
 

 

 

 
 

 

 



 

 

 

 

BKK       DEL DEL       SXR 
 

 

 

 
SG741 03.45 06.20 SG957 15.05 16.40 

      

SXR  DEL DEL  BKK 
 

 

 

 
SG958 14.05 15.35 SG740 21.10 02.45+1 

 

 
 

วันเดินทาง 
ราคาทัวร์/ท่าน 

พักห้องละ 2-3 ท่าน 

ราคาทัวร์เด็ก/ท่าน 

(อายุไม่เกิน 12 ป�) 

ราคาทัวร์ไม่รวม 

ตั๋วเคร่ืองบิน 

ราคา 

ห้องพักเดี่ยว 

14 – 19 กุมภาพันธ์ 2566 26,990 26,990 16,990 5,000 

16 – 21 กุมภาพันธ์ 2566 26,990 26,990 16,990 5,000 

21 – 26 กุมภาพันธ์ 2566 26,990 26,990 16,990 5,000 

23 – 28 กุมภาพันธ์ 2566 26,990 26,990 16,990 5,000 

อัตราค่าบริการสำหรับ เด็กอายุไม่เกิน 2 ป� ณ วันเดินทางกลับ (Infant) ท่านละ 7,500 บาท 

 

อตัราค่าบรกิารไมร่วมค่าทปิคนขบัรถ มคัคุเทศกท์อ้งถิน่ และหวัหน้าทวัร ์ทา่นละ 1,500 บาท 

อัตราค่าบริการไม่รวมค่าวีซ่าอินเดีย ท่านละ 1,500 บาท โดยชำระพร้อมมัดจำรอบแรก 
 

 

 

อัตราค่าบริการ 

 

      เท่ียวบนิท่ี  เวลาออก             เวลาถึง       เท่ียวบินท่ี  เวลาออก             เวลาถึง 

โปรแกรมเดินทาง 6 วัน 3 คืน : โดยสายการบิน SPICEJET (SG) 

      เท่ียวบนิท่ี  เวลาออก             เวลาถึง       เท่ียวบินท่ี  เวลาออก             เวลาถึง 



 

 

    

 

 
 

 

 

  

 

 

  

    

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วนัท่ี โปรแกรมทวัร ์
อาหาร 

โรงแรม 
เชา้ เทีย่ง เยน็ 

1 สนามบนิสุวรรณภูม ิ     

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

หรอืเทยีบเท่า 



 

 

 

 
 

Day1 สนามบินสุวรรณภมิู  

 

23.30 นัดหมายพร้อมกันท่ี สนามบินสุวรรณภูมิ ประเทศไทยโปรดสังเกตุป้าย เลทส์โกกรุ๊ป พบเจ้าหน้าท่ีคอยให้การต้อนรับพร้อมอำนวย

ความสะดวกเช็คอินให้แก่ท่าน 

 

Day2 สนามบินเดลี – สนามบินศรีนาคา – แคชเมียร ์

 

03.45 ออกเดินทางสู่ สนามบินเดล ีประเทศอินเดีย โดยสายการบิน SPICEJET เท่ียวบินท่ี SG741 

06.20 เดินทางถึง สนามบินเดลี ประเทศอินเดีย ผ่านการตรวจคนเข้าเมอืงรับสัมภาระผ่านจุดคัดกรองตามระเบียบของสนามบิน และรอ

ต่อเคร่ือง 

เท่ียง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

3 เทอืกเขากุลมารค์ – นัง่กระเชา้ลอยฟ้า – ชมววิทวิทศัน์เทอืกเขากุลมารค์    
Super Deluxe Houseboat, Dal Lake 

หรอืเทยีบเท่า 

4 เทอืกเขาโซนามารค์ – ชมววิธารน้ําแขง็กาเซยีร ์หรอื “Thajiwas”    
Super Deluxe Houseboat, Dal Lake 

หรอืเทยีบเท่า 

5 
ล่องเรอืชมตลาดเชา้ – ทะเลสาบดาล – สวนโมกุล – สวนชาลมิาร ์ 

สวนนิชาท – สนามบนิศรนีาคา – สนามบนิเดล ี
    

6 สนามบนิสุวรรณภูม ิ– ประเทศไทย     



 

 

15.05 นำท่านออกเดินทางสู่ สนามบินเดลี ประเทศอินเดีย โดยสายการบิน SPICEJET เท่ียวบินท่ี SG957 

16.40 เดินทางถึง สนามบินศรีนาคา รัฐแคชเมียร์ ผ่านการตรวจคนเข้าเมืองรับสัมภาระผ่านจุดคัดกรองตามระเบียบของสนามบิน (เวลา

ท้องถิ่นช้ากว่าประเทศไทย 1 ชั่วโมง 30 นาที) นำท่านเดินทางเข้าเมือง โดย รัฐแคชเมียร์ (Kashmir) ต้ังอยู่ทางตอนเหนือสุดของ

ประเทศอินเดีย หรือท่ีได้รับขนานนามว่า “ดินแดนสวิตเซอร์แลนด์แห่งเอเชีย”  เป�นดินแดนกลางเทือกเขาหิมาลัยท่ีมีธรรมชาติ

สวยงามอย่างน่าอัศจรรย์ แคชเมียร์ถือว่าเป�นอีกหนึ่งรัฐท่ีมีความหลากหลายทางภูมิประเทศท่ีคล้ายคลึงกับประเทศฝ��งยุโรป 

เนื่องจากมีท้ังแบบเทือกเขา พ้ืนท่ีราบบนภูเขา ภูเขาหิมะ ทุ่งหญ้า และทะเลสาบ และท่ีสำคัญแคชเมียร์เป�นเมืองท่ีสามารถเท่ียวได้

ตลอดท้ังป� ในช่วงประมาณฤดูใบไม้ผลิ และฤดูร้อนจะเข้าสู่ห้วงแห่งทุ่งหญ้าและทุ่งดอกไม้ และท่ีสำคัญในช่วงประมาณเดือน

มีนาคม - เมษายนของทุกป� (ท้ังนี้ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศในป�นั้นๆ) จะเป�นเดือนของการเร่ิมต้นเทศกาลดอกทิวลิปอินทิรา คานธี 

เทศกาลดอกทิวลิปท่ีใหญ่ท่ีสุดในเอเชีย นอกจากความสวยงามของดอกทิวลิปแล้ว ยังมีทัศนียภาพด้านหลังเป�นวิวของทะเลสาบ

ดาล ซ่ึงย่ิงทำให้ท่ีนี่สวยงามย่ิงขึ้นไปอีก หากใครได้มาเยือนเป�นอันต้องตกหลุมรักกันทุกคน นำท่านเดินทางไปยัง เมืองศรีนาคา 

(Srinagar) หรือรูจักกันในอีกชื่อ “ศรีนคร” เมืองหลวงของรัฐแคชเมียร์ ซ่ึงเมืองหลวงแห่งนี้ต้ังอยู่ท่ีหุบเขาแคชเมียร์ เป�นท่ียอมรับ

ในหมู่นักท่องเท่ียวว่าเป�นดินแดนแห่งทะเลสาบ สายน้ำ สวนดอกไม้ รวมถึงศิลปะงานฝ�มือท่ีผลิตมาจากไม้ ด้วยความท่ีชาวเมืองมี

วิถีชีวิตอยู่คู่กับสายน้ำ หรือทะเลสาบดาลจึงทำให้ชาวบ้านใช้เรือเป�นหนึ่งในพาหนะสำคัญในการเดินทาง 

ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

พักท่ี Super Deluxe Houseboat, Dal Lake ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า มีบันทึกว่า “ขณะท่ีชีวิตยังมีลมหายใจความสุขบนพ้ืนพิภพ

ในนี้ 1 ใน 50 อย่างท่ีควรทำ คือเดินทางสู่ทะเลสาบดาล (Dal lake) แห่งรัฐแคชเมียร์ พร้อมกับพักท่ี House Boats” ท่ีถือว่าเป�น

วิมานบนน้ำ ห้องพักยังมีขนาดกว้างขวาง ทุกห้องมีสิ่งอำนวยความสะดวกหลากหลาย ท้ังฮีทเตอร์, แอร์, เฟอร์นิเจอร์ท้ังโต๊ะเขียน

หนังสือ ตู้ เตียงภายในห้องทำจากไม้วอลนทัในท้องถิ่นของแคชเมียร์ นอกจากนี้ยังมีห้องนั่งเล่นและห้องทานอาหารส่วนกลางให้นั่ง

พักผ่อนชิลๆ ในบรรยากาศสุดคลาสสิค และท่ีสำคัญยังสามารถชมวิวทะเลสาบพร้อมกับฉากหลังเป�นวิวของเทือกเขาได้อีกด้วย 



 

 

 
 

Day3 เทือกเขากลุมารค์ – นัง่กระเช้าลอยฟ้า – ชมวิวทิวทศัน์เทือกเขากลุมารค์

 

เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

 นำท่านเดินทางสู่ กุลมาร์ค (Gulmarg) หรือ “แดนทุ่งหญ้าของดอกไม้ (Meadow of Gold)” เป�นเทือกเขาอยู่สูงกว่า

ระดับน้ำทะเล 2,730 เมตร ต้ังอยู่ห่างจากเมืองศรีนาคาประมาณ 56 กิโลเมตร เดิมมีชื่อเรียกว่า เการิมาร์ค ก่อต้ังโดยศุลต่านยูซุป

ชาร์ ช่วงศตวรรษท่ี 16 และท่ีสำคัญท่ีแห่งนี้เป�นท่ีต้ังของสนามกอล์ฟท่ีมีหลุมถึง 18 หลุม ท่ียังสูงท่ีสุดในโลก ซ่ึงกุลมาร์คเป�นหนึ่ง

ในสถานท่ีท่องเท่ียวอีกหนึ่งแห่งท่ีต้องมาเยือนสักคร้ังในชีวิต เทือกเขากุลมาร์คได้รับการยอมรับจากผู้คนมากมายว่าเป�นสถานท่ีท่ีมี

ทัศนียภาพท่ีสวยงามแห่งหนึ่งของโลก ถือว่าเป�นความงดงามท่ีมาจากธรรมชาติอย่างแท้จริง ไม่ว่าจะช่วงไหนๆ ก็สามารถเท่ียวชม

ได้อย่างไม่มีเบ่ือ พร้อมสัมผัสความสวยงามท่ีแตกต่างกับสี่ฤดูกาล ไม่ว่าจะเป�นช่วงใบไม้ผลิ ใบไม้เปลี่ยนสี หรือจะฤดูหิมะเก๋ๆ

ในช่วงฤดูหนาว และถึงแม้จะเป�นช่วงฤดูร้อนแต่ท่ีนี่ก็มีอากาศเย็นสบายไม่ร้อนมาก 

เท่ียง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 



 

 

 นำทุกท่านไปยัง สถานีกุลมาร์ค กอนโดล่า และนำท่าน นั่งกุลมาร์ค กอนโดล่า กระเช้าลอยฟ้าท่ีมีความสูงท่ีสุดในโลก มีความสูง 

3,979 เมตรจากระดับน้ำทะเล **(ราคาโปรแกรมนี้รวมค่าต๋ัวสำหรับนั่งกุลมาร์ค กอนโดล่า)** เพ่ือขึ้นไปยังสถานีกงโดรีบนเขา 

(เฟสท่ี 1) ด้วยระยะทางประมาณ 5 กิโลเมตร  

 

กรณีท่ีลูกค้าต้องการนั่งกระเช้ากุลมาร์ค กอนโดล่า ต่อไปยังเฟส 2 (เพ่ือขึ้นไปชมทัศนียภาพอันสวยงาม และวิวยอดเขานัน

กาพาร์บัต (Nanga Parbat) หรือวิวของเทือกเขาหิมาลัย) สามารถแจ้งหัวหน้าทัวร์ได้โดยมีค่าใช้จ่ายเพ่ิมเติมท่านละประมาณ 18 

USD/ท่าน 

 

ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

พักท่ี Super Deluxe Houseboat, Dal Lake ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า มีบันทึกว่า “ขณะท่ีชีวิตยังมีลมหายใจความสุขบนพ้ืนพิภพ

ในนี้ 1 ใน 50 อย่างท่ีควรทำ คือเดินทางสู่ทะเลสาบดาล (Dal lake) แห่งรัฐแคชเมียร์ พร้อมกับพักท่ี House Boats” ท่ีถือว่าเป�น

วิมานบนน้ำ ห้องพักยังมีขนาดกว้างขวาง ทุกห้องมีสิ่งอำนวยความสะดวกหลากหลาย ท้ังฮีทเตอร์, แอร์, เฟอร์นิเจอร์ท้ังโต๊ะเขียน

หนังสือ ตู้ เตียงภายในห้องทำจากไม้วอลนัทในท้องถิ่นของแคชเมียร์ นอกจากนี้ยังมีห้องนั่งเล่นและห้องทานอาหารส่วนกลางให้นั่ง

พักผ่อนชิลๆ ในบรรยากาศสุดคลาสสิค และท่ีสำคัญยังสามารถชมวิวทะเลสาบพร้อมกับฉากหลังเป�นวิวของเทือกเขาได้อีกด้วย 

 

 
 

Day4 เทือกเขาโซนามารค์ – ชมวิวธารน้ําแขง็กาเซียร ์หรือ “Thajiwas”

 

เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 



 

 

  

 นำท่านเดินทางสู่ เทือกเขาโซนามาร์ค ท่ีรู้จักกันในฉายา “อ้อมกอดหิมาลัยท่ีโซนามาร์คท้องทุ่งแห่งทองคำ หรือ Meadow of 

gold แห่งแคชเมียร์” สูงกว่าระดับน้ําทะเล 2,740 เมตร เป�นแหล่งท่องเท่ียวอันมีวิวทิวทัศน์อันสวยงาม อยู่บนเส้นทางระหว่าง

เมืองศรีนาคากับเมืองเลห์  

 

เท่ียง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

นำท่านเย่ียมชม หุบเขาโซนามาร์ก มีธารน้ําแข็งสีขาวบริสุทธิ์ท่ีปกคลุมอยู่ตามลาดไหล่เขา อีกท้ังเทือกเขาหิมะท่ีสะท้อนแสงแดด

เป�นประกายสีทอง จึงเป�นท่ีมาของชื่อ โซนามาร์ค และยังมีเทือกเขาหิมาลัยเป�นฉากหลัง ท่ีเรียกขานตามท้องถิ่นว่า Thajiwas 

ภูเขาซ่ึงปกคลุมไปด้วยหิมะตลอดป� มีแม่น้ําสินธุ ลดเลี้ยวผ่านหุบเขาในอีกฟากของถนน “โซนามาร์ค”เป�นสถานีเร่ิมต้นท่ีจะมุ่งหน้า

ไปยังลาดัคห์ หรือเป�นรู้จักกันดีในชื่อว่า “ประตูสู่ลาดัคห์” เส้นทางนี้จะเป�นเส้นทางท่ีมีทิวทัศน์สวยงาม ตลอดสองข้างทาง ยังมี 

“ธารน้ําแข็งกราเซีย” (Thajiwas Glacier) ท่ีเกิดจากการทับถมของหิมะมายาวนาน ละลายเป�นธารน้ําแข็งตามแนวเขา 

 

ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

พักท่ี Super Deluxe Houseboat, Dal Lake ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า มีบันทึกว่า “ขณะท่ีชีวิตยังมีลมหายใจความสุขบนพ้ืนพิภพ

ในนี้ 1 ใน 50 อย่างท่ีควรทำ คือเดินทางสู่ทะเลสาบดาล (Dal lake) แห่งรัฐแคชเมียร์ พร้อมกับพักท่ี House Boats” ท่ีถือว่าเป�น

วิมานบนน้ำ ห้องพักยังมีขนาดกว้างขวาง ทุกห้องมีสิ่งอำนวยความสะดวกหลากหลาย ท้ังฮีทเตอร์, แอร์, เฟอร์นิเจอร์ท้ังโต๊ะเขียน

หนังสือ ตู้ เตียงภายในห้องทำจากไม้วอลนัทในท้องถิ่นของแคชเมียร์ นอกจากนี้ยังมีห้องนั่งเล่นและห้องทานอาหารส่วนกลางให้นั่ง

พักผ่อนชิลๆ ในบรรยากาศสุดคลาสสิค และท่ีสำคัญยังสามารถชมวิวทะเลสาบพร้อมกับฉากหลังเป�นวิวของเทือกเขาได้อีกด้วย 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

Day5 ล่องเรือชมตลาดเช้า – ทะเลสาบดาล – สวนโมกลุ – สวนชาลิมาร ์– สวนนิชาท – สนามบินศรีนาคา 

สนามบินเดลี

 

 นำท่านต่ืนเช้า ล่องเรือชมตลาดเช้า ให้ท่านได้ชมบรรยากาศของตลาดน้ำท่ีคนท้องถิ่นจะนำสินค้าของตัวเองมาขาย อาทิ ผักสด 

เคร่ืองด่ืม อาหารเช้า อ่ืนๆอีกมากมาย ซ่ึงทุกอย่างจะเป�นการค้าขายบนเรือ 

เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

 นำท่านเดินทางสู่ ทะเลสาบดาล (Dal Lake) เป�นทะเลสาบท่ีถือว่าใหญ่ท่ีสุดในแคชเมียร์ ถือว่าเป�นทะเลสาบท่ีขึ้นชื่อและมีชื่อเสียง

ในหมู่นักท่องเท่ียว ทะเลสาบแห่งนี้มีเกาะกลางทะเลสาบเป�นหย่อมๆ หรือสวนผักกลางน้ำ และยังเป�นตลาดน้ำท่ีในช่วงเช้าจะมี

พ่อค้าต่างๆพายเรือมาขายของ อาทิ ผักหรือผลไม้ต่างๆ พิเศษ!! นำทุกท่านลงเรือ “ชิคารา” หรือเรือพายโบราณ เพ่ือชมวิว

ทิวทัศน์บรรยากาศสุดโรแมนติก และความงามวิถีชีวิตของชาวบ้าน ซ่ึงหากใครท่ีมาเยือนแคชเมียร์แล้วไม่ได้มาล่องเรือชิคาราถือว่า

มาไม่ถึง 



 

 

นำท่านเดินทางสู่ สวนโมกุล (Mughal Gardens) หรืออีกหนึ่งฉายาท่ีทุกคนรู้จัก “สวรรค์แห่งดอกไม้” ต้ังอยู่ทาง ทิศตะวันออก

ของทะเลสาบดาล ถูกสร้างขึ้นในสมัยจักรพรรดิอักบาร์ ซ่ึงขึ้นครองราชย์ในป� ค.ศ. 1585 พระองค์ทรง ครองเมืองและสร้างสวนนี้

โดยช่างฝ�มือดี  

สวนแห่งนี้แบ่งออกเป�น 3 ส่วน ซ่ึงภายในสวนมีการประดับตกแต่งในแบบสไตล์สวนเปอร์เชีย ซ่ึงประกอบไปด้วย สระน้ำ ลำธาร 

และแปลงดอกไม้นานาพันธุ์ พร้อมกับลานนำ้พุท่ีถูกสร้างขึน้ทอดยาวจากท่ีต่ำขึ้นท่ีสูง หันหน้าสู่ทะเลสาบดาล 

นำทุกท่านไปยัง สวนชาลิมาร์ (Shalimar Bagh) ถูกสร้างขึ้นในสมัย จักรพรรดิจาฮันจีร์ โดยพระองค์สร้างขึ้นเพ่ือพระมเหสีเนอร์ 

เจฮัน ซ่ึงเป�นผู้หญิงท่ีพระองค์ทรงรัก และเป�นสถานท่ีประทับในช่วงฤดูร้อน สวนแห่งนี้ถือว่าเป�นพ้ืนท่ีของกษัตริย์และเชื้อพระวงศ์ 

ป�จจุบันสถานท่ีแห่งนี้เป�นสถานท่ีท่ีเป�ดให้นักท่องเท่ียวได้มีโอกาสมาเย่ียมชมความสวยงามโดยเฉพาะบันไดท่ีถูกสร้างขึ้นทอดผ่าน

ให้เดินไปยังเนินด้านบนซ่ึงเป�นท่ีต้ังของน้ำพุ  

เท่ียง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

 

 
 

นำท่านเดินทางไปชมสวนใกล้ๆนั่นคือ สวนนิชาท (Nishat Bagh) ท่ีสวนแห่งนี้มีความพิเศษตรงท่ีมีต้นเมเป��ลท่ีมีอายุกว่า 400 ป� 

ซ่ึงมีการตกแต่งคล้ายๆกับสวนชาลิมาร์คือมีลานน้ำพุทอดยาวจนถึงพระท่ีนั่งชั้นใน และย่ิงไปกว่านั้นสวนท้ังสามท่ีนี้มีความงามท่ี

พิเศษคือสวนท้ังหมดนั้นสร้างขึ้นบนลานท่ียกสูงขึ้นโดยหันหน้าสู่ทะเลสาบทำให้ท่านไหนท่ีไปเยือนจะได้ด่ืมด่ำท้ังความงามและ

ความโรแมนติกเหมือนหลุดออกมาจากภาพวาดเลยทีเดียว 

ได้เวลาอันสมควรนำท่านเดินทางสู่ สนามบินศรีนาคา รัฐแคชเมียร์ 

14.05 ออกเดินทางสู่ สนามบินเดลี ประเทศอินเดีย โดยสายการบิน SPICEJET เท่ียวบินท่ี SG958 



 

 

15.35 เดินทางถึง สนามบินเดลี ประเทศอินเดีย ผ่านการตรวจคนเข้าเมอืงรับสัมภาระผ่านจุดคัดกรองตามระเบียบของสนามบิน และรอ

ต่อเคร่ือง 

21.10 นำท่านออกเดินทางสู่ สนามบินสุวรรณภูมิ ประเทศอินเดีย โดยสายการบิน SPICEJET เท่ียวบินท่ี SG740 

 

Day6 สนามบินเดลี – สนามบินสุวรรณภมิู – ประเทศไทย

 

02.45 เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ ประเทศไทยโดยสวัสดิภาพ ... พร้อมความประทับใจ 

 

สาํคญัโปรดอ่าน 

1. กรุณาทําการจองล่วงหน้าก่อนเดนิทางอย่างน้อย 30 วนั พรอ้มชําระเงนิมดัจํา ท่านละ 10,000 บาท/ท่าน และชําระส่วนทีเ่หลอื 

21 วนั ก่อนการเดนิทาง กรณีวนัเดนิทางน้อยกว่า 21 วนั ตอ้งชาํระค่าทวัรเ์ตม็จาํนวน 100% เท่านัน้ 

2. อตัราค่าบรกิารน้ี จาํเป็นตอ้งมผีูเ้ดนิทาง จํานวน 15 ท่าน ขึน้ไป ในแต่ละคณะ กรณีทีม่ผีูเ้ดนิทางไม่ถงึตามจาํนวนทีกํ่าหนด ทาง

บรษิัทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเลื่อนการเดนิทาง หรอืเปลี่ยนแปลงอตัราค่าบรกิาร (ปรบัราคาเพิม่ขึน้ เพื่อใหค้ณะไดอ้อกเดนิทาง 

ตามความตอ้งการ) 

3. ท่านทีต่อ้งออกบตัรโดยสารภายในประเทศ (ตัว๋เครื่องบนิ, รถทวัร,์ รถไฟ) กรุณาสอบถามทีเ่จา้หน้าทีทุ่กครัง้ก่อนทาํการออกบตัร

โดยสาร เน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรบัเปลี่ยนไฟล์ท หรือ เวลาบิน โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า และการแนะนําจาก

เจา้หน้าทีเ่ป็นเพยีงการแนะนําเท่านัน้ 

4. นักท่องเทีย่วทีต่้องการเดนิทางโปรแกรมขา้งต้นควรทําการจอง และ ส่งเอกสารเพื่อขอวซ่ีาหมู่คณะก่อนเดนิทางอย่างน้อย 45 

วนั วนัหยุดนักขตัฤกษ์ 60 วนั หากระยะเวลาน้อยกว่าทีร่ะบุไวข้า้งตน้ ขอสงวนสทิธิใ์นการขอวซ่ีาประเภทอื่นซึ่งอาจมคี่าใชจ้่าย

เพิม่ หรอืมผีลต่อการพจิารณาวซ่ีาของท่าน 

5. ระหว่างท่องเทีย่วหากนักท่องเทีย่วไดร้บัการตรวจยนืยนัว่ามเีชือ้โควดิ ทางโรงแรมอาจมค่ีาทาํความสะอาดหอ้งพกัเพิม่เตมิ ถา้ม ี

(ไม่รวมอยูใ่นรายการทวัร)์ 

6. ในกรณีทีภ่าครฐัทัง้ไทย และประเทศปลายทางมขีอ้กําหนดในการกกัตวั หรอื การตรวจหาเชื้อโควดิ-19 ทุกประเภท ผูเ้ดนิทาง

ตอ้งรบัผดิชอบค่าใชจ้่ายส่วนน้ีดว้ยตวัท่านเอง ถา้ม ี(ไม่รวมอยู่ในรายการทวัร)์ 

 

ขอ้มลูสาํคญัเกีย่วกบั การยื่นคาํรอ้งขอวซ่ีา ทีท่่านควรทราบ  

1. ทางบรษิัทฯขอสงวนสทิธิใ์นการยื่นวซ่ีาแบบหมู่คณะเท่านัน้ กรณีทีท่่านไม่สามารถยื่นวซ่ีาพรอ้มคณะได้ จะต้องยื่นก่อน หรอื 

หลงั คณะ และหากเกดิค่าใช้จ่ายไม่ว่ากรณีใดๆกต็าม ท่านจําเป็นจะต้องชําระค่าใช้จ่ายที่เกดิขึน้ตามจรงิทัง้หมด เช่น ค่า

บตัรโดยสารโดยเครื่องบนิ (ตัว๋) จะตอ้งออกก่อนแต่วซ่ีายงัไม่ออก เน่ืองจากท่านยื่นหลงัคณะ  

2. มาตราฐานการพจิารณาวซ่ีาแบบปกติทัว่ไปคอื 7 วนัทําการ (เป็นอย่างน้อย ไม่รวมวนัเสาร์ - อาทติย์) ทัง้น้ี ขึ้นอยู่กบัจํานวน

ผูส้มคัรในช่วงนัน้ๆ ซึง่หากอยู่ในช่วงฤดกูาลท่องเทีย่ว ทีม่ผีูส้มคัรเป็นจาํนวนมาก อาจตอ้งใชร้ะยะเวลามากกว่าปกต ิ

3. การยื่นขอวซ่ีาท่องเที่ยวประเทศอนิเดยีแบบหมู่คณะ ไม่จําเป็นต้องใชห้นังสอืเดนิทางฉบบัจรงิ หากท่านส่ง สําเนาหน้าหนังสอื

เดนิทาง (หน้าแรกทีม่รีปู) ชดัเจน สแกนไฟลเ์ป็นรปูภาพ หรอื ไฟล ์PDF. มาใหก้บัทางบรษิทัเรยีบรอ้ยแลว้  

 

 



 

 

** รายละเอยีดเอกสารการยื่นขอวซ่ีาทีไ่ดก้ล่าวมาน้ี เป็นเพยีงขอ้มลูเบือ้งตน้ทีท่างบรษิทัฯ ไดจ้ดัทาํขึน้จากประสบการณ์และระเบยีบของ

สถานทตูฯ ซึง่อาจมกีารเปลีย่นแปลงได ้ตามแต่สถานการณ์ และคุณสมบตัขิองลูกคา้ในแต่ละราย โดยอยู่ทีดุ่ลยพนิิจของประเทศ

ปลายทางเป็นผูด้าํเนินการ ** 

 

** หมายเหตุ : ทางด่านตรวจคนเขา้เมอืงประเทศปลายทาง อาจขอรายละเอยีดเพิม่เตมิ จากทีไ่ดแ้จง้ไว ้ขึน้อยู่กบัการพจิารณาของ

เจา้หน้าที ่และเอกสาร ของแต่ละท่าน (เป็นการพจิารณาแบบรายบคุคล) การอนุมตัวิซ่ีาเป็นดุลพนิิจของทางสถานทตู ทางบรษิทัไมม่ส่ีวน

เกีย่วขอ้งใดๆทัง้สิน้ ทัง้น้ีบรษิทัเป็นเพยีงตวักลางและคอยบรกิารอํานวยความสะดวกใหแ้ก่ผูเ้ดนิทางเท่านัน้ อตัราค่าธรรมเนียมวซ่ีาทาง

สถานทตูเป็นผูเ้รยีกเกบ็ หากท่านโดนปฏเิสธการขออนุมตัวิซ่ีา ทางสถานทตูไม่คนือตัราค่าธรรมเนียมในการยื่นวซ่ีา และมสีทิธิไ์ม่แจง้

สาเหตุการปฏเิสธวซ่ีา ** 

 

 

การเตรยีมเอกสาร เพื่อขอยื่นวซ่ีาท่องเทีย่วประเทศอนิเดยี แบบหมู่คณะ  

สาํหรบัผูเ้ดนิทางทีถ่อืหนังสอืเดนิทางไทย 

1. สาํเนาหน้าหนังสอืเดนิทาง (หน้าแรกทีม่รีปู) ชดัเจน โดยสแกนไฟลเ์ป็นรปูภาพ หรือ ไฟล ์PDF. (รปูถ่ายจากมอืถอืไม่สามารถ

ใชไ้ด)้ มอีายุการใชง้านคงเหลอืไม่น้อยกว่า 6 เดอืน ณ วนัเดนิทางกลบั และมหีน้าว่างไม่ตํ่ากว่า 2 หน้า 

2. รปูถ่ายส ีหน้าตรง ขนาด 2 x 2 น้ิว (เท่ากนัทุกดา้นเป็นสีเ่หลี่ยมจตัุรสั) จาํนวน 2 รปู ฉากหลงัต้องเป็นพืน้สขีาว ถ่ายมาแล้วไม่

เกนิ 3 เดอืน ไม่ซ้ํากบัวซ่ีาประเทศอื่นๆทีเ่คยไดร้บั เท่านัน้  

2.1  กรณีผูเ้ดนิทางอายุไม่ถงึ 18 ปีบรบิูรณ์  

- กรณีเด็ก ไม่ได้เดินทางกับ บิดาและมารดา จําเป็นต้องมี หนังสือยินยอมให้บุตรเดินทาง ไป

ต่างประเทศ ที่ออกโดยสํานักงานเขตหรืออําเภอ ตามสําเนาทะเบียนบ้าน ทัง้ภาษาไทย และ 

ภาษาองักฤษ , สําเนาหน้าหนังสอืเดนิทาง ของบดิา และ มารดา , หนังสอืรบัรองค่าใช่จ่าย (ภาษาไทย 

และ ภาษาองักฤษ) พรอ้มลงนามสาํเนาถูกตอ้ง 

- กรณีเด็ก ไม่ได้เดินทางกบั บิดา จําเป็นต้องมี หนังสือยินยอมให้บุตรเดินทาง ไปต่างประเทศ 

(ของมารดา) ให้บุตรเดินทางไปต่างประเทศ ที่ออกโดยสํานักงานเขตหรอือําเภอ ตามทะเบียนบ้าน 

(ภาษาไทย และ ภาษาองักฤษ) , สําเนาหน้าหนังสอืเดนิทาง ของบดิา และ มารดา หนังสอืรบัรองค่าใช่

จ่าย (ภาษาไทย และ ภาษาองักฤษ) 

- กรณีเดก็ ไม่ได้เดินทางกบั มารดา จําเป็นต้องม ีหนังสือยินยอมให้บุตรเดินทาง ไปต่างประเทศ 

(ของบิดา) ให้บุตรเดินทางไปต่างประเทศ ที่ออกโดยสํานักงานเขตหรืออําเภอ ตามทะเบียนบ้าน 

(ภาษาไทย และ ภาษาองักฤษ) , สําเนาหน้าหนังสอืเดนิทาง ของบดิา และ มารดา หนังสอืรบัรองค่าใช่

จ่าย (ภาษาไทย และ ภาษาองักฤษ) 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แบบฟอร์มกรอกข้อมลูวีซ่าประเทศ อินเดีย 

** กรุณากรอกข้อมูลทั้งหมดให้ครบถ้วน เพ่ือประโยชนใ์นการขอวซี่าของท่านเอง ** 

ช่ือ-นามสกุล (สะกดตรงตามหนงัสือเดินทาง)  (MR./MRS./MS./MSTR.)  

..............................................................................................................................................................................................

........... 



 

 

สถานะภาพ  □ โสด    □ แต่งงานไม่ได้จดทะเบียนสมรส □ หม้าย  □ หย่า    

□ แต่งงานจดทะเบียนสมรส  
ช่ือ-นามสกุล คู่สมรส.....................................................................................สถานท่ีเกดิ

................................................................สัญชาติ………………………………………………………. 

ช่ือ-นามสกุล บิดา 

.................................................................................................................................................... 

สถานที่เกิด.......................................สัญชาติ………………………………………………………. 

ช่ือ-นามสกุล มารดา 

............................................................................................................................................... 

สถานที่เกิด.......................................สัญชาติ………………………………………………………. 

ที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน

................................................................................................................................................................. 

................................................................................................................................รหัสไปรษณีย์

................................................. 

ที่อยู่ป�จจุบัน

.................................................................................................................................................................................. 

รหัสไปรษณีย์................................ โทรศัพท์บ้าน...................................เบอร์มือถอื

................................................................ 

ช่ือสถานที่ทำงาน / สถานศึกษา...........................................................................ตำแหน่งงาน

.......................................... 

ที่อยู่สถานที่ทำงาน / สถานศึกษา

........................................................................................................................................... 

รหัสไปรษณีย์ ...............................................โทรศัพท.์............................................ 

*** ในกรณีท่ีเกษียณอายุ กรุณาระบุช่ือ และ ท่ีอยู่ สถานท่ีทำงาน เนื่องจากเป�นเง่ือนไขของสถานทูต *** 

ท่านเคยเดินทางเข้าประเทศอินเดียมาก่อนหรือไม ่ □  เคย  □  ไม่เคย 

ถ้าเคย กรุณาระบุวันที.่.........................................สถานที่/เมือง................................... 

ประเทศที่เคยเดินทางในระยะเวลา 10 ป� ที่ผ่านมา 



 

 

.........................................................................................................................................................................

.......... 

ท่านเคยเดินทางกลุ่มประเทศ SAARC ในระยะเวลา 3 ป�ที่ผ่านมา มาก่อนหรือไม่ (กลุม่ประเทศ SAARC 

ได้แก่ บังกลาเทศ ภูฏาน เนปาล มัลดีฟส ์ปากีสถาน ศรีลังกา อัฟกานิสถาน ) 

ถ้าเคย กรุณาระบุป�ที.่.................สถานที่/เมือง...............................................ระยะเวลาที่พำนัก

..........................วัน 

ช่ือสมาชิกในครอบครัวพร้อมเบอร์ติดต่อ ระหวา่งที่ท่านพำนักอยู่ ณ ประเทศอินเดีย 

 ช่ือ-สกุล

....................................................................................................................................................................................... 

ท่ีอยู่

..............................................................................................................................................................................................

.... 

เบอร์โทรศพัท์........................................... 

(กรุณาแจ้งเบอร์ท่ีสามารถติดต่อได้โดยสะดวก เนื่องจากทางสถานทูตจะมกีารโทรเช็คข้อมูลโดยตรงกับท่าน) 

การพิจารณาอนุมัติวีซ่าเป�นดุลพินิจของทางสถานทูตฯเท่านั้น ทางบริษัทเป�นเพียงตัวกลางในการอำนวย

ความสะดวกและบริการด้านเอกสารให้แก่ผู้เดินทางเท่านั้น 

 

 

 



 

 

 
 

 



 

 

 
 

 



 

 

 
 

 



 

 

 
 

 


