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   ก ำหนดกำรเดนิทำง  

วนัที ่: 12-19 ธ.ค. 61 34,888.- 

วนัที ่: 02-09 ม.ค. 62 35,888.- 

วนัที ่: 23-30 ม.ค. 62 35,888.- 

วนัที ่: 30 ม.ค. – 06 ก.พ. 62 35,888.- 

อนิเดยี เนปำล เขำคชิฌกฏู 8 วนั 7 คนื  

โดยสำยกำรบนิภฏูำนแอรไ์ลน ์(B3) 

เร ิม่ตน้เพยีง 34,888.- 
                            รำยกำรทวัร ์+ ต ัว๋เครือ่งบนิ 

ไฮไลทท์วัร ์  
 ตามรอยศรัทธาพระพทุธเจา้ อนิเดยี – เนปาล 

 เยอืนเมอืง ลมุพนิ ี– พทุธคยา – สารนาถ – กสุนิารา 

 นมัสการสถานที ่ประสตู ิตรัสรู ้ปฐมเทศนา  และปรนิพิพาน 

 ขึน้เขาคชิฌกฎู นมัสการถ ้าพระโมลคัลลา ชมกฏุพีระอานนท ์นมัสการมลูคันธกฎุ ีสถานทีป่ระทับของ
พระพทุธเจา้ 

 ลงเรอืลอ่งแมน่ ้าคงคา ชมวถิชีวีติของชาวฮนิด ู
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  เสน้ทำงกำรเดนิทำง 

 โปรแกรมเดนิทำง เชำ้ เทีย่ง ค ำ่ โรงแรมทีพ่กั 

1 กรงุเทพฯ – พทุธคยา   ✈ 🍽 🍽 
The Imperial Hotel 

หรอืเทยีบเทา่,เมอืงพทุธคยา   

2 พทุธคยา – ราชคฤห ์– นาลนัทา – เวสาล ี 🍽 🍽 🍽 
Vishali Residency Hotel 

หรอืเทยีบเทา่,เมอืงเวสาล ี

3 เวสาล ี– กสุนิารา 🍽 🍽 🍽 
The Imperial Hotel 

หรอืเทยีบเทา่,เมอืงกสุนิารา 

4 กสุนิารา – ลมุพนิ ี 🍽 🍽 🍽 
Nirvana Hotel 

หรอืเทยีบเทา่,เมอืงลมุพนิ ี

5 ลมุพนิ ี(เนปาล) –  สาวตัถ ี 🍽 🍽 🍽 
Pawan Palace Hotel 

หรอืเทยีบเทา่,เมอืงสาวัตถ ี

6 สาวตัถ ี– พาราณส ี 🍽 🍽 🍽 
The Amayaa Hotel 

หรอืเทยีบเทา่,เมอืงพาราณส ี

7 พาราณส ี– พทุธคยา 🍽 🍽 🍽 
The Imperial Hotel 

หรอืเทยีบเทา่,เมอืงพทุธคยา   

8 พทุธคยา – กรงุเทพฯ 🍽 ✈   

โปรแกรมการเดนิทาง 

วนัที ่1 กรงุเทพฯ – พุทธคยำ 

05.30 น. คณะมาพรอ้มกนัที ่สนามบนิสวุรรณภมู ิผูโ้ดยสารขาออกชัน้ 4 ประต ู5 เคานเ์ตอร ์K เชค็อนิกรุ๊ปของสายการ

บนิ ภูฏานแอรไ์ลน์ (Bhutan Airline) โดยมเีจา้หนา้ทีแ่ละหัวหนา้ทัวรใ์หก้ารตอ้นรับ และอ านวยความ

สะดวก 

 
บรรยำกำศภำยใน Miracle Lounge 

คลกิชม http://bit.ly/2NMk5YE 

http://bit.ly/2NMk5YE
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07.30 น.  ออกเดนิทางสู่ เมอืงคยำ โดยสายการบนิภูฏานแอร์ไลน์ เที่ยวบนิที่ B3 707 (ใชเ้วลาเดนิทาง

โดยประมาณ 3 ชม.) (มบีรกิารอาหารบนเครือ่ง)  

 

เครือ่งแอรบ์สั A319 
ทีน่ ัง่แบบ 3-3 

เสรฟ์ิอำหำรรอ้น 
ท ัง้ขำไป-ขำกลบั 

น ำ้หนกัสมัภำระ 
ขำไป - ขำกลบั 30 กก. 

 

 

 

  
09.00 น. ถงึสนามบนิ เมอืงคยำ ประเทศอนิเดยี (เวลาทอ้งถิน่ ชา้กว่าประเทศไทย 01.30 ชัว่โมง) และผ่านขัน้ตอน

การตรวจคนเขา้เมอืงและศลุกากร  

 น าท่านชม พระมหาโพธิเ์จดยีอ์นุสรณ์สถานแห่งการตรัสรูข้องพระสัมมาสัมพุทธเจา้ ภายในประดษิฐานพระ

พทุธเมตตาพระพทุธรปูทีร่อดจากการถูกท าลายจากพระเจา้ศศางกา พระพุทธ รูปองคน์ี้เป็นพระพุทธรูปปาง

มารวชิยัแบบศลิปะปาละ เป็นทีเ่คารพศรัทธาของชาวพทุธทั่วโลก 

กลำงวนั  รบัประทำนอำหำรกลำงวนั  

 เริม่ตน้การจารกิแสวงบญุสงัเวชนยีสถานทัง้สีแ่ห่ง แหง่ที ่๑ พุทธคยำ สถำนทีเ่ชือ่กนัวำ่เป็นทีต่รสัรู ้ของ

พระพุทธเจา้ซึง่คน้พบโดยนักโบราณคดชีาวอังกฤษ ชือ่ เซอร ์อเลกซำนเดอร ์คนันงิแฮม เมือ่รอ้ยกว่าปี

กอ่นแลว้น าทา่นนมสัการสถปูพทุธคยำ ทรงศขิระทีไ่ดรั้บการบรูณะใหมภ่ายในประดษิฐานพระพทุธรปู “พระ

พุทธเมตตำ” ปางมารวชิัย แลว้น านมัสการตน้ศรมีหำโพธิท์ี่ไดน้ าพันธุ์มาปลูกตรงที่เชือ่กันว่าเป็นจุดที่

พระพุทธเจา้ประทับน่ังบ าเพ็ญเพยีรจนตรัสรูส้มโพธญิาณ แลว้น าชมสตัตมหำสถำน สถานทีพ่ระพุทธเจา้

เสวยวมิตุสิขุหลังจากตรัสรูแ้ลว้เจ็ดแหง่ แหง่ละสัปดาหร์อบๆพุทธคยาเพือ่ทบทวนความรูก้อ่นทีจ่ะเสด็จออก

สัง่สอนผูค้น อนัประกอบไปดว้ย 

๑ เสด็จประทับบนพระแทน่วัชรอาสน ์ใตต้น้ศรมีหาโพธิพ์รอ้มเสวยวมิตุตสิขุตลอด ๗ วัน ในสปัดาหท์ี ่๑ 

๒ เสด็จประทับ ณ อนมิสิเจดยี ์ทรงยนืจอ้งพระเนตรดูตน้ศรมีหาโพธิ ์โดยมไิดก้ระพรบิพระเนตรตลอด 

๗ วัน ในสปัดาหท์ี ่๒ 

๓ เสด็จประทับ ณ รัตนจงกรมเจดยี ์ทรงนมิติจงกรมขึน้ แลว้เสด็จจงกรมเป็นเวลา ๗ วัน ในสปัดาหท์ี ่๓ 

๔ เสด็จประทับ ณ รัตนฆรเจดีย ์โดยเสด็จไปทางทศิตะวันออกเฉียงเหนือของตน้ศรีมหาโพธิ ์และ

ประทับน่ังขดัสมาธใินเรอืนแกว้ซึง่เทวดานริมติถวาย ทรงพจิารณาพระอภธิรรม๗ วัน ในสปัดาหท์ี ่๔ 

๕ เสด็จไปประทับน่ังขดัสมาธใิตต้น้ไทร อชปาลนโิครธ ซึง่เป็นทีพั่กของคนเลีย้งแกะ ในสปัดาหท์ี๕่ 

๖ เสด็จไปประทับน่ังขัดสมาธใิตต้น้จกิ มุจลนิทร ์ไปทางทศิตะวันออกเฉียงใตข้องตน้ศรมีหาโพธิ ์ใน

สปัดาหท์ี ่๖ 

๗ เสด็จไปประทับใตต้น้เกด ราชายตนะ ประทับน่ังเสวยวมิตุสิขุตลอด ๗วัน  

        จากนัน้น าทา่นชมศลิปะอนิเดยีสมยัพระเจำ้อโศกอายกุวา่ ๒,๒๐๐ ปี ชมเสำพระเจำ้อโศกทีท่รงให ้

สรา้งเพือ่ประกาศศาสนาและถวายเป็นพทุธบชูาแกส่งัเวชนยีสถาน ชมประตโูทรณะทีส่ลัก เรือ่งราวเกีย่วกับ

พทุธประวัต ิแลว้ชมสถูปและภำพสลกัอดตีพระพุทธเจำ้ศลิปะสมยัปำละอายรุาว ๑,๒๐๐ ปี “สมัยปาละ

เป็นชว่งทีพ่ทุธศาสนารุง่เรอืงแผข่ยายอยูใ่นอนิเดยีภาคเหนือโดยมศีูนยก์ลางอยูท่ีม่หาวทิยาลัยนาลันทา รัฐ

พหิารตามหลักฐานการบนัทกึจดหมายเหตกุารณ์เดนิทางมาสบืทอดพุทธศาสนาของหลวงจนีเหีย้นจัง (พระ

ถังซมัจ๋ัง) และหลวงจนีอีจ้งิ จากประเทศจนี” ไดเ้วลาสมควรน าทา่นเดนิทางกลับสูท่ีพั่ก 

ค ำ่  รบัประทำนอำหำรค ำ่ ณ หอ้งอำหำรของโรงแรม   

 
  พกัที ่  The Imperial Hotel หรอื เทยีบเทำ่,เมอืงคยำ 
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วนัที ่3 เวสำล ี– กสุนิำรำ 

เชำ้   รบัประทำนอำหำรเชำ้ ณ หอ้งอำหำรภำยในโรงแรม 

 น าท่านชมเมอืงหลวงของอาณาจักรวัชช ีหนึ่งในสบิหกแคว้นของชมพูทวปีในสมัยโบราณ เมอืงนี้มชี ือ่

หลายชือ่คอื ไพสาล ีไวสาล ีและเมอืงนี้เป็นศูนยก์ลางการเผยแพร่พุทธศาสนาทีส่ าคัญแห่งหนึง่ รวมทัง้

เป็นทีก่ าเนดิของพระมหาวรีะศาสดาของศาสนาเชนและทีเ่ป็นตน้ก าเนดิของการท าน ้ามนตใ์นพุทธศาสนา 

เนื่องจากไดเ้กิดทุพิกขภัยรา้ยแรงทั่วเมืองเวสาลีมีคนตายมากมาย กษัตริย์ลิจฉวีจึงไดน้ิมนต์ให ้

พระพุทธเจา้ไดม้าโปรดชาวเมอืง พระพุทธเจา้จงึน าเหล่าภกิษุ ๕๐๐ รูป เดนิทางไปโปรดทีเ่มอืงไวสาล ี

พรอ้มทัง้ไดม้กีารประพรมน ้ามนตท์ั่วทัง้เมอืง น าท่านเทีย่วชม วดัป่ำมหำวนั ชมเสำอโศกทีส่มบูรณ์

ทีสุ่ดและงดงำมทีสุ่ดของอนิเดยี เมอืงเวสาลมีคีวามส าคัญมาตัง้แต่สมัยกอ่นพุทธกาล โดยเป็นเมอืง

หลวงแหง่แควน้ทีม่คีวามเจรญิรุง่เรอืงมากแควน้หนึง่ในบรรดา ๑๖ แควน้ของชมพทูวปี มกีารปกครองดว้ย

ระบบสามคัคธีรรมหรอืคณาธปิไตย ทีส่ามารถเรยีกไดว้า่เป็นการปกครองแบบประชาธปิไตยระบบหนึง่ คอื

ไม่มพีระมหากษัตรยิเ์ป็นประมุขทรงอ านาจสทิธิข์าด มแีต่ผูเ้ป็นประมุขแห่งรัฐซึง่บรหิารงานโดยความ

เห็นชอบจากรัฐสภา ซึง่จะประกอบไปดว้ยเหลา่สมาชกิจากเจา้วงศต์า่ง ๆ ซึง่รวมเป็นคณะผูค้รองแควน้ ใน

คัมภรีพ์ระพทุธศาสนากล่าวว่าเจา้วงศต์่างๆ มถีงึ ๘วงศ ์และในจ านวนนี้วงศเ์จา้ลจิฉวแีห่งเวสาลแีละวงศ์

เจา้วเิทหะแห่งเมอืงมถิลิาเป็นวงศท์ี่มอีทิธพิลทีสุ่ด ในสมัยพุทธกาลพระพุทธเจา้เคยเสด็จมาทีเ่วสาลี

หลายครัง้ แตล่ะครัง้จะทรงประทับทีก่ฏูาคารศาลาป่ามหาวันเป็นสว่นใหญ ่พระสตูรหลายพระสตูรเกดิขึน้ที่

เมอืงแหง่นี ้และทีก่ฏูาคารศาลานีเ่องทีเ่ป็นที่ๆ  พระพทุธองคท์รงอนุญาตใหพ้ระนางมหาปชาบดโีคตมเีถร ี

พระนา้นางของพระพทุธองค ์พรอ้มกับบรวิาร สามารถอปุสมบทเป็นภกิษุณีไดเ้ป็นครัง้แรกในโลก และใน

การเสด็จครัง้สดุทา้ยของพระพุทธองค ์พระองคไ์ดท้รงรับสวนมะมว่งของนางอัมพปาล ีนางคณกิาประจ า

เมอืงเวสาล ีซึง่นางไดอ้ทุศิถวายเป็นอารามในพระพุทธศาสนา พระพุทธองคไ์ดท้รงจ าพรรษาสดุทา้ยที่

เวฬวุคาม และไดท้รงปลงอายสุงัขารทีป่าวาลเจดยี ์และเมือ่หลังพุทธปรนิพิพานแลว้ได ้๑๐๐ ปี ไดม้กีาร

ท าสงัคายนาครัง้ที ่๒ ณ วาลกิาราม ซึง่ทัง้หมดลว้นอยูใ่นเมอืงเวสาล ี

กลำงวนั   รบัประทำนอำหำรกลำงวนั ณ หอ้งอำหำรของโรงแรม   

วนัที ่2 พุทธคยำ – รำชคฤห ์– นำลนัทำ – เวสำล ี

เชำ้   รบัประทำนอำหำรเชำ้ ณ หอ้งอำหำรภำยในโรงแรม 

 น าท่านเดนิทางสู่เมอืงราชคฤห์ นครหลวงแห่งแควน้มคธ น าท่านเดนิขึน้เขำคชิฌกูฎ หนึ่งในเบญจคีร ี

ไดแ้กเ่วภาระ เวปลุะ คชิฌกฏู อสิคิลิ ิและปัณฑวะชมววิทวิทัศน์ทีส่วยงาม นมสักำรถ ำ้พระโมคคลัลำ ชม

ถ ำ้พระสำรบีตุร สถานทีท่ีพ่ระสารบีตุรส าเร็จเป็นพระอรหันต ์ชมกฏุขีองพระอำนนท ์นมสักำรมลูคนัธกุฏี

สถานที่ประทับของพระพุทธเจา้ ไหวพ้ระสวดมนต์ที่ยอดเขาคิชกูฎ จากนั้นน าท่านชมวดัชีวกมัพวนั 

โรงพยาบาลสงฆแ์ห่งแรกของโลก “ชวีกมัพวนั” เป็นสวนป่ำมะมว่งทีห่มอชวีกโกมารภัจจอ์ทุศิถวายเป็น

สงัฆารามแดพ่ระพทุธเจา้และพระภกิษุสงฆ ์ปัจจบุนัเหลอืซากโบราณสถานใหเ้ห็นเป็นซากหนิเรยีงรายกันอยู ่

เมือ่ครัง้ทีพ่ระพทุธเจา้ทรงประชวรหอ้พระโลหติจากการทีส่ะเก็ดหนิมากระแทกถูกพระบาทเพราะพระเทวทัต

กลิง้หนิลงมาหมายปลงพระชนมพ์ระพทุธเจา้ พระภกิษุสงฆไ์ดพ้าพระพุทธองคม์าทีช่วีกัมพวัน และหมอชวีก

เป็นผูถ้วายการรักษาโดยการผ่าตัดเอาสะเก็ดหนิออก ชวีกัมพวันจงึถูกเรยีกว่าเป็นโรงพยาบาลสงฆแ์ห่งแรก

ในพระพทุธศาสนา 

กลำงวนั  รบัประทำนอำหำรกลำงวนั ณ หอ้งอำหำรของโรงแรม   

บำ่ย น าท่านเดนิทางสู่ วดัเวฬุวนำรำมมหำสงัฆยกิำวำส (วัดเวฬุวัน)วัดแห่งแรกในพระพุทธศาสนาและเป็น

สถานทีแ่สดงโอวาทปาฏโิมกขแ์กพ่ระอรยิสงฆ1์250องค ์มสีถูปทีบ่รรจุพระอัฐธิาตุของพระโมคคัลลานะและ

พระอัญญาโกญฑัญญะ จากนัน้น าท่านเดนิทางสูน่าลันทา นมสักำรหลวงพอ่ด ำซึง่เป็นพระพุทธรูปทีส่รา้ง

ดว้ยหนิแกรนติสดี าซึง่สรา้งรุน่ราวคราวเดยีวกบัพระพุทธเมตตา จากนัน้น าท่านเยีย่มชมมหำวทิยำลยันำลนั

ทำ มหาวทิยาลัยที่ใหญ่ที่สุดในโลกเป็นศูนยก์ารศกึษาในสมัยพุทธกาล ต่อมาในปีพ.ศ.๑๗๔๒ กองทัพ

มสุลมิเตริก์ไดย้กทพัมารกุราน รบชนะกษัตรยิแ์หง่ชมพทูวปีฝ่ายเหนอืกองทัพมสุลมิเตริก์ไดเ้ผาผลาญท าลาย

วัดและปชูนยีสถาน ในพทุธศาสนาลงแทบทัง้หมดและสังหารผูท้ีไ่มย่อมเปลีย่นศาสนา นาลันทามหาวหิารก็

ถกูเผาผลาญท าลายลงในชว่งระยะเวลานัน้วา่กนัวา่ไฟทีล่กุโชนเผานาลันทานานถงึ 3 เดอืนกว่าจะเผานาลัน

ทาไดห้มด ไดเ้วลาสมควรน าทา่นเดนิทางสูเ่มอืงเวสาล ี

ค ำ่  รบัประทำนอำหำรค ำ่ ณ หอ้งอำหำรของโรงแรม   

 
 พกัที ่Vishali Residency Hotel หรอื เทยีบเทำ่,เมอืงเวสำล ี

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/Nalanta.htm
http://www.oceansmile.com/India/Patna.htm
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บำ่ย น าทา่นเดนิทางโดยรถโคช้ปรับอากาศสู ่เมอืงกสุนิำรำซึง่เป็นสถานทีป่รนิพิพานของพระพทุธเจา้ 

ค ำ่   รบัประทำนอำหำรค ำ่ ณ หอ้งอำหำรของโรงแรม   

 
 พกัที ่Imperial Hotel หรอื เทยีบเทำ่,เมอืงกสุนิำรำ 

วนัที ่4 กสุนิำรำ – ลมุพนิ ี

เชำ้   รบัประทำนอำหำรเชำ้ ณ หอ้งอำหำรของโรงแรม   

 น าน าท่านชมสงัเวชนยีสถำนแหลง่ที ่๔ กุสนิำรำ ในสมัยพุทธกาลเป็นเมอืงเอกหนึง่ในสองของแควน้

มัลละ อยู่ตรงขา้มฝ่ังแม่น ้าคู่กับเมอืงปำวำ เป็นทีต่ัง้ของสำลวโนทยำนหรอืป่าไมส้าละ ทีพ่ระพุทธเจา้

เสด็จดับขันธปรนิพิพานและเป็นสถานทีถ่วายพระเพลงิพระพุทธเจา้ “สาลวโนทาย” สถานทีเ่สด็จดับ

ขันธปรนิพิพาน มชีือ่เรยีกในทอ้งถิน่ว่า มาถากุนวะระกาโกฏ (Matha-Kunwar-Ka-Kot) ซึง่แปลว่า 

ต าบลเจา้ชายสิน้ชพี ปรากฏตามคัมภรีว์่า เมอืงนี้เคยเป็นทีป่รนิพิพานของพระพุทธเจา้พระนามว่าผุสสะ 

เป็นทีเ่กดิบ าเพ็ญบารมขีองพระโพธสิตัวห์ลายครัง้ เคยเป็นราชธานนีามวา่กสุาวดขีองพระเจา้มหาสทุัสสน

จักรพรรด ิปัจจบุนักสุนิารามอีนุสรณ์สถานทีส่ าคัญคอืสถูปใหญ่ซึง่พระเจา้อโศกมหาราชสรา้งไวแ้ละบรรจุ

พระบรมสารรีกิธาต ุวหิารปรนิพิพานซึง่เป็นทีป่ระดษิฐานพระพทุธรปูปางปรนิพิพานอยูภ่ายในและมซีากศา

สนสถานโบราณโดยรอบมากมาย จากนัน้น าท่านนมัสการสถำนทีถ่วำยพระเพลงิพระพุทธเจำ้ ทีม่กุฎ

พนัธเจดยี ์แลว้น าน่ังสมาธทิีว่หิารพระรปูพระพทุธไสยาสน ์มจีารกึก าหนดอายเุกา่แกก่วา่ ๑,๔๐๐ปี แสดง

ตอนเสด็จปรนิพิพาน ไดเ้วลาสมควรน าท่านเดนิทางโดยรถโคช้ปรับอากาศสู่ชายแดนประเทศอนิเดยี–

เนปาล ประทับตราหนังสอืเดนิทางเพือ่ผา่นพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืง 

กลำงวนั   รบัประทำนอำหำรกลำงวนั ณ หอ้งอำหำรของโรงแรม   

บำ่ย น าทา่นเดนิทางโดยรถโคช้ปรับอากาศสู ่เมอืงลมุพนิ ีซ ึง่เป็นสถานทีป่ระสตูขิองพระพทุธเจา้ 

ค ำ่   รบัประทำนอำหำรค ำ่ ณ หอ้งอำหำรของโรงแรม   

 
 พกัที ่Nirvana Hotel เทยีบเทำ่,เมอืงลมุพนิ,ี ประเทศเนปำล 

วนัที ่5 ลมุพนิ ี(เนปำล) –  สำวตัถ ี

เชำ้   รบัประทำนอำหำรเชำ้ ณ หอ้งอำหำรของโรงแรม   

 น าท่านชม สงัเวชนยีสถำนแหลง่ที ่๓ สวนลุมพนิวีนั เป็นสถานทีพ่ระนางสริมิหามายาประสูตเิจา้ชาย

สทิธัตถะกมุาร เมือ่วันศกุร ์วันเพ็ญเดอืน ๖ ปีจอ กอ่นพทุธศักราช ๘๐ปี ซึง้ภายในบรเิวณมวีหิารมหามายา 

สระโบกขรณี และเสำพระเจำ้อโศกทีม่ขีนาดความสงู ๒๒ ฟตุ ๔ นิว้และมขีอ้ความจารกึเป็นหลักฐานวา่ 

“ณ ทีน่ีค่อื สถานทีป่ระสตูขิองเจา้ชายสทิธัตถะ และพระเจา้อโศกเสด็จมาบชูาในปีที ่๒๐ แห่งรัชกาลของ

พระองค”์ (ประมาณพทุธศตวรรษที ่๓ ) ปัจจบุนัลมุพนิวีันไดรั้บการบรูณะและมถีาวรวัตถุส าคัญทีช่าวพุทธ

นยิมไปสักการะ คอื “เสาหนิพระเจา้อโศกมหาราช” ที่ระบุว่าสถานที่นี้เป็นสถานที่ประสูตขิองเจา้ชาย

สทิธัตถะ นอกจากนีย้งัม ี“วหิารมายาเทว”ี ภายในประดษิฐานภาพหนิแกะสลักพระรปูพระนางสริมิหามายา

ประสูตพิระราชโอรส โดยเป็นวหิารเก่ามอีายุร่วมสมัยกับเสาหนิพระเจา้อโศก ปัจจุบันทางการเนปาลได ้

สรา้งวหิารใหมท่ับวหิารมายาเทวหีลังเก่า และไดขุ้ดคน้พบศลิาจารกึรูปคลา้ยรอยเทา้ สันนษิฐานว่าเป็น

จารกึรอยเทา้กา้วทีเ่จ็ดของเจา้ชายสทิธัตถะทีท่รงด าเนนิไดเ้จ็ดกา้วในวันประสตู ิปัจจุบันลุมพนิีวันอยูใ่น

เขตประเทศเนปาล ตดิชายแดนประเทศอนิเดยีทางเหนอืเมอืงโคราฆปรุะ หา่งจากเมอืงตเิลาราโกต (หรอื 

นครกบลิพัสดุ)์ ทางทศิตะวันออก ๑๑ กโิลเมตร และห่างจากสทิธารถนคร (หรอืนครเทวทหะ) ทางทศิ

ตะวันตก๑๑กโิลเมตร ซึง่ถกูตอ้งตามต าราพระพทุธศาสนาทีก่ลา่ววา่ลมุพนิวีันสถานทีป่ระสตูติัง้อยูร่ะหว่าง

เมอืงกบลิพัสดุแ์ละเมอืงเทวทหะ ปัจจุบันลุมพนิีวันมเีนื้อทีป่ระมาณ ๒,๐๐๐ ไร่ ทางการเรยีกสถานทีน่ี้ว่า 

รมุมนิเด มสีภาพเป็นชนบท มผีูอ้าศัยอยูไ่มม่ากมสี ิง่ปลูกสรา้งเป็นพุทธสถานเพยีงเล็กนอ้ย แต่มวีัดพุทธ

อยูใ่นบรเิวณนีห้ลายวัด รวมทัง้วัดไทยลมุพนิ ีลมุพนิวีันไดรั้บการยกยอ่งจากองคก์ารยเูนสโกใหเ้ป็นมรดก

โลกประเภทมรดกทางวัฒนธรรมตัง้แตปี่ พ.ศ.๒๕๔๐ ไดเ้วลาสมควรน าทา่นเดนิทางสูเ่มอืงสำวตัถ ี

กลำงวนั   รบัประทำนอำหำรกลำงวนั ณ หอ้งอำหำรของโรงแรม   

บำ่ย น าทา่นเดนิทางโดยรถโคช้ปรับอากาศสูเ่มอืงสำวตัถทีีเ่ป็นเมอืงโบราณในสมยัพทุธกาล    

ค ำ่   รบัประทำนอำหำรค ำ่ ณ หอ้งอำหำรของโรงแรม     

 
  พกัที ่ Pawan Palace Hotel หรอื เทยีบเทำ่,เมอืงสำวตัถ ี

วนัที ่6 สำวตัถ ี– พำรำณส ี

เชำ้   รบัประทำนอำหำรเชำ้ ณ หอ้งอำหำรภำยในโรงแรม 

 น าทา่นชม เมอืงสำวตัถ ี ทีเ่ป็นเมอืงโบราณในสมยัพทุธกาลทีม่คีวามส าคัญในฐานะทีเ่ป็นเมอืงหลวงของ

http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=แคว้นมัลล%E0%25
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=แคว้นมัลล%E0%25
http://th.wikipedia.org/wiki/สาละ
http://th.wikipedia.org/wiki/พระพุทธเจ้%E0%B8%25B
http://th.wikipedia.org/wiki/พระพุทธเจ้%E0%B8%25B
http://th.wikipedia.org/wiki/ดับขันธปริ%E0%B8%259
http://th.wikipedia.org/wiki/พระโพธิสัต%E0%B8%25A
http://th.wikipedia.org/wiki/สถูป
http://th.wikipedia.org/wiki/พระเจ้าอโศ%E0%B8%258
http://th.wikipedia.org/wiki/พระบรมสารี%E0%B8%25A
http://th.wikipedia.org/wiki/พระพุทธรูป%E0%B8%259
http://th.wikipedia.org/wiki/เสาหินพระเ%E0%B8%258
http://th.wikipedia.org/wiki/พระนางสิริ%E0%B8%25A
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
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
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แควน้โกศล ๑ ในแควน้มหาอ านาจใน ๑๖ มหาชนบท ในสมยัพทุธกาล เมอืงสาวัตถนัีบวา่เป็นเมอืงส าคัญ

ในการเป็นฐานในการเผยแพร่พระพุทธศาสนาของพระพุทธเจา้ที่ส าคัญเพราะเป็นเมอืงทีพ่ระพุทธเจา้

ประทับนานทีสุ่ดถงึ ๒๕ พรรษา เป็นทีต่รัสพระสูตรมากมายและเป็นเมอืงที่พระพุทธศาสนามั่นคงทีสุ่ด 

ปัจจบุนัยงัมซีากโบราณสถานทีส่ าคัญปรากฏรอ่งรอยอยู ่คอื ทีแ่สดงยมกปำฏหิำรยิ ์(อา่นว่า ยะ – มะ – 

กะ – ปา – ต ิ– หาน, สถานทีท่ีพ่ระพุทธเจา้ทรงแสดงยมกปาฏหิารยิค์รัง้นี้ คอืทีโ่คนตน้มะม่วง  หรอื 

คัณฑามพพฤกษ์ในเมอืงสาวัตถ ี มลูเหตุทีท่รงแสดงคอืเพราะพวกเดยีรถยีนั์กบวชนอกศาสนาพุทธ ทา้

พระพุทธเจา้แข่งแสดงปาฏหิารยิ์ว่าใครจะเก่งกว่ากันพวกเดียรถียท์ราบว่าพระพุทธเจา้จะแสดงยมก

ปาฏหิารยิท์ีโ่คนตน้มะมว่งจงึใหส้าวกและชาวบา้นทีนั่บถอืพวกตนจัดการโคน่ตน้มะมว่งเสยีสิน้ไมเ่หลอื แต่

พระพทุธเจา้ก็ทรงแสดงยมกปาฏหิารยิท์ีโ่คน ตน้มะมว่งจนได ้โดยมผีูน้ าผลมะมว่งสกุมาถวายทรงฉันเสร็จ

แลว้รับสั่งใหค้นปลูกเมล็ดลงดนิแลว้พระองคท์รงใชน้ ้าทีล่า้งพระหัตถร์ด ปรากฎว่าหน่อมะมว่งโตพรวด

พราดแตกกิง่กา้นสงูขึน้ถงึ  ๕๐  ศอก  ผลทีส่ดุพวกเดยีรถยีพ์่ายแพไ้ป), สถำนทีพ่ระเทวทตัถูกแผน่ดนิ

สูบ (หนา้วัดพระเชตุวันมหาวหิาร), บำ้นบดิำขององคุลมีำล(สถูป), บรเิวณวงัของพระเจำ้ปเสนทิ

โกศล, บำ้นของอนำถบณิฑกิเศรษฐ(ีสถูป), วดัเชตวุนัมหำวหิำร (ซึง่พระพุทธเจา้เคยประทับอยูถ่งึ 

๑๙ พรรษา) รวมถงึ ตน้อำนนัทโพธิ ์ ซึง่เป็นตน้โพธิท์ีช่าวพุทธนับถอืว่ามคีวามศักดิส์ทิธิเ์ป็นอันดับสอง

รองจากตน้พระศรมีหาโพธิท์ีพ่ทุธคยาทีว่ัดเชตวุันมหาวหิาร เป็นตน้ 

กลำงวนั   รบัประทำนอำหำรกลำงวนั ณ หอ้งอำหำรของโรงแรม     

บำ่ย น าเดนิทางโดยรถโคช้ปรับอากาศสูเ่มอืงพำรำณส ีสถานทีแ่สดงปฐมเทศนา          

ค ำ่   รบัประทำนอำหำรค ำ่ ณ หอ้งอำหำรของโรงแรม     

 
  พกัที ่ The Amayaa Hotel หรอื เทยีบเทำ่,เมอืงพำรำณส ี

วนัที ่7 พำรำณส ี– พุทธคยำ 

05.00 น. อรณุสวสัดิย์ำมเชำ้กบัเชา้วันใหมท่ีส่ดใส น าทา่นสมัผัสกบัความหลากหลายของผูค้นและทีแ่มน่ ำ้คงคำ

ทีช่าวฮนิดูเชือ่ว่าเป็นสถานทีศ่ักดิส์ทิธิเ์นื่องจากเป็นจุดทีตุ่ม้หู ของพระศวิะตกอยู่ใตแ้มน่ ้าแห่งนี้ ในทาง

พทุธศาสนาเองเชือ่กนัวา่เป็นสถานทีไ่ดน้ าพระอัฐขิองพระพุทธเจา้มาลอยอังคารทีแ่มน่ ้าแห่งนี้ดว้ย ท่าน

จะไดน่ั้งเรอืเพื่อไปถวายกระทงเป็นพุทธบูชา ณ ทีน่ี่เองท่านจะไดส้ัมผัสวถิีชวีติของชาวฮนิดูซ ึง่จะมา

อาบน ้า ดืม่น ้ารวมทัง้ทา่น ้าทีน่ีจ่ะมพีธิเีผาศพในชว่งเชา้ตรูก่อ่นพระอาทติยข์ึน้ จากนัน้น าทา่นเดนิทางกลับ

โรงแรม 

เชำ้   รบัประทำนอำหำรเชำ้ ณ หอ้งอำหำรภำยในโรงแรม 

 น ำชมสงัเวชนยีสถำนแหลง่ที ่๒ สำรนำถ สถานทีแ่สดงปฐมเทศนา นมัสการสถูปเจำคนัธ ีสถานที่

พระพุทธเจา้พบปัจจัคคีอกีครัง้หลังจากตรัสรูแ้ลว้ น านมัสการธรรมเมขสถูป ที่เชือ่กันว่าเป็นสถานที่

พระพุทธเจา้ทรงแสดงปฐมเทศนาหัวขอ้ธรรมจักกัปปวัตตนสูตรท าใหพ้ระโกณฑัญญะบรรลุโสดาบัน

พระพทุธศาสนาจงึมพีระรตันตรยัครบ ๓ ประกำร แลว้น าชมวหิารมลูคันธกฏุหิลังใหมภ่ายในประดษิฐาน

พระพุทธรูปปางปฐมเทศนาเลยีนแบบคุปตะและจติรกรรมฝาผนังเล่าเรือ่งพุทธประวัตฝีิมอืชา่งชาวญีปุ่่ น 

แลว้น าทา่นชมพพิธิภณัฑแ์หง่เมอืงสำรนำถ  ชมหัวเสำพระเจำ้อโศก ท าเป็นรูปสงิหบ์างท่านอธบิาย

วา่เป็นสญัลักษณ์ของศากยสงิหพ์ระราชวงศข์องพระพทุธเจา้ เสามฐีานบวัคว ่า มบีลัลังกส์ีเ่หลีย่มรอบสลัก

เป็นรปูธรรมจักรและรปูชา้ง มา้ สงิหแ์ละโค แลว้น าชมโบราณวัตถุทีข่ดุคน้พบในบรเิวณเมอืงสารนาถและ

เมอืงใกลเ้คยีง อาทเิชน่ พระพุทธรูปศลิปะแบบคันธาระ แบบมถุรา แบบคุปตะ และ แบบปาละ ฯลฯ แลว้

น าชมโบราณวัตถุช ิน้เอกของพพิธิภัณฑ ์พระพุทธรูปแบบคปุตะปำงปฐมเทศนำ ทีค่น้พบบรเิวณใกล ้ๆ

กับ มูลคนัธกุฎ ีสถานทีจ่ าพรรษาของพระพุทธเจา้ “อนึง่ศลิปะคุปตะไดรั้บการยกยอ่งว่ามคีวามงดงาม

และสมบรูณ์แบบทีส่ดุในศลิปะอนิเดยีทัง้มวลและเมอืงสารนาถยังเป็นศูนยก์ลางของโรงเรยีนสกลุชา่งคุป

ตะ ทีอ่ายเุกา่แกถ่งึ ๑,๔๐๐ ปีมาแลว้ 

กลำงวนั   รบัประทำนอำหำรกลำงวนั ณ หอ้งอำหำรของโรงแรม     

บำ่ย น าทา่นเดนิทางกลับไปยงัเมอืงพุทธคยำ 

 
  พกัที ่  The Imperial Hotel หรอื เทยีบเทำ่,เมอืงคยำ 

วนัที ่8 พุทธคยำ – กรงุเทพฯ 

เชำ้   รบัประทำนอำหำรเชำ้ ณ หอ้งอำหำรภำยในโรงแรม 

 ไดเ้วลาสมควร น าทา่นเดนิทางสูส่นำมบนิพุทธคยำ 

13.05 น. ออกเดนิทางกลับสูก่รงุเทพฯ ประเทศไทย โดยสายการบนิภฏูานแอรไ์ลน์ เทีย่วบนิที ่ B3 706 (ใชเ้วลา

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/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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เดนิทางโดยประมาณ 3 ชม.) (มบีรกิารอาหารบนเครือ่ง)  

17.35 น. ถงึสนามบนิสวุรรณภมู ิกรงุเทพมหานคร โดยความสวัสดภิาพ 

 

โปรแกรม : อนิเดยี เนปำล เขำคชิฌกฏู 8 วนั 7 คนื  โดยสำยกำรบนิภฏูำนแอรไ์ลน ์(B3) 
 

อตัรำคำ่บรกิำร 

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 ่: 12-19 ธ.ค. 61 34,888.- 34,888.- 33,888.- 32,888.- 12,900.- 19,888.- 

วันที ่: 02-09 ม.ค. 62 35,888.- 35,888.- 34,888.- 33,888.- 12,900.- 20,888.- 

วันที ่: 23-30 ม.ค. 62 35,888.- 35,888.- 34,888.- 33,888.- 12,900.- 20,888.- 

วันที ่: 30 ม.ค. – 06 ก.พ. 62 35,888.- 35,888.- 34,888.- 33,888.- 12,900.- 20,888.- 

***รำคำเด็กทำรก(อำยไุมถ่งึ 2 ปีบรบิูรณ ์ณ วนัเดนิทำงกลบั)  ทำ่นละ  15,000.-  

“รำคำทวัรส์ ำหรบัลกูคำ้ทีถ่อืพำสปอรต์ไทยเทำ่น ัน้” 

**พำสปอรต์ตำ่งชำต ิโปรดตดิตอ่เรำ** 

***รำยกำรนีไ้มร่วมคำ่วซีำ่อนิเดยี ทำ่นละ 3,000 บำท และคำ่วซีำ่เนปำล ทำ่นละ 900 บำท *** 

***รำยกำรนีไ้มร่วมคำ่ทปิมคัคเุทศกท์อ้งถิน่และคนขบัรถรวม ทำ่นละ 2,000 บำท /ทำ่น/ทรปิ 

หวัหนำ้ทวัรจ์ำกประเทศไทย (ตำมควำมพงึพอใจในกำรบรกิำร)*** 

** โปรแกรมและรำยละเอยีดของกำรเดนิทำงอำจมกีำรเปลีย่นแปลงได ้ท ัง้นีข้ ึน้อยูก่บัสภำวะอำกำศ 

และเหตสุดุวสิยัตำ่ง ๆ ทีไ่มส่ำมำรถคำดกำรณ์ลว่งหนำ้โดยทำงบรษิทัฯ ** 

 

พำสปอรต์จะตอ้งมอีำยกุอ่นกำรเดนิทำงไมน่อ้ยกวำ่ 6 เดอืน 

ในกรณีทีก่องตรวจคนเขำ้เมอืงท ัง้ทีก่รงุเทพฯ และทีป่ระเทศสำธำรณรฐัเกำหลใีต ้ปฏเิสธมใิหเ้ดนิทำงออกหรอื

เขำ้ประเทศ ทำงบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธไ์มค่นืคำ่ใชจ้ำ่ยไมว่ำ่กรณีใดๆ ทิง้ส ิน้ 

หมำยเหต ุ**   บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธใินกำรเปลีย่นแปลงเทีย่วบนิท ัง้ไปและกลบัโดยมติอ้งแจง้ใหท้รำบ
ลว่งหนำ้ท ัง้นีข้ ึน้อยูก่บัสำยกำรบนิ บรษิทัฯขอสงวนสทิธิใ์นกำรเปลีย่นแปลงรำยกำรเพือ่ควำมเหมำะสมไมว่ำ่จะ
เกิดจำกควำมขดัข้องของ ยำนพำหนะหรือมีเหตุหนึ่งเหตุใดจนท ำให้ไม่สำม ำรถด ำเนินกำรตำม
หมำยก ำหนดกำรไดโ้ปรแกรมกำรเดนิทำงเปลีย่นแปลงตำมควำมเหมำะสม หรอืเปลีย่นแปลงรำยกำรทอ่งเทีย่ว

บำงรำยกำรหรอืทดแทนรำยกำรทอ่งเทีย่วบำงรำยกำร และจะตอ้งมจี ำนวนผูโ้ดยสำรจ ำนวน 15 ทำ่นขึน้ไปจงึ
ออกเดนิทำง ในกรณีทีม่จี ำนวนผูโ้ดยสำรไม่ถงึ 15 ท่ำนไม่มหีวัหนำ้ทวัรไ์ทย  อตัรำค่ำบรกิำรนี ้ส ำหรบั
เดนิทำงต ัง้แต ่30 ทำ่นขึน้ไป ขอสงวนสทิธิใ์นกำรเปลีย่นแปลงรำคำในกรณีทีม่ผีูเ้ดนิทำงไมถ่งึ 30 ทำ่น 

 

เง ือ่นไขกำรใชบ้รกิำร 

1. บรษัิทฯสงวนสทิธิท์ีจ่ะไมรั่บผดิชอบตอ่คา่ชดเชยความเสยีหายไมว่า่กรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงของไทยไม่

อนุญาตใหเ้ดนิทางออกหรอืกองตรวจคนเขา้เมอืงของแตล่ะประเทศไมอ่นุญาตใหเ้ขา้เมอืง 

2. บรษัิทฯ สงวนสทิธิใ์นการทีจ่ะไมรั่บผดิชอบตอ่คา่ชดเชยความเสยีหาย อนัเกดิจากเหตสุดุวสิยัทีท่าง บรษัิทฯไม่

 สามารถควบคมุไดเ้ชน่การนัดหยดุงาน, จลาจล, การลา่ชา้หรอืยกเลกิของเทีย่วบนิ 
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3. บรษัิทฯสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงโปรแกรมรายการทอ่งเทีย่วโดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ (โปรแกรม

และ รายละเอยีดของการเดนิทางอาจมกีารเปลีย่นแปลงได ้ทัง้นีข้ ึน้อยูก่บัภาวะอากาศ และเหตสุดุวสิยัตา่ง ๆ ทีไ่ม่

สามารถคาดการณ์ลว่งหนา้โดยทางบรษัิทฯ จะค านงึถงึผลประโยชน์และความปลอดภยัของผูร้ว่มเดนิทางเป็นส าคญั) 

4. บรษัิทฯสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงอตัราคา่บรกิารโดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

5. กรณีทีค่ณะไมค่รบจ านวน10ทา่นทางบรษัิทฯสงวนสทิธิใ์นการงดออกเดนิทางโดยทางบรษัิทฯ จะแจง้ใหท้า่น

ทราบลว่งหนา้อยา่งนอ้ย 7 วันกอ่นการเดนิทาง  

6. เมือ่ทา่นท าการซือ้โปรแกรมทัวร ์ทางบรษัิทฯ จะถอืวา่ทา่นรับทราบและยอมรับเงือ่นไขของหมายเหตทุกุขอ้แลว้ 

7. ในกรณีทีล่กูคา้ตอ้งออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรณุาตดิตอ่เจา้หนา้ทีข่องบรษัิทฯ กอ่นทกุครัง้ มฉิะนัน้ทาง

บรษัิทฯ จะไมข่อรับผดิชอบคา่ใชจ้า่ยใดๆ ทัง้ส ิน้  

 

อตัรำคำ่บรกิำรนีร้วม 

1.  คา่ตั๋วเครือ่งบนิไป-กลับ ชัน้ประหยดั 

2.  คา่โรงแรมทีพ่ักตามรายการทีร่ะบ ุ(สองทา่นตอ่หนึง่หอ้ง) 

3.  คา่เขา้ชมสถานทีต่า่งๆ ตามรายการทีร่ะบ ุ

4.  คา่อาหารและเครือ่งดืม่ตามรายการทีร่ะบ ุ

5.  คา่รถรับสง่และระหวา่งน าเทีย่วตามรายการทีร่ะบ ุ

6.  คา่ประกนัอบุตัเิหตคุุม้ครองในระหวา่งการเดนิทาง คุม้ครองในวงเงนิท่านละ 1,000,000 บาท ค่ารักษาพยาบาล

กรณีเกดิอบุตัเิหตวุงเงนิทา่นละ 200,000 บาท ตามเงือ่นไขของกรมธรรม ์ 

 ** ลูกคา้ท่านใดสนใจซือ้ประกันการเดนิทางส าหรับครอบคลุมเรือ่งสขุภาพสามารถสอบถามขอ้มลูเพิม่เตมิกับ

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  

อตัรำคำ่บรกิำรนีไ้มร่วม 

1. คา่ท าหนังสอืเดนิทางไทย 

2. กระเป๋าเดนิทางในกรณีทีน่ ้าหนักเกนิกวา่ทีส่ายการบนิก าหนด 30 กโิลกรัม/ทา่น  

สว่นเกนิน ้าหนักตามสายการบนิก าหนด 

3. คา่ใชจ้า่ยสว่นตวันอกเหนอืจากรายการ เชน่ คา่เครือ่งดืม่, คา่อาหารทีส่ัง่เพิม่เอง, คา่โทรศัพท,์ คา่ซกัรดีฯลฯ 

4. คา่อาหารทีไ่มไ่ดร้ะบไุวใ้นรายการ 

5. คา่วซีา่เขา้ประเทศอนิเดยีแบบ E-Visa ทา่นละ 3,000 บาท 

6. คา่วซีา่เขา้ประเทศเนปาล ทา่นละ 900 บาท 

7. คา่ท าใบอนุญาตทีก่ลบัเขา้ประเทศของคนตา่งชาตหิรอืคนตา่งดา้ว 

8. คา่ทปิคนขบัรถ และมคัคเุทศกท์อ้งถิน่ 2,000 บาท /ทรปิ/ตอ่ทา่น 

9. คา่ภาษีมลูคา่เพิม่ 7% 
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กำรส ำรองทีน่ ัง่ 

1. กรณุาจองลว่งหนา้อยา่งนอ้ย 30 วันกอ่นการเดนิทางและกรณุาเตรยีมเงนิมดัจ า 10,000 บาท (ทีน่ั่งจะยนืยันเมือ่

ไดรั้บเงนิมัดจ าแลว้เท่านัน้) หากตอ้งยืน่วซีา่ ตอ้งเตรยีมเอกสารยืน่วซีา่ใหเ้รยีบรอ้ยภายใน 2-3 วันหลังจากท า

การจองแลว้(ใชเ้วลำขอวซีำ่ไมต่ ำ่กวำ่ 7 วนัท ำกำร) 

2. การช าระคา่ทัวรส์ว่นทีเ่หลอืทางบรษัิทฯจะเรยีกเก็บกอ่นเดนิทางไมน่อ้ยกว่า 30 วันท่านควรจัดเตรยีมค่าทัวรใ์ห ้

เรยีบรอ้ยกอ่นก าหนดเนือ่งจากทางบรษัิทตอ้งส ารองค่าใชจ้่ายในสว่นของค่าทีพั่กและตั๋วเครือ่งบนิมฉิะนัน้จะถอื

วา่ทา่นยกเลกิการเดนิทางโดยอตัโนมตั ิ

 

เง ือ่นไขกำรยกเลกิ 

1. แจง้ยกเลกิกอ่นเดนิทาง 30 วัน คนืคา่ใชจ้า่ยทัง้หมด  

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

3. แจง้ยกเลกินอ้ยกวา่ 15วันกอ่นเดนิทางทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธิเ์ก็บคา่ใชจ้า่ยทัง้หมด 

4. ส าหรับผูโ้ดยสารที่ไม่ไดถ้อืหนังสอืเดนิทางไทย และทางบรษัิทฯเป็นผูย้ืน่วซี่าให ้เมือ่ผลวซี่าผ่านแลว้มกีาร

ยกเลกิการเดนิทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการคนืคา่มดัจ าทัง้หมด 

5. บรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเก็บคา่ใชจ้า่ยทัง้หมดกรณีทา่นยกเลกิการเดนิทางและมผีลท าใหค้ณะเดนิทางไมค่รบ

ตามจ านวนทีบ่รษัิทฯก าหนดไว ้(10 ท่านขึน้ไป) เนื่องจากเกดิความเสยีหายต่อทางบรษัิทและผูเ้ดนิทางอืน่ที่

เดนิทางในคณะเดยีวกนับรษัิทตอ้งน าไปช าระคา่เสยีหายตา่งๆทีเ่กดิจากการยกเลกิของทา่น 

6. กรณีเจ็บป่วยจนไม่สามารถเดนิทางไดซ้ ึง่จะตอ้งมใีบรับรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรับรองบรษัิทฯจะพจิารณา

เลือ่นการเดนิทางของท่านไปยังคณะต่อไปแต่ทัง้นี้ท่านจะตอ้งเสยีค่าใชจ้่ายทีไ่มส่ามารถเรยีกคนืได ้เชน่ค่าตั๋ว

เครือ่งบนิคา่หอ้ง คา่ธรรมเนียมวซีา่ตามทีส่ถานทูตฯ เรยีกเก็บ และค่าใชจ้่ายอืน่ๆทีเ่กดิขึน้ตามจรงิ ในกรณีทีไ่ม่

สามารถเดนิทางได ้

7. กรณียืน่วซีา่แลว้ไมไ่ดรั้บการอนุมตัวิซีา่จากทางสถานทตู (วซีา่ไมผ่า่น) และทา่นไดช้ าระคา่ทัวรห์รอืมดัจ ามาแลว้ 

ทางบรษัิทฯ คืนค่าทัวร์หรือมัดจ าให ้แต่ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการหักค่าบรกิารยืน่วีซ่า, ค่าวีซ่า และ

คา่ใชจ้า่ยบางสว่นทีเ่กดิขึน้จรงิเป็นกรณีไป (อาท ิกรณีออกตั๋วเครือ่งบนิไปแลว้ หรอืไดช้ าระคา่บรกิารในสว่นของ

ทางเมอืงนอกเชน่ โรงแรม ฯลฯ ไปแลว้) ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการหักเก็บค่าใชจ้่ายจรงิทีเ่กดิขึน้แลว้กับ

ทา่นเป็นกรณีไป 

8. กรณีวซีา่ผา่นแลว้ แจง้ยกเลกิกอ่นหรอืหลังออกตั๋วโดยสาร บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการ ไมค่นืคา่ทัวรท์ัง้หมด 

9. กรณีวซีา่ผ่านแลว้ แต่กรุ๊ปออกเดนิทางไมไ่ด ้เนื่องจากผูเ้ดนิทางท่านอืน่ในกลุ่มโดนปฏเิสธวซีา่ หรอืไมว่่าดว้ย

สาเหตใุดๆก็ตาม ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการหักเก็บคา่ใชจ้า่ยจรงิทีเ่กดิขึน้แลว้กบัทา่นเป็นกรณีไป 
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10. กรณีผูเ้ดนิทางไมส่ามารถเขา้-ออกเมอืงได ้เนือ่งจากเอกสารปลอมหรอืการหา้มของเจา้หนา้ทีไ่มว่า่เหตผุลใดๆ ก็

ตามทางบรษัิทของสงวนสทิธิใ์นการ ไมค่นืคา่ทัวรท์ัง้หมด 

 

เง ือ่นไขกำรเดนิทำง 
 

1. บรษัิทฯ มสีทิธิท์ีจ่ะเปลีย่นแปลงรายละเอยีดบางประการในทัวรน์ี ้เมือ่เกดิเหตสุดุวสิยัจนไมอ่าจแกไ้ขได ้

2. บรษัิทฯ ไม่รับผดิชอบค่าเสยีหายในเหตุการณ์ทีเ่กดิจากสายการบนิ ภัยธรรมชาต ิและอืน่ๆทีอ่ยู่นอกเหนือการ

ควบคมุของทางบรษัิทฯหรอืค่าใชจ้่ายเพิม่เตมิทีเ่กดิขึน้ทางตรงหรอืทางออ้ม เชน่ การเจ็บป่วย, การถูกท ารา้ย, 

การสญูหาย, ความลา่ชา้ หรอืจากอบุตัเิหตตุา่งๆ 

3. หากท่านยกเลกิก่อนรายการท่องเที่ยวจะสิน้สุดลง ทางบรษัิทฯ จะถือว่าท่านสละสทิธิแ์ละจะไม่รับผดิชอบ

คา่บรกิารทีท่า่นไดช้ าระไวแ้ลว้ไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้ส ิน้ 

4. บรษัิทฯ จะไม่รับผดิชอบต่อการหา้มออกนอกประเทศ หรอื หา้มเขา้ประเทศ อันเนื่องมาจากมสี ิง่ผดิกฎหมาย 

หรอืเอกสารเดนิทางไมถ่กูตอ้ง หรอื การถกูปฏเิสธในกรณีอืน่ๆ 

5. รายการนีเ้ป็นเพยีงขอ้เสนอทีต่อ้งไดรั้บการยนืยนัจากบรษัิทฯ อกีครัง้หนึง่ หลังจากไดส้ ารองทีน่ั่งบนเครือ่ง และ

โรงแรมทีพ่ักในตา่งประเทศเป็นทีเ่รยีบรอ้ย แตอ่ยา่งไรก็ตามรายการนีอ้าจเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม 

6. ราคานีค้ดิตามราคาตั๋วเครือ่งบนิในปัจจบุนั หากราคาตั๋วเครือ่งบนิปรับสงูขึน้ บรษัิทฯ สงวนสทิธิท์ีจ่ะปรับราคาตั๋ว

เครือ่งบนิตามสถานการณ์ดังกลา่ว 

7. กรณีเกดิความผดิพลาดจากตัวแทน หรอื หน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง จนมกีารยกเลกิ ล่าชา้ เปลีย่นแปลง การบรกิาร

จากสายการบนิบรษัิทฯขนสง่ หรอื หน่วยงานทีใ่หบ้รกิาร บรษัิทฯจะด าเนนิโดยสดุความสามารถทีจ่ะจัดบรกิาร

ทัวรอ์ืน่ทดแทนให ้แตจ่ะไมค่นืเงนิใหส้ าหรับคา่บรกิารนัน้ๆ 

8. มัคคุเทศก ์พนักงาน และตัวแทนของบรษัิทฯ ไมม่สีทิธิใ์นการใหค้ าสัญญาใดๆ ทัง้ส ิน้แทนบรษัิทฯ นอกจากมี

เอกสารลงนามโดยผูม้อี านาจของบรษัิทฯ ก ากบัเทา่นัน้ 

9. หากไมส่ามารถไปเทีย่วในสถานทีท่ีร่ะบใุนโปรแกรมได ้อนัเนือ่งมาจากธรรมชาต ิความลา่ชา้ และความผดิพลาด

จากทางสายการบนิ จะไม่มกีารคนืเงนิใดๆทัง้สิน้ แต่ทัง้นี้ทางบรษัิทฯจะจัดหารายการเทีย่วสถานทีอ่ืน่ๆมาให ้

โดยขอสงวนสทิธิก์ารจัดหานีโ้ดยไมแ่จง้ใหท้ราบลว่งหนา้  

10. เมือ่ทา่นออกเดนิทางไปกบัคณะแลว้ ท่านงดการใชบ้รกิารรายการใดรายการหนึง่ หรอืไมเ่ดนิทางพรอ้มคณะถอื

วา่ทา่นสละสทิธิ ์ไมอ่าจเรยีกรอ้งคา่บรกิาร และเงนิมดัจ าคนื ไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้ส ิน้  

11. ในกรณีทีล่กูคา้ตอ้งออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรณุาตดิตอ่เจา้หนา้ทีข่องบรษัิทฯ กอ่นทุกครัง้ มเิชน่นัน้ทาง

บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบคา่ใชจ้า่ยใดๆ ทัง้ส ิน้ 

12. กรณีเจ็บป่วยจนไม่สามารถเดนิทางไดซ้ ึง่จะตอ้งมใีบรับรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรับรองบรษัิทฯจะพจิารณา

เลือ่นการเดนิทางของท่านไปยังคณะต่อไปแต่ทัง้นี้ท่านจะตอ้งเสยีค่าใชจ้่ายทีไ่มส่ามารถเรยีกคนืได ้เชน่ค่าตั๋ว

เครือ่งบนิคา่หอ้ง คา่ธรรมเนียมวซีา่ตามทีส่ถานทูตฯ เรยีกเก็บ และค่าใชจ้่ายอืน่ๆทีเ่กดิขึน้ตามจรงิ ในกรณีทีไ่ม่

สามารถเดนิทางได ้

13. กรณียืน่วซีา่แลว้ไมไ่ดรั้บการอนุมตัวิซีา่จากทางสถานทตู (วซีา่ไมผ่า่น) และทา่นไดช้ าระคา่ทัวรห์รอืมดัจ ามาแลว้ 

ทางบรษัิทฯ คืนค่าทัวร์หรือมัดจ าให ้แต่ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการหักค่าบรกิารยืน่วีซ่า, ค่าวีซ่า และ

คา่ใชจ้า่ยบางสว่นทีเ่กดิขึน้จรงิเป็นกรณีไป (อาท ิกรณีออกตั๋วเครือ่งบนิไปแลว้ หรอืไดช้ าระคา่บรกิารในสว่นของ

ทางเมอืงนอกเชน่ โรงแรม ฯลฯ ไปแลว้) ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการหักเก็บค่าใชจ้่ายจรงิทีเ่กดิขึน้แลว้กับ

ทา่นเป็นกรณีไป 

14. กรณีวซีา่ผา่นแลว้ แจง้ยกเลกิกอ่นหรอืหลังออกตั๋วโดยสาร บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการ ไมค่นืคา่ทัวรท์ัง้หมด 
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15. กรณีวซีา่ผ่านแลว้ แต่กรุ๊ปออกเดนิทางไมไ่ด ้เนื่องจากผูเ้ดนิทางท่านอืน่ในกลุ่มโดนปฏเิสธวซีา่ หรอืไมว่่าดว้ย

สาเหตใุดๆก็ตาม ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการหักเก็บคา่ใชจ้า่ยจรงิทีเ่กดิขึน้แลว้กบัทา่นเป็นกรณีไป 

16. กรณีผูเ้ดนิทางไมส่ามารถเขา้-ออกเมอืงได ้เนือ่งจากเอกสารปลอมหรอืการหา้มของเจา้หนา้ทีไ่มว่า่เหตผุลใดๆ ก็

ตามทางบรษัิทของสงวนสทิธิใ์นการ ไมค่นืคา่ทัวรท์ัง้หมด 

17. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิร์าคานี้เฉพาะนักท่องเทีย่วชาวไทยและท่องเทีย่วเป็นหมูค่ณะแบบ Join Tour เท่านัน้ 

กรณีตอ้งการตัดกรุ๊ปเหมาโปรดสอบถามทางบรษัิทอีกครัง้ หากเป็นนักท่องเทีย่วชาวต่างชาต ิหรอื พระสงฆ ์

โปรดสอบถามทางบรษัิทอกีครัง้  

18. ในกรณีทีลู่กคำ้ตอ้งออกต ัว๋โดยสำรภำยในประเทศกรุณำตดิตอ่เจ้ำหนำ้ทีข่องบรษิทัฯกอ่นทุกคร ัง้มี

เชน่น ัน้ทำงบรษิทัฯจะ ไมร่บัผดิชอบคำ่ใชจ้ำ่ยใดๆท ัง้ส ิน้ 

 

ขอ้ควำมซึง่ถอืเป็นสำระส ำหรบัทำ่นผูม้เีกยีรตซิึง่รว่มเดนิทำง 

ทางบรษัิทฯ เป็นตัวแทนในการจัดน าสัมมนา และการเดนิทางทีม่คีวามช านาญ โดยจัดหาโรงแรมทีพั่ก อาหาร 

ยานพาหนะ และสถานทีท่อ่งเทีย่วพรอ้มทัง้การสมัมนา ดงูาน เพือ่ความสะดวกสบาย และเกดิประโยชน์สงูสดุใน

การเดนิทาง ทัง้นี้ทางบรษัิทฯ ไม่สามารถรับผดิชอบในอุบัตเิหตุหรือความเสยีหายที่เกดิจากโรงแรมที่พัก 

ยานพาหนะ,  อันเนื่องจากอบุัตเิหตุรวมถงึภัยธรรมชาต,ิ โจรกรรม, วนิาศกรรม, อัคคภีัย, การผละงาน, การ

จลาจล, สงครามการเมอืง, การผันผวนของอัตราแลกเปลีย่นเงนิตราระหว่างประเทศ, การนัดหยดุงาน, ความ

ลา่ชา้ของเทีย่วบนิ, สายการเดนิเรอื, รถไฟ, พาหนะทอ้งถิน่,  ตลอดจนการถูกปฏเิสธออกวซีา่จากกงสลุ และ / 

หรือ ส่วนงานที่เกีย่วขอ้งกับสถานเอกอัครราชทูต รวมถงึผูม้อี านาจท าการแทนประจ าประเทศไทย (โดยไม่

จ าตอ้งแสดงเหตุผล เนื่องจากเป็นสทิธพิเิศษทางการทูต) ซึง่อยูเ่หนือการควบคุมของบรษัิทฯ หมายรวมถงึใน

ระหวา่งการเดนิทางทอ่งเทีย่วทัง้ใน หรอื ตา่งประเทศ แตท่างบรษัิทฯ มคีวามคุม้ครอง และประกนัอบุตัเิหตุ ตาม

เงือ่นไขทีบ่รษัิทฯ ทีรั่บประกนัในกรณีทีผู่ร้ว่มเดนิทางถกูปฏเิสธโดยเจา้หนา้ทีต่รวจคนเขา้เมอืงของประเทศไทย 

และ/หรอื ตา่งประเทศ มใิหเ้ดนิทางออก หรอื เขา้ประเทศ เนื่องมาจากความประพฤต ิพฤตกิรรมของผูเ้ดนิทาง 

ไมป่ฏบิตัติามกฎระเบยีบดา้นการความคมุโรคตดิตอ่เฉพาะพืน้ทีม่กีารปลอมแปลงเอกสารเพือ่การเดนิทาง รวมถงึ

มสี ิง่ผดิกฎหมาย บรษัิทฯ จะไม่คนืค่าใชจ้่ายใดๆ รายละเอยีดดา้นการเดนิทาง อาจมกีารเปลีย่นแปลงไดต้าม

ความจ าเป็น หรอืเพือ่ความเหมาะสมทัง้ปวง โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ ทัง้นี้การขอสงวนสทิธดิังกล่าว 

บรษัิท จะยดึถอืและค านงึถงึผลประโยชนต์ลอดจนความปลอดภยัของทา่นผูม้เีกยีรต ิซึง่รว่มเดนิทางเป็นส าคัญ 

 

หลกัฐำนประกอบกำรยืน่ขอวซีำ่ประเทศอนิเดยีส ำหรบั-คนไทย  

 

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

เหลอืไมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน นับจากวันเดนิทาง *กรณุาถอดปก Passport กอ่นสง่เอกสารบรษัิทจะไมรั่บผดิชอบใน

กรณีสญูหาย* 

2. รปูถา่ย รปูถา่ยสหีนา้ตรงขนาด 2x2นิว้ พืน้หลังสขีาวเท่านัน้ จ านวน 2ใบเป็นรูปทีถ่่ายจากรา้นถ่ายรูปเท่านัน้ รูป 

(หา้มสวมแวน่ตาหรอืเครือ่งประดับ, ไมใ่สช่ดุขา้ราชการหรอืเครือ่งแบบใดๆ ไมเ่ป็นรูปสติ๊กเกอรร์วมถงึหา้มใชรู้ป

ทีถ่า่ยเองและปริน้ทเ์อง) 

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

4. ส าเนาทะเบยีนบา้น  
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หลกัฐำนประกอบกำรยืน่ขอวซีำ่ประเทศเนปำลส ำหรบั-คนไทย  

 

1. หนังสอืเดนิทาง (Passport) หนังสอืเดนิทาง ตอ้งมหีนา้เหลอืส าหรับ

ประทับวซีา่อย่างนอ้ย 2 หนา้ อายุใชง้านเหลอืไม่นอ้ยกว่า 6 เดอืน นับ

จากวันเดนิทาง *กรุณาถอดปก Passport กอ่นส่งเอกสารบรษัิทจะไม่

รับผดิชอบในกรณีสญูหาย* (เก็บเลม่จรงิ) 

2. รปูถา่ย รปูถา่ยสหีนา้ตรงขนาด 2x2นิว้ พืน้หลังสขีาวเท่านัน้ จ านวน 2ใบ

เ ป็นรูปที่ถ่ ายจากร า้นถ่ายรูป เท่า นั้น  รูป  (ห า้มสวมแว่นตาหรือ

เครือ่งประดับ, ไมใ่สช่ดุขา้ราชการหรอืเครือ่งแบบใดๆ ไมเ่ป็นรปูสติ๊กเกอร์

รวมถงึหา้มใชร้ปูทีถ่า่ยเองและปริน้ทเ์อง) 

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) 

______________________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________ 

 

 

 


