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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 
ราคาทัวร์เดก็/ท่าน 
(อายุไม่เกิน 12 ปี) 

ราคาทัวร์ไม่รวม 
ตั๋วเครื่องบิน 

ราคา 
ห้องพักเดี่ยว 

02 – 07 มีนาคม 2566 26,990 26,990 16,990 5,000 

09 – 14 มีนาคม 2566 25,990 25,990 15,990 5,000 

16 – 21 มีนาคม 2566 25,990 25,990 15,990 5,000 

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

28 มี.ค. – 02 เม.ย. 66 25,990 25,990 15,990 5,000 

30 มี.ค. – 04 เม.ย. 66 25,990 25,990 15,990 5,000 

04 – 09 เมษายน 2566 26,990 26,990 16,990 5,000 

11 – 16 เมษายน 2566 29,990 29,990 19,990 6,000 

12 – 17 เมษายน 2566 29,990 29,990 19,990 6,000 

13 – 18 เมษายน 2566 29,990 29,990 19,990 6,000 

27 เม.ย. – 02 พ.ค. 66 28,990 28,990 18,990 5,000 

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

 

อัตราค่าบริการไม่รวมค่าทิปคนขับรถ มัคคุเทศก์ท้องถิ่น และหัวหน้าทัวร์ ท่านละ 1,500 บาท 
อัตราค่าบริการไม่รวมค่าวีซ่าอนิเดีย ท่านละ 1,500 บาท โดยชำระพรอ้มมัดจำรอบแ 

 

อัตราค่าบริการ 

      เท่ียวบินท่ี  เวลาออก             เวลาถึง       เท่ียวบินท่ี  เวลาออก             เวลาถึง 

โปรแกรมเดนิทาง 6 วัน 3 คืน : โดยสายการบนิ SPICEJET (SG) 

      เท่ียวบินท่ี  เวลาออก             เวลาถึง       เท่ียวบินท่ี  เวลาออก             เวลาถึง 



    

 

 
 
 

 
  
 
 
  
    
 
  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

วันท่ี โปรแกรมทัวร์ 
อาหาร 

โรงแรม 
เช้า เท่ียง เย็น 

1 สนามบินสุวรรณภูมิ      

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

3 แวะชมทุ่งดอกมัสตาร์ด – พาฮาลแกม – ชมวิวเทือกเขาหิมาลัย       
Super Deluxe Houseboat, Dal Lake 
หรือเทียบเท่า 

4 เทือกเขากุลมาร์ค – นั่งกระเช้าลอยฟ้า – ชมวิวทิวทัศน์เทือกเขากุลมาร์ค     
Super Deluxe Houseboat, Dal Lake 
หรือเทียบเท่า 

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

6 สนามบินสุวรรณภูมิ – ประเทศไทย     



 
Day1 สนามบินสุวรรณภูมิ  
 
23.30 นัดหมายพร้อมกันท่ี สนามบินสุวรรณภูมิ ประเทศไทยโปรดสังเกตุป้าย เลทส์โกกรุ๊ป พบเจ้าหน้าท่ีคอยให้การต้อนรับพร้อมอำนวยความ

สะดวกเช็คอินให้แก่ท่าน 
 

Day2 สนามบินเดลี – สนามบินศรีนาคา – แคชเมียร ์

 

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

เคร่ือง 
14.20 นำท่านออกเดินทางสู่ สนามบินเดลี ประเทศอินเดีย โดยสายการบิน SPICEJET เท่ียวบินท่ี SG957 
15.45 เดินทางถึง สนามบินศรีนาคา รัฐแคชเมียร์ ผ่านการตรวจคนเข้าเมืองรับสัมภาระผ่านจุดคัดกรองตามระเบียบของสนามบิน (เวลา

ท้องถ่ินช้ากว่าประเทศไทย 1 ชั่วโมง 30 นาที) นำท่านเดินทางเข้าเมือง โดย รัฐแคชเมียร์ (Kashmir) ต้ังอยู่ทางตอนเหนือสุดของ
ประเทศอินเดีย หรือท่ีได้รับขนานนามว่า “ดินแดนสวิตเซอร์แลนด์แห่งเอเชีย”  เป็นดินแดนกลางเทือกเขาหิมาลัยท่ีมีธรรมชาติสวยงาม
อย่างน่าอัศจรรย์ แคชเมียร์ถือว่าเป็นอีกหนึ่งรัฐท่ีมีความหลากหลายทางภูมิประเทศท่ีคล้ายคลึงกับประเทศฝั่งยุโรป เนื่องจากมีท้ังแบบ
เทือกเขา พ้ืนท่ีราบบนภูเขา ภูเขาหิมะ ทุ่งหญ้า และทะเลสาบ และท่ีสำคัญแคชเมียร์เป็นเมืองท่ีสามารถเท่ียวได้ตลอดท้ังปี ในช่วง
ประมาณฤดูใบไม้ผลิ และฤดูร้อนจะเข้าสู่ห้วงแห่งทุ่งหญ้าและทุ่งดอกไม้ และที่สำคัญในช่วงประมาณเดือนมีนาคม - เมษายนของทุกปี 
(ท้ังนี้ข้ึนอยู่กับสภาพอากาศในปีนั้นๆ) จะเป็นเดือนของการเริ่มต้นเทศกาลดอกทิวลิปอินทิรา คานธี เทศกาลดอกทิวลิปท่ีใหญ่ท่ีสุดใน
เอเชีย นอกจากความสวยงามของดอกทิวลิปแล้ว ยังมีทัศนียภาพด้านหลังเป็นวิวของทะเลสาบดาล ซ่ึงย่ิงทำให้ท่ีนี่สวยงามย่ิงข้ึนไปอีก 
หากใครได้มาเยือนเป็นอันต้องตกหลุมรักกันทุกคน นำท่านเดินทางไปยัง เมืองศรีนาคา (Srinagar) หรือรูจักกันในอีกชื่อ “ศรีนคร” 
เมืองหลวงของรัฐแคชเมียร์ ซ่ึงเมืองหลวงแห่งนี้ต้ังอยู่ท่ีหุบเขาแคชเมียร์ เป็นท่ียอมรับในหมู่นักท่องเที่ยวว่าเป็นดินแดนแห่งทะเลสาบ 
สายน้ำ สวนดอกไม้ รวมถึงศิลปะงานฝีมือท่ีผลิตมาจากไม้ ด้วยความท่ีชาวเมืองมีวิถีชีวิตอยู่คู่กับสายน้ำ หรือทะเลสาบดาลจึงทำให้
ชาวบ้านใช้เรือเป็นหนึ่งในพาหนะสำคัญในการเดินทาง 

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

ใน 50 อย่างท่ีควรทำ คือเดินทางสู่ทะเลสาบดาล (Dal lake) แห่งรัฐแคชเมียร์ พร้อมกับพักท่ี House Boats” ท่ีถือว่าเป็นวิมานบนน้ำ 
ห้องพักยังมีขนาดกว้างขวาง ทุกห้องมีสิ่งอำนวยความสะดวกหลากหลาย ท้ังฮีทเตอร์, แอร์, เฟอร์นิเจอร์ท้ังโต๊ะเขียนหนังสือ ตู้ เตียง
ภายในห้องทำจากไม้วอลนัทในท้องถ่ินของแคชเมียร์ นอกจากน้ียังมีห้องนั่งเล่นและห้องทานอาหารส่วนกลางให้นั่งพักผ่อนชิลๆ ใน
บรรยากาศสุดคลาสสิค และที่สำคัญยังสามารถชมวิวทะเลสาบพร้อมกับฉากหลังเป็นวิวของเทือกเขาได้อีกด้วย 



 

Day3 แวะชมทุ่งดอกมัสตาร์ด – พาฮาลแกม – ชมวิวเทือกเขาหิมาลัย   
 
เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

นำทุกท่านเดินทางไปยัง พาฮาลแกม (Pahalgam) ระหว่างทางแวะชมวิถีชีวิตของชาวแคชเมียร์ท่ีหลากหลาย ระหว่างทางนำท่าน แวะ
ชมทุ่งดอกมัสตาร์ด ท่ีบานอร่ามไปเต็มท่ัวท้องทุ่ง โดยปกติจะเร่ิมบานชวงฤดูใบไม้ผลิของทุกปี หรือช่วงมีนาคม - เมษายน *ท้ังน้ีข้ึนอยู่
กับสภาพอากาศในปีน้ัน  ๆในกรณีท่ีไม่สามารถแวะชมทุ่งดอกมัสตาร์ด ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการปรับโปรแกรม สวนแอปเป้ิล 
(The Apple Orchards) นําท่านเย่ียมชมต้นแอปเป้ิล และผลแอปเป้ิลท่ีกําออกดอกออกผลมากมาย หรือสถานท่ีอ่ืน  ๆตามความ
เหมาะสม 

เท่ียง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

จากนั้นนำท่านเดินทางต่อไปยัง พาฮาลแกม (Pahalgam) ข้ึนชื่อในเร่ืองของความงดงามของวิวทิวทัศน์ท่ีถูกโอบล้อมไปด้วยเทือกเขา
หิมาลัย ป่าสนเขียวสด และแม่น้ำลิดเดอร์ อันใสเย็น และในช่วงฤดูร้อนจะมีดอกไม้ป่าบานสะพร่ัง อีกท้ังยังเป็นแหล่งท่ีปลูกหญ้าฝร่ังซ่ึง
เป็นพืชดอกสีม่วงท่ีนิยมใช้ประโยชน์จากเกสรสีแดงของมันในการผสมสุรา อาหาร และลูกอมลูกกวาดเพื่อให้มีกลิ่นหอม นำทุกท่านชมวิว
ความสวยงามของเทือกเขาหิมาลัย เทือกเขาท่ีปกคลุมด้วยธารน้ำแข็งตลอดท้ังปี 

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

ใน 50 อย่างท่ีควรทำ คือเดินทางสู่ทะเลสาบดาล (Dal lake) แห่งรัฐแคชเมียร์ พร้อมกับพักท่ี House Boats” ท่ีถือว่าเป็นวิมานบนน้ำ 
ห้องพักยังมีขนาดกว้างขวาง ทุกห้องมีสิ่งอำนวยความสะดวกหลากหลาย ท้ังฮีทเตอร์, แอร์, เฟอร์นิเจอร์ท้ังโต๊ะเขียนหนังสือ ตู้ เตียง
ภายในห้องทำจากไม้วอลนัทในท้องถ่ินของแคชเมียร์ นอกจากน้ียังมีห้องนั่งเล่นและห้องทานอาหารส่วนกลางให้นั่งพักผ่อนชิลๆ ใน
บรรยากาศสุดคลาสสิค และที่สำคัญยังสามารถชมวิวทะเลสาบพร้อมกับ 

          ฉากหลังเป็นวิวของเทือกเขาได้อีกด้วย 
 
 
 
 
 



 

Day4 เทือกเขากุลมาร์ค – นั่งกระเช้าลอยฟา้ – ชมวิวทิวทัศนเ์ทือกเขากุลมาร์ค
 
เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

 นำท่านเดินทางสู่ กุลมาร์ค (Gulmarg) หรือ “แดนทุ่งหญ้าของดอกไม้ (Meadow of Gold)” เป็นเทือกเขาอยู่สูงกว่าระดับน้ำทะเล 
2,730 เมตร ต้ังอยู่ห่างจากเมืองศรีนาคาประมาณ 56 กิโลเมตร เดิมมีชื่อเรียกว่า เการิมาร์ค ก่อต้ังโดยศุลต่านยูซุปชาร์ ช่วงศตวรรษท่ี 
16 และที่สำคัญท่ีแห่งนี้เป็นท่ีต้ังของสนามกอล์ฟท่ีมีหลุมถึง 18 หลุม ท่ียังสูงท่ีสุดในโลก ซ่ึงกุลมาร์คเป็นหนึ่งในสถานท่ีท่องเท่ียวอีกหนึ่ง
แห่งท่ีต้องมาเยือนสักคร้ังในชีวิต เทือกเขากุลมาร์คได้รับการยอมรับจากผู้คนมากมายว่าเป็นสถานท่ีท่ีมีทัศนียภาพท่ีสวยงามแห่งหนึ่งของ
โลก ถือว่าเป็นความงดงามท่ีมาจากธรรมชาติอย่างแท้จริง ไม่ว่าจะช่วงไหนๆ ก็สามารถเท่ียวชมได้อย่างไม่มีเบื่อ พร้อมสัมผัสความ
สวยงามที่แตกต่างกับสี่ฤดูกาล ไม่ว่าจะเป็นช่วงใบไม้ผลิ ใบไม้เปลี่ยนสี หรือจะฤดูหิมะเก๋ๆในช่วงฤดูหนาว และถึงแม้จะเป็นช่วงฤดูร้อน
แต่ท่ีนี่ก็มีอากาศเย็นสบายไม่ร้อนมาก 

เท่ียง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

 นำทุกท่านไปยัง สถานีกุลมาร์ค กอนโดล่า และนำท่าน นั่งกุลมาร์ค กอนโดล่า กระเช้าลอยฟ้าท่ีมีความสูงท่ีสุดในโลก มีความสูง 3,979 
เมตรจากระดับน้ำทะเล **(ราคาโปรแกรมนี้รวมค่าต๋ัวสำหรับนั่งกุลมาร์ค กอนโดล่า)** เพ่ือข้ึนไปยังสถานีกงโดรีบนเขา (เฟสท่ี 1) ด้วย
ระยะทางประมาณ 5 กิโลเมตร  

 
กรณีท่ีลูกค้าต้องการนั่งกระเช้ากุลมาร์ค กอนโดล่า ต่อไปยังเฟส 2 (เพ่ือข้ึนไปชมทัศนียภาพอันสวยงาม และวิวยอดเขานันกาพาร์

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

ใน 50 อย่างท่ีควรทำ คือเดินทางสู่ทะเลสาบดาล (Dal lake) แห่งรัฐแคชเมียร์ พร้อมกับพักท่ี House Boats” ท่ีถือว่าเป็นวิมานบนน้ำ 
ห้องพักยังมีขนาดกว้างขวาง ทุกห้องมีสิ่งอำนวยความสะดวกหลากหลาย ท้ังฮีทเตอร์, แอร์, เฟอร์นิเจอร์ท้ังโต๊ะเขียนหนังสือ ตู้ เตียง
ภายในห้องทำจากไม้วอลนัทในท้องถ่ินของแคชเมียร์ นอกจากน้ียังมีห้องนั่งเล่นและห้องทานอาหารส่วนกลางให้นั่งพักผ่อนชิลๆ ใน
บรรยากาศสุดคลาสสิค และที่สำคัญยังสามารถชมวิวทะเลสาบพร้อมกับฉากหลังเป็นวิวของเทือกเขาได้อีกด้วย 

 



 

Day5 ล่องเรือชมตลาดเชา้ – ทะเลสาบดาล – สวนโมกุล – สวนชาลิมาร์ – สวนนิชาท – สนามบนิศรนีาคา สนามบนิเดลี
 
 นำท่านต่ืนเช้า ล่องเรือชมตลาดเช้า ให้ท่านได้ชมบรรยากาศของตลาดน้ำท่ีคนท้องถ่ินจะนำสินค้าของตัวเองมาขาย อาทิ ผักสด 

เคร่ืองด่ืม อาหารเช้า อ่ืนๆอีกมากมาย ซ่ึงทุกอย่างจะเป็นการค้าขายบนเรือ 

เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

 นำท่านเดินทางสู่ ทะเลสาบดาล (Dal Lake) เป็นทะเลสาบท่ีถือว่าใหญ่ท่ีสุดในแคชเมียร์ ถือว่าเป็นทะเลสาบท่ีข้ึนชื่อและมีชื่อเสียงใน
หมู่นักท่องเท่ียว ทะเลสาบแห่งนี้มีเกาะกลางทะเลสาบเป็นหย่อมๆ หรือสวนผักกลางน้ำ และยังเป็นตลาดน้ำท่ีในช่วงเช้าจะมีพ่อค้าต่างๆ
พายเรือมาขายของ อาทิ ผักหรือผลไม้ต่างๆ พิเศษ!! นำทุกท่านลงเรือ “ชิคารา” หรือเรือพายโบราณ เพ่ือชมวิวทิวทัศน์บรรยากาศสุดโร
แมนติก และความงามวิถีชีวิตของชาวบ้าน ซ่ึงหากใครท่ีมาเยือนแคชเมียร์แล้วไม่ได้มาล่องเรือชิคาราถือว่ามาไม่ถึง 

นำท่านเดินทางสู่ สวนโมกุล (Mughal Gardens) หรืออีกหนึ่งฉายาที่ทุกคนรู้จัก “สวรรค์แห่งดอกไม้” ต้ังอยู่ทาง ทิศตะวันออกของ
ทะเลสาบดาล ในช่วงฤดูใบไม้ผลิของทุกปี หรือช่วงเดือนมีนาคม - เมษายน สามารถชมความงามทุ่งดอกทิวลิป *ท้ังนี้ขึ้นอยู่กับสภาพ
อากาศในปีนั้นๆ 

 



 
สวนแห่งนี้แบ่งออกเป็น 3 ส่วน ซ่ึงภายในสวนมีการประดับตกแต่งในแบบสไตล์สวนเปอร์เชีย ซ่ึงประกอบไปด้วย สระน้ำ ลำธาร และ
แปลงดอกไม้นานาพันธ์ุ พร้อมกับลานน้ำพุท่ีถูกสร้างข้ึนทอดยาวจากท่ีต่ำข้ึนท่ีสูง หันหน้าสู่ทะเลสาบดาล 

เท่ียง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
นำทุกท่านไปยัง สวนชาลิมาร์ (Shalimar Bagh) ถูกสร้างข้ึนในสมัย จักรพรรดิจาฮันจีร์ โดยพระองค์สร้างข้ึนเพ่ือพระมเหสีเนอร์ เจ
ฮัน ซ่ึงเป็นผู้หญิงท่ีพระองค์ทรงรัก และเป็นสถานที่ประทับในช่วงฤดูร้อน สวนแห่งนี้ถือว่าเป็นพ้ืนท่ีของกษัตริย์และเชื้อพระวงศ์ ปัจจุบัน
สถานท่ีแห่งนี้เป็นสถานท่ีท่ีเปิดให้นักท่องเที่ยวได้มีโอกาสมาเย่ียมชมความสวยงามโดยเฉพาะบันไดท่ีถูกสร้างข้ึนทอดผ่านให้เดินไปยังเนิน
ด้านบนซ่ึงเป็นท่ีต้ังของน้ำพุ  

นำท่านเดินทางไปชมสวนใกล้ๆนั่นคือ สวนนิชาท (Nishat Bagh) ท่ีสวนแห่งนี้มีความพิเศษตรงท่ีมีต้นเมเปิ้ลท่ีมีอายุกว่า 400 ปี ซ่ึงมี
การตกแต่งคล้ายๆกับสวนชาลิมาร์คือมีลานน้ำพุทอดยาวจนถึงพระท่ีนั่งชั้นใน และย่ิงไปกว่านั้นสวนท้ังสามท่ีนี้มีความงามท่ีพิเศษคือสวน
ท้ังหมดนั้นสร้างข้ึนบนลานท่ียกสูงข้ึนโดยหันหน้าสู่ทะเลสาบทำให้ท่านไหนท่ีไปเยือนจะได้ด่ืมด่ำท้ังความงามและความโรแมนติกเหมือน
หลุดออกมาจากภาพวาดเลยทีเดียว 

ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

ได้เวลาอันสมควรนำท่านเดินทางสู่ สนามบินศรีนาคา รัฐแคชเมียร์ 

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

เคร่ือง 
21.10 นำท่านออกเดินทางสู่ สนามบินสุวรรณภูมิ ประเทศอินเดีย โดยสายการบิน SPICEJET เท่ียวบินท่ี SG740 
 

Day6 สนามบินเดลี – สนามบนิสุวรรณภูมิ – ประเทศไทย
 
02.45 เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ ประเทศไทยโดยสวัสดิภาพ ... พร้อมความประทับใจ 
 



 
 
สำคัญโปรดอ่าน 

1. กรุณาทำการจองล่วงหน้าก่อนเดินทางอย่างน้อย 30 วัน พร้อมชำระเงินมัดจำ ท่านละ 10,000 บาท/ท่าน และชำระส่วนท่ีเหลือ 21 วัน 
ก่อนการเดินทาง กรณีวันเดินทางน้อยกว่า 21 วัน ต้องชำระค่าทัวร์เต็มจำนวน 100% เท่านั้น 

2. อัตราค่าบริการนี้ จำเป็นต้องมีผู้เดินทาง จำนวน 15 ท่าน ข้ึนไป ในแต่ละคณะ กรณีท่ีมีผู้เดินทางไม่ถึงตามจำนวนที่กำหนด ทางบริษัทฯ 
ขอสงวนสิทธ์ิในการเลื่อนการเดินทาง หรือเปลี่ยนแปลงอัตราค่าบริการ (ปรับราคาเพิ่มข้ึน เพ่ือให้คณะได้ออกเดินทาง ตามความ
ต้องการ) 

3. ท่านท่ีต้องออกบัตรโดยสารภายในประเทศ (ต๋ัวเครื่องบิน, รถทัวร์, รถไฟ) กรุณาสอบถามท่ีเจ้าหน้าท่ีทุกคร้ังก่อนทำการออกบัตรโดยสาร 
เนื่องจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟล์ท หรือ เวลาบิน โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า และการแนะนำจากเจ้าหน้าท่ีเป็นเพียงการ
แนะนำเท่านั้น 

4. นักท่องเท่ียวท่ีต้องการเดินทางโปรแกรมข้างต้นควรทำการจอง และ ส่งเอกสารเพ่ือขอวีซ่าหมู่คณะก่อนเดินทางอย่างน้อย 45 วัน 
วันหยุดนักขัตฤกษ์ 60 วัน หากระยะเวลาน้อยกว่าท่ีระบุไว้ข้างต้น ขอสงวนสิทธ์ิในการขอวีซ่าประเภทอ่ืนซ่ึงอาจมีค่าใช้จ่ายเพิ่ม หรือมี
ผลต่อการพิจารณาวีซ่าของท่าน 

5. ระหว่างท่องเท่ียวหากนักท่องเท่ียวได้รับการตรวจยืนยันว่ามีเชื้อโควิด ทางโรงแรมอาจมีค่าทำความสะอาดห้องพักเพ่ิมเติม ถ้ามี (ไม่
รวมอยู่ในรายการทัวร์) 

6. ในกรณีท่ีภาครัฐท้ังไทย และประเทศปลายทางมีข้อกำหนดในการกักตัว หรือ การตรวจหาเชื้อโควิด-19 ทุกประเภท ผู้เดินทางต้อง
รับผิดชอบค่าใช้จ่ายส่วนนี้ด้วยตัวท่านเอง ถ้ามี (ไม่รวมอยู่ในรายการทัวร์) 

 
ข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับ การย่ืนคำร้องขอวีซ่า ท่ีท่านควรทราบ  

1. ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิในการย่ืนวีซ่าแบบหมู่คณะเท่านั้น กรณีท่ีท่านไม่สามารถย่ืนวีซ่าพร้อมคณะได้ จะต้องย่ืนก่อน หรือ หลัง คณะ 
และหากเกิดค่าใช้จ่ายไม่ว่ากรณีใดๆก็ตาม ท่านจำเป็นจะต้องชำระค่าใช้จ่ายท่ีเกิดข้ึนตามจริงท้ังหมด เช่น ค่าบัตรโดยสารโดย
เคร่ืองบิน (ต๋ัว) จะต้องออกก่อนแต่วีซ่ายังไม่ออก เนื่องจากท่านย่ืนหลังคณะ  

2. มาตราฐานการพิจารณาวีซ่าแบบปกติท่ัวไปคือ 7 วันทำการ (เป็นอย่างน้อย ไม่รวมวันเสาร์ - อาทิตย์) ท้ังนี้ ข้ึนอยู่กับจำนวนผู้สมัคร
ในช่วงนั้นๆ ซ่ึงหากอยู่ในช่วงฤดูกาลท่องเที่ยว ท่ีมีผู้สมัครเป็นจำนวนมาก อาจต้องใช้ระยะเวลามากกว่าปกติ 

3. การย่ืนขอวีซ่าท่องเที่ยวประเทศอินเดียแบบหมู่คณะ ไม่จำเป็นต้องใช้หนังสือเดินทางฉบับจริง หากท่านส่ง สำเนาหน้าหนังสือเดินทาง 
(หน้าแรกท่ีมีรูป) ชัดเจน สแกนไฟล์เป็นรูปภาพ หรือ ไฟล์ PDF. มาให้กับทางบริษัทเรียบร้อยแล้ว  

 
 
** รายละเอียดเอกสารการย่ืนขอวีซ่าท่ีได้กล่าวมานี้ เป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้นท่ีทางบริษัทฯ ได้จัดทำข้ึนจากประสบการณ์และระเบียบของสถานทูต
ฯ ซ่ึงอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ตามแต่สถานการณ์ และคุณสมบัติของลูกค้าในแต่ละราย โดยอยู่ท่ีดุลยพินิจของประเทศปลายทางเป็นผู้ดำเนินการ 

** 
 

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

ท้ังนี้บริษัทเป็นเพียงตัวกลางและคอยบริการอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้เดินทางเท่านั้น อัตราค่าธรรมเนียมวีซ่าทางสถานทูตเป็นผู้เรียกเก็บ หาก
ท่านโดนปฏิเสธการขออนุมัติวีซ่า ทางสถานทูตไม่คืนอัตราค่าธรรมเนียมในการย่ืนวีซ่า และมีสิทธ์ิไม่แจ้งสาเหตุการปฏิเสธวีซ่า ** 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
การเตรียมเอกสาร เพ่ือขอย่ืนวีซ่าท่องเที่ยวประเทศอินเดีย แบบหมู่คณะ  
สำหรับผู้เดินทางท่ีถือหนังสือเดินทางไทย 

1. สำเนาหน้าหนังสือเดินทาง (หน้าแรกท่ีมีรูป) ชัดเจน โดยสแกนไฟล์เป็นรูปภาพ หรือ ไฟล์ PDF. (รูปถ่ายจากมือถือไม่สามารถใช้ได้) มี
อายุการใช้งานคงเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน ณ วันเดินทางกลับ และมีหน้าว่างไม่ต่ำกว่า 2 หน้า 

2. รูปถ่ายสี หน้าตรง ขนาด 2 x 2 นิ้ว (เท่ากันทุกด้านเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัส) จำนวน 2 รูป ฉากหลังต้องเป็นพ้ืนสีขาว ถ่ายมาแล้วไม่เกิน 3 
เดือน ไม่ซ้ำกับวีซ่าประเทศอ่ืนๆท่ีเคยได้รับ เท่านั้น  
2.1  กรณีผู้เดินทางอายุไม่ถึง 18 ปีบริบูรณ์  

- กรณีเด็ก ไม่ได้เดินทางกับ บิดาและมารดา จำเป็นต้องมี หนังสือยินยอมให้บุตรเดินทาง ไปต่างประเทศ ท่ี
ออกโดยสำนักงานเขตหรืออำเภอ ตามสำเนาทะเบียนบ้าน ท้ังภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ , สำเนาหน้า
หนังสือเดินทาง ของบิดา และ มารดา , หนังสือรับรองค่าใช่จ่าย (ภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ) พร้อมลงนาม
สำเนาถูกต้อง 

- กรณีเด็ก ไม่ได้เดินทางกับ บิดา จำเป็นต้องมี หนังสือยินยอมให้บุตรเดินทาง ไปต่างประเทศ (ของมารดา) 
ให้บุตรเดินทางไปต่างประเทศ ท่ีออกโดยสำนักงานเขตหรืออำเภอ ตามทะเบียนบ้าน (ภาษาไทย และ 
ภาษาอังกฤษ) , สำเนาหน้าหนังสือเดินทาง ของบิดา และ มารดา หนังสือรับรองค่าใช่จ่าย (ภาษาไทย และ 
ภาษาอังกฤษ) 

- กรณีเด็ก ไม่ได้เดินทางกับ มารดา จำเป็นต้องมี หนังสือยินยอมให้บุตรเดินทาง ไปต่างประเทศ (ของบิดา) 
ให้บุตรเดินทางไปต่างประเทศ ท่ีออกโดยสำนักงานเขตหรืออำเภอ ตามทะเบียนบ้าน (ภาษาไทย และ 
ภาษาอังกฤษ) , สำเนาหน้าหนังสือเดินทาง ของบิดา และ มารดา หนังสือรับรองค่าใช่จ่าย (ภาษาไทย และ 
ภาษาอังกฤษ) 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

แบบฟอร์มกรอกข้อมูลวีซ่าประเทศ อินเดีย 

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

สถานะภาพ  □ โสด    □ แต่งงานไม่ได้จดทะเบียนสมรส □ หม้าย  □ หย่า    

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

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

................................................................................................................................รหัสไปรษณีย.์................................................ 

ท่ีอยู่ปัจจุบัน.................................................................................................................................................................................. 

รหัสไปรษณีย.์............................... โทรศัพท์บ้าน...................................เบอร์มือถือ................................................................ 

ชื่อสถานท่ีทำงาน / สถานศึกษา...........................................................................ตำแหน่งงาน.......................................... 

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

รหัสไปรษณีย ์...............................................โทรศัพท์............................................. 
*** ในกรณีทีเ่กษียณอายุ กรุณาระบุชื่อ และ ที่อยู่ สถานที่ทำงาน เนือ่งจากเปน็เงื่อนไขของสถานทูต *** 

ท่านเคยเดินทางเข้าประเทศอินเดียมาก่อนหรือไม่ □  เคย  □  ไม่เคย 
ถ้าเคย กรุณาระบุวันท่ี..........................................สถานที่/เมือง................................... 
ประเทศท่ีเคยเดินทางในระยะเวลา 10 ปี ที่ผ่านมา 
................................................................................................................................................................................... 
ท่านเคยเดินทางกลุ่มประเทศ SAARC ในระยะเวลา 3 ปีที่ผ่านมา มาก่อนหรอืไม่ (กลุ่มประเทศ SAARC ได้แก่ 
บังกลาเทศ ภูฏาน เนปาล มัลดีฟส์ ปากีสถาน ศรลัีงกา อัฟกานิสถาน ) 
ถ้าเคย กรุณาระบุปีที่..................สถานท่ี/เมือง...............................................ระยะเวลาทีพ่ำนัก..........................วัน 
ชื่อสมาชิกในครอบครัวพรอ้มเบอร์ติดต่อ ระหว่างทีท่่านพำนักอยู่ ณ ประเทศอินเดีย 
� ช่ือ-สกุล....................................................................................................................................................................................... 
ที่อยู่.................................................................................................................................................................................................. 
เบอร์โทรศัพท์........................................... 



(กรุณาแจ้งเบอร์ท่ีสามารถติดต่อได้โดยสะดวก เนื่องจากทางสถานทูตจะมีการโทรเช็คข้อมูลโดยตรงกับท่าน) 

การพิจารณาอนุมัติวีซ่าเป็นดุลพินิจของทางสถานทูตฯเท่านั้น ทางบริษัทเป็นเพียงตัวกลางในการอำนวยความ
สะดวกและบริการด้านเอกสารให้แก่ผู้เดินทางเท่านั้น 

 
 

 



 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 


