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 “แคชเมียร”์ สมัผสักบัดินแดนสวรรคบ์นพืน้พิภพ มงกุฎเพชรแห่งอินเดียท่ีสวยท่ีสุดในโลก เปรียบประดุจ
สวรรคบ์นโลกมนุษย ์ “แคชเมียร”์อยู่กลางออ้มกอดของเทือกเขาหิมาลยั สมัผสักบัทุ่งราบผืนใหญ่ในออ้ม
กอดหิมาลยั ตระการตากบัดอกไมน้านาพรรณ  ชมความงามของ กุลมารค์ & โซนามารค์ ท่ีมีทุ่งหญา้
เขยีวขจีและเทือกเขาหิมะรายรอบ  น่ัง เรือซิคาร่าล่องทะเลสาบ ท่ีสวยใสดุจกระจกสะทอ้นความงามของ
ทอ้งฟ้ากลางเทือกเขาหิมาลยั.....  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
รายการท่องเที่ยว 
วนัแรก (1) ศรีนาคา - L D 
12.05 น.  เดินทางถึงสนามบินศรีนาคา (Srinagar) ผ่านพิธกีารตรวจคนเขา้เมือง ทีมงานไกดท์อ้งถิ่นใหก้ารตอ้นรบัท่ีสนามบินและพรอ้มรบั

สมัภาระแลว้นําทา่นเดินทางสูเ่มืองศรีนาคา โดยรถโตโยตา้อีโนวา่ /หรือเทมโป้ 
เท่ียง  บริการอาหารกลางวนั  ณ ภตัตาคาร 
นาํท่านชมสวนโมกุล (Mughal Gardens) สวนสวรรคแ์ห่งดอกไม ้ช่วงเดือนมีนาคมถึงเมษายน ดอกไมเ้มืองหนาวออกดอกชูช่ออยา่งสวยงาม 

สวนโมกุล ไดแ้บ่งออกเป็นส่วนๆ 3 ส่วน ซ่ึงภายในสวนมีการประดับตกแต่งในแบบสไตล์สวนเปอรเ์ซีย ซ่ึงประกอบไปดว้ย 
สระน้ํา ลาํธารและแปลงไมด้อกชมสวนนิชาท (Nishat ) เป็นสวนท่ีใหญ่ท่ีสุด มีตน้เมเปิลอายุกวา่ 400 ปี ตน้ปอปลาร ์ตน้
ทิวลิป และดอกไมน้านาชนิดตามฤดกูาล ตั้งอยูริ่มทะเลสาบดาล มีภเูขาZabarwan ซ่ึงตั้งเป็นฉากหลงั 

นําท่านล่องเรือสิคารา(เรือพายแบบแคชเมียร)์ ชมความงดงามทะเลสาบ ใหท้่านไดช้ืน่ชมทศันียภาพของเทือกเขาหิมะท่ีลอ้มรอบ ชมวิถีชวิีต
ชาวบา้นริมนํ้า (ใชเ้วลาในการล่องเรือประมาณ 1 ชม.) รอบทะเลสาบ นกนานาชนิด พืชดอกไมนํ้้า ทะเลสาบใสสวยงาม สมัผสั
วิถีชวิีตของผูค้นในทะเลสาบดาล เป็นชวิีตท่ีคูก่บัสายนํา้อนัเงียบสงบ โดยมีเรือเป็นพาหนะสําคญัของการสญัจรในทะเลสาบกวา้งใหญ่ 
แต่งแตม้สีสนัดว้ยสวนผกัลอยนํ้า และตลาดนํ้ายามเชา้ท่ีมีชวิีตชวีาพอดู ชวิีตของชาวแคชเมียรจ์ึงดําเนินไปไม่แตกต่างชาวเอเชยีอื่น 
ๆ ท่ีมีแม่นํา้ ลาํคลอง เป็นเสน้เลือดใหญ่หลอ่เลีย้งชวิีต และท่านจะเพลินเพลินกบัการ เลือกซือ้สินคา้พืน้เมืองของชาวแคชเมียรท่ี์นํา
ของมาขายใหท้่านไดเ้ลือกซือ้ในราคาตามความสามารถไดเ้วลาสมควรพายเรือกลบัท่ีพกั .....  

 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
เย็น บริการอาหารเย็น ณ โรงแรมบา้นเรือ อิสระพกัผ่อนตามอธัยาศยั 

     ที่พกัโรงแรมเรือ DELUXE HOUSE BOAT อิสระพกัผ่อนตามอธัยาศยั 
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"บา้นเรือ" แคชเมียร.์..วิมานบนดิน 
 นักท่องเท่ียวในชว่งตน้ คริสตศ์ตวรรษท่ี 20  มีบนัทึกวา่...ขณะท่ี ชวิีตยงัมีลมหายใจความสขุบนพืน้พิภพในนี้ 1 ใน 50  อย่างท่ีควร

ทํา คือเดินทางสู่ทะเลสาบดาล (Dal lake)  แห่งแควน้แคชเมียร.์...แลว้ พกันอนใน House Boats...!!! อนัเป็น วิมานบนดิน 
เกิดขึน้ในยุค ควีนสวิ์คตอเรีย  ซึง่องักฤษไดเ้ขา้มา ครอบครองอินเดีย  จึงพากนัเขา้มาปักหลกัโกยกอบทรพัยากรจากอาณานิคม  
โดยรกุจากพืน้ท่ีสว่นใตข้ึน้ไปจดเหนือ กระทัง่ถึง แควน้จมัมูแคชเมียร ์  (JUMMU & KASHMIR) ติดกบัเทือกเขาหิมาลยั 

 

วนัที่ส่ี (2) ศรีนาคา–หุบกลุมารค์-ศรีนาคา B L D 

07.00 น.  บริการอาหารเชา้ ณ โรงแรม  
08.00 น. ออกเดินทางโดยรถอีโนวา่หน้าสู่ กลุมารค์ (Gulmarg) ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 3 - 4 ชัว่โมง กุลมารค์(Gulmarg) 

สถานที่ท่องเที่ยวสุดฮิตในแคชเมียร ์ ที่ไดร้บัความนิยมจากนกัท่องเที่ยวท ัว่โลก 
เป็นภเูขาท่ีสวยงามท่ีสดุแหง่หน่ึงในแคชเมียร ์“กลุมารค์”เดิมเรียกเการิมารค์ ตัง้โดยสลุตา่น ยซูปุชาร ์ ในศตวรรษท่ี 16 เน่ืองจาก
ท่ีน่ีเป็นทุ่งหญา้ท่ีเต็มไปดว้ยดอกไมป่้าตามฤดูกาล และในปัจจบุนัยงัเป็นสถานท่ีตัง้ของสนามกอลฟ์ 18 หลุมท่ีสูงท่ีสุดในโลก (3,000 
เมตรจากระดบันํา้ทะเล) และมีสถานท่ีเลน่สกีในฤดหูนาวดว้ย ตลอดเสน้ทางสูก่ลุมารค์จะผ่านทุ่งนาขา้ว หมู่บา้นชาวพืน้เมือง ฝูงแกะ
ตามภูเขา และเทือกเขาหิมะสลบัซบัซอ้นสวยงาม ชาวแคชเมียรก์ล่าวขานว่าทุ่งหญา้แห่งดอกไม  ้ เป็นเสน้ทางที่มุ่งสู่ชายแดน
ปากีสถาน กุลมารค์เป็นแหล่งท่องเที่ยวในฤดูหนาว มีระดบัความสูง 2,730 เมตร จากระดบันํ้าทะเล   ในชว่งฤดูรอ้นที่น่ีจะ
เป็นที่ต ัง้ของสนามกอลฟ์ที่สูงที่สุดในโลก โดยรอบท่านจะไดพ้บเห็นกระท่อมรูปทรงแบบในเทพนิยาย และมีป่าสนเป็นฉากหลงั  
ท่ีน่ียงัสถานเป็นท่ีถ่ายทําภาพยนตรอี์กดว้ย…… 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
เท่ียง บริการอาหารกลางวนั  ณ โรงแรม 
13.00 น ไฮไลทข์องกิจกรรมและการท่องเท่ียวท่ีกลุมารค์ นําท่านขึน้เคเบิลคารเ์ฟส 1 (กระเชา้ลอยฟ้าหรือกอนโดลา) ขึน้กระเชา้กอนโด

ล่าเป็นเคเบิลคารไ์ปเฟส1 ระหว่างทางท่านจะไดเ้ห็นวิวของหิมะท่ีสวยงามพบเห็นหมู่บา้นยิปซ ี  และหมู่บา้นของคนทอ้งถิ่น มองลงไป
ขา้งล่างตน้สนระหว่างทางและหิมะท่ีสวยงามมาก เห็นวิวทิวเขาของเทีอกเขาหิมาลยัเม่ือถึงสถานีลงจากกระเชา้แลว้ ท่านจะพบลาน
หิมะขนาดใหญ่...อิสระใหท้่าน ถา่ยภาพคูก่บัภเูขาหิมะ สวยงามรอบทิศทาง หากฟ้าเปิดสามารถมองเห็นยอดเขา K2 ท่ีสูงเป็นอนัดบั
สองรองจากยอดเขาเอเวอรเ์รส....ถ่ายรูป และเล่นกิจกรรมต่างๆในบริเวณนี้...สนุกสนานกบักิจกรรมน่ังเล่ือนหิมะหรือสกีไดร้ะหว่างฤดู
ใบไม ้ผ ลิ  มี .ค . -เ ม .ย .  "กุ ล
มารค์." เป็นสถานท่ีท่องเท่ียวท่ี
ไดร้บัความนิยมจากนักท่องเท่ียว
ทัว่โลก   
รายการเสริม...สําหรบับาง
ท่านตอ้งการไปอีกจุดชมวิว
ท่านสามารถขึน้กระเชา้ไป
ยงั เฟสที่K2 ไดท้ ัง้น้ีท ัง้นั้น
ขึน้อยู่กบัสภาพอากาศ และ
ความปลอดภยัเป็นสําคญั เฟสที่K2ไม่เหมาะสําหรบัท่านที่มีสุขภาพไม่แขง็แรง หรือมีโรคประจําตวัเน่ืองจาก K2 จะ
มีสภาพอากาศที่เบาบางกวา่ปกติ 

............... จนถึงเวลานัดหมายนําท่านเดินทางกลบัสู่เมืองศรีนาคาตามเสน้ทางเดิม...... 
 
เย็น บริการอาหารเย็น ณ โรงแรมบา้นเรือ อิสระพกัผ่อนตามอธัยาศยั 

     ที่พกัโรงแรมเรือ DELUXE HOUSE BOAT อิสระพกัผ่อนตามอธัยาศยั 
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วนัที่สาม (3)  (แคชเมียร)์ ศรีนาคา-โซนามารค์-ศรีนาคา B L D 

07.00 น. บริการอาหารเชา้ ณ โรงแรมบา้นเรือ 
08.00 น.   นําท่านเดินทางสู่ โซนามารค์ (Sonamarg) (ประมาณ 3 ช ัว่โมง) ออ้มกอดหิมาลยัที่โซนามารค์ทอ้งทุ่งแห่งทองคํา 
Meadow of gold แห่งแคชเมียร ์ สูงกว่าระดบันํ้าทะเล 2,740 เมตร เป็นแหล่งท่องเท่ียวอนัมีวิวทิวทศันอ์นัสวยงาม อยู่บนเสน้ทางระหว่างเมืองศรี
นาคากบัเมืองเลห ์ ในบริเวณหบุเขาโซนามารก์นีมี้ธารนํา้แขง็สีขาวบริสทุธิท่ี์ปกคลมุอยูต่ามลาดไหลเ่ขา อีกทัง้เทือกเขาหิมะท่ีสะทอ้นแสงแดดเป็นประกาย
สีทอง จึงเป็นท่ีมาของชือ่ โซนามารค์ และยงัมีเทือกเขาหิมาลยัเป็นฉากหลงั ท่ีเรียกขานตามทอ้งถิ่นวา่ ทาจิวาส ภเูขาซึง่ปกคลุมไปดว้ยหิมะตลอดปี มี
แม่นํา้สินธ ุ ลดเลีย้วผ่านหบุเขาในอีกฟากของถนน “โซนามารค์” เป็นสถานีเริ่มตน้ท่ีจะมุ่งหนา้ไปยงัลาดคัห ์ หรือเป็นรูจ้กักนัดีในชือ่วา่ “ประตสููล่าดคัห”์ 
เสน้ทางนีจ้ะเป็นเสน้ทางท่ีมีทิวทศันส์วยงาม ตลอดสองขา้งทาง ยงัมี “ธารนํา้แขง็กราเซยี” (Thajiwas Glacier) ท่ีเกิดจากการทบัถมของหิมะมายาวนาน 
ละลายเป็นธารนํา้แขง็ตามแนวเขา....ตลอดเสน้ทางจึงเป็นเสน้ทางท่ีใหข้บัรถไปถา่ยรปูไป...เลยทีเดียว 
 
เท่ียง บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัาคาร  กลางภเูขาหิมะ ชมวิวท่ีกวา้งไกลชนิดกลอ้งเก็บไม่หมด 
บา่ย อิสระเดินชมธรรมชาติสมัผสัอากาศสบายๆ ชมวิวภูเขาท่ีปกคลุมดว้ยหิมะและสองฟากฝัง่ถนนท่ีเต็มไปดว้ยธารน้ําแข็ง ถนน

บางชว่งตอ้งตดัผ่านชอ่งน้ําแข็งขนาดใหญ่ ท่ีน่ีจะมีกิจกรรมแบบแคชเมียรใ์หท่้านไดล้องหาประสบการณ ์(ในช่วงฤดูหนาว ธ.ค. 
– เม.ย.)   (คา่เล่ีอน,คา่สกี,คา่ข่ีมา้,ไมร่วมในราคาทวัรค์ะ่)  

เวลาพอสมควรเดินทางกลบัสู่ศรีนาคา..... 
จากน้ัน ไดเ้วลาอนัสมควรนําท่านสู่บา้นเรือในทะเลสาบ ในเมืองศรีนาคา บา้นเรือนี้ถือกําเนิดจากสมยัท่ีเจา้ผูค้รองแควน้แคชเมียรย์งั

ครองอาํนาจกบั องักฤษท่ีเขา้มาปกครองอินเดีย และไม่อนุญาตใหอ้งักฤษมีกรรมสิทธิใ์นท่ีดิน คนองักฤษจึงหาทางออกดว้ยการสรา้ง
บา้นเรือลอยลาํอยูใ่นทะเลสาบแทน 

คํ่า       บริการอาหารเย็น ณ โรงแรมบา้นเรือ... 
     ที่พกัโรงแรมเรือ DELUXE HOUSE BOAT อิสระพกัผ่อนตามอธัยาศยั 

วนัที่ส่ี (4)  (แคชเมียร)์ ศรีนาคา- เดลลี- กรุงเทพ  B L - 

08.00 น.   บริการอาหารเชา้ ณ โรงแรมบา้นเรือ 
  นําท่านชมจามามสัยิด “Jama Masjid” ซึง่สรา้งเป็นครัง้แรกสมยัสลุตา่นสิคานเดอร ์ และบูรณะต่อมาอีกหลายสมยั 

เป็นมสัยิดท่ีสรา้งดว้ยรปูแบบของสถาปัตยกรรมแบบจีนและเนปาล ดว้ยหลงัคาทรงสี่เหลี่ยม ภายในมีเสาท่ีตดัจากตน้ซี
ดาลทัง้ตน้กวา่ 300 ตน้ ไดเ้วลาสมควรกอ่นกลบัท่ีพกั 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
จากนัน้ นําท่านเดินทางสูส่นามบินภายในประเทศเพ่ือเดินทางกลบั 
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หมายเหตุ :  
1. เวลาท่ีปรากฏในโปรแกรมกบัการปฏิบติัจริงอาจแตกตา่งกนัเล็กนอ้ย ขอใหท้่านรบัทราบคาํแนะนําการเปล่ียนแปลงการนัด หมายเวลาในการทํา

กิจกรรมอีกครัง้จากหวัหนา้ทวัร ์ 
2. บริษทัอาจทําการเปล่ียนแปลงรายการ ไดต้ามความจาํเป็นและเหมาะสม แตจ่ะยึดผลประโยชนข์องลกูคา้เป็นสาํคญั ทัง้นี ้ขึน้อยูก่บัสภาวะของสายการ

บิน โรงแรมท่ีพกั ภมิูอากาศ ภยัธรรมชาติ การนัดหยดุงานฯลฯ ตลอดจนสภาวะทาง เศรษฐกิจและสถานการณท์างการเมืองภายใน อนัเป็นสาเหตใุห ้
ตอ้งเลื่อนการเดินทางหรือไม่สามารถจดัพาคณะทอ่งเท่ียว ไดต้ามรายการ  
 

 
 

 ฤดูกาลท่องเท่ียวแคชเมียร ์
 
อตัราคา่บริการ  (แพคเกจโปรแกรมเมียร ์4วนั3 คืน) 

เน่ืองจากเป็นราคาพิเศษไม่สามารถ REFUND ได ้
 

กาํหนดวนัเดินทาง 
 เท่ียวไดท้ั้งปีกาํหนดวนัเดินทางไดเ้อง 

อตัราค่าบริการหมายเหต:ุ  ผูใ้หญ่ (12 ปี ข้ึนไป) เดินทางตั้งแต ่20 ท่านข้ึนไป
ผูใ้หญ่พกั 2 ท่าน (พกัหอ้งละ 2-3 ท่าน) พกัเด่ียวเพ่ิม 

เดินทาง 2 ทา่น 9,999.-/ท่าน 2,500.- 
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เดินทาง 4 ทา่น 8,888.-/ท่าน 

เดินทาง 6 ทา่น 7,777.-/ท่าน 

เดินทาง 8ทา่น 6,666.-/ท่าน 
เงือ่นไขการสาํรองทีน่ั่ง (ทีท่่านควรทราบกอ่นสํารองที่นั่ง) 
กรุณาชาํระเงินมดั คร่ึงหน่ึงของค่าแพคเกจพรอ้มส่งสําเนาหน้าหนงัสือเดินทาง ทางแฟ็ก หรือ ไลน ์ หลงัการ
จองภายใน 3 วนัส่วนที่เหลือชาํระท ัง้หมดกอ่นเดินทางภายใน 20 วนั  
 
 คา่ธรรมเนียมวีซา่สําหรบัหนงัสือเดินทางไทย ยื่นแบบออนไลนเ์ท่านัน้ (ไม่ตอ้งโชวต์วั) 

หนงัสือเดินทางไทยคิดค่าวีซา่รวมค่าบริการ 3500 บาท/เล่ม 
 
อตัราค่าบริการรวม : 
 ค่าท่ีพกับนเรือ (Houseboat) ท่ีศรีนาคาระดบัดีลกัซ ์ (พกัหอ้งละ 2 ท่าน)ตามระบใุนรายการ 
 ค่าท่ีพกัตามระบุในรายการ 
 มคัคุเทศกท์อ้งถ่ิน พูดภาษาองักฤษ 
 รถโตโยตา้อีโนว่าหรือรถTempo ปรบัอากาศในแคชเมียรต์ามระบุในรายการ 
 ค่าอาหารทุกมือ้ตามระบุ/ค่าธรรมเนียมเขา้ชมสถานท่ีต่างๆ/เคเบิล้คารเ์ฟส 1 
 ค่าประกนัอุบติัเหตุระหว่างการเดินทางวงเงิน 1 ลา้นบาท (วงรกัษาพยามบาทไม่เกิน 5 แสนบาท/ครัง้)ทัง้นี้ย่อมขึน้อยู่ในขอ้จาํกดั

ท่ีมีการตกลงไวก้บับริษทัประกนัชวิีต 

อตัราค่าบริการไม่รวม  
 ค่าใชจ้่ายอื่นๆนอกเหนือจากท่ีระบไุวใ้นรายการและค่าใชจ้่ายส่วนตวัต่างๆ เชน่ ค่าโทรศพัท ์ ค่าซกัรีด ฯลฯ 
 คา่วีซา่ 
 ไม่รวมคา่ตัว๋เครื่องบิน 
 คา่ภาษีหกัณ ท่ีจา่ย 3% ภาษีมูลคา่เพ่ิม 7% (กรณีออกใบกาํกบัภาษี) 
 คา่ทิปไกดแ์ละคนขบั และทิปส่วนอืน่ๆ แลว้แต่ความพึงพอใจในบริการของท่าน 

การใหทิ้ปตามธรรมเนียมทางบริษทัฯมิไดมี้ผลประโยชนใ์ดๆท ัง้สิน้ขึน้อยู่กบัการพิจารณาของท่านเพื่อเป็น
กาํลงัใจใหก้บัไกด ์ และคนขบัรถ 

การยกเลิก 
1. เน่ืองจากเป็นรายการพิเศษหากลูกคา้แจง้ขอยกเลิกการเดินทาง หลงัการชําระเงินทาง
บริษทัขอสงวนสิทธิใ์นการไม่คืนเงินในทุกกรณี  

กรุณาอา่นหมายเหตใุหล้ะเอียดทุกขอ้ 
 บริษทัฯ สงวนสิทธิใ์นการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมรายการท่องเท่ียวโดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ตามความเหมาะสม 
 บริษทัฯ สงวนสิทธิใ์นการเปลี่ยนแปลงอตัราคา่บริการโดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้หากมีการปรบัเปลี่ยนท่ีเกิดขึน้จริง 
 บริษทัฯ สงวนสิทธิใ์นการท่ีจะไม่รบัผิดชอบต่อคา่ชดเชยความเสียหาย อนัเกิดจากเหตสุุดวิสยัท่ีทางบริษทัฯ ไม่สามารถควบคมุได ้

เชน่ การนัดหยุดงาน, จลาจล,การลา่ชา้หรือยกเลิกของเท่ียวบิน รวมถึงกรณีท่ีกองตรวจคนเขา้เมืองไม่อนุญาตใหเ้ดินทางออกหรือ
กองตรวจคนเขา้เมืองของแตล่ะประเทศไม่อนุญาตใหเ้ขา้เมือง รวมทัง้ในกรณีท่ีท่านจะใชห้นังสือเดินทางราชการ (เลม่สีนํา้เงิน) 
เดินทาง หากท่านถกูปฏิเสธการเดินทางเขา้หรือออกนอกประเทศใดประเทศหน่ึง  

 เม่ือท่านทําการซือ้โปรแกรมทวัร ์ ทางบริษทัฯ จะถือวา่ท่านรบัทราบและยอมรบัเง่ือนไขของหมายเหตทุุกขอ้แลว้ 
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เอกสารในการยื่นวีซา่ท่องเที่ยวอนิเดีย แบบออนไลน ์ (ไม่ตอ้งโชวต์วั) 
 รูปถา่ยสี (ถา่ยมาไม่เกิน 3 เดือน ขนาด 2×2 น้ิว) 1 รูป พืน้หลงัสีขาว  
 สําเนาหนงัสือเดินทางอายุการใชง้านไม่ตาํกวา่ 6 เดิน หา้มขดีทบั 
 สําเนาบตัรประชาชน 1 ชดุ    
 สําเนาทะเบียนบา้น 1 ชดุ 

 สาํเนาวีซ่าอินเดียหากทา่นเคยเดินทางเขา้อินเดียแลว้ 1 ชดุ 


