
 
BCG-มุมไบ ปูเน่ พระพิฆเนศ 5วัน3คืน_SL_ก.ค.-ต.ค.65 

 

 

วันท่ี โปรแกรมทัวร์ 
อาหาร 

โรงแรม 
เช้า เที่ยง เย็น 

1 สนามบินดอนเมือง – สนามบินมุมไบ – เมืองมุมไบ    
Hotel Suba Galaxy, 
Mumbai หรือเทียบเท่า 

2 
เมืองมุมไบ – ประตูสู่อินเดีย – โรงแรมสุดหรูในนครมุมไบ “Taj Mahal Palace” สถานี
รถไฟฉัตราปตีศิวาจี – เมืองปูเน่ – เมืองโมเรกาวน์ – เทวสถานศรีมยุเรศวร เมืองเทอูร์ – 
เทวสถานศรีจินดามณี   

   
Hotel 7 Apple, Pune 
หรือเทียบเท่า 

3 เมืองปูเน่ – เทวาลัยพระพิฆเนศวร ดั๊กดูเศรษฐ์ – เมืองโอซาร์ – วัดศรีวิฆเนศวา     
Hotel 7 Apple, Pune 
หรือเทียบเท่า 

4 
เมืองมหัต – เทวสถานศรีวรทาวินายัก – เมืองมุมไบ – วัดสิทธิวินายัก – วัดพระแม่ลักษมี 
– สนามบินมุมไบ     

5 สนามบินดอนเมือง – ประเทศไทย     
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Day1 สนามบินดอนเมือง – สนามบินมุมไบ – เมืองมุมไบ 

17.00 นัดหมายพร้อมกันที่ สนามบินดอนเมือง ประเทศไทยโปรดสังเกตุป้าย เลทส์โกกรุ๊ป พบเจ้าหน้าที่คอยให้การต้อนรับพร้อมอำนวยความ
สะดวกเช็คอินให้แก่ท่าน 

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

นำท่านเดินทางสู่ เมืองมุมไบ (Mumbai) หรือที่รู้จักกันในนาม “บอมเบย์” เมืองน้ีติด 1 ใน 5 ของประเทศอินเดียที่เป็นเมืองศูนย์กลาง
ทางเศรษฐกิจ โดยเฉพาะอุตสาหกรรมความบันเทิงที่ผลิตนักแสดงให้มีชื่อเสียงโด่งดัง และภาพยนตร์อีกมากมายหลายเรื่องจนโด่งดัง ซ่ึงเรา
มักจะคุ้นหูคำว่า “Bollywood” บอกได้เลยว่าเมืองแห่งน้ีเป็นเมืองแห่งฝันของหนุ่มสาวหลายคนในอินเดีย นอกจากน้ีหนังที่สร้างชื่อทำให้
มุมไบเป็นที่รู้จักไปทั่วโลก “คังคุไบ หญิงแกร่งแห่งมุมไบ” 

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

เมืองปูเน่ – เมืองโมเรกาวน์ – เทวสถานศรีมยุเรศวร – เมืองเทอูร ์– เทวสถานศรีจินดามณี   
เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

นำทุกท่านถ่ายรูปคู่ ประตูสู่อินเดีย (Gateway of India Mumbai) ตั้งอยู่ที่ชายฝั่งทะเลอาระเบียน ซ่ึงใกล้กับท่าเรือ และสถานที่แห่งน้ี
เป็นอีกหน่ึงสถานที่ยอดฮิตสำหรับนักท่องเที่ยวที่มาเยือนมุมไบเป็นอย่างมาก 
ซุ้มประตูชัยแห่งนี้มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์ต่อนครมุมไบ เมื่อครั้งใน
ยุคสมัยการล่าอาณานิคมของอังกฤษ และจอร์จที่ 5 ได้เสด็จเยือนอินเดียในปี 
ค.ศ.1911 ซุ้มประตูแห่งนี้จึงถูกสร้างขึ้นเพื่อเป็นการระลึกถึงจอร์จที่ 5 มี
สถาปัตยกรรมที่ผสมผสานระหว่างสถาปัตยกรรมโรมันและอินเดียเข้าด้วยกัน 
ใกล้ๆกันน้ันจะเป็น โรงแรมสุดหรูในมุมไบ “Taj Mahal Palace” ที่มีอายุ
มากถึง 100 ปี ตัวโรงแรมแห่งน้ีถูกออกแบบและตกแต่งด้วยสไตล์ Saracenic 
Revival หรือศิลปะอาณานิคม  
นำท ่านถ ่ายร ูปก ับ สถาน ีรถไฟฉ ัตราปต ี ศิวาจี  (Chhatrapati Shivaji Maharaj Vastu 
Sangrahalaya Museum) มีชื่อเดิมว่า 'Prince of Wales Museum of Western India' แต่ถูก
เปลี่ยนชื่อมาเป็นชื่อ 'Shivaji' ซ่ึงเป็นชื่อของปฐมกษัตริย์แห่งอาณาจักร Maratha ภายในพิพิธภัณฑ์
มีโบราณวัตถุมากกว่า 70,000 ชิ้นและแต่ละชิ้นมีที่มาจากยุคต่าง ๆ ของอินเดียซ่ึงแต่ละชิ้นก็มีการ
บอกเล่าเรื่องราวต่าง ๆ ให้เราได้รู้ที่มาที่ไปว่าได้มาจากสมัยใดยุคใด และที่น่าทึ่งไปกว่าน้ันน่ันก็คือ
วัตถุโบราณบางชิ ้นที ่มีอายุเป็นร้อย ๆ ปีสภาพวัตถุยังคงสภาพสมบูรณ์เกือบร้อยเปอร ์เซ็น 
พิพิธภัณฑ์แห่งนี้มีการสร้างและตกแต่งด้วยศิลปะสไตล์ Indo-Saracenic และบอกเลยว่าภายใน
สวยงามมาก ถือว่าเป็นพิพิธภัณฑ์หลักแห่งนครมุมไบ 
นำทุกท่านเดินทางไปยัง เมืองปูเน่ (Pune) (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง 30 นาที) ระหว่าง
ทางแวะ เมืองโมเรกาวน์ (Morgaon) คำว่า "โมเร" หรือ "มยุรี" หมายถึงนกยูง ส่วนคำว่า "กาวน์" 
หมายถึงหมู่บ้าน เพราะในอดีตหมู่บ้านแถบน้ีเป็นที่อยู่อาศัยของนกยูงเป็นจำนวนมาก นำท่านไปยัง วัดศรี
โมเรศวา (Sri Moreshwar) ตามตำนานเล่าว่าพระพิฆเนศเสด็จลงมาครั้งแรกเพื่อสังหารสินธุ 
โอรสของกษัตริย์จันทระปานี ซึ่งถือตัวว่าได้รับพรจากสุริยเทพให้เป็นอมตะ จึงรังแกและฆ่าฟัน
เหล่าเทวดา พระพิฆเนศประทับบนหลังนกยูงเสด็จลงมาสังหารสินธุ หลังจากน้ันเทวดาจึงขอพระ
พิฆเนศประทับอยู่ที่น่ีตลอดไป พระพิฆเนศจึงเนรมิตเทวรูปของพระองค์เองขึ้นที่น่ี  

 



 
BCG-มุมไบ ปูเน่ พระพิฆเนศ 5วัน3คืน_SL_ก.ค.-ต.ค.65 

เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
 นำท่านเด ินทางต ่อไปย ัง เม ืองเทอูร์  (Theur) เพ ื ่อนำท่านไปยัง วัดศรีจ ินดามณี (Sri 

Chintamani) สร้างโดยพระราชโอรสของพระเจ้าโมรยะ โกสารี เพื่อเฉลิมฉลองที่พระบิดาทรง
บรรลุสัจธรรมที่เมืองน้ี ณ ริมฝั่งแม่น้ำมูลามุทา ตามเทวตำนานเชื่อกันว่าเจ้าชายกานา โอรสของ
กษัตริย์อภิจิตแย่งชิงแก้วจินดามณี(แก้วสารพัดนึก) จากฤาษีกาปิละไป ฤาษีกาปิละจึง อ้อนวอน
ขอให้พระพิฆเนศช่วยเหลือ ต่อมาเมื่อฤาษีกาปิละ รบชนะและได้แก้วจินดามณีคืนกลับมา จึง
อธิษฐานขอให้พระพิฆเนศประทับอยู่ที่น่ีตลอดไป และถวายแก้วจินดามณีน้ันประดับแด่องค์พระ
พิฆเนศ 

 
 

 
 
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 น้ันก็คือปาฎิหารการเกิดขึ้นของพระ
พิฆเนศที่อยู่ในเมืองเล็กๆรอบเมืองปูเนถึง 8 ปาง ซ่ึงเป็นพระพิฆเนศที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ 
"เมืองปูเนจึงเป็นเมืองเส้นทางมหายาตราสักการะพระพิฆเนศองค์มหาเทพแห่งความสำเร็จ" นำ
ท่านเดินทางไปยังที่ตั้ง เทวาลัยพระพิฆเนศวร ด๊ักดูเศรษฐ์ พระพิฆเนศประจำเมือง ปูเน่ องค์
พระพิฆเนศมีการประดับประดาด้วยเครื่องประดับที่ทำจากทองคำและเพชรนิลจินดาทั่วทั้งองค์ 
จนได้รับการกล่าวถึงว่าเป็น "พระพิฆเนศที่ร่ำรวยที่สุดในโลก 
 
 
 

 
 
 
 
เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

นำท่านไปยัง เมืองโอซาร์ (Ozar) เพื่อไปยัง วัดศรีวิฆเนศวา (Sri Vighneshwar) เทวะสถาน
แห่งน้ีมีชื่อเสียงมากในเรื่องความงดงามทางสถาปัตยกรรม โดยเฉพาะยอดโดมที่เป็นทองคำและ
ความงดงามของพวงมาลัยที่ประดับอยู ่ที่ตัวเทวาลัย นามขององค์ศรีวิฆเนศวรมาจากเทะว
ตำนานว่า กษัตริย์ อภินันทะประกอบพิธีบูชายัญเพื่อจุติมาเป็นอินทรเทพ พระอินทร์ได้ทราบ
ดังน้ันจึงสร้างวิฆนาสูรเพื่อส่งไปทำลายพิธีกรรมของกษัตริย์อภินันทะ แต่อสูรตนน้ีกลับทำลาย
พิธีทั้งหมดทำให้ธรรมะเลือนหายไปจากทั้งสามโลก เหล่าฤาษี นักบวชจึงอ้อนวอนต่อพระพิฆเนศให้เสด็จมาปราบอสูร พระพิฆเนศใช้อำนาจ
สยบอำนาจทั้งหมดของอสูรทำให้วิฆนาสูรยอมแพ้และถวาย
ตัวต่อองค์พระพิฆเนศเพื ่อให้ไว้ชีวิตตนและขอร้องให้องค์
พระพิฆเนศใช้ชื่อของตัวเองรวมกับพระนามของพระองค์เพื่อ
ล้างบาปและเป็นบุญกุศลแก่อสูร เทวรูปพระพิฆเนศที่น่ีจึงถูก
ขนานนามว่า “ศรีวิฆเนศวร” หมายถึงผู้ขจัดอุปสรรคและ
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ภยันตราย จึงเชื่อว่าผู้ที่มาสักการะองค์ศรีวิฆเนศวรก่อนทำการใดๆ 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) เพื่อไปยัง วัดศรีวรัทวินายัก (Sri Varad Vinayak) เชื่อ
กันว่าถ้ามาสักการะพระพิฆเนศที่วัดศรีวรัทวินายักแล้ว จากตำนานว่าพ่อของเด็กน้อยบัลลา
เคยล่วงเกินพระพิฆเนศไว้จึงต้องพิการและหูหนวกเป็นไบ้ แม้จะกลับชาติมาเกิดก็ยังต้องพิการ
อยู่ จึงต้องกลับใจอุทิศตนบูชาพระพิฆเนศจึงจะหาย  

 

นำท ่ านเด ินทางกล ับมาย ั ง  เม ื องม ุมไบ 
(Mumbai) เพื่อไปยัง วัดสิทธิวินายัก (Siddhivinayak Temple) เป็นวัดฮินดูที่มีช่ือเสียงที่สุดในมุมไบ เพราะคนอินเดียที่นับถือ ศรัทธา
ในองค์พระพิฆเนศ เทพเจ้าแห่งอุปสรรค และศิลปวิทยาการ นิยมมาขอพรกันที่น่ี อาทิ ดาราบอลลีวู้ด นักการเมือง นักธุรกิจ คนมีเงินมาก 
คนมีเงินน้อย ต่างก็พากันมาสักการะบูชายังวัดแห่งน้ี ลักษณะเด่นขององค์นี้ คือ เป็นองค์ปฐม ประธานแห่งพระพิฆเนศทุกๆพระองค์ มี
พระฉวีสีแดงสด ซ่ึงเป็นสีของไฟและพลังอำนาจ อีกทั้งยังมีงวงที่ตวัดไปทางเบื้องขวาของพระองค์ อันหมายถึงความยิ่งใหญ่ถึงที่สุด ซ่ึงองค์
จำลองที่บูชาในบ้านคน งวงต้องตวัดไปทางซ้าย ห้ามตวัดขวา  
พระพิฆเนศองค์นี้จึงเชื่อกันว่า ทรงประทานความมีอำนาจวาสนา ผู้บูชาจะเป็นที่นับถือ เป็นผู้มีความน่าเกรงขามต่อผู้อื่น นำพาซ่ึง
ความสำเร็จสมหวัง และเชื่อว่าเป็นองค์ที่มีความศักดิ์สิทธ์ิมากที่สุดของพระพิฆเนศ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

นำท่านไปยัง วัดพระแม่ลักษมี (Mahalaxmi Temple) ตั้งอยู่บนเชิงเขาติดกับทะเล สร้างขึ้นเพื่ออุทิศให้กับพระแม่ลักษมี  มีเทวรูปเป็น
ทองคำสามองค์ มีแหวนที่จมูก กำไลทอง และสร้อยคอมุก เทวรูปทั้งสามคือ พระแม่ลักษมี , 
พระแม่กาลี ร่างอวตารของพระแม่อุมาเทวี, และพระแม่สรัสวดี  
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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 

อัตราค่าบริการ 

วันเดินทาง 
ราคาทัวร์/ท่าน 

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

ราคาทัวร์ไม่รวม 
ต๋ัวเครื่องบิน 

ราคา 
ห้องพักเด่ียว 

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

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

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

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

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

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

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

22 – 26 กันยายน 2565 19,990 19,990 10,990 5,000 
12 – 16 ตุลาคม 2565 

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

13 – 17 ตุลาคม 2565 
(วันคล้ายวันสวรรคต 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 

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

20 – 24 ตุลาคม 2565 
(วันปิยะมหาราช) 

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

21 – 25 ตุลาคม 2565 
(วันปิยะมหาราช) 

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

22 – 26 ตุลาคม 2565 
(วันปิยะมหาราช) 

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

26 – 30 ตุลาคม 2565 22,990 22,990 12,990 5,000 
อัตราค่าบริการสำหรับเด็กอายุไม่เกิน 2 ปี ณ วันเดินทางกลับ (Infant) ท่านละ 7,500 บาท 

อัตราค่าบริการไม่รวมค่าทิปคนขับรถ มัคคุเทศก์ท้องถิ่น และหัวหน้าทัวร์ ท่านละ 1,500 บาท 
อัตราค่าบริการไม่รวมค่าวีซ่าอินเดีย ท่านละ 1,500 บาท โดยชำระพร้อมมัดจำรอบแรก 

สำคัญโปรดอ่าน 
1. กรุณาทำการจองล่วงหน้าก่อนเดินทางอย่างน้อย 30 วัน พร้อมชำระเงินมัดจำ ท่านละ 10,000 บาท/ท่าน และชำระส่วนที่เหลือ 21 วัน 

ก่อนการเดินทาง กรณีวันเดินทางน้อยกว่า 21 วัน ต้องชำระค่าทัวร์เต็มจำนวน 100% เท่าน้ัน 
2. อัตราค่าบริการน้ี จำเป็นต้องมีผู้เดินทาง จำนวน 15 ท่าน ขึ้นไป ในแต่ละคณะ กรณีที่มีผู้เดินทางไม่ถึงตามจำนวนที่กำหนด ทางบริษัทฯ 

ขอสงวนสิทธ์ิในการเลื่อนการเดินทาง หรือเปลี่ยนแปลงอัตราค่าบริการ (ปรับราคาเพิ่มขึ้น เพื่อให้คณะได้ออกเดินทาง ตามความต้องการ) 
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3. ท่านที่ต้องออกบัตรโดยสารภายในประเทศ (ตั๋วเครื่องบิน, รถทัวร์, รถไฟ) กรุณาสอบถามที่เจ้าหน้าที่ทุกครั้งก่อนทำการออกบัตรโดยสาร 
เนื่องจากสายการบินอาจมีการปรับเปลีย่นไฟล์ท หรือ เวลาบิน โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า และการแนะนำจากเจ้าหน้าที่เป็นเพียงการ
แนะนำเท่าน้ัน 

4. นักท่องเที่ยวที่ต้องการเดินทางโปรแกรมข้างต้นควรทำการจอง และ ส่งเอกสารเพื่อขอวีซ่าหมู่คณะก่อนเดินทางอย่างน้อย 45 วัน วันหยุด
นักขัตฤกษ์ 60 วัน หากระยะเวลาน้อยกว่าที่ระบุไว้ข้างต้น ขอสงวนสิทธ์ิในการขอวีซ่าประเภทอ่ืนซ่ึงอาจมีค่าใช้จ่ายเพิ่ม หรือมีผลต่อการ
พิจารณาวีซ่าของท่าน 

5. ระหว่างท่องเที่ยวหากนักท่องเที่ยวได้รับการตรวจยืนยันว่ามีเชื้อโควิด ทางโรงแรมอาจมีค่าทำความสะอาดห้องพักเพิ่มเติม ถ้ามี (ไม่รวมอยู่
ในรายการทัวร์) 

6. ในกรณีที่ภาครัฐทั้งไทย และประเทศปลายทางมีข้อกำหนดในการกักตัว หรือ การตรวจหาเชื้อโควิด -19 ทุกประเภท ผู้เดินทางต้อง
รับผิดชอบค่าใช้จ่ายส่วนน้ีด้วยตัวท่านเอง ถ้ามี (ไม่รวมอยู่ในรายการทัวร์) 

ข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับ การย่ืนคำร้องขอวีซ่า ท่ีท่านควรทราบ  
1. ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิในการยื่นวีซ่าแบบหมู่คณะเท่าน้ัน กรณีที่ท่านไม่สามารถยื่นวีซ่าพร้อมคณะได้ จะต้องยื่นก่อน หรือ หลัง คณะ และ

หากเกิดค่าใช้จ่ายไม่ว่ากรณีใดๆก็ตาม ท่านจำเป็นจะต้องชำระค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นตามจริงทั้งหมด เช่น ค่าบัตรโดยสารโดยเครื่องบิน ( ตั๋ว) 
จะต้องออกก่อนแต่วีซ่ายังไม่ออก เน่ืองจากท่านยื่นหลังคณะ  

2. มาตราฐานการพิจารณาวีซ่าแบบปกติทั่วไปคือ 7 วันทำการ (เป็นอย่างน้อย ไม่รวมวันเสาร์ - อาทิตย์) ทั้งน้ี ขึ้นอยู่กับจำนวนผู้สมัครในช่วงน้ันๆ 
ซ่ึงหากอยู่ในช่วงฤดูกาลท่องเที่ยว ที่มีผู้สมัครเป็นจำนวนมาก อาจต้องใช้ระยะเวลามากกว่าปกติ 

3. การยื่นขอวีซ่าท่องเที่ยวประเทศอินเดียแบบหมู่คณะ ไม่จำเป็นต้องใช้หนังสือเดินทางฉบับจริง หากท่านส่ง สำเนาหน้าหนังสือเดินทาง (หน้ า
แรกที่มีรูป) ชัดเจน สแกนไฟล์เป็นรูปภาพ หรือ ไฟล์ PDF. มาให้กับทางบริษัทเรียบร้อยแล้ว  

** รายละเอียดเอกสารการยื่นขอวีซ่าที่ได้กล่าวมาน้ี เป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้นที่ทางบริษัทฯ ได้จัดทำขึ้นจากประสบการณ์และระเบียบของสถานทูตฯ 
ซ่ึงอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ตามแต่สถานการณ์ และคุณสมบัติของลูกค้าในแต่ละราย โดยอยู่ที่ดุลยพินิจของประเทศปลายทางเป็นผู้ดำเนินการ ** 
** หมายเหตุ : ทางด่านตรวจคนเข้าเมืองประเทศปลายทาง อาจขอรายละเอียดเพิ่มเติม จากที่ได้แจ้งไว้ ขึ้นอยู่กับการพิจารณาของเจ้าหน้าที่ และ
เอกสาร ของแต่ละท่าน (เป็นการพิจารณาแบบรายบุคคล) การอนุมัติวีซ่าเป็นดุลพินิจของทางสถานทูต ทางบริษัทไม่มีส่วนเก่ียวข้องใดๆทั้งสิ้น ทั้งน้ี
บริษัทเป็นเพียงตัวกลางและคอยบริการอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้เดินทางเท่าน้ัน อัตราค่าธรรมเนียมวีซ่าทางสถานทูตเป็นผู้เรียกเก็บ หากท่านโดน

ปฏิเสธการขออนุมัติวีซ่า ทางสถานทูตไม่คืนอัตราค่าธรรมเนียมในการยื่นวีซ่า และมีสิทธ์ิไม่แจ้งสาเหตุการปฏิเสธวีซ่า ** 
การเตรียมเอกสาร เพื่อขอย่ืนวีซ่าท่องเท่ียวประเทศอินเดีย แบบหมู่คณะ สำหรับผู้เดินทางท่ีถือหนังสือเดินทางไทย 
1. สำเนาหน้าหนังสือเดินทาง (หน้าแรกที่มีรูป) ชัดเจน โดยสแกนไฟล์เป็นรูปภาพ หรือ ไฟล์ PDF. (รูปถ่ายจากมือถือไม่สามารถใช้ได้) มีอายุการ

ใช้งานคงเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน ณ วันเดินทางกลับ และมีหน้าว่างไม่ต่ำกว่า 2 หน้า 
2. รูปถ่ายสี หน้าตรง ขนาด 2 x 2 น้ิว (เท่ากันทุกด้านเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัส) จำนวน 2 รูป ฉากหลังต้องเป็นพื้นสีขาว ถ่ายมาแล้วไม่เกิน 3 เดือน ไม่

ซ้ำกับวีซ่าประเทศอ่ืนๆที่เคยได้รับ เท่าน้ัน  
2.1  กรณีผูเ้ดินทางอายุไม่ถึง 18 ปีบริบูรณ์  
- กรณีเด็ก ไม่ได้เดินทางกับ บิดาและมารดา จำเป็นต้องมี หนังสือยินยอมให้บุตรเดินทาง ไปต่างประเทศ ที่ออกโดยสำนักงานเขตหรือ

อำเภอ ตามสำเนาทะเบียนบ้าน ทั้งภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ , สำเนาหน้าหนังสือเดินทาง ของบิดา และ มารดา , หนังสือรับรอง
ค่าใช่จ่าย (ภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ) พร้อมลงนามสำเนาถูกต้อง 

- กรณีเด็ก ไม่ได้เดินทางกับ บิดา จำเป็นต้องมี หนังสือยินยอมให้บุตรเดินทาง ไปต่างประเทศ (ของมารดา) ให้บุตรเดินทางไป
ต่างประเทศ ที่ออกโดยสำนักงานเขตหรืออำเภอ ตามทะเบียนบ้าน (ภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ) , สำเนาหน้าหนังสือเดินทาง ของ
บิดา และ มารดา หนังสือรับรองค่าใช่จ่าย (ภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ) 

- กรณีเด็ก ไม่ได้เดินทางกับ มารดา จำเป็นต้องมี หนังสือยินยอมให้บุตรเดินทาง ไปต่างประเทศ (ของบิดา) ให้บุตรเดินทางไป
ต่างประเทศ ที่ออกโดยสำนักงานเขตหรืออำเภอ ตามทะเบียนบ้าน (ภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ) , สำเนาหน้าหนังสือเดินทาง ของ
บิดา และ มารดา หนังสือรับรองค่าใช่จ่าย (ภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ) 
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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………………………………………………………. 
ชื่อ-นามสกุล มารดา ............................................................................................................................................... 
สถานท่ีเกิด.......................................สัญชาติ………………………………………………………. 
ที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน................................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................รหัสไปรษณีย์................................................. 
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 มาก่อนหรือไม ่(กลุ่มประเทศ SAARC ได้แก่ 
บังกลาเทศ ภูฏาน เนปาล มลัดีฟส์ ปากสีถาน ศรีลังกา อัฟกานสิถาน ) 
ถ้าเคย กรุณาระบุปีท่ี..................สถานท่ี/เมือง...............................................ระยะเวลาท่ีพำนัก..........................วัน 
ชื่อสมาชิกในครอบครวัพร้อมเบอร์ติดต่อ ระหว่างที่ท่านพำนักอยู่ ณ ประเทศอินเดีย 

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

การพิจารณาอนุมัติวีซ่าเป็นดุลพินิจของทางสถานทูตฯเท่านัน้ ทางบริษัทเป็นเพียงตัวกลางในการอำนวยความสะดวกและ
บริการด้านเอกสารให้แกผู่้เดินทางเท่านั้น 
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