
 
 
 
 
 
 
 

รหัสโปรแกรม : 24629 (กรุณาแจ้งรหัสโปรแกรมทุกครั้งที่สอบถาม) 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



    

 
 

 
 
  
  
    
  
  
  
 
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

วันที ่ โปรแกรมทัวร ์
อาหาร 

โรงแรม 
เช้า เที่ยง เย็น 

1 สนามบินสุวรรณภูมิ      

2 
สนามบินเดลี – เมืองชัยปุระ – ฮาวา มาฮาล – ซิตี้พาเลส – วัดพระพิฆเนศ 
โมติดุงกริ – อัลเบิร์ตฮอลล์ 

   
Park Crimson Park, 
Jaipur 
หรือเทียบเท่า 

3 
เมืองชัยปุระ – ป้อมปราการแอมเบอร์ ฟอร์ท  – พระราชวังแอมเบอร์ ฟอร์ท 
พระราชวังกลางน้้า หรือ “Jal Mahal”     

Park Crimson Park, 
Jaipur 
หรือเทียบเท่า 

4 เมืองอัครา – ทัชมาฮาล – อัครา ฟอร์ท     
Hotel Royale Regent, 
Agra 
หรือเทียบเท่า 

5 
เมืองเดลี – กุตับมีนาร์ – ประตูเมืองอินเดีย – ตลาดพื้นเมืองจันปาท – 
สนามบินเดลี      

6 สนามบินสุวรรณภูมิ – ประเทศไทย     



 

 
 

BKK       DEL DEL       BKK 

  
SG741 03.45 06.20 SG740 21.10 02.45 +1 

      

 
วันเดนิทาง 

ราคาทวัร/์ทา่น 
พกัหอ้งละ 2-3 ทา่น 

ราคาทวัรเ์ดก็/ทา่น 
(อายไุมเ่กนิ 12 ป)ี 

ราคาทวัรไ์มร่วม 
ตั๋วเครือ่งบนิ 

ราคา 
หอ้งพกัเดีย่ว 

16 – 21 พฤศจกิายน 2565 21,990 21,990 11,990 5,000 

01 – 06 ธนัวาคม 2565 23,990 23,990 13,990 5,000 

08 – 13 ธนัวาคม 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 กมุภาพนัธ ์2566 22,990 22,990 12,990 5,000 
24 ก.พ. – 01 ม.ีค. 2566 22,990 22,990 12,990 5,000 

02 – 07 มนีาคม 2566 23,990 23,990 13,990 5,000 
17 – 22 มนีาคม 2566 22,990 22,990 12,990 5,000 
24 – 29 มนีาคม 2566 22,990 22,990 12,990 5,000 

29 ม.ีค. – 03 เม.ย. 2566 22,990 22,990 12,990 5,000 

อตัราคา่บรกิารสา้หรบั เดก็อายุไมเ่กนิ 2 ปี ณ วนัเดนิทางกลบั (Infant) ทา่นละ 7,500 บาท 

 
อัตราค่าบริการไม่รวมค่าทิปคนขับรถ มัคคุเทศก์ท้องถิ่น และหัวหน้าทัวร์ ท่านละ 1,500 บาท 

อตัราคา่บรกิารไมร่วมคา่วซีา่อนิเดีย ทา่นละ 1,500 บาท โดยชา้ระพรอ้มมดัจา้รอบแรก 
 

 

 

โปรแกรมเดนิทาง 6 วนั 3 คนื : โดยสายการบนิ 

SPICEJET (SG) 

      เทีย่วบนิที ่  เวลาออก             เวลาถงึ       เทีย่วบนิที ่  เวลาออก             เวลาถงึ 

อตัราคา่บรกิาร 



 
 
Day1 สนามบินสุวรรณภูมิ 
 
23.30 นัดหมายพร้อมกันที่ สนามบนิสวุรรณภูม ิประเทศไทยโปรดสังเกตุป้าย เลทส์โกกรุ๊ป พบเจ้าหน้าที่คอยให้การต้อนรับ

พร้อมอ้านวยความสะดวกเช็คอินให้แก่ท่าน 
 
Day2 สนามบินเดลี – เมืองชัยปุระ – ฮาวา มาฮาล – ซิตี้พาเลส – วัดพระพิฆเนศ โมติดุงกิ – อัลเบิร์ตฮอลล์ 
 
03.45 ออกเดินทางสู่ สนามบินเดลี ประเทศอินเดีย โดยสายการบิน SPICEJET เที่ยวบินที่ SG741 
06.20 เดินทางถึง สนามบินเดลี ประเทศอินเดีย ผ่านการตรวจคนเข้าเมืองรับสัมภาระผ่านจุดคัดกรองตามระเบียบของ

สนามบิน น้าท่านเดินทางสู่ เมืองชัยปุระ (Jaipur) (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 6 ชั่วโมง) หรือ “นครแห่งชัยชนะ” ได้รับ
การกล่าวขนานนามว่า “นครสีชมพู” โดยมีที่มาอันเกิดมาจากเมื่อในปี ค.ศ. 1876 มหาราช ซาราม ซิงห์ (Maharaja 
Ram Singh) มีรับสั่งให้ประชาชนทาสีชมพูทับบนสีปูนเดิมของบ้านเรือนตนเอง เพื่อเป็นการแสดงให้เห็นถึงไมตรีจิตใน
การต้อนรับการมาเยือนของเจ้าชายแห่งเวลส์ (Prince of Waies) มงกุฏราชกุมารของประเทศอังกฤษ ต่อมา
ภายหลังในยุคของกษัตริย์เอ็ดเวิร์ดที่ 7 (King Edward VII) แห่งสหราชอาณาจักร รัฐบาลอินเดียได้มีการออก
กฏหมายควบคุมสิ่งก่อสร้างภายในเขตก้าแพงเมืองเก่าให้มีการทาสีชมพูทั้งหมด เพราะเหตุนี้จึงท้าให้สิ่งก่อสร้าง
ภายในเมืองต่างๆ กลายเป็นสิ่งดึงดูดนักท่องเที่ยวจากทั่วทุกมุมโลกมาเยือนยังเมืองนี้    

 
เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
 
 น้าทุกท่านไปยัง ฮาวา มาฮาล (Hawa Mahal) หรือรู้จักกันในนาม “พระราชวังแห่งสายลม” ซึ่งถือได้ว่าเป็นอีกหนึ่ง

สถานที่ส้าคัญอีกหนึ่งแห่ง ของประเทศอินเดียที่จักต้องมาเยือน พระราชวังแห่งนี้ตั้งอยู่ในเขตเมืองชัยปุระ ถูกสร้างขึ้น
ในปี ค.ศ. 1799 โดยมหาราชาสะหวาย ประธาป สิงห์ (Maharaja Sawai Pratap Singh) และได้รับการออกแบบ
ขึ้นมาโดยสถาปนิกที่ชื่อว่า ชันด์ อุสถัด (Lal Chand Ustad) ซึ่งสถาปัตยกรรมของฮาวา มาฮาล ถอดแบบมาจาก
รูปทรงมงกุฏของพระนารายณ์ บริเวณด้านหน้าอาคารมีหน้าบันสูงห้าชั้น และมีลักษณะคล้ายรังผึ้ง ที่สร้างมาจาก
หินทรายสีแดงสด อีกทั้งยังมีการฉลุหินท้าให้เป็นช่องหน้าต่างมีลวดลายเล็กๆละเอียดยิบ จึงท้าให้พระราชวังแห่งนี้มี



ช่องหน้าต่างถึง 953 บาน แต่หน้าต่างของพระราชวังจะถูกสร้างปิดไว้ด้วยหินทรายฉลุ ท้าให้นางในฮาเร็มพระสนมที่
อยู่ด้านในสามารถมองผ่านข้างในมาด้านนอกได้ แต่คนจากทางด้านนอกจะไม่สามารถมองผ่านเข้ามาด้านในได้ และที่
ส้าคัญด้วยลักษณะการสร้างแบบนี้ท้าให้เกิดช่องแสงและช่องลม ซึ่งเป็นที่มาของ “พระราชวังแห่งสายลม” 

 
 

 
 

น้าท่านเดินทางสู่ ซิตี้ พาเลซ (City Palace) หรือที่รู้จักกันในนาม “พระราชวังหลวง” 
ตั้งอยู่บริเวณถนน ฮาวา มาฮาลบาซ่าร์ (Hawa Mahal Bazar) สร้างขึ้นในสมัย

มหาราชสะหวายจัย ซิงห์ที่ 2 เดิมพระราชวังนี้เป็นพระราชวังของ มหาราชใจ
สิงห์ แต่ปัจจุบันนี้พระราชวังแห่งนี้กลายเป็นพิพิธภัณฑ์ Sawai Man Singh 
Museum ภายในพิพิธภัณฑ์มีหลายจุดที่น่าสนใจ ประกอบไปด้วย 4 จุด
ด้วยกัน ได้ แก่  จุดที่หนึ่ งคือในส่วนพ ระราชวัง จุดที่สองในส่วนของ
พิพิธภัณฑ์ (ที่จัดแสดงเกี่ยวกับฉลองพระองค์ของกษัตริย์ และมเหสี ที่แสดง
ให้เห็นถึงความปราณีต การตัดเย็บได้อย่างสวยงาม) จุดที่สามในส่วนของ
จ้าพวกอาวุธ และชุดศึกสงคราม และในจุดที่สี่ จะแสดงในส่วนของศิลปะของ
ภาพวาด ภาพถ่าย ราชรถ และพรมโบราณ  ที่ ได้รับการจารึกไว้ใน

ประวัติศาสตร์ และอีกหนึ่งไฮท์ไลท์คือหม้อน้้าขนาดใหญ่มหึมา จ้านวน 2 ใบ 
ท้าจากโลหะเงิน สูง 1.50 เมตร ถือได้ว่าใหญ่ที่สุดในโลก 

 
น้าท่านเดินทางไปยัง วัดพระพิฆเนศ โมติดุงกิ หนึ่งในวัดพระพิฆเนศที่ใหฐ่ที่สุดใน

เมืองชัยปุระ “พระพิฆเนศ” ในศาสนาฮินดูถือว่าเป็นพระเจ้าแห่งความเป็นมงคล ภูมิ
ปัญญาความรู้และความมั่งค่ัง เป็นที่เคารพบูชาที่นิยมมากที่สุดของนักท่องเที่ยวทั้งชาวอินเดียและชาวต่างชาติ 
 
 

 จากนั้นน้าท่านเยี่ยมชม อัลเบิร์ตฮอลล์ (Albert Hall) หรือพิพิธภัณฑ์กลางของเมืองชัยปุระสร้างตามสถาปัตยกรรม
ของอังกฤษ ด้านในจัดแสดงวิถีชีวิตของชนกลุ่มน้อยในราชสถานรวมถึงห้องสมุดและภาพวาดแบบย่อส่วน 
(Miniature Painting) ในสมัยของโมกุลให้ชม 

 



 
ค่้า บริการอาหารค่้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
พักที่ Park Crimson Park, Jaipur ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า 
 
 

 
 
Day3 เมืองชยัปรุะ – ป้อมปราการแอมเบอร ์ฟอร์ท – พระราชวังแอมเบอร ์ฟอร์ท – พระราชวังกลางน้้า หรือ “Jal Mahal” 
 
เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

น้าท่านเดินทางสู่ ป้อมปราการแอมเบอร์ ฟอร์ด (Amber Fort) ตั้งอยู่ที่ เมืองอาเมร์ ห่างจากเมือง ชัยปุระไปทางทิศ
เหนือประมาณ 11 กิโลเมตร สร้างในสมัยศตวรรษที่ 16 โดยมหาราชา มาน สิงห์ที่ 1 (Raja Man  Singh 1) ทรง
รับสั่งให้มีการสร้างป้อมปราการขึ้นในปี ค.ศ. 1592 และได้มีการบูรณะมาเป็นเวลาหลายศตวรรษ สถานที่แห่งนี้มี
ความโดดเด่น สวยงามเป็นอีกหนึ่งสถานที่ที่หากมีโอกาสได้มาเยือนอินเดียแล้วไม่ควรพลาด  เนื่องจากตั้งอยู่บนผา
หินเหนือทะเลสาบ อีกทั้งป้อมปราการแอมเบอร์ ฟอร์ดยังมีชื่อเสียงทางด้านสถาปัตยกรรมที่มีการผสมผสานกัน
ระหว่างศิลปะทางฮินดู และศิลปะราชปุตอันซึ่งท้าให้ที่แห่งนี้มี
เอกลักษณ์เฉพาะตัว อีกทั้งทุกท่าน ยังสามารถมองเห็นป้อม
ปราการได้จากระยะทางไกล ด้วยขนาดของก้าแพงปราการ
ขนาดใหญ่และมีความแน่นหนา พร้อมประตูทางเข้าหลายแห่ง 
ถนนที่ปูด้วยหินหลายสาย และพิเศษสุดๆ ทุกท่านสามารถ
มองเห็นทะเลสาบเมาตา ได้อย่างชัดเจน เมื่อมองจากบนป้อม
ปราการ พิ เศษ!! น้าทุกท่านนั่งรถจิ๊บเพื่อขึ้นไปยังส่วนของ
พระราชวัง 

 Option เพิ่มเติม: กรณีที่ลูกค้าต้องการขี่ช้าง ขึ้นไปยังพระราชวังแอมเบอร์ ฟอร์ดสามารถแจ้งทางหัวหน้า
ทัวร์ได้ โดยเพิ่มเงินท่านละ ประมาณ 12 USD/เที่ยว 
 
ชมความสวยงามของ พระราชวังแอมเบอร์ ฟอร์ด ภายในแบ่งเป็นทั้งหมดได้ 4 ชั้น แต่ละชั้นจะค่ันด้วยทางเดิน ภายใน
เป็นหมู่พระที่นั่ง สร้างจากหินทรายสีแดงและหินอ่อน หมู่พระที่นั่งภายในป้อม ประกอบด้วยท้องพระโรง ท้องพระโรง
ส่วนพระองค์ พระต้าหนักซึ่งเป็นห้องทรงประดับกระจกส้าหรับมหาราชา ต้าหนักอยู่บนชั้นสอง สวนสวยจัดเป็นรูป 
 



ดาวแฉกแบบโมกุลคั่นระหว่างอาคาร และพระต้าหนักที่ใช้การปรับอากาศภายในพระต้าหนักให้เย็นลงด้วยการท้าให้
ลมเป่าผ่านรางน้้าตกที่มีอยู่โดยรอบ เพราะเหตุนี้จึงท้าให้ภายในต้าหนักนี้มีอากาศเย็นอยู่เสมอ 

 

 
 
เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

 
น้าท่านชม พระราชวังกลางน้า้ หรือ “Jal Mahal” ตั้งอยู่กลาง ทะเลสาบมันสาคร (Man Sagar) ใกล้ๆกับเมืองชัยปุระ 
สร้างขึ้นโดย มหาราชาสะหวายจัยสิงห์ที่ 2 (Maharaja Sawai Jai Singh II) ด้วยสถาปัตยกรรมราชปุตและโมกุลที่
สวยงามและประณีต ความโดดเด่นของพระราชวังแห่งนี้คือ ตั้งอยู่กลางทะเลสาบ และมีเทือกเขานหาร์การห์ตั้งอยู่ 

 



 

เบื้องหลัง ท้าให้ที่นี่สวยงามแม้ตัวพระราชวังจะมีถึง 5 ชั้นด้วยกัน แต่ในขณะที่น้้าขึ้นสูง ทั้ง 4 ชั้นของพระราชวังจะจม
อยู่ใต้น้้า เหลือเพียงชั้นที่ 5 ที่เราจะสามารถมองเห็นได้ เป็นจุดท่องเที่ยวและถ่ายรูปที่สวยงามใกล้นครชัยปุระ 

ค่้า บริการอาหารค่้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
พักที่ Park Crimson Park, Jaipur ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า 

 

Day4 เมืองอัครา – ทัชมาฮาล – อัครา ฟอร์ท 
 

เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
น้าทุกท่านเดินทางไปยัง เมืองอัครา (Agra) (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 5 ชั่วโมง) อดีตเมืองหลวงของประเทศอินเดีย มี
ชื่อเรียกว่า “ฮินดูสถาน” อัครา เป็นเมืองที่ตั้งอยู่ริมแม่น้้ายมนา ทางตอนเหนือของประเทศอินเดียในรัฐอุตตรประเทศ
มีประชากรหนาแน่นที่สุดในรัฐอุตตรประเทศ อันดับที่ 19 ในประเทศอินเดีย และที่ส้าคัญเมืองอัคราถือว่าเป็นสถาน
ที่ตั้ง “อนุสรณ์สถานแห่งความรัก” หรือ “ทัชมาฮาล”  

เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

น้าท่านเดินทางสู่ ทัชมาฮาล (Taj Mahal) หรืออนุสรณ์สถานแห่งความรัก สิ่งมหัศจรรย์ของโลกในยุคปัจจุบัน ที่ถือ
ได้ว่าเป็นแหล่งก่อเกิดพลังแห่งความรัก ที่เป็นแรงบันดาลใจให้ใครหลายๆคน ทัชมาฮาล ถือเป็นสุสานหินอ่อนที่ผู้คน
ต่างยกย่องให้เป็นสถาปัตยกรรมแห่งความรักที่งดงาม และยิ่งใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งของโลก ปัจจุบัน ทัชมาฮาล ถือว่า
เป็นแหล่งมรดกโลก 1 ใน 7  

 
 

สิ่งมหัศจรรย์ที่ส้าคัญ ที่บอกเล่าเกี่ยวกับความรักที่เป็นอมตะของพระเจ้า
ชาห์จาฮันที่มีต่อพระนางมุมตัช สร้างขึ้นในปี ค.ศ. 1631 จากนั้นหัวหน้าทัวร์ 
น้าทุกท่านเดินสู่ประตูสุสานที่สลักตัวหนังสือภาษาอาระบิคที่เป็นถ้อยค้าอุทิศ  



 

และไว้อาลัยต่อบุคคลอันเป็นที่รักที่จากไป พร้อมกับน้าทุกท่านถ่ายรูปภาพกับลานน้้าพุที่มีอาคารทัชมาฮาลอยู่
เบื้องหลัง พาทุกท่านเย่ียมชมภายในอาคารที่มีการสร้างมาจากหินอ่อนสีขาวบริสุทธิ์จากเมืองมกรานะ มีการประดับ
ลวดลายด้วยเทคนิคฝังหินสีต่างๆ ลงไปในเนื้อหินถือได้ว่าเป็นสถาปัตยกรรมชิ้นเอกของโลกที่ออกแบบโดยช่างจาก
เปอร์เซีย อาคารตรงกลางเป็นรูปโดมที่มีหอคอยสี่เสาล้อมรอบ ตรงกลางด้านในเป็นที่ฝังพระศพของพระนางมุมตัช 
มาฮาล และพระเจ้าชาห์จาฮัน ที่ได้อยู่คู่เคียงกันตลอดชั่วนิรันดร์  

น้าท่านเดินทางสู่ อัครา ฟอร์ท (Agra Fort) อีกหนึ่งสถานที่แหล่งมรดกโลกที่ควรค่าแก่การมาเยือน อัครา ฟอร์ท 
พระราชวังที่ถือว่ายิ่งใหญ่ เพราะใช้เวลาในการสร้างยาวนานถึงสามยุคด้วยกัน ของกษัตริย์แห่งราชวงศ์โมกุล เป็น
ก้าแพงสองชั้นและป้อมอาคารทางเข้าสี่ทิศ ภายในประกอบด้วยพระราชวัง มัสยิด สวนดอกไม้ สถาปัตยกรร มตัว
อาคารสร้างด้วยหินทรายสีแดง โดยกษัตริย์อัคบาร์ และที่แห่งนี้ยังเป็นที่คุมขังกษัตริย์ซาจาร์ฮาล พระองค์ใช้เวลาช่วง
สุดท้ายของชีวิต โดยการมองผ่านแม่น้้ายุมนาไปยังทัชมาฮาลที่ซึ่งมเหสีสุดที่รักของพระองค์ประทับอยู่อย่างนิรันดร์ 

ค่้า บริการอาหารค่้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
พักที่ Hotel Royale Regent, Agra ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า 

 

 
 
Day5 เมืองเดลี – กุตับมีนาร์ – ประตูเมืองอินเดีย – ตลาดพื้นเมืองจันปาท – สนามบินเดลี 
 
เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
 

น้าท่านเดินทางสู่ เมืองเดลี (Delhi) (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 4 ชั่วโมง) เมืองหลวงของประเทศอินเดีย ถือเป็นเมืองที่
เป็นศูนย์กลางด้านการเมืองการปกครองประชาธิปไตยที่ใหญ่ที่สุดในโลก แบ่งออกเป็น 2 เขต ได้แก่ เขตเดลีเก่า และ
เขตนิวเดลีใหม่ หรือนิวเดลี ซึ่งที่นี่ประกอบไปด้วยโบราณสถาน พิพิธภัณฑ์ สวน ร้านค้า การแสดง อาหาร หมู่บ้าน
เก่าแก่ หมู่โบราณสถาน 

เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
 



 

น้าท่านเดินทางสู่ กุตับมีนาร์ (Qutub Minar) หอคอยสุเหร่าที่สูงที่สุดในโลก 
ตั้ งอยู่ ในกรุงเดลี  มีความ สูงประมาณ  72.5 เมตร หรือ  237.8 ฟุ ต  เป็ น
สัญลักษณ์ที่โดดเด่นที่สุดแห่งหนึ่งของกรุงนิวเดลี ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นมรดก
โลก เมื่อปี ค.ศ. 1993 สร้างด้วยหินทรายแดง (เช่นเดียวกับสุสานหุมายูน) และ
หินอ่อนเป็นทรงเสาสูงปลายฐานกว้าง 14 เมตรเศษ ส่วนชั้นบนสุดยอดกว้าง 
2.7 เมตร มีความสูง 72.5 เมตร (ประมาณตึกสูง 20 ชั้น) ภายในมีบันไดวนไปถึง
ยอดรวม 379 ขั้น 

น้าท่านเดินทางสู่ ประตูเมอืงอนิเดยี (India Gate) ประตูเมืองแห่งนี้สูง 43.3 เมตร 
ซุ้มโค้งของประตูกว้าง 9.1 เมตร สูง 22.8 เมตร สร้างโดยใช้หินทรายแดงแท่งทึบ 
เป็นสถานที่ประกอบพิธีกรรมในงานวันส้าคัญต่าง ๆ ถูกสร้างขึ้นเพื่อเป็น
อนุสาวรีย์ของทหารที่เสียชีวิตในสงครามโลกครั้งที่หนึ่ง ที่ประตูเมืองแห่งนี้จะเห็น
ลายสลักชื่อของทหารที่ตายในสนามรบ โดยชื่อที่สลักไว้เป็นชื่อของทหารและ
ข้าราชการชาวอินเดียและอังกฤษ จ้านวน 13,516 คน ที่พลีชีพในสงคราม
ชายแดนด้านตะวันตกเฉียงเหนือ และสงครามอัฟฆัน ครั้งที่ 3 ด้านบนยอดของ
ประตูสร้างเพื่ออุทิศให้แก่ทหารที่หายสาบสูญไปโดยไร้ร่องรอย 

พาท่านช้อปปิ้ง ตลาดพื้นเมืองจันปาท ทุกท่านสามารถเพลิดเพลินไปกับสินค้าพื้นเมืองมากมาย อาทิ ผ้าพันคอ 
เสื้อผ้า เครื่องประดับ เครื่องเงิน ของตกแต่งบ้านสไตล์อินเดีย ของแฮนด์เมด ราคาถูก รับรองว่าทุกท่านจะไม่ผิดหวัง
เพราะที่ตลาดแห่งนี้เปรียบเสมือนพาหุรัดเมืองไทย 

ค่้า บริการอาหารค่้า ณ ร้านอาหาร เมนูพิเศษ!! อาหารไทย 

 ได้เวลาอันสมควรน้าท่านเดินทางสู่ สนามบินเดลี ประเทศอินเดีย 

21.10 น้าท่านเดินทางสู่ สนามบินสุวรรณภูมิ ประเทศไทย โดยสายการบิน SPICEJET เที่ยวบินที่ SG740 
 
Day6 สนามบินสุวรรณภูมิ – ประเทศไทย 
 
02.45 เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ ประเทศไทยโดยสวัสดิภาพ ... พร้อมความประทับใจ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ส้าคัญโปรดอ่าน 

1. กรุณาท้าการจองล่วงหน้าก่อนเดินทางอย่างน้อย 45 วัน พร้อมช้าระเงินมัดจ้า ท่านละ 10,000 บาท/ท่าน และช้าระ
ส่วนที่เหลือ 21 วัน ก่อนการเดินทาง กรณีวันเดินทางน้อยกว่า 30 วัน ต้องช้าระค่าทัวร์เต็มจ้านวน 100% เท่านั้น 

2. อัตราค่าบริการนี้ จ้าเป็นต้องมีผู้เดินทาง จ้านวน 15 ท่าน ขึ้นไป ในแต่ละคณะ กรณีที่มีผู้เดินทางไม่ถึงตามจ้านวนที่
ก้าหนด ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเลื่อนการเดินทาง หรือเปลี่ยนแปลงอัตราค่าบริการ (ปรับราคาเพิ่มขึ้น 
เพื่อให้คณะได้ออกเดินทาง ตามความต้องการ) 

3. ท่านที่ต้องออกบัตรโดยสารภายในประเทศ (ตั๋วเครื่องบิน, รถทัวร์, รถไฟ) กรุณาสอบถามที่เจ้าหน้าที่ทุกครั้งก่อนท้า
การออกบัตรโดยสาร เนื่องจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟล์ท หรือ เวลาบิน โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า 
และการแนะน้าจากเจ้าหน้าที่เป็นเพียงการแนะน้าเท่านั้น 

4. นักท่องเที่ยวที่ต้องการเดินทางโปรแกรมข้างต้นควรท้าการจอง และ ส่งเอกสารเพื่อขอวีซ่าหมู่คณะก่อนเดินทางอย่าง
น้อย 45 วัน วันหยุดนักขัตฤกษ์ 60 วัน หากระยะเวลาน้อยกว่าที่ระบุไว้ข้างต้น ขอสงวนสิทธิ์ในการขอวีซ่าประเภทอื่น
ซึ่งอาจมีค่าใช้จ่ายเพิ่ม หรือมีผลต่อการพิจารณาวีซ่าของท่าน 

5. ระหว่างท่องเที่ยวหากนักท่องเที่ยวได้รับการตรวจยืนยันว่ามีเชื้อโควิด ทางโรงแรมอาจมีค่าท้าความสะอาดห้องพัก
เพิ่มเติม ถ้ามี (ไม่รวมอยู่ในรายการทัวร์) 

6. ในกรณีที่ภาครัฐทั้งไทย และประเทศปลายทางมีข้อก้าหนดในการกักตัว หรือ การตรวจหาเชื้อโควิด-19 ทุกประเภท ผู้
เดินทางต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายส่วนนี้ด้วยตัวท่านเอง ถ้ามี (ไม่รวมอยู่ในรายการทัวร์) 

 
ข้อมูลส้าคัญเกี่ยวกับ การยื่นค้าร้องขอวีซ่า ที่ท่านควรทราบ  

1. ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการยื่นวีซ่าแบบหมู่คณะเท่านั้น กรณีที่ท่านไม่สามารถยื่นวีซ่าพร้อมคณะได้ จะต้องยื่น
ก่อน หรือ หลัง คณะ และหากเกิดค่าใช้จ่ายไม่ว่ากรณีใดๆก็ตาม ท่านจ้าเป็นจะต้องช้าระค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นตาม
จริงทั้งหมด เช่น ค่าบัตรโดยสารโดยเครื่องบิน (ตั๋ว) จะต้องออกก่อนแต่วีซ่ายังไม่ออก เนื่องจากท่านยื่นหลังคณะ  

2. มาตราฐานการพิจารณาวีซ่าแบบปกติทั่วไปคือ 7 วันท้าการ (เป็นอย่างน้อย ไม่รวมวันเสาร์ - อาทิตย์) ทั้งนี้ ขึ้นอยู่
กับจ้านวนผู้สมัครในช่วงนั้นๆ ซึ่งหากอยู่ในช่วงฤดูกาลท่องเที่ยว ที่มีผู้สมัครเป็นจ้านวนมาก อาจต้องใช้
ระยะเวลามากกว่าปกติ 

3. การยื่นขอวีซ่าท่องเที่ยวประเทศอินเดียแบบหมู่คณะ ไม่จ้าเป็นต้องใช้หนังสือเดินทางฉบับจริง หากท่านส่ง ส้าเนาหน้า
หนังสือเดินทาง (หน้าแรกที่มีรูป) ชัดเจน สแกนไฟล์เป็นรูปภาพ หรือ ไฟล์ PDF. มาให้กับทางบริษัทเรียบร้อยแล้ว  

 
 
** รายละเอียดเอกสารการยื่นขอวีซ่าที่ได้กล่าวมานี้ เป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้นที่ทางบริษัทฯ ได้จัดท้าขึ้นจากประสบการณ์และ
ระเบียบของสถานทูตฯ ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ตามแต่สถานการณ์ และคุณสมบัติของลูกค้าในแต่ละราย โดยอยู่ที่ดุลย

พินิจของประเทศปลายทางเป็นผู้ด้าเนินการ ** 
 

** หมายเหตุ : ทางด่านตรวจคนเข้าเมืองประเทศปลายทาง อาจขอรายละเอียดเพิ่มเติม จากที่ได้แจ้งไว้ ขึ้นอยู่กับการ
พิจารณาของเจ้าหน้าที่ และเอกสาร ของแต่ละท่าน (เป็นการพิจารณาแบบรายบุคคล) การอนุมัติวีซ่าเป็นดุลพินิจของทาง
สถานทูต ทางบริษัทไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆทั้งสิ้น ทั้งนี้บริษัทเป็นเพียงตัวกลางและคอยบริการอ้านวยความสะดวกให้แก่ผู้

เดินทางเท่านั้น อัตราค่าธรรมเนียมวีซ่าทางสถานทูตเป็นผู้เรียกเก็บ หากท่านโดนปฏิเสธการขออนุมัติวีซ่า ทางสถานทูตไม่
คืนอัตราค่าธรรมเนียมในการยื่นวีซ่า และมีสิทธิ์ไม่แจ้งสาเหตุการปฏิเสธวีซ่า ** 

 
 
 
 
 



 
การเตรียมเอกสาร เพื่อขอยื่นวีซ่าท่องเที่ยวประเทศอินเดีย แบบหมู่คณะ  
ส้าหรับผู้เดินทางที่ถือหนังสือเดินทางไทย 

1. ส้าเนาหน้าหนังสือเดินทาง (หน้าแรกที่มีรูป) ชัดเจน โดยสแกนไฟล์เป็นรูปภาพ หรือ ไฟล์ PDF. (รูปถ่ายจากมือถือไม่
สามารถใช้ได้) มีอายุการใช้งานคงเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน ณ วันเดินทางกลับ และมีหน้าว่างไม่ต้่ากว่า 2 หน้า 

2. รูปถ่ายสี หน้าตรง ขนาด 2 x 2 นิ้ว (เท่ากันทุกด้านเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัส) จ้านวน 2 รูป ฉากหลังต้องเป็นพื้นสีขาว ถ่าย
มาแล้วไม่เกิน 3 เดือน ไม่ซ้้ากับวีซ่าประเทศอื่นๆที่เคยได้รับ เท่านั้น  
2.1  กรณีผู้เดินทางอายุไม่ถึง 18 ปีบริบูรณ์  

- กรณีเด็ก ไม่ได้เดินทางกับ บิดาและมารดา จ้าเป็นต้องมี หนังสือยินยอมให้บุตรเดินทาง ไป
ต่างประเทศ ที่ออกโดยส้านักงานเขตหรืออ้าเภอ ตามส้าเนาทะเบียนบ้าน ทั้งภาษาไทย และ 
ภาษาอังกฤษ , ส้าเนาหน้าหนังสือเดินทาง ของบิดา และ มารดา , หนังสือรับรองค่าใช่จ่าย 
(ภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ) พร้อมลงนามส้าเนาถูกต้อง 

- กรณีเด็ก ไม่ได้เดินทางกับ บิดา จ้าเป็นต้องมี หนังสือยินยอมให้บุตรเดินทาง ไปต่างประเทศ 
(ของมารดา) ให้บุตรเดินทางไปต่างประเทศ ที่ออกโดยส้านักงานเขตหรืออ้าเภอ ตามทะเบียน
บ้าน (ภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ) , ส้าเนาหน้าหนังสือเดินทาง ของบิดา และ มารดา หนังสือ
รับรองค่าใช่จ่าย (ภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ) 

- กรณีเด็ก ไม่ได้เดินทางกับ มารดา จ้าเป็นต้องมี หนังสือยินยอมให้บุตรเดินทาง ไปต่างประเทศ 
(ของบิดา) ให้บุตรเดินทางไปต่างประเทศ ที่ออกโดยส้านักงานเขตหรืออ้าเภอ ตามทะเบียนบ้าน 
(ภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ) , ส้าเนาหน้าหนังสือเดินทาง ของบิดา และ มารดา หนังสือรับรอง
ค่าใช่จ่าย (ภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ) 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

แบบฟอรม์กรอกขอ้มลูวซีา่ประเทศ อนิเดีย 

** กรณุากรอกขอ้มลูทัง้หมดให้ครบถว้น เพือ่ประโยชนใ์นการขอวีซา่ของทา่นเอง ** 
ชือ่-นามสกลุ (สะกดตรงตามหนังสือเดินทาง)  (MR./MRS./MS./MSTR.)  
.............................................................................................................................................................................
................. 
สถานะภาพ  □ โสด    □ แต่งงานไม่ได้จดทะเบียนสมรส □ หม้าย  □ หย่า    

□ แต่งงานจดทะเบียนสมรส  
ชื่อ-นามสกุล คู่สมรส....................................................สถานที่เกิด......................................................
สัญชาติ…………………. 
ชือ่-นามสกลุ บดิา ........................................................................................................................................... 
สถานที่เกิด.......................................สัญชาติ………………………………………………………. 
ชือ่-นามสกลุ มารดา ....................................................................................................................................... 
สถานที่เกิด.......................................สัญชาต…ิ……………………………………………………. 
ทีอ่ยู่ตามทะเบยีนบา้น
....................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................รหัสไปรษณีย์
................................................. 
ทีอ่ยู่ปจัจบุนั
........................................................................................................................................................................ 
รหัสไปรษณีย์................................ โทรศัพท์บ้าน...................................เบอรม์อืถอื
....................................................... 
ชือ่สถานทีท่า้งาน / สถานศกึษา...........................................................................ต้าแหน่งงาน.................................... 
ทีอ่ยูส่ถานทีท่า้งาน / สถานศกึษา
................................................................................................................................... 
รหัสไปรษณีย์ ...............................................โทรศัพท์............................................. 

*** ในกรณทีีเ่กษียณอาย ุกรณุาระบชุือ่ และ ทีอ่ยู ่สถานทีท่า้งาน เนือ่งจากเปน็เงือ่นไขของสถานทูต *** 
ท่านเคยเดินทางเข้าประเทศอินเดียมาก่อนหรือไม่ □  เคย  □  ไม่เคย 
ถ้าเคย กรุณาระบุวันที่..........................................สถานที่/เมือง................................... 
ประเทศที่เคยเดินทางในระยะเวลา 10 ปี ที่ผ่านมา 
......................................................................................................................................................................... 
ท่านเคยเดินทางกลุ่มประเทศ SAARC ในระยะเวลา 3 ปีที่ผ่านมา มาก่อนหรือไม่ (กลุ่มประเทศ SAARC ได้แก่ บังกลาเทศ 
ภูฏาน เนปาล มัลดีฟส ์ปากสีถาน ศรีลังกา อัฟกานิสถาน ) 
ถ้าเคย กรุณาระบุปีที่..................สถานที่/เมือง......................................ระยะเวลาที่พ้านัก..........................วัน 
ชื่อสมาชิกในครอบครัวพร้อมเบอร์ติดต่อ ระหว่างที่ท่านพ้านักอยู่ ณ ประเทศอินเดีย 
 ชื่อ-สกุล

........................................................................................................................................................................... 
ที่อยู่
.............................................................................................................................................................................
.......... 
เบอร์โทรศัพท์........................................... 
(กรณุาแจ้งเบอรท์ีส่ามารถตดิตอ่ไดโ้ดยสะดวก เนือ่งจากทางสถานทูตจะมกีารโทรเชค็ขอ้มลูโดยตรงกบัทา่น) 



การพิจารณาอนุมัติวีซ่าเป็นดุลพินิจของทางสถานทูตฯเท่านั้น ทางบริษัทเป็นเพียงตัวกลางในการอ้านวยความสะดวกและ
บริการด้านเอกสารให้แก่ผู้เดินทางเท่านั้น 

 
 

 



 

 
 
 
 



 
 

 
 
 



 
 
 

 
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
หากสนจองกรุณาติดต่อ 

 สอบถามผ่าน Line กด -> https://lin.ee/5nDHUO6 
 จองทัวร์ผ่าน FB inbox ก็ได้เช่นกัน -> http://m.me/unithaitrip 
 หรือโทร 02-234-5936 
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