
 

 

 

ทัวร์อินเดีย – เนปาล 9 วัน WE 



 

 

ตามรอยพระบาทน้อมสักการะ  
4 สังเวชนียสถานแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า 

วันที่แรก สนามบินสุวรรณภูมิ  
18.00 น.  พร้อมกันท่ีสนามบินสุวรรณภูมิ  อาคารผู้โดยสารขาออก  ประตูท่ี 4-5เคาน์เตอร์ D สายการไทยสไมล์ 

เจ้าหน้าท่ีให้การต้อนรับพร้อมอ านวยความสะดวกในการเช็คอินเอกสารและสัมภาระ 
21.45น. เหิรฟ้าสู่เมืองลัคเนาว์ โดยสายการบินไทยสไมล์ เท่ียวบินท่ี  WE333 
วันที่สอง ลัคเนาว-์สาวัตถี-วัดเชตะวันวิหาร-บ้านท่านองคุลีมาล และอนาถบิณฑิกะเศรษฐี 
00.05น.  ถึงท่าอากาศยานนานาชาติลัคเนาประเทศอินเดีย(เวลาที่อินเดียช้ากว่าประเทศไทย  ประมาณ 1.30 

ชั่วโมง)น าท่านผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมือง และรับสัมภาระ น าท่านเดินทางสู่ Sravasti สาวัตถี  ใช้เวลา
ในการเดินทางประมาณ 4 ชั่วโมง 

06.00 น. เดินทางถึง เมืองสาวัตถี เมืองหลวงของแคว้นโกศล แล้วน าท่านเข้าสู่โรงแรมท่ีพัก 
 ล้างหน้า แปรงฟัน ปฏิบัติภารกิจส่วนตัว ตามอัธยาศัย 
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารภายในโรงแรม  
 น าท่านชม วัดเชตะวันวิหาร ท่ีซึ่งพระพุทธองค์ประทับจ าพรรษานานถึง 19 พรรษา เป็นศูนย์กลาง

เผยแพร่พระพุทธศาสนาท่ีส าคัญที่สุด นมัสการพระคันธกุฎี ฤดูร้อน ฤดูหนาว ชมธรรมศาลาที่ใหญ่ที่สุด
กุฏิพระอรหันต์ เช่น พระโมคคัลลา พระสารีบุตร พระสิวลีพระอานนท์พระราหุล พระองคุลีมาลพ
ระกัสสปะ และอารามฝ่ายพระภิกษุท่ีเคยจ าพรรษาในคร้ังพุทธกาล 

เท่ียง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
บ่าย น าท่านชม บ้านท่านองคุลีมาล และอนาถบิณฑิกะเศรษฐี อยู่ในบริเวณพระราชวังของพระเจ้า ปเสนทิ

โกศล เลยพระวิหารเชตวันไปประมาณสามกิโลเมตร ปัจจุบันยังมีเขตเมืองสาวัตถีให้เห็นเป็นก าแพง
ล้อมรอบเมืองและภายในเมืองก็จะมีอาคารสิ่งปลูกสร้างในอดีตท่ีถูกฝังไว้ใต้ดินเป็นจ านวนมากปัจจุบัน
ทางรัฐบาลอินเดียได้ขึ้นทะเบียนไว้เป็นสมบัติของทางการ และก าลังท าการขุดค้นเพื่อหาหลักฐาน
ทางด้านประวัติศาสตร์ 

ค่ า   รับประทานอาหารค่ า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
  เข้าที่พัก LOTUS SUTRA HOTEL *** หรือเทียบเท่า 
 



 

 

 
วันที่สาม สาวัตถี-ลุมพินี (เนปาล)-วิหารมายาเทวี  

*** โปรดเตรียมหนังสือเดินทางที่ด่านชายแดนอินเดีย-เนปาล*** 
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  
  ออกเดินทางสู่ เมืองลุมพินี  สถานท่ีประสูติพระ

พุทธองค์ ขณะท่ียังด ารงเป็นเจ้าชายสิทธัตถะ 
ระยะทาง 180 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 
5.30 ชั่วโมง (ผ่านด่านชายแดนโสโนรี ) ระหว่าง
แวะวัดไทย 960  

เท่ียง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
บ่าย  น าท่านชม วิหารมายาเทวี  สร้างขึ้น เพื่ อเป็น

อนุสรณ์แก่พระนางสิริมหามายา พระพุทธมารดา 
ชมภาพหินแกะสลักขนาดใหญ่ เป็นรูปพระนางสิริมหามายาเทวี  ทรงใช้พระหัตถ์เบื้องขวาจับกิ่งสาละ
ไว้ ทรงประสูติพระราชกุมารสิทธัตถะ พระกุมารซึ่งเพิ่งประสูติออกมา ก าลังประทับยื่น มีดอกบัวบาน
รองรับพระบาทและรอบๆพระเศียรมีรัศมีปรากฏอยู่  ชมสระน้ าท่ีสรงพระวรกาย ชมเสาหินพระเจ้าโศก 
ณ สถานท่ีประสูติ ตั้งอยู่กึ่งกลางระหว่างกรุงกบิลพัสดุ์กับกรุงเทวทหะปัจจุบันเสาหินพระเจ้าอโศกนี้ไม่มี
หัวเสามีแต่เสาล้วนๆ และบนตัวเสายังคงมีการจารึกเป็นอักษรพราหมี 5 บรรทัด  

ค่ า   รับประทานอาหารค่ า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
 เข้าที่พัก ZAMALA HOTEL *** หรือเทียบเท่า 
 
 



 

 

 
วันที่สี่  ลุมพิน-ีกุสินารา-ชมปรินิพพานสถูปหรือสาลโนทยาน-ชมมกุฎพันธเจดีย์ 
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  
 น าท่านเดินทางสู่เมืองกุสินารา เมืองหลวงของแคว้นมัลละ ระยะทาง 150 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทาง

ประมาณ 5ชั่วโมง 
เท่ียง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
บ่าย ชม ปรินิพพานสถูปหรือสาลโนทยาน นมัสการสถานท่ีพระพุทธองค์ทรงดับขันธปรินิพพาน ต่อมาพระ

เจ้าอโศกมหาราชได้สร้างสถูปไว้เป็นรูปทรงกลม มีขนาดใหญ่มาก มียอดแหลมคล้ายฉัตร 3 ชั้น ซึ่ง
ปรินิพพานนี้อยู่ด้านหลังปรินิพพานวิหารชมปรินิพพานวิหาร เป็นวิหารท่ีสร้างในสมัยพระเจ้าอโศก
มหาราชภายในวิหารประดิษฐานพระพุทธรูปหินแกะสลักปางปรินิพพาน ชมมกุฎพันธเจดีย์ นมัสการ
สถานท่ีถวายพระเพลิง พระบรมศพของสมเด็จพระบรมศาสดา ลักษณะเป็นเจดีย์อิฐแดงเก่าเรียงเป็น
ชั้นๆมีขนาดใหญ่มาก 

ค่ า  รับประทานอาหารค่ า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
 เข้าที่พัก OM RESIDENCY HOTEL *** หรือเทียบเท่า 
วันที่ห้า  กุสินารา-ไวสาลี-ชมบริเวณคันธเจดีย์-ชมสังฆาราม และปาวาลเจดีย์-คยา 
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  
  น าท่านเดินทางสู่ เมืองไวสาลีสถานท่ีท าสังคายนาครั้งท่ี 2 หลังจากพุทธปรินิพพาน เมืองหลวงของ

อาณาจักรวัชชี 1 ใน 6 แคว้นชมพูทวีปในสมัยโบราณเมืองนี้มีชื่อหลายชื่อคือ ไพสาลี, เวสาลี และ เมือง
นี้เป็นศูนย์กลางการเผยแพร่พุทธศาสนาท่ีส าคัญแห่งหนึ่งระยะทาง 180 กิโลเมตร ใช้เวลาในการเดินทาง 
4 ชั่วโมง 

เท่ียง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
บ่าย  ชมบริเวณคันธเจดีย์ เป็นบริเวณท่ีกษัตริย์ลิจฉวี

ได้จัดพิธีต้อนรับพระพุทธองค์ ท่ีเสด็จมาสู่เวสาลี 
พระเจ้าอโศกมหาราชได้ทรงสร้างเสาหินพระเจ้า
อโศกมียอดเสาเป็นรูปสิงห์หมอบขนาดใหญ่เพียง
ตัวเดียว  (เสานี้ต่างจากเสาอื่นๆ ท่ีมักมีสิงห์ 4 ตัว
หันหลังชนกัน) ท่ีนี่ถือว่ามีความสมบูรณ์ท่ีสุดมีอายุ



 

 

เกือบ 2300 ปีมาแล้ว ชมสังฆาราม และปาวาลเจดีย์  สถานท่ีพระพุทธองค์ทรงปลงอายุสังขารเป็นครั้ง
สุดท้าย ต่อจากนั้นอีก 3 เดือน จึงเสด็จดับขันธปรินิพพาน ท่ีกุสินารา ปัจจุบันเหลือแต่ตอซากเจดีย์
เดินทางต่อสู่เมืองคายา ระหว่างทางผ่านชมวิถีชีวิตของชาวบ้านตลอดสองข้างทาง ระยะทาง 160 
กิโลเมตร ใช้เวลาในการเดินทาง 5 ชั่วโมง 

ค่ า  รับประทานอาหารค่ า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
  เข้าทีพ่ักGALAXYHOTEL *** หรือเทียบเท่า 
วันที่หก  คยา-นาลันทา-มหาวิทยาลัยนาลันทา-หลวงพ่อองค์ด า-ราชคฤห์-เขาคิชกูฏ-คยา 
เช้า  รับประทานอาหารเช้า  ณ  ห้องอาหารของโรงแรม แล้วชม 

มหาวิทยาลัยนาลันทามหาวิทยาลัยสงฆ์แห่งแรกของพุทธ
ศาสนา สักการะหลวงพ่อองค์ด าที่มีอายุมากกว่า 1 พันปี 

เท่ียง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
บ่าย  เดินทางสู ่ เมืองราชคฤห์ น าท่านขึ้นเขาคิชกูฏ เพ่ือนมัสการและ

ท าสมาธิ ณ  .กุฎิ พระพุทธองค,์ กุฏิพระอานนท์ , ถ้ าสุกรชาตาท่ี
พระสารีบุตรบรรลุพระอรหันต์และที่พระเทวฑัตกลิง้ก้อนหินใส่
พระองค์ชมวัดอัมพวันของหมอชีวกโกมารภัจน์แล้วน าท่าน
เดินทางสู่ เมืองคยา 

เย็น  รับประทานอาหารค่ า ณ  ห้องอาหารของโรงแรม 
  น าท่านเข้าที่พักโรงแรม... พักผ่อนตามอัธยาศัย 
  เข้าทีพ่ักGALAXY HOTEL *** หรือเทียบเท่า  
วันที่เจ็ด คยา–วัดไทยนานาชาติ-มหาสถูปเจดีย์พุทธคยา-พระพุทธเมตตา-พาราณส ี

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
 น าท่านชมวัดทิเบต วัดญี่ปุ่น วัดภูฎาน และวัดไทยซึ่ง

แต่ละวัดมีความงดงามท่ีแตกต่างกันแล้วน าท่านสวด
มนต์ นั่งสมาธิ ท่ีใต้ต้นพระศรีมหาโพธิ์ ท่ีพระมหา
เจดีย์พุทธคยาสมควรแก่เวลาพักผ่อนกันตามอัธยาศัย 

 น าท่านสู่ มหาสถูปเจดีย์พุทธคยา สถานท่ีประทับตรัส
รู้อริยสัจธรรมบรรลุรู้แจ้งอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณ



 

 

ส าเร็จเป็น พระอรหันต์สัมมาสัมพุทธเจ้าใต้ต้นพระศรีมหาโพธิ์ ในคืนพระจันทร์เต็มดวงแห่งเดือนวิสาขะ
นมัสการสัตตมหาสถานคือสถานท่ีประทับเสวยมุตติสุข  )าสวะและสุขเกิดแต่ความหลุดพ้นจากกิเลสอ
ปวงท7 สัปดาห์  กราบนมัสการพระพุทธเมตตา  เพื่อขอพรภายในวิหารเจดีย์พุทธคยา ให้ท่านได้นั่ง
ปฎิบัติธรรมตามอัธยาศัย 

เท่ียง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
บ่าย  น าท่านเดินทางสู่เมืองพาราณส ี เป็นเมืองหลวงของแคว้นกาสี เป็นเมืองท่ีเจริญรุ่งเรืองมากท่ีสุดแห่ง

หนึ่งตั้งแต่ สมัยก่อนพุทธกาล  ระยะทาง 260 กิโลเมตร  ใช้เวลาเดินทาง 7 ชั่วโมง 
ค่ า  รับประทานอาหารค่ า ณ  ห้องอาหารของโรงแรม 
  เข้าที่พัก GRAPEVINE HOTEL*** หรือเทียบเท่า 

วันที่แปด  พาราณสี–ชมพิธีการอาบน้ าล้างบาปของชาวฮินดู-สารนาถ-ชมธัมเมกขสถูป- ชมพิพิธภัณฑ์สาร
นาถ-ชมพระพุทธรูปที่สวยงามที่สุดคือพระปางปฐมเทศนาคยา-สนามบิน 

 
เช้าตรู่  น าท่านล่องแม่น้ าคงคา ชมพิธีการอาบน้ าล้างบาปของ

ชาวฮินดู ชมท่าเผาศพควันไฟไม่เคยดับ ชมพระอาทิตย์
ขึ้นพร้อมอธิษฐานขอขมาต่อพระแม่คงคา  

     จากนั้นเดินทางกลับโรงแรมท่ีพัก  
เช้า    รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
08.00 น.  น าท่านสู่สารนาถ ชม ธัมเมกขสถูป สถานท่ีพระพุทธองค์

ทรงแสดงปฐมเทศนา ในวันเพ็ญขึ้น 15 ค่ า เดือน 8 ก่อน พุทธศักราช 45 ปี อันเป็นวันอาสาฬหบูชา ชม
มูลคันธกุฎิ,ธัมเมกขสถูป,ชม พิพิธภัณฑ์สารนาถ ภายในมีหัวเสามีหัวสิงห์อยู่ 4 หัว และชม พระพุทธรูป
ที่สวยงามที่สุดคือพระปางปฐมเทศนา 

เท่ียง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ โรงแรม 
  เดินทางสู่ ลัคเนา เมืองหลวงใน“รัฐอุตรประเทศ” ของ “อินเดีย”กลับเป็นเมืองท่ีคุณจะค้นพบศาสนา

สถานของฮินดูน้อยมาก ด้วยเหตุที่ว่าเมืองนี้ หลังจากฮินดูหมดอ านาจก็ถูกปกครองโดย “มุสลิม”ท่ีมา
จากเปอร์เซีย โดยท่ีศูนย์กลางการปกครองอยู่ท่ีเมืองเดลี และส่งสุลต่านมาปกครองลัคเนา ด้วยความท่ี
เป็นแหล่งอู่ข้าวอู่น้ าของอินเดียท าไมถึงเป็น “อู่ข้าวอู่น้ าของอินเดีย” ท้ังยังเป็นเมืองท่ีประวัติศาสตร์อัน
ยาวนาน ตั้งแต่เคยถูกปกครองโดยมุสลิมท่ีมาจากเปอร์เซีย และราชวงศ์โมกุลจากมองโกเลีย(เช้ือสาย



 

 

เจงกีสข่าน)รวมถึงถูกอังกฤษปกครองในยุคเมืองขึ้น ท าให้เมืองแห่งนี้มีความโดดเด่นเรื่องงานศิลปกรรม 
และสถาปัตยกรรมท่ีผสมผสานกันทั้งแบบมุสลิมเปอร์เซียและยุโรปจนกลายเป็นความเจริญรุ่งเรืองด้าน
ศิลปวัฒนธรรมสุดคลาสสิก ระยะทาง 320 กิโลเมตร ใช้เวลาในการเดินทาง 7 ชั่วโมง 

ค่ า  รับประทานอาหารค่ า ณ ภัตตาคาร แล้วเดินทางสู่ สนามบินลัคเนาว์ 
วันที่เก้า  สนามบินลัคเนาว ์– กรุงเทพฯ 
01.05 น.  เหิรฟ้าสู่กรุง้ทพฯ โดยสายการบินไทยสไมล์ เที่ยวบิน WE334  
06.15 น.  เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดภิาพ........... 
 
***หมายเหตุ*** ก าหนดการเดินทางและเวลานี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความจ าเป็นและตามตารางของสายการบินที่ใช้
เดินทาง(ราคาดังกล่าวข้างต้นสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาวะค่าเงินบาทที่ไม่คงท่ีและกรณีสาย
การบนิมีการเรียกเก็บค่าน้ ามันเพิ่มเติมจากราคาที่ก าหนดไว้) 

  

อัตราค่าบริการ 
วันเดินทาง ราคาผู้ใหญ ่ พักเดี่ยว รับ หมายเหตุ 

11 – 19 มกราคม 62 26,999 8,500 25  
20 – 28 มกราคม 62 26,999 8,500 25  

07 – 15 กุมภาพันธ์ 62 26,999 8,500 25  
16-24 กุมภาพันธ์ 62 

**วันมาฆบูชา** 
26,999 8,500 25  

01 – 09 มีนาคม 62 26,999 8,500 25  
15 – 23 มีนาคม 62 26,999 8,500 25  

ไม่รวมวีซ่า 4,500 บาท , ไม่รวมทิปหัวหน้าทัวร์ 1,500 บาท , ไม่รวมทิปไกด์ท้องถิ่น 40US 

ในกรณีที่ลูกค้าต้องออกตั๋วโดยสารภายในประเทศกรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯก่อนทุกคร้ังมิฉะนั้นทางบริษัทฯ
จะไม่ขอรับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น 



 

 

ค่าบริการนี้รวม 
1. ตั๋วเครื่องบิน ชั้นนักท่องเที่ยว เส้นทาง กรุงเทพ – ลัคเนาว์ – กรุงเทพฯ โดยสายการบินไทยสมายล์  
2. ภาษีสนามบินสุวรรณภูมิและที่อินเดีย 
3. ที่พัก และอาหารตามที่ระบุในรายการ 
4. รถปรับอากาศ พร้อมพนักงานขับรถผู้ช านาญเส้นทางน าเที่ยวตามรายการ 
5. ค่าธรรมเนียมในการเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวตามที่ระบุไว้ในรายการ 
6. น้ าหนักสัมภาระท่านละไม่เกิน 20 กิโลกรัม 
7. ประกันอุบัติเหตุการเดินทาง กรณีการเสียชีวิต วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท 

 

อัตราข้างต้นไม่รวม 
1. ค่าธรรมเนียมในการท าหนังสือเดินทางและค่าท าใบอนุญาตกลับเข้าประเทศของคนต่างชาติหรือคนต่างด้าว 
2. ค่าน้ าหนักของกระเป๋าเดินทางในกรณีที่เกินกว่าสายการบินก าหนด 
3. ค่าทิปคนช่วยยกกระเป๋าตามสถานที่ต่างๆ 
4. ค่าใช้จ่ายอื่นๆ นอกเหนือจากที่ระบุไว้ในรายการและค่าใช้จ่ายส่วนตัวต่างๆ เช่น ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด ฯลฯ 
5. ค่าภาษีหัก  ณ  ที่จ่าย 3% ภาษีมูลค่าเพ่ิม 7% (กรณีออกใบก ากับภาษี) 
6. ค่าทิปมัคคุเทศก์ท้องถิ่น,คนขับรถ ท่านละ 40USD  
7. ค่าทิปหัวหน้าทัวร์คนไทย ท่านละ 1,500 บาท  
8. ค่าธรรมเนียมวีซ่า ประเทศอินเดีย และประเทศเนปาลส าหรับหนังสือเดินทางไทย ท่านละ 4,500 บาท 

เงื่อนไขการส ารองที่นั่ง 
▪ กรุณาจองล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วันก่อนการเดินทางและกรุณาเตรียมเงินมัดจ า10,000 บาทพร้อมกับเตรียมเอกสารส่งให้

เรียบร้อยภายใน 2-3 วันหลังจากท าการจองแล้ว 
▪ การช าระค่าทัวร์ส่วนที่เหลือทางบริษัทฯจะเรียกเก็บก่อนเดินทางไม่น้อยกว่า 30 วันท่านควรจัดเตรียมค่าทัวร์ให้เรียบร้อยก่อน

ก าหนดเนื่องจากทางบริษัทต้องส ารองค่าใช้จ่ายในส่วนของค่าที่พักและตั๋วเครื่องบินมิฉะนั้นจะถือว่าท่านยกเลิกการเดินทาง
โดยอัตโนมัติ 

▪ หากในคณะของท่านมีผู้ต้องการดูแลพิเศษ นั่งรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผู้สูงอายุ, มีโรคประจ าตัว หรือไม่สะดวกในการเดิน 
ทางท่องเที่ยวในระยะเวลาเกินกว่า 4 - 5 ชั่วโมงติดต่อกัน ท่านและครอบครัวต้องให้การดูแลสมาชิกภายใน 
ครอบครัวของท่านเอง เนื่องจากการเดินทางเป็นหมู่คณะ หัวหน้าทัวร์มีความจ าเป็นต้องดูแลคณะทัวร์ทั้งหมด 

เงื่อนไขการยกเลิก 
1. ราคานี้เป็นราคาโปรโมชั่น หากลูกค้าช าระมัดจ ามาแล้ว ถือว่าเป็นการยืนยันการเดินทางแน่นอน ไม่สามารถคืนเงินได้ทุกรณี 

 
 



 

 

เงื่อนไขต่าง ๆ 
 1.  บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้ 

2. บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ที่เกิดจากสายการบิน เหตุการณ์ทางการเมือง และภัยธรรมชาติ ฯลฯ ที่อยู่นอกเหนือ
การควบคุมของทางบริษัทฯ หรือค่าใช้จ่ายเพ่ิมที่เกิดข้ึนตรงหรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่วย การถูกท าร้าย การสูญหาย ความล่าช้า หรือ
จากอุบัติเหตุต่าง ๆ ทั้งนี้ บริษัทฯ  จะค านึงถึงความปลอดภัยและความสะดวกของผู้เดินทางเป็นส าคัญ 
3.  บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณีท่ีกองตรวจคนเข้าเมือง ห้ามผู้เดินทางเข้าประเทศ เนื่องจากมีสิ่งผิดกฎหมายหรือสิ่งของห้ามน าเข้า
ประเทศ เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือความประพฤติส่อไปในทางเสื่อมเสีย หรือด้วยเหตุผลใดๆ ก็ตามที่กองตรวจคนเข้าเมือง
พิจารณาแล้ว ทางบริษัทฯ ไม่อาจคืนค่าทัวร์ที่ช าระแล้วทุกรณี 
4. คณะออกเดินทาง 15 ท่านขึ้นไป หากน้อยกว่าจ านวน 15 ท่าน บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกการเดินทางหรือเปลี่ยนวันเดินทาง
อ่ืนที่สามารถออกกรุ๊ปได้ หรือ หากลูกค้าประสงค์จะเดินทางต้องช าระค่าทัวร์เพิ่มตามบริษัทฯ ก าหนด  
5. หากท่านไม่รับประทานอาหารบางมื้อไม่เที่ยวตามรายการไม่สามารถขอหักค่าบริการคืนได้เพราะการช าระค่าทัวร์เป็นไปใน 
ลักษณะเหมาจ่าย 
 
6.ตั๋วเครื่องบินเมื่อออกตั๋วแล้วไม่สามารถ Refund ได้ทุกกรณี ตามเงื่อนไขของสายการบินก าหนด 
7. โรงแรมที่พักเนื่องจากการวางแปลนห้องพักของแต่ละโรงแรมแตกต่างกันจึงอาจท าให้ห้องพักแบบห้องเดี่ยว (Single) และห้อง
คู(่Twin/Double) และห้องพักแบบ 3 ท่าน/3 เตียง (Triple Room) ห้องพักอาจจะไม่ติดกัน 
 
ข้อส าคัญ 
-ในกรณีที่ท่านจะใช้หนังสือเดินทางราชการ (เล่มสีน้ าเงิน) เดินทางกับคณะของบริษัทฯ ทางบริษัทฯ สงวนสิทธิ์ท่ีจะไม่รับผิดชอบ หากท่านถูกปฏิเสธ
การเข้า // ออกนอกประเทศใดประเทศหนึ่ง เพราะโดยปกตินักท่องเท่ียวใช้หนังสือเดินทางบุคคลธรรมดา (เล่มสีเลือดหมู) สถานทตูเก็บ
ค่าธรรมเนียมวีซ่าและไม่คืนในทุกกรณี 

 
หลักฐานประกอบการยื่นขอวีซ่าประเทศอินเดียส าหรับคนไทย 

 

1. หนังสือเดินทาง (Passport) หนังสือเดินทาง ต้องมีหน้าเหลือส าหรับประทับวีซ่าอย่างน้อย 2 หน้า อายุ
ใช้งานเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน นับจากวันเดินทาง *กรุณาถอดปก Passport ก่อนส่งเอกสารบริษัทจะ
ไม่รับผิดชอบในกรณีสูญหาย* 

2. รูปถ่าย รูปถ่ายสีหน้าตรงขนาด 2x2นิ้ว พื้นหลังสีขาวเท่านั้น จ านวน 2ใบเป็นรูปที่ถ่ายจากร้านถ่ายรูป
เท่านั้น รูป (ห้ามสวมแว่นตาหรือเครื่องประดับ , ไม่ใส่ชุดข้าราชการหรือเครื่องแบบใดๆ ไม่เป็นรูป
สติ๊กเกอร์รวมถึงห้ามใช้รูปที่ถ่ายเองและปริ้นท์เอง) 

3. ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน 2 ชุด ถ้าเป็นเด็กอายุต่ ากว่า 15 ปี ใช้ส าเนาสูติบัตรและบัตรประชาชน 
4. ส าเนาทะเบียนบ้าน  

**เอกสารที่เป็นส าเนากรุณาเซ็นชื่อรบัรองส าเนาถูกต้องทุกใบดว้ย** 



 

 

แบบฟอร์มกรอกข้อมูลวซี่าอินเดีย  
   

ชื่อและนามสกุล ผูย้ื่นขอวีซ่า 
กรุณาใส่เครื่องหมาย X ลงในช่องที่เลือก 

ชื่อ  นาย  นาง  นางสาว  นามสกุล  

1. ที่อยู่ปัจจุบันที่ติดต่อได้  
  รหัสไปรษณีย์  
 โทรศัพท์มือถือ  โทรศัพท์บ้าน   
 E-mail:   
2. อาชีพปัจจุบัน  ต าแหน่ง  
 * ถ้าเกษียณแล้ว  ให้แจ้งว่า เกษียณ * ถ้าเป็นแม่บ้าน กรุณาแจ้งข้อมูลที่ท างานของสามีหรือบิดา              
 ชื่อบริษัท/ชื่อหน่วยงาน  
 ที่อยู่ที่ท างาน  
  
  รหัสไปรษณีย์  
 โทรศัพท์ที่ท างาน  โทรศัพท์บ้าน   
3. วุฒิการศึกษาสูงสุดที่เรียนจบ เช่น มัธยมศึกษา ม.6 , ปริญญาตรี , ปริญญาโท เป็นต้น  
4. ศาสนาที่นับถือ เช่น ศาสนาพุทธ คริสต์ หรือ อิสลาม เป็นต้น    
5. หากแต่งงานแล้ว กรุณาแจ้ง                                                                                 กรุณาใส่เครื่องหมาย X ลงในช่องที่เลือก 
 ชื่อ-นามสกุล สามี นาย  จังหวัดที่เกิด  

 ชื่อ-นามสกุล ภรรยา  นาง  นางสาว  จังหวัดที่เกิด  

 กรณีคู่สมรส หย่าร้างหรือเสียชีวิต - ให้แจ้งว่า หย่าแล้ว หรือ เสียชีวิตแล้ว  
6. บิดาและมารดา (ทั้งสองท่าน)    *ต้องกรอกนามสกุล                                                กรุณาใส่เครื่องหมาย X ลงในช่องที่เลือก 
 ชื่อ-นามสกุล บิดา นาย  จังหวัดที่เกิด  

 ชื่อ-นามสกุล มารดา  นาง  นางสาว  จังหวัดที่เกิด  

7. ต าหนิ ลักษณะรูปพรรณที่เด่นชัดในร่างกาย เช่น ผิวสีขาว ผิวสองสี ตาสีด า ตาสีน้ าตาล ผมยาว ผมสั้น ผมด า เป็นต้น  
  
8. ถ้าเคยเดินทางเข้าอินเดียมาแล้ว กรุณาแจ้งข้อมูลดังนี้ 
 15.1 เลขที่วีซ่าล่าสุด                                                        วันที่ออกวีซ่า  
 15.2 เมืองที่เคยไป  
 15.3 ชื่อและที่อยูข่องโรงแรมหรือที่พัก ที่เคยไปพักล่าสุด  *ข้อนี้ให้เขียนเป็นภาษาอังกฤษ 
 ชื่อที่พัก Place to Stay  
 ที่อยู่ Address  
 โทรศัพท์    
9. เคยเดินทางเข้า ออกประเทศในกลุ่ม SAARC (อัฟกานิสถาน ภูฏาน ปากีสถาน มัลดีฟ บังคลาเทศ ศรีลังกา เนปาล) หรือไม่   
 ถ้าเคยกรุณาระบุรายละเอียด (ย้อนหลังแค่ 4 ปี) 
 กรุณาใส่เครื่องหมาย X ลงในช่องที่เลือก 

  เคย  ไม่เคย  

 อัฟกานิสถาน จ านวน                                                      ครั้ง เมื่อ ปี ค.ศ.   
 ภูฏาน จ านวน                                                      ครั้ง เมื่อ ปี ค.ศ.   
 ปากีสถาน จ านวน                                                      ครั้ง เมื่อ ปี ค.ศ.   
 มัลดีฟ     จ านวน                                                      ครั้ง เมื่อ ปี ค.ศ.   
 บังคลาเทศ    จ านวน                                                      ครั้ง เมื่อ ปี ค.ศ.   
 ศรีลังกา     จ านวน                                                      ครั้ง เมื่อ ปี ค.ศ.   
 เนปาล จ านวน                                                      ครั้ง เมื่อ ปี ค.ศ.   
 
 



 

 

10 ประเทศที่เดินทางไปในช่วง 10 ปี ที่ผ่านมา   
  
  
  

                

 


