
 
 
 

 
 
                                                                             

 

 “แคชเมยีร”์ สมัผสักบัดนิแดนสวรรคบ์นพื �นพภิพ มงกุฎเพชรแห่งอนิเดยีที�สวยที�สุดในโลก เปรยีบประดุจ

สวรรคบ์นโลกมนุษย ์“แคชเมยีร”์อยู่กลางออ้มกอดของเทือกเขาหมิาลยั สมัผสักบัทุ่งราบผืนใหญ่ในออ้ม

กอดหิมาลยั ตระการตากบัดอกไมน้านาพรรณ  ชมความงามของ กุลมารค์ & โซนามารค์ ที�มีทุ่งหญา้

เขียวขจแีละเทอืกเขาหมิะรายรอบ  นั� ง เรอืซคิารา่ล่องทะเลสาบ ที�สวยใสดุจกระจกสะทอ้นความงามของ

ทอ้งฟ้ากลางเทอืกเขาหมิาลยั.....  

เยอืนอคัรา “ทชัมาฮาล” อนุสรณร์กันิรนัดร ์มรดกโลกเหนือกาลเวลา สิ�งมหศัจรรยข์องโลก 

และศลิปะช ั�นเอกของยุคราชวงศโ์มกลุ ณ พระราชวงัอคัระฟอรด์ 

 

 



 
 
 

 
 
                                                                             

รายการท่องเที�ยว 

 
วนัแรก (1) กรุงเทพฯ – เดลล ี(ประเทศอนิเดยี) - L D 

01.00 น.  คณะพรอ้มกนัที� ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ช ั�น 4  ประตู 3 เคานเ์ตอร ์สายการบิน SPICEJET (SG) โดย

เจา้หนา้ที�ของบรษิทัฯ คอยใหค้วามสะดวกแกท่่าน 

กระเป๋าเล็กถอืตดิตวัขึ �นเครื�องบนิ 

 กรุณางดนําของมีคม ทุกชนิด เชน่ มีดพบั กรรไกรตดัเล็บทุกขนาด ตะไบเล็บ เป็นตน้ กรุณาใส่ในกระเป๋า

เดนิทางใบใหญ่หา้มนําตดิตวัขึ �นเคร ื�องบนิ 

 วตัถุที�เป็นลกัษณะของเหลว อาท ิครมี โลช ั�น นํ�าหอม ยาสฟัีน เจล สเปรย ์และเหลา้เป็นตน้ จะถูกทําการตรวจ

อย่างละเอยีดอกีคร ั�ง โดยจะอนุญาตใหไ้ม่เกนิ 10 ชิ �น ในบรรจภุณัฑล์ะไม่เกนิ 100 ml.  

(แนะนําใหโ้หลดของที�ไม่จําเป็นลงใตท้อ้งเครื�อง เพราะเจา้หน้าที�อนิเดยีตรวจค่อนขา้งละเอยีด เพื�อเป็นการไม่เสยีเวลา 

แนะนําใหถ้อืเฉพาะกระเป๋าถอืขนาดเล็กและของมคีา่ขึ �นเครื�องเท่านั�น) 

*****บรกิารชดุอาหารเชา้ ณ สนามบนิสุวรรณภูม*ิ*** 

03.50 น. เหริฟ้า สู่เมอืงเดลล ี(New Delhi) ประเทศอนิเดยี (India) โดยสายการบนิ SPICEJET (SG) เที�ยวบนิที� SG88 

 (ใชเ้วลาในการเดนิทางประมาณ 4 ช ั�วโมง)  **หมายเหต*ุ* สายการบนิ SPICEJET ไม่มบีรกิารอาหาร 

เวลาที�อนิเดยีชา้กว่าประเทศไทย 1.30 ช ั�วโมง 

06.25 น. ถงึท่าอากาศยานนานาชาตอินิทริาคานธรี ์เมืองเดลล(ีNew Delhi) ตามเวลาทอ้งถิ�นผ่านพธิกีารตรวจคนเขา้เมือง

และตรวจรบัสมัภาระออกเดนิทางเขา้สู่อาคารผูโ้ดยสารภายในประเทศเพื�อต่อเคร ื�องเขา้สู่เมอืงศรนีาคา( แคชเมยีร ์)  

08.30 น. นําท่านเชค็อนิ เพื�อเดนิทางสู่แคชเมยีร ์ 

11.15 น.   เหริฟ้าสู่ เมอืงศรนีาคา (Srinagar) เมอืงหลวงของแควน้จามมู (Jammu) และ แคชเมยีร ์(Kashmir) โดยสายการ

บนิ SPICEJET (SG) เที�ยวบนิที� SG130  (เครื�องบนิแวะจอดเมอืงจามูไม่ตอ้งลงจากเครื�อง) 

13.50 น.  เดนิทางถงึสนามบนิศรนีาคา (Srinagar) ผ่านพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืง

และพรอ้มรบัสมัภาระแลว้นําท่านเดนิทางสู่พาฮาลแกม โดยขบวนรถโต

โยตา้อโีนว่า  (4-5 ท่าน/คนั) 

เที�ยง    บรกิารอาหารกลางวนั  ณ ภตัาคาร 

จากนั�น   นําท่านเดนิทางสู่พาฮาลแกม ออกเดนิทางจากศรนีาคาสู่ หมู่บา้นพา

ฮาแกม (Pahalgam)  หรอืหุบเขาแกะ แห่งแคชเมียรเ์ดมิเป็นหมู่บา้นของ

คนเลี �ยงแกะ อยู่ห่างจากศรนีาการอ์อกไปอกี 90 กโิลเมตร ใชเ้วลาเดนิทาง 

3 ช ั�วโมง เป็นสถานที�ที�ภาพยนตรนิ์ยมมาถ่ายทํากนัที�นี� ไดร้บัการขนาน

นามว่าเป็นเหมือน “สวติเซอรแ์ลนด”์ พาฮาลแกม คือในชว่งฤดูหนาวจะมี

แต่หมิะปกคลุม อากาศหนาวเย็น นํ�าในลําธารเย็นเฉียบ แม่นํ�าสายย่อยๆจะ

บรรจบรวมกนัเป็น “แม่นํ�าลิดดาร”์ (Liddar) เป็นแม่นํ�าสายสําคัญใน

พาฮาลแกม นอกจากนี�ยงัมีรา้นคา้ต่างๆมากมาย ไม่ว่าจะเป็นรา้นอาหาร 

รา้นขายเสื �อผ ้าและสินคา้ต่ างๆโดยเฉพาะ หญ ้าฝร ั�น  (Saffron) มี

สรรพคุณลดโคเลสเตอรอลในรา่งกาย มีขายอยู่ท ั�วไปทั�วทั�งแคชเมียรแ์ต่ที�

พาฮาลแกมคอืแหล่งปลูกหญา้ฝร ั�นที�ใหญ่ที�สุด มคีุณภาพดกีว่าที�อื�นนอกจากนี�ยงัสามารถทํากจิกรรม ปิกนิก ตกปลา ขี�มา้ชมววิรอบ

ภูเขาหมู่บา้นที�อยู่บนที�มคีวามสูง 2,130 เมตร เหนือระดบันํ�าทะเล 

ระหว่างทาง ชมแวะจอดรถถา่ยรูปกบัววิทวิทศันท์ี�งดงามสุดที�หยุดกดชตัเตอรเ์ลยทเีดยีว.. …และสองขา้งทางท่านจะผ่านพบวถิชีวีติของ

ชาวแคชเมียรท์ี�หลากหลาย เชน่หมู่บา้นที�ทํา ครกหนิ หมู่บา้นที�ทําไมแ้บดสําหรบักฬีาคลกิเก็ต ที�เราจะพบเห็นชาวแคชเมียรเ์ล่นกฬีา

ประเภทนี�ไดต้ามสนามทั�วไปไมแ้บดนี�ทํามาจากตน้หลวิ (Willow Tree) ซ ึ�งพบเห็นไดท้ ั�วไปทั�งในและนอกเมือง แต่จะพบเห็นไดม้าก 

นอกจากนี� จะไดเ้ห็นทุ่งโล่งๆ ซึ�งในฤดูใบไมร้ว่งประมาณเดือนตุลาคม ทอ้งทุ่งแห่งนี�เป็นแหล่งปลูกหญา้ฝร ั�น หรอื Saffron ที�ใหญ่

ที�สุด ลกัษณะดอกจะเป็นสีม่วง ว่ากนัว่าเกสรของหญา้ ฝร ั�นมีสรรพคุณในการช่วยลดคลอเรสเตอรอลไดด้ีตลอดสองขา้งทางชม

ทวิทศันท์ี�สวยงาม 



 
 
 

 
 
                                                                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ระหว่างทางแวะ ชมสวนแอปเปิ�ล ซ ึ�งฤดูกาลเก็บเกี�ยวแอปเปิ�ลจะเรมิตั�งแต่เดอืน กนัยายน-พฤศจกิายน ของทุกปี ท่านจะไดส้มัผสักบัสวนแอป     เปิ�นที�     

เต็มไปดว้ยลูกแปอเปิ�ลสแีสง พรอ้มกบัชมิแอปเปิ�นที�ไดช้ ื�อว่าอรอ่ยที�สุดแห่งหน่งของโลก อนิสระถ่ายรูปพรอ้มชมิแอปเปิ�ลตามอธัยาศยั 

 

เย็น  นําท่านอสิระชมเมอืงพาฮาลแกม (Pahalgam) ที�นี� คอื ดินแดนสรวงสวรรคข์องแคชเมียร ์นักท่องเที�ยวจากทั�วสารทิศต่างยก

ย่องให ้ดินแดนแห่งนี�เป็นสถานที�ที�สวยที�สุดในโลก ซึ�งหากคุณยงัไม่เชื�อก็ตอ้งมาพิสูจนด์ว้ยตวัเองเท่านั�น……คําว่า พาฮาลแกม 

หมายถงึ หมู่บา้นของคนเลี �ยงแกะ (Village of Shepherds) หรอื หุบเขาแกะ และดว้ยทศันียภาพอนังดงามจนน่าทึ�งของ

พาฮาลแกม....ดนิแดนแห่งนี�ไดร้บัความสนใจจากนักสรา้งภาพยนตร ์จนกลายเป็นสถานที�มีช ื�อเสยีง ที�สุดของอุตสาหกรรมภาพยนตร ์

ของอนิเดยี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หรอืเลอืกเดนิเล่นซื �อสนิคา้พื �นเมอืงไม่ว่าจะเป็นผา้พชัมน่ีา เปเปอรม์า

เช่  ชุดพื �นเมือง  เคร ื�องประดบัฯลฯ อิสระตามอธัยาศยั นัดเวลาทาน

อาหารเย็น 

....ที�นี� คอื ดนิแดนสรวงสวรรคข์องแคชเมียรน์ักท่องเที�ยวจากทั�วสารทศิต่างยก

ย่องให ้ดนิแดนแห่งนี�เป็นสถานที�ที�สวยที�สุดในโลก ซึ�งหากคุณยงัไม่เชื�อก็ตอ้ง

มาพสิูจนด์ว้ยตวัเองเท่านั�น.... 

คํ�า       บรกิารอาหารเย็น ณ โรงแรม 

 

ที�พกัโรงแรม Hotel Hill top( หรอืเทยีบเท่า ) อสิระพกัผ่อนตามอธัยาศยั 

วนัที�สี� (2) พาฮาแกม–หุบกลุมารค์-ศรนีาคา B L D 

07.00 น.  บรกิารอาหารเชา้ ณ โรงแรม  



 
 
 

 
 
                                                                             

08.00 น. ออกเดนิทางโดยรถโตโยตา้อโีนว่าสู่ กลุมารค์ (Gulmarg) (คนัละ 4-5 ท่าน) ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 3-4 ช ั�วโมง 

กลุมารค์(Gulmarg) สถานที�ท่องเที�ยวสุดฮติในแคชเมยีร ์ที�ไดร้บัความนิยมจากนกัท่องเที�ยวท ั�วโลก 

เป็นภูเขาที�สวยงามที�สุดแห่งหนึ�งในแคชเมยีร ์“กุลมารค์”เดมิเรยีกเการมิารค์ ตั�งโดยสุลต่าน ยูซปุชาร ์ในศตวรรษที� 16 เนื�องจาก

ที�นี�เป็นทุ่งหญา้ที�เต็มไปดว้ยดอกไมป่้าตามฤดูกาล และในปัจจบุนัยงัเป็นสถานที�ต ั�งของสนามกอลฟ์ 18 หลุมที�สูงที�สุดในโลก (3,000 

เมตรจากระดบันํ�าทะเล) และมีสถานที�เล่นสกใีนฤดูหนาวดว้ย ตลอดเสน้ทางสู่กุลมารค์จะผ่านทุ่งนาขา้ว หมู่บา้นชาวพื �นเมือง ฝูงแกะ

ตามภูเขา และเทือกเขาหิมะสลบัซบัซอ้นสวยงาม ชาวแคชเมียรก์ล่าวขานว่าทุ ่งหญา้แห่งดอกไม ้เป็นเสน้ทางที �มุ่งสู ่ชายแดน

ปากสีถาน กุลมารค์เป็นแหล่งท่องเที �ยวในฤดูหนาว มีระดบัความสูง 2,730 เมตร จากระดบันํ�าทะเล   ในชว่งฤดูรอ้นที�นี�จะเป็น

ที�ต ั�งของสนามกอลฟ์ที�สูงที�สุดในโลก โดยรอบท่านจะไดพ้บเห็นกระท่อมรูปทรงแบบในเทพนิยาย และมีป่าสนเป็นฉากหลงั  ที�นี�ยงั

สถานเป็นที�ถ่ายทําภาพยนตรอ์ีกดว้ย…… 

เที�ยง บรกิารอาหารกลางวนั  ณ โรงแรม 

13.00 น ไฮไลทข์องกจิกรรมและการท่องเที�ยวที�กุลมารค์ นําท่านขึ �นเคเบิลคารเ์ฟส 1 (กระเชา้ลอยฟ้าหรอืกอนโดลา) ขึ �นกระเชา้กอนโด

ล่าเป็นเคเบลิคารไ์ปเฟส1 ระหว่างทางท่านจะไดเ้ห็นววิของหิมะที�สวยงามพบเห็นหมู่บา้นยปิซ ี และหมู่บา้นของคนทอ้งถิ�น มองลงไป

ขา้งล่างตน้สนระหว่างสวยงามมาก เห็นววิทวิเขาของเทอีกเขาหมิาลยัเมื�อถงึสถานีลงจากกระเชา้แลว้ ท่านจะพบลานหมิะขนาดใหญ.่..

อสิระใหท้่าน ถ่ายภาพคู่กบัภูเขาหมิาลยั สวยงามรอบทศิทาง หากฟ้าเปิดสามารถมองเห็นยอดเขา K2 ที�สูงเป็นอนัดบัสองรองจากยอด

เขาเอเวอรเ์รส....ถ่ายรูป และเล่นกจิกรรมต่างๆในบรเิวณนี� เป็นสถานที�ท่องเที�ยวที�ไดร้บัความนิยมจากนักท่องเที�ยวทั�วโลก  และเป็น

สถานที�ท่องเที�ยวแห่งหนุ่งที�คุณไม่ควรพลาด… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รายการเสรมิ...สําหรบับางท่านตอ้งการไปอกีจุดชมววิท่าน

สามารถขึ �นกระเชา้ไปยงั เฟสที�K2 ไดท้ ั�งนี�ท ั�งนั�นขึ �นอยู่กบั

สภาพอากาศ และความปลอดภยัเป็นสําคญั เฟสที�K2ไม่

เหมาะสํ าหรบัท่ านที�มี สุขภาพไม่แข็ งแรง หรือมีโรค

ประจําตวัเนื�องจาก K2 จะมสีภาพอากาศที�เบาบางกว่าปกต ิ

...............          จนถงึเวลานัดหมายนําท่านเดนิทางกลบัสู่เมืองศรนีาคา

ตามเสน้ทางเดมิ........ 

 นําท่านล่องเรอืสิคารา(เรอืพายแบบแคชเมียร)์ ชมความ

งดงามทะเลสาบ ใหท้่านไดช้ ื�นชมทศันียภาพของเทือกเขาหิมะที�

ลอ้มรอบ ชมวถิชีวีติชาวบา้นรมินํ�า (ใชเ้วลาในการล่องเรอืประมาณ 

1 ชม.) รอบทะเลสาบ นกนานาชนิด พืชดอกไมนํ้�า ทะเลสาบใส

สวยงาม สมัผสัวิถีชวีิตของผูค้นในทะเลสาบดาล เป็นชวีิตที�คู่กบั

สายนํ�าอนัเงียบสงบ โดยมีเรอืเป็นพาหนะสําคญัของการสญัจรใน

ทะเลสาบกวา้งใหญ่ แต่งแตม้สสีนัดว้ยสวนผกัลอยนํ�า และตลาดนํ�า

ยามเชา้ที�มีชวีิตชวีาพอดู ชวีิตของชาวแคชเมียรจ์ึงดําเนินไปไม่



 
 
 

 
 
                                                                             

แตกต่างชาวเอเชยีอื�น ๆ ที�มีแม่นํ�า ลําคลอง เป็นเสน้เลอืดใหญ่หล่อเลี �ยงชวีติ และท่านจะเพลินเพลนิกบัการ เลือกซื �อสนิคา้พื �นเมือง

ของชาวแคชเมยีรท์ี�นําของมาขายใหท้่านไดเ้ลอืกซื �อในราคาตามความสามารถไดเ้วลาสมควรพายเรอืกลบัที�พกั .....  

เย็น บรกิารอาหารเย็น ณ โรงแรมบา้นเรอื อสิระพกัผ่อนตามอธัยาศยั 

     ที�พกัโรงแรมเรอื DELUXE HOUSE BOAT อสิระพกัผ่อนตามอธัยาศยั 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

"บา้นเรอื" แคชเมยีร.์..วมิานบนดนิ 

 นักท่องเที�ยวในชว่งตน้ ครสิตศ์ตวรรษที� 20  มีบนัทึกว่า...ขณะที� ชวีติยงัมีลมหายใจความสุขบนพื �นพิภพในนี� 1 ใน 50  

อย่างที�ควรทํา คอืเดนิทางสู่ทะเลสาบดาล (Dal lake)  แห่งแควน้แคชเมียร.์...แลว้ พกันอนใน House Boats...!!! อนัเป็น 

วมิานบนดิน เกดิขึ �นในยุค ควีนสว์ิคตอเรยี  ซึ�งองักฤษไดเ้ขา้มา ครอบครองอินเดีย  จึงพากนัเขา้มาปักหลกัโกยกอบ

ทรพัยากรจากอาณานิคม  โดยรุกจากพื �นที�ส่วนใตข้ึ �นไปจดเหนือ กระทั�งถึง แควน้จมัมูแคชเมียร ์ (JUMMU & 

KASHMIR) ตดิกบัเทอืกเขาหมิาลยั 

วนัที�สาม (3)  (แคชเมยีร)์ ศรนีาคา-โซนามารค์-ศรนีาคา B L D 

07.00 น. บรกิารอาหารเชา้ ณ โรงแรมบา้นเรอื 

08.00 น.   นําท่านเดินทางสู่ โซนามารค์ (Sonamarg) (ประมาณ 3 ช ั�วโมง) ออ้มกอดหิมาลยัที�โซนามารค์ทอ้งทุ่งแห่งทองคํา 

Meadow of gold แห่งแคชเมยีร ์สูงกว่าระดบันํ�าทะเล 2,740 เมตร เป็นแหล่งท่องเที�ยวอนัมีววิทวิทศันอ์นัสวยงาม อยู่บนเสน้ทาง

ระหว่างเมืองศรนีาคากบัเมืองเลห ์ในบรเิวณหุบเขาโซนามารก์นี�มีธารนํ�าแข็งสีขาวบรสิุทธิ �ที�ปกคลุมอยู่ตามลาดไหล่เขา อีกทั�ง

เทือกเขาหมิะที�สะทอ้นแสงแดดเป็นประกายสทีอง จงึเป็นที�มาของชื�อ โซนามารค์ และยงัมีเทอืกเขาหิมาลยัเป็นฉากหลงั ที�เรยีกขาน

ตามทอ้งถิ�นว่า ทาจวิาส ภูเขาซึ�งปกคลุมไปดว้ยหมิะตลอดปี มีแม่นํ�าสนิธ ์ลดเลี �ยวผ่านหุบเขาในอกีฟากของถนน “โซนามารค์” เป็น

สถานีเร ิ�มตน้ที�จะมุ่งหนา้ไปยงัลาดคัห ์หรอืเป็นรูจ้กักนัดใีนชื�อว่า “ประตูสู่ลาดคัห”์ เสน้ทางนี�จะเป็นเสน้ทางที�มีทวิทศันส์วยงาม ตลอด

สองขา้งทาง ยงัมี “ธารนํ�าแข็งกราเซยี” (Thajiwas Glacier) ที�เกดิจากการทบัถมของหมิะมายาวนาน ละลายเป็นธารนํ�าแข็งตามแนว

เขา....ตลอดเสน้ทางจงึเป็นเสน้ทางที�ใหข้บัรถไปถ่ายรูปไป...เลยทเีดยีว 

เที�ยง บรกิารอาหารกลางวนั  ชมววิที�กวา้งไกลชนิดกลอ้งเก็บไม่หมด 

บ่าย นําท่านเที�ยว ชม กราเซยีนํ�าแข็งโซนามารค์ อสิระเดนิชมธรรมชาตสิมัผสัอากาศสบายๆ ชมววิภูเขาที�ปกคลุมดว้ยหมิะและสอง

ฟากฝั�งถนนที�เต็มไปดว้ยธารนํ�าแข็ง ถนนบางชว่งตอ้งตดัผ่านชอ่งนํ�าแข็งขนาดใหญ่ ที�นี�จะมีกจิกรรมแบบแคชเมียรใ์หท้่านไดล้องหา

ประสบการณ ์ 

โปรแกรมแนะนํา ...ท่านที�หลงใหลในธรรมชาต ิสามารถขี�มา้ชมความงามของกลาเซยีรอ์ย่างไกลช้ดิมากขึ �น หรอื สนุกการนั�งค่าขี�มา้ 

600-800 รูปี (ไม่รวมในค่าทวัร ์โปรดสอบถามรายละเอยีดจากหวัหน้าทวัร)์  

ไดเ้วลาพอสมควรเดนิทางกลบัสู่ศรนีาคา 

 นําท่านเดนิทางไป สวนโมกลุ (Mughal Gardens) สวนสวรรคแ์ห่งดอกไม ้ชว่งเดอืนมนีาคมถงึเมษายน ดอกไมเ้มอืงหนาวออกดอกชชูอ่อย่างสวยงาม สวนโมกุล ไดแ้บ่งออกเป็นส่วนๆ 3 ส่วน 



 
 
 

 
 
                                                                             

ชมสวนนิชาท (Nishat) เป็นสวนที�ใหญ่ที�สุด มีตน้เมเปิลอายุกว่า 400 ปี ตน้ปอปลาร ์ตน้ทวิลปิ และดอกไมน้านาชนิดตามฤดูกาล 

ตั�งอยู่รมิทะเลสาบดาล มภีูเขา Zabarwan ซึ�งตั�งเป็นฉากหลงั ชว่งเดอืน กนัยายน-เดอืนพฤศจกิายน ใบไมจ้ะเปลี�ยนสที ั�งสวน) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ชม สวนชาลิมาร ์(Shalimar Garden) เป็นสวนดอกไมท้ี�สรา้งขึ �นสมยัราชวงศโ์มกุล ก่อสรา้งโดยจกัรพรรด ิJEHANGIR เพื�อ

ภรรยา Nur Jehan และเมืองศรนีาคา แคชเมียร ์เป็นที�มีช ื�อเสยีงในการจดัสวนตามแบบสมยัของราชวงศโ์มกุล เนื�องจากภูมิอากาศ

เย็นเหมาะสมในการเจรญิเตบิโตของตน้ไม ้ดอกไมเ้มืองหนาว จงึกลายเป็นที�ประทบัพกัผ่อนของกษตัรยิร์าชวงศโ์มกุลในอดตี ชมตน้

เมเปิลอายุกว่า 400 ปี ตน้ปอปลาร ์ดอกทวิลปิ และดอกไมน้านาชนิดตามฤดูกาล  

 

 

 

 

 

  

ฤดูการท่องเที�ยวที�สวยงาม : ในฤดูใบไมเ้ปลี�ยนสแีคชเมียร ์(กนัยายน-เดอืนพฤศจกิายน) จะมชี ื�อเสยีงในเร ื�องของดอกไมแ้ละสวน

สวย โดยสวนที�มชี ื�อเสยีงมากไดแ้ก่ สวนโมกุล ที�สรา้งในสมยัของราชวงศโ์มกุลแทบทั�งสิ �น สําหรบัตน้ไมท้ี�มคีวามสวยงามและโดดเด่น 

คอื ตน้ชน่ีา หรอืตน้เมเปิ�ล ซึ�งใบของตน้ไมนี้�มสีแีดงเพลงิสวยงาม และใบจะเปลี�ยนสไีปตามฤดูกาล 

จากนั�น  นําท่านชมโรงงานพรมเปอรเ์ซยี สมควรแก่เวลานําท่านเขา้สู่ที�พกั ณ โรงแรมลอยนํ�า ชื�นชมทศันียภาพของเทอืกเขาที�ลอ้มรอบ

ทะเลสาบเมืองศรนีาคา ไดเ้วลาอนัสมควรนําท่านสู่บา้นเรอืในทะเลสาบ ในเมืองศรนีาคา บา้นเรอืนี�ถอืกําเนิดจากสมยัที�เจา้ผู ้

ครองแควน้แคชเมียรย์งัครองอํานาจกบั องักฤษที�เขา้มาปกครองอนิเดีย และไม่อนุญาตใหอ้งักฤษมีกรรมสิทธิ �ในที�ดนิ คนองักฤษจงึ

หาทางออกดว้ยการสรา้งบา้นเรอืลอยลําอยู่ในทะเลสาบแทน 

คํ�า       บรกิารอาหารเย็น ณ โรงแรมบา้นเรอื... 

     ที�พกัโรงแรมเรอื DELUXE HOUSE BOAT อสิระพกัผ่อนตามอธัยาศยั 

วนัที�สี� (4)  (แคชเมยีร)์ ศรนีาคา- เดลล-ี กรุงเทพ  B L - 

08.00 น.   บรกิารอาหารเชา้ ณ โรงแรมบา้นเรอื 

09.00 น. นําท่านชมจามามสัยดิ “Jama Masjid” ซ ึ�งสรา้งเป็นคร ั�งแรกสมยัสุลต่านสคิานเดอร ์และบูรณะต่อมาอกีหลายสมยั เป็นมสัยดิที�

สรา้งดว้ยรูปแบบของสถาปัตยกรรมแบบจนีและเนปาล ดว้ยหลงัคาทรงสี�เหลี�ยม ภายในมีเสาที�ตดัจากตน้ซดีาลทั�งตน้กว่า 300 ตน้ ได ้

เวลาสมควรกอ่นกลบัที�พกั 

 

 

 

 

 
11.00 น. บรกิารอาหารกลางวนั ณ โรงแรมบา้นเรอื 

จากนั�น นําท่านเดนิทางสู่สนามบนิภายในประเทศเพื�อเดนิทางกลบัสู่เมอืงเดลล ี 



 
 
 

 
 
                                                                             

14.40 น. เหริฟ้าสู่เมอืงเดลล ี(New Delhi) โดยสายการบนิ SPICEJET (SG) เที�ยวบนิที� SG144 

 (เครื�องบนิแวะจอดเมอืงจามูไม่ตอ้งลงจากเครื�อง) 

17.15 น. ถงึ เมอืงเดลล ี(New Delhi) รบักระเป๋าสมัภาระ  

คํ�า  บรกิารอาหารคํ�า ณ หอ้งอาหาร เมอืงเดลล ี 

 

17.30 น. เดนิทางสู่ เมอืงอคัระ (ระยะทาง 203 กโิลเมตรเดนิทางประมาณ 4 - 5 ช ั�วโมง แลว้แต่สภาพการจราจร) อคัระอดตีเมืองหลวงของ

อนิเดยีในสมยัที�ยงัเรยีกว่า "ฮินดูสถาน" (Hindustan) เป็นเมืองที�ต ั�งอยู่รมิแม่นํ�ายมนา (Yamuna) ทางตอนเหนือของประเทศอนิเดยี 

ถงึอคัระ นําท่านเขา้สู่ที�พกั อสิระพกัผ่อนตามอธัยาศยั 

ทีพ่กั ณ HOTEL Sarovar Premier  หรอืเทยีบเทา  

วนัที�หา้ (5) อคัระ -เดลล ี  เดลล-ี กรุงเทพ  B L - 

07.00 น. บรกิารอาหารเชา้ ณ โรงแรม 

08.00 น. นําท่านชม ทชัมาฮาล (Taj Mahal) ทชัมาฮาล เมืองอัคราประเทศ

อินเดีย สิ�งมหัศจรรยข์องโลกยุคกลาง  สุสานหินอ่อนที�ผู ค้นเชื�อว่าเป็น

สถาปัตยกรรมแห่งความรกัที�สวยที�สุดในโลกสรา้งขึ �นโดยสมเด็จพระ

จกัรพรรดแิห่งจกัรวรรดโิมกุลผูม้ีรกัมั�นคงต่อพระมเหสขีองพระองค ์...ทชัมา

ฮาลถูกพิจารณาใหเ้ป็นหนึ�งในเจ็ดสิ�งมหศัจรรยข์องโลกในยุคใหม่ ซึ�งต ั�งอยู่

ในสวนรมิฝั� งแม่นํ�ายมุนา ในเมืองอาครา ส่วนที�มีช ื�อเสียงที�สุด คือ หลุมศพ

ของพระนางมุมตซั มาฮาล ซึ�งถูกสรา้งดว้ยหินอ่อนสีขาว ศิลาแลง ประดบั

ลวดลายเครื�องเพชร พลอย หิน โมราและเครื�องประดบัจากมิตรประเทศ ได ้

รบัคํารบัรองว่าสรา้งขึ �นดว้ยสดัส่วนที�วิจติรและงดงามที�สุด กวา้งยาวดา้นละ 

100 เมตร สูง 60 เมตร มีผูส้รา้งและออกแบบรว่ม 20,000 คน การก่อสรา้ง

กนิเวลานานถึง 22 ปี ทชัมาฮาลมีเนื �อที�ประมาณ 42 เอเคอร ์เป็นที�ต ั�งของ

มสัยดิ มีหออาซาน (หอสูงสําหรบัรอ้งแจง้เวลาทํานมาซ) และมีสิ�งกอ่สรา้งอื�น 

ๆ นายชา่งที�ออกแบบ ชื�อ อุสตาด ไอซา ถูกประหารชวีติเพื�อมิใหไ้ปออกแบบ

สถาปัตยกรรมใด ๆ ที�สวยกว่าได ้ 

 ชมพระราชวงัอคัราฟอรด์ (Agra Fort)  เป็นป้อมปราการประจําเมือง

ซึ�งสรา้งเป็นกําแพงหินทรายสีแดง ตั�งตระหง่านสวยงาม ดว้ยสถาปัตยกรรม

แบบอคัรา พระเจา้อัคบารส์รา้งขึ �นในปี ค.ศ. 1565 และสรา้งต่อเติมกนั

เร ื�อยมาจนถงึรุน่หลานคอื พระเจา้ชารเ์จฮาน กษตัรยิอ์งคท์ี� 5 ของราชวงศโ์ม

กุล ซึ�งปรบัเปลี�ยนจากป้อมปราการทางทหารมาเป็นพระราชวงั มีกําแพงสูง

กว่า 20 เมตร และยาว 2.5 กิโลเมตร ภายในอคัราฟอรด์มีหอ้งสวยงามที�

สรา้งดว้ยหินอ่อนแกะสลกัฝังโดยรอบ โดยเฉพาะหอ้งมุขแปดเหลี�ยม ซึ�งเป็นหอ้งที�มีความสําคญัที�สุดภายในพระราชวงัแห่งนี�และ

ภายในหอ้งนี�ท่านจะไดพ้บกบัสถานที�ที�กษตัรยิช์ารจ์าฮาถูกลูกชายจบัมาขงัไวจ้นสิ �นพระชนน ์พระองคถ์ูกกกัขงัอยู่ถงึ 8 ปี จนกระทั�ง

สวรรคตในปี ค.ศ. 1666 ตามตํานานกล่าวว่าใหว้นัสุดทา้ยของชวีิตพระองคใ์ชเ้วลาทั�งวนัในการจอ้งมองเศษกระจกที�สะทอ้นภาพ

ของทชัมาฮาล และสิ �นพระชนมด์ว้ยเศษกระจกในกาํมอื พระองคถ์ูกฝังในทชัมาฮาล เคยีงขา้งพระมเหสซี ึ�งพระองคไ์ม่เคยลมื มบีางคน

กล่าวว่าสมเด็จพระจกัรพรรดชิาหช์ะฮนั มิไดป้ระสงคท์ี�จะถูกฝังรว่มกบัประมเหส ีแต่พระองคม์ีแผนการที�จะสรา้งสุสานอกีแห่งดว้ยหิน

อ่อนสดีํา เพื�อเป็นสุสานของพระองค ์แต่ผูรู้ห้ลายท่านเชื�อว่าพระองคป์ระสงคท์ี�จะถูกฝังเคยีงขา้งพระนางมุมตซั มาฮาล 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

 
 
                                                                             

จากนั�น  นําท่าน ชอ้ปปิ� งสินคา้หตัถกรรม และงานฝีมือพื �นเมือง อาทิเช่นผา้ไหมอินเดียเครื�องประดบั อญัมณี ไมจ้นัทรห์อมแกะสลกั 

ผลติภณัฑจ์ากหนิอ่อน ของตกแต่งประดบับา้น 

12.00 น.  บรกิารอาหารกลางวนั ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

13.00 น. เดนิทางสู่ เมอืงเดลล ี(ระยะทางประมาณ 203 กโิลเมตร ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 4 – 5 ช ั�วโมง แลว้แต่สภาพการจราจร) 

จากนั�น  นําท่านเดนิทางสู่ท่าอากาศยานนานาชาตอินิทริา คานธ ี  

ทําการเชค็อนิเคา้เตอรส์ายการบนิ SPICEJET (SG) รบัต ั�วเครื�องบนิ และผ่านกระบวนการตรวจคนเขา้เมอืง 

อสิระอาหารคํ�าตามอธัยาศยั   เพื�อความสะดวกในการเชค็อนิและผ่านกระบวนการตรวจคนเขา้เมอืง  

21.05 น.  ออกเดนิทางสู่กรุงเทพ ฯ โดยสายการบนิ SPICEJET (SG) เที�ยวบนิที� SG87 (ไม่มบีรกิารอาหารบนเครื�อง ) 

 

วนัที�หก (6)  เดนิทางกลบัถงึกรุงเทพฯ โดยสวสัดภิาพ B L - 

 

03.00 น.        ถงึ...ท่าอากาศสุวรรณภูมโิดยสวสัดภิาพ…….. 

 
 

 

 

หมายเหต ุ:  

1. เวลาที�ปรากฏในโปรแกรมกบัการปฏบิตัจิรงิอาจแตกตา่งกนัเล็กนอ้ย ขอใหท้า่นรบัทราบคาํแนะนําการเปลี�ยนแปลงการนัด 

หมายเวลาในการทาํกจิกรรมอกีคร ั�งจากหวัหนา้ทวัร ์ 

2. บรษิทัอาจทาํการเปลี�ยนแปลงรายการ ไดต้ามความจาํเป็นและเหมาะสม แตจ่ะยดึผลประโยชนข์องลกูคา้เป็นสาํคญั ทั�งนี� 

ขึ �นอยูก่บัสภาวะของสายการบนิ โรงแรมที�พกั ภมูอิากาศ ภยัธรรมชาต ิการนัดหยดุงานฯลฯ ตลอดจนสภาวะทาง เศรษฐกจิ

และสถานการณท์างการเมอืงภายใน อนัเป็นสาเหตใุหต้อ้งเลื�อนการเดนิทางหรอืไม่สามารถจดัพาคณะทอ่งเที�ยว ไดต้าม

รายการ  
 

อตัราคา่บรกิาร  Highlight โปรแกรม LOVER แคชเมยีร ์6 วนั 4 คนื) 

เนื�องจากเป็นต ั�วราคาพเิศษจงึไม่สามารถ REFUND ได ้

 

กาํหนดวนัเดนิทาง 

อตัราคาบรกิารหมายเหต:ุ  ผูใหญ (12 ป 

ขึน้ไป) เดนิทางตัง้แต 20 ทานขึน้ไป 

ผูใหญพกั (พกัหองละ 2-

3 ทาน) 

พกัเดีย่วเพิม่ 

5-11  ตลุาคม 

12-17 ตลุาคม 

19-24 ตลุาคม 

23-28 ตลุาคม 

 

 

29,900.- 

 

 

4,500.- 



 
 
 

 
 
                                                                             

2-7    พฤศจกิายน 

9-14  พฤศจกิายน 

23-28 พฤศจกิายน 
**ราคานี�สงวนสทิธิ �เฉพาะลูกคา้ชาวไทยเท่านั�น บริษัทขอสงวนสทิธิใ์นการออกทัวรกรณีมีผูเดินทางไมถึง 20 + ทาน 

เงือ่นไขการสาํรองทีน่ัง่(ที�ท่านควรทราบกอ่นสํารองที�นั�ง) 

กรุณาชําระเงินมดั ท่านละ 15,000 บาท พรอ้มส่งสําเนาหน้าหนังสอืเดนิทาง ทางแฟ็ก หรอื ไลน ์หลงัการจอง

ภายใน 3 วนัส่วนที�เหลอืชําระท ั�งหมดก่อนเดนิทางภายใน 25 วนั และส่งมอบเอกสารการเตรยีมการยื�นขอวซีา่

ตามที�กําหนด *** 
 หมายเหตุ: อนึ�งกรณุาแฟกซห์ลกัฐานการโอนเงนิมาที�เบอร ์02-235-7573 หรอืแจง้ใหเ้จา้หนา้ที�ของบรษิทัฯทราบถงึการโอนเงนิ

ของท่านทางโทรศพัทห์ากท่านไม่สามารถแฟกซไ์ดจ้กัเป็นพระคุณยิ�ง Passport มาที�บรษิัทฯกรุณาชาํระค่าทวัรส์่วนที�เหลือ

ล่วงหนา้ 20 วนักอ่นการเดนิทางหากท่านไม่ชาํระเงนิส่วนที�เหลอืตามวนัที�กาํหนด ทางบรษิทัฯ ถอืว่าท่านยกเลกิการเดนิทางโดยไม่

มเีงื�อนไข 

ในกรณีที่ทานโอนเงินจากตางจังหวัด****ราคาทัวรดังกลาวไมรวมคาธรรมเนียมหรือคาบริการของธนาคารนะคะ 
อตัราค่าบรกิารรวม : 

 ตั�วเคร ื�องบนิไป-กลบักรุงเทพฯ-เดล-ีศรนีาคา-เดล-ีกรุงเทพฯช ั�นประหยดัโดยสายการบนิ SPICEJET และภายในประเทศที�ระบุ  

 ค่าภาษีสนามบนิทุกแห่งและค่าประกนัภยัสายการบิน  

 ค่าที�พกับนเรอื (Houseboat) ที�ศรนีาคาระดบัดีลกัซ ์(พกัหอ้งละ 2 ท่าน)ตามระบุในรายการ 

 ค่าที�พกัโรงแรมระดบั 3- 4 ดาวตามระบุในรายการ 

 รถโคช้ปรบัอากาศรบั-ส่งสนามบนิระหว่างอาคารภายในประเทศและต่างประเทศ, และรถTempo ปรบัอากาศในแคชเมียรต์ามระบุ

ในรายการ 

 ค่าอาหารทุกมื �อตามระบุ/ค่าธรรมเนียมเขา้ชมสถานที�ต่างๆ/เคเบิ �ลคารเ์ฟส 1 

 ค่าประกนัอุบตัิเหตุระหว่างการเดนิทางวงเงนิ 1 ลา้นบาท (วงรกัษาพยามบาทไม่เกนิ 5 แสนบาท/คร ั�ง)ทั�งนี�ย่อมขึ �นอยู่ในขอ้จาํกดัที�

มีการตกลงไวก้บับรษิทัประกนัชวีิต 

 คา่ธรรมเนียมวซีา่สาํหรบัหนงัสอืเดนิทางไทย ยื�นแบบออนไลนเ์ท่านั�น (ไมต่อ้งโชวต์วั) 

อัตราคาบริการไมรวม  

 คาจดัทาํหนังสอืเดนิทาง (PASSPORT) และคา่ทาํใบอนุญาตที�กลบัเขา้ประเทศของคนตา่งชาต ิหรอื คนตา่งดา้ว 

 ค่าใชจ้่ายอื�นๆนอกเหนือจากที�ระบุไวใ้นรายการและค่าใชจ้่ายส่วนตวัต่างๆ เชน่ ค่าโทรศพัท ์ค่าซกัรดี ฯลฯ 

 ค่าธรรมเนียมนํ�ามนัของสายการบิน (ถา้มี) 

 คา่วซีา่ที�มคีา่ธรรมเนียมแพงกวา่หนังสอืเดนิทางไทย 

 คา่ภาษีหกัณ ที�จา่ย 3% ภาษีมูลคา่เพิ�ม 7% (กรณีออกใบกาํกบัภาษี) 

 คา่ธรรมเนียมการชาํระเงนิดว้ยบตัรเครดติ VISA 3% AMEX 4% 

 คา่นํ�าหนักเกนิพกิดัตามสายการบินกาํหนด 20 กโิลกรมั  

 คา่ทปิไกดท์อ้งถิ�น,พนักงานขบัรถ 50 USD/ตลอดทรปิเดนิทาง (เงนิไทย 1,600 บาท) 

 คา่ทปิหวัหนา้ทวัรไ์ทย ทปิหวัหน้าทวัรแ์ลว้แต่ความพงึพอใจในบรกิารของท่าน 

 คา่บรกิารยกกระเป๋าในโรงแรมและสนามบนิ ซึ�งท่านจะตอ้งดูแลกระเป๋าและทรพัยส์นิดว้ยตวัท่านเอง 

การใหท้ปิตามธรรมเนียมทางบรษิทัฯมไิดม้ผีลประโยชนใ์ดๆท ั�งสิ �นขึ �นอยู่กบัการพจิารณาของท่านเพื�อเป็นกาํลงัใจ

ใหก้บัไกด ์และคนขบัรถ 

การยกเลกิ 

1. ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 30 วนั คนืค่าทวัรท์ ั�งหมด  



 
 
 

 
 
                                                                             

2. ยกเลกิการเดนิทางภายใน 15 วนั ขอสงวนสทิธิ �ในการคนืค่ามดัจาํทวัรใ์นทุกกรณี 

3. ยกเลกิการเดนิทางภายใน 7 – 14 วนั คดิค่าใชจ้า่ย 80 เปอรเ์ซน็ต ์ของราคาทวัรใ์นทุกกรณี  

4. ยกเลกิการเดนิทางภายใน 1 – 6 วนั ขอสงวนสทิธิ �ในการคนืเงนิค่าทวัรท์ ั�งหมดในทุกกรณี 

5. ยกเวน้กรุป๊ที�เดนิทางชว่งวนัหยุดหรอืเทศกาลที�ตอ้งการนัตมีดัจาํกบัสายการบนิหรอืกรุป๊ที�มกีารการนัตคี่ามดัจําหอ้งพกัโดยตรงหรอื

ผ่านตวัแทนในต่างประเทศและที�อาจขอเงนิคนืได ้รวมถงึเที�ยวบนิพเิศษเชน่ EXTRA FLIGHT และCHARTER FLGIHT จะไม่มีการคนื

เงนิเงนิมดัจาํหรอืค่าทวัรท์ ั�งหมดเนื�องจากค่า 

จากค่าตั�วเป็นการเหมาจา่ยในเที�ยวบนินั�นๆ 

กรุณาอา่นหมายเหตใุหล้ะเอยีดทุกขอ้ 

 บรษิทัฯ สงวนสทิธิ �ในการเปลี�ยนแปลงโปรแกรมรายการท่องเที�ยวโดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ตามความเหมาะสม 

 บรษิทัฯ สงวนสทิธิ �ในการเปลี�ยนแปลงอตัราค่าบรกิารโดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้หากมกีาร 

 กรณีที�คณะไม่ครบจาํนวน 15 ท่านทางบรษิทัฯ สงวนสทิธิ �ในการงดออกเดนิทางโดยทางบรษิทัฯจะแจง้ใหท้่านทราบล่วงหนา้ 14 

วนักอ่นการเดนิทาง  

 บรษิทัฯ สงวนสทิธิ �ในการที�จะไม่รบัผดิชอบตอ่ค่าชดเชยความเสยีหาย อนัเกดิจากเหตสุุดวสิยัที�ทางบรษิทัฯ ไม่สามารถควบคุมได ้

เชน่ การนัดหยุดงาน, จลาจล,การล่าชา้หรอืยกเลกิของเที�ยวบนิ รวมถงึกรณีที�กองตรวจคนเขา้เมอืงไม่อนุญาตใหเ้ดนิทางออกหรอื

กองตรวจคนเขา้เมอืงของแตล่ะประเทศไม่อนุญาตใหเ้ขา้เมอืง รวมทั�งในกรณีที�ท่านจะใชห้นังสอืเดนิทางราชการ (เล่มสนํี�าเงนิ) 

เดนิทาง หากท่านถูกปฏเิสธการเดนิทางเขา้หรอืออกนอกประเทศใดประเทศหนึ�ง  

 เมื�อท่านทําการซื �อโปรแกรมทวัร ์ทางบรษิทัฯ จะถอืว่าท่านรบัทราบและยอมรบัเงื�อนไขของหมายเหตุทุกขอ้แลว้ 

 ตั�วเคร ื�องบนิเมื�อออกตั�วแลว้ไม่สามารถ Refund ไดทุ้กกรณี โดยเงื�อนไขของสายการบนิกาํหนด 

 การไม่รบัประทานอาหารบางมื �อไม่เที�ยวตามรายการไม่สามารถขอหกัค่าบรกิารคนืไดเ้พราะการชาํระค่าทวัรเ์ป็นไปในลกัษณะเหมา

จา่ย 

ขอ้แนะนําบางประการและตอ้งแจง้ใหน้กัท่องเที�ยวทราบกอ่นการเดนิทาง 
สาํหรบัหอ้งพกัแบบ 3 เตยีง มบีรกิารเฉพาะบางโรงแรมเทา่นั�น กรณีเดนิทางเป็นผูใ้หญ ่3 ทา่น บรษิทัฯ ขอแนะนําให ้

นักทอ่งเที�ยวเปิดหอ้งพกั เป็น 2 หอ้ง จะสะดวกกบันักทอ่งเที�ยวมากกวา่กรณีเดนิทางเป็นตั�วกรุป๊ หากออกตั�วแลว้ นักทอ่งเที�ยว

ไม่สามารถขอคนืเงนิได ้และไม่สามารถเปลี�ยนวนัเดนิทางไดก้ระเป๋าเดนิทางเพื�อโหลด สาํหรบัช ั�นทอ่งเที�ยว ทา่นละ 1 ใบ 

(นํ�าหนกัไม่เกนิ20 กโิลกรมั) 

เนื�องจากเป็นlow cost Airline อนุญาตใิห ้กระเป๋าถอืขึ �นเครื�อง Hand Carry(นํ�าหนกัไม่เกนิ 3-5 กโิลกรมั)       

**หมายเหต ุ** กําหนดการเดนิทางอาจมกีารเปลี�ยนแปลงไดเ้พื�อความเหมาะสม ท ั�งนี�ทางบรษิทัฯ จะยดึถอืความปลอดภยั

เป็นหลกั และรายการ-ราคาทวัร ์อาจมกีารเปลี�ยนแปลงไดต้ามความเหมาะสม ขึ �นอยู่กบัสายการบนิโดยจะยดึประโยชน์

ของลูกคา้เป็นสาํคญั” 

ในกรณีทีลู่กคาตองออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดตอเจาหนาที่ของบรษิัทฯ กอนทุกครั้ง มิฉะนัน้ทางบริษัทฯ จะไมขอ

รับผิดชอบคาใชจายใดๆ ทั้งสิน้ 

เอกสารในการยื�นวซีา่ท่องเที�ยวอนิเดยี แบบออนไลน ์(ไม่ตอ้งโชวต์วั) 

****กรุณาสง่ใหก้บัทรษิทัอย่างน้อย 20 วนักอ่นวนัเดนิทาง***** 
 รูปถา่ยส ี(ถ่ายมาไม่เกนิ 3 เดอืน ขนาด 2×2 นิ�ว) 2 รปู พื �นหลงัสขีาว  

 หนงัสอืเดนิทางมอีายุมากกว่า 6 เดอืน และมหีนา้ว่างอย่างนอ้ย 2 หนา้ 

 สาํเนาบตัรประชาชน 1 ชดุ 

 สาํเนาทะเบยีนบา้น 1 ชดุ 

 สาํเนาหน้าพาสปอรต์ 2 ชดุ 

 สาํเนาหน้าวซีา่ที�เคยเดนิทางไปประเทศอนิเดยี 1 ชดุ (หากม)ีครั้ง 


