
 

 

 

 



    

  

 

    

  

  

  

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วนัที ่ โปรแกรมทวัร ์

อาหาร 

โรงแรม 

เช้า เที่ยง เย็น 

1 สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบินเดลี – เมืองชัยปุระ    
 

Park Ocean 

Hotel, Jaipur 

หรือเทียบเท่า 

2 

เมืองชัยปุระ – ฮาวา มาฮาล – ซิตี้พาเลส – ป้อมปราการ

แอมเบอร์ ฟอร์ท  พระราชวังแอมเบอร์ ฟอร์ท - เมืองอัค

รา 

   

Hotel Royale 

Regent, Agra 

หรือเทียบเท่า 

3 

เมืองอัครา – ทัชมาฮาล – อัครา ฟอร์ท – เมืองเดลี – กุ

ตับมีนาร์ – ประตูเมืองอินเดีย – ตลาดพื้นเมืองจันปาท – 

สนามบินเดล ี

   

Hotel Ashok 

Country Resort, 

Delhi  

4 สนามบินเดล ี– สนามบินสุวรรณภูมิ – ประเทศไทย     



Day1 สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบินเดลี – เมืองชัยปุระ 

 

09.30 นัดหมายพร้อมกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ ประเทศไทยโปรดสังเกตุป้าย เลทส์โกกรุ๊ป 

พบเจ้าหน้าท่ีคอยให้การต้อนรับพร้อมอำนวยความสะดวกเช็คอินให้แก่ท่าน 

12.20 ออกเดินทางสู่ สนามบนิเดล ีประเทศอินเดีย โดยสายการบิน INDIGO เที่ยวบินท่ี 6E-

86 

15.10 เดินทางถึง สนามบนิเดล ีประเทศอินเดีย ผ่านการตรวจคนเข้าเมืองรับสัมภาระผ่านจุด

คัดกรองตามระเบียบของสนามบิน นำท่านเดินทางสู่ เมืองชัยปุระ (Jaipur) (ใช้เวลา

เดินทางประมาณ 6 ชั่วโมง) หรือ “นครแห่งชัยชนะ” ได้รับการกล่าวขนานนามว่า 

“นครสีชมพู” โดยมีที่มาอันเกิดมาจากเมื่อในปี ค.ศ. 1876 มหาราช ซาราม ซิงห์ 

(Maharaja Ram Singh) มีรับสั่งให้ประชาชนทาสีชมพูทับบนสีปูนเดิมของบ้านเรือน

ตนเอง เพื่อเป็นการแสดงให้เห็นถึงไมตรีจิตในการต้อนรับการมาเยือนของเจ้าชายแห่ง

เวลส์ (Prince of Waies) มงกุฏราชกุมารของประเทศอังกฤษ ต่อมาภายหลังในยุค

ของกษัตริย์เอ็ดเวิร์ดที่ 7 (King Edward VII) แห่งสหราชอาณาจักร รัฐบาลอินเดีย

ได้มีการออกกฏหมายควบคุมสิ่งก่อสร้างภายในเขตกำแพงเมืองเก่าให้มีการทาสีชมพู

ทั ้งหมด เพราะเหตุนี ้จึงทำให้สิ ่งก่อสร้างภายในเมืองต่างๆ กลายเป็น สิ ่งดึงดูด

นักท่องเท่ียวจากท่ัวทุกมุมโลกมาเยือนยังเมืองน้ี 

 



 

 

ค่ำ  บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร 

พักท่ี Park Ocean Hotel, Jaipur ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า 

 

 



Day2 เมืองชยัปรุะ – ฮาวา มาฮาล – ซิตี้พาเลส – ป้อมปราการแอมเบอร ์ฟอร์ท – พระราชวงัแอม

เบอร์ ฟอร์ท - เมืองอัครา 

 

เช้า   บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

นำทุกท่านไปยัง ฮาวา มาฮาล (Hawa Mahal) หรือรู้จักกันในนาม “พระราชวังแห่ง

สายลม” ซึ ่งถือได้ว่าเป็นอีกหนึ่งสถานที่สำคัญอีกหนึ่งแห่ง ของประเทศ

อินเดียที่จักต้องมาเยือน พระราชวังแห่งนี้ตั้งอยู่ในเขตเมืองชัยปุระ 

ถูกสร้างขึ้นในปี ค.ศ. 1799 โดยมหาราชาสะหวาย ประธาป สิงห์ 

(Maharaja Sawai Pratap Singh) และได้ร ับการออกแบบ

ขึ้นมาโดยสถาปนิกท่ีชื่อว่า ชันด์ อุสถัด (Lal Chand Ustad) 

ซ่ึงสถาปัตยกรรมของฮาวา มาฮาล ถอดแบบมาจากรูปทรง

มงกุฏของพระนารายณ์ บริเวณด้านหน้าอาคารมีหน้าบันสูง

ห้าชั้น และมีลักษณะคล้ายรังผึ้ง ที่สร้างมาจากหินทรายสี

แดงสด อีกทั ้งยังมีการฉลุหินทำให้เป็นช่องหน้าต่างมี

ลวดลายเล็กๆละเอียดยิบ จึงทำให้พระราชวังแห่งนี้มีช่อง

หน้าต่างถึง 953 บาน แต่หน้าต่างของพระราชวังจะถูกสรา้ง

ปิดไว้ด้วยหินทรายฉลุ ทำให้นางในฮาเร็มพระสนมที่อยู่ด้านใน

สามารถมองผ่านข้างในมาด้านนอกได้ แต่คนจากทางด้านนอกจะ

ไม่สามารถมองผ่านเข้ามาด้านในได้ และท่ีสำคัญด้วยลักษณะการสร้าง

แบบน้ีทำให้เกิดช่องแสงและช่องลม ซ่ึงเป็นท่ีมาของ “พระราชวังแห่งสายลม” 

นำท่านเดินทางสู่ ซิตี้ พาเลซ (City Palace) หรือท่ีรู้จักกันในนาม “พระราชวังหลวง” 

ตั ้งอยู ่บริเวณถนน ฮาวา มาฮาลบาซ่าร์ (Hawa Mahal Bazar) สร้างขึ ้นในสมัย

มหาราชสะหวายจัย ซิงห์ที่ 2 เดิมพระราชวังนี้เป็นพระราชวังของ มหาราชใจสิงห์ แต่

ปัจจุบันนี ้พระราชวังแห่งนี ้กลายเป็นพิพิธภัณฑ์ Sawai Man Singh Museum 

ภายในพิพิธภัณฑ์มีหลายจุดที่น่าสนใจ ประกอบไปด้วย 4 จุดด้วยกัน ได้แก่ จุดที่หน่ึง

คือในส่วนพระราชวัง จุดที ่สองในส่วนของพิพิธภัณฑ์ (ที่จัดแสดงเกี ่ยวกับฉลอง

พระองค์ของกษัตริย์ และมเหสี ที่แสดงให้เห็นถึงความปราณีต การตัดเย็บได้อย่าง

สวยงาม) จุดท่ีสามในส่วนของจำพวกอาวุธ และชุดศึกสงคราม และในจุดท่ีสี่ จะแสดง

ในส่วนของศิลปะของภาพวาด ภาพถ่าย ราชรถ และพรมโบราณ ที่ได้รับการจารึกไว้

ในประวัติศาสตร์ และอีกหน่ึงไฮท์ไลท์คือหม้อน้ำขนาดใหญ่มหึมา จำนวน 2 ใบ ทำจาก

โลหะเงิน สูง 1.50 เมตร ถือได้ว่าใหญ่ที่สุดในโลก 

 

 



 

 

นำท่านเดินทางสู่ ป้อมปราการแอมเบอร์ ฟอร์ท (Amber Fort) ตั้งอยู่ที่ เมืองอาเมร์ 

ห่างจากเมือง ชัยปุระไปทางทิศเหนือประมาณ 11 กิโลเมตร สร้างในสมัยศตวรรษท่ี 16 

โดยมหาราชา มาน สิงห์ที่ 1 (Raja Man  Singh 1) ทรงรับสั่งให้มีการสร้างป้อม

ปราการขึ้นในปี ค.ศ. 1592 และได้มีการบูรณะมาเป็นเวลาหลายศตวรรษ สถานท่ีแห่งน้ี

ม ีความโดดเด ่น สวยงามเป ็นอ ีกหน่ึง

สถานที่ที่หากมีโอกาสได้มาเยือนอินเดีย

แล้วไม่ควรพลาด  เนื่องจากตั้งอยู่บนผา

หินเหนือทะเลสาบ อีกท้ังป้อมปราการแอม

เบอร ์  ฟอร ์ดย ั งม ีช ื ่ อ เส ียงทางด ้าน

สถาปัตยกรรมที ่ม ีการผสมผสานกัน

ระหว่างศิลปะทางฮินดู และศิลปะราชปุตอันซึ่งทำให้ที่แห่งนี้มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว อีก

ท้ังทุกท่าน ยังสามารถมองเห็นป้อมปราการได้จากระยะทางไกล ด้วยขนาดของกำแพง

ปราการขนาดใหญ่และมีความแน่นหนา พร้อมประตูทางเข้าหลายแห่ง ถนนท่ีปูด้วยหิน

หลายสาย และพิเศษสุดๆ ทุกท่านสามารถมองเห็นทะเลสาบเมาตา ได้อย่างชัดเจน เม่ือ

มองจากบนป้อมปราการ พิเศษ!! นำทุกท่านน่ังรถจิ๊บเพื่อขึ้นไปยังส่วนของพระราชวัง 

 Option เพิ่มเติม: กรณีที่ลูกค้าต้องการขี่ช้าง ขึ้นไปยังพระราชวังแอมเบอร์ 

ฟอร์ดสามารถแจ้งทางหัวหน้าทัวร์ได้ โดยเพิ่มเงินท่านละ ประมาณ 12 USD/เที่ยว 

 

 

 



ชมความสวยงามของ พระราชวังแอมเบอร ์ฟอร์ท ภายในแบ่งเป็นท้ังหมดได้ 4 ชั้น แต่

ละชั้นจะคั่นด้วยทางเดิน ภายในเป็นหมู่พระที่นั่ง สร้างจากหินทรายสีแดงและหินอ่อน 

หมู่พระที่นั่งภายในป้อม ประกอบด้วยท้องพระโรง ท้องพระโรงส่วนพระองค์ พระ

ตำหนักซ่ึงเป็นห้องทรงประดับกระจกสำหรับมหาราชา ตำหนักอยู่บนชั้นสอง สวนสวย

จัดเป็นรูปดาวแฉกแบบโมกุลคั่นระหว่างอาคาร และพระตำหนักที่ใช้การปรับอากาศ

ภายในพระตำหนักให้เย็นลงด้วยการทำให้ลมเป่าผ่านรางน้ำตกที่มีอยู่โดยรอบ เพราะ

เหตุนี้จึงทำให้ภายในตำหนักน้ีมีอากาศเย็นอยู่เสมอ 

 

เที่ยง  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

นำทุกท่านเดินทางไปยัง เมืองอคัรา (Agra) (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 5 ชั่วโมง) อดีต

เมืองหลวงของประเทศอินเดีย มีชื่อเรียกว่า “ฮินดูสถาน” อัครา เป็นเมืองที่ตั้งอยู่ริม

แม่น้ำยมนา ทางตอนเหนือของประเทศอินเดียในรัฐอุตตรประเทศมีประชากรหนาแน่น

ที่สุดในรัฐอุตตรประเทศ อันดับที่ 19 ในประเทศอินเดีย และที่สำคัญเมืองอัคราถือว่า

เป็นสถานท่ีตั้ง “อนุสรณ์สถานแห่งความรัก” หรือ “ทัชมาฮาล”   

ค่ำ  บริการอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

พักท่ี Hotel Royale Regent, Agra ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า 

 

 



Day3 เมืองอัครา – ทัชมาฮาล – อัครา ฟอร์ท – เมืองเดลี – กุตับมีนาร์ – ประตูเมืองอินเดีย – 

ตลาดพื้นเมืองจันปาท – สนามบินเดลี 

 

นำท่านเดินทางสู ่ ท ัชมาฮาล (Taj Mahal) หรืออนุสรณ์สถานแห่งความรัก สิ่ง

มหัศจรรย์ของโลกในยุคปัจจุบัน ท่ีถือได้ว่าเป็นแหล่งก่อเกิดพลังแห่งความรัก ท่ีเป็นแรง

บันดาลใจให้ใครหลายๆคน ทัชมาฮาล ถือเป็นสุสานหินอ่อนท่ี

ผู้คนต่างยกย่องให้เป็นสถาปัตยกรรมแห่งความรักท่ีงดงาม 

และย่ิงใหญ่ท่ีสุดแห่งหน่ึงของโลก ปัจจุบัน ทัชมาฮาล ถือ

ว่าเป็นแหล่งมรดกโลก 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ท่ีสำคัญ ท่ี

บอกเล่าเกี่ยวกับความรักที่เป็นอมตะของพระเจ้าชาห์

จาฮันที่มีต่อพระนางมุมตัช สร้างขึ้นในปี ค.ศ. 1631 

จากน้ันหัวหน้าทัวร์ นำทุกท่านเดินสู่ประตูสุสานท่ีสลัก

ตัวหนังสือภาษาอาระบิคที ่เป็นถ้อยคำอุทิศ และไว้

อาลัยต่อบุคคลอันเป็นที่รักที่จากไป พร้อมกับนำทุก

ท่านถ่ายรูปภาพกับลานน้ำพุที่มีอาคารทัชมาฮาลอยู่

เบื้องหลัง พาทุกท่านเยี่ยมชมภายในอาคารท่ีมีการสร้างมา

จากหินอ่อนสีขาวบริสุทธิ ์จากเมืองมกรานะ มีการประดับ

ลวดลายด้วยเทคนิคฝังหินสีต่างๆ ลงไปในเนื้อหินถือได้ว่าเป็นสถาปัตยกรรมชิ้นเอก

ของโลกที่ออกแบบโดยช่างจากเปอร์เซีย อาคารตรงกลางเป็นรูปโดมที่มีหอคอยสี่เสา

ล้อมรอบ ตรงกลางด้านในเป็นท่ีฝังพระศพของพระนางมุมตัช มาฮาล และพระเจ้าชาห์

จาฮัน ท่ีได้อยู่คู่เคียงกันตลอดชั่วนิรันดร์ พิเศษ!! นำทุกท่านชมพระอาทิตย์ขึ้น สัมผัส

ความงดงามแสงแรกของยามเช้า ** (หมายเหตุ: ท้ังน้ีขึ้นอยู่กับสภาพอากาศในแต่ละ

วัน อาทิเช่น หมอกหนา ฝนตก เป็นต้น ซึ ่งอาจจะทำให้ทุกท่านไม่สามารถชมพระ

อาทิตย์ขึ้นได้) ** 



 

 

เช้า   บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

นำท่านเดินทางสู่ อัครา ฟอร์ท (Agra Fort) อีกหนึ่งสถานที่แหล่งมรดกโลกที่ควรค่า

แก่การมาเยือน อัครา ฟอร์ท พระราชวังที่ถือว่ายิ่งใหญ่ เพราะใช้เวลาในการสร้าง

ยาวนานถึงสามยุคด้วยกัน ของกษัตริย์แห่งราชวงศ์โมกุล เป็นกำแพงสองชั้นและป้อม

อาคารทางเข ้าส ี ่ท ิศ ภายในประกอบด้วย

พระราชวัง มัสยิด สวนดอกไม้ สถาปัตยกรรม

ต ัวอาคารสร ้างด ้วยห ินทรายส ีแดง โดย

กษัตริย์อัคบาร์ และที ่แห่งนี ้ยังเป็นที ่ค ุมขัง

กษัตริย์ซาจาร์ฮาล พระองค์ใช้เวลาช่วงสุดท้าย

ของชีวิต โดยการมองผ่านแม่น้ำยุมนาไปยังทัช

มาฮาลที่ซึ่งมเหสีสุดที่รักของพระองค์ประทับ

อยู่อย่างนิรันดร์ 

 

นำท่านเดินทางสู่ เมืองเดลี (Delhi) (ใช้เวลา

เดินทางประมาณ 4 ชั่วโมง) เมืองหลวงของ

ประเทศอินเดีย ถือเป็นเมืองที่เป็นศูนย์กลาง

ด้านการเมืองการปกครองประชาธิปไตยท่ีใหญ่

ที่สุดในโลก แบ่งออกเป็น 2 เขต ได้แก่ เขตเดลี

เก่า และเขตนิวเดลีใหม่ หรือนิวเดลี ซึ ่งที ่ น่ี



ประกอบไปด้วยโบราณสถาน พิพิธภัณฑ์ สวน ร้านค้า การแสดง อาหาร หมู่บ้ าน

เก่าแก่ หมู่โบราณสถาน 

เที่ยง  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

นำท่านเดินทางสู่ กุตับมนีาร ์(Qutub Minar) หอคอยสุเหร่าท่ีสูงที่สุดในโลก ตั้งอยู่ใน

กรุงเดลี มีความสูงประมาณ 72.5 เมตร หรือ 237.8 ฟุต เป็นสัญลักษณ์ที่โดดเด่น

ท่ีสุดแห่งหน่ึงของกรุงนิวเดลี ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นมรดกโลก เมื่อปี ค.ศ. 1993 สร้าง

ด้วยหินทรายแดง (เช่นเดียวกับสุสานหุมายูน) และหินอ่อนเป็นทรงเสาสูงปลายฐาน

กว้าง 14 เมตรเศษ ส่วนชั ้นบนสุดยอดกว้าง 2.7 เมตร มีความสูง 72.5 เมตร 

(ประมาณตึกสูง 20 ชั้น) ภายในมีบันไดวนไปถึงยอดรวม 379 ขั้น 

 

นำท่านเดินทางสู่ ประตเูมอืงอนิเดยี (India Gate) ประตูเมืองแห่งน้ีสูง 43.3 เมตร ซุ้ม

โค้งของประตูกว้าง 9.1 เมตร สูง 22.8 เมตร สร้างโดยใช้หินทรายแดงแท่งทึบ เป็น

สถานที่ประกอบพิธีกรรมในงานวันสำคัญต่าง ๆ ถูกสร้างขึ้นเพื่อเป็นอนุสาวรีย์ของ

ทหารที่เสียชีวิตในสงครามโลกครั้งที่หนึ่ง ที่ประตูเมืองแห่งนี้จะเห็นลายสลักชื ่อของ

ทหารที่ตายในสนามรบ โดยชื่อท่ีสลักไว้เป็นชื่อของทหารและข้าราชการชาวอินเดียและ

อังกฤษ จำนวน 13,516 คน ท่ีพลีชีพในสงครามชายแดนด้านตะวันตกเฉียงเหนือ และ

สงครามอัฟฆัน ครั ้งที ่ 3 ด้านบนยอดของประตูสร้างเพื ่ออุทิศให้แก่ทหารที ่หาย

สาบสูญไปโดยไร้ร่องรอย 

พาท่านช้อปปิ้ง ตลาดพื้นเมืองจันปาท ทุกท่านสามารถเพลิดเพลินไปกับสินค้า

พื้นเมืองมากมาย อาทิ ผ้าพันคอ เสื้อผ้า เครื่องประดับ เครื่องเงิน ของตกแต่งบ้าน



สไตล์อินเดีย ของแฮนด์เมด ราคาถูก รับรองว่าทุกท่านจะไม่ผิดหวังเพราะท่ีตลาดแห่ง

น้ีเปรียบเสมือนพาหุรัดเมืองไทย 

ค่ำ  บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร เมนูพิเศษ!! อาหารไทย 

พักท่ี Hotel Ashok Country Resort, Delhi ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า 

 

Day4 สนามบินเดลี – สนามบินสุวรรณภูมิ – ประเทศไทย 

 

02.00  นำท่านเดินทางสู่ สนามบินเดลี ประเทศอินเดีย 

05.35 นำท่านเดินทางสู่ สนามบนิสวุรรณภมู ิประเทศไทย โดยสายการบิน INDIGO เท่ียวบิน

ท่ี 6E-85 

11.20  เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ ประเทศไทยโดยสวัสดิภาพ ... พร้อมความประทับใจ 

 

อตัราคา่บรกิาร 

วนัเดนิทาง 

ราคาทวัร/์ทา่น 

พกัหอ้งละ 2-3 

ทา่น 

ราคาทวัรเ์ดก็/

ทา่น 

(อายไุมเ่กนิ 12 

ป)ี 

ราคาทวัรไ์มร่วม 

ตัว๋เครือ่งบนิ 

ราคา 

หอ้งพกัเดีย่ว 

28 – 31 กรกฎาคม 

2565 

(วันเฉลิมพระ

ชนมพรรษาฯ) 

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

11 – 14 สิงหาคม 

2565 

(วันแม่แห่งชาติ) 

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

25 – 28 สิงหาคม 

2565 

19,990 19,990 10,990 5,000 

08 – 11 กันยายน 

2565 

19,990 19,990 10,990 5,000 

22 – 25 กันยายน 

2565 

19,990 19,990 10,990 5,000 

13 – 16 ตุลาคม 

2565 

21,990 21,990 11,990 5,000 



(วันคล้ายสวรรคต 

ฯลฯ) 

21 – 24 ตุลาคม 

2565 

(วันปิยมหาราช) 

21,990 21,990 11,990 5,000 

 

อัตราค่าบริการสำหรับเด็กอายุไม่เกิน 2 ปี ณ วันเดินทางกลับ (Infant) ท่านละ 7,500 บาท 

อัตราค่าบริการไม่รวมค่าทิปคนขับรถ มัคคุเทศก์ท้องถิ่น และหัวหน้าทัวร์ ท่านละ 1,500 บาท 

อตัราคา่บรกิารไมร่วมคา่วซีา่อนิเดยี ทา่นละ 1,500 บาท โดยชำระพรอ้มมดัจำรอบแรก 

 

สำคัญโปรดอ่าน 

1. กรุณาทำการจองล่วงหน้าก่อนเดินทางอย่างน้อย 30 วัน พร้อมชำระเงินมัดจำ ท่านละ 

10,000 บาท/ท่าน และชำระส่วนที่เหลือ 21 วัน ก่อนการเดินทาง กรณีวันเดินทางน้อยกว่า 

21 วัน ต้องชำระค่าทัวร์เต็มจำนวน 100% เท่าน้ัน 

2. อัตราค่าบริการนี้ จำเป็นต้องมีผู้เดินทาง จำนวน 15 ท่าน ขึ้นไป ในแต่ละคณะ กรณีที่มีผู้

เดินทางไม่ถึงตามจำนวนที่กำหนด ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเลื่อนการเดินทาง หรือ

เปลี ่ยนแปลงอัตราค่าบริการ (ปรับราคาเพิ่มขึ ้น เพื ่อให้คณะได้ออกเดินทาง ตามความ

ต้องการ) 

3. ท่านท่ีต้องออกบัตรโดยสารภายในประเทศ (ตั๋วเครื่องบิน, รถทัวร์, รถไฟ) กรุณาสอบถามท่ี

เจ้าหน้าที่ทุกครั้งก่อนทำการออกบัตรโดยสาร เนื่องจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยน

ไฟล์ท หรือ เวลาบิน โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า และการแนะนำจากเจ้าหน้าที่เป็นเพียงการ

แนะนำเท่าน้ัน 

4. นักท่องเที่ยวที่ต้องการเดินทางโปรแกรมข้างต้นควรทำการจอง และ ส่งเอกสารเพื่อขอวีซ่า

หมู่คณะก่อนเดินทางอย่างน้อย 45 วัน วันหยุดนักขัตฤกษ์ 60 วัน หากระยะเวลาน้อยกว่าท่ี

ระบุไว้ข้างต้น ขอสงวนสิทธิ์ในการขอวีซ่าประเภทอื่นซ่ึงอาจมีค่าใช้จ่ายเพิ่ม หรือมีผลต่อการ

พิจารณาวีซ่าของท่าน 

5. ระหว่างท่องเท่ียวหากนักท่องเที่ยวได้รับการตรวจยืนยันว่ามีเชื้อโควิด ทางโรงแรมอาจมีค่าทำ

ความสะอาดห้องพักเพิ่มเติม ถ้ามี (ไม่รวมอยู่ในรายการทัวร์) 

6. ในกรณีท่ีภาครัฐท้ังไทย และประเทศปลายทางมีข้อกำหนดในการกักตัว หรือ การตรวจหาเชื้อ

โควิด-19 ทุกประเภท ผู้เดินทางต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายส่วนนี้ด้วยตัวท่านเอง ถ้ามี (ไม่

รวมอยู่ในรายการทัวร์) 

 

 



ข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับ การย่ืนคำร้องขอวีซ่า ท่ีท่านควรทราบ  

1. ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการย่ืนวีซ่าแบบหมู่คณะเท่าน้ัน กรณีท่ีท่านไม่สามารถย่ืนวีซ่า

พร้อมคณะได้ จะต้องยื่นก่อน หรือ หลัง คณะ และหากเกิดค่าใช้จ่ายไม่ว่ากรณีใดๆก็ตาม 

ท่านจำเป็นจะต้องชำระค่าใช้จ่ายที ่เกิดขึ ้นตามจริงทั ้งหมด เช่น ค่าบัตรโดยสารโดย

เครื่องบิน (ตั๋ว) จะต้องออกก่อนแต่วีซ่ายังไม่ออก เน่ืองจากท่านย่ืนหลังคณะ  

2. มาตราฐานการพิจารณาวีซ่าแบบปกติทั่วไปคือ 7 วันทำการ (เป็นอย่างน้อย ไม่รวมวัน

เสาร์ - อาทิตย์) ทั้งนี้ ขึ ้นอยู่กับจำนวนผู้สมัครในช่วงนั้นๆ ซึ่งหากอยู่ในช่วงฤดูกาล

ท่องเที่ยว ที่มีผู้สมัครเป็นจำนวนมาก อาจต้องใช้ระยะเวลามากกว่าปกติ 

3. การยื่นขอวีซ่าท่องเที่ยวประเทศอินเดียแบบหมู่คณะ ไม่จำเป็นต้องใช้หนังสือเดินทางฉบับ

จริง หากท่านส่ง สำเนาหน้าหนังสือเดินทาง (หน้าแรกที่มีรูป) ชัดเจน สแกนไฟล์เป็น

รูปภาพ หรือ ไฟล์ PDF. มาให้กับทางบริษัทเรียบร้อยแล้ว  

 

** รายละเอียดเอกสารการย่ืนขอวีซ่าท่ีได้กล่าวมาน้ี เป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้นท่ีทางบริษัทฯ ได้จัดทำ

ขึ้นจากประสบการณ์และระเบียบของสถานทูตฯ ซึ่งอาจมีการเปล่ียนแปลงได้ ตามแต่สถานการณ์ 

และคุณสมบัติของลูกค้าในแต่ละราย โดยอยู่ท่ีดุลยพินิจของประเทศปลายทางเป็นผู้ดำเนินการ ** 

 

** หมายเหตุ : ทางด่านตรวจคนเข้าเมืองประเทศปลายทาง อาจขอรายละเอียดเพิ่มเติม จากท่ีได้

แจ้งไว้ ขึ้นอยู่กับการพิจารณาของเจ้าหน้าท่ี และเอกสาร ของแต่ละท่าน (เป็นการพิจารณาแบบ

รายบุคคล) การอนุมัติวีซ่าเป็นดุลพินิจของทางสถานทูต ทางบริษัทไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆทั้งสิ้น 

ท้ังน้ีบริษัทเป็นเพียงตัวกลางและคอยบริการอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้เดินทางเท่าน้ัน อัตรา

ค่าธรรมเนียมวีซ่าทางสถานทูตเป็นผู้เรียกเก็บ หากท่านโดนปฏิเสธการขออนุมัติวีซ่า ทางสถานทูต

ไม่คืนอัตราค่าธรรมเนียมในการย่ืนวีซ่า และมีสิทธิ์ไม่แจ้งสาเหตุการปฏิเสธวีซ่า ** 

 

การเตรียมเอกสาร เพื่อขอยื่นวีซ่าท่องเที่ยวประเทศอินเดีย แบบหมู่คณะ  

สำหรับผู้เดินทางที่ถือหนังสือเดินทางไทย 

1. สำเนาหน้าหนังสือเดินทาง (หน้าแรกที่มีรูป) ชัดเจน โดยสแกนไฟล์เป็นรูปภาพ หรอื ไฟล์ 

PDF. (รูปถ่ายจากมือถือไม่สามารถใช้ได้) มีอายุการใช้งานคงเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน 

ณ วันเดินทางกลับ และมีหน้าว่างไม่ต่ำกว่า 2 หน้า 

2. รูปถ่ายสี หน้าตรง ขนาด 2 x 2 น้ิว (เท่ากันทุกด้านเป็นสี่เหล่ียมจัตุรัส) จำนวน 2 รูป ฉาก

หลังต้องเป็นพื้นสีขาว ถ่ายมาแล้วไม่เกิน 3 เดือน ไม่ซ้ำกับวีซ่าประเทศอื่นๆที่เคยได้รับ 

เท่าน้ัน  

2.1  กรณีผู้เดินทางอายุไม่ถึง 18 ปีบริบูรณ์  



- กรณีเด็ก ไม่ได้เดินทางกับ บิดาและมารดา จำเป็นต้องม ีหนังสือยินยอมให้

บุตรเดนิทาง ไปต่างประเทศ ท่ีออกโดยสำนักงานเขตหรืออำเภอ ตามสำเนา

ทะเบียนบ้าน ทั้งภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ , สำเนาหน้าหนังสือเดินทาง 

ของบิดา และ มารดา , หนังส ือร ับรองค ่าใช ่จ ่าย (ภาษาไทย และ 

ภาษาอังกฤษ) พร้อมลงนามสำเนาถูกต้อง 

- กรณีเดก็ ไม่ไดเ้ดนิทางกบั บิดา จำเป็นต้องมี หนงัสอืยนิยอมใหบ้ตุรเดนิทาง 

ไปต่างประเทศ (ของมารดา) ให้บุตรเดินทางไปต่างประเทศ ที ่ออกโดย

สำนักงานเขตหรืออำเภอ ตามทะเบียนบ้าน (ภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ) , 

สำเนาหน้าหนังสือเดินทาง ของบิดา และ มารดา หนังสือรับรองค่าใช่จ่าย 

(ภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ) 

- กรณีเด็ก ไม่ได้เดินทางกับ มารดา จำเป็นต้องมี หนังสือยินยอมให้บุตร

เดินทาง ไปตา่งประเทศ (ของบิดา) ให้บุตรเดินทางไปต่างประเทศ ที่ออกโดย

สำนักงานเขตหรืออำเภอ ตามทะเบียนบ้าน (ภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ) , 

สำเนาหน้าหนังสือเดินทาง ของบิดา และ มารดา หนังสือรับรองค่าใช่จ่าย 

(ภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ) 

 

 



แบบฟอร์มกรอกข้อมูลวีซ่าประเทศ อินเดีย 

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

สถานะภาพ  □ โสด    □ แต่งงานไม่ได้จดทะเบียนสมรส □ หม้าย  □ หย่า    

□ แต่งงานจดทะเบียนสมรส  
ช่ือ-นามสกุล คู่สมรส.....................................................................................สถานท่ีเกิด................................................................
สัญชาติ………………………………………………………. 
ชื่อ-นามสกุล บิดา .................................................................................................................................................... 
สถานท่ีเกิด.......................................สัญชาติ………………………………………………………. 
ชื่อ-นามสกุล มารดา ............................................................................................................................................... 
สถานท่ีเกิด.......................................สัญชาติ………………………………………………………. 
ที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน................................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................รหัสไปรษณีย์................................................. 
ที่อยู่ปัจจุบัน.................................................................................................................................................................................. 
รหัสไปรษณีย์................................ โทรศัพท์บ้าน...................................เบอร์มือถือ................................................................ 
ชื่อสถานที่ทำงาน / สถานศึกษา...........................................................................ตำแหน่งงาน.......................................... 
ที่อยู่สถานที่ทำงาน / สถานศึกษา........................................................................................................................................... 
รหัสไปรษณีย์ ...............................................โทรศัพท์............................................. 

*** ในกรณีที่เกษียณอายุ กรุณาระบุชื่อ และ ที่อยู่ สถานที่ทำงาน เนื่องจากเป็นเง่ือนไขของสถานทูต *** 

ท่านเคยเดินทางเข้าประเทศอินเดียมาก่อนหรือไม่ □  เคย  □  ไม่เคย 
ถ้าเคย กรุณาระบุวันท่ี..........................................สถานท่ี/เมือง................................... 
ประเทศท่ีเคยเดินทางในระยะเวลา 10 ปี ท่ีผ่านมา 
................................................................................................................................................................................... 
ท่านเคยเดินทางกลุ่มประเทศ SAARC ในระยะเวลา 3 ปีท่ีผ่านมา มาก่อนหรือไม่ (กลุ่มประเทศ SAARC ได้แก่ บังกลาเทศ 
ภูฏาน เนปาล มัลดีฟส์ ปากีสถาน ศรีลังกา อัฟกานิสถาน ) 
ถ้าเคย กรุณาระบุปีท่ี..................สถานท่ี/เมือง...............................................ระยะเวลาท่ีพำนัก..........................วัน 
ช่ือสมาชิกในครอบครัวพร้อมเบอร์ติดต่อ ระหว่างท่ีท่านพำนักอยู่ ณ ประเทศอินเดีย 

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

การพิจารณาอนุมัติวีซ่าเป็นดุลพินิจของทางสถานทูตฯเท่านั้น ทางบริษัทเป็นเพียงตัวกลางในการอำนวยความสะดวกและ
บริการด้านเอกสารให้แก่ผู้เดินทางเท่านั้น 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



https://bit.ly/3kJdwJ3 

โปรโมช่ัน โอแพนแชท
https://bit.ly/3iwQOCv

ติดตามโปรโมช่ันไดทุกวัน

รองเรียนการบริการ https://bit.ly/3Ab3eG5

บริการของนิดหนอยทราเวล

โทร.02-044-616 / 02-073-6161  HOTLINE 061-926-6611 / 094-546-6166 / 088-843-6611

หลังชําระแลวโทรแจงแผนกบัญชี 095-956-1166 ชําระผานธนาคารและเลขบัญชีท่ีแบบตามน้ีเทาน้ัน
หากเปนบัญชีอ่ืนท่ีไมใช ช่ือ บริษท นิดหนอย ทราเวล จํากัด ทางบริษัทจะไมรับผิดชอบใดๆ ท้ังสิน

ติดตอสอบถามขอมูลทองเท่ียวเพ่ิมเติม / จองทัวร

รายละเอียดการชําระคาบริการ
ธ.ธนาคารทหารไทยธนชาต
บจก.นิดหนอยทราเวล
298-2-06049-9

ธ.กสิกรไทย สาขาพาราไดซ พารค
บจก.นิดหนอยทราเวล
053-3-93833-7

ธ.ไทยพาณิชย สาขาหน่ึงพัน
บริษัท นิดหนอย ทราเวล จํากัด
175-250172-2

ธ.กรุงเทพ สาขาถนนแพรกษา
บริษัท นิดหนอย ทราเวล จํากัด
922-0-24284-7

ขอมูลเพ่ิมเติม : https://bit.ly/3ixUHal 

รับทําวีซาท่ัวโลก / บริการกรุปเหมา สัมมนา ดูงาน ท้ังในและตางประเทศ

ขอมูลเพ่ิมเติม : https://bit.ly/3FhykiS

แพ็กเกจทัวรตางเประเทศ

ขอมูลเพ่ิมเติม : https://bit.ly/3ixUHal 

แพ็กเกจทัวรภายในประเทศ

ขอมูลเพ่ิมเติมติม : https://bit.ly/2YkcFWd

ลองเรือสําราญแมน้ําเจาพระยาและอยุธยา


