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ร่างรายการแสวงบุญ อนิเดีย – เนปาล สังเวชนียสถาน 4 ต าบล 7 วัน 5 คืน   
โดย สายการบนิไทยสมายล์แอร์เวย์ (WE) เดนิทาง 22 – 28 ตุลาคม 2562 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

หมายเหต ุ รายการแสวงบุญนี ้เป็นรายการที่จัดแบบกระชับ เน้นไปเยือนเฉพาะจุดหลักๆ คือ  
สังเวชนียสถาน 4 ต าบล + สาวัตถ ีเหมาะส าหรับผู้ที่มีเวลาจ ากัด ที่อยากไปแสวงบุญ 
 

วันที่ รายการ อาหาร 
อ. 22 ต.ค. 62 WE327 BKKGAY  1220-1400 / พระมหาเจดีย์พทุธคยา / พระศรีมหาโพธ์ิ บนเคร่ือง / D 
พ. 23 ต.ค. 62 ไปพาราณสี / ลอ่งเรือแม่น า้คงคา / บชูาไฟ B / L / D 
พฤ. 24 ต.ค. 62 สารนาถ / ป่าอิสปิตนมฤคทายวนั / ไปกสุนิารา B / L / D 
ศ. 25 ต.ค. 62 ปรินิพพานสถปู / มกฏุพนัธเจดีย์ / ไปลมุพินี (เนปาล) B / L / D 
ส. 26 ต.ค. 62 สถานท่ีประสตูิพระพทุธเจ้า / มายาเทวีวิหาร / ไปสาวตัถี B / L / D 

อา. 27 ต.ค. 62 
วดัพระเชตะวนัมหาวิหาร / บ้านอนาถบณิฑิกเศรษฐี / บ้านองคลุีมาล /  
ไปลคัเนาว์ 

B / L / D 

จ. 28 ต.ค. 62 WE334  LKOBKK  0105-0615 บนเคร่ือง 
 

พกัคู่ (ยังไม่รวมวีซ่า) ท่านละ 33,500 บาท 
คา่วีซา่อนิเดียและเนปาล รวมกนั  3,800 บาท 
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อังคาร 22 ต.ค. 62  (1)      กรุงเทพฯ – พุทธคยา – ต้นพระศรีมหาโพธ์ิ – พระมหาเจดย์ีพุทธคยา  

09.30 น. ต้อนรับท่านผู้ มีเกียรติท่ีสนามบินสวุรรณภมูิ อาคารผู้ โดยสารขาออก ชัน้ 4 ประตูทางเข้า 2 โรว์ C 

เคาน์เตอร์สายการบินไทย โดยมีเจ้าหน้าท่ีฯ คอยอ านวยความสะดวกในเร่ืองเอกสารและสมัภาระ
ของท่านก่อนขึน้เคร่ือง 

12.20 น. โดยสายการบินไทย ร่วมกับไทยสมายล์แอร์เวย์ เท่ียวบนิท่ี TG2327 / WE327  
(บริการอาหารและเคร่ืองดื่มบนเคร่ือง) 

   ใช้เวลาเดนิทาง 2 ชัว่โมง 55 นาที 
   เวลาท่ีอินเดีย ช้ากว่าเมืองไทย 1 ชัว่โมง 30 นาที 
14.00 น. ถึงสนามบินคยา หลงัจากขัน้ตอนสนามบินและศุลกากรแล้ว น าท่านสู่สังเวชนียสถานแห่งแรก 

กราบนมสัการพทุธสถานท่ีส าคญับริเวณต้นพระศรีมหาโพธ์ิ และองค์พระมหาเจดีย์พุทธคยา อนั
เป็นสถานท่ีตรัสรู้ขององค์พระสมัมาสมัพุทธเจ้า องค์เจดีย์สี่เหลี่ยมท่ีมีความสงูถึง 51 เมตร ฐานวดั
โดยรอบได้ 121.29 เมตร ล้อมรอบด้วยโบราณวตัถุ โบราณสถานส าคญั นมัสการ พระแท่นวัชร
อาสน์ ที่สร้างโดยพระเจ้าอโศกมหาราช พระพุทธเมตตาภายในองค์พระเจดีย์พุทธคยา อนิมิส
เจดีย์ รัตนจงกรม สระมุจลินทร์ พร้อมฟังการบรรยายโดยพระวิทยากรอธิบายถึงความส าคญัของ
สถานท่ีตา่งๆ และสวดมนต์ ภาวนา  

19.00 น.  รับประทานอาหารค ่าในโรงแรม  
   พกัท่ี Mahabodhi Hotel, Bodhgaya หรือในระดบัเดียวกนั 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
พุธ 23 ต.ค. 62  (2)    พุทธคยา – ต้นพระศรีมหาโพธ์ิ – พาราณสี – ล่องเรือชมแม่น า้คงคา 

06.00 น.  รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม 
07.00น. น าท่านเดินทางสู่เมืองพาราณสี เมืองเก่าแก่กว่า 5,000 ปี ไม่เคยร้าง มี

การสืบทอดประเพณีของศาสนาพราหมณ์ / ฮินด ูอยา่งตอ่เน่ือง  
11.30 น.  รับประทานอาหารกลางวนัท่ีวดัไทยสะสาราม 
บา่ย น าท่านเดินทางต่อ เม่ือถึงพาราณสีน าท่าน ล่องเรือชมแม่น า้คงคา 

แมน่ า้อนัศกัดิส์ทิธ์ิของชาวฮินด ู ชมการอาบน า้ล้างบาป พธีิบูชาไฟ           ชมการเผาศพริมฝ่ังแม่น า้
คงคาท่ีกวา่ 3,000 ปี ไฟไมเ่คยดบั  

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%82%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%93%E0%B8%AA%E0%B8%96%E0%B8%B2%E0%B8%99
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ค ่า  รับประทานอาหารค ่าในโรงแรม  
   พกัท่ี Madin Hotel, Varanasi หรือในระดบัเดียวกนั 
 
พฤหสั 24 ต.ค. 62  (3)    ป่าอสิิปตนมฤคทายวัน – กุสินารา  

06.00 น.  รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม 
เช้า น าท่านเดินทางสู่สังเวชนียสถานแห่งที่  4 สถานที่แสดงปฐม

เทศนา อิสิปตนมฤคทายวัน เป็นการแสดงธรรมครัง้แรก ท่ีมีช่ือว่า 
พระธัมมจกักปัปวตัตนสตูร สกัการะ ธัมเมกขสถูป ท่ี พระพทุธเจ้า
ทรงแสดงปฐมเทศนาแก่ปัญจวคัคีย์ทัง้ 5 และ ฤษีโกณทญัญะบรรลุ
โสดาบัน ทูลขอบวชเป็นพุทธสาวกรูปแรก และเป็นวนัแรกท่ีมีพระ
พทุธ พระธรรมและพระสงฆ์ ครบองค์รัตนตรัย กราบสกัการะยสเจ
ตียสถาน สถานท่ีแห่งความไม่ขดัข้อง ไม่มีความวุ่นวาย เป็นเจดีย์ขนาดเล็ก มีอาคารสี่เหลี่ยม มงุไว้
เป็นอย่างดี สถานท่ีนีเ้ช่ือกันว่า พระพุทธองค์ทรงแสดงอิทธาภินิหารโปรดพระยสกุลบุตร ผู้ เป็นบุตร
เศรษฐี แห่งเมืองพาราณสี ด้วยอนปุพพิกถาในข้อธรรมท่ีแสดงทาน ศีล สวรรค์ เนกขมัมะ กามาทีนพ 
ตามล าดบั เป็นผลให้ ยสมาณพได้ดวงตาเห็นธรรม และให้บิดาได้เป็นปฐมอบุาสก มารดาและภรรยา
ได้เป็นปฐมอบุาสิกา ณ สถานท่ีนีอี้กด้วย 

11.30 น.  รับประทานอาหารกลางวนัท่ีโรงแรม 
บา่ย น าท่านเดินทางสู ่กุสินารา  
18.30 น.  รับประทานอาหารค ่าท่ีวดัไทย  
 หลงัอาหาร ให้ท่านได้สวดมนต์ไหว้พระ เดินประทักษิณา ท่ีพระมหาเจดีย์  พระมหาธาตุเฉลิมราช

ศรัทธา ตามอธัยาศยั 

   พกัท่ี Thai Temple, Kushinagar  
 

ศุกร์ 25 ต.ค. 62  (4)       กุสินารา – สถานที่ปรินิพพาน – มหาปรินิพพานสถูป – มกุฎพันธเจดย์ี - 
                                  ลุมพนีิ 

06.00 น.  รับประทานอาหารเช้าท่ีวดั 
เช้า น าท่านเดนิทางสูสั่งเวชนียสถานแห่งที ่ 2 นมสัการสถานที่ปรินิพพาน ณ สาลวโนทยาน สถานท่ี

เสด็จดบัขนัธ์ปรินิพพาน มีต้นสาละปลกูไว้เป็นอนสุรณ์ นมสัการมหาปรินิพพานสถูป และเข้าไป
สกัการะพระพทุธรูปปางอนฏุฐิตสีหไสยาสน์ คือปางเสดจ็บรรทมครัง้สดุท้ายภายในวหิารปรินิพพาน 
เดิมเป็นอทุยานของมลัละกษัตริย์ มีสถปูและวิหารปรินิพพาน ประดษิฐานอยูเ่ป็นท่ีหมาย ต้นสาละซึง่
เป็นสถานท่ีปรินิพพาน          ก็มีปลกูเป็นสญัลกัษณ์หลายต้น ท่านจะ
ได้เห็นต้นสาละท่ีแท้จริงท่ีน่ี สว่นท่ีสมยัก่อนนกัปราชญ์ของเราแปลต้น  

 สาละวา่“ต้นรัง”นัน้ ความจริงแล้วอาจเป็นตระกลูเดียวกนั แตไ่ม่ใช่ต้น
รังตามท่ีเช่ือกนั ยิ่งเป็นต้นสาละอีกชนิดหนึง่ท่ีได้พนัธุ์มาจากศรีลงักา
ปลกูอยูท่ัว่ไป ชาวพทุธสว่นหนึ่งเช่ือวา่เป็นต้นไม้เก่ียวกบัพทุธประวตัิ
นัน้ ยิ่งไมใ่ช่แน่นอน น าท่านนมสัการองค์ปรินิพพานสถูป             มี
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ลกัษณะเป็นทรงบาตรคว ่าสงูใหญ่มีฉตัร 3 ชัน้ ตอนบนสดุได้พงัลง
มาเมื่อปลายปี 2506 ปัจจบุนัเห็นเพียงคร่ึงท่อน ถดัมาเป็น
ปรินิพพานวิหารพระพทุธรูปปางไสยาสน์เสด็จดบัขนัธ์ปรินิพพาน
ขนาดใหญ่ ท าสมาธิภาวนา จากนัน้นมสัการมกุฎพันธเจดย์ี 
(Makutabandana Stupa) สถานท่ีถวายพระเพลิง พระสรีระของ
พระพทุธเจ้า ซึง่ปัจจบุนัเป็นซากเจดีย์ทรงกลม  

11.30 น.  รับประทานอาหารกลางวนัท่ี วดัไทย  
บา่ย น าท่านเดนิทางสูลุ่มพนีิ (เนปาล)                    
                         (ใช้เวลาเดนิทางประมาณ 4 – 5 ชัว่โมง) 
 ระหวา่งทางให้ท่านได้แวะเข้าห้องน า้ท่ีวัดไทย 960 
******โปรดเตรียมหนังสือเดนิทางไว้กับตวัเพื่อประทบัตราออกจากประเทศอนิเดยี เข้าสู่ประเทศเนปาล***** 
18.00 น.  รับประทานอาหารค ่าท่ีวดัไทย 
ค ่า ให้ท่านได้สวดมนต์ ภาวนา ปฏิบัตธิรรมท่ีวดั ตามอธัยาศยั 
        พกัท่ี Thai Temple, Lumbini  
 

เสาร์ 26 ต.ค. 62 (5)   ลุมพนีิ – สถานที่ประสูต–ิ เสาพระเจ้าอโศกมหาราช – มหามายาเทวีวิหาร -                        
                             สระโบกขรณี – สาวัตถ ี

06.30 น.  รับประทานอาหารเช้าท่ีวดั 
เช้า น าท่านนมัสการ สังเวชนียสถาน แห่งที่ 3 สถานที่ประสูต ิ               

ซึ่งเช่ือกันว่าบริเวณท่ีประสูติของสิทธัตถราชกุมาร คือ จุดท่ี               
เสาพระเจ้าอโศกมหาราช  ตัง้อยู่ยังมีข้อความภาษาพราหมี
จารึกไว้อย่างสมบูรณ์เขียนว่าเป็นสถานท่ีประสตูิของ องค์สมเด็จ
พระสัมมาสัมพุทธเจ้า  น าท่านนมัสการ มหามายาเทวีวิหาร 
(The Mahamaya Devi Temple) ภายในมีศิลาสลักภาพพุทธ
ประวตัิปางประสตูิ เป็นรูปพุทธมารดาอยู่ในพระอิริยาบถยืนพระ
หตัถ์ขวาเหน่ียวก่ิงไม้สาละ มีรูปเจ้าชายสิทธตัถะออกมาทางปัสสะขวาของพระพทุธมารดา  ด้านหน้า
มหามายาเทวีวิหารมี สระโบกขรณี (The Sacred Pond) ซึ่งเป็นท่ีสรงสนานของพระนางสิริมหา
มายาเทวีก่อนและหลงั ให้ประสตูิกาลพระกมุาร 

11.30 น.  รับประทานอาหารกลางวนัท่ีวดัไทย 
บา่ย  น าท่านเดนิทางสูเ่มืองสาวัตถี เมืองท่ีพระพทุธเจ้าจ าพรรษานานท่ีสดุ 
ค ่า       รับประทานอาหารค ่าในโรงแรม 
            พกัท่ี Sravasti Residency Hotel, Sravasti หรือในระดบัเดียวกนั            
 

อาทติย์ 27 ต.ค. 62 (6) สาวัตถ ี– วัดพระเชตวันมหาวิหาร – พระคันธกุฎี –กุฏิพระอรหนัต์ – บ้านองคุลีมาล           
              บ้านอนาถบณิฑกิเศรษฐี – ลัคเนาว์ 

06.00 น.   รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม 
เช้า น าท่านเดินทางสู่วัดพระเชตวันมหาวิหาร นมสัการพระคันธกุฎี ท่ีประทบัของพระพทุธเจ้า นมัสการ

ต้นโพธ์ิ ท่ีน าเมลด็พนัธุ์มาจากพทุธคยา กุฏิพระอรหนัต์ต่างๆ น าท่านชมบ้านองคุลีมาล            
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บ้านอนาถบณิฑกิเศรษฐี  
11.30 น.   รับประทานอาหารกลางวนัท่ีโรงแรม 
 

บา่ย น าท่านเดินทางสู่เมืองลัคเนาว์ เมืองหลวงของรัฐอุตรประเทศ     
ได้รับฉายานามว่า เมืองอาหรับราตรี ตัง้ช่ือตามช่ือของพระลกัษณ์ 
น้องชายของพระราม (Lakshamana) ต่อมาได้ถูกเรียกเพีย้นไปจน
กลายเป็นช่ือในปัจจุบนั ในอดีตคนอินเดียเรียกเมืองนีว้่า เมืองจ้าว
อาหรับ (City of Nawabs) บ้างเรียกว่า “สุวรรณภูมิแห่งบูรพา”       
(The golden city of the east) ส่วนชาวต่างชาติเรียกว่า “คอนแสน
ตินโนเปิลแห่งอินเดีย” (Constantinople of India) แสดงให้เห็นว่า 
เมืองลัคเนาว์นีมี้ความมั่งคั่งมานับตัง้แต่อดีต เมืองลัคเนาว์ เป็น
เมืองท่ีมีประชากรหนาแน่นมากเมืองหนึ่งของอินเดีย ปัจจบุนัมีผู้คน
อาศยัอยู่ประมาณ 2.6 ล้านคน และก็เป็นชุมทางรถไฟท่ีจะเช่ือมต่อไปยงัเมือง Delhi, Nagpur, Jaipur 
และเมืองอ่ืนๆ (ใช้เวลาเดนิทาง 5 - 6 ชัว่โมง)  

19.00 น.   รับประทานอาหารค ่าท่ีภตัตาคาร 

 หลงัอาหาร น าทา่นเดนิทางสูส่นามบนิลคัเนาว์ 
 

จันทร์ 28 ต.ค. 62 (7)    ลัคเนาว์ – กรุงเทพฯ  

01.05 น. โดยสายการบนิไทย ร่วมกับไทยสมายล์แอร์เวย์ เท่ียวบนิท่ี WE334  
น าท่านเหินฟา้กลบัสูก่รุงเทพฯ (บริการเคร่ืองดื่มบนเคร่ือง) 

06.15 น.      ถึงสนามบนิสวุรรณภมูิ กรุงเทพฯ (ขาเข้าชัน้ 2) โดยสวสัดิภาพ 
 

            

 

*** รายการอาจมีการปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสมตามเหตุการณ์เฉพาะหน้า *** 



6 

 

ระเบียบการและเงื่อนไข 
ร่างรายการแสวงบุญ สังเวชนียสถาน 4 ต าบล ประเทศอนิเดยี – เนปาล 7 วัน 5 คืน (TG / WE) 

เดนิทาง 22 – 28 ตุลาคม 2562 
 

ค่าใช้จ่าย ท่านละ  (บาท) จ านวนผู้ใหญ่ 20 ท่าน ขึน้ไป  

ผู้ใหญ่ พกัคู่ / เดก็ 2 – 11 ปี มีเตียง ไมร่วมคา่วีซ่า  33,500 
คา่วีซา่อินเดีย และเนปาล 3,800 
พกัห้องเด่ียว (เฉพาะพกัโรงแรม) เพิ่ม     4,500 

 

หมายเหตุ  : ทางบริษัทฯ จะแจกหนงัสือรายการทวัร์ หนงัสือสวดมนต์ ผ้ารองนัง่ ผ้าปิดจมกู ให้ท่านในวนั
เดินทาง 

  
ราคานีร้วม 1. คา่ตัว๋เคร่ืองบนิไป-กลบัชัน้ธรรมดา โดยสายการบินไทยสมายล์ แอร์เวย์ (WE)  
                             รวม คา่ภาษีสนามบนิทกุแห่ง 

2. ผู้ใหญ่พกัห้องละ 2 ทา่น หรือ 3 ท่าน (กรณีไม่ต้องการพกัห้องเดีย่ว) ในโรงแรมท่ีระบใุนรายการ 
หรือ โรงแรมในระดบัเดียวกนั 

  3. คา่หนีธ้รณีสงฆ์ ในวนัท่ีพกัและรับประทานอาหารท่ีวดั 
4. อาหารตามท่ีระบไุว้ในรายการ 

  5. คา่ทศันาจร คา่รถรับสง่ระหวา่งสนามบนิและโรงแรม 
   6. คา่ผา่นประตเูข้าชมสถานท่ีตา่ง ๆ 

7. คา่ประกนัอบุตัิเหตรุะหว่างการเดนิทางในวงเงินไม่เกินท่านละ 1,000,000 บาท  
    (หนึง่ล้านบาทถ้วน) เง่ือนไขตามกรมธรรม์  
8. คา่ใช้จ่ายห้องพกัและอาหารของพระวิทยากรท่ีอนิเดยี ท่ีให้ความรู้ตลอดการเดนิทาง  

 
ราคานีไ้ม่รวม 1. คา่หนงัสือเดินทาง หรือ ตอ่อายหุนงัสือเดินทาง 
 2. คา่ธรรมเนียมแจ้งเข้า-ออก, คา่ธรรมเนียมวีซา่เข้าประเทศของบคุคลตา่งด้าว (ถ้ามี) 
 3. คา่ใช้จา่ยสว่นตวั เชน่ คา่โทรศพัท์, โทรสาร, อนิเตอร์เน็ต, คา่ซกัรีด 
 4. คา่อาหาร – เคร่ืองดื่ม นอกเหนือจากรายการ, คา่มินิบาร์และชมภาพยนตร์ช่องพิเศษภายในห้องพกั 
 5. คา่น า้หนกักระเป๋าเกินพกิดั (ไม่เกินทา่นละ 20 กก.) 
 6. คา่ใช้จา่ยอื่นๆ ท่ีไม่ได้ระบไุว้ในรายการ และคา่เช่าอปุกรณ์กีฬาหรือชดุกีฬาทกุประเภท 

7. ค่าทปิคนขับรถ ไกด์ท้องถิ่น ผู้ช่วยคนขับรถ พนักงานยกกระเป๋าที่โรงแรม ฯลฯ  
    รวมท่านละ 1,000 บาท  
    คา่ทิปหวัหน้าทวัร์ ตามความพอใจของท่าน 
8. ค่าวีซ่าเข้าอนิเดยี (แบบ e-visa ออนไลน์) ส าหรับหนังสือเดนิทางไทย  
9. ค่าวีซ่าเนปาล 

 
เงื่อนไข 

1.  เวลาสมคัรช าระทัง้หมดหรือช าระครัง้แรก 20,000 บาท ท่ีเหลือช าระก่อนออกเดนิทางอย่างน้อย 15 วนั 
2.  ระหวา่งการเดนิทาง ถ้าทา่นไม่ได้ท่องเท่ียวพร้อมคณะหรือถอนตวัออกจากคณะ ถือวา่ท่านสละสทิธ์ิ ไมอ่าจ

เรียกร้องเงินหรือบริการสว่นท่ีขาดไปได้ 
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3. กรณีทางประเทศไทยไมอ่นญุาตให้เดินทางออกนอกประเทศ หรือทางตา่งประเทศปฎิเสธมิให้เข้าประเทศ หรือไม่
ปรากฏตวัวนัเดนิทาง ทางบริษัทฯ จะไมค่นืเงินไมว่า่จะทัง้หมดหรือบางสว่น 

4.  รายการท่องเท่ียวและการเดนิทางทางบริษัทฯ สงวนสทิธ์ิท่ีจะบอกเลกิหรือเปล่ียนแปลงเพ่ือความเหมาะสมทัง้ปวง 
5.  การยกเลกิ  
 5.1 คา่ตัว๋เคร่ืองบนิ และคา่วีซา่ หากด าเนินการแล้ว ไมส่ามารถยกเลกิได้ 
 5.2 คา่ใช้จ่ายทวัร์ (คา่ใช้จา่ยตา่งประเทศ) 

5.2.1 ยกเลกิ 61 วนัขึน้ไป ก่อนการเดนิทาง ต้องช าระท่านละ 2,000 บาท 
           5.2.2 ยกเลิก 30 วนัขึน้ไป ก่อนการเดนิทาง ต้องช าระท่านละ 5,000 บาท 
           5..2.3 ยกเลกิ 15 วนัขึน้ไป ก่อนการเดนิทาง ต้องช าระท่านละ 10,000 บาท 
            5.2.4 ยกเลิก 7 - 14 วนั ก่อนการเดนิทาง ต้องช าระ  50% ของราคาทวัร์ 
   5.2.5 ยกเลิกน้อยกว่า 1- 6 วนั ก่อนการเดินทาง ต้องช าระ 100% ของราคาทวัร์ 
            

ค าแนะน า 
1.  ธนบตัรไทยสามารถน าออกนอกประเทศได้ไม่เกิน 50,000 บาท 
2.  เพื่อความสะดวกและปลอดภยัโปรดน ากระเป๋าถือติดตวัขึน้เคร่ืองบนิใบเดียวขนาดไม่เกิน  22”X 14”X 9” 
3.  เพื่อความปลอดภยัไร้กงัวล  กรุณาอยา่น าของมีคา่ตดิตวัในการเดนิทาง 
4.  ตามมาตราการรักษาความปลอดภยัของสายการบิน ห้ามพกพาของมีคม อาทิ มีด ท่ีตดัเล็บ หรือของท่ีมีลกัษณะ

เหมือนอาวธุทกุชนิด อาทิ ปืนเดก็เลน่ หรือวตัถไุวไฟ อาทิ ไฟแช็ค ไม้ขีดไฟ น า้มนั สเปรย์ หรือของเหลว อาท ิ
เหล้า แชมพ ูโลชัน่ หรือเจล อาทิ ครีม ยาสฟัีน เจลแตง่ผม หรือของเหลวอ่ืนๆ ท่ีมีลกัษณะใกล้เคียง ขึน้เคร่ือง 

 
ความรับผิดชอบ 

       ทางบริษัทฯ ในฐานะตวัแทนของสายการบนิและยานพาหนะอื่น ๆ   พร้อมทัง้โรงแรม บริษัทจดัน าเท่ียว
ตลอดจนแหลง่ท่องเท่ียวตา่งๆ เพื่อให้บริการแก่นกัท่องเท่ียว  จะไมรั่บผิดชอบใดๆ  ตอ่การได้รับบาดเจ็บ สญูหาย    
เสียหายหรือคา่ใช้จ่ายตา่งๆ ซึง่อาจเกิดขึน้ เน่ืองจากความลา่ช้าการยกเลกิเท่ียวบนิ อบุตัิเหต ุภยัทางธรรมชาต ิเหตุ
สดุวิสยั การปฏิบตัิตามค าสัง่เจ้าพนกังานของรัฐ การนดัหยดุงาน ปัญหาทางการเมือง 
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ใบข้อมูลส าคัญของผู้ที่ต้องการขอวีซ่าอินเดีย 
เพื่อยื่นขอวีซ่าออนไลน์ 

สถานทตูอนิเดียไม่สามารถรับย่ืนค าร้องได้ หากท่านกรอกข้อมูลไม่ครบถ้วน 
กรุณาส่งเอกสารให้ทางบริษัทฯ ภายในวันที่ 20 กันยายน 2562 

 

1. ช่ือ/นามสกลุ(ภาษาองักฤษตวัสะกดตรงตามพาสปอร์ต)..................................................................... 
2. ช่ือ / นามสกลุเดิม (กรณีที่มีการเปลี่ยนช่ือหรือ แตง่งานแล้ว ให้กรอกนามสกลุเดิมก่อนแตง่งานด้วย) 

...................................................................................................................................................... 
3. วฒุิการศกึษา.................................................................................................................................. 
4. ต าหนิของทา่น................................................................................................................................ 
5. ช่ือ/นามสกลุบิดา............................................................................................................................ 
      สญัชาติบิดาปัจจบุนั.......................................สญัชาติบิดาในอดีต....................................................    
      เมืองที่บิดาเกิด..........................................ประเทศที่บิดาเกิด............................................................ 
6.   ช่ือ/นามสกลุมารดา......................................................................................................................... 
      สญัชาติมารดาปัจจบุนั....................................สญัชาติมารดาในอดีต................................................ 
      เมืองที่มารดาเกิด............................................ประเทศที่มารดาเกิด................................................... 
7.  สถานภาพการสมรส      โสด       แตง่งาน             หยา่ 
8.  ช่ือ/นามสกลุคูส่มรส(หากหยา่ก็ต้องกรอกด้วย).................................................................................. 
      สญัชาติคูส่มรสปัจจบุนั....................................สญัชาติคูส่มรสในอดีต............................................... 
      เมืองที่คูส่มรสเกิด........................................ประเทศที่คูส่มรสเกิด..................................................... 
9.  ที่อยูปั่จจบุนัที่ติดตอ่สะดวก............................................................................................................. 

....................................................................................รหสัไปรษณีย์.............................................. 
10.ที่อยูถ่าวร.........................................................................................................................................         
       ....................................................................................รหสัไปรษณีย์............................................. 
11. ทา่นถือหนงัสือเดินทางของประเทศอื่นไหม    ถือ      ไมถื่อ 

หากถือหนงัสือเดินทางของประเทศอื่น กรุณาตอบค าถามดงันี ้
ประเทศ.........................................หมายเลขพาสปอร์ต................................................................... 
สญัชาติ.............................................สถานที่ออกหนงัสือเดินทาง.................................................... 
วนัที่ออกหนงัสอืเดินทาง..................................... 

12.เบอร์โทรศพัท์ที่ติดตอ่สะดวกที่บ้าน........................................................................................... 
13.เบอร์โทรศพัท์มือถือ................................................................................................................. 
14. อีเมล์ของทา่น......................................................................................................................... 

 
กรุณากรอกด้านหลงัให้ครบถ้วน   
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15. อาชีพปัจจุบัน................................................ต าแหน่ง.............................................................. 
      ช่ือสถานที่ท างานหรือสถานศกึษา..................................................................................................... 
       ที่อยูบ่ริษัทหรือสถานที่ศกึษา............................................................................................................ 
       เบอร์โทรบริษัท............................................................................................................................... 
16. อาชีพในอดีต (อาชีพท่ีท าก่อนอาชีพปัจจบุนั)...................................ต าแหน่ง................................... 
      ช่ือสถานที่ท างานหรือสถานศกึษาในอดีต.......................................................................................... 
      ที่อยูบ่ริษัทหรือสถานที่ศกึษาในอดีต................................................................................................. 
       เบอร์โทรบริษัทในอดีต..................................................................................................................... 
17. ทา่นเคยท างานในหน่วยทหารหรือต ารวจหรือไม ่ เคย   ไมเ่คย 
      หากเคย กรุณาตอบค าถามตอ่ไปนี ้
      ช่ือองค์กร/หน่วยงาน......................................................สถานที่ได้รับการบรรจ.ุ................................. 
      สถานที่.................................ต าแหน่ง....................................ยศ..................................................... 
18. เมืองที่จะเดินทางไป……Bodhgaya............วนัที่คาดวา่จะเดินทางไปถงึอินเดีย……22Oct2019......... 
19. จะไปถงึสนามบินไหนเป็นสนามบินแรก...................Bodhgaya…...................................................... 
20. เคยไปอินเดียมาก่อนหรือไม่  เคย   ไมเ่คย 
      ถ้าเคย ไปเมืองไหนมาแล้วบ้าง......................................................................................................... 
      ประเภทวีซา่ครัง้ท่ีผา่นมา..........................................หมายเลขวีซ่า................................................... 
      สถานที่ออกวีซา่ครัง้ก่อน...........................................วนัที่ออกวีซา่.................................................... 
21. ทา่นเคยถกูปฏิเสธวีซา่เข้าอินเดียหรือไม่............................................................................................ 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
เอกสารประกอบการยืน่ขอวซีา่อนิเดยีออนไลน ์- เนปาล 

1.  รปูถา่ยสปัีจจบุนั (ถา่ยมาแลว้ไมเ่กนิ 6 เดอืน) ฉากหลังไมม่ลีวดลาย  

ขนาด 5 เซนตเิมตร x 5 เซนตเิมตรจ านวน 2 รปู พืน้หลังเรยีบสขีาว  

รปูหา้มซ ้ากบัรปูทีต่ดิวซีา่ในพาสปอรต์ หนา้มองตรงและเห็นใบหนา้ชดัเจน  

รปูถา่ยจะตอ้งไมเ่ป้ือนหมกึ ไมม่รีอยเย็บแม็กซ ์  

***หากรปูถา่ยเล็กกวา่ทีก่ าหนด ทางสถานทตูจะไมรั่บยืน่วซีา่*** 

2. หนังสอืเดนิทางทีม่อีายใุชง้านไดไ้มต่ า่กวา่ 6 เดอืน นับจากวันเดนิทาง  

หากมกีารช ารดุหรอืขาดไมส่ามารถใชไ้ด ้

3. หากเป็นพระ ตอ้งม ีส าเนาใบสทุธพิระ 

4.   หนังสอืเดนิทางฉบับเกา่ทีเ่คยไปอนิเดยี (ถา้ม)ี 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
   


