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วนั

ท่ี 
โปรแกรมทวัร ์

อาหาร 
โรงแรม 

เชา้ เที่ยง เย็น 

1 สนามบินสวุรรณภมู ิ– สนามบินเดล ี– สนามบินศรีนาคา – แคชเมยีร ์    
Super Deluxe Houseboat, Dal Lake 

หรือเทียบเท่า 

2 สวนแอปเป้ิล – พาฮาลแกม – ชมวิวเทือกเขาหิมาลยั         

Super Deluxe Houseboat, Dal Lake 

หรือเทียบเท่า 

3 
เทือกเขากลุมาร์ค – นัง่กระเชา้ลอยฟ้า – ชมวิวทิวทัศน์เทือกเขากลุ

มารค์ 
   

Super Deluxe Houseboat, Dal Lake 

หรือเทียบเท่า 

4 
ลอ่งเรือชมตลาดเชา้ – ทะเลสาบดาล – สวนโมกลุ – สวนชาลมิาร ์ 

สวนนชิาท – สนามบินศรีนาคา – สนามบินเดล ี
    

5 สนามบินเดล ี– สนามบินสวุรรณภมู ิ– ประเทศไทย     



 

 

Day1 สนามบินสวุรรณภมิู – สนามบินเดลี – สนามบินศรนีาคา – แคชเมียร ์

 

09.30 นัดหมายพรอ้มกันที่ สนามบินสวุรรณภมิู ประเทศไทยโปรดสังเกตปุ้าย เลทสโ์กกรุ๊ป พบเจ้าหนา้ที่คอยใหก้ารตอ้นรับ

พรอ้มอ านวยความสะดวกเช็คอินใหแ้ก่ท่าน 

12.20 ออกเดนิทางสู ่สนามบินเดลี ประเทศอินเดยี โดยสายการบิน INDIGO เที่ยวบินที่ 6E-86 

15.10 เดนิทางถึง สนามบินเดลี ประเทศอินเดยี ผา่นการตรวจคนเขา้เมอืงรับสมัภาระผา่นจดุคดักรองตามระเบียบของสนามบนิ 

และรอตอ่เคร่ือง 

18.15 น าท่านออกเดนิทางสู ่สนามบินเดลี ประเทศอนิเดยี โดยสายการบิน INDIGO เที่ยวบินที่ 6E-167 

19.45 เดินทางถึง สนามบินศรีนาคา รัฐแคชเมียร์ ผ่านการตรวจคนเขา้เมืองรับสัมภาระผ่านจดุคัดกรองตามระเบียบของ

สนามบิน (เวลาทอ้งถิ่นชา้กว่าประเทศไทย 1 ชัว่โมง 30 นาท)ี 

 น าท่านเดนิทางเขา้เมอืง โดย รฐัแคชเมียร ์(Kashmir) ตัง้อยู่ทางตอนเหนือสดุของประเทศอินเดยี หรือที่ไดร้ับขนานนามว่า 

“ดนิแดนสวิตเซอรแ์ลนดแ์ห่งเอเชีย”  เป็นดนิแดนกลางเทือกเขาหิมาลยัท่ีมีธรรมชาตสิวยงามอย่างนา่อศัจรรย ์แคชเมยีรถ์ือ

ว่าเป็นอีกหนึ่งรัฐที่มคีวามหลากหลายทางภมูปิระเทศที่คลา้ยคลงึกบัประเทศฝัง่ยโุรป เนื่องจากมีทัง้แบบเทือกเขา พื้นที่ราบ

บนภเูขา ภเูขาหิมะ ทุ่งหญา้ และทะเลสาบ และที่ส าคัญแคชเมียร์เป็นเมืองที่สามารถเที่ยวไดต้ลอดทั้งปี ในช่วงประมาณฤดู

ใบไมผ้ลิ และฤดรูอ้นจะเขา้สู่หว้งแห่งทุ่งหญา้และทุ่งดอกไม ้และที่ส าคัญในช่วงประมาณเดือนมีนาคม - เมษายนของทกุปี 

(ทั้งนี้ขึน้อยู่กับสภาพอากาศในปีนั้นๆ) จะเป็นเดือนของการเร่ิมตน้เทศกาลดอกทิวลิปอินทิรา คานธี เทศกาลดอกทิวลิปที่

ใหญ่ที่สดุในเอเชีย นอกจากความสวยงามของดอกทวิลิปแลว้ ยังมีทศันียภาพดา้นหลงัเป็นวิวของทะเลสาบดาล ซ่ึงยิ่งท าให้

ที่นีส่วยงามยิ่งขึน้ไปอีก หากใครไดม้าเยือนเป็นอนัตอ้งตกหลมุรักกนัทกุคน  

น าท่านเดนิทางไปยัง เมืองศรนีาคา (Srinagar) หรือรจูกักนัในอีกชือ่ “ศรีนคร” เมอืงหลวงของรัฐแคชเมยีร ์ซ่ึงเมอืงหลวง

แห่งนีต้ัง้อยู่ที่หบุเขาแคชเมยีร ์เป็นที่ยอมรับในหมูน่กัท่องเที่ยวว่าเป็นดนิแดนแห่งทะเลสาบ สายน า้ สวนดอกไม ้รวมถึงศิลปะ

งานฝีมอืที่ผลติมาจากไม ้ดว้ยความที่ชาวเมอืงมีวิถีชีวิตอยู่คู่กับสายน า้ หรือทะเลสาบดาลจึงท าใหช้าวบา้นใชเ้รือเป็นหนึ่งใน

พาหนะส าคญัในการเดนิทาง 

ค า่ บริการอาหารค า่ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

พกัที ่ Super Deluxe Houseboat, Dal Lake ระดบั 4 ดาว หรือเทียบเท่า มบีนัทึกว่า “ขณะที่ชวีิตยงัมลีมหายใจความสขุบนพื้นพิภพใน

นี ้1 ใน 50 อย่างที่ควรท า คือเดินทางสูท่ะเลสาบดาล (Dal lake) แห่งรัฐแคชเมียร ์พรอ้มกับพกัที่ House Boats” ที่ถือว่าเป็น

วิมานบนน า้ หอ้งพกัยงัมขีนาดกวา้งขวาง ทกุหอ้งมสีิง่อ านวยความสะดวกหลากหลาย ทัง้ฮีทเตอร,์ แอร,์ เฟอรน์เิจอรท์ัง้โตะ๊

เขียนหนังสือ ตู ้เตียงภายในหอ้งท าจากไมว้อลนัทในทอ้งถิ่นของแคชเมียร์ นอกจากนี้ยังมีหอ้งนัง่เล่นและหอ้งทานอาหาร

สว่นกลางใหน้ัง่พกัผอ่นชลิๆ ในบรรยากาศสดุคลาสสคิ และทีส่  าคญัยงัสามารถชมวิวทะเลสาบพรอ้มกบัฉากหลงัเป็นวิวของ

เทือกเขาไดอ้ีกดว้ย 



 
 

Day2 สวนแอปเป้ิล – พาฮาลแกม – ชมวิวเทือกเขาหิมาลยั     

เชา้  บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

น าทกุท่านเดินทางไปยัง พาฮาลแกม (Pahalgam) ระหว่างทางแวะชม สวนแอปเป้ิล (The Apple Orchards) น าท่านเยี่ยมชม

ตน้แอปเป้ิล และผลแอปเป้ิลที่ก าออกดอกออกผลมากมาย ** ทั้งนี้ในช่วงเวลาที่ทกุท่านเดินทางผลแอปเป้ิลอาจจะยังไม่โต

เต็มที่เท่าที่ควรขึน้อยู่กบัสภาพอากาศในเดอืนนัน้ๆ 

เที่ยง บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

จากนั้นน าท่านเดินทางต่อไปยัง พาฮาลแกม (Pahalgam) ขึ้นชื่อในเร่ืองของความงดงามของวิวทิวทัศนท์ี่ถกูโอบลอ้มไป

ดว้ยเทือกเขาหิมาลยั ป่าสนเขยีวสด และแมน่ า้ลดิเดอร ์อันใสเย็น และในช่วงฤดรูอ้นจะมีดอกไมป่้าบานสะพรัง่ อีกทั้งยังเป็น

แหล่งที่ปลกูหญ้าฝรัง่ซ่ึงเป็นพืชดอกสีม่วงที่นิยมใชป้ระโยชนจ์ากเกสรสีแดงของมันในการผสมสรุา อาหาร และลกูอม

ลกูกวาดเพื่อใหม้กีลิน่หอม น าทกุท่านชมวิวความสวยงามของเทือกเขาหิมาลยั เทือกเขาที่ปกคลมุดว้ยธารน า้แข็งตลอดทัง้ปี 

ค า่ บริการอาหารค า่ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

พกัที่ Super Deluxe Houseboat, Dal Lake ระดบั 4 ดาว หรือเทียบเท่า มบีนัทึกว่า “ขณะที่ชวีิตยงัมลีมหายใจความสขุบนพื้นพิภพใน

นี ้1 ใน 50 อย่างที่ควรท า คือเดินทางสูท่ะเลสาบดาล (Dal lake) แห่งรัฐแคชเมียร ์พรอ้มกับพกัที่ House Boats” ที่ถือว่าเป็น

วิมานบนน า้ หอ้งพกัยงัมขีนาดกวา้งขวาง ทกุหอ้งมสีิง่อ านวยความสะดวกหลากหลาย ทัง้ฮีทเตอร์, แอร,์ เฟอรน์เิจอรท์ัง้โตะ๊

เขียนหนังสือ ตู ้เตียงภายในหอ้งท าจากไมว้อลนัทในทอ้งถิ่นของแคชเมียร์ นอกจากนี้ยังมีหอ้งนัง่เล่นและหอ้งทานอาหาร

สว่นกลางใหน้ัง่พกัผอ่นชลิๆ ในบรรยากาศสดุคลาสสคิ และที่ส าคญัยงัสามารถชมวิวทะเลสาบพรอ้มกบั 

          ฉากหลงัเป็นวิวของเทือกเขาไดอ้ีกดว้ย 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Day3 เทือกเขากลุมารค์ – นัง่กระเชา้ลอยฟ้า – ชมวิวทิวทศันเ์ทือกเขากลุมารค์

 

เชา้  บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 น าท่านเดินทางสู่ กลุมาร์ค (Gulmarg) หรือ “แดนทุ่งหญ้าของดอกไม้ (Meadow of Gold)” เป็นเทือกเขาอยู่ส ูงกว่า

ระดบัน า้ทะเล 2,730 เมตร ตัง้อยู่ห่างจากเมืองศรีนาคาประมาณ 56 กิโลเมตร เดิมมีชือ่เรียกว่า เการิมารค์ ก่อตัง้โดยศลุ

ต่านยซูปุชาร ์ช่วงศตวรรษที่ 16 และที่ส าคัญที่แห่งนี้เป็นที่ตัง้ของสนามกอลฟ์ที่มีหลมุถึง 18 หลมุ ที่ยังสงูที่สดุในโลก ซ่ึง

กลุมารค์เป็นหนึ่งในสถานที่ท่องเที่ยวอีกหนึ่งแห่งที่ตอ้งมาเยือนสกัครั้งในชวีิต เทือกเขากลุมารค์ไดร้ับการยอมรับจากผูค้น

มากมายว่าเป็นสถานที่ที่มีทัศนียภาพที่สวยงามแห่งหนึ่งของโลก ถือว่าเป็นความงดงามที่มาจากธรรมชาตอิย่างแทจ้ริง ไม่

ว่าจะช่วงไหนๆ ก็สามารถเที่ยวชมไดอ้ย่างไม่มีเบื่อ พรอ้มสมัผสัความสวยงามที่แตกต่างกับสี่ฤดกูาล ไม่ว่าจะเป็นช่วงใบไม้

ผล ิใบไมเ้ปลีย่นส ีหรือจะฤดหิูมะเก๋ๆ ในชว่งฤดหูนาว และถึงแมจ้ะเป็นชว่งฤดรูอ้นแตท่ี่นีก็่มอีากาศเย็นสบายไมร่อ้นมาก 

เที่ยง บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

 น าทกุท่านไปยงั สถานีกลุมารค์ กอนโดล่า และน าท่าน นัง่กลุมารค์ กอนโดล่า กระเชา้ลอยฟ้าที่มคีวามสงูที่สดุในโลก มี

ความสงู 3,979 เมตรจากระดบัน า้ทะเล **(ราคาโปรแกรมนีร้วมค่าตัว๋ส าหรับนัง่กลุมารค์ กอนโดล่า)** เพื่อขึน้ไปยงัสถานี

กงโดรีบนเขา (เฟสท่ี 1) ดว้ยระยะทางประมาณ 5 กิโลเมตร  

 

กรณีที่ลกูคา้ตอ้งการนัง่กระเชา้กลุมารค์ กอนโดล่า ต่อไปยังเฟส 2 (เพื่อขึน้ไปชมทัศนียภาพอันสวยงาม และวิวยอด

เขานนักาพารบ์ตั (Nanga Parbat) หรือวิวของเทือกเขาหิมาลยั) สามารถแจง้หัวหนา้ทัวรไ์ดโ้ดยมีค่าใชจ้่ายเพิ่มเติมท่าน

ละประมาณ 18 USD/ท่าน 

 

ค า่ บริการอาหารค า่ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

พกัที่ Super Deluxe Houseboat, Dal Lake ระดบั 4 ดาว หรือเทียบเท่า มบีนัทึกว่า “ขณะที่ชวีิตยงัมลีมหายใจความสขุบนพื้นพิภพใน

นี ้1 ใน 50 อย่างที่ควรท า คือเดินทางสูท่ะเลสาบดาล (Dal lake) แห่งรัฐแคชเมียร ์พรอ้มกับพกัที่ House Boats” ที่ถือว่าเป็น

วิมานบนน า้ หอ้งพกัยงัมขีนาดกวา้งขวาง ทกุหอ้งมสีิง่อ านวยความสะดวกหลากหลาย ทัง้ฮีทเตอร,์ แอร,์ เฟอรน์เิจอรท์ัง้โตะ๊

เขียนหนังสือ ตู ้เตียงภายในหอ้งท าจากไมว้อลนัทในทอ้งถิ่นของแคชเมียร์ นอกจากนี้ยังมีหอ้งนัง่เล่นและหอ้งทานอาหาร

สว่นกลางใหน้ัง่พกัผอ่นชลิๆ ในบรรยากาศสดุคลาสสคิ และที่ส าคญัยงัสามารถชมวิวทะเลสาบพรอ้มกบัฉากหลงัเป็นวิวของ

เทือกเขาไดอ้ีกดว้ย 



 
 

Day4 ลอ่งเรอืชมตลาดเชา้ – ทะเลสาบดาล – สวนโมกลุ – สวนชาลิมาร ์– สวนนิชาท – สนามบินศรี

นาคา สนามบินเดลี

 

 น าท่านตื่นเชา้ ล่องเรือชมตลาดเชา้ ใหท้่านไดช้มบรรยากาศของตลาดน า้ท่ีคนทอ้งถิ่นจะน าสินคา้ของตวัเองมาขาย อาทิ 

ผกัสด เคร่ืองดืม่ อาหารเชา้ อื่นๆอีกมากมาย ซ่ึงทกุอย่างจะเป็นการคา้ขายบนเรือ 

เชา้  บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 น าท่านเดินทางสู่ ทะเลสาบดาล (Dal Lake) เป็นทะเลสาบที่ถือว่าใหญ่ที่สดุในแคชเมียร์ ถือว่าเป็นทะเลสาบที่ขึ้นชื่อและมี

ชื่อเสียงในหมู่นักท่องเที่ยว ทะเลสาบแห่งนี้มีเกาะกลางทะเลสาบเป็นหย่อมๆ หรือสวนผักกลางน า้ และยังเป็นตลาดน า้ที่

ในช่วงเชา้จะมีพ่อคา้ต่างๆพายเรือมาขายของ อาทิ ผักหรือผลไมต้่างๆ พิเศษ!! น าทกุท่านลงเรือ “ชิคารา” หรือเรือพาย

โบราณ เพื่อชมวิวทิวทัศนบ์รรยากาศสดุโรแมนติก และความงามวิถีชวีิตของชาวบา้น ซ่ึงหากใครที่มาเยือนแคชเมียรแ์ลว้ไม่

ไดม้าลอ่งเรือชคิาราถือว่ามาไมถ่ึง 

น าท่านเดินทางสู่ สวนโมกลุ (Mughal Gardens) หรืออีกหนึ่งฉายาที่ทกุคนรู้จัก “สวรรค์แห่งดอกไม”้ ตั้งอยู่ทาง ทิศ

ตะวันออกของทะเลสาบดาล ถกูสรา้งขึ้นในสมยัจักรพรรดิอักบาร์ ซ่ึงขึน้ครองราชยใ์นปี ค.ศ. 1585 พระองคท์รง ครอง

เมอืงและสรา้งสวนนีโ้ดยชา่งฝีมอืด ี 

สวนแห่งนี้แบ่งออกเป็น 3 สว่น ซ่ึงภายในสวนมีการประดบัตกแต่งในแบบสไตลส์วนเปอรเ์ชีย ซ่ึงประกอบไปดว้ย สระน า้ ล า

ธาร และแปลงดอกไมน้านาพนัธุ ์พรอ้มกบัลานน า้พทุี่ถกูสรา้งขึน้ทอดยาวจากที่ต า่ขึน้ที่สงู หันหนา้สูท่ะเลสาบดาล 

น าทกุท่านไปยงั สวนชาลิมาร ์(Shalimar Bagh) ถกูสรา้งขึน้ในสมยั จกัรพรรดจิาฮนัจีร ์โดยพระองคส์รา้งขึน้เพือ่พระมเหสี

เนอร ์เจฮัน ซ่ึงเป็นผูห้ญิงที่พระองคท์รงรัก และเป็นสถานที่ประทับในช่วงฤดรูอ้น สวนแห่งนีถื้อว่าเป็นพื้นที่ของกษตัริยแ์ละ

เชือ้พระวงศ ์ปัจจบุนัสถานที่แห่งนี้เป็นสถานที่ท่ีเปิดใหน้กัท่องเที่ยวไดม้โีอกาสมาเยี่ยมชมความสวยงามโดยเฉพาะบนัไดที่ถกู

สรา้งขึน้ทอดผา่นใหเ้ดนิไปยงัเนนิดา้นบนซ่ึงเป็นที่ตัง้ของน า้พ ุ 

เที่ยง บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

 

 

 



 
 

น าท่านเดินทางไปชมสวนใกล้ๆ นัน่คือ สวนนิชาท (Nishat Bagh) ที่สวนแห่งนี้มีความพิเศษตรงที่มีตน้เมเป้ิลที่มีอายกุว่า 

400 ปี ซ่ึงมีการตกแตง่คลา้ยๆกับสวนชาลมิารค์ือมีลานน า้พทุอดยาวจนถึงพระที่นัง่ชัน้ใน และยิ่งไปกว่านัน้สวนทั้งสามที่นี้

มคีวามงามที่พิเศษคือสวนทั้งหมดนัน้สรา้งขึน้บนลานที่ยกสงูขึน้โดยหันหนา้สูท่ะเลสาบท าใหท้่านไหนที่ไปเยือนจะไดด้ื่มด า่ทั้ง

ความงามและความโรแมนตกิเหมอืนหลดุออกมาจากภาพวาดเลยทีเดยีว 

ค า่ บริการอาหารค า่ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

ไดเ้วลาอนัสมควรน าท่านเดนิทางสู ่สนามบินศรนีาคา รัฐแคชเมยีร ์

20.15 ออกเดนิทางสู ่สนามบินเดลี ประเทศอินเดยี โดยสายการบิน INDIGO เที่ยวบินที่ 6E-215 

21.45 เดนิทางถึง สนามบินเดลี ประเทศอินเดยี ผา่นการตรวจคนเขา้เมอืงรับสมัภาระผา่นจดุคดักรองตามระเบียบของสนามบนิ 

และรอตอ่เคร่ือง 

 

Day5 สนามบินเดลี – สนามบินสวุรรณภมิู – ประเทศไทย

 

05.35 น าท่านออกเดนิทางสู ่สนามบินสวุรรณภมิู ประเทศอนิเดยี โดยสายการบิน INDIGO เที่ยวบินที่ 6E-85 

11.20 เดนิทางถึง สนามบินสวุรรณภมิู ประเทศไทยโดยสวสัดภิาพ ... พรอ้มความประทบัใจ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

อตัราค่าบรกิาร 



วนัเดินทาง 
ราคาทวัร/์ท่าน 

พกัหอ้งละ 2-3 ท่าน 

ราคาทวัรเ์ด็ก/ท่าน 

(อายไุม่เกิน 12 ปี) 

ราคาทวัรไ์ม่รวม 

ตัว๋เครือ่งบิน 

ราคา 

หอ้งพกัเด่ียว 

27 – 31 กรกฎาคม 

2565 
28,990 28,990 18,990 5,000 

05 – 09 สงิหาคม 2565 26,990 26,990 16,990 5,000 

11 – 15 สงิหาคม 2565 27,990 27,990 17,990 5,000 

12 – 16 สงิหาคม 2565 27,990 27,990 17,990 5,000 

19 – 23 สงิหาคม 2565 26,990 26,990 16,990 5,000 

26 – 30 สงิหาคม 2565 26,990 26,990 16,990 5,000 

02 – 06 กนัยายน 2565 26,990 26,990 16,990 5,000 

09 – 13 กนัยายน 2565 26,990 26,990 16,990 5,000 

16 – 20 กนัยายน 2565 26,990 26,990 16,990 5,000 

23 – 27 กนัยายน 2565 26,990 26,990 16,990 5,000 

30 ก.ย. – 04 ต.ค. 2565 26,990 26,990 16,990 5,000 

 

อตัราค่าบริการส าหรับเด็กอายไุมเ่กนิ 2 ปี ณ วนัเดนิทางกลบั (Infant) ท่านละ 7,500 บาท 

อตัราค่าบริการไมร่วมค่าทิปคนขบัรถ มคัคเุทศกท์อ้งถิน่ และหัวหนา้ทวัร ์ทา่นละ 1,500 บาท 

อตัราค่าบรกิารไม่รวมค่าวีซ่าอินเดีย ท่านละ 1,500 บาท โดยช าระพรอ้มมดัจ ารอบแรก 

ส าคญัโปรดอ่าน 

1. กรณุาท าการจองลว่งหนา้ก่อนเดนิทางอย่างนอ้ย 30 วัน พรอ้มช าระเงนิมดัจ า ท่านละ 10,000 บาท/ท่าน และช าระส่วนที่

เหลอื 21 วนั ก่อนการเดนิทาง กรณีวนัเดนิทางนอ้ยกว่า 21 วนั ตอ้งช าระค่าทวัรเ์ต็มจ านวน 100% เท่านัน้ 

2. อตัราค่าบริการนี ้จ าเป็นตอ้งมีผูเ้ดนิทาง จ านวน 15 ท่าน ขึน้ไป ในแต่ละคณะ กรณีที่มีผูเ้ดินทางไมถ่ึงตามจ านวนที่ก าหนด 

ทางบริษทัฯ ขอสงวนสทิธิ์ในการเลือ่นการเดนิทาง หรือเปลีย่นแปลงอัตราค่าบริการ (ปรับราคาเพิ่มขึน้ เพื่อใหค้ณะไดอ้อก

เดนิทาง ตามความตอ้งการ) 

3. ท่านที่ตอ้งออกบัตรโดยสารภายในประเทศ (ตัว๋เคร่ืองบิน , รถทัวร,์ รถไฟ) กรณุาสอบถามที่เจา้หนา้ที่ทกุครั้งก่อนท าการ

ออกบัตรโดยสาร เนื่องจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟลท์ หรือ เวลาบิน โดยไม่แจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ และการ

แนะน าจากเจา้หนา้ท่ีเป็นเพียงการแนะน าเท่านัน้ 

4. นกัท่องเที่ยวที่ตอ้งการเดินทางโปรแกรมขา้งตน้ควรท าการจอง และ ส่งเอกสารเพื่อขอวีซ่าหมู่คณะก่อนเดนิทางอย่างนอ้ย 

45 วัน วันหยดุนกัขตัฤกษ ์60 วัน หากระยะเวลานอ้ยกว่าที่ระบไุวข้า้งตน้ ขอสงวนสิทธิ์ในการขอวีซ่าประเภทอื่นซ่ึงอาจมี

ค่าใชจ้่ายเพิ่ม หรือมผีลตอ่การพิจารณาวีซ่าของท่าน 

5. ระหว่างท่องเที่ยวหากนกัท่องเที่ยวไดร้ับการตรวจยืนยันว่ามีเชื้อโควิด ทางโรงแรมอาจมคี่าท าความสะอาดหอ้งพักเพิ่มเติม 

ถา้ม ี(ไมร่วมอยู่ในรายการทวัร)์ 

6. ในกรณีที่ภาครัฐทั้งไทย และประเทศปลายทางมีขอ้ก าหนดในการกักตัว หรือ การตรวจหาเชื้อโควิด-19 ทกุประเภท ผู้

เดนิทางตอ้งรับผดิชอบค่าใชจ้่ายสว่นนีด้ว้ยตวัท่านเอง ถา้ม ี(ไมร่วมอยู่ในรายการทวัร)์ 

ขอ้มลูส าคญัเกี่ยวกบั การยื่นค ารอ้งขอวีซ่า ท่ีท่านควรทราบ  

1. ทางบริษทัฯขอสงวนสทิธิ์ในการยื่นวีซ่าแบบหมูค่ณะเท่านัน้ กรณีที่ท่านไมส่ามารถย่ืนวีซ่าพรอ้มคณะได ้จะตอ้งยื่นก่อน หรือ 

หลงั คณะ และหากเกิดค่าใชจ้่ายไม่ว่ากรณีใดๆก็ตาม ท่านจ าเป็นจะตอ้งช าระค่าใชจ้่ายที่เกิดขึน้ตามจริงทัง้หมด เช่น ค่า

บตัรโดยสารโดยเคร่ืองบิน (ตัว๋) จะตอ้งออกก่อนแตว่ซ่ีายงัไมอ่อก เนือ่งจากท่านยื่นหลงัคณะ  

2. มาตราฐานการพิจารณาวีซ่าแบบปกติทัว่ไปคือ 7 วันท าการ (เป็นอย่างนอ้ย ไม่รวมวันเสาร์ - อาทิตย)์ ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับ

จ านวนผูส้มคัรในชว่งนัน้ๆ ซ่ึงหากอยู่ในชว่งฤดกูาลท่องเที่ยว ท่ีมผีูส้มคัรเป็นจ านวนมาก อาจตอ้งใชร้ะยะเวลามากกว่า

ปกต ิ

3. การยื่นขอวีซ่าท่องเที่ยวประเทศอินเดียแบบหมู่คณะ ไม่จ าเป็นตอ้งใชห้นังสือเดินทางฉบับจริง หากท่านส่ง ส าเนาหนา้

หนงัสอืเดนิทาง (หนา้แรกที่มรีปู) ชดัเจน สแกนไฟลเ์ป็นรปูภาพ หรือ ไฟล ์PDF. มาใหก้บัทางบริษทัเรียบรอ้ยแลว้  

** รายละเอียดเอกสารการยื่นขอวีซ่าท่ีไดก้ลา่วมานี ้เป็นเพียงขอ้มลูเบื้องตน้ที่ทางบริษทัฯ ไดจ้ดัท าขึน้จากประสบการณแ์ละระเบียบ

ของสถานทตูฯ ซ่ึงอาจมกีารเปลีย่นแปลงได ้ตามแตส่ถานการณ ์และคณุสมบตัขิองลกูคา้ในแตล่ะราย โดยอยู่ที่ดลุยพนิจิของประเทศ

ปลายทางเป็นผูด้ าเนนิการ ** 

** หมายเหต ุ: ทางดา่นตรวจคนเขา้เมอืงประเทศปลายทาง อาจขอรายละเอียดเพิ่มเตมิ จากที่ไดแ้จง้ไว ้ขึน้อยู่กบัการพจิารณาของ

เจา้หนา้ท่ี และเอกสาร ของแตล่ะท่าน (เป็นการพิจารณาแบบรายบคุคล) การอนมุตัวิซ่ีาเป็นดลุพินจิของทางสถานทตู ทางบริษทัไมม่ี

สว่นเกี่ยวขอ้งใดๆทัง้สิน้ ทัง้นีบ้ริษทัเป็นเพียงตวักลางและคอยบริการอ านวยความสะดวกใหแ้ก่ผูเ้ดนิทางเท่านัน้ อตัราค่าธรรมเนยีม

วีซ่าทางสถานทตูเป็นผูเ้รียกเก็บ หากท่านโดนปฏิเสธการขออนมุตัวิีซ่า ทางสถานทตูไมค่ืนอตัราค่าธรรมเนยีมในการยื่นวีซ่า และมี

สทิธิ์ไมแ่จง้สาเหตกุารปฏิเสธวีซ่า ** 



 

การเตรียมเอกสาร เพื่อขอยื่นวีซ่าท่องเที่ยวประเทศอินเดยี แบบหมูค่ณะ  

ส าหรับผูเ้ดนิทางที่ถือหนงัสอืเดนิทางไทย 

1. ส าเนาหนา้หนงัสือเดินทาง (หนา้แรกที่มีรปู) ชดัเจน โดยสแกนไฟลเ์ป็นรปูภาพ หรือ ไฟล ์PDF. (รปูถ่ายจากมือถือไม่

สามารถใชไ้ด)้ มอีายกุารใชง้านคงเหลอืไมน่อ้ยกว่า 6 เดอืน ณ วนัเดนิทางกลบั และมหีนา้ว่างไมต่ า่กว่า 2 หนา้ 

2. รปูถ่ายสี หนา้ตรง ขนาด 2 x 2 นิ้ว (เท่ากันทกุดา้นเป็นสี่เหลี่ยมจัตรุัส) จ านวน 2 รปู ฉากหลังตอ้งเป็นพื้นสีขาว ถ่าย

มาแลว้ไมเ่กิน 3 เดอืน ไมซ่ า้กบัวีซ่าประเทศอื่นๆที่เคยไดร้ับ เท่านัน้  

2.1  กรณีผูเ้ดนิทางอายไุมถ่ึง 18 ปีบริบรูณ ์ 

- กรณีเด็ก ไม่ไดเ้ดินทางกบั บิดาและมารดา จ าเป็นตอ้งมี หนงัสือยินยอมใหบ้ตุรเดินทาง ไป

ต่างประเทศ ที่ออกโดยส านักงานเขตหรืออ าเภอ ตามส าเนาทะเบียนบ้าน ทั้งภาษาไทย และ 

ภาษาอังกฤษ , ส าเนาหน้าหนังสือเดินทาง ของบิดา และ มารดา , หนังสือรับรองค่าใช่จ่าย 

(ภาษาไทย และ ภาษาองักฤษ) พรอ้มลงนามส าเนาถกูตอ้ง 

- กรณีเด็ก ไม่ไดเ้ดินทางกบั บิดา จ าเป็นตอ้งมี หนงัสือยินยอมใหบ้ตุรเดินทาง ไปต่างประเทศ 

(ของมารดา) ใหบ้ตุรเดินทางไปต่างประเทศ ที่ออกโดยส านักงานเขตหรืออ าเภอ ตามทะเบียนบา้น 

(ภาษาไทย และ ภาษาองักฤษ) , ส าเนาหนา้หนงัสือเดินทาง ของบิดา และ มารดา หนงัสือรับรองค่า

ใชจ่่าย (ภาษาไทย และ ภาษาองักฤษ) 

- กรณีเด็ก ไม่ได้เดินทางกับ  มารดา จ าเป็นต้องมี หนังสือยินยอมให้บตุรเดินทาง ไป

ต่างประเทศ (ของบิดา) ใหบุ้ตรเดินทางไปต่างประเทศ ที่ออกโดยส านักงานเขตหรืออ าเภอ ตาม

ทะเบียนบ้าน (ภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ) , ส าเนาหนา้หนังสือเดินทาง ของบิดา และ มารดา 

หนงัสอืรับรองค่าใชจ่่าย (ภาษาไทย และ ภาษาองักฤษ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



แบบฟอรม์กรอกขอ้มลูวีซา่ประเทศ อินเดีย 

** กรณุากรอกขอ้มลูทัง้หมดใหค้รบถว้น เพ่ือประโยชนใ์นการขอวีซ่าของท่านเอง ** 

ช่ือ-นามสกลุ (สะกดตรงตามหนงัสือเดนิทาง)  (MR./MRS./MS./MSTR.)  

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

สถานะภาพ  □ โสด    □ แตง่งานไมไ่ดจ้ดทะเบียนสมรส □ หมา้ย  □ หย่า    

□ แตง่งานจดทะเบียนสมรส  

ชื่อ-นามสกลุ คูส่มรส.....................................................................................สถานท่ีเกิด................................................................

สญัชาต…ิ……………………………………………………. 

ช่ือ-นามสกลุ บิดา .................................................................................................................................................... 

สถานที่เกิด.......................................สญัชาติ………………………………………………………. 

ช่ือ-นามสกลุ มารดา ............................................................................................................................................... 

สถานที่เกิด.......................................สญัชาต…ิ……………………………………………………. 

ท่ีอย ูต่ามทะเบียนบา้น................................................................................................................................................................. 

................................................................................................................................รหสัไปรษณีย.์................................................ 

ท่ีอย ูปั่จจบุนั.................................................................................................................................................................................. 

รหสัไปรษณีย.์............................... โทรศพัทบ์า้น...................................เบอรมื์อถือ

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

ช่ือสถานท่ีท างาน / สถานศึกษา...........................................................................ต าแหนง่งาน

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

ท่ีอย ูส่ถานท่ีท างาน / สถานศึกษา

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

รหสัไปรษณีย ์...............................................โทรศพัท.์............................................ 

*** ในกรณีท่ีเกษียณอาย ุกรณุาระบช่ืุอ และ ท่ีอย ู ่สถานท่ีท างาน เน่ืองจากเป็นเง่ือนไขของสถานทตู *** 

ทา่นเคยเดนิทางเขา้ประเทศอินเดยีมากอ่นหรือไม่ □  เคย  □  ไมเ่คย 

ถา้เคย กรณุาระบวุนัที่..........................................สถานที่/เมือง................................... 

ประเทศที่เคยเดนิทางในระยะเวลา 10 ปี ท่ีผา่นมา 

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

ทา่นเคยเดนิทางกลุม่ประเทศ SAARC ในระยะเวลา 3 ปีที่ผา่นมา มากอ่นหรือไม ่(กลุม่ประเทศ SAARC 

ไดแ้ก ่บงักลาเทศ ภฏูาน เนปาล มลัดฟีส ์ปากีสถาน ศรีลงักา อฟักานสิถาน ) 

ถา้เคย กรณุาระบปีุที่..................สถานที่/เมือง...............................................ระยะเวลาที่พ านกั..........................

วนั 

ชือ่สมาชิกในครอบครวัพรอ้มเบอรต์ดิตอ่ ระหว่างที่ทา่นพ านกัอยู่ ณ ประเทศอินเดยี 

 ชื่อ-สกลุ....................................................................................................................................................................................... 

ท่ีอยู่.................................................................................................................................................................................................. 

เบอรโ์ทรศัพท.์.......................................... 

(กรณุาแจง้เบอรท่ี์สามารถติดต่อไดโ้ดยสะดวก เนื่องจากทางสถานทูตจะมีการโทรเช็คขอ้มลูโดยตรงกบัท่าน) 

การพิจารณาอนมุตัวีิซ่าเป็นดลุพินจิของทางสถานทตูฯเทา่นัน้ ทางบริษทัเป็นเพียงตวักลางในการ

อ านวยความสะดวกและบริการดา้นเอกสารใหแ้กผู่เ้ดนิทางเทา่นัน้ 

 

 

 



 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 


