วันที่

โปรแกรมทัวร์

1

สนามบินดอนเมือง – สนามบินมุมไบ – เมืองมุมไบ

2

เมือ งมุม ไบ – ประตูสู่อิน เดีย – โรงแรมสุ ด หรูในนครมุมไบ “Taj Mahal Palace”
สถานีรถไฟฉัตราปตีศิวาจี – เมืองปูเน่ – เมืองโมเรกาวน์ – เทวสถานศรีมยุเรศวร
เมืองเทอูร์ – เทวสถานศรีจินดามณี

3

เมืองปูเน่ – เทวาลัยพระพิฆเนศวร ดักดู
๊ เศรษฐ์ – เมืองโอซาร์ – วัดศรีวฆิ เนศวา

4

เมืองมหัต – เทวสถานศรีว รทาวินายัก – เมืองมุมไบ – วัดสิทธิวนิ ายัก – วัดพระแม่
ลักษมี – สนามบินมุมไบ

5

สนามบินดอนเมือง – ประเทศไทย

อาหาร
เช้า เที่ยง เย็น

โรงแรม
Hotel Suba Galaxy,
Mumbai หรือเทียบเท่า
Hotel 7 Apple, Pune
หรือเทียบเท่า
Hotel 7 Apple, Pune
หรือเทียบเท่า

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” เมืองนี้ติด 1 ใน 5 ของประเทศอินเดียที่เป็นเมืองศูนย์กลาง
ทางเศรษฐกิจ โดยเฉพาะอุตสาหกรรมความบันเทิงที่ผลิต นักแสดงให้มีชื่อเสียงโด่งดัง และภาพยนตร์อีกมากมายหลายเรื่องจนโด่งดัง ซึ่ง
เรามักจะคุ้นหูคำว่า “Bollywood” บอกได้เลยว่าเมืองแห่งนี้เป็นเมืองแห่งฝันของหนุ่มสาวหลายคนในอินเดีย นอกจากนี้หนังที่สร้างชื่อ
ทำให้มุมไบเป็นที่รู้จักไปทั่วโลก “คังคุไบ หญิงแกร่งแห่งมุมไบ”
พักที่

Hotel Suba Galaxy, Mumbai ระดับ 3 ดาว หรือเทียบเท่า

Day2 เมืองมุมไบ – ประตูสู่อินเดีย – โรงแรมสุดหรูในมุมไบ “Taj Mahal Palace” – สถานี รถไฟฉัตราปตีศิวาจี
เมืองปูเน่ – เมืองโมเรกาวน์ – เทวสถานศรีมยุเรศวร – เมืองเทอูร์ – เทวสถานศรีจินดามณี
เช้า

บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นำทุกท่านถ่ายรูปคู่ ประตูสู่อินเดีย (Gateway of India Mumbai) ตั้งอยู่ที่ชายฝั่งทะเลอาระเบียน ซึ่งใกล้กับท่าเรือ และสถานที่แห่ง
นี้เป็นอีกหนึ่งสถานที่ยอดฮิตสำหรับนักท่องเที่ยวที่มาเยือนมุมไบเป็นอย่างมาก ซุ้มประตูชัยแห่งนี้มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์ต่อนคร
มุมไบ เมื่อ ครั้งในยุค สมัยการล่าอาณานิคมของอังกฤษ และจอร์จที่ 5 ได้เสด็จเยือนอินเดียในปี ค.ศ.1911 ซุ้มประตูแห่งนี้จึงถูกสร้างขึ้น
เพื่อ เป็น การระลึก ถึงจอร์จ ที่ 5 มีสถาปัต ยกรรมที่ผสมผสานระหว่างสถาปัต ยกรรมโรมัน และอิน เดียเข้าด้ว ยกัน ใกล้ๆกัน นั้น จะเป็น
โรงแรมสุดหรูในมุมไบ “Taj Mahal Palace” ที่มีอายุมากถึง 100 ปี ตัวโรงแรมแห่งนี้ถูกออกแบบและตกแต่งด้วยสไตล์ Saracenic
Revival หรือศิลปะอาณานิคม

นำท่านถ่ายรูปกับ สถานีร ถไฟฉัตราปตีศิ วาจี (Chhatrapati Shivaji Maharaj Vastu Sangrahalaya Museum) มีชื่อ เดิมว่า
'Prince of Wales Museum of Western India' แต่ถู ก เปลี่ย นชื่ อ มาเป็น ชื่อ 'Shivaji' ซึ่ งเป็น ชื่อ ของปฐมกษัต ริย์ แห่ งอาณาจัก ร
Maratha ภายในพิพิธภัณฑ์มีโบราณวัตถุมากกว่า 70,000 ชิ้ นและแต่ละชิ้นมีที่มาจากยุคต่าง ๆ ของอินเดียซึ่งแต่ละชิ้นก็มีการบอกเล่า
เรื่องราวต่าง ๆ ให้เราได้รู้ที่มาที่ไปว่าได้มาจากสมัยใดยุคใด และที่น่าทึ่งไปกว่านั้นนั่น ก็คือวัตถุโบราณบางชิ้นที่มีอายุเป็นร้อย ๆ ปีสภาพ
วัต ถุยังคงสภาพสมบูรณ์ เกือ บร้อ ยเปอร์เซ็น พิ พิธ ภั ณ ฑ์ แห่งนี้ มี ก ารสร้างและตกแต่งด้ว ยศิ ลปะสไตล์ IndoSaracenic และบอกเลยว่าภายในสวยงามมาก ถือว่าเป็นพิพิธภัณฑ์หลักแห่งนครมุมไบ
นำทุกท่านเดินทางไปยัง เมืองปูเน่ (Pune) (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง 30 นาที) ระหว่างทางแวะ
เมือ งโมเรกาวน์ (Morgaon) คำว่า "โมเร" หรือ "มยุรี" หมายถึงนกยูง ส่ว นคำว่า "กาวน์" หมายถึ ง
หมู่บ้าน เพราะในอดีตหมู่บ้านแถบนี้เป็นที่อยู่อาศัยของนกยูงเป็นจำนวนมาก นำท่านไปยัง วัดศรีโมเรศวา
(Sri Moreshwar) ตามตำนานเล่าว่าพระพิฆเนศเสด็จ ลงมาครั้งแรกเพื่อ สังหารสิน ธุ โอรสของกษัตริย์
จัน ทระปานี ซึ่งถือ ตั ว ว่าได้รับพรจากสุริยเทพให้เป็นอมตะ จึงรังแกและฆ่าฟัน เหล่าเทวดา พระพิฆเนศ
ประทับบนหลังนกยูงเสด็ จลงมาสังหารสิน ธุ หลังจากนั้นเทวดาจึงขอพระพิฆเนศประทับอยู่ที่นี่ต ลอดไป พระ
พิฆเนศจึงเนรมิตเทวรูปของพระองค์เองขึ้นที่นี่

เที่ยง

บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นำท่านเดินทางต่อไปยัง เมือ งเทอูร์ (Theur) เพื่อนำท่านไปยัง วัดศรีจินดามณี (Sri Chintamani) สร้างโดยพระราชโอรสของพระ
เจ้าโมรยะ โกสารี เพื่อเฉลิมฉลองที่พระบิดาทรงบรรลุสัจธรรมที่เมืองนี้ ณ ริมฝั่งแม่น้ำมูลามุทา ตามเทวตำนานเชื่อกัน ว่ าเจ้าชายกานา
โอรสของกษัตริย์อภิจิตแย่งชิงแก้ว จิน ดามณี(แก้ว สารพัด นึก) จากฤาษีกาปิละไป ฤาษีกาปิละจึง อ้อนวอนขอให้พ ระพิฆเนศช่วยเหลือ
ต่อมาเมื่อฤาษีก าปิละ รบชนะและได้แก้วจินดามณีคืน กลับมา จึงอธิษฐานขอให้พระพิฆเนศประทับอยู่ที่นี่ตลอดไป และถวายแก้วจินดา
มณีนั้นประดับแด่องค์พระพิฆเนศ

ค่า
พักที่

บริการอาหารค่า ณ ภัตตาคาร
Hotel 7 Apple, Pune ระดับ 3 ดาว หรือเทียบเท่า

Day3 เมืองปูเน่ – เทวาลัยพระพิฆเนศวร ดักดู
๊ เศรษฐ์ – เมืองโอซาร์ – วัดศรีวิฆเนศวา
เช้า

บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นำทุกท่านเดินทางไปยัง เมืองปูเน่ (Pune) เป็นเมืองเก่าแก่และเมือ งที่สำคัญทางวัฒ นธรรมของอินเดียมาตั้งแต่ในมัยโบราณและชาว
อินเดียเชื่อกันว่า เมืองปูเนแห่งนี้เป็นเมืองแห่งพระพิฆเนศ นั้นก็คือปาฎิหารการเกิดขึ้นของพระพิฆเนศที่อยู่ในเมืองเล็กๆรอบเมืองปูเนถึง
8 ปาง ซึ่งเป็น พระพิฆเนศที่เกิด ขึ้นเองตามธรรมชาติ "เมือ งปูเนจึงเป็นเมือ งเส้นทางมหายาตราสักการะพระพิฆเนศองค์ มหาเทพแห่ง
ความสำเร็จ" นำท่านเดินทางไปยังที่ตั้ง เทวาลัยพระพิฆเนศวร ดั๊ก ดูเศรษฐ์ พระพิฆเนศประจำเมือง ปูเน่ องค์พระพิฆเนศมีการประดับ
ประดาด้วยเครื่องประดับที่ทำจากทองคำและเพชรนิลจินดาทั่วทั้งองค์ จนได้รับการกล่าวถึงว่าเป็น "พระพิฆเนศที่ร่ำรวยที่สุดในโลก

เที่ยง

บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นำท่านไปยัง เมืองโอซาร์ (Ozar) เพื่อไปยัง วัดศรีวิฆเนศวา (Sri Vighneshwar) เทวะสถานแห่งนี้มีชื่อเสียงมากในเรื่องความงดงาม
ทางสถาปัตยกรรม โดยเฉพาะยอดโดมที่เป็นทองคำและความงดงามของพวงมาลัยที่ประดับอยู่ที่ตัวเทวาลัย นามขององค์ศรีวิฆเนศวรมา
จากเทะวตำนานว่า กษัตริย์ อภินันทะประกอบพิธีบูชายัญเพื่อจุติมาเป็นอินทรเทพ พระอิ นทร์ได้ทราบดังนั้นจึงสร้างวิฆนาสูรเพื่อส่งไป
ทำลายพิธีก รรมของกษัตริย์อ ภินัน ทะ แต่อสูรตนนี้กลับทำลายพิธี ทั้งหมดทำให้ธรรมะเลือ นหายไปจากทั้งสามโลก เหล่าฤาษี นักบวชจึง
อ้อนวอนต่อพระพิฆเนศให้เสด็จมาปราบอสูร พระพิฆเนศใช้อำนาจสยบอำนาจทั้งหมดของอสูรทำให้วิฆนาสูรยอมแพ้และถวายตัวต่อองค์
พระพิฆเนศเพื่อให้ไว้ชีวิตตนและขอร้องให้องค์พระพิฆเนศใช้ชื่อของตัวเองรวมกับพระนามของพระองค์เพื่อล้างบาปและเป็นบุญกุศลแก่
อสูร เทวรูปพระพิฆเนศที่นี่จึงถูกขนานนามว่า “ศรีวิฆเนศวร” หมายถึงผู้ขจัด อุปสรรคและภยัน ตราย จึงเชื่อ ว่าผู้ที่มาสักการะอ งค์ศรี
วิฆเนศวรก่อนทำการใดๆ จะทำการนั้นได้สำเร็จราบรื่น ไร้อุปสรรค

ค่า
พักที่

บริการอาหารค่า ณ ภัตตาคาร
Hotel 7 Apple, Pune ระดับ 3 ดาว หรือเทียบเท่า

Day4 เมืองมหัต – เทวสถานศรีวรทาวินายัก – เมืองมุมไบ – วัดสิทธิวินายัก – วัดพระแม่ลกั ษมี
สนามบินมุมไบ
เช้า

บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นำท่านไปยัง เมืองมหัต (Mahad) เพื่อไปยัง วัดศรีวรัทวินายัก (Sri Varad Vinayak) เชื่อกันว่าถ้ามาสักการะพระพิฆเนศที่วัดศรีวรัท
วินายักแล้ว จากตำนานว่าพ่อของเด็กน้อยบัลลาเคยล่วงเกินพระพิฆเนศไว้จึงต้องพิการและหูหนวกเป็นไบ้ แม้จะกลับชาติมาเกิดก็ยังต้อง
พิการอยู่ จึงต้องกลับใจอุทิศตนบูชาพระพิฆเนศจึงจะหาย

นำท่านเดินทางกลับมายัง เมืองมุมไบ (Mumbai) เพื่อไปยัง วัดสิทธิวินายัก (Siddhivinayak Temple) เป็นวัดฮินดูที่มีชื่อเสียงที่สุด
ในมุมไบ เพราะคนอินเดียที่นับถือ ศรัทธาในองค์พระพิฆเนศ เทพเจ้าแห่งอุปสรรค และศิลปวิทยาการ นิยมมาขอพรกัน ที่นี่ อาทิ ดารา
บอลลีวู้ด นักการเมือง นักธุรกิจ คนมีเงินมาก คนมีเงิน น้อย ต่างก็พากันมาสักการะบูชายังวัดแห่งนี้ ลักษณะเด่นขององค์นี้ คือ เป็นองค์
ปฐม ประธานแห่งพระพิฆเนศทุกๆพระองค์ มีพระฉวีสีแดงสด ซึ่งเป็นสีของไฟและพลังอำนาจ อีกทั้งยังมีงวงที่ตวัดไปทางเบื้องขวาของ
พระองค์ อันหมายถึงความยิ่งใหญ่ถึงที่สุด ซึ่งองค์จำลองที่บูชาในบ้านคน งวงต้องตวัดไปทางซ้าย ห้ามตวัดขวา
พระพิฆเนศองค์นี้จึงเชื่อ กัน ว่า ทรงประทานความมีอ ำนาจวาสนา ผู้บูชาจะเป็น ที่นับถือ เป็นผู้มีค วามน่าเกรงขามต่อผู้อื่น นำพาซึ่ง
ความสำเร็จสมหวัง และเชื่อว่าเป็นองค์ที่มีความศักดิ์สิทธิ์มากที่สุดของพระพิฆเนศ

เที่ยง

บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นำท่านไปยัง วัดพระแม่ลักษมี (Mahalaxmi Temple) ตั้งอยู่บนเชิงเขาติดกับทะเล สร้างขึ้นเพื่ออุทิศ ให้กับพระแม่ลักษมี มีเทวรูป
เป็นทองคำสามองค์ มีแหวนที่จมูก กำไลทอง และสร้อ ยคอมุก เทวรูปทั้งสามคือ พระแม่ลักษมี , พระแม่กาลี ร่างอวตารของพระแม่อุมา
เทวี, และพระแม่สรัสวดี

ค่า

บริการอาหารค่า ณ ภัตตาคาร

20.30 นาท่านเดินทางสู่ สนามบินมุมไบ ประเทศอินเดีย
23.50 นาท่านเดินทางสู่ สนามบินดอนเมือง ประเทศไทย โดยสายการบิน THAI LION AIR เที่ยวบินที่ SL218

Day5 สนามบินดอนเมือง – ประเทศไทย
05.55 เดินทางถึง สนามบินดอนเมือง ประเทศไทยโดยสวัสดิภาพ ... พร้อมความประทับใจ

อัตราค่าบริการ
วันเดินทาง
11 – 15 สิงหาคม 2565
(วันแม่แห่งชาติ)

24 – 28 สิงหาคม 2565
07 – 11 กันยายน 2565
12 – 16 ตุลาคม 2565
(วันคล้ายวันสวรรคต ฯลฯ)
19 – 23 ตุลาคม 2565
(วันปิยะมหาราช)
20 – 24 ตุลาคม 2565
(วันปิยะมหาราช)
21 – 25 ตุลาคม 2565
(วันปิยะมหาราช)
22 – 26 ตุลาคม 2565
(วันปิยะมหาราช)
09 – 13 ธันวาคม 2565
(วันรัฐธรรมนูญ)

ราคาทัวร์/ท่าน
พักห้องละ 2-3 ท่าน

ราคาทัวร์เด็ก/ท่าน
(อายุไม่เกิน 12 ปี )

ราคาทัวร์ไม่รวม
ตัวเครื
๋ ่องบิน

ราคา
ห้องพักเดี่ยว

19,990

19,990

13,990

5,000

17,990
17,990

17,990
17,990

10,990
10,990

5,000
5,000

20,990

20,990

13,990

5,000

20,990

20,990

13,990

5,000

20,990

20,990

13,990

5,000

20,990

20,990

13,990

5,000

20,990

20,990

13,990

5,000

20,990

20,990

13,990

5,000

อัตราค่าบริการสาหรับเด็กอายุไม่เกิน 2 ปี ณ วันเดินทางกลับ (Infant) ท่านละ 7,500 บาท
อัตราค่าบริการไม่รวมค่าทิปคนขับรถ มัคคุเทศก์ท้องถิ่น และหัวหน้าทัวร์ ท่านละ 1,500 บาท
อัตราค่าบริการไม่รวมค่าวีซ่าอินเดีย ท่านละ 1,500 บาท โดยชำระพร้อมมัดจำรอบแรก

สาคัญโปรดอ่าน
1. กรุณาทาการจองล่วงหน้าก่อนเดิน ทางอย่างน้อ ย 30 วัน พร้อมช าระเงิน มัดจา ท่านละ 10,000 บาท/ท่าน และชาระส่วนที่เหลือ
21 วัน ก่อนการเดินทาง กรณีวนั เดินทางน้อยกว่า 21 วัน ต้องชาระค่าทัวร์เต็มจานวน 100% เท่านัน้
2. อัตราค่าบริการนี้ จาเป็ นต้องมีผู้เดินทาง จานวน 15 ท่าน ขึ้นไป ในแต่ละคณะ กรณีที่มผี ู้เดินทางไม่ถึงตามจานวนที่กาหนด ทาง
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ ์ในการเลื่อนการเดินทาง หรือเปลี่ยนแปลงอัต ราค่า บริการ (ปรับ ราคาเพิ่มขึ้น เพื่อให้คณะได้ออกเดินทาง
ตามความต้องการ)
3. ท่านที่ต้องออกบัตรโดยสารภายในประเทศ (ตัวเครื
๋ ่องบิน , รถทัวร์, รถไฟ) กรุณาสอบถามที่เจ้าหน้าที่ทุกครัง้ ก่อนทาการออกบัตร
โดยสาร เนื่อ งจากสายการบิน อาจมีก ารปรับ เปลี่ยนไฟล์ท หรือ เวลาบิน โดยไม่แ จ้งให้ทราบล่ว งหน้า และการแนะน าจาก
เจ้าหน้าที่เป็ นเพียงการแนะนาเท่านัน้
4. นักท่องเที่ยวที่ต้องการเดิน ทางโปรแกรมข้างต้นควรทาการจอง และ ส่งเอกสารเพื่อขอวีซ่าหมู่คณะก่อ นเดิน ทางอย่า งน้อ ย 45
วัน วันหยุดนักขัตฤกษ์ 60 วัน หากระยะเวลาน้อยกว่าที่ระบุไว้ข้างต้น ขอสงวนสิทธิ ์ในการขอวีซ่าประเภทอื่นซึ่งอาจมีค่าใช้จ่า ย
เพิม่ หรือมีผลต่อการพิจารณาวีซ่าของท่าน
5. ระหว่างท่องเที่ยวหากนักท่องเที่ยวได้รบั การตรวจยืนยันว่ามีเชื้อโควิด ทางโรงแรมอาจมีค่าทาความสะอาดห้องพักเพิม่ เติม ถ้า มี
(ไม่รวมอยู่ในรายการทัวร์)
6. ในกรณีที่ภาครัฐทัง้ ไทย และประเทศปลายทางมีข้อ กาหนดในการกักตัว หรือ การตรวจหาเชื้อ โควิด -19 ทุกประเภท ผู้เดินทาง
ต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายส่วนนี้ด้วยตัวท่านเอง ถ้ามี (ไม่รวมอยู่ในรายการทัวร์)
ข้อมูลสาคัญเกี่ยวกับ การยื่นคาร้องขอวีซ่า ที่ท่านควรทราบ
1. ทางบริษทั ฯขอสงวนสิทธิ ์ในการยื่น วีซ่าแบบหมู่คณะเท่านั้น กรณีที่ท่า นไม่สามารถยื่นวีซ่า พร้อ มคณะได้ จะต้อ งยื่น ก่อ น หรือ
หลัง คณะ และหากเกิดค่า ใช้จ่ายไม่ว่า กรณีใดๆก็ตาม ท่านจาเป็ นจะต้องชาระค่าใช้จ่า ยที่เกิดขึ้นตามจริงทัง้ หมด เช่น ค่า
บัตรโดยสารโดยเครื่องบิน (ตัว๋ ) จะต้องออกก่อนแต่วซี ่ายังไม่ออก เนื่องจากท่านยื่นหลังคณะ
2. มาตราฐานการพิจารณาวีซ่าแบบปกติทวั ่ ไปคือ 7 วันทาการ (เป็ นอย่างน้อย ไม่รวมวันเสาร์ - อาทิตย์) ทัง้ นี้ ขึ้น อยู่ก ับจานวน
ผู้สมัครในช่วงนัน้ ๆ ซึ่งหากอยู่ในช่วงฤดูกาลท่องเที่ยว ที่มผี ู้สมัครเป็ นจานวนมาก อาจต้องใช้ระยะเวลามากกว่าปกติ
3. การยื่น ขอวีซ่าท่องเที่ยวประเทศอิน เดียแบบหมู่คณะ ไม่จาเป็ น ต้องใช้หนังสือเดินทางฉบับจริง หากท่า นส่ง สาเนาหน้าหนังสือ
เดินทาง (หน้าแรกที่มรี ูป) ชัดเจน สแกนไฟล์เป็ นรูปภาพ หรือ ไฟล์ PDF. มาให้กบั ทางบริษัทเรียบร้อยแล้ว

** รายละเอียดเอกสารการยื่นขอวีซ่าที่ได้กล่าวมานี้ เป็ นเพียงข้อมูลเบื้องต้นที่ทางบริษัทฯ ได้จดั ทาขึน้ จากประสบการณ์ และระเบียบของ
สถานทูตฯ ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ตามแต่สถานการณ์ และคุณสมบัติของลูกค้าในแต่ละราย โดยอยู่ที่ดลุ ยพินิจของประเทศ
ปลายทางเป็ นผู้ดาเนินการ **
** หมายเหตุ : ทางด่านตรวจคนเข้าเมืองประเทศปลายทาง อาจขอรายละเอียดเพิม่ เติม จากที่ได้แจ้งไว้ ขึ้นอยู่กบั การพิจารณาของ
เจ้าหน้าที่ และเอกสาร ของแต่ละท่าน (เป็ นการพิจารณาแบบรายบุคคล) การอนุมตั ิวซี า่ เป็ นดุลพินิจของทางสถานทูต ทางบริษัทไม่มสี ่วน
เกี่ยวข้องใดๆทัง้ สิ้น ทัง้ นี้บริษัทเป็ นเพียงตัวกลางและคอยบริการอานวยความสะดวกให้แก่ผู้เดินทางเท่านัน้ อัตราค่าธรรมเนียมวี ซ่าทาง
สถานทูตเป็นผู้เรียกเก็บ หากท่านโดนปฏิเสธการขออนุมตั วิ ซี ่า ทางสถานทูตไม่คนื อัตราค่าธรรมเนียมในการยื่นวีซ่า และมีสทิ ธิ ์ไม่แจ้ง
สาเหตุการปฏิเสธวีซ่า **

การเตรียมเอกสาร เพื่อขอยื่นวีซ่าท่องเที่ยวประเทศอินเดีย แบบหมู่คณะ
สาหรับผู้เดินทางที่ถือหนังสือเดินทางไทย
1. สาเนาหน้าหนังสือเดินทาง (หน้าแรกที่มรี ูป) ชัดเจน โดยสแกนไฟล์เป็ นรูปภาพ หรือ ไฟล์ PDF. (รูปถ่ายจากมือถือไม่สามารถ
ใช้ได้) มีอายุการใช้งานคงเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน ณ วันเดินทางกลับ และมีหน้าว่างไม่ต่ากว่า 2 หน้า
2. รูปถ่ายสี หน้าตรง ขนาด 2 x 2 นิ้ว (เท่ากันทุกด้านเป็ นสี่เหลี่ยมจัตุรสั ) จานวน 2 รูป ฉากหลังต้องเป็ นพื้นสีขาว ถ่า ยมาแล้วไม่
เกิน 3 เดือน ไม่ซ้ากับวีซ่าประเทศอื่นๆที่เคยได้รบั เท่านัน้
2.1
กรณีผู้เดินทางอายุไม่ถึง 18 ปีบริบูรณ์
- กรณี เด็ก ไม่ไ ด้เดิ นทางกับ บิ ด าและมารดา จาเป็ น ต้อ งมี หนังสื อ ยิ น ยอมให้ บุต รเดิ น ทาง ไป
ต่า งประเทศ ที่ อ อกโดยสานัก งานเขตหรือ อ าเภอ ตามส าเนาทะเบี ย นบ้ า น ทัง้ ภาษาไทย แ ละ
ภาษาอังกฤษ , สาเนาหน้าหนังสือเดินทาง ของบิดา และ มารดา , หนังสือรับรองค่าใช่จ่าย (ภาษาไทย
และ ภาษาอังกฤษ) พร้อมลงนามสาเนาถูกต้อง
- กรณี เด็ก ไม่ไ ด้เดิ นทางกับ บิ ด า จาเป็ น ต้อ งมี หนังสือ ยิ นยอมให้บุตรเดิ นทาง ไปต่า งประเทศ
(ของมารดา) ให้บุต รเดิน ทางไปต่า งประเทศ ที่ อ อกโดยสานัก งานเขตหรือ อ าเภอ ตามทะเบียนบ้า น
(ภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ) , สาเนาหน้าหนังสือเดิน ทาง ของบิดา และ มารดา หนังสือรับ รองค่าใช่
จ่าย (ภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ)
- กรณี เด็ก ไม่ได้เดินทางกับ มารดา จาเป็ นต้องมี หนังสือ ยินยอมให้บุตรเดินทาง ไปต่างประเทศ
(ของบิด า) ให้ บุต รเดิน ทางไปต่ า งประเทศ ที่อ อกโดยส านัก งานเขตหรือ อ าเภอ ตา มทะเบี ยนบ้า น
(ภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ) , สาเนาหน้าหนังสือเดิน ทาง ของบิดา และ มารดา หนังสือรับ รองค่ าใช่
จ่าย (ภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ)

แบบฟอร์มกรอกข้อมูลวีซ่าประเทศ อินเดีย
** กรุณากรอกข้อมูลทั้งหมดให้ครบถ้วน เพื่อประโยชน์ในการขอวีซ่าของท่านเอง **
ชื่อ-นามสกุล (สะกดตรงตามหนังสือเดินทาง) (MR./MRS./MS./MSTR.)
.........................................................................................................................................................................................................
สถานะภาพ □ โสด
□ แต่งงานไม่ได้จดทะเบียนสมรส □ หม้าย
□ หย่า
□ แต่งงานจดทะเบียนสมรส
ชื่อ-นามสกุล คู่สมรส.....................................................................................สถานที่เกิด................................................................
สัญชาติ……………………………………………………….

ชื่อ-นามสกุล บิดา ....................................................................................................................................................
สถานที่เกิด.......................................สัญชาติ……………………………………………………….
ชื่อ-นามสกุล มารดา ...............................................................................................................................................
สถานที่เกิด.......................................สัญชาติ……………………………………………………….
ที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน.................................................................................................................................................................
................................................................................................................................รหัสไปรษณีย์.................................................
ที่อยู่ปัจจุบัน..................................................................................................................................................................................
รหัสไปรษณีย์................................ โทรศัพท์บ้าน...................................เบอร์มือถือ................................................................
ชื่อสถานที่ทำงาน / สถานศึกษา...........................................................................ตำแหน่งงาน..........................................
ที่อยู่สถานที่ทำงาน / สถานศึกษา...........................................................................................................................................
รหัสไปรษณีย์ ...............................................โทรศัพท์.............................................
*** ในกรณีที่เกษียณอายุ กรุณาระบุชื่อ และ ที่อยู่ สถานที่ทำงาน เนื่องจากเป็นเงื่อนไขของสถานทูต ***

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/เมือง...............................................ระยะเวลาที่พำนัก..........................วัน
ชื่อสมาชิกในครอบครัวพร้อมเบอร์ติดต่อ ระหว่างที่ท่านพำนักอยู่ ณ ประเทศอินเดีย
ชื่อ-สกุล.......................................................................................................................................................................................
ทีอ่ ยู่..................................................................................................................................................................................................
เบอร์โทรศัพท์...........................................
(กรุณาแจ้งเบอร์ที่สามารถติดต่อได้โดยสะดวก เนื่องจากทางสถานทูตจะมีการโทรเช็คข้อมูลโดยตรงกับท่าน)

การพิจารณาอนุมัติวีซ่าเป็นดุลพินิจของทางสถานทูตฯเท่านั้น ทางบริษัทเป็นเพียงตัวกลางในการอำนวยความ
สะดวกและบริการด้านเอกสารให้แก่ผู้เดินทางเท่านั้น

