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Filght Date Origin Destination Departure Arrival เวลา 

6E78 วนัทีส่อง(พธุ 13/7/65) สุวรรณภูม ิ โกลกลัต้า 02.15 น. 03.25 น. 2 ช่ัวโมง 40 นาท ี

6E6324 วนัทีส่อง(พธุ 13/7/65) โกลกลัต้า ปัตนะ 06.55 น. 08.30 น. 1 ช่ัวโมง 35 นาท ี

6E115 วนัทีห่ก(อาทติย์ 17/7/65) คยา โกลกลัต้า 17.10 น. 18.20 น. 1 ช่ัวโมง 10 นาท ี

6E77 วนัทีห่ก(อาทติย์ 17/7/65) โกลกลัต้า สุวรรณภูม ิ 21.10 น. 01.15 น.+1 2 ช่ัวโมง 35 นาท ี

Date Program Hotel B L D 

วนัทีห่นึ่ง(องัคาร 12/7/65) สนามบินสุวรรณภูมิ - - - - 

วนัทีส่อง(พธุ 13/7/65) สุวรรณภูมิ-โกลกลัต้า-ปัตนะ-ไวสาล-ีเกสริยา-กุสินารา OM RESIDENCY / / / 

วนัทีส่าม(พฤหัส 14/7/65) กุสินารา-ลุมพนีิ(เนปาล) BODHI REDSUN / / / 

วนัทีส่ี่(ศุกร์ 15/7/65) ลุมพนีิ-พาราณสี TRIDEV / / / 

วนัทีห้่า(เสาร์ 16/7/65) พาราณสี-สารนารถ-คยา Bodhgaya Regency / / / 

วนัทีห่ก(อาทติย์ 17/7/65) คยา-สนามบินคยา-สนามบินโกลกลัต้า-สนามบินสุวรรณภูมิ - / / / 

วนัทีเ่จด็(จนัทร์ 18/7/65) สนามบินสุวรรณภูมิ - - - - 

วนัแรก(องัคาร 12/7/65) สนามบินสุวรรณภูมิ 

23.15 น.  พร้อมกนัท่ีสนามบินสุวรรณภูมิ  อาคารผูโ้ดยสารขาออก  ประตูท่ี 4-5  เคาน์เตอร์ E สายการบิน Indigo เจา้หนา้ท่ีให้
การตอ้นรับพร้อมอ านวยความสะดวกในการเช็คอินเอกสารและสัมภาระกระเป๋าเล็กถือติดตวัข้ึนเคร่ืองบิน 

 กรุณางดน าของมีคม ทุกชนิด เช่น มีดพบั กรรไกรตดัเล็บทุกขนาด ตะไบเล็บ เป็นตน้ กรุณาใส่ในกระเป๋าเดินทางใบ
ใหญ่หา้มน าติดตวัข้ึนเคร่ืองบิน 

 วตัถุท่ีเป็นลกัษณะของเหลว อาทิ ครีม โลชัน่ น ้าหอม ยาสีฟัน เจล สเปรย ์และเหลา้เป็นตน้ จะถูกท าการตรวจอยา่ง
ละเอียดอีกคร้ัง โดยจะอนุญาตใหไ้ม่เกิน 10 ช้ิน ในบรรจุภณัฑล์ะไม่เกิน 100 ml.  
 

วนัทีส่อง(พุธ 13/7/65) สุวรรณภูมิ-โกลกลัต้า-ปัตนะ-เวสาล-ีเกศาริยา-กุสินารา 

02.15  น.  โดยสายการบิน Indigo เท่ียวบินท่ี  6E78 เหินฟ้าสู่ โกลกลัตา้ 
03.25 น. เดินทางถึง สนามบิน Netaji Subhash Chandra Bose เมืองโกลกลัตา้ ประเทศอนิเดีย(เวลาทีอ่นิเดียช้ากว่าบ้านเรา  

ประมาณ 1.30 ช่ัวโมง) น าท่านผา่นพิธีตรวจคนเขา้เมือง และรับสัมภาระ เดินทางสู่สนามบินภายในประเทศ 
06.55 น. โดยสายการบิน Indigo เท่ียวบินท่ี  6E6324 เหินฟ้าสู่ ปัตนะ 
08.30 น. เดินทางถึง สนามบิน Jay Rrakash Narayan เมืองปัตนะ น าท่านข้ึนรถปรับอากาศเดินทางสู่ เวสาลี(ระยะทาง 32 

กิโลเมตร ใชเ้วลาในการเดินทาง 1.30 ชัว่โมง) รับประทานอาหารเชา้(1)set box เวสาลี สถานท่ีท าสังคายนาคร้ังท่ี 2 
หลงัจากพุทธปรินิพพาน เมืองหลวงของอาณาจกัรวชัชี 1 ใน 6 แควน้ชมพูทวปีในสมยัโบราณ เมืองน้ีมีช่ือหลายช่ือ
คือ ไพสาลี, เวสาลี และ เมืองน้ีเป็นศูนยก์ลางการเผยแพร่พุทธศาสนาท่ีส าคญัแห่งหน่ึง ชม วดัป่ามหาวนั ชมเสาอโศก 
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เสาน้ีต่างจากเสาอ่ืนๆ ท่ีมกัมีสิงห์ 4 ตวัหนัหลงัชนกนั ท่ีถือวา่มีความสมบูรณ์ท่ีสุดมีอายเุกือบ 2300 ปีมาแลว้ และ
งดงามท่ีสุดของอินเดีย เมืองเวสาลีมีความส าคญัมาตั้งแต่สมยัก่อนพุทธกาล โดยเป็นเมืองหลวงแห่งแควน้ท่ีมีความ 
เจริญรุ่งเรืองมากแควน้หน่ึงในบรรดา ๑๖ แควน้ของชมพูทวปี มีการปกครองดว้ยระบบสามคัคีธรรมหรือคณาธิปไตย 
ท่ี สามารถเรียกไดว้า่เป็นการปกครองแบบประชาธิปไตยระบบหน่ึง คือไม่มีพระมหากษตัริยเ์ป็นประมุข ทรงอ านาจ
สิทธ์ิขาด มีแต่ ผูเ้ป็นประมุขแห่งรัฐซ่ึงบริหารงานโดยความเห็นชอบจากรัฐสภา ซ่ึงจะประกอบไปดว้ยเหล่าสมาชิก
จากเจา้วงศต่์างๆ ซ่ึงรวม เป็นคณะผูค้รองแควน้ ในคมัภีร์พระพุทธศาสนากล่าววา่เจา้วงศต่์างๆ มีถึง ๘วงศ ์และใน
จ านวนน้ีวงศเ์จา้ลิจฉวแีห่งเวสาลี และวงศเ์จา้วิเทหะแห่งเมืองมิถิลาเป็นวงศท่ี์มีอิทธิพลท่ีสุด ในสมยัพุทธกาล
พระพุทธเจา้เคยเสด็จมาท่ีเวสาลีหลายคร้ัง แต่ละคร้ังจะทรงประทบัท่ีกูฏาคารศาลาป่ามหาวนัเป็นส่วนใหญ่ พระสูตร
หลายพระสูตรเกิดข้ึนท่ีเมืองแห่งน้ี และท่ีกูฏาคารศาลา น่ีเองท่ีเป็นท่ีๆ พระพุทธองคท์รงอนุญาตใหพ้ระนางมหาปชา
บดีโคตมีเถรี พระนา้นางของพระพุทธองค ์พร้อมกบับริวาร สามารถอุปสมบท
เป็นภิกษุณีไดเ้ป็นคร้ังแรกในโลก และในการเสด็จคร้ังสุดทา้ยของพระพุทธองค ์
พระองคไ์ดท้รงรับสวน มะม่วงของนางอมัพปาลี นางคณิกาประจ าเมืองเวสาลี 
ซ่ึงนางไดอุ้ทิศถวายเป็นอารามในพระพุทธศาสนา พระพุทธองคไ์ด ้ทรงจ า
พรรษาสุดทา้ยท่ีเวฬุวคาม และไดท้รงปลงอายสุังขารท่ีปาวาลเจดีย ์และเม่ือหลงั
พุทธปรินิพพานแลว้ได ้๑๐๐ ปี ไดมี้ การท า สังคายนาคร้ังท่ี ๒ ณ วาลิการาม ซ่ึง
ทั้งหมดลว้นอยูใ่นเมืองเวสา ชมสังฆาราม และปาวาลเจดีย์  สถานท่ีพระพุทธ
องคท์รงปลงอายสุังขารเป็นคร้ังสุดทา้ย ต่อจากนั้นอีก 3 เดือน จึงเสด็จดบัขนัธปรินิพพาน ท่ีกุสินารา ปัจจุบนัเหลือแต่
ตอซากเจดีย ์ชมบริเวณคันธเจดีย์ เป็นบริเวณท่ีกษตัริยลิ์จฉวไีดจ้ดัพิธีตอ้นรับพระพุทธองค ์ท่ีเสด็จมาสู่เวสาลี พระเจา้
อโศกมหาราชไดท้รงสร้างเสาหินพระเจา้อโศกมียอดเสาเป็นรูปสิงห์หมอบขนาดใหญ่เพียงตวัเดียว   

 
12.00 น. รับประทานอาหารกลางวนั (2) 
บ่าย เดินทางสู่ เกสริยาสถูป  หรือ Kesariya Stupa (ระยะทาง 77 กิโลเมตร ใชเ้วลาในการเดินทาง 2 ชัว่โมง)เดินทางสู่ กุสิ

นารา(ระยะทาง 122 กิโลเมตร ใชเ้วลาในการเดินทาง 3 ชัว่โมง) เกสริยาสถูปไม่เป็นท่ีรู้จกัและไม่เป็นจุดส าหรับจาริก
แสวงบุญของชาวพุทธ แต่หลงัจากกองโบราณคดีอินเดียไดข้ดุคน้เนินดินใหญ่พบพระมหาสถูปโบราณท่ีมีความเส้น
ผา่นศูนยก์ลางถึง 1,400 ฟุต สูงถึง 51 ฟุต )เดิมอาจสูงถึง 70 ฟุต  (ซ่ึงท าใหม้หาสถูปโบราณท่ีคน้พบใหม่น้ีกลายเป็น
มหาสถูปท่ีใหญ่ท่ีสุดในอินเดีย มีลกัษณะคลา้ยกบัเจดียช์เวดากองและพระมหาสถูปบุโรพุทโธ ซ่ึงท าใหมี้ผู ้
สันนิษฐานวา่เกสริยาสถูปน้ีเป็นตน้แบบของมหาสถูปทั้งสอง โดยเกสริยาสถูปเป็นสถูปเดียวกบัท่ีปรากฏในบนัทึก
ของพระถงัซ าจัง๋ ท่ีเคยจาริกแสวงบุญมายงัสถานท่ีแห่งน้ี ท่านไดก้ล่าวไวว้า่สถานท่ีแห่งน้ีเป็นท่ีตั้งของพระมหาสถูป

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%96%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%8B%E0%B8%B3%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B9%8B%E0%B8%87
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ท่ีประดิษฐานบาตรของพระพุทธองคท่ี์พระพุทธเจา้ทรงประทานแก่ชาววชัชีเมืองเวสาลีท่ีตามมาส่งเสด็จพระพุทธ
องคเ์ป็นคร้ังสุดทา้ย ก่อนจะเสด็จไปยงัเมืองกุสินาราเพื่อเสด็จดบัขนัธปรินิพพาน 

18.00 น. รับประทานอาหารค ่า(3) ท่ี ห้องอาหารของโรงแรม 
พกัค้างคืนทีกุ่สินารา พกั OM RESIDENCY หรือเทยีบเท่า 

 
 

วนัทีส่าม(พฤหัส 14/7/65) กุสินารา-ลุมพนีิ 

 

 
07.00 น. รับประทานอาหารเชา้(4)ท่ี ห้องอาหารของโรงแรม 
08.00 น. ชม ปรินิพพานสถูปหรือสาลโนทยาน นมสัการสถานท่ีพระพุทธองค์ทรงดบัขนัธปรินิพพาน ต่อมาพระเจา้อโศก

มหาราชไดส้ร้างสถูปไวเ้ป็นรูปทรงกลม มีขนาดใหญ่มาก มียอดแหลมคลา้ยฉัตร 3 ชั้น ซ่ึงปรินิพพานน้ีอยูด่า้นหลงั
ปรินิพพานวิหาร ชมปรินิพพานวิหาร เป็นวิหารท่ีสร้างในสมยัพระเจ้าอโศกมหาราชภายในวิหารประดิษฐาน
พระพุทธรูปหินแกะสลกัปางปรินิพพาน ชมมกุฎพันธเจดีนมสัการสถานท่ีถวายพระเพลิง พระบรมศพของสมเด็จ
พระบรมศาสดา ลกัษณะเป็นเจดียอิ์ฐแดงเก่าเรียงเป็นชั้นๆมีขนาดใหญ่มาก  

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวนั(5) 
บ่าย น าท่านเดินทางสู่ ลุมพินี สถานท่ีประสูติพระพุทธองค ์ขณะท่ียงัด ารงเป็นเจา้ชายสิทธตัถะ (ระยะทาง 150 กิโลเมตร 

ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 5ชัว่โมง) ระหวา่งทางแวะวดัไทย 960 ผา่นด่านชายแดนโสโนรี เดินทางสู่ ประเทศเนปาล 
19.00 น. รับประทานอาหารค ่า(6)ท่ี หอ้งอาหารของโรงแรม 
พกัค้างคืนทีลุ่มพนีิ พกั Bodhi Redsun Shinee Premiere HOTEL หรือเทยีบเท่า 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%A7%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%B5
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%B8%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B2
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วนัทีส่ี่(ศุกร์ 15/7/65)  ลุมพนีิ-พาราณสี 

 
07.00 น. รับประทานอาหารเชา้(7)ท่ี ห้องอาหารของโรงแรม    
08.00 น. น าท่านชม วหิารมายาเทว ีสร้างข้ึนเพื่อเป็นอนุสรณ์แก่พระนางสิริมหามายา พระพุทธมารดา ชมภาพหินแกะสลกั

ขนาดใหญ่ เป็นรูปพระนางสิริมหามายาเทว ี ทรงใชพ้ระหตัถเ์บ้ืองขวาจบัก่ิงสาละไว ้ทรงประสูติพระราชกุมารสิทธตั
ถะ พระกุมารซ่ึงเพิ่งประสูติออกมา ก าลงัประทบัยืน่ มีดอกบวับานรองรับพระบาทและรอบๆพระเศียรมีรัศมีปรากฏ
อยู ่ ชมสระน ้าท่ีสรงพระวรกาย ชมเสาหินพระเจา้โศก ณ สถานท่ีประสูติ ตั้งอยูก่ึ่งกลางระหวา่งกรุงกบิลพสัด์ุกบักรุง
เทวทหะปัจจุบนัเสาหินพระเจา้อโศกน้ีไม่มีหวัเสามีแต่เสาลว้นๆ และบนตวัเสายงัคงมีการจารึกเป็นอกัษรพราหมี 5 
บรรทดั สักการะ องค์พระพุทธเจ้าน้อย   

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวนั(8) 

บ่าย เดินทางสู่ พาราณสี เป็นเมืองหลวงของแควน้กาสี เป็นเมืองท่ีเจริญรุ่งเรืองมากท่ีสุดแห่งหน่ึงตั้งแต่ สมยัก่อนพุทธกาล  
(ระยะทาง 325 กิโลเมตร ใชเ้วลาในการเดินทาง 9 ชัว่โมง) 

ค ่า  รับประทานอาหารค ่า(9)ท่ี ห้องอาหารของโรงแรม 
พกัค้างคืนทีพ่าราณสี พกั TRIDEV HOTEL หรือเทยีบเท่า 
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วนัที่ห้า(เสาร์ 16/7/65) พาราณสี-พุทธคยา 

 

 
07.00 น. รับประทานอาหารเชา้(10)ท่ี หอ้งอาหารของโรงแรม 
05.00 น. น าท่านล่องแม่น า้คงคา ชมพธีิการอาบน า้ล้างบาปของชาวฮินดู ชมท่าเผาศพควนัไฟไม่เคยดับ ชมพระอาทติย์ขึน้

พร้อมอธิษฐานขอขมาต่อพระแม่คงคา ** ขอสงวนสิทธ์ิปรับเปลี่ยนโปรแกรม กรณีทีไ่ม่สามารถล่องเรือได้**แลว้
เดินทางสู่ สารนาถ(ระยะทาง 12 กโิลเมตร ใช้เวลาในการเดินทาง 40 นาท)ี ชม ธัมเมกขสถูป สถานท่ีพระพุทธองค์
ทรงแสดงปฐมเทศนา ในวนัเพญ็ข้ึน 15 ค ่า เดือน 8 ก่อน พุทธศกัราช 45 ปี อนัเป็นวนัอาสาฬหบูชา  ชมมูลคนัธกุฎิ
,ธมัเมกขสถูป, ชม พพิธิภัณฑ์สารนาถ ภายในมีหวัเสาอโศก มีหวัสิงห์อยู ่4 หวั และชม พระพุทธรูปทีส่วยงามทีสุ่ด
คือพระปางปฐมเทศนา 

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวนั(11) 

 
 บ่าย ออกเดินทางสู่ คยา (ระยะทาง 250 กิโลเมตรใชเ้วลาในการเดินทาง 6 ชัว่โมง) ถา้มีเวลาน าท่านชม วดัพุทธนานาชาติ 

เช่น วดัทเิบต วดัญีปุ่่น วดัภูฎาน และวดัไทย ซ่ึงแต่ละวดัมีความงดงามท่ีแตกต่างกนั  
19.00 น. รับประทานอาหารค ่า(12)ท่ี หอ้งอาหารของโรงแรม 
พกัค้างคืนทีค่ยา พกั Bodhgaya Regency HOTEL หรือเทยีบเท่า 
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วนัท่ีหก(อาทิตย ์17/7/65) พุทธคายา 

 
07.00 น. รับประทานอาหารเชา้(13)ท่ี หอ้งอาหารของโรงแรม 

 น าท่านนมสัการ สถูปพุทธคยา ทรงศิขระท่ีไดรั้บการบูรณะใหม่ภายในประดิษฐานพระพุทธรูป  “ พระพุทธ
เมตตา  ”ปางมาร  วชิยั แลว้ สักการะ ตน้ศรีมหาโพธ์ิท่ีพระพุทธเจา้บ าเพญ็เพียรจนตรัสรู้ สมโพธิญาณ ชม สัตตม
หาสถาน สถานท่ีพระพุทธเจา้เสวยวมุิติสุขหลงัจากตรัสรู้แลว้เจด็แห่ง แห่งละสัปดาห์รอบๆ พุทธคยาเพื่อทบทวน
ความรู้ก่อนท่ีจะเสด็จออกสั่งสอนผูค้น อนัประกอบไปดว้ย  
1.เสด็จประทบับนพระแท่นวชัรอาสน์ใตต้น้ศรีมหาโพธ์ิ พร้อมเสวย วมุิติสุข ตลอด ๗ วนั ในสัปดาห์ท่ี ๑  
2.เสด็จประทบั ณ อนิมิสเจดีย ์ทรงยนืจอ้งพระเนตรดูตน้ศรีมหาโพธ์ิโดยมิไดก้ระพริบพระเนตรตลอด ๗ วนั ใน
สัปดาห์ท่ี ๒  
3.เสด็จประทบั ณ รัตนจงกรมเจดีย ์ทรงนิมิตจงกรมข้ึน แลว้เสด็จจงกรมเป็นเวลา ๗ วนั ในสัปดาห์ท่ี ๓  
4.เสด็จประทบั ณ รัตนฆรเจดีย ์โดยเสด็จไปทางทิศตะวนัออกเฉียงเหนือของตน้ศรีมหาโพธ์ิและประทบั
นัง่ขดัสมาธิในเรือนแกว้ซ่ึงเทวดานิรมิตรถวาย ทรงพิจารณาพระอภิธรรม๗ วนั ในสัปดาห์ท่ี ๔  
5.เสด็จไปประทบันัง่ขดัสมาธิใตต้น้ไทร อชปาลนิโครธ ซ่ึงเป็นท่ีพกัของคนเล้ียงแกะ ในสัปดาห์ท่ี๕  
6.เสด็จไปประทบันัง่ขดัสมาธิใตต้น้จิกมุจลินทร์ ไปทางทิศตะวนัออกเฉียงใตข้องตน้ศรีมหาโพธ์ิในสัปดาห์ท่ี๖  
7.เสด็จไปประทบัใตต้น้เกดราชายตนะ ประทบันัง่เสวยวมุิติสุขตลอด ๗วนั  
น าท่านชม พระมหาโพธ์ิเจดีย(์Mahabodhi Temple) อนุสรณ์สถานแห่งการตรัสรู้ของพระสัมมาสัมพุทธเจา้ 
ภายใน ประดิษฐานพระพุทธเมตตาพระพุทธรูปท่ีรอดจากการถูกท าลายจากพระเจา้ศศางกา พระพุทธรูปองคน้ี์
เป็นพระพุทธรูปปางมารวชิยัแบบศิลปะปาละ เป็นท่ีเคารพศรัทธาของชาวพุทธทัว่โลก จากนั้นน าท่านชมศิลปะ
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อินเดียสมยัพระเจา้อโศกอายุกวา่ ๒,๒๐๐ ปี ชมเสาพระเจา้อโศกท่ีทรงใหส้ร้างเพื่อประกาศศาสนาและถวายเป็น
พุทธบูชาแก่สังเวชนียสถาน ชมประตูโทรณะท่ี สลกั เร่ืองราวเก่ียวกบัพุทธประวติั แลว้ชมสถูปและภาพสลกัอดีต
พระพุทธเจา้ศิลปะสมยัปาละอายรุาว ๑,๒๐๐ ปี “สมยัปาละ  เป็นช่วงท่ีพุทธศาสนารุ่งเรืองแผข่ยายอยูใ่นอินเดีย
ภาคเหนือโดยมีศูนยก์ลางอยูท่ี่มหาวทิยาลยันาลนัทา รัฐพิหารตาม หลกัฐานการบนัทึกจดหมายเหตุการณ์เดินทาง
มาสืบทอดพุทธศาสนาของหลวงจีนเห้ียนจงั )พระถงัซมัจัง๋ (และหลวงจีนอ้ีจิง  จากประเทศจีน ” 

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวนั(14) 

 
บ่าย  น าท่านชม บ้านนางสุชาดา เป็นธิดาของ เสนียะ )เสนานิกุฏุมพี (ผูมี้ทรัพยซ่ึ์งเป็นนายใหญ่แห่งชาวบา้นเสนานิคม 

ต าบลอุรุเวลา เม่ืออายยุา่งเขา้สู่วยัสาวนางไดท้  าพิธีบวงสรวงต่อเทพยดาท่ีสิงสถิต ณ ตน้ไทรใหญ่ตน้หน่ึงใกลบ้า้น
ของนาง โดยไดต้ั้งปณิธานความปรารถนาไว้ 2 ประการ คือ 1.ขอใหข้า้พเจา้ไดส้ามีท่ีมีบุญ มีทรัพยส์มบติั และมีชาติ
สกุลเสมอกนั 2.ขอใหข้า้พเจา้มีบุตรคนแรกเป็นชาย เม่ือความปรารถนาส าเร็จสมบูรณ์ นางไดท้  าพลีกรรมบวงสรวง
สังเวยเทพยดาดว้ยขา้วมธุปายาส ในวนัข้ึน ๑๕ ค ่า เดือน ๖ ชมววิ ริมสองฝ่ัง แม่น า้เนรัญชรา แม่น ้าส าคญัในพุทธ
ประวติั ชาวบา้นแถบนั้นเรียกวา่ “ลิลาจนั” มาจากค าสันสกฤตวา่ “ไนยรัญจนะ” แปลวา่ แม่น ้าท่ีมีสีใสสะอาด แม่น ้า
ทั้งสายกวา้งราว ๑ กิโลเมตร ในสมยัพุทธกาล แม่น ้าเนรัญชราไหลผา่นแควน้มคธ ณ ต าบลอุรุเวลาเสนานิคม ซ่ึงตั้งอยู่
บนลุ่มแม่น ้าเนรัญชรา อนัเป็นภูมิสถานท่ีสงบน่าร่ืนรมย ์พระมหาบุรุษทรงเลือกท่ีแห่งน้ีเป็นท่ีบ าเพญ็เพียร ทรง
ประทบัอยู ่ณ ท่ีน้ี นานถึง ๖ ปี พระมหาบุรุษทรงบ าเพญ็ทุกรกิริยาและเปล่ียนมาทรงด าเนินในมชัฌิมาปฏิปทา จนได้
ตรัสรู้อนุตรสัมมาสัมโพธิญาณภายใตต้น้พระศรีมหาโพธิ ณ ริมฝ่ังแม่น ้าเนรัญชราแห่งน้ี แลว้เดินทางสู่ สนามบินคยา  

17.10 น.      โดยสายการบิน Indigo เที่ยวบิน 6E115 เหินฟ้าสู่ สนามบินโกลกลัต้า 
18.20 น. เดินทางถึง สนามบิน Netaji Subhash Chandra Bose  Fกลกลัตา้ น าท่านเปล่ียนเคร่ืองเดินทางกลบั สนามบิน

สุวรรณภูมิ 
      รับประทานอาหารค ่า(15)set box ภายในสนามบินโกลกลัตา้ 
21.10 น.          โดยสายการบิน Indigo เทีย่วบิน 6E77 เหินฟ้าสู่ สนามบินสุวรรณภูมิ  
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วนัทีเ่จ็ด(จันทร์ 18/7/65)  สนามบินสุวรรณภูมิ  

01.15 น.          เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวสัดิภาพ........... 

 
 

หมายเหตุ :  
1. เวลาท่ีปรากฏในโปรแกรมกบัการปฏิบติัจริงอาจแตกต่างกนัเลก็นอ้ย ขอใหท่้านรับทราบค าแนะน าการเปล่ียนแปลงการนดั หมายเวลา

ในการท ากิจกรรมอีกคร้ังจากหวัหนา้ทวัร์  
2. บริษทัอาจท าการเปล่ียนแปลงรายการ ไดต้ามความจ าเป็นและเหมาะสม แต่จะยดึผลประโยชนข์องลูกคา้เป็นส าคญั ทั้งน้ี ข้ึนอยูก่บั

สภาวะของสายการบิน โรงแรมท่ีพกั ภูมิอากาศ ภยัธรรมชาติ การนดัหยดุงานฯลฯ ตลอดจนสภาวะทาง เศรษฐกิจและสถานการณ์
ทางการเมืองภายใน อนัเป็นสาเหตุใหต้อ้งเล่ือนการเดินทางหรือไม่สามารถจดัพาคณะท่องเท่ียว ไดต้ามรายการ  

 
 
 

วนัเดนิทาง ราคาผู้ใหญ่ พกัเดีย่ว หมายเหตุ 

12 – 18 กรกฎาคม  2565 19,999 บาท 4,999 บาท ไม่มรีาคาเดก็ 

 
ส ารองทีน่ั่ง 
* ช าระเงนิมดัจ า ท่านละ 10,000 บาท หลงัจากจองภายใน 2 วนั พร้อมภาพถ่ายหน้าพาสสปอร์ต  
**ส่วนท่ีเหลือช าระทั้งหมดก่อนเดินทาง 20 วนั 
*** ในกรณีทีท่่านโอนเงนิจากต่างจงัหวดั อตัราดงักล่าวเป็นอตัราสุทธิ ไม่รวมค่าธรรมเนียมและค่าบริการของธนาคาร ค่ะ*** 
 
อตัราค่าบริการรวม 
 ตัว๋โดยสารเคร่ืองบินชั้นประหยดัเสน้ทาง โดยสายการบินอินดิโก ้(น ้ าหนกัโหลด 20 กก.1ช้ิน , น ้ าหนกัถือข้ึนเคร่ือง 7 กก.1ช้ิน) 
 ค่าภาษีสนามบิน ค่าประกนัสายการบินและภาษีน ้ ามนัของสายการบิน  
 ค่าโรงแรมท่ีพกั ตามท่ีระบุในรายการหรือเทียบเท่า (2-3 ท่านต่อหน่ึงหอ้ง) 
 ค่าเขา้ชมสถานท่ีท่องเท่ียวต่างๆ ตามรายการระบุ 
 ค่าอาหารทุกม้ือตามรายการท่ีระบุ 



ห น้ า  | 10 

 

 ค่ารถรับส่งและระหวา่งการน าเท่ียวตามรายการระบุ 
 ค่า หวัหนา้ทวัร์ ไกดท์อ้งถ่ิน พระวทิยากร 
 ค่าประกนัภยัการเดินทาง วงเงิน 1,000,000 บาท ต่อท่าน (วงเงินรักษาพยาบาลเงินไม่เกิน 500,000 บาท) แตท่ั้งน้ียอ่มอยูใ่นขอ้จ ากดัท่ีมี

การตกลงไวก้บับริษทัประกนัชีวติ 
 
 

อตัราค่าบริการไม่รวม  

 ค่าจดัท าหนงัสือเดินทาง (PASSPORT) และค่าท าใบอนุญาตท่ีกลบัเขา้ประเทศของคนต่างชาติ หรือ คนต่างดา้ว 
 ค่าใชจ่้ายอ่ืนๆ นอกเหนือจากท่ีระบุไวใ้นรายการและค่าใชจ่้ายส่วนตวัต่างๆ เช่น ค่าโทรศพัท ์ค่าซกัรีด ฯลฯ 
 ค่าธรรมเนียมน ้ ามนัของสายการบิน (ถา้มี) 
 ค่าท าเอกสารผูถื้อต่างดา้ว / ค่าวซ่ีาท่ีมีค่าธรรมเนียมแพงกวา่หนงัสือเดินทางไทย 
 ค่าภาษีหกั  ณ  ท่ีจ่าย 3% ภาษีมูลค่าเพ่ิม 7% (กรณีออกใบก ากบัภาษี) 
 ค่าธรรมเนียมการช าระเงินดว้ยบตัรเครดิต VISA 3% AMEX 4% 
 ค่าน ้ าหนกัเกินพิกดัตามสายการบินก าหนด  
 ค่าทิปไกดท์อ้งถ่ิน+ผูช่้วย พนกังานขบัรถ+ผูช่้วย เจา้หนา้ท่ีประจ าสถานท่ีต่างๆ , ท่านละ 2,000 บาท ,   

หวัหนา้ทวัร์ไทยแลว้แตค่วามพอใจของลูกคา้ 
 ค่า Evisa อินเดีย(multiple เขา้ออกไดห้ลายคร้ัง/1ปี)  และVisaเนปาล ส าหรับหนงัสือเดินทางไทย เล่มละ 3,300  บาท  

(ราคาอาจมีการเปล่ียนแปลงข้ึนอยูก่บัสถานทูต) 
*หมายเหตุ : พาสภิกษุ หรือ พาสต่างชาติ (โปรดสอบถาม) 

เง่ือนไขการให้บริการ   (ทีท่่านควรทราบก่อนส ารองทีน่ัง่)  
* กรณียกเลกิก่อนการเดนิทาง 30 วนัขึน้ไป **เฉพาะช่วงทีไ่ม่ใช่เทศกาลหรือวนัหยุดยาว** คืนเงนิทั้งหมด 
* กรณียกเลกิก่อนการเดนิทาง 30 วนั **เฉพาะช่วงเทศกาลหรือวนัหยุดยาว** เกบ็ค่าใช้จ่ายทีเ่กดิขึน้จริงทั้งหมด 
* กรณียกเลกิก่อนการเดนิทาง 20 วนั เกบ็ค่าใช้จ่าย 50% ของราคาทวัร์ 
* กรณียกเลกิก่อนการเดนิทาง 7 วนั เกบ็ค่าใช้จ่าย 100% ของราคาทวัร์ 
**(ยกเว้น กรุ๊ปทีม่กีารการันตค่ีามดัจ ากบัสายการบนิ หรือ ได้มกีารออกตัว๋เคร่ืองบินแล้ว หรือ กรุ๊ปทีม่กีารการันตค่ีามดัจ าทีพ่กั โดยตรงหรือโดย

การผ่านตวัแทนในประเทศหรือต่างประเทศและไม่อาจขอคืนเงนิได้)** 
เง่ือนไขการให้บริการต่างๆ 

 บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิการเปล่ียนแปลงโปรแกรม ราคา และเง่ือนไขทั้งหมดโดยมิตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ 
 บริษทัฯ มีสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการในทวัร์น้ี เม่ือเกิดเหตุสุดวสิยัจนไม่อาจแกไ้ขได ้
 รายการอาจมีการเปล่ียนแปลงตามความเหมาะสม เน่ืองจากความล่าชา้ของสายการบิน โรงแรมท่ีพกัในต่างประเทศ เหตุการณ์ทาง

การเมือง และภยัธรรมชาติ ฯลฯ ท่ีอยูน่อกเหนือการควบคุมของทางบริษทัฯ หรือ ค่าใชจ่้ายเพ่ิมเติมท่ีเกิดข้ึนทางตรง หรือทางออ้ม เช่น 
การเจ็บป่วย การถูกท าร้าย การสูญหาย ความล่าชา้ หรือ จากอุบติัเหตุต่างๆ  ทั้งน้ี บริษทัฯ จะค านึงถึงความปลอดภยัและความสะดวก
ของผูเ้ดินทางเป็นส าคญั 

 บริษทัฯจะไม่รับผิดชอบในกรณีท่ีกองตรวจคนเขา้เมืองหา้มผูเ้ดินทางเขา้ประเทศเน่ืองจากมีส่ิงผิดกฎหมายหรือส่ิงของหา้มน าเขา้
ประเทศเอกสารเดินทางไม่ถูกตอ้งหรือความประพฤติส่อไปในทางเส่ือมเสียหรือดว้ยเหตผุลใดๆ ก็ตามท่ีกองตรวจคนเขา้เมือง
พิจารณาแลว้ ทางบริษทัฯ ไม่อาจคืนเงินใหท่้านได ้ไม่วา่จ านวนทั้งหมด หรือ บางส่วน 
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 รายการน้ีเป็นเพียงขอ้เสนอท่ีตอ้งไดรั้บการยนืยนัจากบริษทัฯอีกคร้ังหน่ึงหลงัจากไดส้ ารองท่ีนัง่บนเคร่ืองและโรงแรมท่ีพกัใน
ต่างประเทศเป็นท่ีเรียบร้อย แต่อยา่งไรก็ตามรายการน้ีอาจเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสม 

 บริษทัฯ จะไม่รับผดิชอบในกรณีท่ีกองตรวจคนเขา้เมืองของประเทศไทย งดออกเอกสารเขา้เมืองใหก้บัชาวต่างชาติ หรือ คนต่างดา้วท่ี
พ านกัอยูใ่นประเทศไทย 

 บริษทัขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเล่ือนการเดินทางในกรณีท่ีมีผูร่้วมคณะไม่ถึง 16 ท่าน (หรือตามท่ีตกลงไวก้บับริษทัฯ) 
 การไม่รับประทานอาหารบางม้ือไม่เท่ียวตามรายการไม่สามารถขอหกัค่าบริการคืนไดเ้พราะการช าระค่าทวัร์เป็นไปในลกัษณะเหมาจ่าย 

 ตัว๋เคร่ืองบินเม่ือออกตัว๋แลว้ไม่สามารถ Refund ไดทุ้กกรณี โดยเง่ือนไขของสายการบิน 
 

กรุณาอ่านหมายเหตุให้ละเอยีดทั้ง 7 ข้อ  

1. บริษทัฯ สงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่รับผิดชอบต่อค่าชดเชยความเสียหาย ไม่วา่กรณีท่ีกองตรวจคนเขา้เมืองของไทยไม่อนุญาตให ้
เดินทางออกหรือกองตรวจคนเขา้เมืองของแต่ละประเทศไม่อนุญาตใหเ้ขา้เมือง 
2. บริษทัฯ สงวนสิทธ์ิในการท่ีจะไม่รับผิดชอบต่อค่าชดเชยความเสียหาย อนัเกิดจากเหตุสุดวสิยัท่ีทางบริษทัฯ ไม่สามารถ 
ควบคุมได ้เช่น การนดัหยดุงาน, จลาจล, การล่าชา้หรือยกเลิกของเท่ียวบิน 
3. บริษทัฯ สงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงโปรแกรมรายการท่องเท่ียว โดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ 
4. บริษทัฯ สงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงอตัราค่าบริการ โดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ 
5.การไม่รับประทานอาหารบางม้ือไม่เท่ียวตามรายการไม่สามารถขอหกัค่าบริการคืนไดเ้พราะการช าระค่าทวัร์เป็นไปใน 
ลกัษณะเหมาจ่าย 
6.ตัว๋เคร่ืองบินเม่ือออกตัว๋แลว้ไม่สามารถ Refund ไดทุ้กกรณี โดยเง่ือนไขของสายการบินก าหนด 
7. กรณีทีค่ณะไม่ครบจ านวน 15 ท่าน ทางบริษัทฯ สงวนสิทธ์ิในการงดออกเดนิทางโดยทางบริษัทฯ จะแจ้งให้ท่านทราบ 
ล่วงหน้า 14 วนัก่อนการเดนิทาง 

ในกรณทีี่ลูกค้าต้องออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ กรุณาตดิต่อเจ้าหน้าที่ของบริษทัฯ ก่อนทุกคร้ัง 

มิฉะน้ันทางบริษทัฯ จะไม่ขอรับผดิชอบค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งส้ิน 
 

 
ข้อมูลเพิม่เติมเร่ืองโรงแรมทีพ่กั 
เน่ืองจากการวางแปลนหอ้งพกัของแต่ละโรงแรมแตกต่างกนั จึงอาจท าใหห้อ้งพกัแบบหอ้งเด่ียว (Single) และหอ้งคู ่
(Twin/Double) และหอ้งพกัแบบ 3 ท่าน/3 เตียง (Triple Room) หอ้งพกัอาจจะไม่ติดกนั 
 
ข้อความซ่ึงถอืเป็นสาระส าหรับท่านผู้มีเกยีรติซ่ึงร่วมเดนิทาง 
ทางบริษทัฯ เป็นตวัแทนในการจดัน าสมัมนา และการเดินทางท่ีมีความช านาญ โดยจดัหาโรงแรมท่ีพกั อาหาร ยานพาหนะและ 
สถานท่ีท่องเท่ียวพร้อมทั้งการสมัมนา ดูงาน เพื่อความสะดวกสบาย และเกิดประโยชน์สูงสุดในการเดินทาง ทั้งน้ีทางบริษทัฯ  
ไม่สามารถรับผิดชอบในอุบติัเหตุหรือความเสียหายท่ีเกิดจากโรงแรมท่ีพกั ยานพาหนะ, อนัเน่ืองจากอุบติัเหตรุวมถึงภยั 
ธรรมชาติ, โจรกรรม, วนิาศกรรม, อคัคีภยั, การผละงาน, การจลาจล, สงครามการเมือง, การผนัผวนของอตัราแลกเปล่ียนเงินตรา 
ระหวา่งประเทศ, การนดัหยดุงาน, ความล่าชา้ของเท่ียวบิน, สายการเดินเรือ, รถไฟ, พาหนะทอ้งถ่ิน,ตลอดจนการถูกปฏิเสธออก 
วซ่ีาจากกงสุล และ / หรือ ส่วนงานท่ีเก่ียวขอ้งกบัสถานเอกอคัรราชทูต รวมถึงผูมี้อ านาจท าการแทนประจ าประเทศไทย (โดยไม่ 
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จ าตอ้งแสดงเหตผุล เน่ืองจากเป็นสิทธิพิเศษทางการทูต) ซ่ึงอยูเ่หนือการควบคุมของบริษทัฯ หมายรวมถึงในระหวา่งการเดินทาง 
ท่องเท่ียวทั้งใน หรือ ต่างประเทศ แต่ทางบริษทัฯ มีความคุม้ครอง และประกนัอุบติัเหต ุตามเง่ือนไขท่ีบริษทัฯ ท่ีรับประกนัใน 
กรณีท่ีผูร่้วมเดินทางถูกปฏิเสธโดยเจา้หนา้ท่ีตรวจคนเขา้เมืองของประเทศไทย และ/หรือ ต่างประเทศ มิใหเ้ดินทางออก หรือ เขา้ 
ประเทศ เน่ืองมาจากความประพฤติ พฤติกรรมของผูเ้ดินทาง ไม่ปฏิบติัตามกฎระเบียบดา้นการความคุมโรคติดต่อเฉพาะพ้ืนท่ีมี 
การปลอมแปลงเอกสารเพื่อการเดินทาง รวมถึงมีส่ิงผิดกฎหมาย บริษทัฯ จะไม่คืนค่าใชจ่้ายใดๆ รายละเอียดดา้นการเดินทาง  
อาจมีการเปล่ียนแปลงไดต้ามความจ าเป็น หรือเพ่ือความเหมาะสมทั้งปวง โดยมิตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ ทั้งนีก้ารขอสงวน 
สิทธิดงักล่าว บริษัท จะยดึถือและค านึงถึงผลประโยชน์ตลอดจนความปลอดภัยของท่านผู้มเีกยีรต ิซ่ึงร่วมเดนิทางเป็นส าคญั 
 
REMARK 
 -ในกรณีทีท่่านจะใช้หนังสือเดนิทางราชการ (เล่มสีน า้เงนิ) เดนิทางกบัคณะ บริษัทฯ สงวนสิทธ์ิทีจ่ะไม่รับผดิชอบ หากท่านถูก 
ปฏิเสธการเข้าหรือออกนอกประเทศใดประเทศหนึ่ง เพราะโดยปกตนิักท่องเทีย่วใช้หนังสือเดนิทางบุคคลธรรมดา (เล่มสีเลือดหมู) 
-สถานทูตเกบ็ค่าธรรมเนียมวซ่ีาและไม่คืนในทุกกรณ ี
 

มาตราการ์ณ โควทิ19 ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิรับแต่ท่านทีเ่ข้าเกณฑ์ ดงัต่อไปนี้ 
1. ผู้เดนิทางต้องได้รับวคัซีนป้องกนัโรคโควดิ – 19 ชนิดซิโนแวค (Sinovac),ซิโนฟาร์ม (Sinopharm),สปุตนิก ว ี(Sputnik V) ครบ 2 

เข็ม หรือซิโนแวค (Sinovac) เข็ม 2 แอสตราเซนกิา (AstraZeneca) เข็ม 2 หรือได้รับวคัซีนชนิดแอสตราเซนิกา (AstraZeneca),ไฟ
เซอร์ (Pfizer),โมเดอร์นา (Moderna),จอห์นสันแอนด์จอห์นสัน (Johnson and Johnson) จ านวน 2 เข็ม มาแล้วเป็นระยะเวลาอย่าง
น้อย 14 วนั และไม่อยู่ในกลุ่มเส่ียง 

หมายเหตุ เง่ือนไขเป็นไปตามกฎของแต่ละประเทศ ซ่ึงมกีารเปลีย่นแปลงได้ตลอด 
 
 
เอกสารในการท าวซ่ีาอนิเดยี 
เน่ืองจากอนิเดยีเพิง่เปลีย่นแบบฟอร์มการขอวซ่ีาใหม่ตั้งแต่ 1 พ.ค. 65 เป็นต้นไป จ าเป็นต้องขอข้อมูลเพิม่มากขึน้ 

1. หนังสือเดนิทางทีย่งัมอีายุใช้ได้จนถึงวนัเดนิทางไม่ต า่กว่า 6 เดือน    
2. หนังสือเดนิทางต้องมหีน้าว่าง ส าหรับประทบัตราเข้าออกอย่างน้อย 2 หน้าเตม็    
3. ส าคญัมาก***รูปถ่ายหน้าตรงรูปสี (ทีไ่ม่ใช่รูปถ่ายเล่นพื้นหลงัสีขาวเท่านั้น)  

ขนาด 2 คูณ 2 นิว้เท่านั้น  จ านวน 4 ใบ ต้องเห็นใบหน้าชัดเจนตั้งแต่หัวไหล่ไปจนสุดศีรษะและห้ามยิม้เห็นฟัน และ
ต้องไม่ใช่สติก๊เกอร์ หรือรูปพริ้นซ์จากคอมพวิเตอร์ (รูปใหม่ถ่ายไม่เกนิ 6 เดือน) ถ้าไม่ถูกต้องไม่ต้อง
แนบมานะคะ หากท่านไม่ได้รับการพจิารณาวซ่ีาเน่ืองจากรูปถ่ายไม่ได้ขนาดตามทีส่ถานทูตก าหนด 
ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิม่เตมินอกเหนือจากราคาทวัร์ 

**ข้อบังคบัใหม่ในการขอวซ่ีาเข้าประเทศอนิเดยี โดยการแสกนลายนิว้มือ** มผีลบังคบัใช้ตั้งแต่ 12 พ.ค. 57 เป็นต้น
ไป 

4. ส าคญัมาก***ส าเนาบัตรประชาชน    
5. ส าเนาทะเบียนบ้าน (พร้อมเขียนทีอ่ยู่เป็นภาษาองักฤษ)  
6. แจ้งทีอ่ยู่ปัจจุบันทีส่ามารถตดิต่อได้ พร้อมระบุรหัสไปรษณีย์และหมายเลขโทรศัพท์บ้านหรือมือถือ 
7. ส าคญัมาก*** กรุณาระบุอาชีพ เช่น 
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- ถ้าเป็นพนกังานบริษัทเอกชน ให้ระบุต าแหน่ง,ช่ือ/ทีอ่ยู่/เบอร์โทรศัพท์ของบริษัทฯทีท่ างานเป็นภาษาองักฤษ   
- ถ้าเกษียณราชการแล้ว ให้ระบุช่ือหน่วยงานทีเ่คยสังกดั พร้อมทีอ่ยู่ รหัสไปรษณีย์ หมายเลขโทรศัพท์ 
- ถ้าเป็นแม่บ้าน ให้แจ้งอาชีพและสถานทีท่ างานของสาม ี
- ถ้าประกอบธุรกจิส่วนตวัให้เขียนแจ้งทีอ่ยู่พร้อมช่ือสถานทีป่ระกอบการ 
- ถ้าเป็นนักเรียน/นักศึกษา ให้แจ้งช่ือสถานศึกษา 
- ถ้าเป็นเดก็เลก็ ให้แจ้งสถานทีท่ างานของบิดา-มารดา 

8. หากแต่งงานแล้ว กรุณาแจ้งช่ือ-นามสกลุและสถานทีเ่กดิ (ระบุจงัหวดั) ของคู่สมรส 
- หากเป็นผู้หญิงกรุณาแจ้งนามสกลุเดมิก่อนแต่งงาน 
- กรณีคู่สมรสอย่าร้าง/เสียชีวติ ให้แจ้งว่าหย่าแล้ว หรือ เสียชีวติ 

9. ส าคญัมาก*** กรุณาแจ้งช่ือ-นามสกลุและสถานทีเ่กดิ (ระบุจงัหวดั) ของบิดาและมารดา 
10. กรุณาแจ้งวุฒิการศึกษาทีจ่บ เช่น มธัยมศึกษา ม.6/ ปริญญาตรี/ปริญญาโท เป็นต้น 
11. กรุณาแจ้งลกัษณะรูปพรรณทีเ่ด่นชัดในร่างกาย เช่น ผวิสีแทน ตาสีด า เป็นต้น 
12. ถ้าเคยเดนิทางเข้าอนิเดยีมาแล้ว กรุณาแจ้ง วนั/เดือน/ปี ทีเ่ดนิทางออกจากอนิเดยีล่าสุด 

หมายเหตุ การให้ข้อมูลทีค่รบถ้วนและถูกต้อง จะเป็นผลดกีบัผู้สมคัรขอวซ่ีาเอง ทางบริษัทฯจ าเป็นต้องขอข้อมูลมากมายและยุ่งยากข้างต้นเพ่ือท า
ให้วซ่ีาอนุมตัโิดยง่ายและไม่เสียเวลา หรือเส่ียงทีว่ซ่ีาจะไม่อนุมตัค่ิะ  

หมายเหตุ ระยะเวลาในการด าเนนิการวซ่ีาของทางสถานทูต 5-7 วนัท าการ 
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กรุณากรอกข้อมูลตามความจริง  เพ่ือเป็นข้อมูลทีใ่ช้ในการย่ืนขอวซ่ีาอนิเดยี 
เน่ืองจากอนิเดยีเพิง่เปลีย่นแบบฟอร์มการขอวซ่ีาใหม่ จ าเป็นต้องขอข้อมูลเพิม่มากขึน้ 
1. ช่ือ-นามสกลุ (ภาษาไทย).......................................................................................................................................................................... 
ช่ือ-นามสกลุเดมิ (ในกรณีทีม่กีารเปลีย่นช่ือ-นามสกลุ)   

(ภาษาไทย).........................................................................................................................................................................  
2. สถานทีอ่ยู่ตดิต่อสะดวก………………………………………………………………………….………………….…………. 
รหัสไปรษณีย์.................................เบอร์โทรศัพท์บ้าน.................................เบอร์มือถือ…………………………………………  
3. รูปพรรณ/ต านิ.......................................................................สีผวิ……………………………………………………………… 
4. ช่ือและนามสกลุบิดา................................... วนั/เดือน/ปี เกดิบิดา............................... สถานทีเ่กดิบดิา..………………………. 
5. ช่ือและนามสกลุมารดา.............................. วนั/เดือน/ปี เกดิบิดา............................. สถานทีเ่กดิมารดา……………………… 
6. กรณีสมรส /กรุณาแจ้งช่ือ-สกลุ และสถานทีเ่กดิ (ระบุจงัหวดั) ของคู่สมรส) 
 ช่ือคู่สมรส/สกลุ..............................................................วนั/เดือน/ปี........................................... 
สถานทีเ่กดิคู่สมรส......................................... 
 หากเป็นผู้หญิง กรุณาระบุสุกลเดมิ................................................................................................................................................ 
 กรณี อย่าร้าง/เสียชีวติ กรุณาระบุ................................................................................................................................................... 
7. กรณีไม่สมรส /หรือสมรสไม่จดทะเบียน/กรุณาแจ้งช่ือ-สกลุ และสถานทีเ่กดิ (ระบุจงัหวดั) ของญาต ิหรือ คู่สมรส 
กรุณาระบุความสัมพนัธ์.................................................................................................................................................................. 
8. กรณีเป็นพนักงานบริษัท/เจ้าของกจิการ 
    (ช่ือสถานทีท่ างาน (ภาษาองักฤษ...................................................ระบุต าแหน่ง………………………………………………. 
ทีอ่ยู่ทีท่ างาน.............................................................................................................................................................................. 
รหัสไปรษณีย์....................................... เบอร์โทรทีท่ างาน..............................................เบอร์โทรศัพท์มือถือ...............................  
9. กรณีเป็นนักเรียน/นักศึก 
สถานศึกษา (ภาษองักฤษ)...............................................................................................................................................................  
(ภาษาไทย)...................................................................................................................................................................................... 
การศึกษา            มธัยมศึกษา ม.3/ม.6                  ปริญญาตรี                   ปริญญาโท                อ่ืนๆ………………… 
10. ท่านเคยเดนิทางเข้าประเทศนีม้าก่อนหรือไม่         เคย                  ไม่เคย 
 
 หากเคยเดนิทางเข้าประเทศอนิเดยี กรุณาระบุวนั/เดือน/ปี …………………....................................ทีอ่อกจากอนิเดยีล่าสุด 
 
 
 


