
 

 

รหัสทัวร FIN1902874 
ทัวรอินเดีย เนปาล เที่ยวฟน ปลืม้ปร่ิม อ่ิมบุญ 4 สังเวชนียสถาน  
6 วัน 5 คืน [FD] 
เมืองคยา    เมืองเวสาล ี   วัดป�ามหาวัน    เมืองกุสินารา   มกุฎพันธนเจดีย   พระสถูป
ปรินิพพาน   เนปาล   สวนลุมพินีวัน    เสาหินพระเจาอโศกมหาราช    วิหารมายาเทวี    เมือง
พาราณสี   ลองแมน าคงคา    สารนาถ    ธมัเมกขสถูป ป�าอิสิปตนมฤคทาวัน    เจาคนธีสถูป   

 

 
 



 

 

โปรแกรมการเดินทาง 
วันแรก สนามบินดอนเมือง-สนามบินคยา-บานนางสุชาดา-แมน้ําเนรัญชรา-วัดไทยพุทธค

ยา-มหาเจดียพุทธคยา-ตนพระศรีมหาโพธ์ิ 
05.30 น. คณะพรอมกันท่ี ทาอากาศยานดอนเมือง บริเวณผูโดยสารขาออก อาคาร 1 ช้ัน 3 

ประตู 2 เคานเตอรเช็คอินสายการบิน Air Asia (FD) เจาหนาท่ีของบริษัทฯคอย
ใหการตอนรบั และอํานวยความสะดวกในการเช็คอินรบับัตรโดยสาร (แนะนําให
โหลดของท่ีไมจําเปนลงใตทองเคร่ืองเน่ืองจากเจาหนาที่อินเดียตรวจอยาเขมงวด 
**หมายเหตุ** เคานเตอรเช็คอินจะปดบริการกอนเวลาเคร่ืองออกอยางนอย 60 
นาท ีและผูโดยสารพรอม ณ ประตูขึ้นเครื่องกอนเวลาเครื่องออก 30 นาที 

08.20 น.  บินลัดฟ�าสู เมืองคยา ประเทศอินเดีย โดยสายการบิน Air Asia เท่ียวบินที่ 
FD122 ใชเวลาเดินทางประมาณ 3 ช่ัวโมง 20 นาท ี(ไมมบีริการอาหารและ
เครื่องดื่มบนเคร่ือง) 

10.10 น. เดินทางถึง สนามบินเมืองคยา ประเทศอินเดีย (เวลาทองถิ่นชากวาไทย 1.30 ช.ม.
กรุณาปรับนาฬิกาของทานเปนเวลาทองถิ่นเพ่ือสะดวกในการนัดหมาย) หลังผาน
ข้ันตอนการตรวจคนเขาเมืองและรับสัมภาระเรียบรอยแลว 

 นําทานเดินทางสู พุทธคยา พุทธสังเวชนียสถาน ที่สําคัญที่สุด 1 ใน 4 สังเวชนีย
สถาน และถือวาเปนสถานท่ีศักดิ์สิทธ์ิของชาวพุทธท่ัวโลก 

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

ทรัพยซ่ึงเปนนายใหญแหงชาวบานเสนานิคม ตําบลอุรุเวลา เมื่ออายุยางเขาสูวัย
สาวนางไดทําพิธีบวงสรวงตอเทพยดาที่สิงสถิต ณ ตนไทรใหญตนหน่ึงใกลบาน
ของนาง โดยไดตั้งปณิธานความปรารถนาไว 2 ประการ คือ 

           1.ขอใหขาพเจาไดสามีที่มีบุญ มีทรัพยสมบติั และมีชาติสกุลเสมอกัน  
          2.ขอใหขาพเจามีบุตรคนแรกเปนชาย 
 เมื่อความปรารถนาสําเร็จสมบรูณ นางไดทําพลีกรรมบวงสรวงสังเวยเทพยดาดวย

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

น้ันเรียกวา “ลิลาจัน” มาจากคําสันสกฤตวา “ไนยรัญจนะ” แปลวา แมน้ําที่มีสีใส

หมายเหตุ เนื�องจากตั�วเครื�องบินของคณะเป็นตั�วกรุ๊ประบบ Random ไม่สามารถลอ็กที�นั�งได ้ที�นั�งอาจจะไม่ไดน้ั�งติดกนั
และไม่สามารถเลือกช่วงที�นั�งบนเครื�องบินไดใ้นคณะ 



 

 

สะอาด แมน้ําทั้งสายกวางราว ๑ กิโลเมตร ในสมัยพุทธกาล แมน้ําเนรัญชราไหล
ผานแควนมคธ ณ ตําบลอุรุเวลาเสนานิคม ซึ่งต้ังอยูบนลุมแมน้ําเนรญัชรา อันเปน
ภูมิสถานที่สงบนาร่ืนรมย พระมหาบุรุษทรงเลือกที่แหงน้ีเปนท่ีบําเพ็ญเพียร ทรง
ประทับอยู ณ ท่ีน้ี นานถึง ๖ ป พระมหาบุรุษทรงบําเพ็ญทุกรกิริยาและเปลี่ยนมา
ทรงดําเนินในมชัฌิมาปฏิปทา จนไดตรัสรูอนุตรสัมมาสัมโพธิญาณภายใตตนพระ
ศรีมหาโพธิ ณ ริมฝم�งแมน้ําเนรัญชราแหงน้ี 

 จากน้ันนําทานเดินทางสู วัดไทยพุทธคยา เปนวัดไทยแหงแรกในประเทศอินเดีย 
เร่ิมกอสรางมาต้ังแตป พ.ศ. 2500 มีเน้ือท่ีราว 12 ไร ต้ังอยูบริเวณพุทธคยา อยู
หางจากองคเจดียพุทธคยาประมาณ 500 เมตร เปนวัดท่ีอยูในความดูแลและ
อุปถัมภของรัฐบาลไทย พระอุโบสถของวัดไทยพุทธคยาจําลองแบบมาจากวดั
เบญจมบพิตรดุสติวนารามราชวรวิหาร กรุงเทพมหานคร ซึ่งไดช่ือวาเปน
สถาปตยกรรมของสมยัรัตนโกสินทรที่ดีที่สุดแหงหน่ึง ซึ่งการจําลองแบบจนดู
เหมือนน้ีไมใชเฉพาะภายนอก แตยังมีภายในที่เหมือนกันดวย เชน องคพระ
ประธานท่ีเปนพระพุทธชินราช แกลประตู แกลหนาตาง เปนตน  จากน้ันนําทาน
เดินทางสู มหาเจดียพุทธคยา เจดียพุทธคยาหรือพระมหาโพธิ์เจดีย คืออนุสรณ
สถานแหงการตรัสรูของพระสัมมาสัมพุทธเจา มีลักษณะเปนเจดียสี่เหลี่ยมทรงสูง 
เปนสถาปตยกรรมและศิลปะแบบอินเดีย สูงประมาณ 170 ฟุต แบงออกเปน 2 
ช้ัน ช้ันแรกประดิษฐานพระพุทธเมตตา พระพุทธรูปปางมารวิชัยศิลปะปาละ เปน
พระพุทธรูปใหญหน่ึงเดียวในเจดียที่ไมถูกทําลายจากกษัตริยชาวฮินดูในสมัยที่มี
การกวาดลางพระพุทธศาสนาในอินเดีย สวนช้ันที ่2 ประดิษฐานพระพุทธปฏิมา
ปางประทานพร บริเวณโดยรอบเจดียมีเจดียบริวารลอมอยูท้ัง 4 ทิศ เดิมเจดีย
พุทธคยาเปนวิหารขนาดไมใหญนัก ตอมาในป พ.ศ.674 พระเจาหุวิชกะทรง
บูรณะเพ่ิมเติมใหมีขนาดใหญกวาเดิม ในปจจุบันเจดียพุทธคยาถือเปนแลนดมารค
ของกลุมพุทธสถานพุทธคยา  จากน้ันนําทานเดินทางสูดานหลังมหาเจดีย ทานจะ
พบกับ ตนพระศรีมหาโพธ์ิ สังเวชนียสถานแหงที่ 2 คือตนโพธ์ิที่พระพุทธเจา
ประทับในชวงเวลาตรสัรู เปนพันธุไมที่เปนท่ีเคารพนับถือของพุทธศาสนิกชนมา
ต้ังแตสมัยพุทธกาล ตนพระศรมีหาโพธ์ิมีท้ังหมด 4 ตน 
-ตนแรกคือตนที่พระพุทธเจาทรงตรัสรูซึ่งตายลงในสมัยของพระเจาอโศกมหาราช 
-ตนท่ีสองคือตนท่ีแตกหนอออกมาจากตนแรกและไดถูกทําลายลงในสมัยพระเจา
สาสังการ กษตัริยฮินดู 
-ตนท่ีสามคือตนที่แตกหนอออกมาจากตนแรกและไดตายลงเพราะขาดการบํารุง
ดูแล เน่ืองจากเปนชวงพระพุทธศาสนาในประเทศอินเดียเส่ือมโทรม 



 

 

-ตนท่ี 4 คือตนศรีมหาโพธ์ิตนปจจุบันที่แตกหนอมาจากตนท่ี 3 ไดรบัการบํารุง
ดูแลหนอโดยเซอรคันนิงแฮม หัวหนาคณะสํารวจพุทธศาสนสถานในชวงท่ีอินเดีย
เปนอาณานิคมของอังกฤษ ปจจบัุนมีอาย ุ138 ป 
ใตตนพระศรีมหาโพธ์ิเปนท่ีประดิษฐานของพระแทนวัชรอาสน พระแทนที่พระเจา
อโศกมหาราชทรงสรางขึ้นเพ่ือบูชาสถานที่บําเพ็ญเพียรของพระพุทธเจา ตัวแทน
ทําจากทองมีความยาว 7 ฟุต สลักเปนรูปเพชร พญาหงส และดอกมณฑารพ
สลับกัน พระและพุทธศาสนิกชนนิยมไปสักการะ สวดมนต หรือน่ังทําสมาธิอยู
รอบๆ บริเวณตนพระศรีมหาโพธิ์และพระแทนวัชรอาสนแหงน้ี 

 
 ค่ํา     บริการอาหารเย็น ณ หองอาหารของโรงแรม 

สมควรแกเวลานําทานเขาที่พัก Bhodhagaya Regency Hotel ระดับ 4 *
หรือเทียบเทา 
 

วันที่สอง เมืองคยา-เมืองเวสาลี-วัดป�ามหาวัน-เมืองกสิุนารา 
เชา  บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 
 นําทานเดินทางสู เมืองเวสาลี  คืออาณาจักรหน่ึงของวัชชี หน่ึงใน 16 แควน ของ

ชมพูทวีป เรียกกนัหลายช่ือวา ไวสาลี ไพสาลี หรือเวสาลี  เน่ืองจากในครั้งน้ัน
กรุงเวสาวีเกิดฝนแหง ขาวกลาตายเพราะถูกแดดเผาคนยากจนอดตาย ศพเกลื่อน
กลาดทั่วพระนคร อมนุษยไดกลิ่นซากศพก็พากันเขามาในพระนครผูคนตายเพ่ิมข้ึน 
เหลาเจาลิจฉวีไดยินมาวาพระพุทธเจาเสด็จอุบัติขึ้นแลวในโลก พระผูมีพระภาคเจา
น้ันทรงแสดงธรรมเพื่อประโยชนเกื้อกูลแกปวงสัตวทรงมีอานุภาพมาก หากพระงค
ทรงเสด็จมาโปรด ภัยทุกอยางก็จักสงบไปจงึสงเจาลิจฉว ีช่ือ มหาลิ ซึ่งเป�นผูทีพระ
เจาพิมพิสารโปรดปรานและอํามาตยผุหน่ึงเดินทางไปขอรองพระเจาพิมพิสารให
กราบทูลอาราธนาพระพุทธองคเสด็จไปกรุงเวสาลี  พระบรมศาสดาทรงพิจารณา 
หากไดตรัสรัตนสูตรในกรุงเวสาลีนอกจากความเดือดรอนจักสงบลงมหาชนชาววชั



 

 

ชีเมื่อไดฟงพระสูตรน้ีแลวจักไดบรรลุมมรรคผล จํานวนมากจึงทรงรําคํากราบทูล
เชิญของพวกเจาลิจฉวี  

เท่ียง  บริการอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร หรือ หองอาหารในโรงแรม 
บาย จากน้ันนําทานเท่ียวชม วัดป�ามหาวัน อารามท่ีกษัตริยลิจฉวีสรางถวายพระ

สัมมาสัมพุทธเจา ต้ังอยูในป�ามหาวันทางเหนือของอาณาจักรวัชชีในป�าหิมาลัย
และพระพุทธองคทรงประทับอยูในพรรษาท่ี 5 ชมเสาอโศกที่มรูีปสงิหอยูใน
ลักษณะน่ังหันหนาไปทางทิศตะวันออกที่สมบูรณท่ีสุด ปจจบัุนเหลือเพียงซาก
โบราณสถานท่ีประกอบไปดวยสังฆาราม หองพัก หองประชุม นําทานเดินทางสู 
เมืองกุสินารา เปนท่ีต้ังของสังเวชนียสถานแหงที ่4 ในสมัยพุทธกาลเปนเมืองเอก
หน่ึงในสองของแควนมัลละ อยูตรงขามฝم�งแมน้ําคูกับเมือง ปาวา เปนที่ต้ังของ 
สาลวโนทยาน หรือป�าไมสาละที่พระพุทธเจาเสด็จดับขันธปรินิพพานและเปน
สถานที่ถวายพระเพลิงพระพุทธเจา  

ค่ํา      บริการอาหารเย็น ณ หองอาหารของโรงแรม 
สมควรแกเวลานําทานเขาที่พัก Om Residency Hotel ระดับ 4 *หรือ
เทียบเทา 

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

นําทานเดินทางสู มกุฏพันธนเจดีย ต้ังอยูหางจาก มหาปรินิพพานสถูป ไปทางทิศ
ตะวันออก ๑ กิโลเมตร คนทองถิ่นเรียกวา “รามภาร-กา-ดีลา” หรือ รัมภารสถูป 
เปนสถานที่ถวายพระเพลิงพระพุทธสรีระของพระพุทธเจา เดิมทีเปนเชิงตะกอนไม
จันทรหอม หลังจากท่ีถวายพระเพลิงพระพุทธสรีระแลวก็ไดสรางพระสถูปครอบลง 
ตอมาก็ไดถูกรุกรานทําลายเหลือแตซากปรักหักพัง ภายหลังไดถูกขุดคนพบเปน
ซากกองอิฐพระสถูปขนาดใหญดังที่เห็นในปจจุบัน พระสถปูน้ีวัดโดยรอบฐานได 
๔๖.๑๔ เมตร และขนาดเสนผาศูนยกลาง ๓๗.๑๘ เมตร ท้ังน้ี ตามหลักฐานก็เปนท่ี
ชัดเจนวาน่ันคือสถานทีถ่วายพระเพลิงพระพุทธสรีระหรือมกุฏพันธนเจดียตามท่ี
ชาวพุทธเรียกชื่อกัน ปจจุบันรัฐบาลอินเดียไดเขามาบูรณะซอมแซมไวอยางดีนํา
ทานเดินทางไปกราบสักการะ มหาปรินิพพานสถูป ซึ่งเปนสถานที่พระพุทธเจา
เสด็จดับขันธปรินิพพานภายใตตนสาละคู เปนพุทธสถานท่ีพระพุทธเจาประทาน
การบวชใหสาวกองคสุดทาย และยังเปนท่ีตรสัเทศนาปจฉิมโอวาทสุดยอดแหงพระ
ธรรมคําสอนคือความไมประมาทชม มหาปรินิพพานสถูป สังเวชนียสถานแหงที่ 4 
ต้ังอยูดานหลังของมหาปรินิพพานวิหาร เปนสถูปแบบทรงโอควํ่าขนาดใหญ ซึ่ง



 

 

พระเจาอโศกมหาราชเปนผูสรางและไดบรรจพุระบรมสารีริกธาตุไว เชื่อกันวาเปน
ท่ีบรรทมครั้งสดุทายและเปนสถานท่ีพระพุทธองคปรินิพพาน ณ ใตตนสาละคู 
ภายหลังไดสรางสถูปครอบไวดังจะเห็นไดในปจจุบัน สถปูมีความสูง ๖.๑๐ เมตร
เหนือระดับพ้ืนดิน ดานบนของสถูปเปนฉัตร ๓ ช้ัน ชม มหาปรินิพพานวิหาร หรือ
วิหารพุทธไสยาสน ต้ังอยูดานหนาบนฐานเดียวกันกับมหาปรินิพพานสถูป มีบันได
อิฐสูงขึ้นไปบนเนิน ภายในประดิษฐาน “พระพุทธรูปปางปรินิพพาน” อยูบนพระ
แทนทําดวยหินทรายแดงหรือเรียกวา จุณศิลา องคพระพุทธรูปยาว ๒๓ ฟุต ๙ น้ิว 
(ราว ๗ เมตร) กวาง ๕ ฟุต ๖ น้ิว สูง ๒ ฟุต ๑ น้ิว ศิลปะมถุรา มีอายุมากกวา 
๑,๕๐๐ ป ท่ีพระแทนมีรูปสลักของสุภัททปรพิาชกกําลังเขาไปขอบวช และมีรปู
สลักพระอนุรุทธะและพระอานนทอยูดวย พระพุทธรูปองคน้ีเปนสัญลักษณของ
พระพุทธองคที่กําลังเสด็จดับขันธปรินิพพาน ประทับนอนบรรทมตะแคงขวา โดย
หันพระพักตรไปทางทศิตะวันตก และมีซากศาสนสถานโบราณโดยรอบมากมาย 

ในจารึกระบุผูจัดสรางพระพุทธรูปองคนี ้คือ หริพละสวามี นายชางผูแกะสลักช่ือ 
ธรรมทินนา เปนชาวเมอืงมถุรา ในปจจุบันพระพุทธรูปองคน้ีถือไดวาเปนจุดหมาย
สําคัญท่ีชาวพุทธจะมาสักการะ เพราะเปนพระพุทธรูปท่ีมีพุทธลักษณะอันพิเศษคือ
เหมือนคนนอนหลับธรรมดา แสดงใหเห็นวาพระพุทธองคไดเสด็จดับขันธปริ
นิพพานจากไปอยางผูหมดกังวลในโลกทั้งปวง 

เท่ียง  บริการอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร หรือ หองอาหารในโรงแรม 
บาย ออกเดินทางสู เมืองลุมพินีวัน (ใชเวลาเดินทางประมาณ 4 – 5 ช่ัวโมง)ต้ังอยูใน

เขตประเทศเนปาล ผาน เมืองโครักขปูรและผานเมืองชายแดนโสเนาวลีของอินเดีย
เขาสูเมืองสิทธารัตถะของเนปาลเปนสถานที่ซึ่งตั้งอยูกึ่งกลางระหวางกรุงกบิลพัสดุ



 

 

กับกรุงเทวทหะ  เดินทางถึงพรมแดนอินเดีย-เนปาล ผานพิธีการตรวจคนเขาเมือง 
จากน้ันจึงเดินทางตอเขาสู เมืองสิทธารัตถะ 

ค่ํา      บริการอาหารเย็น ณ หองอาหารของโรงแรม 
สมควรแกเวลานําทานเขาที่พัก Nansc Hotel ระดับ3*หรือเทียบเทา 

 
วันทีส่ี่ สวนลุมพินีวัน-เสาหินพระเจาอโศกมหาราช-วิหารมายาเทว-ีเมืองพาราณส ี
เชา  บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 

นําทุกทานเดินทางสู สวนลุมพินีวัน เปนพุทธสังเวชนียสถานที่สําคัญแหงท่ี 1 ใน 4 
สังเวชนียสถานของชาวพุทธ เปนสถานที่ประสูติของเจาชายสิทธัตถะ ผูซ่ึงตอมา
ตรัสรูเปนพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจา ต้ังอยูที่อําเภอไภรวา แควนอูธ 
ประเทศเนปาล เปนพุทธสังเวชนียสถาน 4 ตําบลเพียงแหงเดียวท่ีอยูนอกประเทศ
อินเดีย ลุมพินีวัน เดิมเปนสวนป�าสาธารณะหรือวโนทยานที่รมรื่นเหมาะแกการ
พักผอน ในสมัยพุทธกาลลุมพินีวันต้ังอยูกึ่งกลางระหวางเมืองกบิลพัสดุกับเมือง
เทวทหะ ในแควนสักกะ บนฝم�งแมน้ําโรหิณี หลังจากพระพุทธเจาปรินิพพานแลว 
พระเจาอโศกมหาราชไดโปรดใหสรางเสาหินขนาดใหญมาปกไวตรงบริเวณท่ี
ประสูติ เรียกวา เสาอโศก ที่จารกึขอความเปนอักษรพราหมีวาพระพุทธเจาประสูติ
ท่ีตรงน้ี ปจจุบัน ลุมพินีวันไดรบัการบูรณะและมีถาวรวัตถุสําคัญที่ชาวพุทธนิยมไป
สักการะ คือ "เสาหินพระเจาอโศกมหาราช" ที่ระบุวาสถานที่น้ีเปนสถานที่ประสูติ
ของเจาชายสิทธัตถะ นอกจากน้ี ยังมี "วิหารมายาเทว"ี ภายในประดิษฐานภาพหิน
แกะสลักพระรูปพระนางสิริมหามายาประสูติพระราชโอรส โดยเปนวิหารเกามีอายุ
รวมสมัยกับเสาหินพระเจาอโศก ปจจุบัน ทางการเนปาลไดสรางวิหารใหมทับ
วิหารมายาเทวีหลังเกา และไดขุดคนพบศิลาจารึกรูปคลายรอยเทา สันนิษฐานวา
เปนจารึกรอยเทากาวท่ีเจ็ดของเจาชายสิทธัตถะท่ีทรงดําเนินไดเจด็กาวในวัน
ประสูติ 

 



 

 

 
 

เท่ียง  บริการอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร หรือ หองอาหารในโรงแรม 
บาย นําทานเดินทางสู เมืองพาราณส ีเปนเมืองหลวงของแควนกาส ี(Kingdom of 

Kashi) ในสมัยพุทธกาล ปจจุบันตัง้อยูในรัฐอุตตรประเทศ ประเทศอินเดีย หาง
จากลัคเนาซ่ึงเปนเมืองหลวงของอุตตรประเทศเปนระยะทาง 320 กิโลเมตร 
พาราณสีมีแมน้ําคงคาไหลผาน เปนเมืองที่ศักดิสิทธ์ิที่สุดหน่ึงในเจ็ดเมืองศักดิสิทธ์ิ 
(สัปดาปุริ, Sapta Puri) ในความเช่ือของศาสนาฮินดูและศาสนาเชน พาราณสีมี
ประวติัความเปนมายาวนานกวา 4,000 ป เปนเมืองที่เกาแกที่สุดของประเทศ
อินเดียและยังจัดเปนเมืองท่ีมีผูอยูอาศัยตอเนื่องยาวนานที่สุดในประวัติศาสตรโลก
ดวย[3] ถือวาเปนสุทธาวาสท่ีสถิตแหงศิวเทพ ถือวาเปนเมืองอมตะของอินเดียและ
เปนที่แสวงบุญท้ังของชาวฮินดูและชาวพุทธท่ัวโลก ครั้งสมัยอาณานิคม เมืองน้ีมี
ช่ือวา เบนาเรส (Benares) 

ค่ํา      บริการอาหารเย็น ณ หองอาหารของโรงแรม 
สมควรแกเวลานําทานเขาที่พัก City Inn Hotel ระดับ3*หรือเทียบเทา 
 

วันทีห่า ลองแมน้ําคงคา-สารนาถ-ธัมเมกขสถูป ป�าอิสิปตนมฤคทาวัน - เจาคนธีสถูป-
พิพิธภัณฑสารนาถ-เมืองคยา 

เชา  บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 
นําทาน ลองเรือแมน้ําคงคา ซึง่ชาวฮินดูเชื่อถอืวาเปนแมน้ําศักด์ิสิทธ์ิที่ไหลมาจาก
มวยผมขององคพระศิวะ (แมน้ําน้ีไหลมาจากที่ราบสูงทิเบตเทือกเขาหิมาลัย 
ประเทศจีนและเนปาล) ใหทุกทานได ลอยกระทงแมน้ําคงคา ชม พิธีบูชาไฟ มหา
ศิวะราตร ีและ การเผาศพ ของชาวฮินดูท่ีสืบทอดกันมาอยางชานาน รวมท้ังเปน
สถานที่คนนับลานมุงหนามาเพ่ือชมพิธีกรรมริมฝم�งแมน้ําคงคาอันศักด์ิสทิธ์ิ (พิธีเผา
ศพริมแมน้ําคงคาของศาสนาฮินดู) นําทานเดินทางสู เมืองสารนาถ นําทานสวด



 

 

มนต ไหวพระ น่ังสมาธิ ที ่ธัมเมกขสถูป ป�า
อิสิปตนมฤคทาวัน เปนพุทธสังเวชนียสถาน
แหงท่ี 3 สถานที่แสดงปฐมเทศนาธรรมจัก
กัปปวัตนสูตร โปรดเบญจวัคคียทั้งหา ใน
สมัยพุทธกาลเปนสถานท่ีสงบและเปนท่ี
ชุมนุมของเหลาฤษ ีนักบวชและนักพรตตาง 
ๆ ที่มาบําเพ็ญตบะและโยคะเพื่อเขาถึงพร
หมัน (ตามความเช่ือของพรามหณ) ทํา
ใหปจจวัคคียท่ีปลีกตัวมาจากเจาชายสิทธัต
ถะมาบําเพ็ญตบะท่ีน่ี  
จากน้ันนําทานชม เจาคันธีสถูป เปนสถานที่ซึง่พระพุทธองคทรงพบกับปญจวัคคีย 
ณ สถานท่ีแหงน้ีเมื่อพระพุทธองคทรงเสด็จมาถึงป�าอิสิปตนมฤคทายวันแลว ปญจ
วัคคีย เมื่อเห็นพระพุทธองคเสด็จมาแตไกล จงึทําสัญญากันวา จะไมลุกรับ จะไม
ตอนรับ แตเมื่อพระองคเสด็จมาถึง ตางก็ลืมสัญญาน้ันส้ิน สถานที่ท่ีพระพุทธองค
ทรงพบปญจวัคคยีเมื่อเสด็จมาถึงป�าอิสิปตนมฤคทายวันน้ี ปจจบุันอยูหางจาก
สถานท่ีแสดงปฐมเทศนาไมไกลนักประมาณกิโลเมตรเศษ มีการสรางพระสถูปเปน
เครื่องระลึกวาท่ีน่ีเปนสถานที่ซึ่งพระพุทธองคทรงพบกบัปญจวัคคีย เรียกวา เจา
คันธีสถูป สันนิษฐานกนัวา สรางราวๆ พุทธศักราช 1000 ชวงราชวงศคปุตะนํา
ทานเดินทางสู พิพิธภัณฑเมืองสารนาถ มีพระพุทธรูปโบราณซ่ึงนาทึ่ง และงดงาม
ตามแบบฉบับของคนอินเดีย อายุนับพันปมากมาย 

เที่ยง  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร หรือ หองอาหารในโรงแรม 
บาย ออกเดินทางสู เมืองคยา (ใชเวลาเดินทางประมาณ 5 ช่ัวโมง) ใหทกุทานพักผอน

ตามอัธยาศัย 
ค่ํา     บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร 

สมควรแกเวลานําทานเขาท่ีพัก Bhodhagaya Regency Hotel ระดับ 4 *
หรือเทียบเทา 

 
วันทีห่ก สนามบินคยา-สนามบินดอนเมือง 
เชา  บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 
08.00 น.  นําทานเดินทางออกจากโรงแรมที่พัก ทําการเช็คเอาท ออกเดินทางสู  
สนามบินคยา 



 

 

10.40 น.  ออกเดินทางบินลัดฟ�ากลับสูประเทศไทย โดยสายการบิน Air Asia เที่ยวบินท่ี 
FD123  ใชเวลาเดินทางประมาณ 2 ช่ัวโมง 40 นาท ี(ไมมบีริการอาหารและ
เครื่องด่ืมบนเครื่อง) 

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

 
 
อัตราคาบรกิาร 

 
อัตราคาบรกิารน้ีรวม 

 ต๋ัวเคร่ืองบินช้ันประหยัดระบวุันเดินทางไป-กลับพรอมคณะ 
 ภาษีนํ้ามันและภาษีต๋ัวทุกชนิด(สงวนสิทธิเก็บเพ่ิมหากสายการบินปรับข้ึนกอนวันเดินทาง) 
 ท่ีพักโรงแรมตามรายการ 5 คืน พักหองละ 2-3 ทาน (กรณีมาไมครบคูและไมตองการ

เพ่ิมเงินพักหองเด่ียว) 
 อาหารตามรายการระบุ(สงวนสิทธิในการสลับมื้อหรือเปลี่ยนแปลงเมนูอาหารตาม

สถานการณ)  
 คาเขาชมสถานที่ตามรายการระบ ุ
 คาระวางน้ําหนักกระเป�าไมเกิน 20 กก. 
 คารถรับ-สงสถานที่ทองเที่ยวตามรายการระบุ 
 คามัคคุเทศกผูชํานาญเสนทางดูแลตลอดการเดินทาง 

กําหนดการเดินทาง 
ผูใหญพักหอง
ละ2-3ทาน 

ไมรวมคาวีซา 

เด็กอายุไมเกิน
12ปเสริมเตียง 
ไมรวมคาวีซา 

เด็กอายุไมเกิน
12ปไมเสรมิ

เตียง 
ไมรวมคาวีซา 

ไมเอาต๋ัว
เคร่ืองบิน 

ไมรวมคาวีซา 
พักเด่ียว 

09-14 ต.ค. 62*วันหยุด 20,990 20,990 19,990 11,990 5,990 
11-16 ต.ค. 62*วันหยดุ 19,990 19,990 18,990 10,990 5,990 
12-17 ต.ค. 62*วันหยุด 20,990 20,990 19,990 11,990 5,990 
18-23 ต.ค. 62 20,990 20,990 19,990 11,990 5,990 
19-24 ต.ค. 62 20,990 20,990 19,990 11,990 5,990 
23-28 ต.ค. 62 20,990 20,990 19,990 11,990 5,990 
30 ต.ค.-04 พ.ย.62 20,990 20,990 19,990 11,990 5,990 



 

 

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

 คาภาษีมูลคาเพิ่ม 7% 
 คาธรรมเนียมวีซาอินเดียแบบ E-Visa และ คาวีซาเนปาลคาทานละ 3,900 บาท  

( สําหรับลูกที่ทําการจองต้ังแตวันน้ี - ภายในวันท่ี 9 กันยายน 62 เทานั้น )  
 
อัตราคาบรกิารไมรวม 

 ภาษีหัก ณ ที่จาย 3% 
 คาทําหนังสือเดินทางไทย,คาธรรมเนียมสําหรับผูถือพาสปอรตตางชาติคาทําใบอนุญาต

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

 คาใชจายสวนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบ ุเชน คาเคร่ืองดืม่และคาอาหารท่ีส่ังเพ่ิม
เอง, คาโทรศัพท, คาอาหารและเครื่องดื่มส่ังพิเศษนอกรายการ คาซักรีด, คาโทรศัพท
ทางไกล, คาอินเตอรเน็ต ฯลฯ 

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

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

พรอมคามัดจําทัวร)  
หากจองหลังวันที่ 9 กนัยายน 62 

 คาทิปไกดทองถิ่น,คนขับรถ 1,800 บาท/ทริป/ลูกทัวร 1 ทาน (ชําระที่สนามบินในวัน
เดินทาง) 

 คาทิปหัวหนาทัวรตามสินน้ําใจของทุกทาน (ไมรวมในทิปไกดทองถิน่และคนขับรถแตไม
บังคับทิป) 
 

เง่ือนไขการสํารองที่น่ัง 
1.กรุณาทําการจองกอนการเดินทาง อยางนอย 45 วันทําการหรือกอนหนาน้ัน โดยสงแฟกซ
หรืออีเมลลรายช่ือและหนาหนังสือเดินทางเพ่ือยันการจองที่น่ัง พรอมชําระมัดจําทานละ 
10,000 บาท 



 

 

2.คาทัวรสวนที่เหลือ บริษัทฯ จะขอเก็บคาทวัรทั้งหมด 15 วันกอนการเดินทาง มิเชนน้ัน
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทางของทาน และการคืนเงินท้ังหมดหรือบางสวน
ตามคาใชจายท่ีเกิดขึ้นจริง 
3.เมื่อทานตกลงชําระเงินคาบริการไมวาท้ังหมดหรือบางสวนกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯจะ
ถือวาทานไดยอมรับในเงื่อนไขการใหบริการท่ีไดระบุไวในเอกสารฉบบัน้ีทั้งหมดน้ีแลว 
4.ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการดําเนินการยืน่ขอวีซาประเทศอินเดียแบบ E Visa แบบ 
Double ใหกบัผูรวมเดินทางเทาน้ัน ยกเวนแตผูรวมเดินทางมีวีซาป 
 

เง่ือนไขการยกเลิก 
1.ยกเลิกการเดินทางกอนการเดินทาง 30 วนั บริษัทฯจะคืนเงินคามัดจําใหทั้งหมด โดยจะหัก
คาใชจายท่ีเกิดขึ้นจริง เชนคาธรรมเนียมวีซา ยกเวนในกรณีวันหยุดเทศกาล,วันหยุดนักขัต
ฤกษ ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิไมคืนเงินมัดจําโดยไมมีเง่ือนไขใดๆทั้งส้ิน 
2.ยกเลิกการเดินทาง 15 วัน กอนการเดินทาง หักคามัดจําทัวร 50% 
3.ยกเลิกกอนการเดินทาง 7-14 วันเก็บคาใชจาย 100% ของราคาทัวร ตอทาน 
4.สําหรับผูโดยสารท่ีไมไดถือหนังสือเดินทางไทย และทางบริษัทฯเปนผูยื่นวีซาให เมื่อผลวีซา
ผานแลวมีการยกเลิกการเดินทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการคืนคามัดจําทั้งหมด 
 

เง่ือนไขการใหบริการ 
1.โปรแกรมทัวรน้ีจะสามารถออกเดินทางไดตองมีจํานวนผูเดินทางข้ันตํ่า 25 ทานรวมในคณะ
ตามท่ีกําหนดไวเทาน้ัน หากมีจํานวนผูเดินทางรวมแลวนอยกวาท่ีกําหนดไว บริษัทฯ ขอสงวน
สิทธิ์ในการยกเลิกหรือปรับเปล่ียนกําหนดการเดินทาง ในกรณีท่ีมีผูเดินทาง 15-19 ทาน ตอง
เพิ่มเงินทานละ 2,000 บาท, กรณีที่มีผูเดินทาง 20-24 ทานตองเพ่ิมเงินทานละ 1,000 
บาท 
2.ในกรณีท่ีทานไมไดรบัผลการอนุมัติวีซาเขาประเทศอินเดีย แบบ E-Visa ทางบริษัทฯ ขอ
สงวนสิทธิ์ในการคืนคาธรรมเนียมวีซา E-Visa และเรียกเก็บคาธรรมเนียมวีซาเพ่ิมเติม เพื่อ
ดําเนินการขอวีซาใหมโดยตรงกบัทางศูนยรบัยื่นวีซาอินเดีย ประจําประเทศไทย 
3.บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปลี่ยนแปลงราคาและเงื่อนไขตางๆ โดยไมตองแจงใหทราบ
ลวงหนา ท้ังน้ีใหขึ้นอยูกับดุลยพินิจของบริษัทฯ เทาน้ัน อีกท้ังขอสรุปและขอตัดสินใดๆ ของ
บริษัทฯ ใหถือเปนขอยุติสิ้นสุดสมบูรณ 
4.บริษัทฯ และตัวแทนของบริษัทขอสงวนสิทธ์ิที่จะเปล่ียนแปลงรายการทัวรตามความ
เหมาะสม ใหสอดคลองกับสถานการณ ขอจํากัดดานภูมิอากาศ และเวลา ณ วันท่ีเดินทางจริง 



 

 

ท้ังน้ีทางบริษัทฯ จะยึดถือและคํานึงถึงความปลอดภัย รวมถึงประโยชนสูงสุดของลูกคา
สวนมากเปนสําคัญ 
5.รายการทัวรน้ีเปนการทองเที่ยวแบบหมูคณะ (Join Tour) จัดทําและดําเนินการโดยบริษัท
คูคา (Partner) 
6.อัตราคาบริการคิดคํานวณจากอัตราแลกเปลี่ยน และราคาตั๋วเครื่องบินในปจจบุัน บริษัทฯ 
ขอสงวนสิทธ์ิในการปรับเปลี่ยนราคาคาบริการในกรณีท่ีมีการขึ้นราคาคาต๋ัวเครื่องบิน คา
ประกันภัยสายการบิน คาธรรมเนียมน้ํามัน หรือมีการประกาศลดคาเงินบาท หรืออัตรา
แลกเปล่ียนไดปรบัข้ึนในชวงใกลวันที่คณะจะเดินทาง 
7.ในระหวางการทองเท่ียวน้ี หากทานไมใชบริการใดๆ ไมวาท้ังหมดหรือบางสวน ถือวาทาน
สละสิทธ์ิไมสามารถเรียกรองขอคืนคาบริการได 
8.หากทานไมเดินทางกลับพรอมคณะทัวร ต๋ัวเคร่ืองบินขากลบัซ่ึงยงัไมไดใช ไมสามารถนํามา
ขอคืนเงินได 
9.คาบริการท่ีทานชําระกับทางบริษัทฯ เปนการชําระแบบเหมาขาด และทางบริษัทฯ ไดชําระ
ใหกับบริษัทฯ ตัวแทนแตละแหงแบบเหมาขาดเชนกัน ดังน้ันหากทานมีเหตุอันใดที่ทําใหทาน
ไมไดทองเทีย่วพรอมคณะตามรายการที่ระบุไว ทานจะขอคืนคาบริการไมได 
10.กรณีเกิดความผิดพลาดจากตัวแทน หรือ หนวยงานที่เกี่ยวของ จนมีการยกเลิก ลาชา 
เปลี่ยนแปลง การบริการจากสายการบิน บรษิัทขนสง หรือ หนวยงานที่ใหบริการ บริษัทฯ จะ
ดําเนินโดยสุดความสามารถที่จะจัดบริการทัวรอ่ืนทดแทนให แตจะไมคืนเงินใหสําหรับ
คาบริการน้ันๆ 
11.มัคคุเทศก พนักงาน และตัวแทนของบริษัทฯ ไมมีสิทธิ์ในการใหคําสัญญาใดๆ ท้ังสิ้นแทน
บริษัทฯ นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผูมีอํานาจของบริษัทฯ กํากบัเทาน้ัน 
12.บริษัทฯ รบัเฉพาะผูมีวัตถปุระสงคเดินทางเพ่ือทองเท่ียวเทาน้ัน การเดินทางของผูเดินทาง
ดวยวัตถุประสงคแอบแฝงอ่ืน ๆ เชน การไปคาแรงงาน การคาประเวณี การคามนุษย การ
ขนสงสินคาหนีภาษี การขนยาเสพติด การโจรกรรม การขนอาวุธสงคราม การกอการราย 
และ อ่ืน ๆ ท่ีเขาขายผิดกฏหมาย ผิดศีลธรรมอันดี บริษัทฯ มิไดมีสวนรูเห็น เกี่ยวของ หรอื มี
สวนตองรับผดิชอบใด ๆ กับการกระทําดังกลาวท้ังสิ้น 
13.หากผูเดินทางถูกเจาหนาที่ตรวจคนเขาเมืองของประเทศน้ันๆ ปฏิเสธการเขา - ออกเมือง 
ดวยเหตุผลใดๆ กต็าม ถือเปนเหตุผลซึ่งอยูนอกเหนืออํานาจ และความรับผดิชอบของบริษัท
ฯ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิที่จะไมรับผิดชอบการคืนเงินทั้งหมด 
14.ผูเดินทางตองใชวิจารณญาณสวนตัวและรับผิดชอบตอการตัดสินใจในการเลือกซื้อสินคา
ตาง ๆ ในระหวางการเดินทางทองเท่ียวดวยตัวทานเอง บริษัทฯ จะไมสามารถรับผิดชอบใด 
ๆ หากเกิดความไมพึงพอใจในสินคาท่ีผูเดินทางไดซื้อระหวางการเดินทางทองเที่ยวน้ี 



 

 

15.ผูเดินทางตองรับผิดชอบตอการจัดเกบ็ และ ดูแลทรัพยสินสวนตัว ของมคีาตาง ๆ อยาง
ระมัดระวัง บริษัทฯ จะไมสามารถรับผิดชอบใด ๆ หากเกดิการสูญหายของ ทรัพยสินสวนตัว 
ของมีคาตาง ๆ ระหวางการเดินทางทองเที่ยว 
16.บริษัทฯ จะไมรับผดิชอบตอการสูญหายของทรัพยสิน และ สัมภาระระหวางการเดินทาง
อันมีสาเหตุมาจากสนามบิน สายการบิน บริษทัขนสง โรงแรม หรือ การโจรกรรม แตจะทํา
หนาท่ีเปนตัวแทนในการเรียกรองคาชดใชใหกับผูเดินทาง 
17.บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ท่ีจะไมรับผิดชอบคาเสียหายในเหตุการณท่ีเกิดจากการยกเลิกหรือ
ความลาชาของสายการบิน ภัยธรรมชาต ิการนัดหยุดงาน การจลาจล การปฏิวัติ รัฐประหาร 
ท่ีอยูนอกเหนือการควบคุมของทางบริษัทฯ หรือ คาใชจายเพิ่มเติมท่ีเกิดขึ้นทางตรง หรือ
ทางออม เชน การเจ็บป�วย การถกูทําราย การสูญหาย ความลาชา หรือ จากอุบัติเหตุตางๆ 
18.บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ท่ีจะไมรับผิดชอบใด ๆ ตอการไมเปนไปตามความคาดหวัง และ
ความไมพึงพอใจของผูเดินทาง ที่เกี่ยวของกับ สภาพธรรมชาติ ภมูิอากาศ ฤดูกาล 
ทัศนียภาพ วัฒนธรรม วิถีและพฤติกรรมของประชาชนในประเทศที่เดินทางไป 
19.ทางบริษัทฯจะไมรับผิดชอบใดๆทั้งส้ิน หากผูเดินทางประสบเหตุสภาวะฉุกเฉินจากโรค
ประจําตัว ซึ่งไมไดเกดิจากอุบัติเหตุในรายการทองเที่ยว(ซึ่งลูกคาจะตองยอมรับในเงื่อนไขน้ี
ในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัย ซึ่งอยูนอกเหนือความรับผดิชอบของบริษัททัวร) 
20.กรณีใชหนังสือเดินทางราชการ(เลมน้ําเงิน) เดินทางเพื่อการทองเที่ยวกับคณะทัวร หาก
ทานถูกปฏิเสธในการเขา-ออกประเทศใดๆก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไมคืนคาทัวรและ
รับผิดชอบใดๆท้ังสิ้น 
21.กรณีท่ีทานตองออกตั๋วภายในประเทศ เชน (ต๋ัวเคร่ืองบิน,ต๋ัวรถทัวร,ต๋ัวรถไฟ) กรุณา
สอบถามท่ีเจาหนาที่ทุกครัง้กอนทําการออกตัว๋ เน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟลท
บิน หรือ เวลาบิน โดยไมไดแจงใหทราบลวงหนาทางบริษัทฯจะไมรับผิดชอบใดๆในกรณีถาทาน
ออกต๋ัวภายในโดยไมแจงใหทราบและหากไฟลทบินมีการปรับเปลี่ยนเวลาบินเพราะถือวาทาน
ยอมรับในเงื่อนไขดังกลาวแลว 
22. หนังสือเดินทางตองมีอายุการใชงานเหลือไมนอยกวา 6 เดือน และบริษัทฯรับเฉพาะผูมี
จุดประสงคเดินทางเพ่ือทองเที่ยวเทาน้ัน (หนังสือเดินทางตองมีอายุเหลือใชงานไมนอยกวา 6 
เดือน บริษัทฯไมรับผิดชอบหากอายุเหลือไมถึงและไมสามารถเดินทางได  

 
 
 
 
 



 

 

เอกสารที่ตองเตรียมประกอบการยื่นวีซาอินเดีย(E-Visa) 
 
1.แบบฟอรม แบบฟอรมกรอกขอมูลเพ่ือประกอบการดําเนินการขอวีซา โดยตองกรอกขอมูลให
ครบถวน 
2.ไฟลแสกนหนังสือเดินทาง (Passport) ไฟลสกุล pdf 
3.สแกนรูปถายสี ดานหลัง เปนสีขาว ไมมกีรอบ ขนาด 2 x 2นิ้ว 2 รูป 
 
 
ตัวอยางรูปถายและหนาพาสปอตที่แสกน 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



 

 

แบบฟอรมกรอกขอมูลเพ่ือประกอบการดําเนินการขอวีซา 
*โปรดทราบ วีซาออนไลนของประเทศอินเดีย มีขอจํากัดการใหวีซา 2 คร้ังตอ 1 ปปฎิทิน หาก
ทานเคยไดยื่นหรือไดรบการอนุมติัวีซาออนไลนครบ 2 ครัง้แลว จะตองดําเนินการยื่นผานศูนย
รับยื่นวีซาอินเดียเทาน้ัน กรุณาติดตอเจาหนาที่เพ่ือใหการแนะนํา 
ประวติัสวนตัว  
คํานําหนา :   ⃣⃣    นาย    ⃣⃣  นาง   ⃣⃣  นางสาว      ⃣⃣  เด็กชาย    ⃣⃣  เด็กหญิง  
       
ช่ือ :  _     _______________                  ______นามสกุล : _     ____________  ___                                          
___    
     
NAME: _     _______________                  ___   SURNAME: _     ____________ ___                                         
___  
       
สถานะภาพ :      ⃣⃣   แตงงาน         ⃣⃣   โสด          ⃣⃣   หยาราง 
 
ตําหนิบนรางกายที่เห็นไดชัด เชน 
ไฝ,แผลเปน :__________________________________________________________ 
 
ช่ือสามี/ภรรยา:                                          _____________________________________________      
_   ___ _____    
  
สัญชาติสามี/ภรรยา :                                         
_____________________________________________  __________ 
 
ท่ีอยูปจจุบัน : ____                                          ____________________________________________  
____                                           
 



 

 

____________________________________________   _______         ____________________________________      
 
เบอรโทรศัพท บาน :_________________________________________ 
 
เบอรโทรศัพท มือถือ :_________________________________________ 
 
ประวติัครอบครัว  
ช่ือ/นามสกุลบิดา :                 _______________________สัญชาติ _______                       
_____________________ 
 
ช่ือ/นามสกุลมารดา :               ______________________สัญชาติ ____                         
_______________________ 
 
ประวติัการศึกษา  
____                                          ____________________________________________   _______         
_________      
____                                          ____________________________________________   _______         
_________      
 
ประวติัการทํางาน 
อาชีพ :          ____________                                        ___                                                                         
____  
 
ช่ือบริษัท/สถานศึกษา :                                ___                                         
_________________________________ 
 
เบอรโทรติดตอ :                                                                                                                            
___                                          



 

 

 
ท่ีอยู  : ____                                          ____________________________________________   
________________ 
 ____                                          ____________________________________________   _______         
_________      
 
รหัสไปรษณีย : ___                      _                  
 
*โปรดระบุรายช่ือประเทศที่ทานไดเดินทางในชวงระยะเวลา 10 ป * สําคัญมาก 
______________________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________ 
 
 
*หากทาน "เคย" ไดรับวีซาอินเดีย โปรดแจงรายละเอียดวีซา ประเภทของวีซา/ หมายเลขวีซา/ 
หมายเลขวีซา คร้ังลาสุด * สําคัญมาก 
 
_________________________________________________________________________________ 
 
*หากทาน "เคย" ไปประเทศอินเดียมากอนโปรดระบุเมืองที่ทานไป และช่ือโรงแรมท่ีพัก ลาสุด * 
สําคัญมาก 
 
_________________________________________________________________________________ 
 
*ในชวง 3 ปที่ผานมา ทานเคยเดินทางไปประเทศดังตอไปน้ีหรือไม : บังคลาเทศ/ ศรีลังกา/ 
ภูฏาน/ มัลดีฟส/ เนปาล/ ปากีสถาน/ อัฟกานิสถาน หากทานเคยโปรดระบุวันเดินทาง * สําคัญ
มาก 
 
_________________________________________________________________________________ 


