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ทวัร์แสวงบุญอินเดีย เนปาล 9วัน 7คืน 

ส่ี..สังเวชนียสถานสักครัง้หน่ึงในชีวติที่ชาวพุทธต้องไป 

สงัเวชนียสถาน คือสถานท่ีท่ีท าให้เกิดความรู้สกึระลกึถึงพระพทุธเจ้า 

⍟ ลมุพนีิวนั >>> ดินแดนชมพทูวีป อยู่ระหว่างกรุงกบิลพสัด ุและกรุงเทวทหะ เป็นท่ีสถานท่ีประสตูิ 

⍟ พทุธคยา >>> จดุแสวงบญุส าหรับชาวพทุธ พระมหาโพธ์ิเจดีย์ เป็นท่ีตัง้ของสถานท่ีตรัสรู้ 

⍟ สารนาถ >>> เป็นท่ีตัง้ของสถานท่ีทรงแสดงปฐมเทศนา 

⍟ กสุินารา >>> เป็นท่ีตัง้ของสถานท่ีปรินิพพาน  

ทชัมาฮาล...อนุสรณ์แห่งความรักอนัลือช่ือ    อกัราฟอร์ด...ป้อมปราการท่ียิง่ใหญ่ 
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วนัที ่9 ต.ค. 19 กรุงเทพฯ - เดลล-ีอคัรา                                                                               (วนัพธุ) 
 

 
  

06.00 น.  คณะเดินทางพร้อมกนัท่ีท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ช้ัน 4 ประตู 10 แถว P เคาน์เตอร์ สายการบิน JET AIRWAYS 
โดยเจา้หนา้ท่ีบริษทัฯ  คอยตอ้นรับและอ านวยความสะดวกใหก้บั ทุกท่าน  

  กระเป๋าถือติดตัวขึน้เคร่ืองบิน 

ห้าม... น าของมีคม ทุกชนิด เช่น มีดพบั กรรไกรตดัเล็บ ตะไบเล็บ เป็นตน้ กรุณาใส่ในกระเป๋าเดินทางใบใหญ่
หา้มน าติดตวัข้ึนเคร่ืองบิน และ วตัถุท่ีลกัษณะของเหลวอาทิ โลชัน่ น ้าหอม ยาสีฟัน เจล สเปรย ์และเหลา้เป็น
ตน้ จะถูกท าการตรวจอยา่งละเอียดอีกคร้ังโดยจะอนุญาตใหไ้ม่เกิน 01 ช้ิน ในบรรจุภณัฑล์ะไม่เกิน 011 ml.  

08:55 น.  สู่ เมืองเดลล ีโดย เทีย่วบินที ่9W63 (บริการอาหารบนเคร่ือง) (ใช้เวลาบิน 4 ช่ัวโมง)  
12:10 น. ถึงท่าอากาศยานนานาชาติ อนิทริา คานธี เมืองเดลล ี(New Delhi) ตามเวลาทอ้งถ่ิน ผา่นพิธีการตรวจคนเขา้เมืองและ

ตรวจรับสัมภาระเรียบร้อยแลว้  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร   
จากน้ัน น าเดินทางสู่ เมืองอคัรา (Agra) อดีตเมืองหลวงของอินเดียในสมยัท่ียงัเรียกวา่"ฮินดูสถาน" เป็นเมืองท่ีตั้งอยูริ่ม

แม่น ้ายมนาทางตอนเหนือของประเทศอินเดีย ในรัฐอุตตรประเทศตั้งอยูห่่างจากเมืองลคัเนาซ่ึงเป็นเมืองหลวงของ
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รัฐอุตตรประเทศเคยเป็นเมืองหลวงส าคญัของอินเดียในยคุศตวรรษท่ี 16 ตั้งอยูริ่มฝ่ังแม่น ้ายมุนาเมืองอคัรายงัเป็นท่ีตั้ง
ของป้อมอกัราและทชัมาฮาล ซ่ึงไดรั้บการข้ึนทะเบียนเป็นมรดกโลกในปี 1983 

20.00 น. รับประทานอาหารค ่า ณ โรงแรมพกัผ่อนตามอธัยาศัย   
ทีพ่กั  Sarovar Premium Crystal Inn (Agra)หรือเทียบเท่า  

  

วนัที ่01 ต.ค. 19 เมืองอคัราอคัรา  (ทชัมาฮาล -อคัราฟอร์ท )-ลคัเนาว์-สารวตัถี           (วนัพฤหัสบดี) 
 

 
  

06.30 น.  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม   
07.30 น. น าท่าน ชมทัชมาฮาล ส่ิงมหศัจรรยข์องโลก สุสานหินอ่อนท่ีผูค้นเช่ือวา่เป็นสถาปัตยกรรมแห่งความรักท่ีสวยท่ีสุด

ในโลกสร้างข้ึนโดยสมเด็จพระจกัรพรรดิแห่งจกัรวรรดิโมกุลผูมี้รักมัน่คงต่อพระมเหสีของพระองค.์...ทชัมาฮาลถูก
พิจารณาใหเ้ป็นหน่ึงในเจด็ส่ิงมหศัจรรยข์องโลกในยคุใหม่ ซ่ึงตั้งอยูใ่นสวนริมฝ่ังแม่น ้ายมุนา ในเมืองอาครา ส่วนท่ี
มีช่ือเสียงท่ีสุด คือ หลุมศพของพระนางมุมตซั มาฮาล ซ่ึงถูกสร้างดว้ยหินอ่อนสีขาว ศิลาแลง ประดบัลวดลายเคร่ือง
เพชร พลอย หิน โมราและเคร่ืองประดบัจากมิตรประเทศ ไดรั้บค ารับรองวา่สร้างข้ึนดว้ยสัดส่วนท่ีวจิิตรและงดงาม
ท่ีสุด กวา้งยาวดา้นละ 100 เมตร สูง 60 เมตร มีผูส้ร้างและออกแบบร่วม 20,000 คน การก่อสร้างกินเวลานานถึง 22 
ปี ทชัมาฮาลมีเน้ือท่ีประมาณ 42 เอเคอร์ เป็นท่ีตั้งของมสัยิด มีหออาซาน (หอสูงส าหรับร้องแจง้เวลาท านมาซ) และ
มีส่ิงก่อสร้างอ่ืน ๆ นายช่างท่ีออกแบบ ช่ือ อุสตาด ไอซา ถูกประหารชีวิตเพื่อมิให้ไปออกแบบสถาปัตยกรรมใด ๆ 
ท่ีสวยกวา่ได ้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:booking@travelwizus.com
http://www.travelwizus.com/


 

 

บรษัิท แทรเวล วซิ อสั (ประเทศไทย) จ ำกดั 10/119 อำคำรเทรนดี ้ชัน้10, 1004H, ซ.สขุมุวทิ13 (แสงจันทร)์, คลองเตยเหนอื, กรงุเทพฯ 10110      

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

 

จากน้ัน  ชม พระราชวงัอคัราฟอร์ด Agra Fort... ป้อมปราการหินทรายแดง มรดกโลกของเมืองอคัรา เป็นป้อมปราการ
ประจ าเมืองซ่ึงสร้างเป็นก าแพงหินทรายสีแดง ตั้งตระหง่านสวยงาม ดว้ยสถาปัตยกรรมแบบอคัระ พระเจา้อคับาร์
สร้างข้ึนในปี ค.ศ. 1565 และสร้างต่อเติมกนัเร่ือยมาจนถึงรุ่นหลานคือ พระเจา้ชาร์เจฮาน กษตัริยอ์งคท่ี์ 5 ของ
ราชวงศโ์มกุล ซ่ึงปรับเปล่ียนจากป้อมปราการทางทหารมาเป็นพระราชวงั มีก าแพงสูงกวา่ 20 เมตร และยาว 2.5 
กิโลเมตร ภายในอคัราฟอร์ดมีหอ้งสวยงามท่ีสร้างดว้ยหินอ่อนแกะสลกัฝังโดยรอบ  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
12.30 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ โรงแรม   
บ่าย สมควรแก่เวลาเดินทางสู่-ลกัเนาว์-สารวตัถี ออกเดินทางโดยรถโคช้ปรับอากาศ อคัรา-เมืองลกัเนาว์     ใชเ้วลาเดินทาง 4-5 

ชัว่โมง (ระยะทางประมาณ 346 กิโลเมตร เมืองลกัเนาว์ -สารวตัถี ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 4 ชัว่โมง (ระยะทางประมาณ
180 กิโลเมตร) 

 ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร 
ทีพ่กั   โรงแรม HOTEL PAWAN หรือเทยีบเท่า (เมืองสารวตัถี)   
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วนัที ่00 ต.ค. 19    เมืองสารวตัถี (ประเทศอนิเดีย) – เมืองลมุพนีิ (ประเทศอนิเดีย)            (วนัศุกร์) 
 

 
  

(โปรดเตรียมหนังสือเดินทางไว้กบัตัวเพ่ือประทบัตรา ออกจากประเทศอนิเดีย–เข้าสู่ประเทศเนปาล) 
06.00 น. รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหาร 
จากน้ัน  น าท่านชมสถานท่ีพระพุทธองคแ์สดง ยมกปาฏิหาริย ์มีลกัษณะเป็นเนินดินสูงประมาณ 50 เมตร ท่ีแห่งน้ีพระพุทธ

องคท์รงโปรดประชาชนชาวสาวตัถี และข่มเจา้ลทัธิอ่ืนๆ หลงัจากนั้นทรงเสด็จไปประทบัจ าพรรษาท่ีดาวดึงส์เม่ือ
ออกพรรษาทรงเสด็จลงจากสวรรค์ในวนัเทโวโรหนะ ท่ีสังกสัสะนคร และน าท่านเขา้สู่ วัดเชตวันมหาวิหาร ท่ีซ่ึง
พระพุทธองคป์ระทบัจ าพรรษา นานถึง 19 พรรษาเป็น ศูนยก์ลางการเผยแผพ่ระพุทธศาสนาท่ีส าคญัท่ีสุดนมสัการ
พระคนัธกุฎี ฤดูร้อน ฤดูหนาวและฤดูฝน นมสัการธรรมศาลา ท่ีใหญ่ท่ีสุดธรรมสภากุฏิ พระอรหนัต ์เช่น พระโมค
คลัลา พระสารีบุตร พระสิวลี พระอานนท ์พระราหุล พระองคุลิมาล พระมหากสัสปะ และอารามฝ่ายพระภิกษุท่ีเคย
จ าพรรษาในคร้ังพุทธกาล ชมเมืองสาวตัถีในอดีต ชมคฤหาสน์ของท่านอนาถบิณฑิกเศรษฐีบา้นบิดาของท่านองคุลี
มาล ชมสถานท่ีธรณีสูบพระเทวทตัและนางจิญจมาณวกิา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

07.00 น. น าท่านเดินทางสู่ เมืองลุมพนีิ ประเทศเนปาล ระยะทาง 270 กิโลเมตร (ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 7-8 ชัว่โมง)  
11.30 น. รับประทานอาหารกลางวนั ณ ห้องอาหาร  
จากน้ัน น าทุกท่านเดินทางสู่ชายแดน อินเดีย-เนปาล น าท่านผ่านประทับตราหนังสือเดินทางเพ่ือผ่านพิธีการตรวจคนเข้า

เนปาล-อนิเดีย เดินทางเข้าทีพ่กั 
ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ โรงแรม 
ทีพ่กั โรงแรม HOTEL BUDDHMAYA GARDEN หรือเทยีบเท่า (ลุมพนีิ ประเทศเนปาล) 
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วนัที ่02 ต.ค. 19 เมืองลมุพนีิ (ประเทศเนปาล) – กสิุนารา                                                  (วนัเสาร์) 
 

 
  

 (โปรดเตรียมหนังสือเดินทางไว้กบัตัวเพ่ือประทบัตราออกจากประเทศเนปาลเข้าสู่ประเทศอนิเดีย) 
06.00 น.  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
07.00 น. เดินทางสู่ลุมพินี ลุมพินีวัน (Lumbini Vana) เป็นพุทธพุทธสังเวชนียสถานท่ีส าคญัแห่งท่ี 1 ใน 4 สังเวชนียสถาน

ของชาวพุทธ น าท่านเขา้สู่ท่ีประสูติของพระพุทธองค ์ณ สวนลุมพินีวนัที่ประสูติของพระพุทธองค์ ณ สวนลุมพินี
วนัในอดีตเป็นอุทยาน ตั้งอยูก่ึ่งกลางระหวา่ง กรุงกบิลพสัดุ ์และ กรุงเทวหะ พระพุทธมารดา พระนางสิริมหามายา 
ซ่ึงประทบัอยูก่รุงกบิลพสัดุข์ณะท่ีทรงพระครรภแ์ก่ ไดเ้สด็จประพาสสวนพร้อมดว้ยขา้ราชบริพาร ระหวา่งทางเกิด
ประชวรจะมี พระประสูติกาล ราชบริพารจึงจดัท่ีประสูติถวายภายใตต้น้สาละ ประสูติพระโอรส คือ สิทธตัถกุมาร 
ณ สถานท่ีน้ีปัจจุบนัมีเสาหินของพระเจา้อโศกปรากฏอยู ่ก่อนหน้าน้ีมีตน้โพธ์ิและวิหารมายาเทวี นมสัการสถาน
รอยพระพุทธบาทท่ีประทบัลงมายงัพื้นปฐพีเป็นคร้ังแรก   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
11.30 น.  รับประทานอาหารกลางวนั ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
จากน้ัน น าทุกท่านเดินทางไปยงัเมืองกุสินารา ผ่านชายแดนระหว่างอินเดีย-เนปาล น าทุกท่านผ่านประทบัตราหนังสือ

เดินทางเพื่อผา่นพิธีการตรวจคนเขา้อินเดีย-เนปาล  
จากน้ัน เดินทางต่อไปยงั เมืองกุสินารา ระยะทางประมาณ 190 กิโลเมตร (ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 5 ชัว่โมง) เมืองกุสินารา 

เป็นท่ีตั้งของสังเวชนียสถานแห่งท่ี 4 ในสมยัพุทธกาลเป็นเมืองเอกหน่ึงในสองของแควน้มลัละ เป็นท่ีตั้งของสาลว
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โนทยานหรือป่าไมส้าละท่ีพระพุทธเจา้เสด็จดบัขนัธปรินิพพานและเป็นสถานท่ีถวายพระเพลิงพระพุทธเจา้ และ
จดัเป็นพุทธสังเวชนียสถานท่ีส าคญัแห่งท่ี 4 ใน 4 สังเวชนียสถานของชาวพุทธ เป็นสถานท่ีเสด็จดบัขนัธปรินิพพาน
แห่งองคส์มเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา้เมืองท่ีพระพุทธเจา้เสด็จดบัขนัธปรินิพพาน 

ค ่า  รับประทานอาหารค ่า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
ทีพ่กั  โรงแรม HOTEL IMPERIAL หรือเทยีบเท่า เมืองกุสินารา 
 

วนัที ่03 ต.ค. 19                       เมืองกสิุนารา – เมืองพทุธคยา                                    (วนัอาทติย์) 
 

 
  

06.00 น.  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหาร 
จากน้ัน เดินทางสู่ สาลวโนทยานสถานทีเ่สด็จดับขันธปรินิพพาน บูชาสักการะพระพุทธรูปปางปรินิพพาน ซ่ึงประดิษฐาน

อยู่ในมหาปรินิพพานวิหารและเจริญพระพุทธมนต์เจริญจิตตะภาวนาจุดธูปเทียน ปทกัษิณรอบปรินิพพานวิหาร 
แลว้ชมสถานท่ีพระอานนทเ์กาะสลกัเพชรร้องไห้ ชมซากปรักหกัพงัของกุฎิ เจดียช์มตน้สาละอนัเป็นตน้ไมท่ี้พระ
พุทธองคไ์ดเ้สด็จดบัขนัธ์เสร็จ น าท่านเดินทางสู่ มกุฎพนัธนเจดีย์ สถานท่ีถวายพระเพลิงพระสรีระของพระพุทธเจา้
ปัจจุบนัเป็นซากเจดีย ์ทรงกลมขนาดใหญ่ สร้างข้ึนมาหลงัการถวายพระเพลิง ชาวบา้นเรียกวา่ รามภาร์น าท่านเยี่ยม
ชมวดัไทยกุสิ นาราเฉลิมราชยร่์วมท าบุญทอดผา้ป่าถวายวดัไทย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รายการท าบุญ ..รายการทีจ่ะบ าเพญ็กศุล ถวายผ้าหุ่มพระปางปิรินิพาน ในพระวหิาร จ านวน 1 ชุด  
เพ่ือให้ทุกท่านร่วมถวายพทุธบูชา.....อนุโมทนา สาธุ สาธุ สาธุ 
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จากน้ัน น าท่านเดินทางสู่ เมืองพุทธคยา ระยะทางประมาณ 333 กิโลเมตร (ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 7-8 ชัว่โมง)  
11.30 น.  รับประทานอาหารกลางวนั ณ ห้องอาหาร 
13.00 น. เดินทางต่อไปถึงเมืองพุทธคยา สถานท่ีตรัสรู้ของสัมมาสัมพุทธเจา้  
จากน้ัน เดินทางถึงเมืองพุทธคยา น าท่านเดินทางสู่ภายในปริมณฑล ต้นพระศรีมหาโพธ์ิพุทธคยา และ พระมหาเจดีย์พุทธค

ยา สถานท่ีตรัสรู้อนุตรสัมมาสัมโพธิญาณของพระผูมี้พระภาคเจ้า  กราบสักการะหลวงพ่อ พระพุทธเมตตา 
ประดิษฐานภายในมหาเจดียพ์ุทธคยา พระพุทธปฏิมากรปาง  ชนะมารท่ีรอดพน้จากการถูกท าลายจากน ้ามือกษตัริย์
ฮินดูอย่างปาฏิหาริย์ ด้วยพระพกัตร์ท่ีแสดงออกด้วยเมตตากรุณาอั้นเป่ียมล้น ชาวพุทธทัว่โลกจึงต่างพากัน
เบียดเสียดเพื่อเขา้ไปกราบไหวบู้ชาสักการะ พระแท่นวัชรอาสน์ ภายใตร่้มพระศรีมหาโพธ์ิอนัศกัด์ิสิทธ์ิท่ีสุดใน
ดินแดนถ่ินพุทธภูมิ  

ค ่า  รับประทานอาหาร ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
ทีพ่กั  โรงแรม HOTEL TAJ DARBER  หรือเทยีบเท่า อสิระตามอธัยาศัย 

วนัที ่04 ต.ค. 19                      เมืองพทุธคยา-ราชคฤห์-นาลนัทา-พทุธคยา                      (วนัจันทร์) 
 

 
  

10.11  น.  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหาร 
10.11  น. น าท่านเดินทางสู่ เมืองราชคฤห์ (Rajgir)  ราชคหะ หรือ ราชคีระ เป็นช่ือเมืองหลวงของแควน้มคธสมยัพุทธกาล 

มีภูเขาลอ้มรอบ 5 ลูก จึงมีช่ือเรียกอีกอยา่งหน่ึงวา่ เบญจคีรีนคร เป็นช่ือเมืองหลวงของแควน้มคธสมยัพุทธกาล 
เป็นเมืองตั้งหลกัพระพุทธศาสนาของพระพุทธเจา้ โดยพระพุทธเจา้เสด็จไปโปรดพระเจา้พิมพิสารผูค้รองนคร 
เป็นเมืองท่ีมีประวติัความเก่ียวขอ้งกบัพระพุทธศาสนามากท่ีสุด 
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จากน้ัน น าพาท่านขึน้สู่ยอดเขาราชคฤห์ ...ท าสมาธิภาวนา และบ าเพญ็กุศล ณ พระคนัธกุฎิชมทิวทศัน์เมืองราชคฤห์ 

ความส าคัญของเมืองราชคฤห์  

หมายเหตุ:   การขึน้เขาคิชฌกูฏ ลาดชันพอประมาณ ระยะทางโดยรวมประมาณ 750 เมตร ทุกท่านจะต้องเดินขึน้รถยนต์ไม่

สามารถขีน้ไปถึงใช้เวลาประมาณ 20นาทีท่านทีเ่ดินไม่ไหวสามารถขึน้ได้โดยการน่ังเสลีย่งโปรดแจ้งหัวหน้าทวัร์ 

จากน้ัน น าท่านเขา้ สู่ วดัเวฬุวนัมหาวหิาร  วดัแห่งแรกในพระพุทธศาสนา ท่ีพระเจา้พิมพิสารทรงยกพระราชอุทยานสวนไม้
ไผถ่วายเป็นท่ีประทบัแห่งแรกแด่พระพุทธเจา้และเหล่า
พระสงฆส์าวก พุทธองคท์รงประทบัจ าพรรษา ณ ท่ีแห่งน้ี
แลว้ 6 พรรษา เจริญพระพุทธมนตเ์จริญสมาธิภาวนา ณ 
อุโบสถสถานท่ีประชุมพระสาวกอรหนัต ์1,250 รูป ในวนั
เพญ็ข้ึน 15 ค ่าเดือน 3 ซ่ึงเรียกการประชุมน้ีวา่ จาตุรงค
สันนิบาต มูลเหตุแห่งพิธีมาฆบูชา และพุทธองคไ์ดท้รง
แสดงโอวาทปาติโมกขแ์ก่ภิกษุเหล่านั้น.. 

11.30 น.  บริการอาหารกลางวนั ณ ห้องโรงแรม เมืองราชคฤห์ 
จากน้ัน เดินทางสู่ เมืองนาลันทา ชม มหาวทิยาลยันาลนัทาเก่า มหาวทิยาลยัท่ีใหญ่ท่ีสุดในโลก เป็นศูนยก์ารศึกษาในสมยั

พุทธกาล ต่อมาในปีพ .ศ.1742 กองทพัมุสลิมเติรกส์ไดย้กทพัมารุกรานรบชนะกษตัริยแ์ห่งชมพูทวปีฝ่ายเหนือ 
กองทพัมุสลิมเติรกส์ไดเ้ผาผลาญท าลายวดัและปูชนียสถานในพุทธศาสนาลงแทบทั้งหมด และสังหารผูท่ี้ไม่ยอม
เปล่ียนศาสนา นาลนัทามหาวหิารก็ถูกเผาผลาญท าลายลงในช่วงระยะเวลานั้น วา่กนัวา่ไฟท่ีลุกโชนเผานาลนัทานาน
ถึง 3 เดือนกวา่จะเผานาลนัทาไดห้มด 

จากน้ัน น าท่านสักการะ “หลวงพ่อด า”  ขา้งนาลนัทา นบัเป็นพระพุทธรูปท่ีมีความส าคญัองคห์น่ึงเพราะเป็นพระพุทธรูปท่ี
หลงเหลืออยูไ่ม่ก่ีองคท่ี์ไม่ถูกท าลาย ชาวบา้นเรียกวา่ เตลิยบาบา หรือหลวงพอ่น ้ามนั 
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จากน้ัน เดินทางสู่ตัวเมืองพุทธคยา ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 2.30 ชัว่โมงส าหรับการเกิดมาเป็นชาวพุทธ สักคร้ังหน่ึงในชีวติ
ก็ขอใหไ้ดม้าเท่ียวอินเดีย นัน่คือการไดม้ากราบนมสัการพระมหาเจดียพ์ุทธคยา สถานท่ีตรัสรู้ขององคพ์ระสัมมาสัม
พุทธเจา้เพื่อความเป็นสิริมงคลแห่งชีวติและครอบครัว 

ค ่า  รับประทานอาหารค ่า ณ ห้องอาหาร โรงแรม 
ทีพ่กั  โรงแรม TAJ DARBAR HOTEL หรือเทยีบเท่าอสิระพกัผ่อนตามอธัยาศัย 

 

วนัที ่05 ต.ค. 19                                     เมืองพทุธคยา – พาราณสี                               (วนัองัคาร) 
 

 
  

06.00 น.  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหาร 
จากน้ัน น าทุกท่านไปยงั บ้านนางสุชาดา ธิดากุฎุมพี แห่งต าบลอุรุเวลาเสนานิคม ผูถ้วายขา้วมธุปายาส อนัประณีตแด่พระ

มหาบุรุษก่อนการตรัสรู้ อยูห่่างจากฝ่ังแม่น ้าเนรัญชราประมาณ 200 เมตร ปัจจุบนัเป็นโบราณสถานซากสถูปขนาด
ใหญ่ สันนิษฐานวา่สร้างในสมยัพระเจา้อโศกมหาราช ชม แม่น ้ าเนรัญชรา สายน ้ าท่ีพระพุทธองคท์รงอธิษฐานจิต
ลอยถาดทองค าท่ีนางสุชาดาถวายพร้อมขา้วมธุปายาสก่อนวนัท่ีจะตรัสรู้หน่ึงวนั ชมวดันานาชาติ อาทิเช่น วดัทิเบต 
วดัภูฏาน วดัญ่ีปุ่น แลว้น าท่านท าบุญทอดผา้ป่าท่ีวดัไทยพุทธคยา  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
จากน้ัน น าท่านเดินทางสู่เมืองพาราณสี (ระยะทางประมาณ 270 กิโลเมตร ใชเ้วลาประมาณ 6-8 ชัว่โมง) 
กลางวนั  บริการอาหารกลางวนั ณ ห้องโรงแรม 
 เมืองพาราณสี หรือ วาราณสี (Varanasi) เป็นช่ือของเมืองหลวงแควน้กาสี ประเทศอินเดีย มีแม่น ้ าคงคาอัน

ศกัด์ิสิทธ์ิไหลผ่าน มีประวติัความเป็นมายาวนานกว่า 4000 ปี ... ในชาดกไดร้ะบุช่ือเมืองน้ีมากมายผูค้รองเมืองก็
มกัจะช่ือพระเจา้พรหมทตัตคุ์น้หูของชาวพุทธมาก และเป็นสถานที่ตั้งของ สารนาถในสมยัพุทธกาล เรียกกนัวา่ ป่า
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อิสิปตนมฤคทายวนั แปลว่า เขตป่าอภยัทานแก่สัตวท่ี์เป็นท่ีบ าเพญ็ตบะของฤษี เป็นสถานท่ีสงบและเป็นท่ีชุมนุม
ของเหล่าฤษีและนกัพรตต่าง ๆ ท่ีมาบ าเพญ็ตบะและโยคะเพื่อเขา้ถึงพรหมมนัตามความเช่ือในคมัภีร์อุปนิษทัของพ
รามหณ์ ท าให้เหล่าปัญจวคัคียท่ี์ปลีกตวัมาจากเจา้ชายสิทธัตถะ ภายหลงัจากท่ีพระองค์ทรงเลิกบ าเพ็ญทุกขกริยา 
ไดม้าบ าเพญ็ตบะท่ีน่ีแทน 

ค ่า ถึงเมืองพาราณสี .... 
ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ โรงแรม 
ทีพ่กั  โรงแรม IDEAL TOWER HOTEL หรือเทยีบเท่า อสิระตามอธัยาศัย 

 

วนัที ่06 ต.ค. 19                                  พาราณสี-เดลล-ีกรุงเทพ                                       (วนัพธุ) 
 

 
  

 05.30 น. น าท่าน ไปชมวิถีชิวิตชาวเมืองพาราณสี เมืองน้ียงัคงเป็นเมืองท่ีมีเสนห์เฉพาะตน ชาวฮินดูท่ีเล่ือมใสและถือปฎิบติั
โดยเคร่งครัดท่ีจะพากนัอาบน ้ าช าระร่างกายในแม่น ้าคงคา ... แม่น ้ำคงคำ ไดช่ื้อวา่เป็นแม่น ้ าสายศกัด์ิสิทธ์ิแห่งแดน
ภารตะ อินเดีย ไหลจากสวรรคจ์ากความศรัทธาท่ีผูค้นอุทิศให้เมืองท่ีเหมือนยงัไม่ถูกปลุกจากฝันมานานกวา่ 5,000 
ปีแห่งน้ี ... ชาวพาราณสีผูกพนักบั แม่น ำ้คงคำอยา่งเป็นหน่ึงเดียว ...พาคณะท่าน   ล่องเรือชมแม่น ้าคงคา   “ คงคา” 
มหานทีแห่งศรัทธา ”ชมพิธีอาบน ้ าศกัด์ิสิทธ์ิเพื่อลา้งบาปของชำวฮินดู และ ชมพิธีบูชาพระอาทิตยแ์ละการอาบน ้ า
ลา้งบาปของชาวฮินดูริมฝ่ังแม่น ้ าคงคาและพิธีการเผาศพซ่ึงมีมานานกวา่ 4,000ปี โดยกองไฟท่ีเผาศพไม่เคยดบัมอด
ลงเลย พาท่านตั้งจิตอธิฐานลอยกระทงใบน้อยลอยลงคงคา ยิ่งวนัเพ็ญเดือนสิบสองดว้ยแลว้ ชาวฮินดูนบัแสนคน
จากทัว่ทุกสารทิศ ...ล่องเรื อลอยกระทงแม่น ้าคงคายามเชา้สมควรแก่เวลาพาท่านกลบัสู่โรงแรม 

 
 
 
 
 
 
 
 
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหาร 
จากน้ัน น าท่านเดินทางสู่ สารนาถ เดิมเรียกว่า ป่าอสิิปตนมฤคทายวัน สมยัพุทธกาลเมืองน้ีเก่ียวขอ้งกบัพระพุทธองคต์อน

ตรัสรู้แลว้ใหม่ๆไดเ้สด็จจากอุรุเวลาเสนานิคมมายงัป่าอิสิปตนมฤคทายวนั(ป่าเป็นท่ีปฏิบติัธรรมของฤาษีอนัเป็น
เขตอภยัทาน)ปัจจุบนัเมืองน้ีเรียกวา่“สารนาถ”(ท่ีพึ่งของหมู่กวาง)  น าท่านชมสักการะเจาคันธีสถูป สถานท่ีท่ีพระ
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พุทธองค์ทรงพบปัจจวคีย์ เข้าสู่ ธัมเมกขสถูป สักการะ พระมูลคันธกุฏิ กุฏิท่ีพระพุทธองค์จ  าพรรษาคร้ังแรก
หลงัจากตรัสรู้ ชมหลกัศิลาจารึกของพระเจา้อโศกมหาราชอนัเป็นหลกัฐานส าคญัส่ือให้รู้วา่เป็นสถานท่ีพระพุทธ
องค์ไดแ้สดงปฐมเทศนาเป็นคร้ังแรก ชม “ยะสะเจดีย์” สถานท่ียะสะกุลบุตรพบพระพุทธองค์แลว้ชม สังฆาราม 
กวา่ 1,000 หลงั   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
จากนั้น น าท่านชมพพิธิภัณฑ์สารนาถ  พิพิธภณัฑส์ารนาถเป็นพิพิธภณัฑท่ี์เก็บรักษาวตัถุโบราณต่างๆ โดยมีพระพุทธรูปที

โด่งดงัคือ พระพุทธรูปปางปฐมเทศนา ซ่ึงถูกสร้างข้ึนในสมยัคุปตะ พระพุทธรูปน้ีถูกคน้พบท่ีป่าอิสิปตน
มฤคทายวนั ซ่ึงถือวา่เป็นพระพุทธรูปท่ีงดงามมาก ชนะรางวลัการประกวดขององคก์าร UNESCO และเป็นองค์
พระพุทธรูปซ่ึงงดงามจนเป็นท่ีกล่าวขานกนัวา่หากส่งเขา้ประกวดอีกร้อยคร้ังก็จะตอ้งชนะทั้งร้อยคร้ัง   

11.30 น. บริการอาหารกลางวนั ณ ห้องโรงแรม 
 น าท่านท าบุญทอดผา้ป่าท่ีวดัไทยสารนาถ 
จากนั้น เดินทางสู่สนามบินพาราณสี เพื่อเดินทางกลบักรุงเทพฯ 
จากนั้น  เดินทางสู่สนามบินภายสนามบินพาราณสี เพื่อเดินทางสู่กรุงเทพฯแวะเปล่ียนเคร่ืองท่ีสนามบินเดลี  
10.00 น ออกเดินทางสู่เดลล ีโดยสายการบิน เจ็ทแอร์เวย์ เทีย่วบินที ่9W742  
10.20 น. ถึงสนามบินอนิทริาคานธี  เมืองเดลล ีเข้าสู่อาคารระหว่างประเทศรอต่อเคร่ือง 

 อสิระอาหารค ่า เพ่ือความสะดวกในสนามบิน 
23.25 น. ออกเดินทางสู่กรุงเทพ ฯ โดยสายการบิน เจ็ทแอร์เวย์ เทีย่วบินที ่9W94 
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วนัที ่00 ต.ค. 19                   เดินทางกลบัถึงกรุงเทพโดยสวสัดิภาพ                   (วนัพฤหัสบดี) 
 

 
  

04.55 น   ถึงสนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯโดยสวสัดิภาพ.....อิม่บุญกนัถ้านหน้า... 

  

  T  H  A  N  K  ♡  Y  O  U 

 

*** ท่านใดมีไฟล์ทบินภายในประเทศต่อ โปรดแจ้งให้บริษัทฯทราบในวนัจองทัวร์ ทั้งนีเ้พ่ือ
ประโยชน์ของตัวท่านเอง ***  

หมายเหตุ : 

1. เวลาท่ีปรากฏในโปรแกรมกบัการปฏิบติัจริงอาจแตกต่างกนัเล็กนอ้ยขอใหท้่านรับทราบค าแนะน าการเปล่ียนแปลงการนดั 
หมายเวลาในการท ากิจกรรมอีกคร้ังจากหวัหนา้ทวัร์ 

2. บริษทัอาจท าการเปล่ียนแปลงรายการ ไดต้ามความจ าเป็นและเหมาะสม แต่จะยดึผลประโยชน์ของลูกคา้เป็นส าคญั ทั้งน้ี 
ข้ึนอยูก่บัสภาวะของสายการบิน โรงแรมท่ีพกั ภูมิอากาศ ภยัธรรมชาติ การนดัหยดุงานฯลฯ ตลอดจนสภาวะทาง เศรษฐกิจและ
สถานการณ์ทางการเมืองภายในอนัเป็นสาเหตุใหต้อ้งเล่ือนการเดินทางหรือไม่สามารถจดัพาคณะท่องเท่ียวไดต้ามรายการ 
 

 

อตัราค่าบริการ : สังเวชนียสถาน 4 ต าบล + ทชัมาฮาล 9 วนั 7 คืน 
 

ก าหนดเดนิทาง : 2019, ต.ค. 19 – 00, 23 – 30 / พ.ย. 16 – 04, 21 – 20 / ธ.ค. 04 – 02, 00 - 09 

ผู้ใหญ่ พกั 2 หรือ 3 ท่าน หรือเดก็พกักบัผู้ใหญ่ 1 ท่าน  ราคาท่านละ  45,900 บาท   
ในกรณต้ีองการพกัห้องเดีย่ว เพิม่      ราคาท่านล่ะ     04,111 บาท 

**ราคาน้ีสงวนสิทธ์ิเฉพาะลูกคา้ชาวไทยเท่านั้น บริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการออกทวัร์กรณีมีผู ้
เดินทางไม่ถึง 20 ท่าน** 
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อตัราค่าบริการรวม 

 ตัว๋เคร่ืองบินชั้นทศันาจรไป -กลบัพร้อมกรุ๊ป อยูต่่อตอ้งเสียค่าเปล่ียนแปลงตัว๋ 
 ท่ีพกัโรงแรมตามรายการ 7 คืน พกัหอ้งละ 2-3 ท่าน (กรณีมาไม่ครบคู่และไม่ตอ้งการเพิ่มเงินพกัหอ้งเด่ียว) 
 อาหารตามรายการระบุ(สงวนสิทธิในการสลบัม้ือหรือเปล่ียนแปลงเมนูอาหารตามสถานการณ์)  
 ค่าเขา้ชมสถานท่ีตามรายการระบุ 
 ค่าระวางน ้าหนกักระเป๋าไม่เกิน 20 กก.ต่อ 1 ใบ (โหลดไดท้่านละ 1 ใบ) กระเป๋าถือข้ึนเคร่ือง Hand Carry 7 กก.ต่อ 1 ใบ 
 ค่ารถโคช้รับ-ส่งสถานท่ีท่องเท่ียวตามรายการระบุ 
 ค่าไกดท์อ้งถ่ินและหวัหนา้ทวัร์น าเท่ียวตามรายการ 
 ประกนัอุบติัเหตุวงเงิน1,000,000 บาท (เป็นไปเง่ือนไขตามกรมธรรม)์  
 ภาษีน ้ามนัและภาษีตัว๋ทุกชนิด(สงวนสิทธิเก็บเพิ่มหากสายการบินปรับข้ึนก่อนวนัเดินทาง) 
 

อตัราค่าบริการไม่รวม 

 ภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3%และภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% 
 ค่าท าหนงัสือเดินทางไทย และค่าธรรมเนียมส าหรับผูถื้อพาสปอร์ตต่างชาติ 
 ค่าใชจ่้ายส่วนตวั อาทิ อาหารและเคร่ืองด่ืมท่ีสั่งเพิ่มพิเศษ,โทรศพัท-์โทรสาร,อินเตอร์เน็ต,มินิบาร์,ซกัรีดท่ีไม่ไดร้ะบุไวใ้น

รายการ 
 ค่าใช้จ่ายอนัเกิดจากความล่าช้าของสายการบิน,อุบติัภยัทางธรรมชาติ,การประทว้ง,การจลาจล,การนัดหยุดงาน,การถูก

ปฏิเสธไม่ให้ออกและเขา้เมืองจากเจา้หนา้ท่ีตรวจคนเขา้เมืองและเจา้หนา้ท่ีกรมแรงงานทั้งท่ีเมืองไทยและต่างประเทศซ่ึงอยู่
นอกเหนือความควบคุมของบริษทัฯ 

 ค่าวซ่ีาเขา้ประเทศอินเดียแบบ E-VISA 2,800 บาท 
 ค่าทิปไกดท์อ้งถ่ิน,คนขบัรถ,ผูช่้วยคนขบัรถ 1,000 บาท/ทริป/ลูกทวัร์1ท่าน(บงัคบัตามระเบียบธรรมเนียมของประเทศ) 
 ค่าทิปหวัหนา้ทวัร์ตามสินน ้าใจของทุกท่านค่ะ(ไม่รวมในทิปไกดท์อ้งถ่ินและคนขบัรถนะคะแต่ไม่บงัคบัทิปค่ะ) 

 

เง่ือนไขการส ารองท่ีนัง่และการยกเลิกทวัร์ 

การจองทวัร์ : 
 กรุณาจองทวัร์ล่วงหนา้ ก่อนการเดินทาง พร้อมช าระมดัจ า 20,000 บาท ส่วนท่ีเหลือช าระทนัทีก่อนการเดินทางไม่นอ้ย

กวา่ 15 วนั มิฉะนั้นถือวา่ท่านยกเลิกการเดินทางโดยอตัโนมติั (ช่วงเทศกาลกรุณาช าระก่อนเดินทาง 21 วนั) 
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กรณียกเลิก : 
 ยกเลิกการเดินทางก่อนการเดินทาง 30 วนั บริษทัฯ จะคืนเงินค่ามดัจ าให้ทั้งหมด ยกเวน้ในกรณีวนัหยดุเทศกาล, วนัหยุด

นกัขตัฤกษ ์ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิการคืนเงินมดัจ าโดยไม่มีเง่ือนไขใด ๆ ทั้งส้ิน 
 ยกเลิกการเดินทาง 15 - 30 วนั ก่อนการเดินทาง หกัค่าทวัร์ 50% และริบเงินมดัจ าทั้งหมด 
 ยกเลิกภายใน 14 วนั ก่อนการเดินทาง บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิการคืนเงินค่าทวัร์ทั้งหมดไม่วา่กรณีใด ๆ ทั้งส้ิน 

 
กรณีเจบ็ป่วย : 

 กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได ้ซ่ึงจะตอ้งมีใบรับรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรับรอง บริษทัฯจะท าการเล่ือนการ
เดินทางของท่านไปยงัคณะต่อไป แต่ทั้งน้ีท่านจะตอ้งเสียค่าใชจ่้ายท่ีไม่สามารถยกเลิกหรือเล่ือนการเดินทางไดต้ามความ
เป็นจริง 

 ในกรณีเจบ็ป่วยกะทนัหนัก่อนล่วงหนา้เพียง 7 วนัท าการ ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงินทุกกรณี 
 
เง่ือนไขอ่ืน ๆ : 

 บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเก็บค่าใชจ่้ายทั้งหมด กรณีท่านยกเลิกการเดินทางและมีผลท าให้คณะเดินทางไม่ครบตาม
จ านวนท่ีบริษทัฯ ก าหนดไว ้(20 ท่านข้ึนไป) เน่ืองจากเกิดความเสียหายต่อทางบริษทัฯ และผูเ้ดินทางอ่ืนท่ีเดินทางใน
คณะเดียวกนั บริษทัตอ้งน าไปช าระค่าเสียหายต่าง ๆ ท่ีเกิดจากการยกเลิกของท่าน 

 คณะผูเ้ดินทางจ านวน 20 ท่านข้ึนไป จึงออกเดินทางในกรณีท่ีมีผูเ้ดินทางไม่ถึง 20 ท่าน ไม่มีหวัหนา้ทวัร์ไทยร่วมเดินทาง
ไปดว้ยโดยทางบริษทัจะแจง้ใหท้่านทราบล่วงหนา้ 10 วนัก่อนการเดินทาง 

 กรณีท่ีท่านตอ้งออกตัว๋ภายใน เช่น (ตัว๋เคร่ืองบิน, ตัว๋รถทวัร์, ตัว๋รถไฟ) กรุณาสอบถามท่ีเจา้หน้าท่ีทุกคร้ังก่อนท าการ
ออกตัว๋ เน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรับเปล่ียนไฟล์ทบิน หรือเวลาบิน โดยไม่ไดแ้จง้ให้ทราบล่วงหนา้ ทางบริษทัฯ 
จะไม่รับผิดชอบใด ๆ ในกรณี ถา้ท่านออกตัว๋ภายในโดยไม่แจง้ให้ทราบและหากไฟล์ทบินมีการปรับเปล่ียนเวลาบิน
เพราะถือวา่ท่านยอมรับในเง่ือนไขดงักล่าว 

 กรณีใชห้นงัสือเดินทางราชการ (เล่มน ้าเงิน) เดินทางเพื่อการท่องเท่ียวกบัคณะทวัร์ หากท่านถูกปฏิเสธในการเขา้ – ออก
ประเทศใด ๆ ก็ตาม ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนค่าทวัร์และรับผดิชอบใด ๆ ทั้งส้ิน 

 

เอกสารทีใ่ช้ในการย่ืนวซ่ีาประเทศอนิเดีย 10 วนัล่วงหน้าก่อนเดินทาง 

 สแกนหนา้พาสปอร์ตสีท่ีชดัเจน หา้มถ่ายจากมือถือ และวนัหมดอายหุนงัสือเดินทางตอ้งมีอายเุหลือมากกวา่ 6 เดือน 
 รูปถ่าย : รูปสี ขนาด 2 น้ิว พื้นหลงัสีขาวเท่านั้น 2 รูป หนา้ตรง ไม่ยิม้เห็นฟัน เก็บผมใหเ้รียบร้อย  
 กรณีผูเ้ดินทางอายไุม่ถึง 20 ปีบริบูรณ์ ไม่ไดเ้ดินทางกบับิดาและมารดา จะตอ้งมีหนงัสือยินยอมเดินทาง ไปต่างประเทศจาก

เขตหรืออ าเภอ (ภาษาไทย และภาษาองักฤษ) + หนา้พาสปอร์ตของบิดาและ มารดา + หนงัสือรับรองค่าใช่จ่าย 
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 กรณีผูเ้ดินทางอายไุม่ถึง 18 ปีบริบูรณ์ ตอ้งเตรียมสูติบตัรตวัจริง ส าเนาสูติบตัร ภาษาไทย และภาษาองักฤษ 1 ฉบบั 
 กรณีผูเ้ดินทางอายุไม่ถึง 18 ปีบริบูรณ์ เปล่ียนช่ือ-นามสกุล ตอ้งเตรียมเอกสารเปล่ียนช่ือ-นามสกุล ภาษาองักฤษตวัจริง 1 

ฉบบั 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

**ในกรณวีซ่ีาของท่านไม่ผ่านการพจิารณาจากประเทศอนิเดีย 
ทางบริษัทฯจะไม่รับผดิชอบคืนเงนิค่าทัวร์ให้ทุกกรณี** 
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รายละเอยีดเพิม่เติม 

 บริษทัฯมีสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงโปรแกรมทวัร์ในกรณีท่ีเกิดเหตุสุดวสิัยจนไม่อาจแกไ้ขได ้ 
 เท่ียวบิน , ราคาและรายการท่องเท่ียว สามารถเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสมโดยค านึงถึงผลประโยชน์ของผูเ้ดินทาง

เป็นส าคญั 
 หนงัสือเดินทางตอ้งมีอายุการใช้งานเหลือไม่น้อยกวา่ 6 เดือน และบริษทัฯรับเฉพาะผูมี้จุดประสงค์เดินทางเพื่อท่องเท่ียว

เท่านั้น (หนงัสือเดินทางตอ้งมีอายเุหลือใชง้านไม่นอ้ยกวา่ 6 เดือน บริษทัฯไม่รับผดิชอบหากอายุเหลือไม่ถึงและไม่สามารถ
เดินทางได ้) 

 ทางบริษทัฯจะไม่รับผดิชอบใดๆทั้งส้ิน หากเกิดความล่าชา้ของสายการบิน,สายการบินยกเลิกบิน , การประทว้ง,การนดัหยุด
งาน,การก่อจลาจล หรือกรณีท่านถูกปฎิเสธการเขา้หรือออกเมืองจากเจา้หนา้ท่ีตรวจคนเขา้เมือง หรือ เจา้หนา้ท่ีกรมแรงงาน
ทั้งจากไทยและต่างประเทศซ่ึงอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษทัฯหรือเหตุภยัพิบติัทางธรรมชาติ(ซ่ึงลูกคา้จะตอ้ง
ยอมรับในเง่ือนไขน้ีในกรณีท่ีเกิดเหตุสุดวสิัย ซ่ึงอาจจะปรับเปล่ียนโปรแกรมตามความเหมาะสม) 

 ทางบริษทัฯจะไม่รับผดิชอบใดๆทั้งส้ิน หากผูเ้ดินทางประสบเหตุสภาวะฉุกเฉินจากโรคประจ าตวั ซ่ึงไม่ไดเ้กิดจากอุบติัเหตุ
ในรายการท่องเท่ียว(ซ่ึงลูกคา้จะตอ้งยอมรับในเง่ือนไขน้ีในกรณีท่ีเกิดเหตุสุดวิสัย ซ่ึงอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของ
บริษทัทวัร์) 

 ทางบริษทัฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งส้ิน หากท่านใชบ้ริการของทางบริษทัฯไม่ครบ อาทิ ไม่เท่ียวบางรายการ,ไม่ทานอาหาร
บางม้ือ,เพราะค่าใช้จ่ายทุกอย่างทางบริษทัฯได้ช าระค่าใช้จ่ายให้ตวัแทนต่างประเทศแบบเหมาจ่ายขาด ก่อนเดินทาง
เรียบร้อยแลว้เป็นการช าระเหมาขาด 

 ทางบริษทัฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งส้ิน หากเกิดส่ิงของสูญหายจากการโจรกรรมและหรือเกิดอุบติัเหตุท่ีเกิดจากความ
ประมาทของนกัท่องเท่ียวเองหรือในกรณีท่ีกระเป๋าเกิดสูญหายหรือช ารุดจากสายการบิน 

 กรณีท่ีการตรวจคนเขา้เมืองทั้งท่ีกรุงเทพฯและในต่างประเทศปฎิเสธมิให้เดินทางออกหรือเขา้ประเทศท่ีระบุไวใ้นรายการ
เดินทาง บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่คืนค่าบริการไม่วา่กรณีใดๆทั้งส้ิน 

 ตัว๋เคร่ืองบินเป็นตัว๋ราคาพิเศษ กรณีท่ีท่านไม่เดินทางพร้อมคณะไม่สามารถน ามาเล่ือนวนัหรือคืนเงินและไม่สามารถเปล่ียน
ช่ือได ้

 เม่ือท่านตกลงช าระเงินไม่วา่ทั้งหมดหรือบางส่วนผา่นตวัแทนของบริษทัฯหรือช าระโดยตรงกบัทางบริษทัฯ ทางบริษทัฯจะ
ถือวา่ท่านไดย้อมรับในเง่ือนไขขอ้ตกลงต่างๆท่ีไดร้ะบุไวข้า้งตน้น้ีแลว้ทั้งหมด 

 กรุ๊ปท่ีเดินทางช่วงวนัหยุดหรือเทศกาลท่ีตอ้งการันตีมดัจ ากบัสายการบินหรือผ่านตวัแทนในประเทศหรือต่างประเทศ 
รวมถึงเท่ียวบินพิเศษ เช่น Charter Flight , Extra Flightจะไม่มีการคืนเงินมดัจ าหรือค่าทวัร์ทั้งหมด 
 

** ก่อนตัดสินใจจองทัวร์ควรอ่านเง่ือนไขการเดนิทางอย่างถ่องแท้ 
แล้วจึงมัดจ าเพ่ือประโยชน์ของท่านเอง** 
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แบบฟอรม์กรอกขอ้มลูเพือ่ประกอบการด าเนนิการขอวซีา่ 

*โปรดทราบ วซีา่ออนไลนข์องประเทศอนิเดยี มขีอ้จ ากดัการใหว้ซีา่ 2 คร ัง้ตอ่ 1 ปีปฎทินิ หากทา่นเคยไดย้ืน่หรอื

ไดร้บ้การอนมุตัวิซีา่ออนไลนค์รบ 2 คร ัง้แลว้ จะตอ้งด าเนนิการยืน่ผา่นศนูยร์บัยืน่วซีา่อนิเดยีเทา่น ัน้ กรณุาตดิตอ่

เจา้หนา้ทีเ่พือ่ใหก้ารแนะน า 

ประวตัสิว่นตวั  
ค ำน ำหนำ้ :   ⃣⃣    นำย    ⃣⃣  นำง   ⃣⃣  นำงสำว      ⃣⃣  เด็กชำย    ⃣⃣  เด็กหญงิ  

ชือ่ :  _     _______________                  ______นำมสกลุ : _     ____________  ___                                          ___    

 

NAME: _     _______________                  ___   SURNAME: _     ____________ ___                                         ___  

       

สถำนะภำพ :      ⃣⃣   แตง่งำน         ⃣⃣   โสด          ⃣⃣   หยำ่รำ้ง 

 

ต ำหนบินร่ำงกำยทีเ่ห็นไดช้ดั เชน่ ไฝ,แผลเป็น :______________________________________________________________ 

 

ชือ่สำม/ีภรรยำ:                                          _______________________________________________      _   ___ _____    

  

สญัชำตสิำม/ีภรรยำ :                       __                  _____________________________________________  __________ 

 

ทีอ่ยูปั่จจบุนั : ______                                          ___________________________________________________  ____                                           

 

เบอรโ์ทรศพัท ์บำ้น :___________________________________  เบอรโ์ทรศพัท ์มอืถอื :_____________________________ 

ประวตัคิรอบครวั  

ชือ่/นำมสกลุบดิำ :                 _________________________________________สญัชำต ิ          _____________________ 

 

ชือ่/นำมสกลุมำรดำ :               ________________________________________สญัชำต ิ        _______________________ 

 

ประวตักิารศกึษา :                           ______________________________________________  _______         _________      

ประวตักิารท างาน 

อำชพี :          ____________                                        ___                                                                      ____ ____  

ชือ่บรษัิท/สถำนศกึษำ :                                ___                                        _____________________________________ 

เบอรโ์ทรตดิตอ่ :                                                                            ทีอ่ยู ่ : ____         ________________ _________ 

___       ______               _ __________________________ รหัสไปรษณีย ์: ___________________________________                

 

*โปรดระบุรายชือ่ประเทศทีท่า่นไดเ้ดนิทางในชว่งระยะเวลา 10 ปี * ส าคญัมาก 

______________________________________________________________________________________________ 

 

*หากทา่น "เคย" ไดร้บัวซี่าอนิเดยี โปรดแจง้รายละเอยีดวซีา่ ประเภทของวซีา่/ หมายเลขวซีา่/ หมายเลขวซีา่ คร ัง้ลา่สดุ * 

ส าคญัมาก 

_________________________________________________________________________________ 

 

*หากทา่น "เคย" ไปประเทศอนิเดยีมากอ่นโปรดระบุเมอืงทีท่า่นไป และชือ่โรงแรมทีพ่กั ลา่สดุ * ส าคญัมาก 

________________________________________________________________________________ 

 

*ในชว่ง 3 ปีทีผ่า่นมา ทา่นเคยเดนิทางไปประเทศดงัตอ่ไปนีห้รอืไม ่: บงัคลาเทศ/ ศรลีงักา/ ภูฏาน/ มลัดฟีส/์ เนปาล/ 

ปากสีถาน/ อฟักานสิถาน หากทา่นเคยโปรดระบุวนัเดนิทาง * ส าคญัมาก 

_________________________________________________________________________________ 

mailto:booking@travelwizus.com
http://www.travelwizus.com/

