
 

 

 

 

 

   
 
 
 
 
 
 

ณ ประเทศอนิเดีย และ เนปาล  
น าท่านจารกึไปกราบนมสัการพทุธสงัเวชนียสถานทัง้ ๔ ต าบลอนัไดแ้ก่ 

๑ . สวนลมุพนีิวนั  สถานทีท่ี่พระโพธิ์สตัยเ์จา้ทรงประสูตจิากครรภ ์พระพทุธมารดา 
๒ . ต าบลพทุธคยา สถานทีท่รงตรสัรูอ้นุตระสมัมาสมัโพธญิาณดว้ยพน้จากอ านาจของมาร 
๓ . เมืองสารนาถ สถานที่ทรงแสดงพระปฐมเทศนาท าใหพ้ระพทุธศาสนาเกดิข้ึนในโลก 
๔ . เมืองกสุนิารา สถานที่ทรงเสด็จเขา้สูป่รนิิพานดว้ยอนุุปปานิเสนธาตุ 

ดัง่พระผูม้ีภาคเจา้ที่ทรงตรสัไวก้บัพระอานนทเ์ถระ อนัปรากฏไวอ้ยู่ในพระไตรปิฎก ฉบบัมหาปรนิิพานสูตรที่ว่า.- 
“อานนท ์ชนทัง้หลายเหลา่ใดเหลา่หน่ึง ไดเ้ที่ยวไปยงัเจดียส์งัเวชนียสถานเหลา่น้ีดว้ยความเลือ่มใส ชนเหลา่นั้น  

คร ัน้ท ากาลกริยิาลง จกัเขา้ถงึสุคตโิลกสวรรค”์ 
ชมกรุงสาวตัถ ีซึ่งเป็นเมืองที่พระพทุธองคป์ระทบัอยู่นานที่สุดตลอดพระชนมชี์พ สมัผสัเมืองพาราณสอีนัศกัด์ิสทิธิ์ของ

ชาวฮนิดูอายกุว่า 4,000 ปี รมิฝัง่แม่น ้าคงคา 
ก ำหนดหมำยกำรเดนิทำง   

วนัพธุท่ี 16 พ.ย. 59  กรุงเทพฯ – พทุธคยำ (ประเทศอินเดีย)                  

09.00 น.    ผูเ้ดินทางทุกท่านพรอ้มกนัท่ีสนามบินสุวรรณภมูิ ชั้น4 เคาน์เตอรเ์ช็คกรุป๊ของสายการบินไทย แอรเ์วย ์

12.10 น.    ออกเดินทางสู่เมืองพุทธคยาประเทศอินเดีย โดยสายการบินไทย เท่ียวบินท่ี TG 327  

14.00 น*   (เวลาทอ้งถ่ิน) ถึงท่าอากาศยานเมืองคยา ผ่านพิธีการตรวจคนเขา้เมืองและศุลกากร จากน้ันน าท่านเยีย่มชม  ตน้พระ

ศรีมหำโพธ์ิสถานท่ีตรสัรูข้องพระพุทธองคก์ล่าวกนัวา่ตน้โพธ์ิแห่งน้ีเป็น  สะดือของโลก 

คนโบราณ เช่ือกนัวา่สถานท่ีน้ีเป็นแผ่นดินท่ีศกัด์ิสิทธ์ิท่ีสุดในโลกเพราะเป็นท่ีท่ี

พระพุทธ  

เจา้ทุกพระองคจ์ะตอ้งมาทรงตรสัรูท่ี้น่ีดงัน้ันตน้โพธ์ิน้ีจึงเป็นเสมือนขวญัใจของชาวพุทธ 

 

ทวัรอิ์นเดีย : รหสั IND97 



 

ทัว่โลกท่ีตอ้งมาประกอบกจิกรรมบ าเพ็ญภาวนาท่ีน่ีนมสัการพระมหำเจดียพ์ทุธคยำสรา้งอยูใ่กลก้บัตน้โพธ์ิภายใน

วหิารมีพระพุทธเมตตาซึ่งเป็นพระพุทธปฏิมากรท่ีสรา้งดว้ยหินแกรนิตสีด าในสมยัปาละ ปางมารวชิยัอายุกวา่ 1400 ปี

เศษพระพุทธรปูองคน้ี์เป็นท่ีนับถือวา่ศกัด์ิสิทธ์ิยิง่ทั้งชาวพุทธและฮินด ูชมสตัตมหำ 

 

 

สถำน สถานท่ีทรงยบัยัง้เพื่อเสวยวมุิตติสุขหลงัจากทรงตรสัรูแ้ลว้ 7 แห่งแห่งละ 7 วนัคือ โพธิบลัลงัก ์อนิมิสเจดีย ์รตั

นจงกรมเจดียร์ตันฆรเจดีย ์ตน้อชปาลนิโครธ ตน้มุจลินทร ์ตน้ราชายตนะ 

เย็น รบัประทำนอำหำรเย็น ณ โรงแรมพทุธคยำ  

พกั                   โรงแรมที่พทุธคยำ HOTEL ROYAL RESIDENCY หรือเทียบเทำ่ 

หมำยเหต ุ: เวลำทอ้งถ่ินในประเทศอินเดียชำ้กว่ำเวลำในประเทศไทยประมำณ 1 ชัว่โมง 30 นำที 

 

วนัพฤหสัท่ี 17 พ.ย. 59     พทุธคยำ – กรุงรำชคฤห ์- เขำคิชกูฎ - วดัเวฬุวนั – มหำลยันำลนัทำ-พทุธคยำ 

เชำ้มืด           รบัประทำนอำหำรเชำ้ ณ โรงแรมที่พกั 
หลงัอาหารน าท่านออกเดินทางสู่ เมืองราชคฤห ์นครหลวงแห่งแควน้มคธ น าท่านเดินขึ้ น เขาคิชกูฏ หน่ึงในเบญจคีรี 

ชมวิวทิวทัศน์ท่ีสวยงาม นมสัการ ถ ้าพระโมคคลัลานะ ชม ถ ้าสุกรขาตา สถานท่ีท่ีพระสารีบุตรส าเร็จเป็นพระอรหนัต ์

ชม กุฏีของพระอานนท์ นมัสการ มูลคันธกุฏี สถานท่ีประทับของพระพุทธเจา้ ไหวพ้ระสวดมนต์ท่ียอดเขาคิชกูฎ 

จากน้ันน าท่านชม วดัชีวกมัพวนั โรงพยาบาลสงฆแ์ห่งแรกของโลกและชม เรือนคุมขงัพระเจา้พิมพิสาร  
เที่ยง รบัประทำนอำหำรกลำงวนั ณ หอ้งอำหำรของโรงแรม 
11.30 น. บริการอาหารกลางวนัท่ีภตัตาคารของโรงแรม จากน้ันน าท่านเดินทางสู่ วดัเวฬุวนาราม วดัแห่งแรกในพระพุทธศาสนา 

และเป็นสถานท่ีแสดงโอวาทปาฏิโมกขแ์ก่พระอริยสงฆ ์1250 องค ์มีสถปูท่ีบรรจุพระอฐิัธาตุของพระโมคคลัลานะและ

พระอญัญาโกญฑญัญะ น าท่านชม มหาวิทยาลยันาลนัทา มหาวิทยาลยัท่ีใหญ่ท่ีสุดในโลก เป็นศูนยก์ารศึกษาในสมยั

พุทธกาล ต่อมาในปีพ.ศ. 1742 กองทัพมุสลิมเติรกส์ไดย้กทัพมารุกรานรบชนะกษัตริย์แห่งชมพูทวีปฝ่ายเหนือ 

กองทพัมุสลิมเติรกสไ์ดเ้ผาผลาญท าลายวดัและปชูนียสถานในพุทธศาสนาลงแทบทั้งหมด และสงัหารผูท่ี้ไม่ยอมเปล่ียน

ศาสนา นาลันทามหาวิหารก็ถูกเผาผลาญท าลายลงในช่วงระยะเวลาน้ัน ว่ากนัว่าไฟท่ีลุกโชนเผานาลันทานานถึง3

เดือนกวา่จะเผานาลนัทาไดห้มด จากน้ันน าท่านเดินทางสู่เมืองพุทธคยา  
ค ำ่   รบัประทำนอำหำรค ำ่ ที่โรงแรม จากน้ันพกัผ่อนตามอธัยาศยั 

 

วนัศุกรท่ี์ 18 พ.ย. 59 ต ำบลพทุธคยำ – เมืองพำรำณสี – สำรนำรถ (สถำนท่ีปฐมเทศนำ) – ล่องเรือแม่น ้ำคงคำ 

เชา้                รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรมทีพ่กั หลงัรบัประทานอาหารน าท่านเดนิทาง สู่ เมืองพาราณส ี(ใชร้ะยะเวลาในการ

เดนิทางประมาณ 5 ช ัว่โมง) แผ่นดินมหศัจรรยอ์นัเก่าแก่ และมีสมญัญานามว่า นครแห่งแสงไฟ กรุงไกรแห่งความ

ศกัด์ิสทิธิ์ เมืองสถิตองคศิ์วะ แดนพทุธะประกาศธรรม ถิ่นอารยธรรม 5000 ปี ป้อมปราการสุดทา้ยของศาสนาฮนิดู
โบราณ และยงัเป็นดนิแดนที่ดทีี่สุดในการศึกษาวถิชีีวติของชาวอนิเดียแทว้่าเป็นอย่างไรดงัค ากล่าวของ พลตรหีลวง

วจิิตรวาทการว่า “พาราณสีคือ อินเดียแท ้ใครมาอินเดียแลว้ไม่เห็นพาราณส ี  ก็เท่ากบัว่าไม่ไดเ้ห็นอนิเดีย ใคร

อยากรูว้่าอนิเดียที่แทจ้รงิเป็นอย่างไร ตอ้งมาดูที่เมืองพาราณส”ี  

เที่ยง             รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
บ่าย               น าท่านเดนิทางสู่ สารนาถ ป่าอสิปิตนมฤคทายวนั ซึง่คร ัง้หนึ่งเคยเป็นศูนยก์ลางพระพทุธศาสนาแห่งหนึ่งเป็นส านกัสงฆ์

ทีใ่หญ่โตที่ไดต้ ัง้ม ัน่อยู่ในดนิแดนแห่งหลากหลายเจา้ลทัธแิละศาสนา และเป็นสงัเวชนียสถานแห่งหนึ่งคือเป็น สถานที่

แสดงปฐมเทศนา ทีพ่ระพทุธองคท์รงโปรดเหลา่ปญัญจวคัคยีท์ ัง้ 5 และพระรตันตรยัไดเ้กดิขึ้นสมบรูณค์ร ัง้แรกในโลก



 

ทีน่ี่ ผูท้ีม่าแสวงบุญไดม้าไหวพ้ระ สวดมนต ์และปฏบิตัิธรรม ณ ที่แห่งนี้    น าคณะร่วมสวดมนต ์และร่วมเวยีนเทยีน

รอบธมัเมกขสถปู 

เยน็.             น าท่านเดนิทางสู่ แม่น ้ าคงคา แม่น า้ศกัดิ์สทิธิ์ของชาวฮนิดู ลงเรือล่องแม่น า้คงคาเพื่อชมวฒันธรรมประเพณีชาวฮินดู 

เช่น วิธีการอาบน า้การเผาศพบนฝัง่แม่น า้คงคา อาคารท่าน า้ต่าง ๆ ที่ถูกสรา้งขึ้นโดยมหาราชา หรือ กษตัริย ์และ 

คหบดขีองแควน้ต่างๆทีน่บัถอืศาสนาฮนิดู 

ค า่               น าท่านเขา้พกั ณ โรงแรม RIVATAS  HOTEL / H.H.I  HOTEL หรือเทียบเท่า  รบัประทานอาหารเย็น 

พกัผ่อนตามอธัยาศยั 

 

วนัเสำรท่ี์ 19 พ.ย. 59         เมืองพำรำณส ี– เมืองกุสินำรำ (สถำนท่ีปรินิพพำน ) 

06.00 น.  รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรมที่พกั หลงัอาหารน าท่านเดินทางสู่เมืองกุสินารา (ใชร้ะยะเวลาในการเดินทาง

ประมาณ 8 ช ัว่โมง) 
เที่ยง   รบัประทานอาหารเทีย่ง ณ รา้นอาหารระหว่างทาง 
บ่าย เดินทางสู่เมอืงกุสนิาราน าท่านนมสัการ มหาปรินิพพานสถูป สถานที่พระพทุธเจา้เสด็จดบัขนัธป์รินิพพานภายใตต้น้

สาละคู่เป็นสถานที่รองรบัหมู่พระอรหนัต ์ ทรงแสดงพระธรรมเทศนาปจัฉิมโอวาทคือ “ท่านท ัง้หลายจงอยู่โดยความไม่

ประมาทเถดิ” จากนัน้เขา้สู่ พทุธวหิารปรนิิพพานซึง่ภายในประดษิฐานพระพทุธไสยาสนป์างปรนิิพพาน จากนัน้น าท่านสู่ 

มกฏุพนัธเจดีย ์สถานทีถ่วายพระเพลงิพระพทุธสรรีะ  

 

 

 

 
 

เยน็             น าท่านเขา้พกั ณ โรงแรม LOTUS  HOTEL / ROYAL RESIDENCY HOTEL หรอืเทียบเท่า  รบัประทาน

อาหารเยน็ พกัผ่อนตามอธัยาศยั 

 

วนัอำทิตยท่ี์ 20 พ.ย. 59 เมืองกุสินำรำ – ต ำบลลมุพินี (ประเทศเนปำล)สถำนท่ีประสูต ิ

 กอ่นออกเดินทางสูล่มุพนีิ กรุณาเตรยีมพาสปรอ์ตเพือ่เดินทางผ่านด่านประเทศเนปาล 

เชา้                รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรมทีพ่กั น าท่านออกเดนิทางสู่ ลมุพนีิ ดนิแดนประสูตขิองพระสมัมาสมัพทุธเจา้อยู่ใน

เขตประเทศเนปาล(ใชร้ะยะเวลาในการเดนิทางประมาณ 5 ช ัว่โมง)ระหว่างทางก่อนขา้มชายแดนอนิเดีย-เนปาล หยุด

แวะพกัผ่อนท าภารกจิสว่นตวั ณ วดัไทย 960  

เที่ยง          รบัประทานอาหารกลางวนั ณ  วดัไทย 960  

บ่าย              เมืองลุมพินีวนั สถานที่ประสูติของพระพุทธองค ์น าท่านสกัการะ สวดมนต ์เจริญสมาธิภาวนา ณ เขตสวนศกัดิ์สทิธิ์

บรเิวณจดุทีป่ระสูตขิองเจา้ชายสทิธตัถะ คอืเสาหนิศิลาพระเจา้อโศก จากนัน้เขา้ชม มายาเทววีหิาร ภายในมศีิลาสลกัภาพ

พทุธประวตัิปางประสูติ เป็นรูปพระพทุธมารดา ยนืประทบัเหนี่ยวกิ่งสาละอยู่พรอ้มกบัพระสนม และแผ่นศิลาภายใน

วหิาร ที่สนันิษฐานว่าเป็นแผ่นหนิที่แสดงรอยพระบาทในคราวประสูตขิองเจา้ชายสทิธตัถะ ปจัจบุนัถูกเก็บรกัษาไวท้ี่เดมิ

โดยครอบดว้ยกระจกกนักระสุน จากนัน้ออกจากมายาเทววีหิารสู่ สระโบกขรณี เป็นทีส่รงน า้  ของพระนางสริมิหามายา



 

เทว ีก่อนจะไดป้ระสูตกิาลพระกมุารและหลงัประสูติกาล 

เยน็               น าท่านเขา้พกั ณ โรงแรม BUDDHA MAYA GADEN หรือ NEW CRYTAL HOTEL เทียบเท่า  รบัประทานอาหารเย็น 

พกัผ่อนตามอธัยาศยั 

 

วนัจนัทรท่ี์ 21 พ.ย. 59       ต ำบลลมุพินี – เมืองสำวตัถี – เมืองลคัเนำว ์ 

เชา้ตรู่             รบัประทานอาหารเชา้ ณ  โรงแรมทีพ่กั 

                    น าท่านเดนิทางสู่เมอืงสาวตัถ(ีใชร้ะยะเวลาในการเดนิทางประมาณ 5 ช ัว่โมง) 
เที่ยง               รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

บ่าย               น าท่านชมวดัเชตวนั เป็นวดัทีท่่านอนาถบณิฑกิะเศรษฐสีรา้งถวายเป็นอารามแห่งแรกในเมืองสาวตัถี จากนัน้น าท่านชม

บา้นท่านอนาถบิณฑิกะเศรษฐี , บา้นท่านองคุลีมาล , สถานที่ธรณีสูบพระเทวทตั และ นางจญิจมาญวกิา จากนัน้ชม

สถานที่พระพุทธองค์ทรงแสดง ยมกปาฏิหาริย ์ น าท่านออกเดินทางสู่เมืองลคัเนาว ์(ใชร้ะยะเวลาในการเดินทาง

ประมาณ 4 ช ัว่โมง) 
เยน็              รบัประทานอาหารเยน็ ณ ภตัตาคาร พกัผ่อนตามอธัยาศยั พกัทีโ่รงแรม TULIP INN หรอืเทียบเท่า 
 

วนัองัคำรท่ี 22 พ.ย. 59      เมืองลคัเนำว ์– เมืองอคัรำ   

เชา้ตรู่                   รบัประทานอาหารเชา้ ณ  โรงแรมทีพ่กั 

จากนั้น    น าท่านเดนิทางสู่เมืองอคัรา (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 8-9 ช ัว่โมง) 

เที่ยง      รบัประทานอาหารระหวา่งทาง (อาหารกลอ่ง) 
เยน็    ถงึเมืองอคัรา น าท่านเขา้โรงแรมทีพ่กั  
  มเีวลาใหท่้านไดเ้ลอืกซื้อของทีร่ะลกึจากเมืองอคัรา อาทิเช่น ทชัมาฮาลจ าลอง ผา้ไหม ลูกปดั ผา้ขนสตัวเ์ครือ่ง ฯลฯ 
ค า่    น าท่านเขา้สู่ทีพ่กัโรงแรม    FOUR POINTS  HOTEL หรอืเทียบเท่า       รบัประทานอาหารค า่ทีโ่รงแรม   
 

วนัพธุท่ี 23 พ.ย. 59        เมืองอคัรำ  - อคัรำฟอรท์ – ทชัมำฮำล - นครเดลลี     

เชา้   รบัประทานอาหารเชา้ทีโ่รงแรม 
จากนั้น  น าชมความงดงามของ "ทชัมาฮาล" อนุสรณส์ถานแห่งความรกัอมัตะทีถ่กูสรา้งจากหนิอ่อนสขีาวพสุิทธิ์อนังามวจิติร จน 
              ไดร้บัการยกย่องเป็นหนึ่งในเจด็สิง่มหศัจรรยข์องโลก  พระเจา้ซารเ์จฮานทรงมรีบัส ัง่ใหส้รา้งขึ้นเป็นทีบ่รรจพุระศพของ 

              พระนางมมุตสัมาฮาล พระมเหสซีึง่สิ้นพระชนมจ์ากการมพีระประสูตกิาลในปี ค.ศ. 1631 สถานทีแ่ห่งนี้ใชเ้วลาสรา้งถงึ  

            22 ปี ดว้ยแรงงานกว่า 20,000 คน ออกแบบและตกแต่งจากช่างฝีมอืเอกของโลกในยุคนัน้ ประดบัประดาดว้ยอญัมณี 

           และหนิสนีานาชนิดบนหนิอ่อนสขีาว ภายในมทีีบ่รรจพุระศพของพระนางมมุตสัมาฮาลและพระเจา้ชารเ์จฮาน ไวเ้คยีงคู่ 
                   กบัทชัมาฮาลจนตราบชัว่นิรนัดรก์าล 
จากนั้น  น าชม “อคัราฟอรท์" สรา้งดว้ยหนิทรายสแีดง รมิฝัง่แมน่ า้ยมนุา พระเจา้อคับารส์รา้งขึ้นในปี ค.ศ 1565 และสรา้งต่อ   
                  เตมิกนัเรือ่ยมาจนถงึรุ่นหลานคอื พระเจา้ซารเ์จฮาน ซึง่ปรบัเปลีย่นจากป้อมปราการทางทหารมาเป็นพระราชวงัมกี าแพง 
                สูงกว่า 20 เมตร และยาว 2.5 กโิลเมตร โดยรอบภายในมสีิง่ปลูกสรา้งมากมายจนเป็นเสมอืนเมอืงเลก็ๆ ในเมอืงอคัรา  



 

       ในป้อมแห่งนี้ ท่านจะไดช้ม ทอ้งพระโรงอนัรโหฐานซึง่ใชเ้ป็นทีร่บัรองราชอาคนัตกุะและทูตานุฑตู ราชบลัลงักม์ยุราร า 
แพนอนัมชีือ่เสยีงเคยประดษิฐานทีน่ี่ ปจัจบุนัอยู่ในกรุงเตหะราน ประเทศอหิร่าน  และหอคอยรูปแปดเหลีย่ม สถานที่ 

คุมขงัพระเจา้ซาร ์ เจฮานไว ้7 ปี จากสถานทีแ่ห่งนี้จะสามารถมองเหน็ทชัมาฮาล ในมมุมองเดยีวกบัทีพ่ระเจา้ซารเ์จฮาน   
  ไดท้อดพระเนตรในวาระสุดทา้ยของพระชนมช์พี มเีวลาใหท่้านไดเ้ลอืกซื้อของทีร่ะลกึจากเมอืงอคัรา อาทเิช่น ทชัมาฮาล 
               จ าลอง ผา้ไหม ลูกปดั ผา้ขนสตัว ์เครือ่งทองเหลอืง ฯลฯ 
เที่ยง    รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
จากนั้น  น าท่านออกเดนิทางเขา้สูน่ครเดลล ี  (ใชเ้วลาประมาณ 5 ช ัว่โมง)    ชมนครเดล ีในเขตเมอืงใหมท่ีม่กีารจดัผงัเมอืงเป็น 

        ระเบยีบตามแบบองักฤษผา่นถนนราชบาทอนักวา้งใหญ่ทีค่นนบัลา้นจะมาชมุนุมดูขบวนพาเหรดในวนัชาต ิ 26 มกราคม 

 ค า่   พรอ้มรบัประทานอาหารค า่   
21.30 น. น าท่านเดนิทางสู่สนามบนินานาชาตเิมอืงเดลล ี

 

วนัพฤหสัท่ี 24 พ.ย. 59  นครเดลลี – กรุงเทพฯ     

00.15 น.      ออกเดนิทางจากสนามบินนานาชาติเดลล ี โดยสายการบนิ สายการบินไทย   เที่ยวบินที่ TG 316 
05.40 น.       คณะถงึสนามบนิสุวรรณภมู ิโดยสวสัดภิาพฯ 

**************************************************** 
 

ก าหนดการเดินทาง 
ราคาผูใ้หญ่ พกัหอ้งคู่ 

หอ้งละ 2 ทา่น 
เด็กมีเตยีงเสรมิ เด็กไม่มีเตยีง พกัเด่ียวเพิม่ 

16-24 พ.ย. 2559 62,500.- 61,500.- 60,000.- 11,900.- 

 

หมายเหต:ุ     การเดนิทางอาจมปีญัหาเฉพาะหนา้ขึ้น ผูบ้รกิารขอสงวนสทิธิ์ทีจ่ะแกไ้ขสบัเปลีย่นรายการตามความจ าเป็นและเหมาะสม 

แต่จะรกัษาผลประโยชนข์องท่านตามสทิธิ์ทีม่แีละจะแจง้ใหผู้ ้เดนิทางทราบก่อนทกุคร ัง้ 
อตัราค่าบรกิารรวม 

- ค่าต ัว๋เครือ่งบนิไป-กลบั สายการบนิ ไทย 

- ค่ารถโคช้ (ปรบัอากาศ) ตลอดการเดนิทาง / ค่าภาษสีนามบนิทกุแห่งตลอดรายการ  

- ค่าวซี่าประเทศอนิเดยี และประเทศเนปาล / ค่าโรงแรมทีพ่กั (2-3 ท่านต่อ 1 หอ้ง) ตามทีร่ะบไุวใ้นรายการ  

- ค่าอาหารทกุมื้อตามทีร่ะบไุวใ้นรายการ / ค่าธรรมเนียมผ่านประตูสถานทีต่่างๆ ตามระบไุวใ้นรายการ  

- ค่าประกนัอบุตัเิหตกุารเดนิทางวงเงนิ ท่านละ 1,000,000 บาท (เง ือ่นไขตามกรมธรรม)์  

- ค่าขนกระเป๋าเดนิทาง (กระเป๋าเดนิทางใบใหญ่ไปไมเ่กนิท่านละ 30 กโิลกรมั ส่วนเกนิของน า้หนกัท่านตอ้งช าระดว้ยตนเอง)  

- ค่ามคัคุเทศกช์าวไทย และชาวพื้นเมอืงคอยอ านวยความสะดวกตลอดการเดนิทาง 

 
 
อตัราค่าบรกิารไม่รวม 



 

- ค่าใชจ่้ายสว่นตวั เช่น ค่าอาหาร-เครือ่งดืม่ นอกเหนอืจากรายการทวัร,์ ค่าซกัรดี, ค่าโทรศพัท ์เป็นตน้  

- ค่าทปิคนขบัรถและค่าทปิมคัคุเทศก ์ประมาณ 5 USD ต่อคน ต่อวนั 

- ค่าปรบั ส าหรบัน า้หนกักระเป๋าเดนิทางทีเ่กนิจากทีท่างสายการบนิก าหนดไว ้ 

- ค่าท าหนงัสอืเดนิทาง  

- ค่าธรรมเนียมน า้มนัทีท่างสายการบนิอาจมกีารเรยีกเกบ็เพิม่เตมิในภายหลงั / ค่าภาษหีกั ณ ทีจ่่าย และค่าภาษมีลูค่าเพิม่ 

เอกสารประกอบการขอวซ่ีาเขา้ประเทศ อนิเดีย  

     -   พาสปอรต์ที่มีอายเุหลอืมากว่า 6 เดือน 

     - รูปถา่ยส ีขนาด  2 x 2 น้ิว(พื้นหลงัสขีาวเท่านั้น) มีอายไุม่เกนิ 6 เดือน จ านวน 4 ใบ 

     - ส าเนาทะเบยีนบา้นพรอ้มส าเนาบตัรประชาชน 

     - เบอรโ์ทรศพัทท์ี่สามารถตดิต่อได ้และเบอรท์ี่ท างาน ช่ือบรษิทั (ในกรณียงัท างาน)  

     - ช่ือ ญาต ิ2 คน พรอ้มเบอรโ์ทรศพัท ์

 
เงื่อนไขการส ารองที่นั่ง 

- กรุณาจองลว่งหนา้ก่อนการเดินทาง พรอ้มช าระงวดแรกท่านละ 10,000 บาท โดยโอนเงนิเชา้บญัช ีพรอ้มแฟกซ ์หรือ อเีมลล ์

หนา้พาสปอรต์ของผูเ้ดินทางมายงับริษทัฯ (ใบสลปิโอนเงนิ โปรดระบุ ชือ่ นามสกลุ และเบอรโ์ทรศพัทต์ิดต่อกลบั) 

- กรุณาช าระส่วนทีเ่หลอืก่อนการเดินทางไมน่อ้ยกวา่ 15 วนัท าการ มฉิะนัน้จะถอืว่าท่านยกเลกิการเดินทางโดยอตัโนมตัิ 

 
การยกเลกิ 

- ยกเลกิก่อนการเดนิทาง 30 วนัขึ้นไปคนืเงนิท ัง้หมด (หากมกีารเกดิค่าใชจ่้าย ขอสงวนสทิธิ์เก็บค่าใชจ่้ายทีเ่กดิขึ้น) 

- ยกเลกิก่อนการเดนิทาง 16 - 29 วนั บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิ์ไมค่นืมดัจ า 

- ยกเลกิก่อนการเดนิทางนอ้ยกว่า 15 วนั ไมว่่าในกรณีใดๆ บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิ์ไมค่นืเงนิค่าทวัรท์ ัง้หมด 

- ยกเวน้กรุป๊ที่เดนิทางช่วงวนัหยุดหรอืเทศกาลทีต่อ้งการนัตมีดัจ ากบัสายการบนิหรอืค่ามดัจ าทีพ่กัโดยตรงหรอืโดยการผ่านตวัแทน

ในประเทศหรอืต่างประเทศและไมอ่าจขอคนืเงนิได ้รวมถงึเที่ยวบนิพเิศษเช่น Extra Flight และ Charter Flight  จะไม่มี

การคนืเงนิมดัจ า หรอืค่าทวัรท์ ัง้หมดเนื่องจากค่าต ัว๋เป็นการเหมาจ่ายในเทีย่วบนินัน้ๆ 

- ในกรณีเกิดภยัพบิตัิไม่ว่าจะเป็นกรณีใดๆก็ตาม หากสนามบนิ และ คณะทวัรข์องบรษิทั ยงัยนืยนัการเดนิทางไดต้ามปกติ ทาง

บริษทัจะไม่รบัยกเลกิทวัรจ์ากลูกคา้ และขอสงวนสทิธิ์ในการคืนเงนิค่าทวัร ์(หากลูกคา้ยนืยนัว่าเดินทางไม่ได ้ลูกคา้สามารถ

ยกเลกิไดแ้ต่ตอ้งเขา้ตามเงือ่นไข ของการยกเลกิทวัรเ์ท่านัน้ เพราะบริษทัตอ้งเสียหายดา้นด าเนินการต่างๆ ทัง้ค่ามดัจ าต ัว๋

เครือ่งบนิและค่าโรงแรมต่างๆ) 

- เมือ่ท่านไดช้ าระเงนิมดัจ าหรอืท ัง้หมด ไม่ว่าจะเป็นการช าระผ่านตวัแทนของบรษิทัฯหรอืช าระโดยตรงกบัทางบรษิทัฯ ทางบรษิทัฯ 

จะขอถอืว่าท่านรบัทราบและยอมรบัในเงือ่นไขต่าง ๆ 

เงือ่นไขและรายละเอยีดอืน่ๆ 



 

- อตัราค่าบรกิารคดิค านวณจากอตัราแลกเปลีย่น และราคาตัว๋เครือ่งบนิในปจัจบุนั บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิ์ในการปรบัเปลีย่นราคา

ค่าบรกิารในกรณีทีม่กีารขึ้นราคาค่าต ัว๋เครือ่งบนิ ภาษเีดนิทาง ค่าประกนัภยั ค่าธรรมเนียมน า้มนั หรอืมกีารประกาศลดค่าเงนิ

บาท หรอือตัราแลกเปลีย่นไดป้รบัขึ้นในช่วงใกลว้นัทีค่ณะจะเดนิทาง  

- บรษิทัฯ รบัเฉพาะผูม้วีตัถปุระสงคเ์ดนิทางเพือ่ท่องเทีย่วเท่านัน้ หากท่านถกูเจา้หนา้ทีต่รวจคนเขา้เมอืงของประเทศนัน้ๆ ปฏเิสธ

การเขา้-ออกเมอืง ดว้ยเหตผุลใดๆ ก็ตามถอืเป็นเหตผุลซึง่อยู่นอกเหนืออ านาจและความรบัผดิชอบของบรษิทัฯทางบรษิทัฯ ขอ

สงวนสทิธิ์ทีจ่ะไมค่นืเงนิบางส่วนหรอืท ัง้หมด 

- บรษิทัฯจะไมร่บัผดิชอบในกรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงของประเทศไทยงดออกเอกสารเขา้เมอืงใหก้บัชาวต่างชาต ิหรอืคนต่างดา้ว

ทีพ่  านกัอยู่ในประเทศไทย เพราะอ านาจสทิธิ์ขาดเป็นของทางกองตรวจคนเขา้เมอืง  

- บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิ์ทีจ่ะไมร่บัผดิชอบต่อค่าใชจ่้ายใดๆ ในกรณีทีเ่กดิเหตสุุดวสิยั เช่น การยกเลกิหรอืลา่ชา้ของสายการบนิ

อบุตัเิหต,ุ ภยัธรรมชาต,ิ การนดัหยุดงาน, การจลาจลหรอืสิง่ของสูญหายตามสถานทีต่่างๆ ทีเ่กดิขึ้นเหนืออ านาจการควบคุมของ

บรษิทัฯ 

- บรษิทัฯ จะท าหนา้ทีเ่ป็นตวัแทนในการเรยีกรอ้งค่าชดใชจ้ากสายการบนิ, โรงแรมหรอืบรษิทัขนส่งเมือ่เกดิการสูญหายของ  

สมัภาระระหว่างการเดนิทาง แต่จะไมร่บัผดิชอบต่อการสูญหายดงักลา่ว  

- ในระหว่างการท่องเทีย่วนี้ หากท่านไมใ่ชบ้รกิารใดๆ ไมว่่าท ัง้หมดหรอืบางส่วน ถอืวา่ท่านสละสทิธิ์ ไมส่ามารถเรยีกรอ้งขอคนื

ค่าบรกิารได ้ 

- หากท่านไมเ่ดนิทางกลบัพรอ้มคณะทวัร ์ต ัว๋เครือ่งบนิขากลบัซึง่ไมไ่ดใ้ชเ้ดนิทาง ท่านไมส่ามารถน ามาขอคนืเงนิได ้ 

- ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิ์ในการยกเลกิ หรอืเปลีย่นก าหนดการเดนิทาง หากมผูีร่้วมเดนิทางในคณะทวัร ์ไมค่รบตามทีก่ าหนด 

- ค่าบรกิารทีท่่านช าระกบัทางบรษิทัฯ เป็นการช าระแบบเหมาขาด และทางบรษิทัฯไดช้ าระใหก้บับรษิทัฯ ตวัแทนแต่ละแห่งแบบ

เหมาขาดเช่นกนั ดงันัน้หากท่านมเีหตอุนัใดทีท่  าใหท่้านไมไ่ดท่้องเทีย่วพรอ้มคณะตามรายการทีร่ะบไุว ้ท่านจะขอคนืค่าบรกิาร

ไมไ่ด ้ 

- บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิ์ทีจ่ะเปลีย่นแปลงรายการทวัรแ์ละสายการบนิตามความเหมาะสม และสถานการณต่์างๆ ท ัง้นี้ทางบรษิทั

ฯ จะยดึถอืและค านึงถงึความปลอดภยั รวมถงึประโยชนสู์งสุดของลูกคา้ส่วนมากเป็นส าคญั 

- ผูเ้อาประกนัอายุต า่กวา่ 15  ปี และผูสู้งอายุระหว่าง 75 – 85 ปี รบัความคุม้ครอง 05 % ของจ านวนเงนิเอาประกนั 

 
เมื่อท่านได้ท ารายการจองทัวร์ กับ เอ็กซ์ซอติก ฮอลเิดย์ จากนั้น เจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับ 

เพื่อแจ้งนัดวัน ช าระเงิน โทร 02-7698141 ถงึ 43 ท่านสามารถโอนเงินผ่านธนาคาร ดังต่อไปนี้ 
ธนาคาร สาขา ชื่อบัญช ี ประเภท หมายเลขบัญช ี
 สาขาย่อย เดอะมอลล์ บางกะปิ นางสาวพรหมพร สนิทขวัญ ออมทรัพย์ 732-2-31864-9 

 เดอะมอลล์ บางกะป ิ นางสาวพรหมพร สนิทขวัญ ออมทรัพย์ 160-251742-5 
 เดอะมอลล์ บางกะป ิ บริษัท เอ็กซ์ซอติก ฮอลิเดย์ จ ากัด ออมทรัพย์ 281-2-22986-8 

 

http://www.exoticontour.com/
http://www.exoticontour.com/ExoticTour/home/payment.php

