
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 



 

 

 

 
 

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 ปี) 

ราคาทัวร์ไม่รวม 
ต๋ัวเครื่องบิน 

ราคา 
ห้องพักเด่ียว 

08 – 13 ธันวาคม 2565 26,990 26,990 16,990 5,000 

27 ธ.ค. 65 – 01 ม.ค. 66 27,990 27,990 17,990 6,000 

29 ธ.ค. 65 – 03 ม.ค. 66 28,990 28,990 18,990 6,000 

30 ธ.ค. 65 – 04 ม.ค. 66 28,990 28,990 18,990 6,000 

02 – 07 กุมภาพันธ์ 2566 25,990 25,990 15,990 5,000 

16 – 24 กุมภาพันธ์ 2566 25,990 25,990 15,990 5,000 

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

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

 

อัตราค่าบริการไม่รวมค่าทิปคนขับรถ มคัคุเทศก์ท้องถิ่น และหัวหนา้ทัวร์ ทา่นละ 1,500 บาท 

อัตราค่าบริการไม่รวมค่าวีซ่าอินเดีย ท่านละ 1,500 บาท โดยช าระพร้อมมัดจ ารอบแรก 
 
 
 
 

อัตราค่าบริการ 
 

      เที่ยวบินที่  เวลาออก             เวลาถึง       เที่ยวบินที่  เวลาออก             เวลาถึง 

โปรแกรมเดินทาง 6 วัน 3 คืน : โดยสายการบิน SPICEJET (SG) 

      เที่ยวบินที่  เวลาออก             เวลาถึง       เที่ยวบินที่  เวลาออก             เวลาถึง 



 

 

    

 

 
 
 

 
  
 
 
  
    
 
  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

วันที ่ โปรแกรมทัวร ์
อาหาร 

โรงแรม 
เช้า เท่ียง เย็น 

1 สนามบินสุวรรณภูมิ      

2 สนามบินเดลี – สนามบินศรีนาคา – แคชเมียร์    
Super Deluxe Houseboat, Dal Lake 
หรือเทียบเท่า 

3 เทือกเขากุลมาร์ค – น่ังกระเช้าลอยฟ้า – ชมวิวทิวทัศน์เทือกเขากุลมาร์ค    
Super Deluxe Houseboat, Dal Lake 
หรือเทียบเท่า 

4 เทือกเขาโซนามาร์ค – ชมวิวธารน ้าแข็งกาเซียร์ หรือ “Thajiwas”    
Super Deluxe Houseboat, Dal Lake 
หรือเทียบเท่า 

5 
ล่องเรือชมตลาดเช้า – ทะเลสาบดาล – สวนโมกุล – สวนชาลิมาร์  
สวนนิชาท – สนามบินศรีนาคา – สนามบินเดลี     

6 สนามบินสุวรรณภูมิ – ประเทศไทย     



 

 

 

 
 
Day1 สนามบินสุวรรณภูมิ  

 

23.30 นัดหมายพร้อมกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ ประเทศไทยโปรดสังเกตุป้าย เลทส์โกกรุ๊ป พบเจ้าหน้าท่ีคอยให้การต้อนรับพร้อมอ านวยความ
สะดวกเช็คอินให้แก่ท่าน 

 

Day2 สนามบินเดลี – สนามบินศรีนาคา – แคชเมียร ์

 

03.45 ออกเดินทางสู่ สนามบินเดลี ประเทศอินเดีย โดยสายการบิน SPICEJET เท่ียวบินที ่SG741 
06.20 เดินทางถึง สนามบินเดลี ประเทศอินเดีย ผ่านการตรวจคนเข้าเมืองรับสัมภาระผ่านจุดคัดกรองตามระเบียบของสนามบิน และรอต่อ

เครื่อง 
14.20 น าท่านออกเดินทางสู่ สนามบินเดลี ประเทศอินเดีย โดยสายการบิน SPICEJET เท่ียวบินที ่SG957 
15.45 เดินทางถึง สนามบินศรีนาคา รัฐแคชเมียร์ ผ่านการตรวจคนเข้าเมืองรับสัมภาระผ่านจุดคัดกรองตามระเบียบของสนามบิน (เวลา

ท้องถ่ินช้ากว่าประเทศไทย 1 ชั่วโมง 30 นาที) น าท่านเดินทางเข้าเมือง โดย รัฐแคชเมียร์ (Kashmir) ต้ังอยู่ทางตอนเหนือสุดของ
ประเทศอินเดีย หรือที่ได้รับขนานนามว่า “ดินแดนสวิตเซอร์แลนด์แห่งเอเชีย”  เป็นดินแดนกลางเทือกเขาหิมาลัยที่มีธรรมชาติสวยงาม
อย่างน่าอัศจรรย์ แคชเมียร์ถือว่าเป็นอีกหน่ึงรัฐที่มีความหลากหลายทางภูมปิระเทศที่คล้ายคลึงกับประเทศฝั่งยุโรป เน่ืองจากมีทั้งแบบ
เทือกเขา พ้ืนที่ราบบนภูเขา ภูเขาหิมะ ทุ่งหญ้า และทะเลสาบ และที่ส าคัญแคชเมียร์เป็นเมืองที่สามารถเท่ียวได้ตลอดทั้งปี ในช่วง
ประมาณฤดูใบไม้ผลิ และฤดูร้อนจะเข้าสู่ห้วงแห่งทุ่งหญ้าและทุง่ดอกไม้ และที่ส าคัญในช่วงประมาณเดือนมีนาคม - เมษายนของทุกปี 
(ทั้งน้ีข้ึนอยู่กับสภาพอากาศในปีน้ันๆ) จะเป็นเดือนของการเริ่มต้นเทศกาลดอกทิวลิปอินทิรา คานธี เทศกาลดอกทิวลิปที่ใหญ่ที่สุดใน
เอเชีย นอกจากความสวยงามของดอกทิวลิปแล้ว ยังมีทัศนียภาพด้านหลังเป็นวิวของทะเลสาบดาล ซึ่งย่ิงท าให้ที่น่ีสวยงามย่ิงข้ึนไปอีก 
หากใครได้มาเยือนเป็นอันต้องตกหลุมรักกันทุกคน น าท่านเดินทางไปยัง เมืองศรีนาคา (Srinagar) หรือรูจักกันในอีกชื่อ “ศรีนคร” 
เมืองหลวงของรัฐแคชเมียร์ ซึ่งเมืองหลวงแห่งน้ีต้ังอยู่ที่หุบเขาแคชเมียร์ เป็นที่ยอมรับในหมู่นักท่องเท่ียวว่าเป็นดินแดนแห่งทะเลสาบ 
สายน้ า สวนดอกไม้ รวมถึงศิลปะงานฝีมือที่ผลิตมาจากไม้ ด้วยความที่ชาวเมืองมีวิถีชีวิตอยู่คู่กับสายน้ า หรือทะเลสาบด าลจึงท าให้
ชาวบ้านใช้เรือเป็นหน่ึงในพาหนะส าคัญในการเดินทาง 

 



 

 

ค่ า บริการอาหารค่ า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
พักที ่ Super Deluxe Houseboat, Dal Lake ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า มีบันทึกว่า “ขณะที่ชีวิตยังมีลมหายใจความสุขบนพ้ืนพิภพในน้ี 1 

ใน 50 อย่างที่ควรท า คือเดินทางสู่ทะเลสาบดาล (Dal lake) แห่งรัฐแคชเมียร์ พร้อมกับพักที่ House Boats” ที่ถือว่าเป็นวิมานบนน้ า 
ห้องพักยังมีขนาดกว้างขวาง ทุกห้องมีสิ่งอ านวยความสะดวกหลากหลาย ทั้งฮีทเตอร์, แอร์, เฟอร์นิเจอร์ทั้งโต๊ะเขียนหนังสือ ตู้ เตียง
ภายในห้องท าจากไม้วอลนัทในท้องถ่ินของแคชเมียร์ นอกจากน้ียังมีห้องน่ังเล่นและห้องทานอาหารส่วนกลางให้น่ังพักผ่อนชิลๆ ใน
บรรยากาศสดุคลาสสิค และทีส่ าคัญยังสามารถชมวิวทะเลสาบพร้อมกับฉากหลังเป็นวิวของเทือกเขาได้อีกด้วย 

 
 

Day3 เทือกเขากุลมาร์ค – นั่งกระเช้าลอยฟ้า – ชมวิวทิวทัศน์เทือกเขากุลมาร์ค

 
เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

 น าท่านเดินทางสู่ กุลมาร์ค (Gulmarg) หรือ “แดนทุ่งหญ้าของดอกไม้ (Meadow of Gold)” เป็นเทือกเขาอยู่สูงกว่าระดับน้ าทะเล 
2,730 เมตร ต้ังอยู่ห่างจากเมืองศรีนาคาประมาณ 56 กิโลเมตร เดิมมีชื่อเรียกว่า เการิมาร์ค ก่อต้ังโดยศุลต่านยูซุปชาร์ ช่วงศตวรรษที่ 
16 และที่ส าคัญที่แห่งน้ีเป็นที่ต้ังของสนามกอล์ฟที่มีหลุมถึง 18 หลุม ท่ียังสูงที่สุดในโลก ซึ่งกุลมาร์คเป็นหน่ึงในสถานที่ท่องเที่ยวอีกหน่ึง
แห่งที่ต้องมาเยือนสักครั้งในชีวิต เทือกเขากุลมาร์คได้รับการยอมรับจากผู้คนมากมายว่าเป็นสถานที่ที่มีทัศนียภาพที่สวยงามแห่งหน่ึงของ
โลก ถือว่าเป็นความงดงามที่มาจากธรรมชาติอย่างแท้จริง ไม่ว่าจะช่วงไหนๆ ก็สามารถเที่ยวชมได้อย่างไม่มีเบื่อ พร้อมสัมผัสความ
สวยงามที่แตกต่างกับสี่ฤดูกาล ไม่ว่าจะเป็นช่วงใบไม้ผลิ ใบไม้เปลี่ยนสี หรือจะฤดูหิมะเก๋ๆในช่วงฤดูหนาว และถึงแม้จะเป็นช่วงฤดูร้อน
แต่ที่น่ีก็มีอากาศเย็นสบายไม่ร้อนมาก 

เท่ียง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

 น าทุกท่านไปยัง สถานีกุลมาร์ค กอนโดล่า และน าท่าน น่ังกุลมาร์ค กอนโดล่า กระเช้าลอยฟ้าท่ีมีความสูงที่สุดในโลก มีความสูง 3,979 
เมตรจากระดับน้ าทะเล **(ราคาโปรแกรมน้ีรวมค่าต๋ัวส าหรับน่ังกุลมาร์ค กอนโดล่า)** เพ่ือข้ึนไปยังสถานีกงโดรีบนเขา (เฟสที่ 1) ด้วย
ระยะทางประมาณ 5 กิโลเมตร  

 



 

 

กรณีที่ลูกค้าต้องการน่ังกระเช้ากุลมาร์ค กอนโดล่า ต่อไปยังเฟส 2 (เพ่ือข้ึนไปชมทัศนียภาพอันสวยงาม และวิวยอดเขานันกาพาร์บัต 
(Nanga Parbat) หรือวิวของเทือกเขาหิมาลัย) สามารถแจ้งหัวหน้าทัวร์ได้โดยมีค่าใช้จ่ายเพ่ิมเติมท่านละประมาณ 18 USD/ท่าน 

 
ค่ า บริการอาหารค่ า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
พักที ่ Super Deluxe Houseboat, Dal Lake ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า มีบันทึกว่า “ขณะที่ชีวิตยังมีลมหายใจความสุขบนพ้ืนพิภพในน้ี 1 

ใน 50 อย่างที่ควรท า คือเดินทางสู่ทะเลสาบดาล (Dal lake) แห่งรัฐแคชเมียร์ พร้อมกับพักที่ House Boats” ที่ถือว่าเป็นวิมานบนน้ า 
ห้องพักยังมีขนาดกว้างขวาง ทุกห้องมีสิ่งอ านวยความสะดวกหลากหลาย ทั้งฮีทเตอร์ , แอร์, เฟอร์นิเจอร์ทั้งโต๊ะเขียนหนังสือ ตู้ เตียง
ภายในห้องท าจากไม้วอลนัทในท้องถ่ินของแคชเมียร์ นอกจากน้ียังมีห้องน่ังเล่นและห้องทานอาหารส่วนกลางให้น่ังพักผ่อนชิลๆ ใน
บรรยากาศสุดคลาสสิค และที่ส าคัญยังสามารถชมวิวทะเลสาบพร้อมกับฉากหลังเป็นวิวของเทือกเขาได้อีกด้วย 

 

 
 

Day4 เทือกเขาโซนามาร์ค – ชมวิวธารน ้าแข็งกาเซียร์ หรือ “Thajiwas”

 
เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
  
 น าท่านเดินทางสู่ เทือกเขาโซนามาร์ค ที่รู้จักกันในฉายา “อ้อมกอดหิมาลัยที่โซนามาร์คท้องทุ่งแห่งทองค า หรือ Meadow of gold 

แห่งแคชเมียร์” สูงกว่าระดับนํ้าทะเล 2,740 เมตร เป็นแหล่งท่องเที่ยวอันมีวิวทิวทัศน์อันสวยงาม อยู่บนเส้นทางระหว่างเมืองศรีนาคา
กับเมืองเลห์  

 
เท่ียง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

น าท่านเย่ียมชม หุบเขาโซนามาร์ก มีธารนํ้าแข็งสีขาวบริสุทธ์ิที่ปกคลุมอยู่ตามลาดไหล่เขา อีกทั้งเทือกเขาหิมะที่สะท้อนแสงแดดเป็น
ประกายสีทอง จึงเป็นที่มาของชื่อ โซนามาร์ค และยังมีเทือกเขาหิมาลัยเป็นฉากหลัง ท่ีเรียกขานตามท้องถ่ินว่า Thajiwas ภูเขาซึ่งปก
คลุมไปด้วยหิมะตลอดปี มีแม่นํ้าสินธุ ลดเลี้ยวผ่านหุบเขาในอีกฟากของถนน “โซนามาร์ค”เป็นสถานีเริ่มต้นที่จะมุ่งหน้าไปยังลาดัคห์ 
หรือเป็นรู้จักกันดีในชื่อว่า “ประตูสู่ลาดัคห์” เส้นทางน้ีจะเป็นเส้นทางที่มีทิวทัศน์สวยงาม ตลอดสองข้างทาง ยังมี “ธารนํ้าแข็งกราเซีย” 
(Thajiwas Glacier) ทีเ่กิดจากการทับถมของหิมะมายาวนาน ละลายเป็นธารนํ้าแข็งตามแนวเขา 

 



 

 

ค่ า บริการอาหารค่ า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
พักที ่ Super Deluxe Houseboat, Dal Lake ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า มีบันทึกว่า “ขณะที่ชีวิตยังมีลมหายใจความสุขบนพ้ืนพิภพในน้ี 1 

ใน 50 อย่างที่ควรท า คือเดินทางสู่ทะเลสาบดาล (Dal lake) แห่งรัฐแคชเมียร์ พร้อมกับพักที่ House Boats” ที่ถือว่าเป็นวิมานบนน้ า 
ห้องพักยังมีขนาดกว้างขวาง ทุกห้องมีสิ่งอ านวยความสะดวกหลากหลาย ทั้งฮีทเตอร์ , แอร์, เฟอร์นิเจอร์ทั้งโต๊ะเขียนหนังสือ ตู้ เตียง
ภายในห้องท าจากไม้วอลนัทในท้องถ่ินของแคชเมียร์ นอกจากน้ียังมีห้องน่ังเล่นและห้องทานอาหารส่วนกลางให้น่ังพักผ่อนชิลๆ ใน
บรรยากาศสุดคลาสสิค และที่ส าคัญยังสามารถชมวิวทะเลสาบพร้อมกับฉากหลังเป็นวิวของเทือกเขาได้อีกด้วย 

 
 

 
 

Day5 ล่องเรือชมตลาดเช้า – ทะเลสาบดาล – สวนโมกุล – สวนชาลิมาร์ – สวนนิชาท – สนามบินศรีนาคา สนามบินเดลี

 
 น าท่านต่ืนเช้า ล่องเรือชมตลาดเช้า ให้ท่านได้ชมบรรยากาศของตลาดน้ าที่คนท้องถ่ินจะน าสินค้าของตัวเองมาขาย อาทิ ผักสด 

เครื่องด่ืม อาหารเช้า อื่นๆอีกมากมาย ซึ่งทุกอย่างจะเป็นการค้าขายบนเรือ 

เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

 น าท่านเดินทางสู่ ทะเลสาบดาล (Dal Lake) เป็นทะเลสาบที่ถือว่าใหญ่ที่สุดในแคชเมียร์ ถือว่าเป็นทะเลสาบที่ข้ึนชื่อและมีชื่อเสียงใน
หมู่นักท่องเท่ียว ทะเลสาบแห่งน้ีมีเกาะกลางทะเลสาบเป็นหย่อมๆ หรือสวนผักกลางน้ า และยังเป็นตลาดน้ าท่ีในช่วงเช้าจะมีพ่อค้าต่างๆ
พายเรือมาขายของ อาทิ ผักหรือผลไม้ต่างๆ พิเศษ!! น าทุกท่านลงเรือ “ชิคารา” หรือเรือพายโบราณ เพ่ือชมวิวทิวทัศน์บรรยากาศสุดโร
แมนติก และความงามวิถีชีวิตของชาวบ้าน ซึ่งหากใครที่มาเยือนแคชเมียร์แล้วไม่ได้มาล่องเรือชิคาราถือว่ามาไม่ถึง 



 

 

น าท่านเดินทางสู่ สวนโมกุล (Mughal Gardens) หรืออีกหน่ึงฉายาท่ีทุกคนรู้จัก “สวรรค์แห่งดอกไม้” ต้ังอยู่ทาง ทิศตะวันออกของ
ทะเลสาบดาล ถูกสร้างข้ึนในสมัยจักรพรรดิอักบาร์ ซึ่งข้ึนครองราชย์ในปี ค.ศ. 1585 พระองค์ทรง ครองเมืองและสร้างสวนน้ีโดย
ช่างฝีมือดี  

สวนแห่งน้ีแบ่งออกเป็น 3 ส่วน ซึ่งภายในสวนมีการประดับตกแต่งในแบบสไตล์สวนเปอร์เชีย ซึ่งประกอบไปด้วย สระน้ า ล าธาร และ
แปลงดอกไม้นานาพันธ์ุ พร้อมกับลานน้ าพุที่ถูกสร้างข้ึนทอดยาวจากท่ีต่ าข้ึนที่สูง หันหน้าสู่ทะเลสาบดาล 

น าทุกท่านไปยัง สวนชาลิมาร์ (Shalimar Bagh) ถูกสร้างข้ึนในสมัย จักรพรรดิจาฮันจีร์ โดยพระองค์สร้างข้ึนเพ่ือพระมเหสีเนอร์ เจ
ฮัน ซึง่เป็นผู้หญิงที่พระองค์ทรงรัก และเป็นสถานที่ประทับในช่วงฤดูร้อน สวนแห่งน้ีถือว่าเป็นพ้ืนที่ของกษัตริย์และเชื้อพระวงศ์ ปัจจุบัน
สถานที่แห่งน้ีเป็นสถานที่ที่เปิดให้นักท่องเท่ียวได้มีโอกาสมาเย่ียมชมความสวยงามโดยเฉพาะบันไดที่ถูกสร้างข้ึนทอดผ่านให้เดินไปยังเนิน
ด้านบนซึ่งเป็นที่ต้ังของน้ าพุ  

เท่ียง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
 

 
 

น าทา่นเดินทางไปชมสวนใกล้ๆน่ันคือ สวนนิชาท (Nishat Bagh) ที่สวนแห่งน้ีมีความพิเศษตรงที่มีต้นเมเปิ้ลที่มีอายุกว่า 400 ปี ซึ่งมี
การตกแต่งคล้ายๆกับสวนชาลิมาร์คือมีลานน้ าพุทอดยาวจนถึงพระที่น่ังชั้นใน และย่ิงไปกว่าน้ันสวนทั้งสามท่ีน้ีมีความงามท่ีพิเศษคือสวน
ทัง้หมดน้ันสร้างข้ึนบนลานที่ยกสูงข้ึนโดยหันหน้าสู่ทะเลสาบท าให้ท่านไหนที่ไปเยือนจะได้ด่ืมด่ าทั้งความงามและความโรแมนติกเหมือน
หลุดออกมาจากภาพวาดเลยทีเดียว 

ค่ า บริการอาหารค่ า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

ได้เวลาอันสมควรน าท่านเดินทางสู่ สนามบินศรีนาคา รัฐแคชเมียร์ 

16.15 ออกเดินทางสู่ สนามบินเดลี ประเทศอินเดีย โดยสายการบิน SPICEJET เท่ียวบินที ่SG958 
17.55 เดินทางถึง สนามบินเดลี ประเทศอินเดีย ผ่านการตรวจคนเข้าเมืองรับสัมภาระผ่านจุดคัดกรองตามระเบียบของสนามบิน และรอต่อ

เครื่อง 
21.10 น าท่านออกเดินทางสู่ สนามบินสุวรรณภูมิ ประเทศอินเดีย โดยสายการบิน SPICEJET เท่ียวบินที ่SG740 
 



 

 

Day6 สนามบินเดลี – สนามบินสุวรรณภูมิ – ประเทศไทย

 
02.45 เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูม ิประเทศไทยโดยสวัสดิภาพ ... พร้อมความประทับใจ 
 
ส าคัญโปรดอ่าน 

1. กรุณาท าการจองล่วงหน้าก่อนเดินทางอย่างน้อย 30 วัน พร้อมช าระเงินมัดจ า ท่านละ 10,000 บาท/ท่าน และช าระส่วนที่เหลือ 21 วัน 
ก่อนการเดินทาง กรณีวันเดินทางน้อยกว่า 21 วัน ต้องช าระค่าทัวร์เต็มจ านวน 100% เท่าน้ัน 

2. อัตราค่าบริการน้ี จ าเป็นต้องมีผู้เดินทาง จ านวน 15 ท่าน ข้ึนไป ในแต่ละคณะ กรณีที่มีผู้เดินทางไม่ถึงตามจ านวนที่ก าหนด ทางบริษัทฯ 
ขอสงวนสิทธ์ิในการเลื่อนการเดินทาง หรือเปลี่ยนแปลงอัตราค่าบริการ (ปรับราคาเพ่ิมข้ึน เพ่ือให้คณะได้ออกเดินทาง ตามความ
ต้องการ) 

3. ท่านที่ต้องออกบัตรโดยสารภายในประเทศ (ต๋ัวเคร่ืองบิน, รถทัวร์, รถไฟ) กรุณาสอบถามที่เจ้าหน้าที่ทุกคร้ังก่อนท าการออกบัตรโดยสาร 
เน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟล์ท หรือ เวลาบิน โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า และการแนะน าจากเจ้าหน้าท่ีเป็นเพียงการ
แนะน าเท่าน้ัน 

4. นักท่องเที่ยวที่ต้องการเดินทางโปรแกรมข้างต้นควรท าการจอง และ ส่งเอกสารเพ่ือขอวีซ่าหมู่คณะก่อนเดินทางอย่างน้อย 45 วัน 
วันหยุดนักขัตฤกษ์ 60 วัน หากระยะเวลาน้อยกว่าที่ระบุไว้ข้างต้น ขอสงวนสิทธ์ิในการขอวีซ่าประเภทอื่นซึ่งอาจมีค่าใช้จ่ายเพ่ิม หรือมี
ผลต่อการพิจารณาวีซ่าของท่าน 

5. ระหว่างท่องเที่ยวหากนักท่องเที่ยวได้รับการตรวจยืนยันว่ามีเช้ือโควิด ทางโรงแรมอาจมีค่าท าความสะอาดห้องพักเพ่ิมเติม ถ้ามี (ไม่
รวมอยู่ในรายการทัวร์) 

6. ในกรณีที่ภาครัฐทั้งไทย และประเทศปลายทางมีข้อก าหนดในการกักตัว หรือ การตรวจหาเช้ือโควิด-19 ทุกประเภท ผู้เดินทางต้อง
รับผิดชอบค่าใช้จ่ายส่วนน้ีด้วยตัวท่านเอง ถ้ามี (ไม่รวมอยู่ในรายการทัวร์) 

 
ข้อมูลส าคัญเก่ียวกับ การย่ืนค าร้องขอวีซ่า ที่ท่านควรทราบ  

1. ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิในการย่ืนวีซ่าแบบหมู่คณะเท่าน้ัน กรณีที่ท่านไม่สามารถย่ืนวีซ่าพร้อมคณะได้ จะต้องย่ืนก่อน หรือ หลัง คณะ 
และหากเกิดค่าใช้จ่ายไม่ว่ากรณีใดๆก็ตาม ท่านจ าเป็นจะต้องช าระค่าใช้จ่ายที่เกิดข้ึนตามจริงทั้งหมด เช่น ค่าบัตรโดยสารโดย
เคร่ืองบิน (ต๋ัว) จะต้องออกก่อนแต่วีซ่ายังไม่ออก เน่ืองจากท่านย่ืนหลังคณะ  

2. มาตราฐานการพิจารณาวีซ่าแบบปกติทั่วไปคือ 7 วันท าการ (เป็นอย่างน้อย ไม่รวมวันเสาร์ - อาทิตย์) ทั้งน้ี ข้ึนอยู่กับจ านวนผู้สมัคร
ในช่วงน้ันๆ ซึ่งหากอยู่ในช่วงฤดูกาลท่องเท่ียว ที่มีผู้สมัครเป็นจ านวนมาก อาจต้องใช้ระยะเวลามากกว่าปกติ 

3. การย่ืนขอวีซ่าท่องเท่ียวประเทศอินเดียแบบหมู่คณะ ไม่จ าเป็นต้องใช้หนังสือเดินทางฉบับจริง หากท่านส่ง ส าเนาหน้าหนังสือเดินทาง 
(หน้าแรกที่มีรูป) ชัดเจน สแกนไฟล์เป็นรูปภาพ หรือ ไฟล์ PDF. มาให้กับทางบริษัทเรียบร้อยแล้ว  

 
 
** รายละเอียดเอกสารการย่ืนขอวีซ่าที่ได้กล่าวมาน้ี เป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้นที่ทางบริษัทฯ ได้จัดท าข้ึนจากประสบการณ์และระเบียบของสถานทูต
ฯ ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ตามแต่สถานการณ์ และคุณสมบัติของลูกค้าในแต่ละราย โดยอยู่ที่ดุลยพินิจของประเทศปลายทางเป็นผู้ด าเนินการ 

** 
 

** หมายเหตุ : ทางด่านตรวจคนเข้าเมืองประเทศปลายทาง อาจขอรายละเอียดเพ่ิมเติม จากท่ีได้แจ้งไว้ ข้ึนอยู่กับการพิจารณาของเจ้าหน้าท่ี และ
เอกสาร ของแต่ละท่าน (เป็นการพิจารณาแบบรายบุคคล) การอนุมัติวีซ่าเป็นดุลพินิจของทางสถานทูต ทางบริษัทไม่มีส่วนเก่ียวข้องใดๆทั้งสิ้น 

ทั้งน้ีบริษัทเป็นเพียงตัวกลางและคอยบริการอ านวยความสะดวกให้แก่ผู้เดินทางเท่าน้ัน อัตราค่าธรรมเนียมวีซ่าทางสถานทูตเป็นผู้เรียกเก็บ หาก
ท่านโดนปฏิเสธการขออนุมัติวีซ่า ทางสถานทูตไม่คืนอัตราค่าธรรมเนียมในการย่ืนวีซ่า และมีสิทธ์ิไม่แจ้งสาเหตุการปฏิเสธวีซ่า ** 



 

 

การเตรียมเอกสาร เพ่ือขอย่ืนวีซ่าท่องเท่ียวประเทศอินเดีย แบบหมู่คณะ  
ส าหรับผู้เดินทางที่ถือหนังสือเดินทางไทย 

1. ส าเนาหน้าหนังสือเดินทาง (หน้าแรกที่มีรูป) ชัดเจน โดยสแกนไฟล์เป็นรูปภาพ หรือ ไฟล์ PDF. (รูปถ่ายจากมือถือไม่สามารถใช้ได้) มี
อายุการใช้งานคงเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน ณ วันเดินทางกลับ และมีหน้าว่างไม่ต ่ากว่า 2 หน้า 

2. รูปถ่ายสี หน้าตรง ขนาด 2 x 2 น้ิว (เท่ากันทุกด้านเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัส) จ านวน 2 รูป ฉากหลังต้องเป็นพ้ืนสีขาว ถ่ายมาแล้วไม่เกิน 3 
เดือน ไม่ซ ้ากับวีซ่าประเทศอื่นๆที่เคยได้รับ เท่าน้ัน  
2.1  กรณีผู้เดินทางอายุไม่ถึง 18 ปีบริบูรณ์  

- กรณีเด็ก ไม่ได้เดินทางกับ บิดาและมารดา จ าเป็นต้องมี หนังสือยินยอมให้บุตรเดินทาง ไปต่างประเทศ ที่
ออกโดยส านักงานเขตหรืออ าเภอ ตามส าเนาทะเบียนบ้าน ทั้งภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ , ส าเนาหน้า
หนังสือเดินทาง ของบิดา และ มารดา , หนังสือรับรองค่าใช่จ่าย (ภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ) พร้อมลงนาม
ส าเนาถูกต้อง 

- กรณีเด็ก ไม่ได้เดินทางกับ บิดา จ าเป็นต้องมี หนังสือยินยอมให้บุตรเดินทาง ไปต่างประเทศ (ของมารดา) 
ให้บุตรเดินทางไปต่างประเทศ ที่ออกโดยส านักงานเขตหรืออ าเภอ ตามทะเบียนบ้าน (ภาษ าไทย และ 
ภาษาอังกฤษ) , ส าเนาหน้าหนังสือเดินทาง ของบิดา และ มารดา หนังสือรับรองค่าใช่จ่าย (ภาษาไทย และ 
ภาษาอังกฤษ) 

- กรณีเด็ก ไม่ได้เดินทางกับ มารดา จ าเป็นต้องมี หนังสือยินยอมให้บุตรเดินทาง ไปต่างประเทศ (ของบิดา) 
ให้บุตรเดินทางไปต่างประเทศ ที่ออกโดยส านักงานเขตหรืออ าเภอ ตามทะเบียนบ้าน (ภาษาไทย และ 
ภาษาอังกฤษ) , ส าเนาหน้าหนังสือเดินทาง ของบิดา และ มารดา หนังสือรับรองค่าใช่จ่าย (ภาษาไทย และ 
ภาษาอังกฤษ) 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

แบบฟอร์มกรอกข้อมูลวีซ่าประเทศ อินเดีย 

** กรุณากรอกข้อมูลท้ังหมดให้ครบถ้วน เพ่ือประโยชน์ในการขอวีซ่าของท่านเอง ** 
ช่ือ-นามสกุล (สะกดตรงตามหนังสือเดินทาง)  (MR./MRS./MS./MSTR.)  
......................................................................................................................................................................................................... 

สถานะภาพ  □ โสด    □ แต่งงานไม่ได้จดทะเบียนสมรส □ หม้าย  □ หย่า    

□ แต่งงานจดทะเบียนสมรส  
ช่ือ-นามสกุล คู่สมรส.....................................................................................สถานท่ีเกิด................................................................
สัญชาติ………………………………………………………. 

ช่ือ-นามสกุล บิดา .................................................................................................................................................... 
สถานที่เกิด.......................................สัญชาติ………………………………………………………. 
ช่ือ-นามสกุล มารดา ............................................................................................................................................... 
สถานที่เกิด.......................................สัญชาติ………………………………………………………. 
ท่ีอยู่ตามทะเบียนบ้าน................................................................................................................................................................. 

................................................................................................................................รหัสไปรษณีย์................................................. 
ท่ีอยู่ปัจจุบัน.................................................................................................................................................................................. 

รหัสไปรษณีย์................................ โทรศัพท์บ้าน...................................เบอร์มือถือ................................................................ 

ช่ือสถานท่ีท างาน / สถานศึกษา...........................................................................ต าแหน่งงาน.......................................... 

ท่ีอยู่สถานท่ีท างาน / สถานศึกษา........................................................................................................................................... 

รหัสไปรษณีย์ ...............................................โทรศัพท์............................................. 
*** ในกรณีที่เกษียณอายุ กรุณาระบุชื่อ และ ที่อยู่ สถานที่ท างาน เนื่องจากเป็นเง่ือนไขของสถานทูต *** 

ท่านเคยเดินทางเข้าประเทศอินเดียมาก่อนหรือไม่ □  เคย  □  ไม่เคย 
ถ้าเคย กรุณาระบุวันที่..........................................สถานที่/เมือง................................... 
ประเทศที่เคยเดินทางในระยะเวลา 10 ปี ที่ผ่านมา 
................................................................................................................................................................................... 
ท่านเคยเดินทางกลุ่มประเทศ SAARC ในระยะเวลา 3 ปีที่ผ่านมา มาก่อนหรือไม่ (กลุม่ประเทศ SAARC ได้แก่ 
บังกลาเทศ ภูฏาน เนปาล มัลดีฟส์ ปากีสถาน ศรีลังกา อัฟกานิสถาน ) 
ถ้าเคย กรุณาระบุปีที่..................สถานที่/เมอืง...............................................ระยะเวลาที่พ านัก..........................วัน 
ชือ่สมาชิกในครอบครัวพร้อมเบอร์ติดต่อ ระหว่างที่ท่านพ านักอยู่ ณ ประเทศอินเดีย 

 ช่ือ-สกุล....................................................................................................................................................................................... 
ท่ีอยู่.................................................................................................................................................................................................. 
เบอร์โทรศัพท์........................................... 
(กรุณาแจ้งเบอร์ที่สามารถติดต่อได้โดยสะดวก เน่ืองจากทางสถานทูตจะมีการโทรเช็คข้อมูลโดยตรงกับท่าน) 



 

 

การพิจารณาอนุมัติวีซ่าเป็นดุลพินิจของทางสถานทูตฯเท่านั้น ทางบริษัทเป็นเพียงตัวกลางในการอ านวยความ
สะดวกและบริการด้านเอกสารให้แก่ผู้เดินทางเท่านั้น 

 
 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 
 
 


