
   

 

 

 

 

 

 

 

ครั�งหนึ	งในชวีติ จารกิธรรม จากอนิเดยี สู ่เนปาล 
ตามรอยบาทพระศาสดา � สงัเวชนียสถาน  

ค่าบรกิาร  ฆราวาส   �,���  / ทา่น  
              พระภิกษุ  ��,��� / รูป    �N ��D รหสั TNVS 190876 
 วนัที,หนึ,ง    สนามบินดอนเมือง - สนามบินคยา - พทุธคยา 
            พกั ณ พทุธคยา 
05.00 น.     คณะพรอ้มกนั ณ สนามบนินานาชาตดิอนเมอืง อาคารผูโ้ดยสารขาออกระหวา่งประเทศ อาคาร 1  

ชั �น 2 ประต ู3 เคา้เตอรแ์อรเ์อเชยี เที	ยวบนิที	 FD 112   

08.20 น. เดนิทางสูเ่มอืงคยา (� บรกิารอาหารบนเครื	อง) 
10.10 น. ถงึเมอืงคยา ผา่นพธิตีรวจคนเขา้เมอืง  นําทา่นเดนิทางไปยงัพทุธคยาโดยรถปรับอากาศ 

(เวลาอนิเดยีชา้กวา่ไทย 1 ชั	วโมง 30 นาท)ี  นําทา่นเขา้ที	พัก เก็บสมัภาระ 

11.30 น.    �   รับประทานอาหารกลางวัน 
นําทา่นเดนิทางสูบ่รเิวณ พระมหาเจดยีพ์ทุธคยา สถานที	ตรัสรูใ้ตต้น้พระศรมีหาโพธิ=  
ไมอ่นุญาตใหนํ้าโทรศพัท ์ - อปุกรณ์สื	อสารทกุชนดิ - พาวเวอรแ์บงก ์ – แบตเตอรี	สํารอง – สาย
ชารท์ – หฟัูง ฯลฯ เขา้ภายในบรเิวณองคม์หาเจดยีพ์ทุธคยาและตน้พระศรมีหาโพธิ=  ยกเวน้กลอ้ง
ถา่ยรปู คา่ธรรมเนยีมกลอ้งถา่ยรปู 100 รปีู  กลอ้งวดีโีอ 300 รปีู   
นําทา่น สกัการะพระพทุธเมตตา พระพทุธปฏมิากรปางชนะมารอาย ุ๑,๔๐๐ ปี สกัการะพระแทน่วชัร
อาสน ์ ใตร้ม่พระศรมีหาโพธิ= จากนั�นเจรญิสมาธภิาวนา สวดมนตรํ์าลกึคณุองคส์มเด็จพระสมัมาสมั
พทุธเจา้ ณ ใตต้น้พระศรมีหาโพธิ= เพื	อความเป็นสริมิงคลในดนิแดนพทุธภมู ิ 

19.30 น.    �   รับประทานอาหารเย็น   

พัก  �  วดัไทยพทุธสาวกิา / หรอืวดัใกลเ้คยีง 

                                     
 วนัที,สอง    พทุธคยา – สถูปนางสุชาดา – วดัพทุธนานาชาต ิ– พิพิธภณัฑพ์ทุธคยา 
            พกั ณ พทุธคยา 

06.00 น. �   รับประทาน อาหารเชา้   



   

 

 

 

 

 

 

 นําทา่นไปยังสถปูนางสชุาดา ผูถ้วายขา้วมธปุายาสแกอ่งคพ์ระโพธสิตัวก์อ่นการตรัสรูเ้ป็นพระ
สมัมาสมัพทุธเจา้ นําทา่นชมสถานที	ลอยถาดทองคําอธฐิาน  

11.00 น. �   รับประทานอาหารกลางวัน   นําทา่นถวายผา้ป่าบํารงุวดั 

14.00 น. นําคณะไปชมวดัพทุธนานาชาต ิ 
อาท ิวดัทเิบต วดัภฏูาน วดัญี	ปุ่ น จากนั�นนําทา่นชมพพิธิภณัฑค์ยา 

18.00 น.    �   รับประทานอาหารเย็น   
19.00 น. ทําวตัรเย็น ใตต้น้พระศรมีหาโพธิ=   

พัก  �  วดัไทยพทุธสาวกิา / หรอืวดัใกลเ้คยีง 

              
 วนัที,สาม      พทุธคยา – ราชคฤห ์– นาลนัทา 
           พกั ณ ราชคฤห ์ 

05.00 น. �  รับประทานอาหารเชา้    

จากนั�นนําทา่นเดนิทางไปยงักรงุราชคฤห ์ นําทา่นขึ�น เขาคชิฌกฏู นมสัการมลูคันธกฎุ ีนมสัการ
ถํ (าพระโมคคลัลานะ ถํ (าสกุรขาตา  

11.00 น. �  รับประทานอาหารกลางวัน นําทา่นชม วดัเวฬุวนั   ซึ	งเป็นวดัแหง่แรกของพทุธศาสนาที	
พระเจา้พมิพสิารสรา้งถวาย และเป็นพุทธสถานที	พระพุทธเจา้ทรงแสดงโอวาทปาตโิมกข ์  และมี
พระอรยิะสงฆ ์  1,250 องค ์มาประชมุกนัในวันเพ็ญมาฆบชูา นําคณะสวดมนต ์ภาวนา และฟังธรรม
บรรยายจากพระวทิยากร  จากนั�นนําท่านไป นมสัการหลวงพ่อองคด์ําที	ศักดิ=สทิธิ= ชมซาก 
มหาวทิยาลยันาลนัทา ที	เคยรุ่งเรืองในอดีต และเป็นมหาวทิยาลัยสงฆแ์ห่งแรก และฟังธรรม
บรรยายจากพระวทิยากร  ไดเ้วลาพอสมควร นําทกุทา่นเดนิทางสูเ่มอืงพทุธคยา 

เย็น        �  รับประทานอาหารเย็น  นําทา่นถวายผา้ป่าบํารงุวดั 

พัก  �  วดัไทยสริริาชคฤห ์/ วดัใกลเ้คยีง     

 วนัที,สี,      ราชคฤห ์– ไวสาลี – กุสินารา 
           พกั ณ กุสินารา 

05.00 น. �   รับประทาน อาหารเชา้   
นําทา่นเดนิทางไปไวสาล ี สกัการะ ปาวาลเจดยี ์  สถปูโบราณ ขนาดเสน้ผา่ศนูยก์ลาง 3 เมตร มี
สงักะสมีงุเป็นทรงกลม เหมอืนกบัศาลาแปดเหลี	ยมลอ้มรอบฐานเจดยีโ์บราณ ไดรั้บการขดุคน้จาก
ฝ่ายโบราณคดแีละยนืยนัเป็นหนึ	งเดยีววา่นี�คอืสถปูที	บรรจพุระบรมสารรีกิธาตทุี	ไดข้อแบง่จากกสุิ
นารา และจากสถปูอกี 7 แหง่ แลว้อญัเชญิมาบรรจไุวใ้นสมยัเดยีวกนักบัเมอืงราชคฤหข์องพระเจา้



   

 

 

 

 

 

 

อชาตศตัร ู คณะราชาลจิฉว ี ราชามลัละ ราชาโกลยิะแหง่รามคาม พราหมณ์แหง่เวฏฐทปีนคร ราชา
โมลนีครราชาศากยะแหง่กบลิพัสดุ ์ 

11.00 น. �   รับประทานอาหารกลางวัน  
นําทา่นชม วดัป่ามหาวนั   สถานที	พระพทุธองคเ์สด็จมาประทบัทกุครั �งที	มาเมอืงไวสาลแีละวดัแหง่
นี�ยงัเป็นที	กําเนดิภกิษุณีเป็นรปูแรก  คอืพระพทุธองคท์รงอนุญาตใหพ้ระนางมหาปชาบดแีละบรวิาร
บวชได ้   พระพทุธองคท์รงแสดงวธิใีหโ้รครา้ยระงับไดแ้ลว้ชาวเมอืงไวสาลปีระสงคส์รา้งอาราม
ถวาย พระพทุธองคก็์โปรดใหส้รา้งพระอารามนอกเมอืงไวสาลใีนป่ามหาวันทางเหนอืของอาณาจักร
วชัชอีารามที	ชาวลจิฉวสีรา้งถวายพระพทุธองคใ์นป่ามหาวนั เรยีกวา่กฏูาคารมภีกิษุเขา้อยูจํ่าพรรษา
ในอารามนี�เป็นประจําสําหรับพระพทุธองคนั์�นประทบัอยูใ่นพรรษาที	 5 และพรรษาสดุทา้ยคราวเมื	อ
เสด็จไปกสุนิารา เสาหนิพระเจา้อโศก ในป่ามหาวันที	โดดเด่นสง่างดงามมากหันหนา้ไปทางทศิ
เหนือประหนึ	งวา่ทอดอาลัยตามพระพทุธองคค์รั �งเสด็จผา่นเมอืงนี�เป็นครั �งสดุทา้ยกอ่นจะเสด็จไป
ปรนิพิพาน ณ กสุนิารานคร จากนั�นนําทา่นไปเมอืงเกสปตุตนคิม ซึ	งเป็นเมอืงที	ทรงแสดง  “กาลาม
สตูร”  จากนั�นนําทา่นเดนิทางสูเ่มอืงกสุนิารา สถานที	ปรนิพิพาน ระหวา่งทางชมพระมหาสถปูที/
เมอืงเกสรยิา ซึ	งกลา่วกนัวา่เป็นสถปูที	ใหญท่ี	สดุในอนิเดยี  และเป็นตน้แบบสถปูบโุรพทุโธ 
ประเทศอนิโดนเีซยี  
เมอืง กสุนิารา ในแควน้มัลละ ณ วนัเสด็จขนัธปรนิพิพาน ทรงรับภตัตาหาร อนัเป็นปัจฉมิบณิฑบาต 
ที	บา้นนายจนุทะ ณ เมอืงปาวา จากนั�น ไดเ้สด็จตอ่มาที	เมอืง กสุนิารา พระพทุธองคป์ระทบัที	สาลวนั
ป่าไมรั้ง   ถงึเมอืงกสุนิารา เขา้ที	พักวดัไทยกสุนิาราเฉลมิราชย ์ หรอืวดัใกลเ้คยีง 

เย็น  �   รับประทานอาหารเย็น  นําทา่นถวายผา้ป่าบํารงุวดั 

 �  พกั 
วดัไทยกุ สนิารา 
หรอื วดั ใกลเ้คยีง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    
 
 วนัที,หา้  กุสินารา – �B� – ลมุพินี 
           พกั ณ ลมุพินี 
05.00 น. �   รับประทาน อาหารเชา้  
 นําทา่นกราบนมสัการสถานที	 ปรนิพิพาน ณ สาลวโนทยาน ดนิแดนแหง่การอาลยั สวนสาธารณะ

ของมลัละกษัตรยิ ์ ผา่นซากวดัโบราณอนัเป็นรอ่งรอยของความเจรญิรุง่เรอืงในอดตี นําทา่นชม
นพิพานวหิาร สถานที	ประดษิฐาน พระพทุธไสยาสนป์างปรนิพิพาน ขนาดความยาว 23 ฟตุ 9 
นิ�ว พระพทุธรปูปฏมิาที	งดงามสมสว่นพระเนตรหรี	ลงเกอืบหลบัสนทิพรอ้มพระพักตรท์ี	สงบแสดง
ความหมดกงัวล นําทกุทา่น เวยีนประทกัษิณรอบมหาสถปูปรนิพิพานสถานที	พระพทุธองคท์รงเสด็จ
ดบัขนัธปรนิพิพาน ภายใตต้น้สาละคู ่เมื	อวนัเพ็ญเดอืน 6 หรอื วนัวสิาขปรุณม ีรว่มสวดมนต ์ปฏบิตัิ
ธรรมถวายเป็นพทุธบชูา จากนั�น ออกเดนิทางสูเ่มอืงลมุพนิ ี สถานที	พระพทุธองคป์ระสตู ิ



   

 

 

 

 

 

 

11.00 น. �   รับประทานอาหารกลางวัน ณ 910 
นําทา่นเดนิทางตอ่ไปยงัวดัไทยนวราชรัตนาราม 960  เชญิทกุทา่นพักผอ่น ทานโรต ี  และเขา้
หอ้งนํ�า ประมาณ 20 นาท ี จากนั�นําทา่นเดนิทางไปดา่นโสเนารชีายแดนอนิเดยี - เนปาล  ผา่นพธิี
การตรวจคนเขา้เมอืง  นําทา่นเดนิทางสูป่ระเทศเนปาล มุง่สูส่วน ลมุพนิวีนั สถานที	ประสตูเิจา้ชาย
สทิธตัถะราชกมุารแหง่กรงุกบลิพัสดุพ์ระนางสริมิหามายาไดป้ระสตูกิาลมหาบรุษุโลก  ชมเสาอโศก 
ที	พระเจา้อโศกมหาราชทรงสรา้งพรอ้มดว้ยจารกึไวเ้ป็นหลกัฐานสําคญั ชมสระโบกขรณี  สวดมนต์
ทําสมาธ ิถวายเป็นพทุธบชูา 

เย็น    �   รับประทานอาหารเย็น  นําทา่นถวายผา้ป่าบํารงุวดั                                                                   

พกั  �  วดัไทยลมุพนิ ี/ หรอืวดัใกลเ้คยีง 

         
 วนัที,หก    ลมุพินี – �B� – สาวตัถี 
           พกั ณ สาวตัถี 

05.00 น. �   รับประทาน อาหารเชา้   
จากนั�นเดนิทางกลบัเขา้ประเทศอนิเดยี แวะรับประทานอาหารวา่ง วดัไทยนวราชรัตนาราม 960 
ออกเดนิทางไปยงัเมอืงสาวตัถ ี  

11.00 น. �   รับประทานอาหารกลางวัน  
เดนิทางถงึเมอืงสาวตัถ ีหรอื ศราวสัต ีนําทกุทา่นชม คฤหาสนข์องทา่นอนาถบณิฑกิเศรษฐ ีและ
บา้นบดิาของทา่นองคลุมีาล จากนั�น นําทา่น นมสัการ วดัพระเชตะวนัมหาวหิาร เป็นวดัที	
พระพทุธเจา้ ประทบับําเพ็ญพทุธกจินานถงึ 19 พรรษา และอยูท่ี	วหิารบปุผารามของนางวสิาขาอกี 6 
พรรษา วดัพระเชตะวนั สรา้งโดย อนาถบณิฑกิเศรษฐ ีนอกจากนั�น วดัพระเชตะวนั ยงัเป็นที	จําพรรษา
ของพระอรหนัตอ์สตีมิหาสาวกสถปูที	บรรจสุารรีกิธาตขุองพระอรหนัตท์ั �งหลาย และที	นี	ยงัมบีอ่นํ�าที	
พระพทุธเจา้ใชเ้ป็นที	สรงนํ�าตลอดระยะเวลาที	จําพรรษาอยู ่ นําทา่น นมสัการอานนัทโพธิ7 ซึ	งเป็น
หน่อตน้พระศรมีหาโพธิ=ตน้แรก ดงันั�น สถานที	นี�จงึเป็นสถานที	สําคญัและศกัดิ=สทิธิ=อยา่งยิ	ง ที	ชาว
พทุธควรจะไปนมสัการและรว่มสวดมนตป์ฏบิตัธิรรม ณ มลูคนัธกฎุ ี ที	ประทบัของพระพทุธเจา้ 
นมสัการ สถานที/ท ี/พระพทุธองคท์รงแสดงยมกปาฏหิารยิ ์      

เย็น    �   รับประทานอาหารเย็น  นําทา่นถวายผา้ป่าบํารงุวดั                                                                   

พกั  �  วดัไทยลมุพนิ ี/ หรอืวดัใกลเ้คยีง 

 วนัที,เจด็    สาวตัถี – สุนตาลปู้ – สารนารถ    
           พกั ณ สารนารถ 

  



   

 

 

 

 

 

 

06.00 น. �   รับประทาน อาหารเชา้   
นําทา่นเดนิทางโดยรถโคช้สูเ่มอืง ผา่นเมอืงสนุตาลปู้  

11.00 น. �   รับประทานอาหารกลางวัน  
นําทา่นเดนิทางตอ่ไปยงัเมอืงพาราณส ี  

 นําทา่นชมวถิชีวีติชาวฮนิดรูมิฝั	งแมนํ่�าคงคา  ชมพธิอีารตบีชูา ซึ	งมเีป็นประจําทกุวนั  ชมการเผา
ศพที	ทา่กรรณกิารฆ์าฏ ซึ	งกลา่วกนัวา่ไฟไมเ่คยดบัมาเป็นเวลาหลายพันปี ชมมรณาโฮเต็ล 
โรงแรมสําหรับผูส้งูอายมุาเชา่อยูเ่พื	อรอวนัตายของตนดว้ย ซึ	งมคีวามหวงัวา่จะไดต้ายใกลแ้มนํ่�าคง
คาและจะไดเ้ผาที	นี	เพื	อกระดกูและเถา้ถา่นจะไดถ้กูทิ�งลงแมนํ่�าคงคาอนัศกัดิ=สทิธิ=จะไดข้ึ�นสวรรค์
ตามความเชื	อของคนฮนิด ู นําทา่นลอยกระทงบชูาพระบรมสารรีกิธาตใุตแ้มนํ่�าคงคา จากนั�นนําทา่น
กลบัที	พัก 

20.00 น. �   รับประทานอาหารเย็น 

พกั  �  คา้งคนืที/วดัจนีสารนารถ / วดัใกลเ้คยีง 

วนัที,แปด    สารนารถ – สะสาราม  - พทุธคยา 
            พกั ณ พทุธคยา 
06.00 น. �   รับประทาน อาหารเชา้    

จากนั�น นําทกุทา่นไปชม ป่าอสิปิตนมฤคทายวนั  หลงัจากนั�นนําทา่นเขา้ นมสัการธมัเมกข
สถปู สถานที	แสดงปฐมเทศนา โปรดปัญจวคัคยีจ์นเกดิพระรัตนตรัยขึ�นเป็นครั �งแรกในโลก และเป็น
สถานที	พระพทุธองคท์รงอยูจํ่าพรรษาเป็นพรรษาแรกหลงัจากตรัสรู ้สวดมนตธ์รรมจักรกปัปวตัน
สตูรและทําประทกัษิณรอบสถปู  

11.00 น. �   รับประทานอาหารกลางวัน  
  จากนั�นนําทา่นเดนิทางไปยงัพทุธคยา แวะเขา้หอ้งนํ�า ณ วดัไทยสะสาราม 

เย็น  �   รับประทานอาหารเย็น    

พกั �  วดัไทยพทุธสาวกิา / วดัใกลเ้คยีง          

 วนัที,เกา้      พทุธคยา   
     
06.00 น. �   รับประทาน อาหารเชา้   

นําทา่นไปกราบลา พระมหาเจดยีพ์ทุธคยา ตน้พระศรมีหาโพธิ=ตรัสรูแ้ละขอพรพระพทุธเมตตา 
ไมอ่นุญาตใหนํ้าโทรศพัท ์ - อปุกรณ์สื	อสารทกุชนดิ - พาวเวอรแ์บงก ์ – แบตเตอรี	สํารอง – สาย
ชารท์ – หฟัูง ฯลฯ เขา้ภายในบรเิวณองคม์หาเจดยีพ์ทุธคยาและตน้พระศรมีหาโพธิ=  ยกเวน้กลอ้ง
ถา่ยรปู คา่ธรรมเนยีมกลอ้งถา่ยรปู 100 รปีู  กลอ้งวดีโีอ 300 รปีู   

11.00 น. �   รับประทานอาหารกลางวัน  
  โปรแกรมตามอธัยาศยั 

พกั  �  คา้งคนืที/วดัไทยพทุธสาวกิา / วดัใกลเ้คยีง 

 วนัที,สิบ    พทุธคยา – สนามบินคยา – สนามบินดอนเมือง     
  
07.00 น. �  รับประทานอาหารเชา้   

จากนั�นนําทา่นเดนิทางสูส่นามบนิเมอืงคยา  เพื	อเดนิทางกลบัสูป่ระเทศไทย 



   

 

 

 

 

 

 

10.40 น. ออกเดนิทางจากสนามบนิเมอืงคยา ไปยงัสนามบนิดอนเมอืง เที	ยวบนิที	 FD 123 
14.50 น. เดนิทางถงึสนามบนิดอนเมอืง โดยสวสัดภิาพ 
 

 

*** ขอบพระคณุทุกทา่นที,ใชบ้รกิาร *** 
*** ค่าบริการขา้งตน้ ยงัไม่รวมค่าทิปคนขบัรถ  

ค่ามคัคเุทศกท์อ้งถิ,น  ท่านละ ��� บาท /ทรปิ/ตอ่ท่าน *** 
 

ในกรณียกเลิกการเดินทาง ตอ้งยกเลิก �� วนัก่อนการเดินทางเท่านัJน มิฉะนัJนบริษัทจะไม่สามารถคืน
มดัจาํ เนื,องจากบริษทัไดช้าํระค่าตั Mวเตม็ราคาเรียบรอ้ยแลว้  

 

 

การเดินทางในแตล่ะครัJงจะตอ้งมีผูโ้ดยสารจาํนวน �� ทา่นขึJ นไป ถา้ผูโ้ดยสารไม่ครบจาํนวนดงักลา่ว 
บริษทัฯ ขอสงวนสิทธิQในการเลื,อนการเดินทาง หรือเปลี,ยนแปลงราคา 

กรุณาชาํระมดัจาํ  ทา่นละ    ��,���.- บาท  
หมายเหต ุ: เมื,อออกตั Mวแลว้ ไม่สามารถรีฟันดไ์ด ้เนื,องจากเงื,อนไขของสายการบิน 

 
อตัราค่าบรกิารนีJ รวม 
� ค่าตั �วเครื�องบินไป-กลบั พรอ้มคณะ    � ค่าภาษีสนามบินทุกแหง่ที�มี 
� ค่านํ%าหนักกระเป๋าสมัภาระท่านละไมเ่กิน '( กก. � ค่ารถรบั-ส่ง และนําเที�ยวตามรายการ 
� ค่าที�พกัตามที�ระบุในรายการ     � ค่าเขา้ชมสถานที�ต่างๆ ตามรายการ 
� ค่าอาหารตามมื% อที�ระบุในรายการ                   � ค่าจา้งมคัคุเทศกค์อยบริการตลอดการเดินทาง  
� ค่าประกนัอุบติัเหตุระหวา่งเดินทาง วงเงินท่านละ 4,(((,((( บาท  (เงื�อนไขตามกรมธรรม)์ 
 
อตัราค่าบริการนีJ ไม่รวม 
� ค่าใชจ้่ายส่วนตวันอกเหนือจากรายการที�ระบุ เช่น ค่าทาํหนังสือเดินทาง ค่าโทรศพัท ์ค่าโทรศพัทท์างไกล 
ค่าอินเตอรเ์น็ต ค่าซกัรีด มินิบารใ์นหอ้ง รวมถึงค่าอาหารและเครื�องดื�มที�สั �งเพิ�มนอกเหนือรายการ 
(กรุณาสอบถามจากหวัหนา้ทวัรก่์อนการใชบ้ริการ)  
 
เง ื/อนไขตา่ง ๆ 

 1.  บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิ=ที	จะเปลี	ยนแปลงรายละเอยีดทวัรน์ี� เมื	อเกดิเหตสุดุวสิยัจนไมอ่าจแกไ้ขได ้

2. บรษัิทฯ ไมรั่บผดิชอบคา่เสยีหายในเหตกุารณ์ที	เกดิจากสายการบนิ เหตกุารณ์ทางการเมอืง และภยัธรรมชาต ิ
ฯลฯ ที	อยูน่อกเหนอืการควบคมุของทางบรษัิทฯ หรอืคา่ใชจ้า่ยเพิ	มที	เกดิขึ�นตรงหรอืทางออ้ม เชน่ การเจ็บป่วย 



   

 

 

 

 

 

 

การถกูทํารา้ย การสญูหาย ความลา่ชา้ หรอืจากอบุตัเิหตตุา่ง ๆ ทั �งนี� บรษัิทฯ จะคํานงึถงึความปลอดภยัและความ
สะดวกของผูเ้ดนิทางเป็นสําคญั 

3.  บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบในกรณีที	กองตรวจคนเขา้เมอืง หา้มผูเ้ดนิทางเขา้ประเทศ เนื	องจากมสีิ	งผดิกฎหมาย
หรอืสิ	งของหา้มนําเขา้ประเทศ เอกสารเดนิทางไมถ่กูตอ้ง หรอืความประพฤตสิอ่ไปในทางเสื	อมเสยี หรอืดว้ย
เหตผุลใดๆ ก็ตามที	กองตรวจคนเขา้เมอืงพจิารณาแลว้ ทางบรษัิทฯ ไมอ่าจคนืคา่ทวัรท์ี	ชาํระแลว้ทกุรณี 

4. คณะออกเดนิทาง 35 ทา่นขึ(นไปหากนอ้ยกวา่จาํนวน ที/ไดต้กลงกนั บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิ7ยกเลกิการ
เดนิทางหรอืเปลี/ยนวนัเดนิทางอื/นที/สามารถออกกรุป๊ได ้หรอื หากลกูคา้ประสงคจ์ะเดนิทางตอ้งชําระคา่
ทวัรเ์พิ/มตามบรษิทัฯ กาํหนด 

5. หากทา่นไมรั่บประทานอาหารบางมื�อไมเ่ที	ยวตามรายการไมส่ามารถขอหกัคา่บรกิารคนืไดเ้พราะ 
การชาํระคา่ทวัรเ์ป็นไปในลกัษณะเหมาจา่ย 
 
6.ตัYวเครื	องบนิเมื	อออกตัYวแลว้ไมส่ามารถ Refund ไดท้กุกรณี ตามเงื	อนไขของสายการบนิกําหนด 

7. ที	พักเนื	องจากแตล่ะวัด กําหนดใหพั้กตา่งกนั จงึอาจทําใหพั้กหอ้งละ 3-4-5-6 คน ตามระเบยีบของวดั 

 

ขอ้สําคญั 

-ในกรณีที/ทา่นจะใชห้นงัสอืเดนิทางราชการ (เลม่สนํี (าเงนิ) เดนิทางกบัคณะของบรษิทัฯ ทางบรษิทัฯ
สงวนสทิธิ7ท ี/จะไมร่บัผดิชอบ หากทา่นถกูปฏเิสธการเขา้ // ออกนอกประเทศใดประเทศหนึ/ง เพราะโดย
ปกตนิกัทอ่งเที/ยวใชห้นงัสอืเดนิทางบคุคลธรรมดา(เลม่สเีลอืดหม)ูสถานทตูเก็บคา่ธรรมเนยีมวซีา่และ
ไมค่นืในทกุกรณี 

 

 

 

            หลกัฐานประกอบการยื,นขอวีซ่า   ไม่ตอ้งรบัรองสาํเนา (ตอ้งอพัโหลดใสใ่นฟอรม์ขอวีซ่า)
  

1. สาํเนาพาสปอรต์ มีอายุการใชง้านอยา่งน้อย > เดือนก่อนวนัเดินทาง และมีหน้าวา่งอยา่งน้อย ' หน้า 
(ไมต่อ้งเซ็นกาํกบั ไมต่อ้งขีดคร่อม เพราะตอ้งอพัโหลดใส่ฟอรม์วซ่ีา) 

2. สาํเนาทะเบียนบา้น 
3. รูปถ่ายสี พื% นหลงัขาว ขนาด ' x 2 นิ% ว 
4. ชื�อสามี หรือภรรยา 
5. ชื�อบริษัท ที�อยู ่เบอรโ์ทร. ตาํแหน่งงาน 
6. หากท่านเคยเดินทางไปประเทศอินเดีย กรุณาถ่ายหน้าวซ่ีาล่าสุดใหด้ว้ยค่ะ 
7. ขอ้มลูการเดินทางไปต่างประเทศภายในระยะเวลา G ปี 

 


