
“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

DAY 1 กรุงเทพ - ศร�นาการ�

เดินทางจากกรุงเทพไปศร�นาการ�โดยแวะเปลี่ยนเคร�่องที่เดลี  ตัวแทนของเรารอต�อนรับผู�เดินทาง  ณ สนามบิน

ศร�นาการ� พาเช็คอินเข�าที่พัก เพ�่อให�ท�านได�ล�างหน�าล�างตา หลังจากนั้นแวะเยี่ยมชมตลาดท�องถิ�น ช�วงเย็นให�ท�าน

ได�เพลิดเพลินกับการล�องเร�อแสนโรแมนติก Shikara ride (ล�องเร�อชิการ�า) ณ ทะเลสาบดาล เป�นเวลา 1 ชั่วโมง 

ท�านจะได�เห็นว�ถีชีว�ตร�มน้ำของชาวท�องถิ�น ซึ่งมีความสวยงามถึงขั้นถูกนำไปเปร�ยบเทียบกับเมืองเวนิส ประเทศ

อิตาลีอยู�บ�อยครั้ง

อาหาร : เคร�่องดื่มรับรองและอาหารค่ำ        ที่พัก : โรงแรมศร�นาการ Classic or Superior Hotel



DAY 2 ศร�นาการ�-กุลมาร�ค-ศร�นาการ�
(ระยะทาง 51 กม. เดินทางเฉพาะเที่ยวไป 2 ชั่วโมงโดยรถยนต�)

DAY 3 ศร�นาการ�  - โซนามาร�ค - ศร�นาการ�

อาหาร : อาหารเช�าและอาหารเย็น

ที่พัก : โรงแรมที่ศร�นาการ� Classic or Superior Hotel

หลังรับประทานมื้อเช�า ออกเดินทางและท�องเที่ยวเต็มวันที่เมืองกุลมาร�ค ซึ่งเป�นเมืองที่ข�้นชื่อว�าเป�นดินแดนแห�งทุ�ง

ดอกไม�ที่อยู�สูงถึง 9,000 ฟ�ต เหนือระดับน้ำทะเล ขับรถชมว�วแสนสวยไปจนถึงภูเขาป�ร�ป�ร�จาล ซึ่งอยู�ทางตะวันตก

ของหุบเขาแคชเมียร� ขณะที่อยู�ในเมืองกุลมาร�ค ผู�เดินทางสามารถเลือกทำกิจกรรมได�หลากหลาย เช�น ข�้นกระเช�า

ลอยฟ�า เดินเขา เดินป�าได�ตามอัธยาศัย ภาคบ�ายจ�งเดินทางกลับเมืองศร�นาการ�และพักค�างคืน

หลังจากรับประทานอาหารเช�า มุ�งหน�าสู� Sonamarg (ใช�เวลาประมาณสองชั่วโมงคร�่ง)  Sonamarg  ซึ่งหมายถึง

'meadow of gold (ทุ�งหญ�าแห�งทอง)' มีฉากหลังเป�นภูเขาหิมะตัดกับท�องฟ�าสีฟ�าเข็มแม�น้ำสินธุท่ีไหลคดเค้ียวไปตาม

ทาง ท่ีน่ีเต็มไปด�วยปลาเทราท�และปลามาห�เซียร� ปลาเทราท�หิมะสามารถจับได�ในแม�น้ำสายหลัก ปลายเดือนเมษายน

เม่ือ Sonamarg เป�ดให�บร�การส าหรับการขนส�งทางถนนผู�เข�าชมสามารถเข�าถึงหิมะท่ีปกคลุมไปท่ัวเหมือนพรมสีขาว

สามารถจ�างม�าสำหรับการเดินทางข�้นไปธารน้ำแข็งธัยวาสแหล�งท�องเที่ยวที่สำคัญในช�วงฤดูร�อน



อาหาร : อาหารเช�าและอาหารเย็น

ที่พัก : โรงแรมที่ศร�นาการ� Classic or Superior Hotel

อาหาร : อาหารเช�าและอาหารเย็น

ที่พัก : โรงแรมที่พาฮาลแกม Classic or Superior Hotel

DAY 4 ศร�นาการ�-พาฮาลแกม
(ระยะทาง 98 กม. เดินทาง 3 ชั่วโมงโดยรถยนต�)

หลังรับประทานอาหารเช�า (เวลา 07.00 น.) ออกเดินทาง 08.00 น. และท�องเท่ียวท่ีเมืองพาฮาลแกมซ่ึงขนานนามกัน

ว�าเป�นหุบเขาคนเล้ียงแกะ ขับรถชมว�วงามอย�างแม�น้ำลิดเดอร�และว�วหุบเขา และเดินทางผ�านทุ�งหญ�าฝร่ันแห�งแคชเมียร�

วัดอวันติโพรา และวัดมาร�ทาน ซัน หลังจากน้ันเช็คอินเข�าพักเพ�อ่ค�างคืนในเมืองพาฮาลแกม



อาหาร : อาหารเช�าและอาหารเย็น

ที่พัก : โรงแรมที่พาฮาลแกม Classic or Superior Hotel

อาหาร : อาหารเช�าและอาหารเย็น

ที่พัก : Deluxe Houseboat

DAY 5 พาฮาลแกม

เยี่ยมชม Betaab Valley และ Chandanwari ข�่ม�าชมว�วธรรมชาติร�มทางไปที่ทุ�ง Baisaran ระหว�างข�่ม�าท�านจะ
ได�สนุกสนานเพลิดเพลินและได�ดื่มด่ำกับธรรมชาติอันสวยงามของเมืองนี้

DAY 6 พาฮาลแกม-ศร�นาการ�

หลังรับประทานอาหารมื้อเช�า ออกเดินทางกลับศร�นาการ� 
ภาคบ�ายแวะชมสวนโมกุลซ่ึงมีช่ือเสียงระดับโลกเพ�อ่เย่ียมชม 
นิชาติ ชาลิมาร�, เชสมาซาฮีและวัดชานกะรายชาร�ยา

DAY 7 ศร�นาการ� - กรุงเทพ DAY 8 กรุงเทพ

หลังจากรับประทานอาหารเช�า จ�งส�งผู�เดินทางจากศร�-
นาการ� สู�สนามบินเดลีเพ�อ่บินต�อกลับกรุงเทพ 

อาหาร: เฉพาะอาหารเช�า

เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิโดยสวัสดิภาพ พร�อม
รอยยิ�มและความประทับใจ



อัตราค�าบร�การนี้รวม :
• การอำนวยความสะดวกต�างๆเมื่อเดินทางถึง
• Welcome drink บนเร�อบ�าน
• ค�าที่พัก 1 คืนบน Houseboat พร�อมอาหารเช�าและเย็น
• ค�าที่พัก 2 คืนที่พาฮาลแกม พร�อมอาหารเช�าและเย็น
• ค�าที่พัก 3 คืนที่ศร�นาการ� พร�อมอาหารเช�าและเย็น
• ค�ายานพาหนะในการเดินทางทั้งหมดด�วยรถปรับอากาศ
• ใช�รถ Etios/Xylo/Scorpio 1 คัน สำหรับผู�โดยสารไม�เกิน 8 ท�าน
• ใช�รถ Tempo Traveller 1 คัน สำหรับผู�โดยสาร 10-12 ท�าน
• ค�าใช�จ�ายในการล�องเร�อบนทะเลสาบด�วยเร�อชิคารา 1 ลำต�อผู�โดยสาร 4 ท�าน
• บัตรเข�าชมสวน
• ประกันอุบัติเหตุวงเง�น 1,500,000 บาท
• ค�าตรวจ PCR ที่ศร�นาการ�ก�อนเดินทางกลับ

อัตราค�าบร�การนี้ไม�รวม
• ค�าตั๋วเคร�่องบินของสายการบินใดๆ
• ค�านั่งกระเช�าลอยฟ�าที่เมืองกุลมาร�ค
• ค�าเคร�่องดื่มหร�ออาหารอื่นๆ นอกเหนือจากที่ระบุไว�ข�างต�น
• ค�าทิปคนขับรถ วันละประมาณ 100 รูป� (50 บาท) ต�อวัน ต�อท�าน
• ค�าบร�การซักร�ด
• ค�าข�่ม�า
• ค�าว�ซ�าอินเดีย
• ค�า Glacier trip (ธารน้ำแข็ง) ที่ Sonamarg ซึ่งสามารถเดินทางโดย Union Taxi  
• ค�าอาหารกลางวันซึ่งท�านสามารถซื้อทานได�ตามใจชอบ ตามสถานที่ท�องเที่ยวที่เดินทางไป
• ค�าตรวจ PCR ก�อนเดินทาง
• ค�า AQ เมื่อเดินทางกลับถึงไทย

Tour Category

Classic

Superior

2 Pax

12,300.- 10,600.-

13,300.-

10,200.-

12,500.-

10,000.-

12,400.-

9,700.-

12,300.-

8,900.-

11,800.-15,200.-

4 Pax 6 Pax 8 Pax 10 Pax 12 Pax



หมวดที่พัก Classic
เร�อบ�าน       :  Deluxe Houseboat
ศร�นาการ�    :  Adlife luxari / Royal Heritage / Similar
พาฮาลแกม :  Hotel Pahalgam Retreat / Grand Lord / Similar

หมวดที่พัก Superior
เร�อบ�าน        :  Deluxe Houseboat
ศร�นาการ�     :  Asian Park / Mannat Resorts / Solar Residency / Pine Spring / Enco Resort / Similar
พาฮาลแกม  :  Hotel Mountview / Hilltop / Eden Resort / Similar 

ตารางเวลาเที่ยวบิน (โดยประมาณ)

เที่ยวบินขาไป 
BANGKOK - DELHI/T3

SG 88 ออก 3:50 AM ถึง 6:25 AM

DELHI/T1D - SRINAGAR

SG 937 ออก 10:50 AM ถึง 12:05 PM

เที่ยวบินขากลับ 
SRINAGAR - DELHI

SG 144 ออก 2:40 PM ถึง 4:05 PM

DELHI/T3 - BANGKOK

SG 87 ออก 9:20 PM ถึง 3:00 PM

การแวะพักเพ�่อเที่ยวชมกรุงเดลลีระหว�างการต�อเคร�่องในขาไปหร�อขากลับ

หากท�านประสงค�การค�างคืนเพ��มเติมเพ�่อเที่ยวชมสถานที่ต�างๆของกรุงเดลลีระหว�างต�อเคร�่อง สามารถทำได�โดยทางสาย
การบินอาจเร�ยกเก็บค�าโดยสารสำหรับแวะพักเพ��มเติม ทางเรายินดีช�วยเหลือท�านสำหรับการจองที่พักและรถรับส�ง
สนามบิน-โรงแรมในการเดินทางกับเรา

การจองแพ็คเกจง�ายๆกับเรา

1. แจ�งวันที่ต�องการเดินทาง จำนวนผู�เดินทางและระดับโรงแรมที่ต�องการพัก พร�อมแสกนหน�าพาสปอร�ตผู�เดินทาง
2. ชำระตามเง�่อนไข หลังจากได�รับการยืนยันห�องพักว�างจากทางเรา
3. ดำเนินการทำว�ซ�าเข�าประเทศอินเดีย
4. พร�อมเดินทาง!!

เง�่อนไขการจองแพ็คเก็จและสำรองที่นั่ง

- ท�านจะต�องชำระค�าเดินทางหลังจากที่ได�รับการยืนยันที่พักและการเดินทาง ซึ่งเป�นเง�่อนไขจากทางอินเดีย
- หากไม�ชำระส�วนที่เหลือก�อนวันเดินทางตามที่กำหนด ที่พักและกิจกรรมที่ได�ทำการจองอาจถูกยกเลิกได�
- ทางเราสามารถช�วยเหลือการซื้อตั๋วเคร�่องบินได�โดยเป�นราคาจากทางเว็ปไซท�ของสายการบินโดยตรง ซึ่งราคาสามารถ
   ปรับเปลี่ยนได�ตลอดเวลาในแต�ละครั้งของการตรวจสอบราคา ดังนั้นทางเราจ�งแนะนำให�ชำระทันทีหลังจากได�ราคาที่พ�งพอใจ



เง�่อนไขการเดินทางกับเรา

- โปรแกรมสามารถเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสมซึ่งอาจมีผลจากสภาพอากาศ เหตุทางธรรมชาติ หร�อสถานการณ�ที่มี
   ผลต�อความปลอดภัยท�าน ซึ่งเป�นสิ�งสำคัญในการเดินทาง
- ผลประโยชน�และความปลอดภัยของท�านเป�นสิ�งที่เราคำนึงเสมอ ดังนั้น หากการเดินทางสู�สถานที่ท�องเที่ยวบางแห�งไม�
   สามารถทำได� ท�านสามารถเปลี่ยนเป�นสถานที่เหมาะสมอื่นๆตามตกลงกับผู�ขับรถ(อาจจะมีการชำระเพ��มหากเดินทางออก
   ไปพ�้นที่ห�างไกลข�้น) ทั้งนี้ ท�านไม�สามารถเร�ยกคืนเง�นได�หากไม�ได�ใช�บร�การตามที่ระบุในรายการ
- ราคาตั๋วเคร�่องบินมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ซึ่งราคาที่แจ�งในแต�ละครั้งอาจมีการเปลี่ยนแปลงจนกว�าจะทำการจอง
- ทางบร�ษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการไม�รับผิดชอบต�อค�าใช�จ�ายใดๆที่เกิดข�้นจากเหตุสุดว�สัย เช�น การยกเลิกหร�อล�าช�าของ
   เที่ยวบิน การถูกปฎิเสธการเข�าเมือง สภาพอากาศไม�เอื้ออำนวย ภัยธรรมชาติ การจราจล และอุบัติเหตุต�างๆ ที่สามารถเกิด
   ข�้นได� รวมถึงเหตุการณ�ทางการเมืองทั้งในและต�างประเทศ และเหตุการณ�อื่นๆที่อยู�นอกเหนือการรับผิดชอบของบร�ษัทฯ
- ในกรณีที่กองตรวจคนเข�าเมืองทั้งที่ท�าอากาศยานในประเทศไทยหร�อในประเทศอินเดีย ปฏิเสธมิให�เดินทางออกหร�อเข�า
   ประเทศ ทางบร�ษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม�คืนค�าแพ็คเก็จที่เร�ยกเก็บไม�ว�ากรณีใดๆ ทั้งสิ�น ทั้งนี้ ในบางกรณี เรายินดีที่จะ
   ช�วยประสานงานในส�วนที่ท�านสามารถเร�ยกคืนได�

เง�่อนไขการเลื่อนและการยกเลิกการเดินทาง

รายละเอียดการโอนเง�น

- เนื่องจากการเดินทางในแพ็คเก็จเป�นการเดินทางอิสระ การจองและชำระค�าตั๋วเคร�่องบินจะทำทันทีเมื่อท�านชำระค�ามัดจำ
   หลังจากตั๋วเคร�่องบินได�ทำการถูกซื้อแล�ว การคืนเง�นจะเป�นไปตามเง�่อนไขของสายการบินเท�านั้น
- การเลื่อนตั๋วเคร�่องบินอาจมีการเร�ยกเก็บค�าธรรมเนียมต�างๆเพ��มเติม ซึ่งท�านจะต�องเป�นผู�รับผิดชอบในค�าใช�จ�ายครั้งนี้
- การยกเลิกแพ็คเก็จการเดินทางหลังชำระเง�นจะเป�นไปตามเง�่อนไขดังนี้
   *ยกเลิกมากกว�า 30 วันก�อนการเดินทาง คืนเง�นเต็มจำนวน โดยหักค�าดำเนินการท�านละ 1,000 บาท
   *ยกเลิกภายใน 15-30 วันก�อนการเดินทาง คืนเง�น 90% จากราคาเต็ม โดยหักค�าดำเนินการท�านละ 1,000 บาท
   *ยกเลิกภายใน 4-14 วันก�อนการเดินทาง คืนเง�น 50% จากราคาเต็ม โดยหักค�าดำเนินการท�านละ 1,000 บาท
   *ยกเลิกน�อยกว�า 4 วันก�อนการเดินทาง จะไม�คืนเง�นไม�ว�ากรณีใด

บัญชีออมทรัพย�ธนาคารกสิกรไทย สาขาประตูน้ำปทุมวัน
ชื่อบัญชี บร�ษัท ทราเวลซี้ด จำกัด เลขที่บัญชี 026-8-81319-5

บร�ษัท ทราเวลซี้ด จำกัด
105/12 หมู� 4  ถนนราชพฤกษ� ตำบลบางรักน�อย  อำเภอเมือง 

จ.นนทบุร� 11000

โทร. 02-108-7900
Email : contact@travelzeed.com
FB : facebook.com/travelzeed   IG : travel_zeed  
Line ID : @travelzeed

หมายเหตุ

1. เมื่อโอนเง�นแล�ว กรุณาสแกนหร�อถ�ายรูป Pay-in-Slip ส�งมาที่ Email : contact@travelzeed.com / Line ID : @travelzeed

2. บร�ษัทจะออกใบเสร็จรับเง�นให�กับท�านต�อเมื่อได�รับ Slip เร�ยบร�อยแล�วเท�านั้น

3. หากธนาคารมีการเร�ยกเก็บค�าธรรมเนียมโอนเง�น ลูกค�าต�องชำระค�าธรรมเนียมเอง ไม�สามารถหักค�าธรรมเนียมจากจำนวน

     เง�นที่ต�องโอนให�ทางบร�ษัทได�


