
 

 

รหัสทัวร FIN1900913 
ทัวรอินเดีย เนปาล เที่ยวฟน อ่ิมบุญ ไหวครบ 6 วัน 5 คืน [FD] 
- มหาเจดียพุทธคยา 
- วัดไทยพุทธคยา 
- ตนพระศรีมหาโพธิ ์
- แมน้ําเนรัญชรา 
- วัดป�ามหาวัน 

 
 
 

 

 
 
 
 
 

 
 



 

 

**ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการดําเนินการยืน่ขอ E Visa ประเทศอินเดียใหกับผูรวม
เดินทางเทาน้ัน ยกเวนแตผูรวมเดินทางมีวีซาป** 

 
วันแรก สนามบินดอนเมือง-สนามบินคยา-บานนางสุชาดา-แมน้ําเนรัญชรา-

วัดไทยพุทธคยา-มหาเจดียพุทธคยา-ตนพระศรีมหาโพธิ์ 
05.30 น. คณะพรอมกันที ่ทาอากาศยานดอนเมือง บริเวณผูโดยสารขาออก อาคาร 1 ชั้น 3 

ประต ู2 เคานเตอรเช็คอินสายการบิน Air Asia (FD) เจาหนาที่ของบริษัทฯคอย
ใหการตอนรับ และอํานวยความสะดวกในการเช็คอินรับบตัรโดยสาร (แนะนําให
โหลดของที่ไมจําเปนลงใตทองเครื่องเน่ืองจากเจาหนาท่ีอินเดียตรวจอยาเขมงวด 
**หมายเหตุ** เคานเตอรเช็คอินจะปดบรกิารกอนเวลาเครื่องออกอยางนอย 60 
นาท ีและผูโดยสารพรอม ณ ประตูขึ้นเครื่องกอนเวลาเครื่องออก 30 นาที 

08.20 น.  บินลัดฟ�าสู เมืองคยา ประเทศอินเดีย โดยสายการบิน Air Asia เที ่ยวบินที่ 
FD122 ใชเวลาเดินทางประมาณ 3 ชั ่วโมง 20 นาที (ไมมีบริการอาหารและ
เครื่องด่ืมบนเครื่อง) 

10.10 น. เดินทางถึง สนามบินเมืองคยา ประเทศอินเดีย (เวลาทองถิ่นชากวาไทย 1.30 ช.ม.
กรุณาปรับนาฬิกาของทานเปนเวลาทองถิ่นเพื่อสะดวกในการนัดหมาย) หลังผาน
ขั้นตอนการตรวจคนเขาเมืองและรับสัมภาระเรียบรอยแลว 

 นําทานเดินทางสู พุทธคยา พุทธสังเวชนียสถาน ที่สําคัญที่สุด 1 ใน 4 สังเวชนีย
สถาน และถือวาเปนสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ของชาวพุทธทั่วโลก 

เท่ียง  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร หรือ หองอาหารในโรงแรม 
 จากน้ันนําทาน เดินทางสู บานนางสุชาดา เปนธิดาของ เสนียะ ( เสนานิกุฏมพี) ผูมี

ทรัพยซึ่งเปนนายใหญแหงชาวบานเสนานิคม ตําบลอุรุเวลา เมื่ออายุยางเขาสูวัย
สาวนางไดทําพิธีบวงสรวงตอเทพยดาที่สิงสถิต ณ ตนไทรใหญตนหนึ่งใกลบาน
ของนาง โดยไดตั้งปณิธานความปรารถนาไว 2 ประการ คือ 

           1.ขอใหขาพเจาไดสามีที่มีบุญ มีทรัพยสมบัต ิและมีชาติสกุลเสมอกัน  
          2.ขอใหขาพเจามีบุตรคนแรกเปนชาย 
 เม่ือความปรารถนาสําเร็จสมบูรณ นางไดทําพลีกรรมบวงสรวงสังเวยเทพยดาดวย

ขาวมธุปายาส ในวันขึ้น ๑๕ คํ่า เดือน ๖ 
   นําทานชมวิว ริมสองฝم�ง แมน้ําเนรัญชรา แมน้ําสําคัญในพุทธประวัติ ชาวบานแถบ

นั้นเรียกวา “ลิลาจัน” มาจากคําสันสกฤตวา “ไนยรัญจนะ” แปลวา แมนํ้าที่มีสีใส
สะอาด แมนํ้าทั้งสายกวางราว ๑ กิโลเมตร ในสมัยพุทธกาล แมนํ้าเนรัญชราไหล



 

 

ผานแควนมคธ ณ ตําบลอุรุเวลาเสนานิคม ซึ่งตั้งอยูบนลุมแมนํ้าเนรัญชรา อันเปน
ภูมิสถานที่สงบนารื่นรมย พระมหาบุรุษทรงเลือกที่แหงนี้เปนที่บําเพ็ญเพียร ทรง
ประทับอยู ณ ที่น้ี นานถึง ๖ ป พระมหาบุรุษทรงบําเพ็ญทุกรกิริยาและเปลี่ยนมา
ทรงดําเนินในมัชฌิมาปฏิปทา จนไดตรัสรูอนุตรสัมมาสัมโพธิญาณภายใตตนพระ
ศรีมหาโพธิ ณ ริมฝم�งแมน้ําเนรัญชราแหงน้ี 

 จากนั้นนําทานเดินทางสู วัดไทยพุทธคยา เปนวัดไทยแหงแรกในประเทศอินเดีย 
เริ่มกอสรางมาตั้งแตป พ.ศ. 2500 มีเนื้อที่ราว 12 ไร ตั้งอยูบริเวณพุทธคยา อยู
หางจากองคเจดียพุทธคยาประมาณ 500 เมตร เปนวัดที่อยูในความดูแลและ
อุปถัมภของรัฐบาลไทย พระอุโบสถของวัดไทยพุทธคยาจําลองแบบมาจากวัด
เบญจมบพิตรดุสิตวนารามราชวรวิหาร กร ุงเทพมหานคร ซึ ่งได ช ื ่อวาเปน
สถาปตยกรรมของสมัยรัตนโกสินทรที ่ดีที ่สุดแหงหนึ่ง ซึ ่งการจําลองแบบจนดู
เหมือนนี ้ไมใชเฉพาะภายนอก แตยังมีภายในที่เหมือนกันดวย เชน องคพระ
ประธานที่เปนพระพุทธชินราช แกลประตู แกลหนาตาง เปนตน  จากนั้นนําทาน
เดินทางสู มหาเจดียพุทธคยา เจดียพุทธคยาหรือพระมหาโพธิ์เจดีย คืออนุสรณ
สถานแหงการตรัสรูของพระสัมมาสัมพุทธเจา มีลักษณะเปนเจดียสี่เหลี่ยมทรงสูง 
เปนสถาปตยกรรมและศิลปะแบบอินเดีย สูงประมาณ 170 ฟุต แบงออกเปน 2 
ชั้น ชั้นแรกประดิษฐานพระพุทธเมตตา พระพุทธรูปปางมารวิชัยศิลปะปาละ เปน
พระพุทธรูปใหญหนึ่งเดียวในเจดียที่ไมถูกทําลายจากกษัตริยชาวฮินดูในสมัยที่มี
การกวาดลางพระพุทธศาสนาในอินเดีย สวนชั้นที่ 2 ประดิษฐานพระพุทธปฏิมา
ปางประทานพร บริเวณโดยรอบเจดียมีเจดียบริวารลอมอยูทั้ง 4 ทิศ เดิมเจดีย
พุทธคยาเปนวิหารขนาดไมใหญนัก ตอมาในป พ.ศ.674 พระเจาหุวิชกะทรง
บูรณะเพ่ิมเติมใหมีขนาดใหญกวาเดิม ในปจจุบันเจดียพุทธคยาถือเปนแลนดมารค
ของกลุมพุทธสถานพุทธคยา  จากนั้นนําทานเดินทางสูดานหลังมหาเจดีย ทานจะ
พบกับ ตนพระศรีมหาโพธิ์ คือตนโพธิ์ที่พระพุทธเจาประทับในชวงเวลาตรัสรู เปน
พันธุไมที่เปนที่เคารพนับถือของพุทธศาสนิกชนมาตั้งแตสมัยพุทธกาล ตนพระศรี
มหาโพธ์ิมีท้ังหมด 4 ตน 
-ตนแรกคือตนที่พระพุทธเจาทรงตรัสรูซึ่งตายลงในสมัยของพระเจาอโศกมหาราช 
-ตนที่สองคือตนที่แตกหนอออกมาจากตนแรกและไดถูกทําลายลงในสมัยพระเจา
สาสังการ กษัตริยฮินด ู
-ตนที่สามคือตนที่แตกหนอออกมาจากตนแรกและไดตายลงเพราะขาดการบํารุง
ดูแล เน่ืองจากเปนชวงพระพุทธศาสนาในประเทศอินเดียเสื่อมโทรม 



 

 

-ตนที่ 4 คือตนศรีมหาโพธิ์ตนปจจุบันที่แตกหนอมาจากตนที่ 3 ไดรับการบํารุง
ดูแลหนอโดยเซอรคันนิงแฮม หัวหนาคณะสํารวจพุทธศาสนสถานในชวงที่อินเดีย
เปนอาณานิคมของอังกฤษ ปจจุบันมีอาย ุ138 ป 
ใตตนพระศรีมหาโพธิ์เปนที่ประดิษฐานของพระแทนวัชรอาสน พระแทนที่พระเจา
อโศกมหาราชทรงสรางขึ้นเพื่อบูชาสถานที่บําเพ็ญเพียรของพระพุทธเจา ตัวแทน
ทําจากทองมีความยาว 7 ฟุต สลักเปนรูปเพชร พญาหงส และดอกมณฑารพ
สลับกัน พระและพุทธศาสนิกชนนิยมไปสักการะ สวดมนต หรือนั่งทําสมาธิอยู
รอบๆ บริเวณตนพระศรีมหาโพธ์ิและพระแทนวัชรอาสนแหงน้ี 

 คํ่า     บริการอาหารเย็น ณ หองอาหารของโรงแรม 
สมควรแกเวลานําทานเขาที่พัก Bhodhagaya Regency Hotel ระดับ3*หรือ
เทียบเทา 

 
วันที่สอง เมืองคยา-เมืองเวสาลี-วัดป�ามหาวัน-เมืองกุสินารา 
เชา  บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 
 นําทานเดินทางสู เมืองเวสาลี  คืออาณาจักรหนึ่งของวัชชี หนึ่งใน 16 แควน ของ

ชมพูทวีป เรียกกันหลายชื่อวา ไวสาลี ไพสาลี หรือเวสาลี  เนื่องจากในครั้งน้ัน
กรุงเวสาวีเกิดฝนแหง ขาวกลาตายเพราะถูกแดดเผาคนยากจนอดตาย ศพเกลื่อน
กลาดทั่วพระนคร อมนุษยไดกลิ่นซากศพก็พากันเขามาในพระนครผูคนตายเพิ่มขึ้น 
เหลาเจาลิจฉวีไดยินมาวาพระพุทธเจาเสด็จอุบัติขึ้นแลวในโลก พระผูมีพระภาคเจา
น้ันทรงแสดงธรรมเพื่อประโยชนเกื้อกูลแกปวงสัตวทรงมีอานุภาพมาก หากพระงค
ทรงเสด็จมาโปรด ภัยทุกอยางก็จักสงบไปจึงสงเจาลิจฉวี ชื่อ มหาลิ ซึ่งเป�นผูทีพระ
เจาพิมพิสารโปรดปรานและอํามาตยผุหนึ่งเดินทางไปขอรองพระเจาพิมพิสารให
กราบทูลอาราธนาพระพุทธองคเสด็จไปกรุงเวสาลี  พระบรมศาสดาทรงพิจารณา 
หากไดตรัสรัตนสูตรในกรุงเวสาลีนอกจากความเดือดรอนจักสงบลงมหาชนชาววัช
ชีเมื่อไดฟงพระสูตรนี้แลวจักไดบรรลุมมรรคผล จํานวนมากจึงทรงรําคํากราบทูล
เชิญของพวกเจาลิจฉวี  

เท่ียง  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร หรือ หองอาหารในโรงแรม 
บาย จากนั้นนําทานเที ่ยวชม วัดป�ามหาวัน อารามที ่กษัตริยลิจฉวีสรางถวายพระ

สัมมาสัมพุทธเจา ตั้งอยูในป�ามหาวันทางเหนือของอาณาจักรวัชชีในป�าหิมาลัย
และพระพุทธองคทรงประทับอยู ในพรรษาที่ 5 ชมเสาอโศกที่มีรูปสิงหอยู ใน
ลักษณะนั่งหันหนาไปทางทิศตะวันออกที่สมบูรณที่สุด ปจจุบันเหลือเพียงซาก
โบราณสถานที่ประกอบไปดวยสังฆาราม หองพัก หองประชุม นําทานเดินทางสู 



 

 

เมืองกุสินารา เปนที่ตั้งของสังเวชนียสถานแหงที่ 4 ในสมัยพุทธกาลเปนเมืองเอก
หนึ่งในสองของแควนมัลละ อยูตรงขามฝم�งแมนํ้าคูกับเมือง ปาวา เปนที่ตั้งของ 
สาลวโนทยาน หรือป�าไมสาละที่พระพุทธเจาเสด็จดับขันธปรินิพพานและเปน
สถานที่ถวายพระเพลิงพระพุทธเจา  

คํ่า      บริการอาหารเย็น ณ หองอาหารของโรงแรม 
สมควรแกเวลานําทานเขาที่พัก Om Residency Hotel ระดับ3*หรือเทียบเทา 

 
วันที่สาม มกุฎพันธนเจดีย-พระสถูปปรินิพพาน-เนปาล-ลุมพินี 
เชา  บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 

นําทานเดินทางสู มกุฏพันธนเจดีย ตั้งอยูหางจาก มหาปรินิพพานสถูป ไปทางทิศ
ตะวันออก ๑ กิโลเมตร คนทองถิ่นเรียกวา “รามภาร-กา-ดีลา” หรือ รัมภารสถูป 
เปนสถานที่ถวายพระเพลิงพระพุทธสรีระของพระพุทธเจา เดิมทีเปนเชิงตะกอนไม
จันทรหอม หลังจากที่ถวายพระเพลิงพระพุทธสรีระแลวก็ไดสรางพระสถูปครอบลง 
ตอมาก็ไดถูกรุกรานทําลายเหลือแตซากปรักหักพัง ภายหลังไดถูกขุดคนพบเปน
ซากกองอิฐพระสถูปขนาดใหญดังที่เห็นในปจจุบัน พระสถูปนี้วัดโดยรอบฐานได 
๔๖.๑๔ เมตร และขนาดเสนผาศูนยกลาง ๓๗.๑๘ เมตร ทั้งน้ี ตามหลักฐานก็เปนที่
ชัดเจนวานั่นคือสถานที่ถวายพระเพลิงพระพุทธสรีระหรือมกุฏพันธนเจดียตามที่
ชาวพุทธเรียกชื่อกัน ปจจุบันรัฐบาลอินเดียไดเขามาบูรณะซอมแซมไวอยางดีนํา
ทานเดินทางไปกราบสักการะ มหาปรินิพพานสถูป ซึ่งเปนสถานที่พระพุทธเจา
เสด็จดับขันธปรินิพพานภายใตตนสาละคู เปนพุทธสถานที่พระพุทธเจาประทาน
การบวชใหสาวกองคสุดทาย และยังเปนที่ตรัสเทศนาปจฉิมโอวาทสุดยอดแหงพระ
ธรรมคําสอนคือความไมประมาทชม มหาปรินิพพานสถูป ตั้งอยูดานหลังของมหา
ปรินิพพานวิหาร เปนสถูปแบบทรงโอควํ่าขนาดใหญ ซึ่งพระเจาอโศกมหาราชเปน
ผูสรางและไดบรรจุพระบรมสารีริกธาตุไว เชื่อกันวาเปนที่บรรทมครั้งสุดทายและ
เปนสถานที่พระพุทธองคปรินิพพาน ณ ใตตนสาละคู ภายหลังไดสรางสถูปครอบ
ไวดังจะเห็นไดในปจจุบัน สถูปมีความสูง ๖.๑๐ เมตรเหนือระดับพื้นดิน ดานบน
ของสถูปเปนฉัตร ๓ ชั้น ชม มหาปรินิพพานวิหาร หรือวิหารพุทธไสยาสน ตั้งอยู
ดานหนาบนฐานเดียวกันกับมหาปรินิพพานสถูป มีบันไดอิฐสูงขึ้นไปบนเนิน ภายใน
ประดิษฐาน “พระพุทธรูปปางปรินิพพาน” อยูบนพระแทนทําดวยหินทรายแดงหรือ
เรียกวา จุณศิลา องคพระพุทธรูปยาว ๒๓ ฟุต ๙ นิ้ว (ราว ๗ เมตร) กวาง ๕ ฟุต 
๖ นิ้ว สูง ๒ ฟุต ๑ นิ้ว ศิลปะมถุรา มีอายุมากกวา ๑,๕๐๐ ป ที่พระแทนมีรูปสลัก
ของสุภัททปริพาชกกําลังเขาไปขอบวช และมีรูปสลักพระอนุรุทธะและพระอานนท



 

 

อยูดวย พระพุทธรูปองคนี้เปนสัญลักษณของพระพุทธองคที่กําลังเสด็จดับขันธปริ
นิพพาน ประทับนอนบรรทมตะแคงขวา โดยหันพระพักตรไปทางทิศตะวันตก และ
มีซากศาสนสถานโบราณโดยรอบมากมาย ในจารึกระบุผูจัดสรางพระพุทธรูปองค
น้ี คือ หริพละสวามี นายชางผูแกะสลักชื่อ ธรรมทินนา เปนชาวเมืองมถุรา ใน
ปจจุบันพระพุทธรูปองคนี้ถือไดวาเปนจุดหมายสําคัญที่ชาวพุทธจะมาสักการะ 
เพราะเปนพระพุทธรูปที่มีพุทธลักษณะอันพิเศษคือเหมือนคนนอนหลับธรรมดา 
แสดงใหเห็นวาพระพุทธองคไดเสด็จดับขันธปรินิพพานจากไปอยางผูหมดกังวลใน
โลกทั้งปวง 

เท่ียง  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร หรือ หองอาหารในโรงแรม 
บาย ออกเดินทางสู เมืองลุมพินีวัน (ใชเวลาเดินทางประมาณ 4 – 5 ชั่วโมง)ตั้งอยูใน

เขตประเทศเนปาล ผาน เมืองโครักขปูรและผานเมืองชายแดนโสเนาวลีของอินเดีย
เขาสูเมืองสิทธารัตถะของเนปาลเปนสถานที่ซึ่งตั้งอยูกึ่งกลางระหวางกรุงกบิลพัสดุ
กับกรุงเทวทหะ  เดินทางถึงพรมแดนอินเดีย-เนปาล ผานพิธีการตรวจคนเขาเมือง 
จากน้ันจึงเดินทางตอเขาสู เมืองสิทธารัตถะ 

คํ่า      บริการอาหารเย็น ณ หองอาหารของโรงแรม 
สมควรแกเวลานําทานเขาที่พัก Nansc Hotel ระดับ3*หรือเทียบเทา 

 
วันที่สี ่ สวนลุมพนีิวัน-เสาหินพระเจาอโศกมหาราช-วิหารมายาเทวี-เมือง

พาราณสี 
เชา  บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 

นําทุกทานเดินทางสู สวนลุมพินีวัน เปนพุทธสังเวชนียสถานที่สําคัญแหงที ่1 ใน 4 
สังเวชนียสถานของชาวพุทธ เปนสถานที่ประสูติของเจาชายสิทธัตถะ ผูซึ่งตอมา
ตรัสรู เปนพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจา ตั ้งอยู ที ่อําเภอไภรวา แควนอูธ 
ประเทศเนปาล เปนพุทธสังเวชนียสถาน 4 ตําบลเพียงแหงเดียวที่อยูนอกประเทศ
อินเดีย ลุมพินีวัน เดิมเปนสวนป�าสาธารณะหรือวโนทยานที่รมรื่นเหมาะแกการ
พักผอน ในสมัยพุทธกาลลุมพินีวันตั้งอยูกึ่งกลางระหวางเมืองกบิลพัสดุกับเมือง
เทวทหะ ในแควนสักกะ บนฝم�งแมนํ้าโรหิณี หลังจากพระพุทธเจาปรินิพพานแลว 
พระเจาอโศกมหาราชไดโปรดใหสรางเสาหินขนาดใหญมาปกไวตรงบริเวณที่
ประสูติ เรียกวา เสาอโศก ที่จารึกขอความเปนอักษรพราหมีวาพระพุทธเจาประสูติ
ที่ตรงน้ี ปจจุบัน ลุมพินีวันไดรับการบูรณะและมีถาวรวัตถุสําคัญที่ชาวพุทธนิยมไป
สักการะ คือ "เสาหินพระเจาอโศกมหาราช" ที่ระบุวาสถานที่นี้เปนสถานที่ประสูติ



 

 

ของเจาชายสิทธัตถะ นอกจากน้ี ยังมี "วิหารมายาเทวี" ภายในประดิษฐานภาพหิน
แกะสลักพระรูปพระนางสิริมหามายาประสูติพระราชโอรส โดยเปนวิหารเกามีอายุ
รวมสมัยกับเสาหินพระเจาอโศก ปจจุบัน ทางการเนปาลไดสรางวิหารใหมทับ
วิหารมายาเทวีหลังเกา และไดขุดคนพบศิลาจารึกรูปคลายรอยเทา สันนิษฐานวา
เปนจารึกรอยเทากาวที่เจ็ดของเจาชายสิทธัตถะที่ทรงดําเนินไดเจ็ดกาวในวัน
ประสูติ 

เท่ียง  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร หรือ หองอาหารในโรงแรม 
บาย นําทานเดินทางสู เมืองพาราณสี เปนเมืองหลวงของแควนกาสี (Kingdom of 

Kashi) ในสมัยพุทธกาล ปจจุบันตั้งอยูในรัฐอุตตรประเทศ ประเทศอินเดีย หาง
จากลัคเนาซึ ่งเปนเมืองหลวงของอุตตรประเทศเปนระยะทาง 320 กิโลเมตร 
พาราณสีมีแมนํ้าคงคาไหลผาน เปนเมืองที่ศักดิสิทธิ์ที่สุดหนึ่งในเจ็ดเมืองศักดิสิทธิ์ 
(สัปดาปุริ, Sapta Puri) ในความเชื่อของศาสนาฮินดูและศาสนาเชน พาราณสีมี
ประวัติความเปนมายาวนานกวา 4,000 ป เปนเมืองที่เกาแกที่สุดของประเทศ
อินเดียและยังจัดเปนเมืองที่มีผูอยูอาศัยตอเน่ืองยาวนานที่สุดในประวัติศาสตรโลก
ดวย[3] ถือวาเปนสุทธาวาสที่สถิตแหงศิวเทพ ถือวาเปนเมืองอมตะของอินเดียและ
เปนที่แสวงบุญทั้งของชาวฮินดูและชาวพุทธทั่วโลก ครั้งสมัยอาณานิคม เมืองนี้มี
ชื่อวา เบนาเรส (Benares) 

คํ่า      บริการอาหารเย็น ณ หองอาหารของโรงแรม 
สมควรแกเวลานําทานเขาที่พัก City Inn Hotel ระดับ3*หรือเทียบเทา 

วันที่หา ลองแมน้ําคงคา-สารนาถ-ธัมเมกขสถูป ป�าอิสิปตนมฤคทาวัน - เจา
คนธีสถูป-พิพิธภัณฑสารนาถ-เมืองคยา 

เชา  บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 
นําทาน ลองเรือแมนํ้าคงคา ซึ่งชาวฮินดูเชื่อถือวาเปนแมนํ้าศักดิ์สิทธิ์ที่ไหลมาจาก
มวยผมขององคพระศิวะ (แมนํ ้านี ้ไหลมาจากที่ราบสูงทิเบตเทือกเขาหิมาลัย 
ประเทศจีนและเนปาล) ใหทุกทานได ลอยกระทงแมนํ้าคงคา ชม พิธีบูชาไฟ มหา
ศิวะราตรี และ การเผาศพ ของชาวฮินดูที่สืบทอดกันมาอยางชานาน รวมทั้งเปน
สถานที่คนนับลานมุงหนามาเพื่อชมพิธีกรรมริมฝم�งแมน้ําคงคาอันศักดิ์สิทธิ ์(พิธีเผา
ศพริมแมนํ้าคงคาของศาสนาฮินดู) นําทานเดินทางสู เมืองสารนาถ นําทานสวด
มนต ไหวพระ นั่งสมาธิ ที่ ธัมเมกขสถูป ป�าอิสิปตนมฤคทาวัน เปนพุทธสังเวชนีย
สถานแหงที่ 3 สถานที่แสดงปฐมเทศนาธรรมจักกัปปวัตนสูตร โปรดเบญจวัคคีย
ทั้งหา ในสมัยพุทธกาลเปนสถานที่สงบและเปนที่ชุมนุมของเหลาฤษี นักบวชและ



 

 

นักพรตตาง ๆ ที่มาบําเพ็ญตบะและโยคะเพื่อเขาถึงพรหมัน (ตามความเชื่อของพ
รามหณ) ทําใหปจจวัคคียที ่ปลีกตัวมาจากเจาชายสิทธัตถะมาบําเพ็ญตบะที่น่ี 
จากนั้นนําทานชม เจาคันธีสถูป เปนสถานที่ซึ่งพระพุทธองคทรงพบกับปญจวัคคีย 
ณ สถานที่แหงน้ีเมื่อพระพุทธองคทรงเสด็จมาถึงป�าอิสิปตนมฤคทายวันแลว ปญจ
วัคคีย เมื่อเห็นพระพุทธองคเสด็จมาแตไกล จึงทําสัญญากันวา จะไมลุกรับ จะไม
ตอนรับ แตเมื่อพระองคเสด็จมาถึง ตางก็ลืมสัญญานั้นสิ้น สถานที่ที่พระพุทธองค
ทรงพบปญจวัคคียเมื่อเสด็จมาถึงป�าอิสิปตนมฤคทายวันน้ี ปจจุบันอยูหางจาก
สถานที่แสดงปฐมเทศนาไมไกลนักประมาณกิโลเมตรเศษ มีการสรางพระสถูปเปน
เครื่องระลึกวาที่นี่เปนสถานที่ซึ่งพระพุทธองคทรงพบกับปญจวัคคีย เรียกวา เจา
คันธีสถูป สันนิษฐานกันวา สรางราวๆ พุทธศักราช 1000 ชวงราชวงศคุปตะนํา
ทานเดินทางสู พิพิธภัณฑเมืองสารนาถ มีพระพุทธรูปโบราณซึ่งนาทึ่ง และงดงาม
ตามแบบฉบับของคนอินเดีย อายุนับพันปมากมายครับ แตเสียดายที่ถูกหามนํา
กลองมาถายภาพภายใน ตองใชเทคนิคพิเศษ จึงมีรูปมาใหชมกันไมมาก พอดูเปน
สังเขป อยางพระพุทธรูปปางปฐมเทศนา (รูปพระพุทธองคแรก) เปนพระพุทธรูปที่
สรางขึ้นในสมัยคุปตะ อายุประมาณป พ.ศ.800 - 1,200 ครับ ซึ่งยุคนั้นนับวา
เปนยุคที่มีความเจรญิสูงสุดของพุทธศิลป� พระพุทธรูปองคนี้ถูกคนพบที่ป�าอิสิปตน
มฤคทายวันครับ ถือกันวาเปนพุทธปฏิมาที่งดงามมาก แตกอนที่อินเดียมีการ
ประกวดพุทธปฏิมากัน หากสงพระพุทธรูปองคนี้เขาประกวด จะไดรับการคัดเลือก
วาเปนพุทธรูปที่งดงามที่สุดทุกครั้งไป จึงตองขอใหงดการสงเขาประกวด เปด
โอกาสใหองคอื่นบาง จึงนับวาพระพุทธรูปองคน้ี นาจะเปนพระพุทธรูปที่สวยงาม
ที่สุดในโลกองคหน่ึงก็วาได 

เท่ียง  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร หรือ หองอาหารในโรงแรม 
บาย ออกเดินทางสู เมืองคยา (ใชเวลาเดินทางประมาณ 5 ชั่วโมง) ใหทุกทานพักผอน

ตามอัธยาศัย 
คํ่า     บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร 

สมควรแกเวลานําทานเขาที่พัก Bhodhagaya Regency Hotel ระดับ3*หรือ
เทียบเทา 
 
 
 
 

 



 

 

วนัที่หก สนามบินคยา-สนามบินดอนเมือง 
เชา  บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 
08.00 น.  นําทานเดินทางออกจากโรงแรมที ่พัก ทําการเช็คเอาท ออกเดินทางสู  
สนามบินคยา 
10.40 น.  ออกเดินทางบินลัดฟ�ากลับสูประเทศไทย โดยสายการบิน Air Asia เที่ยวบินที่ 

FD123  ใชเวลาเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง 40 นาที (ไมมีบริการอาหารและ
เครื่องด่ืมบนเครื่อง) 

14.50 น. เดินทางถึง สนามบินดอนเมือง ประเทศไทย โดยสวัสดิภาพพรอมความประทับใจ 
........................................................................................  

 
อัตราคาบริการตอทานและเงื่อนไข 

 
 
 

อินเดีย-เนปาล เท่ียวฟน อ่ิมบุญ ไหวครบ 4 สังเวชนียสถาน 6 วัน 5 คืน-FD 

กําหนดการเดินทาง 
ผูใหญพักหอง
ละ2-3ทาน 

ไมรวมคาวีซา 

เด็กอายุไมเกิน
12ปเสริมเตียง 
ไมรวมคาวีซา 

เด็กอายุไมเกิน
12ปไมเสริม

เตียง 
ไมรวมคาวีซา 

ไมเอาตั๋ว
เครื่องบิน 

ไมรวมคาวีซา 
พักเด่ียว 

30 ต.ค.-04 พ.ย.62 22,900 22,900 21,900 13,900 5,900 
01-06 พ.ย.62 22,900 22,900 21,900 13,900 5,900 
15-20 พ.ย.62 21,900 21,900 20,900 12,900 5,900 
04-09 ธ.ค.62 *วันหยุด 23,900 23,900 22,900 14,900 5,900 
27 ธ.ค.62-01ม.ค.63*
วันหยุด 25,900 25,900 24,900 16,900 6,900 

01-06 ม.ค.63 *วันหยุด 24,900 24,900 23,900 15,900 6,900 
17-22 ม.ค.63 *วันหยุด 23,900 23,900 22,900 14,900 5,900 
24-29 ม.ค.63 24,900 24,900 23,900 15,900 5,900 
31ม.ค.-05ก.พ.63 23,900 23,900 22,900 14,900 5,900 



 

 

อัตราคาบริการน้ีรวม 
 ตั๋วเครื่องบินชั้นประหยดัระบวุันเดินทางไป-กลับพรอมคณะ 
 ภาษีน้ํามันและภาษีตั๋วทุกชนิด(สงวนสิทธิเก็บเพ่ิมหากสายการบินปรบัขึ้นกอนวันเดินทาง) 
 ที่พักโรงแรมตามรายการ 5 คืน พักหองละ 2-3 ทาน (กรณีมาไมครบคูและไมตองการ

เพ่ิมเงินพักหองเด่ียว) 
 อาหารตามรายการระบุ(สงวนสิทธิในการสลับมื้อหรือเปลี่ยนแปลงเมนูอาหารตาม

สถานการณ)  
 คาเขาชมสถานที่ตามรายการระบ ุ
 คาระวางน้ําหนักกระเป�าไมเกิน 20 กก. 
 คารถรับ-สงสถานท่ีทองเที่ยวตามรายการระบ ุ
 คามัคคุเทศกผูชํานาญเสนทางดูแลตลอดการเดินทาง 
 คาประกันชีวติกรณีอุบัติเหตุในระหวางการเดินทาง คุมครองในวงเงนิไมเกินทานละ 

1,000,000 บาท และคารักษาพยาบาลกรณีอุบัติเหตุในวงเงินไมเกิน ทานละ 
200,000 บาท (ตามเงื่อนไขกรมธรรม) 

 คาภาษีมูลคาเพ่ิม 7% 
 

อัตราคาบริการไมรวม 
 ภาษีหัก ณ ที่จาย 3% 
 คาทําหนังสือเดินทางไทย,คาธรรมเนียมสําหรับผูถือพาสปอรตตางชาติคาทําใบอนุญาต

กลับเขาประเทศของคนตางชาติ(Re-Entry) หรือ คนตางดาว (เปนหนาท่ีของผูเดินทาง
ในการจัดทําเอง) 

 คาใชจายสวนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบ ุ เชน คาเครื่องด่ืมและคาอาหารที่ส่ังเพ่ิม
เอง, คาโทรศัพท, คาอาหารและเครื่องด่ืมสั่งพิเศษนอกรายการ คาซักรีด, คาโทรศัพท
ทางไกล, คาอินเตอรเน็ต ฯลฯ 

 คาใชจายอันเกิดจากความลาชาของสายการบิน,อุบัติภัยทางธรรมชาติ,การประทวง,การ
จลาจล,การนัดหยุดงาน,การถูกปฏิเสธไมใหออกและเขาเมืองจากเจาหนาที่ตรวจคนเขา
เมืองและเจาหนาที่กรมแรงงานทั้งท่ีเมืองไทยและตางประเทศซึ่งอยูนอกเหนือความ
ควบคุมของบริษัทฯ 

 คาปรบั สําหรับน้ําหนักกระเป�าเดินทางท่ีเกินจากที่ทางสายการบินกําหนดไว 20 กก. 
 คาธรรมเนียมวีซาอินเดียแบบ E-Visaและคาวีซาเนปาลคาทานละ 3,900 บาท (ชําระ

พรอมคามัดจําทัวร)  



 

 

 คาทิปไกดทองถิ่น,คนขบัรถ 1,800 บาท/ทรปิ/ลูกทัวร 1 ทาน (ชําระที่สนามบินในวัน
เดินทาง) 

 คาทิปหัวหนาทัวรตามสินน้ําใจของทุกทาน (ไมรวมในทิปไกดทองถิ่นและคนขับรถแตไม
บังคบัทิป) 
 

เงื่อนไขการสํารองที่น่ัง 
1.กรุณาทําการจองกอนการเดินทาง อยางนอย 45 วันทําการหรือกอนหนาน้ัน โดยสงแฟกซ
หรืออีเมลลรายช่ือและหนาหนังสือเดินทางเพ่ือยันการจองที่น่ัง พรอมชําระมัดจําทานละ 
10,000 บาท 
2.คาทัวรสวนที่เหลือ บริษัทฯ จะขอเก็บคาทัวรทั้งหมด 15 วันกอนการเดินทาง มิเชนน้ัน
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางของทาน และการคืนเงินทั้งหมดหรือบางสวน
ตามคาใชจายที่เกิดขึ้นจริง 
3.เม่ือทานตกลงชําระเงินคาบริการไมวาทั้งหมดหรือบางสวนกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯจะ
ถือวาทานไดยอมรับในเงื่อนไขการใหบรกิารทีไ่ดระบุไวในเอกสารฉบบัน้ีทั้งหมดน้ีแลว 
4.ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการดําเนินการยืน่ขอวีซาประเทศอินเดียแบบ E Visa ใหกับผู
รวมเดินทางเทาน้ัน ยกเวนแตผูรวมเดินทางมีวีซาป 
 
เงื่อนไขการยกเลิก 

1.ยกเลิกการเดินทางกอนการเดินทาง 30 วัน บริษัทฯจะคืนเงินคามัดจําใหท้ังหมด โดยจะหัก
คาใชจายที่เกิดขึ้นจริง เชนคาธรรมเนียมวีซา ยกเวนในกรณีวันหยุดเทศกาล,วันหยุดนักขัต
ฤกษ ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิไ์มคืนเงินมัดจําโดยไมมีเงื่อนไขใดๆทั้งสิ้น 
2.ยกเลิกการเดินทาง 15 วัน กอนการเดินทาง หักคามัดจําทัวร 50% 
3.ยกเลิกกอนการเดินทาง 7-14 วันเก็บคาใชจาย 100% ของราคาทัวร ตอทาน 
4.สําหรับผูโดยสารที่ไมไดถือหนังสือเดินทางไทย และทางบริษัทฯเปนผูยื่นวีซาให เม่ือผลวีซา
ผานแลวมีการยกเลิกการเดินทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนคามัดจําท้ังหมด 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

เงื่อนไขการใหบริการ 
1.โปรแกรมทัวรน้ีจะสามารถออกเดินทางไดตองมีจํานวนผูเดินทางขั้นตํ่า 25 ทานรวมในคณะ
ตามที่กําหนดไวเทาน้ัน หากมีจํานวนผูเดินทางรวมแลวนอยกวาที่กําหนดไว บริษัทฯ ขอสงวน
สิทธิ์ในการยกเลิกหรือปรับเปลี่ยนกําหนดการเดินทาง ในกรณีที่มีผูเดินทาง 15-19 ทาน ตอง
เพ่ิมเงินทานละ 2,000 บาท, กรณีที่มีผูเดินทาง 20-24 ทานตองเพ่ิมเงินทานละ 1,000 
บาท 
2.ในกรณีที่ทานไมไดรับผลการอนุมัติวีซาเขาประเทศอินเดีย แบบ E-Visa ทางบริษัทฯ ขอ
สงวนสิทธ์ิในการคืนคาธรรมเนียมวีซา E-Visa และเรียกเก็บคาธรรมเนียมวีซาเพ่ิมเติม เพ่ือ
ดําเนินการขอวีซาใหมโดยตรงกบัทางศูนยรบัยื่นวีซาอินเดีย ประจําประเทศไทย 
3.บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาและเงื่อนไขตางๆ โดยไมตองแจงใหทราบ
ลวงหนา ทั้งน้ีใหขึ้นอยูกับดุลยพินิจของบริษัทฯ เทาน้ัน อีกทั้งขอสรุปและขอตัดสินใดๆ ของ
บริษัทฯ ใหถือเปนขอยุติสิ้นสุดสมบูรณ 
4.บริษัทฯ และตัวแทนของบริษัทขอสงวนสิทธ์ิที่จะเปลี่ยนแปลงรายการทัวรตามความ
เหมาะสม ใหสอดคลองกับสถานการณ ขอจํากัดดานภูมิอากาศ และเวลา ณ วันที่เดินทางจริง 
ทั้งน้ีทางบริษัทฯ จะยึดถือและคํานึงถึงความปลอดภัย รวมถึงประโยชนสูงสุดของลูกคา
สวนมากเปนสําคัญ 
5.รายการทัวรน้ีเปนการทองเที่ยวแบบหมูคณะ (Join Tour) จัดทําและดําเนินการโดยบริษัท
คูคา (Partner) 
6.อัตราคาบรกิารคดิคาํนวณจากอัตราแลกเปลี่ยน และราคาตั๋วเครื่องบินในปจจบุัน บริษัทฯ 
ขอสงวนสิทธิ์ในการปรบัเปลี่ยนราคาคาบรกิารในกรณีที่มีการขึ้นราคาคาตั๋วเครื่องบิน คา
ประกันภัยสายการบิน คาธรรมเนียมน้ํามัน หรือมีการประกาศลดคาเงินบาท หรืออัตรา
แลกเปลี่ยนไดปรับขึ้นในชวงใกลวนัที่คณะจะเดินทาง 
7.ในระหวางการทองเที่ยวน้ี หากทานไมใชบริการใดๆ ไมวาทั้งหมดหรือบางสวน ถือวาทาน
สละสิทธิ์ไมสามารถเรียกรองขอคืนคาบริการได 
8.หากทานไมเดินทางกลับพรอมคณะทัวร ตัว๋เครื่องบินขากลบัซึ่งยงัไมไดใช ไมสามารถนํามา
ขอคืนเงินได 
9.คาบริการที่ทานชําระกับทางบรษิัทฯ เปนการชําระแบบเหมาขาด และทางบริษัทฯ ไดชําระ
ใหกับบริษัทฯ ตัวแทนแตละแหงแบบเหมาขาดเชนกัน ดังน้ันหากทานมีเหตุอันใดที่ทําใหทาน
ไมไดทองเที่ยวพรอมคณะตามรายการที่ระบุไว ทานจะขอคืนคาบริการไมได 
10.กรณีเกิดความผิดพลาดจากตัวแทน หรือ หนวยงานที่เกี่ยวของ จนมีการยกเลิก ลาชา 
เปลี่ยนแปลง การบรกิารจากสายการบิน บรษิัทขนสง หรือ หนวยงานที่ใหบริการ บรษิัทฯ จะ



 

 

ดําเนินโดยสุดความสามารถที่จะจัดบรกิารทัวรอ่ืนทดแทนให แตจะไมคืนเงินใหสําหรับ
คาบรกิารน้ันๆ 
11.มัคคุเทศก พนักงาน และตัวแทนของบริษัทฯ ไมมีสิทธ์ิในการใหคําสัญญาใดๆ ทั้งสิ้นแทน
บริษัทฯ นอกจากมเีอกสารลงนามโดยผูมีอํานาจของบริษัทฯ กํากับเทาน้ัน 
12.บริษัทฯ รับเฉพาะผูมีวัตถุประสงคเดินทางเพ่ือทองเท่ียวเทาน้ัน การเดินทางของผูเดินทาง
ดวยวัตถุประสงคแอบแฝงอ่ืน ๆ เชน การไปคาแรงงาน การคาประเวณี การคามนุษย การ
ขนสงสินคาหนีภาษี การขนยาเสพติด การโจรกรรม การขนอาวุธสงคราม การกอการราย 
และ อ่ืน ๆ ที่เขาขายผิดกฏหมาย ผิดศีลธรรมอันด ีบริษัทฯ มิไดมีสวนรูเห็น เกี่ยวของ หรือ มี
สวนตองรับผดิชอบใด ๆ กับการกระทําดังกลาวทั้งสิ้น 
13.หากผูเดินทางถูกเจาหนาท่ีตรวจคนเขาเมืองของประเทศนั้นๆ ปฏิเสธการเขา - ออกเมือง 
ดวยเหตุผลใดๆ ก็ตาม ถือเปนเหตุผลซึ่งอยูนอกเหนืออํานาจ และความรับผิดชอบของบรษิัท
ฯ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไมรับผิดชอบการคืนเงินทั้งหมด 
14.ผูเดินทางตองใชวิจารณญาณสวนตัวและรับผิดชอบตอการตัดสินใจในการเลือกซื้อสินคา
ตาง ๆ ในระหวางการเดินทางทองเท่ียวดวยตัวทานเอง บริษัทฯ จะไมสามารถรับผิดชอบใด 
ๆ หากเกิดความไมพึงพอใจในสินคาที่ผูเดินทางไดซื้อระหวางการเดินทางทองเที่ยวน้ี 
15.ผูเดินทางตองรับผดิชอบตอการจัดเกบ็ และ ดูแลทรัพยสินสวนตัว ของมีคาตาง ๆ อยาง
ระมัดระวัง บริษัทฯ จะไมสามารถรับผิดชอบใด ๆ หากเกิดการสูญหายของ ทรัพยสินสวนตัว 
ของมีคาตาง ๆ ระหวางการเดินทางทองเที่ยว 
16.บริษัทฯ จะไมรับผิดชอบตอการสูญหายของทรัพยสิน และ สัมภาระระหวางการเดินทาง
อันมีสาเหตุมาจากสนามบิน สายการบิน บริษทัขนสง โรงแรม หรือ การโจรกรรม แตจะทํา
หนาท่ีเปนตัวแทนในการเรียกรองคาชดใชใหกับผูเดินทาง 
17.บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิที่จะไมรับผิดชอบคาเสียหายในเหตุการณที่เกิดจากการยกเลิกหรือ
ความลาชาของสายการบิน ภัยธรรมชาติ การนัดหยุดงาน การจลาจล การปฏิวัติ รัฐประหาร 
ที่อยูนอกเหนือการควบคุมของทางบริษัทฯ หรือ คาใชจายเพ่ิมเติมที่เกิดขึ้นทางตรง หรือ
ทางออม เชน การเจ็บป�วย การถกูทําราย การสูญหาย ความลาชา หรือ จากอุบัติเหตุตางๆ 
18.บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิที่จะไมรับผิดชอบใด ๆ ตอการไมเปนไปตามความคาดหวัง และ
ความไมพึงพอใจของผูเดินทาง ที่เกี่ยวของกับ สภาพธรรมชาติ ภูมิอากาศ ฤดูกาล 
ทัศนียภาพ วัฒนธรรม วิถีและพฤติกรรมของประชาชนในประเทศที่เดินทางไป 
19.ทางบริษัทฯจะไมรับผิดชอบใดๆท้ังสิ้น หากผูเดินทางประสบเหตุสภาวะฉุกเฉินจากโรค
ประจําตัว ซึ่งไมไดเกิดจากอุบัติเหตุในรายการทองเที่ยว(ซึ่งลูกคาจะตองยอมรับในเงื่อนไขน้ี
ในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสยั ซึ่งอยูนอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัททัวร) 



 

 

20.กรณีใชหนังสือเดินทางราชการ(เลมน้ําเงิน) เดินทางเพ่ือการทองเที่ยวกับคณะทัวร หาก
ทานถูกปฏิเสธในการเขา-ออกประเทศใดๆกต็าม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไมคืนคาทัวรและ
รับผิดชอบใดๆท้ังสิ้น 
21.กรณีที่ทานตองออกต๋ัวภายในประเทศ เชน (ต๋ัวเครื่องบิน,ตั๋วรถทัวร,ตั๋วรถไฟ) กรุณา
สอบถามท่ีเจาหนาที่ทุกครัง้กอนทําการออกตัว๋ เน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟลท
บิน หรือ เวลาบิน โดยไมไดแจงใหทราบลวงหนาทางบริษัทฯจะไมรับผิดชอบใดๆในกรณีถาทาน
ออกตั๋วภายในโดยไมแจงใหทราบและหากไฟลทบินมีการปรบัเปลี่ยนเวลาบินเพราะถือวาทาน
ยอมรับในเงื่อนไขดังกลาวแลว 
22. หนังสือเดินทางตองมีอายุการใชงานเหลือไมนอยกวา 6 เดือน และบริษัทฯรับเฉพาะผูมี
จุดประสงคเดินทางเพ่ือทองเที่ยวเทาน้ัน (หนังสือเดินทางตองมีอายุเหลือใชงานไมนอยกวา 6 
เดือน บริษัทฯไมรับผิดชอบหากอายุเหลือไมถึงและไมสามารถเดินทางได  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

เอกสารที่ตองเตรียมประกอบการยื่นวีซาอินเดีย(E-Visa) 
 
1.แบบฟอรม แบบฟอรมกรอกขอมูลเพื่อประกอบการดําเนินการขอวีซา โดยตองกรอกขอมูลให
ครบถวน 
2.ไฟลแสกนหนังสือเดินทาง (Passport) ไฟลสกุล pdf 
3.สแกนรูปถายสี ดานหลัง เปนสีขาว ไมมีกรอบ ขนาด 2 x 2น้ิว 2 รูป 
 
 

ตัวอยางรูปถายและหนาพาสปอตที่แสกน 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 



 

 

แบบฟอรมกรอกขอมูลเพื่อประกอบการดําเนินการขอวีซา 
*โปรดทราบ วีซาออนไลนของประเทศอินเดีย มีขอจํากัดการใหวีซา 2 คร้ังตอ 1 ปปฎิทิน หากทานเคยไดยื่นหรือไดรบ
การอนุมัติวีซาออนไลนครบ 2 คร้ังแลว จะตองดําเนินการยื่นผานศูนยรับยื่นวีซาอินเดียเทาน้ัน กรุณาติดตอเจาหนาที่
เพื่อใหการแนะนํา 
ประวัติสวนตัว  
คํานําหนา :   ⃣⃣    นาย    ⃣⃣  นาง   ⃣⃣  นางสาว      ⃣⃣  เด็กชาย    ⃣⃣  เด็กหญิง      
ช่ือ :  _     _______________                  ______นามสกุล : _     ____________  ___                                          ___    
NAME: _     _______________                  ___   SURNAME: _     ____________ ___                                         ___  
สถานะภาพ :      ⃣⃣   แตงงาน         ⃣⃣   โสด          ⃣⃣   หยาราง 
ตําหนิบนรางกายที่เห็นไดชัด เชน ไฝ,แผลเปน :__________________________________________________________ 
ช่ือสามี/ภรรยา:                                          _____________________________________________      _   ___ _____    
สัญชาติสามี/ภรรยา :                                         _____________________________________________  __________ 
ที่อยูปจจุบัน : ____                                          ____________________________________________  ____                                         
____________________________________________   _______         ____________________________________      
เบอรโทรศัพท บาน :_________________________________________ 
เบอรโทรศัพท มือถือ :_________________________________________ 
ประวัติครอบครัว  
ช่ือ/นามสกุลบิดา :                 _______________________สัญชาติ _______                       _____________________ 
ช่ือ/นามสกุลมารดา :               ______________________สัญชาติ ____                         _______________________ 
ประวัติการศึกษา  
____                                          ____________________________________________   _______         _________      
____                                          ____________________________________________   _______         _________      
ประวัติการทํางาน 
อาชีพ :          ____________                                        ___                                                                         
ช่ือบริษัท/สถานศึกษา :                                ___                                         ________________________________ 
เบอรโทรติดตอ:                                ___                                         ____________________________________                                         
ที่อยู  : ____                                          ____________________________________________   ________________ 
 ____                                          ____________________________________________   _______         _________      
รหัสไปรษณีย : ___                      _                  
 
 
 
 
 



 

 

*โปรดระบุรายช่ือประเทศทีท่านไดเดินทางในชวงระยะเวลา 10 ป * สําคัญมาก 
______________________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________ 
 
 
*หากทาน "เคย" ไดรับวีซาอินเดีย โปรดแจงรายละเอียดวีซา ประเภทของวีซา/ หมายเลขวีซา/ หมายเลขวีซา คร้ังลาสุด 
* สําคัญมาก 
 
_________________________________________________________________________________ 
 
 
*หากทาน "เคย" ไปประเทศอินเดียมากอนโปรดระบุเมืองที่ทานไป และชื่อโรงแรมที่พัก ลาสุด * สําคัญมาก 
 
_________________________________________________________________________________ 
 
*ในชวง 3 ปที่ผานมา ทานเคยเดินทางไปประเทศดังตอไปน้ีหรือไม : บังคลาเทศ/ ศรีลังกา/ ภูฏาน/ มัลดีฟส/ เนปาล/ 
ปากีสถาน/ อัฟกานิสถาน หากทานเคยโปรดระบุวันเดินทาง * สําคัญมาก 
 
_________________________________________________________________________________ 

 


