
   

 

 

 

 

 

 

ค่าบรกิาร   ฆราวาส  �,��� / ทา่น  
                พระภิกษุ ��,��� / รูป           
 วนัแรก  เสาร ์ สุวรรณภูมิ – พาราณสี – สารนารถ – ป่าอิสิปตนมฤคทายวัน (สถานที,ปฐม

เทศนา)   
 ที, �� พ.ย. ��1�   - แม่นํ4าคงคา 
06.00 น. เชก็อนิ ณ ทา่อากาศยานสวุรรณภมู ิชั �น 4 ประต ู4 - 5 สายการบนิ อนิดโิก ้เที&ยวบนิที& 6E 98  

นําทา่นโหลดสมัภาระ และแจกบตัรโดยสาร 
 

09.10 น. ออกเดนิทางสูเ่มอืงพาราณส ีประเทศอนิเดยี  
11.05 น. เดนิทางถงึสนามบนิพาราณส ี(ถวายเพล รับประทานอาหารกลางวนั Box Set) 
 

12.00 น. เชค็อนิเขา้ที&พัก วดัไทยสารนาท พักผอ่นตามอธัยาศยั นําทา่นชม เจาคนัธสีถปู สถานที&
พระพทุธเจา้ทรงพบปัญจวคัคยี ์จากนั�น นําทา่นไปชมวดัมลูคนัธกฎุวีหิาร ณ สารนาท ซึ&งทา่น 

 อนาคารกิ ธรรมปาละ ชาวศรลีงักา เป็นผูส้รา้งวดัแหง่นี� และนมัสการพระบรมสารรีกิธาต ุที&อญัเชญิ
มาจากเมอืงแคนดี� และสว่นหนึ&งไดพ้ระบรมสารรีกิธาตทุี&ไดค้น้พบจากเมอืงตกัศลิา ประเทศ
ปากสีถาน รัฐบาลองักฤษจงึไดม้อบพระบรมสารรีกิธาตแุกส่มาคมโพธ ิและไดนํ้ามาประดษิฐานที&
วดัแหง่นี�จนถงึปัจจบุนั ซึ&งไดนํ้าออกมาใหป้ระชาชนไดม้ากราบสกัการะบชูาในวนัเพ็ญเดอืน 12 
เป็นประจําทกุปี จากนั�น นําทกุทา่นไปชม ป่าอสิปิตนมฤคทายวนั  หลงัจากนั�นนําทา่นเขา้ 
นมสัการธมัเมกขสถปู สถานที&แสดงปฐมเทศนา โปรดปัญจวคัคยีจ์นเกดิพระรัตนตรัยขึ�นเป็นครั �ง
แรกในโลก และเป็นสถานที&พระพทุธองคท์รงอยูจํ่าพรรษาเป็นพรรษาแรกหลงัจากตรัสรู ้สวดมนต์
ธรรมจักรกปัปวตันสตูรและทําประทกัษิณรอบสถปู 

17.30 น. รับประทานอาหารเย็น 
18.30 น. เดนิทางไปลอ่งเรอื ณ แมนํ่ %าคงคา ชมกจิกรรมหลากหลายที&รมิฝั&งแมนํ่�าคงคา  โดยมชีาวฮนิดมูา

อาบนํ�าลา้งบาป  ชมพธิอีารตบีชูา ซึ&งมเีป็นประจําทกุวนั  การเผาศพที&ทา่กรรณกิารฆ์าฏ ซึ&งกลา่ว
กนัวา่ไฟไมเ่คยดบัมาเป็นเวลาหลายพันปี ชมมรณาโฮเต็ล โรงแรมสําหรับผูส้งูอายมุาเชา่อยูเ่พื&อ
รอวนัตายของตนดว้ย ซึ&งมคีวามหวงัวา่จะไดต้ายใกลแ้มนํ่�าคงคาและจะไดเ้ผาที&นี&เพื&อกระดกูและ
เถา้ถา่นจะไดถ้กูทิ�งลงแมนํ่�าคงคาอนัศกัดิQสทิธิQจะไดข้ึ�นสวรรคต์ามความเชื&อของคนฮนิด ู  

20.30 น. นําทกุทา่นเขา้ที&พัก วดัไทยสารนาทหรอืวดันานาชาต ิพักผอ่นตามอธัยาศยั 
 

                                           



   

 

 

 

 

 

 

 วนัที,สอง  อาทิตย ์ สารนารถ – พทุธคยา 
 ที,  ธ.ค. ��1� 
05.00 น. �   รับประทาน อาหารเชา้   
                    หลงัจากนั�น ออกเดนิทางสูเ่มอืงพทุธคยา ขึ�นอยูก่บัจังหวดั คยา ( GAYA ) เดมิชื&ออรุเุวลาเสนานคิม  
11.00 น. ภตัตาหารเพล / อาหารกลางวนั 
บา่ย    เดนิทางสูบ่รเิวณ พระมหาเจดยีพ์ทุธคยา สถานที&ตรัสรูอ้นุตรสมัมาสมัโพธญิาณของพระผูม้พีระ

ภาคเจา้ ไมอ่นุญาตใหนํ้าโทรศพัทม์อืถอืหรอือปุกรณ์สื&อสารทกุชนดิ เขา้ภายในบรเิวณองคม์หา
เจดยีพ์ทุธคยาและตน้พระศรมีหาโพธิQ  ยกเวน้แท็บเล็ตหรอืไอแพด คา่ธรรมเนยีมกลอ้งถา่ยรปู 100 
รปีู  กลอ้งวดีโีอ 300 รปีู  นําทา่น สกัการะพระพทุธเมตตา พระพทุธปฏมิากรปางชนะมารอาย ุ๑,๔๐๐ 
ปี สกัการะพระแทน่วชัรอาสน ์ ภายใตร้ม่พระศรมีหาโพธิQ จากนั�นเจรญิสมาธภิาวนา สวดมนตรํ์าลกึ
คณุองคส์มเด็จพระสมัมาสมัพทุธเจา้ ณ ใตต้น้พระศรมีหาโพธิQ เพื&อความเป็นสริมิงคลในดนิแดน
พทุธภมู ิ 

19.30 น.    �   รับประทานอาหารเย็น   

พัก  �  วดัไทยพทุธสาวกิา 

                                     
 วนัที,สาม  จนัทร ์  พทุธคยา – รว่มงานสาธยายพระไตรปิฏก 
 ที, � ธ.ค. ��1� 
06.00 น. �   รับประทาน อาหารเชา้   
 นําทา่น เดนิทางไปยงับรเิวณตน้พระศรมีหาโพธิQ ซึ&งเป็นสถานที&จัดงานสาธยายพระไตรปิฏกโลกซึ&ง

จัดขึ�นเป็นประจําทกุปี  

11.00 น. �   รับประทานอาหารกลางวนั  
14.00 น. นําคณะไปชมวดัพทุธนานาชาต ิอาทเิชน่ วดัทเิบต วดัภฏูาน วดัญี&ปุ่ น จากนั�นทกุทา่นสามารถช ้

อปปิ�งเลอืกซื�อของที&ระลกึตามอธัยาศยั 
17.30 น. ถวายนํ�าปานะ/ รับประทานอาหารเย็น 
19.00 น. ทําวตัรเย็น ใตต้น้พระศรมีหาโพธิQ   

พัก  �  วดัไทยพทุธสาวกิา 

 วนัที,สี,  องัคาร   พทุธคยา – โปรแกรมตามอธัยาศยั 
 ที, � ธ.ค. ��1� 



   

 

 

 

 

 

 

07.00 น. �   รับประทาน อาหารเชา้   
โปรแกรมตามอธัยาศยั   *** หมายเหต ุวนันี%ไมม่รีถบรกิาร เนื/องจากใหท้า่นไดป้ฏบิตับิชูา/
สาธยายพระไตรปิฏก หรอื เลอืกซื%อของที/ระลกึ อาหารเชา้ กลางวนั เย็น ที/วดัตามเวลาที/
กาํหนด 
 
 

 วนัที,หา้  พธุ   พทุธคยา – นาลนัทา – ราชคฤห ์
 ที, ? ธ.ค. ��1� 
05.00 น. �   รับประทาน อาหารเชา้   

หลงัจากนั�น ออกเดนิทางสูเ่มอืงราชคฤห ์ดนิแดนแหง่นักปราชญ ์เมอืงหลวงของแควน้มคธในสมยั
พทุธกาล เป็นเมอืงสําหรับการแสวงบญุของชาวพทุธ เป็นสถานที&ทําปฐมสงัคยานา นําทา่นชม 
เขาคชิฌกฏู ซึ&งเป็นที&พํานักของพระพทุธเจา้เวลาเสด็จมาเมอืงราชคฤห ์ และเป็นสถานที& ที&พระ
เทวทตัลอบปลงพระชนมพ์ระพทุธเจา้แตไ่มสํ่าเร็จ นมสัการ พระคนัธกฎุ ีที&ประทบัของพระพทุธเจา้ 
ถํ %าสกุรขาตา (ถํ %าพระสารบีตุร) และถํ %าพระโมคคลัลานะ 

11.00 น. �   รับประทานอาหารกลางวนั ณ วดัไทยสริริาชคฤห ์
บา่ย ชม วดัเวฬุวนั   ซึ&งเป็นวดัแหง่แรกของพทุธศาสนาที&พระเจา้พมิพสิารสรา้งอทุศิถวาย  เป็นสถานที&

ที&พระพทุธองคท์รงแสดงโอวาทปาตโิมกข ์  และประชมุพระอรยิะสงฆ ์  1,250 รปู ซึ&งมาประชมุกนั
โดยมไิดนั้ดหมายในวนัเพ็ญมาฆบชูา สวดมนต ์เจรญิสมาธทํิาประทกัษิณ    นําทา่นนั&งรถมา้ไป
นมสัการหลวงพอ่องคด์าํที&ศกัดิQสทิธิQ ชมมหาวทิยาลยันาลนัทาเกา่ซึ&งเป็นมหาวทิยาลยัสงฆ์
แหง่แรกที&เคยเจรญิรุง่เรอืงมากในอดตี ปัจจบุนัคงเหลอืเพยีงซากปรักหกัพัง เนื&องจากถกูรกุราน
และทําลายโดยทหารมสุลมิ 

เย็น    �   รับประทานอาหารเย็น  ทอดผา้ป่าทํานุบํารงุวดัไทยสริริาชคฤห ์                                                   

พกั  �  วดัไทยสริริาชคฤห ์

 
 วนัที,หก  พฤหสับดี  นาลนัทา – ไวสาลี – กุสินารา 
 ที, � ธ.ค. ��1� 
05.00 น. �   รับประทาน อาหารเชา้   
 นําทา่น สกัการะ ปาวาลเจดยี ์  สถปูโบราณ ขนาดเสน้ผา่ศนูยก์ลาง 3 เมตร มสีงักะสมีงุเป็นทรง

กลม เหมอืนกบัศาลาแปดเหลี&ยมลอ้มรอบฐานเจดยีโ์บราณ ไดรั้บการขดุคน้จากฝ่ายโบราณคดแีละ
ยนืยนัเป็นหนึ&งเดยีววา่นี�คอืสถปูที&บรรจพุระบรมสารรีกิธาตทุี&ไดข้อแบง่จากกสุนิารา และจากสถปูอกี 
7 แหง่ แลว้อญัเชญิมาบรรจไุวใ้นสมยัเดยีวกนักบัเมอืงราชคฤหข์องพระเจา้อชาตศตัร ูคณะราชาลจิ



   

 

 

 

 

 

 

ฉว ีราชามลัละ ราชาโกลยิะแหง่รามคาม พราหมณ์แหง่เวฏฐทปีนคร ราชาโมลนีครราชาศากยะแหง่
กบลิพัสดุ ์ ป่ามหาวนั   สถานที&พระพทุธองคเ์สด็จมาประทบัทกุครั �งที&มาเมอืงไวสาลแีละวดัแหง่นี�
ยงัเป็นที&กําเนดิภกิษุณีเป็นครั �งแรก  คอืพระพทุธองคท์รงอนุญาตใหพ้ระนางมหาปชาบดแีละบรวิาร
บวชได ้   พระพทุธองคท์รงแสดงวธิใีหโ้รครา้ยระงับไดแ้ลว้ชาวเมอืงไวสาลปีระสงคส์รา้งอาราม
ถวาย พระพทุธองคก็์โปรดใหส้รา้งพระอารามนอกเมอืงไวสาลใีนป่ามหาวันทางเหนอืของอาณาจักร
วชัชอีารามที&ชาวลจิฉวสีรา้งถวายพระพทุธองคใ์นป่ามหาวนั เรยีกวา่กฏูาคารมภีกิษุเขา้อยูจํ่าพรรษา
ในอารามนี�เป็นประจําสําหรับพระพทุธองคนั์�นประทบัอยูใ่นพรรษาที& 5 และพรรษาสดุทา้ยคราวเมื&อ
เสด็จไปกสุนิารา เสาหนิพระเจา้อโศก ในป่ามหาวันที&โดดเด่นสง่างดงามมากหันหนา้ไปทางทศิ
เหนือประหนึ&งวา่ทอดอาลัยตามพระพทุธองคค์รั �งเสด็จผา่นเมอืงนี�เป็นครั �งสดุทา้ยกอ่นจะเสด็จไป
ปรนิพิพาน ณ กสุนิารานคร จากนั�นนําทา่นไปเมอืงเกสปตุตนคิม ซึ&งเป็นเมอืงที&ทรงแสดง  “กาลาม
สตูร”  จากนั�นนําทา่นเดนิทางสูเ่มอืงกสุนิารา สถานที&ปรนิพิพาน ระหวา่งทางชมพระมหาสถปูที/
เมอืงเกสรยิา ซึ&งกลา่วกนัวา่เป็นสถปูที&ใหญท่ี&สดุในอนิเดยี  และเป็นตน้แบบสถปูบโุรพทุโธ 
ประเทศอนิโดนเีซยี  
เมอืง กสุนิารา ในแควน้มัลละ ณ วนัเสด็จขนัธปรนิพิพาน ทรงรับภตัตาหาร อนัเป็นปัจฉมิบณิฑบาต 
ที&บา้นนายจนุทะ ณ เมอืงปาวา จากนั�น ไดเ้สด็จตอ่มาที&เมอืง กสุนิารา พระพทุธองคป์ระทบัที&สาลวนั
ป่าไมรั้ง  

11.00 น. �   รับประทานอาหารกลางวนั  
ถงึเมอืงกสุนิารา เขา้ที&พักวดัไทยกสุนิาราเฉลมิราชย ์ หรอืวดัใกลเ้คยีง 

เย็น  �   รับประทานอาหารเย็น  และทอดผา้ป่าเพื&อทะนุบํารงุวดัไทยกสุนิาราเฉลมิราชย ์    
ชมความงดงามของพระอโุบสถ  เจดยีข์องวดัไทยกสุนิาราเฉลมิราชย ์

พกั  �  วดัไทยกสุนิารา หรอื วดัใกลเ้คยีง 
     

 
 วนัที,เจด็  ศกุร ์  กุสินารา – ลมุพินี (เนปาล)    
 ที, 1 ธ.ค. ��1�   
06.00 น. �   รับประทาน อาหารเชา้   
07.00 น. นําทา่นกราบนมสัการสถานที& ปรนิพิพาน ณ สาลวโนทยาน ดนิแดนแหง่การอาลยั สวนสาธารณะ

ของมลัละกษัตรยิ ์ ผา่นซากวดัโบราณอนัเป็นรอ่งรอยของความเจรญิรุง่เรอืงในอดตี นําทา่นชม
นพิพานวหิาร สถานที&ประดษิฐาน พระพทุธไสยาสนป์างปรนิพิพาน ขนาดความยาว 23 ฟตุ 9 
นิ�ว พระพทุธรปูปฏมิาที&งดงามสมสว่นพระเนตรหรี&ลงเกอืบหลบัสนทิพรอ้มพระพักตรท์ี&สงบแสดง
ความหมดกงัวล นําทกุทา่น เวยีนประทกัษิณรอบมหาสถปูปรนิพิพานสถานที&พระพทุธองคท์รงเสด็จ
ดบัขนัธปรนิพิพาน ภายใตต้น้สาละคู ่เมื&อวนัเพ็ญเดอืน 6 หรอื วนัวสิาขปรุณม ีรว่มสวดมนต ์ปฏบิตัิ
ธรรมถวายเป็นพทุธบชูา จากนั�น ออกเดนิทางสูเ่มอืงลมุพนิ ี สถานที&พระพทุธองคป์ระสตู ิ



   

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
   

11.00 น. �   รับประทานอาหารกลางวนั          
นําทา่นเดนิทางตอ่ไปยงัวดัไทยนวราชรัตนาราม 960  เชญิทกุทา่นพักผอ่น ทานโรต ี  และเขา้
หอ้งนํ�า สมควรแกเ่วลาออกเดนิทางไปดา่นโสเนารชีายแดนอนิเดยี - เนปาล  ผา่นพธิกีารตรวจคน
เขา้เมอืง   

เย็น �   รับประทานอาหารเย็น  ถวายผา้ป่าเพื&อทะนุบํารงุวดัตามศรัทธา 

พกั �  คา้งคนืที/วดัไทยลมุพนิหีรอืวดัเนปาล 

 วนัที,แปด  เสาร ์ ลมุพินี 
 ที, B ธ.ค. ��1� 
06.00 น. �   รับประทาน อาหารเชา้     
07.00 น. หลงัรับประทานอาหารเชา้ ออกเดนิทางสูส่วนลมุพนิวีนั สถานที&ประสตูเิจา้ชายสทิธตัถะราชกมุาร

แหง่กรงุกบลิพัสดุพ์ระนางสริมิหามายาไดป้ระสตูกิาลมหาบรุษุโลก  ชมเสาอโศก ที&พระเจา้อโศก
มหาราชทรงสรา้งพรอ้มดว้ยจารกึไวเ้ป็นหลกัฐานสําคญั   ชมสระโบกขรณี  สวดมนตทํ์าสมาธ ิถวาย
เป็นพทุธบชูา 

11.00 น. �   รับประทานอาหารกลางวนั  
13.00 น. นําทา่นเดนิทางไปชมพระราชวงักบลิพสัดุ ์ชมวดันโิคธาราม เป็นวดัที&พระประยรูญาตสิรา้งถวาย 

จากนั�น นําทกุทา่นไปชมเสาพระเจา้อโศกมหาราช ที&จารกิอกัษรพรหมม ี โดยปรากฏคําวา่ “โก
นาคมนส”  ซึ&งหมายถงึ อดตีพระพทุธเจา้โกนาคมน  

เย็น �   รับประทานอาหารเย็น  ถวายผา้ป่าเพื&อทะนุบํารงุวดัตามศรัทธา 

พกั �  คา้งคนืที/วดัไทยลมุพนิหีรอืวดัเนปาล 



   

 

 

 

 

 

 

          
 วนัที,เกา้  อาทิตย ์   ลมุพินี – สาวตัถี   
 ที, � ธ.ค. ��1�   
06.00 น. �   รับประทาน อาหารเชา้   

จากนั�นเดนิทางกลบัเขา้ประเทศอนิเดยี แวะรับประทานอาหารวา่ง วดัไทยนวราชรัตนาราม 960 
08.00 น. ออกเดนิทางไปยงัเมอืงสาวตัถ ี  

11.00 น. �   รับประทานอาหารกลางวนั  
บา่ย  เดนิทางถงึเมอืงสาวตัถ ีหรอื ศราวสัต ีนําทกุทา่นชม คฤหาสนข์องทา่นอนาถบณิฑกิเศรษฐ ีและ

บา้นบดิาของทา่นองคลุมีาล จากนั�น นําทา่น นมสัการ วดัพระเชตะวนัมหาวหิาร เป็นวดัที&
พระพทุธเจา้ ประทบับําเพ็ญพทุธกจินานถงึ 19 พรรษา และอยูท่ี&วหิารบปุผารามของนางวสิาขาอกี 6 
พรรษา วดัพระเชตะวนั สรา้งโดย อนาถบณิฑกิเศรษฐ ีนอกจากนั�น วดัพระเชตะวนั ยงัเป็นที&จําพรรษา
ของพระอรหนัตอ์สตีมิหาสาวกสถปูที&บรรจสุารรีกิธาตขุองพระอรหนัตท์ั �งหลาย และที&นี&ยงัมบีอ่นํ�าที&
พระพทุธเจา้ใชเ้ป็นที&สรงนํ�าตลอดระยะเวลาที&จําพรรษาอยู ่ นําทา่น นมสัการอานนัทโพธิ? ซึ&งเป็น
หน่อตน้พระศรมีหาโพธิQตน้แรก ดงันั�น สถานที&นี�จงึเป็นสถานที&สําคญัและศกัดิQสทิธิQอยา่งยิ&ง ที&ชาว
พทุธควรจะไปนมสัการและรว่มสวดมนตป์ฏบิตัธิรรม ณ มลูคนัธกฎุ ี ที&ประทบัของพระพทุธเจา้ 
นมสัการ สถานที/ท ี/พระพทุธองคท์รงแสดงยมกปาฏหิารยิ ์ 

เย็น  �   รับประทานอาหารเย็น   

พกั  �  คา้งคนืที/วดัไทยเชตวนั  

 วนัที,สิบ  จนัทร ์   สาวตัถี – สารนารถ 
 ที, � ธ.ค. ��1�     
06.00 น. �   รับประทาน อาหารเชา้   

นําทา่นเดนิทางโดยรถโคช้สูเ่มอืง ผา่นเมอืงสนุตาลปู้  

11.00 น. �   รับประทานอาหารกลางวนั  
นําทา่นเดนิทางตอ่ไปยงัเมอืงพาราณส ี

เย็น  �   รับประทานอาหารเย็น   

พกั  �  คา้งคนืที/วดัไทยสารนารถ / วดัจนีสารนารถ 

 วนัที,สิบเอ็ด องัคาร  สารนารถ – พาราณสี – สุวรรณภูมิ     
 ที, � ธ.ค. ��1� 
05.00 น. นําทา่นเดนิทางไปยงัพาราณส ี



   

 

 

 

 

 

 

07.00 น. �   รับประทาน อาหารเชา้ ณ วดัไทยสะสาราม 
08.00 น. ออกเดนิทางตอ่ไปยงัสนามบนิเมอืงพาราณส ี 
10.00 น. เดนิทางถงึสนามบนิ นําสมัภาระเชค็อนิ รอรับบตัรโดยสาร 

11.00 น. �   รับประทานอาหารกลางวนั (อาหารกลอ่ง) 
11.30 น. รับประทานอาหารกลางวนั (อาหารกลอ่ง)  จากนั�นนําทา่นเชก็อนิ โหลดสมัภาระ 
14.55 น. เดนิทางกลบัสูป่ระเทศไทย โดยอนิดโิกแ้อรไ์ลน ์เที&ยวบนิที& 6E 97 
19.50 น. เดนิทางถงึสนามบนิดอนเมอืง โดยสวสัดภิาพ 
 

*** ขอบพระคณุทุกทา่นที,ใชบ้รกิาร *** 
*** ค่าบริการขา้งตน้ ยงัไม่รวมค่าทิป ท่านละ ��� บาท /ทริป/ตอ่ท่าน *** 

 

ในกรณียกเลิกการเดินทาง ตอ้งยกเลิก �� วนัก่อนการเดินทางเท่านั4น มิฉะนั4นบริษัทจะไม่สามารถคืน
มดัจาํ เนื,องจากบริษทัไดช้าํระค่าตั Hวเตม็ราคาเรียบรอ้ยแลว้  

 

การเดินทางในแตล่ะครั4งจะตอ้งมีผูโ้ดยสารจาํนวน �� ทา่นขึ4 นไป ถา้ผูโ้ดยสารไม่ครบจาํนวนดงักลา่ว 
บริษทัฯ ขอสงวนสิทธิLในการเลื,อนการเดินทาง หรือเปลี,ยนแปลงราคา 

 

กรุณาชาํระมดัจาํ  ทา่นละ    �,���.- บาท  
หมายเหต ุ: เมื,อออกตั Hวแลว้ ไม่สามารถรีฟันดไ์ด ้เนื,องจากเงื,อนไขของสายการบิน 

 
 

อตัราค่าบรกิารนี4 รวม 
� ค่าตั �วเครื�องบินไป-กลบั พรอ้มคณะ    � ค่าภาษีสนามบินทุกแหง่ที�มี 
� ค่านํ%าหนักกระเป๋าสมัภาระท่านละไมเ่กิน '( กก. � ค่ารถรบั-ส่ง และนําเที�ยวตามรายการ 
� ค่าที�พกัตามที�ระบุในรายการ     � ค่าเขา้ชมสถานที�ต่างๆ ตามรายการ 
� ค่าอาหารตามมื% อที�ระบุในรายการ                   � ค่าจา้งมคัคุเทศกค์อยบริการตลอดการเดินทาง  
 � ค่าประกนัอุบติัเหตุระหวา่งเดินทาง วงเงินท่านละ 4,(((,((( บาท  (เงื�อนไขตามกรมธรรม)์ 
 

            หลกัฐานประกอบการยื,นขอวีซ่า   ไม่ตอ้งรบัรองสาํเนา (ตอ้งอพัโหลดใสใ่นฟอรม์ขอวีซ่า)
  

1. สาํเนาพาสปอรต์ มีอายุการใชง้านอยา่งน้อย : เดือนก่อนวนัเดินทาง และมีหน้าวา่งอยา่งน้อย ' หน้า 
(ไมต่อ้งเซ็นกาํกบั ไมต่อ้งขีดคร่อม เพราะตอ้งอพัโหลดใส่ฟอรม์วซ่ีา) 



   

 

 

 

 

 

 

2. สาํเนาทะเบียนบา้น ที�สาํเนา กรุณาเขียน - ชื�อสามี หรือภรรยา - ชื�อบริษัท ที�อยู ่ตาํแหน่งงาน และ
ขอ้มลูการเดินทางไปต่างประเทศภายในระยะเวลา A ปี 

3. รูปถ่ายสี พื% นหลงัขาว ขนาด ' x 2 นิ% ว 
4. หากท่านเคยเดินทางไปประเทศอินเดีย กรุณาถ่ายหน้าวซ่ีาล่าสุดใหด้ว้ย 

 



   

 

 

 

 

 

 

 



   

 

 

 

 

 

 

 


