
   

 

 
 
 
 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

2-6 ก.พ./1-5 ม.ีค./6-10 เม.ย./13-17 เม.ย./26-30 พ.ค./22-26 ม.ิย./26-30 ก.ค./10-15 ส.ค./21-25 ก.ย. 

ทวัรแ์คชเมยีร ์กลูมารค์ ทุง่หญา้ดอกไม ้กระเชา้ลอยฟ้าหมิาลยั โซนามารค์ สมัผสัหมิะ 
ธารน า้แข็ง พาฮาลแกม หบุเขาแกะ ลอ่งเรอืชคิารา สวนผกัลอยน า้ สวนชาลมิาร-์นชิาท 
     แคชเมยีร ์ดนิแดนใตข้อบหมิาลยั หรอื สวติเซอรแ์ลนดใ์นดนิแดนภารตะ“มงกฎุเพชรแหง่อนิเดยี” สมัผัสวถิชีวีติการนอน

เรอืบา้นแบบแคชเมยีร ์กลา่วกนัวา่“หากเดนิทางมาแคชเมยีรแ์ลว้ไมไ่ดพ้กัโรงแรมเรอืก็เปรยีบเหมอืนวา่ยงัไมถ่งึแคชเมยีร”์ 
การตกแตง่ภายในเรอืบา้นใชไ้มส้นซดีารแ์กะสลกัลวดลายดว้ยศลิปะแบบแคชเมยีร ์ซึง่เป็นเอกลกัษณ์ทีโ่ดดเดน่ลอ่งเรอืพายชคิารา 

ทอ่งทะเลสาบ ชมบา้นรมิน ้า สวนผักลอยน ้า ทา่มกลางธรรมชาตทิีบ่รสิทุธิส์ดชืน่ แคชเมยีรเ์ป็นดนิแดนสวรรคข์องคูฮ่นันมีนู 
เปรยีบเสมอืน “สวรรคบ์นแดนดนิ ถิน่หมิาลยั” สมัผสัหมิะธารน า้แข็ง น ัง่เลือ่น-น ัง่มา้-น ัง่กระเชา้ลอยฟ้า ชมภูเขาหมิาลยั 

   

    วนัแรก  :  สวุรรณภมู ิ– เดลล ี– ศรนีาคาร ์– พาฮาลแกม - ศรนีาคาร ์                                                                                                                
 

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

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

เชา้       -บรกิารอาหารเชา้ (แพ๊ค/ขา้วเหนยีว+หมทูอด+ไกท่อด+ขนมปัง+กาแฟ)+เช็คอนิ/โหลดกระเป๋า/รับบัตรทีน่ั่งโดยสาร 

08.45 น.-ออกเดนิทางสูศ่รนีาคาร ์โดยสายการบนิ Spice Jet เทีย่วบนิที ่SG160  
11.15 น.-ถงึสนามบนิศรนีาคาร ์รับกระเป๋าแลว้ตอ่รถ TEMPO (รถตูป้รับอากาศขนาด 13-17 ทีน่ั่ง) เดนิทางสูเ่มอืงหลวงฤดรูอ้นของ 

             แควน้จัมม-ูแคชเมยีร ์เมอืงแหง่ทะเลสาบ ตัง้อยู่ใจกลางของหุบเขาแคชเมยีรท์ีร่ะดับความสงู 1,730 เมตร มทีวิทัศน ์
             สวยงาม สามารถเทีย่วชมไดท้ัง้ปี เดนิทางสู ่หบุเขาแกะ หรอื พาฮาลแกม หา่งจากเมอืงศรนีาคารไ์ปทางทศิตะวนัออก 

             ประมาณ 87 กโิลเมตร ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 3 ชัว่โมง เป็นสถานทีม่ชี ือ่เสยีงทีส่ดุของอตุสาหกรรมภาพยนตรข์อง 
             อนิเดยี ระหวา่งทางผา่นไดส้มัผัสวถิชีวีติของชาวแคชเมยีรท์ีห่ลากหลาย เชน่ หมู่บา้นทีท่ าครกหนิ หมูบ่า้นทีท่ าไมแ้บด 

             ส าหรับกฬีาคลกิเก็ต ทีเ่ราจะพบเห็นชาวแคชเมยีรเ์ลน่กฬีาประเภทนีไ้ดต้ามสนามทัว่ไป   ไมแ้บดนี้ท ามาจากตน้หลวิ  

             (Willow Tree) ซึง่พบเห็นไดท้ัว่ไปทัง้ในและนอกเมอืง แตจ่ะพบเห็นไดม้ากระหวา่งทางสูเ่มอืงพาฮาลแกม บางแหง่จะได ้
             เห็นทุง่โลง่ๆ ซึง่ในฤดใูบไมร้่วงประมาณเดอืนตลุาคม ทอ้งทุง่แหง่นีเ้ป็นแหลง่ปลกูหญา้ฝรัน้ หรอื Saffron ทีใ่หญ่ทีส่ดุ   

             ลกัษณะดอกจะเป็นสมีว่งคลา้ยๆ ดอกอญัชญั วา่กันวา่เกสรของหญา้ฝรัน้มสีรรพคณุในการชว่ยลดคลอเรสเตอรอลไดด้ ี 
             ตลอดสองขา้งทางชมทวิทศัน์ทีส่วยงามของหมูบ่า้นตา่งๆ ทุง่นา ทุง่หญา้ และตน้สนยักษ์ ป่าสมบรูณ์ทีส่วยงาม และเป็น 

             ฉากของภาพยนตรม์าหลายเรือ่ง ดนิแดนแหง่ภารตะทีส่วยงาม เพลนิใจไปธรรมชาตทิีบ่รสิทุธิท์า่มกลางบรรยากาศทีส่ดชืน่ 

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 แตท่วัรแ์นะน าใหข้ีท่ีน่ี่เลย (คา่ขีม่า้ไมร่วมในคา่ทัวร ์ราคาประมาณ 500 – 600 รูปี) กอ่นกลบัสูเ่มอืงศรนีาคาร ์
             น าทา่นชม AWANTIPURA RUINS เป็นวดัทีม่ชี ือ่เสยีงและเชือ่กนัวา่ถูกสรา้งขึน้เพือ่เป็นเกยีรตแิกพ่ระเจา้ MAHADEV โดย  

             AWANTI VARMAN วดัแมจ้ะอยูใ่นซากปรักหักพังแตเ่ป็นทีน่่าสนใจศกึษาทางโบราณคด ีKING AVANTIVARMAN กอ่ตัง้ 

             เมอืงในศตวรรษที ่9 มสีองวดัหลักซึง่หนึง่ในนัน้คอืพระศวิะ ปัจจุบนัคงเหลอืแตซ่ากปรักหักพัง แตยั่งสามารถเขา้ชมได ้ 
19.00 น.-บรกิารอาหารค า่ ณ หอ้งอาหารบนเรอื+จากนัน้เขา้พักทีโ่รงแรมเรอื Royal House Boat หรอืเทยีบเทา่ 
 

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     

 
License No. 
11/03632 

                          

 

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/


    วนัทีส่อง  :  ศรนีาคาร ์– กลุมารค์ - ศรนีาคาร ์                                                                                                                                               
 

06.00 น.-บรกิารอาหารเชา้ทีโ่รงแรมเรอื+จากนัน้เดนิทางไปทางดา้นตะวนัตกเฉยีงใตสู้ ่กลุมารค์ ระยะทางประมาณ 112 กโิลเมตร 

เชา้        ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 2 ชัว่โมง (อยูส่งูจากระดับน ้าทะเล 2,730 เมตร) เป็นภเูขาทีส่วยงามทีส่ดุแหง่หนึง่ในแคชเมยีร ์ 
             เดมิเรยีกเการมิารค์ ตัง้โดยสลุตา่น ยซูปุชาร ์ในศตวรรษที ่16 เนือ่งจากทีน่ีเ่ป็นทุง่หญา้ทีเ่ต็มไปดว้ยดอกไมป่้าตามฤดกูาล 

             และในปัจจบุนัยังเป็นสถานทีต่ัง้ของสนามกอลฟ์ 18 หลมุทีส่งูทีส่ดุในโลก และมสีถานทีเ่ลน่สกใีนฤดหูนาวดว้ย ตลอด 
             เสน้ทางสูก่ลุมารค์จะผา่นทุง่นาขา้ว หมูบ่า้นชาวพืน้เมอืงฝงูแกะตามภเูขา และเทอืกเขาสลบัซบัซอ้นสวยงาม 

เทีย่ง    -บรกิารอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร+จากนัน้น าทา่นขึน้ เคเบลิคาร ์เฟส 1 (กระเชา้ไฟฟ้าหรอืกอนโดลา) ไปจนถงึยอด

บา่ย      เขากลุมารค์ (ตรงนีต้อ้งรอควิกลางแจง้นาน และอาจเจอแซงควิ ระหวา่งรอจะมกีจิกรรมใหเ้ราเลน่รอได ้เชน่ ลากเลือ่น ไป 
             กลับ ประมาณ 1 กโิล หรอื สก ีคา่เลน่ประมาณ 300-500 รูปี หรอืถา่ยรูปกับสกอีย่างเดยีวจ่ายเองประมาณ 100-200 รูปี)  

            ระหวา่งทางขึน้สูย่อดเขากลุมารค์ ทา่นจะพบเห็นหมูบ่า้นยปิซ ีซึง่จะอพยพไปอยู่ทีเ่มอืง จัมม ูในชว่งฤดหูนาว และจะ 
            กลับมาอยู่อาศัยในชว่งฤดรูอ้น บนยอดเขากลุมารค์นี ้ใหเ้วลาอสิระทา่น (ตรงนี้ก็จะมลีากเลือ่น และ สกใีหเ้ลน่อกีเชน่กนั  

            หรอื จะขึน้เคเบลิคาร ์ไปเฟส 2 ก็ได ้(คา่ขึน้ตอ้งจ่ายเอง) ถา่ยรูปกับทวิทัศนภ์เูขา ซึง่เป็นสว่นหนึง่ของเทอืกเขาหมิาลยั 

            ทีป่กคลมุดว้ยหมิะสวยงามในทกุทศิทาง สมควรแกเ่วลาน าทา่นเดนิทางกลบัสูศ่รนีาคา จากนัน้น าทา่นชม โรงงานท าพรม 
            เปอรเ์ซยี+เทีย่วชม มสัยดิจารม์า ซึง่เป็นมัสยดิเกา่แกแ่หง่เมอืงศรนีาคาร+์อสิระชอ้ปป้ิงสนิคา้ทีต่ลาดพืน้เมอืงรอบมัสยดิ 

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

    วนัทีส่าม  :  ศรนีาคาร ์– โซนามารค์ - ศรนีาคาร ์                                                                                                                                          
 

06.00 น.-บรกิารอาหารเชา้ทีโ่รงแรมเรอื+จากนัน้เดนิทางสู ่โซนามารค์ ซึง่จะพบทวิทศัน์ทีน่่าตืน่เตน้กับเสน้ทางทีไ่ตค่วามสงูไลข่ึน้

เชา้        ไปถงึระดับ 2,690 เมตร จากระดบัน ้าทะเล ชมทวิทศันข์องชาวบา้นชนบทแคชเมยีร ์หา่งจากศรนีาคา 96 กโิลเมตร และม ี

             เทอืกเขาหมิาลยัเป็นฉากหลงั ทีเ่รยีกขานตามทอ้งถิน่วา่ ทาจวิาส ภูเขาซึง่ปกคลุมไปดว้ยหมิะตลอดปี มแีมน่ ้าสนิธ ุลด 
             เลีย้ว ผา่นหุบเขาในอกีฟากของถนน“โซนามารค์” เป็นจดุเริม่ตน้มุง่หนา้สู ่ลาดัคห ์หรอื รูจั้กกนัดใีนชือ่วา่“ประตสููล่าดคัห”์ 

เทีย่ง    -บรกิารอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร+จากนัน้น าทา่นชมธรรมชาตสิมัผัสอากาศทีห่นาวเย็น ชมววิภูเขาทีป่กคลมุดว้ยหมิะ
บา่ย      ขาวโพลน และ ถนนทีเ่ต็มไปดว้ยธารน า้แข็ง ถนนบางชว่งตอ้งตดัผา่นชอ่งน ้าแข็งขนาดใหญ ่ทีน่ีจ่ะม ีกจิกรรมแบบ 

             แคชเมยีร ์ใหท้า่นไดล้องหาประสบการณ์ การน่ังเลือ่น (มคีนลาก) สูเ่นนิหมิะดา้นบนจากนัน้ปลอ่ยใหล้ืน่ไหลลง ลงมา  

             (คา่เลือ่นหรอืขีม่า้ ประมาณ 300-500 รูปี ไมร่วมในคา่ทัวร ์โปรดสอบถามรายละเอยีดจากหัวหนา้ทวัร)์ ไดเ้วลาพอสมควร  
            เดนิทางกลบั+แวะชม ฟารม์ปลาเทราท ์ชมการเลีย้งปลาของชาวแคชเมยีร+์จากนัน้เดนิทางกลบัสูศ่รนีาคาร ์

16.00 น.-น าทา่นลง เรอืชคิาราสูต่ลาดน า้ ทา่มกลางอากาศเย็นสบาย ระหวา่งทางจะผา่น สวนผกัลอยน า้ และรา้นคา้ทีปั่กหลกั 
             กนักลางทะเลสาบและตามสนัดอน สมัผัสวถิชีวีติชาวสวนผักทีม่าซือ้ขายแลกเปลีย่นผลติผลของตนๆ ทีต่ลาดน ้า   

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

    วนัทีส่ ี ่ :  ศรนีาคาร ์– สวนชาลมิาร ์– สวนนชิาน - นวิเดล ี                                                                          
 

06.00 น.-บรกิารอาหารเชา้ทีโ่รงแรมเรอื+จากนัน้เดนิทางสู ่สวนชาลมิาร ์สรา้งขึน้สมัยราชวงศโ์มกลุในเมอืงศรนีาคาร ์ซึง่แคชเมยีร์
เชา้        เป็นแควน้ทีม่ชี ือ่เสยีงในการจัดสวนตามแบบสมัยของราชวงศโ์มกลุ เนือ่งจากภมูอิากาศเย็นเหมาะสมในการเจรญิเตบิโต 

             ของตน้ไมด้อกไม ้จงึกลายเป็นทีป่ระทบัพักผ่อนของกษัตรยิร์าชวงศโ์มกลุในอดตี สวนชาลมิารแ์หง่นีเ้ป็นสวนแห่งความรัก 
             สรา้งโดยพระเจา้ชารจ์ังค ีชม “น ้าพุ” ภายในสวนทีเ่กดิขึน้ไดโ้ดยแรงดนัน ้าธรรมชาตทิีม่าจากภเูขา ในชว่งฤดรูอ้นทา่นจะ 

             ไดพ้บกบัดอกไมน้านาพรรณ รวมทัง้ ตน้ชนีา่ร ์(ชือ่ตน้ไมท้ีเ่รยีกตามทอ้งถิน่) หรอื ตน้เมเป้ิล ขนาดใหญใ่นสวนแหง่นี ้ 
             บางตน้มอีายุกวา่ 300-400 ปี+จากนัน้ชม สวนนชิาท ตัง้อยู่บนฝ่ังของทะเลสาบดาล มภีเูขาซารบ์าวาลตัง้เป็นฉากหลงั  

             เป็นสวนทีใ่หญ่ทีส่ดุ มตีน้เมเป้ิลอายกุวา่ 400 ปี รวมถงึดอกบวัสวรรค ์ทีห่าพบเห็นไดย้าก และดอกไมน้านาชนดิตาม 

             ฤดกูาล ดืม่ด า่กบับรรยากาศทีส่ดชืน่ ในยามเย็นพระอาทติยต์กดนิ หนุ่มสาวแคชเมยีรท์ีม่ักใชส้ถานทีแ่หง่นีเ้ป็นทีนั่ดพับกนั  
11.30 น.-บรกิารอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร แลว้เดนิทางสู ่สนามบนิศรนีาคา 

14.40 น.-ออกเดนิทางสูน่วิเดล ีโดยสายการบนิ Spice Jet เทีย่วบนิที ่SG188  
16.05 น.-เดนิทางถงึสนามบนิเดล+ีรับประทานอาหารค า่อสิระ ตามอธัยาศยั+เช็คอนิโหลดกระเป๋า+รับบตัรทีน่ั่งโดยสาร 

21.05 น.-ออกเดนิทางกลบ้ไทย โดยสายการบนิ Spice Jet เทีย่วบนิที ่SG87  
 

    วนัทีห่า้  :  นวิเดล ี– สวุรรณภมู ิ                                                                                                           
 

03.00 น.-เดนิทางถงึสวุรรณภมู ิโดยสวสัดภิาพ พรอ้มเก็บความทรงจ าและความประทบัใจ “อิม่บญุ อุน่ใจ ไปกบั ธรรมหรรษาทวัร์” 
 

เง ีอ่นไขรายการทวัร ์: ทา่นละ 29,900.- บาท สงกรานต+์เพิม่ 2,500.-(พักเดีย่วเพิม่ 6,000.-) 

วนัรบัสมคัร/รบั Passport จา่ยมดัจ า 10,000.-บาท และสว่นทีเ่หลอืกอ่นเดนิทาง 20 วนั 
 

   อตัราคา่บรกิารรวม :- คา่ตั๋วเครือ่งบนิไป-กลับไทย+อนิเดยี/บนิภายในไป-กลับ เดล-ีศรนีาคาร+์คา่รถอโินวา่/ทมิโป้+โรงแรมเรอืทีพ่ัก (2-3) 

     -คา่อาหารตามทีร่ะบไุว+้คา่เขา้ชมสถานทีต่ามทีร่ะบ+ุคา่มัคคเุทศก+์คา่ประกันอบัุตภิัย วงเงนิ 1,000,000 บาท  (เงือ่นไขตามกรรมธรรม)์ 

     -คา่อสิระทอ่งเทีย่วเสรมิ เชน่ คา่เลือ่นหรอืขีม้า้ คา่ถ่ายรูปกับสก ีหรอืการะเลน่ตา่งๆ นอกเหนอืทีร่ะบไุวใ้นรายการ ใหจ้่ายเองไมร่ว่มค่าทัวร ์

  อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม :- คา่ใชจ้่ายสว่นตัวทีม่ไิดร้ะบุไว+้คา่ภาษีมลูคา่เพิม่ 7 % และภาษีหัก ณ ทีจ่่าย 3 % (กรณีตอ้งการใบก ากับภาษีเต็ม) 

     -คา่ทปิมัคคเุทศก+์คนขับรถ+หัวหนา้ทัวรไ์ทย เก็บทปิรวม 1,000.-บาท (ทัวรอ์ืน่ๆ คา่ทปิไกดท์อ้งถิน่+พนักงานขับรถ+พนักงานบรกิาร  

     วนัละประมาณ 5 USD /วนั/ทา่น รวม 4 วนั 20 USD และคา่ทปิหัวหนา้ทวัรไ์ทยวนัละ 100 บาท รวม 5 วนั 500 บาท/มากเกนิไป) 

 -บรษัิทขอสงวนสทิธทิีจ่ะเลือ่นการเดนิทางหรอืยกเลกิการเดนิทางในกรณีทีม่ผีูร้่วมคณะไม่ถงึ 15 ทา่น บรษัิทฯ มสีทิธิท์ีจ่ะ 
  เปลีย่นแปลงรายละเอยีดบางประการในทวัรน์ี ้เมือ่เกดิเหตสุดุวสิยัจนไมอ่าจแกไ้ขได ้

หมายเหต ุ: โปรแกรมอาจเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม *** ส ิง่ทีต่อ้งทราบกอ่นเดนิทางไปเทีย่วแคชเมยีร ์*** 
- สนามบนิภายในประเทศ จาก เดลล ีไป แคชเมยีร ์เขม้งวดและจะเสยีเวลามาก แนะน าใหโ้หลดของตา่งๆ ทีไ่มจ่ าเป็นเขา้กระเป๋า   

  ใหญใ่หห้มด โดยเฉพาะแบตเตอรีก่ลอ้งแบบใชถ้า่น AAA (ถา้ม)ี อนุญาตใหน้ าขึน้เครือ่งไดไ้มเ่กนิ 30,000 แอม   

- อุณหภูม ิ: ศรนีาคาร-์พาฮาแกม อณุหภมูเิป็นเลขตัวเดยีว (2 วัน) / กุลมารค์ อณุหภมูน่ิาจะตดิลบประมาณ 1-2 องศา (2 วัน) 
- กระเป๋าหนังววั (สว่นใหญเ่ป็นชาวมุสลมิ) หา้มน าไปใชท้ีน่ี ่ของทีซ่ือ้ได ้คอื ผา้แคชเมยีร ์ผา้ wool แตไ่มแ่นะน าใหซ้ือ้ พรม  

- อาหารทรปินี ้จะเป็นอาหารของแขกทัง้หมดคะ่ คอื แกงกระหรี่ โรต ีไมเ่หมอืนสกิขมิทีจ่ะเป็นอาหารแบบจนี ทางทัวรไ์ดจ้ัดเตรยีม 
  อาหารเสรมิจากเมอืงไทยบา้งตามสมควร+ทา่นใดทีค่ดิวา่ทานอาหารแขกไม่ได ้แนะน าใหเ้ตรยีมอาหารเสรมิของตวัเองไปดว้ย 

- คนอนิเดยี 10.00 น. จะเริม่ท างานหรอืเทีย่ว ดงันัน้หากเราไปถงึสถานทีท่อ่งเทีย่วไดแ้ตเ่ชา้ๆ การรอควิตา่งๆจะไดไ้ม่ตอ้งรอนาน 
- รถทีใ่ชใ้นแคชเมยีร ์จะเป็นรถอนิโนวา่ น่ังคนัละ 4-5 คน หรอื รถเทมโบ ้คนัละ 10-15 คน เพือ่สะดวกในการเดนิทางชมหมิาลยั 

- เคเบลิคาร ์เฟส 2 ทีก่ลุมารค์ เป็นเคเบิล้คารท์ีส่งูทีส่ดุในโลก (ในปัจจบุนั)  


