
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



 

 

BKK       DEL DEL       SXR 
 

 

 

 

SG741 03.45 06.20 SG957 14.20 15.45 

      

SXR  DEL DEL  BKK 
 

 

 

 

SG958 16.15 17.55 SG740 21.10 02.45+1 

 

 

วันเดินทาง 
ราคาทัวร์/ท่าน 

พักห้องละ 2-3 ท่าน 

ราคาทัวร์เด็ก/

ท่าน 

(อายุไม่เกิน 12 ป)ี 

ราคาทัวร์ไม่

รวม 

ตั๋วเครื่องบิน 

ราคา 

ห้องพักเดี่ยว 

02 – 07 มีนาคม 2566 26,990 26,990 16,990 5,000 

09 – 14 มีนาคม 2566 25,990 25,990 15,990 5,000 

16 – 21 มีนาคม 2566 25,990 25,990 15,990 5,000 

23 – 28 มีนาคม 2566 25,990 25,990 15,990 5,000 

28 ม.ีค. – 02 เม.ย. 66 25,990 25,990 15,990 5,000 

30 ม.ีค. – 04 เม.ย. 66 25,990 25,990 15,990 5,000 

04 – 09 เมษายน 2566 26,990 26,990 16,990 5,000 

11 – 16 เมษายน 2566 29,990 29,990 19,990 6,000 

12 – 17 เมษายน 2566 29,990 29,990 19,990 6,000 

13 – 18 เมษายน 2566 29,990 29,990 19,990 6,000 

27 เม.ย. – 02 พ.ค. 66 28,990 28,990 18,990 5,000 

อัตราค่าบริการส าหรับ เด็กอายุไม่เกิน 2 ป ีณ วันเดินทางกลับ (Infant) ท่านละ 7,500 บาท 

 

อัตราค่าบริการ 
 

      เที่ยวบินที ่  เวลาออก             

เวลาถึง 

      เที่ยวบินที ่  เวลาออก             

เวลาถึง 

โปรแกรมเดินทาง 6 วัน 3 คืน : โดยสายการบิน 

SPICEJET (SG) 

      เที่ยวบินที ่  เวลาออก             

เวลาถึง 

      เที่ยวบินที ่  เวลาออก             

เวลาถึง 



    

อตัราคา่บรกิารไมร่วมคา่ทปิคนขบัรถ มคัคุเทศกท์อ้งถิน่ และหวัหน้าทวัร ์ทา่นละ 1,500 บาท 

อัตราค่าบริการไม่รวมค่าวีซ่าอินเดีย ท่านละ 1,500 บาท โดยช าระพร้อมมัดจ ารอบ

แรก 
 
 

 
 
 

 
  
 
 
  
    
 
  

 
 

 
 
 
 
 
 

 

วนัท่ี โปรแกรมทวัร ์
อาหาร 

โรงแรม 
เชา้ เทีย่ง เยน็ 

1 สนามบนิสวุรรณภูม ิ     

2 สนามบนิเดล ี– สนามบนิศรนีาคา – แคชเมยีร ์    
Super Deluxe Houseboat, Dal Lake 
หรอืเทยีบเท่า 

3 แวะชมทุ่งดอกมสัตารด์ – พาฮาลแกม – ชมววิเทอืกเขาหมิาลยั       
Super Deluxe Houseboat, Dal Lake 
หรอืเทยีบเท่า 

4 เทอืกเขากุลมารค์ – นัง่กระเชา้ลอยฟ้า – ชมววิทวิทศัน์เทอืกเขากุลมารค์    
Super Deluxe Houseboat, Dal Lake 
หรอืเทยีบเท่า 

5 
ล่องเรอืชมตลาดเชา้ – ทะเลสาบดาล – สวนโมกุล – สวนชาลมิาร ์ 
สวนนิชาท – สนามบนิศรนีาคา – สนามบนิเดล ี     

6 สนามบนิสวุรรณภูม ิ– ประเทศไทย     



 

 

Day1 สนามบินสุวรรณภูม ิ 

 
23.30 นดัหมายพร้อมกนัท่ี สนามบินสุวรรณภูม ิประเทศไทยโปรดสังเกตุป้าย เลทส์โกกรุ๊ป พบเจา้หนา้ท่ีคอย

ใหก้ารตอ้นรับพร้อมอ านวยความสะดวกเช็คอินใหแ้ก่ท่าน 
 
Day2 สนามบินเดล ี– สนามบินศรีนาคา – แคชเมยีร์ 

 
03.45 ออกเดินทางสู่ สนามบินเดล ีประเทศอินเดีย โดยสายการบิน SPICEJET เท่ียวบินท่ี SG741 
06.20 เดินทางถึง สนามบินเดล ีประเทศอินเดีย ผา่นการตรวจคนเขา้เมืองรับสัมภาระผา่นจุดคดักรองตาม

ระเบียบของสนามบิน และรอต่อเคร่ือง 
14.20 น าท่านออกเดินทางสู่ สนามบินเดล ีประเทศอินเดีย โดยสายการบิน SPICEJET เท่ียวบินท่ี SG957 
15.45 เดินทางถึง สนามบินศรีนาคา  รัฐแคชเมียร์ ผา่นการตรวจคนเขา้เมืองรับสัมภาระผา่นจุดคดักรองตาม

ระเบียบของสนามบิน (เวลาทอ้งถ่ินชา้กวา่ประเทศไทย 1 ชัว่โมง 30 นาที)  น าท่านเดินทางเขา้เมือง โดย 
รัฐแคชเมยีร์ (Kashmir) ตั้งอยูท่างตอนเหนือสุดของประเทศอินเดีย หรือท่ีไดรั้บขนานนามวา่ “ดินแดน
สวติเซอร์แลนดแ์ห่งเอเชีย”  เป็นดินแดนกลางเทือกเขาหิมาลยัท่ีมีธรรมชาติสวยงามอยา่งน่าอศัจรรย ์
แคชเมียร์ถือวา่เป็นอีกหน่ึงรัฐท่ีมีความหลากหลายทางภูมิประเทศท่ีคลา้ยคลึงกบัประเทศฝ่ังยโุรป 
เน่ืองจากมีทั้งแบบเทือกเขา พื้นท่ีราบบนภูเขา ภูเขาหิมะ ทุ่งหญา้ และทะเลสาบ และท่ีส าคญัแคชเมียร์
เป็นเมืองท่ีสามารถเท่ียวไดต้ลอดทั้งปี ในช่วงประมาณฤดูใบไมผ้ลิ และฤดูร้อนจะเขา้สู่หว้งแห่งทุ่งหญา้
และทุ่งดอกไม ้และท่ีส าคญัในช่วงประมาณเดือนมีนาคม - เมษายนของทุกปี (ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัสภาพ
อากาศในปีนั้นๆ) จะเป็นเดือนของการเร่ิมตน้เทศกาลดอกทิวลิปอินทิรา คานธี เทศกาลดอกทิวลิปท่ี
ใหญ่ท่ีสุดในเอเชีย นอกจากความสวยงามของดอกทิวลิปแลว้ ยงัมีทศันียภาพดา้นหลงัเป็นววิของ
ทะเลสาบดาล ซ่ึงยิง่ท าใหท่ี้น่ีสวยงามยิง่ข้ึนไปอีก หากใครไดม้าเยอืนเป็นอนัตอ้งตกหลุมรักกนัทุกคน 



น าท่านเดินทางไปยงั เมืองศรีนาคา (Srinagar) หรือรูจกักนัในอีกช่ือ “ศรีนคร” เมืองหลวงของรัฐแคช
เมียร์ ซ่ึงเมืองหลวงแห่งน้ีตั้งอยูท่ี่หุบเขาแคชเมียร์ เป็นท่ียอมรับในหมู่นกัท่องเท่ียววา่เป็นดินแดนแห่ง
ทะเลสาบ สายน ้า สวนดอกไม ้รวมถึงศิลปะงานฝีมือท่ีผลิตมาจากไม ้ดว้ยความท่ีชาวเมืองมีวถีิชีวติอยูคู่่
กบัสายน ้า หรือทะเลสาบดาลจึงท าใหช้าวบา้นใชเ้รือเป็นหน่ึงในพาหนะส าคญัในการเดินทาง 

ค ่า บริการอาหารค ่า ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
พกัท่ี Super Deluxe Houseboat, Dal Lake ระดบั 4 ดาว หรือเทียบเท่า มีบนัทึกวา่ “ขณะท่ีชีวติยงัมีลมหายใจ

ความสุขบนพื้นพิภพในน้ี 1 ใน 50 อยา่งท่ีควรท า คือเดินทางสู่ทะเลสาบดาล ( Dal lake) แห่งรัฐแคช
เมียร์ พร้อมกบัพกัท่ี House Boats” ท่ีถือวา่เป็นวมิานบนน ้า หอ้งพกัยงัมีขนาดกวา้งขวาง ทุกหอ้งมีส่ิง
อ านวยความสะดวกหลากหลาย ทั้งฮีทเตอร์ , แอร์, เฟอร์นิเจอร์ทั้งโต๊ะเขียนหนงัสือ ตู ้เตียงภายในหอ้ง
ท าจากไมว้อลนทัในทอ้งถ่ินของแคชเมียร์ นอกจากน้ียงัมีหอ้งนัง่เล่นและหอ้งทานอาหารส่วนกลางให้
นัง่พกัผอ่นชิลๆ ในบรรยากาศสุดคลาสสิค และท่ีส าคญัยงัสามารถชมววิทะเลสาบพร้อมกบัฉากหลงั
เป็นววิของเทือกเขาไดอี้กดว้ย 

 
 
Day3 แวะชมทุ่งดอกมสัตาร์ด – พาฮาลแกม – ชมววิเทือกเขาหิมาลยั   

 
เชา้ บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

น าทุกท่านเดินทางไปยงั พาฮาลแกม ( Pahalgam) ระหวา่งทางแวะชมวถีิชีวติของชาวแคชเมียร์ท่ี
หลากหลาย ระหวา่งทางน าท่าน แวะชมทุ่งดอกมสัตาร์ด  ท่ีบานอร่ามไปเตม็ทัว่ทอ้งทุ่ง โดยปกติจะเร่ิม
บานชวงฤดูใบไมผ้ลิของทุกปี หรือช่วงมีนาคม - เมษายน *ท้ังนีขึ้น้อยู่กบัสภาพอากาศในปีนั้นๆ ใน
กรณีท่ีไม่สามารถแวะชมทุ่งดอกมสัตาร์ด ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการปรับโปรแกรม สวนแอปเป้ิล 
(The Apple Orchards) น าท่านเยีย่มชมต้นแอปเป้ิล และผลแอปเป้ิลท่ีก าออกดอกออกผลมากมาย หรือ
สถานท่ีอ่ืนๆ ตามความเหมาะสม 



 

เท่ียง บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

จากนั้นน าท่านเดินทางต่อไปยงั พาฮาลแกม (Pahalgam) ข้ึนช่ือในเร่ืองของความงดงามของววิทิวทศัน์
ท่ีถูกโอบลอ้มไปดว้ยเทือกเขาหิมาลยั ป่าสนเขียวสด และแม่น ้าลิดเดอร์ อนัใสเยน็ และในช่วงฤดูร้อน
จะมีดอกไมป่้าบานสะพร่ัง อีกทั้งยงัเป็นแหล่งท่ีปลูกหญา้ฝร่ังซ่ึงเป็นพืชดอกสีม่วงท่ีนิยมใชป้ระโยชน์
จากเกสรสีแดงของมนัในการผสมสุรา อาหาร และลูกอมลูกกวาดเพื่อใหมี้กล่ินหอม น าทุกท่านชมววิ
ความสวยงามของเทือกเขาหิมาลยั เทือกเขาท่ีปกคลุมดว้ยธารน ้าแขง็ตลอดทั้งปี 

ค ่า บริการอาหารค ่า ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
พกัท่ี Super Deluxe Houseboat, Dal Lake ระดบั 4 ดาว หรือเทียบเท่า มีบนัทึกวา่ “ขณะท่ีชีวติยงัมีลมหายใจ

ความสุขบนพื้นพิภพในน้ี 1 ใน 50 อยา่งท่ีควรท า คือเดินทางสู่ทะเลสาบดาล ( Dal lake) แห่งรัฐแคช
เมียร์ พร้อมกบัพกัท่ี House Boats” ท่ีถือวา่เป็นวมิานบนน ้า หอ้งพกัยงัมีขนาดกวา้งขวาง ทุกหอ้งมีส่ิง
อ านวยความสะดวกหลากหลาย ทั้งฮีทเตอร์ , แอร์, เฟอร์นิเจอร์ทั้งโต๊ะเขียนหนงัสือ ตู ้เตียงภายในหอ้ง
ท าจากไมว้อลนทัในทอ้งถ่ินของแคชเมียร์ นอกจากน้ียงัมีหอ้งนัง่เล่นและหอ้งทานอาหารส่วนกลางให้
นัง่พกัผอ่นชิลๆ ในบรรยากาศสุดคลาสสิค และท่ีส าคญัยงัสามารถชมววิทะเลสาบพร้อมกบั 

          ฉากหลงัเป็นววิของเทือกเขาไดอี้กดว้ย  

 
 
Day4 เทือกเขากลุมาร์ค – น่ังกระเช้าลอยฟ้า – ชมววิทวิทศัน์เทือกเขากลุมาร์ค

 
เชา้ บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 



 

 น าท่านเดินทางสู่ กลุมาร์ค ( Gulmarg) หรือ “แดนทุ่งหญา้ของดอกไม ้( Meadow of Gold)” เป็น
เทือกเขาอยูสู่งกวา่ระดบัน ้าทะเล 2,730 เมตร ตั้งอยูห่่างจากเมืองศรีนาคาประมาณ 56 กิโลเมตร เดิมมีช่ือ
เรียกวา่ เการิมาร์ค ก่อตั้งโดยศุลต่านยซุูปชาร์ ช่วงศตวรรษท่ี 16 และท่ีส าคญัท่ีแห่งน้ีเป็นท่ีตั้งของสนาม
กอลฟ์ท่ีมีหลุมถึง 18 หลุม ท่ียงัสูงท่ีสุดในโลก ซ่ึงกลุมาร์คเป็นหน่ึงในสถานท่ีท่องเท่ียวอีกหน่ึงแห่งท่ี
ตอ้งมาเยอืนสักคร้ังในชีวติ เทือกเขากลุมาร์คไดรั้บการยอมรับจากผูค้นมากมายวา่เป็นสถานท่ีท่ีมี
ทศันียภาพท่ีสวยงามแห่งหน่ึงของโลก ถือวา่เป็นความงดงามท่ีมาจากธรรมชาติอยา่งแทจ้ริง ไม่วา่จะ
ช่วงไหนๆ กส็ามารถเท่ียวชมไดอ้ยา่งไม่มีเบ่ือ พร้อมสัมผสัความสวยงามท่ีแตกต่างกบัส่ีฤดูกาล ไม่วา่จะ
เป็นช่วงใบไมผ้ลิ ใบไมเ้ปล่ียนสี หรือจะฤดูหิมะเก๋ๆในช่วงฤดูหนาว และถึงแมจ้ะเป็นช่วงฤดูร้อนแต่ท่ีน่ี
กมี็อากาศเยน็สบายไม่ร้อนมาก 

เท่ียง บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

 น าทุกท่านไปยงั สถานีกลุมาร์ค กอนโดล่า  และน าท่าน  น่ังกลุมาร์ค กอนโดล่า  กระเชา้ลอยฟ้าท่ีมีความ
สูงท่ีสุดในโลก มีความสูง 3,979 เมตรจากระดบัน ้าทะเล **(ราคาโปรแกรมน้ีรวมค่าตัว๋ส าหรับนัง่กลุ
มาร์ค กอนโดล่า)** เพื่อข้ึนไปยงัสถานีกงโดรีบนเขา (เฟสท่ี 1) ดว้ยระยะทางประมาณ 5 กิโลเมตร  

 
กรณีท่ีลูกคา้ตอ้งการนัง่กระเชา้กลุมาร์ค กอนโดล่า ต่อไปยงัเฟส 2 (เพื่อข้ึนไปชมทศันียภาพอนั

สวยงาม และววิยอดเขานนักาพาร์บตั (Nanga Parbat) หรือววิของเทือกเขาหิมาลยั) สามารถแจง้หวัหนา้
ทวัร์ไดโ้ดยมีค่าใชจ่้ายเพิ่มเติมท่านละประมาณ 18 USD/ท่าน 

 
ค ่า บริการอาหารค ่า ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
พกัท่ี Super Deluxe Houseboat, Dal Lake ระดบั 4 ดาว หรือเทียบเท่า มีบนัทึกวา่ “ขณะท่ีชีวติยงัมีลมหายใจ

ความสุขบนพื้นพิภพในน้ี 1 ใน 50 อยา่งท่ีควรท า คือเดินทางสู่ทะเลสาบดาล ( Dal lake) แห่งรัฐแคช
เมียร์ พร้อมกบัพกัท่ี House Boats” ท่ีถือวา่เป็นวมิานบนน ้า หอ้งพกัยงัมีขนาดกวา้งขวาง ทุกหอ้งมีส่ิง
อ านวยความสะดวกหลากหลาย ทั้งฮีทเตอร์ , แอร์, เฟอร์นิเจอร์ทั้งโต๊ะเขียนหนงัสือ ตู ้เตียงภายในหอ้ง
ท าจากไมว้อลนทัในทอ้งถ่ินของแคชเมียร์ นอกจากน้ียงัมีหอ้งนัง่เล่นและหอ้งทานอาหารส่วนกลางให้
นัง่พกัผอ่นชิลๆ ในบรรยากาศสุดคลาสสิค และท่ีส าคญัยงัสามารถชมววิทะเลสาบพร้อมกบัฉากหลงั
เป็นววิของเทือกเขาไดอี้กดว้ย 

 



 
Day5 ล่องเรือชมตลาดเช้า – ทะเลสาบดาล – สวนโมกลุ – สวนชาลมิาร์ – สวนนิชาท – สนามบินศรีนาคา 

สนามบินเดลี

 

น าท่านต่ืนเชา้ ล่องเรือชมตลาดเช้า  ใหท่้านไดช้มบรรยากาศของตลาดน ้าท่ีคนทอ้งถ่ินจะน าสินคา้ของ
ตวัเองมาขาย อาทิ ผกัสด เคร่ืองด่ืม อาหารเชา้ อ่ืนๆอีกมากมาย ซ่ึงทุกอยา่งจะเป็นการคา้ขายบนเรือ 

เชา้ บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 น าท่านเดินทางสู่ ทะเลสาบดาล ( Dal Lake) เป็นทะเลสาบท่ีถือวา่ใหญ่ท่ีสุดในแคชเมียร์ ถือวา่เป็น
ทะเลสาบท่ีข้ึนช่ือและมีช่ือเสียงในหมู่นกัท่องเท่ียว ทะเลสาบแห่งน้ีมีเกาะกลางทะเลสาบเป็นหยอ่มๆ 
หรือสวนผกักลางน ้า และยงัเป็นตลาดน ้าท่ีในช่วงเชา้จะมีพ่อคา้ต่างๆพายเรือมาขายของ อาทิ ผกัหรือ
ผลไมต่้างๆ พิเศษ!! น าทุกท่านลงเรือ “ชิคารา” หรือเรือพายโบราณ เพื่อชมววิทิวทศันบ์รรยากาศสุดโร
แมนติก และความงามวถีิชีวติของชาวบา้น ซ่ึงหากใครท่ีมาเยอืนแคชเมียร์แลว้ไม่ไดม้าล่องเรือชิคาราถือ
วา่มาไม่ถึง 

น าท่านเดินทางสู่ สวนโมกลุ (Mughal Gardens) หรืออีกหน่ึงฉายาท่ีทุกคนรู้จกั “สวรรคแ์ห่งดอกไม”้ 
ตั้งอยูท่าง ทิศตะวนัออกของทะเลสาบดาล ในช่วงฤดูใบไมผ้ลิของทุกปี หรือช่วงเดือนมีนาคม - เมษายน 
สามารถชมความงามทุ่งดอกทิวลิป *ทัง้น้ีขึน้อยู่กบัสภาพอากาศในปีน้ันๆ 

 

 

 



 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

สวนแห่งน้ีแบ่งออกเป็น 3 ส่วน ซ่ึงภายในสวนมีการประดบัตกแต่งในแบบสไตลส์วนเปอร์เชีย ซ่ึง
ประกอบไปดว้ย สระน ้า ล  าธาร และแปลงดอกไมน้านาพนัธุ์ พร้อมกบัลานน ้าพุท่ีถูกสร้างข้ึนทอดยาว
จากท่ีต ่าข้ึนท่ีสูง หนัหนา้สู่ทะเลสาบดาล 

เท่ียง บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
น าทุกท่านไปยงั สวนชาลมิาร์ (Shalimar Bagh) ถูกสร้างข้ึนในสมยั จกัรพรรดิจาฮนัจีร์ โดยพระองค์
สร้างข้ึนเพื่อพระมเหสีเนอร์ เจฮนั ซ่ึงเป็นผูห้ญิงท่ีพระองคท์รงรัก และเป็นสถานท่ีประทบัในช่วงฤดู
ร้อน สวนแห่งน้ีถือวา่เป็นพื้นท่ีของกษตัริยแ์ละเช้ือพระวงศ ์ปัจจุบนัสถานท่ีแห่งน้ีเป็นสถานท่ีท่ีเปิดให้
นกัท่องเท่ียวไดมี้โอกาสมาเยีย่มชมความสวยงามโดยเฉพาะบนัไดท่ีถูกสร้างข้ึนทอดผา่นใหเ้ดินไปยงั
เนินดา้นบนซ่ึงเป็นท่ีตั้งของน ้าพุ  

น าท่านเดินทางไปชมสวนใกล้ๆ นัน่คือ สวนนิชาท (Nishat Bagh) ท่ีสวนแห่งน้ีมีความพิเศษตรงท่ีมีตน้
เมเป้ิลท่ีมีอายกุวา่ 400 ปี ซ่ึงมีการตกแต่งคลา้ยๆกบัสวนชาลิมาร์คือมีลานน ้าพุทอดยาวจนถึงพระท่ีนัง่
ชั้นใน และยิง่ไปกวา่นั้นสวนทั้งสามท่ีน้ีมีความงามท่ีพิเศษคือสวนทั้งหมดนั้นสร้างข้ึนบนลานท่ียก
สูงข้ึนโดยหนัหนา้สู่ทะเลสาบท าใหท่้านไหนท่ีไปเยอืนจะไดด่ื้มด ่าทั้งความงามและความโรแมนติก
เหมือนหลุดออกมาจากภาพวาดเลยทีเดียว 

ค ่า บริการอาหารค ่า ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

ไดเ้วลาอนัสมควรน าท่านเดินทางสู่ สนามบินศรีนาคา รัฐแคชเมียร์ 

16.15 ออกเดินทางสู่ สนามบินเดล ีประเทศอินเดีย โดยสายการบิน SPICEJET เท่ียวบินท่ี SG958 
17.55 เดินทางถึง สนามบินเดล ีประเทศอินเดีย ผา่นการตรวจคนเขา้เมืองรับสัมภาระผา่นจุดคดักรองตาม

ระเบียบของสนามบิน และรอต่อเคร่ือง 
 



 
21.10 น าท่านออกเดินทางสู่ สนามบินสุวรรณภูม ิประเทศอินเดีย โดยสายการบิน SPICEJET เท่ียวบินท่ี 

SG740 
 
Day6 สนามบินเดล ี– สนามบินสุวรรณภูม ิ– ประเทศไทย

 
02.45 เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูม ิประเทศไทยโดยสวสัดิภาพ ... พร้อมความประทบัใจ 
 
 
สาํคญัโปรดอ่าน 

1. กรณุาทาํการจองล่วงหน้าก่อนเดนิทางอยา่งน้อย 30 วนั พรอ้มชาํระเงนิมดัจาํ  ท่านละ 10,000 บาท/ท่าน และ
ชาํระส่วนทีเ่หลอื 21 วนั ก่อนการเดนิทาง กรณวีนัเดนิทางน้อยกว่า 21 วนั ตอ้งชาํระค่าทวัรเ์ตม็จาํนวน 100% 
เท่านัน้ 

2. อตัราค่าบรกิารนี้ จาํเป็นตอ้งมผีูเ้ดนิทาง จาํนวน 15 ท่าน ขึน้ไป ในแต่ละคณะ กรณทีีม่ผีูเ้ดนิทางไมถ่งึตาม
จาํนวนทีก่ําหนด ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเลื่อนการเดนิทาง หรอืเปลีย่นแปลงอตัราค่าบรกิาร (ปรบัราคา
เพิม่ขึน้ เพื่อใหค้ณะไดอ้อกเดนิทาง ตามความตอ้งการ) 

3. ท่านทีต่อ้งออกบตัรโดยสารภายในประเทศ (ตัว๋เครือ่งบนิ , รถทวัร์, รถไฟ) กรณุาสอบถามทีเ่จา้หน้าทีทุ่กครัง้
ก่อนทาํการออกบตัรโดยสาร เนื่องจากสายการบนิอาจมกีารปรบัเปลีย่นไฟลท์ หรอื เวลาบนิ โดยไมแ่จง้ใหท้ราบ
ล่วงหน้า และการแนะนําจากเจา้หน้าทีเ่ป็นเพยีงการแนะนําเท่านัน้ 

4. นกัท่องเทีย่วทีต่อ้งการเดนิทางโปรแกรมขา้งตน้ควรทาํการจอง และ ส่งเอกสารเพื่อขอวซี่าหมูค่ณะก่อนเดนิทาง
อยา่งน้อย 45 วนั วนัหยดุนกัขตัฤกษ์ 60 วนั หากระยะเวลาน้อยกว่าทีร่ะบุไวข้า้งตน้ ขอสงวนสทิธิใ์นการขอวซ่ีา
ประเภทอื่นซึง่อาจมคี่าใชจ้า่ยเพิม่ หรอืมผีลต่อการพจิารณาวซี่าของท่าน 

5. ระหว่างท่องเทีย่วหากนกัท่องเทีย่วไดร้บัการตรวจยนืยนัว่ามเีชือ้โควดิ ทางโรงแรมอาจมคี่าทาํความสะอาด
หอ้งพกัเพิม่เตมิ ถา้ม ี(ไมร่วมอยูใ่นรายการทวัร)์ 

6. ในกรณทีีภ่าครฐัทัง้ไทย และประเทศปลายทางมขีอ้กําหนดในการกกัตวั หรอื การตรวจหาเชือ้โควดิ- 19 ทุก
ประเภท ผูเ้ดนิทางตอ้งรบัผดิชอบค่าใชจ้า่ยส่วนนี้ดว้ยตวัท่านเอง ถา้ม ี(ไมร่วมอยูใ่นรายการทวัร)์ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

 
ขอ้มลูสาํคญัเกีย่วกบั การยืน่คาํรอ้งขอวซี่า ทีท่่านควรทราบ  

1. ทางบรษิทัฯขอสงวนสทิธิใ์นการยืน่วซ่ีาแบบหมูค่ณะเท่านัน้ กรณทีีท่่านไมส่ามารถยืน่วซ่ีาพรอ้มคณะได ้จะตอ้ง
ยืน่ก่อน หรอื หลงั คณะ และหากเกดิค่าใชจ้า่ยไมว่่ากรณใีดๆกต็าม ท่านจาํเป็นจะตอ้งชาํระค่าใชจ้า่ยที่
เกดิขึน้ตามจรงิทัง้หมด เช่น ค่าบตัรโดยสารโดยเครือ่งบนิ (ตัว๋) จะตอ้งออกก่อนแต่วซี่ายงัไมอ่อก เนื่องจาก
ท่านยืน่หลงัคณะ  

2. มาตราฐานการพจิารณาวซี่าแบบปกตทิัว่ไปคอื 7 วนัทาํการ (เป็นอยา่งน้อย ไมร่วมวนัเสาร ์- อาทติย)์ ทัง้นี้ 
ขึน้อยูก่บัจาํนวนผูส้มคัรในช่วงนัน้ๆ ซึง่หากอยูใ่นช่วงฤดกูาลท่องเทีย่ว ทีม่ผีูส้มคัรเป็นจาํนวนมาก อาจตอ้ง
ใชร้ะยะเวลามากกว่าปกต ิ

3. การยืน่ขอวซี่าท่องเทีย่วประเทศอนิเดยีแบบหมูค่ณะ ไมจ่าํเป็นตอ้งใชห้นงัสอืเดนิทางฉบบัจรงิ หากท่านส่ง 
สาํเนาหน้าหนงัสอืเดนิทาง (หน้าแรกทีม่รีปู) ชดัเจน สแกนไฟลเ์ป็นรปูภาพ หรอื ไฟล ์ PDF. มาใหก้บัทาง
บรษิทัเรยีบรอ้ยแลว้  

 
 
** รายละเอยีดเอกสารการยืน่ขอวซี่าทีไ่ดก้ล่าวมานี้ เป็นเพยีงขอ้มลูเบือ้งตน้ทีท่างบรษิทัฯ ไดจ้ดัทาํขึน้จากประสบการณ์
และระเบยีบของสถานทตูฯ ซึง่อาจมกีารเปลีย่นแปลงได ้ตามแต่สถานการณ์ และคุณสมบตัขิองลกูคา้ในแต่ละราย โดย

อยูท่ีดุ่ลยพนิิจของประเทศปลายทางเป็นผูด้าํเนินการ ** 
 

** หมายเหตุ : ทางด่านตรวจคนเขา้เมอืงประเทศปลายทาง อาจขอรายละเอยีดเพิม่เตมิ จากทีไ่ดแ้จง้ไว ้ขึน้อยูก่บัการ
พจิารณาของเจา้หน้าที ่และเอกสาร ของแต่ละท่าน (เป็นการพจิารณาแบบรายบุคคล) การอนุมตัวิซี่าเป็นดุลพนิิจของ
ทางสถานทตู ทางบรษิทัไมม่สี่วนเกีย่วขอ้งใดๆทัง้สิน้ ทัง้นี้บรษิทัเป็นเพยีงตวักลางและคอยบรกิารอํานวยความสะดวก
ใหแ้ก่ผูเ้ดนิทางเท่านัน้ อตัราค่าธรรมเนียมวซี่าทางสถานทตูเป็นผูเ้รยีกเกบ็ หากท่านโดนปฏเิสธการขออนุมตัวิซี่า ทาง

สถานทตูไมค่นือตัราค่าธรรมเนียมในการยืน่วซ่ีา และมสีทิธิไ์มแ่จง้สาเหตุการปฏเิสธวซ่ีา **  
 
 
การเตรยีมเอกสาร เพื่อขอยืน่วซี่าท่องเทีย่วประเทศอนิเดยี แบบหมูค่ณะ  
สาํหรบัผูเ้ดนิทางทีถ่อืหนงัสอืเดนิทางไทย 

1. สาํเนาหน้าหนงัสอืเดนิทาง (หน้าแรกทีม่รีปู) ชดัเจน โดยสแกนไฟลเ์ป็นรปูภาพ หรือ ไฟล ์ PDF. (รปูถ่ายจาก
มอืถอืไมส่ามารถใชไ้ด)้ มอีายกุารใชง้านคงเหลอืไมน้่อยกว่า 6 เดอืน ณ วนัเดนิทางกลบั และมหีน้าว่างไม่
ตํ่ากว่า 2 หน้า 

2. รปูถ่ายส ีหน้าตรง ขนาด 2 x 2 นิ้ว (เท่ากนัทุกดา้นเป็นสีเ่หลีย่มจตุัรสั) จาํนวน 2 รปู ฉากหลงัตอ้งเป็นพืน้สขีาว 
ถ่ายมาแลว้ไมเ่กนิ 3 เดอืน ไมซ่ํ้ากบัวซี่าประเทศอื่นๆทีเ่คยไดร้บั เท่านัน้  
2.1  กรณผีูเ้ดนิทางอายไุมถ่งึ 18 ปีบรบิรูณ์  

- กรณีเดก็ ไม่ได้เดินทางกบั  บิดาและมารดา จาํเป็นตอ้งม ี หนังสือยินยอมให้บตุร
เดินทาง ไปต่างประเทศ ทีอ่อกโดยสาํนกังานเขตหรอือําเภอ ตามสาํเนาทะเบยีนบา้น ทัง้
ภาษาไทย และ ภาษาองักฤษ , สาํเนาหน้าหนงัสอืเดนิทาง ของบดิา และ มารดา , หนงัสอื
รบัรองค่าใช่จา่ย (ภาษาไทย และ ภาษาองักฤษ) พรอ้มลงนามสาํเนาถูกตอ้ง 



- กรณีเดก็ ไม่ได้เดินทางกบั  บิดา  จาํเป็นตอ้งม ี หนังสือยินยอมให้บตุรเดินทาง ไป
ต่างประเทศ (ของมารดา) ใหบุ้ตรเดนิทางไปต่างประเทศ ทีอ่อกโดยสาํนกังานเขตหรอื 
 
 
 
 
อําเภอ ตามทะเบยีนบา้น (ภาษาไทย และ ภาษาองักฤษ) , สาํเนาหน้าหนงัสอืเดนิทาง ของ
บดิา และ มารดา หนงัสอืรบัรองค่าใช่จา่ย (ภาษาไทย และ ภาษาองักฤษ) 

- กรณีเดก็ ไม่ได้เดินทางกบั  มารดา  จาํเป็นตอ้งม ี หนังสือยินยอมให้บตุรเดินทาง ไป
ต่างประเทศ  (ของบดิา) ใหบุ้ตรเดนิทางไปต่างประเทศ ทีอ่อกโดยสาํนกังานเขตหรอื
อําเภอ ตามทะเบยีนบา้น (ภาษาไทย และ ภาษาองักฤษ) , สาํเนาหน้าหนงัสอืเดนิทาง ของ
บดิา และ มารดา หนงัสอืรบัรองค่าใช่จา่ย (ภาษาไทย และ ภาษาองักฤษ) 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

แบบฟอร์มกรอกข้อมูลวซ่ีาประเทศ อนิเดยี 

** กรุณากรอกข้อมูลทั้งหมดให้ครบถ้วน เพ่ือประโยชน์ในการขอวซ่ีาของท่านเอง ** 
ช่ือ-นามสกลุ (สะกดตรงตามหนงัสือเดินทาง)  (MR./MRS./MS./MSTR.)  
......................................................................................................................................................................................................... 
สถานะภาพ  □ โสด    □ แต่งงานไม่ไดจ้ดทะเบียนสมรส □ หมา้ย  □ หยา่    

□ แต่งงานจดทะเบียนสมรส  
ช่ือ-นามสกลุ คู่สมรส......................................................... ............................สถานท่ีเกิด................................................................
สญัชาติ………………………………………………………. 
ช่ือ-นามสกลุ บิดา ................................................................................ .................................................................... 
สถานท่ีเกิด.......................................สญัชาติ………………………………………………………. 
ช่ือ-นามสกลุ มารดา ........................................................................................................................... .................... 
สถานท่ีเกิด.......................................สญัชาติ………………………………………………………. 
ทีอ่ยู่ตามทะเบียนบ้าน.......................................................................................................................................... ....................... 
................................................................................................................................รหสัไปรษณีย.์....................................... ......... 
ทีอ่ยู่ปัจจุบัน............................................................................................................................................................. ..................... 
รหสัไปรษณีย.์............................... โทรศพัทบ์า้น................................... เบอร์มือถือ......................................... ....................... 
ช่ือสถานทีท่ างาน / สถานศึกษา...........................................................................ต าแหน่งงาน..........................................  
ทีอ่ยู่สถานทีท่ างาน / สถานศึกษา..................................................................................................................... ...................... 
รหสัไปรษณีย ์...............................................โทรศพัท.์....................................... ..... 

*** ในกรณีทีเ่กษียณอายุ กรุณาระบุช่ือ และ ทีอ่ยู่ สถานทีท่ างาน เน่ืองจากเป็นเง่ือนไขของสถานทูต *** 
ท่านเคยเดินทางเขา้ประเทศอินเดียมาก่อนหรือไม่ □  เคย  □  ไม่เคย 
ถา้เคย กรุณาระบุวนัท่ี..........................................สถานท่ี/เมือง...................................  
ประเทศท่ีเคยเดินทางในระยะเวลา 10 ปี ท่ีผา่นมา 
...................................................................................................................................................................................  
ท่านเคยเดินทางกลุ่มประเทศ SAARC ในระยะเวลา 3 ปีท่ีผา่นมา มาก่อนหรือไม่ (กลุ่มประเทศ SAARC ไดแ้ก่ บงักลาเทศ ภูฏาน เนปาล มลั
ดีฟส์ ปากีสถาน ศรีลงักา อฟักานิสถาน ) 
ถา้เคย กรุณาระบุปีท่ี..................สถานท่ี/เมือง...............................................ระยะเวลาท่ีพ านกั..........................วนั  
ช่ือสมาชิกในครอบครัวพร้อมเบอร์ติดต่อ ระหวา่งท่ีท่านพ านกัอยู ่ณ ประเทศอินเดีย 

 ช่ือ-สกลุ...................................................................................................................................... ................................................. 
ท่ีอยู.่..................................... ............................................................................................................................................................ 
เบอร์โทรศพัท.์.......................................... 
(กรุณาแจ้งเบอร์ทีส่ามารถติดต่อได้โดยสะดวก เนื่องจากทางสถานทูตจะมีการโทรเช็คข้อมูลโดยตรงกบัท่าน) 
การพิจารณาอนุมติัวซ่ีาเป็นดุลพินิจของทางสถานทูตฯเท่านั้น ทางบริษทัเป็นเพียงตวักลางในการอ านวยความสะดวกและบริการดา้นเอกสาร

ใหแ้ก่ผูเ้ดินทางเท่านั้น 



 
 

 

 
 
 



 
 
 

 
 
 



 
 
 

 
 
 



 
 
 

 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 



 

 


