SUPER SAVE แคชเมียร ทัชมาฮาล
7วัน 4คืน โดยสายการบิน สไปรทเจ็ท(SG)
เริ่มตนเพียง

19,888.รายการทัวร + ตั๋วเครื่องบิน

•
•
•
•
•

เยือนดินแดนที่สวยที่สุดในโลกเปรียบประดุจสวรรคบนโลกมนุษย “แคชเมียร”
ชมความงามของ กุลมารค &โซนามารค ที่มีทุงหญาเขียวขจีและเทือกเขาหิมะรายรอบ
นําทานนั่ง “เคเบิลคาร” (รวมคาขึ้นแลว) ชมทัศนียภาพแบบพาโนรามาอันสวยงาม
นั่งเรือซิคาราลองทะเลสาบ (รวมคาลองเรือแลว) ที่สวยใสดุจกระจกสะทอนความงามของทองฟากลางเทือกเขาหิมาลัย
ชม “ทัชมาฮาล”อนุสรณแหงความรักอันลือชื่อและ “อักราฟอรด” ปอมปราการที่ยิ่งใหญ

กําหนดการเดินทาง
วันที่ : 30 ส.ค.- 05 ก.ย. 61

20,900

วันที่ : 04-10 ก.ย. 61

19,888

วันที่ : 06-12 ก.ย. 61

19,888

วันที่ : 11-17 ก.ย. 61

19,888

วันที่ : 13-19 ก.ย. 61

19,888

วันที่ : 18-24 ก.ย. 61

23,900

วันที่ : 20-26 ก.ย. 61

22,900
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วันที่ : 25 ก.ย.- 01 ต.ค. 61

22,900

วันที่ : 27 ก.ย.- 03 ต.ค. 61

22,900

วันที่ : 02-08 ต.ค. 61

23,900

วันที่ : 04-10 ต.ค. 61

22,900

วันที่ : 09-15 ต.ค. 61

24,900

วันที่ : 11-17 ต.ค. 61

24,900

วันที่ : 16-22 ต.ค. 61

24,900

วันที่ : 17-23 ต.ค. 61 เต็ม

23,900

วันที่ : 18-24 ต.ค. 61

24,900

วันที่ : 23-29ต.ค. 61

24,900

วัน
1
2
3
4

เสนทางการเดินทาง

โปรแกรมการเดินทาง

กรุงเทพฯ–เดลลี
เดลลี–ศรีนาคา (บินภายใน) – แคชเมียร–ชมสวน
ชาลิมาร - ชมสวนนิชาบากห
ศรีนาคา– กุลมารค– เคเบิล
้ คาร– ศรีนาคา

6

ศรีนาคา– โซนามารค– ศรีนาคา
ศรีนาคา– ลองเรือซิคารา– เดลลี (บินภายใน) –
อักรา
อักรา– ทัชมาฮาล– อักราฟอรด– เดลลี

7

กรุงเทพฯ

5

เชา เที่ยง
X

X

เย็น

โรงแรมที่พัก

X
DELUXE HOUSE BOAT

✈

DELUXE HOUSE BOAT
DELUXE HOUSE BOAT
The Taj VilasHotel ระดับ 3
ดาว หรือ เทียบเทา,เมืองอักรา

✈

X

X
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โปรแกรมการเดินทาง
วันที่ 1
23.55 น.
วันที่ 2
03.50 น.
06.25 น.

10.25น.
11.40น.

กลางวัน
บาย

ค่ํา

สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ
คณะพรอมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผูโดยสารขาออกระหวางประเทศชั้น 4 เคานเตอรC โดยมี
เจาหนาที่คอยอํานวยความสะดวกจัดเตรียมเอกสารการเดินทางและสัมภาระใหกับทาน
เดลลี – ศรีนาคา – สวนชาลิมาร – สวนนิชาบากห – ศรีนาคา
ออกเดินทางสูเมืองเดลลีโดยสายการบินสไปรทเจ็ทเที่ยวบินที่ SG88 (ใชเวลาเดินทางโดยประมาณ
4.30 ชม.) (ไมมีบริการอาหารบนเครื่อง)
ถึงสนามบิ นนานาชาติ อินธิ ราคานธีเ มื องเดลลี ป ระเทศอินเดี ยผ า นขั้นตอนการตรวจคนเขา เมื องและ
ศุลกากร (เวลาในประเทศอินเดียชากวาเมืองไทย 1.30 ชม. ขอใหทุกทานตั้งเวลาใหมเพื่อไมสับสน)
จากนั้นนําทานเดินทางสูสนามบินภายในประเทศเพื่อเดินทางไปยังเมืองศรีนาคาเมืองหลวงของ
แควนจามมูและแคชเมียร
ออกเดินทางสูเมืองศรีนาคาโดยสายการบินสไปรทเจ็ทโดยเที่ยวบินที่SG104
เดินทางถึงสนามบินศรีนาคาเช็คสัมภาระแลวนําทานเดินทางสูเมืองแคชเมียรโดยนั่งรถทองถิ่นคันละ
5 ทาน รถทองถิ่นจะไมมีแอรเนื่องจากอุณหภูมิที่ศรีนาคาเฉลี่ยประมาณ15 องศาอากาศจะเย็นสบาย
ตลอดปนําทานเขาสูที่พัก Deluxe House Boat ณทะเลสาบซึ่งครั้งหนึ่งเคยเปนที่ประพาสนของ
พระมหากษัตริยผูสรางอนุสรณสถานแหงความรัก
รับประทานอาหารกลางวัน
ไดเวลาสมควรนําทานเดินทางชมสวนชาลิมารที่เปนสวนแบบราชวงศโมกุลซึ่งเปนสวนแหงความรัก
ของมหาราชาชาฮังคีจากนั้นนําทานชมสวนนิชาบากหโดยมีตนเมเปลอายุกวา 400 ปรวมทั้งพันธุไม
นานาชนิดและดอกไมตามฤดูกาลในชวงฤดูใบไมผลิจะมีดอกทิวลิปบานสะพรั่ง (ประมาณเดือนมี.ค. –
เม.ย.) สวนแหงนี้สรางโดยยอซาฟคานมีความงดงามที่สุดที่จะหาคําบรรยายไดใหทานเพลิดเพลินกับ
การถายรูปกับดอกไมที่แสนสวยและผานชมเมืองเกาแคชเมียรที่ตั้งเมืองหลวงฤดูรอนของกษัตริยใน
ราชวงศโมกุลที่สรางเปนลักษณะเฉพาะหรือเรียกไดวาเปนศิลปะแคชเมียร (กรณีที่สวนนิชาบากหปด
จะนําทานชมเมืองศรีนาคาแทน) จากนั้นนําทานเดินทางกลับที่พัก
รับประทานอาหารค่ํา
ที่พักบานเรือ DELUXE HOUSE BOAT

วันที่ 3
เชา

กลางวัน

ศรีนาคา–
– กุลมารค– เคเบิลคาร (*รวมคาขึ้นแลว) – ศรีนาคา
รับประทานอาหารเชา ณ ที่พักบนบานเรือ
นําทานเดินทางโดยนั่งรถทองถิ่น (คันละ 5 ทาน) ไมมีแอรอุณหภูมิที่ศรีนาคาเฉลี่ยประมาณ 15 องศา
อากาศจะเย็นสบายตลอดปขึ้นสูเทือกเขากุลมารคซึ่งเปนสถานที่มีทัศนียภาพสวยงามแหงหนึ่งในโลก
ในขณะขั บ รถสู เ ทื อ กเขากุ ล มาร คสองข า งทางจะเป นทุ งนาข า วสลั บ กั บ พั นธุ ไ ม ป า และฝู งแกะตาม
เทือกเขาโดยเทือกเขาหิมาลัยนี้จะมีหิมะปกคลุมสลับกันไปอยูหางจากเมืองศรีนาคา 57 กิโลเมตร (ใช
เวลาเดินทางประมาณ 2-3 ชั่วโมง) เทือกเขากุลมารคเปนพื้นที่ราบทุงหญาขนาดใหญที่สูงที่สุดในโลก
เมื่อถึงกุลมารคแลวพาทานเที่ยวชมเทือกเขาซึ่งเปนภูเขาที่สวยงามแหงหนึ่งในแคชเมียรมีชอ
ื่ วาเปนทุง

หญาของดอกไม (Meadow of Flower)เดิมกุลมารคมีชื่อเรียกวาเการิมารคตั้งโดยสุลตานยูซุป
ชารในศตวรรษที่ 16 เนื่องจากเปนทุงหญาที่เต็มไปดวยดอกไมปาที่งอกงามตามฤดูกาลอีกทั้งยังเปน
ที่ตั้งของสนามกอลฟ 18 หลุมที่สูงที่สุดในโลกสูง 3,000 เมตรจากระดับน้ําทะเลและสถานที่เลนกีฬา
สกีน้ําแข็งในฤดูหนาวจนไมคิดวานี้เปนประเทศอินเดีย
รับประทานอาหารกลางวัน
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ค่ํา

นําทานไปยังสถานีเคเบิลคาร (*รวมคาขึ้นแลว)เพื่อขึ้นไปยังสถานีกงโดรีบนเขาอัฟฟารวัตเฟสที่ 1
ดวยระยะทางประมาณ 4 กิโลเมตร (หากทานตองการขึ้นสูยอดเขาจะตองนั่งเคเบิ้ลคารที่เฟสที่ 2 ขึ้นสู
ยอดเขาเปนระยะทางกวา 5 กิโลเมตรทานสามารถซื้อตั๋วไดที่สถานีเฟสที่ 1 ทานละ950รูปไมรวมในคา
ทัวร) ซึ่งถือไดวาเปนเสนทางที่สวยที่สุดและสูงที่สุดแหงหนึ่งของเอเชียเมื่อเดินทางถึงที่หมายสิ่งที่
ท า นจะได พ บคื อ บรรยากาศและทั ศ นี ยภาพแบบพาโนรามาอั นสวยงามบนเขาอั ฟ ฟาร วั ต ถ า ท อ งฟ า
แจมใสก็จะสามารถมองเห็นยอดเขานันกาพารบัต (Nanga Parbat)ของเทือกเขาหิมาลัยอิสระให
ทานไดเพลิดเพลินกับกิจกรรมมากมายอาทิเชนเลนสกีเลื่อนสกีหิมะทานสามารถเลนสกีไดระหวางชวง
ฤดูหนาว– ใบไมผลิ (ธ.ค. – เม.ย.) ซึ่งคาเลนสกีนี้จะไมรวมอยูในคาทัวรสามารถแจงหัวหนาทัวรหรือ
ไกดทองถิ่นเพื่อแจงเลนสกีไดหรือเก็บภาพความประทับใจไวเปนที่ระลึกตามอัธยาศัยไดเวลาสมควรนํา
ทานเดินทางกลับศรีนาคาระหวางทางใหทานไดเพลิดเพลินกับวิวทิวทัศนสองขางทาง **หมายเหตุ
หากเคเบิลคารปดไมสามารถขึ้นไดเนื่องจากสภาพอากาศ หรือ ทางประเทศอินเดียประกาศปด จึงไม
สามารถขึ้ นได ทางบริ ษั ท ฯ จะคื นค า เคเบิ ล คาร ใ ห และขอสงวนสิ ท ธิ์ ใ นการเปลี่ ยนโปรแกรมเที่ ย ว
สถานที่อื่น โดยไมตองแจงใหทราบลวงหนา**
รับประทานอาหารค่ํา
ที่พักบานเรือ DELUXE HOUSE BOAT

วันที่ 4
เชา

กลางวัน

ค่ํา

ศรีนาคา–
– โซนามารค– ชมเทือกเขาหิมาลัย– ศรีนาคา
รับประทานอาหารเชาณ หองอาหารของโรงแรม
นํ า ท า นเดิ น ทางจากศรี น าคาสู โ ซนามาร ค (ระยะทาง 80 กิ โ ลเมตรใช เ วลาเดิ น ทางประมาณ 2-3
ชั่ว โมง) คํ า วา “โซนา”แปลวา ทอง“มาร ค ”แปลว า เส นทาง…ในอดีต เส นทางนี้ เ ปนเส นทางค าขายใน
ตํานานหรือที่เรียกวาเสนทางสายไหมเนื่องจากภูมิประเทศที่สวยงามอีกทั้งมีวิวทิวทัศนที่สวยงามตลอด
สองขางทางการเดินทางจะไดเห็นภูเขาที่ปกคลุมไปดวยหิมะรูปรางแปลกตาสลับกับปาตนวอลนัตขนาด
ใหญที่ปลูกเรียงรายตลอดสองขางทางเสนทางนี้สูงกวาระดับน้ําทะเล 2,690 เมตรเรียกวาสวยงามมาก
ตลอดเสนทางจากศรีนาคาผูเดินทางจะไดเดินทางไปและถายรูปไปตลอดทาง
รับประทานอาหารกลางวัน
จากนั้นพาทานชมความงามของเทือกเขาหิมาลัยที่ปกคลุมดวยธารน้ําแข็งตลอดทั้งป(คาขี่มา
1,000 รูป /ตอคนไมรวมในคาทัวร– สอบถามราคากับหัวหนาทัวรอีกครั้ง) ชมภูเขาสายน้ําลํา
ธารและสั ม ผัส วิถี ชี วิต ความเป นอยู ของชาวพื้ นเมื องที่ นั่นจนเพลิ ด เพลิ นแทบไมอ ยากจากมาเหมื อ น
ผีเสื้อที่บินอยูในแดนสวรรคไดเวลาสมควรนําทานเดินทางกลับสูศรีนาคา
รับประทานอาหารค่ํา
ที่พักบานเรือ DELUXE HOUSE BOAT

วันที่ 5
เชา

กลางวัน
12.20น.
13.55 น.

ค่ํา

ศรีนาคา–
– ลองเรือซิคารา (*รวมคาลองเรือ) – เดลลี (บินภายใน) – อักรา
รับประทานอาหารเชาณ หองอาหารของโรงแรม
จากนั้นนําทุกทานลองเรือซิคารา ในทะเลสาบ(*รวมคาลองเรือแลว)ซึ่งเปนเรือ พายแบบฉบับแคช
เมียรโดยเฉพาะชมวิถีชีวิตชาวบานริมน้ําที่อยูทามกลางฉากหลังภูเขาหิมะลอมรอบไปดวยทะเลสาบขับ
กลอมไปดวยเสียงนกนานาชนิดแตงแตมดวยดอกไมน้ํานานาพันธุ
รับประทานอาหารกลางวัน
จากนั้นพาเดินทางสูสนามบินศรีนาคา เพื่อเดินทางสูเ มืองเดลลี
ออกเดินทางจากศรีนาคา เขาสูเมืองเดลลี โดยสายการบินในประเทศเที่ยวบินที่SG939
เดินทางถึงทาอากาศยานภายในประเทศเมืองเดลลี จากนั้นนําทานเดินทางโดยรถโคชปรับอากาศออก
จากเมืองเดลลีโดยผานเขาสูแควนอุตรประเทศที่อุดมสมบูรณดวยแหลงเกษตรกรรมนานาชนิดที่ผลิต
เพื่อเลี้ยงดูชาวอินเดียทั้งประเทศไปตามถนนไฮเวยสายใหมผานเขาเมืองใหญมธุราเขาสูเมืองอักรา
รับประทานอาหารค่ํา
ที่พัก The Taj VilasHotel ระดับ3ดาวหรือเทียบเทา,เมืองอักรา
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วันที่ 6
เชา

กลางวัน
ค่ํา
18.00 น.
21.20 น.
วันที่ 7
03.00 น.

อักรา–
– ทัชมาฮาล–
– อักราฟอรด– เดลลี – สนามบิน
รับประทานอาหารเชาณ หองอาหารของโรงแรม
นําทานเขาชมทัชมาฮาลแหลงมรดกโลกเปน 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรยที่สําคัญของโลกซึ่งอนุสรณสถาน
แห งความรั ก อั นยิ่ งใหญ แ ละอมตะของพระเจ า ชาห จ าฮั นที่ มี ต อ พระนางมุ ม ตั ซโดยสร า งขึ้ นในป ค .ศ.
1631 ต อ มานํ า ท านเดิ นสู ป ระตู สุ ส านที่ ส ลั กตั ว หนังสื อ ภาษาอาระบิ คที่ เ ป นถ อ ยคํา อุ ทิ ศและอาลั ยต อ
บุคคลอันเปนที่รักที่จากไปและนําทานถายรูปกับลานน้ําพุที่มีอาคารทัชมาฮาลอยูเบื้องหลังแลวนําทาน
เขาสูตัวอาคารที่สรางจากหินออนสีขาวบริสุทธิ์จากเมืองมกรานะที่ประดับลวดลายดวยเทคนิคฝงหินสี
ตางๆลงไปในเนื้อหินที่เปนสถาปตยกรรมชิ้นเอกของโลกที่ออกแบบโดยชางจากเปอรเซียโดยอาคาร
ตรงกลางจะเปนรูปโดมซึ่งมีหอคอยสี่เสาลอมรอบตรงกลางดานในเปนที่ฝงพระศพของพระนางมุมตัซมา
ฮาลและพระเจาชาหจาฮันไดอยูคูเคียงกันตลอดชั่วนิรันดรทัชมาฮาลแหงนี้ใชเวลากอสรางทั้งหมด 12 ป
โดยสิ้นเงินไป 41 ลานรูปมีการใชทองคําประดับตกแตงสวนตางๆของอาคารหนัก 500 กิโลกรัมและใช
คนงานกวา 20,000 คนตอมานําท านเดิ นออมไปดา นหลังที่ติดกั บแมน้ํายมุนาโดยฝงตรงกันข ามจะมี
พื้นที่ขนาดใหญถูกปรับดินแลวโดยเลากันวาพระเจาชาหจาฮันเตรียมที่จะสรางสุสานของตัวเองเปนหิน
ออนสีดําโดยตัวรูปอาคารจะเปนแบบเดียวกันกับทัชมาฮาลเพื่อที่จะอยูเคียงขางกันแตถูกออรังเซบยึด
อํานาจและนําตัวไปคุมขังไวในปอมอักราเสียกอน จากนั้นนําทานเขาชมอักราฟอรดแหลงมรดกโลกทิ่
ติดริมแมน้ํายมุนาสรางโดยพระเจาอัคบารมหาราชแหงราชวงศโมกุลเมื่อปค.ศ. 1565 เปนทั้งพระราชวัง
ที่ประทับและเปนปอมปราการตอมาพระโอรสคือพระเจาชาฮันกีรและพระนัดดา (โอรสของพระเจาชา
ฮันกีร) , พระเจาชาหจาฮานไดสรางขยายตอเติมปอมและพระราชวังแหงนี้อยางใหญโตและนําทานเขา
ชมปอมผานประตูอํามรรสิงหเขาสูสวนที่เปนพระราชวังผานลานสวนประดับอางหินทรายสีแดงขนาดยักษ
สําหรับสรงน้ําทานจะไดเห็นสถาปตยกรรมสามยุคสมัยตามรสนิยมที่แตกตางกันของสามกษัตริยนําทาน
เขาชมดานในพระตําหนักตางๆที่สลักลวดลายศิลปะแบบโมกุลที่มีอิทธิพลจากศิลปะอินเดียผสมผสาน
กับศิลปะเปอรเซียแลวนําขึ้นสูระเบียงชั้นที่สองที่มีเฉลียงมุขซึ่งสามารถมองเห็นชมทิวทัศนลําน้ํายมุนา
ไดตอมานําชมหองที่ประทับของกษัตริย,พระโอรส, พระธิดาและองคตางๆแลวนําชมพระตําหนักมาซัม
มันบูรชที่มีเฉลียงมุขแปดเหลี่ยมมีหนาตางเปดกวางที่สามารถมองเห็นทัชมาฮาลไดในพระตําหนักนี้เอง
ที่เลากันวาชาหจาฮันถูกพระโอรสออรังเซบจองจําขังไว 7 ปในชวงปลายรัชกาลจนสิ้นพระชนมแลวก็นํา
ชมลานสวนประดับดิวันอีอาอําที่ชั้นบนดานหนึ่งเคยเปนที่ประดิษฐานบัลลังกนกยูงอันยิ่งใหญ (ปจจุบัน
อยูในประเทศอิหราน) และที่ลานสวนประดับแหงนี้เองที่พระเจาชาหจาฮันไดพบรักครั้งแรกกับพระนาง
มุมตัซที่ไดนําสินคาเปนสรอยไขมุกเขามาขายใหกับนางในฮาเร็ม
รับประทานอาหารกลางวัน
นําทานเดินทางกลับสูเมืองเดลลีเมืองหลวงของประเทศอินเดีย ใชเวลาเดินทางประมาณ 5 ชม.
รับประทานอาหารค่ํา
ไดเวลาอันสมควรนําทานเดินทางสูสนามบินนานาชาติอินธิราคานธีกรุงนิวเดลลี
นําทานเดินทางกลับสูสนามบินสุวรรณภูมิกรุงเทพฯโดยสายการบินสไปรทเจท เที่ยวบินที่SG 87(ไมมี
บริการอาหารบนเครื่อง)
กรุงเทพฯ
ถึงสนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพมหานคร โดยความสวัสดิภาพ
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โปรแกรม : SUPER SAVE แคชเมียร ทัชมาฮาล 7 วัน 4 คืน โดยสายการบินสไปรทเจ็ท(SG)
อัตราคาบริการ
ผูใหญ
พักหองละ
2-3 ทาน
ทานละ

เด็กมีเตียง
พักกับผูใหญ
1 ทาน
ทานละ

เด็ก 8-12 ป
(เสริมเตียง)
ทานละ

เด็ก 8-12 ป
(ไมเสริมเตียง)
ทานละ

พักเดี่ยวเพิ่ม
ทานละ

ราคา
ไมรวมตั๋ว
ทานละ

วันที่ : 30 ส.ค.- 05ก.ย. 61

20,900

20,900

19,900

18,900

7,500

7,900

วันที่ : 04-10ก.ย. 61

19,888

19,888

18,888

17,888

7,500

-

วันที่ : 06-12ก.ย. 61

19,888

19,888

18,888

17,888

7,500

-

วันที่ : 11-17ก.ย. 61

19,888

19,888

18,888

17,888

7,500

-

วันที่ : 13-19ก.ย. 61

19,888

19,888

18,888

17,888

7,500

-

วันที่ : 18-24ก.ย. 61

23,900

23,900

22,900

21,900

7,500

10,900

วันที่ : 20-26ก.ย. 61

22,900

22,900

21,900

20,900

7,500

9,900

วันที่ : 25 ก.ย.- 01 ต.ค. 61

22,900

22,900

21,900

20,900

7,500

9,900

วันที่ : 27 ก.ย.- 03 ต.ค. 61

22,900

22,900

21,900

20,900

7,500

9,900

วันที่ : 02-08ต.ค. 61

23,900

23,900

22,900

21,900

7,500

10,900

วันที่ : 04-10 ต.ค. 61

22,900

22,900

21,900

20,900

7,500

9,900

วันที่ : 09-15ต.ค. 61

24,900

24,900

23,900

22,900

7,500

11,900

วันที่ : 11-17ต.ค. 61

24,900

24,900

23,900

22,900

7,500

11,900

วันที่ : 16-22ต.ค. 61

24,900

24,900

23,900

22,900

7,500

11,900

วันที่ : 17-23 ต.ค. 61

23,900

23,900

22,900

21,900

7,500

10,900

วันที่ : 18-24ต.ค. 61

24,900

24,900

23,900

22,900

7,500

11,900

วันที่ : 23-29ต.ค. 61

24,900

24,900

23,900

22,900

7,500

11,900

กําหนดการเดินทาง

ราคาเด็กทารก(อายุไมถึง 2 ปบริบูรณ ณ วันเดินทางกลับ) ทานละ 5,000.-

** หากทานที่ตองออกตั๋วภายใน (เครื่องบิน, รถทัวร, รถไฟ) กรุณาสอบถามที่
เจาหนาที่ทุกครั้งกอนทําการออกตั๋วเนื่องจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยน
ไฟลท หรือ เวลาบิน โดยไมไดแจงใหทราบลวงหนา **

“ราคาทัวรสําหรับลูกคาที่ถอ
ื พาสปอรตไทยเทานั้น”
**พาสปอรตตางชาติ โปรดติดตอเรา**
***ราคาทัวรขางตนไมรวมคาวีซาทานละ 3,000 บาท***
***ราคาทัวรขางตนยังไมรวมคาทิปคนขับรถ และมัคคุเทศนทองถิ่น รวมทานละ 1,500 บาท /ทาน/ทริป
หัวหนาทัวรจากประเทศไทย (ตามความพึงพอใจในการบริการ)***
** โปรแกรมและรายละเอียดของการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงได ทั้งนี้ขึ้นอยูกับสภาวะอากาศ
และเหตุสุดวิสัยตาง ๆ ที่ไมสามารถคาดการณลว
 งหนาโดยทางบริษัทฯ **
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พาสปอรตจะตองมีอายุกอ
 นการเดินทางไมนอยกวา 6 เดือน
หมายเหตุ ** บริ ษั ท ฯ ขอสงวนสิ ท ธิ ใ นการเปลี่ ย นแปลงเที่ ย วบิ น ทั้ ง ไปและกลั บ โดยมิ ต อ งแจ ง ให ท ราบ
ลวงหนาทั้งนี้ขึ้นอยูกับสายการบิน บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการเพื่อความเหมาะสมไมวาจะ
เ กิ ด จ าก ค วาม ขั ดข อ งของ ยา นพ าห นะ ห รื อ มี เ หตุ ห นึ่ ง เ ห ตุ ใ ด จนทํ า ให ไ ม ส าม ารถ ดํ า เ นิ นก า รตา ม
หมายกําหนดการไดโปรแกรมการเดินทางเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม หรือเปลี่ยนแปลงรายการทองเทีย
่ ว
บางรายการหรือทดแทนรายการทองเที่ยวบางรายการ และจะตองมีจํานวนผูโดยสารจํานวน 15 ทานขึ้นไปจึง
ออกเดิ น ทาง ในกรณี ที่ มี จํ า นวนผู โ ดยสารไม ถึ ง 15 ท า นไม มี หั ว หน า ทั ว ร ไ ทย อั ต ราค า บริ ก ารนี้ สํ า หรั บ
เดินทางตั้งแต 20 ทานขึ้นไป ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาในกรณีที่มีผูเดินทางไมถึง 20 ทาน

เงื่อนไขการใชบริการ
1. บริษัทฯสงวนสิทธิท
์ ี่จะไมรับผิดชอบตอคาชดเชยความเสียหายไมวา กรณีที่กองตรวจคนเขาเมืองของไทยไม
อนุญาตใหเดินทางออกหรือกองตรวจคนเขาเมืองของแตละประเทศไมอนุญาตใหเขาเมือง
2. บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการทีจ
่ ะไมรับผิดชอบตอคาชดเชยความเสียหาย อันเกิดจากเหตุสด
ุ วิสัยทีท
่ าง บริษัทฯไม
สามารถควบคุมไดเชนการนัดหยุดงาน, จลาจล, การลาชาหรือยกเลิกของเที่ยวบิน
3. บริษัทฯสงวนสิทธิใ์ นการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมรายการทองเที่ยวโดยไมตอ
 งแจงใหทราบลวงหนา (โปรแกรมและ
รายละเอียดของการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงได ทัง้ นี้ขึ้นอยูกับภาวะอากาศ และเหตุสด
ุ วิสัยตาง ๆ ที่ไม
สามารถคาดการณลว งหนาโดยทางบริษัทฯ จะคํานึงถึงผลประโยชนและความปลอดภัยของผูรวมเดินทางเปน
สําคัญ)
4. บริษัทฯสงวนสิทธิใ์ นการเปลี่ยนแปลงอัตราคาบริการโดยไมตองแจงใหทราบลวงหนา
5. กรณีที่คณะไมครบจํานวน 10 ทานทางบริษัทฯสงวนสิทธิ์ในการงดออกเดินทางโดยทางบริษัทฯ จะแจงใหทาน
ทราบลวงหนาอยางนอย 7 วันกอนการเดินทาง
6. เมื่อทานทําการซื้อโปรแกรมทัวร ทางบริษัทฯ จะถือวาทานรับทราบและยอมรับเงือ
่ นไขของหมายเหตุทก
ุ ขอแลว
7. ในกรณีที่ลก
ู คาตองออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดตอเจาหนาที่ของบริษัทฯ กอนทุกครั้ง มิฉะนั้นทาง
บริษัทฯ จะไมขอรับผิดชอบคาใชจา ยใดๆ ทั้งสิ้น

อัตราคาบริการนี้รวม
1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.

คาตั๋วเครื่องบินไป-กลับ ชั้นประหยัด
คาโรงแรมที่พักตามรายการที่ระบุ (สองทานตอหนึ่งหอง)
คาเขาชมสถานที่ตางๆ ตามรายการที่ระบุ
คาอาหารและเครื่องดื่มตามรายการที่ระบุ
คารถรับสงและระหวางนําเที่ยวตามรายการที่ระบุ
คาประกันอุบัติเหตุคุมครองในระหวางการเดินทาง คุมครองในวงเงินทานละ 1,000,000 บาท คารักษาพยาบาล
กรณีเกิดอุบัติเหตุวงเงินทานละ 200,000 บาท ตามเงื่อนไขของกรมธรรม
** ลูกคาทานใดสนใจซื้อประกันการเดินทางสําหรับครอบคลุมเรื่องสุขภาพสามารถสอบถามขอมูลเพิ่มเติมกับ
ทางเจาหนาที่บริษัทได **
- เบี้ยประกันเริ่มตน 370 บาท [ระยะเวลา 5-7 วัน]
- เบี้ยประกันเริ่มตน 430 บาท [ระยะเวลา 8-10 วัน]
ความครอบคลุมผูเอาประกันที่มีอายุมากกวา 16 หรือนอยกวา 75 ป
[รักษาพยาบาล 2 ลาน, รักษาตอเนื่อง 2 แสน, เสียชีวิตหรือเสียอวัยวะจากอุบัติเหตุ 3 ลานบาท]
ความครอบคลุมผูเอาประกันที่มีอายุนอยกวา 16 หรือมากกวา 75 ป
[รักษาพยาบาล 2 ลาน, รักษาตอเนื่อง 2 แสน, เสียชีวิตหรือเสียอวัยวะจากอุบัติเหตุ 1.5 ลานบาท]
รวมภาษีสนามบินทุกแหง + ภาษีน้ํามัน

GO2SXR-SG001

หนา 7 จาก 11

อัตราคาบริการนี้ไมรวม
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

คาทําหนังสือเดินทางไทย
กระเปาเดินทางในกรณีที่น้ําหนักเกินกวาที่สายการบินกําหนด 20 กิโลกรัม/ทาน
สวนเกินน้ําหนักตามสายการบินกําหนด
คาใชจา ยสวนตัวนอกเหนือจากรายการ เชน คาเครื่องดื่ม, คาอาหารที่สั่งเพิ่มเอง, คาโทรศัพท, คาซักรีดฯลฯ
คาอาหารที่ไมไดระบุไวในรายการ
คาวีซาเขาประเทศอินเดียแบบ E-Visa ทานละ 3,000 บาท
คาทําใบอนุญาตทีก
่ ลับเขาประเทศของคนตางชาติหรือคนตางดาว
คาทิปคนขับรถ และมัคคุเทศกทอ
 งถิ่น 1,500 บาท /ทริป/ตอทาน

การสํารองที่นั่ง
1.

2.

กรุณาจองลวงหนาอยางนอย 30 วันกอนการเดินทางและกรุณาเตรียมเงินมัดจํา 10,000 บาท (ที่นั่งจะยืนยันเมื่อ
ไดรับเงินมัดจําแลวเทานั้น) หากตองยื่นวีซา ตองเตรียมเอกสารยื่นวีซาใหเรียบรอยภายใน 2-3 วันหลังจากทํา
การจองแลว (ใชเวลาขอวีซาไมต่ํากวา 7วันทําการ)
การชําระคาทัวรสวนที่เหลือทางบริษัทฯจะเรียกเก็บกอนเดินทางไมนอยกวา 15 วันทานควรจัดเตรียมคาทัวรให
เรียบรอยกอนกําหนดเนื่องจากทางบริษัทตองสํารองคาใชจายในสวนของคาที่พักและตั๋วเครื่องบินมิฉะนั้นจะถือ
วาทานยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ

เงื่อนไขการยกเลิก
1.
2.
3.
4.

แจงยกเลิกกอนเดินทาง 30 วัน คืนคาใชจายทั้งหมด
แจงยกเลิกกอนเดินทาง 15-29 วัน เก็บคาใชจายทานละ 10,000 บาท
แจงยกเลิกนอยกวา 15วันกอนเดินทางทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์เก็บคาใชจายทั้งหมด
สํา หรั บผู โดยสารที่ ไม ได ถือ หนังสือ เดิ นทางไทย และทางบริ ษัท ฯเป นผู ยื่นวีซาให เมื่อ ผลวีซา ผา นแลว มีก าร
ยกเลิกการเดินทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนคามัดจําทั้งหมด
5. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บคาใชจายทั้งหมดกรณีทานยกเลิกการเดินทางและมีผลทําใหคณะเดินทางไมครบ
ตามจํานวนที่บริษัทฯกํ าหนดไว (10ทานขึ้นไป) เนื่องจากเกิดความเสียหายตอทางบริ ษัทและผูเดินทางอื่นที่
เดินทางในคณะเดียวกันบริษัทตองนําไปชําระคาเสียหายตางๆที่เกิดจากการยกเลิกของทาน
6. กรณีเจ็บป วยจนไมส ามารถเดิ นทางไดซึ่งจะตองมี ใบรับรองแพทยจากโรงพยาบาลรับรองบริษัทฯจะพิจารณา
เลื่อนการเดินทางของทานไปยังคณะตอไปแตทั้งนี้ทานจะตองเสียคาใชจายที่ไมสามารถเรียกคืนได เชนคาตั๋ว
เครื่องบินคาหอง คาธรรมเนียมวีซาตามที่สถานทูตฯ เรียกเก็บ และคาใชจายอื่นๆที่เกิดขึ้นตามจริง ในกรณีที่ไม
สามารถเดินทางได
7. กรณียื่นวีซาแลวไมไดรับการอนุมัติวีซาจากทางสถานทูต (วีซาไมผาน) และทานไดชําระคาทัวรหรือมัดจํามาแลว
ทางบริ ษัท ฯ คื นค า ทั ว ร ห รื อ มั ด จํ า ให แต ท างบริ ษัท ขอสงวนสิ ท ธิ์ ใ นการหั ก ค า บริ ก ารยื่ นวี ซา , ค า วี ซา และ
คาใชจายบางสวนที่เกิดขึ้นจริงเปนกรณีไป (อาทิ กรณีออกตั๋วเครื่องบินไปแลว หรือไดชําระคาบริการในสวนของ
ทางเมืองนอกเชน โรงแรม ฯลฯ ไปแลว) ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการหักเก็บคาใชจายจริงที่เกิดขึ้นแลวกับ
ทานเปนกรณีไป
8. กรณีวีซาผานแลว แจงยกเลิกกอนหรือหลังออกตั๋วโดยสาร บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการ ไมคืนคาทัวรทั้งหมด
9. กรณีวีซาผานแลว แตกรุปออกเดินทางไมได เนื่องจากผูเดินทางทานอื่นในกลุมโดนปฏิเสธวีซา หรือไมวาดวย
สาเหตุใดๆก็ตาม ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการหักเก็บคาใชจายจริงที่เกิดขึ้นแลวกับทานเปนกรณีไป
10. กรณีผูเดินทางไมสามารถเขา-ออกเมืองได เนื่องจากเอกสารปลอมหรือการหามของเจาหนาที่ไมวาเหตุผลใดๆ ก็
ตามทางบริษัทของสงวนสิทธิ์ในการ ไมคืนคาทัวรทั้งหมด

เงื่อนไขการเดินทาง
1.
2.

3.

บริษัทฯ มีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวรนี้ เมื่อเกิดเหตุสุดวิสัยจนไมอาจแกไขได
บริษัทฯ ไมรับผิดชอบคาเสียหายในเหตุการณที่เกิดจากสายการบิน ภัยธรรมชาติ และอื่นๆที่อยูนอกเหนือการ
ควบคุมของทางบริษัทฯหรือคาใชจายเพิ่มเติมที่เกิดขึ้นทางตรงหรือทางออม เชน การเจ็บปวย, การถูกทําราย,
การสูญหาย, ความลาชา หรือจากอุบัติเหตุตางๆ
หากท า นยกเลิ ก ก อ นรายการท อ งเที่ ย วจะสิ้ นสุ ด ลง ทางบริ ษัท ฯ จะถื อ ว า ท า นสละสิ ท ธิ์ และจะไม รับ ผิ ด ชอบ
คาบริการที่ทานไดชําระไวแลวไมวากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
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4.
5.
6.
7.

8.
9.

10.
11.
12.

13.

14.
15.
16.
17.

18.

บริษัทฯ จะไมรับผิดชอบตอการหามออกนอกประเทศ หรือ หามเขาประเทศ อันเนื่องมาจากมีสิ่งผิดกฎหมาย
หรือเอกสารเดินทางไมถูกตอง หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอื่นๆ
รายการนี้เปนเพียงขอเสนอที่ตองไดรับการยืนยันจากบริษัทฯ อีกครั้งหนึ่ง หลังจากไดสํารองที่นั่งบนเครื่อง และ
โรงแรมที่พักในตางประเทศเปนที่เรียบรอย แตอยางไรก็ตามรายการนี้อาจเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม
ราคานี้คิดตามราคาตั๋วเครื่องบินในปจจุบัน หากราคาตั๋วเครื่องบินปรับสูงขึ้น บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ที่จะปรับราคาตั๋ว
เครื่องบินตามสถานการณดังกลาว
กรณีเกิดความผิดพลาดจากตัวแทน หรือ หนวยงานที่เกี่ยวของ จนมีการยกเลิก ลาชา เปลี่ยนแปลง การบริการ
จากสายการบินบริษัทฯขนสง หรือ หนวยงานที่ใหบริการ บริษัทฯจะดําเนินโดยสุดความสามารถที่จะจัดบริการ
ทัวรอื่นทดแทนให แตจะไมคืนเงินใหสําหรับคาบริการนั้นๆ
มัคคุเทศก พนักงาน และตัวแทนของบริษัทฯ ไมมีสิทธิ์ในการใหคําสัญญาใดๆ ทั้งสิ้นแทนบริษัทฯ นอกจากมี
เอกสารลงนามโดยผูมีอํานาจของบริษัทฯ กํากับเทานั้น
หากไมสามารถไปเที่ยวในสถานที่ที่ระบุในโปรแกรมได อันเนื่องมาจากธรรมชาติ ความลาชา และความผิดพลาด
จากทางสายการบิน จะไมมีการคืนเงินใดๆทั้งสิ้น แตทั้งนี้ทางบริษัทฯจะจัดหารายการเที่ยวสถานที่อื่นๆมาให
โดยขอสงวนสิทธิ์การจัดหานี้โดยไมแจงใหทราบลวงหนา
เมื่อทานออกเดินทางไปกับคณะแลว ทานงดการใชบริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไมเดินทางพรอมคณะถือ
วาทานสละสิทธิ์ ไมอาจเรียกรองคาบริการ และเงินมัดจําคืน ไมวากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
ในกรณีที่ลูกคาตองออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดตอเจาหนาที่ของบริษัทฯ กอนทุกครั้ง มิเชนนั้นทาง
บริษัทฯ จะไมรับผิดชอบคาใชจายใดๆ ทั้งสิ้น
กรณีเจ็บป วยจนไมส ามารถเดิ นทางไดซึ่งจะตองมี ใบรับรองแพทยจากโรงพยาบาลรับรองบริษัทฯจะพิจารณา
เลื่อนการเดินทางของทานไปยังคณะตอไปแตทั้งนี้ทานจะตองเสียคาใชจายที่ไมสามารถเรียกคืนได เชนคาตั๋ว
เครื่องบินคาหอง คาธรรมเนียมวีซาตามที่สถานทูตฯ เรียกเก็บ และคาใชจายอื่นๆที่เกิดขึ้นตามจริง ในกรณีที่ไม
สามารถเดินทางได
กรณียื่นวีซาแลวไมไดรับการอนุมัติวีซาจากทางสถานทูต (วีซาไมผาน) และทานไดชําระคาทัวรหรือมัดจํามาแลว
ทางบริ ษัท ฯ คื นค า ทั ว ร ห รื อ มั ด จํ า ให แต ท างบริ ษัท ขอสงวนสิ ท ธิ์ ใ นการหั ก ค า บริ ก ารยื่ นวี ซา , ค า วี ซา และ
คาใชจายบางสวนที่เกิดขึ้นจริงเปนกรณีไป (อาทิ กรณีออกตั๋วเครื่องบินไปแลว หรือไดชําระคาบริการในสวนของ
ทางเมืองนอกเชน โรงแรม ฯลฯ ไปแลว) ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการหักเก็บคาใชจายจริงที่เกิดขึ้นแลวกับ
ทานเปนกรณีไป
กรณีวีซาผานแลว แจงยกเลิกกอนหรือหลังออกตั๋วโดยสาร บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการ ไมคืนคาทัวรทั้งหมด
กรณีวีซาผานแลว แตกรุปออกเดินทางไมได เนื่องจากผูเดินทางทานอื่นในกลุมโดนปฏิเสธวีซา หรือไมวาดวย
สาเหตุใดๆก็ตาม ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการหักเก็บคาใชจายจริงที่เกิดขึ้นแลวกับทานเปนกรณีไป
กรณีผูเดินทางไมสามารถเขา-ออกเมืองได เนื่องจากเอกสารปลอมหรือการหามของเจาหนาที่ไมวาเหตุผลใดๆ ก็
ตามทางบริษัทของสงวนสิทธิ์ในการ ไมคืนคาทัวรทั้งหมด
ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ราคานี้เฉพาะนักทองเที่ยวชาวไทยและทองเที่ยวเปนหมูคณะแบบ Join Tour เทานั้น
กรณี ตอ งการตั ดกรุป เหมาโปรดสอบถามทางบริษัท อีก ครั้ ง หากเป นนั กท องเที่ยวชาวต างชาติ หรือ พระสงฆ
โปรดสอบถามทางบริษัทอีกครั้ง
ในกรณี ที่ลู กค า ตอ งออกตั๋ ว โดยสารภายในประเทศกรุณ าติด ต อเจา หนา ที่ ของบริ ษัท ฯกอ นทุ ก ครั้ ง มี
เชนนั้นทางบริษัทฯจะ ไมรับผิดชอบคาใชจายใดๆทั้งสิ้น

ขอความซึ่งถือเปนสาระสําหรับทานผูมีเกียรติซึ่งรวมเดินทาง
ทางบริ ษัท ฯ เป นตั ว แทนในการจั ด นํ า สั ม มนา และการเดิ นทางที่ มี ค วามชํ า นาญ โดยจั ด หาโรงแรมที่ พั ก อาหาร
ยานพาหนะ และสถานที่ทองเที่ยวพรอมทั้งการสัมมนา ดูงาน เพื่อความสะดวกสบาย และเกิดประโยชนสูงสุดในการ
เดินทาง ทั้งนี้ทางบริษัทฯ ไมสามารถรับผิดชอบในอุบัติเหตุหรือความเสียหายที่เกิดจากโรงแรมที่พัก ยานพาหนะ,
อันเนื่องจากอุบัติเหตุรวมถึงภัยธรรมชาติ, โจรกรรม, วินาศกรรม, อัคคีภัย, การผละงาน, การจลาจล, สงคราม
การเมือง, การผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราระหวางประเทศ, การนัดหยุดงาน, ความลาชาของเที่ยวบิน, สาย
การเดินเรือ, รถไฟ, พาหนะทองถิ่น, ตลอดจนการถูกปฏิเสธออกวีซาจากกงสุล และ / หรือ สวนงานที่เกี่ยวของกับ
สถานเอกอัครราชทูต รวมถึงผูมีอํานาจทําการแทนประจําประเทศไทย (โดยไมจําตองแสดงเหตุผล เนื่องจากเปน
สิทธิพิเศษทางการทูต) ซึ่งอยูเหนือการควบคุมของบริษัทฯ หมายรวมถึงในระหวางการเดินทางทองเที่ยวทั้งใน หรือ
ตางประเทศ แตทางบริษัทฯ มีความคุมครอง และประกันอุบัติเหตุ ตามเงื่อนไขที่บริษัทฯ ที่รับประกันในกรณีที่ผูรวม
เดินทางถูกปฏิเสธโดยเจาหนาที่ตรวจคนเขาเมืองของประเทศไทย และ/หรือ ตางประเทศ มิใหเดินทางออก หรือ
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เขาประเทศ เนื่องมาจากความประพฤติ พฤติกรรมของผูเดินทาง ไมปฏิบัติตามกฎระเบียบดานการความคุมโรคติดตอ
เฉพาะพื้ น ที่ มี ก ารปลอมแปลงเอกสารเพื่ อ การเดิ นทาง รวมถึ ง มี สิ่ ง ผิ ด กฎหมาย บริ ษัท ฯ จะไม คื นค า ใช จ า ยใดๆ
รายละเอียดดานการเดินทาง อาจมีการเปลี่ยนแปลงไดตามความจําเปน หรือเพื่อความเหมาะสมทั้งปวง โดยมิตอง
แจ งให ท ราบล ว งหน า ทั้ งนี้ ก ารขอสงวนสิ ท ธิ ดั งกล า ว บริ ษัท จะยึ ด ถื อ และคํ า นึ งถึ งผลประโยชน ต ลอดจนความ
ปลอดภัยของทานผูมีเกียรติ ซึ่งรวมเดินทางเปนสําคัญ

หลักฐานประกอบการยื่นขอวีซาประเทศอินเดียสําหรับ-คนไทย
1.

2.

3.
4.

หนังสือเดินทาง (Passport) หนังสือเดินทาง ตองมีหนาเหลือสําหรับประทับวี
ซาอยางนอย 2 หนา อายุใชงานเหลือไมนอยกวา 6 เดือน นับจากวันเดินทาง
*กรุณาถอดปก Passport กอนสงเอกสารบริษัทจะไมรับผิดชอบในกรณีสูญ
หาย*
รูปถาย รูปถายสีหนาตรงขนาด 2x2นิ้ว พื้นหลังสีขาวเทานั้น จํานวน 2ใบเปน
รูปที่ถายจากรานถายรูปเทานั้น รูป (หามสวมแวนตาหรือเครื่องประดับ, ไมใส
ชุดขาราชการหรือเครื่องแบบใดๆ ไมเปนรูปสติ๊กเกอรรวมถึงหามใชรูปที่ถาย
เองและปริ้นทเอง)
สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน 2 ชุด ถาเปนเด็กอายุต่ํากวา 15 ป ใชสําเนาสูติ
บัตรและบัตรประชาชน
สําเนาทะเบียนบาน

GO2SXR-SG001
11

หนา 10 จาก

กรุณากรอกขอมูลเพื่อประโยชนในการพิจารณาดําเนินการขอวีซา ของทาน
ประวัติสวนตัว
PERSONAL INFORMATION
คํานําหนา : นาย
นาง
นางสาว
เด็กชาย
TITLE : MR
MRS
MS
MSTR
____________ ___
___
ชื่อ : _
_______________
______นามสกุล : _
NAME : _
_______________
___SURNAME : _
____________ ___
___
สถานะภาพ :
แตงงาน
โสด
MARITAL STATUS
MARRIED
UN MARRIED
ชื่อสามี/ภรรยา:
_____________________________________________
_ ___ _____
GIVE THE NAME OF WIFE OR HUSBAND
สัญชาติสามี/ภรรยา :
_____________________________________________ __________
NATIONALITY
ที่อยู : ____
____________________________________________ ________________
____
____________________________________________ _______
_________
ADDRESS : ___
_________________________________________ ________________
____
____________________________________________ _______
_________
ประวัติครอบครัว FAMILY INFORMATION
_____________________
ชื่อ/นามสกุลบิดา :
_______________________สัญชาติ _______
FATHER’S NAME / SURNAME
NATIONALITY
ชื่อ/นามสกุลมารดา :
______________________สัญชาติ ____
_______________________
MOTHER’S NAME / SURNAME
NATIONALITY
ประวัติการศึกษา
EDUCATIONAL INFORMATION______________________________________________________________________
ประวัติการทํางาน
PROFESTION INFORMATION
อาชีพ :
____________
___
____
OCCUPATION: ____________
___ ____________________________________________
ชื่อบริษัท:
___
___________________________________________
EMPLOYER’S NAME ___
______________________________________________________
เบอรโทรติดตอ :
___
WORK PHONE NUMBER:
___
ที่อยู : ____
____________________________________________ ________________
____
____________________________________________ _______
_________
ADDRESS : ___
_________________________________________ ________________
____
____________________________________________ _______
_________
รหัสไปรษณีย : ___
_
ZIP : ________________________
โปรดระบุรายชื่อประเทศที่ทานไดเดินทางในชวงระยะเวลา 10 ป * สําคัญมาก
_______________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
*สําหรับประเทศอินเดียหากเคยมีการเดินทางจําเปนตองแจงเลขที่วีซาครั้งสุดทายที่ยื่นและวันที่ออกวีซา(สําคัญมาก)
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________

GO2SXR-SG001
11

หนา 11 จาก

