
 
  

FTT2175 ทวัรแ์คชเมียร ์ศรีนาคา กลุมารค์ โซนามารค์ พาฮาลแกม 
 

 
 
 



 

    

 
 
 

 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
  
    
 
  
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
  
  
 
 
 
 

วนัท่ี โปรแกรมทวัร ์
อาหาร 

โรงแรม 
เชา้ เทีย่ง เยน็ 

1 สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบินเดลี – สนามบินศรีนาคา – แคชเมียร์    
Super Deluxe Houseboat, Dal 
Lake หรอืเทยีบเท่า  

2 แวะชมทุ่งฝรั้น – พาฮาลแกม – ชมวิวเทือกเขาหิมาลัย         
Super Deluxe Houseboat, Dal 
Lake หรอืเทยีบเท่า  



 

 
 

 
 
Day1 สนามบินสุวรรณภมิู – สนามบินเดลี – สนามบินศรีนาคา – แคชเมียร ์

 
09.30 นัดหมายพร้อมกันท่ี สนามบนิสวุรรณภมู ิประเทศไทยโปรดสังเกตุป้าย เลทส์โกกรุ๊ป พบเจ้าหน้าท่ีคอยให้การต้อนรับพร้อมอำนวยความ

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

เครื่อง 
18.15 นำท่านออกเดินทางสู่ สนามบนิเดล ีประเทศอินเดีย โดยสายการบิน INDIGO เที่ยวบินท่ี 6E-167 
19.45 เดินทางถึง สนามบนิศรนีาคา รัฐแคชเมียร์ ผ่านการตรวจคนเข้าเมืองรับสัมภาระผ่านจุดคดักรองตามระเบียบของสนามบิน (เวลาท้องถิ่น

ช้ากว่าประเทศไทย 1 ช่ัวโมง 30 นาที) 

3 ทะเลสาบดาล – สวนโมกุล – สวนชาลิมาร์ – สวนนิชาท – โซนามาร์ค      
Super Deluxe Houseboat, Dal 
Lake หรอืเทยีบเท่า  

4 เทือกเขากุลมาร์ค – นั่งกระเช้าลอยฟ้า – ชมวิวทิวทัศน์เทือกเขากุลมาร์ค    
Hotel Royal Park, Gulmarg  
หรอืเทยีบเท่า 

5 กุลมาร์ค – สนามบินศรีนาคา สนามบินเดลี     

6 สนามบินเดลี – สนามบินสุวรรณภูมิ – ประเทศไทย     



 
 นำท่านเดินทางเข้าเมือง โดย รัฐแคชเมียร์ (Kashmir) ตั้งอยู่ทางตอนเหนือสุดของประเทศอินเดีย หรือที่ได้รับขนานนามว่า “ดินแดน

สวิตเซอร์แลนด์แห่งเอเชีย”  เป็นดินแดนกลางเทือกเขาหิมาลัยที่มีธรรมชาติสวยงามอย่างน่าอัศจรรย์ แคชเมียร์ถือว่าเป็นอีกหนึ่งรัฐที่มี
ความหลากหลายทางภูมิประเทศท่ีคล้ายคลึงกับประเทศฝั่งยุโรป เนื่องจากมีทั้งแบบเทือกเขา พื้นที่ราบบนภูเขา ภูเขาหิมะ ทุ่งหญ้า และ
ทะเลสาบ และที่สำคัญแคชเมียร์เป็นเมืองที่สามารถเที่ยวได้ตลอดทั้งปี ในช่วงประมาณฤดูใบไม้ผลิ และฤดูร้อนจะเข้าสู่ห้วงแห่งทุ่งหญ้า
และทุ่งดอกไม้ และที่สำคัญในช่วงประมาณเดือนมีนาคม - เมษายนของทุกปี (ท้ังนี้ข้ึนอยู่กับสภาพอากาศในปีน้ันๆ) จะเป็นเดือนของการ
เริ ่มต้นเทศกาลดอกทิวลิปอินทิรา คานธี (The Indira Gandhi Memorial Tulip Garden) เทศกาลดอกทิวลิปที่ใหญ่ที ่สุดในเอเชีย 
นอกจากความสวยงามของดอกทิวลิปแล้ว ยังมีทัศนียภาพด้านหลังเป็นวิวของทะเลสาบดาล ซึ่งยิ่งทำให้ที่น่ีสวยงามยิ่งขึ้นไปอีก หากใคร
ได้มาเยือนเป็นอันต้องตกหลุมรักกันทุกคน  

นำท่านเดินทางไปยัง เมืองศรีนาคา (Srinagar) หรือรูจักกันในอีกชื่อ “ศรีนคร” เมืองหลวงของรัฐแคชเมียร์ ซึ่งเมืองหลวงแห่งนี้ตั้งอยู่ที่
หุบเขาแคชเมียร์ เป็นท่ียอมรับในหมู่นักท่องเที่ยวว่าเป็นดินแดนแห่งทะเลสาบ สายน้ำ สวนดอกไม้ รวมถึงศิลปะงานฝีมือท่ีผลิตมาจากไม้ 
ดว้ยความที่ชาวเมืองมีวิถีชีวิตอยู่คู่กับสายน้ำ หรือทะเลสาบดาลจึงทำให้ชาวบ้านใช้เรือเป็นหนึ่งในพาหนะสำคัญในการเดินทาง 

ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
พักที ่ Super Deluxe Houseboats, Dal Lake ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า 
 

 
 

Day2 แวะชมทุ่งฝรัน้ – พาฮาลแกม – ชมวิวเทือกเขาหิมาลยั     



 
เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

นำทุกท่านเดินทางไปยัง พาฮาลแกม (Pahalgam) ระหว่างทางแวะชมวิถี
ชีวิตของชาวแคชเมียร์ที่หลากหลาย ซึ่งในฤดูใบไม้ร่วงประมาณเดือนตุลาคม 
ท้องทุ่งแห่งนี้เป็นแหล่งปลูกหญ้าฝรั้น หรือ Saffron ที่ใหญ่ที่สุด ลักษณะดอก
จะเป็นสีม่วง ว่ากันว่าเกสรของหญ้า ฝรั ้นมีสรรพคุณในการช่วยลดคลอ
เรสเตอรอลได้ดีตลอดสองข้างทางชมทิวทัศน์ที ่สวยงาม  *ทัง้นีข้ึ ้นอยู่กับ
สภาพอากาศในปีนัน้ๆ 

เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

จากนั้นนำท่านเดินทางต่อไปยัง พาฮาลแกม (Pahalgam) ขึ้นชื่อในเรื่องของความงดงามของวิวทิวทัศน์ที่ถูกโอบล้อมไปด้วยเทือกเขา
หิมาลัย ป่าสนเขียวสด และแม่น้ำลิดเดอร์ อันใสเย็น และในช่วงฤดูร้อนจะมีดอกไม้ป่าบานสะพรั่ง อีกทั้งยังเป็นแหล่งที่ปลูกหญ้าฝรั่งซึ่ ง
เป็นพืชดอกสีม่วงที่นิยมใช้ประโยชน์จากเกสรสีแดงของมันในการผสมสุรา อาหาร และลูกอมลูกกวาดเพื่อให้มีกลิ่นหอม นำทุกท่านชมวิว
ความสวยงามของเทือกเขาหิมาลัย เทือกเขาท่ีปกคลุมด้วยธารน้ำแข็งตลอดทั้งปี 

ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
พักที ่ Super Deluxe Houseboats, Dal Lake ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า 
 

Day3 ทะเลสาบดาล – สวนโมกลุ – สวนชาลิมาร ์– สวนนิชาท – โซนามารค์  

 
เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

 นำท่านเดินทางสู่ ทะเลสาบดาล (Dal Lake) เป็นทะเลสาบท่ีถือว่าใหญ่ที่สุดในแคชเมียร์ ถือว่าเป็นทะเลสาบท่ีขึ้นช่ือและมีช่ือเสียงในหมู่
นักท่องเที่ยว ทะเลสาบแห่งนี้มีเกาะกลางทะเลสาบเป็นหย่อมๆ หรือสวนผักกลางน้ำ และยังเป็นตลาดน้ำที่ในช่วงเช้าจะมีพ่อค้าต่างๆ
พายเรือมาขายของ อาทิ ผักหรือผลไม้ต่างๆ พิเศษ!! นำทุกท่านลงเรือ “ชิคารา” หรือเรือพายโบราณ เพื่อชมวิวทิวทัศน์บรรยากาศสุดโร
แมนติก และความงามวิถีชีวิตของชาวบ้าน ซึ่งหากใครที่มาเยือนแคชเมียร์แล้วไม่ได้มาล่องเรือชิคาราถือว่ามาไม่ถึง 



 

 
 

นำท่านเดินทางสู่ สวนโมกุล (Mughal Gardens) หรืออีกหนึ่งฉายาที่ทุกคนรู้จัก “สวรรค์แห่งดอกไม้” ตั้งอยู่ทาง ทิศตะวันออกของ
ทะเลสาบดาล ถูกสร้างขึ้นในสมัยจักรพรรดิอักบาร์ ซึ่งขึ้นครองราชย์ในปี ค.ศ. 1585 พระองค์ทรง ครองเมืองและสร้างสวนนี้โดย
ช่างฝีมือดี สวนแห่งนี้แบ่งออกเป็น 3 ส่วน ซึ่งภายในสวนมีการประดับตกแต่งในแบบสไตล์สวนเปอร์เชีย ซึ่งประกอบไปด้วย สระน้ำ ลำ
ธาร และแปลงดอกไม้นานาพันธุ์ พร้อมกับลานน้ำพุที่ถูกสร้างขึ้นทอดยาวจากที่ต่ำ
ขึ้นที่สูง หันหน้าสู่ทะเลสาบดาล นำทุกท่านไปยัง สวนชาลิมาร์ (Shalimar Bagh) 
ถูกสร้างขึ้นในสมัย จักรพรรดิจาฮันจีร์ โดยพระองค์สร้างขึ้นเพื่อพระมเหสีเนอร์ เจ
ฮัน ซึ่งเป็นผู้หญิงที่พระองค์ทรงรัก และเป็นสถานท่ีประทับในช่วงฤดูร้อน สวนแห่ง
นี้ถือว่าเป็นพื้นที่ของกษัตริย์และเชื้อพระวงศ์ ปัจจุบันสถานที่แห่งนี้เป็นสถานที่ที่
เปิดให้นักท่องเที่ยวได้มีโอกาสมาเยี่ยมชมความสวยงามโดยเฉพาะบันไดที่ถูกสร้าง
ขึ้นทอดผ่านให้เดินไปยังเนินด้านบนซึ่งเป็นที่ตั้งของน้ำพุ  นำท่านเดินทางไปชมสวน
ใกล้ๆนั่นคือ สวนนิชาท (Nishat Bagh) ที่สวนแห่งนี้มีความพิเศษตรงที่มีต้นเมเปิ้ล
ที่มีอายุกว่า 400 ปี ซึ่งมีการตกแต่งคล้ายๆกับสวนชาลิมาร์คือมีลานน้ำพุทอดยาว
จนถึงพระที่นั่งชั้นใน และยิ่งไปกว่านั้นสวนทั้งสามที่นี้มีความงามที่พิเศษคือสวน
ทั้งหมดนั้นสร้างขึ้นบนลานที่ยกสูงขึ้นโดยหันหน้าสู่ทะเลสาบทำให้ท่านไหนที่ไป
เยือนจะได้ดื่มด่ำทั้งความงามและความโรแมนติกเหมือนหลุดออกมาจากภาพวาด
เลยทีเดียว 

 

เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 



   

 นำท่านเดินทางต่อไปยัง โซนามาร์ค (Sonamarg) “อ้อมกอดหิมาลัย ทุ่งทองคำแห่งแคชเมียร์” ถือว่าเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีวิวทิวทศัน์
อันสวยงาม อยู่บนเส้นทางระหว่างเมืองศรีนาคากับเมืองเลห์ หรืออีกฉายาว่าเป็น “ประตูสู่เลห์ลาดัก” ในบริเวณหุบเขาโซนามาร์คมีธาร
น้ำแข็งสีขาวบริสุทธ์ิที่ปกคลุมอยู่ตามลาดไหล่เขา อีกทั้งเทือกเขาหิมะที่สะท้อนแสงแดดเป็นประกายสีทอง จึงเป็นท่ีมาของช่ือ โซนามาร์ค 

 และยังมีเทือกเขาหิมาลัยเป็นฉากหลัง ที่เรียกขานตามท้องถิ่นว่า ทาจิวาส ภูเขาซึ่งปกคลุมไปด้วยหิมะตลอดปี มีแม่น้ำลดเลี้ยวผ่านหุบ
เขาในอีกฟากของถนน ตลอดสองข้างทาง ยังมี “ธารน้ำแข็งกราเซีย” (Thajiwas Glacier) ที่เกิดจากการทับถมของหิมะมายาวนาน 
ละลายเป็นธารน้ำแข็งตามแนวเขา 

 

ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
พักที ่ Super Deluxe Houseboats, Dal Lake ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า 

 
 

Day4 เทือกเขากลุมารค์ – นัง่กระเช้าลอยฟ้า – ชมวิวทิวทศัน์เทือกเขากลุมารค์

 
เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

 นำท่านเดินทางสู่ กุลมาร์ค (Gulmarg) หรือ “แดนทุ่งหญ้าของดอกไม้ (Meadow of Gold)” เป็นเทือกเขาอยู่สูงกว่าระดับน้ำทะเล 
2,730 เมตร ตั้งอยู่ห่างจากเมืองศรีนาคาประมาณ 56 กิโลเมตร เดิมมีชื่อเรียกว่า เการิมาร์ค ก่อตั้งโดยศุลต่านยูซุปชาร์ ช่วงศตวรรษที่ 
16 และที่สำคัญที่แห่งนี้เป็นท่ีตั้งของสนามกอล์ฟท่ีมีหลุมถึง 18 หลุม ที่ยังสูงที่สุดในโลก ซึ่งกุลมาร์คเป็นหนึ่งในสถานที่ท่องเที่ยวอีกหนึ่ง
แห่งที่ต้องมาเยือนสักครั้งในชีวิต เทือกเขากุลมาร์คได้รบัการยอมรบัจากผูค้นมากมายว่าเป็นสถานท่ีที่มีทัศนียภาพที่สวยงามแห่งหนึ่งของ



 
โลก ถือว่าเป็นความงดงามที่มาจากธรรมชาติอย่างแท้จริง ไม่ว่าจะช่วงไหนๆ ก็สามารถเที่ยวชมได้อย่างไม่มีเบื่อ พร้อมสัมผัสความ
สวยงามที่แตกต่างกับสี่ฤดูกาล ไม่ว่าจะเป็นช่วงใบไม้ผลิ ใบไม้เปลี่ยนสี หรือจะฤดูหิมะเก๋ๆในช่วงฤดูหนาว และถึงแม้จะเป็นช่วงฤดูร้อน
แต่ที่นี่ก็มีอากาศเย็นสบายไม่ร้อนมาก *ในช่วงที่ท่านเดินทางอาจพบหิมะมากน้อย ทั้งนี้ข้ึนอยู่กับสภาพอากาศในปีน้ันๆ 

เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

 นำทุกท่านไปยัง สถานีกุลมาร์ค กอนโดล่า และนำท่าน นั่งกุลมาร์ค กอนโดล่า กระเช้าลอยฟ้าที่มีความสูงที่สุดในโลก มีความสูง 3,979 
เมตรจากระดับน้ำทะเล **(ราคาโปรแกรมนี้รวมค่าตั๋วสำหรับนั่งกุลมาร์ค กอนโดล่า)** เพื่อขึ้นไปยังสถานีกงโดรีบนเขา (เฟสที่ 1) ด้วย
ระยะทางประมาณ 5 กิโลเมตร  

 
กรณีที่ลูกค้าต้องการนั่งกระเช้ากุลมาร์ค กอนโดล่า ต่อไปยังเฟส 2 (เพื่อข้ึนไปชมทัศนียภาพอันสวยงาม และวิวยอดเขานันกาพาร์

บัต (Nanga Parbat) หรือวิวของเทือกเขาหิมาลัย) สามารถแจ้งหัวหน้าทัวร์ได้โดยมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมท่านละประมาณ 18 USD/ท่าน 
 
ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
พักที ่ Hotel Royal Park, Gulmarg ระดับ 3 ดาว หรือเทียบเท่า 

 
 

Day5 กลุมารค์ – สนามบินศรีนาคา สนามบินเดลี

 
เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  



 
นำท่านเดินทางออกจากกุลมาร์ค เพื่อเดินทางไปยัง สนามบินศรีนาคา รัฐแคชเมียร์ระหว่างทางนำท่านชมวิวทิวทัศน์ของธรรมชาติอัน
สวยงาม  

เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
 

จากนั้นนำท่านเดินทางต่อไปยัง สนามบนิศรนีาคา รัฐแคชเมียร์ ระหว่างทางแวะชม หรือซื้อผลไม้แห้งต่างๆ ซึ่งเป็นสินค้าพื้นเมืองที่แคช
เมียร์ ซึ่งผลิตเองจากผลิตผลทางธรรมชาติ โดยไร้สารปรุงแต่ง 

 
ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร 

ได้เวลาอันสมควรนำท่านเดินทางสู่ สนามบินศรีนาคา รัฐแคชเมียร์ 

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

เครื่อง 
 

Day6 สนามบินเดลี – สนามบินสุวรรณภมิู – ประเทศไทย

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

อตัราค่าบริการ 

วนัเดินทาง 
ราคาทวัร/์ท่าน 

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

ราคาทวัรไ์ม่รวม 
ตัว๋เคร่ืองบิน 

ราคา 
ห้องพกัเด่ียว 

04 – 09 ตุลาคม 2565 29,990 29,990 19,990 6,000 
08 – 13 ตุลาคม 2565 30,990 30,990 20,990 6,000 

10 – 15 ตุลาคม 2565 30,990 30,990 20,990 6,000 

11 – 16 ตุลาคม 2565 31,990 31,990 21,990 6,000 

13 – 18 ตุลาคม 2565 30,990 30,990 20,990 6,000 

15 – 20 ตุลาคม 2565 29,990 29,990 19,990 6,000 

18 – 23 ตุลาคม 2565 30,990 30,990 20,990 6,000 

19 – 24 ตุลาคม 2565 31,990 31,990 21,990 6,000 

20 – 25 ตุลาคม 2565 31,990 31,990 21,990 6,000 

21 – 26 ตุลาคม 2565 31,990 31,990 21,990 6,000 
22 – 27 ตุลาคม 2565 31,990 31,990 21,990 6,000 



 
 

อตัราค่าบรกิารส าหรบัเดก็อายุไม่เกนิ 2 ปี ณ วนัเดนิทางกลบั (Infant) ท่านละ 7,500 บาท 
อตัราค่าบรกิารไม่รวมค่าทปิคนขบัรถ มคัคุเทศกท์อ้งถิน่ และหวัหน้าทวัร ์ท่านละ 1,500 บาท 

อตัราคา่บรกิารไมร่วมคา่วซีา่อนิเดยี ทา่นละ 1,500 บาท โดยชำระพรอ้มมดัจำรอบแรก 

 
ส าคญัโปรดอ่าน 

1. กรุณาท าการจองล่วงหน้าก่อนเดนิทางอย่างน้อย 30 วนั พรอ้มช าระเงนิมดัจ า ท่านละ 10,000 บาท/ท่าน และช าระส่วนทีเ่หลอื 
21 วนั ก่อนการเดนิทาง กรณีวนัเดนิทางน้อยกว่า 21 วนั ตอ้งช าระค่าทวัรเ์ตม็จ านวน 100% เท่านัน้ 

2. อตัราค่าบรกิารนี้ จ าเป็นตอ้งมผีูเ้ดนิทาง จ านวน 15 ท่าน ขึน้ไป ในแต่ละคณะ กรณีทีม่ผีูเ้ดนิทางไม่ถงึตามจ านวนทีก่ าหนด ทาง
บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเลื่อนการเดนิทาง หรอืเปลี่ยนแปลงอตัราค่าบรกิาร (ปรบัราคาเพิม่ขึน้ เพื่อใหค้ณะไดอ้อกเดนิทาง 
ตามความตอ้งการ) 

3. ท่านทีต่อ้งออกบตัรโดยสารภายในประเทศ (ตัว๋เครื่องบนิ, รถทวัร,์ รถไฟ) กรุณาสอบถามทีเ่จา้หน้าทีทุ่กครัง้ก่อนท าการออกบตัร
โดยสาร เนื่องจากสายการบินอาจมีการปรบัเปลี่ยนไฟล์ท หรือ เวลาบิน โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า และการแนะน าจาก
เจา้หน้าทีเ่ป็นเพยีงการแนะน าเท่านัน้ 

4. นักท่องเทีย่วทีต่้องการเดนิทางโปรแกรมขา้งต้นควรท าการจอง และ ส่งเอกสารเพื่อขอวซี่าหมู่คณะก่อนเดนิทางอย่างน้อย 45 
วนั วนัหยุดนักขตัฤกษ์ 60 วนั หากระยะเวลาน้อยกว่าทีร่ะบุไวข้า้งตน้ ขอสงวนสทิธิใ์นการขอวซี่าประเภทอื่นซึ่งอาจมคี่าใชจ้่าย
เพิม่ หรอืมผีลต่อการพจิารณาวซี่าของท่าน 

5. ระหว่างท่องเทีย่วหากนักท่องเทีย่วไดร้บัการตรวจยนืยนัว่ามเีชือ้โควดิ ทางโรงแรมอาจมคี่าท าความสะอาดหอ้งพกัเพิม่เตมิ ถา้ม ี
(ไม่รวมอยู่ในรายการทวัร)์ 

6. ในกรณีทีภ่าครฐัทัง้ไทย และประเทศปลายทางมขีอ้ก าหนดในการกกัตวั หรอื การตรวจหาเชื้อโควดิ -19 ทุกประเภท ผูเ้ดนิทาง
ตอ้งรบัผดิชอบค่าใชจ้่ายส่วนนี้ดว้ยตวัท่านเอง ถา้ม ี(ไม่รวมอยู่ในรายการทวัร)์ 

 
 

ขอ้มลูส าคญัเกยีวกบั การยื่นค ารอ้งขอวซี่า ทีท่่านควรทราบ  
1. ทางบรษิัทฯขอสงวนสทิธิใ์นการยื่นวซี่าแบบหมู่คณะเท่านัน้ กรณีที่ท่านไม่สามารถยื่นวซี่าพร้อมคณะได้ จะต้องยื่นก่อน 

หรอื หลงั คณะ และหากเกดิค่าใชจ้่ายไม่ว่ากรณีใดๆกต็าม ท่านจ าเป็นจะตอ้งช าระค่าใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้ตามจรงิทัง้หมด เช่น 
ค่าบตัรโดยสารโดยเครื่องบนิ (ตัว๋) จะตอ้งออกก่อนแต่วซี่ายงัไม่ออก เน่ืองจากท่านยื่นหลงัคณะ  

2. มาตราฐานการพจิารณาวซี่าแบบปกติทัว่ไปคือ 7 วนัท าการ (เป็นอย่างน้อย ไม่รวมวนัเสาร์ - อาทิตย์) ทัง้นี้ ขึ้นอยู่กบั
จ านวนผูส้มคัรในช่วงนัน้ๆ ซึง่หากอยู่ในช่วงฤดกูาลท่องเทีย่ว ทีม่ผีูส้มคัรเป็นจ านวนมาก อาจตอ้งใชร้ะยะเวลามากกว่าปกต ิ

3. การยื่นขอวซี่าท่องเที่ยวประเทศอินเดยีแบบหมู่คณะ ไม่จ าเป็นต้องใช้หนังสอืเดนิทางฉบบัจรงิ หากท่านส่ง ส าเนาหน้า
หนังสอืเดนิทาง (หน้าแรกทีม่รีปู) ชดัเจน สแกนไฟลเ์ป็นรปูภาพ หรอื ไฟล ์PDF. มาใหก้บัทางบรษิทัเรยีบรอ้ยแลว้  

 
 
** รายละเอยีดเอกสารการยื่นขอวซี่าทีไ่ดก้ล่าวมานี้ เป็นเพยีงขอ้มลูเบือ้งตน้ทีท่างบรษิทัฯ ไดจ้ดัท าขึน้จากประสบการณ์และระเบยีบของ

สถานทตูฯ ซึง่อาจมกีารเปลีย่นแปลงได ้ตามแต่สถานการณ์ และคุณสมบตัขิองลูกคา้ในแต่ละราย โดยอยู่ทีดุ่ลยพนิจิของประเทศ
ปลายทางเป็นผูด้ าเนินการ ** 

 



 
** หมายเหตุ : ทางด่านตรวจคนเขา้เมอืงประเทศปลายทาง อาจขอรายละเอยีดเพิม่เตมิ จากทีไ่ดแ้จง้ไว ้ขึน้อยู่กบัการพจิารณาของ

เจา้หน้าที ่และเอกสาร ของแต่ละท่าน (เป็นการพจิารณาแบบรายบุคคล) การอนุมตัวิซี่าเป็นดุลพนิิจของทางสถานทตู ทางบรษิทัไมม่ส่ีวน
เกีย่วขอ้งใดๆทัง้สิน้ ทัง้นี้บรษิทัเป็นเพยีงตวักลางและคอยบรกิารอ านวยความสะดวกใหแ้ก่ผูเ้ดนิทางเท่านัน้ อตัราค่าธรรมเนียมวซี่าทาง
สถานทตูเป็นผูเ้รยีกเกบ็ หากท่านโดนปฏเิสธการขออนุมตัวิซี่า ทางสถานทตูไม่คนือตัราค่าธรรมเนียมในการยื่นวซี่า และมสีทิธิไ์ม่แจง้

สาเหตุการปฏเิสธวซี่า ** 
 
 
การเตรยีมเอกสาร เพื่อขอยื่นวซี่าท่องเทีย่วประเทศอนิเดยี แบบหมู่คณะ  
ส าหรบัผูเ้ดนิทางทีถ่อืหนังสอืเดนิทางไทย 

1. ส าเนาหน้าหนังสอืเดนิทาง (หน้าแรกที่มรีูป) ชดัเจน โดยสแกนไฟลเ์ป็นรปูภาพ หรือ ไฟล ์PDF. (รูปถ่ายจากมอืถอืไม่
สามารถใชไ้ด)้ มอีายุการใชง้านคงเหลอืไม่น้อยกว่า 6 เดอืน ณ วนัเดนิทางกลบั และมหีน้าว่างไม่ต ่ากว่า 2 หน้า 

2. รปูถ่ายส ีหน้าตรง ขนาด 2 x 2 นิ้ว (เท่ากนัทุกดา้นเป็นสีเ่หลีย่มจตัุรสั) จ านวน 2 รปู ฉากหลงัตอ้งเป็นพืน้สขีาว ถ่ายมาแลว้
ไม่เกนิ 3 เดอืน ไม่ซ ้ากบัวซี่าประเทศอื่นๆทีเ่คยไดร้บั เท่านัน้  
2.1  กรณีผูเ้ดนิทางอายุไม่ถงึ 18 ปีบรบิูรณ์  

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

- กรณีเดก็ ไม่ได้เดินทางกบั บิดา จ าเป็นตอ้งม ีหนังสือยินยอมให้บุตรเดินทาง ไปต่างประเทศ (ของ
มารดา) ให้บุตรเดินทางไปต่างประเทศ ที่ออกโดยส านักงานเขตหรืออ าเภอ ตามทะเบียนบ้าน 
(ภาษาไทย และ ภาษาองักฤษ) , ส าเนาหน้าหนังสอืเดนิทาง ของบดิา 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 ของบดิา และ มารดา หนังสอืรบัรองค่าใช่
จ่าย (ภาษาไทย และ ภาษาองักฤษ) 

 
 
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

แบบฟอรม์กรอกขอ้มลูวซีา่ประเทศ อนิเดยี 

** กรณุากรอกขอ้มลูทัง้หมดใหค้รบถว้น เพือ่ประโยชน์ในการขอวซี่าของทา่นเอง ** 
ชือ่-นามสกลุ (สะกดตรงตามหนังสือเดินทาง)  (MR./MRS./MS./MSTR.)  
............................................................................................................................. ............................................................................ 

สถานะภาพ  □ โสด    □ แต่งงานไม่ได้จดทะเบียนสมรส □ หม้าย  □ หย่า    

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

ชือ่-นามสกลุ บดิา .................................................................................................................................................... 
สถานที่เกิด.......................................สัญชาติ………………………………………………………. 
ชือ่-นามสกลุ มารดา ............................................................................................................................................... 
สถานที่เกิด.......................................สัญชาติ………………………………………………………. 
ทีอ่ยูต่ามทะเบยีนบ้าน............................................................................................................................. .................................... 

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

ทีอ่ยู่ปจัจบุัน......................................................... .................................................................................................... ..................... 

รหัสไปรษณีย์................................ โทรศัพท์บ้าน...................................เบอรม์อืถอื................................................................ 

ชือ่สถานทีท่ำงาน / สถานศกึษา...........................................................................ตำแหน่งงาน.......................................... 

ทีอ่ยู่สถานทีท่ำงาน / สถานศกึษา..................................................................................................................... ...................... 

รหัสไปรษณีย์ ...............................................โทรศัพท์............................................. 
*** ในกรณีทีเ่กษยีณอาย ุกรณุาระบชุือ่ และ ทีอ่ยู ่สถานทีท่ำงาน เนือ่งจากเปน็เงือ่นไขของสถานทตู *** 

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/เมือง...............................................ระยะเวลาที่พำนัก..........................วัน 
ชื่อสมาชิกในครอบครัวพร้อมเบอร์ติดต่อ ระหว่างที่ท่านพำนักอยู่ ณ ประเทศอินเดีย 



 
 ชื่อ-สกุล......................................................................................................................... .............................................................. 

ที่อยู่................................................................................................................................................................... ............................... 
เบอร์โทรศัพท์........................................... 
(กรณุาแจง้เบอรท์ีส่ามารถตดิตอ่ไดโ้ดยสะดวก เนือ่งจากทางสถานทตูจะมกีารโทรเชค็ขอ้มลูโดยตรงกบัทา่น) 

การพิจารณาอนุมัติวีซ่าเป็นดุลพินิจของทางสถานทูตฯเท่านั้น ทางบริษัทเป็นเพียงตัวกลางในการอำนวยความ
สะดวกและบริการด้านเอกสารให้แก่ผู้เดินทางเท่านั้น 

 
 

 



 

 
 
 



 
 
 

 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 


