บริษัท โอชิทัวร์ แอนด์ ทราเวล จากัด ( ประเทศไทย )

โทร: 087-8423973 แฟกซ์: 02-9545131 Email: info@oshitourandtravel.com Web : www.oshitourandtravel.com

บริษัท โอชิทัวร์ แอนด์ ทราเวล จากัด มีความยินดีนาท่ านเดินทางสู่ เส้ นทางแสวงบุญ
อินเดีย เนปาล นมัสการพุทธสังเวชนียสถาน 4 ตาบล พัก 4 – 5 ดาว
8 วัน 7 คืน เดินทางโดยสายการบินภูฏานแอร์ ไลน์ บินตรง มีพระบรรยายนาทริปนี้

ราคาเริ่มต้ นท่ านละ 49,900 บาท
*** พิเศษ!!! สาหรับกรุ๊ปวันที่ 26 ธ.ค. 61 – 02 ม.ค. 62 และ 30 ธ.ค. 61 – 06 ม.ค. 62 เชิญท่ านเข้ าร่ วมพิธีสวดมนต์ ข้ามปี เพื่อความเป็ นสิริมงคล ***

คณะที่ 1 ออกเดินทางวันที่ 5 – 12 ธันวาคม 2561
คณะที่ 2.ออกเดินทางวันที่ 16 – 23 ธันวาคม 2561
คณะที่ 3.ออกเดินทางวันที่ 26 ธ.ค. 61 – 02 ม.ค. 62
คณะที่ 4.ออกเดินทางวันที่ 30 ธ.ค. 61 – 06 ม.ค. 62
คณะที่ 5 ออกเดินทางวันที่ 9 – 16 มกราคม 2562
คณะที่ 6 ออกเดินทางวันที่ 20 – 27 มกราคม 2562
คณะที่ 7 ออกเดินทางวันที่ 6 – 13 กุมภาพันธ์ 2562
คณะที่ 8 ออกเดินทางวันที่ 17 – 24 กุมภาพันธ์ 2562

49,900 บาท ( เปิ ดจองแล้ ว )
49,900 บาท ( เปิ ดจองแล้ ว )
52,900 บาท ราคาพิเศษรับจานวนจากัด สวดมนต์ ข้ามปี
52,900 บาท ราคาพิเศษรับจานวนจากัด สวดมนต์ ข้ามปี
49,900 บาท ( เปิ ดจองแล้ ว )
49,900 บาท ( เปิ ดจองแล้ ว )
49,900 บาท ( เปิ ดจองแล้ ว )
49,900 บาท ( เปิ ดจองแล้ ว )
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ตามรอยศรัทธาพระพุทธเจ้า อินเดีย – เนปาล เยือนเมือง พุทธคยา – กุสินารา – ลุมพินี – สาวัตถี – สารนาถ – พาราณสี นมัสการสั งเวช
นียสถาน 4 ตาบล สถานที่ ประสู ติ ตรัสรู้ ปฐมเทศนา และปรินิพพาน ขึน้ เขาคิชฌกูฎ นมัสการถ้ าพระโมลคัลลา ชมกุฏีพระอานนท์
นมัสการ มูลคันธกุฎี สถานที่ประทับของพระพุทธเจ้า ลงเรื อ ล่องแม่ นา้ คงคา ชมวิถีชีวิตของชาวฮินดู

รายละเอียดการเดินทาง โปรแกรม อินเดีย-เนปาล นมัสการพุทธสั งเวชนียสถาน 4 ตาบล
วันแรกของการเดินทาง
04.30 น.
07.30 น.
09.00 น.
09.30 น.

กรุ งเทพฯ – คยา อินเดีย

พร้อมกันที่ ท่ าอากาศยานสุ วรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกชั้ น 4 เคาน์ เตอร์ K ประตูทางเข้ าหมายเลข 5 โดยมี
เจ้าหน้าที่คอยให้การต้อนรับและอานวยความสะดวกในด้านเอกสารและสัมภาระ
ออกเดินทางสู่ เมืองคยา ประเทศอินเดีย โดยสายภูฏานแอร์ ไลน์ เที่ยวบินที่ B3-707 มีอาหารบนเครื่ องฟรี
เดินทางถึง ท่าอากาศยานเมืองคยา ประเทศอินเดีย (เวลาท้องถิ่นช้ากว่าประเทศไทย 1.30 ชัว่ โมง) ผ่านขั้นตอนการ
ตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร แล้วพาท่านพบกับมัคคุเทศก์ทอ้ งถิ่นที่คอยต้อนรับ
เริ่ มต้นการจาริ กแสวงบุญสั งเวชนียสถานทั้งสี่ แห่ ง แห่ งที่ ๑ พุทธคยา สถานทีเ่ ชื่ อกันว่ าเป็ นทีต่ รั สรู้ ของ พระพุทธเจ้ า
ซึ่ งค้นพบโดยนักโบราณคดีชาวอังกฤษ ชื่อ เซอร์ อเลกซานเดอร์ คันนิงแฮม เมื่อร้อยกว่าปี ก่อนแล้วนาท่านนมัสการ
สถูปพุทธคยา ทรงศิขระที่ได้รับการบูรณะใหม่ภายในประดิษฐานพระพุทธรู ป “พระพุทธเมตตา”ปางมารวิชยั แล้วนา
นมัสการต้ นศรีมหาโพธิ์ที่ได้นาพันธุ์มาปลูกตรงที่เชื่ อกันว่าเป็ นจุดที่พระพุทธเจ้า ประทับนัง่ บาเพ็ญเพียรจนตรัสรู ้สม
โพธิญาณ แล้วนาชมสัตตมหาสถาน สถานที่พระพุทธเจ้าเสวยวิมุติสุขหลังจากตรัสรู ้แล้วเจ็ดแห่ง แห่งละสัปดาห์รอบๆ
พุทธคยาเพื่อทบทวนความรู ้ก่อนที่จะเสด็จออกสั่งสอนผูค้ น อันประกอบไปด้วย

- เสด็จประทับบนพระแท่นวัชรอาสน์ ใต้ตน้ ศรี มหาโพธิ์ พร้อมเสวยวิมุตติสุขตลอด ๗ วัน ในสัปดาห์ที่๑
- เสด็จประทับ ณ อนิมิสเจดีย ์ ทรงยืนจ้องพระเนตรดูตน้ ศรี มหาโพธิ์ โดยมิได้กระพริ บพระเนตรตลอด ๗ วัน ใน
สัปดาห์ที่ ๒
- เสด็จประทับ ณ รัตนจงกรมเจดีย ์ ทรงนิมิตจงกรมขึ้น แล้วเสด็จจงกรมเป็ นเวลา ๗ วัน ในสัปดาห์ที่ ๓
- เสด็จประทับ ณ รัตนฆรเจดีย ์ โดยเสด็จไปทางทิศตะวันออกเฉี ยงเหนื อของต้นศรี มหาโพธิ์ และประทับ
นัง่ ขัดสมาธิ ในเรื อนแก้วซึ่ งเทวดานิรมิตถวาย ทรงพิจารณาพระอภิธรรม๗ วัน ในสัปดาห์ที่ ๔
- เสด็จไปประทับนัง่ ขัดสมาธิ ใต้ตน้ ไทร อชปาลนิ โครธ ซึ่ งเป็ นที่พกั ของคนเลี้ยงแกะ ในสัปดาห์ที่๕
- เสด็จไปประทับนัง่ ขัดสมาธิ ใต้ตน้ จิก มุจลินทร์ ไปทางทิศตะวันออกเฉี ยงใต้ของต้นศรี มหาโพธิ์ ในสัปดาห์ที่ ๖
- เสด็จไปประทับใต้ตน้ เกด ราชายตนะ ประทับนัง่ เสวยวิมุติสุขตลอด ๗วัน
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จากนั้นนาท่านชมศิลปะอินเดียสมัยพระเจ้าอโศกอายุกว่า ๒,๒๐๐ ปี ชม เสาพระเจ้ าอโศก ที่ทรงให้สร้างเพื่อประกาศ
ศาสนาและถวายเป็ นพุทธบูชาแก่สังเวชนียสถาน ชมประตูโทรณะที่สลัก เรื่ องราวเกี่ยวกับพุทธประวัติ แล้วชมสถูป
และภาพสลักอดีตพระพุทธเจ้าศิลปะสมัยปาละอายุราว ๑,๒๐๐ ปี “สมัยปาละเป็ นช่วงที่พุทธศาสนารุ่ งเรื องแผ่ขยายอยู่
ในอินเดียภาคเหนือโดยมีศูนย์กลางอยูท่ ี่มหาวิทยาลัยนาลันทา รัฐพิหารตามหลักฐานการบันทึกจดหมายเหตุการณ์
เดินทางมาสื บทอดพุทธศาสนาของหลวงจีนเหี้ ยนจัง(พระถังซัมจัง๋ ) และหลวงจีนอี้จิง จากประเทศจีน”
เทีย่ ง
บ่าย

ค่า

เชิญท่านรับประทานอาหารกลางวัน ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
นาท่านชม บ้ านนางสุ ชาดา ธิ ดาเสนียกุฏมพีแห่งตาบลอุรุเวลา
เสนานิคม ผูถ้ วายข้าวมธุ ปายาสแด่มหา บุรุษก่อนการตรัสรู ้ ชมวิว
ทิวทัศน์ ริมฝั่งแม่ นา้ เนรัญชรา บริ เวณท่าสุ ปปติฏฐะ สถานที่พระมหา
บุรุษได้ อธิ ษฐานลอยถาดทองริ มฝั่งแม่น้ า
ต่อมาพาท่านชม วัดภูฎาน ตัวแทนของชาวภูฏานที่แสดงวัฒนธรรม
ประเพณี สู่สายตาชาวโลก ชมหลวงพ่อ องค์โตไดบุสซึ และพระ
อรหันต์ที่วดั ญีป่ ุ่ น หลังจากนั้นนาท่านชม วัดไทยพุทธคยา วัดไทย
แรกใน ดินแดนพุทธภูมิ สมควรแก่เวลานาท่านเดินทางไปกราบ
สักการะพระพุทธเมตตา ในวิหารมหาเจดียพ์ ุทธคยา เป็ นพระพุทธ
ปฏิมากรปางมารวิชยั ที่สร้างด้วยหินแกรนิตสี ดาในสมัยปาละอายุ
1400 ปี
นาคณะเข้ าสู่ ทพี่ กั ณ HOTEL ROYAL RESIDENCY / HOTEL IMPERIAL หรื อเทียบเท่า
เชิญท่านรับประทานอาหารค่า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม

วันทีส่ องของการเดินทาง
เช้ า

แห่ง

กว่า

พุทธคยา – ราชคฤห์ – มหาวิทยาลัยนาลันทา

เชิญท่านรับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
นาท่านเดินทางสู่ เมืองราชคฤห์ นครหลวงแห่ง แคว้ นมคธ นาท่านเดินขึ้น เขาคิชฌกูฎ หนึ่งในเบญจคีรี ได้แก่ เว
ภาระ เวปุละ คิชฌกูฏ อิสิคิลิ และปัณฑวะ ชมวิวทิวทัศน์ที่สวยงาม นมัสการถา้ พระโมคคัลลา ชมถา้ พระสารีบุตร
สถานที่ที่พระสารี บุตรสาเร็ จเป็ นพระอรหันต์ ชมกุฏีของพระอานนท์ นมัสการมูลคันธกุฏีสถานที่ประทับของ
พระพุทธเจ้า จากนั้นนาท่านชมวัดชีวกัมพวัน โรงพยาบาลสงฆ์
แห่งแรก
ของโลก “ชีวกัมพวัน” เป็ นสวนป่ ามะม่วงที่หมอชีวกโกมาร
ภัจจ์ อุทิศ
ถวายเป็ นสังฆารามแด่พระพุทธเจ้าและพระภิกษุสงฆ์ ปั จจุบนั
เหลือซาก
โบราณสถานให้เห็นเป็ นซากหิ นเรี ยงรายกันอยู่ เมื่อครั้งที่
พระพุทธเจ้าทรงประชวรห้อพระโลหิ ตจากการที่สะเก็ดหิ นมา
กระแทก
ถูกพระบาทเพราะพระเทวทัตกลิ้งหิ นลงมาหมายปลงพระชนม์
พระพุทธเจ้า พระภิกษุสงฆ์ได้พาพระพุทธองค์มาที่ชีวกัมพวัน และหมอชีวกเป็ นผูถ้ วายการรักษาโดยการผ่าตัดเอา
สะเก็ดหิ นออก ชีวกัมพวันจึงถูกเรี ยกว่า เป็ นโรงพยาบาลสงฆ์แห่งแรกในพระพุทธศาสนา นาท่านเดินทางสู่ วัดเวฬุ
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เทีย่ ง
บ่ าย

ค่า

วนารามมหาสั งฆยิกาวาส (วัดเวฬุวนั ) วัดแห่งแรกในพระพุทธศาสนาและเป็ นสถานที่แสดงโอวาทปาฏิโมกข์แก่พระ
อริ ยสงฆ์ 1,250 องค์ มีสถูปที่บรรจุพระอัฐิธาตุของพระโมคคัลลานะและพระอัญญาโกญฑัญญะ
เชิญท่านรับประทานอาหารกลางวัน ณ ห้ องอาหารของโรงแรม HOKKE HOTEL
ช่วงบ่ายนาท่านเดินทางสู่ นาลันทา นมัสการหลวงพ่อดา ซึ่งเป็ นพระพุทธรู ปที่สร้างด้วยหินแกรนิตสี ดาซึ่ง สร้าง รุ่ น
ราวคราวเดียวกับพระพุทธเมตตา ชม คุกพิมพิสาร สถานที่ที่พระเจ้าอชาตศัตรู ให้คุมคังพระเจ้าพิมพิสาร พระราชบิดา
พร้อมกับปิ ตุฆาตพระราชบิดาของพระองค์เอง
จากนั้นนาท่านเยีย่ มชม มหาวิทยาลัยนาลันทา มหาวิทยาลัยที่ใหญ่ที่สุดในโลก เป็ นศูนย์การศึกษาในสมัย พุทธกาล
ต่อมาในปี พ.ศ.1742 กองทัพมุสลิมเติร์กได้ยกทัพมารุ กราน รบชนะกษัตริ ยแ์ ห่งชมพูทวีปฝ่ ายเหนื อ กองทัพมุสลิมเติร์ก
ได้เผาผลาญทาลายวัดและปูชนียสถานในพุทธศาสนาลงแทบทั้งหมดและสังหารผูท้ ี่ไม่ยอมเปลี่ยนศาสนา นาลันทาม
หาวิหารก็ถูกเผาผลาญทาลายลงในช่วงระยะเวลานั้นว่ากันว่าไฟที่ลุก
โชน
เผานาลันทานานถึง 3 เดือนกว่าจะเผานาลันทาได้หมด ได้เวลา
สมควรนาคณะเดินทางกลับ เมืองคยา
นาคณะเข้ าสู่ ทพี่ กั ณ HOTEL ROYAL RESIDENCY / HOTEL
IMPERIAL หรื อเทียบเท่า
เชิญท่านรับประทานอาหารค่า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม

วันทีส่ ามของการเดินทาง
คยา - เวสาลี – กุสินารา
เช้ า
เชิญท่านรับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
ช่วงเช้านาท่านเดินทางสู่ เมืองเวสาลี เมืองหลวงของอาณาจักรวัชชี หนึ่งในสิ บหกแค้วนของชมพูทวีปในสมัยโบราณ
เมืองนี้มีชื่อหลายชื่อคือ ไพสาลี, ไวสาลี และเมืองนี้เป็ นศูนย์กลางการเผยแพร่ พุทธศาสนาที่สาคัญแห่งหนึ่ง รวมทั้งเป็ น
ที่กาเนิดของพระมหาวีระศาสดาของศาสนาเชนและที่เป็ นต้นกาเนิดของการทาน้ ามนต์ในพุทธศาสนา เนื่องจากได้เกิด
ทุพิกขภัยร้ายแรงทัว่ เมืองเวสาลีมีคนตายมากมาย กษัตริ ยล์ ิจฉวีจึงได้นิมนต์ให้พระพุทธเจ้าได้มาโปรดชาวเมือง
พระพุทธเจ้าจึงนาเหล่าภิกษุ ๕๐๐ รู ป เดินทางไปโปรดที่เมืองไวสาลี พร้อมทั้งได้มีการประพรมน้ ามนต์ทวั่ ทั้งเมือง
นาท่านเที่ยว ชม กูฏาคารศาลาวัดป่ ามหาวัน อารามที่กษัตริ ยล์ ิจฉวี
สร้าง
ถวายพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ตั้งอยูใ่ นป่ ามหาวันทางเหนื อของ
อาณาจักรวัชชีในป่ าหิ มาลัยและพระพุทธองค์ทรงประทับอยูใ่ น
พรรษา
ที่ 5 ชมเสาอโศกที่มีรูปสิ งห์อยูใ่ นลักษณะนัง่ หันหน้าไปทางทิศ
ตะวันออกที่สมบูรณ์ที่สุด ปัจจุบนั เหลือเพียงซากโบราณสถานที่
ประกอบไปด้วยสังฆาราม ห้องพัก ห้องประชุม ชมปาวาลเจดีย์
สถานที่พระยามารได้เข้ามากราบทูลขอให้พระองค์เสด็จปริ นิพพานสถานที่พระพุทธองค์ทรงปลงอายุสังขาร
เทีย่ ง
เชิญท่านรับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารในเมืองเวสาลี
บ่ าย
นาท่านเดินทางโดยรถโค้ชปรับอากาศสู่ เมืองกุสินารา ซึ่งเป็ นสถานที่ปริ นิพพานของพระพุทธเจ้า
นาคณะเข้ าสู่ ทพี่ กั ณ OM RESIDENCY HOTEL KHUSINAGAR หรื อเทียบเท่า
ค่า
เชิญท่านรับประทานอาหารค่า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
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วันทีส่ ี่ ของการเดินทาง

กุสินารา (อินเดีย)– ลุมพินี (เนปาล)

.

เช้ า

เทีย่ ง
บ่ าย
ค่า

เชิญท่านรับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
นาท่านชมสั งเวชนียสถานแหล่งที่ ๔ กุสินารา ในสมัยพุทธกาลเป็ นเมืองเอกหนึ่งในสองของแคว้นมัลละ อยูต่ รงข้ามฝั่ง
แม่น้ าคู่กบั เมืองปาวา เป็ นที่ต้ งั ของสาลวโนทยานหรื อป่ าไม้ สาละ สถานทีท่ พี่ ระพุทธเจ้ าเสด็จดับ ขันธปรินิพพานและ
เป็ นสถานที่ถวายพระเพลิงพระพุทธเจ้า ชมมหาปรินิพพานสถูป
สถานที่พระพุทธเจ้าเสด็จดับขันธ์ปริ นิพพานภายใต้ตน้ สาละคู่ เป็ น
พุทธ
สถานที่พระพุทธเจ้าประทานการบวชให้สาวกองค์สุดท้าย เป็ นที่ตรัส
เทศนา
ปั จฉิ มโอวาทสุ ดยอดแห่งพระธรรมคาสอนคือความไม่ประมาท ชม
พระ
สถูปปรินิพพาน นาท่านชม พุทธวิหารปริ นิพพาน ซึ่งภายในพระ
วิหาร
เป็ นปฏิมากรรมพระพุทธปางปริ นิพพานเป็ นสัญลักษณ์ของพระพุทธ
องค์ที่
กาลังเสด็จดับขันธปริ นิพพานโดยมีนางมัลลิกา พระอนุรุทธ พระอานนท์อยูใ่ นภาวะโศรกเศร้า ชมสถูปพระอานนท์ ที่
สร้างขึ้นบริ เวณที่สันนิษฐานว่าพระอานนท์ยนื ร้องไห้ ชม พราหมณ์เจดีย ์ ซึ่ งเป็ นสถานที่แจกพระบรมสารี ริกธาตุ
จากนั้นนาท่านนมัสการสถานที่ถวายพระเพลิงพระพุทธเจ้า ณ มกุฎพันธเจดีย์ แล้วนานัง่ สมาธิ ที่วหิ ารพระรู ปพระพุทธ
ไสยาสน์ มีจารึ กกาหนดอายุเก่าแก่กว่า 1,400 ปี แสดงตอนเสด็จปริ นิพพาน
ได้เวลาสมควรนาท่านเดินทางโดยรถโค้ชปรับอากาศสู่ ชายแดนประเทศอินเดีย–เนปาล ประทับตราหนังสื อเดินทาง
เพื่อผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง
เชิญท่านรับประทานอาหารกลางวัน ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
นาท่านเดินทางโดยรถโค้ชปรับอากาศสู่ เมืองลุมพินี ประเทศเนปาล ซึ่งเป็ นสถานที่ประสู ติของพระพุทธเจ้า
นาคณะเข้ าสู่ ทพี่ กั ณ KASAI HOTEL LUMBINI หรื อเทียบเท่า (ระดับ 4 ดาว)
เชิญท่านรับประทานอาหารค่า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม

วันที่ห้าของการเดินทาง
ลุมพินี (เนปาล) – สาวัตถี (อินเดีย)
เช้ า
เชิญท่านรับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
นาท่านชมสั งเวชนียสถานแหล่งที่ ๓ สวนลุมพินีวนั เป็ นสถานที่พระนางสิ ริมหามายาประสู ติเจ้าชายสิ ทธัต ถะกุมาร
เมื่อวันศุกร์ วันเพ็ญเดือน ๖ ปี จอ ก่อนพุทธศักราช ๘๐ปี ซึ้ งภายในบริ เวณมีวิหารมหามายา สระโบกขรณี และเสาพระ
เจ้าอโศกที่มีขนาดความสู ง ๒๒ ฟุต ๔ นิ้วและมีขอ้ ความจารึ กเป็ น
หลักฐานว่า “ ณ ที่นี่คือ สถานที่ประสู ติของเจ้าชายสิ ทธัตถะ และพระ
เจ้า
อโศกเสด็จมาบูชาในปี ที่ ๒๐ แห่งรัชกาลของพระองค์ ” (ประมาณ
พุทธ
ศตวรรษที่ ๓ ) ปัจจุบนั ลุมพินีวนั ได้รับการบูรณะและมีถาวรวัตถุ
สาคัญที่
ชาวพุทธนิยมไปสักการะ คือ เสาหินพระเจ้ าอโศกมหาราช ที่ระบุวา่
สถาน
ที่น้ ีเป็ นสถานที่ประสู ติ ของเจ้าชายสิ ทธัตถะ นอกจากนี้ ยังมี วิหาร
มายา
เทวี ภายในประดิษฐานภาพหินแกะสลักพระรู ปพระนางสิ ริมหามายา
ประสู ติ
ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนาเที่ยวเลขที่ 11/07850

เทีย่ ง
บ่ าย
ค่า

พระราชโอรส โดยเป็ นวิหารเก่ามีอายุร่วมสมัยกับเสาหิ นพระเจ้าอโศก ปั จจุบนั ทางการเนปาลได้สร้างวิหารใหม่ทบั
วิหารมายาเทวีหลังเก่า และได้ขดุ ค้นพบศิลาจารึ กรู ปคล้ายรอยเท้า สันนิษฐานว่าเป็ นจารึ กรอยเท้าก้าวที่เจ็ดของเจ้าชาย
สิ ทธัตถะที่ทรงดาเนินได้เจ็ดก้าวในวันประสู ติ ปั จจุบนั ลุมพินีวนั อยูใ่ นเขตประเทศเนปาล ติดชายแดนประเทศอินเดีย
ทางเหนื อเมืองโคราฆปุระ ห่ างจากเมืองติเลาราโกต (หรื อ นครกบิลพัสดุ)์ ทางทิศตะวันออก ๑๑ กิโลเมตร และห่าง
จากสิ ทธารถนคร (หรื อนครเทวทหะ) ทางทิศตะวันตก๑๑กิโลเมตร ซึ่ งถูกต้องตามตาราพระพุทธศาสนาที่กล่าวว่า
ลุมพินีวนั สถานที่ประสู ติต้ งั อยูร่ ะหว่างเมืองกบิลพัสดุแ์ ละเมืองเทวทหะ ปั จจุบนั ลุมพินีวนั มีเนื้อที่ประมาณ ๒,๐๐๐ ไร่
ทางการเรี ยกสถานที่น้ ีวา่ รุ มมินเด มีสภาพเป็ นชนบท มีผอู ้ าศัยอยูไ่ ม่มากมีสิ่งปลูกสร้างเป็ นพุทธสถานเพียงเล็กน้อย
แต่มีวดั พุทธอยูใ่ นบริ เวณนี้หลายวัด รวมทั้งวัดไทยลุมพินี ลุมพินีวนั ได้รับการยกย่องจากองค์การยูเนสโกให้เป็ นมรดก
โลกประเภทมรดกทางวัฒนธรรมตั้งแต่ปี พ.ศ.๒๕๔๐
เชิญท่านรับประทานอาหารกลางวัน ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
นาท่านเดินทางโดยรถโค้ชปรับอากาศสู่ เมืองสาวัตถี ที่เป็ นเมืองโบราณในสมัยพุทธกาล
นาคณะเข้ าสู่ ทพี่ กั ณ PAWAN PALACE HOTEL SRAVATSI หรื อเทียบเท่า
เชิญท่านรับประทานอาหารค่า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม

วันที่หกของการเดินทาง สาวัตถี – พาราณสี
เช้ า
เชิญท่านรับประทานอาหารเช้ า ณ โรงแรม
นาท่านชม เมืองสาวัตถี ที่เป็ นเมืองโบราณในสมัยพุทธกาลที่มี
ความสาคัญในฐานะที่เป็ นเมืองหลวงของ แคว้นโกศล 1 ในแคว้น
มหาอานาจใน 16 มหาชนบท ในสมัยพุทธกาล เมืองสาวัตถีนบั ว่า
เป็ น
เมืองสาคัญในการเป็ นฐานในการเผยแพร่ พระพุทธศาสนาของ
พระพุทธเจ้าที่สาคัญเพราะเป็ นเมืองที่พระพุทธเจ้าประทับนานที่สุด
ถึง ๒๕
พรรษา เป็ นที่ตรัสพระสู ตรมากมายและเป็ นเมืองที่พระพุทธศาสนา
มัน่ คง
ที่สุด นาท่านชมเชตวันวิหารเป็ นวัดที่ใหญ่ที่สุดและเป็ นวัดที่พระพุทธเจ้ารวมทั้งพระอรหันต์ได้จาพรรษาอยูน่ านที่สุด
ถึง 19 พรรษา สร้างโดยอนาถบิณฑิกมหาเศรษฐี ชมโบราณสถานที่สาคัญในสมัยพุทธกาลที่ยงั ปรากฏร่ องรอยอยู่ คือ
สถานทีแ่ สดงยมกปาฏิหาริย์, สถานทีพ่ ระเทวทัตถูกแผ่ นดินสู บ (หน้าวัดพระเชตุวนั มหาวิหาร), บ้ านบิดาขององคุลี
มาล(สถูป), บริเวณวังของพระเจ้ าปเสนทิโกศล, บ้ านของอนาถบิณฑิกเศรษฐี (สถูป), ต้ นอานันทโพธิ์ ซึ่ งเป็ นต้นโพธิ์ ที่
ชาวพุทธนับถือว่ามีความศักดิ์สิทธิ์ เป็ นอันดับสองรองจากต้นพระศรี มหาโพธิ์ ที่พุทธคยาที่วดั เชตุวนั มหาวิหาร
เทีย่ ง
เชิญท่านรับประทานอาหารกลางวัน ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
บ่ าย
นาเดินทางโดยรถโค้ชปรับอากาศสู่ เมืองพาราณสี สถานที่แสดงปฐมเทศนา
นาคณะเข้ าสู่ ทพี่ กั ณ RAMADA HOTEL VARANASI / REDISON HOTEL หรื อเทียบเท่า
ค่า
เชิญท่านรับประทานอาหารค่า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
วันทีเ่ จ็ดของการเดินทาง
สารนาถ - พาราณสี – คยา
05.00 น.
อรุ ณสวัสดิ์ยามเช้ากับเช้าวันใหม่ที่สดใส นาท่านสัมผัสกับความหลากหลายของผูค้ นบริ เวณแม่ นา้ คงคา ที่ ชาวฮินดูเชื่อ
ว่าเป็ นสถานที่ศกั ดิ์สิทธิ์ เนื่องจากเป็ นจุดที่ตุม้ หู ของพระศิวะตกอยูใ่ ต้แม่น้ าแห่งนี้ ในทางพุทธศาสนาเองเชื่อกันว่าเป็ น
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เช้ า

เทีย่ ง
บ่ าย
ค่า

สถานที่ได้นาพระอัฐิของพระพุทธเจ้ามาลอยอังคารที่แม่น้ าแห่งนี้
ด้วย
ท่านจะได้นงั่ เรื อเพื่อไปถวายกระทงเป็ นพุทธบูชา ณ ที่นี่เองท่านจะ
ได้สัมผัส
วิถีชีวติ ของชาวฮินดูซ่ ึ งจะมาอาบน้ า ดื่มน้ ารวมทั้งท่าน้ าที่นี่จะมีพิธี
เผาศพ
ในช่วงเช้าตรู่ ก่อนพระอาทิตย์ข้ ึน จากนั้นนาท่านเดินทางกลับ
โรงแรม
เชิญท่านรับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
นาชมสั งเวชนียสถานแหล่งที่ ๒ สารนาถ สถานที่แสดงปฐมเทศนา
นมัสการ
สถูปเจาคันธี สถานที่ พระพุทธเจ้าพบปั จจัคคีอีกครั้งหลังจากตรัสรู ้แล้ว นานมัสการธรรมเมขสถูป ที่เชื่อกันว่าเป็ น
สถานที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงปฐมเทศนาหัวข้อธรรมจักกัปปวัตตนสู ตรทาให้พระโกณฑัญญะบรรลุโสดาบัน
พระพุทธศาสนาจึงมีพระรัตนตรัยครบ ๓ ประการ แล้วนาชมวิหารมูลคันธกุฏิ หลังใหม่ภายในประดิษฐาน
พระพุทธรู ปปางปฐมเทศนาเลียนแบบคุปตะและจิตรกรรมฝาผนังเล่าเรื่ องพุทธประวัติฝีมือช่างชาวญี่ปุ่น แล้วนาท่าน
ชมพิพธิ ภัณฑ์ แห่ งเมืองสารนาถ ชมหัวเสาพระเจ้ าอโศก ทาเป็ นรู ปสิ งห์บางท่านอธิ บายว่าเป็ นสัญลักษณ์ของศากย
สิ งห์พระราชวงศ์ของพระพุทธเจ้า เสามีฐานบัวคว่า มีบลั ลังก์สี่เหลี่ยมรอบสลักเป็ นรู ปธรรมจักรและรู ปช้าง ม้า สิ งห์
และโค แล้วนาชมโบราณวัตถุที่ขดุ ค้นพบในบริ เวณเมืองสารนาถและเมืองใกล้เคียง อาทิเช่น พระพุทธรู ปศิลปะแบบ
คันธาระ แบบมถุรา แบบคุปตะ และ แบบปาละ ฯลฯ แล้วนาชมโบราณวัตถุชิ้นเอกของพิพิธภัณฑ์ พระพุทธรู ปแบบ
คุปตะปางปฐมเทศนา ที่คน้ พบบริ เวณใกล้ๆกับ มูลคันธกุฎี
สถานที่
จาพรรษาของพระพุทธเจ้า “อนึ่งศิลปะคุปตะได้รับการยกย่องว่า
มีความ
งดงามและสมบูรณ์แบบที่สุดในศิลปะอินเดียทั้งมวลและเมือง
สารนาถ
ยังเป็ นศูนย์กลางของโรงเรี ยนสกุลช่างคุปตะ ที่อายุเก่าแก่ถึง
1,400 ปี
มาแล้ว
เชิญท่านรับประทานอาหารกลางวัน ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
ได้เวลาสมควรนาท่านเดินทางกลับมายังเมืองพุทธคยา ใช้เวลา 5 – 6 ชัว่ โมง โดยประมาณ .
นาคณะเข้ าสู่ ทพี่ กั ณ HOTEL ROYAL RESIDENCY / HOTEL IMPERIAL หรื อเทียบเท่า
เชิญท่านรับประทานอาหารค่า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม

วันทีแ่ ปดของการเดินทาง

คยา – กรุ งเทพ

เช้ า

เชิญท่านรับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
หลังจากรับประทานอาหารเช้า เราจะให้เวลาท่านรับบรรยากาศเดินออกนอกโรงแรม อิสระตามอัธยาศัย
หรื อท่านอาจเลือกจะเข้าวัดต่าง ๆ ในพุทธคยา โดยสามารถปรึ กษาวิธีการเดินทางจากหัวหน้าทัวร์
10.00 น .
เวลานัดหมายทีโ่ รงแรม
10.10 น.
ได้เวลาสมควร นาท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานเมืองคยา
13.05 น.
ออกเดินทางสู่ กรุ งเทพฯ ประเทศไทย โดยสายการภูฏานแอร์ ไลน์ เที่ยวบินที่ B3-706 มีอาหารบนเครื่ องฟรี
17.35 น.
ถึง ท่าอากาศยานสุ วรรณภูมิ กรุ งเทพมหานคร โดยสวัสดิภาพ
**************************************************
หมายเหตุ : รายการต่ างๆ สามารถเปลีย่ นแปลงได้ ตามความเหมาะสม เนื่องจากสภาวะอากาศ, การเมือง, สายการบิน เป็ นต้ น
โดยมิต้องแจ้ งให้ ทราบล่วงหน้ าโดยบริษัทจะคานึงถึงความสะดวกของผู้เดินทางเป็ นสาคัญ
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อัตราค่ าบริการนี้รวม
1. ตัว๋ เครื่ องบินไป-กลับ ตามเส้นทางและสายการบินที่ระบุในโปรแกรม (ECONOMY CLASS)
2. ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการทัวร์
3. ค่าธรรมเนียมน้ ามันที่สายการบินเรี ยกเก็บ
4. ค่าน้ าหนักกระเป๋ าท่านละ 30 กิโลกรัม
5. ค่าวีซ่าเข้าประเทศอินเดีย และ ประเทศเนปาล
6. ค่าอาหาร, ค่าเข้าชม และค่ายานพาหนะทุกชนิด ตามที่ได้ระบุไว้ในรายการ
7. โรงแรมที่พกั ตามระบุไว้ในรายการ หรื อในระดับเดียวกัน (พักห้องละ 2 หรื อ 3 ท่าน)
8. ค่าประกันอุบตั ิเหตุในระหว่างการเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท (กรณี เสี ยชีวติ )
9. หัวหน้าทัวร์ 1 ท่านคอยอานวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
10. น้ าดื่ม 1 ขวด / ท่าน / วัน
อัตราค่ าบริการนีไ้ ม่ รวม
1. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และค่าภาษีหกั ณ ที่จ่าย 3%
2. ค่าทาหนังสื อเดินทาง / ต่อหน้าเล่มหนังสื อเดินทาง
3. ค่าใช้จ่ายส่ วนตัว อาทิ ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรี ด, ค่าเครื่ องดื่มในห้องพัก และค่าอาหารที่สั่งมาในห้องพักเป็ นต้น
4. ค่าอาหารและเครื่ องดื่มที่สงั่ พิเศษในร้านอาหาร นอกเหนื อจากที่บริ ษทั จัดให้ ในรายการทัวร์
5. ค่าน้ าหนักของกระเป๋ าเดินทางในกรณี ที่เกินกว่าสายการบินกาหนด (30 กิโลกรัมต่อท่าน)
6. ค่าทาใบอนุญาตที่กลับเข้าประเทศของคนต่างชาติ หรื อ คนต่างด้าว
7. ค่าเปลี่ยนแปลงตัว๋ สาหรับผูท้ ี่ ไปและ/หรื อกลับ ไม่พร้อมพร้อมคณะ
8. ค่าธรรมเนียมน้ ามันที่ทางสายการบินอาจมีการเรี ยกเก็บเพิ่มเติมในภายหลัง
9. ในกรณี พกั เดี่ยว มา 1 ท่าน ต่อเพิม่ เงิน 12000 บาท
10. ค่ าทิปไกด์ ท้องถิ่น และคนขับรถ รวมคนหัวหน้ าทัวร์ ไทย 1900 บาท ต่ อลูกค้ า 1 ท่ าน เก็บ ณ วันเดินทาง ส่ วนถ้าหากท่าน
พึงพอใจในการทางานของเจ้ าหน้ าทีอ่ าจให้ เพิม่ ได้ ทางบริ ษทั มิได้ บังคับแต่ อย่างใด
เงื่อนไขการสารองทีน่ ั่ง / ชาระเงิน / การยกเลิก
 กรุ ณาจองทัวร์ ล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วัน ก่อนการเดินทาง พร้ อมชาระเงินมัดจาท่านละ 15,000 บาท หรื อเต็มจานวน
 ส่ วนที่เหลือ ชาระก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 30 วัน
 หากไม่ ชาระมัดจาตามทีก่ าหนด ขออนุญาตตัดทีน่ ั่งให้ ลูกค้ าท่ านอื่นทีร่ ออยู่
 หากชาระไม่ ครบตามจานวน บริษัทฯ ถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติโดยไม่ มีเงื่อนไข
 เมื่อท่านชาระเงินไม่ ว่าจะทั้งหมดหรื อบางส่ วน ทางบริษัทฯ ถือว่ าท่ านได้ ยอมรั บเงื่อนไขและข้ อตกลงต่ างๆที่ได้ ระบุไว้ ท้ งั หมด
นีแ้ ล้ว
 ส่ งรายชื่ อสารองทีน่ ั่ง ผู้เดินทางต้ องส่ งสาเนาหนังสื อเดินทาง (Passport) โดยเซ็นต์ ชื่อพร้ อมยืนยันว่าต้ องการเดินทาง
ท่องเทีย่ วทริปใด, วันทีเ่ ท่าไร, ไปกับใครบ้ าง, เบอร์ โทร // [หากไม่ ส่งสาเนาหนังสื อเดินทาง(Passport) มาให้ ทางบริษัทฯขอ
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สงวนสิ ทธิ์ไม่ รับผิดชอบค่ าเสี ยหายอันเกิดจากความผิดพลาดจากการสะกดชื่ อ-นามสกุล และอื่นๆ เพื่อใช้ ในการจองตั๋ว
เครื่ องบินทั้งสิ้น
 กรุ ณาส่ งเอกสารยื่นวีซ่าภายใน 3 – 5 วัน หลังชาระเงินมัดจา หรื อ อย่างช้ า 15 วันก่อนการเดินทาง มาทีบ่ ริษัทฯ เพื่อทาการยื่น
ขอวีซ่า
***การยกเลิกและการเปลีย่ นแปลง***
 กรุ๊ ปที่เดินทางช่ วงวันหยุด ฤดูท่องเที่ยวเทศกาลสาคัญ จะไม่ มีการคืนเงินมัดจา หรื อค่ าทัวร์ ท้งั หมดหากไม่ ได้ ปฏิบัติตาม
เงื่อนไขต่ างๆ ทีไ่ ด้ ระบุไว้
 ช่ วงเทศกาลหรื อวันหยุดต่ อเนื่องต้ องแจ้ งยกเลิกก่ อนเดินทางอย่ างน้ อย 45 วันทาการหรื อก่อนหน้ านั้น
 การยกเลิกจะต้ องแจ้ งทางบริษัทก่อนเดินทางอย่างน้ อย 30 วันทาการหรื อก่อนหน้ านั้นคืนค่ าทัวร์ ท้งั หมด
 ยกเลิกการเดินทางภายใน 30 วัน
คิดค่ าใช้ จ่าย 50 เปอร์ เซ็นต์ ของราคาทัวร์ ในทุกกรณี
 ยกเลิกการเดินทางภายใน 15 วัน
ขอสงวนสิ ทธิ์ในการคืนเงินค่ าทัวร์ ท้งั หมดในทุกกรณี
 ยกเว้ นกรุ๊ ปที่เดินทางช่ วงวันหยุดหรื อเทศกาลทีต่ ้ องการันตีมัดจากับสายการบินหรื อกรุ๊ ปทีม่ ีการการันตีค่ามัดจาทีพ่ กั
โดยตรงหรื อโดยการผ่านตัวแทนในประเทศหรื อต่ างประเทศ และไม่ อาจขอคืนเงินได้ รวมถึงเทีย่ วบินพิเศษ เช่ น
EXTRAFLIGHT และ CHARTER FLIGHT จะไม่ มีการคืนเงินมัดจาหรื อค่ าทัวร์ ท้งั หมดเนื่องจากค่ าตั๋วเป็ นการเหมา
จ่ ายในเทีย่ วบินนั้นๆ
ในกรณีทเี่ กิดเหตุใดๆ จนทาให้ คณะทัวร์ ไม่ สามารถออกเดินทางได้ เช่น มีลูกค้ากลุ่มใหญ่ยกเลิกการเดินทางกะทันหัน ทางสายการบิน
เรี ยกที่นงั่ คืนด้วยเหตุผลของสายการบิน ฯลฯ ทางบริ ษทั ฯ จะพยายามหาโปรแกรมอื่นในราคาและช่วงเวลาใกล้เคียงกันทดแทน ขอให้
ลูกค้าตระหนักดีวา่ เหตุการณ์ดงั กล่าวถือเป็ นเหตุสุดวิสัยและเชื่อมัน่ ว่าบริ ษทั ฯได้พยายามอย่างสุ ดความสามารถ หากลูกค้าประสงค์รับ
เงินคืน ทางบริ ษทั ฯยินดีคืนเงิน การคืนเงินทุกกรณี ผูม้ ีชื่อในเอกสารการจอง จะต้องแฟกซ์ อีเมลล์ หรื อเดินทางมาเซ็นต์เอกสารการ
ขอรับเงินคืนที่ทาการของผูจ้ ดั อย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อทาเรื่ องขอรับเงินค่าบริ การคืน โดยแนบหนังสื อมอบอานาจพร้อมหลักฐาน
ประกอบการมอบอานาจ หลักฐานการชาระเงินค่าบริ การต่างๆ และหน้าสมุดบัญชีธนาคารที่ตอ้ งการให้นาเงินเข้าให้ครบถ้วน
เงื่อนไขและข้ อกาหนดอื่นๆ
บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ เปลี่ยนแปลงราคาในกรณี ที่มีผรู ้ ่ วมเดินทางไม่ถึงจานวนที่ระบุ
กรณี ท่านมีการเดินทางด้วยตัว๋ เครื่ องบินภายในประเทศต้องรบกวนแจ้งให้กบั เราทราบ ณ วันที่สารองที่นงั่ หากไม่มีการแจ้ง
เรื่ องไว้ จะไม่สามารถเรี ยกร้องค่าเสี ยหายที่เกิดขึ้นจากตัว๋ เครื่ องบินดังกล่าวได้
บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ เก็บค่าภาษีสนามบินทุกแห่งและภาษีตวั๋ ทุกชนิดเพิ่ม หากสายการบินปรับขึ้นก่อนวันเดินทาง
หากท่านไม่เดินทางกลับพร้อมคณะทัวร์ ตัว๋ เครื่ องบินขากลับซึ่ งยังไม่ได้ใช้ ไม่สามารถนามาขอคืนเงินได้
ในระหว่างการท่องเที่ยวนี้ หากท่านไม่ใช้บริ การใดๆ ไม่วา่ ทั้งหมดหรื อบางส่ วน ถือว่าท่านสละสิ ทธิ์ ไม่สามารถเรี ยกร้องขอ
คืนค่าบริ การได้
ค่าบริ การที่ท่านชาระกับทางบริ ษทั ฯ เป็ นการชาระแบบเหมาขาด และทางบริ ษทั ฯได้ชาระให้กบั บริ ษทั ฯ ตัวแทนแต่ละแห่ง
แบบเหมาขาดเช่นกัน ดังนั้นหากท่านมีเหตุอนั ใดที่ทาให้ท่านไม่ได้ท่องเที่ยวพร้อมคณะตามรายการที่ระบุไว้ ท่านจะขอคืน
ค่าบริ การไม่ได้
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หากท่านถูกปฏิเสธการอนุมตั ิวซี ่า ด้วยเหตุผลใดๆ ก็ตาม ถือเป็ นเหตุผลซึ่ งอยูน่ อกเหนื ออานาจและความรับผิดชอบของบริ ษทั ฯ
ทางบริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ ที่จะไม่คืนเงินบางส่ วนหรื อทั้งหมด
บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ ที่จะไม่รับผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายใดๆ ในกรณี ที่เกิดเหตุสุดวิสัย เช่น การยกเลิกหรื อล่าช้าของสายการบิน,
อุบตั ิเหตุ, ภัยธรรมชาติ, การนัดหยุดงาน, การจลาจล หรื อสิ่ งของสู ญหายตามสถานที่ต่าง ๆ ที่เกิดเหนื ออานาจควบคุมของ
บริ ษทั ฯ
บริ ษทั ฯ จะทาหน้าที่เป็ นตัวแทนในการเรี ยกร้องค่าชดใช้จากสายการบิน, โรงแรมหรื อบริ ษทั ขนส่ งเมื่อเกิดการสู ญหายของ
สัมภาระระหว่างการเดินทาง แต่จะไม่รับผิดชอบต่อการสู ญหายดังกล่าว
บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ ที่จะเปลี่ยนแปลงรายการทัวร์ ตามความเหมาะสม และสถานการณ์ต่างๆ ทั้งนี้ทางบริ ษทั ฯ จะยึดถือและ
คานึงถึงความปลอดภัย รวมถึงประโยชน์สูงสุ ดของลูกค้าส่ วนมากเป็ นสาคัญ
เมื่อท่านตกลงชาระเงินไม่วา่ ทั้งหมดหรื อบางส่ วนกับทางบริ ษทั ฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับในเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆ แล้ว

หลักฐานประกอบการยื่นขอวีซ่าประเทศอินเดียและวีซ่าประเทศเนปาลสาหรับ -คนไทย
ตั้งแต่วนั ที่ 12 พฤษภาคม 2557 เป็ นต้นไป ลูกค้าต้องแสกนลายนิ้วมือ
1. หนังสื อเดินทาง (Passport) หนังสื อเดินทาง ต้องมีหน้าเหลือสาหรับประทับวีซ่าอย่างน้อย 2 หน้า อายุ ใช้งานเหลือไม่นอ้ ยกว่า
6 เดือนนับจากวันเดินทาง
***กรุ ณาถอดปก Passport ก่อนส่ งเอกสาร บริ ษทั จะไม่รับผิดชอบในกรณี สูญหาย***
2. รู ปถ่าย รู ปถ่ายสี หน้าตรงขนาด 2 x 2 นิ้ว พื้นหลังสี ขาวเท่านั้น จานวน 4 ใบเป็ นรู ปที่ถ่ายจากร้านถ่ายรู ปเท่านั้นห้ามสวมแว่นตา
หรื อเครื่ องประดับ , ต้องไม่เป็ นรู ปสติ๊กเกอร์ รู ปตาตัวอย่าง **ห้ามใช้รูป ปริ้ นท์หรื อถ่ายเอง**
3. สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน 2 ชุด ถ้าเป็ นเด็กอายุต่ากว่า 15 ปี ใช้สาเนาสู ติบตั รและบัตรประชาชน
4. สาเนาทะเบียนบ้าน *** เอกสารที่เป็ นสาเนา กรุ ณาเซ็นชื่อรับรองสาเนาถูกต้องทุกใบด้วย ***
5. กรณี ที่ลูกค้าถือหนังสื อเดินทางสัญชาติอเมริ กาหรื อพาสปอร์ ต
ต่างชาติใช้เวลาอย่างน้อย 10 วันทาการ ไม่นบั รวมวันหยุด เสาร์ – อาทิตย์ *** เอกสารที่เป็ นสาเนา กรุ ณาเซ็นชื่อรับรองสาเนา
ถูกต้องทุกใบด้วย
6. ตั้งแต่วนั ที่ 12 พฤษภาคม 2557 เป็ นต้นไป ลูกค้าต้องแสกนลายนิ้วมือด้วยตัวเอง

สถานที่ขอวีซ่าอินเดีย

้ 10, ซอย 21, สุขม
36/28, อาคาร พีเอส ทาวเวอร์ ชัน
ุ วิท, คลองเตยเหนือ, วัฒนา กรุงเทพฯ
เวลายืน
่ คาขอ : 08.30 – 14.00 วันจันทร์ถงึ วันศุกร์ ยกเว ้นวันหยุดประจาปี
เวลารับหนั งสือเดินทางคืน: 16.30 – 17.30 วันจันทร์ถงึ วันศุกร์ ยกเว ้นวันหยุดประจาปี
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(OSHI TOUR & TRAVEL CO,LTD)
59 / 118 SOI CHINAKET 2 THUNGSONGHING
NGAMWONGWAN RD LAKSI BANGKOK 10210
TEL/FAX 02 954 5131 MOBILE 087 842 3973 ติดต่อ คุณ ธนพงษ์
EMAIL : INFO@OSHITOURANDTRAVEL.COM

โทร: 087-8423973 แฟกซ์: 02-9545131 Email: info@oshitourandtravel.com Web : www.oshitourandtravel.com
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