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วนัท่ีแรก สนามบินสุวรรณภมิู  
 

 
 

ตามรอยพระบาทนอ้มสกัการะ  

4 สงัเวชนียสถานแห่งองคส์มเด็จพระสมัมาสมัพทุธเจา้  
 
 

 

19.00 น.  พรอ้มกันท่ีสนามบินสุวรรณภูมิ  อาคารผูโ้ดยสารขาออก  ประตูท่ี 4- 5เคาน์เตอร์  D สาย

การไทยสไมล์ เจา้หน้าท่ีใหก้ารตอ้นรบัพรอ้มอํานวยความสะดวกในการเช็คอินเอกสารและ

สมัภาระ 

22.00น . เหิรฟ้าสู่เมอืงลัคเนาว ์โดยสายการบินไทยสไมล์ เท่ียวบินท่ี  WE333 

 

วนัท่ีสอง ลคัเนาว์ -สาวตัถี-วดัเชตะวนัวิหาร-บา้นทา่นองคุลีมาล และอนาถบิณฑิกะเศรษฐี  

 

00. 20น .  ถึงท่าอากาศยานนานาชาติลัคเนาประเทศอินเดีย  )เวลาท่ีอินเดียชา้กว่า ประเทศไทย  

ประมาณ 1.30 ชัว่โมง(นําท่านผ่านพิธีตรวจคนเขา้เมอืง และรับสัมภาระ นําท่านเดินทาง

สู่ Sravasti สาวตัถี   ใชเ้วลาในการเดินทางประมาณ 4 ชัว่โมง  

06.00 น.  เดินทางถึง เมืองสาวตัถี เมอืงหลวงของแควน้โกศล แลว้นําท่านเขา้สู่โรงแรมท่ีพกั 

 ลา้งหนา้ แปรงฟัน ปฏิบติัภารกิจส่วนตวั ตามอธัยาศยั 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารภายในโรงแรม  

 นําท่านชม วดัเชตะวันวิหาร ท่ีซึ่งพระพุทธองค์ประทับจาํพรรษานานถึง 19 พรรษา เป็น

ศนูยก์ลางเผยแพร่พระพุทธศาสนาท่ีสาํคญัท่ีสุด นมสัการพระคนัธกุฎี ฤดูรอ้น ฤดูหนาว ชม

ธรรมศาลาท่ีใหญ่ท่ีสุดกุฏิพระอรหันต์ เช่น พระโมคคัลลา พระสารีบุตร พระสิวลีพระ

อานนทพ์ระราหุล พระองคุลีมาลพระกสัสปะ และอารามฝ่ายพระภิกษุท่ีเคยจาํพรรษาในครั้ง

พุทธกาล 

เท่ียง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

บ่าย นําท่านชม บา้นทา่นองคุลีมาล และอนาถบิณฑิกะเศรษฐี อยู่ในบริเวณพระราชวงัของพระ

เจา้ ปเสนทิโกศล เลยพระวหิารเชตวนัไปประมาณสามกิโลเมตร ปัจจุบันยังมีเขตเมืองสาวตั

ถีใหเ้ห็นเป็นกาํแพงลอ้มรอบเมอืงและภายในเมอืงก็จะมอีาคารส่ิงปลูกสรา้งในอดีตท่ีถูกฝังไว ้

ใตดิ้นเป็นจาํนวนมากปัจจุบนัทางรฐับาลอินเดียไดข้ึ้นทะเบียนไวเ้ป็นสมบติัของทางการ และ

กาํลังทาํการขุดคน้เพ่ือหาหลักฐานทางดา้นประวติัศาสตร ์

คํา่   รบัประทานอาหารคํา่ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

  เขา้ท่ีพกั LOTUS SUTRA HOTEL *** หรือเทียบเทา่ 
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วนัท่ีสาม สาวตัถี-ลมุพินี )เนปาล(-วิหารมายาเทวี  
 

  

 

วนัท่ีสาม สาวตัถี-ลมุพินี )เนปาล(-วิหารมายาเทวี  

 ***โปรดเตรียมหนังสือเดินทางท่ีดา่นชายแดนอินเดีย -เนปาล***  

เชา้  รับประทานอาหารเช้า ณ  ห้องอาหารของ

โรงแรม  

  ออกเดินทางสู่ เมืองลุมพินี  สถานท่ีประสูติ

พระพุทธองค์ ขณะท่ียังดํารงเป็นเจา้ชายสิทธัต

ถะ ระยะทาง 180  กิโลเมตร ใชเ้วลาเดินทาง

ประมาณ  5.30 ชัว่โมง  )ผ่านด่านชายแดนโส

โนรี  (ระหวา่งแวะวดัไทย 960  

เท่ียง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

บ่าย  นําท่านชม วิหารมายาเทวี สรา้งข้ึนเพ่ือเป็นอนุสรณ์แก่พระนางสิริมหามายา พระพุทธ

มารดา ชมภาพหินแกะสลกัขนาดใหญ ่เป็นรูปพระนางสิริมหามายาเทวี  ทรงใชพ้ระหัตถ์

เบื้ องขวาจบักิ่งสาละไว ้ทรงประสูติพระราชกุมารสิทธัตถะ พระกุมารซึ่งเพ่ิงประสูติออกมา 

กาํลังประทบัยื่น มดีอกบวับานรองรบัพระบาทและรอบๆพระเศียรมีรัศมีปรากฏอยู่  ชมสระ

น้ําท่ีสรงพระวรกาย ชมเสาหินพระเจา้โศก ณ สถานท่ีประสูติ ตั้งอยู่กึ่งกลางระหว่างกรุง

กบิลพสัดุก์บักรุงเทวทหะปัจจุบันเสาหินพระเจา้อโศกน้ีไม่มีหัวเสามีแต่เสาลว้นๆ และบน

ตวัเสายงัคงมกีารจารึกเป็นอกัษรพราหม ี5 บรรทดั  

คํา่   รบัประทานอาหารคํา่ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 เขา้ท่ีพกั ZAMALA HOTEL *** หรือเทียบเทา่ 

 

วนัท่ีส่ี  ลมุพินี -กุสินารา-ชมปรินิพพานสถปูหรือสาลโนทยาน -ชมมกุฎพนัธเจดีย ์

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

 นําท่านเดินทางสู่เมืองกุสินารา เมืองหลวงของแควน้มลัละ ระยะทาง 150  กิโลเมตร ใช้

เวลาเดินทางประมาณ 5ชัว่โมง  

เท่ียง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

 
 

http://www.travelclick.biz/
mailto:mice@travelclick.biz


 

ตดต◌่อเรา: 43/43 ซอยพระยาพ◌ิ รนทร◌์ แขวงท◌ุ◌่ มหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 โทร. 02-2494911 

Website : www.travelclick.biz Email : mice@travelclick.biz 

บ่าย ชม ปรินิพพานสถูปหรือสาลโนทยาน นมัสการสถานท่ีพระพุทธองค์ทรงดับขันธปริ

นิพพาน ต่อมาพระเจา้อโศกมหาราชไดส้รา้งสถปูไวเ้ป็นรปูทรงกลม มขีนาดใหญ่มาก มียอด

แหลมคลา้ยฉัตร 3 ชั้น ซึ่งปรินิพพานน้ีอยู่ดา้นหลังปรินิพพานวิหารชมปรินิพพานวิหาร 

เป็นวิหารท่ีสร้างในสมัยพระเจา้อโศกมหาราชภายในวิหารประดิษฐานพระพุทธรูปหิน

แกะสลักปางปรินิพพาน ชมมกุฎพันธเจดีย ์นมสัการสถานท่ีถวายพระเพลิง พระบรมศพ

ของสมเด็จพระบรมศาสดา ลักษณะเป็นเจดียอิ์ฐแดงเก่าเรียงเป็นชั้นๆมขีนาดใหญ่มาก 

คํา่  รบัประทานอาหารคํา่ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 เขา้ท่ีพกั OM RESIDENCY HOTEL *** หรือเทียบเทา่ 

 

วนัท่ีหา้  กุสินารา -ไวสาลี-ชมบริเวณคนัธเจดีย์-ชมสงัฆาราม และปาวาลเจดีย์-คยา  

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

  นําท่านเดินทางสู่ เมืองไวสาลีสถานท่ีทาํสังคายนาครั้งท่ี 2 หลังจากพุทธปรินิพพาน เมอืง

หลวงของอาณาจกัรวชัชี 1 ใน 6 แควน้ชมพทูวีปในสมยัโบราณเมอืงน้ีมช่ืีอหลายช่ือคือ ไพ

สาลี, เวสาลี และ เมอืงน้ีเป็นศนูยก์ลางการเผยแพร่พุทธศาสนาท่ีสาํคญัแห่งหน่ึงระยะทาง 

180 กิโลเมตร ใชเ้วลาในการเดินทาง 4 ชัว่โมง  

เท่ียง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

บ่าย  ชมบริเวณคันธเจดีย ์เป็นบริเวณท่ีกษัตริย์ลิจฉวีไดจ้ดัพิธีตอ้นรับพระพุทธองค์ ท่ีเสด็จมา

สู่เวสาลี พระเจา้อโศกมหาราชไดท้รงสรา้งเสาหินพระเจา้อโศกมียอดเสาเป็นรูปสิงห์หมอบ

ขนาดใหญ่เพียงตวัเดียว  )เสาน้ีต่างจากเสาอ่ืนๆ ท่ีมกัมีสิงห์  4  ตัวหันหลังชนกัน  (ท่ีน่ีถือว่า

มีความสมบูรณ์ท่ี สุดมีอายุ เกือบ 2300  ปี

มาแล้ว  ชมสังฆาราม และปาวาลเจดีย ์ 

สถานท่ีพระพุทธองค์ทรงปลงอายุสังขารเป็น

ครั้งสุดทา้ย ต่อจากน้ันอีก 3  เดือน จึงเสด็จดับ

ขนัธปรินิพพาน ท่ีกุสินารา ปัจจุบันเหลือแต่ตอ

ซากเจดีย์เดินทางต่อสู่เมืองคายา ระหว่าง

ทางผ่านชมวิถีชีวิตของชาวบา้นตลอดสองขา้ง

ทาง ระยะทาง 160 กิโลเมตร ใชเ้วลาในการเดินทาง 5 ชัว่โมง  

คํา่  รบัประทานอาหารคํา่ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

  เขา้ท่ีพกัGALAXYHOTEL   ***หรือเทียบเทา่  
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วนัท่ีหก  คยา -นาลนัทา-มหาวิทยาลยันาลนัทา-หลวงพ่อองคด์าํ-ราชคฤห์-เขาคิชกูฏ-คยา  

เชา้  รับประทานอาหารเช้า ณ หอ้งอาหารของโรงแรม แล้วชม 

มหาวิทยาลยันาลนัทามหาวิทยาลยัสงฆแ์ห่งแรกของพุทธ

ศาสนา สกัการะหลวงพ่อองคด์าํท่ีมีอายมุากกว่า 1 พนัปี 

เท่ียง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

บา่ย  เดินทางสู่ เมืองราชคฤห ์ นําท่านข้ึนเขาคิชกูฏ เพ่ือนมสัการ

และทาํสมาธิ ณ  .กุฎิ พระพุทธองค,์ กุฏิพระอานนท ์ , ถํ้าสุกร

ชาตาท่ีพระสารีบุตรบรรลุพระอรหนัตแ์ละท่ีพระเทวฑตักล้ิง

กอ้นหินใส่พระองคช์มวดัอมัพวนัของหมอชีวกโกมารภจัน์

แลว้นําท่านเดินทางสู่ เมืองคยา 

เย็น  รบัประทานอาหารคํา่ ณ  หอ้งอาหารของโรงแรม 

  นาํทา่นเขา้ท่ีพกัโรงแรม  ...พกัผ่อนตามอธัยาศยั  

  เขา้ท่ีพกัGALAXY HOTEL   ***หรือเทียบเทา่   

 

วนัท่ีเจด็ คยา–วดัไทยนานาชาติ -มหาสถปูเจดียพ์ุทธคยา -พระพุทธเมตตา -พาราณสี  

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 นําท่านชมวดัทิเบต วดัญี่ปุ่น วดัภฎูาน และวดัไทยซึ่งแต่ละวดัมีความงดงามท่ีแตกต่างกัน

แลว้นําท่านสวดมนต ์นัง่สมาธิ ท่ีใตต้น้พระศรีมหาโพธ์ิท่ีพระมหาเจดียพ์ุทธคยาสมควร

แก่เวลาพกัผ่อนกนัตามอธัยาศยั 

 นําท่านสู่ มหาสถปูเจดียพ์ุทธคยา สถานท่ีประทับ

ตรสัรูอ้ริยสัจธรรมบรรลุรูแ้จง้อนุตตรสัมมาสัมโพธิ

ญาณสําเร็จเป็น พระอรหันต์สัมมาสัมพุทธเจา้ใต้

ตน้พระศรีมหาโพธ์ิ ในคืนพระจันทร์เต็มดวงแห่ง

เดือนวิสาขะนมัสการสัตตมหาสถานคือสถานท่ี

ประทับเสวยมุตติสุข    )สุขเกิดแต่ความหลุดพน้จาก

กิเลสอาสวะและปวงท7 สัปดาห์  กราบนมัสการ

พระพุทธเมตตา  เพ่ือขอพรภายในวิหารเจดีย์พุทธคยา ใหท่้านไดนั้่งปฎิบัติธรรมตาม

อธัยาศยั 

เท่ียง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

บ่าย  นําท่านเดินทางสู่เมืองพาราณสี  เป็นเมอืงหลวงของแควน้กาสี เป็นเมอืงท่ีเจริญรุ่งเรืองมาก

ท่ีสุดแห่งหน่ึงตั้งแต่ สมยัก่อนพุทธกาล  ระยะทาง 260 กิโลเมตร  ใชเ้วลาเดินทาง 7 ชัว่โมง  
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คํา่  รบัประทานอาหารคํา่ ณ  หอ้งอาหารของโรงแรม 

  เขา้ท่ีพกั GRAPEVINE HOTEL*** หรือเทียบเทา่ 

 

วนัท่ีแปด  พาราณสี–ชมพิธีการอาบนํ้าลา้งบาปของชาวฮินดู-สารนาถ -ชมธัมเมกขสถูป-  ชม

พิพิธภัณฑ์สารนาถ-ชมพระพุทธรูปท่ีสวยงามท่ีสุดคือพระปางปฐมเทศนาคยา -

สนามบิน 

เชา้ตรู ่  นําท่านลอ่งแม่นํ้าคงคา ชมพิธีการอาบนํ้าลา้งบาป

ของชาวฮินด ูชมทา่เผาศพควนัไฟไม่เคยดบั ชมพระ

อาทิตยข้ึ์นพรอ้มอธิษฐานขอขมาตอ่พระแมค่งคา  

     จากน้ันเดินทางกลับโรงแรมท่ีพกั  

เชา้    รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

08.00 น.   นําท่านสู่สารนาถ ชม ธัมเมกขสถูป สถานท่ีพระพุทธ

องค์ทรงแสดงปฐมเทศนา ในวนัเพ็ญข้ึน 15 คํา่ เดือน 

8 ก่อน พุทธศักราช 45 ปี อันเป็นวันอาสาฬหบูชา ชมมูลคันธกุฎิ,ธัมเมกขสถูป,ชม 

พิพิธภณัฑส์ารนาถ ภายในมหีวัเสามหีวัสิงหอ์ยู่ 4 หวั และชม พระพุทธรูปท่ีสวยงามท่ีสุด

คือพระปางปฐมเทศนา 

เท่ียง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ โรงแรม 

  เดินทางสู่ ลัคเนา เมอืงหลวงใน“รฐัอุตรประเทศ” ของ “อินเดีย”กลับเป็นเมอืงท่ีคุณจะ

คน้พบศาสนาสถานของฮินดูน้อยมาก ดว้ยเหตุท่ีว่าเมอืงน้ี หลังจากฮินดูหมดอาํนาจก็ถกู

ปกครองโดย “มุสลิม”ท่ีมาจากเปอรเ์ซีย โดยท่ีศนูยก์ลางการปกครองอยู่ท่ีเมอืงเดลี และส่ง

สุลต่านมาปกครองลัคเนา ดว้ยความท่ีเป็นแหล่งอู่ขา้วอู่น้ําของอินเดียทาํไมถึงเป็น “อู่ขา้วอู่

น้ําของอินเดีย” ทั้งยงัเป็นเมอืงท่ีประวติัศาสตรอ์นัยาวนาน ตั้งแต่เคยถกูปกครองโดยมุสลิม

ท่ีมาจากเปอรเ์ซีย และราชวงศโ์มกุลจากมองโกเลีย )เช้ือสายเจงกีสข่าน(รวมถึงถกูองักฤษ

ปกครองในยุคเมอืงข้ึน ทาํใหเ้มอืงแห่งน้ีมคีวามโดดเด่นเรื่องงานศิลปกรรม และ

สถาปัตยกรรมท่ีผสมผสานกนัทั้งแบบมุสลิมเปอรเ์ซียและยุโรปจนกลายเป็นความ

เจริญรุ่งเรืองดา้นศิลปวฒันธรรมสุดคลาสสิก ระยะทาง 320 ก ◌ิโลเมตร ใชเ้วลาในการ

เดินทาง 7 ชัว่โมง  

คํา่  รบัประทานอาหารคํา่ ณ ภตัตาคาร แลว้เดินทางสู่ สนามบินลัคเนาว ์

  

วนัท่ีเกา้  สนามบินลคัเนาว ์– กรุงเทพฯ 

01.20 น.  เหิรฟ้าสู่กรุงท้พฯ โดยสายการบินไทยสไมล ์เท่ียวบิน WE 334  

06 .30 น.  เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภมิู โดยสวสัดิภาพ........... 
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***หมายเหต*ุ** กาํหนดการเดินทางและเวลาน้ีอาจเปลีย่นแปลงไดต้ามความจาํเป็นและตามตารางของ

สายการบินท่ีใชเ้ดินทาง)ราคาดงักลา่วขา้งตน้สามารถเปลี่ยนแปลงไดต้ามความเหมาะสม ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัสภาวะ

ค่าเงินบาทท่ีไม่คงท่ีและกรณีสายการบินมีการเรียกเก็บค่านํ้ามันเพ่ิมเติมจากราคาท่ีกาํหนดไว(้ 

  

อตัราค่าบริการ 

วนัเดินทาง ราคาผูใ้หญ ่ พกัเดี่ยว รบั หมายเหตุ 

13 – 21 ตลุาคม 2561  26,999 8,500 25  

20 – 28 ตลุาคม 2561  29,999 8,500 25  

9 – 17 พฤศจกิายน 2561  26,999 8,500 25  

23 พ.ย .– 01 ธ.ค .61  26,999 8,500 25  

02 – 10 ธนัวาคม 61  

**วนัหยุดยาว**  

29,999 8,500 25  

11 – 19 มกราคม 62  26,999 8,500 25  

20 – 28 มกราคม 62  26,999 8,500 25  

07 – 15 กุมภาพนัธ์ 62  26,999 8,500 25  

16-24 กุมภาพนัธ์ 62  

**วนัมาฆบูชา**  

26,999 8,500 25  

01 – 09 มีนาคม 62 26,999 8,500 25  

15 – 23 มีนาคม 62 26,999 8,500 25  

ไม่รวมวีซ่า 4 500,บาท40 ไม่รวมทปิไกด์ท้องถิ่น , บาท 1,500 ไม่รวมทปิหัวหน้าทัวร์ , US 

ในกรณีท่ีลกูคา้ตอ้งออกตัว๋โดยสารภายในประเทศกรุณาติดตอ่เจา้หนา้ท่ีของบริษทัฯก่อนทุกครัง้

มิฉะนั้นทางบริษทัฯจะไม่ขอรบัผิดชอบค่าใชจ้า่ยใดๆทั้งส้ิน 
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ค่าบริการน้ีรวม 

1. ตัว๋เคร่ืองบิน ชั้นนักท่องเท่ียว เสน้ทาง กรุงเทพ – ลคัเนาว ์– กรุงเทพฯ โดยสายการบินไทยสมายล ์ 

2. ภาษีสนามบินสุวรรณภมิูและท่ีอินเดีย 

3. ท่ีพกั และอาหารตามท่ีระบุในรายการ 

4. รถปรบัอากาศ พรอ้มพนักงานขบัรถผูช้าํนาญเสน้ทางนําเท่ียวตามรายการ 

5. ค่าธรรมเนียมในการเขา้ชมสถานท่ีท่องเท่ียวตามท่ีระบุไวใ้นรายการ 

6. น้ําหนักสมัภาระท่านละไม่เกิน 2 0 กิโลกรมั 

7. ประกนัอุบติัเหตุการเดินทาง กรณีการเสียชีวิต วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท 
 

อตัราขา้งตน้ไม่รวม 

1. ค่าธรรมเนียมในการทาํหนังสือเดินทางและค่าทาํใบอนุญาตกลบัเขา้ประเทศของคนต่างชาติหรือคนต่างดา้ว 

2. ค่าน้ําหนักของกระเป๋าเดินทางในกรณีท่ีเกินกวา่สายการบินกาํหนด 

3. ค่าทิปคนชว่ยยกกระเป๋าตามสถานท่ีต่างๆ 

4. ค่าใชจ้่ายอ่ืนๆ นอกเหนือจากท่ีระบุไวใ้นรายการและค่าใชจ้่ายสว่นตวัต่างๆ เชน่ ค่าโทรศพัท ์ค่าซกัรีด ฯลฯ 

5. ค่าภาษีหกั  ณ  ท่ีจ่าย 3 % ภาษีมลูค่าเพ่ิม 7) % กรณีออกใบกาํกบัภาษี( 

6. ค่าทิปมัคคุเทศกท์อ้งถิน่ คนขบัรถ,ท่านละ 40USD  

7. ค่าทิปหวัหนา้ทวัรค์นไทย ท่านละ  บาท 1,500 

8. ค่าธรรมเนียมวีซ่า ประเทศอินเดีย และประเทศเนปาลสาํหรบัหนังสือเดนิทางไทย ท่านละ 4 500,บาท 
เง่ือนไขการสาํรองท่ีนัง่ 

 กรุณาจองล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วันก่อนการเดินทางและกรุณาเตรียมเงินมัดจาํ10,000 บาทพรอ้มกบัเตรียมเอกสารส่งใหเ้รียบรอ้ยภายใน 2-3 วันหลังจาก

ทําการจองแลว้ 

 การชําระค่าทัวร์ส่วนท่ีเหลือทางบริษัทฯจะเรียกเก็บก่อนเดินทางไม่น้อยกว่า 30 วันท่านควรจดัเตรียมค่าทัวร์ใหเ้รียบร้อยก่อนกําหนดเน่ืองจากทางบริษัทต้อง

สํารองค่าใชจ้า่ยในส่วนของค่าท่ีพักและตัว๋เคร่ืองบินมิฉะน้ันจะถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอตัโนมติั 

 หากในคณะของท่านมีผูต้อ้งการดแูลพิเศษ นัง่รถเข็น )Wheelchair), เด็ก, ผูสู้งอายุ, มีโรคประจาํตัว หรือไม่สะดวกในการเดิน 

ทางท่องเท่ียวในระยะเวลาเกนิกว่า 4 - 5 ชัว่โมงติดต่อกนั ท่านและครอบครวัตอ้งใหก้ารดูแลส มาชิกภายใน 
ครอบครัวของท่านเอง เน่ืองจากการเดินทางเป็นหมู่คณะ หวัหน้าทวัร์มีความจาํเป็นตอ้งดูแลคณะทัวร์ทั้งหมด 

 

เง่ือนไขการยกเลิก 

1. ราคาน้ีเป็นราคาโปรโมชัน่ หากลูกคา้ชําระมดัจาํมาแลว้ ถือว่าเป็นการยืนยนัการเดินทางแน่นอน ไม่สามารถคืนเงินไดทุ้กรณี 
 

เง่ือนไขต่าง ๆ 

 1   .บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงรายละเอียดทวัรน้ี์ เม่ือเกิดเหตุสุดวิสยัจนไม่อาจแกไ้ขได้  

2. บริษัทฯ ไม่รบัผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณท่ี์เกิดจากสายการบิน เหตุการณท์างการเมือง และภยัธรรมชาติ ฯลฯ ท่ี

อยูน่อกเหนือการควบคุมของทางบริษัทฯ หรือค่าใชจ้่ายเพ่ิมท่ีเกิดข้ึนตรงหรือทางออ้ม เชน่ การเจ็บป่วย การถกูทาํรา้ย 

การสญูหาย ความลา่ชา้ หรือจากอุบติัเหตุต่าง ๆ ทั้งน้ี บริษัทฯ  จะคาํนึงถึงความปลอดภยัและความสะดวกของผู ้

เดินทางเป็นสาํคญั 

3   .บริษัทฯ จะไม่รบัผิดชอบในกรณีท่ีกองตรวจคนเขา้เมือง หา้มผูเ้ดินทางเขา้ประเทศ เน่ืองจากมีส่ิงผิดกฎหมายหรือ

ส่ิงของหา้มนําเขา้ประเทศ เอกสารเดินทางไม่ถกูตอ้ง หรือความประพฤติสอ่ไปในทางเส่ือมเสีย หรือดว้ยเหตุผลใดๆ ก็
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ตามท่ีกองตรวจคนเขา้เมืองพิจารณาแลว้ ทางบริษัทฯ ไม่อาจคืนค่าทวัรท่ี์ชาํระแลว้ทุกรณี 

 

 .4คณะออกเดินทาง  ท่านข้ึนไป 15หากนอ้ยกว่าจาํนวน ท่าน บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิยกเลิกการเดินทางหรือ 15

หากลูกคา้ประสงคจ์ะเดนิทางตอ้งชาํระค่าทวัรเ์พ่ิมตามบริษัทฯ  เปลี่ยนวนัเดนิทางอื่นท่ีสามารถออกกรุป๊ได ้หรือ

 กาํหนด 

5 . หากท่านไม่รบัประทานอาหารบางม้ือไม่เท่ียวตามรายการไม่สามารถขอหกัค่าบริการคืนไดเ้พราะการชาํระคา่ทวัร์

เป็นไปใน 

ลกัษณะเหมาจ่าย 

 

6. ตัว๋เคร่ืองบินเม่ือออกตัว๋แลว้ไม่สามารถ Refund ไดทุ้กกรณี ตามเง่ือนไขของสายการบินกาํหนด 

7 . โรงแรมท่ีพกัเน่ืองจากการวางแปลนหอ้งพกัของแต่ละโรงแรมแตกต่างกนัจึงอาจทาํใหห้อ้งพกัแบบหอ้งเด่ียว (Single) 

และหอ้งคู(่Twin/Double) และหอ้งพกัแบบ 3 ท่าน/3 เตียง (Triple Room) หอ้งพกัอาจจะไมติ่ดกนั 

 
ขอ้สาํคญั 

-ในกรณีท่ีท่านจะใชห้นังสือเดินทางราชกา ร )เล่มสีนํ้าเงิน (เดินทางกับคณะ ของบริษัทฯ ทางบริษัทฯ สงวนสิทธิ์ท่ีจะไม่รบัผิดชอบ หากท่านถูกปฏิเสธการเขา้   //

ออกนอกประเทศใดประเทศหน่ึง เพราะโดยปกตินักท่องเท่ียวใชห้นังสือเดินทางบุคคลธรรมดา )เล่มสีเลือดหมู( สถานทูตเก็บค่าธรรมเนียมวีซ่าและไม่คืนในทุก

กรณี 

 

หลกัฐานประกอบการย่ืนขอวีซ่าประเทศอินเดียสาํหรบัคนไทย 
 

1. หนังสอืเดนิทาง  )Passport) หนังสอืเดนิทาง ตอ้งมหีนา้เหลอืสําหรับประทับวซีา่อย่างนอ้ย 2 
หนา้ อายใุชง้านเหลอืไมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน นับจากวันเดนิทาง 

 *กรุณาถอดปก  Passport ก่อนส่งเอกสารบริษัทจะไม่
รับผดิชอบในกรณีสญูหาย* 

2. รูปถ่าย รูปถ่ายสหีนา้ตรงขนาด 2x2นิ้ว พืน้หลังสขีาวเท่านั้น 
จํานวน 2ใบเป็นรปูทีถ่า่ยจากรา้นถา่ยรปูเท่านั้น รูป  )หา้มสวม
แวน่ตาหรอืเครือ่งประดับ, ไมใ่สช่ดุขา้ราชการหรอืเครือ่งแบบ
ใดๆ ไมเ่ป็นรปูสติ๊กเกอรร์วมถงึหา้มใชรู้ปทีถ่่ายเองและปริน้ท์
เอง( 

3. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน 2 ชดุ ถา้เป็นเด็กอายุตํ่ากว่า 
15 ปี ใชสํ้าเนาสตูบิัตรและบัตรประชาชน 

4. สําเนาทะเบยีนบา้น  
**เอกสารทีเ่ป็นสําเนากรุณาเซ็นชือ่รบัรองสําเนาถูกตอ้งทกุใบดว้ย** 
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กรุณากรอกขอ้มูลเพือ่ประโยชนใ์นการพจิารณาดําเนนิการขอวซีา่ของท่าน 
ประวตัสิว่นตวั 

 
คํานําหนา้  :นาย  นาง  นางสาว  เด็กชาย     
TITLE : MR  MRS  MS  MSTR     
ชือ่ :____________________________________นามสกลุ :____                     _________ ______________________ 
NAME :________________________________SURNAME :________________________________________________ 
สถานะภาพ :           แตง่งาน                 โสด  
MARITAL STATUS      MARRIED                 UN MARRIED  
ชือ่สาม ี                                         :ภรรยา/_____________________________________________ ______________ 
GIVE THE NAME OF WIFE OR HUSBAND 
สัญชาตสิาม ี                                         :ภรรยา/_____________________________________________ ___________ 
NATIONALITY 
ทีอ่ยู ่  :____                                        _______________________________________________________________ 
ADDRESS : ___                                        ____________________________________________________________ 
รหัสไปรษณีย ์ :______                                          ______________________________________________________ 
ประวัตคิรอบครัว FAMILY INFORMATION 
ชือ่                 : นามสกลุบดิา/_______________________สัญชาต ิ_______                       ______________________ 
FATHER’S NAME / SURNAME                                                                 NATIONALITY  
ชือ่               : นามสกลุมารดา/______________________สัญชาต ิ____                         _________________________ 
MOTHER’S NAME / SURNAME                                                               NATIONALITY 
ประวัตกิารศกึษา___________________________________________________________________________________ 
EDUCATION_____________________________________________________________________________________ 
INFORMATION___________________________________________________________________________________ 
ประวัตกิารทํางาน___________________________________________________________________________________ 
PROFESTION INFORMATION________________________________________________________________________  
อาชพี :__________________________________________________________________________________________ 
OCCUPATION: ___________________________________________________________________________________ 
ชือ่บรษัิท:___                                       _______________________________________________________________ 
EMPLOYER’S NAME ___                                       ______________________________________________________ 
เบอรโ์ทรตดิตอ่  :_                                        ___________________________________________________________ 
WORK PHONE NUMBER___                                     ____________________________________________________ 
ทีอ่ยู ่  :__________________________________________________________________________________________ 
ADDRESS :______________________________________________________________________________________  
รหัสไปรษณีย ์:____________________________________________________________________________________ 
ZIP :___________________________________________________________________________________________ 
 
โปรดระบรุายชือ่ประเทศทีท่า่นไดเ้ดนิทางในชว่งระยะเวลา 10 ปี  *สําคัญมาก  
_______________________________________________________________________________________________ 
*สําหรบัประเทศอนิเดยีหากเคยมกีารเดนิทางจําเป็นตอ้งแจง้เลขทีว่ซีา่คร ัง้สดุทา้ยทีย่ ืน่และวนัทีอ่อกวซีา่ )สําคญัมาก(  
ประเภท วซีา่ 

........................................................................................................................................................... ................ 
ประเทศทีอ่อกวซีา่

..................................................................................................................................................... ....................... 
วัน /เดอืน/ปี ทีอ่อกวซีา่

................................................................................................................................................ ............................ 
เลขวซีา่

................................................................................................................................................................... ......... 
ทีอ่ยูท่ ีเ่คยเดนิทางเขา้อนิเดยี

........................................................................................................................................ .................................... 
เมอืงทีเ่คยเดนิทางในอนิเดยี

......................................................................................................................................... ................................... 
 
ภายใน 3ปีทีผ่่านมา ทา่นเคยเดนิทางเขา้ไปในกลุม่ประเทศ SARRC หรอืไม ่ )บังคลาเทศ ,ภฏูาน ,อนิเดยี,มัลดฟ์ี,เนปาล,ปากสีถาน,ศรี

ลังกา,อัฟกานสิถาน  (  
หากเคยเดนิทาง   ประเทศ .................................ปีทีเ่ดนิทาง....................จํานวน................วัน ……………………………… 
 
 _______________________________________________________________________________________________
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