
 
 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

วันแรก กรุงเทพฯ • เมืองมุมไบ         (-/-/-) 

16.00 น. พร้อมกนัที่ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผูโ้ดยสารขาออก  ชั้น 4  เคาน์เตอร์สายการบินไทย THAI AIRWAY (TG) 
ประตู 2  โดยมีเจา้หนา้ที่อ  านวยความสะดวกแก่ทุกท่าน 

18.55 น. ออกเดินทางสู่ เมืองมุมไบ ประทศอินเดีย โดยเที่ยวบินที่ TG 317 

  (**ใช้เวลาเดินทางโดยประมาณ 5 ช่ัวโมง) (มีบริการอาหารบนเคร่ือง) 

 
 

22.00 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานสนามนานาชาติ ฉัตรปาตี ศิวะจี เมืองมุมไบ ประเทศอินเดีย น าท่านผา่นพธีิตรวจคน
เขา้เมืองเป็นที่เรียบร้อย พบการตอ้นรับอยา่งอบอุ่นจากเจา้หน้าที่(**เวลาท้องถิ่นของประเทศอินเดียช้ากว่า
ประเทศไทยประมาณ 1.30 ช่ัวโมง กรุณาปรับนาฬิกาของท่านเพ่ือสะดวกในการนัดหมาย) 

ที่พัก  VITS OR MIRADOR HOTEL หรือเทียบเท่าระดับ 4 * ที่เมืองมุมไบ 
วันที่สอง เมืองมุมไบ • วัดสิทธิวินายัก • เมืองปาลี • เทวสถานศรีบัลลาเลศวา • เมืองมาฮัท • เทวสถานศรีวรทาวินายัก  

เมืองปูเน่         (เช้า/กลางวัน/เยน็) 

เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
 
 



 
 

จากน้ัน น าท่านเดินทางเ ข้า สู่  วัดสิทธิวินายัก  (Siddhivinayak 

Temple) ได้ช่ือว่าเป็นวดัที่มีช่ือเสียงที่สุดในเมืองมุมไบ 
(บอมเบย)์ องคพ์ระพฆิเนศที่น่ีมีลกัษณะพเิศษแตกต่างจากที่
อ่ืนตรงที่งวงหนัไปทางขวา ผูค้นที่นบัถือพระพิฆเนศทั้งใน
อินเดียและต่างประเทศ ต่างพากนัไปสกัการะบูชาและขอพร
อยา่งไม่ขาดสาย  

 น าท่านเดินทางสู่เ มืองปาลี (PALI) อยู่ห่างจากมหัด 60 
กิโลเมตร ( ใช้ระยะเวลาประมาณ 2 ช.ม. )   

น าท่าน สักการะแห่งที่1 เทวรูปพระพิฆเนศ ณ เทวสถานศรีบัลลา
เลศวา (Shri Ballaleshwar Pali) โดยสวยมัภูมูรติองคน้ี์หัน
พระพกัตร์ไปทางทิศตะวนัออก และงวงหันไปทางซ้าย 
บริเวณพระเนตร และพระนลาฏ (หน้าผาก) ประดบัดว้ยเพชร ประทบัอยูบ่นบลัลงัก์ไมแ้กะสลกั โดยมี มุสิกะ 
หนูเทวพาหนะของพระองคท์่าน เหยยีบขนมโมทกะอยูบ่ริเวณดา้นหน้าของเทวรูปบริเวณดา้นหลังเทวสถาน
แห่งน้ีจะปรากฏ เทวสถานศรีทุนธิ (Shree Dhundi Temple) ที่ประดิษฐานหินพระคเณศ ซ่ึงสันนิษฐานว่าเป็น
หินพระเคณศเดียวกบัที่ถูกนายกลัยนั บิดาของ เด็กหนุ่มบลัลาเขวี้ยงทิ้ง  

 
 เที่ยง  บริการอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหารของโรงแรม  
จากน้ัน เดินทางถึงเมืองมหัด อยูห่่างจากมุมไบ 170 กิโลเมตร ( ใช้ระยะเวลาประมาณ 5 ชม.)   
 น าท่านสักการะแห่งที่ 2 เทวรูปพระพิฆเนศ ณ เทวสถานศรีวรทาวินายัก (Shri Varad Vinayak) โดยองคน้ี์หัน

พระพกัตร์ไปทางทิศตะวนัออก และงวงหนัไปทางซา้ย ภายในวหิารที่ประดิษฐานพระวรทาวนิายกะแห่งน้ีไดรั้บ
แสงสวา่งจากตะเกียงน ้ ามนัที่มีความเช่ือวา่ไม่เคยมอดดบัตั้งแต่ปีคริสตศ์กัราช 1892 โดยมี ปลายยอดโดมท าดว้ย



 
 

ทองค า และเป็นเทวสถานแห่งเดียวที่อนุญาตให้เขา้ไปสักการะภายในวิหารได้ ภายนอกวิหารจะปรากฏชา้ง
จ านวน 4 เชือก อยูท่ ั้ง 4 ดา้น  

 
 เย็น บริการอาหารค า่ ณ ห้องอาหารของโรงแรม      
ที่พัก  THE PRIDE HOTEL หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว ที่เมืองปูเน่ 
วันที่สาม ปูเน่ • โอซาร์ • วัดศรีวิฆเนศวา • เลนยาตรี • วัดศรีครีีจัตมา • รันยันกาวน์ • วัดศรีมหาคณปติ • เทอูร์  

                                      (เช้า/กลางวัน/เยน็) 

   เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
จากน้ัน เดินทางสู่เมืองโอซาร์ อยู่ห่างจาก ปูเน่ 19 กิโลเมตร ( ใช้ระยะเวลา

ประมาณ 1 ชม. ) น าท่านเดินทางสักการะแห่งที่ 3 วัดศรีวิฆเนศวา (Sri 

Vighneshwar) ประดิษฐานอยูท่ี่ โอซาร์ เทวะสถานแห่งน้ีมีช่ือเสียงมาก
ในเร่ืองความงดงามทางสถาปัตยกรรม โดยเฉพาะยอดโดมที่เป็นทองค า
และความงดงามของพวงมาลยัที่ประดบัอยูท่ี่ตวัเทวาลยั นามขององคศ์รี
วฆิเนศวรมาจากเทะวต านานว่า กษตัริย ์อภินนัทะประกอบพิธีบูชายญั
เพือ่จุติมาเป็นอินทรเทพ พระอินทร์ไดท้ราบดงันั้นจึงสร้างวฆินาสูรเพื่อ
ส่งไปท าลายพิธีกรรมของกษตัริยอ์ภินันทะ แต่อสูรตนน้ีกลบัท าลายพิธี
ทั้งหมดท าให้ธรรมะเลือนหายไปจากทั้งสามโลก เหล่าฤาษีนักบวชจึงอ้อนวอนต่อ
พระพิฆเนศให้เสด็จมาปราบอสูร พระพิฆเนศใชอ้  านาจสยบอ านาจทั้งหมดของอสูรท าให้วฆินาสูรยอมแพแ้ละ
ถวายตวัต่อองคพ์ระพิฆเนศเพื่อให้ไวชี้วิตตนและขอร้องให้องคพ์ระพิฆเนศใช้ช่ือของตวัเองรวมกับพระนาม
ของพระองค์เพื่อลา้งบาปและเป็นบุญกุศลแก่อสูร เทวรูปพระพิฆเนศที่น่ีจึงถูกขนานนามว่า “ศรีวิฆเนศวร” 



 
 

หมายถึงผูข้จดัอุปสรรคและภยนัตราย จึงเช่ือวา่ผูท้ี่มาสักการะองคศ์รีวิฆเนศวรก่อนท าการใด  จะท าการนั้นได้
ส าเร็จราบร่ืน ไร้อุปสรรค  

 
เที่ยง                   บริการอาหารกลางวัน แบบ BOX SET  (แซนวิช+ไก่ทอด จ านวน 2 อย่าง ) 
  เดินทางสู่เมืองเลนยาตรี ( ใช้ระยะเวลาประมาณ 2 ชม.) 
จากน้ัน น าท่านเดินทางสักการะแห่งที่ 4 วัดศรีคีรีจัตมา (Sri Girijatmaj) ประดิษฐานอยูท่ี่ เลนยาตรี ตั้งอยูใ่นถ ้ าบนภูเขา

ริมแม่น ้ ากุกดี เมืองเลนยาตรี (Lenyadri) ซ่ึงคร้ังหน่ึงถ ้ าที่ภูเขาแห่งน้ี ไดขุ้ดเจาะเพื่อเป็นวดัในพระพุทธศาสนา 
หลงัจากพระพุทธศาสนาเร่ิมเส่ือม ศาสนาฮินดูก็รุ่งเรือง และภายในถ ้ าแห่งน้ีก็เกิดปาฏิหาร มีพระพิฆเนศเกิด
ขึ้นมาท าใหช้าวฮินดูขึ้นมายาตรามหาเทพ จึงท าใหถ้  ้ าแห่งน้ีกลายเป็นถ ้าของพระพิฆเนศ การสกัการะองคพ์ระ
พฆิเนศ จะตอ้งขึ้นบนัได 283 ขั้น เทวะต านานแห่งน้ีเล่าวา่ พระแม่ปารวตี (พระอุมาเทว)ี ตอ้งการโอรสมากจึงได ้
 
ท าพิธีปันยากพรต (บุญยกัวริตะ) ขึ้นเพื่อเป็นการบูชาต่อพระวิษณุเทพ ตามการแนะน าของพระศิวะเป็นเวลา
หน่ึงปี ท  าให้พระวษิณุโปรดปราณมาก จึงใหพ้ระกฤษณะไปก าเนิดเป็นบุตรของพระแม่อุมาเทว ีและสถานที่ที่
พระแม่อุมากระท าพิธีก็คือเทวะสถานคีรีจตัมาแห่งน้ีน่ีเอง จึงเช่ือกนัว่า พระพิฆเนศเป็นอวตารปางหน่ึงของ
พระกฤษณะดว้ยการยาตรามายงัถ ้าเทวะสถานคีรีจตัมาแห่งน้ีก็เพื่อขอบุตร ซ่ึงผลบุญแห่งการยาตรามาแสวงบุญ



 
 

น้ี จะท าใหผู้ท้ี่ยงัไม่มีบุตรและมาประกอบพธีิขอบุตรที่น่ีจะประสบความส าเร็จสมหวงัเสมอและ จะไดบุ้ตรที่ดี
เฉลียวฉลาดและมีปัญญาหลกั  แหลมเหมือนดงัองคพ์ระคเนศ และที่บริเวณถ ้ าแห่งน้ีสามารถชมวิวทิวทศัน์ที่
สวยงามของเมืองเลนยาตรีไดอี้กดว้ย  

 
 

จากน้ัน น า ท่ า น เ ดิ น ท า ง สั ก ก า ร ะ แ ห่ งที่  5  วั ด ศ รี มห า คณป ติ  ( Sri 
Mahaganapati) แห่งเมือง รันยันกาวน์ เทวต านานเล่าว่า ขณะที่
ฤาษีคฤตสมาชนัง่บ  าเพญ็เพียรภาวนาไดจ้ามออกมาเป็นกุมารนอ้ย
ผิวสีแดง จึงสอนให้กุมารสวดบูชาต่อพระพิฆเนตร กุมารน้อย
บ าเพญ็เพียรกว่าห้าพนัปีท าให้พระพิฆเนศพอใจเป็นอยา่งมากจึง
ประทานพรให้ แต่กุมารขอให้ตนเองมีอ านาจเหนือ 3 โลก พระ
พิฆเนศให้ตามที่ขอโดยการเนรมิตประสาท 3 หลัง คือประสาท
ทองค า ประสาทเงิน และประสาทโลหะให้ และตรัสว่า “ต่อไป
นามของเจา้คือ ตรีปุระ และวนัใดที่เจา้ชัว่ร้าย ประสาทเหล่าน้ีจะ
ถูกท าลายและเจา้จะถูกท าลายเสวยศรดอกเดียวของพระศิวะ บิดาแห่งขา้” 
ต่อมาตรีปุระล าพองตนรุกรานทั้ง 3 โลก องคพ์ระศิวะจึงเสด็จมาปราบ และหลังจาก
บวงสรวงต่อพระพิฆเนศแลว้พระศิวะก็ปราบตรีปุระไดส้ าเร็จ จึงเช่ือว่าเทวสถานแห่งน้ีเป็นสถานที่ที่พระศิวะ
บวงสรวงต่อพระพิฆเนศ การสักการะองค์ศรีมหาคณปติจะท าให้มีอ านาจยิ่งใหญ่ สามารถพิชิตมารร้ายและ
อุปสรรคทั้งหลายไดส้ าเร็จ ผู้ที่มาสักการะองค์ "ศรีมหาคณปติ" ที่น่ีจะได้รับความส าเร็จสบปรารถนา  



 
 

 
จากน้ัน น าท่านเดินทางสักการะแห่งที่ 6 เทวสถานศรีจินดามณี (Shri Chintamani) ตั้งอยู่ที่ เทอูร์ ห่างจากเมืองปูเน่

ประมาณ 25 กิโลเมตร เป็นหน่ึงในเทวสถานในกลุ่มอษัฏวนิายกักะที่มีช่ือเสียงมากที่สุดแห่งหน่ึง เทวต านานจาก
มุทคลปุราณะเล่าว่า กษตัริยอ์ภิจิต และ พระนางกุนวตี ทรงมีพระโอรสช่ือ คณราช ไดบ้  าเพญ็เพียรต่อองคพ์ระ
ศิวะจนไดรั้บพรให้มีอ านาจเป็นใหญ่ในโลกทั้งสาม วนัหน่ึงคณราชและกองทหารที่ติดตามออกมาล่าสัตวไ์ด้ 
ผา่นมาทางอาศรมของ ฤาษีกปิละ (กปิล) จึงไดข้อพกัเหน่ือยบริเวณอาศรม พระฤาษีมีความเมตตาใหก้ารตอ้นรับ 
พร้อมทั้งเชิญราชบุตรและผูติ้ดตามกินอาหารที่อาศรม พระฤาษีใช ้แกว้จินตามณี (จินดามณี-แกว้สารพดันึก) 
เนรมิตอาหารเล้ียงคณราชและกองทหารทั้งหมด เม่ือคณราชทราบว่าพระฤาษีมีแกว้ที่ทรงคุณวิเศษ เกิดความ
โลภอยากไดจิ้นดามณีมาก ถึงกบัเอ่ยปากขอเอาด้ือ  ฝ่ายพระฤาษีเห็นวา่เป็นของประทานจากองคพ์ระอินทร์ จึง
ปฏิเสธ เม่ือขอไม่ไดค้ณราชจึงใชก้  าลงัแยง่ชิงจินดามณีมาเป็นของตน อาศรมของพระฤาษีตกอยูใ่นความล าบาก
เดือดร้อน เพราะขาดแคลนอาหารที่จะน ามาเล้ียงคนในอาศรม ฤาษีกปิลจึงออ้นวอนขอความช่วยเหลือจากพระ
คเณศ คืนนั้นคณราชฝันไปว่าฤาษีกปิลไดย้กกองก าลงัมาเพื่อน าจินดามณีกลบัคืน หน่ึงในพลเสนาของพระฤาษี
ไดต้ดัหัวคณราชดว้ย ขวาน รุ่งเชา้จึงจดัแต่งกองก าลงัเพื่อไปสังหารฤาษีกปิล พระคเณศเสด็จมาช่วยฤาษีกปิล 
ท าลายกองก าลงัของคณราชจนหมดส้ิน คณราชเขา้ต่อสู้กบัองคพ์ระคเณศ สุดทา้ยถูกพระคเณศสงัหาร มหาราช
อภิจิต บิดาของคณราช น าแกว้จินดามณีมาคืนแก่ฤาษีกปิล และขออภยัโทษในส่ิงที่คณราชท า พระฤาษีอธิษฐาน



 
 

ให้พระคเณศประทบัอยูท่ี่น่ีตลอดไป และไดถ้วายแกว้จินดามณีนั้นประดบัแด่องคพ์ระคเณศ พระคเณศที่เทวส
ถานแห่งน้ีจึงมีพระนามวา่ "ศรีจินดามณี" 
ผู้มาสักการะองค์ "พระศรีจินดามณ"ี จะสมหวัง ดังได้อธิษฐานต่อลูกแก้วจินดามณ ี

 
เย็น บริการอาหารค า่ ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
ที่พัก  THE PRIDE HOTEL หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว ที่เมืองปูเน่ 
วันที่ส่ี ปูเน่ • โมเรกาวน์ • เทวสถถานศรีมยุเรศวร • สิทธิเทก • เทวสถานศรีสิธิวินายกะ • มุมไบ  

                                      (เช้า/กลางวัน/เยน็) 

 เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
เดินทางสู่เมืองโมเรกาวน์ อยูห่่างจาก สิทธาเสก ( ใช้ระยะเวลาประมาณ 2 ชม. ) 

จากน้ัน น าท่านเดินทางสักการะแห่งที่ 7 เทวสถานศรีมยุเรศวร 
( Shri 



 
 

Mayureshwar) ประดิษฐานอยูท่ี่ โมเรกาวน์ (Morgaon) กษตัริยจ์กัรปาณี และ พระนางอคัรา ไดท้  าพธีิขอบุตร
จาก สุริยเทพ เม่ือทรงครรภพ์ระนางก็ไม่ สามารถทนความร้อนแรงที่เกิดจากทารกในครรภไ์ด ้จึงขบัทารกออก
จากครรภ ์และไดน้ าตวัอ่อนของทารกไปฝากไวก้บั พระสมุทร ในทะเล บงัเกิดเป็นทารกที่มีกายสีแดง พระโอรส
ไดรั้บพระนามวา่ สินธุ เพราะถือก าเนิดจากทะเล เม่ือสินธุเติบโตขึ้น บ าเพญ็ตบะพร ่าสวดมนตราภาวนาต่อองค์
พระสุริยเทพเป็นเวลาถึงสองพนัปี จนสุริยเทพพอพระทยั จึงเสด็จมาให้พรสินธุขอพรให้เป็นอมตะ สุริยเทพ
ประทานหมอ้น ้ าอมฤตโดยบอกว่า ตราบใดที่น ้ าอมฤตน้ียงัอยูใ่นทอ้ง ก็จะไม่มีผูใ้ดฆ่าสินธุได ้เม่ือไดพ้รแลว้ก็
กลับมายงัอาณาจกัรสืบราชสมบติัต่อจากพระบิดา แต่นิสัยใจคอนั้นดุร้ายเห้ียมโหดดงัอสูร จบัเทวดานางฟ้า
กกัขงั จนบรรดาทวยเทพตอ้งร่วมกนัออ้นวอนต่อองคพ์ระคเณศให้ช่วยเหลือ พระคเณศทรงประทบัมาบนหลงั
นกยงู ใชข้วานผา่ทอ้งสินธุ เอาหมอ้น ้ าอมฤตออกจากทอ้งแลว้สงัหารสินธุดว้ยการตดัหวั หลงัจากที่หวัของสินธุ
ขาดก็เกิดเป็นสีแดงสดใสสาดไปทัว่ทั้งสวรรค ์บงัเกิดเป็นผงเจิมสีแดงสดที่ใชใ้นการบูชาเทพเจา้ ผงน้ีจึงมีช่ือ
เรียกอีกอยา่งวา่ "ผงสินธู"  ผู้ที่มาสักการะองค์ "พระศรีมยุเรศวร" จะปราศจากอุปสรรคและอันตรายใดๆมาแผ้ว
พาน  

 
เที่ยง                   บริการอาหารกลางวัน แบบ BOX SET  (แซนวิช + ไก่ทอด จ านวน 2 อย่าง ) 
จากน้ัน  เดินทางสู่เมืองสิทธาเทก อยูห่่างจาก เทอูร์ 74 กิโลเมตร ( ใช้ระยะเวลาประมาณ 2 ชม. ) 
น าท่าน เดินทางสักการะแห่งที่ 8 เทวสถานศรีสิทธิวินายกะ 

(Shri Siddhivinayaka) ประดิษฐานอยูท่ี่ สิทธาเทก 
ในคเณศ  ปุราณะ ไดก้ล่าวถึงต านานเทวสถานแห่งน้ี
ว่า ในขณะที่ พระพรหม รังสรรค์โลกและสรรพส่ิง
ทั้งหลายอยูน่ั้น  คร้ังนั้นพระองคไ์ดใ้หก้ าเนิดเทวีขึ้น 
2 องคค์ือ พระนางพุทธิ และ พระนางฤทธิ  พระองค์
ได้ประทานบุตรีทั้ ง 2 องค์น้ีให้เป็นชายาแก่ พระ
คเณศ ในเวลานั้ น องค์พระหริวิษณุเทพ (พระ
นารายณ์) อยูใ่นระหวา่งบรรทมสินธุ์ ณ เกษียรสมุทร 
มูลพระกรรณ(หรือขี้ หู) ของพระวิษณุ 2 เม็ดไดไ้หล
ออกมาจากพระกรรณ กลายเป็นอสูร 2 ตนคือ มาธุสูร 
และ ไกตภสูร พวกอสูรไดก่้อกวนองคพ์ระพรหมจน
ตอ้งเสด็จไปพึ่งพระวษิณุ เม่ือทราบเร่ืองราวของอสูรแลว้จึงไดเ้สด็จไปปราบอสูรทั้งสอง แต่ก็ไม่สามารถก าราบ
อสูรลงได ้พระองคจึ์งเสด็จไปพบองค ์พระศิวะ เพื่อปรึกษาหนทางที่จะปราบอสูร หลงัจากนั้นองคพ์ระคเณศ
ปรากฎต่อพระวิษณุและให้พรในการปราบอสูร พระวิษณุเทพจึงสามารถสังหารอสูรทั้ งสองลงได้ส าเร็จ 
หลงัจากนั้นพระวิษณุจึงสร้างเทวสถานขนาดใหญ่ขึ้น เพื่อครอบสวยมัภูมูรติของพระคเณศ ณ สถานที่แห่งน้ีที่
ท  าใหพ้ระองคมี์ชยัชนะในสงคราม พระคเณศไดป้ระทานนามแก่เทวสถานแห่งน้ีวา่ "สิทธิวินายกะ"  



 
 

 ผู้ใดได้สักการะองค์ "ศรีสิทธิวินายัก" นี้จะประสบความส าเร็จในการงานทุกประการ  
จากน้ัน เดินทางสู่เมืองมุมไบ 
เย็น บริการอาหารค า่ ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
ที่พัก  THE PRIDE HOTEL หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว ที่เมืองปูเน่ 

วันที่ห้า  มุมไบ • ประตูสู่อินเดีย • อนุสรณ์วิกตอเรีย • ตลาดโคลาบา • สนามบิน  (เช้า/กลางวัน/เยน็) 

 เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
  น าท่านเดินทางกลับเมือง มุมไบ ( ใช้เวลาเดินทาง ประมาณ 3 ชม. ) 
เที่ยง                   บริการอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหาร LING PAVILIONS 
จากน้ัน น าท่านสู่ ประตูสู่อินเดีย GATE WAY   เป็นอนุสาวรียซุ์้มประตูโคง้แบบประตูชยั ที่ต ั้งอยูใ่นนครมุมไบ ประเทศ

อินเดีย ประตูสู่อินเดียสร้างขึ้นเพือ่เฉลิมฉลองการเสด็จฯ เยอืนนครมุมไบของพระเจา้จอร์จที่ 5 และ พระนางมา
เรียแห่งเท็ค เม่ือปี 1911 ณ บริเวณอะพอลโลบนัเดอร์ สถาปัตยกรรมที่ใช้คือแบบอินเดีย-ซาราเซน (Indo-

Saracenic) และอนุสาวรียส์ร้างดว้ยหินบะซอลต์ ความสูง 26 เมตร (85 ฟุต) ใช้เวลาสร้างส าเร็จในปี 1924 
ปัจจุบนัใชเ้ป็นสญัลกัษณ์ส าหรับพธีิตอ้นรับรัฐมนตรีใหม่ของนครมุมไบ และเช่นกนั เป็นทางเขา้ประเทศอินเดีย 
หากเดินทางมาทางมหาสมุทรอินเดีย ประตูสู่อินเดียตั้งอยูห่น้าน ้ าที่อะพอลโลบนัเดอร์ ในทางทิศใตข้องนครมุม
ไบ มองออกไปคือทะเลอาหรับบางคร้ังเรียกวา่เป็นทชัมาฮาลแห่งมุมไบ ปัจจุบนัเป็นสถานที่ท่องเที่ยวส าคญัของ
เมือง  



 
 

 
 จากน้ัน น าท่านแวะถ่ายรูปที่ Victoria Memorial Facts & History In Hindi (ด้านนอก) อนุสรณ์วิคตอเรียเป็น

อาคารหลงัคาโดมขนาดใหญ่ซ่ึงเป็นหน่ึงในสถานที่ซ่ึงโดดเด่นที่สุดของกลักตัตา นอกจากจะสร้างเพือ่เฉลิมพระ
เกียรติพระราชินีวคิตอเรียแลว้ อาคารหลงัน้ียงัเป็นพพิธิภณัฑท์ี่บอกเล่าถึงการพฒันาและประวติัศาสตร์ของเมือง
อีกดว้ย เลือกชมห้องแกลเลอรี 25 ห้องที่แสดงทั้งศิลปะ ภาพถ่าย รูปป้ัน อาวุธ หนังสือหายาก และอ่ืน  อีก
มากมาย  

 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
จากน้ัน น าท่านเลือกซ้ือสินค้าพื้นเมือง ที่ตลาด COLOBA 

MARKET เป็นตลาดค้าขายสินค้าพื้นเมือง ของใช้ 
เคร่ืองประดบั จ  าหน่ายของฝาก มีใหน้กัท่องเที่ยวเลือก
ซ้ือตามอธัยาศยั  

เย็น บริการอาหารค า่ ณ ร้านอาหารภัตตาคารท้องถิ่น 
21.00 น. ได้เวลาอันสมควร เดินทางเข้าสู่ สนามบินมุมไบ 

ประเทศอินเดีย  เพื่อ เดินทางกลับกรุงเทพฯโดย
เที่ยวบินที่ TG 318 (มีบริการอาหารบนเคร่ือง) 

23.20 น. ออกเดินทางจากสนามบิน มุมไบมุงหน้าสู่ ประเทศไทย  

วันที่หก   สนามบินสุวรรณภูมิ     (-/-/-) 

05.05 น. เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิกรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ พร้อมความประทบัใจมิรู้ลืม 
******************************************************************* 

 
 

อตัราค่าบริการและเง่ือนไขรายการท่องเที่ยว 



 
 

ตาราง ราคา มหัศจรรย์ อษัฏวินายกั ไหว้พระพฆิเนศ 8 องค์  

บินการบินไทย (TG) 6 วนั 4 คืน 
เร่ิมเดนิทาง กลบัจากเดนิทาง จ านวน ผู้ใหญ่ เดก็มเีตียง เดก็ไม่มเีตียง พกัเดีย่ว 

23 ม.ค. 63 28 ม.ค. 63 25+1 24,900 24,900 23,900 6,000 

20 ก.พ. 63 25 ก.พ. 63 25+1 25,900 25,900 24,900 6,000 

26 มี.ค. 63 31 มี.ค. 63 25+1 25,900 25,900 24,900 6,000 

 

อตัราค่าบริการรวม 
 ต๋ัวเคร่ืองบินช้ันทัศนาจรไป -กลับพร้อมกรุ๊ป อยู่ต่อต้องเสียค่าเปลี่ยนแปลงต๋ัว 
 ที่พักโรงแรมตามรายการ 4 คืน พักห้องละ 2-3 ท่าน (กรณมีาไม่ครบคู่และไม่ต้องการเพิ่มเงินพักห้องเดี่ยว) 
 อาหารตามรายการระบุ(สงวนสิทธิในการสลับมื้อหรือเปลี่ยนแปลงเมนูอาหารตามสถานการณ์)  
 ค่าเข้าชมสถานที่ตามรายการระบุ 
 ค่าระวางน ้าหนักกระเป๋าไม่เกิน 30 กก.ต่อ 1 ใบ(โหลดได้ท่านละ 1 ใบ)กระเป๋าถือขึน้เคร่ือง Hand Carry 7 กก.ต่อ 1 ใบ 
 ค่ารถโค้ชรับ-ส่งสถานที่ท่องเที่ยวตามรายการระบุ 
 ค่าไกด์ท้องถิ่นและหัวหน้าทัวร์น าเที่ยวตามรายการ 
 ประกันอุบัติเหตุวงเงิน1,000,000 บาท (เป็นไปเง่ือนไขตามกรมธรรม์)  

เง่ือนไขประกันการเดินทาง  ค่าประกันอุบัติเหตุและค่ารักษาพยาบาล คุ้มครองเฉพาะกรณีที่ได้รับอุบัติเหตุระหว่างการ
เดินทาง ไม่คุ้มครองถึงการสูญเสียทรัพย์สินส่วนตัวและไม่คุ้มครองโรคประจ าตัวของผู้เดินทาง 

 ภาษีน ้ามันและภาษีต๋ัวทุกชนิด(สงวนสิทธิเก็บเพิ่มหากสายการบินปรับขึน้ก่อนวันเดินทาง) 

อตัราค่าบริการไม่รวม 
 ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%และภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% 

 ค่าท าหนังสือเดินทางไทย และค่าธรรมเนียมส าหรับผู้ถือพาสปอร์ตต่างชาติ 

 ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ อาหารและเคร่ืองด่ืมที่ส่ังเพิ่มพิเศษ,โทรศัพท์-โทรสาร,อินเตอร์เน็ต,มินิบาร์,ซักรีดที่ไม่ได้ระบุไว้
ในรายการ 

 ค่าใช้จ่ายอันเกิดจากความล่าช้าของสายการบิน,อุบัติภัยทางธรรมชาติ,การประท้วง,การจลาจล,การนัดหยุดงาน,การถูก
ปฏิเสธไม่ให้ออกและเข้าเมืองจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองและเจ้าหน้าที่กรมแรงงานทั้งที่เมืองไทยและต่างประเทศ
ซ่ึงอยู่นอกเหนือความควบคุมของบริษัทฯ 



 
 

 ค่าวีซ่าเข้าประเทศอินเดียแบบ E-VISA และค่าด าเนินการ 1,300 บาท  (เป็นแบบ DOUBLE ENTRY เข้า-ออกได้ 2 คร้ัง   
และอนุญาตให้อยู่ได้ไม่เกิน 30 วัน) 

 ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น,คนขับรถ,ผู้ช่วยคนขับรถ1,200 บาท/ทริป/ลูกทัวร์1ท่าน(บังคบัตามระเบียบธรรมเนียมของประเทศ) 

 ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ตามสินน ้าใจของทุกท่านค่ะ(ไม่รวมในทิปไกด์ท้องถิ่นและคนขับรถนะคะแต่ไม่บังคบัทิปค่ะ) 

เง่ือนไขการส ารองที่น่ังและการยกเลกิทวัร์ 

การจองทัวร์ : 

 กรุณาจองทัวร์ล่วงหน้า ก่อนการเดินทาง พร้อมช าระมัดจ า 5,000 บาท ส่วนที่เหลือช าระทันทีก่อนการเดินทางไม่น้อย
กว่า 15 วัน มิฉะน้ันถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ (ช่วงเทศกาลกรุณาช าระก่อนเดินทาง 21 วัน) 

กรณยีกเลิก : 

 ยกเลิกการเดินทางก่อนการเดินทาง 30 วัน บริษัทฯ จะคืนเงินค่ามัดจ าให้ทั้งหมด ยกเว้นในกรณวีันหยุดเทศกาล, วันหยุด
นักขัตฤกษ์ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิการคืนเงินมัดจ าโดยไม่มีเง่ือนไขใด ๆ ทั้งส้ิน 

 ยกเลิกการเดินทาง 15 - 30 วัน ก่อนการเดินทาง หักค่าทัวร์ 50% และริบเงินมัดจ าทั้งหมด 

 ยกเลิกภายใน 14 วัน ก่อนการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิการคืนเงินค่าทัวร์ทั้งหมดไม่ว่ากรณใีด ๆ ทั้งส้ิน 
กรณเีจ็บป่วย : 

 กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได้ ซ่ึงจะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง บริษัทฯจะท าการเล่ือน            
การเดินทางของท่านไปยังคณะต่อไป แต่ทั้งนี้ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถยกเลิกหรือเล่ือนการเดินทางได้ตาม
ความเป็นจริง 

 ในกรณเีจ็บป่วยกะทันหันก่อนล่วงหน้าเพียง 7 วันท าการ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงินทุกกรณ ี
เง่ือนไขอ่ืน ๆ : 

 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมด กรณีท่านยกเลิกการเดินทางและมีผลท าให้คณะเดินทางไม่ครบตาม
จ านวนที่บริษัทฯ ก าหนดไว้ (15 ท่านขึ้นไป) เน่ืองจากเกิดความเสียหายต่อทางบริษัทฯ และผู้เดินทางอ่ืนที่เดินทางใน
คณะเดียวกัน บริษัทต้องน าไปช าระค่าเสียหายต่าง ๆ ที่เกิดจากการยกเลิกของท่าน 

 คณะผู้เดินทางจ านวน 15 ท่านขึ้นไป จึงออกเดินทาง ในกรณทีี่มีผู้เดินทางไม่ถึง 15 ท่าน ขอสงวนสิทธ์ิเล่ือนวันเดินทาง 
หรือ ยกเลิกการเดินทาง โดยทางบริษัทจะแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า 10 วันก่อนการเดินทาง 

 กรณีที่ท่านต้องออกต๋ัวภายใน เช่น (ต๋ัวเคร่ืองบิน, ต๋ัวรถทัวร์, ต๋ัวรถไฟ) กรุณาสอบถามที่เจ้าหน้าที่ทุกคร้ังก่อนท าการ
ออกต๋ัว เน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟล์ทบิน หรือเวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทางบริษัทฯ จะ
ไม่รับผิดชอบใด ๆ ในกรณ ีถ้าท่านออกต๋ัวภายในโดยไม่แจ้งให้ทราบและหากไฟล์ทบินมีการปรับเปลี่ยนเวลาบินเพราะถือ
ว่าท่านยอมรับในเง่ือนไขดังกล่าว 



 
 

 กรณใีช้หนังสือเดินทางราชการ (เล่มน ้าเงิน) เดินทางเพ่ือการท่องเที่ยวกับคณะทัวร์ หากท่านถูกปฏิเสธในการเข้า – ออก
ประเทศใด ๆ ก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนค่าทัวร์และรับผิดชอบใด ๆ ทั้งส้ิน 

เอกสารทีใ่ช้ในการย่ืนวซ่ีาประเทศอนิเดยี 10 วนัล่วงหน้าก่อนเดนิทาง 

 สแกนหน้าพาสปอร์ตสีที่ชัดเจน ห้ามถ่ายจากมือถือ และวันหมดอายุหนังสือเดินทางต้องมีอายุเหลือมากกว่า 6 เดือน 
 รูปถ่าย : รูปสี ขนาด 2 นิ้ว พื้นหลังสีขาวเท่าน้ัน 1 รูป หน้าตรง ไม่ยิม้เห็นฟัน เก็บผมให้เรียบร้อย  

น ารูปถ่ายขนาด 2 นิ้ว มาสแกนคู่กับ PASSPORT  เต็ม 2 หน้า จ านวน 1 ไฟล์ และ ไฟล์รูปเดี่ยว จ านวน 1 ไฟล์ 

 กรณผู้ีเดินทางอายุไม่ถึง 20 ปีบริบูรณ์  เด็กไม่ได้เดินทาง กับบิดาและมารดา จะต้องมีหนังสือยินยอมให้บุตรเดินทาง ไป
ต่างประเทศจากเขตหรืออ าเภอ (ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ) + หน้าพาสปอร์ตของบิดาและ มารดา + หนังสือรับรองค่า
ใช่จ่าย 

 กรณีผู้เดินทางอายุไม่ถึง 18 ปีบริบูรณ์ ต้องเตรียมส าเนาสูติบัตร ภาษาไทย 1 ฉบับ และ ใบสูติบัตรตัวจริง ภาษาอังกฤษ 1 
ฉบับ 

 กรณผู้ีเดินทางอายุไม่ถึง 18 ปีบริบูรณ์ เปลี่ยนช่ือ-นามสกลุ ต้องเตรียมเอกสารเปลี่ยนช่ือ-นามสกลุ ภาษาอังกฤษตัวจริง 1 
ฉบับ 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

**เป็นไฟล์ PDF เท่านั้น** 

**ในกรณีวีซ่าของท่านไม่ผ่านการพจิารณาจากประเทศอนิเดีย 
ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบคืนเงินค่าทัวร์ให้ทุกกรณี** 

 
 



 
 

รายละเอยีดเพิม่เติม 

 บริษัทฯมีสิทธ์ิในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมทัวร์ในกรณทีี่เกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้  
 เที่ยวบิน , ราคาและรายการท่องเที่ยว สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมโดยค านึงถึงผลประโยชน์ของผู้เดินทาง

เป็นส าคญั 
 หนังสือเดินทางต้องมีอายุการใช้งานเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน และบริษัทฯรับเฉพาะผู้มีจุดประสงค์เดินทางเพ่ือท่องเที่ยว

เท่าน้ัน (หนังสือเดินทางต้องมีอายุเหลือใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน บริษัทฯไม่รับผิดชอบหากอายุเหลือไม่ถึงและไม่สามารถ
เดินทางได้ ) 

 ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งส้ิน หากเกิดความล่าช้าของสายการบิน,สายการบินยกเลิกบิน , การประท้วง,การนัด
หยุดงาน,การก่อจลาจล หรือกรณท่ีานถูกปฎิเสธการเข้าหรือออกเมืองจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง หรือ เจ้าหน้าที่กรม
แรงงานทั้งจากไทยและต่างประเทศซ่ึงอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯหรือเหตุภัยพิบัติทางธรรมชาติ(ซ่ึงลูกค้า
จะต้องยอมรับในเง่ือนไขนี้ในกรณทีี่เกิดเหตุสุดวิสัย ซ่ึงอาจจะปรับเปลี่ยนโปรแกรมตามความเหมาะสม) 

 ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งส้ิน หากผู้เดินทางประสบเหตุสภาวะฉุกเฉินจากโรคประจ าตัว ซ่ึงไม่ได้เกิดจาก
อุบัติเหตุในรายการท่องเที่ยว(ซ่ึงลูกค้าจะต้องยอมรับในเง่ือนไขนี้ในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัย ซ่ึงอยู่นอกเหนือความ
รับผิดชอบของบริษัททัวร์) 

 ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งส้ิน หากท่านใช้บริการของทางบริษัทฯไม่ครบ อาทิ ไม่เที่ยวบางรายการ,ไม่ทานอาหาร
บางมื้อ,เพราะค่าใช้จ่ายทุกอย่างทางบริษัทฯได้ช าระค่าใช้จ่ายให้ตัวแทนต่างประเทศแบบเหมาจ่ายขาด ก่อนเดินทาง
เรียบร้อยแล้วเป็นการช าระเหมาขาด 

 ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งส้ิน หากเกิดส่ิงของสูญหายจากการโจรกรรมและหรือเกิดอุบัติเหตุที่เกิดจากความ
ประมาทของนักท่องเที่ยวเองหรือในกรณทีี่กระเป๋าเกิดสูญหายหรือช ารุดจากสายการบิน 

 กรณทีี่การตรวจคนเข้าเมืองทั้งที่กรุงเทพฯและในต่างประเทศปฎิเสธมิให้เดินทางออกหรือเข้าประเทศที่ระบุไว้ในรายการ
เดินทาง บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิที่จะไม่คืนค่าบริการไม่ว่ากรณใีดๆทั้งส้ิน 

 ต๋ัวเคร่ืองบินเป็นต๋ัวราคาพิเศษ กรณีที่ท่านไม่เดินทางพร้อมคณะไม่สามารถน ามาเล่ือนวันหรือคืนเงินและไม่สามารถ
เปลี่ยนช่ือได้ 

 เม่ือท่านตกลงช าระเงินไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนผ่านตัวแทนของบริษัทฯหรือช าระโดยตรงกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ
จะถือว่าท่านได้ยอมรับในเง่ือนไขข้อตกลงต่างๆที่ได้ระบุไว้ข้างต้นนี้แล้วทั้งหมด 

 กรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุดหรือเทศกาลที่ต้องการันตีมัดจ ากับสายการบินหรือผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศ 
รวมถึงเที่ยวบินพิเศษ เช่น Charter Flight , Extra Flightจะไม่มีการคืนเงินมัดจ าหรือค่าทัวร์ทั้งหมด 

 ในกรณขีอง PASSPORT น้ัน จะต้องไม่มีการช ารุด เปียกน ้า การขีดเขียนรูปต่างๆหรือแม้กระทั่งตราป๊ัมลายการ์ตูน ที่ไม่ใช่
การประทับตราอย่างเป็นทางการของตม. กรุณาตรวจสอบ PASSPORT ของท่านก่อนการเดินทางทุกคร้ัง หาก ตม.ปฎิเส
ธการเข้า-ออกเมืองของท่าน ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งส้ิน 



 
 

 ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งส้ิน หากพาสปอร์ตไม่ตรงกับใบหน้าปัจจุบัน ถึงจะยังไม่หมดอายุก็ตาม อาจท าให้ท่าน
โดนปฎิเสธการเข้าและออกประเทศได้ เช่น ศัลยกรรม ผ่าตัดขากรรไกรทีท่ าให้ใบหน้าเปลี่ยนไป ดังน้ัน ท่านต้องท า
พาสปอร์ตเล่มใหม่ก่อนท าการจองทวัร์  

 กรณมีี “คดีความ” ที่ไม่อนุญาติให้ท่านเดินทางออกนอกประเทศได้ โปรดท าการตรวจสอบก่อนการจองทัวร์ว่าท่าน
สามารถเดินทางออกนอกประเทศได้หรือไม่ ถ้าไม่สามารถเดินทางได้ ซ่ึงเป็นส่ิงทีอ่ยู่เหนือการควบคุมของบริษัทฯ ทาง
บริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งส้ิน 

 กรณ ี“หญิงต้ังครรภ์” ท่านจะต้องมีใบรับรองแพทย์ ระบุชัดเจนว่าสามารถเดินทางออกนอกประเทศได้ รวมถึงรายละเอียด
อายุครรภ์ที่ชัดเจน ส่ิงนี้อยู่เหนือการควบคุมของบริษัทฯ ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งส้ิน 
 

**กรุณากรอกข้อมูลส าคญัส าหรับกรอกวซ่ีาอนิเดยีออนไลน์ด้านล่างให้ครบถ้วนด้วยค่ะ** 
 

** ก่อนตัดสินใจจองทวัร์ควรอ่านเง่ือนไขการเดนิทางอย่างถ่องแท้แล้วจงึมดัจ าเพ่ือประโยชน์ของท่านเอง** 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ข้อมูลส าคญัส าหรับกรอกวีซ่าอินเดียออนไลน์ 

**กรุณาระบุรายละเอียดทั้งหมดให้ครบถ้วน เพ่ือประโยชน์ในการพิจารณาวีซ่า** 

*** กรุณากรอกข้อมูลเป็นภาษาอังกฤษ*** 

ประวตัส่ิวนตวั (PERSONAL INFORMATION) 

ค าน าหนา้ :  นาย  นาง นางสาว           เด็กชาย         เด็กหญิง    

TITLE:          MR  MRS      MS                  MSTR            MISS    

ช่ือ/ NAME:……………………………………………………… นามสกุล/SURNAME:……………………………………………….. (ตามหนา้พาสปอร์ต) 

สถานะภาพ/ MARITAL STATUS :           แต่งงาน/ MARRIED                   โสด/ UN MARRIED                 หยา่ร้าง/DIVORCE 
ศาสนา/ RELIGION : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

ท่ีอยู/่ ADDRESS : …………….. หมู่ท่ี………………ตรอก/ซอย…………………….หมู่บา้น……………………..ต าบล/แขวง……………………………….  

อ าเภอ/เขต……………………..จงัหวดั………………………รหสัไปรษณีย ์…………………เบอร์มือถือ………………..อีเมลล…์………………………….. 

ท่ีอยูต่ามทะเบียนบา้น/ ADDRESS  : ………………หมู่ท่ี……...ตรอก/ซอย…………………..หมู่บา้น………………………ต าบล/แขวง…………………….  

อ าเภอ/เขต……………………จงัหวดั……………………….รหสัไปรษณีย…์………………เบอร์มือถือ…………………อีเมลล…์………………………….. 

ประวตัคิรอบครัว (FAMILY INFORMATION) 

ช่ือ/นามสกุลบิดา : ………………………………………………………….สัญชาติ ………………………………..สถานที่เกิด………………………………. 

FATHER’S NAME / SURNAME                                                               NATIONALITY    PLACE OF BIRTH 

ช่ือ/นามสกุลมารดา : ……………………………………………………….สัญชาติ ………………………………..สถานที่เกิด………………………………. 

MOTHER’S NAME / SURNAME                                                           NATIONALITY   PLACE OF BIRTH 

ช่ือสามี/ภรรยา: …………………………………………………………….สัญชาติ ………………………………..สถานที่เกิด………………………………. 

GIVE THE NAME OF WIFE OR HUSBAND     NATIONALITY   PLACE OF BIRTH 

ประวตักิารศึกษา(EDUCATIONAL INFORMATION) 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

ประวตักิารท างาน  (PROFESTION INFORMATION) 

อาชีพ / OCCUPATION: ………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

ช่ือบริษทั / EMPLOYER’S NAME : …………………………………………………………………………………………………………………………..... 

เบอร์โทรติดต่อ+แฟ็กซ์/ WORK PHONE NUMBER+FAX: …………………………………………………………………………………………………...  

ท่ีอยู/่ ADDRESS  : …………………………….หมู่ท่ี……………………ตรอก/ซอย………………………………..หมู่บา้น………………………………..  

ต าบล/แขวง………………………………………อ าเภอ/เขต…………………………….จงัหวดั…………………………….รหสัไปรษณีย…์………………..                                   

*โปรดระบุรายช่ือประเทศทีท่่านได้เดินทางในช่วงระยะเวลา 10 ปีทีผ่่านมา (ดูจากแสตมป์เข้า-ออก ประเทศ ในพาสปอร์ตเป็นหลกั) (**ส าคญัมาก) 



 
 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….   

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….                            

*ท่านเคยได้รับวซ่ีาประเทศอนิเดียหรือไม่………………………ถ้าเคย โปรดระบุหมายเลขวซ่ีา…………………………………………………...                                                                                                                              

วนัทีอ่อกวซ่ีา……………………สถานทีอ่อกวซ่ีา………………………………………………ประเภทวซ่ีาที่ได้รับ……………………………...  

 

ข้อมูลของบริษัททีเ่ชิญในอนิเดีย (กรณวีซ่ีาธุรกจิ) 

ช่ือบริษทั / EMPLOYER’S NAME : ……………………………………………………………………………………………………………………………. 

ท่ีอยู/่ ADDRESS  : ……………………………..หมู่ท่ี……………………ตรอก/ซอย……………………………….หมู่บา้น………………………………...      

ต าบล/แขวง…………………………… อ าเภอ/เขต…………………………….จงัหวดั………………………………………รหสัไปรษณีย…์………………     

เบอร์โทรติดต่อ+แฟ็กซ์/ PHONE NUMBER+FAX:……………………………………………………………………………………………………………. 

อีเมลล/์E-MAIL :…………………………………………………………………………………………………………………………………………………  

 

ข้อมูลทีพ่ักทีอ่นิเดีย / โรงแรม    

ช่ือโรงแรม / HOTEL NAME : …………………………………………………………………………………………………………………………………. 

ท่ีอยู/่ ADDRESS  : …………………………….หมู่ท่ี……………………ตรอก/ซอย……………………………….หมู่บา้น…………………………………      

ต าบล/แขวง………………………………….อ าเภอ/เขต ……………………………….. จงัหวดั…………………………….รหสัไปรษณีย…์……………...     

เบอร์โทรติดต่อ+แฟ็กซ์/ PHONE NUMBER+FAX: …………………………………………………………………………………………………………… 

อีเมลล/์E-MAIL :………………………………………………………………………………………………………………………………………………..       

 

ช่ือ/นามสกุล ผูติ้ดต่อท่ีไทย (ภาษาองักฤษ)…………………………………………………………………………………………………………. 

ท่ีอยู/่ ADDRESS  : …………………………... หมู่ท่ี……………………ตรอก/ซอย……………………………….หมู่บา้น………………………………...  

ต าบล/แขวง……………………………………...อ าเภอ/เขต……………………………จงัหวดั…………………………….รหสัไปรษณีย…์………………     

เบอร์โทรติดต่อ/ PHONE NUMBER :…………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

 


