
 

 

รหัสทัวร EYE1903797 
ทัวรอินเดีย เนปาล นมสัการ 4 สงัเวชนียสถาน 7 วัน 6 คืน (FD) 
บานนางสุชาดา   แมน้ําเนรัญชรา   วัดไทยพุทธคยา   มหาเจดียพุทธคยา 
ตนพระศรีมหาโพธิ์   เขาคิชกูฎ   วัดเวฬุวัน   มหาวิทยาลัยนาลันทา 
หลวงพอองคดํา   เมืองไวสาลี   วัดป�ามหาวัน   กุสินารา   พระสถูปปรินิพพาน 
มกุฎพันธนเจดีย   สวนลุมพินีวัน   เสาหินพระเจาอโศกมหาราช 
วิหารมายาเทวี   ลองแมน้ําคงคา   ธัมเมกขสถูป   ป�าอิสิปตนมฤคทาวัน 

 



 

 

ตามรอยพระศาสดา 
นมัสการ 4 สังเวชนียสถาน 

 
3-9 กุมภาพันธ 2563 

(7 วัน 6 คืน) 
 
    ไฟลทเดินทาง 

DESTINATION DATE DEP. 
TIME 

ARR 
TIME 

FLIGHT 
NO. 

ดอนเมือง  – คยา 3 FEB 20 08.20 10.10 FD122 
คยา – ดอนเมือง 9 FEB 20 10.40 14.50 FD123 

 
วันแรก (3 ก.พ.63) สนามบินดอนเมือง-สนามบินคยา-บานนางสุชาดา- 
 แมนํ้าเนรัญชรา-วัดไทยพุทธคยา-มหาเจดียพุทธคยา-ตนพระศรีมหาโพธิ ์  
 (B/L/D) 
 
05.30 น. คณะพรอมกันทีส่นามบินดอนเมืองบริเวณผูโดยสารขาออกอาคาร 1ช้ัน 3

ประตู2เคานเตอรเช็คอินสายการบิน Air Asia (FD) เจาหนาท่ีของบริษัทฯคอย
ใหการตอนรับและอํานวยความสะดวกในการเช็คอินรับบัตรโดยสาร (แนะนําให
โหลดของที่ไมจําเปนลงใตทองเครื่องเน่ืองจากเจาหนาที่อินเดียตรวจอยาเขมงวด) 

 
08.20 น.  บินลัดฟ�าสูเมืองคยา ประเทศอินเดียโดยสายการบิน Air Asiaเท่ียวบินที่ 

FD122 
ใชเวลาเดินทางประมาณ 3 ชั่วโมง 20 นาที (มีบรกิารอาหารและเครื่องด่ืมบน
เครื่อง) 

 



 

 

10.10 น. เดินทางถึง สนามบินเมืองคยาประเทศอินเดีย (เวลาทองถิ่นชากวาไทย1.30 
ช.ม.กรุณาปรับนาฬิกาของทานเปนเวลาทองถิ่นเพ่ือสะดวกในการนัดหมาย) 
หลังผานขั้นตอนการตรวจคนเขาเมืองและรับสัมภาระเรียบรอยแลว  
นําทานเดินทางสู พุทธคยา พุทธสังเวชนียสถาน ที่สําคัญที่สุด 1 ใน 4 สังเวชนีย
สถาน ตั้งอยูที ่ ตําบลพุทธคยา อําเภอคยา จังหวัดมคธ รัฐพิหาร ประเทศอินเดีย 
ไดรับการขึ้นทะเบียนเปนมรดกโลกทางวัฒนธรรม ป พ.ศ. 2545 เปนที่ต้ังของ
สถานที่ตรัสรูของพระสัมมาสัมพุทธเจา  
• พุทธคยา ตั้งอยูดานตะวันตกของแมน้ําเนรัญชรา หางจากฝم�งแมน้ําประมาณ 
350 เมตร (นับจากพระแทนวัชรอาสน) พุทธคยามีสัญลักษณที่สําคัญคือองคเจดีย
สี่เหลี่ยมที่สูงใหญ โดยสูงถึง 51 เมตร ฐานวัดโดยรอบได 120 เมตร ลอมรอบดวย
โบราณวตัถ ุโบราณสถานสําคัญ เชน ตนพระศรีมหาโพธิ์ พระแทนวัชรอาสน ที่
ประทับตรัสรูและอนิมสิสเจดีย ซึ่งนอกจากพุทธสถานโบราณแลว บริเวณโดยรอบ
พุทธคยายังเปนที่ต้ังของวัดพุทธนานาชาติ รวมทั้งวัดไทยคือวัดไทยพุทธคยา 
• สําหรับชาวพุทธ พุทธคยา นับเปนหน่ึงในจดุหมายปลายทางที่สําคัญที่สุดของนัก
แสวงบุญชาวพุทธท่ัวโลกที่ตองการมาสักการะสังเวชนียสถาน
สําคัญ 1 ใน 4 แหงของพระพุทธศาสนา ปจจุบันบริเวณพุทธ
ศาสนสถานอันเปนที่ตั้งของสถานที่ตรัสรูของพระพุทธเจา อยู
ในความดูแลของคณะกรรมการรวม พุทธ-ฮนิด ู
 

เที่ยง   บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารหรือหองอาหารในโรงแรม  
 นําทานเดินทางสู บานนางสุชาดา เปนธิดาของเสนานิกุฏมพี ซึ่งหมายถึง ผูมี

ทรัพยมาก ซึ่งเปนนายใหญแหงบานเสนานิคม ตําบลอุรุเวลา เมื่ออายุยางเขาสูวัย
สาวนางไดทําพิธีบวงสรวงตอเทพยดาท่ีสิงสถิตณตนไทรใหญตนหน่ึงใกลบานของ
นาง 
โดยนางไดตั้งปณิธานความปรารถนาไว2ประการคือ 

 1.ขอใหขาพเจาไดสามีที่มีบุญมีทรัพยสมบัติและมีชาติสกุลเสมอกัน 
 2.ขอใหขาพเจามีบุตรคนแรกเปนชาย 



 

 

 เมื่อความปรารถนาสําเร็จสมบรูณ นางไดทําพลีกรรมบวงสรวงสังเวยพระมหาบุรุษ 
ดวยขาวมธุปายาส เพราะนึกวาเปนเทวดามารบัเครื่องสังเวยในวันขึน้ 15 คํ่าเดือน 
6  

  
 จากน้ันนําทานชมวิว รมิสองฝم�ง แมนํา้เนรัญชราแมน้ําสําคัญในพุทธประวัติ

ชาวบานแถบน้ันเรียกวา “ลิลาจัน”มาจากคําสันสกฤตวา “ไนยรญัจนะ”แปลวา
แมน้ําที่มีสีใสสะอาดแมน้ําทั้งสายกวางราว๑กิโลเมตรในสมัยพุทธกาลแมน้ําเนรัญ
ชราไหลผานแควนมคธ  ณตําบลอุรุเวลาเสนานิคม ซึ่งตัง้อยูบนลุมแมน้ําเนรัญชรา
อันเปนภูมิสถานที่สงบนารื่นรมยพระมหาบุรษุทรงเลือกที่แหงน้ีเปนที่บําเพ็ญเพียร
ทรงประทับอยูณท่ีน้ีนานถึง๖ปพระมหาบุรษุทรงบําเพ็ญทุกรกิริยาและเปลี่ยนมา
ทรงดําเนินในมชัฌมิาปฏิปทาจนไดตรัสรูอนุตรสัมมาสัมโพธิญาณภายใตตนพระศรี
มหาโพธิณริมฝم�งแมน้ําเนรัญชราแหงน้ี 

 จากน้ันนําทานเดินทางสูวัดไทยพุทธคยาเปนวัดไทยแหงแรกในประเทศอินเดียเร่ิม
กอสรางมาต้ังแตปพ.ศ. 2500 มีเน้ือที่ราว 12 ไรตัง้อยูบริเวณพุทธคยาอยูหาง
จากองคเจดียพุทธคยาประมาณ 500 เมตรเปนวัดที่อยูในความดูแลและอุปถัมภ
ของรัฐบาลไทยพระอุโบสถของวัดไทยพุทธคยาจําลองแบบมาจากวัดเบญจมบพิตร
ดุสิตวนารามราชวรวิหารกรุงเทพมหานครซึง่ไดชื่อวาเปนสถาปตยกรรมของสมัย
รัตนโกสินทรที่ดีที่สุดแหงหน่ึงซึ่งการจําลองแบบจนดูเหมือนน้ีไมใชเฉพาะภายนอก
แตยังมีภายในท่ีเหมือนกันดวยเชนองคพระประธานที่เปนพระพุทธชินราชแกล
ประตูแกลหนาตางเปนตน  จากน้ันนําทาน  เดินทางสู มหาเจดียพุทธคยา เจดีย
พุทธคยาหรือพระมหาโพธ์ิเจดียคืออนุสรณสถานแหงการตรัสรูของพระสัมมาสัม
พุทธเจามีลักษณะเปนเจดียสี่เหลี่ยมทรงสูงเปนสถาปตยกรรมและศิลปะแบบ
อินเดียสูงประมาณ 170 ฟุตแบงออกเปน 2 ชั้นชั้นแรกประดิษฐาน พระพุทธ
เมตตา พระพุทธรูปปางมารวชิัยศิลปะปาละเปนพระพุทธรูปใหญหน่ึงเดียวใน
เจดียที่ไมถูกทําลายจากกษตัริยชาวฮินดูในสมัยที่มีการกวาดลางพระพุทธศาสนา
ในอินเดียสวนชั้นที่ 2 ประดษิฐานพระพุทธปฏิมาปางประทานพรบริเวณโดยรอบ
เจดียมีเจดียบริวารลอมอยูท้ัง 4 ทิศเดิมเจดียพุทธคยาเปนวิหารขนาดไมใหญนัก



 

 

ตอมาในปพ.ศ.674 พระเจาหุวิชกะทรงบูรณะเพ่ิมเติมใหมีขนาดใหญกวาเดิมใน
ปจจุบันเจดียพุทธคยาถือเปนแลนดมารคของกลุมพุทธสถานพุทธคยา   
 
จากน้ันนําทานเดินทางสูดานหลังมหาเจดีย ทานจะพบกับ ตน
พระศรีมหาโพธิ์ คือตนโพธิ์ท่ีพระพุทธเจาประทับในชวงเวลา
ตรัสรูเปนพันธุไมที่เปนที่เคารพนับถือของพุทธศาสนิกชนมา
ตั้งแตสมัยพุทธกาลตนพระศรีมหาโพธิ์มีทั้งหมด 4 ตน 

● ตนพระศรมีหาโพธิ์ตนแรกเปนสหชาติกบัพระพุทธเจา 
(เกิดในวันเดียวกับวนัที่เจาชายสิทธัตถะประสูติ) มีอายุ
มาได 352 ป จนถึงสมัยพระเจาอโศกมหาราช จึงถกู
ทําลายโดยพระชายาของพระเจาอโศกมหาราช เพราะ
ความอิจฉาท่ีพระเจาอโศกรกัและหวงแหนตนพระศรี
มหาโพธิ์ตนน้ีจนไมสนใจพระนาง  

● ตนพระศรมีหาโพธิ์ตนที่สองน้ันปลูกโดยพระเจาอโศก
มหาราช จากหนอพระศรีมหาโพธิ์ตนเดิมและมีอายุ
ยืนมาประมาณ 871-891 ป จนถกูทําลายใน
ประมาณป พ.ศ. 1143-1163 ดวยน้ํามือของพระราชาฮินดูแหงเบงกอลพ
ระนามวาศศางกา ซึง่พระองคอิจฉาพระพุทธศาสนาที่มีความรุงเรืองมาก 
จึงทรงแอบนํากองทัพเขามาทําลายตนโพธิ์ตนน้ี  

● ตนพระศรมีหาโพธิ์ตนที่สามปลูกโดยพระเจาปูรณวรมา กษตัริยพระองค
สุดทายแหงราชวงศเมารยะ และตนที่สามน้ีมอีายุยืนมากวา 1,258-1,278 
ป จึงลมลงในสมัยที่อินเดียเปนอาณานิคมของอังกฤษ  

● ตนพระศรมีหาโพธิ์ตนที่ส่ี ที่ยังคงยืนตนมาจนปจจุบัน ปลูกโดยนายพลเซอร 
อเล็กซานเดอร คันน่ิงแฮม เมื่อ พ.ศ. 2423 

ใตตนพระศรีมหาโพธิ์เปนที่ประดิษฐานของพระแทนวัชรอาสนพระแทนที่พระเจา
อโศกมหาราชทรงสรางขึ้นเพื่อบูชาสถานที่บําเพ็ญเพียรของพระพุทธเจาตัวแทนทํา
จากทองมีความยาว 7 ฟุตสลักเปนรปูเพชรพญาหงสและดอกมณฑารพสลับกัน
พระและพุทธศาสนิกชนนิยมไปสักการะสวดมนตหรือน่ังทําสมาธิอยูรอบๆบริเวณ
ตนพระศรมีหาโพธิ์และพระแทนวัชรอาสนแหงน้ี 



 

 

คํ่า      บริการอาหารเย็น ณ หองอาหารของโรงแรม 
ที่พัก   Oaks BODHGAYA  Hotel ระดับ4*หรือเทียบเทา 
 
วันที่สอง (4 ก.พ.63)  เมืองคยา – ราชคฤห – เขาคิชกูฎ – วัดเวฬุวัน – นาลันทา – 

มหาวิทยาลัยนาลันทา – หลวงพอองคดํา 
(B/L/D) 
 
เชา   บริการอาหารเชาณ หองอาหารของโรงแรม  

เดินทางสูเมืองราชคฤห (ใชเวลาเดินทางประมาณ 2 
ชั่วโมง) นําทานขึ้น เขาคิชกูฏ เพ่ือนมัสการและทําสมาธิ 
ณ กุฏิพระพุทธองค  กฏุิพระ อานนท  ถํ้าสุกรชาตาที่พระ
สารีบุตรบรรลุพระอรหันตและจุดที่พระเทวฑัตกลิ้งกอนหินใสพระองค ชมวดัอัมพ
วันของหมอชีวกโกมารภัจน   
 
จากน้ันนําทานชม วัดเวฬุวันมหาวิหาร หรือป�าไผสถานที่
กําเนิดวันสําคัญทางศาสนา “วันมาฆบูชา”ซึ่งเปนสถานที่
พระพุทธเจาทรงแสดงโอวาทปาฏิโมกขตอหนาพระสงฆที่
พระองคทรงบวชใหท้ังหมดและวัดเวฬุวันมหาวิหารยังเปนวัด
แหงแรกของพระพุทธศาสนาเปนสถานที่ท่ีพระเจาพิมพิสาร
ถวายใหกับองคพระศาสดาตอจากน้ัน นําทานชมชีวกอัมพวันวิหารหรือสวน
มะมวงของหมอชีวกโกมารภัจจซึ่งถวายเปนสงัฆาวาสและเปนโรงพยาบาลสงฆแหง
แรกของโลกที่ดูแลพระภิกษุสงฆอาพาธรวมไปถึงพระพุทธองคดวยเชนเดียวกันเมื่อ
ครั้งเหตุการณพระเทวทัตผลักกอนหิน  

 
เที่ยง   บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตคาร หรือหองอาหารในโรงแรม  

นําทานออกเดินทางชม มหาวิทยาลัยนาลนัทา (ใชเวลาเดินทางประมาณ 10 
นาท)ี 



 

 

 สถานที่กําเนิดของอัครสาวกองคสําคัญคือพระสารีบุตรผูเปน
เลิศทางดานปญญาโดยมีหลักฐานบงชี้คือสถปูที่เปนอนุสรณ
สถานตอพระมหาเถระรูปน้ีเมืองนาลันทายังไดรับการสมญา
นามเมืองแหงความรูเพราะมี มหาวิทยาลัยท่ีเกาแกที่สุด
ในโลก โดยประวัตศิาสตรของมหาวิทยาลัยนาลันทาเริ่มขึ้นโดยถูกสรางขึ้นในสมัย
กษัตริยราชวงศคุปตะพระองคหน่ึงพระนามวาศักราทิตยหรือกุมารคุปตะที1่ 
ครองราชยระหวางปพุทธศักราช 958-998 ไดทรงสรางวดัอันเปนสถานศึกษาขึ้น
แหงหน่ึงที่เมืองนาลันทาและกษัตริยพระองคตอๆมาในราชวงศนีก้็ไดสรางวัดอ่ืนๆ
เพ่ิมขึ้นในโอกาสตางๆจนมีถึง6 วัดและสรางกําแพงลอมรอบโดยขนานนามวา “นา
ลันทามหาวิหาร”ตอมาเมื่อพุทธศักราช 1742 มหาวิทยาลัยนาลันทาก็พบกับการ
ลมสลายเมื่อถูกกองทัพมุสลิมเติรกเขาครอบครองดินแดนและเผาทําลายวัดและปู
ชนียสถานตลอดจนฆาพระภิกษุนักศึกษาและคณาจารยไปอยางมากมายวากันวา
ไฟท่ีลุกโชนเผานาลันทานานถึงเดือนกวาจึงเผานาลันทาไดหมด เมื่อมหาวิทยาลัย
นาลันทาลมสลายไปแลวชื่อเสียงของเมืองนาลันทาก็คอยๆถูกลบเลือนจากคน
ทั่วไป  จนกระทั่งปพุทธศักราช 2403 เซอรอเล็กซานเดอร คันน่ิงแฮม “บิดาแหง
การสํารวจโบราณคดีอินเดีย” ไดคนพบมหาวิทยาลัยนาลันทาซึ่งในขณะน้ัน
เปนเพียงกองดินสูงเทาน้ัน ตอมาจึงไดขุดสํารวจตามหลักวชิาการ โบราณคดี
มหาวิทยาลัยก็ไดปรากฏแกสายตาชาวโลกอีกครั้ง 
  จากน้ัน นําทานสักการะ หลวงพอองคดําแหงนาลัน
ทา มีอายุกวาพันป มีลกัษณะพระเกตุทรงบัวตูมปาง
น่ังขัดสมาธิพระหัตถชีแ้มพระธรณีเปนพยานแกะสลักดวย
หินดําหนาตักกวาง 60 น้ิวสูงนับจากพระเพลาถึงยอดพระ
เกตุ69 น้ิวสรางขึ้นในสมัยพระเจาเทวาปาลในป
พุทธศักราชที1่353...ไดเวลาพอสมควรนําทานเดินทางสูเมืองปตตะ 

คํ่า      บริการอาหารเย็น ณ หองอาหารของโรงแรม 
ที่พัก   HOTEL PATLIPUTRA CONTINENTAL ระดับ4*หรือเทียบเทา 

 
 
 



 

 

วันที่สาม (5 ก.พ.63)  เมืองปตตะ – เมืองไวสาลี –วัดป�ามหาวัน- คันธเจดีย –  
 ปาวาลเจดีย - เมืองกุสินารา 
 (B/L/D) 
 
เชา   บริการอาหารเชาณ หองอาหารของโรงแรม 
 นําทานเดินทางสู เมืองไวสาลี (ใชเวลาเดินทางประมาณ 4 ชั่วโมง) คืออาณาจักร

หน่ึงของวัชชีหน่ึงใน 16 แควนของชมพูทวีปเรียกกนัหลายชื่อวาไวสาลี ไพสาลี 
หรือเวสาลีเน่ืองจากในครั้งน้ันกรุงไวสาวีเกิดฝนแหงขาวกลาตาย เพราะถูกแดดเผา
คนยากจนอดตาย ศพเกลื่อนกลาดทั่วพระนคร อมนุษยไดกลิ่นซากศพก็พากันเขา
มาในพระนครผูคนตายเพ่ิมขึ้น กษัตริยลิจฉวไีดยินมาวาพระพุทธเจาเสด็จอุบัติขึ้น
แลวในโลกพระผูมีพระภาคเจาน้ันทรงแสดงธรรมเพ่ือประโยชนเกื้อกูลแกปวงสัตว
ทรงมีอานุภาพมากหากพระองคทรงเสด็จมาโปรดภัยทุกอยางก็จักสงบไป จึงสงเจา
ลิจฉวีชื่อมหาลิซึ่งเป�นผูทีพระเจาพิมพิสารโปรดปรานและอํามาตยผูหน่ึงเดินทางไป
ขอรองพระเจาพิมพิสารใหกราบทูลอาราธนาพระพุทธองคเสด็จไปกรุงไวสาล ีพระ
บรมศาสดาทรงพิจารณาหากไดตรัสรัตนสูตรในกรงุไวสาลีนอกจากความเดือดรอน
จักสงบลงมหาชนชาววชัชีเมื่อไดฟงพระสูตรน้ีแลวจักไดบรรลุมมรรคผลจํานวน
มากจึงทรงรําคํากราบทูลเชิญของเจาลิจฉวี 

เที่ยง   บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารหรือ หองอาหารในโรงแรม  
บาย จากน้ันนําทานเท่ียวชม วัดป�ามหาวัน และบริเวณคันธเจดีย อารามที่กษัตริยลิจ

ฉวีสรางถวายพระสมัมาสัมพุทธเจาตั้งอยูในป�ามหาวัน
ทางเหนือของอาณาจักรวัชชีในป�าหิมาลัยและพระพุทธ
องคทรงประทับอยูในพรรษาที่ 5 ชมเสาอโศกที่มีรปูสิงห
อยูในลักษณะน่ังหันหนาไปทางทิศตะวันออกที่สมบูรณ
ที่สุดปจจุบันเหลือเพียงซากโบราณสถานที่ประกอบไป
ดวยสังฆาราม หองพัก หองประชุม จากน้ันนาํทานชม ปาวาลเจดีย สถานที่พระ
ยามารไดเขามากราบทูลขอใหพระองคเสด็จปรินิพพาน เปนสถานที่ท่ีพระพุทธ
องคทรงปลงอายุสังขาร พุทธวาจาในวันปลงอายุสังขาร “สังขารทั้งหลายมีความ
เสื่อมเปนธรรมดา ขอทานทั้งหลายจงยังความไมประมาทใหถึงพรอมเถิด ชน



 

 

เหลาใดทั้งเด็กทั้งผูใหญ ทั้งพาล ทั้งบัณฑติ ทั้งม่ังมี ทั้งขัดสน ลวนมีความ
ตายเปนเบื้องหนา” จากน้ันนําทานเดินทางสู เมืองกุสินารา เปนทีต่ั้งของสังเวช
นียสถานแหงที่ 4 ในสมัยพุทธกาลเปนเมืองเอกหน่ึงในสองของแควนมัลละอยูตรง
ขามฝم�งแมน้ําคูกบัเมืองปาวาเปนที่ต้ังของสาลวโนทยานหรือป�าไมสาละที่
พระพุทธเจาเสด็จดับขันธปรินิพพานและเปนสถานที่ถวาย
พระเพลิงพระพุทธเจา (ใชเวลาเดินทางประมาณ 3.30 
ชั่วโมง)  

คํ่า       บริการอาหารเย็น ณ หองอาหารของโรงแรม 
ที่พัก   Om Residency Hotel หรือเทียบเทา ระดับ 3*  

 
วันที่สี่ (6 ก.พ.63) กุสินารา– พระสถูปปรินิพพาน – มกุฎพันธนเจดีย – เนปาล - ลมุพิน ี

                      **โปรดเตรียมหนังสือเดินทางผานดาน อินเดยี – เนปาล**          
(B/L/D) 

 
เชา   บริการอาหารเชาณ หองอาหารของโรงแรม  

นําทานเดินทางไปกราบสักการะ มหาปรินิพพานสถูป ซึ่งเปนสถานที่พระพุทธเจา
เสด็จดับขันธปรินิพพานภายใตตนสาละคูเปนพุทธสถานที่พระพุทธเจาประทาน
การบวชใหสาวกองคสดุทายและยังเปนที่ตรัสเทศนาปจฉิมโอวาทสุดยอดแหงพระ
ธรรมคําสอนคือความไมประมาทชม มหา
ปรินิพพานสถูป ตั้งอยูดานหลังของมหาปรินิพพาน
วิหารเปนสถูปแบบทรงโอควํ่าขนาดใหญซึ่งพระเจา
อโศกมหาราชเปนผูสรางและไดบรรจุพระบรม
สารีริกธาตุไวเช่ือกันวาเปนที่บรรทมครัง้สุดทายและ
เปนสถานที่พระพุทธองคปรินิพพานณใตตนสาละคู
ภายหลังไดสรางสถูปครอบไวดังจะเห็นไดในปจจุบันสถูปมีความสูง 6.10 เมตร
เหนือระดับพื้นดินดานบนของสถูปเปนฉตัร 3 ชั้น ชม มหาปรนิิพพานวิหาร หรือ
วิหารพุทธไสยาสนตั้งอยูดานหนาบนฐานเดียวกันกับมหาปรินิพพานสถูปมีบนัไดอิฐ
สูงขึ้นไปบนเนินภายในประดษิฐาน “พระพุทธรูปปางปรินิพพาน”อยูบนพระแทนทํา



 

 

ดวยหินทรายแดงหรือเรียกวาจุณศิลาองคพระพุทธรูป
ยาว 23 ฟุต 9 น้ิว (ราว7เมตร) กวาง 5ฟุต 6น้ิว สูง 2
ฟุต 1น้ิว ศิลปะมถรุามอีายุมากกวา 1,500 ปที่พระแทน
มีรูปสลักของสุภัททปรพิาชกกําลังเขาไปขอบวชและมีรูป
สลักพระอนุรุทธะและพระอานนทอยูดวยพระพุทธรูปองคนี้เปนสัญลักษณของพระ
พุทธองคที่กําลังเสด็จดับขันธปรินิพพานประทบันอนบรรทมตะแคงขวาโดยหันพระ
พักตรไปทางทิศตะวันตกและมีซากศาสนสถานโบราณโดยรอบมากมายในจารึก
ระบุผูจัดสรางพระพุทธรูปองคนีค้ือหริพละสวามีนายชางผูแกะสลักชือ่ธรรมทินนา
เปนชาวเมืองมถุราในปจจุบันพระพุทธรูปองคน้ีถือไดวาเปนจดุหมายสําคัญที่ชาว
พุทธจะมาสักการะเพราะเปนพระพุทธรูปที่มีพุทธลักษณะอันพิเศษคือเหมือนคน
นอนหลับธรรมดาแสดงใหเห็นวาพระพทุธองคไดเสด็จดับขันธปรินิพพานจากไป
อยางผูหมดกังวลในโลกทั้งปวง 
นําทานเดินทางสู มกุฏพันธนเจดีย ตั้งอยูหางจากมหาปรินิพพานสถูปไปทางทิศ
ตะวันออก 1 กโิลเมตรคนทองถิ่นเรียกวา “รามภาร-กา-ดี
ลา”หรือรัมภารสถูปเปนสถานที่ถวายพระเพลิงพระพุทธ
สรีระของพระพุทธเจาเดิมทีเปนเชิงตะกอนไมจันทรหอม
หลังจากที่ถวายพระเพลิงพระพุทธสรีระแลวก็ไดสรางพระ
สถูปครอบลงตอมาก็ไดถูกรุกรานทําลายเหลือแตซากปรักหักพังภายหลังไดถูกขุด
คนพบเปนซากกองอิฐพระสถูปขนาดใหญดงัที่เห็นในปจจุบันพระสถูปน้ีวดัโดยรอบ
ฐานได 41.14 เมตรและขนาดเสนผาศูนยกลาง 37.18 เมตร ทั้งน้ีตาม    
หลักฐานก็เปนที่ชัดเจนวาน่ันคือสถานที่ถวายพระเพลิงพระพุทธสรีระหรือมกุฏ
พันธเจดียตามที่ชาวพุทธเรียกชื่อกันปจจุบันรฐับาลอินเดียไดเขามาบูรณะซอมแซม
ไวอยางดี   

 
เที่ยง   บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารหรือ หองอาหารในโรงแรม 
บาย ออกเดินทางสู เมืองลุมพินีวัน (ใชเวลาเดินทางประมาณ 4 ชั่วโมง)ตั้งอยูในเขต

ประเทศเนปาลผานเมืองโครักขปูรและผานเมืองชายแดนโสเนาวลีของอินเดียเขาสู
เมืองสิทธารัตถะของเนปาลเปนสถานที่ซึ่งต้ังอยูกึ่งกลางระหวางกรุงกบิลพัสดุกับ



 

 

กรุงเทวทหะ เดินทางถึงพรมแดนอินเดีย-เนปาลผานพิธีการตรวจคนเขาเมือง
จากน้ันจึงเดินทางตอเขาสูเมืองสิทธารัตถะ 

คํ่า       บริการอาหารเย็น ณ หองอาหารของโรงแรม 
ที่พัก   Red Sun Resort Hotel ระดับ4*หรือเทียบเทา 
 
วันที่หา (7 ก.พ.63) สวนลุมพินีวัน-เสาหินพระเจาอโศกมหาราช-วิหารมายาเทว-ี

เมืองพาราณสี   (B/L/D) 
 
เชา   บริการอาหารเชาณ หองอาหารของโรงแรม 

นําทุกทานเดินทางสู สวนลุมพินีวัน เปนพุทธสังเวชนีย
สถานที่สําคัญแหงที่ 1 ใน 4 สังเวชนียสถานของชาว
พุทธเปนสถานที่ประสูติของเจาชายสิทธัตถะ ผูซึ่งตอมา
ตรัสรูเปนพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจาต้ังอยูท่ี
อําเภอไภรวาแควนอูธ ประเทศเนปาล เปนพทุธสังเวชนียสถาน 4 ตําบลเพียงแหง
เดียวที่อยูนอกประเทศอินเดียลุมพินีวันเดิมเปนสวนป�าสาธารณะหรือวโนทยานที่
รมรืน่เหมาะแกการพักผอนในสมัยพุทธกาลลุมพินีวันตั้งอยูกึง่กลางระหวางเมือง
กบิลพัสดุกับเมืองเทวทหะในแควนสักกะบนฝم�งแมน้ําโรหิณีหลังจากพระพุทธเจา
ปรินิพพานแลวพระเจาอโศกมหาราชไดโปรดใหสรางเสาหินขนาดใหญมาปกไว
ตรงบริเวณที่ประสูติเรียกวาเสาอโศกทีจ่ารึกขอความเปนอักษรพราหมวา
พระพุทธเจาประสูติที่ตรงน้ี ปจจุบันลมุพินีวันไดรับการบูรณะและมีถาวรวัตถุ
สําคัญที่ชาวพุทธนิยมไปสักการะคือ "เสาหินพระเจาอโศกมหาราช" ที่ระบุวา
สถานที่น้ีเปนสถานที่ประสูติของเจาชายสิทธัตถะนอกจากน้ียงัม ี"วิหารมายาเทวี" 
ภายในประดิษฐานภาพหินแกะสลักพระรูปพระนางสิริมหามายาประสูติพระราช
โอรสโดยเปนวิหารเกามีอายุรวมสมัยกับเสาหินพระเจาอโศกปจจุบนัทางการ
เนปาลไดสรางวิหารใหมทับวิหารมายาเทวีหลังเกาและไดขุดคนพบศลิาจารึกรูป
คลายรอยเทาสันนิษฐานวาเปนจารึกรอยเทากาวที่เจ็ดของเจาชายสิทธัตถะที่ทรง
ดําเนินไดเจ็ดกาวในวันประสูติ 

 



 

 

เที่ยง   บริการอาหารกลางวัน ณ หองอาหารในโรงแรม 
 
บาย นําทานเดินทางสู  เมืองพาราณส ี(ใชเวลาเดินทางประมาณ  7 ชั่วโมง)เปนเมือง

หลวงของแควนกาสี (Kingdom of Kashi) ในสมัยพุทธกาล  ปจจุบันตั้งอยูในรฐั
อุตตรประเทศประเทศอินเดียหางจากลัคเนาซึ่งเปนเมืองหลวงของอุตตรประเทศ
เปนระยะทาง 320 กิโลเมตร พาราณสีมีแมน้ําคงคาไหลผานเปนเมืองที่ศักดิสิทธิ์
ที่สุดหน่ึงในเจ็ดเมืองศักดิสิทธิ์ (สัปดาปุร,ิ SaptaPuri) ในความเช่ือของศาสนา
ฮินดูและศาสนาเชนพาราณสีมีประวัติความเปนมายาวนานกวา 4,000 ปเปน
เมืองที่เกาแกที่สุดของประเทศอินเดียและยังจัดเปนเมืองที่มีผูอยูอาศัยตอเน่ือง
ยาวนานที่สุดในประวตัศิาสตรโลกดวย ถือวาเปนสุทธาวาสที่สถิตแหงศิวเทพถือวา
เปนเมืองอมตะของอินเดียและเปนที่แสวงบุญทั้งของชาวฮินดูและชาวพุทธท่ัวโลก
ครั้งสมัยอาณานิคมเมอืงน้ีมีชื่อวาเบนาเรส (Benares) 

คํ่า       บริการอาหารเย็น ณหองอาหารของโรงแรม 
ที่พัก   Pinacle Hotel  ระดับ4*หรือเทียบเทา 

 
วันที่หก (8 ก.พ.63) ลองแมนํ้าคงคา-สารนาถ-ธัมเมกขสถูป-ป�าอิสิปตนมฤคทาวัน - 

เจาคนธีสถูป-พิพิธภัณฑสารนาถ-เมืองคยา    
(B/L/D) 
 
เชาตรู  นําทานลองแมนํ้าคงคา ชม พิธีการอาบนํ้าลางบาปของ

ชาวฮินด ู ชมทาเผาศพควันไฟไมเคยดับ ชมพระ
อาทิตยขึ้นพรอมอธิษฐานขอขมาตอพระแมคงคา 

เชา   บริการอาหารเชาณ หองอาหารของโรงแรม 
นําทานเดินทางสู เมืองสารนาถ  (ใชเวลาเดินทางประมาณ 30 นาท)ีนําทานสวด
มนตไหวพระน่ังสมาธิที่ ธัมเมกขสถูปป�าอิสิปตนมฤคทาวัน เปนพทุธสังเวชนีย
สถานแหงที่ 3 สถานที่แสดงปฐมเทศนาธรรมจักกัปปวัตนสูตรโปรดเบญจวคัคียทั้ง
หาในสมัยพุทธกาลเปนสถานที่สงบและเปนที่ชุมนุมของเหลาฤษีนักบวชและ
นักพรตตางๆที่มาบําเพ็ญตบะและโยคะเพ่ือเขาถึงพรหมัน (ตามความเช่ือของพ



 

 

รามหณ) ทําใหปจจวัคคียที่ปลีกตวัมาจากเจาชายสิทธัตถะ
มาบําเพ็ญตบะที่น่ีจากน้ันนําทานชม เจาคันธสีถูป เปน
สถานที่ซ่ึงพระพุทธองคทรงพบกบัปญจวัคคียณสถานที่แหง
น้ีเมื่อพระพุทธองคทรงเสด็จมาถึงป�าอิสิปตนมฤคทายวัน
แลวปญจวัคคียเมื่อเห็นพระพุทธองคเสด็จมาแตไกลจึงทํา
สัญญากันวาจะไมลุกรบัจะไมตอนรับแตเมื่อพระองค
เสด็จมาถึงตางก็ลืมสัญญาน้ันสิ้นสถานที่ที่พระพุทธองค
ทรงพบปญจวัคคยีเมื่อเสด็จมาถึงป�าอิสิปตนมฤคทายวัน
น้ีปจจุบันอยูหางจากสถานที่แสดงปฐมเทศนาไมไกลนัก
ประมาณกิโลเมตรเศษมีการสรางพระสถูปเปนเครื่อง
ระลึกวาที่น่ีเปนสถานที่ซึ่งพระพุทธองคทรงพบกับปญจวคัคียเรียกวาเจาคันธีสถูป
สนันิษฐานกันวาสรางราวๆพุทธศักราช 1000 ชวงราชวงศคปุตะ  
นําทานเดินทางสู พิพิธภัณฑเมืองสารนาถ มพีระพุทธรูปโบราณซึ่งนาทึ่งและ
งดงามตามแบบฉบบัของคนอินเดียอายุนับพันปจํานวนมาก อาทิ พระพุทธรูปปาง
ปฐมเทศนา (รูปพระพทุธองคแรก) เปนพระพุทธรูปที่สรางขึ้นในสมัยคุปตะอายุ
ประมาณปพ.ศ.800 - 1,200 ซึ่งยคุน้ันนับวาเปนยุคที่มีความเจริญสูงสุดของ
พุทธศิลป� พระพุทธรูปองคนี้ถูกคนพบที่ป�าอิสิปตนมฤคทายวันถือกันวาเปนพุทธ
ปฏิมาที่งดงามมาก 
 

เที่ยง   บริการอาหารกลางวัน ณ วัดไทยสารนาถ หรือหองอาหารในโรงแรม 
บาย ออกเดินทางสู เมืองคยา (ใชเวลาเดินทางประมาณ5ชั่วโมง) ใหทุกทานพักผอน

ตามอัธยาศัย 
คํ่า      บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร 

สมควรแกเวลานําทานเขาที่พัก Bhodhagaya Regency Hotel ระดับ3*
หรือเทียบเทา 
 
 
 
 



 

 

วันที่เจ็ด (9 ก.พ.63) สนามบินคยา-สนามบินดอนเมือง     
 (B/L/-) 
เชา   บริการอาหารเชาณ หองอาหารของโรงแรม 
08.00 น. นําทานเดินทางออกจากโรงแรมที่พัก ทําการเช็คเอาท ออกเดินทางสู  สนามบินค
ยา 
10.40น.  ออกเดินทางบินลัดฟ�ากลับสูประเทศไทยโดยสายการบิน Air Asiaเท่ียวบินที่ 

FD123 ใชเวลาเดินทางประมาณ 2ชัว่โมง 40 นาท(ีมีบริการอาหารและเครื่องดื่ม
บนเครื่อง) 

14.50 น. เดินทางถึง สนามบินดอนเมืองประเทศไทย โดยสวัสดิภาพพรอมความประทับใจ 
........................................................................................  

***หมายเหตุ*** กําหนดการเดินทางและเวลานี้อาจเปลี่ยนแปลงไดตามความจําเปนและ
ตามตารางของสายการบินที่ใชเดินทาง(ราคาดังกลาวขางตนสามารถเปลี่ยนแปลงไดตาม
ความเหมาะสม ทั้งนีข้ึ้นอยูกับสภาวะคาเงินบาทที่ไมคงทีแ่ละกรณีสายการบินมีการเรียก
เก็บคานํ้ามันเพ่ิมเติมจากราคาที่กําหนดไว) 

 
   
อัตราคาบริการ *** 

หนวย : บาท 
     

อัตราคาบริการรวมคาภาษีสนามบินและภาษีนํ้ามันแลว  ขอ
สงวนสิทธิ์เรียกเก็บเพ่ิมกรณีสายการบินมีการปรับเพ่ิมกอนการ

เดินทาง 

ราคา 

ผูใหญพักหองละ 2 หรือ 3 ทาน  37,500 
เด็กอายุตํ่ากวา 12 ขวบพักกับผูใหญ 1 ทาน 37,500 
เด็กอายุตํ่ากวา 12 ขวบพักกับผูใหญอีก 2 ทานมีเตียงเสริม 37,500 
เด็กอายุตํ่ากวา 12 ขวบพักกับผูใหญอีก 2 ทานไมมีเตียงเสริม 37,500 
พักหองเดี่ยวเพ่ิมทานละ 7,900 

 



 

 

คาบริการน้ีรวม 
1. ตั๋วเครื่องบิน ช้ันนักทองเที่ยว เสนทาง กรุงเทพ – คยา – กรุงเทพฯ โดยสายการบินไทย

แอรเอเชีย 
2. ภาษีสนามบินดอนเมืองและท่ีอินเดีย 
3. ที่พัก และอาหารตามที่ระบุในรายการ 
4. รถปรับอากาศ พรอมพนักงานขับรถผูชํานาญเสนทางนําเที่ยวตามรายการ 
5. คาธรรมเนียมในการเขาชมสถานที่ทองเที่ยวตามที่ระบุไวในรายการ 
6. น้ําหนักสัมภาระทานละไมเกิน 20 กิโลกรัม 
7. ประกันอุบัติเหตุการเดินทาง กรณีการเสียชีวติ วงเงนิทานละ 1,000,000 บาท 
8. คาทิปมัคคุเทศกทองถิน่,คนขับรถ  
9. คาธรรมเนียมวีซา ประเทศอินเดีย(E-Visa) และประเทศเนปาลสําหรับหนังสือเดินทาง

ไทย  
 
อัตราขางตนไมรวม 

1. คาธรรมเนียมในการทาํหนังสือเดินทางและคาทําใบอนุญาตกลับเขาประเทศของคน
ตางชาติหรือคนตางดาว 

2. คาน้ําหนักของกระเป�าเดินทางในกรณีที่เกินกวาสายการบินกําหนด 
3. คาทิปคนชวยยกกระเป�าตามสถานที่ตางๆ 
4. คาใชจายอ่ืนๆ นอกเหนือจากที่ระบุไวในรายการและคาใชจายสวนตัวตางๆ เชน คา

โทรศัพท คาซักรีด ฯลฯ 
5. คาภาษีหัก  ณ  ที่จาย 3% ภาษีมูลคาเพิ่ม 7% (กรณีออกใบกํากับภาษี) 

 
เงื่อนไขการสํารองทีน่ัง่ 

▪ กรุณาจอง กรุณาเตรียมเงินมัดจํา 20,000 บาท ภายใน 3วัน  หลังจากทําการจองแลว 
▪ การชําระคาทัวรสวนทีเ่หลือทางบริษัทฯ จะเรียกเกบ็กอนเดินทางไมนอยกวา 45 วันทาน

ควรจดัเตรียมคาทัวรใหเรียบรอยกอนกําหนดเน่ืองจากทางบริษัทตองสํารองคาใชจายใน
สวนของคาที่พักและต๋ัวเครื่องบินมิฉะนั้นจะถอืวาทานยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมตั ิ

▪ หากในคณะของทานมีผูตองการดูแลพิเศษ น่ังรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูสูงอายุ, มี
โรคประจําตัว หรือไมสะดวกในการเดิน 



 

 

ทางทองเที่ยวในระยะเวลาเกินกวา 4 - 5 ชัว่โมงตดิตอกนั ทานและครอบครัวตองใหการ
ดูแลสมาชิกภายในครอบครัวของทานเอง เน่ืองจากการเดินทางเปนหมูคณะ หัวหนาทัวร
มีความจําเปนตองดูแลคณะทัวรทั้งหมด 

 
เงื่อนไขการยกเลิก 

● ราคาน้ีเปนราคาโปรโมชั่น หากลูกคาชําระมัดจํามาแลว ถือวาเปนการยืนยันการเดินทาง
แนนอน ไมสามารถคนืเงินไดทุกรณี 

 
หมายเหตุ 
 

 1.  บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ท่ีจะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดทัวรน้ี เมื่อเกิดเหตุสุดวิสัยจนไมอาจแกไขได 
2. บริษัทฯ ไมรับผดิชอบคาเสียหายในเหตุการณที่เกิดจากสายการบิน เหตุการณทางการเมือง 
และภัยธรรมชาติ ฯลฯ ที่อยูนอกเหนือการควบคุมของทางบริษัทฯ หรือคาใชจายเพิ่มที่เกิดขึน้
ตรงหรือทางออม เชน การเจ็บป�วย การถกูทําราย การสูญหาย ความลาชา หรือจากอุบัติเหตุ
ตาง ๆ ทั้งน้ี บริษัทฯ  จะคํานึงถึงความปลอดภัยและความสะดวกของผูเดินทางเปนสําคัญ 
3.  บริษัทฯ จะไมรบัผดิชอบในกรณีที่กองตรวจคนเขาเมือง หามผูเดินทางเขาประเทศ เน่ืองจาก
มีสิง่ผิดกฎหมายหรือสิ่งของหามนําเขาประเทศ เอกสารเดินทางไมถกูตอง หรือความประพฤติ
สอไปในทางเสื่อมเสีย หรือดวยเหตุผลใดๆ กต็ามที่กองตรวจคนเขาเมืองพิจารณาแลว ทาง
บริษัทฯ ไมอาจคืนคาทัวรที่ชําระแลวทุกรณี 
4. คณะออกเดินทาง30 ทานขึน้ไป หากนอยกวาจํานวน 30 ทาน บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์
ยกเลิกการเดินทาง หรือ หากลูกคาประสงคจะเดินทางตองชําระคาทัวรเพ่ิมตามบริษัทฯ 
กําหนด  
5. หากทานไมรับประทานอาหารบางมื้อไมเที่ยวตามรายการไมสามารถขอหักคาบริการคนืได
เพราะการชําระคาทัวรเปนไปในลักษณะเหมาจาย 
6.ตั๋วเครื่องบินเมื่อออกตัว๋แลวไมสามารถ Refund ไดทุกกรณี ตามเงื่อนไขของสายการบิน

กําหนด 
7. โรงแรมที่พักเน่ืองจากการวางแปลนหองพักของแตละโรงแรมแตกตางกันจงึอาจทําใหหองพัก
แบบหองเด่ียว (Single) และหองคู(Twin/Double) และหองพักแบบ 3 ทาน/3 เตียง (Triple 
Room) หองพักอาจจะไมติดกนั 



 

 

ขอสําคัญ 
-ในกรณีที่ทานจะใชหนังสือเดินทางราชการ (เลมสีน้ําเงิน) เดินทางกับคณะของบริษัทฯ 
ทางบริษัทฯ สงวนสิทธิ์ที่จะไมรับผิดชอบ หากทานถูกปฏิเสธการเขา // ออกนอกประเทศ
ใดประเทศหนึ่ง เพราะโดยปกตินักทองเที่ยวใชหนังสือเดินทางบคุคลธรรมดา (เลมสีเลือด
หมู) สถานทูตเก็บคาธรรมเนียมวีซาและไมคืนในทุกกรณี 
 
 
หลักฐานประกอบการย่ืนขอวีซาประเทศอินเดียสําหรับคนไทย 

 
1. หนังสือเดินทาง (Passport) หนังสือเดินทาง ตองมีหนาเหลือสําหรับประทับวีซา

อยางนอย 2 หนา อายุใชงานเหลือไมนอยกวา 6 เดือน นับจากวันเดินทาง *กรุณา
ถอดปก Passport กอนสงเอกสารบริษัทจะไมรับผดิชอบในกรณีสญูหาย* 

2. รูปถาย รูปถายสีหนาตรงขนาด 2x2น้ิว พื้นหลังสีขาวเทาน้ัน จํานวน 2ใบเปนรปูที่
ถายจากรานถายรูปเทาน้ัน รูป (หามสวมแวนตาหรือเครื่องประดับ, ไมใสชุด
ขาราชการหรือเครื่องแบบใดๆ ไมเปนรปูสต๊ิกเกอรรวมถึงหามใชรปูท่ีถายเองและป
ริ้นทเอง) 

3. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน 2 ชุด ถาเปนเด็กอายตุํ่ากวา 15 ป ใชสําเนาสูติบัตร
และบัตรประชาชน 

4. สําเนาทะเบียนบาน  
 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

แบบฟอรม์กรอกขอ้มลูวซีา่อนิเดยี  
   
ชื�อและนามสกลุ ผูย้ ื�นขอวซีา่ 

กรุณาใสเ่ครื�องหมาย X ลงในชอ่งที�เลอืก 

ชื�อ  นา
ย  นาง  นางสา

ว  นามสกลุ  

1. ที�อยูปั่จจุบันที�ตดิตอ่ได ้  
  รหัสไปรษณีย ์  
 โทรศัพทม์อืถอื  โทรศัพทบ์า้น   
 E-mail:   
2. อาชพีปัจจุบัน  ตําแหน่ง  
 * ถา้เกษียณแลว้  ใหแ้จง้วา่ เกษียณ * ถา้เป็นแมบ่า้น กรุณาแจง้ขอ้มลูที�ทํางานของสามหีรอืบดิา             
 ชื�อบรษัิท/ชื�อหน่วยงาน  
 ที�อยูท่ี�ทํางาน  
  
  รหัสไปรษณีย ์  
 โทรศัพทท์ี�ทํางาน  โทรศัพทบ์า้น   
3. วฒุกิารศกึษาสงูสดุที�เรยีนจบ เชน่ มัธยมศกึษา ม.6 , ปรญิญาตร ี, ปรญิญาโท เป็นตน้  
4. ศาสนาที�นับถอื เชน่ ศาสนาพุทธ ครสิต ์หรอื อสิลาม เป็นตน้    

5. หากแตง่งานแลว้ กรุณาแจง้                                                                                 กรุณาใสเ่ครื�องหมาย X ลงในชอ่งที�
เลอืก 

 ชื�อ-นามสกลุ สาม ี นาย  จังหวัดที�เกดิ  

 ชื�อ-นามสกลุ ภรรยา  นาง  นางสา
ว  จังหวัดที�เกดิ  

 กรณีคูส่มรส หยา่รา้งหรอืเสยีชวีติ - ใหแ้จง้วา่ หย่าแลว้ หรอื เสยีชวีติแลว้  

6. บดิาและมารดา (ทั �งสองทา่น)    *ตอ้งกรอกนามสกลุ                                                กรุณาใสเ่ครื�องหมาย X ลงในชอ่งที�
เลอืก 

 ชื�อ-นามสกลุ บดิา นาย  จังหวัดที�เกดิ  

 ชื�อ-นามสกลุ มารดา  นาง  นางสา
ว  จังหวัดที�เกดิ  

7. ตําหน ิลักษณะรูปพรรณที�เดน่ชดัในร่างกาย เชน่ ผวิสขีาว ผวิสองส ีตาสดีํา ตาสนํี�าตาล ผมยาว ผมสั �น ผมดํา เป็นตน้  
  
8. ถา้เคยเดนิทางเขา้อนิเดยีมาแลว้ กรุณาแจง้ขอ้มลูดังนี� 
 15.1 เลขที�วซีา่ล่าสดุ                                                       วันที�ออกวซีา่  
 15.2 เมอืงที�เคยไป  
 15.3 ชื�อและที�อยูข่องโรงแรมหรอืที�พัก ที�เคยไปพักลา่สดุ   
 ชื�อที�พัก Place to Stay  
 ที�อยู ่Address  
 โทรศัพท ์   
9. เคยเดนิทางเขา้ ออกประเทศในกลุม่ SAARC (อัฟกานสิถาน ภฏูาน ปากสีถาน มัลดฟี บังคลาเทศ ศรลีังกา เนปาล) หรอืไม่   
 ถา้เคยกรุณาระบรุายละเอยีด (ยอ้นหลังแค ่4 ปี) 
 กรุณาใสเ่ครื�องหมาย X ลงในชอ่งที�เลอืก 
  เคย  ไมเ่คย  
 อัฟกานสิถาน จํานวน                                                     ครั �ง เมื�อ ปี ค.ศ.   
 ภฏูาน จํานวน                                                     ครั �ง เมื�อ ปี ค.ศ.   
 ปากสีถาน จํานวน                                                     ครั �ง เมื�อ ปี ค.ศ.   
 มัลดฟี     จํานวน                                                     ครั �ง เมื�อ ปี ค.ศ.   
 บังคลาเทศ    จํานวน                                                     ครั �ง เมื�อ ปี ค.ศ.   
 ศรลีังกา     จํานวน                                                     ครั �ง เมื�อ ปี ค.ศ.   
 เนปาล จํานวน                                                     ครั �ง เมื�อ ปี ค.ศ.   
 
10 ประเทศที�เดนิทางไปในชว่ง 10 ปี ที�ผ่านมา   
  
  
  



 

 

 


