
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 



    
 

  
 
 
  
    
 
  

 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 

 

วนัที่ โปรแกรมทวัร์ 
อาหาร 

โรงแรม 
เช้า เที่ยง เย็น 

1 สนามบินสุวรรณภูม ิ– สนามบินเดลี – สนามบินศรนีาคา – แคชเมยีร์    
Super Deluxe Houseboat, Dal Lake 
หรือเทียบเท่า 

2 สวนแอปเป้ิล – พาฮาลแกม – ชมววิเทือกเขาหมิาลยั         
Super Deluxe Houseboat, Dal Lake 
หรือเทียบเท่า 

3 เทือกเขากุลมาร์ค – นัง่กระเช้าลอยฟ้า – ชมววิทิวทศัน์เทือกเขากุลมาร์ค    
Super Deluxe Houseboat, Dal Lake 
หรือเทียบเท่า 

4 
ล่องเรอืชมตลาดเช้า – ทะเลสาบดาล – สวนโมกุล – สวนชาลิมาร์  
สวนนิชาท – สนามบินศรนีาคา – สนามบินเดลี     

5 สนามบินเดลี – สนามบินสุวรรณภูม ิ– ประเทศไทย     



 
 
Day1 สนามบินสุวรรณภมิู – สนามบินเดลี – สนามบินศรีนาคา – แคชเมียร์ 
 
09.30 นัดหมายพร้อมกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ ประเทศไทยโปรดสังเกตุป้าย เลทส์โกกรุ๊ป พบเจ้าหน้าที่คอยให้การต้อนรับพร้อมอำนวยความ

สะดวกเช็คอินให้แก่ท่าน 
12.20 ออกเดินทางสู่ สนามบินเดลี ประเทศอินเดีย โดยสายการบิน INDIGO เท่ียวบินที่ 6E-86 
15.10 เดินทางถึง สนามบินเดลี ประเทศอินเดีย ผ่านการตรวจคนเข้าเมืองรับสัมภาระผ่านจุดคัดกรองตามระเบียบของสนามบิน และรอต่อ

เคร่ือง 
18.15 นำท่านออกเดินทางสู่ สนามบินเดลี ประเทศอินเดีย โดยสายการบิน INDIGO เท่ียวบินที่ 6E-167 
19.45 เดินทางถึง สนามบินศรีนาคา รัฐแคชเมียร์ ผ่านการตรวจคนเข้าเมืองรับสัมภาระผ่านจุดคัดกรองตามระเบียบของสนามบิน  (เวลา

ท้องถ่ินช้ากว่าประเทศไทย 1 ช่ัวโมง 30 นาที) 
 นำท่านเดินทางเข้าเมือง โดย รัฐแคชเมียร์ (Kashmir) ตั้งอยู่ทางตอนเหนือสุดของประเทศอินเดีย หรือที่ได้รับขนานนามว่า “ดินแดน

สวิตเซอร์แลนด์แห่งเอเชีย”  เป็นดินแดนกลางเทือกเขาหิมาลัยที่มีธรรมชาติสวยงามอย่างน่าอัศจรรย์ แคชเมียร์ถือว่าเป็นอีกหนึ่งรัฐทีม่ี
ความหลากหลายทางภูมิประเทศที่คล้ายคลึงกับประเทศฝ่ังยุโรป เนื่องจากมีทั้งแบบเทือกเขา พื้นที่ราบบนภูเขา ภูเขาหิมะ ทุ่งหญ้า และ
ทะเลสาบ และที่สำคัญแคชเมียร์เป็นเมืองที่สามารถเที่ยวได้ตลอดทั้งปี ในช่วงประมาณฤดูใบไม้ผลิ และฤดูร้อนจะเข้าสู่ห้วงแห่งทุ่งหญ้า
และทุ่งดอกไม้ และที่สำคัญในช่วงประมาณเดือนมีนาคม - เมษายนของทุกปี (ทั้งนี้ข้ึนอยู่กับสภาพอากาศในปีนั้นๆ) จะเป็นเดือนของการ
เร่ิมต้นเทศกาลดอกทิวลิปอินทิรา คานธี เทศกาลดอกทิวลิปที่ใหญ่ที่สุดในเอเชีย นอกจากความสวยงามของดอกทิวลิปแล้ว ยังมี
ทัศนียภาพด้านหลังเป็นวิวของทะเลสาบดาล ซ่ึงย่ิงทำให้ที่นี่สวยงามย่ิงข้ึนไปอีก หากใครได้มาเยือนเป็นอันต้องตกหลุมรักกันทุกคน  

นำท่านเดินทางไปยัง เมืองศรีนาคา (Srinagar) หรือรูจักกันในอีกช่ือ “ศรีนคร” เมืองหลวงของรัฐแคชเมียร์ ซ่ึงเมืองหลวงแห่งนี้ตั้งอยู่ที่
หุบเขาแคชเมียร์ เป็นที่ยอมรับในหมู่นักท่องเท่ียวว่าเป็นดินแดนแห่งทะเลสาบ สายน้ำ สวนดอกไม้ รวมถึงศิลปะงานฝีมือที่ผลิตมาจากไม้ 
ด้วยความท่ีชาวเมืองมีวิถีชีวิตอยู่คู่กับสายน้ำ หรือทะเลสาบดาลจึงทำให้ชาวบ้านใช้เรือเป็นหนึ่งในพาหนะสำคัญในการเดินทาง 

ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
พกัที่ Super Deluxe Houseboat, Dal Lake ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า มีบันทึกว่า “ขณะที่ชีวิตยังมีลมหายใจความสุขบนพื้นพิภพในนี้ 1 

ใน 50 อย่างที่ควรทำ คือเดินทางสู่ทะเลสาบดาล (Dal lake) แห่งรัฐแคชเมียร์ พร้อมกับพักที ่House Boats” ที่ถือว่าเป็นวิมานบนน้ำ 
ห้องพักยังมีขนาดกว้างขวาง ทุกห้องมีส่ิงอำนวยความสะดวกหลากหลาย ทั้งฮีทเตอร์, แอร์, เฟอร์นิเจอร์ทั้งโต๊ะเขียนหนังสือ ตู้ เตียง
ภายในห้องทำจากไม้วอลนัทในท้องถ่ินของแคชเมียร์ นอกจากนี้ยังมีห้องนั่งเล่นและห้องทานอาหารส่วนกลางให้นั่งพักผ่อนชิลๆ ใน
บรรยากาศสุดคลาสสิค และที่สำคัญยังสามารถชมวิวทะเลสาบพร้อมกับฉากหลังเป็นวิวของเทือกเขาได้อีกด้วย 



 
 

Day2 สวนแอปเป้ิล – พาฮาลแกม – ชมวิวเทือกเขาหิมาลยั     

เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

นำทุกท่านเดินทางไปยัง พาฮาลแกม (Pahalgam) ระหว่างทางแวะชม สวนแอปเปิ้ล (The Apple Orchards) นำท่านเย่ียมชมต้น
แอปเปิ้ล และผลแอปเปิ้ลที่กำออกดอกออกผลมากมาย ** ทั้งนี้ในช่วงเวลาท่ีทุกท่านเดินทางผลแอปเปิ้ลอาจจะยังไม่โตเต็มที่เท่าท่ีควร
ข้ึนอยู่กับสภาพอากาศในเดือนนั้นๆ 

เท่ียง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

จากนั้นนำท่านเดินทางต่อไปยัง พาฮาลแกม (Pahalgam) ข้ึนช่ือในเร่ืองของความงดงามของวิวทิวทัศน์ที่ถูกโอบล้อมไปด้วยเทือกเขา
หิมาลัย ป่าสนเขียวสด และแม่น้ำลิดเดอร์ อันใสเย็น และในช่วงฤดูร้อนจะมีดอกไม้ป่าบานสะพร่ัง อีกทั้งยังเป็นแหล่งที่ปลูกหญ้าฝร่ังซ่ึ ง
เป็นพืชดอกสีม่วงที่นิยมใช้ประโยชน์จากเกสรสีแดงของมันในการผสมสุรา อาหาร และลูกอมลูกกวาดเพื่อให้มีกล่ินหอม นำทุกท่านชมวิว
ความสวยงามของเทือกเขาหิมาลัย เทือกเขาท่ีปกคลุมด้วยธารน้ำแข็งตลอดทั้งปี 

ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
พักที่ Super Deluxe Houseboat, Dal Lake ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า มีบันทึกว่า “ขณะที่ชีวิตยังมีลมหายใจความสุขบนพื้นพิภพในนี้ 1 

ใน 50 อย่างที่ควรทำ คือเดินทางสู่ทะเลสาบดาล (Dal lake) แห่งรัฐแคชเมียร์ พร้อมกับพักที ่House Boats” ที่ถือว่าเป็นวิมานบนน้ำ 
ห้องพักยังมีขนาดกว้างขวาง ทุกห้องมีส่ิงอำนวยความสะดวกหลากหลาย ทั้งฮีทเตอร์, แอร์, เฟอร์นิเจอร์ทั้งโต๊ะเขียนหนังสือ ตู้ เตียง
ภายในห้องทำจากไม้วอลนัทในท้องถ่ินของแคชเมียร์ นอกจากนี้ยังมีห้องนั่งเล่นและห้องทานอาหารส่วนกลางให้นั่งพักผ่อนชิลๆ ใน
บรรยากาศสุดคลาสสิค และที่สำคัญยังสามารถชมวิวทะเลสาบพร้อมกับ 

          ฉากหลังเป็นวิวของเทือกเขาได้อีกด้วย 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Day3 เทือกเขากลุมาร์ค – นัง่กระเช้าลอยฟ้า – ชมวิวทิวทศัน์เทือกเขากลุมาร์ค

 
เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

 นำท่านเดินทางสู่ กุลมาร์ค (Gulmarg) หรือ “แดนทุ่งหญ้าของดอกไม้ (Meadow of Gold)” เป็นเทือกเขาอยู่สูงกว่าระดับน้ำทะเล 
2,730 เมตร ตั้งอยู่ห่างจากเมืองศรีนาคาประมาณ 56 กิโลเมตร เดิมมีช่ือเรียกว่า เการิมาร์ค ก่อตั้งโดยศุลต่านยูซุปชาร์ ช่วงศตวรรษที่ 
16 และที่สำคัญที่แห่งนี้เป็นที่ตั้งของสนามกอล์ฟที่มีหลุมถึง 18 หลุม ที่ยังสูงที่สุดในโลก ซ่ึงกุลมาร์คเป็นหนึ่งในสถานที่ท่องเท่ียวอีกหนึ่ง
แห่งที่ต้องมาเยือนสักคร้ังในชีวิต เทือกเขากุลมาร์คได้รับการยอมรับจากผู้คนมากมายว่าเป็นสถานที่ที่มีทัศนียภาพที่สวยงามแห่งหนึ่งของ
โลก ถือว่าเป็นความงดงามที่มาจากธรรมชาติอย่างแท้จริง ไม่ว่าจะช่วงไหนๆ ก็สามารถเท่ียวชมได้อย่างไม่มีเบื่อ พร้อมสัมผัสความ
สวยงามที่แตกต่างกับส่ีฤดูกาล ไม่ว่าจะเป็นช่วงใบไม้ผลิ ใบไม้เปล่ียนสี หรือจะฤดูหิมะเก๋ๆในช่วงฤดูหนาว และถึงแม้จะเป็นช่วงฤดูร้อน
แต่ที่นี่ก็มีอากาศเย็นสบายไม่ร้อนมาก 

เท่ียง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

 นำทุกท่านไปยัง สถานีกุลมาร์ค กอนโดล่า และนำท่าน น่ังกุลมาร์ค กอนโดล่า กระเช้าลอยฟ้าท่ีมีความสูงที่สุดในโลก มีความสูง 3,979 
เมตรจากระดับน้ำทะเล **(ราคาโปรแกรมนี้รวมค่าตั๋วสำหรับนั่งกุลมาร์ค กอนโดล่า)** เพื่อข้ึนไปยังสถานีกงโดรีบนเขา (เฟสที่ 1) ด้วย
ระยะทางประมาณ 5 กิโลเมตร  

 
กรณีที่ลูกค้าต้องการนั่งกระเช้ากุลมาร์ค กอนโดล่า ต่อไปยังเฟส 2 (เพื่อข้ึนไปชมทัศนียภาพอันสวยงาม และวิวยอดเขานันกาพาร์

บัต (Nanga Parbat) หรือวิวของเทือกเขาหิมาลัย) สามารถแจ้งหัวหน้าทัวร์ได้โดยมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมท่านละประมาณ 18 USD/ท่าน 
 
ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
พักที่ Super Deluxe Houseboat, Dal Lake ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า มีบันทึกว่า “ขณะที่ชีวิตยังมีลมหายใจความสุขบนพื้นพิภพในนี้ 1 

ใน 50 อย่างที่ควรทำ คือเดินทางสู่ทะเลสาบดาล (Dal lake) แห่งรัฐแคชเมียร์ พร้อมกับพักที ่House Boats” ที่ถือว่าเป็นวิมานบนน้ำ 
ห้องพักยังมีขนาดกว้างขวาง ทุกห้องมีส่ิงอำนวยความสะดวกหลากหลาย ทั้งฮีทเตอร์, แอร์, เฟอร์นิเจอร์ทั้งโต๊ะเขียนหนังสือ ตู้ เตียง
ภายในห้องทำจากไม้วอลนัทในท้องถ่ินของแคชเมียร์ นอกจากนี้ยังมีห้องนั่งเล่นและห้องทานอาหารส่วนกลางให้นั่งพักผ่อนชิลๆ ใน
บรรยากาศสุดคลาสสิค และที่สำคัญยังสามารถชมวิวทะเลสาบพร้อมกับฉากหลังเป็นวิวของเทือกเขาได้อีกด้วย 



 
 

Day4 ล่องเรือชมตลาดเช้า – ทะเลสาบดาล – สวนโมกลุ – สวนชาลิมาร์ – สวนนิชาท – สนามบินศรีนาคา 
สนามบินเดลี

 
 นำท่านตื่นเช้า ล่องเรือชมตลาดเช้า ให้ท่านได้ชมบรรยากาศของตลาดน้ำที่คนท้องถ่ินจะนำสินค้าของตัวเองมาขาย อาทิ ผักสด 

เคร่ืองดื่ม อาหารเช้า อื่นๆอีกมากมาย ซ่ึงทุกอย่างจะเป็นการค้าขายบนเรือ 

เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

 นำท่านเดินทางสู่ ทะเลสาบดาล (Dal Lake) เป็นทะเลสาบที่ถือว่าใหญ่ที่สุดในแคชเมียร์ ถือว่าเป็นทะเลสาบที่ข้ึนช่ือและมีช่ือเสียงใน
หมู่นักท่องเท่ียว ทะเลสาบแห่งนี้มีเกาะกลางทะเลสาบเป็นหย่อมๆ หรือสวนผักกลางน้ำ และยังเป็นตลาดน้ำท่ีในช่วงเช้าจะมีพ่อค้าต่างๆ
พายเรือมาขายของ อาทิ ผักหรือผลไม้ต่างๆ พิเศษ!! นำทุกท่านลงเรือ “ชิคารา” หรือเรือพายโบราณ เพื่อชมวิวทิวทัศน์บรรยากาศสุดโร
แมนติก และความงามวิถีชีวิตของชาวบ้าน ซ่ึงหากใครที่มาเยือนแคชเมียร์แล้วไม่ได้มาล่องเรือชิคาราถือว่ามาไม่ถึง 

นำท่านเดินทางสู่ สวนโมกุล (Mughal Gardens) หรืออีกหนึ่งฉายาท่ีทุกคนรู้จัก “สวรรค์แห่งดอกไม้” ตั้งอยู่ทาง ทิศตะวันออกของ
ทะเลสาบดาล ถูกสร้างข้ึนในสมัยจักรพรรดิอักบาร์ ซ่ึงข้ึนครองราชย์ในปี ค.ศ. 1585 พระองค์ทรง ครองเมือ งและสร้างสวนนี้โดย
ช่างฝีมือดี  

สวนแห่งนี้แบ่งออกเป็น 3 ส่วน ซ่ึงภายในสวนมีการประดับตกแต่งในแบบสไตล์สวนเปอร์เชีย ซ่ึงประกอบไปด้วย สระน้ำ ลำธาร และ
แปลงดอกไม้นานาพันธุ์ พร้อมกับลานน้ำพุที่ถูกสร้างข้ึนทอดยาวจากที่ต่ำข้ึนที่สูง หันหน้าสู่ทะเลสาบดาล 

นำทุกท่านไปยัง สวนชาลิมาร์ (Shalimar Bagh) ถูกสร้างข้ึนในสมัย จักรพรรดิจาฮันจีร์ โดยพระองค์สร้างข้ึนเพื่อพระมเหสีเนอร์ เจ
ฮัน ซ่ึงเป็นผู้หญิงที่พระองค์ทรงรัก และเป็นสถานที่ประทับในช่วงฤดูร้อน สวนแห่งนี้ถือว่าเป็นพื้นที่ของกษัตริย์และเช้ือพระวงศ์ ปัจจุบัน
สถานที่แห่งนี้เป็นสถานที่ที่เปิดให้นักท่องเท่ียวได้มีโอกาสมาเย่ียมชมความสวยงามโดยเฉพาะบันไดที่ถูกสร้างข้ึนทอดผ่านให้เดินไปยังเนิน
ด้านบนซ่ึงเป็นที่ตั้งของน้ำพุ  

เท่ียง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
 
 
 



 
 

นำท่านเดินทางไปชมสวนใกล้ๆนั่นคือ สวนนิชาท (Nishat Bagh) ที่สวนแห่งนี้มีความพิเศษตรงที่มีต้นเมเปิ้ลที่มีอายุกว่า 400 ปี ซ่ึงมี
การตกแต่งคล้ายๆกับสวนชาลิมาร์คือมีลานน้ำพุทอดยาวจนถึงพระที่นั่งช้ันใน และย่ิงไปกว่านั้นสวนทั้งสามท่ีนี้มีความงามท่ีพิเศษคือสวน
ทัง้หมดนั้นสร้างข้ึนบนลานที่ยกสูงข้ึนโดยหันหน้าสู่ทะเลสาบทำให้ท่านไหนที่ไปเยือนจะได้ดื่มด่ำท้ังความงามและความโรแมนติกเหมือน
หลุดออกมาจากภาพวาดเลยทีเดียว 

ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

ได้เวลาอันสมควรนำท่านเดินทางสู่ สนามบินศรีนาคา รัฐแคชเมียร์ 

20.15 ออกเดินทางสู่ สนามบินเดลี ประเทศอินเดีย โดยสายการบิน INDIGO เท่ียวบินที่ 6E-215 
21.45 เดินทางถึง สนามบินเดลี ประเทศอินเดีย ผ่านการตรวจคนเข้าเมืองรับสัมภาระผ่านจุดคัดกรองตามระเบียบของสนามบิน และรอต่อ

เคร่ือง 
 

Day5 สนามบินเดลี – สนามบินสุวรรณภมิู – ประเทศไทย

 
05.35 นำท่านออกเดินทางสู่ สนามบินสุวรรณภูมิ ประเทศอินเดีย โดยสายการบิน INDIGO เท่ียวบินที่ 6E-85 
11.20 เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ ประเทศไทยโดยสวัสดิภาพ ... พร้อมความประทับใจ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

อตัราค่าบริการ 

วนัเดินทาง 
ราคาทวัร์/ท่าน 

พกัห้องละ 2-3 ท่าน 
ราคาทวัร์เด็ก/ท่าน 
(อายุไม่เกิน 12 ปี) 

ราคาทวัร์ไม่รวม 
ตัว๋เครื่องบิน 

ราคา 
ห้องพกัเดี่ยว 

19 – 23 สงิหาคม 2565 24,990 24,990 14,990 5,000 

24 – 28 สงิหาคม 2565 24,990 24,990 14,990 5,000 

26 – 30 สงิหาคม 2565 24,990 24,990 14,990 5,000 

02 – 06 กนัยายน 2565 24,990 24,990 14,990 5,000 

09 – 13 กนัยายน 2565 24,990 24,990 14,990 5,000 

16 – 20 กนัยายน 2565 25,990 25,990 15,990 5,000 

28 ก.ย. – 02 ต.ค. 2565 25,990 25,990 15,990 5,000 

30 ก.ย. – 04 ต.ค. 2565 25,990 25,990 15,990 5,000 
 

อตัราค่าบรกิารส าหรบัเดก็อายุไม่เกนิ 2 ปี ณ วนัเดนิทางกลบั (Infant) ท่านละ 7,500 บาท 
อตัราค่าบรกิารไม่รวมค่าทิปคนขบัรถ มคัคเุทศก์ท้องถิ่น และหวัหน้าทวัร์ ท่านละ 1,500 บาท 

อัตราค่าบริการไมร่วมค่าวีซ่าอินเดีย ท่านละ 1,500 บาท โดยชำระพร้อมมัดจำรอบแรก 

 
ส าคญัโปรดอ่าน 

1. กรุณาท าการจองล่วงหน้าก่อนเดินทางอย่างน้อย 30 วนั พร้อมช าระเงนิมดัจ า ท่านละ 10,000 บาท/ท่าน และช าระส่วนที่เหลือ 
21 วนั ก่อนการเดินทาง กรณีวนัเดินทางน้อยกว่า 21 วนั ต้องช าระค่าทวัร์เต็มจ านวน 100% เท่านัน้ 

2. อตัราค่าบรกิารนี้ จ าเป็นต้องมผีู้เดินทาง จ านวน 15 ท่าน ขึ้นไป ในแต่ละคณะ กรณีที่มผีู้เดินทางไม่ถึงตามจ านวนที่ก าหนด ทาง
บรษิัทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเลื่อนการเดินทาง หรอืเปลี่ยนแปลงอตัราค่าบรกิาร (ปรบัราคาเพิ่มขึ้น เพื่อให้คณะได้ออกเดินทาง 
ตามความต้องการ) 

3. ท่านที่ต้องออกบตัรโดยสารภายในประเทศ (ตัว๋เครื่องบิน, รถทวัร์, รถไฟ) กรุณาสอบถามที่เจ้าหน้าที่ทุกครัง้ก่อนท าการออกบตัร
โดยสาร เนื่องจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟล์ท หรือ เวลาบิน โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า และการแนะน าจาก
เจ้าหน้าทีเ่ป็นเพยีงการแนะน าเท่านัน้ 

4. นักท่องเที่ยวที่ต้องการเดินทางโปรแกรมข้างต้นควรท าการจอง และ ส่งเอกสารเพื่อขอวซี่าหมู่คณะก่อนเดินทางอย่างน้อย 45 
วนั วนัหยุดนักขตัฤกษ์ 60 วนั หากระยะเวลาน้อยกว่าที่ระบุไว้ข้างต้น ขอสงวนสทิธิใ์นการขอวซี่าประเภทอื่นซึ่งอาจมคี่าใช้จ่าย
เพิม่ หรอืมผีลต่อการพจิารณาวซี่าของท่าน 

5. ระหว่างท่องเที่ยวหากนักท่องเที่ยวได้รบัการตรวจยนืยนัว่ามเีชื้อโควดิ ทางโรงแรมอาจมคี่าท าความสะอาดห้องพกัเพิม่เติม ถ้าม ี
(ไม่รวมอยู่ในรายการทวัร์) 

6. ในกรณีที่ภาครฐัทัง้ไทย และประเทศปลายทางมข้ีอก าหนดในการกักตวั หรอื การตรวจหาเชื้อโควดิ-19 ทุกประเภท ผู้เดินทาง
ต้องรบัผดิชอบค่าใช้จ่ายส่วนนี้ด้วยตวัท่านเอง ถ้าม ี(ไม่รวมอยู่ในรายการทวัร์) 

 
 
 
 
 
 
 

 
 



ข้อมูลส าคญัเกี่ยวกบั การยื่นค าร้องขอวซี่า ที่ท่านควรทราบ  
1. ทางบริษัทฯขอสงวนสทิธิใ์นการยื่นวซี่าแบบหมู่คณะเท่านั ้น กรณีที่ท่านไม่สามารถยื่นวีซ่าพร้อมคณะได้ จะต้องยื่นก่อน หรือ 

หลงั คณะ และหากเกิดค่าใช้จ่ายไม่ว่ากรณีใดๆก็ตาม ท่านจ าเป็นจะต้องช าระค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นตามจริงทัง้หมด เช่น ค่า
บตัรโดยสารโดยเครื่องบิน (ตัว๋) จะต้องออกก่อนแต่วซี่ายงัไม่ออก เนื่องจากท่านยื่นหลงัคณะ  

2. มาตราฐานการพจิารณาวซี่าแบบปกติทัว่ไปคอื 7 วนัท าการ (เป็นอย่างน้อย ไม่รวมวันเสาร์ - อาทิตย์) ทัง้นี้ ขึ้นอยู่กับจ านวน
ผู้สมคัรในช่วงนัน้ๆ ซึ่งหากอยู่ในช่วงฤดูกาลท่องเที่ยว ที่มผีู้สมคัรเป็นจ านวนมาก อาจต้องใช้ระยะเวลามากกว่าปกติ 

3. การยื่นขอวีซ่าท่องเที่ยวประเทศอินเดียแบบหมู่คณะ ไม่จ าเป็นต้องใช้หนังสอืเดินทางฉบบัจรงิ หากท่านส่ง ส าเนาหน้าหนังสือ
เดินทาง (หน้าแรกที่มรูีป) ชดัเจน สแกนไฟล์เป็นรูปภาพ หรอื ไฟล์ PDF. มาให้กบัทางบรษิัทเรยีบร้อยแล้ว  

 
 
** รายละเอียดเอกสารการยื่นขอวซี่าที่ได้กลา่วมานี ้เป็นเพยีงข้อมูลเบื้องต้นที่ทางบรษิัทฯ ได้จดัท าขึน้จากประสบการณ์และระเบียบของ

สถานทูตฯ ซึ่งอาจมกีารเปลี่ยนแปลงได้ ตามแต่สถานการณ์ และคุณสมบตัิของลูกคา้ในแตล่ะราย โดยอยู่ที่ดลุยพนิิจของประเทศ
ปลายทางเป็นผู้ด าเนนิการ ** 

 
** หมายเหตุ : ทางด่านตรวจคนเข้าเมอืงประเทศปลายทาง อาจขอรายละเอียดเพิม่เติม จากที่ได้แจ้งไว้ ขึ้นอยู่กบัการพจิารณาของ

เจ้าหน้าที่ และเอกสาร ของแต่ละท่าน (เป็นการพจิารณาแบบรายบคุคล) การอนุมตัิวซีา่เป็นดุลพนิิจของทางสถานทูต ทางบรษิัทไม่มสี่วน
เกี่ยวข้องใดๆทัง้สิ้น ทัง้นี้บรษิัทเป็นเพยีงตวักลางและคอยบรกิารอ านวยความสะดวกให้แก่ผู้เดินทางเท่านัน้ อตัราค่าธรรมเนียมวซี่าทาง
สถานทูตเป็นผู้เรยีกเก็บ หากท่านโดนปฏิเสธการขออนุมตัวิซี่า ทางสถานทูตไม่คนือตัราค่าธรรมเนียมในการยื่นวซี่า และมสีทิธิไ์ม่แจ้ง

สาเหตุการปฏิเสธวซี่า ** 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
การเตรยีมเอกสาร เพื่อขอยื่นวซี่าท่องเทีย่วประเทศอินเดีย แบบหมู่คณะ  



ส าหรบัผู้เดินทางที่ถือหนังสอืเดินทางไทย 
1. ส าเนาหน้าหนังสอืเดินทาง (หน้าแรกที่มรูีป) ชดัเจน โดยสแกนไฟล์เป็นรูปภาพ หรือ ไฟล์ PDF. (รูปถ่ายจากมอืถือไม่สามารถ

ใช้ได้) มอีายุการใช้งานคงเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน ณ วนัเดินทางกลบั และมหีน้าว่างไม่ต ่ากว่า 2 หน้า 
2. รูปถ่ายส ีหน้าตรง ขนาด 2 x 2 นิ้ว (เท่ากนัทุกด้านเป็นสี่เหลี่ยมจตัุรสั) จ านวน 2 รูป ฉากหลังต้องเป็นพื้นสขีาว ถ่ายมาแล้วไม่

เกิน 3 เดือน ไม่ซ ้ากบัวซี่าประเทศอื่นๆที่เคยได้รบั เท่านัน้  
2.1  กรณีผู้เดินทางอายุไม่ถึง 18 ปีบรบิูรณ์  

- กรณีเด็ก ไม่ได้เดินทางกับ บิดาและมารดา จ าเป็นต้องมี หนังสือยินยอมให้บุตรเดินทาง ไป
ต่างประเทศ ที่ออกโดยส านักงานเขตหรืออ าเภอ ตามส าเนาทะเบียนบ้าน ทัง้ภาษาไทย และ 
ภาษาองักฤษ , ส าเนาหน้าหนังสอืเดินทาง ของบิดา และ มารดา , หนังสอืรบัรองค่าใช่จ่าย (ภาษาไทย 
และ ภาษาองักฤษ) พร้อมลงนามส าเนาถูกต้อง 

- กรณีเด็ก ไม่ได้เดินทางกับ บิดา จ าเป็นต้องมี หนังสือยินยอมให้บุตรเดินทาง ไปต่างประเทศ 
(ของมารดา) ให้บุตรเดินทางไปต่างประเทศ ที่ออกโดยส านักงานเขตหรอือ าเภอ ตามทะเบียนบ้าน 
(ภาษาไทย และ ภาษาองักฤษ) , ส าเนาหน้าหนังสอืเดินทาง ของบิดา และ มารดา หนังสอืรบัรองค่าใช่
จ่าย (ภาษาไทย และ ภาษาองักฤษ) 

- กรณีเด็ก ไม่ได้เดินทางกบั มารดา จ าเป็นต้องมี หนังสือยินยอมให้บุตรเดินทาง ไปต่างประเทศ 
(ของบิดา) ให้บุตรเดินทางไปต่างประเทศ ที่ออกโดยส านักงานเขตหรืออ าเภอ ตามทะเบียนบ้าน 
(ภาษาไทย และ ภาษาองักฤษ) , ส าเนาหน้าหนังสอืเดินทาง ของบิดา และ มารดา หนังสอืรบัรองค่าใช่
จ่าย (ภาษาไทย และ ภาษาองักฤษ) 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แบบฟอร์มกรอกข้อมูลวซี่าประเทศ อินเดีย 

** กรุณากรอกข้อมูลทั้งหมดให้ครบถ้วน เพื่อประโยชน์ในการขอวีซ่าของท่านเอง ** 
ชื่อ-นามสกุล (สะกดตรงตามหนังสือเดินทาง)  (MR./MRS./MS./MSTR.)  
......................................................................................................................................................................................................... 

สถานะภาพ  □ โสด    □ แต่งงานไม่ไดจ้ดทะเบียนสมรส □ หม้าย  □ หย่า    

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

ชื่อ-นามสกุล บิดา .................................................................................................................................................... 
สถานท่ีเกิด.......................................สัญชาติ………………………………………………………. 
ชื่อ-นามสกุล มารดา ............................................................................................................................................... 
สถานท่ีเกิด.......................................สัญชาติ………………………………………………………. 
ที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน................................................................................................................................................................. 

................................................................................................................................รหัสไปรษณีย์................................................. 
ที่อยู่ปัจจุบัน.................................................................................................................................................................................. 

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

ชื่อสถานที่ทำงาน / สถานศึกษา...........................................................................ตำแหน่งงาน.......................................... 

ที่อยู่สถานที่ทำงาน / สถานศึกษา........................................................................................................................................... 

รหัสไปรษณีย์ ...............................................โทรศัพท์............................................. 

*** ในกรณีที่เกษียณอายุ กรุณาระบุชื่อ และ ที่อยู่ สถานที่ทำงาน เน่ืองจากเป็นเงื่อนไขของสถานทูต *** 

ท่านเคยเดินทางเข้าประเทศอินเดียมาก่อนหรือไม่ □  เคย  □  ไม่เคย 
ถ้าเคย กรุณาระบุวันท่ี..........................................สถานท่ี/เมือง................................... 
ประเทศท่ีเคยเดินทางในระยะเวลา 10 ปี ท่ีผ่านมา 
................................................................................................................................................................................... 
ท่านเคยเดินทางกลุ่มประเทศ SAARC ในระยะเวลา 3 ปีท่ีผ่านมา มาก่อนหรือไม่ (กลุ่มประเทศ SAARC ได้แก่ 
บังกลาเทศ ภูฏาน เนปาล มัลดีฟส์ ปากีสถาน ศรีลังกา อัฟกานิสถาน ) 
ถ้าเคย กรุณาระบุปีท่ี..................สถานท่ี/เมือง...............................................ระยะเวลาท่ีพำนัก..........................วัน 
ชือ่สมาชิกในครอบครัวพร้อมเบอร์ติดต่อ ระหว่างท่ีท่านพำนักอยู่ ณ ประเทศอินเดีย 

 ช่ือ-สกุล....................................................................................................................................................................................... 
ท่ีอยู่.................................................................................................................................................................................................. 
เบอร์โทรศัพท์........................................... 
(กรุณาแจ้งเบอร์ท่ีสามารถติดต่อได้โดยสะดวก เน่ืองจากทางสถานทูตจะมกีารโทรเช็คขอ้มูลโดยตรงกับท่าน) 

การพิจารณาอนุมัติวีซ่าเป็นดุลพินิจของทางสถานทูตฯเท่านั้น ทางบริษัทเป็นเพียงตัวกลางในการอำนวยความ
สะดวกและบริการด้านเอกสารให้แก่ผู้เดินทางเท่านั้น 

 
 



 

 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 


