
   

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Day 1  วนัที�แรก เดนิทางไปอคัรา ชม ทชัมาฮาล Tajmahalชม อคัราฟอรท์ Agra Fort กลบัเดลล ี

�  พัก ณ : Viva Palace in Delhi หรอืใกลเ้คยีง 

Day 2  วนัที�สอง เชก็อนิตอ่ไปยงัศรนีาคาร ์Srinagar   
ชมสวนชาลมิาร ์Shalimar Gardens สวนนชิาบากห ์Nishat Bagh Gardens 

�  พัก ณ : Royal Heritage Hotel in Srinaga หรอืใกลเ้คยีง 

Day 3  วนัที�สาม เดนิทางสู่เทอืกเขากุลมารค์ Gulmarg สถานทีHสวยงามแห่งหนึHงของโลก ชมสอง
ขา้งทางเต็มไปดว้ยทุง่นาขา้วสลบักบัพันธุไ์มป่้าและฝงูแกะ ชมทุง่หญา้ขนาดใหญแ่ละทีHสดุในโลก   
นําทา่นเทีHยวชมทุง่หญา้ของดอกไม ้Meadow of Flower เพลดิเพลนิกบักจิกรรมมากมาย 

�  พัก ณ : Royal Heritage Hotel in Srinaga หรอืใกลเ้คยีง 

Day 4  วนัที�ส ี� เดนิทางกลบัสู ่ประเทศไทยโดยสวสัดภิาพ 
เดนิทางสูห่มูบ่า้นพาฮาลแกม Pehalgam หรอืหบุเขาแกะ สถานทีHมชีืHอเสยีงทีHสดุของอตุสาหกรรม
ภาพยนตอ์นิเดยี ระหวา่งทางชมทุง่มสัตารด์ สเีหลอืงอรา่ม  
อสิระใหท้า่นชมพาฮาลแกมดนิแดนแหง่สวรรค ์ของแคชเมยีร ์ซึHงถกูยกยอ่งวา่สวยทีHสดุในโลก 

�  พัก ณ : Srichan Resort in Pehalgam หรอืใกลเ้คยีง 
Day 5  วนัที�หา้ เดนิทางกลบัสูศ่รนีาคาร ์ระหวา่งทางแวะชม snakier anchar temple  

และ โบสถส์ขีาว White Shrine  

�  พัก ณ : Badyari House Boat in Srinaga หรอืใกลเ้คยีง 

Day 6  วนัที�หก ลอ่ง เรอืชคิารา่ Chicara ในทะเลสาบ เป็นเรอิพน่แบบฉบบัของแคชเมยีรโ์ดยเฉพาะ  
ชมวถิชีวีติชาวบา้นรมิทะเลสาบ ทา่มกลางฉากหลงัเป็นภเูขาหมิะ ชมดอกไมน้านาพันธุต์ามฤดกูาล 
สมควรแกเ่วลา นําทา่นเช็กอนิเพืHอเดนิทางสูส่นามบนิเดลล ีเช็กอนิตอ่เพืHอเดนิทางกลับสูป่ระเทศ
ไทย 



   

 

 

 

 

 

 

  

 

 

ทัชมาฮาล - แคชเมยีร ์
คา่บรกิาร / ทา่น (15 ทา่นขึbนไป มหีวัหนา้ทวัร ์TL) 

2 ทา่น 4 ทา่น 6 ทา่น 10 ทา่น 15 + TL 
6 วัน 5 คนื 3* ราคา รปีู 42,250 30,990 27,490 25,190 28,270 

6 วัน 5 คนื 3* ราคา บาท (2.20)  19,190 14,090 12,490 11,450 12,850 
ราคานีbไมร่วมทปิ ทา่นละ 700 +(หัวหนา้ทัวร ์400) ไมร่วม วซีา่ 1,200 บาท และตัqวเครืHองบนิประมาณ 13,000 บาท 

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

อตัราค่าบรกิารนี$ รวม    
 � ค่ามคัคุเทศกบ์ริการตลอดการเดินทาง    � ค่าอาหารตามมื� อที�ระบุในรายการ 
 � ค่ารถรบั -ส่ง และนําเที�ยวตามรายการ     � ค่าเขา้ชมสถานที�ต่างๆ ตามรายการ 
 � ค่าที�พกัตามที�ระบุในรายการ พกัหอ้งละ  ท่านหรือ  ) 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  ระหวา่งประเทศ  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 01:Arrival delhi Airport 

On your arrival on Delhi Airport. Meeting and assistance on arrival and transfer to Delhi hotel,relax and over night stay at hotel.. 

Day 2: Delhi to Agra Day Trip 



   

 

 

 

 

 

 

You will be taken for a four-hour drive towards your destination city, Agra. Agra is home to three UNESCO World Heritage sites: Agra 

Fort, Fatehpur Sikri and the Taj Mahal. Upon your arrival, you will visit the Tomb of Akbar the Great, at Sikandra. This mausoleum of 

the third Mughal emperor, is a superb example of Mughal architecture - built with a perfect blend of red stone, white marble and 

panel designs.in evening back to Delhi over night stay at delhi. 

Day 3: Delhi- Airport for Kashmir  

 After late morning Breakfast ,In time transfer to airport to connect the flight for Srinagar. Meeting and assistance on arrival and 

transfer to Srinagar hotel afternoon visit Mogul Garden "Nishat(The Garden of Pleasure) and "Shalimar"(Abode of All).Pari Mahal 

Drive along the Lake side on Boulevard. Dinner and overnight stay in Hotel Srinaga 

Day 02: Srinagar to Gulmarg day trip: (152 kilometers / 4-5 hrs drive) 

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 05:Srinagar – Pehalgam Night stay 

Transfers from Srinagar to Pahalgam called as “Valley of Shepherds. ENROUTE one can visit saffron fields and bat factory. In 

Pahalgam, Enjoy the nature & walk around the banks of River Lidder. Pahalgam is one of the famous Tourist attraction tourist 

attraction and a favourite place for shooting of Bollywood films, and is still a health resort. Besides tourist huts, several hotels in 

private sector have come up here and these hotels provide modern facilities to their guests. A number of treks in this region also 

begin from Pahalgam, as the 35 km trail traverses through pinewoods to the spectacular Kolahoi Glacier. Dinner and overnight stay 

in Hotel Pahalgam.  

Day 06:Pehalgam – Srinagar Return  

After breakfast transfer,check out from hotel and drive for Srinagar  , in Srinagar check in Houseboat ,have welcome drink  and visit 

for famous white shrine, Shankar anchor  temple. Also see the scenic extravaganza of the Kashmir and enjoy the profusion of colors 

in the Paradise on Earth. While returning visit to the local crafts market and see the fine carved hand-made articles from Paper 

Machie & wood of a walnut. Dinner and overnight stay in Houseboat Srinagar  

Day 07:Srinagar – Airport drop 

After late morning Breakfast ,check out from houseboat,and do last minute shopping , and drive  to Srinagar airport to connect the 

flight for onwards destination. 

 


