WONDERFUL INDIA
อินเดีย พุทธคยา
2 วัน 1 คืน
ราคาเริ่ มต้น

15,900.-

เดินทางระหว่างวันที่ พฤศจิกายน 2562 – 28 มีนาคม 2563
6 ท่ านออกเดินทางโดยไม่มหี ัวหน้ าทัวร์

บาท/ท่าน

มือ้ อาหาร
วัน

โปรแกรมการเดินทาง

เช้ า กลางวัน ค่า

1 สนามบินดอนเมือง – พุทธคยา – สถูปพุทธคยา – พระมหาโพธิ์เจดีย ์







2 พุทธคยา – สนามบินดอนเมือง







โรงแรม
หรือเทียบเท่ าระดับ 4 ดาว

JATAKA INN ,
BODHGAYA

วันแรก
05.30 น.
08.20 น.

สนามบินดอนเมือง – พุทธคยา – สถูปพุทธคยา – พระมหาโพธิ์เจดีย์
คณะพร้อมกันที่สนามบินดอนเมือง อาคารผูโ้ ดยสารขาออกระหว่างประเทศชั้น 2 เคาน์เตอร์สายการบินแอร์
เอเชีย โดยมีเจ้าหน้าที่คอยอานวยความสะดวกจัดเตรี ยมเอกสารการเดินทางและสัมภาระให้กบั ท่าน
ออกเดินทางสู่ เมืองชัยปุระ ประเทศอินเดีย โดยสายการบิน Air Asia เที่ยวบินที่ FD122 (ใช้ เวลาบินประมาณ
4.20 ชั่วโมง) (ไม่ มบี ริการอาหารบนเครื่อง)

10.10 น.

กลางวัน

ถึงสนามบินคยา เมืองคยา ประเทศอินเดีย (เวลาท้องถิ่ น ช้ากว่าประเทศไทย 01.30 ชัว่ โมง) และผ่าน
ขั้น ตอนการตรวจคนเข้า เมื องและศุ ล กากร คณะออกเดิ น ทางเข้าสู่ เมื อ งพุ ท ธคยาใช้เวลาเดิ น ทาง
โดยประมาณ 45 นาที เมืองพุทธคยา สถานที่เชื่ อกันว่าเป็ นที่ตรัสรู ้ ของพระพุทธเจ้าซึ่ งค้นพบโดยนัก
โบราณคดีชาวอังกฤษ ชื่อ เซอร์ อเลกซานเดอร์ คันนิงแฮม เมื่อร้อยกว่าปี ก่อนแล้ว
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
นาท่านนมัสการ สถูปพุทธคยา ทรงศิขระที่ได้รับการบูรณะใหม่ภายในประดิษฐานพระพุทธรู ป “พระ
พุทธเมตตา” ปางมารวิชยั แล้วนานมัสการต้นศรี มหาโพธิ์ ที่ได้นาพันธุ์มาปลูกตรงที่เชื่ อกันว่าเป็ นจุดที่
พระพุ ท ธเจ้า ประทับ นั่ง บ าเพ็ ญ เพี ย รจนตรั ส รู ้ ส มโพธิ ญ าณ แล้ว น าชม สั ต ตมหาสถาน สถานที่
พระพุทธเจ้าเสวยวิมุติสุขหลังจากตรัสรู ้แล้วเจ็ดแห่ ง แห่งละสัปดาห์รอบๆพุทธคยาเพื่อทบทวนความรู ้
ก่อนที่จะเสด็จออกสั่งสอนผูค้ น อันประกอบไปด้วย 1.เสด็จประทับบนพระแท่นวัชรอาสน์ ใต้ตน้ ศรี
มหาโพธิ์ พร้ อมเสวยวิมุตติสุขตลอด ๗ วัน ในสัปดาห์ที่ ๑ 2.เสด็จประทับ ณ อนิมิสเจดีย ์ ทรงยืนจ้อง
พระเนตรดูตน้ ศรี มหาโพธิ์ โดยมิได้กระพริ บพระเนตรตลอด ๗ วัน ในสัปดาห์ที่ ๒ 3.เสด็จประทับ ณ
รัตนจงกรมเจดีย ์ ทรงนิ มิตจงกรมขึ้น แล้วเสด็จจงกรมเป็ นเวลา ๗ วัน ในสัปดาห์ที่ ๓ 4.เสด็จประทับ
ณ รัตนฆรเจดีย ์ โดยเสด็จไปทางทิศตะวันออกเฉี ยงเหนื อของต้นศรี มหาโพธิ์ และประทับนัง่ ขัดสมาธิ
ในเรื อนแก้วซึ่ งเทวดานิ รมิตถวาย ทรงพิจารณาพระอภิธรรม๗ วัน ในสัปดาห์ที่ ๔ 5.เสด็จไปประทับ
นัง่ ขัดสมาธิ ใต้ตน้ ไทร อชปาลนิ โครธ ซึ่ งเป็ นที่พกั ของคนเลี้ยงแกะ ในสัปดาห์ที่๕ 6.เสด็จไปประทับ
นั่งขัดสมาธิ ใต้ตน้ จิ ก มุ จลิ นทร์ ไปทางทิ ศตะวันออกเฉี ยงใต้ของต้นศรี ม หาโพธิ์ ในสั ปดาห์ ที่ ๖ 7.
เสด็จไปประทับใต้ตน้ เกด ราชายตนะ ประทับนัง่ เสวยวิมุติสุขตลอด ๗ วันนาท่านชม พระมหาโพธิ์
เจดีย์ อนุ ส รณ์ ส ถานแห่ งการตรั ส รู ้ ข องพระสั ม มาสั มพุ ท ธเจ้า ภายในประดิ ษ ฐานพระพุ ท ธเมตตา
พระพุทธรู ปที่รอดจากการถูกทาลายจากพระเจ้าศศางกา พระพุทธ รู ปองค์น้ ี เป็ นพระพุทธรู ปปางมาร
วิชยั แบบศิ ลปะปาละ เป็ นที่ เคารพศรัทธาของชาวพุทธทัว่ โลก จากนั้นนาท่านชมศิ ลปะอิ นเดี ยสมัย
พระเจ้าอโศกอายุกว่า ๒,๒๐๐ ปี ชมเสาพระเจ้าอโศกที่ทรงให้สร้างเพื่อประกาศศาสนาและถวายเป็ น
พุทธบูชาแก่สังเวชนี ยสถาน ชมประตูโทรณะที่สลัก เรื่ องราวเกี่ ยวกับพุทธประวัติ แล้วชมสถูปและ
ภาพสลัก อดี ต พระพุ ท ธเจ้าศิ ล ปะสมัยปาละอายุราว ๑,๒๐๐ ปี “สมัย ปาละเป็ นช่ วงที่ พุ ท ธศาสนา
รุ่ ง เรื อ งแผ่ข ยายอยู่ใ นอิ น เดี ย ภาคเหนื อ โดยมี ศู น ย์ก ลางอยู่ที่ ม หาวิท ยาลัย นาลัน ทา รั ฐ พิ ห ารตาม

หลักฐานการบันทึกจดหมายเหตุการณ์ เดิ นทางมาสื บทอดพุทธศาสนาของหลวงจีนเหี้ ยนจัง (พระถัง
ซัมจัง๋ ) และหลวงจีนอี้จิง จากประเทศจีน” ได้เวลาสมควรนาท่านเดินทางกลับสู่ ที่พกั

ค่า

รับประทานอาหารค่า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
นาท่ านเข้ าสู่ ทพี่ กั JATAKA INN , BODHGAYA หรือเทียบเท่า

วันที่สอง
เช้ า

พุทธคยา – สนามบินดอนเมือง
รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารภายในโรงแรมที่พกั
ได้เวลาอันสมควรนาท่านเดินทางสู่สนามบินพุทธคยา
นาท่ านเดินทางกลับสู่ สนามบินดอนเมือง กรุ งเทพฯ โดยสายการบิน แอร์ เอเชีย (Air Asia) เที่ยวบินที่ FD123
(ใช้ เวลาเดินทางโดยประมาณ 4.30 ชม.) (ไม่ มบี ริการอาหารบนเครื่อง)
เดินทางถึงสนามบินดอนเมือง โดยสวัสดิ์ภาพ

10.40 น.
14.50 น.

*******************************************************
หมายเหตุ ** บริษัทฯ ขอสงวนสิ ทธิในการเปลี่ยนแปลงเที่ยวบินทั้งไปและกลับโดยมิต้องแจ้ งให้ ทราบล่ วงหน้ าทั้งนีข้ ึน้ อยู่กับสายการ
บิน บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเปลีย่ นแปลงรายการเพื่อความเหมาะสมไม่ ว่าจะเกิดจากความขัดข้ องของ ยานพาหนะหรือมีเหตุหนึ่ง
เหตุใดจนทาให้ ไม่ สามารถดาเนินการตามหมายกาหนดการได้ โปรแกรมการเดินทางเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม หรือเปลี่ยนแปลง

รายการท่ องเที่ยวบางรายการหรื อทดแทนรายการท่ องเที่ยวบางรายการ และจะต้ องมีจานวนผู้โดยสารจานวน 15 ท่ านขึ้นไปจึงออก
เดินทาง ในกรณีทมี่ จี านวนผู้โดยสารไม่ ถึง 15 ท่ านไม่ มหี ัวหน้ าทัวร์ ไทย อัตราค่ าบริการนี้ สาหรับเดินทางตั้งแต่ 30 ท่ านขึน้ ไป ขอสงวน
สิทธิ์ในการเปลีย่ นแปลงราคาในกรณีทมี่ ผี ้เู ดินทางไม่ ถึง 30 ท่ าน

อัตราค่ าบริการ
- 6 ท่ านออกเดินทางโดยไม่ มหี ัวหน้ าทัวร์

กาหนดการดินทาง

2-3 , 9-10 , 16-17 , 23-24 พ.ย. 2562
30 พ.ย.-1 ธ.ค. 2562
7-8 , 14-15 , 21-22 ธ.ค. 2562
4-5 , 11-12 , 18-19 , 25-26 ม.ค. 2563
01-02 , 08-09 , 15-16 , 22-23 ก.พ. 2563
29 ก.พ.- 1 มี.ค. 2563

ผู้ใหญ่ ห้ อง
ละ 2-3 ท่ าน

เด็ก อายุ 8-12 ปี
พักกับ 2
พักกับ 2
พักกับ 1
ผู้ใหญ่
ผู้ใหญ่
ผู้ใหญ่
มีเตียง
ไม่ มเี ตียง

15,900.-

พักเดีย่ ว
เพิม่ ท่ านละ

1,500.-

*** ราคานีเ้ ป็ นเพียงการนาเสนอราคาเบือ้ งต้ นเท่ านั้น ทางบริษทั ยังไม่ ได้ ทาการจองใดๆทั้งสิ้น อัตราค่ าตัว๋ เครื่องบินและภาษี
นา้ มันอาจจะมีการปรับเปลีย่ นได้ ตามความเหมาะสม***

อัตรานีร้ วม










ค่าตัว๋ เครื่ องบินไป–กลับ ชั้นประหยัด (เดินทางไปกลับพร้อมกรุ๊ ปเท่านั้น) เส้นทางและสายการบินตามระบุในรายการ
ค่าภาษีสนามบิน และค่าภาษีน้ ามันตามรายการทัวร์
ค่ารถปรับอากาศนาเที่ยวตามระบุไว้ในรายการ พร้อมคนขับรถ (กฎหมายไม่อนุญาตให้คนขับรถเกิน 12 ช.ม. / วัน)
ค่าเข้าชมสถานที่ต่าง ๆ ตามที่ระบุไว้ในรายการ
ค่าวีซ่าเข้าประเทศอินเดียแบบ E-Visa
โรงแรมตามระบุ หรื อเทียบเท่า (ห้องละ 2-3 ท่าน) พร้อมอาหารเช้า
ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ ให้ท่านได้ลิ้มลองอาหารพื้นเมือง
ค่าน้ าหนักกระเป๋ าสัมภาระที่โหลดลงใต้ทอ้ งเครื่ อง สายการบินอนุญาตท่านละ 1 ใบ น้ าหนักไม่เกิน 20 กก.
ค่าประกันอุบตั ิเหตุในการเดินทาง คุม้ ครองวงเงินท่านละ 1 ล้านบาท ของบริ ษทั MSIGประกันภัย (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)

อัตรานีไ้ ม่ รวม
 ค่าาดาเนินการทาหนังสื อเดินทาง หรื อค่าธรรมเนียมในการยื่นใบอนุญาตเข้า-ออกเมืองสาหรับคนต่างด้าว
 ค่าใช้จ่ายส่ วนตัว อาทิ ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรี ด, ค่าเครื่ องดื่มและอาหารนอกเหนือจากที่ระบุในรายการ
 ค่าอาหารและเครื่ องดื่มที่สงั่ พิเศษในร้านอาหาร นอกเหนือจากที่บริ ษทั ฯ จัดให้ ยกเว้นจะตกลงกันเป็ นกรณี พิเศษ
 ค่าน้ าหนักกระเป๋ าสัมภาระที่เกินกว่าสายการบินกาหนด

 ค่าภาษีมลู ค่าเพิ่ม 7% และค่าภาษีหกั ณ ที่จ่าย 3%
 ค่ าทิปพนักงานขับรถ ค่ าทิปไกด์ 5 USD/วัน/ท่ าน
เงือ่ นไขการเดินทาง

บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทาง กรณีมีผเู้ ดินทางต่ากว่า 6 ท่าน โดยจะแจ้งให้ผเู้ ดินทางทราบล่วงหน้าก่อน
เดินทาง

บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนโปรแกรมเพื่อความเหมาะสมโดยมิตอ้ งแจ้งล่วงหน้า สาเหตุอนั เนื่องมาจากการ
ล่าช้าของสายการบิน, การนัดหยุดงาน, ภัยธรรมชาติ, การก่อวินาศภัย, การก่อจลาจล, อุบตั ิเหตุ ฯลฯ โดยจะคานึงถึง
ผลประโยชน์ของผูเ้ ดินทางเป็ นสาคัญ

บริ ษทั ฯ จะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น หากท่านถูกปฏิเสธการเข้าเมือง อันเนื่องจากการกระทาที่ส่อไปในทางผิด
กฎหมายหรื อการหลบหนีเข้าเมือง ฯลฯ และจะไม่คืนเงินค่าทัวร์ที่ชาระมาแล้ว

บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางในกรณีที่เกิดภัยพิบตั ิทางธรรมชาติ อาทิ สึนามิ แผ่นดินไหว ภูเขาไฟ
ระเบิด อุทกภัย วาตภัย ฯลฯ อันนอกเหนือจากการควบคุมของบริ ษทั ฯ โดยทางบริ ษทั ฯ จะขอเก็บเฉพาะค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น
ตามจริ งเท่านั้น เช่น ค่ามัดจาตัว๋ เครื่ องบิน, ค่าวีซ่าในกรณี ที่ยื่นวีซ่าแล้ว และค่าวางมัดจาห้องพัก ฯลฯ
การสารองที่นั่งและชาระเงิน
 ยืนยันการสารองที่นั่งกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย พร้ อมส่ งสาเนาหนังสื อเดินทาง
 ชาระเงินมัดจาภายใน 3 วันนับจากวันที่จอง เงินมัดจาถือเป็ นการยืนยันการจองของท่าน
o ยุโรป อเมริ กา ออสเตรเลีย นิ วซี แลนด์ ท่านละ 25,000 บาท
o ญี่ปุ่น เกาหลี ดูไบ ศรี ลงั กา อินเดีย อินโดนีเซี ย ท่านละ 10,000 บาท
o จีน ไต้หวัน เวียดนาม พม่า กัมพูชา ลาว สิ งคโปร์ ท่านละ 5,000 บาท
 ค่าทัวร์ส่วนที่เหลือทั้งหมด ชาระล่วงหน้า 21 วันก่อนเดินทาง
 หากท่านไม่ชาระเงินค่าทัวร์ส่วนที่เหลือตามกาหนดวันดังกล่าว ทางบริ ษทั ฯ ถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยไม่มีเงื่อนไข
และขอสงวนสิ ทธิ์ ในการคืนเงินมัดจา
 หลังจากสารองที่นงั่ เรี ยบร้อยแล้ว เจ้าหน้าที่ฝ่ายขายจะนัดวัน-เวลา ไปรับหนังสื อเดินทางและเอกสารอื่นที่แจ้งไว้ใน
โปรแกรม เพื่อดาเนินการยื่นขอวีซ่า (สาหรับประเทศที่ตอ้ งทาวีซ่า)
การยกเลิก
 ยกเลิกก่อนออกเดินทาง 22 วัน
 คืนเงินมัดจาทั้งหมด
 ยกเลิกก่อนออกเดินทาง 21 - 15 วัน
 หักเงินค่าทัวร์ 50%
 ยกเลิกก่อนออกเดินทาง 14 - 7 วัน
 หักเงินค่าทัวร์ 75%
 ยกเลิกก่อนออกเดินทาง 6 - วันเดินทาง
 หักเงินค่าทัวร์ 100%
 กรณี ยกเลิกการเดินทางหลังจากออกตัว๋ เครื่ องบินแล้ว หากเป็ นตัว๋ ที่สามารถทา Refund ได้ ผูเ้ ดินทางต้องรอเงินค่า Refund
ตามระบบและเงื่อนไขของสายการบินเท่านั้น (ประมาณ 3 เดือน)
 หากท่านยกเลิกการเดินทางเงื่อนไขใดเงื่อนไขหนึ่ ง แต่ท่านสามารถหาผูเ้ ดินทางมาแทนได้ โดยสามารถยื่นขอวีซ่าได้ทนั

ตามกาหนดเวลา ทางบริ ษทั ฯ ขอคิดค่าใช้จ่ายเพิ่ม คือค่าวีซ่า และค่าเปลี่ยนชื่อตัว๋ เครื่ องบินเท่านั้น ทั้งนี้ตอ้ งไม่อยูใ่ น
เงื่อนไขตัว๋ ที่ไม่อนุญาตให้เปลี่ยนชื่อ และไม่อนุญาตให้คืนบัตรโดยสาร
 หากท่านยกเลิกการเดินทาง อันเนื่องมาจากบุคคลใดบุคคลหนึ่ งในคณะของท่านไม่ได้รับการพิจารณาวีซ่าไม่วา่ ด้วย
เหตุผลใด ๆ ก็ตามอันเป็ นการพิจารณาจากสถานฑูต ซึ่ งการยกเลิกเฉพาะบุคคลหรื อการยกเลิกพร้อมกันทั้งหมด ให้ถือเป็ น
การยกเลิกตามเงื่อนไขของวันเวลาที่ยกเลิกดังกล่าวข้างต้น

ตัว๋ เครื่องบิน
 ตัว๋ เครื่ องบินแบบหมู่คณะ ต้องเดินทางไป-กลับพร้อมกัน หากต้องการเลื่อนวันเดินทางกลับ ท่านต้องชาระค่าใช้จ่ายที่สาย
การบินเรี ยกเก็บ และการจัดที่นงั่ ของกรุ๊ ปเป็ นไปโดยสายการบินกาหนด ทางบริ ษทั ฯ ไม่สามารถเข้าไปแทรกแซงได้
 ค่าภาษีสนามบิน, ค่าภาษีน้ ามันเชื้อเพลิงและค่าประกันวินาศภัยทางอากาศ คิดตามอัตราที่ทางสายการบินแจ้ง ณ วันที่ออก
ราคาขาย หากสายการบินมีการปรับขึ้นราคาในภายหลัง ถือเป็ นค่าใช้จ่ายส่ วนที่เพิ่ม ทางบริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการเรี ยก
เก็บตามความเป็ นจริ ง ณ วันที่ออกตัว๋
โรงแรมและห้ องพัก
 ห้องพักในโรงแรมส่ วนใหญ่เป็ นแบบห้องคู่ (Twin / Double Room) ประเภทห้องพักขึ้นอยูก่ บั การวางรู ปแบบของแต่ละ
โรงแรม กรณี ผรู ้ ่ วมเดินทางในคณะของท่านจองห้องประเภทอื่นๆ อาจทาให้ไม่ได้หอ้ งพักติดกันตามที่ตอ้ งการ
 โดยทัว่ ไป โรงแรมอนุญาตให้มีผเู ้ ข้าพักใน 1 ห้องมากที่สุด คือ 3 คนเท่านั้น
 โรงแรมส่ วนใหญ่ไม่มีหอ้ งพักแบบ 3 ท่าน (Triple Room) หรื อมีจานวนจากัด บางโรงแรมอาจจัดเป็ นห้องพักคู่ และเพิ่ม
เตียงเสริ มให้ (Extra Bed)
 ในกรณี ที่มีการจัดประชุมนานาชาติ (Trade Fair) หรื องานเทศกาลต่างๆ เป็ นผลให้ค่าโรงแรมสูงขึ้น 3-4 เท่าตัวจากราคา
ต้นทุนที่คิดไว้ บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการปรับเปลี่ยนหรื อย้ายไปพักเมืองใกล้เคียงเพื่อความเหมาะสมของโปรแกรม
กระเป๋ าและสั มภาระเดินทาง
 น้ าหนักกระเป๋ าสัมภาระที่โหลดลงใต้ทอ้ งเครื่ อง สายการบินอนุญาตท่านละ 1 ใบ น้ าหนักไม่เกิน 30 กิโลกรัม (สาหรับ
ผูโ้ ดยสารชั้น Economy Class) หากสัมภาระมีน้ าหนักเกิน สายการบินมีสิทธิ์ เรี ยกเก็บค่าระวางน้ าหนักเพิ่มได้
 กระเป๋ าสัมภาระที่สายการบินอนุญาตให้นาขึ้นเครื่ องได้ ต้องมีน้ าหนักไม่เกิน 7 กิโลกรัม และมีความกว้าง+ยาว+สูง ไม่เกิน
115 เซนติเมตร หรื อ 25 เซนติเมตร (9.75 นิ้ว) x 56 เซนติเมตร (21.5 นิ้ว) x 46 เซนติเมตร (18 นิ้ว)
 ในบางรายการทัวร์ ที่ตอ้ งมีบินด้วยสายการบินภายในประเทศ น้ าหนักของกระเป๋ าอาจจะถูกกาหนดให้ต่ากว่ามาตรฐานได้
ทั้งนี้ข้ ึนอยูก่ บั ข้อกาหนดของแต่ละสายการบิน ซึ่ งผูเ้ ดินทางต้องเป็ นผูร้ ับผิดชอบค่าใช้จ่ายเอง

หลักฐานประกอบการยืน่ ขอวีซ่าประเทศอินเดียสาหรับ-คนไทย
1.หนังสื อเดิ นทาง (Passport) หนังสื อเดิ นทาง ต้องมี หน้าเหลื อสาหรับประทับวีซ่าอย่างน้อย 2 หน้า
อายุใช้งานเหลือไม่นอ้ ยกว่า 6 เดือน นับจากวันเดินทาง *กรุ ณาถอดปก Passport ก่อนส่ งเอกสารบริ ษทั
จะไม่รับผิดชอบในกรณี สูญหาย*
2.รู ปถ่าย รู ปถ่ายสี หน้าตรงขนาด 2x2นิ้ ว พื้นหลังสี ขาวเท่านั้น จานวน 2ใบเป็ นรู ปที่ ถ่ายจากร้านถ่ายรู ปเท่านั้น รู ป (ห้ามสวม
แว่นตาหรื อเครื่ องประดับ, ไม่ใส่ ชุดข้าราชการหรื อเครื่ องแบบใดๆ ไม่เป็ นรู ปสติ๊ กเกอร์ รวมถึงห้ามใช้รูปที่ ถ่ายเองและปริ้ นท์
เอง)
3.สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน 2 ชุด ถ้าเป็ นเด็กอายุต่ากว่า 15 ปี ใช้สาเนาสูติบตั รและบัตรประชาชน
4.สาเนาทะเบียนบ้าน
**เอกสารที่เป็ นสาเนากรุ ณาเซ็นชื่อรับรองสาเนาถูกต้ องทุกใบด้ วย**

กรุณากรอกข ้อมูลเพือ
่ ประโยชน์ในการพิจารณาดาเนินการขอวีซา่ ของท่าน
ประวัตส
ิ ว่ นตัว
PERSONAL INFORMATION
คานาหน ้า : นาย
นาง
นางสาว
เด็กชาย
TITLE : MR
MRS
MS
MSTR
่ : _
ชือ
_______________
______นามสกุล : _
____________ ___
NAME : _
_______________
___SURNAME : _
____________ ___
สถานะภาพ :
แต่งงาน
โสด
MARITAL STATUS
MARRIED
UN MARRIED
่ สามี/ภรรยา:
ชือ
________________________________________________
GIVE THE NAME OF WIFE OR HUSBAND
สัญชาติสามี/ภรรยา :
_____________________________________________
NATIONALITY
ทีอ
่ ยู่ : ____
____________________________________________ ____
____________________________________________ _______
________________________________
ADDRESS :
___________________________________________________________
____________________________________________ _______
________________________________
ประวัตค
ิ รอบครัว FAMILY INFORMATION
่ /นามสกุลบิดา :
ชือ
_______________________สัญชาติ _____________________________________
FATHER’S NAME / SURNAME
NATIONALITY
่ /นามสกุลมารดา :
ชือ
______________________สัญชาติ _____________________________________
MOTHER’S NAME / SURNAME
NATIONALITY
ประวัตก
ิ ารศึกษา
EDUCATIONAL
INFORMATION______________________________________________________________________
ประวัตก
ิ ารทางาน
PROFESTION INFORMATION
อาชีพ :
____________
____________________________________
OCCUPATION: ____________
____________________________________
่ บริษัท:
ชือ
_________________________________________________________
EMPLOYER’S NAME __________________________________________________________________
เบอร์โทรติดต่อ :______________________________________________________________________
WORK PHONE NUMBER :______________________________________________________________
ทีอ
่ ยู่ : ____
________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
ADDRESS : ___
______________________________________________________
____
____________________________________________ ________________
__________________________________________________________________________________________
รหัสไปรษณีย ์ : ___
_
ZIP : ________________________
่ ประเทศทีท
โปรดระบุรายชือ
่ า่ นได ้เดินทางในช่วงระยะเวลา 10 ปี * สาคัญมาก

___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
*สาหรับประเทศอินเดียหากเคยมีการเดินทางจาเป็ นต ้องแจ ้งเลขทีว่ ซ
ี า่ ครัง้ สุดท ้ายทีย
่ น
ื่ และวันทีอ
่ อกวีซา่ (สาคัญมาก)
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________

