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 เที่ยว “มหานครเจนไน” เมืองใหญ่เป็นอันดับที่ 4 ของอินเดีย 

 ชม “เทวาลัยพฤหธิศวร” เทวาลัยงานสุดยอดของสถาปัตยกรรมของราชวงศ์โจฬะ 

 ชม “เทวาลัยศรีรังคนาถสวามี” ภาพสลักต้นเสาหินเป็นประติมากรรมลอยตัวรูปม้าศึกอันสวยงาม 

 ชม “เมืองกาญจีปุรัม” นครพันวัด เป็นหนึ่งในนครศักดิส์ิทธิท์ั้ง 7 แห่งของอินเดีย 

 สุดคุ้ม พกัโรงแรมระดับ 4 ดาว 

 
ก าหนดการเดินทาง 

วันที่ : 17-21/ 24-27 มี.ค./ 31 มี.ค.-03 เม.ย. 59    21,900.- 

  
1.  กรุงเทพฯ 
2. กรุงเทพฯ – เจนไน – ตัญจาวูร์ – เทวาลัยพฤหธิศวร – 

เทวาลัยศรีรังคนาถสวามี 

3. ตริชชี่ – มาดูรัย – เทวาลัยมีนักษีสุนทเรศวร – พระราชวัง

ติรุมไลนายกะ – เจนไน 

4. เจนไน–กาญจีปุรัม–เทวาลัยไกลาสนาถ–เทวาลัยเอกัมพเร

ศวร–มหาพลีปุรัม-เทวาลัยปัญจปาณฑพรถะ–กลุ่มเทวาลัย

ชายหาด–ภาพสลักอรชุน-เจนไน 

5. เจนไน-ป้อมเซนต์จอร์จ-เทวาลัยปาลีศวาร-วัดปารถะ

สารถี-ช้อปป้ิง-เจนไน-กรุงเทพฯ 

6. กรุงเทพฯ 

 

อินเดีย: มนต์เสน่ห์อินเดียใต้ 
5 วัน 3 คืน (SG)  

โดยสายการบิน Spice Jet 
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 วันแรก      กรุงเทพฯ - เจนไน – ตัญจาวูร์ – เทวาลัยพฤหธิศวร – เทวาลัยศรีรังคนาถสวามี 

01.30 น. 

 

คณะมาพร้อมกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ ผู้โดยสารขาออกชั้น 4 ประต ู3 เคาน์เตอร์ G เชค็อินกรุ๊ปของ

สายการบิน สไปซ์เจ็ท ( SpiceJet) โดยมีเจา้หน้าที ่ ใหก้ารตอ้นรับ และอ านวยความสะดวก 

03.55 น. ออกเดินทางสู ่เมืองเจนไน โดยสายการบิน สไปซเ์จท็ (SpiceJet) เที่ยวบินที ่SG96  

05.55 น. เดินทางถึง สนามบินนานาชาติ เมืองเจนไน ประเทศอินเดีย ผ่านข้ันตอนการตรวจคนเข้าเมอืงและ

ศุลกากร แล้ว น าทา่นเดินทางสู่ เมืองตัญจาวูร์ ( THANJAVUR ) แหล่งกสิกรรมใหญ่ และเป็นอู่

ข้าวอู่น้ าของทมฬินาดู  อินเดียใต้  ในอดีตเป็นเมืองหลวงของอาณาจกัรโจฬะ ใชเ้วลาเดินทาง

ประมาณ 6 ชัว่โมง บริการอาหารเชา้ 

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร หรือ ห้องอาหารของโรงแรม 

บ่าย น าท่านชม เทวาลัยพฤหธศิวร (Brihadiswara Temple) ถือเป็นเทวาลัยงานสุดยอดของ

สถาปตัยกรรมของราชวงศ์โจฬะ สร้างเสร็จสมบูรณ์เมือ่ปี ค.ศ. 1010 เป็นวหิารทีใ่หญ่ที่สดุแห่งหน่ึง

ของอินเดีย  ภายในมีศิวลึงก์ประธานโดดเด่นเป็นสง่า โดยปราสาทองคก์ลางสูงถึง 66 เมตร (ประมาณ 

22 ชั้น ) สูงสุดในศลิปะอินเดียโบราณมีชือ่เรียกว่า “ทักษิณเมรุ” หรือเขาพระสเุมรุแห่งภาคใต้ และ

วิมาน หรือยอดหลังคาทรงสูงที่เชือ่วา่แกะสลักจากหินแกรนิตก้อนเดียว หนักถึง 80 ตัน และ 

พระพฤหธิศวร หรือศวิลึงค์ด าสนิทขนาดมหึมา มีความสงูถึง 4 เมตร ปัจจบุันองคก์ารยูเนสโก ได้ข้ึน

ทะเบียนเป็นมรดกโลก ไดเ้วลาพอสมควร น าท่านเดินทางต่อสู่ เมืองตริรุชชิรัปปัลลิ 

(Tiruchirappalli) หรือ “ทริชช่ี Tricy” ตั้งอยู่ใจกลางรัฐทมิฬนาฑ ูเป็นศูนย์กลางการคมนาคม

เชือ่มโยงเมืองต่างๆ ในรัฐ และอยู่ริมฝั่งแม่น้ าเกาเวริ ที่ไหลขนาบเกาะกลางแม่น้ าทีเ่ป็นที่ตั้งของเมือง

เกา่และเทวาลัย น าทา่นชม เทวาลัยศรีรังคนาถสวามี (Sri Ranganathaswamy Temple) ชม

ความงามของสถาปัตยกรรมต่างๆภายในเทวาลัย อาทเิชน่ โคปัม หรือซุ้มประตูสูงใหญ่ถึง 72 เมตร, 

เทวาลัยพระกฤษณะ, เทวาลัยศรีลังคนาชายาลกัษมี, มณฑปพันเสา, มณฑปม้าศึก ภาพสลกัต้นเสา

หินเป็นประติมากรรมลอยตัวรูปม้าศกึพร้อมนักรบบนหลังก าลังต่อสู้กับสัตว์ร้ายหรือข้าศกึ ศิลปะสมัย

วิชัยนครอันงดงาม, ครุฑมณฑป ตรงข้ามเทวาลัยประธาน มีมณฑปประดิษฐานรูปครุฑ พาหนะของ

พระวิษณุ ส าหรับวงก าแพงชั้นที่ 2 เข้าไป เป็นเทวสถานพระนารายณ์ ประดิษฐานเทวรูปพระนารายณ์

บรรทมสินธุ์เป็นประธาน คนที่ไม่ใช่ฮินดูไม่ได้รับอนุญาตใหเ้ข้ามาในเขตน้ี 

ค่ า บริการอาหารค่ า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

 ทีพ่ัก Sangam Hotel ระดับ 4 ดาว หรือ เทียบเท่า,เมืองทริชช่ี 

วันที่สอง      ตริชช่ี – มาดูรัย – เทวาลัยมีนักษีสุนทเรศวร – พระราชวังติรุมไลนายกะ – เจนไน 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม   

 

น าท่านเดินทางสู ่เมืองมาดรัูย (Madurai) เป็นเมอืงใหญอ่ันดบัสองของทมิฬนาฑู มีประวัตคิวาม
เป็นมายอ้นหลังมากวา่ 2,000 ปี เคยเป็นราชธานีของราชวงศ์ปาณฑยะ ซึ่งครอบครองคร่ึงลา่งของ
อินเดียตอนใต ้ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3.30 ชัว่โมง น าท่านเข้าชม เทวาลัยมีนักษีสุนทเรศวร 
(Meenakshi Sundra-reswarar Temple) มีพื้นที่ ถึง 15 ไร่ ประกอบด้วยโคปรัุมใหญ่ถึง 12 โค
ปุรัม มีรูปปั้นบนโคปุรมัทั้งหมดกว่า 4,000 องค์ ภายในอาคารทา่นจะไดส้ัมผัสถึงความอลังการของรูป
ปูนปั้นระบายสีบนโคปุรัม ภาพเขียนบนผนังระเบียง ภาพสลักหินทีเ่สามณฑปหน้าทางเข้าเทวสถาน  
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 เทวาลัยแห่งน้ีสร้างอทุิศใหก้ับต านานรักของพระนางมีนักษีในในสมัยราชวงศ์ปาณฑยะ มีกษัตริย์องค์
หน่ึงไม่มีผู้สืบราชบลัลังก์ แต่มีพระธิดาผู้ทรงสิริโฉมงดงาม แต่นางกลับมหีน้าอกสามข้าง นางจึงตั้งใจ
บูชาพระศิวะออ้นวอนขอใหม้ีลักษณะเช่นมนุษย์ปกต ิพระศิวะจึงปรากฏพระองค์ประทานพรให้สม
ประสงค์ แลว้สมรสกบันาง ด้วยว่านางคอืพระนางปารวตี (อุมา) แบ่งภาคมาเกิดในโลกมนุษย์ ใน
เทวาลัยแห่งน้ีจึงปรากฏ ฉากแต่งงาน ระหวา่งพระนางมีนักษี และพระศิวะ โดยมีพระพรหมท าหน้าที่
พราหมณ์ในพธิี และพระนารายณ์ท าหน้าที่พี่ชายเจา้สาว ดังปรากฏในภาพเขียนบนผนังระเบียง ภาพ
สลักหินทีเ่สามณฑปหน้าทางเข้าเทวสถานแห่งน้ี 

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร หรือ ห้องอาหารของโรงแรม 

บ่าย 

จากน้ันน าท่านชม พระราชวังติรุมไลนายกะ (Thirumalai Nayak Palace) ที่สร้างในสมัยที่มธุ
ไรถูกครองโดยนายกะ (อุปราช)คือต าแหน่งอุปราชผู้ครองแคว้นต่างๆ ในสมัยวิชัยนคร นายกะจะถูก
ตั้งข้ึนจากผูป้กครองท้องถิ่นน้ันอยู่ก่อนแลว้ เมื่อวิชัยนครเสื่อมอ านาจลง นายกะของแต่ละเมอืงกเ็ป็น
อิสระและแผ่ขยายอิทธิพลครอบครองพื้นที่จนถึงยุคทีอ่ังกฤษเข้าปกครองอินเดีย ภายในจะมีห้องต่างๆ 
แบ่งเป็นสัดส่วน ประดับตกแต่งอย่างงดงามใหญ่โตโอ่โถง บางห้องมีเสาสูงกวา่ 200 และมีการสลัก
ลวดลายบนหวัเสาต่างๆไวอ้ย่างงดงาม จากนั้นให้ทา่นได้อิสระเพลดิเพลินกับการซ้ือของพ้ืนเมอืงเป็น
ที่ระลึก จากนั้นน าท่านเดินสูส่นามบินเมืองมาดูรัย 

18.25 น. ออกเดินทางสู ่เมืองเจนไน โดยสายการบิน สไปซเ์จท็ เที่ยวบินที ่SG612 

19.30 น. เดินทางถึง เมืองเจนไน หลังรับสัมภาระเรียบร้อยแลว้ น าท่านเดินทางเข้าทีพ่ัก 

ค่ า รับประทานอาหารค่ า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

 ทีพ่ัก Pride Hotel ระดับ 4 ดาว หรือ เทียบเทา่,เมืองเชนไน 

วันที่สาม    เจนไน–กาญจีปุรัม–เทวาลัยไกลาสนาถ–เทวาลัยเอกัมพเรศวร–มหาพลีปุรัม–กลุ่ม 

                 เทวาลัยปัญจปาณฑพรถะ–กลุ่มเทวาลัยชายหาด–ภาพสลักอรชุน-เจนไน 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

 น าท่านเดินทางสู ่เมืองกาญจีปุรัม (Kanchipuruam) บ้างกเ็รียก กาญจี Kanchi มีชื่อเสียงเลื่อง
ลือเกี่ยวกับเทวสถานที่มีมากกวา่ 1000 แห่ง จนได้ชือ่วา่ “นครพันวัด” เป็นหนึ่งในนครศักดิ์สทิธิ์ทั้ง 7 
แห่งของอินเดีย ซ่ึงชาวอินเดียถือว่ามคีวามศักดิ์สทิธิเ์ปน็อันดับ 2 เป็นรองแค่เมอืงพาราณสี และยัง
เป็นหนึ่งในเมอืงที่เก่าแก่ที่สดุทางภาคใต้ของอินเดีย ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 1.30  ชัว่โมง  น าทา่น
ชมโบราณสถานส าคญัจากยคุปัลลวะที่เก่าแกท่ี่สดุในเมอืงกาญจีปุรัมคือ เทวาลัยไกลาสนาถ 
(Kailashnatha Temple) โบราณสถานส าคญัจากยคุปัลลวะที่เก่าแกท่ี่สดุในเมอืงกาญจีปุรัม คือ 
ชื่อของเทวาลัยหมายถึงผูเ้ปน็ใหญ่แห่งเขาไกรลาส ดา้นในก าแพงรอบตวัเทวสถานเป็นอาคารขนาด
เลก็เรียงเข้าแถวติดชิดกัน แต่ละหลังประดิษฐานภาพสลกัพระศิวะในปางต่างๆ ดา้นหน้าทางเขา้จะมีรูป
ปั้นพระโคนนทิ เป็นพาหนะของพระศิวะ หมอบเฝา้รอถวายงานอยู่หน้าเทวาลัยไกลาสนาถ จากน้ัน น า
ท่านชม เทวาลัยเอกมัพเรศวร ( Ekambareshvara Temple ) เป็นเทวาลัยมีขนาดใหญ่ที่สดุใน
กาญจีปุรัม ชื่อเทวาลัยมาจากค าวา่ เอก =หน่ึง / อัมพะ = มะม่วง/ อิศวร = ศวิะ รวมแล้วได้
ความหมายคือ ต้นมะม่วงต้นหน่ึงของพระศิวะ ตามต านานเลา่วา่ พระนางปารวตีไดเ้ล่นหยอกเยา้พระ
ศิวะด้วยการปดิตา แตก่ารปดิตาพระมหาเทพเพียงชั่วอดึใจเดียวน้ันกลบัท าให้เกิดความมดืมนไปทั่วทั้ง
จักรวาล พระศวิะทรงพิโรธจงึสาปให้พระนางลงมาอยูบ่นโลกมนุษย์ พระนางจึงกอ่ศวิลึงค์แทนองค์พระ
สวามีข้ึนใตต้้นมะม่วง และได้กราบบ าเพญ็เพียรบชูาตลอดมา จนกระทั่งพระศวิะไดล้องใจนาง โดยการ
ปล่อยน้ าให้ไหลแรงใหท้่วมองคศ์ิวลึงค์ นางก็ยังเอากายก าบังเพื่อปกปอ้งพระศิวลึงค์ จนพระศวิะเกิด
ความเห็นใจนางและมาสมรสใตต้้นมะม่วงน้ัน และรับกลบัสวรรค์บนเขาไกรลาสในทีสุ่ด 

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร หรือ ห้องอาหารของโรงแรม 

บ่าย น าท่านเดินทางสู่น าทา่นสู่ เมืองมหาพลปีุรัม ( Mahabalipuram ) หรืออกีชือ่วา่ มามัลละปุรัม 
Mamallapuram เป็นเมืองทีม่ีชื่อเสียงในเร่ืองของหินแกะสลัก ซึ่งแต่เดิมเคยเป็นเมอืงท่าที่
เจริญรุ่งเรืองในช่วงศตวรรษที่ 7-10 ของราชวงศ์ปัลลวะ ต่อมาถกูเปลี่ยนเป็น มหาบาลีปุรัม ในรัชสมัย
ของพระเจ้านรสิงหวรมันที่ 1 ชื่อเมืองได้ชือ่มาจากต านานในอวตารปางหน่ึงของ พระนารายณ์
“วามนาวตาร”  ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 1.20 ชัว่โมง ท าทา่นชม กลุ่มโบราณสถานมรดกโลกได้แก ่
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 ปัญจปาณฑพรถะ (Pancha Pandava Rathas), กลุ่มเทวาลัยชายหาด (Shore Temple) 
ตั้งอยู่ริมชายฝ่ังทะเล โดยวดัถูกสร้างข้ึนบนแหลมย่ืนออกไปในอ่าวเบงกอล สามารถมองเห็นและชมวิว
ทิวทศัน์อันงดงามของอ่าวเบงกอลไดอ้ย่างชัดเจน, จากนั้นแวะชม ภาพแกะสลักอรชุนบ าเพญ็ตบะ 
(Arjuna’s Penance) แกะสลักในสมัยปลัลวะที่เนินเขากลางเมือง ภาพสลักที่สันนิษฐานกันไวใ้น
ความหมายสองแบบคอื พระแม่คงคาเสด็จสู่โลกมนุษย์ The Descent of the Ganga หรือบา้งก็
เรียกวา่อรชุนบ าเพ็ญตบะ ได้เวลาพอสมควร น าท่านเดนิทางกลับเชนไน 

ค่ า รับประทานอาหารค่ า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

 ทีพ่ัก Pride Hotel ระดับ 4 ดาว หรือ เทียบเทา่,เมืองเจนไน 

วันที่ส่ี       เจนไน-วัดปาลีศวาร-วัดปารถะสารถี-ป้อมเซนต์จอร์จ-ช้อปปิ้ง-เจนไน-กรุงเทพฯ 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

 น าท่านเที่ยวชม  มหานครเจนไน (Chennai) หรือชือ่เดิม มัทราส (Madras) เป็นเมืองหลวงของรัฐ
ทมิฬนาฑู ประเทศอินเดีย ตัง้อยู่ริมชายฝ่ังโคโรมันเดล ของอ่าวเบงกอล ทางตะวันออกเฉียงใต้ของ
อินเดีย เป็นเมอืงที่ใหญ่ที่สดุเป็นอันดบัที่ 4 ของประเทศ เจนไนตั้งข้ึนในคริสตศ์ตวรรษที่ 17 โดย
พระราชาแห่งจันทคีีรี ซ่ึงมีอ านาจปกครองเหนือดินแดนแถบนี้ได้อนญุาตใหบ้ริษัท อีสตอ์ินเดีย เข้ามา
ตั้งสถานีการค้าพร้อมป้อมปราการข้ึนที่น่ี อังกฤษได้พัฒนาเมอืงน้ีใหเ้ป็นเมืองหลกัและฐานทัพเรือ ใน
คริสตศ์ตวรรษที่ 20เจนไนกลายเป็นศูนย์กลางการบริหารที่ส าคญัแห่งหนึ่ง ในฐานะเมืองหลวงของ
เขตมัทราส (Madras Presidency) อังกฤษเรียกเมืองใหม่น้ีวา่ จอร์จทาวน์ George Town ในขณะที่
ชาวอินเดียพ้ืนเมืองเรียกวา่ “เจนนะปัฏฏินัม” ตามชือ่ราชา “เจนนัปปะ” แห่งจันทรครีี รัฐบาลทอ้งถิ่น
ทมิฬนาฑูเลอืกใชช้ื่อ เจนไน ที่ฟังดเูป็นพ้ืนเมอืงไว้แทน มัทราส ที่มีกลิ่นอายอาณานิคมของอังกฤษ  
จากน้ัน น าทา่นชม วัดกปาลีศวาร ( Kapaleeshwara  Temple ) สร้างในศตวรรษที่ 7 ถวายแด่
พระนางปารวดี มเหสีของพระศิวะ ซ่ึงชือ่ของเทวาลัย มคีวามหมายวา่ เจ้าแม่แห่งความปรารถนา  น า
ท่านชม วัดปารถะสารถี ( Parthasarathy Temple ) ซ่ึงเป็นวดัที่เก่าแก่ที่สดุวดัหน่ึงในเมืองเจน
ไนสร้างในสมัยราชวงศืปลัลวะ  วัดน้ีสร้างข้ึนมาเพื่ออทุิศถวายอดพระกฤษณะ อวตารปางที่ 8 ขององค์
พระวิษณุ  โคปุรัมหรือซุ้มประตูของวดัประดิษฐานรูปปั้นเทพเจา้เหลา่เทวดาไว้มากมาย 

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร หรือ ห้องอาหารของโรงแรม 

บ่าย น าท่านชม ป้อมเซนต์จอร์จ (Fort St.George) ค่ายทหารแห่งแรกของอังกฤษบนแผ่นดินอินเดีย
เพื่อคุ้มกันเส้นทางการค้าเปน็ศูนย์กลางการปกครองของอังกฤษในแถบนี้ มีทั้งคา่ยทหาร โบสถ ์สุสาน 
และบ้านเรือนชาวอาณานิคม ปัจจุบันเป็นศูนย์กลางการบริหารราชการของรัฐทมฬินาฑูตั้งอยู่ริมฝั่ง
มหาสมุทรอินเดีย  จากนั้นอสิระให้ทา่นไดเ้ลือกซ้ือสินคา้พื้นเมอืงเช่นชดุส่าหรี  เสือ้ผ้าส าเร็จรูป  
เคร่ืองประดับ ของที่ระลึก     

เย็น รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร 

จากน้ันน าท่านเดินทางสูส่นามบินเจนไน 

22.10 น. ออกเดินทางกลับสู่ประเทศไทย โดยสายการบิน สไปซเ์จ็ท (SpiceJet) เที่ยวบินที ่SG95 

วันที่ห้า       กรุงเทพฯ 

03.05 น. คณะเดินทางกลับถึงสนามบนิสุวรรณภูมิโดยสวัสดิภาพ  

 

พาสปอร์ตจะต้องมีอายกุอ่นการเดินทางไม่น้อยกวา่ 6 เดือน 
ในกรณีทีก่องตรวจคนเข้าเมืองที่ประเทศไทย, ประเทศอินเดีย ปฏิเสธมิให้เดินทางออกหรือเขา้ประเทศ ทาง

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ไม่คืนค่าใช้จ่ายไม่วา่กรณีใดๆ ทิ้งสิ้น 
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 กรุณาอ่านหมายเหตุให้ละเอียดทั้ง 5 ข้อ 

หมายเหตุ  
1. บริษัทฯ สงวนสทิธิท์ี่จะไม่รับผิดชอบตอ่ค่าชดเชยความเสียหาย ไม่ว่ากรณีที่กองตรวจคนเข้าเมือง 
ของไทยไม่อนญุาตใหเ้ดินทางออกหรือกองตรวจคนเข้าเมืองของแตล่ะประเทศไมอ่นุญาตให้เข้าเมอืง 
2. บริษัทฯ สงวนสทิธิใ์นการที่จะไม่รับผิดชอบต่อค่าชดเชยความเสียหาย อันเกิดจากเหตุสดุวิสัยทีท่าง 
บริษัทฯ ไม่สามารถควบคุมได ้เช่น การนัดหยดุงาน, จลาจล, การล่าช้าหรือยกเลิกของเที่ยวบิน  
3. บริษัทฯ สงวนสทิธิใ์นการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมรายการท่องเที่ยว โดยไม่ต้องแจง้ให้ทราบลว่งหนา้ 
4. บริษัทฯ สงวนสทิธิใ์นการเปลี่ยนแปลงอตัราคา่บริการ โดยไมต่้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 
5. กรณีที่คณะไม่ครบจ านวน 15 ท่าน ทางบริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการงดออกเดินทาง 

     โดยทางบริษัทฯ  จะแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า 14 วันก่อนการเดินทาง  

 

 

เดินทางวันที ่: 17-21/ 23-27 มี.ค. 59/ 30 ม.ีค. – 03 เม.ย. 59 ราคาต่อท่าน 

ผู้ใหญ่ พกัห้องละ 2 ทา่น 21,900.- 

เด็กอายุต่ ากว่า 12 ปี พกักับผู้ใหญ ่1 ท่าน 21,900.- 

เด็กอายุต่ ากว่า 12 ปี พกักับผู้ใหญ ่2 ท่าน มเีตียงเสริม 20,900.- 

เด็กอายุต่ ากว่า 12 ปี พกักับผู้ใหญ ่2 ท่าน ไมม่ีเตียงเสริม 19,900.- 

พักเด่ียว เพิม่ทา่นละ  4,900.- 

 

**ราคาน้ีสงวนสิทธิเ์ฉพาะลูกค้าชาวไทยเท่าน้ัน 

- พาสปอร์ตต่างชาติเก็บเพิ่ม 1,760 บาท ต่อ ท่าน 

- พาสปอร์ตอเมรกิาเกบ็เพิ่ม 2,760 บาท ต่อ ท่าน ** 
*** ในกรณีที่ลูกค้าต้องออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ 

ก่อนทุกคร้ัง มิฉะนั้นทางบริษัทฯ จะไม่ขอรับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งส้ิน ***  
 

โปรแกรมและรายละเอียดของการเดินทางอาจมีการเปล่ียนแปลงได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับภาวะอากาศ 
และเหตุสุดวิสัยต่าง ๆ ที่ไม่สามารถคาดการณ์ล่วงหน้าโดยทางบริษัทฯ จะค านึงถึงผลประโยชน์

และความปลอดภัยของผู้ร่วมเดินทางเป็นส าคัญ 

 

อัตรานี้รวม 

1. ค่าตั๋วเคร่ืองบิน ไป – กลับ ชั้นประหยัด  
2. ค่าโรงแรมที่พักตามที่ระบุในรายการหรือเทียบเทา่  
3. ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการ 
4. ค่าธรรมเนียมวีซ่าอินเดียยื่นแบบออนไลน์ e-Tourist Visa 
5. ค่าอาหารและเคร่ืองดื่มตามที่ระบุในรายการ 
6. ค่ารถรับส่งและระหวา่งน าเทีย่วตามรายการที่ระบุ 
7. ค่าเข้าชมสถานทีท่่องเที่ยวตามรายการ 
8. ค่ามคัคเุทศก์ภาษาไทยและเจ้าหน้าที่ดูแลตลอดการเดนิทาง 
9. ประกันอุบัตเิหตวุงเงินทา่นละ 200,000 บาท  เสียชีวติ 1,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์) 
10. ค่าสัมภาระน้ าหนักไมเ่กินท่านละ 20 กก. เฉพาะเที่ยวบินระหว่างประเทศ กรุงเทพฯ-เชนไน-กรุงเทพฯ 
11. ค่าสัมภาระน้ าหนักไมเ่กินท่านละ 15 กก. เฉพาะเที่ยวบินในประเทศ 

 

อัตรานี้ไม่รวม 

1. กระเป๋าเดินทางในกรณีที่น้ าหนักเกินกว่าที่สายการบินก าหนดส่วนเกินลูกค้าจา่ยเอง 
2. ค่าท าหนังสือเดินทาง  
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 3. ค่าใช้จา่ยส่วนตวันอกเหนือจากรายการ เช่น คา่เคร่ืองดื่ม, คา่อาหารที่สั่งเพิ่มเอง, ค่าโทรศัพท์, คา่ซักรีด 
4. ค่าอาหารที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ 
5. ค่าท าใบอนุญาตทีก่ลบัเข้าประเทศของคนตา่งชาตหิรือคนต่างด้าว 
6. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% (กรณีต้องการใบก ากับภาษ)ี และคา่ภาษีบริการหกั ณ ที่จา่ย 3% 
7. ไม่รวมทิปไกดท์้องถิ่นและคนขับรถ วันละ 5 Usd ตอ่ทา่น ต่อวัน 
8. ทิปหวัหน้าทวัร์แล้วแต่ความสมัครใจ 

 

เง่ือนไขการส ารองที่นั่ง 

1. กรุณาจองลว่งหนา้อยา่งน้อย 30 วันก่อนการเดินทาง และกรุณาเตรียมเงินมดัจ า 10,000 บาท พร้อมกับเตรียม
เอกสารส่งใหเ้รียบร้อย ภายใน 2-3 วัน หลังจากท าการจองแล้ว (ใชเ้วลาขอวีซ่าไมต่่ ากวา่ 7 วันท าการ)  

2. การช าระค่าทัวร์สว่นทีเ่หลือทางบริษัทฯ จะเรียกเก็บก่อนเดินทางไม่น้อยกวา่ 14 วัน ท่านควรจดัเตรียมคา่ทัวร์
ใหเ้รียบร้อยก่อนก าหนด เน่ืองจากทางบริษัทต้องส ารองค่าใช้จา่ยในสว่นของคา่ทีพ่ักและตัว๋เคร่ืองบิน มิฉะน้ัน
จะถือวา่ทา่นยกเลกิการเดินทางโดยอัตโนมตัิ 

  

หมายเหตุ 

1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ยกเลกิการเดินทางกอ่นลว่งหนา้ 14 วัน ในกรณีที่ไม่สามารถท ากรุ๊ปได้อยา่งน้อย  
15 ท่าน และ/หรือ ผู้ร่วมเดนิทางในคณะไม่สามารถผา่นการพิจารณาวีซ่าไดค้รบ 15 ท่านในกรณีน้ีบริษัทฯ 
ยินดีคืนเงินใหท้ั้งหมด (ยกเว้นคา่ธรรมเนียมวีซ่าซ่ึงได้ช าระไว้กับทางสถานทูตแล้ว) หรือจดัหาคณะทวัร์อื่นให้
ถ้าต้องการ  

2. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทวัร์น้ี เมื่อเกิดเหตุจ าเป็นสดุวสิัยจนไม่อาจ
แก้ไขได ้และจะไม่รับผิดชอบใดๆ ในกรณีที่สญูหาย สูญเสีย หรือได้รับบาดเจบ็ที่นอกเหนือความรับผิดชอบ
ของหัวหน้าทัวร์และอุบัตเิหตุสุดวิสัยบางประการ เช่น การนัดหยดุงาน, ภัยธรรมชาต,ิ การจลาจลตา่งๆ เป็นต้น 

 

ข้อมูลเพ่ิมเติมเร่ืองตั๋วเคร่ืองบินและที่นั่งบนเคร่ืองบิน 

1. ทางบริษัทได้ส ารองที่นั่งพร้อมช าระเงินมัดจ าคา่ตัว๋เคร่ืองบินแล้ว  หากท่านยกเลกิทวัร์ ไม่วา่จะดว้ย 

      สาเหตุใด ทางบริษัทขอสงวนสทิธิก์ารเรียกเกบ็คา่มัดจ าตั๋วเคร่ืองบิน ซ่ึงมีค่าใช้จ่าย ประมาณ 2,000 –  

      5,000 บาท แลว้แต่สายการบินและชว่งเวลาเดินทาง   

2.   หากตัว๋เคร่ืองบินท าการออกแล้ว แต่ทา่นไม่สารถออกเดินทางได ้ทางบริษัทขอสงวนสทิธิเ์รียกเก็บ 

      ค่าใช้จา่ยตามทีเ่กดิข้ึนจริง  และรอ Refund จากทางสายการบิน ใชเ้วลาประมาณ 3- 6 เดอืนเป็นอย่างน้อย 

3.   น่ังที่ Long Leg โดยปกติอยูบ่ริเวณทางออกประตฉูุกเฉิน และผู้ที่จะน่ังตอ้งมีคณุสมบัตติรงตามที่สายการบนิ 

      ก าหนด เช่น ต้องเปน็ผู้ที่มีร่างกายแข็งแรง และช่วยเหลือผู้อื่นไดอ้ย่างรวดเร็วในกรณีที่เคร่ืองบินมีปญัหา 

เช่น  สามารถเปดิประตูฉกุเฉินได้ (น้ าหนักประมาณ 20 กิโลกรัม) ไม่ใช่ผู้ที่มปีัญหาทางดา้นสุขภาพและร่างกาย  

      และอ านาจในการให้ทีน่ั่ง Long leg ข้ึนอยู่กับทางเจ้าหน้าทีเ่ชค็อินสายการบิน ตอนเวลาทีเ่ช็คอินเทา่น้ัน 

 

กรณียกเลิกการเดินทาง 

1. แจ้งยกเลิกก่อนเดินทาง 30 วัน   คืนคา่ใช้จ่ายทั้งหมด  
2. แจ้งยกเลิกก่อนเดินทาง 15 วัน    เก็บค่าใช้จา่ย ท่านละ 10,000 บาท 
3. แจ้งยกเลิกนอ้ยกว่า 15 วันกอ่นเดินทาง   ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ ์เก็บคา่ใช้จ่ายทั้งหมด 
4. ส าหรับผู้โดยสารที่ไม่ได้ถือหนังสือเดินทางไทย  และทางบริษัทฯเป็นผู้ยื่นวีซ่าให้เมือ่ผลวีซ่าผา่นแล้วมกีาร 

ยกเลกิการเดินทางบริษัทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการคืนคา่มดัจ าทั้งหมด 
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 5. ยกเว้นกรุ๊ปทีเ่ดินทางชว่งวันหยุดหรือเทศกาลทีต่้องการันตีมัดจ ากับสายการบินหรือค่ามดัจ าที่พักโดยตรงหรือ
โดยการผา่นตวัแทนในประเทศหรือตา่งประเทศและไม่อาจขอคืนเงินได ้ รวมถึงเที่ยวบินพเิศษเช่น Extra 
Flight และ Charter Flight จะไม่มีการคืนเงินมดัจ าหรือค่าทัวร์ทั้งหมดเน่ืองจากคา่ตัว๋เป็นการเหมาจ่ายใน
เที่ยวบินน้ันๆ 

6. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเกบ็ค่าใช้จ่ายทั้งหมดกรณีท่านยกเลกิการเดินทางและมีผลท าให้คณะ
เดินทางไม่ครบตามจ านวนที่บริษัทฯก าหนดไว้ (15ท่านข้ึนไป) เน่ืองจากเกดิความเสียหายต่อทางบริษัท
และผู้เดินทางอื่นที่เดินทางในคณะเดียวกันบริษัทต้องน าไปช าระค่าเสียหายต่างๆที่เกิดจากการยกเลกิของทา่น  

7. กรณเีจบ็ปว่ย จนไม่สามารถเดินทางได ้ซ่ึงจะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง บริษัทฯ จะท าการ
เลือ่นการเดินทางของทา่นไปยังคณะต่อไป แต่ทั้งน้ีท่านจะต้องเสียคา่ใช้จ่ายที่ไม่สามารถเรียกคืนได้คอื 
ค่าธรรมเนียมในการมัดจ าตัว๋ และคา่ธรรมเนียมวีซ่าตามที่สถานทูตฯ เรียกเก็บ ในกรณีที่ไม่สามารถเดินทางได ้

8. กรณียื่นวซี่าแลว้ไม่ได้รับการอนุมัติวซี่าจากทางสถานฑูต (วีซา่ไม่ผ่าน) และท่านไดช้ าระคา่ทวัร์หรือมดั
จ ามาแลว้ ทางบริษัทฯ คืนค่าทัวร์หรือมดัจ าให้ แต่ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการหักค่าบริการยื่นวีซ่า,คา่วีซ่า 
และค่าใช้จา่ยบางส่วนที่เกิดข้ึนจริงเป็นกรณีไป (อาทิ กรณีออกตั๋วเคร่ืองบินไปแลว้ หรือได้ช าระคา่บริการใน
ส่วนของทางเมอืงนอก เช่น โรงแรม ตั๋วรถไฟ ฯลฯ ไปแล้ว) ทางบริษัทขอสงวนสิทธิใ์นการหักเก็บคา่ใช้จ่าย
จริงที่เกดิข้ึนแล้วกบัทา่นเปน็กรณีไป 

9. กรณวีีซ่าผา่นแล้วแจ้งยกเลิกก่อนหรือหลังออกตั๋วโดยสาร บริษัทฯขอสงวนสทิธิ์ในการไม่คืนค่าทวัร์
ทั้งหมด 

10. กรณวีีซ่าผา่นแล้ว แต่กรุ๊ปออกเดินทางไม่ได้ เน่ืองจากผูเ้ดินทางทา่นอื่นในกลุม่โดนปฏิเสธวีซ่า หรือไมว่่า
ด้วยสาเหตุใดๆกต็าม ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการหกัเก็บค่าใช้จา่ยจริงที่เกิดข้ึนแล้วกบัทา่นเป็นกรณีไป 

     11.กรณีผูเ้ดินทางไมส่ามารถเข้า-ออกเมืองได้เน่ืองจากเอกสารปลอมหรือการหา้มของเจ้าหน้าที่ไม่วา่เหตุผล    
     ใดๆ ก็ตามทางบริษัทของสงวนสิทธิ์ในการ ไม่คืนค่าทัวร์ทั้งหมด 
 

 

ข้อมูลเพ่ิมเติมเร่ืองวีซ่า 

**การอนุมตัิวีซ่าเป็นอภิสิทธิ์ของทางสถานทตูทางบริษัทไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆทั้งสิ้น ทั้งน้ีบริษัทเป็นเพียงตัวกลาง

และคอยบริการอ านวยความสะดวกให้แก่ผูเ้ดินทางเท่าน้ัน เงินคา่สมคัรยื่นวีซ่า ทางสถานทตูเป็นผู้เก็บหากผลวีซ่า

ออกมาว่าทา่นไม่ผ่านทางสถานทูตจะไม่คืนเงินค่าวซี่าและคา่บริการจากตัวแทนยื่นไม่ว่ากรณีใดๆก็ตาม 

และทางสถานทูตมีสิทธิท์ีจ่ะไม่ตอบเหตุผลของการปฏิเสธวีซา่ในทุกกรณี 

** กรณีที่ท่านวีซ่าผา่นแตก่รุ๊ปออกเดินทางไม่ได ้ เน่ืองจากผูเ้ดินทางท่านอื่นในกลุ่มโดนปฏิเสธวีซ่าทางบริษัทขอ

สงวนสิทธิ์ในการไมค่ืนเงินคา่วีซ่าและคา่บริการจากตวัแทนอื่นให้กับท่านเน่ืองจากเป็นค่าใช้จา่ยทีเ่กดิข้ึนโดยทาง

สถานทตูเป็นผู้เรียกเกบ็ และท่านสามารถน าวีซ่าไปใชเ้ดินทางได้ หากวีซ่ายังไมห่มดอายุ 

 

ข้อมูลเพ่ิมเติมเร่ืองโรงแรมที่พัก 

เน่ืองจากการวางแปลนหอ้งพักของแตล่ะโรงแรมแตกตา่งกัน จึงอาจท าใหห้้องพกัแบบหอ้งเดี่ยว (Single),ห้องคู ่

(Twin/Double) และห้องพกัแบบ 3 ท่าน/3 เตียง (Triple Room) ห้องพักต่างประเภทอาจจะไม่ติดกันและบาง

โรงแรมอาจจะไมม่ีห้องพกัแบบ 3 ท่าน แต่อาจจะได้เป็น 1 เตียงใหญ่กบั 1 เตียงพับเสริม  

 

การเดินทางเป็นครอบครัว 

หากท่านเดินทางเป็นครอบครัวใหญ่ หรือเดินทางพร้อมสมาชกิในครอบครัวทีต่้องได้รับการดูแลเป็นพิเศษ 

(Wheelchair), เด็ก, และผู้สูงอายุ มีโรคประจ าตัว ไม่สะดวกในการเดินท่องเที่ยวในระยะเวลาเกินกวา่ 4-5 ชั่วโมง

ติดต่อกันทา่นและครอบครัวต้องให้การดูแลสมาชิกภายในครอบครัวของท่านเอง เน่ืองจากการเดินทางเป็นหมูค่ณะ 

หัวหน้าทัวร์มีความจ าเป็นต้องดูแลคณะทวัร์ทั้งหมด 
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หลักฐานประกอบการยื่นขอวีซ่าประเทศอินเดียส าหรับ-คนไทย  

ตั้งแต่วันที่ 12 พฤษภาคม 2557 เป็นต้นไป ลูกค้าต้องแสกนลายนิ้วมือ  

1. หนังสือเดินทาง (Passport) หนังสือเดินทาง ต้องมหีน้าเหลอืส าหรับประทับวีซ่าอย่างน้อย 2 หน้า อายใุช้

งานเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดอืน นับจากวันเดินทาง *กรุณาถอดปก Passport ก่อนส่งเอกสารบริษัทจะไม่

รับผิดชอบในกรณีสูญหาย* 

2. รูปถ่าย รูปถ่ายสีหนา้ตรงขนาด 2x2น้ิว พื้นหลังสีขาวเท่าน้ัน จ านวน 2ใบเป็นรูปที่ถ่ายจากร้านถ่ายรูปเทา่น้ัน 

รูป (ห้ามสวมแว่นตาหรือเคร่ืองประดับ,ไมใ่ส่ขุดข้าราชการหรือเคร่ืองแบบใดๆ ไมเ่ปน็รูปสติ๊กเกอร์รวมถึงหา้มใช้

รูปที่ถ่ายเองและปร้ินทเ์อง) 

3. ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน 2 ชดุ ถ้าเป็นเด็กอายตุ่ ากว่า 15 ปี ใชส้ าเนาสตูิบตัรและบัตรประชาชน 

4. ส าเนาทะเบียนบา้น  

**เอกสารทีเ่ป็นส าเนากรุณาเซ็นช่ือรับรองส าเนาถกูต้องทกุใบ

ด้วย** 

5. ต้ังแต่วันที่ 12 พฤษภาคม 2557 เป็นต้นไป ลกูค้าตอ้งแสกน

ลายน้ิวมือด้วยตัวเอง ณ สถานที่ขอวซี่าอินเดีย IVS Global Pvt. 

Ltd. ช้ัน 22 อาคาร 253 อโศก ซ.สุขุมวิท 21 ถ.สขุุมวิท กทม. (อยู่

ตรงข้ามกบัอาคารโรงพยาบาลจักษุรัตนิน) 

หลักฐานประกอบการยื่นขอวีซ่าประเทศอินเดียส าหรับ-

ต่างชาติ  

ตั้งแต่วันที่ 12 พฤษภาคม 2557 เป็นต้นไป ลูกค้าต้องแสกนลายน้ิวมือ  

1. หนังสือเดินทาง (Passport) หนังสือเดินทาง ต้องมหีน้าเหลอืส าหรับประทับวีซ่าอย่างน้อย 2 หน้า อาย ุ

ใช้งานเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน นับจากวันเดินทาง *กรุณาถอดปก Passport กอ่นส่งเอกสารบริษัทจะไม่

รับผิดชอบในกรณีสูญหาย* 

2. รูปถ่าย รูปถ่ายสีหนา้ตรงขนาด 2x2น้ิว พื้นหลังสีขาวเท่าน้ัน จ านวน 2ใบเป็นรูปที่ถ่ายจากร้านถ่ายรูปเทา่น้ัน 

รูป (ห้ามสวมแว่นตาหรือเคร่ืองประดับ,ไมใ่ส่ขุดข้าราชการหรือเคร่ืองแบบใดๆ ไมเ่ปน็รูปสติ๊กเกอร์รวมถึงหา้มใช้

รูปที่ถ่ายเองและปร้ินทเ์อง) 

3. ส าหรับชาวต่างชาติตอ้งยื่น Work Permit ตัวจริงพร้อมส าเนาและ

รายละเอียดทีอ่ยู่ในถิ่นพ านกัเดิมรวมถึงชื่อบดิา-มารดา  

4. หลกัฐานการเงินย้อนหลังอย่างน้อย 3 เดอืน เช่น สมุดบัญชีเงินฝาก, 

หนังสือรับรองจากธนาคาร 

5. จดหมายรับรองการท างาน (ภาษาอังกฤษ) และอนญุาตใหล้าหยุด

โดยระบุต าแหน่ง เงินเดอืน อายุการท างาน และวันลาหยุดงาน 
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 กรณีที่ลูกค้าถือหนังสือเดินทางสญัชาตอิเมริกาหรือพาสปอร์ตต่างชาติใช้เวลาอย่างน้อย 10 วันท าการไม่นับรวม

วันหยดุ เสาร์ – อาทติย ์ 

** เอกสารทีเ่ป็นส าเนากรุณาเซ็นช่ือรับรองส าเนาถูกต้องทุกใบด้วย ** 

      6. ตั้งแต่วันที่ 12 พฤษภาคม 2557 เป็นต้นไป ลูกค้าต้องแสกนลายน้ิวมอืด้วยตัวเอง ณ สถานที่ขอวีซ่า  

อินเดีย IVS Global Pvt. Ltd. ช้ัน 22 อาคาร 253 อโศก ซ.สุขุมวิท 21 ถ.สขุุมวิท กทม. (อยู่ตรงข้ามกับ

อาคารโรงพยาบาลจักษุรัตนิน) 

            

ข้อความซึ่งถือเป็นสาระส าหรับท่านผู้มีเกียรติซึ่งร่วมเดินทาง 

ทางบริษัทฯ เป็นตัวแทนในการจัดน าสัมมนา และการเดินทางที่มีความช านาญ โดยจัดหาโรงแรมที่พัก อาหาร 

ยานพาหนะ และสถานที่ท่องเที่ยวพร้อมทั้งการสัมมนา ดูงาน เพื่อความสะดวกสบาย และเกิดประโยชน์สูงสุดในการ

เดินทาง ทั้งน้ีทางบริษัทฯ ไม่สามารถรับผิดชอบในอุบัติเหตุหรือความเสียหายที่เกิดจากโรงแรมที่พัก ยานพาหนะ,  

อันเน่ืองจากอุบัติเหตุรวมถึงภัยธรรมชาติ, โจรกรรม, วินาศกรรม, อัคคีภัย, การผละงาน, การจลาจล, สงคราม

การเมือง, การผันผวนของอัตราแลกเปลีย่นเงินตราระหวา่งประเทศ, การนัดหยุดงาน, ความล่าช้าของเที่ยวบิน, สาย

การเดินเรือ, รถไฟ, พาหนะท้องถิ่น,  ตลอดจนการถูกปฏิเสธออกวีซ่าจากกงสุล และ / หรือ ส่วนงานที่เกี่ยวข้องกับ

สถานเอกอัครราชทูต รวมถึงผู้มีอ านาจท าการแทนประจ าประเทศไทย (โดยไม่จ าต้องแสดงเหตุผล เน่ืองจากเป็น

สิทธิพิเศษทางการทูต) ซ่ึงอยู่เหนือการควบคุมของบริษัทฯ หมายรวมถึงในระหว่างการเดินทางท่องเที่ยวทั้งใน 

หรือ ต่างประเทศ แต่ทางบริษัทฯ มีความคุ้มครอง และประกันอุบัติเหตุ ตามเงื่อนไขที่บริษัทฯ ที่รับประกันในกรณีที่

ผู้ร่วมเดินทางถูกปฏิเสธโดยเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองของประเทศไทย และ/หรือ ต่างประเทศ มิให้เดินทางออก 

หรือ เข้าประเทศ เน่ืองมาจากความประพฤติ พฤติกรรมของผู้เดินทาง ไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบด้านการความคุม

โรคติดต่อเฉพาะพื้นที่มีการปลอมแปลงเอกสารเพื่อการเดินทาง รวมถึงมีสิ่งผิดกฎหมาย บริษัทฯ จะไม่คืนค่าใช้จ่าย

ใดๆ รายละเอียดด้านการเดินทาง อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความจ าเป็น หรือเพื่อความเหมาะสมทั้งปวง โดยมิ

ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทั้งน้ีการขอสงวนสิทธิดังกล่าว บริษัท จะยึดถือและค านึงถึงผลประโยชน์ตลอดจน

ความปลอดภัยของท่านผู้มีเกียรติ ซึ่งร่วมเดินทางเป็นส าคัญ 

 

กรุณากรอกขอ้มูลเพ่ือประโยชนใ์นการพิจารณาด าเนินการขอวีซ่าของทา่น 

 ประวตัิส่วนตวั 

PERSONAL INFORMATION 
 

ค ำน ำหน้ำ :          นำย                   นำง                     นำงสำว                      เดก็ชำย 

TITLE                  MR                   MRS                    MS                             MSTR 

ชื่อ : _     _______________                  ______นำมสกุล :           ____                     ________________________ 

NAME : _     _______________                  ___SURNAME : _     _______________                                  ______          

สถำนะภำพ :           แต่งงำน                 โสด  

MARITAL STATUS      MARRIED                 UN MARRIED  

ชื่อสำมี/ภรรยำ:                                          ___________________________________________________________ 

GIVE THE NAME OF WIFE OR HUSBAND 
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 สัญชำติสำมี/ภรรยำ :                                         _______________________________________________________ 

NATIONALITY 

ประวัติครอบครัว FAMILY INFORMATION 

ชื่อ/นำมสกุลบดิำ :                 _______________________สัญชำติ _______                       _____________________ 

FATHER’S NAME / SURNAME                                                                 NATIONALITY  

ชื่อ/นำมสกุลมำรดำ :               ______________________สัญชำติ ____                         _______________________ 

MOTHER’S NAME / SURNAME                                                               NATIONALITY 

ประวัติ / จ ำนวนบตุร  

CHILD INFORMATION 

จ ำนวนบตุร : _____________________________  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 _____________________                                      ________________________________________ 

DATE OF BIRTH  

เพศ :             ชำย           หญิง 

SEX        MALE                  FEMALE  

ประวัติกำรศึกษำ 

EDUCATIONAL INFORMATION_________________________________________________________________________  

ประวัติกำรท ำงำน 
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 PROFESTION INFORMATION   

อำชีพ :                                          ___________________________________________________________________ 

OCCUPATION:____________                                        __________________________________________________  

ชื่อบริษทั:___                                         _______________________________________________________________ 

EMPLOYER’S NAME ___                                       ______________________________________________________ 

เบอร์โทรตดิต่อ : _                                         ___________________________________________________________ 

WORK PHONE NUMBER___                                      ____________________________________________________ 

ที่อยู่  : ____                                          _______________________________________________________________ 

ADDRESS : ___                                         ____________________________________________________________ 

รหัสไปรษณีย์ : ______                                          ______________________________________________________ 

ZIP CODE ______                                          _______________________________________________________ 
 
โปรดระบุรำยชื่อประเทศทีท่่ำนได้เดนิทำงในชว่งระยะเวลำ 10 ปี * ส ำคัญมำก 
 ______                                          _______________________________________________________ 
 
*ส าหรับประเทศอินเดียหากเคยมกีารเดินทางจ าเปน็ต้องแจ้งเลขทีว่ีซ่าคร้ังสดุท้ายที่ยื่นและวันที่ออกวซี่า 

 ______                                          _______________________________________________________ 
 


