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วนัท่ี โปรแกรมทัวร ์
อาหาร 

โรงแรม 
เชา้ เทีย่ง เยน็ 

1 สนามบนิสุวรรณภูม ิ– สนามบนิเดล ี– เมอืงชยัปุระ     
Park Ocean Hotel, Jaipur 
หรอืเทยีบเท่า 

2 
เมืองชัยปุระ – ฮาวา มาฮาล – ซิตี้พาเลส – ป้อมปราการแอมเบอร์ ฟอร์ท  
พระราชวงัแอมเบอร์ ฟอร์ท - เมอืงอคัรา    

Hotel Royale Regent, Agra 
หรอืเทยีบเท่า 

3 
เมืองอัครา – ทัชมาฮาล – อัครา ฟอร์ท – เมืองเดลี – กุตับมีนาร์ – ประตูเมือง
อนิเดยี – ตลาดพืน้เมอืงจนัปาท – สนามบนิเดล ี    

Hotel Ashok Country 
Resort, Delhi  

4 สนามบนิเดล ี– สนามบนิสุวรรณภูม ิ– ประเทศไทย     
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Day1 สนามบินสุวรรณภมิู – สนามบินเดลี – เมืองชยัปุระ 
09.30 นัดหมายพร้อมกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ ประเทศไทยโปรดสังเกตุป้าย เลทส์โกกรุ๊ป พบเจ้าหน้าที่คอยให้การต้อนรับพร้อมอำนวยความ

สะดวกเช็คอินให้แก่ท่าน 
12.20 ออกเดินทางสู่ สนามบินเดล ีประเทศอินเดีย โดยสายการบิน INDIGO เที่ยวบินที่ 6E-86 
15.10 เดินทางถึง สนามบินเดลี ประเทศอินเดีย ผ่านการตรวจคนเข้าเมืองรับสัมภาระผ่านจุดคัดกรองตามระเบียบของสนามบิน นำท่าน

เดินทางสู่ เมืองชัยปุระ (Jaipur) (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 6 ชั่วโมง) หรือ “นครแห่งชัยชนะ” ได้รับการกล่าวขนานนามว่า “นครสี
ชมพู” โดยมีที่มาอันเกิดมาจากเม่ือในปี ค.ศ. 1876 
มหาราช ซาราม ซิงห์ (Maharaja Ram Singh) มีรับสั่ง
ให้ประชาชนทาสีชมพูทับบนสีปูนเดิมของบ้านเรือน
ตนเอง เพื่อเป็นการแสดงให้เห็นถึงไมตรีจิตในการ
ต้อนรับการมาเยือนของเจ้าชายแห่งเวลส์ (Prince of 
Waies) มงกุฏราชกุมารของประเทศอังกฤษ ต่อมา
ภายหลังในยุคของกษัตริย์เอ็ดเวิร์ดที่ 7 (King Edward 
VII) แห่งสหราชอาณาจักร รัฐบาลอินเดียได้มีการออก
กฏหมายควบคุมสิ่งก่อสร้างภายในเขตกำแพงเมืองเก่าให้มีการทาสีชมพูทั้งหมด เพราะเหตุน้ีจึงทำให้สิ่งก่อสร้างภายในเมืองต่างๆ 
กลายเป็นสิง่ดงึดูดนักท่องเทีย่วจากทัว่ทุกมุมโลกมาเยอืนยงัเมอืงนี้ 

ค ่า บรกิารอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร 
พกัที ่ Park Ocean Hotel, Jaipur ระดบั 4 ดาว หรอืเทยีบเท่า 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Day2 เมืองชยัปุระ – ฮาวา มาฮาล – ซิต้ีพาเลส – ป้อมปราการแอมเบอร ์ฟอรท์ – พระราชวงัแอมเบอร ์ฟอรท์ 
            เมืองอคัรา 
เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

นำทุกท่านไปยัง ฮาวา มาฮาล (Hawa Mahal) หรือรู้จักกันในนาม “พระราชวังแห่งสายลม” ซ่ึงถือได้ว่าเป็นอีกหน่ึงสถานที่สำคัญอีก
หน่ึงแห่ง ของประเทศอินเดียที่จักต้องมาเยือน พระราชวังแห่งน้ีตั้งอยู่ในเขตเมืองชัยปุระ ถูกสร้างขึ้นในปี ค.ศ. 1799 โดยมหาราชาสะ
หวาย ประธาป สิงห์ (Maharaja Sawai Pratap Singh) และได้รับการออกแบบขึ้นมาโดยสถาปนิกที่ชื่อว่า ชันด์ อุสถัด (Lal Chand 
Ustad) ซ่ึงสถาปัตยกรรมของฮาวา มาฮาล ถอดแบบมาจากรูปทรงมงกุฏของพระนารายณ์ บริเวณด้านหน้าอาคารมีหน้าบันสูงห้าชั้น 
และมีลักษณะคล้ายรังผึ้ง ที่สร้างมาจากหินทรายสีแดงสด อีกทั้งยังมีการฉลุหินทำให้เป็นช่องหน้าต่างมีลวดลายเล็กๆละเอียดยิบ จึงทำ
ให้พระราชวังแห่งน้ีมีช่องหน้าต่างถึง 953 บาน แต่หน้าต่างของพระราชวังจะถูกสร้างปิดไว้ด้วยหินทรายฉลุ ทำให้นางในฮาเร็มพระสนม
ที่อยู่ด้านในสามารถมองผ่านข้างในมาด้านนอกได้ แต่คนจากทางด้านนอกจะไม่สามารถมองผ่านเข้ามาด้านในได้ และที่สำคัญด้วย
ลักษณะการสร้างแบบน้ีทำให้เกิดช่องแสงและช่องลม ซ่ึงเป็นที่มาของ “พระราชวังแห่งสายลม” 
นำท่านเดินทางสู่ ซิต้ี พาเลซ (City Palace) หรือที่รู้จักกันในนาม “พระราชวังหลวง” ตั้งอยู่บริเวณถนน ฮาวา มาฮาลบาซ่าร์ (Hawa 
Mahal Bazar) สร้างขึ้นในสมัยมหาราชสะหวายจัย ซิงห์ที่ 2 เดิมพระราชวังน้ีเป็นพระราชวังของ มหาราชใจสิงห์ แต่ปัจจุบันน้ี
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พระราชวังแห่งน้ีกลายเป็นพิพิธภัณฑ์ Sawai Man Singh Museum ภายในพิพิธภัณฑ์มีหลายจุดที่น่าสนใจ ประกอบไปด้วย 4 จุด
ด้วยกัน ได้แก่ จุดที่หน่ึงคือในส่วนพระราชวัง จุดที่สองในส่วนของพิพิธภัณฑ์ (ที่จัดแสดงเก่ียวกับฉลองพระองค์ของกษัตริย์ และมเหสี  ที่
แสดงให้เห็นถึงความปราณีต การตัดเย็บได้อย่างสวยงาม) จุดที่สามในส่วนของจำพวกอาวุธ และชุดศึกสงคราม และในจุดที่สี่ จะแสดงใน
ส่วนของศิลปะของภาพวาด ภาพถ่าย ราชรถ และพรมโบราณ ที่ได้รับการจารึกไว้ในประวัติศาสตร์ และอีกหน่ึงไฮท์ไลท์คือหม้อน้ำขนาด
ใหญ่มหึมา จำนวน 2 ใบ ทำจากโลหะเงิน สูง 1.50 เมตร ถือได้ว่าใหญ่ที่สุดในโลก 
 
 

 
 

 

นำท่านเดินทางสู่ ป้อมปราการแอมเบอร์ ฟอร์ท (Amber Fort) ตั้งอยู่ที่ เมืองอาเมร์ ห่างจากเมือง ชัยปุระไปทางทิศเหนือประมาณ 
11 กิโลเมตร สร้างในสมัยศตวรรษที่ 16 โดยมหาราชา มาน สิงห์ที่ 1 (Raja Man  Singh 1) ทรงรับสั่งให้มีการสร้างป้อมปราการขึ้นในปี 
ค.ศ. 1592 และได้มีการบูรณะมาเป็นเวลาหลายศตวรรษ สถานที่แห่งน้ีมีความโดดเด่น สวยงามเป็นอีกหน่ึงสถานที่ที่หากมีโอกาสได้มา
เยือนอินเดียแล้วไม่ควรพลาด  เน่ืองจากตั้งอยู่บนผาหินเหนือทะเลสาบ อีกทั้งป้อมป ราการแอมเบอร์ ฟอร์ดยังมีชื่อเสียงทางด้าน
สถาปัตยกรรมที่มีการผสมผสานกันระหว่างศิลปะทางฮินดู และศิลปะราชปุตอันซ่ึงทำให้ที่แห่งน้ีมีเอกลักษณ์เฉพาะตัว อีกทั้งทุกท่าน ยัง
สามารถมองเห็นป้อมปราการได้จากระยะทางไกล ด้วยขนาดของกำแพงปราการขนาดใหญ่และมีความแน่นหนา พร้อมประตูทางเข้า
หลายแห่ง ถนนที่ปูด้วยหินหลายสาย และพิเศษสุดๆ ทุกท่านสามารถมองเห็นทะเลสาบเมาตา ได้อย่างชัดเจน เม่ือมองจากบนป้อม
ปราการ พิเศษ!! นำทุกท่านน่ังรถจ๊ิบเพื่อขึ้นไปยังส่วนของพระราชวัง 
Option เพิ่ ม เติม : กร ณี ที่ ลู กค้ าต้ องการขี่ ช้ าง ขึ้ น ไปยั ง
พระราชวังแอมเบอร์ ฟอร์ดสามารถแจ้งทางหัวหน้าทัวร์ได้ โดย
เพิ่มเงินท่านละ ประมาณ 12 USD/เที่ยว 
ชมความสวยงามของ พระราชวังแอมเบอร์ ฟอร์ท ภายใน
แบ่งเป็นทั้งหมดได้ 4 ชั้น แต่ละชั้นจะคั่นด้วยทางเดิน ภายใน
เป็นหมู่พระที่น่ัง สร้างจากหินทรายสีแดงและหินอ่อน หมู่พระที่
น่ังภายในป้อม ประกอบด้วยท้องพระโรง ท้องพระโรงส่ วน
พระองค์ พระตำหนักซ่ึงเป็นห้องทรงประดับกระจกสำหรับมหา
ราชา ตำหนักอยู่บนชั้นสอง สวนสวยจัดเป็นรูปดาวแฉกแบบโม
กุลคั่นระหว่างอาคาร และพระตำหนักที่ใช้การปรับอากาศภายในพระตำหนักให้เย็นลงด้วยการทำให้ลมเป่าผ่านรางน้ำตกที่มีอยู่โดยรอบ 
เพราะเหตุน้ีจึงทำให้ภายในตำหนักน้ีมีอากาศเย็นอยู่เสมอ 

เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
นำทุกท่านเดินทางไปยัง เมืองอัครา (Agra) (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 5 ชั่วโมง) อดีตเมืองหลวงของประเทศอินเดีย มีชื่อเรียกว่า “ฮินดู
สถาน” อัครา เป็นเมืองที่ตั้งอยู่ริมแม่น้ำยมนา ทางตอนเหนือของประเทศอินเดียในรัฐอุตตรประเทศมีประชากรหนาแน่นที่สุดในรัฐอุตตร
ประเทศ อันดับที่ 19 ในประเทศอินเดีย และที่สำคัญเมืองอัคราถือว่าเป็นสถานที่ตั้ง “อนุสรณ์สถานแห่งความรัก” หรือ “ทัชมาฮาล”   

ค ่า บรกิารอาหารค ่า ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
พกัที ่ Hotel Royale Regent, Agra ระดบั 4 ดาว หรอืเทยีบเท่า 
Day3 เมืองอคัรา – ทชัมาฮาล – อคัรา ฟอร์ท – เมืองเดลี – กตุบัมีนาร์ – ประตูเมืองอินเดีย – ตลาดพื้นเมือง

จนัปาท – สนามบินเดลี 
เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
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นำท่านเดินทางสู่ ทัชมาฮาล (Taj Mahal) หรืออนุสรณ์สถานแห่งความรัก สิ่งมหัศจรรย์ของโลกในยุคปัจจุบัน ที่ถือได้ว่าเป็นแหล่งก่อ
เกิดพลังแห่งความรัก ที่เป็นแรงบันดาลใจให้ใครหลายๆคน ทัชมาฮาล ถือเป็นสุสานหินอ่อนที่ผู้คนต่างยกย่องให้เป็นสถาปัตยกรรมแห่ง
ความรักที่งดงาม และยิ่งใหญ่ที่สุดแห่งหน่ึงของโลก ปัจจุบัน ทัชมาฮาล ถือว่าเป็นแหล่งมรดกโลก 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ที่สำคัญ ที่บอก
เล่าเก่ียวกับความรักที่เป็นอมตะของพระเจ้าชาห์จาฮันที่มีต่อพระนางมุมตัช สร้างขึ้นในปี ค.ศ. 1631 จากน้ันหัวหน้าทัวร์ นำทุกท่านเดิน
สู่ประตูสุสานที่สลักตัวหนังสือภาษาอาระบิคที่เป็นถ้อยคำอุทิศ และไว้อาลัยต่อบุคคลอันเป็นที่รักที่จากไป พร้อมกับนำทุกท่านถ่ ายรูป
ภาพกับลานน้ำพุที่มีอาคารทัชมาฮาลอยู่เบื้องหลัง พาทุกท่านเยี่ยมชมภายในอาคารที่มีการสร้างมาจากหินอ่อนสีขาวบริสุทธ์ิจากเมือง
มกรานะ มีการประดับลวดลายด้วยเทคนิคฝังหินสีต่างๆ ลง
ไปในเน้ือหินถือได้ว่าเป็นสถาปัตยกรรมชิ้นเอกของโลกที่
ออกแบบโดยช่างจากเปอร์เซีย อาคารตรงกลางเป็นรูปโดม
ที่มีหอคอยสี่เสาล้อมรอบ ตรงกลางด้านในเป็นที่ฝังพระศพ
ของพระนางมุมตัช มาฮาล และพระเจ้าชาห์จาฮัน ที่ได้อยู่คู่
เคียงกันตลอดชั่วนิรันดร์ พิเศษ!! นำทุกท่านชมพระอาทิตย์
ขึ้น สัมผัสความงดงามแสงแรกของยามเช้า ** (หมายเหตุ: 
ทั้งน้ีขึ้นอยู่กับสภาพอากาศในแต่ละวัน อาทิเช่น หมอกหนา 
ฝนตก เป็นต้น ซ่ึงอาจจะทำให้ทุกท่านไม่สามารถชมพระ
อาทิตย์ขึ้นได้) ** 

เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
นำท่านเดินทางสู่ อัครา ฟอร์ท (Agra Fort) อีกหน่ึงสถานที่แหล่งมรดกโลกที่ควรค่าแก่การมาเยือน อัครา ฟอร์ท พระราชวังที่ถือว่า
ยิ่งใหญ่ เพราะใช้เวลาในการสร้างยาวนานถึงสามยุคด้วยกัน ของกษัตริย์แห่งราชวงศ์โมกุล เป็นกำแพงสองชั้นและป้อมอาคารทางเข้าสี่
ทิศ ภายในประกอบด้วยพระราชวัง มัสยิด สวนดอกไม้ สถาปัตยกรรมตัวอาคารสร้างด้วยหินทรายสีแดง โดยกษัตริย์อัคบาร์ และที่แห่งน้ี
ยังเป็นที่คุมขังกษัตริย์ซาจาร์ฮาล พระองค์ใช้เวลาช่วงสุดท้ายของชีวิต โดยการมองผ่านแม่น้ำยุมนาไปยังทัชมาฮาลที่ซ่ึงมเหสีสุดที่รักของ
พระองค์ประทับอยู่อย่างนิรันดร์ 
นำท่านเดินทางสู่ เมืองเดลี (Delhi) (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 4 ชั่วโมง) เมืองหลวงของประเทศอินเดีย ถือเป็นเมืองที่เป็นศูนย์กลาง
ด้านการเมืองการปกครองประชาธิปไตยที่ใหญ่ที่สุดในโลก แบ่งออกเป็น 2 เขต ได้แก่ เขตเดลีเก่า และเขตนิวเดลีใหม่ หรือนิวเดลี ซ่ึงที่น่ี
ประกอบไปด้วยโบราณสถาน พิพิธภัณฑ์ สวน ร้านค้า การแสดง อาหาร หมู่บ้านเก่าแก่ หมู่โบราณสถาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
นำท่านเดินทางสู่ กุตับมีนาร์ (Qutub Minar) หอคอยสุเหร่าที่สูงที่สุดในโลก ตั้งอยู่ในกรุงเดลี มีความสูงประมาณ 72.5 เมตร หรือ 
237.8 ฟุต เป็นสัญลักษณ์ที่โดดเด่นที่สุดแห่งหน่ึงของกรุงนิวเดลี ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นมรดกโลก เม่ือปี ค.ศ. 1993 สร้างด้วยหินทราย
แดง (เช่นเดียวกับสุสานหุมายูน) และหินอ่อนเป็นทรงเสาสูงปลายฐานกว้าง 14 เมตรเศษ ส่วนชั้นบนสุดยอดกว้าง 2.7 เมตร มีความสูง 
72.5 เมตร (ประมาณตึกสูง 20 ชั้น) ภายในมีบันไดวนไปถึงยอดรวม 379 ขั้นเดินทางสู่ ประตูเมืองอินเดีย (India Gate) ประตูเมือง
แห่งน้ีสูง 43.3 เมตร ซุ้มโค้งของประตูกว้าง 9.1 เมตร สูง 22.8 เมตร สร้างโดยใช้หินทรายแดงแท่งทึบ เป็นสถานที่ประกอบพิธีกรรมใน
งานวันสำคัญต่าง ๆ ถูกสร้างขึ้นเพื่อเป็นอนุสาวรีย์ของทหารที่ เสียชีวิตในสงครามโลกครั้งที่หน่ึง ที่ประตูเมืองแห่งน้ีจะเห็นลายสลักชื่อ
ของทหารที่ตายในสนามรบ โดยชื่อที่สลักไว้เป็นชื่อของทหารและข้าราชการชาวอินเดียและอังกฤษ จำนวน 13,516 คน ที่พลีชีพใน
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สงครามชายแดนด้านตะวันตกเฉียงเหนือ และสงครามอัฟฆัน ครั้งที่ 3 ด้านบนยอดของประตูสร้างเพื่ออุทิศให้แก่ทหารที่หายสาบสูญไป
โดยไร้ร่องรอย 
พาท่านช้อปปิ้ง ตลาดพื้นเมืองจันปาท ทุกท่านสามารถเพลิดเพลินไปกับสินค้าพื้นเมืองมากมาย อาทิ ผ้าพันคอ เสื้อผ้า เครื่องประดับ 
เครื่องเงิน ของตกแต่งบ้านสไตล์อินเดีย ของแฮนด์เมด ราคาถูก รับรองว่าทุกท่านจะไม่ผิดหวังเพราะที่ตลาดแห่งน้ีเปรียบเสมือนพาหุรัด
เมืองไทย 

ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร เมนูพิเศษ!! อาหารไทย 
พักที่ Hotel Ashok Country Resort, Delhi ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า 
Day4 สนามบินเดลี – สนามบินสุวรรณภมิู – ประเทศไทย 
02.00 นำท่านเดินทางสู่ สนามบินเดล ีประเทศอินเดีย 
05.35 นำท่านเดินทางสู่ สนามบินสุวรรณภูมิ ประเทศไทย โดยสายการบิน INDIGO เที่ยวบินที่ 6E-85 
11.20 เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ ประเทศไทยโดยสวัสดิภาพ ... พร้อมความประทับใจ 

อตัราค่าบริการ 

วนัเดินทาง 
ราคาทวัร/์ท่าน 

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

ราคาทวัรไ์ม่รวม 
ตัว๋เครื่องบิน 

ราคา 
ห้องพกัเด่ียว 

28 – 31 กรกฎาคม 2565 
(วนัเฉลมิพระชนมพรรษาฯ) 

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

11 – 14 สงิหาคม 2565 
(วนัแม่แห่งชาต)ิ 

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

25 – 28 สงิหาคม 2565 19,990 19,990 10,990 5,000 

08 – 11 กนัยายน 2565 19,990 19,990 10,990 5,000 

22 – 25 กนัยายน 2565 19,990 19,990 10,990 5,000 
13 – 16 ตุลาคม 2565 
(วนัคล้ายสวรรคต ฯลฯ) 

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

21 – 24 ตุลาคม 2565 
(วนัปิยมหาราช) 

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

อตัราค่าบริการส าหรบัเดก็อายุไม่เกิน 2 ปี ณ วนัเดินทางกลบั (Infant) ท่านละ 7,500 บาท 
อตัราค่าบริการไม่รวมค่าทิปคนขบัรถ มคัคุเทศก์ท้องถ่ิน และหวัหน้าทวัร ์ท่านละ 1,500 บาท 

อัตราค่าบริการไม่รวมค่าวีซ่าอินเดีย ท่านละ 1,500 บาท โดยชำระพร้อมมัดจำรอบแรก 
สำคัญโปรดอ่าน 
1. กรุณาทำการจองล่วงหน้าก่อนเดินทางอย่างน้อย 30 วัน พร้อมชำระเงินมัดจำ ท่านละ 10,000 บาท/ท่าน และชำระส่วนที่เหลือ 21 วัน ก่อน

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

สงวนสิทธ์ิในการเลื่อนการเดินทาง หรือเปลี่ยนแปลงอัตราค่าบริการ (ปรับราคาเพิ่มขึ้น เพื่อให้คณะได้ออกเดินทาง ตามความต้องการ) 
3. ท่านที่ต้องออกบัตรโดยสารภายในประเทศ (ตั๋วเครื่องบิน , รถทัวร์, รถไฟ) กรุณาสอบถามที่เจ้าหน้าที่ทุกครั้งก่อนทำการออกบัตรโดยสาร 

เน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟล์ท หรือ เวลาบิน โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า และการแนะนำจากเจ้าหน้าที่เป็นเพียงการแนะนำ
เท่าน้ัน 

4. นักท่องเที่ยวที่ต้องการเดินทางโปรแกรมข้างต้นควรทำการจอง และ ส่งเอกสารเพื่อขอวีซ่าหมู่คณะก่อนเดินทางอย่างน้อย 45 วัน วันหยุด
นักขัตฤกษ์ 60 วัน หากระยะเวลาน้อยกว่าที่ระบุไว้ข้างต้น ขอสงวนสิทธ์ิในการขอวีซ่าประเภทอ่ืนซ่ึงอาจมีค่าใช้จ่ายเพิ่ม หรือมีผลต่อการ
พิจารณาวีซ่าของท่าน 
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5. ระหว่างท่องเที่ยวหากนักท่องเที่ยวได้รับการตรวจยืนยันว่ามีเชื้อโควิด ทางโรงแรมอาจมีค่าทำความสะอาดห้องพักเพิ่มเติม ถ้ามี (ไม่รวมอยู่ใน
รายการทัวร์) 

6. ในกรณีที่ภาครัฐทั้งไทย และประเทศปลายทางมีข้อกำหนดในการกักตัว หรือ การตรวจหาเชื้อโควิด-19 ทุกประเภท ผู้เดินทางต้องรับผิดชอบ
ค่าใช้จ่ายส่วนน้ีด้วยตัวท่านเอง ถ้ามี (ไม่รวมอยู่ในรายการทัวร์) 

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

หากเกิดค่าใช้จ่ายไม่ว่ากรณีใดๆก็ตาม ท่านจำเป็นจะต้องชำระค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นตามจริงทั้งหมด เช่น ค่าบัตรโดยสารโดยเครื่องบิน (ตั๋ ว) 
จะต้องออกก่อนแต่วีซ่ายังไม่ออก เน่ืองจากท่านยื่นหลังคณะ  

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

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

** รายละเอียดเอกสารการยื่นขอวีซ่าที่ได้กล่าวมาน้ี เป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้นที่ทางบริษัทฯ ได้จัดทำขึ้นจากประสบการณ์และระเบียบของสถานทูต
ฯ ซ่ึงอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ตามแต่สถานการณ์ และคุณสมบัติของลูกค้าในแต่ละราย โดยอยู่ที่ดุลยพินิจของประเทศปลายทางเป็นผู้ดำเนินการ  
** หมายเหตุ : ทางด่านตรวจคนเข้าเมืองประเทศปลายทาง อาจขอรายละเอียดเพิ่มเติม จากที่ได้แจ้งไว้ ขึ้นอยู่กับการพิจารณาของเจ้าหน้าที่ และ

เอกสาร ของแต่ละท่าน (เป็นการพิจารณาแบบรายบุคคล) การอนุมัติวีซ่าเป็นดุลพินิจของทางสถานทูต ทางบริษัทไม่มีส่วนเก่ียวข้องใดๆทั้งสิ้น 
ทั้งน้ีบริษัทเป็นเพียงตัวกลางและคอยบริการอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้เดินทางเท่าน้ัน อัตราค่าธรรมเนียมวีซ่าทางสถานทูตเป็นผู้เรียกเก็บ หาก

ท่านโดนปฏิเสธการขออนุมัติวีซ่า ทางสถานทูตไม่คืนอัตราค่าธรรมเนียมในการยื่นวีซ่า และมีสิทธ์ิไม่แจ้งสาเหตุการปฏิเสธวีซ่า ** 
การเตรียมเอกสาร เพื่อขอย่ืนวีซ่าท่องเท่ียวประเทศอินเดีย แบบ
หมู่คณะ สำหรับผู้เดินทางท่ีถือหนังสือเดินทางไทย 
1. สำเนาหน้าหนังสือเดินทาง (หน้าแรกที่มีรูป) ชัดเจน โดยสแกน

ไฟล์ เป็นรูปภาพ หรือ ไฟล์  PDF. (รูปถ่ายจากมือถือไม่
สามารถใช้ได้) มีอายุการใช้งานคงเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน ณ 
วันเดินทางกลับ และมีหน้าว่างไม่ต่ำกว่า 2 หน้า 

2. รูปถ่ายสี  หน้าตรง ขนาด 2 x 2 น้ิว (เท่ากันทุกด้านเป็น
สี่เหลี่ยมจัตุรัส) จำนวน 2 รูป ฉากหลังต้องเป็นพื้นสีขาว ถ่าย
มาแล้วไม่เกิน 3 เดือน ไม่ซ้ำกับวีซ่าประเทศอ่ืนๆที่เคยได้รับ 
เท่าน้ัน  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.1 กรณีผู้เดินทางอายุไม่ถึง 18 ปีบริบูรณ์  
- กรณีเด็ก ไม่ได้เดินทางกับ  บิดาและมารดา จำเป็นต้องมี 

หนังสือยินยอมให้บุตรเดินทาง ไปต่างประเทศ  ที่ออกโดย
สำนักงานเขตหรืออำเภอ ตามสำเนาทะเบี ยนบ้ าน ทั้ ง
ภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ , สำเนาหน้าหนังสือเดินทาง ของ
บิดา และ มารดา , หนังสือรับรองค่าใช่จ่าย (ภาษาไทย และ 
ภาษาอังกฤษ) พร้อมลงนามสำเนาถูกต้อง 
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- กรณีเด็ก ไม่ได้เดินทางกับ บิดา จำเป็นต้องมี หนังสือยินยอมให้บุตรเดินทาง ไปต่างประเทศ (ของมารดา) ให้บุตรเดินทางไปต่างประเทศ ที่
ออกโดยสำนักงานเขตหรืออำเภอ ตามทะเบียนบ้าน (ภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ) , สำเนาหน้าหนังสือเดินทาง ของบิดา และ มารดา 
หนังสือรับรองค่าใช่จ่าย (ภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ) 

- กรณีเด็ก ไม่ได้เดินทางกับ มารดา จำเป็นต้องมี หนังสือยินยอมให้บุตรเดินทาง ไปต่างประเทศ (ของบิดา) ให้บุตรเดินทางไปต่างประเทศ ที่
ออกโดยสำนักงานเขตหรืออำเภอ ตามทะเบียนบ้าน (ภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ) , สำเนาหน้าหนังสือเดินทาง ของบิดา และ มารดา 
หนังสือรับรองค่าใช่จ่าย (ภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ) 

แบบฟอร์มกรอกข้อมูลวีซ่าประเทศ อินเดีย 
** กรุณากรอกข้อมลูท้ังหมดให้ครบถ้วน เพ่ือประโยชน์ในการขอวีซ่าของท่านเอง ** 

ชื่อ-นามสกลุ (สะกดตรงตามหนงัสอืเดินทาง)  (MR./MRS./MS./MSTR.)  
............................................................................... .......................................................................................................................... 
สถานะภาพ  □ โสด    □ แต่งงานไม่ได้จดทะเบียนสมรส □ หม้าย  □ หย่า    

□ แตง่งานจดทะเบียนสมรส  
ช่ือ-นามสกุล คู่สมรส.....................................................................................สถานที่เกิด................................................................
สัญชาติ………………………………………………………. 
ชื่อ-นามสกลุ บิดา .................................................................................................................................................... 
สถานที่เกิด.......................................สัญชาติ………………………………………………………. 
ชื่อ-นามสกลุ มารดา ......................................................................................................... ...................................... 
สถานที่เกิด.......................................สัญชาติ………………………………………………………. 
ท่ีอยู่ตามทะเบยีนบา้น.................................................................................................................... ............................................. 
................................................................................................................................รหสัไปรษณีย์................................................. 
ท่ีอยู่ปัจจุบัน............................................................................................................................................................. ..................... 
รหสัไปรษณีย์................................ โทรศัพท์บ้าน...................................เบอร์มือถือ................................................................ 
ชื่อสถานท่ีทำงาน / สถานศึกษา...........................................................................ตำแหน่งงาน.......................................... 
ท่ีอยู่สถานท่ีทำงาน / สถานศึกษา..................................................................................................................... ...................... 
รหสัไปรษณีย์ ...............................................โทรศัพท์............................................. 

*** ในกรณีท่ีเกษยีณอายุ กรุณาระบุชื่อ และ ท่ีอยู่ สถานท่ีทำงาน เนื่องจากเป็นเง่ือนไขของสถานทูต *** 
ท่านเคยเดินทางเข้าประเทศอินเดียมาก่อนหรือไม่ □  เคย  □  ไม่เคย 
ถ้าเคย กรุณาระบุวันที.่.........................................สถานที่/เมอืง................................... 
ประเทศทีเ่คยเดินทางในระยะเวลา 10 ปี ที่ผ่านมา 
.................................................................................. ................................................................................................. 
ท่านเคยเดินทางกลุ่มประเทศ SAARC ในระยะเวลา 3 ปีทีผ่า่นมา มากอ่นหรือไม่ (กลุ่มประเทศ SAARC ได้แก่ บังกลาเทศ 
ภูฏาน เนปาล มัลดีฟส์ ปากสีถาน ศรีลังกา อัฟกานิสถาน ) 
ถ้าเคย กรุณาระบปุีที่..................สถานที่/เมอืง........................................ .......ระยะเวลาที่พำนัก..........................วัน 
ช่ือสมาชิกในครอบครัวพรอ้มเบอร์ติดต่อ ระหว่างที่ท่านพำนักอยู่ ณ ประเทศอินเดีย 

 ช่ือ-สกุล................................................................................................................... .................................................................... 
ที่อยู่................................................................................................................................................................... ............................... 
เบอร์โทรศัพท์........................................... 
(กรุณาแจ้งเบอร์ท่ีสามารถติดต่อไดโ้ดยสะดวก เนื่องจากทางสถานทูตจะมีการโทรเช็คข้อมลูโดยตรงกบัท่าน) 
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การพิจารณาอนุมัติวีซ่าเป็นดุลพินิจของทางสถานทูตฯเท่านัน้ ทางบริษัทเป็นเพียงตัวกลางในการอำนวยความสะดวกและ
บริการด้านเอกสารให้แกผู่้เดินทางเท่านั้น 
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