
 

    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

6 ท่านออกเดินทางโดยไม่มหีัวหน้าทวัร์ 
 

 
 
 
 
 
 
 

วนั โปรแกรมการเดนิทาง 

มือ้อาหาร 
โรงแรม 

หรือเทียบเท่าระดบั 4 ดาว  เช้า กลางวนั ค ่า 

1 สนามบินดอนเมือง – พทุธคยา – สถูปพทุธคยา – พระมหาโพธ์ิเจดีย ์    
JATAKA INN , 
BODHGAYA 

2 พทุธคยา – สนามบินดอนเมือง     

WONDERFUL INDIA 

อนิเดยี พทุธคยา 

2 วนั 1 คนื 
 

ราคาเร่ิมตน้ 

บาท/ท่าน 
15,900.- 

เดนิทางระหว่างวนัที่ พฤศจกิายน 2562 – 28 มีนาคม 2563 



 

    

วนัแรก  สนามบินดอนเมอืง – พุทธคยา – สถูปพุทธคยา – พระมหาโพธ์ิเจดย์ี  

05.30 น. คณะพร้อมกนัท่ีสนามบินดอนเมอืง อาคารผูโ้ดยสารขาออกระหวา่งประเทศชั้น 2 เคานเ์ตอร์สายการบินแอร์
เอเชีย โดยมีเจา้หนา้ท่ีคอยอ านวยความสะดวกจดัเตรียมเอกสารการเดินทางและสมัภาระใหก้บัท่าน 

08.20 น.               ออกเดินทางสู่ เมืองชัยปุระ ประเทศอินเดีย โดยสายการบิน Air Asia เท่ียวบินท่ี FD122 (ใช้เวลาบินประมาณ 

4.20 ช่ัวโมง)   (ไม่มบีริการอาหารบนเคร่ือง) 

10.10 น.               ถึงสนามบินคยา เมืองคยา ประเทศอินเดีย (เวลาทอ้งถ่ิน ชา้กวา่ประเทศไทย 01.30 ชัว่โมง) และผ่าน
ขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร คณะออกเดินทางเข้าสู่เมืองพุทธคยาใช้เวลาเดินทาง
โดยประมาณ 45 นาที เมืองพุทธคยา สถานท่ีเช่ือกนัวา่เป็นท่ีตรัสรู้ ของพระพุทธเจา้ซ่ึงคน้พบโดยนกั
โบราณคดีชาวองักฤษ ช่ือ เซอร์ อเลกซานเดอร์ คนันิงแฮม เม่ือร้อยกวา่ปีก่อนแลว้ 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

 น าท่านนมสัการ สถูปพุทธคยา ทรงศิขระท่ีไดรั้บการบูรณะใหม่ภายในประดิษฐานพระพุทธรูป “พระ
พุทธเมตตา” ปางมารวิชยั แลว้น านมสัการตน้ศรีมหาโพธ์ิท่ีไดน้ าพนัธ์ุมาปลูกตรงท่ีเช่ือกนัวา่เป็นจุดท่ี
พระพุทธเจ้าประทับนั่งบ าเพ็ญเพียรจนตรัสรู้สมโพธิญาณ แล้วน าชม สัตตมหาสถาน สถานท่ี
พระพุทธเจา้เสวยวมุิติสุขหลงัจากตรัสรู้แลว้เจด็แห่ง แห่งละสัปดาห์รอบๆพุทธคยาเพื่อทบทวนความรู้
ก่อนท่ีจะเสด็จออกสั่งสอนผูค้น อนัประกอบไปดว้ย 1.เสด็จประทบับนพระแท่นวชัรอาสน์ ใตต้น้ศรี
มหาโพธ์ิพร้อมเสวยวิมุตติสุขตลอด ๗ วนั ในสัปดาห์ท่ี ๑ 2.เสด็จประทบั ณ อนิมิสเจดีย ์ทรงยืนจอ้ง
พระเนตรดูตน้ศรีมหาโพธ์ิ โดยมิไดก้ระพริบพระเนตรตลอด ๗ วนั ในสัปดาห์ท่ี ๒ 3.เสด็จ  ประทบั ณ 
รัตนจงกรมเจดีย ์ทรงนิมิตจงกรมข้ึน แลว้เสด็จจงกรมเป็นเวลา ๗ วนั ในสัปดาห์ท่ี ๓ 4.เสด็จประทบั 
ณ รัตนฆรเจดีย ์โดยเสด็จไปทางทิศตะวนัออกเฉียงเหนือของตน้ศรีมหาโพธ์ิ และประทบันัง่ขดัสมาธิ
ในเรือนแกว้ซ่ึงเทวดานิรมิตถวาย ทรงพิจารณาพระอภิธรรม๗ วนั ในสัปดาห์ท่ี ๔ 5.เสด็จไปประทบั
นัง่ขดัสมาธิใตต้น้ไทร อชปาลนิโครธ ซ่ึงเป็นท่ีพกัของคนเล้ียงแกะ ในสัปดาห์ท่ี๕ 6.เสด็จไปประทบั
นั่งขดัสมาธิใตต้น้จิก มุจลินทร์ ไปทางทิศตะวนัออกเฉียงใตข้องตน้ศรีมหาโพธ์ิ ในสัปดาห์ท่ี ๖ 7.
เสด็จไปประทบัใตต้น้เกด ราชายตนะ ประทบันัง่เสวยวิมุติสุขตลอด ๗ วนัน าท่านชม พระมหาโพธ์ิ
เจดีย์ อนุสรณ์สถานแห่งการตรัสรู้ของพระสัมมาสัมพุทธเจา้ ภายในประดิษฐานพระพุทธเมตตา
พระพุทธรูปท่ีรอดจากการถูกท าลายจากพระเจา้ศศางกา พระพุทธ รูปองคน้ี์เป็นพระพุทธรูปปางมาร
วิชยัแบบศิลปะปาละ เป็นท่ีเคารพศรัทธาของชาวพุทธทัว่โลก จากนั้นน าท่านชมศิลปะอินเดียสมยั
พระเจา้อโศกอายุกวา่ ๒,๒๐๐ ปี ชมเสาพระเจา้อโศกท่ีทรงให้สร้างเพื่อประกาศศาสนาและถวายเป็น
พุทธบูชาแก่สังเวชนียสถาน ชมประตูโทรณะท่ีสลกั เร่ืองราวเก่ียวกบัพุทธประวติั แลว้ชมสถูปและ
ภาพสลักอดีตพระพุทธเจา้ศิลปะสมัยปาละอายุราว ๑,๒๐๐ ปี “สมยัปาละเป็นช่วงท่ีพุทธศาสนา
รุ่งเรืองแผ่ขยายอยู่ในอินเดียภาคเหนือโดยมีศูนย์กลางอยู่ท่ีมหาวิทยาลัยนาลันทา รัฐพิหารตาม



 

    

หลกัฐานการบนัทึกจดหมายเหตุการณ์เดินทางมาสืบทอดพุทธศาสนาของหลวงจีนเห้ียนจงั (พระถงั
ซมัจัง๋) และหลวงจีนอ้ีจิง จากประเทศจีน” ไดเ้วลาสมควรน าท่านเดินทางกลบัสู่ท่ีพกั 

 
ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
 น าท่านเข้าสู่ทีพ่กั JATAKA INN , BODHGAYA หรือเทยีบเท่า 

 
 

วนัที่สอง  พุทธคยา – สนามบินดอนเมอืง 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารภายในโรงแรมที่พกั 

 ไดเ้วลาอนัสมควรน าท่านเดินทางสู่สนามบินพุทธคยา 
10.40 น. น าท่านเดนิทางกลบัสู่สนามบินดอนเมอืง กรุงเทพฯ โดยสายการบิน แอร์เอเชีย (Air Asia) เที่ยวบินที่ FD123 

(ใช้เวลาเดนิทางโดยประมาณ 4.30 ชม.)  (ไม่มบีริการอาหารบนเคร่ือง) 
14.50 น.  เดนิทางถึงสนามบินดอนเมอืง โดยสวสัดิ์ภาพ 
 

******************************************************* 
หมายเหตุ **  บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงเที่ยวบินทั้งไปและกลับโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทั้งนีข้ึน้อยู่กับสายการ
บิน บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิในการเปลีย่นแปลงรายการเพื่อความเหมาะสมไม่ว่าจะเกิดจากความขัดข้องของ ยานพาหนะหรือมีเหตุหนึ่ง
เหตุใดจนท าให้ไม่สามารถด าเนินการตามหมายก าหนดการได้โปรแกรมการเดินทางเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม หรือเปลี่ยนแปลง



 

    

รายการท่องเที่ยวบางรายการหรือทดแทนรายการท่องเที่ยวบางรายการ และจะต้องมีจ านวนผู้โดยสารจ านวน 15 ท่านขึ้นไปจึงออก
เดนิทาง ในกรณีทีม่จี านวนผู้โดยสารไม่ถึง 15 ท่านไม่มหีัวหน้าทวัร์ไทย  อตัราค่าบริการนี ้ส าหรับเดนิทางตั้งแต่ 30 ท่านขึน้ไป ขอสงวน
สิทธ์ิในการเปลีย่นแปลงราคาในกรณีทีม่ผู้ีเดนิทางไม่ถึง 30 ท่าน 

อตัราค่าบริการ 

- 6 ท่านออกเดนิทางโดยไม่มหัีวหน้าทัวร์ 

ก าหนดการดินทาง 
ผู้ใหญ่ ห้อง

ละ 2-3 ท่าน 

เดก็ อายุ 8-12 ปี 

พกัเดีย่ว 

เพิม่ท่านละ 
พกักบั 1 

ผู้ใหญ่ 

พกักบั 2 

ผู้ใหญ่ 

มเีตยีง 

พกักบั 2 

ผู้ใหญ่ 

ไม่มเีตยีง 

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 

15,900.- 1,500.- 

*** ราคานีเ้ป็นเพยีงการน าเสนอราคาเบือ้งต้นเท่าน้ัน ทางบริษทัยงัไม่ได้ท าการจองใดๆทั้งส้ิน อตัราค่าตัว๋เคร่ืองบินและภาษี
น า้มันอาจจะมกีารปรับเปลีย่นได้ตามความเหมาะสม*** 

อตัรานีร้วม  
 ค่าตัว๋เคร่ืองบินไป–กลบั ชั้นประหยดั (เดินทางไปกลบัพร้อมกรุ๊ปเท่านั้น) เสน้ทางและสายการบินตามระบุในรายการ 
 ค่าภาษีสนามบิน และค่าภาษีน ้ามนัตามรายการทวัร์  
 ค่ารถปรับอากาศน าเท่ียวตามระบุไวใ้นรายการ พร้อมคนขบัรถ (กฎหมายไม่อนุญาตใหค้นขบัรถเกิน 12 ช.ม. / วนั) 
 ค่าเขา้ชมสถานท่ีต่าง ๆ ตามท่ีระบุไวใ้นรายการ 
 ค่าวีซ่าเขา้ประเทศอินเดียแบบ E-Visa  
 โรงแรมตามระบุ หรือเทียบเท่า (หอ้งละ 2-3 ท่าน) พร้อมอาหารเชา้ 
 ค่าอาหารตามท่ีระบุในรายการ ใหท่้านไดล้ิ้มลองอาหารพ้ืนเมือง 
 ค่าน ้าหนกักระเป๋าสมัภาระท่ีโหลดลงใตท้อ้งเคร่ือง สายการบินอนุญาตท่านละ 1 ใบ น ้าหนกัไม่เกิน 20 กก.  
 ค่าประกนัอุบติัเหตุในการเดินทาง คุม้ครองวงเงินท่านละ 1 ลา้นบาท ของบริษทั MSIGประกนัภยั (เง่ือนไขตามกรมธรรม)์ 
 
อตัรานีไ้ม่รวม  
 ค่าาด าเนินการท าหนงัสือเดินทาง หรือค่าธรรมเนียมในการยื่นใบอนุญาตเขา้-ออกเมืองส าหรับคนต่างดา้ว 
 ค่าใชจ่้ายส่วนตวั อาทิ ค่าโทรศพัท,์ ค่าซกัรีด, ค่าเคร่ืองด่ืมและอาหารนอกเหนือจากท่ีระบุในรายการ 
 ค่าอาหารและเคร่ืองด่ืมท่ีสัง่พิเศษในร้านอาหาร นอกเหนือจากท่ีบริษทัฯ จดัให ้ยกเวน้จะตกลงกนัเป็นกรณีพิเศษ 
 ค่าน ้าหนกักระเป๋าสมัภาระท่ีเกินกวา่สายการบินก าหนด  



 

    

 ค่าภาษีมลูค่าเพ่ิม 7% และค่าภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3% 
 ค่าทิปพนักงานขับรถ ค่าทิปไกด์ 5 USD/วนั/ท่าน 
 
เงือ่นไขการเดินทาง 

 บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทาง กรณีมีผูเ้ดินทางต ่ากวา่ 6 ท่าน โดยจะแจง้ใหผู้เ้ดินทางทราบล่วงหนา้ก่อน
เดินทาง 

 บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการปรับเปล่ียนโปรแกรมเพ่ือความเหมาะสมโดยมิตอ้งแจง้ล่วงหนา้ สาเหตุอนัเน่ืองมาจากการ
ล่าชา้ของสายการบิน, การนดัหยดุงาน, ภยัธรรมชาติ, การก่อวินาศภยั, การก่อจลาจล, อุบติัเหตุ ฯลฯ โดยจะค านึงถึง
ผลประโยชนข์องผูเ้ดินทางเป็นส าคญั 

 บริษทัฯ จะไม่รับผิดชอบค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึน หากท่านถกูปฏิเสธการเขา้เมือง อนัเน่ืองจากการกระท าท่ีส่อไปในทางผิด 
กฎหมายหรือการหลบหนีเขา้เมือง ฯลฯ และจะไม่คืนเงินค่าทวัร์ท่ีช าระมาแลว้ 

 บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทางในกรณีท่ีเกิดภยัพิบติัทางธรรมชาติ อาทิ สึนามิ แผน่ดินไหว ภูเขาไฟ
ระเบิด อุทกภยั วาตภยั ฯลฯ อนันอกเหนือจากการควบคุมของบริษทัฯ โดยทางบริษทัฯ จะขอเกบ็เฉพาะค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึน
ตามจริงเท่านั้น เช่น ค่ามดัจ าตัว๋เคร่ืองบิน, ค่าวีซ่าในกรณีท่ียื่นวีซ่าแลว้ และค่าวางมดัจ าหอ้งพกั ฯลฯ 

การส ารองที่นั่งและช าระเงนิ 
 ยนืยันการส ารองที่นั่งกบัเจา้หนา้ท่ีฝ่ายขาย พร้อมส่งส าเนาหนังสือเดนิทาง  
 ช าระเงินมดัจ าภายใน 3 วนันบัจากวนัท่ีจอง เงินมดัจ าถือเป็นการยืนยนัการจองของท่าน 

o ยโุรป อเมริกา ออสเตรเลีย นิวซีแลนด ์ท่านละ 25,000 บาท 
o ญ่ีปุ่น เกาหลี ดูไบ ศรีลงักา อินเดีย อินโดนีเซีย ท่านละ 10,000 บาท 
o จีน ไตห้วนั เวียดนาม พม่า กมัพชูา ลาว สิงคโปร์ ท่านละ 5,000 บาท 

 ค่าทวัร์ส่วนท่ีเหลือทั้งหมด ช าระล่วงหนา้ 21 วนัก่อนเดินทาง 
 หากท่านไม่ช าระเงินค่าทวัร์ส่วนท่ีเหลือตามก าหนดวนัดงักล่าว ทางบริษทัฯ ถือวา่ท่านยกเลิกการเดินทางโดยไม่มีเง่ือนไข 

และขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงินมดัจ า 
 หลงัจากส ารองท่ีนัง่เรียบร้อยแลว้ เจา้หนา้ท่ีฝ่ายขายจะนดัวนั-เวลา ไปรับหนงัสือเดินทางและเอกสารอ่ืนท่ีแจง้ไวใ้น

โปรแกรม เพ่ือด าเนินการยื่นขอวีซ่า (ส าหรับประเทศท่ีตอ้งท าวีซ่า) 
การยกเลกิ 

 ยกเลิกก่อนออกเดินทาง 22 วนั  คืนเงินมดัจ าทั้งหมด 

 ยกเลิกก่อนออกเดินทาง 21 - 15 วนั  หกัเงินค่าทวัร์ 50% 

 ยกเลิกก่อนออกเดินทาง 14 - 7 วนั  หกัเงินค่าทวัร์ 75% 

 ยกเลิกก่อนออกเดินทาง 6 - วนัเดินทาง  หกัเงินค่าทวัร์ 100% 

 กรณียกเลิกการเดินทางหลงัจากออกตัว๋เคร่ืองบินแลว้ หากเป็นตัว๋ท่ีสามารถท า Refund ได ้ผูเ้ดินทางตอ้งรอเงินค่า Refund 
ตามระบบและเง่ือนไขของสายการบินเท่านั้น (ประมาณ 3 เดือน) 

 หากท่านยกเลิกการเดินทางเง่ือนไขใดเง่ือนไขหน่ึง แต่ท่านสามารถหาผูเ้ดินทางมาแทนได ้โดยสามารถยื่นขอวีซ่าไดท้นั



 

    

ตามก าหนดเวลา ทางบริษทัฯ ขอคิดค่าใชจ่้ายเพ่ิม คือค่าวีซ่า และค่าเปล่ียนช่ือตัว๋เคร่ืองบินเท่านั้น ทั้งน้ีตอ้งไม่อยูใ่น
เง่ือนไขตัว๋ท่ีไม่อนุญาตใหเ้ปล่ียนช่ือ และไม่อนุญาตใหคื้นบตัรโดยสาร 

 หากท่านยกเลิกการเดินทาง อนัเน่ืองมาจากบุคคลใดบุคคลหน่ึงในคณะของท่านไม่ไดรั้บการพิจารณาวีซ่าไม่วา่ดว้ย
เหตุผลใด ๆ กต็ามอนัเป็นการพิจารณาจากสถานฑตู ซ่ึงการยกเลิกเฉพาะบุคคลหรือการยกเลิกพร้อมกนัทั้งหมด ใหถื้อเป็น
การยกเลิกตามเง่ือนไขของวนัเวลาท่ียกเลิกดงักล่าวขา้งตน้  

 
 
ตัว๋เคร่ืองบิน 
 ตัว๋เคร่ืองบินแบบหมู่คณะ ตอ้งเดินทางไป-กลบัพร้อมกนั หากตอ้งการเล่ือนวนัเดินทางกลบั ท่านตอ้งช าระค่าใชจ่้ายท่ีสาย

การบินเรียกเก็บ และการจดัท่ีนัง่ของกรุ๊ปเป็นไปโดยสายการบินก าหนด ทางบริษทัฯ ไม่สามารถเขา้ไปแทรกแซงได ้ 
 ค่าภาษีสนามบิน, ค่าภาษีน ้ามนัเช้ือเพลิงและค่าประกนัวินาศภยัทางอากาศ คิดตามอตัราท่ีทางสายการบินแจง้ ณ วนัท่ีออก

ราคาขาย หากสายการบินมีการปรับข้ึนราคาในภายหลงั ถือเป็นค่าใชจ่้ายส่วนท่ีเพ่ิม ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเรียก
เกบ็ตามความเป็นจริง ณ วนัท่ีออกตัว๋ 

โรงแรมและห้องพกั 
 หอ้งพกัในโรงแรมส่วนใหญ่เป็นแบบหอ้งคู่ (Twin / Double Room) ประเภทหอ้งพกัข้ึนอยูก่บัการวางรูปแบบของแต่ละ

โรงแรม กรณีผูร่้วมเดินทางในคณะของท่านจองหอ้งประเภทอ่ืนๆ อาจท าใหไ้ม่ไดห้อ้งพกัติดกนัตามท่ีตอ้งการ  
 โดยทัว่ไป โรงแรมอนุญาตใหมี้ผูเ้ขา้พกัใน 1 หอ้งมากท่ีสุด คือ 3 คนเท่านั้น 
 โรงแรมส่วนใหญ่ไม่มีหอ้งพกัแบบ 3 ท่าน (Triple Room) หรือมีจ านวนจ ากดั บางโรงแรมอาจจดัเป็นหอ้งพกัคู่ และเพ่ิม

เตียงเสริมให ้(Extra Bed)  
 ในกรณีท่ีมีการจดัประชุมนานาชาติ (Trade Fair) หรืองานเทศกาลต่างๆ เป็นผลใหค่้าโรงแรมสูงข้ึน 3-4 เท่าตวัจากราคา

ตน้ทุนท่ีคิดไว ้บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการปรับเปล่ียนหรือยา้ยไปพกัเมืองใกลเ้คียงเพ่ือความเหมาะสมของโปรแกรม 
กระเป๋าและสัมภาระเดนิทาง 
 น ้าหนกักระเป๋าสมัภาระท่ีโหลดลงใตท้อ้งเคร่ือง สายการบินอนุญาตท่านละ 1 ใบ น ้าหนกัไม่เกิน 30 กิโลกรัม (ส าหรับ

ผูโ้ดยสารชั้น Economy Class) หากสมัภาระมีน ้าหนกัเกิน สายการบินมีสิทธ์ิเรียกเก็บค่าระวางน ้าหนกัเพ่ิมได ้
 กระเป๋าสมัภาระท่ีสายการบินอนุญาตใหน้ าข้ึนเคร่ืองได ้ตอ้งมีน ้าหนกัไม่เกิน 7 กิโลกรัม และมีความกวา้ง+ยาว+สูง ไม่เกิน 

115 เซนติเมตร หรือ 25 เซนติเมตร (9.75 น้ิว) x 56 เซนติเมตร (21.5 น้ิว) x 46 เซนติเมตร (18 น้ิว)  
 ในบางรายการทวัร์ ท่ีตอ้งมีบินดว้ยสายการบินภายในประเทศ น ้าหนกัของกระเป๋าอาจจะถูกก าหนดใหต้ ่ากวา่มาตรฐานได ้

ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัขอ้ก าหนดของแต่ละสายการบิน ซ่ึงผูเ้ดินทางตอ้งเป็นผูรั้บผิดชอบค่าใชจ่้ายเอง 

 
 
 
 
 



 

    

 
 
 

หลกัฐานประกอบการยืน่ขอวซ่ีาประเทศอนิเดียส าหรับ-คนไทย  
1.หนงัสือเดินทาง (Passport) หนังสือเดินทาง ตอ้งมีหน้าเหลือส าหรับประทบัวีซ่าอย่างน้อย 2 หน้า 
อายใุชง้านเหลือไม่นอ้ยกว่า 6 เดือน นบัจากวนัเดินทาง *กรุณาถอดปก Passport ก่อนส่งเอกสารบริษทั
จะไม่รับผิดชอบในกรณีสูญหาย* 
2.รูปถ่าย รูปถ่ายสีหนา้ตรงขนาด 2x2น้ิว พ้ืนหลงัสีขาวเท่านั้น จ านวน 2ใบเป็นรูปท่ีถ่ายจากร้านถ่ายรูปเท่านั้น รูป (หา้มสวม
แว่นตาหรือเคร่ืองประดบั, ไม่ใส่ชุดขา้ราชการหรือเคร่ืองแบบใดๆ ไม่เป็นรูปสต๊ิกเกอร์รวมถึงหา้มใชรู้ปท่ีถ่ายเองและปร้ินท์
เอง) 
3.ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน 2 ชุด ถา้เป็นเดก็อายตุ ่ากวา่ 15 ปี ใชส้ าเนาสูติบตัรและบตัรประชาชน 
4.ส าเนาทะเบียนบา้น  
**เอกสารที่เป็นส าเนากรุณาเซ็นช่ือรับรองส าเนาถูกต้องทุกใบด้วย** 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

    

 
 
 
 

กรณุากรอกขอ้มลูเพือ่ประโยชนใ์นการพจิารณาด าเนนิการขอวซีา่ของทา่น 

ประวตัสิว่นตัว 

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) 

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________ 


