
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 
 

 
 

BKK       DEL DEL       SXR 

  
SG741 03.45 06.20 SG8150 14.50 16.20 

SXR  DEL DEL  BKK 

  
SG8961 11.35 13.20 SG740 21.10 02.45+1 

 

 

วนัเดินทาง 
รายละเอียด
เที่ยวบิน 

ราคาทวัร /์ท่าน 
พกัห้องละ 2-3 ท่าน 

ราคาทวัรไ์มร่วม 
ต ัว๋เคร ื่องบิน 

ราคา 
ห้องพกัเดี่ยว 

03 – 07 พฤษภาคม 2566 
SG741 BKK-DEL 03.45–06.20 
SG8150 DEL-SXR 14.50-16.20 
SG8961 SXR-DEL 11.35-13.20 
SG740 DEL-BKK 21.10-02.45 

26,990 13,990 6,000 

04 – 08 พฤษภาคม 2566 
SG741 BKK-DEL 03.45–06.20 
SG8150 DEL-SXR 14.50-16.20 
SG8151 SXR-DEL 17.00-18.35 
SG740 DEL-BKK 21.10-02.45 

26,990 13,990 6,000 

10 – 14 พฤษภาคม 2566 
SG741 BKK-DEL 03.45–06.20 
SG8150 DEL-SXR 14.50-16.20 
SG8961 SXR-DEL 11.35-13.20 
SG740 DEL-BKK 21.10-02.45 

26,990 13,990 6,000 

01 – 05 มิถนุายน 2566 
SG741 BKK-DEL 03.45–06.20 
SG8150 DEL-SXR 14.50-16.20 
SG8151 SXR-DEL 17.00-18.35 
SG740 DEL-BKK 21.10-02.45 

26,990 13,990 6,000 

29 มิ.ย. – 03 ก.ค. 2566 
SG741 BKK-DEL 03.45–06.20 
SG8150 DEL-SXR 14.50-16.20 
SG8151 SXR-DEL 17.00-18.35 
SG740 DEL-BKK 21.10-02.45 

25,990 12,990 6,000 

12 – 16 กรกฎาคม 2566 
SG741 BKK-DEL 03.45–06.20 
SG8150 DEL-SXR 14.50-16.20 
SG8961 SXR-DEL 11.35-13.20 
SG740 DEL-BKK 21.10-02.45 

25,990 12,990 6,000 

26 – 30 กรกฎาคม 2566 
SG741 BKK-DEL 03.45–06.20 
SG8150 DEL-SXR 14.50-16.20 
SG8961 SXR-DEL 11.35-13.20 
SG740 DEL-BKK 21.10-02.45 

26,990 13,990 6,000 

10 – 14 สิงหาคม 2566 SG741 BKK-DEL 03.45–06.20 
SG8150 DEL-SXR 14.50-16.20 26,990 13,990 6,000 

อตัราค่าบริการ 

      เท่ียวบินที่  เวลาออก             เวลาถึง       เท่ียวบินที่  เวลาออก             เวลาถึง 

โปรแกรมเดินทาง 5 วนั 3 คืน : โดยสายการบิน SPICEJET (SG) 

      เที่ยวบินที่  เวลาออก             เวลาถงึ       เท่ียวบินที่  เวลาออก             เวลาถึง 



SG8151 SXR-DEL 17.00-18.35 
SG740 DEL-BKK 21.10-02.45 

วนัเดินทาง 
รายละเอียด
เที่ยวบิน  

ราคาทวัร /์ท่าน 
พกัห้องละ 2-3 ท่าน 

ราคาทวัรไ์มร่วม 
ต ัว๋เคร ื่องบิน 

ราคา 
ห้องพกัเดี่ยว 

23 – 27 สิงหาคม 2566 
SG741 BKK-DEL 03.45–06.20 
SG8150 DEL-SXR 14.50-16.20 
SG8961 SXR-DEL 11.35-13.20 
SG740 DEL-BKK 21.10-02.45 

25,990 12,990 6,000 

06 – 10 กนัยายน 2566 
SG741 BKK-DEL 03.45–06.20 
SG8150 DEL-SXR 14.50-16.20 
SG8961 SXR-DEL 11.35-13.20 
SG740 DEL-BKK 21.10-02.45 

25,990 12,990 6,000 

07 – 11 กนัยายน 2566 
SG741 BKK-DEL 03.45–06.20 
SG8150 DEL-SXR 14.50-16.20 
SG8151 SXR-DEL 17.00-18.35 
SG740 DEL-BKK 21.10-02.45 

25,990 12,990 6,000 

13 – 17 กนัยายน 2566 
SG741 BKK-DEL 03.45–06.20 
SG8150 DEL-SXR 14.50-16.20 
SG8961 SXR-DEL 11.35-13.20 
SG740 DEL-BKK 21.10-02.45 

25,990 12,990 6,000 

14 – 18 กนัยายน 2566 
SG741 BKK-DEL 03.45–06.20 
SG8150 DEL-SXR 14.50-16.20 
SG8151 SXR-DEL 17.00-18.35 
SG740 DEL-BKK 21.10-02.45 

25,990 12,990 6,000 

20 – 24 กนัยายน 2566 
SG741 BKK-DEL 03.45–06.20 
SG8150 DEL-SXR 14.50-16.20 
SG8961 SXR-DEL 11.35-13.20 
SG740 DEL-BKK 21.10-02.45 

25,990 12,990 6,000 

21 – 25 กนัยายน 2566 
SG741 BKK-DEL 03.45–06.20 
SG8150 DEL-SXR 14.50-16.20 
SG8151 SXR-DEL 17.00-18.35 
SG740 DEL-BKK 21.10-02.45 

25,990 12,990 6,000 

อตัราค่าบริการสาํหรบั เดก็อายไุม ่เกิน 2 ปี ณ วนัเดินทางกลบั (Infant) ท่านละ 7,500 บาท 

 

อัตราคาบริการไมรวมคาทิปคนขับรถ มัคคุเทศกทองถ่ิน และ
หัวหนาทัวร ทานละ 1,500 บาท 

อตัราค่าบริการไมร่วมค่าวีซ่าอินเดีย ท่านละ 1,500 บาท โดยชาํระพร้อมมดัจาํ

รอบแรก 
 
 
 
 
 



    

 

 
 
 

 
  
 
 
  
    
 
  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

วนั
ท่ี โปรแกรมทัวร 

อาหาร
โรงแรม เชา เท่ีย

ง 
เย็
น 

1 สนามบินสุวรรณภูมิ      

2 สนามบินเดลี – สนามบินศรีนาคา – แคชเมียร    
Super Deluxe 
Houseboat, Dal Lake 
หรือเทียบเทา 

3 
สวนแอปเป ล  – พาฮาลแกม – ชมวิวเทือกเขา
หิมาลัย         

Super Deluxe 
Houseboat, Dal Lake 
หรือเทียบเทา 



 
 
 

 

Day1 สนามบินสุวรรณภูมิ  
 
23.30 นัดหมายพรอ้มกนัที่ สนามบินสุวรรณภมูิ ประเทศไทยโปรดสงัเกตุป้าย เลทสโ์กกรุ๊ป พบเจา้หน้าที่คอยให้การต้อนรบัพรอ้ม

อาํนวยความสะดวกเชค็อนิใหแ้ก่ทา่น 
 

Day2 สนามบินเดลี – สนามบินศรีนาคา – แคชเมียร 
 

03.45 ออกเดนิทางสู ่สนามบินเดลี ประเทศอนิเดยี โดยสายการบนิ SPICEJET เทีย่วบนิที ่SG741 
06.20 เดนิทางถงึ สนามบินเดลี ประเทศอนิเดยี ผา่นการตรวจคนเขา้เมอืงรบัสมัภาระผา่นจุดคดักรองตามระเบยีบของสนามบนิ และ

รอต่อเครือ่ง 
14.50 นําท่านออกเดนิทางสู ่สนามบินเดลี ประเทศอนิเดยี โดยสายการบนิ SPICEJET เทีย่วบนิที ่SG957 
16.20 เดนิทางถงึ สนามบินศรีนาคา รฐัแคชเมยีร์ ผ่านการตรวจคนเขา้เมอืงรบัสมัภาระผ่านจุดคดักรองตามระเบยีบของสนามบนิ 

(เวลาท้องถิน่ช้ากว่าประเทศไทย 1 ชัว่โมง 30 นาที) นําท่านเดนิทางเขา้เมอืง โดย รฐัแคชเมียร  ์(Kashmir) ตัง้อยู่ทางตอน
เหนือสุดของประเทศอนิเดยี หรอืทีไ่ดร้บัขนานนามว่า “ดนิแดนสวติเซอรแ์ลนดแ์หง่เอเชยี”  เป็นดนิแดนกลางเทอืกเขาหมิาลยัที่
มธีรรมชาตสิวยงามอยา่งน่าอศัจรรย ์แคชเมยีรถ์อืวา่เป็นอกีหน่ึงรฐัทีม่คีวามหลากหลายทางภมูปิระเทศทีค่ลา้ยคลงึกบัประเทศฝัง่
ยโุรป เน่ืองจากมทีัง้แบบเทอืกเขา พืน้ทีร่าบบนภูเขา ภเูขาหมิะ ทุ่งหญา้ และทะเลสาบ และทีส่าํคญัแคชเมยีรเ์ป็นเมอืงทีส่ามารถ

4 
เทือกเขากุลมารค – น่ังกระเชาลอยฟา – ชมวิว
ทิวทัศนเทือกเขากุลมารค – สวนโมกุล – สวนชา
ลิมาร – สวนนิชาท  

   
Super Deluxe 
Houseboat, Dal Lake 
หรือเทียบเทา 

5 
ลองเรือชมตลาดเชา – ทะเลสาบดาล – สนามบินศรี
นาคา – สนามบิน เดลี  สนามบิน สุวรรณ ภู มิ  – 
ประเทศไทย 

    



เทีย่วไดต้ลอดทัง้ปี ในช่วงประมาณฤดูใบไมผ้ล ิและฤดูรอ้นจะเขา้สู่หว้งแห่งทุ่งหญ้าและทุ่งดอกไม ้และทีส่าํคญัในช่วงประมาณ
เดอืนมนีาคม - เมษายนของทุกปี (ทัง้น้ีขึน้อยู่กบัสภาพอากาศในปีนัน้ๆ) จะเป็นเดอืนของการเริม่ตน้เทศกาลดอกทวิลปิอนิทริา 
คานธ ีเทศกาลดอกทวิลปิทีใ่หญ่ที่สุดในเอเชยี นอกจากความสวยงามของดอกทวิลปิแล้ว ยงัมทีศันียภาพด้านหลงัเป็นววิของ
ทะเลสาบดาล ซึ่งยิง่ทําให้ที่น่ีสวยงามยิง่ขึ้นไปอีก หากใครได้มาเยอืนเป็นอนัต้องตกหลุมรกักนัทุกคน นําท่านเดินทางไปยงั 
เม ืองศรีนาคา (Srinagar) หรอืรจูกักนัในอกีชื่อ “ศรนีคร” เมอืงหลวงของรฐัแคชเมยีร ์ซึ่งเมอืงหลวงแห่งน้ีตัง้อยู่ทีหุ่บเขาแคช
เมยีร ์เป็นทีย่อมรบัในหมู่นักท่องเทีย่วว่าเป็นดนิแดนแห่งทะเลสาบ สายน้ํา สวนดอกไม ้รวมถงึศิลปะงานฝีมอืที่ผลติมาจากไม ้
ดว้ยความทีช่าวเมอืงมวีถิชีวีติอยูคู่ก่บัสายน้ํา หรอืทะเลสาบดาลจงึทําใหช้าวบา้นใชเ้รอืเป็นหน่ึงในพาหนะสาํคญัในการเดนิทาง 

คํ่า บรกิารอาหารคํ่า ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
พกัที ่ Super Deluxe Houseboat, Dal Lake ระดบั 4 ดาว หรอืเทยีบเท่า มบีนัทกึว่า “ขณะทีช่วีติยงัมลีมหายใจความสุขบนพืน้พภิพใน

น้ี 1 ใน 50 อย่างที่ควรทํา คอืเดนิทางสู่ทะเลสาบดาล (Dal lake) แห่งรฐัแคชเมยีร์ พรอ้มกบัพกัที่ House Boats” ที่ถอืว่าเป็น
วมิานบนน้ํา ห้องพกัยงัมขีนาดกว้างขวาง ทุกห้องมสีิง่อํานวยความสะดวกหลากหลาย ทัง้ฮทีเตอร,์ แอร์, เฟอรนิ์เจอรท์ัง้โต๊ะ
เขยีนหนังสอื ตู้ เตียงภายในห้องทําจากไม้วอลนัทในท้องถิ่นของแคชเมียร์ นอกจากน้ียงัมีห้องนัง่เล่นและห้องทานอาหาร
ส่วนกลางให้นัง่พกัผ่อนชลิๆ ในบรรยากาศสุดคลาสสคิ และที่สําคญัยงัสามารถชมววิทะเลสาบพรอ้มกบัฉากหลงัเป็นววิของ
เทอืกเขาไดอ้กีดว้ย 

 

Day3 สวนแอปเปล – พาฮาลแกม – ชมวิวเทือกเขาหิมาลยั     
 
เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

นําทุกท่านเดนิทางไปยงั พาฮาลแกม (Pahalgam) ระหว่างทางแวะชม สวนแอปเป้ิล (The Apple Orchards) นําท่านเยีย่มชม
ตน้แอปเป้ิล และผลแอปเป้ิลทีก่ําออกดอกออกผลมากมาย ** ทัง้น้ีในช่วงเวลาทีทุ่กท่านเดนิทางผลแอปเป้ิลอาจจะยงัไม่โตเตม็ที่
เทา่ทีค่วรขึน้อยูก่บัสภาพอากาศในเดอืนนัน้ๆ 

เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

จากนัน้นําท่านเดนิทางต่อไปยงั พาฮาลแกม (Pahalgam) ขึน้ชื่อในเรื่องของความงดงามของววิทวิทศัน์ที่ถูกโอบลอ้มไปดว้ย
เทอืกเขาหมิาลยั ป่าสนเขยีวสด และแม่น้ําลดิเดอร ์อนัใสเยน็ และในชว่งฤดูรอ้นจะมดีอกไมป่้าบานสะพรัง่ อกีทัง้ยงัเป็นแหล่งที่
ปลกูหญ้าฝรัง่ซึ่งเป็นพชืดอกสมี่วงทีนิ่ยมใชป้ระโยชน์จากเกสรสแีดงของมนัในการผสมสุรา อาหาร และลูกอมลูกกวาดเพื่อใหม้ี
กลิน่หอม นําทุกทา่นชมววิความสวยงามของเทอืกเขาหมิาลยั เทอืกเขาทีป่กคลมุดว้ยธารน้ําแขง็ตลอดทัง้ปี 

คํ่า บรกิารอาหารคํ่า ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
พกัที ่ Super Deluxe Houseboat, Dal Lake ระดบั 4 ดาว หรอืเทยีบเท่า มบีนัทกึว่า “ขณะทีช่วีติยงัมลีมหายใจความสุขบนพืน้พภิพใน

น้ี 1 ใน 50 อย่างที่ควรทํา คอืเดนิทางสู่ทะเลสาบดาล (Dal lake) แห่งรฐัแคชเมยีร์ พรอ้มกบัพกัที่ House Boats” ที่ถอืว่าเป็น
วมิานบนน้ํา ห้องพกัยงัมขีนาดกว้างขวาง ทุกห้องมสีิง่อํานวยความสะดวกหลากหลาย ทัง้ฮทีเตอร,์ แอร์, เฟอรนิ์เจอรท์ัง้โต๊ะ



เขยีนหนังสอื ตู้ เตียงภายในห้องทําจากไม้วอลนัทในท้องถิ่นของแคชเมียร์ นอกจากน้ียงัมีห้องนัง่เล่นและห้องทานอาหาร
สว่นกลางใหน้ัง่พกัผ่อนชลิๆ ในบรรยากาศสุดคลาสสคิ และทีส่าํคญัยงัสามารถชมววิทะเลสาบพรอ้มกบั 

          ฉากหลงัเป็นววิของเทอืกเขาไดอ้กีดว้ย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Day4 เทือกเขากลุมารค – นั่งกระเชาลอยฟา – ชมววิทิวทศันเทือกเขากลุ
มารค – สวนโมกลุ – สวนชาลมิาร – สวนนิชาท

 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 นําท่านเดินทางสู่ ก ุล ม าร ์ค  (Gulmarg) หรือ “แดนทุ่งหญ้าของดอกไม้ (Meadow of Gold)” เป็นเทือกเขาอยู่สูงกว่า
ระดบัน้ําทะเล 2,730 เมตร ตัง้อยู่ห่างจากเมอืงศรนีาคาประมาณ 56 กโิลเมตร เดมิมชีื่อเรยีกว่า เการมิารค์ ก่อตัง้โดยศุลต่านยู
ซุปชาร ์ช่วงศตวรรษที ่16 และทีส่าํคญัทีแ่ห่งน้ีเป็นทีต่ ัง้ของสนามกอลฟ์ทีม่หีลุมถงึ 18 หลุม ทีย่งัสงูทีสุ่ดในโลก ซึ่งกุลมารค์เป็น
หน่ึงในสถานที่ท่องเที่ยวอกีหน่ึงแห่งที่ต้องมาเยอืนสกัครัง้ในชวีติ เทือกเขากุลมารค์ได้รบัการยอมรบัจากผูค้นมากมายว่าเป็น
สถานที่ที่มทีศันียภาพที่สวยงามแห่งหน่ึงของโลก ถอืว่าเป็นความงดงามที่มาจากธรรมชาตอิย่างแท้จรงิ ไม่ว่าจะช่วงไหนๆ ก็
สามารถเทีย่วชมไดอ้ยา่งไม่มเีบื่อ พรอ้มสมัผสัความสวยงามทีแ่ตกต่างกบัสีฤ่ดูกาล ไม่ว่าจะเป็นช่วงใบไมผ้ล ิใบไมเ้ปลีย่นส ีหรอื
จะฤดหูมิะเก๋ๆในช่วงฤดหูนาว และถงึแมจ้ะเป็นชว่งฤดรูอ้นแต่ทีน่ี่กม็อีากาศเยน็สบายไมร่อ้นมาก 

 นําทุกท่านไปยงั สถานีกลุมารค์  กอนโดล่า และนําท่าน นัง่กลุมารค์  กอนโดล่า กระเช้าลอยฟ้าที่มคีวามสูงที่สุดในโลก มี
ความสงู 3,979 เมตรจากระดบัน้ําทะเล **(ราคาโปรแกรมน้ีรวมค่าตัว๋สาํหรบันัง่กุลมารค์ กอนโดล่า)** เพือ่ขึน้ไปยงัสถานีกงโดรี
บนเขา (เฟสที ่1) ดว้ยระยะทางประมาณ 5 กโิลเมตร  

 



กรณีทีลู่กค้าต้องการนัง่กระเช้ากุลมารค์ กอนโดล่า ต่อไปยงัเฟส 2 (เพื่อขึน้ไปชมทศันียภาพอนัสวยงาม และววิยอดเขานันกา
พารบ์ตั (Nanga Parbat) หรอืววิของเทอืกเขาหมิาลยั) สามารถแจง้หวัหน้าทวัรไ์ดโ้ดยมคี่าใช้จ่ายเพิม่เตมิท่านละประมาณ 18 
USD/ทา่น 

เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

นําท่านเดนิทางสู่ สวนโมกลุ  (Mughal Gardens) หรอือกีหน่ึงฉายาทีทุ่กคนรูจ้กั “สวรรคแ์ห่งดอกไม”้ ตัง้อยู่ทาง ทศิตะวนัออก
ของทะเลสาบดาล ถูกสรา้งขึน้ในสมยัจกัรพรรดอิกับาร ์ซึง่ขึน้ครองราชยใ์นปี ค.ศ. 1585 พระองคท์รง ครองเมอืงและสรา้งสวนน้ี
โดยชา่งฝีมอืด ี 

สวนแห่งน้ีแบ่งออกเป็น 3 ส่วน ซึ่งภายในสวนมกีารประดบัตกแต่งในแบบสไตลส์วนเปอรเ์ชยี ซึง่ประกอบไปดว้ย สระน้ํา ลาํธาร 
และแปลงดอกไมน้านาพนัธุ ์พรอ้มกบัลานน้ําพทุีถู่กสรา้งขึน้ทอดยาวจากทีต่ํ่าขึน้ทีส่งู หนัหน้าสูท่ะเลสาบดาล 

นําทุกท่านไปยงั สวนชาลิมาร  ์(Shalimar Bagh) ถูกสรา้งขึน้ในสมยั จกัรพรรดจิาฮนัจรี์ โดยพระองค์สรา้งขึ้นเพื่อพระมเหสี
เนอร ์เจฮนั ซึ่งเป็นผูห้ญงิทีพ่ระองคท์รงรกั และเป็นสถานทีป่ระทบัในช่วงฤดูรอ้น สวนแห่งน้ีถอืว่าเป็นพืน้ทีข่องกษตัรยิแ์ละเชือ้
พระวงศ ์ปัจจุบนั 

 

สถานที่แห่งน้ีเป็นสถานที่ทีเ่ปิดใหน้ักท่องเที่ยวได้มโีอกาสมาเยีย่มชมความสวยงามโดยเฉพาะบนัไดที่ถูกสรา้งขึน้ทอดผ่านให้
เดนิไปยงัเนินดา้นบนซึง่เป็นทีต่ ัง้ของน้ําพ ุ 

นําท่านเดนิทางไปชมสวนใกล้ๆ นัน่คอื สวนนิชาท (Nishat Bagh) ทีส่วนแห่งน้ีมคีวามพเิศษตรงทีม่ตีน้เมเป้ิลทีม่อีายุกว่า 400 
ปี ซึง่มกีารตกแต่งคลา้ยๆกบัสวนชาลมิารค์อืมลีานน้ําพทุอดยาวจนถงึพระทีน่ัง่ชัน้ใน และยิง่ไปกวา่นัน้สวนทัง้สามทีน้ี่มคีวามงาม
ทีพ่เิศษคอืสวนทัง้หมดนัน้สรา้งขึน้บนลานทีย่กสงูขึน้โดยหนัหน้าสูท่ะเลสาบทําใหท้่านไหนทีไ่ปเยอืนจะไดด้ื่มดํ่าทัง้ความงามและ
ความโรแมนตกิเหมอืนหลุดออกมาจากภาพวาดเลยทเีดยีว 

คํ่า บรกิารอาหารคํ่า ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
พกัที ่ Super Deluxe Houseboat, Dal Lake ระดบั 4 ดาว หรอืเทยีบเท่า มบีนัทกึว่า “ขณะทีช่วีติยงัมลีมหายใจความสุขบนพืน้พภิพใน

น้ี 1 ใน 50 อย่างที่ควรทํา คอืเดนิทางสู่ทะเลสาบดาล (Dal lake) แห่งรฐัแคชเมยีร์ พรอ้มกบัพกัที่ House Boats” ที่ถอืว่าเป็น
วมิานบนน้ํา ห้องพกัยงัมขีนาดกว้างขวาง ทุกห้องมสีิง่อํานวยความสะดวกหลากหลาย ทัง้ฮทีเตอร,์ แอร์, เฟอรนิ์เจอรท์ัง้โต๊ะ
เขยีนหนังสอื ตู้ เตียงภายในห้องทําจากไม้วอลนัทในท้องถิ่นของแคชเมียร์ นอกจากน้ียงัมีห้องนัง่เล่นและห้องทานอาหาร
ส่วนกลางให้นัง่พกัผ่อนชลิๆ ในบรรยากาศสุดคลาสสคิ และที่สําคญัยงัสามารถชมววิทะเลสาบพรอ้มกบัฉากหลงัเป็นววิของ
เทอืกเขาไดอ้กีดว้ย 



 
Day5 ลองเรือชมตลาดเชา – ทะเลสาบดาล – สนามบินศรนีาคา – สนามบินเด

ล ีสนามบนิสวุรรณภูม ิ– ประเทศไทย
 
 นําท่านตื่นเชา้ ล่องเร ือชมตลาดเช้า ใหท้่านไดช้มบรรยากาศของตลาดน้ําทีค่นทอ้งถิน่จะนําสนิคา้ของตวัเองมาขาย อาท ิผกั

สด เครือ่งดืม่ อาหารเชา้ อื่นๆอกีมากมาย ซึง่ทุกอยา่งจะเป็นการคา้ขายบนเรอื 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 นําท่านเดนิทางสู่ ทะเลสาบดาล  (Dal Lake) เป็นทะเลสาบที่ถือว่าใหญ่ที่สุดในแคชเมียร์ ถือว่าเป็นทะเลสาบที่ข ึ้นชื่อและมี
ชื่อเสยีงในหมู่นักท่องเทีย่ว ทะเลสาบแห่งน้ีมเีกาะกลางทะเลสาบเป็นหยอ่มๆ หรอืสวนผกักลางน้ํา และยงัเป็นตลาดน้ําทีใ่นช่วง
เชา้จะมพี่อคา้ต่างๆพายเรอืมาขายของ อาท ิผกัหรอืผลไมต่้างๆ พเิศษ!! นําทุกท่านลงเรอื “ชคิารา” หรอืเรอืพายโบราณ เพือ่ชม
ววิทวิทศัน์บรรยากาศสุดโรแมนตกิ และความงามวถิชีวีติของชาวบา้น ซึง่หากใครทีม่าเยอืนแคชเมยีรแ์ลว้ไมไ่ดม้าลอ่งเรอืชคิารา
ถอืวา่มาไมถ่งึ 

 

 
ไดเ้วลาอนัสมควรนําท่านเดนิทางสู ่สนามบินศรีนาคา รฐัแคชเมยีร ์

11.35 ออกเดนิทางสู ่สนามบินเดลี ประเทศอนิเดยี โดยสายการบนิ SPICEJET เทีย่วบนิที ่SG958 
13.20 เดนิทางถงึ สนามบินเดลี ประเทศอนิเดยี ผา่นการตรวจคนเขา้เมอืงรบัสมัภาระผา่นจุดคดักรองตามระเบยีบของสนามบนิ และ

รอต่อเครือ่ง 
21.10 นําท่านออกเดนิทางสู ่สนามบินสุวรรณภมูิ ประเทศอนิเดยี โดยสายการบนิ SPICEJET เทีย่วบนิที ่SG740 
02.45+1 เดนิทางถงึ สนามบินสุวรรณภมูิ ประเทศไทยโดยสวสัดภิาพ ... พรอ้มความประทบัใจ 

 
 
 



 

 
 
 



 
 
สําคัญโปรดอาน 

1. กรุณาทําการจองลวงหนากอนเดินทางอยางนอย 30 วัน พรอมชําระเงินมัดจํา ทานละ 
10,000 บาท/ทาน และชําระสวนท่ีเหลือ 21 วัน กอนการเดินทาง กรณีวันเดินทางนอย
กวา 21 วัน ตองชําระคาทัวรเต็มจํานวน 100% เทาน้ัน 

2. อัตราคาบริการน้ี จําเปนตองมีผูเดินทาง จํานวน 15 ทาน ข้ึนไป ในแตละคณะ กรณีท่ีมีผู
เดินทางไมถึงตามจํานวนท่ีกําหนด ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเลื่อนการเดินทาง 
หรือเปล่ียนแปลงอัตราคาบริการ (ปรับราคาเพ่ิมข้ึน เพ่ือใหคณะไดออกเดินทาง ตาม
ความตองการ) 

3. ทานท่ีตองออกบัตรโดยสารภายในประเทศ (ตั๋วเคร่ืองบิน, รถทัวร, รถไฟ) กรุณา
สอบถามท่ีเจาหนาท่ีทุกคร้ังกอนทําการออกบัตรโดยสาร เน่ืองจากสายการบินอาจมีการ
ปรับเปล่ียนไฟลท หรือ เวลาบิน โดยไมแจงใหทราบลวงหนา และการแนะนําจาก
เจาหนาท่ีเปนเพียงการแนะนําเทาน้ัน 

4. นักทองเท่ียวท่ีตองการเดินทางโปรแกรมขางตนควรทําการจอง และ สงเอกสารเพ่ือขอวี
ซาหมูคณะกอนเดินทางอยางนอย 45 วัน วันหยุดนักขัตฤกษ 60 วัน หากระยะเวลานอย
กวาท่ีระบุไวขางตน ขอสงวนสิทธิ์ในการขอวีซาประเภทอ่ืนซ่ึงอาจมีคาใชจายเพ่ิม หรือมี
ผลตอการพิจารณาวีซาของทาน 

5. ระหวางทองเท่ียวหากนักทองเท่ียวไดรับการตรวจยืนยันวามีเชื้อโควิด ทางโรงแรมอาจมี
คาทําความสะอาดหองพักเพ่ิมเติม ถามี (ไมรวมอยูในรายการทัวร) 

6. ในกรณีท่ีภาครัฐท้ังไทย และประเทศปลายทางมีขอกําหนดในการกักตัว หรือ การ
ตรวจหาเช้ือโควิด-19 ทุกประเภท ผูเดินทางตองรับผิดชอบคาใชจายสวนน้ีดวยตัวทาน
เอง ถามี (ไมรวมอยูในรายการทัวร) 

 
ขอมูลสําคัญเก่ียวกับ การยื่นคํารองขอวีซา ท่ีทานควรทราบ  

1. ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิในการยื่นวีซาแบบหมูคณะเทาน้ัน กรณีท่ีทานไมสามารถยื่นวี
ซาพรอมคณะได จะตองยื่นกอน หรือ หลัง คณะ และหากเกิดคาใชจายไมวากรณีใดๆ
ก็ตาม ทานจําเปนจะตองชําระคาใชจายท่ีเกิดข้ึนตามจริงท้ังหมด เชน คาบัตรโดยสาร
โดยเคร่ืองบิน (ต๋ัว) จะตองออกกอนแตวีซายังไมออก เน่ืองจากทานย่ืนหลังคณะ  

2. มาตราฐานการพิจารณาวีซาแบบปกติท่ัวไปคือ 7 วันทําการ (เปนอยางนอย ไมรวมวัน
เสาร - อาทิตย) ท้ังน้ี ข้ึนอยูกับจํานวนผูสมัครในชวงน้ันๆ ซ่ึงหากอยูในชวงฤดูกาล
ทองเท่ียว ท่ีมีผูสมัครเปนจํานวนมาก อาจตองใชระยะเวลามากกวาปกติ 

3. การยื่นขอวีซาทองเท่ียวประเทศอินเดียแบบหมูคณะ ไมจําเปนตองใชหนังสือเดินทาง
ฉบับจริง หากทานสง สําเนาหนาหนังสือเดินทาง (หนาแรกท่ีมีรูป) ชัดเจน สแกนไฟล
เปนรูปภาพ หรือ ไฟล PDF. มาใหกับทางบริษัทเรียบรอยแลว  

 
 

** รายละเอียดเอกสารการยื่นขอวีซาท่ีไดกลาวมาน้ี เปนเพียงขอมูลเบ้ืองตนท่ีทางบริษัทฯ ได
จัดทําข้ึนจากประสบการณและระเบียบของสถานทูตฯ ซ่ึงอาจมีการเปล่ียนแปลงได ตามแต



สถานการณ และคุณสมบัติของลูกคาในแตละราย โดยอยูท่ีดุลยพินิจของประเทศปลายทางเปน
ผูดําเนินการ ** 

 
** หมายเหตุ : ทางดานตรวจคนเขาเมืองประเทศปลายทาง อาจขอรายละเอียดเพ่ิมเติม จากท่ี
ไดแจงไว ข้ึนอยูกับการพิจารณาของเจาหนาท่ี และเอกสาร ของแตละทาน (เปนการพิจารณา
แบบรายบุคคล) การอนุมัติวีซาเปนดุลพินิจของทางสถานทูต ทางบริษัทไมมีสวนเก่ียวของใดๆ
ท้ังส้ิน ท้ังน้ีบริษัทเปนเพียงตัวกลางและคอยบริการอํานวยความสะดวกใหแกผูเดินทางเทาน้ัน 

อัตราคาธรรมเนียมวีซาทางสถานทูตเปนผูเรียกเก็บ หากทานโดนปฏิเสธการขออนุมัติวีซา ทาง
สถานทูตไมคืนอัตราคาธรรมเนียมในการยื่นวีซา และมีสิทธ์ิไมแจงสาเหตุการปฏิเสธวีซา ** 

 
 
การเตรียมเอกสาร เพ่ือขอยื่นวีซาทองเท่ียวประเทศอินเดีย 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 น้ิว (เทากันทุกดานเปนส่ีเหล่ียมจัตุรัส) จํานวน 2 รูป ฉาก
หลังตองเปนพ้ืนสีขาว ถายมาแลวไมเกิน 3 เดือน ไมซํ้ากับวีซาประเทศอ่ืนๆท่ีเคย
ไดรับ เทาน้ัน  
2.1  กรณีผูเดินทางอายุไมถึง 18 ปบริบูรณ  

- กรณีเด็ก ไมไดเดินทางกับ บิดาและมารดา จําเปนตองมี หนังสือยินยอม
ใหบุตรเดินทาง ไปตางประเทศ ท่ีออกโดยสํานักงานเขตหรืออําเภอ ตาม
สําเนาทะเบียนบาน ท้ังภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ , สําเนาหนา
หนังสือเดินทาง ของบิดา และ มารดา , หนังสือรับรองคาใชจาย 
(ภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ) พรอมลงนามสําเนาถูกตอง 

- กรณีเด็ก ไมไดเดินทางกับ บิดา จําเปนตองมี หนังสือยินยอมใหบุตร
เดินทาง ไปตางประเทศ (ของมารดา) ใหบุตรเดินทางไปตางประเทศ ท่ี
ออกโดยสํานักงานเขตหรืออําเภอ ตามทะเบียนบาน (ภาษาไทย และ 
ภาษาอังกฤษ) , สําเนาหนาหนังสือเดินทาง ของบิดา และ มารดา 
หนังสือรับรองคาใชจาย (ภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ) 

- กรณีเด็ก ไมไดเดินทางกับ มารดา จําเปนตองมี 
หนังสือยินยอมใหบุตรเดินทาง ไปตางประเทศ 
(ของบิดา) ใหบุตรเดินทางไปตางประเทศ ท่ีออก
โดยสํานักงานเขตหรืออําเภอ ตามทะเบียนบาน 
(ภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ) , สําเนาหนา
หนังสือเดินทาง ของบิดา และ มารดา หนังสือ
รับรองคาใชจาย (ภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ) 

 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
แบบฟอรม์กรอกข้อมลูวีซ่าประเทศ อินเดีย 

** กรณุากรอกข้อมลูท ัง้หมดให้ครบถว้น เพื่อประโยชน์ในการขอวีซ่าของท่านเอง ** 
ชื่อ-นามสกลุ (สะกดตรงตามหนงัสอืเดนิทาง)  (MR./MRS./MS./MSTR.)  
....................................................................................................................................................................................
..................... 
สถานะภาพ  □ โสด    □ แต่งงานไมไ่ดจ้ดทะเบยีนสมรส □ หมา้ย  □ หยา่    

□ แตง่งานจดทะเบยีนสมรส  
ชือ่-นามสกุล คูส่มรส.....................................................................................สถานทีเ่กดิ
................................................................สญัชาต…ิ……………………………………………………. 
ชื่อ-นามสกลุ บิดา 
.................................................................................................................................................... 
สถานทีเ่กดิ.......................................สญัชาต…ิ……………………………………………………. 
ชื่อ-นามสกลุ มารดา 
............................................................................................................................................... 
สถานทีเ่กดิ.......................................สญัชาต…ิ……………………………………………………. 
ที่อยู่ตามทะเบียนบา้น
................................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................รหสัไปรษณยี์
................................................. 
ที่อยู่ปัจจบุนั
.................................................................................................................................................................................. 
รหสัไปรษณีย.์............................... โทรศพัทบ์า้น...................................เบอรม์อืถือ
................................................................ 
ชื่อสถานท่ีทาํงาน / สถานศึกษา...........................................................................ตาํแหน่งงาน
.......................................... 
ที่อยู่สถานที่ทาํงาน / สถานศึกษา
........................................................................................................................................... 
รหสัไปรษณีย ์...............................................โทรศพัท.์............................................ 

*** ในกรณีท่ีเกษียณอาย  ุกรณุาระบชุื่อ และ ที่อยู่ สถานที่ทาํงาน เน่ืองจากเป็นเงือ่นไขของสถานทตู *** 

ทา่นเคยเดนิทางเขา้ประเทศอนิเดยีมากอ่นหรอืไม ่ □  เคย  □  ไมเ่คย 
ถา้เคย กรณุาระบุวนัที.่.........................................สถานที/่เมอืง................................... 
ประเทศทีเ่คยเดนิทางในระยะเวลา 10 ปี ทีผ่า่นมา 
................................................................................................................................................................
................... 
ทา่นเคยเดนิทางกลุม่ประเทศ SAARC ในระยะเวลา 3 ปีทีผ่า่นมา มาก่อนหรอืไม ่(กลุ่มประเทศ SAARC 
ไดแ้ก่ บงักลาเทศ ภูฏาน เนปาล มลัดฟีส ์ปากสีถาน ศรลีงักา อฟักานิสถาน ) 



ถา้เคย กรณุาระบุปีที.่.................สถานที/่เมอืง...............................................ระยะเวลาทีพ่าํนกั
..........................วนั 
ชือ่สมาชกิในครอบครวัพรอ้มเบอรต์ดิต่อ ระหวา่งทีท่า่นพาํนกัอยู ่ณ ประเทศอนิเดยี 
� ชือ่-สกุล
....................................................................................................................................................................................
... 
ทีอ่ยู่
....................................................................................................................................................................................
.............. 
เบอรโ์ทรศพัท.์.......................................... 
(กรณุาแจ้งเบอรที์ส่ามารถติดต่อได้โดยสะดวก เนือ่งจากทางสถานทูตจะมีการโทรเชค็ข้อมลูโดยตรงกบัท่าน) 

การพจิารณาอนุมตัวิซ่ีาเป็นดุลพนิิจของทางสถานทตูฯเท่านัน้ ทางบรษิทัเป็นเพยีงตวักลางในการอาํนวย
ความสะดวกและบรกิารดา้นเอกสารใหแ้กผู่เ้ดนิทางเท่านัน้ 

 
 
 

 



 
 
 
 



 
 

 
 



 
 

 
 



 
 
 

 



 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 


