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วนัที ่ โปรแกรมทวัร ์
อาหาร โรงแรมหรอืเทยีบเท่า 

เชา้ เทีย่ง เย็น 

1 สนามบนิสุวรรณภูม ิ     

2 
สนามบนิเดล ี– เมืองชยัปุระ – ฮาวา มาฮาล – ซติีพ้าเลส – วดัพระพิฆเนศ 

โมตดุิงกร ิ– อลัเบริต์ฮอลล ์
   

Park Crimson Park, 

Jaipur 

3 
เมืองชยัปุระ – ป้อมปราการแอมเบอร ์ฟอรท์  – พระราชวงัแอมเบอร ์ฟอรท์ 

พระราชวงักลางน ้า หรอื “Jal Mahal”  
   

Park Crimson Park, 

Jaipur 

4 เมืองอคัรา – ทชัมาฮาล – อคัรา ฟอรท์     
Hotel Royale Regent, 

Agra 

5 เมืองเดล–ีกุตบัมีนาร ์– ประตูเมืองอนิเดยี– ตลาดพืน้เมืองจนัปาท– สนามบนิเดล ี     

6 สนามบนิสุวรรณภูม ิ– ประเทศไทย     
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BKK       DEL DEL       BKK 
  

SG741 03.45 06.20 SG740 21.10 02.45 +1 
      

 

วันเดินทาง 
ราคาทัวร์/ท่าน 

พักห้องละ 2-3 ท่าน 
ราคาทัวร์เด็ก/ท่าน 
(อายุไม่เกิน 12 ปี) 

ราคาทัวร์ไม่รวม 
ต๋ัวเครื่องบิน 

ราคา 
ห้องพักเด่ียว 

16 – 21 พฤศจิกายน 2565 21,990 21,990 11,990 5,000 

01 – 06 ธันวาคม 2565 23,990 23,990 13,990 5,000 

08 – 13 ธันวาคม 2565 23,990 23,990 13,990 5,000 

29 ธ.ค. 65 – 03 ม.ค. 66 25,990 25,990 15,990 6,000 

30 ธ.ค. 65 – 04 ม.ค. 66 25,990 25,990 15,990 6,000 

25 – 30 มกราคม 2566 22,990 22,990 12,990 5,000 

10 – 15 กุมภาพันธ์ 2566 22,990 22,990 12,990 5,000 

24 ก.พ. – 01 มี.ค. 2566 22,990 22,990 12,990 5,000 

02 – 07 มีนาคม 2566 23,990 23,990 13,990 5,000 

17 – 22 มีนาคม 2566 22,990 22,990 12,990 5,000 

24 – 29 มีนาคม 2566 22,990 22,990 12,990 5,000 

29 มี.ค. – 03 เม.ย. 2566 22,990 22,990 12,990 5,000 

อัตราค่าบริการสำหรับ เด็กอายุไม่เกิน 2 ปี ณ วันเดินทางกลับ (Infant) ท่านละ 7,500 บาท 
อตัราค่าบรกิารไม่รวมค่าทปิคนขบัรถ มคัคุเทศกท์อ้งถิน่ และหวัหนา้ทวัร ์ท่านละ 1,500 บาท 

อตัราค่าบรกิารไม่รวมค่าวซีา่อนิเดยี ท่านละ 1,500 บาท โดยช าระพรอ้มมดัจ ารอบแรก 

 

 

 
 

โปรแกรมเดินทาง 6 วัน 3 คืน : โดยสายการบิน SPICEJET (SG) 

      เท่ียวบินท่ี  เวลาออก             เวลาถึง       เท่ียวบินท่ี  เวลาออก             เวลาถึง 

อัตราค่าบริการ 



 
 

Day1 สนามบนิสุวรรณภูม ิ

23.30 นัดหมายพรอ้มกนัที่ สนามบินสุวรรณภูมิ ประเทศไทยโปรดสงัเกตุป้าย เลทสโ์กกรุป๊ พบเจา้หน้าที่คอยใหก้ารตอ้นรบั

พรอ้มอ านวยความสะดวกเชค็อนิใหแ้ก่ท่าน 

Day2 สนามบนิเดล ี– เมอืงชยัปุระ – ฮาวา มาฮาล – ซติีพ้าเลส – วดัพระพฆิเนศ โมตดุิงก ิ– อลัเบริต์ฮอลล ์

03.45 ออกเดนิทางสู่ สนามบนิเดล ีประเทศอนิเดยี โดยสายการบนิ SPICEJET เทีย่วบนิที ่SG741 

06.20 เดินทางถึง สนามบินเดล ีประเทศอินเดยี ผ่านการตรวจคนเขา้เมืองรบัสมัภาระผ่านจุดคดักรองตามระเบยีบของสนามบนิ 

น าท่านเดินทางสู่ เมืองชยัปุระ (Jaipur) (ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 6 ช ัว่โมง) หรอื “นครแห่งชยัชนะ” ไดร้บัการกล่าว

ขนานนามว่า “นครสชีมพู” โดยมีทีม่าอนัเกดิมาจากเมือ่ในปี ค.ศ. 1876 มหาราช ซาราม ซงิห ์(Maharaja Ram Singh) 

มีรบัสั่งใหป้ระชาชนทาสชีมพูทบับนสปูีนเดมิของบา้นเรอืนตนเอง เพือ่เป็นการแสดงใหเ้ห็นถงึไมตรจีิตในการตอ้นรบัการมา

เยือนของเจา้ชายแห่งเวลส ์(Prince of Waies) มงกุฏราชกุมารของประเทศองักฤษ ต่อมาภายหลงัในยุคของกษัตรยิเ์อ็ด

เวิรด์ที่ 7 (King Edward VII) แห่งสหราชอาณาจกัร รฐับาลอินเดียไดม้ีการออกกฏหมายควบคุมสิ่งก่อสรา้งภายในเขต

ก าแพงเมืองเก่าใหม้ีการทาสชีมพูทัง้หมด เพราะเหตุนีจ้งึท าใหส้ิ่งก่อสรา้งภายในเมืองต่างๆ กลายเป็นสิง่ดึงดูดนักท่องเที่ยว

จากทั่วทุกมุมโลกมาเยอืนยงัเมืองนี ้   

เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

 น าทุกท่านไปยงั ฮาวา มาฮาล (Hawa Mahal) หรอืรูจ้กักนัในนาม “พระราชวงัแห่งสายลม” ซึง่ถือไดว้่าเป็นอีกหน่ึง

สถานที่ส าคัญอีกหน่ึงแห่ง ของประเทศอินเดียที่จกั

ตอ้งมาเยอืน พระราชวงัแห่งนีต้ัง้อยู่ในเขตเมืองชยัปุระ 

ถูกสรา้งขึน้ในปี ค.ศ. 1799 โดยมหาราชาสะหวาย 

ประธาป สิงห ์ (Maharaja Sawai Pratap Singh) 

และไดร้บัการออกแบบขึน้มาโดยสถาปนิกที่ช ื่อว่า 

ชนัด ์อุสถดั (Lal Chand Ustad) ซึง่สถาปัตยกรรม

ของฮาวา มาฮาล ถอดแบบมาจากรูปทรงมงกุฏของ

พระนารายณ ์บรเิวณดา้นหน้าอาคารมีหน้าบนัสูงหา้

ช ัน้ และมีลกัษณะคลา้ยรงัผึง้ ทีส่รา้งมาจากหนิทรายสี

แดงสด อีกทัง้ยงัมีการฉลุหินท าใหเ้ป็นชอ่งหน้าต่างมีลวดลายเล็กๆละเอียดยิบ จึงท าให ้

พระราชวงัแห่งนีม้ีชอ่งหนา้ต่างถงึ 953 บาน แต่หนา้ต่างของพระราชวงัจะถูกสรา้งปิดไว ้

ดว้ยหนิทรายฉลุ ท าใหน้างในฮาเรม็พระสนมทีอ่ยู่ดา้นในสามารถมองผ่านขา้งในมาดา้น

นอกได ้แต่คนจากทางดา้นนอกจะไม่สามารถมองผ่านเขา้มาดา้นในได ้และทีส่ าคญัดว้ย

ลกัษณะการสรา้งแบบนี้ท าใหเ้กิดชอ่งแสงและชอ่งลม ซึง่เป็นที่มาของ “พระราชวงัแห่ง

สายลม”น าท่านเดินทางสู่  ซิตี ้ พาเลซ (City Palace) หรือที่รู จ้ ักกันในนาม 

“พระราชวงัหลวง” ตัง้อยู่บรเิวณถนน ฮาวา มาฮาลบาซา่ร ์(Hawa Mahal Bazar) สรา้ง

ขึน้ในสมยัมหาราชสะหวายจยั ซงิหท์ี ่2 เดมิพระราชวงันีเ้ป็นพระราชวงัของ มหาราชใจ

สงิห ์แต่ปัจจุบนันีพ้ระราชวงัแห่งนีก้ลายเป็นพิพิธภณัฑ ์Sawai Man Singh Museum 

ภายในพิพิธภณัฑม์ีหลายจุดทีน่่าสนใจ ประกอบไปดว้ย 4 จุดดว้ยกนั ไดแ้ก่ จุดทีห่น่ึงคอื

ในส่วนพระราชวงั จุดทีส่องในส่วนของพิพิธภณัฑ ์(ทีจ่ดัแสดงเกีย่วกบัฉลองพระองคข์อง

กษตัรยิ ์และมเหส ีทีแ่สดงใหเ้ห็นถงึความปราณีต การตดัเย็บไดอ้ย่างสวยงาม) จุดทีส่าม

ในส่วนของจ าพวกอาวุธ และชดุศกึสงคราม และในจุดทีส่ี ่จะแสดงในส่วนของศลิปะของภาพวาด ภาพถ่าย ราชรถ และพรม

โบราณ ทีไ่ดร้บัการจารกึไวใ้นประวตัศิาสตร ์และอกีหน่ึงไฮทไ์ลทค์อืหมอ้น ้าขนาดใหญ่มหมึา จ านวน 2 ใบ ท าจากโลหะเงนิ 

สูง 1.50 เมตร ถอืไดว้่าใหญ่ทีสุ่ดในโลก 

น าท่านเดนิทางไปยงั วดัพระพฆิเนศ โมตดุิงก ิหน่ึงในวดัพระพิฆเนศทีใ่หฐท่ีสุ่ดในเมืองชยัปุระ “พระพิฆเนศ” ในศาสนา

ฮินดูถือว่าเป็นพระเจา้แห่งความเป็นมงคล ภูมิปัญญาความรูแ้ละความมั่งคั่ง เป็นที่เคารพบูชาที่นิยมมากที่สุดของ

นักท่องเทีย่วทัง้ชาวอนิเดยีและชาวต่างชาต ิ

 

 

 จากน้ันน าท่านเยีย่มชม อลัเบริต์ฮอลล ์(Albert Hall) หรอืพิพิธภณัฑก์ลางของเมืองชยัปุระสรา้งตามสถาปัตยกรรมของ

อังกฤษ ดา้นในจดัแสดงวิถีชวีิตของชนกลุ่มน้อยในราชสถานรวมถึงหอ้งสมุดและภาพวาดแบบย่อส่วน (Miniature 

Painting) ในสมยัของโมกุลใหช้ม 



 
 

ค ่า บรกิารอาหารค ่า ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

พกัที ่ Park Crimson Park, Jaipur ระดบั 4 ดาว หรอืเทยีบเท่า 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Day3 เมืองชยัปุระ – ป้อมปราการแอมเบอร ์ฟอรท์ – พระราชวงัแอมเบอร ์ฟอรท์ – พระราชวงักลางน ้า หรอื “Jal 

Mahal” 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

น าท่านเดินทางสู่ ป้อมปราการแอมเบอร ์ฟอรด์ (Amber Fort) ตัง้อยู่ที่ เมืองอาเมร ์ห่างจากเมือง ชยัปุระไปทางทศิ

เหนือประมาณ 11 กโิลเมตร สรา้งในสมยัศตวรรษที ่16 โดยมหาราชา 

มาน สิงหท์ี่ 1 (Raja Man  Singh 1) ทรงรบัสั่งใหม้ีการสรา้งป้อม

ปราการขึน้ในปี ค.ศ. 1592 และไดม้ีการบูรณะมาเป็นเวลาหลาย

ศตวรรษ สถานที่แห่งนี้มีความโดดเด่น สวยงามเป็นอีกหน่ึงสถานทีท่ี่

หากมีโอกาสไดม้าเยือนอินเดียแลว้ไม่ควรพลาด  เน่ืองจากตัง้อยู่บน

ผาหนิเหนือทะเลสาบ อกีทัง้ป้อมปราการแอมเบอร ์ฟอรด์ยงัมีช ือ่เสียง

ทางดา้นสถาปัตยกรรมที่มีการผสมผสานกนัระหว่างศิลปะทางฮินดู 

และศิลปะราชปุตอนัซึง่ท าใหท้ี่แห่งนี้มีเอกลกัษณเ์ฉพาะตวั อีกทัง้ทุก

ท่าน ยงัสามารถมองเห็นป้อมปราการไดจ้ากระยะทางไกล ดว้ยขนาด

ของก าแพงปราการขนาดใหญ่และมีความแน่นหนา พรอ้มประตูทางเขา้หลายแห่ง ถนนทีปู่ดว้ยหนิหลายสาย และพิเศษสุดๆ 

ทุกท่านสามารถมองเห็นทะเลสาบเมาตา ไดอ้ย่างชดัเจน เมือ่มองจากบนป้อมปราการ พิเศษ!! น าทุกท่านน่ังรถจิบ๊เพือ่ขึน้ไป

ยงัส่วนของพระราชวงั 

Option เพิม่เตมิ: กรณีทีลู่กคา้ตอ้งการขีช่า้ง ขึน้ไปยงัพระราชวงัแอมเบอร ์ฟอรด์สามารถแจง้ทางหวัหนา้ทวัรไ์ด ้ โดยเพิ่ม

เงนิท่านละ ประมาณ 12 USD/เทีย่ว 

ชมความสวยงามของ พระราชวงัแอมเบอร ์ฟอรด์ ภายในแบ่งเป็นทัง้หมดได ้4 ช ัน้ แต่ละช ัน้จะคั่นดว้ยทางเดนิ ภายใน

เป็นหมู่พระที่น่ัง สรา้งจากหินทรายสีแดงและหินอ่อน หมู่พระที่น่ังภายในป้อม ประกอบดว้ยทอ้งพระโรง ทอ้งพระโรงส่วน

พระองค ์พระต าหนักซึง่เป็นหอ้งทรงประดบักระจกส าหรบัมหาราชา ต าหนักอยู่บนช ัน้สอง สวนสวยจดัเป็นรูปดาวแฉกแบบโม

กุลคั่นระหว่างอาคาร และพระต าหนักทีใ่ชก้ารปรบัอากาศภายในพระต าหนักใหเ้ย็นลงดว้ยการท าใหล้มเป่าผ่านรางน ้าตกที่มี

อยู่โดยรอบ เพราะเหตุนีจ้งึท าใหภ้ายในต าหนักนีม้ีอากาศเย็นอยู่เสมอ 

เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

 

น าท่านชม พระราชวงักลางน ้า หรอื “Jal Mahal” ตัง้อยู่กลาง ทะเลสาบมนัสาคร (Man Sagar) ใกล ้ๆ กบัเมืองชยัปุระ สรา้งขึน้

โดย มหาราชาสะหวายจยัสิงหท์ี่ 2 (Maharaja Sawai Jai Singh II) ดว้ยสถาปัตยกรรมราชปุตและโมกุลที่สวยงามและ

ประณีต ความโดดเด่นของพระราชวงัแห่งนี้คือ ตัง้อยู่กลางทะเลสาบ และมีเทือกเขานหารก์ารหต์ัง้อยู่เบือ้งหลงั ท าใหท้ี่น่ี

สวยงามแมต้วัพระราชวงัจะมีถงึ 5 ช ัน้ดว้ยกนั แต่ในขณะทีน่ ้าขึน้สูง ทัง้ 4 ช ัน้ของพระราชวงัจะจมอยู่ใตน้ ้า เหลอืเพียงช ัน้ที่ 

5 ทีเ่ราจะสามารถมองเห็นได ้เป็นจุดท่องเทีย่วและถ่ายรูปทีส่วยงามใกลน้ครชยัปุระ 

ค ่า บรกิารอาหารค ่า ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

พกัที ่ Park Crimson Park, Jaipur ระดบั 4 ดาว หรอืเทยีบเท่า 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Day4 เมอืงอคัรา – ทชัมาฮาล – อคัรา ฟอรท์ 

เชา้  บรกิรอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

น าทุกท่านเดนิทางไปยงั เมอืงอคัรา (Agra) (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 5 ช ัว่โมง) อดตีเมืองหลวงของประเทศอนิเดยี มีช ือ่

เรยีกว่า “ฮินดูสถาน” อคัรา เป็นเมืองทีต่ัง้อยู่รมิแม่น ้ายมนา ทางตอนเหนือของประเทศอนิเดยีในรฐัอุตตรประเทศมีประชากร

หนาแน่นทีสุ่ดในรฐัอุตตรประเทศ อนัดบัที ่19 ในประเทศอนิเดยี และทีส่ าคญัเมืองอคัราถอืว่าเป็นสถานทีต่ัง้ “อนุสรณส์ถาน

แห่งความรกั” หรอื “ทชัมาฮาล”  

เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

น าท่านเดินทางสู่ ทชัมาฮาล (Taj Mahal) หรอือนุสรณส์ถานแห่งความรกั 

สิง่มหศัจรรยข์องโลกในยุคปัจจุบนั ทีถ่อืไดว้่าเป็นแหล่งก่อเกิดพลงัแห่งความรกั 

ทีเ่ป็นแรงบนัดาลใจใหใ้ครหลายๆคน ทชัมาฮาล ถอืเป็นสุสานหนิอ่อนทีผู่ค้นต่าง

ยกย่องใหเ้ป็นสถาปัตยกรรมแห่งความรกัที่งดงาม และยิ่งใหญ่ทีสุ่ดแห่งหน่ึงของ

โลก ปัจจุบนั ทชัมาฮาล ถอืว่าเป็นแหล่งมรดกโลก 1 ใน 7  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สิ่งมหศัจรรยท์ี่ส าคญั ที่บอกเล่าเกีย่วกบัความรกัที่เป็นอมตะของพระเจา้ชาหจ์าฮนัทีม่ีต่อพระนางมุมตชั สรา้งขึน้ในปี ค.ศ. 

1631 จากน้ันหวัหน้าทวัร ์น าทุกท่านเดินสู่ประตูสุสานที่สลกัตวัหนังสือภาษาอาระบิคที่เป็นถอ้ยค าอุทิศ และไวอ้าลยัต่อ

บุคคลอนัเป็นที่รกัที่จากไป พรอ้มกบัน าทุกท่านถ่ายรูปภาพกบัลานน ้าพุที่มีอาคารทชัมาฮาลอยู่เบือ้งหลงั พาทุกท่านเยีย่ม

ชมภายในอาคารทีม่ีการสรา้งมาจากหนิอ่อนสขีาวบรสิุทธิจ์ากเมอืงมกรานะ มีการประดบัลวดลายดว้ยเทคนิคฝังหินสีต่างๆ 

ลงไปในเนื้อหินถอืไดว้่าเป็นสถาปัตยกรรมชิน้เอกของโลกที่ออกแบบโดยชา่งจากเปอรเ์ซยี อาคารตรงกลางเป็นรูปโดมทีม่ี

หอคอยสีเ่สาลอ้มรอบ ตรงกลางดา้นในเป็นทีฝ่ังพระศพของพระนางมุมตชั มาฮาล และพระเจา้ชาหจ์าฮนั ทีไ่ดอ้ยู่คู่เคียงกนั

ตลอดช ัว่นิรนัดร ์ 

น าท่านเดินทางสู่ อคัรา ฟอรท์ (Agra Fort) อีกหน่ึงสถานที่แหล่งมรดกโลกที่ควรค่าแก่การมาเยือน อัครา ฟอรท์ 

พระราชวงัที่ถือว่ายิง่ใหญ่ เพราะใชเ้วลาในการสรา้งยาวนานถึงสามยุคดว้ยกนั ของกษัตรยิแ์ห่งราชวงศโ์มกุล เป็นก าแพง

สองช ัน้และป้อมอาคารทางเขา้สีท่ศิ ภายในประกอบดว้ยพระราชวงั มสัยดิ สวนดอกไม ้สถาปัตยกรรมตวัอาคารสรา้งดว้ยหนิ

ทรายสแีดง โดยกษตัรยิอ์คับาร ์ และทีแ่ห่งนีย้งัเป็นที่คุมขงักษัตรยิซ์าจารฮ์าล พระองคใ์ชเ้วลาชว่งสุดทา้ยของชวีิต โดยการ

มองผ่านแม่น ้ายุมนาไปยงัทชัมาฮาลทีซ่ ึง่มเหสสีุดทีร่กัของพระองคป์ระทบัอยู่อย่างนิรนัดร ์

ค ่า บรกิารอาหารค ่า ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

พกัที ่ Hotel Royale Regent, Agra ระดบั 4 ดาว หรอืเทยีบเท่า 

 

 



 
 

 
 

Day5 เมอืงเดล ี– กุตบัมนีาร ์– ประตูเมอืงอนิเดยี – ตลาดพืน้เมอืงจนัปาท – สนามบนิเดล ี

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

น าท่านเดนิทางสู่ เมอืงเดล ี(Delhi) (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 4 ช ัว่โมง) เมืองหลวงของประเทศอนิเดยี ถอืเป็นเมืองที่เป็น

ศูนยก์ลางดา้นการเมืองการปกครองประชาธปิไตยทีใ่หญ่ทีสุ่ดในโลก แบ่งออกเป็น 2 เขต ไดแ้ก่ เขตเดลเีก่า และเขตนิวเดลี

ใหม่ หรอืนิวเดลี ซ ึง่ที่น่ีประกอบไปดว้ยโบราณสถาน พิพิธภัณฑ ์สวน รา้นคา้ การแสดง อาหาร หมู่บา้นเก่าแก่ หมู่

โบราณสถาน 

เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

น าท่านเดนิทางสู่ กุตบัมนีาร ์(Qutub Minar) หอคอยสุเหรา่ทีสู่งทีสุ่ดในโลก ตัง้อยู่ในกรุงเดลี 

มีความสูงประมาณ 72.5 เมตร หรอื 237.8 ฟุต เป็นสญัลกัษณท์ีโ่ดดเด่นทีสุ่ดแห่งหน่ึงของกรุงนิ

วเดลี ไดร้บัการแต่งตัง้ใหเ้ป็นมรดกโลก เมื่อปี ค.ศ. 1993 สรา้งดว้ยหินทรายแดง (เชน่เดียวกบั

สุสานหุมายูน) และหินอ่อนเป็นทรงเสาสูงปลายฐานกวา้ง 14 เมตรเศษ ส่วนช ัน้บนสุดยอดกวา้ง 

2.7 เมตร มีความสูง 72.5 เมตร (ประมาณตกึสูง 20 ช ัน้) ภายในมีบนัไดวนไปถงึยอดรวม 379 ขัน้ 

น าท่านเดินทางสู่ ประตูเมืองอนิเดยี (India Gate) ประตูเมืองแห่งนี้สูง 43.3 เมตร ซุม้โคง้ของ

ประตูกวา้ง 9.1 เมตร สูง 22.8 เมตร สรา้งโดยใชห้นิทรายแดงแท่งทบึ เป็นสถานทีป่ระกอบพิธกีรรม

ในงานวนัส าคญัต่าง ๆ ถูกสรา้งขึน้เพือ่เป็นอนุสาวรยีข์องทหารที่เสยีชวีติในสงครามโลกคร ัง้ที่หน่ึง 

ทีป่ระตูเมืองแห่งนีจ้ะเห็นลายสลกัชือ่ของทหารทีต่ายในสนามรบ โดยชือ่ทีส่ลกัไวเ้ป็นชือ่ของทหาร

และขา้ราชการชาวอินเดียและอังกฤษ จ านวน 13,516 คน ที่พลีชพีในสงครามชายแดนดา้น

ตะวนัตกเฉียงเหนือ และสงครามอฟัฆนั คร ัง้ที ่3 ดา้นบนยอดของประตูสรา้งเพื่ออุทศิใหแ้ก่ทหารที่

หายสาบสูญไปโดยไรร้อ่งรอย 

พาท่านชอ้ปป้ิง ตลาดพืน้เมืองจนัปาท ทุกท่านสามารถเพลดิเพลนิไปกบัสนิคา้พืน้เมืองมากมาย อาทิ ผา้พนัคอ เสือ้ผา้ 

เคร ือ่งประดบั เคร ือ่งเงิน ของตกแต่งบา้นสไตลอ์ินเดีย ของแฮนดเ์มด ราคาถูก รบัรองว่าทุกท่านจะไม่ผิดหวงัเพราะทีต่ลาด

แห่งนีเ้ปรยีบเสมือนพาหุรดัเมืองไทย 

ค ่า บรกิารอาหารค ่า ณ รา้นอาหาร เมนูพเิศษ!! อาหารไทย 

 ไดเ้วลาอนัสมควรน าท่านเดนิทางสู่ สนามบนิเดล ีประเทศอนิเดยี 

21.10 น าท่านเดนิทางสู่ สนามบนิสุวรรณภูม ิประเทศไทย โดยสายการบนิ SPICEJET เทีย่วบนิที ่SG740 

Day6 สนามบนิสุวรรณภูม ิ– ประเทศไทย 

02.45 เดนิทางถงึ สนามบนิสุวรรณภูม ิประเทศไทยโดยสวสัดภิาพ ... พรอ้มความประทบัใจ 

 

ส าคญัโปรดอ่าน 

1. กรุณาท าการจองล่วงหน้าก่อนเดินทางอย่างน้อย 45 วนั พรอ้มช าระเงนิมดัจ า ท่านละ 10,000 บาท/ท่าน และช าระส่วนที่

เหลอื 21 วนั ก่อนการเดนิทาง กรณีวนัเดนิทางนอ้ยกว่า 30 วนั ตอ้งช าระค่าทวัรเ์ต็มจ านวน 100% เท่าน้ัน 

2. อตัราค่าบรกิารนี ้จ าเป็นตอ้งมีผูเ้ดนิทาง จ านวน 15 ท่าน ขึน้ไป ในแต่ละคณะ กรณีทีม่ีผูเ้ดนิทางไม่ถงึตามจ านวนทีก่ าหนด 

ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเลือ่นการเดินทาง หรอืเปลีย่นแปลงอตัราค่าบรกิาร (ปรบัราคาเพิม่ขึน้ เพือ่ใหค้ณะไดอ้อก

เดนิทาง ตามความตอ้งการ) 



 
 

3. ท่านทีต่อ้งออกบตัรโดยสารภายในประเทศ (ตั๋วเคร ือ่งบนิ, รถทวัร,์ รถไฟ) กรุณาสอบถามทีเ่จา้หนา้ทีทุ่กคร ัง้ก่อนท าการออก

บตัรโดยสาร เน่ืองจากสายการบนิอาจมีการปรบัเปลีย่นไฟลท์ หรอื เวลาบนิ โดยไม่แจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ และการแนะน าจาก

เจา้หนา้ทีเ่ป็นเพียงการแนะน าเท่าน้ัน 

4. นักท่องเที่ยวที่ตอ้งการเดินทางโปรแกรมขา้งตน้ควรท าการจอง และ ส่งเอกสารเพือ่ขอวีซา่หมู่คณะก่อนเดินทางอย่างนอ้ย 

45 วนั วนัหยุดนักขตัฤกษ ์60 วนั หากระยะเวลาน้อยกว่าที่ระบุไวข้า้งตน้ ขอสงวนสิทธิใ์นการขอวีซา่ประเภทอื่นซึง่อาจมี

ค่าใชจ่้ายเพิม่ หรอืมีผลต่อการพิจารณาวซีา่ของท่าน 

5. ระหว่างท่องเทีย่วหากนักท่องเทีย่วไดร้บัการตรวจยนืยนัว่ามีเช ือ้โควดิ ทางโรงแรมอาจมีค่าท าความสะอาดหอ้งพกัเพิม่เตมิ 

ถา้มี (ไม่รวมอยู่ในรายการทวัร)์ 

6. ในกรณีที่ภาครฐัทัง้ไทย และประเทศปลายทางมีขอ้ก าหนดในการกกัตวั หรอื การตรวจหาเชือ้โควิด-19 ทุกประเภท ผู ้

เดนิทางตอ้งรบัผิดชอบค่าใชจ่้ายส่วนนีด้ว้ยตวัท่านเอง ถา้มี (ไม่รวมอยู่ในรายการทวัร)์ 

ขอ้มูลส าคญัเกีย่วกบั การยืน่ค ารอ้งขอวซีา่ ทีท่่านควรทราบ  

1. ทางบรษิทัฯขอสงวนสทิธิใ์นการยืน่วซีา่แบบหมู่คณะเท่าน้ัน กรณีทีท่่านไม่สามารถยืน่วซีา่พรอ้มคณะได ้จะตอ้งยืน่ก่อน หรอื หลงั 

คณะ และหากเกดิค่าใชจ่้ายไม่ว่ากรณีใดๆก็ตาม ท่านจ าเป็นจะตอ้งช าระค่าใชจ่้ายทีเ่กิดขึน้ตามจรงิทัง้หมด เชน่ ค่าบตัรโดยสาร

โดยเคร ือ่งบนิ (ตั๋ว) จะตอ้งออกก่อนแต่วซีา่ยงัไม่ออก เน่ืองจากท่านยืน่หลงัคณะ  

2. มาตราฐานการพิจารณาวีซา่แบบปกติทั่วไปคือ 7 วนัท าการ (เป็นอย่างน้อย ไม่รวมวนัเสาร ์- อาทิตย)์ ทัง้นี้ ขึน้อยู่กบัจ านวน

ผูส้มคัรในชว่งน้ันๆ ซึง่หากอยู่ในชว่งฤดูกาลท่องเทีย่ว ทีม่ีผูส้มคัรเป็นจ านวนมาก อาจตอ้งใชร้ะยะเวลามากกว่าปกต ิ

3. การยื่นขอวีซา่ท่องเที่ยวประเทศอินเดียแบบหมู่คณะ ไม่จ าเป็นตอ้งใชห้นังสือเดินทางฉบบัจรงิ หากท่านส่ง ส าเนาหน้าหนังสือ

เดนิทาง (หนา้แรกทีม่ีรูป) ชดัเจน สแกนไฟลเ์ป็นรูปภาพ หรอื ไฟล ์PDF. มาใหก้บัทางบรษิทัเรยีบรอ้ยแลว้  

** รายละเอยีดเอกสารการยืน่ขอวซีา่ทีไ่ดก้ล่าวมานี ้เป็นเพียงขอ้มูลเบือ้งตน้ทีท่างบรษิทัฯ ไดจ้ดัท าขึน้จากประสบการณแ์ละระเบยีบ

ของสถานทูตฯ ซึง่อาจมีการเปลีย่นแปลงได ้ตามแต่สถานการณ ์และคุณสมบตัขิองลูกคา้ในแต่ละราย โดยอยู่ทีดุ่ลยพินิจของประเทศ

ปลายทางเป็นผูด้ าเนินการ ** 

** หมายเหตุ : ทางด่านตรวจคนเขา้เมืองประเทศปลายทาง อาจขอรายละเอยีดเพิม่เตมิ จากทีไ่ดแ้จง้ไว ้ขึน้อยู่กบัการพิจารณาของ

เจา้หนา้ที ่และเอกสาร ของแต่ละท่าน (เป็นการพิจารณาแบบรายบุคคล) การอนุมตัวิซีา่เป็นดุลพินิจของทางสถานทูต ทางบรษิทัไม่มี

ส่วนเกีย่วขอ้งใดๆทัง้สิน้ ทัง้นีบ้รษิทัเป็นเพียงตวักลางและคอยบรกิารอ านวยความสะดวกใหแ้ก่ผูเ้ดนิทางเท่าน้ัน อตัราค่าธรรมเนียมวี

ซา่ทางสถานทูตเป็นผูเ้รยีกเก็บ หากท่านโดนปฏเิสธการขออนุมตัวิซีา่ ทางสถานทูตไม่คนือตัราค่าธรรมเนียมในการยืน่วซีา่ และมี

สทิธิไ์ม่แจง้สาเหตุการปฏเิสธวซีา่ ** 

การเตรยีมเอกสาร เพือ่ขอยืน่วซีา่ท่องเทีย่วประเทศอนิเดยี แบบหมู่คณะ ส าหรบัผูเ้ดนิทางทีถ่อืหนังสอืเดนิทางไทย 

1. ส าเนาหน้าหนังสือเดินทาง (หน้าแรกที่มีรูป) ชดัเจน โดยสแกนไฟลเ์ป็นรูปภาพ หรอื ไฟล ์PDF. (รูปถ่ายจากมือถือไม่

สามารถใชไ้ด)้ มีอายุการใชง้านคงเหลอืไม่นอ้ยกว่า 6 เดอืน ณ วนัเดนิทางกลบั และมีหนา้ว่างไม่ต ่ากว่า 2 หนา้ 

2. รูปถ่ายส ีหนา้ตรง ขนาด 2 x 2 นิว้ (เท่ากนัทุกดา้นเป็นสี่เหลี่ยมจตุัรสั) จ านวน 2 รูป ฉากหลงัตอ้งเป็นพืน้สขีาว ถ่ายมาแลว้ไม่

เกนิ 3 เดอืน ไม่ซ า้กบัวซีา่ประเทศอืน่ๆทีเ่คยไดร้บั เท่าน้ัน  

2.1  กรณีผูเ้ดนิทางอายุไม่ถงึ 18 ปีบรบูิรณ ์ 

- กรณีเด็ก ไม่ไดเ้ดนิทางกบั บดิาและมารดา จ าเป็นตอ้งมี หนังสอืยนิยอมใหบุ้ตรเดินทาง ไปต่างประเทศ ทีอ่อกโดย

ส านักงานเขตหรอือ าเภอ ตามส าเนาทะเบียนบา้น ทัง้ภาษาไทย และ ภาษาองักฤษ , ส าเนาหน้าหนังสือเดินทาง ของบิดา และ 

มารดา , หนังสอืรบัรองค่าใชจ่่าย (ภาษาไทย และ ภาษาองักฤษ) พรอ้มลงนามส าเนาถูกตอ้ง 

- กรณีเด็ก ไม่ไดเ้ดินทางกบั บิดา จ าเป็นตอ้งมี หนังสือยินยอมใหบุ้ตรเดินทาง ไปต่างประเทศ (ของมารดา) ใหบุ้ตร

เดินทางไปต่างประเทศ ที่ออกโดยส านักงานเขตหรอือ าเภอ ตามทะเบียนบา้น (ภาษาไทย และ ภาษาองักฤษ) , ส าเนาหน้า

หนังสอืเดนิทาง ของบดิา และ มารดา หนังสอืรบัรองค่าใชจ่่าย (ภาษาไทย และ ภาษาองักฤษ) 

- กรณีเด็ก ไม่ไดเ้ดินทางกบั มารดา จ าเป็นตอ้งมี หนังสือยินยอมใหบุ้ตรเดินทาง ไปต่างประเทศ (ของบิดา) ใหบุ้ตร

เดินทางไปต่างประเทศ ที่ออกโดยส านักงานเขตหรอือ าเภอ ตามทะเบียนบา้น (ภาษาไทย และ ภาษาองักฤษ) , ส าเนาหน้า

หนังสอืเดนิทาง ของบดิา และ มารดา หนังสอืรบัรองค่าใชจ่่าย (ภาษาไทย และ ภาษาองักฤษ) 



 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 



 
 

แบบฟอร์มกรอกข้อมูลวีซ่าประเทศ อินเดีย 

** กรุณากรอกข้อมูลทั้งหมดให้ครบถ้วน เพื่อประโยชน์ในการขอวีซ่าของท่านเอง ** 
ชื่อ-นามสกุล (สะกดตรงตามหนังสือเดินทาง)  (MR./MRS./MS./MSTR.)  
.............................................................................................................................................................................................. 
สถานะภาพ  □ โสด    □ แต่งงานไม่ได้จดทะเบียนสมรส □ หม้าย  □ หย่า    

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

*** ในกรณีท่ีเกษยีณอายุ กรุณาระบุชื่อ และ ท่ีอยู่ สถานท่ีทำงาน เนื่องจากเป็นเง่ือนไขของสถานทูต *** 
ท่านเคยเดินทางเข้าประเทศอินเดียมาก่อนหรือไม่ □  เคย  □  ไม่เคย 
ถ้าเคย กรุณาระบุวันท่ี..........................................สถานท่ี/เมือง................................... 
ประเทศท่ีเคยเดินทางในระยะเวลา 10 ปี ท่ีผ่านมา 
......................................................................................................................................................................... 
ท่านเคยเดินทางกลุ่มประเทศ SAARC ในระยะเวลา 3 ปีท่ีผ่านมา มาก่อนหรือไม่ (กลุ่มประเทศ SAARC ได้แก่ 
บังกลาเทศ ภูฏาน เนปาล มลัดีฟส์ ปากสีถาน ศรีลังกา อัฟกานิสถาน ) 
ถ้าเคย กรุณาระบุปีท่ี..................สถานท่ี/เมือง......................................ระยะเวลาท่ีพำนัก..........................วัน 
ชื่อสมาชิกในครอบครัวพร้อมเบอร์ติดต่อ ระหว่างท่ีท่านพำนักอยู่ ณ ประเทศอินเดีย 

 ช่ือ-สกุล........................................................................................................................................................................... 
ที่อยู่....................................................................................................................................................................................... 
เบอร์โทรศัพท์........................................... 
(กรุณาแจ้งเบอร์ท่ีสามารถติดต่อได้โดยสะดวก เน่ืองจากทางสถานทูตจะมีการโทรเช็คข้อมูลโดยตรงกับท่าน) 

การพิจารณาอนุมัติวีซ่าเป็นดุลพนิิจของทางสถานทูตฯเท่านั้น ทางบริษัทเป็นเพียงตัวกลางในการอำนวยความ
สะดวกและบริการด้านเอกสารให้แก่ผู้เดินทางเท่านั้น 

 
 



 
 

 
 



 
 

 

 



 
 

 
 
 
 
 



 
 

 
 



 
 

 
 
 
 
 

 
 
 



 
 

 
 
 

 
 


