
 
 

 
 

 
เส้นทางแสวงบุญ อนิเดีย ทัวร์อนิเดีย  เนปาล สังเวชนียสถาน 4 ต าบล (การบนิไทย) 
พุทธคยา ราชคฤห์ ปัตนะ เวสาลี กุสินารา มกุฎพันธเจดีย์ ลุมพนีิ มายาเทวีวหิาร 
สาวัตถี วัดเชตะวัน พาราณสี ล่องเรือแม่น า้คงคา สารนาท ป่าอสิิปตนมฤคทายวนั 

 



 
 

  
วันแรก : กรุงเทพฯ – พุทธคยา พระมหาเจดีย์พุทธคยา ต้นพระศรีมหาโพธ์ิ พระพุทธเมตตา 
 
09.30 น. พร้อมกนัท่ี สนามบินสุวรรณภูมิ ชัน้ 4 ประต ู2 เคาน์เตอร์ D สายการบินไทย เจ้าหน้าท่ีคอยต้อนรับและ

อ านวยความสะดวก (แนะน าให้โหลดของท่ีไมจ่ าเป็นลงใต้ท้องเคร่ืองนะครับ เพราะเจ้าหน้าท่ีอินเดียตรวจ
คอ่นข้างละเอียดและเพ่ือเป็นการไมเ่สียเวลาในการตอ่เคร่ือง แนะน าให้ถือเฉพาะกระเป๋าถือและของมีคา่
ขึน้เคร่ืองเทา่นัน้ ถือได้คนละ 1 ใบ บนเคร่ืองมีบริการอาหารครับ) 

 
บรรยากาศภายใน Miracle Lounge 
คลิกชม http://bit.ly/2NMk5YE 

12.10 น. ออกเดนิทางสู ่เมืองพทุธคยา โดยสายการบิน THAI AIRWAYS เที่ยวบินท่ี TG327 
14.00 น. ถึง สนามบินเมืองคยา ประเทศอินเดีย ผา่นพิธีการตรวจคนเข้าเมือง น าทา่นเดนิทางสู ่พุทธคยา พุทธ

สังเวชนีย สถานท่ีส าคญัท่ีสดุใน 1 ใน 4 สงัเวชนียสถานและถือวา่เป็นสถานท่ีศกัดิส์ิทธ์ิท่ีสดุของชาวพทุธ
ทัว่โลก น าทา่นเท่ียวชม พระมหาเจดีย์พุทธคยา สถานท่ีตรัสรู้ของพระพทุธเจ้าและน าทา่นนมสัการ พระ
ศรีมหาโพธ์ิ และ พระพทุธเมตตา ซึง่เป็นพระพทุธปางมารวิชยั ท่ีสร้างด้วยหินแกรนิตสีด า อายกุวา่1,400 ปี  

เย็น บริการอาหารค ่าที่โรงแรม หลงัอาหารน าท่านสวดมนต์ น่ังสมาธิ ท่ี ใต้ต้นพระศรีมหาโพธ์ิ ท่ี พระ
มหาเจดีย์พุทธคยา สมควรแก่เวลาพกัผ่อนกนัตามอธัยาศยั 
(พักโรงแรมพุทธคยา BODHGAYA REGENCY HOTEL หรือระดับเดียวกัน)  

 

โปรแกรมการเดนิทาง : 1 – 8 ธ.ค. 61 ราคา 55,900 บาท // 4 – 11 ธ.ค.61 ราคา 55,900 บาท  
     25 ธ.ค.61 – 01 ม.ค.62 ราคา 56,900 บาท // 29 ธ.ค.- 05 ม.ค.62 ราคา 56, 900 บาท   

    16 – 23 ก.พ.62 ราคา 55,900 บาท   เปิดจองแล้ว ทุกรอบ   

http://bit.ly/2NMk5YE


 
 

วันท่ีสอง : พุทธคยา - ราชคฤห์ เขาคิชฌกูฏ วัดเวฬุวัน นาลันทา หลวงพ่อด า – พุทธคยา 
 
07.00 น.    บริการอาหารเช้าที่โรงแรม หลงัอาหารน าทา่นออกเดินทางสู ่เมืองราชคฤห์ นครหลวงแหง่แคว้นมคธ 

น าทา่นเดนิขึน้ เขาคชิฌกฎู หนึง่ในเบญจคีรี ชมวิวทิวทศัน์ท่ีสวยงาม นมสัการ ถ า้พระโมคคัลลา ชม ถ า้
พระสารีบตุร สถานท่ีท่ีพระสารีบตุรส าเร็จเป็นพระอรหนัต์ ชม กุฏีของพระอานนท์ นมสัการ มูลคันธกุฏี 
สถานท่ีประทบัของพระพทุธเจ้า ไหว้พระสวดมนต์ท่ียอดเขาคชิกฎู จากนัน้น าทา่นชม วัดชีวกัมพวัน 
โรงพยาบาลสงฆ์แหง่แรกของโลกและน าทา่นเดนิทางสู ่วัดเวฬุวนารามมหาสังฆยกิาวาส (วัดเวฬุวัน) 
วดัแหง่แรกในพระพทุธศาสนา และเป็นสถานท่ีแสดงโอวาทปาฏิโมกข์แก่พระอริยสงฆ์ 1250 องค์ มีสถปูท่ี
บรรจพุระอฐิัธาตขุองพระโมคคลัลานะและพระอญัญาโกญฑญัญะ  

12.00 น.    บริการอาหารกลางวันที่โรงแรม หลงัอาหารน าทา่นชม มหาวิทยาลัยนาลันทา มหาวิทยาลยัท่ีใหญ่
ท่ีสดุในโลก เป็นศนูย์การศกึษาในสมยัพทุธกาล ตอ่มาในปีพ.ศ. 1742 กองทพัมสุลิมเตริกส์ได้ยกทพัมา
รุกรานรบชนะกษัตริย์แหง่ชมพทูวีปฝ่ายเหนือ กองทพัมสุลิมเตริกส์ได้เผาผลาญท าลายวดัและปชูนียสถาน
ในพทุธศาสนาลงแทบทัง้หมด และสงัหารผู้ ท่ีไมย่อมเปล่ียนศาสนา นาลนัทามหาวิหารก็ถกูเผาผลาญ
ท าลายลงในชว่งระยะเวลานัน้ วา่กนัวา่ไฟท่ีลกุโชนเผานาลนัทานานถึง 3 เดือนกว่าจะเผานาลนัทาได้หมด 
จากนัน้น าทา่นเดนิทางไปนมสัการ หลวงพ่อด า ซึง่เป็นพระพระพทุธรูปท่ีสร้างด้วยหินแกรนิตสีด าซึง่สร้าง
รุ่นราวคราวเดียวกบัพระพทุธเมตตา 

19.00 น.   บริการอาหารค ่าที่โรงแรม หลงัอาหารน าท่านสวดมนต์ นัง่สมาธิ ท่ี ใต้ต้นพระศรีมหาโพธ์ิ ท่ี พระมหา
เจดีย์พทุธคยา สมควรแก่เวลาพกัผอ่นกนัตามอธัยาศยั 
(พักโรงแรมพุทธคยา MAHADOHI HOTEL หรือระดับเดียวกัน) 

 
วันท่ีสาม : พุทธคยา - วัดญ่ีปุ่น วัดทเิบต วัดภูฏาน วัดไทย - ปัตนะ 
 
เช้า บริการอาหารเช้าที่โรงแรม หลงัอาหารน าทา่นชม วัดทเิบต วัดญ่ีปุ่น วัดภูฎาน และ วัดไทย ซึง่แตล่ะ

วดัมีความงดงามท่ีแตกตา่งกนั 
เท่ียง บริการอาหารกลางวันที่ภัตตาคาร หลงัอาหารน าทา่นเดนิทางสู ่เมืองปัตนะ (Patna) ในอดีตมีช่ือเรียก 

เชน่ ปัตนะ ปาฏลีบุตร มคธ ปัจจบุนัเป็นเมืองหลวงของแคว้นพิหาร ในอดีตเมืองนีเ้คยเป็นสถานท่ีท า
สงัคายนาพระธรรมวินยัครัง้ท่ีสาม ณ อโศการาม และท่ีนีย้งัเป็นสถานท่ีท่ีเผยแพร่พระพทุธศาสนาไปทัว่
อินเดียในสมยัพระเจ้าอโศกมหาราช  

ค ่า บริการอาหารเย็นท่ีโรงแรม หลงัอาหารพกัผ่อนกนัตามอธัยาศยั....ราตรีสวสัดิ์ 
(พักโรงแรมเมืองปัตนะ THE PANACHE HOTEL หรือระดับเดียวกัน) 

 



 
 

วันท่ีส่ี : ปัตนะ เวสาลี วัดป่ามหาวัน - กุสินารา 
 
เช้า บริการอาหารเช้าที่โรงแรม หลงัอาหาร น าทา่นเดินทางเข้าสู ่เมืองเวสาลี เมืองหลวงของอาณาจกัรวชัชี 

หนึง่ใน 16 แคว้นของชมพทูวีปในสมยัโบราณ เมืองนีมี้ช่ือหลายช่ือคือ ไพสาลี, ไวสาลี และเมืองนีเ้ป็น
ศนูย์กลางการเผยแพร่พทุธศาสนาท่ีส าคญัแหง่หนึง่ รวมทัง้เป็นท่ีก าเนิดของพระมหาวีระศาสดาของ
ศาสนาเชนและท่ีเป็นต้นก าเนิดของการท าน า้มนต์ในพทุธศาสนา เน่ืองจากได้เกิดทพุิกขภยัร้ายแรงทัว่
เมืองเวสาลีมีคนตายมากมาย กษัตริย์ลิจฉวีจงึได้นิมนต์ให้พระพทุธเจ้า
ได้มาโปรดชาวเมือง พระพทุธเจ้าจงึน าเหลา่ภิกษุ 500 รูป เดนิทางไป
โปรดท่ีเมืองเวสาลีพร้อมทัง้ได้มีการประพรมน า้มนต์ทัว่ทัง้เมือง น าทา่น
เท่ียวชม วัดป่ามหาวัน ชม เสาอโศก  ท่ีสมบรูณ์ท่ีสดุและงดงามท่ีสดุของ
อินเดียและนมสัการ ปาวาลเจดีย์ วดัป่ามหาวนั  

เท่ียง บริการอาหารกลางวันที่ภัตตาคาร หลงัอาหารน าทา่นเดนิทางสู ่เมืองกุสินารา เป็นท่ีตัง้ของสงัเวชนีย
สถานแหง่ท่ี 4 ดนิแดนแหง่พทุธปรินิพพาน มหานครแหง่แคว้นมลัละ  

เย็น บริการอาหารเย็นท่ีโรงแรม หลงัอาหารพกัผอ่นตามสบาย 
(พักโรงแรมกุสินารา ROYAL RESIDENCY HOTELหรือระดบัเดียวกัน)  

 
วันท่ีห้า : กุสินารา สังเวชนียสถานกุสินารา มกุฏพันธนเจดีย์ - ลุมพนีิ เนปาล 
 
เช้า บริการอาหารเช้าที่โรงแรม หลงัอาหารน าทา่นสวดมนต์ นัง่สมาธิ ท่ี 

มหาปรินิพพานสถูป กุสินารา สถานท่ีพระพทุธเจ้าเสด็จดบัขนัธ์
ปรินิพพานภายใต้ต้นสาละคู ่เป็นพทุธสถานท่ีพระพทุธเจ้าประทานการ  
บวชให้สาวกองค์สดุท้าย เป็นท่ีตรัสเทศนาปัจฉิมโอวาทสดุยอดแหง่พระ
ธรรมค าสอนคือความไมป่ระมาท น าท่านนมสัการ พุทธวิหารปรินิพพาน ซึง่ภายในพระวิหารเป็น
ปฏิมากรรมพระพทุธไสยาสน์ปางปรินิพพาน เหมือนกบัได้กราบนมสัการพระบรมศพของพระพทุธเจ้าจริงๆ 
ชม พรามณ์เจดีย์ ซึง่เป็นสถานท่ีแจกพระบรมสารีริกธาต ุและนมสัการ มกฎุพนัธเจดีย์ สถานท่ีถวายพระ
เพลิงพระพทุธสรีระ  

เท่ียง บริการอาหารกลางวันที่โรงแรมหลังอาหาร น าทา่นออกเดินทางสู ่เมืองลุมพนีิ ในเขตประเทศเนปาล 
ผา่น เมืองโครักข์ปร์ู เมืองพรมแดนของอินเดียเข้าสู ่เมืองสิทธารัตถะ ของเนปาล สถานท่ีตัง้อยูก่ึ่งกลาง  
ระหวา่งกรุงกบลิพสัดุ์กบักรุงเทวทหะ  ถึง พรมแดนอินเดีย-เนปาล ผา่นพิธีการตรวจคนเข้าเมืองเดนิทางเข้า
สู ่เมืองสิทธารัตถะ  

เย็น  บริการอาหารเย็นท่ีโรงแรม หลงัอาหารพกัผอ่นกนัตามอธัยาศยั 
(พักโรงแรมเมืองลุมพินี BUDDHAMAYA HOTELหรือระดับเดียวกัน)  

 
 



 
 

วันท่ีหก : ลุมพินี เนปาล สังเวชนียสถานลุมพินี วัดไทยลุมพนีิ   - เมืองสาวัตถี 
 
เช้า บริการอาหารเช้าที่โรงแรม หลงัอาหารจากนัน้น าทา่นชม มหาสังฆารามอนุสรณ์ ลุมพนีิ พุทธสังเวช

นียสถานท่ีส าคญั 1 ใน 4 สงัเวชนียสถาน เป็นสถานท่ีประสูตขิองเจ้าชายสิทธตัถะ ผู้ซึ่งตอ่มาตรัสรู้เป็นพระ
บรมศาสดาสมัมาสมัพทุธเจ้า น าทา่นสวดมนต์ นัง่สมาธิ ท่ี มหาสังฆารามอนุสรณ์ลุมพนีิ ชม มายาเทวี
วิหาร ลุมพนีิ ภายในมีรูปพระนางสิริมหามายาเทวี แกะสลกัด้วยหิน
เป็นรูปพระพทุธมารดายืนประทบัเหน่ียวก่ิงสาละอยูพ่ร้อมกบัพระสนม 
และข้างหน้าเป็นรูปเจ้าฟ้าชายสิทธตัถะกมุารก าลงัก้าวพระบาทไปบน
ดอกบวั ชม สระสรงสนานธารโบกขรณี ชม วตัถสุถานเสนาสนะสงฆ์
และเจดีย์ สถานท่ีผู้ เล่ือมใสศรัทธาได้สร้างไว้เป็นพทุธบชูาตลอดมาไม่
ขาดสายตัง้แตโ่บราณ ชม เสาอโศก ท่ีจารึกอกัษรพรามณ์โบราณไว้ และน าท่านชม วัดไทยลุมพนีิ ซึง่มี
พระไทยจ าพรรษาอยู ่  

เท่ียง บริการอาหารกลางวันที่โรงแรม หลงัอาหารน าทา่นเดินทางสู ่เมืองสาวัตถี ในสมยัพทุธกาล เป็นเมือง
หลวงของแคว้นโกศล 1 ใน 16 แคว้น เป็นเมืองท่ีใหญ่พอกบัเมืองราชคฤห์และพาราณสี เป็นเมือง
ศนูย์กลางการค้าขายและเป็นเมืองท่ีพระพทุธเจ้าประทบันานท่ีสดุถึง 25 พรรษา รวมทัง้เป็นเมืองท่ี
พระพทุธศาสนามัน่คงท่ีสดุ ปัจจบุนัเมืองนีเ้หลือเพียงซากโบราณสถาน ชมวิถีชีวิตชนบทของประเทศ
อินเดียระหวา่งเดนิทาง  

เย็น บริการอาหารเย็นท่ีโรงแรม หลงัอาหารพกัผอ่นกนัตามอธัยาศยั 
(พักโรงแรมเมืองสาวัตถี PAWAN PALACEหรือระดับเดียวกัน)  

 
วันท่ีเจ็ด : สาวัตถี วัดเชตวัน บ้านอนาถบิณฑกิเศรษฐี - เมืองพาราณสี 
เช้า บริการอาหารเช้าที่โรงแรม หลงัอาหารน าทา่นกราบนมสัการพระพทุธเจ้าท่ี วัดเชตวัน เป็นวดัท่ีใหญ่  

ท่ีสดุและเป็นวดัท่ีพระพทุธเจ้ารวมทัง้พระอรหนัต์ได้จ าพรรษาอยู่
นานท่ีสดุถึง 19 พรรษา สร้างโดยอนาถบณิฑิกมหาเศรษฐี กลา่ว
กนัวา่ต้องขนเงินมาปพืูน้ท่ีให้เตม็สวนจงึจะซือ้ท่ีดนิมาสร้างวดั
ถวายแดพ่ระพทุธเจ้าได้ เพราะในสมยันัน้ดนิแดนทกุแหง่เป็นของ
ผู้ ท่ีนบัถือศาสนาพราหมณ์ น าทา่นนมสัการ กุฎิพระพุทธเจ้า 
กุฎิพระโมคคัลลา กุฎิพระสารีบุตร กุฎิพระสิวลี กุฎิพระ
อานนท์ และสถูปท่ีบรรจสุารีริกธาตขุองพระอรหนัต์ ชมบอ่น า้ท่ีพระพทุธเจ้าใช้เป็นท่ีสรงน า้ตลอด
ระยะเวลาท่ีจ าพรรษาอยู ่จากนัน้น าท่านชมสถานท่ี
ส าคญัอ่ืนๆเชน่ บ้านอนาถบิณฑกิเศรษฐี, บ้านพ่อ
ขององคุลีมา, เนินดนิยมกปาฏิหาริย์  

เท่ียง บริการอาหารกลางวัน หลงัอาหารน าทา่นออก
เดนิทางสู ่เมืองพาราณสี หรือ วาราณสี 



 
 

(Varanasi) ดนิแดนแหง่การแสวงบญุช าระบาป มรดกโลกท่ีมีชีวิตส่ีพนัปีของอินเดียและเป็นเมืองหลวง
แคว้นกาสี มีแมน่ า้คงคาอนัศกัดิส์ิทธ์ิไหลผา่น มีประวตัศิาสตร์ยาวนานกวา่ 4,000 ปี จดัเป็นเมืองสทุธาวาส
ท่ีสถิตแหง่ศวิเทพและถือวา่เป็นเมืองอมตะของอินเดีย เป็นท่ีแสวงบญุทัง้ของชาวฮินดแูละชาวพทุธทัว่โลก 
(วนันีเ้ดนิทางไกลนะ ใช้เวลาเดนิทางเยอะหน่อยครับ)  

เย็น เดนิทางถึง เมืองพาราณสี น าทา่นเดินทางเข้าท่ีพกั บริการอาหารค ่าที่โรงแรม หลงัอาหารพกัผ่อนกนั
ตามอธัยาศยั (พักโรงแรมเมืองพาราณสี IDEAL TOWER HOTELหรือระดับเดียวกัน)  

 
วันท่ีแปด : เมืองพาราณสี ล่องเรือม่น า้คงคา ธรรมเมกขสถูป สารนาถ - กรุงเทพฯ 
05.00 น. น าทา่น ล่องเรือแม่น า้คงคา ซึง่ชาวฮินดเูช่ือถือวา่เป็นแมน่ า้ศกัดิส์ิทธ์ิท่ีไหลมาจากมวยผมขององค์พระ

ศวิะ (แมน่ า้นีไ้หลมาจากท่ีราบสงูทิเบตเทือกเขาหิมาลยั ประเทศจีน
และเนปาล) ให้ทกุท่านได้ ลอยกระทงแมน่ า้คงคา ชม พิธีบชูาไฟ 
มหาศวิะราตรี และ การเผาศพ ของชาวฮินดท่ีูสืบทอดกนัมาอยา่ง
ช้านาน รวมทัง้เป็นสถานท่ีคนนบัล้านมุ่งหน้ามาเพ่ือชมพิธีกรรมริม
ฝ่ังแมน่ า้ 

               คงคาอนัศกัดิส์ิทธ์ิ (พิธีเผาศพริมแมน่ า้คงคาของศาสนาฮินด)ู 
จากนัน้บริการอาหารเช้าที่โรงแรม หลงัอาหารน าท่านเดนิทางสู ่เมืองสารนาถ น าท่านสวดมนต์ ไหว้พระ 
นัง่สมาธิ ท่ี ธัมเมกขสถูปป่าอิสิปตนมฤคทาวัน เป็นพทุธสงัเวชนียสถานแหง่  ท่ี 3 สถานท่ีแสดงปฐม
เทศนาธรรมจกักปัปวตันสตูร โปรดเบญจวคัคีย์ทัง้ห้า ในสมยัพทุธกาลเป็นสถานท่ีสงบและเป็นท่ีชมุนมุของ
เหลา่ฤษี นกับวชและนกัพรตตา่ง ๆ ท่ีมาบ าเพ็ญตบะและโยคะเพื่อเข้าถึงพรหมนั (ตามความเช่ือของพ
รามหณ์) ท าให้ปัจจวคัคีย์ท่ีปลีกตวัมาจากเจ้าชายสิทธตัถะมาบ าเพ็ญตบะท่ีน่ี น าทา่นชม มลูคนัธกฏีุ 
สถานท่ีพระพทุธเจ้าประทบัจ าพรรษาแรกและพรรษาท่ี 12 ชม สถปูเจาคนัธี ซึง่สร้างเป็นอนสุรณ์ท่ีปัญจ
วคัคีย์ได้พบกบัพระพทุธเจ้าเป็นครัง้แรก ชม ยสเจดีย์ สถานท่ีซึง่พระพทุธองค์ทรงแสดงธรรมให้กบัยสกลุ
บตุร ชม ธรรมราชิกสถูป เป็นสถปูท่ีเคยเป็นท่ีประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตมุาก่อน  

12.00 น. บริการอาหารกลางวัน หลงัอาหารน าทา่นช้อปปิง้ของฝากจากเมืองพาราณสี จากนัน้น าทา่นเดนิทางสู่ 
สนามบนิเมืองพาราณสี  

16.30 น. ออกเดนิทางกลบักรุงเทพฯ โดยสายการบนิ THAI AIRWAYS เที่ยวบินท่ี TG328 
21.15 น. ถึง สนามบนิสวุรรณภมูิ โดยสวสัดภิาพ 
 
___________________________________________________________________________________________________ 
 
• หมายเหตุ 
1.ส าหรับอินเดีย การให้การบริการตา่งๆ ชาวอินเดียจะขอทิป พดูง่ายๆคือตัง้แตอ่อกจากสนามบินจนขึน้เคร่ืองวนักลบั 
   ดงันัน้ทริปนีจ้ะรวมคา่ทิปโรงแรม ร้านอาหาร บริการตา่งๆไว้ให้แล้วครับ (ยกเว้นคา่ทิปไกด์และคนขบัรถ รวมทัง้หมด 



 
 

   ตลอดทริป 40 ดอลล่า) 
2.เส้นแสวงบญุสงัเวชณียสถาน ควรจะมีพระวิทยากรบรรยายตลอดทริป เพ่ือจะได้รู้ว่าท่ีไหนคืออะไรและมีความส าคญั 
   อยา่งไรครับ 
3.แจกหมวก, กระเป๋าพบั, แผน่รองนัง่สวดมนต์, หนงัสือสวดมนต์ รับในวนัเดนิทาง และเสริมอาหารไทยทกุมือ้ครับ 
• ค่าบริการนีร้วม  
1.คา่ตัว๋เคร่ืองบนิสายการบนิ THAI AIRWAYS ตามโปรแกรมทวัร์ 
2.คา่โรงแรมท่ีพกั 7 คืน (พกัห้องละ 2 ทา่น) 
3.คา่อาหารทกุมือ้พร้อมอาหารว่างและเคร่ืองดื่ม (ตามระบใุนรายการ) 
4.คา่รถปรับอากาศน าเท่ียว 
5.คา่ประกนัอบุตัเิหต ุวงเงิน 500,000.-/1,000,000.-บาท (ตามเง่ือนไขกรมธรรม์ประกนัอบุตัเิหต)ุ 
6.คา่ภาษีสนามบนิไทย + คา่ภาษีสนามบินอินเดีย 
7.คา่วีซา่และคา่ธรรมเนียมเข้าชมสถานท่ีตา่งๆ 
8.คา่ทิปบริการยกกระเป๋าของทกุโรงแรม 
9.มคัคเุทศก์น าเท่ียวพดูไทย 
10.พระวิทยากรบรรยายและน าสวดมนต์ 
11.มคัคเุทศก์น าเท่ียวตลอดการเดนิทาง 
• ค่าบริการนีไ้ม่รวม  
1.คา่ทิปไกด์และคนขบัรถอินเดีย (วันละ 5 ดอลล่า 8 วัน รวม 40 ดอลล่า) 
2.คา่ทิปหวัหน้าทวัร์จากเมืองไทย (วันละ 50 บาท 8 วัน รวม 400 บาท) 
3.คา่น า้หนกัเกินพิกดัตามสายการบนิก าหนด 20 กิโลกรัม 
• สิ่งท่ีควรน าติดตวั : กล้องถ่ายรูป, ของใช้สว่นตวั, ยารักษาโรคประจ าตวั, รองเท้าสวมใสส่บาย, เสือ้กนัหนาว  
• การส ารองท่ีน่ัง   
1.วางมดัจ าทา่นละ 10,000.-บาทโดยผ่านบญัชี (ในวนัท่ีท าการจอง) พร้อมส่งช่ือ-นามสกลุ ภาษาองักฤษ ตรงกบัหน้า 
   พาสปอร์ต+ใบโอนเงินและระบโุปรแกรมทวัร์มาให้ด้วยนะครับ 
2.สว่นท่ีเหลือช าระก่อนการเดนิทาง 30 วนั  



 
 

 
• เอกสารท าวีซ่า   
1.หนงัสือเดนิทางท่ีมีอายกุารใช้งานเหลือไมน้่อยกวา่ 6 เดือน (นบัจากวนัเดนิทาง)  
2.หนงัสือเดนิทางควรมีหน้าวา่งๆ ส าหรับประทบัตราวีซา่และตราเข้า-ออก อยา่งน้อย 2 หน้า 
3.รูปถ่ายสีหน้าตรง พืน้หลงัสีขาว ขนาด 2x2 นิว้ จ านวน 4 รูป (ห้ามใสเ่คร่ืองแบบราชการ) และต้องไมใ่ชส่ติก๊เกอร์ หรือ 
   รูปพริน้ซ์จากคอมพิวเตอร์ (รูปใหมถ่่ายไม่เกิน 6 เดือน) 
4.ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน+ส าเนาทะเบียนบ้าน 
5.กรุณาสง่เอกสารลว่งหน้าอยา่งน้อย 15 วนันะครับ  
• หมายเหต ุ: บริษัทฯ ไมรั่บผิดชอบเก่ียวกบัการปฎิเสธการเข้า-ออกนอกประเทศ อนัสาเหตมุาจากหนงัสือเดนิทางมีอายุ 
   เหลือไมค่รบ 6 เดือนหรือการปฎิเสธการเข้าเมืองในกรณีอ่ืนๆ  
• หมายเหต ุ: เน่ืองจากทางสถานทตูอินเดียประจ าประเทศไทย ได้มีการเปล่ียนแปลงกฎการย่ืนวีซา่ผู้ ท่ีจะเดนิทางเข้า 
   ประเทศอินเดียทกุคน จะต้องมาแสดงตวัและพิมพ์ลายนิว้มือในวนัย่ืนค าร้องขอวีซ่าทกุทา่นโดยมิมีข้อยกเว้น ดงันัน้ลกูค้า 
   ทกุทา่นจะต้องมาแสดงตวัเพ่ือย่ืนวีซา่ โดยสามารถนดัหมายวนักบัเจ้าหน้าท่ีได้ครับ 
• สถานฑตูอินเดียอาจปฏิเสธไมรั่บท าวีซา่ให้พาสปอร์ตของทา่น ในกรณีดงันี ้ 
1.ช่ือเป็นผู้ชาย แตส่ง่รูปถ่ายท่ีดเูป็นหญิง เชน่ ไว้ผมยาว หรือแตง่หน้าทาปาก 
2.น ารูปถ่ายเก่า ท่ีถ่ายไว้เกินกวา่ 6 เดือนมาใช้ 
3.น ารูปถ่ายท่ีมีวิวด้านหลงั ท่ีถ่ายเลน่ หรือรูปยืนเอียงข้าง มาตดัใช้เพ่ือย่ืนท าวีซา่ 
4.น ารูปถ่ายท่ีเป็นกระดาษถ่ายสติคเกอร์ หรือรูปท่ีพริน้ซ์จากคอมพิวเตอร์  
การจองทริปและการช าระเงนิ 
1.แจ้งช่ือ และเบอร์โทรศพัท์ของผู้จองกบัเจ้าหน้าท่ี  
2. ช าระมดัจ าท่านละ 10000 บาท ภายใน 3 วนัหลงัจากการจอง 
3.สง่ส าเนาพาสปอร์ต พร้อมเอกสารการโอนเงินมาทาง E-MAIL FAX หรือ Line  
4.ในกรณีต้องท าวีซ่า เอกสารมาตามท่ีอยูข่องบริษัท   



 
 

5.สว่นท่ีเหลือช าระก่อนเดนิทาง 15 วนั  
• หมายเหตุ : ทกุครัง้ท่ีทา่นโอนเงิน กรุณาเขียนช่ือ เบอร์โทรศพัท์ โปรแกรมทวัร์ มาให้ด้วยนะครับ อยา่แฟกซ์สลิปมา อย่าง
เดียว เพราะเราไมรู้่วา่เป็นของใครและจะสง่ใบเสร็จให้ทา่นไมไ่ด้นะครับ  
กรุณาสง่หนงัสือเดนิทางพร้อมรูปถ่ายมาท่ี... 
• หมายเหต ุ: โปรแกรมทอ่งเท่ียวอาจมีการปรับเปล่ียนสถานท่ีทอ่งเท่ียวก่อนหลงัได้ครับ โดยค านงึถึงสภาพการณ์ 
• เงื่อนไขอ่ืนๆ 
• ราคาทวัร์นีไ้มร่วมภาษีมลูคา่เพิ่ม 7% และ คา่บริการหกั ณ ท่ีจา่ย 3 % 
• บริษัทฯ รับเฉพาะผู้ มีประสงค์เดนิทางเพื่อการท่องเท่ียวเทา่นัน้ 
• หากทา่นถกูเจ้าหน้าท่ีตรวจคนเข้าเมืองของประเทศไทยหรือประเทศปลายทาง ปฎิเสธการเข้าหรือออกเมืองด้วยเหตผุล
ใดๆ ก็ตาม ท าให้ท่านไมส่ามารถเดนิทางตอ่ไปได้ ถือเป็นเหตซุึง่อยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ ทางบริษัทฯ ขอ
สงวนสิทธ์ิท่ีจะไมคื่นเงินคา่ทวัร์บางสว่นหรือทัง้หมด 
• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการรับผิดชอบตอ่คา่ใช้จ่าย ในกรณีท่ีเกิดเหตสุดุวิสยั เชน่ การยกเลิกเท่ียวบิน การลา่ช้าของสาย
การบนิ ภยัธรรมชาต ิการจลาจลและทรัพย์สินท่ีสญูหายระหวา่งเดนิทาง ท่ีเกิดขึน้เหนืออ านาจความควบคมุของบริษัทฯ 
• ในระหวา่งเดนิทาง หากทา่นไมใ่ช้บริการใดๆ ไมว่า่ทัง้หมดหรือบางสว่น ถือวา่ทา่นสละสิทธ์ิ ไมส่ามารถเรียกร้องขอ
คา่บริการคืนได้ 
• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงรายการน าเท่ียวตามความเหมาะสมและสถานการณ์ตา่งๆ ทัง้นีท้างบริษัทฯ จะ
ยดึถือและค านงึถึงความปลอดภยั รวมถึงผลประโยชของทา่น 
 
 


