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รายการทอ่งเทยีว รอยลัแคชเมยีร ์“แคชเมยีร”์ ดนิแดนสวติเซอรแ์ลนดแ์หง่เอเชยี  
วนัท ี1             กรงุเทพฯ  เดลล ี(ประเทศอนิเดยี)  เดลล ี– ศรนีาคา (แคชเมยีร)์ - - D 

04.30 น.  คณะพรอ้มกันที ท่าอากาศยานสุวรรณภูม ิชนั 4  ประตู 2 เคาทเ์ตอร ์สายการบนิ Thai 
Airways โดยเจา้หนา้ทขีองบรษัิทฯ คอยใหค้วามสะดวกแกท่า่น 

กระเป๋าเล็กถอืตดิตวัขนึเครอืงบนิ 
 กรุณางดนําของมคีม ทุกชนดิ เชน่ มดีพับ กรรไกรตัดเล็บทุกขนาด ตะไบเล็บ เป็นตน้ กรุณาใสใ่นกระเป๋า

เดนิทางใบใหญห่า้มนําตดิตัวขนึเครอืงบนิ 
 วัตถุทเีป็นลักษณะของเหลว อาท ิครมี โลชัน นําหอม ยาสฟัีน เจล สเปรย ์และเหลา้เป็นตน้ จะถกูทําการ

ตรวจอยา่งละเอยีดอกีครังโดยจะอนุญาตใหไ้มเ่กนิ10ชนิ ในบรรจุภัณฑล์ะไมเ่กนิ100 ml.  

07.35 น. เหนิฟ้า สูเ่มอืงเดลล ี(New Delhi) ประเทศอนิเดยี (India) โดยสายการบนิไทย เทยีวบนิท ีTG 
323 บรกิารอาหารเครอืงดมืตลอดการเดนิทาง  

เวลาทอีนิเดยีชา้กวา่ประเทศไทย 1.30 ชวัโมง 
10.35 น. เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานนานาชาตอินิทริาคานธรี ์เมอืงเดลล(ีNew Delhi) ตามเวลาทอ้งถนิผ่านพธิี

การตรวจคนเขา้เมอืงและตรวจรับสัมภาระ  จากนันออกเดนิทางเขา้สูอ่าคารผูโ้ดยสารภายในประเทศเพอื 
  เชคอนิตอ่เครอืงเขา้สูเ่มอืงศรนีาคา (แคชเมยีร ์)  
13.45 น.   เหนิฟ้าสู ่เมอืงศรนีาคา (Srinagar) โดยสายการบนิ SG/G8 เทยีวบนิท ี….  

(แนะนําใหโ้หลดของทไีมจํ่าเป็นลงใตท้อ้งเครอืง เพราะเจา้หนา้ทอีนิเดยีตรวจค่อนขา้งละเอยีด เพอื
เป็นการไมเ่สยีเวลา แนะนําใหถ้อืเฉพาะกระเป๋าถอืขนาดเล็กและของมคีา่ขนึเครอืงเทา่นัน) 

15.15 น.  ถงึสนามบนิ ทา่อากาศยานศรนีาการ ์Srinagar International Airport  เมอืงหลวงของรฐัแคชเมยีร ์
ตรวจรับสมัภาระแลว้ ออกมาพบไกดท์อ้งถนิทรีอตอ้นรับอยูด่า้นนอก... 

จากนัน  นําท่านเดนิทางโดยรถเทมโบ 17 ทีนัง และพรอ้มนําท่านเขา้เดนิทางสู่ดินแดน “แคชเมยีร”์ ดนิแดน
สวติเซอรแ์ลนดแ์ห่งเอเชยี เมอืงหลวง “ศรนีาคาร”์ Srinagar “แคชเมยีร”์ เป็นรัฐทสีามารถท่องเทยีว
ไดต้ลอดปี เนืองจากมอีากาศเย็นสบาย แมก้ระทังในช่วงฤดูรอ้นก็จะมีอุณหภูมโิดยเฉลยีอยู่ทปีระมาณ 20 
องศาเซลเซยีสเทา่นัน ดว้ยอากาศทเีย็นสบายตลอดทงัปี บวกกับธรรมชาตทิสีวยงามในทกุฤดทํูาใหใ้ครหลาย
คนทังชาวอนิเดยีและนักทอ่งเทยีวตา่งก็อยากหลบรอ้นมารับลมเย็นๆ ทนีีจนเมอืงศรนีาการไ์ดรั้บการขนานนาม
วา่เป็นเมอืงสําหรับการพักผ่อนในชว่งฤดรูอ้นของประเทศอนิเดยี และ ในสมัยทีถูกปกครองโดยราชวงศโ์ม
กุล มกีารจัดทําผังเมอืงขนึมาใหม่ จงึทําใหแ้คชเมยีรเ์ป็นเมืองทสีวยงาม ปัจจุบันชาว ศรีนาคาเกอืบรอ้ยละ 

98 % นับถอืศาสนาอสิลาม..นําท่านเดนิทางสู่ท่าเรือ ณ ทะเลสาบดาล 
นําทา่นลอ่งเรอืชคิารา เป็น เรอืทใีหเ้สมอืนการเดนิทางใน ทะเลสาบดาล เมอืงศรนีาคาร ์และแหล่งนําอนืๆ 
ของศรนีาการ ์เรอืชคิารามีขนาดต่างๆ และใชเ้พือวัตถุประสงคห์ลายประการ รวมถงึการขนส่ง โดยมคีนขับ
พายอยู่ดา้นหลัง เชน่เดยีวกับ เรอืกอนโดลาเวนสิ และเป็นสัญลักษณ์  ทางวัฒนธรรมของแคชเมยีร ์การนังชิ
คาราถอืเป็นหัวใจการท่องเทยีวในเมอืงศรนีาการ ์สนุกสนานเพลนิเพลนิกับการ เลอืกซอืสนิคา้พืนเมอืงของ
ชาวแคชเมยีรท์นํีาของมาขายใหท้่าน ระหว่างล่องเรือ และ ชมวถิชีวีติชาวบา้นรมินํา รอบทะเลสาบสัมผัสวถิี
ชวีติของผูค้นในทะเลสาบดาล (ใชเ้วลาในการล่องเรอืประมาณ 1 ชม.) 
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แวะชมโรงงานทํา เปเปอรม์าเช่ ชมกระบวนการทํางานฝีมอืของชาวแคชเมยีร ์ซงึเป็นงานศลิปะทําจากเยอื
กระดาษขนึรูปและแป้งทถีูกปันแตง่เป็นผลงานรูปแบบต่างๆภายในโรงงานฝีมอืย่านกลางมอืศรนีาการ ์ชอ้ปปิง 
เปเปอรม์าเช ่! สารพันไอเดยีจากกระดาษ กระปุกใสข่องน่ารัก ลวดลายน่ารักจากแคชเมยีร ์.. 
ไดเ้วลาอันสมควร ... 
เขา้สูท่พีกั ณ โรงแรมบา้นเรอื “เรอืนแพ” ในศรนีา
การป์รากฏขนึในศตวรรษท ี19 เมอืชาวยุโรปสนใจ
ความงามของแคชเมยีรแ์ละตอ้งการซอืทดีนิในหุบเขา
เพื อตั งถิน ฐาน  แต่ ถู ก จํ ากั ด ก ารซื อที ดิน  โด ย
บคุคลภายนอกในแคชเมยีรซ์งึมผีลอยูจ่นถงึปัจจุบัน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

อาหารคํา  บรกิารอาหารคํา ณ โรงแรมบา้นเรอื อาหารคํามอืพเิษศของทรปิน ี 
 ว า ซ ว า น  (Wazwan) ค ล า ส สิก ข อ ง

ราชวงศ์แคชเมียร์วาซวัน เป็นชุดของ
อาหารทีมีชือเสียงในแคชเมียร์ ในอดีต
เคยมีถ ึง 36 รายการ ส่วนใหญ่ปรุงดว้ย
เนือสัตว์ โดยเฉพาะเนือแกะ เป็นเมนู
สําหรับงานเลียงในโอกาสสําคัญต่างๆ 
เช่น งานแต่งงาน ขนึบา้นใหม่ งานสําคัญ
ของทางราชการ ชา่งทปีรุงวาซวานจะมชีอื
เฉพาะว่า”วัซซา”  Wazwan แต่ยั งเป็น
ความภาคภมูใิจของหบุเขาอกีดว้ย 

ตน้กําเนดิ กาลครงัหนงึ แคชเมยีรเ์ป็นศูนยก์ลางของ
เสน้ทางสายไหมทีเชือมเอเชียกับทะเล
เมดิเตอร์เรเนียน พ่อคา้ผา้ไหมเคยผ่าน
ดนิแดนแห่งนีเพอืทําธุรกจิ และนันเป็นวธิี
ทีแคชเมียร์ได รู้จ้ักกับรสชาติของชาว
เปอรเ์ซยีและรัสเซยี ในปี ค.ศ. 1398 เมอื
ไทมัวร์รุกรานฮินดูสถาน เขานําพ่อครัว 
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(วาซา) จากดนิแดนซามารค์ันด ์(อุซเบกสิถาน) มาดว้ย และวาซาเหลา่นีผสมผสานเทคนคิของชาวเปอรเ์ซยี 
ตรุก ีและอัฟกันเพอืพัฒนาอาหารแคชเมยีร ์

 รสชาตขิองแคชเมยีรว์าซวนัซงึแตกต่างจากอาหารสว่นใหญ่ของอนุทวปีอนิเดยีทเีพมิรสชาตใิหก้ับอาหาร
ขณะปรุงอาหารดว้ยเปลวไฟ รสชาต ิWazwan จะถกูเพมิในขณะทจีานยังไม่ไดป้รุง - โดยการเตมินําปรุงแต่ง
ลงในการเตรยีมหรอืแชก่ารเตรยีมในนําปรุงแต่ง (ออสโมซสิ) หรอืโดยใหวั้ตถปุรุงแตง่สมัผัสกับควันปรุงแตง่ 

 สว่นผสมเครอืงปรุงไม่ไดข้นึอยู่กับเครอืงเทศแต่ใชส้มุนไพรอ่อนๆ และกลนิดอกไม ้สแีดงในอาหารมาจาก
ดอกไมอ้ยา่งหงอนไกท่เีรยีกวา่มาวัล วธิกีารปรุงอาหารล่วงหนา้ตอ้งใชค้วามแมน่ยํา ศลิปะการทําอาหาร ความ
อดทน และความรักอันยงิใหญท่ ีWazas มอบใหก้ับการสรา้งสรรคข์องพวกเขาอยา่งเสร ี

ทพีกัโรงแรมเรอื SUPER MEENA DELUXE HOUSE BOAT 

วนัท ี2             ศรนีาคา – พาฮาลแกม (พกัทหีบุเขา 1 คนื) - - D 

07.00 น.  บรกิารอาหารเชา้ ณ โรงแรม  
08.00 น .   นําทา่นออกเดนิทาง สู ่ หมู ่บา้นพาฮาลแกม (Pahalgam)  อยู ่ห ่างจากศรีนาการอ์อกไปอกี 90 

กโิลเมตร ใชเ้วลาเดนิทาง 3 ชัวโมง ระหว่างทางแวะจอดรถถา่ยรูปกบัววิทวิทศันท์งีดงามสุดท ีจน
หยุดกดชตัเตอรไ์ม่ไดเ้ลยทเีดยีว.. …“หุบเขาพาฮาลแกม” เป็นสถานททีภีาพยนตรน์ิยมมาถ่ายทํากัน
ทนีี ไดรั้บการขนานนามว่าเป็นเหมอืน “สวติเซอรแ์ลนด”์พาฮาลแกมหรือหุบเขาแกะเป็นหุบเขาทมีคีวามสูง
จากระดับนําทะเลถงึ 2,130 เมตร มภีูมปิระเทศเป็นทุ ่งหญา้ ป่าสน และทุ ่งดอกไมท้ีมฉีากหลังเป็น
เทอืกเขาหมิาลัย ในช่วงฤดูหนาวจะมแีต่หมิะปกคลุม อากาศหนาวเย็น แม่นําสายย่อยๆจะบรรจบรวมกัน
เป็น“แม่นําลดิดาร”์(Liddar)เป็นแม่นําสายสําคัญในพาฮาลแกม  

 
บา่ยๆ      ถงึหบุเขาพาฮาลแกม เขา้เชคอนิทพีกั 
15.30 น.  นําท่านเดินทางโดยรถจิปทอ้งถิน เดนิทางสู่ หุบเขาเบตบัห ์(Betaab Valley) สัมผัสความสวยงาม

ท่ามกลางธรรมชาต ิทีไดข้นึชือว่าเป็น อัญมณีของการท่องเทียวแคช เมียร์ เป็นทีนิยมของการถ่ายทํา
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ภาพยนต ์BOLLYWOOD..ไดเ้วลาอันสมควรเดนิทางกลับสูตั่วเมอืงพาฮาลแกม และ อสิระชมเมอืงพาฮาล
แกม (Pahalgam) ทีนี คือ ดนิแดนสรวงสวรรคข์องแคชเมยีร ์นักท่องเทียวจากทัวสารทศิต่างยกย่องให ้
ดนิแดนแห่งนีเป็นสถานททีสีวยทสีุดในโลก เลอืกเดนิเล่นซอืสนิคา้พนืเมอืงไมว่า่จะเป็นผา้พชัมนี่า เป
เปอรม์าเช ่ ชุดพนืเมอืง  เครอืงประดบัฯลฯ อสิระตามอธัยาศยั.. นดัเวลาทานอาหารเย็น 

 
คํา บรกิารอาหารเย็น ณ โรงแรม 
 

ทพีกัโรงแรม HOTEL EDEN RESORT & SPA หรอืเทยีบเทา่  

วนัท ี3                                พาฮาลแกม – ศรนีาคา (พกัโรงแรม) B L D 

07.00 น.  บรกิารอาหารเชา้ ณ โรงแรม  
08.00 น.  กจิกรรมเดน่พเิศษแนะนํา ขมีา้ชมหุบเขาพาฮาลแกมหรอื ขมีา้ขนึยอดเขาบายซนั (Baisaran Valley 

Pahalgam) สถานทีท่องเทยีวยอดนิยมทเีรยีกว่า Mini-Switzerland เพราะมคีวามงดงามราวภาพวาด เป็น
ทุ่งหญา้เขยีวขจบีนยอดเขาทมีป่ีาสนหนาแน่นและลอ้มรอบดว้ยภูเขาทปีกคลุมดว้ยหมิะทนีี คอื ดนิแดนสรวง
สวรรคข์องแคชเมยีร ์ซงึหากคณุยังไมเ่ชอืก็ตอ้งมาพสิจูนด์ว้ยตัวเองเทา่นัน.... 

หมายเหตุ: การขมีา้จะใชเ้วลาไป-กลับประมาณ 1-2 ชวัโมง และมเีจา้ของมา้คอยดูแลตลอดการขมีา้(ค่าขมีา้ประมาณ 1000-
1500 รูปี ไมร่วมในราคาทัวร)์  

จากนัน นําท่านสู๋ หุบเขาเบตบัห ์ เป็นหนึงในสถานทที่องเทยีวทไีดร้ับความนิยมมากทสีุดใน Pahalgam ไดช้อืมา
จากภาพยนตรบ์อลลวีดูเรอืงBetaabทนํีาแสดงโดย Sunny Deol และ Amrita Singh ถา่ยทําทนีี 
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11.30 น.    บรกิารอาหารกลางวนั  ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (พาฮาลแกม) 
12.30 น. นําทา่นเดนิทางกลับสู ่“เมอืงศรีนาคา” ระหว่างผ่าน พาเทยีวสวนแอปเปิล “อนิเดยี”เป็นฤดูทดีอก

แอปเปิลและแอปรคิอตออกดอกมากมาย แต่ละฤดูกาลในแคชเมยีรจ์ะมผีลไมอ้อกตลอด อย่างช่วง
สปรงิ เสน้นีจะมสีวนแอปเปิลและสวนผลไมเ้ยอะเราไดเ้ห็นและไดส้ัมผัสตน้วอลนัทตน้ใหญ่ทีมอียู่ทัวไปทัง
ในจุดทีรถวงิผ่านและจุดทพีวกเราลงไปเทยีมชม ระหว่างเดอืนเมษายน-พฤภาคม ช่วงนีมเีชอร ีสตรอเบอรี 
และแอปรคิอต แอปเปิลออกเยอะมากเป็นหลายพันตัน ตอ้งส่งไปขายทัวอนิเดยี ในแควน้จัมมูแคชเมยีรนั์น 
พืชผลไมท้มีชีอืและส่งออกดว้ยมทีัง วอลนัต อัลมอนด ์และหญา้ฝรันผลไมม้ีชอืของแคชเมยีรร์ายไดห้ลัก
ของชาวแคชเมยีรอ์ันดับหนึงมาจากการท่องเทียว อันดับ 2 แอปเปิล ตามดว้ยงานหัตถกรรม หญา้ฝรัน 
และอุตสาหกรรมพวกเฟอรน์เิจอร.์..เก็บรูปกันแบบรัวๆๆ เลย..จนไดเ้วลาอันควรเดนิทางเขา้สู่เมอืงศรีนาคา 

 

 
ถงึเมอืงศรนีาคา นําท่านชม ชาลีมารบ์าฆ (Shalimar Bagh Mughal Garden) เป็นสวนโมกุลในศรีนคร 

ชัมมูและกัศมีร์ ประเทศอินเดีย เชอืมต่อกับทะเลสาบดาล สรา้งขนึโดยจักรพรรดิชะฮันคีร์แห่ง
จักรวรรดโิมกลุ ใหก้บัพระมเหส ีนูร ์ชะฮันในปี 1619 สวนนีถอืเป็นจุดสงูสดุของวทิยาพชืสวนของโม
กลุ ปัจจบุันเป็นสวนสาธารณะและถอืเป็น "มงกฏุแหง่โมกลุ"...นําทา่นชม โรงงานพรมเปอรเ์ซยี ฝีมอื
การทอพรม และ ความวจิติรของลวดลายพรมเปอรเ์ชยีถอืเป็นอันดับหนงึในโลก ส่วนอันดับสองคอืพรมแคช
เมยีร ์และเมอืกล่าวถงึสายการสบืทอดศลิปะการทอพรม พรมแคชเมยีร ์ก็คอืศษิยส์ายตรงของพรมเปอรเ์ชยี
นันเองไดเ้วลาอันสมควรเดนิทางสู ่โรงแรมทพีัก 

เย็น บรกิารอาหารเย็น ณ โรงแรม 

ทพีกัโรงแรม THE KABO หรอืเทยีบเทา่ เมอืงศรนีาคา 
วนัท ี4                                        ศรนีาคา-กลุมารค์ - ศรนีาคา B L D 

07.00 น.  บรกิารอาหารเชา้ ณ โรงแรมเรอื  
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08.00 น. ออกเดินทางสู่  กุลมาร์ค (Gulmarg) ใช ้
เวลาเดนิทางประมาณ 2 ชัวโมง กลุมารค์ 
(Gulmarg) สวสิเซอรเ์เลนดเ์อเซยี อยู่บน
ตอนเหนือของอนิเดีย ถา้ถ่ายรูปมา ยังเเย
กไม่ออกเลย ว่าอินเดีย หรือ สวิสเซอร์
เเลนด ์และยังลานสกทีใีหญท่สีดุในประเทศ
อนิเดีย ในช่วงฤดูรอ้นทีกุลมารด์กอ้จะเต็ม
ไปดว้ยทุ่งดอกไม ้ทุ่งหญา้ ป้าสน และววิ
ทวิทัศน์อันสวยงาม ส่วนบนยอดเขาก็จะมี
หิมะปกตลอดทังปีและในปัจจุบันยังเป็น
สถานทีตังของสนามกอล์ฟ 18 หลุมทีสูง
ทสีดุในโลกอกีดว้ย 

11.30 น. บรกิารอาหารกลางวนั  ณ หอ้งโรงแรม (กลุมารค์) 
12.30 น นําทา่นขนึเคเบลิคารเ์ฟส 1 (ราคารวมกระเชา้ลอยฟ้าหรอืกอนโดลาเฟส 1)  ไปจนถงึ ยอดเขากุล

มารค์ “Gulmarg Hill”  ไฮไลทข์องทรปิ “Gulmarg Gondola” เคเบลิคารท์ีใหญ่ทีสุดและสูงทีสุดใน
เอเชยี และใหญ่เป็นอันดับสองของโลก ชมทวิทัศน์อันงดงามของภูเขาและหุบเขาระหว่างนังกระเชา้ลอย
ฟ้าท่านมองลงไปดา้นล่างจะไดเ้ห็นววิของหมิะทีสวยงาม และพบเห็นหมู่บา้นยปิซ ี และหมู่บา้นของคน
ทอ้งถนิ ตน้สน หมิะ ทวิเขาของเทอืกเขาหมิาลัย เมือถงึสถานีลงจากกระเช้า แลว้ท่านจะพบลานหิมะ
ขนาดใหญ่...อสิระใหท้่าน ถ่ายภาพ หรือ สนุกสนานกับกจิกรรมนังเลอืนหมิะหรือสก ีกับภูเขาหมิะ สวยงาม
รอบทศิทาง ในบรเิวณนี...จนถงึเวลานัดหมาย 

รายการแนะนํา...สําหรับท่านทีตอ้งการไปอีกจุดชมววิ เฟส 2  ทังนี ขนึอยู่กับสภาพอากาศ ในวันนัน เฟสทีK2ไม่เหมาะ
สําหรับทา่นทมีสีขุภาพไมแ่ข็งแรง หรอืมโีรคประจําตัวเนืองจากมสีภาพอากาศทเีบาบางกวา่ปกต ิ

……  จนถงึเวลานัดหมาย..เดนิทางกลับสูเ่มอืงศรนีาคาตามเสน้ทางเดมิ  
ถงึศรนีาคา  นําท่านเขา้ชม “สวนทวิลปิอนุสรณ์สถานอนิทริาคานธ”ี Indira Gandhi Memorial Tulip Garden 

เมอืงศรนีคร แคชเมยีร ์สวนทวิลปินทีไีดร้ับการขนานนามว่าเป็นสวนทวิลปิทใีหญ่ทสีดุในเอเชยี สวน
ทวิลปิในเมอืงศรนีาการค์อื เดอืนเมษายน ซงึเป็นชว่งทดีอกทวิลปิบานเต็มทแีละมกีารจัดเทศกาล
ดอกทวิลปิประจําปี เป็นหนงึในสถานททีตีอ้งไปเยยีมชมในศรนีาการ ์ซงึตังอยู่บรเิวณเชงิเขาซาบาร์
วัน สวนเจ็ดชันขนึชอืจากดอกทวิลปิ 48 สายพันธุ ์ดอกทวิลปิเบ่งบาน สารพัดส ีสารพัดพันธุ ์บานชู
ชอ่ รอใหนั้กทอ่งเทยีวเขา้มาชมในทกุๆปี 
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เวลาทดีทีสีุดในการเยยีมชม: ดอกทวิลปิ จะเรมิบานตงัแต่ปลายเดอืนมนีาคมและบานจนถงึประมาณ
กลางเดอืนเมษายน ของทกุๆปี เป็นผลงานชนิยอดของเมอืงศรนีาคาทรีงัสรรค…์  

 
พาทา่นแวะชม"ของฝากจากแคชเมยีร ์" ผา้

ค ลุ ม ไ ห ล่ แ ค ช เมี ย ร์  ห รือ
ผ้าพนัคอแคชเมียร  ์Queen of 
Pashmina มคีวามอ่อนนุ่ม และอุ่น
สบายระดับพรีเมียม “แคชเมียร ์
แพชมิน่า” (Kashmir Pashmina) 
ถอืเป็นผา้แคชเมยีรท์มีปีระวัตคิวาม
เป็นมาเก่าแก่ยาวนานกว่า3,000ปี
โดยสมัยโบราณมีแต่พระราชวงศ์
ชนัสงู ผูนํ้าระดับประเทศเท่านันทจีะมสีทิธใิชแ้ละครอบครองผา้ทอสดุหรูนี แมแ้ตพ่ระนางมาร ีอังตัว
เนตต ์แหง่ฝรังเศส ก็โปรดปราน“ผา้แคชเมยีร ์แพชมน่ิา” เป็นพเิศษ ขณะทพีระเจา้นโปเลยีน กษัตรยิ์
ผูเ้กรยีงไกรแห่งฝรังเศส ยังกํานัลพระนางโจเซฟฟีน มเหสสีุดรัก ดว้ยผา้ทอไฮคลาสจากแควน้แคช
เมยีร ์  ในการเลอืกซอืผา้คลุมไหลพ่ชัมนีา ซงึปัจจุบันมหีลากหลายรูปแบบหลายราคาตังแต่ไม่กี
รอ้ยไปจนถงึราคาเป็นหมนืเป็นแสน....จากประสบการณ์สว่นตัวคดิว่า ถา้ใหด้รีาคาตกเป็นเงนิไทยไม่
ควรตํากว่า 3 พันถงึจะไดพ้ัชมนีาคุณภาพ.. แตก็่ใชว่า่แบบทเีป็นเนือผา้ผสมจะมรีาคาถกูกว่าเสมอไป
เพราะขนึอยู่กับรายละเอยีดถา้ปักลายทังผืนราคาก็คงพุ่งตามค่าฝีมือเช่นกัน.....สนุกสนานกลาง
ทะเลสาบเลอืกซอืสนิคา้พืนเมอืงของชาวแคชเมยีรท์นํีาของมาขายใหท้่านไดเ้ลอืกซอืในราคาตาม
ความสามารถ.....ไดเ้วลาสมควรกลับทพีัก  

เย็น บรกิารอาหารเย็น ณ โรงแรม 

ทพีกัโรงแรม THE KABO หรอืเทยีบเทา่ เมอืงศรนีาคา 

วนัท ี5             ศรนีาคา- ดุธพาตร-ีศรนีาคา-เดลล ีกรุงเทพฯ B L - 

07.00  น. บรกิารอาหารเชา้ ณ โรงแรม 
08.00 น. เดนิทางสู ่ Doodhpathri 

"ดุธพาตรี" แปลว่า หุบเขา
แห่งนํานม ห่างจากศรนีาคา
ป ระมาณ  52 กิโล เมต ร 
Doodhpathri อยู่ในหุบเขา
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รูปชามในเทอืกเขา Pir Panjalของเทอืกเขาหมิาลัยทรีะดับความสงู 2,730 เมตร เหนือระดับนําทะเล เป็นหุบ
เขาอัลไพน์ทีปกคลุมไปดว้ยภูเขาทีปกคลุมไปดว้ยหมิะและทุ่งหญา้ของตน้สนเฟอรแ์ละดีโอดาร ์ทุ่งหญา้
ธรรมชาตทิปีกคลมุไปดว้ยหมิะในฤดูหนาว ทําใหด้อกไมป่้าเตบิโตได ้เช่น ดอกเดซ ีดอกฟอรเ์ก็ตมนีอท และ
ถว้ยเนยในชว่งฤดใูบไมผ้ลแิละฤดรูอ้น.. 

12.00 น.   บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  ศรนีาคา 
13.00 น. กอ่นบอกลาแคชเมยีร ์พเิษศ พาท่านไปชมคาเฟ่ชาของชาวแคชเมยีร ์ “Chai Jaai Tea Room” เป็น

หอ้งนําชาทีทันสมัยทีสุดในศรีนคร หอ้งนําชาใจใจ มีเสน่หข์องหอ้งนําชาแบบอังกฤษ ผสมผสานกับการ
ตอ้นรับแบบธรรมชาตทิแีคชเมยีร ์มสีองชนั ซงึมองเห็นทวิทัศน์ทสีวยงามของแม่นําเจลุม การตกแต่งภายใน
นันอบอุ่นและเป็นกันเอง  Chai Jaai มคีวามหมายวา่ 'โรงนําชา' ในแคชเมยีร ์สไตลโ์คโลเนียลบน The Bund 
อันหรูหรา..สมควรแกเ่วลานําทา่นออกเดนิทางสูส่นามบนิศรนีาคา 

18.20 น. เหนิฟ้าสูเ่มอืงเดลล ี(New Delhi) โดยสายการบนิ SG/G8 เทยีวบนิท ี…. 
20.10 น. ถงึ เมอืงเดลล ี(New Delhi) หลงัตรวจรบักระเป๋าสมัภาระ   
***อสิระอาหารคําตามอธัยาศยั   เพอืความสะดวกในการเช็คอนิและผา่นกระบวนการตรวจคนเขา้เมอืง*** 
 จากนัน ทําการเช็คอนิเคา้เตอรส์ายการบนิ Thai Airway และผา่นกระบวนการตรวจคนเขา้เมอืง  
23.30 น.  ออกเดนิทางสูก่รงุเทพ ฯ โดยสายการบนิ This Airway เทยีวบนิท ีTG316  
  (ไมม่บีรกิารอาหารบนเครอืง ) 

วนัท ี6                                          กรงุเทพฯ - - - 

05.25 น.   เดนิทางถงึ...ทา่อากาศสวุรรณภูม ิโดยสวัสดภิาพ…….. 
 

****************** 
หมายเหต ุ: บรษัิทฯ อาจทําการเปลยีนแปลงรายการ ไดต้ามความจําเป็นและเหมาะสม แตจ่ะยดึผลประโยชนข์องลกูคา้เป็น
สําคัญ  
เอกสารในการยนืวซีา่ทอ่งเทยีวอนิเดยี แบบออนไลน ์(ไมต่อ้งโชวต์วั) 

 รูปถา่ยส ี(ถ่ายมาไมเ่กนิ 3 เดอืน ขนาด 2×2 นวิ) พนืหลังสขีาว,ไมใ่สช่ดุขา้ราชการหรอืเครอืงแบบใดๆ 
( สามารถถา่ยดว้ยตนเองไมส่วมหมวกไมส่วมแว่นไมส่วมเครืองประดับ สง่เป็นไฟลใ์หเ้จา้หนา้ททีปีระสานงานไดค้ะ่ ) 

 หนังสอืเดนิทางมอีายมุากกวา่ 6 เดอืน และมหีนา้วา่งอยา่งนอ้ย 2 หนา้ 
 ถา่ยรูปส ีบตัรประชาชน 1 ชดุ 
 ถา่ยรูปส ีทะเบยีนบา้น 1 ชดุ 
 ถา่ยรูปส ีหนา้พาสปอรต์ 1 ชดุ 
 ถา่ยรูปส ีหนา้วซีา่ทเีคยเดนิทางไปประเทศอนิเดยี 1 ชดุ (หากม)ี 
 ถา่ยรูปส ีเอกสารรับรองการฉีดวดัซนีป้องกันโควดิ-19 (วัคซนีพาสปอรต์เลม่สเีหลอืงหรอืInternational Vaccine 

Certificate จากแอพหมอพรอ้ม) 
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อตัราคา่ใชจ้า่ยทวัร ์(โปรแกรม Wazwan Royal Kashmir  แคชเมยีร ์6 วนั 4 คนื) 
สงกรานต ์ ราคาบาท/ทา่น พกัเดยีวเพมิ 

6 – 11 เมษายน 2566 58,888.- 13,500 

12 -16 เมษายน 2566 58,888.- 13,500 

13-17 เมษายน 2566 58,888.- 13,500 

14-18 เมษายน 2566 58,888.- 13,500 
 
ราคานี*ผูใ้หญ ่(12 ปี ขนึไป) เนืองจากเป็นราคาตัวกรุ๊ปหรอืเป็นราคาโปรโมชัน ไมม่รีาคาสําหรับเด็ก ..บรษัิทฯขอสงวนสทิธิ
กรุ๊ปออกเดนิทางตัแต ่14 ทา่นขนึไป / หรอืปรับเปลยืนราคาหรอืตามทไีดต้กลงกับทางบรษัิทฯ เนอืงจากเป็นตวัราคาพเิศษ
จงึไมส่ามารถ REFUND ได ้
**ทา่นทจีะออกตัวภายในประเทศ (เครอืงบนิ รถไฟ รถทัวร)์กรณุาสอบถามทเีจา้หนา้ททีกุครังกอ่นทําการออกตัว
เนอืงจากสายการบนิอาจมกีารปรับเปลยีน ไฟลท์ หรอื เวลาบนิ โดยไมไ่ดแ้จง้ใหท้ราบลว่งหนา้  
หากผูโ้ดยสารตอ้งการยนืยันการจองกรณุาชําระคา่โดยสารทังหมด (แบบเต็มจํานวน) ภายใน 3 วัน นับจากวันททํีา
การตกลงจองกับทางเจา้หนา้ท ี(กรณีทจี่ายมัดจํามาแลว้) บรษัิทฯจะออกตวัผูโ้ดยสารทังหมด 10 วันกอ่นการ
เดนิทาง หากทา่นชําระเงนิมัดจําแลว้คอืการยนืยันทนัีงของทา่น โปรดอา่นเงอืนไขใหเ้ขา้ใจกอ่นชําระเงนิ...ขอบคณุ
คะ่/ครับ 
 
การชําระเงนิ  
งวดท ี1 : ยนืยนัทนีงั มดัจํา 25,000 บาท / ทา่น ภายใน 2 วนัหลงัมกีารยนืยนักรุป๊เดนิทางแนน่อนหรอื
ตาม เจา้หนา้ทกีําหนด  
งวดท ี2 : ชําระสว่นทเีหลอื 30 วนั ลว่งหนา้กอ่นออกเดนิทางหรอืตามเจา้หนา้ทกีําหนด 
 
อตัราคา่บรกิารรวม : 

 คา่ทพีักบนเรอื (Houseboat) ทศีรนีาคาระดับดลีักซ ์(พกัหอ้งละ 2 ทา่น)ตามระบใุนรายการ 
 ตัวเครอืงบนิไป-กลบักรุงเทพฯ-เดล-ี//เดลล-ีกรุงเทพฯ โดยสารการบนิไทย 
 ตัวเครอืงภายในประเทศ เดลล-ีศรนีาคา//ศรนีาคา –เดล ี ชนัประหยัดโดยสายการบนิ ตามระบใุนรายการ   
 คา่ทพีักโรงแรมระดับ 4 -5 ดาวตามระบใุนรายการ 
 คา่ รถTempo ปรับอากาศในแคชเมยีรต์ามระบใุนรายการ 
 คา่อาหารทกุมอื และ คา่ธรรมเนียมเขา้ชมสถานทตีา่งๆ เคเบลิคารเ์ฟส 1 ตามระบใุนรายการ 
 คา่ประกันภัยการเดนิทางอบัุตเิหตวุงเงนิ 1,000,000 บาท และ คา่รักษาพยาบาลในต่างประเทศวงเงนิ 1,000,000 

บาท คา่รักษาพยาบาลตอ่เนืองในประเทศไทย 50,000 บาท (คุม้ครองผูเ้อาประกันภัย อายรุะหว่าง 6-75 ปี ในกรณีที
ผูเ้อาประกันภัย อายตุํากวา่ 6 ปี หรอื ระหวา่ง 76 ปีขนึไปจะมเีบยีประกันคุม้ครอง 50 % ของจํานวนเงนิเอาประกันภัย 
ทังนขีนึอยูกั่บเงอืนไขของกรมธรรม ์/ ผูเ้อาประกันภัยอายสุงูกวา่ 85 ปี ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธใินการคุม้ครอง) แต่
ทังนยีอ่มอยูใ่นขอ้จํากัดทมีกีารตกลงไวก้ับบรษัิทประกนัชวีติ 

 คา่ธรรมเนียมวซีา่สําหรับหนังสอืเดนิทางไทย ยนืแบบออนไลนเ์ท่านัน (ไมต่อ้งโชวต์ัว) 
*หากท่านสนใจซอืประกนัการเดนิทางสําหรบัครอบคลุมเรอืงสุขภาพสามารถสอบถามขอ้มูลเพิมเตมิกบัทางเจา้หนา้ทบีรษิทั
ได*้ 

 เบยีประกนัเรมิตน้ 370 บาท [ระยะเวลา 7-8 วนั] 
 ความครอบคลุมผูเ้อาประกนัทมีอีายุมากกว่า 16 หรอืนอ้ยกว่า 75 ปี 
 [รกัษาพยาบาล 2 ลา้น, รกัษาต่อเนือง 2 แสน, เสยีชวีติหรอืเสยีอวยัวะจากอุบตัเิหตุ 3 ลา้นบาท] 
 ความครอบคลุมผูเ้อาประกนัทมีอีายุนอ้ยกว่า 16 หรอืมากกว่า 75 ปี 
 [รกัษาพยาบาล 2 ลา้น, รกัษาต่อเนือง 2 แสน, เสยีชวีติหรอืเสยีอวยัวะจากอุบตัเิหตุ 1.5 ลา้นบาท] 
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อตัราคา่บรกิารไมร่วม  
 คา่จดัทําหนังสอืเดนิทาง (PASSPORT) และคา่ทําใบอนญุาตทกีลับเขา้ประเทศของคนตา่งชาตหิรอืคนตา่งดา้ว 
 คา่ใชจ่้ายอนืๆนอกเหนอืจากทรีะบไุวใ้นรายการและคา่ใชจ่้ายสว่นตัวตา่งๆ เชน่ คา่โทรศัพท ์คา่ซกัรดี ฯลฯ 
 คา่ธรรมเนียมนํามันของสายการบนิ (ถา้ม)ี 
 คา่วซีา่ทมีคีา่ธรรมเนียมแพงกวา่หนังสอืเดนิทางไทย 
 คา่ภาษีหกัณ ทจีา่ย 3% ภาษีมลูคา่เพมิ 7% (กรณีออกใบกํากับภาษี) 
 คา่ธรรมเนียมการชําระเงนิดว้ยบัตรเครดติ VISA 3% AMEX 4% 
 คา่นําหนักเกนิพกิดัตามสายการบนิกําหนด 20 กโิลกรัม  
 ค่าทิปรวมตลอดการเดินทาง รวม 50 USD /ต่อลูกคา้ 1 ท่าน ตลอดการเดินทาง   

****ทปิหวัหนา้ทัวรไ์ทยแลว้แต่ความพงึพอใจในบรกิารของท่าน บรษัิทฯมไิดม้ผีลประโยชนใ์ดๆทังสนิขนึอยูก่ับการพจิารณา
ของท่านเพอืเป็นกาํลังใจใหก้ับหวัหนา้ทวัรท์บีรกิารทา่น*** 
 
ขอ้แนะนําและแจง้เพอืทราบ 

1. สําหรับหอ้งพัก 3 เตยีงกรุณาแจง้ลว่งหนา้เพอืตรวจสอบกับทางโรงแรม มบีรกิารเฉพาะบางโรงแรมเทา่นัน กรณี
เดนิทางเป็นผูใ้หญ ่3 ทา่น แนะนําใหเ้ปิดหอ้งพัก 2 หอ้งเพอืสะดวกกับทา่นมากวา่  

2. กรณีเดนิทางเป็นตวักรุ๊ปหรอืตัวหมูค่ณะ หากออกตัวแลว้ไมส่ามารถขอเงนิคนืไดแ้ละไมส่ามารถเปลยีนวันเดนิทางได ้
3. กระเป๋าเดนิทางเพอืโหลดทา่นละ 1 ใบ นําหนักไมเ่กนิ 20 กก. กระเป๋าถอืขนึเครอืงนําหนักไมเ่กนิ 7 กก 

 
กรณียกเลกิ  

1. หากมกีารชําระมดัจําทัวรแ์ละตอ้งการยกเลกิไมว่า่กรณีใดๆกต็ามตอ้งชาํระคา่บรกิาร ท่านละ 2,000 บาท 
2. หากยกเลกิเดนิทาง 30 วันลว่งหนา้ หกัใชจ่้ายทเีกดิขนึจรงิ เชน่ มัดจําตวัเครอืงบนิ,วซีา่,คา่ดําเนนิการ (ถา้ม)ี,คา่

โรงแรม,คา่ตวัรถไฟ,หรอือนืๆ โดยจะมรีาละเอยีดแสดงใหแ้กล่กูคา้ไดร้ับทราบ (หมายเหตุ: ชว่ง Peak season สาย
การบนิใหมั้ดจําลว่งหนา้ 2-3 เดอืนกอ่นออกเดนิทาง)  

3. แจง้ยกเลกิเดนิทาง 15-29 วัน กอ่นการเดนิทาง หัก 50% ของราคาทัวร ์ 
4. แจง้ยกเลกิเดนิทาง 0-14 วนั กอ่นการเดนิทาง หัก 100 % ของราคาทวัร ์

***หากมกีารยกเลกิการจองทัวร ์หลังจากยนืวซีา่เรยีบรอ้ยแลว้บรษัิทของสงวนสทิธใินการนําพาสปอรต์ไปยกเลกิวซีา่ในทกุ
กรณี ไมว่า่คา่ใชจ่่ายในการยนืวซีา่จะรวมหรอืแยกจากรายการทวัรก์ต็าม  
ยกเลกิช่วงเทศกาล  

 ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง สงกรานต-์ปีใหม ่50 - 60 วัน ชําระคา่บรกิาร ทา่นละ 2,000 บาท + และใชจ้่ายทเีกดิขนึจรงิ 
เชน่ มดัจําตวัเครอืงบนิ,วซีา่,คา่ดําเนนิการ (ถา้ม)ี,คา่โรงแรม,คา่ตวัรถไฟ,หรอือนืๆ โดยจะมรีาละเอยีดแสดงใหแ้ก่
ลกูคา้ไดร้ับทราบ (หมายเหต:ุ ชว่ง Peak season สายการบนิใหมั้ดจําลว่งหนา้ 2-3 เดอืนกอ่นออกเดนิทาง)  

 ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง สงกรานต-์ปีใหม ่0 - 40 วัน ชาํระ 100% ของราคาทวัร ์
 
ขอ้แนะนําและแจง้เพอืทราบ 

♣    กรณีเดนิทางโดยลกูคา้จัดการตัวเครอืงบนิเอง (Land Only) ลกูคา้ตอ้งดําเนนิการเรอืงตวัเครอืงบนิเองและมา
เทยีวรว่มกับคณะ (Join Tour) ลกูคา้ตอ้งดําเนนิการมาพบคณะทวัรด์ว้ยตัวเอง และตอ้งรับผดิชอบคา่ใชจ่่ายในการมา
พบคณะใหญด่ว้ยตวัเอง รวมถงึหากกรณีเทยีวบนิของคณะใหญเ่กดิความลา่ชา้หรอืยกเลกิ เทยีวบนิอันดว้ยสาเหตใุดๆ
ก็ตาม 

 
เงอืนไขการเดนิทาง 

1. บรษัิทขอสงวนสทิธทิจีะเปลยีนแปลงรายละเอยีดบางประการในทวัรนี์ เมอืเกดิเหตสุดุวสิยัจนไมอ่าจแกไ้ขได ้
2. บรษัิทขอสงวนสทิธทิจีะเลอืนการเดนิทางในกรณีทมีผีูร่้วมคณะไมถ่งึ 10 ทา่น หรอืตามทบีรษัิทฯ กําหนด 
3. รายการนีเป็นเพยีงขอ้เสนอทตีอ้งไดรั้บการยนืยันจากบรษัิทฯ อกีครงัหนงึ หลังจากไดส้าํรองทนัีงบนเครอืง และ

โรงแรมทพีักในตา่งประเทศเป็นทเีรยีบรอ้ย แตอ่ยา่งไรกต็ามรายการนีอาจเปลยีนแปลงไดต้ามความเหมาะสม 
4. บรษัิทไมร่ับผดิชอบคา่เสยีหายในเหตุการณท์เีกดิจากสายการบนิ ภัยธรรมชาต ิและอนืๆทอียูน่อกเหนือการควบคมุ

ของทางบรษัิทหรอืคา่ใชจ่้ายเพมิเตมิทเีกดิขนึทางตรงหรอืทางออ้ม เชน่ การเจ็บป่วย, การถกูทํารา้ย, การสญูหาย, 
ความลา่ชา้ หรอืจากอบุัตเิหตุตา่งๆ 
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5.  หากทา่นยกเลกิกอ่นรายการทอ่งเทยีวจะสนิสดุลง ทางบรษัิทฯ จะถอืวา่ทา่นสละสทิธแิละจะไมรั่บผดิชอบคา่บรกิารที
ทา่นไดช้าํระไวแ้ลว้ไมว่า่กรณีใดๆ ทังสนิ 

6.  บรษัิทจะไมรั่บผดิชอบต่อการหา้มออกนอกประเทศ หรอื หา้มเขา้ประเทศ อันเนืองมาจากมสีงิผดิกฎหมาย หรอื
เอกสารเดนิทางไมถ่กูตอ้ง หรอื การถกูปฏเิสธในกรณีอนืๆ 

7. ราคานีคดิตามราคาตวัเครอืงบนิและคา่เงนิเหรยีญดอลา่ห ์ในปัจจุบัน หากปรับสงูขนึ บรษัิท สงวนสทิธทิจีะปรับราคา
ตามสถานการณด์ังกลา่ว 

8. กรณีเกดิความผดิพลาดจากตัวแทน หรอื หน่วยงานทเีกยีวขอ้ง จนมกีารยกเลกิ ลา่ชา้ เปลยีนแปลง การบรกิารจาก
สายการบนิบรษัิทฯขนสง่ หรอื หน่วยงานทใีหบ้รกิาร บรษัิทฯจะดาเนนิโดยสดุความสามารถทจีะจัดบรกิารทวัรอ์นื
ทดแทนให ้แตจ่ะไมค่นืเงนิใหส้าหรับคา่บรกิารนันๆ 

9.  มัคคเุทศก ์พนักงาน และตวัแทนของบรษัิทฯ ไมม่สีทิธใินการใหค้ําสญัญาใดๆ ทังสนิแทนบรษัิทฯ นอกจากมเีอกสาร
ลงนามโดยผูม้อีํานาจของบรษัิทฯ กาํกับเทา่นัน 

10. กรณีเจ็บป่วยจนไมส่ามารถเดนิทางไดซ้งึจะตอ้งมใีบรับรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรับรองบรษัิทฯจะพจิารณาเลอืนการ
เดนิทางของทา่นไปยังคณะต่อไปแตท่ังนีทา่นจะตอ้งเสยีคา่ใชจ้า่ยทไีมส่ามารถเรยีกคนืได ้เชน่คา่ตัวเครอืงบนิคา่หอ้ง 
คา่ธรรมเนียมวซีา่ตามทสีถานทตูฯ เรยีกเก็บ และคา่ใชจ่้ายอนืๆทเีกดิขนึตามจรงิ ในกรณทีไีมส่ามารถเดนิทางได ้

11. กรณียนืวซีา่แลว้ไมไ่ดร้ับการอนุมัตวิซีา่จากทางสถานทตู (วซีา่ไมผ่า่น) และทา่นไดช้าระค่าทวัรห์รอืมัดจามาแลว้ ทาง
บรษัิทฯ คนืคา่ทวัรห์รอืมดัจําให ้แตท่างบรษัิทขอสงวนสทิธใินการหักคา่บรกิารยนืวซีา่, ค่าวซีา่ และคา่ใชจ่้ายบางสว่น
ทเีกดิขนึจรงิเป็นกรณีไป (อาท ิกรณีออกตวัเครอืงบนิไปแลว้ หรอืไดช้าระคา่บรกิารในสว่นของทางเมอืงนอกเชน่ 
โรงแรม ฯลฯ ไปแลว้) ทางบรษัิทขอสงวนสทิธใินการหกัเกบ็คา่ใชจ้่ายจรงิทเีกดิขนึแลว้กับทา่นเป็นกรณไีป 

12. กรณีวซีา่ผา่นแลว้ แตก่รุ๊ปออกเดนิทางไมไ่ด ้เนืองจากผูเ้ดนิทางทา่นอนืในกลุม่โดนปฏเิสธวซีา่ หรอืไมว่า่ดว้ยสาเหตุ
ใดๆก็ตาม ทางบรษัิทขอสงวนสทิธใินการหกัเก็บคา่ใชจ้า่ยจรงิทเีกดิขนึแลว้กับท่านเป็นกรณีไป 

13. กรณีผูเ้ดนิทางไมส่ามารถเขา้-ออกเมอืงได ้เนืองจากเอกสารปลอมหรอืการหา้มของเจา้หนา้ทไีมว่า่เหตผุลใดๆ ก็ตาม
ทางบรษัิทของสงวนสทิธใินการ ไมค่นืคา่ทวัรท์ังหมด 

14. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธริาคานีเฉพาะนักทอ่งเทยีวชาวไทยและทอ่งเทยีวเป็นหมูค่ณะแบบ Join Tour เทา่นัน กรณี
ตอ้งการตดักรุ๊ปเหมาโปรดสอบถามทางบรษัิทอกีครัง หากเป็นนกัทอ่งเทยีวชาวตา่งชาต ิหรอื พระสงฆ ์โปรด
สอบถามทางบรษิทัอกีครงั 

 
เอกสารในการยนืวซี่าทอ่งเทยีวอนิเดยีแบบออนไลนไ์มต่อ้งมาแสดงตวั 

 รปูถ่ายส ีถ่ายจากมอืถอืได ้พนืหลังสขีาว ขนาด (ถ่ายมาไมเ่กนิ 3 เดอืน ขนาด 2×2 นวิ) 1  รปู  
 ถา่ยรปูส ีหนา้หนังสอืเดนิทางมอีายมุากกวา่ 6 เดอืน   
 ถา่ยรปูส ีสําเนาบัตรประชาชน 1 ชดุ 
 ถา่ยรปูส ีสําเนาทะเบยีนบา้น 1 ชดุ 
 ถา่ยรปูส ีสําเนาหนา้วซีา่ทเีคยเดนิทางไปประเทศอนิเดยี 1 ชดุ (หากม)ี 
 ถา่ยรปูส ีถา้เป็นเด็กอายตุํากวา่ 15 ปี ใชส้ําเนาสตูบัิตรและบัตรประชาชน 

 
เทียว “แคชเมียร”์ ทงัที 

ต้องไปกบั...ผู้รู้จริง 
 

 


