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กลูมารก์ : น ัง่กระเชา้ลอยฟ้า ชมหมิาลยั     โซนามารก์ : น ัง่มา้ชมหมิะ ธารน า้แข็ง 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
  

 

 

      House Boat : นอนเรอืบา้น    ลอ่งเรอืชคิารา   ทะเลสาบดาล สวนดอกไม ้ 

 

 

 

 

  

 

 

 
 

 

ทวัรอ์นิเดยี K แคชเมยีร ์: ศรนีาการ ์– กุลมารก์ – โซนามารก์ – พาฮาลแกม - นวิเดล ี 
กลูมารค์ กระเชา้ลอยฟ้าหมิาลยั โซนามารค์ น ัง่มา้ชมหมิะธารน า้แข็ง ศรนีาการ ์ลอ่งเรอืชคิารา 
 ทะเลสาบดาล นอนบา้นเรอื ชมสวนทวิลปิ สวยอนัสองของโลก นวิเดล ีอนิเดยีเกต ตลาดจนัปารต์  
      

 

 

 
 

เทศกาลทวิลปิ : 4-8 เม.ย./11-15 เม.ย./18-22 เม.ย./25-29 เม.ย.  

บรษิทั ธรรมหรรษาทวัร ์แอนด ์แทรเวล จ ากดั  
DHAMMAHANSA TOURS & TRAVEL CO., LTD. 
 

71/4 ถนนบรมราชชนน ีเขตบางกอกนอ้ย กทม. 1070 
Borommaratchachaonnani Rd., Bangkok 10700 Thailand 

Tel : (+66) 02-8845683-6, 081-9944790  
Fax : 02-8845682 E-mail: dhammahansa@yahoo.com                                        

www.dhammahansa.com Line ID:0819944790      

บรษิทั บางกอกไทย เซ็นเตอร ์จ ากดั 
BANGKOK THAI CENTER CO., LTD.  
 

71/4 ถนนบรมราชชนน ีเขตบางกอกนอ้ย กทม. 1070 
Borommaratchachaonnani Rd., Bangkok 10700 Thailand 

Tel: (+66) 02-8845683-6, 061-4026277 
Fax: 02-8845682  E-mail: btc2555@hotmail.com                                        

www.btc2555.com  Line ID: 0614026277     

        แคชเมยีร ์ดนิแดนใตข้อบหมิาลยั สวติเซอรแ์ลนดใ์นแดนภารตะ “มงกฎุเพชรแหง่อนิเดยี สวรรคบ์นแดนดนิ ถิน่หมิาลยั” 

     สมัผสัหมิะธารน า้แข็ง น ัง่เลือ่น-น ัง่มา้-น ัง่กระเชา้ลอยฟ้า ชมภูเขาหมิาลยั สมัผัสวถิชีวีติ นอนบา้นเรอื แบบแคชเมยีร ์  
     “ไฮไลทข์องการแคชเมยีรต์อ้งมานอนบา้นเรอื” ลอ่งเรอืพายชคิารา ทะเลสาบดาล เทศกาลสวนทวิลปิ สวยอนัดบัสองของโลก 

          พาฮาลแกม หบุเขาแกะ น ัง่มา้ชมหมิาลยั ชมทวิทศันห์มิาลยั ทุง่หญา้ฝร ัน้ เทีย่วนวิเดล ีอนิเดยีเกต ตลาดจนัปารต์  

    

รายการ TV “ธรรมหรรษา” สถานโีทรทศันอ์นิเตอรเ์น็ต ธรรมหรรษาทวี ีออนแอร ์24 ชม.รับชมทาง YouTube : Dhammahansa Channel 
www.dhammahansa.com,    www.dhttv.com,     www.btc2555.com,    www.watthaibodhi.com,    www.indiathai.com 
วทิย ุAM.963 จนัทร-์ศกุร ์: 09.30-10.00 น., AM.792 เสาร-์อาทติย ์: 23.00-24.00 น. โดย ดร.นติกิานต ์ธรรมหรรษากลุ (ดร.เบริต์) 

 

http://www.dhammahansa.com/
http://www.btc2555.com/
http://www.youtube.com/watch?v=Nnwibl4vbqc&feature=youtu.be
http://www.dhammahansa.com/
http://www.dhttv.com/
http://www.btc2555.com/
http://www.watthaibodhi.com/
http://www.indiathai.com/
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โปรแกรม K เทศกาลทวิลปิ : 4-8 เม.ย./11-15 เม.ย./18-22 เม.ย./25-29 เม.ย.  
หมายเหต ุ: ก าหนดการอาจเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม เวลาอนิเดยีชา้กวา่ไทย 1 ชัว่โมงครึง่ (1 ชม./30 นาท)ี 
 

    วนัทีส่อง  :  สวุรรณภมู ิ– นวิเดล ี– ศรนีาคาร ์– โซนามารก์                                        เสาร ์
 

01.30 น.-พรอ้มกนัทีส่นามบนิสวุรรณภมู ิชัน้ 4 ประต ู3 แถว E เคา๊นเ์ตอรส์ายการบนิ Spice jet มเีจา้หนา้ทีค่อยอ านวยความสะดวก 

03.45 น.-ออกเดนิทางสูอ่นิเดยี โดยสายการบนิ Spice Jet เทีย่วบนิที ่SG84  
06.10 น.-(เวลาทอ้งถิน่อนิเดยี ชา้กวา่ไทย 1 ชัว่โมงครึง่) ถงึสนามบนิอนิทริา คานธ ีนวิเดล+ีผ่านพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืง 

เชา้       -บรกิารอาหารเชา้ (แพ๊ค/ขา้วเหนยีว+หมทูอด+ไกท่อด+/ทีส่นามบนิมรีา้นคา้ KFC/กาแฟ)+เชค็อนิ/รับบัตรทีน่ั่งโดยสาร 

10.25 น.-ออกเดนิทางสูศ่รนีาคาร ์เมอืงหลวงของรัฐจัมมูและแคชเมยีร ์โดยสายการบนิ Spice Jet เทีย่วบนิที ่SG104  
11.40 น.-ถงึสนามบนิศรนีาคาร ์หลงัรับกระเป๋าแลว้ตอ่รถ TEMPO (รถตู ้13 ทีน่ั่ง) หรอื Inova (รถแวน 6 ทีน่ั่ง) เดนิทางสู ่ศรนีาการ ์ 

             เมอืงหลวงฤดรูอ้นของแควน้จัมม-ูแคชเมยีร ์เมอืงแหง่ทะเลสาบ ตัง้อยู่ใจกลางของหบุเขาแคชเมยีร ์ทีร่ะดับความสงู 1,730  
             เมตร มทีวิทศัน์สวยงามสามารถเทีย่วชมไดท้ัง้ปี ดนิแดนใตข้อบหมิาลัย“มกฎุเพชรแหง่อนิเดยี สวรรคบ์นแดนดนิถิน่หมิาลยั” 

เทีย่ง   - บรกิารอาหารเทีย่ง ณ ภัตตาคาร+จากนัน้เดนิทางสู ่“โซนามารก์ (Sonamarg)” หบุเขาแหง่ทองค า หรอื ทุง่แหง่ทองค า 

             สถานทีม่ธีารน ้าแข็งสขีาวแหง่หมิะทีป่กคลมุตลอดปี มเีทอืกเขาหมิะทีส่ะทอ้นแสงแดดเป็นประกายสทีอง เป็นทีม่าของชือ่นี้  
            ระยะทางปกต ิ94 กม.(ทางลดั 54 กม.) เรยีบแมน่ ้าซลิ ผ่านภเูขา ตน้ไม ้ภเูขา มทีวิทศันธ์รรมชาตทิีส่วยงาม บนเสน้ทางแหง่ 

            หบุเขาหมิาลยั ทีไ่ตค่วามสงูไลข่ึน้ไปถงึระดบั 2,690 เมตร จากระดับน ้าทะเล มเีทอืกเขาหมิาลัยเป็นฉากหลงั ทีเ่รยีกขาน   
            ตามทอ้งถิน่วา่ ทาจวิาส ภูเขาซึง่ปกคลมุไปดว้ยหมิะตลอดปี เป็นจดุเริม่ตน้มุง่หนา้สู ่ลาดักห ์ไดช้ือ่วา่“ประตสููล่าดกัห”์ 

 

 
 

 
 

 
 

 

  
  

  
บา่ย   - ถงึโซนามารก์แลว้เปลีย่นใชร้ถเล็กขึน้ชมเทอืกเขาหมิาลยั ระยะทาง 25 กม. น่ังรถชมหมิะธารน ้าแข็ง มแีมน่ ้าสนิธ ุลดเลีย้ว  

            ผ่านหบุเขาในอกีฟากของถนน น าทา่นชมสมัผัสอากาศทีห่นาวเย็น ชมววิภูเขาหมิาลยัทีป่กคลมุดว้ยหมิะขาวโพลน และ  

             ถนนทีเ่ต็มไปดว้ยธารน า้แข็ง ถนนบางชว่งตอ้งตัดผา่นชอ่งน ้าแข็งขนาดใหญ ่ทีน่ีจ่ะม ีกจิกรรมพเิศษ คอื น ัง่เลือ่น (มคีน 
             ลาก) สูเ่นนิหมิะดา้นบนจากนัน้จงึปลอ่ยใหล้ืน่ไหลลงมา (คา่เลือ่น หรอื ขีม่า้ ประมาณ 300-500 รูปี อสิระ/ไมร่วมในคา่ทวัร)์ 

19.00 น.-ถงึศรนีาการ ์บรกิารอาหารค า่ ณ หอ้งอาหารบนเรอื+จากนัน้เขา้พักทีโ่รงแรมเรอื Royal House Boat หรอืเทยีบเทา่ Deluxe 
 

    วนัทีส่าม  :  ศรนีาการ ์– กลุมารค์ น ัง่กระเชา้ชมหมิาลยั – ศรนีาการ ์                          อาทติย ์                        
 

06.00 น.-บรกิารอาหารเชา้ ณ โรงแรมเรอื+จากนัน้เดนิทางไปทางดา้นตะวนัตกเฉยีงใตสู้ ่กลุมารก์ ระยะทาง 54 กม./ใชเ้วลา 2 ชม.  
เชา้        อยู่สงูจากระดบัน ้าทะเล 2,730 เมตร เป็นภเูขาทีส่วยงามแหง่หนึง่ในแคชเมยีร ์เดมิเรยีก เการมิารก์ ตัง้โดยสลุตา่น ยซูปุชาร ์ 

              ในศตวรรษที ่16 เนือ่งจากทีน่ีเ่ป็นทุง่หญา้ทีเ่ต็มไปดว้ยดอกไมป่้าตามฤดกูาล เป็นสถานทีต่ัง้ของสนามกอลฟ์ 18 หลมุทีส่งู 
             ทีส่ดุในโลก และมสีถานทีเ่ลน่สกใีนฤดหูนาวดว้ย ตลอดเสน้ทางสูก่ลุมารค์จะผา่นทุง่นาขา้ว หมูบ่า้นชาวพืน้เมอืงฝงูแกะตาม 

             ภเูขา และเทอืกเขาสลับซบัซอ้นสวยงาม ทางปกตปิระมาณ 44 และอกี 10 กม. เริม่ขึน้ไตไ่ลเ่ขาไปเรือ่ยจนถงึลานจอดรถ 
            -จากนัน้เดนิเทา้ (หรอืน่ังมา้ไมร่วมคา่ทวัร ์200-400 รูปี/ประมาณ 1 กม.) ตอ่ไปยังจดุทีจ่ะขึน้กระเชา้ไฟฟ้าสูภ่เูขาหมิาลยั 

            -น าทา่นขึน้ เคเบิล้คาร ์เฟส 1 (กระเชา้ไฟฟ้าหรอืกอนโดลา) ไปจนถงึยอดเขากลุมารก์ ระหวา่งทางขึน้สูย่อดเขากลุมารก์  

             จะไดเ้ห็นหมูบ่า้นยปิซ ีในชว่งฤดหูนาวชาวบา้นจะอพยพไปอยู่ทีเ่มอืง จัมม ูและจะกลบัมาอยูอ่าศยัในชว่งฤดรูอ้นบนยอดเขา 
             กลุมารก์นี ้ใหเ้วลาอสิระทา่น 1 ชม. ตรงเฟรสที ่1 นีจ้ะมลีากเลือ่น (มคีนจากจงู) และ สก ี(มคีนคอยดแูล) ใหท้า่นเลน่อสิระ 
 

    

 
 

 
 

 

 
  

 
  
 

  จดุชมววิทวิทศัน ์กลูมารก์ เฟส 1                                                                                                         
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หมายเหต ุ: บรษัิทฯ จะซือ้ตัว๋บตัรคา่กระเชา้ไฟฟ้า ชมเทอืกเขาหมิาลยัใหเ้ฉพาะ เฟส 1 สว่นเฟส 2 ผูท้ีจ่ะขึน้ไปตอ้งซือ้ตั๋วเคานเ์ตอร ์
            ขา้งลา่งไปเลย เพราะขา้งบน เฟส 1 ไมม่ขีายตัว๋ แตม่รีา้นคา้ขายอาหาร เครือ่งดืม่ กาแฟ สามารถเลอืกซือ้มาทานไดเ้พือ่ 

            ใหท้า่นเพลดิเพลนิไปกับเทอืกเขาหมิาลยั ทา่มกลางธรรมชาตอินับรสิทุธิท์ีส่วยงาม ทีห่าเทีย่วไดย้าก จงึใหเ้วลาไดส้มัผัส 

            กับหมิาลยัอย่างจใุจ ประมาณ 2 ชม. นับจากขึน้กระเชา้ไป เฟส 1 (บางทา่นอาจจะขึน้ไป เฟส 2 /บางทา่นไมข่ึน้/ใหอ้สิระ) 
            -กรณีขึน้เคเบลิคาร ์ไปเฟส 2 ก็ได ้(คา่ขึน้ 950 รูปี ไมร่วมคา่ทวัร)์ ผูไ้มข่ ึน้ไปเฟรส 2 ใหอ้สิระถา่ยรูปทวิทัศนภ์เูขาหมิาลยั  

            ส าหรับทา่นทีไ่มม่โีรคหัวใจ ไม่กลัวความกดดนัอากาศและความสงู แนะน าใหข้ึน้ไปถงึเฟสที ่2 (ชว่ง ม.ีค.-ก.ค.) เพราะจะม ี
            หมิะตลอดปี “สวรรคบ์นแดนดนิถิน่หมิาลยั” มหีมิะขาวโพลนบรสิทุธิท์ีส่วยงาม มลีานเลน่สก ีลากเลือ่น (รางไมม้คีนลากจงู) 
 

  จดุชมววิทวิทศัน ์กลูมารก์ เฟส 2                                                                                                         
   
   

 

 
 

                                                                
 
 
 
 
 
 
            น ัง่กระเชา้ไฟฟ้า หมิาลยั     ทวิทศันจ์าก ขา้งบน..ลงลา่ง           ทา่มกลางหมิะบนเขาหมิาลยั 
 

13.00 น.-ลงจากหมิาลยัถงึขา้งลา่ง (ทยอยกนัลงมาตามเวลาทีนั่ดหมาย)+บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร+ชอ้ปป้ิงสนิคา้หมิาลยั  
บา่ย      -ออกเดนิทางกลบัสูศ่รนีาการ+์เทีย่วชมสวนไมด้อกไมป้ระดบั สวนโมกุล ทีต่ัง้อยูร่อบทะเลสาบดาล ชมสวน ชาลมิาร ์ 

              (Shalimar Garden) สวนแหง่ความรกั สรา้งขึน้ในสมัยราชวงศโ์มกลุในเมอืงศรนีาการ ์โดยพระเจา้ซารจั์งครี ์สรา้งใหแ้ด ่
             พระมเหสพีระนางนูรชาฮานทีจ่ะเสด็จมาประทบัในฤดรูอ้น ซึง่แคชเมยีรเ์ป็นแควน้ทีม่ชี ือ่เสยีงในการจัดสวนทีส่วยงามเป็นที ่

             นยิมกนัมากในสมัยราชวงศโ์มกลุ เนื่องจากภมูอิากาศเย็นสบายเหมาะสมในการเจรญิเตบิโตของตน้ไมแ้ละดอกไม ้จงึเป็นที ่

             ประทบัพักผอ่นของกษัตรยิร์าชวงศโ์มกลุในอดตี+ชม “น า้พุ” ภายในสวนทีเ่กดิขึน้ไดโ้ดยแรงดนัน ้าธรรมชาตทิีม่าจากภเูขา  
             ในชว่งฤดรูอ้น (เม.ย.-พ.ค.-ม.ิย.) ทา่นจะไดช้มดอกไมน้านาพรรณ รวมทัง้ ตน้ชนีา่ร ์(ชือ่ตน้ไมท้ีเ่รยีกตามทอ้งถิน่) หรอื  

              ตน้เมเป้ิล ขนาดใหญใ่นสวนแหง่นี ้บางตน้มอีายกุวา่ 300-400 ปี+ชม สวนนชิาท (Nishat) สวนแหง่ความสุข ตัง้อยูร่มิ 
              ฝ่ังทะเลสาบดาล มภีเูขาซาบารว์าล (Zabarwan) ตัง้เป็นฉากหลงั นับเป็นสวนทีใ่หญท่ีส่ดุ มตีน้ เมเป้ิล+ปอปลาร+์ 

             ดอกบวัสวรรค ์ทีห่าดไูดย้าก และดอกไมน้านาชนดิตามฤดกูาล ในยามเย็นหนุ่มสาวแคชเมยีรน์ยิมนัดพบกนัทีส่วนแหง่นี ้
16.00 น.- เทีย่วชม “สวนทวิลปิ (Tulip Garden)” ไฮไลทข์องการเทีย่วชมสวนดอกไมข้องแคชเมยีร ์ในเดอืนเมษายนของทกุปี   

             ทางรัฐบาลจะเปิดใหเ้ขา้ชม สวนดอกทวิลปิ ทีม่ชี ือ่เสยีงอนัดบั 2 ของโลก รองจากสวนดอกทวิลปิทีอ่ยูใ่นเนเธอรแ์ลนด ์

             +อสิระเทีย่วชมและถา่ยรูปทีร่ะลกึกับดอกทวิลปิทีส่วยงาม หลายหลากมากส ีเชน่ สชีมพู สเีหลอืง สมีว่ง สขีาว เป็นตน้ 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 
 

เย็น/ค า่-บรกิารอาหารเย็น ณ บนเรอื+จากนัน้พักผอ่นตามอธัยาศยั ณ โรงแรมเรอื Royal House Boat หรอืเทยีบเทา่ Deluxe 
 

 

 
 

 

 
 

  
 
 

  วนัทีส่ ี ่: ศรนีาการ–์พาฮาลแกม หบุเขาแกะ น ัง่มา้ชมทุง่หญา้หมิาลยั-ศรนีาการ ์       จนัทร ์
  

 06.00 น.-บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม+จากนัน้เดนิทางสูเ่มอืง พาฮาลแกม (Pahalgam) เมอืงแหง่ “หบุเขาแกะ” 

 เชา้       หา่งจากเมอืงศรนีาคารไ์ปทางทศิตะวนัออกประมาณ 87 กม./ ใชเ้วลา 3 ชม. สถานทีม่ชี ือ่เสยีงทีส่ดุของอตุสาหกรรม 
              ภาพยนตรข์องอนิเดยี ระหวา่งทางผา่นไดส้มัผัสวถิชีวีติของชาวแคชเมยีรท์ีห่ลากหลาย เชน่ หมูบ่า้นทีท่ าครกหนิ หมูบ่า้น 

           ทีท่ าไมแ้บดส าหรับกฬีาคลกิเก็ต เราจะพบเห็นชาวแคชเมยีรเ์ลน่กฬีาประเภทนี้ตามสนามทัว่ไป ไมแ้บดนีท้ ามาจากตน้หลวิ    
             (Willow Tree) ซึง่พบเห็นไดท้ัว่ไปทัง้ในและนอกเมอืง แตจ่ะพบเห็นไดม้ากระหวา่งทางสูเ่มอืงพาฮาลแกม บางแหง่จะได ้

             เห็นทุง่โลง่ๆ ซึง่ในฤดใูบไมร้่วงประมาณเดอืนตลุาคม ทอ้งทุง่แหง่นีเ้ป็นแหลง่ปลกูหญา้ฝรัน้ หรอื Saffron ทีใ่หญ่ทีส่ดุ   
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             ลกัษณะดอกจะเป็นสมีว่งคลา้ยๆ ดอกอญัชญั วา่กันวา่เกสรของหญา้ฝรัน้มสีรรพคณุในการชว่ยลดคลอเรสเตอรอลไดด้ ี 
             ตลอดสองขา้งทางชมทวิทศัน์ทีส่วยงามของหมูบ่า้นตา่งๆ ทุง่นา ทุง่หญา้ และตน้สนยักษ์ ป่าสมบรูณ์ทีส่วยงาม และเป็น 

             ฉากของภาพยนตรม์าหลายเรือ่ง ดนิแดนแหง่ภารตะทีส่วยงาม ระหวา่งทางชม ทุง่มสัตาป พชืเศรษฐกจิส าคัญของอนิเดยี 
 

  
 

 
 

 

 
 

 
 

 

เทีย่ง     -บรกิารอาหารกลางวัน ณ ภัตตาหาร+หลงัอาหารทา่นสามารถเดนิชมหบุเขา มสีายน ้าทีไ่หลมาบรรจบกนัเป็นแม่น ้ารดิเดอร ์

บา่ย      -ทีพ่าฮาลแกมทา่นสามารถขีม่า้แคระ (มคีนจงู) ชมความงามของธรรมชาต ิป่าสนขนาดใหญแ่ละหมูบ่า้นทีม่วีถิชีวีติแบบ 
              พืน้บา้นของชาวแคชเมยีร ์เสน้ทางการขีม่า้อาจแตกตา่งไปตามฤดกูาล บางชว่งอาจเป็นเสน้ทางไตเ่ขาสงูชนั ส าหรับทา่น 

            ทีก่ลัวความสงูโปรดพจิารณากอ่นตดัสนิใจ การขีม่า้จะใชเ้วลาไป-กลับประมาณ 1-2 ชัว่โมง ทา่นทีต่อ้งการขีม่า้ซึง่จะม ี2  

             แหง่ในทรปินี้ ถา้จะทดลองดใูหข้ีท่ีน่ีเ่ลย (คา่ขีม่า้ไมร่วมในคา่ทัวร ์ราคา 500-1,000 รูปี)+จากนัน้เดนิทางกลับศรนีาการ ์
เย็น/ค า่ -ชอ้ปป้ิงสนิคา้พืน้เมอืง เชา่ ผา้ไหม ผา้พักคอ แคชมน่ีา พรม ฯลฯ+บรกิารอาหารเย็น+พักทีโ่รงแรมเรอื Royal House Boat 

 

    วนัทีห่า้  :  ศรนีาการ–์ลอ่งเรอืชคิาราทะเลสาบดาล–นวิเดล–ีอคัรา                               องัคาร                                                    
 

หมายเหต ุ: ตลาดผกัลอยน า้ (Vegetable Floating Market) ณ ทะเลสาบดาล มแีหลง่คา้ขายทีพ่่อคา้ชายจะพายเรอืมาซือ้-ขาย 

              ผักสดกนัในเวลาเชา้ตรู่ การคา้ขายจะเริม่ตัง้แตเ่ชา้ตรูเ่รือ่ยไปจนถงึฟ้าสาง (05.00-7.30 น./ถา้สนใจไปตดิตอ่หัวหนา้ทัวร)์ 
07.00 น.-บรกิารอาหารเชา้ ณ บนเรอื+จากนัน้ลอ่ง เรอืชคิารา เรอืพายแบบแคชเมยีร ์ณ ทะเลสาบดาล (Dal Lake) ทีใ่หญท่ีส่ดุใน 

             แคชเมยีร ์พืน้ทีก่วา้งใหญแ่ละมเีกาะกลางทะเลสาบเป็นหยอ่มๆ ทีช่าวบา้นใชป้ลกูพชืผัก ผลไมไ้ด ้เป็นสถานทีท่อ่งเทีย่ว 
             ชมทัศนยีภาพของเทอืกเขาหมิาลยัทีล่อ้มรอบทะเลสาบดาล ชมสวนผักลอยน ้า สมัผัสวถิชีวีติชาวบา้น (ใชเ้วลา 1.50 นาท)ี 

           

 
  

 
 

  

 
 

   
  
 

 10.30 น.-เดนิทางถงึสนามบนิศรนีาการ ์เชค็อนิรับบตัรทีน่ั่งโดยสาร+โหลดกระเป๋า+บรกิารอาหารกลางวนั (แพ็ค/ขนมปัง/เครือ่งดืม่) 

 12.20 น.-ออกเดนิทางสูน่วิเดล ีโดยสายการบนิ Spice Jet เทีย่วบนิที ่SG939   
 14.00 น.-เดนิทางถงึสนามบนิเดล+ีรับกระเป๋าสมัภาระแลว้ตอ่รถโคช้ปรับอากาศเดนิทางสูเ่มอืงหลวงนวิเดล ี(20 กม./ใชเ้วลา 1 ชม.)  

 15.00 น.- เยีย่มชม “อนิเดยีเกต” ณ สวนสาธารณะใหญ ่คลา้ยประตชูยัของฝร่ังเศส  ม ี“จติกาธาน” สถานทีเ่ผาศพของทา่น 
              “มหาตมะคานธ”ี บดิาของชาวอนิเดยีอนุสรณ์สถานวรีชนสมัยสงครามโลก ครัง้ที ่2 ซึง่อฐิทกุกอ้นจารกึชือ่ของผูเ้สยีชวีติ 

             -อสิระชอ้ปป้ิงที ่ตลาดจนัปารต์ มสีนิคา้นานาชนดิใหเ้ลอืกซือ้ (บางกรณีเทีย่วทีเ่ดลจีะไม่ทนัเวลาจ าเป็นตอ้งตัดออกไป) 

18.00 น.- บรกิารอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร+เดนิทางถงึสนามบนินานาชาตอินิทริา คานธ+ีเชค็อนิโหลดกระเป๋า+รับบัตรทีน่ั่งโดยสาร 
21.20 น. – ออกเดนิทางกลบักรุงเทพฯ โดยสายการบนิ Spicejet เทีย่วบนิที ่SG 87  นอนผกัผอ่นบนเครือ่ง 

 

       วนัทีห่ก  :  นวิเดล ี– สวุรรณภมู ิ                                                                           พธุ                                                 
 

02.45 น.-เดนิทางถงึสวุรรณภมู ิโดยสวสัดภิาพ พรอ้มเก็บความทรงจ าและความประทบัใจ “ขอบคณุทีไ่วว้างใจ..ใหร้บัใชบ้รกิาร” 
 

 
 

 
 

 

    

 คา่บรกิารนีร้วม :- คา่ตัว๋เครือ่งบนิไป-กลับไทย+อนิเดยี และบนิภายใน+คา่รถแวน อโินวา่ 6 ทีน่ั่ง/รถตู ้ทมิโป้ 13 ทีน่ั่ง  

       - ทีพ่ักโรงแรม/บา้นเรอื+คา่วซีา่อนิเดยี (ออนไลน)์+คา่อาหาร+คา่เขา้ชมสถานทีร่ะบตุามทีร่ะบไุว0้ 

       - คา่มคัคเุทศก+์คา่ประกนัอบุตัภิยั วงเงนิ 2,000,000.-บาท/คา่รักษาพยาบาล 500,000.-บาท (เงือ่นไขตามกรมธรรม)์ 

 คา่บรกิารนีไ้มร่วม :- คา่ใชจ้า่ยสว่นตวัทีม่ไิดร้ะบไุวใ้นรายการ+คา่ภาษีมลูคา่เพิม่ 7 % และภาษีหกั ณ ทีจ่า่ย 3 %  
- คา่ทปิมคัคเุทศก+์คนขบัรถและเด็กรถขนกระเป๋า+หวัหนา้ทวัรไ์ทย เก็บทปิรวม 1,000.-บาท (เก็บกอ่นบนิ/เดนิทาง) 
 

หมายเหต ุ:- โปรแกรมอาจเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม บรษัิทขอสงวนสทิธทิีจ่ะเลือ่นหรอืยกเลกิการเดนิทาง 
 ในกรณีทีม่ผีูร้ว่มคณะไมถ่งึ 15 ทา่น บรษัิทฯ มสีทิธิท์ีจ่ะเปลีย่นแปลงรายการทัวรน์ี ้เมือ่เกดิเหตสุดุวสิยัจนไมอ่าจแกไ้ขได ้

 

หลกัฐานในการเดนิทาง :- สง่กอ่นวนัเดนิทางอยา่งนอ้ยไมต่ า่กวา่ 15 วนั                    
  (1) หนังสอืเดนิทาง (Passport) มอีายกุารใชง้านเหลอืไมต่ ่ากวา่ 6 เดอืน (2) ส าเนาบตัรประชาชน+ทะเบยีนบา้น 1 ชดุ 

  (3)  รปูถา่ยภาพส ีพืน้ขาว ขนาดกวา้ง 2 นิว้  ยาว 2 นิว้ (2 X 2 ) จ านวน 1 ใบ                                 
 

  เง ีอ่นไขรายการทวัร ์: อัตราคา่บรกิาร ทา่นละ 29,900.-บาท / สงกรานต1์1-15 เม.ย. 31,900.-  
บา้นเรอืน/โรงแรม : หอ้งพกัมาตรฐาน หอ้งละ 2 คน หรอืตอ้งการพกั 3 คน/เตยีง (พักเดีย่ว+เพิม่ 4,000.-) 
วนัรบัสมคัร/รบั Passport จา่ยมดัจ า 15,000.-บาท และสว่นทีเ่หลอืจา่ยกอ่นเดนิทาง 30 วนั 
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สิง่ทีต่อ้งทราบกอ่นเดนิทางไปเทีย่วแคชเมยีร ์ 
- สนามบนิภายในจากนวิเดล ีไปแคชเมยีร ์เขม้งวดและจะเสยีเวลามาก แนะน าใหโ้หลดของทีไ่มจ่ าเป็นเขา้กระเป๋าใหญ ่ 
 -แบตส ารอง/เพาเวอรแ์บง๊ค ์อนุญาตใหน้ าขึน้เครือ่งไดไ้มเ่กนิ 30,000 แอมป์ ตอ้งใสก่ระเป๋าถอืตดิตัวไป ไมใ่หโ้หลด  
- อณุหภมู ิ: เม.ย./พ.ค. ศรนีาคาร-์โซนามารก์-กลุมารก์ อณุหภมูกิลางวันประมาณ 20 องสาฯ/กลางคนื 10-15 องสาฯ  
- กระเป๋าหนังววั (สว่นใหญเ่ป็นชาวมสุลมิ) หา้มน าไปใชท้ีน่ี ่ของทีซ่ ือ้ได ้คอื ผา้แคชเมยีร ์(อนัมชีือ่)ไมแ่นะน าใหซ้ือ้พรม  
- อาหารทรปินี ้จะเป็นอาหารของแขกทัง้หมด คอื แกงกระหรี ่โรต ีทางทัวรไ์ดจ้ัดเตรยีมอาหารเสรมิไปบา้งตามสมควร 
- ทา่นใดทีค่ดิวา่ทานอาหารแขกไมไ่ด ้แนะน าใหเ้ตรยีมอาหารเสรมิของตวัเองไปดว้ย ยกเวน้อาหารทีท่ าจากเนือ้หม ู 
- หา้มน าหมเูขา้ไปทีแ่คชเมยีรเ์ด็ดขาด เพราะคนพืน้เมอืง 65% เป็นชาวมสุลมิ สว่นอาหารทีน่ าไปได ้ไก ่ปลา หรอือืน่ๆ 
 

- คนอนิเดยี 10.00 น. จะเริม่ท างานหรอืเทีย่ว ควรไปถงึสถานทีท่อ่งเทีย่วไดแ้ตเ่ชา้ๆ การรอควิตา่งๆจะไดไ้มต่อ้งรอนาน 
- รถทีใ่ชใ้นแคชเมยีร ์จะเป็นรถอนิโนวา่ น่ังคันละ 4-5 คน หรอื รถเทมโป คันละ 10-12 คน เพือ่สะดวกในการเดนิทาง 

หมายเหต ุ:- บรษัิทฯ จะท าวซีา่ออนไลน ์มอีาย ุ3 เดอืน แบบสะดวกไปสแกนนิว้มือ้ทีส่นามบนิ ณ เคานเ์ตอร ์ตม.อนิเดยี  
 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
ใบจองทวัรอ์นิเดยี 

 
                                                     วนัทีจ่อง …………………………..…………. 

ชือ่ผูจ้อง/Name …………………………………………….……………… นามสกลุ/Last Name ………………………………………………………….. 
โทรศพัท/์Tel ………………………………………………………..…..……… E-Mail ……………………………..………………………………………….  

โปรแกรมทวัร ์…………………………….……………………………………… วนัเดนิทาง …………………………………….……………………………… 
ราคา …………………………บาท   ผูใ้หญ ่………ทา่น / เด็ก ………ทา่น  จ านวนผูเ้ดนิทาง ………ทา่น   

 

กรุณากรอกรายละเอยีด เพือ่เป็นขอ้มูลในการกรอกวซีา่อนิเดยี ทีอ่ยูป่จัจบุนัทีส่ามารถตดิตอ่ได ้(กรุณากรอกภาษาองักฤษ) 
 

ทีอ่ยู/่Address …………………………………………….………………… ต าบล/Sub District ………………………………………….……..………… 
อ าเภอ/City …………………………………….…..… จังหวดั/Province ………………………….…….….…รหัส/Zip Code…………………….……  

อาชพี/Occupation ………………………………….……………..… ต าแหน่ง/Position……………………………………..…….…………………..… 
ทีอ่ยูท่ีท่ างาน (ภาษาองักฤษ)…………………………………………………………..…………………………………………………………….……..…… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………… 
 
สถานภาพ       โสด         สมรส       หยา่ 

ชือ่–สกลุ ของบดิา (ภาษาองักฤษ) …………………....….………………………...……… สถานทีเ่กดิ (จังหวดั) ………..………………………… 
ชือ่–สกลุ ของมารดา (ภาษาอังกฤษ) ………………..………………………..…..…..…… สถานทีเ่กดิ (จังหวดั) ………..………………………… 

ชือ่–สกลุ ของคูส่มรส (ภาษาอังกฤษ) ………………......……………………….………… สถานทีเ่กดิ (จังหวัด) ………..……………….……….. 

 
หากเป็นเยาวชน ทีย่งัไมบ่รรลนุติภิาวะ กรุณากรอกขอ้มูลดงันี ้

ชือ่ – สกลุ ของบดิา (ภาษาองักฤษ) ………………..……………………..…..…………… สถานทีเ่กดิ (จังหวัด) ……………………..…………… 
ชือ่ – สกลุ ของมารดา (ภาษาองักฤษ) ………………..……………………..…..………… สถานทีเ่กดิ (จังหวดั) ………..………………………… 

ทีอ่ยูท่ีท่ างานของ ผูป้กครอง (ภาษาองักฤษ) …………………………………………………………………………………..…………….……………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………..…….. 

…………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………… 

 
กรณีพาสปอรต์ ตา่งชาต ิขอทีอ่ยูบุ่คคลทีรู่จ้กั ในประเทศผูถ้อืพาสปอรต์  

ชือ่/Name …………………………………………………………….… นามสกุล/Last Name ……………………….………….……………..……  
ทีอ่ยู/่Address ……………ต าบล/Sub District …………………………อ าเภอ/City ……………..……..…จังหวดั/Province ………………….…

รหัส/Zip Code………….…โทรศพัท/์Tel ………………………………..………E-Mail ………………………………………………………………… 

  
กรอกขอ้มูลการเดนิทางสว่นตวั 
ทา่นเคยเดนิทางไปประเทศอนิเดยีหรอืไม่       เคย (หากเคยเดนิทางไปประเทศอนิเดยี กรอกขอ้มลูเพิม่เตมิ)     ไมเ่คย        

เลขทีว่ซีา่อนิเดยี/India Visa No. ……………………………………………………………….………(Visa ทีอ่นิเดยีเดนิทางครัง้ลา่สดุ)  
วนัออกวซีา่/Date of Issus …………………………….….…… วันหมดอาย/ุDate of Expiry …………………………………..……………… 

เคยไปประเทศไหนบา้ง ในเลม่พาสปอตร ์ปจัจบุนั ในเวลา 10 ปี 
……………………………………………………………………………………………………………………………………..……………………………….… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………….…… 

 
 


