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กําหนดวันเดินทาง
จุดเด่นของโปรแกรมทัวร์
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สัมผัสมนต์เสน่ห์แห่งขุนเขา สวิตเซอร์แลนด์แดนภารตะ
แอร์ อินเดีย (AI)
ตารางการเดินทาง
อาหาร
รายการท่องเที่ยว
โรงแรม
เช้า
กลางวัน
เย็น

วันแรก

กรุ งเทพฯ-เดลลี

-





วันที่สอง

เดลลี-ศรี นาคาร์







วันที่สาม

ศรี นาคาร์-กุลมาร์ค-ศรี นาคาร์







วันที่สี่

ศรี นาคาร์-โซนามาร์ค-ศรี นาคาร์







วันที่หา้

ศรี นาคาร์-เดลลี







วันที่หก
อัตราค่าบริ การ
21 – 26 พ.ย. 58
1 – 6 มี.ค. 59
15 – 20 มี.ค. 59
2 – 7 ธ.ค. 58
9 - 14 เม.ย. 59
10 - 15 เม.ย. 59

วันแรก
05.30 น.
08.50 น.

เดลลี-กรุ งเทพฯ
ผูใ้ หญ่

ITC/PICCADILY
หรื อเทียบเท่า
DELUXE
HOUSEBOAT
DELUXE
HOUSEBOAT
DELUXE
HOUSEBOAT
ITC/PICCADILY
หรื อเทียบเท่า
-

เด็กเสริ มเตียงพักรวมกับผูใ้ หญ่


เด็กไม่เสริ มเตียงพักรวมกับผูใ้ หญ่

44,900

44,900

43,900

8,000

45,900

45,900

44,900

8,000

พักเดี่ยว

กรุ งเทพฯ – เดลี
(-/L/D)
คณะพร้ อมกันที่สนามบินสุ วรรณภูมิ ชั้น 4 เคาน์เตอร์ สายการบิ นแอร์ อินเดีย (AI) ประตู 10 แถว W โดยมี
เจ้าหน้าที่บริ ษทั ฯ คอยให้การต้อนรับและอํานวยความสะดวกก่อนขึ้นเครื่ อง
ออกเดินทางสู่ เมืองเดลลี โดยสายการบินแอร์ อินเดีย เที่ยวบินที่ AI 333
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12.05 น.

บ่าย

คํ่า

วันทีส่ อง
เช้า
11.00 น.
13.45 น.
เที่ยง
บ่าย

เย็น

วันทีส่ าม
เช้า

ถึง สนามบินนานาชาติอินทิรา คานธี ประเทศอินเดีย ผ่านขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร (เวลาที่
อินเดียช้ากว่าประเทศไทย หนึ่งชัว่ โมงครึ่ ง) เมืองเดลลี เป็ นเมืองหลวงของประเทศอินเดีย อุดมไปด้วย
ทัศนียภาพกว้างใหญ่ไพศาลที่น่าหลงใหล เต็มไปด้วยป้ อมปราการ ตึกสู งตระหง่าน เรื อนชานละบ้านช่อง ถนน
กว้างใหญ่ของเมืองนิวเดลีทอดยาวสู่ ถนนสายเล็กสู่ เมืองเดลลีเก่า เป็ นมหาอาณาจักรที่รวบรวมความหลากหลาย
ทั้งเก่าใหม่ ลํ้าสมัย ล้าสมัย มัง่ มีและยากจน ให้อยูด่ ว้ ยกันอย่างน่าอัศจรรย์ เที่ยง
 บริ การอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
จากนั้นชม เมื องเดลี ใ หม่ มี ค วามใหม่ ตามวัฒนธรรมอัง กฤษ เมื องหลวงของประเทศอิ นเดี ย ชมศิ ล ปะการ
ก่อสร้างเมืองที่องั กฤษ ได้สร้างและมีการวาง ผังเมืองที่ทนั สมัย และสวยงามตามวัฒนธรรมของอังกฤษและติด
อับดับหนึ่งในนครหลวงของโลก ผ่านชมประตูชยั อินเดียหรื อ “India Gate” อันสู งใหญ่สง่างาม คล้ายประตูชยั
ในปารี ส “India Gate” หรื อประตูเมืองอินเดีย เป็ นสิ่ งก่อสร้างมีลกั ษณะคล้ายคลึง L’ Arc de Triomphe ของ
ฝรั่งเศส มีความมุ่งหมายให้เป็ นอนุ สรณ์ แก่ทหารที่พลี ชีวิตในสงครามครั้งสําคัญๆของอินเดี ย ผ่านชมตึกที่ทาํ
การของคณะรัฐบาล ราษฎร์ ปติภวัน (Rashtrapati Bhavan) หรื อทําเนี ยบประธานาธิ บดีของอินเดีย ตั้งอยู่ ที่ตน้
ถนน Rajpath จากนั้น นําท่านช้ อปปิ้ งตามอัธยาศัยทีถ่ นนจันปาท
 บริ การอาหาร ณ ภัตตาคาร
 เมืองเดลี พักที่ ITC/PICCADILY หรื อเทียบเท่า
เดลี-ศรีนาคาร์
(B/L/D)
 บริ การอาหารเช้า ณ โรงแรม จากนั้น เดินทางสู่ สนามบิน
เดินทางสู่ เมืองเมืองศรี นาคาร์ โดยสายการบินแอร์ อินเดีย เที่ยวบินที่ AI821
ถึงสนามบินเมืองศรี นาคาร์
 บริ การอาหารกลางวัน ณ Houseboat
ชม สวนชาลิมาร์ สวนนี้ จดั แบบในสมัยราชวงศ์โมกุล เป็ นสวนแห่ งความรักของมหาราชาชาฮังคี เพื่อพักผ่อน
ในฤดูร้อน ชมสวน นิชาน ชมต้นเมเปิ้ ลอายุ 400 ร้อยกว่าปี ไม้นานาชนิด และดอกไม้ตามฤดูกาลตลอดทั้งปี หาก
มีเวลาเหลือพอ นําท่านช้อปปิ้ งสิ นค้าพื้นเมืองที่ข้ ึนชื่ อของศรี นาคาร์ เช่น ผ้าพัชมีนา เป็ นผ้าทอมือที่มีความอ่อน
นุ่ม บาง เบา ให้ความอบอุ่นและเย็นสบาย เป็ นคุณสมบัติเฉพาะตัว ไม่เหมือนผ้าทอชนิ ดใดๆในโลก จากนั้นนํา
ท่านเข้าสู่ ที่พกั โรงแรมลอยนํ้า
 บริ การอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร
 พักโรงแรม DELUX HOUSE BOAT หรื อเทียบเท่า
ศรีนาคาร์ -กุลมาร์ ค-ศรีนาคาร์
(B/L/D)
 บริ การอาหารเช้า ณ โรงแรม
นําท่านเดินทางสู่ เมืองกุลมาร์ ค เป็ นภูเขาที่สวยงามแห่ งหนึ่ งในแคชเมียร์ เดิมเรี ยกเการิ มาร์ ค ที่นี่เป็ นทุ่งหญ้าที่
เต็มไปด้วยดอกไม้ป่าตามฤดูกาล และในปั จจุบนั ยังเป็ นสถานที่ต้ งั ของสนามกอล์ฟ 18 หลุ มที่สูงที่สุดในโลก
และมีสถานที่เล่นสกีในฤดูหนาวด้วย
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เที่ยง

เย็น

วันทีส่ ี่
เช้า

เที่ยง

เย็น

วันทีห่ ้ า
เช้า

14.15 น.
15.50 น.
เย็น

วันทีห่ ก
เช้า

 บริ การอาหารกลางวัน ณ Pine Palace
นําท่านขึ้นเคเบิลคาร์ กอนโดลา ชมวิวทิวทัศน์ที่สวยงามดุจดินแดนสวรรค์ จนถึงยอดเขากุลมาร์ ก เพลิดเพลิน
กับกิ จกรรมในช่ วงฤดู หนาว เล่ นสกี เล่ นลากเลื่ อน ให้ท่ านได้ถ่า ยรู ป กับทิ วทัศ น์ภูเขาหิ มะที่ สวยงามในทุ ก
ทิศทางของกุลมาร์ ก (เคเบิลคาร์ เฟสที่ 1 รวมในค่าทัวร์ ) ได้เวลาสมควร นําท่านชม Jama Mosque สุ เหร่ าที่
เก่าแก่ที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศอินเดีย จากนั้น นําท่านเดินทางกลับสู่ เมืองศรี นาคาร์ นําท่านเข้าสู่ ที่พกั โรงแรม
ลอยนํ้า
 บริ การอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร
 พักโรงแรม DELUX HOUSE BOAT หรื อเทียบเท่า
ศรีนาคาร์ -โซนามาร์ ค-ศรีนาคาร์
(B/L/D)
 บริ ก ารอาหารเช้าที่ โรงแรม หลัง อาหารนํา ท่ านเดิ นทางสู่ โซนามาร์ ค แหล่ ง ท่ องเที่ ย วทางธรรมชาติ ที่
สวยงามของ กราเซี ยร์ น้ าํ แข็ง เส้นทางนี้จะเป็ นเส้นทางที่มีทิวทัศน์สวยตลอดเส้นทาง จึงเป็ นเส้นทางที่ให้ขบั รถ
ไปถ่ายรู ปตลอดเส้น ผ่านชมป่ าวอลนัตใหญ่ที่ปลูกเรี ยงรายตลอดสองข้างทางและภูเขาหิ มะที่มีรูปทางแปลกตา
ตลอดสองข้างทาง จัดเป็ นเส้นทางที่มีวิวทิวทัศน์ที่สวยงามที่ สุดเส้ นหนึ่ งของแคชเมียร์ ให้ท่านถ่ายรู ปกับวิว
ทิวทัศน์ระหว่างทาง
 บริ การอาหารกลางวันแบบปิ กนิ กกลางภูเขาหิ มะ หลังอาหารนําท่านเที่ยวชมธรรมชาติ ชมความงามของ
กลาเซี ยร์ โซนามาร์ ค ท่านสามารถขี่มา้ ชมความงามของกลาเซี ยร์ อย่างใกล้ชิด จากนั้นเดินทางกลับศรี นาคาให้
ท่านได้แวะถ่ายรู ปที่สวยงามตลอดสองข้างทางจนได้เวลาสมควรนําท่านเดินทางกลับสู่ เมืองศรี นาคาร์ นําท่าน
เข้าสู่ ที่พกั โรงแรมลอยนํ้าเย็น
 บริ การอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร
 พักโรงแรม DELUX HOUSE BOAT หรื อเทียบเท่า
ศรีนาคาร์ -เดลี
(B/L/D)
 บริ การอาหารเช้าที่โรงแรม
หลัง อาหารนําท่า น ล่ องเรื อ สิ คารา (เรื อพายแบบแคชเมียร์ ) ในทะเลสาบดาล ชมทัศนี ยภาพของเทื อกเขาที่
ล้อมรอบทะเลสาบดาล ชมสวนผักลอยนํ้า วิถีชีวติ ชาวบ้านที่น่ารักริ มนํ้า ภูเขาหิ มะที่สวยงามล้อมรอบทะเลสาบ
(ใช้เวลาในการล่องเรื อ 1 ชม.) จากนั้นนําท่านเดินทางสู่ สนามบินศรี นาคา (บริ การอาหารกล่องที่สนามบิน
เหิ รฟ้ าสู่ เมืองเดลี โดยสายการบินแอร์อินเดียเที่ยวบินที่ AI659 (บนเครื่ องมีบริ การอาหาร)
เดินทางถึง สนามบินเดลี
 บริ การอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร
 เมืองเดลี พักที่ ITC/PICCADILY หรื อเทียบเท่า
เดลี-กรุ งเทพฯ
 รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม

(B/-/-)
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13.25 น
19.20 น.

ได้เวลาสมควร นําท่านเดินทางสู่ สนามบินเดลี
ออกเดินทาง โดยสายการบินแอร์ อินเดีย เที่ยวบินที่ AI 332
ถึงสนามบินสุ วรรณภูมิโดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ

การเดินทางอาจมีปัญหาเฉพาะหน้าขึ้น ผูบ้ ริ การขอสงวนสิ ทธิ์ ที่จะแก้ไขสับเปลี่ยนรายการตามความจําเป็ นและเหมาะสม
แต่จะรักษาผลประโยชน์ของ ท่านตามสิ ทธิ์ ที่มีและจะแจ้งให้ผเู ้ ดินทางทราบก่อนทุกครั้ง
หมายเหตุ
1.การเดินทางแต่ละครั้งจะต้องมีผโู ้ ดยสารตั้งแต่ 15 ท่านขึ้นไป ถ้าผูโ้ ดยสารไม่ครบตามจํานวนดังกล่าว บริ ษทั ฯขอสงวนสิ ทธิ์ ใน
การเลื่อนการเดินทาง หรื อเปลี่ยนแปลงราคา
2.ถ้าท่านมีไฟล์ทการเดินทางต่อ หลังกลับจากทัวร์ กรุ ณาแจ้งเจ้าหน้าที่ให้ทราบ
3.ถ้าท่านมีความประสงค์ที่จะเดินทางเข้าประเทศอินเดีย ภายในระยะเวลาสองเดือนนี้ หลังกลับมา กรุ ณา แจ้งเจ้าหน้าที่ เพราะมี
ผลต่อการยืน่ วีซ่าท่องเที่ยวอินเดีย
อัตรานีร้ วม
 ค่าตัว๋ เครื่ องบิน ชั้นประหยัด ไปกลับ ตามรายการที่ระบุไว้
 ค่าโรงแรมที่พกั ตามรายการที่ระบุ (สองท่านต่อหนึ่งห้อง)
 ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการที่ระบุ
 ค่าวีซ่าท่องเที่ยวอินเดียและเนปาล หนังสื อเดินทางไทย
 ค่าอาหารและเครื่ องดื่มตามรายการที่ระบุ
 ค่ารถรับส่ งและระหว่างนําเที่ยวตามรายการที่ระบุ
 ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที่มี
 ค่าค่ามัคคุเทศก์คนไทยและเจ้าหน้าที่ดูแลตลอดการเดินทาง
 ค่าประกันอุบตั ิเหตุระหว่างการเดิ นทาง ท่านละไม่เกิ น 1,000,000 บาท ทั้งนี้ ย่อมอยู่ ในข้อจํากัดที่มีการตกลงไว้กบั บริ ษทั
ประกันชีวติ
อัตรานีไ้ ม่ รวม
 ค่ากระเป๋ าเดินทางที่น้ าํ หนักเกินกว่าที่สายการบินกําหนด 20 กก.ต่อท่าน ส่ วนเกินลูกค้าต้องจ่ายเอง
 ค่าทําหนังสื อเดินทาง
ค่าใช้จ่ายส่ วนตัวนอกเหนือจากรายการ เช่น ค่าเครื่ องดื่ม,ค่าอาหารที่สั่งเพิ่มเอง,ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรี ดฯลฯ
 ค่าทําใบอนุญาตที่กลับเข้าประเทศของคนต่างชาติหรื อคนต่างด้าว
 ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และค่าภาษีบริ การหัก ณ ที่จ่าย 3% (กรณี ตอ้ งการใบกํากับภาษี)
 ค่าทิปมัคคุเทศก์ทอ้ งถิ่นและคนขับรถ วันละ 3US
การยกเลิก
1. สําหรั บ ผูโ้ ดยสารที่ ไม่ได้ถือหนังสื อเดิ นทางไทย และทางบริ ษทั ฯเป็ นผูย้ ื่นวีซ่า ให้ เมื่ อผลวีซ่าผ่านแล้วมี การยกเลิ กการ
เดินทางบริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการคืนค่ามัดจําทั้งหมด
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ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วันขึ้นไป คืนเงินทั้งหมด หรื อเก็บค่าใช้จา่ ยตามจริ ง
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15 วันขึ้นไป เก็บค่าใช้จ่าย ท่านละ 10,000 บาท
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 7-14 วัน
เก็บค่าใช้จ่าย 50% ของราคาทัวร์
ยกเลิกการเดินทางน้อยกว่า 1-6 วัน เก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมด 100% ของราคาทัวร์
ยกเว้นกรุ๊ ปที่เดินทางช่ วงวันหยุดหรื อเทศกาลที่ตอ้ งการันตีมดั จํากับสายการบินหรื อค่ามัดจําที่พกั โดยตรงหรื อโดยการผ่าน
ตัวแทนในประเทศหรื อต่างประเทศและไม่อาจขอคืนเงินได้ รวมถึงเที่ยวบินพิเศษเช่น Extra Flight และ Charter Flight จะ
ไม่มีการคืนเงินมัดจํา หรื อค่าทัวร์ ท้ งั หมดเนื่องจากค่าตัว๋ เป็ นการเหมาจ่ายในเที่ยวบินนั้นๆ
หมายเหตุ
1.ในการจองครั้งแรก มัดจําท่านละ 15,000 บาท หรื อทั้งหมด ส่ วนที่เหลื อชําระก่อนเดิ นทาง 15 วัน ทําการ พร้ อมกับเตรี ยม
เอกสารส่ ง ภายใน 2-3 วัน หลังจากทําการจองแล้ว
2.บริ ษทั ฯ มีสิทธิ์ ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์ น้ ี เมื่อเกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้
3.บริ ษทั ฯ ไม่รับผิดชอบค่าเสี ยหายในเหตุการณ์ที่เกิดจากสายการบิน ภัยธรรมชาติ ปฏิวตั ิและอื่นๆที่อยูน่ อกเหนื อการควบคุมของ
ทางบริ ษทั ฯหรื อค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่เกิดขึ้นทางตรงหรื อทางอ้อม เช่น การเจ็บป่ วย, การถูกทําร้ าย, การสู ญหาย, ความล่าช้า หรื อ
จากอุบตั ิเหตุต่างๆ
4.หากท่านถอนตัวก่อนรายการท่องเที่ยวจะสิ้ นสุ ดลง ทางบริ ษทั ฯ จะถือว่าท่านสละสิ ทธิ์ และจะไม่รับผิดชอบค่าบริ การที่ท่านได้
ชําระไว้แล้วไม่วา่ กรณี ใดๆ ทั้งสิ้ น
5.บริ ษทั ฯ จะไม่รับผิดชอบต่อการห้ามออกนอกประเทศ หรื อ ห้ามเข้าประเทศ อันเนื่ องมาจากมีสิ่งผิดกฎหมาย หรื อเอกสาร
เดินทางไม่ถูกต้อง หรื อ การถูกปฏิเสธในกรณี อื่นๆ
6.รายการนี้เป็ นเพียงข้อเสนอที่ตอ้ งได้รับการยืนยันจากบริ ษทั ฯ อีกครั้งหนึ่ง หลังจากได้สาํ รองที่นงั่ บนเครื่ อง และโรงแรมที่พกั ใน
ต่างประเทศเป็ นที่เรี ยบร้อย แต่อย่างไรก็ตามรายการนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม
7.ราคานี้คิดตามราคาตัว๋ เครื่ องบินในปั จจุบนั หากราคาตัว๋ เครื่ องบินปรับสู งขึ้น บริ ษทั ฯ สงวนสิ ทธิ์ ที่จะปรับราคาตัว๋ เครื่ องบินตาม
สถานการณ์ดงั กล่าว
8.กรณี เกิดความผิดพลาดจากตัวแทน หรื อ หน่ วยงานที่เกี่ ยวข้อง จนมีการยกเลิก ล่าช้า เปลี่ยนแปลง การบริ การจากสายการบิน
บริ ษทั ฯขนส่ ง หรื อ หน่ วยงานที่ให้บริ การ บริ ษทั ฯจะดําเนิ นโดยสุ ดความสามารถที่จะจัดบริ การทัวร์ อื่นทดแทนให้ แต่จะไม่คืน
เงินให้สาํ หรับค่าบริ การนั้นๆ
9.มัคคุ เทศก์ พนักงาน และตัวแทนของบริ ษทั ฯ ไม่มีสิทธิ์ ในการให้คาํ สัญญาใดๆ ทั้งสิ้ นแทนบริ ษทั ฯ นอกจากมีเอกสารลงนาม
โดยผูม้ ีอาํ นาจของบริ ษทั ฯ กํากับเท่านั้น
10.หากไม่สามารถไปเที่ยวในสถานที่ที่ระบุในโปรแกรมได้ อันเนื่ องมาจากธรรมชาติ ความล่าช้า และความผิดพลาดจากทางสาย
การบิน จะไม่มีการคืนเงินใดๆทั้งสิ้ น แต่ท้ งั นี้ ทางบริ ษทั ฯจะจัดหารายการเที่ยวสถานที่อื่นๆมาให้ โดยขอสงวนสิ ทธิ์ การจัดหานี้
โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
11.ในการยื่นขอวีซ่า เพื่อเป็ นการอํานวยความสะดวกให้แก่ทุก ๆ ท่าน กรุ ณาจัดเตรี ยมเอกสารให้ ครบตามที่ระบุ พร้ อมส่ งมอบ
เอกสารประกอบการยื่นวีซ่า ไม่ น้อยกว่ า 3 อาทิตย์ ก่ อนการเดินทาง (ในกรณีที่เอกสารของท่ าน ไม่ สมบูรณ์ ทางสถานทูตฯ
อาจจะปฏิเสธการอนุมัติวซี ่ าของท่ านได้ และท่ านจะต้ องเสี ยค่ าธรรมเนียม ใหม่ เอง หากต้ องการยืน่ วีซ่าอีกครั้งหนึ่ง)
12.กรณี ยนื่ วีซ่าแล้วไม่ได้รับการอนุมตั ิวซี ่าจากทางสถานฑูต (วีซ่าไม่ผา่ น) และท่านได้ชาํ ระค่าทัวร์ หรื อมัดจํามาแล้ว ทางบริ ษทั ฯ
คืนค่าทัวร์ หรื อมัดจําให้ แต่ทางบริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการหักค่าบริ การยื่นวีซ่า,ค่าวีซ่า และค่าใช้จ่ายบางส่ วนที่เกิ ดขึ้นจริ งเป็ น
2.
3.
4.
5.
6.

รหัสทัวร์ : THH10-AI-IN-21NOV15-15APR16
กรณี ไป (อาทิ กรณี ออกตัว๋ เครื่ องบินไปแล้ว หรื อได้ชาํ ระค่าบริ การในส่ วนของทางเมืองนอก เช่น โรงแรม ตัว๋ รถไฟ ฯลฯ ไปแล้ว)
ทางบริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการหักเก็บค่าใช้จ่ายจริ งที่เกิดขึ้นแล้วกับท่านเป็ นกรณี ไป
13.กรณี วซี ่าผ่านแล้ว แจ้งยกเลิกก่อนหรื อหลังออกตัว๋ โดยสาร บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการ ไม่คืนค่าทัวร์ ท้ งั หมด
หลักฐานประกอบการยืน่ ขอวีซ่าประเทศอินเดีย
สําหรับหนังสื อเดินทางไทย
1.หนังสื อเดินทางมีอายุไม่ต่าํ กว่า 6 เดือน (โดยนับวันเริ่ มเดินทางเป็ นหลัก หากนับแล้วเกิน 6 เดือนหนังสื อเดินทางนี้ สามารถใช้ได้
แต่หากนับแล้วตํ่ากว่า 6 เดื อน ผูเ้ ดิ นทางจะต้องไปยื่นคําร้ องขอทําหนังสื อเดิ นทางเล่มใหม่ที่กองหนังสื อเดิ นทาง) และจะต้องมี
หน้าว่างสําหรับวีซ่าอย่างน้อยไม่ต่ าํ กว่า 3 หน้า (หากท่านเปลี่ ยนหนังสื อเดิ นทางเล่มใหม่ กรุ ณาเตรี ยมเล่มเก่าให้ดว้ ยเนื่ องจาก
ประวัติการเดิ นทางของท่านจะเป็ นประโยชน์อย่างยิง่ ในการยื่นคําร้องขอวีซ่า (ท่านที่มีปกหนังสื อเดินทางกรุ ณาถอดออกและไม่
จําเป็ นต้องส่ งให้กบั บริ ษทั ทัวร์ หากมีการสู ญหาย บริ ษทั ฯ จะไม่รับผิดชอบต่อปกหนังสื อเดินทางนั้นๆ)
2.รู ปสี ขนาด 2 X 2 นิ้ ว จํานวน 2 ใบ เป็ นสี่ เหลี่ ยมจัตุรัส (ไม่อนุ ญาตใช้รูปถ่ายด่วน หรื อ โพราลอยด์ไม่ใช่ สติ๊กเกอร์ หรื อ
รู ปพริ้ นซ์ จากคอมพิวเตอร์ ) ไม่มีการตกแต่งภาพถ่ายใดๆทิ้งสิ้ น พื้นหลังเป็ นสี ขาวเท่านั้น เสื้ อห้ามเป็ นสี ขาวที่กลมกลืนกับพื้น
หลังขาว หน้าตรง ถ่ายให้ติดจากศีรษะ ลงมาถึงใต้ไหปลาร้า ก่อนถึงหน้าอกและเห็นสัดส่ วนใบหน้าเกิน 50% ของรู ปถ่าย และไม่
ต้องมีกรอบสี ขาว
3.รายละเอียดเกี่ยวกับสถานที่ทาํ งาน (ชื่อบริ ษทั หรื อหน่วยงาน พร้อมที่อยู่ และเบอร์ โทรศัพท์)
4.สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน1 ชุด และสําเนาทะเบียนบ้าน1 ชุด ถ้าเป็ นเด็กอายุต่าํ กว่า 15 ปี ใช้สาํ เนาสู ติบตั ร
(เอกสารที่เป็ นสําเนา กรุ ณาเซ็นชื่อรับรองสําเนาถูกต้องทุกใบ)

ตัวอย่างรู ปถ่ายขนาด 2X2 นิ้วที่ถูกต้อง
หมายเหตุ การดําเนิ นการขอวีซ่าหนังสื อเดิ นทางไทยจะต้องใช้เวลาโดยรวมประมาณ 5 วันทําการไม่นบั รวมเสาร์ อาทิตย์ ดังนั้นจึงขอความร่ วมมือในการจัดเตรี ยมเอกสารสําหรับการยื่นขอวีซ่าให้ครบถ้วนและสมบูรณ์ โดยส่ งให้เจ้าหน้าที่ไม่
น้อยกว่า 7 วันทําการ เพื่อทําการกรอกแบบฟอร์ มข้อมูลก่อนยื่นวีซ่า ทั้งนี้ เพื่อเป็ นผลดีและความสะดวกรวดเร็ วในการดําเนิ นการ
ขอวีซ่า
สําหรับหนังสื อเดินทางต่างชาติ
1.หนังสื อเดินทางมีอายุไม่ต่าํ กว่า 6 เดือน (โดยนับวันเริ่ มเดินทางเป็ นหลัก หากนับแล้วเกิน 6 เดือนหนังสื อเดินทางนี้ สามารถใช้ได้
แต่หากนับแล้วตํ่ากว่า 6 เดื อน ผูเ้ ดิ นทางจะต้องไปยื่นคําร้ องขอทําหนังสื อเดิ นทางเล่มใหม่ที่กองหนังสื อเดินทาง) และจะต้องมี
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หน้าว่างสําหรับวีซ่าอย่างน้อยไม่ต่ าํ กว่า 3 หน้า (หากท่านเปลี่ ยนหนังสื อเดิ นทางเล่มใหม่ กรุ ณาเตรี ยมเล่มเก่าให้ดว้ ยเนื่ องจาก
ประวัติการเดินทางของท่านจะเป็ นประโยชน์อย่างยิ่งในการยื่นคําร้องขอวีซ่า (ท่านที่มีปกหนังสื อเดินทางกรุ ณาถอดออกและไม่
จําเป็ นต้องส่ งให้กบั บริ ษทั ทัวร์ หากมีการสู ญหาย บริ ษทั ฯ จะไม่รับผิดชอบต่อปกหนังสื อเดินทางนั้นๆ)
2.รู ปสี ขนาด 2 X 2 นิ้ ว จํานวน 2 ใบ เป็ นสี่ เหลี่ ยมจัตุรัส (ไม่อนุ ญาตใช้รูปถ่ายด่วน หรื อ โพราลอยด์ไม่ใช่ สติ๊กเกอร์ หรื อ
รู ปพริ้ นซ์ จากคอมพิวเตอร์ ) ไม่มีการตกแต่งภาพถ่ายใดๆทิ้งสิ้ น พื้นหลังเป็ นสี ขาวเท่านั้น เสื้ อห้ามเป็ นสี ขาวที่กลมกลืนกับพื้น
หลังขาว หน้าตรง ถ่ายให้ติดจากศีรษะ ลงมาถึงใต้ไหปลาร้า ก่อนถึงหน้าอกและเห็นสัดส่ วนใบหน้าเกิน 50% ของรู ปถ่าย และไม่
ต้องมีกรอบสี ขาว
3.รายละเอียดเกี่ยวกับสถานที่ทาํ งาน (ชื่อบริ ษทั หรื อหน่วยงาน พร้อมที่อยู่ และเบอร์ โทรศัพท์)
4.ที่อยูท่ ี่ต่างประเทศ และระบุชื่อบิดา-มารดา
5.กรณี ที่ ผูเ้ ดิ นทางถื อหนังสื อเดิ นทาอเมริ กนั จ่า ยค่า วีซ่ าเพิ่ ม 2,500 บาท สําหรั บชาติ อื่น จ่ายเพิ่ม 1,500 บาทใช้เวลาทํา การ
ดําเนินการยืน่ วีซ่าไม่ต่าํ กว่า 10 วันทําการ ไม่นบั รวมเสาร์ -อาทิตย์
6.กรณี ที่ผเู ้ ดิ นทางถื อหนังสื อเดิ นทางจีน ใช้เวลาทําการยื่นวีซ่าประมาณ 10-15 วันทําการ ไม่นบั รวมวันหยุด เสาร์ -อาทิตย์ และ
ต้องโชว์ตวั ที่สถานทูต เพื่อทําการสัมภาษณ์ในช่วงเช้าของวันถัดไปที่ขอยืน่ วีซ่าไม่เกิน 11.00 น. หรื อตามที่เจ้าหน้าที่สถานทูตนัด
หมาย
หมายเหตุ การดําเนิ นการขอวีซ่าหนังสื อเดินทางต่างชาติที่ไม่ได้ระบุตามข้างบน จะต้องใช้เวลาโดยรวมประมาณ 7-10 วันทํา
การไม่นบั รวมเสาร์ -อาทิตย์ (ยกเว้น อเมริ กา และจีน) ดังนั้นจึงขอความร่ วมมือในการจัดเตรี ยมเอกสารสําหรับการยื่นขอวีซ่าให้
ครบถ้วนและสมบูรณ์ โดยส่ งให้เจ้าหน้าที่ไม่น้อยกว่า 15-20 วันทําการ เพื่อทําการกรอกแบบฟอร์ มข้อมูลก่อนยื่นวีซ่า ทั้งนี้ เพื่อ
เป็ นผลดีและความสะดวกรวดเร็ วในการดําเนิ นการขอวีซ่า เนื่ องจากตอนนี้ สถานฑูตมีการเปลี่ยนแปลงกําหนดการออกวีซ่าใหม่
หากยืน่ ไม่ทนั จะไม่สามารถเดินทางไปอินเดียได้

