
 

 

ทัวรอินเดีย – เนปาล 9 วัน WE 

ตามรอยพระบาทนอมสักการะ  

4 สังเวชนียสถานแหงองคสมเด็จพระสัมมาสัมพทุธเจา 



 

 

วันทีแ่รก สนามบินสุวรรณภูม ิ– ลัคเนาว 

14.00 น.  พรอมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ  อาคารผูโดยสารขาออก  ประตูที่ 4-5เคานเตอร D สาย

การไทยสไมล เจาหนาที่ใหการตอนรับพรอมอํานวยความสะดวกในการเช็คอินเอกสาร

และสัมภาระ 

17.55 น. เหิรฟาสูเมืองลัคเนาว โดยสายการบินไทยสไมล เที่ยวบินที่  WE333 

20.30 น.  ถึงทาอากาศยานนานาชาติลัคเนาประเทศอินเดีย(เวลาที่อินเดียชากวาประเทศไทย  

ประมาณ 1.30 ชั่วโมง)นําทานผานพิธีตรวจคนเขาเมือง และรับสัมภาระ จากนั้นนําทาน

เดินทางเขาสูที่พัก 

  เขาที่พัก LUCKNOW HOTEL *** หรือเทียบเทา 

 

วันทีส่อง ลัคเนาว-สาวัตถี-วัดเชตะวันวิหาร-บานทานองคุลีมาล และอนาถบิณฑิกะเศรษฐี – 

ลุมพิน ี

 

*** โปรดเตรียมหนงัสอืเดินทางที่ดานชายแดนอนิเดีย-เนปาล*** 

เชา รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารภายในโรงแรม  

 นําทานเดินทางสูเมืองสาวัตถี ใชเวลาในการเดินทางประมาณ 4 ชั่วโมง 

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

บาย นําทานชม วัดเชตะวันวิหาร ที่ซึ่งพระพุทธองคประทับจําพรรษานานถึง 19 พรรษา เปน

ศูนยกลางเผยแพรพระพุทธศาสนาที่สําคัญที่สุด นมัสการพระคันธกุฎี ฤดูรอน ฤดูหนาว 

ชมธรรมศาลาที่ใหญที่สุดกุฏิพระอรหันต เชน พระโมคคัลลา พระสารีบุตร พระสิวลีพระ

อานนทพระราหุล พระองคุลีมาลพระกัสสปะ และอารามฝายพระภิกษุท่ีเคยจําพรรษาใน

คร้ังพุทธกาล 

 นําทานชม บานทานองคุลีมาล และอนาถบิณฑิกะเศรษฐี อยูในบริเวณพระราชวังของ

พระเจา ปเสนทิโกศล เลยพระวิหารเชตวันไปประมาณสามกิโลเมตร ปจจุบันยังมีเขต

เมืองสาวัตถีใหเห็นเปนกําแพงลอมรอบเมืองและภายในเมืองก็จะมีอาคารสิ่งปลูกสราง

ในอดีตที่ถูกฝงไวใตดินเปนจํานวนมากปจจุบันทางรัฐบาลอินเดียไดขึ้นทะเบียนไวเปน



 
สมบัติของทางการ และกําลังทําการขุดคนเพ่ือหาหลักฐานทางดานประวัติศาสตร ออก

เดินทางสู เมืองลุมพินี  สถานท่ีประสูติพระพุทธองค ขณะที่ยังดํารงเปนเจาชายสิทธัตถะ 

คํ่า   รับประทานอาหารค่ํา ณ หองอาหารของโรงแรม 

  เขาที่พัก ZAMALA HOTEL  *** หรือเทยีบเทา 

 

วันทีส่าม ลุมพินี (เนปาล)-วิหารมายาเทว ี– กุสินารา 

*** โปรดเตรียมหนงัสอืเดินทางที่ดานชายแดนอนิเดีย-เนปาล*** 

เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม  

  นําทานชม วิหารมายาเทวี สรางขึ้นเพื่อ

เปนอนุสรณแกพระนางสิริมหามายา พระ

พุทธมารดา ชมภาพหินแกะสลักขนาด

ใหญ เปนรูปพระนางสิริมหามายาเทวี  ทรง

ใชพระหัตถเบ้ืองขวาจับก่ิงสาละไว ทรง

ประสูติพระราชกุมารสิทธัตถะ พระกุมาร

ซึ่งเพิ่งประสูติออกมา กําลังประทับย่ืน มี

ดอกบัวบานรองรับพระบาทและรอบๆพระ

เศียรมีรัศมีปรากฏอยู  ชมสระนํ้าท่ีสรงพระ

วรกาย ชมเสาหินพระเจาโศก ณ สถานที่

ประสูติ ตั้งอยูกึ่งกลางระหวางกรุงกบิลพัสดุกับกรุงเทวทหะปจจุบันเสาหินพระเจาอโศกนี้

ไมมีหัวเสามีแตเสาลวนๆ และบนตัวเสายังคงมีการจารึกเปนอักษรพราหมี 5 บรรทัด  

เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

บาย   นําทานเดินทางสูเมืองกุสินารา เมืองหลวงของแควนมัลละ ระยะทาง 150 กิโลเมตร ใช

เวลาเดินทางประมาณ 5ชั่วโมง 

คํ่า   รับประทานอาหารค่ํา ณ หองอาหารของโรงแรม 



 

 เขาที่พัก OM RESIDENCY HOTEL *** หรือเทียบเทา 

 

วันทีส่ี ่  กุสินารา-ชมปรนิพิพานสถปูหรือสาลโนทยาน-ชมมกุฎพันธเจดีย – ไวสาลี - ชมบริเวณ

คันธเจดีย-ชมสังฆาราม และปาวาลเจดีย – ราชคฤห 

เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม  

 ชม ปรินิพพานสถูปหรือสาลโนทยาน นมัสการสถานที่พระพุทธองคทรงดับขันธปริ

นิพพาน ตอมาพระเจาอโศกมหาราชไดสรางสถูปไวเปนรูปทรงกลม มีขนาดใหญมาก มี

ยอดแหลมคลายฉัตร 3 ชั้น ซึ่งปรินิพพานนี้อยูดานหลังปรินิพพานวิหารชมปรินิพพาน

วิหาร เปนวิหารที่สรางในสมัยพระเจาอโศกมหาราชภายในวิหารประดิษฐาน

พระพุทธรูปหินแกะสลักปางปรินิพพาน ชมมกุฎพันธเจดีย นมัสการสถานที่ถวายพระ

เพลิง พระบรมศพของสมเด็จพระบรมศาสดา ลักษณะเปนเจดียอิฐแดงเกาเรียงเปนชั้นๆมี

ขนาดใหญมาก 

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

บาย เดินทางสูเมืองไวสาลี ชมบริเวณคันธเจดีย เปนบริเวณที่กษัตริยลิจฉวีไดจัดพิธีตอนรับ

พระพุทธองค ที่เสด็จมาสูเวสาลี พระเจาอโศกมหาราชไดทรงสรางเสาหินพระเจาอโศก

มียอดเสาเปนรูปสิงหหมอบขนาดใหญ

เพียงตัวเดียว  (เสานี้ตางจากเสาอ่ืนๆ ที่มัก

มีสิงห  4 ตัวหันหลังชนกัน) ที่นี่ ถือวามี

ความสมบูรณที่ สุดมีอายุเกือบ 2300 ป

มาแลว ชมสังฆาราม และปาวาลเจดีย  

สถานที่พระพุทธองคทรงปลงอายุสังขาร

เปนคร้ังสุดทาย ตอจากนั้นอีก 3 เดือน จึง

เสด็ จ ดั บขั น ธป รินิ พ พ าน  ที่ กุ สิ น ารา 

ปจจุบันเหลือแตตอซากเจดีย จากนั้นเดินทางสูเมืองราชคฤห  

คํ่า  รับประทานอาหารค่ํา ณ หองอาหารของโรงแรม 

 เขาที่พัก RAJGIR  HOTEL *** หรือเทียบเทา 

 

วันทีห่า  เมืองราชคฤห – เขาคิชกูฎ - นาลันทา-มหาวิทยาลัยนาลันทา-หลวงพอองคดํา-คยา  

เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม  

  นําทานขึ้นเขาคิชกูฏ เพื่อนมัสการและทําสมาธิ ณ  .

กุฎิพระพุทธองค, กุฏิพระอานนท , ถ้ําสุกรชาตาที่พระ



 
สารีบุตรบรรลุพระอรหันตและที่พระเทวฑัตกลิ้งกอนหินใสพระองคชมวัดอัมพวันของ

หมอชีวกโกมารภัจน 

เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

บาย  ชม มหาวทิยาลัยนาลันทามหาวทิยาลัยสงฆแหงแรก

ของพทุธศาสนา สักการะหลวงพอองคดําที่มีอายุ

มากกวา 1 พนัป  แลวนําทานเดินทางสู เมืองคยา 

คํ่า  รับประทานอาหารค่ํา ณ หองอาหารของโรงแรม 

  เขาที่พักGALAXYHOTEL *** หรือเทียบเทา 

 

วันทีห่ก คยา–วัดไทยนานาชาต-ิมหาสถูปเจดียพุทธคยา-พระพุทธเมตตา-พาราณส ี

เชา รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 

 นําทานชมวัดทิเบต วัดญี่ปุน วัดภูฎาน และ

วัดไทยซึ่งแตละวัดมีความงดงามที่แตกตาง

กันแลวนําทานสวดมนต นั่งสมาธิ ที่ใตตน

พระศรีมหาโพธิ์ที่พระมหาเจดียพุทธคยา

สมควรแกเวลาพักผอนกันตามอัธยาศัย 

 นําทานสู มหาสถูปเจดียพุทธคยา สถานที่

ประทับตรัสรูอริยสัจธรรมบรรลุรูแจงอนุตตร

สัมมาสัมโพธิญาณสําเร็จเปน พระอรหันต

สัมมาสัมพุทธเจาใตตนพระศรีมหาโพธ์ิ ในคืนพระจันทรเต็มดวงแหงเดือนวิสาขะ

นมัสการสัตตมหาสถานคือสถานที่ประทับเสวยมุตติสุข  )สุขเกิดแตความหลุดพนจาก

กิเลสอาสวะและปวงท7 สัปดาห  กราบนมัสการพระพุทธเมตตา  เพื่อขอพรภายในวิหาร

เจดียพุทธคยา ใหทานไดนั่งปฎิบัติธรรมตามอัธยาศัย 

เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

บาย  นําทานเดินทางสูเมืองพาราณส ี เปนเมืองหลวงของแควนกาสี เปนเมืองที่เจริญรุงเรือง

มากที่สุดแหงหนึ่งต้ังแต สมัยกอนพุทธกาล  ระยะทาง 260 กิโลเมตร  ใชเวลาเดินทาง 7 

ชั่วโมง 

คํ่า  รับประทานอาหารค่ํา ณ  หองอาหารของโรงแรม 

  เขาทีพ่กั GRAPEVINE HOTEL*** หรือเทียบเทา 

 

วันทีเ่จ็ด  พาราณสี–ชมพิธีการอาบน้ําลางบาปของชาวฮินดู-สารนาถ-ชมธัมเมกขสถูป- ชม

พิพิธภัณฑสารนาถ-ชมพระพุทธรูปที่สวยงามที่สุดคือพระปางปฐมเทศนาคยา-สนามบิน 



 
เชาตรู  นําทานลองแมน้ําคงคา ชมพิธีการอาบน้ําลางบาปของชาวฮนิดู ชมทาเผาศพควนัไฟไม

เคยดับ ชมพระอาทิตยขึน้พรอมอธษิฐานขอขมาตอพระแมคงคา  

     จากนั้นเดินทางกลับโรงแรมที่พัก  

เชา    รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 

                จากนั้นมีเวลาใหทานไดจัดเตรียมสัมภาระสําหรับเดินทางกลับและพักผอนตามอัธยาศัย  

จากนั้นเดินทางสูเมืองสารนาถ ซึ่งเปน1ในพุทธสังเวชนียสถาน ของพระพุทธเจา 

สถานที่ แห งนี้ เปนสถานที่พระพุทธเจาทรงแสดงปฐมเทศนา เร่ิมตนประกาศ

พระพุทธศาสนาเพื่อเปนที่พึ่งแกมหาชนทั้งหลาย 

เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ  

  นําทาน ชม ธัมเมกขสถูป สถานที่พระพุทธองค

ทรงแสดงปฐมเทศนา ในวันเพ็ญขึ้น 15 คํ่า เดือน 

8 กอน พุทธศักราช 45 ป อันเปนวันอาสาฬหบูชา 

ชมมูลคันธกุฎิ,ธัมเมกขสถูป,ชม พิพิธภัณฑสาร

นาถ ภายในมีหัวเสามีหัวสิงหอยู 4 หัว และชม 

พระพุทธรูปที่สวยงามที่สุดคือพระปางปฐมเทศนา 

  เดินทางสู ลัคเนา เมืองหลวงใน“รัฐอุตรประเทศ” 

ของ “อินเดีย”กลับเปนเมืองที่คุณจะคนพบศาสนาสถานของฮินดูนอยมาก ดวยเหตุที่วา

เมืองนี้ หลังจากฮินดูหมดอํานาจก็ถูกปกครองโดย “มุสลิม”ที่มาจากเปอรเซีย โดยที่

ศูนยกลางการปกครองอยูที่เมืองเดลี และสงสุลตานมาปกครองลัคเนา ดวยความที่เปน

แหลงอูขาวอูน้ําของอินเดียทําไมถึงเปน “อูขาวอูน้ําของอินเดีย” ทั้งยังเปนเมืองที่

ประวัติศาสตรอันยาวนาน ต้ังแตเคยถูกปกครองโดยมุสลิมที่มาจากเปอรเซีย และ

ราชวงศโมกุลจากมองโกเลีย(เชื้อสายเจงกีสขาน)รวมถึงถูกอังกฤษปกครองในยุค

เมืองขึ้น ทําใหเมืองแหงนี้มีความโดดเดนเร่ืองงานศิลปกรรม และสถาปตยกรรมที่

ผสมผสานกันทั้งแบบมุสลิมเปอรเซียและยุโรปจนกลายเปนความเจริญรุงเรืองดาน

ศิลปวัฒนธรรมสุดคลาสสิก ระยะทาง 320 กิโลเมตร ใชเวลาในการเดินทาง 7 ช่ัวโมง 

คํ่า  รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร  

  จากนั้นนําทานเดินทางตอสูสนามบินลัคเนาว เพื่อเดินทางกลับ 

21.30 น.  เหิรฟาสูกรงุเทพฯ โดยสายการบนิไทยสไมล เที่ยวบนิ WE334  

  

วันทีแ่ปด  กรุงเทพฯ 

02.35 น.  เดินทางถึง สนามบินสวุรรณภมูิ โดยสวัสดภิาพ........... 



 

 

***หมายเหต*ุ** กําหนดการเดนิทางและเวลานี้อาจเปลี่ยนแปลงไดตามความจําเปนและตาม

ตารางของสายการบนิทีใ่ชเดนิทาง(ราคาดงักลาวขางตนสามารถเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม 

ทัง้นีข้ึน้อยูกับสภาวะคาเงนิบาททีไ่มคงที่และกรณีสายการบนิมีการเรียกเก็บคาน้ํามนัเพิ่มเติมจาก

ราคาที่กําหนดไว) 

อัตราคาบรกิาร 

วันเดนิทาง ราคาผูใหญ พักเดีย่ว รับ หมายเหต ุ

09 – 17 พฤศจิกายน 2561 26,999 8,500 25  

23 พย – 01 ธนัวาคม 2561 26,999 8,500 25  

02 – 10 ธนัวาคม 2561 29,999 8,500 25  

ไมรวมวีซา 4,500 บาท , ไมรวมทิปหัวหนาทัวร 1,500 บาท , ไมรวมทิปไกดทองถิ่น 40US 

ในกรณทีีลู่กคาตองออกตั๋วโดยสารภายในประเทศกรณุาติดตอเจาหนาทีข่องบรษิทัฯกอนทุกครัง้

มิฉะนัน้ทางบรษิทัฯจะไมขอรับผิดชอบคาใชจายใดๆทัง้สิน้ 

คาบริการนี้รวม 

1. ต๋ัวเครื่องบิน ชั้นนักทองเที่ยว เสนทาง กรุงเทพ – ลัคเนาว – กรุงเทพฯ โดยสายการบินไทยสมายล  

2. ภาษีสนามบินสุวรรณภูมิและที่อินเดีย 

3. ที่พัก และอาหารตามที่ระบุในรายการ 

4. รถปรับอากาศ พรอมพนักงานขับรถผูชํานาญเสนทางนําเที่ยวตามรายการ 

5. คาธรรมเนียมในการเขาชมสถานท่ีทองเที่ยวตามที่ระบุไวในรายการ 

6. น้ําหนักสัมภาระทานละไมเกิน 20 กิโลกรัม 

7. ประกันอุบัติเหตุการเดินทาง กรณีการเสียชีวิต วงเงินทานละ 1,000,000 บาท 

 

อัตราขางตนไมรวม 

1. คาธรรมเนียมในการทําหนังสือเดินทางและคาทําใบอนุญาตกลับเขาประเทศของคนตางชาติหรือคนตาง

ดาว 



 

2. คาน้ําหนักของกระเปาเดินทางในกรณีที่เกินกวาสายการบินกําหนด 

3. คาทิปคนชวยยกกระเปาตามสถานที่ตางๆ 

4. คาใชจายอ่ืนๆ นอกเหนือจากที่ระบุไวในรายการและคาใชจายสวนตัวตางๆ เชน คาโทรศัพท คาซักรีด 

ฯลฯ 

5. คาภาษีหัก  ณ  ที่จาย 3% ภาษีมูลคาเพิ่ม 7% (กรณีออกใบกํากับภาษี) 

6. คาทิปมัคคุเทศกทองถิน่,คนขบัรถ ทานละ 40USD  

7. คาทิปหัวหนาทัวรคนไทย ทานละ 1,500 บาท  

8. คาธรรมเนียมวซีา ประเทศอินเดีย และประเทศเนปาลสําหรับหนงัสือเดินทางไทย ทานละ 4,500 บาท

เงื่อนไขการสํารองที่นั่ง 

 กรุณาจองลวงหนาอยางนอย 30 วันกอนการเดินทางและกรุณาเตรียมเงินมัดจํา10,000 บาท

พรอมกับเตรียมเอกสารสงใหเรียบรอยภายใน 2-3 วันหลังจากทําการจองแลว 

 การชําระคาทัวรสวนที่เหลือทางบริษัทฯจะเรียกเก็บกอนเดินทางไมนอยกวา 30 วันทานควร

จัดเตรียมคาทัวรใหเรียบรอยกอนกําหนดเนื่องจากทางบริษัทตองสํารองคาใชจายในสวนของ

คาที่พักและตั๋วเครื่องบินมิฉะนั้นจะถือวาทานยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ 

 หากในคณะของทานมีผูตองการดูแลพิเศษ นั่งรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูสูงอายุ, มีโรคประจําตัว 

หรือไมสะดวกในการเดิน 

ทางทองเที่ยวในระยะเวลาเกินกวา 4 - 5 ชั่วโมงติดตอกัน ทานและครอบครัวตองใหการดูแลสมาชิก

ภายใน 

ครอบครัวของทานเอง เนื่องจากการเดินทางเปนหมูคณะ หัวหนาทัวรมีความจําเปนตองดูแลคณะทัวรทั้งหมด 

 

เงื่อนไขการยกเลิก 

1. ราคานี้เปนราคาโปรโมช่ัน หากลูกคาชําระมัดจํามาแลว ถือวาเปนการยืนยันการเดินทางแนนอน ไม

สามารถคืนเงินไดทุกรณี 

 

เงื่อนไขตาง ๆ 

 1.  บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดทัวรนี้ เม่ือเกิดเหตุสุดวิสัยจนไมอาจแกไขได 



 

2. บริษัทฯ ไมรับผิดชอบคาเสียหายในเหตุการณที่เกิดจากสายการบิน เหตุการณทางการเมือง และ

ภัยธรรมชาติ ฯลฯ ที่อยูนอกเหนือการควบคุมของทางบริษัทฯ หรือคาใชจายเพิ่มที่เกิดขึ้นตรงหรือ

ทางออม เชน การเจ็บปวย การถูกทําราย การสูญหาย ความลาชา หรือจากอุบัติเหตุตาง ๆ ทั้งน้ี 

บริษัทฯ  จะคํานึงถึงความปลอดภัยและความสะดวกของผูเดินทางเปนสําคัญ 

3.  บริษัทฯ จะไมรับผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเขาเมือง หามผูเดินทางเขาประเทศ เนื่องจากมีส่ิง

ผิดกฎหมายหรือส่ิงของหามนําเขาประเทศ เอกสารเดินทางไมถูกตอง หรือความประพฤติสอไป

ในทางเส่ือมเสีย หรือดวยเหตุผลใดๆ ก็ตามที่กองตรวจคนเขาเมืองพิจารณาแลว ทางบริษัทฯ ไมอาจ

คืนคาทัวรที่ชําระแลวทุกรณี 

4. คณะออกเดนิทาง 15 ทานขึน้ไป หากนอยกวาจํานวน 15 ทาน บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิ์ยกเลกิการ

เดินทางหรือเปลีย่นวนัเดนิทางอืน่ที่สามารถออกกรุปได หรือ หากลกูคาประสงคจะเดินทางตองชาํระ

คาทวัรเพิ่มตามบรษิทัฯ กําหนด  

5. หากทานไมรับประทานอาหารบางม้ือไมเที่ยวตามรายการไมสามารถขอหักคาบริการคืนไดเพราะ

การชําระคาทัวรเปนไปใน 

ลักษณะเหมาจาย 

 

6.ต๋ัวเคร่ืองบินเม่ือออกต๋ัวแลวไมสามารถ Refund ไดทุกกรณี ตามเง่ือนไขของสายการบินกําหนด 

7. โรงแรมที่พักเนื่องจากการวางแปลนหองพักของแตละโรงแรมแตกตางกันจึงอาจทําใหหองพัก

แบบหองเด่ียว (Single) และหองคู(Twin/Double) และหองพักแบบ 3 ทาน/3 เตียง (Triple Room) 

หองพักอาจจะไมติดกัน 

 

ขอสําคญั 

-ในกรณทีีท่านจะใชหนงัสือเดินทางราชการ (เลมสีน้าํเงนิ) เดินทางกับคณะของบรษิทัฯ ทางบรษิทัฯ 

สงวนสทิธิท์ี่จะไมรับผดิชอบ หากทานถูกปฏเิสธการเขา // ออกนอกประเทศใดประเทศหนึง่ เพราะ

โดยปกตินกัทองเที่ยวใชหนงัสือเดินทางบุคคลธรรมดา (เลมสีเลือดหม)ู สถานทูตเก็บคาธรรมเนียมวี

ซาและไมคนืในทกุกรณ ี

 



 
 

หลักฐานประกอบการยื่นขอวีซาประเทศอินเดียสําหรับคนไทย 

 

1. หนังสอืเดนิทาง (Passport) หนังสอืเดนิทาง ตอ้งมหีนา้เหลอืสําหรับประทับวซีา่อยา่ง

นอ้ย 2 หนา้ อายุใชง้านเหลอืไม่นอ้ยกว่า 6 เดอืน นับจากวันเดนิทาง *กรุณาถอดปก 

Passport กอ่นสง่เอกสารบรษัิทจะไมรั่บผดิชอบในกรณีสญูหาย* 

2. รูปถ่าย รูปถ่ายสหีนา้ตรงขนาด 2x2นิ�ว พื�นหลังสขีาวเท่านั�น จํานวน 2ใบเป็นรูปที�ถ่าย

จากรา้นถ่ายรูปเท่านั�น รูป (หา้มสวมแวน่ตาหรอืเครื�องประดับ, ไม่ใสช่ดุขา้ราชการหรอื

เครื�องแบบใดๆ ไมเ่ป็นรปูสติ�กเกอรร์วมถงึหา้มใชร้ปูที�ถา่ยเองและปริ�นทเ์อง) 

3. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน 2 ชดุ ถา้เป็นเด็กอายตํุ�ากวา่ 15 ปี ใชสํ้าเนาสตูบิัตรและ

บตัรประชาชน 

4. สําเนาทะเบยีนบา้น  

**เอกสารที�เป็นสาํเนากรณุาเซ็นชื�อรบัรองสาํเนาถกูตอ้งทกุใบ

ดว้ย** 

 

 


