นมัสการสังเวชนียสถาน 4 ตาบล
ณ. ประเทศอินเดีย - เนปาล 9 วัน 6 คืน
(ลัคเนาว์-สาวัตถี-ลุมพินี-กุสินารา-ราชคฤห์-คยา-พาราณสี-สารนาถ-ลัคเนาว์)

Special Trip 22-30 กันยายน 2561 เพียงท่ านละ 19,999 บาท
ไม่ รวมวีซ่า 3,500 บาท , ไม่ รวมทิปหัวหน้ าทัวร์ 1,500 บาท , ไม่ รวมทิปไกด์ ท้องถิ่น 40US
Filght
Date
Origin
Destination Departure Arrival
WE333 วันแรก(เสาร์ 22-9-61)
สุ วรรณภูมิ ลัคเนาว์
22.00 น.
00.20 น.
WE334 วันทีเ่ ก้ า(อาทิตย์ 30-9-61) ลัคเนาว์
สุ วรรณภูมิ 01.20 น.
06.30 น.
Date
Program
วันทีห่ นึ่ง(เสาร์ 22/9/61)
สนามบินสุ วรรณภูม-ิ ลัคเนาว์
วันทีส่ อง(อาทิตย์ 23/9/61) ลัคเนาว์ -สาวัตถี-วัดเชตะวันวิหาร-บ้ านท่ านองคุลมี าล และอนาถบิณฑิกะเศรษฐี
วันทีส่ าม(จันทร์ 24/9/61)
สาวัตถี-ลุมพินี (เนปาล)-วิหารมายาเทวี
ลุมพิน-ี กุสินารา-ชมปรินิพพานสถูปหรื อสาลโนทยาน-ชมมกุฎพันธเจดีย์
วันทีส่ ี่(อังคาร 25/9/61)
กุสินารา-ไวสาลี-ชมบริเวณคันธเจดีย์-ชมสังฆาราม และปาวาลเจดีย์-นาลันทา
วันทีห่ ้ า(พุธ 26/9/61)
นาลันทา-มหาวิทยาลัยนาลันทา-หลวงพ่อองค์ดาํ -ราชคฤห์ -เขาคิชกูฏ-คยา
วันทีห่ ก(พฤหัส 27/9/61)
คยา–วัดไทยนานาชาติ-มหาสถูปเจดีย์พุทธคยา-พระพุทธเมตตา-พาราณสี
วันทีเ่ จ็ด(ศุกร์ 28/9/61)
วันทีแ่ ปด(เสาร์ 29/9/61)

พาราณสี -–ชมพิธีการอาบนํ้าล้ างบาปของชาวฮินดู-สารนาถ-ชมธัมเมกขสถูปชมพิพธิ ภัณฑ์ สารนาถ-ชมพระพุทธรูปที่สวยงามที่สุด-ลัคเนาว์

วันทีเ่ ก้ า(อาทิตย์ 30/9/61)

ลัคเนาว์ -สนามบินสุ วรรณภูมิ

วันแรก(เสาร์ 22/9/61) กรุ งเทพ–ลัคเนาว์

เวลา
3.50 ชม.
3.40 ชม.
Hotel
LOTUS SUTRA

ZAMALA
OM RESIDENCY
GALAXY CONTINENTAL
GALAXY CONTINENTAL

GRAPEVINE
-

B
รร
รร
รร
รร
รร
รร
รร

L
ภ
ภ
ภ
ภ
ภ
ภ
รร

D
รร
รร
รร
รร
ภ
รร
ภ

19.00 น.

พร้อมกันที่สนามบินสุ วรรณภูมิ อาคารผูโ้ ดยสารขาออก ประตูที่ 4-5 เคาน์เตอร์ D สายการ
ไทยสไมล์ เจ้า หน้า ที่ ใ ห้ก ารต้อนรั บ พร้ อ มอํานวยความสะดวกในการเช็ คอิ นเอกสารและ
สัมภาระ
กระเป๋ าเล็กถือติดตัวขึ้นเครื่ องบิน
 กรุ ณางดนําของมีคม ทุกชนิด เช่น มีดพับ กรรไกรตัดเล็บทุกขนาด ตะไบเล็บ เป็ น
ต้น กรุ ณาใส่ ในกระเป๋ าเดินทางใบใหญ่หา้ มนําติดตัวขึ้นเครื่ องบิน
 วัตถุที่เป็ นลักษณะของเหลว อาทิ ครี ม โลชัน่ นํ้าหอม ยาสี ฟัน เจล สเปรย์ และเหล้า
เป็ นต้น จะถูกทําการตรวจอย่างละเอียดอีกครั้ง โดยจะอนุ ญาตให้ไม่เกิน 10 ชิ้น ใน
บรรจุภณั ฑ์ละไม่เกิน 100 ml.
22.00 น.
โดยสายการบินไทยสไมล์ เที่ยวบินที่ WE333(ใช้เวลาเดินทาง 3 ชัว่ โมง 50 นาที)
วันทีส่ อง(อาทิตย์ 23/9/61) ลัคเนาว์ -สาวัตถี-วัดเชตะวันวิหาร-บ้ านท่ านองคุลมี าล และอนาถบิณฑิกะเศรษฐี
00.20 น.
ถึงท่าอากาศยานนานาชาติลคั เนา ประเทศอินเดีย(เวลาที่อินเดียช้ ากว่ าบ้ านเรา ประมาณ 1.30
ชั่วโมง) นําท่านผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมือง และรับสัมภาระ แล้วนําท่านเดินทางสู่ Sravasti สาวัต
ถี ระยะทาง 180 กิโลกเมตร ใช้เวลาในการเดินทางประมาณ 4 ชัว่ โมง
06.00 น.
เดินทางถึง เมืองสาวัตถี เมืองหลวงของแคว้นโกศล แล้วนําท่านเข้าสู่ โรงแรมที่พกั
ล้ างหน้ า แปรงฟัน ปฏิบัติภารกิจส่ วนตัว ตามอัธยาศัย รับประทานอาหารเช้า(1)ที่ ห้องอาหาร
ภายในโรงแรม แล้วนําท่านชม วัดเชตะวันวิหาร ที่ซ่ ึงพระพุทธองค์ประทับจําพรรษานานถึง 91
พรรษา เป็ นศูนย์กลางเผยแพร่ พระพุทธศาสนาที่สําคัญที่สุด นมัสการพระคันธกุฎี ฤดูร้อน ฤดู
หนาว ชมธรรมศาลาที่ใหญ่ ที่สุดกุฏิพระอรหันต์ เช่ น พระโมคคัลลา พระสารี บุตร พระสิ วลี
พระอานนท์ พระราหุ ล พระองคุลีมาลพระกัสสปะ และอารามฝ่ ายพระภิกษุที่เคยจําพรรษาใน
ครั้งพุทธกาล
12.00 น.
รับประทานอาหารกลางวัน(2)ที่ ภัตตาคาร
บ่าย
นําท่านชม บ้ านท่ านองคุลีมาล และอนาถบิณฑิกะเศรษฐี อยู่ในบริ เวณพระราชวังของพระเจ้า
ปเสนทิโกศล เลยพระวิหารเชตวันไปประมาณสามกิ โลเมตร ปั จจุบนั ยังมีเขตเมืองสาวัตถี ให้
เห็นเป็ นกําแพงล้อมรอบเมืองและภายในเมืองก็จะมีอาคารสิ่ งปลูกสร้างในอดีตที่ถูกฝังไว้ใต้ดิน
เป็ นจํานวนมากปั จจุบนั ทางรัฐบาลอินเดียได้ข้ ึนทะเบียนไว้เป็ นสมบัติของทางการ และกําลังทํา
การขุดค้นเพื่อหาหลักฐานทางด้านประวัติศาสตร์
คํ่า
รับประทานอาหารคํ่า(3)ที่ ห้องอาหารของโรงแรม
พักค้ างคืนทีส่ าวัตถี นําท่านเข้ าทีพ่ กั LOTUS SUTRA HOTEL *** หรื อเทียบเท่า
วันทีส่ าม(จันทร์ 24/9/61) สาวัตถี-ลุมพินี (เนปาล)-วิหารมายาเทวี (โปรดเตรี ยมหนังสื อเดินทางที่ด่านชายแดนอินเดีย-เนปาล)

รับประทานอาหารเช้า (4)ที่ ห้องอาหารของโรงแรม แล้วออกเดิ นทางสู่ เมื องลุมพินี สถานที่
ประสู ติพ ระพุทธองค์ ขณะที่ยงั ดํารงเป็ นเจ้าชายสิ ทธัตถะ ระยะทาง 180 กิ โลเมตร ใช้เวลา
เดินทางประมาณ 5.30 ชัว่ โมง (ผ่านด่านชายแดนโสโนรี ) ระหว่างแวะวัดไทย 960
12.00 น.
รับประทานอาหารกลางวัน(5)ที่ ภัตตาคาร
บ่าย
นําท่านชม วิหารมายาเทวี สร้ างขึ้นเพื่อเป็ นอนุ สรณ์ แก่พระนางสิ ริมหามายา พระพุทธมารดา
ชมภาพหินแกะสลักขนาดใหญ่ เป็ นรู ปพระนางสิ ริมหามายาเทวี ทรงใช้พระหัตถ์เบื้องขวาจับ
กิ่งสาละไว้ ทรงประสู ติพระราชกุมารสิ ทธัตถะ พระกุมารซึ่ งเพิ่งประสู ติออกมา กําลังประทับ
ยื่น มีดอกบัวบานรองรับพระบาทและรอบๆพระเศียรมีรัศมีปรากฏอยู่ ชมสระนํ้าที่สรงพระ
วรกาย ชมเสาหิ นพระเจ้าโศก ณ สถานที่ประสู ติ ตั้งอยู่ก่ ึ งกลางระหว่างกรุ งกบิลพัสดุ์กับกรุ ง
เทวทหะปั จจุบนั เสาหิ นพระเจ้าอโศกนี้ไม่มีหวั เสามีแต่เสาล้วนๆ และบนตัวเสายังคงมีการจารึ ก
เป็ นอักษรพราหมี 5 บรรทัด
คํ่า
รับประทานอาหารคํ่า(6)ที่ ห้องอาหารของโรงแรม
พักค้ างคืนทีล่ ุมพินี นําท่านเข้ าทีพ่ กั ZAMALA HOTEL *** หรื อเทียบเท่า
วันทีส่ ี่ (อังคาร 25/9/61) ลุมพินี-กุสินารา-ชมปรินิพพานสถูปหรื อสาลโนทยาน-ชมมกุฎพันธเจดีย์
06.00 น.เช้า รับประทานอาหารเช้า(7)ที่ ห้องอาหารของโรงแรม
07.00 น.
นําท่านเดิ นทางสู่ เมื องกุสินารา เมืองหลวงของแคว้นมัลละ ระยะทาง 150 กิ โลเมตร ใช้เวลา
เดินทางประมาณ 5ชัว่ โมง
12.00 น.
รับประทานอาหารกลางวัน(8)ที่ ภัตตาคาร
บ่าย
ชม ปริ นิพพานสถูปหรื อสาลโนทยาน นมัสการสถานที่พระพุทธองค์ทรงดับขันธปริ นิพพาน
ต่อมาพระเจ้าอโศกมหาราชได้สร้างสถูปไว้เป็ นรู ปทรงกลม มีขนาดใหญ่มาก มียอดแหลมคล้าย
ฉัตร 3 ชั้น ซึ่ งปริ นิพพานนี้ อยูด่ า้ นหลังปริ นิพพานวิหารชมปรินิพพานวิหาร เป็ นวิหารที่สร้าง
ในสมัยพระเจ้าอโศกมหาราชภายในวิหารประดิษฐานพระพุทธรู ปหิ นแกะสลักปางปริ นิพพาน
ชมมกุฎพันธเจดีย์ นมัสการสถานที่ถวายพระเพลิ ง พระบรมศพของสมเด็จพระบรมศาสดา
ลักษณะเป็ นเจดียอ์ ิฐแดงเก่าเรี ยงเป็ นชั้นๆมีขนาดใหญ่มาก
19.00 น.
รับประทานอาหารคํ่า(9)ที่ ห้องอาหารของโรงแรม
พักค้ างคืนทีก่ ุสินารา นําท่านเข้ าทีพ่ กั OM RESIDENCY HOTEL *** หรื อเทียบเท่า
วันทีห่ ้ า(พุธ 26/9/61) กุสินารา-ไวสาลี-ชมบริเวณคันธเจดีย์-ชมสั งฆาราม และปาวาลเจดีย์-คยา
06.00 น.
รับประทานอาหารเช้า(10)ที่ ห้องอาหารของโรงแรม แล้วนําท่านเดินทางสู่ เมืองไวสาลี
สถานที่ทาํ สังคายนาครั้งที่ 2 หลังจากพุทธปริ นิพพาน เมืองหลวงของอาณาจักรวัชชี 1 ใน 6
แคว้นชมพูทวีปในสมัยโบราณ เมืองนี้มีชื่อหลายชื่อคือ ไพสาลี, เวสาลี และ เมืองนี้เป็ น
เช้า

ศูนย์กลางการเผยแพร่ พุทธศาสนาที่สาํ คัญแห่งหนึ่ง ระยะทาง 180 กิโลเมตร ใช้เวลาในการ
เดินทาง 4 ชัว่ โมง
12.00 น.
รับประทานอาหารกลางวัน(11)ที่ ภัตตาคาร
บ่าย
ชมบริ เวณคันธเจดีย์ เป็ นบริ เวณที่กษัตริ ยล์ ิ จฉวีได้จดั พิธีตอ้ นรับพระพุทธองค์ ที่เสด็จมาสู่ เว
สาลี พระเจ้าอโศกมหาราชได้ทรงสร้างเสาหิ นพระเจ้าอโศกมียอดเสาเป็ นรู ปสิ งห์หมอบขนาด
ใหญ่เพียงตัวเดี ยว (เสานี้ ต่างจากเสาอื่ นๆ ที่มกั มี สิงห์ 4 ตัวหันหลังชนกัน) ที่ นี่ถือว่ามี ความ
สมบูรณ์ที่สุดมีอายุเกื อบ 2300 ปี มาแล้ว ชมสั งฆาราม และปาวาลเจดีย์ สถานที่พระพุทธองค์
ทรงปลงอายุสังขารเป็ นครั้งสุ ดท้าย ต่อจากนั้นอีก 3 เดื อน จึ งเสด็จดับขันธปริ นิพพาน ที่กุสิ
นารา ปั จจุบนั เหลื อแต่ตอซากเจดี ย ์ เดิ นทางต่อสู่ เมื องคายา ระหว่างทางผ่านชมวิถีชีวิตของ
ชาวบ้านตลอดสองข้างทาง ระยะทาง 160 กิโลเมตร ใช้เวลาในการเดินทาง 5 ชัว่ โมง
19.00 น.
รับประทานอาหารคํ่า(12)ที่ ห้องอาหารของโรงแรม
พักค้ างคืนทีค่ ยา พักค้ างคืนทีค่ ยาพัก GALAXY HOTEL *** หรื อเทียบเท่า
วันทีห่ ก(พฤหัส 27/9/61) คยา-นาลันทา-มหาวิทยาลัยนาลันทา-หลวงพ่อองค์ ดํา-ราชคฤห์ -เขาคิชกูฏ-คยา
06.00 น.
รั บ ประทานอาหารเช้ า (13)ที่ ห้ อ งอาหารของโรงแรม แล้ว ชม มหาวิ ท ยาลั ย นาลั น ทา
มหาวิทยาลัยสงฆ์ แห่ งแรกของพุทธศาสนา สั กการะหลวงพ่ อองค์ ดําทีม่ ีอายุมากกว่ า 1 พันปี
12.00 น.
รับประทานอาหารกลางวัน(14)ที่ ภัตตาคาร
บ่ าย
เดินทางสู่ เมืองราชคฤห์ นําท่านขึ้นเขาคิชกูฏ เพื่อนมัสการและทําสมาธิ ณ กุฎิ .พระพุทธองค์,
กุฏิพระอานนท์ , ถํ้าสุ กรชาตาที่พระสารี บุตรบรรลุพระอรหันต์และที่พระเทวฑัตกลิง้ ก้อนหิน
ใส่ พระองค์ ชมวัดอัมพวันของหมอชีวกโกมารภัจน์ แล้วนําท่านเดินทางสู่ เมืองคยา
19.00 น.
รับประทานอาหารคํ่า(14)ที่ ห้องอาหารของโรงแรม
นําท่านเข้ าทีพ่ กั โรงแรม... พักผ่อนตามอัธยาศัย
พักค้ างคืนทีค่ ยาพัก GALAXY HOTEL *** หรื อเทียบเท่า
วันทีเ่ จ็ด(ศุกร์ 28/9/61) คยา–วัดไทยนานาชาติ-มหาสถูปเจดีย์พุทธคยา-พระพุทธเมตตา-พาราณสี
เช้า
รับประทานอาหารเช้า (15)ที่ ห้องอาหารของโรงแรม แล้วนําท่านชม วัดทิเบต วัดญี่ปุ่น วัด
ภูฎาน และวัดไทย ซึ่ งแต่ละวัดมีความงดงามที่แตกต่างกัน แล้ วนําท่านสวดมนต์ นัง่ สมาธิ ที่ ใต้
ต้ นพระศรีมหาโพธิ์ ที่ พระมหาเจดีย์พุทธคยา สมควรแก่เวลาพักผ่อนกันตามอัธยาศัย
จากนั้น
นําท่านสู่ มหาสถูปเจดีย์พุทธคยา สถานที่ประทับตรัสรู ้อริ ยสัจธรรมบรรลุรู้แจ้งอนุตตรสัมมา
สัมโพธิ ญาณสําเร็ จเป็ น พระอรหันต์สัมมาสัมพุทธเจ้าใต้ตน้ พระศรี มหาโพธิ์ ในคืนพระจันทร์
เต็มดวงแห่ งเดื อนวิสาขะนมัสการสั ตตมหาสถานคือสถานที่ประทับเสวยมุตติสุข สุ ขเกิ ดแต่)
ความหลุดพ้นจากกิเลสอาสวะและปวงท7 สัปดาห์ กราบนมัสการพระพุทธเมตตา เพื่อขอพร
ภายในวิหารเจดียพ์ ุทธคยา ให้ท่านได้นงั่ ปฎิบตั ิธรรมตามอัธยาศัย

16.00 น.
บ่าย

รับประทานอาหารกลางวัน(16)ที่ ภัตตาคาร
นําท่านเดินทางสู่ เมืองพาราณสี เป็ นเมืองหลวงของแคว้นกาสี เป็ นเมืองที่เจริ ญรุ่ งเรื องมาก
ที่สุดแห่งหนึ่งตั้งแต่ สมัยก่อนพุทธกาล ระยะทาง 260 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทาง 7 ชัว่ โมง
19.00 น.
รับประทานอาหารคํ่า(17)ที่ ห้องอาหารของโรงแรม
พักค้ างคืนทีพ่ าราณสี นําท่านเข้ าทีพ่ กั GRAPEVINE HOTEL*** หรื อเทียบเท่า
วันที่แปด(เสาร์ 29/9/61) พาราณสี -–ชมพิธีการอาบนํ้าล้ างบาปของชาวฮินดู-สารนาถ-ชมธัมเมกขสถูป- ชม
พิพธิ ภัณฑ์ สารนาถ-ชมพระพุทธรู ปทีส่ วยงามทีส่ ุ ดคือพระปางปฐมเทศนาคยา-สุ วรรณภูมิ
05.00 น.
นําท่านล่องแม่ นํา้ คงคา ชมพิธีการอาบนํา้ ล้ างบาปของชาวฮินดู ชมท่ าเผาศพควันไฟไม่ เคยดับ
ชมพระอาทิตย์ขนึ้ พร้ อมอธิษฐานขอขมาต่ อพระแม่ คงคา จากนั้นเดินทางกลับโรงแรมที่พกั
เพื่อรับประทานอาหารเช้า(18)ที่ ห้องอาหารของโรงแรม
08.00 น.
นําท่านสู่ สารนาถ ชม ธัมเมกขสถูป สถานที่พระพุทธองค์ทรงแสดงปฐมเทศนา ในวันเพ็ญขึ้น
15 คํ่า เดือน 8 ก่อน พุทธศักราช 45 ปี อันเป็ นวันอาสาฬหบูชา ชมมูลคันธกุฎิ,ธัมเมกขสถูป, ชม
พิพิธภัณฑ์ สารนาถ ภายในมีหวั เสามีหวั สิ งห์อยู่ 4 หัว และชม พระพุทธรู ปที่สวยงามที่สุดคื อ
พระปางปฐมเทศนา
12.00 น.
รับประทานอาหารกลางวัน(19)ที่โรงแรม แล้วเดินทางสู่ ลัคเนา เมืองหลวงใน“รัฐอุตร
ประเทศ” ของ “อินเดีย”กลับเป็ นเมืองที่คุณจะค้นพบศาสนาสถานของฮินดูนอ้ ยมาก ด้วยเหตุ
ที่วา่ เมืองนี้ หลังจากฮินดูหมดอํานาจก็ถูกปกครองโดย “มุสลิม”ที่มาจากเปอร์เซีย โดยที่
ศูนย์กลางการปกครองอยูท่ ี่เมืองเดลี และส่ งสุ ลต่านมาปกครองลัคเนา ด้วยความที่เป็ นแหล่งอู่
ข้าวอู่น้ าํ ของอินเดียทําไมถึงเป็ น “อู่ขา้ วอู่น้ าํ ของอินเดีย” ทั้งยังเป็ นเมืองที่ประวัติศาสตร์ อนั
ยาวนาน ตั้งแต่เคยถูกปกครองโดยมุสลิมที่มาจากเปอร์ เซี ย และราชวงศ์โมกุลจากมองโกเลีย
(เชื้อสายเจงกีสข่าน)รวมถึงถูกอังกฤษปกครองในยุคเมืองขึ้น ทําให้เมืองแห่งนี้มีความโดดเด่น
เรื่ องงานศิลปกรรม และสถาปั ตยกรรมที่ผสมผสานกันทั้งแบบมุสลิมเปอร์ เซี ยและยุโรปจน
กลายเป็ นความเจริ ญรุ่ งเรื องด้านศิลปวัฒนธรรมสุ ดคลาสสิ ก ระยะทาง 320 กิโลเมตร ใช้เวลา
ในการเดินทาง 7 ชัว่ โมง
19.00 น.
รับประทานอาหารคํ่า(20)ที่ ภัตตาคาร แล้วเดินทางสู่ สนามบินลัคเนาว์
วันทีเ่ ก้า(อาทิตย์ 30/9/61) สนามบินสุ วรรณภูมิ
01.20 น.
โดยสายการบินไทยสไมล์ เที่ยวบิน WE334 เหินฟ้ าสู่ สนามบินสุ วรรณภูมิ
06.30 น.
เดินทางถึง สนามบินสุ วรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ...........
หมายเหตุ :
1.
เวลาที่ปรากฏในโปรแกรมกับการปฏิบตั ิจริ งอาจแตกต่างกันเล็กน้อย ขอให้ท่านรับทราบคําแนะนําการ
เปลี่ยนแปลงการนัด หมายเวลาในการทํากิจกรรมอีกครั้งจากหัวหน้าทัวร์

2.
บริ ษทั อาจทําการเปลี่ยนแปลงรายการ ได้ตามความจําเป็ นและเหมาะสม แต่จะยึดผลประโยชน์ของลูกค้าเป็ น
สําคัญ ทั้งนี้ ขึ้นอยูก่ บั สภาวะของสายการบิน โรงแรมที่พกั ภูมิอากาศ ภัยธรรมชาติ การนัดหยุดงานฯลฯ ตลอดจนสภาวะทาง
เศรษฐกิจและสถานการณ์ทางการเมืองภายใน อันเป็ นสาเหตุให้ตอ้ งเลื่อนการเดินทางหรื อไม่สามารถจัดพาคณะท่องเที่ยว ได้
ตามรายการ
วันเดินทาง
ราคาผู้ใหญ่
ราคาเด็ก รับ
จอง หมายเหตุ
22 – 30 กันยายน 2561
19,999
----30
*ผู้ใหญ่ (12ปี ขึน้ ไป) บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการออกทัวร์ กรณีมผี ้เู ดินทางไม่ ถึง 16+ ท่ าน
สํารองทีน่ ั่ง
* ชําระเงินมัดจํา ท่ านละ 10,000 บาท หลังจากจองภายใน 3 วันพร้ อมแจ้ งชื่ อเป็ นภาษาอังกฤษตามหนังสื อเดินทาง ส่วนที่เหลือ
ชําระทั้งหมดก่อนเดินทาง 20 วัน
*** ในกรณีทที่ ่ านโอนเงินจากต่ างจังหวัด อัตราดังกล่ าวเป็ นอัตราสุ ทธิ ไม่ รวมค่ าธรรมเนียมและค่ าบริการของธนาคาร ค่ ะ***
อัตราค่ าบริการรวม
 ตัว๋ โดยสารเครื่ องบินชั้นประหยัดเส้นทาง โดยสายการบินไทยสไมล์
 ค่าภาษีสนามบิน ค่าประกันสายการบินและภาษีน้ าํ มันของสายการบิน
 ค่าโรงแรมที่พกั ตามที่ระบุในรายการหรื อเทียบเท่า (2-3 ท่านต่อหนึ่งห้อง)
 ค่าเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ ตามรายการระบุ
 ค่าอาหารทุกมื้อตามรายการที่ระบุ
 ค่ารถรับส่งและระหว่างการนําเที่ยวตามรายการระบุ
 ค่าประกันภัยการเดินทาง วงเงิน 1,000,000 บาท ต่อท่าน (วงเงินรักษาพยาบาลเงินไม่เกิน 500,000 บาท) แต่ท้ งั นี้ยอ่ ม
อยูใ่ นข้อจํากัดที่มีการตกลงไว้กบั บริ ษทั ประกันชีวติ
อัตราค่ าบริการไม่ รวม
 ค่าจัดทําหนังสื อเดินทาง (PASSPORT) และค่าทําใบอนุญาตที่กลับเข้าประเทศของคนต่างชาติ หรื อ คนต่างด้าว
 ค่าใช้จ่ายอื่นๆ นอกเหนือจากที่ระบุไว้ในรายการและค่าใช้จ่ายส่วนตัวต่างๆ เช่น ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรี ด ฯลฯ
 ค่าธรรมเนียมนํ้ามันของสายการบิน (ถ้ามี)
 ค่าทําเอกสารผูถ้ ือต่างด้าว / ค่าวีซ่าที่มีค่าธรรมเนียมแพงกว่าหนังสื อเดินทางไทย
 ค่าภาษีหกั ณ ที่จ่าย 3% ภาษีมูลค่าเพิม่ 7% (กรณี ออกใบกํากับภาษี)
 ค่าธรรมเนียมการชําระเงินด้วยบัตรเครดิต VISA 3% AMEX 4%
 ค่านํ้าหนักเกินพิกดั ตามสายการบินกําหนด 20 กิโลกรัม
 ค่าทิปไกด์ทอ้ งถิ่นและพนักงานขับรถ, พนักงานบริ การ คนละ40 เหรี ยญดอลล่าห์สหรัฐ ตลอดการเดินทาง(สําหรับ
ลูกค้า 1 ท่าน)
 ค่าทิป หน.ทัวร์ไทย ท่านละ1500 บาท/ตลอดการเดินทาง
 ค่าธรรมเนียมวีซ่าเข้าประเทศอินเดียและเนปาลสําหรับหนังสื อเดินทางไทย 3,500 บาท
เงื่อนไขการให้ บริการ (ทีท่ ่ านควรทราบก่ อนสํารองทีน่ งั่ )
* กรณียกเลิกก่ อนการเดินทาง 30 วันขึน้ ไป **เฉพาะช่ วงทีไ่ ม่ ใช่ เทศกาลหรื อวันหยุดยาว** คืนเงินทั้งหมด
**(ยกเว้ น กรุ๊ปทีม่ กี ารการันตีค่ามัดจํากับสายการบิน หรื อ ได้ มกี ารออกตัว๋ เครื่ องบินแล้ ว หรื อ กรุ๊ปทีม่ กี ารการันตีค่ามัดจําทีพ่ กั
โดยตรงหรื อโดยการผ่านตัวแทนในประเทศหรื อต่ างประเทศและไม่ อาจขอคืนเงินได้ )**

* กรณียกเลิกก่ อนการเดินทาง 30 วัน **เฉพาะช่ วงเทศกาลหรื อวันหยุดยาว** เก็บค่ าใช้ จ่ายทีเ่ กิดขึน้ จริงทั้งหมด
* กรณียกเลิกก่ อนการเดินทาง 15 วัน เก็บค่ าใช้ จ่าย 50% ของราคาทัวร์
* กรณียกเลิกก่ อนการเดินทาง 7 วัน เก็บค่ าใช้ จ่าย 100% ของราคาทัวร์
เงื่อนไขการให้ บริการต่ างๆ
 บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์การเปลี่ยนแปลงโปรแกรม ราคา และเงื่อนไขทั้งหมดโดยมิตอ้ งแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 บริ ษทั ฯ มีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์น้ ี เมื่อเกิดเหตุสุดวิสยั จนไม่อาจแก้ไขได้
 รายการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม เนื่องจากความล่าช้าของสายการบิน โรงแรมที่พกั ในต่างประเทศ
เหตุการณ์ทางการเมือง และภัยธรรมชาติ ฯลฯ ที่อยูน่ อกเหนือการควบคุมของทางบริ ษทั ฯ หรื อ ค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่
เกิดขึ้นทางตรง หรื อทางอ้อม เช่น การเจ็บป่ วย การถูกทําร้าย การสู ญหาย ความล่าช้า หรื อ จากอุบตั ิเหตุต่างๆ ทั้งนี้
บริ ษทั ฯ จะคํานึงถึงความปลอดภัยและความสะดวกของผูเ้ ดินทางเป็ นสําคัญ
 บริ ษทั ฯจะไม่รับผิดชอบในกรณี ที่กองตรวจคนเข้าเมืองห้ามผูเ้ ดินทางเข้าประเทศเนื่องจากมีสิ่งผิดกฎหมายหรื อสิ่ งของ
ห้ามนําเข้าประเทศเอกสารเดินทางไม่ถูกต้องหรื อความประพฤติส่อไปในทางเสื่ อมเสี ยหรื อด้วยเหตุผลใดๆ ก็ตามที่
กองตรวจคนเข้าเมืองพิจารณาแล้ว ทางบริ ษทั ฯ ไม่อาจคืนเงินให้ท่านได้ ไม่วา่ จํานวนทั้งหมด หรื อ บางส่วน
 รายการนี้เป็ นเพียงข้อเสนอที่ตอ้ งได้รับการยืนยันจากบริ ษทั ฯอีกครั้งหนึ่งหลังจากได้สาํ รองที่นงั่ บนเครื่ องและโรงแรม
ที่พกั ในต่างประเทศเป็ นที่เรี ยบร้อย แต่อย่างไรก็ตามรายการนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม
 บริ ษทั ฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณี ที่กองตรวจคนเข้าเมืองของประเทศไทย งดออกเอกสารเข้าเมืองให้กบั ชาวต่างชาติ
หรื อ คนต่างด้าวที่พาํ นักอยูใ่ นประเทศไทย
 บริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิ์ที่จะเลื่อนการเดินทางในกรณี ที่มีผรู ้ ่ วมคณะไม่ถึง 16 ท่าน (หรื อตามที่ตกลงไว้กบั บริ ษทั ฯ)
 การไม่รับประทานอาหารบางมื้อไม่เที่ยวตามรายการไม่สามารถขอหักค่าบริ การคืนได้เพราะการชําระค่าทัวร์เป็ นไปใน
ลักษณะเหมาจ่าย
 ตัว๋ เครื่ องบินเมื่อออกตัว๋ แล้วไม่สามารถ Refund ได้ทุกกรณี โดยเงื่อนไขของสายการบิน
กรุณาอ่ านหมายเหตุให้ ละเอียดทั้ง 7 ข้ อ
1. บริ ษทั ฯ สงวนสิ ทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบต่อค่าชดเชยความเสี ยหาย ไม่วา่ กรณี ที่กองตรวจคนเข้าเมืองของไทยไม่อนุญาตให้
เดินทางออกหรื อกองตรวจคนเข้าเมืองของแต่ละประเทศไม่อนุญาตให้เข้าเมือง
2. บริ ษทั ฯ สงวนสิ ทธิ์ในการที่จะไม่รับผิดชอบต่อค่าชดเชยความเสี ยหาย อันเกิดจากเหตุสุดวิสยั ที่ทางบริ ษทั ฯ ไม่สามารถ
ควบคุมได้ เช่น การนัดหยุดงาน, จลาจล, การล่าช้าหรื อยกเลิกของเที่ยวบิน
3. บริ ษทั ฯ สงวนสิ ทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมรายการท่องเที่ยว โดยไม่ตอ้ งแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
4. บริ ษทั ฯ สงวนสิ ทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงอัตราค่าบริ การ โดยไม่ตอ้ งแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
5.การไม่รับประทานอาหารบางมื้อไม่เที่ยวตามรายการไม่สามารถขอหักค่าบริ การคืนได้เพราะการชําระค่าทัวร์เป็ นไปใน
ลักษณะเหมาจ่าย
6.ตัว๋ เครื่ องบินเมื่อออกตัว๋ แล้วไม่สามารถ Refund ได้ทุกกรณี โดยเงื่อนไขของสายการบินกําหนด
7. กรณีทคี่ ณะไม่ ครบจํานวน 15 ท่ าน ทางบริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการงดออกเดินทางโดยทางบริษัทฯ จะแจ้ งให้ ท่านทราบ
ล่ วงหน้ า 14 วันก่ อนการเดินทาง
ในกรณีทลี่ ูกค้ าต้ องออกตัว๋ โดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่ อเจ้ าหน้ าทีข่ องบริษัทฯ ก่ อนทุกครั้ง มิฉะนั้นทางบริษัทฯ จะไม่ ขอรับผิดชอบค่ าใช้ จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น

ข้ อมูลเพิม่ เติมเรื่ องโรงแรมทีพ่ กั
เนื่องจากการวางแปลนห้องพักของแต่ละโรงแรมแตกต่างกัน จึงอาจทําให้หอ้ งพักแบบห้องเดี่ยว (Single) และห้องคู่

(Twin/Double) และห้องพักแบบ 3 ท่าน/3 เตียง (Triple Room) ห้องพักอาจจะไม่ติดกัน
ข้ อความซึ่งถือเป็ นสาระสําหรับท่านผู้มเี กียรติซึ่งร่ วมเดินทาง
ทางบริ ษทั ฯ เป็ นตัวแทนในการจัดนําสัมมนา และการเดินทางที่มีความชํานาญ โดยจัดหาโรงแรมที่พกั อาหาร ยานพาหนะและ
สถานที่ท่องเที่ยวพร้อมทั้งการสัมมนา ดูงาน เพื่อความสะดวกสบาย และเกิดประโยชน์สูงสุดในการเดินทาง ทั้งนี้ทางบริ ษทั ฯ
ไม่สามารถรับผิดชอบในอุบตั ิเหตุหรื อความเสี ยหายที่เกิดจากโรงแรมที่พกั ยานพาหนะ, อันเนื่องจากอุบตั ิเหตุรวมถึงภัย
ธรรมชาติ, โจรกรรม, วินาศกรรม, อัคคีภยั , การผละงาน, การจลาจล, สงครามการเมือง, การผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา
ระหว่างประเทศ, การนัดหยุดงาน, ความล่าช้าของเที่ยวบิน, สายการเดินเรื อ, รถไฟ, พาหนะท้องถิ่น,ตลอดจนการถูกปฏิเสธออก
วีซ่าจากกงสุล และ / หรื อ ส่วนงานที่เกี่ยวข้องกับสถานเอกอัครราชทูต รวมถึงผูม้ ีอาํ นาจทําการแทนประจําประเทศไทย (โดยไม่
จําต้องแสดงเหตุผล เนื่องจากเป็ นสิ ทธิพิเศษทางการทูต) ซึ่งอยูเ่ หนือการควบคุมของบริ ษทั ฯ หมายรวมถึงในระหว่างการเดินทาง
ท่องเที่ยวทั้งใน หรื อ ต่างประเทศ แต่ทางบริ ษทั ฯ มีความคุม้ ครอง และประกันอุบตั ิเหตุ ตามเงื่อนไขที่บริ ษทั ฯ ที่รับประกันใน
กรณี ที่ผรู ้ ่ วมเดินทางถูกปฏิเสธโดยเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองของประเทศไทย และ/หรื อ ต่างประเทศ มิให้เดินทางออก หรื อ เข้า
ประเทศ เนื่องมาจากความประพฤติ พฤติกรรมของผูเ้ ดินทาง ไม่ปฏิบตั ิตามกฎระเบียบด้านการความคุมโรคติดต่อเฉพาะพื้นที่มี
การปลอมแปลงเอกสารเพื่อการเดินทาง รวมถึงมีสิ่งผิดกฎหมาย บริ ษทั ฯ จะไม่คืนค่าใช้จ่ายใดๆ รายละเอียดด้านการเดินทาง
อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความจําเป็ น หรื อเพื่อความเหมาะสมทั้งปวง โดยมิตอ้ งแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทั้งนีก้ ารขอสงวน
สิทธิดงั กล่ าว บริษัท จะยึดถือและคํานึงถึงผลประโยชน์ ตลอดจนความปลอดภัยของท่ านผู้มเี กียรติ ซึ่งร่ วมเดินทางเป็ นสําคัญ
REMARK
-ในกรณีทที่ ่ านจะใช้ หนังสื อเดินทางราชการ (เล่ มสีนาํ้ เงิน) เดินทางกับคณะ บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ทจี่ ะไม่ รับผิดชอบ หากท่ านถูก
ปฏิเสธการเข้ าหรื อออกนอกประเทศใดประเทศหนึ่ง เพราะโดยปกตินักท่ องเทีย่ วใช้ หนังสื อเดินทางบุคคลธรรมดา (เล่มสีเลือดหมู)
-สถานทูตเก็บค่ าธรรมเนียมวีซ่าและไม่ คืนในทุกกรณี
เอกสารในการทําวีซ่าอินเดีย
เนื่องจากอินเดียเพิง่ เปลีย่ นแบบฟอร์ มการขอวีซ่าใหม่ต้งั แต่ 12 พ.ค. 57 เป็ นต้ นไป จําเป็ นต้ องขอข้ อมูลเพิม่ มากขึน้
1. หนังสื อเดินทางที่ยงั มีอายุใช้ได้จนถึงวันเดินทางไม่ต่าํ กว่า 6 เดือน
2. หนังสื อเดินทางต้องมีหน้าว่าง สําหรับประทับตราเข้าออกอย่างน้อย 2 หน้าเต็ม
3. สําคัญมาก***รู ปถ่ ายหน้ าตรงรู ปสี (ทีไ่ ม่ ใช่ รูปถ่ ายเล่ นพื้นหลังสีขาวเท่ านั้น)
ขนาด 2 คูณ 2 นิว้ เท่ านั้น จํานวน 4 ใบ ต้ องเห็นใบหน้ าชัดเจนตั้งแต่ หัวไหล่ ไปจนสุ ดศีรษะ
และห้ ามยิม้ เห็นฟัน และต้ องไม่ ใช่ สติก๊ เกอร์ หรื อรู ปพริ้นซ์ จากคอมพิวเตอร์ (รูปใหม่ถ่าย
ไม่ เกิน 6 เดือน) ถ้ าไม่ ถูกต้ องไม่ ต้องแนบมานะคะ หากท่ านไม่ ได้ รับการพิจารณาวีซ่า
เนื่องจากรู ปถ่ ายไม่ ได้ขนาดตามทีส่ ถานทูตกําหนด ท่ านจะต้องเสียค่ าใช้ จ่ายเพิม่ เติม
นอกเหนือจากราคาทัวร์
**ข้ อบังคับใหม่ ในการขอวีซ่าเข้ าประเทศอินเดีย โดยการแสกนลายนิว้ มือ** มีผลบังคับใช้ ต้งั แต่ 12 พ.ค. 57 เป็ นต้ นไป
4. สําคัญมาก***สําเนาบัตรประชาชน
5. สําเนาทะเบียนบ้าน (พร้อมเขียนที่อยูเ่ ป็ นภาษาอังกฤษ)
6. แจ้งที่อยูป่ ั จจุบนั ที่สามารถติดต่อได้ พร้อมระบุรหัสไปรษณี ยแ์ ละหมายเลขโทรศัพท์บา้ นหรื อมือถือ
7. สําคัญมาก*** กรุณาระบุอาชีพ เช่น
- ถ้าเป็ นพนักงานบริ ษทั เอกชน ให้ระบุตาํ แหน่ง,ชื่อ/ที่อยู/่ เบอร์โทรศัพท์ของบริ ษทั ฯที่ทาํ งานเป็ นภาษาอังกฤษ
- ถ้าเกษียณราชการแล้ว ให้ระบุชื่อหน่วยงานที่เคยสังกัด พร้อมที่อยู่ รหัสไปรษณี ย ์ หมายเลขโทรศัพท์

- ถ้าเป็ นแม่บา้ น ให้แจ้งอาชีพและสถานที่ทาํ งานของสามี
- ถ้าประกอบธุรกิจส่วนตัวให้เขียนแจ้งที่อยูพ่ ร้อมชื่อสถานที่ประกอบการ
- ถ้าเป็ นนักเรี ยน/นักศึกษา ให้แจ้งชื่อสถานศึกษา
- ถ้าเป็ นเด็กเล็ก ให้แจ้งสถานที่ทาํ งานของบิดา-มารดา
8. หากแต่งงานแล้ว กรุ ณาแจ้งชื่อ-นามสกุลและสถานที่เกิด (ระบุจงั หวัด) ของคู่สมรส
- หากเป็ นผูห้ ญิงกรุ ณาแจ้งนามสกุลเดิมก่อนแต่งงาน
- กรณี คู่สมรสอย่าร้าง/เสี ยชีวติ ให้แจ้งว่าหย่าแล้ว หรื อ เสี ยชีวติ
9. สําคัญมาก*** กรุณาแจ้ งชื่ อ-นามสกุลและสถานทีเ่ กิด (ระบุจงั หวัด) ของบิดาและมารดา
10. กรุ ณาแจ้งวุฒิการศึกษาที่จบ เช่น มัธยมศึกษา ม.6/ ปริ ญญาตรี /ปริ ญญาโท เป็ นต้น
11. กรุ ณาแจ้งลักษณะรู ปพรรณที่เด่นชัดในร่ างกาย เช่น ผิวสี แทน ตาสี ดาํ เป็ นต้น
12. ถ้าเคยเดินทางเข้าอินเดียมาแล้ว กรุ ณาแจ้ง วัน/เดือน/ปี ที่เดินทางออกจากอินเดียล่าสุด
หมายเหตุ การให้ขอ้ มูลที่ครบถ้วนและถูกต้อง จะเป็ นผลดีกบั ผูส้ มัครขอวีซ่าเอง ทางบริ ษทั ฯจําเป็ นต้องขอข้อมูลมากมายและ
ยุง่ ยากข้างต้นเพื่อทําให้วซี ่าอนุมตั ิโดยง่ายและไม่เสี ยเวลา หรื อเสี่ยงที่วซี ่าจะไม่อนุมตั ิค่ะ
หมายเหตุ ระยะเวลาในการดําเนินการวีซ่าของทางสถานทูต 5-7 วันทําการ
เนื่องจากอินเดียเพิง่ เปลีย่ นแบบฟอร์ มการขอวีซ่าใหม่ จําเป็ นต้ องขอข้ อมูลเพิม่ มากขึน้
*หมายเหตุ
1.) ท่ านทีไ่ ม่ มวี ซี ่ าอินเดีย ในพาสเล่ มปัจจุบัน แบบ MULTIPLE ท่ านต้ องไปสแกนลายนิว้ มือ ด้ วยตนเอง ทีศ่ ู นย์ รับยื่นอินเดีย
สถานที่ : อาคารพีเอสทาวเวอร์ ชั้น 10 /ตึกไทยประกันชีวติ ฝั่งเดียวกับตึกแกรมมี่ เลยตึกแกรมมีไ่ ป 400 เมตร
ฝั่งตรงข้ ามกับ ซอยฮโศก1
คิวยื่น : จ-ศ เวลา 09.00-13.00 น. ยกเว้ นวันส-อา และ วันหยุดราชการ
(กรุณาแจ้ งขอคิว+เวลายื่น กับเจ้ าหน้ าทีข่ องบริษัท ก่ อนเดินทาง 15-20 วัน)
ระยะเวลาการพิจารณาวีซ่า : 5-7 วันทําการ (ท่ านใดมีเหตุต้องใช้ พาส ก่ อน-หลังทีว่ ซี ่ าออกมาแล้ ว
กรุณาแจ้ งเจ้ าหน้ าทีก่ ่ อนถึงคิวยื่น)
รายละเอียดเจ้ าหน้ าทีด่ ูแลท่ านทีศ่ ูนย์ รับยื่น : แจ้ งก่ อนวันยื่น 1-2 วัน
2.)ค่ าธรรมเนียมการยื่นวีซ่าอินเดีย ได้ รวมในค่ าทัวร์ ของท่ านแล้ ว
3.) กรุณา กรอกรายระเอียดตามข้ อ 1-12 .ให้ ครบถ้ วน
4.)กรุณาส่ งเอกสารทีต่ ้องใช้ กรอกคําขอยื่นทางไลน์ ID Line; ………………. / E Mail :………………….
- หน้ าพาสเล่ มปัจจุบัน แบบเต็ม
- บัตรประชาชน
5.)วันยื่น+สแกนลายนิว้ มือ โปรดเตรียม/และถือไปวันทีย่ ื่น
- พาสเล่ มปัจจุบันทีท่ ่ านส่ งหน้ าพาสมาทางไลน์ /เมลล์
- สําเนาหน้ าแบบ
จํานวน 2
แผ่น
- สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน
จํานวน 1
แผ่น
- รู ปถ่ ายขนาด 2*2 นิว้ พื้นหลังสีขาว
จํานวน 2
ใบ

กรุณากรอกข้ อมูลตามความจริง เพื่อเป็ นข้ อมูลทีใ่ ช้ ในการยื่นขอวีซ่าอินเดีย
1. ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)........................................................................................................................................................
ชื่อ-นามสกุลเดิม (ในกรณี ที่มีการเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล) (ภาษาไทย)...........................................................................................
2. สถานที่อยูต่ ิดต่อสะดวก………………………………………………………………………….………………….………….
รหัสไปรษณี ย.์ ................................เบอร์โทรศัพท์บา้ น.................................เบอร์มือถือ…………………………………………
3. รู ปพรรณ/ตํานิ.......................................................................สี ผิว………………………………………………………………
4. ชื่อและนามสกุลบิดา................................... วัน/เดือน/ปี เกิดบิดา............................... สถานที่เกิดบิดา..……………………….
5. ชื่อและนามสกุลมารดา.............................. วัน/เดือน/ปี เกิดบิดา............................. สถานที่เกิดมารดา………………………
6. กรณี สมรส /กรุ ณาแจ้งชื่อ-สกุล และสถานที่เกิด (ระบุจงั หวัด) ของคู่สมรส)
คู่สมรส : ชื่อ...........................................................สกุล..............................................................
วัน/เดือน/ปี เกิด........................................สถานที่เกิดคู่สมรส.........................................
หากเป็ นผูห้ ญิง กรุ ณาระบุสกุลเดิม..................................................................................................
กรณี อย่าร้าง/เสี ยชีวติ กรุ ณาระบุ..........................................................................................................
7. กรณี ไม่สมรส /หรื อสมรสไม่จดทะเบียน/กรุ ณาแจ้งชื่อ-สกุล และสถานที่เกิด (ระบุจงั หวัด) ของญาติ หรื อ คู่สมรส
กรุ ณาระบุความสัมพันธ์..................................................................................................................................................................
8. กรณี เป็ นพนักงานบริ ษทั /เจ้าของกิจการ
(ชื่อสถานที่ทาํ งาน (ภาษาอังกฤษ...................................................ระบุตาํ แหน่ง……………………………………………….
ที่อยูท่ ี่ทาํ งาน..............................................................................................................................................................................
รหัสไปรษณี ย.์ ...................................... เบอร์โทรที่ทาํ งาน..............................................เบอร์โทรศัพท์มือถือ...............................
9. กรณี เป็ นนักเรี ยน/นักศึก
สถานศึกษา (ภาษอังกฤษ)...............................................................................................................................................................
(ภาษาไทย)......................................................................................................................................................................................
การศึกษา
มัธยมศึกษา ม.3/ม.6
ปริ ญญาตรี
ปริ ญญาโท
อื่นๆ…………………
10. ท่านเคยเดินทางเข้าประเทศนี้มาก่อนหรื อไม่
เคย
ไม่เคย
11. )ประเทศที่เคยเดินทาง ในพาสเล่มที่ใช้ยนื่ ขอวีซ่า.......................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................................
12.) หากเคยเดินทางเข้าประเทศอินเดีย กรุ ณาระบุวนั /เดือน/ปี …………………....................................ที่ออกจากอินเดียล่าสุด

