“แคชเมียร” ไดรับการเปร�ยบเปรยวา…ดินแดนแหงนี้เปนสวรรคบนดิน บางก็เปร�ยบดั่งวาเหมือน

สว�ตเซอรแลนดแหงเอเชีย ทำใหผูคนจำนวนไมนอย หร�อแมกระทั่งนักทองเที่ยวคนไทยเราใฝฝนไววา
สักวันหนึ่งจะตองเดินทางไปเยือนแคชเมียร ให ไดสักครั้งหนึ่งในชีว�ต

DAY 1

กรุงเทพ - ศร�นาการ - พาฮาลแกม

(100 กม. เดินทาง 3 ชั่วโมงโดยรถยนต)

เดินทางจากกรุงเทพไปศร�นาการ โดยแวะเปลี่ยนเคร�่องที่เดลี ตัวแทนของเรารอตอนรับผูเดินทาง ณ สนามบิน
ศร�นาการ ออกเดินทางและทองเที่ยวที่เมืองพาฮาลแกมซึ่งขนานนามกันวาเปนหุบเขาคนเลี้ยงแกะ ขับรถชมว�วงาม
อยางแมน้ำลิดเดอรและว�วหุบเขา และเดินทางผานทุงหญาฝรั่นแหงแคชเมียร วัดอวันติโพรา และวัดมารทาน ซัน
เมื่อเดินทางถึงเมืองพาฮาลแกม ผูเดินทางเขาเช็คอินที่โรงแรม และพักคางคืนในเมืองพาฮาลแกม
อาหาร: เฉพาะอาหารเย็น

DAY 2

เมืองพาฮาลแกม - ศร�นาการ
หลังจากอาหารเชาขับรถกลับไปที่ Srinagar ผาน Martand
Temple มีเพ�ยงสองวัดในอินเดียที่นับถือในพระเจาแหงพระอาทิตยและหนึ่งในนั้นอยูที่ Martand บอรอบเต็มไปดวยปลา
เทราท เดินทางตอไปยัง Srinagar ในแบบที่คุณสามารถดู ทุง
Saffron และ Avantipora ซากปรักหักพังที่สรางข�้นโดย
Pandavas ตอนเย็นที่ศร�นาการ คุณสามารถนั่งรถ Shikara
ได พักคางคืนที่ Houseboat
อาหาร: อาหารเชาและอาหารเย็น

DAY 3

ศร�นาการ - กุลมารค

หลังรับประทานอาหารเชา เดินทางไปยัง Gulmarg 45 กม. จาก Srinagar และเทีย่ วเต็มวัน เพลิดเพลินไปกับการนัง่ รถ
ราง Gondola Snow Skiing รับประทานอาหารกลางวันที่ Gulmarg ซึ่งเปนเมืองที่ข�้นชื่อวาเปนดินแดนแหงทุงดอกไม
ที่อยูสูงถึง 9000 ฟ�ต ในฤดูรอนทุงหญาของ Gulmarg เต็มไปดวยดอกไม ในชวงฤดูหนาวหิมะปกคลุมเนินเขาของ
Gulmarg เปลี่ยนเปนสกีร�สอรท เปนจ�ดหมายการเดินปายอดนิยมและมีสนามกอลฟระดับโลกที่สูงที่สุด 18 หลุม ตอน
เย็นเพลิดเพลินกับทุงหญาของ Gulmarg คางคืนที่โรงแรม
อาหาร: อาหารเชาและอาหารเย็น

DAY 4

กุลมารค - โซนามารค - ศร�นาการ

(180 กม.)

หลังรับประทานอาหารเชา นั่งรถมุงหนา
ไปยังโซนามารค (8825 ฟ�ต) ซึ่งถือเปน
เสนทางที่สวยที่สุดจากศร�นาการ แวะ
ถายรูปตามจ�ดสวยงามตลอดทาง
Sonamarg ซึ่งหมายถึง “meadow of
gold (ทุงหญาแหงทอง)' มีฉากหลังเปน
ภูเขาหิมะตัดกับทองฟาสีฟาเข็ม แมน้ำ
สินธุท่ี ไหลคดเคีย้ วไปตามทางทีน่ ่ี เต็มไป
ดวยปลาเทราทและปลามาหเซียร ปลา
เทราทหมิ ะสามารถจับไดในแมนำ้ สายหลัก
ปลายเดือนเมษายนเมือ่ Sonamarg เปด
ใหบร�การสำหรับการขนสงทางถนนผูเ ขา
ชมสามารถเขาถึงหิมะทีป่ กคลุมไปทัว่ เหมือนพรมสีขาว สามารถจางมาสำหรับการเดินทางข�น้ ไปธารน้ำแข็งธัยวาส
แหลงทองเที่ยวที่สำคัญในชวงฤดูรอน Sonamarg ยังเปนที่รูจักกันในชื่อ “ประตูสูลาดักห” อีกดวย หลังเสร็จ
กิจกรรมออกเดินทางสูเมืองศร�นาการ เมื่อถึงเมือง เขาเช็คอินบนเร�อบาน โดยจะพักที่นี่ตอเปนระยะเวลา 2 คืน
อาหาร: อาหารเชาและอาหารเย็น

DAY 5

ศร�นาการ

หลังจากลองเร�อรับประทานอาหารเชาบนทะเลสาบ
แสนสวย ภาคบายแวะชมสวนสวนโมกุล เพ�่อชมชม
นิชาติ ชาลิมาร เชสมาชาฮี และวัดชานกะรายชารยา
และพักคางคืนบนเร�อบาน
อาหาร: อาหารเชาและอาหารเย็น

DAY 6

เดินทางกลับ ศร�นาการ - เดลี - กรุงเทพ

หลังจากลองเร�อรับประทานอาหารเชา สงผูเดินทางจากศร�นาการ สูสนามบินเดลี เพ�่อบินตอกลับกรุงเทพ
อาหาร: เฉพาะอาหารเชา

DAY 7

เดินทางกลับ

เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิโดยสวัสดิภาพ
ในเวลา 03.00 น.

รายจายที่รวมอยูในคาใชจายแลว :

- การอำนวยความสะดวกตาง ๆ เมื่อเดินทางถึง
- คาที่พัก 1 คืนที่โรงแรมในเมืองพาฮาลแกม พรอมอาหารเชาและเย็น
- คาที่พัก 1 คืนที่โรงแรมในเมืองกุลมารค พรอมอาหารเชาและเย็น
- คาที่พัก 3 คืนบนเร�อบาน ในศร�นาการ พรอมอาหารเชาและเย็น
- คายานพาหนะในการเดินทางทั้งหมดดวยรถปรับอากาศ อินโนวา 1 คันตอแผนการเดินทาง
- ใชรถอินโนวา 1 คัน สำหรับผูโดยสารไมเกิน 6 ทานและรถเทมโปหากผูโดยสารเกิน 6 ทาน
- คาใชจายในการลองเร�อบนทะเลสาบ 2 ชั่วโมงดวยเร�อชิคารา 1 ลำตอผูโดยสาร 4 ทาน
- บัตรเขาชมสวน
- ประกันอุบัติเหตุวงเง�น 1,000,000 บาท
- อาหารมื้อเชาและเย็น

รายจายตอไปนี้ยังไมรวมอยูในคาใชจาย:

- ยังไมรวมคาตั๋วเคร�่องบินของสายการบินใด ๆ
- คานั่งกระเชาลอยฟาที่เมืองกุลมารค
- คาเคร�่องดื่มหร�ออาหารอื่น ๆ นอกเหนือจากที่ระบุไวขางตน
- คาทิปคนขับรถ วันละประมาณ 100 รูป (60 บาท) ตอวัน ตอทาน
- คาบร�การซักร�ด
- คาตั๋วข�่มา
- คาว�ซาอินเดีย 1,990 บาท
- คาอาหารกลางวันซึ่งทานสามารถซื้อทานไดตามใจชอบ ตามสถานที่ทองเที่ยวที่เดินทางไป
หมวดที่พัก Classic
พาฮาลแกม : Hotel Baisaran.
ศร�นาการ : Deluxe Houseboats
กุลมารค : Hotel Alpine Ridge or Similar

หมวดที่พัก Superior
พาฮาลแกม : Mountview or Similar
ศร�นาการ : Super Deluxe Houseboats
กุลมารค : Pine Resort or Similar

ราคา เดือน เม.ย. - ก.ค. 62
Tour Category
Classic (Baht)
Superior (Bath)

2 Pax
14,400.17,400.-

4 Pax
12,400.15,400.-

6 Pax
11,900.15,200.-

8 Pax
11,900.15,200.-

10 Pax
10,900.13,900.-

การแวะพักเพ�่อเที่ยวชมกรุงเดลลีระหวางการตอเคร�่องในขาไปหร�อขากลับ
หากทานประสงคการคางคืนเพ��มเติมเพ�่อเที่ยวชมสถานที่ตางๆของกรุงเดลลีระหวางตอเคร�่อง สามารถทำไดโดยทางสาย
การบินอาจเร�ยกเก็บคาโดยสารสำหรับแวะพักเพ��มเติม ทางเรายินดีชวยเหลือทานสำหรับการจองที่พักและรถรับสง
สนามบิน-โรงแรมในการเดินทางกับเรา

การจองแพ็คเกจงายๆกับเรา
1. แจงวันที่ตองการเดินทาง จำนวนผูเดินทางและระดับโรงแรมที่ตองการพัก พรอมแสกนหนาพาสปอรตผูเดินทาง
2. ชำระตามเง�่อนไข หลังจากไดรับการยืนยันหองพักวางจากทางเรา
3. ดำเนินการทำว�ซาเขาประเทศอินเดีย
4. พรอมเดินทาง!!

เง�่อนไขการจองแพ็คเก็จและสำรองที่นั่ง
- ทานจะตองชำระคาเดินทางหลังจากที่ ไดรับการยืนยันที่พักและการเดินทาง ซึ่งเปนเง�่อนไขจากทางอินเดีย
- หากไมชำระสวนที่เหลือกอนวันเดินทางตามที่กำหนด ที่พักและกิจกรรมที่ ไดทำการจองอาจถูกยกเลิกได
- ทางเราสามารถชวยเหลือการซื้อตั๋วเคร�่องบินไดโดยเปนราคาจากทางเว็ป ไซทของสายการบินโดยตรง ซึ่งราคาสามารถ
ปรับเปลี่ยนไดตลอดเวลาในแตละครั้งของการตรวจสอบราคา ดังนั้นทางเราจ�งแนะนำใหชำระทันทีหลังจากไดราคาที่พ�งพอใจ

เง�่อนไขการเดินทางกับเรา
- โปรแกรมสามารถเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสมซึ่งอาจมีผลจากสภาพอากาศ เหตุทางธรรมชาติ หร�อสถานการณที่มี
ผลตอความปลอดภัยทาน ซึ่งเปนสิ�งสำคัญในการเดินทาง
- ผลประโยชนและความปลอดภัยของทานเปนสิ�งที่เราคำนึงเสมอ ดังนั้น หากการเดินทางสูสถานที่ทองเที่ยวบางแหงไม
สามารถทำได ทานสามารถเปลี่ยนเปนสถานที่เหมาะสมอื่นๆตามตกลงกับผูขับรถ(อาจจะมีการชำระเพ��มหากเดินทางออก
ไปพ�้นที่หางไกลข�้น) ทั้งนี้ ทานไมสามารถเร�ยกคืนเง�นไดหากไม ไดใชบร�การตามที่ระบุในรายการ
- ราคาตั๋วเคร�่องบินมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ซึ่งราคาที่แจงในแตละครั้งอาจมีการเปลี่ยนแปลงจนกวาจะทำการจอง
- ทางบร�ษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการไมรับผิดชอบตอคาใชจายใดๆที่เกิดข�้นจากเหตุสุดว�สัย เชน การยกเลิกหร�อลาชาของ
เที่ยวบิน การถูกปฎิเสธการเขาเมือง สภาพอากาศไมเอื้ออำนวย ภัยธรรมชาติ การจราจล และอุบัติเหตุตางๆ ที่สามารถเกิด
ข�้นได รวมถึงเหตุการณทางการเมืองทั้งในและตางประเทศ และเหตุการณอื่นๆที่อยูนอกเหนือการรับผิดชอบของบร�ษัทฯ
- ในกรณีที่กองตรวจคนเขาเมืองทั้งที่ทาอากาศยานในประเทศไทยหร�อในประเทศอินเดีย ปฏิเสธมิใหเดินทางออกหร�อเขา
ประเทศ ทางบร�ษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไมคืนคาแพ็คเก็จที่เร�ยกเก็บไมวากรณีใดๆ ทั้งสิ�น ทั้งนี้ ในบางกรณี เรายินดีที่จะ
ชวยประสานงานในสวนที่ทานสามารถเร�ยกคืนได

เง�่อนไขการเลื่อนและการยกเลิกการเดินทาง
- เนื่องจากการเดินทางในแพ็คเก็จเปนการเดินทางอิสระ การจองและชำระคาตั๋วเคร�่องบินจะทำทันทีเมื่อทานชำระคามัดจำ
หลังจากตั๋วเคร�่องบินไดทำการถูกซื้อแลว การคืนเง�นจะเปนไปตามเง�่อนไขของสายการบินเทานั้น
- การเลื่อนตั๋วเคร�่องบินอาจมีการเร�ยกเก็บคาธรรมเนียมตางๆเพ��มเติม ซึ่งทานจะตองเปนผูรับผิดชอบในคาใชจายครั้งนี้
- การยกเลิกแพ็คเก็จการเดินทางหลังชำระเง�นจะเปนไปตามเง�่อนไขดังนี้
*ยกเลิกมากกวา 30 วันกอนการเดินทาง คืนเง�นเต็มจำนวน โดยหักคาดำเนินการทานละ 1,000 บาท
*ยกเลิกภายใน 15-30 วันกอนการเดินทาง คืนเง�น 90% จากราคาเต็ม โดยหักคาดำเนินการทานละ 1,000 บาท
*ยกเลิกภายใน 4-14 วันกอนการเดินทาง คืนเง�น 50% จากราคาเต็ม โดยหักคาดำเนินการทานละ 1,000 บาท
*ยกเลิกนอยกวา 4 วันกอนการเดินทาง จะไมคืนเง�นไมวากรณีใด

รายละเอียดการโอนเง�น
บัญชีออมทรัพยธนาคารกสิกรไทย สาขาประตูน้ำปทุมวัน
ชื่อบัญชี บร�ษัท ทราเวลซี้ด จำกัด เลขที่บัญชี 026-8-81319-5

หมายเหตุ
1. เมื่อโอนเง�นแลว กรุณาสแกนหร�อถายรูป Pay-in-Slip สงมาที่ Email : booking@travelzeed.com /
Line ID : @travelzeed, Fax Pay-in-Slip สงมาที่หมายเลข 02-108-7910
2. บร�ษัทจะออกใบเสร็จรับเง�นใหกับทานตอเมื่อไดรับใบแฟกซ Pay-in-Slip มายังบร�ษัทเร�ยบรอยแลวเทานั้น
3. หากธนาคารมีการเร�ยกเก็บคาธรรมเนียมโอนเง�น ลูกคาตองชำระคาธรรมเนียมเอง ไมสามารถหักคาธรรมเนียมจาก
จำนวนเง�นที่ตองโอนใหทางบร�ษัทได
4. ชำระผานบัตรเครดิต ฟร�คาธรรมเนียม

