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สเปเชียลแกรนด์แคชเมยีร์ 7 วนั 6  คนื (3-9 ธันวาคม 2559) 

แคชเมียร์ (ศรีนาคา-พาฮาลแกรม-กุลมาร์ค-โซนามาร์ค) เดลี 
 

  แคชเมียร์แดนสวรรค์บนพื้นพิภพ มงกุฎเพชรของอินเดียท่ีอยูก่ลางออ้มกอดของเทือกเขาหิมาลยัลอ้มรอบ
ทุกทิศทางออ้มกอดแห่งทุ่งราบหลากหลายดว้ยดอกไมน้านาชนิดและทุ่งหญา้ท่ีเขียวขจี ทะเลสาบท่ีใสสวย เสมือนกระจก
สะทอ้นความงามของทิวทศัน์ และท้องฟ้า ให้ภาพงามท่ีน่าอศัจรรย์ พกัผ่อนบนเรือล าหรูท่ีสร้างจากไม้ซีดลักล่ินหอม
แกะสลกัลายไมด้ว้ยศิลปะของแคชเมียร์ทั้งล า แคชเมียร์ สวรรคข์องคู่ฮนันีมูนหรือผูรั้กธรรมชาติ ดินแดนท่ีสวยท่ีสุดในโลก 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

จุดเด่นของการเดินทาง 
*       เท่ียวชมเมืองเดลีอยา่งเตม็อ่ิม ชมวดัอชัดมัอนัยิง่ใหญ่ และชอ้ปป้ิงท่ีตลาดพื้นเมือง  
*       เยอืนดินแดนท่ีสวยท่ีสุดในโลกเปรียบประดุจสวรรคบ์นโลกมนุษย  ์“แคชเมียร์” 

* สัมผสักบัทุ่งราบผนืใหญ่ในออ้มกอดหิมาลยั ตระการตากบัดอกไมน้านาพรรณ และทุ่งทิวลิปอนัสวยงามสุดลูกตา   
ซ่ึงมีเฉพาะเดือนเมษายนเท่านั้น 

* ชมความงามของพาฮาลแกรม & กุลมาร์ค & โซนามาร์ค ท่ีมีทุ่งหญา้เขียวขจีและเทือกเขาหิมะรายรอบ 

*       พกัโรงแรมชั้นน า Hill Top Pahalgram/ Hill Top Gulmarg กบับรรยากาศดีๆ ของเมืองสวย 
              สองเมือง,  พกับา้นเรืออีกสองคืน/ ท่ีเดลีพกัโรงแรมหรูะดบั 4 ดาว  
* น าท่านนัง่ “เคเบิลคาร์” (รวมค่าข้ึนแลว้) ชมทศันียภาพแบบพาโนรามาอนัสวยงาม 

* นัง่เรือซิคาร่าล่องทะเลสาบ (รวมค่าล่องเรือแลว้) ท่ีสวยใสดุจกระจกสะทอ้นความงามของทอ้งฟ้า   
          กลางเทือกเขาหิมาลยั  

 

วนัที่หน่ึง (กรุงเทพฯ – เดล)ี 
06:00 น.       พร้อมกนัท่ีสนามบินสุวรรณภูมิ  ชั้น 4 ประตทูางเขา้ท่ี 7 แถว P สายการบิน Jet Airways โดยเจ้าหน้าท่ีของทาง 

บริษทั Star Voyage  คอยตอ้นรับและอ านวยความสะดวกใหก้บัท่าน  

 

 ** เดินทางเข้าประเทศอินเดีย   ทุกเที่ยวบินมีการตรวจละเอียด    ควรระวังเร่ืองส่ิงของในกระเป๋า hand-

carry   ของทีไ่ม่จ าเป็นต้องใช้ให้ load ในกระเป๋าใหญ่ไปเลย   และระวังเร่ืองป้ายติดกระเป๋าที่สายการ
บินแจกให้  ต้องติด Tag ที่กระเป๋าที่ถือข้ึนเคร่ืองทุกใบ   ต้องให้เจ้าหน้าที่ประทับตราทุกอันด้วย และ

อย่าท าหาย   ด่านสุดท้ายหากท่านท าหายหรือลืมประทับตรา   เจ้าหน้าที่สายการบินจะไม่ให้ขึ้นเคร่ือง   
ต้องกลับไปประทบัตราใหม่อีกรอบด้วยตัวเอง   และควรเผื่อเวลาไว้ส าหรับการตรวจค้นกระเป๋าด้วย   อย่า

มาถงึที ่gate ช้าเกนิไป** 
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กระเป๋าเลก็ถือติดตวัข้ึนเคร่ืองบิน 

 กรุณางดน าของมีคม ทุกชนิด เช่น มีดพบั กรรไกรตดัเล็บทุกขนาด ตะไบเล็บ เป็นตน้ กรุณาใส่ในกระเป๋า
เดินทางใบใหญ่หา้มน าติดตวัข้ึนเคร่ืองบิน 

 วตัถุท่ีเป็นลกัษณะของเหลว อาทิ ครีม โลชัน่ น ้าหอม ยาสีฟัน เจล สเปรย ์และเหลา้เป็นตน้ จะถูกท าการตรวจ
อยา่งละเอียดอีกคร้ัง โดยจะอนุญาตใหไ้ม่เกิน 10 ช้ิน ในบรรจุภณัฑล์ะไม่เกิน 100 ml.  

 

08:40 น. เหิรฟ้า สู่เมืองเดลลี (New Delhi) ประเทศอินเดีย (India) โดยสายการบิน Jet Airways (9W) 

                               เท่ียวบินท่ี 9W-065 ใชเ้วลาในการเดินทางประมาณ 4 ชัว่โมง)  (บริการอาหารบนเคร่ือง) 
11:40น. ถึงท่าอากาศยานนานาชาติอินทิราคานธีร์ เมืองเดลลี  (New Delhi) ตามเวลาทอ้งถ่ิน ผา่นพิธีการตรวจคนเขา้เมือง

และตรวจรับสมัภาระเรียบร้อยแลว้ น าท่านเดินทางสู่เมืองเดลี      
                        (เวลาทีอ่นิเดียช้ากว่าประเทศไทย 1.30 ช่ัวโมง) 
  น าท่านรับประทานอาหารกลางวนั 
บ่าย  หลงัจากนั้น   เดินทางสู่  Akshardham) หรือ อชัดมั วดัฮินดูท่ีใหญ่ท่ีสุดในโลก สถานท่ีท่ีน่าเล่ือมใสของมหาชนทัว่

ประเทศอินเดีย ในอินเดียมีวดัลกัษณะเช่นน้ีอยูม่ากแต่ในท่ีสุด บริษทักินเนสก็มอบใบประกาศนียบตัร วดัฮินดูใหญ่ท่ีสุดใน
โลก ใหก้บัวดัน้ี ดว้ยเหตุผลคือเป็นวดัใหญ่ท่ีสุดสร้างโดยเอกชน และถือวา่เป็นวดัฮินดูท่ีใหญ่ท่ีสุด เพราะมีบริเวณกวา้งมาก
ถึง 86,342 ตารางฟตุ วดัน้ีมีความอศัจรรยม์ากมาย สร้างดว้ยหินทรายสีชมพ ูแกะสลกั และปูพ้ืนดว้ยหินอ่อน มียอดโดมเป็น
หินทรายชมพ ูแกะสลกั ตวัโดมสูง 72 ฟตุ มีเสา โดม ลอ้ม 1,160 ตน้ รอบโดมแกะเป็นเศียรคชสารจ านวน 148 เศียร ดา้นใน
บรรจุ เทพเจา้ฮินดูแกะสลกักวา่ 20,000 องค ์ใชเ้วลาสร้าง 5 ปีเท่านั้น โดยท่านประมุข สวามี มหาราช เป็นผูอ้อกแบบเพียง
คนเดียว เป็นสถาปัตยกรรมฮินดูท่ีเก่าแก่ท่ีสุดก่อสร้างโดยช่างอาสาสมคัร มีทั้งนกับวช ช่างศิลปะ รวมถึงนกัแสวงบุญทุกคน 

 

                                                                       
                                  
จากนั้น น าท่านผา่นชม กรุงเดลลี เมืองหลวงของประเทศอินเดีย เปรียบเทียบศิลปะการก่อสร้างซ่ึงรับวฒันธรรมขององักฤษเอาไว้

มาก การวางผงัเมืองท่ีทนัสมยัและสวยงามตามแบบวฒันธรรมองักฤษ  น าท่านผ่านชม ราชปาติภาวนั (Rashtrapati 

Bhavan) ผ่านชม ท าเนียบรัฐบาล ท่ีก่อสร้างดว้ยหินทรายรูปร่างผสมแบบองักฤษและโมกุล, ชม ประตูเมืองอินเดีย 
(Indian Gate) ใชเ้ป็นอนุสาวรียข์องทหารท่ีเสียชีวติในสงครามโลกคร้ังท่ีหน่ึง จุดไฟ อมรชีวนิบูชาวญิญาณนกัรบไม่
เคยดบั ตั้งแต่ พ.ศ.2474 (ค.ศ. 1931) จวบจนปัจจุบนั มีช่ือจารึกไวท่ี้แผน่หิน 85,000 ช่ือ จากนั้นอิสระชอ้ปป้ิงท่ีตลาด
พ้ืนเมือง ซ้ือสินคา้พ้ืนเมืองและของท่ีระลึกของประเทศอินเดียท่ีมาทัว่สารทิศ 
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เยน็   น าท่านไปห้างสรรพสินคา้ชั้นน าของกรุงนิวเดลี   เพ่ือชมความทนัสมยัของอินเดีย   และท่านรับประทานอาหารค ่าตาม
อธัยาศยั   (ค่าอาหารม้ือน้ีไม่รวมอยู่ในค่าทวัร์) หลงัจากทางสู่ ที่พัก ณ  Hotel ITC Welcom Dwarka 
Plot - 3, Sector - 10, District Center, Dwarka, New Delhi, PIN:110075 

  Ph: 011 4222 9222  อิสระพกัผอ่นตามอธัยาศยั 
 

วนัที่สอง  (เดล ี– แคชเมียร์-ศรีนาคา- พาฮาลแกรม) 
เชา้  บริการอาหารเชา้ ณ  โรงแรม 

08.00 น.  น าท่านเดินทางไปสนามบินภายในประเทศ เพ่ือเดินทางสู่แคชเมียร์  
10.50 น.   เหิรฟ้าสู่ เมืองศรีนาคา (Srinagar) เมืองหลวงของแควน้จามมู (Jammu) และ แคชเมียร์ (Kashmir) โดยสาย

การบิน Jet Airways  เท่ียวบินท่ี 9W 603  (ใชเ้วลาบินประมาณ 1 ชัว่โมง) (มีบริการอาหารบนเคร่ือง) 
 

12.15 น.  เดินทางถึงสนามบินศรีนาคา (Srinagar) ผา่นพิธีการตรวจคนเขา้เมืองและพร้อมรับสมัภาระแลว้  
  จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ตวัเมืองศรีนาคา 
13.00 น.  บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารทอ้งถ่ิน (อาหารจีน) 

    เมืองศรีนาคา ซ่ึงเป็นเมืองหลวงของแคชเมียร์  ประกอบดว้ยทะเลสาบขนาดใหญ่ คือ ทะเลสาบดาล และทะเลสาบ
นาก้ิน ดา้นหลงัมีเทือกเขาโอบลอ้มโดยรอบ ในสมยัท่ีถูกปกครองโดยราชวงศ์โมกุล มีการจดัท าผงัเมืองข้ึนมาใหม่ จึง
ท าให้แคชเมียร์เป็นเมืองท่ีสวยงาม ปัจจุบนัชาว ศรีนาคาเกือบร้อยละ 98 % นับถือศาสนาอิสลาม 

   หลงัจากนั้นน าท่าน เดินทางต่อไปยงัพาลฮาแกม   ระหวา่งทาง ผา่นทุ่งดอกมสัตาร์ดสวยสดงดงาม ท่ีชาวแคชเมียร์ปลูกเพือ่
น ามาใชใ้นชีวติประจ าวนั ในการประกอบอาหาร ท าชา หรือแมแ้ต่ ใชเ้ป็นส่วนผสมของยา แวะถ่ายรูปตามจุดขา้งทางท่ีมี
ตน้ไม ้ล าธารและบา้นเลก็ๆ ทีตั้งเรียงรายอยูใ่นหุบเขาเหมือนรีสอร์ทนอ้ยใหญ่ในสวสิเซอร์แลนด์ มาตั้งเรียงรายกนัท่ีน่ี นัง่
รถเพลิดเพลินกบัธรรมชาติจนถึงหุบเขาแกะพาฮาลแกม 

เยน็    รับประทานอาหารค ่า ณ โรงแรม  เดินทางถึงพาลฮาแกม น าท่านเขา้สู่ท่ีพกั  Hill Top Hotel Pahalgram  ให้
พกัผอ่นอิสระตามอธัยาศยั   กบับรรยากาศอนัสวยงามของหุบเขาพาฮาลแกรม  

 

วนัที่สาม (พาฮาลแกรม – กลุมาร์ค) 
เชา้   รับประทานอาหารเชา้ท่ีโรงแรม 

   น าท่านชม หุบเขาแกะ “พาฮาลแกม” (Palhagam) สวรรค์บนดิน ตลอดสองขา้งทางชมทิวทัศน์ท่ีสวยงามของ
หมู่บา้นในทอ้งถินต่าง ๆ ทุ่งนา ทุ่งหญา้และตน้สนยกัษ์ ป่าสมบูรณ์ทีสวยงาม และเป็นฉากของภาพยนตร์มาหลายเร่ือง

แลว้ จากนั้น ชมหุบเขาล าธารในพาลฮาแกรม 

11.30 น.  รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
บ่าย   น าออกเดินทางสู่ กุลมาร์ค (Gulmarg) กุลมาร์ค เป็นภูเขาท่ีสวยงามท่ีสุดแห่งหน่ึงใน แคชเมียร์ (Kashmir) เดิม

เรียกเการิมาร์ค ตั้งโดยสุลต่าน ยซุูปชาร์ ในศตวรรษท่ี 16 เน่ืองจากท่ีน่ีเป็นทุ่งหญา้ท่ีเต็มไปดว้ยดอกไมป่้าตามฤดูกาล และ
ในปัจจุบนัยงัเป็นสถานท่ีตั้งของสนามกอลฟ์ 18 หลุมท่ีสูงท่ีสุดในโลก (3,000 เมตรจากระดบัน ้ าทะเล) และมีสถานท่ีเล่นสกี 

 

                               ในฤดูหนาวด้วย ตลอดเส้นทางสู่กุลมาร์คจะผ่านทุ่งนาขา้ว หมู่บ้านชาวพ้ืนเมือง ฝูงแกะตามภูเขา และเทือกเขาหิมะ
สลบัซบัซ้อนสวยงาม ชาวแคชเมียร์กล่าวขานว่าทุ่งหญา้แห่งดอกไม ้เป็นเส้นทางท่ีมุ่งสู่ชายแดนปากีสถาน กุลมาร์คเป็น
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แหล่งท่องเท่ียวในฤดูหนาว มีระดบัความสูง 2,730 เมตร จากระดบัน ้ าทะเล   ในช่วงฤดูร้อนท่ีน่ีจะเป็นท่ีตั้งของสนามกอลฟ์
ท่ีสูงท่ีสุดในโลก โดยรอบท่านจะไดพ้บเห็นกระท่อมรูปทรงแบบในเทพนิยาย และมีป่าสนเป็นฉากหลงั  ท่ีน่ียงัสถานเป็นท่ี
ถ่ายท าภาพยนตร์อีกดว้ย 

   น าท่านเขา้พกัโรงแรม Hill Top Hotel Gulmarg โรงแรมระดบัส่ีดาว (ใกลท้างข้ึนเคเบิลคาร์) แคชเมียร์    
   รับประทานอาหารค ่า   หลงัจากนั้นพกัผอ่นตามอธัยาศยั 
 

วนัที่ส่ี (กลุมาร์ค – ทุ่งทิวลปิ ศรีนาคา) 
เชา้   รับประทานอาหารเชา้ท่ีโรงแรม   หลงัจากนั้นเตรียมตวัเดินทางไปยอดเขากลุมาร์ค   โปรดเตรียมเส้ือผา้ใหอ้บอุ่น 

   เพียงพอ   เพราะบนยอดเขามีหิมะกากาศเยน็   เพ่ือใหท่้านไดส้นุกสนานกบัการเล่นหิมะบนยอดเขาอยา่งเตม็ท่ี 

   พร้อมแลว้น าท่านข้ึนเคเบิลคาร์เฟส 1 (กระเช้าลอยฟ้าหรือกอนโดลา)  ไปจนถึง ยอดเขากุลมาร์ค “Gulmarg 

Hill”  ระหวา่งทางข้ึนสู่ยอดเขากลุมาร์ค ท่านจะพบเห็นหมู่บา้นยปิซี ซ่ึงจะอพยพไปอยูท่ี่เมืองจมัมูในช่วงฤดูหนาว และ
จะกลบัมาอยูอ่าศยัในช่วงฤดูร้อน เม่ือถึงบนยอดเขากุลมาร์ค ให้ท่านถ่ายรูปกบัทิวทศัน์ภูเขาซ่ึงเป็นส่วนหน่ึงของเทือกเขา
หิมาลยัท่ีปกคลุมดว้ยหิมะสวยงามในทุกทิศทาง ถา้หากฟ้าเป็นใจไม่มีหมอกจดัท่านไดถ่้ายรูปกบัทิวทศัน์ภูเขา รวมถึงยอด
เขา K2 ท่ีสูงเป็นอนัดบัสองรองจากยอดเขาเอเวอร์เรส จากนั้นอิสระใหท่้านถ่ายรูปทิวทศัน์ของภูเขาซ่ึงเป็นส่วนหน่ึงของ
เทือกเขาหิมาลยั และ กุลมาร์คมีช่ีอเสียงในฐานเป็นสถานท่ีท่ีเล่นสกีซ่ึงมีเพียงไม่ก่ีแห่งในอินเดีย นักท่องเท่ียวจึงนิยมมา
เท่ียวกนัในช่วงฤดูหนาว…สนุกสนานกบักิจกรรมนัง่เล่ือนหิมะหรือสกีไดร้ะหวา่งฤดูใบไมผ้ลิ มี.ค.-เม.ย. (ค่าเล่ีอน,ค่า
สกีค่าข่ีมา้,ไม่รวมในราคาทวัร์ค่ะ) โปรแกรมแนะน า  กิจกรรมเล่นลากเล่ือนหิมะ(มีคนลาก)สู่เนินหิมะดา้นบนจากนั้น
ปล่อยใหล่ื้นไหลลงมา(ค่านัง่เล่ือน350-400 รูปี ณ ลานกลุมาร์ค และ ค่าข้ึนกระเชา้เฟส 2 ท่านละ 500 รูปี ไม่รวม
ในรายการ ทวัร์) กรุณาสอบถามรายละเอียดและราคาจากหวัหนา้ทวัร์หรือไกดท์อ้งถ่ินของท่านนะค่ะ) ตามอธัยาศยั จนถึง
เวลานดัหมายน าท่านเดินทางกลบัสู่โรงแรมเพื่อเตรียมตวั check out   

 

   รับประทานอาหารกลางวนั 

 
12.30 น.  เดินทางกลบัสู่ศรีนาคาเป็นเมืองหลวงของแคชเมียร์ ประกอบดว้ย ทะเลสาบ ขนาดใหญ่ คือ ทะเลสาบดาล และ ทะเลสาบ

นาก้ิน ดา้นหลงัมีเทือกเขาโอบลอ้มโดยรอบ โดยในสมยัท่ีถูกปกครองโดย ราชวงศ์โมกุลไดมี้การจดัท าผงัเมืองของแคช
เมียร์ข้ึนมาใหม่ จึงท าให้แคชเมียร์เป็นเมืองท่ีสวยงาม และ ต่อมาองักฤษไดเ้ขา้มา 
มีอิทธิพล ในการปกครองของอินเดีย และชาวองักฤษได้เขา้มาตั้งถ่ินฐานหลัก
แหล่ง ในอินเดียหลายเมืองดว้ยกนั อาทิ กรุงเดลลี, กลักตัตา และแคชเมียร์เป็นตน้ 

แต่กฎหมายอินเดียไม่อนุญาตให้ ชาวอังกฤษมีกรรมสิทธ์ในท่ีดิน ดังนั้ น ชาว
องักฤษในแคชเมียร์ จึงเปลียนวธีิการสร้างท่ีอยูอ่าศยั เป็นแบบบา้นเรือแทน จึงเป็น
ท่ีมาของ บา้นในเรือ ซ่ึงเราเรียกกนัวา่ House Boat นัน่เอง ปัจจุบนัชาว ศรี
นาคานบัถือศาสนาอิสลาม เกือบร้อยละ 98 % 

บ่ายแก่ น าท่านเดินทางไป สวนโมกุล (Mughal Gardens) สวนสวรรค์แห่ง
ดอกไม ้ช่วงเดือนมีนาคมถึงเมษายน ดอกไมเ้มืองหนาวออกดอกชูช่ออยา่งสวยงาม 

สวนโมกุล ไดแ้บ่งออกเป็นส่วนๆ 3 ส่วน ซ่ึงภายในสวนมีการประดบัตกแต่งใน
แบบสไตลส์วนเปอร์เซีย ซ่ึงประกอบไปดว้ย สระน ้ า ล าธารและแปลงไมด้อกชม
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สวนชาลิมาร์ (Shalimar Garden) เป็นสวนดอกไมท่ี้สร้างข้ึนสมยัราชวงศ์โมกุล ก่อสร้างโดยจักรพรรดิ 
JEHANGIR เพื่อภรรยา Nur Jehan และเมืองศรีนาคา แคชเมียร์ เป็นท่ีมีช่ือเสียงในการจดัสวนตามแบบสมยั
ของราชวงศโ์มกลุ เน่ืองจากภูมิอากาศเยน็เหมาะสมในการเจริญเติบโตของตน้ไม ้ดอกไมเ้มืองหนาว จึงกลายเป็นท่ีประทบั
พกัผ่อนของกษตัริยร์าชวงศ์โมกุลในอดีต ชมตน้เมเปิลอายกุวา่ 400 ปี ตน้ปอปลาร์ ดอกทิวลิป และดอกไมน้านาชนิด
ตามฤดูกาล ชมสวนนิชาท (Nishat) เป็นสวนท่ีใหญ่ท่ีสุด มีตน้เมเปิลอายกุวา่ 400 ปี ตน้ปอปลาร์ ตน้ทิวลิป และ
ดอกไมน้านาชนิดตามฤดูกาล ตั้งอยูริ่มทะเลสาบดาล มีภูเขา Zabarwan ซ่ึงตั้งเป็นฉากหลงั 
 

น า ท่ า น ช ม ส ว น ทิ ว ลิ ป  ( Tulip 

Garden) ทุ่งทิวลิปแห่งแคชเมียร์ ณ 

เดือนเมษายนเดือนท่ียงัมีหิมะปกคลุมอยูใ่น
หลายพ้ืนท่ี  และมีดอกทิวลิปสารพัดสี
สารพดัพนัธ์ุบานชูช่อรอให้นกัท่องเท่ียวเขา้
มาชม ดอกทิวลิปจะเร่ิมบานตั้งแต่ปลาย
เดือนมีนาคม  และบานจนถึงประมาณ
กลางเดือนเมษายน ของทุกๆปี เป็นผลงานช้ินยอดของเมืองศรีนาคาท่ีรังสรรค ์ ไดเ้วลาสมควรเดินทางกลบั ระหวา่งทาง
กลบัศรีนาคา น าท่านชม โรงงานท าพรมเปอร์เซียสมควรแก่เวลาน าท่านเขา้สู่ท่ีพกั ณ โรงแรมลอยน ้ าช่ืนชมทศันียภาพของ
เทือกเขาท่ีลอ้มรอบทะเลสาบ เมืองศรีนาคา  

ค ่า    บริการอาหารเยน็ ณ โรงแรมบา้นเรือ...บา้นเรือในทะเลสาบ ในเมืองศรีนาคา บา้นเรือน้ีถือก าเนิดจากสมยัท่ีเจา้ผูค้รอง
แควน้แคชเมียร์ยงัครองอ านาจกบั องักฤษท่ีเขา้มาปกครองอินเดีย และไม่อนุญาตใหอ้งักฤษมีกรรมสิทธ์ิในท่ีดิน คนองักฤษ
จึงหาทางออกดว้ยการสร้างบา้นเรือลอยล าอยูใ่นทะเลสาบแทน   ท่ีพกัโรงแรมเรือ DELUXE HOUSE BOAT 

อิสระพกัผอ่นตามอธัยาศยั   ในบา้นเรือแต่ละหลงัท่านจะมีห้องนัง่เล่น   ห้องทานอาหาร  ห้องนอน  และพ่อบา้นประจ า
เรือ  ท่ีจะคอยดูแลท่านอยา่งดียิ่ง ให้ท่านพกัผ่อนไดอ้ยา่ง (เรือแต่ละล าจะมีห้องนอนประมาณ  3-4 ห้องแลว้แต่ขนาด
ของเรือ)   อิสระหลงัอาหาร สนุกสนานกบัการชอ้ปป้ิงส้ินคา้พ้ืนเมือง ท่ีจะมีพ่อคา้ชาวแคชเมียร์พายเรือมาขายให้ถึงท่ีเลย 
อาทิ ผา้พาศมิน่า,เปเปอร์มาเช่,สร้อยคอ,ก าไร,และเคร่ืองเงินต่างๆ มากมาย ...ให้ทุกท่านใชค้วามสามารถพิเศษให้เต็มท่ี
กนัเลยค่ะ 
 

วนัที่ห้า  (โซนามาร์ค) 
07.00 น.  บริการอาหารเชา้ ณ โรงแรมเรือ 
08.00 น.    น าท่านเดินทางสู่ โซนามาร์ค (Sonamarg) (ประมาณ 3 ชัว่โมง) เป็นแหล่งท่องเท่ียวอนัมีววิทิวทศัน์อนัสวยงาม อยู่

บนเสน้ทางระหวา่งเมืองศรีนาคากบัเมืองเลห์ ในบริเวณหุบเขาโซนามาร์กน้ีมีธารน ้ าแขง็สีขาวบริสุทธ์ิท่ีปกคลุมอยูต่ามลาด
ไหล่เขา อีกทั้งเทือกเขาหิมะท่ีสะทอ้นแสงแดดเป็นประกายสีทอง จึงเป็นท่ีมาของช่ือ โซนามาร์ค และยงัมีเทือกเขาหิมาลยั
เป็นฉากหลงั ท่ีเรียกขานตามทอ้งถ่ินวา่ ทาจิวาส ภูเขาซ่ึงปกคลุมไปดว้ยหิมะตลอดปี มีแม่น ้ าสินธุ ลดเล้ียวผ่านหุบเขาใน
อีกฟากของถนน “โซนามาร์ค” เป็นสถานีเร่ิมตน้ท่ีจะมุ่งหนา้ไปยงัลาดคัห์ หรือเป็นรู้จกักนัดีในช่ือวา่ “ประตูสู่ลาดคัห์” 

เสน้ทางน้ีจะเป็นเสน้ทางท่ีมีทิวทศัน์สวยงาม ตลอดเสน้ทางจึงเป็นเสน้ทางท่ีใหข้บัรถไปถ่ายรูปไป...เลยทีเดียว 
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เที่ยง   อาหารกลางวนั  
บา่ย   น าทา่นเที่ยว ชม กราเซียน า้แข็งโซนามาร์ค อิสระเดินชมธรรมชาติสมัผสัอากาศสบายๆ ชมวิวภเูขาที่ปกคลมุด้วยหิมะและ

สองฟากฝ่ังถนนท่ีเต็มไปด้วยธารน า้แข็ง ถนนบางช่วงต้องตดัผา่นช่องน า้แข็งขนาดใหญ่ ท่ีนี่จะมีกิจกรรมแบบแคชเมียร์ให้
ท่านได้ลองหาประสบการณ์ (ในช่วงฤดหูนาว ธ.ค. – เม.ย.) (ค่าเลี่อน,ค่าสกี,ค่าขี่ม้า,ไม่รวมในราคาทวัร์ค่ะ) โปรแกรม
แนะน า ...ทา่นท่ีหลงใหลในธรรมชาติ สามารถขี่ม้าชมความงามของกลาเซียร์อย่างไกล้ชิดมากขึน้ หรือ สนกุการนัง่เลื่อน 
(มีคนลาก) สูเ่นินหิมะด้านบนจากนัน้ปลอ่ยให้ลืน่ไหลลงมา (คา่นัง่เลือ่น 350-400 รูปี และคา่ขี่ม้า 400-500 รูปี ไม่รวมทิป
และไมร่วมในคา่ทวัร์ โปรดสอบถามรายละเอียดจากหวัหน้าทวัร์) ได้เวลาพอสมควร เดินทางกลบัสูศ่รีนาคา 

เย็น   บริการอาหารเย็น ณ โรงแรมเรือ  
ที่พกัโรงแรมเรือ DELUXE HOUSE BOAT อิสระพกัผอ่นตามอธัยาศยั 
 

วนัที่หก (โซนามาร์ค) 
 

06.30 น.   บริการอาหารเชา้ ณ โรงแรมเรือ 
07.30 น. น าท่านล่องเรือสิคารา(เรือพายแบบแคชเมียร์) 

ชมความงดงามทะเลสาบ ให้ท่านได้ช่ืนชม
ทศันียภาพของเทือกเขาหิมะท่ีลอ้มรอบ ชมวิถี
ชีวิตชาวบ้านริมน ้ า (ใช้เวลาในการล่องเรือ
ประมาณ 1 ชม.) รอบทะเลสาบ นกนานา
ชนิด พืชดอกไมน้ ้ า ทะเลสาบใสสวยงาม สนุกสนานกลางทะเลสาบเลือกซ้ือสินคา้พ้ืนเมืองของชาวแคชเมียร์ท่ีน าของมา
ขายใหท่้านไดเ้ลือกซ้ือในราคาตามความสามารถไดเ้วลาสมควรพายเรือกลบัท่ีพกั .....  

10.00 น. บริการอาหารกลางวนั ณ โรงแรมเรือ   
จากนั้น น าท่านเดินทางสู่สนามบินภายในประเทศเพ่ือเดินทางกลับสู่เมืองเดลลี

(New Delhi)  

12.55 น. เหิรฟ้าสู่เมืองเดลลี (New Delhi) โดยสายการบิน JET 

AIRWAYS เท่ียวบินท่ี 9W604  

14.20 น. ถึง เมืองเดลลี (New Delhi)  รับสมัภาระ 
จากนั้น น าท่านชมเมืองหลวงเดลลี ซ่ึงเป็นเมืองเดิมตั้งแต่โบราณ เป็นนคร หลวงของวี

ระบุรุษสงครามภารตะ และ กลายเป็นนิวเดลลี นครหลวงใหม่ท่ีสวยงามใน
ปัจจุบนัเมืองเดลลีใหม่  มีความใหม่ตามวฒันธรรมองักฤษ เมืองหลวงของประเทศอินเดีย ชมศิลปะการก่อสร้างเมืองท่ี
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องักฤษ ไดส้ร้างและมีการวาง ผงัเมืองท่ีทนัสมยั และสวยงามตามวฒันธรรมขององักฤษและติดอบัดบัหน่ึงในโลก... ผ่าน
ชมท่ีท าการของคณะรัฐมนตรี, ท าเนียบประธานาธิบดี,ชมประตูเมืองอินเดีย “Indian Gate” ใชเ้ป็นอนุสาวรียข์อง
ทหารท่ีเสียชีวติในสงครามโลกคร้ังท่ีหน่ึง จุดไฟอมรชีวินบูชาวิญญาณนกัรบไม่เคยดบั โดยมีไฟจุดเป็นการไวอ้าลยัตลอด 

24 ชัว่โมง ตั้งแต่ พ.ศ.2474 (ค.ศ. 1931) จวบจนปัจจุบนั มีช่ือจารึกไวท่ี้แผ่นหิน 85,500 ช่ือ มีป้ายบอกว่า 
อมรชีวนั หมายถึงชีวติท่ีไม่ตาย จากนั้นน าท่าน     ชอ้ปป้ิงของท่ีระลึกท่ีตลาดเดลลี ฮทั (Delhi  Hut)  อนัมีช่ือเสียง
อาทิพ้ืนปูนโตะ๊สไตลอิ์นเดีย ก าไลขอ้มือและขอ้เทา้ และอ่ืนๆอีกมากมายอิสระต่อรองส้ินคา้ตามความสามารถเฉพาะตวั  

ค ่า บริการอาหารบริการอาหารค ่า ณ ภตัตาคารจีน  

          ท่ีพกั ณ  Hotel ITC Welcom Dwarka , Plot - 3, Sector - 10, District Center, Dwarka, 

          New Delhi, PIN:110075, Phone 011 4222 9222  อิสระพกัผอ่นตามอธัยาศยั 
 

วนัที่เจด็  (เดล ี– กรุงเทพฯ ) 
 เชา้  บริการอาหารเชา้ ณ โรงแรม  (บุฟเฟนานาชาติ)     
  อิสระกบัการพกัผอ่น    หรือหาซ้ือของฝากทางบา้นจากซุปเปอร์มาร์เก็ตใกลโ้รงแรม    ก่อน final pack และ  
                               check out ออกจากโรงแรม 

11:00 น.  น าท่านเดินทางสู่ท่าอากาศยานนานาชาติอินทิรา คานธี   เพื่อ check in  

14.00 น.  ออกเดินทางสู่กรุงเทพ ฯ โดยสายการบิน Jet Airways  เท่ียวบินท่ี 9W-066 (บริการอาหารกลางวนับนเคร่ือง) 
19.45 น.  ถึงท่าอากาศสุวรรณภูมิโดยสวสัดิภาพ 

 

 

********************* 

**ราคา @ 44,900 บาท ต่อท่าน** 
อตัรานีร้วม  

 ตัว๋เคร่ืองบินไป – กลบั ตามรายการท่ีระบุไว ้ 
 ภาษีสนามบินท่าอากาศยานสุวรรณภูมิและปลายทางต่างประเทศ  
 ค่าท่ีพกัตามโรงแรมท่ีระบุในรายการ  
 ค่าอาหาร ม้ือตามท่ีระบุในรายการ  
 ค่ารถโคช้ปรับอากาศน าเท่ียวตามท่ีระบุ  
 ค่าเขา้ชมสถานท่ีต่างๆ ตามรายการ 
 หวัหนา้ทวัร์ อ านวยความสะดวกตลอดการเดินทาง 
 ค่าธรรมเนียมวซ่ีา ระยะสั้นตามระยะเวลาของทวัร์ 
 ประกนัภยัการเดินทาง 500,000 บาท (บาดเจบ็เขา้รับการรักษา) / 1,000,000 บาท (ในกรณีเสียชีวติ) 
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อตัรานีไ้ม่รวม   

 ค่าภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3 % และภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % กรณีออกใบก ากบัภาษี 
 ค่าธรรมเนียมหนงัสือเดินทาง  
 ค่าใชจ่้ายส่วนตวั เช่น อาหารและเคร่ืองด่ืมท่ีสั่งพิเศษ / ค่าซกัรีด / ค่าโทรศพัท ์เป็นตน้ 
 ค่าบริการยกกระเป๋าในโรงแรม   
 ค่าปรับน า้หนักกระเป๋าทีเ่กนิกว่าทีท่างสายการบินก าหนด  

 ค่าธรรมเนียมทปิ หวัหนา้ทวัร์ (ข้ึนอยูก่บัความพอใจในบริการ)  
 
เงื่อนไขการยกเลกิและการปรับเงินค่าบริการ 

 แจง้ล่วงหนา้ 2 สัปดาห์ก่อนการเดินทาง หกัค่าใชจ่้าย 70%  ของราคาทวัร์  
 แจง้ล่วงหนา้นอ้ยกวา่ 2 สัปดาห์ก่อนการเดินทาง ไม่สามารถคืนค่าทวัร์ให้ได้ 

 หากมีการออกตัว๋เคร่ืองบินหรือจองโรงแรมไปแลว้ ทางบริษทัฯ จะคิดค่าบริการตามจริง 
 หากทางบริษทัฯตอ้งออกตัว๋เคร่ืองบินก่อนไดรั้บวซ่ีา ทางบริษทัฯจะแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้และหากวซ่ีาของผูเ้ดินทาง

ไม่ผา่น ทางบริษทัฯจะท าการ REFUND กบัทางสายการบิน หรือ ข้ึนอยูก่บั CONDITION ของทางสายการบิน 
 

โปรดอ่านอย่างละเอยีด ! 

 บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทาง โดยท่ีจะแจง้ใหผู้เ้ดินทางทราบล่วงหนา้ก่อน อยา่งนอ้ย 20 วนั ก่อน
ออกเดินทาง และยนิดีจะจดัหาคณะอ่ืนหากท่านตอ้งการ 

 บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงรายการท่องเท่ียว กรณีท่ีเกิดเหตุจ าเป็นสุดวสิัย อาทิ การล่าชา้ของสาย การ
บิน, การนดัหยดุงาน, การประทว้ง, ภยัธรรมชาติ, การก่อจลาจล, อุบติัเหตุ, ปัญหาการจราจร ฯลฯ ทั้งน้ีจะค านึงถึง
ผลประโยชน์และจะรักษาผลประโยชน์และความปลอดภยัของท่านไวใ้หไ้ดม้ากท่ีสุด 

 บริษทัฯ จะไม่รับผดิชอบค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึน และจะไม่คืนเงินค่าทวัร์ท่ีท่านช าระมาแลว้ หากท่านถูกปฏิเสธวซ่ีา หรือ
การเขา้ออกเมือง อนัเน่ืองจากการกระท าท่ีส่อไปในทางผิดกฎหมาย หรือการหลบหนีเขา้เมือง ฯลฯ 

 ราคาอาจมีการปรับข้ึน หากสายการบินมีการปรับราคาน ้ามนัของสายการบิน โดยมีเอกสารยนืยนั 
 กรณีท่านท่ีจะออกตัว๋บินภายในประเทศเพื่อร่วมมาเดินทางกบักรุ๊ป กรุณาแจง้ฝ่ายขายเพื่อขอค ายนืยนัวา่ทวัร์นั้น

สามารถออกเดินทางไดแ้น่นอน มิฉะนั้นทางบริษทัจะไม่รับผดิชอบค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึน  
***เมื่อท่านจองทวัร์และช าระเงินมัดจ าแล้ว หมายถึงท่านยอมรับในข้อความและเงื่อนไขทีบ่ริษัทฯ แจ้งไว้แล้ว*** 
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