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วนัที ่ โปรแกรมทวัร ์
อาหาร 

โรงแรม 
เชา้ เทีย่ง เย็น 

1 
สนามบนิสวุรรณภูม ิ– สนามบนิเดล ี– สนามบนิศรนีาคา – แคช
เมยีร ์

   

Super Deluxe 
Houseboat, Dal Lake 
หรอืเทยีบเทา่  

2 แวะชมทุง่ฝรัน้ – พาฮาลแกม – ชมววิเทอืกเขาหมิาลัย         

Super Deluxe 
Houseboat, Dal Lake 
หรอืเทยีบเทา่  

3 
ทะเลสาบดาล – สวนโมกลุ – สวนชาลมิาร ์– สวนนชิาท – โซนา
มารค์   

   

Super Deluxe 
Houseboat, Dal Lake 
หรอืเทยีบเทา่  

4 
เทอืกเขากลุมารค์ – น่ังกระเชา้ลอยฟ้า – ชมววิทวิทัศน์เทอืกเขา
กลุมารค์ 

   

Hotel Royal Park, 
Gulmarg  
หรอืเทยีบเทา่ 

5 กลุมารค์ – สนามบนิศรนีาคา สนามบนิเดล ี     

6 สนามบนิเดล ี– สนามบนิสวุรรณภมู ิ– ประเทศไทย     



 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

Day1 สนามบนิสวุรรณภมู ิ– สนามบนิเดล ี– สนามบนิศรนีาคา – แคชเมยีร ์

 

09.30 นัดหมายพรอ้มกนัที ่สนามบนิสุวรรณภูม ิประเทศไทยโปรดสงัเกตปุ้าย เลทสโ์กกรุ๊ป พบเจา้หนา้ทีค่อยใหก้าร
ตอ้นรับพรอ้มอ านวยความสะดวกเชค็อนิใหแ้กท่า่น 

12.20 ออกเดนิทางสู ่สนามบนิเดล ีประเทศอนิเดยี โดยสายการบนิ INDIGO เทีย่วบนิที ่6E-86 
15.10 เดนิทางถงึ สนามบนิเดล ีประเทศอนิเดยี ผา่นการตรวจคนเขา้เมอืงรับสมัภาระผา่นจดุคดักรองตามระเบยีบของ

สนามบนิ และรอตอ่เครือ่ง 
18.15 น าทา่นออกเดนิทางสู ่สนามบนิเดล ีประเทศอนิเดยี โดยสายการบนิ INDIGO เทีย่วบนิที ่6E-167 
19.45 เดนิทางถงึ สนามบนิศรนีาคา รัฐแคชเมยีร ์ผ่านการตรวจคนเขา้เมอืงรับสัมภาระผ่านจุดคัดกรองตามระเบยีบ

ของสนามบนิ (เวลาทอ้งถิน่ชา้กวา่ประเทศไทย 1 ชัว่โมง 30 นาท)ี 
 น าท่านเดนิทางเขา้เมอืง โดย รฐัแคชเมยีร ์(Kashmir) ตัง้อยู่ทางตอนเหนือสุดของประเทศอนิเดีย หรอืที่

ไดรั้บขนานนามวา่ “ดนิแดนสวติเซอรแ์ลนดแ์หง่เอเชยี”  เป็นดนิแดนกลางเทอืกเขาหมิาลัยทีม่ธีรรมชาตสิวยงาม
อย่างน่าอัศจรรย ์แคชเมยีรถ์อืว่าเป็นอกีหนึง่รัฐทีม่คีวามหลากหลายทางภูมปิระเทศทีค่ลา้ยคลงึกับประเทศฝ่ัง
ยโุรป เนื่องจากมทีัง้แบบเทอืกเขา พืน้ทีร่าบบนภเูขา ภเูขาหมิะ ทุ่งหญา้ และทะเลสาบ และทีส่ าคัญแคชเมยีร์
เป็นเมอืงทีส่ามารถเทีย่วไดต้ลอดทัง้ปี ในชว่งประมาณฤดูใบไมผ้ล ิและฤดูรอ้นจะเขา้สูห่ว้งแห่งทุ่งหญา้และทุ่ง
ดอกไม ้และทีส่ าคัญในชว่งประมาณเดอืนมนีาคม - เมษายนของทุกปี (ทัง้นีข้ ึน้อยูก่ับสภาพอากาศในปีนัน้ๆ) จะ
เป็นเดือนของการเริ่มตน้เทศกาลดอกทิวลิปอนิทิรา คานธี (The Indira Gandhi Memorial Tulip Garden) 
เทศกาลดอกทวิลปิทีใ่หญท่ีส่ดุในเอเชยี นอกจากความสวยงามของดอกทวิลปิแลว้ ยงัมทีัศนียภาพดา้นหลังเป็น
ววิของทะเลสาบดาล ซึง่ยิง่ท าใหท้ีน่ีส่วยงามยิง่ขึน้ไปอกี หากใครไดม้าเยอืนเป็นอนัตอ้งตกหลมุรักกนัทกุคน  

น าท่านเดนิทางไปยัง เมอืงศรนีาคา (Srinagar) หรอืรูจักกันในอกีชือ่ “ศรนีคร” เมอืงหลวงของรัฐแคชเมยีร ์
ซึง่เมอืงหลวงแห่งนี้ตัง้อยู่ที่หุบเขาแคชเมียร์ เป็นที่ยอมรับในหมู่นักท่องเที่ยวว่าเป็นดนิแดนแห่งทะเลสาบ 
สายน ้า สวนดอกไม ้รวมถงึศลิปะงานฝีมอืทีผ่ลติมาจากไม ้ดว้ยความทีช่าวเมอืงมวีถิชีวีติอยู่คู่กับสายน ้า หรือ
ทะเลสาบดาลจงึท าใหช้าวบา้นใชเ้รอืเป็นหนึง่ในพาหนะส าคัญในการเดนิทาง 

ค ่า บรกิารอาหารค ่า ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
พกัที ่ Super Deluxe Houseboats, Dal Lake ระดบั 4 ดาว หรอืเทยีบเทา่ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Day2 แวะชมทุง่ฝร ัน้ – พาฮาลแกม – ชมววิเทอืกเขาหมิาลยั     

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

น าทกุทา่นเดนิทางไปยงั พาฮาลแกม (Pahalgam) ระหวา่งทางแวะชมวถิชีวีติของชาวแคชเมยีรท์ีห่ลากหลาย 
ซึง่ในฤดูใบไมร้่วงประมาณเดือนตุลาคม ทอ้งทุ่งแห่งนี้เป็นแหล่งปลูกหญา้ฝรัน้ หรือ Saffron ที่ใหญ่ที่สุด 



ลักษณะดอกจะเป็นสมี่วง ว่ากันว่าเกสรของหญา้ ฝรัน้มสีรรพคุณในการชว่ยลดคลอเรสเตอรอลไดด้ตีลอดสอง
ขา้งทางชมทวิทัศนท์ีส่วยงาม *ทัง้นีข้ ึน้อยูก่บัสภาพอากาศในปีนัน้ๆ 

เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร 

จากนัน้น าท่านเดนิทางต่อไปยัง พาฮาลแกม (Pahalgam) 
ขึน้ชือ่ในเรือ่งของความงดงามของววิทวิทัศน์ทีถู่กโอบลอ้มไป
ดว้ยเทอืกเขาหมิาลัย ป่าสนเขยีวสด และแม่น ้าลดิเดอร ์อันใส
เย็น และในชว่งฤดูรอ้นจะมดีอกไมป่้าบานสะพร่ัง อกีทัง้ยังเป็น
แหล่งที่ปลูกหญา้ฝร่ังซึง่เป็นพืชดอกสมี่วงที่นิยมใชป้ระโยชน์
จากเกสรสีแดงของมันในการผสมสุรา อาหาร และลูกอม
ลูกกวาดเพื่อใหม้กีลิน่หอม น าทุกท่านชมววิความสวยงามของเทือกเขาหมิาลัย เทอืกเขาที่ปกคลุมดว้ยธาร
น ้าแข็งตลอดทัง้ปี 

ค ่า บรกิารอาหารค ่า ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
พกัที ่ Super Deluxe Houseboats, Dal Lake ระดบั 4 ดาว หรอืเทยีบเทา่ 
 

Day3 ทะเลสาบดาล – สวนโมกลุ – สวนชาลมิาร ์– สวนนชิาท – โซนามารค์  
 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 น าทา่นเดนิทางสู ่ทะเลสาบดาล (Dal Lake) เป็นทะเลสาบทีถ่อืวา่ใหญ่ทีส่ดุในแคชเมยีร ์ถอืวา่เป็นทะเลสาบ
ทีข่ ึน้ชือ่และมชีือ่เสยีงในหมูนั่กทอ่งเทีย่ว ทะเลสาบแหง่นีม้เีกาะกลางทะเลสาบเป็นหยอ่มๆ หรอืสวนผักกลางน ้า 
และยงัเป็นตลาดน ้าทีใ่นชว่งเชา้จะมพีอ่คา้ตา่งๆพายเรอืมาขายของ อาท ิผักหรอืผลไมต้า่งๆ พเิศษ!! น าทกุทา่น
ลงเรือ “ชคิารา” หรือเรือพายโบราณ เพื่อชมววิทวิทัศน์บรรยากาศสุดโรแมนตกิ และความงามวถิีชวีติของ
ชาวบา้น ซึง่หากใครทีม่าเยอืนแคชเมยีรแ์ลว้ไมไ่ดม้าลอ่งเรอืชคิาราถอืวา่มาไมถ่งึ 

 

 

 

 

 

 

 
น าทา่นเดนิทางสู ่สวนโมกุล (Mughal Gardens) หรอือกีหนึง่ฉายาทีทุ่กคนรูจ้ัก “สวรรคแ์ห่งดอกไม”้ ตัง้อยู่
ทาง ทศิตะวันออกของทะเลสาบดาล ถูกสรา้งขึน้ในสมัยจักรพรรดอิักบาร์ ซ ึง่ขึน้ครองราชยใ์นปี ค.ศ. 1585 
พระองคท์รง ครองเมอืงและสรา้งสวนนีโ้ดยชา่งฝีมอืด ีสวนแหง่นีแ้บง่ออกเป็น 
3 ส่วน ซึง่ภายในสวนมีการประดับตกแต่งในแบบสไตล์สวนเปอร์เชยี ซึง่
ประกอบไปดว้ย สระน ้า ล าธาร และแปลงดอกไมน้านาพันธุ ์พรอ้มกบัลานน ้าพุ
ทีถ่กูสรา้งขึน้ทอดยาวจากทีต่ ่าขึน้ทีส่งู หันหนา้สูท่ะเลสาบดาล น าทุกทา่นไป
ยงั สวนชาลมิาร ์(Shalimar Bagh) ถูกสรา้งขึน้ในสมยั จักรพรรดจิาฮนัจรี ์
โดยพระองคส์รา้งขึน้เพือ่พระมเหสเีนอร ์เจฮัน ซึง่เป็นผูห้ญงิทีพ่ระองคท์รงรัก 
และเป็นสถานทีป่ระทับในชว่งฤดูรอ้น สวนแห่งนี้ถอืว่าเป็นพืน้ทีข่องกษัตรยิ์
และเชือ้พระวงศ ์ปัจจุบันสถานทีแ่ห่งนีเ้ป็นสถานทีท่ีเ่ปิดใหนั้กท่องเทีย่วไดม้ี
โอกาสมาเยีย่มชมความสวยงามโดยเฉพาะบันไดทีถู่กสรา้งขึน้ทอดผ่านให ้
เดนิไปยงัเนนิดา้นบนซึง่เป็นทีต่ัง้ของน ้าพ ุ น าทา่นเดนิทางไปชมสวนใกล ้ๆ น่ัน
คอื สวนนชิาท (Nishat Bagh) ทีส่วนแห่งนี้มคีวามพเิศษตรงทีม่ตีน้เมเป้ิล
ทีม่อีายกุว่า 400 ปี ซึง่มกีารตกแตง่คลา้ยๆกบัสวนชาลมิารค์อืมลีานน ้าพุทอด
ยาวจนถงึพระทีน่ั่งชัน้ใน และยิง่ไปกว่านัน้สวนทัง้สามทีน่ี้มคีวามงามทีพ่เิศษ
คอืสวนทัง้หมดนัน้สรา้งขึน้บนลานที่ยกสูงขึน้โดยหันหนา้สู่ทะเลสาบท าให ้
ท่านไหนทีไ่ปเยอืนจะไดด้ืม่ด ่าทัง้ความงามและความโรแมนตกิเหมอืนหลุด
ออกมาจากภาพวาดเลยทเีดยีว 

เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร 
  น าท่านเดนิทางต่อไปยัง โซนามารค์ (Sonamarg) “ออ้มกอดหมิาลัย ทุ่งทองค าแห่งแคชเมยีร์” ถอืว่าเป็น

แหล่งท่องเทีย่วทีม่วีวิทวิทัศน์อันสวยงาม อยูบ่นเสน้ทางระหว่างเมอืงศรนีาคากับเมอืงเลห ์หรอือกีฉายาว่าเป็น 
“ประตูสู่เลหล์าดัก” ในบรเิวณหุบเขาโซนามารค์มธีารน ้าแข็งสขีาวบรสิทุธิท์ีป่กคลุมอยู่ตามลาดไหล่เขา อกีทัง้
เทอืกเขาหมิะทีส่ะทอ้นแสงแดดเป็นประกายสทีอง จงึเป็นทีม่าของชือ่ โซนามารค์ 



 และยงัมเีทอืกเขาหมิาลัยเป็นฉากหลัง ทีเ่รยีกขานตามทอ้งถิน่วา่ ทาจวิาส ภเูขาซึง่ปกคลมุไปดว้ยหมิะตลอดปี มี
แมน่ ้าลดเลีย้วผ่านหบุเขาในอกีฟากของถนน ตลอดสองขา้งทาง ยังม ี“ธารน ้าแข็งกราเซยี” (Thajiwas Glacier) 
ทีเ่กดิจากการทับถมของหมิะมายาวนาน ละลายเป็นธารน ้าแข็งตามแนวเขา 

ค ่า บรกิารอาหารค ่า ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
พักที ่ Super Deluxe Houseboats, Dal Lake ระดับ 4 ดาว หรอืเทยีบเทา่ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Day4 เทอืกเขากลุมารค์ – น ัง่กระเชา้ลอยฟ้า – ชมววิทวิทศันเ์ทอืกเขากลุมารค์
 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 น าทา่นเดนิทางสู ่กลุมารค์ (Gulmarg) หรอื “แดนทุง่หญา้ของดอกไม ้(Meadow of Gold)” เป็นเทอืกเขาอยู่
สงูกวา่ระดับน ้าทะเล 2,730 เมตร ตัง้อยูห่า่งจากเมอืงศรนีาคาประมาณ 56 กโิลเมตร เดมิมชีือ่เรยีกวา่ เการมิารค์ 
กอ่ตัง้โดยศลุต่านยซูปุชาร ์ชว่งศตวรรษที ่16 และทีส่ าคัญทีแ่ห่งนีเ้ป็นทีต่ัง้ของสนามกอลฟ์ทีม่หีลมุถงึ 18 หลุม 
ทีย่ังสงูทีส่ดุในโลก ซึง่กลุมารค์เป็นหนึง่ในสถานทีท่อ่งเทีย่วอกีหนึง่แห่งทีต่อ้งมาเยอืนสักครัง้ในชวีติ เทอืกเขา
กลุมารค์ไดรั้บการยอมรับจากผูค้นมากมายว่าเป็นสถานทีท่ีม่ทีัศนียภาพทีส่วยงามแห่งหนึง่ของโลก ถอืว่าเป็น
ความงดงามทีม่าจากธรรมชาตอิยา่งแทจ้รงิ ไมว่่าจะชว่งไหนๆ ก็สามารถเทีย่วชมไดอ้ยา่งไมม่เีบือ่ พรอ้มสัมผัส
ความสวยงามทีแ่ตกต่างกับสีฤ่ดกูาล ไมว่่าจะเป็นชว่งใบไมผ้ล ิใบไมเ้ปลีย่นส ีหรอืจะฤดหูมิะเก๋ๆ ในชว่งฤดูหนาว 
และถงึแมจ้ะเป็นชว่งฤดูรอ้นแต่ทีน่ี่ก็มอีากาศเย็นสบายไม่รอ้นมาก *ในชว่งทีท่่านเดนิทางอาจพบหมิะมากนอ้ย 
ทัง้นีข้ ึน้อยูก่บัสภาพอากาศในปีนัน้ๆ 

เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร 

 น าทุกท่านไปยัง สถานกีุลมารค์ กอนโดลา่ และน าท่าน น ัง่กุลมารค์ กอนโดลา่ กระเชา้ลอยฟ้าทีม่คีวามสูง
ทีส่ดุในโลก มคีวามสงู 3,979 เมตรจากระดับน ้าทะเล **(ราคาโปรแกรมนี้รวมค่าตั๋วส าหรับน่ังกลุมารค์ กอนโด
ลา่)** เพือ่ขึน้ไปยงัสถานกีงโดรบีนเขา (เฟสที ่1) ดว้ยระยะทางประมาณ 5 กโิลเมตร  

 
กรณีทีลู่กคา้ตอ้งการน่ังกระเชา้กลุมารค์ กอนโดล่า ต่อไปยังเฟส 2 (เพือ่ขึน้ไปชมทัศนียภาพอันสวยงาม 
และววิยอดเขานันกาพารบ์ัต (Nanga Parbat) หรือววิของเทอืกเขาหมิาลัย) สามารถแจง้หัวหนา้ทัวรไ์ด ้

โดยมคีา่ใชจ้า่ยเพิม่เตมิทา่นละประมาณ 18 USD/ทา่น 
ค ่า บรกิารอาหารค ่า ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
พกัที ่ Hotel Royal Park, Gulmarg ระดบั 3 ดาว หรอืเทยีบเทา่ 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Day5 กลุมารค์ – สนามบนิศรนีาคา สนามบนิเดลี
 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

น าท่านเดนิทางออกจากกลุมารค์ เพือ่เดนิทางไปยัง สนามบนิศรนีาคา รัฐแคชเมยีรร์ะหว่างทางน าท่านชมววิ
ทวิทัศนข์องธรรมชาตอินัสวยงาม  

เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร 
จากนัน้น าทา่นเดนิทางตอ่ไปยงั สนามบนิศรนีาคา รัฐแคชเมยีร ์ระหวา่งทางแวะชม หรอืซือ้ผลไมแ้หง้ตา่งๆ ซึง่
เป็นสนิคา้พืน้เมอืงทีแ่คชเมยีร ์ซึง่ผลติเองจากผลติผลทางธรรมชาต ิโดยไรส้ารปรงุแตง่ 



ค ่า บรกิารอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร 

ไดเ้วลาอนัสมควรน าทา่นเดนิทางสู ่สนามบนิศรนีาคา รัฐแคชเมยีร ์

20.15 ออกเดนิทางสู ่สนามบนิเดล ีประเทศอนิเดยี โดยสายการบนิ INDIGO เทีย่วบนิที ่6E-215 
21.45 เดนิทางถงึ สนามบนิเดล ีประเทศอนิเดยี ผา่นการตรวจคนเขา้เมอืงรับสมัภาระผา่นจดุคดักรองตามระเบยีบของ

สนามบนิ และรอตอ่เครือ่ง 

Day6 สนามบนิเดล ี– สนามบนิสวุรรณภมู ิ– ประเทศไทย

05.35 น าทา่นออกเดนิทางสู ่สนามบนิสวุรรณภมู ิประเทศอนิเดยี โดยสายการบนิ INDIGO เทีย่วบนิที ่6E-85 
11.20 เดนิทางถงึ สนามบนิสวุรรณภมู ิประเทศไทยโดยสวัสดภิาพ ... พรอ้มความประทับใจ 
 

อตัราคา่บรกิาร 

วนัเดนิทาง 
ราคาทวัร/์ทา่น 

พกัหอ้งละ 2-3 ทา่น 
ราคาทวัรเ์ด็ก/ทา่น 
(อายไุมเ่กนิ 12 ปี) 

ราคาทวัรไ์มร่วม 
ต ัว๋เครือ่งบนิ 

ราคา 
หอ้งพกัเดีย่ว 

04 – 09 ตลุาคม 2565 29,990 29,990 19,990 6,000 

08 – 13 ตลุาคม 2565 30,990 30,990 20,990 6,000 

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

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

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

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

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

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

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

21 – 26 ตลุาคม 2565 31,990 31,990 21,990 6,000 

22 – 27 ตลุาคม 2565 31,990 31,990 21,990 6,000 

 
อตัราคา่บรกิารส าหรับเด็กอายไุมเ่กนิ 2 ปี ณ วันเดนิทางกลับ (Infant) ทา่นละ 7,500 บาท 
อตัราคา่บรกิารไมร่วมคา่ทปิคนขบัรถ มคัคเุทศกท์อ้งถิน่ และหวัหนา้ทวัร ์ทา่นละ 1,500 บาท 
อตัราคา่บรกิารไมร่วมคา่วซีา่อนิเดยี ทา่นละ 1,500 บาท โดยช าระพรอ้มมดัจ ารอบแรก 

 
ส าคญัโปรดอา่น 

1. กรุณาท าการจองล่วงหนา้ก่อนเดนิทางอยา่งนอ้ย 30 วัน พรอ้มช าระเงนิมัดจ า ท่านละ 10,000 บาท/ท่าน และ
ช าระส่วนทีเ่หลอื 21 วัน ก่อนการเดนิทาง กรณีวันเดนิทางนอ้ยกว่า 21 วัน ตอ้งช าระค่าทัวรเ์ต็มจ านวน 100% 
เทา่นัน้ 

2. อตัราคา่บรกิารนี ้จ าเป็นตอ้งมผีูเ้ดนิทาง จ านวน 15 ทา่น ขึน้ไป ในแตล่ะคณะ กรณีทีม่ผีูเ้ดนิทางไมถ่งึตามจ านวน
ทีก่ าหนด ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเลือ่นการเดนิทาง หรอืเปลีย่นแปลงอตัราคา่บรกิาร (ปรับราคาเพิม่ขึน้ 
เพือ่ใหค้ณะไดอ้อกเดนิทาง ตามความตอ้งการ) 

3. ทา่นทีต่อ้งออกบตัรโดยสารภายในประเทศ (ตั๋วเครือ่งบนิ, รถทัวร,์ รถไฟ) กรณุาสอบถามทีเ่จา้หนา้ทีท่กุครัง้กอ่น
ท าการออกบัตรโดยสาร เนื่องจากสายการบนิอาจมกีารปรับเปลี่ยนไฟลท์ หรือ เวลาบนิ โดยไม่แจง้ใหท้ราบ
ลว่งหนา้ และการแนะน าจากเจา้หนา้ทีเ่ป็นเพยีงการแนะน าเทา่นัน้ 

4. นักทอ่งเทีย่วทีต่อ้งการเดนิทางโปรแกรมขา้งตน้ควรท าการจอง และ สง่เอกสารเพือ่ขอวซีา่หมูค่ณะกอ่นเดนิทาง
อยา่งนอ้ย 45 วัน วันหยดุนักขัตฤกษ์ 60 วัน หากระยะเวลานอ้ยกว่าทีร่ะบไุวข้า้งตน้ ขอสงวนสทิธิใ์นการขอวซีา่
ประเภทอืน่ซึง่อาจมคีา่ใชจ้า่ยเพิม่ หรอืมผีลตอ่การพจิารณาวซีา่ของทา่น 

5. ระหว่างท่องเที่ยวหากนักท่องเที่ยวไดรั้บการตรวจยนืยันว่ามเีชือ้โควดิ ทางโรงแรมอาจมคี่าท าความสะอาด
หอ้งพักเพิม่เตมิ ถา้ม ี(ไมร่วมอยูใ่นรายการทัวร)์ 

6. ในกรณีที่ภาครัฐทัง้ไทย และประเทศปลายทางมขีอ้ก าหนดในการกักตัว หรือ การตรวจหาเชือ้โควดิ-19 ทุก
ประเภท ผูเ้ดนิทางตอ้งรับผดิชอบคา่ใชจ้า่ยสว่นนีด้ว้ยตัวทา่นเอง ถา้ม ี(ไมร่วมอยูใ่นรายการทัวร)์ 

 
ขอ้มลูส าคัญเกยีวกบั การยืน่ค ารอ้งขอวซีา่ ทีท่า่นควรทราบ  

1. ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธิใ์นการยืน่วีซ่าแบบหมู่คณะเท่านัน้ กรณีที่ท่านไม่สามารถยืน่วีซ่าพรอ้มคณะได ้
จะตอ้งยืน่กอ่น หรอื หลัง คณะ และหากเกดิคา่ใชจ้า่ยไมว่า่กรณีใดๆก็ตาม ทา่นจ าเป็นจะตอ้งช าระค่าใชจ้า่ย
ที่เกดิขึน้ตามจริงทัง้หมด เช่น ค่าบัตรโดยสารโดยเครื่องบนิ (ตั๋ว) จะตอ้งออกก่อนแต่วีซ่ายังไม่ออก 
เนือ่งจากทา่นยืน่หลังคณะ  



2. มาตราฐานการพจิารณาวซีา่แบบปกตทิั่วไปคอื 7 วันท าการ (เป็นอยา่งนอ้ย ไมร่วมวันเสาร ์- อาทติย)์ ทัง้นี้ 
ขึน้อยูก่ับจ านวนผูส้มัครในชว่งนัน้ๆ ซึง่หากอยูใ่นชว่งฤดูกาลท่องเทีย่ว ทีม่ผีูส้มัครเป็นจ านวนมาก อาจตอ้ง
ใชร้ะยะเวลามากกวา่ปกต ิ

3. การยืน่ขอวซีา่ท่องเทีย่วประเทศอนิเดยีแบบหมูค่ณะ ไมจ่ าเป็นตอ้งใชห้นังสอืเดนิทางฉบบัจรงิ หากท่านสง่ 
ส าเนาหนา้หนังสอืเดนิทาง (หนา้แรกทีม่รีูป) ชัดเจน สแกนไฟลเ์ป็นรูปภาพ หรอื ไฟล ์PDF. มาใหก้ับทาง
บรษัิทเรยีบรอ้ยแลว้  

 
** รายละเอยีดเอกสารการยืน่ขอวซีา่ทีไ่ดก้ลา่วมานี ้เป็นเพยีงขอ้มลูเบือ้งตน้ทีท่างบรษัิทฯ ไดจั้ดท าขึน้จากประสบการณ์
และระเบยีบของสถานทตูฯ ซึง่อาจมกีารเปลีย่นแปลงได ้ตามแตส่ถานการณ์ และคณุสมบตัขิองลกูคา้ในแตล่ะราย โดย

อยูท่ีด่ลุยพนิจิของประเทศปลายทางเป็นผูด้ าเนนิการ ** 
 

** หมายเหต ุ: ทางดา่นตรวจคนเขา้เมอืงประเทศปลายทาง อาจขอรายละเอยีดเพิม่เตมิ จากทีไ่ดแ้จง้ไว ้ขึน้อยูก่บัการ
พจิารณาของเจา้หนา้ที ่และเอกสาร ของแตล่ะทา่น (เป็นการพจิารณาแบบรายบคุคล) การอนุมตัวิซีา่เป็นดลุพนิจิของ
ทางสถานทตู ทางบรษัิทไมม่สีว่นเกีย่วขอ้งใดๆทัง้สิน้ ทัง้นีบ้รษัิทเป็นเพยีงตัวกลางและคอยบรกิารอ านวยความสะดวก
ใหแ้กผู่เ้ดนิทางเทา่นัน้ อตัราคา่ธรรมเนยีมวซีา่ทางสถานทตูเป็นผูเ้รยีกเกบ็ หากทา่นโดนปฏเิสธการขออนุมตัวิซีา่ ทาง

สถานทตูไมค่นือตัราคา่ธรรมเนยีมในการยืน่วซีา่ และมสีทิธิไ์มแ่จง้สาเหตกุารปฏเิสธวซีา่ ** 
 
การเตรยีมเอกสาร เพือ่ขอยืน่วซีา่ทอ่งเทีย่วประเทศอนิเดยี แบบหมูค่ณะ  
ส าหรับผูเ้ดนิทางทีถ่อืหนังสอืเดนิทางไทย 

1. ส าเนาหนา้หนังสอืเดนิทาง (หนา้แรกทีม่รีปู) ชดัเจน โดยสแกนไฟลเ์ป็นรปูภาพ หรอื ไฟล ์PDF. (รปูถา่ย
จากมอืถอืไมส่ามารถใชไ้ด)้ มอีายกุารใชง้านคงเหลอืไมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน ณ วันเดนิทางกลับ และมหีนา้วา่ง
ไมต่ ่ากวา่ 2 หนา้ 

2. รปูถ่ายส ีหนา้ตรง ขนาด 2 x 2 นิว้ (เท่ากันทกุดา้นเป็นสีเ่หลีย่มจัตุรัส) จ านวน 2 รูป ฉากหลังตอ้งเป็นพืน้สี

ขาว ถา่ยมาแลว้ไมเ่กนิ 3 เดอืน ไมซ่ ้ากบัวซีา่ประเทศอืน่ๆทีเ่คยไดรั้บ เทา่นัน้  
2.1  กรณีผูเ้ดนิทางอายไุมถ่งึ 18 ปีบรบิรูณ์  

- กรณีเด็ก ไม่ไดเ้ดนิทางกบั บดิาและมารดา จ าเป็นตอ้งมี หนงัสอืยนิยอมใหบุ้ตร
เดนิทาง ไปตา่งประเทศ ทีอ่อกโดยส านักงานเขตหรอือ าเภอ ตามส าเนาทะเบยีนบา้น ทัง้
ภาษาไทย และ ภาษาองักฤษ , ส าเนาหนา้หนังสอืเดนิทาง ของบดิา และ มารดา , หนังสอื
รับรองคา่ใชจ่า่ย (ภาษาไทย และ ภาษาองักฤษ) พรอ้มลงนามส าเนาถกูตอ้ง 

- กรณีเด็ก ไม่ไดเ้ดนิทางกบั บดิา จ าเป็นตอ้งม ีหนงัสอืยนิยอมใหบุ้ตรเดนิทาง ไป
ตา่งประเทศ (ของมารดา) ใหบุ้ตรเดนิทางไปต่างประเทศ ทีอ่อกโดยส านักงานเขตหรอื
อ าเภอ ตามทะเบยีนบา้น (ภาษาไทย และ ภาษาองักฤษ) , ส าเนาหนา้หนังสอืเดนิทาง ของ
บดิา และ มารดา หนังสอืรับรองคา่ใชจ่า่ย (ภาษาไทย และ ภาษาองักฤษ) 

- กรณีเด็ก ไมไ่ดเ้ดนิทางกบั มารดา จ าเป็นตอ้งม ีหนงัสอืยนิยอมใหบุ้ตรเดนิทาง ไป
ตา่งประเทศ (ของบดิา) ใหบุ้ตรเดนิทางไปต่างประเทศ ที่ออกโดยส านักงานเขตหรือ
อ าเภอ ตามทะเบยีนบา้น (ภาษาไทย และ ภาษาองักฤษ) , ส าเนาหนา้หนังสอืเดนิทาง ของ
บดิา และ มารดา หนังสอืรับรองคา่ใชจ่า่ย (ภาษาไทย และ ภาษาองักฤษ) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

แบบฟอรม์กรอกขอ้มลูวซีา่ประเทศ อนิเดยี 
** กรณุากรอกขอ้มลูท ัง้หมดใหค้รบถว้น เพือ่ประโยชนใ์นการขอวซีา่ของทา่นเอง ** 

 
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
.............................................................................................................................................................
................. .................รหัสไปรษณีย.์............................... โทรศัพทบ์า้น................................................ 
เบอรม์อืถอื................................................................ 
ชือ่สถานทีท่ างาน / สถานศกึษา..........................................................ต าแหน่งงาน................................. 
ทีอ่ยูส่ถานทีท่ างาน / สถานศกึษา
........................................................................................................................................... 
รหัสไปรษณีย ์...............................................โทรศัพท.์............................................ 

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

ทา่นเคยเดนิทางเขา้ประเทศอนิเดยีมากอ่นหรอืไม ่□  เคย  □  ไมเ่คย 
ถา้เคย กรณุาระบวุันที.่................. .....................................สถานที/่เมอืง................................................ 
ประเทศทีเ่คยเดนิทางในระยะเวลา 10 ปี ทีผ่า่นมา 
............................................................................................................................................................. 
ทา่นเคยเดนิทางกลุม่ประเทศ SAARC ในระยะเวลา 3 ปีทีผ่า่นมา มากอ่นหรอืไม ่(กลุม่ประเทศ SAARC ไดแ้ก ่
บงักลาเทศ ภฏูาน เนปาล มลัดฟีส ์ปากสีถาน ศรลีังกา อฟักานสิถาน ) 
ถา้เคย กรณุาระบปีุที.่.................สถานที/่เมอืง...............................................ระยะเวลาทีพ่ านัก
..........................วัน 
ชือ่สมาชกิในครอบครัวพรอ้มเบอรต์ดิตอ่ ระหวา่งทีท่า่นพ านักอยู ่ณ ประเทศอนิเดยี 

 ชือ่-สกลุ

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

............................................................................................................................................................ 
ทีอ่ยู.่........................................................................................................................................ 
.......................................................................................เบอรโ์ทรศัพท.์.......................................... 
 
(กรณุาแจง้เบอรท์ีส่ามารถตดิตอ่ไดโ้ดยสะดวก เนือ่งจากทางสถานทตูจะมกีารโทรเช็คขอ้มลูโดยตรงกบัทา่น) 
การพจิารณาอนุมตัวิซีา่เป็นดลุพนิจิของทางสถานทตูฯเทา่นัน้ ทางบรษัิทเป็นเพยีงตัวกลางในการอ านวยความสะดวก

และบรกิารดา้นเอกสารใหแ้กผู่เ้ดนิทางเทา่นัน้ 

 
 

 



 
 
 
 



 
 

 
 



 

 
 
 



 
 
 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 


