
 
 

ตามรอยพระศาสดา 
๔ สังเวชนียสถาน  ณ.  ประเทศอนิเดยี  

ทวัรอิ์นเดีย : รหสั IND187 



 

 

 

 

วนัแรก : กรุงเทพ / สนามบินคยา        
05.30น. พร้อมกนั ณ สนามบินดอนเมือง อาคารผูโ้ดยสารระหวา่งประเทศ ช้ัน 3 ประตูที ่... โดยมีเจา้หนา้ท่ี

จากทางบริษทั คอยต้อนรับให้บริการ และอ านวยความสะดวก  ในเร่ืองเอกสารต่าง ๆ และ
สัมภาระในการเดินทางใหก้บัทุกท่าน  

08.20 น. ออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติเมอืงคยา  โดยสายการบิน Air Asia  เทีย่วบิน FD122 
                        (บริการอาหารและเคร่ืองด่ืมบนเคร่ือง, น ้ าหนักกระเป๋าโหลดใตท้อ้งเคร่ืองสูงสุด ท่านละ1 ใบ                     

ไม่เกิน 20 กิโลกรัม และกระเป๋าถือข้ึนเคร่ืองไดอี้กท่านละ 1ใบ ไม่เกิน 7 กิโลกรัม) 
10.10น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติเมืองคยา (เวลาทีอ่ินเดีย ช้ากว่าเมืองไทย 1 ช่ัวโมง 30 นาท)ี 

วนัทีห่น่ึง FD122 ดอนเมอืง (DMK) คยา (GAY) 08.20 10.10 

วนัทีแ่ปด FD123 คยา (GAY)  ดอนเมอืง (DMK) 10.40 14.50 

อตัราค่าบริการเป็นเงนิ ไทยบาท (ผู้เดนิทางไม่ต า่กว่า 16ท่านขึน้ไป ) 

วนัเดินทาง  
ราคาผู้ใหญ่ 

พกัห้องคู่/ท่าน 
พกัห้องเดี่ยว 
จ่ายเพิม่ท่านละ 

01-08 พฤศจิกายน 2562 29,999 6,000 

20-27 ธันวาคม 2562 29,999 6,000 

16-23 มกราคม 2563 29,999 6,000 

14 - 21 มกราคม 2563 29,999 6,000 

24-31 มกราคม 2563 29,999 6,000 

5-12 มีนาคม 2563 29,999 6,000 

19-26 มีนาคม 2563  29,999 6,000 



 

 

(ผ่านพิธีการตรวจคนเขา้เมืองและศุลกากร เน่ืองจากอาคารผูโ้ดยสารขาเขา้ของเมืองคยา การ
บริการของเจา้หนา้ท่ีตรวจคนเขา้เมืองยงัไม่พร้อมใหบ้ริการเตม็ท่ี อาจท าใหท่้านผูเ้ดินทางไม่ไดรั้บ
ความสะดวกและล่าชา้)   

                   จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ เมอืงพทุธคยา  
กลางวนั บริการอาหารกลางวันน าชม แม่น ้าเนรัญชรา ชม 

สถานทีพ่ระพทุธองค์ทรงอธิษฐานลอยถาด หลงัจากรับ
ถวายขา้วมธุปายาสจากนางสุชาดา ชมซาก สุชาดาสถูป 
ท่ีสันนิษฐานว่าสร้างโดยพระเจา้อโศกมหาราช บริเวณ
สถานท่ีซ่ึงเคยเป็นบา้นนางสุชาดา  

 น าท่านสู่ พระมหาโพธิเจดีย์พทุธคยา ตรงกบั 
                   ซ่ึงสร้างโดยพระเจา้หุวิชกะ ในพุทธศตวรรษท่ี 7 โดยมี

รูปแบบผสมผสานเจดีย ์แบบพุทธตั้งอยู่เหนือปรางค์
แบบฮินดู จนเกิดเอกลกัษณ์เฉพาะตวั น าท่านนมสัการ 
ต้นพระศรีมหาโพธ์ิ สถานท่ีตรัสรู้ซ่ึงปัจจุบนัเป็นตน้ท่ี 4  

                   นมสัการ พระแท่นวัชรอาสน์ ซ่ึงพระเจา้อโศกมหาราช
สร้างถวายไวต้รงสถานท่ี ท่ีเคยเกิดรัตนบลัลงัก์เม่ือวนั
ตรัสรู้ นมสัการ สัตตมหาสถาน ท่ีพระพุทธองคเ์สวยวิ
มุติสุข 7 สัปดาห์หลงัตรัสรู้ กราบพระพุทธเมตตา อนั
ศกัด์ิสิทธ์ิท่ีประดิษฐานภายในพระมหาโพธิเจดียม์าแต่
โบราณ ชมสถานท่ีส าคญั โบราณวตัถุ ลอ้มรอบบริเวณ
อยูม่ากมายน าท่านไหวพ้ระสวดมนตใ์ตต้น้พระศรีมหาโพธ์ิสถานท่ีตรัสรู้ 

เยน็      บริการอาหารค า่ ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
พกัที ่ HOTEL Bodhgaya Regancy หรือเทียบเท่า 
 
วนัที่สอง  พุทธคยา / ราชคฤห์ / นาลนัทา : เขาคชิกูฎ-มหาวทิยาลยันาลนัทา- หลวงพ่อพระองค์ด า 
เชา้ บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
  น าท่านออกเดินทางสู่ ราชคฤห์ นครหลวงแห่งแควน้มคธ อนัเจริญรุ่งเรืองเม่ือสมยัพุทธกาล

 ปกครองโดยพระเจา้พิมพิสาร  
                    (ระยะการเดินทางประมาณ 60กิโลเมตรใช้เวลาเดินทางประมาณ 1.30 ช่ัวโมง)  



 

 

ผา่นชม วดัไทยพุทธคยา ซ่ึงเป็นวดัไทยแห่งแรกในต่างแดนพระอุโบสถจ าลองแบบจากวดัเบญจม
บพิตร ประดิษฐานพระพุทธชินราชจ าลองภายในมีภาพจิตรกรรมฝาผนังเร่ืองพระมหาชนกอนั
งดงาม 

  เดินทางถึง ราชคฤห์ ซ่ึงยังปรากฏก าแพงเชิงเทิน
ล้อมรอบตามสันเขาทั้ง 5 ลูก เป็นปราการอนัเข้มแขง็
คล้ายก าแพงเมืองจีน น าท่านขึน้ เขาคิชกูฏ สถานที่
ซ่ึงพระพุทธองค์ทรงโปรดประทับมากที่สุดในเมือง
นี ้นมสัการพระมูลคนัธกฎุพีระพทุธองค์บนยอดเขา 
นมัสการกุฏิพระอานนท์, ถ ้าสุกรขาตา ที่พระสารี
บุตรบรรลุพระอรหันต์ ชมสถานที่พระเทวทัตกลิง้
หินใส่พระพุทธองค์ ชมวิวทิวทัศน์ของเมืองรา
ชคฤห์อนัล้อมรอบด้วยภูเขาทั้ง 5 ลูก จากเบือ้งสูงลงจากเขาคชิกูฏแล้ว  
(การข้ึนเขาคิชกูฏ ซ่ึงเป็นการเดินข้ึนท่ีสูง ลาดชันพอประมาณ ระยะทางโดยรวมประมาณ 750 
เมตร ทุกท่านจะตอ้งเดินข้ึน รถยนตไ์ม่สามารถข้ีนไปถึงได ้ผูท่ี้แขง็แรงสามารถเดินข้ึนได ้ใชเ้วลา
ประมาณ 15-20 นาที ส าหรับท่านท่ีคิดว่าเดินไม่ไหว กส็ามารถข้ึนไดโ้ดยวธีิการนัง่เสล่ียง คนหาม
ข้ึน-ลงได ้แต่ตอ้งแจง้ล่วงหนา้ก่อน เพื่อติดต่อแขกใหเ้ตรียมคานหามไปรอท่ีเชิงเขา)  
*** การใช้บริการนั่งเสล่ียงขึน้-ลง ไม่ได้รวมอยู่ในค่าบริการทัวร์ ***  

  
                   ระหว่างทาง น าท่านผ่านชม วดัชีวกอัมพวนั ของพ่อหมอชีวกโกมารภัจน์ ซ่ึงเคยเป็นท่ีปฐม

พยาบาลพระพุทธเจา้ เม่ือถูกพระเทวทตัลอบท าร้าย และยงันบัเป็นโรงพยาบาลสงฆแ์ห่งแรกของ
โลกอีกดว้ย 

กลางวนั บริการอาหารกลางวนั ณ ห้องอาหารโรงแรม 
  น าท่านชม วดัเวฬุวนาราม วดัแห่งแรกของโลก ท่ีพระเจา้พิมพิสารสร้างถวายพระพุทธองค ์และ ณ 

ท่ีน้ีไดเ้กิดเหตุการณ์ ซ่ึงพระสงฆ์ 1,250 รูป ลว้นเป็นเอหิภิกขุมาประชุมพร้อมกนั โดยมิได้นัด
หมาย ท่ีเรียกว่า “มาฆบูชา” แลว้ชม ตโปธาร น ้ าแร่ร้อนซ่ึงกล่าวกนัว่าเป็นน ้ าศกัด์ิสิทธ์ิท่ีไหลผ่าน



 

 

นครชั้น “โลหกมุภีร์” ชาวฮินดูเช่ือวา่เม่ืออาบแลว้จะไดบุ้ญสามารถรักษาโรคร้ายได ้สร้างท่ีอาบน ้ า
เป็นชั้นตามความเช่ือเร่ืองวรรณะ 

  น าท่านเดินทางสู่ นาลนัทา เมืองบา้นเกิดของ
พ ร ะส า รี บุ ต ร  อัค รส า ว ก เ บ้ื อ ง ข ว า ข อ ง
พระพุทธเจ้าน าชม มหาวิทยาลัยนาลันทา 
มหาวิทยาลยัสงฆ ์แห่งแรกของโลกท่ีเคยรุ่งเรือง 
และยิ่งใหญ่เม่ือพนัปีมาแลว้ โดยเป็นศูนยก์ลาง
พุทธศาสนาในสมัยโบราณมีนักศึกษามาจาก
นานาประเทศรวมทั้งพระถงัซงัจัง๋จากเมืองจีน  

                   น า ท่ า น สั ก ก า ร ะ ห ล ว ง พ่ อ พ ร ะ อ ง ค์ ด า  
พระพุทธรูปศกัด์ิสิทธ์ิแกะสลกัดว้ยหินแกรนิตสี
ด า เดิมประดิษฐานอยู่ในมหาวิทยาลยันาลนัทา 
ต่อมาเม่ือมหาวิทยาลยัถูกเผาท าลายแต่ องคพ์ระ
กลบัยงัคงอยู่อย่างเกือบจะสมบูรณ์และแวะซ้ือ
ขนมขาชา ท่ีมีช่ือเสียงมาแต่คร้ังพุทธกาล  

                  จากนั้นเดินทางสู่ เมอืงปัตนะ (Patna)  
                   (ระยะทาง 80กิโลเมตรใชเ้วลาประมาณ2 ชัว่โมง)           
                  ในอดีตมีช่ือเรียก เช่น ปัตนะ ปาฏลีบุตร มคธ ปัจจุบนัเป็นเมืองหลวงของแควน้พิหาร ในอดีตเมือง

น้ีเคยเป็นสถานท่ีท าสังคายนาพระธรรมวินัยคร้ังท่ีสาม ณ อโศการาม และท่ีน่ียงัเป็นสถานท่ี          
ท่ีเผยแพร่พระพุทธศาสนาไปทัว่อินเดียในสมยัพระเจา้อโศกมหาราช 

เยน็  บริการอาหารค า่ ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
พกัที ่  HOTEL  PATLIPUTRA CONTINENTAL  หรือเทียบเท่า 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

วนัทีส่าม  ปัตนะ / เวสาล ี/ กุสินารา : ซากสถูปบรรจุพระบรมสารีริกธาตุ /สถูปบบรรจุบรมสารีรกธาตุ  
                    กูฎาศาลาป่มหาวนั - วดัวาฬุการาม   

เชา้ บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
                    จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ เมอืงไวสาล ี
                    (ระยะทาง 62 กิโลเมตรใช้เวลาประมาณ 2 ช่ัวโมง)  
กลางวนั บริการอาหารกลางวนั ณ ห้องอาหารโรงแรม 
 เมอืงไวสาล ีเมืองหลวงของแควน้วชัชี สมยัพุทธกาล

ซ่ึงพระพุทธองคเ์สด็จมาโปรดชาวเมืองให้รอดพน้
จากโรคห่า ท่ีมาของการสวดรัตนปริต นมัสการ 
ซากสถูปบรรจุพระบรมสารีริกธาตุ ซ่ึงเหล่ากษตัริย์
วชัชีไดรั้บแบ่งมาหลงัถวายพระเพลิงพุทธสรีระ 1 
ใน 8 ส่วน  

 วงัโบราณท่ีหลงเหลืออยู ่นมสัการ 
                   วดักูฏาศาลาป่ามหาวนั ซ่ึงปรากฏสถูปทรงคว  า่  

เสาหินของพระเจา้อโศกมหาราชท่ีสมบูรณ์ท่ีสุดท่ียงัปรากฏสิงโตหินบนยอดเสาและวดัน้ียงัเป็นท่ี
พระพุทธองคป์ระทานพุทธานุญาตบวช พระนางปชาบดีโคตรมีเป็นพระภิกษุณีรูปแรกของโลก 
นมสัการซาก วดัวาฬุการาม สถานท่ีประชุมสังคายนาพระไตรปิฎกคร้ังท่ี 2ในสมยัพระเจา้กาฬ
โศกแห่งเวสาลี เม่ือราว พ.ศ.100     

                   น าท่านเขา้สู่เมืองเมืองกสิุนารา  
                    (ระยะทาง 170 กิโลเมตรใช้เวลาประมาณ3-4 ช่ัวโมง)  
                   น าท่านนมสัการสถานท่ีปรินิพพาน ณ สาลวโนทยาน ซ่ึงมีตน้สาละปลูกเพื่อเป็นอนุสสติถึงพระ

พุทธองค ์นมสัการมหาปรินิพพานสถูปซ่ึงมีลกัษณะเป็นเจดียท์รงบาตรคว  า่สูงใหญ่ มีฉตัร 3 ชั้น
ตอนบนสุด เคยพงัลงมา เม่ือปี 2506 ปัจจุบนัได้
บูรณะแลว้ ดา้นหนา้เป็นมหาปรินิพพานวหิาร 
ภายในมี พระพุทธรูป ปางปรินิพพาน ฝีมือช่าง
ชาวมถุรา สร้างดว้ยหินทรายแดง อายกุวา่ 1,900 
ปี ท่ีงดงามยิง่ โดยรอบยงัปรากฏซาก
โบราณสถาน หมู่กฎิุสงฆส์ถูปเจดียต่์าง ๆ แสดง
ถึงความเจริญรุ่งเรืองของพุทธศาสนาในสมยั
โบราณนบัเป็นพนัปี  



 

 

                   นมสัการมกฏุพนัธนเจดีย์ สถานท่ีถวายพระเพลิง
พระสรีระของพระพุทธเจา้ ซ่ึงเหล่าบรรดามลัละ
กษัต ริย์ ได้ถวายสถานท่ี น้ีอัน เคยใช้ เ ป็น ท่ี
ประกอบพิธีสวมมงกุฎ รับต าแหน่งกษตัริยแ์ห่ง
แควน้มัลละมาแต่โบราณ ซ่ึงปัจจุบันเป็นซาก
เจดียท์รงกลมขนาดใหญ่สร้างในสมัยพระเจ้า
อโศกมหาราช ตั้ งอยู่ห่างจากสาลวโนทยาน
ประมาณ 1 กิโลเมตร 

เยน็  บริการอาหารค า่ ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
พกัที ่  HOTEL  Adelphi Grand หรือเทียบเท่า 
 
วนัทีส่ี่    กสิุนารา (ประเทศอนิเดีย) / ลุมพนีิ (ประเทศเนปาล)  

เชา้  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
              (โปรดเตรียมหนังสือเดินทางไว้กบัตัวเพือ่ประทบัตราออกจากประเทศอนิเดีย เข้าประเทศเนปาล) 

              น ำทำ่นเดินทำงสู ่เมืองลุมพินี  

                   (ระยะทาง 150กิโลเมตร ใชเ้วลาประมาณ 4-5 ชัว่โมง)  
                   เขา้ชายแดน อนิเดีย-เนปาล และประทบัตราหนงัสือเดินทาง เพื่อผ่านพิธีการตรวจคนเขา้เมือง 
กลางวนั บริการอาหารกลางวนั ณ ห้องอาหารโรงแรม 
 น าท่านออกเดินทางสู่ ลมุพนีิ 
  แวะพกั ณ วดัไทยนวราชรัตนาราม 960 แดนสุขาวดี ศาลาพกัขา้งทางของผูแ้สวงบุญ 
  เดินทางถึงชายแดน อินเดีย-เนปาล ประทบัตราหนงัสือเดินทางเพื่อผา่นพิธีการตรวจคนเขา้เมือง 
เยน็  บริการอาหารค า่ ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
พกัที ่  HOTEL REDSUN RESORT  หรือเทบีเท่า 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

วนัทีห้่า  ลมุพนีิ (ประเทศเนปาล) / พาราณสี (ประเทศอนิเดีย) : สถานทีป่ระสูติเจ้าชายสิทธิธัตถะ  

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม   
(โปรดเตรียมหนังสือเดินทางไว้กบัตัวเพือ่ประทบัตราออกจากประเทศเนปาล เข้าประเทศอนิเดีย)
น าท่านสู่ลมุพนีิ วนัสถานทีพ่ระนางสิริมหามายา
ประสูติเจ้าชายสิทธิธัตถะกมุาร เม่ือวนัเพญ็เดือน 6 ปี
จอ 80 ปี ก่อนพุทธศกัราช ภายในบริเวณ ชมวหิาร
มหามายา ซ่ึงสร้างโดยพระเจา้อโศกมหาราช ภายใน
ประดิษฐานแกะสลกัพระนางสิริมหามายาประสูติ
พระกมุาร และ รอยพระบาทนอ้ยบนแผน่หินตรง
บริเวณท่ีเช่ือวา่เป็นจุดท่ีประสูติ น าท่านชม  
เสาพระเจ้าอโศก ท่ีมีขนาดความสูง 22 ฟุต 4 น้ิวและ
ขอ้ความจารึกเป็นหลกัฐานวา่ “ณ ท่ีน่ีคือสถานท่ี
ประสูติของ พระพทุธเจ้าศากยมุนี ซ่ึงพระเจา้อโศก
เสดจ็มาบูชาในปีท่ี 20 แห่งรัชกาลของพระองค”์ ชม
สระโบกขรณีท่ีพระมารดาศรงสนานก่อนเวลา
ประสูติกาล  น าท่านสวดมนตท์ าสมาธิ  

กลางวนั บริการอาหารกลางวนั ณ ห้องอาหารโรงแรม 
  น าท่านขา้มแดนออกจากประเทศเนปาลสู่ประเทศอินเดีย  
  เดินทางถึงชายแดนอินเดีย-เนปาล ประทบัตราหนงัสือเดินทางเพื่อผา่นพิธีการตรวจคนเขา้เมือง 
  น าท่านเดินทางสู่ สาวตัถี  
                   (ระยะทางประมาณ 150 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทาง 4-5 ช่ัวโมง) 
เยน็  บริการอาหารค า่ ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
พกัที ่  HOTEL  Lotus Sutra หรือเทียบเท่า 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

วนัที่หก    สาวตัถี / พาราณสี : คฤหาสน์องคุลมีาล  - วดัเชตวนัมหาวหิาร – พระมูลคนัธกฎุ ี 
เช้า             บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  
  น าท่านชม กรุงสาวตัถี ศนูยก์ลางเผยแพร่พระพุทธศาสนาเมืองหลวงของแควน้โกศลในอดีต 
 จากนั้นน าชมซากสถูปท่ีสร้างข้ึนบริเวณท่ีเคยเป็นคฤหาสนข์องท่าน อนาถบิณฑิกเศรษฐี และบา้น

ของท่านปุโรหิตบิดาขององคุลีมาล  แลว้น าท่านสู่ วัดศรีลังกา ชมภาพจิตรกรรมพุทธประวติัอนั
งดงาม นมสัการพระบรมสารีริกธาตุ ชมสถานท่ีธรณีสูบพระเทวทตั และนางจิญจมาวิกา และชม
ยมกาฎิหาริยส์ถูปท่ีพระพุทธองคท์รงแสดงยมกปาฎิ
หาริยป์ราบพวกเดียรถียก่์อนจะเสด็จข้ึนไปโปรด
พุทธมารดาบนสวรรคช์ั้นดาวดึงส์  น าท่านนมสัการ 
วัดเชตวันมหาวิหาร ท่ีสร้างถวาโดยอนาถบิณฑิก
เศรษฐี ซ่ึงพระพุทธองคป์ระทบัจ าพรรษานานถึง 19 
พรรษา น าท่านนมสัการ พระมูลคนัธกฎุ ีฤดูร้อน ฤดู
หนาว ฤดูฝน ชมธรรมศาลาท่ีแสดงธรรมคร้ัง
พุทธกาล ธรรมสภาท่ีประชุมสงฆ์ กุฎีพระอรหันต์
องค์ต่าง ๆ เช่น พระโมคคลัลา พระสารีบุตร พระ
อานนท์ พระสิวลพระองคุลีมาล พระมหากสัสปะ และ
อารามฝ่ายพระภิกษุท่ีเคยจ าพรรษาในคร้ังพุทธกาล  น าท่านนมสัการ อานันทโพธิ์ ท่ีมีอายยุืนยาว
ตั้งแต่คร้ังพุทธกาลมาจนถึงปัจจุบนัมากกวา่ 2,500 ปี 

กลางวนั     บริการอาหารกลางวนั ณ ห้องอาหารโรงแรม 
  น าท่านเดินทางสู่ พาราณสี  (ระยะทางประมาณ 300 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทาง 7-8 ช่ัวโมง) 
ค า่  บริการอาหารค า่ ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
พกัที ่   HOTEL Amayaa หรือเทียบเท่า 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

วนัที่เจด็    พาราณสี / กรุงเทพฯ : ล่องเรือชมแม่น า้คงคา  - พทุธคยา 
04.30 น. น าท่านล่องแม่น ้าคงคาอาทิตยอ์รุโณทยั เดินผา่นตวั

ตลาดของเมืองพาราณสี ท่ีคลาคล ่าไปดว้ยผูค้น และ
เดินผ่านตลาดชม วิถีชีวิตชาวเมืองพาราณสี สู่
ท่าเรือทัศวเมศ เพื่อล่องเรือชมแม่น ้าคงคา แม่น ้ า
ศกัด์ิสิทธ์ิของชาวฮินดู เพราะเช่ือว่าแม่น ้ าน้ีไหลมา
จาก ภูเขาไกรลาสบนสรวงสวรรค์  ชมพิธีอาระทิ
บูชา และการอาบน ้ าลา้งบาป และการเผาศพท่ีท่า
มณีกรรณิการ์ ริมฝ่ังแม่น ้ าคงคาของชาวฮินดูกว่า 
4,000 ปี ไฟท่ีไม่เคย ดบัมอดลงเลย  

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  
 น าท่านเดินทางสู่ เมอืงพทุธคยา  
                   (ระยะทางประมาณ 250 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทาง 6 ช่ัวโมง) 
บริการอาหารกลางวนั ณ ห้องอาหารโรงแรม 
                   ท่านสู่ พระมหาโพธิเจดีย์พทุธคยา ตรงกบั 
                   ซ่ึงสร้างโดยพระเจา้หุวิชกะ ในพุทธศตวรรษท่ี 7 

โดยมีรูปแบบผสมผสานเจดีย ์แบบพุทธตั้งอยูเ่หนือ
ปรางค์แบบฮินดู จนเกิดเอกลักษณ์เฉพาะตัว น า
ท่านนมสัการ ต้นพระศรีมหาโพธิ์  สถานท่ีตรัสรู้ 
ซ่ึงปัจจุบนัเป็นตน้ท่ี 4  
นมัสการ พระแท่นวัชรอาสน์  ซ่ึงพระเจ้าอโศก
มหาราชสร้างถวายไวต้รงสถานท่ี ท่ีเคยเกิดรัตน
บลัลงัก์เม่ือวนัตรัสรู้ นมสัการ สัตตมหาสถาน ท่ี
พระพุทธองคเ์สวยวิมุติสุข 7 สัปดาห์หลงัตรัสรู้ กราบพระพุทธเมตตา อนัศกัด์ิสิทธ์ิท่ีประดิษฐาน
ภายในพระมหาโพธิเจดียม์าแต่โบราณ ชมสถานท่ีส าคญั โบราณสถาน โบราณวตัถุ ท่ีลอ้มรอบ
บริเวณอยูม่ากมายน าท่านไหวพ้ระสวดมนตใ์ตต้น้พระศรีมหาโพธ์ิสถานท่ีตรัสรู้ 
วดัไทยพุทธคยา ซ่ึงเป็นวดัไทยแห่งแรกในต่างแดนพระอุโบสถจ าลองแบบจากวดัเบญจมบพิตร 
ประดิษฐานพระพุทธชินราชจ าลองภายในมีภาพจิตรกรรมฝาผนงัเร่ืองพระมหาชนกอนังดงาม 

 เยน็      บริการอาหารค า่ ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
พกัที ่ HOTEL Bodhgaya Regancy หรือเทียบเท่า 
 



 

 

วนัที่แปด    สนามบินนานาชาติเมอืงคยา / สนามบินดอนเมอืง 

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
07.30น. น าท่านเดินทางสู่ สนามบินนานาชาติเมอืงคยา 
10.40น. ออกเดินทางสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบิน Air Asia  เทีย่วบินที ่FD123 

                        (บริการอาหารและเคร่ืองด่ืมบนเคร่ือง, น ้ าหนักกระเป๋าโหลดใตท้อ้งเคร่ืองสูงสุด ท่านละ1 ใบ                     
ไม่เกิน 20 กิโลกรัม และกระเป๋าถือข้ึนเคร่ืองไดอี้กท่านละ 1ใบ ไม่เกิน 7 กิโลกรัม) 

14.50น. เดินทางถึง สนามบินดอนเมอืงโดยสวสัดิภาพ  

 
โปรแกรมอาจมกีารเปลีย่นตามความสภาพอากาศ และความเหมาะสม 

 
อตัราค่าบริการรวม 
✓   พระวทิยากรตลอดทริปการเดินทาง 
✓  ค่าตัว๋เคร่ืองบินชั้นประหยดั ภาษีสนามบิน ค่าประกนัสายการบิน และภาษีน ้ามนัของสายการบิน  ใน

เส้นทาง กรุงเทพฯ - คยา //  คยา - กรุงเทพ โดยสายการบินแอร์เอเชีย                                                             
(ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการแกไ้ขปรับเปล่ียนราคาหากมีการปรับเปล่ียนจากทางสายการบิน) 

✓ ค่าท่ีพกัหอ้งละ  2  ท่าน ในโรงแรมตามท่ีระบุในรายการหรือระดบัเดียวกนั 
✓ ค่าเขา้ชมสถานท่ีท่องเท่ียวต่างๆ ตามรายการระบุ 
✓ ค่าอาหารทุกม้ือตามรายการท่ีระบุ,  
✓ น ้าด่ืมบริการบนรถ วนัละ 1 ขวดต่อท่าน  
✓ ค่ารถรับส่งและระหวา่งการน าเท่ียวตามรายการระบุ 
✓ ค่าประกนัภยัการเดินทาง วงเงิน 1,000,000 บาท (วงเงินรักษาพยาบาลวงเงินไม่เกิน 500,000 ต่อ

ท่านการประกนัอุบัติเหตุไม่คุ้มครองกรณีที่เสียชีวิต หรือ เจบ็ป่วยทางร่างกายดว้ยโรคประจาตวั, การ
ติดเช้ือ, ไวรัส, ไส้เล่ือน, ไส้ต่ิง, อาการท่ีเก่ียวข้องกับการติดยา, โรคติดต่อทางเพศสัมพนัธ์, การ
บาดเจ็บจากความเสียหายโดยเจตนา, การฆ่าตวัตาย, เสียสติ, ตกอยู่ภายใตอ้านาจของสุรายาเสพติด, 
บาดเจ็บจากการทะเลาะวิวาท การแทง้บุตร, การบาดเจ็บเน่ืองมาจากอาชญากรรม, จลาจล, นดัหยุด
งาน, การก่อการร้าย การยดึพาหนะ และ การปลน้อากาศยาน (Terrorism, Hijack, Skyjack) ค่าใชจ่้าย
การเคล่ือนยา้ยฉุกเฉิน กรณีเสียชีวิตไม่รวมค่าใชจ่้ายในการส่งศพกลบัประเทศหรือประกอบพิธีศพ 
อ่ืน ๆ ตามเง่ือนไขในกรมธรรม 
 



 

 

อัตราค่าบริการไม่รวม 
 ค่าธรรมเนียมยืน่วซ่ีาประเทศอนิเดีย (E-Visa) ส าหรับหนังสือเดินทางไทย ราคา 3,400 บาท 
  ค่าธรรมเนียมยืน่วซ่ีาประเทศเนปาล  ส าหรับหนังสือเดินทางไทย   1,000 บาท/ท่าน 
  ค่าทิปพนักงานขับรถและไกด์ท้องถิ่น  วนัละ 100บาท ต่อวนั /ท่าน 
  ค่าทปิไกด์คนไทยขึน้อยู่กบัความพงึพอใจของลูกค้า 
 ค่าจดัท าหนงัสือเดินทางชาวต่างชาติ 
 ค่าใชจ่้ายอ่ืนๆ นอกเหนือจากท่ีระบุไวใ้นรายการและค่าใชจ่้ายส่วนตวัต่างๆ เช่น ค่าโทรศพัท ์ค่าซัก
รีด ฯลฯ 

 ค่าท าเอกสารผูถื้อต่างดา้ว และ ค่าวซ่ีาท่ีมีค่าธรรมเนียม 
 ค่าภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3% ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% กรณีออกใบก ากบัภาษี 
 ค่าธรรมเนียมการช าระเงินดว้ยบตัรเครดิต VISA 3% AMEX 4% 
 ค่าน ้าหนกัเกินพิกดัตามสายการบินก าหนด  20 กิโลกรัม 

 

การช าระเงนิ  
• ส ำหรับกำรจอง กรุณาช าระเงินมดัจ าท่านละ 20,000 บาท  

(รวมค่ำธรรมเนียมยืน่E-Visa อินเดีย – เนปำล ภำยใน 3 วนั หลงักำรจอง พร้อมส ำเนำหนงัสือเดินทำง ) 
• ช ำระยอดทั้งหมดก่อนกำรเดินทำงไม่นอ้ยกวำ่ 30 วนั 
• หำกไม่ช ำระค่ำใชจ่้ำยภำยในก ำหนด ทำงบริษทัจะถือวำ่ท่ำนยกเลิกกำรเดินทำงโดยอตัโนมติั 

REMARK 
• ในกรณีท่ีท่ำนจะใช้หนังสือเดินทำงรำชกำร ( นทำเดิเล่มสีน ้ ำเงิน( ง ธ์ิท่ีจะไม่กบัคณะ บริษทัฯ สงวนสิท

ฏิเสธกำรเขำ้หรือออกนอกประเทศใดประเทศหน่ึง เพรำะโดยปกตินกัท่องเท่ียวใช้รับผิดชอบ หำกท่ำนถูกป
หนงัสือเดินทำงบุคคลธรรมดำ 

• สถำนทูตเกบ็ค่ำธรรมเนียมวซ่ีำและไม่คืนในทุกกรณี  
 

เม่ือท่านได้ท ารายการจองทวัร์ กบั เอ็กซ์ซอติก ฮอลิเดย์ จากนัน้ เจ้าหน้าท่ีจะติดต่อกลบั 
เพ่ือแจ้งนดัวนั ช าระเงิน โทร 02-108-7828 ท่านสามารถโอนเงินผ่านธนาคาร ดงัต่อไปนี ้ 

ธนาคาร สาขา ช่ือบัญชี ประเภท หมายเลขบัญชี 

 

เดอะมอลล์ บางกะปิ บ.เอ็กซ์ซอตกิ ฮอลิเดย์ จ ากัด ออมทรัพย์ 281-222986-8 

 

สาขาย่อยเดอะมอลล์ บางกะปิ นางสาวพรหมพร สนิทขวัญ ออมทรัพย์ 732-2-31864-9 

 

http://www.exoticontour.com/
http://www.exoticontour.com/ExoticTour/home/payment.php


 

 

การยกเลกิ 
• ยกเลิกก่อนกำรเดินทำง 90 วนัข้ึนไป คืนมดัจ ำทั้งหมด 
• ยกเลิกก่อนกำรเดินทำง 45 วนัไป เกบ็ค่ำใชจ่้ำยบำงส่วนท่ีเกิดข้ึน 5,000 บำท 
• ยกเลิกก่อนกำรเดินทำง 45 – 25 วนัไป เกบ็มดัจ ำทั้งหมด 
• ยกเลิกก่อนกำรเดินทำง 25 – 20 วนัไปเกบ็ค่ำใชจ่้ำย 50% ของค่ำทวัร์ 
• ยกเลิกก่อนกำรเดินทำงนอ้ย 20 วนัไปเกบ็ค่ำใชจ่้ำย 100% ของค่ำทวัร์ 

 
 เงือ่นไขการให้บริการต่างๆ 

• บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิกำรเปล่ียนแปลงโปรแกรม รำคำ และเง่ือนไขทั้งหมดโดยมิตอ้งแจง้ให้ทรำบ
ล่วงหนำ้ 

• บริษทัฯ มีสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงรำยละเอียดบำงประกำรในทวัร์น้ี เม่ือเกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่อำจแกไ้ข
ได ้

• รำยกำรอำจมีกำรเปล่ียนแปลงตำมควำมเหมำะสม เน่ืองจำกควำมล่ำชำ้ของสำยกำรบิน โรงแรมท่ีพกั
ในต่ำงประเทศ เหตุกำรณ์ทำงกำรเมือง และภยัธรรมชำติ ฯลฯ ท่ีอยู่นอกเหนือกำรควบคุมของทำง

บริษทัฯ หรือ ค่ำใชจ่้ำยเพิ่มเติมท่ีเกิดข้ึนทำงตรง หรือทำงออ้ม เช่น กำรเจบ็ป่วย กำรถูกท ำร้ำย กำร
สูญหำย ควำมล่ำชำ้ หรือ จำกอุบติัเหตุต่ำง ๆ ทั้งน้ี บริษทัฯ จะค ำนึงถึงควำมปลอดภยัและควำมสะดวก
ของผูเ้ดินทำงเป็นส ำคญั 

• บริษทัฯจะไม่รับผิดชอบในกรณีท่ีกองตรวจคนเขำ้เมืองห้ำมผูเ้ดินทำงเขำ้ประเทศเน่ืองจำกมีส่ิงผิด
กฎหมำยหรือส่ิงของห้ำมน ำเขำ้ประเทศเอกสำรเดินทำงไม่ถูกตอ้งหรือควำมประพฤติส่อไปในทำง
เส่ือมเสียหรือดว้ยเหตุผลใดๆ กต็ำมท่ีกองตรวจคนเขำ้เมืองพิจำรณำแลว้ ทำงบริษทัฯ ไม่อำจคืนเงินให้
ท่ำนได ้ไม่วำ่จ  ำนวนทั้งหมด หรือ บำงส่วน 

• รำยกำรน้ีเป็นเพียงขอ้เสนอท่ีตอ้งไดรั้บกำรยืนยนัจำกบริษทัฯอีกคร้ังหน่ึงหลงัจำกไดส้ ำรองท่ีนั่งบน
เคร่ืองและโรงแรมท่ีพกัในต่ำงประเทศเป็นท่ีเรียบร้อย แต่อยำ่งไรกต็ำมรำยกำรน้ีอำจเปล่ียนแปลงได้
ตำมควำมเหมำะสม 

• บริษทัฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณีท่ีกองตรวจคนเขำ้เมืองของประเทศไทย งดออกเอกสำรเขำ้เมือง
ใหก้บัชำวต่ำงชำติ หรือ คนต่ำงดำ้วท่ีพ  ำนกัอยูใ่นประเทศไทย 

• บริษทัขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเล่ือนกำรเดินทำงในกรณีท่ีมีผูร่้วมคณะไม่ถึง 16 ท่ำน หรือตำมท่ีตกลงไวก้บั
ทำงบริษทั 

• กำรไม่รับประทำนอำหำรบำงม้ือไม่เท่ียวตำมรำยกำรไม่สำมำรถขอหกัค่ำบริกำรคืนไดเ้พรำะกำรช ำระ
ค่ำทวัร์เป็นไปในลกัษณะเหมำจ่ำย 



 

 

• ตัว๋เคร่ืองบินเม่ือออกตัว๋แลว้ไม่สำมำรถ Refund ไดทุ้กกรณี โดยเง่ือนไขของสำยกำรบิน 
 
 
 
 
 

กรุณาอ่านหมายเหตุให้ละเอยีดทั้ง 7 ข้อ 
1. บริษทัฯ สงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่รับผิดชอบต่อค่ำชดเชยควำมเสียหำย ไม่ว่ำกรณีท่ีกองตรวจคนเขำ้เมือง
 ของไทยไม่อนุญำตให้เดินทำงออกหรือกองตรวจคนเขำ้เมืองของแต่ละประเทศไม่อนุญำตให้เขำ้
 เมือง 
2. บริษทัฯ สงวนสิทธ์ิในกำรท่ีจะไม่รับผิดชอบต่อค่ำชดเชยควำมเสียหำย อนัเกิดจำกเหตุสุดวิสัยท่ีทำง
 บริษทัฯ ไม่สำมำรถควบคุมได ้เช่น กำรนดัหยดุงำน, จลำจล, กำรล่ำชำ้หรือยกเลิกของเท่ียวบิน 
3. บริษทัฯ สงวนสิทธ์ิในกำรเปล่ียนแปลงโปรแกรมรำยกำรท่องเท่ียว โดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้รำบล่วงหนำ้ 
4. บริษทัฯ สงวนสิทธ์ิในกำรเปล่ียนแปลงอตัรำค่ำบริกำร โดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้รำบล่วงหนำ้ 
5. กำรไม่รับประทำนอำหำรบำงม้ือไม่เท่ียวตำมรำยกำรไม่สำมำรถขอหักค่ำบริกำรคืนได้เพรำะกำร
 ช ำระค่ำทวัร์เป็นไปในลกัษณะเหมำจ่ำย 
6. ตัว๋เคร่ืองบินเม่ือออกตัว๋แลว้ไม่สำมำรถ Refund ไดทุ้กกรณี โดยเง่ือนไขของสำยกำรบินก ำหนด 
7. กรณีท่ีคณะไม่ครบจ ำนวน 15 ท่ำน ทำงบริษทัฯ สงวนสิทธ์ิในกำรงดออกเดินทำงโดยทำงบริษทัฯ 
 จะแจง้ใหท่้ำนทรำบล่วงหนำ้ 14 วนัก่อนกำรเดินทำง 

* ในกรณทีี่ลูกค้าต้องออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ กรุณาตดิต่อเจ้าหน้าที่ของบริษทัฯ ก่อนทุกคร้ัง 
มิฉะน้ันทางบริษทัฯ จะไม่ขอรับผดิชอบค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งส้ิน * 

 
ข้อมูลเพิม่เตมิเร่ืองโรงแรมที่พกั 

เน่ืองจำกกำรวำงแปลนห้องพกัของแต่ละโรงแรมแตกต่ำงกนั จึงอำจท ำใหห้อ้งพกัแบบห้องเด่ียว (Single( 
และหอ้งคู่(Twin/Double( และหอ้งพกัแบบ 3 ท่ำน/3 เตียง (Triple Room( หอ้งพกัอำจจะไม่ติดกนั 

ข้อความซ่ึงถอืเป็นสาระส าหรับท่านผู้มีเกยีรตซ่ึิงร่วมเดนิทาง 
ทำงบริษทัฯ เป็นตวัแทนในกำรจดัน ำสัมมนำ และกำรเดินทำงท่ีมีควำมช ำนำญ โดยจดัหำโรงแรมท่ีพกั 
อำหำร ยำนพำหนะและสถำนท่ีท่องเท่ียวพร้อมทั้งกำรสัมมนำ ดูงำน เพื่อควำมสะดวกสบำย และเกิด
ประโยชนสู์งสุดในกำรเดินทำง ทั้งน้ีทำงบริษทัฯ ไม่สำมำรถรับผดิชอบในอุบติัเหตุหรือควำมเสียหำยท่ีเกิด
จำกโรงแรมท่ีพกั ยำนพำหนะ, อนัเน่ืองจำกอุบติัเหตุรวมถึงภยัธรรมชำติ, โจรกรรม, วินำศกรรม, อคัคีภยั, 



 

 

กำรผละงำน, กำรจลำจล, สงครำมกำรเมือง, กำรผนัผวนของอตัรำแลกเปล่ียนเงินตรำระหวำ่งประเทศ, กำร
นดัหยดุงำน, ควำมล่ำชำ้ของเท่ียวบิน, สำยกำรเดินเรือ, รถไฟ, พำหนะทอ้งถ่ิน,ตลอดจนกำรถูกปฏิเสธออก
วซ่ีำจำกกงสุล และ / หรือ ส่วนงำนท่ีเก่ียวขอ้งกบัสถำนเอกอคัรรำชทูต รวมถึงผูมี้อ  ำนำจท ำกำรแทนประจ ำ
ประเทศไทย (โดยไม่จ ำตอ้งแสดงเหตุผล เน่ืองจำกเป็นสิทธิพิเศษทำงกำรทูต( ซ่ึงอยูเ่หนือกำรควบคุมของ
บริษทัฯ หมำยรวมถึงในระหว่ำงกำรเดินทำงท่องเท่ียวทั้งใน หรือ ต่ำงประเทศ แต่ทำงบริษทัฯ มีควำม
คุ้มครอง  และประกัน อุบัติ เห ตุ  ตำม เ ง่ือนไข ท่ีบริษัทฯ  ท่ี รับประกันในกรณี ท่ีผู ้ร่ วม เ ดินทำง 
ถูกปฏิเสธโดยเจำ้หนำ้ท่ีตรวจคนเขำ้เมืองของประเทศไทย และ/หรือ ต่ำงประเทศ มิให้เดินทำงออก หรือ 
เขำ้ประเทศ เน่ืองมำจำกควำมประพฤติ พฤติกรรมของผูเ้ดินทำง ไม่ปฏิบติัตำมกฎระเบียบดำ้นกำรควำมคุม
โรคติดต่อเฉพำะพื้นท่ีมีกำรปลอมแปลงเอกสำรเพื่อกำรเดินทำง รวมถึงมีส่ิงผิดกฎหมำย บริษทัฯ จะไม่คืน
ค่ำใช้จ่ำยใดๆ รำยละเอียดด้ำนกำรเดินทำง อำจมีกำรเปล่ียนแปลงได้ตำมควำมจ ำเป็น หรือเพื่อควำม
เหมำะสมทั้งปวง โดยมิตอ้งแจง้ให้ทรำบล่วงหน้ำ ทั้งน้ีกำรขอสงวนสิทธิดงักล่ำว บริษทั จะยึดถือและ
ค ำนึงถึงผลประโยชนต์ลอดจนควำมปลอดภยัของท่ำนผูมี้เกียรติ ซ่ึงร่วมเดินทำงเป็นส ำคญั 
 

 

 

เอกสารในการย่ืน E-VISA ท่องเท่ียวอินเดีย 

• รูปถ่ายสี (ถำ่ยมำไมเ่กนิ 3 เดือน ขนำด 2×2 น้ิว) 2 รูป พ้ืนหลงัสขีำว  

• หนงัสือเดินทางมีอายุมากกว่า 6 เดือน และมหีนำ้วำ่งอยำ่งนอ้ย 2 หนำ้(ฉบบัจริง) 

• ส าเนาบตัรประชาชน 1 ชุด 

• ส าเนาทะเบียนบา้น 1 ชุด 

• ส าเนาหนา้วีซ่าท่ีเคยเดินทางไปประเทศอินเดีย 1 ชุด (หำกม)ี 

 

 

หมายเหตุ  การอนุมติัเป็นดุลพินิจของทางสถานทตูทางบริษทัไม่มีส่วนเก่ียวขอ้งใดๆทัง้ส้ิน ทัง้น้ี

บริษทัเป็นเพียงตวักลางและคอยบริการอ านวยความสะดวกใหแ้ก่ผูเ้ดินทางเท่านัน้ 

แบบฟอรม์ส าหรบักรอกขอ้มูลย่ืน E- Visa  อินเดีย 

(กรุณากรอกขอ้มูลใหค้รบถว้นตามความเป็นจริง เน่ืองจากจะมีผลต่อการพิจารณาVisaของท่าน) 

 

 

 



 

 

ช่ือ – นำมสกุล ผูเ้ดินทำง [ภำษำไทย]……………………………………………………………..……………………………………….  

1. นำมสกุล[ภำษำองักฤษ]……………………………………………....................................................................... 

2. นำมสกุลตอนเกดิ [ภำษำองักฤษ]………………………………………………....................................................... 

3. ช่ือตวั [ภำษำองักฤษ]…………………………………………………………………………………..…………………………………..       

4. วนั /เดือน / ปี (ค.ศ.) เกดิ…………………………………………………………..……………………………………………………...        

5. สถำนที่ เกดิ (จงัหวดั) …………………………………………………………..…………………………………………………………….         

6. ประเทศที่ เกดิ……………………………………………………………………………………………………………………………………..            

7. สญัชำติปัจจุบนั   ไทย        .สญัชำติโดยก ำเนิด หำกตำ่งจำกปัจจุบนั……………………….……………………… 

8. เพศ            ชำย                   หญิง 

9. สถำนภำพ   โสด     แตง่งำน (จดทะเบยีน)          แตง่งำน (ไมจ่ดทะเบยีน) 

 หยำ่         แยกกนัอยู ่                         หมำ้ย 

 อ่ืนๆ (โปรดระบุ)……………. 

10. ในกรณีเป็นผูเ้ยำว ์กรุณำกรอกช่ือ-นำมสกุล ที่อยู(่หำกตำ่งจำกผูข้อ) และสญัชำติของผูม้อี  ำนำจปกครอง/ดูแล

ผูเ้ยำว…์…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

11. ที่อยูต่ำมทะเบยีนบำ้นของผูข้อ 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

หมำยเลขโทรศพัทมื์อถือ............................................ อเีมล  ……………………………..……………………………………… 

12. อำชพีปัจจุบนั............................................................................................................ ......................... 

13. ช่ือบริษัทหรือรำ้นคำ้ ที่อยู ่หมำยเลขโทรศพัท ์ /  ส ำหรับนักเรียน นักศึกษำ กรุณำกรอกช่ือ ที่อยูข่องสถำบนั

ศึกษำ…………………………………………………………………………………………………………….…………….………………………… 

14.  ทำ่นเคยถูกปฏิเสธวซีำ่อนิเดยีหรือไม ่

            ไมเ่คย เคย  (เหตุผลในกำรปฏิเสธ)................................................ 

15. ควำมรบัผิดชอบคำ่ใชจ้ำ่ยในกำรด ำรงชพีระหวำ่งกำรเดินทำงและพ ำนักอยูข่องผูร้อ้งขอ 

       ตวัผูข้อวซีำ่เอง    มผูีอ่ื้นออกให(้ญำติ/บริษทั/องคก์ร)  

กรุณำระบุช่ือ    ..................................................... 

ส่ิงที่ชว่ยในกำรด ำรงชพี   

   เชค็เดินทำง               เงินสด  

   บตัรเครดิต     ที่พกัที่มผูีจ้ดัหำให ้

   ช ำระคำ่ที่พกัลว่งหนำ้แลว้    คำ่ใชจ้ำ่ยทัง้หมดระหวำ่งพ ำนักมผูีอ้อกให ้

   ช ำระคำ่พำหนะลว่งหนำ้แลว้   ช ำระคำ่พำหนะลว่งหนำ้แลว้ 

   อ่ืนๆ (โปรดระบุ) 


