รหัสทัวร B2B1901884

ทัวรอินเดีย นมัสเต ไหวพระ เสริมบุญ 4 สังเวชนียสถาน
6 วัน 5 คืน [FD]

ตามรอยศรัทธาพระพุทธเจา ประสูติ ตรัสรู ปฐมเทศนา และปรินิพพาน เยือนเมือง พุทธค
ยา เวสาลี กุสินารา ลุมพินี พาราณสี ลองเรือแมนํ้าคงคา

โปรแกรมการเดินทาง
วันที่ 1

กรุงเทพฯ (สนามบินดอนเมือง) - พุทธคยา - สถูปพุทธคยา - ตนศรีมหาโพธิ์

06.30 น.

คณะพรอมกันที่สนามบินดอนเมือง อาคารผูโดยสารขาออกระหวางประเทศ ชั้น 3
เคานเตอร 2 ประตู 1-2 เคานเตอร สายการบินแอรเอเชีย (Air Asia) โดยมีเจาหนาที่
คอยอํานวยความสะดวกจัดเตรียมเอกสารการเดินทางและสัมภาระใหกับทาน
ออกเดินทางสู เมืองคยา โดยสายการบินแอรเอเชีย เที่ยวบินที่ FD122 (ใชเวลา
เดินทางโดยประมาณ 03.20 ชม.) (มีบริการอาหารบนเครื่อง)
ถึงสนามบินคยา เมืองคยา ประเทศอินเดีย (เวลาทองถิ่น ชากวาประเทศไทย 01.30
ชั่วโมง) และผานขั้นตอนการตรวจคนเขาเมืองและศุลกากร คณะออกเดินทางเขาสูเมือง
พุทธคยาใชเวลาเดินทางโดยประมาณ 45 นาที
เมืองพุทธคยา สถานที่เชื่อกันวาเปนที่ตรัสรู ของพระพุทธเจาซึ่งคนพบโดยนัก
โบราณคดีชาวอังกฤษ ชื่อ เซอร อเลกซานเดอร คันนิงแฮม เมื่อรอยกวาปกอนแลว
รับประทานอาหารกลางวัน
นําทานนมัสการ สถูปพุทธคยา ทรงศิขระที่ไดรับการบูรณะใหมภายในประดิษฐาน
พระพุทธรูป “พระพุทธเมตตา” ปางมารวิชัย แลวนํานมัสการตนศรีมหาโพธิ์ที่ไดนําพันธุ
มาปลูกตรงที่เชื่อกันวาเปนจุดที่พระพุทธเจาประทับนั่งบําเพ็ญเพียรจนตรัสรูสม
โพธิญาณ แลวนําชม สัตตมหาสถาน สถานที่พระพุทธเจาเสวยวิมุติสุขหลังจากตรัสรู
แลวเจ็ดแหง แหงละสัปดาหรอบๆพุทธคยาเพื่อทบทวนความรูกอนที่จะเสด็จออกสั่ง
สอนผูคน อันประกอบไปดวย
1.เสด็จประทับบนพระแทนวัชรอาสน ใตตนศรีมหาโพธิ์พรอมเสวยวิมุตติสุขตลอด ๗
วัน ในสัปดาหที่ ๑
2.เสด็จประทับ ณ อนิมิสเจดีย ทรงยืนจองพระเนตรดูตนศรีมหาโพธิ์ โดยมิไดกระพริบ
พระเนตรตลอด ๗ วัน ในสัปดาหที่ ๒
3.เสด็จประทับ ณ รัตนจงกรมเจดีย ทรงนิมิตจงกรมขึ้น แลวเสด็จจงกรมเปนเวลา ๗
วัน ในสัปดาหที่ ๓
4.เสด็จประทับ ณ รัตนฆรเจดีย โดยเสด็จไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของตนศรีมหา
โพธิ์ และประทับนั่งขัดสมาธิในเรือนแกวซึ่งเทวดานิรมิตถวาย ทรงพิจารณาพระ
อภิธรรม๗ วัน ในสัปดาหที่ ๔
5.เสด็จไปประทับนั่งขัดสมาธิใตตนไทร อชปาลนิโครธ ซึ่งเปนที่พักของคนเลี้ยงแกะ ใน
สัปดาหท๕
ี่
6.เสด็จไปประทับนั่งขัดสมาธิใตตนจิก มุจลินทร ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใตของตนศรี

08.20 น.
10.10 น.

กลางวัน

มหาโพธิ์ ในสัปดาหที่ ๖
7.เสด็จไปประทับใตตนเกด ราชายตนะ ประทับนั่งเสวยวิมุติสุขตลอด ๗วัน

คํ่า
ที่พัก
วันที2
่
เชา

นําทานชม พระมหาโพธิ์เจดีย อนุสรณสถานแหงการตรัสรูของพระสัมมาสัมพุทธเจา
ภายในประดิษฐานพระพุทธเมตตาพระพุทธรูปที่รอดจากการถูกทําลายจากพระเจา
ศศางกา พระพุทธ รูปองคนี้เปนพระพุทธรูปปางมารวิชัยแบบศิลปะปาละ เปนที่เคารพ
ศรัทธาของชาวพุทธทั่วโลก จากนั้นนําทานชมศิลปะอินเดียสมัยพระเจาอโศกอายุกวา
๒,๒๐๐ ป ชมเสาพระเจาอโศกที่ทรงใหสรางเพื่อประกาศศาสนาและถวายเปนพุทธบูชา
แกสังเวชนียสถาน ชมประตูโทรณะที่สลัก เรื่องราวเกี่ยวกับพุทธประวัติ แลวชมสถูป
และภาพสลักอดีตพระพุทธเจาศิลปะสมัยปาละอายุราว ๑,๒๐๐ ป “สมัยปาละเปนชวง
ที่พุทธศาสนารุงเรืองแผขยายอยูในอินเดียภาคเหนือโดยมีศูนยกลางอยูที่มหาวิทยาลัย
นาลันทา รัฐพิหารตามหลักฐานการบันทึกจดหมายเหตุการณเดินทางมาสืบทอดพุทธ
ศาสนาของหลวงจีนเหี้ยนจัง (พระถังซัมจั๋ง) และหลวงจีนอี้จิง จากประเทศจีน” ไดเวลา
สมควรนําทานเดินทางกลับสูที่พัก
รับประทานอาหารคํ่า
โรงแรม Bodhgaya Gautam Hotel หรือเทียบเทา,เมืองคยา
พุทธคยา – เวสาลี - วัดปามหาวัน - กุสินารา
รับประทานอาหารเชา ณ โรงแรมที่พัก
เดินทางสู เมืองเวสาลี (ใชเวลาเดินทางโดยประมาณ 6 ชั่วโมง)
นําทานชมเมืองหลวงของอาณาจักรวัชชี หนึ่งในสิบหกแควนของชมพูทวีปในสมัย
โบราณ เมืองนี้มีชื่อหลายชื่อคือ ไพสาลี ไวสาลี และเมืองนี้เปนศูนยกลางการเผยแพร

คํ่า
ที่พัก

พุทธศาสนาที่สําคัญแหงหนึ่ง รวมทั้งเปนที่กําเนิดของพระมหาวีระศาสดาของศาสนา
เชนและที่เปนตนกําเนิดของการทํานํ้ามนตในพุทธศาสนา เนื่องจากไดเกิดทุพิกขภัย
รายแรงทั่วเมืองเวสาลีมีคนตายมากมาย กษัตริยลิจฉวีจึงไดนิมนตใหพระพุทธเจาไดมา
โปรดชาวเมือง พระพุทธเจาจึงนําเหลาภิกษุ ๕๐๐ รูป เดินทางไปโปรดที่เมืองไวสาลี
พรอมทั้งไดมีการประพรมนํ้ามนตทั่วทั้งเมือง นําทานเที่ยวชม วัดปามหาวัน ชมเสา
อโศกที่สมบูรณที่สุดและงดงามที่สุดของอินเดีย เมืองเวสาลีมีความสําคัญมาตั้งแต
สมัยกอนพุทธกาล โดยเปนเมืองหลวงแหงแควนที่มีความเจริญรุงเรืองมากแควนหนึ่ง
ในบรรดา ๑๖ แควนของชมพูทวีป มีการปกครองดวยระบบสามัคคีธรรมหรือ
คณาธิปไตย ที่สามารถเรียกไดวาเปนการปกครองแบบประชาธิปไตยระบบหนึ่ง คือไมมี
พระมหากษัตริยเปนประมุขทรงอํานาจสิทธิ์ขาด มีแตผูเปนประมุขแหงรัฐซึ่งบริหารงาน
โดยความเห็นชอบจากรัฐสภา ซึ่งจะประกอบไปดวยเหลาสมาชิกจากเจาวงศตาง ๆ ซึ่ง
รวมเปนคณะผูครองแควน ในคัมภีรพระพุทธศาสนากลาววาเจาวงศตางๆ มีถึง ๘วงศ
และในจํานวนนี้วงศเจาลิจฉวีแหงเวสาลีและวงศเจาวิเทหะแหงเมืองมิถิลาเปนวงศที่มี
อิทธิพลที่สุด ในสมัยพุทธกาลพระพุทธเจาเคยเสด็จมาที่เวสาลีหลายครั้ง แตละครั้งจะ
ทรงประทับที่กูฏาคารศาลาปามหาวันเปนสวนใหญ พระสูตรหลายพระสูตรเกิดขึ้นที่
เมืองแหงนี้ และที่กูฏาคารศาลานี่เองที่เปนที่ๆ พระพุทธองคทรงอนุญาตใหพระนาง
มหาปชาบดีโคตมีเถรี พระนานางของพระพุทธองค พรอมกับบริวาร สามารถอุปสมบท
เปนภิกษุณีไดเปนครั้งแรกในโลก และในการเสด็จครั้งสุดทายของพระพุทธองค
พระองคไดทรงรับสวนมะมวงของนางอัมพปาลี นางคณิกาประจําเมืองเวสาลี ซึ่งนางได
อุทิศถวายเปนอารามในพระพุทธศาสนา พระพุทธองคไดทรงจําพรรษาสุดทายที่เวฬุว
คาม และไดทรงปลงอายุสังขารที่ปาวาลเจดีย และเมื่อหลังพุทธปรินิพพานแลวได ๑๐๐
ป ไดมีการทําสังคายนาครั้งที่ ๒ ณ วาลิการาม ซึ่งทั้งหมดลวนอยูในเมืองเวสาลี
รับประทานอาหารกลางวัน
นําทานเดินทางสู เมืองกุสินารา (ใชเวลาเดินทางโดยประมาณ 4-5 ชั่วโมง) ซึ่งเปน
สถานที่ปรินิพพานของพระพุทธเจา
รับประทานอาหารคํ่า
โรงแรม Om Residency Hotel หรือเทียบเทา,เมืองกุสินารา

วันที่ 3

กุสินารา – มหาปรินิพพานสถูป - มกุฎพันธเจดีย - ลุมพินี (เนปาล)

เชา

รับประทานอาหารเชา ณ โรงแรมที่พัก
นําทานชมสังเวชนีย เมืองกุสินารา ในสมัยพุทธกาลเปนเมืองเอกหนึ่งในสองของแควน
มัลละ อยูตรงขามฝﻤงแมนํ้าคูกับเมืองปาวา เปนที่ตั้งของสาลวโนทยานหรือปาไมสาละ

กลางวัน

คํ่า
ที่พัก

ที่พระพุทธเจาเสด็จดับขันธปรินิพพานและเปนสถานที่ถวายพระเพลิงพระพุทธเจา
“สาลวโนทาย” สถานที่เสด็จดับขันธปรินิพพาน มีชื่อเรียกในทองถิ่นวา มาถากุนวะระกา
โกฏ (Matha-Kunwar-Ka-Kot) ซึ่งแปลวา ตําบลเจาชายสิ้นชีพ ปรากฏตามคัมภีรวา
เมืองนี้เคยเปนที่ปรินิพพานของพระพุทธเจาพระนามวาผุสสะ เปนที่เกิดบําเพ็ญบารมี
ของพระโพธิสัตวหลายครั้ง เคยเปนราชธานีนามวากุสาวดีของพระเจามหาสุทัสสน
จักรพรรดิ นําทานนมัสการอนุสรณสถานที่สําคัญคือ มหาปรินิพพานสถูป ซึ่งพระเจา
อโศกมหาราชสรางไวและบรรจุพระบรมสารีริกธาตุ วิหารปรินิพพานซึ่งเปนที่
ประดิษฐานพระพุทธรูปปางปรินิพพานอยูภายในและมีซากศาสนสถานโบราณโดยรอบ
มากมาย
จากนั้นนําทานนมัสการสถานที่ถวายพระเพลิงพระพุทธเจาทีม
่ กุฎพันธเจดีย แลวนํานั่ง
สมาธิที่วิหารพระรูปพระพุทธไสยาสน มีจารึกกําหนดอายุเกาแกกวา ๑,๔๐๐ป แสดง
ตอนเสด็จปรินิพพาน
รับประทานอาหารกลางวัน
นําทานเดินทางสู เมืองลุมพินี (ใชเวลาเดินทางโดยประมาณ 4-5 ชั่วโมง) ซึ่งเปน
สถานที่ประสูติของพระพุทธเจา
*** โปรดเตรียมหนังสือเดินทางติดตัวไว
เพื่อประทับตราออกจากประเทศอินเดียเขาสูประเทศเนปาล ***
รับประทานอาหารคํ่า
โรงแรม Nansc Hotel หรือเทียบเทา,เมืองลุมพินี

วันที่ 4

สวนลุมพินีวัน - เสาหินพระเจาอโศกมหาราช - วิหารมายาเทวี - พาราณสี

เชา

รับประทานอาหารเชา ณ โรงแรมที่พัก
นําทานชม สังเวชนียสถาน สวนลุมพินีวัน เปนสถานที่พระนางสิริมหามายาประสูติ
เจาชายสิทธัตถะกุมาร เมื่อวันศุกร วันเพ็ญเดือน ๖ ปจอ กอนพุทธศักราช ๘๐ป ซึ้ง
ภายในบริเวณมีวิหารมหามายา สระโบกขรณี และเสาพระเจาอโศกที่มีขนาดความสูง
๒๒ ฟุต ๔ นิ้วและมีขอความจารึกเปนหลักฐานวา “ณ ที่นี่คือ สถานที่ประสูติของ
เจาชายสิทธัตถะ และพระเจาอโศกเสด็จมาบูชาในปที่ ๒๐ แหงรัชกาลของพระองค”
(ประมาณพุทธศตวรรษที่ ๓ ) ปจจุบันลุมพินีวันไดรับการบูรณะและมีถาวรวัตถุสําคัญที่
ชาวพุทธนิยมไปสักการะ คือ “เสาหินพระเจาอโศกมหาราช” ที่ระบุวาสถานที่นี้เปน
สถานที่ประสูติของเจาชายสิทธัตถะ นอกจากนี้ยังมี “วิหารมายาเทวี” ภายใน
ประดิษฐานภาพหินแกะสลักพระรูปพระนางสิริมหามายาประสูติพระราชโอรส โดยเปน
วิหารเกามีอายุรวมสมัยกับเสาหินพระเจาอโศก ปจจุบันทางการเนปาลไดสรางวิหาร

กลางวัน

ใหมทับวิหารมายาเทวีหลังเกา และไดขุดคนพบศิลาจารึกรูปคลายรอยเทา สันนิษฐาน
วาเปนจารึกรอยเทากาวที่เจ็ดของเจาชายสิทธัตถะที่ทรงดําเนินไดเจ็ดกาวในวันประสูติ
ปจจุบันลุมพินีวันอยูในเขตประเทศเนปาล ติดชายแดนประเทศอินเดียทางเหนือเมืองโค
ราฆปุระ หางจากเมืองติเลาราโกต (หรือ นครกบิลพัสดุ) ทางทิศตะวันออก ๑๑
กิโลเมตร และหางจากสิทธารถนคร (หรือนครเทวทหะ) ทางทิศตะวันตก๑๑กิโลเมตร
ซึ่งถูกตองตามตําราพระพุทธศาสนาที่กลาววาลุมพินีวันสถานที่ประสูติตั้งอยูระหวาง
เมืองกบิลพัสดุและเมืองเทวทหะ ปจจุบันลุมพินีวันมีเนื้อที่ประมาณ ๒,๐๐๐ ไร ทางการ
เรียกสถานที่นี้วา รุมมินเด มีสภาพเปนชนบท มีผูอาศัยอยูไมมากมีสิ่งปลูกสรางเปน
พุทธสถานเพียงเล็กนอย แตมีวัดพุทธอยูในบริเวณนี้หลายวัด รวมทั้งวัดไทยลุมพินี
ลุมพินีวันไดรับการยกยองจากองคการยูเนสโกใหเปนมรดกโลกประเภทมรดกทาง
วัฒนธรรมตั้งแตป พ.ศ.๒๕๔๐

กลางวัน

คํ่า
ที่พัก

รับประทานอาหารกลาง
นําเดินทางสู เมืองพาราณสี (ใชเวลาเดินทางโดยประมาณ 6-7 ชั่วโมง) สถานที่แสดง
ปฐมเทศนา ดินแดนแหงการแสวงบุญชําระบาป มรดกโลกที่มีชีวิตสี่พันปของอินเดีย
และเปนเมืองหลวงแควนกาสี มีแมนํ้าคงคาอันศักดิ์สิทธิ์ไหลผาน มีประวัติศาสตร
ยาวนานกวา 4,000 ป จัดเปนเมืองสุทธาวาสที่สถิตแหงศิวเทพและถือวาเปนเมือง
อมตะของอินเดีย เปนที่แสวงบุญทั้งของชาวฮินดูและชาวพุทธทั่วโลก
รับประทานอาหารคํ่า
โรงแรม City Inn Hotel หรือเทียบเทา,เมืองพาราณสี

วันที่ 5
05.00 น.

เชา

ลองเรือแมนํ้าคงคา - สารนารถ - สถูปเจาคันธี - ธรรมเมขสถูป - พิพิธภัณฑแหงเมือง
สารนาถ – พุทธคยา
อรุณสวัสดิ์ยามเชากับเชาวันใหมที่สดใส นําทานลองเรือแมนํ้าคงคา สัมผัสกับความ
หลากหลายของผูคนและที่แมนํ้าคงคาที่ชาวฮินดูเชื่อวาเปนสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ เนื่องจาก
เปนจุดที่ตุมหู ของพระศิวะตกอยูใตแมนํ้าแหงนี้ ในทางพุทธศาสนาเองเชื่อกันวาเปน
สถานที่ไดนําพระอัฐิของพระพุทธเจามาลอยอังคารที่แมนํ้าแหงนี้ดวย นําทานถวาย
กระทงเปนพุทธบูชา ณ ที่นี่เองทานจะไดสัมผัสวิถีชีวิตของชาวฮินดูซึ่งจะมาอาบนํ้า ดื่ม
นํ้ารวมทั้งทานํ้าที่นี่จะมีพิธีเผาศพในชวงเชาตรูกอนพระอาทิตยขึ้น จากนั้นนําทาน
เดินทางกลับโรงแรม
รับประทานอาหารเชา ณ โรงแรมที่พัก
นําทานชมสังเวชนียสถาน เมืองสารนารถ สถานที่แสดงปฐมเทศนา นมัสการสถูปเจา
คันธี สถานที่พระพุทธเจาพบปจจัคคีอีกครั้งหลังจากตรัสรูแลว นํานมัสการธรรมเมข
สถูป ที่เชื่อกันวาเปนสถานที่พระพุทธเจาทรงแสดงปฐมเทศนาหัวขอธรรมจักกัปปวัตตน
สูตรทําใหพระโกณฑัญญะบรรลุโสดาบันพระพุทธศาสนาจึงมีพระรัตนตรัยครบ ๓
ประการ แลวนําชมวิหารมูลคันธกุฏิหลังใหมภายในประดิษฐานพระพุทธรูปปางปฐม
เทศนาเลียนแบบคุปตะและจิตรกรรมฝาผนังเลาเรื่องพุทธประวัติฝมือชางชาวญี่ปุน

แลวนําทานชมพิพิธภัณฑแหงเมืองสารนาถ ชมหัวเสาพระเจาอโศก ทําเปนรูปสิงหบาง
ทานอธิบายวาเปนสัญลักษณของศากยสิงหพระราชวงศของพระพุทธเจา เสามีฐานบัว
ควํ่า มีบัลลังกสี่เหลี่ยมรอบสลักเปนรูปธรรมจักรและรูปชาง มา สิงหและโค แลวนําชม
โบราณวัตถุที่ขุดคนพบในบริเวณเมืองสารนาถและเมืองใกลเคียง อาทิเชน พระพุทธรูป
ศิลปะแบบคันธาระ แบบมถุรา แบบคุปตะ และ แบบปาละ ฯลฯ แลวนําชมโบราณวัตถุ

กลางวัน
ที่พัก
วันที่ 6
เชา
10.40 น.

14.50 น.

ชิ้นเอกของพิพิธภัณฑ พระพุทธรูปแบบคุปตะปางปฐมเทศนา ที่คนพบบริเวณใกลๆกับ
มูลคันธกุฎี สถานที่จําพรรษาของพระพุทธเจา “อนึ่งศิลปะคุปตะไดรับการยกยองวามี
ความงดงามและสมบูรณแบบที่สุดในศิลปะอินเดียทั้งมวลและเมืองสารนาถยังเปน
ศูนยกลางของโรงเรียนสกุลชางคุปตะ ที่อายุเกาแกถึง ๑,๔๐๐ ปมาแลว
รับประทานอาหารกลาง
นําทานเดินทางกลับไปยัง เมืองพุทธคยา (ใชเวลาเดินทางโดยประมาณ 5-6 ชั่วโมง)
โรงแรม Bodhgaya Gautam Hotel หรือเทียบเทา,เมืองคยา
พุทธคยา - กรุงเทพฯ (สนามบินดอนเมือง)
รับประทานอาหารเชา ณ โรงแรมที่พัก
ไดเวลาสมควร นําทานเดินทางสูสนามบินพุทธคยา
ออกเดินทางกลับสูกรุงเทพฯ ประเทศไทย โดยสายการบินแอรเอเชีย (Air Asia)
เที่ยวบินที่ FD123 (ใชเวลาเดินทางโดยประมาณ 02.40 ชม.) (มีบริการอาหารบน
เครื่อง)
ถึงสนามบินดอนเมือง กรุงเทพมหานคร โดยความสวัสดิภาพ

อัตราคาบริการ

กําหนดการเดินทาง
วันที่
พ.ย.
วันที่
62
วันที่
62
วันที่
62
วันที่
62
วันที่

: 27 ต.ค-01
62
: 10-15 พ.ย.
: 24-29 พ.ย.
: 01-06 ธ.ค.
: 08-13 ธ.ค.
: 05-10 ม.ค.

เด็กอายุไมเกิน
ผูใหญพัก 212 ป
3 ทาน
(เสริมเตียง)
ทานละ
ทานละ

เด็กอายุไมเกิน
12 ป
(ไมเสริมเตียง)
ทานละ

พักเดี่ยว
ทานละ

ไมรวมตั๋ว
ทานละ

21,999

21,999

20,999

5,900

10,999

21,999

21,999

20,999

5,900

10,999

19,999

19,999

18,999

5,900

8,999

21,999

21,999

20,999

5,900

10,999

22,999

22,999

21,999

5,900

11,999

19,999

19,999

18,999

5,900

8,999

63
วันที่ : 12-17 ม.ค.
19,999
19,999
63
วันที่ : 19-24 ม.ค
19,999
19,999
63
วันที่ : 26-31 ม.ค.
20,999
20,999
63
ราคาเด็กทารก(อายุไมถึง 2 ปบริบูรณ ณ วันเดินทางกลับ)
ตั๋วเครื่องบิน (ไมรวมวีซาอินเดีย)

18,999

5,900

8,999

18,999

5,900

8,999

19,999

5,900

9,999

ติดตอสอบถาม ราคานี้รวมรายการทัวร

ราคานี้ไมรวมคาวีซาอินเดีย ทานละ 3,000 บาท
และคาวีซาเนปาล ทานละ 900 บาท
ราคานี้ไมรวมคาทิปมัคคุเทศกทองถิ่นและคนขับรถ รวม 1,800 บาท/ทาน/ทริป
อัตราดังกลาวขอสงวนเฉพาะผูที่ถือหนังสือเดินทางไทยเทานั้น
กรณีถือหนังสือเดินทางตางชาติกรุณาเช็คราคาอีกครั้ง
เงื่อนไขการใหบริการ
1. การเดินทางในแตละครั้งจะตองมีผูโดยสารจํานวน 10 ทานขึ้นไป ถาผูโดยสารไมครบ
จํานวนดังกลาว
ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาหรือยกเลิกการเดินทาง
2. ในกรณีที่ลูกคาตองการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดตอเจาหนาที่ของ
บริษัทฯ กอนทุกครั้ง เพื่อเช็คขอมูลความถูกตองของรายการทัวรรวมทั้งไฟลบินและ
เวลานัดหมายทัวร หากเกิดความผิดพลาด ทางบริษัทไมรับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น
3. การชําระคาบริการ
3.1 กรุณาชําระมัดจํา ทานละ 10,000.- บาท
3.2 กรุณาชําระคาทัวรสวนที่เหลือ 15-20 วันกอนออกเดินทาง
4. การยกเลิกและคืนคาทัวรหลังจากมีการจายเงินมัดจํา
4.1 แจงยกเลิกกอนเดินทาง 30 วัน คืนคาใชจายทั้งหมด
4.2 แจงยกเลิกกอนเดินทาง 15 วัน เก็บคาใชจาย ทานละ 10,000 บาท

4.3 แจงยกเลิกนอยกวา 15 วันกอนเดินทาง ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ เก็บคาใชจาย
ทั้งหมด
4.4 ยกเวนกรุปที่เดินทางชวงวันหยุดหรือเทศกาลที่ตองการันตีมัดจํากับสายการบิน
หรือคามัดจําที่พักโดยตรงหรือโดยการผานตัวแทนในประเทศหรือตางประเทศและไม
อาจขอคืนเงินได รวมถึงเที่ยวบินพิเศษเชน Extra Flight และ Charter Flight
จะไมมีการคืนเงินมัดจํา หรือคาทัวรทั้งหมดเนื่องจากคาตั๋วเปนการเหมาจายใน
เที่ยวบินนั้นๆ
กรณีคณะออกเดินทางได
1. คณะจองจํานวนผูใหญ 10 ทานออกเดินทาง (ไมมีหัวหนาทัวร)
2. คณะจองจํานวนผูใหญ 15 ทานขึ้นไปออกเดินทาง (มีหัวหนาหัวหนาทัวร)
3. คณะจองไมถึงจํานวนผูใหญ 10 ทาน ไมออกเดินทาง
อัตราคาบริการนี้รวม
1. คาตั๋วเครื่องบินไป-กลับ ชั้นประหยัด
2. คาโรงแรมที่พักตามรายการที่ระบุ (สองทานตอหนึ่งหอง)
3. คาเขาชมสถานที่ตางๆ ตามรายการที่ระบุ
4. คาอาหารและเครื่องดื่มตามรายการที่ระบุ
5. คารถรับสงและระหวางนําเที่ยวตามรายการที่ระบุ
6. คาประกันอุบัติเหตุคุมครองในระหวางการเดินทาง คุมครองในวงเงินทานละ
1,000,000 บาท คารักษาพยาบาลกรณีเกิดอุบัติเหตุวงเงินทานละ 200,000 บาท
ตามเงื่อนไขของกรมธรรม
** ลูกคาทานใดสนใจซื้อประกันการเดินทางสําหรับครอบคลุมเรื่องสุขภาพสามารถ
สอบถามขอมูล
เพิ่มเติมกับทางเจาหนาที่บริษัทได **
- เบี้ยประกันเริ่มตน 370 บาท [ระยะเวลา 5-7 วัน]
- เบี้ยประกันเริ่มตน 430 บาท [ระยะเวลา 8-10 วัน]
ความครอบคลุมผูเอาประกันที่มีอายุมากกวา 16 หรือนอยกวา 75 ป
[รักษาพยาบาล 2 ลาน, รักษาตอเนื่อง 2 แสน, เสียชีวิตหรือเสียอวัยวะจากอุบัติเหตุ
3 ลานบาท]
ความครอบคลุมผูเอาประกันที่มีอายุนอยกวา 16 หรือมากกวา 75 ป

7.
8.

[รักษาพยาบาล 2 ลาน, รักษาตอเนื่อง 2 แสน, เสียชีวิตหรือเสียอวัยวะจากอุบัติเหตุ
1.5 ลานบาท]
รวมภาษีสนามบินทุกแหง + ภาษีนํ้ามัน
คาภาษีมูลคาเพิ่ม 7%

อัตราคาบริการนี้ไมรวม
1. กระเปาเดินทาง
2. คาธรรมเนียมการยื่นขอวีซาอินเดียแบบออนไลน 5 วันทําการ ทานละ 3,000 บาท
3. คาวีซาเขาประเทศเนปาล 3 วันทําการ ทานละ 900 บาท
4. กระเปาเดินทางทานละ 1 ใบเทานั้น ในกรณีที่นํ้าหนักเกินกวาที่สายการบินกําหนด
30 กิโลกรัม/ทาน 1 สวนเกินนํ้าหนักตามสายการบินกําหนด
5. คาทําหนังสือเดินทาง
6. คาใชจายสวนตัวนอกเหนือจากรายการ เชน คาเครื่องดื่ม, คาอาหารที่สั่งเพิ่มเอง, คา
โทรศัพท, คาซักรีดฯลฯ
7. คาอาหารที่ไมไดระบุไวในรายการ
8. คาทําใบอนุญาตที่กลับเขาประเทศของคนตางชาติหรือคนตางดาว
9. คาทิปมัคคุเทศกทองถิ่นและคนขับรถ รวม 1,800 บาท /ทาน/ทริป
หมายเหตุ
1. บริษัทฯ มีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวรนี้ เมื่อเกิดเหตุสุดวิสัย
จนไมอาจแกไขได
2. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไมรับผิดชอบใดๆ เหตุการณที่เกิดจากสายการบิน ภัย
ธรรมชาติ เหตุการณไมสงบทางการเมือง, การประทวง, การนัดหยุดงาน, การกอการ
จลาจล, อุบัติเหตุ, ความเจ็บปวย, ความสูญหายหรือเสียหายของสัมภาระ ความ
ลาชา เหตุสุดวิสัย อื่นๆ เปนตน
3. หากทานยกเลิกกอนรายการทองเที่ยวจะสิ้นสุดลง ทางบริษัทฯ จะถือวาทานสละสิทธิ์
และจะไมรับผิดชอบคาบริการที่ทานไดชําระไวแลวไมวากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
4. บริษัทฯ จะไมรับผิดชอบตอการหามออกนอกประเทศ หรือ หามเขาประเทศ อัน
เนื่องมาจากมีสิ่งผิดกฎหมาย หรือเอกสารเดินทางไมถูกตอง หรือ การถูกปฏิเสธใน
กรณีอื่นๆ

5.

รายการนี้เปนเพียงขอเสนอที่ตองไดรับการยืนยันจากบริษัทฯ อีกครั้งหนึ่ง หลังจากได
สํารองที่นั่งบนเครื่อง และโรงแรมที่พักในตางประเทศเปนที่เรียบรอย แตอยางไรก็
ตามรายการนี้อาจเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม
6. ราคานี้คิดตามราคาตั๋วเครื่องบินในปจจุบัน หากราคาตั๋วเครื่องบินปรับสูงขึ้น บริษัทฯ
สงวนสิทธิ์ที่จะปรับราคาตั๋วเครื่องบินตามสถานการณดังกลาว
7. กรณีเกิดความผิดพลาดจากตัวแทน หรือ หนวยงานที่เกี่ยวของ จนมีการยกเลิก ลาชา
เปลี่ยนแปลง การบริการจากสายการบินบริษัทฯขนสง หรือ หนวยงานที่ใหบริการ
บริษัทฯจะดําเนินโดยสุดความสามารถที่จะจัดบริการทัวรอื่นทดแทนให แตจะไมคืน
เงินใหสําหรับคาบริการนั้นๆ
8. มัคคุเทศก พนักงาน และตัวแทนของบริษัทฯ ไมมีสิทธิ์ในการใหคําสัญญาใดๆ ทั้งสิ้น
แทนบริษัทฯ นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผูมีอํานาจของบริษัทฯ กํากับเทานั้น
9. หากไมสามารถไปเที่ยวในสถานที่ที่ระบุในโปรแกรมได อันเนื่องมาจากธรรมชาติ
ความลาชา และความผิดพลาดจากทางสายการบิน จะไมมีการคืนเงินใดๆทั้งสิ้น แต
ทั้งนี้ทางบริษัทฯจะจัดหารายการเที่ยวสถานที่อื่นๆมาให โดยขอสงวนสิทธิ์การจัดหา
นี้โดยไมแจงใหทราบลวงหนา
10. ในกรณีที่ลูกคาตองออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดตอเจาหนาที่ของบริษัทฯ
กอนทุกครั้ง มิเชนนั้นทางบริษัทฯ จะไมรับผิดชอบคาใชจายใดๆ ทั้งสิ้น
สําหรับผูที่มีความประสงคตองการขอยื่นวีซาอินเดียแบบออนไลน
เอกสารในการยื่นวีซาอินเดียสําหรับผูที่ถือพาสสปอรตไทย
1. หนังสือเดินทาง (Passport) หนังสือเดินทาง ตองมีหนาเหลือสําหรับประทับวีซาอยาง
นอย 2 หนา อายุใชงานเหลือไมนอยกวา 6 เดือน นับจากวันเดินทาง *กรุณาถอดปก
Passport กอนสงเอกสารบริษัทจะไมรับผิดชอบในกรณีสูญหาย*
2. รูปถาย รูปถายสีหนาตรงขนาด 2x2 นิ้ว พื้นหลังสีขาวเทานั้น จํานวน 1 ใบ เปนรูปที่
ถายจากรานถายรูปเทานั้น รูป (หามสวมแวนตาหรือเครื่องประดับ, ไมใสชุด
ขาราชการหรือเครื่องแบบใดๆ ไมเปนรูปสติ๊กเกอรรวมถึงหามใชรูปที่ถายเองและป
ริ้นทเอง)
3. แบบฟอรม
*** เอกสารการยื่นขอวีซาอินเดียแบบออนไลน
สามารถรองรับไฟลนามสกุล JPG, PNG, PDF ขนาดไฟลไมเกิน 2MB
!! สวนไฟล WORD / EXCEL / TIFF / TIF ไมรองรับ กรุณาแปลงเปน PDF กอนได
ขอความหรือเนื้อหาตองครบถวนและมีความชัดเจนเทานั้น ***

สําหรับผูที่มีความประสงคตองการขอยื่นวีซาเนปาล
เอกสารในการยื่นวีซาเนปาลสําหรับผูที่ถือพาสสปอรตไทย
1. หนังสือเดินทาง (Passport) หนังสือเดินทาง ตองมีหนาเหลือสําหรับประทับวีซาอยาง
นอย 2 หนา อายุใชงานเหลือไมนอยกวา 6 เดือน นับจากวันเดินทาง *กรุณาถอดปก
Passport กอนสงเอกสารบริษัทจะไมรับผิดชอบในกรณีสูญหาย*
2. รูปถาย รูปถายสีหนาตรงขนาด 2x2 นิ้ว พื้นหลังสีขาวเทานั้น จํานวน 1 ใบ เปนรูปที่
ถายจากรานถายรูปเทานั้น รูป (หามสวมแวนตาหรือเครื่องประดับ, ไมใสชุด
ขาราชการหรือเครื่องแบบใดๆ ไมเปนรูปสติ๊กเกอรรวมถึงหามใชรูปที่ถายเองและป
ริ้นทเอง)
3. แบบฟอรม
*** เอกสารในการยื่นวีซาเนปาลตองใชเอกสารเปนตัวจริงเทานั้น ***

