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 ชมความอลังการ ถ ำ้อจนัตำ้ ส ิง่มหัศจรรยอ์ันดับ 8 ของโลก ทีม่อีายกุวา่ 2,000 ปี 

 ชม ถ ำ้เอลโลรำ่ ชมความทีย่ ิง่ใหญข่องถ ้า จากการแกะสลกัภเูขาทัง้ลกูเป็นเรือ่งราวเกีย่วกับศาสนา 

 สกัการะ พระพฆิเนศ เทพเจา้แหง่ความส าเร็จ เพือ่ความเป็นศริมิงคล 

 สถำนรีถไฟวคิตอเรยีเทอมนิำส และ ประตชูยั ความอลังการของสถาปัตยกรรมแบบวคิตอเรยี

โกธคิ ผสมผสานกับงานศลิปะแบบอนิเดยี  

 สดุคุม้ พักโรงแรมระดับ 4 ดาว รวมบนิภายในประเทศไมต่อ้งน่ังรถนาน 

 
ก ำหนดกำรเดนิทำง 

วนัที ่: 15-18 ธ.ค. 59         29,900.- 

วนัที ่: 02-05 ธ.ค. 59 (วนัหยดุ วนัพอ่แหง่ชำต)ิ    30,900.-           
วนัที ่: 10-13 ธ.ค. 59 (วนัหยดุ วนัพอ่แหง่ชำต)ิ    30,900.-           
วนัที ่: 24-27 ธ.ค. 59         30,900.-           
วนัที ่: 29 ธ.ค. 59 - 01 ม.ค. 60 (วนัหยุด วนัขึน้ปีใหม)่   33,900.-           
วนัที ่: 30 ธ.ค. 59 - 02 ม.ค. 60 (วนัหยุด วนัขึน้ปีใหม)่   33,900.-           
         

อนิเดยี: มมุไบ ออรงักำบดั อจนัตำ้ เอลโลรำ่ 

                   4 วนั 3 คนื (9W)  
             โดยสำยกำรบนิเจ็ท แอรเ์วย ์
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1. กรุงเทพฯ – มมุไบ – วดัสทิธวินัิยยัค –สถานรีถไฟวคิตอเรยีเทอมิ

นาส –  ประตชูยัอนิเดยี – มมุไบ – ออรังกาบดั 

2. ออรังกาบดั – ถ ้าอจันตา้ – ออรังกาบัด 

3. ออรังกาบดั – ถ ้าเอลโลร่า – บบีกีา มักบารา ทชัมาฮาลนอ้ย 

4. ออรังกาบดั – มมุไบ – กรุงเทพฯ 

 

 

วนัที ่1       กรงุเทพฯ – มมุไบ – วดัสทิธวินิยัยคั – สถำนรีถไฟวคิตอเรยีเทอมนิำส –   

                 ประตชูยัอนิเดยี – มมุไบ – ออรงักำบดั 

04.30 น. คณะมาพรอ้มกนัที ่สนามบนิสวุรรณภมู ิผูโ้ดยสารขาออกชัน้ 4 ประต ู8 เคานเ์ตอร ์P เชค็อนิกรุ๊ปของ

สายการบนิ เจ็ท แอรเ์วย ์( Jet Airways) โดยมเีจา้หนา้ทีค่อยใหก้ารตอ้นรับ และอ านวยความสะดวก 

07.00 น. ออกเดนิทางสู ่เมอืงมมุไบ โดยสายการบนิ เจ็ท แอรเ์วย ์( Jet Airways) เทีย่วบนิที ่9W61  (ใช ้

เวลาเดนิทางโดยประมาณ 4.20 ชม.) (มบีรกิารอาหารบนเครือ่ง) 

10.00 น. เดนิทางถงึ สนามบนิ ฉตัรำปตศีวิะจ ิ(Chhatrapati Shivaji) เมอืงมมุไบ ประเทศอนิเดยี หลังผา่น

พธิกีารตรวจคนเขา้เมอืง และศลุกากรแลว้(เวลาทอ้งถิน่ของเมอืงมมุไบ ประเทศอนิเดยี ชา้กวา่ประเทศ

ไทย 1.30 ชัว่โมง) รถโคช้ปรับอากาศรอรับทา่นทีส่นามบนิ เพือ่เดนิทางเขา้สูต่วัเมอืงมมุไบ น าเทีย่วชม 

เมอืงมมุไบ หรอื ชือ่เดมิอนัเป็นทีรู่จั้กกนั คอื เมอืงบอมเบย ์ซึง่เป็นเมอืงทา่ และเมอืงทางการคา้ที่

ส าคญัของประเทศอนิเดยี ชมตกึอาคารบา้นเรอืน ทีเ่ป็นสถาปัตยกรรมแบบโกธคิทีเ่คยรุง่เรอืงถงึขดีสดุ

เมือ่ครัง้เป็นเมอืงอาณานคิมของสหราชอาณาจกัร ตัง้แตปี่ ค.ศ. 1877 จนไดรั้บเอกราชเมือ่ปี ค.ศ. 1947 

และสถาปนาประเทศ เป็นสาธารณรัฐอนิเดยี เมือ่ปี ค.ศ. 1950 เมอืงมมุไบ เป็นเมอืงทีต่ัง้อยูร่มิฝ่ังทะเล

อาหรับ มหีาดทรายสขีาวทีท่อด ยาวเหยยีดของอา่วราวกบัสรอ้ยพระศอราชนิ ีและเป็นเมอืงทีผ่ลติ

ภาพยนตรม์ากทีส่ดุในโลก อกีดว้ย จนไดรั้บฉายาวา่เป็นเมอืง Bollywood แหง่อนิเดยี น าทา่นเยีย่มชม 

วดัสทิธวินิยัยคั (Siddhivinayak Temple) ซึง่เป็นวัดทีเ่กา่แกใ่นศาสนาฮนิดสูรา้งขึน้ตัง้แตปี่ 1801

ภายในเป็นทีป่ระดษิฐานองค ์“พระพฆิเนศ” เทพเจา้แหง่ความส าเร็จ ซึง่ตัง้อยูใ่นองคม์ณฑปศกัดิส์ทิธิ ์ที่

ทา่นจะสามารถสมัผัสไดถ้งึพลังศรัทธา ทันททีีท่า่นกา้วเขา้สู ่ ภายในวดัทีค่ลาคล า่ ไปดว้ยฝงูชนทีม่า

เคารพสกัการะ หลังจากทีท่า่นไดส้กัการะองคท์า่นแลว้ จะมพีธิกีรรมทีป่ระหลาดอกีอยา่งทีจ่ าเป็นตอ้งท า 

คอืใหท้า่นไดก้ระซบิค าอธษิฐานตอ่ รปูปัน้หนู 2ตน ทีถ่อืเป็นพระสหายขององคท์า่นดว้ย จากนัน้ใหท้า่น

ไดบ้ชูาเครือ่งรางรปูบชูา องคท์า่นตามอธัยาศัย จากนัน้ น าทา่นผา่นชมและถา่ยรปูดา้นนอก สถานรีถไฟ

ฉตัรปต ีศวิำจเีทอมนิำส (Chhatrapati Shivaji Terminus) หรอื ชือ่เดมิวคิตอเรยีเทอมนิาส ที่

ไดรั้บการตัง้ชือ่ตามพระนามพระราชนิวีคิตอเรยี กอ่สรา้งขึน้ดว้ยสถาปัตยกรรมแบบวคิตอเรยีโกธคิ 

ผสมผสานกบังานศลิปะแบบอนิเดยี อนัทรงคณุคา่จนไดรั้บการขึน้ทะเบยีนเป็นมรดกโลกจากองคก์าร
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ยเูนสโก จากนัน้น าทา่นชม ประตชูยั (Gateway of India) สรา้งขึน้เพือ่เป็น อนุสรณ์ในการเสด็จมา

เยอืนมมุไบของพระเจา้จอรจ์ที ่5 และสมเด็จพระราชนิแีมรี ่ในปี ค.ศ.1911 เพือ่ทรงรว่มงานเดลดีารบรั 

ความงดงามของสถาปัตยกรรมทีผ่สมผสานศลิปะของทอ้งถิน่ กบัแบบมสุลมิของรัฐคชุราต ใหท้า่นได ้

อสิระเกบ็ภาพแหง่ความประทับใจตามอธัยาศัย 

เทีย่ง  รบัประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำร 

บำ่ย จากนัน้น าทา่นเดนิทางกลับสูส่นามบนิเพือ่น าทา่นเดนิทางตอ่ไปยงัเมอืงออรังกาบดั 

16.25 น. ออกเดนิทางสู ่เมอืงออรงักำบดั โดยสายการบนิ เจ็ท แอรเ์วย ์( Jet Airways) เทีย่วบนิที ่
9W7148   

17.30 น. เดนิทางถงึ สนามบนิ ออรงักำบดั (Aurangabad Airport) จากนัน้น าทา่นเดนิทางสูโ่รงแรมทีพั่ก 

ค ำ่ รบัประทำนอำหำรเย็น ณ ณ ภตัตำคำร หรอืหอ้งอำหำรของโรงแรม 

 ทีพ่กั VITS Hotel ระดบั 4 ดำว หรอื เทยีบเทำ่,เมอืงออรงักำบดั 

วนัที ่ 2     ออรงักำบดั – ถ ำ้อจนัตำ้ – ออรงักำบดั 

เชำ้ บรกิำรอำหำรเชำ้ ณ หอ้งอำหำรของโรงแรม   

 น าทา่นเดนิทางสู ่ถ ำ้อจนัตำ้ ระหวา่งทางทา่นจะไดช้มทัศนยีภาพของสภาพบา้นเรอืนตลอดสองขา้ง
ทาง  ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 3 ชัว่โมง  ระหวา่งทาง น าทา่นชม ป้อมเดำลำตำบดั ป้อมปราการ
โบราณรอบภเูขาดลัครี ีซ ึง่เคยเป็นเมอืงหลวงของราชวงศย์ารวะและถกูกษัตรยิอ์ลาอดุดนิคลัจ ิชาว
มสุลมิยดึไดใ้น พ.ศ. 1839  กลายเป็นเมอืงหลวงอนิเดยีภายใตก้ารปกครองของกษัตรยิม์สุลมิอยูพ่ัก
หนึง่กอ่นถกูทิง้รา้งยา้ยไปสรา้งเมอืงออรังกาบดั ชมซากมสัยดิทีย่งัเหลอืซากเสาจ านวน 106 ตน้ ชม
ป้อมปราการพระราชวังบนเสาอาย ุ700 ปี   

เทีย่ง รบัประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำร หรอืหอ้งอำหำรของโรงแรม 

บำ่ย น าทา่นชมความอลังการของสถาปัตยกรรม ถ ำ้อจนัตำ้ (Ajanta Cave) ทีถ่กูสรา้งขึน้โดยบนัดาลใจ
จากศาสนาพทุธโดยเจาะเป็นปราสาทขนาดใหญแ่บบศลิปะคปุตะและหลังคปุตะอนัวจิติรคน้หาความ
มหัศจรรยข์องสิง่มหศัจรรยอ์นัดับ 8 ของโลก ทีม่อีายกุวา่ 2,000 ปี  ถ ้าอจันตา้ คอื พทุธสถานทีส่รา้ง
จากการสกดัหนา้ผาหนิหบุเขาเหนอืแมน่ ้าวโฆระเป็นศนูยก์ลางส านักปฎบิตัขิองเหลา่สงฆใ์นพทุธศาสนา 
พทุธศตวรรษที ่7-13 สบืเนือ่งนานกวา่ 600 ปี กอ่นถกูทอดทิง้ใหร้กรา้งกลางป่า และมาถกูคน้พบอกีครัง้
โดยบงัเอญิจากนายทหารองักฤษ ภายในถ ้าขนาดมหมึา กวา่ 30 ถ ้าทีถ่กูขดุเจาะดว้ยฝีมอืมนุษย ์สลัก
เสลาเป็นเสาประดบัลวดลายอนังดงาม พระพทุธรปู และเจดยีศ์ลิาทีส่กดั และตบแตง่ขึน้จากหนิชิน้
เดยีวกบัพืน้และผนังถ ้าภาพจติรกรรมฝาผนังอายกุวา่1,200ปีมคีวามงดงามสมบรูณ์ดว้ยเทคนคิการเขยีน
ภาพสามมติอินัน่าอศัจรรยพ์ระพทุธรปูศลิาทีแ่สดงอารมณ์พระพักตรต์า่งกนัเมือ่แสงตกสะทอ้นจากตา่ง
มมุจะท าใหท้า่นพศิวงประทบัใจไมรู่ล้มื ไดเ้วลาพอสมควร  น าทา่นเดนิทางกลับทีพ่กั 

ค ำ่ รบัประทำนอำหำรเย็น ณ ภตัตำคำร หรอืหอ้งอำหำรของโรงแรม 

 ทีพ่กั VITS Hotel ระดบั 4 ดำว หรอื เทยีบเทำ่,เมอืงออรงักำบดั 

วนัที ่ 3     ออรงักำบดั – ถ ำ้เอลโลรำ่ – บบีกีำ มกับำรำ ทชัมำฮำลนอ้ย 

เชำ้ บรกิำรอำหำรเชำ้ ณ หอ้งอำหำรของโรงแรม   

 น าทา่นเดนิทางสู ่ถ ำ้เอลโลรำ่ (Ellora Cave) ชมความงามทีย่ ิง่ใหญข่องถ ้า 34 ถ ้า ซึง่เป็นของพทุธ
สถาน 12 ถ ้า เทวสถานในศาสนาฮนิด ู14 ถ ้า และศาสนสถานของเชนอกี 8 ถ ้า เกดิจากการแกะสลัก
ภเูขาทัง้ลกูเป็นเรือ่งราวเกีย่วกบัศาสนา นมสัการพระพทุธรปูอายกุวา่ 1,200 ปี ชมภาพแกะสลักอยา่ง
วจิติรงดงามของเหลา่ทวยเทพทัง้หลายไมว่า่จะเป็นรปูองคพ์ระศวิะ พระพรหม พระนารายณ์ พระพฆิเนศ 
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ชา้งเอราวัณตลอดทัง้เหลา่นางเทพอปัสรและอกีมากมายสดุทีจ่ะบรรยาย 

เทีย่ง รบัประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำร หรอืหอ้งอำหำรของโรงแรม 

บำ่ย น าทา่นชม บบีกีำ มกับำรำ (Bi Bi Ka Maqbara) หรอืทัชมาฮาลนอ้ย เพราะมลีกัษณะสถาปัตยกรรม
คลา้ยทัชมาฮาล สรา้งเพือ่เป็นอนุสรณ์แหง่ความรัก โดยพระโอรสของออรังเซบ ทรงสรา้งเพือ่ร าลกึถงึ
พระมารดา (พระนาง บกีมัราเบยี อเุด ดาราณี)  ไดเ้วาลาพอสมควรน าทา่นเดนิทางกลับทีพ่กั 

ค ำ่ รบัประทำนอำหำรเย็น ณ ภตัตำคำร หรอืหอ้งอำหำรของโรงแรม 

 ทีพ่กั VITS Hotel ระดบั 4 ดำว หรอื เทยีบเทำ่,เมอืงออรงักำบดั 

วนัที ่ 4     ออรงักำบดั – มมุไบ – กรงุเทพฯ 

 น าทา่นเดนิทางสูส่นามบนิออรังกาบดั 

06.50 น. ออกเดนิทางสู ่เมอืงมมุไบ โดยสายการบนิ เจ็ท แอรเ์วย ์( Jet Airways) เทีย่วบนิที ่9W355   

07.40 น. เดนิทางถงึ สนามบนิ ฉตัรำปตศีวิะจ ิ(Chhatrapati Shivaji) เมอืงมมุไบ ใหท้า่นเปลีย่นเทีย่วบนิ

เพือ่เดนิทางกลับสูป่ระเทศไทย 

12.50 น. น าทา่นเดนิทางกลับสูส่นำมบนิสวุรรณภมู ิกรงุเทพฯ โดยสายการบนิ เจ็ท แอรเ์วย ์( Jet 

Airways) เทีย่วบนิที ่9W60 (มบีรกิารอาหารบนเครือ่ง) 

18.45 น. เดนิทางถงึสนามบนิสวุรรณภมู,ิ ประเทศไทย โดยสวสัดภิาพ พรอ้มความประทับใจ 

 

พำสปอรต์จะตอ้งมอีำยกุอ่นกำรเดนิทำงไมน่อ้ยกวำ่ 6 เดอืน 
ในกรณีทีก่องตรวจคนเขำ้เมอืงทีป่ระเทศไทย, ประเทศอนิเดยี ปฏเิสธมใิหเ้ดนิทำงออกหรอืเขำ้ประเทศ ทำง

บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธไ์มค่นืคำ่ใชจ้ำ่ยไมว่ำ่กรณีใดๆ ทิง้ส ิน้ 

  

กรณุำอำ่นหมำยเหตใุหล้ะเอยีดท ัง้ 5 ขอ้ 

หมำยเหต ุ  
1. บรษัิทฯ สงวนสทิธิท์ีจ่ะไมรั่บผดิชอบตอ่คา่ชดเชยความเสยีหาย ไมว่า่กรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืง 
ของไทยไมอ่นุญาตใหเ้ดนิทางออกหรอืกองตรวจคนเขา้เมอืงของแตล่ะประเทศไมอ่นุญาตใหเ้ขา้เมอืง 
2. บรษัิทฯ สงวนสทิธิใ์นการทีจ่ะไมรั่บผดิชอบตอ่คา่ชดเชยความเสยีหาย อนัเกดิจากเหตสุดุวสิยัทีท่าง 
บรษัิทฯ ไมส่ามารถควบคมุได ้เชน่ การนัดหยดุงาน, จลาจล, การลา่ชา้หรอืยกเลกิของเทีย่วบนิ  
3. บรษัิทฯ สงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงโปรแกรมรายการทอ่งเทีย่ว โดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 
4. บรษัิทฯ สงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงอตัราคา่บรกิาร โดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 
5. กรณีทีค่ณะไมค่รบจ ำนวน 10 ทำ่น ทำงบรษิทัฯ สงวนสทิธิใ์นกำรงดออกเดนิทำง 

     โดยทำงบรษิทัฯ  จะแจง้ใหท้ำ่นทรำบลว่งหนำ้ 14 วนักอ่นกำรเดนิทำง  
     6.อตัรำคำ่บรกิำรนี ้ส ำหรบัเดนิทำงต ัง้แต ่20 ทำ่นขึน้ไป ขอสงวนสทิธิใ์นกำรเปลีย่นแปลงรำคำ 
       ในกรณีทีม่ผีูเ้ดนิทำงไมถ่งึ 20 ทำ่น 

 

อตัรำคำ่บรกิำร 
 

เดนิทำงวนัที ่: 15-18 ธ.ค. 59 รำคำตอ่ทำ่น 

ผูใ้หญ ่พกัหอ้งละ 2 ทำ่น 29,900.- 

เด็กอำยตุ ำ่กวำ่ 12 ปี พกักบัผูใ้หญ ่1 ทำ่น 29,900.- 
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เด็กอำยตุ ำ่กวำ่ 12 ปี พกักบัผูใ้หญ ่2 ทำ่น มเีตยีงเสรมิ 28,900.- 

เด็กอำยตุ ำ่กวำ่ 12 ปี พกักบัผูใ้หญ ่2 ทำ่น ไมม่เีตยีงเสรมิ 27,900.- 

พกัเดีย่ว เพิม่ทำ่นละ  4,900.- 

 

เดนิทำงวนัที ่: 02-05 ธ.ค. 59 (วนัหยดุ วนัพอ่แหง่ชำต)ิ 
เดนิทำงวนัที ่: 10-13 ธ.ค. 59 (วนัหยดุ วนัรฐัธรรมนญู) 
เดนิทำงวนัที ่: 24-27 ธ.ค. 59 (วนัหยดุ วนัรฐัธรรมนญู) 

รำคำตอ่ทำ่น 

ผูใ้หญ ่พกัหอ้งละ 2 ทำ่น 30,900.- 

เด็กอำยตุ ำ่กวำ่ 12 ปี พกักบัผูใ้หญ ่1 ทำ่น 30,900.- 

เด็กอำยตุ ำ่กวำ่ 12 ปี พกักบัผูใ้หญ ่2 ทำ่น มเีตยีงเสรมิ 29,900.- 

เด็กอำยตุ ำ่กวำ่ 12 ปี พกักบัผูใ้หญ ่2 ทำ่น ไมม่เีตยีงเสรมิ 28,900.- 

พกัเดีย่ว เพิม่ทำ่นละ  4,900.- 

 

เดนิทำงวนัที ่: 29 ธ.ค. 59 – 01 ม.ค. 60 (วนัหยดุ วนัข ึน้ปีใหม)่ 
เดนิทำงวนัที ่: 30 ธ.ค. 59 – 02 ม.ค. 60 (วนัหยดุ วนัข ึน้ปีใหม)่ 

รำคำตอ่ทำ่น 

ผูใ้หญ ่พกัหอ้งละ 2 ทำ่น 33,900.- 

เด็กอำยตุ ำ่กวำ่ 12 ปี พกักบัผูใ้หญ ่1 ทำ่น 33,900.- 

เด็กอำยตุ ำ่กวำ่ 12 ปี พกักบัผูใ้หญ ่2 ทำ่น มเีตยีงเสรมิ 32,900.- 

เด็กอำยตุ ำ่กวำ่ 12 ปี พกักบัผูใ้หญ ่2 ทำ่น ไมม่เีตยีงเสรมิ 31,900.- 

พกัเดีย่ว เพิม่ทำ่นละ  5,900.- 

**รำคำนีส้งวนสทิธิเ์ฉพำะลกูคำ้ชำวไทยเทำ่น ัน้ 

- พำสปอรต์ตำ่งชำตเิก็บเพิม่ 1,760 บำท ตอ่ ทำ่น 

- พำสปอรต์อเมรกิำเก็บเพิม่ 2,760 บำท ตอ่ ทำ่น ** 
*** ในกรณีทีล่กูคำ้ตอ้งออกต ัว๋โดยสำรภำยในประเทศ กรณุำตดิตอ่เจำ้หนำ้ทีข่องบรษิทัฯ 

กอ่นทกุคร ัง้ มฉิะน ัน้ทำงบรษิทัฯ จะไมข่อรบัผดิชอบคำ่ใชจ้ำ่ยใดๆ ท ัง้ส ิน้ ***  
 

โปรแกรมและรำยละเอยีดของกำรเดนิทำงอำจมกีำรเปลีย่นแปลงได ้ท ัง้นีข้ ึน้อยูก่บัภำวะอำกำศ 
และเหตสุดุวสิยัตำ่ง ๆ ทีไ่มส่ำมำรถคำดกำรณ์ลว่งหนำ้โดยทำงบรษิทัฯ จะค ำนงึถงึผลประโยชน์

และควำมปลอดภยัของผูร้ว่มเดนิทำงเป็นส ำคญั 
 

 

อตัรำนีร้วม 

1. คา่ตั๋วเครือ่งบนิ ไป – กลับ ชัน้ประหยดั  
2. คา่โรงแรมทีพ่ักตามทีร่ะบใุนรายการหรอืเทยีบเทา่  
3. คา่ภาษีสนามบนิทกุแหง่ตามรายการ 
4. คา่ธรรมเนยีมวซีา่อนิเดยีแบบเขา้ ออก 1 ครัง้ แบบ e-TOURIST VISA (eTV) 
5. คา่อาหารและเครือ่งดืม่ตามทีร่ะบใุนรายการ 
6. คา่รถรับสง่และระหวา่งน าเทีย่วตามรายการทีร่ะบ ุ
7. คา่เขา้ชมสถานทีท่อ่งเทีย่วตามรายการ 
8. หัวหนา้ทัวร ์หรอืมคัคเุทศกท์อ้งถิน่ผูช้ านาญเสน้ทางดแูลตลอดการเดนิทาง  
9. สมัภาระน ้าหนักไมเ่กนิทา่นละ 30 กก. 
10. คา่ประกนัภยัอบุตัเิหตรุะหวา่งการเดนิทาง วงเงนิประกนัอบุตัเิหตสุงูสดุ ทา่นละไมเ่กนิ 1,000,000 บาทและ 
11. วงเงนิประกนัสขุภาพสงูสดุ ทา่นละไมเ่กนิ 200,000 
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อตัรำนีไ้มร่วม 

1. กระเป๋าเดนิทางในกรณีทีน่ ้าหนักเกนิกวา่ทีส่ายการบนิก าหนดตอ่ทา่น สว่นเกนิลกูคา้จา่ยเอง 
2. คา่ท าหนังสอืเดนิทาง  
3. คา่ใชจ้า่ยสว่นตวันอกเหนอืจากรายการ เชน่ คา่เครือ่งดืม่, คา่อาหารทีส่ัง่เพิม่เอง, คา่โทรศัพท,์ คา่ซกัรดี 
4. คา่อาหารทีไ่มไ่ดร้ะบไุวใ้นรายการ 
5. คา่ท าใบอนุญาตทีก่ลบัเขา้ประเทศของคนตา่งชาตหิรอืคนตา่งดา้ว 
6. คา่ภาษีมลูคา่เพิม่ 7% และคา่ภาษีหกั ณ ทีจ่า่ย 3% 
7.  ไมร่วมทปิไกดท์อ้งถิน่และคนขบัรถวันละ 4 USD ตอ่วนั 
8. ทปิหวัหนา้ทวัรแ์ลว้แตค่วามสมคัรใจ 

 

เง ือ่นไขกำรส ำรองทีน่ ัง่ 

1. กรณุาจองลว่งหนา้อยา่งนอ้ย 30 วันกอ่นการเดนิทาง และกรณุาเตรยีมเงนิมดัจ า 10,000 บาท พรอ้มกบัเตรยีม
เอกสารสง่ใหเ้รยีบรอ้ย ภายใน 2-3 วัน หลังจากท าการจองแลว้ (ใชเ้วลาขอวซีา่ไมต่ ่ากวา่ 7 วันท าการ)  

2. การช าระคา่ทัวรส์ว่นทีเ่หลอืทางบรษัิทฯ จะเรยีกเก็บกอ่นเดนิทางไมน่อ้ยกวา่ 14 วัน ทา่นควรจดัเตรยีมคา่ทัวร์
ใหเ้รยีบรอ้ยกอ่นก าหนด เนือ่งจากทางบรษัิทตอ้งส ารองคา่ใชจ้า่ยในสว่นของคา่ทีพั่กและตัว๋เครือ่งบนิ มฉิะนัน้
จะถอืวา่ทา่นยกเลกิการเดนิทางโดยอตัโนมตั ิ

  

หมำยเหต ุ

1. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิย์กเลกิการเดนิทางกอ่นลว่งหนา้ 14 วัน ในกรณีทีไ่มส่ามารถท ากรุ๊ปไดอ้ยา่งนอ้ย  
15 ทา่น และ/หรอื ผูร้ว่มเดนิทางในคณะไมส่ามารถผา่นการพจิารณาวซีา่ไดค้รบ 15 ทา่นในกรณีนีบ้รษัิทฯ 
ยนิดคีนืเงนิใหท้ัง้หมด (ยกเวน้คา่ธรรมเนยีมวซีา่ซึง่ไดช้ าระไวก้บัทางสถานทตูแลว้) หรอืจัดหาคณะทวัรอ์ืน่ให ้
ถา้ตอ้งการ  

2. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะเปลีย่นแปลงรายละเอยีดบางประการในทวัรน์ี ้เมือ่เกดิเหตจุ าเป็นสดุวสิยัจนไมอ่าจ
แกไ้ขได ้และจะไมรั่บผดิชอบใดๆ ในกรณีทีส่ญูหาย สญูเสยี หรอืไดรั้บบาดเจ็บทีน่อกเหนอืความรับผดิชอบ
ของหัวหนา้ทัวรแ์ละอบุตัเิหตสุดุวสิยับางประการ เชน่ การนัดหยดุงาน, ภยัธรรมชาต,ิ การจลาจลตา่งๆ เป็นตน้ 

 

ขอ้มลูเพิม่เตมิเร ือ่งต ัว๋เครือ่งบนิและทีน่ ัง่บนเครือ่งบนิ 

1. ทางบรษัิทไดส้ ารองทีน่ั่งพรอ้มช าระเงนิมดัจ าคา่ตัว๋เครือ่งบนิแลว้  หากทา่นยกเลกิทวัร ์ไมว่า่จะดว้ย 

      สาเหตใุด ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิก์ารเรยีกเกบ็คา่มดัจ าตั๋วเครือ่งบนิ ซึง่มคีา่ใชจ้า่ย ประมาณ 1,000 –  

      5,000 บาท แลว้แตส่ายการบนิและชว่งเวลาเดนิทาง   

2.   หากตัว๋เครือ่งบนิท าการออกแลว้ แตท่า่นไมส่ารถออกเดนิทางได ้ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิเ์รยีกเก็บ 

      คา่ใชจ้า่ยตามทีเ่กดิขึน้จรงิ  และรอ Refund จากทางสายการบนิ ใชเ้วลาประมาณ 3- 6 เดอืนเป็นอยา่งนอ้ย 

3.   น่ังที ่Long Leg โดยปกตอิยูบ่รเิวณทางออกประตฉุูกเฉนิ และผูท้ีจ่ะน่ังตอ้งมคีณุสมบตัติรงตามทีส่ายการบนิ 

      ก าหนด เชน่ ตอ้งเป็นผูท้ีม่รีา่งกายแข็งแรง และชว่ยเหลอืผูอ้ ืน่ไดอ้ยา่งรวดเร็วในกรณีทีเ่ครือ่งบนิมปัีญหา 

เชน่  สามารถเปิดประตฉุูกเฉนิได ้(น ้าหนักประมาณ 20 กโิลกรัม) ไมใ่ชผู่ท้ีม่ปัีญหาทางดา้นสขุภาพและรา่งกาย  

      และอ านาจในการใหท้ีน่ั่ง Long leg ขึน้อยูก่บัทางเจา้หนา้ทีเ่ชค็อนิสายการบนิ ตอนเวลาทีเ่ชค็อนิเทา่นัน้ 

 

กรณียกเลกิกำรเดนิทำง 
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1. แจง้ยกเลกิกอ่นเดนิทาง 30 วัน   คนืคา่ใชจ้า่ยทัง้หมด  
2. แจง้ยกเลกิกอ่นเดนิทาง 15 วัน    เก็บคา่ใชจ้า่ย ทา่นละ 10,000 บาท 
3. แจง้ยกเลกินอ้ยกวา่ 15 วันกอ่นเดนิทาง   ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธิ ์เก็บคา่ใชจ้า่ยทัง้หมด 
4. ส าหรับผูโ้ดยสารทีไ่มไ่ดถ้อืหนังสอืเดนิทางไทย  และทางบรษัิทฯเป็นผูย้ืน่วซีา่ใหเ้มือ่ผลวซีา่ผา่นแลว้มกีาร 

ยกเลกิการเดนิทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการคนืคา่มดัจ าทัง้หมด 
5. ยกเวน้กรุ๊ปทีเ่ดนิทางชว่งวันหยดุหรอืเทศกาลทีต่อ้งการันตมีดัจ ากบัสายการบนิหรอืคา่มดัจ าทีพั่กโดยตรงหรอื

โดยการผา่นตวัแทนในประเทศหรอืตา่งประเทศและไมอ่าจขอคนืเงนิได ้ รวมถงึเทีย่วบนิพเิศษเชน่ Extra 
Flight และ Charter Flight จะไมม่กีารคนืเงนิมดัจ าหรอืคา่ทัวรท์ัง้หมดเนือ่งจากคา่ตัว๋เป็นการเหมาจา่ยใน
เทีย่วบนินัน้ๆ 

6. บรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นกำรเก็บคำ่ใชจ้ำ่ยท ัง้หมดกรณีทำ่นยกเลกิกำรเดนิทำงและมผีลท ำใหค้ณะ
เดนิทำงไมค่รบตำมจ ำนวนทีบ่รษิทัฯก ำหนดไว ้ (15ทำ่นขึน้ไป) เนือ่งจากเกดิความเสยีหายตอ่ทางบรษัิท
และผูเ้ดนิทางอืน่ทีเ่ดนิทางในคณะเดยีวกันบรษัิทตอ้งน าไปช าระคา่เสยีหายตา่งๆทีเ่กดิจากการยกเลกิของทา่น  

7. กรณีเจ็บป่วย จนไมส่ามารถเดนิทางได ้ซึง่จะตอ้งมใีบรับรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรับรอง บรษัิทฯ จะท าการ
เลือ่นการเดนิทางของทา่นไปยงัคณะตอ่ไป แตท่ัง้นีท้า่นจะตอ้งเสยีคา่ใชจ้า่ยทีไ่มส่ามารถเรยีกคนืไดค้อื 
คา่ธรรมเนยีมในการมดัจ าตัว๋ และคา่ธรรมเนยีมวซีา่ตามทีส่ถานทตูฯ เรยีกเก็บ ในกรณีทีไ่มส่ามารถเดนิทางได ้

8. กรณียืน่วซีำ่แลว้ไมไ่ดร้บักำรอนมุตัวิซีำ่จำกทำงสถำนฑตู (วซีำ่ไมผ่ำ่น) และทา่นไดช้ าระคา่ทวัรห์รอืมดั
จ ามาแลว้ ทางบรษัิทฯ คนืคา่ทัวรห์รอืมดัจ าให ้ แตท่างบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการหักคา่บรกิารยืน่วซีา่,คา่วซีา่ 
และคา่ใชจ้า่ยบางสว่นทีเ่กดิขึน้จรงิเป็นกรณีไป (อาท ิ กรณีออกตั๋วเครือ่งบนิไปแลว้ หรอืไดช้ าระคา่บรกิารใน
สว่นของทางเมอืงนอก เชน่ โรงแรม ตั๋วรถไฟ ฯลฯ ไปแลว้) ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการหักเก็บคา่ใชจ้า่ย
จรงิทีเ่กดิขึน้แลว้กบัทา่นเป็นกรณีไป 

9. กรณีวซีำ่ผำ่นแลว้แจง้ยกเลกิกอ่นหรอืหลงัออกต ัว๋โดยสำร บรษัิทฯขอสงวนสทิธิใ์นการไมค่นืคำ่ทวัร ์
ท ัง้หมด 

10. กรณีวซีำ่ผำ่นแลว้ แตก่รุป๊ออกเดนิทำงไมไ่ด ้ เนือ่งจากผูเ้ดนิทางทา่นอืน่ในกลุม่โดนปฏเิสธวซีา่ หรอืไมว่า่
ดว้ยสาเหตใุดๆกต็าม ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการหกัเก็บคา่ใชจ้า่ยจรงิทีเ่กดิขึน้แลว้กบัทา่นเป็นกรณีไป 

     11.กรณีผูเ้ดนิทำงไมส่ำมำรถเขำ้-ออกเมอืงไดเ้นือ่งจากเอกสารปลอมหรอืการหา้มของเจา้หนา้ทีไ่มว่า่เหตผุล    
     ใดๆ ก็ตามทางบรษัิทของสงวนสทิธิใ์นการ ไมค่นืคำ่ทวัรท์ ัง้หมด 
 

 

ขอ้มลูเพิม่เตมิเร ือ่งวซีำ่ 

**การอนุมตัวิซีา่เป็นอภสิทิธิข์องทางสถานทตูทางบรษัิทไมม่สีว่นเกีย่วขอ้งใดๆทัง้สิน้ ทัง้นีบ้รษัิทเป็นเพยีงตัวกลาง

และคอยบรกิารอ านวยความสะดวกใหแ้กผู่เ้ดนิทางเทา่นัน้ เงนิคา่สมคัรยืน่วซีา่ ทางสถานทตูเป็นผูเ้ก็บหำกผลวซีำ่

ออกมำวำ่ทำ่นไมผ่ำ่นทำงสถำนทตูจะไมค่นืเงนิคำ่วซีำ่และคำ่บรกิำรจำกตวัแทนยืน่ไมว่ำ่กรณีใดๆก็ตำม 

และทำงสถำนทตูมสีทิธิท์ ีจ่ะไมต่อบเหตผุลของกำรปฏเิสธวซีำ่ในทกุกรณี 

** กรณีทีท่า่นวซีา่ผา่นแตก่รุ๊ปออกเดนิทางไมไ่ด ้ เนือ่งจากผูเ้ดนิทางทา่นอืน่ในกลุม่โดนปฏเิสธวซีา่ทางบรษัิทขอ

สงวนสทิธิใ์นการไมค่นืเงนิคา่วซีา่และคา่บรกิารจากตวัแทนอืน่ใหก้บัทา่นเนือ่งจากเป็นคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้โดยทาง

สถานทตูเป็นผูเ้รยีกเกบ็ และทา่นสามารถน าวซีา่ไปใชเ้ดนิทางได ้หากวซีา่ยงัไมห่มดอาย ุ

 

ขอ้มลูเพิม่เตมิเร ือ่งโรงแรมทีพ่กั 

เนือ่งจากการวางแปลนหอ้งพักของแตล่ะโรงแรมแตกตา่งกัน จงึอาจท าใหห้อ้งพกัแบบหอ้งเดีย่ว (Single),หอ้งคู ่

(Twin/Double) และหอ้งพกัแบบ 3 ทา่น/3 เตยีง (Triple Room) หอ้งพกัตำ่งประเภทอำจจะไมต่ดิกนัและบำง

โรงแรมอำจจะไมม่หีอ้งพกัแบบ 3 ทำ่น แตอ่ำจจะไดเ้ป็น 1 เตยีงใหญก่บั 1 เตยีงพบัเสรมิ  
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กำรเดนิทำงเป็นครอบครวั 

หากทา่นเดนิทางเป็นครอบครัวใหญ ่หรอืเดนิทางพรอ้มสมาชกิในครอบครัวทีต่อ้งไดรั้บการดแูลเป็นพเิศษ 

(Wheelchair), เด็ก, และผูส้งูอาย ุมโีรคประจ าตัว ไมส่ะดวกในการเดนิทอ่งเทีย่วในระยะเวลาเกนิกวา่ 4-5 ชัว่โมง

ตดิตอ่กนัทา่นและครอบครัวตอ้งใหก้ารดแูลสมาชกิภายในครอบครัวของทา่นเอง เนือ่งจากการเดนิทางเป็นหมูค่ณะ 

หัวหนา้ทัวรม์คีวามจ าเป็นตอ้งดแูลคณะทวัรท์ัง้หมด 

หลกัฐำนประกอบกำรยืน่ขอวซีำ่ประเทศอนิเดยีส ำหรบั-คนไทย  

ต ัง้แตว่นัที ่12 พฤษภำคม 2557 เป็นตน้ไป ลกูคำ้ตอ้งแสกนลำยนิว้มอื  

1. หนงัสอืเดนิทำง (Passport) หนังสอืเดนิทาง ตอ้งมหีนา้เหลอืส าหรับประทับวซีา่อยา่งนอ้ย 2 หนา้ อายใุช ้

งานเหลอืไมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน นับจากวันเดนิทาง *กรณุำถอดปก Passport กอ่นสง่เอกสำรบรษิทัจะไม่

รบัผดิชอบในกรณีสญูหำย* 

2. รปูถำ่ย รปูถา่ยสหีนา้ตรงขนาด 2x2นิว้ พืน้หลังสขีาวเทา่นัน้ จ ำนวน 2ใบเป็นรปูทีถ่า่ยจากรา้นถา่ยรูปเทา่นัน้ 

รปู (หา้มสวมแวน่ตาหรอืเครือ่งประดับ,ไมใ่สข่ดุขา้ราชการหรอืเครือ่งแบบใดๆ ไมเ่ป็นรปูสติ๊กเกอรร์วมถงึหา้มใช ้

รปูทีถ่า่ยเองและปริน้ทเ์อง) 

3. ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน 2 ชดุ ถา้เป็นเด็กอายตุ ่ากวา่ 15 ปี ใชส้ าเนาสตูบิตัรและบตัรประชาชน 

4. ส าเนาทะเบยีนบา้น  

**เอกสำรทีเ่ป็นส ำเนำกรณุำเซ็นชือ่รบัรองส ำเนำถกูตอ้งทกุใบดว้ย** 

5. ต ัง้แตว่นัที ่12 พฤษภำคม 2557 เป็นตน้ไป ลกูคำ้ตอ้งแสกนลำยนิว้มอืดว้ยตวัเอง ณ สถำนทีข่อวซีำ่

อนิเดยี IVS Global Pvt. Ltd. ช ัน้ 22 อำคำร 253 อโศก ซ.สขุมุวทิ 21 ถ.สขุมุวทิ กทม. (อยูต่รงขำ้ม

กบัอำคำรโรงพยำบำลจกัษุรตันนิ) 

หลกัฐำนประกอบกำรยืน่ขอวซีำ่ประเทศอนิเดยีส ำหรบั-ตำ่งชำต ิ 

ต ัง้แตว่นัที ่12 พฤษภำคม 2557 เป็นตน้ไป ลกูคำ้ตอ้งแสกนลำยนิว้มอื  

1. หนงัสอืเดนิทำง (Passport) หนังสอืเดนิทาง ตอ้งมหีนา้เหลอืส าหรับประทับวซีา่อยา่งนอ้ย 2 หนา้ อาย ุ

ใชง้านเหลอืไมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน นับจากวันเดนิทาง *กรณุำถอดปก Passport กอ่นสง่เอกสำรบรษิทัจะไม่

รบัผดิชอบในกรณีสญูหำย* 

2. รปูถำ่ย รปูถา่ยสหีนา้ตรงขนาด 2x2นิว้ พืน้หลังสขีาวเทา่นัน้ จ ำนวน 2ใบเป็นรปูทีถ่า่ยจากรา้นถา่ยรปูเทา่นัน้ 

รปู (หา้มสวมแวน่ตาหรอืเครือ่งประดับ,ไมใ่สข่ดุขา้ราชการหรอืเครือ่งแบบใดๆ ไมเ่ป็นรปูสติ๊กเกอรร์วมถงึหา้มใช ้

รปูทีถ่า่ยเองและปริน้ทเ์อง) 

3. ส าหรับชาวตา่งชาตติอ้งยืน่ Work Permit ตัวจรงิพรอ้มส าเนาและรายละเอยีดทีอ่ยูใ่นถิน่พ านักเดมิรวมถงึชือ่

บดิา-มารดา  

4. หลกัฐานการเงนิยอ้นหลังอยา่งนอ้ย 3 เดอืน เชน่ สมดุบญัชเีงนิฝาก, หนังสอืรับรองจากธนาคาร 
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5. จดหมายรับรองการท างาน (ภาษาองักฤษ) และอนุญาตใหล้าหยดุโดยระบตุ าแหน่ง เงนิเดอืน อายกุารท างาน 

และวันลาหยดุงาน 

กรณีทีล่กูคา้ถอืหนังสอืเดนิทางสญัชาตอิเมรกิาหรอืพาสปอรต์ตา่งชาตใิชเ้วลาอยา่งนอ้ย 10 วันท าการไมนั่บรวม

วันหยดุ เสาร ์– อาทติย ์ 

** เอกสำรทีเ่ป็นส ำเนำกรณุำเซ็นชือ่รบัรองส ำเนำถกูตอ้งทกุใบดว้ย ** 

      6. ต ัง้แตว่นัที ่12 พฤษภำคม 2557 เป็นตน้ไป ลกูคำ้ตอ้งแสกนลำยนิว้มอืดว้ยตวัเอง ณ สถำนทีข่อวซีำ่  

อนิเดยี IVS Global Pvt. Ltd. ช ัน้ 22 อำคำร 253 อโศก ซ.สขุมุวทิ 21 ถ.สขุมุวทิ กทม. (อยูต่รงขำ้มกบั

อำคำรโรงพยำบำลจกัษุรตันนิ) 

            

ขอ้ควำมซึง่ถอืเป็นสำระส ำหรบัทำ่นผูม้เีกยีรตซิึง่รว่มเดนิทำง 

ทางบรษัิทฯ เป็นตัวแทนในการจัดน าสัมมนา และการเดนิทางที่มคีวามช านาญ โดยจัดหาโรงแรมที่พัก อาหาร 

ยานพาหนะ และสถานทีท่อ่งเทีย่วพรอ้มทัง้การสมัมนา ดงูาน เพือ่ความสะดวกสบาย และเกดิประโยชนส์งูสดุในการ

เดนิทาง ทัง้นี้ทางบรษัิทฯ ไมส่ามารถรับผดิชอบในอบุัตเิหตหุรอืความเสยีหายทีเ่กดิจากโรงแรมทีพั่ก ยานพาหนะ,  

อันเนื่องจากอุบัตเิหตุรวมถงึภัยธรรมชาต,ิ โจรกรรม, วนิาศกรรม, อัคคีภัย, การผละงาน, การจลาจล, สงคราม

การเมอืง, การผันผวนของอตัราแลกเปลีย่นเงนิตราระหวา่งประเทศ, การนัดหยดุงาน, ความลา่ชา้ของเทีย่วบนิ, สาย

การเดนิเรอื, รถไฟ, พาหนะทอ้งถิน่,  ตลอดจนการถกูปฏเิสธออกวซีา่จากกงสลุ และ / หรอื สว่นงานทีเ่กีย่วขอ้งกับ

สถานเอกอัครราชทูต รวมถงึผูม้อี านาจท าการแทนประจ าประเทศไทย (โดยไมจ่ าตอ้งแสดงเหตุผล เนื่องจากเป็น

สทิธพิเิศษทางการทูต) ซึง่อยู่เหนือการควบคุมของบรษัิทฯ หมายรวมถงึในระหว่างการเดนิทางท่องเที่ยวทัง้ใน 

หรอื ตา่งประเทศ แต่ทางบรษัิทฯ มคีวามคุม้ครอง และประกันอบุตัเิหต ุตามเงือ่นไขทีบ่รษัิทฯ ทีรั่บประกนัในกรณีที่

ผูร้ว่มเดนิทางถูกปฏเิสธโดยเจา้หนา้ทีต่รวจคนเขา้เมอืงของประเทศไทย และ/หรอื ต่างประเทศ มใิหเ้ดนิทางออก 

หรอื เขา้ประเทศ เนื่องมาจากความประพฤต ิพฤตกิรรมของผูเ้ดนิทาง ไม่ปฏบิัตติามกฎระเบยีบดา้นการความคุม

โรคตดิตอ่เฉพาะพืน้ทีม่กีารปลอมแปลงเอกสารเพือ่การเดนิทาง รวมถงึมสี ิง่ผดิกฎหมาย บรษัิทฯ จะไมค่นืคา่ใชจ้า่ย

ใดๆ รายละเอยีดดา้นการเดนิทาง อาจมกีารเปลีย่นแปลงไดต้ามความจ าเป็น หรอืเพือ่ความเหมาะสมทัง้ปวง โดยมิ

ตอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ ท ัง้นีก้ำรขอสงวนสทิธดิงักลำ่ว บรษิทั จะยดึถอืและค ำนงึถงึผลประโยชนต์ลอดจน

ควำมปลอดภยัของทำ่นผูม้เีกยีรต ิซึง่รว่มเดนิทำงเป็นส ำคญั 

 

กรุณากรอกขอ้มูลเพ่ือประโยชนใ์นการพิจารณาด าเนินการขอวีซ่าของทา่น 

 ประวตัิส่วนตวั 

PERSONAL INFORMATION 
 

ค ำน ำหน้ำ :          นำย                   นำง                     นำงสำว                      เดก็ชำย 

TITLE                  MR                   MRS                    MS                             MSTR 

ชื่อ : _     _______________                  ______นำมสกุล :           ____                     ________________________ 

NAME : _     _______________                  ___SURNAME : _     _______________                                  ______          
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สถำนะภำพ :           แต่งงำน                 โสด  

MARITAL STATUS      MARRIED                 UN MARRIED  

ชื่อสำมี/ภรรยำ:                                          ___________________________________________________________ 

GIVE THE NAME OF WIFE OR HUSBAND 

สัญชำติสำมี/ภรรยำ :                                         _______________________________________________________ 

NATIONALITY 

ประวัติครอบครัว FAMILY INFORMATION 

ชื่อ/นำมสกุลบดิำ :                 _______________________สัญชำติ _______                       _____________________ 

FATHER’S NAME / SURNAME                                                                 NATIONALITY  

ชื่อ/นำมสกุลมำรดำ :               ______________________สัญชำติ ____                         _______________________ 

MOTHER’S NAME / SURNAME                                                               NATIONALITY 

ประวัติ / จ ำนวนบุตร  

CHILD INFORMATION 

จ ำนวนบุตร : _____________________________  คน 

NUMBER OF CHILDREN 

บุตรคนที่ 1 

NAME OF 1ST CHILD   

NAME :______________                           ___ SURNAME :_________          _______________________________  

สถำนที่เกดิ :  ___                                           _______________________________________________________ 

PLACE OF BIRTH  

วัน/เดือน/ปีเกดิ : _________________________________                                        _________________________ 

DATE OF BIRTH  

เพศ  :       ชำย                         หญิง 

SEX          MALE                      FEMALE  

บุตรคนที่ 2 

NAME OF 2ND CHILD  

ชื่อ : _     _______________                  ______นำมสกุล :           ____                     ________________________ 

NAME :______________                           ___ SURNAME :_________          _______________________________  

สถำนที่เกดิ______________________                                     _______   __________________________________ 

PLACE OF BIRTH  

วัน/เดือน/ปีเกดิ _____________________                                      ________________________________________ 



 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

                                                                                  หนา้ 11 จาก 11 
       

รหสัโปรแกรมทวัร ์ MUM ORRUNG 6192 DEC 4D3N-9W-W07 

 

DATE OF BIRTH  

เพศ :             ชำย           หญิง 

SEX        MALE                  FEMALE  

 

ที่อยู่ปัจจุบนัของผู้ขอวีซ่ำ  : ____ _______________________________________________________________ 

ADDRESS : ___                                         ____________________________________________________________ 

รหัสไปรษณีย์ : ______                                          ______________________________________________________ 

ZIP CODE ______                                          _______________________________________________________ 
เบอร์โทรตดิต่อ : _                                         ___________________________________________________________ 

WORK PHONE NUMBER___                                      ____________________________________________________ 

 

ประวัติกำรศึกษำ 

EDUCATIONAL INFORMATION_________________________________________________________________________  

ประวัติกำรท ำงำน 

PROFESTION INFORMATION   

อำชีพ :                                          ___________________________________________________________________ 

OCCUPATION:____________                                        __________________________________________________  

ชื่อบริษัท:___                                         _______________________________________________________________ 

EMPLOYER’S NAME ___                                       ______________________________________________________ 

เบอร์โทรตดิต่อ : _                                         ___________________________________________________________ 

WORK PHONE NUMBER___                                      ____________________________________________________ 

ที่อยู่  : ____                                          _______________________________________________________________ 

ADDRESS : ___                                         ____________________________________________________________ 

รหัสไปรษณีย์ : ______                                          ______________________________________________________ 

ZIP CODE ______                                          _______________________________________________________ 
  

โปรดระบุรำยชื่อประเทศที่ท่ำนได้เดนิทำงในช่วงระยะเวลำ 10 ปี * ส ำคัญมำก 
 
 ______                                          _______________________________________________________ 
*ส ำหรบัประเทศอนิเดยีหำกเคยมกีำรเดนิทำงจ ำเป็นตอ้งแจง้เลขทีว่ซีำ่คร ัง้สดุทำ้ยทีย่ ืน่และวนัทีอ่อกวซีำ่ 

 

 ______                                          _______________________________________________________ 


