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เที่ยวเจาะลึก...อินเดียใต ้10วัน 8คืน 

 

อินเดียใต้…เป็นถิ่นโบราณคดี  ซึ่งวฒันธรรมด ั้งเดิมของอินเดียไม่ได้ถูก
ท าลายไปมากเหมือนอินเดียตอนเหนือ  ซึ่งถูกชนชาติต่าง ๆ เข้ามาบุกรุก และ
ผลดัเปลี่ยนกนัเข้ามาปกครองเป็นเวลานานหลายร้อยปี ประชากรที่อาศยัอยู่ใน
อนิเดียใต ้ สว่นใหญสื่บเช้ือสายมาจากชาวดราวเิดียน ซึง่เป็นกลุม่ชนพวกแรกทีเ่ขา้
มาอยูใ่นอนิเดีย นกัท่องเทีย่วอาจไมเ่ห็นความแตกตา่งระหว่างคนอนิเดียเหนือกบั
อนิเดียใตแ้ตน่กัโบราณคดีสามารถบอกไดจ้ากร่องรอยของวฒันธรรมในยุคสมยัที่
ชาวดราวิเดียน มีอิทธิพลอยูใ่นถิน่น้ีซึง่ยงัคงมีใหเ้ห็นอยู่ในปจัจุบนัศาสนาฮนิดูคือ
ศาสนาหลกัของอนิเดียใต ้เมืองส าคญัในอนิเดียตอนใต้ 
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(เวลาในประเทศอนิเดยีชา้กวา่ประเทศไทยอยู่ 1.30 ช ัว่โมง(  
รายการท่องเทีย่ว 

วนัที-่1 วนัองัคารที ่3 ธนัวาคม 2562 
กรุงเทพฯ สนามบนิสุวรรณภูม ิ เมอืงเจนไน (ประเทศอนิเดยี) 

- - - 

23.30 น.  คณะพรอ้มกนัทีส่นามบนิสุวรรณภูม ิเคานเ์ตอรส์ายการบนิอนิดโิกแอรไ์ลน ์(6E)  
  โดยเจา้หนา้ทีบ่รษิทั คอยตอ้นรบัและอ านวยความสะดวกใหก้บัทุกท่าน  

 
วนัที-่2 วนัพุธที ่4 ธนัวาคม 2562 

เมอืงเจนไน -เทวาลยักปาลศีวร - เมอืงมามลัลปุรมั – 
อาศรมศร ีอรพนิโท-เมอืงพอนดเิชอรร์ ี ่

B L D 

02.55 น.  ออกเดินทางสู่ เมืองเชนไน (Chennai) ประเทศอินเดีย โดยสายการบินอินดิโก 
(IndiGo) เทีย่วบนิที ่6E 92 

04.45 น. เดินทางถึง สนามบินเมอืงเจนไน (Chennai International Airport) ผ่านพิธีการ
ตรวจเอกสารคนเขา้เมอืงและศุลกากร รบัสมัภาระเรยีบรอ้ยแลว้ (ตามเวลาทอ้งถิน่)  

   เมอืงเจนไน (Chennai) หรอืชือ่เดมิ มทัราส Madras เป็นเมอืงหลวงของรฐัทมฬิ
นาฑู ประเทศอินเดีย ตัง้อยู่รมิชายฝั่งโคโรมนัเดล (โจฬมณฑล) ของอ่าวเบงกอล ทาง
ตะวนัออกเฉียงใตข้องประเทศ เป็นเมอืงทีใ่หญ่ทีสุ่ดเป็นอนัดบัที ่4 ของประเทศ เจนไนตัง้ขึน้
ในครสิตศ์ตวรรษที ่17 โดยทีร่าชาแห่งจนัทคีรี ี (อยู่ในรฐัอานธระประเทศ) ทีม่อี านาจปกครอง
เหนือดนิแดนแถบนีไ้ดอ้นุญาตใหบ้รษิทอสีตอ์นิเดยีเขา้มาตัง้สถานีการคา้พรอ้มป้อมปราการ
ขึน้ทีห่มู่บา้นมทัราสปัฏฏินัม อนัเป็นทีม่าของชือ่ ‘มทัราส” (ปัฏฏินัม = ท่าเรอื) องักฤษได ้
พัฒนาเมืองนี ใ้หเ้ ป็นเมืองหลักและฐานทัพเร ือ ใน
ครสิตศ์ตวรรษที ่20 ก็กลายเป็นศูนยก์ลางการบรหิารที ่
ส าคัญแห่งหนึ่ง ในฐานะเมืองหลวงของเขตมัทราส 
(Madras Presidency) เศรษฐกจิของเมืองเชนไน การ
ผลิตรถยนต ์เทคโนโลยี ฮารด์แวร ์และผลิตภณัฑเ์พือ่
สุขภาพ โดยเป็นผูส้่งออกซอฟตแ์วรแ์ละบร ิการทาง
เทคโนโลยีสารสนเทศรายใหญ่อนัดบัที ่3 ของประเทศรองจากบงัคาลอรแ์ละไฮเดอราบาด 
องักฤษเรยีกเมอืงใหม่นีว้่า จอรจ์ทาวน ์George Town ในขณะทีช่าวอนิเดยีพืน้เมอืงเรยีกว่า 
“เจนนะปัฏฏนัิม” ตามชือ่ราชา “เจนนัปปะ” แห่งจนัทรครี ีรฐับาลทอ้งถิน่ทมฬินาฑเูลอืกใชช้ ือ่ 
เจนไน ทีฟั่งดูเป็นพืน้เมอืงไวแ้ทน มทัราส ทีม่กีลิน่อายอาณานิคม 

จากน้ัน น าท่านเขา้สูโ่รงแรมทีพ่กั 
(คนืที ่1)ทีพ่กั ณ Abu Sarovar Portico Hotel, Chennai หรอืเทยีบเท่า**** 

9 โมงเชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  
จากน้ัน  น าท่านชม เทวาลยักปาลศีวร (Kapaleeswarar Temple) เป็นวดัทีเ่กา่แกท่ีสุ่ดทีส่รา้ง

ขึน้ราวศตวรรษที ่7 และมคีวามศกัดิส์ทิธิม์ากของเมอืงเชนไนทีถู่กสรา้งขึน้เพือ่ถวายแด่องค ์
พระศวิะ การตกแต่งอย่างสวยงามในรูปแบบสญัลกัษณข์องพวกดราวเีดยีนทีห่อคอยอนัใหญ่ 
โครงสรา้งของวดัดัง้เดมิกล่าวกนัว่าถูกท าลายโดยชาวโปรตุเกสในครสิตศ์ตวรรษที ่16  
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เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหาร 

  
 น าท่านเดนิทางไปยงั เมอืงมามลัลปุรมั (Mamallapuram) ตัง้อยู่ทางตะวนัออกรมิทะเล 

เมอืงมามลัลปุรมั หรอือกีชือ่หน่ึงว่า มหาพลปีุรมั (Mahabalipuram) เป็นเมอืงท่าสมยั
ราชวงศปั์ลลวะ ชือ่เมอืงไดช้ ือ่มาจากต านานในอวตารปางหน่ึงของพระนารายณ ์
“วามนาวตาร” เดนิทางถงึเมอืงมหาบาลปีุรมั ทีต่ ัง้อยู่รมิชายฝ่ังโคโรมนัเดล  

จากน้ัน น าท่านชมภาพแกะสลกั อรชุนบ าเพญ็ตบะ (Arjuna’s 
Penance) ทีห่นา้ผาหนิธรรมชาตขินาดใหญ่ ทีแ่กะสลกั
สมยัปัลลวะทีเ่นินเขากลางเมอืง มภีาพสลกัทีส่นันิฐานกนัเป็น
สองนัย ว่าเป็นภาพ พระแม่คงคาเสด็จสูโ่ลกมนุษย ์The 
Descent of the Ganga หรอืบา้งก็เรยีกว่าอรชนุบ าเพ็ญตบะ 
กอ้นเนยของพระกฤษณะ (Krishna’s Butterball) ที่
เป็นกอ้นหนิธรรมชาตกิลมใหญ่เหมอืนลูกบอลขนาดยกัษ ์
ตัง้อยู่รมิเนินเขา เหมอืนก าลงัจะกลิง้ตกลงมาคลา้ยพระธาตุ
อนิทรแ์ขวนในพม่า ถดัมาอกีแวะชม คเณศรถะ (Ganesh 
Ratha) เทวาลยัทรงคลา้ย “รถะ” หรอืรถศกึทีฝี่มอืการแกะสลกัสมบูรณแ์บบ มเีทวรูปพระ
คเณศวรป์ระดษิฐานภายใน และถ า้วราหะมณฑป (Varaha Mandapa Cave) ทมีภีาพ
แกะสลกัเร ือ่งราวของเทพฮนิดูถงึ 4 ปางไดแ้ก ่วราหาวตาร (อวตารปางที ่3 ของพระนารายณ์
เป็น  หมูป่ากูแ้ผ่นดนิทีห่ริญัยกัษม์ว้นซอ่นไวใ้ตบ้าดาล) ภาพคชลกัษม ี(ชา้งสรงน ้าใหพ้ระนาง
ลกัษมเีทว)ี ภาพพระนางทุรคา และภาพพระวษิณุตรวีกิรม (อวตารปางที ่5 ของพระวษิณุเป็น
พราหมณเ์ตีย้ ย่างสามขมุ) เทวาลยัชายหาด (Shore Temples) หรอื ราชสงิเหศวร 
ทีต่ ัง้อยู่บนรมิชายหาดของอ่าวเบงกอล เดมิสนันิฐานว่ามเีทวาลยัของพระนารายณบ์รรทม
สนิธุอ์ยู่กอ่น และมกีารสรา้งเทวาลยัพระศวิะเสรมิเขา้ไป เป็นวดัทีถู่กสรา้งขึน้ในราวศตวรรษที ่
8 ชมสถานมรดกโลก ปัญจปาณฑพรถะ (Pancha Pandava Ratha) หรอืปราสาทหนิ 
5 พีน่อ้งตระกูลปาณฑพ ในมหากาพยม์หาภารตะ เหตุทีไ่ดช้ ือ่ รถะ เน่ืองจากกลุ่มปราสาทหนิ
นีม้ลีกัษณะคลา้ยราชรถทีใ่ชช้กัลากอญัเชญิเทวรูปออกงานแห่แหนประจ าปี 

จากน้ัน น าท่านเดนิทางสูเ่มอืงพอนดเิชอรร์ ี ่(Pondicherry) เรยีกสัน้ๆ ว่า “ปอนดี”้ มฉีายาว่า 
“ฝร ัง่เศสนอ้ย” เป็นทีรู่จ้กัในฐานะเป็นเมอืงตากอากาศรมิทะเลทีม่ชี ือ่เสยีงมากทีสุ่ดแห่งหน่ึง
ของอนิเดยี เพราะความสวยงามและบรรยากาศแปลกตาดว้ยมกีลิน่อายแบบฝร ัง่เศสทีย่งั
ปรากฏอยู่เด่นชดั  ทัง้สถาปัตยกรรม อาคารบา้นเรอืน โบสถค์าทอลกิ หรอืแมแ้ต่วถิชีวีติทัว่ไป 
เรายงัคงเห็นต ารวจทีส่วมเคร ือ่งแบบทีม่หีมวกสแีดงสไตลฝ์ร ัง่เศส และอาหารการกนิสไตล ์
ฝร ัง่เศส กบัเป็นทีใ่ฝ่ฝันถงึในฐานะเมอืงฮนันีมูน ฝร ัง่เศสเขา้มาปกครองพอนดเิชอรร์ ีใ่นปี 
1673 ฟรองซวั มารต์นิไดร้บัแต่งตัง้ใหเ้ป็น ผูป้กครองตามสนธสิญัญารสิวกิ (Ryswick) 
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จนกระทัง่ถงึปี 1742 เมือ่โจเซฟ ฟรองซวั ดูเปล็กซ ์เป็นผูป้กครองของฝร ัง่เศสอนิเดยี เกดิ
สงครามระหว่างฝร ัง่เศสและองักฤษ สถานการณใ์นยุโรป และความทะเยอทะยานของดูเปล็กซ ์
กอ่ใหเ้กดิความขดัแยง้ระหว่างองักฤษ-ฝร ัง่เศสในอนิเดยี ตลอดเวลา 70 ปี พอนดเิชอรร์ ี ่
ด ารงอยู่ท่ามกลางความขดัแยง้ของมหาอ านาจทัง้สองจนทา้ยสุด พอนดเิชอรร์ ีต่กเป็นของ
ฝร ัง่เศสตัง้แต่ปี 1814-1954 ซ ึง่เป็นชว่งทีอ่นิเดยีไดร้บัเอกราช แมฝ้ร ัง่เศสจะถอนตวัไปนาน
แลว้ แต่อทิธพิลฝร ัง่เศสยงัคงหลงเหลอืมาจนปัจจุบนันี ้เชน่ ช ือ่ถนน อาคาร สวน โรงแรม 
เคร ือ่งแบบต ารวจจราจร เป็นตน้ กอ่นเขา้เมอืงปอนดีฯ้ 

ค ่า  รบัประทานอาหารเย็น ณ ภตัตาคารอาหารโรงแรม  
(คนืที ่2) ทีพ่กั ณ Atithi TGI Grand Hotels, Pondicherry หรอืเทยีบเท่า**** 

 
วนัที-่3 วนัพฤหสับดทีี ่5 ธนัวาคม 2562 

เมอืงพอนดเิชอรร์ ี ่- French Quarter -เมอืงตญัชาวูร ์-เทวาลยัพฤหธิ
ศวร 

B L D 

เชา้   รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  
จากน้ัน  น าท่านเดนิชม French Quarter ทีจ่ะมบีา้นเรอืนสไตล ์

ฝร ัง่เศสตัง้อยู่เรยีงราย รวมถงึศาสนสถานทัง้ครสิตแ์ละ
ฮนิดู ทีเ่กา่แกแ่ละเป็นทีเ่คารพสกัการะของคนในทอ้งถิน่ 
อาท ิImmaculate Conception Cathedral และ 
Holy Rosary Church วหิารและโบสถค์รสิตท์ีส่รา้งขึน้
ตัง้แต่ศตวรรษที ่18 หรอื Villanur Temple ศาสนสถาน
ส าคญัของชาวฮนิดูในพอนด ีซ ึง่ขึน้ช ือ่ดา้น
สถาปัตยกรรมแ บบอนิเดยีทีง่ดงาม 

เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหาร 
จากน้ัน  น าท่านออกเดนิทางไป เมอืงตญัชาวูร ์(Thanjavur) ตัง้อยู่รมิฝ่ังแม่น ้าเกาเวรซิ ึง่เป็นแม่น ้า

ใหญ่มสีาขามากมาย เป็นแหล่งกสกิรรมใหญ่ และเป็นอู่ขา้วอูน่ ้าของอนิเดยีใต ้ในอดตีเป็น
เมอืงหลวงของอาณาจกัรโจฬะ (พุทธศตวรรษ 15-17) ซ ึง่เป็นจกัรวรรดทิีม่อี านาจทางทะเล 
โค่นลม้ราชวงศปั์ลลวะในกาญจปีุรมั และตทีะลวงไปถงึปากแม่น ้าคงคาในเบงกอล ชือ่เมอืง มา
จาก ยกัษต์นัชญั ทีถู่กปราบโดยพระวษิณุ และพระนางลกัษม ีและยกัษต์นัชญัขอใหเ้อาชือ่ตน
เป็นชือ่เมอืงกอ่นเสยีชวีติ 

  น าท่านชม เทวาลยัพฤหธศิวร (Brihadeeswara 
Temple) ตัง้ช ือ่ตามพระศวิลงึคป์ระธานเทวาลยัโดด
เด่นดว้ยการออกแบบกอ่สรา้งทีส่ถาปนาขึน้ใหม่ทัง้หมด
ในสมยัราชราชา การออกแบบจงึสมัพนัธก์นัอย่างดี
เยีย่ม โดดเด่นทีสุ่ดทีเ่ทวาลยัประธานทีส่งูถงึ 67 เมตร 
สูงสุดในศลิปะอนิเดยีโบราณ จนมชี ือ่เรยีกว่า ทกัษณิ
เมรุ หรอืเขาพระสุเมรุแห่งภาคใต ้และวมิานหรอืยอด
หลงัคาทรงสูงทีเ่ช ือ่ว่าแกะสลกัจากหนิแกรนิตกอ้นเดยีว 
หนักถงึ 80 ตนั และ พระพฤหธศิวร หรอืศวิลงึคด์ าสนิทขนาดมหมึา สูงถงึ 4 เมตรเป็น
ประธานในเทวาลยั 

ค ่า   รบัประทานอาหารเย็น ณ ภตัตาคารอาหารโรงแรม  
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(คนืที ่3)ทีพ่กั ณ Sangam Hotel, Thanjavur หรอืเทยีบเท่า**** 
 
วนัที-่4 วนัศุกรท์ี ่6 ธนัวาคม 2562 

เมอืงตรุิชชริาปปัลล ี-เทวาลยัศรลีงัคนาถสวาม ี-เมอืงมธุไร                                         
B L D 

เชา้   รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  
จากน้ัน  น าท่านออกเดนิทางไปยงั เมอืงตรุิชชริาปปัลล ี(Tiruchirappalli) หรอื ตรชิ ี ่(Trichy) 

ทีต่ ัง้อยู่ทางดา้นตะวนัตก ตัง้อยู่ใจกลางรฐัทมฬินาฑ ูเป็นศูนยก์ลางการคมนาคมเชือ่มโยง
เมอืงต่างๆ ในรฐั และอยู่รมิฝ่ังแม่น ้าเกาเวร ิทีไ่หลขนาบเกาะกลางแม่น ้าทีเ่ป็นทีต่ ัง้ของเมอืงเกา่
และ ตรชิ ีเ่จรญิรุง่เรอืงเป็นศูนยก์ลางการคา้ในสมยัการปกครองของนาย กะวศิวนาถแห่งมธุไร  

 
 
 
 
 
 
 
  ในชว่งตน้ศตวรรษที ่17 หลงัจากราชวงศโ์จฬะเสือ่มอ านาจลง  
  น าท่านชม เทวาลยัศรลีงัคนาถสวาม ี(Sri 

Ranganathaswamy Temple) ชมโคปัม หรอื
ซุม้ประตูสูงใหญ่ถงึ 72 เมตร ชมเทวาลยัเวณุโคปาล 
หรอีเทวาลยัพระกฤษณะ เทวาลยัศรลีงัคนาชายา
ลกัษม ีมณฑปพนัเสา มณฑปมา้ศกึ ทมีภีาพสลกัตน้
เสาหนิเป็นประตมิากรรมลอยตวัรูป มา้ศกึพรอ้ม
นักรบบนหลงัก าลงัต่อสูก้บัสตัวร์า้ยหรอืขา้ศกึ ศลิปะ
สมยัวชิยันคร ทีง่ดงามมาก ถดัมาในวงก าแพงช ัน้ที ่3 
ชม ครุฑมณฑป ตรงขา้มเทวาลยัประธาน มมีณฑป
ประดษิฐานรูปครุฑ พาหนะของพระวษิณุ ส าหรบัวง
ก าแพงช ัน้ที ่2 เขา้ไป เป็นเทวสถานพระนารายณ ์
ประดษิฐานเทวรูปพระนารายณบ์รรทมสนิธุ ์เป็นประธาน คนทีไ่ม่ใชฮ่นิดูไม่ไดร้บัอนุญาตให ้
เขา้มาในเขตนี ้

  จากน้ันชม วดั Jambukeswarar วดัฮนิดูทีส่รา้งขึน้เพือ่สกัการะพระศวิะ ในรฐัทมฬินาฑู
ประเทศอนิเดยี วดันีต้ ัง้อยู่ในเกาะศรรีงักามสรา้งขึน้โดยราชวงศ ์Kocengannan 
(Kochenga Chola) เมือ่ประมาณ 1,800 ปีทีแ่ลว้ วดันีแ้สดงถงึองคป์ระกอบของน ้า  

  ถ า้แห่ง Jambukeswara มลี าธารน า้ใตด้นิและแมจ้ะมกีารสูบน ้าออกมนัก็เต็มไปดว้ยน ้า 
เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหาร 
จากน้ัน น าท่านเดนิทางไปยงั เมอืงมธุไร (Madurai) เป็นเมอืงใหญ่อนัดบัสองของทมฬินาฑ ูมี

ประวตัคิวามเป็นมายอ้นหลงัไปไดก้ว่า 2,000 ปี เคยเป็นราชธานีของราชวงศป์าณฑยะ ซ ึง่
ครอบครองคร ึง่ล่างของอนิเดยีตอนใต ้ในขณะทีร่าชวงศปั์ลลวะมอี านาจอยู่ตอนบน ต่อมาตก
อยู่ใตอ้ านาจของราชวงศโ์จฬะ แลว้ถูกยดึครองโดยกองทพัมุสลมิทีรุ่กรานมาจากตอนเหนือ 
ต่อมาถูกยดึคนืมาไดโ้ดยวชิยันคร มธุไรถอืว่าเป็นศาสนธานีแห่งหน่ึง มเีทวาลยัมนัีกษสีุนทเร
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ศวรอยู่กลางเมอืง ลอ้มรอบดว้ยตวัเมอืงรูปจตุรสัเป็นช ัน้ๆ เมอืงนีม้ฐีานะเป็นป้อมปราการดว้ย 
จงึมกี าแพงเมอืงและคูน ้าลอ้มรอบ ต านานการสรา้งเมอืงมาจกชาวนาพบพระอนิทรก์ าลงั
สกัการะ “สวยมัภูวลงึค”์ หรอืลงึคศ์ลิาทีเ่กดิขึน้เองตามธรรมชาต ิถอืเป็นสญัลกัษณข์องศวิ
เทพ จงึน าความกราบทูลกษตัรยิแ์ห่งราชวงศป์าณฑยะ พระองคจ์งึสัง่ใหส้รา้งเทวาลยัขึน้ มี
พระสวยมัภูวลงึคเ์ป็นประธาน แลว้เกดิบา้นเมอืงรายลอ้มเทวาลยั พระศวิะจงึเสด็จมาประทาน
น ้าอมฤตอนัหอมหวานจากมวยผม เมอืงนีจ้งึไดช้ ือ่ว่า “มธุไร” อนัมคีวามหมายว่าน ้าอมฤต 
(หวาน) 

ค ่า   รบัประทานอาหารเย็น ณ ภตัตาคารอาหารโรงแรม  
(คนืที ่4)ทีพ่กั ณ Regency Madurai by GRT Hotels, Madurai หรอืเทยีบเท่า**** 

 
วนัที-่5 วนัเสารท์ี ่7 ธนัวาคม 2562 

พระราชวงัตรุิมไลนายกะ - เทวาลยัมนีกัษี 
B L D 

เชา้   รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  
จากน้ัน  น าท่านชม พระราชวงัตรุิมไลนายกะ (Thirumalai Nayak Palace) ทีส่รา้งในสมยั

ทีม่าดูไรถูกครองโดยนายกะ (อุปราช) มหีอ้งต่างๆ 
แบ่งเป็นสดัส่วน ประดบัตกแต่งอย่างงดงาม 
ใหญ่โตโอ่โถง บางหอ้งมเีสาสูงกว่า 200 ตน้ หวั
เสาสลกัเสลาอย่างงดงาม 

 น าท่านชม เทวาลยัมนีกัษ ี(Meenakshi 
Temple) ทีส่รา้งอุทศิใหก้บัต านานรกัของพระ
นางมนัีกษใีนกลางครสิตศ์ตวรรษที ่17 ทีว่่าใน
สมยัราชวงศป์าณฑยะ มกีษตัรยิอ์งคห์น่ึงไม่มผูีส้บื
ราชบลัลงัก ์แต่มพีระธดิาผูท้รงสริโิฉมงดงาม แต่
นางกลบัมหีนา้อกสามขา้ง นางจงึตัง้ใจบชูาพระ
ศวิะออ้นวอนขอใหม้ลีกัษณะเชน่มนุษยป์กต ิพระ
ศวิะจงึปรากฏพระองคป์ระทานพรใหส้มประสงค ์
แลว้สมรสกบันาง ดว้ยวา่นางคอืพระนางปารวต ี(อุมา) แบ่งภาคมาเกดิในโลกมนุษย ์ใน
เทวาลยัแห่งนีจ้งึปรากฏ ฉากแต่งงาน ระหว่างพระนางมนัีกษ ีและพระศวิะ โดยมพีระพรหมท า
หนา้ทีพ่ราหมณใ์นพธิ ีและพระนารายณท์ าหนา้ทีพ่ีช่ายเจา้สาว ใหเ้ห็นทัว่ไป ทัง้รูปปูนป้ัน
ระบายสบีนโคปุรมั ภาพเขยีนบนผนังระเบยีง ภาพสลกัหนิทีเ่สามณฑปหนา้ทางเขา้เทวสถาน
พระศวิะ เทวาลยัแห่งนีม้โีคปุรมัขนาดใหญ่ 4 แห่ง และขนาดลดหลัน่ลงมาอกี 8 แห่ง โคปุรมั
ดา้นทศิใตม้ขีนาดใหญ่ทีสุ่ดเกอืบ 60 เมตร มรูีปป้ันบนโคปุรมัทัง้หมดกว่า 4,000 องค ์
ภายในบรเิวณ “มณฑปพนัเสา” เป็นทีต่ ัง้ของพพิธิภณัฑศ์ลิปะ จดัแสดงวตัถุโบราณของ
เทวาลยั 

ค ่า   รบัประทานอาหารเย็น ณ ภตัตาคารอาหารโรงแรม  
(คนืที ่5)ทีพ่กั ณ Regency Madurai by GRT Hotels, Madurai หรอืเทยีบเท่า**** 

 
วนัที-่6 วนัอาทติยท์ี ่8 ธนัวาคม 2562 

Kanyakumari -อนุสรณส์ถานวเิวกานนัดา 
B L D 

เชา้   รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  
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จากน้ัน  น าท่านออกเดนิทางไปยงัเมอืง Kanyakumari ในรฐัทมฬินาฑขูองอนิเดยี มนัเป็นเมอืงที่
อยู่ทางใตสุ้ดของคาบสมุทร เมอืงทีม่จีุดพบกนัของทะเลถงึ 3 แห่งอย่างอ่าวเบงกอล มหาสมุทร
อนิเดยี และทะเลอาหรบั 

เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหาร 
จากน้ัน  น าท่านชม อนุสรณส์ถานวเิวกานนัดา (Vivekananda Rock Memorial) เป็น

อนุสรณส์ถานทีท่่องเทีย่วยอดนิยมของเมอืง 
Kanyakumari ถูกสรา้งขึน้ในปี 2513 เพือ่เป็น
เกยีรตแิกส่วามวีเิวกานันดา ทีไ่ดต้รสัรูบ้นกอ้นหนิ 
ตามต านานทอ้งถิน่มนัอยู่บนหนิกอ้นนีท้ีเ่ทพธดิาคูมา
รน่ัีงสมาธทิีรู่จ้กักนัในชือ่ Dhyana Mandapam ยงั
ตดิกบัอนุสรณเ์พือ่ใหผู้ม้าเยอืนไดน่ั้งสมาธ ิการ
ออกแบบของ mandapa รวมรูปแบบทีแ่ตกต่างกนั
ของสถาปัตยกรรมวดัจากทัว่อนิเดยี หนิถูกลอ้มรอบดว้ยทะเล Laccadive อนุสรณ์
ประกอบดว้ยสองโครงสรา้งหลกัคอื Vivekananda Mandapam และ Shripada 
Mandapam 

ค ่า   รบัประทานอาหารเย็น ณ ภตัตาคารอาหารโรงแรม  
(คนืที ่6) ทีพ่กั ณ Sparsa Hotels, Kanyakumari หรอืเทยีบเท่า**** 

 
วนัที-่7 วนัจนัทรท์ี ่9 ธนัวาคม 2562 

เมอืงโคชนิ – พระราชวงัปาดนามาบาบุรมั - เมอืงคุมทา 
B L D 

เชา้   รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  
จากน้ัน  น าทุกท่านเดนิทางไปยงัเมอืงโคชนิ  
เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหาร 
ระหว่างทาง น าท่านแวะชม พระราชวงัปาดนามาบาบุรมั 

(Padmanabhapuram) เป็นเมอืงหลวงเกา่ของ
อาณาจกัรฮนิดูในอดตีของ Travancore ตัง้อยู่ที ่
กนัยากุมารทีมฬินาฑ ูเป็นทีรู่จ้กักนัว่าวงั Kalkulam 
วงันีม้คีวามซบัซอ้นภายในมป้ีอมปราการหนิแกรนิต
เกา่แกย่าวประมาณ 4 กโิลเมตร ตัง้อยู่ทีเ่ชงิเขาเวลซี ึง่
เป็นส่วนหน่ึงของ Ghats ตะวนัตก แม่น า้ Valli  

ค ่า   รบัประทานอาหารเย็น ณ ภตัตาคารอาหารโรงแรม  
  (ใหทุ้กท่านอาบน ้าเปลีย่นเสือ้ผา้ในโรงแรม 4 ท่าน/ 1 หอ้ง ภายในเวลา 2 ช ัว่โมง) 
จากน้ัน  น าทุกท่านไปยงัสถานีรถไฟเพือ่เดนิทางไปยงัเมอืงคุมทา  
  (คืนที ่7)ส าหรบัการเดินทางดว้ยรถไฟจากสถานี Ernakulam ไปยงั สถานี 

Kumta ในค า่คนืนีทุ้กท่านจะนอนบนรถไฟ (ช ัน้นอนแบบปรบัอากาศ) 
  Poorna Express: 23.25 pm. – 10.46 am. 
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วนัที-่8 วนัองัคารที ่10 ธนัวาคม 2562 

เมอืงคุมทา - Shri Murdeshwar Temple - เมอืงชวิาโมกา 
(Shivamogga) -  น ้าตก Jog Falls 

B L D 

  เดนิทางถงึเมอืงคุมทาน าทุกท่านรบัประทานอาหารเชา้ 
เชา้   รบัประทานอาหารเชา้ แบบกล่อง 
จากน้ัน  น าท่านชมวดั Shri Murdeshwar Temple 

วดัแห่งนีม้รูีปป้ันพระศวิะสูงทีสุ่ดเป็นอนัดบัสอง
ขององคพ์ระศวิะในโลก เมอืงนีต้ ัง้อยู่ในรฐั
กรณาฏกะของประเทศอนิเดยี อยู่บนชายฝ่ังของ
ทะเลอาหรบัทัง้สามดา้น ซึง่สวยงามและสะดุดตา
มากๆ 

เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหาร 
จากน้ัน  น าท่านชมน ้าตกทีสู่งทีสุ่ดในอนิเดยี น้ันก็คอื  
  Jog Falls น ้าตกเกดิจากแม่น ้าสาระวต ี(Sharavathi River) แม่น ้าทีส่วยงามสายหน่ึงของ

ประเทศอนิเดยี ดว้ยความสูงกว่า 253 เมตรท าใหนั้บเป็นน ้าตกทีสู่งทีสุ่ดของอนิเดยีโดย
ปรยิาย กอ่นถงึฤดูน ้าหลาก Jog Falls น้ันจะเป็นแค่น ้าตกเล็กๆ เพยีงสองสายลงมาตามหนา้
ผาเท่าน้ันเอง 

 
 
 
 
 
  
 
ค ่า   รบัประทานอาหารเย็น ณ ภตัตาคารอาหารโรงแรม  

(คนืที ่8) ทีพ่กั ณ Royal Orchid Central Hotels, Shivamogga หรอืเทยีบเท่า**** 
 

วนัที-่9 วนัพุธที ่11 ธนัวาคม 2562 
เมอืงมงักาลอร ์ เมอืงเจนไน  กรุงเทพฯ 

B - - 

เชา้   รบัประทานอาหารเชา้ ณ ภตัตาคารอาหาร 
 น าทุกท่านเดนิทางไปยงัสนามบนิเมอืงมงักาลอร ์เพือ่เดนิทางไปยงัเมอืงเจนไน 
13.45 น.  ออกเดนิทางสู่ เมอืงเจนไนโดยสายการบนิอนิดโิก (IndiGo) เทีย่วบนิที ่6E 7139 
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15.25 น.    เดนิทางถงึ สนามบนิเมอืงเจนไน รอต่อเคร ือ่งเพือ่เดนิทางกลบัประเทศไทย  
น าทุกท่านชม หาดมารน่ีาบชี (Marina 
Beach) ชายหาดมารน่ีาเป็นชายหาด
ธรรมชาตใินเมอืงเจนไน รฐัทมฬินาฑขูอง
อนิเดยีใตต้ามแนวของอ่าวเบงกอลทีม่คีวาม
ยาวประมาณ 13 กม. ท าใหเ้ป็นเมอืง
ชายหาดธรรมชาตทิีย่าวทีสุ่ดในประเทศ
อนิเดยี ความกวา้งเฉลีย่ของชายหาด
ประมาณ 300 เมตร การอาบน ้า และว่ายน ้า
ทีห่าดมารน่ีาเป็นสิง่ตอ้งหา้มตามกฎหมาย เน่ืองจากคลืน่ลมแรง มนัเป็นหน่ึงในชายหาดที่
แออดัทีสุ่ดในประเทศ และดงึดูดนักท่องเทีย่วมากสุดถงึ 50,000 คนต่อวนั  

ค ่า   รบัประทานอาหารเย็น ณ ภตัตาคารอาหารโรงแรม  
20.10 น.  ออกเดนิทางสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบนิอนิดโิก (IndiGo) เทีย่วบนิที ่6E 91 

 
วนัที-่10 วนัพฤหสับดทีี ่12 ธนัวาคม 2562 

 กรุงเทพฯ (สนามบนิสุวรรณภูม)ิ 
- - - 

02.00 น.       เดนิทางถงึ สนามบนิสุวรรณภูม ิกรุงเทพฯ โดยสวสัดภิาพ …. 
 

 
 

1. เวลาทีป่รากฏในโปรแกรมกบัการปฏบิตัจิรงิอาจแตกต่างกนัเล็กนอ้ย ขอใหท่้านรบัทราบค าแนะน า
การเปลีย่นแปลง การนัดหมายเวลาในการท ากจิกรรมอกีคร ัง้จากหวัหนา้ทวัร ์ 

2. บรษิทัอาจท าการเปลีย่นแปลงรายการ ไดต้ามความจ าเป็นและเหมาะสม แต่จะยึดผลประโยชนข์อง
ลูกคา้เป็นส าคญั ทัง้นีข้ึน้อยู่กบัสภาวะของสายการบนิ โรงแรมทีพ่กั ภูมอิากาศ ภยัธรรมชาต ิการนัด
หยุดงานฯลฯ ตลอดจนสภาวะทาง เศรษฐกจิและสถานการณท์างการเมอืงภายใน อนัเป็นสาเหตุให ้
ตอ้งเลือ่นการเดนิทางหรอืไม่สามารถจดัพาคณะท่องเทีย่วไดต้ามรายการ 

 
 
 
 

….แผนที่ท่องเที่ยวอินเดียใต้..... 
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อตัราคา่บรกิาร  (โปรแกรมอนิเดยีใต ้10วนั 8คนื)  

วนัที ่3-12 ธนัวาคม 2562  
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ผูใ้หญ่ พกัหอ้งคู่หรอืพกั 3 ท่าน หรอืเด็กพกักบัผูใ้หญ่ 1 ทา่น     ราคาทา่นละ 57,900  บาท   
ในกรณีพกัหอ้งเดีย่ว          ราคาทา่นละ 11,500    บาท   
หมายเหต:ุ ราคานี้สงวนสทิธิเ์ฉพาะลูกคา้ชาวไทยเท่านั้น ขอสงวนสทิธิใ์นการออกทวัรห์ากมผูีเ้ดนิทางไม่ถงึ 
15 ท่าน 
 
การส ารองทีน่ั้ง 

1. กรุณาช าระมดัจ า 20,000 บาท หลงัการจองภายใน วนั พรอ้มส่งหลกัฐานการโอนเงนิ และส าเนาหนา้หนังสือ 3
เดนิทาง  

2. สว่นทีเ่หลอืทัง้หมดช าระภายใน 30 วนักอ่นการเดนิทาง พรอ้มสง่เอกสารในการท าวซีา่ **หากทา่นไม่ช าระเงนิส่วนที่
เหลอืตามวนัทีก่ าหนด ทางบรษิทัฯ ถอืวา่ทา่นยกเลกิการเดนิทางโดยไม่มเีงือ่นไข** 

**ในกรณีทีท่า่นโอนเงนิจากตา่งจงัหวดัราคาทวัรด์งักล่าวจะไม่รวมคา่ธรรมเนียม หรอืคา่บรกิารของธนาคาร** 

 
ค่าบรกิารรวม 

1. คา่ตั๋วโดยสารเคร ือ่งบนิช ัน้ประหยดัเสน้ทาง ตามรายการระบ ุ
2. คา่ภาษีสนามบนิ คา่ประกนัสายการบนิ และภาษนี ้ามนัของสายการบนิ  
3. คา่น ้าหนักกระเป๋าเดนิทางตามทีส่ายการบนิก าหนด (15 กโิลกรมั) 
4. คา่โรงแรมทีพ่กั ตามทีร่ะบใุนรายการหรอืเทยีบเทา่ (หอ้งละ 2-3 ท่าน) 
5. รถโคช้ปรบัอากาศ, รถไฟ 
6. คา่เขา้ชมสถานทีท่อ่งเทีย่วตา่งๆ 
7. คา่อาหารทกุมือ้ ตามรายการระบ ุและค่าน ้าดืม่บนรถ วนัละ 2 ขวด/ทา่น 
8. ค่าประกนัภยัการเดนิทางวงเงนิ1,000,000 บาทต่อท่าน (วงเงนิรกัษาพยาบาลไม่เกนิหา้แสนบาท) แต่ทัง้นีย้่อมอยู่

ในขอ้จ ากดัทีม่กีารตกลงไวก้บับรษิทัประกนัชวีติ (ส าหรบัอาย ุ70 ปีขึน้ไป คุม้ครอง 50%) 
9. คา่ธรรมเนียมวซีา่ส าหรบัหนังสอืเดนิทางไทย 
10.  คา่ทปิไกดท์อ้งถิน่, พนักงานขบัรถ 50 USD 
11. คา่ทปิหวัหนา้ทวัรไ์ทย ทปิหวัหนา้ทวัรแ์ลว้แตค่วามพงึพอใจในบรกิารของทา่น 

 

ค่าบรกิารไม่รวม  
1. คา่จดัท าหนังสอืเดนิทาง (Passport) และคา่ท าใบอนุญาตทีก่ลบัเขา้ประเทศของคนตา่งชาต ิหรอื คนตา่งดา้ว 
2. ค่าใชจ้่ายอืน่ๆนอกเหนือจากทีร่ะบุไวใ้นรายการและค่าใชจ้่ายส่วนตวัต่างๆ เชน่ ค่าโทรศพัท ์ค่าซกัรดี ฯลฯ 
3. ค่าธรรมเนียมน ้ามนัของสายการบนิ (ถา้มี) 
4. คา่วซีา่ทีม่คี่าธรรมเนียมแพงกวา่หนังสอืเดนิทางไทย 
5. คา่ภาษีหกั ณ ทีจ่า่ย 3% ภาษมีูลคา่เพิม่ 7% (กรณีออกใบก ากบัภาษ)ี 
6. คา่ธรรมเนียมการช าระเงนิดว้ยบตัรเครดติ Visa 3% Amex 4% 
7. คา่น ้าหนักเกนิพิกดัตามสายการบนิก าหนด 15 กโิลกรมั  
8. คา่บรกิารยกกระเป๋าในโรงแรม และสนามบนิ ซ ึง่ทา่นจะตอ้งดแูลกระเป๋าและทรพัยส์นิดว้ยตวัทา่นเอง 

การใหท้ปิตามธรรมเนียมทางบรษิทัฯมไิดม้ผีลประโยชนใ์ดๆทัง้สิน้ขึน้อยู่กบัการพจิารณาของท่านเพือ่เป็น
ก าลงัใจใหก้บัไกด ์และคนขบัรถ 

 
การยกเลกิ 

1. ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 65 วนั คนืคา่ทวัรท์ ัง้หมด **เฉพาะชว่งทีไ่ม่ใชเ่ทศกาล หรอืวนัหยดุยาว** 
**หากเป็นชว่งเทศกาล หรอืวนัหยดุยาว เก็บคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้จรงิทัง้หมด** 

2. ยกเลกิการเดนิทางภายใน 45 วนั เก็บคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้จรงิทัง้หมด 
3. ยกเลกิการเดนิทางภายใน 52  วนัจนถงึวนัเดนิทางจรงิ คดิคา่ใชจ้า่ย 100% ของราคาทวัร ์

ขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิคา่ทวัรท์ ัง้หมดในทกุกรณี 
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4. กรณีกรุป๊ทีเ่ดนิทางชว่งวนัหยุด หรอืเทศกาลทีต่อ้งการนัตมีดัจ ากบัสายการบนิ หอ้งพกัโดยตรง หรอืผ่านตวัแทนใน
ตา่งประเทศ รวมถงึเทีย่วบนิโปรโมช ัน่ หรอืเทีย่วบนิพเิศษ เชน่ Extra Flight และ Charter Flight จะไม่มกีารคนืเงนิ
มดัจ า หรอืคา่ทวัรท์ ัง้หมด เน่ืองจากคา่ตั๋วเป็นการเหมาจา่ยในเทีย่วบนิน้ันๆ 

ขอ้แนะน าบางประการและตอ้งแจง้ใหน้ักท่องเทีย่วทราบกอ่นการเดนิทาง 
ส าหรบัหอ้งพกัแบบ 3 เตยีง มบีรกิารเฉพาะบางโรงแรมเทา่น้ัน กรณีเดนิทางเป็นผูใ้หญ ่3 ทา่น บรษิทัฯ ขอแนะน า

ใหนั้กทอ่งเทีย่วเปิดหอ้งพกั เป็น 2 หอ้ง จะสะดวกกบันักทอ่งเทีย่วมากกว่า ในกรณีทีม่กีารจดัประชมุนานาชาต ิ(Trade Fair )
เป็นผลใหค้่าโรงแรมสูงขึน้ 3-4 เท่าตวั บรษิทัฯขอสงวนสทิธิใ์นการปรบัเปลีย่น หรอืยา้ยเมืองเพื่อใหเ้กดิความเหมาะสมตาม 
โปรแกรม และรายละเอยีดของการเดนิทางอาจมีการเปลีย่นแปลงได ้ทัง้นีข้ึน้อยู่กบัสภาวะอากาศและเหตุสุดวสิยัต่าง ๆ ทีไ่ม่
สามารถคาดการณล์่วงหนา้โดยทางบรษิทัฯ จะค านึงถงึผลประโยชน ์และความปลอดภยัของผูร้ว่มเดนิทางเป็นส าคญั กรณี
เดนิทางเป็นตั๋วกรุป๊ หากออกตั๋วแลว้ นักทอ่งเทีย่วไม่สามารถขอคนืเงนิได ้และไม่สามารถเปลีย่นวนัเดนิทางได ้ 

**กระเป๋าเดนิทางเพือ่โหลด ส าหรบัช ัน้ท่องเทีย่ว ท่านละ 1 ใบ (น ้าหนักไม่เกนิ 15 กโิลกรมั) กระเป๋าถอื
ขึน้เคร ือ่ง Hand Carry (น ้าหนักไม่เกนิ 7 กโิลกรมั)**   
 

กรุณาอา่นหมายเหตใุหล้ะเอยีดทัง้ 7 ขอ้ 
1. บรษิทัฯ สงวนสทิธิใ์นการทีจ่ะไม่รบัผดิชอบกรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงไม่อนุญาตใหเ้ดนิทางออกหรอืกองตรวจคนเขา้
เมอืงของแตล่ะประเทศไม่อนุญาตใหเ้ขา้เมอืง รวมทัง้ในกรณีทีท่า่นจะใชห้นังสอืเดนิทางราชการ (เลม่สนี ้าเงนิ) เดนิทาง หาก
ทา่นถกูปฏเิสธการเดนิทางเขา้หรอืออกนอกประเทศใดประเทศหน่ึง  
2. บรษิทัฯ สงวนสทิธิใ์นการทีจ่ะไม่รบัผดิชอบตอ่คา่ชดเชยความเสยีหาย อนัเกดิจากเหตสุุดวสิยัทีท่างบรษิทัฯ ไม่สามารถ
ควบคมุได ้เชน่ การนัดหยุดงาน, จลาจล, การล่าชา้หรอืยกเลกิของเทีย่วบนิ 
3. บรษิทัฯ สงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงโปรแกรมรายการทอ่งเทีย่วไดเ้พือ่ความเหมาะสม และความปลอดภยั โดยไม่ตอ้งแจง้
ใหท้ราบลว่งหนา้ 
4. บรษิทัฯ สงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงอตัราคา่บรกิารไดต้ามความเหมาะสม ขึน้อยูก่บัสายการบนิโดยจะยดึประโยชนข์อง
ลกูคา้เป็นส าคญัโดย ไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ 
5. การไม่รบัประทานอาหารบางมือ้ไม่เทีย่วตามรายการไม่สามารถขอหกัคา่บรกิารคนืไดเ้พราะการช าระคา่ทวัรเ์ป็นไปใน
ลกัษณะเหมาจา่ย 
6. กรณีทีค่ณะไม่ครบจ านวน 15 ทา่นทางบรษิทัฯ สงวนสทิธิใ์นการงดออกเดนิทางโดยทางบรษิทัฯจะแจง้ใหท้า่นทราบ
ลว่งหนา้ 14 วนักอ่นการเดนิทาง  
7. ตั๋วเคร ือ่งบนิเมือ่ออกตั๋วแลว้ไม่สามารถ Refund ไดทุ้กกรณี โดยเงือ่นไขของสายการบนิก าหนด 
** ในกรณีทีลู่กคา้ตอ้งออกต ัว๋เคร ือ่งบนิโดยสารภายในประเทศ กรุณาตดิตอ่เจา้หน้าทีข่องบรษิทัฯ กอ่นทุกคร ัง้ 
มฉิะนั้นทางบรษิทัฯ จะไม่ขอรบัผดิชอบคา่ใชจ้่ายใดๆ ท ัง้สิน้** 
เมือ่ท่านท าการซือ้โปรแกรมทวัร ์ทางบรษิทัฯ จะถอืว่าท่านรบัทราบและยอมรบัเง่ือนไขของหมายเหตทุุกขอ้ 
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เอกสารในการยืน่วซีา่ท่องเทีย่วอนิเดยี แบบออนไลน ์(ไมต่อ้งโชวต์วั) 

 ส าเนาหน้าพาสปอรต์ 1 ชดุ ตอ้งมอีายุมากกว่า 6 เดอืนขึน้ไป และมหีนา้วา่งอย่างนอ้ย 2 หนา้ 
 รูปถา่ยส ี(ถา่ยมาไม่เกนิ 3 เดอืน ขนาด 2×2 นิว้ )2 รปู พืน้หลงัสขีาว) 
 ส าเนาบตัรประชาชน 1 ชดุ 
 ส าเนาทะเบยีนบา้น 1 ชดุ 

 ส าเนาหน้าวซีา่ทีเ่คยเดนิทางไปประเทศอนิเดยี 1 ชดุ (หากม)ี ขึน้อยู่กบัสภาพอากาศและความ 

 
ตวัอย่างเอกสารในการยืน่วซีา่ อนิเดยี 

ถา่ยหรอืสแกนสหีน้าพาสปอรต์ และรูปถา่ย หน้าตรง 2x2 นิ้ว (พืน้หลงัขาว) 2 รูป 
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กรุณากรอกขอ้มูลตามความจรงิ  เพือ่เป็นขอ้มูลทีใ่ชใ้นการยืน่ขอวซีา่อนิเดยี 
 

1. ช ือ่-นามสกลุ (ภาษาไทย)............................................................................................................................................................. 

ชือ่-นามสกลุเดมิ (ในกรณีทีม่กีารเปลีย่นชือ่-นามสกลุ)   

(ภาษาไทย).................................................................................................................................................................................... 

2. สถานทีอ่ยูต่ดิตอ่สะดวก………………………………………………………………………….………………….…………. 

รหสัไปรษณีย.์................................เบอรโ์ทรศพัทบ์า้น.................................เบอรม์อืถอื…………………………………………  

3. รปูพรรณ/ต านิ.......................................................................สผีวิ……………………………………………………………… 

4. ช ือ่และนามสกลุบดิา................................... วนั/เดอืน/ปี เกดิบดิา............................... สถานทีเ่กดิบดิา..………………………. 

5. ช ือ่และนามสกลุมารดา.............................. วนั/เดอืน/ปี เกดิบดิา............................. สถานทีเ่กดิมารดา……………………… 

6. กรณีสมรส /กรณุาแจง้ชือ่-สกลุ และสถานทีเ่กดิ (ระบจุงัหวดั) ของคูส่มรส) 

 ชือ่คูส่มรส/สกุล..............................................................วนั/เดอืน/ปี........................................... 

สถานทีเ่กดิคู่สมรส......................................... 

 หากเป็นผูห้ญงิ กรณุาระบสุกุลเดมิ................................................................................................................................................ 

 กรณี อยา่รา้ง/เสยีชวีติ กรณุาระบุ................................................................................................................................................... 

7. กรณีไม่สมรส /หรอืสมรสไม่จดทะเบยีน/กรุณาแจง้ชือ่-สกลุ และสถานทีเ่กดิ (ระบจุงัหวดั) ของญาต ิหรอื คูส่มรส 

กรณุาระบคุวามสมัพนัธ.์................................................................................................................................................................. 

8. กรณีเป็นพนักงานบรษิทั/เจา้ของกจิการ 

    (ชือ่สถานทีท่ างาน (ภาษาองักฤษ...................................................ระบตุ าแหน่ง………………………………………………. 

ทีอ่ยูท่ีท่ างาน.............................................................................................................................................................................. 

รหสัไปรษณีย.์...................................... เบอรโ์ทรทีท่ างาน..............................................เบอรโ์ทรศพัทม์อืถอื...............................  

9. กรณีเป็นนักเรยีน/นักศกึษา 

สถานศกึษา (ภาษองักฤษ)...............................................................................................................................................................  

(ภาษาไทย)...................................................................................................................................................................................... 

การศกึษา     มธัยมศกึษา ม.3/ม.6                  ปรญิญาตร ี                  ปรญิญาโท                อืน่ๆ………………… 

10. ทา่นเคยเดนิทางเขา้ประเทศนีม้ากอ่น หรอืไม่ เคย                  ไม่เคย 

 หากเคยเดนิทางเขา้ประเทศอนิเดยี กรณุาระบวุนั/เดอืน/ปี………….............……............ทีอ่อกจากอนิเดยีล่าสดุ 

11. โปรดระบปุระเทศทีท่า่นเคยเดนิทางในพาสปอรต์เลม่ปัจจบุนัใหค้รบถว้น.......................................................................... 

 
 
 


