ทัวร์ แสวงบุญอินเดีย เนปาล 6วัน 5คืน
สี่ ..สั งเวชนียสถานสักครั้งหนึ่งในชีวติ ทีช่ าวพุทธต้องไป
บินตรง!! ลงเมืองคยา กลับ ทางพาราณสี

.

สั งเวชนียสถาน คือสถานทีท่ ที่ าให้ เกิดความรู้สึกระลึกถึงพระพุทธเจ้ า
⍟ ลุมพินีวนั >>> ดินแดนชมพูทวีป อยูร่ ะหว่างกรุ งกบิลพัสดุ และกรุ งเทวทหะ เป็ นที่สถานที่ประสู ติ
⍟ พุทธคยา >>> จุดแสวงบุญสาหรับชาวพุทธ พระมหาโพธิ์เจดีย ์ เป็ นที่ต้ งั ของสถานที่ตรัสรู ้
⍟ สารนาถ >>> เป็ นที่ต้ งั ของสถานที่ทรงแสดงปฐมเทศนา
⍟ กุสินารา >>> เป็ นที่ต้ งั ของสถานที่ปริ นิพพาน

เดินทางโดยสายการบิน ไทยสมายล์ แอร์ (WE)
WE327

BKK-GAY 1220-1400 //

WE238

VNS-BKK 1630-2135

หมายเหตุ

นโยบายรักษาความปลอดภัยของท่าอากาศยานแห่งประเทศไทย ไม่ อนุญาต ให้ผโู ้ ดยสารนาสัมภาระ หลายอย่าง
ใส่ ในกระเป๋ าลาก หรื อกระเป๋ าถือ ติดตัวขึ้นเครื่ องบิน อาทิ มีด ไม้ขีดไฟ กรรไกรตัดเล็บ ของมีคม สเปรย์ น้ าดื่ม
เหล้า อาหารกระป๋ องของเหลวในบรรจุภณั ฑ์ขนาดเกิน 100 มล. ทุกชนิด หากเจ้าหน้าที่ ที่จุดเอ็กซเรย์ก่อนขึ้น
เครื่ องตรวจพบ จะถูกยึดไว้ที่สนามบินทันที

หมายเหตุ

สถานที่ศกั ดิ์สิทธิ์ แต่ละที่ ไม่ อนุญาต ให้ผเู ้ ข้าชมนา โทรศัพท์มือถือ เข้า บริ เวณศาสนสถาน แต่ สามารถนากล้อง
ถ่ายรู ปติดตัวเข้าได้หากต้องการนากล้องถ่ายรู ปเข้าไปด้วยต้องเสี ยค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม (ค่ าใช้ จ่ายดังกล่าวไม่ ร่วมใน
รายการทัวร์ )
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วันแรก
09.30 น.

กรุ งเทพฯ (สนามบินสุ วรรณภูมิ) – พุทธคยา
คณะพร้อมกันที่ สนามบินสุ วรรณภูมิ ชั้ น 4 เคาน์ เตอร์ C สายการบินไทยสมายแอร์ เวย์ ประตู 2-3 โดยมีพนักงาน
ของบริ ษทั ฯ คอยต้อนรับและอานวยความสะดวก

12.20 น.

ออกเดินทางจากสนามบินสุ วรรณภูมิ โดยเทีย่ วบินที่ WE327

14.00 น.

ถึง สนามบินนานาชาติเมืองคยา ประเทศอินเดีย (เวลาอินเดียเร็ วกว่าเวลาไทย1.30 ชัว่ โมง) หลังผ่านพิธีการตรวจ
คนเข้าเมือง

เทีย่ ง
จากนั้น

 รับประทานอาหารกลางวัน ณ ห้ องอาหาร
นาท่านเข้าสู่ เมืองคยาหรื อพุทธคยา เป็ นพุทธสังเวชนียสถานที่สาคัญที่สุด 1 ใน 4 สังเวชนี ยสถานและถือว่าเป็ น
สถานที่ศกั ดิ์สิทธิ์ ที่สุดของชาวพุทธทัว่ โลกเพราะเป็ นจุดเริ่ มต้นของพระพุทธศาสนา เป็ นสถานที่เจ้าชายสิ ทธัตถะ
ได้ตรัสรู ้พระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณเป็ นสมเด็จ พระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้า เป็ นเวลากว่าสองพันห้าร้อย
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ปี ที่สถานที่แห่งนี้เป็ นศูนย์รวมของจุดหมายแสวงบุญของชาวพุทธผูม้ ีศรัทธาทัว่ โลก ปั จจุบนั พุทธคยามีชื่อเรี ยกอีก
ชื่อว่า วัดมหาโพธิ์ ตั้งอยูท่ ี่จงั หวัดคยา รัฐพิหาร ประเทศอินเดีย ห่ างจากริ มฝั่งแม่น้ าเนรัญชรา 350 เมตร อดีตตาบล
ที่ ต้ งั พุ ท ธคยาชื่ อ ว่า อุ รุ เ วลาเสนานิ ค ม ปั จ จุ บ ัน เพี้ ย นมาเป็ น อุ เ รล ในปั จ จุ บ ัน พุ ท ธคยาอยู่ใ นความดู แ ลของ
คณะกรรมการร่ วม พุทธ-ฮินดู และพุทธคยาได้รับการยกย่องจากองค์การยูเนสโก UNESCO ให้เป็ นมรดกโลก
ประเภทมรดกทางวัฒนธรรม เมื่อปี พ .ศ.2545
นาท่านสู่ สั งเวชนียสถาน สถานที่ตรั สรู้ แต่เดิมทีเดียวในสมัยพุทธกาลนั้น คือตาบลอุรุเวลาเสนานิ คม เมืองคยา
แคว้นมคธ ซึ่ งมีเมืองราชคฤห์ เป็ นเมืองหลวง ปั จจุบนั สถานที่ตรัสรู ้ น้ ี เรี ยก ตาบลพุทธคยา ขึ้นอยูก่ บั จังหวัดคยา
นมัสการพระมหาเจดีย์พุทธคยา ต้ นพระศรี มหาโพธิ์ พระพุทธเมตตา ซึ่ งเป็ นพระพุทธปางมารวิชยั ที่สร้างด้วย
หิ นแกรนิตสี ดา อายุกว่า 1,400 ปี นมัสการพระแท่นวัชรอาสน์ อนิมิสเจดีย ์ รัตนจงกรมและสระมุจลินทร์

จากนั้น

นาท่านชมบริ เวณ บ้ านนางสุ ชาดา ในปั จจุบนั เป็ นเพียงซากเนินดินและชมบรรยากาศแม่น้ าเนรัญชราสถานที่สาคัญ
อีกแห่ งในคยาที่ผจู ้ าริ กแสวงบุญจะต้องเยี่ยมชมบ้านนางสุ ชาดาและสถานที่ลอยถาดซึ่ งอยู่ริมฝั่งแม่น้ าเนรัญชรา
นางสุ ชาดาเป็ นลูกสาวของเศรษฐีแห่ งตาบลอุรุกเวลาเสนานิ คม นางสุ ชาดาเป็ นคนที่นาถาดทองใส่ ขา้ วมธุ ปายาส
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ถวาย(ข้าวที่หุงด้วยน้ านมโค)แด่เจ้าชายสิ ทธัตถะด้วยเข้าใจว่าเจ้าชายสิ ทธัตถะที่นงั่ สงบอยูใ่ ต้ตน้ ไม้คือรุ กขเทวดาที่
ช่วยนางได้ลูกชายสมปรารถนาซึ่ งเป็ นวันเดี ยวกับที่ท่านตรัสรู ้เป็ นสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า หลังจากที่เสวย
ข้าวมธุ ปายาสเรี ยบร้อยแล้วท่านได้ทาการเสี่ ยงทายโดยตั้งจิตอธิ ษฐานว่าหากท่านได้ตรัสรู ้แจ้งเห็นจริ งขอให้ถาด
ทองลอยทวนน้ าซึ่ งปรากฏถาดทองได้ลอยทวนน้ าตามคาที่ท่านอธิ ษฐานไว้จริ งๆ
ค่า

 รับประทานอาหารค่า ณ ห้ องอาหาร

ทีพ่ กั

SIDDHARTHA INTERNATIONAL / หรื อเทียบเท่า

วันที่สอง
เช้ า

พุทธคยา – ราชคฤห์ – นาลันทา
 รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
นาท่านเดินทางสู่ เมืองราชคฤห์ ของแคว้นมคธ เป็ นแหล่งรุ่ งเรื องด้วยอานาจและการค้าขาย เป็ นเมืองที่ลอ้ มรอบ
ด้วยกาแพงธรรมชาติ คือเบญจคีรีนคร หรื อภูเขา 5 ลูกได้แก่ เวภาระ เวปุละ คิชฌกูฏ อิสิคิลิ และปั ณฑวะ ในสมัย
พุทธกาล พระราชาผูค้ รองนครนี้คือ พระเจ้าพิมพิสาร นาท่านเดินขึ้น เขาคิชกูฏ หนึ่งในเบญจคีรี ชมวิวทิวทัศน์ที่
สวยงาม นมัสการ ถ้ าพระโมคคัลลานะ ชม ถ้ าสุ กรขาตา สถานที่ที่พระสารี บุตรสาเร็ จเป็ นพระอรหันต์ ชม กุฏี
ของพระอานนท์ นมัสการมูลคันธกุฏี สถานที่ประทับของพระพุทธเจ้าไหว้พระสวดมนต์ที่ยอดเขาคิชกูฎ สู งลาด
ชันแบบขั้นบันได ระยะทางประมาณ 750 เมตร รถยนต์ไม่สามารถขึ้นไปได้ สาหรับท่านที่ไม่สะดวกในการเดิน
ขึ้น ท่านสามารถใช้บริ การ “เสลี่ ยง” ทั้งขาขึ้ นและขาลง ค่าบริ การโดยประมาณ 1,200 รู ปี และค่าทิ ปคนแบก
เสลี่ยง 200 รู ปี รวมเป็ น 1,400 รู ปี ซึ่ งไม่รวมอยูใ่ นค่าทัวร์
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เทีย่ ง

 รับประทานอาหารกลางวัน ณ ห้ องอาหาร

จากนั้น

นาท่านชม มหาวิทยาลัยนาลันทา มหาวิทยาลัยที่ใหญ่ที่สุดในโลก เป็ นศูนย์การศึกษาในสมัยพุทธกาล ต่อมาใน
ปี พ .ศ.1742 กองทัพมุสลิมเติรกส์ได้ยกทัพมารุ กรานรบชนะกษัตริ ยแ์ ห่งชมพูทวีปฝ่ ายเหนือ กองทัพมุสลิม
เติรกส์ได้เผาผลาญทาลายวัดและปูชนียสถานในพุทธศาสนาลงแทบทั้งหมด และสังหารผูท้ ี่ไม่ยอมเปลี่ยน
ศาสนา นาลันทามหาวิหารก็ถูกเผาผลาญทาลายลงในช่วงระยะเวลานั้น ว่ากันว่าไฟที่ลุกโชนเผานาลันทานานถึง
3 เดือนกว่าจะเผานาลันทาได้หมด
จากนั้นนาท่าน กราบสั กการะหลวงพ่อองค์ ดา หรื อ หลวงพ่อสาเร็ จศักดิ์ ซึ่ งชาวอินเดียเรี ยกท่านว่า หลวงพ่ออ้วน
หรื อหลวงพ่อน้ า มันศักดิ์ สิ ท ธิ ซึ่ ง ชาวอิ นเดี ยเคยนาน้ า มันจากองค์พ ระใช้นวดตามร่ า งกายที่ เจ็บ แล้วอาการ

เจ็บป่ วยนั้นค่อยๆทุเลาหายไป
ค่า

 รับประทานอาหารค่า ณ ห้ องอาหาร

ทีพ่ กั

THE RAJGIR RESIDENCY หรื อเทียบเท่า

วันที่สาม

ราชคฤห์ – ไวสาลี – กุสินารา

เช้ า

 รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม

จากนั้น

เดินทางสู่ เมืองกุสินารา แวะ เมืองไวสาลี สถานที่ทาสังคายนาครั้งที่ 2 หลังจากพุทธปริ นิพพาน เมืองหลวงของ
อาณาจักรวัชชี 1 ใน 6 แคว้นชมพูทวีปในสมัยโบราณ เมืองนี้มีชื่อหลายชื่อคือ ไพสาลี, เวสาลี และ เมืองนี้เป็ น
ศูนย์กลางการเผยแพร่ พุทธศาสนาที่สาคัญแห่งหนึ่ง ชมบริ เวณคันธเจดีย ์ เป็ นบริ เวณที่กษัตริ ยล์ ิจฉวีได้จดั พิธี
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ต้อนรับพระพุทธองค์ ที่เสด็จมาสู่ เวสาลี พระเจ้าอโศกมหาราชได้ทรงสร้างเสาหิ นพระเจ้าอโศกมียอดเสาเป็ นรู ป
สิ งห์หมอบขนาดใหญ่เพียงตัวเดียว (เสานี้ต่างจากเสาอื่นๆ ที่มกั มีสิงห์ 4 ตัวหันหลังชนกัน) ที่นี่ถือว่ามีความ
สมบูรณ์ที่สุดมีอายุเกือบ 2300 ปี มาแล้ว

ชมสังฆาราม และปาวาลเจดีย ์ สถานที่พระพุทธองค์ทรงปลงอายุสังขารเป็ นครั้งสุ ดท้าย ต่อจากนั้นอีก 3 เดือน จึง
เสด็จดับขันธปริ นิพพาน ที่กุสินารา ปั จจุบนั เหลือแต่ตอซากเจดีย.์ ..
เทีย่ ง

 รับประทานอาหารกลางวัน ณ ห้ องอาหาร

จากนั้น

นาท่านเดินทางสู่ เมืองกุสินารา หรื อ กุศินคร เป็ นที่ต้ งั ของสังเวชนียสถานแห่งที่ 4 ในสมัยพุทธกาลเป็ นเมืองเอก
หนึ่งในสองของแคว้นมัลละ อยูต่ รงข้ามฝั่งแม่น้ าคู่กบั เมือง ปาวา เป็ นที่ต้ งั ของ สาลวโนทยาน หรื อป่ าไม้สาละที่
พระพุทธเจ้าเสด็จดับขันธปริ นิพพานและเป็ นสถานที่ถวายพระเพลิงพระพุทธเจ้า กุสินารา จัดเป็ นพุทธสังเวชนีย
สถานที่สาคัญแห่งที่ 4 ใน 4 สังเวชนียสถานของชาวพุทธ เป็ นสถานที่เสด็จดับขันธปริ นิพพานแห่งองค์สมเด็จ
พระสัมมาสัมพุทธเจ้า ตั้งอยูท่ ี่ตาบลมถากัวร์ อาเภอกุสินคร

ค่า

 รับประทานอาหารค่า ณ ห้ องอาหาร

ทีพ่ กั

THE IMPERIAL / METTEYA RESIDENCY หรื อเทียบเท่า
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วันที่สี่

กุสินารา – ลุมพินีวนั

เช้ า

 รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม

จากนั้น

นาท่านออกเดินทางสู่ เมืองลุมพินี เป็ นสถานที่ประสู ติของเจ้าชายสิ ทธัตถะ โคตรมะ (Siddhartha Gautama) ซึ่ง
เป็ นเจ้าชายในราชวงศ์ศากยะ (Shakya) ผูซ้ ่ ึ งต่อมาตรัสรู ้เป็ นพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้า ตั้งอยูท่ ี่อาเภอไภร
วา แคว้นอูธ ประเทศเนปาล เป็ นพุทธสังเวชนียสถาน 4 ตาบลเพียงแห่งเดียวที่อยูน่ อกประเทศอินเดีย นาท่านผ่าน
ชายแดนอินเดีย-เนปาล **นาท่านผ่านด่ านชายแดนโสโนรี **

เทีย่ ง

 รับประทานอาหารกลางวัน ณ ห้ องอาหาร

จากนั้น

นาท่านชม ลุมพินีวนั เดิมเป็ นสวนป่ า
สาธารณะหรื อวโนทยานที่ร่มรื่ นเหมาะ
แก่การพักผ่อน ในสมัยพุทธกาลลุมพินี
วันตั้งอยูก่ ่ ึงกลางระหว่างเมืองกบิลพัสดุ์
กับเมืองเทวทหะ ในแคว้นสักกะ บนฝั่ง
แม่น้ าโรหิ ณี หลังจากพระพุทธเจ้า
ปริ นิพพานแล้ว พระเจ้าอโศกมหาราชได้โปรดให้สร้างเสาหิ นขนาดใหญ่มาปั กไว้ตรงบริ เวณที่ประสู ติ เรี ยกว่า
เสาอโศก ที่จารึ กข้อความเป็ นอักษรพราหมว่าพระพุทธเจ้าประสู ติที่ตรงนี้สถานที่ประสู ติพระพุทธองค์ ขณะที่ยงั
ดารงเป็ นเจ้าชายสิ ทธัตถะ

ค่า

 รับประทานอาหารค่า ณ ห้ องอาหาร

ทีพ่ กั

THE RED SUN RESORT หรื อเทียบเท่า

วันที่หา้

ลุมพินีวนั (เนปาล) – เมืองพาราณสี

เช้ า

 รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม

จากนั้น

นาท่านเดินทางสู่ เมืองพาราณสี เป็ นเมืองหลวงของแคว้นกาสี เมืองซึ่ งได้ชื่อว่าเก่าแก่ที่สุดในโลก อายุกว่า 4,000
ปี เป็ นเมืองที่เจริ ญรุ่ งเรื องมากที่สุดแห่ งหนึ่ งตั้งแต่สมัยก่อนพุทธกาล ระหว่างทางให้ท่านได้พกั ผ่อนตามอัธยาศัย
และผ่านชมวิถีชีวติ ของชาวอินเดีย
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เทีย่ ง

 รับประทานอาหารกลางวัน ระหว่างทาง (อาหารกล่อง) เพื่อสะดวกแก่การเดินทาง (ใช้เวลาการ)เดินทาง
ประมาณ 8-9 ชม./ 327 กก.)

ค่า

 รับประทานอาหารค่า ณ ห้ องอาหาร

ทีพ่ กั

THE AMAYA หรื อเทียบเท่ า

วันที่หก
05.00 น.

เมืองพาราณสี – สารนาถ – กรุ งเทพฯ (สนามบินสุ วรรณภูมิ)
นาท่าน ล่ องแม่ น้าคงคา ชมพิธีการอาบน้ าล้างบาปของชาวฮินดู ชมท่าเผาศพควันไฟไม่เคยดับ ชมพระอาทิตย์
ขึ้นพร้อมอธิ ษฐานขอขมาต่อพระแม่คงคา
จากนั้นนาท่านเดินทางกลับโรงแรมที่พกั

เช้ า

 รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
นาท่านสู่ เมืองสารนาถ ชม ธัมเมกขสถูป สถานที่พระพุทธองค์ทรงแสดงปฐมเทศนา ในวันเพ็ญขึ้น 15 ค่า เดือน
8 ก่อน พุทธศักราช 45 ปี อันเป็ นวันอาสาฬหบูชา ชมมูลคันธกุฎิ,ธัมเมกขสถูป, ชม พิพิธภัณฑ์สารนาถ ภายในมี
หัวเสามีหวั สิ งห์อยู่ 4 หัว และชม พระพุทธรู ปที่สวยงามที่สุดคือพระปางปฐมเทศนา

เทีย่ ง

 รับประทานอาหารกลางวัน ณ ห้ องอาหาร

จากนั้น

นาท่านเดินทางสู่ สนามบินนานาชาติพาราณสี

หมายเหตุ

คณะควรเดิ นทางไปถึ งสนามบินเพื่อทาการเช็ คอินก่ อนขึ้นเครื่ องประมาณ 2-3 ชม.เพื่อหลีกเลี่ยงสถานการณ์
ฉุ กเฉิ นที่อาจเกิดขึ้น เช่น สภาพการจราจรที่คบั คัง่ ,สภาพอากาศและอื่นๆ โดยมีตวั แทนบริ ษทั (มัคคุเทศก์,หัวหน้า
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ทัวร์ ,คนขับรถ)เป็ นผูพ้ ิจารณาและบริ หารเวลาอย่างเหมาะสม บริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิ์ คืนเงินทุกกรณี หากลู กค้าไม่
สามารถขึ้นเครื่ องกลับตามวันและเวลาเที่ยวบินที่ระบุในรายการทัวร์ .
16.30 น.

ออกเดินทางสู่ กรุ งเทพ โดยสายการบินไทยสมายล์ เทียวบินที่ WE328

21.35 น.

คณะถึงสนามบินสุ วรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ.......
****************************************************************************

T H A N K ♡ Y O U
ท่ านใดมีไฟล์ทบินภายในประเทศต่ อ โปรดแจ้ งให้ บริษัทฯทราบในวัน
จองทัวร์ ทั้งนีเ้ พื่อประโยชน์ ของตัวท่ านเอง

4 สั งเวชนียสถาน บินไทยสมายล์ 6วัน 5คืน
กาหนดวันเดินทาง

ต.ค. 2-7, 23-28/ พ.ย. 6-11, 19-25/ ธ.ค. 18-23

จานวน

ผู้ใหญ่

Flight

20

45,500

WE
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อัตราค่ าบริการรวม











ตัว๋ เครื่ องบินชั้นทัศนาจรไป -กลับพร้อมกรุ๊ ป อยูต่ ่อ, จองตัว๋ เดียว อาจจะต้องมีค่าใช้จ่ายเพิม่
ที่พกั โรงแรมตามรายการ 5 คืน พักห้องละ 2-3 ท่าน (กรณี มาไม่ครบคู่และไม่ตอ้ งการเพิ่มเงินพักห้องเดี่ยว)
ค่าวีซ่าเข้าประเทศอินเดียแบบ E-VISA 2,800 บาท
อาหารตามรายการระบุ(สงวนสิ ทธิ ในการสลับมื้อหรื อเปลี่ยนแปลงเมนู อาหารตามสถานการณ์)
ค่าเข้าชมสถานที่ตามรายการระบุ
ค่าระวางน้ าหนักกระเป๋ าไม่เกิน 20 กก.ต่อ 1 ใบ (โหลดได้ท่านละ 1 ใบ) กระเป๋ าถือขึ้นเครื่ อง Hand Carry 7 กก.ต่อ 1 ใบ
ค่ารถโค้ชรับ-ส่ งสถานที่ท่องเที่ยวตามรายการระบุ
ค่าไกด์ทอ้ งถิ่นและหัวหน้าทัวร์ นาเที่ยวตามรายการ
ประกันอุบตั ิเหตุวงเงิน1,000,000 บาท (เป็ นไปเงื่อนไขตามกรมธรรม์)
ภาษีน้ ามันและภาษีตวั๋ ทุกชนิด(สงวนสิ ทธิ เก็บเพิ่มหากสายการบินปรับขึ้นก่อนวันเดินทาง)

อัตราค่ าบริการไม่ รวม
 ภาษีหกั ณ ที่จ่าย 3%และภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
 ค่าทาหนังสื อเดินทางไทย และค่าธรรมเนียมสาหรับผูถ้ ือพาสปอร์ ตต่างชาติ
 ค่าใช้จ่ายส่ วนตัว อาทิ อาหารและเครื่ องดื่มที่สงั่ เพิ่มพิเศษ,โทรศัพท์-โทรสาร,อินเตอร์ เน็ต,มินิบาร์ ,ซักรี ดที่ไม่ได้ระบุไว้ใน

รายการ
 ค่าใช้จ่ายอันเกิ ดจากความล่าช้าของสายการบิน,อุบตั ิภยั ทางธรรมชาติ,การประท้วง,การจลาจล,การนัดหยุดงาน,การถู ก
ปฏิเสธไม่ให้ออกและเข้าเมืองจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองและเจ้าหน้าที่กรมแรงงานทั้งที่เมืองไทยและต่างประเทศซึ่ ง
อยูน่ อกเหนือความควบคุมของบริ ษทั ฯ
 ค่าทิปไกด์ทอ้ งถิ่น,คนขับรถ,ผูช้ ่วยคนขับรถ 1,000 บาท/ทริ ป/ลูกทัวร์ 1ท่าน(บังคับตามระเบียบธรรมเนียมของประเทศ)
 ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ ตามสิ นน้ าใจของทุกท่านค่ะ(ไม่รวมในทิปไกด์ทอ้ งถิ่นและคนขับรถนะคะแต่ไม่บงั คับทิปค่ะ)

เงื่อนไขการสารองทีน่ ั่งและการยกเลิกทัวร์
การจองทัวร์ :
 กรุ ณาจองทัวร์ ล่วงหน้า ก่อนการเดินทาง พร้อมชาระมัดจา 15,000 บาท ส่ วนที่เหลือชาระทันทีก่อนการเดินทางไม่นอ้ ย
กว่า 15 วัน มิฉะนั้นถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ (ช่วงเทศกาลกรุ ณาชาระก่อนเดินทาง 21 วัน)
กรณี ยกเลิก :
 ยกเลิ ก การเดิ นทางก่ อนการเดิ นทาง 30 วัน บริ ษ ทั ฯ จะคื นเงิ นค่ามัดจาให้ท้ งั หมด ยกเว้นในกรณี วนั หยุดเทศกาล,
วันหยุดนักขัตฤกษ์ ทางบริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ การคืนเงินมัดจาโดยไม่มีเงื่อนไขใด ๆ ทั้งสิ้ น
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 ยกเลิกการเดินทาง 15 - 30 วัน ก่อนการเดินทาง หักค่าทัวร์ 50% และไม่คืนเงินมัดจาทั้งหมด
 ยกเลิกภายใน 14 วัน ก่อนการเดินทาง บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ การคืนเงินค่าทัวร์ ท้ งั หมดไม่วา่ กรณี ใด ๆ ทั้งสิ้ น
กรณี เจ็บป่ วย :
 กรณี เจ็บป่ วย จนไม่สามารถเดินทางได้ ซึ่ งจะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง บริ ษทั ฯจะทาการเลื่อนการ
เดิ นทางของท่านไปยังคณะต่อไป แต่ท้ งั นี้ ท่านจะต้องเสี ยค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถยกเลิ กหรื อเลื่ อนการเดิ นทางได้ตาม
ความเป็ นจริ ง
 ในกรณี เจ็บป่ วยกะทันหันก่อนล่วงหน้าเพียง 7 วันทาการ ทางบริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการคืนเงินทุกกรณี
เงื่อนไขอื่น ๆ :
 บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการเก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมด กรณี ท่านยกเลิกการเดินทางและมีผลทาให้คณะเดินทางไม่ครบตาม
จานวนที่บริ ษทั ฯ กาหนดไว้ (15 ท่านขึ้นไป) เนื่ องจากเกิดความเสี ยหายต่อทางบริ ษทั ฯ และผูเ้ ดินทางอื่นที่เดินทางใน
คณะเดียวกัน บริ ษทั ต้องนาไปชาระค่าเสี ยหายต่าง ๆ ที่เกิดจากการยกเลิกของท่าน
 คณะผูเ้ ดิ นทางจานวน 6 ท่านขึ้ นไป จึ ง ออกเดิ นทางในกรณี ที่มีผูเ้ ดิ นทางไม่ถึง 20 ท่าน ไม่มี หัวหน้าทัวร์ ไทยร่ วม
เดินทางไปด้วยโดยทางบริ ษทั จะแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า 10 วันก่อนการเดินทาง
 กรณี ที่ท่านต้องออกตัว๋ ภายใน เช่น (ตัว๋ เครื่ องบิน, ตัว๋ รถทัวร์ , ตัว๋ รถไฟ) กรุ ณาสอบถามที่เจ้าหน้าที่ทุกครั้งก่อนทาการ
ออกตัว๋ เนื่ องจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟล์ทบิน หรื อเวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทางบริ ษทั ฯ
จะไม่รับผิดชอบใด ๆ ในกรณี ถ้าท่านออกตัว๋ ภายในโดยไม่แจ้งให้ทราบและหากไฟล์ทบินมีการปรับเปลี่ยนเวลาบิน
เพราะถือว่าท่านยอมรับในเงื่อนไขดังกล่าว
 กรณี ใช้หนังสื อเดิ นทางราชการ (เล่มน้ าเงิ น) เดิ นทางเพื่อการท่องเที่ยวกับคณะทัวร์ หากท่านถู กปฏิ เสธในการเข้า –
ออกประเทศใด ๆ ก็ตาม ทางบริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ ไม่คืนค่าทัวร์ และรับผิดชอบใด ๆ ทั้งสิ้ น

เอกสารทีใ่ ช้ ในการยื่นวีซ่าประเทศอินเดีย 10 วันล่วงหน้ าก่อนเดินทาง








สแกนหน้าพาสปอร์ ตสี ที่ชดั เจน ห้ามถ่ายจากมือถือ และวันหมดอายุหนังสื อเดินทางต้องมีอายุเหลือมากกว่า 6 เดือน
รู ปถ่าย : รู ปสี ขนาด 2 นิ้ว พื้นหลังสี ขาวเท่านั้น 2 รู ป หน้าตรง ไม่ยมิ้ เห็นฟัน เก็บผมให้เรี ยบร้อย
กรณี ผูเ้ ดิ นทางอายุไม่ถึง 20 ปี บริ บูรณ์ เด็กไม่ได้เดินทาง กับบิดาและมารดา จะต้องมีหนังสื อยินยอมให้บุตรเดินทาง
ไปต่างประเทศจากเขตหรื ออาเภอ (ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ) + หน้าพาสปอร์ ตของบิ ดาและ มารดา + หนังสื อ
รับรองค่าใช่จ่าย
กรณี ผเู ้ ดินทางอายุไม่ถึง 18 ปี บริ บูรณ์ ต้องเตรี ยมสาเนาสู ติบตั ร ภาษาไทย 1 ฉบับ และ ใบสู ติบตั รตัวจริ ง ภาษาอังกฤษ
1 ฉบับ
กรณี ผเู ้ ดินทางอายุไม่ถึง 18 ปี บริ บูรณ์ เปลี่ยนชื่อ-นามสกุล ต้องเตรี ยมเอกสารเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล ภาษาอังกฤษตัวจริ ง
1 ฉบับ
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**ในกรณีวซี ่ าของท่ านไม่ ผ่านการพิจารณาจากประเทศอินเดีย
ทางบริษัทฯจะไม่ รับผิดชอบคืนเงินค่ าทัวร์ ให้ ทุกกรณี**
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รายละเอียดเพิม่ เติม
















บริ ษทั ฯมีสิทธิ์ ในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมทัวร์ ในกรณี ที่เกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้
เที่ยวบิน , ราคาและรายการท่องเที่ยว สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมโดยคานึงถึงผลประโยชน์ของผูเ้ ดินทาง
เป็ นสาคัญ
หนังสื อเดินทางต้องมีอายุการใช้งานเหลื อไม่นอ้ ยกว่า 6 เดือน และบริ ษทั ฯรับเฉพาะผูม้ ีจุดประสงค์เดินทางเพื่อท่องเที่ยว
เท่านั้น (หนังสื อเดิ นทางต้องมี อายุเหลื อใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดื อน บริ ษทั ฯไม่รับผิดชอบหากอายุเหลื อไม่ ถึงและไม่
สามารถเดินทางได้ )
ทางบริ ษทั ฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้ น หากเกิดความล่าช้าของสายการบิน,สายการบินยกเลิกบิน , การประท้วง,การนัด
หยุดงาน,การก่อจลาจล หรื อกรณี ท่านถูกปฎิเสธการเข้าหรื อออกเมืองจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง หรื อ เจ้าหน้าที่กรม
แรงงานทั้งจากไทยและต่างประเทศซึ่ งอยูน่ อกเหนื อความรับผิดชอบของบริ ษทั ฯหรื อเหตุภยั พิบตั ิทางธรรมชาติ (ซึ่งลูกค้า
จะต้องยอมรับในเงื่อนไขนี้ในกรณี ที่เกิดเหตุสุดวิสัย ซึ่ งอาจจะปรับเปลี่ยนโปรแกรมตามความเหมาะสม)
ทางบริ ษทั ฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้ น หากผูเ้ ดิ นทางประสบเหตุ สภาวะฉุ กเฉิ นจากโรคประจาตัว ซึ่ ง ไม่ไ ด้เกิ ดจาก
อุ บ ตั ิ เหตุ ใ นรายการท่ องเที่ ย ว (ซึ่ ง ลู ก ค้า จะต้องยอมรั บ ในเงื่ อนไขนี้ ใ นกรณี ที่ เกิ ดเหตุ สุ ดวิสั ย ซึ่ งอยู่นอกเหนื อความ
รับผิดชอบของบริ ษทั ทัวร์)
ทางบริ ษทั ฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้ น หากท่านใช้บริ การของทางบริ ษทั ฯไม่ครบ อาทิ ไม่เที่ ยวบางรายการ,ไม่ทาน
อาหารบางมื้อ,เพราะค่าใช้จ่ายทุกอย่างทางบริ ษทั ฯได้ชาระค่าใช้จ่ายให้ตวั แทนต่างประเทศแบบเหมาจ่ายขาด ก่อนเดินทาง
เรี ยบร้อยแล้วเป็ นการชาระเหมาขาด
ทางบริ ษทั ฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้ น หากเกิ ดสิ่ งของสู ญหายจากการโจรกรรมและหรื อเกิ ดอุ บตั ิเหตุที่เกิ ดจากความ
ประมาทของนักท่องเที่ยวเองหรื อในกรณี ที่กระเป๋ าเกิดสู ญหายหรื อชารุ ดจากสายการบิน
กรณี ที่การตรวจคนเข้าเมืองทั้งที่กรุ งเทพฯและในต่างประเทศปฎิเสธมิให้เดินทางออกหรื อเข้าประเทศที่ระบุไว้ในรายการ
เดินทาง บริ ษทั ฯขอสงวนสิ ทธิ์ ที่จะไม่คืนค่าบริ การไม่วา่ กรณี ใดๆทั้งสิ้ น
ตัว๋ เครื่ องบิ นเป็ นตัว๋ ราคาพิเศษ กรณี ที่ท่านไม่เดิ นทางพร้ อมคณะไม่สามารถนามาเลื่ อนวันหรื อคืนเงิ นและไม่สามารถ
เปลี่ยนชื่อได้
เมื่อท่านตกลงชาระเงินไม่วา่ ทั้งหมดหรื อบางส่ วนผ่านตัวแทนของบริ ษทั ฯหรื อชาระโดยตรงกับทางบริ ษทั ฯ ทางบริ ษทั ฯ
จะถือว่าท่านได้ยอมรับในเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆที่ได้ระบุไว้ขา้ งต้นนี้ แล้วทั้งหมด
กรุ๊ ปที่เดิ นทางช่ วงวันหยุดหรื อเทศกาลที่ตอ้ งการั นตีมดั จากับสายการบินหรื อผ่านตัวแทนในประเทศหรื อต่างประเทศ
รวมถึงเที่ยวบินพิเศษ เช่น Charter Flight , Extra Flightจะไม่มีการคืนเงินมัดจาหรื อค่าทัวร์ ท้ งั หมด

** ก่อนตัดสินใจจองทัวร์ ควรอ่านเงื่อนไขการเดินทางอย่ างถ่ องแท้
แล้วจึงมัดจาเพื่อประโยชน์ ของท่ านเอง**
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่
แบบฟอร์มกรอกข้อมูลเพือ
่ ประกอบการดาเนินการขอวีซา

่ ออนไลน์ของประเทศอินเดีย มีขอ
่ 2 ครงต่
*โปรดทราบ วีซา
้ จาก ัดการให้วซ
ี า
ั้ อ 1 ปี ปฎิทน
ิ หากท่านเคย
่ ออนไลน์ครบ 2 ครงแล้
่ อินเดีย
ได้ยน
ื่ หรือได้รบ
้ การอนุม ัติวซ
ี า
ั้
ว จะต้องดาเนินการยืน
่ ผ่านศูนย์ร ับยืน
่ วีซา
เท่านน
ั้ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าทีเ่ พือ
่ ให้การแนะนา

ประว ัติสว่ นต ัว
คำนำหน ้ำ : ⃣
่ : _
ชือ

นำย

⃣ นำง

⃣ นำงสำว

_______________

NAME: _

⃣ แต่งงำน

⃣ เด็กหญิง

______นำมสกุล : _

_______________

สถำนะภำพ :

⃣ เด็กชำย

___ SURNAME: _
⃣ โสด

____________ ___

___

____________ ___

___

⃣ หย่ำร ้ำง

ตำหนิบนร่ำงกำยทีเ่ ห็นได ้ชัด เช่น ไฝ,แผลเป็ น :______________________________________________________________
่ สำมี/ภรรยำ:
ชือ

_______________________________________________

สัญชำติสำมี/ภรรยำ :

__

_ ___ _____

_____________________________________________ __________

ทีอ
่ ยูป
่ ั จจุบน
ั : ______

___________________________________________________ ____

เบอร์โทรศัพท์ บ ้ำน :___________________________________ เบอร์โทรศัพท์ มือถือ :_____________________________
ประว ัติครอบคร ัว
่ /นำมสกุลบิดำ :
ชือ
_______________________________________สัญชำติ
______________________
่ /นำมสกุลมำรดำ :
ชือ

_______________________________________สัญชำติ

ประว ัติการศึกษา :

_______________________

____________________________________________ _______

_________

ประว ัติการทางาน
อำชีพ :

____________

่ บริษัท/สถำนศึกษำ :
ชือ
เบอร์โทรติดต่อ :
___

______

___
___

____ ____
_____________________________________
ทีอ
่ ยู่ : ____

________________ _________

_ __________________________ รหัสไปรษณีย ์ : ___________________________________

่ ประเทศทีท
*โปรดระบุรายชือ
่ า่ นได้เดินทางในช่วงระยะเวลา 10 ปี * สาค ัญมาก
______________________________________________________________________________________________
่ ประเภทของวีซา
่ / หมายเลขวีซา
่ / หมายเลขวีซา
่ ครงล่
*หากท่าน "เคย" ได้ร ับวีซ่าอินเดีย โปรดแจ้งรายละเอียดวีซา
ั้ าสุด
* สาค ัญมาก
_________________________________________________________________________________
่ โรงแรมทีพ
*หากท่าน "เคย" ไปประเทศอินเดียมาก่อนโปรดระบุเมืองทีท
่ า
่ นไป และชือ
่ ัก ล่าสุด * สาค ัญมาก
________________________________________________________________________________
์ เนปาล/
้ รือไม่ : บ ังคลาเทศ/ ศรีล ังกา/ ภูฏาน/ ม ัลดีฟส/
*ในช่วง 3 ปี ทีผ
่ า
่ นมา ท่านเคยเดินทางไปประเทศด ังต่อไปนีห
ปากีสถาน/ อ ัฟกานิสถาน หากท่านเคยโปรดระบุว ันเดินทาง * สาค ัญมาก
_________________________________________________________________________________
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