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วนัท่ี โปรแกรมทวัร ์
อาหาร 

โรงแรม 
เชา้ เทีย่ง เยน็ 

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

2 
เมืองมุมไบ – ประตูสู่อินเดีย – โรงแรมสุดหรูในนครมุมไบ “Taj Mahal Palace” 
สถานีรถไฟฉัตราปตศีวิาจ ี– เมอืงปูเน่ – เมอืงโมเรกาวน์ – เทวสถานศรมียุเรศวร 
เมอืงเทอรู ์– เทวสถานศรจีนิดามณี   

   
Hotel 7 Apple, Pune 
หรอืเทยีบเท่า 

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

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

5 สนามบนิดอนเมอืง – ประเทศไทย     



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Day1 สนามบินดอนเมือง – สนามบินมมุไบ – เมืองมมุไบ 

 

17.00 นดัหมายพรอ้มกนัที่ สนามบินดอนเมือง ประเทศไทยโปรดสงัเกตปุ้าย เลทสโ์กกรุ๊ป พบเจา้หนา้ท่ีคอยใหก้ารตอ้นรับพรอ้ม

อ านวยความสะดวกเช็คอินใหแ้ก่ท่าน 

20.15 ออกเดนิทางสู ่สนามบินมมุไบ ประเทศอินเดยี โดยสายการบิน THAI LION AIR เที่ยวบินที่ SL218 

22.50 เดินทางถึง สนามบินมมุไบ ประเทศอินเดีย ผ่านการตรวจคนเขา้เมืองรับสัมภาระผ่านจดุคัดกรองตามระเบียบของ

สนามบิน  

 

น าท่านเดนิทางสู ่เมืองมมุไบ (Mumbai) หรือที่ร ูจ้กักนัในนาม “บอมเบย”์ เมอืงนีต้ดิ 1 ใน 5 ของประเทศอินเดยีท่ีเป็นเมือง

ศนูยก์ลางทางเศรษฐกิจ โดยเฉพาะอตุสาหกรรมความบนัเทิงที่ผลตินกัแสดงใหม้ชีือ่เสียงโดง่ดงั และภาพยนตรอ์ีกมากมาย

หลายเร่ืองจนโด่งดงั ซ่ึงเรามกัจะคุน้หคู าว่า “Bollywood” บอกไดเ้ลยว่าเมอืงแห่งนีเ้ป็นเมอืงแห่งฝันของหนุ่มสาวหลายคนใน

อินเดยี นอกจากนีห้นงัที่สรา้งชือ่ท าใหม้มุไบเป็นที่ร ูจ้กัไปทัว่โลก “คงัคไุบ หญิงแกร่งแห่งมมุไบ” 

 

พกัที่ Hotel Suba Galaxy, Mumbai ระดบั 3 ดาว หรือเทียบเท่า 

 

Day2 เมืองมมุไบ – ประตสู ูอิ่นเดีย – โรงแรมสดุหรใูนมมุไบ “Taj Mahal Palace” – สถานีรถไฟฉตัราปตีศิ

วาจี เมืองปเูน่ – เมืองโมเรกาวน ์– เทวสถานศรมียเุรศวร – เมืองเทอรู ์– เทวสถานศรจิีนดามณี   

 

เชา้  บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 

น าทกุท่านถ่ายรปูคู่ ประตสู ู่อินเดีย (Gateway of India Mumbai) ตั้งอยู่ที่ชายฝั่งทะเลอาระเบียน ซ่ึงใกลก้ับท่าเรือ และ

สถานที่แห่งนีเ้ป็นอีกหนึง่สถานที่ยอดฮิตส าหรับนกัท่องเที่ยวที่มาเยือนมมุไบเป็นอย่างมาก ซุม้ประตชูยัแห่งนีม้ีความส าคญั

ทางประวัติศาสตรต์่อนครมมุไบ เมื่อครั้งในยคุสมยัการล่าอาณานิคมของอังกฤษ  และจอรจ์ที่ 5 ไดเ้สด็จเยือนอินเดียในปี 

ค.ศ.1911 ซุม้ประตแูห่งนีจ้ึงถกูสรา้งขึน้เพื่อเป็นการระลกึถึงจอรจ์ที่ 5 มสีถาปัตยกรรมที่ผสมผสานระหว่างสถาปัตยกรรม

โรมนัและอินเดียเขา้ดว้ยกัน ใกล้ๆ กันนัน้จะเป็น โรงแรมสดุหรใูนมมุไบ “Taj Mahal Palace” ที่มีอายมุากถึง 100 ปี ตวั

โรงแรมแห่งนีถ้กูออกแบบและตกแตง่ดว้ยสไตล ์Saracenic Revival หรือศิลปะอาณานคิม  

 

 



 
 

น าท่านถ่ายรปูกบั สถานีรถไฟฉตัราปตีศิวาจี (Chhatrapati Shivaji Maharaj Vastu Sangrahalaya Museum) มชีือ่เดมิวา่ 

'Prince of Wales Museum of Western India' แต่ถกูเปลี่ยนชื่อมาเป็นชื่อ 'Shivaji' ซ่ึงเป็นชื่อของปฐมกษัตริย์แห่งอาณาจักร 

Maratha ภายในพิพิธภัณฑม์ีโบราณวัตถมุากกว่า 70,000 ชิ้นและแต่ละชิ้นมีที่มาจากยคุต่าง ๆ ของอินเดียซ่ึงแต่ละชิ้นก็มี

การบอกเลา่เรื่องราวตา่ง ๆ ใหเ้ราไดร้ ูท้ี่มาท่ีไปว่าไดม้าจากสมยัใดยคุใด และที่นา่ท่ึงไปกว่านัน้นัน่ก็คือวตัถโุบราณบางชิน้ที่มี

อายเุป็นรอ้ย ๆ ปีสภาพวตัถยุงัคงสภาพสมบรูณเ์กือบรอ้ยเปอรเ์ซ็น พิพิธภณัฑแ์ห่งนีม้กีารสรา้งและตกแตง่ดว้ยศิลปะสไตล ์

Indo-Saracenic และบอกเลยว่าภายในสวยงามมาก ถือว่าเป็นพิพิธภณัฑห์ลกัแห่งนครมมุไบ 

 

น าทกุท่านเดนิทางไปยงั เมืองปเูน่ (Pune) (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 2 ชัว่โมง 30 นาท)ี ระหว่าง

ทางแวะ เมืองโมเรกาวน์ (Morgaon) ค าว่า "โมเร" หรือ "มยรีุ" หมายถึงนกยงู ส่วนค าว่า 

"กาวน"์ หมายถึงหมูบ่า้น เพราะในอดตีหมูบ่า้นแถบนีเ้ป็นที่อยู่อาศัยของนกยงูเป็นจ านวนมาก น า

ท่านไปยัง วดัศรีโมเรศวา (Sri Moreshwar) ตามต านานเล่าว่าพระพิฆเนศเสด็จลงมาครั้งแรก

เพื่อสงัหารสินธ ุโอรสของกษตัริยจ์ันทระปานี ซ่ึงถือตวัว่าไดร้ับพรจากสริุยเทพใหเ้ป็นอมตะ จึง

รังแกและฆ่าฟันเหล่าเทวดา พระพิฆเนศประทับบนหลงันกยงูเสด็จลงมาสงัหารสินธ ุหลงัจากนัน้

เทวดาจึงขอพระพิฆเนศประทับอยู่ที่นี่ตลอดไป พระพิฆเนศจึงเนรมิตเทวรปูของพระองคเ์องขึน้

ที่นี ่ 



 

 

 

 

 

เที่ยง บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

 น าท่านเดินทางต่อไปยัง เมืองเทอรู ์(Theur) เพื่อน าท่านไปยัง วดัศรีจินดามณี (Sri Chintamani) สรา้งโดยพระราชโอรส

ของพระเจา้โมรยะ โกสารี เพื่อเฉลมิฉลองที่พระบิดาทรงบรรลสุจัธรรมที่เมอืงนี ้ณ ริมฝัง่แมน่ า้มลูามทุา ตามเทวต านานเชื่อ

กนัว่าเจา้ชายกานา โอรสของกษตัริยอ์ภจิิตแย่งชงิแกว้จินดามณี(แกว้สารพดันกึ) จากฤาษกีาปิละไป ฤาษกีาปิละจึงออ้นวอน

ขอใหพ้ระพิฆเนศชว่ยเหลอื ตอ่มาเมือ่ฤาษกีาปิละ รบชนะและไดแ้กว้จินดามณีคืนกลบัมา จึงอธิษฐานขอใหพ้ระพิฆเนศประทบั

อยู่ที่นีต่ลอดไป และถวายแกว้จินดามณีนัน้ประดบัแดอ่งคพ์ระพิฆเนศ 

 

 
 

ค า่ บริการอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร 

พกัที่ Hotel 7 Apple, Pune ระดบั 3 ดาว หรือเทียบเท่า 

 

Day3 เมืองปเูน่ – เทวาลยัพระพิฆเนศวร ดัก๊ดเูศรษฐ ์– เมืองโอซาร ์– วดัศรวิีฆเนศวา 
 

เชา้  บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 

 น าทกุท่านเดนิทางไปยงั เมืองปเูน่ (Pune) เป็นเมอืงเก่าแก่และเมอืงที่ส าคญัทางวฒันธรรมของอินเดยีมาตัง้แตใ่นมยัโบราณ

และชาวอินเดียเชื่อกันว่า เมืองปูเนแห่งนี้เป็นเมืองแห่งพระพิฆเนศ นัน้ก็คือปาฎิหารการเกิดขึน้ของพระพิฆเนศที่อยู่ในเมือง

เล็กๆรอบเมืองปูเนถึง 8 ปาง ซ่ึงเป็นพระพิฆเนศที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ "เมืองปูเนจึงเป็นเมืองเสน้ทางมหายาตรา

สักการะพระพิฆเนศองคม์หาเทพแห่งความส าเร็จ" น าท่านเดินทางไปยังที่ตั้ง เทวาลยัพระพิฆเนศวร ดัก๊ดเูศรษฐ ์พระ

พิฆเนศประจ าเมอืง ปูเน ่องคพ์ระพิฆเนศมกีารประดบัประดาดว้ยเคร่ืองประดบัที่ท าจากทองค าและเพชรนลิจินดาทัว่ทั้งองค ์

จนไดร้ับการกลา่วถึงว่าเป็น "พระพิฆเนศที่ร า่รวยท่ีสดุในโลก 



 

 

 

 

เที่ยง บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

 

น าท่านไปยัง เมืองโอซาร ์(Ozar) เพื่อไปยัง วดัศรีวิฆเนศวา (Sri Vighneshwar) เทวะสถานแห่งนี้มีชื่อเสียงมากในเร่ือง

ความงดงามทางสถาปัตยกรรม โดยเฉพาะยอดโดมที่เป็นทองค าและความงดงามของพวงมาลัยที่ประดบัอยู่ที่ตัวเทวาลัย 

นามขององคศ์รีวิฆเนศวรมาจากเทะวต านานว่า กษตัริย ์อภนินัทะประกอบพิธีบชูายญัเพื่อจตุมิาเป็นอินทรเทพ พระอินทรไ์ด้

ทราบดงันัน้จึงสรา้งวิฆนาสรูเพื่อสง่ไปท าลายพิธกีรรมของกษตัริยอ์ภนินัทะ แตอ่สรูตนนีก้ลบัท าลายพิธีทัง้หมดท าใหธ้รรมะ

เลือนหายไปจากทั้งสามโลก เหล่าฤาษี นักบวชจึงออ้นวอนต่อพระพิฆเนศใหเ้สด็จมาปราบอสรู พระพิฆเนศใชอ้ านาจสยบ

อ านาจทัง้หมดของอสรูท าใหว้ิฆนาสรูยอมแพแ้ละถวายตวัตอ่องคพ์ระพิฆเนศเพื่อใหไ้วช้วีิตตนและขอรอ้งใหอ้งคพ์ระพฆิเนศใช ้

ชื่อของตัวเองรวมกับพระนามของพระองคเ์พื่อลา้งบาปและเป็นบญุกศุลแก่อสรู เทวรปูพระพิฆเนศที่นี่จึงถกูขนานนามว่า 

“ศรีวิฆเนศวร” หมายถึงผูข้จัดอปุสรรคและภยันตราย จึงเชื่อว่าผูท้ี่มาสกัการะองคศ์รีวิฆเนศวรก่อนท าการใดๆ จะท าการ

นัน้ไดส้ าเร็จราบร่ืน ไรอ้ปุสรรค 

 



 

ค า่ บริการอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร 

พกัที่ Hotel 7 Apple, Pune ระดบั 3 ดาว หรือเทียบเท่า 

 

Day4 เมืองมหตั – เทวสถานศรวีรทาวินายกั – เมืองมมุไบ – วดัสิทธิวินายกั – วดัพระแม่ลกัษมี  

            สนามบินมมุไบ 

 

เชา้  บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 น าท่านไปยงั เมืองมหตั (Mahad) เพื่อไปยงั วดัศรวีรทัวินายกั (Sri Varad Vinayak) เชือ่กนัว่าถา้มาสกัการะพระพิฆเนศที่

วัดศรีวรัทวินายักแลว้ จากต านานว่าพ่อของเด็กนอ้ยบัลลาเคยล่วงเกินพระพิฆเนศไวจ้ึงตอ้งพิการและหหูนวกเป็นไบ ้แมจ้ะ

กลบัชาตมิาเกิดก็ยงัตอ้งพิการอยู่ จึงตอ้งกลบัใจอทุิศตนบชูาพระพิฆเนศจึงจะหาย  

 

น าท่านเดินทางกลับมายัง เมืองมมุไบ (Mumbai) เพื่อไปยัง วดัสิทธิวินายกั (Siddhivinayak Temple) เป็นวัดฮินดทูี่มี

ชื่อเสียงที่สดุในมมุไบ เพราะคนอินเดียที่นบัถือ ศรัทธาในองคพ์ระพิฆเนศ เทพเจา้แห่งอปุสรรค และศิลปวิทยาการ นิยมมา

ขอพรกนัที่นี ่อาทิ ดาราบอลลวี ูด้ นกัการเมอืง นกัธรุกิจ คนมีเงนิมาก คนมเีงนินอ้ย ตา่งก็พากนัมาสกัการะบชูายงัวดัแห่งนี้ 

ลกัษณะเด่นขององคน์ี้ คือ เป็นองคป์ฐม ประธานแห่งพระพิฆเนศทกุๆพระองค ์มีพระฉวีสีแดงสด ซ่ึงเป็นสีของไฟและพลงั

อ านาจ อีกทั้งยังมีงวงที่ตวัดไปทางเบื้องขวาของพระองค ์อันหมายถึงความยิ่งใหญ่ถึงที่สดุ ซ่ึงองคจ์ าลองที่บชูาในบา้นคน 

งวงตอ้งตวดัไปทางซา้ย หา้มตวดัขวา  

พระพิฆเนศองคน์ี้จึงเชื่อกันว่า ทรงประทานความมีอ านาจวาสนา ผูบ้ชูาจะเป็นที่นับถือ เป็นผูม้ีความน่าเกรงขามต่อผูอ้ื่น 

น าพาซ่ึงความส าเร็จสมหวงั และเชื่ อวา่เป็นองค์ท่ีมีความศักดิ์ สิทธ์ิมากท่ีสดุของพระพิฆเนศ 

 



 
 

 

 

 
 

เที่ยง บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

  

น าท่านไปยัง วดัพระแม่ลกัษมี (Mahalaxmi Temple) ตัง้อยู่บนเชงิเขาตดิกบัทะเล สรา้งขึน้เพื่ออทุิศใหก้บัพระแมล่กัษม ี มี

เทวรปูเป็นทองค าสามองค ์มีแหวนที่จมกู ก าไลทอง และสรอ้ยคอมกุ เทวรปูทั้งสามคือ พระแม่ลักษมี, พระแม่กาลี ร่าง

อวตารของพระแมอ่มุาเทวี, และพระแมส่รัสวด ี 

 



 
 

ค า่ บริการอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร 

 

20.30 น าท่านเดนิทางสู ่สนามบินมมุไบ ประเทศอินเดยี 

23.50 น าท่านเดนิทางสู ่สนามบินดอนเมอืง ประเทศไทย โดยสายการบิน THAI LION AIR เที่ยวบินที่ SL218 

 

Day5 สนามบินดอนเมือง – ประเทศไทย 

 

05.55 เดนิทางถึง สนามบินดอนเมอืง ประเทศไทยโดยสวสัดภิาพ ... พรอ้มความประทบัใจ 

 

 

 

 

อตัราค่าบรกิาร 

วนัเดินทาง 
ราคาทวัร/์ท่าน 

พกัหอ้งละ 2-3 ท่าน 

ราคาทวัรเ์ด็ก/ท่าน 

(อายไุม่เกิน 12 ปี) 

ราคาทวัรไ์ม่รวม 

ตัว๋เครือ่งบิน 

ราคา 

หอ้งพกัเด่ียว 

29 ก.ค. – 02 ส.ค. 2565 22,990 22,990 12,990 5,000 

11 – 15 สงิหาคม 2565 

(วันแมแ่ห่งชาติ) 
23,990 23,990 13,990 5,000 

24 – 28 สงิหาคม 2565 19,990 19,990 10,990 5,000 

25 – 29 สงิหาคม 2565 19,990 19,990 10,990 5,000 

07 – 11 กนัยายน 2565 19,990 19,990 10,990 5,000 

08 – 12 กนัยายน 2565 19,990 19,990 10,990 5,000 

21 – 25 กนัยายน 2565 19,990 19,990 10,990 5,000 

22 – 26 กนัยายน 2565 19,990 19,990 10,990 5,000 

12 – 16 ตลุาคม 2565 

(วนัคลา้ยวนัสวรรคต 

ฯลฯ) 

23,990 23,990 13,990 5,000 

13 – 17 ตลุาคม 2565 

(วนัคลา้ยวนัสวรรคต 

ฯลฯ) 

23,990 23,990 13,990 5,000 

15 – 19 ตลุาคม 2565 22,990 22,990 12,990 5,000 

19 – 23 ตลุาคม 2565 

(วนัปิยะมหาราช) 
23,990 23,990 13,990 5,000 

20 – 24 ตลุาคม 2565 

(วนัปิยะมหาราช) 
23,990 23,990 13,990 5,000 



21 – 25 ตลุาคม 2565 

(วนัปิยะมหาราช) 
23,990 23,990 13,990 5,000 

22 – 26 ตลุาคม 2565 

(วนัปิยะมหาราช) 
23,990 23,990 13,990 5,000 

26 – 30 ตลุาคม 2565 22,990 22,990 12,990 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 หากระยะเวลานอ้ยกว่าที่ระบไุวข้า้งตน้ 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 าระค่าใชจ้่ายที่เ กิดขึน้ตามจริงทั้งหมด 

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 

 

 

 



 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

 


