
 

 

 

 

 

นิวเดลล ี– ศรีนาคา – สวนชาร์ลมิาร์ – ศรีนาคาร์ – พาฮาลแกม – กราเซียร์ – เทือกเขาหิมาลยั  

ช็อปป้ิงสินค้าพืน้เมือง – ศรีนาคา – แคชเมยีร์ – กลุมาร์ค – สกรีีสอร์ท – ตลาดน า้ – เดลล ี– อคัรา 
 

 

 

วนัแรก                สนามบินสุวรรณภูม-ิเดลล ี
23.30 น.  พร้อมกนัท่ีสนามบินสุวรรณภูมิ เคาทเ์ตอร์ สายการบิน SPICE JET  โดยมีเจา้หนา้ท่ี Siamtogo คอยดูแลและ

อ านวยความสะดวก 

วนัทีส่อง            สนามบินสุวรรณภูม-ินิวเดลล-ีศรีนาคา--สวนชาร์ลมิาร์ 
6.25 น.  เดินทางถึงสนามบินเดลลี  

10.10 น.  เดินทางโดยสายการบิน SpiceJet เท่ียวบินท่ี SG937 สู่ศรีนาคา (บินภายในประเทศ สนามบินเข้มงวด) 

12.45 น. เดินทางถึงสนามบินศรีนาคาเมืองหลวงของแควน้จามมู-แคชเมียร์  
น าท่านเขา้ชม  สวนชาลมิาร์ สร้างข้ึนสมยัราชวงศโ์มกุลในเมืองศรีนาคา แคชเมียร์เป็นแควน้ท่ีมีช่ือเสียงในการ

จดัสวนตามแบบสมยัของราชวงศโ์มกุล เน่ืองจากภูมิอากาศเยน็เหมาะสมในการเจริญเติบโตของตน้ไมด้อกไม ้

จึงกลายเป็นท่ีประทบัพกัผอ่นของกษตัริยร์าชวงศโ์มกุลในอดีต สวนชาลิมาร์แห่งน้ีเป็นสวนแห่งความรักสร้าง

โดยจกัรพรรด์ิชาฮงัคี น ้าพภุายในสวนเกิดข้ึนไดโ้ดยแรงดนัน ้าธรรมชาติท่ีมาจากภูเขา ในช่วงฤดูร้อนท่านจะได้

พบกบัดอกไมน้านาพรรณ รวมทั้งตน้ชีน่าร์ (ช่ือตน้ไมท่ี้เรียกตามทอ้งถ่ิน) หรือ ตน้เมเป้ิล ขนาดใหญ่ในสวน



 

แห่งน้ี บางตน้มีอายกุวา่ 300-400 ปีจากนั้นชมสวนนิชาน ตั้งอยูบ่นฝ่ังของทะเลสาบดาล มีภูเขาซาร์บาวาลตั้ง

เป็นฉากหลงั เป็นสวนท่ีใหญ่ท่ีสุด มีตน้เมเป้ิลอายกุวา่ 400 ปี รวมถึงดอกบวัสวรรค ์ท่ีหาพบเห็นไดย้าก และ

ดอกไมน้านาชนิดตามฤดูกาล  

 เยน็  น าท่านเชคอินโรงแรมเรือ  Royal house boat หรือ Alexandra Houseboat   ในทะเลสาบ Dal โดยเรือชิคาล่า 

 รับประทานอาหารเยน็ท่ีโรงแรม และพกัผอ่นตามอธัยาศยั 

วนัทีส่าม          ศรีนาคาร์-พาฮาลแกม-กราเซียร์-เทือกเขาหิมาลยั-ชอปป้ิงสินค้าพืน้เมือง 
เชา้ รับประทานอาหารเชา้ท่ีโรงแรม  จากนั้นน าท่านเดินทางสู่เมือง  พาฮาลแกม (Pahalgam)  หรือหุบเขาแกะ เดิม

เป็นหมู่บา้นของคนเล้ียงแกะ อยูห่่างจากศรีนาการ์ออกไปอีก 90 กิโลเมตร เป็นสถานท่ีท่ีภาพยนตร์นิยมมาถ่าย

ท ากนัท่ีน่ี ไดรั้บการขนานนามวา่เป็นเหมือน “สวติเซอร์แลนด์” ส่ิงท่ีเหมือนกนัระหวา่งกุลมาร์ค โซนามาร์ค 

และพาฮาลแกม คือในช่วงฤดูหนาวจะมีแต่หิมะปกคลุม อากาศหนาวเยน็ น ้าในล าธารเยน็เฉียบ แม่น ้าสายยอ่ยๆ

จะบรรจบรวมกนัเป็น “แม่น ้ าลิดดาร์” (Liddar) เป็นแม่น ้าสายส าคญัในพาฮาลแกม นอกจากน้ียงัมีรานคา้ต่างๆ

มากมาย ไม่วา่จะเป็นร้านอาหาร ร้านขายเส้ือผา้และสินคา้ต่างๆโดยเฉพาะ หญา้ฝร่ัน (Saffron) มีสรรพคุณลด

โคเลสเตอรอลในร่างกาย มีขายอยูท่ ัว่ไปทัว่ทั้งแคชเมียร์แต่ท่ีพาฮาลแกมคือแหล่งปลูกหญา้ฝร่ันท่ีใหญ่ท่ีสุด มี

คุณภาพดีกวา่ท่ีอ่ืนนอกจากน้ียงัสามารถท ากิจกรรม ปิกนิก ตกปลา ข่ีมา้ชมววิรอบภูเขา ท่านจะไดแ้วะชมหุบเขา

แอปเป้ิล ซ่ึงไดข้ึ้นช่ือวา่ แอป เป้ิลท่ีปลูกในแคชเมียร์ ถือวา่เป็นแอปเป้ิลท่ีมีรสชาติอร่อยท่ีสุดในอินเดีย และ 

อร่อยท่ีสุดในโลก น าท่านชมไร่หญา้ฝร่ัน(Saffron) จกัรพรรดิเคร่ืองเทศ ท่ีมีช่ือเสียงมากทางแถบน้ี 

พาท่านข่ีมา้ชมเทือกเขาหิมาลยัท่ีสวยงาม 

เท่ียง รับประทานอาหารเท่ียงท่ีโรงแรม หลงัจากนั้นพาท่านแวะชอปป้ิงสินคา้พื้นเมืองเช่น ผา้คลุมไหล ผา้พนัคอ พาส

มีนา ซ่ึงท าจากเคราแพะและพรมเปอร์เชียท่ีมีช่ือเสียง 

เยน็  กลบัโรงแรม พกัผอ่นตามอธัยาศยั 

วนัทีส่ี่      ศรีนาคา-แคชเมยีร์-กลุมาร์ค-สกรีีสอร์ท            
เชา้  รับประทานอาหารเชา้ท่ีโรงแรม และเชคเอาทอ์อกกจากโรงแรม น าท่านเดินทางสู่กุลมาร์ค 

เท่ียง ไกดท์อ้งถ่ินจดัอาหารวา่งเพื่อทานในรถระหวา่งเดินทางไปกุลมาร์ค (Gulmarg) เมืองสกีรีสอร์ทและเป็นเมืองท่ี
มีภูเขาท่ีสวยงามท่ีสุดแห่งหน่ึงในแคชเมียร์ เดิมเรียกเการิมาร์ค ตั้งโดยสุลต่าน ยซุูปชาร์ ในศตวรรษท่ี 16 
เน่ืองจากท่ีน่ีเป็นทุ่งหญา้ท่ีเต็มไปดว้ยดอกไมป่้าตามฤดูกาล และในปัจจุบนัยงัเป็นสถานท่ีตั้งของสนามกอลฟ์ 
18 หลุมท่ีสูงท่ีสุดในโลก และมีสถานท่ีเล่นสกีในฤดูหนาวดว้ย ตลอดเส้นทางสู่กุลมาร์คจะผา่นทุ่งนาขา้ว 
หมู่บา้นชาวพื้นเมืองฝงูแกะตามภูเขา และเทือกเขาสลบัซบัซอ้นสวยงาม 
รับประทานอาหารเท่ียง  หลงัจากนั้นน าท่านข้ึนกระเชา้ไฟฟ้ากอนโดลาและเล่นสกีหรือกระดานเล่ือนบนยอด

เขากุลมาร์ค 



 

ช่วงเยน็   กลบัท่ีพกั Royal house boat หรือ Alexandra Houseboat   รับประทานอาหารท่ีโรงแรม และพกัผอ่น ตาม

อธัยาศยั 

วนัทีห้่า           ศรีนาคา-ตลาดน า้-เดลล-ีอคัรา 
เชา้ รับประทานอาหารเชา้ท่ีโรงแรม  น าท่านลงเรือชิคาราสู่ตลาดน ้าท่ามกลางอากาศเยน็สบาย ระหวา่งทางจะผา่น 

สวนผกัลอยน า้และร้านคา้ท่ีปักหลกักนักลางทะเลสาบและตามสันดอน สัมผสัวถีิชีวติใหเ้ตม็รูปแบบของพ่อคา้ 

และชาวสวนผกั ท่ีพร้อมใจกนัมาซ้ือขายแลกเปล่ียนผลิตผลท่ีตลาดน ้า 

รับประทานอาหารเท่ียงแบบ Hot packed lunch โดยภตัตาคาร  

13.45น.  น าท่านเดินทางโดยสารการบิน SpiceJet เท่ียวบินท่ีSG 144 สู่นิวเดลลี 

16.15 น. เดินทางถึงนิวเดลลี 

เยน็  น าท่านเชคอินท่ีเคาน์เตอร์ SpiceJet เท่ียวบินท่ี SG87 
ค ่า  รับประทานอาหารค ่าท่ีสนามบินตามอธัยาศยั ชอปป้ิงสินคา้ Duty free ท่ีสนามบินตามอธัยาศยั 
21.20 น. เดินทางกลบัสู่สนามบินสุวรรณภูมิโดยสายการบิน SpiceJet 

วนัทีห่ก         สุวรรรณภูม-ิกรุงเทพมหานคร 
03.00 น. เดินทางถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ Siamtogo  ส่งคณะโดยสวสัดิภาพ 

******************************************************************** 
โปรแกรมเดนิทางอาจเปลีย่นแปลงได้ตามความเหมาะสมโดยมต้ิองแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทั้งนีค้ านึงถึงความปลอดภัยและประโยชน์ของลูกค้าเป็นส าคญั 

อตัราค่าบริการ 

วนัเดินทาง ราคา 

11-16พ.ค./ 1-6มิ.ย./26-31ก.ค. 

10-15ส.ค./21-26ก.ย. 

ราคา 25,000 บาท 

 
 

อตัราค่าบริการนีร้วม  
- ตัว๋เคร่ืองไป-กลบั ชั้นประหยดั และ เคร่ืองบินภายในประเทศตามท่ีระบุ  
- โรงแรมท่ีพกัระดบั 3 ดาว จานวน 4 คืน พกัหอ้งละ 2-3 ท่าน  
- อาหารตามรายการและน ้ าด่ืมค่ารถน าเท่ียวตามโปรแกรม  
- ค่าหวัหนา้ทวัร์น าเท่ียว และ ไกดท์อ้งถ่ิน  
- ค่าประกนัภยัการเดินทางวงเงิน 1,000,000 บาท, อุบติัเหตุ 500,000 บาท 
อตัราค่าบริการนีไ้ม่รวม  
• ค่าทิปไกดท์อ้งถ่ินและพนกังานขบัรถ, พนกังานบริการ วนัละประมาณ 5 USD /วนั/ท่าน รวม 4 วนั 20 USD / ลูกคา้หน่ึงท่าน และ ค่าทิปหวัหนา้ 
ทวัร์ไทยวนัละ 200 บาท รวม 5 วนั 1000 บาท  
• ค่าทิปพนกังานบริการต่าง เช่น พนกังานยกกระเป๋า, ค่าเขา้หอ้งน ้า ฯลฯ 
•ค่าข้ึนกระเชา้ไฟฟ้า Gulmarg  



 

• ค่าใชจ่้ายส่วนตวั เช่นค่าโทรศพัท ์ค่าบริการซกัรีด เป็นตน้  
• ค่าเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล ์ค่ามินิบาร์ ค่าเคร่ืองด่ืมนอกเหนือรายการ  
• ค่าธรรมเนียมน ้ ามนัของสายการบิน (ถา้มี)  
• ค่าธรรมเนียมในการท าวซ่ีาประเทศอินเดีย (ปกติ) สาหรับหนงัสือเดินทางไทย 2,600 บาท  
• ค่าวซ่ีาท่ีมีค่าธรรมเนียมแพงกวา่หนงัสือเดินทางไทย  
• ค่าน ้ าหนกัเกินพิกดัท่ีสายการบินกาหนด  
• ค่ากิจกรรมต่างๆท่ีนอกเหนือจากโปรแกรมระบุ เช่นข่ีมา้ สกี กระดานเล่ือน  ฯลฯ  
• เอกสารประกอบการขอวซ่ีา มีระยะเวลาในการทาวซ่ีา ประมาณ 5-10 วนัท าการ ไม่รวมเสาร์ – อาทิตย ์ 
- หนงัสือเดินทาง (Passport) ท่ีมีอายใุชง้านไม่ต ่ากวา่ 6 เดือนนบัจากวนัเดินทาง และมีหนา้ท่ีใชไ้ดอ้ยา่งนอ้ย 2 หนา้  
- ส าเนาบตัรประชาชน, ส าเนาทะเบียนบา้น  
- แบบฟอร์มสาหรับกรอกขอ้มูลท่ีจาเป็นสาหรับการขอวซ่ีา (บริษทัจะจดัส่งใหท้าง email หรือ fax)  
- รูปถ่ายสีพ้ืนขาว 2*2 น้ิวเท่านั้น โดยรูปตอ้งเห็นส่วนของไหล่และบ่า ใชจ้านวน 2 รูป หากรูป ไม่ถูกตอ้งท่านจะไดรั้บการปฏิเสธการยืน่วซ่ีา 
หลกัฐานการขอวซ่ีามาใหเ้พ่ือดาเนินการขอวซ่ีา ก่อนล่วงหนา้อยา่งนอ้ย 21 วนั ก่อนการเดินทาง  
**กรณีถูกปฏิเสธวซ่ีา ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการไม่คืนค่าวซ่ีาและค่าดาเนินการท่ีเกิดข้ึนจริง**  

เง่ือนไขการส ารองทีน่ัง่ 
1. กรุณาจองล่วงหนา้พร้อมช าระเงิน 50 เปอร์เซ็นตง์วดแรกในทนัที  
2. ส่งเอกสารประกอบการยืน่วซ่ีาและช าระเงินส่วนท่ีเหลือทั้งหมด  ภายใน 25 วนั ก่อนการเดินทาง มิฉะนั้นจะถือวา่ท่านยกเลิกการเดินทาง 
3. ในกรณีท่ีมีการยกเลิกการเดินทางตอ้งยกเลิกภายใน 45 วนัก่อนการเดินทางเท่านั้น มิฉะนั้นบริษทัจะไม่คืนเงินมดัจ าใหไ้ม่วา่ในกรณีใดๆทั้งส้ิน
เน่ืองจากบริษทัไดท้ าการจ่ายค่าตัว๋ไปใหก้บัสายการบินเรียบร้อยแลว้ 
4. ในกรณีทีม่กีารยกเลกิการเดนิทาง แม้จะยกเลกิภายใน 45 วนัก่อนการเดนิทางบริษัทจะเกบ็ค่าบริการ 1,000 บาทต่อท่าน เน่ืองจากบริษทัมีค่าใชจ่้าย
ในการด าเนินธุรกิจ 
5. การช าระเงิน ให้ช าระผ่านทางบญัชีธนาคารเท่านั้นเม่ือช าระแลว้กรุณาแฟกซ์ใบโอนเงินมาใหบ้ริษทัเพ่ือออกใบเสร็จรับเงินและลูกคา้โปรดเก็บ
ใบเสร็จรับเงินไวทุ้กคร้ังเพื่อยนืยนั 
โปรดอ่านเง่ือนไขการจองใหถ่ี้ถว้น ก่อนท าการจองทวัร์ทุกคร้ัง เพ่ือประโยชน์แก่ตวัท่านเอง 
6.ในกรณีท่ีผูโ้ดยสารอยูต่่างจงัหวดั หากมีการออกบตัรโดยสาร รถทวัร์,รถไฟ หรือตัว๋เคร่ืองบินภายในประเทศ กรุณาแจง้เจา้หนา้ท่ีของบริษทัฯ
ทราบทุกคร้ังก่อนท าการออกตัว๋ทุกประเภท มิฉะนั้นทางบริษทัจะไม่รับผิดชอบความเสียหายท่ีเกิดข้ึนในกรณีท่ีทวัร์มีการยกเลิกการเดินทาง หรือ
เปล่ียนแปลงเท่ียวบิน 

โปรดอ่านเง่ือนไขการจองใหถ่ี้ถว้น ก่อนท าการจองทวัร์ทุกคร้ัง เพ่ือประโยชนแ์ก่ตวัท่านเอง 
 
    
 
หมายเหต ุ
1.บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิยกเลิกการเดินทางก่อนล่วงหนา้ในกรณีท่ีไม่สามารถท ากรุ๊ปไดอ้ยา่งนอ้ย 30 ท่าน ซ่ึงในกรณีน้ี ทางบริษทัฯยนิดีคืนเงินให้
ทั้งหมด หกัค่าธรรมเนียมวซ่ีา หรือจดัหาคณะทวัร์อ่ืนให ้ถา้ตอ้งการ 
2.บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการในทวัร์น้ี เม่ือเกิดเหตจุ าเป็น สุดวสิยั จนไม่อาจแกไ้ขได ้และจะไม่รับผิดชอบใด ๆ 
ในกรณีท่ีสูญหาย สูญเสียหรือไดรั้บบาดเจบ็ท่ีนอกเหนือความรับผดิชอบของหวัหนา้ทวัร์และเหตุสุดวสิยับางประการ เช่น การนดัหยดุงานภยั
ธรรมชาติการจลาจลต่าง ๆ 
3.เม่ือท่านไดช้ าระเงินมดัจ าหรือทั้งหมดไม่วา่จะเป็นการช าระผา่นตวัแทนของบริษทัฯ หรือช าระโดยตรงกบัทางบริษทัฯ ทางบริษทัฯ จะขอถือวา่
ท่านรับทราบและยอบรับเง่ือนไขต่าง ๆ ของบริษทัฯท่ีไดร้ะบุไวโ้ดยทั้งหมด 
4.กรณีไม่สามารถเดินทางไปดว้ยประการใดก็ตาม กรุณาแจง้ใหท้างบริษทัฯทราบล่วงหนา้อยา่งนอ้ย 45 วนั ก่อนวนัเดินทาง                                                                                                                                                                                                                                            

หมายเหตุ บริษัทฯ ของสงวนสิทธ์ิเปลีย่นแปลงรายการตามความเหมาะสมโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 
ซ่ึงทางบริษัทฯจะคงรักษามาตรฐานการบริการและผลประโยชน์ของลูกค้าเป็นส าคญั 

มคัคุเทศก์ พนักงาน และตวัแทนของบริษัทฯ ไม่มสิีทธ์ิในการให้ค าสัญญาใดๆ ทั้งส้ินแทนบริษัทฯ  
นอกจากมเีอกสารลงนามโดยผู้มอี านาจของบริษัทฯ ก ากบัเท่านั้น 

ช่ือบัญชี ประเภทบัญชี สาขา เลขทีบ่ัญชี 
น.ส.ทศันา สุวรรณกมล ออมทรัพย์ ส านักพหลโยธิน 799 – 2 – 37121 - 4 


