
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 



    

 
 
 
 
 

 
 
  
  
    
  
  
  
 
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

วนัท่ี โปรแกรมทวัร ์
อาหาร 

โรงแรม 
เชา้ เทีย่ง เยน็ 

1 สนามบนิสุวรรณภูม ิ     

2 
สนามบนิเดล ี– เมอืงชยัปุระ – ฮาวา มาฮาล – ซติี้พาเลส – วดัพระพฆิเนศ 
โมตดุิงกร ิ– อลัเบริต์ฮอลล์ 

   
Park Crimson Park, Jaipur 
หรอืเทยีบเท่า 

3 
เมืองชัยปุระ – ป้อมปราการแอมเบอร์ ฟอร์ท  – พระราชวังแอมเบอร์ ฟอร์ท 
พระราชวงักลางน ้า หรอื “Jal Mahal”     

Park Crimson Park, Jaipur 
หรอืเทยีบเท่า 

4 เมอืงอคัรา – ทชัมาฮาล – อคัรา ฟอรท์     
Hotel Royale Regent, Agra 
หรอืเทยีบเท่า 

5 เมอืงเดล ี– กุตบัมนีาร ์– ประตูเมอืงอนิเดยี – ตลาดพืน้เมอืงจนัปาท – สนามบนิเดลี      

6 สนามบนิสุวรรณภูม ิ– ประเทศไทย     



 
 
 
 

 
 

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 มคัคุเทศก์ทอ้งถิน่ และหวัหน้าทวัร ์ท่านละ 1,500 บาท 
อัตราค่าบริการไม่รวมค่าวีซ่าอินเดีย ท่านละ 1,500 บาท โดยชำระพร้อมมัดจำรอบแรก 

 

 

 

 

โปรแกรมเดินทาง 6 วัน 3 คืน : โดยสายการบิน SPICEJET (SG) 

      เที่ยวบินที่  เวลาออก             เวลาถึง       เที่ยวบินที่  เวลาออก             เวลาถึง 

อัตราค่าบริการ 



 
 
Day1 สนามบินสุวรรณภมิู 
 

23.30 นัดหมายพร้อมกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ ประเทศไทยโปรดสังเกตุป้าย เลทส์โกกรุ๊ป พบเจ้าหน้าท่ีคอยให้การต้อนรับพร้อมอำนวยความ
สะดวกเช็คอินให้แก่ท่าน 

 

Day2 สนามบินเดลี – เมืองชยัปุระ – ฮาวา มาฮาล – ซิต้ีพาเลส – วดัพระพิฆเนศ โมติดงุกิ – อลัเบิรต์ฮอลล ์
 

03.45 ออกเดินทางสู่ สนามบินเดลี ประเทศอินเดีย โดยสายการบิน SPICEJET เท่ียวบินที ่SG741 
06.20 เดินทางถึง สนามบินเดลี ประเทศอินเดีย ผ่านการตรวจคนเข้าเมืองรับสัมภาระผ่านจุดคัดกรองตามระเบียบของสนามบิน นำท่าน

เดินทางสู่ เมืองชัยปุระ (Jaipur) (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 6 ชั่วโมง) หรือ “นครแห่งชัยชนะ” ได้รับการกล่าวขนานนามว่า “นครสี
ชมพู” โดยมีที่มาอันเกิดมาจากเมื่อในปี ค.ศ. 1876 มหาราช ซาราม ซิงห์ (Maharaja Ram Singh) มีรับสั่งให้ประชาชนทาสีชมพูทับบน
สีปูนเดิมของบ้านเรือนตนเอง เพ่ือเป็นการแสดงให้เห็นถึงไมตรีจิตในการต้อนรับการมาเยือนของเจ้าชายแห่งเวลส์ (Prince of Waies) 
มงกุฏราชกุมารของประเทศอังกฤษ ต่อมาภายหลังในยุคของกษัตริย์เอ็ดเวิร์ดที่ 7 (King Edward VII) แห่งสหราชอาณาจักร รัฐบาล
อินเดียได้มีการออกกฏหมายควบคุมสิ่งก่อสร้างภายในเขตกำแพงเมืองเก่าให้มีการทาสีชมพูทั้งหมด เพราะเหตุนี้จึงทำให้สิ่งก่อสร้าง
ภายในเมืองต่างๆ กลายเป็นสิง่ดงึดูดนักท่องเทีย่วจากทัว่ทุกมุมโลกมาเยอืนยงัเมอืงน้ี    

 
เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
 
 นำทุกท่านไปยัง ฮาวา มาฮาล (Hawa Mahal) หรือรู้จักกันในนาม “พระราชวังแห่งสายลม” ซึ่งถือได้ว่าเป็นอีกหน่ึงสถานที่สำคัญอีก

หน่ึงแห่ง ของประเทศอินเดียที่จักต้องมาเยือน พระราชวังแห่งน้ีต้ังอยู่ในเขตเมืองชัยปุระ ถูกสร้างข้ึนในปี ค.ศ. 1799 โดยมหาราชาสะ
หวาย ประธาป สิงห์ (Maharaja Sawai Pratap Singh) และได้รับการออกแบบขึ้นมาโดยสถาปนิกที่ชื่อว่า ชันด์ อุสถัด (Lal Chand 
Ustad) ซึ่งสถาปัตยกรรมของฮาวา มาฮาล ถอดแบบมาจากรูปทรงมงกุฏของพระนารายณ์ บริเวณด้านหน้าอาคารมีหน้าบันสูงห้าชั้น 
และมีลักษณะคล้ายรังผึ้ง ที่สร้างมาจากหินทรายสีแดงสด อีกท้ังยังมีการฉลุหินทำให้เป็นช่องหน้าต่างมีลวดลายเล็กๆละเอียดยิบ จึงทำ
ให้พระราชวังแห่งน้ีมีช่องหน้าต่างถึง 953 บาน แต่หน้าต่างของพระราชวังจะถูกสร้างปิดไว้ด้วยหินทรายฉลุ ทำให้นางในฮาเร็มพระสนม
ที่อยู่ด้านในสามารถมองผ่านข้างในมาด้านนอกได้ แต่คนจากทางด้านนอกจะไม่สามารถมองผ่านเข้ามาด้านในได้ และที่สำคัญด้วย
ลักษณะการสร้างแบบน้ีทำให้เกิดช่องแสงและช่องลม ซึ่งเป็นที่มาของ “พระราชวังแห่งสายลม” 



 
 
 

 
นำท่านเดินทางสู่ ซิตี้ พาเลซ (City Palace) หรือที่รู้จักกันในนาม “พระราชวังหลวง” ตั้งอยู่

บริเวณถนน ฮาวา มาฮาลบาซ่าร์ (Hawa Mahal Bazar) สร้างขึ้นในสมัยมหาราชสะหวายจัย 
ซิงห์ที่ 2 เดิมพระราชวังน้ีเป็นพระราชวังของ มหาราชใจสิงห์ แต่ปัจจุบันน้ีพระราชวังแห่งน้ี

กลายเป็นพิพิธภัณฑ์ Sawai Man Singh Museum ภายในพิพิธภัณฑ์มีหลายจุดที่น่าสนใจ 
ประกอบไปด้วย 4 จุดด้วยกัน ได้แก่ จุดที่หน่ึงคือในส่วนพระราชวัง จุดที่สองในส่วนของ
พิพิธภัณฑ์ (ที่จัดแสดงเกี่ยวกับฉลองพระองค์ของกษัตริย์ และมเหสี ที่แสดงให้เห็นถึง
ความปราณีต การตัดเย็บได้อย่างสวยงาม) จุดที่สามในส่วนของจำพวกอาวุธ และชุดศึก
สงคราม และในจุดที่สี่ จะแสดงในส่วนของศิลปะของภาพวาด ภาพถ่าย ราชรถ และ
พรมโบราณ ที่ได้รับการจารึกไว้ในประวัติศาสตร์ และอีกหนึ่งไฮท์ไลท์คือหม้อน้ำขนาด
ใหญ่มหึมา จำนวน 2 ใบ ทำจากโลหะเงิน สูง 1.50 เมตร ถือได้ว่าใหญ่ที่สุดในโลก 
 

นำท่านเดินทางไปยัง วัดพระพิฆเนศ โมติดุงกิ หน่ึงในวัดพระพิฆเนศที่ใหฐ่ที่สุดในเมืองชัย
ปุระ “พระพิฆเนศ” ในศาสนาฮินดูถือว่าเป็นพระเจ้าแห่งความเป็นมงคล ภูมิปัญญาความรู้

และความมั ่งคั ่ง เป็นที ่เคารพบูชาที ่นิยมมากที ่สุดของนักท่องเที ่ยวทั ้งชาวอินเดียและ
ชาวต่างชาติ 

 
 

 จากน้ันนำท่านเย่ียมชม อัลเบิร์ตฮอลล์ (Albert Hall) หรือพิพิธภัณฑ์กลางของเมืองชัยปุระสร้างตามสถาปัตยกรรมของอังกฤษ ด้านใน
จัดแสดงวิถีชีวิตของชนกลุ่มน้อยในราชสถานรวมถึงห้องสมุดและภาพวาดแบบย่อส่วน (Miniature Painting) ในสมัยของโมกุลให้ชม 

 
ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
พักที ่ Park Crimson Park, Jaipur ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า 
 
 
 



 
 
Day3 เมืองชยัปุระ – ป้อมปราการแอมเบอร ์ฟอรท์ – พระราชวงัแอมเบอร์ ฟอร์ท – พระราชวงักลางน ้า หรือ 

“Jal Mahal” 

 
เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

 

นำท่านเดินทางสู่ ป้อมปราการแอมเบอร์ ฟอร์ด (Amber Fort) ตั้งอยู่ที่ เมืองอาเมร์ ห่างจากเมือง ชัยปุระไปทางทิศเหนือประมาณ 
11 กิโลเมตร สร้างในสมัยศตวรรษที่ 16 โดยมหาราชา มาน สิงห์ที่ 1 (Raja Man  Singh 1) ทรงรับสั่งให้มีการสร้างป้อมปราการข้ึนในปี 
ค.ศ. 1592 และได้มีการบูรณะมาเป็นเวลาหลายศตวรรษ สถานที่แห่งน้ีมีความโดดเด่น สวยงามเป็นอีกหน่ึงสถานที่ที่หากมีโอกาสได้มา
เยือนอินเดียแล้วไม่ควรพลาด  เนื่องจากตั้งอยู่บนผาหินเหนือทะเลสาบ อีกทั้งป้อมปราการแอมเบอร์ ฟอร์ดยังมีชื่อเสียงทางด้าน
สถาปัตยกรรมที่มีการผสมผสานกันระหว่างศิลปะทางฮินดู และศิลปะราชปุตอันซึ่งทำให้ที่แห่งน้ีมีเอกลักษณ์เฉพาะตัว อีกท้ังทุกท่าน ยัง
สามารถมองเห็นป้อมปราการได้จากระยะทางไกล ด้วยขนาดของกำแพงปราการขนาดใหญ่และมีความแน่นหนา พร้อมประตูทางเข้า
หลายแห่ง ถนนที่ปูด้วยหินหลายสาย และพิเศษสุดๆ ทุกท่านสามารถ
มองเห็นทะเลสาบเมาตา ได้อย่างชัดเจน เมื ่อมองจากบนป้อมปราการ 
พิเศษ!! นำทุกท่านน่ังรถจิ๊บเพ่ือข้ึนไปยังส่วนของพระราชวัง 

 Option เพ่ิมเติม: กรณีที่ลูกค้าต้องการข่ีช้าง ข้ึนไปยังพระราชวัง
แอมเบอร์ ฟอร์ดสามารถแจ้งทางหัวหน้าทัวร์ได้ โดยเพิ ่มเงินท่านละ 
ประมาณ 12 USD/เท่ียว 
 

ชมความสวยงามของ พระราชวังแอมเบอร์ ฟอร์ด ภายในแบ่งเป็นทั้งหมดได้ 4 ชั้น แต่ละชั้นจะคั่นด้วยทางเดิน ภายในเป็นหมู่พระที่น่ัง 
สร้างจากหินทรายสีแดงและหินอ่อน หมู่พระที่นั่งภายในป้อม ประกอบด้วยท้องพระโรง ท้องพระโรงส่วนพระองค์ พระตำหนักซึ่งเป็น
ห้องทรงประดับกระจกสำหรับมหาราชา ตำหนักอยู่บนชั้นสอง สวนสวยจัดเป็นรูปดาวแฉกแบบโมกุลคั่นระหว่างอาคาร และพระตำหนัก
ที่ใช้การปรับอากาศภายในพระตำหนักให้เย็นลงด้วยการทำให้ลมเป่าผ่านรางน้ำตกที่มีอยู่โดยรอบ เพราะเหตุน้ีจึงทำให้ภายในตำหนักน้ีมี
อากาศเย็นอยู่เสมอ 
 
 
 
 
 
 

 



 
 
เท่ียง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

 

นำท่านชม พระราชวังกลางน้ำ หรือ “Jal Mahal” ตั้งอยู่กลาง ทะเลสาบมันสาคร (Man Sagar) ใกล้ๆกับเมืองชัยปุระ สร้างขึ้นโดย 

มหาราชาสะหวายจัยสิงห์ที่ 2 (Maharaja Sawai Jai Singh II) ด้วยสถาปัตยกรรมราชปุตและโมกุลที่สวยงามและประณีต ความโดดเด่น

ของพระราชวังแห่งน้ีคือ ต้ังอยู่กลางทะเลสาบ และมีเทือกเขานหาร์การห์ต้ังอยู่เบื้องหลัง ทำให้ที่น่ีสวยงามแม้ตัวพระราชวังจะมีถึง 5 ชั้น

ด้วยกัน แต่ในขณะที่น้ำขึ้นสูง ทั้ง 4 ชั้นของพระราชวังจะจมอยู่ใต้น้ำ เหลือเพียงชั้นที่ 5 ที่เราจะสามารถมองเห็นได้ เป็นจุดท่องเ ที่ยว

และถ่ายรูปที่สวยงามใกล้นครชัยปุระ 

ค ่า บรกิารอาหารค ่า ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
พกัที ่ Park Crimson Park, Jaipur ระดบั 4 ดาว หรอืเทยีบเท่า 

 

Day4 เมืองอคัรา – ทชัมาฮาล – อคัรา ฟอรท์ 

 

เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
 

นำทุกท่านเดินทางไปยัง เมืองอัครา (Agra) (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 5 ชั่วโมง) อดีตเมืองหลวงของประเทศอินเดีย มีชื่อเรียกว่า “ฮินดู

สถาน” อัครา เป็นเมืองที่ต้ังอยู่ริมแม่น้ำยมนา ทางตอนเหนือของประเทศอินเดียในรัฐอุตตรประเทศมีประชากรหนาแน่นที่สุดในรัฐอุตตร

ประเทศ อันดับที่ 19 ในประเทศอินเดีย และที่สำคัญเมืองอัคราถือว่าเป็นสถานที่ต้ัง “อนุสรณ์สถานแห่งความรัก” หรือ “ทัชมาฮาล”  

เท่ียง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

นำท่านเดินทางสู่ ทัชมาฮาล (Taj Mahal) หรืออนุสรณ์สถานแห่งความรัก สิ่งมหัศจรรย์ของโลกในยุคปัจจุบัน ที่ถือได้ว่าเป็นแหล่งก่อ

เกิดพลังแห่งความรัก ที่เป็นแรงบันดาลใจให้ใครหลายๆคน ทัชมาฮาล ถือเป็นสุสานหินอ่อนที่ผู้คนต่างยกย่องให้เป็นสถาปัตยกรรมแห่ง

ความรักที่งดงาม และย่ิงใหญ่ท่ีสุดแห่งหน่ึงของโลก ปัจจุบัน ทัชมาฮาล ถือว่าเป็นแหล่งมรดกโลก 1 ใน 7  



 

 

สิ่งมหัศจรรย์ที่สำคัญ ที่บอกเล่าเกี่ยวกับความรักที่เป็นอมตะของพระเจ้าชาห์จาฮันที่มีต่อพระนาง

มุมตัช สร้างขึ ้นในปี ค.ศ. 1631 จากนั้นหัวหน้าทัวร์ นำทุกท่านเดินสู ่ประตูสุสานที ่สลัก

ตัวหนังสือภาษาอาระบิคที่เป็นถ้อยคำอุทิศ และไว้อาลัยต่อบุคคลอันเป็นที่รักที่จากไป พร้อม

กับนำทุกท่านถ่ายรูปภาพกับลานน้ำพุที่มีอาคารทัชมาฮาลอยู่เบื้องหลัง พาทุกท่านเย่ียมชม

ภายในอาคารที่มีการสร้างมาจากหินอ่อนสีขาวบริสุทธิ์จากเมืองมกรานะ มีการประดับ

ลวดลายด้วยเทคนิคฝังหินสีต่างๆ ลงไปในเนื้อหินถือได้ว่าเป็นสถาปัตยกรรมชิ้นเอกของ

โลกที่ออกแบบโดยช่างจากเปอร์เซีย อาคารตรงกลางเป็นรูปโดมที่มีหอคอยสี่เสาล้อมรอบ 

ตรงกลางด้านในเป็นที่ฝังพระศพของพระนางมุมตัช มาฮาล และพระเจ้าชาห์จาฮัน ที่ได้

อยู่คู่เคียงกันตลอดชั่วนิรันดร์  

 
นำท่านเดินทางสู่ อัครา ฟอร์ท (Agra Fort) อีกหน่ึงสถานที่แหล่งมรดกโลกที่ควรค่าแก่การ
มาเยือน อัครา ฟอร์ท พระราชวังที่ถือว่ายิ่งใหญ่ เพราะใช้เวลาในการสร้างยาวนานถึงสามยุค
ด้วยกัน ของกษัตริย์แห่งราชวงศ์โมกุล เป็นกำแพงสองชั้นและป้อมอาคารทางเข้าสี่ทิศ ภายใน
ประกอบด้วยพระราชวัง มัสยิด สวนดอกไม้ สถาปัตยกรรมตัวอาคารสร้างด้วยหินทรายสีแดง โดยกษัตริย์อัค
บาร์ และที่แห่งน้ียังเป็นที่คุมขังกษัตริย์ซาจาร์ฮาล พระองค์ใช้เวลาช่วงสุดท้ายของชีวิต โดยการมองผ่านแม่น้ำยุมนาไปยังทัชมาฮาลที่ซึ่ง
มเหสีสุดที่รักของพระองค์ประทับอยู่อย่างนิรันดร์ 
 

ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
พักที ่ Hotel Royale Regent, Agra ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า 

 
 
 
 
 
 
 



 
 

Day5 เมืองเดลี – กตุบัมีนาร ์– ประตูเมืองอินเดีย – ตลาดพื้นเมืองจนัปาท – สนามบินเดลี 

 
 
เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
 

นำท่านเดินทางสู่ เมืองเดลี (Delhi) (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 4 ชั่วโมง) เมืองหลวงของประเทศอินเดีย ถือเป็นเมืองที่เป็นศูนย์กลาง
ด้านการเมืองการปกครองประชาธิปไตยที่ใหญ่ที่สุดในโลก แบ่งออกเป็น 2 เขต ได้แก่ เขตเดลีเก่า และเขตนิวเดลีใหม่ หรือนิวเดลี ซึ่งที่น่ี
ประกอบไปด้วยโบราณสถาน พิพิธภัณฑ์ สวน ร้านค้า การแสดง อาหาร หมู่บ้านเก่าแก่ หมู่โบราณสถาน 

 
เท่ียง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
 

นำท่านเดินทางสู่ กุตับมีนาร์ (Qutub Minar) หอคอยสุเหร่าท่ีสูงที่สุดในโลก ต้ังอยู่ในกรุงเด

ลี มีความสูงประมาณ 72.5 เมตร หรือ 237.8 ฟุต เป็นสัญลักษณ์ที่โดดเด่นที่สุดแห่งหน่ึงของ

กรุงนิวเดลี ได้รับการแต่งตั ้งให้เป็นมรดกโลก เมื ่อปี ค.ศ. 1993 สร้างด้วยหินทรายแดง 

(เช่นเดียวกับสุสานหุมายูน) และหินอ่อนเป็นทรงเสาสูงปลายฐานกว้าง 14 เมตรเศษ ส่วนชั้น

บนสุดยอดกว้าง 2.7 เมตร มีความสูง 72.5 เมตร (ประมาณตึกสูง 20 ชั้น) ภายในมีบันไดวน

ไปถึงยอดรวม 379 ข้ัน 

นำท่านเดินทางสู่ ประตูเมืองอินเดีย (India Gate) ประตูเมืองแห่งนี้สูง 43.3 เมตร ซุ้มโค้ง

ของประตูกว้าง 9.1 เมตร สูง 22.8 เมตร สร้างโดยใช้หินทรายแดงแท่งทึบ เป็นสถานที่

ประกอบพิธีกรรมในงานวันสำคัญต่าง ๆ ถูกสร้างข้ึนเพ่ือเป็นอนุสาวรีย์ของทหารที่เสียชีวิตใน

สงครามโลกครั้งที่หน่ึง ที่ประตูเมืองแห่งน้ีจะเห็นลายสลักชื่อของทหารที่ตายในสนามรบ โดย

ชื่อที่สลักไว้เป็นชื่อของทหารและข้าราชการชาวอินเดียและอังกฤษ จำนวน 13,516 คน ที่พลี

ชีพในสงครามชายแดนด้านตะวันตกเฉียงเหนือ และสงครามอัฟฆัน ครั้งที่ 3 ด้านบนยอดของ

ประตูสร้างเพ่ืออุทิศให้แก่ทหารที่หายสาบสูญไปโดยไร้ร่องรอย 

 



 

 

พาท่านช้อปปิ้ง ตลาดพื้นเมืองจันปาท ทุกท่านสามารถเพลิดเพลินไปกับสินค้าพื้นเมืองมากมาย อาทิ ผ้าพันคอ เสื้อผ้า เครื่องประดับ 

เครื่องเงิน ของตกแต่งบ้านสไตล์อินเดีย ของแฮนด์เมด ราคาถูก รับรองว่าทุกท่านจะไม่ผิดหวังเพราะที่ตลาดแห่งน้ีเปรียบเสมือนพาหุรัด

เมืองไทย 

ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ ร้านอาหาร เมนูพิเศษ!! อาหารไทย 

 ได้เวลาอันสมควรนำท่านเดินทางสู่ สนามบินเดลี ประเทศอินเดีย 

21.10 นำท่านเดินทางสู่ สนามบินสุวรรณภูมิ ประเทศไทย โดยสายการบิน SPICEJET เท่ียวบินที่ SG740 
 

Day6 สนามบินสุวรรณภมิู – ประเทศไทย 

 
02.45 เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูม ิประเทศไทยโดยสวัสดิภาพ ... พร้อมความประทับใจ 
 
 
ส าคญัโปรดอ่าน 

1. กรุณาท าการจองล่วงหน้าก่อนเดินทางอย่างน้อย 45 วนั พร้อมช าระเงนิมดัจ า ท่านละ 10,000 บาท/ท่าน และช าระส่วนทีเ่หลอื 
21 วนั ก่อนการเดนิทาง กรณีวนัเดนิทางน้อยกว่า 30 วนั ต้องช าระค่าทวัรเ์ตม็จ านวน 100% เท่านัน้ 

2. อตัราค่าบรกิารนี้ จ าเป็นต้องมผีูเ้ดนิทาง จ านวน 15 ท่าน ขึน้ไป ในแต่ละคณะ กรณีทีม่ผีูเ้ดนิทางไม่ถงึตามจ านวนที่ก าหนด ทาง
บรษิัทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเลื่อนการเดินทาง หรอืเปลี่ยนแปลงอตัราค่าบรกิาร (ปรบัราคาเพิม่ขึน้ เพื่อให้คณะได้ออกเดินทาง 
ตามความต้องการ) 

3. ท่านทีต่้องออกบตัรโดยสารภายในประเทศ (ตัว๋เครื่องบนิ, รถทวัร,์ รถไฟ) กรุณาสอบถามทีเ่จา้หน้าทีทุ่กครัง้ก่อนท าการออกบตัร
โดยสาร เน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟล์ท หรือ เวลาบิน โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า และการแนะน าจาก
เจา้หน้าทีเ่ป็นเพยีงการแนะน าเท่านัน้ 

4. นักท่องเที่ยวที่ต้องการเดินทางโปรแกรมขา้งต้นควรท าการจอง และ ส่งเอกสารเพื่อขอวซ่ีาหมู่คณะก่อนเดินทางอย่างน้อย 45 
วนั วนัหยุดนักขตัฤกษ์ 60 วนั หากระยะเวลาน้อยกว่าทีร่ะบุไวข้้างต้น ขอสงวนสทิธิใ์นการขอวซ่ีาประเภทอื่นซึ่งอาจมค่ีาใช้จ่าย
เพิม่ หรอืมผีลต่อการพจิารณาวซ่ีาของท่าน 

5. ระหว่างท่องเทีย่วหากนักท่องเทีย่วไดร้บัการตรวจยนืยนัว่ามเีชือ้โควดิ ทางโรงแรมอาจมค่ีาท าความสะอาดหอ้งพกัเพิม่เตมิ ถ้าม ี
(ไม่รวมอยู่ในรายการทวัร)์ 

6. ในกรณีที่ภาครฐัทัง้ไทย และประเทศปลายทางมขีอ้ก าหนดในการกกัตวั หรอื การตรวจหาเชือ้โควดิ -19 ทุกประเภท ผู้เดินทาง
ต้องรบัผดิชอบค่าใชจ้่ายส่วนน้ีดว้ยตวัท่านเอง ถ้าม ี(ไม่รวมอยู่ในรายการทวัร)์ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 
 

ขอ้มูลส าคญัเกีย่วกบั การยื่นค ารอ้งขอวซ่ีา ทีท่่านควรทราบ  
1. ทางบรษิัทฯขอสงวนสทิธิใ์นการยื่นวซ่ีาแบบหมู่คณะเท่านัน้ กรณีที่ท่านไม่สามารถยื่นวซ่ีาพร้อมคณะได้ จะต้องยื่นก่อน 

หรอื หลงั คณะ และหากเกิดค่าใชจ้่ายไม่ว่ากรณีใดๆก็ตาม ท่านจ าเป็นจะต้องช าระค่าใชจ้่ายที่เกิดขึน้ตามจรงิทัง้หมด เช่น 
ค่าบตัรโดยสารโดยเครื่องบนิ (ตัว๋) จะต้องออกก่อนแต่วซ่ีายงัไม่ออก เน่ืองจากท่านยื่นหลงัคณะ  

2. มาตราฐานการพจิารณาวซ่ีาแบบปกติทัว่ไปคือ 7 วันท าการ (เป็นอย่างน้อย ไม่รวมวันเสาร์ - อาทิตย์) ทัง้น้ี ขึ้นอยู่กบั
จ านวนผูส้มคัรในช่วงนัน้ๆ ซึ่งหากอยู่ในช่วงฤดูกาลท่องเทีย่ว ทีม่ผีูส้มคัรเป็นจ านวนมาก อาจต้องใชร้ะยะเวลามากกว่าปกติ 

3. การยื่นขอวซ่ีาท่องเที่ยวประเทศอินเดียแบบหมู่คณะ ไม่จ าเป็นต้องใช้หนังสอืเดินทางฉบบัจรงิ หากท่านส่ง ส าเนาหน้า
หนังสอืเดนิทาง (หน้าแรกทีม่รีูป) ชดัเจน สแกนไฟล์เป็นรูปภาพ หรอื ไฟล์ PDF. มาใหก้บัทางบรษิทัเรยีบรอ้ยแลว้  

 
 
** รายละเอยีดเอกสารการยื่นขอวซ่ีาทีไ่ดก้ล่าวมาน้ี เป็นเพยีงขอ้มูลเบื้องต้นทีท่างบรษิทัฯ ไดจ้ดัท าขึน้จากประสบการณ์และระเบยีบของ

สถานทูตฯ ซึ่งอาจมกีารเปลีย่นแปลงได ้ตามแต่สถานการณ์ และคุณสมบตัขิองลูกคา้ในแต่ละราย โดยอยู่ทีดุ่ลยพนิิจของประเทศ
ปลายทางเป็นผูด้ าเนินการ ** 

 
** หมายเหต ุ: ทางด่านตรวจคนเขา้เมอืงประเทศปลายทาง อาจขอรายละเอยีดเพิม่เตมิ จากทีไ่ดแ้จง้ไว ้ขึน้อยู่กบัการพจิารณาของ

เจา้หน้าที ่และเอกสาร ของแต่ละท่าน (เป็นการพจิารณาแบบรายบุคคล) การอนุมตัวิซ่ีาเป็นดุลพนิิจของทางสถานทูต ทางบรษิทัไม่มสี่วน
เกีย่วขอ้งใดๆทัง้สิน้ ทัง้น้ีบรษิทัเป็นเพยีงตวักลางและคอยบรกิารอ านวยความสะดวกใหแ้ก่ผูเ้ดนิทางเท่านัน้ อตัราค่าธรรมเนียมวซ่ีาทาง
สถานทูตเป็นผูเ้รยีกเกบ็ หากท่านโดนปฏเิสธการขออนุมตัวิซ่ีา ทางสถานทูตไม่คนือตัราค่าธรรมเนียมในการยื่นวซ่ีา และมสีทิธิไ์ม่แจง้

สาเหตุการปฏเิสธวซ่ีา ** 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
การเตรยีมเอกสาร เพื่อขอยื่นวซ่ีาท่องเทีย่วประเทศอนิเดยี แบบหมู่คณะ  
ส าหรบัผูเ้ดนิทางทีถ่อืหนังสอืเดนิทางไทย 

1. ส าเนาหน้าหนังสอืเดินทาง (หน้าแรกที่มรีูป) ชดัเจน โดยสแกนไฟล์เป็นรูปภาพ หรือ ไฟล์ PDF. (รูปถ่ายจากมอืถือไม่
สามารถใชไ้ด)้ มอีายุการใชง้านคงเหลอืไม่น้อยกว่า 6 เดอืน ณ วนัเดนิทางกลบั และมหีน้าว่างไม่ต ่ากว่า 2 หน้า 

2. รูปถ่ายส ีหน้าตรง ขนาด 2 x 2 น้ิว (เท่ากนัทุกดา้นเป็นสีเ่หลีย่มจตัุรสั) จ านวน 2 รูป ฉากหลงัต้องเป็นพืน้สขีาว ถ่ายมาแล้ว
ไม่เกนิ 3 เดอืน ไม่ซ ้ากบัวซ่ีาประเทศอื่นๆทีเ่คยไดร้บั เท่านัน้  
2.1  กรณีผูเ้ดนิทางอายุไม่ถงึ 18 ปีบรบิูรณ์  

- กรณีเด็ก ไม่ได้เดินทางกับ บิดาและมารดา จ าเป็นต้องมี หนังสือยินยอมให้บุตรเดินทาง ไป
ต่างประเทศ ที่ออกโดยส านักงานเขตหรืออ าเภอ ตามส าเนาทะเบียนบ้าน ทัง้ภาษาไทย และ 
ภาษาองักฤษ , ส าเนาหน้าหนังสอืเดินทาง ของบิดา และ มารดา , หนังสอืรบัรองค่าใช่จ่าย (ภาษาไทย 
และ ภาษาองักฤษ) พรอ้มลงนามส าเนาถูกต้อง 

- กรณีเดก็ ไม่ได้เดินทางกบั บิดา จ าเป็นต้องม ีหนังสือยินยอมให้บุตรเดินทาง ไปต่างประเทศ (ของ
มารดา) ให้บุตรเดินทางไปต่างประเทศ ที่ออกโดยส านักงานเขตหรืออ าเภอ ตามทะเบียนบ้าน 
(ภาษาไทย และ ภาษาองักฤษ) , ส าเนาหน้าหนังสอืเดินทาง ของบดิา และ มารดา หนังสอืรบัรองค่าใช่
จ่าย (ภาษาไทย และ ภาษาองักฤษ) 

- กรณีเด็ก ไม่ได้เดินทางกบั มารดา จ าเป็นต้องม ีหนังสือยินยอมให้บุตรเดินทาง ไปต่างประเทศ 
(ของบิดา) ให้บุตรเดินทางไปต่างประเทศ ที่ออกโดยส านักงานเขตหรืออ าเภอ ตามทะเบียนบ้าน 
(ภาษาไทย และ ภาษาองักฤษ) , ส าเนาหน้าหนังสอืเดินทาง ของบดิา และ มารดา หนังสอืรบัรองค่าใช่
จ่าย (ภาษาไทย และ ภาษาองักฤษ) 

 

 
 



 
 

แบบฟอร์มกรอกข้อมูลวีซ่าประเทศ อินเดีย 

** กรุณากรอกข้อมูลท้ังหมดให้ครบถ้วน เพ่ือประโยชน์ในการขอวีซ่าของท่านเอง ** 
ช่ือ-นามสกุล (สะกดตรงตามหนังสือเดินทาง)  (MR./MRS./MS./MSTR.)  
.............................................................................................................................................................................................. 

สถานะภาพ  □ โสด    □ แต่งงานไม่ได้จดทะเบียนสมรส □ หม้าย  □ หย่า    

□ แต่งงานจดทะเบียนสมรส  
ช่ือ-นามสกุล คู่สมรส....................................................สถานท่ีเกิด......................................................สัญชาติ…………………. 

ช่ือ-นามสกุล บิดา ........................................................................................................................................... 
สถานที่เกิด.......................................สัญชาติ………………………………………………………. 
ช่ือ-นามสกุล มารดา ....................................................................................................................................... 
สถานที่เกิด.......................................สัญชาติ………………………………………………………. 
ท่ีอยู่ตามทะเบียนบ้าน....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................รหัสไปรษณีย์................................................. 
ท่ีอยู่ปัจจุบัน........................................................................................................................................................................ 

รหัสไปรษณีย์................................ โทรศัพท์บ้าน...................................เบอร์มือถือ....................................................... 

ช่ือสถานท่ีทำงาน / สถานศึกษา...........................................................................ตำแหน่งงาน.................................... 

ท่ีอยู่สถานท่ีทำงาน / สถานศึกษา................................................................................................................................... 

รหัสไปรษณีย์ ...............................................โทรศัพท์............................................. 
*** ในกรณีที่เกษียณอายุ กรุณาระบุชื่อ และ ที่อยู่ สถานที่ทำงาน เนื่องจากเป็นเง่ือนไขของสถานทูต *** 

ท่านเคยเดินทางเข้าประเทศอินเดียมาก่อนหรือไม่ □  เคย  □  ไม่เคย 
ถ้าเคย กรุณาระบุวันที่..........................................สถานที่/เมือง................................... 
ประเทศที่เคยเดินทางในระยะเวลา 10 ปี ที่ผ่านมา 
......................................................................................................................................................................... 
ท่านเคยเดินทางกลุ่มประเทศ SAARC ในระยะเวลา 3 ปีที่ผ่านมา มาก่อนหรือไม่ (กลุ่มประเทศ SAARC ได้แก่ 
บังกลาเทศ ภูฏาน เนปาล มัลดีฟส์ ปากีสถาน ศรีลังกา อัฟกานิสถาน ) 
ถ้าเคย กรุณาระบุปีที่..................สถานที่/เมอืง......................................ระยะเวลาที่พำนัก..........................วัน 
ชื่อสมาชิกในครอบครัวพร้อมเบอร์ติดต่อ ระหว่างที่ท่านพำนักอยู่ ณ ประเทศอินเดีย 

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

การพิจารณาอนุมัติวีซ่าเป็นดุลพินิจของทางสถานทูตฯเท่านั้น ทางบริษัทเป็นเพียงตัวกลางในการอำนวยความ
สะดวกและบริการด้านเอกสารให้แก่ผู้เดินทางเท่านั้น 

 



 
 

 
 
 
 



 
 

 
 
 
 



 
 

 
 
 
 



 
 

 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

 


