
มื้ออาหาร : อาหารกลางวัน/อาหารเย็น

ออกเดินทางจากกรุงเทพไปยังสนามบินนานาชาติศร�นาการ (Sheikh Ul Alam International Airport) โดย
แวะเปลี่ยนเคร�่องที่สนามบินเดลี ตัวแทนของเรารอตอนรับผูเดินทาง ณ สนามบินศร�นาการ จากนั้นออกเดิน
ทางไปชมสวนโมกุล (Mughal gardens) สวนสวรรคแหงดอกไม ภายในประกอบดวย สระน้ำ ลำธาร และสวน
ที่มีการประดับตกแตงในสไตลสวนเปอรเซีย สวนชาลิมาร (Shalimar) สวนดอกไมที่สรางข�้นสมัยราชวงศโมกุล 
ซึ่งไดกอสรางโดยจักรพรรดิจาฮันร�รเพ�่อภรรยา และเปนที่เสด็จประทับในชวงฤดูรอน จากนั้นไปชมสวน 
Chesmashahi วัดศานการาจารยา (Shankaraycharya Temple) เช็คอินเขาพักคางคืนบนบานเร�อ

DAY 1 กรุงเทพ - ศร�นาการ� 

“แคชเมียร�”  ได�รับการเปร�ยบเปรยว�า…ดินแดนแห�งนี้เป�นสวรรค�บนดิน บ�างก็เปร�ยบดั่งว�าเหมือน
สว�ตเซอร�แลนด�แห�งเอเชีย  ทำให�ผู�คนจำนวนไม�น�อย  หร�อแม�กระทั่งนักท�องเที่ยวคนไทยเราใฝ�ฝ�นไว�ว�า 
สักวันหนึ่งจะต�องเดินทางไปเยือนแคชเมียร�ให� ได�สักครั้งหนึ่งในชีว�ต



มื้ออาหาร : อาหาร 3 มื้อ

มื้ออาหาร : อาหาร 3 มื้อ

วันนี้นำทุกทานมุงหนาสูเมืองกุลมารค (Gulmarg) ซึ่งหางจากเมืองศร�นาการประมาณ 60 กิโลเมตร เปน
สถานที่ทองเที่ยวที่ไดรับความนิยมจากนักทองเที่ยวทั่วโลกจำนวนมาก มัดใจทุกคนดวยความสวยงามทาง
ธรรมชาติในทุกฤดูกาล โดยในฤดูรอนจะเต็มไปดวยทุงดอกไม ทุงหญา ปาสน และว�วทิวทัศนอันสวยงาม 
สวนบนยอดเขาก็จะมีหิมะปกคลุม สวนในฤดูหนาวที่กุลมารค จะเห็นภาพนักทองเที่ยวเลนสกีกันอยางหนา
แนนบร�เวณสกีร�สอรท ที่นี่คุณจะไดเพลิดเพลินไปกับการนั่งกระเชาข�้นสูยอดเขา รวมทั้งกิจกรรมการข�่มา 
ชวงเย็นเดินเลนชมความสวยงามของทัศนียภาพ เก็บภาพความประทับใจ กอนเดินทางกลับศร�นาการและ
เขาพักบนบานเร�อ

DAY 2 ศร�นาการ� - เมืองกุลมาร�ค – ศร�นาการ�

วันนี้ออกเดินทางไปยังเมืองพาฮาลแกรม (Pahalgam) ซึ่งไดรับการขนานนามอีกชื่อหนึ่งวาหุบเขาคนเลี้ยงแกะ 
ระหวางทางชมว�วความงดงามของแมน้ำลิดเดอร ทุงหญาฝรั่นแหงแคชเมียรที่เฉิดฉายความสดใสของดอกสีมวง
ตัดกับทุงหญาสีเข�ยว ผานวัดมารทาน หนึ่งในวัดฮินดูเกาแกในอินเดียที่นับถือสุร�ยะเทพ และวัดอวันติโพรา 
ซึ่งไดรับการตั้งชื่อตามกษัตร�ย Avantivarman แหงแคชเมียร อีกทั้งทานยังมีโอกาสไดข�่มาชมความสวยงาม
ของธรรมชาติ จากนั้นขับรถกลับศร�นาการ พักคางคืนบนบานเร�อ

DAY 3 ศร�นาการ� – พาฮาลแกม – ศร�นาการ�



มื้ออาหาร : อาหารเช�า

DAY 4 ศร�นาการ� – กรุงเทพ

หลังรับประทานอาหารเชา วันนี้ทานจะมีโอกาสไดลองเร�อ Shikara ที่ทะเลสาบดัล (Dal Lake) ทะเลสาบที่ถือ
วาใหญที่สุดในแคชเมียร เปนเวลา 1 ชั่วโมง เพ�่อชมว�วทิวทัศนสุดโรแมนติกและความงามว�ถีชีว�ตของชาวบาน 
จากนั้นนำทานสงสนามบินนานาชาติศร�นาการ เพ�่อเดินทางกลับประเทศไทย

DAY 5 กรุงเทพ

เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิโดยสวัสดิภาพ พรอมรอยยิ�มและความประทับใจ



อัตราค�าบร�การนี้รวม :
- การอำนวยความสะดวกต�างๆ เมื่อเดินทางถึง
- ไกด�ท�องถิ�นนำเที่ยวตลอดการเดินทาง
- ค�าที่พักที่ศร�นาการ� 3 คืน พร�อมอาหารเช�าและอาหารเย็น
- ค�าอาหารกลางวัน 
- ค�ายานพาหนะในการเดินทางทั้งหมด
- ค�าใช�จ�ายในการล�องเร�อชิคาร�าที่ทะเลสาบ 1 ลำ ต�อผู�โดยสาร 2-4 ท�าน
- ค�านั่งกระเช�าลอยฟ�าที่เมืองกุลมาร�ค (เฉพาะ Phrase 1)
- ค�าเข�าชมสวน และอนุสรณ�สถานต�างๆ
- น้ำดื่ม 2 ขวดต�อวัน
- ประกันอุบัติเหตุวงเง�น 1,500,000 บาท

อัตราค�าบร�การนี้ไม�รวม
- ค�าตั่วเคร�่องบินระหว�างประเทศและภายในประเทศ
- ค�าเคร�่องดื่มและอาหารอื่นๆ นอกเหนือจากที่ระบุในโปรแกรม
- ค�าทิปไกด� และคนขับรถ
- ค�าบร�การซักร�ด
- ค�าข�่ม�า ในเมืองพาฮาลแกม/กุลมาร�ค/โซนามาร�ค
- ค�าว�ซ�าอินเดีย
- ค�า Glacier Trip (ธารน้ำแข็ง) ที่โซนามาร�ค ซึ่งต�องชำระค�าพาหนะในการเดินทางข�้นไป

BRIEFLY KASHMIR 5 DAYS 3 NIGHTS

Tour Category

Classic

Superior

2-3 Pax

11,600.- 10,300.-

10,900.-

9,800.-

10,300.-

9,500.-

10,000.-

2,200.-

2,800.-12,200.-

4-6 Pax 7-9 Pax 10-12 Pax พักเดี่ยว จ�ายเพ��ม

ตารางเวลาเที่ยวบิน (โดยประมาณ)

เที่ยวบินขาไป
TG331 BANGKOK TO DELHI 23.25 - 02:20    THAI AIRWAYS

AI827 DELHI TO SRINAGAR 07:25 - 09:05    AIR INDIA

เที่ยวบินขากลับ
AI826 SRINAGAR TO DELHI 12:20 - 14:05    AIR INDIA

TG316 DELHI TO BANGKOK 00:20 - 05:45   THAI AIRWAYS



ศร�นาการ� บ�านเร�อ

Nageen Paradise/Young Beauty Star Houseboats or similar

Wangnoo Heritage/Swan Group/Khyber Group or similar

โรงแรม

ยานพาหนะสำหรับเดินทาง 2 ท�าน Sedan 3-5 ท�าน Toyota Innova 6-12 ท�าน Tempo

Classic

Superior



เง�่อนไขการจอง / การยกเลิก

การจอง หร�อสำรองที่นั่ง

การยกเลิก

•  กรุณาจองล�วงหน�าอย�างน�อย 30 วันก�อนการเดินทางและกรุณาเตร�ยมเง�นมัดจำ 50% 
    (ที่นั่งจะยืนยันเมื่อได�รับเง�นมัดจำแล�วเท�านั้น) 
•  หากไม�ชำระส�วนที่เหลือก�อนวันเดินทางตามที่กำหนด ที่พักและกิจกรรมที่ได�ทำการจองอาจถูกยกเลิกได� 
•  ทางเราสามารถช�วยเหลือการซื้อตั๋วเคร�่องบินได�โดยเป�นราคาจากทางเว็ปไซต�ของสายการบินโดยตรง 
   ซึ่งราคาสามารถปรับเปลี่ยนได�ตลอดเวลาในแต�ละครั้งของการตรวจสอบราคา ดังนั้นทางเราจ�งแนะนำให�
   ชำระทันทีหลังจากได�ราคาที่พ�งพอใจ
•  การจองห�องพักข�้นอยู�กับห�องว�าง ณ วันที่ยืนยันการจอง
•  การสำรองห�องที่สมบูรณ�จะต�องมีการชำระเง�นบางส�วนหร�อทั้งหมดก�อน หากยังไม�มีการชำระเง�นจะไม�สามารถทำจองได�
•  ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาของห�องพักทุกประเภท โดยไม�ต�องแจ�งให�ทราบล�วงหน�า
 

•  แจ�งยกเลิกก�อนเดินทาง 45 วัน คืนค�าใช�จ�ายทั้งหมด 
•  แจ�งยกเลิกก�อนเดินทาง 30-44 วัน  เก็บค�าใช�จ�ายท�านละ 50% 
•  แจ�งยกเลิกน�อยกว�า 30 วัน ก�อนเดินทางทางบร�ษัทฯขอสงวนสิทธิ์เก็บค�าใช�จ�ายทั้งหมด
•  สำหรับผู�โดยสารที่ไม�ได�ถือหนังสือเดินทางไทย และทางบร�ษัทฯเป�นผู�ยื่นว�ซ�าให� เมื่อผลว�ซ�าผ�านแล�วมีการยกเลิก
   การเดินทางบร�ษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนค�ามัดจำทั้งหมด
•  บร�ษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บค�าใช�จ�ายทั้งหมดกรณีท�านยกเลิกการเดินทางและมีผลทำให�คณะเดินทางไม�ครบ
   ตามจำนวนที่บร�ษัทฯกำหนดไว� (10ท�านข�้นไป) เนื่องจากเกิดความเสียหายต�อทางบร�ษัทและผู�เดินทางอื่นที่เดิน
   ทางในคณะเดียวกันบร�ษัทต�องนำไปชำระค�าเสียหายต�างๆที่เกิดจากการยกเลิกของท�าน
•  กรณีเจ็บป�วยจนไม�สามารถเดินทางได�ซึ่งจะต�องมีใบรับรองแพทย�จากโรงพยาบาลรับรองบร�ษัทฯจะพ�จารณา
   เลื่อนการเดินทางของท�านไปยังคณะต�อไปแต�ทั้งนี้ท�านจะต�องเสียค�าใช�จ�ายที่ไม�สามารถเร�ยกคืนได� เช�นค�าตั๋วเคร�่อง
   บินค�าห�อง ค�าธรรมเนียมว�ซ�าตามที่สถานทูตฯ เร�ยกเก็บ และค�าใช�จ�ายอื่นๆที่เกิดข�้นตามจร�ง ในกรณีที่ไม�สามารถเดินทางได� 
•  กรณีผู�เดินทางไม�สามารถเข�า-ออกเมืองได� เนื่องจากเอกสารปลอมหร�อการห�ามของเจ�าหน�าที่ไม�ว�าเหตุผลใดๆ 
   ก็ตามทางบร�ษัทของสงวนสิทธิ์ในการ ไม�คืนค�าทัวร�ทั้งหมด


