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 ทรปิพเิศษของวันแรมทาง- 

  20-25 มนีาคม 2562 
           

 

  .. ศรัทธาของเรา 
         จะไมม่วีนัจางหาย .. 
 
         “ไปน่ังสมาธใิตต้น้พระศรมีหาโพธิ ์ 
                 ปฏบิตัใิจ ปฏบิตักิาย ไปสวดมนต ์ใหใ้จสงบ" 
  
        หลายทา่นคงทราบดวีา่ ตน้พระศรมีหาโพธินั์น้มคีวามส าคญั
อยา่งไร ทรปินีเ้ป็นเสน้ทางธรรมยาตราตามรอยพระพทุธองค ์ทีเ่รา
อยากจดัขึน้เป็นพเิศษ เพือ่พาผูค้นทีม่ใีจเลือ่มใสศรัทธามาสกัการะ  
ตน้พระศรมีหาโพธิ ์ใชเ้วลาทีม่ ีนอ้มน าค าสอนของพระพทุธองค์
ปฏบิตัใิจ-ปฏบิตักิายใหบ้รสิทุธิ ์ณ ใตต้น้พระศรมีหาโพธิ ์   
        
การเดนิทางกบั "วันแรมทาง" ในครัง้นีอ้าจไมส่ะดวก สบายมากนัก 
แตเ่ราจรงิใจ บรสิทุธิใ์จ และตัง้ใจ  

    “ทรปินีพ้วกเราตัง้ใจจัดขึน้เป็นพเิศษ เพือ่ตอบแทนคณุ
พระพทุธศาสนา ตอบแทนคณุองคส์มเด็จพระสมัมาสมัพทุธเจา้  
ตอบแทนคณุตน้พระศรมีหาโพธิ ์การเดนิทางสูพ่ทุธคยาในครัง้นี ้ 

จงึมคีวามพเิศษเพือ่ทกุคน” 
        
   ทรปินี ้ในราคานี ้จงึเกดิขึน้เพยีงแคปี่ละสองครัง้เทา่นัน้ 
           

 
ขอรว่มอนุโมทนาบญุในกศุลจติของทกุทา่นทีต่ัง้ใจไปปฏบิตัธิรรมรว่มกนั  ขอรว่มอนุโมทนา สาธ ุสาธ ุสาธ ุ

  
                                           “กราบแทบบาท   พระพทุธองค ์
                                            ทรงบรสิทุธิ ์   พทุธศาสนา 
                                            กราบมวลหมูอ่รหันต ์  ทรงปัญญา 
                                            ขอสรา้งบญุบชูา   ดว้ยดวงใจ” 

บรษิทั อพัเดท ทวัร ์แอนด ์ทราเวล จ ากดั 
Update Tour & Travels Co., Ltd. 
 
   

ใบอนุญาตประกอบธรุกจิน าเทีย่ว เลขที ่11/06037 
1/60 ซอยอนามยังามเจรญิ 12 แขวงทา่ขา้ม เขตบางขนุเทยีน กรงุเทพ 10150 

Tel.  024054561, 0898119139, 0816928233  Fax. 024054560 
Website: www.wanramtang.com  E-Mail: info@wanramtang.com  
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โปรแกรมการเดนิทาง 
     

 จดุนัดพบ  วนัองัคารที ่19 มนีาคม พ.ศ. 2562  (คนืวันอังคาร) 
 

 

  สนามบนิสวุรรณภมู ิชัน้ 4 ประต ู3 บรเิวณทีน่ั่งหนา้ประต ู
  เวลา  23.00 น. (หา้ทุม่ตรง) 

 

 

เช็คอนิบัตรโดยสารและโหลดสมัภาระ *โหลดกระเป๋าไดห้นัก ไมเ่กนิ 20 กโิลกรัม เทา่นัน้  

         

DAY 01 วนัพธุที ่20 มนีาคม พ.ศ. 2562 
 

รายละเอยีดเทีย่วบนิ  
กรุงเทพ-โกลกตัตา  

สายการบนิ INDIGO AIRLINES  
เทีย่วบนิที ่6E78 

เวลา  02.05-03.20 
 

 

เสน้ทาง กรงุเทพ-โกลกตัตา-พทุธคยา 

เดนิทาง กรุงเทพ-โกลกตัตา , น่ังเครือ่งประมาณ 3 ชม. 
โกลกตัตา-พุทธคยา, น่ังรถประมาณ 10-12 ชม. 

ทีพ่กั วดัไทยพุทธคยา  
(หรอืแลว้แตท่างวัดจะจัดหอ้งพักให)้  

พักหอ้งละ 4-6 ทา่น พักแยกหญงิ-ชาย 
หอ้งพัดลม หอ้งน ้าในตวั 

 

 

 

              

02.05 น. ไดเ้วลาเครือ่งออก มุง่หนา้สูส่นามบนิเมอืงโกลกัตตา ประเทศอนิเดยี 
*ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 2.45 ชัว่โมง   นอนหลับพักผอ่นบนเครือ่งบนิ   
03.20 น. ถงึแผน่ดนิอนิเดยีทา่อากาศยานนานาชาตเิมอืงโกลกัตตา  
รถมารอรับเพือ่พาทกุทา่นเดนิทางมุง่หนา้สูพ่ทุธคยา *ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 10-12 ชัว่โมง 

กนิอาหารเชา้ ทีส่นามบนิ และ อาหารกลางวนั ระหวา่งทาง  *เป็นอาหารกลอ่งทีท่มีงานจัดเตรยีมไวใ้ห ้ 

  

นุย้ & ปลา' Tour Leader ดแูลคณะ  รถปรับอากาศ AC Coach ส าหรับคณะนี้ 
 

ชว่งเย็น- เดนิทางถงึวดัไทยพทุธคยา เขา้สูท่ีพั่ก 
18.00 น. กนิอาหารเย็น ทีอู่ข่า้ว 
19.30 น. พาทกุทา่นสู ่“อภสิมัพทุธสถาน” มหาเจดยีพ์ทุธคยา และ ตน้พระศรมีหาโพธิ ์ 
สถานทีต่รัสรูอ้นุตรสมัมาสมัโพธญิาณของพระพทุธเจา้ สวดมนตแ์ละกราบสกัการะพระพทุธเมตตา  
พระปฏมิาประธานปางมารวชิยั อายมุากกวา่ 1,400 ปี ภายในวหิารมหาเจดยีพ์ทุธคยา บชูาสถานทีต่รัสรู ้
บรเิวณใต ้ตน้พระศรมีหาโพธิ ์และ พระแทน่วชัรอาสน ์ทีส่รา้งโดยพระเจา้อโศกมหาราช นอ้มจตินอ้มใจ
ตัง้ใจปฏบิัตบิชูา นับจากนีเ้ป็นตน้ไป  แลว้กลับทีพั่ก พักผอ่นตามอัธยาศัย ใหห้ายเหนือ่ยจากการเดนิทาง 

  
   

https://www.facebook.com/watthaibuddhagaya.india
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DAY 02 วนัพฤหสับดทีี ่21 มนีาคม พ.ศ. 2562 
 

เสน้ทาง พทุธคยา แดนตรัสรู ้
เดนิทาง โดย รถบสัปรับอากาศ 

ทีพ่กั: วดัไทยพุทธคยา  

(หรอืแลว้แตท่างวัดจะจัดหอ้งพักให)้  

พักหอ้งละ 4-6 ทา่น  
พักแยกหญงิ-ชาย หอ้งพัดลม หอ้งน ้าในตวั 

 

 

 

06.00 น. รว่มกันท าวตัรเชา้ ทีพ่ระอโุบสถ 
07.00 น. กนิเชา้พรอ้มกัน 

08.30 น.  ทกุคนพรอ้มกนัทีพ่ระอโุบสถ   รว่มกันท าพธิถีวายปัจจัย ทอดผา้ป่า ท าบญุเพือ่ท านุบ ารงุวดั  
สมาทานศลี ฟังธรรม เตรยีมความพรอ้มกอ่นการปฏบิัตธิรรม  

 

  

สถปูเจดยี ์บา้นนางสชุาดา รมิฝ่ังน ้าเนรัญชรา ทีเ่หลอืแตผ่นืทราย 
 

 

09.30 น. เดนิทางไปที ่สถปูเนนิดนิบรเิวณทีเ่คยเป็น บา้นนางสชุาดา ผูถ้วายขา้วมธปุายาสกอ่นวนั

ตรัสรู ้จากจดุนีส้ามารถมองเห็นบรเิวณทีเ่ชือ่วา่ เป็นจดุทีน่างสชุาดาถวายขา้วมธปุายาสแดพ่ระพทุธเจา้  

จากนัน้ไปทีด่บูรเิวณสถานทีซ่ ึง่พระพทุธเจา้ทรงอธษิฐานจติลอยถาดทองค า รมิฝ่ังแมน่ ้าเนรัญชรา 
หรอืทีเ่รยีกกันวา่ “แมน่ ้าแหง่การตรัสรู”้ 
   
11.30 น. กนิอาหารเพล  

 

  

 อภสิมัพุทธสถาน มหาเจดยีพ์ุทธคยา  หลวงพ่อพระพุทธเมตตา 

  

 ตน้พระศรมีหาโพธิ ์  ลานโพธิว์ัดไทยพุทธคยา ปฏบิตัธิรรมยามค า่คนื 
 

 

https://www.facebook.com/watthaibuddhagaya.india
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14.00 น. พาทกุทา่นสู ่“อภสิมัพทุธสถาน” มหาเจดยีพ์ทุธคยา  และ ตน้พระศรมีหาโพธิ ์  
สถานทีต่รัสรู ้อนุตรสมัมาสมัโพธญิาณ ของพระพทุธเจา้ สวดมนตแ์ละกราบสกัการะพระพทุธเมตตา  
พระปฏมิาประธานปางมารวชิยั อายมุากกวา่ 1,400 ปี ภายในวหิารมหาเจดยีพ์ทุธคยา  
บชูาสถานทีต่รัสรู ้บรเิวณใต ้ตน้พระศรมีหาโพธิ ์และ พระแทน่วชัรอาสน ์ทีส่รา้งโดยพระเจา้อโศก
มหาราช นอ้มจตินอ้มใจตัง้ใจปฏบิัตบิชูา นับจากนีเ้ป็นตน้ไป 
   
18.30 น. กนิอาหารเย็น ทีอู่ข่า้ว 
ชว่งค า่ ใหเ้วลาอสิระ สวดมนต ์น่ังสมาธ ิเดนิจงกรม เจรญิจติภาวนา ทีต่น้พระศรมีหาโพธิ ์หรอื  
วดัไทยพทุธคยา ปฏบิัตบิชูาตามอัธยาศัย 

 

          

DAY 03  วนัศกุรท์ี ่22 มนีาคม พ.ศ. 2562 
 

 

เสน้ทาง พทุธคยา แดนตรัสรู ้

เดนิทาง โดย การเดนิเทา้ หรอื รถสามลอ้ 

ทีพ่กั: วดัไทยพุทธคยา  

(หรอืแลว้แตท่างวัดจะจัดหอ้งพักให)้  
พักหอ้งละ 4-6 ทา่น  

พักแยกหญงิ-ชาย หอ้งพัดลม หอ้งน ้าในตวั 
 

 

 

เชา้ถงึค า่- ใหเ้วลาอสิระ สวดมนต ์น่ังสมาธ ิเดนิจงกรม เจรญิจติภาวนา ทีต่น้พระศรมีหาโพธิ ์ 
หรอื วดัไทยพทุธคยา ปฏบิัตบิชูาตามอัธยาศัย 
   
         เวลารับประทานอาหาร ทีว่ดัไทยพทุธคยา 
           07.00-08.00 น. เวลาอาหารเชา้ 
           11.30-12.30 น. เวลาอาหารเพล  
           18.30-19.30 น. เวลาอาหารเย็น 
    
        เวลาท าวตัรสวดมนต ์ทีว่ดัไทยพทุธคยา 
           06.00 น. ท าวตัรเชา้  / 19.00 น. ท าวตัรเย็น 

 

                        

DAY 04 วนัเสารท์ี ่23 มนีาคม พ.ศ. 2562 
 

 

เสน้ทาง พทุธคยา แดนตรัสรู ้

เดนิทาง โดย การเดนิเทา้ หรอื รถสามลอ้ 

ทีพ่กั: วดัไทยพุทธคยา  

(หรอืสถานทีท่ีท่างวดัจัดเตรยีมให)้ 
พักหอ้งละ 4-6 ทา่น  

พักแยกหญงิ-ชาย หอ้งพัดลม หอ้งน ้าในตวั 
 

 

 

 

เชา้ถงึค า่- ใหเ้วลาอสิระ สวดมนต ์น่ังสมาธ ิเดนิจงกรม เจรญิจติภาวนา ทีต่น้พระศรมีหาโพธิ ์ 
หรอื วดัไทยพทุธคยา ปฏบิัตบิชูาตามอัธยาศัย 
   
         เวลารับประทานอาหาร ทีว่ดัไทยพทุธคยา 
           07.00-08.00 น. เวลาอาหารเชา้ 
           11.30-12.30 น. เวลาอาหารเพล  
           18.30-19.30 น. เวลาอาหารเย็น 
    
        เวลาท าวตัรสวดมนต ์ทีว่ดัไทยพทุธคยา 
           06.00 น. ท าวตัรเชา้  / 19.00 น. ท าวตัรเย็น 

 

https://www.facebook.com/watthaibuddhagaya.india
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19.00 น. พรอ้มกันที ่รถบัส ไปกราบลาตน้พระศรมีหาโพธิ ์

 19.30 น. สวดมนต ์ท าวตัรเย็น เจรญิจติภาวนาร่วมกัน ทีต่น้พระศรมีหาโพธิ ์
             ร่วมกลา่วค าขอขมาตอ่พระรัตนตรัย และ พทุธสงัเวชนยีสถาน  กราบลาพระสงฆ ์ 

 

                    

 

คนืนีเ้กบ็ของแพ็คใหเ้รยีบรอ้ย พรุง่นีเ้ชา้เราจะขึน้เครือ่งกลับบา้น  

น ้าหนักกระเป๋า  โหลดไดค้นละ 20 กโิลกรัม (หากมคีา่น ้าหนักเกนิ ลกูทวัรต์อ้งรับผดิชอบกนัเอง) 
 

 

     

DAY 05 วนัอาทติยท์ี ่24 มนีาคม พ.ศ. 2562 
 

 

เสน้ทาง พทุธคยา-โกลกตัตา 

เดนิทาง พุทธคยา-โกลกัตตา, น่ังรถประมาณ 10-12 ชม. 

โดย รถบสัปรับอากาศ 
 

duty free shopping 
 

 

 

 

06.00 น. รว่มกันท าวตัรเชา้ ทีพ่ระอโุบสถ 
07.00 น. กนิเชา้พรอ้มกัน 
08.30 น. ขึน้รถบัส ออกเดนิทางจากวดัไทยพทุธคยามุง่หนา้สูก่รงุโกลกัตตา  
*ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 10-12 ชัว่โมง 
11.30 น. แวะกนิอาหารกลางวนั ระหวา่งทาง *เป็นขา้วกลอ่งทีแ่พ็คมาจากวดัไทยพทุธคยา 
 
ชว่งเย็น- เดนิทางถงึสนามบนิเมอืงโกลกตัตา  
แยกยา้ยกันท าภารกจิสว่นตัว เขา้หอ้งน ้า ลา้งหนา้ เปลีย่นเสือ้ผา้กันตามสะดวก 
กนิอาหารค า่ ทีส่นามบนิ *เป็นขา้วกลอ่งทีท่มีงานจัดเตรยีมไวใ้ห ้
จากนัน้ไป Check in บัตรโดยสารและโหลดสมัภาระ แลว้รอขึน้เครือ่งกลับบา้น 

 

   

DAY 06 วนัจันทรท์ี ่25 มนีาคม พ.ศ. 2562 
 

 

รายละเอยีดเทีย่วบนิ  
โกลกตัตา-กรุงเทพ 

สายการบนิ SPICEJET AIRLINES  
เทีย่วบนิที ่SG83  

เวลา  00.05-04.10 
 

 

 

เสน้ทาง โกลกตัตา-กรงุเทพ 
 

  00.05 น. ไดเ้วลาเครือ่งออก มุง่หนา้สูก่รงุเทพ  
*ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 2 ชัว่โมง   
นอนหลับพักผอ่นบนเครือ่งบนิ  

04.10 น. ถงึสวุรรณภมู ิ 
กลับสูอ่อ้มกอดของดนิแดนมาตภุมู ิโดยสวสัดภิาพ 

พรอ้มกับมมุมองใหม่ๆ  ในโลกใบเดมิทีแ่คบลงเสมอ  
เมือ่การเดนิทางสิน้สดุ ..... สวสัดเีมอืงไทย 

 

 

 

        

 

โปรแกรมการเดนิทาง อาจเปลีย่นแปลงตามความเหมาะสมของชว่งเวลา  
และสถานการณ์เฉพาะหนา้ 
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ราคาทวัร ์-  22,000 บาท   

 
 
เง ือ่นไข-   
การพักวัด นอนแยกชาย-หญงิ ไมม่จีดัใหน้อนเดีย่ว 
คา่วซีา่อนิเดยี  เป็น E-Visa อายวุซีา่ 60 วัน Double Entry 
ถา้ตอ้งการท าวซีา่แบบปกต ิอายวุซีา่ 6-12 เดอืน Multiple Entry ตอ้งจา่ยเพิม่ *กรณุาโทรสอบถามราคา 

สว่นลดพเิศษ-  (หักจากการจา่ยเงนิงวดสดุทา้ย) 
มวีซีา่อนิเดยีอยูแ่ลว้ หรอื ท าวซีา่เอง  (กรณุาสอบถามสว่นลด) 
พระสงฆแ์ละแมช่ ีลดราคา 3,000 บาท  (เฉพาะกรณีทีม่หีนังสอืสทุธ)ิ 

 
ราคานีร้วม- 
คา่ตั๋วเครือ่งบนิ สายการบนิ ตามทีร่ะบใุนโปรแกรม เสน้ทาง Bangkok-Kolkata-Bangkok 
คา่ธรรมเนยีมน ้ามนัและภาษีสนามบนิ ไทย-อนิเดยี 
คา่วซีา่อนิเดยี *ประเภท E-visa  
อาหารมือ้หลกัทกุมือ้ รวม ชา กาแฟ ของหวาน และผลไม ้
คา่น ้าดืม่ (น ้าเปลา่บรรจขุวด) ไมจ่ ากดัจ านวน แตก่รณุาดืม่อยา่งรูค้ณุคา่ 
ทีพ่ัก วดัไทย พกัหอ้งละ 4-6 ทา่น (หรอืแลว้แตท่างวัดจะจัดให)้ พักแยกชาย-หญงิ หอ้งพดัลม มหีอ้งน ้าในตวั 
เงนิท าบญุ คา่ธรณีสงฆ-์คา่หอ้งพัก-คา่น ้าคา่ไฟ / เงนิท าบญุ คา่อาหาร / เงนิท าบญุ ถวายพระธรรมวทิยากร 
คา่รถปรับอากาศตลอดเสน้ทาง ฝ คา่บตัรเขา้ชมสถานทีต่า่งๆ เฉพาะตามทีร่ะบใุนโปรแกรม 
คา่บรกิาร หัวหนา้ทัวรค์นไทย / คา่บรกิาร Escort ทอ้งถิน่ 
ประกนัอบุตัเิหต-ุ   
CHARTIS New Hampshire Insurance วงเงนิ 1,000,000 บาท คา่รักษาพยาบาล 500,000 บาท  
เงือ่นไข- ภายใตข้อ้ตกลงทีม่ไีวก้บับรษัิทประกนัชวีติ  

ครอบคลมุ เฉพาะกรณีเกดิอบุตัเิหต ุไมค่รอบคลมุ กรณีเจ็บป่วย เป็นไขห้วดั ทอ้งเสยี หรอื อาหารเป็นพษิ  

 
ราคานีไ้มร่วม- 
คา่กลอ้งถา่ยรปู และ คา่กลอ้งวดีโีอ ซึง่เรยีกเกบ็เป็นบางสถานที ่
คา่ทปิ หัวหนา้ทัวรค์นไทย  
คา่ทปิ ทมีงานอนิเดยี ไกดท์อ้งถิน่ คนขบัรถ เด็กรถ 
คา่ทปิ เด็กยกกระเป๋า 
คา่ใชจ้า่ยอืน่ๆ นอกเหนอืจากทีร่ะบไุวใ้นรายการ 

 
คา่ทปิ-  (ใหใ้นวันสดุทา้ย ของการเดนิทาง) 
ทมีงานอนิเดยี (ไกดท์อ้งถิน่ คนขบัรถ เด็กรถ) เผือ่เงนิไวป้ระมาณ 1,000 รปีู หรอื 500 บาท ส าหรับ 5 วัน ในอนิเดยี 
เด็กยกกระเป๋า ควรใหไ้มต่ า่กวา่ 20 รปีู ตอ่ครัง้ 
หัวหนา้ทัวรค์นไทย แลว้แตค่วามพอใจ 

อาหารมือ้เย็น  (ทา่นใดถอืศลี 8 ไมก่นิอาหารเย็น ไมค่นืคา่อาหาร เงนิท าบญุวัดทัง้หมด) 
คา่ธรณีสงฆ ์คา่อาหาร  ในการเขา้พักทีว่ดั ทางเราไดจ้ัดเตรยีมเงนิท าบญุ ถวายเป็นคา่ธรณีสงฆ ์คา่น ้าคา่ไฟ 

คา่อาหาร ไวแ้ลว้ ตามความเหมาะสม ถา้ใครตอ้งการจะท าบญุเพิม่ก็แลว้แตศ่รัทธา 
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การช าระเงนิ 

 
จา่ยคา่ทัวรเ์ต็มจ านวน จ านวน 22,000 บาท  ทันททีีจ่อง  
 
 
 

โอนเงนิไดท้ี ่
 

 
 

 
เงือ่นไขการใหบ้รกิาร 
 
จองลว่งหนา้ตามชว่งเวลาทีก่ าหนด ช าระเงนิตามเงือ่นไขขา้งตน้ 
ขอยกเลกิการเดนิทาง ยดึเงนิมดัจ า และหกัคา่ใชจ้า่ยตามทีเ่กดิขึน้จรงิ  
และ/หรอื ขอยกเลกิการเดนิทาง นอ้ยกวา่ 10 วัน เกบ็คา่ใชจ้า่ยเต็มจ านวน 
 
เมือ่ทา่นออกเดนิทางกบัคณะแลว้ ถา้ทา่นงดการใชบ้รกิารรายการใดรายการหนึง่ เชน่ ไมเ่ทีย่วบางรายการ  
ไมท่านอาหารบางมือ้ หรอืไมเ่ดนิทางพรอ้มคณะ ถอืวา่ทา่นสละสทิธิ ์ไมอ่าจเรยีกรอ้งคา่บรกิารและเงนิมดัจ าคนืได ้ 
ไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้ส ิน้ 
 
กรณีทีก่ารตรวจคนเขา้เมอืงทัง้ทีก่รงุเทพฯ และในตา่งประเทศ ปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออกหรอืเขา้ประเทศในรายการ
เดนิทาง หรอื เกดิกรณีความลา่ชา้จากสายการบนิ การประทว้ง การนัดหยดุงาน การกอ่จลาจล  
ทางเราขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะไมค่นืคา่บรกิารไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้ส ิน้ 
 
เมือ่ทา่นตกลงช าระเงนิ ไมว่า่ทัง้หมดหรอืบางสว่น ถอืวา่ทา่นไดย้อมรับเงือ่นไขขอ้ตกลงตา่งๆ ทีไ่ดร้ะบไุวแ้ลว้ทัง้หมด 
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1. หนังสอืเดนิทาง (พาสปอรต์)  เลม่จรงิ.. ทีม่อีายเุหลอือยูไ่มน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน  

  

2. ส าเนาหนา้วซีา่อนิเดยีลา่สดุ 1 ชดุ  กรณีทีเ่คยเขา้อนิเดยี และ วซีา่เดมิกบัพาสปอรต์ไมไ่ดอ้ยูใ่นเลม่เดยีวกนั 

 

3. แบบฟอรม์ขอ้มูลสว่นตวั กรอกตามแบบฟอรม์ดา้นลา่ง (กรุณาแจง้ขอ้มูลจรงิ) 

   

4. รปูถา่ย 3 ใบ  
รูปถา่ย ตอ้งเป็นรูปส ีบนพืน้หลังสขีาว และตอ้งมขีนาด 2x2 นิว้ 

แนะน าใหบ้อกรา้นถา่ยรูปวา่ ขนาด 2x2 นิว้ เป็นสีเ่หลีย่มจัตรัุส เทา่กนัทัง้กวา้งและยาว 
หา้มสง่ขนาดอืน่ สถานทตูเขม้งวดมาก !  

รูปถา่ย ตอ้งเป็นรูปปัจจุบนั ทีถ่่ายใหมภ่ายใน 3 เดอืน 
รูปถา่ย ตอ้งเป็นรูปที ่ไม่ซ ้า กบัรูปในวซีา่เดมิ (ถา้มวีซีา่เดมิ) 

  

 

5. ส าเนาบัตรประชาชน 1 ชดุ *ตอ้งเซ็นชือ่รับรอง ลายเซ็นเหมอืนทีเ่ซ็นในเลม่พาสปอรต์ 

 

6. ส าเนาทะเบยีนบา้น 1 ชดุ *ตอ้งเซ็นชือ่รับรอง ลายเซ็นเหมอืนทีเ่ซ็นในเลม่พาสปอรต์ 

 

7. ส าเนาหนังสอืสทุธ ิ1 ชดุ *เฉพาะพระสงฆแ์ละแม่ช ี (ถา่ยส าเนาหนา้แรก และหนา้ทีแ่สดงสงักดัวัดปัจจบุนั) 

 

8. นามบตัร 1 ใบ *ถา้ม ี (นามบตัร ต าแหน่งงานปัจจุบนั ตรงตามขอ้มลูทีแ่จง้) 

 
 

เงือ่นไขการใหบ้รกิาร-   

ทางบรษัิทฯไมรั่บผดิชอบใดๆ กรณีสถานทตูอนิเดยี ไมอ่นุมัตวิซีา่ หรอือนุมัตปิระเภทของวซีา่ใหไ้มต่รงตามทีย่ืน่ขอ เนือ่งจากทางสถานทตู
จะพจิารณาเป็นรายๆ ไป ขึน้อยู่กบัประวตักิารเดนิทางของแตล่ะบคุคลดว้ย 

 
 

 

ทีอ่ยูใ่นการจัดสง่เอกสาร  

 
 

 

บรษิทั อพัเดท ทวัร ์แอนด ์ทราเวล จ ากดั 
Update Tour & Travels Co., Ltd. 
 
   

ใบอนุญาตประกอบธรุกจิน าเทีย่ว เลขที ่11/06037 

1/60 ซอยอนามัยงามเจรญิ 12 แขวงทา่ขา้ม เขตบางขนุเทยีน กรุงเทพ 10150 

Tel.  024054561, 0898119139, 0816928233  Fax. 024054560 
Website: www.wanramtang.com  E-Mail: info@wanramtang.com  
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 ขอ้มลูทีต่อ้งกรอก   พมิพห์รอืเขยีนดว้ยลายมอืตวับรรจง (เป็นภาษาไทย หรอื ภาษาองักฤษ ก็ได)้ 
                                    ขอ้มลูนีจ้ะน าไปใชข้อวซีา่อนิเดยี กรุณากรอกขอ้มูลตามความเป็นจรงิ เพือ่ประโยชนข์องผูเ้ดนิทาง 

   

ชือ่และนามสกลุ ผูจ้องทัวร ์

กรุณาใสเ่ครือ่งหมาย X ลงในชอ่งทีเ่ลอืก 

ชือ่  นาย  นาง  นางสาว  นามสกลุ  

 
1. ทีอ่ยูปั่จจบุนัทีต่ดิตอ่ได ้  

  รหัสไปรษณีย ์  

 โทรศพัทม์อืถอื  โทรศพัทบ์า้น   

 E-mail:   

 

2. อาชพีปัจจุบนั  ต าแหน่ง  

 * ถา้มนีามบตัร ขอ้นีไ้ม่ตอ้งกรอก ใหส้ง่นามบัตรแนบมาดว้ย 1 ใบ 

 * ถา้เกษียณแลว้  ใหแ้จง้วา่ เกษียณ * ถา้เป็นแมบ่า้น กรุณาแจง้ขอ้มลูทีท่ างานของสามหีรือบดิา              

 ชือ่บรษัิท/ชือ่หน่วยงาน  

 ทีอ่ยูท่ีท่ างาน  

  รหัสไปรษณีย ์  

 โทรศพัทท์ีท่ างาน  โทรศพัทบ์า้น   

    

3. วฒุกิารศกึษาสงูสดุทีเ่รยีนจบ เชน่ มัธยมศกึษา ม.6 , ปรญิญาตร ี, ปรญิญาโท เป็นตน้  

 

4. ศาสนาทีนั่บถอื เชน่ ศาสนาพุทธ ครสิต ์หรอื อสิลาม เป็นตน้    

 

5. หากแตง่งานแลว้ กรุณาแจง้      *ตอ้งกรอกนามสกลุ                                               กรุณาใสเ่ครือ่งหมาย X ลงในชอ่งทีเ่ลอืก 

 ชือ่-นามสกลุ สาม ี นาย  จังหวดัทีเ่กดิ  

 ชือ่-นามสกลุ ภรรยา  นาง  นางสาว  จังหวดัทีเ่กดิ  

 กรณีคูส่มรส หยา่รา้งหรอืเสยีชวีติ - ใหแ้จง้วา่ หย่าแลว้ หรอื เสยีชวีติแลว้  

 

6. บดิาและมารดา (ทัง้สองทา่น)    *ตอ้งกรอกนามสกลุ                                              กรุณาใสเ่ครือ่งหมาย X ลงในชอ่งทีเ่ลอืก 

 ชือ่-นามสกลุ บดิา นาย  จังหวดัทีเ่กดิ  

 ชือ่-นามสกลุ มารดา  นาง  นางสาว  จังหวดัทีเ่กดิ  

 

7. ต าหน ิลักษณะรูปพรรณทีเ่ดน่ชดัในร่างกาย เชน่ ผวิสขีาว ผวิสองส ีตาสดี า ตาสนี ้าตาล ผมยาว ผมสัน้ ผมด า เป็นตน้  

  

 

8. ผูรั้บผลประโยชน ์  *เพือ่ท าประกนัชวีติใหผู้เ้ดนิทาง 

 ชือ่  นาย  นาง  นางสาว  นามสกลุ  

 เลขทีบ่ัตรประชาชน ผูรั้บผลประโยชน์  

 ความสมัพันธก์ับผูเ้ดนิทาง  
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 ขอ้มลูทีต่อ้งกรอก   พมิพห์รอืเขยีนดว้ยลายมอืตวับรรจง (เป็นภาษาไทย หรอื ภาษาองักฤษ ก็ได)้ 
                                    ขอ้มลูนีจ้ะน าไปใชข้อวซีา่อนิเดยี กรุณากรอกขอ้มูลตามความเป็นจรงิ เพือ่ประโยชนข์องผูเ้ดนิทาง 

 

 

9. บคุคลอา้งองิทีต่ดิตอ่ไดท้ีป่ระเทศไทย                                                                 กรุณาใสเ่ครือ่งหมาย X ลงในชอ่งทีเ่ลอืก 

 ชือ่  นาย  นาง  นางสาว  นามสกลุ  

 ทีอ่ยู่  

  รหัสไปรษณีย ์  

 หมายเลขโทรศพัทท์ีส่ามารถตดิตอ่ได ้   

 
10. ถา้เคยเดนิทางเขา้อนิเดยีมาแลว้ กรุณาแจง้ขอ้มลูดงันี ้   

 10.1 เลขทีว่ซีา่ลา่สดุ                                                        วนัทีอ่อกวซีา่  

 10.2 เมอืงทีเ่คยไป  

 10.3 ชือ่และทีอ่ยูข่องโรงแรมหรอืทีพั่ก ทีเ่คยไปพักลา่สดุ  

 ชือ่ทีพั่ก Place to Stay  

 ทีอ่ยู ่Address  

  

 โทรศพัท ์   

 

11. เคยเดนิทางเขา้ ออกประเทศในกลุม่ SAARC (อฟักานสิถาน ภฏูาน ปากสีถาน มัลดฟี บงัคลาเทศ ศรลีงักา เนปาล) หรอืไม่   

 ถา้เคยกรุณาระบรุายละเอยีด (ยอ้นหลงัแค ่4 ปี) 

                               กรุณาใสเ่ครือ่งหมาย X ลงในชอ่งทีเ่ลอืก  เคย  ไมเ่คย  

 อฟักานสิถาน จ านวน                                                      ครัง้ เมือ่ ปี ค.ศ.   

 ภฏูาน จ านวน                                                      ครัง้ เมือ่ ปี ค.ศ.   

 ปากสีถาน จ านวน                                                      ครัง้ เมือ่ ปี ค.ศ.   

 มัลดฟี     จ านวน                                                      ครัง้ เมือ่ ปี ค.ศ.   

 บงัคลาเทศ    จ านวน                                                      ครัง้ เมือ่ ปี ค.ศ.   

 ศรลีงักา     จ านวน                                                      ครัง้ เมือ่ ปี ค.ศ.   

 เนปาล จ านวน                                                      ครัง้ เมือ่ ปี ค.ศ.   

 

12. ประเทศทีเ่ดนิทางไปในชว่ง 10 ปี ทีผ่่านมา  *ขอ้มูลส าคญัในการอนุมัตวิซีา่อนิเดยี กรุณากรอกตามความจรงิ ใหค้รบถว้น 

  

  

 

13. อาหารระหวา่งเดนิทาง ทีต่อ้งการรอ้งขอเป็นพเิศษ- เชน่ อาหารเจ มังสวรัิต ิไมก่นิเนื้อ ไม่กนิหม ูไมก่นิผัก เป็นตน้ 

  

 
 การสง่เลม่พาสปอรต์คนื- ปกตหิลงัจากขอวซีา่แลว้ เราจะไม่สง่เลม่พาสปอรต์คนืให ้จะถอืไปใหท้กุคนในวนัทีเ่ดนิทางพรอ้มกนัเลย 

 แตห่ากทา่นใดทีต่อ้งการเลม่พาสปอรต์คนืกอ่นการเดนิทาง กรุณาแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

  
 
 
 

 


