ทัวร์อินเดีย – เนปาล 9 วัน WE
ตามรอยพระบาทน้อมสักการะ
4 สังเวชนียสถานแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า

วันที่แรก

สนามบินสุวรรณภูมิ – ลัคเนาว์

14.00 น.

พร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผูโ้ ดยสารขาออก ประตูที่ 4-5เคาน์ เตอร์ D สายการ
ไทยสไมล์ เจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับพร้อมอํานวยความสะดวกในการเช็คอินเอกสารและสัมภาระ

17.55 น.
20.30 น.

เหิรฟ้าสูเ่ มืองลัคเนาว์ โดยสายการบินไทยสไมล์ เที่ยวบินที่ WE333
ถึงท่าอากาศยานนานาชาติลคั เนาประเทศอินเดีย(เวลาที่อินเดียช้ากว่าประเทศไทย ประมาณ
1.30 ชั ่วโมง)นําท่านผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมือง และรับสัมภาระ จากนั้นนําท่านเดินทางเข้าสูท่ ี่พกั
เข้าที่พกั LUCKNOW HOTEL *** หรือเทียบเท่า

วันที่สอง

เช้า
เที่ยง
บ่าย

ลัคเนาว์-สาวัตถี-วัดเชตะวันวิหาร-บ้านท่านองคุลีมาล และอนาถบิณฑิกะเศรษฐี – ลุมพินี
*** โปรดเตรียมหนังสือเดินทางที่ดา่ นชายแดนอินเดีย-เนปาล***
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารภายในโรงแรม
นําท่านเดินทางสูเ่ มืองสาวัตถี ใช้เวลาในการเดินทางประมาณ 4 ชัว่ โมง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นํ า ท่ า นชม วัด เชตะวัน วิ ห าร ที่ ซึ่ ง พระพุ ท ธองค์ป ระทับ จํา พรรษานานถึ ง 19 พรรษา เป็ น
ศูนย์กลางเผยแพร่พระพุทธศาสนาที่สาํ คัญที่สุด นมัสการพระคันธกุฎี ฤดูรอ้ น ฤดูหนาว ชมธรรม

คํา่

วันที่สาม

ศาลาที่ใหญ่ที่สุดกุฏิพระอรหันต์ เช่น พระโมคคัลลา พระสารีบุตร พระสิวลีพระอานนท์พระราหุล
พระองคุลีมาลพระกัสสปะ และอารามฝ่ ายพระภิกษุ ที่เคยจําพรรษาในครั้งพุทธกาล
นํ าท่านชม บ้านท่านองคุลีมาล และอนาถบิณฑิกะเศรษฐี อยู่ในบริเวณพระราชวังของพระเจ้า
ปเสนทิโกศล เลยพระวิหารเชตวันไปประมาณสามกิโลเมตร ปั จจุบันยังมีเขตเมืองสาวัตถีให้เห็น
เป็ นกําแพงล้อมรอบเมืองและภายในเมืองก็จะมีอาคารสิ่งปลูกสร้างในอดีตที่ ถูกฝั งไว้ใต้ดินเป็ น
จํานวนมากปั จจุบนั ทางรัฐบาลอินเดียได้ขึ้นทะเบียนไว้เป็ นสมบัติของทางการ และกําลังทําการขุด
ค้นเพื่อหาหลักฐานทางด้านประวัติศาสตร์ ออกเดินทางสู่ เมืองลุมพินี สถานที่ประสูติพระพุทธ
องค์ ขณะที่ยงั ดํารงเป็ นเจ้าชายสิทธัตถะ
รับประทานอาหารคํา่ ณ ห้องอาหารของโรงแรม
เข้าที่พกั ZAMALA HOTEL *** หรือเทียบเท่า

ลุมพินี (เนปาล)-วิหารมายาเทวี – กุสินารา
*** โปรดเตรียมหนังสือเดินทางที่ดา่ นชายแดนอินเดีย-เนปาล***

เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นํ า ท่ า นชม วิ ห ารมายาเทวี สร้า งขึ้ นเพื่ อ เป็ น
อนุ สรณ์ แ ก่ พ ระนางสิ ริ ม หามายา พระพุ ท ธ
มารดา ชมภาพหิ นแกะสลักขนาดใหญ่ เป็ น
รูปพระนางสิริมหามายาเทวี ทรงใช้พระหัตถ์
เบื้ องขวาจับ กิ่ ง สาละไว้ ทรงประสู ติ พ ระราช
กุมารสิทธัตถะ พระกุมารซึ่งเพิ่งประสูติออกมา

เที่ยง
บ่าย
คํา่

กําลังประทับยื่น มีดอกบัวบานรองรับพระบาทและรอบๆพระเศียรมีรศั มีปรากฏอยู่ ชมสระนํ้ าที่
สรงพระวรกาย ชมเสาหินพระเจ้าโศก ณ สถานที่ประสูติ ตั้งอยูก่ ึ่งกลางระหว่างกรุงกบิลพัสดุก์ บั
กรุงเทวทหะปั จจุบันเสาหินพระเจ้าอโศกนี้ ไม่มีหวั เสามีแต่เสาล้วนๆ และบนตัวเสายังคงมีการ
จารึกเป็ นอักษรพราหมี 5 บรรทัด
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นํ าท่านเดินทางสู่เมืองกุสินารา เมืองหลวงของแคว้นมัลละ ระยะทาง 150 กิโลเมตร ใช้เวลา
เดินทางประมาณ 5ชัว่ โมง
รับประทานอาหารคํา่ ณ ห้องอาหารของโรงแรม
เข้าที่พกั OM RESIDENCY HOTEL *** หรือเทียบเท่า

วันที่สี่

กุสินารา-ชมปรินิพพานสถูปหรือสาลโนทยาน-ชมมกุฎพันธเจดีย ์ – ไวสาลี - ชมบริเวณ
คันธเจดีย-์ ชมสังฆาราม และปาวาลเจดีย ์ – ราชคฤห์

เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
ชม ปรินิพพานสถู ปหรือสาลโนทยาน นมัสการสถานที่ พระพุทธองค์ทรงดับขันธปริ นิพพาน
ต่อมาพระเจ้าอโศกมหาราชได้สร้างสถูปไว้เป็ นรูปทรงกลม มีขนาดใหญ่มาก มียอดแหลมคล้าย
ฉัตร 3 ชั้น ซึ่งปรินิพพานนี้ อยูด่ า้ นหลังปรินิพพานวิหารชมปรินิพพานวิหาร เป็ นวิหารที่สร้างใน
สมัยพระเจ้าอโศกมหาราชภายในวิหารประดิษฐานพระพุทธรูปหินแกะสลักปางปรินิพพาน ชม
มกุฎพันธเจดีย ์ นมัสการสถานที่ถวายพระเพลิง พระบรมศพของสมเด็จพระบรมศาสดา ลักษณะ
เป็ นเจดียอ์ ิฐแดงเก่าเรียงเป็ นชั้นๆมีขนาดใหญ่มาก
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
เดินทางสูเ่ มืองไวสาลี ชมบริเวณคันธเจดีย ์ เป็ นบริเวณที่กษัตริยล์ ิจฉวีได้จดั พิธีตอ้ นรับพระพุทธ
องค์ ที่เสด็จมาสู่เวสาลี พระเจ้าอโศกมหาราชได้ทรงสร้างเสาหินพระเจ้าอโศกมียอดเสาเป็ นรูป
สิงห์หมอบขนาดใหญ่เพียงตัวเดียว (เสานี้ ต่าง
จากเสาอื่นๆ ที่ มักมีสิงห์ 4 ตัวหันหลังชนกัน)
ที่นี่ถือว่ามีความสมบูรณ์ที่สุดมีอายุเกือบ 2300
ปี มาแล้ว ชมสั ง ฆาราม และปาวาลเจดี ย ์
สถานที่ พ ระพุ ท ธองค์ท รงปลงอายุ สัง ขารเป็ น
ครั้งสุดท้าย ต่อจากนั้ นอีก 3 เดือน จึงเสด็จดับ

เที่ยง
บ่าย

คํา่

ขันธปรินิพพาน ที่กุสินารา ปั จจุบนั เหลือแต่ตอซากเจดีย์ จากนั้นเดินทางสูเ่ มืองราชคฤห์
รับประทานอาหารคํา่ ณ ห้องอาหารของโรงแรม
เข้าที่พกั RAJGIR HOTEL *** หรือเทียบเท่า

วันที่หา้

เมืองราชคฤห์ – เขาคิชกูฎ - นาลันทา-มหาวิทยาลัยนาลันทา-หลวงพ่อองค์ดาํ -คยา

เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นําท่านขึ้ นเขาคิชกูฏ เพื่อนมัสการและทําสมาธิ ณ กุฎิ .พระ
พุทธองค์, กุฏิพระอานนท์ , ถํ้าสุกรชาตาที่พระสารีบุตร
บรรลุพระอรหันต์และที่พระเทวฑัตกลิ้ งก้อนหินใส่พระองค์
ชมวัดอัมพวันของหมอชีวกโกมารภัจน์
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
ชม มหาวิทยาลัยนาลันทามหาวิทยาลัยสงฆ์แห่งแรกของ
พุทธศาสนา สักการะหลวงพ่อองค์ดาํ ที่มีอายุมากกว่า 1
พันปี แล้วนําท่านเดินทางสู่ เมืองคยา
รับประทานอาหารคํา่ ณ ห้องอาหารของโรงแรม
เข้าที่พกั GALAXYHOTEL *** หรือเทียบเท่า

เที่ยง
บ่าย

คํา่

วันที่หก

คยา–วัดไทยนานาชาติ-มหาสถูปเจดียพ์ ทุ ธคยา-พระพุทธเมตตา-พาราณสี

เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นํ าท่านชมวัดทิเบต วัดญี่ปุ่น วัดภูฎาน และวัด
ไทยซึ่ งแต่ละวัดมีความงดงามที่ แตกต่างกันแล้ว
นํ าท่ านสวดมนต์ นั ่งสมาธิ ที่ ใต้ตน้ พระศรีมหา
โพธิ์ ที่ พ ระมหาเจดี ย พ
์ ุ ท ธคยาสมควรแก่ เ วลา
พักผ่อนกันตามอัธยาศัย
นํ า ท่ า นสู่ มหาสถู ป เจดี ย ์พุ ท ธคยา สถานที่
ประทั บ ตรั ส รู ้อ ริ ย สั จ ธรรมบรรลุ รู ้แ จ้ง อนุ ตตร
สัมมาสัมโพธิญาณสําเร็จเป็ น พระอรหันต์สมั มาสัมพุทธเจ้าใต้ตน้ พระศรีมหาโพธิ์ ในคืนพระจันทร์

เที่ยง
บ่าย
คํา่

เต็มดวงแห่งเดือนวิสาขะนมัสการสัตตมหาสถานคือสถานที่ประทับเสวยมุตติสุขสุขเกิดแต่ความ)
หลุดพ้นจากกิเลสอาสวะและปวงท7 สัปดาห์ กราบนมัสการพระพุทธเมตตา เพื่อขอพรภายใน
วิหารเจดียพ์ ุทธคยา ให้ท่านได้นัง่ ปฎิบตั ิธรรมตามอัธยาศัย
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นําท่านเดินทางสูเ่ มืองพาราณสี เป็ นเมืองหลวงของแคว้นกาสี เป็ นเมืองที่เจริญรุง่ เรืองมากที่สุด
แห่งหนึ่ งตั้งแต่ สมัยก่อนพุทธกาล ระยะทาง 260 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทาง 7 ชัว่ โมง
รับประทานอาหารคํา่ ณ ห้องอาหารของโรงแรม
เข้าที่พกั GRAPEVINE HOTEL*** หรือเทียบเท่า

วันที่เจ็ด

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

เช้าตรู่

นําท่านล่องแม่น้ าํ คงคา ชมพิธกี ารอาบนํ้าล้างบาปของชาวฮินดู ชมท่าเผาศพควันไฟไม่เคย
ดับ ชมพระอาทิตย์ขึ้นพร้อมอธิษฐานขอขมาต่อพระแม่คงคา
จากนั้นเดินทางกลับโรงแรมที่พกั
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
จากนั้นมีเวลาให้ท่านได้จดั เตรียมสัมภาระสําหรับเดินทางกลับและพักผ่อนตามอัธยาศัย จากนั้น
เดิ นทางสู่เมื องสารนาถ ซึ่ งเป็ น1ในพุทธสังเวชนี ยสถาน ของพระพุทธเจ้า สถานที่ แห่งนี้ เป็ น
สถานที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงปฐมเทศนา เริ่มต้นประกาศพระพุทธศาสนาเพื่อเป็ นที่พึ่งแก่มหาชน
ทั้งหลาย
รับประทานอาหารกลางวัน ณ
นํ าท่ าน ชม ธัมเมกขสถู ป สถานที่ พระพุทธองค์ทรง
แสดงปฐมเทศนา ในวันเพ็ญขึ้ น 15 คํา่ เดือน 8 ก่อน
พุทธศักราช 45 ปี อันเป็ นวันอาสาฬหบูชา ชมมูลคันธ
กุฎิ,ธัมเมกขสถูป,ชม พิพิธภัณฑ์สารนาถ ภายในมีหวั
เสามีหวั สิงห์อยู่ 4 หัว และชม พระพุทธรูปที่สวยงาม
ที่สุดคือพระปางปฐมเทศนา
เดินทางสู่ ลัคเนา เมืองหลวงใน“รัฐอุตรประเทศ” ของ
“อินเดีย”กลับเป็ นเมืองที่คุณจะค้นพบศาสนาสถานของ

เช้า

เที่ยง

21.30 น.

ฮินดูน้อยมาก ด้วยเหตุที่วา่ เมืองนี้ หลังจากฮินดูหมดอํานาจก็ถกู ปกครองโดย “มุสลิม”ที่มาจาก
เปอร์เซีย โดยที่ศนู ย์กลางการปกครองอยูท่ ี่เมืองเดลี และส่งสุลต่านมาปกครองลัคเนา ด้วยความที่
เป็ นแหล่งอูข่ า้ วอูน่ ้ําของอินเดียทําไมถึงเป็ น “อู่ขา้ วอู่น้ําของอินเดีย” ทั้งยังเป็ นเมืองที่
ประวัติศาสตร์อนั ยาวนาน ตั้งแต่เคยถูกปกครองโดยมุสลิมที่มาจากเปอร์เซีย และราชวงศ์โมกุล
จากมองโกเลีย(เชื้ อสายเจงกีสข่าน)รวมถึงถูกอังกฤษปกครองในยุคเมืองขึ้ น ทําให้เมืองแห่งนี้ มี
ความโดดเด่นเรื่องงานศิลปกรรม และสถาปั ตยกรรมที่ผสมผสานกันทั้งแบบมุสลิมเปอร์เซียและ
ยุโรปจนกลายเป็ นความเจริญรุง่ เรืองด้านศิลปวัฒนธรรมสุดคลาสสิก ระยะทาง 320 กิโลเมตร ใช้
เวลาในการเดินทาง 7 ชัว่ โมง
รับประทานอาหารคํา่ ณ ภัตตาคาร
จากนั้นนําท่านเดินทางต่อสูส่ นามบินลัคเนาว์ เพื่อเดินทางกลับ
เหิรฟ้าสูก่ รุงเทพฯ โดยสายการบินไทยสไมล์ เที่ยวบิน WE334

วันที่แปด

กรุงเทพฯ

02.35 น.

เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ...........

คํา่

***หมายเหตุ***
กําหนดการเดินทางและเวลานี้ อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความจําเป็ นและตามตารางของสายการ
บินที่ใช้เดินทาง(ราคาดังกล่าวข้างต้นสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม ทั้งนี้ ขึ้ นอยูก่ บั สภาวะค่าเงินบาทที่ไม่
คงที่และกรณีสายการบินมีการเรียกเก็บค่านํ้ามันเพิ่มเติมจากราคาที่กาํ หนดไว้)

อัตราค่าบริการ
วันเดินทาง

ราคาผูใ้ หญ่

พักเดี่ยว

รับ หมายเหตุ

09 – 17 พฤศจิกายน 2561

26,999

8,500

25

23 พย – 01 ธันวาคม 2561

26,999

8,500

25

02 – 10 ธันวาคม 2561

29,999

8,500

25

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 สนามบินสุวรรณภูมแิ ละที่อินเดีย
ที่พกั และอาหารตามที่ระบุในรายการ
รถปรับอากาศ พร้อมพนักงานขับรถผูช้ าํ นาญเส้นทางนําเที่ยวตามรายการ
ค่าธรรมเนี ยมในการเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวตามที่ระบุไว้ในรายการ
นํ้าหนักสัมภาระท่านละไม่เกิน 20 กิโลกรัม
ประกันอุบตั ิเหตุการเดินทาง กรณีการเสียชีวติ วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท

อัตราข้างต้นไม่รวม
1. ค่าธรรมเนี ยมในการทําหนังสือเดินทางและค่าทําใบอนุ ญาตกลับเข้าประเทศของคนต่างชาติหรือคนต่างด้าว
2. ค่านํ้าหนักของกระเป๋าเดินทางในกรณีที่เกินกว่าสายการบินกําหนด
3. ค่าทิปคนช่วยยกกระเป๋าตามสถานที่ต่างๆ
4. ค่าใช้จา่ ยอื่นๆ นอกเหนื อจากที่ระบุไว้ในรายการและค่าใช้จา่ ยส่วนตัวต่างๆ เช่น ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด ฯลฯ
5. ค่าภาษีหกั ณ ที่จา่ ย 3% ภาษีมลู ค่าเพิม่ 7% (กรณีออกใบกํากับภาษี )
6. ค่าทิปมัคคุเทศก์ทอ้ งถิ่น,คนขับรถ ท่านละ 40USD
7. ค่าทิปหัวหน้าทัวร์คนไทย ท่านละ 1,500 บาท
8. ค่าธรรมเนียมวีซ่า ประเทศอินเดีย และประเทศเนปาลสําหรับหนังสือเดินทางไทย ท่านละ 4,500 บาท
เงื่อนไขการสํารองที่นั ่ง
 กรุณาจองล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วันก่อนการเดินทางและกรุณาเตรียมเงินมัดจํา10,000 บาทพร้อมกับเตรียมเอกสารส่งให้เรียบร้อย
ภายใน 2 วันหลังจากทําการจองแล้ว
 การชําระค่าทัวร์ส่วนที่เหลือทางบริษัทฯจะเรียกเก็บก่อนเดินทางไม่น้อยกว่า 30 วันท่านควรจัดเตรียมค่าทัวร์ให้เรียบร้อยก่อนกําหนด
เนื่ องจากทางบริษัทต้องสํารองค่าใช้จา่ ยในส่วนของค่าที่พกั และตัว๋ เครื่องบินมิฉะนั้นจะถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ
 หากในคณะของท่านมีผตู้ อ้ งการดูแลพิเศษ นัง่ รถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูส้ งู อายุ, มีโรคประจําตัว หรือไม่สะดวกในการเดิน
ทางท่องเที่ยวในระยะเวลาเกินกว่า 4 - 5 ชัว่ โมงติดต่อกัน ท่านและครอบครัวต้องให้การดูแลสมาชิกภายใน
ครอบครัวของท่านเอง เนื่ องจากการเดินทางเป็ นหมูค่ ณะ หัวหน้าทัวร์มีความจําเป็ นต้องดูแลคณะทัวร์ท้งั หมด

เงื่อนไขการยกเลิก
1. ราคานี้ เป็ นราคาโปรโมชัน่ หากลูกค้าชําระมัดจํามาแล้ว ถือว่าเป็ นการยืนยันการเดินทางแน่ นอน ไม่สามารถคืนเงินได้ทุกรณี

เงื่อนไขต่าง ๆ
1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุสุดวิสยั จนไม่อาจแก้ไขได้
2. บริษัทฯ ไม่รบั ผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ที่เกิดจากสายการบิน เหตุการณ์ทางการเมือง และภัยธรรมชาติ ฯลฯ ที่อยู่
นอกเหนื อการควบคุมของทางบริษัทฯ หรือค่าใช้จา่ ยเพิ่มที่เกิดขึ้ นตรงหรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่ วย การถูกทําร้าย การสูญ
หาย ความล่าช้า หรือจากอุบตั ิเหตุต่าง ๆ ทั้งนี้ บริษัทฯ จะคํานึ งถึงความปลอดภัยและความสะดวกของผูเ้ ดินทางเป็ นสําคัญ
3. บริษัทฯ จะไม่รบั ผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมือง ห้ามผูเ้ ดินทางเข้าประเทศ เนื่ องจากมีสิ่งผิดกฎหมายหรือสิ่งของ
ห้ามนําเข้าประเทศ เอกสารเดินทางไม่ถกู ต้อง หรือความประพฤติส่อไปในทางเสื่อมเสีย หรือด้วยเหตุผลใดๆ ก็ตามที่กองตรวจ
คนเข้าเมืองพิจารณาแล้ว ทางบริษัทฯ ไม่อาจคืนค่าทัวร์ที่ชาํ ระแล้วทุกรณี
4. คณะออกเดินทาง 15 ท่านขึ้ นไป หากน้อยกว่าจํานวน 15 ท่าน บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกการเดินทางหรือเปลี่ยน
วันเดินทางอื่นที่สามารถออกกรุป๊ ได้ หรือ หากลูกค้าประสงค์จะเดินทางต้องชําระค่าทัวร์เพิ่มตามบริษทั ฯ กําหนด
5. หากท่านไม่รบั ประทานอาหารบางมื้ อไม่เที่ยวตามรายการไม่สามารถขอหักค่าบริการคืนได้เพราะการชําระค่าทัวร์เป็ นไปใน
ลักษณะเหมาจ่าย
6.ตัว๋ เครื่องบินเมื่อออกตัว๋ แล้วไม่สามารถ Refund ได้ทุกกรณี ตามเงื่อนไขของสายการบินกําหนด
7. โรงแรมที่พกั เนื่ องจากการวางแปลนห้องพักของแต่ละโรงแรมแตกต่างกันจึงอาจทําให้หอ้ งพักแบบห้องเดี่ยว (Single) และ
ห้องคู่(Twin/Double) และห้องพักแบบ 3 ท่าน/3 เตียง (Triple Room) ห้องพักอาจจะไม่ติดกัน

ข้อสําคัญ
-ในกรณีที่ทา่ นจะใช้หนังสือเดินทางราชการ (เล่มสีน้ าํ เงิน) เดินทางกับคณะของบริษทั ฯ ทางบริษทั ฯ สงวนสิทธิ์ที่จะไม่รบั ผิดชอบ หาก
ท่านถูกปฏิเสธการเข้า // ออกนอกประเทศใดประเทศหนึ่ง เพราะโดยปกตินกั ท่องเที่ยวใช้หนังสือเดินทางบุคคลธรรมดา (เล่มสีเลือด
หมู) สถานทูตเก็บค่าธรรมเนียมวีซ่าและไม่คืนในทุกกรณี

หลักฐานประกอบการยืน่ ขอวีซ่าประเทศอินเดียสําหรับคนไทย
1.

2.

3.
4.

ื เดินทาง (Passport)
ื เดินทาง ต ้องมีหน ้าเหลือ
หนั งสอ
หนั งสอ
้
สําหรับประทับวีซา่ อย่างน ้อย 2 หน ้า อายุใชงานเหลื
อไม่น ้อยกว่า
6 เดือน นั บจากวันเดินทาง *กรุณาถอดปก Passport
ก่อนส่ง
เอกสารบริษัทจะไม่รับผิดชอบในกรณีสญ
ู หาย*
รู ป ถ่ า ย รู ป ถ่ า ยส ี ห น า้ ตรงขนาด 2x2นิ้ ว พื้ น หลั ง ส ี ข าวเท่ า นั ้ น
จํ า นวน 2ใบเป็ นรู ป ที่ถ่ า ยจากร ้านถ่ า ยรู ป เท่ า นั ้น รู ป (ห ้ามสวม
่ ด
แว่นตาหรือเครือ
่ งประดับ, ไม่ใสช
ุ ข ้าราชการหรือเครือ
่ งแบบใดๆ
่ า่ ยเองและปริน
้ ท์เอง)
ไม่เป็ นรูปสติ๊ กเกอร์รวมถึงห ้ามใชรู้ ปทีถ
สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน 2 ชุด ถ ้าเป็ นเด็กอายุตํา่ กว่า 15 ปี ใชส้ ําเนาสูตบ
ิ ต
ั รและบัตรประชาชน
ํ
สาเนาทะเบียนบ ้าน
ื่ ร ับรองสําเนาถูกต้องทุกใบด้วย**
**เอกสารทีเ่ ป็นสําเนากรุณาเซ็นชอ

กรุณากรอกข ้อมูลเพือ่ ประโยชน์ในการพิจารณาดําเนินการขอวีซา่ ของท่าน
ประวัตส
ิ ว่ นตัว
คํานํ าหน ้า : นาย นาง
นางสาว
เด็กชาย
TITLE : MR
MRS
MS
MSTR
่ : _
ชือ
_______________
______นามสกุล :____
_________ _______________
NAME: _
_______________
___SURNAME : _
____________ ___
______
สถานะภาพ :
แต่งงาน
โสด
MARITAL STATUS
MARRIED
UN MARRIED
่ สามี/ภรรยา:
ชือ
_____________________________________________
______________
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
ิ ารทํางาน
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 * สําคัญมาก
________________________________________________________________________________________________
่ ครงสุ
่ (สําค ัญมาก)
*สําหร ับประเทศอินเดียหากเคยมีการเดินทางจําเป็นต้องแจ้งเลขทีว่ ซ
ี า
ั้ ดท้ายทีย
่ น
ื่ และว ันทีอ
่ อกวีซา
ประเภท วีซา่ ...........................................................................................................................................................
ประเทศทีอ
่ อกวีซา่ .....................................................................................................................................................
วัน/เดือน/ปี ทีอ
่ อกวีซา่ ................................................................................................................................................
เลขวีซา่ ...................................................................................................................................................................
ทีอ
่ ยูท
่ เี่ คยเดินทางเข ้าอินเดีย........................................................................................................................................
เมืองทีเ่ คยเดินทางในอินเดีย.........................................................................................................................................
ภายใน3ปี ทผ
ี่ า่ นมา ท่านเคยเดินทางเข ้าไปในกลุม
่ ประเทศ SARRC หรือไม่ (บังคลาเทศ ,ภูฏาน, อินเดีย,มัลดีฟ์,เนปาล,ปากีสถาน,ศรีลังกา,อัฟกานิสถาน)
หากเคยเดินทาง ประเทศ.................................ปี ทเี่ ดินทาง....................จํานวน................วัน

