
 

 

นมสัการสงัเวชนยีสถาน ๔ต าบล 
ประสตู ิตรสัรู ้แสดงธรรมจกัร และ ปรนิพิพาน 

ณ. ประเทศอนิเดยี-เนปาล 7วนั 6คนื 
พาราณส ี–พทุธคยา – ราชคฤห–์ ไวสาล ี– กสุนิารา –ลมุพนิ ี

โดยสายการบนิIndigo Airlines 
 
วนัทีห่นึง่ กรงุเทพฯ – พาราณส ี 
05.30 น. พรอ้มกนัท ีณ สนามบนิสวุรรณภมู ิเคานเ์ตอรส์ายการบนิ Indigo Airlinesเจา้หนา้ทีใ่หก้ารตอ้นรับ

พรอ้มอ านวยความสะดวกในการเชค็อนิเอกสารและสมัภาระ 
 กระเป๋าเล็กถอืตดิตวัขึน้เครือ่งบนิ 

 กรุณางดน าของมคีมทกุชนดิเชน่มดีพับกรรไกรตดัเล็บทกุขนาดตะไบเล็บ เป็นตน้ กรุณาใสใ่นกระเป๋าเดนิทางใบ

ใหญห่า้มน าตดิตัวขึน้เครือ่งบนิ 

 วตัถทุีเ่ป็นลกัษณะของเหลว อาท ิครมี โลชัน่ น ้าหอม ยาสฟัีน เจล สเปรย ์และเหลา้เป็นตน้ จะถกูท าการตรวจ
อยา่งละเอยีดอกีครัง้ โดยจะอนุญาตใหไ้มเ่กนิ 10ชิน้ ในบรรจุภัณฑล์ะไมเ่กนิ 100 ml. 

08.50 น. ออกเดนิทางสูเ่มอืงพาราณส ีประเทศอนิเดยี เทีย่วบนิที ่6E098 
11.10 น. ถงึทา่อากาศยานนานาชาต ิเมอืงพาราณส ีประเทศอนิเดยี(เวลาทีอ่นิเดยีชา้กวา่บา้นเราประมาณ 

1.30 ชัว่โมง) เมอืงพาราณสเีมอืงหลวงของแควน้กาส ีเป็นเมอืงทีเ่จรญิรุง่เรอืงมากทีส่ดุแหง่หนึง่
ตัง้แต ่สมยักอ่นพทุธกาล 

เทีย่ง รับประทานอาหารกลางวัน 
บา่ย  น าทา่นสูส่ารนาถเป็นพทุธสงัเวชนยีสถานแห่งที ่3(1ใน4แห่ง

ของชาวพุทธ)ตัง้ห่างจากเมอืงพาราณส ีเมอืงศูนยก์ลางทาง
ศาสนาของศาสนาฮนิด ูไปทางเหนอืราว 9 กโิลเมตร อยูใ่นรัฐ
อตุดรประเทศ ประเทศอนิเดยีในปัจจบุนั หรอื แควน้มคธ ชมพู
ทวปีในสมัยพุทธกาลชมธมัเมกขสถูปเป็นพุทธสถานขนาด
ใหญ่ที่สุดและส าคัญที่สุดเนื่องจากว่าบรเิวณที่ตัง้ของธรรม
เมกขสถูปเป็นสถานที่พระพุทธเจา้ทรงแสดงปฐมเทศนา
ประกาศพระสัจจะธรรมเป็นครัง้แรกทีน่ี่ในวันเพ็ญขึน้ 15 ค ่า 
เดอืน 8 กอ่น พุทธศักราช 45 ปี อันเป็นวันอาสาฬหบชูา ชม
พพิธิภณัฑส์ารนาถมจีารกึว่าทีแ่ห่งนี้มพีระอยูป่ระจ า 1,500 
รปู มพีระสถปูสงูประมาณ 100 เมตร มเีสาศลิาจารกึรูปหัวสงิห์
อยู ่4 หัว และชม พระพุทธรูปทีส่วยงามทีสุ่ดคอืพระปางปฐมเทศนาทีน่ี่ไดรั้บการบรูณะโดย ท่านอ
นาคารกิ ธรรมปาละ ชาวศรลีังกา และ จากนนัน้ก็ไดรั้บการบูรณะจากรัฐบาลอนิเดยีเรือ่ยมา ท าใหส้าร
นาถแห่งนี้กลายเป็นจุดหมายปลายทางในการแสวงบญุทีส่ าคัญแห่งหนึง่ของชาวพุทธทั่วโลกมาจนถงึ
ปัจจบุนั 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร 
 พกัคา้งคนืทีเ่มอืงพาราณส ี
 
วนัทีส่อง พาราณส ี–คยา  
เชา้ รับประทานอาหาร ณ หอ้งอาหารโรงแรมทีพ่ัก 
07.00 น. น าท่านเดนิทางสู่พุทธคยาเป็นพุทธสังเวชนียสถานทีส่ าคัญทีสุ่ด 1 ใน 4 สังเวชนียสถานและถอืว่าเป็น

สถานทีศ่ักดิส์ทิธิท์ีส่ดุของชาวพุทธทั่วโลกเพราะเป็นจุดเริม่ตน้ของพระพุทธศาสนาเป็นเวลากว่าสองพัน
หา้รอ้ยปีที่สถานที่แห่งนี้เป็นศูนย์รวมของจุดหมายแสวงบุญของชาวพุทธผูม้ีศรัทธาทั่วโลกใชเ้วลา
เดนิทางประมาณ 7 ชัว่โมง 

เทีย่ง รับประทานอาหารกลางวัน 
 ถงึพุทธคยาน าท่านชม ตน้พระศรมีหาโพธิท์ี่พระมหาเจดยีพ์ุทธ

คยามหาสถปูเจดยีพ์ุทธคยาสถานทีป่ระทับตรัสรูอ้รยิสัจธรรมบรรลุรู ้
แจง้อนุตตรสมัมาสมัโพธญิาณส าเร็จเป็น พระอรหันตส์ัมมาสัมพุทธเจา้
ใตต้น้พระศรีมหาโพธิ์ ในคืนพระจันทร์เต็มดวงแห่งเดือนวิสาขะ
นมสัการสตัตมหาสถานงคอื สถานทีส่ าคัญ 7 แห่งทีพ่ระพุทธเจา้
เสด็จประทับเสวยวมิตุตสิขุ หลังจากไดต้รัสรูธ้รรมวเิศษแลว้เป็นเวลา
แห่งละ 1 สัปดาหเ์ป็นเวลา 7 สัปดาห์ กราบนมสัการพระพุทธ



 

เมตตา เพือ่ขอพรภายในวหิารเจดยีพ์ทุธคยา ใหท้า่นไดส้วดมนต ์น่ังสมาธใิตต้น้ศรมหาโพธิต์ามอธัยาศัย 
ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร 
 พกัคา้งคนืทีพ่ทุธคยา 
 
 
วนัทีส่าม คยา– ราชคฤห–์ นาลนัทา 
เชา้ รับประทานอาหาร ณ หอ้งอาหารโรงแรมทีพ่ัก 
  เดนิทางสู่เมอืงราชคฤห ์ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 2 ชั่วโมง ราชคฤหเ์ป็นชือ่เมอืง

หลวงของแควน้มคธสมัยพุทธกาล เ ป็นเมืองที่มีประวัติความเกี่ยวขอ้งกับ
พระพทุธศาสนามากทีส่ดุ เป็นสถานทีท่ีเ่กีย่วขอ้งกบัพระพทุธเจา้และพระสาวกปรากฏ
อยู่มากมายน าท่านขึน้สู่เขาคชิกูฏ เพือ่นมัสการและท าสมาธ ิณ กุฏพิระพุทธองค์, 
กฏุพิระอานนท,์ ถ ้าสกุรชาตาทีพ่ระสารบีตุรบรรลุพระอรหันต ์และที่พระเทวฑัตกลิง้
กอ้นหนิใสพ่ระองคช์มวดัอมัพวนัของหมอชวีกโกมารภจันท์่านเป็นหมอรักษาพระ
เจา้พมิพสิารใหห้ายขาดจากภคันทลาพาธ (โรครดิสดีวงทวาร) ไดรั้บการแต่งตัง้ให ้
เป็นหมอหลวง และไดรั้บพระราชทานสวนมะมว่ง แต่ต่อมาหมอชวีกก็ไดถ้วายสวนนี้ใหพ้ระพุทธเจา้และ
พระสาวกทัง้หลาย และไดถ้วายตัวเป็นแพทยป์ระจ าพระองคอ์กีดว้ย  

เทีย่ง รับประทานอาหารกลางวัน 
บา่ย ชม มหาวทิยาลยันาลนัทามหาวทิยาลยัสงฆแ์ห่งแรกของพุทธศาสนา อยู่ห่างจากเมอืงราชคฤห์

ประมาณ 20 กม. ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 40นาท ีน าทา่นสกัการะหลวงพอ่องคด์ าทีม่อีายุมากกวา่ 
1 พนัปี 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร 
 พกัคา้งคนืทีน่าลนัทา 
 
วนัทีส่ ี ่ ราชคฤห–์ไวสาล ี– กสุนิารา 
เชา้ รับประทานอาหาร ณ หอ้งอาหารโรงแรมทีพ่ัก 

เดินทางสู่เมอืงไวสาล  ี(ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 5 
ชั่วโมง) ถงึเมอืงไวสาลี น าท่านชมบรเิวณคนัธเจดยี ์
เป็นบรเิวณทีก่ษัตรยิล์จิฉวไีดจ้ัดพธิตีอ้นรับพระพุทธองค ์
ทีเ่สด็จมาสูเ่วสาล ีพระเจา้อโศกมหาราชไดท้รงสรา้งเสา
หนิพระเจา้อโศกมยีอดเสาเป็นรูปสงิหห์มอบขนาดใหญ่
เพยีงตัวเดยีว  (เสานี้ต่างจากเสาอืน่ๆ ทีม่ักมสีงิห ์4 ตัว
หันหลังชนกนั) ทีน่ี่ถอืว่ามคีวามสมบรูณ์ทีส่ดุมอีายเุกอืบ 
2,300 ปีมาแลว้ ชมสังฆาราม และปาวาลเจดยีเ์มอืงเว
สาล ีสถานที ่ๆ พระพุทธองคท์รงท าการปลงพระชนมายสุังขารการปลงพระชนมายุสังขาร ของสมเด็จ
พระสมัมาสมัพทุธเจา้ มขี ึน้ในวันมาฆบชูา ณ กฏูคารศาลา ป่ามหาวัน เมือ่มพีระชมมายไุด ้80 พรรษา ซึง่ 
ณ เวลานัน้ ทรงไดต้รัสรูแ้ลว้เผยแพรพ่ระธรรมค าสั่งสอนมานานถงึ 45 ปีแลว้ ก็ไดท้รงตัง้พระทัยว่า "นับ
แตน่ีต้อ่ไปอกีสามเดอืน ตถาคตจักดับขนัธปรนิพิพาน" การปลงอายสุงัขารมขีึน้ ณ รม่พฤกษาแหง่หนึง่ใน
ปาวาลเจดยี ์แขวงเมอืงไพสาล ี

เทีย่ง  รับประทานอาหารกลางวัน 
บา่ย  น าทา่นเดนิทางสูเ่มอืงกสุนิาราเมอืงหลวงของแควน้มลัละ ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 4 ชัว่โมง 
ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร 
 พกัคา้งคนืทีก่สุนิารา 
 
วนัทีห่า้ กสุนิารา –ลมุพนิ ี(เนปาล) 
เชา้ รับประทานอาหาร ณ หอ้งอาหารโรงแรมทีพ่ัก 

น าท่านชมปรนิพิพานสถูปหรอืสาลโนทยานนมัสการสถานที่
พระพุทธองคท์รงดับขันธปรนิพิพาน ต่อมาพระเจา้อโศกมหาราช
ไดส้รา้งสถูปไวเ้ป็นรูปทรงกลม มีขนาดใหญ่มาก มยีอดแหลม
คลา้ยฉัตร 3 ชัน้ ซึง่ปรนิพิพานนี้อยูด่า้นหลังปรนิพิพานวหิารชม
ปรนิพิพานวหิาร เป็นวหิารทีส่รา้งในสมัยพระเจา้อโศกมหาราช
ภายในวหิารประดษิฐานพระพุทธรูปหนิแกะสลักปางปรนิิพพาน 
ชม วดัไทยกุสนิารา หรอืวดัไทยกุสนิาราเฉลมิราชย  ์เริ่ม
ก่อสรา้งมาตัง้แต่ปี พ.ศ. 2537 มเีนื้อที่ราว 14 ไร่ (6 เอเคอร์) 
ตัง้อยูบ่รเิวณกสุนิารา อยูห่า่งจากสาลวโนทยานสถานทีด่ับขนัธปริ
นพิพานของพระสัมมาสัมพูทธเจา้ ประมาณ 500 เมตรปัจจุบันมี



 

พระราชรัตนรังษี เป็นประธานสงฆต์ัง้อยู่ก ึง่กลางระหว่างสาลวโนทยาน สถานทีด่ับขันธปรนิพิพานของ
พระสมัมาสมัพทูธเจา้ ประมาณ 500 เมตร และหา่งจากมกฏุพันธนเจดยี ์สถานทีถ่วายพระเพลงิพทุธสรรีะ 
ประมาณ 500 เมตร มเีนือ้ทีป่ระมาณ 14 ไร ่

เทีย่ง  รับประทานอาหารกลางวัน 
บา่ย เดนิทางสูเ่มอืงลุมพนิใีชเ้วลาเดนิทางประมาณ 4 ชัว่โมง(ผ่านด่านชายแดนโสโนร)ีสถานทีน่ี้เป็นพุทธ

สงัเวชนยีสถานทีส่ าคญัแหง่ที ่1 ใน 4สงัเวชนยีสถานของชาวพทุธ เป็นสถานทีป่ระสตูขิองเจา้ชายสทิธัต
ถะตัง้อยูท่ีอ่ าเภอไภรวา แควน้อธู ประเทศเนปาล เป็นพุทธสังเวชนียสถาน 4 ต าบลเพยีงแห่งเดยีวทีอ่ยู่
นอกประเทศอนิเดยี  

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร 
 พกัคา้งคนืทีล่มุพนิ ี
 
วนัทีห่ก ลมุพนิ–ี พาราณส ี
เชา้ รับประทานอาหาร ณ หอ้งอาหารโรงแรมทีพ่ัก 
 น าทา่นชม วหิารมายาเทว ีสรา้งขึน้เพือ่เป็นอนุสรณ์แกพ่ระนางสริมิหา

มายา พระพุทธมารดา ชมภาพหนิแกะสลกัขนาดใหญ่ เป็นรูปพระ
นางสริิมหามายาเทวี ทรงใชพ้ระหัตถ์เบื้องขวาจับกิง่สาละไว ้ทรง
ประสูตพิระราชกุมารสทิธัตถะ พระกุมารซึง่เพิง่ประสูตอิอกมา ก าลัง
ประทับยืน มีดอกบัวบานรองรับพระบาทและรอบๆ พระเศียรมีรัศมี
ปรากฏอยู่ ชมสระน า้ทีส่รงพระวรกาย ชมเสาหนิพระเจา้โศกณ 
สถานที่ประสูต ิตัง้อยู่ก ึง่กลางระหว่างกรุงกบลิพัสดุ์กับกรุงเทวทหะ
ปัจจบุนัเสาหนิพระเจา้อโศกนี ้ไมม่หีัวเสามแีตเ่สาลว้นๆ และบนตัวเสายงัคงมกีารจารกึเป็นอกัษรพราหมณ์ 
5 บรรทัด 

เทีย่ง  รับประทานอาหารกลางวัน 
บา่ย เดนิทางสู ่ เมอืงพาราณสใีชเ้วลาเดนิทางประมาณ 9 ชัว่โมง (ผา่นดา่นชายแดนอนิเดยี – เนปาล อกี

ครัง้หนึง่)เมอืงหลวงของแควน้กาส ี เป็นเมอืงทีเ่จรญิรุง่เรอืงมากทีส่ดุแหง่หนึง่ตัง้แต ่ สมยักอ่นพทุธกาล 
เป็นดนิแดนแหง่การแสวงบญุช าระบาป มปีระวตัศิาสตรย์าวนานกวา่ 4,000 ปี มแีมน่ ้าคงคาอนัศกัดิส์ทิธิ์
ไหลผา่น 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร 
 พกัคา้งคนืทีพ่าราณส ี

 
วนัทีเ่จ็ด พาราณส ี– กรงุเทพฯ 
เชา้  รับประทานอาหาร ณ หอ้งอาหาร  
0 8 . 0 0  น .  น าทา่นลอ่งแมน่ า้คงคา ชมพธิกีารอาบน า้ลา้งบาปของชาวฮนิด ูชมทา่เผาศพควันไฟไมเ่คยดับ ชมวธิชีวีติรมิแมน่ ้าคงคา พรอ้มอธฐิานขอขมาตอ่พระแมค่งคาจากนัน้เดนิทางสูท่ีพั่ก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
เทีย่ง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร 
 หลังรับประทานอาหารกลางวัน ไดเ้วลาอนัสมควรน าทา่นเดนิทางสูส่นามบนิพาราณส ี
14.55 น. ออกเดนิทางกลบัสูป่ระเทศไทย 
19.50 น. เดนิทางถงึสนามบนิสวุรรณภมู ิโดยสวัสดิภ์าพ และประทับใจ 
 
 

*********************    สิน้สดุบรกิาร   ********************** 
 
หมายเหต:ุ   โปรแกรมอาจมกีารเปลีย่นตามความสภาพอากาศ และความเหมาะสม โดยค านงึถงึประโยชน ์
     
                   ของลกูคา้เป็นส าคญั 
 
 



 

 
 

วนัเดนิทาง ราคาผูใ้หญ ่ รบั จอง หมายเหต ุ

11 – 17  เมษายน 2562 24,992 20 เต็ม ไมร่วมคา่วซีา่ 

16 – 22 พฤษภาคม 2562 24,992 20  ไมร่วมคา่วซีา่ 

6 – 12 มถินุายน 2562 22,992 20  ไมร่วมคา่วซีา่ 

12 – 18 กรกฏาคม 2562 24,992 20  ไมร่วมคา่วซีา่ 

 
 

อตัราคา่บรกิารนีร้วม 

 ตั๋วเครือ่งไป-กลบั ชัน้ประหยดั สายการบนิIndigo Air  
 โรงแรมทีพ่ักระดับ 3 ดาว ระบใุนรายการ 
 อาหารตามรายการและน ้าดืม่คา่รถน าเทีย่วตามโปรแกรม 
 คา่หัวหนา้ทัวรน์ าเทีย่ว และ ไกดท์อ้งถิน่ 
 คา่ประกนัภยัการเดนิทางวงเงนิ 1,000,000 บาท , อบุตัเิหต ุ500,000 บาท 
 
 

อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 
 คา่ใชจ้า่ยสว่นตวั เชน่คา่โทรศัพท ์คา่บรกิารซกัรดี เป็นตน้ 
 คา่มนิบิาร ์คา่เครือ่งดืม่นอกเหนอืรายการ 
 คา่ธรรมเนยีมน ้ามนัของสายการบนิ (ถา้ม)ี 
 คา่ธรรมเนยีมในการท าวซีา่ประเทศอนิเดยี 3,800 บาท และวซีา่เนปาล 1,000 บาท 
 คา่น ้าหนักเกนิพกิดัทีส่ายการบนิก าหนด 
 คา่กจิกรรมตา่งๆทีน่อกเหนอืจากโปรแกรมระบ ุ ฯลฯ 
 คา่ทปิไกดท์อ้งถิน่และพนกังานขบัรถ, พนกังานบรกิาร และ คา่ทปิหวัหนา้ทวัรไ์ทย 2,500 บาท 

/ทา่น /ทปิ  (ขออนญุาตเก็บคา่ทปิทีส่นามบนิสวุรรณภมู ิณ วนัเดนิทาง ) 
 คา่พกัเดยีว ทา่นละ  6,500 บาท  

 
เงือ่นไขการจองทวัรแ์ละการช าระคา่บรกิาร 

 สง่รายชือ่ลกูคา้หรอืส าเนาหนา้พาสปอรต์ พรอ้มช าระงวดแรกเป็นคา่มดัจ า10,000 บาท 
 สว่นทีเ่หลอืช าระทันทกีอ่นการเดนิทาง 20 วัน 

 
 

เอกสารประกอบการขอวซีา่  
-วซีา่มรีะยะเวลาในการท าวซีา่ ประมาณ 5-10 วันท าการ ไมร่วมเสาร ์– อาทติย ์
-หนังสอืเดนิทาง (Passport) ทีม่อีายใุชง้านไมต่ ่ากวา่ 6 เดอืนนับจากวันเดนิทาง 
-รปูถา่ยส ีขนาด 2 นิว้ 2 ใบ พืน้หลังสขีาว  
-ส าเนาบตัรประชาชน  1 ฉบบั  
-ส าเนาทะเบยีนบา้น 1 ฉบบั 
-แบบฟอรม์ส าหรับกรอกขอ้มลูทีจ่ าเป็นส าหรับการขอวซีา่(บรษัิทจะจัดสง่ใหท้าง email 
หรอื fax) 

หลกัฐานการขอวซีา่มาใหเ้พือ่ด าเนนิการขอวซีา่ กอ่นลว่งหนา้อยา่งนอ้ย 21 วัน กอ่นการ
เดนิทาง 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
เงือ่นไขอืน่ๆ 
 บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิก์ารเปลีย่นแปลงโปรแกรม ราคา และเงือ่นไขทัง้หมดโดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 
 การไมรั่บประทานอาหารบางมือ้ ไมเ่ทีย่วตามรายการ ไมส่ามารถเรยีกคา่บรกิารคนืเป็นเงนิได ้เพราะเป็นการช าระคา่

ทัวรเ์ป็นเหมาจา่ย 
 รายการอาจมกีารเปลีย่นแปลงตามความเหมาะสม เนือ่งจากความลา่ชา้ของสายการบนิ โรงแรมทีพั่กในตา่งประเทศ 

เหตกุารณ์ทางการเมอืง และภยัธรรมชาต ิฯลฯ ทีอ่ยูน่อกเหนอืการควบคมุของทางบรษัิทฯ หรอื คา่ใชจ้า่ยเพิม่เตมิที่
เกดิขึน้ทางตรง หรอืทางออ้ม เชน่ การเจ็บป่วย การถกูท ารา้ย การสญูหาย ความลา่ชา้ หรอื จากอบุตัเิหตตุา่งๆ  
บรษัิทฯ จะค านงึถงึความปลอดภยัและความสะดวกของผูเ้ดนิทางเป็นส าคญั 

 บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบในกรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืง หา้มผูเ้ดนิทางเขา้ประเทศ เนือ่งจากมสี ิง่ผดิกฎหมาย หรอื
สิง่ของหา้มน าเขา้ประเทศ เอกสารเดนิทางไมถ่กูตอ้ง หรอื ความประพฤตสิอ่ไปในทางเสือ่มเสยี หรอืดว้ยเหตผุลใด 
ๆ กต็ามทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงพจิารณาแลว้ ทางบรษัิทฯ ไมอ่าจคนืเงนิใหท้า่นได ้ไมว่า่จ านวนทัง้หมด หรอื 
บางสว่น 

 บรษัิทขอสงวนสทิธทิีจ่ะเลือ่นการเดนิทางหรอืยกเลกิการเดนิทางในกรณีทีม่ผีูร้ว่มคณะไมถ่งึ 15 ทา่นบรษัิทฯ มสีทิธิ์
ทีจ่ะเปลีย่นแปลงรายละเอยีดบางประการในทัวรน์ี ้เมือ่เกดิเหตสุดุวสิยัจนไมอ่าจแกไ้ขได ้

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

แบบฟอรม์ค าขอยืน่วซีา่อนิเดยี 

กรณุากรอกขอ้มลูตามความจรงิ เพือ่เป็นขอ้มลูในการยืน่ขอวซีา่อนิเดยี 

1. ชือ่-นามสกลุ 

(ภาษาไทย)............................................................................................................................... 

 ชือ่-นามสกลุ เดมิ (ในกรณีทีม่กีารเปลีย่นชือ่-นามสกลุ) 

(ภาษาไทย)............................................................................................................................... 

2. สถานทีอ่ยู่

..................................................................................................................................................

.................................................................................................................... 

 เบอรโ์ทรศพัทบ์า้น............................................ เบอรโ์ทรศพัทม์อืถอื......................................... 

3. รปูพรรณ/ต าน.ิ................................................................. สผีวิ.............................................. 

4. ชือ่-นามสกลุบดิา....................................................... วนั/เดอืน/ปี เกดิบดิา.............................. 

สถานทีเ่กดิบดิา......................................................... 

5. ชือ่-นามสกลุมารดา.................................................... วนั/เดอืน/ปี เกดิบดิา............................. 

สถานทีเ่กดิบดิา......................................................... 

6. กรณีสมรส/กรณุาแจง้ชือ่-สกลุ และสถานทีเ่กดิ (ระบจุงัหวดั ของคูส่มรส) 

คูส่มรส ชือ่-สกลุ.............................................................................................................................. 

วนั/เดอืน/ปีเกดิ......................................................... สถานทีเ่กดิคูส่มรส......................................... 

หากเป็นผูห้ญงิ กรณุาระบสุกลุเดมิ.................................................................................................... 

กรณี หยา่รา้ง / เสยีชวีติ กรณุาระบ.ุ................................................................................................. 

7. กรณีไมส่มรส / หรอืสมรสไมจ่ดทะเบยีน / กรณุาแจง้ชือ่-สกลุ และสถานทีเ่กดิ (ระบจุงัหวดั) ของญาติ

หรอืคูส่มรส กรณุาระบุ

ความสมัพนัธ ์........................................................................................................................... 

8. กรณีเป็นพนกังานบรษิทั/เจา้ของกจิการ 

ชือ่สถานทีท่ างาน (ภาษาองักฤษ) ...................................................................................................  

ระบตุ าแหนง่ ................................................................................................................................. 

ทีอ่ยูท่ ีท่ างาน

..................................................................................................................................................... 

เบอรโ์ทรศพัท ์............................................. เบอรโ์ทรศพัทม์อืถอื .................................................... 

9. กรณีเป็นนกัเรยีน/นกัศกึษา กรณุาระบสุถานศกึษา 

(ภาษาองักฤษ)................................................................................................................................ 

(ภาษาไทย) ................................................................................................................................... 

การศกึษา               มธัยมศกึษา 3-6             ปรญิญาตร ี             ปรญิญาโท              อืน่ๆ................... 

10. ทา่นเคยเดนิทางเขา้ประเทศนีม้ากอ่นหรอืไม ่            เคย              ไมเ่คย 

11. หากเคยเดนิทางเขา้ประเทศอนิเดยี กรณุาระบวุัน/เดอืน/ปี ...............................ทีอ่อกจากอนิเดยีลา่สดุ 

12. ประเทศทีเ่คยเดนิทาง ใชพ้าสเลม่นีย้ ืน่ขอวซีา่ ........................................................................... 


