ทัวร์ แสวงบุญอินเดีย เนปาล 9วัน 7คืน
สี่..สังเวชนียสถานสักครัง้ หนึ่งในชีวติ ที่ชาวพุทธต้ องไป
สังเวชนียสถาน คือสถานที่ที่ทาให้ เกิดความรู้สกึ ระลึกถึงพระพุทธเจ้ า
⍟ ลุมพินีวนั >>> ดินแดนชมพูทวีป อยู่ระหว่างกรุ งกบิลพัสดุ และกรุงเทวทหะ เป็ นที่สถานที่ประสูติ
⍟ พุทธคยา >>> จุดแสวงบุญสาหรับชาวพุทธ พระมหาโพธิ์เจดีย์ เป็ นที่ตงของสถานที
ั้
่ตรัสรู้
⍟ สารนาถ >>> เป็ นที่ตงของสถานที
ั้
่ทรงแสดงปฐมเทศนา
⍟ กุสินารา >>> เป็ นที่ตงของสถานที
ั้
่ปรินิพพาน

ทัชมาฮาล...อนุสรณ์แห่งความรักอันลือชื่อ อักราฟอร์ ด...ป้อมปราการที่ยงิ่ ใหญ่

บริษัท แทรเวล วิซ อัส (ประเทศไทย) จำกัด 10/119 อำคำรเทรนดี้ ชัน้ 10, 1004H, ซ.สุขมุ วิท13 (แสงจันทร์), คลองเตยเหนือ, กรุงเทพฯ 10110
โทร: 02 168 7653 | 096 978 6585, Email: booking@travelwizus.com | Website: www.travelwizus.com **ใบอนุญำตเลขที่ 11/09342

วันที่ 9 ต.ค. 19 กรุงเทพฯ - เดลลี-อัครา
06.00 น.

(วันพุธ)

คณะเดินทางพร้อมกันที่ท่าอากาศยานสุ วรรณภูมิ ชั้ น 4 ประตู 10 แถว P เคาน์ เตอร์ สายการบิน JET AIRWAYS
โดยเจ้าหน้าที่บริ ษทั ฯ คอยต้อนรับและอานวยความสะดวกให้กบั ทุกท่าน
กระเป๋าถือติดตัวขึน้ เครื่ องบิน

ห้ าม... นาของมีคม ทุกชนิด เช่น มีดพับ กรรไกรตัดเล็บ ตะไบเล็บ เป็ นต้น กรุ ณาใส่ ในกระเป๋ าเดินทางใบใหญ่

08:55 น.
12:10 น.

กลางวัน
จากนั้น

ห้ามนาติดตัวขึ้นเครื่ องบิน และ วัตถุที่ลกั ษณะของเหลวอาทิ โลชัน่ น้ าหอม ยาสี ฟัน เจล สเปรย์ และเหล้าเป็ น
ต้น จะถูกทาการตรวจอย่างละเอียดอีกครั้งโดยจะอนุ ญาตให้ไม่เกิน 01 ชิ้น ในบรรจุภณั ฑ์ละไม่เกิน 011 ml.
สู่ เมืองเดลลี โดย เทีย่ วบินที่ 9W63 (บริการอาหารบนเครื่ อง) (ใช้ เวลาบิน 4 ชั่วโมง)
ถึงท่าอากาศยานนานาชาติ อินทิรา คานธี เมืองเดลลี (New Delhi) ตามเวลาท้องถิ่น ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและ
ตรวจรับสัมภาระเรี ยบร้อยแล้ว

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นาเดินทางสู่ เมืองอัครา (Agra) อดีตเมืองหลวงของอินเดียในสมัยที่ยงั เรี ยกว่า"ฮินดูสถาน" เป็ นเมืองที่ต้ งั อยูร่ ิ ม
แม่น้ ายมนาทางตอนเหนื อของประเทศอินเดีย ในรัฐอุตตรประเทศตั้งอยูห่ ่างจากเมืองลัคเนาซึ่ งเป็ นเมืองหลวงของ

บริษัท แทรเวล วิซ อัส (ประเทศไทย) จำกัด 10/119 อำคำรเทรนดี้ ชัน้ 10, 1004H, ซ.สุขมุ วิท13 (แสงจันทร์), คลองเตยเหนือ, กรุงเทพฯ 10110
โทร: 02 168 7653 | 096 978 6585, Email: booking@travelwizus.com | Website: www.travelwizus.com **ใบอนุญำตเลขที่ 11/09342

20.00 น.
ทีพ่ กั

รัฐอุตตรประเทศเคยเป็ นเมืองหลวงสาคัญของอินเดียในยุคศตวรรษที่ 16 ตั้งอยูร่ ิ มฝั่งแม่น้ ายมุนาเมืองอัครายังเป็ นที่ต้ งั
ของป้ อมอักราและทัชมาฮาล ซึ่ งได้รับการขึ้นทะเบียนเป็ นมรดกโลกในปี 1983
รับประทานอาหารค่า ณ โรงแรมพักผ่อนตามอัธยาศัย
Sarovar Premium Crystal Inn (Agra)หรื อเทียบเท่า

วันที่ 01 ต.ค. 19 เมืองอัคราอัครา (ทัชมาฮาล -อัคราฟอร์ ท )-ลัคเนาว์ -สารวัตถี
06.30 น.
07.30 น.

(วันพฤหัสบดี)

รับประทานอาหารเช้ า ณ โรงแรม
นาท่าน ชมทัชมาฮาล สิ่ งมหัศจรรย์ของโลก สุ สานหิ นอ่อนที่ผคู ้ นเชื่อว่าเป็ นสถาปั ตยกรรมแห่ งความรักที่สวยที่สุด
ในโลกสร้างขึ้นโดยสมเด็จพระจักรพรรดิแห่ งจักรวรรดิโมกุลผูม้ ีรักมัน่ คงต่อพระมเหสี ของพระองค์....ทัชมาฮาลถูก
พิจารณาให้เป็ นหนึ่งในเจ็ดสิ่ งมหัศจรรย์ของโลกในยุคใหม่ ซึ่ งตั้งอยูใ่ นสวนริ มฝั่งแม่น้ ายมุนา ในเมืองอาครา ส่ วนที่
มีชื่อเสี ยงที่สุด คือ หลุมศพของพระนางมุมตัซ มาฮาล ซึ่ งถูกสร้างด้วยหิ นอ่อนสี ขาว ศิลาแลง ประดับลวดลายเครื่ อง
เพชร พลอย หิ น โมราและเครื่ องประดับจากมิตรประเทศ ได้รับคารับรองว่าสร้างขึ้นด้วยสัดส่ วนที่วจิ ิตรและงดงาม
ที่สุด กว้างยาวด้านละ 100 เมตร สู ง 60 เมตร มีผสู ้ ร้างและออกแบบร่ วม 20,000 คน การก่อสร้างกินเวลานานถึง 22
ปี ทัชมาฮาลมีเนื้อที่ประมาณ 42 เอเคอร์ เป็ นที่ต้ งั ของมัสยิด มีหออาซาน (หอสู งสาหรับร้องแจ้งเวลาทานมาซ) และ
มีสิ่งก่อสร้างอื่น ๆ นายช่างที่ออกแบบ ชื่ อ อุสตาด ไอซา ถูกประหารชีวิตเพื่อมิให้ไปออกแบบสถาปั ตยกรรมใด ๆ
ที่สวยกว่าได้

บริษัท แทรเวล วิซ อัส (ประเทศไทย) จำกัด 10/119 อำคำรเทรนดี้ ชัน้ 10, 1004H, ซ.สุขมุ วิท13 (แสงจันทร์), คลองเตยเหนือ, กรุงเทพฯ 10110
โทร: 02 168 7653 | 096 978 6585, Email: booking@travelwizus.com | Website: www.travelwizus.com **ใบอนุญำตเลขที่ 11/09342

จากนั้น

ชม พระราชวังอัคราฟอร์ ด Agra Fort... ป้อมปราการหินทรายแดง มรดกโลกของเมืองอัครา เป็ นป้อมปราการ
ประจาเมืองซึ่ งสร้างเป็ นกาแพงหิ นทรายสี แดง ตั้งตระหง่านสวยงาม ด้วยสถาปั ตยกรรมแบบอัคระ พระเจ้าอัคบาร์
สร้างขึ้นในปี ค.ศ. 1565 และสร้างต่อเติมกันเรื่ อยมาจนถึงรุ่ นหลานคือ พระเจ้าชาร์ เจฮาน กษัตริ ยอ์ งค์ที่ 5 ของ
ราชวงศ์โมกุล ซึ่งปรับเปลี่ยนจากป้อมปราการทางทหารมาเป็ นพระราชวัง มีกาแพงสู งกว่า 20 เมตร และยาว 2.5
กิโลเมตร ภายในอัคราฟอร์ ดมีหอ้ งสวยงามที่สร้างด้วยหิ นอ่อนแกะสลักฝังโดยรอบ

12.30 น.
บ่ าย

รับประทานอาหารกลางวัน ณ โรงแรม
สมควรแก่ เวลาเดินทางสู่ -ลักเนาว์ -สารวัตถี ออกเดินทางโดยรถโค้ชปรับอากาศ อัครา-เมืองลักเนาว์ ใช้เวลาเดินทาง 4-5
ชัว่ โมง (ระยะทางประมาณ 346 กิโลเมตร เมืองลักเนาว์ -สารวัตถี ใช้เวลาเดินทางประมาณ 4 ชัว่ โมง (ระยะทางประมาณ
180 กิโลเมตร)
รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร
โรงแรม HOTEL PAWAN หรื อเทียบเท่า (เมืองสารวัตถี)

ค่า
ทีพ่ กั

บริษัท แทรเวล วิซ อัส (ประเทศไทย) จำกัด 10/119 อำคำรเทรนดี้ ชัน้ 10, 1004H, ซ.สุขมุ วิท13 (แสงจันทร์), คลองเตยเหนือ, กรุงเทพฯ 10110
โทร: 02 168 7653 | 096 978 6585, Email: booking@travelwizus.com | Website: www.travelwizus.com **ใบอนุญำตเลขที่ 11/09342

วันที่ 00 ต.ค. 19 เมืองสารวัตถี (ประเทศอินเดีย) – เมืองลุมพินี (ประเทศอินเดีย)

(วันศุกร์ )

(โปรดเตรียมหนังสื อเดินทางไว้ กบั ตัวเพื่อประทับตรา ออกจากประเทศอินเดีย–เข้ าสู่ ประเทศเนปาล)
06.00 น.
จากนั้น

รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหาร
นาท่านชมสถานที่พระพุทธองค์แสดง ยมกปาฏิหาริ ย ์ มีลกั ษณะเป็ นเนินดินสู งประมาณ 50 เมตร ที่แห่ งนี้พระพุทธ
องค์ทรงโปรดประชาชนชาวสาวัตถี และข่มเจ้าลัทธิ อื่นๆ หลังจากนั้นทรงเสด็จไปประทับจาพรรษาที่ดาวดึงส์ เมื่อ
ออกพรรษาทรงเสด็จลงจากสวรรค์ในวันเทโวโรหนะ ที่สังกัสสะนคร และนาท่านเข้าสู่ วัดเชตวันมหาวิหาร ที่ซ่ ึ ง
พระพุทธองค์ประทับจาพรรษา นานถึง 19 พรรษาเป็ น ศูนย์กลางการเผยแผ่พระพุทธศาสนาที่สาคัญที่สุดนมัสการ
พระคันธกุฎี ฤดูร้อน ฤดูหนาวและฤดูฝน นมัสการธรรมศาลา ที่ใหญ่ที่สุดธรรมสภากุฏิ พระอรหันต์ เช่น พระโมค
คัลลา พระสารี บุตร พระสิ วลี พระอานนท์ พระราหุ ล พระองคุลิมาล พระมหากัสสปะ และอารามฝ่ ายพระภิกษุที่เคย
จาพรรษาในครั้งพุทธกาล ชมเมืองสาวัตถีในอดีต ชมคฤหาสน์ ของท่ านอนาถบิณฑิกเศรษฐี บา้ นบิดาของท่านองคุลี
มาล ชมสถานที่ธรณี สูบพระเทวทัตและนางจิญจมาณวิกา

07.00 น.
11.30 น.
จากนั้น

นาท่านเดินทางสู่ เมืองลุมพินี ประเทศเนปาล ระยะทาง 270 กิโลเมตร (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 7-8 ชัว่ โมง)
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ห้ องอาหาร
นาทุกท่ านเดินทางสู่ ชายแดน อินเดีย-เนปาล นาท่ านผ่ านประทับตราหนังสื อเดินทางเพื่อผ่ านพิธีการตรวจคนเข้ า
เนปาล-อินเดีย เดินทางเข้ าทีพ่ กั
รับประทานอาหารค่า ณ โรงแรม
โรงแรม HOTEL BUDDHMAYA GARDEN หรื อเทียบเท่า (ลุมพินี ประเทศเนปาล)

ค่า
ทีพ่ กั

บริษัท แทรเวล วิซ อัส (ประเทศไทย) จำกัด 10/119 อำคำรเทรนดี้ ชัน้ 10, 1004H, ซ.สุขมุ วิท13 (แสงจันทร์), คลองเตยเหนือ, กรุงเทพฯ 10110
โทร: 02 168 7653 | 096 978 6585, Email: booking@travelwizus.com | Website: www.travelwizus.com **ใบอนุญำตเลขที่ 11/09342

วันที่ 02 ต.ค. 19 เมืองลุมพินี (ประเทศเนปาล) – กุสินารา

(วันเสาร์ )

(โปรดเตรียมหนังสื อเดินทางไว้ กบั ตัวเพื่อประทับตราออกจากประเทศเนปาลเข้ าสู่ ประเทศอินเดีย)
06.00 น.
07.00 น.

 รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
เดินทางสู่ ลุมพินี ลุมพินีวัน (Lumbini Vana) เป็ นพุทธพุทธสังเวชนี ยสถานที่สาคัญแห่ งที่ 1 ใน 4 สังเวชนี ยสถาน
ของชาวพุทธ นาท่านเข้าสู่ ที่ประสู ติของพระพุทธองค์ ณ สวนลุมพินีวนั ที่ประสู ติของพระพุทธองค์ ณ สวนลุมพินี
วันในอดีตเป็ นอุทยาน ตั้งอยูก่ ่ ึงกลางระหว่าง กรุ งกบิลพัสดุ์ และ กรุ งเทวหะ พระพุทธมารดา พระนางสิ ริมหามายา
ซึ่ งประทับอยูก่ รุ งกบิลพัสดุข์ ณะที่ทรงพระครรภ์แก่ ได้เสด็จประพาสสวนพร้อมด้วยข้าราชบริ พาร ระหว่างทางเกิด
ประชวรจะมี พระประสู ติกาล ราชบริ พารจึงจัดที่ประสู ติถวายภายใต้ตน้ สาละ ประสู ติพระโอรส คือ สิ ทธัตถกุมาร
ณ สถานที่น้ ี ปัจจุบนั มีเสาหิ นของพระเจ้าอโศกปรากฏอยู่ ก่อนหน้านี้ มีตน้ โพธิ์ และวิหารมายาเทวี นมัสการสถาน
รอยพระพุทธบาทที่ประทับลงมายังพื้นปฐพีเป็ นครั้งแรก

11.30 น.
จากนั้น

 รับประทานอาหารกลางวัน ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
นาทุ กท่านเดิ นทางไปยังเมื องกุสินารา ผ่านชายแดนระหว่างอิ นเดี ย-เนปาล นาทุ กท่านผ่านประทับตราหนังสื อ
เดินทางเพื่อผ่านพิธีการตรวจคนเข้าอินเดีย-เนปาล
เดินทางต่อไปยัง เมืองกุสินารา ระยะทางประมาณ 190 กิโลเมตร (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 5 ชัว่ โมง) เมืองกุสินารา
เป็ นที่ต้ งั ของสังเวชนี ยสถานแห่ งที่ 4 ในสมัยพุทธกาลเป็ นเมืองเอกหนึ่ งในสองของแคว้นมัลละ เป็ นที่ต้ งั ของสาลว

จากนั้น

บริษัท แทรเวล วิซ อัส (ประเทศไทย) จำกัด 10/119 อำคำรเทรนดี้ ชัน้ 10, 1004H, ซ.สุขมุ วิท13 (แสงจันทร์), คลองเตยเหนือ, กรุงเทพฯ 10110
โทร: 02 168 7653 | 096 978 6585, Email: booking@travelwizus.com | Website: www.travelwizus.com **ใบอนุญำตเลขที่ 11/09342

ค่า
ทีพ่ กั

โนทยานหรื อป่ าไม้สาละที่พระพุทธเจ้าเสด็จดับขันธปริ นิพพานและเป็ นสถานที่ถวายพระเพลิงพระพุทธเจ้า และ
จัดเป็ นพุทธสังเวชนียสถานที่สาคัญแห่ งที่ 4 ใน 4 สังเวชนียสถานของชาวพุทธ เป็ นสถานที่เสด็จดับขันธปริ นิพพาน
แห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเมืองที่พระพุทธเจ้าเสด็จดับขันธปริ นิพพาน
 รับประทานอาหารค่า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
โรงแรม HOTEL IMPERIAL หรื อเทียบเท่ า เมืองกุสินารา

วันที่ 03 ต.ค. 19
06.00 น.
จากนั้น

เมืองกุสินารา – เมืองพุทธคยา

(วันอาทิตย์ )

 รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหาร
เดินทางสู่ สาลวโนทยานสถานทีเ่ สด็จดับขันธปริ นิพพาน บูชาสั กการะพระพุทธรู ปปางปริ นิพพาน ซึ่ งประดิษฐาน
อยู่ในมหาปริ นิพพานวิหารและเจริ ญพระพุทธมนต์เจริ ญจิตตะภาวนาจุ ดธู ปเที ยน ปทักษิณรอบปริ นิพพานวิหาร
แล้วชมสถานที่พระอานนท์เกาะสลักเพชรร้องไห้ ชมซากปรักหักพังของกุฎิ เจดียช์ มต้นสาละอันเป็ นต้นไม้ที่พระ
พุทธองค์ได้เสด็จดับขันธ์เสร็ จ นาท่านเดินทางสู่ มกุฎพันธนเจดีย์ สถานที่ถวายพระเพลิงพระสรี ระของพระพุทธเจ้า
ปั จจุบนั เป็ นซากเจดีย ์ ทรงกลมขนาดใหญ่ สร้างขึ้นมาหลังการถวายพระเพลิง ชาวบ้านเรี ยกว่า รามภาร์ นาท่านเยี่ยม
ชมวัดไทยกุสิ นาราเฉลิมราชย์ร่วมทาบุญทอดผ้าป่ าถวายวัดไทย

รายการทาบุญ ..รายการทีจ่ ะบาเพ็ญกุศล ถวายผ้ าหุ่มพระปางปิ รินิพาน ในพระวิหาร จานวน 1 ชุด
เพื่อให้ ทุกท่ านร่ วมถวายพุทธบูชา.....อนุโมทนา สาธุ สาธุ สาธุ

บริษัท แทรเวล วิซ อัส (ประเทศไทย) จำกัด 10/119 อำคำรเทรนดี้ ชัน้ 10, 1004H, ซ.สุขมุ วิท13 (แสงจันทร์), คลองเตยเหนือ, กรุงเทพฯ 10110
โทร: 02 168 7653 | 096 978 6585, Email: booking@travelwizus.com | Website: www.travelwizus.com **ใบอนุญำตเลขที่ 11/09342

จากนั้น
11.30 น.
13.00 น.
จากนั้น

นาท่านเดินทางสู่ เมืองพุทธคยา ระยะทางประมาณ 333 กิโลเมตร (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 7-8 ชัว่ โมง)
 รับประทานอาหารกลางวัน ณ ห้ องอาหาร
เดินทางต่อไปถึงเมืองพุทธคยา สถานที่ตรัสรู ้ของสัมมาสัมพุทธเจ้า
เดินทางถึงเมืองพุทธคยา นาท่านเดินทางสู่ ภายในปริ มณฑล ต้ นพระศรีมหาโพธิ์พุทธคยา และ พระมหาเจดีย์พุทธค
ยา สถานที่ ต รั ส รู ้ อ นุ ต รสั ม มาสั ม โพธิ ญาณของพระผูม้ ี พ ระภาคเจ้า กราบสั ก การะหลวงพ่ อ พระพุ ท ธเมตตา
ประดิษฐานภายในมหาเจดียพ์ ุทธคยา พระพุทธปฏิมากรปาง ชนะมารที่รอดพ้นจากการถูกทาลายจากน้ ามือกษัตริ ย ์
ฮิ น ดู อ ย่า งปาฏิ ห าริ ย ์ ด้ว ยพระพัก ตร์ ที่ แ สดงออกด้ว ยเมตตากรุ ณ าอั้น เปี่ ยมล้น ชาวพุ ท ธทัว่ โลกจึ ง ต่ า งพากัน
เบียดเสี ยดเพื่อเข้าไปกราบไหว้บูชาสั กการะ พระแท่ นวัชรอาสน์ ภายใต้ร่มพระศรี มหาโพธิ์ อันศักดิ์ สิทธิ์ ที่สุดใน
ดินแดนถิ่นพุทธภูมิ

ค่า
ทีพ่ กั

 รับประทานอาหาร ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
โรงแรม HOTEL TAJ DARBER หรื อเทียบเท่า อิสระตามอัธยาศัย

วันที่ 04 ต.ค. 19
10.11 น.
10.11 น.

เมืองพุทธคยา-ราชคฤห์ -นาลันทา-พุทธคยา

(วันจันทร์ )

 รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหาร
นาท่านเดินทางสู่ เมืองราชคฤห์ (Rajgir) ราชคหะ หรื อ ราชคีระ เป็ นชื่อเมืองหลวงของแคว้นมคธสมัยพุทธกาล
มีภูเขาล้อมรอบ 5 ลู ก จึงมีชื่อเรี ยกอีกอย่างหนึ่ งว่า เบญจคีรีนคร เป็ นชื่ อเมืองหลวงของแคว้นมคธสมัยพุทธกาล
เป็ นเมืองตั้งหลักพระพุทธศาสนาของพระพุทธเจ้า โดยพระพุทธเจ้าเสด็จไปโปรดพระเจ้าพิมพิสารผูค้ รองนคร
เป็ นเมืองที่มีประวัติความเกี่ยวข้องกับพระพุทธศาสนามากที่สุด

บริษัท แทรเวล วิซ อัส (ประเทศไทย) จำกัด 10/119 อำคำรเทรนดี้ ชัน้ 10, 1004H, ซ.สุขมุ วิท13 (แสงจันทร์), คลองเตยเหนือ, กรุงเทพฯ 10110
โทร: 02 168 7653 | 096 978 6585, Email: booking@travelwizus.com | Website: www.travelwizus.com **ใบอนุญำตเลขที่ 11/09342

จากนั้น

นาพาท่านขึน้ สู่ ยอดเขาราชคฤห์ ...ทาสมาธิภาวนา และบาเพ็ญกุศล ณ พระคันธกุฎิชมทิวทัศน์เมืองราชคฤห์
ความสาคัญของเมืองราชคฤห์

หมายเหตุ: การขึน้ เขาคิชฌกูฏ ลาดชั นพอประมาณ ระยะทางโดยรวมประมาณ 750 เมตร ทุกท่ านจะต้ องเดินขึน้ รถยนต์ ไม่
สามารถขีน้ ไปถึงใช้ เวลาประมาณ 20นาทีท่านทีเ่ ดินไม่ ไหวสามารถขึน้ ได้ โดยการนั่งเสลีย่ งโปรดแจ้ งหัวหน้ าทัวร์
จากนั้น

11.30 น.
จากนั้น

จากนั้น

นาท่านเข้า สู่ วัดเวฬุ วนั มหาวิหาร วัดแห่งแรกในพระพุทธศาสนา ที่พระเจ้าพิมพิสารทรงยกพระราชอุทยานสวนไม้
ไผ่ถวายเป็ นที่ประทับแห่งแรกแด่พระพุทธเจ้าและเหล่า
พระสงฆ์สาวก พุทธองค์ทรงประทับจาพรรษา ณ ที่แห่งนี้
แล้ว 6 พรรษา เจริ ญพระพุทธมนต์เจริ ญสมาธิภาวนา ณ
อุโบสถสถานที่ประชุมพระสาวกอรหันต์ 1,250 รู ป ในวัน
เพ็ญขึ้น 15 ค่าเดือน 3 ซึ่งเรี ยกการประชุมนี้วา่ จาตุรงค
สันนิบาต มูลเหตุแห่งพิธีมาฆบูชา และพุทธองค์ได้ทรง
แสดงโอวาทปาติโมกข์แก่ภิกษุเหล่านั้น..
 บริการอาหารกลางวัน ณ ห้ องโรงแรม เมืองราชคฤห์
เดินทางสู่ เมืองนาลันทา ชม มหาวิทยาลัยนาลันทาเก่า มหาวิทยาลัยที่ใหญ่ที่สุดในโลก เป็ นศูนย์การศึกษาในสมัย
พุทธกาล ต่อมาในปี พ .ศ.1742 กองทัพมุสลิมเติรกส์ได้ยกทัพมารุ กรานรบชนะกษัตริ ยแ์ ห่งชมพูทวีปฝ่ ายเหนื อ
กองทัพมุสลิมเติรกส์ได้เผาผลาญทาลายวัดและปูชนียสถานในพุทธศาสนาลงแทบทั้งหมด และสังหารผูท้ ี่ไม่ยอม
เปลี่ยนศาสนา นาลันทามหาวิหารก็ถูกเผาผลาญทาลายลงในช่วงระยะเวลานั้น ว่ากันว่าไฟที่ลุกโชนเผานาลันทานาน
ถึง 3 เดือนกว่าจะเผานาลันทาได้หมด
นาท่านสั กการะ “หลวงพ่อดา” ข้างนาลันทา นับเป็ นพระพุทธรู ปที่มีความสาคัญองค์หนึ่งเพราะเป็ นพระพุทธรู ปที่
หลงเหลืออยูไ่ ม่กี่องค์ที่ไม่ถูกทาลาย ชาวบ้านเรี ยกว่า เตลิยบาบา หรื อหลวงพ่อน้ ามัน

บริษัท แทรเวล วิซ อัส (ประเทศไทย) จำกัด 10/119 อำคำรเทรนดี้ ชัน้ 10, 1004H, ซ.สุขมุ วิท13 (แสงจันทร์), คลองเตยเหนือ, กรุงเทพฯ 10110
โทร: 02 168 7653 | 096 978 6585, Email: booking@travelwizus.com | Website: www.travelwizus.com **ใบอนุญำตเลขที่ 11/09342

จากนั้น

ค่า
ทีพ่ กั

เดินทางสู่ ตัวเมืองพุทธคยา ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2.30 ชัว่ โมงสาหรับการเกิดมาเป็ นชาวพุทธ สักครั้งหนึ่งในชีวติ
ก็ขอให้ได้มาเที่ยวอินเดีย นัน่ คือการได้มากราบนมัสการพระมหาเจดียพ์ ุทธคยา สถานที่ตรัสรู ้ขององค์พระสัมมาสัม
พุทธเจ้าเพื่อความเป็ นสิ ริมงคลแห่งชีวติ และครอบครัว
 รับประทานอาหารค่า ณ ห้ องอาหาร โรงแรม
โรงแรม TAJ DARBAR HOTEL หรื อเทียบเท่าอิสระพักผ่อนตามอัธยาศัย

วันที่ 05 ต.ค. 19

เมืองพุทธคยา – พาราณสี

(วันอังคาร)

06.00 น.
จากนั้น

 รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหาร
นาทุกท่านไปยัง บ้ านนางสุ ชาดา ธิ ดากุฎุมพี แห่ งตาบลอุรุเวลาเสนานิ คม ผูถ้ วายข้าวมธุ ปายาส อันประณี ตแด่พระ
มหาบุรุษก่อนการตรัสรู ้ อยูห่ ่างจากฝั่งแม่น้ าเนรัญชราประมาณ 200 เมตร ปั จจุบนั เป็ นโบราณสถานซากสถูปขนาด
ใหญ่ สันนิ ษฐานว่าสร้างในสมัยพระเจ้าอโศกมหาราช ชม แม่น้ าเนรัญชรา สายน้ าที่พระพุทธองค์ทรงอธิ ษฐานจิต
ลอยถาดทองคาที่นางสุ ชาดาถวายพร้อมข้าวมธุ ปายาสก่อนวันที่จะตรัสรู ้หนึ่ งวัน ชมวัดนานาชาติ อาทิเช่น วัดทิเบต
วัดภูฏาน วัดญี่ปุ่น แล้วนาท่านทาบุญทอดผ้าป่ าที่วดั ไทยพุทธคยา

จากนั้น
กลางวัน

นาท่ านเดินทางสู่ เมืองพาราณสี (ระยะทางประมาณ 270 กิโลเมตร ใช้เวลาประมาณ 6-8 ชัว่ โมง)
 บริการอาหารกลางวัน ณ ห้ องโรงแรม
เมื อ งพาราณสี หรื อ วาราณสี (Varanasi) เป็ นชื่ อ ของเมื อ งหลวงแคว้น กาสี ประเทศอิน เดี ย มี แ ม่ น้ า คงคาอัน
ศักดิ์ สิทธิ์ ไหลผ่าน มีประวัติความเป็ นมายาวนานกว่า 4000 ปี ... ในชาดกได้ระบุชื่อเมืองนี้ มากมายผูค้ รองเมืองก็
มักจะชื่อพระเจ้าพรหมทัตต์คุน้ หู ของชาวพุทธมาก และเป็ นสถานที่ต้งั ของ สารนาถในสมัยพุทธกาล เรี ยกกันว่า ป่ า

บริษัท แทรเวล วิซ อัส (ประเทศไทย) จำกัด 10/119 อำคำรเทรนดี้ ชัน้ 10, 1004H, ซ.สุขมุ วิท13 (แสงจันทร์), คลองเตยเหนือ, กรุงเทพฯ 10110
โทร: 02 168 7653 | 096 978 6585, Email: booking@travelwizus.com | Website: www.travelwizus.com **ใบอนุญำตเลขที่ 11/09342

ค่า
ค่า
ทีพ่ กั

อิสิปตนมฤคทายวัน แปลว่า เขตป่ าอภัยทานแก่สัตว์ที่เป็ นที่บาเพ็ญตบะของฤษี เป็ นสถานที่สงบและเป็ นที่ชุมนุ ม
ของเหล่าฤษีและนักพรตต่าง ๆ ที่มาบาเพ็ญตบะและโยคะเพื่อเข้าถึงพรหมมันตามความเชื่อในคัมภีร์อุปนิษทั ของพ
รามหณ์ ทาให้เหล่าปั ญจวัคคียท์ ี่ปลี กตัวมาจากเจ้าชายสิ ทธัตถะ ภายหลังจากที่พระองค์ทรงเลิ กบาเพ็ญทุกขกริ ยา
ได้มาบาเพ็ญตบะที่นี่แทน
ถึงเมืองพาราณสี ....
รับประทานอาหารค่า ณ โรงแรม
โรงแรม IDEAL TOWER HOTEL หรื อเทียบเท่า อิสระตามอัธยาศัย

วันที่ 06 ต.ค. 19

พาราณสี -เดลลี-กรุงเทพ

(วันพุธ)

05.30 น.

นาท่าน ไปชมวิถีชิวิตชาวเมืองพาราณสี เมืองนี้ ยงั คงเป็ นเมืองที่มีเสนห์เฉพาะตน ชาวฮินดูที่เลื่อมใสและถือปฎิบตั ิ
โดยเคร่ งครัดที่จะพากันอาบน้ าชาระร่ างกายในแม่น้ าคงคา ... แม่ น้ำคงคำ ได้ชื่อว่าเป็ นแม่น้ าสายศักดิ์สิทธิ์ แห่ งแดน
ภารตะ อินเดีย ไหลจากสวรรค์จากความศรัทธาที่ผคู ้ นอุทิศให้เมืองที่เหมือนยังไม่ถูกปลุกจากฝันมานานกว่า 5,000
ปี แห่ งนี้ ... ชาวพาราณสี ผูกพันกับ แม่ นำ้ คงคำอย่างเป็ นหนึ่ งเดียว ...พาคณะท่าน ล่ องเรื อชมแม่ น้าคงคา“ คงคา”
มหานทีแห่ งศรัทธา ”ชมพิธีอาบน้ าศักดิ์สิทธิ์ เพื่อล้างบาปของชำวฮินดู และ ชมพิธีบูชาพระอาทิตย์และการอาบน้ า
ล้างบาปของชาวฮินดูริมฝั่งแม่น้ าคงคาและพิธีการเผาศพซึ่ งมีมานานกว่า 4,000ปี โดยกองไฟที่เผาศพไม่เคยดับมอด
ลงเลย พาท่านตั้งจิตอธิ ฐานลอยกระทงใบน้อยลอยลงคงคา ยิ่งวันเพ็ญเดื อนสิ บสองด้วยแล้ว ชาวฮินดูนบั แสนคน
จากทัว่ ทุกสารทิศล่องเรื ...อลอยกระทงแม่น้ าคงคายามเช้าสมควรแก่เวลาพาท่านกลับสู่ โรงแรม

เช้ า
จากนั้น

รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหาร
นาท่านเดินทางสู่ สารนาถ เดิมเรียกว่ า ป่ าอิสิปตนมฤคทายวัน สมัยพุทธกาลเมืองนี้ เกี่ยวข้องกับพระพุทธองค์ตอน
ตรัสรู ้ แล้วใหม่ๆได้เสด็จจากอุรุเวลาเสนานิ คมมายังป่ าอิสิปตนมฤคทายวัน(ป่ าเป็ นที่ปฏิบตั ิธรรมของฤาษีอนั เป็ น
เขตอภัยทาน)ปั จจุบนั เมืองนี้ เรี ยกว่า“สารนาถ”(ที่พ่ ึงของหมู่กวาง) นาท่ านชมสั กการะเจาคันธีสถูป สถานที่ที่พระ
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พุท ธองค์ท รงพบปั จจวคี ย ์ เข้ าสู่ ธั ม เมกขสถู ป สักการะ พระมู ล คั นธกุ ฏิ กุฏิ ที่ พระพุท ธองค์จาพรรษาครั้ งแรก
หลังจากตรัสรู ้ ชมหลักศิลาจารึ กของพระเจ้าอโศกมหาราชอันเป็ นหลักฐานสาคัญสื่ อให้รู้วา่ เป็ นสถานที่พระพุทธ
องค์ได้แสดงปฐมเทศนาเป็ นครั้งแรก ชม “ยะสะเจดีย์” สถานที่ยะสะกุลบุตรพบพระพุทธองค์แล้วชม สังฆาราม
กว่า 1,000 หลัง

จากนั้น

11.30 น.
จากนั้น
จากนั้น
10.00 น
10.20 น.
23.25 น.

นาท่านชมพิพธิ ภัณฑ์ สารนาถ พิพิธภัณฑ์สารนาถเป็ นพิพิธภัณฑ์ที่เก็บรักษาวัตถุโบราณต่างๆ โดยมีพระพุทธรู ปที
โด่งดังคือ พระพุทธรู ปปางปฐมเทศนา ซึ่ งถูกสร้างขึ้นในสมัยคุปตะ พระพุทธรู ปนี้ถูกค้นพบที่ป่าอิสิปตน
มฤคทายวัน ซึ่ งถือว่าเป็ นพระพุทธรู ปที่งดงามมาก ชนะรางวัลการประกวดขององค์การ UNESCO และเป็ นองค์
พระพุทธรู ปซึ่ งงดงามจนเป็ นที่กล่าวขานกันว่าหากส่ งเข้าประกวดอีกร้อยครั้งก็จะต้องชนะทั้งร้อยครั้ง
บริการอาหารกลางวัน ณ ห้ องโรงแรม
นาท่านทาบุญทอดผ้าป่ าที่วดั ไทยสารนาถ
เดินทางสู่ สนามบินพาราณสี เพื่อเดินทางกลับกรุ งเทพฯ
เดินทางสู่ สนามบินภายสนามบินพาราณสี เพื่อเดินทางสู่ กรุ งเทพฯแวะเปลี่ยนเครื่ องที่สนามบินเดลี
ออกเดินทางสู่ เดลลี โดยสายการบิน เจ็ทแอร์ เวย์ เทีย่ วบินที่ 9W742
ถึงสนามบินอินทิราคานธี เมืองเดลลี เข้ าสู่ อาคารระหว่ างประเทศรอต่ อเครื่ อง
อิสระอาหารค่า เพื่อความสะดวกในสนามบิน
ออกเดินทางสู่ กรุ งเทพ ฯ โดยสายการบิน เจ็ทแอร์ เวย์ เทีย่ วบินที่ 9W94
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วันที่ 00 ต.ค. 19
04.55 น

เดินทางกลับถึงกรุงเทพโดยสวัสดิภาพ

(วันพฤหัสบดี)

ถึงสนามบินสุ วรรณภูมิ กรุ งเทพฯโดยสวัสดิภาพ.....อิม่ บุญกันถ้ านหน้ า...

T H A N K ♡ Y O U
*** ท่ านใดมีไฟล์ ทบินภายในประเทศต่ อ โปรดแจ้ งให้ บริษัทฯทราบในวันจองทัวร์ ทั้งนีเ้ พื่อ
ประโยชน์ ของตัวท่ านเอง***
หมายเหตุ :
1. เวลาที่ปรากฏในโปรแกรมกับการปฏิบตั ิจริ งอาจแตกต่างกันเล็กน้อยขอให้ท่านรับทราบคาแนะนาการเปลี่ยนแปลงการนัด
หมายเวลาในการทากิจกรรมอีกครั้งจากหัวหน้าทัวร์
2. บริ ษทั อาจทาการเปลี่ยนแปลงรายการ ได้ตามความจาเป็ นและเหมาะสม แต่จะยึดผลประโยชน์ของลูกค้าเป็ นสาคัญ ทั้งนี้
ขึ้นอยูก่ บั สภาวะของสายการบิน โรงแรมที่พกั ภูมิอากาศ ภัยธรรมชาติ การนัดหยุดงานฯลฯ ตลอดจนสภาวะทาง เศรษฐกิจและ
สถานการณ์ทางการเมืองภายในอันเป็ นสาเหตุให้ตอ้ งเลื่อนการเดินทางหรื อไม่สามารถจัดพาคณะท่องเที่ยวได้ตามรายการ

อัตราค่าบริการ : สั งเวชนียสถาน 4 ตาบล + ทัชมาฮาล 9 วัน 7 คืน
กาหนดเดินทาง : 2019, ต.ค. 19 – 00, 23 – 30 / พ.ย. 16 – 04, 21 – 20 / ธ.ค. 04 – 02, 00 - 09
ผู้ใหญ่ พัก 2 หรื อ 3 ท่ าน หรื อเด็กพักกับผู้ใหญ่ 1 ท่ าน

ราคาท่ านละ

45,900 บาท

ในกรณีต้องการพักห้ องเดีย่ ว เพิม่

ราคาท่ านล่ะ

04,111 บาท

**ราคานี้สงวนสิ ทธิ์ เฉพาะลูกค้าชาวไทยเท่านั้น บริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการออกทัวร์กรณี มีผู ้
เดินทางไม่ถึง 20 ท่าน**
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อัตราค่ าบริการรวม










ตัว๋ เครื่ องบินชั้นทัศนาจรไป -กลับพร้อมกรุ๊ ป อยูต่ ่อต้องเสี ยค่าเปลี่ยนแปลงตัว๋
ที่พกั โรงแรมตามรายการ 7 คืน พักห้องละ 2-3 ท่าน (กรณี มาไม่ครบคู่และไม่ตอ้ งการเพิ่มเงินพักห้องเดี่ยว)
อาหารตามรายการระบุ(สงวนสิ ทธิ ในการสลับมื้อหรื อเปลี่ยนแปลงเมนู อาหารตามสถานการณ์)
ค่าเข้าชมสถานที่ตามรายการระบุ
ค่าระวางน้ าหนักกระเป๋ าไม่เกิน 20 กก.ต่อ 1 ใบ (โหลดได้ท่านละ 1 ใบ) กระเป๋ าถือขึ้นเครื่ อง Hand Carry 7 กก.ต่อ 1 ใบ
ค่ารถโค้ชรับ-ส่ งสถานที่ท่องเที่ยวตามรายการระบุ
ค่าไกด์ทอ้ งถิ่นและหัวหน้าทัวร์ นาเที่ยวตามรายการ
ประกันอุบตั ิเหตุวงเงิน1,000,000 บาท (เป็ นไปเงื่อนไขตามกรมธรรม์)
ภาษีน้ ามันและภาษีตวั๋ ทุกชนิด(สงวนสิ ทธิ เก็บเพิ่มหากสายการบินปรับขึ้นก่อนวันเดินทาง)

อัตราค่ าบริการไม่ รวม
 ภาษีหกั ณ ที่จ่าย 3%และภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
 ค่าทาหนังสื อเดินทางไทย และค่าธรรมเนียมสาหรับผูถ้ ือพาสปอร์ ตต่างชาติ
 ค่าใช้จ่ายส่ วนตัว อาทิ อาหารและเครื่ องดื่มที่สั่งเพิ่มพิเศษ,โทรศัพท์-โทรสาร,อินเตอร์ เน็ต,มินิบาร์ ,ซักรี ดที่ไม่ได้ระบุไว้ใน






รายการ
ค่าใช้จ่ายอันเกิ ดจากความล่าช้าของสายการบิ น,อุ บตั ิ ภยั ทางธรรมชาติ,การประท้วง,การจลาจล,การนัดหยุดงาน,การถู ก
ปฏิเสธไม่ให้ออกและเข้าเมืองจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองและเจ้าหน้าที่กรมแรงงานทั้งที่เมืองไทยและต่างประเทศซึ่ งอยู่
นอกเหนือความควบคุมของบริ ษทั ฯ
ค่าวีซ่าเข้าประเทศอินเดียแบบ E-VISA 2,800 บาท
ค่าทิปไกด์ทอ้ งถิ่น,คนขับรถ,ผูช้ ่วยคนขับรถ 1,000 บาท/ทริ ป/ลูกทัวร์ 1ท่าน(บังคับตามระเบียบธรรมเนียมของประเทศ)
ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ ตามสิ นน้ าใจของทุกท่านค่ะ(ไม่รวมในทิปไกด์ทอ้ งถิ่นและคนขับรถนะคะแต่ไม่บงั คับทิปค่ะ)

เงื่อนไขการสารองที่นงั่ และการยกเลิกทัวร์
การจองทัวร์ :
 กรุ ณาจองทัวร์ ล่วงหน้า ก่อนการเดินทาง พร้อมชาระมัดจา 20,000 บาท ส่ วนที่เหลือชาระทันทีก่อนการเดินทางไม่นอ้ ย
กว่า 15 วัน มิฉะนั้นถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ (ช่วงเทศกาลกรุ ณาชาระก่อนเดินทาง 21 วัน)
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กรณี ยกเลิก :
 ยกเลิกการเดินทางก่อนการเดินทาง 30 วัน บริ ษทั ฯ จะคืนเงินค่ามัดจาให้ท้ งั หมด ยกเว้นในกรณี วนั หยุดเทศกาล, วันหยุด
นักขัตฤกษ์ ทางบริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ การคืนเงินมัดจาโดยไม่มีเงื่อนไขใด ๆ ทั้งสิ้ น
 ยกเลิกการเดินทาง 15 - 30 วัน ก่อนการเดินทาง หักค่าทัวร์ 50% และริ บเงินมัดจาทั้งหมด
 ยกเลิกภายใน 14 วัน ก่อนการเดินทาง บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ การคืนเงินค่าทัวร์ ท้ งั หมดไม่วา่ กรณี ใด ๆ ทั้งสิ้ น
กรณี เจ็บป่ วย :
 กรณี เจ็บป่ วย จนไม่สามารถเดินทางได้ ซึ่ งจะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง บริ ษทั ฯจะทาการเลื่อนการ
เดินทางของท่านไปยังคณะต่อไป แต่ท้ งั นี้ท่านจะต้องเสี ยค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถยกเลิกหรื อเลื่อนการเดินทางได้ตามความ
เป็ นจริ ง
 ในกรณี เจ็บป่ วยกะทันหันก่อนล่วงหน้าเพียง 7 วันทาการ ทางบริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการคืนเงินทุกกรณี
เงื่อนไขอื่น ๆ :
 บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการเก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมด กรณี ท่านยกเลิ กการเดินทางและมีผลทาให้คณะเดินทางไม่ครบตาม
จานวนที่บริ ษทั ฯ กาหนดไว้ (20 ท่านขึ้นไป) เนื่ องจากเกิ ดความเสี ยหายต่อทางบริ ษทั ฯ และผูเ้ ดิ นทางอื่นที่เดิ นทางใน
คณะเดียวกัน บริ ษทั ต้องนาไปชาระค่าเสี ยหายต่าง ๆ ที่เกิดจากการยกเลิกของท่าน
 คณะผูเ้ ดินทางจานวน 20 ท่านขึ้นไป จึงออกเดินทางในกรณี ที่มีผเู ้ ดินทางไม่ถึง 20 ท่าน ไม่มีหวั หน้าทัวร์ ไทยร่ วมเดินทาง
ไปด้วยโดยทางบริ ษทั จะแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า 10 วันก่อนการเดินทาง
 กรณี ที่ท่านต้องออกตัว๋ ภายใน เช่ น (ตัว๋ เครื่ องบิน, ตัว๋ รถทัวร์ , ตัว๋ รถไฟ) กรุ ณาสอบถามที่เจ้าหน้าที่ทุกครั้งก่อนทาการ
ออกตัว๋ เนื่ องจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟล์ทบิน หรื อเวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทางบริ ษทั ฯ
จะไม่รับผิดชอบใด ๆ ในกรณี ถ้าท่านออกตัว๋ ภายในโดยไม่แจ้งให้ทราบและหากไฟล์ทบินมีการปรับเปลี่ ยนเวลาบิ น
เพราะถือว่าท่านยอมรับในเงื่อนไขดังกล่าว
 กรณี ใช้หนังสื อเดินทางราชการ (เล่มน้ าเงิน) เดินทางเพื่อการท่องเที่ยวกับคณะทัวร์ หากท่านถูกปฏิเสธในการเข้า – ออก
ประเทศใด ๆ ก็ตาม ทางบริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ ไม่คืนค่าทัวร์ และรับผิดชอบใด ๆ ทั้งสิ้ น

เอกสารทีใ่ ช้ ในการยื่นวีซ่าประเทศอินเดีย 10 วันล่วงหน้ าก่อนเดินทาง




สแกนหน้าพาสปอร์ ตสี ที่ชดั เจน ห้ามถ่ายจากมือถือ และวันหมดอายุหนังสื อเดินทางต้องมีอายุเหลือมากกว่า 6 เดือน
รู ปถ่าย : รู ปสี ขนาด 2 นิ้ว พื้นหลังสี ขาวเท่านั้น 2 รู ป หน้าตรง ไม่ยมิ้ เห็นฟัน เก็บผมให้เรี ยบร้อย
กรณี ผเู ้ ดินทางอายุไม่ถึง 20 ปี บริ บูรณ์ ไม่ได้เดินทางกับบิดาและมารดา จะต้องมีหนังสื อยินยอมเดินทาง ไปต่างประเทศจาก
เขตหรื ออาเภอ (ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ) + หน้าพาสปอร์ ตของบิดาและ มารดา + หนังสื อรับรองค่าใช่จ่าย
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กรณี ผเู ้ ดินทางอายุไม่ถึง 18 ปี บริ บูรณ์ ต้องเตรี ยมสู ติบตั รตัวจริ ง สาเนาสู ติบตั ร ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ 1 ฉบับ
กรณี ผูเ้ ดินทางอายุไม่ถึง 18 ปี บริ บูรณ์ เปลี่ยนชื่อ-นามสกุล ต้องเตรี ยมเอกสารเปลี่ยนชื่ อ -นามสกุล ภาษาอังกฤษตัวจริ ง 1
ฉบับ

**ในกรณีวซี ่ าของท่ านไม่ ผ่านการพิจารณาจากประเทศอินเดีย
ทางบริษัทฯจะไม่ รับผิดชอบคืนเงินค่ าทัวร์ ให้ ทุกกรณี**
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รายละเอียดเพิม่ เติม
















บริ ษทั ฯมีสิทธิ์ ในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมทัวร์ ในกรณี ที่เกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้
เที่ยวบิน , ราคาและรายการท่องเที่ยว สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมโดยคานึงถึงผลประโยชน์ของผูเ้ ดินทาง
เป็ นสาคัญ
หนังสื อเดินทางต้องมีอายุการใช้งานเหลื อไม่น้อยกว่า 6 เดื อน และบริ ษทั ฯรับเฉพาะผูม้ ีจุดประสงค์เดินทางเพื่อท่องเที่ยว
เท่านั้น (หนังสื อเดินทางต้องมีอายุเหลือใช้งานไม่นอ้ ยกว่า 6 เดือน บริ ษทั ฯไม่รับผิดชอบหากอายุเหลือไม่ถึงและไม่สามารถ
เดินทางได้ )
ทางบริ ษทั ฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้ น หากเกิดความล่าช้าของสายการบิน,สายการบินยกเลิกบิน , การประท้วง,การนัดหยุด
งาน,การก่อจลาจล หรื อกรณี ท่านถูกปฎิเสธการเข้าหรื อออกเมืองจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง หรื อ เจ้าหน้าที่กรมแรงงาน
ทั้งจากไทยและต่างประเทศซึ่ งอยู่นอกเหนื อความรับผิดชอบของบริ ษทั ฯหรื อเหตุภยั พิบตั ิทางธรรมชาติ(ซึ่ งลูกค้าจะต้อง
ยอมรับในเงื่อนไขนี้ในกรณี ที่เกิดเหตุสุดวิสัย ซึ่ งอาจจะปรับเปลี่ยนโปรแกรมตามความเหมาะสม)
ทางบริ ษทั ฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้ น หากผูเ้ ดินทางประสบเหตุสภาวะฉุ กเฉิ นจากโรคประจาตัว ซึ่ งไม่ได้เกิดจากอุบตั ิเหตุ
ในรายการท่องเที่ยว(ซึ่ งลู กค้าจะต้องยอมรับในเงื่ อนไขนี้ ในกรณี ที่เกิ ดเหตุสุดวิสัย ซึ่ งอยู่นอกเหนื อความรับผิดชอบของ
บริ ษทั ทัวร์)
ทางบริ ษทั ฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้ น หากท่านใช้บริ การของทางบริ ษทั ฯไม่ครบ อาทิ ไม่เที่ยวบางรายการ,ไม่ทานอาหาร
บางมื้ อ,เพราะค่ าใช้จ่า ยทุ กอย่า งทางบริ ษ ทั ฯได้ช าระค่า ใช้จ่า ยให้ตวั แทนต่ า งประเทศแบบเหมาจ่ า ยขาด ก่ อนเดิ นทาง
เรี ยบร้อยแล้วเป็ นการชาระเหมาขาด
ทางบริ ษทั ฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้ น หากเกิ ดสิ่ งของสู ญหายจากการโจรกรรมและหรื อเกิ ดอุ บตั ิ เหตุ ที่เกิ ดจากความ
ประมาทของนักท่องเที่ยวเองหรื อในกรณี ที่กระเป๋ าเกิดสู ญหายหรื อชารุ ดจากสายการบิน
กรณี ที่การตรวจคนเข้าเมืองทั้งที่กรุ งเทพฯและในต่างประเทศปฎิเสธมิให้เดินทางออกหรื อเข้าประเทศที่ระบุไว้ในรายการ
เดินทาง บริ ษทั ฯขอสงวนสิ ทธิ์ ที่จะไม่คืนค่าบริ การไม่วา่ กรณี ใดๆทั้งสิ้ น
ตัว๋ เครื่ องบินเป็ นตัว๋ ราคาพิเศษ กรณี ที่ท่านไม่เดินทางพร้อมคณะไม่สามารถนามาเลื่อนวันหรื อคืนเงินและไม่สามารถเปลี่ยน
ชื่อได้
เมื่อท่านตกลงชาระเงินไม่วา่ ทั้งหมดหรื อบางส่ วนผ่านตัวแทนของบริ ษทั ฯหรื อชาระโดยตรงกับทางบริ ษทั ฯ ทางบริ ษทั ฯจะ
ถือว่าท่านได้ยอมรับในเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆที่ได้ระบุไว้ขา้ งต้นนี้ แล้วทั้งหมด
กรุ๊ ปที่ เดิ นทางช่ วงวันหยุดหรื อเทศกาลที่ ตอ้ งการั นตี มดั จากับสายการบิ นหรื อผ่านตัวแทนในประเทศหรื อต่างประเทศ
รวมถึงเที่ยวบินพิเศษ เช่น Charter Flight , Extra Flightจะไม่มีการคืนเงินมัดจาหรื อค่าทัวร์ ท้ งั หมด

** ก่ อนตัดสิ นใจจองทัวร์ ควรอ่ านเงื่อนไขการเดินทางอย่ างถ่ องแท้
แล้ วจึงมัดจาเพื่อประโยชน์ ของท่ านเอง**
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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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