อินเดีย: อินเดีย-เนปาล-เขาคิชฌกูฏ
7 วัน 6 คืน (TG)
โดยสายการบินไทย

•

ตามรอยศรัทธาพระพุทธเจา อินเดีย – เนปาล

•

เยือนเมือง ลุมพินี – พุทธคยา – สารนาถ – กุสินารา

•

นมัสการสถานที่ ประสูติ ตรัสรู ปฐมเทศนา และปรินิพพาน

•

ขึ้นเขาคิชฌกูฎ นมัสการถ้ําพระโมลคัลลา ชมกุฏพ
ี ระอานนท นมัสการมูลคันธกุฎี
สถานที่ประทับของพระพุทธเจา

•

ลงเรือลองแมน้ําคงคา ชมวิถีชีวิตของชาวฮินดู

กําหนดการเดินทาง
วันที่ : 18-24 ต.ค. 59
วันที่ : 29 พ.ย. – 05 ธ.ค./ 21-27 ธ.ค. 59/ 31 ม.ค. – 06 ก.พ. 60
วันที่ : 28 ธ.ค. 59 – 03 ม.ค. 60

45,900.46,900.49,900.-

1. กรุงเทพฯ – พุทธคยา
2. พุทธคยา – ราชคฤห – นาลันทา – เวสาลี
3. เวสาลี – กุสินารา
4. กุสินารา – ลุมพินี
5. ลุมพินี – สาวัตถี
6. สาวัตถี – พาราณสี
7. พาราณสี – กรุงเทพฯ
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วันที่1
10.00 น.

กรุงเทพฯ – พุทธคยา
คณะมาพรอมกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ ผูโดยสารขาออกชั้น 4 ประตู 3 เคานเตอร Dเช็คอินกรุปของ
สายการบิน การบินไทย ( Thai Airway) โดยมีเจาหนาที่ Go Holiday Tour ใหการตอนรับ และ
อํานวยความสะดวก

12.10 น.

ออกเดินทางสู เมืองคยา โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG327 (มีบริการอาหารบนเครื่อง)

14.00 น.

ถึงสนามบิน เมืองคยา ประเทศอินเดีย (เวลาทองถิ่น ชากวาประเทศไทย 01.30 ชั่วโมง) และผาน
ขั้นตอนการตรวจคนเขาเมืองและศุลกากร แลวนําทานเขาสูที่พัก

บาย

เริ่มตนการจาริกแสวงบุญสังเวชนียสถานทั้งสี่แหง แหงที่ ๑ พุทธคยา สถานที่เชื่อกันวาเปนที่ตรัสรู
ของพระพุทธเจาซึ่งคนพบโดยนักโบราณคดีชาวอังกฤษ ชื่อ เซอร อเลกซานเดอร คันนิงแฮม เมื่อ
รอยกวาปกอนแลวนําทานนมัสการสถูปพุทธคยา ทรงศิขระที่ไดรับการบูรณะใหมภายในประดิษฐาน
พระพุท ธรู ป “พระพุ ทธเมตตา” ปางมารวิ ชัย แลวนํ านมัส การต นศรีม หาโพธิ์ ที่ไ ดนําพั นธุ มาปลู ก
ตรงที่เชื่อกันวาเปนจุดที่พระพุทธเจาประทับนั่งบําเพ็ญเพียรจนตรัสรูสมโพธิญาณ แลวนําชมสัตตมหา
สถาน สถานที่พระพุทธเจาเสวยวิมุติสุขหลังจากตรัสรูแลวเจ็ดแหง แหงละสัปดาหรอบๆพุทธคยาเพื่อ
ทบทวนความรูกอนที่จะเสด็จออกสั่งสอนผูคน อันประกอบไปดวย
๑ เสด็ จ ประทั บบนพระแท นวัช รอาสน ใตต นศรี ม หาโพธิ์ พ ร อ มเสวยวิ มุ ต ติ สุ ขตลอด ๗ วั น ใน
สัปดาหที่ ๑
๒ เสด็จประทับ ณ อนิมิสเจดีย ทรงยืนจองพระเนตรดูตนศรีมหาโพธิ์ โดยมิไดกระพริบพระเนตร
ตลอด ๗ วัน ในสัปดาหที่ ๒
๓ เสด็ จ ประทั บ ณ รั ต นจงกรมเจดี ย ทรงนิ มิ ต จงกรมขึ้ น แล ว เสด็ จ จงกรมเป นเวลา ๗ วั น ใน
สัปดาหที่ ๓
๔ เสด็ จประทับ ณ รัตนฆรเจดีย โดยเสด็จ ไปทางทิ ศตะวันออกเฉียงเหนือของต นศรี มหาโพธิ์
และประทับนั่งขัดสมาธิในเรือนแกวซึ่งเทวดานิรมิตถวาย ทรงพิจารณาพระอภิธรรม๗ วัน ใน
สัปดาหที่ ๔
๕ เสด็จไปประทับนั่งขัดสมาธิใตตนไทร อชปาลนิโครธ ซึ่งเปนที่พักของคนเลี้ยงแกะ ในสัปดาห
ที่๕
๖ เสด็จไปประทับนั่งขัดสมาธิใตตน
 จิก มุจลินทร ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใตของตนศรีมหาโพธิ์
ในสัปดาหที่ ๖
๗ เสด็จไปประทับใตตนเกด ราชายตนะ ประทับนั่งเสวยวิมุติสุขตลอด ๗วัน
จากนั้นนําทานชมศิลปะอินเดียสมัยพระเจาอโศกอายุกวา ๒,๒๐๐ ป ชมเสาพระเจาอโศกที่
ทรงใหสร างเพื่อประกาศศาสนาและถวายเปนพุ ทธบู ชาแกสัง เวชนียสถาน ชมประตูโทรณะที่สลั ก
เรื่องราวเกี่ยวกับพุทธประวัติ แลวชมสถูปและภาพสลักอดีตพระพุทธเจาศิลปะสมัยปาละอายุราว
๑,๒๐๐ ป “สมัยปาละเปนชวงที่พุทธศาสนารุงเรืองแผขยายอยูในอินเดียภาคเหนือโดยมีศูนยกลางอยู
ที่มหาวิทยาลัยนาลันทา รัฐพิหารตามหลักฐานการบันทึกจดหมายเหตุการณเดินทางมาสืบทอดพุทธ
ศาสนาของหลวงจีนเหี้ยนจัง (พระถังซัมจั๋ง) และหลวงจีนอี้จิง จากประเทศจีน” ไดเวลาสมควรนําทาน
เดินทางกลับสูที่พัก

ค่ํา

รับประทานอาหารค่ํา ณ หองอาหารของโรงแรม
ที่พัก

วันที่ 2

Taj Darbar Hotel ระดับ 4 ดาว หรือ เทียบเทา,เมืองคยา

พุทธคยา – ราชคฤห – นาลันทา – เวสาลี
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เชา

บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม
นําทานเดินทางสูเมืองราชคฤห นครหลวงแหงแควนมคธ นําทานเดินขึ้นเขาคิชฌกูฎ หนึ่งในเบญจ
คีรี ไดแกเวภาระ เวปุละ คิชฌกูฏ อิสิคิลิ และปณฑวะชมวิวทิวทัศนที่สวยงาม นมัสการถ้ําพระโมค
คัล ลา ชมถ้ํ า พระสารี บุ ตร สถานที่ที่ พระสารีบุ ตรสํา เร็จ เป นพระอรหั นต ชมกุฏี ของพระอานนท
นมัสการมูลคันธกุฏีสถานที่ประทับของพระพุทธเจา ไหวพระสวดมนตที่ยอดเขาคิชกูฎ จากนั้นนํา
ทานชมวัดชีวกัมพวัน โรงพยาบาลสงฆแหงแรกของโลก “ชีวกัมพวัน” เปนสวนปามะมวงที่หมอชี
วกโกมารภั จ จ อุ ทิ ศ ถวายเป น สั ง ฆารามแด พ ระพุ ท ธเจ า และพระภิ ก ษุ ส งฆ ป จ จุ บั น เหลื อ ซาก
โบราณสถานใหเห็นเปนซากหินเรียงรายกันอยู เมื่อครั้งที่พระพุทธเจาทรงประชวรหอพระโลหิตจาก
การที่สะเก็ดหินมากระแทกถูกพระบาทเพราะพระเทวทัตกลิ้งหินลงมาหมายปลงพระชนมพระพุทธเจา
พระภิกษุสงฆไดพาพระพุทธองคมาที่ชีวกัมพวัน และหมอชีวกเปนผูถวายการรักษาโดยการผาตัดเอา
สะเก็ดหินออก ชีวกัมพวันจึงถูกเรียกวาเปนโรงพยาบาลสงฆแหงแรกในพระพุทธศาสนา

เที่ยง

รับประทานอาหารกลางวัน ณ หองอาหารของโรงแรม

บาย

นําทานเดินทางสู วัดเวฬุวนารามมหาสังฆยิกาวาส (วัดเวฬุวัน)วัดแหงแรกในพระพุทธศาสนาและ
เปนสถานที่แสดงโอวาทปาฏิโมกขแกพระอริยสงฆ1250องค มีสถูปที่บรรจุพระอัฐิธาตุของพระโมคคัล
ลานะและพระอัญ ญาโกญฑั ญญะ จากนั้ นนํ าท านเดินทางสู นาลันทา นมัส การหลวงพ อดํ าซึ่ งเป น
พระพุทธรูปที่สรางดวยหินแกรนิตสีดําซึ่งสรางรุนราวคราวเดียวกับพระพุทธเมตตา จากนั้นนําทานเยี่ยม
ชมมหาวิทยาลัยนาลันทา มหาวิทยาลัยที่ใหญที่สุดในโลกเปนศูนยการศึกษาในสมัยพุทธกาล ตอมา
ในปพ.ศ.๑๗๔๒ กองทัพมุสลิมเติรกไดยกทัพมารุกราน รบชนะกษัตริยแหงชมพูทวีปฝายเหนือกองทัพ
มุสลิมเติรกไดเผาผลาญทําลายวัดและปูชนียสถาน ในพุทธศาสนาลงแทบทั้งหมดและสังหารผูที่ไม
ยอมเปลี่ยนศาสนา นาลันทามหาวิหารก็ถูกเผาผลาญทําลายลงในชวงระยะเวลานั้นวากันวาไฟที่ลุก
โชนเผานาลันทานานถึง 3 เดือนกวาจะเผานาลันทาไดหมด ไดเวลาสมควรนําทานเดินทางสูเมืองเว
สาลี

ค่ํา

รับประทานอาหารค่ํา ณ หองอาหารของโรงแรม
ที่พัก

วันที่ 3
เชา

Vishali Residency Hotel ระดับ 4 ดาว หรือ เทียบเทา,เมืองเวสาลี

เวสาลี – กุสินารา
บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม
นําทานชมเมืองหลวงของอาณาจักรวัชชี หนึ่งในสิบหกแควนของชมพูทวีปในสมัยโบราณ เมืองนี้มีชื่อ
หลายชื่ อคื อ ไพสาลี

ไวสาลี และเมื องนี้เป นศู นย กลางการเผยแพรพุ ทธศาสนาที่สํ าคั ญแหงหนึ่ ง

รวมทั้งเปนที่กําเนิดของพระมหาวีระศาสดาของศาสนาเชนและที่เปนตนกําเนิดของการทําน้ํามนตใน
พุทธศาสนา เนื่องจากไดเกิดทุพิกขภัยรายแรงทั่วเมืองเวสาลีมีคนตายมากมาย กษัตริยลิจฉวีจึงได
นิมนตใหพระพุทธเจาไดมาโปรดชาวเมือง พระพุทธเจาจึงนําเหลาภิกษุ ๕๐๐ รูป เดินทางไปโปรดที่
เมื อ งไวสาลี พรอ มทั้ งได มีก ารประพรมน้ํ า มนต ทั่ วทั้ งเมื อ ง นํ า ท านเที่ ยวชม วั ด ปา มหาวั น ชมเสา
อโศกที่ ส มบู ร ณ ที่ สุ ด และงดงามที่ สุ ด ของอิ น เดี ย เมื อ งเวสาลี มี ค วามสํ า คั ญ มาตั้ งแต ส มั ยก อ น
พุทธกาล โดยเปนเมืองหลวงแหงแควนที่มีความเจริญรุงเรืองมากแควนหนึ่งในบรรดา ๑๖ แควนของ
ชมพูทวีป มีการปกครองดวยระบบสามัคคีธรรมหรือคณาธิปไตย ที่สามารถเรียกไดวาเปนการปกครอง
แบบประชาธิปไตยระบบหนึ่ง คือไมมีพระมหากษัตริยเปนประมุขทรงอํานาจสิทธิ์ขาด มีแตผูเปนประมุข
แหงรัฐซึ่งบริหารงานโดยความเห็นชอบจากรัฐสภา ซึ่งจะประกอบไปดวยเหลาสมาชิกจากเจาวงศตาง
ๆ ซึ่ งรวมเป นคณะผู ครองแคว น ในคั ม ภี รพ ระพุท ธศาสนากล าวว า เจ า วงศต า งๆ มี ถึ ง ๘วงศ และใน
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จํานวนนี้วงศเจาลิจฉวีแหงเวสาลีและวงศเจาวิเทหะแหงเมืองมิถิลาเปนวงศที่มีอิทธิพลที่สุด ในสมัย
พุทธกาลพระพุทธเจาเคยเสด็จมาทีเ่ วสาลีหลายครั้ง แตละครั้งจะทรงประทับที่กูฏาคารศาลาปามหาวัน
เปนสวนใหญ พระสูตรหลายพระสูตรเกิดขึ้นที่เมืองแหงนี้ และที่กูฏาคารศาลานี่เองที่เปนที่ๆ พระพุทธ
องค ท รงอนุ ญ าตให พ ระนางมหาปชาบดี โ คตมี เ ถรี พระน า นางของพระพุ ท ธองค พร อ มกั บ บริ ว าร
สามารถอุ ปสมบทเป นภิก ษุ ณีได เ ป นครั้ งแรกในโลก และในการเสด็ จครั้ งสุด ท า ยของพระพุ ทธองค
พระองคไดทรงรับสวนมะมวงของนางอัมพปาลี นางคณิกาประจําเมืองเวสาลี ซึ่งนางไดอุทิศถวายเปน
อารามในพระพุ ท ธศาสนา พระพุ ท ธองค ไ ด ท รงจํ า พรรษาสุ ด ท า ยที่ เ วฬุ ว คาม และได ท รงปลงอายุ
สังขารที่ปาวาลเจดีย และเมื่อหลังพุทธปริ นิพพานแลวได ๑๐๐ ป ไดมี การทําสังคายนาครั้งที่ ๒ ณ
วาลิการาม ซึ่งทั้งหมดลวนอยูในเมืองเวสาลี
เที่ยง

รับประทานอาหารกลางวัน ณ หองอาหารของโรงแรม

บาย

นําทานเดินทางโดยรถโคชปรับอากาศสู เมืองกุสินาราซึ่งเปนสถานที่ปรินิพพานของพระพุทธเจา

ค่ํา

รับประทานอาหารค่ํา ณ หองอาหารของโรงแรม
ที่พัก

วันที่4
เชา

Imperial Hotel ระดับ 4 ดาว หรือ เทียบเทา,เมืองกุสินารา

กุสินารา – ลุมพินี
รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม
นําทานชมสังเวชนียสถานแหลงที่ ๔ กุสินารา ในสมัยพุทธกาลเปนเมืองเอกหนึ่งในสองของแควน
มัลละ อยูตรงขามฝงแมน้ําคูกับเมืองปาวา เปนที่ตั้งของสาลวโนทยานหรือปาไมสาละ ที่พระพุทธเจา
เสด็จดับขันธปรินิพพานและเปนสถานที่ถวายพระเพลิงพระพุทธเจา “สาลวโนทาย” สถานที่เสด็จดับ
ขันธปรินิพพาน มีชื่อเรียกในทองถิ่นวา มาถากุนวะระกาโกฏ (Matha-Kunwar-Ka-Kot) ซึ่งแปลวา
ตําบลเจาชายสิ้นชีพ ปรากฏตามคัมภีรวา เมืองนี้เคยเปนที่ปรินิพพานของพระพุทธเจาพระนามวาผุสสะ
เปนที่เกิดบําเพ็ญบารมีของพระโพธิสัตวหลายครั้ง เคยเปนราชธานีนามวากุสาวดีของพระเจามหาสุทัส
สนจักรพรรดิ ปจจุบันกุสินารามีอนุสรณสถานที่สาํ คัญคือสถูปใหญซึ่งพระเจาอโศกมหาราชสรางไวและ
บรรจุพระบรมสารีริกธาตุ วิหารปรินิพพานซึ่งเปนที่ประดิษฐานพระพุทธรูปปางปรินิพพานอยูภายในและ
มี ซ ากศาสนสถานโบราณโดยรอบมากมาย จากนั้ น นํ า ท า นนมั ส การสถานที่ ถ วายพระเพลิ ง
พระพุทธเจา ที่มกุฎพันธเจดีย แลวนํานั่งสมาธิที่วิหารพระรูปพระพุทธไสยาสน มีจารึกกําหนดอายุ
เกาแกกวา ๑,๔๐๐ป แสดงตอนเสด็จปรินิพพาน ไดเวลาสมควรนําทานเดินทางโดยรถโคชปรับอากาศ
สูชายแดนประเทศอินเดีย–เนปาล ประทับตราหนังสือเดินทางเพื่อผานพิธีการตรวจคนเขาเมือง

เที่ยง

รับประทานอาหารกลางวัน ณ หองอาหารของโรงแรม

บาย

นําทานเดินทางโดยรถโคชปรับอากาศสู เมืองลุมพินซ
ี ึ่งเปนสถานที่ประสูติของพระพุทธเจา

ค่ํา

รับประทานอาหารค่ํา ณ หองอาหารของโรงแรม
ที่พัก

วันที่5
เชา

Nirvana Hotel ระดับ 4 ดาว หรือ เทียบเทา,เมืองลุมพินี, ประเทศเนปาล

ลุมพินี (เนปาล) – สาวัตถี
บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม
นํ า ท า นชม สั ง เวชนี ย สถานแหล ง ที่ ๓ สวนลุ ม พิ นี วั น เป น สถานที่ พ ระนางสิ ริ ม หามายาประสู ติ
เจาชายสิทธัตถะกุมาร เมื่อวันศุก ร วันเพ็ญเดือน ๖ ปจอ กอนพุท ธศักราช ๘๐ป ซึ้ งภายในบริเวณมี
วิหารมหามายา สระโบกขรณี และเสาพระเจาอโศกที่มีขนาดความสูง ๒๒ ฟุต ๔ นิ้วและมีขอความ
จารึกเปนหลักฐานวา “ณ ที่นี่คือ สถานที่ประสูติของเจาชายสิทธัตถะ และพระเจาอโศกเสด็จมาบูชาใน
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ปที่ ๒๐ แหงรัชกาลของพระองค” (ประมาณพุทธศตวรรษที่ ๓ ) ปจจุบันลุมพินีวันไดรับการบูรณะและมี
ถาวรวัตถุสําคัญที่ชาวพุทธนิยมไปสักการะ คือ “เสาหินพระเจาอโศกมหาราช” ที่ระบุวาสถานที่นี้เปน
สถานที่ป ระสูติของเจา ชายสิท ธัตถะ นอกจากนี้ยังมี “วิ หารมายาเทวี”

ภายในประดิษฐานภาพหิ น

แกะสลักพระรูปพระนางสิริมหามายาประสูติพระราชโอรส โดยเปนวิหารเกามีอายุรวมสมัยกับเสาหิน
พระเจาอโศก ปจจุบันทางการเนปาลไดสรางวิหารใหมทับวิหารมายาเทวีหลังเกา และไดขุดคนพบศิลา
จารึกรูปคลายรอยเทา สันนิษฐานวาเปนจารึกรอยเทากาวที่เจ็ดของเจาชายสิทธัตถะที่ทรงดําเนินได
เจ็ดกาวในวันประสูติ ปจจุบันลุมพินีวันอยูในเขตประเทศเนปาล ติดชายแดนประเทศอินเดียทางเหนือ
เมืองโคราฆปุระ หางจากเมืองติเลาราโกต (หรือ นครกบิลพัสดุ) ทางทิศตะวันออก ๑๑ กิโลเมตร และ
ห า งจากสิ ท ธารถนคร (หรื อ นครเทวทหะ) ทางทิ ศ ตะวั น ตก๑๑กิ โ ลเมตร ซึ่ ง ถู ก ต อ งตามตํ า รา
พระพุ ท ธศาสนาที่ ก ล า วว า ลุ ม พิ นีวั น สถานที่ ป ระสู ติ ตั้ งอยู ร ะหว า งเมื อ งกบิ ล พั ส ดุ แ ละเมื อ งเทวทหะ
ปจจุบันลุมพินีวันมีเนื้อที่ประมาณ ๒,๐๐๐ ไร ทางการเรียกสถานทีน
่ ี้วา รุมมินเด มีสภาพเปนชนบท มีผู
อาศั ย อยู ไ ม ม ากมี สิ่ ง ปลู ก สร า งเป น พุ ท ธสถานเพี ย งเล็ ก น อ ย แต มี วั ด พุ ท ธอยู ใ นบริ เ วณนี้ ห ลายวั ด
รวมทั้งวัดไทยลุมพินี ลุมพินีวันไดรับการยกยองจากองคการยูเนสโกใหเปนมรดกโลกประเภทมรดก
ทางวัฒนธรรมตั้งแตป พ.ศ.๒๕๔๐ ไดเวลาสมควรนําทานเดินทางสูเ มืองสาวัตถี
เที่ยง

รับประทานอาหารกลางวัน ณ หองอาหารของโรงแรม

บาย

นําทานเดินทางโดยรถโคชปรับอากาศสูเ มืองสาวัตถีทเี่ ปนเมืองโบราณในสมัยพุทธกาล

ค่ํา

รับประทานอาหารค่ํา ณ หองอาหารของโรงแรม
ที่พัก

วันที่ 6
เชา

Pawan Palace Hotel ระดับ 4 ดาว หรือ เทียบเทา,เมืองสาวัตถี

สาวัตถี – พาราณสี
บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม
นําทานชม เมืองสาวัตถี ที่เปนเมืองโบราณในสมัยพุทธกาลที่มีความสําคัญในฐานะที่เปนเมืองหลวง
ของแควนโกศล ๑ ในแควนมหาอํานาจใน ๑๖ มหาชนบท ในสมัยพุท ธกาล เมื องสาวัตถี นับวาเป น
เมืองสําคัญในการเปนฐานในการเผยแพรพระพุทธศาสนาของพระพุทธเจาที่สําคัญเพราะเปนเมืองที่
พระพุ ท ธ เ จ า ประทั บ นา นที่ สุ ด ถึ ง ๒๕ พรรษา เ ป น ที่ ต รั ส พระสู ต รมา ก มา ยแล ะเ ป น เ มื อ ง ที่
พระพุทธศาสนามั่นคงที่สุด ปจจุบันยังมีซากโบราณสถานที่สําคัญปรากฏรองรอยอยู คือ ที่แสดงยมก
ปาฏิหาริย (อานวา ยะ – มะ – กะ – ปา – ติ – หาน, สถานที่ที่พระพุทธเจาทรงแสดงยมกปาฏิหาริย
ครั้งนี้ คือที่โคนตนมะมวง

หรือ คัณฑามพพฤกษในเมืองสาวัตถี มูลเหตุที่ทรงแสดงคือเพราะพวก

เดียรถียนักบวชนอกศาสนาพุทธ ทาพระพุทธเจาแขงแสดงปาฏิหาริยวาใครจะเกงกวากันพวกเดียรถีย
ทราบวาพระพุทธเจาจะแสดงยมกปาฏิหาริยที่โคนตนมะมวงจึงใหสาวกและชาวบานที่นับถือพวกตน
จัดการโคนตนมะมวงเสียสิ้นไมเหลือ แตพระพุทธเจาก็ทรงแสดงยมกปาฏิหาริยที่โคน ตนมะมวงจนได
โดยมีผูนําผลมะมวงสุกมาถวายทรงฉันเสร็จแลวรับสั่งใหคนปลูกเมล็ดลงดินแลวพระองคทรงใชน้ําที่
ลางพระหัตถรด ปรากฎวาหนอมะมวงโตพรวดพราดแตกกิ่งกานสูงขึ้นถึง

๕๐

ศอก

ผลที่สุดพวก

เดียรถียพายแพไป), สถานที่พระเทวทัตถูกแผนดินสูบ (หนาวัดพระเชตุวันมหาวิหาร), บานบิดา
ขององคุลีมาล(สถูป), บริเวณวังของพระเจาปเสนทิโกศล, บานของอนาถบิณฑิกเศรษฐี(สถูป),
วัดเชตุวันมหาวิหาร (ซึ่งพระพุทธเจาเคยประทับอยูถึง ๑๙ พรรษา) รวมถึง ตนอานันทโพธิ์ ซึ่งเปน
ตนโพธิ์ที่ช าวพุ ทธนั บถือว ามีค วามศักดิ์ สิทธิ์เ ปนอั นดับ สองรองจากต นพระศรี มหาโพธิ์ที่ พุทธคยาที่
วัดเชตุวันมหาวิหาร เปนตน
เที่ยง

รับประทานอาหารกลางวัน ณ หองอาหารของโรงแรม
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บาย

นําเดินทางโดยรถโคชปรับอากาศสูเ มืองพาราณสี สถานที่แสดงปฐมเทศนา

ค่ํา

รับประทานอาหารค่ํา ณ หองอาหารของโรงแรม
ที่พัก

วันที่ 7
05.00 น.

The Amayaa Hotel ระดับ 4 ดาว หรือ เทียบเทา,เมืองพาราณสี

พาราณสี – กรุงเทพฯ
อรุณสวัสดิ์ยามเชากับเชาวันใหมที่สดใส นําทานสัมผัสกับความหลากหลายของผูคนและที่แมน้ําคง
คาที่ชาวฮินดู เชื่อว าเปนสถานที่ศักดิ์สิ ทธิ์เนื่ องจากเปนจุดที่ตุ มหู ของพระศิวะตกอยูใ ตแมน้ําแหงนี้
ในทางพุทธศาสนาเองเชื่อกันวาเปนสถานที่ไดนําพระอัฐิของพระพุทธเจามาลอยอังคารที่แมน้ําแหงนี้
ดวย ทานจะไดนั่งเรือเพื่อไปถวายกระทงเปนพุทธบูชา ณ ที่นี่เองทานจะไดสัมผัสวิถีชีวิตของชาวฮินดู
ซึ่งจะมาอาบน้ํา ดื่มน้ํารวมทั้งทาน้ําที่นี่จะมีพิธีเผาศพในชวงเชาตรูกอนพระอาทิตยขึ้น จากนั้นนําทาน
เดินทางกลับโรงแรม

เชา

รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม
นําชมสังเวชนียสถานแหลงที่ ๒ สารนาถ สถานที่แสดงปฐมเทศนา นมัสการสถูปเจาคันธี สถานที่
พระพุทธเจาพบปจจัคคีอีกครั้งหลังจากตรัสรูแลว นํานมัสการธรรมเมขสถูป ที่เชื่อกันวาเปนสถานที่
พระพุทธเจาทรงแสดงปฐมเทศนาหัวขอธรรมจักกัปปวัตตนสูตรทําใหพระโกณฑัญญะบรรลุโสดาบัน
พระพุ ท ธศาสนาจึ ง มี พ ระรั ต นตรั ย ครบ ๓ ประการ แล ว นํ า ชมวิ ห ารมู ล คั น ธกุ ฏิ ห ลั ง ใหม ภ ายใน
ประดิษฐานพระพุทธรูปปางปฐมเทศนาเลียนแบบคุปตะและจิตรกรรมฝาผนังเลาเรื่องพุทธประวัติฝมือ
ชางชาวญี่ปน
ุ แลวนําทานชมพิพิธภัณฑแหงเมืองสารนาถ ชมหัวเสาพระเจาอโศก ทําเปนรูปสิงห
บางท า นอธิ บ ายว า เป น สั ญ ลั ก ษณ ของศากยสิ ง ห พ ระราชวงศ ข องพระพุ ท ธเจ า เสามี ฐ านบั ว คว่ํ า มี
บัลลังกสี่เหลี่ยมรอบสลักเปนรูปธรรมจักรและรูปชาง มา สิงหและโค แลวนําชมโบราณวัตถุที่ขุดคนพบ
ในบริเวณเมืองสารนาถและเมืองใกลเคียง อาทิเชน พระพุทธรูปศิลปะแบบคันธาระ แบบมถุรา แบบคุป
ตะ และ แบบปาละ ฯลฯ แลวนําชมโบราณวัตถุชิ้นเอกของพิพิธภัณฑ พระพุทธรูปแบบคุปตะปาง
ปฐมเทศนา ที่คนพบบริเวณใกลๆกับ มูลคันธกุฎี สถานที่จําพรรษาของพระพุทธเจา “อนึ่งศิลปะคุป
ตะไดรับการยกยองวามีความงดงามและสมบูรณแบบที่สุดในศิลปะอินเดียทั้งมวลและเมืองสารนาถยัง
เปนศูนยกลางของโรงเรียนสกุลชางคุปตะ ที่อายุเกาแกถึง ๑,๔๐๐ ปมาแลว

เที่ยง

รับประทานอาหารกลางวัน ณ หองอาหารของโรงแรม

บาย

ไดเวลาสมควร นําทานเดินทางสูสนามบินพาราณสี

16.30 น.

ออกเดินทางกลับสูกรุงเทพฯ ประเทศไทย โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG328 (มีบริการอาหาร
บนเครื่อง)

21.15 น.

ถึงสนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพมหานคร ดวยความสวัสดี

พาสปอรตจะตองมีอายุกอ
 นการเดินทางไมนอยกวา 6 เดือน
ในกรณีทก
ี่ องตรวจคนเขาเมืองที่ประเทศไทย, ประเทศอินเดีย ปฏิเสธมิใหเดินทางออกหรือเขาประเทศ ทาง
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธไมคน
ื คาใชจายไมวา
 กรณีใดๆ ทิ้งสิ้น

กรุณาอานหมายเหตุใหละเอียดทั้ง 5 ขอ
หมายเหตุ
1. บริษัทฯ สงวนสิทธิท
์ ี่จะไมรับผิดชอบตอคาชดเชยความเสียหาย ไมวากรณีที่กองตรวจคนเขาเมือง
ของไทยไมอนุญาตใหเดินทางออกหรือกองตรวจคนเขาเมืองของแตละประเทศไมอนุญาตใหเขาเมือง
2. บริษัทฯ สงวนสิทธิใ์ นการที่จะไมรับผิดชอบตอคาชดเชยความเสียหาย อันเกิดจากเหตุสด
ุ วิสัยทีท
่ าง
บริษัทฯ ไมสามารถควบคุมได เชน การนัดหยุดงาน, จลาจล, การลาชาหรือยกเลิกของเที่ยวบิน
3. บริษัทฯ สงวนสิทธิใ์ นการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมรายการทองเที่ยว โดยไมตองแจงใหทราบลวงหนา

GO5: GAY-TG 01- INDIA NEPAL 7D 6N (TG)

6 ก 12
www.goholidaytour.com

4. บริษัทฯ สงวนสิทธิใ์ นการเปลี่ยนแปลงอัตราคาบริการ โดยไมตองแจงใหทราบลวงหนา
5. กรณีที่คณะไมครบจํานวน 15 ทาน ทางบริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการงดออกเดินทาง
โดยทางบริษัทฯ จะแจงใหทานทราบลวงหนา 14 วันกอนการเดินทาง
อัตราคาบริการ
เดินทางวันที่ : 18-24 ต.ค. 59
ผูใหญ พักหองละ 2 ทาน
เด็กอายุต่ํากวา 12 ป พักกับผูใหญ 1 ทาน
เด็กอายุต่ํากวา 12 ป พักกับผูใหญ 2 ทาน มีเตียงเสริม
เด็กอายุต่ํากวา 12 ป พักกับผูใหญ 2 ทาน ไมมีเตียงเสริม
พักเดี่ยว เพิม
่ ทานละ

ราคาตอทาน
45,900
45,900
44,900
43,900
9,300

เดินทางวันที่ : 29 พ.ย. – 05 ธ.ค. 59 / 21-27 ธ.ค. 59/ 31 ม.ค.–06ก.พ. 60
ผูใหญ พักหองละ 2 ทาน
เด็กอายุต่ํากวา 12 ป พักกับผูใหญ 1 ทาน
เด็กอายุต่ํากวา 12 ป พักกับผูใหญ 2 ทาน มีเตียงเสริม
เด็กอายุต่ํากวา 12 ป พักกับผูใหญ 2 ทาน ไมมีเตียงเสริม
พักเดี่ยว เพิม
่ ทานละ

ราคาตอทาน
46,900
46,900
45,900
44,900
9,300

เดินทางวันที่ : 28 ธ.ค. 59 – 03 ม.ค. 60
ผูใหญ พักหองละ 2 ทาน
เด็กอายุต่ํากวา 12 ป พักกับผูใหญ 1 ทาน
เด็กอายุต่ํากวา 12 ป พักกับผูใหญ 2 ทาน มีเตียงเสริม
เด็กอายุต่ํากวา 12 ป พักกับผูใหญ 2 ทาน ไมมีเตียงเสริม
พักเดี่ยว เพิม
่ ทานละ

ราคาตอทาน
49,900
49,900
48,900
47,900
10,300

**ราคานี้สงวนสิทธิเ์ ฉพาะลูกคาชาวไทยเทานั้น
- พาสปอรตตางชาติเก็บเพิ่ม 1,760 บาท ตอ ทาน
- พาสปอรตอเมริกาเก็บเพิ่ม 2,760 บาท ตอ ทาน **

*** ในกรณีที่ลูกคาตองออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดตอเจาหนาที่ของบริษัทฯ
กอนทุกครั้ง มิฉะนั้นทางบริษัทฯ จะไมขอรับผิดชอบคาใชจายใดๆ ทั้งสิ้น ***
โปรแกรมและรายละเอียดของการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงได ทั้งนี้ขึ้นอยูกับภาวะอากาศ
และเหตุสุดวิสัยตาง ๆ ที่ไมสามารถคาดการณลวงหนาโดยทางบริษัทฯ จะคํานึงถึงผลประโยชน
และความปลอดภัยของผูรวมเดินทางเปนสําคัญ
อัตรานี้รวม
1. คาตั๋วเครือ
่ งบิน ไป – กลับ ชั้นประหยัด
2. คาโรงแรมที่พักตามที่ระบุในรายการหรือเทียบเทา
3. คาภาษีสนามบินทุกแหงตามรายการ
4. คาธรรมเนียมวีซา อินเดีย-วีซาเนปาล
5. คาอาหารและเครื่องดื่มตามที่ระบุในรายการ
6. คารถรับสงและระหวางนําเทีย
่ วตามรายการที่ระบุ
7. คาเขาชมสถานทีท
่ องเที่ยวตามรายการ
8. คามัคคุเทศกภาษาไทยและเจาหนาที่ดูแลตลอดการเดินทาง
9. คาประกันภัยอุบต
ั ิเหตุระหวางการเดินทาง วงเงินประกันอุบัตเิ หตุสูงสุด ทานละไมเกิน 1,000,000 บาทและ
10. วงเงินประกันสุขภาพสูงสุด ทานละไมเกิน 200,000
11. คาภาษีมูลคาเพิ่ม 7%

อัตรานี้ไมรวม
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1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

กระเปาเดินทางในกรณีที่น้ําหนักเกินกวาที่สายการบินกําหนด 30กิโลกรัมตอทาน สวนเกินลูกคาจายเอง
คาทําหนังสือเดินทาง
คาใชจา ยสวนตัวนอกเหนือจากรายการ เชน คาเครื่องดื่ม, คาอาหารที่สั่งเพิ่มเอง, คาโทรศัพท, คาซักรีด
คาอาหารที่ไมไดระบุไวในรายการ
คาทําใบอนุญาตทีก
่ ลับเขาประเทศของคนตางชาติหรือคนตางดาว
ไมรวมทิปไกดทองถิ่นและคนขับรถ
ทิปหัวหนาทัวรแลวแตความสมัครใจ

เงื่อนไขการสํารองที่นั่ง
1. กรุณาจองลวงหนาอยางนอย 30 วันกอนการเดินทาง และกรุณาเตรียมเงินมัดจํา 10,000 บาท พรอมกับเตรียม
เอกสารสงใหเรียบรอย ภายใน 2-3 วัน หลังจากทําการจองแลว (ใชเวลาขอวีซา ไมต่ํากวา 7 วันทําการ)
2. การชําระคาทัวรสว นทีเ่ หลือทางบริษัทฯ จะเรียกเก็บกอนเดินทางไมนอยกวา 14 วัน ทานควรจัดเตรียมคาทัวร
ใหเรียบรอยกอนกําหนด เนื่องจากทางบริษัทตองสํารองคาใชจา ยในสวนของคาทีพ
่ ักและตัว๋ เครื่องบิน มิฉะนั้น
จะถือวาทานยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ

หมายเหตุ
1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกการเดินทางกอนลวงหนา 14 วัน ในกรณีที่ไมสามารถทํากรุปไดอยางนอย
15 ทาน และ/หรือ ผูรวมเดินทางในคณะไมสามารถผานการพิจารณาวีซาไดครบ 15 ทานในกรณีนี้บริษัทฯ
ยินดีคืนเงินใหทั้งหมด (ยกเวนคาธรรมเนียมวีซาซึ่งไดชาํ ระไวกับทางสถานทูตแลว) หรือจัดหาคณะทัวรอื่นให
ถาตองการ
2. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวรนี้ เมื่อเกิดเหตุจําเปนสุดวิสัยจนไมอาจ
แกไขได และจะไมรับผิดชอบใดๆ ในกรณีที่สญ
ู หาย สูญเสีย หรือไดรับบาดเจ็บที่นอกเหนือความรับผิดชอบ
ของหัวหนาทัวรและอุบัตเิ หตุสุดวิสัยบางประการ เชน การนัดหยุดงาน, ภัยธรรมชาติ, การจลาจลตางๆ เปนตน

ขอมูลเพิ่มเติมเรื่องตั๋วเครื่องบินและที่นั่งบนเครื่องบิน
1. ทางบริษัทไดสํารองที่นั่งพรอมชําระเงินมัดจําคาตัว๋ เครื่องบินแลว หากทานยกเลิกทัวร ไมวา จะดวย
สาเหตุใด ทางบริษัทขอสงวนสิทธิก
์ ารเรียกเก็บคามัดจําตั๋วเครื่องบิน ซึ่งมีคาใชจาย ประมาณ 1,000 –
5,000 บาท แลวแตสายการบินและชวงเวลาเดินทาง
2. หากตัว๋ เครื่องบินทําการออกแลว แตทา นไมสารถออกเดินทางได ทางบริษัทขอสงวนสิทธิเ์ รียกเก็บ
คาใชจา ยตามทีเ่ กิดขึ้นจริง และรอ Refund จากทางสายการบิน ใชเวลาประมาณ 3- 6 เดือนเปนอยางนอย
3. นั่งที่ Long Leg โดยปกติอยูบ
 ริเวณทางออกประตูฉุกเฉิน และผูที่จะนั่งตองมีคณ
ุ สมบัตต
ิ รงตามที่สายการบิน
กําหนด เชน ตองเปนผูที่มีรางกายแข็งแรง และชวยเหลือผูอื่นไดอยางรวดเร็วในกรณีที่เครื่องบินมีปญ
 หา
เชน สามารถเปดประตูฉก
ุ เฉินได (น้าํ หนักประมาณ 20 กิโลกรัม) ไมใชผูที่มป
ี ญหาทางดานสุขภาพและรางกาย
และอํานาจในการใหทน
ี่ ั่ง Long leg ขึ้นอยูกับทางเจาหนาทีเ่ ช็คอินสายการบิน ตอนเวลาทีเ่ ช็คอินเทานั้น

กรณียกเลิกการเดินทาง
1.
2.
3.
4.

แจงยกเลิกกอนเดินทาง 30 วัน
คืนคาใชจายทั้งหมด
แจงยกเลิกกอนเดินทาง 15 วัน
เก็บคาใชจา ย ทานละ 10,000 บาท
แจงยกเลิกนอยกวา 15 วันกอนเดินทาง
ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ เก็บคาใชจายทั้งหมด
สําหรับผูโดยสารที่ไมไดถือหนังสือเดินทางไทย และทางบริษัทฯเปนผูยื่นวีซา ใหเมือ
่ ผลวีซาผานแลวมีการ
ยกเลิกการเดินทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิใ์ นการคืนคามัดจําทั้งหมด
5. ยกเวนกรุปทีเ่ ดินทางชวงวันหยุดหรือเทศกาลทีต
่ องการันตีมัดจํากับสายการบินหรือคามัดจําที่พักโดยตรงหรือ
โดยการผานตัวแทนในประเทศหรือตางประเทศและไมอาจขอคืนเงินได
รวมถึงเที่ยวบินพิเศษเชน
Extra
Flight และ Charter Flight จะไมมีการคืนเงินมัดจําหรือคาทัวรทั้งหมดเนื่องจากคาตัว๋ เปนการเหมาจายใน
เที่ยวบินนั้นๆ
6. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บคาใชจายทั้งหมดกรณีทานยกเลิกการเดินทางและมีผลทําใหคณะ
เดินทางไมครบตามจํานวนที่บริษัทฯกําหนดไว (15ทานขึ้นไป) เนื่องจากเกิดความเสียหายตอทางบริษท
ั
และผูเดินทางอื่นที่เดินทางในคณะเดียวกันบริษัทตองนําไปชําระคาเสียหายตางๆที่เกิดจากการยกเลิกของทาน
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7. กรณีเจ็บปวย จนไมสามารถเดินทางได ซึ่งจะตองมีใบรับรองแพทยจากโรงพยาบาลรับรอง บริษัทฯ จะทําการ
เลือ
่ นการเดินทางของทานไปยังคณะตอไป
แตทั้งนี้ทานจะตองเสียคาใชจายที่ไมสามารถเรียกคืนไดคอ
ื
คาธรรมเนียมในการมัดจําตัว๋ และคาธรรมเนียมวีซาตามที่สถานทูตฯ เรียกเก็บ ในกรณีที่ไมสามารถเดินทางได
8. กรณียื่นวีซาแลวไมไดรับการอนุมัติวซ
ี าจากทางสถานฑูต (วีซา
 ไมผาน) และทานไดชําระคาทัวรหรือมัด
จํามาแลว ทางบริษัทฯ คืนคาทัวรหรือมัดจําให แตทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการหักคาบริการยื่นวีซา ,คาวีซา
และคาใชจา ยบางสวนที่เกิดขึ้นจริงเปนกรณีไป (อาทิ กรณีออกตั๋วเครื่องบินไปแลว หรือไดชาํ ระคาบริการใน
สวนของทางเมืองนอก เชน โรงแรม ตั๋วรถไฟ ฯลฯ ไปแลว) ทางบริษัทขอสงวนสิทธิใ์ นการหักเก็บคาใชจาย
จริงที่เกิดขึ้นแลวกับทานเปนกรณีไป
9. กรณีวีซาผานแลวแจงยกเลิกกอนหรือหลังออกตั๋วโดยสาร บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการไมคืนคาทัวร
ทั้งหมด
10. กรณีวีซาผานแลว แตกรุป
 ออกเดินทางไมได เนือ
่ งจากผูเ ดินทางทานอื่นในกลุม
 โดนปฏิเสธวีซา หรือไมวา
ดวยสาเหตุใดๆก็ตาม ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการหักเก็บคาใชจา ยจริงที่เกิดขึ้นแลวกับทานเปนกรณีไป
11.กรณีผเู ดินทางไมสามารถเขา-ออกเมืองไดเนื่องจากเอกสารปลอมหรือการหามของเจาหนาที่ไมวา เหตุผล
ใดๆ ก็ตามทางบริษัทของสงวนสิทธิ์ในการ ไมคืนคาทัวรทั้งหมด

ขอมูลเพิ่มเติมเรื่องวีซา
**การอนุมต
ั ิวีซา เปนอภิสิทธิ์ของทางสถานทูตทางบริษัทไมมีสวนเกี่ยวของใดๆทั้งสิ้น ทั้งนี้บริษัทเปนเพียงตัวกลาง
และคอยบริการอํานวยความสะดวกใหแกผเู ดินทางเทานัน
้ เงินคาสมัครยื่นวีซา ทางสถานทูตเปนผูเก็บหากผลวีซา
ออกมาวาทานไมผานทางสถานทูตจะไมคืนเงินคาวีซาและคาบริการจากตัวแทนยื่นไมวากรณีใดๆก็ตาม
และทางสถานทูตมีสิทธิท
์ จ
ี่ ะไมตอบเหตุผลของการปฏิเสธวีซา
 ในทุกกรณี
** กรณีที่ทานวีซาผานแตกรุปออกเดินทางไมได เนือ
่ งจากผูเ ดินทางทานอื่นในกลุมโดนปฏิเสธวีซาทางบริษัทขอ
สงวนสิทธิ์ในการไมคืนเงินคาวีซา และคาบริการจากตัวแทนอื่นใหกับทานเนื่องจากเปนคาใชจา ยทีเ่ กิดขึ้นโดยทาง
สถานทูตเปนผูเรียกเก็บ และทานสามารถนําวีซา ไปใชเดินทางได หากวีซายังไมหมดอายุ

ขอมูลเพิ่มเติมเรื่องโรงแรมที่พัก
เนื่องจากการวางแปลนหองพักของแตละโรงแรมแตกตางกัน

จึงอาจทําใหหองพักแบบหองเดี่ยว

(Single),หองคู

(Twin/Double) และหองพักแบบ 3 ทาน/3 เตียง (Triple Room) หองพักตางประเภทอาจจะไมติดกันและบาง
โรงแรมอาจจะไมมีหองพักแบบ 3 ทาน แตอาจจะไดเปน 1 เตียงใหญกบ
ั 1 เตียงพับเสริม

การเดินทางเปนครอบครัว
หากทานเดินทางเปนครอบครัวใหญ หรือเดินทางพรอมสมาชิกในครอบครัวที่
ตองไดรับการดูแลเปนพิเศษ (Wheelchair), เด็ก, และผูสูงอายุ มีโรคประจําตัว
ไมสะดวกในการเดินทองเทีย
่ วในระยะเวลาเกินกวา 4-5 ชั่วโมงติดตอกันทาน
และครอบครัวตองใหการดูแลสมาชิกภายในครอบครัวของทานเอง เนื่องจากการ
เดินทางเปนหมูค
 ณะ หัวหนาทัวรมค
ี วามจําเปนตองดูแลคณะทัวรทั้งหมด

หลักฐานประกอบการยื่นขอวีซาประเทศอินเดียและวีซาประเทศ
เนปาลสําหรับ-คนไทย
ตั้งแตวันที่ 12 พฤษภาคม 2557 เปนตนไป ลูกคาตองแสกนลายนิ้วมือ
1. หนังสือเดินทาง (Passport) หนังสือเดินทาง ตองมีหนาเหลือสําหรับประทับวีซาอยางนอย 2 หนา อายุใช
งานเหลือไมนอยกวา 6 เดือน นับจากวันเดินทาง *กรุณาถอดปก Passport กอนสงเอกสารบริษัทจะไม
รับผิดชอบในกรณีสูญหาย*
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2. รูปถาย รูปถายสีหนาตรงขนาด 2x2นิ้ว พื้นหลังสีขาวเทานั้น จํานวน 4ใบเปนรูปที่ถายจากรานถายรูปเทานั้น
รูป (หามสวมแวนตาหรือเครือ
่ งประดับ,ไมใสขด
ุ ขาราชการหรือเครื่องแบบใดๆ ไมเปนรูปสติ๊กเกอรรวมถึงหามใช
รูปที่ถายเองและปริ้นทเอง)
3. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน 2 ชุด ถาเปนเด็กอายุต่ํากวา 15 ป ใชสําเนา
สูติบต
ั รและบัตรประชาชน
4. สําเนาทะเบียนบาน
**เอกสารทีเ่ ปนสําเนากรุณาเซ็นชื่อรับรองสําเนาถูกตองทุกใบ
ดวย**
5. ตั้งแตวันที่ 12 พฤษภาคม 2557 เปนตนไป ลูกคาตองแสกน
ลายนิ้วมือดวยตัวเอง ณ สถานที่ขอวีซาอินเดีย IVS Global Pvt.
Ltd. ชั้น 22 อาคาร 253 อโศก ซ.สุขม
ุ วิท 21 ถ.สุขุมวิท กทม. (อยูตรงขามกับอาคารโรงพยาบาล
จักษุรัตนิน)

หลักฐานประกอบการยื่นขอวีซาประเทศอินเดียและวีซาประเทศเนปาลสําหรับ-ตางชาติ
ตั้งแตวันที่ 12 พฤษภาคม 2557 เปนตนไป ลูกคาตองแสกนลายนิ้วมือ
1. หนังสือเดินทาง (Passport) หนังสือเดินทาง ตองมีหนาเหลือสําหรับประทับวีซาอยางนอย 2 หนา อายุ
ใชงานเหลือไมนอยกวา 6 เดือน นับจากวันเดินทาง *กรุณาถอดปก Passport กอนสงเอกสารบริษัทจะไม
รับผิดชอบในกรณีสูญหาย*
รูปถาย รูปถายสีหนาตรงขนาด 2x2นิ้ว พื้นหลังสีขาวเทานั้น จํานวน 4ใบเปนรูปที่ถายจากรานถายรูปเทานั้น
รูป (หามสวมแวนตาหรือเครือ
่ งประดับ,ไมใสขด
ุ ขาราชการหรือเครื่องแบบใดๆ ไมเปนรูปสติ๊กเกอรรวมถึงหามใช
รูปที่ถายเองและปริ้นทเอง)
2. สําหรับชาวตางชาติตอ
 งยื่น Work Permit ตัวจริงพรอมสําเนาและรายละเอียดทีอ
่ ยูใ นถิ่นพํานักเดิมรวมถึงชื่อ
บิดา-มารดา
3. หลักฐานการเงินยอนหลังอยางนอย 3 เดือน เชน สมุดบัญชีเงินฝาก, หนังสือรับรองจากธนาคาร
4. จดหมายรับรองการทํางาน (ภาษาอังกฤษ) และอนุญาตใหลาหยุดโดยระบุตาํ แหนง เงินเดือน อายุการทํางาน
และวันลาหยุดงาน
กรณีที่ลูกคาถือหนังสือเดินทางสัญชาติอเมริกาหรือพาสปอรตตางชาติใชเวลาอยางนอย 10 วันทําการไมนับรวม
วันหยุด เสาร – อาทิตย
** เอกสารทีเ่ ปนสําเนากรุณาเซ็นชื่อรับรองสําเนาถูกตองทุกใบดวย **
6. ตั้งแตวันที่ 12 พฤษภาคม 2557 เปนตนไป ลูกคาตองแสกนลายนิ้วมือดวยตัวเอง ณ สถานที่ขอวีซา
อินเดีย IVS Global Pvt. Ltd. ชั้น 22 อาคาร 253 อโศก ซ.สุขม
ุ วิท 21 ถ.สุขุมวิท กทม. (อยูตรงขามกับ
อาคารโรงพยาบาลจักษุรัตนิน)

ขอความซึ่งถือเปนสาระสําหรับทานผูมีเกียรติซึ่งรวมเดินทาง
ทางบริ ษัทฯ เปนตั วแทนในการจั ดนํ า สัม มนา และการเดิ นทางที่ มี ความชํา นาญ โดยจั ดหาโรงแรมที่ พัก อาหาร
ยานพาหนะ และสถานที่ทองเที่ยวพรอมทั้งการสัมมนา ดูงาน เพื่อความสะดวกสบาย และเกิดประโยชนสูงสุดในการ
เดินทาง ทั้งนี้ทางบริษัทฯ ไมสามารถรับผิดชอบในอุบัติเหตุหรือความเสียหายที่เกิดจากโรงแรมที่พัก ยานพาหนะ,
อันเนื่ อ งจากอุ บั ติ เหตุ รวมถึ งภั ยธรรมชาติ , โจรกรรม, วิ นาศกรรม, อั คคี ภั ย, การผละงาน, การจลาจล, สงคราม
การเมือง, การผันผวนของอัตราแลกเปลีย
่ นเงินตราระหวางประเทศ, การนัดหยุดงาน, ความลาชาของเที่ยวบิน, สาย
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การเดินเรือ, รถไฟ, พาหนะทองถิ่น, ตลอดจนการถูกปฏิเสธออกวีซาจากกงสุล และ / หรือ สวนงานที่เกี่ยวของกับ
สถานเอกอัครราชทูต รวมถึงผูมีอํานาจทําการแทนประจําประเทศไทย (โดยไมจําตองแสดงเหตุผล เนื่องจากเปน
สิทธิพิเศษทางการทูต) ซึ่งอยูเหนือการควบคุมของบริษัทฯ หมายรวมถึงในระหวางการเดินทางทองเที่ยวทั้งใน
หรือ ตางประเทศ แตทางบริษัทฯ มีความคุมครอง และประกันอุบัติเหตุ ตามเงื่อนไขที่บริษัทฯ ที่รับประกันในกรณีที่
ผูรวมเดินทางถูกปฏิเสธโดยเจาหนาที่ตรวจคนเขาเมืองของประเทศไทย และ/หรือ ตางประเทศ มิใหเดินทางออก
หรือ เขาประเทศ เนื่องมาจากความประพฤติ พฤติกรรมของผูเดินทาง ไมปฏิบัติตามกฎระเบียบดานการความคุม
โรคติดตอเฉพาะพื้นที่มีการปลอมแปลงเอกสารเพื่อการเดินทาง รวมถึงมีสิ่งผิดกฎหมาย บริษัทฯ จะไมคืนคาใชจาย
ใดๆ รายละเอียดดานการเดินทาง อาจมีการเปลี่ยนแปลงไดตามความจําเปน หรือเพื่อความเหมาะสมทั้งปวง โดยมิ
ตองแจงใหทราบลวงหนา ทั้งนี้การขอสงวนสิทธิดังกลาว บริษัท จะยึดถือและคํานึงถึงผลประโยชนตลอดจน
ความปลอดภัยของทานผูมีเกียรติ ซึ่งรวมเดินทางเปนสําคัญ

ก

ก ก

ก
#$% $#
PERSONAL INFORMATION

:

ก

!

ก
MSTR
____
________________________
_______________
______

TITLE
MR
MRS
MS
: _ _______________
______ " ก#$ :
NAME : _ _______________
___SURNAME : _
& '( ) :
*+,
MARITAL STATUS MARRIED
UN MARRIED
"//(11 :
___________________________________________________________
GIVE THE NAME OF WIFE OR HUSBAND
78 +9 "//(11 :
_______________________________________________________
NATIONALITY
;1' 7+9 1 < 17 FAMILY INFORMATION
/ " ก#$<9 :
_______________________ 78 +9 _______
_____________________
FATHER=S NAME / SURNAME
NATIONALITY
/ " ก#$" 1 :
______________________ 78 +9 ____
_______________________
MOTHER=S NAME / SURNAME
NATIONALITY
;1' 7+9 / >
<#+1
CHILD INFORMATION
>
<#+1 : _____________________________
NUMBER OF CHILDREN
<#+1 @/ 1
NAME OF 1ST CHILD
NAME :______________
___ SURNAME :_________
_______________________________
& @/ ก9 : ___
_______________________________________________________
PLACE OF BIRTH
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7 /
/;B ก9 : _________________________________
_________________________
DATE OF BIRTH
)C :
89
SEX
MALE
FEMALE
<#+1 @/ 2
NAME OF 2ND CHILD
: _ _______________
______ " ก#$ :
____
________________________
NAME :______________
___ SURNAME :_________
_______________________________
& @/ ก9 ______________________
_______ __________________________________
PLACE OF BIRTH
7 /
/;B ก9 _____________________
________________________________________
DATE OF BIRTH
)C :
89
SEX
MALE
FEMALE
;1' 7+9ก 1CFกG
EDUCATIONAL INFORMATION_________________________________________________________________________
;1' 7+9ก 1@
PROFESTION INFORMATION
/) :
___________________________________________________________________
OCCUPATION:____________
__________________________________________________
<19G@7 :___
_______________________________________________________________
EMPLOYER=S NAME ___
______________________________________________________
< 1H-@1+9 +, : _
___________________________________________________________
WORK PHONE NUMBER___
____________________________________________________
@/ J, : ____
_______________________________________________________________
ADDRESS : ___
____________________________________________________________
1 7 K;1GL/ H : ______
______________________________________________________
ZIP CODE ______
_______________________________________________________
-;1 1'<#1
______

;1' @C@/@, K

9 @ N , 1' ' $ 10 ;B * 78" ก
_______________________________________________________

*สําหรับประเทศอินเดียหากเคยมีการเดินทางจําเปนตองแจงเลขทีว
่ ีซาครั้งสุดทายที่ยื่นและวันที่ออกวีซา

______

_______________________________________________________
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