
 
 

 [INDIA-981] ทัวรอินเดีย – เนปาล – ทัชมาฮาล (การบินไทย) 
พุทธคยา ราชคฤห พาราณสี ลองเรือแมน้ําคงคา สารนาท กุสินารา 

ลุมพินี มายาเทววีิหาร สาวัตถี วดัเชตวัน ทัชมาฮาล อัคราฟอรท เดลี 
(พักพุทธคยา 2 คืน, พาราณสี 1 คืน, กุสินารา 1 คืน, ลุมพินี 1 คนื, สาวัตถี 1 คืน, ลักเนาว 1 คืน และอัครา 1 คืน) 

    ขอเสนอโปรแกรมเสนทางแสวงบุญ สังเวชนียสถาน 4 ตําบล พุทธคยา พารานสี สารนาท กุสินารา ลุมพินี สารวตัถี เทีย่ว
ชม ทัชมาฮาล อคัราฟอรท สําหรับทีมงานมัคคุเทศก โรงแรมที่พัก เมนูอาหารรับประกันคุณภาพและในทรปินี้มีพระไทยนํา
สวดมนต นั่งสมาธิ ตลอดทริปครับ  
• โปรแกรมการเดินทาง (บินตรงพุทธคยา – กลับกรุงเดล)ี  
 ออกเดินทางวนัที่ 24 ธันวาคม – 2 มกราคม 2561 (ราคาทานละ 60,995.-บาท...เปดจองแลว) 
วันแรก : กรุงเทพฯ – พุทธคยา พระมหาเจดียพุทธคยา ตนพระศรีมหาโพธ์ิ พระพุทธเมตตา  
09.30 น.  พรอมกันที่ สนามบินสวุรรณภูมิ ช้ัน 4 ประตู 2 เคานเตอร C สายการบินไทย เจาหนาที่คอยตอนรับ

และอํานวยความสะดวก (แนะนําใหโหลดของที่ไมจําเปนลงใตทองเครือ่งนะครบั เพราะเจาหนาทีอ่ินเดีย
ตรวจคอนขางละเอยีดและเพ่ือเปนการไมเสียเวลาในการตอเครื่อง แนะนําใหถือเฉพาะกระเปาถือและของ
มีคาขึ้นเคร่ืองเทานัน้ ถือไดคนละ 1 ใบ บนเคร่ืองมีบริการอาหารครับ)  

12.20 น.  ออกเดินทางสู เมืองพุทธคยา โดยสายการบิน THAI SMILE เทีย่วบินที่ WE327  
14.00 น.  ถึง สนามบินเมืองคยา ประเทศอินเดีย ผานพิธีการตรวจคนเขาเมอืง นํา

ทานเดนิทางสู พุทธคยา พุทธสังเวชนยีสถานทีส่ําคัญทีส่ดุใน 1 ใน 4 
สังเวชนยีสถานและถอืวาเปนสถานที่ศักด์ิสทิธ์ิทีสุ่ดของชาวพุทธทั่วโลก นํา
ทานเที่ยวชม พระมหาเจดียพุทธคยา สถานที่ตรสัรูของพระพุทธเจา และ
นําทานนมสัการ พระศรีมหาโพธ์ิ และพระพุทธเมตตา ซึ่งเปนพระพุทธ
ปางมารวิชัย ทีส่รางดวยหินแกรนิตสีดํา อายุกวา 1,400 ป  

เย็น  บริการอาหารคํ่าที่โรงแรม หลังอาหารนําทานสวดมนต นั่งสมาธิ ที่ ใตตน
พระศรีมหาโพธ์ิ ที่ พระมหาเจดียพุทธคยา สมควรแกเวลาพักผอนกันตามอัธยาศัย  
(พักโรงแรมเมืองพุทธคยา BODHGAYA REGENCY HOTELหรือระดับเดียวกัน)  

วันท่ีสอง : พุทธคยา – ราชคฤห เขาคิชฌกูฏ วัดเวฬุวัน นาลันทา หลวงพอดํา – พุทธคยา  
เชา  บริการอาหารเชาที่โรงแรม หลังอาหารนําทานออกเดนิทางสู เมืองราชคฤห นครหลวงแหงแควนมคธ นํา

ทานเดนิขึ้น เขาคิชฌกูฎ หนึ่งในเบญจคีรี ชมวิวทิวทัศนทีส่วยงาม นมสัการ ถ้ําพระโมคคัลลา ชม ถ้ํา
พระสารีบุตร สถานที่ที่พระสารบีุตรสําเร็จเปนพระอรหันต ชม กฏุีของพระอานนท นมัสการ มูลคันธกุฏี 
สถานที่ประทับของพระพุทธเจา ไหวพระสวดมนตที่ยอดเขาคิชกูฎ จากนั้นนําทานชม วัดชีวกัมพวัน 
โรงพยาบาลสงฆแหงแรกของโลกและนําทานเดินทางสู วดัเวฬุวนารามมหาสังฆยกิาวาส  



 
 

(วัดเวฬุวัน) วัดแหงแรกในพระพุทธศาสนา และเปนสถานที่แสดง
โอวาทปาฏิโมกขแกพระอริยสงฆ1,250 องค มีสถูปทีบ่รรจพุระอัฐิ
ธาตุของพระโมคคลัลานะและพระอัญญาโกญฑัญญะ  

เที่ยง  บริการอาหารกลางวันที่โรงแรม หลังอาหารนําทานชม 
มหาวิทยาลยันาลันทา มหาวิทยาลยัทีใ่หญทีสุ่ดในโลก เปนศูนย
การศึกษาในสมัยพุทธกาล ตอมาในปพ.ศ. 1742 กองทัพมุสลิม
เติรกสไดยกทัพมารุกรานรบชนะกษตัริยแหงชมพูทวีปฝายเหนือ กองทัพมุสลิมเติรกสไดเผาผลาญทําลาย
วัดและปชูนยีสถานในพุทธศาสนาลงแทบทั้งหมด และสังหารผูที่ไมยอมเปลีย่นศาสนา นาลันทามหาวิหาร
ก็ถูกเผาผลาญทําลายลงในชวงระยะเวลานั้น วากันวาไฟที่ลกุโชนเผานาลนัทานานถึง 3 เดือนกวาจะเผา
นาลนัทาไดหมด จากนั้นนําทานเดินทางไปนมัสการ หลวงพอดํา ซึ่งเปนพระพระพุทธรูปทีส่รางดวย
หินแกรนติสีดําซึ่งสรางรุนราวคราวเดียวกับพระพุทธเมตตา  

คํ่า  บริการอาหารคํ่าที่โรงแรม หลังอาหารนําทานสวดมนต นั่งสมาธิ ที่ ใตตนพระศรีมหาโพธิ ์ที่ พระมหา
เจดียพุทธคยา สมควรแกเวลาพกัผอนกันตามอัธยาศัย  
(พักโรงแรมเมืองพุทธคยา BODHGAYA REGENCY HOTELหรือระดับเดียวกัน)  

วันท่ีสาม : พุทธคยา วัดนานาชาต ิ– เมืองพาราณสี  
เชา  บริการอาหารเชาที่โรงแรม หลังอาหารจากนั้นนําทานชมวัดนานาชาต ิวดัทิเบต วดัญ่ีปุน วัดภูฎาน และ 

วดัไทย ซึ่งแตละวัดมีความงดงามทีแ่ตกตางกัน 
เที่ยง  บริการอาหารกลางวันที่โรงแรม หลังอาหารจากนัน้นําทานออกเดินทางสู เมืองพาราณสี หรือ วาราณส ี

(Varanasi) ดินแดนแหงการแสวงบุญชําระบาป มรดกโลกที่มีชีวิตสี่พันปของอนิเดียและเปนเมอืงหลวง
แควนกาสี มีแมน้ําคงคาอันศักด์ิสทิธ์ิไหลผาน มีประวัติศาสตรยาวนาน
กวา 4,000 ป จัดเปน 
เมืองสทุธาวาสที่สถิตแหงศิวเทพและถือวาเปนเมืองอมตะของอินเดีย 
เปนทีแ่สวงบุญทั้งของชาวฮนิดแูละชาวพุทธทั่วโลก (วันนี้เดินทางไกล 
ใชเวลาเดินทางเยอะหนอยครับ) 

เย็น  บริการอาหารคํ่าที่โรงแรม หลังอาหารพักผอนกันตามอัธยาศัย  
(พักโรงแรมเมืองพาราณสี THE AMAYA HOTELหรือระดับเดียวกัน)  

วันท่ีสี ่: เมืองพาราณสี ลองเรือแมนํ้าคงคา ธรรมเมกขสถูป สารนาถ – กุสินารา  
05.00 น.  นําทาน ลองเรือแมนํ้าคงคา ซึ่งชาวฮินดูเชือ่ถอืวาเปนแมน้ําศักดิส์ิทธิ์ที่ไหลมาจากมวยผมขององคพระ

ศิวะ (แมน้ํานี้ไหลมาจากที่ราบสงูทเิบตเทือกเขาหิมาลัย ประเทศจีนและเนปาล) ใหทุกทานได ลอยกระทง
แมน้ําคงคา ชม พิธีบูชาไฟ มหาศิวะราตรี และ การเผาศพ ของชาวฮนิดูทีส่บืทอดกันมาอยางชานาน 
รวมทั้งเปนสถานที่คนนับลานมุงหนามาเพ่ือชมพิธีกรรมรมิฝงแมน้ําคงคาอันศักด์ิสิทธ์ิ (พิธีเผาศพริมแมน้ํา
คงคาของศาสนาฮินดู) จากนัน้บริการอาหารเชาที่โรงแรม หลงัอาหารนําทานเดินทางสู เมืองสารนาถ นํา



 
 

ทานสวดมนต ไหวพระ น่ังสมาธิ ท่ี ธัมเมกขสถูป ปาอิสิปตนมฤคทาวัน เปนพุทธสังเวชนียสถานแหง
ที่ 3 สถานทีแ่สดงปฐมเทศนาธรรมจักกัปปวัตนสูตร โปรดเบญจวัคคียทั้งหา ในสมัยพุทธกาลเปนสถานที่
สงบและเปนทีชุ่มนุมของเหลาฤษี นักบวชและนักพรตตาง ๆ ที่มาบําเพ็ญตบะและโยคะเพ่ือเขาถึงพรหมัน 
(ตามความเชื่อของพรามหณ) ทําใหปจจวัคคยีที่ปลกีตัวมาจากเจาชายสทิธัตถะมาบําเพ็ญตบะที่นี่ นําทาน
ชม มูลคันธกุฏ ีสถานที่พระพุทธเจาประทับจําพรรษาแรกและพรรษาที่ 12 ชม สถูปเจาคันธี ซึ่งสรางเปน
อนสุรณที่ปญจวัคคียไดพบกบัพระพุทธเจาเปนครั้งแรก ชม ยสเจดีย 
สถานทีซ่ึ่งพระพุทธองคทรงแสดงธรรมใหกับยสกุลบุตร ชม ธรรมราชิก
สถปู เปนสถูปที่เคยเปนทีป่ระดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุมากอน  

เที่ยง  บริการอาหารกลางวันที่โรงแรม หลังอาหารนําทานเดินทางสู เมืองกสุิ
นารา เปนที่ต้ังของสงัเวชนียสถานแหงที่ 4 ดินแดนแหงพุทธปรินิพพาน 
มหานครแหงแควนมัลละ (วันนีเ้ดินทางไกล ใชเวลาเดินทางเยอะหนอย
ครับ) 

คํ่า  บริการอาหารเย็นที่โรงแรม หลังอาหารพักผอนกันตามอัธยาศัย  
(พักโรงแรมกสุินารา ROYAL RESIDENCY HOTELหรือระดับเดียวกัน)  

วันท่ีหา : กุสินารา สังเวชนียสถานกสุินารา มกุฎพันธเจดยี – ลุมพินี เนปาล 
เชา  บริการอาหารเชาที่โรงแรม หลังอาหารนําทานสวดมนต นัง่สมาธิ ที่ มหาปรินิพพานสถูป กุสินารา 

สถานที่พระพุทธเจาเสดจ็ดับขนัธปรนิิพพานภายใตตนสาละคู เปนพุทธสถานที่พระพทุธเจาประทานการ
บวชใหสาวกองคสุดทาย เปนที่ตรัสเทศนาปจฉิมโอวาทสดุยอดแหงพระธรรมคําสอนคือความไมประมาท 
นําทานนมสัการ พุทธวิหารปรินิพพาน ซึ่งภายในพระวิหารเปนปฏิมากรรมพระพุทธไสยาสนปาง
ปรินิพพาน เหมอืนกับไดกราบนมัสการพระบรมศพของพระพุทธเจาจริงๆ ชม พรามณเจดยี ซึ่งเปนสถานที่
แจกพระบรมสารีริกธาตุ นําทานนมสัการ มกฎุพันธเจดยี สถานทีถ่วายพระเพลงิพระพุทธสรีระ  

เที่ยง  บริการอาหารกลางวันที่โรงแรมหลงัอาหาร นําทานออกเดินทางสู เมืองลุมพินี ในเขตประเทศเนปาล ผาน 
เมืองโครกัขปูร เมืองพรมแดนของอินเดียเขาสู เมืองสิทธารัตถะ ของ
เนปาล สถานที่ต้ังอยูก่ึงกลางระหวางกรุงกบลิพัสดุกับกรุงเทวทหะ 
ถึง พรมแดนอินเดีย-เนปาล ผานพิธีการตรวจคนเขาเมืองเดิน
ทางเขาสู เมืองสิทธารัตถะ  

คํ่า   บริการอาหารเย็นที่โรงแรม หลังอาหารพักผอนกันตามอัธยาศัย   
(พักโรงแรมเมืองลุมพินี REDSUN RESORT หรือระดับเดียวกัน)  

วันท่ีหก : ลุมพินี สังเวชนียสถานลุมพินี เนปาล วดัไทยลุมพินี – เมืองสาวัตถี  
เชา  บริการอาหารเชาที่โรงแรม หลังอาหารจากนั้นนําทานชม มหาสังฆารามอนุสรณ ลุมพินี พุทธสังเวชนีย

สถานทีส่ําคัญ 1 ใน 4 สังเวชนียสถาน เปนสถานที่ประสูติของเจาชายสิทธัตถะ ผูซึ่งตอมาตรสัรูเปนพระ
บรมศาสดาสมัมาสมัพุทธเจา นําทานสวดมนต นั่งสมาธิ ที่ มหาสังฆารามอนสุรณลุมพินี ชม มายาเทวี



 
 

วิหาร ลุมพินี ภายในมีรูปพระนางสิริมหามายาเทวี แกะสลักดวยหนิเปนรูปพระพุทธมารดายืนประทับ
เหนีย่วก่ิงสาละอยูพรอมกบัพระสนม และขางหนาเปนรูปเจาฟาชายสทิธัตถะกุมารกําลังกาวพระบาทไปบน
ดอกบัว ชม สระสรงสนานธารโบกขรณี ชม วัตถุสถานเสนาสนะสงฆและเจดีย สถานทีผู่เลื่อมใสศรัทธา
ไดสรางไวเปนพุทธบชูาตลอดมาไมขาดสายต้ังแตโบราณ ชม เสาอโศก ที่จารึกอักษรพรามณโบราณไว และ
นําทานชม วดัไทยลุมพินี ซึ่งมีพระไทยจําพรรษาอยู 

เที่ยง  บริการอาหารกลางวันที่โรงแรมหลงัอาหาร นําทานเดินทางสู เมืองสาวัตถ ีในสมัยพุทธกาล เปนเมือง
หลวงของแควนโกศล 1 ใน 16 แควน เปนเมอืงที่ใหญพอ
กับเมืองราชคฤหและพาราณสี เปนเมืองศนูยกลาง
การคาขายและเปนเมืองทีพ่ระพุทธเจาประทับนานทีสุ่ด
ถึง 25 พรรษา รวมทั้งเปนเมืองที่พระพทุธศาสนาม่ันคง
ที่สดุ ปจจุบนัเมืองนีเ้หลอืเพียงซากโบราณสถาน ชมวถีิ
ชีวิตชนบทของประเทศอนิเดียระหวางเดินทาง 

เย็น  บริการอาหารเย็นที่โรงแรม หลังอาหารพักผอนกันตาม
อัธยาศัย  
(พักโรงแรมเมืองสาวัตถี PAWAN PALACE หรือระดับเดียวกัน)  

วันท่ีเจ็ด : สาวัตถี วดัเชตวัน บานอนาถบิณฑิกเศรษฐี – เมืองลกัเนาว  
เชา  บริการอาหารเชาที่โรงแรม หลังอาหารจากนั้นนําทานกราบนมัสการพระพุทธเจาที่ วัดเชตวัน เปนวัดที่

ใหญทีสุ่ดและเปนวัดที่พระพุทธเจารวมทั้งพระอรหันตไดจาํพรรษาอยูนานทีสุ่ดถึง 19 พรรษา สรางโดย
อนาถบิณฑิกมหาเศรษฐี กลาวกันวาตองขนเงินมาปูพ้ืนทีใ่หเต็มสวนจึงจะซือ้ที่ดนิมาสรางวดัถวายแด
พระพุทธเจาได เพราะในสมัยนั้นดินแดนทุกแหงเปนของผูที่นับถือศาสนาพราหมณ นําทานนมสัการ กฎุิ
พระพุทธเจา กุฎพิระโมคคัลลา กฎุิพระสารีบุตร กฎุพิระสิวลี กฎุิพระอานนท และสถูปท่ีบรรจุ
สารีริกธาตุของพระอรหันต ชมบอน้ําที่พระพุทธเจาใชเปนทีส่รงน้ําตลอดระยะเวลาที่จําพรรษานําทาน
เที่ยวชมสถานทีส่ําคัญตางๆ เชน บานอนาถบิณฑิก
เศรษฐี, บานพอขององคุลีมา, เนินดินท่ีพระพุทธเจา
แสดงยมกปาฏิหาริย  

เที่ยง  บริการอาหารกลางวันทีภ่ัตตาคาร หลงัอาหารนําทาน
เดินทางสู เมืองลักเนาว ชมวิวทิวทัศนและวิถีชีวิตของชาว
อินเดียแหงรัฐอุตระประเทศ 

คํ่า  เดินทางถึง เมืองลกัเนาว บริการอาหารค่ําที่โรงแรม หลงั
อาหารพักผอนกันตามอัธยาศัย  
(พักโรงแรมเมืองลกัเนาว GOLDEN TULIP HOTELหรือระดับเดียวกัน)  

วันท่ีแปด : เมืองลักเนาว – เมืองอัครา  



 
 
เชา  บริการอาหารเชาที่โรงแรม หลังอาหารนําทานเดินทางสู เมืองอัครา เมืองเกาแกเมืองหนึ่งของประเทศ

อินเดีย เคยเปนศูนยกลางการปกครองของอินเดียสมัยราชวงศโมกุลและเปนสถานที่ต้ังของทชัมาฮาล ชม
วิวทิวทัศนและวิถชีีวิตของชาวอินเดียระหวางเสนทาง แวะบริการอาหารกลางวันทีภ่ัตตาคารระหวางทาง 
(วันนีเ้ดินทางไกลนะ ใชเวลาเดินทางเยอะหนอยครับ)   

คํ่า  เดินทางถึง เมืองอัครา บริการอาหารค่ําที่โรงแรม หลังอาหารพักผอนกันตามอธัยาศัย  
(พักโรงแรมเมืองอัครา RAMADA HOTELหรือระดับเดียวกัน)  

วันท่ีเกา : อัครา ทัชมาฮาล อัคราฟอรท – เดลี  
เชา  บริการอาหารเชาที่โรงแรม หลังอาหารนําทานชม ทัชมาฮาล อนสุรณสถานแหงความรักทีย่ิ่งใหญ ซึ่งต้ังอยู

ริมน้ํายมุนา สรางขึ้นดวยหินออนสขีาวและหนิทรายสแีดง ประดับประดาดวยรัตนชาติหลากหลายชนิด ใช
เวลาในการสรางถึง 22 ป เพ่ือแสดงถึงความรักอนัยิ่งใหญของกษตัริยซาจารฮาล ตอพระมเหสี มุมตัสมา
ฮาล ทีส่วรรคตเนือ่งจากการใหกําเนิดบุตรคนที่ 14 ภายในทัชมาฮาล เปนที่บรรจุรางของพระนางมุมตัส
และกษัตริยซาจารฮาลทีส่วยงามโดดเดน (ทัชมาฮาล ปดทุกวันศุกร)  

เที่ยง  บริการอาหารกลางวันที่โรงแรม หลังอาหารนําทานชม อัคราฟอรท พระราชวังที่ยิ่งใหญสรางขึ้นโดยใช
เวลาที่ยาวนานถึงสามยุคของกษัตริยแหงราชวงศโมกลุ มลีักษณะเปนกําแพงสองชัน้และปอมอาคาร
ทางเขาสี่ทิศ ภายในประกอบดวยพระราชวัง มัสยิด สวนดอกไม อาคารหินทรายสแีดงสรางโดยกษัตริยอัค
บาร ที่นี่ยังเปนที่คุมขังกษัตริยซาจารฮาล โดย
บุตรชายของพระองคเอง พระองคใชเวลาชวง
สุดทายของชีวิต โดยการมองผานแมน้ํายมุนาไป
ยังทัชมาฮาลทีซ่ึ่งมเหสสีุดที่รกัของพระองค
ประทับอยูอยางนิรันดร นําทานชอปปงของฝาก
จากเมืองอัครา สมควรแกเวลานําทานออก
เดินทางสู เมืองเดลลี  

เย็น  บริการอาหารคํ่าที่ภตัตาคาร หลังอาหารนําทาน
เดินทางไปชอปปงของฝากกลับบาน สมควรแกเวลานําทานออกเดินทางสู สนามบนิเดล ี 

วันท่ีสบิ : เดลี – กรุงเทพฯ  
00.20 น.  ออกเดินทางกลับ กรุงเทพฯ โดยสายการบิน THAI AIRWAYS เทีย่วบินที่ TG316   
05.45 น.  ถึง สนามบินสวุรรณภูม ิโดยสวัสดิภาพ  
 
 
อัตราคาบริการ  
ผูใหญ เดก็  

(พักกบัผูใหญ 1 ทาน) 
เดก็ (เสริมเตยีง) เดก็ (ไมมเีตยีง) 



 
 
ทานละ 60,995.-บาท ทานละ 60,995.-บาท ทานละ 58,995.-บาท ทานละ 56,995.-บาท 
• พักเด่ียว เพ่ิมทานละ 12,000.-บาท 
• สําหรับทานที่ตอเครือ่งเดินทางไปตางจังหวัด ตองเผือ่เวลาอยางนอย 3 ชั่วโมง เพราะตองผานตม. รับกระเปาและเผื่อ
เคร่ืองดีเลยดวยครับ 
• หมายเหต ุ
1.สําหรับอินเดีย การใหการบริการตางๆ ชาวอินเดียจะขอทิป พูดงายๆคือต้ังแตออกจากสนามบินจนขึ้นเครือ่งวันกลบั 
ดังนั้นทริปนีจ้ะรวมคาทิปโรงแรม รานอาหาร บรกิารตางๆไวใหแลวครบั (ยกเวนคาทิปไกดและคนขับรถ) 
2.เสนแสวงบุญสังเวชณียสถาน ควรจะมีพระวิทยากรบรรยายตลอดทริป เพ่ือจะไดรูวาที่ไหนคืออะไรและมีความสําคัญ
อยางไรครับ 
3.แจกหมวก,กระเปาพับ,แผนรองนั่งสวดมนต และหนงัสือสวดมนต รับในวันเดินทาง และเสริมอาหารไทยทุกม้ือครบั  
• คาบริการน้ีรวม  
1.คาต๋ัวเครื่องบินสายการบิน THAI AIRWAYS ตามโปรแกรมทัวร  
2.คาโรงแรมที่พัก 8 คืน (พักหองละ 2 ทาน) 
3.คาอาหารทุกม้ือพรอมอาหารวางและเครือ่งดื่ม (ตามระบุในรายการ) 
4.คารถปรับอากาศนําเที่ยว 
5.คาประกันอุบัติเหตุ วงเงิน 500,000 - 1,000,000.-บาท/ทาน (ตามเงือ่นไขกรมธรรมอุบัติเหตุ) 
6.คาภาษสีนามบนิไทย + คาภาษสีนามบนิอนิเดีย 
7.คาวีซาและคาธรรมเนียมเขาชมสถานที่ตางๆ 
8.คาทิปบริการยกกระเปาของทุกโรงแรม 
9.มัคคุเทศกนําเที่ยวพูดไทย 
10.พระวิทยากรบรรยายและนําสวดมนต 
11.มัคคุเทศกนําเทีย่วตลอดการเดินทาง 
• คาบริการน้ีไมรวม  
1.คาน้ําหนักเกินพิกัดตามสายการบินกําหนด 30 กิโลกรัม 
2.คาทิปไกดและคนขับรถอินเดีย (วันละ 5 ดอลลา 9 วัน รวม 45 ดอลลา) 
3.คาทิปหัวหนาทัวรจากเมืองไทย (วันละ 50 บาท 9 วัน รวม 450 บาท)  
• สิ่งท่ีควรนําติดตวั : กลองถายรูป, ของใชสวนตัว, ยารักษาโรคประจําตัว, รองเทาสวมใสสบาย, เสือ้กันหนาว  
• การสํารองท่ีน่ัง  
1.วางมัดจําทานละ 10,000.-บาท โดยผานบัญชี (ในวันทีท่ําการจอง) พรอมสงชื่อ-นามสกุล ภาษาอังกฤษ ตรงกับหนา
พาสปอรต+ใบโอนเงินและระบุโปรแกรมทัวรมาใหดวยนะครับ 
2.สวนทีเ่หลอืชําระกอนการเดินทาง 20 วัน (พรอมแฟกซใบโอนเงินและระบุโปรแกรมทัวร)  



 
 
• เอกสารทําวีซา  
1.หนังสอืเดินทางที่มีอายุการใชงานเหลือไมนอยกวา 6 เดือน (นับจากวันเดินทาง)  
2.หนังสอืเดินทางควรมีหนาวางๆ สําหรับประทบัตราวีซาและตราเขา-ออก อยางนอย 2 หนา 
3.รูปถายสหีนาตรง พ้ืนหลังสขีาว ขนาด 2x2 นิ้ว จํานวน 4 รูป (หามใสเครื่องแบบราชการ) และตองไมใชสต๊ิกเกอร หรือ
รูปพริ้นซจากคอมพิวเตอร (รูปใหมถายไมเกิน 6 เดือน) 
4.สําเนาบตัรประจําตัวประชาชน+สําเนาทะเบียนบาน 
5.กรุณาสงเอกสารลวงหนาอยางนอย 15 วันนะครับ  
• หมายเหต ุ: บริษัทฯ ไมรับผดิชอบเก่ียวกับการปฎิเสธการเขา-ออกนอกประเทศ อันสาเหตุมาจากหนังสอืเดินทางมีอายุ
เหลอืไมครบ 6 เดอืนหรือการปฎเิสธการเขาเมอืงในกรณีอืน่ๆ  
• พาสปอรต : ทานจะไดรับพาสปอรตคนืในวันเดินทางครับ  
• สถานฑูตอินเดยีอาจปฏเิสธไมรับทําวีซาใหพาสปอรตของทาน ในกรณีดังน้ี  
1.ชื่อเปนผูชาย แตสงรูปถายที่ดเูปนหญิง เชน ไวผมยาว หรือแตงหนาทาปาก 
2.นํารูปถายเกา ที่ถายไวเกินกวา 6 เดือนมาใช 
3.นํารูปถายที่มีวิวดานหลัง ที่ถายเลน หรอืรูปยืนเอียงขาง มาตัดใชเพ่ือยืน่ทําวีซา 
4.นํารูปถายที่เปนกระดาษถายสติคเกอร หรือรปูที่พริน้ซจากคอมพิวเตอร  
• หมายเหต ุ: โปรแกรมทองเที่ยวอาจมีการปรับเปลี่ยนสถานที่ทองเทีย่วกอนหลังไดครับ โดยคํานงึถึงสภาพการณ 
เงื่อนไขอ่ืนๆ 
• ราคาทัวรนี้ไมรวมภาษีมูลคาเพ่ิม 7% และ คาบริการหกั ณ ที่จาย 3 % 
• บริษัทฯ รับเฉพาะผูมีประสงคเดินทางเพ่ือการทองเที่ยวเทานั้น 
• หากทานถูกเจาหนาที่ตรวจคนเขาเมอืงของประเทศไทยหรือประเทศปลายทาง ปฎเิสธการเขาหรือออกเมืองดวยเหตุผล
ใดๆ ก็ตาม ทําใหทานไมสามารถเดินทางตอไปได ถือเปนเหตุซึ่งอยูนอกเหนอืความรับผิดชอบของบริษทัฯ ทางบริษัทฯ ขอ
สงวนสิทธ์ิทีจ่ะไมคืนเงินคาทัวรบางสวนหรือทั้งหมด 
• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการรับผิดชอบตอคาใชจาย ในกรณีที่เกิดเหตุสดุวิสยั เชน การยกเลกิเที่ยวบนิ การลาชาของสาย
การบิน ภัยธรรมชาติ การจลาจลและทรัพยสนิทีสู่ญหายระหวางเดินทาง ที่เกิดขึน้เหนอือํานาจความควบคุมของบรษิัทฯ 
• ในระหวางเดินทาง หากทานไมใชบริการใดๆ ไมวาทั้งหมดหรือบางสวน ถอืวาทานสละสทิธ์ิ ไมสามารถเรียกรองขอ
คาบริการคืนได 
• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปลีย่นแปลงรายการนําเที่ยวตามความเหมาะสมและสถานการณตางๆ ทั้งนีท้างบริษทัฯ จะ
ยึดถือและคํานึงถึงความปลอดภัย รวมถึงผลประโยชนสูงสุดของลูกคาเปนสําคัญ  
 หมายเหต ุ: บริษทัจะแจงเบอรไกด จุดนดัหมายและการเตรียมตัวเดินทาง กอนเดินทาง 5 วัน 
 
 


