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วนัท่ี โปรแกรมทวัร ์
อาหาร 

โรงแรม 
เชา้ เที่ยง เย็น 

1 สนามบินสวุรรณภมู ิ– สนามบินเดล ี– เมอืงชยัปุระ     
Park Ocean Hotel, Jaipur 

หรือเทียบเท่า 

2 
เมืองชัยปุระ – ฮาวา มาฮาล – ซิตี้พาเลส – ป้อมปราการแอมเบอร์ ฟอร์ท  

พระราชวงัแอมเบอร ์ฟอรท์ - เมอืงอคัรา 
   

Hotel Royale Regent, Agra 

หรือเทียบเท่า 

3 
เมอืงอคัรา – ทชัมาฮาล – อคัรา ฟอรท์ – เมอืงเดล ี– กตุบัมนีาร ์– ประตเูมอืง

อินเดยี – ตลาดพื้นเมอืงจนัปาท – สนามบินเดล ี
   

Hotel Ashok Country Resort, 

Delhi  

4 สนามบินเดล ี– สนามบินสวุรรณภมู ิ– ประเทศไทย     



Day1 สนามบินสวุรรณภมิู – สนามบินเดลี – เมืองชยัปรุะ 

 

09.30 นัดหมายพรอ้มกันที่ สนามบินสวุรรณภมิู ประเทศไทยโปรดสังเกตปุ้าย เลทสโ์กกรุ๊ป พบเจา้หนา้ที่คอยใหก้ารตอ้นรับ

พรอ้มอ านวยความสะดวกเช็คอินใหแ้ก่ท่าน 

12.20 ออกเดนิทางสู ่สนามบินเดลี ประเทศอินเดยี โดยสายการบิน INDIGO เที่ยวบินที่ 6E-86 

15.10 เดินทางถึง สนามบินเดลี ประเทศอินเดีย ผ่านการตรวจคนเขา้เมอืงรับสมัภาระผา่นจดุคัดกรองตามระเบียบของสนามบิน 

น าท่านเดนิทางสู่ เมืองชยัปรุะ (Jaipur) (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 6 ชัว่โมง) หรือ “นครแห่งชยัชนะ” ไดร้ับการกล่าวขนาน

นามว่า “นครสีชมพ”ู โดยมีที่มาอันเกิดมาจากเมื่อในปี ค.ศ. 1876 มหาราช ซาราม ซิงห ์(Maharaja Ram Singh) มีรับสัง่ให้

ประชาชนทาสีชมพทูับบนสีปูนเดิมของบา้นเรือนตนเอง เพื่อเป็นการแสดงใหเ้ห็นถึงไมตรีจิตในการตอ้นรับการมาเยือนของ

เจา้ชายแห่งเวลส ์(Prince of Waies) มงกฏุราชกมุารของประเทศองักฤษ ตอ่มาภายหลงัในยคุของกษตัริยเ์อ็ดเวิรด์ท่ี 7 (King 

Edward VII) แห่งสหราชอาณาจักร รัฐบาลอินเดียไดม้ีการออกกฏหมายควบคมุสิ่งก่อสรา้งภายในเขตก าแพงเมืองเก่าใหม้ี

การทาสชีมพทูัง้หมด เพราะเหตนุีจ้ึงท าใหส้ิง่ก่อสรา้งภายในเมอืงตา่งๆ กลายเป็นสิง่ดงึดดูนกัท่องเที่ยวจากทัว่ทกุมมุโลกมา

เยือนยงัเมอืงนี ้

 

 
 

ค า่ บริการอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร 

พกัที่ Park Ocean Hotel, Jaipur ระดบั 4 ดาว หรือเทียบเท่า 

 



 

Day2 เมืองชยัปรุะ – ฮาวา มาฮาล – ซิต้ีพาเลส – ป้อมปราการแอมเบอร ์ฟอรท์ – พระราชวงัแอมเบอร ์

ฟอรท์ 

            เมืองอคัรา 

 

เชา้  บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

น าทกุท่านไปยัง ฮาวา มาฮาล (Hawa Mahal) หรือรูจ้กักนัในนาม “พระราชวังแห่งสายลม” ซ่ึงถือไดว้่าเป็นอีกหนึง่สถานที่

ส าคัญอีกหนึ่งแห่ง ของประเทศอินเดียที่จักตอ้งมาเยือน พระราชวังแห่งนี้ตั้งอยู่ในเขตเมืองชัยปุระ ถกูสรา้งขึ้นในปี ค.ศ. 

1799 โดยมหาราชาสะหวาย ประธาป สงิห ์(Maharaja Sawai Pratap Singh) และไดร้ับการออกแบบขึน้มาโดยสถาปนกิที่ชือ่วา่ 

ชนัด ์อสุถดั (Lal Chand Ustad) ซ่ึงสถาปัตยกรรมของฮาวา มาฮาล ถอดแบบมาจากรปูทรงมงกฏุของพระนารายณ ์บริเวณ

ดา้นหนา้อาคารมหีนา้บนัสงูหา้ชัน้ และมลีกัษณะคลา้ยรังผึง้ ที่สรา้งมาจากหินทรายสแีดงสด อีกทัง้ยงัมกีารฉลหิุนท าใหเ้ป็น

ชอ่งหนา้ตา่งมลีวดลายเล็กๆละเอียดยิบ จึงท าใหพ้ระราชวงัแห่งนีม้ชีอ่งหนา้ตา่งถึง 953 บาน แตห่นา้ตา่งของพระราชวงัจะ

ถกูสรา้งปิดไวด้ว้ยหินทรายฉล ุท าใหน้างในฮาเร็มพระสนมที่อยู่ดา้นในสามารถมองผา่นขา้งในมาดา้น

นอกได ้แตค่นจากทางดา้นนอกจะไมส่ามารถมองผา่นเขา้มาดา้นในได ้และที่ส าคญัดว้ยลกัษณะ

การสรา้งแบบนีท้ าใหเ้กิดชอ่งแสงและชอ่งลม ซ่ึงเป็นที่มาของ “พระราชวงัแห่งสายลม” 

น าท่านเดินทางสู่ ซิต้ี พาเลซ (City Palace) หรือที่ร ูจ้ักกันในนาม “พระราชวังหลวง” 

ตัง้อยู่บริเวณถนน ฮาวา มาฮาลบาซ่าร ์(Hawa Mahal Bazar) สรา้งขึน้ในสมยัมหาราช

สะหวายจัย ซิงห์ที่ 2 เดิมพระราชวังนี้เป็นพระราชวังของ มหาราชใจสิงห์ แต่

ปัจจบุันนี้พระราชวังแห่งนี้กลายเป็นพิพิธภณัฑ ์Sawai Man Singh Museum ภายใน

พิพิธภณัฑม์หีลายจดุท่ีนา่สนใจ ประกอบไปดว้ย 4 จดุดว้ยกนั ไดแ้ก่ จดุท่ีหนึง่คือ

ในส่วนพระราชวัง จดุที่สองในส่วนของพิพิธภัณฑ ์(ที่จัดแสดงเกี่ยวกับฉลอง

พระองคข์องกษัตริย ์และมเหสี ที่แสดงใหเ้ห็นถึงความปราณีต การตัดเย็บได้

อย่างสวยงาม) จดุท่ีสามในสว่นของจ าพวกอาวธุ และชดุศึกสงคราม และในจดุท่ี

สี่ จะแสดงในส่วนของศิลปะของภาพวาด ภาพถ่าย ราชรถ และพรมโบราณ ที่

ไดร้ับการจารึกไวใ้นประวัติศาสตร์ และอีกหนึ่งไฮท์ไลท์คือหมอ้น า้ขนาดใหญ่

มหึมา จ านวน 2 ใบ ท าจากโลหะเงนิ สงู 1.50 เมตร ถือไดว้่าใหญ่ที่สดุในโลก 

 

 

 



 
 

น าท่านเดนิทางสู ่ป้อมปราการแอมเบอร ์ฟอรท์ (Amber Fort) ตัง้อยู่ที่ เมอืงอาเมร ์ห่างจากเมอืง ชยัปุระไปทางทิศเหนือ

ประมาณ 11 กิโลเมตร สรา้งในสมยัศตวรรษที่ 16 โดยมหาราชา มาน สิงหท์ี่ 1 (Raja Man  Singh 1) ทรงรับสัง่ใหม้ีการ

สรา้งป้อมปราการขึน้ในปี ค.ศ. 1592 และไดม้กีารบรูณะมาเป็นเวลาหลายศตวรรษ สถานที่แห่งนีม้คีวามโดดเดน่ สวยงาม

เป็นอีกหนึ่งสถานที่ที่หากมีโอกาสไดม้าเยือนอินเดียแลว้ไม่ควรพลาด  เนื่องจากตัง้อยู่บนผาหินเหนือทะเลสาบ อีกทั้งป้อม

ปราการแอมเบอร ์ฟอรด์ยงัมชีือ่เสยีงทางดา้นสถาปัตยกรรมที่มกีารผสมผสานกนัระหว่างศิลปะทางฮินด ูและศิลปะราชปุต

อนัซ่ึงท าใหท้ี่แห่งนีม้เีอกลกัษณเ์ฉพาะตวั อีกทัง้ทกุท่าน ยงัสามารถมองเห็นป้อมปราการไดจ้ากระยะทางไกล ดว้ยขนาดของ

ก าแพงปราการขนาดใหญ่และมีความแนน่หนา พรอ้มประตทูางเขา้หลายแห่ง ถนนที่ปูดว้ยหินหลายสาย และพิเศษสดุๆ ทกุ

ท่านสามารถมองเห็นทะเลสาบเมาตา ไดอ้ย่างชัดเจน เมื่อมองจาก

บนป้อมปราการ พิเศษ!! น าทกุท่านนัง่รถจิ๊บเพื่อขึน้ไปยังส่วนของ

พระราชวงั 

 Option เพิ่มเติม: กรณีที่ล ูกค้าต้องการขี่ช ้าง ขึ้นไปยัง

พระราชวงัแอมเบอร ์ฟอรด์สามารถแจง้ทางหัวหนา้ทวัรไ์ด ้โดยเพิ่ม

เงนิท่านละ ประมาณ 12 USD/เที่ยว 

 

ชมความสวยงามของ พระราชวงัแอมเบอร ์ฟอรท์ ภายในแบ่งเป็นทัง้หมดได ้4 ชัน้ แตล่ะชัน้จะคัน่ดว้ยทางเดนิ ภายในเป็น

หมู่พระที่นัง่ สรา้งจากหินทรายสีแดงและหินอ่อน หมู่พระที่นัง่ภายในป้อม ประกอบดว้ยทอ้งพระโรง ทอ้งพระโรงส่วน

พระองค ์พระต าหนกัซ่ึงเป็นหอ้งทรงประดบักระจกส าหรับมหาราชา ต าหนกัอยู่บนชัน้สอง สวนสวยจดัเป็นรปูดาวแฉกแบบ

โมกลุคัน่ระหว่างอาคาร และพระต าหนกัที่ใชก้ารปรบัอากาศภายในพระต าหนกัใหเ้ย็นลงดว้ยการท าใหล้มเป่าผา่นรางน า้ตกที่

มอียู่โดยรอบ เพราะเหตนุีจ้ึงท าใหภ้ายในต าหนกันีม้อีากาศเย็นอยู่เสมอ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

เที่ยง บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

น าทกุท่านเดินทางไปยัง เมืองอคัรา (Agra) (ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 5 ชัว่โมง) อดีตเมืองหลวงของประเทศอินเดีย มีชื่อ

เรียกว่า “ฮินดสูถาน” อัครา เป็นเมืองที่ตั้งอยู่ริมแม่น า้ยมนา ทางตอนเหนือของประเทศอินเดียในรัฐอตุตรประเทศมี

ประชากรหนาแน่นที่สดุในรัฐอตุตรประเทศ อันดับที่ 19 ในประเทศอินเดีย และที่ส าคัญเมืองอัคราถือว่าเป็นสถานที่ตั้ง 

“อนสุรณส์ถานแห่งความรัก” หรือ “ทชัมาฮาล”   

ค า่ บริการอาหารค า่ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

พกัที่ Hotel Royale Regent, Agra ระดบั 4 ดาว หรือเทียบเท่า 

 

Day3 เมืองอคัรา – ทชัมาฮาล – อคัรา ฟอรท์ – เมืองเดลี – กตุบัมีนาร ์– ประตเูมืองอินเดีย – ตลาด

พ้ืนเมืองจนัปาท – สนามบินเดลี 

 

น าท่านเดินทางสู่ ทชัมาฮาล (Taj Mahal) หรืออนสุรณส์ถานแห่งความรัก สิ่งมหัศจรรยข์องโลกในยคุปัจจบุัน ที่ถือไดว้่า

เป็นแหล่งก่อเกิดพลงัแห่งความรัก ที่เป็นแรงบันดาลใจใหใ้ครหลายๆคน ทัชมาฮาล ถือเป็นสสุานหินอ่อนที่ผูค้นต่างยกย่อง

ใหเ้ป็นสถาปัตยกรรมแห่งความรักที่งดงาม และยิ่งใหญ่ที่สดุแห่งหนึ่งของโลก ปัจจบุัน ทัชมาฮาล 

ถือว่าเป็นแหล่งมรดกโลก 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรยท์ี่ส าคัญ ที่บอกเล่าเกี่ยวกับความรักที่เป็น

อมตะของพระเจา้ชาห์จาฮันที่มีต่อพระนางมมุตัช สร้างขึ้นในปี ค.ศ.  1631 จากนั้น

หัวหนา้ทัวร ์น าทกุท่านเดินสู่ประตสูสุานที่สลกัตวัหนงัสือภาษาอาระบิคที่เป็นถอ้ยค า

อทุิศ และไวอ้าลยัตอ่บคุคลอันเป็นที่รักที่จากไป พรอ้มกบัน าทกุท่านถ่ายรปูภาพกบั

ลานน า้พทุี่มีอาคารทัชมาฮาลอยู่เบื้องหลัง พาทกุท่านเยี่ยมชมภายในอาคารที่มี

การสรา้งมาจากหินอ่อนสีขาวบริสทุธิ์จากเมืองมกรานะ มีการประดับลวดลาย

ดว้ยเทคนิคฝังหินสีต่างๆ ลงไปในเนื้อหินถือไดว้่าเป็นสถาปัตยกรรมชิ้นเอกของ

โลกที่ออกแบบโดยช่างจากเปอรเ์ซีย อาคารตรงกลางเป็นรปูโดมที่มีหอคอยสีเ่สา

ลอ้มรอบ ตรงกลางดา้นในเป็นที่ฝังพระศพของพระนางมมุตัช มาฮาล และพระ

เจา้ชาห์จาฮัน ที่ไดอ้ยู่คู่เคียงกันตลอดชัว่นิรันดร์ พิเศษ!! น าทกุท่านชมพระ

อาทิตยข์ึน้ สมัผสัความงดงามแสงแรกของยามเชา้ ** (หมายเหต:ุ ทัง้นีข้ึน้อยู่กบั

สภาพอากาศในแตล่ะวนั อาทิเชน่ หมอกหนา ฝนตก เป็นตน้ ซ่ึงอาจจะท าใหท้กุท่าน

ไมส่ามารถชมพระอาทิตยข์ึน้ได)้ ** 

 



 

 

เชา้  บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

น าท่านเดินทางสู่ อัครา ฟอรท์ (Agra Fort) อีกหนึ่งสถานที่แหล่งมรดกโลกที่ควรค่าแก่การมาเยือน อัครา ฟอร์ท 

พระราชวังที่ถือว่ายิ่งใหญ่ เพราะใชเ้วลาในการสรา้งยาวนานถึงสามยคุดว้ยกัน ของกษตัริยแ์ห่งราชวงศโ์มกลุ เป็นก าแพง

สองชัน้และป้อมอาคารทางเขา้สี่ทิศ ภายในประกอบดว้ยพระราชวัง มสัยิด สวนดอกไม ้สถาปัตยกรรมตวัอาคารสรา้งดว้ย

หินทรายสีแดง โดยกษตัริยอ์ัคบาร ์และที่แห่งนี้ยังเป็นที่คมุขงักษตัริยซ์าจารฮ์าล พระองคใ์ชเ้วลาช่วงสดุทา้ยของชีวิต โดย

การมองผา่นแมน่ า้ยมุนาไปยงัทชัมาฮาลท่ีซ่ึงมเหสสีดุท่ีรักของพระองคป์ระทบัอยู่อย่างนริันดร์ 

น าท่านเดินทางสู่ เมืองเดลี (Delhi) (ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 4 ชัว่โมง) เมืองหลวงของประเทศอินเดีย ถือเป็นเมืองที่เป็น

ศนูยก์ลางดา้นการเมืองการปกครองประชาธิปไตยที่ใหญ่ที่สดุในโลก แบ่งออกเป็น 2 เขต ไดแ้ก่ เขตเดลีเก่า และเขตนิวเดลี

ใหม่ หรือนิวเดลี ซ่ึงที่นี่ประกอบไปดว้ยโบราณสถาน พิพิธภัณฑ์ สวน ร้านคา้ การแสดง อาหาร หมู่บ้ านเก่าแก่ หมู่

โบราณสถาน 

เที่ยง บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

น าท่านเดินทางสู่ กตุบัมีนาร ์(Qutub Minar) หอคอยสเุหร่าที่สงูที่สดุใน

โลก ตั้งอยู่ในกรงุเดลี มีความสงูประมาณ 72.5 เมตร หรือ 237.8 ฟุต 

เป็นสญัลกัษณท์ี่โดดเดน่ที่สดุแห่งหนึ่งของกรงุนิวเดล ีไดร้ับการแตง่ตัง้ให้

เป็นมรดกโลก เมื่อปี ค.ศ. 1993 สรา้งดว้ยหินทรายแดง (เช่นเดียวกับ

สสุานหมุายนู) และหินอ่อนเป็นทรงเสาสงูปลายฐานกวา้ง 14 เมตรเศษ 

ส่วนชัน้บนสดุยอดกวา้ง 2.7 เมตร มีความสงู 72.5 เมตร (ประมาณตึก

สงู 20 ชัน้) ภายในมบีนัไดวนไปถึงยอดรวม 379 ขัน้ 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

น าท่านเดินทางสู่ ประตเูมืองอินเดีย (India Gate) ประตเูมืองแห่งนี้สงู 43.3 เมตร ซุม้โคง้ของประตกูวา้ง 9.1 เมตร สงู 

22.8 เมตร สรา้งโดยใชหิ้นทรายแดงแท่งทึบ เป็นสถานที่ประกอบพิธีกรรมในงานวันส าคัญต่าง ๆ ถกูสรา้งขึ้นเพื่อเป็น

อนสุาวรียข์องทหารที่เสียชีวิตในสงครามโลกครั้งที่หนึ่ง ที่ประตเูมืองแห่งนี้จะเห็นลายสลักชื่อของทหารที่ตายในสนามรบ 

โดยชือ่ที่สลกัไวเ้ป็นชือ่ของทหารและขา้ราชการชาวอินเดยีและองักฤษ จ านวน 13,516 คน ที่พลชีพีในสงครามชายแดนดา้น

ตะวันตกเฉียงเหนือ และสงครามอัฟฆัน ครั้งที่ 3 ดา้นบนยอดของประตสูรา้งเพื่ออทุิศใหแ้ก่ทหารที่หายสาบสญูไปโดยไร้

ร่องรอย 

พาท่านชอ้ปป้ิง ตลาดพ้ืนเมืองจนัปาท ทกุท่านสามารถเพลิดเพลินไปกับสินคา้พื้นเมืองมากมาย อาทิ ผา้พันคอ เสื้อผา้ 

เคร่ืองประดบั เคร่ืองเงนิ ของตกแตง่บา้นสไตลอ์ินเดยี ของแฮนดเ์มด ราคาถกู รับรองว่าทกุท่านจะไมผ่ดิหวังเพราะที่ตลาด

แห่งนีเ้ปรียบเสมอืนพาหรุัดเมอืงไทย 

ค า่ บริการอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร เมนพูิเศษ!! อาหารไทย 

พกัที่ Hotel Ashok Country Resort, Delhi ระดบั 4 ดาว หรือเทียบเท่า 

 

Day4 สนามบินเดลี – สนามบินสวุรรณภมิู – ประเทศไทย 

 

02.00 น าท่านเดนิทางสู ่สนามบินเดลี ประเทศอินเดยี 

05.35 น าท่านเดนิทางสู ่สนามบินสวุรรณภมิู ประเทศไทย โดยสายการบิน INDIGO เที่ยวบินที่ 6E-85 

11.20 เดนิทางถึง สนามบินสวุรรณภมิู ประเทศไทยโดยสวสัดภิาพ ... พรอ้มความประทบัใจ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



อตัราค่าบรกิาร 

วนัเดินทาง 
ราคาทวัร/์ท่าน 

พกัหอ้งละ 2-3 ท่าน 

ราคาทวัรเ์ด็ก/ท่าน 

(อายไุม่เกิน 12 ปี) 

ราคาทวัรไ์ม่รวม 

ตัว๋เครือ่งบิน 

ราคา 

หอ้งพกัเด่ียว 

28 – 31 กรกฎาคม 

2565 

(วันเฉลิมพระชนมพรรษาฯ) 

20,990 20,990 11,990 5,000 

11 – 14 สงิหาคม 2565 

(วันแมแ่ห่งชาติ) 
20,990 20,990 11,990 5,000 

25 – 28 สงิหาคม 2565 19,990 19,990 10,990 5,000 

08 – 11 กนัยายน 2565 19,990 19,990 10,990 5,000 

22 – 25 กนัยายน 2565 19,990 19,990 10,990 5,000 

13 – 16 ตลุาคม 2565 

(วนัคลา้ยสวรรคต ฯลฯ) 
21,990 21,990 11,990 5,000 

21 – 24 ตลุาคม 2565 

(วนัปิยมหาราช) 
21,990 21,990 11,990 5,000 

 

อตัราค่าบริการส าหรับเด็กอายไุมเ่กนิ 2 ปี ณ วนัเดนิทางกลบั (Infant) ท่านละ 7,500 บาท 

อตัราค่าบริการไมร่วมค่าทิปคนขบัรถ มคัคเุทศกท์อ้งถิน่ และหัวหนา้ทวัร ์ท่านละ 1,500 บาท 

อตัราค่าบรกิารไม่รวมค่าวีซ่าอินเดีย ท่านละ 1,500 บาท โดยช าระพรอ้มมดัจ ารอบแรก 

 

ส าคญัโปรดอ่าน 

1. กรณุาท าการจองล่วงหนา้ก่อนเดินทางอย่างนอ้ย 30 วัน พรอ้มช าระเงนิมดัจ า ท่านละ 10,000 บาท/ท่าน และช าระสว่นที่

เหลอื 21 วนั ก่อนการเดนิทาง กรณีวนัเดนิทางนอ้ยกว่า 21 วนั ตอ้งช าระค่าทวัรเ์ต็มจ านวน 100% เท่านัน้ 

2. อตัราค่าบริการนี ้จ าเป็นตอ้งมผีูเ้ดนิทาง จ านวน 15 ท่าน ขึน้ไป ในแตล่ะคณะ กรณีที่มผีูเ้ดนิทางไมถ่ึงตามจ านวนที่ก าหนด 

ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเลื่อนการเดินทาง หรือเปลี่ยนแปลงอัตราค่าบริการ (ปรับราคาเพิ่มขึน้ เพื่อใหค้ณะไดอ้อก

เดนิทาง ตามความตอ้งการ) 

3. ท่านที่ตอ้งออกบัตรโดยสารภายในประเทศ (ตัว๋เคร่ืองบิน , รถทัวร,์ รถไฟ) กรณุาสอบถามที่เจา้หนา้ที่ทกุครั้งก่อนท าการ

ออกบตัรโดยสาร เนือ่งจากสายการบินอาจมกีารปรับเปลีย่นไฟลท์ หรือ เวลาบิน โดยไมแ่จง้ใหท้ราบลว่งหนา้ และการแนะน า

จากเจา้หนา้ท่ีเป็นเพียงการแนะน าเท่านัน้ 

4. นกัท่องเที่ยวที่ตอ้งการเดินทางโปรแกรมขา้งตน้ควรท าการจอง และ ส่งเอกสารเพื่อขอวีซ่าหมูค่ณะก่อนเดินทางอย่างนอ้ย 

45 วัน วันหยดุนกัขตัฤกษ ์60 วัน หากระยะเวลานอ้ยกว่าท่ีระบไุวข้า้งตน้ ขอสงวนสิทธิ์ในการขอวีซ่าประเภทอ่ืนซ่ึงอาจมี

ค่าใชจ้่ายเพิ่ม หรือมผีลตอ่การพิจารณาวีซ่าของท่าน 

5. ระหว่างท่องเที่ยวหากนกัท่องเที่ยวไดร้ับการตรวจยืนยนัว่ามเีชื้อโควิด ทางโรงแรมอาจมคี่าท าความสะอาดหอ้งพกัเพิ่มเตมิ 

ถา้ม ี(ไมร่วมอยู่ในรายการทวัร)์ 

6. ในกรณีที่ภาครัฐทั้งไทย และประเทศปลายทางมีขอ้ก าหนดในการกักตัว หรือ การตรวจหาเชื้อโควิด-19 ทกุประเภท ผู้

เดนิทางตอ้งรับผดิชอบค่าใชจ้่ายสว่นนีด้ว้ยตวัท่านเอง ถา้ม ี(ไมร่วมอยู่ในรายการทวัร)์ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ขอ้มลูส าคญัเกี่ยวกบั การยื่นค ารอ้งขอวีซ่า ท่ีท่านควรทราบ  

1. ทางบริษทัฯขอสงวนสิทธิ์ในการย่ืนวีซ่าแบบหมูค่ณะเท่านัน้ กรณีท่ีท่านไมส่ามารถย่ืนวีซ่าพรอ้มคณะได ้จะตอ้งย่ืนก่อน 

หรือ หลงั คณะ และหากเกิดค่าใชจ้่ายไม่ว่ากรณีใดๆก็ตาม ท่านจ าเป็นจะตอ้งช าระค่าใชจ้่ายที่เกิดขึน้ตามจริงทั้งหมด 

เชน่ ค่าบตัรโดยสารโดยเคร่ืองบิน (ตัว๋) จะตอ้งออกก่อนแตว่ีซ่ายงัไมอ่อก เนือ่งจากท่านยื่นหลงัคณะ  

2. มาตราฐานการพิจารณาวีซ่าแบบปกติทัว่ไปคือ 7 วนัท าการ (เป็นอย่างนอ้ย ไมร่วมวนัเสาร ์- อาทิตย)์ ทัง้นี ้ขึน้อยู่กับ

จ านวนผูส้มคัรในชว่งนัน้ๆ ซ่ึงหากอยู่ในชว่งฤดกูาลท่องเที่ยว ที่มผีูส้มคัรเป็นจ านวนมาก อาจตอ้งใชร้ะยะเวลามากกว่า

ปกต ิ



3. การยื่นขอวีซ่าท่องเที่ยวประเทศอินเดียแบบหมู่คณะ ไม่จ าเป็นตอ้งใชห้นงัสือเดินทางฉบับจริง หากท่านส่ง ส าเนาหนา้

หนงัสอืเดนิทาง (หนา้แรกที่มรีปู) ชดัเจน สแกนไฟลเ์ป็นรปูภาพ หรือ ไฟล ์PDF. มาใหก้บัทางบริษทัเรียบรอ้ยแลว้  

 

 

** รายละเอียดเอกสารการยื่นขอวีซ่าท่ีไดก้ลา่วมานี ้เป็นเพียงขอ้มลูเบื้องตน้ที่ทางบริษทัฯ ไดจ้ดัท าขึน้จากประสบการณแ์ละระเบียบ

ของสถานทตูฯ ซ่ึงอาจมกีารเปลีย่นแปลงได ้ตามแตส่ถานการณ ์และคณุสมบตัขิองลกูคา้ในแตล่ะราย โดยอยู่ที่ดลุยพนิจิของประเทศ

ปลายทางเป็นผูด้ าเนนิการ ** 

 

** หมายเหต ุ: ทางดา่นตรวจคนเขา้เมอืงประเทศปลายทาง อาจขอรายละเอียดเพิ่มเตมิ จากที่ไดแ้จง้ไว ้ขึน้อยู่กบัการพจิารณาของ

เจา้หนา้ท่ี และเอกสาร ของแตล่ะท่าน (เป็นการพิจารณาแบบรายบคุคล) การอนมุตัวิซ่ีาเป็นดลุพินจิของทางสถานทตู ทางบริษทัไมม่ี

สว่นเกี่ยวขอ้งใดๆทัง้สิน้ ทัง้นีบ้ริษทัเป็นเพียงตวักลางและคอยบริการอ านวยความสะดวกใหแ้ก่ผูเ้ดนิทางเท่านัน้ อตัราค่าธรรมเนยีม

วีซ่าทางสถานทตูเป็นผูเ้รียกเก็บ หากท่านโดนปฏิเสธการขออนมุตัวิีซ่า ทางสถานทตูไมค่ืนอตัราค่าธรรมเนยีมในการยื่นวีซ่า และมี

สทิธิ์ไมแ่จง้สาเหตกุารปฏิเสธวีซ่า ** 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การเตรียมเอกสาร เพื่อขอยื่นวีซ่าท่องเที่ยวประเทศอินเดยี แบบหมูค่ณะ  

ส าหรับผูเ้ดนิทางที่ถือหนงัสอืเดนิทางไทย 

1. ส าเนาหนา้หนงัสือเดนิทาง (หนา้แรกที่มีรปู) ชดัเจน โดยสแกนไฟลเ์ป็นรปูภาพ หรือ ไฟล ์PDF. (รปูถ่ายจากมือถือ

ไมส่ามารถใชไ้ด)้ มอีายกุารใชง้านคงเหลอืไมน่อ้ยกว่า 6 เดอืน ณ วนัเดนิทางกลบั และมหีนา้ว่างไมต่ า่กว่า 2 หนา้ 

2. รปูถ่ายสี หนา้ตรง ขนาด 2 x 2 นิ้ว (เท่ากันทกุดา้นเป็นสี่เหลี่ยมจัตรุัส) จ านวน 2 รปู ฉากหลงัตอ้งเป็นพื้นสีขาว ถ่าย

มาแลว้ไมเ่กิน 3 เดอืน ไมซ่ า้กบัวีซ่าประเทศอื่นๆที่เคยไดร้ับ เท่านัน้  

2.1  กรณีผูเ้ดนิทางอายไุมถ่ึง 18 ปีบริบรูณ ์ 

- กรณีเด็ก ไม่ไดเ้ดินทางกบั บิดาและมารดา จ าเป็นตอ้งมี หนงัสือยินยอมใหบ้ตุรเดินทาง ไป

ต่างประเทศ ที่ออกโดยส านักงานเขตหรืออ าเภอ ตามส าเนาทะเบียนบ้าน ทั้งภาษาไทย และ 

ภาษาองักฤษ , ส าเนาหนา้หนงัสอืเดนิทาง ของบิดา และ มารดา , หนงัสอืรับรองค่าใชจ่่าย (ภาษาไทย 

และ ภาษาองักฤษ) พรอ้มลงนามส าเนาถกูตอ้ง 

- กรณีเด็ก ไม่ไดเ้ดินทางกบั บิดา จ าเป็นตอ้งม ีหนงัสือยินยอมใหบ้ตุรเดินทาง ไปต่างประเทศ 

(ของมารดา) ใหบ้ตุรเดินทางไปต่างประเทศ ที่ออกโดยส านักงานเขตหรืออ าเภอ ตามทะเบียนบา้น 

(ภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ) , ส าเนาหนา้หนงัสือเดินทาง ของบิดา และ มารดา หนงัสือรับรองค่า

ใชจ่่าย (ภาษาไทย และ ภาษาองักฤษ) 



- กรณีเด็ก ไม่ได้เดินทางกับ  มารดา จ าเป็นต้องมี หนังสือยินยอมให้บตุรเดินทาง ไป

ต่างประเทศ (ของบิดา) ใหบ้ตุรเดินทางไปต่างประเทศ ที่ออกโดยส านักงานเขตหรืออ าเภอ ตาม

ทะเบียนบา้น (ภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ) , ส าเนาหนา้หนังสือเดินทาง ของบิดา และ มารดา 

หนงัสอืรับรองค่าใชจ่่าย (ภาษาไทย และ ภาษาองักฤษ) 

 

 
 

 

 

 

แบบฟอรม์กรอกขอ้มลูวีซา่ประเทศ อินเดีย 

** กรณุากรอกขอ้มลูทัง้หมดใหค้รบถว้น เพ่ือประโยชนใ์นการขอวีซ่าของท่านเอง ** 

ช่ือ-นามสกลุ (สะกดตรงตามหนงัสือเดนิทาง)  (MR./MRS./MS./MSTR.)  

......................................................................................................................................................................................................... 

สถานะภาพ  □ โสด    □ แตง่งานไมไ่ดจ้ดทะเบียนสมรส □ หมา้ย  □ หย่า    

□ แตง่งานจดทะเบียนสมรส  

ชื่อ-นามสกลุ คูส่มรส.....................................................................................สถานท่ีเกิด................................................................

สญัชาต…ิ……………………………………………………. 

ช่ือ-นามสกลุ บิดา .................................................................................................................................................... 

สถานที่เกิด.......................................สญัชาติ………………………………………………………. 

ช่ือ-นามสกลุ มารดา ............................................................................................................................................... 

สถานที่เกิด.......................................สญัชาติ………………………………………………………. 

ท่ีอย ูต่ามทะเบียนบา้น.......................................................................................................................................... ....................... 

................................................................................................................................รหสัไปรษณีย.์................................................ 



ท่ีอย ูปั่จจบุนั.................................................................................................................................................................................. 

รหสัไปรษณีย.์............................... โทรศพัทบ์า้น...................................เบอรมื์อถือ

................................................................ 

ช่ือสถานท่ีท างาน / สถานศึกษา...........................................................................ต าแหนง่งาน

.......................................... 

ท่ีอย ูส่ถานท่ีท างาน / สถานศึกษา

........................................................................................................................................... 

รหสัไปรษณีย ์...............................................โทรศพัท.์............................................ 

*** ในกรณีท่ีเกษียณอาย ุกรณุาระบช่ืุอ และ ท่ีอย ู ่สถานท่ีท างาน เน่ืองจากเป็นเง่ือนไขของสถานทตู *** 

ทา่นเคยเดนิทางเขา้ประเทศอินเดยีมากอ่นหรือไม่ □  เคย  □  ไมเ่คย 

ถา้เคย กรณุาระบวุนัที่..........................................สถานที่/เมือง................................... 

ประเทศที่เคยเดนิทางในระยะเวลา 10 ปี ท่ีผา่นมา 

................................................................................................................................................................................... 

ทา่นเคยเดนิทางกลุม่ประเทศ SAARC ในระยะเวลา 3 ปีที่ผา่นมา มากอ่นหรือไม ่(กลุม่ประเทศ SAARC 

ไดแ้ก ่บงักลาเทศ ภฏูาน เนปาล มลัดฟีส ์ปากีสถาน ศรีลงักา อฟักานสิถาน ) 

ถา้เคย กรณุาระบปีุที่..................สถานที่/เมือง...............................................ระยะเวลาที่พ านกั..........................

วนั 

ชือ่สมาชิกในครอบครวัพรอ้มเบอรต์ดิตอ่ ระหว่างที่ทา่นพ านกัอยู่ ณ ประเทศอินเดยี 

 ชื่อ-สกลุ....................................................................................................................................................................................... 

ท่ีอยู่................................................................................................................................................................... ............................... 

เบอรโ์ทรศัพท.์.......................................... 

(กรณุาแจง้เบอรท่ี์สามารถติดต่อไดโ้ดยสะดวก เนื่องจากทางสถานทูตจะมีการโทรเช็คขอ้มลูโดยตรงกบัท่าน) 

การพิจารณาอนมุตัวีิซ่าเป็นดลุพินจิของทางสถานทตูฯเทา่นัน้ ทางบริษทัเป็นเพียงตวักลางในการ

อ านวยความสะดวกและบริการดา้นเอกสารใหแ้กผู่เ้ดนิทางเทา่นัน้ 

 

 

 



 
 

 

 

 

 



 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

 


