
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 
 

 
  
   
    
    
   
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 
 
  
 
 
 
 

 

วนัท่ี โปรแกรมทวัร ์
อาหาร 

โรงแรม 
เชา้ เทีย่ง เยน็ 

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

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

   
Hotel 7 Apple, Pune 
หรอืเทยีบเท่า 

3 เมอืงปูเน่ – เทวาลยัพระพฆิเนศวร ดัก๊ดูเศรษฐ์ – 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 พบเจ้าหน้าท่ีคอยให้การต้อนรับพร้อมอำนวยความ

สะดวกเช็คอินให้แก่ท่าน 
20.15 ออกเดินทางสู่ สนามบินมุมไบ ประเทศอินเดีย โดยสายการบิน THAI LION AIR เท่ียวบินที ่SL218 
22.50 เดินทางถึง สนามบินมุมไบ ประเทศอินเดีย ผ่านการตรวจคนเข้าเมืองรับสัมภาระผ่านจุดคัดกรองตามระเบียบของสนามบิน  
 

นำท่านเดินทางสู่ เมืองมุมไบ (Mumbai) หรือที่รู้จักกันในนาม “บอมเบย”์ เมืองน้ีติด 1 ใน 5 ของประเทศอินเดียที่เป็นเมืองศูนย์กลาง
ทางเศรษฐกิจ โดยเฉพาะอุตสาหกรรมความบันเทิงที่ผลิตนักแสดงให้มีชื่อเสียงโด่งดัง และภาพยนตร์อีกมากมายหลายเรื่องจนโด่งดัง ซึ่ง
เรามักจะคุ้นหูคำว่า “Bollywood” บอกได้เลยว่าเมืองแห่งน้ีเป็นเมืองแห่งฝันของหนุ่มสาวหลายคนในอินเดีย นอกจากน้ีหนังที่สร้างชื่อ
ทำให้มุมไบเป็นที่รู้จักไปทั่วโลก “คังคุไบ หญิงแกร่งแห่งมุมไบ” 

 
พกัที ่ Hotel Suba Galaxy, Mumbai ระดบั 3 ดาว หรอืเทยีบเท่า 
 
Day2 เมืองมุมไบ – ประตูสู่อินเดีย – โรงแรมสุดหรใูนมุมไบ “Taj Mahal Palace” – สถานีรถไฟฉัตราปตีศิวาจี 

เมืองปูเน่ – เมืองโมเรกาวน์ – เทวสถานศรีมยุเรศวร – เมืองเทอรู ์– เทวสถานศรีจินดามณี   

 
เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
 

นำทุกท่านถ่ายรูปคู่ ประตูสู่อินเดีย (Gateway of India Mumbai) ต้ังอยู่ที่ชายฝั่งทะเลอาระเบียน ซึ่งใกล้กับท่าเรือ และสถานที่แห่ง
น้ีเป็นอีกหน่ึงสถานที่ยอดฮิตสำหรับนักท่องเท่ียวที่มาเยือนมุมไบเป็นอย่างมาก ซุ้มประตูชัยแห่งน้ีมีความสำคัญทางประวัติศาสตร์ต่อนคร
มุมไบ เมื่อครั้งในยุคสมัยการล่าอาณานิคมของอังกฤษ และจอร์จที่ 5 ได้เสด็จเยือนอินเดียในปี ค.ศ.1911 ซุ้มประตูแห่งน้ีจึงถูกสร้างข้ึน
เพื่อเป็นการระลึกถึงจอร์จที่ 5 มีสถาปัตยกรรมที่ผสมผสานระหว่างสถาปัตยกรรมโรมันและอินเดียเข้าด้วยกัน  ใกล้ๆกันนั้นจะเป็น 
โรงแรมสุดหรูในมุมไบ “Taj Mahal Palace” ที่มีอายุมากถึง 100 ปี ตัวโรงแรมแห่งน้ีถูกออกแบบและตกแต่งด้วยสไตล์ Saracenic 
Revival หรือศิลปะอาณานิคม  

 
 



 
 

นำท่านถ่ายรูปกับ สถานีรถไฟฉัตราปตีศิวาจี (Chhatrapati Shivaji Maharaj Vastu Sangrahalaya Museum) มีชื ่อเดิมว่า 
'Prince of Wales Museum of Western India' แต่ถูกเปลี ่ยนชื ่อมาเป็นชื ่อ 'Shivaji' ซึ ่งเป็นชื ่อของปฐมกษัตริย์แห่งอาณาจ ักร 
Maratha ภายในพิพิธภัณฑ์มีโบราณวัตถุมากกว่า 70,000 ชิ้นและแต่ละชิ้นมีที่มาจากยุคต่าง ๆ ของอินเดียซึ่งแต่ละชิ้นก็มีการบอกเล่า
เรื่องราวต่าง ๆ ให้เราได้รู้ที่มาที่ไปว่าได้มาจากสมัยใดยุคใด และที่น่าท่ึงไปกว่าน้ันน่ันก็คือวัตถุโบราณบางชิ้นที่มีอายุเป็นร้อย ๆ ปีสภาพ
วัตถุยังคงสภาพสมบูรณ์เกือบร้อยเปอร์เซ็น พิพิธภัณฑ์แห่งน้ีมีการสร้างและตกแต่งด้วยศิลปะสไตล์ Indo-
Saracenic และบอกเลยว่าภายในสวยงามมาก ถือว่าเป็นพิพิธภัณฑ์หลักแห่งนครมุมไบ 
 
นำทุกท่านเดินทางไปยัง เมืองปูเน่ (Pune) (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง 30 นาที) ระหว่างทางแวะ 

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

เพราะในอดีตหมู่บ้านแถบนี้เป็นที่อยู่อาศัยของนกยูงเป็นจำนวนมาก  นำท่านไปยัง วัดศรีโมเรศวา (Sri 

Moreshwar) ตามตำนานเล่าว่าพระพิฆเนศเสด็จลงมาครั้งแรกเพื่อสังหารสินธุ โอรสของกษัตริย์จันทระ

ปานี ซึ่งถือตัวว่าได้รับพรจากสุริยเทพให้เป็นอมตะ จึงรังแกและฆ่าฟันเหล่าเทวดา พระพิฆเนศประทับบน

หลังนกยูงเสด็จลงมาสังหารสินธุ หลังจากน้ันเทวดาจึงขอพระพิฆเนศประทับอยู่ที่น่ีตลอดไป พระพิฆเนศจึง

เนรมิตเทวรูปของพระองค์เองข้ึนที่น่ี  

 

 
 



 
 
เท่ียง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

 นำท่านเดินทางต่อไปยัง เมืองเทอูร์ (Theur) เพ่ือนำท่านไปยัง วัดศรีจินดามณี (Sri Chintamani) สร้างโดยพระราชโอรสของพระเจา้
โมรยะ โกสารี เพ่ือเฉลิมฉลองที่พระบิดาทรงบรรลุสัจธรรมที่เมืองน้ี ณ ริมฝั่งแม่น้ำมูลามุทา ตามเทวตำนานเชื่อกันว่าเจ้าชายกานา โอรส
ของกษัตริย์อภิจิตแย่งชิงแก้วจินดามณี(แก้วสารพัดนึก) จากฤาษีกาปิละไป ฤาษีกาปิละจึงอ้อนวอนขอให้พระพิฆเนศช่วยเหลือ ต่อมาเมื่อ
ฤาษีกาปิละ รบชนะและได้แก้วจินดามณีคืนกลับมา จึงอธิษฐานขอให้พระพิฆเนศประทับอยู่ที่นี่ตลอดไป และถวายแก้วจินดามณีน้ัน
ประดับแด่องค์พระพิฆเนศ 

 

 
 
ค ่า บรกิารอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร 
พกัที ่ Hotel 7 Apple, Pune ระดบั 3 ดาว หรอืเทยีบเท่า 
 
Day3 เมืองปูเน่ – เทวาลยัพระพิฆเนศวร ดัก๊ดเูศรษฐ์ – เมืองโอซาร ์– วดัศรีวิฆเนศวา 
 

เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
 

 นำทุกท่านเดินทางไปยัง เมืองปูเน่ (Pune) เป็นเมืองเก่าแก่และเมืองที่สำคัญทางวัฒนธรรมของอินเดียมาตั้งแต่ในมัยโบราณและชาว

อินเดียเชื่อกันว่า เมืองปูเนแห่งน้ีเป็นเมืองแห่งพระพิฆเนศ น้ันก็คือปาฎิหารการเกิดข้ึนของพระพิฆเนศที่อยู่ในเมืองเล็กๆรอบเมืองปูเนถึง 

8 ปาง ซึ่งเป็นพระพิฆเนศที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ "เมืองปูเนจึงเป็นเมืองเส้นทางมหายาตราสักการะพระพิฆเนศองค์มหาเทพแห่ง

ความสำเร็จ" นำท่านเดินทางไปยังที่ต้ัง เทวาลัยพระพิฆเนศวร ด๊ักดูเศรษฐ์ พระพิฆเนศประจำเมือง ปูเน่ องค์พระพิฆเนศมีการประดับ

ประดาด้วยเครื่องประดับที่ทำจากทองคำและเพชรนิลจินดาท่ัวทั้งองค์ จนได้รับการกล่าวถึงว่าเป็น "พระพิฆเนศที่ร่ำรวยที่สุดในโลก 

 

 



 

 
เท่ียง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
 

นำท่านไปยัง เมืองโอซาร์ (Ozar) เพ่ือไปยัง วัดศรีวิฆเนศวา (Sri Vighneshwar) เทวะสถานแห่งน้ีมีชื่อเสียงมากในเรื่องความงดงาม

ทางสถาปัตยกรรม โดยเฉพาะยอดโดมที่เป็นทองคำและความงดงามของพวงมาลัยที่ประดับอยู่ที่ตัวเทวาลัย นามขององค์ศรีวิฆเนศวรมา

จากเทะวตำนานว่า กษัตริย์ อภินันทะประกอบพิธีบูชายัญเพ่ือจุติมาเป็นอินทรเทพ พระอินทร์ได้ทราบดังน้ันจึงสร้างวิฆนาสูรเพ่ือส่งไป

ทำลายพิธีกรรมของกษัตริย์อภินันทะ แต่อสูรตนน้ีกลับทำลายพิธีทั้งหมดทำให้ธรรมะเลือนหายไปจากทั้งสามโลก เหล่าฤาษี  นักบวชจึง

อ้อนวอนต่อพระพิฆเนศให้เสด็จมาปราบอสูร พระพิฆเนศใช้อำนาจสยบอำนาจทั้งหมดของอสูรทำให้วิฆนาสูรยอมแพ้และถวายตัวต่อองค์

พระพิฆเนศเพ่ือให้ไว้ชีวิตตนและขอร้องให้องค์พระพิฆเนศใช้ชื่อของตัวเองรวมกับพระนามของพระองค์เพ่ือล้างบาปและเป็นบุญกุศลแก่

อสูร เทวรูปพระพิฆเนศที่นี่จึงถูกขนานนามว่า “ศรีวิฆเนศวร” หมายถึงผู้ขจัดอุปสรรคและภยันตราย จึงเชื่อว่าผู้ที่มาสักการะองค์ศรี

วิฆเนศวรก่อนทำการใดๆ จะทำการน้ันได้สำเร็จราบรื่น 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) เพ่ือไปยัง วัดศรีวรัทวินายัก (Sri Varad Vinayak) เชื่อกันว่าถ้ามาสักการะพระพิฆเนศที่วัดศรีวรัท

วินายักแล้ว จากตำนานว่าพ่อของเด็กน้อยบัลลาเคยล่วงเกินพระพิฆเนศไว้จึงต้องพิการและหูหนวกเป็นไบ้ แม้จะกลับชาติมาเกิดก็ยังต้อง

พิการอยู่ จึงต้องกลับใจอุทิศตนบูชาพระพิฆเนศจึงจะหาย  

 

นำท่านเดินทางกลับมายัง เมืองมุมไบ (Mumbai) เพ่ือไปยัง วัดสิทธิวินายัก (Siddhivinayak Temple) เป็นวัดฮินดูที่มีชื่อเสียงที่สุด
ในมุมไบ เพราะคนอินเดียที่นับถือ ศรัทธาในองค์พระพิฆเนศ เทพเจ้าแห่งอุปสรรค และศิลปวิทยาการ นิยมมาขอพรกันที่น่ี อาทิ ดารา
บอลลีวู้ด นักการเมือง นักธุรกิจ คนมีเงินมาก คนมีเงินน้อย ต่างก็พากันมาสักการะบูชายังวัดแห่งน้ี ลักษณะเด่นขององค์น้ี คือ เป็นองค์
ปฐม ประธานแห่งพระพิฆเนศทุกๆพระองค์ มีพระฉวีสีแดงสด ซึ่งเป็นสีของไฟและพลังอำนาจ อีกท้ังยังมีงวงที่ตวัดไปทางเบื้องขวาของ
พระองค์ อันหมายถึงความย่ิงใหญ่ถึงที่สุด ซึ่งองค์จำลองที่บูชาในบ้านคน งวงต้องตวัดไปทางซ้าย ห้ามตวัดขวา  
พระพิฆเนศองค์นี้จึงเชื่อกันว่า ทรงประทานความมีอำนาจวาสนา ผู้บูชาจะเป็นที่นับถือ เป็นผู้มีความน่าเกรงขามต่อผู้อื่น นำพาซึ่ง
ความสำเร็จสมหวัง และเชื่อว่าเป็นองค์ที่มีความศักด์ิสิทธ์ิมากท่ีสุดของพระพิฆเนศ 
 

 
 
 

 



 
 
เท่ียง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
  

นำท่านไปยัง วัดพระแม่ลักษมี (Mahalaxmi Temple) ต้ังอยู่บนเชิงเขาติดกับทะเล สร้างข้ึนเพ่ืออุทิศให้กับพระแม่ลักษมี  มีเทวรูป
เป็นทองคำสามองค์ มีแหวนที่จมูก กำไลทอง และสร้อยคอมุก เทวรูปทั้งสามคือ พระแม่ลักษมี, พระแม่กาลี ร่างอวตารของพระแม่อุมา
เทวี, และพระแม่สรัสวดี  
 

 
 
ค ่า บรกิารอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร 
 
20.30 น าท่านเดนิทางสู่ สนามบนิมุมไบ ประเทศอนิเดยี 
23.50 น าท่านเดนิทางสู่ สนามบนิดอนเมอืง ประเทศไทย โดยสายการบนิ THAI LION AIR เทีย่วบนิที ่SL218 
 
Day5 สนามบินดอนเมือง – ประเทศไทย 

 
05.55 เดนิทางถงึ สนามบนิดอนเมอืง ประเทศไทยโดยสวสัดภิาพ ... พรอ้มความประทบัใจ 
 



 
 
 

อตัราค่าบริการ 

วนัเดินทาง 
ราคาทวัร/์ท่าน 

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

ราคาทวัรไ์ม่รวม 
ตัว๋เครื่องบิน 

ราคา 
ห้องพกัเดี่ยว 

29 ก.ค. – 02 ส.ค. 2565 22,990 22,990 12,990 5,000 
11 – 15 สงิหาคม 2565 

(วนัแม่แห่งชาต)ิ 
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 ตุลาคม 2565 

(วนัคลา้ยวนัสวรรคต ฯลฯ) 
23,990 23,990 13,990 5,000 

13 – 17 ตุลาคม 2565 
(วนัคลา้ยวนัสวรรคต ฯลฯ) 

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

15 – 19 ตุลาคม 2565 22,990 22,990 12,990 5,000 
19 – 23 ตุลาคม 2565 
(วนัปิยะมหาราช) 

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

20 – 24 ตุลาคม 2565 
(วนัปิยะมหาราช) 

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

21 – 25 ตุลาคม 2565 
(วนัปิยะมหาราช) 

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

22 – 26 ตุลาคม 2565 
(วนัปิยะมหาราช) 

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

26 – 30 ตุลาคม 2565 22,990 22,990 12,990 5,000 
 
 

อตัราค่าบรกิารส าหรบัเดก็อายุไม่เกนิ 2 ปี ณ วนัเดนิทางกลบั (Infant) ท่านละ 7,500 บาท 
อตัราค่าบรกิารไม่รวมค่าทปิคนขบัรถ มคัคุเทศก์ทอ้งถิน่ 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 และช าระส่วนทีเ่หลอื 

21 วนั ก่อนการเดนิทาง กรณีวนัเดนิทางน้อยกว่า 21 วนั ต้องช าระค่าทวัรเ์ตม็จ านวน 100% เท่านัน้ 
2. อตัราค่าบรกิารนี้ จ าเป็นต้องมผีูเ้ดนิทาง จ านวน 15 ท่าน ขึน้ไป ในแต่ละคณะ กรณีทีม่ผีูเ้ดนิทางไม่ถงึตามจ านวนที่ก าหนด ทาง

บรษิัทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเลื่อนการเดินทาง หรอืเปลี่ยนแปลงอตัราค่าบรกิาร (ปรบัราคาเพิม่ขึน้ เพื่อให้คณะได้ออกเดินทาง 
ตามความต้องการ) 

3. ท่านทีต่้องออกบตัรโดยสารภายในประเทศ (ตัว๋เครื่องบนิ, รถทวัร,์ รถไฟ) กรุณาสอบถามทีเ่จา้หน้าทีทุ่กครัง้ก่อนท าการออกบตัร
โดยสาร เน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟล์ท หรือ เวลาบิน โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า และการแนะน าจาก
เจา้หน้าทีเ่ป็นเพยีงการแนะน าเท่านัน้ 

4. นักท่องเที่ยวที่ต้องการเดินทางโปรแกรมขา้งต้นควรท าการจอง และ ส่งเอกสารเพื่อขอวซ่ีาหมู่คณะก่อนเดินทางอย่างน้อย 45 
วนั วนัหยุดนักขตัฤกษ์ 60 วนั หากระยะเวลาน้อยกว่าทีร่ะบุไวข้้างต้น ขอสงวนสทิธิใ์นการขอวซ่ีาประเภทอื่นซึ่งอาจมค่ีาใช้จ่าย
เพิม่ หรอืมผีลต่อการพจิารณาวซ่ีาของท่าน 

5. ระหว่างท่องเทีย่วหากนักท่องเทีย่วไดร้บัการตรวจยนืยนัว่ามเีชือ้โควดิ ทางโรงแรมอาจมค่ีาท าความสะอาดหอ้งพกัเพิม่เตมิ ถ้าม ี
(ไม่รวมอยู่ในรายการทวัร)์ 

6. ในกรณีที่ภาครฐัทัง้ไทย และประเทศปลายทางมขีอ้ก าหนดในการกกัตวั หรอื การตรวจหาเชือ้โควดิ -19 ทุกประเภท ผู้เดินทาง
ต้องรบัผดิชอบค่าใชจ้่ายส่วนน้ีดว้ยตวัท่านเอง ถ้าม ี(ไม่รวมอยู่ในรายการทวัร)์ 

 
ขอ้มูลส าคญัเกีย่วกบั การยื่นค ารอ้งขอวซ่ีา ทีท่่านควรทราบ  

1. ทางบรษิัทฯขอสงวนสทิธิใ์นการยื่นวซ่ีาแบบหมู่คณะเท่านัน้ กรณีที่ท่านไม่สามารถยื่นวซ่ีาพร้อมคณะได้ จะต้องยื่นก่อน 
หรอื หลงั คณะ และหากเกิดค่าใชจ้่ายไม่ว่ากรณีใดๆก็ตาม ท่านจ าเป็นจะต้องช าระค่าใชจ้่ายที่เกิดขึน้ตามจรงิทัง้หมด เช่น 
ค่าบตัรโดยสารโดยเครื่องบนิ (ตัว๋) จะต้องออกก่อนแต่วซ่ีายงัไม่ออก เน่ืองจากท่านยื่นหลงัคณะ  

2. มาตราฐานการพจิารณาวซ่ีาแบบปกติทัว่ไปคือ 7 วันท าการ (เป็นอย่างน้อย ไม่รวมวันเสาร์ - อาทิตย์) ทัง้น้ี ขึ้นอยู่กบั
จ านวนผูส้มคัรในช่วงนัน้ๆ ซึ่งหากอยู่ในช่วงฤดูกาลท่องเทีย่ว ทีม่ผีูส้มคัรเป็นจ านวนมาก อาจต้องใชร้ะยะเวลามากกว่าปกติ 

3. การยื่นขอวซ่ีาท่องเที่ยวประเทศอินเดียแบบหมู่คณะ ไม่จ าเป็นต้องใช้หนังสอืเดินทางฉบบัจรงิ หากท่านส่ง ส าเนาหน้า
หนังสอืเดนิทาง (หน้าแรกทีม่รีูป) ชดัเจน สแกนไฟล์เป็นรูปภาพ หรอื ไฟล์ PDF. มาใหก้บัทางบรษิทัเรยีบรอ้ยแลว้  

 
 
** รายละเอยีดเอกสารการยื่นขอวซ่ีาทีไ่ดก้ล่าวมาน้ี เป็นเพยีงขอ้มูลเบื้องต้นทีท่างบรษิทัฯ ไดจ้ดัท าขึน้จากประสบการณ์และระเบยีบของ

สถานทูตฯ ซึ่งอาจมกีารเปลีย่นแปลงได ้ตามแต่สถานการณ์ และคุณสมบตัขิองลูกคา้ในแต่ละราย โดยอยู่ทีดุ่ลยพนิิจของประเทศ
ปลายทางเป็นผูด้ าเนินการ ** 

 
** หมายเหต ุ: ทางด่านตรวจคนเขา้เมอืงประเทศปลายทาง อาจขอรายละเอยีดเพิม่เตมิ จากทีไ่ดแ้จง้ไว ้ขึน้อยู่กบัการพจิารณาของ

เจา้หน้าที ่และเอกสาร ของแต่ละท่าน (เป็นการพจิารณาแบบรายบุคคล) การอนุมตัวิซ่ีาเป็นดุลพนิิจของทางสถานทูต ทางบรษิทัไม่มสี่วน
เกีย่วขอ้งใดๆทัง้สิน้ ทัง้น้ีบรษิทัเป็นเพยีงตวักลางและคอยบรกิารอ านวยความสะดวกใหแ้ก่ผูเ้ดนิทางเท่านัน้ อตัราค่าธรรมเนียมวซ่ีาทาง
สถานทูตเป็นผูเ้รยีกเกบ็ หากท่านโดนปฏเิสธการขออนุมตัวิซ่ีา ทางสถานทูตไม่คนือตัราค่าธรรมเนียมในการยื่นวซ่ีา และมสีทิธิไ์ม่แจง้

สาเหตุการปฏเิสธวซ่ีา ** 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
การเตรยีมเอกสาร เพื่อขอยื่นวซ่ีาท่องเทีย่วประเทศอนิเดยี แบบหมู่คณะ  
ส าหรบัผูเ้ดนิทางทีถ่อืหนังสอืเดนิทางไทย 

1. ส าเนาหน้าหนังสอืเดินทาง (หน้าแรกที่มรีูป) ชดัเจน โดยสแกนไฟล์เป็นรูปภาพ หรือ ไฟล์ PDF. (รูปถ่ายจากมอืถือไม่
สามารถใชไ้ด)้ มอีายุการใชง้านคงเหลอืไม่น้อยกว่า 6 เดอืน ณ วนัเดนิทางกลบั และมหีน้าว่างไม่ต ่ากว่า 2 หน้า 

2. รูปถ่ายส ีหน้าตรง ขนาด 2 x 2 น้ิว (เท่ากนัทุกดา้นเป็นสีเ่หลีย่มจตัุรสั) จ านวน 2 รูป ฉากหลงัต้องเป็นพืน้สขีาว ถ่ายมาแล้ว
ไม่เกนิ 3 เดอืน ไม่ซ ้ากบัวซ่ีาประเทศอื่นๆทีเ่คยไดร้บั เท่านัน้  
2.1  กรณีผูเ้ดนิทางอายุไม่ถงึ 18 ปีบรบิูรณ์  

- กรณีเด็ก ไม่ได้เดินทางกับ บิดาและมารดา จ าเป็นต้องมี หนังสือยินยอมให้บุตรเดินทาง ไป
ต่างประเทศ ที่ออกโดยส านักงานเขตหรืออ าเภอ ตามส าเนาทะเบียนบ้าน ทัง้ภาษาไทย และ 
ภาษาองักฤษ , ส าเนาหน้าหนังสอืเดินทาง ของบิดา และ มารดา , หนังสอืรบัรองค่าใช่จ่าย (ภาษาไทย 
และ ภาษาองักฤษ) พรอ้มลงนามส าเนาถูกต้อง 

- กรณีเดก็ ไม่ได้เดินทางกบั บิดา จ าเป็นต้องม ีหนังสือยินยอมให้บุตรเดินทาง ไปต่างประเทศ (ของ
มารดา) ให้บุตรเดินทางไปต่างประเทศ ที่ออกโดยส านักงานเขตหรืออ าเภอ ตามทะเบียนบ้าน 
(ภาษาไทย และ ภาษาองักฤษ) , ส าเนาหน้าหนังสอืเดินทาง ของบดิา และ มารดา หนังสอืรบัรองค่าใช่
จ่าย (ภาษาไทย และ ภาษาองักฤษ) 

- กรณีเด็ก ไม่ได้เดินทางกบั มารดา จ าเป็นต้องม ีหนังสือยินยอมให้บุตรเดินทาง ไปต่างประเทศ 
(ของบิดา) ให้บุตรเดินทางไปต่างประเทศ ที่ออกโดยส านักงานเขตหรืออ าเภอ ตามทะเบียนบ้าน 
(ภาษาไทย และ ภาษาองักฤษ) , ส าเนาหน้าหนังสอืเดินทาง ของบดิา และ มารดา หนังสอืรบัรองค่าใช่
จ่าย (ภาษาไทย และ ภาษาองักฤษ) 

 

 
 
 



 
 

แบบฟอร์มกรอกข้อมูลวีซ่าประเทศ อินเดีย 

** กรุณากรอกข้อมูลท้ังหมดให้ครบถ้วน เพ่ือประโยชน์ในการขอวีซ่าของท่านเอง ** 
ช่ือ-นามสกุล (สะกดตรงตามหนังสือเดินทาง)  (MR./MRS./MS./MSTR.)  
......................................................................................................................................................................................................... 

สถานะภาพ  □ โสด    □ แต่งงานไม่ได้จดทะเบียนสมรส □ หม้าย  □ หย่า    

□ แต่งงานจดทะเบียนสมรส  
ช่ือ-นามสกุล คู่สมรส.....................................................................................สถานท่ีเกิด................................................................
สัญชาติ………………………………………………………. 

ช่ือ-นามสกุล บิดา .................................................................................................................................................... 
สถานที่เกิด.......................................สัญชาติ………………………………………………………. 
ช่ือ-นามสกุล มารดา ............................................................................................................................................... 
สถานที่เกิด.......................................สัญชาติ………………………………………………………. 
ท่ีอยู่ตามทะเบียนบ้าน................................................................................................................................................................. 

................................................................................................................................รหัสไปรษณีย์................................................. 
ท่ีอยู่ปัจจุบัน.................................................................................................................................................................................. 

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

ช่ือสถานท่ีทำงาน / สถานศึกษา...........................................................................ตำแหน่งงาน.......................................... 

ท่ีอยู่สถานท่ีทำงาน / สถานศึกษา........................................................................................................................................... 

รหัสไปรษณีย์ ...............................................โทรศัพท์............................................. 
*** ในกรณีที่เกษียณอายุ กรุณาระบุชื่อ และ ที่อยู่ สถานที่ทำงาน เนื่องจากเป็นเง่ือนไขของสถานทูต *** 

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/เมอืง...............................................ระยะเวลาที่พำนัก..........................วัน 
ชื่อสมาชิกในครอบครัวพร้อมเบอร์ติดต่อ ระหว่างที่ท่านพำนักอยู่ ณ ประเทศอินเดีย 

 ช่ือ-สกุล....................................................................................................................................................................................... 
ท่ีอยู่.................................................................................................................................................................................................. 
เบอร์โทรศัพท์........................................... 
(กรุณาแจ้งเบอร์ที่สามารถติดต่อได้โดยสะดวก เน่ืองจากทางสถานทูตจะมีการโทรเช็คข้อมูลโดยตรงกับท่าน) 

การพิจารณาอนุมัติวีซ่าเป็นดุลพินิจของทางสถานทูตฯเท่านั้น ทางบริษัทเป็นเพียงตัวกลางในการอำนวยความ
สะดวกและบริการด้านเอกสารให้แก่ผู้เดินทางเท่านั้น 



 
 

 

 
 
 



 
 
 

 
 
 



 
 
 

 
 
 



 
 
 

 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

 


