
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

    

 
 

 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
  
    
 
  
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
  
  
 
 
 
 

วนัท่ี โปรแกรมทวัร ์
อาหาร 

โรงแรม 
เชา้ เทีย่ง เยน็ 

1 สนามบนิสวุรรณภมู ิ– สนามบนิเดล ี– สนามบนิศรี
นาคา – แคชเมยีร ์

   
Super Deluxe Houseboat, Dal 
Lake หรอืเทยีบเท่า  

2 แวะชมทุ่งฝรัน้ – พาฮาลแกม – ชมววิเทือกเขา
หมิาลัย      

   
Super Deluxe Houseboat, Dal 
Lake หรอืเทยีบเท่า  

3 ทะเลสาบดาล – สวนโมกลุ – สวนชาลมิาร ์– สวน
นชิาท – โซนามารค์   

   
Super Deluxe Houseboat, Dal 
Lake หรอืเทยีบเท่า  



 

 

 
 

 
 
Day1 สนามบินสวุรรณภมิู – สนามบินเดลี – สนามบินศรีนาคา – แคชเมียร ์

 

09.30 นัดหมายพรอ้มกันที ่สนามบนิสุวรรณภูม ิประเทศไทยโปรดสังเกตุป้าย เลทสโ์กกรุ๊ป 
พบเจา้หนา้ทีค่อยใหก้ารตอ้นรับพรอ้มอ านวยความสะดวกเชค็อนิใหแ้กท่า่น 

12.20 ออกเดนิทางสู ่สนามบนิเดล ีประเทศอนิเดยี โดยสายการบนิ INDIGO เทีย่วบนิที ่6E-
86 

15.10 เดนิทางถงึ สนามบนิเดล ีประเทศอนิเดยี ผา่นการตรวจคนเขา้เมอืงรับสมัภาระผา่นจดุ
คดักรองตามระเบยีบของสนามบนิ และรอตอ่เครือ่ง 

18.15 น าทา่นออกเดนิทางสู ่สนามบนิเดล ีประเทศอนิเดยี โดยสายการบนิ INDIGO 
เทีย่วบนิที ่6E-167 

19.45 เดนิทางถงึ สนามบนิศรนีาคา รัฐแคชเมยีร ์ผา่นการตรวจคนเขา้เมอืงรับสมัภาระผา่นจดุ
คดักรองตามระเบยีบของสนามบนิ (เวลาทอ้งถิน่ชา้กวา่ประเทศไทย 1 ชัว่โมง 30 นาท)ี 

 น าท่านเดนิทางเขา้เมอืง โดย รฐัแคชเมยีร ์(Kashmir) ตัง้อยู่ทางตอนเหนือสดุของ
ประเทศอนิเดยี หรือที่ไดร้ับขนานนามว่า “ดนิแดนสวติเซอร์แลนดแ์ห่งเอเชยี”  เป็น

4 เทือกเขากุลมาร์ค – น่ังกระเชา้ลอยฟ้า – ชมววิ
ทวิทัศนเ์ทอืกเขากลุมารค์ 

   
Hotel Royal Park, Gulmarg  
หรอืเทยีบเท่า 

5 กลุมารค์ – สนามบนิศรนีาคา สนามบนิเดล ี     

6 สนามบนิเดล ี– สนามบนิสวุรรณภมู ิ– ประเทศไทย     



 

 

ดนิแดนกลางเทอืกเขาหมิาลัยทีม่ธีรรมชาตสิวยงามอยา่งน่าอศัจรรย ์แคชเมยีรถ์อืวา่เป็น
อกีหนึง่รัฐทีม่คีวามหลากหลายทางภมูปิระเทศทีค่ลา้ยคลงึกบัประเทศฝ่ังยโุรป เนือ่งจาก
มทีัง้แบบเทอืกเขา พืน้ทีร่าบบนภูเขา ภูเขาหมิะ ทุ่งหญา้ และทะเลสาบ และที่ส าคัญ
แคชเมยีรเ์ป็นเมอืงทีส่ามารถเทีย่วไดต้ลอดทัง้ปี ในชว่งประมาณฤดใูบไมผ้ล ิและฤดรูอ้น
จะเขา้สู่หว้งแห่งทุ่งหญา้และทุ่งดอกไม ้และที่ส าคัญในช่วงประมาณเดือนมีนาคม - 
เมษายนของทุกปี (ทัง้นี้ข ึน้อยู่กับสภาพอากาศในปีนัน้ๆ) จะเป็นเดอืนของการเริม่ตน้
เทศกาลดอกทิวลิปอินทิรา คานธี (The Indira Gandhi Memorial Tulip Garden) 
เทศกาลดอกทวิลปิทีใ่หญท่ีส่ดุในเอเชยี นอกจากความสวยงามของดอกทวิลปิแลว้ ยังมี
ทัศนียภาพดา้นหลังเป็นววิของทะเลสาบดาล ซึง่ยิง่ท าใหท้ีน่ี่สวยงามยิง่ขึน้ไปอกี หาก
ใครไดม้าเยอืนเป็นอนัตอ้งตกหลมุรักกนัทกุคน  

น าท่านเดนิทางไปยัง เมอืงศรนีาคา (Srinagar) หรอืรูจักกันในอกีชือ่ “ศรนีคร” เมอืง
หลวงของรัฐแคชเมยีร ์ซึง่เมอืงหลวงแหง่นี้ตัง้อยู่ทีห่บุเขาแคชเมยีร ์เป็นทีย่อมรับในหมู่
นักท่องเทีย่วว่าเป็นดนิแดนแห่งทะเลสาบ สายน ้า สวนดอกไม ้รวมถงึศลิปะงานฝีมอืที่
ผลติมาจากไม ้ดว้ยความทีช่าวเมอืงมวีถิชีวีติอยู่คูก่ับสายน ้า หรอืทะเลสาบดาลจงึท าให ้
ชาวบา้นใชเ้รอืเป็นหนึง่ในพาหนะส าคญัในการเดนิทาง 

ค า่ บรกิารอาหารค า่ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
พักที ่ Super Deluxe Houseboats, Dal Lake ระดบั 4 ดาว หรอืเทยีบเทา่ 
 

 
 

Day2 แวะชมทุ่งฝรัน้ – พาฮาลแกม – ชมวิวเทือกเขาหิมาลยั     



 

 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

น า ทุ ก ท่ า น เ ดิน ท า ง ไ ป ยั ง  พาฮ าลแกม 
(Pahalgam) ระหวา่งทางแวะชมวถิชีวีติของชาว
แคชเมียร์ที่หลากหลาย ซึ่ง ในฤดูใบไมร้่วง
ประมาณเดือนตุลาคม ทอ้งทุ่งแห่งนี้เป็นแหล่ง
ปลกูหญา้ฝรัน้ หรอื Saffron ทีใ่หญ่ทีส่ดุ ลักษณะ
ดอกจะเป็นสมี่วง ว่ากันว่าเกสรของหญา้ ฝรัน้มี
สรรพคณุในการชว่ยลดคลอเรสเตอรอลไดด้ตีลอด
สองขา้งทางชมทวิทัศนท์ีส่วยงาม *ทัง้นีข้ึ้นอยู่กบัสภาพอากาศในปีนัน้ๆ 

เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

จากนัน้น าท่านเดนิทางต่อไปยัง พาฮาลแกม (Pahalgam) ขึน้ชือ่ในเรือ่งของความ
งดงามของววิทวิทศันท์ีถ่กูโอบลอ้มไปดว้ยเทอืกเขาหมิาลยั ป่าสนเขยีวสด และแมน่ ้าลดิ
เดอร ์อันใสเย็น และในชว่งฤดูรอ้นจะมดีอกไมป่้าบานสะพร่ัง อกีทัง้ยังเป็นแหลง่ทีป่ลกู
หญา้ฝร่ังซึง่เป็นพชืดอกสมี่วงทีน่ยิมใชป้ระโยชน์จากเกสรสแีดงของมันในการผสมสรุา 
อาหาร และลูกอมลูกกวาดเพื่อใหม้ีกลิ่นหอม น าทุกท่านชมวิวความสวยงามของ
เทอืกเขาหมิาลยั เทอืกเขาทีป่กคลมุดว้ยธารน ้าแข็งตลอดทัง้ปี 

ค า่ บรกิารอาหารค า่ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
พักที ่ Super Deluxe Houseboats, Dal Lake ระดบั 4 ดาว หรอืเทยีบเทา่ 
 

Day3 ทะเลสาบดาล – สวนโมกลุ – สวนชาลิมาร ์– สวนนิชาท – โซนามารค์  

 
เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 น าท่านเดนิทางสู ่ทะเลสาบดาล (Dal Lake) เป็นทะเลสาบทีถ่อืว่าใหญ่ทีส่ดุในแคช
เมยีร์ ถอืว่าเป็นทะเลสาบทีข่ ึน้ชือ่และมชีือ่เสยีงในหมู่นักท่องเทีย่ว ทะเลสาบแห่งนี้มี
เกาะกลางทะเลสาบเป็นหยอ่มๆ หรอืสวนผักกลางน ้า และยังเป็นตลาดน ้าทีใ่นชว่งเชา้จะ
มพี่อคา้ตา่งๆพายเรอืมาขายของ อาท ิผักหรอืผลไมต้า่งๆ พเิศษ!! น าทุกท่านลงเรอื “ชิ

คารา” หรอืเรอืพายโบราณ เพือ่ชมววิทวิทัศน์บรรยากาศสดุโรแมนตกิ และความงามวถิี
ชวีติของชาวบา้น ซึง่หากใครทีม่าเยอืนแคชเมยีรแ์ลว้ไมไ่ดม้าลอ่งเรอืชคิาราถอืว่ามาไม่
ถงึ 



 

 

 
 

น าท่านเดนิทางสู่ สวนโมกุล (Mughal Gardens) หรืออีกหนึ่งฉายาที่ทุกคนรูจ้ัก 
“สวรรคแ์ห่งดอกไม”้ ตัง้อยู่ทาง ทศิตะวันออกของทะเลสาบดาล ถูกสรา้งขึน้ในสมัย
จักรพรรดอิกับาร ์ซึง่ขึน้ครองราชยใ์นปี ค.ศ. 1585 พระองคท์รง ครองเมอืงและสรา้งสวน
นี้โดยชา่งฝีมอืด ีสวนแห่งนี้แบ่งออกเป็น 3 ส่วน ซึง่ภายในสวนมกีารประดับตกแต่งใน
แบบสไตลส์วนเปอร์เชยี ซึง่ประกอบไปดว้ย สระน ้า 
ล าธาร และแปลงดอกไมน้านาพันธุ ์พรอ้มกบัลานน ้าพุ
ที่ถูกสรา้งขึ้นทอดยาวจากที่ต ่าขึ้นที่สูง หันหนา้สู่

ทะเลสาบดาล น าทุกท่านไปยัง สวนชาลิมาร ์ 
(Shalimar Bagh) ถูกสรา้งขึ้นในสมัย จักรพรรดิ
จาฮันจรี ์โดยพระองคส์รา้งขึน้เพือ่พระมเหสเีนอร ์เจ
ฮัน ซึง่เป็นผูห้ญงิที่พระองคท์รงรัก และเป็นสถานที่
ประทับในช่วงฤดูรอ้น สวนแห่งนี้ถอืว่าเป็นพืน้ทีข่อง
กษัตริย์และเชือ้พระวงศ์ ปัจจุบันสถานที่แห่งนี้เป็น
สถานทีท่ีเ่ปิดใหนั้กท่องเทีย่วไดม้โีอกาสมาเยีย่มชม
ความสวยงามโดยเฉพาะบันไดทีถ่กูสรา้งขึน้ทอดผ่าน
ใหเ้ดนิไปยังเนนิดา้นบนซึง่เป็นทีต่ัง้ของน ้าพ ุ น าทา่น
เดนิทางไปชมสวนใกล ้ๆ น่ันคอื สวนนชิาท (Nishat 
Bagh) ทีส่วนแหง่นีม้คีวามพเิศษตรงทีม่ตีน้เมเป้ิลทีม่ี
อายุกว่า 400 ปี ซึง่มีการตกแต่งคลา้ยๆกับสวนชา
ลมิารค์อืมลีานน ้าพทุอดยาวจนถงึพระทีน่ั่งชัน้ใน และยิง่ไปกวา่นัน้สวนทัง้สามทีน่ีม้คีวาม
งามทีพ่เิศษคอืสวนทัง้หมดนัน้สรา้งขึน้บนลานทีย่กสงูขึน้โดยหันหนา้สูท่ะเลสาบท าให ้



 

 

ท่านไหนทีไ่ปเยอืนจะไดด้ืม่ด ่าทัง้ความงามและความโรแมนตกิเหมอืนหลดุออกมาจาก
ภาพวาดเลยทเีดยีว 

 

เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
  

 น าท่านเดนิทางตอ่ไปยัง โซนามารค์ (Sonamarg) “ออ้มกอดหมิาลัย ทุ่งทองค าแหง่
แคชเมยีร”์ ถอืว่าเป็นแหล่งท่องเทีย่วที่มวีวิทวิทัศน์อันสวยงาม อยู่บนเสน้ทางระหว่าง
เมอืงศรนีาคากับเมอืงเลห ์หรอือกีฉายาว่าเป็น “ประตูสูเ่ลหล์าดัก” ในบรเิวณหุบเขาโซ
นามารค์มธีารน ้าแข็งสขีาวบรสิทุธิท์ีป่กคลุมอยู่ตามลาดไหล่เขา อกีทัง้เทอืกเขาหมิะที่
สะทอ้นแสงแดดเป็นประกายสทีอง จงึเป็นทีม่าของชือ่ โซนามารค์ 

 และยังมเีทอืกเขาหมิาลัยเป็นฉากหลัง ทีเ่รยีกขานตามทอ้งถิน่ว่า ทาจวิาส ภูเขาซึง่ปก
คลุมไปดว้ยหมิะตลอดปี มแีม่น ้าลดเลีย้วผ่านหุบเขาในอกีฟากของถนน ตลอดสองขา้ง
ทาง ยังม ี“ธารน ้าแข็งกราเซยี” (Thajiwas Glacier) ที่เกดิจากการทับถมของหมิะมา
ยาวนาน ละลายเป็นธารน ้าแข็งตามแนวเขา 

 

ค า่ บรกิารอาหารค า่ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
พักที ่ Super Deluxe Houseboats, Dal Lake ระดบั 4 ดาว หรอืเทยีบเทา่ 

 
 
Day4 เทือกเขากลุมารค์ – นัง่กระเช้าลอยฟ้า – ชมวิวทิวทศัน์เทือกเขากลุมารค์

 
เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 



 

 

 น าท่านเดนิทางสู ่กุลมารค์ (Gulmarg) หรอื “แดนทุ่งหญา้ของดอกไม ้(Meadow of 
Gold)” เป็นเทอืกเขาอยู่สงูกว่าระดับน ้าทะเล 2,730 เมตร ตัง้อยู่ห่างจากเมอืงศรนีาคา
ประมาณ 56 กโิลเมตร เดมิมีชือ่เรียกว่า เการมิาร์ค ก่อตัง้โดยศุลต่านยูซุปชาร์ ช่วง
ศตวรรษที ่16 และทีส่ าคญัทีแ่หง่นีเ้ป็นทีต่ัง้ของสนามกอลฟ์ทีม่หีลมุถงึ 18 หลมุ ทีย่ังสงู
ทีส่ดุในโลก ซึง่กุลมารค์เป็นหนึง่ในสถานทีท่่องเทีย่วอกีหนึง่แห่งทีต่อ้งมาเยอืนสกัครัง้
ในชวีติ เทอืกเขากลุมารค์ไดรั้บการยอมรับจากผูค้นมากมายวา่เป็นสถานทีท่ีม่ทีัศนยีภาพ
ทีส่วยงามแหง่หนึง่ของโลก ถอืว่าเป็นความงดงามทีม่าจากธรรมชาตอิย่างแทจ้รงิ ไมว่่า
จะชว่งไหนๆ ก็สามารถเทีย่วชมไดอ้ยา่งไมม่เีบือ่ พรอ้มสมัผัสความสวยงามทีแ่ตกตา่งกบั
สีฤ่ดกูาล ไมว่า่จะเป็นชว่งใบไมผ้ล ิใบไมเ้ปลีย่นส ีหรอืจะฤดหูมิะเก๋ๆ ในชว่งฤดหูนาว และ
ถงึแมจ้ะเป็นชว่งฤดูรอ้นแต่ทีน่ี่ก็มอีากาศเย็นสบายไม่รอ้นมาก *ในชว่งทีท่่านเดนิทาง
อาจพบหมิะมากนอ้ย ทัง้นีข้ ึน้อยูก่บัสภาพอากาศในปีนัน้ๆ 

เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

 น าทุกท่านไปยัง สถานกีุลมารค์ กอนโดล่า และน าท่าน น ัง่กุลมารค์ กอนโดล่า 
กระเชา้ลอยฟ้าที่มคีวามสูงที่สุดในโลก มคีวามสูง 3,979 เมตรจากระดับน ้าทะเล **
(ราคาโปรแกรมนี้รวมค่าตั๋วส าหรับน่ังกุลมารค์ กอนโดล่า)** เพือ่ขึน้ไปยังสถานีกงโดรี
บนเขา (เฟสที ่1) ดว้ยระยะทางประมาณ 5 กโิลเมตร  

 
กรณีทีลู่กคา้ตอ้งการน่ังกระเชา้กุลมารค์ กอนโดล่า ต่อไปยังเฟส 2 (เพือ่ขึน้ไปชม
ทัศนียภาพอันสวยงาม และววิยอดเขานันกาพารบ์ัต (Nanga Parbat) หรือววิของ

เทอืกเขาหมิาลยั) สามารถแจง้หวัหนา้ทัวรไ์ดโ้ดยมคีา่ใชจ้า่ยเพิม่เตมิทา่นละประมาณ 18 
USD/ทา่น 

 
ค า่ บรกิารอาหารค า่ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
พักที ่ Hotel Royal Park, Gulmarg ระดบั 3 ดาว หรอืเทยีบเทา่ 



 

 

 
 
Day5 กลุมารค์ – สนามบินศรีนาคา สนามบินเดลี

 
เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

น าท่านเดนิทางออกจากกุลมารค์ เพือ่เดนิทางไปยัง สนามบนิศรนีาคา รัฐแคชเมยีร์
ระหวา่งทางน าทา่นชมววิทวิทัศนข์องธรรมชาตอินัสวยงาม  

เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
 

จากนัน้น าท่านเดนิทางต่อไปยัง สนามบนิศรนีาคา รัฐแคชเมยีร ์ระหว่างทางแวะชม 
หรอืซือ้ผลไมแ้หง้ต่างๆ ซึง่เป็นสนิคา้พืน้เมอืงทีแ่คชเมยีร ์ซึง่ผลติเองจากผลติผลทาง
ธรรมชาต ิโดยไรส้ารปรงุแตง่ 

 
ค า่ บรกิารอาหารค า่ ณ ภัตตาคาร 

ไดเ้วลาอนัสมควรน าทา่นเดนิทางสู ่สนามบนิศรนีาคา รัฐแคชเมยีร ์

20.15 ออกเดนิทางสู ่สนามบนิเดล ีประเทศอนิเดยี โดยสายการบนิ INDIGO เทีย่วบนิที ่6E-
215 

21.45 เดนิทางถงึ สนามบนิเดล ีประเทศอนิเดยี ผา่นการตรวจคนเขา้เมอืงรับสมัภาระผา่นจดุ
คดักรองตามระเบยีบของสนามบนิ และรอตอ่เครือ่ง 

 



 

 

Day6 สนามบินเดลี – สนามบินสวุรรณภมิู – ประเทศไทย

 
05.35 น าทา่นออกเดนิทางสู ่สนามบนิสวุรรณภมู ิประเทศอนิเดยี โดยสายการบนิ INDIGO 

เทีย่วบนิที ่6E-85 
11.20 เดนิทางถงึ สนามบนิสวุรรณภมู ิประเทศไทยโดยสวัสดภิาพ ... พรอ้มความประทับใจ 
 
 

อตัราค่าบริการ 

วนัเดินทาง 
ราคาทวัร/์ท่าน 

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

ราคาทวัรไ์ม่รวม 
ตัว๋เครือ่งบิน 

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 โดยช าระพรอ้มมดัจ ารอบ

แรก 

 
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 หรอืเปลีย่นแปลงอตัราค่าบรกิาร (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 ขอสงวนสทิธิใ์นการขอวซ่ีาประเภทอื่นซึง่อาจมค่ีาใชจ้่าย
เพิม่ หรอืมผีลต่อการพจิารณาวซี่าของท่าน 

5. ระหว่างท่องเทีย่วหากนกัท่องเทีย่วไดร้บัการตรวจยนืยนัว่ามเีชือ้โควดิ ทางโรงแรมอาจมคี่าท าความสะอาดหอ้งพกัเพิม่เตมิ ถา้ม ี
(ไม่รวมอยู่ในรายการทวัร)์ 

6. ในกรณีทีภ่าครฐัทัง้ไทย และประเทศปลายทางมขีอ้ก าหนดในการกกัตวั หรอื การตรวจหาเชือ้โควดิ -19 ทุกประเภท ผูเ้ดนิทาง
ตอ้งรบัผดิชอบค่าใชจ้่ายสว่นนี้ดว้ยตวัท่านเอง ถา้ม ี(ไม่รวมอยู่ในรายการทวัร)์ 

 
ขอ้มลูส าคญัเกยีวกบั การยื่นค ารอ้งขอวซี่า ทีท่่านควรทราบ  

1. ทางบรษิัทฯขอสงวนสทิธิใ์นการยื่นวซ่ีาแบบหมู่คณะเท่านัน้ กรณีที่ท่านไม่สามารถยื่นวซ่ีาพร้อมคณะได้ 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. การยื่นขอวซี่าท่องเที่ยวประเทศอนิเดยีแบบหมู่คณะ ไม่จ าเป็นต้องใช้หนังสอืเดนิทางฉบบัจรงิ หากท่านส่ง ส าเนาหน้า
หนงัสอืเดนิทาง (หน้าแรกทีม่รีปู) ชดัเจน สแกนไฟลเ์ป็นรปูภาพ หรอื ไฟล ์PDF. มาใหก้บัทางบรษิทัเรยีบรอ้ยแลว้  

 
 
** รายละเอยีดเอกสารการยื่นขอวซี่าทีไ่ดก้ล่าวมานี้ เป็นเพยีงขอ้มลูเบือ้งตน้ทีท่างบรษิทัฯ ไดจ้ดัท าขึน้จากประสบการณ์และระเบยีบของ

สถานทตูฯ ซึง่อาจมกีารเปลีย่นแปลงได ้ตามแต่สถานการณ์ และคุณสมบตัขิองลกูคา้ในแต่ละราย โดยอยู่ทีดุ่ลยพนิจิของประเทศ
ปลายทางเป็นผูด้ าเนินการ ** 

 
** หมายเหตุ : ทางด่านตรวจคนเขา้เมอืงประเทศปลายทาง อาจขอรายละเอยีดเพิม่เตมิ จากทีไ่ดแ้จง้ไว ้ขึน้อยู่กบัการพจิารณาของ

เจา้หน้าที ่และเอกสาร ของแต่ละท่าน (เป็นการพจิารณาแบบรายบุคคล) การอนุมตัวิซี่าเป็นดุลพนิิจของทางสถานทตู ทางบรษิทัไมม่สีว่น
เกีย่วขอ้งใดๆทัง้สิน้ ทัง้นี้บรษิทัเป็นเพยีงตวักลางและคอยบรกิารอ านวยความสะดวกใหแ้ก่ผูเ้ดนิทางเท่านัน้ อตัราค่าธรรมเนียมวซี่าทาง
สถานทตูเป็นผูเ้รยีกเกบ็ หากท่านโดนปฏเิสธการขออนุมตัวิซ่ีา ทางสถานทตูไม่คนือตัราค่าธรรมเนียมในการยื่นวซ่ีา และมสีทิธิไ์ม่แจง้

สาเหตุการปฏเิสธวซี่า ** 
 
 
 
 
การเตรยีมเอกสาร เพื่อขอยื่นวซี่าท่องเทีย่วประเทศอนิเดยี แบบหมู่คณะ  
ส าหรบัผูเ้ดนิทางทีถ่อืหนงัสอืเดนิทางไทย 

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 (เท่ากนัทุกดา้นเป็นสีเ่หลีย่มจตุัรสั) จ านวน 2 รปู ฉากหลงัตอ้งเป็นพืน้สขีาว ถ่ายมาแลว้
ไม่เกนิ 3 เดอืน ไม่ซ ้ากบัวซี่าประเทศอื่นๆทีเ่คยไดร้บั เท่านัน้  
2.1  กรณีผูเ้ดนิทางอายุไม่ถงึ 18 ปีบรบิรูณ์  



 

 

- กรณีเดก็ ไม่ได้เดินทางกบั บิดาและมารดา จ าเป็นต้องมี หนังสือยินยอมให้บุตรเดินทาง ไป
ต่างประเทศ ที่ออกโดยส านักงานเขตหรืออ าเภอ ตามส าเนาทะเบียนบ้าน ทัง้ภาษาไทย แ ละ 
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 

** กรณุากรอกขอ้มลูท ัง้หมดใหค้รบถว้น เพือ่ประโยชนใ์นการขอวี
ซา่ของทา่นเอง ** 

ชือ่-นามสกลุ (สะกดตรงตามหนังสอืเดนิทาง)  
(MR./MRS./MS./MSTR.)  
............................................................................................................
............................................................................................. 

สถานะภาพ  □ โสด    □ แตง่งานไมไ่ดจ้ดทะเบยีนสมรส □ หมา้ย  □ หยา่ 

   
□ แตง่งานจดทะเบยีนสมรส  

ชือ่-นามสกลุ คูส่มรส
.....................................................................................สถานทีเ่กดิ
................................................................
สญัชาต…ิ……………………………………………………. 

ชือ่-นามสกลุ บดิา 
................................................................................................
.................................................... 
สถานทีเ่กดิ.......................................
สญัชาต…ิ……………………………………………………. 
ชือ่-นามสกลุ มารดา 
................................................................................................
............................................... 
สถานทีเ่กดิ.......................................
สญัชาต…ิ……………………………………………………. 
ทีอ่ยูต่ามทะเบยีนบา้น
............................................................................................................
..................................................... 
............................................................................................................

....................รหัสไปรษณีย.์................................................ 
ทีอ่ยูป่จัจบุนั
............................................................................................................
...................................................................... 



 

 

รหสัไปรษณีย.์............................... โทรศัพทบ์า้น
...................................เบอรม์อืถอื
................................................................ 

ชือ่สถานทีท่ างาน / สถานศกึษา
...........................................................................ต าแหน่งงาน
.......................................... 

ทีอ่ยูส่ถานทีท่ างาน / สถานศกึษา
............................................................................................................
............................... 

รหสัไปรษณีย ์...............................................โทรศพัท์
............................................. 

*** ในกรณีทีเ่กษยีณอาย ุกรณุาระบชุือ่ และ ทีอ่ยู ่สถานทีท่ างาน 
เนือ่งจากเป็นเงือ่นไขของสถานทตู *** 

ทา่นเคยเดนิทางเขา้ประเทศอนิเดยีมากอ่นหรอืไม ่□  เคย  □  ไม่

เคย 
ถา้เคย กรณุาระบวุันที.่.........................................สถานที/่เมอืง
................................... 
ประเทศทีเ่คยเดนิทางในระยะเวลา 10 ปี ทีผ่า่นมา 
................................................................................................
................................................................................... 
ทา่นเคยเดนิทางกลุม่ประเทศ SAARC ในระยะเวลา 3 ปีทีผ่า่นมา มากอ่น
หรอืไม ่(กลุม่ประเทศ SAARC ไดแ้ก ่บงักลาเทศ ภฏูาน เนปาล มัลดฟีส ์
ปากสีถาน ศรลีงักา อฟักานสิถาน ) 
ถา้เคย กรณุาระบปีุที.่.................สถานที/่เมอืง
...............................................ระยะเวลาทีพ่ านัก..........................
วัน 
ชือ่สมาชกิในครอบครัวพรอ้มเบอรต์ดิตอ่ ระหวา่งทีท่า่นพ านักอยู ่ณ 
ประเทศอนิเดยี 
 ชือ่-สกลุ
............................................................................................................
........................................................................... 



 

 

ทีอ่ยู่
............................................................................................................
...................................................................................... 
เบอรโ์ทรศัพท.์.......................................... 
(กรณุาแจง้เบอรท์ ีส่ามารถตดิตอ่ไดโ้ดยสะดวก เนือ่งจากทางสถานทตูจะมกีารโทรเช็ค
ขอ้มลูโดยตรงกบัทา่น) 

การพจิารณาอนุมัตวิซีา่เป็นดลุพนิจิของทางสถานทตูฯเทา่นัน้ ทางบรษัิท
เป็นเพยีงตวักลางในการอ านวยความสะดวกและบรกิารดา้นเอกสารใหแ้ก่

ผูเ้ดนิทางเทา่นัน้ 
 
 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 
 
 
 
 
 

 
 



 

 

 
 

 
 
 
 
 


