ทัวร์อินเดีย – เนปาล 9 วัน WE
ตามรอยพระบาทน้อมสักการะ
4 สังเวชนียสถานแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
วันที่แรก

สนามบินสุวรรณภูมิ

19.00 น.

พร้อมกันที่ สนามบิ นสุ วรรณภูมิ อาคารผู โ้ ดยสารขาออก ประตูที่ 4-5เคาน์ เตอร์ D สายการ
ไทยสไมล์ เจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับพร้อมอานวยความสะดวกในการเช็คอินเอกสารและสัมภาระ

22.00น.

เหิรฟ้ าสู่เมืองลัคเนาว์ โดยสายการบินไทยสไมล์ เที่ยวบินที่ WE333

วันที่สอง

ลัคเนาว์-สาวัตถี-วัดเชตะวันวิหาร-บ้านท่านองคุลีมาล และอนาถบิณฑิกะเศรษฐี

00.20น.

ถึงท่าอากาศยานนานาชาติลคั เนาประเทศอินเดีย(เวลาที่อินเดียช้ากว่าประเทศไทย ประมาณ
1.30 ชั ่วโมง)นาท่านผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมือง และรับสัมภาระ นาท่านเดินทางสู่ Sravasti สาวัต
ถี ใช้เวลาในการเดินทางประมาณ 4 ชัว่ โมง
เดินทางถึง เมืองสาวัตถี เมืองหลวงของแคว้นโกศล แล้วนาท่านเข้าสู่โรงแรมที่พกั
ล้างหน้า แปรงฟั น ปฏิบตั ภิ ารกิจส่วนตัว ตามอัธยาศัย
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารภายในโรงแรม
น าท่ า นชม วั ด เชตะวัน วิ ห าร ที่ ซึ่ ง พระพุ ท ธองค์ป ระทั บ จ าพรรษานานถึ ง 19 พรรษา เป็ น
ศูนย์กลางเผยแพร่พระพุทธศาสนาที่สาคัญที่สุด นมัสการพระคันธกุฎี ฤดูรอ้ น ฤดูหนาว ชมธรรม
ศาลาที่ใหญ่ที่สุดกุฏิพระอรหันต์ เช่น พระโมคคัลลา พระสารีบุตร พระสิวลีพระอานนท์พระราหุล
พระองคุลีมาลพระกัสสปะ และอารามฝ่ ายพระภิกษุ ที่เคยจาพรรษาในครั้งพุทธกาล
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

06.00 น.
เช้า

เที่ยง

บ่าย

คา่

วันที่สาม

นาท่านชม บ้านท่านองคุลีมาล และอนาถบิณฑิกะเศรษฐี อยู่ในบริเวณพระราชวังของพระเจ้า
ปเสนทิ โกศล เลยพระวิหารเชตวันไปประมาณสามกิโลเมตร ปั จจุบันยังมีเขตเมืองสาวัตถีให้เห็น
เป็ นกาแพงล้อมรอบเมืองและภายในเมื องก็จะมีอาคารสิ่งปลูกสร้างในอดีตที่ ถูกฝั งไว้ใต้ดินเป็ น
จานวนมากปั จจุบนั ทางรัฐบาลอินเดียได้ขึ้นทะเบียนไว้เป็ นสมบัติของทางการ และกาลังทาการขุด
ค้นเพื่อหาหลักฐานทางด้านประวัติศาสตร์
รับประทานอาหารคา่ ณ ห้องอาหารของโรงแรม
เข้าที่พกั LOTUS SUTRA HOTEL *** หรือเทียบเท่า

สาวัตถี-ลุมพินี (เนปาล)-วิหารมายาเทวี
*** โปรดเตรียมหนังสือเดินทางที่ด่านชายแดนอินเดีย-เนปาล***

เช้า

เที่ยง
บ่าย

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
ออกเดิ น ทางสู่ เมื อ งลุ ม พิ นี สถานที่ ป ระสู ติ
พระพุทธองค์ ขณะที่ ยงั ดารงเป็ นเจ้าชายสิทธัต
ถะ ระยะทาง 180 กิ โลเมตร ใช้เวลาเดิ น ทาง
ประมาณ 5.30 ชัว่ โมง (ผ่ านด่ านชายแดนโส
โนรี ) ระหว่างแวะวัดไทย 960
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
น าท่ านชม วิ ห ารมายาเทวี สร้างขึ้ นเพื่ อ เป็ น
อนุ สรณ์ แ ก่ พ ระนางสิ ริ ม หามายา พระพุ ท ธ

คา่

มารดา ชมภาพหินแกะสลักขนาดใหญ่ เป็ นรูปพระนางสิริมหามายาเทวี ทรงใช้พระหัตถ์เบื้ อง
ขวาจับกิ่งสาละไว้ ทรงประสูติพระราชกุมารสิทธัตถะ พระกุมารซึ่งเพิ่งประสูติออกมา กาลังประทับ
ยืน่ มีดอกบัวบานรองรับพระบาทและรอบๆพระเศียรมีรศั มีปรากฏอยู่ ชมสระน้ าที่สรงพระวรกาย
ชมเสาหินพระเจ้าโศก ณ สถานที่ ประสูติ ตั้งอยู่กึ่งกลางระหว่างกรุงกบิลพัสดุก์ ับกรุงเทวทหะ
ปั จจุบันเสาหินพระเจ้าอโศกนี้ ไม่มีหวั เสามีแต่เสาล้วนๆ และบนตัวเสายังคงมีการจารึกเป็ นอักษร
พราหมี 5 บรรทัด
รับประทานอาหารคา่ ณ ห้องอาหารของโรงแรม
เข้าที่พกั ZAMALA HOTEL *** หรือเทียบเท่า

วันที่สี่

ลุมพินี-กุสนิ ารา-ชมปรินิพพานสถูปหรือสาลโนทยาน-ชมมกุฎพันธเจดีย ์

เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นาท่ านเดิ นทางสู่ เมื องกุ สินารา เมื องหลวงของแคว้น มัลละ ระยะทาง 150 กิ โลเมตร ใช้เวลา
เดินทางประมาณ 5ชัว่ โมง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
ชม ปรินิ พ พานสถู ปหรือสาลโนทยาน นมัสการสถานที่ พระพุ ทธองค์ท รงดับขันธปรินิ พพาน
ต่อมาพระเจ้าอโศกมหาราชได้สร้างสถูปไว้เป็ นรูปทรงกลม มีขนาดใหญ่มาก มียอดแหลมคล้าย
ฉัตร 3 ชั้น ซึ่งปรินิพพานนี้ อยูด่ า้ นหลังปรินิพพานวิหารชมปรินิพพานวิหาร เป็ นวิหารที่สร้างใน
สมัยพระเจ้าอโศกมหาราชภายในวิหารประดิษฐานพระพุทธรูปหินแกะสลักปางปรินิพพาน ชม
มกุฎพันธเจดีย ์ นมัสการสถานที่ถวายพระเพลิง พระบรมศพของสมเด็จพระบรมศาสดา ลักษณะ
เป็ นเจดียอ์ ิฐแดงเก่าเรียงเป็ นชั้นๆมีขนาดใหญ่มาก
รับประทานอาหารคา่ ณ ห้องอาหารของโรงแรม
เข้าที่พกั OM RESIDENCY HOTEL *** หรือเทียบเท่า

เที่ยง
บ่าย

คา่

วันที่หา้

กุสนิ ารา-ไวสาลี-ชมบริเวณคันธเจดีย-์ ชมสังฆาราม และปาวาลเจดีย-์ คยา

เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

เที่ยง
บ่าย

คา่

นาท่านเดินทางสู่ เมืองไวสาลีสถานที่ทาสังคายนาครั้งที่ 2 หลังจากพุทธปรินิพพาน เมืองหลวง
ของอาณาจักรวัชชี 1 ใน 6 แคว้นชมพูทวีปในสมัยโบราณเมืองนี้ มีชื่อหลายชื่อคือ ไพสาลี, เวสาลี
และ เมืองนี้ เป็ นศูนย์กลางการเผยแพร่พุทธศาสนาที่สาคัญแห่งหนึ่ งระยะทาง 180 กิโลเมตร ใช้
เวลาในการเดินทาง 4 ชัว่ โมง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
ชมบริเวณคันธเจดีย ์ เป็ นบริเวณที่กษัตริยล์ ิจฉวีได้จดั พิธีตอ้ นรับพระพุทธองค์ ที่เสด็จมาสู่เวสาลี
พระเจ้าอโศกมหาราชได้ทรงสร้างเสาหินพระเจ้าอโศกมียอดเสาเป็ นรูปสิงห์หมอบขนาดใหญ่เพียง
ตัวเดียว (เสานี้ ต่างจากเสาอื่นๆ ที่มกั มีสิงห์ 4 ตัวหันหลังชนกัน) ที่นี่ถือว่ามีความสมบูรณ์ที่สุดมี
อายุเกือบ 2300 ปี มาแล้ว ชมสังฆาราม และ
ปาวาลเจดี ย ์ สถานที่ พ ระพุ ท ธองค์ท รงปลง
อายุ สัง ขารเป็ นครั้งสุ ด ท้าย ต่ อ จากนั้ น อี ก 3
เดื อน จึงเสด็ จดับ ขันธปริ นิพพาน ที่ กุสิ น ารา
ปั จจุบนั เหลือแต่ตอซากเจดียเ์ ดินทางต่อสู่เมือง
คายา ระหว่างทางผ่านชมวิถีชีวิตของชาวบ้าน
ตลอดสองข้างทาง ระยะทาง 160 กิ โลเมตร
ใช้เวลาในการเดินทาง 5 ชัว่ โมง
รับประทานอาหารคา่ ณ ห้องอาหารของโรงแรม
เข้าทีพ
่ กั GALAXYHOTEL *** หรือเทียบเท่า

วันที่หก

คยา-นาลันทา-มหาวิทยาลัยนาลันทา-หลวงพ่อองค์ดา-ราชคฤห์-เขาคิชกูฏ-คยา

เช้า

รับ ประทานอาหารเช้า ณ ห้อ งอาหารของโรงแรม แล้ว ชม
มหาวิทยาลัยนาลันทามหาวิทยาลัยสงฆ์แห่งแรกของพุทธ
ศาสนา สักการะหลวงพ่อองค์ดาที่มีอายุมากกว่า 1 พันปี
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
เดินทางสู่ เมืองราชคฤห์ นาท่านขึ้ นเขาคิชกูฏ เพื่อนมัสการ
และทาสมาธิ ณ กุฎิ .พระพุทธองค์, กุฏิพระอานนท์ , ถ้าสุกร

เที่ยง
บ่าย

เย็น

ชาตาที่พระสารีบุตรบรรลุพระอรหันต์และที่พระเทวฑัตกลิ้ งก้อนหินใส่พระองค์ชมวัดอัมพวัน
ของหมอชีวกโกมารภัจน์แล้วนาท่านเดินทางสู่ เมืองคยา
รับประทานอาหารคา่ ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นาท่านเข้าที่พกั โรงแรม... พักผ่อนตามอัธยาศัย
เข้าทีพ
่ กั GALAXY HOTEL *** หรือเทียบเท่า

วันที่เจ็ด

คยา–วัดไทยนานาชาติ-มหาสถูปเจดียพ์ ุทธคยา-พระพุทธเมตตา-พาราณสี

เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นาท่านชมวัดทิเบต วัดญี่ปุ่น วัดภูฎาน และวัดไทยซึ่งแต่ละวัดมีความงดงามที่แตกต่างกัน แล้ว
นาท่านสวดมนต์ นั ง่ สมาธิ ที่ ใต้ตน้ พระศรีมหาโพธิ์ที่พระมหาเจดียพ์ ุทธคยาสมควรแก่เวลา
พักผ่อนกันตามอัธยาศัย
นาท่านสู่ มหาสถูปเจดียพ์ ุทธคยา สถานที่ประทับ
ตรัสรูอ้ ริยสัจธรรมบรรลุรูแ้ จ้งอนุ ตตรสัมมาสัมโพธิ
ญาณสาเร็จเป็ น พระอรหันต์สัมมาสัมพุทธเจ้าใต้
ต้น พระศรีมหาโพธิ์ ในคื นพระจันทร์เต็ มดวงแห่ง
เดื อนวิสาขะนมัสการสัต ตมหาสถานคื อสถานที่
ประทับเสวยมุตติสุขสุขเกิดแต่ความหลุดพ้นจาก)
กิเลสอาสวะและปวงท7 สัปดาห์ กราบนมัสการ
พระพุทธเมตตา เพื่อขอพรภายในวิหารเจดียพ์ ุทธคยา ให้ท่านได้นัง่ ปฎิบตั ิธรรมตามอัธยาศัย
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นาท่านเดินทางสู่เมืองพาราณสี เป็ นเมืองหลวงของแคว้นกาสี เป็ นเมืองที่เจริญรุ่งเรืองมากที่สุด
แห่งหนึ่ งตั้งแต่ สมัยก่อนพุทธกาล ระยะทาง 260 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทาง 7 ชัว่ โมง
รับประทานอาหารคา่ ณ ห้องอาหารของโรงแรม
เข้าที่พกั GRAPEVINE HOTEL*** หรือเทียบเท่า

เที่ยง
บ่าย
คา่

วันที่แปด

พาราณสี –ชมพิ ธี ก ารอาบน้ า ล้า งบาปของชาวฮิ น ดู -สารนาถ-ชมธั ม เมกขสถู ป - ชม
พิพิธภัณฑ์สารนาถ-ชมพระพุทธรูปที่สวยงามที่สุดคือพระปางปฐมเทศนาคยา-สนามบิน

เช้าตรู่

นาท่านล่องแม่น้ าคงคา ชมพิธีการอาบน้ าล้างบาป
ของชาวฮินดู ชมท่าเผาศพควันไฟไม่เคยดับ ชม
พระอาทิตย์ขึ้นพร้อมอธิษฐานขอขมาต่อพระแม่คง
คา
จากนั้นเดินทางกลับโรงแรมที่พกั
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นาท่านสู่สารนาถ ชม ธัมเมกขสถูป สถานที่พระพุทธ
องค์ท รงแสดงปฐมเทศนา ในวัน เพ็ ญ ขึ้ น 15 คา่ เดื อ น 8 ก่อ น พุ ท ธศัก ราช 45 ปี อันเป็ นวัน
อาสาฬหบูชา ชมมูลคันธกุฎิ,ธัมเมกขสถูป,ชม พิพิธภัณฑ์สารนาถ ภายในมีหวั เสามีหวั สิงห์อยู่ 4
หัว และชม พระพุทธรูปที่สวยงามที่สุดคือพระปางปฐมเทศนา
รับประทานอาหารกลางวัน ณ โรงแรม
เดินทางสู่ ลัคเนา เมืองหลวงใน“รัฐอุตรประเทศ” ของ “อินเดีย”กลับเป็ นเมืองที่คุณจะค้นพบ
ศาสนาสถานของฮินดูน้อยมาก ด้วยเหตุที่วา่ เมืองนี้ หลังจากฮินดูหมดอานาจก็ถูกปกครองโดย
“มุสลิม”ที่มาจากเปอร์เซีย โดยที่ศนู ย์กลางการปกครองอยูท่ ี่เมืองเดลี และส่งสุลต่านมา
ปกครองลัคเนา ด้วยความที่เป็ นแหล่งอู่ขา้ วอู่น้ าของอินเดียทาไมถึงเป็ น “อู่ขา้ วอู่น้ าของอินเดีย”
ทั้งยังเป็ นเมืองที่ประวัติศาสตร์อนั ยาวนาน ตั้งแต่เคยถูกปกครองโดยมุสลิมที่มาจากเปอร์เซีย และ
ราชวงศ์โมกุลจากมองโกเลีย(เชื้ อสายเจงกีสข่าน)รวมถึงถูกอังกฤษปกครองในยุคเมืองขึ้ น ทาให้
เมืองแห่งนี้ มีความโดดเด่นเรื่องงานศิลปกรรม และสถาปั ตยกรรมที่ผสมผสานกันทั้งแบบมุสลิม
เปอร์เซียและยุโรปจนกลายเป็ นความเจริญรุ่งเรืองด้านศิลปวัฒนธรรมสุดคลาสสิก ระยะทาง 320
กิโลเมตร ใช้เวลาในการเดินทาง 7 ชัว่ โมง
รับประทานอาหารคา่ ณ ภัตตาคาร แล้วเดินทางสู่ สนามบินลัคเนาว์

เช้า
08.00 น.

เที่ยง

คา่

วันที่เก้า

สนามบินลัคเนาว์ – กรุงเทพฯ

01.20 น.
06.30 น.

เหิรฟ้ าสูก่ รุงท้ พฯ โดยสายการบินไทยสไมล์ เที่ยวบิน WE334
เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ...........

***หมายเหตุ***
กาหนดการเดินทางและเวลานี้ อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความจาเป็ นและตามตารางของสายการ
บินที่ใช้เดินทาง(ราคาดังกล่าวข้างต้นสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม ทั้งนี้ ขึ้ นอยูก่ บั สภาวะค่าเงินบาทที่ไม่
คงที่และกรณีสายการบินมีการเรียกเก็บค่าน้ ามันเพิ่มเติมจากราคาที่กาหนดไว้)

อัตราค่าบริการ
วันเดินทาง

ราคาผูใ้ หญ่

พักเดี่ยว

รับ หมายเหตุ

18 – 26 กันยายน 2561

21,999
26,999
29,999
26,999
26,999
29,999

8,500
8,500
8,500
8,500
8,500
8,500

25
25
25
25
25
25

26,999
26,999

8,500
8,500

25
25

13 – 21 ตุลาคม 2561
20 – 28 ตุลาคม 2561
9 – 17 พฤศจิกายน 2561

23 พ.ย. – 01 ธ.ค. 61
02 – 10 ธันวาคม 61
**วันหยุดยาว**

11 – 19 มกราคม 62
20 – 28 มกราคม 62

07 – 15 กุมภาพันธ์ 62
16-24 กุมภาพันธ์ 62

26,999
26,999

8,500
8,500

25
25

26,999
26,999

8,500
8,500

25
25

**วันมาฆบูชา**

01 – 09 มีนาคม 62
15 – 23 มีนาคม 62

ไม่ รวมวีซ่า 4,500 บาท , ไม่ รวมทิปหัวหน้ าทัวร์ 1,500 บาท , ไม่ รวมทิปไกด์ ท้องถิ่น 40US

ในกรณีที่ลกู ค้าต้องออกตั ๋วโดยสารภายในประเทศกรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ของบริษทั ฯก่อนทุกครั้งมิฉะนั้น
ทางบริษทั ฯจะไม่ขอรับผิดชอบค่าใช้จา่ ยใดๆทั้งสิ้ น
ค่าบริการนี้ รวม
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

ตัว๋ เครื่องบิน ชั้นนักท่องเที่ยว เส้นทาง กรุงเทพ – ลัคเนาว์ – กรุงเทพฯ โดยสายการบินไทยสมายล์
ภาษี สนามบินสุวรรณภูมิและที่อินเดีย
ที่พกั และอาหารตามที่ระบุในรายการ
รถปรับอากาศ พร้อมพนักงานขับรถผูช้ านาญเส้นทางนาเที่ยวตามรายการ
ค่าธรรมเนี ยมในการเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวตามที่ระบุไว้ในรายการ
น้ าหนักสัมภาระท่านละไม่เกิน 30 กิโลกรัม
ประกันอุบตั ิเหตุการเดินทาง กรณีการเสียชีวิต วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท

อัตราข้างต้นไม่รวม
1. ค่าธรรมเนี ยมในการทาหนังสือเดินทางและค่าทาใบอนุ ญาตกลับเข้าประเทศของคนต่างชาติหรือคนต่างด้าว
2. ค่าน้ าหนักของกระเป๋าเดินทางในกรณีที่เกินกว่าสายการบินกาหนด
3. ค่าทิปคนช่วยยกกระเป๋าตามสถานที่ต่างๆ
4. ค่าใช้จ่ายอื่นๆ นอกเหนื อจากที่ระบุไว้ในรายการและค่าใช้จ่ายส่วนตัวต่างๆ เช่น ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด ฯลฯ
5. ค่าภาษี หกั ณ ที่จ่าย 3% ภาษี มลู ค่าเพิ่ม 7% (กรณีออกใบกากับภาษี )
6. ค่าทิปมัคคุเทศก์ทอ้ งถิ่น,คนขับรถ ท่านละ 40USD
7. ค่าทิปหัวหน้าทัวร์คนไทย ท่านละ 1,500 บาท

8. ค่าธรรมเนียมวีซ่า ประเทศอินเดีย และประเทศเนปาลสาหรับหนังสือเดินทางไทย ท่านละ 4,500 บาท
เงื่อนไขการสารองที่นั ่ง
 กรุณาจองล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วันก่อนการเดินทางและกรุณาเตรียมเงินมัดจา10,000 บาทพร้อมกับเตรียมเอกสารส่งให้เรียบร้อย
ภายใน 2 วันหลังจากทาการจองแล้ว
 การชาระค่าทัวร์ส่วนที่เหลือทางบริษัทฯจะเรียกเก็บก่อนเดินทางไม่น้อยกว่า 30 วันท่านควรจัดเตรียมค่าทัวร์ให้เรียบร้อยก่อนกาหนด
เนื่ องจากทางบริษัทต้องสารองค่าใช้จ่ายในส่วนของค่าที่พกั และตัว๋ เครื่องบินมิฉะนั้นจะถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ
 หากในคณะของท่านมีผตู ้ อ้ งการดูแลพิเศษ นัง่ รถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูส้ ูงอายุ, มีโรคประจาตัว หรือไม่สะดวกในการเดิน
ทางท่องเที่ยวในระยะเวลาเกินกว่า 4 - 5 ชัว่ โมงติดต่อกัน ท่านและครอบครัวต้องให้การดูแลสมาชิกภายใน
ครอบครัวของท่านเอง เนื่ องจากการเดินทางเป็ นหมู่คณะ หัวหน้าทัวร์มีความจาเป็ นต้องดูแลคณะทัวร์ท้งั หมด

เงื่อนไขการยกเลิก
1. ราคานี้ เป็ นราคาโปรโมชัน่ หากลูกค้าชาระมัดจามาแล้ว ถือว่าเป็ นการยืนยันการเดินทางแน่ นอน ไม่สามารถคืนเงินได้ทุกรณี

เงื่อนไขต่าง ๆ
1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุสุดวิสยั จนไม่อาจแก้ไขได้
2. บริษัทฯ ไม่รบั ผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ที่เกิดจากสายการบิน เหตุการณ์ทางการเมือง และภัยธรรมชาติ ฯลฯ ที่อยู่
นอกเหนื อการควบคุมของทางบริษัทฯ หรือค่าใช้จ่ายเพิ่มที่เกิดขึ้ นตรงหรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่ วย การถูกทาร้าย การสูญ
หาย ความล่าช้า หรือจากอุบตั ิเหตุต่าง ๆ ทั้งนี้ บริษัทฯ จะคานึ งถึงความปลอดภัยและความสะดวกของผูเ้ ดินทางเป็ นสาคัญ
3. บริษัทฯ จะไม่รบั ผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมือง ห้ามผูเ้ ดินทางเข้าประเทศ เนื่ องจากมีสิ่งผิดกฎหมายหรือสิ่งของ
ห้ามนาเข้าประเทศ เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือความประพฤติส่อไปในทางเสื่อมเสีย หรือด้วยเหตุผลใดๆ ก็ตามที่กองตรวจ
คนเข้าเมืองพิจารณาแล้ว ทางบริษัทฯ ไม่อาจคืนค่าทัวร์ที่ชาระแล้วทุกรณี
4. คณะออกเดินทาง 15 ท่านขึ้ นไป หากน้อยกว่าจานวน 15 ท่าน บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกการเดินทางหรือเปลี่ยน
วันเดินทางอื่นที่สามารถออกกรุป๊ ได้ หรือ หากลูกค้าประสงค์จะเดินทางต้องชาระค่าทัวร์เพิ่มตามบริษัทฯ กาหนด
5. หากท่านไม่รบั ประทานอาหารบางมื้ อไม่เที่ยวตามรายการไม่สามารถขอหักค่าบริการคืนได้เพราะการชาระค่าทัวร์เป็ นไปใน

ลักษณะเหมาจ่าย
6.ตัว๋ เครื่องบินเมื่อออกตัว๋ แล้วไม่สามารถ Refund ได้ทุกกรณี ตามเงื่อนไขของสายการบินกาหนด
7. โรงแรมที่พกั เนื่ องจากการวางแปลนห้องพักของแต่ละโรงแรมแตกต่างกันจึงอาจทาให้หอ้ งพักแบบห้องเดี่ยว (Single) และ
ห้องคู่(Twin/Double) และห้องพักแบบ 3 ท่าน/3 เตียง (Triple Room) ห้องพักอาจจะไม่ติดกัน

ข้อสาคัญ
-ในกรณีที่ทา่ นจะใช้หนังสือเดินทางราชการ (เล่มสีน้ าเงิน) เดินทางกับคณะของบริษทั ฯ ทาง
บริษทั ฯ สงวนสิทธิ์ที่จะไม่รบั ผิดชอบ หากท่านถูกปฏิเสธการเข้า // ออกนอกประเทศใด
ประเทศหนึ่ง เพราะโดยปกตินกั ท่องเที่ยวใช้หนังสือเดินทางบุคคลธรรมดา (เล่มสีเลือดหมู)
สถานทูตเก็บค่าธรรมเนียมวีซ่าและไม่คืนในทุกกรณี

หลักฐานประกอบการยืน่ ขอวีซ่าประเทศอินเดียสาหรับคนไทย
1.

2.

3.

ื เดิน ทาง (Passport) หนั งส อ
ื เดินทาง ต ้องมีห นา้ เหลือ ส าหรั บ ประทั บ วีซ ่าอย่างนอ้ ย 2 หน า้
หนั งส อ
้
อายุใช งานเหลื
อ ไม่น อ
้ ยกว่า 6 เดือ น นั บ จากวัน เดิน ทาง *กรุณ าถอดปก Passport ก่อ นส ่งเอกสาร
บริษัทจะไม่รับผิดชอบในกรณีสญ
ู หาย*
ี น ้าตรงขนาด 2x2นิว้ พืน
ี าวเท่านั น
รูปถ่าย รูปถ่ายสห
้ หลังสข
้ จานวน 2ใบเป็ นรูปทีถ
่ ่ายจากร ้านถ่ายรูป
เท่า นั ้น รูป (ห ้ามสวมแว่นตาหรือ เครื่อ งประดั บ , ไม่ใส ่ช ุด ข ้าราชการหรือ เครื่อ งแบบใดๆ ไม่เป็ นรูป
สติ๊ กเกอร์รวมถึงห ้ามใชรู้ ปทีถ
่ า่ ยเองและปริน
้ ท์เอง)
สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน 2 ชุด ถ ้าเป็ นเด็กอายุตา่ กว่า 15 ปี ใชส้ าเนาสูตบ
ิ ัตรและบัตรประชาชน

4.

สาเนาทะเบียนบ ้าน
ื่ ร ับรองสาเนาถูกต้องทุกใบด้วย**
**เอกสารทีเ่ ป็นสาเนากรุณาเซ็นชอ

กรุณากรอกข ้อมูลเพือ
่ ประโยชน์ในการพิจารณาดาเนินการขอวีซา่ ของท่าน
ประวัตส
ิ ว่ นตัว
คานาหน ้า : นาย นาง
นางสาว
เด็กชาย
TITLE : MR
MRS
MS
MSTR
่ : _
ชือ
_______________
______นามสกุล :____
_________ _______________
NAME: _
_______________
___SURNAME : _
____________ ___
______
สถานะภาพ :
แต่งงาน
โสด
MARITAL STATUS
MARRIED
UN MARRIED
่
ชือสามี/ภรรยา:
_____________________________________________
______________
GIVE THE NAME OF WIFE OR HUSBAND
สัญชาติสามี/ภรรยา :
_______________________________________________________
NATIONALITY
ทีอ
่ ยู่ : ____
_______________________________________________________________
ADDRESS : ___
____________________________________________________________
รหัสไปรษณีย ์ : ______
______________________________________________________
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
________________________________________________________________________________________________
่ (สาค ัญมาก)
*สาหร ับประเทศอินเดียหากเคยมีการเดินทางจาเป็นต้องแจ้งเลขทีว่ ซ
ี ่าครงสุ
ั้ ดท้ายทีย
่ น
ื่ และว ันทีอ
่ อกวีซา
ประเภท วีซา่ ...........................................................................................................................................................
ประเทศทีอ
่ อกวีซา่ .....................................................................................................................................................
วัน/เดือน/ปี ทีอ
่ อกวีซา่ ................................................................................................................................................
เลขวีซา่ ...................................................................................................................................................................
ทีอ
่ ยูท
่ เี่ คยเดินทางเข ้าอินเดีย........................................................................................................................................
เมืองทีเ่ คยเดินทางในอินเดีย.........................................................................................................................................
ภายใน3ปี ทีผ
่ ่านมา ท่านเคยเดินทางเข ้าไปในกลุม
่ ประเทศ SARRC หรือไม่ (บังคลาเทศ ,ภูฏาน, อินเดีย,มัลดีฟ์,เนปาล,ปากีสถาน,ศรีลังกา
,อัฟกานิสถาน)
หากเคยเดินทาง ประเทศ.................................ปี ทีเ่ ดินทาง....................จานวน................วัน
________________________________________________________________________________________________

