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17.30 น. พร้อมกันท่ี สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 ประตู 10 เคาน์เตอร ์W สาย

การบินแอรอิ์นเดยี โดยมีเจ้าหน้าท่ีอ านวยความสะดวกแก่ทุกท่าน 

 

 

20.30 น. ออกเดินทางสู่ ประเทศอินเดยี โดย เทีย่วบินที ่AI331 (*บรกิารอาหารบนเครื่อง*) 

17.40 น. เดินทางถึง สนามบินฉัตรปตีศิวาจีมหาราช นครมุมไบ ยินดีต้อนรับทุกท่านสู่ ประเทศอินเดีย 

หลังผ่านข้ันตอนการตรวจคนเข้าเมือง ตรวจรับสัมภาระเรียบร้อยแล้ว พบกับการต้อนรับอย่าง

อบอุ่นจากเจ้าหน้าท่ี และน าทุกท่านเดินทางเข้าสู่ท่ีพัก (เวลาท้องถ่ินที่ประเทศอินเดียเร็วกว่า

ประเทศไทยประมาณ 1 ชั่วโมง 30 นาที กรุณาปรบัเวลาของท่าน เพื่อความสะดวกในการนัด

หมาย) 

จากน้ัน  พักที ่The Orchid Hotel หรอืเทยีบเท่าระดับ 4 ดาว  

(โรงแรมท่ีระบุในรายการทัวร์เป็นเพียงโรงแรมท่ีน าเสนอเบ้ืองต้นเท่าน้ัน ซ่ึงอาจมีการ

เปล่ียนแปลงแต่โรงแรมท่ีเข้าพักจะเป็นโรงแรมระดับเทียบเท่ากัน)  

วันแรก สุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ • สนามบินฉัตรปตศีวิาจมีหาราช นครมุมไบ 

                                                                                                                                     (-/-/-)        
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เช้า   บรกิารอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม  

จากน้ัน เยือนเทวสถานแห่งองค์พระศิวะเจ้าท่ีเก่าแก่

ท่ีสุด วัดบาบุลนาท ต้ังอยู่บนเนินเขาเล็กๆ ใจ

กลางเมืองมุมไบ ซ่ึงเป็นเมืองท่ีมีความเป็นมาท้ัง

ด้านวัฒนธรรม ด้านประวัติศาสตร์ และด้าน

สถาปัตยกรรมมากมาย ไม่ว่าจะเป็นในรูปแบบ

ของวัดหรือโบราณสถานก็ตาม ซ่ึงวัดบาบุลนาท

น้ันก็ถือเป็นหน่ึงในวัดท่ีเก่าแก่ท่ีสุดในเมืองน้ี มี

อายุประมาณ 200 กว่าปีมาแล้ว ทุกปีจะมีผู้คน

นับล้านมาเยี่ยมชมความงดงามของวัดแห่งน้ี  

โดยเฉพาะผู้ท่ีนับถือและศรัทธาในองค์พระศิวะ

จากท่ีต่างๆ ท่ัวทุกมุมโลก เดินทางมาท่ีวัดเพื่อ

ถวายเคร่ืองสักการะบูชาแด่พระองค์ มีบันได 

110  ข้ัน เพื่ อ ไป ยั งอาคารห ลัก  ซ่ึ ง เ ป็น ท่ี

ประดิษฐานของศิวลึงค์ทีเปรียบเสมือนตัวแทน

ของพระศิวะ สถาปัตยกรรมของวัดบาบุลนาถ

น้ัน มีเสาท่ีแกะสลักอย่างสวยงาม ซ่ึงคล้ายคลึงกับรูปแบบสถาปัตยกรรมของวัดฮินดู ผนังของวัด

แกะสลักอย่างประณีตจากหินปูน เสาและเพดานตกแต่งด้วยเร่ืองราวและตุ๊กตาจากต านานฮินดู 

อีกท้ังพื้นหินอ่อนยังถูกอัญเชิญมาจากเมืองราชสถาน ซ่ึงช่วยเพิ่มความสวยงามให้กับวัดแห่งน้ี

มากข้ึนไปอีก 

กลางวัน   บรกิารอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถ่ิน 

จากน้ัน  น าท่านล่องเรือไปเยือนมรดกโลกแห่งอินเดีย ถือได้ว่าาเป็นอีกหน่ึงแหล่งมรดกโลกท่ี

สวยงาม และเป็นแหล่งดึงดูดนักท่องเท่ียวอย่างมากมายจากท่ัวโลก ถ้าเอเลแฟนต้าต้ังอยู่บนเกาะ

เอเลแฟนต้าห่างจากฝ่ังราวสิบกิโลเมตร ลักษณะถ้าโดดเด่ดด้วยเสาด้านหน้าท่ีสง่างาม และภายใน

ท่ีแกะสลักเข้าไปในหินอย่างประณีต มีประติมากรรมท่ีเป็นสัญลักษณ์ของ พระศิวะ เทพเจ้าฮินดู

ในหลายรูปแบบ และประติมากรรมอ่ืนๆ ท่ีสวยงามวิจิตร ซ่ึงสันนิษฐานว่าสร้างข้ึนมาต้ังแต่ราว 2 

ศตวรรษก่อนคริสตกาล ท่ีมาของช่ือ มาจากค าว่า เอเลเฟนเต้ 

วันทีส่อง เมืองมุมไบ • วิหารบาบุลนาท • ถ้าเอลิฟันตา  

                                                                                                                    (เช้า/กลางวัน/เย็น) 

 

 
 
 Grand Mosque • ถ่ายรูปกับรถ Ferrari • ตึกเบิรจ์คารฟิา ชั้นที ่124    ดูไบมอลล์     
                  (-/บนเครื่อง/เย็น) 
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(Elefante) ซ่ึงอาณานิคมโปรตุเกสเป็นผู้ต้ังช่ือให้ หลังพบรูปป้ันช้างเป็นรูปป้ันแรกบนเกาะ ถ้า

หลัก เคยเป็นสถานท่ีสักการะของชาวฮินดู จนกระท่ังกองทัพโปรตุเกสเข้ายึดครองเพื่อต้ังฐานทัพ

บนเกาะ ท าลายถ้าและหินจ าหลักจนส่งผลให้วัดบนเกาะหมดสถานะการเป็นศาสนสถาน ความ

พยายามคร้ังแรกในการป้องกันความเสียหายต่อถ้าเร่ิมข้ึนใน ค.ศ. 1909 โดยบริติชอินเดีย ถ้า

ได้รับการบูรณะคร้ังส าคัญในช่วง ค.ศ. 1970 ก่อนท่ีจะได้ข้ึนทะเบียนเป็นแหล่งมรดกโลกใน ค.ศ. 

1987 ในเวลาต่อมา 

 

ถ้าแห่งน้ีเป็นเทวสถานในศาสนาฮินดูท่ีสร้างข้ึนเพื่ อบูชาพระศิวะเป็นหลัก ภายในตัวถ้าถูก

แกะสลักอย่างสวยงามและอลังการ โดยหมู่โบราณสถานถ้ากลุ่มใหญ่ประกอบด้วย โบสถ์พราหมณ์

ลัทธิไศวะ 5 แห่ง และซากของสถูปพุทธบางส่วน  
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มีขนาด 39.63 เมตร สร้างข้ึนเม่ือประมาณ 500 - 600 ปี

ก่อน ตัวถ้ามีทางเข้าหลายทาง และทางเข้าหลักจะมีขนาดเล็ก แต่ซ่อนห้องโถงใหญ่ไว้ข้างในอีกที 

ภายในมีเทวสถานท่ีประดิษฐานศิวลึงค์เอาไว้ ในการเข้าถึงถ้าหลักจะต้องเดินข้ึนบันได 120 ข้ันไป

ด้านใน บริเวณทางเข้าหลักมีเสาสี่ต้น มีมุขเปิดสามหลัง และทางเดินด้านหลังจะเป็นเสาหกเสา ใน

แต่ละแถวจะซอยแบ่งห้องโถงออกเป็นห้องย่อย หลังคาของห้องโถงถูกรองรับด้วยเสาหินท่ีเช่ือม

เข้าด้วยกัน ผนังแต่ละด้านมีงานแกะสลักขนาดใหญ่เก่ียวกับต านานพระศิวะ ส่วนถ้าอ่ืนๆ ถ้ามี

ขนาดเล็กกว่า สถาปัตยกรรมภายในถ้าเสียหายจากการถูกท าลายจากประเทศนักล่าอาณานิคม 

เย็น   บรกิารอาหารเย็น ณ ภัตตาคารท้องถ่ิน  

จากน้ัน  พักที ่The Orchid Hotel หรอืเทยีบเท่าระดับ 4 ดาว 

(โรงแรมท่ีระบุในรายการทัวร์เป็นเพียงโรงแรมท่ีน าเสนอเบ้ืองต้นเท่าน้ัน ซ่ึงอาจมีการ

เปล่ียนแปลงแต่โรงแรมท่ีเข้าพักจะเป็นโรงแรมระดับเทียบเท่ากัน 
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จากน้ัน น าทุกท่านเดินทางสู่ สนามบินฉัตรปตศีวิาจมีหาราช นครมุมไบ   

07.05 น. ออกเดินทางสู่ เมืองออรงักาบัด โดย เทีย่วบิน AI400 (*ไม่มบีรกิารอาหารบนเครื่อง*) 

08.10 น. เดินทางถึง สนามบินออรงักาบัด ประเทศอินเดยี 

เช้า   บรกิารอาหารเช้า ณ ภัตตาคารท้องถ่ิน  

 

จากน้ัน น าท่านเดินทางสู่ ถ้าอชันตา (Ajanta Caves) ชมความอลังการของปฏิมากรรมแห่งพุทธศาสนา 

ท่ีว่ากันว่ามีความงดงามและเก่าแก่ท่ีสุดในโลก สร้างข้ึนราวศตวรรษท่ี 7 เป็นถ้าพุทธท่ีได้รับ

อิทธิพลจากฮินดู เรียกว่าพุทธตันตระ ซ่ึงถูกเจาะลึกเข้าไปในภูเขาเพื่อสร้างเป็นวัด ภายในมีวิหาร

ขนาดใหญ่เต็มไปด้วยงานแกะสลักหิน มีท้ังองค์เจดีย์ พระพุทธรูป และภาพจิตรกรรมฝาผนังถ้า 

บอกเล่าเร่ืองราวต่างๆ ในพุทธประวัติและชาดก  

วันทีส่า ม สนามบินออรงัคาบัด • เมืองออรงัคาบัด • ถ้าอชันตา • บบี ีกา มาคบารา (มินิทัชมาฮาลแห่ง

มหาราษฏระ) 

                                                                                                                    (เช้า/กลางวัน/เย็น) 

 

 
 
 Grand Mosque • ถ่ายรูปกับรถ Ferrari • ตึกเบิรจ์คารฟิา ชั้นที ่124    ดูไบมอลล์     
                  (-/บนเครื่อง/เย็น) 
 



 
  
 BT-BOM39_AI FEB-APR 2023 
 
 
 
 
 
 
 

 

ลักษณะของหมู่ถ้าอชันตามีถ้า

มากก ว่ า  3 0  โ ถ ง  เ รี ย ง ตั ว

ต่อเน่ืองกันยาวหลายร้อยเมตร 

ต้ังอยู่บนเชิงเขาสูงลักษณะเป็น

วงโค้งรูปพระจันทร์เสี้ยวเหนือ

แม่น้าวโฆระ โดยได้สกัดหินจาก

ด้านนอกเข้าไป และสกัดจาก

เพดานถ้าลงมาจนได้ห้องโถง

ขนาดใหญ่ มีระเบียงทางเดินอยู่

ด้านข้างมีเจดีย์อยู่ในสุดของห้อง เปรียบเหมือนการเดินเข้าไปชมแต่ละห้องในแกลเลอร่ีท่ีจัดแสดง

วิวัฒนาการของพระพุทธศาสนา โดยถ้าหมายเลข 8, 9, 12, 13, 30 และ 10 มีความเก่าแก่ท่ีสุด 
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นอกจากน้ี ยังมีการสร้างพระสถูปเจดีย์ไว้เพื่ อสักการบูชาแทนองค์พระพุทธเจ้า  ซ่ึงโถงถ้า

หมายเลข 10 มีขนาดใหญ่ท่ีสุดในหมู่ถ้าอชันตา ถูกสร้างเพื่อเป็นหอสวดมนต์บูชาพระเจดีย์ ส่วน

ส าหรับถ้าหมายเลข 1 เป็นถ้าแบบ พุทธมหายาน ได้รับการกล่าวขวัญไปท่ัวโลกว่า มีภาพเขียนสีท่ี

งดงามมากท่ีสุด แม้เวลาจะผ่านมานานถึงกว่า 2,000 ปี ภาพก็ยังคงสีสันและลายเส้นท่ีอยู่ใน

สภาพสมบูรณ์มากอย่างไม่น่าเช่ือ 

 

นับต้ังแต่วันท่ีถูกทอดท้ิงให้รกร้างตัวถ้าไม่เคยถูกรุกล้าจากผู้คนภายนอก และซุกซ่อนตัวมานาน

เกือบ 2,000 ปี ภายหลังการค้นพบหมู่ถ้าอชันตา ภาพแกะสลักหินภายในถ้าท่ียังคงสภาพสมบูรณ์ 

ไม่ผุกร่อนพังทลายไปตามกาลเวลา ท าให้โลกต้องต่ืนตะลึงกับความมหัศจรรย์ของศิลปะภายในถ้า

ท่ีไม่มีใครเคยพบเห็น 
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กลางวัน   บรกิารอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถ่ิน  

จากน้ัน เยือนทัชมาฮาลน้อยแห่งมหาราษฏระ บบี ีกา มาคบารา (Bibi Ka Maqbara) อนุสรณ์สถานความ

รักท่ีโอรสแห่งกษัตริย์ออรังเซปทรงสร้างอุทิศถวายแด่พระมารดา พระนางราเบีย อุเด ดาราณี 

พระชายาสุดรักของกษัตริย์ออรังเซป สร้างในสถาปัตยกรรมโมกุลด้วยหินอ่อน เม่ือมองจาก

ด้านหน้าดูคล้ายกับทัชมาฮาลแห่งเมืองอักราเป็นอย่างมากแต่มีขนาดเล็กกว่า ท าให้ได้รับสมญา

นามว่า “มินิทัชมาฮาล” 

 

เย็น   บรกิารอาหารเย็น ณ ภัตตาคารท้องถ่ิน  

จากน้ัน  พักที ่The FERN Res Hotel หรอืเทยีบเท่าระดับ 4 ดาว 

(โรงแรมท่ีระบุในรายการทัวร์เป็นเพียงโรงแรมท่ีน าเสนอเบ้ืองต้นเท่าน้ัน ซ่ึงอาจมีการ

เปล่ียนแปลงแต่โรงแรมท่ีเข้าพักจะเป็นโรงแรมระดับเทียบเท่ากัน 
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เช้า   บรกิารอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม  

จากน้ัน น าทุกท่านไปสัมผัสพลังศรัทธาแห่ง ถ้าเอลโลรา 

(Ellora Caves) แหล่งมรดกโลกทางวัฒนธรรมจาก

องค์การยูเนสโก ชมความงดงามอันย่ิงใหญ่ของโถง

ถ้า 34 ถ้า ซ่ึงถือเป็นปูชนียสถานท่ีอุทิศให้แด่สาม

ศาสนา ได้แก่ พุทธ ฮินดู และเชน สื่อให้เห็นถึงจิต

วิญญาณแห่งขันติธรรม อันเป็นคุณลักษณะเฉพาะ

ของอารยธรรมอินเดียโบราณ และแสดงล าดับเวลา

ของการ เกิดข้ึน ต้ังอยู่ ดับไป ของศาสนาส าคัญใน

อินเดีย ไล่จากทิศใต้สุดเป็นกลุ่มถ้าพุทธศาสนา 

หมายเลข 1-12 ถัดมาเป็นกลุ่มถ้าฮินดู หมายเลข 

13-29  และสุดทิศเหนือ ท่ีกลุ่ มถ้ าศาสนาเชน 

หมายเลข 30-34 กลุ่มถ้าของศาสนาพุทธจะมีความ

คล้ายคลึงกับถ้าอชันตา ส่วนกลุ่มถ้าฮินน้ันถูกตกแต่งผนังวิหารได้วิจิตรงดงาม ด้วยภาพสลักนูนสูง

เร่ืองเทวปกรณัมฮินดูแกะสลักอย่างวิจิตรงดงามของ อาทิ พระศิวะ พระพรหม พระนารายณ์ พระ

พิฆเนศ ช้างเอราวัณ และบรรดานางอัปสรมากมาย 

   

 ถ้าหมายเลข 16 หรอืวิหารของถ้าเอลโลรา เป็นถ้าท่ีพลาดไม่ได้ด้วยประการท้ังปวง ซ่ึงเป็นการ

เจาะภูเขาหินบะซอลต์ขนาด 85,000 ลูกบาศก์เมตรเข้าไปเป็นวิหารในสถาปัตยกรรมแบบดราวิ

เดียน เลียนแบบเขาไกรลาสเพื่อบูชาแด่องค์พระศิวะ และชวนเชิญให้เดินชมภาพแกะสลักบนผนัง 

วันทีส่ี ่ เมืองออรงักาบัด • ถ้าเอลโลรา • ป้อมเดาลาตาบัด  

 (เช้า/กลางวัน/เย็น) 

 
 
 Grand Mosque • ถ่ายรูปกับรถ Ferrari • ตึกเบิรจ์คารฟิา ชั้นที ่124    ดูไบมอลล์     
                  (-/บนเครื่อง/เย็น) 
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รวมท้ังประติมากรรมรูปป้ันทวยเทพ และหมู่สัตว์ในศาสนาฮินดูมากมาย ส่วนกลุ่มถ้าศาสนาเซน

หมายเลข 32 เรียกว่า อินทรสภา (Indra Sabha) เป็นวิหารขนาดย่อของวิหารไกรลาส มี 2 ช้ัน มี

ความประณีตงดงามจับใจ เต็มไปด้วยสิ่งปลูกสร้างแห่งศรัทธาท่ีสอดแทรกหลักค าสอนไว้อย่าง

แยบยล  

 

กลางวัน   บรกิารอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถ่ิน 

จากน้ัน น าทุกท่านชมป้อมปราการโบราณ ป้อมเดาลาตาบัด (Daulatabad Fort) ป้อมปราการโบราณ

รอบภูเขาดัลคีรี ถูกยกย่องให้เป็นหน่ึงใน “เจ็ดสิ่งมหัศจรรย์ของรัฐมหาราษฏระ” ท่ีสร้างข้ึนเม่ือ

ศตวรรษท่ี 12 มีช่ือเรียกอีกอย่างหน่ึงว่า ป้อมดัลคีร  ีป้อมปราการแห่งน้ีเป็นจุดยุทธศาสตร์ท่ีมี

ความสวยงามทางสถาปัตยกรรม เคยเป็นเมืองหลวงของราชวงศ์ยารวะ และถูกกษัตริย์อลาอุดดิน

คัลจิ ชาวมุสลิมยึดได้ใน พ.ศ. 1839 ก่อนจะถูกท้ิงร้างไป  
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จากน้ัน  พักที ่The FERN Res Hotel หรอืเทยีบเท่าระดับ 4 ดาว 

(โรงแรมท่ีระบุในรายการทัวร์เป็นเพียงโรงแรมท่ีน าเสนอเบ้ืองต้นเท่าน้ัน ซ่ึงอาจมีการ

เปล่ียนแปลงแต่โรงแรมท่ีเข้าพักจะเป็นโรงแรมระดับเทียบเท่ากัน 

 

จากน้ัน น าทุกท่านเดินไปยัง สนามบินออรงักาบัด  

08.50 น. ออกเดินทางสู่ เมืองมุมไบ โดย เทีย่วบิน AI400 (*ไม่มบีรกิารอาหารบนเครื่อง*) 

09.50 น. เดินทางถึง สนามบินฉัตรปตศีวิาจมีหาราช นครมุมไบ 

เช้า   บรกิารอาหารเช้า ณ ภัตตาคารท้องถ่ิน  

วันทีห้่า เมืองมุมไบ • วัดสิทธิวินายัก • วัดพระแม่ลักษม ี• สถานรีถไฟวิคตอเรยีเทอมนิาส • ประตูชัย

อินเดยี  

                                                                                                       (เช้า/กลางวัน/เย็น) 

 

 
 
 Grand Mosque • ถ่ายรูปกับรถ Ferrari • ตึกเบิรจ์คารฟิา ชั้นที ่124    ดูไบมอลล์     
                  (-/บนเครื่อง/เย็น) 
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จากน้ัน เดินทางเข้าสู่ วัดสิทธิวินายัก (Siddhivinayak Temple) ได้ช่ือว่า

เป็นวัดท่ีมีช่ือเสียงท่ีสุดในเมืองมุมไบ (บอมเบย์) องค์พระพิฆเนศ

ท่ีน่ีมีลักษณะพิเศษแตกต่างจากท่ีอ่ืนตรงท่ีงวงหันไปทางขวา ถือว่า

เป็นประธานของเทวรูปพระพิฆเณศท้ังหมดในโลก ผู้คนท่ีนับถือ

พระพิฆเนศท้ังในอินเดียและท่ัวโลก ต่างพากันไปสักการะบูชาเพี่อ

ขอพรอย่างไม่ขาดสาย   

 น าท่านสักการะ วัดพระแม่ลักษมี เป็นวัดท่ีมีช่ือเสียงท่ีสุดของอินเดีย สร้างข้ึนในปี 1831 โดย

พ่อค้าชาวฮินดู ภายในประดิษฐานเทวรูปทองค า พระแม่ลักษม ี(Mahalakshmi) ผู้ท่ีมากราบไหว้

บูชาแห่งน้ีจะประสบแต่ความร่ารวย ความส าเร็จ โชคลาภมากมาย พระแม่กาลี (Mahakali) คือผู้

ปกป้องเราจากสิ่งไม่ดี พระแม่สุรสัวตี (Mahasaraswathi) คือผู้บันดาลความเฉล่ียวฉลาด ปัญญา

เป็นเลิศ การงานส าเร็จ ซ่ึงวัดแห่งน้ีเป็นท่ีนิยมของชาวอินเดียเดินทางมากราบไว้สักการะมากมาย 

 

กลางวัน   บรกิารอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถ่ิน  
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จากน้ัน  น าท่านสู่ ประตูสู่อินเดีย (Gateway of India) อนุสาวรีย์ซุ้มประตูโค้งแบบประตูชัย ต้ังอยู่ในนคร

มุมไบ ประเทศอินเดีย สร้างข้ึนเพื่อเฉลิมฉลองการเสด็จฯ เยือนนครมุมไบของพระเจ้าจอร์จท่ี 5 

และพระนางมาเรียแห่งเท็ค เม่ือปี 1911 ณ บริเวณอะพอลโลบันเดอร์ สถาปัตยกรรมท่ีใช้คือแบบ

อินเดีย-ซาราเซน (Indo-Saracenic) และอนุสาวรีย์สร้างด้วยหินบะซอลต์ ความสูง 26 เมตร (85 

ฟุต) ใช้เวลาสร้างส าเร็จในปี 1924 ปัจจุบันใช้เป็นสัญลักษณ์ส าหรับพิธีต้อนรับรัฐมนตรีใหม่ของ

นครมุมไบ และเช่นกันถือเป็นทางเข้าประเทศอินเดีย หากเดินทางมาทางมหาสมุทรอินเดีย ประตู

สู่อินเดียต้ังอยู่หน้าน้าท่ีอะพอลโลบันเดอร์ในทางทิศใต้ของนครมุมไบ มองออกไปคือทะเลอาหรับ

บางคร้ังเรียกว่าเป็นทัชมาฮาลแห่งมุมไบ ปัจจุบันเป็นสถานท่ีท่องเท่ียวส าคัญของเมือง 

 

แวะถ่ายภาพท่ี สถานีรถไฟฉัตรปติศิวาชี (Chhatrapati Shivaji Terminus) หรือช่ือเดิมว่า 

“สถานีปลายทางวิคตอเรยี” ต้ังช่ือตามพระราชินีวิคตอเรียแห่งสหราชอาณาจักร ศูนย์กลางการ

รถไฟเขตภาคกลางของอินเดีย นอกจากความใหญ่โตโอ่โถงแล้ว เอกลักษณ์ส าคัญอีกอย่างของท่ีน่ี

คือตัวอาคารแบบโกธิคท่ีผสมผสานกับศิลปะอินเดียโมกุลอย่างลงตัว เป็นหน่ึงในสถานีรถไฟท่ี

สวยงามท่ีสุดในโลก ซ่ึงงดงามจนได้รับการข้ึนทะเบียนเป็นมรดกโลกจากองค์การยูเนสโก ถือได้ว่า

เป็นย่านเศรษฐกิจท่ีนักท่องเท่ียวต่างเดินทางไปชมความงามของเมืองเก่าอันอย่างมากมาย 
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ได้เวลาสมควร น าท่านเดินทางสู่ สนามบินฉัตรปตศีวิาจมีหาราช นครมุมไบ 

01.45 น.         ออกเดินทางสู่ สนามบินสุวรรณภูมิ โดย เทีย่วบินที ่AI330 

07.20 น. เดินทางถึง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจมิรู้ลืม 

 
อัตราค่าบรกิารและเง่ือนไขรายการท่องเทีย่ว 

ตารางราคาอินเดยี 5 วัน 3 คืน สายการบินแอรอิ์นเดยี (AI) 

วันเดินทาง ไฟลท์บิน จ านวน ผู้ใหญ ่ เด็กมเีตยีง เด็กไม่มเีตยีง พักเดีย่ว 

07 - 11 ก.พ. 66 AI331 - AI330 
AI499 - AI400 20+1 40,999 40,999 39,999 7,000 

28 ก.พ. - 03 ม.ีค. 66 AI331 - AI330 
AI499 - AI400 20+1 39,999 39,999 38,999 7,000 

04 - 08 เม.ย. 66 AI331 - AI330 
AI499 - AI400 20+1 41,999 41,999 40,999 7,000 

11 - 15 เม.ย. 66 AI331 - AI330 
AI499 - AI400 20+1 46,999 46,999 45,999 7,000 

 
** ราคา INFANT (อายุไม่ถึง 2 ป ีบรบูิรณ์ ณ วันเดินทางกลับ) ท่านละ 6,000 บาท  

อัตรานีร้วมรายการทัวร ์และต๋ัวเครื่องบนิแล้ว ** 
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อัตราค่าบรกิารรวม 

 ต๋ัวเคร่ืองบินไป-กลับพร้อมคณะ กรุงเทพฯ-บอมเบย์-กรุงเทพฯ และต๋ัวเคร่ืองบินภายในประเทศ บอมเบย์-

ออรังกาบัด-บอมเบย์ โดยสายการบิน AIR INDIA (AI)  

 ท่ีพักโรงแรมตามรายการ 3 คืน พักห้องละ 2-3 ท่าน (กรณีมาไม่ครบคู่ และไม่ต้องการเพิ่มเงินพักห้องเด่ียว) 

 ค่าระวางน้าหนักกระเป๋าไม่เกิน 25 กิโลกรัมต่อ 1 ใบ (โหลดได้ท่านละ 1 ใบ) กระเป๋าถือข้ึนเคร่ือง Hand 

Carry 7 กิโลกรัมต่อ 1 ใบ 

 ค่าอาหารตามรายการระบุ (สงวนสิทธ์ิในการสลับม้ือหรือเปล่ียนแปลงเมนูอาหารตามสถานการณ์)  

 น้าด่ืมบริการบนรถวันละ 1 ขวด/ท่าน 

 ค่าเข้าชมสถานท่ีตามรายการระบุ 

 ค่ารถโค้ชรับ-สง่สถานท่ีท่องเท่ียวตามรายการระบุ 

 ค่ามัคคุเทศก์ท้องถ่ินและหัวหน้าทัวร์น าเท่ียวคนไทย 

 ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% 

 ภาษีน้ามันและภาษีต๋ัวทุกชนิด (สงวนสิทธ์ิเก็บเพิ่มหากสายการบินปรับข้ึนก่อนวันเดินทาง) 

 ประกันอุบัติเหตุวงเงิน 1,000,000 บาท (เป็นไปเง่ือนไขตามกรมธรรม์)  

เง่ือนไขประกันการเดินทาง  ค่าประกันอุบัติเหตุและค่ารักษาพยาบาล คุ้มครองเฉพาะกรณีท่ีได้รับอุบัติเหตุ

ระหว่างการเดินทางไม่คุ้มครองถึงการสูญเสียทรัพย์สินส่วนตัวและไม่คุ้มครองโรคประจ าตัวของผู้เดินทาง 
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 อัตราค่าบรกิารไม่รวม 

- ค่าท าหนังสือเดินทางไทย และค่าธรรมเนียมส าหรับผู้ถือพาสปอร์ตต่างชาติ 

-  ค่าน้าหนักกระเป๋าเดินทางในกรณีท่ีเกินกว่าสายการบินก าหนด  

- ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ อาหารและเคร่ืองด่ืมท่ีสั่งเพิ่มพิเศษ โทรศัพท์-โทรสาร อินเตอร์เน็ต มินิบาร์ ซักรีดท่ี

ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ 

- ค่าใช้จ่ายอันเกิดจากความล่าช้าของสายการบิน อุบัติภัยทางธรรมชาติ การประท้วง การจลาจล การนัด

หยุดงาน การถูกปฏิเสธไม่ให้ออกและเข้าเมืองจากเจ้าหน้าท่ีตรวจคนเข้าเมือง และเจ้าหน้าท่ีกรมแรงงาน

ท้ังท่ีเมืองไทยและต่างประเทศ ซ่ึงอยู่นอกเหนือความควบคุมของบริษัทฯ 

- หากหน่วยงานรัฐบาลไทย และ/หรือ อินเดียมีการปรับเปล่ียนข้อก าหนดเก่ียวกับการกักตัวเพิ่มเติม และ/

หรือ ขอเรียกตรวจโรคเพิ่มเติม ทางผู้เดินทางจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายส่วนเกินด้วยตนเอง 

- วีซ่าเข้าประเทศอินเดียเป็นแบบ E-VISA 1,000 บาท ค่าด าเนินการ 500 บาท  (เป็นแบบเข้า-ออกได้ 1 

ครั้ง และอนุญาตให้อยู่ได้ไม่เกิน 30 วัน) **เง่ือนไขวีซ่าอาจมีการเปล่ียนแปลงได้ตามประกาศของประเทศ

อินเดีย** 

- ค่าทิปไกด์ท้องถ่ิน,คนขับรถ,ผู้ช่วยคนขับรถ 50 USD/ทริป/ลูกทัวร์1ท่าน(บังคับตามระเบียบธรรมเนียม

ของประเทศ) 

- ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ตามสินน้าใจของทุกท่าน (ไม่รวมในทิปไกด์ท้องถ่ินและคนขับรถ แต่ไม่บังคับทิป) 

- ค่าตรวจ RT-PCR ก่อนเดินทาง 72 ช่ัวโมง ก่อนเดินทางออกจากประเทศไทย 

เง่ือนไขการส ารองทีน่ั่งและการยกเลิกทัวร ์
การจองทัวร์ : 

 กรุณาจองทัวร์ล่วงหน้า ก่อนการเดินทาง พร้อมช าระมัดจ า 15,000 บาท ส่วนท่ีเหลือช าระทันทีก่อนการ

เดินทางไม่น้อยกว่า 30 วัน มิฉะน้ันถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ (ช่วงเทศกาล,วันหยุดนักขัต

ฤกษ์ กรุณาช าระก่อนเดินทาง 35 วัน) 

กรณียกเลิก : (จอยกรุ๊ป) 

 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วันข้ึนไป บริษัทฯ จะคืนเงินค่ามัดจ าให้ท้ังหมด โดยหักค่าใช้จ่ายท่ีเกิดข้ึนจริง 

ยกเว้นในกรณีเทศกาลวันหยุดยาว หรือวันหยุดนักขัตฤกษ์ ยกเลิกก่อนการเดินทาง 45 วัน จะคืนเงินค่ามัด

จ าให้ท้ังหมด โดยหักค่าใช้จ่ายท่ีเกิดข้ึนจริง 

 ยกเลิกการเดินทาง 15-29 วัน ก่อนการเดินทาง หักค่าทัวร์ 50% จากราคาขาย และยึดเงินมัดจ าท้ังหมดไม่

ว่ากรณีใดๆ ท้ังสิ้น  
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 ยกเลิกการเดินทาง 0-14 วัน ก่อนการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิเก็บเงินค่าทัวร์ท้ังหมดไม่ว่ากรณีใดๆ

ท้ังสิ้น 

กรณียกเลิก : (ตัดกรุ๊ป) 

 ยกเลิกหรือเล่ือนการเดินทางต้องท าก่อนการเดินทาง 60 วัน บริษัทฯจะคืนเงินค่ามัดจ าให้ท้ังหมด ยกเว้นใน

กรณีวันหยุดเทศกาล,วันหยุดนักขัตฤกษ์ ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิยึดเงินมัดจ าโดยไม่มีเง่ือนไขใดๆ ท้ังสิ้น 

 ยกเลิกการเดินทางภายใน 60 วัน ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิยึดเงินมัดจ าโดยไม่มีเง่ือนไขใดๆ ท้ังสิ้น 

 ยกเลิกการเดินทางหลังช าระเต็มจ านวน ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิเก็บเงินค่าทัวร์ท้ังหมดโดยไม่มีเง่ือนไข

ใดๆ ท้ังสิ้น 

กรณีเจ็บป่วย : 

 กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได้ ซ่ึงจะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง บริษัทฯจะท า

การเล่ือน การเดินทางของท่านไปยังคณะต่อไป แต่ท้ังน้ีท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายท่ีไม่สามารถยกเลิกหรือ

เล่ือนการเดินทางได้ตามความเป็นจริง 

 ในกรณีเจ็บป่วยกะทันหันก่อนล่วงหน้าเพียง 7 วันท าการ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงินทุกกรณี 

 

 

 

 

 

เง่ือนไขอ่ืน ๆ  
 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเก็บค่าใช้จ่ายท้ังหมด กรณีท่านยกเลิกการเดินทางและมีผลท าให้คณะเดินทาง

ไม่ครบตามจ านวนท่ีบริษัทฯ ก าหนดไว้ (15 ท่านข้ึนไป) เน่ืองจากเกิดความเสียหายต่อทางบริษัทฯ และผู้

เดินทางอ่ืนท่ีเดินทางในคณะเดียวกัน บริษัทต้องน าไปช าระค่าเสียหายต่าง ๆ ท่ีเกิดจากการยกเลิกของท่าน 

 คณะผู้เดินทางจ านวน 15 ท่านข้ึนไป จึงออกเดินทาง ในกรณีท่ีมีผู้เดินทางไม่ถึง 15 ท่าน ขอสงวนสิทธ์ิ

เล่ือนวันเดินทาง หรือ ยกเลิกการเดินทาง โดยทางบริษัทจะแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า 10 วันก่อนการ

เดินทาง 

 กรณีท่ีท่านต้องออกต๋ัวภายใน เช่น (ต๋ัวเคร่ืองบิน ต๋ัวรถทัวร์ ต๋ัวรถไฟ) กรุณาสอบถามท่ีเจ้าหน้าท่ีทุกคร้ัง

ก่อนท าการออกต๋ัว เน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรับเปล่ียนไฟล์ทบิน หรือเวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้

ทราบล่วงหน้า ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ในกรณี ถ้าท่านออกต๋ัวภายในโดยไม่แจ้งให้ทราบและหาก

ไฟล์ทบินมีการปรับเปล่ียนเวลาบินเพราะถือว่าท่านยอมรับในเง่ือนไขดังกล่าว 

 

กรณจีองทัวรวั์นหยุดเทศกาล วันหยุดนักขัตฤกษ์ วันหยุดยาวต่อเน่ือง หากมกีารแจ้งยกเลิกทัวร ์

ทางบรษัิทฯขอสงวนสิทธิเ์ก็บค่าทัวรท้ั์งหมด โดยไม่มเีง่ือนไขใดๆ ท้ังสิ้น 
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 กรณีผู้เดินทางท่ีต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ เช่น การขอใช้วีลแชร์ท่ีสนามบิน กรุณาแจ้งบริษัทฯ 

อย่างน้อย 7 วันก่อนการเดินทาง หรือเร่ิมต้ังแต่ท่านจองทัวร์ มิฉะน้ันทางบริษัทฯไม่สามารถจัดการได้

ล่วงหน้า ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิในการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายตามจริงท่ีเกิดข้ึนกับผู้เดินทาง (ถ้ามี) 

 กรณีใช้หนังสือเดินทางราชการ (เล่มน้าเงิน) เดินทางเพื่อการท่องเท่ียวกับคณะทัวร์ หากท่านถูกปฏิเสธใน

การเข้า – ออกประเทศใดๆ ก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนค่าทัวร์และรับผิดชอบใดๆ ท้ังสิ้น 

 กรณีท่านเป็นอิสลาม ไม่สามารถทานอาหารบางประเภทได้ โปรดระบุให้ชัดเจนก่อนท าการจอง กรณีแจ้ง

ล่วงหน้าก่อนเดินทางกะทันหัน อาจมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม 

 เม่ือท่านได้ช าระเงินมัดจ าหรือท้ังหมด ทางบริษัทฯจะถือว่าท่านรับทราบและยอมรับในเง่ือนไขต่างๆของ

บริษัทฯท่ีได้ระบุไว้ในรายการทัวร์ท้ังหมด 

เอกสารทีใ่ชใ้นการยื่นวซี่าประเทศอินเดยี 10 วันล่วงหน้าก่อนเดินทาง 

 สแกนหน้าพาสปอร์ตสีท่ีชัดเจน ห้ามถ่ายจากมือถือ และวันหมดอายุหนังสือเดินทางต้องมีอายุเหลือ

มากกว่า 6 เดือน 

 รูปถ่าย : รูปสี ขนาด 2*2 น้ิว พื้นหลังสีขาวเท่าน้ัน 1 รูป หน้าตรง ภาพคมชัด ไม่เบลอ ไม่ย้ิมเห็นฟัน ไม่ใส่

เคร่ืองประดับ และเก็บผมให้เรียบร้อย  

 กรณีผู้เดินทางอายุไม่ถึง 20 ปีบริบูรณ์ หากไม่ได้เดินทางกับบิดาและมารดา จะต้องมีหนังสือยินยอมให้บุตร

เดินทางไปต่างประเทศจากเขตหรืออ าเภอ (ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ) หนังสือรับรองค่าใช่จ่ายพร้อมกับ

หน้าพาสปอร์ตของบิดาและมารดา  

 กรณีผู้เดินทางอายุไม่ถึง 18 ปีบริบูรณ์ ต้องเตรียมส าเนาสูติบัตร ภาษาไทย 2 ฉบับ และใบสูติบัตรตัวจริง 

ภาษาอังกฤษ 2 ฉบับ 

 กรณีผู้เดินทางอายุไม่ถึง 18 ปีบริบูรณ์ เปล่ียนช่ือ-นามสกุล ต้องเตรียมเอกสารเปล่ียนช่ือ-นามสกุล 

ภาษาอังกฤษตัวจริง 1 ฉบับ 

 
 
 
 
 
 
 



 
  
 BT-BOM39_AI FEB-APR 2023 
 
 
 
 
 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

*สแกนส ีและบันทึกเป็นไฟล์ PDF เท่าน้ัน** 

**การพิจารณาข้ึนอยู่กับทางสถานทูต ในกรณวีซ่ีาของท่านไม่ผ่านการพิจารณาจากประเทศอินเดยี 

ทางบรษัิทฯจะไม่รบัผิดชอบคืนเงินค่าทัวรใ์ห้ทกุกรณ*ี* 

รายละเอียดเพิม่เติม 

 บริษัทฯมีสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงโปรแกรมทัวร์ในกรณีท่ีเกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้  

 เท่ียวบิน ราคา และรายการท่องเท่ียว สามารถเปล่ียนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยค านึงถึง

ผลประโยชน์ของผู้เดินทางเป็นส าคัญ 

 หนังสือเดินทางต้องมีอายุการใช้งานเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน และบริษัทฯรับเฉพาะผู้มีจุดประสงค์เดินทาง

เพื่อท่องเท่ียวเท่าน้ัน (หนังสือเดินทางต้องมีอายุเหลือใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน บริษัทฯไม่รับผิดชอบหาก

อายุเหลือไม่ถึงและไม่สามารถเดินทางได้ ) 

 ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆท้ังสิ้น หากเกิดความล่าช้าของสายการบิน สายการบินยกเลิกบิน การ

ประท้วง การนัดหยุดงาน การก่อจลาจล หรือกรณีท่านถูกปฎิเสธการเข้าหรือออกเมืองจากเจ้าหน้าท่ีตรวจ

คนเข้าเมือง หรือเจ้าหน้าท่ีกรมแรงงานท้ังจากไทยและต่างประเทศ ซ่ึงอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของ

บริษัทฯหรือเหตุภัยพิบัติทางธรรมชาติ (ซ่ึงลูกค้าจะต้องยอมรับในเง่ือนไขน้ีในกรณีท่ีเกิดเหตุสุดวิสัย ซ่ึง

อาจจะปรับเปล่ียนโปรแกรมตามความเหมาะสม) 

 ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆท้ังสิ้น หากผู้เดินทางประสบเหตุสภาวะฉุกเฉินจากโรคประจ าตัว ซ่ึงไม่ได้

เกิดจากอุบัติเหตุในรายการท่องเท่ียว (ซ่ึงลูกค้าจะต้องยอมรับในเง่ือนไขน้ีในกรณีท่ีเกิดเหตุสุดวิสัย ซ่ึงอยู่

นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัททัวร์) 
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 ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ท้ังสิ้น หากท่านใช้บริการของทางบริษัทฯไม่ครบ อาทิ ไม่เท่ียวบางรายการ 

ไม่ทานอาหารบางม้ือ เพราะค่าใช้จ่ายทุกอย่างทางบริษัทฯได้ช าระค่าใช้จ่ายให้ตัวแทนต่างประเทศแบบ

เหมาจ่ายขาดก่อนเดินทางเรียบร้อยแล้ว 

 ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ท้ังสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหายจากการโจรกรรม และหรือเกิดอุบัติเหตุท่ี

เกิดจากความประมาทของตัวท่านเอง รวมถึงในกรณีท่ีกระเป๋าเกิดสูญหายหรือช ารุดจากสายการบิน 

 กรณีท่ีการตรวจคนเข้าเมืองท้ังท่ีกรุงเทพฯ และในต่างประเทศปฎิเสธมิให้เดินทางออกหรือเข้าประเทศท่ี

ระบุไว้ในรายการเดินทาง บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่คืนค่าบริการไม่ว่ากรณีใดๆ ท้ังสิ้น 

 ต๋ัวเคร่ืองบินเป็นต๋ัวราคาพิเศษ กรณีท่ีท่านไม่เดินทางพร้อมคณะไม่สามารถน ามาเล่ือนวันหรือคืนเงินและ

ไม่สามารถเปล่ียนช่ือได้ 

 เม่ือท่านตกลงช าระเงินไม่ว่าท้ังหมดหรือบางส่วนผ่านตัวแทนของบริษัทฯ หรือช าระโดยตรงกับทางบริษัท

ฯ ทางบริษัทฯจะถือว่าท่านได้ยอมรับในเง่ือนไขข้อตกลงต่างๆ ท่ีได้ระบุไว้ข้างต้นน้ีแล้วท้ังหมด 

 กรุ๊ปท่ีเดินทางช่วงวันหยุดหรือเทศกาลท่ีต้องการันตีมัดจ ากับสายการบินหรือผ่านตัวแทนในประเทศหรือ

ต่างประเทศ รวมถึงเท่ียวบินพิเศษ เช่น Charter Flight, Extra Flight จะไม่มีการคืนเงินมัดจ า หรือค่าทัวร์

ท้ังหมด 

 ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆท้ังสิ้น หากพาสปอร์ตไม่ตรงกับใบหน้าปัจจุบัน ถึงจะยังไม่หมดอายุก็ตาม 

อาจท าให้ท่านโดนปฎิเสธการเข้าและออกประเทศได้ เช่น ศัลยกรรม ผ่าตัดขากรรไกรท่ีท าให้ใบหน้า

เปล่ียนไป ดังน้ัน ท่านต้องท าพาสปอร์ตเล่มใหม่ก่อนท าการจองทัวร์  

 กรณีมี “คดีความ” ท่ีไม่อนุญาติให้ท่านเดินทางออกนอกประเทศได้ โปรดท าการตรวจสอบก่อนการจอง

ทัวร์ว่าท่านสามารถเดินทางออกนอกประเทศได้หรือไม่ ถ้าไม่สามารถเดินทางได้ ซ่ึงเป็นสิ่งท่ีอยู่เหนือการ

ควบคุมของบริษัทฯ ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆท้ังสิ้น 

 กรณี “หญิงต้ังครรภ์” ท่านจะต้องมีใบรับรองแพทย์ ระบุชัดเจนว่าสามารถเดินทางออกนอกประเทศได้ 

รวมถึงรายละเอียดอายุครรภ์ท่ีชัดเจน สิ่งน้ีอยู่เหนือการควบคุมของบริษัทฯ ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบ

ใดๆท้ังสิ้น 

 กรณีใช้หนังสือเดินทางราชการ(เล่มน้าเงิน)เดินทางเพื่อการท่องเท่ียวกับคณะทัวร์ หากท่านถูกปฏิเสธใน

การเข้า-ออกประเทศใดๆก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนค่าทัวร์และรับผิดชอบใดๆท้ังสิ้น 

** กรุณากรอกข้อมูลส าคัญส าหรบักรอกวซี่าอินเดยีออนไลน์ด้านล่างให้ครบถ้วน ** 

** ก่อนตัดสินใจจองทัวรค์วรอ่านเงื่อนไขการเดินทางและรายการทัวรอ์ย่างละเอยีดทกุหน้าอย่างถ่องแท้แล้วจึง มัด

จ าเพื่อประโยชน์ของท่านเอง ทางบรษัิทฯจะถือว่า ท่านรบัทราบและยอมรบัในเงื่อนไขต่างๆของบรษัิทฯทีไ่ด้ระบุใน

รายการทัวรท้ั์งหมด** 
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 ข้อมูลส าคัญส าหรบักรอกวซี่าอินเดยีออนไลน์ 

** กรุณาระบุรายละเอยีดท้ังหมดให้ครบถ้วน เพ่ือประโยชน์ในการพิจารณาวซ่ีา ** 

*** กรุณากรอกข้อมูลเป็นภาษาอังกฤษเท่าน้ัน *** 

 

ประวัติส่วนตัว (PERSONAL INFORMATION) 

ค าน าหน้า :   นาย  นาง  นางสาว  เด็กชาย  เด็กหญิง    

TITLE:   MR.  MRS.  MS.  MSTR.  MISS.    

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

สถานะภาพ/ MARITAL STATUS :           แต่งงาน/ MARRIED                   โสด/ UN MARRIED                 หย่าร้าง/DIVORCE 

ศาสนา RELIGION : .............................…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

ท่ีอยู่/ ADDRESS : ……………….. หมู่ท่ี……………. ตรอก/ซอย……………………. หมู่บ้าน……………………… ต าบล/แขวง……………………….........…  

อ าเภอ/เขต ……………………. จังหวัด……………………… รหัสไปรษณีย์ …………… เบอร์มือถือ………………… อีเมลล์.………………………..........……. 

ท่ีอยู่ตามทะเบียนบ้าน/ ADDRESS : …………... หมู่ท่ี………. ตรอก/ซอย………………… หมู่บ้าน……………………… ต าบล/แขวง…………………..… 

อ าเภอ/เขต……………………. จังหวัด……………………… รหัสไปรษณีย์…………….. เบอร์มือถือ………………… อีเมลล์…………………………..........….. 

ประวัติครอบครวั (FAMILY INFORMATION) 

ช่ือ/นามสกุลบิดา : ……………………………………………………… สัญชาติ………………………. สถานท่ีเกิด……………………………………...............….... 

FATHER’S NAME / SURNAME        NATIONALITY     PLACE OF BIRTH 

ช่ือ/นามสกุลมารดา : ……………………………………………………. สัญชาติ ………………………. สถานท่ีเกิด………………………………….............……. 

MOTHER’S NAME / SURNAME                                          NATIONALITY      PLACE OF BIRTH 

ช่ือสามี/ภรรยา: ………………………………………………………..... สัญชาติ………………………… สถานท่ีเกิด……………………………………................. 

GIVE THE NAME OF WIFE OR HUSBAND         NATIONALITY      PLACE OF BIRTH 

ประวัติการศกึษา (EDUCATIONAL INFORMATION) 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

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

ประวัติการท างาน (PROFESTION INFORMATION) 

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

ช่ือบริษัท / EMPLOYER’S NAME :…………………………………………………………………….……………………………………………………………………..... 
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เบอร์โทรติดต่อ+แฟ็กซ/์ WORK PHONE NUMBER+FAX:……………………………………………………………………………………………………….….... 

ท่ีอยู่/ ADDRESS  : …………………………….หมู่ท่ี……………………ตรอก/ซอย………………………………..หมู่บ้าน…………………………......................  

ต าบล/แขวง………………………………….. อ าเภอ/เขต………………………………จังหวัด……………………………รหัสไปรษณีย์………………................. 

*โปรดระบุรายชื่อประเทศทีท่่านได้เดินทางในช่วงระยะเวลา 10 ปีทีผ่่านมา (ดูจากแสตมป์เข้า-ออก ประเทศ ในพาสปอรต์เป็นหลัก) 

(**ส าคัญมาก) …………………………………………………………………………………………………………………………………………………........................…. 

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

*ท่านเคยได้รบัวซ่ีาประเทศอินเดยีหรอืไม่………………………ถ้าเคย โปรดระบุหมายเลขวซ่ีา……………………………………………........……......                                                                                                                                

วันทีอ่อกวซ่ีา………………………….สถานทีอ่อกวซ่ีา………………………………………… ประเภทวซ่ีาทีไ่ด้รบั………………………..........................…  

ข้อมูลของบรษัิททีเ่ชิญในอินเดยี (กรณวีซ่ีาธุรกิจ) 

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

ท่ีอยู่/ ADDRESS  : ………………………… หมู่ท่ี…………………… ตรอก/ซอย……………………………….. หมู่บ้าน………………………………................... 

ต าบล/แขวง………………………………….. อ าเภอ/เขต………………….………… จังหวัด………...…………………….. รหัสไปรษณีย์…………………..........  

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

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

ข้อมูลทีพั่กทีอิ่นเดยี / โรงแรม    

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

ท่ีอยู่/ ADDRESS  : ………………………... หมู่ท่ี…………………… ตรอก/ซอย……………………………….. หมู่บ้าน………………………………...................  

ต าบล/แขวง…………………………………. อ าเภอ/เขต…………………………… จังหวัด…………………………….. รหัสไปรษณีย์……………...............…...  

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

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

ช่ือ/นามสกุล ผู้ติดต่อท่ีไทย (ภาษาอังกฤษ) ....…………………………………………………………………………………………………............................…… 

ท่ีอยู่/ ADDRESS  :……………………….. หมู่ท่ี……………………. ตรอก/ซอย………..........………………………. หมู่บ้าน………….....……………………......  

ต าบล/แขวง…………………………………. อ าเภอ/เขต…………………………… จังหวัด…………………………….. รหัสไปรษณีย์……………............…......  

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

 สอบถามผ่าน Line กด -> https://lin.ee/5nDHUO6 
 จองทัวร์ผ่าน FB inbox ก็ได้เช่นกัน -> http://m.me/unithaitrip 
 หรือโทร 02-234-5936 

 

 

 

https://lin.ee/5nDHUO6
https://lin.ee/5nDHUO6
http://m.me/unithaitrip

