สั กการะ 4 สั งเวชนียสถาน 8วัน 6คืน
เส้ นทางแสวงบุญ สั กครั้งหนึ่งในชีวติ ทีต่ ้ องไป

ณ. สาธรณรัฐอินเดีย และสหพันธ์ สาธารณรัฐประชาธิปไตยเนปาล
ทั้งสี่ ตำบลได้แก่ ลุมพินีวนั สถำนที่ประสู ติ ตำบลพุทธคยำ สถำนที่ตรัสรู ้ ตำบลสำรนำถ สถำนที่แสดงปฐมเทศนำ และตำบลกุสิ
นำรำ สถำนที่ปริ นิพพำน
- กรำบสักกำระต้นพระศรี มหำโพธิ์ สถำนที่ตรัสรู ้ของพระสัมมำสัมพุทธเจ้ำ และศุนย์รวมจิตใจของชำวพุทธทัว่ โลก
- กรำบสักกำระพระคันธกุฎิบนเขำคิชกูฎ เมืองรำชคฤห์
- ชมมหำวิทยำลัยสงฆ์แห่งแรกของโลก “มหำวิทยำลัยนำลันทำ” ที่เคยโด่งดังที่สุดในอดีต
- ชม “วัดเวฬุวนั ” วัดแห่งแรกในพุทธศำสนำ และสถำนที่เกิด “วัดมำฆะบูชำ” ณ กรุ งรำชคฤห์
- กรำบสักกำระสถำนที่พุทธองค์ทรงแสดงธัมมะจักกัปปะวัตตะนะสู ตร พระธรรมเทศนำกัณฑ์แรก ณ บริ เวณป่ ำอิสิปตน
มฤคทำยวัน ตำบลสำรนำถ
- ชม “เมืองพำรำณสี ” นครศักดิ์สิทธ์ของชำวฮินดูอำยุกว่ำ 4,000 ปี ตั้งอยูร่ ิ มฝั่งแม่น้ ำคงคำ
- ชม “วัดเชตวันมหำวิหำร” สถำนที่ประทับสำคัญและนำนที่สุดของพระพุทธเจ้ำ (19 พรรษำ) ณ เมืองสำวัตถี
- กรำบสักกำระสถำนที่ดบั ขันธปริ นิพพำน และถวำยพระเพลิงพุทธสรี ระของพระสัมมำสัมพุทธเจ้ำ ณ สำลวโนทยำน
เมืองกุสินำรำ
- กรำบสักกำระสถำนที่ประสู ติขององค์สมเด็จพระสัมมำสัมพุทธเจ้ำ ณ วิหำรมหำมำยำเทวี เมืองลุมพินี สหพันธ์สำธรณ
รัฐประชำธิปไตยเนปำล

พิเศษ!!! ผ้าห่ มพระพุทธเมตตาและพระปางปรินิพพาน ให้ คณะได้ทาบุญร่ วมกัน

บินสบายๆ ไม่ เหนื่อย..เข้ าทางพุทธคยา กลับ..ทางลัคเนาว์
บริษัท แทรเวล วิซ อัส (ประเทศไทย) จำกัด 10/119 อำคำรเทรนดี้ ชัน้ 10, 1004H, ซ.สุขมุ วิท13 (แสงจันทร์), คลองเตยเหนือ, กรุงเทพฯ 10110
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วันแรกของการเดินทาง
กรุ งเทพฯ – เมืองพุทธคยา – ตาบลพุทธคยา (สาธารณรัอินเดีย)
09.00 น.
12.20 น.
14.00 น.

17.00 น.

จำกนั้น

19.30 น.
พักที่

คณะพร้อมกันที่สนำมบินสุ วรรณภูมิ เคำน์เตอร์ เช็คอินของสำยกำรบิน ไทยสมายล์ (WE) อำคำรผูโ้ ยสำรขำออกชั้น
4 ประตูทำงเข้ำหมำยเลข 2 เคำน์เตอร์ C16-C18
ออกเดินทำงไปเมืองคยำ สำธำรณรัฐอินเดีย โดยเทีย่ วบิน WE327 (ใช้เวลำเดินทำง 3 ชัว่ โมง 15 นำที) บริ กำรอำหำร
และเครื่ องดื่มบนเครื่ องบิน
ถึงท่ำอำกำศยำนนำนำชำติเมืองคยำ (เวลำท้องถิ่นของสำธำรณรัฐอินเดีย ช้ำกว่ำประเทศไทย 1 ชัว่ โมง 30 นำที)
หลังผ่ำนพิธีกำรตรวจคนเข้ำเมือง รับสมภำระจำกสำยพำน และผ่ำนพิธีกำรศุลกำกร เดินออกมำเจ้ำหน้ำที่รอรับ
ออกเดินทำงโดยรถโค้ชปรับอำกำศไปยังโรงแรมที่พกั
นำท่ำนเดินทำงสู่ องค์ พระมหาเจดีย์พุทธคยา และต้ นพระศรีมหาโพธิ์ พร้อมฟังกำรบรรยำยถึงควำมสำคัญของ
สถำนที่ต่ำงๆ ของพุทธสถำนที่สำคัญโดยรอบจำกพระวิทยำกร (สถานทีไ่ ม่ อนุญาตให้ นาโทรศัพท์ มือถือและอุปรณ์
สื่ อสารทุกชนิด รวมถึงแทบเล็ต และไอแพค เข้ าภายในบริ เวณองค์ มหาเจดีย์พุทธคยา และต้ นพระศรีมหาโพธิ์)

ค่ำธรรมเนียมนำกล้องถ่ำยรู ปเข้ำบริ เวณองค์เจดียพ์ ุทธคยำ
กล้องถ่ำนรู ปธรรมดำ 100 รู ปี
กล้องวีดีโอ
300 รู ปี
นำคณะกรำบนมัสกำรพระพุทธเมตตำซึ่งประดิษฐำนภำยในพระมหำเจดีย ์ และกรำบบริ เวณพระแท่นวัชรอำสน์
ประดิษฐำนใต้ตน้ พระศรี มหำโพธิ์ พระวิทยำกรนำคณะจำริ กบุญสวดมนต์ทำวัตรเย็น และสวดมนต์บูชำสังเวชนีย
สถำน ได้เวลำพอสมควรนำคณะเดินทำงกลับโรงแรมที่พกั
บริการอาหารค่า ณ ห้ องอาหารโรงแรม จำกนั้นเชิญท่ำนพักผ่อนตำมอัธยำศัย
SIDDHARTHA INTERNATIONAL หรื อเทียบเท่า
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วันทีส่ องของการเดินทาง
พุทธคยา – เมืองราชคฤห์ – นมัสการหลวงพ่อดา – มหาวิทยาลัยนาลันทา – พุทธคยา
06.00 น.
07.00 น.
09.00 น.

บริการอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารโรงแรม
นำคณะออกเดินทำงไมเมืองรำชคฤห์ (ใช้เวลำเดินทำง 2 ชัว่ โมง / ระยะทำง 70 กิโลเมตร)
เดินทำงถึงเมืองรำชคฤห์ นำทำนเดินทำงสู่ เขาคิชกูฎ เพื่อกรำบสักกำระพระคันธกุฎิของพระพุทธเจ้ำ เป็ นกำรเดิน
ขึ้นที่สูงโดยมีข้ นั บันไดที่ลำดชันไม่มำกนัก เดินสบำยๆ ระยะทำงโดยประมำณ 750 เมตร ใช้เวลำเดินทำงประมำณ
40 นำที (หำกท่ำนที่ไม่ตอ้ งกำรเดิน มีเสลี่ยงบริ กำรหำมโดยชำวพื้นเมือง มีค่ำบริ กำรท่ำนละ 1,600 รู ปี) ในสมัย
พุทธกำลพระเจ้ำพิมพิสำรกษัตริ ยแ์ ห่งกรุ งรำชคฤห์ เมืองหลวงแห่งแคว้นมคธได้ใช้ทำงเดินสำยนี้เสด็จฯ ขึ้นไป
กรำบนมัสกำรพระพุทธเจ้ำเช่นกัน ระหว่ำงทำงขึ้นยอดเขำคิชกูฎ แวะกรำบสักกำระถ้ ำสุ กรขำตำ สถำนที่ซ่ ึ งพระสำ
รี บุตรบรรลุเป็ นพระอรหันต์ ชมกุฏิพระอำนนท์ ถ้ ำโมคคัลลำนะ และสถำนที่ซ่ ึงพระเทวทัตกลิ้งหิ นหล่นใส่
พระพุทธเจ้ำ จนพระบำทห้อพระโลหิต

11.30 น.
12.30 น.

บริการอาหารกลางวัน ณ ห้ องอาหารโรงแรม
ออกเดินทำงสู่ วัดเวฬุ วนั ซึ่ งเป็ นวัดแห่งแรกในพระพุทธศำสนำ ที่พระเจ้ำพิมพิสำรพระรำชทำนพระอุทยำนสวน
ป่ ำไผ่ และทรงสร้ำงวัดเวฬุวนั ถวำยเป็ นพุทธบูชำแด่พระพุทธเจ้ำ และเป็ นสถำนที่ที่พระอริ ยสงฆ์สำวกจำนวน
1,250 รู ป ซึ่งล้วนเป็ น เอหิภิกขุอุปสัมปทำคือ พระพุทธเจ้ำทรงให้กำรอุปสมบทด้วยพระองค์เอง ได้มำประชุมพร้อม
กันโดยมิได้นดั หมำยทำให้เกิด “วันมำฆะบูชำ” ขึ้น
เดินทำงสู่ เมืองนาลันทา นมัสกำรพระพุทธรู ปแกะสลักด้วยหินแกรนิต “หลวงพ่อดำ” ซึ่งเป็ นพระพุทธรู ปที่รอดพ้น
จำกกำรถูกเผำทำลำยของพวกอิสลำมในพุทธศตวรรษที่ 18 เมื่อครั้งที่กำรกวำดล้ำงทำลำย พระพุทธศำสนำ กำรฆ่ำ
พระสงฆ์ และเผำทำลำยมหำวิทยำลัยลันทำ ซึ่ งเป็ นมหำวิทยำลัยสงฆ์แห่งแรกของโลก เล่ำกันว่ำมีคนพยำยำมจะ
เคลื่อนย้ำยหลวงพ่อดำไปประดิษฐำนที่อื่นให้ดูเหมำะสมสง่ำงำม แต่ก็ไม่สำมำรถเคลื่อนย้ำยได้ จนละควำมพยำยำม
ในที่สุด “นำลันทำคำม” บ้ำนเกิดของพระสำลีบุตร อัครสำวกฝ่ ำยขวำซึ่ งต่อมำได้เป็ นสถำนที่สร้ำงมหำวิทยำลัยนำ

จำกนั้น
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โทร: 02 168 7653 | 096 978 6585, Email: booking@travelwizus.com | Website: www.travelwizus.com **ใบอนุญำตเลขที่ 11/09342

ลันทำ ในอดีต พระถังซำจัง๋ (หลวงจีนหยวนฉำง) ได้เคยจำริ กมำในช่วงพุทธศตวรรษที่ 11 และได้ศึกษำพระธรรม
ตลอดจนเคยเป็ นอธิ กำรบดีของมหำวิทยำลัยแห่งนี้ ในทำงพุทธศำสนำเคยเป็ นมหำวิทยำลัยที่มีชื่อเสี ยงโด่งดังที่สุด
ในโลก เมือประมำณ 1,500 ปี ที่แล้ว และเคยมรพระภิกษุจำพรรษำกว่ำ 10,000 รู ป ศึกษำธรรม ณ สถำนที่แห่งนี้

ค่ำธรรมเนียมกล้องถ่ำยรู ป
กล้องถ่ำยรู ปธรรมดำ
ไม่เสี ย
กล้อง วีดีโอ
25
รู ปี
16.00 น.

19.30
พักที่

นำคณะออกเดินทำงสู่ โรงแรมที่พกั ระหว่ำงทำงขับรถผ่ำนชม เรื อนคุมขังพระเจ้ำพิมพิสำร แห่งแคว้นมคธ ปัจจุบนั
ทำงกำรก่อก้อนหิ นสู งเป็ นขอบกั้นประมำณ 1 เมตร และบริ เวณกว้ำงยำวประมำณ 8x10 เมตร โดยมีป่ำละเมำะล้อม
ลอบไว้ ตรงกลำงมีหอ้ งสี่ เหลี่ยมเล็กๆ หำกยืนที่ซำกกำแพงหิ นเรี ยงซ้อนหนำ ประมำณ 6 ฟุต จะมองเห็นทำงขึ้นยอด
เขำคิชกูฏได้ชดั เจน ซึ่ งสถำนที่แห่งนี้ พระเจ้ำพิมพิสำรถูกพระเจ้ำอชำตศัตรู ผเู ้ ป็ นโอรสทำปิ ตุฆำตโดยกำรกักบริ เวณ
ให้อดอำหำรและจำกัดที่ให้เล็กลง (ขังเดี่ยว) จนสิ้ นพระชนม์
บริการอาหารค่า ณ ห้ องอาหารโรงแรม / พักผ่อนตามอัธยาศัย
SIDDHARTHA INTERNATIONAL หรื อเทียบเท่า
วันทีส่ ามของการเดินทาง
พุทธคยา – เมืองพาราณสี

07.00 น.
08.00 น.

บริการอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารโรงแรม
นำคณะเดินทำงไปยังบริ เวณ ต้ นพระศรีมหาโพธิ์ และองค์ พระมหาเจดีย์พุทธคยาอันเป็ นสถำนที่ตรัสรู ้ขององค์
พระสัมมำสัมพุทธเจ้ำ พระวิทยำกรนำผูจ้ ำริ กบุญกรำบลำ สังเวชนียสถำนใต้ตน้ พระศรี มหำโพธิ์ และพระมหำเจดีย ์
พุทธคยำ เพื่อเดินทำงจำริ กไปยังสังเวชนียสถำนอีก 3 แห่ งต่อไป
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09.00 น.

ชมบริ เวณที่สันนิษฐำนว่ำเคยเป็ นบ้ านนางสุ ชาดา ธิ ดำของคฤหบดี แห่งตำบลอุรุเวสำเสนำนิคมผูถ้ วำยข้ำวธุ ปำยำส
อันประณี ต แด่พระบรมศำสดำก่อนกำรตรัสรู ้ ชม ริ มฝั่งแม่น้ ำเนรัญชรำ ที่พระบรมศำสนำทรงอธิษฐำนลอยถำด
ทองคำที่นำงสุ ชำดำถวำยพร้อมข้ำวมธุปำยำส

09.30 น.
11.00 น.
จำกนั้น
19.00 น.
พักที่

ชม วัดไทยพุทธคยำ และร่ วมทอดผ้ำป่ ำสำมัคคีตำมกำลังศรัทธำ (วัดที่ 1)
บริการอาหารกลางวัน ณ ห้ องอาหารโรงแรม จำกนั้นเช็คเอำน์ออกจำกโรงแรม
นำคณะเดินทำงสู่ เมืองพำรำณสี (ใช้เวลำเดินทำงโดยประมำณ 6 ชัว่ โมง / ระยะทำง 252 กิโลเมตร)
บริการอาหารค่า ณ ห้ องอาหารโรงแรม
THE AMAYA / หรื อเทียบเท่า
วันทีส่ ี่ ของการเดินทาง
เมืองพาราณสี – เมืองกุสินารา

04.30 น.
05.00 น.

Morning Call ปลุกทุกท่ านตื่น
นำคณะเดินทำงไปยัง ริ มแม่น้ ำคงคำ เพื่อชมวิถีชีวิตริ มฝั่งแม่น้ ำและล่องเรื อในแม่น้ ำคงคำซึ่ งชำวฮินดู เชื่ อว่ำเป็ น
แม่น้ ำศักดิ์สิทธิ์ เพรำะไหลมำจำกภูเขำไกรลำศ (Mt.Kailash) บนสรวงสวรรค์ (ตำมสภำพภูมิศำสตร์ แม่น้ ำนี้ไหลมำ
จำกเทือกเขำหิมำลัย ที่รำบสู งทิเบต) ชมพิธีกำรอำบน้ ำล้ำงบำปของชำวฮินดูริมฝั่งแม่น้ ำคงคำ และพิธีกำรเผำศพ ซึ่ ง
มีมำนำนกว่ำ 4,000 ปี โดยกองไฟที่เผำศพไม่เคยดับมอด

บริษัท แทรเวล วิซ อัส (ประเทศไทย) จำกัด 10/119 อำคำรเทรนดี้ ชัน้ 10, 1004H, ซ.สุขมุ วิท13 (แสงจันทร์), คลองเตยเหนือ, กรุงเทพฯ 10110
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07.00 น.
08.00 น.

11.00 น.
12.00 น.
19.00 น.
จากนั้น
พักที่

บริการอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารโรงแรม
ออกเดินทำงสู่ สารนาถ เพื่อกรำบสักกำระธรรมเมกขสถูป สังเวชนียสถำนแห่งที่ 2 สถำนที่ซ่ ึงพระพุทธเจ้ำทรง
แสดงปฐมเทศนำ โปรดเหล่ำปั ญจวัคคีย ์ ที่ป่ำอิสอปตนมฤคทำยวัน ตำบลสำรนำถ พระวิทยำกรนำคณะผูจ้ ำริ กบุญ
สวดมนต์บทธัมมะจักกัปปะวัตตะนะสู ตร ชมพระมูลคันธกุฏิของพระพุทธเจ้ำ เสำศิลำจำรึ กของพระเจ้ำอโศก ชม
กลุ่มซำกกุฏิกว่ำ 100 หลัง

ค่ำธรรมเนียมกล้องถ่ำยรู ป
กล้องถ่ำยรู ปธรรมดำ
ไม่เสี ย
กล้อง วีดีโอ
25
รู ปี
บริการอาหารกลางวัน ณ ห้ องอาหารโรงแรม / จำกนั้นเช็คเอำน์ออกจำกโรงแรม
นำคณะเดินทำงสู่ เมืองกุสินำรำ (ใช้เวลำเดินทำงโดยประมำณ 7 ชัว่ โมง / ระยะทำงประมำณ 268 กิโลเมตร)
ถึง เมืองกุสินำรำ นำคณะเข้ำโรงแรมที่พกั
บริการอาหารค่า ณ ห้ องอาหารโรงแรม / พักผ่อนตำมอัธยำศัย
METTEYA RESIDENCY / หรื อเทียบเท่ำ
วันที่ห้าของการเดินทาง
เมืองกุสินนรา – ลุมพินี – (ประเทศเนปาล)

06.00 น.
07.00 น.

บริ กำรอำหำรกลำงวัน ณ ห้องอำหำรโรงแรม
นำคณะนมัสกำรสถำนที่ปริ นิพพำน ณ สำลวโนทยำน ชมปริ นิพพำนวิหำรและปริ นิพพำนสถูป จำกนั้นนมัสกำร
สถำนที่ถวำยพระเพลิงพระพุทธสรี ระ ณ มกุฎพันธเจดีย ์ เมื่อท่ำนมำยังสถำนที่แห่งนี้แล้วจะรู ้สึกสลดใจในกำรจำก
ไปของพุทธบิดำแห่งชำวพุทธ

บริษัท แทรเวล วิซ อัส (ประเทศไทย) จำกัด 10/119 อำคำรเทรนดี้ ชัน้ 10, 1004H, ซ.สุขมุ วิท13 (แสงจันทร์), คลองเตยเหนือ, กรุงเทพฯ 10110
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10.00 น.
11.30 น.
12.30 น.
19.00 น.
พักที่

เยีย่ มชมสถำนพยำบำลกุสินำรำคลินิกสำหรับร่ ำงกำยและจิตใจ (Kusinara Clinic for Body and Mind) และร่ วม
ทอดผ้ำป่ ำสำมัคคีที่วดั ไทยกุสินำรำเฉลิมรำชต์ตำมกำลังศรัทธำ (วัดที่2)
บริการอาหารกลางวัน ณ ห้ องอาหารโรงแรม / จำกนั้นเช็คเอำน์ออกจำกโรงแรม
นำคณะเดินทำงสู่ เมืองลุมพินี (ใช้เวลำเดินทำงประมำณ 4 ชัว่ โมง / ระยะทำง 142 กิโลเมตร) ระหว่ำงทำงผ่ำนด่ำน
ตรวจหนังสื อเดินทำงที่ชำยแดนประเทศอินเดียและเนปำล
บริการอาหารค่า ณ ห้ องอาหารโรงแรม / จำกนั้นให้ท่ำนพักผ่อนตำมอัธยำศัย
RED SUN RESORT / หรื อเที่ยบเท่ำ
วันที่หกของการเดินทาง
ตาบลลุมพินี – เมืองสาวัตถี (ประเทศอินเดีย)

06.00 น.
07.00 น.

บริการอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารโรงแรม
นำคณะกรำบสักกำระ สถำนที่ประสู ติขององค์สมเด็จพระสัมมำสัมพุทธเจ้ำ ที่วหิ ำรมหำมำยำเทวี และเสำพระเจ้ำ
อโศก ที่มีขนำดควำมสู ง 22 ฟุต 4 นิ้ว มีขอ้ ควำมอย่ำงสมบูรณ์เขียนด้วยภำษำพรหมว่ำเป็ นสถำนที่ประสู ติขององค์
สมเด็จพระสัมมำสัมพุทธเจ้ำ และพระเจ้ำอโศกเสด็จมำบูชำในปี ที่ 20 แห่งรัชกำลของพระองค์

บริษัท แทรเวล วิซ อัส (ประเทศไทย) จำกัด 10/119 อำคำรเทรนดี้ ชัน้ 10, 1004H, ซ.สุขมุ วิท13 (แสงจันทร์), คลองเตยเหนือ, กรุงเทพฯ 10110
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10.00 น.
11.00 น.
12.00 น.
19.00 น.
พักที่

ค่ำธรรมเนียมกล้องถ่ำยรู ป
กล้องถ่ำยรู ปธรรมดำ
ไม่เสี ย
กล้อง วีดีโอ
10USD หรื อ 500 รู ปี
นำคณะเดินทำงสู่ วัดไทยลุมพินี ร่ วมทอดผ้ำป่ ำสำมัคคีตำมกำลังศรัทธำ (วัดที่ 3)
บริการอาหารกลางวัน ณ ห้ องอาหารโรงแรม / จำกนั้นเช็คเอำน์ออกจำกโรงแรม
นำคณะเดินทำงสู่ เมืองสำวัตถี (ใช้เวลำเดินทำงประมำณ 5 ชัว่ โมง / ระยะทำงประมำณ 188 กิโลเมตร)
บริการอาหารค่า ณ ห้ องอาหารโรงแรม / พักผ่อนตำมอัธยำศัย
SRAVASTI RESIDENCY / หรื อเทียบเท่า
วันทีเ่ จ็ดของการเดินทาง
เมืองสาวัตถี – เมืองลัคเนาว์

06.00 น.
08.00 น.

จำกนั้น

11.30 น.
13.00 น.
18.00 น.
21.30 น.

บริการอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารโรงแรม
นำคณะชม วัดเชตะวันมหาวิหาร ซึ่ งเคยเป็ นที่ประทับสำคัญและนำนที่สุดแห่งหนึ่งของพระพุทธเจ้ำ (19 พรรษำ)
ตั้งอยูน่ อกกรุ งสำวัตถีใก้ลประตูเมืองทำงทิศใต้ พระวิทยำกรนำคณะ สวดมนต์ที่พระคันธกุฏิของพระพุทธเจ้ำ
จำกนั้นชมพระกุฏิของพระรำหุ ล พระมหำกัสสปะเถระ พระสี วลีและ พระสำรี บุตร ตำมลำดับ
ผ่ำนชมสถูปยมกปำฏิหำริ ย ์ สถูปใหญ่ที่เหลือเป็ นเพียงเนินดินดูสูงกว่ำที่ใดๆในเมืองสำวัตถี อยูร่ ะหว่ำงเมืองพำลัม
ปุระกับเมืองสำวัติถี นับจำกพระเชตะวันมหำวิหำรเป็ นระยะรำว 2.5 กิโลเมตร ชำวบ้ำนเรี ยกว่ำสวนมะม่วง
ของคัณฑกะ สันนิษฐำนว่ำสถำนที่น้ ีคือที่ซ่ ึ งพระบรมศำสดำทรงแสดงยมกปำฎิหำริ ย ์
ชม บ้ำนท่ำนอนำถบิณฑิกเศรษฐีมหำอุบำสกผูส้ ร้ำงวัดเชตะวันมหำวิหำรถวำยแด่องค์พระสัมมำสัมพุทธเจ้ำ และ
องคุลีมำลสถูป สันนิษฐำนว่ำเคยเป็ นเจ้ำบ้ำนของท่ำนอหิ งสกะ (พระองคุลีมำล) ผ่ำนบริ เวณที่สันนิษฐำนว่ำเป็ นที่
ซึ่ งธรณี สูบพระเทวทัตในบั้นปลำยชีวติ ครั้งที่เดินทำงมำเพื่อจะเข้ำเฝ้ำพระพุทธองค์ ด้ำนตะวันออกเฉี ยงใต้จำกำวัด
ศรี ลงั กำ มีบ่อน้ ำโบรำญ กล่ำวกันว่ำคืออนุสรณ์ของนำงจิญจมำณวิกำที่ถูกธรณี สูบครั้งที่ทำบำปจนแผ่นดินไม่อำจ
รับไว้ได้ ด้องแอกทำวออก
บริการอาหารกลางวัน ณ ห้ องอาหารโรงแรม / จำกนั้นเช็คเอ้ำท์พร้อมสัมภำระ
ออกเดินทำงสู่ ลคั เนำว์ (ใช้เวลำเดินทำงประมำณ 5 ชัว่ โมง / ระยะทำงประมำณ 180 กม.)
เดินทำงถึงเมืองลัคเนำว์ บริการอาหารค่า ณ ห้ องอาหารโรงแรม
นำคณะเดินทำงสู่ สนำมบินเมืองลัคเนำว์เพื่อเดินทำงกลับสู่ ประเทศไทย

บริษัท แทรเวล วิซ อัส (ประเทศไทย) จำกัด 10/119 อำคำรเทรนดี้ ชัน้ 10, 1004H, ซ.สุขมุ วิท13 (แสงจันทร์), คลองเตยเหนือ, กรุงเทพฯ 10110
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วันที่แปดของกำรเดินทำง
เมืองลัคเนำว์ – กรุ งเทพฯ
01.05 น.
06.15 น.

เหิ รฟ้ำสู่ ประเทศไทย โดยเที่ยวบิน WE334
ถึงท่ำอำกำศยำนสุ วรรณภูมิโดยสวสดิภำพ...

T H A N K ♡ Y O U
อัตราค่ าบริการ
กาหนดการเดินทาง
13-20 ต.ค./17-24 พ.ย./8-15 ธ.ค. 2019

ขนาดกรุ๊ป

20

ผู้ใหญ่

พักเดีย่ ว

บิน

50,900

-

WE

หมำยเหตุ :

*** คณะผูเ้ ดินทำงจำนวน 20 ท่ำนขึ้นไป สำมำรถออกเดินทำงได้ ในกรณี ที่มีผเู ้ ดินทำงไม่ถึง 20 ท่ำน ทำงบริ ษทั
ขอสงวนสิ ทธิ์ กำรไม่เดินทำงโดยจะแจ้งให้ท่ำนทรำบล่วงหน้ำ ***

หมำยเหตุ

สถำนที่ศกั ดิ์สิทธิ์ แต่ละที่น้ นั ไม่ อนุญาต ให้นำ โทรศัพท์มือถือ, กล้ องถ่ ายรู ป, กล้องถ่ ายวีดีโอ เข้ำในบริ เวณศำสน
สถำน แต่บำงสถำนที่อนุญำตให้นำกล้องถ่ำยรู ปติดตัวเข้ำไปด้วยได้หำกต้องกำร โดยจะต้องเสี ยค่ำใช้จ่ำยเพิ่ม
สำหรับนำถ่ำยรู ปเข้ำไปด้วย (ค่ าใช้ จ่ายดังกล่าวไม่ ร่วมในรายการทัวร์ )

อัตราค่ าบริการรวม
 ตัว๋ เครื่ องบินชั้นทัศนำจร(ชั้นประหยัด) ไป –กลับ พร้อมกรุ๊ ป กรณี อยูต่ ่อมีค่ำใช้จ่ำยในกำรเปลี่ยนแปลงตัว๋ (ตัว๋ เดี่ยวรำคำ
ขึ้นอยูก่ บั วันที่เดินทำง
 โรงแรมที่พกั ตำมรำยกำรที่ระบุ 6 คืน พักห้องละ 2-3 ท่ำน

บริษัท แทรเวล วิซ อัส (ประเทศไทย) จำกัด 10/119 อำคำรเทรนดี้ ชัน้ 10, 1004H, ซ.สุขมุ วิท13 (แสงจันทร์), คลองเตยเหนือ, กรุงเทพฯ 10110
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 ค่ าวีซ่าเข้ าประเทศอินเดียแบบ E-VISA 2,800 บาท ** กรณี ผเู ้ ดินทำง ได้เดินทำงเข้ำประเทศอินเดีย ภำยใน 1 ปี เกิน
2 ครั้งรบกวนแจ้งเจ้ำหน้ำที่ฝ่ำยขำยด้วยนะคะ**
 อำหำรตำมรำยกำรระบุในรำยกำร (สงวนสิ ทธิ ในกำรสลับมื้อหรื อเปลี่ยนแปลงเมนู มีอำหำรไทยเสริ มเป็ นบำงมื้อ)
 ค่ำเข้ำชมสถำนที่ตำมรำยกำรระบุในรำยกำร (ยกเว้นค่ำอุปกรณ์สื่อสำร กล้องถ่ำยรู ป วีดีโอ ที่ตอ้ งมีค่ำใช่จ่ำยเพิ่ม)
 ค่ำน้ ำหนักกระเป๋ ำไม่เกิน 20 กก.ต่อ 1 ใบ (โหลดได้ท่ำนละ 1 ใบ) กระเป๋ ำถือขึ้นเครื่ อง Hand Carry 7 กก.ต่อ 1 ใบ
 ค่ำรถโค้ช หรื อ รถขนำดเล็ก รับ-ส่ งสถำนที่ท่องเที่ยวตำมรำยกำรระบุ
 ประกันอุบตั ิเหตุวงเงิน1,000,000 บำท (เป็ นไปเงื่อนไขตำมกรมธรรม์)
 ภำษีน้ ำมันและภำษีตวั๋ ทุกชนิด (สงวนสิ ทธิ เก็บเพิ่มหำกสำยกำรบินปรับขึ้นก่อนวันเดินทำง)

อัตราค่ าบริการไม่ รวม
 ภำษีหกั ณ ที่จ่ำย 3%และภำษีมูลค่ำเพิ่ม 7%
 ค่ำทำหนังสื อเดินทำงไทย และค่ำธรรมเนียมสำหรับผูถ้ ือพำสปอร์ ตต่ำงชำติ
 ค่ำใช้จ่ำยส่ วนตัว อำทิ อำหำรและเครื่ องดื่มที่สั่งเพิ่มพิเศษ,โทรศัพท์-โทรสำร,อินเตอร์ เน็ต,มินิบำร์ ,ซักรี ดที่ไม่ได้ระบุไว้

ในรำยกำร
 ค่ำใช้จ่ำยอันเกิ ดจำกควำมล่ำช้ำของสำยกำรบิน,อุบตั ิภยั ทำงธรรมชำติ,กำรประท้วง,กำรจลำจล,กำรนัดหยุดงำน,กำรถู ก
ปฏิเสธไม่ให้ออกและเข้ำเมืองจำกเจ้ำหน้ำที่ตรวจคนเข้ำเมืองและเจ้ำหน้ำที่กรมแรงงำนทั้งที่เมืองไทยและต่ำงประเทศซึ่ ง
อยูน่ อกเหนือควำมควบคุมของบริ ษทั ฯ


ค่ าทิปไกด์ ท้องถิ่น, คนขับรถ, ผู้ช่วยคนขับรถ 1000 บาท/ทริป/ลูกทัวร์ 1ท่ าน (ตามระเบียบธรรมเนียม)

 ค่ำทิปหัวหน้ำทัวร์ ตำมสิ นน้ ำใจของทุกท่ำนค่ะ (ไม่รวมในทิปไกด์ทอ้ งถิ่นตำมควำมพอใจไม่บงั คับทิปค่ะ)

เงื่อนไขการสารองทีน่ ั่งและการยกเลิกทัวร์
การจองทัวร์ :
 กรุ ณำจองทัวร์ ล่วงหน้ำ ก่อนกำรเดินทำง พร้ อมชาระมัดจา 15,000 บาท ส่ วนที่เหลือชำระทันทีก่อนกำรเดินทำงไม่นอ้ ย
กว่ำ 15 วัน มิฉะนั้นถือว่ำท่ำนยกเลิกกำรเดินทำงโดยอัตโนมัติ (ช่วงเทศกำลกรุ ณำชำระก่อนเดินทำง 21 วัน)
กรณียกเลิก :
 ยกเลิกกำรเดินทำงก่อนกำรเดินทำง 30 วัน บริ ษทั ฯ จะคืนเงินค่ำมัดจำให้ท้ งั หมด ยกเว้นในกรณี วนั หยุดเทศกำล, วันหยุด
นักขัตฤกษ์ ทำงบริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ กำรคืนเงินมัดจำโดยไม่มีเงื่อนไขใด ๆ ทั้งสิ้ น
 ยกเลิกกำรเดินทำง 15 - 30 วัน ก่อนกำรเดินทำง หักค่ำทัวร์ 50% และริ บเงินมัดจำทั้งหมด
 ยกเลิกภำยใน 14 วัน ก่อนกำรเดินทำง บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ กำรคืนเงินค่ำทัวร์ ท้ งั หมดไม่วำ่ กรณี ใด ๆ ทั้งสิ้ น
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กรณีเจ็บป่ วย :
 กรณี เจ็บป่ วย จนไม่สำมำรถเดินทำงได้ ซึ่ งจะต้องมีใบรับรองแพทย์จำกโรงพยำบำลรับรอง บริ ษทั ฯจะทำกำรเลื่อนกำร
เดิ นทำงของท่ำนไปยังคณะต่อไป แต่ท้ งั นี้ ท่ำนจะต้องเสี ยค่ำใช้จ่ำยที่ไม่สำมำรถยกเลิ กหรื อเลื่ อนกำรเดิ นทำงได้ตำม
ควำมเป็ นจริ ง
 ในกรณี เจ็บป่ วยกะทันหันก่อนล่วงหน้ำเพียง 7 วันทำกำร ทำงบริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ ในกำรคืนเงินทุกกรณี
เงื่อนไขอื่น ๆ :
 บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ ในกำรเก็บค่ำใช้จ่ำยทั้งหมด กรณี ท่ำนยกเลิกกำรเดินทำงและมีผลทำให้คณะเดินทำงไม่ครบตำม
จำนวนที่บริ ษทั ฯ กำหนดไว้ (20 ท่ำนขึ้นไป) เนื่ องจำกเกิดควำมเสี ยหำยต่อทำงบริ ษทั ฯ และผูเ้ ดินทำงอื่นที่เดินทำงใน
คณะเดียวกัน บริ ษทั ต้องนำไปชำระค่ำเสี ยหำยต่ำง ๆ ที่เกิดจำกกำรยกเลิกของท่ำน
 คณะผูเ้ ดิ นทำงจำนวน 20 ท่ำนขึ้นไป กรณี เดิ นทำงไม่ถึง 20 ท่ำนทำงบริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิ์ กำรเดิ นทำงจะแจ้งให้ท่ำน
ทรำบล่วงหน้ำ
 กรณีที่ท่านต้ องออกตั๋วภายใน เช่ น (ตั๋วเครื่ องบิน , ตั๋วรถทัวร์ , ตั๋วรถไฟ) กรุ ณาสอบถามที่เจ้ าหน้ าที่ทุกครั้ งก่ อนทาการ
ออกตั๋ว เนื่องจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟล์ ทบิน หรื อเวลาบิน โดยไม่ ได้ แจ้ งให้ ทราบล่ วงหน้ า ทางบริษัทฯ
จะไม่ รับผิดชอบใด ๆ ในกรณี ถ้ าท่ านออกตั๋วภายในโดยไม่ แจ้ งให้ ทราบและหากไฟล์ ทบินมีการปรั บเปลี่ยนเวลาบิน
เพราะถือว่าท่านยอมรับในเงื่อนไขดังกล่าว
 กรณี ใช้หนังสื อเดินทำงรำชกำร (เล่มน้ ำเงิน) เดินทำงเพื่อกำรท่องเที่ยวกับคณะทัวร์ หำกท่ำนถูกปฏิเสธในกำรเข้ำ – ออก
ประเทศใด ๆ ก็ตำม ทำงบริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ ไม่คืนค่ำทัวร์ และรับผิดชอบใด ๆ ทั้งสิ้ น

เอกสารทีใ่ ช้ ในการยื่นวีซ่าประเทศอินเดีย 10 วันล่วงหน้ าก่อนเดินทาง








สแกนหน้ำพำสปอร์ ตสี ที่ชดั เจน ห้ำมถ่ำยจำกมือถือ และวันหมดอำยุหนังสื อเดินทำงต้องมีอำยุเหลือมำกกว่ำ 6 เดือน
รู ปถ่ำย : รู ปสี ขนำด 2 นิ้ว พื้นหลังสี ขำวเท่ำนั้น 2 รู ป หน้ำตรง ไม่ยมิ้ เห็นฟัน เก็บผมให้เรี ยบร้อย
กรณี ผเู ้ ดินทำงอำยุไม่ถึง 20 ปี บริ บูรณ์ เด็กไม่ได้เดิ นทำง กับบิดำและมำรดำ จะต้องมีหนังสื อยินยอมให้บุตรเดินทำง
ไปต่ำงประเทศจำกเขตหรื ออำเภอ (ภำษำไทย และภำษำอังกฤษ) + หน้ำพำสปอร์ ตของบิดำและ มำรดำ + หนังสื อ
รับรองค่ำใช่จ่ำย
กรณี ผเู ้ ดินทำงอำยุไม่ถึง 18 ปี บริ บูรณ์ ต้องเตรี ยมสำเนำสู ติบตั ร ภำษำไทย 1 ฉบับ และ ใบสู ติบตั รตัวจริ ง ภำษำอังกฤษ
1 ฉบับ
กรณี ผเู ้ ดินทำงอำยุไม่ถึง 18 ปี บริ บูรณ์ เปลี่ยนชื่อ-นำมสกุล ต้องเตรี ยมเอกสำรเปลี่ยนชื่อ-นำมสกุล ภำษำอังกฤษตัวจริ ง
1 ฉบับ
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รายละเอียดเพิม่ เติม
















บริ ษทั ฯมีสิทธิ์ ในกำรเปลี่ยนแปลงโปรแกรมทัวร์ ในกรณี ที่เกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่อำจแก้ไขได้
เที่ยวบิน , รำคำ และรำยกำรท่องเที่ยว สำมำรถเปลี่ยนแปลงได้ตำมควำมเหมำะสมโดยคำนึ งถึงผลประโยชน์ของผูเ้ ดินทำง
เป็ นสำคัญ
หนังสื อเดินทำงต้องมีอำยุกำรใช้งำนเหลือไม่น้อยกว่ำ 6 เดื อน และบริ ษทั ฯรับเฉพำะผูม้ ีจุดประสงค์เดินทำงเพื่อท่องเที่ยว
เท่ำนั้น (หนังสื อเดินทำงต้องมีอำยุเหลือใช้งำนไม่นอ้ ยกว่ำ 6 เดือน บริ ษทั ฯไม่รับผิดชอบหำกอำยุเหลือไม่ถึงและไม่สำมำรถ
เดินทำงได้ )
ทำงบริ ษทั ฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้ นหำกเกิดควำมล่ำช้ำของสำยกำรบิน,สำยกำรบินยกเลิ กบิน , กำรประท้วง,กำรนัด
หยุดงำน,กำรก่อจลำจล หรื อกรณี ท่ำนถู กปฎิเสธกำรเข้ำหรื อออกเมืองจำกเจ้ำหน้ำที่ตรวจคนเข้ำเมือง หรื อ เจ้ำหน้ำที่กรม
แรงงำนทั้งจำกไทยและต่ำงประเทศซึ่ งอยูน่ อกเหนื อควำมรับผิดชอบของบริ ษทั ฯหรื อเหตุภยั พิบตั ิทำงธรรมชำติ (ซึ่ งลูกค้ำ
จะต้องยอมรับในเงื่อนไขนี้ในกรณี ที่เกิดเหตุสุดวิสัย ซึ่ งอำจจะปรับเปลี่ยนโปรแกรมตำมควำมเหมำะสม)
ทำงบริ ษทั ฯจะไม่ รับ ผิดชอบใดๆทั้ง สิ้ น หำกผูเ้ ดิ นทำงประสบเหตุ สภำวะฉุ ก เฉิ นจำกโรคประจำตัว ซึ่ งไม่ ไ ด้เกิ ดจำก
อุ บ ัติ เ หตุ ใ นรำยกำรท่ อ งเที่ ย ว(ซึ่ งลู ก ค้ำ จะต้อ งยอมรั บ ในเงื่ อนไขนี้ ในกรณี ที่ เ กิ ด เหตุ สุ ดวิ สั ย ซึ่ งอยู่น อกเหนื อ ควำม
รับผิดชอบของบริ ษทั ทัวร์)
ทำงบริ ษทั ฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้ น หำกท่ำนใช้บริ กำรของทำงบริ ษทั ฯไม่ครบ อำทิ ไม่เที่ยวบำงรำยกำร,ไม่ทำนอำหำร
บำงมื้ อ,เพรำะค่ ำใช้จ่ำ ยทุ กอย่ำ งทำงบริ ษทั ฯได้ชำระค่ำ ใช้จ่ำ ยให้ตวั แทนต่ ำงประเทศแบบเหมำจ่ำ ยขำด ก่ อนเดิ นทำง
เรี ยบร้อยแล้วเป็ นกำรชำระเหมำขำด
ทำงบริ ษทั ฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้ น หำกเกิ ดสิ่ งของสู ญหำยจำกกำรโจรกรรมและหรื อเกิ ดอุบตั ิ เหตุที่เกิ ดจำกควำม
ประมำทของนักท่องเที่ยวเองหรื อในกรณี ที่กระเป๋ ำเกิดสู ญหำยหรื อชำรุ ดจำกสำยกำรบิน
กรณี ที่กำรตรวจคนเข้ำเมืองทั้งที่กรุ งเทพฯและในต่ำงประเทศปฎิเสธมิให้เดินทำงออกหรื อเข้ำประเทศที่ระบุไว้ในรำยกำร
เดินทำง บริ ษทั ฯขอสงวนสิ ทธิ์ ที่จะไม่คืนค่ำบริ กำรไม่วำ่ กรณี ใดๆทั้งสิ้ น
ตัว๋ เครื่ องบิ นเป็ นตัว๋ รำคำพิเศษ กรณี ที่ท่ำนไม่เดิ นทำงพร้ อมคณะไม่สำมำรถนำมำเลื่ อนวันหรื อคื นเงิ นและไม่สำมำรถ
เปลี่ยนชื่อได้
เมื่อท่ำนตกลงชำระเงินไม่วำ่ ทั้งหมดหรื อบำงส่ วนผ่ำนตัวแทนของบริ ษทั ฯหรื อชำระโดยตรงกับทำงบริ ษทั ฯ ทำงบริ ษทั ฯจะ
ถือว่ำท่ำนได้ยอมรับในเงื่อนไขข้อตกลงต่ำงๆที่ได้ระบุไว้ขำ้ งต้นนี้ แล้วทั้งหมด
กรุ๊ ปที่ เดิ นทำงช่ วงวันหยุดหรื อเทศกำลที่ ตอ้ งกำรั นตี มดั จำกับสำยกำรบิ นหรื อผ่ำนตัวแทนในประเทศหรื อต่ำงประเทศ
รวมถึงเที่ยวบินพิเศษ เช่น Charter Flight , Extra Flightจะไม่มีกำรคืนเงินมัดจำหรื อค่ำทัวร์ ท้ งั หมด

** ก่อนตัดสินใจจองทัวร์ ควรอ่านเงื่อนไขการเดินทางอย่ างถ่ องแท้
แล้วจึงมัดจาเพื่อประโยชน์ ของท่ านเอง**
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*** ในกรณีวซี ่ าของท่ านไม่ ผ่านการพิจารณาจากประเทศอินเดีย
ทางบริษัทฯจะไม่ รับผิดชอบคืนเงินค่ าทัวร์ ให้ ทุกกรณี ***
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่
แบบฟอร์มกรอกข้อมูลเพือ
่ ประกอบการดาเนินการขอวีซา
่ ออนไลน์ของประเทศอินเดีย มีขอ
่ 2 ครงต่
*โปรดทราบ วีซา
้ จาก ัดการให้วซ
ี า
ั้ อ 1 ปี ปฎิทน
ิ หากท่านเคยได้ยน
ื่ หรือ
่ ออนไลน์ครบ 2 ครงแล้
่ อินเดียเท่านน
ได้รบ
้ การอนุม ัติวซ
ี า
ั้
ว จะต้องดาเนินการยืน
่ ผ่านศูนย์ร ับยืน
่ วีซา
ั้ กรุณาติดต่อ
เจ้าหน้าทีเ่ พือ
่ ให้การแนะนา
ประว ัติสว่ นต ัว
คำนำหน ้ำ : ⃣ นำย
⃣ นำง
่ : _
ชือ
_______________
NAME: _

⃣ นำงสำว
⃣ เด็กชำย
⃣ เด็กหญิง
______นำมสกุล : _
____________ ___

_______________

สถำนะภำพ :

⃣ แต่งงำน

___ SURNAME: _
⃣ โสด

___

____________ ___

___

⃣ หย่ำร ้ำง

ตำหนิบนร่ำงกำยทีเ่ ห็นได ้ชัด เช่น ไฝ,แผลเป็ น :______________________________________________________________
่ สำมี/ภรรยำ:
ชือ
สัญชำติสำมี/ภรรยำ :
ทีอ
่ ยูป
่ ั จจุบน
ั : ______

_______________________________________________
__

_ ___ _____

_____________________________________________ __________
___________________________________________________ ____

เบอร์โทรศัพท์ บ ้ำน :___________________________________ เบอร์โทรศัพท์ มือถือ :_____________________________
ประว ัติครอบคร ัว
่ /นำมสกุลบิดำ :
ชือ
_________________________________________สัญชำติ
_____________________
่ /นำมสกุลมำรดำ :
ชือ

________________________________________สัญชำติ

_______________________

ประว ัติการศึกษา :
_____________________________________________________
_________
ประว ัติการทางาน
อำชีพ :
____________
___
____ ____
่ บริษัท/สถำนศึกษำ :
ชือ
___
_____________________________________
เบอร์โทรติดต่อ :
_
ทีอ
่ ยู่ : ____
________________ _________
___
______
_ ___________________________ รหัสไปรษณีย ์ : ___________________________________
่ ประเทศทีท
*โปรดระบุรายชือ
่ า่ นได้เดินทางในช่วงระยะเวลา 10 ปี * สาค ัญมาก
______________________________________________________________________________________________
่ ประเภทของวีซา
่ / หมายเลขวีซา
่ / หมายเลขวีซา
่ ครงล่
*หากท่าน "เคย" ได้ร ับวีซ่าอินเดีย โปรดแจ้งรายละเอียดวีซา
ั้ าสุด *
สาค ัญมาก
_________________________________________________________________________________
่ โรงแรมทีพ
*หากท่าน "เคย" ไปประเทศอินเดียมาก่อนโปรดระบุเมืองทีท
่ า
่ นไป และชือ
่ ัก ล่าสุด * สาค ัญมาก
________________________________________________________________________________
์ เนปาล/
้ รือไม่ : บ ังคลาเทศ/ ศรีล ังกา/ ภูฏาน/ ม ัลดีฟส/
*ในช่วง 3 ปี ทีผ
่ า
่ นมา ท่านเคยเดินทางไปประเทศด ังต่อไปนีห
ปากีสถาน/ อ ัฟกานิสถาน หากท่านเคยโปรดระบุว ันเดินทาง * สาค ัญมาก
_____________________________________________
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