
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

 

 

  

    

 

  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

วันที่ โปรแกรมทัวร 
อาหาร 

โรงแรม 
เชา เท่ียง เย็น 

1 สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบินเดลี – สนามบินศรีนาคา–แคชเมียร    
HotelRoyal Heritage, Srinagar 

หรือเทียบเทา 

2 สวนแอปเปล – พาฮาลแกม – ชมวิวเทือกเขาหิมาลัย         
HotelRoyal Heritage, Srinagar 

หรือเทียบเทา 

3 เทือกเขากุลมารค – นั่งกระเชาลอยฟา – ชมวิวทิวทัศนเทือกเขากุลมารค    
Super Deluxe Houseboat, Dal Lake

หรือเทียบเทา 

4 
ลองเรือชมตลาดเชา – ทะเลสาบดาล – สวนโมกุล – สวนชาลิมาร  

สวนนิชาท – สนามบินศรีนาคา – สนามบินเดล ี
    



 

 

Day1 สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบินเดล ี– สนามบินศรีนาคา – แคชเมียร์ 

 

09.30 นัดหมายพร้อมกันท่ี สนามบินสุวรรณภูมิ ประเทศไทยโปรดสังเกตุป้าย เลทส์โกกรุ๊ป พบเจา้หน้าท่ีคอยให้การ

ตอ้นรับพร้อมอาํนวยความสะดวกเช็คอินใหแ้ก่ท่าน 

12.20 ออกเดินทางสู่ สนามบินเดล ีประเทศอินเดีย โดยสายการบิน INDIGO เท่ียวบินท่ี6E-86 

15.10 เดินทางถึง สนามบินเดล ีประเทศอินเดีย ผา่นการตรวจคนเขา้เมืองรับสมัภาระผา่นจุดคดักรองตามระเบียบของ

สนามบิน และรอต่อเคร่ือง 

18.15    นาํท่านออกเดินทางสู่ สนามบินเดล ีประเทศอินเดีย โดยสายการบิน INDIGO เท่ียวบินท่ี6E-167 

19.45    เดินทางถึง สนามบินศรีนาคารัฐแคชเมียร์ ผ่านการตรวจคนเขา้เมืองรับสัมภาระผ่านจุดคดักรองตามระเบียบของ

สนามบิน(เวลาทอ้งถ่ินชา้กวา่ประเทศไทย 1 ชัว่โมง 30 นาที) 

นาํท่านเดินทางเขา้เมือง โดย รัฐแคชเมียร์ (Kashmir)ตั้งอยูท่างตอนเหนือสุดของประเทศอินเดีย หรือท่ีไดรั้บขนาน

นามวา่ “ดินแดนสวิตเซอร์แลนดแ์ห่งเอเชีย”  เป็นดินแดนกลางเทือกเขาหิมาลยัท่ีมีธรรมชาติสวยงามอยา่งน่าอศัจรรย ์

แคชเมียร์ถือวา่เป็นอีกหน่ึงรัฐท่ีมีความหลากหลายทางภูมิประเทศท่ีคลา้ยคลึงกบัประเทศฝ่ังยโุรป เน่ืองจากมีทั้งแบบ

เทือกเขา พื้นท่ีราบบนภูเขา ภูเขาหิมะ ทุ่งหญา้ และทะเลสาบ และท่ีสาํคญัแคชเมียร์เป็นเมืองท่ีสามารถเท่ียวไดต้ลอด

ทั้งปี ในช่วงประมาณฤดูใบไมผ้ลิ และฤดูร้อนจะเขา้สู่ห้วงแห่งทุ่งหญา้และทุ่งดอกไม ้และท่ีสาํคญัในช่วงประมาณ

เดือนมีนาคม - เมษายนของทุกปี (ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัสภาพอากาศในปีนั้นๆ) จะเป็นเดือนของการเร่ิมตน้เทศกาลดอกทิว

ลิปอินทิรา คานธี (The Indira Gandhi Memorial Tulip Garden) เทศกาลดอกทิวลิปท่ีใหญ่ท่ีสุดในเอเชีย นอกจาก

ความสวยงามของดอกทิวลิปแลว้ ยงัมีทศันียภาพดา้นหลงัเป็นวิวของทะเลสาบดาล ซ่ึงยิง่ทาํให้ท่ีน่ีสวยงามยิง่ข้ึนไป

อีก หากใครไดม้าเยอืนเป็นอนัตอ้งตกหลุมรักกนัทุกคน  

นาํท่านเดินทางไปยงั เมืองศรีนาคา (Srinagar)หรือรูจกักนัในอีกช่ือ “ศรีนคร” เมืองหลวงของรัฐแคชเมียร์ ซ่ึงเมือง

หลวงแห่งน้ีตั้งอยู่ท่ีหุบเขาแคชเมียร์ เป็นท่ียอมรับในหมู่นักท่องเท่ียวว่าเป็นดินแดนแห่งทะเลสาบ สายนํ้ า สวน

ดอกไม ้รวมถึงศิลปะงานฝีมือท่ีผลิตมาจากไม ้ดว้ยความท่ีชาวเมืองมีวิถีชีวิตอยูคู่่กบัสายนํ้ า หรือทะเลสาบดาลจึงทาํ

ใหช้าวบา้นใชเ้รือเป็นหน่ึงในพาหนะสาํคญัในการเดินทาง 

คํ่า         บริการอาหารคํ่า ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

พกัท่ี Hotel Royal Heritage, Srinagarระดบั 4 ดาว หรือเทียบเท่า 

 

5 สนามบินเดลี – สนามบินสุวรรณภูมิ – ประเทศไทย     



 

 

Day2 ส ว น แ อ ป เ ป้ิ ล  – พ า ฮ า ล แ ก ม  – ช ม วิ ว เ ทื อ ก เ ข า หิ ม า ลั ย     

เชา้        บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

นาํทุกท่านเดินทางไปยงั พาฮาลแกม (Pahalgam)ระหว่างทางแวะชม สวนแอปเป้ิล (The Apple Orchards) นาํท่าน

เยี่ยมชมตน้แอปเป้ิล และผลแอปเป้ิลท่ีกาํออกดอกออกผลมากมาย **ทั้งน้ีในช่วงเวลาท่ีทุกท่านเดินทางผลแอปเป้ิล

อาจจะยงัไม่โตเตม็ท่ีเท่าท่ีควรข้ึนอยูก่บัสภาพอากาศในเดือนนั้นๆ 

เท่ียง     บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

จากนั้นนาํท่านเดินทางต่อไปยงั พาฮาลแกม (Pahalgam)ข้ึนช่ือในเร่ืองของความงดงามของวิวทิวทศัน์ท่ีถูกโอบลอ้ม

ไปดว้ยเทือกเขาหิมาลยั ป่าสนเขียวสด และแม่นํ้ าลิดเดอร์ อนัใสเยน็ และในช่วงฤดูร้อนจะมีดอกไมป่้าบานสะพร่ัง 

อีกทั้งยงัเป็นแหล่งท่ีปลูกหญา้ฝร่ังซ่ึงเป็นพืชดอกสีม่วงท่ีนิยมใชป้ระโยชน์จากเกสรสีแดงของมนัในการผสมสุรา 

อาหาร และลูกอมลูกกวาดเพื่อให้มีกล่ินหอม นาํทุกท่านชมวิวความสวยงามของเทือกเขาหิมาลยั เทือกเขาท่ีปกคลุม

ดว้ยธารนํ้าแขง็ตลอดทั้งปี 

คํ่า        บริการอาหารคํ่า ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

พกัท่ี Hotel Royal Heritage, Srinagarระดบั 4 ดาว หรือเทียบเท่า 

 

 



 

Day3 เ ทื อ ก เ ข า กุ ล ม า ร์ ค  – น่ั ง ก ร ะ เ ช้ า ล อ ย ฟ้ า  – ช ม วิ ว ทิ ว ทั ศ น์ เ ทื อ ก เ ข า กุ ล ม า ร์ ค

 

เชา้       บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 นาํท่านเดินทางสู่ กุลมาร์ค (Gulmarg)หรือ “แดนทุ่งหญา้ของดอกไม ้(Meadow of Gold)” เป็นเทือกเขาอยู่สูงกว่า

ระดบันํ้าทะเล 2,730 เมตร ตั้งอยูห่่างจากเมืองศรีนาคาประมาณ 56 กิโลเมตร เดิมมีช่ือเรียกวา่ เการิมาร์ค ก่อตั้งโดยศุล

ต่านยูซุปชาร์ ช่วงศตวรรษท่ี 16 และท่ีสําคญัท่ีแห่งน้ีเป็นท่ีตั้งของสนามกอลฟ์ท่ีมีหลุมถึง 18 หลุม ท่ียงัสูงท่ีสุดใน

โลก ซ่ึงกุลมาร์คเป็นหน่ึงในสถานท่ีท่องเท่ียวอีกหน่ึงแห่งท่ีตอ้งมาเยือนสักคร้ังในชีวิต เทือกเขากุลมาร์คไดรั้บการ

ยอมรับจากผูค้นมากมายว่าเป็นสถานท่ีท่ีมีทศันียภาพท่ีสวยงามแห่งหน่ึงของโลก ถือว่าเป็นความงดงามท่ีมาจาก

ธรรมชาติอย่างแทจ้ริง ไม่ว่าจะช่วงไหนๆ ก็สามารถเท่ียวชมไดอ้ย่างไม่มีเบ่ือ พร้อมสัมผสัความสวยงามท่ีแตกต่าง

กบัส่ีฤดูกาล ไม่ว่าจะเป็นช่วงใบไมผ้ลิ ใบไมเ้ปล่ียนสี หรือจะฤดูหิมะเก๋ๆในช่วงฤดูหนาว และถึงแมจ้ะเป็นช่วงฤดู

ร้อนแต่ท่ีน่ีกมี็อากาศเยน็สบายไม่ร้อนมาก 

เท่ียง    บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

 นาํทุกท่านไปยงั สถานีกลุมาร์ค กอนโดล่าและนาํท่านน่ังกลุมาร์ค กอนโดล่ากระเชา้ลอยฟ้าท่ีมีความสูงท่ีสุดในโลก มี

ความสูง 3,979 เมตรจากระดบันํ้าทะเล **(ราคาโปรแกรมน้ีรวมค่าตัว๋สาํหรับนัง่กลุมาร์ค กอนโดล่า)** เพื่อข้ึนไปยงั

สถานีกงโดรีบนเขา (เฟสท่ี 1) ดว้ยระยะทางประมาณ 5 กิโลเมตร  

 

กรณีท่ีลูกคา้ตอ้งการนัง่กระเชา้กุลมาร์ค กอนโดล่า ต่อไปยงัเฟส 2 (เพื่อข้ึนไปชมทศันียภาพอนัสวยงาม และวิว

ยอดเขานันกาพาร์บัต (Nanga Parbat) หรือวิวของเทือกเขาหิมาลัย) สามารถแจ้งหัวหน้าทัวร์ได้โดยมีค่าใช้จ่าย

เพิ่มเติมท่านละประมาณ 18 USD/ท่าน 

 

คํ่า        บริการอาหารคํ่า ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

พกัท่ี Super Deluxe Houseboat, Dal Lakeระดบั 4 ดาว หรือเทียบเท่า 

 
 

 

 



Day4 ล่องเรือชมตลาดเช้า – ทะเลสาบดาล – สวนโมกุล – สวนชาลิมาร์ – สวนนิชาท – สนามบินศรีนาคา สนามบินเดลี

 

นาํท่านต่ืนเชา้ ล่องเรือชมตลาดเช้าให้ท่านไดช้มบรรยากาศของตลาดนํ้ าท่ีคนทอ้งถ่ินจะนาํสินคา้ของตวัเองมาขาย 

อาทิ ผกัสด เคร่ืองด่ืม อาหารเชา้ อ่ืนๆอีกมากมาย ซ่ึงทุกอยา่งจะเป็นการคา้ขายบนเรือ 

เชา้ บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 นาํท่านเดินทางสู่ ทะเลสาบดาล (Dal Lake)เป็นทะเลสาบท่ีถือวา่ใหญ่ท่ีสุดในแคชเมียร์ ถือว่าเป็นทะเลสาบท่ีข้ึนช่ือ

และมีช่ือเสียงในหมู่นกัท่องเท่ียว ทะเลสาบแห่งน้ีมีเกาะกลางทะเลสาบเป็นหยอ่มๆ หรือสวนผกักลางนํ้า และยงัเป็น

ตลาดนํ้ าท่ีในช่วงเชา้จะมีพ่อคา้ต่างๆพายเรือมาขายของ อาทิ ผกัหรือผลไมต่้างๆ พิเศษ!! นาํทุกท่านลงเรือ “ชิคารา” 

หรือเรือพายโบราณ เพื่อชมวิวทิวทศัน์บรรยากาศสุดโรแมนติก และความงามวิถีชีวิตของชาวบา้น ซ่ึงหากใครท่ีมา

เยอืนแคชเมียร์แลว้ไม่ไดม้าล่องเรือชิคาราถือวา่มาไม่ถึง 

นาํท่านเดินทางสู่ สวนโมกุล (Mughal Gardens)หรืออีกหน่ึงฉายาท่ีทุกคนรู้จกั “สวรรคแ์ห่งดอกไม”้ ตั้งอยูท่าง ทิศ

ตะวนัออกของทะเลสาบดาล ถูกสร้างข้ึนในสมยัจกัรพรรดิอกับาร์ ซ่ึงข้ึนครองราชยใ์นปี ค.ศ. 1585 พระองคท์รง 

ครองเมืองและสร้างสวนน้ีโดยช่างฝีมือดี  

สวนแห่งน้ีแบ่งออกเป็น 3 ส่วน ซ่ึงภายในสวนมีการประดบัตกแต่งในแบบสไตลส์วนเปอร์เชีย ซ่ึงประกอบไปดว้ย 

สระนํ้ า ลาํธาร และแปลงดอกไมน้านาพนัธ์ุ พร้อมกบัลานนํ้ าพุท่ีถูกสร้างข้ึนทอดยาวจากท่ีตํ่าข้ึนท่ีสูง หันหน้าสู่

ทะเลสาบดาล 

นาํทุกท่านไปยงั สวนชาลิมาร์ (Shalimar Bagh)ถูกสร้างข้ึนในสมยั จกัรพรรดิจาฮนัจีร์ โดยพระองคส์ร้างข้ึนเพื่อ

พระมเหสีเนอร์ เจฮนั ซ่ึงเป็นผูห้ญิงท่ีพระองคท์รงรัก และเป็นสถานท่ีประทบัในช่วงฤดูร้อน สวนแห่งน้ีถือว่าเป็น

พื้นท่ีของกษตัริยแ์ละเช้ือพระวงศ์ ปัจจุบนัสถานท่ีแห่งน้ีเป็นสถานท่ีท่ีเปิดให้นักท่องเท่ียวไดมี้โอกาสมาเยี่ยมชม

ความสวยงามโดยเฉพาะบนัไดท่ีถูกสร้างข้ึนทอดผา่นใหเ้ดินไปยงัเนินดา้นบนซ่ึงเป็นท่ีตั้งของนํ้าพ ุ 

เท่ียง      บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

 
 
 



นาํท่านเดินทางไปชมสวนใกล้ๆ นัน่คือ สวนนิชาท (Nishat Bagh)ท่ีสวนแห่งน้ีมีความพิเศษตรงท่ีมีตน้เมเป้ิลท่ีมีอายุ

กวา่ 400 ปี ซ่ึงมีการตกแต่งคลา้ยๆกบัสวนชาลิมาร์คือมีลานนํ้าพทุอดยาวจนถึงพระท่ีนัง่ชั้นใน และยิง่ไปกวา่นั้นสวน

ทั้งสามท่ีน้ีมีความงามท่ีพิเศษคือสวนทั้งหมดนั้นสร้างข้ึนบนลานท่ียกสูงข้ึนโดยหนัหนา้สู่ทะเลสาบทาํใหท่้านไหนท่ี

ไปเยอืนจะไดด่ื้มดํ่าทั้งความงามและความโรแมนติกเหมือนหลุดออกมาจากภาพวาดเลยทีเดียว 

คํ่า         บริการอาหารคํ่า ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

ไดเ้วลาอนัสมควรนาํท่านเดินทางสู่ สนามบินศรีนาคารัฐแคชเมียร์ 

20.15 ออกเดินทางสู่ สนามบินเดล ีประเทศอินเดีย โดยสายการบิน INDIGO เท่ียวบินท่ี6E-215 

21.45 เดินทางถึง สนามบินเดล ีประเทศอินเดีย ผา่นการตรวจคนเขา้เมืองรับสมัภาระผา่นจุดคดักรองตามระเบียบของ

สนามบิน และรอต่อเคร่ือง 

 

Day5 ส น า ม บิ น เ ด ลี  – ส น า ม บิ น สุ ว ร ร ณ ภู มิ  – ป ร ะ เ ท ศ ไ ท ย

 

05.35    นาํท่านออกเดินทางสู่ สนามบินสุวรรณภูมิ ประเทศอินเดีย โดยสายการบิน INDIGO เท่ียวบินท่ี6E-85 

11.20    เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิประเทศไทยโดยสวสัดิภาพ ... พร้อมความประทบัใจ 

 

อัตราคาบริการ 

วันเดินทาง 
ราคาทัวร/ทาน 

พักหองละ 2-3 ทาน 

ราคาทัวรเด็ก/ทาน 

(อายุไมเกิน 12 ป) 

ราคาทัวรไมรวม 

ต๋ัวเครื่องบิน 

ราคา 

หองพักเด่ียว 

09 – 13 กรกฎาคม 2565 

(วันอาสาฬหบูชา) 
26,990 26,990 16,990 5,000 

27 – 31 กรกฎาคม 2565 

(วันเฉลิมพระชนมพรรษาฯ) 
26,990 26,990 16,990 5,000 

10 – 14 สิงหาคม 2565 

(วันแมแหงชาติ) 
26,990 26,990 16,990 5,000 

14 – 18 กันยายน 2565 25,990 25,990 15,990 5,000 

 
อัตราคาบริการสำหรับเด็กอายุไมเกิน 2 ป ณ วันเดินทางกลับ (Infant) ทานละ 7,500 บาท 

อัตราคาบริการไมรวมคาทิปคนขับรถ มัคคุเทศกทองถิ่น และหัวหนาทัวร ทานละ 1,500 บาท 

อตัราค่าบริการไม่รวมค่าวซ่ีาอนิเดยี ท่านละ 1,500 บาท โดยชําระพร้อมมัดจํารอบแรก 



 

 

สำคัญโปรดอาน 

1. กรุณาทำการจองลวงหนากอนเดินทางอยางนอย 30 วัน พรอมชำระเงินมัดจำทานละ 10,000 บาท/ทาน และชำระสวนท่ีเหลือ 21 วัน 

กอนการเดินทาง กรณีวันเดินทางนอยกวา 21 วัน ตองชำระคาทัวรเต็มจำนวน 100% เทานั้น 

2. อัตราคาบริการนี้ จำเปนตองมีผูเดินทาง จำนวน 15 ทาน ข้ึนไป ในแตละคณะ กรณีท่ีมีผูเดินทางไมถึงตามจำนวนท่ีกำหนด ทางบริษัทฯ 

ขอสงวนสิทธ์ิในการเลื่อนการเดินทาง หรือเปลี่ยนแปลงอัตราคาบริการ (ปรับราคาเพ่ิมข้ึน เพ่ือใหคณะไดออกเดินทาง ตามความ

ตองการ) 

3. ทานท่ีตองออกบัตรโดยสารภายในประเทศ (ต๋ัวเครื่องบิน, รถทัวร, รถไฟ) กรุณาสอบถามท่ีเจาหนาท่ีทุกครั้งกอนทำการออกบัตรโดยสาร 

เนื่องจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟลท หรือ เวลาบิน โดยไมแจงใหทราบลวงหนา และการแนะนำจากเจาหนาท่ีเปนเพียงการ

แนะนำเทานั้น 

4. นักทองเท่ียวท่ีตองการเดินทางโปรแกรมขางตนควรทำการจอง และ สงเอกสารเพ่ือขอวีซาหมูคณะกอนเดินทางอยางนอย 45 วัน 

วันหยุดนักขัตฤกษ 60 วัน หากระยะเวลานอยกวาท่ีระบุไวขางตน ขอสงวนสิทธ์ิในการขอวีซาประเภทอ่ืนซ่ึงอาจมีคาใชจายเพ่ิม หรือมี

ผลตอการพิจารณาวีซาของทาน 

5. ระหวางทองเท่ียวหากนักทองเท่ียวไดรับการตรวจยืนยันวามีเชื้อโควิด ทางโรงแรมอาจมีคาทำความสะอาดหองพักเพ่ิมเติม ถามี (ไม

รวมอยูในรายการทัวร) 

6. ในกรณีท่ีภาครัฐท้ังไทย และประเทศปลายทางมีขอกำหนดในการกักตัว หรือ การตรวจหาเชื้อโควิด-19 ทุกประเภท ผูเดินทางตอง

รับผิดชอบคาใชจายสวนนี้ดวยตัวทานเอง ถามี (ไมรวมอยูในรายการทัวร) 

7. ตามนโยบายของรัฐบาลเกาหลีใต รวมกับการทองเท่ียวเกาหลีใตเพ่ือโปรโมทสินคาในนามของรานรัฐบาล คือ สมุนไพรโสม สมุนไพรฮอต

เกนามู น้ำมันสน ศูนยเคร่ืองสำอางค (คอสเมติค) พลอยอเมทิส และรานคาปลอดภาษี (ดิวต้ีฟรี) ซ่ึงจำเปนตองระบุไวในโปรแกรมทัวร 

เพราะมีผลกับราคาทัวร ทางบริษัทฯ จึงอยากเรียนชี้แจงลูกคาทุกทานวา รานรัฐบาลทุกรานจำเปนตองรบกวนทุกทานแวะชม หาก

ประสงคจะซ้ือหรือไมซ้ือขึ้นอยูกับความพอใจของลูกคาเปนหลัก ไมมีการบังคับใดๆ ท้ังสิ้น 
 

a. ทัวรคร้ังนี้มีวัตถุประสงคเพ่ือการทองเท่ียวเปนหมูคณะเทานั้น ถาลูกคาตองการแยกตัวออกจากกรุปทัวร โดยไมลง

รานช็อปปง เชน รานโสม/ฮอกเกนามู/น้ำมันสน/เครื่องสำอางคคอสเมติค/พลอยอเมทิส ทางบริษัทจะคิดคาดำเนินการ

ในการแยกทองเท่ียวเอง 300 USD ตอทาน 

 

ขอมูลสำคัญเกี่ยวกับ การย่ืนคำรองขอวีซา ท่ีทานควรทราบ  

1. ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิในการย่ืนวีซาแบบหมูคณะเทานั้น กรณีท่ีทานไมสามารถย่ืนวีซาพรอมคณะได จะตองย่ืนกอน หรือ หลัง 

คณะ และหากเกิดคาใชจายไมวากรณีใดๆก็ตาม ทานจำเปนจะตองชำระคาใชจายท่ีเกิดขึ้นตามจริงท้ังหมด เชน คาบัตรโดยสารโดย

เครื่องบิน (ต๋ัว) จะตองออกกอนแตวีซายังไมออก เนื่องจากทานย่ืนหลังคณะ  

2. มาตราฐานการพิจารณาวีซาแบบปกติท่ัวไปคือ 7 วันทำการ (เปนอยางนอย ไมรวมวันเสาร - อาทิตย) ท้ังนี้ ขึ้นอยูกับจำนวนผูสมัคร

ในชวงนั้นๆ ซ่ึงหากอยูในชวงฤดูกาลทองเท่ียว ท่ีมีผูสมัครเปนจำนวนมาก อาจตองใชระยะเวลามากกวาปกติ 

3. การย่ืนขอวีซาทองเท่ียวประเทศอินเดียแบบหมูคณะ ไมจำเปนตองใชหนังสือเดินทางฉบับจริง หากทานสง สำเนาหนาหนังสือ

เดินทาง (หนาแรกท่ีมีรูป) ชัดเจน สแกนไฟลเปนรูปภาพ หรือ ไฟล PDF. มาใหกับทางบริษัทเรียบรอยแลว  

 

 

** รายละเอียดเอกสารการย่ืนขอวีซาท่ีไดกลาวมานี้ เปนเพียงขอมูลเบื้องตนท่ีทางบริษัทฯ ไดจัดทำขึ้นจากประสบการณและระเบียบของสถานทูต

ฯ ซ่ึงอาจมีการเปลี่ยนแปลงได ตามแตสถานการณ และคุณสมบัติของลูกคาในแตละราย โดยอยูท่ีดุลยพินิจของประเทศปลายทางเปนผูดำเนินการ 

** 

 

** หมายเหตุ : ทางดานตรวจคนเขาเมืองประเทศปลายทาง อาจขอรายละเอียดเพ่ิมเติม จากท่ีไดแจงไว ขึ้นอยูกับการพิจารณาของเจาหนาท่ี และ

เอกสาร ของแตละทาน (เปนการพิจารณาแบบรายบุคคล) การอนุมัติวีซาเปนดุลพินิจของทางสถานทูต ทางบริษัทไมมีสวนเกี่ยวของใดๆท้ังสิ้น 



ท้ังนี้บริษัทเปนเพียงตัวกลางและคอยบริการอำนวยความสะดวกใหแกผูเดินทางเทานั้น อัตราคาธรรมเนียมวีซาทางสถานทูตเปนผูเรียกเก็บ หาก

ทานโดนปฏิเสธการขออนุมัติวีซา ทางสถานทูตไมคืนอัตราคาธรรมเนียมในการย่ืนวีซา และมีสิทธิ์ไมแจงสาเหตุการปฏิเสธวีซา ** 

 

 

 

การเตรียมเอกสาร เพ่ือขอย่ืนวีซาทองเท่ียวประเทศอินเดีย แบบหมูคณะ  

สำหรับผูเดินทางท่ีถือหนังสือเดินทางไทย 

1. สำเนาหนาหนังสือเดินทาง (หนาแรกท่ีมีรูป) ชัดเจน โดยสแกนไฟลเปนรูปภาพ หรือ ไฟล PDF.(รูปถายจากมือถือไมสามารถใชได) 

มีอายุการใชงานคงเหลือไมนอยกวา 6 เดือน ณ วันเดินทางกลับ และมีหนาวางไมต่ำกวา 2 หนา 

2. รูปถายสี หนาตรง ขนาด 2 x 2 นิ้ว (เทากันทุกดานเปนสี่เหลี่ยมจัตุรัส) จำนวน 2 รูป ฉากหลังตองเปนพ้ืนสีขาว ถายมาแลวไมเกิน 

3 เดือน ไมซ้ำกับวีซาประเทศอ่ืนๆท่ีเคยไดรับ เทานั้น  

2.1  กรณีผูเดินทางอายุไมถึง 18 ปบริบูรณ  

- กรณีเด็ก ไมไดเดินทางกับบิดาและมารดา จำเปนตองมี หนังสือยินยอมใหบุตรเดินทาง ไปตางประเทศท่ี

ออกโดยสำนักงานเขตหรืออำเภอ ตามสำเนาทะเบียนบาน ท้ังภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ , สำเนาหนา

หนังสือเดินทาง ของบิดา และ มารดา , หนังสือรับรองคาใชจาย (ภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ) พรอมลงนาม

สำเนาถูกตอง 

- กรณีเด็ก ไมไดเดินทางกับบิดา จำเปนตองมี หนังสือยินยอมใหบุตรเดินทาง ไปตางประเทศ(ของมารดา) ให

บุตรเดินทางไปตางประเทศ ท่ีออกโดยสำนักงานเขตหรืออำเภอ ตามทะเบียนบาน (ภาษาไทย และ 

ภาษาอังกฤษ) , สำเนาหนาหนังสือเดินทาง ของบิดา และ มารดา หนังสือรับรองคาใชจาย (ภาษาไทย และ 

ภาษาอังกฤษ) 

- กรณีเด็ก ไมไดเดินทางกับมารดา จำเปนตองมี หนังสือยินยอมใหบุตรเดินทาง ไปตางประเทศ(ของบิดา) ให

บุตรเดินทางไปตางประเทศ ท่ีออกโดยสำนักงานเขตหรืออำเภอ ตามทะเบียนบาน (ภาษาไทย และ 

ภาษาอังกฤษ) , สำเนาหนาหนังสือเดินทาง ของบิดา และ มารดา หนังสือรับรองคาใชจาย (ภาษาไทย และ 

ภาษาอังกฤษ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

แบบฟอร์มกรอกข้อมูลวซ่ีาประเทศ อนิเดีย 

** กรุณากรอกข้อมูลท้ังหมดให้ครบถ้วน เพ่ือประโยชน์ในการขอวีซ่าของท่านเอง ** 

ช่ือ-นามสกุล (สะกดตรงตามหนงัสือเดินทาง)  (MR./MRS./MS./MSTR.)  

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

สถานะภาพ □ โสด    □ แต่งงานไม่ไดจ้ดทะเบียนสมรส □หมา้ย  □ หยา่    

□แต่งงานจดทะเบียนสมรส 

ช่ือ-นามสกลุ คู่สมรส.....................................................................................สถานท่ีเกิด................................................................

สญัชาติ………………………………………………………. 

ช่ือ-นามสกุล บิดา .................................................................................................................................................... 

สถานท่ีเกิด.......................................สญัชาติ………………………………………………………. 

ช่ือ-นามสกุล มารดา ............................................................................................................................................... 

สถานท่ีเกิด.......................................สญัชาติ………………………………………………………. 

ท่ีอยู่ตามทะเบียนบ้าน................................................................................................................................................................. 

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

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

รหสัไปรษณีย.์............................... โทรศพัทบ์า้น...................................เบอร์มือถือ................................................................ 

ช่ือสถานท่ีทํางาน / สถานศึกษา...........................................................................ตาํแหน่งงาน.......................................... 

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

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

*** ในกรณีท่ีเกษียณอายุ กรุณาระบุช่ือ และ ท่ีอยู่ สถานท่ีทํางาน เน่ืองจากเป็นเง่ือนไขของสถานทูต *** 

ท่านเคยเดินทางเขา้ประเทศอินเดียมาก่อนหรือไม่ □  เคย  □  ไม่เคย 

ถา้เคย กรุณาระบุวนัท่ี..........................................สถานท่ี/เมือง................................... 

ประเทศท่ีเคยเดินทางในระยะเวลา 10 ปี ท่ีผา่นมา 

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

ท่านเคยเดินทางกลุ่มประเทศ SAARC ในระยะเวลา 3 ปีท่ีผา่นมา มาก่อนหรือไม่ (กลุ่มประเทศ SAARC ไดแ้ก่ บงักลาเทศ ภูฏาน เนปาล มลั

ดีฟส์ ปากีสถาน ศรีลงักา อฟักานิสถาน ) 

ถา้เคย กรุณาระบุปีท่ี..................สถานท่ี/เมือง...............................................ระยะเวลาท่ีพาํนกั..........................วนั 

ช่ือสมาชิกในครอบครัวพร้อมเบอร์ติดต่อ ระหว่างท่ีท่านพาํนกัอยู ่ณ ประเทศอินเดีย 

ช่ือ-สกลุ....................................................................................................................................................................................... 

ท่ีอยู.่................................................................................................................................................................................................. 

เบอร์โทรศพัท.์.......................................... 

(กรุณาแจ้งเบอร์ท่ีสามารถติดต่อได้โดยสะดวก เน่ืองจากทางสถานทูตจะมีการโทรเช็คข้อมูลโดยตรงกบัท่าน) 

การพิจารณาอนุมติัวีซ่าเป็นดุลพินิจของทางสถานทูตฯเท่านั้น ทางบริษทัเป็นเพียงตวักลางในการอาํนวยความสะดวกและบริการดา้นเอกสาร

ใหแ้ก่ผูเ้ดินทางเท่านั้น 

 

 

 



 
 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 



 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 


