จะมีพอ่ค้าพาย
เรือนําสิ �นค้ามาขายถึงบนเรือ เชน่ ผ้าพาสมีนา่, เปเปอร์มาเช,่ สร้อยคอ, กําไร, เครื�องเงิน ฯลฯ ราคาต้อง
ตอ่รองกนัแบบสดุๆ) 

 
 



 

 
 
 
วันที3สาม        ศรีนาคา - พาฮาลแกม กิจกรรมขี3ม้า – ศรีนาคา 

07.00 น. บริการอาหารเช้าที
โรงแรมเรือ (มื�อที
 3) หลงัอาหารนําทา่นเดนิทางสู ่เมืองพาฮาลแกม หรือ 

เมืองหุบเขาแกะ ระยะทาง 88 กิโลเมตร ชมเทือกเขาที�มีความสงู 2130 เมตร เหนือระดบันํ �าทะเล เป็น
สถานที�ถ่ายทําภาพยนตร์ของอินเดีย (ระหวา่งเส้นทางในชว่งเดือนเมษายน-พฤษภาคม ทา่นจะได้
สมัผสักบัทุง่ดอกมสัตาดสีเหลืองขนาดใหญ่ ทุง่ดอกทิวลิปป่าและวิวทิวทศัน์อนัสวยงามระหวา่งทาง) 
แวะถ่ายรูปกบัวิวสวยๆระหว่างเส้นทาง ถึง พาฮาแกม นําทา่นชมบรรยากาศที�สวยงามของเมืองพาฮา
แกม  

12.00 น. บริการอาหารกลางวันที
โรงแรม (มื�อที
 4) หลงัอาหารสนกุสนานกบักิจกรรม ขี3ม้า (มีคนจูง) นําทา่น
เดนิชมหบุเขามีสายนํ �าที�ไหลมาบรรจบกนัเป็นแมนํ่ �าริดเดอร์ที�พาฮาลแกม ทา่นสามารถชมความงาม
ของธรรมชาตแิละหมู่บ้านที�มีวิถีชีวิตแบบพื �นบ้านของชาวแคชเมียร์ เส้นทางการขี�ม้าอาจแตกตา่งไป
ตามฤดกูาล (คา่ทวัร์รวมคา่ขี�ม้าไว้แล้วครับ) สําหรับท่านที�ไมต้่องการขี�ม้า สามารถเที�ยวเดนิชม
บรรยากาศของพาฮาแกมก็ได้ สมควรแก่เวลานําท่านออกเดนิทางกลบัเมืองศรีนาคา 

19.00 น. บริการอาหารคํ
าที
บ้านเรือ (มื�อที
 5) หลงัอาหารให้ทา่นช้อปปิ�งกนัตามอธัยาศยั (จะมีพอ่ค้าพายเรือ
นําสิ �นค้ามาขายถึงบนเรือ เช่น ผ้าพาสมีนา่, เปเปอร์มาเช่, สร้อยคอ, กําไร, เครื�องเงิน ฯลฯ ราคาต้อง
ตอ่รองกนัแบบสดุๆ) 

• เที3ยวพาฮาแกม สวยตลอดปี เที3ยวเดือนไหนดี? 
• ชว่งปลายเดือนพฤศจิกายน-มีนาคม วิวทิวทศัน์สวย บนยอดเขาปกคลมุด้วยหิมะ 
• ชว่งเดือนเมษายน-พฤษภาคม วิวทิวทศัน์สวย ระหวา่งทางมีทุง่ดอกมสัตาร์ดสีเหลือง 
• ชว่งเดือนมิถนุายน-กนัยายน จะเตม็ไปด้วยทุง่หญ้าสีเขียว อากาศเย็นสบาย 
• ชว่งใบไม้ร่วง เดือนกนัยายน-ตลุาคม มีทุง่ดอกเชฟฟ่อนสีมว่ง อากาศเย็นสบาย 
วันที3สี3             ศรีนาคา - เคเบิลคาร์ – กุลมาร์ค - ศรีนาคา 

07.00 น. บริการอาหารเช้าที
โรงแรมเรือ (มื�อที
 6) หลงัอาหารออกเดินทางสู ่กุลมาร์ค (Gulmarg) ระยะทาง 
56 กิโลเมตร ชม ทุง่หญ้าแห่งดอกไม้ (Meadow of Flower) ป่าสนและวิวทิวทศัน์อนัสวยงาม ในชว่งฤดู
ร้อนที�นี�จะเป็นที�ตั �งของสนามกอล์ฟที�สงูที�สดุในโลก สําหรับในชว่งฤดหูนาวที�นี�เป็นสถานที�เลน่สกีในฤดู
หนาว นอกจากนี �กลุมาร์คยงัเป็นสถานที�ถ่ายทําภาพยนตร์อีกหลายเรื�อง ตลอดเส้นทางสูก่ลุมาร์คจะ
ผา่นหมูบ้่านชาวพื �นเมืองและเทือกเขาหิมะสลบัซบัซ้อนสวยงาม 

12.00 น.  บริการอาหารกลางวันที
ภัตตาคาร (มื�อที
 7) หลงัอาหารนําทา่นขึ �น เคเบิลคาร์ เฟส 1 (กระเช้า

ลอยฟ้าหรือกอนโดลา) ไปจนถึง ยอดเขากลุมาร์ค ระหวา่งทางขึ �นสูย่อดเขากลุมาร์ค ทา่นจะพบเห็น
หมูบ้่านยิปซี ซึ�งจะอพยพไปอยูที่�เมืองจมัมใูนชว่งฤดหูนาว และจะกลบัมาอยู่อาศยัในชว่งฤดรู้อน เมื�อถึง
บนยอดเขากลุมาร์ค ให้ท่านถ่ายรูปกบัทิวทศัน์ภเูขาซึ�งเป็นสว่นหนึ�งของเทือกเขาหิมาลยัที�ปกคลมุด้วย
หิมะสวยงามในทกุทิศทาง (ทา่นสามารถเลน่สกีหรือเลน่ลากเลื�อนหิมะได้ระหวา่งชว่งฤดใูบไม้ผลิ มี.ค. – 
เม.ย. คา่เลน่สกีและลากเลื�อนหิมะ ไมร่วมในคา่ทวัร์) สมควรแก่เวลานําทา่นเดนิทางกลบัสู ่ 



 

 
 
 
                        เมืองศรีนาคา นําทา่นชม มัสยดิจาร์มา ซึ�งเป็นมสัยิสเก่าแก่แหง่เมืองศรีนาคาและให้ทา่นได้ช้อปปิ�ง

สินค้าพื �นเมืองที� ตลาดพื Wนเมือง รอบๆมสัยิด 
19.00 น. บริการอาหารเย็นบนเรือ (มื�อที
 8) หลงัอาหารพกัผ่อนกนัตามอธัยาศยั….(จะมีพอ่ค้าพายเรือนําสิ �น

ค้ามาขายถึงบนเรือ เชน่ ผ้าพาสมีนา่, เปเปอร์มาเช,่ สร้อยคอ, กําไร, เครื�องเงิน ฯลฯ ราคาต้องตอ่รองกนั
แบบสดุๆ) 

• เที3ยวกุลมาร์ก เดือนไหนดี? 
• ชว่งปลายเดือนธนัวาคม-พฤษภาคม กลุมาร์ค จะเตม็ไปด้วยลานนํ �าแข็ง เที�ยวได้คะ่ 
• ชว่งเดือนมิถนุายน-กนัยายน กลุมาร์ก จะเตม็ไปด้วยทุง่ดอกไม้ ทุง่หญ้าสีเขียว อากาศเย็นสบาย 
• ชว่งใบไม้ร่วง เดือนตลุาคม-ปลายเดือนธนัวาคม ทุง่หญ้าที�กลุมาร์คเริ�มแห้ง อากาศหนาวครับ สามารถเที�ยวได้ 
วันที3ห้า            ศรีนาคา ล่องเรือทะเลสาบดาล – เดลี – สนามบินสุวรรณภูมิ 

07.00 น. บริการอาหารเช้าที
โรงแรมเรือ (มื�อที
 9) หลงัอาหารนําทา่น ล่องเรือสิคารา (เรือพายแบบแคช
เมียร์) ในทะเลสาบดาล ชมทศันียภาพของเทือกเขาที�ล้อมรอบทะเลสาบดาล ชมสวนผกัลอยนํ �า วิถีชีวิต
ชาวบ้านที�นา่รักริมนํ �า ภเูขาหิมะที�สวยงามล้อมรอบทะเลสาบ (ใช้เวลาในการลอ่งเรือ 1 ชม.) จากนั �นนํา
ทา่นเดนิทางสูส่นามบินศรีนาคา (บริการอาหารกลางวันที
ภัตตาคารใกล้สนามบิน มื�อที
 10) 

14.40 น. เหิรฟ้าสู ่เมืองเดลี โดยสายการบนิ Spice Jet เที�ยวบนิที� SG 144 
16.05 น. เดนิทางถึง สนามบินเดลี รับสมัภาระ เตรียมตวัตอ่เครื�องกลบัเมืองไทย 
18.00 น. บริการอาหารคํ
าที
ภัตตาคาร (มื�อที
 11) หลงัอาหารเตรียมตวัเดนิทางกลบักรุงเทพฯ 
21.05 น. ออกเดนิทางกลบัสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบนิ Spice Jet เที�ยวบนิที� SG 87 
03.00 น. ถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวสัดภิาพ 

อัตราค่าบริการเริ3มต้น 
ผู้ใหญ่ เดก็ (พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน) เดก็ (เสริมเตียง) เดก็ (ไม่มีเตียง) 

ทา่นละ 29,900 บาท ทา่นละ 29,900 บาท ทา่นละ 28,900 บาท ทา่นละ 27,900.-บาท 

• พกัเดี�ยว เพิ�มท่านละ 4,000.-บาท 

• สําหรับท่านที�ตอ่เครื�องไปตา่งจงัหวดั ต้องเผื�อเวลาอยา่งน้อย 3-4 ชั�วโมง เพราะต้องผา่นตม. รับกระเป๋าและเครื�องดีเลย์ 
 
• ค่าบริการนี Wรวม 
1.คา่ตัkวเครื�องบนิสายการบนิ Spice Jet ตามโปรแกรมทวัร์  
2.คา่โรงแรมที�พกั 3 คืน (พกัห้องละ 2 ทา่น) 
3.คา่อาหารทกุมื �อพร้อมอาหารวา่งและเครื�องดื�ม (ตามระบใุนรายการ) 
4.คา่รถปรับอากาศนําเที�ยว 
5.คา่ประกนัอบุตัเิหต ุวงเงิน 500,000.-/1,000,000.-บาท (ตามเงื�อนไขกรมธรรม์ประกนัอบุตัเิหต)ุ 
6.คา่ภาษีสนามบนิไทย + คา่ภาษีอินเดีย 



 

 
 
 
7.คา่วีซา่และคา่ธรรมเนียมเข้าชมสถานที�ตา่งๆ 
8.คา่ทิปพนกังานโรงแรม ร้านอาหาร คา่ขี�ม้า คา่ล่องเรือ 
9.มคัคเุทศก์นําเที�ยวตลอดการเดนิทาง 
• ค่าบริการนี Wไม่รวม 
1.คา่นํ �าหนกัเกินพิกดัตามสายการบนิกําหนด 20 กิโลกรัม 
2.คา่ทิปไกด์และคนขบัรถอินเดีย (วนัละ 5 ดอลลา่ 4 วนั รวม 20 ดอลลา่) 
3.คา่ทิปหวัหน้าทวัร์จากเมืองไทย (วนัละ 50 บาท 4 วนั รวม 200 บาท) 
• สิ�งที�ควรนําติดตวั : กล้องถ่ายรูป, ของใช้สว่นตวั, ยารักษาโรคประจําตวั, รองเท้าสวมใสส่บาย, เสื �อกนัหนาว 
• การสาํรองที3นั3 ง 
1.วางมดัจําทา่นละ 10,000.-บาท พร้อมสง่ชื�อ-นามสกลุ ภาษาองักฤษ ตรงกบัหน้าพาสปอร์ต+ใบโอนเงินและระบุ
โปรแกรมทวัร์มาให้ด้วยนะครับ 
2.สว่นที�เหลือชําระก่อนการเดนิทาง 20 วนั (พร้อมแฟกซ์ใบโอนเงินและระบโุปรแกรมทวัร์) 
• การยกเลิกทัวร์ 
1.ยกเลิกทวัร์ ก่อนเดินทาง 30 วนั บริษัทฯ คืนเงินให้ทั �งหมด 
2.ยกเลิกทวัร์ ภายใน 20 วนัก่อนการเดินทาง บริษัทฯ จะเก็บคา่มดัจําทวัร์หรือเก็บคา่ใช้จา่ยตามความเป็นจริงครับ 
• เอกสารเดนิทาง 
1.หนงัสือเดนิทางที�มีอายกุารใช้งานเหลือไมน้่อยกว่า 6 เดือน (นบัจากวนัเดนิทาง)  
2.หนงัสือเดนิทางควรมีหน้าวา่งๆ สําหรับประทบัตราวีซา่และตราเข้า-ออก อยา่งน้อย 2 หน้า 
3.รูปถ่ายสีหน้าตรง พื �นหลงัสีขาว ขนาด 2x2 นิ �ว จํานวน 2 รูป (ห้ามใสเ่ครื�องแบบราชการ) และต้องไมใ่ชส่ติRกเกอร์ หรือ
รูปพริ �นซ์จากคอมพิวเตอร์ (รูปใหมถ่่ายไมเ่กิน 6 เดือน) 
4.สําเนาบตัรประจําตวัประชาชน+สําเนาทะเบียนบ้าน 
5.กรุณาสง่เอกสารลว่งหน้าอยา่งน้อย 15 วนันะครับ 
• สถานฑตูอินเดียอาจปฏิเสธไมรั่บทําวีซา่ให้พาสปอร์ตของทา่น ในกรณีดงันี � 
1.ชื�อเป็นผู้ชาย แตส่ง่รูปถ่ายที�ดเูป็นหญิง เชน่ ไว้ผมยาว หรือแตง่หน้าทาปาก 
2.นํารูปถ่ายเก่า ที�ถ่ายไว้เกินกวา่ 6 เดือนมาใช้ 
3.นํารูปถ่ายที�มีวิวด้านหลงั ที�ถ่ายเลน่ หรือรูปยืนเอียงข้าง มาตดัใช้เพื�อยื�นทําวีซา่ 
4.นํารูปถ่ายที�เป็นกระดาษถ่ายสติคเกอร์ หรือรูปที�พริ �นซ์จากคอมพิวเตอร์ 
• หมายเหต ุ: ทกุครั �งที�ทา่นโอนเงิน กรุณาเขียนชื�อ เบอร์โทรศพัท์ โปรแกรมทวัร์ มาให้ด้วยนะครับ อยา่แฟกซ์สลิปมาอ
ยา่งเดียว เพราะเราไมรู้่วา่เป็นของใครและจะสง่ใบเสร็จให้ทา่นไมไ่ด้นะครับ 
 
 
 



 

 
 
 
• เงื3อนไขอื3นๆ 
• ราคาทวัร์นี �ไมร่วมภาษีมลูคา่เพิ�ม 7% และ คา่บริการหกั ณ ที�จา่ย 3 % 
• บริษัทฯ รับเฉพาะผู้ มีประสงค์เดนิทางเพื�อการท่องเที�ยวเทา่นั �น 
• หากทา่นถกูเจ้าหน้าที�ตรวจคนเข้าเมืองของประเทศไทยหรือประเทศปลายทาง ปฎิเสธการเข้าหรือออกเมืองด้วยเหตผุล
ใดๆ ก็ตาม ทําให้ท่านไมส่ามารถเดนิทางตอ่ไปได้ ถือเป็นเหตซุึ�งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ ทางบริษัทฯ 
ขอสงวนสิทธิtที�จะไมคื่นเงินคา่ทวัร์บางสว่นหรือทั �งหมด 
• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิtในการรับผิดชอบตอ่คา่ใช้จ่ายในกรณีที�เกิดเหตสุดุวิสยั เชน่ การยกเลิกเที�ยวบิน การลา่ช้าของ
สายการบนิ ภยัธรรมชาต ิการจลาจล รวมทั �งทรัพย์สินที�สญูหายหรือเสียหายระหว่างการเดนิทางที�เกิดขึ �น 
• ในระหวา่งเดนิทางหากทา่นไมใ่ช้บริการใดๆ ไมว่า่ทั �งหมดหรือบางสว่น ถือวา่ทา่นสละสิทธิt ไมส่ามารถเรียกร้องขอ
คา่บริการคืนได้ 
• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิtในการเปลี�ยนแปลงรายการนําเที�ยวตามความเหมาะสมและสถานการณ์ตา่งๆ ทั �งนี �ทางบริษัทฯ 
จะยดึถือและคํานงึถึงความปลอดภยั รวมถึงผลประโยชน์สงูสดุของลกูค้าเป็นสําคญั 
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