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วนัท่ี โปรแกรมทัวร ์
อาหาร 

โรงแรม 
เชา้ เทีย่ง เยน็ 

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

2 
เมืองมุมไบ – ประตูสู่อินเดีย – โรงแรมสุดหรูในนครมุมไบ “Taj Mahal Palace” 
สถานีรถไฟฉัตราปตีศิวาจี – เมืองปูเน่ – เมืองโมเรกาวน์ – เทวสถานศรมียุเรศวร 
เมอืงเทอูร์ – เทวสถานศรจีนิดามณี   

   
Hotel 7 Apple, Pune 
หรอืเทยีบเท่า 

3 เมอืงปูเน่ – เทวาลยัพระพฆิเนศวร ดัก๊ดูเศรษฐ์ – เมอืงโอซาร์ – วดัศรวีฆิเนศวา     
Hotel 7 Apple, Pune 
หรอืเทยีบเท่า 

4 
เมอืงมหตั – เทวสถานศรวีรทาวนิายกั – เมืองมุมไบ – วดัสิทธิวนิายกั – วดัพระแม่
ลกัษม ี– สนามบนิมุมไบ     

5 สนามบนิดอนเมอืง – ประเทศไทย     
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DMK       BOM BOM       DMK 

  

SL218 20.15 22.50 SL219 23.50 05.55 

 

วนัเดนิทาง 
ราคาทวัร/์ท่าน 

พกัหอ้งละ 2-3 ท่าน 

ราคาทวัรเ์ด็ก/ท่าน 

(อายุไม่เกนิ 12 ปี) 

ราคาทวัรไ์ม่รวม 

ตัว๋เครือ่งบนิ 

ราคา 

หอ้งพกัเดีย่ว 

24 – 28 พฤศจกิายน 2565 18,990 18,990 11,990 5,000 

01 - 05 ธนัวาคม 2565 20,990 20,990 13,990 5,000 

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

** อัตราค่าบริการไม่รวมค่าทิปคนขับรถ มัคคุเทศก์ท้องถิ่น และหัวหน้าทัวร์ ท่านละ 1,500 บาท ** 
** อัตราค่าบริการไม่รวมค่าวีซ่าเนปาล ท่านละ 1,500 บาท โดยชำระพร้อมมัดจำรอบแรก ** 

ส าคญัโปรดอ่าน 

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

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

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

บรษิัทฯ ขอสงวนสิทธิใ์นการเลื่อนการเดินทาง หรอืเปลีย่นแปลงอตัราค่าบรกิาร (ปรบัราคาเพิ่มขึน้ เพื่อใหค้ณะไดอ้อกเดินทาง 

ตามความตอ้งการ) 

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

โดยสาร เน่ืองจากสายการบนิอาจมีการปรบัเปลีย่นไฟลท์ หรอื เวลาบนิ โดยไม่แจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ และการแนะน าจากเจา้หนา้ที่

เป็นเพียงการแนะน าเท่าน้ัน 

4. นักท่องเทีย่วทีต่อ้งการเดนิทางโปรแกรมขา้งตน้ควรท าการจอง และ ส่งเอกสารเพือ่ขอวซีา่หมู่คณะก่อนเดินทางอย่างนอ้ย 45 วนั 

วนัหยุดนักขตัฤกษ ์60 วนั หากระยะเวลาน้อยกว่าทีร่ะบุไวข้า้งตน้ ขอสงวนสิทธิใ์นการขอวซีา่ประเภทอื่นซึง่อาจมีค่าใชจ่้ายเพิ่ม 

หรอืมีผลต่อการพิจารณาวซีา่ของท่าน 

5. ระหว่างท่องเที่ยวหากนักท่องเทีย่วไดร้บัการตรวจยืนยนัว่ามีเช ือ้โควดิ ทางโรงแรมอาจมีค่าท าความสะอาดหอ้งพกัเพิ่มเตมิ ถา้มี 

(ไม่รวมอยู่ในรายการทวัร)์ 

6. ในกรณีที่ภาครฐัทัง้ไทย และประเทศปลายทางมีขอ้ก าหนดในการกกัตวั หรอื การตรวจหาเชือ้โควิด-19 ทุกประเภท ผูเ้ดนิทาง

ตอ้งรบัผิดชอบค่าใชจ่้ายส่วนนีด้ว้ยตวัท่านเอง ถา้มี (ไม่รวมอยู่ในรายการทวัร)์ 

Day1 สนามบนิดอนเมอืง – สนามบนิมุมไบ – เมอืงมุมไบ 

17.00 นัดหมายพรอ้มกนัที่ สนามบินดอนเมือง ประเทศไทยโปรดสังเกตุป้าย เลทสโ์กกรุป๊ พบเจา้หน้าที่คอยใหก้ารตอ้นรบั

พรอ้มอ านวยความสะดวกเชค็อนิใหแ้ก่ท่าน 

20.15 ออกเดนิทางสู่ สนามบนิมุมไบ ประเทศอนิเดยี โดยสายการบนิ THAI LION AIR เทีย่วบนิที ่SL218 

22.50 เดนิทางถงึ สนามบนิมุมไบ ประเทศอนิเดยี ผ่านการตรวจคนเขา้เมืองรบัสมัภาระผ่านจุดคดักรองตามระเบยีบ  

น าท่านเดินทางสู่ เมืองมุมไบ (Mumbai) หรอืที่รูจ้กักนัในนาม “บอมเบย”์ เมืองนีต้ิด 1 ใน 5 ของประเทศอนิเดียทีเ่ป็น

เมืองศูนยก์ลางทางเศรษฐกิจ โดยเฉพาะอุตสาหกรรมความบนัเทิงที่ผลิตนักแสดงใหม้ีช ือ่เสียงโด่งดงั และภาพยนตรอ์ีก

มากมายหลายเร ือ่งจนโด่งดงั ซึง่เรามกัจะคุน้หูค าว่า “Bollywood” บอกไดเ้ลยว่าเมืองแห่งนีเ้ป็นเมืองแห่งฝันของหนุ่มสาว

หลายคนในอนิเดยี นอกจากนีห้นังทีส่รา้งช ือ่ท าใหมุ้มไบเป็นทีรู่จ้กัไปทั่วโลก “คงัคุไบ หญงิแกรง่แห่งมุมไบ” 

โปรแกรมเดินทาง 5 วัน 3 คืน : โดยสายการบิน THAI LION AIR (SL) 

      เท่ียวบินท่ี  เวลาออก             เวลาถึง       เท่ียวบินท่ี  เวลาออก             เวลาถึง 

อัตราค่าบริการ 
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พกัที ่ Hotel Suba Galaxy, Mumbai ระดบั 3 ดาว หรอืเทยีบเท่า 

Day2 เมืองมุมไบ – ประตูสู่อนิเดีย – โรงแรมสุดหรูในมุมไบ “Taj Mahal Palace” – สถานีรถไฟฉัตราปตีศิวาจ ี

เมอืงปูเน่ – เมอืงโมเรกาวน ์– เทวสถานศรมียุเรศวร – เมอืงเทอูร ์– เทวสถานศรจีนิดามณี   

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

น าทุกท่านถ่ายรูปคู่ ประตูสู่อนิเดีย (Gateway of India Mumbai) ตัง้อยู่ที่ชายฝั่ งทะเลอาระเบียน ซึง่ใกลก้บัท่าเรอื 

และสถานที่แห่งนี้เป็นอีกหน่ึงสถานที่ยอดฮิตส าหรบันักท่องเที่ยวที่มาเยือนมุมไบเป็นอย่างมาก ซุม้ประตูชยัแห่งนี้มี

ความส าคญัทางประวตัิศาสตรต่์อนครมุมไบ เมื่อคร ัง้ในยุคสมยัการล่าอาณานิคมขององักฤษ และจอรจ์ที่ 5 ไดเ้สด็จเยือน

อินเดียในปี ค.ศ.1911 ซุม้ประตูแห่งนี้จึงถูกสรา้งขึน้เพื่อเป็นการระลึกถึงจอรจ์ที่ 5 มีสถาปัตยกรรมที่ผสมผสานระหว่าง

สถาปัตยกรรมโรมนัและอนิเดียเขา้ดว้ยกนั ใกล ้ๆ กนัน้ันจะเป็น โรงแรมสุดหรูในมุมไบ “Taj Mahal Palace” ทีม่ีอายุ

มากถงึ 100 ปี ตวัโรงแรมแห่งนีถู้กออกแบบและตกแต่งดว้ยสไตล ์Saracenic Revival หรอืศลิปะอาณานิคม  

น าท่านถ่ายรูปกับ  สถานีรถไฟฉัตราปตีศิวาจี  (Chhatrapati Shivaji Maharaj Vastu Sangrahalaya 

Museum) มีช ือ่เดิมว่า 'Prince of Wales Museum of Western India' แต่ถูกเปลีย่นชือ่มาเป็นชือ่ 'Shivaji' ซึง่เป็น

ชือ่ของปฐมกษตัรยิแ์ห่งอาณาจกัร Maratha ภายในพิพิธภณัฑม์ีโบราณวตัถุมากกว่า 70,000 ชิน้และแต่ละชิน้มีทีม่าจาก

ยุคต่าง ๆ ของอินเดียซึง่แต่ละชิน้ก็มีการบอกเล่าเร ือ่งราวต่าง ๆ ใหเ้ราไดรู้ท้ีม่าทีไ่ปว่าไดม้าจากสมยัใดยุคใด และที่น่าทึ่งไป

กว่าน้ันน่ันก็คอืวตัถุโบราณบางชิน้ทีม่ีอายุเป็นรอ้ย ๆ ปีสภาพวตัถุยงัคงสภาพสมบูรณเ์กอืบรอ้ยเปอรเ์ซน็ พิพิธภณัฑแ์ห่งนี้มี

การสรา้งและตกแต่งดว้ยศลิปะสไตล ์Indo-Saracenic และบอกเลยว่าภายในสวยงาม ม า ก 

ถอืว่าเป็นพิพิธภณัฑห์ลกัแห่งนครมุมไบ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

น าทุกท่านเดินทางไปยงั เมืองปูเน่ (Pune) (ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 2 ช ัว่โมง 30 นาที ) 

ระหว่างทางแวะ เมืองโมเรกาวน ์(Morgaon) ค าว่า "โมเร" หรอื "มยุร"ี หมายถึงนกยูง ส่วนค าว่า "กาวน์" หมายถึง

หมู่บา้น เพราะในอดีตหมู่บา้นแถบนี้เป็นที่อยู่อาศัยของนกยูงเป็นจ านวนมาก น าท่านไปยัง วดัศรีโมเรศวา (Sri 

Moreshwar) ตามต านานเล่าว่าพระพิฆเนศเสด็จลงมาคร ัง้แรกเพือ่สงัหารสนิธุ โอรสของกษัตรยิจ์นัทระปานี ซึง่ถือตวัว่า

ไดร้บัพรจากสุรยิเทพใหเ้ป็นอมตะ จึงรงัแกและฆ่าฟันเหล่าเทวดา พระพิฆเนศประทับบนหลงันกยูงเสด็จลงมาสงัหารสินธุ 

หลงัจากน้ันเทวดาจงึขอพระพิฆเนศประทบัอยู่ทีน่ี่ตลอดไป พระพิฆเนศจงึเนรมิตเทวรูปของพระองคเ์องขึน้ทีน่ี่  

 

 

 

 

 

 

 

เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

 น าท่านเดนิทางต่อไปยงั เมอืงเทอูร ์(Theur) เพือ่น าท่านไปยงั วดัศรจีนิดามณี (Sri Chintamani) สรา้งโดยพระราช

โอรสของพระเจา้โมรยะ โกสาร ีเพือ่เฉลมิฉลองทีพ่ระบดิาทรงบรรลุสจัธรรมทีเ่มืองนี ้ณ รมิฝั่งแม่น ้ามูลามุทา ตามเทวต านาน

เชือ่กนัว่าเจา้ชายกานา โอรสของกษตัรยิอ์ภจิติแย่งชงิแกว้จนิดามณี(แกว้สารพดันึก) จากฤาษีกาปิละไป ฤาษีกาปิละจงึออ้น

วอนขอใหพ้ระพิฆเนศชว่ยเหลอื ต่อมาเมือ่ฤาษีกาปิละ รบชนะและไดแ้กว้จนิดามณีคนืกลบัมา จึงอธษิฐานขอใหพ้ระพิฆเนศ

ประทบัอยู่ทีน่ี่ตลอดไป และถวายแกว้จนิดามณีน้ันประดบัแด่องคพ์ระพิฆเนศ 
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ค ่า บรกิารอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร 

พกัที ่ Hotel 7 Apple, Pune ระดบั 3 ดาว หรอืเทยีบเท่า 

Day3 เมอืงปูเน่ – เทวาลยัพระพฆิเนศวร ด ัก๊ดูเศรษฐ ์– เมอืงโอซาร ์– วดัศรวีฆิเนศวา 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 น าทุกท่านเดินทางไปยงั เมืองปูเน่ (Pune) เป็นเมืองเก่าแก่และเมืองที่ส าคญัทางวฒันธรรมของอินเดียมาตัง้แต่ในมัย

โบราณและชาวอินเดียเช ือ่กนัว่า เมืองปูเนแห่งนีเ้ป็นเมืองแห่งพระพิฆเนศ น้ันก็คือปาฎหิารการเกิดขึน้ของพระพิฆเนศทีอ่ยู่

ในเมืองเล็กๆรอบเมืองปูเนถึง 8 ปาง ซึง่เป็นพระพิฆเนศทีเ่กดิขึน้เองตามธรรมชาติ "เมืองปูเนจงึเป็นเมืองเสน้ทางมหายาตรา

สกัการะพระพิฆเนศองคม์หาเทพแห่งความส าเรจ็" น าท่านเดินทางไปยงัที่ตัง้ เทวาลยัพระพิฆเนศวร ด ัก๊ดูเศรษฐ ์พระ

พิฆเนศประจ าเมือง ปูเน่ องคพ์ระพิฆเนศมีการประดบัประดาดว้ยเคร ือ่งประดบัทีท่ าจากทองค าและเพชรนิลจินดาทั่วทัง้องค ์

จนไดร้บัการกล่าวถงึว่าเป็น "พระพิฆเนศทีร่  า่รวยทีสุ่ดในโลก 

 

 

 

 

 

 

 

 

เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

น าท่านไปยงั เมอืงโอซาร ์(Ozar) เพื่อไปยงั วดัศรวีฆิเนศวา (Sri Vighneshwar) เทวะสถานแห่งนี้มีช ือ่เสยีงมากใน

เร ือ่งความงดงามทางสถาปัตยกรรม โดยเฉพาะยอดโดมที่

เป็นทองค าและความงดงามของพวงมาลยัที่ประดับอยู่ที่ตัว

เทวาลัย นามขององคศ์รวีิฆเนศวรมาจากเทะวต านานว่า 

กษัตรยิ ์อภินันทะประกอบพิธีบูชายัญเพื่อจุติมาเป็นอินทร

เทพ พระอินทรไ์ดท้ราบดังน้ันจึงสรา้งวิฆนาสูรเพื่อส่งไป

ท าลายพิธีกรรมของกษัตรยิอ์ภินันทะ แต่อสูรตนนี้กลับ

ท าลายพิธีทัง้หมดท าใหธ้รรมะเลือนหายไปจากทั้งสามโลก 

เหล่าฤาษี นักบวชจึงออ้นวอนต่อพระพิฆเนศใหเ้สด็จมา

ปราบอสูร พระพิฆเนศใชอ้ านาจสยบอ านาจทัง้หมดของอสูร

ท าใหว้ฆินาสูรยอมแพแ้ละถวายตวัต่อองคพ์ระพิฆเนศเพื่อใหไ้วช้วีติตนและขอรอ้งใหอ้งคพ์ระพิฆเนศใชช้ ือ่ของตวัเองรวมกบั

พระนามของพระองคเ์พือ่ลา้งบาปและเป็นบุญกุศลแก่อสูร เทวรูปพระพฆิเนศทีน่ี่จงึถูกขนานนามว่า “ศรวีฆิเนศวร” 

หมายถงึผูข้จดัอุปสรรคและภยนัตราย จงึเช ือ่ว่าผูท้ีม่าสกัการะองคศ์รวีฆิเนศวรก่อนท าการใดๆ จะท าการน้ันไดส้ าเรจ็ราบร ืน่ 

ไรอุ้ปสรรค 
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ค ่า บรกิารอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร 

พกัที ่ Hotel 7 Apple, Pune ระดบั 3 ดาว หรอืเทยีบเท่า 

Day4 เมอืงมหตั – เทวสถานศรวีรทาวนิายกั – เมอืงมุมไบ – วดัสทิธวินิายกั – วดัพระแม่ลกัษม-ีสนามบนิมุมไบ 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 น าท่านไปยงั เมืองมหตั (Mahad) เพือ่ไปยงั วดัศรวีรทัวินายกั (Sri Varad Vinayak) เช ือ่กนัว่าถา้มาสกัการะพระ

พิฆเนศทีว่ดัศรวีรทัวนิายกัแลว้ จากต านานว่าพ่อของเด็กนอ้ยบลัลาเคยล่วงเกนิพระพิฆเนศไวจ้ึงตอ้งพิการและหูหนวกเป็น

ไบ ้แมจ้ะกลบัชาตมิาเกดิก็ยงัตอ้งพิการอยู่ จงึตอ้งกลบัใจอุทศิตนบูชาพระพิฆเนศจงึจะหาย  

 
น าท่านเดนิทางกลบัมายงั เมอืงมุมไบ (Mumbai) เพือ่ไปยงั วดัสทิธวินิายกั (Siddhivinayak Temple) เป็นวดั

ฮินดูทีม่ีช ือ่เสยีงทีสุ่ดในมุมไบ เพราะคนอนิเดยีทีนั่บถอื ศรทัธาในองคพ์ระพิฆเนศ เทพเจา้แห่งอุปสรรค และศลิปวทิยาการ 

นิยมมาขอพรกนัทีน่ี่ อาท ิดาราบอลลวีูด้ นักการเมือง นักธุรกจิ คนมีเงนิมาก คนมีเงนินอ้ย ต่างก็พากนัมาสกัการะบูชายงั

วดัแห่งนี ้ลกัษณะเด่นขององคนี์ ้คอื เป็นองคป์ฐม ประธานแห่งพระพิฆเนศทุกๆพระองค ์มพีระฉวสีแีดงสด ซึง่เป็นสขีองไฟ

และพลงัอ านาจ อกีทัง้ยงัมีงวงทีต่วดัไปทางเบือ้งขวาของพระองค ์อนัหมายถงึความยิง่ใหญ่ถงึทีสุ่ด ซึง่องคจ์ าลองทีบู่ชาใน

บา้นคน งวงตอ้งตวดัไปทางซา้ย หา้มตวดัขวา 

พระพิฆเนศองคนี์้จึงเช ือ่กนัว่า ทรงประทานความมีอ านาจวาสนา ผูบู้ชาจะเป็นที่นับถือ เป็นผูม้ีความน่าเกรงขามต่อผูอ้ื่น 

น าพาซึง่ความส าเรจ็สมหวงั และเช ือ่ว่าเป็นองคท์ีม่ีความศกัดิส์ทิธิม์ากทีสุ่ดของพระพิฆเนศ 

 
เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

น าท่านไปยงั วดัพระแม่ลกัษมี (Mahalaxmi Temple) ตัง้อยู่บนเชงิเขาติดกบัทะเล สรา้งขึน้เพื่ออุทิศใหก้บัพระแม่

ลกัษมี  มีเทวรูปเป็นทองค าสามองค ์มีแหวนที่จมูก ก าไลทอง และสรอ้ยคอมุก เทวรูปทัง้สามคอื พระแม่ลกัษมี, พระแม่กาล ี

รา่งอวตารของพระแม่อุมาเทว,ี และพระแม่สรสัวด ี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ค ่า บรกิารอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร 

20.30 น าท่านเดนิทางสู่ สนามบนิมุมไบ ประเทศอนิเดยี 
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23.50 น าท่านเดนิทางสู่ สนามบนิดอนเมือง ประเทศไทย โดยสายการบนิ THAI LION AIR เทีย่วบนิที ่SL218 

Day5 สนามบนิดอนเมอืง – ประเทศไทย 

05.55 เดนิทางถงึ สนามบนิดอนเมือง ประเทศไทยโดยสวสัดภิาพ ... พรอ้มความประทบัใจ 

 

ขอ้มูลส าคญัเกีย่วกบั การยืน่ค ารอ้งขอวซีา่ ทีท่่านควรทราบ  

1. ทางบรษิทัฯขอสงวนสทิธิใ์นการยืน่วซีา่แบบหมู่คณะเท่าน้ัน กรณีทีท่่านไม่สามารถยืน่วซีา่พรอ้มคณะได ้จะตอ้งยืน่ก่อน หรอื หลงั 

คณะ และหากเกดิค่าใชจ่้ายไม่ว่ากรณีใดๆก็ตาม ท่านจ าเป็นจะตอ้งช าระค่าใชจ่้ายทีเ่กดิขึน้ตามจรงิทัง้หมด เชน่ ค่าบตัรโดยสาร

โดยเคร ือ่งบนิ (ตั๋ว) จะตอ้งออกก่อนแต่วซีา่ยงัไม่ออก เน่ืองจากท่านยืน่หลงัคณะ  

2. มาตราฐานการพิจารณาวซีา่แบบปกตทิั่วไปคอื 7 วนัท าการ (เป็นอย่างนอ้ย ไม่รวมวนัเสาร ์- อาทติย)์ ทัง้นี ้ขึน้อยู่กบัจ านวน

ผูส้มคัรในชว่งน้ันๆ ซึง่หากอยู่ในชว่งฤดูกาลท่องเทีย่ว ทีม่ผีูส้มคัรเป็นจ านวนมาก อาจตอ้งใชร้ะยะเวลามากกว่าปกต ิ

3. การยืน่ขอวซีา่ท่องเทีย่วประเทศอนิเดยีแบบหมู่คณะ ไม่จ าเป็นตอ้งใชห้นังสอืเดนิทางฉบบัจรงิ หากท่านส่ง ส าเนาหนา้หนังสอื

เดนิทาง (หนา้แรกทีม่ีรูป) ชดัเจน สแกนไฟลเ์ป็นรูปภาพ หรอื ไฟล ์PDF. มาใหก้บัทางบรษิทัเรยีบรอ้ยแลว้  

** รายละเอยีดเอกสารการยืน่ขอวซีา่ทีไ่ดก้ล่าวมานี ้เป็นเพียงขอ้มูลเบือ้งตน้ทีท่างบรษิทัฯ ไดจ้ดัท าขึน้จากประสบการณแ์ละระเบยีบ

ของสถานทูตฯ ซึง่อาจมีการเปลีย่นแปลงได ้ตามแต่สถานการณ ์และคุณสมบตัขิองลูกคา้ในแต่ละราย โดยอยู่ทีดุ่ลยพินิจของ

ประเทศปลายทางเป็นผูด้ าเนินการ ** 

** หมายเหตุ : ทางด่านตรวจคนเขา้เมืองประเทศปลายทาง อาจขอรายละเอยีดเพิม่เตมิ จากทีไ่ดแ้จง้ไว ้ขึน้อยู่กบัการพิจารณาของ

เจา้หนา้ที ่และเอกสาร ของแต่ละท่าน (เป็นการพิจารณาแบบรายบุคคล) การอนุมตัวิซีา่เป็นดุลพินิจของทางสถานทูต ทางบรษิทั

ไม่มีส่วนเกีย่วขอ้งใดๆทัง้สิน้ ทัง้นีบ้รษิทัเป็นเพียงตวักลางและคอยบรกิารอ านวยความสะดวกใหแ้ก่ผูเ้ดนิทางเท่าน้ัน อตัรา

ค่าธรรมเนียมวซีา่ทางสถานทูตเป็นผูเ้รยีกเก็บ หากท่านโดนปฏเิสธการขออนุมตัวิซีา่ ทางสถานทูตไม่คนือตัราค่าธรรมเนียมใน

การยืน่วซีา่ และมีสทิธิไ์ม่แจง้สาเหตุการปฏเิสธวซีา่ ** 

การเตรยีมเอกสาร เพือ่ขอยืน่วีซา่ท่องเที่ยวประเทศอนิเดีย 

แบบหมู่คณะ ส าหรบัผูเ้ดนิทางทีถ่อืหนังสอืเดนิทางไทย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. ส าเนาหน้าหนังสือเดินทาง (หน้าแรกที่มีรูป) ช ัดเจน โดย

สแกนไฟลเ์ป็นรูปภาพ หรอื ไฟล ์PDF. (รูปถ่ายจากมือถือ

ไม่สามารถใชไ้ด)้ มีอายุการใชง้านคงเหลือไม่นอ้ยกว่า 6 เดอืน 

ณ วนัเดนิทางกลบั และมีหนา้ว่างไม่ต ่ากว่า 2 หนา้ 

2. รูปถ่ายส ีหนา้ตรง ขนาด 2 x 2 นิว้ (เท่ากนัทุกดา้นเป็นสีเ่หลีย่ม

จตุัรสั) จ านวน 2 รูป ฉากหลงัตอ้งเป็นพืน้สีขาว ถ่ายมาแลว้ไม่

เกนิ 3 เดอืน ไม่ซ า้กบัวซีา่ประเทศอืน่ๆทีเ่คยไดร้บั เท่าน้ัน  

2.1  กรณีผูเ้ดนิทางอายุไม่ถงึ 18 ปีบรบูิรณ ์ 

- กรณีเด็ก ไม่ไดเ้ดินทางกบั บิดาและมารดา จ าเป็นตอ้งมี 

หนังสือยนิยอมใหบุ้ตรเดนิทาง ไปต่างประเทศ ทีอ่อกโดย

ส านักงานเขตหรอือ าเภอ ตามส าเนาทะเบยีนบา้น ทัง้ภาษาไทย 

และ ภาษาองักฤษ , ส าเนาหน้าหนังสือเดินทาง ของบิดา และ 

มารดา , หนังสอืรบัรองค่าใชจ่่าย (ภาษาไทย และ ภาษาองักฤษ) พรอ้มลงนามส าเนาถูกตอ้ง 
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- กรณีเด็ก ไม่ไดเ้ดนิทางกบั บิดา จ าเป็นตอ้งมี หนังสอืยินยอมใหบุ้ตรเดินทาง 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 หนังสอืยินยอมใหบุ้ตรเดินทาง ไปต่างประเทศ (ของบดิา) ใหบุ้ตร

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

หนังสอืเดนิทาง ของบดิา และ มารดา หนังสอืรบัรองค่าใชจ่่าย (ภาษาไทย และ ภาษาองักฤษ) 

แบบฟอร์มกรอกข้อมูลวีซ่าประเทศ อินเดีย 
 

** กรุณากรอกข้อมูลทั้งหมดให้ครบถ้วน เพื่อประโยชน์ในการขอวีซ่าของท่านเอง ** 
ชือ่-นามสกลุ (สะกดตรงตามหนังสอืเดนิทาง)  (MR./MRS./MS./MSTR.)  

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

สถานะภาพ  □ โสด    □ แต่งงานไม่ไดจ้ดทะเบยีนสมรส □ หมา้ย  □ หย่า    

□ แต่งงานจดทะเบยีนสมรส  

ชือ่-นามสกุล คู่สมรส.....................................................................................สถานทีเ่กดิ.............................................................

ชาต…ิ……………………………………………………. 

ชือ่-นามสกลุ บดิา .................................................................................................................................................... 

สถานทีเ่กดิ.......................................สญัชาต…ิ……………………………………………………. 

ชือ่-นามสกลุ มารดา ............................................................................................................................................... 

สถานทีเ่กดิ.......................................สญัชาต…ิ……………………………………………………. 

ทีอ่ยู่ตามทะเบยีนบา้น................................................................................................................................................................. 

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

ทีอ่ยู่ปัจจุบนั.................................................................................................................................................................................. 

รหสัไปรษณีย.์............................... โทรศพัทบ์า้น...................................เบอรม์อืถอื................................................................ 

ชือ่สถานทีท่ างาน / สถานศกึษา...........................................................................ต าแหน่งงาน.......................................... 

ทีอ่ยู่สถานทีท่ างาน / สถานศกึษา........................................................................................................................................... 

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

*** ในกรณีทีเ่กษียณอายุ กรุณาระบุชือ่ และ ทีอ่ยู่ สถานทีท่ างาน เน่ืองจากเป็นเง่ือนไขของสถานทูต *** 

ท่านเคยเดนิทางเขา้ประเทศอนิเดยีมาก่อนหรอืไม่ □  เคย  □  ไม่เคย 

ถา้เคย กรุณาระบุวนัที.่.........................................สถานที/่เมือง................................... 

ประเทศทีเ่คยเดนิทางในระยะเวลา 10 ปี ทีผ่่านมา 

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

ท่านเคยเดนิทางกลุ่มประเทศ SAARC ในระยะเวลา 3 ปีทีผ่่านมา มาก่อนหรอืไม ่(กลุม่ประเทศ SAARC ไดแ้ก่ บงักลาเทศ ภฏูาน 

เนปาล มลัดฟีส ์ปากสีถาน ศรลีงักา อฟักานิสถาน ) 

ถา้เคย กรุณาระบุปีที.่.................สถานที/่เมือง...............................................ระยะเวลาทีพ่ านัก..........................วนั 

ชือ่สมาชกิในครอบครวัพรอ้มเบอรต์ดิต่อ ระหว่างทีท่่านพ านักอยู่ ณ ประเทศอนิเดยี 

 ชือ่-สกุล....................................................................................................................................................................................... 

ทีอ่ยู่.................................................................................................................................................................................................. 

เบอรโ์ทรศพัท.์.......................................... 

(กรุณาแจ้งเบอร์ท่ีสามารถติดต่อได้โดยสะดวก เน่ืองจากทางสถานทูตจะมีการโทรเช็คข้อมูลโดยตรงกับท่าน) 
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