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 ตามรอยศรทัธาพระพุทธเจ้า อินเดีย – เนปาล ดินแดนแห่งศรัทธา 

 จาริกแสวงบุญสังเวชนียสถานทั้งสี่แห่ง นมัสการสถานที่ ประสูติ ปฐมเทศนา  ตรัสรู้ และ

ปรินิพพาน  
 เยือนเมืองลุมพินี – สารนาถ – พุทธคยา – กุสินารา 

 ลงเรือล่องแม่น ้าคงคาสัมผัสวิถีชีวิตของชาวฮินดู 

 ชมความงดงามของทัชมาฮาล และป้อมอักราฟอร์ด 

                                            

ก้าหนดการเดินทาง 

วันที่ : 16-23 ก.พ. 59 (วันหยุด วันมาฆบูชา)     50,900.- 

วันที่ : 05-12/ 12-19/ 19-26 มี.ค. 59      48,900.-           
1. กรุงเทพฯ – พุทธคยา 

2. พุทธคยา – พาราณส ี– แม่น้้าคงคา  

3. พาราณส ี–  กสุินารา – มกุฎพันธเจดีย ์

4. กุสินารา– ลุมพินี – สระโบกขรณี 

5. ลุมพินี– สาวตัถ–ี วดัพระเชตุวันมหาวิหาร 

6. สาวตัถ–ี อกัรา  

7. อักรา – ทชัมาฮาล – เดลลี – สนามบิน 

8. กรุงเทพฯ 

 

 

 

อินเดีย: อินเดีย-เนปาล-ทัชมาฮาล 
8 วัน 6 คืน (TG)  
โดยสายการบินไทย 
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วันที่1     กรุงเทพฯ – พุทธคยา  

10.00 น. คณะมาพร้อมกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ ผู้โดยสารขาออกชั้น 4 ประตู 3 เคาน์เตอร์ D เช็คอินกรุ๊ปของ

สายการบิน การบินไทย ( Thai Airway) โดยมีเจ้าหน้าที่  ให้การต้อนรับ และอ้านวยความสะดวก 

12.10 น. ออกเดินทางสู่ เมืองคยา โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG327 (มีบริการอาหารบนเคร่ือง) 

14.00 น. ถึงสนามบิน เมืองคยา ประเทศอินเดีย (เวลาท้องถิ่น ช้ากว่าประเทศไทย 01.30 ชั่วโมง) และผ่าน

ข้ันตอนการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร แล้วน้าท่านเข้าสู่ที่พัก 

บ่าย เร่ิมต้นการจาริกแสวงบุญสังเวชนียสถานทั้งสี่แห่ง แห่งที่ ๑ พุทธคยา สถานที่เช่ือกันว่าเป็นที่ตรัสรู้

ของพระพุทธเจ้าซึ่งค้นพบโดยนักโบราณคดีชาวอังกฤษ ชื่อ เซอร์ อเลกซานเดอร์ คันนิงแฮม เมื่อ

ร้อยกว่าปีก่อนแล้วน้าท่านนมัสการสถูปพุทธคยา ทรงศิขระที่ได้รับการบูรณะใหม่ภายในประดิษฐาน

พระพุทธรูป “พระพุทธเมตตา”ปางมารวิชัย แล้วน้านมัสการต้นศรีมหาโพธิ์ที่ได้น้าพันธุ์มาปลูก

ตรงที่เชื่อกันว่าเป็นจุดที่พระพุทธเจ้าประทับนั่งบ้าเพ็ญเพียรจนตรัสรู้สมโพธิญาณ แล้วน้าชมสัตตมหา

สถาน สถานที่พระพุทธเจ้าเสวยวิมุติสุขหลังจากตรัสรู้แล้วเจ็ดแห่ง แห่งละสัปดาห์รอบๆพุทธคยาเพื่อ

ทบทวนความรู้ก่อนที่จะเสด็จออกสั่งสอนผู้คน อันประกอบไปด้วย 

๑ เสด็จประทับบนพระแท่นวัชรอาสน์ ใต้ต้นศรีมหาโพธิ์ พร้อมเสวยวิมุตติสุขตลอด ๗ วัน ใน

สัปดาห์ที่๑ 

๒ เสด็จประทับ ณ อนิมิสเจดีย์ ทรงยืนจ้องพระเนตรดูต้นศรีมหาโพธิ์ โดยมิได้กระพริบพระเนตร

ตลอด ๗ วัน ในสัปดาห์ที่ ๒ 

๓ เสด็จประทับ ณ รัตนจงกรมเจดีย์ ทรงนิมิตจงกรมข้ึน แล้วเสด็จจงกรมเป็นเวลา ๗ วัน ใน

สัปดาห์ที่ ๓ 

๔ เสด็จประทับ ณ รัตนฆรเจดีย์ โดยเสด็จไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของต้นศรีมหาโพธิ์ 

และประทับน่ังขัดสมาธิในเรือนแก้วซ่ึงเทวดานิรมิตถวาย ทรงพิจารณาพระอภิธรรม๗ วัน ใน

สัปดาห์ที่ ๔ 

๕ เสด็จไปประทับน่ังขัดสมาธิใต้ต้นไทร อชปาลนิโครธ ซึ่งเป็นที่พักของคนเลี้ยงแกะ ในสัปดาห์

ที่๕ 

๖ เสด็จไปประทับน่ังขัดสมาธใิตต้น้จิก มุจลินทร์ ไปทางทิศตะวนัออกเฉยีงใต้ของต้นศรีมหาโพธิ์ 

ในสัปดาห์ที่ ๖ 

๗ เสด็จไปประทับใต้ต้นเกด ราชายตนะ ประทับนั่งเสวยวิมุติสุขตลอด ๗วัน  

            จากน้ันน้าท่านชมศิลปะอินเดียสมยัพระเจา้อโศกอายุกว่า ๒,๒๐๐ ปี ชมเสาพระเจ้าอโศก

ที่ทรงให้สร้างเพื่อประกาศศาสนาและถวายเป็นพุทธบูชาแก่สังเวชนียสถาน ชมประตูโทรณะที่สลัก 

เร่ืองราวเกี่ยวกับพุทธประวัติ แล้วชมสถูปและภาพสลักอดีตพระพุทธเจ้าศิลปะสมัยปาละอายุราว 

๑,๒๐๐ ปี “สมัยปาละเป็นช่วงที่พุทธศาสนารุ่งเรืองแผ่ขยายอยู่ในอินเดียภาคเหนือโดยมีศูนย์กลางอยู่

ที่มหาวิทยาลัยนาลันทา รัฐพิหารตามหลักฐานการบันทึกจดหมายเหตุการณ์เดินทางมาสืบทอดพุทธ
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 ศาสนาของหลวงจีนเหี้ยนจัง(พระถังซัมจั๋ง) และหลวงจีนอี้จิง จากประเทศจีน” จากน้ันได้เวลาสมควร

น้าท่านเดินทางกลับโรงแรม 

ค้่า รับประทานอาหารค้่า ณ ห้องอาหารของโรงแรม   

 ที่พัก Taj Darbar Hotel ระดับ 4 ดาว หรือ เทียบเท่า,เมืองคยา 

วันที่ 2      พุทธคยา – พาราณสี – พิพิธภัณฑ์แห่งเมืองสารนาถ– แม่น ้าคงคา  

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม     

 น้าท่านเดินทางโดยรถโคช้ปรับอากาศสูเ่มืองพาราณสี สถานที่แสดงปฐมเทศนาของพระพุทธเจา้ 

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวนั ณ ห้องอาหารของโรงแรม   

 น้าท่านชมพิพิธภัณฑแ์ห่งเมืองสารนาถ ชมหัวเสาพระเจา้อโศกทีท่้าเปน็รูปสิงห์บางท่านอธิบายว่า

เป็นสัญลักษณ์ของศากยสิงห์พระราชวงศ์ของพระพุทธเจ้า เสามีฐานบัวคว่้า มีบัลลังก์สี่เหลี่ยมรอบ

สลักเป็นรูปธรรมจักรและรูปช้าง ม้า สิงห์และโค แล้วน้าชมโบราณวัตถุที่ขุดค้นพบในบริเวณเมืองสาร

นาถและเมืองใกล้เคียง อาทิเช่นพระพุทธรูปศิลปะแบบคันธาระแบบมถุรา แบบคุปตะ และ แบบปาละ 

ฯลฯ แล้วน้าชมโบราณวัตถุชิ้นเอกของพิพิธภัณฑ์ พระพุทธรูปแบบคุปตะปางปฐมเทศนาที่ค้นพบ

บริเวณใกล้ๆกับมูลคันธกุฎี สถานที่จ้าพรรษาของพระพุทธเจ้า “อน่ึงศิลปะคุปตะได้รับการยกย่องว่า

งดงามและสมบูรณ์แบบที่สุดในศิลปะอินเดียทั้งมวลและเมืองสารนาถยังเป็นศูนย์กลางของโรงเรียน

สกุลช่างคุปตะ ที่มีอายุเก่าแก่ถึง 1,400 ปีมาแล้ว” แล้วน้าชมสังเวชนียสถานแหล่งที่สอง สถานที่

แสดงปฐมเทศนา น้านมัสการสถูปเจาคันธี สถานที่พระพุทธเจ้าพบปัญจวัคคีย์อีกคร้ังหลังจากตรัสรู้

แล้ว ต่อมาน้านมัสการธัมเมกขสถูปที่เชื่อกันว่าเป็นสถานที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงปฐมเทศนาหัวข้อ

ธัมมะจักกัปปะวัตตะนะสูตร ที่ท้าให้พระโกณฑัญญะบรรลุโสดาบัน พระพุทธศาสนาจึงมีพระรัตนตรัย

ครบ ๓ ประการ แล้วน้าชมวิหารมูลคันธกุฏิหลังใหม่ ภายในประดิษฐานพระพุทธรูปปางปฐมเทศนา

เลียนแบบคุปตะและจิตรกรรมฝาผนังเล่าเร่ืองพุทธประวัติฝีมือช่างชาวญี่ปุ่น ได้เวลาสมควรน้าท่าน

สัมผัสกับความหลากหลายของผู้คนและที่แม่น ้าคงคาที่ชาวฮินดูเชื่อว่าเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์เน่ืองจาก

เป็นจุดที่ตุ้มหูของพระศิวะตกอยู่ใต้แม่น้้าแห่งน้ี ในทางพุทธศาสนาเองเชื่อกันว่าเป็นสถานที่ได้น้าพระ

อัฐิของพระพุทธเจ้ามาลอยอังคารที่แม่น้้าแห่งน้ีด้วย ต่อทาท่านจะได้น่ังเรือพายเพื่อไปถวายกระทง

เป็นพุทธบูชา ณ ที่น่ีเอง และท่านจะได้สัมผัสวิถีชีวิตของชาวฮินดูซ่ึงจะมาอาบน้้า ดื่มน้้ารวมทั้งท่าน้้า

ที่น่ีจะมีพิธีเผาศพในช่วงเช้าตรู่ก่อนพระอาทิตย์ข้ึน จากน้ันได้เวลาสมควรน้าท่านเดินทางกลับโรงแรม 

ค้่า รับประทานอาหารค่้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม   

 ทีพ่ัก Ideal Tower Hotel ระดับ 4 ดาว หรือ เทยีบเทา่,เมืองพาราณส ี

วันที่ 3      พาราณสี – กุสินารา – มกุฎพันธเจดีย ์

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม   

 น้าท่านเดินทางโดยรถโคช้ปรับอากาศสู ่เมืองกุสินารา ซ่ึงเป็นสถานทีเ่สด็จปรินิพพานของ

พระพุทธเจา้ 
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 เที่ยง รับประทานอาหารกลางวนั ณ ห้องอาหารของโรงแรม   

บ่าย น้าท่านชมสังเวชนียสถานแหล่งที่สี่ สถานที่เสด็จปรินิพพานกุสินารา น้านมัสการสถูปที่เชื่อกันว่า

สร้างครอบทับสถานที่เสด็จปรินิพพาน ท่ามกลางต้นสาละคู่ ต่อมาน้าน่ังสมาธิที่วิหารพระรูปพระพุทธ

ไสยาสน์ มีจารึกก้าหนดอายุเก่าแก่กว่า 1,400 ปี แสดงตอนเสด็จปรินิพพาน น้านมัสการสถานที่ถวาย

พระเพลิงพระพุทธเจ้าที่ มกุฎพันธเจดีย์ จากน้ันได้เวลาสมควรน้าท่านเดินทางกลับโรงแรม 

ค้่า รับประทานอาหารค้่า ณ ห้องอาหารของโรงแรม   

 ทีพ่ัก Imperial Hotel ระดับ 4 ดาว หรือ เทียบเท่า,เมืองกุสินารา 

วันที่ 4       กุสินารา – ลุมพิน ี– สระโบกขรณี 

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม   

 น้าท่านเดินทางโดยรถโค้ชปรับอากาศสู ่เมืองลุมพินี ซ่ึงเป็นสถานที่ประสูติของพระพุทธเจ้า โดยผ่าน

ทางชายแดนประเทศอินเดีย–เนปาล ประทับตราหนังสือเดินทางเพื่อผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง 

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวนั ณ ห้องอาหารของโรงแรม   

บ่าย น้าท่านชมสังเวชนียสถานแหล่งที่ 3 สวนลุมพินีวัน เป็นสถานที่พระนางสิริมหามายาประสูติเจ้าชาย

สิทธัตถะกุมาร เมื่อวันศุกร์ วันเพ็ญเดือน 6 ปีจอ ก่อนพุทธศักราช 80 ปี ซ่ึงภายในบริเวณมีวิหารมหา

มายา สระโบกขรณี และเสาพระเจ้าอโศกที่มีขนาดความสูง 22 ฟุต 4 น้ิวและมีข้อความจารึกเป็น

หลักฐานว่า “ณ ที่น่ีคือ สถานที่ประสูติของเจ้าชายสิทธัตถะ และพระเจ้าอโศกเสด็จมาบูชาในปีที่ 20 

แห่งรัชกาลของพระองค์”  (ประมาณพุทธศตวรรษที่ 3)   

ค้่า รับประทานอาหารค้่า ณ ห้องอาหารของโรงแรม     

 ทีพ่ัก Nirvana Hotel ระดับ 4 ดาว หรือ เทียบเท่า,เมืองลมุพินี, ประเทศเนปาล 

วันที่5       ลุมพินี  – สาวัตถี – วัดพระเชตุวันมหาวิหาร   

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม   

 น้าท่านเดินทางโดยรถโค้ชปรับอากาศสู ่เมืองสาวัตถี ที่เป็นเมืองโบราณในสมัยพุทธกาล                       

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวนั ณ ห้องอาหารของโรงแรม   

บ่าย น้าท่านชม เมืองสาวัตถี  ที่เป็นเมืองโบราณในสมัยพุทธกาล เป็นเมืองโบราณในสมัยพุทธกาลที่มี

ความส้าคัญในฐานะที่เป็นเมืองหลวงของแคว้นโกศล 1 ใน แคว้นมหาอ้านาจใน 16 มหาชนบทในสมัย

พุทธกาล เมืองสาวัตถีนับว่าเป็นเมืองส้าคัญในการเป็นฐานในการเผยแพร่พระพุทธศาสนาของ

พระพุทธเจ้าที่ส้าคัญเพราะเป็นเมืองที่พระพุทธเจ้าประทับนานที่สุดถึง 25 พรรษา เป็นที่ตรัสพระสูตร

มากมายและเป็นเมืองที่พระพุทธศาสนามั่นคงที่สุด ปัจจุบันยังมีซากโบราณสถานที่ส้าคัญปรากฏ

ร่องรอยอยู่ คือวัดเชตุวันมหาวิหาร (ซ่ึงพระพุทธเจ้าเคยประทับอยู่ถึง 19 พรรษา)  บริเวณวังของพระ

เจ้าปเสนทิโกศล, บ้านของอนาถบิณฑิกเศรษฐี(สถูป), บ้านบิดาขององคุลีมาล(สถูป), สถานที่พระ

เทวทัตถูกแผ่นดนิสูบ (หน้าวัดพระเชตุวันมหาวิหาร) ที่แสดงยมกปาฏิหาริย์ รวมถึง ต้นอานันทโพธิ์ ซ่ึง

เป็นต้นโพธิ์ที่ชาวพุทธนับถือว่ามีความศักดิ์สิทธิ์เป็นอันดับสองรองจากต้นพระศรีมหาโพธิ์ที่พุทธคยาที่

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%B8%E0%B8%97%E0%B8%98%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A5
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B9%81%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B9%89%E0%B8%99%E0%B9%82%E0%B8%81%E0%B8%A8%E0%B8%A5&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%AA%E0%B8%B9%E0%B8%95%E0%B8%A3
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%AA%E0%B8%B9%E0%B8%95%E0%B8%A3
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B9%80%E0%B8%8A%E0%B8%95%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%96%E0%B8%9A%E0%B8%B4%E0%B8%93%E0%B8%91%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B9%80%E0%B8%A8%E0%B8%A3%E0%B8%A9%E0%B8%90%E0%B8%B5
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%B8%E0%B8%A5%E0%B8%B5%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%A5
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A7%E0%B8%97%E0%B8%B1%E0%B8%95
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A7%E0%B8%97%E0%B8%B1%E0%B8%95
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%A2%E0%B8%A1%E0%B8%81%E0%B8%9B%E0%B8%B2%E0%B8%8F%E0%B8%B4%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%A2%E0%B9%8C&action=edit&redlink=1
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 วัดเชตุวันมหาวิหาร เป็นต้น 

ค้่า รับประทานอาหารค้่า ณ ห้องอาหารของโรงแรม   

 ทีพ่ัก Pawan Palace Hotel ระดับ 4 ดาว หรือ เทียบเท่า,เมืองสาวัตถ ี

วันที่ 6      สาวัตถี– อักรา 

เช้า บริการอาหารเชา้ ณ ห้องอาหารของโรงแรม   

 น้าเดินทางโดยรถโคช้ปรับอากาศสูเ่มืองอักรา โดยผา่นเมืองลกัเนาว ์                    

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหารของโรงแรม   

บ่าย น้าเดินทางโดยรถโคช้ปรับอากาศสูเ่มืองอักรา โดยผา่นเมืองลกัเนาว ์                    

ค้่า รับประทานอาหารค่้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม   

 ทีพ่ัก Clarks Shiraz Hotel ระดับ 4 ดาว หรือ เทยีบเทา่,เมืองอกัรา 

วันที่7       อักรา – ทัชมาฮาล – อักราฟอร์ด – เดลลี  

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม   

 น้าท่านเข้า ชมทัชมาฮาล แหล่งมรดกโลกซ่ึงเป็นอนุสรณ์สถานแห่งความรักอันยิ่งใหญ่และเป็นอมตะ 

ของพระเจ้าชาห์จาฮันที่มีต่อพระนางมุมตัซ ที่สร้างข้ึนในปี ค.ศ.1631 จากน้ันเดินสู่ประตูสุสานที่สลัก

ตัวหนังสือภาษาอาระบิค ซ้ึงเป็นถ้อยค้าอุทิศและอาลัยต่อสิ่งอันเป็นที่รัก ที่จากไป ต่อมาน้าท่าน

ถ่ายรูปกับลานน้้าพุที่มีอาคารทัชมาฮาลอยู่เบื้องหลัง แล้วน้าเข้าสู่ตัวอาคารที่สร้างจากหินอ่อนสีขาว

บริสุทธิ์จากเมืองมกรานะประดับลวดลายด้วยเทคนิคฝังหินสีต่างๆลงไปในเน้ือหินเป็นสถาปัตยกรรมชิ้น

เอกของโลก ซ่ึงออกแบบโดยช่างจากเปอร์เซีย โดยอาคารตรงกลางเป็นรูปโดม ที่มีหอคอยสี่เสา

ล้อมรอบอยู่ และตรงกลางด้านในเป็นที่ฝังพระศพของพระนางมุมตัซ มาฮาล และ พระเจ้าชาห์จาฮัน 

ซ่ึงได้อยู่คู่เคียงกันตลอดชั่วนิรันดร์ ทัชมาฮาลแห่งน้ีใช้เวลาก่อสร้างทั้งหมด 12 ปี และสิ้นเงินไป 41 

ล้านรูปี และมีการใช้ทองค้าประดับตกแต่งส่วนต่างๆ ของตัวอาคารที่หนัก 500 กิโลกรัม และใช้คนงาน

กว่า 20,000 คน  แล้วน้าท่านเดินอ้อมไปด้านหลังที่ติดกับแม่น้้ายมุนา โดยฝั่งตรงกันข้ามมีพื้นที่ขนาด

ใหญ่ถูกปรับดินแล้ว โดยเล่ากันว่าพระเจ้าชาห์จาฮันเตรียมที่จะสร้างสุสานของตัวเองเป็นหินอ่อนสีด้า

ด้วยรูปตัวอาคารเป็นแบบเดียวกันกับตัวอาคารของทัชมาฮาล เพื่อที่จะได้อยู่เคียงข้างกันแต่ถูกออรัง

เซบ ยึดอ้านาจและน้าตัวไปคุมขังไว้ในป้อมอักราเสียก่อน 

             ต่อมาน้าท่านเข้าชม อักราฟอร์ด แหล่งมรดกโลกที่ริมแม่น้้ายมุนาที่สร้างโดยพระเจ้าอัค

บาร์มหาราชแห่งราชวงศ์โมกุล เมื่อปีค.ศ.1565 เป็นทั้งพระราชวังที่ประทับและเป็นป้อมปราการ ต่อมา

พระโอรส คือ พระเจ้าชาฮันกีร์และพระนัดดา (โอรสของพระเจ้าชายฮันกีร์) พระเจ้าชาห์จาฮานซ้ึงได้

สร้างขยายต่อเติมป้อมและพระราชวังแห่งน้ีอย่างใหญ่โต แล้วน้าท่านเข้าชมป้อมผ่านประตู อ้ามรรสิงห์ 

โดยเข้าสู่ส่วนที่เป็นพระราชวังแล้วผ่านลานสวนประดับอ่างหินทรายสีแดงขนาดยักษ์ส้าหรับสรงน้้า ซ่ึง

ท่านจะได้เห็นสถาปัตยกรรมทั้งสามยุคสามสมัยตามรสนิยมที่แตกต่างกันของสามกษัตริย์  น้าท่านเข้า

ชมด้านในพระต้าหนักต่างๆ ที่สลักลวดลายที่เป็นศิลปะแบบโมกุลที่มีอิทธิพลจากศิลปะอินเดีย 
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 ผสมผสานกับศิลปะเปอร์เซีย แล้วน้าข้ึนสู่ระเบียงชั้นที่สองที่มีเฉลียงมุขซ่ึงสามารถมองเห็นชมทิวทัศน์

ล้าน้้ายมุนาได้ และน้าท่านชมห้องที่ประทับของกษัตริย์ พระโอรส พระธิดา องค์ต่างๆ แล้วน้าชมพระ

ต้าหนักมาซัมมัน บูร์ช ที่มีเฉลียงมุขแปดเหลี่ยมมีหน้าต่างที่เปิดกว้างซ่ึงสามารถมองเห็นทัชมาฮาลได้ 

ที่พระต้าหนักนี้เองที่เล่ากันวา่ ชาห์จาฮัน ถูกพระโอรส ออรังเซบ จองจ้าขังไว้ 7 ปี ในช่วงปลายรัชกาล

จนสิ้นพระชนม์ แล้วน้าชมลานสวนประดับ ดิวันอีอาอ้า ที่ชั้นบนด้านหน่ึงเคยเป็นที่ประดิษฐานบัลลังก์

นกยูงอันยิ่งใหญ่ (ปัจจุบันอยู่ในประเทศอิหร่าน) และที่ลานสวนประดับแหง่น้ีเองที่พระเจ้าชาห์จาฮันได้

พบรักคร้ังแรกกับพระนางมุมตัซ  ที่น้าสินค้าเป็นสร้อยไข่มุกเข้ามาขายให้นางในฮาเร็ม 

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวนั ณ ห้องอาหารของโรงแรม   

บ่าย  น้าท่านเดินทางโดยรถโคช้ปรับอากาศ สูก่รุงเดลลี  

ค้่า รับประทานอาหารค่้า ณ ภตัตาคาร 

21.00 น. ได้เวลาสมควร ออกเดินทางสู่สนามบินกรุงเดลี 

วันที่ 8     กรุงเทพฯ 

00.15 น. ออกเดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบินไทยเที่ยวบินที่ TG 316 (มีบริการอาหารบนเคร่ือง) 

05.45 น. ถึงสนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพมหานคร ด้วยความสวัสดี 

 

พาสปอร์ตจะต้องมีอายกุอ่นการเดินทางไม่น้อยกวา่ 6 เดือน 
ในกรณีทีก่องตรวจคนเข้าเมืองที่ประเทศไทย, ประเทศอินเดีย ปฏิเสธมิให้เดินทางออกหรือเขา้ประเทศ ทาง

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ไม่คืนค่าใช้จ่ายไม่วา่กรณีใดๆ ทิ งสิ น 

  

กรุณาอ่านหมายเหตุให้ละเอียดทั ง 5 ข้อ 

หมายเหตุ  
1. บริษัทฯ สงวนสทิธิท์ี่จะไม่รับผิดชอบตอ่ค่าชดเชยความเสียหาย ไม่ว่ากรณีที่กองตรวจคนเข้าเมือง 
ของไทยไม่อนญุาตใหเ้ดินทางออกหรือกองตรวจคนเข้าเมืองของแตล่ะประเทศไมอ่นุญาตให้เข้าเมอืง 
2. บริษัทฯ สงวนสทิธิใ์นการที่จะไม่รับผิดชอบต่อค่าชดเชยความเสียหาย อันเกิดจากเหตุสดุวิสัยทีท่าง 
บริษัทฯ ไม่สามารถควบคุมได ้เช่น การนัดหยดุงาน, จลาจล, การล่าช้าหรือยกเลิกของเที่ยวบิน  
3. บริษัทฯ สงวนสทิธิใ์นการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมรายการท่องเที่ยว โดยไม่ต้องแจง้ให้ทราบลว่งหนา้ 
4. บริษัทฯ สงวนสทิธิใ์นการเปลี่ยนแปลงอตัราคา่บริการ โดยไมต่้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 
5. กรณีที่คณะไม่ครบจา้นวน 15 ท่าน ทางบริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการงดออกเดินทาง 

     โดยทางบริษัทฯ  จะแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า 14 วันก่อนการเดินทาง  

 

อัตราค่าบริการ 

 

เดินทางวันที ่: 16-23 ก.พ. 59 ( วันหยุด วันมาฆบชูา ) ราคาต่อท่าน 

ผู้ใหญ่ พกัห้องละ 2 ทา่น 50,900 

เด็กอายุต้่ากว่า 12 ปี พกักับผู้ใหญ ่1 ท่าน 50,900 

เด็กอายุต้่ากว่า 12 ปี พกักับผู้ใหญ ่2 ท่าน มเีตียงเสริม 49,900 

เด็กอายุต้่ากว่า 12 ปี พกักับผู้ใหญ ่2 ท่าน ไมม่ีเตียงเสริม 48,900 

พักเด่ียว เพิม่ทา่นละ  12,000 
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 เดินทางวันที ่: 05-12/ 12-19/ 19-26 ม.ีค. 59 ราคาต่อท่าน 

ผู้ใหญ่ พกัห้องละ 2 ทา่น 48,900 

เด็กอายุต้่ากว่า 12 ปี พกักับผู้ใหญ ่1 ท่าน 48,900 

เด็กอายุต้่ากว่า 12 ปี พกักับผู้ใหญ ่2 ท่าน มเีตียงเสริม 47,900 

เด็กอายุต้่ากว่า 12 ปี พกักับผู้ใหญ ่2 ท่าน ไมม่ีเตียงเสริม 46,900 

พักเด่ียว เพิม่ทา่นละ  12,000 

 

**ราคานี สงวนสิทธิเ์ฉพาะลูกค้าชาวไทยเท่านั น 

- พาสปอร์ตต่างชาติเก็บเพิ่ม 1,760 บาท ต่อ ท่าน 

- พาสปอร์ตอเมรกิาเกบ็เพิ่ม 2,760 บาท ต่อ ท่าน ** 
 

*** ในกรณีที่ลูกค้าต้องออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ 
ก่อนทุกครั ง มิฉะนั นทางบริษัทฯ จะไม่ขอรับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆ ทั งสิ น ***  

 

โปรแกรมและรายละเอียดของการเดินทางอาจมีการเปล่ียนแปลงได้ ทั งนี ขึ นอยู่กับภาวะอากาศ 
และเหตุสุดวิสัยต่าง ๆ ที่ไม่สามารถคาดการณ์ล่วงหน้าโดยทางบริษัทฯ จะค้านึงถึงผลประโยชน์

และความปลอดภัยของผู้ร่วมเดินทางเป็นส้าคัญ 

 

อัตรานี รวม 

1. ค่าตั๋วเคร่ืองบิน ไป – กลับ ชั้นประหยัด  
2. ค่าโรงแรมที่พักตามที่ระบุในรายการหรือเทียบเทา่  
3. ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการ 
4. ค่าธรรมเนียมวีซ่าอินเดีย-วีซ่าเนปาล 
5. ค่าอาหารและเคร่ืองดื่มตามที่ระบุในรายการ 
6. ค่ารถรับส่งและระหวา่งน้าเทีย่วตามรายการที่ระบุ 
7. ค่าเข้าชมสถานทีท่่องเที่ยวตามรายการ 
8. ค่ามคัคเุทศก์ภาษาไทยและเจ้าหน้าที่ดูแลตลอดการเดนิทาง 
9. ค่าประกันภัยอุบตัิเหตุระหวา่งการเดินทาง วงเงินประกันอุบัตเิหตุสูงสดุ ท่านละไม่เกนิ 1,000,000 บาทและ 
10. วงเงินประกันสุขภาพสูงสดุ ท่านละไม่เกิน 200,000 

 

อัตรานี ไม่รวม 

1. กระเป๋าเดินทางในกรณีที่น้้าหนักเกินกว่าที่สายการบินกา้หนด 30กิโลกรัมตอ่ทา่น ส่วนเกินลกูคา้จ่ายเอง 
2. ค่าท้าหนังสือเดินทาง  
3. ค่าใช้จา่ยส่วนตวันอกเหนือจากรายการ เช่น คา่เคร่ืองดื่ม, คา่อาหารที่สั่งเพิ่มเอง, ค่าโทรศัพท์, คา่ซักรีด 
4. ค่าอาหารที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ 
5. ค่าท้าใบอนุญาตทีก่ลบัเข้าประเทศของคนตา่งชาตหิรือคนต่างด้าว 
6. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% (กรณีต้องการใบก้ากับภาษ)ี และคา่ภาษีบริการหกั ณ ที่จา่ย 3% 
7. ไม่รวมทิปไกดท์้องถิ่นและคนขับรถ 
8. ทิปหวัหน้าทวัร์แล้วแต่ความสมัครใจ 

 

เง่ือนไขการส้ารองที่นั่ง 

1. กรุณาจองลว่งหนา้อยา่งน้อย 30 วันก่อนการเดินทาง และกรุณาเตรียมเงินมดัจ้า 10,000 บาท พร้อมกับเตรียม
เอกสารส่งใหเ้รียบร้อย ภายใน 2-3 วัน หลังจากท้าการจองแล้ว (ใชเ้วลาขอวีซ่าไมต่่้ากวา่ 7 วันทา้การ)  
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 2. การชา้ระค่าทัวร์สว่นทีเ่หลือทางบริษัทฯ จะเรียกเก็บก่อนเดินทางไม่น้อยกวา่ 14 วัน ท่านควรจดัเตรียมคา่ทัวร์
ใหเ้รียบร้อยก่อนก้าหนด เน่ืองจากทางบริษัทต้องสา้รองค่าใช้จา่ยในสว่นของคา่ทีพ่ักและตัว๋เคร่ืองบิน มิฉะน้ัน
จะถือวา่ทา่นยกเลกิการเดินทางโดยอัตโนมตัิ 

  

หมายเหตุ 

1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ยกเลกิการเดินทางกอ่นลว่งหนา้ 14 วัน ในกรณีที่ไม่สามารถท้ากรุ๊ปได้อยา่งน้อย  
15 ท่าน และ/หรือ ผู้ร่วมเดนิทางในคณะไม่สามารถผา่นการพิจารณาวีซ่าไดค้รบ 15 ท่านในกรณีน้ีบริษัทฯ 
ยินดีคืนเงินใหท้ั้งหมด (ยกเว้นคา่ธรรมเนียมวีซ่าซ่ึงได้ชา้ระไว้กับทางสถานทูตแล้ว) หรือจดัหาคณะทวัร์อื่นให้
ถ้าต้องการ  

2. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทวัร์น้ี เมื่อเกิดเหตุจ้าเป็นสดุวสิัยจนไม่อาจ
แก้ไขได ้และจะไม่รับผิดชอบใดๆ ในกรณีที่สญูหาย สูญเสีย หรือได้รับบาดเจบ็ที่นอกเหนือความรับผิดชอบ
ของหัวหน้าทัวร์และอุบัตเิหตุสุดวิสัยบางประการ เช่น การนัดหยดุงาน, ภัยธรรมชาต,ิ การจลาจลตา่งๆ เป็นต้น 
 

 

ข้อมูลเพ่ิมเติมเร่ืองตั๋วเคร่ืองบินและที่นั่งบนเคร่ืองบิน 

1. ทางบริษัทได้ส้ารองที่นั่งพร้อมชา้ระเงินมัดจา้คา่ตัว๋เคร่ืองบินแล้ว  หากท่านยกเลกิทวัร์ ไม่วา่จะดว้ย 

      สาเหตุใด ทางบริษัทขอสงวนสทิธิก์ารเรียกเกบ็คา่มัดจ้าตั๋วเคร่ืองบิน ซ่ึงมีค่าใช้จ่าย ประมาณ 1,000 –  

      5,000 บาท แลว้แต่สายการบินและชว่งเวลาเดินทาง   

2.   หากตัว๋เคร่ืองบินท้าการออกแล้ว แต่ทา่นไม่สารถออกเดินทางได ้ทางบริษัทขอสงวนสทิธิเ์รียกเก็บ 

      ค่าใช้จา่ยตามทีเ่กดิข้ึนจริง  และรอ Refund จากทางสายการบิน ใชเ้วลาประมาณ 3- 6 เดอืนเป็นอย่างน้อย 

3.   น่ังที่ Long Leg โดยปกติอยูบ่ริเวณทางออกประตฉูุกเฉิน และผู้ที่จะน่ังตอ้งมีคณุสมบัตติรงตามที่สายการบนิ 

      ก้าหนด เช่น ต้องเปน็ผู้ที่มีร่างกายแข็งแรง และช่วยเหลือผู้อื่นไดอ้ย่างรวดเร็วในกรณีที่เคร่ืองบินมีปญัหา 

เช่น  สามารถเปดิประตูฉกุเฉินได้ (น้้าหนักประมาณ 20 กิโลกรัม) ไม่ใช่ผู้ที่มปีัญหาทางดา้นสุขภาพและร่างกาย  

      และอ้านาจในการให้ทีน่ั่ง Long leg ข้ึนอยู่กับทางเจ้าหน้าทีเ่ชค็อินสายการบิน ตอนเวลาทีเ่ช็คอินเทา่น้ัน 

 

กรณียกเลิกการเดินทาง 

1. แจ้งยกเลิกก่อนเดินทาง 30 วัน   คืนคา่ใช้จ่ายทั้งหมด  
2. แจ้งยกเลิกก่อนเดินทาง 15 วัน    เก็บค่าใช้จา่ย ท่านละ 10,000 บาท 
3. แจ้งยกเลิกนอ้ยกว่า 15 วันกอ่นเดินทาง   ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ ์เก็บคา่ใช้จ่ายทั้งหมด 
4. ส้าหรับผู้โดยสารที่ไม่ได้ถือหนังสือเดินทางไทย  และทางบริษัทฯเป็นผู้ยื่นวีซ่าให้เมือ่ผลวีซ่าผา่นแล้วมกีาร 

ยกเลกิการเดินทางบริษัทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการคืนคา่มดัจ้าทั้งหมด 
5. ยกเว้นกรุ๊ปทีเ่ดินทางชว่งวันหยุดหรือเทศกาลทีต่้องการันตีมัดจา้กับสายการบินหรือค่ามดัจ้าที่พักโดยตรงหรือ

โดยการผา่นตวัแทนในประเทศหรือตา่งประเทศและไม่อาจขอคืนเงินได ้ รวมถึงเที่ยวบินพเิศษเช่น Extra 
Flight และ Charter Flight จะไม่มีการคืนเงินมดัจา้หรือค่าทัวร์ทั้งหมดเน่ืองจากคา่ตัว๋เป็นการเหมาจ่ายใน
เที่ยวบินน้ันๆ 

6. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเกบ็ค่าใช้จ่ายทั งหมดกรณีท่านยกเลกิการเดินทางและมีผลท้าให้คณะ
เดินทางไม่ครบตามจ้านวนที่บริษัทฯก้าหนดไว้ (15ท่านขึ นไป) เน่ืองจากเกดิความเสียหายต่อทางบริษัท
และผู้เดินทางอื่นที่เดินทางในคณะเดียวกันบริษัทต้องน้าไปช้าระค่าเสียหายต่างๆที่เกิดจากการยกเลกิของทา่น  

7. กรณเีจบ็ปว่ย จนไม่สามารถเดินทางได ้ซ่ึงจะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง บริษัทฯ จะท้าการ
เลือ่นการเดินทางของทา่นไปยังคณะต่อไป แต่ทั้งน้ีท่านจะต้องเสียคา่ใช้จ่ายที่ไม่สามารถเรียกคืนได้คอื 
ค่าธรรมเนียมในการมัดจา้ตัว๋ และคา่ธรรมเนียมวีซ่าตามที่สถานทูตฯ เรียกเก็บ ในกรณีที่ไม่สามารถเดินทางได ้
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 8. กรณียื่นวซี่าแลว้ไม่ได้รับการอนุมัติวซี่าจากทางสถานฑูต (วีซา่ไม่ผ่าน) และท่านไดช้้าระคา่ทวัร์หรือมดั
จ้ามาแลว้ ทางบริษัทฯ คืนค่าทัวร์หรือมดัจา้ให้ แต่ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการหักค่าบริการยื่นวีซ่า,คา่วีซ่า 
และค่าใช้จา่ยบางส่วนที่เกิดข้ึนจริงเป็นกรณีไป (อาทิ กรณีออกตั๋วเคร่ืองบินไปแลว้ หรือได้ชา้ระคา่บริการใน
ส่วนของทางเมอืงนอก เช่น โรงแรม ตั๋วรถไฟ ฯลฯ ไปแล้ว) ทางบริษัทขอสงวนสิทธิใ์นการหักเก็บคา่ใช้จ่าย
จริงที่เกดิข้ึนแล้วกบัทา่นเปน็กรณีไป 

9. กรณวีีซ่าผา่นแล้วแจ้งยกเลิกก่อนหรือหลังออกตั๋วโดยสาร บริษัทฯขอสงวนสทิธิ์ในการไม่คืนค่าทวัร์
ทั งหมด 

10. กรณวีีซ่าผา่นแล้ว แต่กรุ๊ปออกเดินทางไม่ได้ เน่ืองจากผูเ้ดินทางทา่นอื่นในกลุม่โดนปฏิเสธวีซ่า หรือไมว่่า
ด้วยสาเหตุใดๆกต็าม ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการหกัเก็บค่าใช้จา่ยจริงที่เกิดข้ึนแล้วกบัทา่นเป็นกรณีไป 

     11.กรณีผูเ้ดินทางไมส่ามารถเข้า-ออกเมืองได้เน่ืองจากเอกสารปลอมหรือการหา้มของเจ้าหน้าที่ไม่วา่เหตุผล    
     ใดๆ ก็ตามทางบริษัทของสงวนสิทธิ์ในการ ไม่คืนค่าทัวร์ทั งหมด 
 

 

ข้อมูลเพ่ิมเติมเร่ืองวีซ่า 

**การอนุมตัิวีซ่าเป็นอภิสิทธิ์ของทางสถานทตูทางบริษัทไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆทั้งสิ้น ทั้งน้ีบริษัทเป็นเพียงตัวกลาง

และคอยบริการอา้นวยความสะดวกให้แก่ผูเ้ดินทางเท่าน้ัน เงินคา่สมคัรยื่นวีซ่า ทางสถานทตูเป็นผู้เก็บหากผลวีซ่า

ออกมาว่าทา่นไม่ผ่านทางสถานทูตจะไม่คืนเงินค่าวซี่าและคา่บริการจากตัวแทนยื่นไม่ว่ากรณีใดๆก็ตาม 

และทางสถานทูตมีสิทธิท์ีจ่ะไม่ตอบเหตุผลของการปฏิเสธวีซา่ในทุกกรณี 

** กรณีที่ท่านวีซ่าผา่นแตก่รุ๊ปออกเดินทางไม่ได ้ เน่ืองจากผูเ้ดินทางท่านอื่นในกลุ่มโดนปฏิเสธวีซ่าทางบริษัทขอ

สงวนสิทธิ์ในการไมค่ืนเงินคา่วีซ่าและคา่บริการจากตวัแทนอื่นให้กับท่านเน่ืองจากเป็นค่าใช้จา่ยทีเ่กดิข้ึนโดยทาง

สถานทตูเป็นผู้เรียกเกบ็ และท่านสามารถน้าวีซ่าไปใชเ้ดินทางได้ หากวีซ่ายังไมห่มดอายุ 

 

ข้อมูลเพ่ิมเติมเร่ืองโรงแรมที่พัก 

เน่ืองจากการวางแปลนหอ้งพักของแตล่ะโรงแรมแตกตา่งกัน จึงอาจทา้ใหห้้องพกัแบบหอ้งเดี่ยว (Single),ห้องคู ่

(Twin/Double) และห้องพกัแบบ 3 ท่าน/3 เตียง (Triple Room) ห้องพักต่างประเภทอาจจะไม่ติดกันและบาง

โรงแรมอาจจะไมม่ีห้องพกัแบบ 3 ท่าน แต่อาจจะได้เป็น 1 เตียงใหญ่กบั 1 เตียงพับเสริม  

 

การเดินทางเป็นครอบครัว 

หากท่านเดินทางเป็นครอบครัวใหญ่ หรือเดินทางพร้อมสมาชกิในครอบครัวทีต่้องได้รับการดูแลเป็นพิเศษ 

(Wheelchair), เด็ก, และผู้สูงอายุ มีโรคประจ้าตัว ไม่สะดวกในการเดินท่องเที่ยวในระยะเวลาเกินกวา่ 4-5 ชั่วโมง

ติดต่อกันทา่นและครอบครัวต้องให้การดูแลสมาชิกภายในครอบครัวของท่านเอง เน่ืองจากการเดินทางเป็นหมูค่ณะ 

หัวหน้าทัวร์มีความจ้าเป็นต้องดูแลคณะทวัร์ทั้งหมด 

 

 

หลักฐานประกอบการยื่นขอวีซ่าประเทศอินเดียและวีซ่าประเทศเนปาลส้าหรับ-คนไทย  

ตั งแต่วันที่ 12 พฤษภาคม 2557 เป็นต้นไป ลูกค้าต้องแสกนลายนิ วมือ  



 

 
 

 
 

 

 
 

 

 

รหสัโปรแกรมทวัร ์ PKO-3963_8D-TG-W07 

 1. หนังสือเดินทาง (Passport) หนังสือเดินทาง ต้องมหีน้าเหลอืส้าหรับประทับวีซ่าอย่างน้อย 2 หน้า อายใุช้

งานเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดอืน นับจากวันเดินทาง *กรุณาถอดปก Passport ก่อนส่งเอกสารบริษัทจะไม่

รับผิดชอบในกรณีสูญหาย* 

2. รูปถ่าย รูปถ่ายสีหนา้ตรงขนาด 2x2นิ ว พื้นหลังสีขาวเท่าน้ัน จ้านวน 4ใบเป็นรูปที่ถ่ายจากร้านถ่ายรูปเทา่น้ัน 

รูป (ห้ามสวมแว่นตาหรือเคร่ืองประดับ,ไมใ่ส่ขุดข้าราชการหรือเคร่ืองแบบใดๆ ไมเ่ปน็รูปสติ๊กเกอร์รวมถึงหา้มใช้

รูปที่ถ่ายเองและปร้ินทเ์อง) 

3. ส้าเนาบตัรประจ้าตวัประชาชน 2 ชดุ ถ้าเป็นเด็กอายตุ่้ากว่า 15 ปี ใชส้้าเนาสตูิบตัรและบัตรประชาชน 

4. ส้าเนาทะเบียนบา้น  

**เอกสารทีเ่ป็นส้าเนากรุณาเซ็นช่ือรับรองส้าเนาถกูต้องทกุใบด้วย** 

5. ตั งแต่วันที่ 12 พฤษภาคม 2557 เป็นต้นไป ลกูค้าตอ้งแสกนลายนิ วมือด้วยตัวเอง ณ สถานที่ขอวซี่า

อินเดีย IVS Global Pvt. Ltd. ชั น 22 อาคาร 253 อโศก ซ.สุขุมวิท 21 ถ.สขุุมวิท กทม. (อยู่ตรงข้าม

กับอาคารโรงพยาบาลจกัษุรัตนิน) 

หลักฐานประกอบการยื่นขอวีซ่าประเทศอินเดียและวีซ่าประเทศเนปาลส้าหรับ-ต่างชาติ  

ตั งแต่วันที่ 12 พฤษภาคม 2557 เป็นต้นไป ลูกค้าต้องแสกนลายนิ วมือ  

1. หนังสือเดินทาง (Passport) หนังสือเดินทาง ต้องมหีน้าเหลอืส้าหรับ

ประทับวีซ่าอย่างน้อย 2 หน้า อาย ุ

ใช้งานเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน นับจากวันเดินทาง *กรุณาถอดปก 

Passport ก่อนส่งเอกสารบริษัทจะไม่รับผิดชอบในกรณีสูญหาย* 

2. รูปถ่าย รูปถ่ายสีหนา้ตรงขนาด 2x2นิ ว พื้นหลังสีขาวเท่าน้ัน จ้านวน 4

ใบเป็นรูปทีถ่่ายจากรา้นถ่ายรูปเท่าน้ัน รูป (ห้ามสวมแว่นตาหรือ

เคร่ืองประดับ,ไมใ่ส่ขุดข้าราชการหรือเคร่ืองแบบใดๆ ไมเ่ป็นรูปสติ๊กเกอร์

รวมถึงหา้มใช้รูปที่ถา่ยเองและปร้ินท์เอง) 

3. ส้าหรับชาวต่างชาติตอ้งยื่น Work Permit ตัวจริงพร้อมส้าเนาและรายละเอียดทีอ่ยูใ่นถิ่นพ้านกัเดิมรวมถึงชื่อ

บิดา-มารดา  

4. หลกัฐานการเงินย้อนหลังอย่างน้อย 3 เดอืน เช่น สมุดบัญชีเงินฝาก, หนังสือรับรองจากธนาคาร 

5. จดหมายรับรองการท้างาน (ภาษาอังกฤษ) และอนญุาตใหล้าหยุดโดยระบุตา้แหน่ง เงินเดือน อายกุารทา้งาน 

และวันลาหยดุงาน 

กรณีที่ลูกค้าถือหนังสือเดินทางสญัชาตอิเมริกาหรือพาสปอร์ตต่างชาติใช้เวลาอย่างน้อย 10 วันท้าการไม่นับรวม

วันหยดุ เสาร์ – อาทติย ์ 
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 ** เอกสารทีเ่ป็นส้าเนากรุณาเซ็นช่ือรับรองส้าเนาถูกต้องทุกใบด้วย ** 

      6. ตั งแต่วันที่ 12 พฤษภาคม 2557 เป็นต้นไป ลูกค้าต้องแสกนลายนิ วมอืด้วยตัวเอง ณ สถานที่ขอวีซ่า  

อินเดีย IVS Global Pvt. Ltd. ชั น 22 อาคาร 253 อโศก ซ.สุขมุวิท 21 ถ.สขุุมวิท กทม. (อยู่ตรงข้ามกับ

อาคารโรงพยาบาลจักษุรัตนิน) 

            

ข้อความซึ่งถือเป็นสาระส้าหรับท่านผู้มีเกียรติซึ่งร่วมเดินทาง 

ทางบริษัทฯ เป็นตัวแทนในการจัดน้าสัมมนา และการเดินทางที่มีความช้านาญ โดยจัดหาโรงแรมที่พัก อาหาร 

ยานพาหนะ และสถานที่ท่องเที่ยวพร้อมทั้งการสัมมนา ดูงาน เพื่อความสะดวกสบาย และเกิดประโยชน์สูงสุดในการ

เดินทาง ทั้งน้ีทางบริษัทฯ ไม่สามารถรับผิดชอบในอุบัติเหตุหรือความเสียหายที่เกิดจากโรงแรมที่พัก ยานพาหนะ,  

อันเน่ืองจากอุบัติเหตุรวมถึงภัยธรรมชาติ, โจรกรรม, วินาศกรรม, อัคคีภัย, การผละงาน, การจลาจล, สงคราม

การเมือง, การผันผวนของอัตราแลกเปลีย่นเงินตราระหวา่งประเทศ, การนัดหยุดงาน, ความล่าช้าของเที่ยวบิน, สาย

การเดินเรือ, รถไฟ, พาหนะท้องถิ่น,  ตลอดจนการถูกปฏิเสธออกวีซ่าจากกงสุล และ / หรือ ส่วนงานที่เกี่ยวข้องกับ

สถานเอกอัครราชทูต รวมถึงผู้มีอ้านาจท้าการแทนประจ้าประเทศไทย (โดยไม่จ้าต้องแสดงเหตุผล เน่ืองจากเป็น

สิทธิพิเศษทางการทูต) ซ่ึงอยู่เหนือการควบคุมของบริษัทฯ หมายรวมถึงในระหว่างการเดินทางท่องเที่ยวทั้งใน 

หรือ ต่างประเทศ แต่ทางบริษัทฯ มีความคุ้มครอง และประกันอุบัติเหตุ ตามเงื่อนไขที่บริษัทฯ ที่รับประกันในกรณีที่

ผู้ร่วมเดินทางถูกปฏิเสธโดยเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองของประเทศไทย และ/หรือ ต่างประเทศ มิให้เดินทางออก 

หรือ เข้าประเทศ เน่ืองมาจากความประพฤติ พฤติกรรมของผู้เดินทาง ไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบด้านการความคุม

โรคติดต่อเฉพาะพื้นที่มีการปลอมแปลงเอกสารเพื่อการเดินทาง รวมถึงมีสิ่งผิดกฎหมาย บริษัทฯ จะไม่คืนค่าใช้จ่าย

ใดๆ รายละเอียดด้านการเดินทาง อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความจ้าเป็น หรือเพื่อความเหมาะสมทั้งปวง โดยมิ

ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทั งนี การขอสงวนสิทธิดังกล่าว บริษัท จะยึดถือและค้านึงถึงผลประโยชน์ตลอดจน

ความปลอดภัยของท่านผู้มีเกียรติ ซึ่งร่วมเดินทางเป็นส้าคัญ 

 

กรุณากรอกขอ้มูลเพ่ือประโยชนใ์นการพิจารณาด าเนินการขอวีซ่าของทา่น 

 ประวตัิส่วนตวั 

PERSONAL INFORMATION 
 

ค ำน ำหน้ำ :          นำย                   นำง                     นำงสำว                      เดก็ชำย 

TITLE                  MR                   MRS                    MS                             MSTR 

ชื่อ : _     _______________                  ______นำมสกุล :           ____                     ________________________ 

NAME : _     _______________                  ___SURNAME : _     _______________                                  ______          

สถำนะภำพ :           แต่งงำน                 โสด  

MARITAL STATUS      MARRIED                 UN MARRIED  

ชื่อสำมี/ภรรยำ:                                          ___________________________________________________________ 

GIVE THE NAME OF WIFE OR HUSBAND 

สัญชำติสำมี/ภรรยำ :                                         _______________________________________________________ 

NATIONALITY 
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 ประวัติครอบครัว FAMILY INFORMATION 

ชื่อ/นำมสกุลบดิำ :                 _______________________สัญชำติ _______                       _____________________ 

FATHER’S NAME / SURNAME                                                                 NATIONALITY  

ชื่อ/นำมสกุลมำรดำ :               ______________________สัญชำติ ____                         _______________________ 

MOTHER’S NAME / SURNAME                                                               NATIONALITY 

ประวัติ / จ ำนวนบตุร  

CHILD INFORMATION 

จ ำนวนบตุร : _____________________________  คน 

NUMBER OF CHILDREN 

บุตรคนที่ 1 

NAME OF 1ST CHILD   

NAME :______________                           ___ SURNAME :_________          _______________________________  

สถำนที่เกดิ :  ___                                           _______________________________________________________ 

PLACE OF BIRTH  

วัน/เดือน/ปีเกดิ : _________________________________                                        _________________________ 

DATE OF BIRTH  

เพศ  :       ชำย                         หญิง 

SEX          MALE                      FEMALE  

บุตรคนที่ 2 

NAME OF 2ND CHILD  

ชื่อ : _     _______________                  ______นำมสกุล :           ____                     ________________________ 

NAME :______________                           ___ SURNAME :_________          _______________________________  

สถำนที่เกดิ______________________                                     _______   __________________________________ 

PLACE OF BIRTH  

วัน/เดือน/ปีเกดิ _____________________                                      ________________________________________ 

DATE OF BIRTH  

เพศ :             ชำย           หญิง 

SEX        MALE                  FEMALE  

ประวัติกำรศึกษำ 

EDUCATIONAL INFORMATION_________________________________________________________________________  

ประวัติกำรท ำงำน 

PROFESTION INFORMATION   
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 อำชีพ :                                          ___________________________________________________________________ 

OCCUPATION:____________                                        __________________________________________________  

ชื่อบริษทั:___                                         _______________________________________________________________ 

EMPLOYER’S NAME ___                                       ______________________________________________________ 

เบอร์โทรตดิต่อ : _                                         ___________________________________________________________ 

WORK PHONE NUMBER___                                      ____________________________________________________ 

ที่อยู่  : ____                                          _______________________________________________________________ 

ADDRESS : ___                                         ____________________________________________________________ 

รหัสไปรษณีย์ : ______                                          ______________________________________________________ 

ZIP CODE ______                                          _______________________________________________________ 
  

โปรดระบุรำยชื่อประเทศทีท่่ำนได้เดนิทำงในชว่งระยะเวลำ 10 ปี * ส ำคัญมำก 
 ______                                          _______________________________________________________ 
 
*ส้าหรับประเทศอินเดียหากเคยมกีารเดินทางจา้เปน็ต้องแจ้งเลขทีว่ีซ่าครั งสดุท้ายที่ยื่นและวันที่ออกวซี่า 

 ______                                          _______________________________________________________ 


