
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 



 
 

BKK       DEL DEL       SXR 

  
SG741 03.45 06.20 SG8150 14.50 16.20 

SXR  DEL DEL  BKK 

  
SG8961 11.35 13.20 SG740 21.10 02.45+1 

 

 
 

วันเดินทาง รายละเอียดเท่ียวบิน 
ราคาทัวร์/ท่าน 

พักห้องละ 2-3 ท่าน 
ราคาทัวร์ไม่รวม 

ต๋ัวเครื่องบิน 
ราคา 

ห้องพักเด่ียว 

03 – 07 พฤษภาคม 2566 

SG741 BKK-DEL 03.45–06.20 
SG8150 DEL-SXR 14.50-16.20 
SG8961 SXR-DEL 11.35-13.20 
SG740 DEL-BKK 21.10-02.45 

26,990 13,990 6,000 

04 – 08 พฤษภาคม 2566 

SG741 BKK-DEL 03.45–06.20 
SG8150 DEL-SXR 14.50-16.20 
SG8151 SXR-DEL 17.00-18.35 
SG740 DEL-BKK 21.10-02.45 

26,990 13,990 6,000 

10 – 14 พฤษภาคม 2566 

SG741 BKK-DEL 03.45–06.20 
SG8150 DEL-SXR 14.50-16.20 
SG8961 SXR-DEL 11.35-13.20 
SG740 DEL-BKK 21.10-02.45 

26,990 13,990 6,000 

01 – 05 มิถุนายน 2566 

SG741 BKK-DEL 03.45–06.20 
SG8150 DEL-SXR 14.50-16.20 
SG8151 SXR-DEL 17.00-18.35 
SG740 DEL-BKK 21.10-02.45 

26,990 13,990 6,000 

29 มิ.ย. – 03 ก.ค. 2566 

SG741 BKK-DEL 03.45–06.20 
SG8150 DEL-SXR 14.50-16.20 
SG8151 SXR-DEL 17.00-18.35 
SG740 DEL-BKK 21.10-02.45 

25,990 12,990 6,000 

12 – 16 กรกฎาคม 2566 

SG741 BKK-DEL 03.45–06.20 
SG8150 DEL-SXR 14.50-16.20 
SG8961 SXR-DEL 11.35-13.20 
SG740 DEL-BKK 21.10-02.45 

25,990 12,990 6,000 

26 – 30 กรกฎาคม 2566 

SG741 BKK-DEL 03.45–06.20 
SG8150 DEL-SXR 14.50-16.20 
SG8961 SXR-DEL 11.35-13.20 
SG740 DEL-BKK 21.10-02.45 

26,990 13,990 6,000 

10 – 14 สิงหาคม 2566 

SG741 BKK-DEL 03.45–06.20 
SG8150 DEL-SXR 14.50-16.20 
SG8151 SXR-DEL 17.00-18.35 
SG740 DEL-BKK 21.10-02.45 

26,990 13,990 6,000 

อัตราค่าบริการ 
 

      เที่ยวบินที่  เวลาออก             เวลาถึง       เที่ยวบินที่  เวลาออก             เวลาถึง 

โปรแกรมเดินทาง 5 วัน 3 คืน : โดยสายการบิน SPICEJET (SG) 

      เที่ยวบินที่  เวลาออก             เวลาถึง       เที่ยวบินที่  เวลาออก             เวลาถึง 



วันเดินทาง รายละเอียดเท่ียวบิน 
ราคาทัวร์/ท่าน 

พักห้องละ 2-3 ท่าน 
ราคาทัวร์ไม่รวม 

ต๋ัวเครื่องบิน 
ราคา 

ห้องพักเด่ียว 

23 – 27 สิงหาคม 2566 

SG741 BKK-DEL 03.45–06.20 
SG8150 DEL-SXR 14.50-16.20 
SG8961 SXR-DEL 11.35-13.20 
SG740 DEL-BKK 21.10-02.45 

25,990 12,990 6,000 

06 – 10 กันยายน 2566 

SG741 BKK-DEL 03.45–06.20 
SG8150 DEL-SXR 14.50-16.20 
SG8961 SXR-DEL 11.35-13.20 
SG740 DEL-BKK 21.10-02.45 

25,990 12,990 6,000 

07 – 11 กันยายน 2566 

SG741 BKK-DEL 03.45–06.20 
SG8150 DEL-SXR 14.50-16.20 
SG8151 SXR-DEL 17.00-18.35 
SG740 DEL-BKK 21.10-02.45 

25,990 12,990 6,000 

13 – 17 กันยายน 2566 

SG741 BKK-DEL 03.45–06.20 
SG8150 DEL-SXR 14.50-16.20 
SG8961 SXR-DEL 11.35-13.20 
SG740 DEL-BKK 21.10-02.45 

25,990 12,990 6,000 

14 – 18 กันยายน 2566 

SG741 BKK-DEL 03.45–06.20 
SG8150 DEL-SXR 14.50-16.20 
SG8151 SXR-DEL 17.00-18.35 
SG740 DEL-BKK 21.10-02.45 

25,990 12,990 6,000 

20 – 24 กันยายน 2566 

SG741 BKK-DEL 03.45–06.20 
SG8150 DEL-SXR 14.50-16.20 
SG8961 SXR-DEL 11.35-13.20 
SG740 DEL-BKK 21.10-02.45 

25,990 12,990 6,000 

21 – 25 กันยายน 2566 

SG741 BKK-DEL 03.45–06.20 
SG8150 DEL-SXR 14.50-16.20 
SG8151 SXR-DEL 17.00-18.35 
SG740 DEL-BKK 21.10-02.45 

25,990 12,990 6,000 

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

 

อตัราค่าบรกิารไม่รวมค่าทปิคนขบัรถ มคัคุเทศก์ทอ้งถิน่ และหวัหน้าทวัร ์ท่านละ 1,500 บาท 
อัตราค่าบริการไม่รวมค่าวีซ่าอินเดีย ท่านละ 1,500 บาท โดยชำระพร้อมมัดจำรอบแรก 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



    

 
 
 

 
 
 

 
  
 
 
  
    
 
  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

วนัท่ี โปรแกรมทวัร ์
อาหาร 

โรงแรม 
เชา้ เทีย่ง เยน็ 

1 สนามบนิสุวรรณภูม ิ     

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

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

4 
เทือกเขากุลมาร์ค – นัง่กระเชา้ลอยฟ้า – ชมววิทิวทศัน์เทือกเขากุลมาร์ค 
– สวนโมกุล – สวนชาลมิาร ์– สวนนิชาท     

Super Deluxe Houseboat, Dal Lake 
หรอืเทยีบเท่า 

5 
ล่องเรอืชมตลาดเช้า – ทะเลสาบดาล – สนามบินศรนีาคา – สนามบินเดล ี
สนามบนิสุวรรณภูม ิ– ประเทศไทย     



 

Day1 สนามบินสุวรรณภมิู  
 
23.30 นัดหมายพร้อมกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ ประเทศไทยโปรดสังเกตุป้าย เลทส์โกกรุ๊ป พบเจ้าหน้าท่ีคอยให้การต้อนรับพร้อมอำนวยความ

สะดวกเช็คอินให้แก่ท่าน 
 

Day2 สนามบินเดลี – สนามบินศรีนาคา – แคชเมียร ์

 

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

เครื่อง 
14.50 นำท่านออกเดินทางสู่ สนามบินเดลี ประเทศอินเดีย โดยสายการบิน SPICEJET เท่ียวบินที ่SG957 
16.20 เดินทางถึง สนามบินศรีนาคา รัฐแคชเมียร์ ผ่านการตรวจคนเข้าเมืองรับสัมภาระผ่านจุดคัดกรองตามระเบียบของสนามบิน (เวลา

ท้องถ่ินช้ากว่าประเทศไทย 1 ชั่วโมง 30 นาที) นำท่านเดินทางเข้าเมือง โดย รัฐแคชเมียร์ (Kashmir) ต้ังอยู่ทางตอนเหนือสุดของ
ประเทศอินเดีย หรือที่ได้รับขนานนามว่า “ดินแดนสวิตเซอร์แลนด์แห่งเอเชีย”  เป็นดินแดนกลางเทือกเขาหิมาลัยที่มีธรรมชาติสวยงาม
อย่างน่าอัศจรรย์ แคชเมียร์ถือว่าเป็นอีกหน่ึงรัฐที่มีความหลากหลายทางภูมิประเทศที่คล้ายคลึงกับประเทศฝั่งยุโรป เน่ืองจากมีทั้งแบบ
เทือกเขา พ้ืนที่ราบบนภูเขา ภูเขาหิมะ ทุ่งหญ้า และทะเลสาบ และที่สำคัญแคชเมียร์เป็นเมืองที่สามารถเท่ียวได้ตลอดทั้งปี ในช่วง
ประมาณฤดูใบไม้ผลิ และฤดูร้อนจะเข้าสู่ห้วงแห่งทุ่งหญ้าและทุ่งดอกไม้ และที่สำคัญในช่วงประมาณเดือนมีนาคม - เมษายนของทุกปี 
(ทั้งน้ีข้ึนอยู่กับสภาพอากาศในปีน้ันๆ) จะเป็นเดือนของการเริ่มต้นเทศกาลดอกทิวลิปอินทิรา คานธี เทศกาลดอกทิวลิปที่ใหญ่ที่สุดใน
เอเชีย นอกจากความสวยงามของดอกทิวลิปแล้ว ยังมีทัศนียภาพด้านหลังเป็นวิวของทะเลสาบดาล ซึ่งย่ิงทำให้ที่น่ีสวยงามย่ิงข้ึนไปอีก 
หากใครได้มาเยือนเป็นอันต้องตกหลุมรักกันทุกคน นำท่านเดินทางไปยัง เมืองศรีนาคา (Srinagar) หรือรูจักกันในอีกชื่อ “ศรีนคร” 
เมืองหลวงของรัฐแคชเมียร์ ซึ่งเมืองหลวงแห่งน้ีต้ังอยู่ที่หุบเขาแคชเมียร์ เป็นที่ยอมรับในหมู่นักท่องเท่ียวว่าเป็นดินแดนแห่งทะเลสาบ 
สายน้ำ สวนดอกไม้ รวมถึงศิลปะงานฝีมือที่ผลิตมาจากไม้ ด้วยความที่ชาวเมืองมีวิถีชีวิตอยู่คู่กับสายน้ำ หรือทะเลสาบดาลจึงทำให้
ชาวบ้านใช้เรือเป็นหน่ึงในพาหนะสำคัญในการเดินทาง 

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

ใน 50 อย่างที่ควรทำ คือเดินทางสู่ทะเลสาบดาล (Dal lake) แห่งรัฐแคชเมียร์ พร้อมกับพักที่ House Boats” ที่ถือว่าเป็นวิมานบนน้ำ 
ห้องพักยังมีขนาดกว้างขวาง ทุกห้องมีสิ่งอำนวยความสะดวกหลากหลาย ทั้งฮีทเตอร์, แอร์, เฟอร์นิเจอร์ทั้งโต๊ะเขียนหนังสือ ตู้ เตียง
ภายในห้องทำจากไม้วอลนัทในท้องถ่ินของแคชเมียร์ นอกจากน้ียังมีห้องน่ังเล่นและห้องทานอาหารส่วนกลางให้น่ังพักผ่อนชิลๆ ใน
บรรยากาศสดุคลาสสิค และทีส่ำคัญยังสามารถชมวิวทะเลสาบพร้อมกับฉากหลังเป็นวิวของเทือกเขาได้อีกด้วย 



 
 

Day3 สวนแอปเป้ิล – พาฮาลแกม – ชมวิวเทือกเขาหิมาลยั     

 
เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

นำทุกท่านเดินทางไปยัง พาฮาลแกม (Pahalgam) ระหว่างทางแวะชม สวนแอปเปิ้ล (The Apple Orchards) นำท่านเย่ียมชมต้น
แอปเปิ้ล และผลแอปเปิ้ลที่กำออกดอกออกผลมากมาย ** ทั้งน้ีในช่วงเวลาที่ทุกท่านเดินทางผลแอปเปิ้ลอาจจะยังไม่โตเต็มที่เท่าที่ควร
ข้ึนอยู่กับสภาพอากาศในเดือนน้ันๆ 

เท่ียง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

จากน้ันนำท่านเดินทางต่อไปยัง พาฮาลแกม (Pahalgam) ข้ึนชื่อในเรื่องของความงดงามของวิวทิวทัศน์ที่ถูกโอบล้อมไปด้วยเทือกเขา
หิมาลัย ป่าสนเขียวสด และแม่น้ำลิดเดอร์ อันใสเย็น และในช่วงฤดูร้อนจะมีดอกไม้ป่าบานสะพรั่ง อีกทั้งยังเป็นแหล่งที่ปลูกหญ้าฝรั่งซึ่ง
เป็นพืชดอกสีม่วงทีนิ่ยมใช้ประโยชน์จากเกสรสีแดงของมันในการผสมสุรา อาหาร และลูกอมลูกกวาดเพ่ือให้มีกลิ่นหอม นำทุกท่านชมวิว
ความสวยงามของเทือกเขาหิมาลัย เทือกเขาท่ีปกคลุมด้วยธารน้ำแข็งตลอดทั้งปี 

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

ใน 50 อย่างที่ควรทำ คือเดินทางสู่ทะเลสาบดาล (Dal lake) แห่งรัฐแคชเมียร์ พร้อมกับพักที่ House Boats” ที่ถือว่าเป็นวิมานบนน้ำ 
ห้องพักยังมีขนาดกว้างขวาง ทุกห้องมีสิ่งอำนวยความสะดวกหลากหลาย ทั้งฮีทเตอร์ , แอร์, เฟอร์นิเจอร์ทั้งโต๊ะเขียนหนังสือ ตู้ เตียง
ภายในห้องทำจากไม้วอลนัทในท้องถ่ินของแคชเมียร์ นอกจากน้ียังมีห้อง น่ังเล่นและห้องทานอาหารส่วนกลางให้น่ังพักผ่อนชิลๆ ใน
บรรยากาศสุดคลาสสิค และที่สำคัญยังสามารถชมวิวทะเลสาบพร้อมกับ 

          ฉากหลังเป็นวิวของเทือกเขาได้อีกด้วย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Day4 เทือกเขากลุมารค์ – นัง่กระเช้าลอยฟ้า – ชมวิวทิวทศัน์เทือกเขากลุมารค์ – สวนโมกลุ – สวนชาลิมาร ์– 
สวนนิชาท

 

เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

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

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

 
กรณีที่ลูกค้าต้องการน่ังกระเช้ากุลมาร์ค กอนโดล่า ต่อไปยังเฟส 2 (เพ่ือข้ึนไปชมทัศนียภาพอันสวยงาม และวิวยอดเขานันกาพาร์

บัต (Nanga Parbat) หรือวิวของเทือกเขาหิมาลัย) สามารถแจ้งหัวหน้าทัวร์ได้โดยมีค่าใช้จ่ายเพ่ิมเติมท่านละประมาณ 18 USD/ท่าน 
เท่ียง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

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

สวนแห่งน้ีแบ่งออกเป็น 3 ส่วน ซึ่งภายในสวนมีการประดับตกแต่งในแบบสไตล์สวนเปอร์เชีย ซึ่ งประกอบไปด้วย สระน้ำ ลำธาร และ
แปลงดอกไม้นานาพันธ์ุ พร้อมกับลานน้ำพุที่ถูกสร้างข้ึนทอดยาวจากท่ีต่ำข้ึนที่สูง หันหน้าสู่ทะเลสาบดาล 

นำทุกท่านไปยัง สวนชาลิมาร์ (Shalimar Bagh) ถูกสร้างข้ึนในสมัย จักรพรรดิจาฮันจีร์ โดยพระองค์สร้างข้ึนเพ่ือพระมเหสีเนอร์ เจ
ฮัน ซึ่งเป็นผู้หญิงที่พระองค์ทรงรัก และเป็นสถานที่ประทับในช่วงฤดูร้อน สวนแห่งน้ีถือว่าเป็นพ้ืนที่ของกษัตริย์และเชื้อพระวงศ์ ปัจจุบัน 



 

สถานที่แห่งน้ีเป็นสถานที่ที่เปิดให้นักท่องเท่ียวได้มีโอกาสมาเย่ียมชมความสวยงามโดยเฉพาะบันไดที่ถูกสร้างข้ึนทอดผ่านให้เดินไปยัง
เนินด้านบนซึ่งเป็นที่ต้ังของน้ำพุ  

นำทา่นเดินทางไปชมสวนใกล้ๆน่ันคือ สวนนิชาท (Nishat Bagh) ที่สวนแห่งน้ีมีความพิเศษตรงที่มีต้นเมเปิ้ลที่มีอายุกว่า 400 ปี ซึ่งมี
การตกแต่งคล้ายๆกับสวนชาลิมาร์คือมีลานน้ำพุทอดยาวจนถึงพระที่น่ังชั้นใน และย่ิงไปกว่าน้ันสวนทั้งสามท่ีน้ีมีความงามท่ีพิเศษคือสวน
ทัง้หมดน้ันสร้างข้ึนบนลานที่ยกสูงข้ึนโดยหันหน้าสู่ทะเลสาบทำให้ท่านไหนที่ไปเยือนจะได้ด่ืมด่ำทั้งความงามและความโรแมนติกเหมือน
หลุดออกมาจากภาพวาดเลยทีเดียว 

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

ใน 50 อย่างที่ควรทำ คือเดินทางสู่ทะเลสาบดาล (Dal lake) แห่งรัฐแคชเมียร์ พร้อมกับพักที่ House Boats” ที่ถือว่าเป็นวิมานบนน้ำ 
ห้องพักยังมีขนาดกว้างขวาง ทุกห้องมีสิ่งอำนวยความสะดวกหลากหลาย ทั้งฮีทเตอร์, แอร์, เฟอร์นิเจอร์ทั้งโต๊ะเขียนหนังสือ ตู้ เตียง
ภายในห้องทำจากไม้วอลนัทในท้องถ่ินของแคชเมียร์ นอกจากน้ียังมีห้องน่ังเล่นและห้องทานอาหารส่วนกลางให้น่ังพักผ่อนชิลๆ ใน
บรรยากาศสุดคลาสสิค และที่สำคัญยังสามารถชมวิวทะเลสาบพร้อมกับฉากหลังเป็นวิวของเทือกเขาได้อีกด้วย 

 
Day5 ล่องเรือชมตลาดเช้า – ทะเลสาบดาล – สนามบินศรีนาคา – สนามบินเดลี สนามบินสุวรรณภมิู – 

ประเทศไทย

 
 นำท่านต่ืนเช้า ล่องเรือชมตลาดเช้า ให้ท่านได้ชมบรรยากาศของตลาดน้ำที่คนท้องถ่ินจะนำสินค้าของตัวเองมาขาย อาทิ ผักสด 

เครื่องด่ืม อาหารเช้า อื่นๆอีกมากมาย ซึ่งทุกอย่างจะเป็นการค้าขายบนเรือ 

เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

 นำท่านเดินทางสู่ ทะเลสาบดาล (Dal Lake) เป็นทะเลสาบที่ถือว่าใหญ่ที่สุดในแคชเมียร์ ถือว่าเป็นทะเลสาบที่ข้ึนชื่อและมีชื่อเสียงใน
หมู่นักท่องเท่ียว ทะเลสาบแห่งน้ีมีเกาะกลางทะเลสาบเป็นหย่อมๆ หรือสวนผักกลางน้ำ และยังเป็นตลาดน้ำท่ีในช่วงเช้าจะมีพ่อค้าต่างๆ
พายเรือมาขายของ อาทิ ผักหรือผลไม้ต่างๆ พิเศษ!! นำทุกท่านลงเรือ “ชิคารา” หรือเรือพายโบราณ เพ่ือชมวิวทิวทัศน์บรรยากาศสุดโร
แมนติก และความงามวิถีชีวิตของชาวบ้าน ซึ่งหากใครที่มาเยือนแคชเมียร์แล้วไม่ได้มาล่องเรือชิคาราถือว่ามาไม่ถึง 

 



 
 

ได้เวลาอันสมควรนำท่านเดินทางสู่ สนามบินศรีนาคา รัฐแคชเมียร์ 

11.35 ออกเดินทางสู่ สนามบินเดลี ประเทศอินเดีย โดยสายการบิน SPICEJET เท่ียวบินที ่SG958 
13.20 เดินทางถึง สนามบินเดลี ประเทศอินเดีย ผ่านการตรวจคนเข้าเมืองรับสัมภาระผ่านจุดคัดกรองตามระเบียบของสนามบิน และรอต่อ

เครื่อง 
21.10 นำท่านออกเดินทางสู่ สนามบินสุวรรณภูมิ ประเทศอินเดีย โดยสายการบิน SPICEJET เท่ียวบินที ่SG740 
02.45+1 เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูม ิประเทศไทยโดยสวัสดิภาพ ... พร้อมความประทับใจ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ส าคญัโปรดอ่าน 

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

2. อตัราค่าบรกิารนี้ จ าเป็นต้องมผีูเ้ดินทาง จ านวน 15 ท่าน ขึน้ไป ในแต่ละคณะ กรณีทีม่ผีูเ้ดนิทางไม่ถงึตามจ านวนทีก่ าหนด ทาง
บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเลื่อนการเดินทาง หรอืเปลี่ยนแปลงอตัราค่าบรกิาร (ปรบัราคาเพิม่ขึน้ เพื่อใหค้ณะได้ออกเดินทาง 
ตามความต้องการ) 

3. ท่านทีต่้องออกบตัรโดยสารภายในประเทศ (ตัว๋เครื่องบิน, รถทวัร,์ รถไฟ) กรุณาสอบถามทีเ่จา้หน้าทีทุ่กครัง้ก่อนท าการออกบตัร
โดยสาร เน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟล์ท หรือ เวลาบิน โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า และการแนะน าจาก
เจา้หน้าทีเ่ป็นเพยีงการแนะน าเท่านัน้ 

4. นักท่องเที่ยวทีต่้องการเดินทางโปรแกรมขา้งต้นควรท าการจอง และ ส่งเอกสารเพื่อขอวซ่ีาหมู่คณะก่อนเดินทางอย่างน้อย 45 
วนั วนัหยุดนักขตัฤกษ์ 60 วนั หากระยะเวลาน้อยกว่าที่ระบุไวข้า้งต้น ขอสงวนสทิธิใ์นการขอวซ่ีาประเภทอื่นซึ่งอาจมค่ีาใช้จ่าย
เพิม่ หรอืมผีลต่อการพจิารณาวซ่ีาของท่าน 

5. ระหว่างทอ่งเทีย่วหากนักท่องเที่ยวไดร้บัการตรวจยนืยนัว่ามเีชือ้โควดิ ทางโรงแรมอาจมค่ีาท าความสะอาดหอ้งพกัเพิม่เตมิ ถ้าม ี
(ไม่รวมอยู่ในรายการทวัร)์ 

6. ในกรณีที่ภาครฐัทัง้ไทย และประเทศปลายทางมขี้อก าหนดในการกกัตวั หรอื การตรวจหาเชือ้โควดิ-19 ทุกประเภท ผู้เดนิทาง
ต้องรบัผดิชอบค่าใชจ้่ายส่วนน้ีดว้ยตวัท่านเอง ถ้าม ี(ไม่รวมอยู่ในรายการทวัร)์ 

 
ขอ้มูลส าคญัเกีย่วกบั การยื่นค ารอ้งขอวซ่ีา ทีท่่านควรทราบ  

1. ทางบรษิัทฯขอสงวนสทิธิใ์นการยื่นวีซ่าแบบหมู่คณะเท่านัน้ กรณีที่ท่านไม่สามารถยื่นวซ่ีาพร้อมคณะได้ จะต้องยื่นก่อน หรอื 
หลงั คณะ และหากเกิดค่าใช้จ่ายไม่ว่ากรณีใดๆก็ตาม ท่านจ าเป็นจะต้องช าระค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นตามจรงิทัง้หมด เช่น ค่า
บตัรโดยสารโดยเครื่องบนิ (ตัว๋) จะต้องออกก่อนแต่วซ่ีายงัไม่ออก เน่ืองจากท่านยื่นหลงัคณะ  

2. มาตราฐานการพจิารณาวซ่ีาแบบปกติทัว่ไปคือ 7 วนัท าการ (เป็นอย่างน้อย ไม่รวมวนัเสาร์ - อาทิตย์) ทัง้น้ี ขึ้นอยู่กบัจ านวน
ผูส้มคัรในช่วงนัน้ๆ ซึ่งหากอยู่ในช่วงฤดูกาลท่องเทีย่ว ทีม่ผีูส้มคัรเป็นจ านวนมาก อาจต้องใช้ระยะเวลามากกว่าปกต ิ

3. การยื่นขอวซ่ีาท่องเที่ยวประเทศอินเดียแบบหมู่คณะ ไม่จ าเป็นต้องใชห้นังสอืเดินทางฉบบัจรงิ หากท่านส่ง ส าเนาหน้าหนังสอื
เดนิทาง (หน้าแรกทีม่รีูป) ชดัเจน สแกนไฟล์เป็นรูปภาพ หรอื ไฟล์ PDF. มาใหก้บัทางบรษิทัเรยีบรอ้ยแลว้  

 
 
** รายละเอยีดเอกสารการยื่นขอวซ่ีาทีไ่ดก้ล่าวมาน้ี เป็นเพยีงขอ้มูลเบื้องต้นทีท่างบรษิทัฯ ไดจ้ดัท าขึน้จากประสบการณ์และระเบยีบของ

สถานทูตฯ ซึ่งอาจมกีารเปลีย่นแปลงได ้ตามแต่สถานการณ์ และคุณสมบตัขิองลูกคา้ในแต่ละราย โดยอยู่ทีดุ่ลยพนิิจของประเทศ
ปลายทางเป็นผูด้ าเนินการ ** 

 
** หมายเหต ุ: ทางด่านตรวจคนเขา้เมอืงประเทศปลายทาง อาจขอรายละเอยีดเพิม่เตมิ จากทีไ่ดแ้จง้ไว ้ขึน้อยู่กบัการพจิารณาของ

เจา้หน้าที ่และเอกสาร ของแต่ละท่าน (เป็นการพจิารณาแบบรายบุคคล) การอนุมตัวิซ่ีาเป็นดุลพนิิจของทางสถานทูต ทางบรษิทัไม่มสี่วน
เกีย่วขอ้งใดๆทัง้สิน้ ทัง้น้ีบรษิทัเป็นเพยีงตวักลางและคอยบรกิารอ านวยความสะดวกใหแ้ก่ผูเ้ดนิทางเท่านัน้ อตัราค่าธรรมเนียมวซ่ีาทาง
สถานทูตเป็นผูเ้รยีกเกบ็ หากท่านโดนปฏเิสธการขออนุมตัวิซ่ีา ทางสถานทูตไม่คนือตัราค่าธรรมเนียมในการยื่นวซ่ีา และมสีทิธิไ์ม่แจง้

สาเหตุการปฏเิสธวซ่ีา ** 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
การเตรยีมเอกสาร เพื่อขอยื่นวซ่ีาท่องเทีย่วประเทศอนิเดยี แบบหมู่คณะ  
ส าหรบัผูเ้ดนิทางทีถ่อืหนังสอืเดนิทางไทย 

1. ส าเนาหน้าหนังสอืเดินทาง (หน้าแรกทีม่รีูป) ชดัเจน โดยสแกนไฟลเ์ป็นรปูภาพ หรือ ไฟล์ PDF. (รูปถ่ายจากมอืถอืไม่สามารถ
ใชไ้ด)้ มอีายุการใชง้านคงเหลอืไม่น้อยกว่า 6 เดอืน ณ วนัเดนิทางกลบั และมหีน้าว่างไม่ต ่ากว่า 2 หน้า 

2. รูปถ่ายส ีหน้าตรง ขนาด 2 x 2 น้ิว (เท่ากนัทุกด้านเป็นสี่เหลีย่มจตัุรสั) จ านวน 2 รูป ฉากหลงัต้องเป็นพื้นสขีาว ถ่ายมาแล้วไม่
เกนิ 3 เดอืน ไม่ซ ้ากบัวซ่ีาประเทศอื่นๆทีเ่คยไดร้บั เท่านัน้  
2.1  กรณีผูเ้ดนิทางอายุไม่ถงึ 18 ปีบรบิูรณ์  

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

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

- กรณีเดก็ ไม่ได้เดินทางกบั มารดา จ าเป็นต้องม ีหนังสือยินยอมให้บุตรเดินทาง ไปต่างประเทศ 
(ของบิดา) ให้บุตรเดินทางไปต่างประเทศ ที่ออกโดยส านักงานเขตหรืออ าเภอ ตามทะเบียนบ้าน 
(ภาษาไทย และ ภาษาองักฤษ) , ส าเนาหน้าหนังสอืเดนิทาง ของบิดา และ มารดา หนังสอืรบัรองค่าใช่
จ่าย (ภาษาไทย และ ภาษาองักฤษ) 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

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

ช่ือสถานท่ีทำงาน / สถานศึกษา...........................................................................ตำแหน่งงาน.......................................... 

ท่ีอยู่สถานท่ีทำงาน / สถานศึกษา........................................................................................................................................... 

รหัสไปรษณีย์ ...............................................โทรศัพท์............................................. 
*** ในกรณีที่เกษียณอายุ กรุณาระบุชื่อ และ ที่อยู่ สถานที่ทำงาน เนื่องจากเป็นเง่ือนไขของสถานทูต *** 

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

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

การพิจารณาอนุมัติวีซ่าเป็นดุลพินิจของทางสถานทูตฯเท่านั้น ทางบริษัทเป็นเพียงตัวกลางในการอำนวยความ
สะดวกและบริการด้านเอกสารให้แก่ผู้เดินทางเท่านั้น 

 



 
 

 

 
 
 



 
 
 

 
 
 



 
 
 

 
 
 



 
 
 

 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 


