
 

 

  
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 



 

 

 

 
  
   
    
    
   
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 
 
  
 
 
 
 

วนัท่ี โปรแกรมทวัร ์
อาหาร 

โรงแรม 
เชา้ เทีย่ง เยน็ 

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

2 
เมืองมุมไบ – ประตูสู่อินเดีย – โรงแรมสุดหรูในนครมุมไบ “Taj Mahal Palace” 
สถานีรถไฟฉัตราปตศีวิาจ ี– เมอืงปูเน่ – เมอืงโมเรกาวน์ – เทวสถานศรมียุเรศวร 
เมอืงเทอรู ์– เทวสถานศรจีนิดามณี   

   
Hotel 7 Apple, Pune 
หรอืเทยีบเท่า 

3 เมอืงปเูน่ – เทวาลยัพระพฆิเนศวร ดัก๊ดเูศรษฐ ์– เมอืงโอซาร ์– วดัศรวีฆิเนศวา     Hotel 7 Apple, Pune 



 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Day1 สนามบินดอนเมือง – สนามบินมมุไบ – เมืองมมุไบ 
 

17.00 นดัหมายพรอ้มกนัที ่สนามบนิดอนเมอืง ประเทศไทยโปรดสงัเกตุป้าย เลทส์โกกรุป๊ พบเจา้หน้าที่
คอยใหก้ารตอ้นรบัพรอ้มอ านวยความสะดวกเช็คอนิใหแ้กท่า่น 

20.15 ออกเดินทางสู่ สนามบินมุมไบ ประเทศอินเดีย โดยสายการบิน THAI LION AIR เที่ยวบินที่ 
SL218 

22.50 เดินทางถึง สนามบินมุมไบ ประเทศอินเดีย ผ่านการตรวจคนเข้าเมืองรบัสมัภาระผ่านจุดคดั
กรองตามระเบยีบของสนามบนิ  

 
น าท่านเดินทางสู ่เมืองมุมไบ (Mumbai) หรือที่รูจ้กักนัในนาม “บอมเบย์” เมืองน้ีติด 1 ใน 5 
ของประเทศอินเดียทีเ่ป็นเมืองศูนย์กลางทางเศรษฐกิจ โดยเฉพาะอุตสาหกรรมความบนัเทงิที่
ผลตินกัแสดงใหม้ีชื่อเสียงโดง่ดงั และภาพยนตร์อีกมากมายหลายเรือ่งจนโดง่ดงั ซึง่เรามกัจะคุน้
หคู าวา่ “Bollywood” บอกไดเ้ลยวา่เมอืงแหง่น้ีเป็นเมอืงแหง่ฝนัของหนุ่มสาวหลายคนในอนิเดยี 
นอกจากน้ีหนงัทีส่รา้งชือ่ท าใหม้มุไบเป็นทีรู่จ้กัไปท ั่วโลก “คงัคไุบ หญงิแกรง่แหง่มมุไบ” 

 
พกัที ่ Hotel Suba Galaxy, Mumbai ระดบั 3 ดาว หรอืเทยีบเท่า 
 

หรอืเทยีบเท่า 

4 
เมอืงมหตั – เทวสถานศรวีรทาวนิายกั – เมอืงมุมไบ – วดัสทิธวินิายกั – วดัพระแม่
ลกัษม ี– สนามบนิมุมไบ     

5 สนามบนิดอนเมอืง – ประเทศไทย     



 

 

Day2 เมืองมุมไบ – ประตูสู่อินเดีย – โรงแรมสุดหรใูนมุมไบ “Taj Mahal Palace” – สถานีรถไฟฉัตราปตีศิวาจี 
เมืองปเูน่ – เมืองโมเรกาวน์ – เทวสถานศรีมยเุรศวร – เมืองเทอรู ์– เทวสถานศรีจินดามณี   

 
เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
 

น าทุกท่านถ่ายรูปคู่ ประตูสู่อินเดีย (Gateway of India Mumbai) ต ั้งอยู่ที่ชายฝั่ งทะเลอา
ระเบียน ซึง่ใกลก้บัทา่เรือ และสถานทีแ่หง่น้ีเป็นอีกหน่ึงสถานทีย่อดฮติส าหรบันกัทอ่งเทีย่วทีม่า
เยือนมุมไบเป็นอยา่งมาก ซุ้มประตูชยัแหง่น้ีมีความส าคญัทางประวตัศิาสตร์ตอ่นครมุมไบ เมือ่
คร ัง้ในยุคสมยัการลา่อาณานิคมขององักฤษ และจอร์จที ่5 ไดเ้สด็จเยือนอนิเดียในปี ค.ศ.1911 
ซุม้ประตูแหง่น้ีจงึถูกสรา้งขึน้เพือ่เป็นการระลกึถงึจอร์จที ่5 มสีถาปตัยกรรมทีผ่สมผสานระหวา่ง
สถาปตัยกรรมโรมนัและอินเดียเข้าด้วยกนั ใกล้ๆกนันั้นจะเป็น โรงแรมสุดหรูในมุมไบ “Taj 
Mahal Palace” ที่มีอายุมากถึง 100 ปี ตวัโรงแรมแห่งน้ีถูกออกแบบและตกแต่งด้วยสไตล์ 
Saracenic Revival หรือศลิปะอาณานิคม  

 
 

 
 



 

 

น าท่านถ่ายรูปก ับ สถานีรถไฟฉัตราปตีศิวาจี  (Chhatrapati Shivaji Maharaj Vastu 
Sangrahalaya Museum) มีชื่อเดิมว่า 'Prince of Wales Museum of Western India' 
แตถู่กเปลีย่นชือ่มาเป็นชือ่ 'Shivaji' ซึง่เป็นชือ่ของปฐมกษตัรย์ิแหง่อาณาจกัร Maratha ภายใน
พพิธิภณัฑ์มโีบราณวตัถุมากกวา่ 70,000 ชิน้และแตล่ะชิน้มทีีม่าจากยุคตา่ง ๆ ของอนิเดียซึง่แต่
ละชิน้ก็มกีารบอกเลา่เรือ่งราวตา่ง ๆ ใหเ้ราไดรู้ท้ีม่าทีไ่ปวา่ไดม้าจากสมยัใดยุคใด และทีน่่าทึง่ไป
กว่านั้นนั่นก็คือวตัถุโบราณบางชิ้นที่มีอายุเป็นร้อย ๆ ปีสภาพวตัถุยงัคง
สภาพสมบูรณ์เกือบรอ้ยเปอร์เซ็น พิพิธภณัฑ์แหง่น้ีมีการสรา้งและตกแตง่
ด้วยศิลปะสไตล์ Indo-Saracenic และบอกเลยวา่ภายในสวยงามมาก ถือ
วา่เป็นพพิธิภณัฑ์หลกัแหง่นครมมุไบ 
 
น าทุกท่านเดินทางไปยงั เมืองปูเน่ (Pune) (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 

ช ั่วโมง 30 นาที) ระหว่างทางแวะ เมืองโมเรกาวน์ (Morgaon) ค าว่า 

"โมเร" หรือ "มยุรี" หมายถึงนกยูง ส่วนค าว่า "กาวน์" หมายถึงหมู่บ้าน 

เพราะในอดีตหมู่บ้านแถบน้ีเป็นที่อยู่อาศยัของนกยูงเป็นจ านวนมาก น า

ท่านไปยงั วดัศรีโมเรศวา (Sri Moreshwar) ตามต านานเล่าว่าพระ

พฆิเนศเสด็จลงมาคร ัง้แรกเพือ่สงัหารสนิธุ โอรสของกษตัรย์ิจนัทระปานี ซึง่

ถือตวัว่าไดร้บัพรจากสุรยิเทพใหเ้ป็นอมตะ จึงรงัแกและฆา่ฟนัเหลา่เทวดา พระพิฆเนศประทบั

บนหลงันกยูงเสด็จลงมาสงัหารสนิธุ หลงัจากนั้นเทวดาจงึขอพระพิฆเนศประทบัอยูท่ีน่ี่ตลอดไป 

พระพฆิเนศจงึเนรมติเทวรูปของพระองค์เองขึน้ทีน่ี่  

 

 
 
 
 
เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

 น าท่านเดินทางต่อไปย ัง เมืองเทอู ร์  (Theur) เพื่อน าท่านไปย ัง ว ัดศรีจินดามณี (Sri 
Chintamani) สรา้งโดยพระราชโอรสของพระเจา้โมรยะ โกสารี เพือ่เฉลมิฉลองทีพ่ระบดิาทรง
บรรลุสจัธรรมทีเ่มืองน้ี ณ รมิฝั่งแมน่ ้ามูลามุทา ตามเทวต านานเชือ่กนัวา่เจา้ชายกานา โอรสของ
กษตัริย์อภจิติแยง่ชิงแกว้จนิดามณี(แก้วสารพดันึก) จากฤาษีกาปิละไป ฤาษีกาปิละจงึออ้นวอน
ขอให้พระพิฆเนศช่วยเหลือ ต่อมาเมื่อฤาษีกาปิละ รบชนะและได้แก้วจินดามณีคืนกลบัมา จึง



 

 

อธษิฐานขอใหพ้ระพฆิเนศประทบัอยูท่ีน่ี่ตลอดไป และถวายแกว้จนิดามณีนัน้ประดบัแดอ่งค์พระ
พฆิเนศ 

 

 
 
ค ่า บรกิารอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร 
พกัที ่ Hotel 7 Apple, Pune ระดบั 3 ดาว หรอืเทยีบเท่า 
 
Day3 เมืองปเูน่ – เทวาลยัพระพิฆเนศวร ดัก๊ดเูศรษฐ ์– เมืองโอซาร ์– วดัศรีวิฆเนศวา 
 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
 

 น าทุกทา่นเดนิทางไปยงั เมืองปูเน่ (Pune) เป็นเมืองเกา่แกแ่ละเมืองทีส่ าคญัทางวฒันธรรมของ

อนิเดียมาต ัง้แตใ่นมยัโบราณและชาวอนิเดียเชื่อกนัวา่ เมืองปูเนแหง่น้ีเป็นเมืองแหง่พระพฆิเนศ 

นั้นก็คือปาฎหิารการเกิดขึ้นของพระพิฆเนศที่อยู่ในเมืองเล็กๆรอบเมืองปูเนถึง 8 ปาง ซึ่งเป็น

พระพิฆเนศทีเ่กิดขึ้นเองตามธรรมชาติ "เมืองปูเนจึงเป็นเมืองเสน้ทางมหายาตราสกัการะพระ

พิฆเนศองค์มหาเทพแหง่ความส าเร็จ" น าท่านเดินทางไปยงัที่ต ัง้ เทวาลยัพระพิฆเนศวร ด ัก๊ดู

เศรษฐ์ พระพฆิเนศประจ าเมือง ปูเน่ องค์พระพฆิเนศมีการประดบัประดาดว้ยเครือ่งประดบัทีท่ า

จากทองค าและเพชรนิลจนิดาท ั่วท ัง้องค์ จนไดร้บัการกลา่วถงึวา่เป็น "พระพฆิเนศทีร่ ่ารวยทีสุ่ด

ในโลก 



 

 

 

 

 

 
เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
 

น าทา่นไปยงั เมืองโอซาร์ (Ozar) เพือ่ไปยงั วดัศรีวฆิเนศวา (Sri Vighneshwar) เทวะสถาน

แหง่น้ีมีชือ่เสียงมากในเรือ่งความงดงามทางสถาปตัยกรรม โดยเฉพาะยอดโดมทีเ่ป็นทองค าและ

ความงดงามของพวงมาลยัทีป่ระดบัอยูท่ีต่วัเทวาลยั นามขององค์ศรีวฆิเนศวรมาจากเทะวต านาน

ว่า กษตัริย์ อภนินัทะประกอบพิธีบูชายญัเพื่อจุติมาเป็นอนิทรเทพ พระอนิทร์ได้ทราบดงันั้นจงึ

สรา้งวฆินาสูรเพือ่สง่ไปท าลายพธิีกรรมของกษตัรย์ิอภนินัทะ แตอ่สูรตนน้ีกลบัท าลายพธิีท ัง้หมด

ท าใหธ้รรมะเลือนหายไปจากท ัง้สามโลก เหลา่ฤาษี นกับวชจงึออ้นวอนตอ่พระพฆิเนศใหเ้สด็จมา

ปราบอสูร พระพฆิเนศใช้อ านาจสยบอ านาจท ัง้หมดของอสูรท าใหว้ฆินาสูรยอมแพแ้ละถวายตวั



 

 

ตอ่องค์พระพฆิเนศเพือ่ใหไ้วชี้วติตนและขอรอ้งใหอ้งค์พระพฆิเนศใชชื้่อของตวัเองรวมกบัพระ

นามของพระองค์เพือ่ลา้งบาปและเป็นบุญกุศลแกอ่สูร เทวรูปพระพฆิเนศทีน่ี่จงึถูกขนานนามวา่ 

“ศรีวิฆเนศวร” หมายถึงผูข้จดัอุปสรรคและภยนัตราย จึงเชื่อวา่ผูท้ีม่าสกัการะองค์ศรีวิฆเนศวร

กอ่นท าการใดๆ จะท าการนัน้ไดส้ าเร็จราบรืน่ ไรอ้ปุสรรค 

 

 

ค ่า บรกิารอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร 
พกัที ่ Hotel 7 Apple, Pune ระดบั 3 ดาว หรอืเทยีบเท่า 
Day4 เมืองมหตั – เทวสถานศรีวรทาวินายกั – เมืองมมุไบ – วดัสิทธิวินายกั – วดัพระแม่ลกัษมี  
            สนามบินมมุไบ 

 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 น าทา่นไปยงั เมืองมหตั (Mahad) เพือ่ไปยงั วดัศรีวรทัวนิายกั (Sri Varad Vinayak) เชื่อกนั

ว่าถ้ามาสกัการะพระพิฆเนศที่วดัศรีวรทัวินายกัแล้ว จากต านานว่าพ่อของเด็กน้อยบลัลาเคย

ลว่งเกนิพระพฆิเนศไวจ้งึตอ้งพกิารและหหูนวกเป็นไบ ้แมจ้ะกลบัชาตมิาเกดิก็ยงัตอ้งพกิารอยู ่จงึ

ตอ้งกลบัใจอทุศิตนบชูาพระพฆิเนศจงึจะหาย  

 



 

 

น าทา่นเดินทางกลบัมายงั เมืองมุมไบ (Mumbai) เพื่อไปยงั วดัสิทธิวนิายกั (Siddhivinayak 
Temple) เป็นวดัฮินดูที่มีชื่อเสียงที่สุดในมุมไบ เพราะคนอินเดียที่นบัถือ ศรทัธาในองค์พระ
พิฆเนศ เทพเจ้าแห่งอุปสรรค และศิลปวิทยาการ นิยมมาขอพรกนัที่น่ี อาทิ ดาราบอลลีวู้ด 
นกัการเมือง นกัธุรกิจ คนมีเงินมาก คนมีเงินน้อย ต่างก็พากนัมาสกัการะบูชายงัวดัแห่งน้ี 
ลกัษณะเดน่ขององค์น้ี คือ เป็นองค์ปฐม ประธานแหง่พระพฆิเนศทุกๆพระองค์ มีพระฉวีสีแดง
สด ซึง่เป็นสขีองไฟและพลงัอ านาจ อกีท ัง้ยงัมงีวงทีต่วดัไปทางเบือ้งขวาของพระองค ์อนัหมายถงึ
ความยิง่ใหญถ่งึทีส่ดุ ซึง่องค์จ าลองทีบ่ชูาในบา้นคน งวงตอ้งตวดัไปทางซา้ย หา้มตวดัขวา  
พระพิฆเนศองค์น้ีจงึเชื่อกนัวา่ ทรงประทานความมีอ านาจวาสนา ผู้บูชาจะเป็นทีน่บัถือ เป็นผูม้ี
ความน่าเกรงขามตอ่ผูอ้ืน่ น าพาซึง่ความส าเร็จสมหวงั และเชือ่วา่เป็นองค์ทีม่คีวามศกัดิส์ทิธิม์าก
ทีส่ดุของพระพฆิเนศ 
 

 
 
 

 



 

 

 
 
เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
  

น าท่านไปยงั วดัพระแม่ลกัษมี (Mahalaxmi Temple) ต ัง้อยู่บนเชิงเขาติดกบัทะเล สรา้งขึ้น
เพือ่อทุศิใหก้บัพระแมล่กัษม ี มเีทวรูปเป็นทองค าสามองค์ มแีหวนทีจ่มกู ก าไลทอง และสรอ้ยคอ
มุก เทวรูปท ัง้สามคือ พระแม่ลกัษมี, พระแม่กาลี ร่างอวตารของพระแมอุ่มาเทวี, และพระแม่
สรสัวดี  
 

 
 
ค ่า บรกิารอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร 



 

 

 
20.30 น าท่านเดนิทางสู ่สนามบนิมุมไบ ประเทศอนิเดยี 
23.50 น าท่านเดนิทางสู ่สนามบนิดอนเมอืง ประเทศไทย โดยสายการบนิ THAI LION AIR เทีย่วบนิที ่SL218 
 
Day5 สนามบินดอนเมือง – ประเทศไทย 

 
05.55 เดนิทางถงึ สนามบนิดอนเมอืง ประเทศไทยโดยสวสัดภิาพ ... พรอ้มความประทบัใจ 
 

อตัราค่าบริการ 

วนัเดินทาง 
ราคาทวัร/์ท่าน 

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

ราคาทวัรไ์ม่รวม 
ตัว๋เครือ่งบิน 

ราคา 
ห้องพกัเด่ียว 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

13 – 17 ตุลาคม 2565 
(วนัคลา้ยวนัสวรรคต 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 
(วนัปิยะมหาราช) 

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

20 – 24 ตุลาคม 2565 
(วนัปิยะมหาราช) 

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

21 – 25 ตุลาคม 2565 
(วนัปิยะมหาราช) 

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

22 – 26 ตุลาคม 2565 
(วนัปิยะมหาราช) 

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

26 – 30 ตุลาคม 2565 22,990 22,990 12,990 5,000 
 
 



 

 

อตัราค่าบรกิารส าหรบัเดก็อายุไม่เกนิ 2 ปี ณ วนัเดนิทางกลบั (Infant) ท่านละ 7,500 บาท 
อตัราค่าบรกิารไม่รวมค่าทปิคนขบัรถ มคัคุเทศกท์อ้งถิน่ และหวัหน้าทวัร ์ท่านละ 1,500 บาท 

อตัราคา่บรกิารไมร่วมคา่วีซา่อนิเดีย ทา่นละ 1,500 บาท โดยช าระพรอ้มมดัจ ารอบแรก 

 
ส าคญัโปรดอ่าน 

1. กรุณาท าการจองล่วงหน้าก่อนเดนิทางอย่างน้อย 30 วนั พรอ้มช าระเงนิมดัจ า ท่านละ 10,000 บาท/ท่าน และช าระส่วนทีเ่หลอื 
21 วนั ก่อนการเดนิทาง กรณีวนัเดนิทางน้อยกว่า 21 วนั ตอ้งช าระค่าทวัรเ์ตม็จ านวน 100% เท่านัน้ 

2. อตัราค่าบรกิารนี้ จ าเป็นตอ้งมผีูเ้ดนิทาง จ านวน 15 ท่าน ขึน้ไป ในแต่ละคณะ กรณีทีม่ผีูเ้ดนิทางไม่ถงึตามจ านวนทีก่ าหนด ทาง
บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเลื่อนการเดนิทาง หรอืเปลีย่นแปลงอตัราค่าบรกิาร (ปรบัราคาเพิม่ขึน้ เพื่อใหค้ณะไดอ้อกเดนิทาง 
ตามความตอ้งการ) 

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

4. นักท่องเทีย่วทีต่้องการเดนิทางโปรแกรมขา้งต้นควรท าการจอง และ ส่งเอกสารเพื่อขอวซี่าหมู่คณะก่อนเดนิทางอย่างน้อย 45 
วนั วนัหยุดนักขตัฤกษ์ 60 วนั หากระยะเวลาน้อยกว่าทีร่ะบุไวข้า้งตน้ ขอสงวนสทิธิใ์นการขอวซ่ีาประเภทอื่นซึง่อาจมค่ีาใชจ้่าย
เพิม่ หรอืมผีลต่อการพจิารณาวซี่าของท่าน 

5. ระหว่างท่องเทีย่วหากนกัท่องเทีย่วไดร้บัการตรวจยนืยนัว่ามเีชือ้โควดิ ทางโรงแรมอาจมคี่าท าความสะอาดหอ้งพกัเพิม่เตมิ ถา้ม ี
(ไม่รวมอยู่ในรายการทวัร)์ 

6. ในกรณีทีภ่าครฐัทัง้ไทย และประเทศปลายทางมขีอ้ก าหนดในการกกัตวั หรอื การตรวจหาเชือ้โควดิ -19 ทุกประเภท ผูเ้ดนิทาง
ตอ้งรบัผดิชอบค่าใชจ้่ายสว่นนี้ดว้ยตวัท่านเอง ถา้ม ี(ไม่รวมอยู่ในรายการทวัร)์ 

 
ขอ้มลูส าคญัเกีย่วกบั การยื่นค ารอ้งขอวซี่า ทีท่่านควรทราบ  

1. ทางบรษิัทฯขอสงวนสทิธิใ์นการยื่นวซ่ีาแบบหมู่คณะเท่านัน้ กรณีที่ท่านไม่สามารถยื่นวซ่ีาพร้อมคณะได้ จะต้องยื่นก่อน 
หรอื หลงั คณะ และหากเกดิค่าใชจ้่ายไม่ว่ากรณีใดๆกต็าม ท่านจ าเป็นจะตอ้งช าระค่าใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้ตามจรงิทัง้หมด เช่น 
ค่าบตัรโดยสารโดยเครื่องบนิ (ตัว๋) จะตอ้งออกก่อนแต่วซี่ายงัไม่ออก เน่ืองจากท่านยื่นหลงัคณะ  

2. มาตราฐานการพจิารณาวซี่าแบบปกติทัว่ไปคือ 7 วนัท าการ (เป็นอย่างน้อย ไม่รวมวนัเสาร์ - อาทิตย์) ทัง้นี้ ขึ้นอยู่กบั
จ านวนผูส้มคัรในช่วงนัน้ๆ ซึง่หากอยู่ในช่วงฤดกูาลท่องเทีย่ว ทีม่ผีูส้มคัรเป็นจ านวนมาก อาจตอ้งใชร้ะยะเวลามากกว่าปกต ิ

3. การยื่นขอวซี่าท่องเที่ยวประเทศอนิเดยีแบบหมู่คณะ ไม่จ าเป็นต้องใช้หนังสอืเดนิทางฉบบัจรงิ หากท่านส่ง ส าเนาหน้า
หนงัสอืเดนิทาง (หน้าแรกทีม่รีปู) ชดัเจน สแกนไฟลเ์ป็นรปูภาพ หรอื ไฟล ์PDF. มาใหก้บัทางบรษิทัเรยีบรอ้ยแลว้  

 
 
** รายละเอยีดเอกสารการยื่นขอวซี่าทีไ่ดก้ล่าวมานี้ เป็นเพยีงขอ้มลูเบือ้งตน้ทีท่างบรษิทัฯ ไดจ้ดัท าขึน้จากประสบการณ์และระเบยีบของ

สถานทตูฯ ซึง่อาจมกีารเปลีย่นแปลงได ้ตามแต่สถานการณ์ และคุณสมบตัขิองลกูคา้ในแต่ละราย โดยอยู่ทีดุ่ลยพนิจิของประเทศ
ปลายทางเป็นผูด้ าเนินการ ** 

 
** หมายเหตุ : ทางด่านตรวจคนเขา้เมอืงประเทศปลายทาง อาจขอรายละเอยีดเพิม่เตมิ จากทีไ่ดแ้จง้ไว ้ขึน้อยู่กบัการพจิารณาของ

เจา้หน้าที ่และเอกสาร ของแต่ละท่าน (เป็นการพจิารณาแบบรายบุคคล) การอนุมตัวิซี่าเป็นดุลพนิิจของทางสถานทตู ทางบรษิทัไมม่สีว่น
เกีย่วขอ้งใดๆทัง้สิน้ ทัง้นี้บรษิทัเป็นเพยีงตวักลางและคอยบรกิารอ านวยความสะดวกใหแ้ก่ผูเ้ดนิทางเท่านัน้ อตัราค่าธรรมเนียมวซี่าทาง



 

 

สถานทตูเป็นผูเ้รยีกเกบ็ หากท่านโดนปฏเิสธการขออนุมตัวิซ่ีา ทางสถานทตูไม่คนือตัราค่าธรรมเนียมในการยื่นวซ่ีา และมสีทิธิไ์ม่แจง้
สาเหตุการปฏเิสธวซี่า ** 

การเตรยีมเอกสาร เพื่อขอยื่นวซี่าท่องเทีย่วประเทศอนิเดยี แบบหมู่คณะ  
ส าหรบัผูเ้ดนิทางทีถ่อืหนงัสอืเดนิทางไทย 

1. ส าเนาหน้าหนังสอืเดนิทาง (หน้าแรกที่มรีูป) ชดัเจน โดยสแกนไฟลเ์ป็นรปูภาพ หรือ ไฟล ์PDF. (รูปถ่ายจากมอืถอืไม่
สามารถใชไ้ด)้ มอีายุการใชง้านคงเหลอืไม่น้อยกว่า 6 เดอืน ณ วนัเดนิทางกลบั และมหีน้าว่างไม่ต ่ากว่า 2 หน้า 

2. รปูถ่ายส ีหน้าตรง ขนาด 2 x 2 นิ้ว (เท่ากนัทุกดา้นเป็นสีเ่หลีย่มจตุัรสั) จ านวน 2 รปู ฉากหลงัตอ้งเป็นพืน้สขีาว ถ่ายมาแลว้
ไม่เกนิ 3 เดอืน ไม่ซ ้ากบัวซี่าประเทศอื่นๆทีเ่คยไดร้บั เท่านัน้  
2.1  กรณีผูเ้ดนิทางอายุไม่ถงึ 18 ปีบรบิรูณ์  

- กรณีเดก็ ไม่ได้เดินทางกบั บิดาและมารดา จ าเป็นต้องมี หนังสือยินยอมให้บุตรเดินทาง ไป
ต่างประเทศ ที่ออกโดยส านักงานเขตหรืออ าเภอ ตามส าเนาทะเบียนบ้าน ทัง้ภาษาไทย แ ละ 
ภาษาองักฤษ , ส าเนาหน้าหนังสอืเดนิทาง ของบดิา และ มารดา , หนังสอืรบัรองค่าใช่จ่าย (ภาษาไทย 
และ ภาษาองักฤษ) พรอ้มลงนามส าเนาถูกตอ้ง 

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

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



 

 

 
 

 
 

แบบฟอร์มกรอกขอ้มูลวซีา่ประเทศ อนิเดยี 

** กรุณากรอกขอ้มูลท ัง้หมดใหค้รบถว้น เพือ่ประโยชน์ในการขอวีซา่ของทา่น
เอง ** 

ชือ่-นามสกุล (สะกดตรงตามหนงัสือเดนิทาง)  (MR./MRS./MS./MSTR.)  
.....................................................................................................................
.................................................................................... 

สถานะภาพ  □ โสด    □ แตง่งานไมไ่ดจ้ดทะเบียนสมรส □ หมา้ย  □ หยา่ 
   

□ แตง่งานจดทะเบียนสมรส  
ชือ่-นามสกุล คูส่มรส.....................................................................................
สถานทีเ่กดิ................................................................
สญัชาต…ิ……………………………………………………. 



 

 

ชือ่-นามสกุล บดิา 
........................................................................................................
............................................ 
สถานทีเ่กดิ.......................................
สญัชาต…ิ……………………………………………………. 
ชือ่-นามสกุล มารดา 
........................................................................................................
....................................... 
สถานทีเ่กดิ.......................................
สญัชาต…ิ……………………………………………………. 
ทีอ่ยูต่ามทะเบียนบา้น
.....................................................................................................................
............................................ 
.....................................................................................................................

...........รหสัไปรษณีย์................................................. 
ทีอ่ยูป่จัจุบนั
.....................................................................................................................
............................................................. 

รหสัไปรษณีย์................................ โทรศพัท์บา้น...................................เบอร์
มือถือ................................................................ 
ชือ่สถานทีท่ างาน / สถานศกึษา
...........................................................................ต าแหน่งงาน
.......................................... 

ทีอ่ยูส่ถานทีท่ างาน / สถานศกึษา
.....................................................................................................................
...................... 

รหสัไปรษณีย์ ...............................................โทรศพัท์
............................................. 
*** ในกรณีทีเ่กษียณอายุ กรุณาระบุชือ่ และ ทีอ่ยู ่สถานทีท่ างาน เน่ืองจากเป็นเงือ่นไขของ

สถานทูต *** 

ทา่นเคยเดนิทางเขา้ประเทศอนิเดยีมากอ่นหรือไม ่□  เคย  □  ไมเ่คย 

ถา้เคย กรุณาระบุวนัที.่.........................................สถานที/่เมือง
................................... 
ประเทศทีเ่คยเดนิทางในระยะเวลา 10 ปี ทีผ่า่นมา 



 

 

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

........................................................................... 
ทา่นเคยเดนิทางกลุม่ประเทศ SAARC ในระยะเวลา 3 ปีทีผ่า่นมา มากอ่น
หรือไม ่(กลุม่ประเทศ SAARC ไดแ้ก ่บงักลาเทศ ภูฏาน เนปาล มลัดฟีส์ 
ปากีสถาน ศรลีงักา อฟักานิสถาน ) 
ถา้เคย กรุณาระบปีุที.่.................สถานที/่เมือง
...............................................ระยะเวลาทีพ่ านกั..........................วนั 
ชือ่สมาชกิในครอบครวัพรอ้มเบอร์ตดิตอ่ ระหวา่งทีท่า่นพ านกัอยู่ ณ ประเทศ
อนิเดยี 
 ชือ่-สกุล

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

.................................................................. 
ทีอ่ยู่
.....................................................................................................................
............................................................................. 
เบอร์โทรศพัท์........................................... 
(กรุณาแจง้เบอร์ทีส่ามารถตดิตอ่ไดโ้ดยสะดวก เน่ืองจากทางสถานทตูจะมกีารโทรเช็คขอ้มลูโดยตรงกบั
ทา่น) 

การพจิารณาอนุมตัวิีซา่เป็นดลุพนิจิของทางสถานทตูฯเทา่นัน้ ทางบรษิทัเป็น
เพียงตวักลางในการอ านวยความสะดวกและบรกิารดา้นเอกสารใหแ้กผู่เ้ดนิทาง

เทา่นัน้ 
 
 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 


