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THAI AIRWAYS (New Year 207) 

 

 

รายละเอียดการเดินทางกราบสักการะพุทธสังเวชนียสถานทั้งสี่ต าบล 

ได้แก่  สวนลุมพินีวัน สถานที่ประสูติ ต าบลพุทธคยา สถานที่ตรัสรู้  

ต าบลสารนาถ สถานท่ีแสดงปฐมเทศนา และต าบลกุสินารา สถานที่ปรินิพพาน 

ณ สาธารณรัฐอินเดียและสหพันธ์สาธารณรัฐประชาธิปไตยเนปาล (8 วัน 7คืน) 

ชมเมืองมรดกโลก (WORLD HERITAGE SITES) ในดินแดนป่าหิมพานต์ 

  

 กราบสักการะต้นพระศรีมหาโพธิ์ สถานที่ตรัสรู้ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า และศูนย์รวม

จิตใจของชาวพุทธทั่วโลก 

 กราบสักการะพระคันธกุฏิบนเขาคิชกูฎ เมืองราชคฤห์ 

 ชมมหาวิทยาลัยสงฆ์แห่งแรกของโลก“มหาวิทยาลัยนาลันทา”ที่เคยโด่งดังที่สุดในอดีต  

 ชม “วัดเวฬุวัน วัดแห่งแรกในพุทธศาสนาและสถานที่เกิด “วันมาฆะบูชา” ณ กรุงราชคฤห์  

 กราบสักการะสถานที่พระพุทธองค์ทรงแสดงธัมมะจักกัปปะวัตตะนะสูตร พระธรรมเทศนา

กัณฑ์แรก ณ  บริเวณป่าอิสิปตนมฤคทายวัน ต าบลสารนาถ 

 ชม “เมืองพาราณสี” นครศักดิ์สิทธิ์ของชาวฮินดูอายุกว่า 3,000 ปี ตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ าคงคา 

 กราบสักการะสถานที่ดับขันธปรินิพพาน และถวายพระเพลิงพุทธสรีระของพระสัมมาสัม

พุทธเจ้า ณ สาลวโนทยาน เมืองกุสินารา 

 กราบสักการะสถานที่ประสูติของเจ้าชายสิททัตถะกุมาร ณ วิหารมหามายาเทวี เมืองลุมพินี

ประเทศเนปาล 
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 สัมผัสวิถีชีวิต ขนบธรรมเนียม ประเพณี ของชาวเนปาลี ภายใต้การจ้องมองของ “ดวงตา

แห่งปัญญา (Wisdom eyes) 

 สัมผัสความงดงามของยอดเขาเอเวอเรสท์ยามพระอาทิตย์รุ่งอรุณเหนือทิวเทือกเขาหิมาลัย 

 น าชมเมืองหลวง “นครกาฐมาณฑุ” ชมบริเวณพระราชวังโบราณหนุมานโธก้า เทวสถาน

ของกุมารี  

 ชม “เมืองบัคตาปูร์” เมืองโบราณเคยเป็นเมืองหลวง ชมศิลปะสถาปัตยกรรมไม้แกะสลักที่

เลื่องชื่อที่สุดในโลก 

เดินทางระหว่างวันที่  31 ธันวาคม 2559 – 07 มกราคม 2560 

 

วันเสาร์ท่ี 31 ธันวาคม 2559  :    กรุงเทพฯ – ต าบลพุทธคยา (สาธารณรัฐอินเดีย)  

วันสิ้นปี : ร่วมสวดมนต์ใต้ต้นพระศรีมหาโพธิ์เพื่อเป็นสิริมงคลและสวดมนต์ข้ามปี ณ วัดไทยพุทธคยา 

 10.00 น. -  ผู้เดินทางทุกท่านพร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ เคานเตอร์เช็คกรุ๊ปของสายการบินไทย (TG)  
  -  อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศขาออกชั้น 4 ประตูทางเข้าหมายเลข 4 เคาน์เตอร์ C16-18 
 12.10 น. -  ออกเดินทางสู่เมืองคยาประเทศอินเดีย โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 327 
    (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 4 ชั่วโมง) รับประทานอาหารกลางวันบนเคร่ืองบิน  
 14.00 น. -  (เวลาท้องถิ่น) ถึงท่าอากาศยานนานาชาติเมืองคยา ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร 
 15.30 น. -  ออกเดินทางโดยรถโค้ชปรับอากาศ ไปยังโรงแรมสุชาดา (Hotel Sujata, New wing) หรือเทียบเท่า  
    ต าบลพุทธคยา ซึ่งอยู่ห่างจากสนามบินประมาณ 8 กิโลเมตร  
 16.00 น. -  น าท่านเดินกราบองค์พระมหาเจดีย์พุทธคยาและต้นพระศรีมหาโพธิ์ พร้อมฟังการบรรยายถึงความส าคัญ 
    ของสถานที่ต่าง ๆ และพุทธสถานที่ส าคัญโดยรอบจากพระวิทยากร  (ไม่อนุญาตให้น าโทรศัพท์มือถือ 
    และอุปกรณ์สื่อสารทุกชนิด รวมทั้งแทบเล็ตและไอแพด เข้าภายในบริเวณองค์มหาเจดีย์พุทธคยาและ 
    ต้นพระศรีมหาโพธิ์) 

    ค่าธรรมเนียมกล้องถ่ายรูปบริเวณองค์เจดีย์พุทธคยา 
    กล้องถ่ายรูปธรรมดา  100  รูปี 
    กล้องวีดีโอ  300  รูปี 

  -  น าคณะกราบนมัสการพระพุทธเมตตาซึ่งประดิษฐานภายในพระมหาเจดีย์ และกราบบริเวณพระแท่น 
    วัชรอาสน์ประดิษฐานใต้ต้นพระศรีมหาโพธิ์พระวิทยากรน าคณะจาริกบุญสวดมนต์ท าวัตรเย็น  
    และสวดมนต์บูชาสังเวชนียสถานในวันสิ้นปี 2559 
 19.30 น. -  น าท่านเดินทางเข้าสู่ที่พักโรงแรม  
  -  รับประทานอาหารค่ า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  
  -  ท่านสามารถเดินทางไปสวดมนต์ข้ามปี ณ วัดไทยพุทธคยา ได้ตามอัธยาศัย 
 หมายเหตุ : เวลาท้องถิ่นในประเทศอินเดียช้ากว่าเวลาในประเทศไทยประมาณ 1 ชั่วโมง 30 นาที 
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วันอาทิตย์ท่ี 01 มกราคม 2560 (วันขึ้นปีใหม่) 

ต าบลพุทธคยา-เมืองราชคฤห์(เก่า)-นมัสการหลวงพ่อด า-มหาวิทยาลัยนาลันทา (เก่า)-ต าบลพุทธคยา 

 06.00 น -  รับประทานอาหารเช้า 

 07.00 น.  - ออกเดินทางไปเมืองราชคฤห์ (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง 30 นาที) 

  - ระหว่างทางแวะพักเปลี่ยนอิริยาบถ ณ พุทธสถานธรรมมิกราช อ านวยการสร้างโดยพระครูปริยัติธรรม 

       วิเทศ (พระมหาดร.พัน สุภาจาโร)  เจ้าอาวาสวัดไทยนาลันทา 

 09.30 น. -  เดินทางถึงเมืองราชคฤห์น าท่านสู่เขาคิชกูฎ เพื่อกราบสักการะพระคันธกุฏิของพระพุทธเจ้าเป็นการเดิน 

   ขึ้นที่สูงโดยมีขั้นบันไดที่ลาดชันไม่มากนัก ก้าวเดินสบาย ระยะทางโดยรวมประมาณ 750 เมตร    

       ใช้เวลาเดินขึ้นเขาประมาณ 30 นาที แต่หากไม่ต้องการเดินเท้า  ที่บริเวณเชิงเขามีบริการเสลี่ยงหาม 

   โดยชาวพื้นเมือง (ท่านที่ต้องการใช้บริการดังกล่าว กรุณาแจ้งเจ้าหน้าที่ล่วงหน้า และโปรดเสียค่าใช้จ่าย 

   ท่านละ 1,400 รูป ีรวมขาไปขากลับและทิปแล้ว) ในสมัยพุทธกาลพระเจ้าพิมพิสาร กษัตริย์แห่งกรุง 

   ราชคฤห์ เมืองหลวงแห่งแคว้นมคธได้ใช้ทางเดินสายนี้เสด็จฯ ขึ้นไปกราบนมัสการพระพุทธเจ้าเช่นกัน 

  -    ระหว่างทางขึ้นยอดเขาคิชกูฎ แวะกราบสักการะถ้ าสกุรขาตา สถานที่ซึ่งพระสารีบุตรบรรลุ 

   เป็นพระอรหันต์ ชมกุฏิพระอานนท์ ถ้ าพระโมคคัลลานะ และสถานที่ซึ่งพระเทวทัตกลิ้งหินหล่นใส่ 

   พระพุทธเจ้า จนพระบาทห้อพระโลหิต 

 11.30 น.  - รับประทานอาหารกลางวันที่โรงแรมอินโด ฮอกเก้ (Indo Hokke Hotel) หรือเทียบเท่า 

 12.30 น.  - ออกเดินทางต่อไปยัง วัดเวฬุวัน ซึ่งเป็นวัดแห่งแรกในพระพุทธศาสนา ที่พระเจ้าพิมพิสารพระราชทาน 

   พระราชอุทยานสวนป่าไผ่ และทรงสร้างวัดเวฬุวัน ถวายเป็นพุทธบูชาแด่พระพุทธเจ้า และเป็นสถานที่ที่ 

   พระอริยสงฆ์สาวกจ านวน 1,250 รูป ซึ่งล้วนเป็นเอหิภิกขุอุปสัมปทาคือพระพุทธเจ้าทรงให้การอุปสมบท  

   ด้วยพระองค์เอง ได้มาประชุมพร้อมกันโดยมิได้นัดหมายท าให้เกิด “วันมาฆะบูชา” ขึ้น 

 13.30 น. - เดินทางจากเมืองราชคฤห์ไปยังเมืองนาลันทา 

 14.00 น. - กราบนมัสการพระพุทธรูปแกะสลักด้วยหินแกรนิต “หลวงพ่อด า” ซึ่งเป็นพระพุทธรูปที่รอดพ้นจากการ

   ถูกเผาท าลายของพวกอิสลามในพุทธศตวรรษที่ 18 เมื่อคร้ังที่การกวาดล้างท าลายพระพุทธศาสนา  

   การฆ่าพระสงฆ์ และเผาท าลายมหาวิทยาลัยนาลันทา ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยสงฆ์แห่งแรกของโลก เล่ากันว่า

   มีคนพยายามจะเคลื่อนย้ายหลวงพ่อด าไปประดิษฐานที่อ่ืนให้ดูเหมาะสมสง่างาม แต่ก็ไม่สามารถ 

   เคลื่อนย้ายได้ จนละความพยายามในที่สุด 

 14.30 น. - ทัศนศึกษาต่อไปยัง “นาลันทาคาม” บ้านเกิดของพระสารีบุตร อัครสาวกฝ่ายขวาซึ่งต่อมาได้เป็นสถานที่ 

   สร้างมหาวิทยาลัยนาลันทา ในอดีต พระถังซ าจั๋ง (หลวงจีนหยวนฉาง) ได้เคยจาริกมาในช่วง 

   พุทธศตวรรษที่ 11 และได้ศึกษาพระธรรม ตลอดจนเคยเป็นอธิการบดีของมหาวิทยาลัยแห่งนี้ ในทาง 

   พุทธศาสนาเคยเป็นมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงโด่งดังที่สุดในโลก เมื่อประมาณ 1,500 ปีที่แล้ว  
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   และเคยมีพระภิกษุจ าพรรษากว่า 10,000 รูป ศึกษาธรรม ณ สถานที่แห่งนี้ 

    หมายเหตุ :  ค่าธรรมเนียมกล้องถ่ายรูป 

    กล้องถ่ายรูปธรรมดา  ไม่เสีย 

    กล้องวีดีโอ   25 รูปี 

 16.30 น. - ออกเดินทางกลับโรงแรมที่พัก  (ใช้เวลาในการเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง 30นาที)ระหว่างทาง  

   ขับรถผ่านชมเรือนคุมขังพระเจ้าพิมพิสาร แห่งแคว้นมคธ ปัจจุบันทางการก่อก้อนหินสูงเป็นขอบ 

   ประมาณ 1 เมตร  และบริเวณกว้างยาวประมาณ  8 x 10 เมตร โดยมีป่าละเมาะล้อมไว้ ตรงกลางมีห้อง 

   สี่เหลี่ยมเล็กๆ หากยืนที่ซากก าแพงหินเรียงซ้อนหนา ประมาณ 6 ฟุต จะมองเห็นทางขึ้นยอดเขาคิชกูฏ 

   ได้ชัดเจน ซึ่งสถานที่แห่งนี้ พระเจ้าพิมพิสารถูกพระเจ้าอชาตศัตรูผู้เป็นโอรสท าปิตุฆาต โดยการกัก 

   บริเวณให้อดอาหารและจ ากัดที่ให้เล็กลง(ขังเด่ียว) จนสิ้นพระชนม์ 

 19.00 น. - เดินทางถึงที่พัก  

 19.30 น. - รับประทานอาหารค่ าที่โรงแรม จากนั้นพักผ่อนตามอัธยาศัย 

 22.00 น. -   กรุณาวางกระเป๋าสัมภาระใบใหญ่ของท่าน ไว้หน้าห้องพัก เพื่อเจ้าหน้าที่ทัวร์จะท าการขนย้ายไปเมือง 

   พาราณสี ล่วงหน้าโดยทางรถยนต์ในคืนนี้ เน่ืองจากสนามบินเมืองพาราณสีเล็กมาก จ ากัดด้วยสิ่งอ านวย 

   ความสะดวกในการขนถ่ายสัมภาระโดยเฉพาะสัมภาระที่มีจ านวนมากมิฉะนั้น ทั้งคณะจะต้องเสียเวลารอ 

   สัมภาระที่สนามบินเมืองพาราณสีเป็นเวลานาน 

หมายเหตุ : ข้อปฎิบัติเพื่อความสะดวกและรวดเร็วแก่คณะ  ในการเดินทางต่อไปยังเมืองพาราณสีโดยทางเคร่ืองบิน มีดังนี้  

 เตรียมเฉพาะสิ่งของที่จ าเป็นใส่กระเป๋าใบเล็ก (Hand Carry)  ถือติดตัวขึ้นเคร่ืองบินในวันรุ่งขึ้น ตามกฎการบินสากล 
อนุญาตให้สุภาพบุรุษ รวมถึงพระภิกษุสงฆ์ถือกระเป๋าขึ้นเคร่ืองได้ท่านละ 1 ใบ  ส าหรับสุภาพสตรีอนุญาตให้ถือ
กระเป๋าขึ้นเคร่ืองได้ท่านละ 2 ใบ (กระเป๋าหิ้ว/สะพาย ใส่สตางค์ 1 ใบและกระป๋าใส่เสื้อผ้าใบเล็กอีก 1 ใบ) 

 เจลของเหลวที่มีปริมาณเกิน 100 มิลลิลิตร ต่อหนึ่งบรรจุภัณฑ์ ไม่สามารถถือขึ้นเคร่ืองได้ อย่างไรก็ดี ส าหรับท่านที่
ยังคงต้องการใช้ ครีม ยาสระผม หรือเจล ทัวร์เอ้ืองหลวงได้จัดเตรียมถุงซิปล็อคพร้อมสติ๊กเกอร์เพื่อเขียนชื่อของท่าน 
แจกให้กับผู้เดินทางทุกท่าน กรุณามอบถุงซิปล็อค ดังกล่าวให้แก่เจ้าหน้าที่ในตอนเช้า วันเดินทางโดยเคร่ืองบิน เพื่อ
บรรจุลงกระเป๋าเดินทางส่วนกลางส่งไปกับเคร่ืองบินในวันเดินทาง  โดยเจ้าหน้าที่จะส่งคืนถุงซิปล็อคแก่ท่านเมื่อถึง
โรงแรมที่เมืองพาราณสีแล้ว 

 ตามกฎการบินสากล วัตถุต้องห้ามน าขึ้นเคร่ืองบินได้แก่ ของมีคมต่างๆ, กรรไกรตัดเล็บ, แบตเตอรี่เสริม, ธูปเทียน, 
ไฟแช็ค ไม้ขีดไฟ อุปกรณ์เคร่ืองไฟฟ้าที่มีแบตเตอร่ีใส่อยู่ เช่นไฟฉายพร้อมถ่าน เป็นต้น 
 

วันจันทร์ท่ี 02 มกราคม 2560  :     ต าบลพุทธคยา - เมืองพาราณสี  (โดยสายการบินภายในประเทศ) 

 07.00 น. - รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม 
 08.00 น. - เดินทางไปยังบริเวณ ต้นพระศรีมหาโพธิ์ และองค์พระมหาเจดีย์พุทธคยาอันเป็นสถานที่ตรัสรู้ของ 

https://www.google.co.th/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=4&cad=rja&uact=8&ved=0CDcQFjAD&url=http%3A%2F%2Fwww.thaiairways.com%2F&ei=rrKeU4WsEMeiugS4toKwDA&usg=AFQjCNFDJE5pt77N8b89KzaHyViGxChy1A&sig2=7KbpOZmGxQvg3QGNVjoXrg
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   องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า พระวิทยากรน าผู้จาริกบุญกราบลา สังเวชนียสถานใต้ต้นพระศรีมหาโพธิ์ 
   และพระมหาเจดีย์พุทธคยา เพื่อเดินทางจาริกไปยังสังเวชนียสถานอีก 3 แห่ง ต่อไป 
 09.00 น. - ชมบริเวณที่สันนิษฐานว่าเคยเป็นบ้านนางสุชาดา ธิดาของคฤหบดี แห่งต าบลอุรุเวลาเสนานิคมผู้ถวาย 
   ข้าวมธุปายาสอันประณีต แด่พระบรมศาสดาก่อนการตรัสรู้ 
  - ชมริมฝั่งแม่น้ าเนรัญชรา ที่พระบรมศาสดาทรงอธิษฐานลอยถาดทองค าที่นางสุชาดาถวายพร้อม 
   ข้าวมธุปายาส ที่ท่าสุปปติฏฐะ 
 09.30 น. - เยี่ยมชม วัดไทยพุทธคยา และ ร่วมทอดผ้าป่าสามัคคีตามก าลังศรัทธา (วัดที่ 1) 
 11.30 น. - รับประทานอาหารกลางวันที่โรงแรม 
 12.30 น. - เช็คเอ้าท์พร้อมสัมภาระเพื่อเดินทางสู่สนามบินพุทธคยา 
 14.45 น. - ออกเดินสู่เมืองพาราณสี โดยสายการบินไทยเที่ยวบินที่ TG 328 (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 50 นาที) 
 15.35 น. - ถึงเมืองพาราณสี (กรุณาเก็บหางบัตรที่นั่ง เพื่อแสดงต่อเจ้าหน้าที่ ที่ประตูทางออก เพื่อความสะดวกและ 
   รวดเร็วในการผ่านการตรวจที่สนามบินพาราณสี) 
 16.30 น. - น าท่านไปยังริมฝั่งแม่น้ าคงคาเพื่อชมวิถีชีวิตริมฝั่งแม่น้ าและล่องเรือในแม่น้ าคงคาซึ่งชาวฮินดูเชื่อว่าเป็น  
    แม่น้ าศักดิ์สิทธิ์เพราะไหลมาจากภูเขาไกรลาศ  (Mt.Kailash) บนสรวงสวรรค์ (ตามสภาพภูมิศาสตร์แม่น้ านี้ไหล 
    มาจากเทือกเขาหิมาลัย ที่ราบสูงทิเบต) ชมพิธีการอาบน้ าล้างบาปของชาวฮินดูริมฝั่งแม่น้ าคงคาและพิธีการเผาศพ 
    ซึ่งมีมานานกว่า 4,000 ปีโดยกองไฟที่เผาศพไม่เคยดับมอด 
 19.30 น.  - เดินทางเข้าที่พัก พัก โรงแรมรามาดา (Ramada Hotel)  หรือเทียบเท่า 
 20.00 น.  - รับประทานอาหารค่ า จากนั้นพักผ่อนตามอัธยาศัย   

 

วันอังคารท่ี 03 มกราคม 2560:   เมืองพาราณสี - เมืองกุสินารา 

  07.00 น. -  รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม  

  08.00 น. -  น าท่านเดินทางสู่ต าบลสารนาถ (อยู่ห่างจากเมืองพาราณสีประมาณ 7 กม.) เพื่อกราบสักการะธรรมเมก 

     ขสถูป สังเวชนียสถานแห่งที่ 2 สถานที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงปฐมเทศนา โปรดเหล่าปัญจวัคคีย์ ที่ป่าอิสิป 

          ตนมฤคทายวัน ต าบลสารนาถ 

    -     พระวิทยากรน าคณะผู้จาริกบุญ สวดมนต์บทธัมมะจักกัปปะวัตตะนะสูตร 

                   -   ชมพระมูลคันธกุฏิของพระพุทธเจ้า เสาศิลาจารึกของพระเจ้าอโศก ชมกลุ่มซากกุฏิกวา่ 100 หลัง 

        ค่าธรรมเนียมกล้องถ่ายรูป 

         กล้องถ่ายรูปธรรมดา  ไม่เสีย 

         กล้องวีดีโอ   25  รูป 

  10.30 น. -  น าชมพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ประจ าเมืองสารนาถ ซึ่งประดิษฐานพระพุทธรูปปางปฐมเทศนา ชมหัวเสา 

       พระเจ้าอโศกรูปสิงห์ หันไปทั้ง 4 ทิศ ซึ่งปัจจุบันใช้เป็นตราราชการของอินเดีย และพระพุทธรูปที่ขุด 

      ค้นพบด้านในบริเวณป่าอิสิปตนมฤคทายวัน รวมถึงเทวรูปของมหาเทพต่างๆ ในศาสนาฮินดู 

https://www.google.co.th/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=4&cad=rja&uact=8&ved=0CDcQFjAD&url=http%3A%2F%2Fwww.thaiairways.com%2F&ei=rrKeU4WsEMeiugS4toKwDA&usg=AFQjCNFDJE5pt77N8b89KzaHyViGxChy1A&sig2=7KbpOZmGxQvg3QGNVjoXrg
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  11.00 น -  เดินทางกลับที่พัก 

  11.30 น. -  รับประทานอาหารกลางวัน 

  13.00 น. - เช็คเอ้าท์พร้อมสัมภาระ ออกเดินทางไปเมืองกุสินารา โดยรถโค้ชปรับอากาศระยะทาง 268 กิโลเมตร (ใช้ 

       เวลาเดินทางประมาณ 7 ชั่วโมง) ระหว่างทางชมทิวทัศน์ และสภาพความเป็นอยู่ของประชาชนในรัฐอุตร 

       ประเทศ และฟังธรรมบรรยายจากพระวิทยากร ระหว่างทางเราจะพักแวะเปลี่ยนอิริยาบถ 2 ครั้ง 

  20.00 น. -   เดินทางถึงเมืองกุสินารา เข้าที่พัก โรงแรมอิมพิเรียล (Imperial Hotel ) หรือเทียบเท่า  จากนั้น 

     รับประทานอาหารค่ า และพักผ่อนตามอัธยาศัย 
 

วันพุธท่ี 04 มกราคม 2560:   ต าบลกุสินารา – ต าบลลุมพินี (สหพันธ์สาธารณรัฐประชาธิปไตยเนปาล) 

 07.00 น.    - รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม 

 08.00 น.  -  จากนั้นน าท่านนมัสการสถานที่ปรินิพพาน ณ สาลวโนทยาน น าชมปรินิพพานวิหารและปรินิพพานสถปู 

     แล้วน าท่านไปนมัสการที่ถวายพระเพลิงพระสรีระของพระพุทธเจ้าณ มกุฏพันธเจดีย์ เมื่อท่านมายัง 

     สถานที่แห่งนี้แล้วจะรู้สึกสลดใจในการจากไปของพุทธบิดาแห่งชาวพุทธ 

  10.00 น.  -  เยี่ยมชม วัดไทยกุสินาราเฉลิมราชย์ และ สถานพยาบาลกสุินาราคลินิก ส าหรับร่างกาย และจิตใจ  

     (Kusinara Clinic for Body and Mind) 

     - ร่วมทอดผ้าป่าสามัคคีตามก าลังศรัทธา (วัดที่ 2) 

 11.00 น.  -  กลับโรงแรมที่พักรับประทานอาหารกลางวันที่โรงแรม 

 12.00 น.     - เช็คเอ้าท์พร้อมสัมภาระเพื่อออกเดินทางไปสวนลุมพินี ประเทศเนปาล (ใช้เวลาเดินทาง 4-5 ชั่วโมง)  

      ระหว่างทางผ่านด่านตรวจหนังสือเดินทางที่ชายแดนประเทศอินเดียและเนปล 

 18.00 น.*  - น าท่านเข้าสู่ที่พักโรงแรมอินโด ฮอกเก้ (Indo Hokke Hotel)  หรือเทียบเท่า 

 19.00 น.     - รับประทานอาหารค่ าที่โรงแรม จากนั้นพักผ่อนตามอัธยาศัย 

หมายเหตุ :  เวลาท้องถิ่นของสหพันธ์สาธารณรัฐประชาธิปไตยเนปาลช้ากว่าเวลาท้องถิ่นของประเทศไทย  1 ชั่วโมง 15 นาที  

และเร็วกว่าสาธารณรัฐอินเดีย 15 นาที  

วันพฤหัสบดีท่ี 05 มกราคม 2560 

สวนลุมพินี – เมืองไพราว่า – กรุงกาฐมาณฑุ เมืองหลวงของสหพันธ์สาธารณรัฐประชาธิปไตยเนปาล – ยอดเขานครกอต 

 06.00 น.  -    รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม 

 07.00 น.    -    น าคณะกราบสักการะ สถานที่ประสูติขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ที่วิหารมหามายาเทวี(หลัง 

     ใหม่) และเสาพระเจ้าอโศก ที่มีขนาดความสูง 22 ฟุต 4 นิ้ว มขี้อความอย่างสมบูรณ์เขียนด้วยภาษาพราหมี 

     ว่าเป็นสถานที่ประสูติขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า และพระเจ้าอโศกเสด็จมาบูชาในปีที่ 20 แห่ง 

      รัชกาลของพระองค์ (ประมาณพุทธศตวรรษที่3) 

https://www.google.co.th/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=4&cad=rja&uact=8&ved=0CDcQFjAD&url=http%3A%2F%2Fwww.thaiairways.com%2F&ei=rrKeU4WsEMeiugS4toKwDA&usg=AFQjCNFDJE5pt77N8b89KzaHyViGxChy1A&sig2=7KbpOZmGxQvg3QGNVjoXrg
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        ค่าธรรมเนียมกล้องถ่ายรูป 

        กล้องถ่ายรูปธรรมดา  ไม่เสีย 

        กล้องวีดีโอ   10 USD  หรือ 500 รูปีอินเดีย 

  09.00 น.    - ออกเดินทางจาก วิหารมหามายาเทวี ไปวัดไทยลุมพินี ร่วมทอดผ้าป่าสามัคคี ตามก าลังศรัทธา (วัดที่ 3) 

  10.30 น. - เดินทางกลับที่พัก และเช็คเอ้าท์พร้อมสัมภาระ 

  11.00 น.   - รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารของโรงแรม 

  12.00 น.   - เดินทางจากที่พักไปสนามบินไพราว่า เพื่อเดินทางต่อไปยังเมืองกาฐมาณฑุ 

  14.00 น.   - ออกเดินทางจากเมืองไพราว่า ไปนครกาฐมาณฑุ โดยสายการบิน Buddha Air หรือ Yeti Air (ใช้เวลา 

     เดินทาง 45 นาที) 

  14.40 น.   - ถึงสนามบินเมืองกาฐมาณฑุ  ออกเดินทางต่อสู่ยอดเขานครกอต 

  15.30 น.   - ระหว่างทางน าชม เมืองบัคตาปูร์ (Bhaktapur) เมืองโบราณที่มีความส าคัญไม่แพ้นครกาฐมาณฑุ เคย 

     เป็นเมืองหลวงที่เก่าแก่และมีความรุ่งเรืองทางการค้าจึงสร้างให้มีพระราชวังที่งดงามที่สุดของสถาปัต 

     ยกรรรมเนปาลในสมัยศตวรรษที่ 18 ชมศิลปะสถาปัตยกรรมไม้แกะสลักที่เลื่องชื่อที่สุดในโลก ชม 

     พระราชวังโบราณ, ประตูทองค า และหน้าต่าง 55 บาน เมืองนี้ได้เคยถูกจ าลองเป็นฉากในภาพยนตร์ 

     เร่ือง “Little Buddha” และเมืองนี้ได้รับการขึ้นทะเบียนจากองค์การ UNESCO ให้เป็น เมืองมรดกโลก 

     (World Heritage City) ในปี ค.ศ. 1979 

  16.30 น. - จากนั้นเดินทางต่อสู่ยอดเขานครกอต ซึ่งตั้งอยู่บนยอดเขาขอบกระทะของหุบเขากาฐมาณฑุ (สูงกว่า 

     ระดับน้ าทะเลประมาณ 2,000 เมตร) ณ สถานที่นี้ท่านจะได้สัมผัสและดื่มด่ ากับธรรมชาติเหนือ 

     เทือกเขาหมิาลัย ซึ่งเป็นทิวยาวนับร้อยกิโลเมตร ณ ที่นี้ท่านจะได้สัมผัสกับบรรยากาศหนาวเย็นอันสด 

     ชื่นของธรรมชาติที่สะอาดบริสุทธิ์เหนือเทือกเขาหิมาลัย 

      - น าท่านเข้าสู่ที่พักโรงแรม คลับ ฮิมาลายา (Hotel Club Himalaya)  หรือเทียบเท่า 

  19.00 น.   - รับประทานอาหารค่ าที่ภัตตาคารของโรงแรม  และพักผ่อนตามอัธยาศัย 

วนัศุกร์ท่ี 06 มกราคม 2560 :  ยอดเขานครกอต – นครกาฐมาณฑุ 

 05.30 น.   - ชมพระอาทิตย์รุ่งอรุณเหนือเทือกเขาหิมาลัย จากหน้าต่างห้องนอนของท่าน ถ้าทัศนะวิสัยปลอดโปรง่ 

     ท่านจะได้เห็นยอดเขา “เอเวอเรสท์ (MT.EVEREST)” ซึ่งเป็นยอดเขาที่สูงที่สุดในโลก (สูงถึง 8,848เมตร) 

     เปรียบได้ว่าเป็นมงกุฎของโลก 

หมายเหตุ : ท่านสามารถท่ีจะเห็นเทือกเขาหิมาลัยตลอดแนวตั้งแต่ฝั่งตะวันออกถึงฝั่งตะวันตกหรือไม่ ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ 

ของวันน้ันเป็นส าคัญ 

 08.00 น.  -  เช็คเอ้าท์  ออกเดินทางกลับเข้าสู่นครกาฐมาณฑุ 

 10.30 น.   - น าท่านกราบสักการะ พระมหาเจดีย์สวยัมภูวนาถ  (Swayambhunath) หรือวัดลิง ซึ่งมีความศักดิ์สิทธิ์มาก 

https://www.google.co.th/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=4&cad=rja&uact=8&ved=0CDcQFjAD&url=http%3A%2F%2Fwww.thaiairways.com%2F&ei=rrKeU4WsEMeiugS4toKwDA&usg=AFQjCNFDJE5pt77N8b89KzaHyViGxChy1A&sig2=7KbpOZmGxQvg3QGNVjoXrg
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     อายุกว่า 2,000 ปี สร้างขึ้นในรัชสมัยของพระเจ้ามานะเทวะ ในปีค.ศ. 420 ประดิษฐานอยู่บนยอดเขาทาง 

     ทิศตะวันตกของเมืองกาฐมาณฑุ ณ จุดน้ีถ้าทัศนะวิสัยหมอกไม่ลงจัด ท่านสามารถชมความงดงามของ 

     เทือกเขาหิมาลัยและทิวทัศน์ของเมืองต่าง ๆ ในบริเวณหุบเขากาฐมาณฑุได้อย่างชัดเจน สิ่งที่น่าสนใจภายใน 

     วัดคือสถูปที่มีดวงตาและคิ้วอยู่โดยรอบ อีกทั้งยังเป็นสถานที่เดียวที่พระพุทธศาสนาและศาสนาฮินดูสามารถ 

     อยู่คู่กัน 

  12.00 น.  - น าท่านเดินทางเข้าสู่ที่พักโรงแรมแยก แอนด์ เยติ (Yak and Yeti Hotel) หรือเทียบเท่า 

       -  รับประทานอาหารกลางวันที่ห้องอาหารของโรงแรม 

  14.00 น.  -   น าชมบริเวณพระราชวังโบราณของนครกาฐมาณฑุและบริเวณชุมชนหนุมาณโธก้า ซึ่งเป็นย่านใจกลาง 

      ของนครกาฐมาณฑุเที่ยวชมศิลปะสถาปัตยกรรมอันวิจิตรพิสดารในบริเวณพระราชวัง ชมเทวสถาน 

      ของกุมารหีรือเรียกอีกอย่างว่า “เทวดาเดินดิน (KUMARI : THE LIVING GODDESS)” ซึ่งชาวเนปาล 

      เชื่อกันว่าเป็นเทพธิดาที่มีชีวิตอยู่คู่บ้านคู่เมืองโดยได้คัดเลือกมาจากบุตรสาวแห่งพุทธตระกูล “ศากยะวงศ”์ 

      ที่สืบทอดมานานกว่า 2,000 ปี โดยไม่ขาดสาย 

    - อิสระช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมืองท่ีย่านทาเมล เช่น กระเป๋า, ผ้าปาสมีน่า (Pass mina), หนังสือ, ภาพถ่าย  

     โป๊สการ์ด เทือกเขาหิมาลัย (มีรถตู้ไว้คอยบริการรับ-ส่ง) 

 19.00 น. - กลับเข้าสู่ที่พัก 

 19.30 น. - รับประทานอาหารเย็นที่ห้องอาหารของโรงแรม  จากนั้นให้ท่านได้ช้อปปิ้งตามอัธยาศัยบริเวณหน้า 

     โรงแรม ซึ่งมีร้านค้าขายของที่ระลึกหลากหลายมาก 

วันเสาร์ท่ี 07 มกราคม 2560                                  นครกาฐมาณฑุ – กรุงเทพฯ 

 06.00 น. - รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม 

 07.30 น. - จากนั้นเช็คเอ้าท์  น าท่านไปสักการะมหาเจดีย์เพาธนาถ (BODHNATH) เจดีย์ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศ 

     เนปาล แวะเยี่ยมชมวัดธิเบตที่งดงาม ซึ่งอยู่รอบ ๆ มหาเจดีย์เพาธนาถพร้อมกับพบปะพระลามะ หรือ 

     พระธิเบตและชาวพุทธธิเบตที่อพยพมาจากดินแดนหลังคาโลก (มีของที่ระลึกจ าหน่ายโดยรอบพระ 

     เจดีย์ซึ่งล้วนเป็นผลิตภัณฑ์จากธิเบตและจีนแผ่นดินใหญ่) 

 09.30น. - ออกเดินทางสู่สนามบินนานาชาติตรีภูวัน นครกาฐมาณฑุ 

 10.00 น. - เดินทางถึงสนามบินนานาชาติตรีภูวัน 

 11.00 น. - รับประทานอาหารกลางวันที่ห้องอาหารของสนามบิน 

 13.30 น.    - เดินทางกลับสู่ประเทศไทย โดยสายการบินไทย เที่ยวบิน TG 320 

 18.15 น. - ถึงสนามบินสุวรรณภูมิ  โดยสวัสดิภาพ… 

**************************************** 
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รายละเอียดคา่ใช้จ่ายในการเดินทาง (8วัน 7คืน) 

   ค่าใช้จ่ายในการเดินทางทา่นละ (ส าหรับห้องพักคู่) 69,900 .- บาท 

          พักห้องเดี่ยวเพิ่มท่านละ          12,500 .- บาท 

หมายเหตุ : ราคานี้ส าหรับผู้เดินทาง 15 ท่านขึ้นไปเท่านั้น  

ขั้นตอนช าระเงิน 

  กรุณาโอนเงินมาที่...บัญชี  ** มัดจ า 10,000 บาท/ท่าน 

ธนาคาร ชื่อบัญชี สาขา ประเภท / เลขท่ีบัญชี 
ธนาคารกสิกรไทย  นายอ านาจชัย   มานะเลิศ สาขาย่อยราชวัตร ออมทรัพย์  : 722 -2 – 30494 - 0 
ธนาคารไทยพาณิชย์  นายอ านาจชัย   มานะเลิศ สาขาย่อยราชวัตร ออมทรัพย์  :  130 – 2 – 12061 - 7 
ธนาคารกรุงเทพ นายอ านาจชัย   มานะเลิศ สาขาราชวัตร สะสมทรัพย ์ : 146 – 4 – 10927 - 9 

**หมายเหตุ – โปรดส่งหลักฐานการช าระเงินที่ E-Mail :  Confidencetravel@gmail.com  
หรือ แฟกซ์ – 02-6684999, 022438461 พร้อมระบุชื่อผู้เดินทาง วันที่เดินทาง, จ านวนสมาชิก, เบอร์โทรศัพท์ 

และโปรดโทรแจ้งยืนยันกับเจ้าหน้าอีกคร้ังด้วยนะคะ ขอบคุณคะ....  

หมายเหต ุ บริษทัฯขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงราคาตามความเหมาะสมทั้งนีข้ึ้นอยู่กับสภาวะอัตราแลกเปลีย่น

ค่าเงินสกุลบาทที่ไมค่งที่และความผันแปรของราคาน้ ามันกรณีที่สายการบินมีการเรียกเก็บค่าน้ ามัน

เพิ่มเตมิจากราคาที่ก าหนดไว้  

ค่าใช้จ่ายน้ีรวม:  

 ค่าบัตรโดยสารเคร่ืองบินชั้นทัศนาจร เส้นทางระหว่างประเทศ กรุงเทพฯ – พุทธคยา // นครกาฐมาณฑุ – กรุงเทพฯ  

โดยสายการบินไทย   

 ค่าบัตรโดยสารเคร่ืองบินชั้นทัศนาจร เส้นทางภายในประเทศ พุทธคยา – พาราณสี โดยสายการบินไทย THAIAIRWAYS 

และลุมพินี – นครกาฐมาณฑุ โดยสายการบิน Buddha Air หรือ Yeti Air 

 ค่ารถโค้ช (ปรับอากาศ) ตลอดการเดินทาง  

 ค่าวีซ่าและค่าบริการยื่นวีซ่าประเทศอินเดีย – ประเทศเนปาล  

 ค่าโรงแรมที่พักตามที่ระบุไว้ในรายการ (พักห้องละ 2 ท่าน)    

 ค่าอาหารทุกมื้อตามที่ระบุไว้ในรายการ  

 ค่าธรรมเนียมผ่านประตูสถานที่ต่าง ๆ ตามระบุไว้ในรายการ 

 ทุนประกันการเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท (ค่าประกันอุบัติเหตุท่านละ 500,000 บาท)   

 ค่ามัคคุเทศก์ชาวไทย และมัคคุเทศก์พื้นเมือง อ านวยความสะดวกตลอดการเดินทาง 

หมายเหตุ:กรุณาน ากระเป๋าเดินทางใบใหญ่ไม่เกินท่านละ 30 กิโลกรัม จ านวน 1 ใบโดยไม่รวมกระเป๋าถือส่วนตัว 
 

https://www.google.co.th/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=4&cad=rja&uact=8&ved=0CDcQFjAD&url=http%3A%2F%2Fwww.thaiairways.com%2F&ei=rrKeU4WsEMeiugS4toKwDA&usg=AFQjCNFDJE5pt77N8b89KzaHyViGxChy1A&sig2=7KbpOZmGxQvg3QGNVjoXrg
mailto:Confidencetravel@gmail.com
https://www.google.co.th/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=4&cad=rja&uact=8&ved=0CDcQFjAD&url=http%3A%2F%2Fwww.thaiairways.com%2F&ei=rrKeU4WsEMeiugS4toKwDA&usg=AFQjCNFDJE5pt77N8b89KzaHyViGxChy1A&sig2=7KbpOZmGxQvg3QGNVjoXrg
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ค่าใช้จ่ายนี้ไม่รวม : 

 ค่าเสลี่ยงขึ้นเขาคิชกูฎ 
 ค่ากล้องถ่ายรูปและค่ากล้องวิดีโอ (ถ้ามี) 
 ค่าขนกระเป๋าเดินทางตามโรงแรมต่างๆ  
 ค่าทิปเจ้าหน้าท่ีพื้นเมือง Local Guide / Driver / Bus Boy ( USD 3 ต่อวันต่อคน) 
 ค่ากัณฑ์เทศน์พระวิทยากรและทิปหัวหน้าทัวร์ชาวไทยตามอัธยาศัย 
 ค่าน้ าหนักของกระเป๋าเดินทางในกรณีที่เกินกว่าสายการบินก าหนด (20 กิโลกรัมต่อท่าน) 
 ค่าท าหนังสือเดินทาง 
 ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าเคร่ืองดื่มและค่าอาหารที่สั่งเพิ่มเอง, ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด ฯลฯ 
 ค่าอาหารที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ 

 ค่าท าใบอนุญาตที่กลับเข้าประเทศของคนต่างชาติ หรือ คนต่างด้าว 

 ส าหรับราคานี้บริษัท ฯ จะไม่รวมค่าภาษีท่องเท่ียวหากมีการเก็บเพิ่ม 

 ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และค่าภาษีการบริการหัก ณ ท่ีจ่าย 3% 
การยกเลิก 

 หากมีการยกเลิกจะต้องแจ้งทางบริษัทก่อนเดินทางอย่างน้อย 21 วันท างาน มิฉะนั้นบริษัทฯ จะขอสงวนสิทธิ์ในการคืน
เงินทั้งหมด  

 ส าหรับผู้โดยสารที่ไม่ได้ถือหนังสือเดินทางไทย และทางบริษัทฯ เป็นผู้ยื่นวีซ่าให้ เมื่อผลวีซ่าผ่านแล้วมีการยกเลิกการ
เดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนค่ามัดจ าทั้งหมด 
หมายเหตุ  

 บริษัทฯ มีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์น้ี เมื่อเกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้ 
 บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ที่เกิดจากสายการบิน ภัยธรรมชาติ ปฏิวัติ และอ่ืนๆ ที่อยู่นอกเหนือการ

ควบคุมของทางบริษัทฯ หรือ ค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่เกิดขึ้นทางตรง หรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่วย การถูกท าร้าย การสูญหาย 
ความล่าช้า หรือ จากอุบัติเหตุต่างๆ 

 หากท่านถอนตัวก่อนรายการท่องเที่ยวจะสิ้นสุดลง ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านสละสิทธิ์และจะไม่รับผิดชอบค่าบริการที่
ท่านได้ช าระไว้แล้ว ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น 

 รายการนี้เป็นเพียงข้อเสนอที่ต้องได้รับการยืนยันจากบริษัทฯ อีกคร้ังหนึ่ง หลังจากได้ส ารองที่นั่งบนเคร่ือง และโรงแรม
ที่พักในต่างประเทศเป็นที่เรียบร้อย แต่อย่างไรก็ตามรายการนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม 

 ราคานี้คิดตามราคาตั๋วเคร่ืองบินในปัจจุบัน หากราคาตั๋วเคร่ืองบินปรับสูงขึ้น บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ที่จะปรับราคาต๋ัว
เคร่ืองบิน ตามสถานการณ์ดังกล่าว 

 กรณีเกิดความผิดพลาดจากตัวแทน หรือ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จนมีการยกเลิก ล่าช้า เปลี่ยนแปลง การบริการจากสายการ
บิน บริษัทขนส่ง หรือ หน่วยงานที่ให้บริการ บริษัทฯ จะด าเนินโดยสุดความสามารถที่จะจัดบริการทัวร์อ่ืนทดแทนให้ แต่
จะไม่คืนเงินให้ส าหรับค่าบริการนั้นๆ 

https://www.google.co.th/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=4&cad=rja&uact=8&ved=0CDcQFjAD&url=http%3A%2F%2Fwww.thaiairways.com%2F&ei=rrKeU4WsEMeiugS4toKwDA&usg=AFQjCNFDJE5pt77N8b89KzaHyViGxChy1A&sig2=7KbpOZmGxQvg3QGNVjoXrg


THAI AIRWAYS (high 2016-17) 

    11 
 

 มัคคุเทศก์ พนักงาน และตัวแทนของบริษัทฯ ไม่มีสิทธิ์ในการให้ค าสัญญาใดๆ ทั้งสิ้นแทน บริษัทฯ นอกจากมีเอกสารลง
นามโดยผู้มีอ านาจของบริษัทฯ ก ากับเท่านั้น 

 บริษัทจะไม่รับผิดชอบต่อการห้ามออกนอกประเทศ หรือ ห้ามเข้าประเทศ อันเน่ืองมาจากมีสิ่งผิดกฎหมาย หรือ เอกสาร
เดินทางไม่ถูกต้อง หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอ่ืนๆ 

หลักฐานการยื่นวีซ่าประเทศอินเดีย – เนปาล 
 

 หนังสือเดินทางมีอายุไม่ต่ ากว่า 6 เดือน 
 รูปถ่ายสี ขนาด 2 x 2 นิ้ว จ านวน 3 รูป ทรงสี่เหลี่ยมจัตุรัส (พื้นหลังสีขาวเท่านั้น) 
 ส าเนาทะเบียนบ้าน 
 ส าเนาบัตรประชาชน 
 ส าเนาทะเบียนสมรส (ถ้ามี) 
 ที่อยู่ที่ท างาน 
 เบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ 

 

ศูนย์รับค าร้องขอวีซ่า ประเทศอินเดีย 
Indian Visa and Passport Application Centre (IVS GLOBAL Pvt. Ltd.) 
อาคาร 253 อโศก ชั้น 22 ถนนสุขุมวิท สุขุมวิทซอย 21 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110  
(ใกล้กับโรงพยาบาลจักษุรัตนิน) 
วันและเวลาท าการ 
วันจันทร์-วันศุกร์ เวลา : 08.30 น. - 12.00 น.  
**หมายเหตุ: ทางบริษัทจะนัดหมายวันเวลาในการยื่นวีซ่า และสแกนลายนิ้วมือ (ด้วยตนเอง) เพื่ออ านวยความสะดวกแก่ท่าน 
ระยะเวลาด าเนินการในการขอวีซ่า 2 ประเทศ 10 วันท าการ 

แผนที่ 
Indian Visa and Passport Application Centre  

 

https://www.google.co.th/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=4&cad=rja&uact=8&ved=0CDcQFjAD&url=http%3A%2F%2Fwww.thaiairways.com%2F&ei=rrKeU4WsEMeiugS4toKwDA&usg=AFQjCNFDJE5pt77N8b89KzaHyViGxChy1A&sig2=7KbpOZmGxQvg3QGNVjoXrg

