
 
สงกรานต ์Cool Kashmir  
วนัที� 12 - 17 เมษายน 2561 
 
  
 

วนัแรก 12 เมษายน 2561     กรงุเทพ –  เดลล ี 

17.00 น.   คณะพรอ้มกันที�สนามบนิสวุรรณภมูชิั �น 4 เคานเ์ตอรส์ายการบนิ เจ็ท แอรเ์วย ์โดยมเีจา้หนา้ที�ของบรษัิทฯ 
คอยตอ้นรับและอํานวยความสะดวกกอ่นการเดนิทาง  

20.10 น. ออกเดนิทางจากกรงุเทพ โดยสายการบนิ เจ็ท แอรเ์วย ์เที�ยวบนิที� 9W 63 (ทานอาหารคํ�าบนเครื�อง)   
23.15 น.  เดนิทางถงึทา่อากาศยานนานาชาตอินิทริาคานธ ีเมอืงเดล ีตามเวลาทอ้งถิ�น 
 หลังผา่นพธิกีารของสนามบนิแลว้ นําทา่นเดนิทางเขา้เช็คอนิที�โรงแรม 
คํ�า  จากนั�นนําเขา้สูท่ี�พัก ITC WELCOME (DWARKA) ระดับ 4 ดาว หรอืเทยีบเทา่  
 

วนัที�สอง 13 เมษายน 2561     เดลล ี- ศรนีาการ ์

07.00 น. บรกิารอาหารเชา้ที�โรงแรม 
08.00 น. นําคณะเดนิทางสูส่นามบนิเดลลเีพื�อเดนิทางตอ่เที�ยวบนิภายในประเทศ สูส่นามบนิ เมอืงศรนีาการ ์  
10:10 น. ออกเดนิทางสู ่สนามบนิศรนีาการ ์โดยสายการบนิ อนิดโิก ้แอร ์เที�ยวบนิที� 6E 653 
11.30 น. เดนิทางถงึสนามบนิเมอืงศรนีาการ ์หลังจากรับสมัภาระเรยีบรอ้ย รับประทานอาหารกลางวนัระหวา่งทาง 
แวะชม สวนชาลมิาร ์(Shalimar หรอื Shalamar Bagh) ซึ�งเป็นสวนแหง่ความรัก มคีวามหมายในภาษาอังกฤษ 

วา่ Abode of Love แปล วา่ นวิาสสถานแหง่รัก ตั �งอยู ่ณ เชงิเขาที�ทอดยาวไปยังทะเลสาบดาล ลักษณะ
การจัดสวนเป็นทางยาว มธีารนํ�าและนํ�าพตุรงกึ�งกลางทอดยาวเป็นแกนหลัก ถา้เป็นชว่งฤดรูอ้นนํ�าจะเยอะ
นํ�าพก็ุจะพุง่ข ึ�นสงูตามแรงดันนํ�าที�ปลอ่ยใหนํ้�าไหลลอดผา่นลอ้มรอบ ใหค้วามรูส้กึเย็นสบาย มภีเูขาโอบ
ลอ้มเป็นฉากหลัง สวยงามมาก  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
คํ�า   นําคณะเขา้สูท่ี�พักโรงแรมเรอื Deluxe Houseboat พรอ้มรับประทานอาหารคํ�าบนเรอื 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

08.00 น. รับประทานอาหารเชา้บนเรอื จากนั�นนําทา่นออกเดนิทางไปทางดา้นตะวนัตกเฉียงใตสู้ ่ กลุมารค์ 
ระยะทางประมาณ 56 กโิลเมตร (2,730 เมตรจากระดับนํ�าทะเล) เป็นภเูขาที�สวยงามที�สดุแหง่หนึ�ง 
ปัจจบุันไดเ้ปลี�ยนเป็นสถานที�ตั �งของสนามกอลฟ์ 18 หลมุที�สงูที�สดุในโลก และมสีถานที�เลน่สกใีนฤด ู

หนาวดว้ย ตลอดเสน้ทางสู ่ กลุมารค์ จะผา่นทุ่งนาขา้ว หมูบ่า้นชาวพื�นเมอืงฝงูแกะตามภเูขาและเทอืกเขาหมิะ นํา
ทา่นขึ�น Cable Car (ระดับลา่ง) ใหท้า่นถา่ยรปูกับทวิทัศนภ์เูขาหมิะที�สวยงามในทกุทศิทาง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
12.00 น. รับประทานอาหารกลางวันที�ภัตตาคารทอ้งถิ�น 
บา่ย ใหท้า่นไดเ้พลดิเพลนิกับบรรยากาศ ตามอัธยาศัย  ไดเ้วลาพอสมควร นําทา่นเดนิทางสูเ่มอืงศรนีาการ ์  

หา้มพลาด!!!       

 
 

ชมความงามทุง่ดอกทวิลปิ INDIRA GANDHI MEMORIAL TULIP GARDEN ซึ�งเป็นทุง่ทวิลปิที�ตั �งอยู่
บรเิวณเชงิเทอืกเขาซาบารว์ัน (ZABARWAN) ที�ใกลก้ับทะเลสาบดาล (DAL LAKE) และมขีนาดพื�นที�
ประมาณ 75 ไร ่ 
(120,000 ตารางเมตร) โดยไดรั้บการรับรองวา่เป็นสวนทวิลปิที�มขีนาดใหญท่ี�สดุในทวปีเอเชยี และมขีนาด
ใหญเ่ป็นอันดับสองของโลก โดยสวนแหง่นี�ถูกสรา้งขึ�นราวๆปีพุทธศักราชที� 2549 – 2550 ซึ�งเป็นแนวคดิ
ของ มร. กลุัม นบ ีอาซาด (MR. GHULAM NABI AZAD) หัวหนา้คณะรัฐมนตรปีระจํารัฐจัมม ูแอนด ์แคช 

วนัที�สาม 14 เมษายน 2561     ศรนีาการ ์– กลุมารค์ – ศรนีาการ ์



 
 
 
 
เมยีร ์ในขณะนั�น เพื�อเป็นการเพิ�มความหลากหลายของการท่องเที�ยวของรัฐฯ (เฉพาะเดอืนเมษายนตามชว่ง
เทศกาลดอกทวิลปิเทา่นั�น) 

คํ�า   นําคณะเขา้สูท่ี�พักโรงแรมเรอื Deluxe Houseboat พรอ้มรับประทานอาหารคํ�าบนเรอื 
 

  วนัที�ส ี� 15 เมษายน 2561     ศรนีาการ ์– พาฮาลแกม - ศรนีาการ ์ 

08.00 น.   รับประทานอาหารเชา้บนโรงแรมเรอื 
จากนั�น   ออกเดนิทางสูเ่มอืง พาฮาลแกม ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 3 ชั�วโมง 

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวันที�ภัตตาคารทอ้งถิ�น 
13.00 น. นําทา่นเดนิทางถงึเมอืง พาฮาลแกม  หรอืหบุเขาแกะ ที�มคีวามสงู 2130 เมตร เหนอื ระดับนํ�าทะเล ที�นี�

เป็นสถานที�ถา่ยทําภาพยนตรข์องอนิเดยีหลายเรื�อง ระหวา่งเสน้ทา่นจะไดส้มัผัสกับทุง่ดอกไมแ้ละววิ
ทวิทัศนอ์ันสวยงาม นําทา่นชมบรรยากาศที�สวยงามของเมอืงพาฮาลแกม ใหท้า่นไดส้นุกสนาน
เพลดิเพลนิกับกจิกรรมขี�มา้ (รวมในโปรแกรมทัวร)์ โดยมคีนจงู นําทา่นเดนิชมหบุเขามสีายนํ�าที�ไหลมา
บรรจบกันทา่นสามารถชมความงดงามของธรรมชาตแิละหมูบ่า้นที�มชีวีติแบบพื�นบา้น 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
15.00 น. เดนิทางกลับสูเ่มอืงศรนีาการ ์
คํ�า   นําคณะเขา้สูท่ี�พักโรงแรมเรอื Deluxe  Houseboat พรอ้มรับประทานอาหารคํ�าบนเรอื 
  

วนัที�หา้ 16 เมษายน 2561          ศรนีาการ ์– เดล ี

08.00 น.   รับประทานอาหารเชา้บนโรงแรมเรอื 

จากนั�น นําทา่น ลอ่งเรอืชคิารา (เรอืพายแบบแคชเมยีร)์ ในทะเลสาบดาล ชมวถิชีวีติชาวบา้นที�น่ารักรมินํ�า 
ภเูขาหมิะที�สวยงามลอ้มรอบทะเลสาป นกนานาชนดิ พชืดอกไมนํ้�า ทะเลสาปใสที�สวยงาม เรอืชคิารา 
เป็นพาหนะ หลักสําหรับผูท้ี�พักบา้นเรอืในทะเลสาบดาลเป็นเรอืที�ตกแตง่ดว้ยสสีนัสวยงาม เบาะปลูาด 

 



 
 
 
 
 
ดว้ยพรมหนานุ่ม มหีลังคาสสีวยไวบ้ังแดด ทวิทัศนใ์นทะเลสาบสวยงามมาก ระหวา่งลอ่งทะเลสาบก็จะมพีอ่คา้มา

ขายของถา้มใีครสนใจเขาก็จะเกาะตดิเรอืที�เรานั�งทันทเีลย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
12.00 น. รับประทานอาหารกลางวันที�โรงแรมเรอื 
จากนั�น นําคณะเดนิทางสูส่นามบนิศรนีาการ ์เพื�อเดนิทางสูส่นามบนิภายในประเทศ เมอืงเดล ี
15.05 น.  ออกเดนิทางสูส่นามบนิภายในประเทศ เมอืงเดล ีโดยสายการบนิ อนิดโิก ้แอร ์เที�ยวบนิที� 6E 694 
16.45 น.  คณะถงึสนามบนิภายในประเทศ เมอืงเดล ี
คํ�า รับประทานอาหารคํ�าที�ภัตตาคาร จากนั�นนําคณะเดนิทางสูส่นามบนิระหวา่งประเทศ เมอืงเดล ี
23.15 เหริฟ้ากลับกรงุเทพฯ โดยสายการบนิ เจ็ท แอรเ์วยเ์ที�ยวบนิที� 9W 64  
  

วนัที�หก 17 เมษายน 2561     เดล ี– กรงุเทพฯ 

04.55 น. คณะถงึสนามบนิสวุรณภมู ิโดยสวสัดภิาพ 
 

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

บรกิารนีNรวม 
- ตัmวเครื�องบนิรวมภาษี ชั �นประหยัดสายการบนิ เจ็ท แอรเ์วย ์(กรงุเทพฯ - เดล ี- กรงุเทพฯ) 
- ตัmวเครื�องบนิรวมภาษี ชั �นประหยัดสายการบนิ อนิดโิก ้แอร ์(เดล ี- ศรนีาการ ์- เดล)ี 
- กระเป๋าสมัภาระ 20 กโิลกรัม 
- คา่วซีา่ทอ่งเที�ยวเขา้ประเทศอนิเดยี 
- คา่ขึ�น Cable Car ที�กลุมารค์ (ระดับแรก) 
- คา่ขี�มา้ ที� เมอืงพาฮาลแกม 
- หัวหนา้ทัวรจ์ากเมอืงไทยคอยอํานวยความสะดวก  
- คา่โรงแรมที�พักตามที�ระบใุนรายการ (พกั 2 ทา่นตอ่หอ้ง) 
- คา่เขา้ชมสถานที�ทอ่งเที�ยว, คา่พาหนะนําเที�ยว, คา่อาหาร, คา่เขา้ชมสถานที�ตา่งๆ ตามรายการที�ระบ ุ
- คา่ประกันอบุัตเิหตคุุม้ครองในวงเงนิท่านละ 1,000,000  บาท 
 

บรกิารนีNไมร่วม 
 - คา่ทปิตา่ง ๆ เชน่ คนขบัรถ ไกดท์อ้งถิ�น คนยกกระเป๋า (ประมาณ USD 5 ตอ่ทา่น/วนั) 

  - คา่ทําหนังสอืเดนิทาง (พาสปอรต์) 
-  คา่นํ�าหนักของกระเป๋าเดนิทางในกรณีที�เกนิกวา่สายการบนิกําหนด (20 กโิลกรัม) - 



 
   
 
 
 
 - คา่ใชจ้า่ยสว่นเหนอืจากรายการที�ระบ ุเชน่ คา่เครื�องดื�มและคา่อาหารที�สั�ง นอกเหนอืจากที�ระบไุวใ้นรายการ 

  - คา่ทําใบอนุญาตที�กลับเขา้ประเทศของคนตา่งชาต ิหรอืคนตา่งดา้ว 
-  คา่ภาษีมลูคา่เพิ�ม 7 % และภาษีหัก ณ ที�จา่ย  3 % (ถา้ม)ี  

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

หมายเหต ุ
 
รายการนี�อาจมกีารเปลี�ยนแปลงไดต้ามความเหมาะสมหากมเีหตจํุาเป็น ทางบรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบตอ่การออกนอก
ประเทศ หรอื หา้มเขา้ประเทศ เนื�องจากผูเ้ดนิทางมสี ิ�งผดิกฎหมาย, เอกสารเดนิทางไมถ่กูตอ้ง และ ความประพฤติ
สอ่ไปในทางเสื�อมเสยี, ภัยธรรมชาต,ิ เหตผุลและปัญหาทางการเมอืง, การนัดหมายหยดุงานและการยกเลกิเที�ยวบนิ 

 
** ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิSในการเปลี�ยนแปลงการเดนิทาง และ ราคาตามความเหมาะสม ** 

เอกสารการขอวซีา่ ทาํแบบ E Visa on Arrival 
 
เอกสารที�ใช ้(Scan สง่เป็นอเีมล)์ 
 

1. หนา้หนังสอืเดนิทางแบบชดัเจน มอีายกุารใชง้านเหลอืมากกวา่ 6 เดอืน 
2. รปูถา่ยส ีขนาด 2x2 นิ�ว พื�นหลังสขีาว ไมส่วมแวน่ จํานวน 1 รปู 

 
รายละเอยีดเพิ�มเตมิ ขอเป็นภาษาองักฤษ 
 

1. ที�อยูปั่จจบุัน ________________________________________ 
 
2. เบอรโ์ทรศัพทม์อืถอื __________________________________ 

 
3. ชื�อบดิา _______________ / สถานที�เกดิ เชน่ BKK ____________ 

 
4. ชื�อมารดา ________________ / สถานที�เกดิ เชน่ BKK ____________ 

 
5. สถานภาพ โสด หรอื สมรสแลว้ 
 
กรณีสมรสแลว้ ขอชื�อคูส่มรส _______________/ สญัชาต ิ_______  
 
สถานที�เกดิ________________ 
 
6. กรณีเคยเขา้ประเทศอนิเดยี  

 
กรณุาระบทุี�อยูใ่นอนิเดยี _______________________________________ 
 
หมายเลขวซีา่อนิเดยี ลา่สดุ __________________________________ 
 
ชนดิของวซีา่ _________________________________ 
 
วนัที�ออกวซีา่__________________________________ 
 

7. ประเทศที�เดนิทางในรอบ 10 ปี ______________________ 
 



 
 


