ทัวร์อินเดีย : รหัส IND97

ณ ประเทศอินเดีย และ เนปาล
นาท่านจารึกไปกราบนมัสการพุทธสังเวชนี ยสถานทัง้ ๔ ตาบลอันได้แก่
๑ . สวนลุมพินีวนั สถานทีท่ ่พี ระโพธิ์สตั ย์เจ้าทรงประสูตจิ ากครรภ์ พระพุทธมารดา
๒ . ตาบลพุทธคยา สถานทีท่ รงตรัสรูอ้ นุ ตระสัมมาสัมโพธิญาณด้วยพ้นจากอานาจของมาร
๓ . เมืองสารนาถ สถานที่ทรงแสดงพระปฐมเทศนาทาให้พระพุทธศาสนาเกิดขึ้นในโลก
๔ . เมืองกุสนิ ารา สถานที่ทรงเสด็จเข้าสูป่ รินิพานด้วยอุนุปปานิ เสนธาตุ
ดัง่ พระผูม้ ีภาคเจ้าที่ทรงตรัสไว้กบั พระอานนท์เถระ อันปรากฏไว้อยู่ในพระไตรปิ ฎก ฉบับมหาปรินิพานสูตรที่ว่า.“อานนท์ ชนทัง้ หลายเหล่าใดเหล่าหนึ่ ง ได้เที่ยวไปยังเจดียส์ งั เวชนี ยสถานเหล่านี้ ดว้ ยความเลือ่ มใส ชนเหล่านั้น
ครัน้ ทากาลกิรยิ าลง จักเข้าถึงสุคติโลกสวรรค์”
ชมกรุงสาวัตถี ซึ่งเป็ นเมืองที่พระพุทธองค์ประทับอยู่นานที่สุดตลอดพระชนม์ชีพ สัมผัสเมืองพาราณสีอนั ศักดิ์สทิ ธิ์ของ
ชาวฮินดูอายุกว่า 4,000 ปี ริมฝัง่ แม่น้ าคงคา
กำหนดหมำยกำรเดินทำง
วันพุธที่ 16 พ.ย. 59
09.00 น.
12.10 น.
14.00 น*

กรุงเทพฯ – พุทธคยำ (ประเทศอินเดีย)

ผูเ้ ดินทางทุกท่านพร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น4 เคาน์เตอร์เช็คกรุป๊ ของสายการบินไทย แอร์เวย์
ออกเดินทางสู่เมืองพุทธคยาประเทศอินเดีย โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 327
(เวลาท้องถิ่น) ถึงท่าอากาศยานเมืองคยา ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร จากนั้นนาท่านเยีย่ มชม ต้นพระ
ศรีมหำโพธิส์ ถานที่ตรัสรูข้ องพระพุทธองค์กล่าวกันว่าต้นโพธิ์แห่งนี้ เป็ น สะดือของโลก
คนโบราณ
เชื่อกันว่าสถานที่นี้เป็ นแผ่นดินที่ศกั ดิ์สิทธิ์ที่สุดในโลกเพราะเป็ นที่ที่
พระพุทธ
เจ้าทุกพระองค์จะต้องมาทรงตรัสรูท้ ี่นี่ดงั นั้นต้นโพธิ์นี้จึงเป็ นเสมือนขวัญใจของชาวพุทธ

ทัว่ โลกที่ตอ้ งมาประกอบกิจกรรมบาเพ็ญภาวนาที่นี่นมัสการพระมหำเจดียพ์ ทุ ธคยำสร้างอยูใ่ กล้กบั ต้นโพธิ์ภายใน
วิหารมีพระพุทธเมตตาซึ่งเป็ นพระพุทธปฏิมากรที่สร้างด้วยหินแกรนิ ตสีดาในสมัยปาละ ปางมารวิชยั อายุกว่า 1400 ปี
เศษพระพุทธรูปองค์นี้เป็ นที่นับถือว่าศักดิ์สิทธิ์ยงิ่ ทั้งชาวพุทธและฮินดู ชมสัตตมหำ

เย็น

สถำน สถานที่ทรงยับยัง้ เพื่อเสวยวิมุตติสุขหลังจากทรงตรัสรูแ้ ล้ว 7 แห่งแห่งละ 7 วันคือ โพธิบลั ลังก์ อนิ มิสเจดีย ์ รัต
นจงกรมเจดียร์ ตั นฆรเจดีย ์ ต้นอชปาลนิ โครธ ต้นมุจลินทร์ ต้นราชายตนะ
รับประทำนอำหำรเย็น ณ โรงแรมพุทธคยำ

พัก

โรงแรมที่พทุ ธคยำ HOTEL ROYAL RESIDENCY หรือเทียบเท่ำ

หมำยเหตุ : เวลำท้องถิ่นในประเทศอินเดียช้ำกว่ำเวลำในประเทศไทยประมำณ 1 ชั ่วโมง 30 นำที
วันพฤหัสที่ 17 พ.ย. 59
เช้ำมืด

เที่ยง
11.30 น.

ค ่ำ

พุทธคยำ – กรุงรำชคฤห์ - เขำคิชกูฎ - วัดเวฬุวนั – มหำลัยนำลันทำ-พุทธคยำ

รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ โรงแรมที่พกั
หลังอาหารนาท่านออกเดินทางสู่ เมืองราชคฤห์ นครหลวงแห่งแคว้นมคธ นาท่านเดินขึ้ น เขาคิชกูฏ หนึ่ งในเบญจคีรี
ชมวิวทิวทัศน์ที่สวยงาม นมัสการ ถ้าพระโมคคัลลานะ ชม ถ้าสุกรขาตา สถานที่ที่พระสารีบุตรสาเร็จเป็ นพระอรหันต์
ชม กุ ฏีของพระอานนท์ นมัสการ มูลคันธกุ ฏี สถานที่ ป ระทับของพระพุ ท ธเจ้า ไหว้พระสวดมนต์ที่ย อดเขาคิชกูฎ
จากนั้นนาท่านชม วัดชีวกัมพวัน โรงพยาบาลสงฆ์แห่งแรกของโลกและชม เรือนคุมขังพระเจ้าพิมพิสาร
รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ห้องอำหำรของโรงแรม
บริการอาหารกลางวันที่ภตั ตาคารของโรงแรม จากนั้นนาท่านเดินทางสู่ วัดเวฬุวนาราม วัดแห่งแรกในพระพุทธศาสนา
และเป็ นสถานที่แสดงโอวาทปาฏิโมกข์แก่พระอริยสงฆ์ 1250 องค์ มีสถูปที่บรรจุพระอัฐิธาตุของพระโมคคัลลานะและ
พระอัญญาโกญฑัญญะ นาท่านชม มหาวิทยาลัยนาลันทา มหาวิทยาลัยที่ใหญ่ที่สุดในโลก เป็ นศูนย์การศึกษาในสมัย
พุ ทธกาล ต่ อ มาในปี พ.ศ. 1742 กองทัพ มุ สลิ ม เติ รกส์ได้ย กทัพ มารุ กรานรบชนะกษั ตริย ์แห่ งชมพูท วีป ฝ่ ายเหนื อ
กองทัพมุสลิมเติรกส์ได้เผาผลาญทาลายวัดและปูชนี ยสถานในพุทธศาสนาลงแทบทั้งหมด และสังหารผูท้ ี่ไม่ยอมเปลี่ยน
ศาสนา นาลันทามหาวิหารก็ถูกเผาผลาญทาลายลงในช่วงระยะเวลานั้ น ว่ากันว่าไฟที่ ลุกโชนเผานาลันทานานถึง3
เดือนกว่าจะเผานาลันทาได้หมด จากนั้นนาท่านเดินทางสู่เมืองพุทธคยา
 รับประทำนอำหำรค ่ำ ที่โรงแรม จากนั้นพักผ่อนตามอัธยาศัย

วันศุกร์ที่ 18 พ.ย. 59 ตำบลพุทธคยำ – เมืองพำรำณสี – สำรนำรถ (สถำนทีป่ ฐมเทศนำ) – ล่องเรือแม่น้ ำคงคำ
เช้า

เที่ยง
บ่าย

 รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมทีพ่ กั หลังรับประทานอาหารนาท่านเดินทาง สู่ เมืองพาราณสี (ใช้ระยะเวลาในการ
เดินทางประมาณ 5 ชัว่ โมง) แผ่นดินมหัศจรรย์อนั เก่าแก่ และมีสมัญญานามว่า นครแห่งแสงไฟ กรุงไกรแห่งความ
ศักดิ์สทิ ธิ์ เมืองสถิตองค์ศิวะ แดนพุทธะประกาศธรรม ถิ่นอารยธรรม 5000 ปี ป้ อมปราการสุดท้ายของศาสนาฮินดู
โบราณ และยังเป็ นดินแดนที่ดที ่สี ุดในการศึกษาวิถชี ีวติ ของชาวอินเดี ยแท้ว่าเป็ นอย่างไรดังคากล่าวของ พลตรีหลวง
วิจิตรวาทการว่า “พาราณสีคือ อินเดียแท้ ใครมาอินเดียแล้วไม่เห็นพาราณสี ก็เท่ากับว่าไม่ได้เห็นอินเดีย ใคร
อยากรูว้ ่าอินเดียที่แท้จริงเป็ นอย่างไร ต้องมาดูท่ีเมืองพาราณสี”
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นาท่านเดินทางสู่ สารนาถ ป่ าอิสปิ ตนมฤคทายวัน ซึง่ ครัง้ หนึ่งเคยเป็ นศูนย์กลางพระพุทธศาสนาแห่งหนึ่งเป็ นสานักสงฆ์
ทีใ่ หญ่โตที่ได้ตงั้ มันอยู
่ ่ในดินแดนแห่งหลากหลายเจ้าลัทธิและศาสนา และเป็ นสังเวชนียสถานแห่งหนึ่งคือเป็ น สถานที่
แสดงปฐมเทศนา ทีพ่ ระพุทธองค์ทรงโปรดเหล่าปัญญจวัคคียท์ งั้ 5 และพระรัตนตรัยได้เกิดขึ้นสมบรูณค์ รัง้ แรกในโลก

เย็น.

คา่

ทีน่ ่ี ผูท้ ม่ี าแสวงบุญได้มาไหว้พระ สวดมนต์ และปฏิบตั ิธรรม ณ ที่แห่งนี้ นาคณะร่วมสวดมนต์ และร่วมเวียนเทียน
รอบธัมเมกขสถูป
นาท่านเดินทางสู่ แม่น้ าคงคา แม่นา้ ศักดิ์สทิ ธิ์ของชาวฮินดู ลงเรือล่องแม่นา้ คงคาเพื่อชมวัฒนธรรมประเพณีชาวฮินดู
เช่น วิธีการอาบนา้ การเผาศพบนฝัง่ แม่นา้ คงคา อาคารท่านา้ ต่ าง ๆ ที่ถูกสร้างขึ้นโดยมหาราชา หรือ กษัต ริย ์ และ
คหบดีของแคว้นต่างๆทีน่ บั ถือศาสนาฮินดู
นาท่ า นเขา้ พัก ณ โรงแรม RIVATAS HOTEL / H.H.I HOTEL หรือ เที ยบเท่ า  รับ ประทานอาหารเย็น
พักผ่อนตามอัธยาศัย

วันเสำร์ที่ 19 พ.ย. 59
06.00 น.

เมืองพำรำณสี – เมืองกุสินำรำ (สถำนที่ปรินิพพำน )

เที่ยง
บ่าย

 รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พกั หลังอาหารนาท่านเดินทางสู่ เมืองกุสิน ารา (ใช้ระยะเวลาในการเดินทาง
ประมาณ 8 ชัว่ โมง)
 รับประทานอาหารเทีย่ ง ณ ร้านอาหารระหว่างทาง
เดินทางสู่เมืองกุสนิ ารานาท่านนมัสการ มหาปรินิพพานสถูป สถานที่พระพุทธเจ้าเสด็จดับขันธ์ปรินิพพานภายใต้ตน้
สาละคู่เป็ นสถานที่รองรับหมู่พระอรหันต์ ทรงแสดงพระธรรมเทศนาปัจฉิมโอวาทคือ “ท่านทัง้ หลายจงอยู่โดยความไม่
ประมาทเถิด” จากนัน้ เข ้าสู่ พุทธวิหารปรินิพพานซึง่ ภายในประดิษฐานพระพุทธไสยาสน์ปางปรินิพพาน จากนัน้ นาท่านสู่
มกุฏพันธเจดีย ์ สถานทีถ่ วายพระเพลิงพระพุทธสรีระ

เย็น

นาท่านเข ้าพัก ณ โรงแรม LOTUS HOTEL / ROYAL RESIDENCY HOTEL หรือเทียบเท่า  รับประทาน
อาหารเย็น พักผ่อนตามอัธยาศัย

วันอำทิตย์ที่ 20 พ.ย. 59

เมืองกุสินำรำ – ตำบลลุมพินี (ประเทศเนปำล)สถำนที่ประสูติ

ก่อนออกเดินทางสูล่ มุ พินี กรุณาเตรียมพาสปร์อตเพือ่ เดินทางผ่านด่านประเทศเนปาล
เช้า

เที่ยง
บ่าย

รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมทีพ่ กั นาท่านออกเดินทางสู่ ลุมพินี ดินแดนประสูตขิ องพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอยู่ใน
เขตประเทศเนปาล(ใช้ระยะเวลาในการเดินทางประมาณ 5 ชัว่ โมง)ระหว่างทางก่อนข้ามชายแดนอินเดีย -เนปาล หยุด
แวะพักผ่อนทาภารกิจส่วนตัว ณ วัดไทย 960
รับประทานอาหารกลางวัน ณ วัดไทย 960
เมืองลุมพินีวนั สถานที่ประสูติของพระพุทธองค์ นาท่านสักการะ สวดมนต์ เจริญสมาธิภาวนา ณ เขตสวนศักดิ์สทิ ธิ์
บริเวณจุดทีป่ ระสูตขิ องเจ้าชายสิทธัตถะ คือเสาหินศิลาพระเจ้าอโศก จากนัน้ เข ้าชม มายาเทวีวหิ าร ภายในมีศิลาสลักภาพ
พุทธประวัติปางประสูติ เป็ นรูปพระพุทธมารดา ยืนประทับเหนี่ยวกิ่งสาละอยู่พร้อมกับพระสนม และแผ่นศิลาภายใน
วิหาร ที่สนั นิษฐานว่าเป็ นแผ่นหินที่แสดงรอยพระบาทในคราวประสูตขิ องเจ้าชายสิทธัตถะ ปัจจุบนั ถูกเก็บรักษาไว้ท่เี ดิม
โดยครอบด้วยกระจกกันกระสุน จากนัน้ ออกจากมายาเทวีวหิ ารสู่ สระโบกขรณี เป็ นทีส่ รงนา้ ของพระนางสิรมิ หามายา

เทวี ก่อนจะได้ประสูตกิ าลพระกุมารและหลังประสูติกาล
เย็น

นาท่านเขา้ พัก ณ โรงแรม BUDDHA MAYA GADEN หรือ NEW CRYTAL HOTEL เทียบเท่า  รับประทานอาหา
พักผ่อนตามอัธยาศัย

วันจันทร์ที่ 21 พ.ย. 59
เช้าตรู่
เที่ยง
บ่าย

เย็น

ตำบลลุมพินี – เมืองสำวัตถี – เมืองลัคเนำว์

 รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมทีพ่ กั
นาท่านเดินทางสู่เมืองสาวัตถี(ใช้ระยะเวลาในการเดินทางประมาณ 5 ชัว่ โมง)
 รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นาท่านชมวัดเชตวัน เป็ นวัดทีท่ ่านอนาถบิณฑิกะเศรษฐีสร้างถวายเป็ นอารามแห่งแรกในเมืองสาวัตถี จากนัน้ นาท่านชม
บ้านท่านอนาถบิณฑิกะเศรษฐี , บ้านท่านองคุลีมาล , สถานที่ธรณี สูบพระเทวทัต และ นางจิญจมาญวิกา จากนัน้ ชม
สถานที่พ ระพุท ธองค์ท รงแสดง ยมกปาฏิหาริย ์ นาท่ านออกเดินทางสู่ เมื อ งลัค เนาว์ (ใช้ระยะเวลาในการเดินทาง
ประมาณ 4 ชัว่ โมง)
 รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร พักผ่อนตามอัธยาศัย พักทีโ่ รงแรม TULIP INN หรือเทียบเท่า

วันอังคำรที่ 22 พ.ย. 59

เมืองลัคเนำว์ – เมืองอัครำ

เช้าตรู่
จากนั้น

 รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมทีพ่ กั
นาท่านเดินทางสู่เมืองอัครา (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 8-9 ชัว่ โมง)

เที่ยง
เย็น

 รับประทานอาหารระหว่างทาง (อาหารกล่อง)
ถึงเมืองอัครา นาท่านเข ้าโรงแรมทีพ่ กั
มีเวลาให้ท่านได้เลือกซื้อของทีร่ ะลึกจากเมืองอัครา อาทิเช่น ทัชมาฮาลจาลอง ผ้าไหม ลูกปัด ผ้าขนสัตว์เครือ่ ง ฯลฯ
นาท่านเข ้าสู่ทพ่ี กั โรงแรม FOUR POINTS HOTEL หรือเทียบเท่า  รับประทานอาหารคา่ ทีโ่ รงแรม

คา่

วันพุธที่ 23 พ.ย. 59
เช้า
จากนั้น

จากนั้น

เมืองอัครำ - อัครำฟอร์ท – ทัชมำฮำล - นครเดลลี

 รับประทานอาหารเช้าทีโ่ รงแรม
นาชมความงดงามของ "ทัชมาฮาล" อนุสรณ์สถานแห่งความรักอัมตะทีถ่ กู สร้างจากหินอ่อนสีขาวพิสุทธิ์อนั งามวิจติ ร จน
ได้รบั การยกย่องเป็ นหนึ่งในเจ็ดสิง่ มหัศจรรย์ของโลก พระเจ้าซาร์เจฮานทรงมีรบั สังให้
่ สร้างขึ้นเป็ นทีบ่ รรจุพระศพของ
พระนางมุมตัสมาฮาล พระมเหสีซง่ึ สิ้นพระชนม์จากการมีพระประสูตกิ าลในปี ค.ศ. 1631 สถานทีแ่ ห่งนี้ใช้เวลาสร้างถึง
22 ปี ด้วยแรงงานกว่า 20,000 คน ออกแบบและตกแต่งจากช่างฝี มอื เอกของโลกในยุคนัน้ ประดับประดาด้วยอัญมณี
และหินสีนานาชนิดบนหินอ่อนสีขาว ภายในมีทบ่ี รรจุพระศพของพระนางมุมตัสมาฮาลและพระเจ้าชาร์เจฮาน ไว้เคียงคู่
กับทัชมาฮาลจนตราบชัวนิ
่ รนั ดร์กาล
นาชม “อัคราฟอร์ท" สร้างด้วยหินทรายสีแดง ริมฝัง่ แม่นา้ ยมุนา พระเจ้าอัคบาร์สร้างขึ้นในปี ค.ศ 1565 และสร้างต่อ
เติมกันเรือ่ ยมาจนถึงรุ่นหลานคือ พระเจ้าซาร์เจฮาน ซึง่ ปรับเปลีย่ นจากป้ อมปราการทางทหารมาเป็ นพระราชวังมีกาแพง
สูงกว่า 20 เมตร และยาว 2.5 กิโลเมตร โดยรอบภายในมีสง่ิ ปลูกสร้างมากมายจนเป็ นเสมือนเมืองเล็กๆ ในเมืองอัครา

ในป้ อมแห่งนี้ท่านจะได้ชม ท้องพระโรงอันรโหฐานซึง่ ใช้เป็ นทีร่ บั รองราชอาคันตุกะและทูตานุฑตู ราชบัลลังก์มยุรารา
แพนอันมีชอ่ื เสียงเคยประดิษฐานทีน่ ่ี ปัจจุบนั อยู่ในกรุงเตหะราน ประเทศอิหร่าน และหอคอยรูปแปดเหลีย่ ม สถานที่
คุมขังพระเจ้าซาร์ เจฮานไว้ 7 ปี จากสถานทีแ่ ห่งนี้จะสามารถมองเห็นทัชมาฮาล ในมุมมองเดียวกับทีพ่ ระเจ้าซาร์เจฮาน
ได้ทอดพระเนตรในวาระสุดท้ายของพระชนม์ชพี มีเวลาให้ท่านได้เลือกซื้อของทีร่ ะลึกจากเมืองอัครา อาทิเช่น ทัชมาฮาล
จาลอง ผ้าไหม ลูกปัด ผ้าขนสัตว์ เครือ่ งทองเหลือง ฯลฯ
 รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นาท่านออกเดินทางเข ้าสูน่ ครเดลลี (ใช้เวลาประมาณ 5 ชัวโมง)
่
ชมนครเดลี ในเขตเมืองใหม่ทม่ี กี ารจัดผังเมืองเป็ น
ระเบียบตามแบบอังกฤษผ่านถนนราชบาทอันกว้างใหญ่ทค่ี นนับล ้านจะมาชุมนุมดูขบวนพาเหรดในวันชาติ 26 มกราคม
 พร้อมรับประทานอาหารคา่
นาท่านเดินทางสู่สนามบินนานาชาติเมืองเดลลี

เที่ยง
จากนั้น
คา่
21.30 น.

วันพฤหัสที่ 24 พ.ย. 59

นครเดลลี – กรุงเทพฯ

ออกเดินทางจากสนามบินนานาชาติเดลลี โดยสายการบิน สายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 316
คณะถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพฯ
****************************************************

00.15 น.
05.40 น.

กาหนดการเดินทาง
16-24

พ.ย. 2559

ราคาผูใ้ หญ่ พักห้องคู่
ห้องละ 2 ท่าน

เด็กมีเตียงเสริม

เด็กไม่มีเตียง

พักเดี่ยวเพิม่

62,500.-

61,500.-

60,000.-

11,900.-

การเดินทางอาจมีปญั หาเฉพาะหน้าขึ้น ผูบ้ ริการขอสงวนสิทธิ์ทจ่ี ะแก้ไขสับเปลีย่ นรายการตามความจาเป็ นและเหมาะสม
แต่จะรักษาผลประโยชน์ของท่านตามสิทธิ์ทม่ี แี ละจะแจ้งให้ผู ้ เดินทางทราบก่อนทุกครัง้

หมายเหตุ:

อัตราค่าบริการรวม
-

ค่าตัวเครื
๋ อ่ งบินไป-กลับ สายการบิน ไทย
ค่ารถโค้ช (ปรับอากาศ) ตลอดการเดินทาง / ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตลอดรายการ
ค่าวีซ่าประเทศอินเดีย และประเทศเนปาล / ค่าโรงแรมทีพ่ กั (2-3 ท่านต่อ 1 ห้อง) ตามทีร่ ะบุไว้ในรายการ
ค่าอาหารทุกมื้อตามทีร่ ะบุไว้ในรายการ
/ ค่าธรรมเนียมผ่านประตูสถานทีต
่ ่างๆ ตามระบุไว้ในรายการ
ค่าประกันอุบตั เิ หตุการเดินทางวงเงิน ท่านละ 1,000,000 บาท (เงือ่ นไขตามกรมธรรม์)
ค่าขนกระเป๋ าเดินทาง (กระเป๋ าเดินทางใบใหญ่ไปไม่เกินท่านละ 30 กิโลกรัม ส่วนเกินของนา้ หนักท่านต้องชาระด้วยตนเอง)
ค่ามัคคุเทศก์ชาวไทย และชาวพื้นเมืองคอยอานวยความสะดวกตลอดการเดินทาง

อัตราค่าบริการไม่รวม

-

ค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่น ค่าอาหาร-เครือ่ งดืม่ นอกเหนือจากรายการทัวร์, ค่าซักรีด, ค่าโทรศัพท์ เป็ นต้น
ค่าทิปคนขับรถและค่าทิปมัคคุเทศก์ ประมาณ 5 USD ต่อคน ต่อวัน
ค่าปรับ สาหรับนา้ หนักกระเป๋ าเดินทางทีเ่ กินจากทีท่ างสายการบินกาหนดไว้
ค่าทาหนังสือเดินทาง
ค่าธรรมเนียมนา้ มันทีท่ างสายการบินอาจมีการเรียกเก็บเพิม่ เติมในภายหลัง / ค่าภาษีหกั ณ ทีจ่ ่าย และค่าภาษีมลู ค่าเพิม่

เอกสารประกอบการขอวีซ่าเข้าประเทศ อินเดีย
- พาสปอร์ตที่มีอายุเหลือมากว่า 6 เดือน
- รูปถ่ายสี ขนาด 2 x 2 นิ้ ว(พื้นหลังสีขาวเท่านั้น) มีอายุไม่เกิน 6 เดือน จานวน 4 ใบ
- สาเนาทะเบียนบ้านพร้อมสาเนาบัตรประชาชน
- เบอร์โทรศัพท์ท่สี ามารถติดต่อได้ และเบอร์ท่ที างาน ชื่อบริษทั (ในกรณียงั ทางาน)
- ชื่อ ญาติ 2 คน พร้อมเบอร์โทรศัพท์
เงื่อนไขการสารองที่น่งั
- กรุณาจองล่วงหน้าก่อนการเดินทาง พร้อมชาระงวดแรกท่านละ 10,000 บาท โดยโอนเงินเช้าบัญชี พร้อมแฟกซ์ หรือ อีเมลล์
หน้าพาสปอร์ตของผูเ้ ดินทางมายังบริษทั ฯ (ใบสลิปโอนเงิน โปรดระบุ ชือ่ นามสกุล และเบอร์โทรศัพท์ติดต่อกลับ)

- กรุณาชาระส่วนทีเ่ หลือก่อนการเดินทางไม่นอ้ ยกว่า 15 วันทาการ มิฉะนัน้ จะถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ
การยกเลิก
-

ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วันขึ้นไปคืนเงินทัง้ หมด (หากมีการเกิดค่าใช้จ่าย ขอสงวนสิทธิ์เก็บค่าใช้จ่ายทีเ่ กิดขึ้น)
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 16 - 29 วัน บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คนื มัดจา
ยกเลิกก่อนการเดินทางน้อยกว่า 15 วัน ไม่ว่าในกรณีใดๆ บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คนื เงินค่าทัวร์ทงั้ หมด
ยกเว้นกรุป๊ ที่เดินทางช่วงวันหยุดหรือเทศกาลทีต่ อ้ งการันตีมดั จากับสายการบินหรือค่ามัดจาทีพ่ กั โดยตรงหรือโดยการผ่านตัวแทน
ในประเทศหรือต่างประเทศและไม่อาจขอคืนเงินได้ รวมถึงเที่ยวบินพิเศษเช่น Extra Flight และ Charter Flight จะไม่มี
การคืนเงินมัดจา หรือค่าทัวร์ทงั้ หมดเนื่องจากค่าตัวเป็
๋ นการเหมาจ่ายในเทีย่ วบินนัน้ ๆ
- ในกรณีเกิดภัยพิบตั ิไม่ว่าจะเป็ นกรณีใดๆก็ตาม หากสนามบิน และ คณะทัวร์ของบริษทั ยังยืนยันการเดินทางได้ตามปกติ ทาง
บริษทั จะไม่รบั ยกเลิกทัวร์จากลูกค้า และขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินค่ าทัวร์ (หากลูกค้ายืนยันว่าเดินทางไม่ได้ ลูกค้าสามารถ
ยกเลิกได้แต่ ตอ้ งเขา้ ตามเงือ่ นไข ของการยกเลิกทัวร์เท่ านัน้ เพราะบริษทั ต้องเสียหายด้านดาเนินการต่ างๆ ทัง้ ค่ ามัดจาตัว๋
เครือ่ งบินและค่าโรงแรมต่างๆ)
- เมือ่ ท่านได้ชาระเงินมัดจาหรือทัง้ หมด ไม่ว่าจะเป็ นการชาระผ่านตัวแทนของบริษทั ฯหรือชาระโดยตรงกับทางบริษทั ฯ ทางบริษทั ฯ
จะขอถือว่าท่านรับทราบและยอมรับในเงือ่ นไขต่าง ๆ

เงือ่ นไขและรายละเอียดอืน่ ๆ

- อัตราค่าบริการคิดคานวณจากอัตราแลกเปลีย่ น และราคาตัวเครื
๋ อ่ งบินในปัจจุบนั บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลีย่ นราคา
ค่าบริการในกรณีทม่ี กี ารขึ้นราคาค่าตัวเครื
๋ อ่ งบิน ภาษีเดินทาง ค่าประกันภัย ค่าธรรมเนียมนา้ มัน หรือมีการประกาศลดค่าเงิน
บาท หรืออัตราแลกเปลีย่ นได้ปรับขึ้นในช่วงใกล้วันทีค่ ณะจะเดินทาง
- บริษทั ฯ รับเฉพาะผูม้ วี ตั ถุประสงค์เดินทางเพือ่ ท่องเทีย่ วเท่านัน้ หากท่านถูกเจ้าหน้าทีต่ รวจคนเข ้าเมืองของประเทศนัน้ ๆ ปฏิเสธ
การเข ้า-ออกเมือง ด้วยเหตุผลใดๆ ก็ตามถือเป็ นเหตุผลซึง่ อยู่นอกเหนืออานาจและความรับผิดชอบของบริษทั ฯทางบริษทั ฯ ขอ
สงวนสิทธิ์ทจ่ี ะไม่คนื เงินบางส่วนหรือทัง้ หมด
- บริษทั ฯจะไม่รบั ผิดชอบในกรณีทก่ี องตรวจคนเข ้าเมืองของประเทศไทยงดออกเอกสารเข ้าเมืองให้กบั ชาวต่างชาติ หรือคนต่างด้าว
ทีพ่ านักอยู่ในประเทศไทย เพราะอานาจสิทธิ์ขาดเป็ นของทางกองตรวจคนเข ้าเมือง
- บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ์ทจ่ี ะไม่รบั ผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายใดๆ ในกรณีทเ่ี กิดเหตุสุดวิสยั เช่น การยกเลิกหรือล่าช้าของสายการบิน
อุบตั เิ หตุ, ภัยธรรมชาติ, การนัดหยุดงาน, การจลาจลหรือสิง่ ของสูญหายตามสถานทีต่ ่างๆ ทีเ่ กิดขึ้นเหนืออานาจการควบคุมของ
บริษทั ฯ
- บริษทั ฯ จะทาหน้าทีเ่ ป็ นตัวแทนในการเรียกร้องค่าชดใช้จากสายการบิน, โรงแรมหรือบริษทั ขนส่งเมือ่ เกิดการสูญหายของ
สัมภาระระหว่างการเดินทาง แต่จะไม่รบั ผิดชอบต่อการสูญหายดังกล่าว
- ในระหว่างการท่องเทีย่ วนี้ หากท่านไม่ใช้บริการใดๆ ไม่ว่าทัง้ หมดหรือบางส่วน ถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่สามารถเรียกร้องขอคืน
ค่าบริการได้
- หากท่านไม่เดินทางกลับพร้อมคณะทัวร์ ตัวเครื
๋ อ่ งบินขากลับซึง่ ไม่ได้ใช้เดินทาง ท่านไม่สามารถนามาขอคืนเงินได้
- ทางบริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิก หรือเปลีย่ นกาหนดการเดินทาง หากมีผูร้ ่วมเดินทางในคณะทัวร์ ไม่ครบตามทีก่ าหนด
- ค่าบริการทีท่ ่านชาระกับทางบริษทั ฯ เป็ นการชาระแบบเหมาขาด และทางบริษทั ฯได้ชาระให้กบั บริษทั ฯ ตัวแทนแต่ละแห่งแบบ
เหมาขาดเช่นกัน ดังนัน้ หากท่านมีเหตุอนั ใดทีท่ าให้ท่านไม่ได้ท่องเทีย่ วพร้อมคณะตามรายการทีร่ ะบุไว้ ท่านจะขอคืนค่าบริการ
ไม่ได้
- บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ์ทจ่ี ะเปลีย่ นแปลงรายการทัวร์และสายการบินตามความเหมาะสม และสถานการณ์ต่างๆ ทัง้ นี้ทางบริษทั
ฯ จะยึดถือและคานึงถึงความปลอดภัย รวมถึงประโยชน์สูงสุดของลูกค้าส่วนมากเป็ นสาคัญ
- ผูเ้ อาประกันอายุตา่ กว่า 15 ปี และผูส้ ูงอายุระหว่าง 75 – 85 ปี รับความคุม้ ครอง 05% ของจานวนเงินเอาประกัน

เมื่อท่านได้ทารายการจองทัวร์ กับ เอ็กซ์ซอติก ฮอลิเดย์ จากนั้น เจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับ
เพื่อแจ้งนัดวัน ชาระเงิน โทร 02-7698141 ถึง 43 ท่านสามารถโอนเงินผ่านธนาคาร ดังต่อไปนี้
ธนาคาร
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