วันแรก

กรุงเทพฯ • เมืองมุมไบ

16.00 น.

พร้อมกันที่ สนามบินสุ วรรณภูมิ อาคารผูโ้ ดยสารขาออก ชั้น 4 เคาน์ เตอร์ สายการบินไทย THAI AIRWAY
(TG) ประตู 2 โดยมีเจ้าหน้าที่อานวยความสะดวกแก่ทุกท่าน
ออกเดินทางสู่ เมืองมุมไบ ประทศอินเดีย โดยเที่ยวบินที่ TG 317
(**ใช้ เวลาเดินทางโดยประมาณ 5 ชั่วโมง) (มีบริการอาหารบนเครื่อง)

18.55 น.

22.00 น.

ที่พัก

(-/-/-)

เดินทางถึง ท่าอากาศยานสนามนานาชาติ ฉัตรปาตี ศิวะจี เมืองมุมไบ ประเทศอินเดีย นาท่านผ่านพิธีตรวจ
คนเข้าเมืองเป็ นที่เรี ยบร้อย พบการต้อนรับอย่างอบอุ่นจากเจ้าหน้าที่ (**เวลาท้ องถิ่นของประเทศอินเดียช้ า
กว่าประเทศไทยประมาณ 1.30 ชั่วโมง กรุณาปรับนาฬิ กาของท่านเพื่อสะดวกในการนัดหมาย)
VITS OR MIRADOR HOTEL หรื อเทียบเท่ าระดับ 4 * ที่เมืองมุมไบ

วันที่สอง

เมืองมุมไบ • วัดสิทธิวินายัก • เมืองปาลี • เทวสถานศรีบัลลาเลศวา • เมืองมาฮัท • เทวสถานศรีวรทาวินายัก
เมืองปูเน่

(เช้ า/กลางวัน/เย็น)

เช้ า

บริการอาหารเช้ า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

จากนั้น

น าท่ านเดิ น ทางเข้ า สู่ วั ด สิ ทธิ วิ น ายั ก (Siddhivinayak
Temple) ได้ ชื่ อ ว่ า เป็ นวัด ที่ มี ชื่ อ เสี ย งที่ สุ ด ในเมื อ งมุ ม ไบ
(บอมเบย์) องค์พระพิฆเนศที่นี่มีลกั ษณะพิเศษแตกต่างจากที่
อื่นตรงที่งวงหันไปทางขวา ผูค้ นที่นบั ถือพระพิฆเนศทั้งใน
อินเดียและต่างประเทศ ต่างพากันไปสักการะบูชาและขอ
พรอย่างไม่ขาดสาย
น าท่ า นเดิ น ทางสู่ เมื อ งปาลี (PALI) อยู่ ห่ า งจากมหั ด 60
กิโลเมตร ( ใช้ ระยะเวลาประมาณ 2 ช.ม. )
สั กการะแห่ งที่1 เทวรู ปพระพิฆเนศ ณ เทวสถานศรีบัลลา
เลศวา (Shri Ballaleshwar Pali) โดยสวยัมภูมูรติองค์น้ ีหัน
พระพัก ตร์ ไปทางทิศตะวัน ออก และงวงหัน ไปทางซ้ า ย
บริ เวณพระเนตร และพระนลาฏ (หน้าผาก) ประดับด้วยเพชร ประทับอยู่บนบัลลังก์ไม้แกะสลัก โดยมี มุสิ
กะ หนูเทวพาหนะของพระองค์ท่าน เหยียบขนมโมทกะอยู่บริ เวณด้านหน้าของเทวรู ปบริ เวณด้านหลังเทวส
ถานแห่งนี้จะปรากฏ เทวสถานศรี ทุนธิ (Shree Dhundi Temple) ที่ประดิษฐานหินพระคเณศ ซึ่งสันนิษฐาน
ว่าเป็ นหินพระเคณศเดียวกับที่ถูกนายกัลยัน บิดาของ เด็กหนุ่มบัลลาเขวี้ยงทิ้ง

นาท่าน

เที่ยง

บริการอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหารของโรงแรม

จากนั้น

เดินทางถึงเมืองมหัด อยู่ห่างจากมุมไบ 170 กิโลเมตร ( ใช้ ระยะเวลาประมาณ 5 ชม.)
นาท่านสั กการะแห่งที่ 2 เทวรู ปพระพิฆเนศ ณ เทวสถานศรีวรทาวินายัก ( Shri Varad Vinayak) โดยองค์น้ ี
หันพระพักตร์ไปทางทิศตะวันออก และงวงหันไปทางซ้าย ภายในวิหารที่ประดิษฐานพระวรทาวินายกะแห่ง
นี้ได้รับแสงสว่างจากตะเกียงน้ ามันที่มีความเชื่อว่าไม่เคยมอดดับตั้งแต่ปีคริ สต์ศกั ราช 1892 โดยมี ปลายยอด
โดมทาด้วยทองคา และเป็ นเทวสถานแห่งเดียวที่อนุญาตให้เข้าไปสักการะภายในวิหารได้ ภายนอกวิหารจะ
ปรากฏช้างจานวน 4 เชือก อยู่ท้งั 4 ด้าน

เย็น
ที่พัก

บริการอาหารค่า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
THE PRIDE HOTEL หรื อเทียบเท่ าระดับ 4 ดาว ที่เมืองปูเน่

วันที่สาม

ปูเน่ • โอซาร์ • วัดศรีวิฆเนศวา • เลนยาตรี • วัดศรีคีรีจัตมา • รันยันกาวน์ • วัดศรีมหาคณปติ • เทอูร์

(เช้ า/กลางวัน/เย็น)
เช้ า
จากนั้น

บริการอาหารเช้ า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
เดิน ทางสู่ เมืองโอซาร์ อยู่ห่างจาก ปูเน่ 19 กิโลเมตร ( ใช้ ระยะเวลา
ประมาณ 1 ชม. ) นาท่านเดินทางสักการะแห่งที่ 3 วัดศรีวิฆเนศวา (Sri
Vighneshwar) ประดิษ ฐานอยู่ที่ โอซาร์ เทวะสถานแห่ งนี้ มีชื่อ เสี ย ง
มากในเรื่ องความงดงามทางสถาปัตยกรรม โดยเฉพาะยอดโดมที่เป็ น
ทองคาและความงดงามของพวงมาลัยที่ประดับอยู่ที่ตวั เทวาลัย นาม
ขององค์ศ รี วิ ฆ เนศวรมาจากเทะวต านานว่ า กษัต ริ ย์ อภิ นัน ทะ
ประกอบพิธีบูชายัญเพื่อจุติ มาเป็ นอิน ทรเทพ พระอิน ทร์ ได้ทราบ
ดังนั้นจึงสร้างวิฆนาสูรเพื่อส่งไปทาลายพิธีกรรมของกษัตริ ยอ์ ภินัน ทะ
แต่อสู รตนนี้กลับทาลายพิธีท้งั หมดทาให้ธรรมะเลือนหายไปจากทั้งสามโลก เหล่า
ฤาษีนกั บวชจึงอ้อนวอนต่อพระพิฆเนศให้เสด็จมาปราบอสูร พระพิฆเนศใช้อานาจสยบอานาจทั้งหมดของ
อสูรทาให้วิฆนาสูรยอมแพ้และถวายตัวต่อองค์พระพิฆเนศเพื่อให้ไว้ชีวิตตนและขอร้องให้องค์พระพิฆเนศ
ใช้ชื่อของตัวเองรวมกับพระนามของพระองค์เพื่อล้างบาปและเป็ นบุญกุศลแก่อสูร เทวรู ปพระพิฆเนศที่นี่จึง
ถูก ขนานนามว่า “ศรี วิฆเนศวร” หมายถึงผู ้ข จัด อุปสรรคและภยันตราย จึงเชื่ อว่าผูท้ ี่มาสักการะองค์ศรี
วิฆเนศวรก่อนทาการใดๆ จะทาการนั้นได้สาเร็จราบรื่ น ไร้อุปสรรค

เที่ยง
จากนั้น

บริการอาหารกลางวัน แบบ BOX SET (แซนวิช+ไก่ทอด จานวน 2 อย่าง )
เดินทางสู่เมืองเลนยาตรี ( ใช้ ระยะเวลาประมาณ 2 ชม.)
นาท่ านเดินทางสั กการะแห่ งที่ 4 วัดศรีคีรีจัตมา (Sri Girijatmaj) ประดิษฐานอยู่ที่ เลนยาตรี ตั้งอยู่ในถ้าบน
ภู เ ขาริ ม แม่ น้ า กุ ก ดี เมื อ งเลนยาตรี (Lenyadri) ซึ่ งครั้ งหนึ่ งถ้ า ที่ ภู เ ขาแห่ ง นี้ ได้ขุ ด เจาะเพื่ อ เป็ นวัด ใน
พระพุทธศาสนา หลังจากพระพุทธศาสนาเริ่ มเสื่อม ศาสนาฮินดูก็รุ่งเรื อง และภายในถ้าแห่งนี้ก็เกิดปาฏิหาร
มีพระพิฆเนศเกิดขึ้นมาทาให้ชาวฮินดูข้ นึ มายาตรามหาเทพ จึงทาให้ถ้ าแห่งนี้กลายเป็ นถ้ าของพระพิฆเนศ
การสักการะองค์พระพิฆเนศ จะต้องขึ้นบันได 283 ขั้น เทวะตานานแห่งนี้เล่าว่า พระแม่ปารวตี (พระอุมา
เทวี) ต้องการโอรสมากจึงได้
ทาพิธีปันยากพรต (บุญยักวริ ตะ) ขึ้นเพื่อเป็ นการบูชาต่อพระวิษณุเทพ ตามการแนะนาของพระศิวะเป็ นเวลา
หนึ่ งปี ทาให้พระวิษ ณุ โ ปรดปราณมาก จึงให้พระกฤษณะไปก าเนิด เป็ นบุต รของพระแม่อุมาเทวี และ
สถานที่ที่พระแม่อุมากระทาพิธีก็คือเทวะสถานคีรีจตั มาแห่งนี้นี่เอง จึงเชื่อกันว่า พระพิฆเนศเป็ นอวตารปาง
หนึ่งของพระกฤษณะด้วยการยาตรามายังถ้าเทวะสถานคีรีจตั มาแห่งนี้ก็เพื่อขอบุตร ซึ่งผลบุญแห่งการยาตรา
มาแสวงบุญนี้ จะทาให้ผทู ้ ี่ยงั ไม่มีบุตรและมาประกอบพิธีขอบุตรที่นี่จะประสบความสาเร็จสมหวังเสมอและ

จะได้บุตรที่ดีเฉลียวฉลาดและมีปัญญาหลัก แหลมเหมือนดังองค์พระคเนศ และที่บริ เวณถ้ าแห่งนี้สามารถ
ชมวิวทิวทัศน์ที่สวยงามของเมืองเลนยาตรี ได้อีกด้วย

จากนั้น

น า ท่ า น เ ดิ น ทา งสั กกา ระแห่ งที่ 5 วั ด ศ รี ม ห า ค ณปติ ( Sri
Mahaganapati) แห่งเมือง รันยันกาวน์ เทวตานานเล่าว่า ขณะที่
ฤาษีคฤตสมาชนั่งบาเพ็ญเพียรภาวนาได้จามออกมาเป็ นกุม าร
น้อยผิวสี แดง จึงสอนให้กุมารสวดบูชาต่อพระพิฆเนตร กุมาร
น้อยบาเพ็ญเพียรกว่าห้าพันปี ทาให้พระพิฆเนศพอใจเป็ นอย่าง
มากจึงประทานพรให้ แต่ กุมารขอให้ต นเองมีอานาจเหนื อ 3
โลก พระพิฆเนศให้ตามที่ขอโดยการเนรมิตประสาท 3 หลัง คือ
ประสาททองคา ประสาทเงิน และประสาทโลหะให้ และตรัสว่า
“ต่อไปนามของเจ้าคือ ตรี ปุระ และวันใดที่เจ้าชั่วร้าย ประสาท
เหล่านี้จะถูกทาลายและเจ้าจะถูกทาลายเสวยศรดอกเดียวของพระศิวะ
บิดาแห่งข้า” ต่อมาตรี ปุระลาพองตนรุ กรานทั้ง 3 โลก องค์พระศิวะจึงเสด็จมาปราบ
และหลังจากบวงสรวงต่อพระพิฆเนศแล้วพระศิวะก็ปราบตรี ปุระได้สาเร็ จ จึงเชื่อว่าเทวสถานแห่งนี้เป็ น
สถานที่ที่พระศิวะบวงสรวงต่อพระพิฆเนศ การสักการะองค์ศรี มหาคณปติจะทาให้มีอานาจยิ่งใหญ่ สามารถ
พิชิตมารร้ายและอุปสรรคทั้งหลายได้สาเร็จ ผู้ที่มาสั กการะองค์ "ศรีมหาคณปติ" ที่นี่จะได้ รับความสาเร็จ
สบปรารถนา

จากนั้น

นาท่านเดินทางสักการะแห่งที่ 6 เทวสถานศรีจินดามณี (Shri Chintamani) ตั้งอยู่ที่ เทอูร์ ห่างจากเมืองปูเน่
ประมาณ 25 กิโลเมตร เป็ นหนึ่งในเทวสถานในกลุ่มอัษฏวินายักกะที่มีชื่อเสียงมากที่สุดแห่งหนึ่ง เทวตานาน
จากมุทคลปุราณะเล่าว่า กษัตริ ยอ์ ภิจิต และ พระนางกุนวตี ทรงมีพระโอรสชื่อ คณราช ได้บาเพ็ญเพียรต่อ
องค์พระศิวะจนได้รับพรให้มีอานาจเป็ นใหญ่ในโลกทั้งสาม วันหนึ่งคณราชและกองทหารที่ติดตามออกมา
ล่าสัตว์ได้ ผ่านมาทางอาศรมของ ฤาษีกปิ ละ (กปิ ล) จึงได้ขอพักเหนื่อยบริ เวณอาศรม พระฤาษีมีความเมตตา
ให้การต้อนรับ พร้อมทั้งเชิญราชบุตรและผูต้ ิดตามกินอาหารที่อาศรม พระฤาษีใช้ แก้วจินตามณี (จินดามณี แก้วสารพัดนึก) เนรมิตอาหารเลี้ยงคณราชและกองทหารทั้งหมด เมื่อคณราชทราบว่าพระฤาษีมีแก้วที่ทรง
คุณวิเศษ เกิดความโลภอยากได้จินดามณีมาก ถึงกับเอ่ยปากขอเอาดื้อๆ ฝ่ ายพระฤาษีเห็นว่าเป็ นของประทาน
จากองค์พระอินทร์ จึงปฏิเสธ เมื่อขอไม่ได้คณราชจึงใช้กาลังแย่งชิงจินดามณีมาเป็ นของตน อาศรมของพระ
ฤาษีตกอยู่ในความลาบากเดือดร้อน เพราะขาดแคลนอาหารที่จะนามาเลี้ยงคนในอาศรม ฤาษีกปิ ลจึงอ้อน
วอนขอความช่วยเหลือจากพระคเณศ คืนนั้นคณราชฝันไปว่าฤาษีกปิ ลได้ยกกองกาลังมาเพื่อนาจินดามณี
กลับคืน หนึ่งในพลเสนาของพระฤาษีได้ตดั หัวคณราชด้วย ขวาน รุ่ งเช้าจึงจัดแต่งกองกาลังเพื่อไปสังหาร
ฤาษีกปิ ล พระคเณศเสด็จมาช่วยฤาษีกปิ ล ทาลายกองกาลังของคณราชจนหมดสิ้ น คณราชเข้าต่อสู้กบั องค์

พระคเณศ สุ ดท้ายถูกพระคเณศสังหาร มหาราชอภิจิต บิดาของคณราช นาแก้วจินดามณีมาคืนแก่ฤาษีกปิ ล
และขออภัยโทษในสิ่งที่คณราชทา พระฤาษีอธิษฐานให้พระคเณศประทับอยู่ที่นี่ตลอดไป และได้ถวายแก้ว
จินดามณีน้ นั ประดับแด่องค์พระคเณศ พระคเณศที่เทวสถานแห่งนี้จึงมีพระนามว่า "ศรี จินดามณี"
ผู้มาสักการะองค์ "พระศรีจินดามณี" จะสมหวัง ดังได้อธิษฐานต่อลูกแก้วจินดามณี

เย็น
ที่พัก
วันที่สี่

บริการอาหารค่า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
THE PRIDE HOTEL หรื อเทียบเท่ าระดับ 4 ดาว ที่เมืองปูเน่
ปูเน่ • โมเรกาวน์ • เทวสถถานศรีมยุเรศวร • สิทธิเทก • เทวสถานศรีสิธิวินายกะ • มุมไบ

 (เช้ า/กลางวั น /
เย็น)
เช้ า

บริการอาหารเช้ า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
เดินทางสู่เมืองโมเรกาวน์ อยู่ห่างจาก สิทธาเสก ( ใช้ ระยะเวลาประมาณ 2 ชม. )

จากนั้น

นาท่ านเดินทางสั กการะแห่ งที่ 7 เทวสถานศรีมยุเรศวร
(Shri Mayureshwar) ประดิ ษ ฐานอยู่ ที่ โมเรกาวน์
(Morgaon) กษัตริ ยจ์ กั รปาณี และ พระนางอัครา ได้ทาพิธี
ขอบุตรจาก สุ ริยเทพ เมื่อทรงครรภ์พระนางก็ไม่ สามารถ
ทนความร้อนแรงที่เกิดจากทารกในครรภ์ได้ จึงขับทารก
ออกจากครรภ์ และได้นาตัวอ่อนของทารกไปฝากไว้กับ
พระสมุ ท ร ในทะเล บัง เกิ ด เป็ นทารกที่ มี ก ายสี แดง
พระโอรสได้รั บพระนามว่า สิ น ธุ เพราะถือก าเนิ ด จาก
ทะเล เมื่ อ สิ น ธุ เ ติ บโตขึ้น บ าเพ็ญ ตบะพร่ าสวดมนตรา
ภาวนาต่อองค์พระสุ ริยเทพเป็ นเวลาถึงสองพันปี จนสุ ริย
เทพพอพระทัย จึงเสด็จมาให้พรสิ นธุขอพรให้เป็ นอมตะ
สุ ริยเทพประทานหม้อน้ าอมฤตโดยบอกว่า ตราบใดที่น้ าอมฤตนี้ยงั อยู่ในท้อง ก็จะไม่มีผูใ้ ดฆ่าสิ นธุได้ เมื่อ
ได้พรแล้วก็กลับมายังอาณาจักรสืบราชสมบัติต่อจากพระ
บิด า แต่นิ สัย ใจคอนั้น ดุร้ายเหี้ ยมโหดดังอสู ร จับเทวดา
นางฟ้ากักขัง จนบรรดาทวยเทพต้องร่ วมกันอ้อนวอนต่อ
องค์พระคเณศให้ช่วยเหลือ พระคเณศทรงประทับมาบน
หลังนกยูง ใช้ขวานผ่าท้องสินธุ เอาหม้อน้ าอมฤตออกจาก
ท้องแล้ว สังหารสิ น ธุ ด้ว ยการตัด หัว หลังจากที่หัว ของ
สิ น ธุ ข าดก็ เ กิ ด เป็ นสี แ ดงสดใสสาดไปทั่ว ทั้ง สวรรค์
บังเกิดเป็ นผงเจิมสี แดงสดที่ใช้ในการบูชาเทพเจ้า ผงนี้จึง
มีชื่อเรี ยกอีกอย่างว่า "ผงสินธู" ผู้ที่มาสักการะองค์ "พระ
ศรีมยุเรศวร" จะปราศจากอุปสรรคและอันตรายใดๆมา
แผ้วพาน

เที่ยง
จากนั้น

บริการอาหารกลางวัน แบบ BOX SET (แซนวิช + ไก่ทอด จานวน 2 อย่าง )
เดินทางสู่เมืองสิทธาเทก อยู่ห่างจาก เทอูร์ 74 กิโลเมตร ( ใช้ ระยะเวลาประมาณ 2 ชม. )

นาท่าน

จากนั้น
เย็น
ที่พัก
วันที่ห้า

เดินทางสักการะแห่งที่ 8 เทวสถานศรีสิทธิวินายกะ
(Shri Siddhivinayaka) ประดิษฐานอยู่ที่ สิทธาเทก
ในคเณศ ปุราณะ ได้กล่าวถึงตานานเทวสถานแห่งนี้
ว่า ในขณะที่ พระพรหม รังสรรค์โลกและสรรพสิ่ ง
ทั้งหลายอยู่น้ นั ครั้งนั้นพระองค์ได้ให้กาเนิดเทวีข้ นึ
2 องค์คือ พระนางพุทธิ และ พระนางฤทธิ พระองค์
ได้ป ระทานบุต รี ท้ ัง 2 องค์น้ ี ให้ เ ป็ นชายาแก่ พระ
คเณศ ในเวลานั้ น องค์ พ ระหริ วิ ษ ณุ เ ทพ (พระ
นารายณ์) อยู่ในระหว่างบรรทมสินธุ์ ณ เกษียรสมุทร
มูลพระกรรณ(หรื อขี้หู) ของพระวิษณุ 2 เม็ดได้ไหล
ออกมาจากพระกรรณ กลายเป็ นอสูร 2 ตนคือ มาธุสูร
และ ไกตภสูร พวกอสูรได้ก่อกวนองค์พระพรหมจน
ต้องเสด็จไปพึ่งพระวิษณุ เมื่อทราบเรื่ องราวของอสู รแล้วจึงได้เสด็จไปปราบอสู รทั้งสอง แต่ก็ไม่สามารถ
การาบอสู รลงได้ พระองค์จึงเสด็จไปพบองค์ พระศิวะ เพื่อปรึ กษาหนทางที่จะปราบอสู ร หลังจากนั้นองค์
พระคเณศปรากฎต่อพระวิษณุและให้พรในการปราบอสูร พระวิษณุเทพจึงสามารถสังหารอสูรทั้งสองลงได้
สาเร็จ หลังจากนั้นพระวิษณุจึงสร้างเทวสถานขนาดใหญ่ข้ นึ เพื่อครอบสวยัมภูมูรติของพระคเณศ ณ สถานที่
แห่งนี้ที่ทาให้พระองค์มีชัยชนะในสงคราม พระคเณศได้ประทานนามแก่เทวสถานแห่งนี้ว่า "สิ ทธิวินาย
กะ"
ผู้ใดได้สักการะองค์ "ศรีสิทธิวินายัก" นี้จะประสบความสาเร็จในการงานทุกประการ
เดินทางสู่เมืองมุมไบ
บริการอาหารค่า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
THE PRIDE HOTEL หรื อเทียบเท่ าระดับ 4 ดาว ที่เมืองปูเน่
มุมไบ • ประตูส่ ูอินเดีย • อนุสรณ์วิกตอเรีย • ตลาดโคลาบา • สนามบิน
 (เช้ า/กลางวั น /

เย็น)
เช้ า
เที่ยง
จากนั้น

บริการอาหารเช้ า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นาท่านเดินทางกลับเมือง มุมไบ ( ใช้ เวลาเดินทาง ประมาณ 3 ชม. )
บริการอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหาร LING PAVILIONS
น าท่ านสู่ ประตูส่ ู อิน เดีย GATE WAY เป็ นอนุ สาวรี ย ์ซุ้มประตูโ ค้งแบบประตูชัย ที่ต้ งั อยู่ในนครมุมไบ
ประเทศอินเดีย ประตูสู่อินเดียสร้างขึ้นเพื่อเฉลิมฉลองการเสด็จฯ เยือนนครมุมไบของพระเจ้าจอร์จที่ 5 และ
พระนางมาเรี ยแห่งเท็ค เมื่อปี 1911 ณ บริ เวณอะพอลโลบันเดอร์ สถาปั ตยกรรมที่ใช้คือแบบอินเดีย -ซารา
เซน (Indo-Saracenic) และอนุสาวรี ยส์ ร้างด้วยหินบะซอลต์ ความสูง 26 เมตร (85 ฟุต) ใช้เวลาสร้างสาเร็ จ

ในปี 1924 ปัจจุบนั ใช้เป็ นสัญลักษณ์สาหรับพิธีตอ้ นรับรัฐมนตรี ใหม่ของนครมุมไบ และเช่นกัน เป็ นทางเข้า
ประเทศอินเดีย
หากเดินทางมาทางมหาสมุทรอินเดีย ประตูสู่อินเดียตั้งอยู่หน้าน้ าที่อะพอลโลบันเดอร์ ในทางทิศใต้ของนคร
มุมไบ มองออกไปคือทะเลอาหรับบางครั้งเรี ยกว่าเป็ นทัชมาฮาลแห่งมุมไบ ปั จจุบนั เป็ นสถานที่ท่องเที่ยว
สาคัญของเมือง

จากนั้น

น าท่ านแวะถ่ ายรู ป ที่ Victoria Memorial Facts & History In Hindi (ด้ านนอก) อนุ สรณ์วิค ตอเรี ย
เป็ นอาคารหลังคาโดมขนาดใหญ่ซ่ ึงเป็ นหนึ่งในสถานที่ซ่ ึงโดดเด่นที่สุดของกัลกัตตา นอกจากจะสร้างเพื่อ
เฉลิ ม พระเกีย รติ พระราชิ นี วิค ตอเรี ย แล้ว อาคารหลัง นี้ ย งั เป็ นพิพิ ธ ภัณ ฑ์ที่ บ อกเล่ า ถึ งการพัฒ นาและ
ประวัติ ศาสตร์ข องเมืองอีกด้วย เลือกชมห้องแกลเลอรี 25 ห้องที่แสดงทั้งศิลปะ ภาพถ่าย รู ปปั้ น อาวุธ
หนังสือหายาก และอื่นๆ อีกมากมาย

จากนั้น

เย็น
21.00 น.

23.20 น.
วันที่หก
05.05 น.

น าท่ า นเลื อ กซื้ อ สิ น ค้า พื้ น เมื อ ง ที่ ต ลาด COLOBA
MARKET เป็ นตลาดค้าขายสิ น ค้า พื้น เมื อง ของใช้
เครื่ องประดับ จาหน่ายของฝาก มีให้นกั ท่องเที่ยวเลือก
ซื้อตามอัธยาศัย
บริการอาหารค่า ณ ร้ านอาหารภัตตาคารท้องถิ่น
ได้เ วลาอัน สมควร เดิ น ทางเข้า สู่ สนามบิ น มุ ม ไบ
ประเทศอิ น เดี ย เพื่ อ เดิ น ทางกลับ กรุ งเทพฯโดย
เที่ยวบินที่ TG 318 (มีบริการอาหารบนเครื่อง)
ออกเดินทางจากสนามบิน มุมไบมุงหน้ าสู่ ประเทศไทย
สนามบินสุวรรณภูมิ
 (-/-/-)
เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิกรุ งเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจมิรู้ลืม
*******************************************************************

อัตราค่าบริการและเงื่อนไขรายการท่ องเที่ยว

ตาราง ราคา มหัศจรรย์ อัษฏวินายัก ไหว้พระพิฆเนศ 8 องค์
บินการบินไทย (TG) 6 วัน 4 คืน
เริ่มเดินทาง

กลับจาก
เดินทาง

จานวน

ผู้ใหญ่

เด็กมีเตียง

เด็กไม่มีเตียง

พักเดี่ยว

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

อัตราค่าบริการรวม
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

✓

ตั๋วเครื่องบินชั้นทัศนาจรไป -กลับพร้ อมกรุ๊ป อยู่ต่อต้องเสียค่าเปลี่ยนแปลงตั๋ว
ที่พักโรงแรมตามรายการ 4 คืน พักห้องละ 2-3 ท่าน (กรณีมาไม่ครบคู่และไม่ต้องการเพิ่มเงินพักห้องเดี่ยว)
อาหารตามรายการระบุ(สงวนสิทธิในการสลับมื้อหรือเปลี่ยนแปลงเมนู อาหารตามสถานการณ์)
ค่าเข้าชมสถานที่ตามรายการระบุ
ค่าระวางน้าหนักกระเป๋าไม่เกิน 30 กก.ต่อ 1 ใบ(โหลดได้ท่านละ 1 ใบ)กระเป๋าถือขึน้ เครื่อง Hand Carry 7 กก.ต่อ 1
ใบ
ค่ารถโค้ชรับ-ส่ งสถานที่ท่องเที่ยวตามรายการระบุ
ค่าไกด์ท้องถิ่นและหัวหน้ าทัวร์ นาเที่ยวตามรายการ
ประกันอุบัติเหตุวงเงิน1,000,000 บาท (เป็ นไปเงื่อนไขตามกรมธรรม์)
เงื่อนไขประกันการเดินทาง ค่ าประกันอุบัติเหตุและค่ ารักษาพยาบาล คุ้มครองเฉพาะกรณีที่ได้รับอุบัติเหตุระหว่าง
การเดินทาง ไม่ค้มุ ครองถึงการสูญเสียทรัพย์สินส่ วนตัวและไม่ค้มุ ครองโรคประจาตัวของผู้เดินทาง
ภาษีน้ามันและภาษีตั๋วทุกชนิด(สงวนสิทธิเก็บเพิ่มหากสายการบินปรับขึน้ ก่อนวันเดินทาง)

อัตราค่าบริการไม่รวม
 ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%และภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%

 ค่าทาหนังสื อเดินทางไทย และค่าธรรมเนียมสาหรับผู้ถือพาสปอร์ ตต่างชาติ
 ค่าใช้ จ่ายส่ วนตัว อาทิ อาหารและเครื่องดื่มที่สั่งเพิ่มพิเศษ,โทรศัพท์ -โทรสาร,อินเตอร์ เน็ต,มินบิ าร์ ,ซักรีดที่ไม่ได้ระบุ
ไว้ในรายการ
 ค่าใช้ จ่ายอันเกิดจากความล่าช้ าของสายการบิน,อุบัติภัยทางธรรมชาติ,การประท้วง,การจลาจล,การนัดหยุดงาน,การ
ถูก ปฏิเ สธไม่ ให้ ออกและเข้ าเมื องจากเจ้ าหน้ าที่ตรวจคนเข้ าเมือ งและเจ้ าหน้ าที่ก รมแรงงานทั้ง ที่เ มือ งไทยและ
ต่างประเทศซึ่งอยู่นอกเหนือความควบคุมของบริษัทฯ
 ค่ าวีซ่าเข้ าประเทศอินเดียแบบ E-VISA และค่ าดาเนินการ 1,300 บาท (เป็ นแบบ DOUBLE ENTRY เข้ า-ออกได้ 2
ครั้ง
และอนุญาตให้อยู่ได้ไม่เกิน 30 วัน)
 ค่ าทิปไกด์ ท้องถิ่น,คนขับรถ ,ผู้ช่วยคนขับรถ 1,200 บาท/ทริป/ลูกทัวร์ 1ท่ าน(บังคั บตามระเบียบธรรมเนีย มของ
ประเทศ)
 ค่าทิปหัวหน้ าทัวร์ ตามสินน้าใจของทุกท่านค่ะ(ไม่รวมในทิปไกด์ท้องถิ่นและคนขับรถนะคะแต่ไม่บังคับทิปค่ะ)

เงื่อนไขการสารองที่นั่งและการยกเลิกทัวร์
การจองทัวร์ :
• กรุณาจองทัวร์ ล่วงหน้ า ก่ อนการเดินทาง พร้ อมชาระมัดจา 5,000 บาท ส่ วนที่เหลือชาระทันทีก่อนการเดินทางไม่
น้ อยกว่า 15 วัน มิฉะนั้นถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ (ช่ วงเทศกาลกรุณาชาระก่อนเดินทาง 21 วัน)
กรณียกเลิก :
• ยกเลิกการเดินทางก่อนการเดินทาง 30 วัน บริษัทฯ จะคืนเงินค่ ามัดจาให้ ท้ังหมด ยกเว้ นในกรณีวันหยุดเทศกาล,
วันหยุดนักขัตฤกษ์ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์การคืนเงินมัดจาโดยไม่มีเงื่อนไขใด ๆ ทั้งสิ้น
• ยกเลิกการเดินทาง 15 - 30 วัน ก่อนการเดินทาง หักค่าทัวร์ 50% และริบเงินมัดจาทั้งหมด
• ยกเลิกภายใน 14 วัน ก่อนการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์การคืนเงินค่าทัวร์ ท้งั หมดไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น
กรณีเจ็บป่ วย :
• กรณีเจ็บป่ วย จนไม่ สามารถเดินทางได้ ซึ่งจะต้ องมีใบรับรองแพทย์ จากโรงพยาบาลรับรอง บริษัทฯจะทาการเลื่อน
การเดินทางของท่านไปยังคณะต่ อไป แต่ ท้ังนี้ท่านจะต้องเสี ยค่ าใช้ จ่ายที่ไม่ สามารถยกเลิกหรื อเลื่อนการเดินทางได้
ตามความเป็ นจริง
• ในกรณีเจ็บป่ วยกะทันหันก่อนล่วงหน้ าเพียง 7 วันทาการ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทุกกรณี
เงื่อนไขอื่น ๆ :

• บริษัทฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ในการเก็บค่าใช้ จ่ายทั้งหมด กรณีท่านยกเลิกการเดินทางและมีผลทาให้ คณะเดินทางไม่ครบ
ตามจานวนที่บริษัทฯ กาหนดไว้ (15 ท่ านขึ้นไป) เนื่องจากเกิดความเสี ยหายต่ อทางบริษัทฯ และผู้เดินทางอื่นที่
เดินทางในคณะเดียวกัน บริษัทต้องนาไปชาระค่าเสียหายต่าง ๆ ที่เกิดจากการยกเลิกของท่าน
• คณะผู้เดินทางจานวน 15 ท่ านขึ้นไป จึงออกเดินทาง ในกรณีที่มีผู้เดินทางไม่ ถึง 15 ท่ าน ขอสงวนสิ ทธิ์เลื่อนวัน
เดินทาง หรือ ยกเลิกการเดินทาง โดยทางบริษัทจะแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้ า 10 วันก่อนการเดินทาง
• กรณีที่ท่านต้องออกตั๋วภายใน เช่ น (ตั๋วเครื่องบิน, ตั๋วรถทัวร์ , ตั๋วรถไฟ) กรุณาสอบถามที่เจ้าหน้ าที่ทุกครั้งก่อนทาการ
ออกตั๋ว เนื่องจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟล์ทบิน หรือเวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้ า ทางบริษัท
ฯ จะไม่รับผิดชอบใด ๆ ในกรณี ถ้าท่านออกตั๋วภายในโดยไม่แจ้งให้ทราบและหากไฟล์ทบินมีการปรับเปลี่ยนเวลาบิ น
เพราะถือว่าท่านยอมรับในเงื่อนไขดังกล่าว
• กรณีใช้ หนังสื อเดินทางราชการ (เล่ มน้าเงิน) เดินทางเพื่อการท่ องเที่ยวกับคณะทัวร์ หากท่ านถูกปฏิเสธในการเข้า –
ออกประเทศใด ๆ ก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าทัวร์ และรับผิดชอบใด ๆ ทั้งสิ้น

เอกสารที่ใช้ ในการยื่นวีซ่าประเทศอินเดีย 10 วันล่วงหน้ าก่อนเดินทาง
➢ สแกนหน้ าพาสปอร์ ตสีที่ชัดเจน ห้ามถ่ายจากมือถือ และวันหมดอายุหนังสื อเดินทางต้องมีอายุเหลือมากกว่า 6 เดือน
➢ รูปถ่าย : รูปสี ขนาด 2 นิ้ว พื้นหลังสีขาวเท่านั้น 1 รูป หน้ าตรง ไม่ยมิ้ เห็นฟัน เก็บผมให้เรียบร้ อย
นารูปถ่ายขนาด 2 นิ้ว มาสแกนคู่กับ PASSPORT เต็ม 2 หน้ า จานวน 1 ไฟล์ และ ไฟล์รูปเดี่ยว จานวน 1 ไฟล์
➢ กรณีผ้เู ดินทางอายุไม่ถึง 20 ปี บริบูรณ์ เด็กไม่ได้เดินทาง กับบิดาและมารดา จะต้องมีหนังสื อยินยอมให้บุตรเดินทาง
ไปต่ างประเทศจากเขตหรื ออาเภอ (ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ) + หน้ าพาสปอร์ ตของบิดาและ มารดา + หนังสื อ
รับรองค่าใช่ จ่าย
➢ กรณีผ้เู ดินทางอายุไม่ถึง 18 ปี บริบูรณ์ ต้องเตรียมสาเนาสูติบัตร ภาษาไทย 1 ฉบับ และ ใบสูติบัตรตัวจริง ภาษาอังกฤษ
1 ฉบับ
➢ กรณีผู้เดินทางอายุไม่ ถึง 18 ปี บริบูรณ์ เปลี่ยนชื่อ-นามสกุล ต้ องเตรียมเอกสารเปลี่ยนชื่ อ -นามสกุล ภาษาอังกฤษตัว
จริง 1 ฉบับ

**เป็ นไฟล์ PDF เท่ านั้น**

**ในกรณีวีซ่าของท่ านไม่ ผ่านการพิจารณาจากประเทศอินเดีย
ทางบริษัทฯจะไม่ รับผิดชอบคืนเงินค่ าทัวร์ ให้ ทุกกรณี**
รายละเอียดเพิ่มเติม
➢ บริษัทฯมีสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมทัวร์ ในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้
➢ เที่ยวบิน , ราคาและรายการท่องเที่ยว สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมโดยคานึงถึงผลประโยชน์ของผู้เดินทาง
เป็ นสาคัญ
➢ หนั ง สื อ เดินทางต้ องมีอ ายุการใช้ ง านเหลือไม่ น้อยกว่ า 6 เดื อ น และบริ ษัทฯรั บเฉพาะผู้มีจุดประสงค์ เ ดินทางเพื่อ
ท่องเที่ยวเท่านั้น (หนังสื อเดินทางต้องมีอายุเหลือใช้ งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน บริษัทฯไม่รับผิดชอบหากอายุเหลือไม่ ถึง
และไม่สามารถเดินทางได้ )
➢ ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากเกิดความล่าช้ าของสายการบิน ,สายการบินยกเลิกบิน , การประท้วง,การนัด
หยุดงาน,การก่อจลาจล หรื อกรณีท่านถูกปฎิเสธการเข้ าหรื อออกเมืองจากเจ้ าหน้ าที่ตรวจคนเข้ าเมือง หรื อ เจ้ าหน้ าที่
กรมแรงงานทั้งจากไทยและต่างประเทศซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯหรือเหตุภัยพิบัติทางธรรมชาติ
(ซึ่งลูกค้าจะต้องยอมรับในเงื่อนไขนี้ในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัย ซึ่งอาจจะปรับเปลี่ยนโปรแกรมตามความเหมาะสม)
➢ ทางบริษัทฯจะไม่ รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากผู้เดินทางประสบเหตุสภาวะฉุกเฉินจากโรคประจาตัว ซึ่งไม่ ได้ เกิดจาก
อุบัติเหตุในรายการท่ องเที่ยว(ซึ่งลูกค้ าจะต้ องยอมรับในเงื่อนไขนี้ในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัย ซึ่งอยู่นอกเหนือความ
รับผิดชอบของบริษัททัวร์ )

➢ ทางบริษัทฯจะไม่ รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากท่ านใช้ บริการของทางบริษัทฯไม่ ครบ อาทิ ไม่ เที่ยวบางรายการ,ไม่ทาน
อาหารบางมื้อ,เพราะค่ าใช้ จ่ายทุกอย่ างทางบริษัทฯได้ ชาระค่ าใช้ จ่ายให้ ตัวแทนต่ างประเทศแบบเหมาจ่ ายขาด ก่ อน
เดินทางเรียบร้ อยแล้วเป็ นการชาระเหมาขาด
➢ ทางบริษัทฯจะไม่ รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหายจากการโจรกรรมและหรือเกิดอุบัติเหตุที่เกิดจากความ
ประมาทของนักท่ องเที่ยวเองหรือในกรณีที่กระเป๋าเกิดสูญหายหรือชารุดจากสายการบิน
➢ กรณีที่การตรวจคนเข้ าเมืองทั้งที่กรุงเทพฯและในต่ างประเทศปฎิเสธมิให้ เดินทางออกหรื อเข้ าประเทศที่ระบุไว้ ใน
รายการเดินทาง บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าบริการไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น
➢ ตั๋วเครื่องบินเป็ นตั๋วราคาพิเศษ กรณีที่ท่านไม่เดินทางพร้ อมคณะไม่สามารถนามาเลื่อนวันหรือคืนเงินและไม่สามารถ
เปลี่ยนชื่อได้
➢ เมื่อท่ านตกลงชาระเงินไม่ ว่าทั้งหมดหรื อบางส่ วนผ่ านตัวแทนของบริษัทฯหรื อชาระโดยตรงกับทางบริษัทฯ ทาง
บริษัทฯจะถือว่าท่านได้ยอมรับในเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆที่ได้ ระบุไว้ข้างต้นนี้แล้วทั้งหมด
➢ กรุ๊ปที่เดินทางช่ วงวันหยุดหรือเทศกาลที่ต้องการันตีมัดจากับสายการบินหรือผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศ
รวมถึงเที่ยวบินพิเศษ เช่ น Charter Flight , Extra Flightจะไม่มีการคืนเงินมัดจาหรือค่าทัวร์ ท้งั หมด
➢ ในกรณีของ PASSPORT นั้น จะต้องไม่มีการชารุด เปี ยกน้า การขีดเขียนรูปต่างๆหรือแม้กระทั่งตราปั๊มลายการ์ ตูน ที่
ไม่ ใช่ การประทับตราอย่างเป็ นทางการของตม. กรุณาตรวจสอบ PASSPORT ของท่ านก่ อนการเดินทางทุกครั้ง หาก
ตม.ปฎิเสธการเข้า-ออกเมืองของท่าน ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น
➢ ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากพาสปอร์ ตไม่ตรงกับใบหน้ าปัจจุบัน ถึงจะยังไม่หมดอายุก็ตาม อาจทาให้
ท่านโดนปฎิเสธการเข้าและออกประเทศได้ เช่ น ศัลยกรรม ผ่าตัดขากรรไกรที่ทาให้ใบหน้ าเปลี่ยนไป ดังนั้น ท่านต้อง
ทาพาสปอร์ ตเล่มใหม่ก่อนทาการจองทัวร์
➢ กรณีมี “คดีความ” ที่ไม่อนุญาติให้ท่านเดินทางออกนอกประเทศได้ โปรดทาการตรวจสอบก่อนการจองทัวร์ ว่าท่าน
สามารถเดินทางออกนอกประเทศได้หรือไม่ ถ้าไม่สามารถเดินทางได้ ซึ่งเป็ นสิ่งทีอ่ ยู่เหนือการควบคุมของบริษัทฯ
ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น
➢ กรณี “หญิงตั้งครรภ์ ” ท่านจะต้องมีใบรับรองแพทย์ ระบุชัดเจนว่าสามารถเดินทางออกนอกประเทศได้ รวมถึง
รายละเอียดอายุครรภ์ที่ชัดเจน สิ่งนี้อยู่เหนือการควบคุมของบริษัทฯ ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น

**กรุณากรอกข้อมูลสาคัญสาหรับกรอกวีซ่าอินเดียออนไลน์ ด้านล่างให้ ครบถ้วนด้วยค่ะ**
** ก่อนตัดสินใจจองทัวร์ ควรอ่านเงื่อนไขการเดินทางอย่างถ่องแท้แล้วจึงมัดจาเพื่อประโยชน์ ของท่านเอง**

ข้อมูลสาคัญสาหรับกรอกวีซ่าอินเดียออนไลน์
**กรุณาระบุรายละเอียดทั้งหมดให้ ครบถ้วน เพื่อประโยชน์ ในการพิจารณาวีซ่า**
*** กรุณากรอกข้อมูลเป็ นภาษาอังกฤษ***
ประวัติส่วนตัว (PERSONAL INFORMATION)

คานาหน้า : นาย

นาง

นางสาว

เด็กชาย

เด็กหญิง

TITLE:

MRS

MS

MSTR

MISS

MR

ชื่อ/ NAME:……………………………………………………… นามสกุล/SURNAME:……………………………………………….. (ตามหน้า

พาสปอร์ต)
สถานะภาพ/ MARITAL STATUS :
แต่งงาน/ MARRIED
โสด/ UN MARRIED
หย่าร้าง/DIVORCE
ศาสนา/ RELIGION :
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
ที่อยู่/ ADDRESS : …………….. หมู่ที่………………ตรอก/ซอย…………………….หมู่บา้ น……………………..ตาบล/
แขวง……………………………….
อาเภอ/เขต……………………..จังหวัด………………………รหัสไปรษณีย์ …………………เบอร์มือถือ………………..
อีเมลล์……………………………..
ที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน/ ADDRESS : ………………หมู่ที่……...ตรอก/ซอย…………………..หมู่บา้ น………………………ตาบล/
แขวง…………………….
อาเภอ/เขต……………………จังหวัด……………………….รหัสไปรษณีย…
์ ………………เบอร์มือถือ…………………
อีเมลล์……………………………..

ประวัติครอบครัว (FAMILY INFORMATION)
ชื่อ/นามสกุลบิดา : ………………………………………………………….สัญชาติ ………………………………..สถานที่
เกิด……………………………….
FATHER’S NAME / SURNAME

NATIONALITY

PLACE OF BIRTH

ชื่อ/นามสกุลมารดา : ……………………………………………………….สัญชาติ ………………………………..สถานที่
เกิด……………………………….
MOTHER’S NAME / SURNAME

NATIONALITY

PLACE OF BIRTH

ชื่อสามี/ภรรยา: …………………………………………………………….สัญชาติ ………………………………..สถานที่
เกิด……………………………….
GIVE THE NAME OF WIFE OR HUSBAND

ประวัติการศึกษา(EDUCATIONAL INFORMATION)

NATIONALITY

PLACE OF BIRTH

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

ประวัติการทางาน

(PROFESTION INFORMATION)

อาชีพ / OCCUPATION:
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
ชื่อบริ ษทั / EMPLOYER’S NAME :
………………………………………………………………………………………………………………………….....
เบอร์ โทรติดต่อ+แฟ็ กซ์/ WORK PHONE NUMBER+FAX:
…………………………………………………………………………………………………...
ที่อยู่/ ADDRESS : …………………………….หมู่ที่……………………ตรอก/ซอย………………………………..
หมู่บา้ น………………………………..
ตาบล/แขวง………………………………………อาเภอ/เขต…………………………….จังหวัด…………………………….
รหัสไปรษณีย…
์ ………………..

*โปรดระบุรายชื่ อประเทศที่ท่านได้ เดินทางในช่ วงระยะเวลา 10 ปี ที่ผ่านมา (ดูจากแสตมป์ เข้ า-ออก ประเทศ ในพาสปอร์ ตเป็ นหลัก) (**สาคัญ
มาก)
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…….

*ท่ านเคยได้ รับวีซ่าประเทศอินเดียหรื อไม่ ………………………ถ้ าเคย โปรดระบุหมายเลขวี
ซ่ า…………………………………………………...
วันที่ออกวีซ่า……………………สถานที่ออกวีซ่า………………………………………………ประเภทวีซ่าที่
ได้ รับ……………………………...

ข้ อมูลของบริษัทที่เชิญในอินเดีย (กรณีวีซ่าธุรกิจ)
ชื่อบริ ษทั / EMPLOYER’S NAME :
…………………………………………………………………………………………………………………………….
ที่อยู่/ ADDRESS : ……………………………..หมู่ที่……………………ตรอก/ซอย……………………………….
หมู่บา้ น………………………………...
ตาบล/แขวง…………………………… อาเภอ/เขต…………………………….จังหวัด………………………………………
รหัสไปรษณีย…
์ ………………
เบอร์ โทรติดต่อ+แฟ็ กซ์/ PHONE
NUMBER+FAX:…………………………………………………………………………………………………………….

อีเมลล์/E-MAIL
:…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

ข้ อมูลที่พักที่อินเดีย / โรงแรม
ชื่อโรงแรม / HOTEL NAME :
………………………………………………………………………………………………………………………………….
ที่อยู่/ ADDRESS : …………………………….หมู่ที่……………………ตรอก/ซอย……………………………….
หมู่บา้ น…………………………………
ตาบล/แขวง………………………………….อาเภอ/เขต ……………………………….. จังหวัด…………………………….
รหัสไปรษณีย…
์ ……………...
เบอร์ โทรติดต่อ+แฟ็ กซ์/ PHONE NUMBER+FAX:
……………………………………………………………………………………………………………
อีเมลล์/E-MAIL
:………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

ชื่อ/นามสกุล ผูต้ ิดต่อที่ไทย
(ภาษาอังกฤษ)………………………………………………………………………………………………………….
ที่อยู่/ ADDRESS : …………………………... หมู่ที่……………………ตรอก/ซอย……………………………….
หมู่บา้ น………………………………...
ตาบล/แขวง……………………………………...อาเภอ/เขต……………………………จังหวัด…………………………….
รหัสไปรษณีย…
์ ………………
เบอร์ โทรติดต่อ/ PHONE NUMBER
:………………………………………………………………………………………………………………………….

