รหัสโปรแกรม : 23574 (กรุณาแจ้งรหัสโปรแกรมทุกครั้งที่สอบถาม)

วันที่

โปรแกรมทัวร์

1

สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบินเดลี – สนามบินศรีนาคา – แคชเมียร์

2

แวะชมทุ่งฝรั้น – พาฮาลแกม – ชมวิวเทือกเขาหิมาลัย

3

ทะเลสาบดาล – สวนโมกุล – สวนชาลิมาร์ – สวนนิชาท – โซนามาร์ค

4

เทือกเขากุลมาร์ค – นั่งกระเช้าลอยฟ้า – ชมวิวทิวทัศน์เทือกเขากุลมาร์ค

5

กุลมาร์ค – สนามบินศรีนาคา สนามบินเดลี

6

สนามบินเดลี – สนามบินสุวรรณภูมิ – ประเทศไทย

อาหาร
เช้า เที่ยง เย็น

โรงแรม
Super Deluxe Houseboat, Dal
Lake หรือเทียบเท่า
Super Deluxe Houseboat, Dal
Lake หรือเทียบเท่า
Super Deluxe Houseboat, Dal
Lake หรือเทียบเท่า
Hotel Royal Park, Gulmarg
หรือเทียบเท่า

Day1 สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบินเดลี – สนามบินศรีนาคา – แคชเมียร์
09.30 นัดหมายพร้อมกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ ประเทศไทยโปรดสังเกตุป้าย เลทส์โกกรุ๊ป พบเจ้าหน้าที่คอยให้การต้อนรับพร้อม
อำนวยความสะดวกเช็คอินให้แก่ท่าน
12.20 ออกเดินทางสู่ สนามบินเดลี ประเทศอินเดีย โดยสายการบิน INDIGO เที่ยวบินที่ 6E-86
15.10 เดินทางถึง สนามบินเดลี ประเทศอินเดีย ผ่านการตรวจคนเข้าเมืองรับสัมภาระผ่านจุดคัดกรองตามระเบียบของสนามบิน และรอ
ต่อเครื่อง
18.15 นำท่านออกเดินทางสู่ สนามบินเดลี ประเทศอินเดีย โดยสายการบิน INDIGO เที่ยวบินที่ 6E-167
19.45 เดินทางถึง สนามบินศรีนาคา รัฐแคชเมียร์ ผ่านการตรวจคนเข้าเมืองรับสัมภาระผ่านจุดคัดกรองตามระเบียบของสนามบิน
(เวลาท้องถิ่นช้ากว่าประเทศไทย 1 ชั่วโมง 30 นาที)
นำท่านเดินทางเข้าเมือง โดย รัฐแคชเมียร์ (Kashmir) ตั้งอยู่ทางตอนเหนือสุดของประเทศอินเดีย หรือที่ได้รับขนานนามว่า
“ดินแดนสวิตเซอร์แลนด์แห่งเอเชีย” เป็นดินแดนกลางเทือกเขาหิมาลัยที่มีธรรมชาติสวยงามอย่างน่าอัศจรรย์ แคชเมียร์ถือว่า
เป็นอีกหนึ่งรัฐที่มีความหลากหลายทางภูมิประเทศที่คล้ายคลึงกับประเทศฝั่งยุโรป เนื่องจากมีทั้งแบบเทือกเขา พื้นที่ราบบนภูเขา
ภูเขาหิมะ ทุ่งหญ้า และทะเลสาบ และที่สำคัญแคชเมียร์เป็นเมืองที่สามารถเที่ยวได้ตลอดทั้งปี ในช่วงประมาณฤดูใบไม้ผลิ และฤดู
ร้อนจะเข้าสู่ห้วงแห่งทุ่งหญ้าและทุ่งดอกไม้ และที่สำคัญในช่วงประมาณเดือนมีนาคม - เมษายนของทุกปี (ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาพ
อากาศในปีนั้นๆ) จะเป็นเดือ นของการเริ่มต้นเทศกาลดอกทิวลิปอินทิร า คานธี (The Indira Gandhi Memorial Tulip
Garden) เทศกาลดอกทิวลิปที่ใหญ่ที่สุดในเอเชีย นอกจากความสวยงามของดอกทิวลิปแล้ว ยังมีทัศนียภาพด้านหลังเป็นวิว
ของทะเลสาบดาล ซึ่งยิ่งทำให้ที่นี่สวยงามยิ่งขึ้นไปอีก หากใครได้มาเยือนเป็นอันต้องตกหลุมรักกันทุกคน
นำท่านเดินทางไปยัง เมืองศรีนาคา (Srinagar) หรือรูจักกันในอีกชื่อ “ศรีนคร” เมืองหลวงของรัฐแคชเมียร์ ซึ่งเมืองหลวงแห่งนี้
ตั้งอยู่ที่หุบเขาแคชเมียร์ เป็นที่ยอมรับในหมู่นักท่องเที่ยวว่าเป็นดินแดนแห่งทะเลสาบ สายน้ำ สวนดอกไม้ รวมถึงศิลปะงานฝีมือที่
ผลิตมาจากไม้ ด้วยความที่ชาวเมืองมีวิถีชีวิตอยู่คู่กับสายน้ำ หรือทะเลสาบดาลจึงทำให้ชาวบ้านใช้เรือเป็นหนึ่งในพาหนะสำคัญ
ในการเดินทาง
ค่ำ
บริการอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารของโรงแรม
พักที่ Super Deluxe Houseboats, Dal Lake ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า

Day2 แวะชมทุ่งฝรั้น – พาฮาลแกม – ชมวิวเทือกเขาหิมาลัย
เช้า

บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นำทุกท่านเดินทางไปยัง พาฮาลแกม (Pahalgam) ระหว่างทางแวะชม
วิถีชีวิตของชาวแคชเมียร์ที่หลากหลาย ซึ่งในฤดูใบไม้ร่วงประมาณเดือน
ตุลาคม ท้องทุ่งแห่งนี้เป็นแหล่งปลูกหญ้าฝรั้น หรือ Saffron ที่ใหญ่ที่สุด
ลักษณะดอกจะเป็นสีม่วง ว่ากันว่าเกสรของหญ้า ฝรั้นมีสรรพคุณในการ
ช่วยลดคลอเรสเตอรอลได้ดีตลอดสองข้างทางชมทิวทัศน์ที่สวยงาม *

ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศในปีนั้นๆ
เที่ยง

บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
จากนั้นนำท่านเดินทางต่อไปยัง พาฮาลแกม (Pahalgam) ขึ้นชื่อในเรื่องของความงดงามของวิวทิวทัศน์ที่ถูกโอบล้อมไปด้วย
เทือกเขาหิมาลัย ป่าสนเขียวสด และแม่น้ำลิดเดอร์ อันใสเย็น และในช่วงฤดูร้อนจะมีดอกไม้ป่าบานสะพรั่ง อีกทั้งยังเป็นแหล่งที่
ปลูกหญ้าฝรั่งซึ่งเป็นพืชดอกสีม่วงที่นิยมใช้ประโยชน์จากเกสรสีแดงของมันในการผสมสุรา อาหาร และลูกอมลูกกวาดเพื่อให้มี
กลิ่นหอม นำทุกท่านชมวิวความสวยงามของเทือกเขาหิมาลัย เทือกเขาที่ปกคลุมด้วยธารน้ำแข็งตลอดทั้งปี

ค่ำ
บริการอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารของโรงแรม
พักที่ Super Deluxe Houseboats, Dal Lake ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า

Day3 ทะเลสาบดาล – สวนโมกุล – สวนชาลิมาร์ – สวนนิชาท – โซนามาร์ค
เช้า

บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นำท่านเดินทางสู่ ทะเลสาบดาล (Dal Lake) เป็นทะเลสาบที่ถือว่าใหญ่ที่สุดในแคชเมียร์ ถือว่าเป็นทะเลสาบที่ขึ้นชื่อและมีชื่อเสียง
ในหมู่นักท่องเที่ยว ทะเลสาบแห่งนี้มีเกาะกลางทะเลสาบเป็นหย่อมๆ หรือสวนผักกลางน้ำ และยังเป็นตลาดน้ำที่ในช่วงเช้าจะมี
พ่อค้าต่างๆพายเรือมาขายของ อาทิ ผักหรือผลไม้ต่างๆ พิเศษ!! นำทุกท่านลงเรือ “ชิคารา” หรือเรือพายโบราณ เพื่อชมวิว
ทิวทัศน์บรรยากาศสุดโรแมนติก และความงามวิถีชีวิตของชาวบ้าน ซึ่งหากใครที่มาเยือนแคชเมียร์แล้วไม่ได้มาล่องเรือชิคาราถือ
ว่ามาไม่ถึง
นำท่านเดินทางสู่ สวนโมกุล (Mughal Gardens) หรืออีกหนึ่งฉายาที่ทุกคนรู้จัก
“สวรรค์แห่งดอกไม้” ตั้งอยู่ทาง ทิศตะวันออกของทะเลสาบดาล ถูกสร้างขึ้นใน
สมัยจักรพรรดิอักบาร์ ซึ่งขึ้นครองราชย์ในปี ค.ศ. 1585 พระองค์ทรง ครองเมือง
และสร้างสวนนี้โดยช่างฝีมือดี สวนแห่งนี้แบ่งออกเป็น 3 ส่วน ซึ่งภายในสวนมีการ
ประดับตกแต่งในแบบสไตล์สวนเปอร์เชีย ซึ่งประกอบไปด้วย สระน้ำ ลำธาร และ
แปลงดอกไม้นานาพันธุ์ พร้อมกับลานน้ำพุที่ถูกสร้างขึ้นทอดยาวจากที่ต่ำขึ้นที่สูง
หันหน้าสู่ทะเลสาบดาล นำทุกท่านไปยัง สวนชาลิมาร์ (Shalimar Bagh) ถูก
สร้างขึ้นในสมัย จักรพรรดิจาฮันจีร์ โดยพระองค์สร้างขึ้นเพื่อพระมเหสีเนอร์ เจฮัน
ซึ่งเป็นผู้หญิงที่พระองค์ทรงรัก และเป็นสถานที่ประทับในช่วงฤดูร้อน สวนแห่งนี้ถือ
ว่าเป็นพื้นที่ของกษัตริย์และเชื้อพระวงศ์ ปัจจุบันสถานที่แห่งนี้เป็นสถานที่ที่เปิดให้
นักท่องเที่ยวได้มีโอกาสมาเยี่ยมชมความสวยงามโดยเฉพาะบันไดที่ถูกสร้างขึ้นทอด
ผ่านให้เดินไปยังเนินด้านบนซึ่งเป็นที่ตั้งของน้ำพุ นำท่านเดินทางไปชมสวนใกล้ๆ
นั่นคือ สวนนิชาท (Nishat Bagh) ที่สวนแห่งนี้มีความพิเศษตรงที่มีต้นเมเปิ้ลที่มี
อายุกว่า 400 ปี ซึ่งมีการตกแต่งคล้ายๆกับสวนชาลิมาร์คือมีลานน้ำพุทอดยาว
จนถึงพระที่นั่งชั้นใน และยิ่งไปกว่านั้นสวนทั้งสามที่นี้มีความงามที่พิเศษคือสวนทั้งหมดนั้นสร้างขึ้นบนลานที่ยกสูงขึ้นโดยหันหน้าสู่
ทะเลสาบทำให้ท่านไหนที่ไปเยือนจะได้ดื่มด่ำทั้งความงามและความโรแมนติกเหมือนหลุดออกมาจากภาพวาดเลยทีเดียว

เที่ยง

บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นำท่านเดินทางต่อไปยัง โซนามาร์ค (Sonamarg) “อ้อมกอดหิมาลัย ทุ่งทองคำแห่งแคชเมียร์ ” ถือว่าเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ มีวิว
ทิวทัศน์อันสวยงาม อยู่บนเส้นทางระหว่างเมืองศรีนาคากับเมืองเลห์ หรืออีกฉายาว่าเป็น “ประตูสู่เลห์ลาดัก” ในบริเวณหุบเขาโซ
นามาร์คมีธารน้ำแข็งสีขาวบริสุทธิ์ที่ปกคลุมอยู่ตามลาดไหล่เขา อีกทั้งเทือกเขาหิมะที่สะท้อนแสงแดดเป็นประกายสีทอง จึงเป็น
ที่มาของชื่อ โซนามาร์ค
และยังมีเทือกเขาหิมาลัยเป็นฉากหลัง ที่เรียกขานตามท้องถิ่นว่า ทาจิวาส ภูเขาซึ่งปกคลุมไปด้วยหิมะตลอด ปี มีแม่น้ำลดเลี้ยว
ผ่านหุบเขาในอีกฟากของถนน ตลอดสองข้างทาง ยังมี “ธารน้ำแข็งกราเซีย” (Thajiwas Glacier) ที่เกิดจากการทับถมของ
หิมะมายาวนาน ละลายเป็นธารน้ำแข็งตามแนวเขา

ค่ำ
บริการอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารของโรงแรม
พักที่ Super Deluxe Houseboats, Dal Lake ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า

Day4 เทือกเขากุลมาร์ค – นั่งกระเช้าลอยฟ้า – ชมวิวทิวทัศน์เทือกเขากุลมาร์ค
เช้า

บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นำท่านเดิน ทางสู่ กุล มาร์ค (Gulmarg) หรือ “แดนทุ่ง หญ้ า ของดอกไม้ (Meadow of Gold)” เป็นเทือ กเขาอยู ่ส ู ง กว่ า
ระดับน้ำทะเล 2,730 เมตร ตั้งอยู่ห่างจากเมืองศรีนาคาประมาณ 56 กิโลเมตร เดิมมีชื่อเรียกว่า เการิมาร์ค ก่อตั้งโดยศุลต่านยู
ซุปชาร์ ช่วงศตวรรษที่ 16 และที่สำคัญที่แห่งนี้เป็นที่ตั้งของสนามกอล์ฟที่มีหลุมถึง 18 หลุม ที่ยังสูงที่สุดในโลก ซึ่งกุลมาร์คเป็น
หนึ่งในสถานที่ท่องเที่ยวอีกหนึ่งแห่งที่ต้องมาเยือนสักครั้งในชีวิต เทือกเขากุลมาร์คได้รับการยอมรับจากผู้คนมากมายว่าเป็น
สถานที่ที่มีทัศนียภาพที่สวยงามแห่งหนึ่งของโลก ถือว่าเป็นความงดงามที่มาจากธรรมชาติอย่า งแท้จริง ไม่ว่าจะช่วงไหนๆ ก็
สามารถเที่ยวชมได้อย่างไม่มีเบื่อ พร้อมสัมผัสความสวยงามที่แตกต่างกับสี่ฤดูกาล ไม่ว่าจะเป็นช่วงใบไม้ผลิ ใบไม้เปลี่ยนสี หรือ
จะฤดูหิมะเก๋ๆในช่วงฤดูหนาว และถึงแม้จะเป็นช่วงฤดูร้อนแต่ที่นี่ก็มีอากาศเย็นสบายไม่ร้อนมาก *ในช่วงที่ท่านเดินทางอาจพบ
หิมะมากน้อย ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศในปีนั้นๆ

เที่ยง

บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

นำทุกท่านไปยัง สถานีกุลมาร์ค กอนโดล่า และนำท่าน นั่งกุลมาร์ค กอนโดล่า กระเช้าลอยฟ้าที่มีความสูงที่สุดในโลก มี
ความสูง 3,979 เมตรจากระดับน้ำทะเล **(ราคาโปรแกรมนี้รวมค่าตั๋วสำหรับนั่งกุลมาร์ค กอนโดล่า)** เพื่อขึ้นไปยัง
สถานีกงโดรีบนเขา (เฟสที่ 1) ด้วยระยะทางประมาณ 5 กิโลเมตร
กรณีที่ลูกค้าต้องการนั่งกระเช้ากุลมาร์ค กอนโดล่า ต่ อไปยังเฟส 2 (เพื่อขึ้นไปชมทัศนียภาพอันสวยงาม และวิวยอดเขานันกา
พาร์บัต (Nanga Parbat) หรือวิวของเทือกเขาหิมาลัย) สามารถแจ้งหัวหน้าทัวร์ได้โดยมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมท่านละประมาณ 18
USD/ท่าน
ค่ำ
บริการอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารของโรงแรม
พักที่ Hotel Royal Park, Gulmarg ระดับ 3 ดาว หรือเทียบเท่า

Day5 กุลมาร์ค – สนามบินศรีนาคา สนามบินเดลี
เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นำท่านเดินทางออกจากกุลมาร์ค เพื่อเดินทางไปยัง สนามบินศรีนาคา รัฐแคชเมียร์ระหว่างทางนำท่านชมวิวทิวทัศน์ของธรรมชาติอันสวยงาม
เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
จากนั้นนำท่านเดินทางต่อไปยัง สนามบินศรีนาคา รัฐแคชเมียร์ ระหว่างทางแวะชม หรือซื้อผลไม้แห้งต่างๆ ซึ่งเป็นสินค้าพื้นเมืองที่แคชเมียร์ ซึ่ง
ผลิตเองจากผลิตผลทางธรรมชาติ โดยไร้สารปรุงแต่ง
ค่ำ
บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
ได้เวลาอันสมควรนำท่านเดินทางสู่ สนามบินศรีนาคา รัฐแคชเมียร์
20.15 ออกเดินทางสู่ สนามบินเดลี ประเทศอินเดีย โดยสายการบิน INDIGO เที่ยวบินที่ 6E-215
21.45 เดินทางถึง สนามบินเดลี ประเทศอินเดีย ผ่านการตรวจคนเข้าเมืองรับสัมภาระผ่านจุดคัดกรองตามระเบียบของสนามบิน
และรอต่อเครื่อง
Day6 สนามบินเดลี – สนามบินสุวรรณภูมิ – ประเทศไทย
05.35 นำท่านออกเดินทางสู่ สนามบินสุวรรณภูมิ ประเทศอินเดีย โดยสายการบิน INDIGO เที่ยวบินที่ 6E-85
11.20 เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ ประเทศไทยโดยสวัสดิภาพ ... พร้อมความประทับใจ

อัตราค่าบริการ
วันเดินทาง
04 – 09 ตุลาคม 2565
08 – 13 ตุลาคม 2565
10 – 15 ตุลาคม 2565
11 – 16 ตุลาคม 2565
13 – 18 ตุลาคม 2565
15 – 20 ตุลาคม 2565
18 – 23 ตุลาคม 2565
19 – 24 ตุลาคม 2565
20 – 25 ตุลาคม 2565
21 – 26 ตุลาคม 2565
22 – 27 ตุลาคม 2565

ราคาทัวร์/ท่าน
พักห้องละ 2-3 ท่าน
29,990
30,990
30,990
31,990
30,990
29,990
30,990
31,990
31,990
31,990
31,990

ราคาทัวร์เด็ก/ท่าน
(อายุไม่เกิน 12 ปี)
29,990
30,990
30,990
31,990
30,990
29,990
30,990
31,990
31,990
31,990
31,990

ราคาทัวร์ไม่รวม
ตั๋วเครือ่ งบิน
19,990
20,990
20,990
21,990
20,990
19,990
20,990
21,990
21,990
21,990
21,990

ราคา
ห้องพักเดีย่ ว
6,000
6,000
6,000
6,000
6,000
6,000
6,000
6,000
6,000
6,000
6,000

อัตราค่าบริการสำหรับเด็กอายุไม่เกิน 2 ปี ณ วันเดินทางกลับ (Infant) ท่านละ 7,500 บาท
อัตราค่าบริการไม่รวมค่าทิปคนขับรถ มัคคุเทศก์ท้องถิ่น และหัวหน้าทัวร์ ท่านละ 1,500 บาท
อัตราค่าบริการไม่รวมค่าวีซา่ อินเดีย ท่านละ 1,500 บาท โดยชำระพร้อมมัดจำรอบแรก
สำคัญโปรดอ่าน
1. กรุณาทำการจองล่วงหน้าก่อนเดินทางอย่างน้อย 30 วัน พร้อมชำระเงินมัดจำ ท่านละ 10,000 บาท/ท่าน และชำระส่วนที่เหลือ
21 วัน ก่อนการเดินทาง กรณีวันเดินทางน้อยกว่า 30 วัน ต้องชำระค่าทัวร์เต็มจำนวน 100% เท่านั้น
2. อัตราค่าบริการนี้ จำเป็นต้องมีผู้เดินทาง จำนวน 15 ท่าน ขึ้นไป ในแต่ละคณะ กรณีที่มีผู้เดินทางไม่ถึงตามจำนวนที่กำหนด ทาง
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเลื่อนการเดินทาง หรือเปลี่ยนแปลงอัตราค่าบริการ (ปรับราคาเพิ่มขึ้น เพื่อให้คณะได้ออกเดินทาง
ตามความต้องการ)
3. ท่านที่ต้องออกบัตรโดยสารภายในประเทศ (ตั๋วเครื่องบิน , รถทัวร์, รถไฟ) กรุณาสอบถามที่เจ้าหน้าที่ทุกครั้งก่อนทำการออก
บัตรโดยสาร เนื่องจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟล์ท หรือ เวลาบิน โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า และการแนะนำจาก
เจ้าหน้าที่เป็นเพียงการแนะนำเท่านั้น
4. นักท่องเที่ยวที่ต้องการเดินทางโปรแกรมข้างต้นควรทำการจอง และ ส่งเอกสารเพื่อขอวีซ่าหมู่คณะก่อนเดินทางอย่างน้อย 45
วัน วันหยุดนักขัตฤกษ์ 60 วัน หากระยะเวลาน้อยกว่าที่ระบุไว้ข้างต้น ขอสงวนสิทธิ์ในการขอวีซ่าประเภทอื่นซึ่งอาจมีค่าใช้จ่าย
เพิ่ม หรือมีผลต่อการพิจารณาวีซ่าของท่าน
5. ระหว่างท่องเที่ยวหากนักท่องเที่ยวได้รับการตรวจยืนยันว่ามีเชื้อโควิด ทางโรงแรมอาจมีค่าทำความสะอาดห้องพักเพิ่มเติม ถ้ามี
(ไม่รวมอยู่ในรายการทัวร์)
6. ในกรณีที่ภาครัฐทั้งไทย และประเทศปลายทางมีข้อกำหนดในการกักตัว หรือ การตรวจหาเชื้อโควิด -19 ทุกประเภท ผู้เดินทาง
ต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายส่วนนี้ด้วยตัวท่านเอง ถ้ามี (ไม่รวมอยู่ในรายการทัวร์)

ข้อมูลสำคัญเกียวกับ การยื่นคำร้องขอวีซ่า ที่ท่านควรทราบ
1.
ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการยื่นวีซ่าแบบหมู่คณะเท่านั้น กรณีที่ท่านไม่สามารถยื่นวีซ่าพร้อมคณะได้ จะต้องยื่นก่อน หรือ
หลัง คณะ และหากเกิดค่าใช้จ่ายไม่ว่ากรณีใดๆก็ตาม ท่านจำเป็นจะต้องชำระค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นตามจริงทั้งหมด เช่น ค่าบัตร
โดยสารโดยเครื่องบิน (ตั๋ว) จะต้องออกก่อนแต่วีซ่ายังไม่ออก เนื่องจากท่านยื่นหลังคณะ
2.
มาตราฐานการพิจารณาวีซ่าแบบปกติทั่วไปคือ 7 วันทำการ (เป็นอย่างน้อย ไม่รวมวันเสาร์ - อาทิตย์) ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับ
จำนวนผู้สมัครในช่วงนั้นๆ ซึ่งหากอยู่ในช่วงฤดูกาลท่องเที่ยว ที่มีผู้สมัครเป็นจำนวนมาก อาจต้องใช้ระยะเวลามากกว่าปกติ
3.
การยื่นขอวีซ่าท่องเที่ยวประเทศอินเดียแบบหมู่คณะ ไม่จำเป็นต้องใช้หนังสือเดินทางฉบับจริง หากท่านส่ง สำเนาหน้า
หนังสือเดินทาง (หน้าแรกที่มีรูป) ชัดเจน สแกนไฟล์เป็นรูปภาพ หรือ ไฟล์ PDF. มาให้กับทางบริษัทเรียบร้อยแล้ว
** รายละเอียดเอกสารการยื่นขอวีซ่าที่ได้กล่าวมานี้ เป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้นที่ทางบริษัทฯ ได้จัดทำขึ้นจากประสบการณ์และระเบียบของ
สถานทูตฯ ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ตามแต่สถานการณ์ และคุณสมบัติของลูกค้าในแต่ละราย โดยอยู่ที่ดุลยพินิจของประเทศ
ปลายทางเป็นผู้ดำเนินการ **
** หมายเหตุ : ทางด่านตรวจคนเข้าเมืองประเทศปลายทาง อาจขอรายละเอียดเพิ่มเติม จากที่ได้แจ้งไว้ ขึ้นอยู่กับการพิจารณาของ
เจ้าหน้าที่ และเอกสาร ของแต่ละท่าน (เป็นการพิจารณาแบบรายบุคคล) การอนุมัติวีซ่าเป็นดุลพินิจของทางสถานทูต ทางบริษัทไม่มีส่วน
เกี่ยวข้องใดๆทั้งสิ้น ทั้งนี้บริษัทเป็นเพียงตัวกลางและคอยบริการอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้เดินทางเท่านั้น อัตราค่าธรรมเนียมวีซ่าทาง
สถานทูตเป็นผู้เรียกเก็บ หากท่านโดนปฏิเสธการขออนุมัติวีซ่า ทางสถานทูตไม่คืนอัตราค่าธรรมเนียมในการยื่นวีซ่า และมีสิทธิ์ไม่แจ้ง
สาเหตุการปฏิเสธวีซ่า **
การเตรียมเอกสาร เพื่อขอยื่นวีซ่าท่องเที่ยวประเทศอินเดีย แบบหมู่คณะ
สำหรับผู้เดินทางที่ถือหนังสือเดินทางไทย
1.
สำเนาหน้าหนังสือเดินทาง (หน้าแรกที่มีรูป) ชัดเจน โดยสแกนไฟล์เป็นรูปภาพ หรือ ไฟล์ PDF. (รูปถ่ายจากมือถือไม่
สามารถใช้ได้) มีอายุการใช้งานคงเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน ณ วันเดินทางกลับ และมีหน้าว่างไม่ต่ำกว่า 2 หน้า
2.
รูปถ่ายสี หน้าตรง ขนาด 2 x 2 นิ้ว (เท่ากันทุกด้านเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัส) จำนวน 2 รูป ฉากหลังต้องเป็นพื้นสีขาว ถ่ายมาแล้ว
ไม่เกิน 3 เดือน ไม่ซ้ำกับวีซ่าประเทศอื่นๆที่เคยได้รับ เท่านั้น
2.1
กรณีผู้เดินทางอายุไม่ถึง 18 ปีบริบูรณ์
- กรณีเด็ก ไม่ได้เดินทางกับ บิดาและมารดา จำเป็นต้องมี หนังสือยินยอมให้บตุ รเดินทาง ไปต่างประเทศ ที่
ออกโดยสำนักงานเขตหรืออำเภอ ตามสำเนาทะเบียนบ้าน ทั้งภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ , สำเนาหน้า
หนังสือเดินทาง ของบิดา และ มารดา , หนังสือรับรองค่าใช่จ่าย (ภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ) พร้อม
ลงนามสำเนาถูกต้อง
- กรณีเด็ก ไม่ได้เดินทางกับ บิดา จำเป็นต้องมี หนังสือยินยอมให้บุตรเดินทาง ไปต่างประเทศ (ของ
มารดา) ให้บุตรเดินทางไปต่างประเทศ ที่ออกโดยสำนักงานเขตหรืออำเภอ ตามทะเบียนบ้าน (ภาษาไทย
และ ภาษาอัง กฤษ) , สำเนาหน้าหนัง สือ เดินทาง ของบิดา และ มารดา หนัง สือ รับรองค่าใช่จ ่าย
(ภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ)
- กรณีเด็ก ไม่ได้เดินทางกับ มารดา จำเป็นต้องมี หนังสือยินยอมให้บุตรเดินทาง ไปต่างประเทศ (ของ
บิดา) ให้บุตรเดินทางไปต่างประเทศ ที่ออกโดยสำนักงานเขตหรืออำเภอ ตามทะเบียนบ้าน (ภาษาไทย
และ ภาษาอัง กฤษ) , สำเนาหน้าหนัง สือ เดินทาง ของบิดา และ มารดา หนัง สือ รับรองค่าใช่จ ่าย
(ภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ)

แบบฟอร์มกรอกข้อมูลวีซา่ ประเทศ อินเดีย
** กรุณากรอกข้อมูลทัง้ หมดให้ครบถ้วน เพือ่ ประโยชน์ในการขอวีซา่ ของท่านเอง **
ชือ่ -นามสกุล (สะกดตรงตามหนังสือเดินทาง) (MR./MRS./MS./MSTR.)
.....................................................................................................................................................................................
....................
สถานะภาพ
□ โสด
□ แต่งงานไม่ได้จดทะเบียนสมรส □ หม้าย
□ หย่า
□ แต่งงานจดทะเบียนสมรส
ชื่อ-นามสกุล คู่สมรส.....................................................................................สถานที่เกิด
................................................................สัญชาติ……………………………………………………….
ชือ่ -นามสกุล บิดา ....................................................................................................................................................
สถานที่เกิด.......................................สัญชาติ……………………………………………………….
ชือ่ -นามสกุล มารดา ...............................................................................................................................................
สถานที่เกิด.......................................สัญชาติ……………………………………………………….
ทีอ่ ยูต่ ามทะเบียนบ้าน
.................................................................................................................................................................
................................................................................................................................รหัสไปรษณีย์
.................................................

ทีอ่ ยู่ปจั จุบนั
..................................................................................................................................................................................
รหัสไปรษณีย์................................ โทรศัพท์บ้าน...................................เบอร์มอื ถือ
................................................................
ชือ่ สถานที่ทำงาน / สถานศึกษา...........................................................................ตำแหน่งงาน..........................................
ทีอ่ ยูส่ ถานที่ทำงาน / สถานศึกษา
...........................................................................................................................................
รหัสไปรษณีย์ ...............................................โทรศัพท์.............................................
*** ในกรณีทเี่ กษียณอายุ กรุณาระบุชอื่ และ ทีอ่ ยู่ สถานทีท่ ำงาน เนือ่ งจากเป็นเงือ่ นไขของสถานทูต ***
ท่านเคยเดินทางเข้าประเทศอินเดียมาก่อนหรือไม่
□ เคย
□ ไม่เคย
ถ้าเคย กรุณาระบุวันที่..........................................สถานที่/เมือง...................................
ประเทศที่เคยเดินทางในระยะเวลา 10 ปี ที่ผ่านมา
...................................................................................................................................................................................
ท่านเคยเดินทางกลุ่มประเทศ SAARC ในระยะเวลา 3 ปีที่ผ่านมา มาก่อนหรือไม่ (กลุ่มประเทศ SAARC ได้แก่ บังกลาเทศ ภูฏาน เนปาล
มัลดีฟส์ ปากีสถาน ศรีลังกา อัฟกานิสถาน )
ถ้าเคย กรุณาระบุปีที่..................สถานที่/เมือง...............................................ระยะเวลาที่พำนัก..........................วัน
ชื่อสมาชิกในครอบครัวพร้อมเบอร์ติดต่อ ระหว่างที่ท่านพำนักอยู่ ณ ประเทศอินเดีย
ชื่อ-สกุล
.....................................................................................................................................................................................
..
ที่อยู่
.....................................................................................................................................................................................
.............
เบอร์โทรศัพท์...........................................

(กรุณาแจ้งเบอร์ทสี่ ามารถติดต่อได้โดยสะดวก เนือ่ งจากทางสถานทูตจะมีการโทรเช็คข้อมูลโดยตรงกับท่าน)

การพิจารณาอนุมัติวีซ่าเป็นดุลพินิจของทางสถานทูตฯเท่านั้น ทางบริษัทเป็นเพียงตัวกลางในการอำนวยความสะดวกและบริการด้าน
เอกสารให้แก่ผู้เดินทางเท่านั้น

หากสนจองกรุณาติดต่อ
➢
➢
➢

สอบถามผ่าน Line กด -> https://lin.ee/5nDHUO6
จองทัวร์ผ่าน FB inbox ก็ได้เช่นกัน -> http://m.me/unithaitrip
หรือโทร 02-234-5936

