
 

 
 

BKK       DEL DEL       SXR 
 

 

 

 
SG741 03.45 06.20 SG957 14.20 15.45 

      

โปรแกรมเดนิทาง 6 วนั 3 คนื : โดยสายการบนิ 

      เทีย่วบนิที ่  เวลาออก                   เทีย่วบนิที ่  เวลาออก             



SXR  DEL DEL  BKK 
 

 

 

 
SG958 16.15 17.55 SG740 21.10 02.45+1 

 

วนัเดินทาง ราคาทวัร/ทาน 
พกัหองละ 2-3 ทาน 

ราคาทวัรเดก็/ทาน 
(อายไุมเกนิ 12 ป) 

ราคาทวัรไมรวม 
ตั๋วเครือ่งบนิ 

ราคา 
หองพกัเดีย่ว 

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

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

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

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

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

30 ม.ี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 

อตัราคาบรกิารสาํหรบั เดก็อายไุมเกนิ 2 ป ณ วนัเดนิทางกลบั (Infant) ทานละ 7,500 บาท 

 

อตัราคา่บรกิารไมร่วมคา่ทปิคนขบัรถ มคัคุเทศกท์อ้งถิ�น และหวัหน้าทวัร ์ทา่นละ 1,500 บาท 
อตัราคาบรกิารไมรวมคาวซีาอนิเดยี ทานละ 1,500 บาท โดยชาํระพรอมมดัจาํรอบแรก 

 

 
 
 

อตัราคาบรกิาร 

 

      เทีย่วบนิที ่  เวลาออก                   เทีย่วบนิที ่  เวลาออก             



     
 
 

 
  
 
 
  
    
 
  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

วนั
ที� 

โปรแกรมทวัร ์
อาหาร 

โรงแรม 
เชา้ 

เที�ย
ง 

เย็
น 

1 สนามบนิสุวรรณภมู ิ     

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

3 
แวะชมทุ่งดอกมสัตาร์ด – พาฮาลแกม – ชมววิเทอืกเขา
หมิาลยั       

Super Deluxe 
Houseboat, Dal Lake 
หรอืเทยีบเทา่ 

4 
เทอืกเขากุลมาร์ค – นั �งกระเช้าลอยฟ้า – ชมวิวทวิทศัน์
เทอืกเขากุลมารค์ 

   
Super Deluxe 
Houseboat, Dal Lake 



 

 

Day1 สนามบินสวุรรณภมิู  
 

23.30 นัดหมายพรอมกันท่ี สนามบินสุวรรณภูมิ ประเทศไทยโปรดสังเกตุปาย เลทสโกกรุป พบ
เจาหนาท่ีคอยใหการตอนรับพรอมอํานวยความสะดวกเช็คอินใหแกทาน 

 
Day2 สนามบินเดลี – สนามบินศรีนาคา – แคชเมียร ์

 
03.45 ออกเดินทางสู สนามบินเดลี ประเทศอินเดีย โดยสายการบิน SPICEJET เท่ียวบินท่ี 
SG741 
06.20 เดินทางถึง สนามบนิเดล ีประเทศอินเดีย ผานการตรวจคนเขาเมืองรับสัมภาระผานจุดคัด

กรองตามระเบียบของสนามบิน และรอตอเครื่อง 
14.20 นําทานออกเดินทางสู สนามบนิเดล ีประเทศอินเดีย โดยสายการบิน SPICEJET 

เท่ียวบินท่ี SG957 
15.45 เดินทางถึง สนามบินศรีนาคา รัฐแคชเมียร ผานการตรวจคนเขาเมืองรับสัมภาระผานจุด

คัดกรองตามระเบียบของสนามบิน (เวลาทองถิ่นชา
กวาประเทศไทย 1 ชั่วโมง 30 นาที) นําทานเดิน
ทางเขาเมือง โดย รัฐแคชเมียร (Kashmir) ตั้งอยูทาง
ตอนเหนือสุดของประเทศอินเดีย หรือท่ีไดรับขนาน
นามวา “ดินแดนสวิตเซอรแลนดแหงเอเชีย”  เปน
ดินแดนกลางเทือกเขาหิมาลัยท่ีมีธรรมชาติสวยงาม
อยางนาอัศจรรย แคชเมียรถือวาเปนอีกหน่ึงรัฐท่ีมี
ความหลากหลายทางภูมิประเทศท่ีคลายคลึงกับ
ประเทศฝงยุโรป เน่ืองจากมีท้ังแบบเทือกเขา พ้ืนท่ีราบ
บนภูเขา ภูเขาหิมะ ทุงหญา และทะเลสาบ และท่ีสําคัญแคชเมียรเปนเมืองท่ีสามารถเท่ียว
ไดตลอดท้ังป ในชวงประมาณฤดูใบไมผลิ และฤดูรอนจะเขาสูหวงแหงทุงหญาและทุง
ดอกไม และท่ีสําคัญในชวงประมาณเดือนมีนาคม - เมษายนของทุกป (ท้ังน้ีขึ้นอยูกับ
สภาพอากาศในปน้ันๆ) จะเปนเดือนของการเริ่มตนเทศกาลดอกทิวลิปอินทิรา คานธี  

 
 

หรอืเทยีบเทา่ 

5 
ล่องเรอืชมตลาดเชา้ – ทะเลสาบดาล – สวนโมกุล – สวน
ชาลมิาร ์ 
สวนนิชาท – สนามบนิศรนีาคา – สนามบนิเดล ี

    

6 สนามบนิสุวรรณภมู ิ– ประเทศไทย     



 
 
 
 เทศกาลดอกทิวลิปท่ีใหญท่ีสุดในเอเชีย นอกจากความสวยงามของดอกทิวลิปแลว ยังมี

ทัศนียภาพดานหลังเปนวิวของทะเลสาบดาล ซึ่งยิ่งทําใหท่ีน่ีสวยงามยิ่งขึ้นไปอีก หาก
ใครไดมาเยือนเปนอันตองตกหลุมรักกันทุกคน นําทานเดินทางไปยัง เมืองศรีนาคา 
(Srinagar) หรือรูจักกันในอีกชื่อ “ศรีนคร” เมืองหลวงของรัฐแคชเมียร ซึ่งเมืองหลวง
แหงน้ีตั้งอยูท่ีหุบเขาแคชเมียร เปนท่ียอมรับในหมูนักทองเท่ียววาเปนดินแดนแหง
ทะเลสาบ สายนํ้า สวนดอกไม รวมถึงศิลปะงานฝมือท่ีผลิตมาจากไม ดวยความท่ี
ชาวเมืองมีวิถีชีวิตอยูคูกับสายนํ้า หรือทะเลสาบดาลจึงทําใหชาวบานใชเรือเปนหน่ึงใน
พาหนะสําคัญในการเดินทาง 

คํ่า บริการอาหารคํ่า ณ หองอาหารของโรงแรม 
พักท่ี Super Deluxe Houseboat, Dal Lake ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเทา มีบันทึกวา “ขณะท่ี

ชีวิตยังมีลมหายใจความสุขบนพ้ืนพิภพในน้ี 1 ใน 50 อยางท่ีควรทํา คือเดินทางสู
ทะเลสาบดาล (Dal lake) แหงรัฐแคชเมียร พรอมกับพักท่ี House Boats” ท่ีถือวาเปน
วิมานบนนํ้า หองพักยังมีขนาดกวางขวาง ทุกหองมีส่ิงอํานวยความสะดวกหลากหลาย ท้ัง
ฮีทเตอร, แอร, เฟอรนิเจอรท้ังโตะเขียนหนังสือ ตู เตียงภายในหองทําจากไมวอลนัทใน
ทองถิ่นของแคชเมียร นอกจากน้ียังมีหองน่ังเลนและหองทานอาหารสวนกลางใหน่ัง
พักผอนชิลๆ ในบรรยากาศสุดคลาสสิค และท่ีสําคัญยังสามารถชมวิวทะเลสาบพรอมกับ
ฉากหลังเปนวิวของเทือกเขาไดอีกดวย 

 
Day3 แวะชมทุ่งดอกมสัตารด์ – พาฮาลแกม – ชมวิวเทือกเขาหิมาลยั   

 
เชา  บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 

นําทุกทานเดินทางไปยัง พาฮาลแกม (Pahalgam) ระหวางทางแวะชมวิถีชีวิตของชาว
แคชเมียรท่ีหลากหลาย ระหวางทางนําทาน แวะชมทุงดอกมัสตารด ท่ีบานอรามไปเต็ม
ท่ัวทองทุง โดยปกติจะเริ่มบานชวงฤดูใบไมผลิของทุกป หรือชวงมีนาคม - เมษายน *ทั�งนี�
ขึ�นอยู่กบัสภาพอากาศในปีนั�นๆ ในกรณีที�ไม่สามารถแวะชมทุ่งดอกมสัตาร์ด ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ)ในการปรบัโปรแกรม สวนแอป
เปิ� ล (The Apple Orchards) นําท่านเยี�ยมชมต้นแอปเปิ� ล และผลแอปเปิ� ลที�กําออกดอกออกผลมากมาย หรือสถานที�อื�นๆ ตาม
ความเหมาะสม 

เท่ียง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

จากน้ันนําทานเดินทางตอไปยัง พาฮาลแกม (Pahalgam) ขึ้นชื่อในเรื่องของความ
งดงามของวิวทิวทัศนท่ีถูกโอบลอมไปดวยเทือกเขาหิมาลัย ปาสนเขียวสด และแมนํ้าลิด
เดอร อันใสเย็น และในชวงฤดูรอนจะมีดอกไมปาบานสะพรั่ง อีกท้ังยังเปนแหลงท่ีปลูก
หญาฝรั่งซึ่งเปนพืชดอกสีมวงท่ีนิยมใชประโยชนจากเกสรสีแดงของมันในการผสมสุรา 
อาหาร และลูกอมลูกกวาดเพ่ือใหมีกลิ่นหอม นําทุกทานชมวิวความสวยงามของเทือกเขา
หิมาลัย เทือกเขาท่ีปกคลุมดวยธารนํ้าแข็งตลอดท้ังป 

 



 

 

คํ่า บริการอาหารคํ่า ณ หองอาหารของโรงแรม 
พักท่ี Super Deluxe Houseboat, Dal Lake ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเทา มีบันทึกวา “ขณะท่ี

ชีวิตยังมีลมหายใจความสุขบนพ้ืนพิภพในน้ี 1 ใน 50 อยางท่ีควรทํา คือเดินทางสู
ทะเลสาบดาล (Dal lake) แหงรัฐแคชเมียร พรอมกับพักท่ี House Boats” ท่ีถือวาเปน
วิมานบนนํ้า หองพักยังมีขนาดกวางขวาง ทุกหองมีส่ิงอํานวยความสะดวกหลากหลาย ท้ัง
ฮีทเตอร, แอร, เฟอรนิเจอรท้ังโตะเขียนหนังสือ ตู เตียงภายในหองทําจากไมวอลนัทใน
ทองถิ่นของแคชเมียร นอกจากน้ียังมีหองน่ังเลนและหองทานอาหารสวนกลางใหน่ัง
พักผอนชิลๆ ในบรรยากาศสุดคลาสสิค และท่ีสําคัญยังสามารถชมวิวทะเลสาบพรอมกับ 

         ฉากหลังเปนวิวของเทือกเขาไดอีกดวย 
 
Day4 เทือกเขากลุมารค์ – นั �งกระเช้าลอยฟ้า – ชมวิวทิวทศัน์เทือกเขากลุมารค์

 
เชา  บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 

 นําทานเดินทางสู กุลมารค (Gulmarg) หรือ “แดนทุงหญาของดอกไม (Meadow of 
Gold)” เปนเทือกเขาอยูสูงกวาระดับนํ้าทะเล 2,730 เมตร ตั้งอยูหางจากเมืองศรีนาคา
ประมาณ 56 กิโลเมตร เดิมมีชื่อเรียกวา เการิมารค กอตั้งโดยศุลตานยูซุปชาร 

  ชวงศตวรรษท่ี 16 และท่ีสําคัญท่ีแหงน้ีเปนท่ีตั้ง
ของสนามกอลฟท่ีมีหลุมถึง 18 หลุม ท่ียังสูงท่ีสุด
ในโลก ซึ่งกุลมารคเปนหน่ึงในสถานท่ีทองเท่ียว
อีก ห น่ึ งแห ง ท่ี ต อ ง มา เยื อน สัก ครั้ ง ใ นชี วิ ต 
เทือกเขากุลมารคไดรับการยอมรับจากผูคน
มากมายวาเปนสถานท่ีท่ีมีทัศนียภาพท่ีสวยงาม
แหงหน่ึงของโลก ถือวาเปนความงดงามท่ีมาจาก
ธรรมชาติอยางแทจริง ไมวาจะชวงไหนๆ ก็
สามารถเท่ียวชมไดอยางไมมีเบ่ือ พรอมสัมผัสความสวยงามท่ีแตกตางกับส่ีฤดูกาล ไมวา
จะเปนชวงใบไมผลิ ใบไมเปลี่ยนสี หรือจะฤดูหิมะเกๆในชวงฤดูหนาว และถึงแมจะเปน
ชวงฤดูรอนแตท่ีน่ีก็มีอากาศเย็นสบายไมรอนมาก 

เท่ียง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

 นําทุกทานไปยัง สถานีกุลมารค กอนโดลา และนําทาน นั่งกุลมารค กอนโดลา กระเชา
ลอยฟาท่ีมีความสูงท่ีสุดในโลก มีความสูง 3,979 เมตรจากระดับนํ้าทะเล **(ราคา
โปรแกรมน้ีรวมคาตั๋วสําหรับน่ังกุลมารค กอนโดลา)** เพ่ือขึ้นไปยังสถานีกงโดรีบนเขา 
(เฟสท่ี 1) ดวยระยะทางประมาณ 5 กิโลเมตร  

 
 



 
 

กรณีท่ีลูกคาตองการน่ังกระเชากุลมารค กอนโดลา ตอไปยังเฟส 2 (เพ่ือขึ้นไปชม
ทัศนียภาพอันสวยงาม และวิวยอดเขานันกาพารบัต (Nanga Parbat) หรือวิวของ
เทือกเขาหิมาลัย) สามารถแจงหัวหนาทัวรไดโดยมีคาใชจายเพ่ิมเติมทานละประมาณ 18 
USD/ทาน 

 
คํ่า บริการอาหารคํ่า ณ หองอาหารของโรงแรม 
พักท่ี Super Deluxe Houseboat, Dal Lake ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเทา มีบันทึกวา “ขณะท่ี

ชีวิตยังมีลมหายใจความสุขบนพ้ืนพิภพในน้ี 1 ใน 50 อยางท่ีควรทํา คือเดินทางสู
ทะเลสาบดาล (Dal lake) แหงรัฐแคชเมียร พรอมกับพักท่ี House Boats” ท่ีถือวาเปน
วิมานบนนํ้า หองพักยังมีขนาดกวางขวาง ทุกหองมีส่ิงอํานวยความสะดวกหลากหลาย ท้ัง
ฮีทเตอร, แอร, เฟอรนิเจอรท้ังโตะเขียนหนังสือ ตู เตียงภายในหองทําจากไมวอลนัทใน
ทองถิ่นของแคชเมียร นอกจากน้ียังมีหองน่ังเลนและหองทานอาหารสวนกลางใหน่ัง
พักผอนชิลๆ ในบรรยากาศสุดคลาสสิค และท่ีสําคัญยังสามารถชมวิวทะเลสาบพรอมกับ
ฉากหลังเปนวิวของเทือกเขาไดอีกดวย 

 
 
Day5 ล่องเรือชมตลาดเช้า – ทะเลสาบดาล – สวนโมกลุ – สวนชาลิมาร ์– สวนนิชาท – สนามบิน

ศรีนาคา สนามบินเดลี

 
 นําทานตื่นเชา ลองเรือชมตลาดเชา ใหทานไดชมบรรยากาศของตลาดนํ้าท่ีคนทองถิน่จะ

นําสินคาของตัวเองมาขาย อาทิ ผักสด เครื่องดื่ม อาหารเชา อ่ืนๆอีกมากมาย ซึ่งทุกอยาง
จะเปนการคาขายบนเรือ 

เชา  บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 

 นําทานเดินทางสู ทะเลสาบดาล (Dal Lake) เปนทะเลสาบท่ีถือวาใหญท่ีสุดในแคชเมียร 
ถือวาเปนทะเลสาบท่ีขึ้นชื่อและมีชื่อเสียงในหมูนักทองเท่ียว ทะเลสาบแหงน้ีมีเกาะกลาง
ทะเลสาบเปนหยอมๆ หรือสวนผักกลางนํ้า และยังเปนตลาดนํ้าท่ีในชวงเชาจะมีพอคา
ตางๆพายเรือมาขายของ อาทิ ผักหรือผลไมตางๆ พิเศษ!! นําทุกทานลงเรือ “ชิคารา” 
หรือเรือพายโบราณ เพ่ือชมวิวทิวทัศนบรรยากาศสุดโรแมนติก และความงามวิถีชีวิตของ
ชาวบาน ซึ่งหากใครท่ีมาเยือนแคชเมียรแลวไมไดมาลองเรือชิคาราถือวามาไมถึง 

นําทานเดินทางสู สวนโมกุล (Mughal Gardens) หรืออีกหน่ึงฉายาท่ีทุกคนรูจัก “สวรรค
แหงดอกไม” ตั้งอยูทาง ทิศตะวันออกของทะเลสาบดาล ในชวงฤดูใบไมผลิของทุกป หรือ
ชวงเดือนมีนาคม - เมษายน สามารถชมความงามทุงดอกทิวลิป *ทั้งนี้ขึ้นอยูกับสภาพ
อากาศในปนั้นๆ 

 



 
 

สวนแหงน้ีแบงออกเปน 3 สวน ซึ่งภายในสวนมีการประดับตกแตงในแบบสไตลสวนเปอร
เชีย ซึ่งประกอบไปดวย สระนํ้า ลําธาร และแปลงดอกไมนานาพันธุ พรอมกับลานนํ้าพุท่ี
ถูกสรางขึ้นทอดยาวจากท่ีต่ําขึ้นท่ีสูง หันหนาสูทะเลสาบดาล 

เท่ียง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
นําทุกทานไปยัง สวนชาลิมาร (Shalimar Bagh) ถูกสรางขึ้นในสมัย จักรพรรดิจาฮันจีร 
โดยพระองคสรางขึ้นเพ่ือพระมเหสีเนอร เจฮัน ซึ่งเปนผูหญิงท่ีพระองคทรงรัก และเปน
สถานท่ีประทับในชวงฤดูรอน สวนแหงน้ีถือวาเปนพ้ืนท่ีของกษัตริยและเชื้อพระวงศ 
ปจจุบันสถานท่ีแหงน้ีเปนสถานท่ีท่ีเปดใหนักทองเท่ียวได
มีโอกาสมาเยี่ยมชมความสวยงามโดยเฉพาะบันไดท่ีถูก
สรางขึ้นทอดผานใหเดินไปยังเนินดานบนซึ่งเปนท่ีตั้งของ
นํ้าพุ  

นําทานเดินทางไปชมสวนใกลๆ น่ันคือ สวนนิชาท 
(Nishat Bagh) ท่ีสวนแหงน้ีมีความพิเศษตรงท่ีมีตนเมเปล
ท่ีมีอายุกวา 400 ป ซึ่งมีการตกแตงคลายๆกับสวนชา
ลิมารคือมีลานนํ้าพุทอดยาวจนถึงพระท่ีน่ังชั้นใน และยิ่ง
ไปกวาน้ันสวนท้ังสามท่ีน้ีมีความงามท่ีพิเศษคือสวนท้ังหมดน้ันสรางขึ้นบนลานท่ียกสูงขึ้น
โดยหันหนาสูทะเลสาบทําใหทานไหนท่ีไปเยือนจะไดดื่มด่ําท้ังความงามและความโรแมน
ติกเหมือนหลุดออกมาจากภาพวาดเลยทีเดียว 

คํ่า บริการอาหารคํ่า ณ หองอาหารของโรงแรม 

ไดเวลาอันสมควรนําทานเดินทางสู สนามบินศรีนาคา รัฐแคชเมียร 
16.15 ออกเดินทางสู สนามบินเดลี ประเทศอินเดีย โดยสายการบิน SPICEJET เท่ียวบินท่ี 

SG958 
17.55 เดินทางถึง สนามบนิเดล ีประเทศอินเดีย ผานการตรวจคนเขาเมืองรับสัมภาระผานจุดคัด

กรองตามระเบียบของสนามบิน และรอตอเครื่อง 
21.10 นําทานออกเดินทางสู สนามบนิสวุรรณภมู ิประเทศอินเดีย โดยสายการบิน SPICEJET 

เท่ียวบินท่ี SG740 
 
Day6 สนามบินเดลี – สนามบินสวุรรณภมิู – ประเทศไทย

 
02.45 เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูม ิประเทศไทยโดยสวัสดิภาพ ... พรอมความประทับใจ 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
สาํคญัโปรดอ่าน 

1. กรุณาทําการจองล่วงหน้าก่อนเดนิทางอย่างน้อย 30 วนั พรอ้มชําระเงนิมดัจาํ ท่านละ 10,000 บาท/ท่าน และ
ชําระส่วนที�เหลอื 21 วนั ก่อนการเดนิทาง กรณีวนัเดนิทางน้อยกว่า 21 วนั ต้องชําระค่าทวัรเ์ตม็จาํนวน 100% 
เท่านั Lน 

2. อตัราค่าบรกิารนีL จําเป็นต้องมผีู้เดนิทาง จํานวน 15 ท่าน ขึLนไป ในแต่ละคณะ กรณีที�มผีู้เดนิทางไม่ถึงตาม
จาํนวนที�กําหนด ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิ Sในการเลื�อนการเดนิทาง หรอืเปลี�ยนแปลงอตัราค่าบรกิาร (ปรบัราคา
เพิ�มขึLน เพื�อใหค้ณะไดอ้อกเดนิทาง ตามความตอ้งการ) 

3. ท่านที�ต้องออกบตัรโดยสารภายในประเทศ (ตั Vวเครื�องบนิ, รถทวัร,์ รถไฟ) กรุณาสอบถามที�เจา้หน้าที�ทุกครั Lง
ก่อนทาํการออกบตัรโดยสาร เนื�องจากสายการบนิอาจมกีารปรบัเปลี�ยนไฟลท์ หรอื เวลาบนิ โดยไม่แจง้ใหท้ราบ
ล่วงหน้า และการแนะนําจากเจา้หน้าที�เป็นเพยีงการแนะนําเท่านั Lน 

4. นกัท่องเที�ยวที�ตอ้งการเดนิทางโปรแกรมขา้งต้นควรทําการจอง และ ส่งเอกสารเพื�อขอวซ่ีาหมู่คณะก่อนเดนิทาง
อยา่งน้อย 45 วนั วนัหยดุนกัขตัฤกษ์ 60 วนั หากระยะเวลาน้อยกว่าที�ระบุไวข้า้งต้น ขอสงวนสทิธิ Sในการขอวซ่ีา
ประเภทอื�นซึ�งอาจมคี่าใชจ้า่ยเพิ�ม หรอืมผีลต่อการพจิารณาวซ่ีาของท่าน 

5. ระหว่างท่องเที�ยวหากนักท่องเที�ยวได้รบัการตรวจยนืยนัว่ามเีชืLอโควดิ ทางโรงแรมอาจมคี่าทําความสะอาด
หอ้งพกัเพิ�มเตมิ ถา้ม ี(ไมร่วมอยูใ่นรายการทวัร)์ 

6. ในกรณีที�ภาครฐัทั Lงไทย และประเทศปลายทางมขี้อกําหนดในการกกัตัว หรอื การตรวจหาเชืLอโควดิ-19 ทุก
ประเภท ผูเ้ดนิทางตอ้งรบัผดิชอบค่าใชจ้า่ยส่วนนีLดว้ยตวัท่านเอง ถา้ม ี(ไมร่วมอยูใ่นรายการทวัร)์ 

 
ขอ้มลูสาํคญัเกี�ยวกบั การยื�นคาํรอ้งขอวซ่ีา ที�ท่านควรทราบ  

1. ทางบรษิทัฯขอสงวนสทิธิ Sในการยื�นวซ่ีาแบบหมู่คณะเท่านั Lน กรณีที�ท่านไม่สามารถยื�นวซ่ีาพรอ้มคณะได ้จะต้อง
ยื�นก่อน หรอื หลงั คณะ และหากเกิดค่าใช้จ่ายไม่ว่ากรณีใดๆก็ตาม ท่านจําเป็นจะต้องชําระค่าใช้จ่ายที�
เกดิขึLนตามจรงิทั Lงหมด เช่น ค่าบตัรโดยสารโดยเครื�องบนิ (ตั Vว) จะต้องออกก่อนแต่วซ่ีายงัไม่ออก เนื�องจาก
ท่านยื�นหลงัคณะ  

2. มาตราฐานการพจิารณาวซ่ีาแบบปกติทั �วไปคอื 7 วนัทําการ (เป็นอย่างน้อย ไม่รวมวนัเสาร์ - อาทติย์) ทั LงนีL 
ขึLนอยูก่บัจาํนวนผูส้มคัรในช่วงนั Lนๆ ซึ�งหากอยู่ในช่วงฤดูกาลท่องเที�ยว ที�มผีูส้มคัรเป็นจาํนวนมาก อาจต้อง
ใชร้ะยะเวลามากกว่าปกต ิ

3. การยื�นขอวีซ่าท่องเที�ยวประเทศอินเดยีแบบหมู่คณะ ไม่จําเป็นต้องใช้หนังสือเดนิทางฉบบัจรงิ หากท่านส่ง 
สําเนาหน้าหนังสอืเดนิทาง (หน้าแรกที�มรีปู) ชดัเจน สแกนไฟลเ์ป็นรปูภาพ หรอื ไฟล์ PDF. มาให้กบัทาง
บรษิทัเรยีบรอ้ยแลว้  

 
** รายละเอยีดเอกสารการยื�นขอวซ่ีาที�ไดก้ล่าวมานีL เป็นเพยีงขอ้มลูเบืLองตน้ที�ทางบรษิทัฯ ไดจ้ดัทําขึLนจากประสบการณ์
และระเบยีบของสถานทตูฯ ซึ�งอาจมกีารเปลี�ยนแปลงได ้ตามแต่สถานการณ์ และคุณสมบตัขิองลกูคา้ในแต่ละราย โดย

อยูท่ี�ดุลยพนิิจของประเทศปลายทางเป็นผูด้าํเนินการ ** 
 
 
 
 
 



 
 
 

** หมายเหตุ : ทางด่านตรวจคนเขา้เมอืงประเทศปลายทาง อาจขอรายละเอยีดเพิ�มเตมิ จากที�ไดแ้จง้ไว ้ขึLนอยูก่บัการ
พจิารณาของเจา้หน้าที� และเอกสาร ของแต่ละท่าน (เป็นการพจิารณาแบบรายบุคคล) การอนุมตัวิซ่ีาเป็นดุลพนิิจของ
ทางสถานทตู ทางบรษิทัไม่มสี่วนเกี�ยวขอ้งใดๆทั LงสิLน ทั LงนีLบรษิทัเป็นเพยีงตวักลางและคอยบรกิารอํานวยความสะดวก
ใหแ้ก่ผูเ้ดนิทางเท่านั Lน อตัราค่าธรรมเนียมวซ่ีาทางสถานทตูเป็นผูเ้รยีกเกบ็ หากท่านโดนปฏเิสธการขออนุมตัวิซ่ีา ทาง

สถานทตูไมค่นือตัราค่าธรรมเนียมในการยื�นวซ่ีา และมสีทิธิ Sไมแ่จง้สาเหตุการปฏเิสธวซ่ีา ** 
 
การเตรยีมเอกสาร เพื�อขอยื�นวซ่ีาท่องเที�ยวประเทศอนิเดยี แบบหมู่คณะ  
สาํหรบัผูเ้ดนิทางที�ถอืหนงัสอืเดนิทางไทย 

1. สาํเนาหน้าหนังสอืเดนิทาง (หน้าแรกที�มรีูป) ชดัเจน โดยสแกนไฟลเ์ป็นรูปภาพ หรือ 
ไฟล ์PDF. (รปูถ่ายจากมอืถอืไม่สามารถใชไ้ด)้ มอีายุการใชง้านคงเหลอืไม่น้อยกว่า 
6 เดอืน ณ วนัเดนิทางกลบั และมหีน้าว่างไม่ตํ�ากว่า 2 หน้า 

2. รปูถ่ายส ีหน้าตรง ขนาด 2 x 2 นิLว (เท่ากนัทุกดา้นเป็นสี�เหลี�ยมจตุัรสั) จาํนวน 2 รปู ฉาก
หลงัต้องเป็นพืLนสขีาว ถ่ายมาแลว้ไม่เกนิ 3 เดอืน ไม่ซํLากบัวซ่ีาประเทศอื�นๆที�เคย
ไดร้บั เท่านั Lน  
2.1  กรณีผูเ้ดนิทางอายุไม่ถงึ 18 ปีบรบิรูณ์  

- กรณีเด็ก ไม่ได้เดินทางกับ บิดาและมารดา จําเป็นต้องม ี
หนังสือยินยอมให้บุตรเดินทาง ไปต่างประเทศ ที�ออกโดย
สาํนักงานเขตหรอือําเภอ ตามสําเนาทะเบยีนบ้าน ทั Lงภาษาไทย 
และ ภาษาองักฤษ , สําเนาหน้าหนังสอืเดินทาง ของบิดา และ 
มารดา , หนังสอืรบัรองค่าใช่จ่าย (ภาษาไทย และ ภาษาองักฤษ) 
พรอ้มลงนามสาํเนาถูกตอ้ง 

- กรณีเดก็ ไม่ได้เดินทางกบั บิดา จาํเป็นตอ้งม ีหนังสือยินยอมให้
บุตรเดินทาง ไปต่างประเทศ (ของมารดา) ให้บุตรเดินทางไป
ต่างประเทศ ที�ออกโดยสาํนักงานเขตหรอือําเภอ ตามทะเบยีนบา้น 
(ภาษาไทย และ ภาษาองักฤษ) , สําเนาหน้าหนังสอืเดนิทาง ของ
บิดา และ มารดา หนังสือรับรองค่าใช่จ่าย (ภาษาไทย และ 
ภาษาองักฤษ) 

- กรณีเดก็ ไม่ได้เดินทางกบั มารดา จําเป็นต้องม ีหนังสือยินยอมให้บุตรเดินทาง ไปต่างประเทศ 
(ของบิดา) ให้บุตรเดินทางไปต่างประเทศ ที�ออกโดยสํานักงานเขตหรืออําเภอ ตามทะเบียนบ้าน 
(ภาษาไทย และ ภาษาองักฤษ) , สาํเนาหน้าหนังสอืเดนิทาง ของบดิา และ มารดา หนังสอืรบัรองค่าใช่
จ่าย (ภาษาไทย และ ภาษาองักฤษ) 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

แบบฟอรมกรอกขอมลูวซีาประเทศ อนิเดยี 

** กรณุากรอกขอมลูทัง้หมดใหครบถวน เพือ่ประโยชนในการขอวซีาของทานเอง ** 
ชือ่-นามสกลุ (สะกดตรงตามหนังสือเดินทาง)  (MR./MRS./MS./MSTR.)  
............................................................................................................................................................
............................................. 
สถานะภาพ  □ โสด    □ แตงงานไมไดจดทะเบียนสมรส □ หมาย  □ หยา    

□ แตงงานจดทะเบียนสมรส  
ช่ือ-นามสกุล คูสมรส.....................................................................................สถานที่เกิด
................................................................สัญชาติ………………………………………………………. 
ชือ่-นามสกลุ บดิา 
.................................................................................................................................................... 
สถานที่เกิด.......................................สัญชาติ………………………………………………………. 
ชือ่-นามสกลุ มารดา 
............................................................................................................................................... 
สถานที่เกิด.......................................สัญชาติ………………………………………………………. 
ทีอ่ยูตามทะเบยีนบาน
............................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................รหัสไปรษณีย
................................................. 
 
ทีอ่ยูปจจบุนั
............................................................................................................................................................
...................... 
รหัสไปรษณีย................................ โทรศัพทบาน...................................เบอรมอืถอื
................................................................ 
ชือ่สถานทีท่าํงาน / สถานศกึษา...........................................................................ตําแหนงงาน
.......................................... 
ทีอ่ยูสถานทีท่าํงาน / สถานศกึษา
........................................................................................................................................... 
รหัสไปรษณีย ...............................................โทรศัพท............................................. 

*** ในกรณทีีเ่กษยีณอาย ุกรณุาระบชุือ่ และ ทีอ่ยู สถานทีท่าํงาน เนือ่งจากเปนเงือ่นไขของสถานทตู *** 
ทานเคยเดินทางเขาประเทศอินเดียมากอนหรือไม □  เคย  □  ไมเคย 
ถาเคย กรุณาระบุวันที่..........................................สถานที่/เมือง................................... 
ประเทศที่เคยเดินทางในระยะเวลา 10 ป ที่ผานมา 
............................................................................................................................................................
....................... 
 
 
 



 
 
 
ทานเคยเดินทางกลุมประเทศ SAARC ในระยะเวลา 3 ปที่ผานมา มากอนหรือไม (กลุมประเทศ SAARC ไดแก 
บังกลาเทศ ภูฏาน เนปาล มัลดีฟส ปากีสถาน ศรีลังกา อัฟกานิสถาน ) 
ถาเคย กรุณาระบุปที.่.................สถานที่/เมือง...............................................ระยะเวลาที่พํานัก
..........................วัน 
 
ช่ือสมาชิกในครอบครัวพรอมเบอรติดตอ ระหวางที่ทานพํานักอยู ณ ประเทศอินเดีย 
 ช่ือ-สกุล
............................................................................................................................................................
........................... 
ที่อยู
............................................................................................................................................................
...................................... 
เบอรโทรศัพท........................................... 
(กรณุาแจงเบอรทีส่ามารถตดิตอไดโดยสะดวก เนือ่งจากทางสถานทตูจะมกีารโทรเชค็ขอมลูโดยตรงกบัทาน) 

การพิจารณาอนุมัติวีซาเปนดุลพินิจของทางสถานทตูฯเทาน้ัน ทางบริษัทเปนเพียงตัวกลางในการอาํนวย
ความสะดวกและบริการดานเอกสารใหแกผูเดินทางเทาน้ัน 

 
 

 



 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

 


