
 

 
 
 
 
 
 

 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
   
    
    
   
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 

 
 

วนัท่ี โปรแกรมทวัร ์
อาหาร 

โรงแรม 
เชา้ เทีย่ง เยน็ 

1 สนามบนิดอนเมอืง – สนามบนิมุมไบ – เมอืงมุมไบ    
Hotel Suba Galaxy, 
Mumbai หรอืเทยีบเทา่ 

2 
เมืองมุมไบ – ประตูสู่อินเดีย – โรงแรมสุดหรูในนครมุมไบ “Taj Mahal Palace” 
สถานีรถไฟฉัตราปตีศวิาจ ี– เมอืงปูเน่ – เมอืงโมเรกาวน์ – เทวสถานศรมียุเรศวร 
เมอืงเทอูร ์– เทวสถานศรจีนิดามณี   

   
Hotel 7 Apple, Pune 
หรอืเทยีบเท่า 

3 เมอืงปเูน่ – เทวาลยัพระพฆิเนศวร ดัก๊ดเูศรษฐ์ – เมอืงโอซาร ์– วดัศรวีฆิเนศวา     
Hotel 7 Apple, Pune 
หรอืเทยีบเท่า 

4 
เมอืงมหตั – เทวสถานศรวีรทาวนิายกั – เมอืงมุมไบ – วดัสทิธวินิายกั – วดัพระแม่
ลกัษม ี– สนามบนิมุมไบ     

5 สนามบนิดอนเมอืง – ประเทศไทย     



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Day1 สนามบินดอนเมือง – สนามบินมุมไบ – เมืองมุมไบ 
 

17.00 นัดหมายพร้อมกันที่ สนามบินดอนเมือง ประเทศไทยโปรดสังเกตุป้าย เลทส์โกกรุ๊ป พบเจ้าหน้าที่คอยให้
การต้อนรับพร้อมอำนวยความสะดวกเช็คอินให้แก่ท่าน 

20.15 ออกเดินทางสู่ สนามบินมุมไบ ประเทศอินเดีย โดยสายการบิน THAI LION AIR เที่ยวบินที่ SL218 
22.50 เดินทางถึง สนามบินมุมไบ ประเทศอินเดีย ผ่านการตรวจคนเข้าเมืองรับสัมภาระผ่านจุดคัดกรองตาม

ระเบียบของสนามบิน  
 

นำท่านเดินทางสู่ เมืองมุมไบ (Mumbai) หรือที่รู้จักกันในนาม “บอมเบย์” เมืองนี้ติด 1 ใน 5 ของ
ประเทศอินเดียที่เป็นเมืองศูนย์กลางทางเศรษฐกิจ โดยเฉพาะอุตสาหกรรมความบันเทิงที่ผลิตนักแสดงให้
มีชื่อเสียงโด่งดัง และภาพยนตร์อีกมากมายหลายเรื่องจนโด่งดัง ซึ่งเรามักจะคุ้นหูคำว่า “Bollywood” 
บอกได้เลยว่าเมืองแห่งนี้เป็นเมืองแห่งฝันของหนุ่มสาวหลายคนในอินเดีย นอกจากนี้หนังที่สร้างชื่อทำให้
มุมไบเป็นที่รู้จักไปทั่วโลก “คังคุไบ หญงิแกร่งแห่งมุมไบ” 

 
พกัที ่ Hotel Suba Galaxy, Mumbai ระดบั 3 ดาว หรอืเทยีบเท่า 
 



 

Day2 เมืองมุมไบ – ประตูสู่อินเดีย – โรงแรมสุดหรใูนมุมไบ “Taj Mahal Palace” – สถานีรถไฟฉัต
ราปตีศิวาจี เมืองปเูน่ – เมืองโมเรกาวน์ – เทวสถานศรีมยเุรศวร – เมืองเทอรู ์– เทวสถานศรี
จินดามณี   

 

เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
นำทุกท่านถ่ายรูปคู่ ประตูสู่อินเดีย (Gateway of India Mumbai) ตั้งอยู่ที่ชายฝั่งทะเลอาระเบียน ซึ่ง
ใกล้กับท่าเรือ และสถานที่แห่งนี้เป็นอีกหนึ่งสถานที่ยอดฮิตสำหรับนักท่องเที่ยวที่มาเยือนมุมไบเป็นอย่าง
มาก ซุ้มประตูชัยแห่งนี้มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์ต่อนครมุมไบ เมื่อครั้งในยุคสมัยการล่าอาณานิคม
ของอังกฤษ และจอร์จที่ 5 ได้เสด็จเยือนอินเดียในปี ค.ศ.1911 ซุ้มประตูแห่งนี้จึงถูกสร้างขึ้นเพื่อเป็นการ
ระลึกถึงจอร์จที่ 5 มีสถาปัตยกรรมที่ผสมผสานระหว่างสถาปัตยกรรมโรมันและอินเดียเข้าด้วยกัน ใกล้ๆ
กันนั้นจะเป็น โรงแรมสุดหรูในมุมไบ “Taj Mahal Palace” ที่มีอายุมากถึง 100 ปี ตัวโรงแรมแห่งนี้ถูก
ออกแบบและตกแต่งด้วยสไตล์ Saracenic Revival หรือศิลปะอาณานิคม  

 

 
 

นำท่านถ่ายรูปกับ สถานีรถไฟฉัตราปตีศิวาจี (Chhatrapati Shivaji Maharaj 
Vastu Sangrahalaya Museum)  มี ชื่ อ เดิ ม ว่ า  'Prince of Wales Museum of 



 

Western India' แต่ถูกเปลี่ยนชื่อมาเป็นชื่อ 'Shivaji' ซึ่งเป็นชื่อของปฐมกษัตริย์แห่งอาณาจักร Maratha 
ภายในพิพิธภัณฑ์มีโบราณวัตถุมากกว่า 70,000 ชิ้นและแต่ละชิ้นมีที่มาจากยุคต่าง ๆ ของอินเดียซึ่งแต่ละ
ชิ้นก็มีการบอกเล่าเรื่องราวต่าง ๆ ให้เราได้รู้ที่มาที่ไปว่าได้มาจากสมัยใดยุคใด และที่น่าทึ่งไปกว่านั้นนั่นก็
คือวัตถุโบราณบางชิ้นที่มีอายุเป็นร้อย ๆ ปีสภาพวัตถุยังคงสภาพสมบูรณ์เกือบร้อยเปอร์เซ็น พิพิธภัณฑ์
แห่งนี้มีการสร้างและตกแต่งด้วยศิลปะสไตล์ Indo-Saracenic และบอกเลยว่าภายในสวยงามมาก ถือว่า
เป็นพิพิธภัณฑ์หลักแห่งนครมุมไบ 
 
นำทุกท่านเดินทางไปยัง เมืองปูเน่ (Pune) (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง 30 นาที) ระหว่างทาง

แวะ เมืองโมเรกาวน์ (Morgaon) คำว่า "โมเร" หรือ "มยุรี" หมายถึงนกยูง ส่วนคำว่า "กาวน์" หมายถึง

หมู่บ้าน เพราะในอดีตหมู่บ้านแถบนี้เป็นที่อยู่อาศัยของนกยูงเป็นจำนวนมาก นำท่านไปยัง วัดศรีโมเรศวา 

(Sri Moreshwar) ตามตำนานเล่าว่าพระพิฆเนศเสด็จลงมาครั้งแรกเพื่อสังหารสินธุ โอรสของกษัตริย์

จันทระปานี ซึ่งถือตัวว่าได้รับพรจากสุริยเทพให้เป็นอมตะ จึงรังแกและฆ่าฟันเหล่าเทวดา พระพิฆเนศ

ประทับบนหลังนกยูงเสด็จลงมาสังหารสินธุ หลังจากนั้นเทวดาจึงขอพระพิฆเนศประทับอยู่ที่นี่ตลอดไป 

พระพิฆเนศจึงเนรมิตเทวรูปของพระองค์เองขึ้นที่นี่  

 

เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

 นำท่านเดินทางต่อไปยัง เมืองเทอูร์ (Theur) เพื่อนำท่านไปยัง วัดศรีจินดามณี (Sri Chintamani) 
สร้างโดยพระราชโอรสของพระเจ้าโมรยะ โกสารี เพื่อเฉลิมฉลองที่พระบิดาทรงบรรลุสัจธรรมที่เมืองนี้ ณ 
ริมฝั่งแม่น้ำมูลามุทา ตามเทวตำนานเชื่อกันว่าเจ้าชายกานา โอรสของกษัตริย์อภิจิตแย่งชิงแก้วจินดามณี
(แก้วสารพัดนึก) จากฤาษีกาปิละไป ฤาษีกาปิละจึงอ้อนวอนขอให้พระพิฆเนศช่วยเหลือ ต่อมาเมื่อฤาษีกาปิ



 

ละ รบชนะและได้แก้วจินดามณีคืนกลับมา จึงอธิษฐานขอให้พระพิฆเนศประทับอยู่ที่นี่ตลอดไป และถวาย
แก้วจินดามณีนั้นประดับแด่องค์พระพิฆเนศ 

 

 
 

ค ่า บรกิารอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร 
พกัที ่ Hotel 7 Apple, Pune ระดบั 3 ดาว หรอืเทยีบเท่า 
 
 

Day3 เมืองปเูน่ – เทวาลยัพระพิฆเนศวร ดัก๊ดเูศรษฐ์ – เมืองโอซาร ์– วดัศรีวิฆเนศวา 
 

เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

 

 นำทุกท่านเดินทางไปยัง เมืองปูเน่ (Pune) เป็นเมืองเก่าแก่และเมืองที่สำคัญทางวัฒนธรรมของอินเดียมา

ตั้งแต่ในมัยโบราณและชาวอินเดียเชื่อกันว่า เมืองปูเนแห่งนี้เป็นเมืองแห่งพระพิฆเนศ นั้นก็คือปาฎิหารการ

เกิดขึ้นของพระพิฆเนศที่อยู่ในเมืองเล็กๆรอบเมืองปูเนถึง 8 ปาง ซึ่งเป็นพระพิฆเนศที่เกิดขึ้นเองตาม

ธรรมชาติ "เมืองปูเนจึงเป็นเมืองเส้นทางมหายาตราสักการะพระพิฆเนศองค์มหาเทพแห่งความสำเร็จ" นำ

ท่านเดินทางไปยังที่ตั้ง เทวาลัยพระพิฆเนศวร ดั๊กดูเศรษฐ์ พระพิฆเนศประจำเมือง ปูเน่ องค์พระพิฆเนศ

มีการประดับประดาด้วยเครื่องประดับที่ทำจากทองคำและเพชรนิลจินดาทั่วทั้งองค์ จนได้รับการกล่าวถึง

ว่าเป็น "พระพิฆเนศที่ร่ำรวยที่สุดในโลก 



 

 

 

 

เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
 

นำท่านไปยัง เมืองโอซาร์ (Ozar) เพื่อไปยัง วัดศรีวิฆเนศวา (Sri Vighneshwar) เทวะสถานแห่งนี้มี

ชื่อเสียงมากในเรื่องความงดงามทางสถาปัตยกรรม โดยเฉพาะยอดโดมที่เป็นทองคำและความงดงามของ

พวงมาลัยที่ประดับอยู่ที่ตัวเทวาลัย นามขององค์ศรีวิฆเนศวรมาจากเทะวตำนานว่า กษัตริย์ อภินันทะ

ประกอบพิธีบูชายัญเพื่อจุติมาเป็นอินทรเทพ พระอินทร์ได้ทราบดังนั้นจึงสร้างวิฆนาสูรเพื่อส่งไปทำลาย



 

พิธีกรรมของกษัตริย์อภินันทะ แต่อสูรตนนี้กลับทำลายพิธีทั้งหมดทำให้ธรรมะเลือนหายไปจากทั้งสามโลก 

เหล่าฤาษี นักบวชจึงอ้อนวอนต่อพระพิฆเนศให้เสด็จมาปราบอสูร พระพิฆเนศใช้อำนาจสยบอำนาจ

ทั้งหมดของอสูรทำให้วิฆนาสูรยอมแพ้และถวายตัวต่อองค์พระพิฆเนศเพ่ือให้ไว้ชีวิตตนและขอร้องให้องค์

พระพิฆเนศใช้ชื่อของตัวเองรวมกับพระนามของพระองค์เพ่ือล้างบาปและเป็นบุญกุศลแก่อสูร เทวรูปพระ

พิฆเนศที่นี่จึงถูกขนานนามว่า “ศรีวิฆเนศวร” หมายถึงผู้ขจัดอุปสรรคและภยันตราย จึงเชื่อว่าผู้ที่มา

สักการะองค์ศรีวิฆเนศวรก่อนทำการใดๆ จะทำการนั้นได้สำเร็จราบร่ืน ไร้อุปสรรค 

 

 

ค ่า บรกิารอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร 
พกัที ่ Hotel 7 Apple, Pune ระดบั 3 ดาว หรอืเทยีบเท่า 
 
 

Day4 เมืองมหตั – เทวสถานศรีวรทาวินายกั – เมืองมุมไบ – วดัสิทธิวินายกั – วดัพระแม่ลกัษมี  
            สนามบินมุมไบ 
 

เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

 นำท่านไปยัง เมืองมหัต (Mahad) เพื่อไปยัง วัดศรีวรัทวินายัก (Sri Varad Vinayak) เช่ือกันว่าถ้ามา

สักการะพระพิฆเนศที่วัดศรีวรัทวินายักแล้ว จากตำนานว่าพ่อของเด็กน้อยบัลลาเคยล่วงเกินพระพิฆเนศไว้

จึงต้องพิการและหูหนวกเป็นไบ้ แม้จะกลับชาติมาเกิดก็ยังต้องพิการอยู่ จึงต้องกลับใจอุทิศตนบูชาพระ

พิฆเนศจึงจะหาย  



 

 

นำท่านเดินทางกลับมายัง เมืองมุมไบ (Mumbai) เพื่อไปยัง วัดสิทธิวินายัก (Siddhivinayak 
Temple) เป็นวัดฮินดูที่มีชื่อเสียงที่สุดในมุมไบ เพราะคนอินเดียที่นับถือ ศรัทธาในองค์พระพิฆเนศ เทพ
เจ้าแห่งอุปสรรค และศิลปวิทยาการ นิยมมาขอพรกันที่นี่ อาทิ ดาราบอลลีวู้ด นักการเมือง นักธุรกิจ คนมี
เงินมาก คนมีเงินน้อย ต่างก็พากันมาสักการะบูชายังวัดแห่งนี้  ลักษณะเด่นขององค์นี้ คือ เป็นองค์ปฐม 
ประธานแห่งพระพิฆเนศทุกๆพระองค์ มีพระฉวีสีแดงสด ซึ่งเป็นสีของไฟและพลังอำนาจ อีกทั้งยังมีงวงที่
ตวัดไปทางเบ้ืองขวาของพระองค์ อันหมายถึงความยิ่งใหญ่ถึงที่สุด ซึ่งองค์จำลองที่บูชาในบ้านคน งวงต้อง
ตวัดไปทางซ้าย ห้ามตวัดขวา  
พระพิฆเนศองค์นี้จึงเชื่อกันว่า ทรงประทานความมีอำนาจวาสนา ผู้บูชาจะเป็นที่นับถือ เป็นผู้มีความน่า
เกรงขามต่อผู้อื่น นำพาซึ่งความสำเร็จสมหวัง และเชื่อว่าเป็นองค์ที่มีความศักดิ์สิทธิ์มากที่สุดของพระ
พิฆเนศ 
 

 
 



 

 
 

เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
  

นำท่านไปยัง วัดพระแม่ลักษมี (Mahalaxmi Temple) ตั้งอยู่บนเชิงเขาติดกับทะเล สร้างขึ้นเพ่ืออุทิศ
ให้กับพระแม่ลักษมี  มีเทวรูปเป็นทองคำสามองค์ มีแหวนที่จมูก กำไลทอง และสร้อยคอมุก เทวรูปทั้ง
สามคือ พระแม่ลักษมี, พระแม่กาลี ร่างอวตารของพระแม่อุมาเทวี, และพระแม่สรัสวดี  
 

 



 

 

ค ่า บรกิารอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร 
20.30 น าท่านเดนิทางสู ่สนามบนิมุมไบ ประเทศอนิเดยี 
23.50 น าท่านเดินทางสู่ สนามบินดอนเมือง ประเทศไทย โดยสายการบิน THAI LION AIR เที่ยวบินที ่
SL218 
 
Day5 สนามบินดอนเมือง – ประเทศไทย 

 
05.55 เดนิทางถงึ สนามบนิดอนเมอืง ประเทศไทยโดยสวสัดภิาพ ... พรอ้มความประทบัใจ 
 

อตัราค่าบริการ 

วนัเดินทาง 
ราคาทวัร/์ท่าน 

พกัห้องละ 2-3 ท่าน 
ราคาทวัรเ์ดก็/ท่าน 
(อายุไม่เกิน 12 ปี) 

ราคาทวัรไ์ม่รวม 
ตัว๋เคร่ืองบิน 

ราคา 
ห้องพกัเด่ียว 

11 – 15 สงิหาคม 2565 
(วนัแม่แห่งชาต)ิ 

19,990 19,990 13,990 5,000 

24 – 28 สงิหาคม 2565 17,990 17,990 10,990 5,000 

07 – 11 กนัยายน 2565 17,990 17,990 10,990 5,000 
12 – 16 ตุลาคม 2565 

(วนัคลา้ยวนัสวรรคต ฯลฯ) 
20,990 20,990 13,990 5,000 

19 – 23 ตุลาคม 2565 
(วนัปิยะมหาราช) 

20,990 20,990 13,990 5,000 

20 – 24 ตุลาคม 2565 
(วนัปิยะมหาราช) 

20,990 20,990 13,990 5,000 

21 – 25 ตุลาคม 2565 
(วนัปิยะมหาราช) 

20,990 20,990 13,990 5,000 

22 – 26 ตุลาคม 2565 
(วนัปิยะมหาราช) 

20,990 20,990 13,990 5,000 

09 – 13 ธนัวาคม 2565 
(วนัรฐัธรรมนูญ) 

20,990 20,990 13,990 5,000 

 
อตัราค่าบรกิารส าหรบัเดก็อายุไม่เกนิ 2 ปี ณ วนัเดนิทางกลบั (Infant) ท่านละ 7,500 บาท 
อตัราค่าบรกิารไม่รวมค่าทปิคนขบัรถ มคัคุเทศกท์อ้งถิน่ และหวัหน้าทวัร ์ท่านละ 1,500 บาท 

อัตราค่าบริการไม่รวมค่าวีซ่าอินเดีย ท่านละ 1,500 บาท โดยชำระพร้อมมัดจำรอบแรก 

 



 

ส าคญัโปรดอ่าน 
1. กรุณาท าการจองล่วงหน้าก่อนเดินทางอย่างน้อย 30 วนั พร้อมช าระเงนิมดัจ า ท่านละ 10,000 บาท/ท่าน และ

ช าระส่วนที่เหลอื 21 วนั ก่อนการเดนิทาง กรณีวนัเดนิทางน้อยกว่า 21 วนั ต้องช าระค่าทวัรเ์ตม็จ านวน 100% 
เท่านัน้ 

2. อตัราค่าบรกิารนี้ จ าเป็นต้องมีผู้เดินทาง จ านวน 15 ท่าน ขึ้นไป ในแต่ละคณะ กรณีที่มีผู้เดินทางไม่ถึงตาม
จ านวนทีก่ าหนด ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเลื่อนการเดนิทาง หรอืเปลีย่นแปลงอตัราค่าบรกิาร (ปรบัราคา
เพิม่ขึน้ เพือ่ใหค้ณะไดอ้อกเดนิทาง ตามความตอ้งการ) 

3. ท่านที่ต้องออกบตัรโดยสารภายในประเทศ (ตัว๋เครื่องบิน, รถทวัร์, รถไฟ) กรุณาสอบถามที่เจ้าหน้าที่ทุกครัง้
ก่อนท าการออกบตัรโดยสาร เนื่องจากสายการบนิอาจมกีารปรบัเปลีย่นไฟล์ท หรอื เวลาบนิ โดยไม่แจง้ใหท้ราบ
ล่วงหน้า และการแนะน าจากเจา้หน้าทีเ่ป็นเพยีงการแนะน าเท่านัน้ 

4. นกัท่องเทีย่วทีต่้องการเดนิทางโปรแกรมขา้งตน้ควรท าการจอง และ ส่งเอกสารเพื่อขอวซี่าหมู่คณะก่อนเดนิทาง
อย่างน้อย 45 วนั วนัหยุดนักขตัฤกษ์ 60 วนั หากระยะเวลาน้อยกว่าทีร่ะบุไวข้า้งต้น ขอสงวนสทิธิใ์นการขอวซี่า
ประเภทอื่นซึง่อาจมคี่าใชจ่้ายเพิม่ หรอืมผีลต่อการพจิารณาวซี่าของท่าน 

5. ระหว่างท่องเที่ยวหากนักท่องเที่ยวได้รบัการตรวจยนืยนัว่ามีเชื้อโควดิ ทางโรงแรมอาจมีค่าท าความสะอาด
หอ้งพกัเพิม่เตมิ ถา้ม ี(ไม่รวมอยู่ในรายการทวัร)์ 

6. ในกรณีที่ภาครฐัทัง้ไทย และประเทศปลายทางมขี้อก าหนดในการกักตวั หรอื การตรวจหาเชื้อโควิด-19 ทุก
ประเภท ผูเ้ดนิทางตอ้งรบัผดิชอบค่าใชจ่้ายสว่นน้ีดว้ยตวัท่านเอง ถา้ม ี(ไม่รวมอยู่ในรายการทวัร)์ 

 
ข้อมูลส าคญัเก่ียวกบั การยื่นค าร้องขอวีซ่า ท่ีท่านควรทราบ  

1. ทางบรษิทัฯขอสงวนสทิธิใ์นการยื่นวซี่าแบบหมู่คณะเท่านัน้ กรณีทีท่่านไม่สามารถยื่นวซี่าพรอ้มคณะได้  จะต้อง
ยื่นก่อน หรอื หลัง คณะ และหากเกิดค่าใช้จ่ายไม่ว่ากรณีใดๆก็ตาม ท่านจ าเป็นจะต้องช าระค่าใช้จ่ายที่
เกดิขึน้ตามจรงิทัง้หมด เช่น ค่าบตัรโดยสารโดยเครื่องบนิ (ตัว๋) จะต้องออกก่อนแต่วซี่ายงัไม่ออก เนื่องจาก
ท่านยื่นหลงัคณะ  

2. มาตราฐานการพจิารณาวซี่าแบบปกติทัว่ไปคอื 7 วนัท าการ (เป็นอย่างน้อย ไม่รวมวนัเสาร์ - อาทิตย์) ทัง้นี้ 
ขึน้อยู่กบัจ านวนผูส้มคัรในช่วงนัน้ๆ ซึง่หากอยู่ในช่วงฤดูกาลท่องเทีย่ว ทีม่ผีูส้มคัรเป็นจ านวนมาก อาจต้อง
ใชร้ะยะเวลามากกว่าปกต ิ

3. การยื่นขอวซี่าท่องเที่ยวประเทศอินเดียแบบหมู่คณะ ไม่จ าเป็นต้องใช้หนังสือเดินทางฉบับจรงิ หากท่านส่ง 
ส าเนาหน้าหนังสอืเดนิทาง (หน้าแรกที่มรีูป) ชดัเจน สแกนไฟล์เป็นรูปภาพ หรอื ไฟล์ PDF. มาให้กบัทาง
บรษิทัเรยีบรอ้ยแลว้  

 
 
** รายละเอยีดเอกสารการยื่นขอวซี่าทีไ่ดก้ล่าวมานี้ เป็นเพยีงขอ้มลูเบือ้งตน้ทีท่างบรษิทัฯ ไดจ้ดัท าขึน้จากประสบการณ์
และระเบยีบของสถานทตูฯ ซึง่อาจมกีารเปลีย่นแปลงได ้ตามแต่สถานการณ์ และคุณสมบตัขิองลูกคา้ในแต่ละราย โดย

อยู่ทีดุ่ลยพนิิจของประเทศปลายทางเป็นผูด้ าเนินการ ** 



 

** หมายเหต ุ: ทางด่านตรวจคนเขา้เมอืงประเทศปลายทาง อาจขอรายละเอยีดเพิม่เตมิ จากทีไ่ดแ้จง้ไว ้ขึ้นอยู่กบัการ
พจิารณาของเจา้หน้าที ่และเอกสาร ของแต่ละท่าน (เป็นการพจิารณาแบบรายบุคคล) การอนุมตัวิซี่าเป็นดุลพนิิจของ
ทางสถานทตู ทางบรษิทัไม่มสีว่นเกีย่วขอ้งใดๆทัง้สิน้ ทัง้นี้บรษิทัเป็นเพยีงตวักลางและคอยบรกิารอ านวยความสะดวก
ใหแ้ก่ผูเ้ดนิทางเท่านัน้ อตัราค่าธรรมเนียมวซี่าทางสถานทตูเป็นผูเ้รยีกเกบ็ หากท่านโดนปฏเิสธการขออนุมตัวิซี่า ทางสถานทตูไม่

คนือตัราค่าธรรมเนียมในการยื่นวซี่า และมสีทิธิไ์มแ่จง้สาเหตุการปฏเิสธวซี่า ** 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 
การเตรียมเอกสาร เพื่อขอยื่นวีซ่าท่องเท่ียวประเทศอินเดีย แบบหมู่คณะ  
ส าหรบัผูเ้ดนิทางทีถ่อืหนงัสอืเดนิทางไทย 

1. ส าเนาหน้าหนังสอืเดนิทาง (หน้าแรกทีม่รีูป) ชดัเจน โดยสแกนไฟลเ์ป็นรปูภาพ หรือ ไฟล ์PDF. (รูปถ่ายจาก
มอืถอืไม่สามารถใชไ้ด้) มอีายุการใช้งานคงเหลอืไม่น้อยกว่า 6 เดอืน ณ วนัเดนิทางกลบั และมหีน้าว่างไม่
ต ่ากว่า 2 หน้า 

2. รปูถ่ายส ีหน้าตรง ขนาด 2 x 2 นิ้ว (เท่ากนัทุกดา้นเป็นสีเ่หลีย่มจตัุรสั) จ านวน 2 รูป ฉากหลงัต้องเป็นพืน้สขีาว 
ถ่ายมาแลว้ไม่เกนิ 3 เดอืน ไม่ซ ้ากบัวซี่าประเทศอื่นๆทีเ่คยไดร้บั เท่านัน้  
2.1  กรณผีูเ้ดนิทางอายุไม่ถงึ 18 ปีบรบิูรณ์  

- กรณีเด็ก ไม่ได้เดินทางกับ บิดาและมารดา จ าเป็นต้องมี หนังสือยินยอมให้บุตร
เดินทาง ไปต่างประเทศ ทีอ่อกโดยส านักงานเขตหรอือ าเภอ ตามส าเนาทะเบยีนบา้น ทัง้
ภาษาไทย และ ภาษาองักฤษ , ส าเนาหน้าหนังสอืเดนิทาง ของบดิา และ มารดา , หนังสอื
รบัรองค่าใช่จ่าย (ภาษาไทย และ ภาษาองักฤษ) พรอ้มลงนามส าเนาถูกตอ้ง 

- กรณีเด็ก ไม่ได้เดินทางกบั บิดา จ าเป็นต้องมี หนังสือยินยอมให้บุตรเดินทาง ไป
ต่างประเทศ (ของมารดา) ให้บุตรเดินทางไปต่างประเทศ ที่ออกโดยส านักงานเขตหรอื
อ าเภอ ตามทะเบยีนบา้น (ภาษาไทย และ ภาษาองักฤษ) , ส าเนาหน้าหนงัสอืเดนิทาง ของ
บดิา และ มารดา หนงัสอืรบัรองค่าใช่จ่าย (ภาษาไทย และ ภาษาองักฤษ) 

- กรณีเดก็ ไม่ได้เดินทางกบั มารดา จ าเป็นต้องม ีหนังสือยินยอมให้บุตรเดินทาง ไป
ต่างประเทศ (ของบิดา) ให้บุตรเดินทางไปต่างประเทศ ที่ออกโดยส านักงานเขตหรือ
อ าเภอ ตามทะเบยีนบา้น (ภาษาไทย และ ภาษาองักฤษ) , ส าเนาหน้าหนงัสอืเดนิทาง ของ
บดิา และ มารดา หนงัสอืรบัรองค่าใช่จ่าย (ภาษาไทย และ ภาษาองักฤษ) 

 



 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบฟอร์มกรอกข้อมลูวีซ่าประเทศ อินเดีย 

** กรุณากรอกข้อมูลทั้งหมดให้ครบถ้วน เพื่อประโยชน์ในการขอวีซ่าของท่านเอง ** 
ชื่อ-นามสกุล (สะกดตรงตามหนังสือเดินทาง)  (MR./MRS./MS./MSTR.)  
............................................................................................................................................ ............................................................. 

สถานะภาพ  □ โสด    □ แต่งงานไม่ได้จดทะเบียนสมรส □ หม้าย  □ หย่า    

□ แต่งงานจดทะเบียนสมรส  
ชื่อ-นามสกุล คู่สมรส.....................................................................................สถานที่เกิด................................................................
สัญชาติ………………………………………………………. 

ชื่อ-นามสกุล บิดา .................................................................................................................................................... 
สถานที่เกิด.......................................สัญชาติ………………………………………………………. 



 

ชื่อ-นามสกุล มารดา ............................................................................................................................................... 
สถานที่เกิด.......................................สัญชาติ………………………………………………………. 
ที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน.......................................................................................................................................... ....................... 

................................................................................................................................รหัสไปรษณีย.์................................................ 

ที่อยู่ปัจจุบัน......................................................................... ........................................................................ ................................. 

รหัสไปรษณีย์................................ โทรศัพท์บ้าน...................................เบอร์มือถือ................................................................ 

ชื่อสถานที่ทำงาน / สถานศึกษา...........................................................................ตำแหน่งงาน.......................................... 

ที่อยู่สถานที่ทำงาน / สถานศึกษา........................................................................................................................................... 

รหัสไปรษณีย์ ...............................................โทรศัพท์............................................. 
*** ในกรณีที่เกษียณอายุ กรุณาระบุชื่อ และ ที่อยู่ สถานทีท่ำงาน เนื่องจากเป็นเงื่อนไขของสถานทูต *** 

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 
ชื่อสมาชิกในครอบครวัพร้อมเบอร์ติดต่อ ระหว่างที่ท่านพำนักอยู่ ณ ประเทศอินเดีย 

 ชื่อ-สกุล...................................................................................................................................... ................................................. 
ทีอ่ยู่..................................................................................................................................................................................... ............. 
เบอร์โทรศัพท์........................................... 
(กรุณาแจ้งเบอร์ที่สามารถติดต่อได้โดยสะดวก เนื่องจากทางสถานทูตจะมกีารโทรเช็คข้อมูลโดยตรงกับท่าน) 

การพิจารณาอนุมัติวีซ่าเป็นดุลพินิจของทางสถานทูตฯเท่านั้น ทางบริษัทเป็นเพียงตัวกลางในการอำนวยความ
สะดวกและบริการด้านเอกสารให้แก่ผู้เดินทางเท่านั้น 

 
 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 

 
 
 
 
 
 



 

 


