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อนิเดยี เนปาล ไหวพ้ระ 4สงัเวชนยีสถาน  

8วนั 7คนื โดยสายการบนิแอรเ์อเชยี (FD) 

เร ิม่ตน้เพยีง 23,888.- 
                            รายการทวัร ์+ ต ัว๋เครือ่งบนิ 

ไฮไลทท์วัร ์  
• ตามรอยศรัทธาพระพทุธเจา้ อนิเดยี – เนปาล 

• เยอืนเมอืง พทุธคยา – ราชคฤห ์– นาลันทา – เวสาล ี– กสุนิารา – ลมุพนิ ี- สาวัตถ ี– พาราณส ี

• นมัสการสถานที ่ประสตู ิตรัสรู ้ปฐมเทศนา  และปรนิพิพาน 

• ขึน้เขาคชิฌกฎู นมัสการถ ้าพระโมลคัลลา ชมกฏุพีระอานนท ์นมัสการมลูคันธกฎุ ีสถานทีป่ระทับของ
พระพทุธเจา้ 

• ลงเรอืลอ่งแมน่ ้าคงคา ชมวถิชีวีติของชาวฮนิด ู
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   ก าหนดการเดนิทาง  

วนัที ่: 25 ม.ค. – 01 ก.พ. 62 23,888.- 

วนัที ่: 01 - 08 ก.พ. 62 24,888.- 

วนัที ่: 08 - 15 ก.พ. 62 24,888.- 

วนัที ่: 01 - 08 ม.ีค. 62 24,888.- 

วนัที ่: 22 - 29 ม.ีค. 62 24,888.- 

  เสน้ทางการเดนิทาง 

 โปรแกรมเดนิทาง เชา้ เทีย่ง ค า่ โรงแรมทีพ่กั 

1 กรงุเทพฯ – พทุธคยา   ✈ 🍽 🍽 
Bodhgaya Gautam Hotel  

หรอืเทยีบเทา่,เมอืงพทุธคยา   

2 พทุธคยา - ราชคฤห ์- นาลนัทา  🍽 🍽 🍽 
Nalanda Regency Hotel 

หรอืเทยีบเทา่,เมอืงราชคฤห ์

3 ราชคฤห ์- เวสาล ี– กสุนิารา 🍽 🍽 🍽 
Om Residency Hotel 

หรอืเทยีบเทา่,เมอืงกสุนิารา 

4 กสุนิารา – ลมุพนิ ี 🍽 🍽 🍽 
Nansc Hotel  

 หรอืเทยีบเทา่,เมอืงลมุพนิ ี

5 ลมุพนิ ี(เนปาล) –  สาวตัถ ี 🍽 🍽 🍽 
Lotus Nikko Hotel 

หรอืเทยีบเทา่,เมอืงสาวัตถ ี

6 สาวตัถ ี– พาราณส ี 🍽 🍽 🍽 
City Inn Hotel 

 หรอืเทยีบเทา่,เมอืงพาราณส ี

7 พาราณส ี– พทุธคยา 🍽 🍽 🍽 
Bodhgaya Gautam Hotel  

หรอืเทยีบเทา่,เมอืงพทุธคยา   

8 พทุธคยา – กรงุเทพฯ 🍽 ✈   
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โปรแกรมการเดนิทาง 

วนัที ่1 กรงุเทพฯ – พุทธคยา 

06.30 น. คณะพรอ้มกันทีส่นามบนิดอนเมอืง อาคารผูโ้ดยสารขาออกระหวา่งประเทศชัน้ 2 เคานเ์ตอรส์ายการบนิ

แอรเ์อเชยี โดยมเีจา้หนา้ทีค่อยอ านวยความสะดวกจัดเตรยีมเอกสารการเดนิทางและสัมภาระใหก้ับ

ทา่น 

08.20 น.  ออกเดินทางสู่ เมืองคยา โดยสายการบินแอร์เอเชีย เที่ยวบินที่ FD122 (ใชเ้วลาเดินทาง

โดยประมาณ 03.20 ชม.) (มบีรกิารอาหารบนเครือ่ง)  

 

เครือ่งแอรบ์สั A319 

ทีน่ ัง่แบบ 3-3 

เสรฟ์ิอาหารรอ้น 
ท ัง้ขาไป-ขากลบั 

น า้หนกัสมัภาระ 
ขาไป - ขากลบั 30 กก. 

 

 

 

  

10.10 น. ถงึสนามบนิ เมอืงคยา ประเทศอนิเดยี (เวลาทอ้งถิน่ ชา้กว่าประเทศไทย 01.30 ชั่วโมง) และผ่าน

ขัน้ตอนการตรวจคนเขา้เมืองและศุลกากร คณะออกเดนิทางเขา้สู่เมืองพุทธคยาใชเ้วลาเดนิทาง

โดยประมาณ 45 นาท ี

 น าท่านชม พระมหาโพธิ์เจดีย ์อนุสรณ์สถานแห่งการตรัสรูข้องพระสัมมาสัมพุทธเจา้ ภายใน

ประดษิฐานพระพทุธเมตตาพระพทุธรปูทีร่อดจากการถกูท าลายจากพระเจา้ศศางกา พระพทุธ รปูองคน์ี้

เป็นพระพทุธรปูปางมารวชิยัแบบศลิปะปาละ เป็นทีเ่คารพศรัทธาของชาวพทุธทั่วโลก 

กลางวนั  รบัประทานอาหารกลางวนั  

บา่ย เริม่ตน้การจารกิแสวงบญุสังเวชนยีสถานทัง้สีแ่หง่ แหลง่ที ่๑  เมอืงพุทธคยา สถานทีเ่ชือ่กนัวา่เป็น

ทีต่รสัรู ้ของพระพุทธเจา้ซึง่คน้พบโดยนักโบราณคดชีาวอังกฤษ ชือ่ เซอร ์อเลกซานเดอร ์คนันงิ

แฮม เมือ่รอ้ยกว่าปีก่อนแลว้น าท่านนมัสการสถูปพุทธคยา ทรงศขิระที่ไดรั้บการบูรณะใหม่ภายใน

ประดษิฐานพระพุทธรปู “พระพุทธเมตตา” ปางมารวชิยั แลว้น านมัสการตน้ศรมีหาโพธิท์ีไ่ดน้ าพันธุ์

มาปลูกตรงทีเ่ชือ่กันว่าเป็นจุดทีพ่ระพุทธเจา้ประทับน่ังบ าเพ็ญเพยีรจนตรัสรูส้มโพธญิาณ แลว้น าชม 

สตัตมหาสถาน สถานที่พระพุทธเจา้เสวยวมิุตสิุขหลังจากตรัสรูแ้ลว้เจ็ดแห่ง แห่งละสัปดาห์รอบๆ

พทุธคยาเพือ่ทบทวนความรูก้อ่นทีจ่ะเสด็จออกสัง่สอนผูค้น อนัประกอบไปดว้ย 

1. เสด็จประทับบนพระแท่นวัชรอาสน์ ใตต้น้ศรมีหาโพธิพ์รอ้มเสวยวมิุตตสิุขตลอด ๗ วัน ใน
สปัดาหท์ี ่๑ 

2. เสด็จประทับ ณ อนมิสิเจดยี ์ทรงยนืจอ้งพระเนตรดูตน้ศรมีหาโพธิ ์โดยมไิดก้ระพรบิพระเนตร
ตลอด ๗ วัน ในสปัดาหท์ี ่๒ 

3. เสด็จประทับ ณ รัตนจงกรมเจดีย์ ทรงนิมติจงกรมขึน้ แลว้เสด็จจงกรมเป็นเวลา ๗ วัน ใน
สปัดาหท์ี ่๓ 

4. เสด็จประทับ ณ รัตนฆรเจดยี ์โดยเสด็จไปทางทศิตะวันออกเฉียงเหนอืของตน้ศรมีหาโพธิ ์และ
ประทับน่ังขดัสมาธใินเรอืนแกว้ซึง่เทวดานริมติถวาย ทรงพจิารณาพระอภธิรรม๗ วัน ในสปัดาห์
ที ่๔ 

5. เสด็จไปประทับน่ังขัดสมาธใิตต้น้ไทร อชปาลนโิครธ ซึง่เป็นทีพั่กของคนเลีย้งแกะ ในสปัดาห์
ที๕่ 

6. เสด็จไปประทับน่ังขัดสมาธใิตต้น้จกิ มจุลนิทร ์ไปทางทศิตะวันออกเฉียงใตข้องตน้ศรมีหาโพธิ ์
ในสปัดาหท์ี ่๖ 

7. เสด็จไปประทับใตต้น้เกด ราชายตนะ ประทับน่ังเสวยวมิตุสิขุตลอด ๗วัน  
 

        จากนัน้น าท่านชมศลิปะอนิเดยีสมยัพระเจา้อโศกอายกุวา่ ๒,๒๐๐ ปี ชมเสาพระเจา้อโศกที่

ทรงใหส้รา้งเพื่อประกาศศาสนาและถวายเป็นพุทธบูชาแก่สังเวชนียสถาน ชมประตูโทรณะที่สลัก 

เรือ่งราวเกีย่วกับพุทธประวัต ิแลว้ชมสถูปและภาพสลกัอดตีพระพุทธเจา้ศลิปะสมยัปาละอายรุาว 
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วนัที ่3 ราชคฤห ์- เวสาล ี– กสุนิารา 

เชา้   รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารภายในโรงแรม 

 น าทา่นเดนิทางสู ่เมอืงเวสาล ี(ใชเ้วลาเดนิทางโดยประมาณ 4-5 ชัว่โมง) 

 น าท่านชมเมอืงหลวงของอาณาจักรวัชช ีหนึง่ในสบิหกแคว้นของชมพูทวปีในสมัยโบราณ เมอืงนี้มชี ือ่

หลายชือ่คือ ไพสาลี ไวสาลี และเมืองนี้เป็นศูนย์กลางการเผยแพร่พุทธศาสนาที่ส าคัญแห่งหนึ่ง 

รวมทัง้เป็นทีก่ าเนดิของพระมหาวรีะศาสดาของศาสนาเชนและทีเ่ป็นตน้ก าเนดิของการท าน ้ามนตใ์น

พุทธศาสนา เนื่องจากไดเ้กดิทุพกิขภัยรา้ยแรงทั่วเมอืงเวสาลีมคีนตายมากมาย กษัตรยิล์จิฉวจีงึได ้

นมินตใ์หพ้ระพุทธเจา้ไดม้าโปรดชาวเมอืง พระพุทธเจา้จงึน าเหล่าภกิษุ ๕๐๐ รูป เดนิทางไปโปรดที่

เมอืงไวสาลี พรอ้มทัง้ไดม้กีารประพรมน ้ามนต์ทั่วทัง้เมอืง น าท่านเที่ยวชม วดัป่ามหาวนั ชมเสา

อโศกทีส่มบูรณ์ทีสุ่ดและงดงามทีสุ่ดของอนิเดยี เมอืงเวสาลีมีความส าคัญมาตัง้แต่สมัยก่อน

พุทธกาล โดยเป็นเมอืงหลวงแห่งแควน้ทีม่คีวามเจรญิรุ่งเรอืงมากแควน้หนึง่ในบรรดา ๑๖ แควน้ของ

ชมพูทวปี มกีารปกครองดว้ยระบบสามัคคธีรรมหรอืคณาธปิไตย ทีส่ามารถเรยีกไดว้่าเป็นการปกครอง

แบบประชาธปิไตยระบบหนึง่ คอืไมม่พีระมหากษัตรยิเ์ป็นประมขุทรงอ านาจสทิธิข์าด มแีตผู่เ้ป็นประมขุ

แห่งรัฐซึง่บรหิารงานโดยความเห็นชอบจากรัฐสภา ซึง่จะประกอบไปดว้ยเหลา่สมาชกิจากเจา้วงศต์า่ง 

ๆ ซึง่รวมเป็นคณะผูค้รองแควน้ ในคัมภรีพ์ระพุทธศาสนากล่าวว่าเจา้วงศ์ต่างๆ มถีงึ ๘วงศ์ และใน

จ านวนนี้วงศเ์จา้ลจิฉวแีห่งเวสาลแีละวงศเ์จา้วเิทหะแห่งเมอืงมถิลิาเป็นวงศท์ีม่อีทิธพิลทีส่ดุ ในสมัย

๑,๒๐๐ ปี “สมยัปาละเป็นชว่งทีพุ่ทธศาสนารุ่งเรอืงแผ่ขยายอยูใ่นอนิเดยีภาคเหนือโดยมศีูนยก์ลางอยู่

ทีม่หาวทิยาลัยนาลันทา รัฐพหิารตามหลักฐานการบันทกึจดหมายเหตุการณ์เดนิทางมาสบืทอดพุทธ

ศาสนาของหลวงจนีเหีย้นจัง (พระถังซมัจ๋ัง) และหลวงจนีอีจ้งิ จากประเทศจนี” ไดเ้วลาสมควรน าทา่น

เดนิทางกลับสูท่ีพั่ก 

ค า่  รบัประทานอาหารค า่ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม   

 
  พกัที ่ Bodhgaya Gautam Hotel  หรอืเทยีบเทา่,เมอืงพุทธคยา   

วนัที ่2 พุทธคยา - ราชคฤห ์- นาลนัทา 

เชา้   รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารภายในโรงแรม 

 น าท่านเดนิทางสูเ่มอืงราชคฤห ์นครหลวงแห่งแควน้มคธ (ใชเ้วลาเดนิทางโดยประมาณ 2 ชม.)  น า

ท่านเดนิขึน้เขาคชิฌกูฎ หนึ่งในเบญจครี ีไดแ้ก่เวภาระ เวปุละ คชิฌกูฏ อสิคิลิ ิและปัณฑวะชมววิ

ทวิทัศน์ทีส่วยงาม นมสัการถ า้พระโมคคลัลา ชมถ า้พระสารบีุตร สถานทีท่ีพ่ระสารบีตุรส าเร็จเป็น

พระอรหันต ์ชมกุฏขีองพระอานนท ์นมสัการมูลคนัธกุฏสีถานทีป่ระทับของพระพุทธเจา้ ไหวพ้ระ

สวดมนต์ที่ยอดเขาคิชกูฎ จากนั้นน าท่านชมวดัชีวกมัพวนั โรงพยาบาลสงฆ์แห่งแรกของโลก 

“ชวีกมัพวนั” เป็นสวนป่ามะมว่งทีห่มอชวีกโกมารภัจจอ์ทุศิถวายเป็นสังฆารามแด่พระพุทธเจา้และ

พระภกิษุสงฆ ์ปัจจบุันเหลอืซากโบราณสถานใหเ้ห็นเป็นซากหนิเรยีงรายกันอยู ่เมือ่ครัง้ทีพ่ระพุทธเจา้

ทรงประชวรหอ้พระโลหติจากการที่สะเก็ดหนิมากระแทกถูกพระบาทเพราะพระเทวทัตกลิง้หนิลงมา

หมายปลงพระชนมพ์ระพุทธเจา้ พระภกิษุสงฆไ์ดพ้าพระพุทธองคม์าทีช่วีกัมพวัน และหมอชวีกเป็นผู ้

ถวายการรักษาโดยการผา่ตัดเอาสะเก็ดหนิออก ชวีกัมพวันจงึถูกเรยีกว่าเป็นโรงพยาบาลสงฆแ์ห่งแรก

ในพระพทุธศาสนา 

กลางวนั  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ หอ้งอาหารของโรงแรม   

บา่ย น าท่านเดนิทางสู่ วดัเวฬุวนารามมหาสงัฆยกิาวาส (วัดเวฬุวัน)วัดแห่งแรกในพระพุทธศาสนาและ

เป็นสถานทีแ่สดงโอวาทปาฏโิมกขแ์กพ่ระอรยิสงฆ1์250องค ์มสีถูปทีบ่รรจพุระอัฐธิาตุของพระโมคคัล

ลานะและพระอัญญาโกญฑัญญะ จากนัน้น าท่านเดนิทางสู่นาลันทา นมสัการหลวงพ่อด าซึง่เป็น

พระพุทธรปูทีส่รา้งดว้ยหนิแกรนติสดี าซึง่สรา้งรุน่ราวคราวเดยีวกบัพระพุทธเมตตา จากนัน้น าทา่นเยีย่ม

ชมมหาวทิยาลยันาลนัทา มหาวทิยาลัยทีใ่หญท่ีส่ดุในโลกเป็นศนูยก์ารศกึษาในสมยัพทุธกาล ต่อมา

ในปีพ.ศ.๑๗๔๒ กองทัพมสุลมิเตริก์ไดย้กทัพมารกุราน รบชนะกษัตรยิแ์ห่งชมพูทวปีฝ่ายเหนอืกองทัพ

มสุลมิเตริก์ไดเ้ผาผลาญท าลายวัดและปูชนียสถาน ในพุทธศาสนาลงแทบทัง้หมดและสังหารผูท้ีไ่ม่

ยอมเปลีย่นศาสนา นาลันทามหาวหิารก็ถกูเผาผลาญท าลายลงในชว่งระยะเวลานัน้วา่กนัวา่ไฟทีล่กุโชน

เผานาลันทานานถงึ 3 เดอืนกวา่จะเผานาลันทาไดห้มด ไดเ้วลาสมควรน าทา่นเดนิทางสูเ่มอืงเวสาล ี

ค า่  รบัประทานอาหารค า่ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม   

 
 พกัที ่ Nalanda Regency Hotel หรอืเทยีบเทา่,เมอืงราชคฤห ์

http://www.oceansmile.com/India/Patna.htm
http://www.oceansmile.com/India/Patna.htm
http://www.oceansmile.com/India/Patna.htm
http://www.oceansmile.com/India/Nalanta.htm
http://www.oceansmile.com/India/Kichakog.htm
http://www.oceansmile.com/India/Kichakog.htm
http://www.oceansmile.com/India/Kichakog.htm
http://www.oceansmile.com/India/Nalanta.htm
http://www.oceansmile.com/India/Patna.htm
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พทุธกาลพระพทุธเจา้เคยเสด็จมาทีเ่วสาลหีลายครัง้ แตล่ะครัง้จะทรงประทับทีก่ฏูาคารศาลาป่ามหาวัน

เป็นสว่นใหญ่ พระสตูรหลายพระสตูรเกดิขึน้ทีเ่มอืงแห่งนี้ และทีก่ฏูาคารศาลานีเ่องทีเ่ป็นที่ๆ  พระพุทธ

องค์ทรงอนุญาตใหพ้ระนางมหาปชาบดีโคตมีเถรี พระนา้นางของพระพุทธองค์ พรอ้มกับบรวิาร 

สามารถอุปสมบทเป็นภกิษุณีไดเ้ป็นครัง้แรกในโลก และในการเสด็จครัง้สุดทา้ยของพระพุทธองค ์

พระองคไ์ดท้รงรับสวนมะมว่งของนางอัมพปาล ีนางคณกิาประจ าเมอืงเวสาล ีซึง่นางไดอ้ทุศิถวายเป็น

อารามในพระพุทธศาสนา พระพุทธองค์ไดท้รงจ าพรรษาสุดทา้ยที่เวฬุวคาม และไดท้รงปลงอายุ

สังขารทีป่าวาลเจดีย ์และเมือ่หลังพุทธปรนิพิพานแลว้ได ้๑๐๐ ปี ไดม้กีารท าสังคายนาครัง้ที ่๒ ณ 

วาลกิาราม ซึง่ทัง้หมดลว้นอยูใ่นเมอืงเวสาล ี

กลางวนั   รบัประทานอาหารกลางวนั ณ หอ้งอาหารของโรงแรม   

บา่ย น าทา่นเดนิทางโดยรถโคช้ปรับอากาศสู ่เมอืงกสุนิาราซึง่เป็นสถานทีป่รนิพิพานของพระพทุธเจา้ 

ค า่   รบัประทานอาหารค า่ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม   

 
 พกัที ่Om Residency Hotel หรอืเทยีบเทา่,เมอืงกสุนิารา 

วนัที ่4 กสุนิารา – ลมุพนิ ี 

เชา้   รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม   

 น าท่านชมสงัเวชนยีสถานแหลง่ที ่๔ กุสนิารา ในสมัยพุทธกาลเป็นเมอืงเอกหนึง่ในสองของแควน้

มลัละ อยูต่รงขา้มฝ่ังแมน่ ้าคูก่บัเมอืงปาวา เป็นทีต่ัง้ของสาลวโนทยานหรอืป่าไมส้าละ ทีพ่ระพทุธเจา้

เสด็จดับขันธปรนิพิพานและเป็นสถานทีถ่วายพระเพลงิพระพุทธเจา้ “สาลวโนทาย” สถานทีเ่สด็จดับ

ขนัธปรนิพิพาน มชีือ่เรยีกในทอ้งถิน่วา่ มาถากนุวะระกาโกฏ (Matha-Kunwar-Ka-Kot) ซึง่แปลวา่ 

ต าบลเจา้ชายสิน้ชพี ปรากฏตามคัมภรีว์า่ เมอืงนีเ้คยเป็นทีป่รนิพิพานของพระพทุธเจา้พระนามวา่ผสุสะ 

เป็นทีเ่กดิบ าเพ็ญบารมขีองพระโพธสิตัวห์ลายครัง้ เคยเป็นราชธานนีามวา่กสุาวดขีองพระเจา้มหาสทุัส

สนจักรพรรดิ น าท่านนมัสการอนุสรณ์สถานที่ส าคัญคือ มหาปรนิพิพานสถูป ซึง่พระเจา้อโศก

มหาราชสรา้งไวแ้ละบรรจุพระบรมสารรีกิธาตุ วหิารปรนิิพพานซึง่เป็นที่ประดษิฐานพระพุทธรูปปาง

ปรนิพิพานอยู่ภายในและมซีากศาสนสถานโบราณโดยรอบมากมาย จากนัน้น าท่านนมัสการสถานที่

ถวายพระเพลงิพระพุทธเจา้ทีม่กุฎพนัธเจดยี ์แลว้น าน่ังสมาธทิีว่หิารพระรูปพระพทุธไสยาสน ์มจีารกึ

ก าหนดอายเุกา่แกก่วา่ ๑,๔๐๐ปี แสดงตอนเสด็จปรนิพิพาน 

กลางวนั   รบัประทานอาหารกลางวนั ณ หอ้งอาหารของโรงแรม   

บา่ย น าทา่นเดนิทางสู ่เมอืงลมุพนิ ี(ใชเ้วลาเดนิทางโดยประมาณ 4-5 ชัว่โมง) ซึง่เป็นสถานทีป่ระสตูขิอง

พระพทุธเจา้ 

*** โปรดเตรยีมหนงัสอืเดนิทางตดิตวัไว ้

เพือ่ประทบัตราออกจากประเทศอนิเดยีเขา้สูป่ระเทศเนปาล *** 

ค า่   รบัประทานอาหารค า่ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม   

 
 พกัที ่Nansc Hotel หรอืเทยีบเทา่,เมอืงลมุพนิ,ี ประเทศเนปาล 

วนัที ่5 ลมุพนิ ี(เนปาล) –  สาวตัถ ี

เชา้   รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม   

 น าท่านชม สงัเวชนยีสถานแหล่งที ่๓ สวนลุมพินวีนั เป็นสถานที่พระนางสริมิหามายาประสูติ

เจา้ชายสทิธัตถะกุมาร เมือ่วันศุกร ์วันเพ็ญเดอืน ๖ ปีจอ ก่อนพุทธศักราช ๘๐ปี ซึง้ภายในบรเิวณมี

วหิารมหามายา สระโบกขรณี และเสาพระเจา้อโศกทีม่ขีนาดความสงู ๒๒ ฟตุ ๔ นิว้และมขีอ้ความ

จารกึเป็นหลักฐานวา่ “ณ ทีน่ีค่อื สถานทีป่ระสตูขิองเจา้ชายสทิธตัถะ และพระเจา้อโศกเสด็จมาบชูาใน

ปีที ่๒๐ แหง่รัชกาลของพระองค”์ (ประมาณพทุธศตวรรษที ่๓ ) ปัจจบุนัลมุพนิวีันไดรั้บการบรูณะและมี

ถาวรวัตถุส าคัญทีช่าวพุทธนยิมไปสักการะ คอื “เสาหนิพระเจา้อโศกมหาราช” ทีร่ะบวุ่าสถานทีน่ี้เป็น

สถานที่ประสูตขิองเจา้ชายสทิธัตถะ นอกจากนี้ยังมี “วหิารมายาเทวี” ภายในประดษิฐานภาพหิน

แกะสลักพระรูปพระนางสริมิหามายาประสูตพิระราชโอรส โดยเป็นวหิารเก่ามอีายุร่วมสมัยกับเสาหนิ

พระเจา้อโศก ปัจจบุนัทางการเนปาลไดส้รา้งวหิารใหมท่ับวหิารมายาเทวหีลงัเกา่ และไดข้ดุคน้พบศลิา

จารกึรูปคลา้ยรอยเทา้ สันนษิฐานว่าเป็นจารกึรอยเทา้กา้วทีเ่จ็ดของเจา้ชายสทิธัตถะทีท่รงด าเนนิได ้

เจ็ดกา้วในวันประสตู ิปัจจบุันลุมพนิีวันอยูใ่นเขตประเทศเนปาล ตดิชายแดนประเทศอนิเดยีทางเหนือ

เมอืงโคราฆปรุะ หา่งจากเมอืงตเิลาราโกต (หรอื นครกบลิพัสดุ)์ ทางทศิตะวันออก ๑๑ กโิลเมตร และ

ห่างจากสิทธารถนคร (หรือนครเทวทหะ) ทางทิศตะวันตก๑๑กิโลเมตร ซึ่งถูกตอ้งตามต ารา

พระพุทธศาสนาที่กล่าวว่าลุมพนิีวันสถานที่ประสูตติัง้อยู่ระหว่างเมอืงกบลิพัสดุ์และเมอืงเทวทหะ 

http://th.wikipedia.org/wiki/เสาหินพระเ%E0%B8%258
http://th.wikipedia.org/wiki/พระนางสิริ%E0%B8%25A
http://th.wikipedia.org/wiki/เนปาล
http://th.wikipedia.org/wiki/อินเดีย
http://th.wikipedia.org/wiki/โคราฆปุระ


                         GO2GAY-FD003       หนา้ 6 จาก 12 

 

ปัจจบุนัลมุพนิวีันมเีนือ้ทีป่ระมาณ ๒,๐๐๐ ไร ่ทางการเรยีกสถานทีน่ีว้า่ รมุมนิเด มสีภาพเป็นชนบท มผีู ้

อาศัยอยู่ไม่มากมีสิง่ปลูกสรา้งเป็นพุทธสถานเพียงเล็กนอ้ย แต่มีวัดพุทธอยู่ในบรเิวณนี้หลายวัด 

รวมทัง้วัดไทยลุมพนิี ลุมพนิีวันไดรั้บการยกย่องจากองคก์ารยูเนสโกใหเ้ป็นมรดกโลกประเภทมรดก

ทางวัฒนธรรมตัง้แตปี่ พ.ศ.๒๕๔๐ ไดเ้วลาสมควรน าทา่นเดนิทางสูเ่มอืงสาวตัถ ี

กลางวนั   รบัประทานอาหารกลางวนั ณ หอ้งอาหารของโรงแรม   

บา่ย น าท่านเดนิทางโดยรถโคช้ปรับอากาศสูเ่มอืงสาวตัถ ีทีเ่ป็นเมอืงโบราณในสมัยพุทธกาล   (ใชเ้วลา

เดนิทางโดยประมาณ 5-6 ชัว่โมง) 

ค า่   รบัประทานอาหารค า่ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม     

 
  พกัที ่ Lotus Nikko Hotel หรอืเทยีบเทา่,เมอืงสาวตัถ ี

วนัที ่6 สาวตัถ ี– พาราณส ี

เชา้   รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารภายในโรงแรม 

 น าท่านชม เมอืงสาวตัถ ี ทีเ่ป็นเมอืงโบราณในสมัยพทุธกาลทีม่คีวามส าคัญในฐานะทีเ่ป็นเมอืงหลวง

ของแควน้โกศล ๑ ในแควน้มหาอ านาจใน ๑๖ มหาชนบท ในสมัยพุทธกาล เมอืงสาวัตถนัีบว่าเป็น

เมอืงส าคัญในการเป็นฐานในการเผยแพร่พระพุทธศาสนาของพระพุทธเจา้ทีส่ าคัญเพราะเป็นเมอืงที่

พระพุทธเจา้ประทับนานที่สุดถึง ๒๕ พรรษา เป็นที่ต รัสพระสูตรมากมายและเป็นเมืองที่

พระพทุธศาสนามัน่คงทีส่ดุ ปัจจุบนัยงัมซีากโบราณสถานทีส่ าคัญปรากฏรอ่งรอยอยู ่คอื ทีแ่สดงยมก

ปาฏหิารยิ ์(อา่นว่า ยะ – มะ – กะ – ปา – ต ิ– หาน, สถานทีท่ีพ่ระพุทธเจา้ทรงแสดงยมกปาฏหิารยิ์

ครัง้นี้ คือที่โคนตน้มะม่วง  หรอื คัณฑามพพฤกษ์ในเมอืงสาวัตถี มูลเหตุที่ทรงแสดงคือเพราะพวก

เดยีรถยีนั์กบวชนอกศาสนาพุทธ ทา้พระพุทธเจา้แขง่แสดงปาฏหิารยิว์่าใครจะเกง่กว่ากันพวกเดยีรถยี์

ทราบว่าพระพุทธเจา้จะแสดงยมกปาฏหิารยิท์ีโ่คนตน้มะมว่งจงึใหส้าวกและชาวบา้นทีนั่บถอืพวกตน

จัดการโค่นตน้มะมว่งเสยีสิน้ไมเ่หลอื แตพ่ระพุทธเจา้ก็ทรงแสดงยมกปาฏหิารยิท์ีโ่คน ตน้มะมว่งจนได ้

โดยมผีูน้ าผลมะมว่งสกุมาถวายทรงฉันเสร็จแลว้รับสั่งใหค้นปลูกเมล็ดลงดนิแลว้พระองคท์รงใชน้ ้าที่

ลา้งพระหัตถ์รด ปรากฎว่าหน่อมะม่วงโตพรวดพราดแตกกิง่กา้นสูงขึน้ถงึ  ๕๐  ศอก  ผลที่สุดพวก

เดยีรถยีพ์่ายแพไ้ป), สถานทีพ่ระเทวทตัถูกแผน่ดนิสูบ (หนา้วัดพระเชตุวันมหาวหิาร), บา้นบดิา

ขององคลุมีาล(สถปู), บรเิวณวงัของพระเจา้ปเสนทโิกศล, บา้นของอนาถบณิฑกิเศรษฐ(ีสถปู), 

วดัเชตวุนัมหาวหิาร (ซึง่พระพุทธเจา้เคยประทับอยูถ่งึ ๑๙ พรรษา) รวมถงึ ตน้อานนัทโพธิ ์ซึง่เป็น

ตน้โพธิท์ี่ชาวพุทธนับถือว่ามคีวามศักดิส์ทิธิเ์ป็นอันดับสองรองจากตน้พระศรมีหาโพธิท์ี่พุทธคยาที่

วัดเชตวุันมหาวหิาร เป็นตน้ 

กลางวนั   รบัประทานอาหารกลางวนั ณ หอ้งอาหารของโรงแรม     

บา่ย น าเดนิทางโดยรถโคช้ปรับอากาศสู่เมอืงพาราณส ีสถานที่แสดงปฐมเทศนา (ใชเ้วลาเดินทาง

โดยประมาณ 8-9 ชัว่โมง)         

ค า่   รบัประทานอาหารค า่ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม     

 
  พกัที ่ City Inn Hotel หรอืเทยีบเทา่,เมอืงพาราณส ี

วนัที ่7 พาราณส ี– พุทธคยา 

05.00 น. อรณุสวสัดิย์ามเชา้กบัเชา้วนัใหมท่ีส่ดใส น าทา่นสมัผัสกบัความหลากหลายของผูค้นและทีแ่มน่ า้คง

คาที่ชาวฮนิดูเชือ่ว่าเป็นสถานที่ศักดิส์ทิธิเ์นื่องจากเป็นจุดที่ตุม้หู ของพระศวิะตกอยู่ใตแ้ม่น ้าแห่งนี ้

ในทางพุทธศาสนาเองเชือ่กนัวา่เป็นสถานทีไ่ดน้ าพระอัฐขิองพระพุทธเจา้มาลอยองัคารทีแ่มน่ ้าแห่งนี้

ดว้ย ทา่นจะไดน่ั้งเรอืเพือ่ไปถวายกระทงเป็นพทุธบชูา ณ ทีน่ี่เองท่านจะไดส้มัผัสวถิชีวีติของชาวฮนิดู

ซ ึง่จะมาอาบน ้า ดืม่น ้ารวมทัง้ท่าน ้าทีน่ี่จะมพีธิเีผาศพในชว่งเชา้ตรู่กอ่นพระอาทติยข์ึน้ จากนัน้น าท่าน

เดนิทางกลับโรงแรม 

เชา้   รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารภายในโรงแรม 

 น าชมสงัเวชนยีสถานแหลง่ที ่๒ สารนาถ สถานทีแ่สดงปฐมเทศนา นมสัการสถปูเจาคนัธ ีสถานที่

พระพุทธเจา้พบปัจจัคคอีกีครัง้หลังจากตรัสรูแ้ลว้ น านมัสการธรรมเมขสถูป ทีเ่ชือ่กันว่าเป็นสถานที่

พระพุทธเจา้ทรงแสดงปฐมเทศนาหัวขอ้ธรรมจักกัปปวัตตนสตูรท าใหพ้ระโกณฑัญญะบรรลุโสดาบัน

พระพุทธศาสนาจงึมีพระรตันตรยัครบ ๓ ประการ แลว้น าชมวหิารมูลคันธกุฏิหลังใหม่ภายใน

ประดษิฐานพระพุทธรปูปางปฐมเทศนาเลยีนแบบคุปตะและจติรกรรมฝาผนังเล่าเรือ่งพุทธประวัตฝีิมอื

ชา่งชาวญีปุ่่ น แลว้น าทา่นชมพพิธิภณัฑแ์หง่เมอืงสารนาถ  ชมหัวเสาพระเจา้อโศก ท าเป็นรปูสงิห์

บางท่านอธบิายว่าเป็นสัญลักษณ์ของศากยสงิห์พระราชวงศ์ของพระพุทธเจา้ เสามีฐานบัวคว ่า มี

http://th.wikipedia.org/wiki/วัดไทยลุมพ%E0%B8%25B
http://th.wikipedia.org/wiki/องค์การยูเ%E0%B8%259
http://th.wikipedia.org/wiki/พ.ศ._2540
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%B8%E0%B8%97%E0%B8%98%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A5
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B9%81%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B9%89%E0%B8%99%E0%B9%82%E0%B8%81%E0%B8%A8%E0%B8%A5&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%AA%E0%B8%B9%E0%B8%95%E0%B8%A3
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%A2%E0%B8%A1%E0%B8%81%E0%B8%9B%E0%B8%B2%E0%B8%8F%E0%B8%B4%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%A2%E0%B9%8C&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%A2%E0%B8%A1%E0%B8%81%E0%B8%9B%E0%B8%B2%E0%B8%8F%E0%B8%B4%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%A2%E0%B9%8C&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A7%E0%B8%97%E0%B8%B1%E0%B8%95
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%B8%E0%B8%A5%E0%B8%B5%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%A5
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%96%E0%B8%9A%E0%B8%B4%E0%B8%93%E0%B8%91%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B9%80%E0%B8%A8%E0%B8%A3%E0%B8%A9%E0%B8%90%E0%B8%B5
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B9%80%E0%B8%8A%E0%B8%95%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3
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บลัลังกส์ีเ่หลีย่มรอบสลักเป็นรปูธรรมจักรและรปูชา้ง มา้ สงิหแ์ละโค แลว้น าชมโบราณวัตถทุีข่ดุคน้พบ

ในบรเิวณเมอืงสารนาถและเมอืงใกลเ้คยีง อาทเิชน่ พระพทุธรปูศลิปะแบบคันธาระ แบบมถรุา แบบคุป

ตะ และ แบบปาละ ฯลฯ แลว้น าชมโบราณวัตถุช ิน้เอกของพพิธิภัณฑ ์พระพุทธรูปแบบคุปตะปาง

ปฐมเทศนา ทีค่น้พบบรเิวณใกล ้ๆ กับ มูลคนัธกุฎ ีสถานทีจ่ าพรรษาของพระพุทธเจา้ “อนึง่ศลิปะคุป

ตะไดรั้บการยกยอ่งว่ามคีวามงดงามและสมบรูณ์แบบทีส่ดุในศลิปะอนิเดยีทัง้มวลและเมอืงสารนาถยัง

เป็นศนูยก์ลางของโรงเรยีนสกลุชา่งคปุตะ ทีอ่ายเุกา่แกถ่งึ ๑,๔๐๐ ปีมาแลว้ 

กลางวนั   รบัประทานอาหารกลางวนั ณ หอ้งอาหารของโรงแรม     

บา่ย น าทา่นเดนิทางกลับไปยงั เมอืงพุทธคยา  (ใชเ้วลาเดนิทางโดยประมาณ 5-6 ชัว่โมง) 

 
  พกัที ่Bodhgaya Gautam Hotel  หรอืเทยีบเทา่,เมอืงพุทธคยา   

วนัที ่8 พุทธคยา – กรงุเทพฯ 

เชา้   รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารภายในโรงแรม 

 ไดเ้วลาสมควร น าทา่นเดนิทางสูส่นามบนิพุทธคยา 

10.40 น. ออกเดนิทางกลับสู่กรุงเทพฯ ประเทศไทย โดยโดยสายการบนิแอรเ์อเชยี เที่ยวบนิที่ FD123 (ใช ้

เวลาเดนิทางโดยประมาณ 02.40 ชม.) (มบีรกิารอาหารบนเครือ่ง) 

14.50 น. ถงึสนามบนิดอนเมอืง กรงุเทพมหานคร โดยความสวัสดภิาพ 

 

โปรแกรม : อนิเดยี เนปาล ไหวพ้ระ 4สงัเวชนยีสถาน 8วนั 7คนื โดยสายการบนิแอรเ์อเชยี (FD) 

อตัราคา่บรกิาร 

ก าหนดการเดนิทาง 

ผูใ้หญ ่
พักหอ้งละ  
2-3 ทา่น 
ทา่นละ 

เด็กมเีตยีง 
พักกบัผูใ้หญ ่

1 ทา่น 
ทา่นละ 

เด็ก 8-12 ปี
(เสรมิเตยีง) 
ทา่นละ 

เด็ก 8-12 ปี 
(ไมเ่สรมิ
เตยีง) 
ทา่นละ 

พักเดีย่วเพิม่ 
ทา่นละ 

ราคา 
ไมร่วมตัว๋ 
ทา่นละ 

วันที ่: 25 ม.ค. – 01 ก.พ. 62 23,888.- 23,888.- 22,888.- 21,888.- 7,900.- 14,888.- 

วันที ่: 01 - 08 ก.พ. 62 24,888.- 24,888.- 23,888.- 22,888.- 7,900.- 15,888.- 

วันที ่: 08 - 15 ก.พ. 62 24,888.- 24,888.- 23,888.- 22,888.- 7,900.- 15,888.- 

วันที ่: 01 - 08 ม.ีค. 62 24,888.- 24,888.- 23,888.- 22,888.- 7,900.- 15,888.- 

วันที ่: 22 - 29 ม.ีค. 62 24,888.- 24,888.- 23,888.- 22,888.- 7,900.- 15,888.- 

***ราคาเด็กทารก(อายไุมถ่งึ 2 ปีบรบิูรณ ์ณ วนัเดนิทางกลบั)  ทา่นละ  15,000.- 

“ราคาทวัรส์ าหรบัลกูคา้ทีถ่อืพาสปอรต์ไทยเทา่น ัน้” 

**พาสปอรต์ตา่งชาต ิโปรดตดิตอ่เรา** 

***รายการนีไ้มร่วมคา่วซีา่อนิเดยี ทา่นละ 3,000 บาท และคา่วซีา่เนปาล ทา่นละ 900 บาท *** 

***รายการนีไ้มร่วมคา่ทปิมคัคเุทศกท์อ้งถิน่และคนขบัรถรวม ทา่นละ 1,600 บาท /ทา่น/ทรปิ 

หวัหนา้ทวัรจ์ากประเทศไทย (ตามความพงึพอใจในการบรกิาร)*** 

** โปรแกรมและรายละเอยีดของการเดนิทางอาจมกีารเปลีย่นแปลงได ้ท ัง้นีข้ ึน้อยูก่บัสภาวะอากาศ 

และเหตสุดุวสิยัตา่ง ๆ ทีไ่มส่ามารถคาดการณ์ลว่งหนา้โดยทางบรษิทัฯ ** 

 

พาสปอรต์จะตอ้งมอีายกุอ่นการเดนิทางไมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน 

ในกรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงท ัง้ทีก่รงุเทพฯ และทีป่ระเทศสาธารณรฐัเกาหลใีต ้ปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออกหรอื

เขา้ประเทศ ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธไ์มค่นืคา่ใชจ้า่ยไมว่า่กรณีใดๆ ทิง้ส ิน้ 
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หมายเหต ุ**   บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธใินการเปลี่ยนแปลงเที่ยวบนิท ัง้ไปและกลบัโดยมติอ้งแจ้งให้ทราบ
ลว่งหนา้ท ัง้นีข้ ึน้อยูก่บัสายการบนิ บรษิทัฯขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงรายการเพือ่ความเหมาะสมไมว่า่จะ
เกิดจากความขดัข้องของ ยานพาหนะหรือมีเหตุหนึ่งเหตุใดจนท าให้ไม่สามารถด าเนินการตาม
หมายก าหนดการไดโ้ปรแกรมการเดนิทางเปลีย่นแปลงตามความเหมาะสม หรอืเปลีย่นแปลงรายการทอ่งเทีย่ว

บางรายการหรอืทดแทนรายการทอ่งเทีย่วบางรายการ และจะตอ้งมจี านวนผูโ้ดยสารจ านวน 15 ทา่นขึน้ไปจงึ
ออกเดนิทาง ในกรณีทีม่จี านวนผูโ้ดยสารไม่ถงึ 15 ท่านไม่มหีวัหนา้ทวัรไ์ทย  อตัราค่าบรกิารนี ้ส าหรบั
เดนิทางต ัง้แต ่30 ทา่นขึน้ไป ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงราคาในกรณีทีม่ผีูเ้ดนิทางไมถ่งึ 30 ทา่น 

 

เง ือ่นไขการใชบ้รกิาร 

1. บรษัิทฯสงวนสทิธิท์ีจ่ะไมรั่บผดิชอบตอ่คา่ชดเชยความเสยีหายไมว่า่กรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงของไทยไม่

อนุญาตใหเ้ดนิทางออกหรอืกองตรวจคนเขา้เมอืงของแตล่ะประเทศไมอ่นุญาตใหเ้ขา้เมอืง 

2. บรษัิทฯ สงวนสทิธิใ์นการทีจ่ะไมรั่บผดิชอบตอ่คา่ชดเชยความเสยีหาย อนัเกดิจากเหตสุดุวสิยัทีท่าง บรษัิทฯไม่

 สามารถควบคมุไดเ้ชน่การนัดหยดุงาน, จลาจล, การลา่ชา้หรอืยกเลกิของเทีย่วบนิ 

3. บรษัิทฯสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงโปรแกรมรายการทอ่งเทีย่วโดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ (โปรแกรม

และ รายละเอยีดของการเดนิทางอาจมกีารเปลีย่นแปลงได ้ทัง้นีข้ ึน้อยูก่บัภาวะอากาศ และเหตสุดุวสิยัตา่ง ๆ ทีไ่ม่

สามารถคาดการณ์ลว่งหนา้โดยทางบรษัิทฯ จะค านงึถงึผลประโยชนแ์ละความปลอดภยัของผูร้ว่มเดนิทางเป็นส าคญั) 

4. บรษัิทฯสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงอตัราคา่บรกิารโดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

5. กรณีทีค่ณะไมค่รบจ านวน10ทา่นทางบรษัิทฯสงวนสทิธิใ์นการงดออกเดนิทางโดยทางบรษัิทฯ จะแจง้ใหท้า่น

ทราบลว่งหนา้อยา่งนอ้ย 7 วันกอ่นการเดนิทาง  

6. เมือ่ทา่นท าการซือ้โปรแกรมทัวร ์ทางบรษัิทฯ จะถอืวา่ทา่นรับทราบและยอมรับเงือ่นไขของหมายเหตทุกุขอ้แลว้ 

7. ในกรณีทีล่กูคา้ตอ้งออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรณุาตดิตอ่เจา้หนา้ทีข่องบรษัิทฯ กอ่นทกุครัง้ มฉิะนัน้ทาง

บรษัิทฯ จะไมข่อรับผดิชอบคา่ใชจ้า่ยใดๆ ทัง้ส ิน้  

อตัราคา่บรกิารนีร้วม 

1.  คา่ตั๋วเครือ่งบนิไป-กลับ ชัน้ประหยดั 

2.  คา่โรงแรมทีพ่ักตามรายการทีร่ะบ ุ(สองทา่นตอ่หนึง่หอ้ง) 

3.  คา่เขา้ชมสถานทีต่า่งๆ ตามรายการทีร่ะบ ุ

4.  คา่อาหารและเครือ่งดืม่ตามรายการทีร่ะบ ุ

5.  คา่รถรับสง่และระหวา่งน าเทีย่วตามรายการทีร่ะบ ุ

6.  คา่ประกันอบุัตเิหตคุุม้ครองในระหวา่งการเดนิทาง คุม้ครองในวงเงนิท่านละ 1,000,000 บาท ค่ารักษาพยาบาล

กรณีเกดิอบุตัเิหตวุงเงนิทา่นละ 200,000 บาท ตามเงือ่นไขของกรมธรรม ์ 

 ** ลูกคา้ท่านใดสนใจซือ้ประกันการเดนิทางส าหรับครอบคลุมเรือ่งสุขภาพสามารถสอบถามขอ้มลูเพิม่เตมิกับ

ทางเจา้หนา้ทีบ่รษัิทได ้** 

 - เบีย้ประกนัเริม่ตน้ 370 บาท [ระยะเวลา 5-7 วัน] 

 - เบีย้ประกนัเริม่ตน้ 430 บาท [ระยะเวลา 8-10 วัน]  

 ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัทีม่อีายมุากกวา่ 16 หรอืนอ้ยกวา่ 75 ปี   

 [รักษาพยาบาล 2 ลา้น, รักษาตอ่เนือ่ง 2 แสน, เสยีชวีติหรอืเสยีอวัยวะจากอบุตัเิหต ุ3 ลา้นบาท] 

 ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัทีม่อีายนุอ้ยกวา่ 16 หรอืมากกวา่ 75 ปี   

 [รักษาพยาบาล 2 ลา้น, รักษาตอ่เนือ่ง 2 แสน, เสยีชวีติหรอืเสยีอวัยวะจากอบุตัเิหต ุ1.5 ลา้นบาท] 

7.  รวมภาษีสนามบนิทกุแหง่ + ภาษีน ้ามนั  

8.  คา่ภาษีมลูคา่เพิม่ 7% 
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อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 

1. คา่ท าหนังสอืเดนิทางไทย 

2. กระเป๋าเดนิทางในกรณีทีน่ ้าหนักเกนิกวา่ทีส่ายการบนิก าหนด 30 กโิลกรัม/ทา่น  

สว่นเกนิน ้าหนักตามสายการบนิก าหนด 

3. คา่ใชจ้่ายสว่นตัวนอกเหนอืจากรายการ เชน่ คา่เครือ่งดืม่, คา่อาหารทีส่ัง่เพิม่เอง, คา่โทรศพัท,์ คา่ซักรดีฯลฯ 

4. คา่อาหารทีไ่ม่ไดร้ะบไุวใ้นรายการ 

5. คา่วซีา่เขา้ประเทศอนิเดยีแบบ E-Visa ทา่นละ 3,000 บาท 

6. คา่วซีา่เขา้ประเทศเนปาล ทา่นละ 900 บาท 

7. คา่ท าใบอนุญาตทีก่ลับเขา้ประเทศของคนตา่งชาตหิรอืคนตา่งดา้ว 

8. คา่ทปิคนขับรถ และมัคคเุทศกท์อ้งถิน่ 1,600 บาท /ทรปิ/ตอ่ทา่น 

การส ารองทีน่ ัง่ 

1. กรุณาจองล่วงหนา้อย่างนอ้ย 30 วันก่อนการเดนิทางและกรุณาเตรยีมเงนิมัดจ า 10,000 บาท (ทีน่ั่งจะยนืยันเมือ่ไดรั้บเงนิ

มัดจ าแลว้เทา่นัน้) หากตอ้งยืน่วซีา่ ตอ้งเตรยีมเอกสารยืน่วซีา่ใหเ้รยีบรอ้ยภายใน 2-3 วันหลังจากท าการจองแลว้(ใชเ้วลา

ขอวซีา่ไมต่ า่กวา่ 7 วนัท าการ) 

2. การช าระค่าทัวรส์ว่นทีเ่หลอืทางบรษัิทฯจะเรียกเก็บก่อนเดนิทางไม่นอ้ยกว่า 15 วันท่านควรจัดเตรยีมค่าทัวรใ์หเ้รยีบรอ้ย

ก่อนก าหนดเนื่องจากทางบรษัิทตอ้งส ารองค่าใชจ้่ายในส่วนของค่าทีพั่กและตั๋วเครือ่งบนิมฉิะนัน้จะถอืว่าท่านยกเลกิการ

เดนิทางโดยอตัโนมัต ิ

เง ือ่นไขการยกเลกิ 

1. แจง้ยกเลกิกอ่นเดนิทาง 30 วนั คนืคา่ใชจ้า่ยทัง้หมด  

2. แจง้ยกเลกิกอ่นเดนิทาง 15-29 วนั เก็บคา่ใชจ้า่ยทา่นละ 10,000 บาท 

3. แจง้ยกเลกินอ้ยกวา่ 15วนักอ่นเดนิทางทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธิเ์ก็บคา่ใชจ้า่ยทัง้หมด 

4. ส าหรับผูโ้ดยสารที่ไม่ไดถ้ือหนังสอืเดนิทางไทย และทางบรษัิทฯเป็นผูย้ื่นวซี่าให ้เมื่อผลวซี่าผ่านแลว้มีการยกเลกิการ

เดนิทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการคนืคา่มัดจ าทัง้หมด 

5. บรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเก็บคา่ใชจ้่ายทัง้หมดกรณีทา่นยกเลกิการเดนิทางและมผีลท าใหค้ณะเดนิทางไม่ครบตามจ านวน

ทีบ่รษัิทฯก าหนดไว ้(10 ทา่นขึน้ไป) เนื่องจากเกดิความเสยีหายต่อทางบรษัิทและผูเ้ดนิทางอืน่ทีเ่ดนิทางในคณะเดยีวกัน

บรษัิทตอ้งน าไปช าระคา่เสยีหายตา่งๆทีเ่กดิจากการยกเลกิของทา่น 

6. กรณีเจ็บป่วยจนไม่สามารถเดนิทางไดซ้ึง่จะตอ้งมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรองบรษัิทฯจะพิจารณาเลื่อนการ

เดนิทางของท่านไปยังคณะต่อไปแต่ทัง้นี้ท่านจะตอ้งเสยีค่าใชจ้่ายที่ไม่สามารถเรียกคืนได ้เช่นค่าตั๋วเครื่องบนิค่าหอ้ง 

คา่ธรรมเนยีมวซีา่ตามทีส่ถานทตูฯ เรยีกเก็บ และคา่ใชจ้า่ยอืน่ๆทีเ่กดิขึน้ตามจรงิ ในกรณีทีไ่มส่ามารถเดนิทางได ้

7. กรณียื่นวซี่าแลว้ไม่ไดรั้บการอนุมัตวิซี่าจากทางสถานทูต (วซี่าไม่ผ่าน) และท่านไดช้ าระค่าทัวร์หรือมัดจ ามาแลว้ ทาง

บรษัิทฯ คนืค่าทัวรห์รือมัดจ าให ้แต่ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการหักค่าบรกิารยืน่วซี่า, ค่าวซี่า และค่าใชจ้่ายบางสว่นที่

เกดิขึน้จรงิเป็นกรณีไป (อาท ิกรณีออกตั๋วเครือ่งบนิไปแลว้ หรอืไดช้ าระคา่บรกิารในสว่นของทางเมอืงนอกเชน่ โรงแรม ฯลฯ 

ไปแลว้) ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการหักเก็บคา่ใชจ้า่ยจรงิทีเ่กดิขึน้แลว้กบัทา่นเป็นกรณีไป 

8. กรณีวซีา่ผา่นแลว้ แจง้ยกเลกิกอ่นหรอืหลงัออกตัว๋โดยสาร บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการ ไมค่นืคา่ทวัรท์ัง้หมด 

9. กรณีวซีา่ผ่านแลว้ แตก่รุ๊ปออกเดนิทางไม่ได ้เนื่องจากผูเ้ดนิทางท่านอืน่ในกลุม่โดนปฏเิสธวซีา่ หรอืไม่วา่ดว้ยสาเหตใุดๆก็

ตาม ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการหักเก็บคา่ใชจ้า่ยจรงิทีเ่กดิขึน้แลว้กับทา่นเป็นกรณีไป 

10. กรณีผูเ้ดนิทางไม่สามารถเขา้-ออกเมอืงได ้เนื่องจากเอกสารปลอมหรอืการหา้มของเจา้หนา้ทีไ่ม่วา่เหตุผลใดๆ ก็ตามทาง

บรษัิทของสงวนสทิธิใ์นการ ไมค่นืคา่ทวัรท์ัง้หมด 

เง ือ่นไขการเดนิทาง 
 

1. บรษัิทฯ มสีทิธิท์ีจ่ะเปลีย่นแปลงรายละเอยีดบางประการในทัวรน์ี ้เมือ่เกดิเหตสุดุวสิยัจนไมอ่าจแกไ้ขได ้
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2. บรษัิทฯ ไม่รับผดิชอบคา่เสยีหายในเหตุการณ์ทีเ่กดิจากสายการบนิ ภัยธรรมชาต ิและอืน่ๆทีอ่ยู่นอกเหนือการควบคุมของ

ทางบรษัิทฯหรอืคา่ใชจ้า่ยเพิม่เตมิทีเ่กดิขึน้ทางตรงหรอืทางออ้ม เชน่ การเจ็บป่วย, การถกูท ารา้ย, การสญูหาย, ความลา่ชา้ 

หรอืจากอบุตัเิหตตุา่งๆ 

3. หากทา่นยกเลกิก่อนรายการท่องเทีย่วจะสิน้สดุลง ทางบรษัิทฯ จะถอืวา่ทา่นสละสทิธิแ์ละจะไม่รับผดิชอบค่าบรกิารทีท่า่น

ไดช้ าระไวแ้ลว้ไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้ส ิน้ 

4. บรษัิทฯ จะไม่รับผดิชอบต่อการหา้มออกนอกประเทศ หรอื หา้มเขา้ประเทศ อันเนื่องมาจากมสี ิง่ผดิกฎหมาย หรอืเอกสาร

เดนิทางไมถ่กูตอ้ง หรอื การถกูปฏเิสธในกรณีอืน่ๆ 

5. รายการนี้เป็นเพยีงขอ้เสนอทีต่อ้งไดรั้บการยนืยันจากบรษัิทฯ อกีครัง้หนึง่ หลังจากไดส้ ารองทีน่ั่งบนเครือ่ง และโรงแรมที่

พักในตา่งประเทศเป็นทีเ่รยีบรอ้ย แตอ่ยา่งไรก็ตามรายการนีอ้าจเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม 

6. ราคานี้คดิตามราคาตั๋วเครือ่งบนิในปัจจุบัน หากราคาตั๋วเครือ่งบนิปรับสงูขึน้ บรษัิทฯ สงวนสทิธิท์ีจ่ะปรับราคาตั๋วเครือ่งบนิ

ตามสถานการณ์ดงักลา่ว 

7. กรณีเกดิความผดิพลาดจากตวัแทน หรอื หน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง จนมกีารยกเลกิ ลา่ชา้ เปลีย่นแปลง การบรกิารจากสายการ

บนิบรษัิทฯขนสง่ หรอื หน่วยงานทีใ่หบ้รกิาร บรษัิทฯจะด าเนินโดยสดุความสามารถทีจ่ะจัดบรกิารทัวรอ์ืน่ทดแทนให ้แตจ่ะ

ไมค่นืเงนิใหส้ าหรับคา่บรกิารนัน้ๆ 

8. มัคคเุทศก ์พนักงาน และตวัแทนของบรษัิทฯ ไมม่สีทิธิใ์นการใหค้ าสญัญาใดๆ ทัง้ส ิน้แทนบรษัิทฯ นอกจากมเีอกสารลงนาม

โดยผูม้อี านาจของบรษัิทฯ ก ากบัเทา่นัน้ 

9. หากไม่สามารถไปเทีย่วในสถานทีท่ีร่ะบุในโปรแกรมได ้อันเนื่องมาจากธรรมชาต ิความลา่ชา้ และความผดิพลาดจากทาง

สายการบนิ จะไม่มกีารคนืเงนิใดๆทัง้ส ิน้ แตท่ัง้นี้ทางบรษัิทฯจะจัดหารายการเทีย่วสถานทีอ่ืน่ๆมาให ้โดยขอสงวนสทิธิก์าร

จัดหานีโ้ดยไมแ่จง้ใหท้ราบลว่งหนา้  

10. เมือ่ทา่นออกเดนิทางไปกับคณะแลว้ ทา่นงดการใชบ้รกิารรายการใดรายการหนึง่ หรอืไม่เดนิทางพรอ้มคณะถอืวา่ทา่นสละ

สทิธิ ์ไมอ่าจเรยีกรอ้งคา่บรกิาร และเงนิมัดจ าคนื ไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้ส ิน้  

11. ในกรณีทีล่กูคา้ตอ้งออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาตดิตอ่เจา้หนา้ทีข่องบรษัิทฯ กอ่นทกุครัง้ มเิชน่นัน้ทางบรษัิทฯ จะ

ไมรั่บผดิชอบคา่ใชจ้า่ยใดๆ ทัง้ส ิน้ 

12. กรณีเจ็บป่วยจนไม่สามารถเดนิทางไดซ้ึง่จะตอ้งมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรองบรษัิทฯจะพิจารณาเลื่อนการ

เดนิทางของท่านไปยังคณะต่อไปแต่ทัง้นี้ท่านจะตอ้งเสยีค่าใชจ้่ายที่ไม่สามารถเรียกคืนได ้เช่นค่าตั๋วเครื่องบนิค่าหอ้ง 

คา่ธรรมเนยีมวซีา่ตามทีส่ถานทตูฯ เรยีกเก็บ และคา่ใชจ้า่ยอืน่ๆทีเ่กดิขึน้ตามจรงิ ในกรณีทีไ่มส่ามารถเดนิทางได ้

13. กรณียื่นวซี่าแลว้ไม่ไดรั้บการอนุมัตวิซี่าจากทางสถานทูต (วซี่าไม่ผ่าน) และท่านไดช้ าระค่าทัวร์หรือมัดจ ามาแลว้ ทาง

บรษัิทฯ คนืค่าทัวรห์รือมัดจ าให ้แต่ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการหักค่าบรกิารยืน่วซี่า, ค่าวซี่า และค่าใชจ้่ายบางสว่นที่

เกดิขึน้จรงิเป็นกรณีไป (อาท ิกรณีออกตั๋วเครือ่งบนิไปแลว้ หรอืไดช้ าระคา่บรกิารในสว่นของทางเมอืงนอกเชน่ โรงแรม ฯลฯ 

ไปแลว้) ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการหักเก็บคา่ใชจ้า่ยจรงิทีเ่กดิขึน้แลว้กบัทา่นเป็นกรณีไป 

14. กรณีวซีา่ผา่นแลว้ แจง้ยกเลกิกอ่นหรอืหลงัออกตัว๋โดยสาร บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการ ไมค่นืคา่ทวัรท์ัง้หมด 

15. กรณีวซีา่ผ่านแลว้ แตก่รุ๊ปออกเดนิทางไม่ได ้เนื่องจากผูเ้ดนิทางท่านอืน่ในกลุม่โดนปฏเิสธวซีา่ หรอืไม่วา่ดว้ยสาเหตใุดๆก็

ตาม ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการหักเก็บคา่ใชจ้า่ยจรงิทีเ่กดิขึน้แลว้กับทา่นเป็นกรณีไป 

16. กรณีผูเ้ดนิทางไม่สามารถเขา้-ออกเมอืงได ้เนื่องจากเอกสารปลอมหรอืการหา้มของเจา้หนา้ทีไ่ม่วา่เหตุผลใดๆ ก็ตามทาง

บรษัิทของสงวนสทิธิใ์นการ ไมค่นืคา่ทวัรท์ัง้หมด 

17. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิร์าคานี้เฉพาะนักทอ่งเทีย่วชาวไทยและทอ่งเทีย่วเป็นหมู่คณะแบบ Join Tour เทา่นัน้ กรณีตอ้งการ

ตดักรุ๊ปเหมาโปรดสอบถามทางบรษัิทอกีครัง้ หากเป็นนักทอ่งเทีย่วชาวตา่งชาต ิหรอื พระสงฆ ์โปรดสอบถามทางบรษัิทอกี

ครัง้  

18. ในกรณีทีลู่กคา้ตอ้งออกต ัว๋โดยสารภายในประเทศกรุณาตดิตอ่เจ้าหนา้ทีข่องบรษิทัฯกอ่นทุกคร ัง้มเีช่นน ัน้ทาง

บรษิทัฯจะ ไมร่บัผดิชอบคา่ใชจ้า่ยใดๆท ัง้ส ิน้ 
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ขอ้ความซึง่ถอืเป็นสาระส าหรบัทา่นผูม้เีกยีรตซิึง่รว่มเดนิทาง 

ทางบรษัิทฯ เป็นตัวแทนในการจัดน าสมัมนา และการเดนิทางทีม่คีวามช านาญ โดยจัดหาโรงแรมทีพั่ก อาหาร ยานพาหนะ 

และสถานทีท่่องเทีย่วพรอ้มทัง้การสมัมนา ดูงาน เพื่อความสะดวกสบาย และเกดิประโยชน์สงูสดุในการเดนิทาง ทัง้นี้ทาง

บรษัิทฯ ไม่สามารถรับผดิชอบในอุบัตเิหตุหรือความเสยีหายทีเ่กดิจากโรงแรมทีพั่ก ยานพาหนะ,  อันเนื่องจากอุบัตเิหตุ

รวมถงึภัยธรรมชาต,ิ โจรกรรม, วนิาศกรรม, อัคคภีัย, การผละงาน, การจลาจล, สงครามการเมอืง, การผันผวนของอัตรา

แลกเปลีย่นเงนิตราระหว่างประเทศ, การนัดหยุดงาน, ความล่าชา้ของเทีย่วบนิ, สายการเดนิเรอื, รถไฟ, พาหนะทอ้งถิน่,  

ตลอดจนการถูกปฏเิสธออกวซีา่จากกงสลุ และ / หรอื สว่นงานทีเ่กีย่วขอ้งกับสถานเอกอัครราชทตู รวมถงึผูม้อี านาจท าการ

แทนประจ าประเทศไทย (โดยไม่จ าตอ้งแสดงเหตุผล เนื่องจากเป็นสทิธพิิเศษทางการทูต) ซึง่อยู่เหนือการควบคุมของ

บรษัิทฯ หมายรวมถงึในระหวา่งการเดนิทางทอ่งเทีย่วทัง้ใน หรอื ตา่งประเทศ แตท่างบรษัิทฯ มคีวามคุม้ครอง และประกัน

อบุัตเิหตุ ตามเงือ่นไขทีบ่รษัิทฯ ทีรั่บประกันในกรณีทีผู่ร้่วมเดนิทางถูกปฏเิสธโดยเจา้หนา้ทีต่รวจคนเขา้เมอืงของประเทศ

ไทย และ/หรอื ต่างประเทศ มใิหเ้ดนิทางออก หรือ เขา้ประเทศ เนื่องมาจากความประพฤต ิพฤตกิรรมของผูเ้ดนิทาง ไม่

ปฏบิัตติามกฎระเบยีบดา้นการความคุมโรคตดิต่อเฉพาะพื้นที่มีการปลอมแปลงเอกสารเพื่อการเดนิทาง รวมถงึมีส ิง่ผิด

กฎหมาย บรษัิทฯ จะไม่คนืคา่ใชจ้่ายใดๆ รายละเอยีดดา้นการเดนิทาง อาจมกีารเปลีย่นแปลงไดต้ามความจ าเป็น หรอืเพื่อ

ความเหมาะสมทัง้ปวง โดยมิตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ ทัง้นี้การขอสงวนสทิธิดังกล่าว บริษัท จะยึดถือและค านึงถึง

ผลประโยชนต์ลอดจนความปลอดภัยของทา่นผูม้เีกยีรต ิซึง่ร่วมเดนิทางเป็นส าคญั 

 

หลกัฐานประกอบการยืน่ขอวซีา่ประเทศอนิเดยีส าหรบั-คนไทย  

 

1. หนังสอืเดนิทาง (Passport) หนังสอืเดนิทาง ตอ้งมหีนา้เหลอืส าหรับประทับวซีา่อยา่งนอ้ย 2 หนา้ อายุใชง้าน

เหลอืไมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน นับจากวันเดนิทาง *กรณุาถอดปก Passport กอ่นสง่เอกสารบรษัิทจะไมรั่บผดิชอบใน

กรณีสญูหาย* 

2. รปูถ่าย รปูถ่ายสหีนา้ตรงขนาด 2x2นิว้ พืน้หลังสขีาวเท่านัน้ จ านวน 2ใบเป็นรูปทีถ่่ายจากรา้นถ่ายรูปเท่านัน้ รูป 

(หา้มสวมแวน่ตาหรอืเครือ่งประดับ, ไมใ่สช่ดุขา้ราชการหรอืเครือ่งแบบใดๆ ไมเ่ป็นรปูสติ๊กเกอรร์วมถงึหา้มใชรู้ป

ทีถ่า่ยเองและปริน้ทเ์อง) 

3. ส าเนาบตัรประจ าตัวประชาชน 2 ชดุ ถา้เป็นเด็กอายตุ ่ากวา่ 15 ปี ใชส้ าเนาสตูบิตัรและบตัรประชาชน 

4. ส าเนาทะเบยีนบา้น  

 หลกัฐานประกอบการยืน่ขอวซีา่ประเทศเนปาลส าหรบั-คนไทย  
 

1. หนังสอืเดนิทาง (Passport) หนังสอืเดนิทาง ตอ้งมหีนา้เหลอืส าหรับประทับวซีา่อยา่งนอ้ย 2 หนา้ อายุใชง้าน

เหลอืไมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน นับจากวันเดนิทาง *กรณุาถอดปก Passport กอ่นสง่เอกสารบรษัิทจะไมรั่บผดิชอบใน

กรณีสญูหาย* (เก็บเลม่จรงิ) 

2. รปูถ่าย รปูถ่ายสหีนา้ตรงขนาด 2x2นิว้ พืน้หลังสขีาวเท่านัน้ จ านวน 2ใบเป็นรูปทีถ่่ายจากรา้นถ่ายรูปเท่านัน้ รูป 

(หา้มสวมแวน่ตาหรอืเครือ่งประดับ, ไมใ่สช่ดุขา้ราชการหรอืเครือ่งแบบใดๆ ไมเ่ป็นรปูสติ๊กเกอรร์วมถงึหา้มใชรู้ป

ทีถ่า่ยเองและปริน้ทเ์อง) 

3. ส าเนาบตัรประจ าตัวประชาชน 1 ชดุ ถา้เป็นเด็กอายตุ ่ากวา่ 15 ปี ใชส้ าเนาสตูบิตัรและบตัรประชาชน 

4. ส าเนาทะเบยีนบา้น  
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กรณุากรอกขอ้มลูเพือ่ประโยชนใ์นการพจิารณาด าเนนิการขอวซีา่ของทา่น 

ประวัตสิว่นตวั 

PERSONAL INFORMATION 
ค าน าหนา้ :  นาย  นาง  นางสาว  เด็กชาย     

TITLE : MR  MRS  MS  MSTR     

ชือ่ :  _     _______________                  ______นามสกลุ : _     ____________  ___                                          ___        

NAME : _     _______________                  ___SURNAME : _     ____________  ___                                         ___        

สถานะภาพ :           แตง่งาน                 โสด  

MARITAL STATUS      MARRIED                 UN MARRIED  

ชือ่สาม/ีภรรยา:                                          _____________________________________________      _   ___ _____     

GIVE THE NAME OF WIFE OR HUSBAND 

สญัชาตสิาม/ีภรรยา :                                         _____________________________________________  __________ 

NATIONALITY 

ทีอ่ยู ่ : ____                                          ____________________________________________   ________________ 

 ____                                          ____________________________________________   _______         _________      

ADDRESS : ___                                         _________________________________________    ________________ 

____                                          ____________________________________________   _______         _________      

ประวตัคิรอบครัว FAMILY INFORMATION 

ชือ่/นามสกลุบดิา :                 _______________________สญัชาต ิ_______                       _____________________ 

FATHER’S NAME / SURNAME                                                                 NATIONALITY  

ชือ่/นามสกลุมารดา :               ______________________สญัชาต ิ____                         _______________________ 

MOTHER’S NAME / SURNAME                                                               NATIONALITY 

ประวตักิารศกึษา 

EDUCATIONAL INFORMATION______________________________________________________________________ 

ประวตักิารท างาน 

PROFESTION INFORMATION   

อาชพี :          ____________                                        ___                                                                         ____  

OCCUPATION: ____________                                        ___  ____________________________________________  

ชือ่บรษัิท:                                ___                                         ___________________________________________ 

EMPLOYER’S NAME ___                                       ______________________________________________________ 

เบอรโ์ทรตดิตอ่ :                                                                                                                                            ___                                          

WORK PHONE NUMBER:                                                                                                                               ___                                          

ทีอ่ยู ่ : ____                                          ____________________________________________   ________________ 

 ____                                          ____________________________________________   _______         _________      

ADDRESS : ___                                         _________________________________________    ________________ 

____                                          ____________________________________________   _______         _________      

รหัสไปรษณีย ์: ___                      _                  

ZIP :  ________________________ 
 

โปรดระบรุายชือ่ประเทศทีท่า่นไดเ้ดนิทางในชว่งระยะเวลา 10 ปี * ส าคัญมาก 

_______________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________ 
*ส าหรับประเทศอนิเดยีหากเคยมกีารเดนิทางจ าเป็นตอ้งแจง้เลขทีว่ซีา่ครัง้สดุทา้ยทีย่ืน่และวันทีอ่อกวซีา่(ส าคญัมาก) 

______________________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________ 

****** ****** 


