ทัวร์ อนิ เดีย – เนปาล 9 วัน WE
ตามรอยพระบาทน้ อมสักการะ
4 สังเวชนียสถานแห่ งองค์ สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ า
วันทีแรก

สนามบินสุวรรณภูมิ

19.00 น.

พร้ อมกันทีสนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ประตูที 4-5เคาน์เตอร์ D สายการไทยสไมล์
เจ้ าหน้ าทีให้ การต้ อนรับพร้ อมอํานวยความสะดวกในการเช็คอินเอกสารและสัมภาระ

22.00น.

เหิรฟ้าสูเ่ มืองลัคเนาว์ โดยสายการบินไทยสไมล์ เทียวบินที WE333

วันทีสอง

ลัคเนาว์ -สาวัตถี-วัดเชตะวันวิหาร-บ้ านท่ านองคุลีมาล และอนาถบิณฑิกะเศรษฐี

00.20น.

ถึงท่าอากาศยานนานาชาติลคั เนาประเทศอินเดีย(เวลาทีอินเดียช้ ากว่ าประเทศไทย ประมาณ
1.30 ชัวโมง)นําท่านผ่านพิธีตรวจคนเข้ าเมือง และรับสัมภาระ นําท่านเดินทางสู่ Sravasti สาวัตถี
ใช้ เวลาในการเดินทางประมาณ 4 ชัวโมง
เดินทางถึง เมืองสาวัตถี เมืองหลวงของแคว้ นโกศล แล้ วนําท่านเข้ าสูโ่ รงแรมทีพัก
ล้ างหน้ า แปรงฟั น ปฏิบัติภารกิจส่ วนตัว ตามอัธยาศัย

06.00 น.

เช้ า

เทียง
บ่าย

คํา

วันทีสาม

รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารภายในโรงแรม
นําท่านชม วัดเชตะวันวิหาร ทีซึงพระพุทธองค์ประทับจําพรรษานานถึง 19 พรรษา เป็ นศูนย์กลาง
เผยแพร่พระพุทธศาสนาทีสําคัญทีสุด นมัสการพระคันธกุฎี ฤดูร้อน ฤดูหนาว ชมธรรมศาลาทีใหญ่
ทีสุดกุฏิพระอรหันต์ เช่น พระโมคคัลลา พระสารี บตุ ร พระสิวลีพระอานนท์พระราหุล พระองคุลีมาลพ
ระกัสสปะ และอารามฝ่ ายพระภิกษุทีเคยจําพรรษาในครังพุทธกาล
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นําท่านชม บ้ านท่ านองคุลีมาล และอนาถบิณฑิกะเศรษฐี อยู่ในบริ เวณพระราชวังของพระเจ้ า
ปเสนทิโกศล เลยพระวิหารเชตวันไปประมาณสามกิโลเมตร ปั จจุบนั ยังมีเขตเมืองสาวัตถีให้ เห็นเป็ น
กําแพงล้ อมรอบเมืองและภายในเมืองก็จะมีอาคารสิงปลูกสร้ างในอดีตทีถูกฝั งไว้ ใต้ ดินเป็ นจํานวน
มากปั จจุบนั ทางรัฐบาลอินเดียได้ ขนทะเบี
ึ
ยนไว้ เป็ นสมบัตขิ องทางการ และกําลังทําการขุดค้ นเพือหา
หลักฐานทางด้ านประวัติศาสตร์
รับประทานอาหารคํา ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
เข้ าทีพัก LOTUS SUTRA HOTEL *** หรื อเทียบเท่ า

สาวัตถี-ลุมพินี (เนปาล)-วิหารมายาเทวี

*** โปรดเตรียมหนังสือเดินทางทีด่ านชายแดนอินเดีย-เนปาล***
เช้ า

เทียง
บ่าย

คํา

รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
ออกเดินทางสู่ เมืองลุมพินี สถานทีประสูติพระ
พุท ธองค์ ขณะที ยัง ดํ า รงเป็ นเจ้ า ชายสิ ท ธัต ถะ
ระยะทาง 180 กิ โ ลเมตร ใช้ เวลาเดิ น ทาง
ประมาณ 5.30 ชัวโมง (ผ่านด่านชายแดนโสโนรี )
ระหว่างแวะวัดไทย 960
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นํ า ท่ า นชม วิห ารมายาเทวี สร้ างขึนเพื อเป็ น
อนุสรณ์แก่พระนางสิริมหามายา พระพุทธมารดา ชมภาพหินแกะสลักขนาดใหญ่ เป็ นรูปพระนาง
สิริมหามายาเทวี ทรงใช้ พระหัตถ์ เบืองขวาจับกิงสาละไว้ ทรงประสูติพระราชกุมารสิทธัตถะ พระ
กุมารซึงเพิงประสูติออกมา กําลังประทับยืน มีดอกบัวบานรองรับพระบาทและรอบๆพระเศียรมีรัศมี
ปรากฏอยู่ ชมสระนํ าที สรงพระวรกาย ชมเสาหิน พระเจ้ า โศก ณ สถานที ประสูติ ตังอยู่กึงกลาง
ระหว่างกรุ งกบิลพัสดุ์กับกรุ งเทวทหะปั จจุบนั เสาหินพระเจ้ าอโศกนีไม่มีหัวเสามีแต่เสาล้ วนๆ และ
บนตัวเสายังคงมีการจารึกเป็ นอักษรพราหมี 5 บรรทัด
รับประทานอาหารคํา ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
เข้ าทีพัก ZAMALA HOTEL *** หรื อเทียบเท่ า

วันทีสี

ลุมพินี-กุสินารา-ชมปรินิพพานสถูปหรื อสาลโนทยาน-ชมมกุฎพันธเจดีย์

เช้ า

รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม

เทียง
บ่าย

คํา

นําท่านเดินทางสูเ่ มืองกุสินารา เมืองหลวงของแคว้ นมัลละ ระยะทาง 150 กิโลเมตร ใช้ เวลาเดินทาง
ประมาณ 5ชัวโมง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
ชม ปรินิพพานสถูปหรื อสาลโนทยาน นมัสการสถานทีพระพุทธองค์ทรงดับขันธปริ นิพพาน ต่อมา
พระเจ้ าอโศกมหาราชได้ สร้ างสถูปไว้ เป็ นรู ปทรงกลม มีขนาดใหญ่มาก มียอดแหลมคล้ ายฉัตร 3 ชัน
ซึงปริ นิพพานนีอยู่ด้านหลังปริ นิพพานวิหารชมปริ นิพพานวิหาร เป็ นวิหารทีสร้ างในสมัยพระเจ้ า
อโศกมหาราชภายในวิหารประดิษฐานพระพุทธรู ปหินแกะสลักปางปริ นิพพาน ชมมกุฎพันธเจดีย์
นมัสการสถานทีถวายพระเพลิง พระบรมศพของสมเด็จพระบรมศาสดา ลักษณะเป็ นเจดีย์อิฐแดงเก่า
เรี ยงเป็ นชันๆมีขนาดใหญ่มาก
รับประทานอาหารคํา ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
เข้ าทีพัก OM RESIDENCY HOTEL *** หรื อเทียบเท่ า

วันทีห้ า

กุสินารา-ไวสาลี-ชมบริเวณคันธเจดีย์-ชมสังฆาราม และปาวาลเจดีย์-คยา

เช้ า

รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
นําท่านเดินทางสู่ เมืองไวสาลีสถานทีทําสังคายนาครังที 2 หลังจากพุทธปริ นิพพาน เมืองหลวงของ
อาณาจักรวัชชี 1 ใน 6 แคว้ นชมพูทวีปในสมัยโบราณเมืองนีมีชือหลายชือคือ ไพสาลี, เวสาลี และ
เมืองนีเป็ นศูนย์กลางการเผยแพร่พทุ ธศาสนาทีสําคัญแห่งหนึงระยะทาง 180 กิโลเมตร ใช้ เวลาในการ
เดินทาง 4 ชัวโมง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
ชมบริ เวณคั นธเจดีย์ เป็ นบริ เวณทีกษัตริ ย์ลิจ
ฉวีได้ จัดพิ ธีต้อนรับพระพุทธองค์ ที เสด็จมาสู่เว

เทียง
บ่าย

คํา

สาลี พระเจ้ าอโศกมหาราชได้ ทรงสร้ างเสาหินพระเจ้ าอโศกมียอดเสาเป็ นรู ปสิงห์หมอบขนาดใหญ่
เพียงตัวเดียว (เสานีต่างจากเสาอืนๆ ทีมักมีสิงห์ 4 ตัวหันหลังชนกัน) ทีนีถือว่ามีความสมบูรณ์ทีสุดมี
อายุเกือบ 2300 ปี มาแล้ ว ชมสังฆาราม และปาวาลเจดีย์ สถานทีพระพุทธองค์ทรงปลงอายุสงั ขาร
เป็ นครังสุดท้ าย ต่อจากนันอีก 3 เดือน จึงเสด็จดับขันธปริ นิพพาน ทีกุสินารา ปั จจุบนั เหลือแต่ตอซาก
เจดีย์เดินทางต่อสูเ่ มืองคายา ระหว่างทางผ่านชมวิถีชีวิตของชาวบ้ านตลอดสองข้ างทาง ระยะทาง
160 กิโลเมตร ใช้ เวลาในการเดินทาง 5 ชัวโมง
รับประทานอาหารคํา ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
เข้ าทีพักGALAXYHOTEL *** หรื อเทียบเท่ า

วันทีหก

คยา-นาลันทา-มหาวิทยาลัยนาลันทา-หลวงพ่ อองค์ ดาํ -ราชคฤห์ -เขาคิชกูฏ-คยา

เช้ า

รั บ ประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม แล้ ว ชม
มหาวิทยาลัยนาลันทามหาวิทยาลัยสงฆ์ แห่ งแรกของพุทธ
ศาสนา สักการะหลวงพ่ อองค์ ดาํ ทีมีอายุมากกว่ า 1 พันปี
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
เดินทางสู่ เมืองราชคฤห์ นําท่านขึนเขาคิชกูฏ เพือนมัสการ
และทําสมาธิ ณ กุฎิ .พระพุทธองค์, กุฏิพระอานนท์ , ถําสุกร
ชาตาทีพระสารี บตุ รบรรลุพระอรหันต์และทีพระเทวฑัตกลิง
ก้ อนหินใส่ พระองค์ ชมวัดอัมพวันของหมอชีวกโกมาร
ภัจน์ แล้ วนําท่านเดินทางสู่ เมืองคยา
รับประทานอาหารคํา ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
นําท่ านเข้ าทีพักโรงแรม... พักผ่ อนตามอัธยาศัย

เทียง
บ่ าย

เย็น

เข้ าทีพักGALAXY HOTEL *** หรื อเทียบเท่ า
วันทีเจ็ด

คยา–วัดไทยนานาชาติ-มหาสถูปเจดีย์พุทธคยา-พระพุทธเมตตา-พาราณสี

เช้ า

รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
นําท่านชมวัดทิเบต วัดญีปุ่ น วัดภูฎาน และวัดไทยซึงแต่ละวัดมีความงดงามทีแตกต่างกันแล้ วนํา
ท่านสวดมนต์ นังสมาธิ ทีใต้ ต้นพระศรี มหาโพธิทีพระมหาเจดีย์พุทธคยาสมควรแก่เวลาพักผ่อน
กันตามอัธยาศัย
นําท่านสู่ มหาสถูปเจดีย์พุทธคยา สถานทีประทับ
ตรั สรู้ อ ริ ยสัจธรรมบรรลุร้ ู แจ้ ง อนุ ตตรสัม มาสัม โพธิ
ญาณสําเร็จเป็ น พระอรหันต์สมั มาสัมพุทธเจ้ าใต้ ต้น
พระศรี มหาโพธิ ในคืนพระจัน ทร์ เต็มดวงแห่งเดือน
วิสาขะนมัส การสัตตมหาสถานคือสถานทีประทับ
เสวยมุตติสขุ าสุขเกิดแต่ความหลุดพ้ นจากกิเลสอ )
สวะและปวงท7 สัปดาห์ กราบนมัสการพระพุทธเมตตา เพือขอพรภายในวิหารเจดีย์พทุ ธคยา ให้
ท่านได้ นงปฎิ
ั บตั ิธรรมตามอัธยาศัย
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นําท่านเดินทางสูเ่ มืองพาราณสี เป็ นเมืองหลวงของแคว้ นกาสี เป็ นเมืองทีเจริ ญรุ่งเรื องมากทีสุดแห่ง
หนึงตังแต่ สมัยก่อนพุทธกาล ระยะทาง 260 กิโลเมตร ใช้ เวลาเดินทาง 7 ชัวโมง
รับประทานอาหารคํา ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
เข้ าทีพัก GRAPEVINE HOTEL*** หรื อเทียบเท่ า

เทียง
บ่าย
คํา

วันทีแปด
เช้ าตรู่

เช้ า
08.00 น.

เทียง

พาราณสี–ชมพิธีการอาบนําล้ างบาปของชาวฮินดู-สารนาถ-ชมธัมเมกขสถูป- ชมพิพธิ ภัณฑ์
สารนาถ-ชมพระพุทธรู ปทีสวยงามทีสุดคือพระปางปฐมเทศนาคยา-สนามบิน
นําท่านล่ องแม่ นําคงคา ชมพิธีการอาบนําล้ างบาป
ของชาวฮินดู ชมท่ าเผาศพควันไฟไม่ เคยดับ ชมพระ
อาทิตย์ ขึนพร้ อมอธิษฐานขอขมาต่ อพระแม่ คงคา
จากนันเดินทางกลับโรงแรมทีพัก
รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
นําท่านสู่สารนาถ ชม ธัมเมกขสถูป สถานทีพระพุทธ
องค์ท รงแสดงปฐมเทศนา ในวันเพ็ญขึน 15 คํา เดือน 8 ก่อน พุทธศักราช 45 ปี อันเป็ นวัน
อาสาฬหบูชา ชมมูลคันธกุฎิ,ธัมเมกขสถูป,ชม พิพิธภัณฑ์ สารนาถ ภายในมีหัวเสามีหัวสิงห์ อยู่ 4
หัว และชม พระพุทธรู ปทีสวยงามทีสุดคือพระปางปฐมเทศนา
รับประทานอาหารกลางวัน ณ โรงแรม
เดินทางสู่ ลัคเนา เมืองหลวงใน“รัฐอุตรประเทศ” ของ “อินเดีย”กลับเป็ นเมืองทีคุณจะค้ นพบศาสนา
สถานของฮินดูน้อยมาก ด้ วยเหตุทีว่าเมืองนี หลังจากฮินดูหมดอํานาจก็ถกู ปกครองโดย “มุสลิม”ทีมา
จากเปอร์ เซีย โดยทีศูนย์กลางการปกครองอยูท่ ีเมืองเดลี และส่งสุลต่านมาปกครองลัคเนา ด้ วยความ
ทีเป็ นแหล่งอูข่ ้ าวอูน่ ําของอินเดียทําไมถึงเป็ น “อูข่ ้ าวอูน่ ําของอินเดีย” ทังยังเป็ นเมืองทีประวัตศิ าสตร์
อันยาวนาน ตังแต่เคยถูกปกครองโดยมุสลิมทีมาจากเปอร์ เซีย และราชวงศ์โมกุลจากมองโกเลีย(เชือ
สายเจงกีสข่าน)รวมถึงถูกอังกฤษปกครองในยุคเมืองขึน ทําให้ เมืองแห่งนีมีความโดดเด่นเรืองงาน
ศิลปกรรม และสถาปั ตยกรรมทีผสมผสานกันทังแบบมุสลิมเปอร์ เซียและยุโรปจนกลายเป็ นความ
เจริญรุ่งเรื องด้ านศิลปวัฒนธรรมสุดคลาสสิก ระยะทาง 320 กิโลเมตร ใช้ เวลาในการเดินทาง 7
ชัวโมง

คํา

รับประทานอาหารคํา ณ ภัตตาคาร แล้ วเดินทางสู่ สนามบินลัคเนาว์

วันทีเก้ า

สนามบินลัคเนาว์ – กรุ งเทพฯ

01.20 น.
06.30 น.

เหิรฟ้าสู่กรุ ง้ทพฯ โดยสายการบินไทยสไมล์ เทียวบิน WE334
เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ...........

***หมายเหตุ*** กําหนดการเดินทางและเวลานีอาจเปลียนแปลงได้ ตามความจําเป็ นและตามตารางของสายการบินทีใช้
เดินทาง(ราคาดังกล่ าวข้ างต้ นสามารถเปลียนแปลงได้ ตามความเหมาะสม ทังนีขึนอยู่กบั สภาวะค่ าเงินบาททีไม่ คงทีและ
กรณีสายการบินมีการเรี ยกเก็บค่ านํามันเพิมเติมจากราคาทีกําหนดไว้ )

อัตราค่ าบริการ
วันเดินทาง

ราคาผู้ใหญ่

พักเดียว

13 – 21 ตุลาคม 2561

26,999

8,500

25

20 – 28 ตุลาคม 2561

29,999

8,500

25

9 – 17 พฤศจิกายน 2561

26,999

8,500

25

23 พ.ย. – 01 ธ.ค. 61

26,999

8,500

25

02 – 10 ธันวาคม 61

29,999

8,500

25

**วันหยุดยาว**

รั บ หมายเหตุ

11 – 19 มกราคม 62

26,999

8,500

25

20 – 28 มกราคม 62

26,999

8,500

25

07 – 15 กุมภาพันธ์ 62

26,999

8,500

25

16-24 กุมภาพันธ์ 62

26,999

8,500

25

01 – 09 มีนาคม 62

26,999

8,500

25

15 – 23 มีนาคม 62

26,999

8,500

25

**วันมาฆบูชา**

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

ในกรณีทลูี กค้ าต้ องออกตัวโดยสารภายในประเทศกรุ ณาติดต่ อเจ้ าหน้ าทีของบริษัทฯก่ อนทุกครั งมิฉะนัน
ทางบริษัทฯจะไม่ ขอรั บผิดชอบค่ าใช้ จ่ายใดๆทังสิน
ค่ าบริการนีรวม
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

ตัวเครื องบิน ชันนักท่องเทียว เส้ นทาง กรุงเทพ – ลัคเนาว์ – กรุงเทพฯ โดยสายการบินไทยสมายล์
ภาษีสนามบินสุวรรณภูมแิ ละทีอินเดีย
ทีพัก และอาหารตามทีระบุในรายการ
รถปรับอากาศ พร้ อมพนักงานขับรถผู้ชํานาญเส้ นทางนําเทียวตามรายการ
ค่าธรรมเนียมในการเข้ าชมสถานทีท่องเทียวตามทีระบุไว้ ในรายการ
นําหนักสัมภาระท่านละไม่เกิน 20 กิโลกรัม
ประกันอุบตั เิ หตุการเดินทาง กรณีการเสียชีวิต วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท

อัตราข้ างต้ นไม่ รวม
1. ค่าธรรมเนียมในการทําหนังสือเดินทางและค่าทําใบอนุญาตกลับเข้ าประเทศของคนต่างชาติหรื อคนต่างด้ าว
2. ค่านําหนักของกระเป๋ าเดินทางในกรณีทีเกินกว่าสายการบินกําหนด
3. ค่าทิปคนช่วยยกกระเป๋ าตามสถานทีต่างๆ
4. ค่าใช้ จา่ ยอืนๆ นอกเหนือจากทีระบุไว้ ในรายการและค่าใช้ จา่ ยส่วนตัวต่างๆ เช่น ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรี ด ฯลฯ
5. ค่าภาษี หกั ณ ทีจ่าย 3% ภาษีมลู ค่าเพิม 7% (กรณีออกใบกํากับภาษี)
6. ค่ าทิปมัคคุเทศก์ ท้องถิน,คนขับรถ ท่ านละ 40USD
7. ค่ าทิปหัวหน้ าทัวร์ คนไทย ท่ านละ 1,500 บาท
8. ค่ าธรรมเนียมวีซ่า ประเทศอินเดีย และประเทศเนปาลสําหรั บหนังสือเดินทางไทย ท่ านละ 4,500 บาท
เงือนไขการสํารองทีนัง
กรุ ณาจองล่วงหน้ าอย่างน้ อย 30 วันก่อนการเดินทางและกรุ ณาเตรี ยมเงินมัดจํา10,000 บาทพร้ อมกับเตรี ยมเอกสารส่งให้ เรี ยบร้ อยภายใน
2-3 วันหลังจากทําการจองแล้ ว
 การชําระค่าทัวร์ ส่วนทีเหลือทางบริ ษัทฯจะเรี ยกเก็บก่ อนเดินทางไม่น้อยกว่า 30 วันท่านควรจัดเตรี ยมค่าทัวร์ ให้ เรี ยบร้ อยก่ อนกําหนด
เนืองจากทางบริ ษัทต้ องสํารองค่าใช้ จ่ายในส่วนของค่าทีพักและตัวเครื องบินมิฉะนันจะถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ
 หากในคณะของท่านมีผ้ ตู ้ องการดูแลพิเศษ นังรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผู้สงู อายุ, มีโรคประจําตัว หรื อไม่สะดวกในการเดิน
ทางท่องเทียวในระยะเวลาเกินกว่า 4 - 5 ชัวโมงติดต่อกัน ท่านและครอบครัวต้ องให้ การดูแลสมาชิกภายใน
ครอบครัวของท่านเอง เนืองจากการเดินทางเป็ นหมู่คณะ หัวหน้ าทัวร์ มีความจําเป็ นต้ องดูแลคณะทัวร์ ทงหมด
ั

เงือนไขการยกเลิก
1. ราคานีเป็ นราคาโปรโมชัน หากลูกค้ าชําระมัดจํามาแล้ ว ถือว่าเป็ นการยืนยันการเดินทางแน่นอน ไม่สามารถคืนเงินได้ ทกุ รณี

เงือนไขต่ าง ๆ

1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิทีจะเปลียนแปลงรายละเอียดทัวร์นี เมือเกิดเหตุสดุ วิสยั จนไม่อาจแก้ ไขได้
2. บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ทีเกิดจากสายการบิน เหตุการณ์ทางการเมือง และภัยธรรมชาติ ฯลฯ ทีอยู่
นอกเหนือการควบคุมของทางบริษัทฯ หรื อค่าใช้ จา่ ยเพิมทีเกิดขึนตรงหรื อทางอ้ อม เช่น การเจ็บป่ วย การถูกทําร้ าย การสูญหาย
ความล่าช้ า หรื อจากอุบตั เิ หตุตา่ ง ๆ ทังนี บริษัทฯ จะคํานึงถึงความปลอดภัยและความสะดวกของผู้เดินทางเป็ นสําคัญ
3. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณีทีกองตรวจคนเข้ าเมือง ห้ ามผู้เดินทางเข้ าประเทศ เนืองจากมีสงผิ
ิ ดกฎหมายหรื อสิงของห้ าม
นําเข้ าประเทศ เอกสารเดินทางไม่ถกู ต้ อง หรื อความประพฤติสอ่ ไปในทางเสือมเสีย หรื อด้ วยเหตุผลใดๆ ก็ตามทีกองตรวจคนเข้ า
เมืองพิจารณาแล้ ว ทางบริษัทฯ ไม่อาจคืนค่าทัวร์ทีชําระแล้ วทุกรณี
4. คณะออกเดินทาง 15 ท่ านขึนไป หากน้ อยกว่ าจํานวน 15 ท่ าน บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิยกเลิกการเดินทางหรื อเปลียน
วันเดินทางอืนทีสามารถออกกรุ๊ปได้ หรื อ หากลูกค้ าประสงค์ จะเดินทางต้ องชําระค่ าทัวร์ เพิมตามบริษัทฯ กําหนด
5. หากท่านไม่รับประทานอาหารบางมือไม่เทียวตามรายการไม่สามารถขอหักค่าบริการคืนได้ เพราะการชําระค่าทัวร์ เป็ นไปใน
ลักษณะเหมาจ่าย
6.ตัวเครื องบินเมือออกตัวแล้ วไม่สามารถ Refund ได้ ทกุ กรณี ตามเงือนไขของสายการบินกําหนด
7. โรงแรมทีพักเนืองจากการวางแปลนห้ องพักของแต่ละโรงแรมแตกต่างกันจึงอาจทําให้ ห้องพักแบบห้ องเดียว (Single) และห้ องคู่
(Twin/Double) และห้ องพักแบบ 3 ท่าน/3 เตียง (Triple Room) ห้ องพักอาจจะไม่ติดกัน
ข้ อสําคัญ
-ในกรณีทท่ี านจะใช้ หนังสือเดินทางราชการ (เล่ มสีนาเงิ
ํ น) เดินทางกับคณะของบริ ษทั ฯ ทางบริ ษทั ฯ สงวนสิทธิทีจะไม่ รับผิดชอบ หาก
ท่ านถูกปฏิเสธการเข้ า // ออกนอกประเทศใดประเทศหนึง เพราะโดยปกตินักท่ องเทียวใช้ หนังสือเดินทางบุคคลธรรมดา (เล่ มสีเลือด
หมู) สถานทูตเก็บค่ าธรรมเนียมวีซ่าและไม่ คืนในทุกกรณี

หลักฐานประกอบการยืนขอวีซ่าประเทศอินเดียสําหรั บคนไทย
1.

หนังสือเดินทาง (Passport) หนังสือเดินทาง ต้ องมีหน้ าเหลือสําหรั บประทับวีซ่าอย่างน้ อย 2 หน้ า
อายุใช้ งานเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน นับจากวันเดินทาง *กรุ ณาถอดปก Passport ก่อนส่งเอกสาร
บริ ษัทจะไม่รับผิดชอบในกรณีสญ
ู หาย*

2.

รู ป ถ่าย รู ป ถ่ายสีหน้ าตรงขนาด 2x2นิว พืนหลัง สีขาวเท่านัน จํ านวน 2ใบเป็ นรู ป ทีถ่ายจากร้ าน
ถ่ายรู ปเท่านัน รู ป (ห้ ามสวมแว่นตาหรื อเครื องประดับ, ไม่ใส่ชดุ ข้ าราชการหรื อเครื องแบบใดๆ ไม่
เป็ นรู ปสติกเกอร์ รวมถึงห้ ามใช้ รูปทีถ่ายเองและปริ นท์เอง)

3.

สํา เนาบัต รประจํ า ตัว ประชาชน 2 ชุด ถ้ า เป็ นเด็ ก อายุตํ ากว่า 15 ปี ใช้ สํ า เนาสูติ บัต รและบัต ร
ประชาชน

4.

สําเนาทะเบียนบ้ าน
**เอกสารทีเป็ นสําเนากรุ ณาเซ็นชือรั บรองสําเนาถูกต้ องทุกใบด้ วย**

กรุ ณากรอกข้ อมูลเพือประโยชน์ในการพิจารณาดําเนินการขอวีซา่ ของท่าน
ประวัติสว่ นตัว
คํานําหน้ า : นาย นาง

นางสาว

TITLE : MR

MRS

ชือ : _ _______________
NAME: _ _______________
สถานะภาพ :
MARITAL STATUS
ชือสามี/ภรรยา:

แต่งงาน

เด็กชาย
MS

______นามสกุล :____

MSTR
_________ _______________

___SURNAME : _ ____________ ___

______

โสด

MARRIED

UN MARRIED
_____________________________________________

GIVE THE NAME OF WIFE OR HUSBAND

______________

สัญชาติสามี/ภรรยา :

_______________________________________________________

NATIONALITY
ทีอยู่ : ____

_______________________________________________________________

ADDRESS : ___

____________________________________________________________

รหัสไปรษณีย์ : ______

______________________________________________________

ประวัติครอบครัว FAMILY INFORMATION
ชือ/นามสกุลบิดา :

_______________________สัญชาติ _______

FATHER’S NAME / SURNAME
ชือ/นามสกุลมารดา :

NATIONALITY

______________________สัญชาติ ____

MOTHER’S NAME / SURNAME

_____________________
_______________________
NATIONALITY

ประวัติการศึกษา
EDUCATIONAL INFORMATION_________________________________________________________________________
ประวัติการทํางาน
PROFESTION INFORMATION
อาชีพ :
OCCUPATION: ____________
ชือบริษัท:___
EMPLOYER’S NAME ___
เบอร์ โทรติดต่อ : _
WORK PHONE NUMBER___
ทีอยู่ : ____
ADDRESS :___
รหัสไปรษณีย์ : ______

___________________________________________________________________
__________________________________________________
_______________________________________________________________
______________________________________________________
___________________________________________________________
____________________________________________________
_______________________________________________________________
____________________________________________________________
______________________________________________________

ZIP ___________________________________________________________________________________________

โปรดระบุรายชือประเทศทีท่านได้ เดินทางในช่วงระยะเวลา 10 ปี * สําคัญมาก
________________________________________________________________________________________________
*สําหรับประเทศอินเดียหากเคยมีการเดินทางจําเป็ นต้ องแจ้ งเลขทีวีซ่าครังสุดท้ ายทียืนและวันทีออกวีซ่า(สําคัญมาก)
ประเภท วีซา่ ...........................................................................................................................................................
ประเทศทีออกวีซา่ .....................................................................................................................................................
วัน/เดือน/ปี ทีออกวีซา่ ................................................................................................................................................
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