
   

 

 

 

 

 

 

 
Day 1 วนัแรก เดนิทางสูเ่มอืงเดลล ี )ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 4 ชั"วโมง 30 นาที(  เชก็อนิตอ่ไปยงัศรี
นาคา 

ชมสวนชาลมิาร ์Shalimar Gardens สวนนชิาบากห ์Nishat Bagh Gardens 

�  พัก ณ : Royal Heritage Hotel หรอืใกลเ้คยีง 

Day 2 วนัที"สอง เดนิทางสูเ่ทอืกเขากลุมารค์ Gulmarg สถานที"สวยงามแหง่หนึ"งของโลก ชมสองขา้งทาง
เต็มไปดว้ยทุง่นาขา้วสลบักบัพันธุไ์มป่้าและฝงูแกะ ชมทุง่หญา้ขนาดใหญแ่ละที"สดุในโลก   
นําทา่นเที"ยวชมทุง่หญา้ของดอกไม ้Meadow of Flower เพลดิเพลนิกบักจิกรรมมากมาย 

�  พัก ณ : Royal Heritage Hotel หรอืใกลเ้คยีง 

Day 3 วนัที"สาม เดนิทางสูโ่ซนามารค์ Sonamarg เสน้ทางคา้ขายในตํานาน ที"เรยีกกนัวา่เสน้ทางสายไหม   
ชมภเูขาปกคลมุไปดว้ยหมิะรปูรา่งแปลกตา สลบักบัป่าตน้วอลนัตขนาดใหญ ่ที"ปลกูเรยีง
รายตลอดสองขา้งทาง ที"ความสงู 2, 690 เมตรจากระดบันํXาทะเล ชมความงามของ
เทอืกเขาหมิาลยั ที"ปกคลมุดว้ยธารนํXาแข็งตลอดทั Xงปี  ชมธรรมชาตทิี"สวยงามและชมวถิี
ชวีติของชนพืXนเมอืง 

�  พัก ณ : Royal Heritage Hotel หรอืใกลเ้คยีง 

Day 4 วนัที"สี" เดนิทางสูห่มูบ่า้นพาฮาลแกม Pahalgam หรอืหบุเขาแกะ สถานที"มชีื"อเสยีงที"สดุของ
อตุสาหกรรมภาพยนตอ์นิเดยี ระหวา่งทางชมทุง่มัสตารด์ สเีหลอืงอรา่ม  
อสิระใหท้า่นชมพาฮาลแกมดนิแดนแหง่สวรรค ์ของแคชเมยีร ์ซึ"งถกูยกยอ่งวา่สวยที"สดุใน

โลก 

�  พัก ณ : Srichan Resort หรอืใกลเ้คยีง 

Day 5 วนัที"หา้ เดนิทางกลบัสูศ่รนีาคาร ์ระหวา่งทางแวะชม snakier anchar temple  
และ โบสถส์ขีาว White Shrine  

�  พัก ณ : Badyari House Boat หรอืใกลเ้คยีง 

Day 6 วนัที"หก ลอ่ง เรอืชคิารา่ Chicara ในทะเลสาบ เป็นเรอิพน่แบบฉบบัของแคชเมยีรโ์ดยเฉพาะ  
ชมวถิชีวีติชาวบา้นรมิทะเลสาบ ทา่มกลางฉากหลงัเป็นภเูขาหมิะ มดอกไมน้านาพันธุต์าม
ฤดกูาล 
นําทา่นเชก็อนิเพื"อเดนิทางสูส่นามบนิเดลล ีและเชก็อนิตอ่เพื"อเดนิทางกลบัสูป่ระเทศไทย 



   

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 
 

แคชเมยีร ์ คา่บรกิาร / ทา่น (15 ทา่นขึ�นไป มหีวัหนา้ทวัร ์TL) 
2 ทา่น 4 ทา่น 6 ทา่น 10 ทา่น 15 + TL 

6 วนั 5 คนื 3* ราคา รปีู 30,360 24,750 21,670 30,030 21,350 
6 วนั 5 คนื 3* ราคา บาท (2.20) 13,800 11,250 9,850 8,950 9,690 

ราคานีXไมร่วมทปิ ทา่นละ 600 +(หวัหนา้ทวัร ์300)  ไมร่วม วซีา่ 3,000 และตัjวเครื"องบนิประมาณ 13,000 บาท 

กรุณาชาํระมดัจาํ  ทา่นละ 5,��� บาท  สว่นที�เหลือชาํระก่อนวนัเดินทาง 20 วนั 
 

อตัราค่าบริการนี$ รวม    
 � คา่มคัคุเทศกบ์ริการตลอดการเดินทาง    � คา่อาหารตามมื� อที�ระบุในรายการ 
 � คา่รถรบั -ส่ง และนําเที�ยวตามรายการ       � คา่เขา้ชมสถานที�ต่างๆ ตามรายการ 
 � คา่ที�พกัตามที�ระบุในรายการ พกัหอ้งละ ) ท่าน หรือ * ท่าน  

 

สายการบนิสไปซเ์จ็ท ระหวา่งประเทศ  SG88 / SG87  ภายใน SG104 / SG939 
ขาไป : ออกจากทา่อากาศยานสวุรรณภมู ิ BKK - DEL 03.35 - 06.35  DEL - SXR 10.25 - 11.55 
ขากลบั : ออกจากทา่อากาศยานเดลล ี DEL - BKK 21.00 - 02.45  SXR - DEL 12.30 - 14.00 

สายการบนิแอรอ์นิเดยี แอรอ์นิเดยี AI 333 / AI 334  AI 825 / AI 822 
ขาไป : ออกจากทา่อากาศยานสวุรรณภมู ิ BKK - DEL 08.55 - 12.00  DEL - SXR 10.15 - 11.45 
ขากลบั : ออกจากทา่อากาศยานเดลล ี DEL - BKK 23.00 - 04.45  SXR - DEL 14.15 - 17.15 

การบนิไทย / Vistara TG 323 / TG 316  Vistara UK 0611 / UK 0612 
ขาไป : ออกจากทา่อากาศยานสวุรรณภมู ิ BKK - DEL 07.35 - 10.35  DEL - SXR 10.25 - 12.00 



   

 

 

 

 

 

 

ขากลบั : ออกจากทา่อากาศยานเดลล ี DEL - BKK 23.30 - 05.25  SXR - DEL 15.20 - 16.55 
 

Day 1: Arrival at Srinagar –City Tour 

On your arrival at the Srinagar International Airport, you will be welcomed by our representative who will assist and escort you to 

your waiting vehicle. Today we will do some half a day of local sightseeing that includes a visit to the famous Mughal gardens of 

Nishat and Shalimar. Built in between a period of 14 years the two gardens are a heritage left behind by the erstwhile Mughals, 

whose taste for laying exquisite gardens was fascinating. With a backdrop of the sprawling Zabarwan mountains, the gardens boast 

of green turfs, blooming flowers and cascading water fountains.. Dinner and Overnight in Srinagar Hotel. 
 

Day 02:Srinagar –Sonmarg Day Trip   

After breakfast leave with for Sonamarg. Situated at an altitude of 9000 Ft. Sonamarg – 84 Kms its also called as “The meadow of 

gold” has, as its backdrop, snowy mountains against a cerulean sky. The Sindh River that meanders through the valley abounds with 

trout and mahaseer. Ponies can be hired for the trip up to Thajiwas glacier, which is a major local attraction during the summer, 

Return hotel back for Dinner and overnight at Srinagar hotel. 

Day 03:Srinagar-Gulmarg Day Trip 

After breakfast in the morning, we will begin our country tour towards Gulmarg. The drive past colorful villages and rice 

fields, gives you an insight of the rich cultural past of Kashmir. We arrive at a small picturesue market town of Tangmarg 

and drive ahead on a scenic drive of 14 kilometers to Gulmarg. We arrive in Gulmarg early in the afternoon and we will 

begin a short tour around the meadow familarising ourselves with the beauty. Enjoy the cable ride and pony ride in 

gulmarg or sinking enjoy in gulmarg with white floor by own,In evening return to Srinagar.Dinner and overnight stay at 

Srinagar  hotel 

Day 04:Srinagar – pehalgam Night stay 

We will begin our trip towards Pahalgam and drive on the National Highway 1A. This road connects the Valley to the rest of the 

country. We drive past the saffron fields of Pampore, the marvellous ruins of Avantipura and the village of Bijbehara which remains 

famous as the bread basket of Kashmir. You can even sample a few exotic breads sold by vendors near the road. We switch the  

national highway at Khanabal and drive through the second largest city of Anantnag. In Pahalgam we check in at the hotel and later 

do some nature walks to unwind ourselves.Dinner and overnight stay in Pahalgam Hotel . 

Day 05:Pehalgam- Srinagar return 

After breakfast,check out from hotel,half at leisure in Pahalgam.in afternoon drive for  Srinagar , check in houseboat,have welcome 

drink and visit for snakier anchar temple ,White Shrine  in hazratbal,”  experience the aquatic life of Srinagar. 

Day 06:Srinagar – Airport departure 

After a late morning breakfast, we will drive to the airport for your flight home. On your way to the airport you can make a brief 

stopover for some last minute shopping in the city center. At the airport the driver will assist you with your luggage screening and 

drop you at outside the terminal gate 

 


