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 “แคชเมียร”์ สมัผสักบัดินแดนสวรรคบ์นพืน้พิภพ มงกุฎเพชรแห่งอินเดียท่ีสวยท่ีสุดในโลก เปรียบประดุจ
สวรรคบ์นโลกมนุษย ์ “แคชเมียร”์อยู่กลางออ้มกอดของเทือกเขาหิมาลยั สมัผสักบัทุ่งราบผืนใหญ่ในออ้ม
กอดหิมาลยั ตระการตากบัดอกไมน้านาพรรณ  ชมความงามของ กุลมารค์ & โซนามารค์ ท่ีมีทุ่งหญา้
เขยีวขจีและเทือกเขาหิมะรายรอบ  น่ัง เรือซิคาร่าล่องทะเลสาบ ท่ีสวยใสดุจกระจกสะทอ้นความงามของ
ทอ้งฟ้ากลางเทือกเขาหิมาลยั.....  
เยือนอคัรา “ทชัมาฮาล” อนุสรณร์กันิรนัดร ์ มรดกโลกเหนือกาลเวลา ส่ิงมหศัจรรยข์องโลก 
และศิลปะช ัน้เอกของยุคราชวงศโ์มกลุ ณ พระราชวงัอคัระฟอรด์ 
รายการท่องเที่ยว 
วนัแรก (1) กรุงเทพฯ – เดลลี (ประเทศอินเดีย) - L D 

01.00 น.  คณะพรอ้มกนัท่ี ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ชัน้ 4  ประตู 3 เคานเ์ตอร ์ สายการบิน SPICEJET (SG) โดย
เจา้หนา้ท่ีของบริษทัฯ คอยใหค้วามสะดวกแกท่่าน 

กระเป๋าเล็กถือติดตวัขึน้เคร่ืองบิน 
 กรุณางดนําของมีคม ทุกชนิด เชน่ มีดพบั กรรไกรตดัเล็บทุกขนาด ตะไบเล็บ เป็นตน้ กรุณาใส่ในกระเป๋า

เดินทางใบใหญ่หา้มนําติดตวัขึน้เครื่องบิน 
 วตัถท่ีุเป็นลกัษณะของเหลว อาทิ ครีม โลช ัน่ นํา้หอม ยาสีฟัน เจล สเปรย ์ และเหลา้เป็นตน้ จะถกูทําการ

ตรวจอย่างละเอียดอีกครัง้ โดยจะอนุญาตใหไ้ม่เกิน 10 ชิน้ ในบรรจภุณัฑล์ะไม่เกิน 100 ml.  
(แนะนําใหโ้หลดของที่ไม่จําเป็นลงใตท้อ้งเคร่ือง เพราะเจา้หน้าที่อินเดียตรวจค่อนขา้งละเอียด เพื่อเป็นการไม่เสียเวลา 
แนะนําใหถื้อเฉพาะกระเป๋าถือขนาดเล็กและของมีคา่ขึน้เคร่ืองเท่านัน้) 

*****บริการชดุอาหารเชา้ ณ สนามบินสุวรรณภูมิ**** 

03.50 น. เหิรฟ้า สู่เมืองเดลลี (New Delhi) ประเทศอินเดีย (India) โดยสายการบิน SPICEJET (SG) เที่ยวบินที่ SG88 

 (ใชเ้วลาในการเดินทางประมาณ 4 ชัว่โมง)  **หมายเหตุ** สายการบิน SPICEJET ไม่มีบริการอาหาร 
เวลาที่อินเดียชา้กวา่ประเทศไทย 1.30 ชัว่โมง 

06.25 น. ถึงท่าอากาศยานนานาชาติอินทิราคานธีร ์ เมืองเดลลี(New Delhi) ตามเวลาทอ้งถิน่ผ่านพิธีการตรวจคนเขา้เมือง
และตรวจรบัสมัภาระออกเดินทางเขา้สู่อาคารผูโ้ดยสารภายในประเทศเพ่ือตอ่เคร่ืองเขา้สู่เมืองศรีนาคา( แคชเมียร ์ )  

08.30 น. นําท่านเชค็อิน เพ่ือเดินทางสู่แคชเมียร ์ 
11.15 น.   เหิรฟ้าสู่ เมืองศรีนาคา (Srinagar) เมืองหลวงของแควน้จามมู (Jammu) และ แคชเมียร ์(Kashmir) โดยสาย

การบิน SPICEJET (SG) เที่ยวบินที ่SG130  (เคร่ืองบินแวะจอดเมืองจามูไม่ตอ้งลงจากเคร่ือง) 
13.50 น.  เดินทางถึงสนามบินศรีนาคา (Srinagar) ผ่านพิธกีารตรวจคนเขา้เมืองและพรอ้มรบัสมัภาระแลว้นําท่านเดินทางสูพ่าฮาลแกม โดย

ขบวนรถโตโยตา้อีโนวา่  (4-5 ท่าน/คนั) 

เที่ยง    บริการอาหารกลางวนั  ณ ภตัาคาร 

จากน้ัน   นําท่านเดินทางสู่พาฮาลแกม ออกเดินทางจากศรีนาคาสู่ หมู่บา้น
พาฮาแกม (Pahalgam)  หรือหุบเขาแกะ แห่งแคชเมียรเ์ดิมเป็นหมู่บา้น
ของคนเลีย้งแกะ อยู่ห่างจากศรีนาการอ์อกไปอีก 90 กิโลเมตร ใชเ้วลา
เดินทาง 3 ช ัว่โมง เป็นสถานท่ีท่ีภาพยนตรนิ์ยมมาถ่ายทํากนัท่ีน่ี ไดร้บั
การขนานนามว่าเป็นเหมือน “สวิตเซอรแ์ลนด”์ พาฮาลแกม คือในชว่งฤดู
หนาวจะมีแต่หิมะปกคลุม อากาศหนาวเย็น นํ้าในลําธารเย็นเฉียบ แม่นํ้า
สายย่อยๆจะบรรจบรวมกนัเป็น “แม่นํ้าลิดดาร”์ (Liddar) เป็นแม่นํ้าสาย
สําคญัในพาฮาลแกม นอกจากนี้ยงัมีรา้นคา้ต่างๆมากมาย ไม่ว่าจะเป็น
รา้นอาหาร รา้นขายเสือ้ผา้และสินคา้ต่างๆโดยเฉพาะ หญา้ฝรั่น 
(Saffron) มีสรรพคุณลดโคเลสเตอรอลในร่างกาย มีขายอยู่ท ั่วไปทั่วทัง้
แคชเมียรแ์ต่ท่ีพาฮาลแกมคือแหล่งปลูกหญา้ฝรั่นท่ีใหญ่ท่ีสุด มีคุณภาพ
ดีกว่าท่ีอื่นนอกจากนี้ยงัสามารถทํากิจกรรม ปิกนิก ตกปลา ขีม่า้ชมวิว
รอบภเูขาหมู่บา้นท่ีอยูบ่นท่ีมีความสงู 2,130 เมตร เหนือระดบันํา้ทะเล 

ระหวา่งทาง ชมแวะจอดรถถ่ายรูปกบัวิวทิวทศันที์่งดงามสุดที่หยุดกดชตัเตอร ์
เลยทีเดียว.. …และสองขา้งทางท่านจะผ่านพบวิถีชวิีตของชาวแคชเมียรท่ี์
หลากหลาย เชน่หมู่บา้นท่ีทํา ครกหิน หมู่บา้นท่ีทําไมแ้บดสําหรบักีฬา
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คลิกเก็ต ท่ีเราจะพบเห็นชาวแคชเมียรเ์ลน่กีฬาประเภทนีไ้ดต้ามสนามทัว่ไปไมแ้บดนี้ทํามาจากตน้หลิว (Willow Tree) ซึง่พบเห็นได ้
ทั่วไปทัง้ในและนอกเมือง แต่จะพบเห็นไดม้าก นอกจากนี้ จะไดเ้ห็นทุ่งโล่งๆ ซึง่ในฤดใูบไมร้่วงประมาณเดือนตุลาคม ทอ้งทุ่งแห่งนี้เป็น
แหลง่ปลกูหญา้ฝรัน้ หรือ Saffron ท่ีใหญ่ท่ีสดุ ลกัษณะดอกจะเป็นสีม่วง วา่กนัวา่เกสรของหญา้ ฝรัน้มีสรรพคณุในการชว่ยลดคลอ
เรสเตอรอลไดดี้ตลอดสองขา้งทางชมทิวทศันท่ี์สวยงาม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ระหวา่งทางแวะ ชมสวนแอปเป้ิล ซึง่ฤดกูาลเก็บเกี่ยวแอปเป้ิลจะเริมตัง้แตเ่ดือน กนัยายน-พฤศจิกายน ของทุกปี ท่านจะไดส้มัผสักบัสวนแอป     เป้ิน
ท่ี     เต็มไปดว้ยลกูแปอเป้ิลสีแสง พรอ้มกบัชมิแอปเป้ินท่ีไดช้ือ่วา่อรอ่ยท่ีสดุแหง่หน่งของโลก อินสระถา่ยรปูพรอ้มชมิแอปเป้ิลตามอธัยาศยั 
 
เย็น  นําท่านอิสระชมเมืองพาฮาลแกม (Pahalgam) ท่ีน่ี คือ ดินแดนสรวงสวรรคข์องแคชเมียร ์นักท่องเท่ียวจากทั่วสารทิศต่างยก

ย่องให ้ ดินแดนแห่งนี้เป็นสถานท่ีท่ีสวยท่ีสุดในโลก ซึง่หากคุณยงัไม่เชือ่ก็ตอ้งมาพิสูจนด์ว้ยตวัเองเท่าน้ัน……คําว่า พาฮาลแกม 
หมายถึง หมู่บา้นของคนเลีย้งแกะ (Village of Shepherds) หรือ หุบเขาแกะ และดว้ยทศันียภาพอนังดงามจนน่าท่ึงของ
พาฮาลแกม....ดินแดนแหง่นีไ้ดร้บัความสนใจจากนักสรา้งภาพยนตร ์จนกลายเป็นสถานท่ีมีชือ่เสียง ท่ีสุดของอตุสาหกรรมภาพยนตร ์
ของอินเดีย 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
หรือเลือกเดินเล่นซือ้สินคา้พืน้เมืองไม่ว่าจะเป็นผา้พชัมีน่า เปเปอร ์
มาเช ่  ชดุพืน้เมือง  เคร่ืองประดบัฯลฯ อิสระตามอธัยาศยั นดัเวลา
ทานอาหารเย็น 
....ท่ีน่ี คือ ดินแดนสรวงสวรรคข์องแคชเมียรนั์กท่องเท่ียวจากทัว่สารทิศตา่งยก
ยอ่งให ้ดินแดนแห่งนี้เป็นสถานท่ีท่ีสวยท่ีสุดในโลก ซึง่หากคุณยงัไม่เชือ่ก็ตอ้งมา
พิสจูนด์ว้ยตวัเองเท่าน้ัน.... 

คํ่า       บริการอาหารเย็น ณ โรงแรม 
 

ที่พกัโรงแรม Hotel Hill top( หรือเทียบเทา่ ) อิสระพกัผอ่นตามอธัยาศยั 

วนัที่ส่ี (2) พาฮาแกม–หุบกลุมารค์-ศรีนาคา B L D 

07.00 น.  บริการอาหารเชา้ ณ โรงแรม  
08.00 น. ออกเดินทางโดยรถโตโยตา้อีโนวา่สู่ กลุมารค์ (Gulmarg) (คนัละ 4-5 ท่าน) ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 3-4 ชัว่โมง 

กลุมารค์(Gulmarg) สถานที่ท่องเที่ยวสุดฮิตในแคชเมียร ์ ที่ไดร้บัความนิยมจากนกัท่องเที่ยวท ัว่โลก 
เป็นภเูขาท่ีสวยงามท่ีสดุแหง่หน่ึงในแคชเมียร ์“กลุมารค์”เดิมเรียกเการิมารค์ ตัง้โดยสลุตา่น ยซูปุชาร ์ ในศตวรรษท่ี 16 เน่ืองจาก
ท่ีน่ีเป็นทุ่งหญา้ท่ีเต็มไปดว้ยดอกไมป่้าตามฤดูกาล และในปัจจบุนัยงัเป็นสถานท่ีตัง้ของสนามกอลฟ์ 18 หลุมท่ีสูงท่ีสุดในโลก (3,000 
เมตรจากระดบันํา้ทะเล) และมีสถานท่ีเลน่สกีในฤดหูนาวดว้ย ตลอดเสน้ทางสูก่ลุมารค์จะผ่านทุ่งนาขา้ว หมู่บา้นชาวพืน้เมือง ฝูงแกะ
ตามภูเขา และเทือกเขาหิมะสลบัซบัซอ้นสวยงาม ชาวแคชเมียรก์ล่าวขานว่าทุ่งหญา้แห่งดอกไม  ้ เป็นเสน้ทางที่มุ่งสู่ชายแดน
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ปากีสถาน กุลมารค์เป็นแหล่งท่องเที่ยวในฤดูหนาว มีระดบัความสูง 2,730 เมตร จากระดบันํ้าทะเล   ในชว่งฤดูรอ้นที่น่ีจะ
เป็นที่ต ัง้ของสนามกอลฟ์ที่สูงที่สุดในโลก โดยรอบท่านจะไดพ้บเห็นกระท่อมรูปทรงแบบในเทพนิยาย และมีป่าสนเป็นฉากหลงั  
ท่ีน่ียงัสถานเป็นท่ีถ่ายทําภาพยนตรอี์กดว้ย…… 

เท่ียง บริการอาหารกลางวนั  ณ โรงแรม 
13.00 น ไฮไลทข์องกิจกรรมและการท่องเท่ียวท่ีกลุมารค์ นําท่านขึน้เคเบิลคารเ์ฟส 1 (กระเชา้ลอยฟ้าหรือกอนโดลา) ขึน้กระเชา้กอนโด

ล่าเป็นเคเบิลคารไ์ปเฟส1 ระหว่างทางท่านจะไดเ้ห็นวิวของหิมะท่ีสวยงามพบเห็นหมู่บา้นยิปซ ี  และหมู่บา้นของคนทอ้งถิ่น มองลงไป
ขา้งลา่งตน้สนระหวา่งสวยงามมาก เห็นวิวทิวเขาของเทีอกเขาหิมาลยัเม่ือถึงสถานีลงจากกระเชา้แลว้ ท่านจะพบลานหิมะขนาดใหญ่...
อิสระใหท้่าน ถ่ายภาพคู่กบัภูเขาหิมาลยั สวยงามรอบทิศทาง หากฟ้าเปิดสามารถมองเห็นยอดเขา K2 ท่ีสูงเป็นอนัดบัสองรองจาก
ยอดเขาเอเวอรเ์รส....ถา่ยรปู และเลน่กิจกรรมตา่งๆในบริเวณนี ้ เป็นสถานท่ีท่องเท่ียวท่ีไดร้บัความนิยมจากนักท่องเท่ียวทั่วโลก  และ
เป็นสถานท่ีท่องเท่ียวแหง่หนุ่งท่ีคณุไม่ควรพลาด… 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รายการเสริม...สําหรบับางท่านตอ้งการไปอีกจุดชมวิวท่าน
สามารถขึน้กระเชา้ไปยงั เฟสที่K2 ไดท้ ัง้น้ีท ัง้นัน้ขึน้อยู่กบั
สภาพอากาศ และความปลอดภยัเป็นสําคญั เฟสที่K2ไม่
เหมาะสําหรับท่านที่ มี สุขภาพไม่แข็งแรง  หรือมีโรค
ประจาํตวัเน่ืองจาก K2 จะมีสภาพอากาศที่เบาบางกวา่ปกติ 

...............          จนถึงเวลานัดหมายนําท่านเดินทางกลบัสู่เมืองศรีนาคา
ตามเสน้ทางเดิม........ 
 นําท่านล่องเรือสิคารา(เรือพายแบบแคชเมียร)์ ชมความ

งดงามทะเลสาบ ใหท้่านไดช้ืน่ชมทศันียภาพของเทือกเขาหิมะท่ี
ลอ้มรอบ ชมวิถีชีวิตชาวบา้นริมนํ้า (ใชเ้วลาในการล่องเรือ
ประมาณ 1 ชม.) รอบทะเลสาบ นกนานาชนิด พืชดอกไมนํ้้า 
ทะเลสาบใสสวยงาม สมัผสัวิถีชวิีตของผูค้นในทะเลสาบดาล เป็น
ชวิีตท่ีคูก่บัสายนํา้อนัเงียบสงบ โดยมีเรือเป็นพาหนะสาํคญัของการ
สญัจรในทะเลสาบกวา้งใหญ่ แตง่แตม้สีสนัดว้ยสวนผกัลอยนํา้ และ
ตลาดนํา้ยามเชา้ท่ีมีชวิีตชวีาพอด ู ชวิีตของชาวแคชเมียรจ์ึงดําเนิน
ไปไม่แตกต่างชาวเอเชยีอื่น ๆ ท่ีมีแม่นํ้า ลําคลอง เป็นเสน้เลือด
ใหญ่หล่อเลีย้งชวิีต และท่านจะเพลินเพลินกบัการ เลือกซือ้สินคา้
พืน้เมืองของชาวแคชเมียรท่ี์นําของมาขายใหท้่านไดเ้ลือกซือ้ในราคาตามความสามารถไดเ้วลาสมควรพายเรือกลบัท่ีพกั .....  

เย็น บริการอาหารเย็น ณ โรงแรมบา้นเรือ อิสระพกัผ่อนตามอธัยาศยั 

     ที่พกัโรงแรมเรือ DELUXE HOUSE BOAT อิสระพกัผ่อนตามอธัยาศยั 
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"บา้นเรือ" แคชเมียร.์..วิมานบนดิน 
 นักท่องเท่ียวในชว่งตน้ คริสตศ์ตวรรษท่ี 20  มีบนัทึกวา่...ขณะท่ี ชวิีตยงัมีลมหายใจความสุขบนพืน้พิภพในนี้ 1 ใน 50  

อย่างท่ีควรทํา คือเดินทางสู่ทะเลสาบดาล (Dal lake)  แห่งแควน้แคชเมียร.์...แลว้ พกันอนใน House Boats...!!! อนั
เป็น วิมานบนดิน เกิดขึน้ในยุค ควีนสวิ์คตอเรีย  ซึง่องักฤษไดเ้ขา้มา ครอบครองอินเดีย  จึงพากนัเขา้มาปักหลกัโกย
กอบทรพัยากรจากอาณานิคม  โดยรุกจากพืน้ท่ีส่วนใตข้ึน้ไปจดเหนือ กระทั่งถึง แควน้จมัมูแคชเมียร ์  (JUMMU & 
KASHMIR) ติดกบัเทือกเขาหิมาลยั 

วนัที่สาม (3)  (แคชเมียร)์ ศรีนาคา-โซนามารค์-ศรีนาคา B L D 

07.00 น. บริการอาหารเชา้ ณ โรงแรมบา้นเรือ 
08.00 น.   นําท่านเดินทางสู่ โซนามารค์ (Sonamarg) (ประมาณ 3 ช ัว่โมง) ออ้มกอดหิมาลยัที่โซนามารค์ทอ้งทุ่งแห่งทองคํา 

Meadow of gold แห่งแคชเมียร ์ สูงกว่าระดบันํ้าทะเล 2,740 เมตร เป็นแหล่งท่องเท่ียวอนัมีวิวทิวทศันอ์นัสวยงาม อยู่บน
เสน้ทางระหวา่งเมืองศรีนาคากบัเมืองเลห ์ ในบริเวณหบุเขาโซนามารก์นีมี้ธารนํา้แขง็สีขาวบริสทุธิท่ี์ปกคลมุอยูต่ามลาดไหลเ่ขา อีกทัง้
เทือกเขาหิมะท่ีสะทอ้นแสงแดดเป็นประกายสีทอง จึงเป็นท่ีมาของชือ่ โซนามารค์ และยงัมีเทือกเขาหิมาลยัเป็นฉากหลงั ท่ีเรียกขาน
ตามทอ้งถิ่นว่า ทาจิวาส ภูเขาซึง่ปกคลุมไปดว้ยหิมะตลอดปี มีแม่นํ้าสินธ ์ ลดเลีย้วผ่านหุบเขาในอีกฟากของถนน “โซนามารค์” 
เป็นสถานีเริ่มตน้ท่ีจะมุ่งหนา้ไปยงัลาดคัห ์ หรือเป็นรูจ้กักนัดีในชือ่ว่า “ประตูสู่ลาดคัห”์ เสน้ทางนี้จะเป็นเสน้ทางท่ีมีทิวทศันส์วยงาม 
ตลอดสองขา้งทาง ยงัมี “ธารนํ้าแขง็กราเซยี” (Thajiwas Glacier) ท่ีเกิดจากการทบัถมของหิมะมายาวนาน ละลายเป็นธารนํ้าแขง็
ตามแนวเขา....ตลอดเสน้ทางจึงเป็นเสน้ทางท่ีใหข้บัรถไปถา่ยรปูไป...เลยทีเดียว 

เท่ียง บริการอาหารกลางวนั  ชมวิวท่ีกวา้งไกลชนิดกลอ้งเก็บไม่หมด 
บา่ย นําท่านเที่ยว ชม กราเซียน้ําแข็งโซนามารค์ อิสระเดินชมธรรมชาติสมัผสัอากาศสบายๆ ชมวิวภูเขาท่ีปกคลุมดว้ยหิมะและ

สองฟากฝ่ังถนนท่ีเต็มไปดว้ยธารนํ้าแขง็ ถนนบางชว่งตอ้งตดัผ่านชอ่งนํ้าแขง็ขนาดใหญ่ ท่ีน่ีจะมีกิจกรรมแบบแคชเมียรใ์หท้่านไดล้อง
หาประสบการณ ์  

โปรแกรมแนะนํา ...ท่านที่หลงใหลในธรรมชาติ สามารถขีม่า้ชมความงามของกลาเซียรอ์ย่างไกลช้ิดมากขึน้ หรือ สนุกการนั่งค่าขี่
มา้ 600-800 รูปี (ไม่รวมในคา่ทวัร ์ โปรดสอบถามรายละเอียดจากหวัหน้าทวัร)์  

ไดเ้วลาพอสมควรเดินทางกลบัสูศ่รีนาคา 
 นําท่านเดินทางไป สวนโมกุล (Mughal Gardens) สวนสวรรคแ์ห่งดอกไม ้ ชว่งเดือนมีนาคมถึงเมษายน ดอกไมเ้มืองหนาว

ออกดอกชชูอ่อย่างสวยงาม สวนโมกุล ไดแ้บ่งออกเป็นส่วนๆ 3 ส่วน ซึง่ภายในสวนมีการประดบัตกแต่งในแบบสไตลส์วนเปอรเ์ซยี 
ซึง่ประกอบไปดว้ย สระนํา้ ลาํธารและแปลงไมด้อก 
ชมสวนนิชาท (Nishat) เป็นสวนท่ีใหญ่ท่ีสุด มีตน้เมเปิลอายุกว่า 400 ปี ตน้ปอปลาร ์ ตน้ทิวลิป และดอกไมน้านาชนิดตาม
ฤดูกาล ตัง้อยู่ริมทะเลสาบดาล มีภูเขา Zabarwan ซึง่ตัง้เป็นฉากหลงั ชว่งเดือน กนัยายน-เดือนพฤศจิกายน ใบไมจ้ะเปล่ียนสีทัง้
สวน) 
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 ชม สวนชาลิมาร ์(Shalimar Garden) เป็นสวนดอกไมท่ี้สรา้งขึน้สมยัราชวงศโ์มกุล ก่อสรา้งโดยจกัรพรรดิ JEHANGIR เพ่ือ
ภรรยา Nur Jehan และเมืองศรีนาคา แคชเมียร ์ เป็นท่ีมีชือ่เสียงในการจดัสวนตามแบบสมยัของราชวงศโ์มกุล เน่ืองจากภูมิอากาศ
เย็นเหมาะสมในการเจริญเติบโตของตน้ไม ้ ดอกไมเ้มืองหนาว จงึกลายเป็นท่ีประทบัพกัผ่อนของกษตัริยร์าชวงศโ์มกลุในอดีต ชมตน้เม
เปิลอายกุวา่ 400 ปี 
ตน้ปอปลาร  ์ ดอก
ทิวลิป และดอกไม ้
น า น า ช นิ ด ต า ม
ฤดกูาล  
 

 
 
 
 
  

ฤดูการท่องเที่ยวที่สวยงาม : ในฤดใูบไมเ้ปล่ียนสีแคชเมียร ์(กนัยายน-เดือนพฤศจิกายน) จะมีชือ่เสียงในเรื่องของดอกไมแ้ละสวน
สวย โดยสวนท่ีมีชือ่เสียงมากไดแ้ก่ สวนโมกุล ท่ีสรา้งในสมยัของราชวงศโ์มกุลแทบทัง้สิน้ สําหรบัตน้ไมท่ี้มีความสวยงามและโดดเดน่ 
คือ ตน้ชน่ีา หรือตน้เมเป้ิล ซึง่ใบของตน้ไมนี้มี้สีแดงเพลิงสวยงาม และใบจะเปล่ียนสีไปตามฤดกูาล 

จากน้ัน  นําท่านชมโรงงานพรมเปอรเ์ซีย สมควรแก่เวลานําท่านเขา้สู่ท่ีพกั ณ โรงแรมลอยนํ้า ชืน่ชมทศันียภาพของเทือกเขาท่ี
ลอ้มรอบทะเลสาบเมืองศรีนาคา ไดเ้วลาอนัสมควรนําท่านสู่บา้นเรือในทะเลสาบ ในเมืองศรีนาคา บา้นเรือนีถื้อกําเนิดจากสมยั
ท่ีเจา้ผูค้รองแควน้แคชเมียรย์งัครองอํานาจกบั องักฤษท่ีเขา้มาปกครองอินเดีย และไม่อนุญาตใหอ้งักฤษมีกรรมสิทธิใ์นท่ีดิน คน
องักฤษจึงหาทางออกดว้ยการสรา้งบา้นเรือลอยลาํอยูใ่นทะเลสาบแทน 

คํ่า       บริการอาหารเย็น ณ โรงแรมบา้นเรือ... 
     ที่พกัโรงแรมเรือ DELUXE HOUSE BOAT อิสระพกัผ่อนตามอธัยาศยั 

วนัที่ส่ี (4)  (แคชเมียร)์ ศรีนาคา- เดลลี- กรุงเทพ  B L - 

08.00 น.   บริการอาหารเชา้ ณ โรงแรมบา้นเรือ 
09.00 น. นําท่านชมจามามสัยิด “Jama Masjid” ซึง่สรา้งเป็นครัง้แรกสมยัสุลต่านสิคานเดอร ์ และบูรณะต่อมาอีกหลายสมยั เป็นมสัยิด

ท่ีสรา้งดว้ยรปูแบบของสถาปัตยกรรมแบบจีนและเนปาล ดว้ยหลงัคาทรงส่ีเหล่ียม ภายในมีเสาท่ีตดัจากตน้ซดีาลทัง้ตน้กว่า 300 ตน้ 
ไดเ้วลาสมควรกอ่นกลบัท่ีพกั 

 
 
 
 
 
11.00 น. บริการอาหารกลางวนั ณ โรงแรม บา้นเรือ 
จากนัน้ นําท่านเดินทางสู่สนามบินภายในประเทศเพ่ือ เ ดินทางกลับสู่
เมืองเดลลี  
14.40 น. เหิรฟ้าสู่เมืองเดลลี (New Delhi) โดยสายการบิน SPICEJET (SG) เทีย่วบินที่ SG144 
 (เคร่ืองบินแวะจอดเมืองจามูไม่ตอ้งลงจากเคร่ือง) 
17.15 น. ถึง เมืองเดลลี (New Delhi) รบักระเป๋าสมัภาระ  
คํา่  บริการอาหารคํา่ ณ หอ้งอาหาร เมืองเดลลี  
 
17.30 น. เดินทางสู่ เมืองอคัระ (ระยะทาง 203 กิโลเมตรเดินทางประมาณ 4 - 5 ช ัว่โมง แลว้แตส่ภาพการจราจร) อคัระอดีตเมืองหลวง

ของอินเดียในสมยัท่ียงัเรียกว่า "ฮินดูสถาน" (Hindustan) เป็นเมืองท่ีตัง้อยู่ริมแม่นํ้ายมนา (Yamuna) ทางตอนเหนือของประเทศ
อินเดีย ถึงอคัระ นําท่านเขา้สูท่ี่พกั อิสระพกัผ่อนตามอธัยาศยั 

ที่พกั ณ HOTEL Sarovar Premier  หรอืเทยีบเทา  
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วนัที่หา้ (5) อคัระ -เดลลี   เดลลี- กรุงเทพ  B L - 

07.00 น. บริการอาหารเชา้ ณ โรงแรม 
08.00 น. นําท่านชม ทชัมาฮาล (Taj Mahal) ทชัมาฮาล เมืองอคัราประเทศ

อินเดีย ส่ิงมหศัจรรยข์องโลกยุคกลาง  สุสานหินอ่อนท่ีผูค้นเชื่อว่าเป็น
สถาปัตยกรรมแห่งความรักท่ีสวยท่ีสุดในโลกสรา้งขึน้โดยสมเด็จพระ
จกัรพรรดิแห่งจกัรวรรดิโมกุลผูมี้รกัมั่นคงต่อพระมเหสีของพระองค ์ ...ทชัมา
ฮาลถกูพิจารณาใหเ้ป็นหน่ึงในเจ็ดส่ิงมหศัจรรยข์องโลกในยคุใหม่ ซึง่ตัง้อยูใ่น
สวนริมฝ่ังแม่นํ้ายมุนา ในเมืองอาครา ส่วนท่ีมีชือ่เสียงท่ีสุด คือ หลุมศพ
ของพระนางมุมตซั มาฮาล ซึง่ถูกสรา้งดว้ยหินออ่นสีขาว ศิลาแลง ประดบั
ลวดลายเครื่องเพชร พลอย หิน โมราและเคร่ืองประดบัจากมิตรประเทศ 
ไดร้บัคํารบัรองว่าสรา้งขึน้ดว้ยสดัส่วนท่ีวิจิตรและงดงามท่ีสุด กวา้งยาวดา้น
ละ 100 เมตร สงู 60 เมตร มีผูส้รา้งและออกแบบร่วม 20,000 คน การ
กอ่สรา้งกินเวลานานถึง 22 ปี ทชัมาฮาลมีเนือ้ท่ีประมาณ 42 เอเคอร ์ เป็น
ท่ีตัง้ของมสัยิด มีหออาซาน (หอสูงสําหรบัรอ้งแจง้เวลาทํานมาซ) และมี
ส่ิงก่อสรา้งอื่น ๆ นายชา่งท่ีออกแบบ ชือ่ อุสตาด ไอซา ถูกประหารชวิีต
เพ่ือมิใหไ้ปออกแบบสถาปัตยกรรมใด ๆ ท่ีสวยกวา่ได ้  
 ชมพระราชวงัอคัราฟอรด์ (Agra Fort)  เป็นป้อมปราการประจาํเมือง
ซึง่สรา้งเป็นกําแพงหินทรายสีแดง ตัง้ตระหง่านสวยงาม ดว้ยสถาปัตยกรรม
แบบอคัรา พระเจา้อคับารส์รา้งขึน้ในปี ค.ศ. 1565 และสรา้งต่อเติมกนั
เรื่อยมาจนถึงรุน่หลานคือ พระเจา้ชารเ์จฮาน กษตัริยอ์งคท่ี์ 5 ของราชวงศ ์
โมกุล ซึง่ปรบัเปล่ียนจากป้อมปราการทางทหารมาเป็นพระราชวงั มีกําแพง
สูงกว่า 20 เมตร และยาว 2.5 กิโลเมตร ภายในอคัราฟอรด์มีหอ้ง
สวยงามท่ีสรา้งดว้ยหินอ่อนแกะสลกัฝังโดยรอบ โดยเฉพาะหอ้งมุขแปด
เหล่ียม ซึง่เป็นหอ้งท่ีมีความสําคญัท่ีสุดภายในพระราชวงัแห่งนี้และภายใน
หอ้งนี้ท่านจะไดพ้บกบัสถานท่ีท่ีกษตัริยช์ารจ์าฮาถูกลูกชายจบัมาขงัไวจ้นสิน้พระชนน ์ พระองคถ์ูกกกัขงัอยู่ถึง 8 ปี จนกระทั่ง
สวรรคตในปี ค.ศ. 1666 ตามตํานานกล่าวว่าใหว้นัสุดทา้ยของชวิีตพระองคใ์ชเ้วลาทัง้วนัในการจอ้งมองเศษกระจกท่ีสะทอ้นภาพ
ของทชัมาฮาล และสิน้พระชนมด์ว้ยเศษกระจกในกาํมือ พระองคถ์กูฝังในทชัมาฮาล เคียงขา้งพระมเหสีซึง่พระองคไ์ม่เคยลืม มีบางคน
กล่าววา่สมเด็จพระจกัรพรรดิชาหช์ะฮนั มิไดป้ระสงคท่ี์จะถูกฝังร่วมกบัประมเหสี แต่พระองคมี์แผนการท่ีจะสรา้งสุสานอีกแห่งดว้ยหิน
ออ่นสีดาํ เพ่ือเป็นสสุานของพระองค ์ แตผู่รู้ห้ลายท่านเชือ่วา่พระองคป์ระสงคท่ี์จะถกูฝังเคียงขา้งพระนางมุมตซั มาฮาล 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
จากนัน้  นําท่าน ชอ้ปป้ิงสินคา้หตัถกรรม และงานฝีมือพืน้เมือง อาทิเชน่ผา้ไหมอินเดียเครื่องประดบั อญัมณี ไมจ้นัทรห์อมแกะสลกั 

ผลิตภณัฑจ์ากหินออ่น ของตกแตง่ประดบับา้น 
12.00 น.  บริการอาหารกลางวนั ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
13.00 น. เดินทางสู่ เมืองเดลลี (ระยะทางประมาณ 203 กิโลเมตร ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 4 – 5 ช ัว่โมง แลว้แตส่ภาพการจราจร) 
จากน้ัน  นําท่านเดินทางสูท่่าอากาศยานนานาชาติอินทิรา คานธี   

ทําการเชค็อินเคา้เตอรส์ายการบิน SPICEJET (SG) รบัต ัว๋เคร่ืองบิน และผ่านกระบวนการตรวจคนเขา้เมือง 
อิสระอาหารคํา่ตามอธัยาศยั   เพ่ือความสะดวกในการเชค็อินและผ่านกระบวนการตรวจคนเขา้เมือง  

21.05 น.  ออกเดินทางสูก่รุงเทพ ฯ โดยสายการบิน SPICEJET (SG) เที่ยวบินที่ SG87 (ไม่มีบริการอาหารบนเคร่ือง ) 
 

วนัที่หก (6)  เดินทางกลบัถึงกรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ B L - 

 
03.00 น.        ถึง...ท่าอากาศสุวรรณภูมิโดยสวสัดิภาพ…….. 
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หมายเหตุ :  
1. เวลาท่ีปรากฏในโปรแกรมกบัการปฏิบติัจริงอาจแตกตา่งกนัเล็กนอ้ย ขอใหท้่านรบัทราบคาํแนะนําการเปลี่ยนแปลงการนัด 

หมายเวลาในการทํากิจกรรมอีกครัง้จากหวัหนา้ทวัร ์ 
2. บริษทัอาจทําการเปลี่ยนแปลงรายการ ไดต้ามความจาํเป็นและเหมาะสม แตจ่ะยึดผลประโยชนข์องลกูคา้เป็นสาํคญั ทัง้นี ้
ขึน้อยู่กบัสภาวะของสายการบิน โรงแรมท่ีพกั ภมิูอากาศ ภยัธรรมชาติ การนัดหยดุงานฯลฯ ตลอดจนสภาวะทาง เศรษฐกิจ
และสถานการณท์างการเมืองภายใน อนัเป็นสาเหตใุหต้อ้งเลื่อนการเดินทางหรือไม่สามารถจดัพาคณะท่องเท่ียว ไดต้าม
รายการ  

 
อตัราคา่บริการ  Highlight โปรแกรม LOVER แคชเมียร ์6 วนั 4 คืน) 
เน่ืองจากเป็นต ัว๋ราคาพิเศษจึงไม่สามารถ REFUND ได ้

 
กาํหนดวนัเดินทาง 

อตัราค่าบรกิารหมายเหต:ุ  ผูใ้หญ ่(12 ปี ข้ึนไป)
เดินทางตั้งแต ่20 ทา่นข้ึนไป 

ผูใ้หญพ่กั (พกัหอ้งละ 2-3 ทา่น) พกัเด่ียวเพ่ิม
5-11  ตลุาคม 
12-17 ตลุาคม 
23-28 ตลุาคม 

2-7    พฤศจกิายน 
9-14  พฤศจกิายน 
23-28 พฤศจกิายน 

 
 

29,900.- 

 
 

4,500.- 

**ราคาน้ีสงวนสิทธิเ์ฉพาะลูกคา้ชาวไทยเท่านัน้ บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการออกทัวร์กรณีมีผู้เดินทางไม่ถึง 20 + ท่าน 

เงือ่นไขการสาํรองทีน่ั่ง(ทีท่า่นควรทราบกอ่นสํารองที่นั่ง) 
กรุณาชาํระเงินมดั ท่านละ 15,000 บาท พรอ้มส่งสําเนาหน้าหนงัสือเดินทาง ทางแฟ็ก หรือ ไลน ์ หลงัการ
จองภายใน 3 วนัส่วนที่เหลือชาํระท ัง้หมดกอ่นเดินทางภายใน 25 วนั และส่งมอบเอกสารการเตรียมการยื่นขอ
วีซา่ตามที่กาํหนด *** 
 หมายเหตุ: อน่ึงกรุณาแฟกซห์ลกัฐานการโอนเงินมาท่ีเบอร ์ 02-235-7573 หรือแจง้ใหเ้จา้หนา้ท่ีของบริษทัฯทราบถึงการโอนเงิน

ของท่านทางโทรศพัทห์ากท่านไม่สามารถแฟกซไ์ดจ้กัเป็นพระคณุย่ิง Passport มาท่ีบริษทัฯกรุณาชาํระค่าทวัรส์่วนท่ีเหลือล่วงหนา้ 
20 วนักอ่นการเดินทางหากท่านไม่ชาํระเงินสว่นท่ีเหลือตามวนัท่ีกาํหนด ทางบริษทัฯ ถือวา่ท่านยกเลิกการเดินทางโดยไม่มีเง่ือนไข 

ในกรณีท่ีท่านโอนเงินจากต่างจังหวัด****ราคาทัวร์ดังกล่าวไม่รวมค่าธรรมเนียมหรือค่าบริการของธนาคารนะค่ะ 
อตัราค่าบริการรวม : 
 ตั๋วเครื่องบินไป-กลบักรุงเทพฯ-เดลี-ศรีนาคา-เดลี-กรุงเทพฯช ัน้ประหยดัโดยสายการบิน SPICEJET และภายในประเทศท่ีระบุ  
 ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งและค่าประกนัภยัสายการบิน  
 ค่าท่ีพกับนเรือ (Houseboat) ท่ีศรีนาคาระดบัดีลกัซ ์ (พกัหอ้งละ 2 ท่าน)ตามระบใุนรายการ 
 ค่าท่ีพกัโรงแรมระดบั 3- 4 ดาวตามระบุในรายการ 
 รถโคช้ปรบัอากาศรบั-ส่งสนามบินระหว่างอาคารภายในประเทศและต่างประเทศ, และรถTempo ปรบัอากาศในแคชเมียรต์ามระบุ

ในรายการ 
 ค่าอาหารทุกมือ้ตามระบุ/ค่าธรรมเนียมเขา้ชมสถานท่ีต่างๆ/เคเบิล้คารเ์ฟส 1 
 ค่าประกนัอุบติัเหตุระหว่างการเดินทางวงเงิน 1 ลา้นบาท (วงรกัษาพยามบาทไม่เกิน 5 แสนบาท/ครัง้)ทัง้นี้ย่อมขึน้อยู่ในขอ้จาํกดั

ท่ีมีการตกลงไวก้บับริษทัประกนัชวิีต 
 คา่ธรรมเนียมวีซา่สําหรบัหนงัสือเดินทางไทย ยื่นแบบออนไลนเ์ท่านัน้ (ไม่ตอ้งโชวต์วั) 
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อัตราค่าบริการไม่รวม  
 ค่าจดัทําหนังสือเดินทาง (PASSPORT) และคา่ทําใบอนุญาตท่ีกลบัเขา้ประเทศของคนตา่งชาติ หรือ คนตา่งดา้ว 
 ค่าใชจ้่ายอื่นๆนอกเหนือจากท่ีระบไุวใ้นรายการและค่าใชจ้่ายส่วนตวัต่างๆ เชน่ ค่าโทรศพัท ์ ค่าซกัรีด ฯลฯ 
 ค่าธรรมเนียมนํ้ามนัของสายการบิน (ถา้มี) 
 คา่วีซา่ท่ีมีคา่ธรรมเนียมแพงกวา่หนังสือเดินทางไทย 
 คา่ภาษีหกัณ ท่ีจา่ย 3% ภาษีมูลคา่เพ่ิม 7% (กรณีออกใบกาํกบัภาษี) 
 คา่ธรรมเนียมการชาํระเงินดว้ยบตัรเครดิต VISA 3% AMEX 4% 
 คา่นํ้าหนักเกินพิกดัตามสายการบินกาํหนด 20 กิโลกรมั  
 คา่ทิปไกดท์อ้งถิ่น,พนักงานขบัรถ 50 USD/ตลอดทริปเดินทาง (เงินไทย 1,600 บาท) 
 คา่ทิปหวัหน้าทวัรไ์ทย ทิปหวัหน้าทวัรแ์ลว้แต่ความพึงพอใจในบริการของท่าน 
 คา่บริการยกกระเป๋าในโรงแรมและสนามบิน ซึง่ท่านจะตอ้งดูแลกระเป๋าและทรพัยสิ์นดว้ยตวัท่านเอง 

การใหทิ้ปตามธรรมเนียมทางบริษทัฯมิไดมี้ผลประโยชนใ์ดๆท ัง้สิน้ขึน้อยู่กบัการพิจารณาของท่านเพื่อเป็นกาํลงัใจใหก้บั
ไกด ์ และคนขบัรถ 
การยกเลิก 

1. ยกเลิกกอ่นการเดินทาง 30 วนั คืนคา่ทวัรท์ ัง้หมด  
2. ยกเลิกการเดินทางภายใน 15 วนั ขอสงวนสิทธิใ์นการคืนคา่มดัจาํทวัรใ์นทุกกรณี 
3. ยกเลิกการเดินทางภายใน 7 – 14 วนั คิดคา่ใชจ้า่ย 80 เปอรเ์ซน็ต ์ ของราคาทวัรใ์นทุกกรณี  
4. ยกเลิกการเดินทางภายใน 1 – 6 วนั ขอสงวนสิทธิใ์นการคืนเงินคา่ทวัรท์ ัง้หมดในทุกกรณี 
5. ยกเวน้กรุป๊ท่ีเดินทางชว่งวนัหยุดหรือเทศกาลท่ีตอ้งการนัตีมดัจาํกบัสายการบินหรือกรุป๊ท่ีมีการการนัตีค่ามดัจาํหอ้งพกัโดยตรงหรือ
ผ่านตวัแทนในต่างประเทศและท่ีอาจขอเงินคืนได ้ รวมถึงเท่ียวบินพิเศษเชน่ EXTRA FLIGHT และCHARTER FLGIHT จะไม่มีการคืน
เงินเงินมดัจาํหรือคา่ทวัรท์ ัง้หมดเน่ืองจากคา่ 
จากคา่ตั๋วเป็นการเหมาจา่ยในเท่ียวบินน้ันๆ 

กรุณาอา่นหมายเหตใุหล้ะเอียดทุกขอ้ 
 บริษทัฯ สงวนสิทธิใ์นการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมรายการท่องเท่ียวโดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ตามความเหมาะสม 
 บริษทัฯ สงวนสิทธิใ์นการเปลี่ยนแปลงอตัราคา่บริการโดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้หากมีการ 
 กรณีท่ีคณะไม่ครบจาํนวน 15 ท่านทางบริษทัฯ สงวนสิทธิใ์นการงดออกเดินทางโดยทางบริษทัฯจะแจง้ใหท้่านทราบลว่งหนา้ 14 

วนักอ่นการเดินทาง  
 บริษทัฯ สงวนสิทธิใ์นการท่ีจะไม่รบัผิดชอบต่อคา่ชดเชยความเสียหาย อนัเกิดจากเหตสุุดวิสยัท่ีทางบริษทัฯ ไม่สามารถควบคมุได ้

เชน่ การนัดหยุดงาน, จลาจล,การลา่ชา้หรือยกเลิกของเท่ียวบิน รวมถึงกรณีท่ีกองตรวจคนเขา้เมืองไม่อนุญาตใหเ้ดินทางออกหรือ
กองตรวจคนเขา้เมืองของแตล่ะประเทศไม่อนุญาตใหเ้ขา้เมือง รวมทัง้ในกรณีท่ีท่านจะใชห้นังสือเดินทางราชการ (เลม่สีนํา้เงิน) 
เดินทาง หากท่านถกูปฏิเสธการเดินทางเขา้หรือออกนอกประเทศใดประเทศหน่ึง  

 เม่ือท่านทําการซือ้โปรแกรมทวัร ์ ทางบริษทัฯ จะถือวา่ท่านรบัทราบและยอมรบัเง่ือนไขของหมายเหตทุุกขอ้แลว้ 
 ตั๋วเครื่องบินเม่ือออกตั๋วแลว้ไม่สามารถ Refund ไดทุ้กกรณี โดยเง่ือนไขของสายการบินกาํหนด 
 การไม่รบัประทานอาหารบางมือ้ไม่เท่ียวตามรายการไม่สามารถขอหกัค่าบริการคืนไดเ้พราะการชาํระค่าทวัรเ์ป็นไปในลกัษณะเหมา

จา่ย 

ขอ้แนะนําบางประการและตอ้งแจง้ใหน้กัท่องเท่ียวทราบกอ่นการเดินทาง 
สาํหรบัหอ้งพกัแบบ 3 เตียง มีบริการเฉพาะบางโรงแรมเท่าน้ัน กรณีเดินทางเป็นผูใ้หญ่ 3 ท่าน บริษทัฯ ขอแนะนําให ้
นักท่องเท่ียวเปิดหอ้งพกั เป็น 2 หอ้ง จะสะดวกกบันักท่องเท่ียวมากกวา่กรณีเดินทางเป็นตัว๋กรุป๊ หากออกตัว๋แลว้ นักท่องเท่ียว
ไม่สามารถขอคืนเงินได ้ และไม่สามารถเปลี่ยนวนัเดินทางไดก้ระเป๋าเดินทางเพ่ือโหลด สาํหรบัช ัน้ท่องเท่ียว ท่านละ 1 ใบ 
(น้ําหนกัไม่เกิน 15 กิโลกรมั) 

เน่ืองจากเป็นlow cost Airline อนุญาติให ้กระเป๋าถือขึน้เคร่ือง Hand Carry(น้ําหนกัไม่เกิน 3-5 กิโลกรมั)       
**หมายเหตุ ** กาํหนดการเดินทางอาจมีการเปล่ียนแปลงไดเ้พื่อความเหมาะสม ทัง้น้ีทางบริษทัฯ จะยึดถือความปลอดภยั
เป็นหลกั และรายการ-ราคาทวัร ์ อาจมีการเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสม ขึน้อยู่กบัสายการบินโดยจะยึดประโยชน์
ของลูกคา้เป็นสําคญั” 
ในกรณีที่ลูกค้าต้องออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ก่อนทุกครั้ง มิฉะนั้นทางบริษัทฯ จะไม่ขอ
รับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งส้ิน 
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เอกสารในการยื่นวีซา่ท่องเท่ียวอินเดีย แบบออนไลน ์ (ไม่ตอ้งโชวต์วั) 
****กรุณาส่งใหก้บัทริษทัอย่างน้อย 20 วนักอ่นวนัเดินทาง***** 
 

 รูปถา่ยสี (ถา่ยมาไม่เกิน 3 เดือน ขนาด 2×2 นิว้) 2 รปู พืน้หลงัสีขาว  
 หนงัสือเดินทางมีอายุมากกวา่ 6 เดือน และมีหนา้วา่งอย่างนอ้ย 2 หนา้ 
 สําเนาบตัรประชาชน 1 ชดุ 
 สําเนาทะเบียนบา้น 1 ชดุ 
 สําเนาหน้าพาสปอรต์ 2 ชดุ 

 สําเนาหน้าวีซา่ที่เคยเดินทางไปประเทศอินเดีย 1 ชดุ (หากมี)คร้ัง 


