วันที

โปรแกรมทัวร์

1

สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบินเดลี – สนามบินศรีนาคา – แคชเมียร์

2

สวนแอปเปิ ล – พาฮาลแกม – ชมวิวเทือกเขาหิมาลัย

3

เทือกเขากุลมาร์ค – นังกระเช้าลอยฟ้ า – ชมวิวทิวทัศน์เทือกเขากุลมาร์ค

4

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

5

สนามบินเดลี – สนามบินสุวรรณภูมิ – ประเทศไทย

อาหาร
เช้า เทียง เย็น

โรงแรม
Super Deluxe Houseboat, Dal Lake
หรือเทียบเท่า
Super Deluxe Houseboat, Dal Lake
หรือเทียบเท่า
Super Deluxe Houseboat, Dal Lake
หรือเทียบเท่า

Day1 สนามบิ นสุวรรณภูมิ – สนามบินเดลี – สนามบินศรีนาคา – แคชเมียร์
09.30 นัดหมายพรอมกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ ประเทศไทยโปรดสังเกตุปาย เลทสโกกรุป พบเจาหนาที่คอยใหการตอนรับพรอมอำนวยความ
สะดวกเช็คอินใหแกทาน
12.20 ออกเดินทางสู สนามบินเดลี ประเทศอินเดีย โดยสายการบิน INDIGO เที่ยวบินที่ 6E-86
15.10 เดินทางถึง สนามบินเดลี ประเทศอินเดีย ผานการตรวจคนเขาเมืองรับสัมภาระผานจุดคัดกรองตามระเบียบของสนามบิน และรอตอ
เครื่อง
18.15 นำทานออกเดินทางสู สนามบินเดลี ประเทศอินเดีย โดยสายการบิน INDIGO เที่ยวบินที่ 6E-167
19.45 เดินทางถึง สนามบิ นศรีน าคา รัฐแคชเมียร ผานการตรวจคนเขาเมืองรับสัมภาระผานจุดคัดกรองตามระเบี ยบของสนามบิ น (เวลา
ทองถิ่นชากวาประเทศไทย 1 ชั่วโมง 30 นาที)
นำทานเดินทางเขาเมือง โดย รัฐแคชเมียร (Kashmir) ตั้งอยูทางตอนเหนือสุดของประเทศอินเดีย หรือที่ไดรับขนานนามวา “ดินแดน
สวิตเซอรแลนดแหงเอเชีย” เปนดินแดนกลางเทือกเขาหิมาลัยที่มีธรรมชาติสวยงามอยางนาอัศจรรย แคชเมียรถือวาเปนอีกหนึ่งรัฐที่มี
ความหลากหลายทางภูมิประเทศที่คลายคลึงกับประเทศฝงยุโรป เนื่องจากมีทั้งแบบเทือกเขา พื้นที่ราบบนภูเขา ภูเขาหิมะ ทุงหญา และ
ทะเลสาบ และที่สำคัญแคชเมียรเปนเมืองที่สามารถเที่ยวไดตลอดทั้งป ในชวงประมาณฤดูใบไมผลิ และฤดูรอนจะเขาสูหวงแหงทุงหญา
และทุงดอกไม และที่สำคัญในชวงประมาณเดือนมีนาคม - เมษายนของทุกป (ทั้งนี้ขึ้นอยูกับสภาพอากาศในปนั้นๆ) จะเปนเดือนของการ
เริ่มตนเทศกาลดอกทิ วลิ ปอิ นทิ รา คานธี เทศกาลดอกทิ วลิ ปที่ ใหญที่ สุดในเอเชี ย นอกจากความสวยงามของดอกทิ วลิป แลว ยั งมี
ทัศนียภาพดานหลังเปนวิวของทะเลสาบดาล ซึ่งยิ่งทำใหที่นี่สวยงามยิ่งขึ้นไปอีก หากใครไดมาเยือนเปนอันตองตกหลุมรักกันทุกคน
นำทานเดินทางไปยัง เมืองศรีนาคา (Srinagar) หรือรูจักกันในอีกชื่อ “ศรีนคร” เมืองหลวงของรัฐแคชเมียร ซึ่งเมืองหลวงแหงนี้ตงั้ อยูที่
หุบเขาแคชเมียร เปนที่ยอมรับในหมูนักทองเที่ยววาเปนดินแดนแหงทะเลสาบ สายน้ำ สวนดอกไม รวมถึงศิลปะงานฝมือที่ผลิตมาจากไม
ดวยความที่ชาวเมืองมีวิถีชีวิตอยูคูกับสายน้ำ หรือทะเลสาบดาลจึงทำใหชาวบานใชเรือเปนหนึ่งในพาหนะสำคัญในการเดินทาง
ค่ำ
พักที่

บริการอาหารค่ำ ณ หองอาหารของโรงแรม
Super Deluxe Houseboat, Dal Lake ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเทา มีบันทึกวา “ขณะที่ชีวิตยังมีลมหายใจความสุขบนพื้นพิภพในนี้ 1
ใน 50 อยางที่ควรทำ คือเดินทางสูทะเลสาบดาล (Dal lake) แหงรัฐแคชเมียร พรอมกับพักที่ House Boats” ที่ถือวาเปนวิมานบนน้ำ
หองพักยังมีขนาดกวางขวาง ทุกหองมีสิ่งอำนวยความสะดวกหลากหลาย ทั้งฮีทเตอร, แอร, เฟอรนิเจอรทั้งโตะเขียนหนังสือ ตู เตียง
ภายในหองทำจากไมวอลนัทในทองถิ่นของแคชเมียร นอกจากนี้ยังมีหองนั่งเลนและหองทานอาหารสวนกลางใหนั่งพักผอนชิลๆ ใน
บรรยากาศสุดคลาสสิค และที่สำคัญยังสามารถชมวิวทะเลสาบพรอมกับฉากหลังเปนวิวของเทือกเขาไดอีกดวย

Day2 สวนแอปเปิ ล – พาฮาลแกม – ชมวิ วเทือกเขาหิ มาลัย
เชา

บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม
นำทุกทานเดินทางไปยัง พาฮาลแกม (Pahalgam) ระหวางทางแวะชม สวนแอปเปล (The Apple Orchards) นำทานเยี่ยมชมตน
แอปเปล และผลแอปเปลทีก่ ำออกดอกออกผลมากมาย ** ทั้งนี้ในชวงเวลาที่ทุกทานเดินทางผลแอปเปลอาจจะยังไมโตเต็มที่เทาที่ควร
ขึ้นอยูกับสภาพอากาศในเดือนนั้นๆ

เที่ยง

บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
จากนั้นนำทานเดินทางตอไปยัง พาฮาลแกม (Pahalgam) ขึ้นชื่อในเรื่องของความงดงามของวิวทิวทัศนที่ถูกโอบลอมไปดวยเทือกเขา
หิมาลัย ปาสนเขียวสด และแมน้ำลิดเดอร อันใสเย็น และในชวงฤดูรอนจะมีดอกไมปาบานสะพรั่ง อีกทั้งยังเปนแหลงที่ปลูกหญาฝรั่งซึ่ง
เปนพืชดอกสีมวงทีน่ ิยมใชประโยชนจากเกสรสีแดงของมันในการผสมสุรา อาหาร และลูกอมลูกกวาดเพื่อใหมีกลิ่นหอม นำทุกทานชมวิว
ความสวยงามของเทือกเขาหิมาลัย เทือกเขาที่ปกคลุมดวยธารน้ำแข็งตลอดทั้งป

ค่ำ
พักที่

บริการอาหารค่ำ ณ หองอาหารของโรงแรม
Super Deluxe Houseboat, Dal Lake ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเทา มีบันทึกวา “ขณะที่ชีวิตยังมีลมหายใจความสุขบนพื้นพิภพในนี้ 1
ใน 50 อยางที่ควรทำ คือเดินทางสูทะเลสาบดาล (Dal lake) แหงรัฐแคชเมียร พรอมกับพักที่ House Boats” ที่ถือวาเปนวิมานบนน้ำ
หองพักยังมีขนาดกวางขวาง ทุกหองมีสิ่งอำนวยความสะดวกหลากหลาย ทั้งฮีทเตอร, แอร, เฟอรนิเจอรทั้งโตะเขียนหนังสือ ตู เตียง
ภายในหองทำจากไมวอลนัทในทองถิ่นของแคชเมียร นอกจากนี้ยังมีหองนั่งเลนและหองทานอาหารสวนกลางใหนั่งพักผอนชิลๆ ใน
บรรยากาศสุดคลาสสิค และที่สำคัญยังสามารถชมวิวทะเลสาบพรอมกับ
ฉากหลังเปนวิวของเทือกเขาไดอีกดวย

Day3 เทือกเขากุลมาร์ค – นังกระเช้าลอยฟ้ า – ชมวิ วทิ วทัศน์ เทือกเขากุลมาร์ค
เชา

บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม
นำทานเดินทางสู กุลมารค (Gulmarg) หรือ “แดนทุงหญาของดอกไม (Meadow of Gold)” เปนเทือกเขาอยูสูงกวาระดับน้ำทะเล
2,730 เมตร ตั้งอยูหางจากเมืองศรีนาคาประมาณ 56 กิโลเมตร เดิมมีชื่อเรียกวา เการิมารค กอตั้งโดยศุลตานยูซุปชาร ชวงศตวรรษที่
16 และที่สำคัญที่แหงนี้เปนที่ตั้งของสนามกอลฟที่มีหลุมถึง 18 หลุม ที่ยังสูงที่สุดในโลก ซึ่งกุลมารคเปนหนึ่งในสถานที่ทองเที่ยวอีกหนึ่ง
แหงที่ตองมาเยือนสักครั้งในชีวิต เทือกเขากุลมารคไดรับการยอมรับจากผูคนมากมายวาเปนสถานที่ที่มีทัศนียภาพที่สวยงามแหงหนึ่งของ
โลก ถือวาเปนความงดงามที่ มาจากธรรมชาติอยางแทจริง ไมวาจะชวงไหนๆ ก็สามารถเที่ ยวชมไดอยางไมมีเบื่อ พรอมสัม ผัสความ
สวยงามที่แตกตางกับสี่ฤดูกาล ไมวาจะเปนชวงใบไมผลิ ใบไมเปลี่ยนสี หรือจะฤดูหิมะเกๆในชวงฤดูหนาว และถึงแมจะเปนชวงฤดูรอน
แตที่นี่ก็มีอากาศเย็นสบายไมรอนมาก

เที่ยง

บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นำทุกทานไปยัง สถานีกุลมารค กอนโดลา และนำทาน นั่งกุลมารค กอนโดลา กระเชาลอยฟาที่มีความสูงที่สุดในโลก มีความสูง 3,979
เมตรจากระดับน้ำทะเล **(ราคาโปรแกรมนี้รวมคาตั๋วสำหรับนั่งกุลมารค กอนโดลา)** เพื่อขึ้นไปยังสถานีกงโดรีบนเขา (เฟสที่ 1) ดวย
ระยะทางประมาณ 5 กิโลเมตร
กรณีท่ลี ูกคาตองการนัง่ กระเชากุลมารค กอนโดลา ตอไปยังเฟส 2 (เพื่อขึ้นไปชมทัศนียภาพอันสวยงาม และวิวยอดเขานันกาพาร
บัต (Nanga Parbat) หรือวิวของเทือกเขาหิมาลัย) สามารถแจงหัวหนาทัวรไดโดยมีคาใชจายเพิ่มเติมทานละประมาณ 18 USD/ทาน

ค่ำ
พักที่

บริการอาหารค่ำ ณ หองอาหารของโรงแรม
Super Deluxe Houseboat, Dal Lake ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเทา มีบันทึกวา “ขณะที่ชีวิตยังมีลมหายใจความสุขบนพื้นพิภพในนี้ 1
ใน 50 อยางที่ควรทำ คือเดินทางสูทะเลสาบดาล (Dal lake) แหงรัฐแคชเมียร พรอมกับพักที่ House Boats” ที่ถือวาเปนวิมานบนน้ำ
หองพักยังมีขนาดกวางขวาง ทุกหองมีสิ่งอำนวยความสะดวกหลากหลาย ทั้งฮีทเตอร, แอร, เฟอรนิเจอรทั้งโตะเขียนหนังสือ ตู เตียง
ภายในหองทำจากไมวอลนัทในทองถิ่นของแคชเมียร นอกจากนี้ยังมีหองนั่งเลนและหองทานอาหารสวนกลางใหนั่งพักผอนชิลๆ ใน
บรรยากาศสุดคลาสสิค และที่สำคัญยังสามารถชมวิวทะเลสาบพรอมกับฉากหลังเปนวิวของเทือกเขาไดอีกดวย

Day4 ล่องเรือชมตลาดเช้า – ทะเลสาบดาล – สวนโมกุล – สวนชาลิ มาร์ – สวนนิ ชาท – สนามบินศรีนาคา
สนามบิ นเดลี
นำทานตื่น เชา ลองเรื อชมตลาดเชา ใหทานไดชมบรรยากาศของตลาดน้ำ ที่ค นทองถิ่ นจะนำสิน คาของตัว เองมาขาย อาทิ ผั กสด
เครือ่ งดื่ม อาหารเชา อื่นๆอีกมากมาย ซึ่งทุกอยางจะเปนการคาขายบนเรือ
เชา

บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม
นำทานเดินทางสู ทะเลสาบดาล (Dal Lake) เปนทะเลสาบที่ถือวาใหญที่สุดในแคชเมียร ถือวาเปนทะเลสาบที่ขึน้ ชื่อและมีชื่อเสียงใน
หมูนักทองเที่ยว ทะเลสาบแหงนี้มีเกาะกลางทะเลสาบเปนหยอมๆ หรือสวนผักกลางน้ำ และยังเปนตลาดน้ำที่ในชวงเชาจะมีพอคาตางๆ
พายเรือมาขายของ อาทิ ผักหรือผลไมตางๆ พิเศษ!! นำทุกทานลงเรือ “ชิคารา” หรือเรือพายโบราณ เพื่อชมวิวทิวทัศนบรรยากาศสุดโร
แมนติก และความงามวิถีชีวิตของชาวบาน ซึ่งหากใครที่มาเยือนแคชเมียรแลวไมไดมาลองเรือชิคาราถือวามาไมถึง
นำทานเดินทางสู สวนโมกุล (Mughal Gardens) หรืออีกหนึ่งฉายาที่ทุกคนรูจัก “สวรรคแหงดอกไม” ตั้งอยูทาง ทิศตะวันออกของ
ทะเลสาบดาล ถูกสรางขึ้น ในสมัยจั กรพรรดิอั กบาร ซึ่งขึ้น ครองราชยในป ค.ศ. 1585 พระองคทรง ครองเมืองและสรางสวนนี้โดย
ชางฝมือดี
สวนแหงนี้แบงออกเปน 3 สวน ซึ่งภายในสวนมีการประดับตกแตงในแบบสไตลสวนเปอรเชีย ซึ่งประกอบไปดวย สระน้ำ ลำธาร และ
แปลงดอกไมนานาพันธุ พรอมกับลานน้ำพุที่ถูกสรางขึ้นทอดยาวจากที่ต่ำขึ้นที่สูง หันหนาสูทะเลสาบดาล
นำทุกทานไปยัง สวนชาลิมาร (Shalimar Bagh) ถูกสรางขึ้นในสมัย จักรพรรดิจาฮันจีร โดยพระองคสรางขึ้นเพื่อพระมเหสีเนอร เจ
ฮัน ซึ่งเปนผูหญิงที่พระองคทรงรัก และเปนสถานที่ประทับในชวงฤดูรอน สวนแหงนีถ้ ือวาเปนพื้นที่ของกษัตริยและเชื้อพระวงศ ปจจุบัน
สถานที่แหงนี้เปนสถานที่ที่เปดใหนักทองเที่ยวไดมีโอกาสมาเยีย่ มชมความสวยงามโดยเฉพาะบันไดที่ถูกสรางขึ้นทอดผานใหเดินไปยังเนิน
ดานบนซึ่งเปนที่ตั้งของน้ำพุ

เที่ยง

บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

นำทานเดินทางไปชมสวนใกลๆนั่นคือ สวนนิชาท (Nishat Bagh) ที่สวนแหงนี้มีความพิเศษตรงที่มีตนเมเปลที่มีอายุกวา 400 ป ซึ่งมี
การตกแตงคลายๆกับสวนชาลิมารคือมีลานน้ำพุทอดยาวจนถึงพระที่นั่งชั้นใน และยิ่งไปกวานั้นสวนทั้งสามที่นี้มีความงามที่พิเศษคือสวน
ทัง้ หมดนัน้ สรางขึ้นบนลานที่ยกสูงขึ้นโดยหันหนาสูทะเลสาบทำใหทานไหนที่ไปเยือนจะไดดื่มด่ำทั้งความงามและความโรแมนติกเหมือน
หลุดออกมาจากภาพวาดเลยทีเดียว
ค่ำ

บริการอาหารค่ำ ณ หองอาหารของโรงแรม

ไดเวลาอันสมควรนำทานเดินทางสู สนามบินศรีนาคา รัฐแคชเมียร
20.15 ออกเดินทางสู สนามบินเดลี ประเทศอินเดีย โดยสายการบิน INDIGO เที่ยวบินที่ 6E-215
21.45 เดินทางถึง สนามบินเดลี ประเทศอินเดีย ผานการตรวจคนเขาเมืองรับสัมภาระผานจุดคัดกรองตามระเบียบของสนามบิน และรอตอ
เครื่อง

Day5 สนามบิ นเดลี – สนามบิ นสุวรรณภูมิ – ประเทศไทย
05.35 นำทานออกเดินทางสู สนามบินสุวรรณภูมิ ประเทศอินเดีย โดยสายการบิน INDIGO เที่ยวบินที่ 6E-85
11.20 เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ ประเทศไทยโดยสวัสดิภาพ ... พรอมความประทับใจ

อัตราค่าบริการ
วันเดิ นทาง
ก.ค. – ส.ค.
– สิงหาคม
ก.ย. – ต.ค.

ราคาทัวร์/ท่าน
พักห้องละ - ท่าน
25,990
26,990
26,990

ราคาทัวร์เด็ก/ท่าน
(อายุไม่เกิ น ปี )
25,990
26,990
26,990

ราคาทัวร์ไม่รวม
ตัวเครืองบิน
15,990
16,990
16,990

ราคา
ห้องพักเดียว
5,000
5,000
5,000

อัตราค่าบริการสําหรับเด็กอายุไม่เกิน ปี ณ วันเดินทางกลับ (Infant) ท่านละ 7,500 บาท
อัตราค่าบริการไม่รวมค่าทิปคนขับรถ มัคคุเทศก์ทอ้ งถิน และหัวหน้าทัวร์ ท่านละ 1,500 บาท
อัตราคาบริการไมรวมคาวีซาอินเดีย ทานละ 1,500 บาท โดยชำระพรอมมัดจำรอบแรก
สําคัญโปรดอ่าน
1. กรุณาทําการจองล่วงหน้าก่อนเดินทางอย่างน้อย 30 วัน พร้อมชําระเงินมัดจํา ท่านละ 10,000 บาท/ท่าน และชําระส่วนทีเหลือ
21 วัน ก่อนการเดินทาง กรณีวนั เดินทางน้อยกว่า 21 วัน ต้องชําระค่าทัวร์เต็มจํานวน 100% เท่านัน
2. อัตราค่าบริการนี จําเป็ นต้องมีผเู้ ดินทาง จํานวน 15 ท่าน ขึนไป ในแต่ละคณะ กรณีทมีี ผเู้ ดินทางไม่ถงึ ตามจํานวนทีกําหนด ทาง
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการเลือนการเดินทาง หรือเปลียนแปลงอัตราค่าบริการ (ปรับราคาเพิมขึน เพือให้คณะได้ออกเดินทาง
ตามความต้องการ)
3. ท่านทีต้องออกบัตรโดยสารภายในประเทศ (ตัวเครืองบิน, รถทัวร์, รถไฟ) กรุณาสอบถามทีเจ้าหน้าทีทุกครังก่อนทําการออกบัตร
โดยสาร เนื องจากสายการบิน อาจมีก ารปรับเปลียนไฟล์ท หรือ เวลาบิน โดยไม่ แจ้งให้ท ราบล่ วงหน้ า และการแนะนํ าจาก
เจ้าหน้าทีเป็ นเพียงการแนะนําเท่านัน
4. นักท่องเทียวทีต้องการเดินทางโปรแกรมข้างต้นควรทําการจอง และ ส่งเอกสารเพือขอวีซ่าหมู่คณะก่อนเดินทางอย่างน้อย
วัน วันหยุดนักขัตฤกษ์ วัน หากระยะเวลาน้อยกว่าทีระบุไว้ขา้ งต้น ขอสงวนสิทธิในการขอวีซ่าประเภทอืนซึงอาจมีค่าใช้จ่าย
เพิม หรือมีผลต่อการพิจารณาวีซ่าของท่าน
5. ระหว่างท่องเทียวหากนักท่องเทียวได้รบั การตรวจยืนยันว่ามีเชือโควิด ทางโรงแรมอาจมีค่าทําความสะอาดห้องพักเพิมเติม ถ้ามี
(ไม่รวมอยู่ในรายการทัวร์)
6. ในกรณีทภาครั
ี
ฐทังไทย และประเทศปลายทางมีขอ้ กําหนดในการกักตัว หรือ การตรวจหาเชือโควิด-19 ทุกประเภท ผูเ้ ดินทาง
ต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายส่วนนีด้วยตัวท่านเอง ถ้ามี (ไม่รวมอยู่ในรายการทัวร์)

ข้อมูลสําคัญเกียวกับ การยืนคําร้องขอวีซ่า ทีท่านควรทราบ
1. ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิในการยืนวีซ่าแบบหมู่คณะเท่านัน กรณีทท่ี านไม่สามารถยืนวีซ่าพร้อมคณะได้ จะต้องยืนก่อน หรือ
หลัง คณะ และหากเกิดค่าใช้จ่ายไม่ว่ากรณีใดๆก็ตาม ท่านจําเป็ นจะต้องชําระค่าใช้จ่ายทีเกิดขึนตามจริงทังหมด เช่น ค่า
บัตรโดยสารโดยเครืองบิน (ตัว) จะต้องออกก่อนแต่วซี ่ายังไม่ออก เนืองจากท่านยืนหลังคณะ
2. มาตราฐานการพิจารณาวีซ่าแบบปกติทวไปคื
ั
อ 7 วันทําการ (เป็ นอย่างน้อย ไม่รวมวันเสาร์ - อาทิตย์) ทังนี ขึนอยู่กบั จํานวน
ผูส้ มัครในช่วงนันๆ ซึงหากอยู่ในช่วงฤดูกาลท่องเทียว ทีมีผสู้ มัครเป็ นจํานวนมาก อาจต้องใช้ระยะเวลามากกว่าปกติ
3. การยืนขอวีซ่าท่องเทียวประเทศอินเดียแบบหมู่คณะ ไม่จําเป็ นต้องใช้หนังสือเดินทางฉบับจริง หากท่านส่ง สําเนาหน้าหนังสือ
เดินทาง (หน้าแรกทีมีรปู ) ชัดเจน สแกนไฟล์เป็ นรูปภาพ หรือ ไฟล์ PDF. มาให้กบั ทางบริษทั เรียบร้อยแล้ว
** รายละเอียดเอกสารการยืนขอวีซ่าทีได้กล่าวมานี เป็ นเพียงข้อมูลเบืองต้นทีทางบริษทั ฯ ได้จดั ทําขึนจากประสบการณ์และระเบียบของ
สถานทูตฯ ซึงอาจมีการเปลียนแปลงได้ ตามแต่สถานการณ์ และคุณสมบัตขิ องลูกค้าในแต่ละราย โดยอยู่ทดุี ลยพินจิ ของประเทศ
ปลายทางเป็ นผูด้ าํ เนินการ **
** หมายเหตุ : ทางด่านตรวจคนเข้าเมืองประเทศปลายทาง อาจขอรายละเอียดเพิมเติม จากทีได้แจ้งไว้ ขึนอยู่กบั การพิจารณาของ
เจ้าหน้าที และเอกสาร ของแต่ละท่าน (เป็ นการพิจารณาแบบรายบุคคล) การอนุมตั วิ ซี ่าเป็ นดุลพินิจของทางสถานทูต ทางบริษทั ไม่มสี ่วน
เกียวข้องใดๆทังสิน ทังนีบริษทั เป็ นเพียงตัวกลางและคอยบริการอํานวยความสะดวกให้แก่ผเู้ ดินทางเท่านัน อัตราค่าธรรมเนียมวีซ่าทาง
สถานทูตเป็ นผูเ้ รียกเก็บ หากท่านโดนปฏิเสธการขออนุ มตั วิ ซี ่า ทางสถานทูตไม่คนื อัตราค่าธรรมเนียมในการยืนวีซ่า และมีสทิ ธิไม่แจ้ง
สาเหตุการปฏิเสธวีซ่า **

การเตรียมเอกสาร เพือขอยืนวีซ่าท่องเทียวประเทศอินเดีย แบบหมู่คณะ
สําหรับผูเ้ ดินทางทีถือหนังสือเดินทางไทย
1. สําเนาหน้าหนังสือเดินทาง (หน้าแรกทีมีรูป) ชัดเจน โดยสแกนไฟล์เป็ นรูปภาพ หรือ ไฟล์ PDF. (รูปถ่ายจากมือถือไม่สามารถ
ใช้ได้) มีอายุการใช้งานคงเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน ณ วันเดินทางกลับ และมีหน้าว่างไม่ตํากว่า 2 หน้า
2. รูปถ่ายสี หน้าตรง ขนาด 2 x 2 นิว (เท่ากันทุกด้านเป็ นสีเหลียมจัตุรสั ) จํานวน 2 รูป ฉากหลังต้องเป็ นพืนสีขาว ถ่ายมาแล้วไม่
เกิน 3 เดือน ไม่ซํากับวีซ่าประเทศอืนๆทีเคยได้รบั เท่านัน
2.1
กรณีผเู้ ดินทางอายุไม่ถงึ 18 ปี บริบูรณ์
- กรณี เด็ก ไม่ ไ ด้เดิ น ทางกับ บิ ด าและมารดา จําเป็ นต้องมี หนั งสื อ ยิ น ยอมให้ บุ ตรเดิ นทาง ไป
ต่ า งประเทศ ทีออกโดยสํ า นั ก งานเขตหรือ อํ า เภอ ตามสํ า เนาทะเบี ย นบ้ า น ทั งภาษาไทย และ
ภาษาอังกฤษ , สําเนาหน้าหนังสือเดินทาง ของบิดา และ มารดา , หนังสือรับรองค่าใช่จ่าย (ภาษาไทย
และ ภาษาอังกฤษ) พร้อมลงนามสําเนาถูกต้อง
- กรณี เด็ก ไม่ ได้ เดิ นทางกับ บิ ดา จําเป็ นต้องมี หนั งสื อ ยิ น ยอมให้ บุ ตรเดิ น ทาง ไปต่ างประเทศ
(ของมารดา) ให้บุต รเดิน ทางไปต่ างประเทศ ทีออกโดยสํานั ก งานเขตหรืออํ าเภอ ตามทะเบีย นบ้า น
(ภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ) , สําเนาหน้าหนังสือเดินทาง ของบิดา และ มารดา หนังสือรับรองค่าใช่
จ่าย (ภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ)
- กรณี เด็ก ไม่ได้เดิ นทางกับ มารดา จําเป็ นต้องมี หนังสือยิ นยอมให้บุตรเดิ นทาง ไปต่ างประเทศ
(ของบิดา) ให้บุ ต รเดิน ทางไปต่ างประเทศ ทีออกโดยสํ า นั ก งานเขตหรือ อํ าเภอ ตามทะเบีย นบ้ า น
(ภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ) , สําเนาหน้าหนังสือเดินทาง ของบิดา และ มารดา หนังสือรับรองค่าใช่
จ่าย (ภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ)

แบบฟอรมกรอกขอมูลวีซาประเทศ อินเดีย

** กรุณากรอกขอมูลทั้งหมดใหครบถวน เพื่อประโยชนในการขอวีซาของทานเอง **
ชื่อ-นามสกุล (สะกดตรงตามหนังสือเดินทาง) (MR./MRS./MS./MSTR.)
.........................................................................................................................................................................................................
สถานะภาพ □ โสด
□ แตงงานไมไดจดทะเบียนสมรส □ หมาย
□ หยา
□ แตงงานจดทะเบียนสมรส
ชื่อ-นามสกุล คูสมรส.....................................................................................สถานที่เกิด................................................................
สัญชาติ……………………………………………………….

ชื่อ-นามสกุล บิดา ....................................................................................................................................................
สถานที่เกิด.......................................สัญชาติ……………………………………………………….
ชื่อ-นามสกุล มารดา ...............................................................................................................................................
สถานที่เกิด.......................................สัญชาติ……………………………………………………….
ที่อยูตามทะเบียนบาน.................................................................................................................................................................
................................................................................................................................รหัสไปรษณีย.................................................
ที่อยูปจจุบัน..................................................................................................................................................................................
รหัสไปรษณีย................................ โทรศัพทบาน...................................เบอรมือถือ................................................................
ชื่อสถานที่ทำงาน / สถานศึกษา...........................................................................ตำแหนงงาน..........................................
ที่อยูสถานที่ทำงาน / สถานศึกษา...........................................................................................................................................
รหัสไปรษณีย ...............................................โทรศัพท.............................................
*** ในกรณีที่เกษียณอายุ กรุณาระบุชื่อ และ ที่อยู สถานที่ทำงาน เนื่องจากเปนเงื่อนไขของสถานทูต ***

ทานเคยเดินทางเขาประเทศอินเดียมากอนหรือไม □ เคย
□ ไมเคย
ถาเคย กรุณาระบุวันที่..........................................สถานที่/เมือง...................................
ประเทศที่เคยเดินทางในระยะเวลา 10 ป ที่ผานมา
...................................................................................................................................................................................
ทานเคยเดินทางกลุมประเทศ SAARC ในระยะเวลา 3 ปที่ผานมา มากอนหรือไม (กลุมประเทศ SAARC ไดแก
บังกลาเทศ ภูฏาน เนปาล มัลดีฟส ปากีสถาน ศรีลังกา อัฟกานิสถาน )
ถาเคย กรุณาระบุปที่..................สถานที่/เมือง...............................................ระยะเวลาที่พำนัก..........................วัน
ชื่อสมาชิกในครอบครัวพรอมเบอรติดตอ ระหวางที่ทานพำนักอยู ณ ประเทศอินเดีย
 ชื่อ-สกุล.......................................................................................................................................................................................
ที่อยู..................................................................................................................................................................................................
เบอรโทรศัพท...........................................
(กรุณาแจงเบอรที่สามารถติดตอไดโดยสะดวก เนื่องจากทางสถานทูตจะมีการโทรเช็คขอมูลโดยตรงกับทาน)

การพิจารณาอนุมัติวีซาเปนดุลพินิจของทางสถานทูตฯเทานั้น ทางบริษัทเปนเพียงตัวกลางในการอำนวยความ
สะดวกและบริการดานเอกสารใหแกผูเดินทางเทานั้น

