ตาม

รอย
บาทพระศาสดา ณ ประเทศอินเดีย-เนปาล8 วัน
บินตรงลงพุทธคยา สายการบิน BHUTAN AIRLINES
ท่านละ 32,900 บาท (ไม่รวมวีซ่า)

4-11 ธันวาคม 2562 (พักโรงแรม)
นาท่านจารึกไปกราบนมัสการพุทธสังเวชนียสถานทั้ง สี่ ตาบลอันได้แก่
๑ . สวนลุมพินีวนั สถานที่ที่พระโพธิ์สตั ย์เจ้าทรงประสูติจากครรภ์ พระพุทธมารดา
๒ . ตาบลพุทธคยา สถานที่ทรงตรัสรูอ้ นุ ตระสัมมาสัมโพธิญาณด้วยพ้นจากอานาจของมาร
๓ . เมืองสารนาถ สถานที่ทรงแสดงพระปฐมเทศนาทาให้พระพุทธศาสนาเกิดขึ้ นในโลก
๔ . เมืองกุสินารา สถานที่ทรงเสด็จเข้าสู่ปรินิพานด้วยอุนุปปานิ เสนธาตุ
๕ . เมืองสาวัตถี เมืองที่พระพุทธเจ้าทรงจาพรรษานานที่สุดถึง ๒๕ พรรษา
ซึ่งพระผูม้ ีภาคเจ้าที่ทรงตรัสไว้กบั พระอานนท์เถระ อันปรากฏไว้อยูใ่ นพระไตรปิ ฎก ฉบับมหาปรินิพานสูตรที่วา่
“อานนท์ ชนทั้งหลายเหล่าใดเหล่าหนึ่ง ได้เที่ยวไปยังเจดียส์ งั เวชนียสถานเหล่านี้ ด้วยความเลื่อมใส
ชนเหล่านั้น ครั้นทากาลกิริยาลง จักเข้าถึงสุคติโลกสวรรค์”

นมัสการพระคันธกุฏิของพระผูม้ ีพระพุทธเจ้า บนเขาคิฌกูฏ ณ.เมืองราชคฤห์
ชมมหาวิทยาลัยนาลันทา มหาวิทยาลัยพุทธศาสนาฝ่ ายมหายานแห่งแรกของโลก

สัมผัสเมืองพาราณสีอนั ศักดิ์สทิ ธิ์ของชาวฮินดูอายุกว่า 4,000 ปี ริมฝั ่งแม่น้ าคงคา

วันแรก(4)

กรุงเทพฯ – ตาบลพุทธคยา (ประเทศอินเดีย)

ทุกท่านพร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิอาคารผูโ้ ดยสารระหว่างประเทศ ชั้น 4 เคาน์เตอร์
W สายการบิน BHUTAN AIRLINES เจ้าหน้าที่คอยต้อนรับทุกท่าน
07.00 น. คณะออกเดินทางสู่เมืองพุทธคยาประเทศอินเดีย เที่ยวบินที่ B3-707
08.30 น. (เวลาท้องถิ่นช้ากว่าประเทศไทย 1 ชั ่วโมง 30 นาที) ถึงท่าอากาศยานเมืองคยา ผ่านพิธี
การตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร จากนั้นนาท่านเยี่ยมชม
ต้นพระศรีมหาโพธิ์สถานที่ตรัสรูข้ องพระพุทธองค์กล่าวกัน
ว่าต้นโพธิ์แห่งนี้ เป็ น สะดือของโลก คนโบราณเชื่อกันว่า
สถานที่นี้เป็ นแผ่นดินที่ศกั ดิ์สิทธิ์ที่สุดในโลกเพราะเป็ นที่ที่
พระพุทธ เจ้าทุกพระองค์จะต้องมาทรงตรัสรูท้ ี่นี่ดงั นั้นต้นโพธิ์
นี้ จึงเป็ นเสมือนขวัญใจของชาวพุทธทัว่ โลกที่ตอ้ งมาประกอบกิจกรรมบาเพ็ญภาวนาที่นี่
นมัสการพระมหาเจดียพ์ ทุ ธคยาสร้างอยูใ่ กล้กบั ต้นโพธิ์ภายในวิหารมีพระพุทธเมตตาซึ่งเป็ น
พระพุทธปฏิมากรที่สร้างด้วยหินแกรนิ ตสีดาในสมัยปาละ ปางมารวิชยั อายุกว่า 1400 ปี เศษ
พระพุทธรูปองค์นี้เป็ นที่นับถือว่าศักดิ์สทิ ธิ์ยิ่งทั้งชาวพุทธและฮินดู ชมสัตตมหาสถาน สถานที่
ทรงยับยั้งเพื่อเสวยวิมุตติสุขหลังจากทรงตรัสรูแ้ ล้ว 7 แห่งแห่งละ 7 วันคือ โพธิบลั ลังก์ อนิ มิส
เจดีย์ รัตนจงกรมเจดียร์ ตั นฆรเจดีย์ ต้นอชปาลนิ โครธ ต้นมุจลินทร์ ต้นราชายตนะ จากนั้นนา
เที่ยง
รับประทานอาหารกลางวัน
หลังจากนั้น นาท่านชมแม่น้ าเนรัญชรา สถานที่ที่พระพุทธองค์ได้ทรงอธิษฐานลอยถาดข้าวมธุปายาสที่
นางสุชาดาถวายก่อนทรงตรัสรูพ้ ระสัมมาสัมโพธิญาณ และบ้านนางสุชาดาผูถ้ วายข้าว
มธุปายาสก่อนการตรัสรู ้
คา่
เข้าสู่ที่พกั TAJ DARBAR HOTEL พร้อมรับประทานอาหาร จากนั้นพักผ่อนหรือสวดมนต์ทาวัตร
และนัง่ สมาธิบริเวณใต้ตน้ พระศรีมหาโพธิ์ตามอัธยาศัย
04.00 น.

วันที่สอง(5) ตาบลพุทธคยา - เมืองพาราณสี -ล่องเรือแม่น้าคงคา
เช้า

เที่ยง

รับประทานอาหารเช้า
หลังอาหารออกเดินทางสู่เมืองพาราณสี (ระยะทาง 260 กม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 6 ชม.)
เมืองซึ่งได้ชื่อว่าเป็ นเมืองที่มีผอู ้ าศัยอยูม่ าเก่าแก่ที่สุดในโลกอายุกว่า 4,000 ปี
รับประทานอาหารกลางวัน

15.00 น.
จากนั้น

เย็น

คา่
วันที่สาม(6)
เช้ามืด
จากนั้น
เที่ยง
เย็น

เดินทางถึงเมืองพาราณสี
นาท่านไปกราบนมัสการธรรมเมกขสถูป สถานที่พระพุทธองค์ทรงแสดงปฐมเทศนาโปรด
ปั ญจวัคคียณ
์ ป่ าอิสิปตมฤคทายวัน เมืองสารนาถชมพระมูลคันธกุฎิของพระพุทธเจ้า เสา
ศิลาจาลึกของพระเจ้าอโศก ชนกลุ่มซากกุฏิกว่า 100 หลังและวิหารอนาคาริก นมัสการพระ
บรมสารีริก ธาตุ ที่ อัญ เชิญ มาจากเมืองตักศิ ลาน าชมเจาคันธีสถูปสถานที่พระพุทธองค์ทรง
พบปั ญจวัคคียก์ ่อนสาเร็จเป็ นพระอรหันต์ และพิพิธภัณฑ์ สถานแห่งชาติประจาเมืองสาร
นาถ
เปลี่ยนบรรยากาศ ชมพิธีบูชาพระอาทิตย์ตอนคา่ นาท่านล่องเรือในแม่น้ าคงคาซึ่งชาวฮินดู
เชื่อว่าเป็ นแม่น้ าศักดิ์สิทธิ์เพราะไหลมาจากภูเขาไกรลาส
(Mt.Kailash) บนสรวงสวรรค์
(ตามหลักภูมิศาสตร์แม่น้ านี้ ไหลมาจากเทือกเขาหิมาลัย ประเทศเนปาล) ชมพิ ธี บู ช าพระ
อาทิตย์และการอาบน้ าล้างบาปของชาวฮินดูริมฝั ่งแม่ น้ าคงคาและพิธีการเผาศพซึ่งมีมานาน
กว่า 4,000 ปี โดยกองไฟที่เผาศพไม่เคยดับมอดลงเลยจากนั้นนาท่านกลับที่พกั
เข้าสู่ที่พกั MEADOWS HOTEL พร้อมรับประทานอาหาร
เมืองพาราณสี - เมืองสาวัตถี
รับประทานอาหารเช้า
ออกเดินทางสูก่ รุงสาวัตถี (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 9 ชัว่ โมง)
รับประทานอาหารกลางวัน
จากนั้ นนาชมกรุงสาวัตถี ซึ่งเป็ นเมืองที่พระพุทธเจ้าประทับอยู่นานที่สุดตลอดพระชนม์ชีพ
(25ชรรษา)บ้านท่านอนาถบัณฑิตเศรษฐีมหาอุบาสก, องคุลีมาลสถูป , วัดพระเชตะวัน
มหาวิหารซึ่งเคยเป็ นที่ประทับสาคัญและนานที่สุดแห่งหนึ่ งของพระพุทธเจ้า (19 พรรษา)
ตั้งอยู่นอกกรุงสาวัตถีใกล้ประตูเมืองทางทิศใต้ จากนั้นนาท่านไหว้พระสวดมนต์ที่พระคันธกุฏิ
ของพระพุทธเจ้า, กุฏิพระราหุล,พระมหากัสสปเถระ, พระสิวลีและพระสารีบุตรตามลาดับ
น ำท่ ำ นสั ก กำระ สถานที่ แ สดงยมกปาฏิ ห าริ ย์ ส ถู ป เป็ นสถำนที่ ส มเด็ จ พระสัม มำสัม พุ ทธเจ้ำ แสดง
ปำฏิ ห ำริ ย ์ที่ ยิ่ ง ใหญ่ ที่ สุ ด ของพระพุ ท ธเจ้ำ ทุ ก พระองค์ ที่ แ ม้แ ต่ อัค รสำวกไม่ ส ำมำรถแสดงได้ โดย
ปำฏิหำริ ยท์ ี่เกิดเป็ นลักษณะคู่ คือมี 2 เหตุกำรณ์ อันประกอบไปด้วย กำรปรำบทิฏฐิพวกเดี ยรถียภ์ ำยใต้ตน้
มะม่วงคัณฑำมพฤกษ์ และกำรเสด็จขึ้นไปสวรรค์ช้ นั ที่ 2 หรื อดำวดึงส์ เพื่อโปรดพระนำงมำยำเทวี พระ
พุทธมำรดำของพระองค์

คา่
วันที่สี่(7)

เข้าสู่ที่พกั Hotel Pawan Palace/ Lotus Sutra พร้อมรับประทานอาหาร
เมืองสาวัตถี – ตาบลลุมพินี (ประเทศเนปาล)

เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ.ห้องอาหารของโรงแรม
หลังอาหารออกเดินทางไปยังสวนลุมพินี ประเทศเนปาล(ใช้เวลาเดินทาง 7 ชัว่ โมง) ระหว่าง
ทางผ่านด่านตรวจหนังสือเดินทางที่ชายแดนประเทศอินเดียและเนปาล
เที่ยง
รับประทานอาหารกลางวัน
(เวลาท้องถิ่น) ถึงเมืองสิทธารถะ จากนั้นนาท่านเดินทางเพื่อไป
กราบนมัสการสถานที่สาคัญทางพุทธศาสนาคือสวนลุมพินีซึ่งเป็ น
สถานที่ประสูติของพระพุทธเจ้าวิหารมหามายา สระโบกขรณี และ
เสาพระเจ้าอโศกที่มีขนาดความสูง22ฟุต4นิ้ วและมีขอ้ ความอย่าง
สมบูรณ์วา่ เป็ นสถานที่ประสูติของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและพระเจ้าอโศกเสด็จมาบูชา
ในปี ที่20แห่งรัชกาลของพระองค์(ประมาณพุทธศตวรรษที่ 3)
คา่
เข้าสู่ทพี่ กั WHITE LOTUS HOTEL พร้อมรับประทานอาหาร
หมายเหตุ : เวลาท้องถิ่นในประเทศเนปาลช้ากว่าเวลาในประเทศไทยประมาณ 1 ชั ่วโมง 15 นาที
วันที่หา้ (8)
เช้า
เที่ยง
จากนั้น

ตาบลลุมพินี(ประเทศเนปาล) – เมืองกุสินารา (ประเทศอินเดีย)
รับประทานอาหารเช้า ณ.ห้องอาหารโรงแรม
จากนั้นนาท่านเดินทางสูเ่ มืองกุสินารา (ใช้เวลาเดินทาง ประมาณ 5 ชัว่ โมง)
รับประทานอาหารกลางวัน
เดินทางถึงกุสินารานาท่านสู่สาลวโนทยานดินแดนแห่งการอาลัย
สวนสาธารณะของมัลลกษัตริย์ผ่านซากวัดโบราณอันเป็ นร่องรอย
ของความเจริญรุ่งเรืองในอดีต ยังมีตน้ สาละแม้จะปลูกขึ้ นใหม่แต่ก็ดู
ร่มรื่นกลมกลืนกับประวัติศาสตร์ เพื่อเป็ นอนุ สสติถึงพระพุทธองค์
นาท่านเข้าสู่...พุทธวิหารปรินิพพานสถานที่ประดิษฐานพระพุทธ
ไสยาสน์ ปางปริ นิ พพานขนาดความกว้ า ง23ฟุ ต 9นิ้ วพ ระ
ประติมากรรมที่งดงามสมส่วน ดวงตาหรี่ลงเกือบหลับสนิ ท สีหน้า
แสดงความหมดกังวล นี่ คือพระพุทธองค์ของเราให้ท่านได้สวดมนต์
บู ช าสัก การะ และนั ่ง เจริ ญ ภาวนา เพื่ อ น้ อ มถวายเป็ นพุ ท ธบู ช า
จากนั้นนาท่านสวดมนต์ ประทักษิ ณเวียนรอบพระสถูปปรินิพพาน
สถานที่พระพุทธองค์ทรงเสด็จดับขันธปรินิพพานภายใต้ตน้ สาละทั้งคู่ เมื่อวันเพ็ญวิสาขบูชา โดย
สร้างค่อมแท่นปรินิพพาน พร้อมด้วยต้นสาละคู่(หรือต้นรัง)นัน่ เองจากนั้นนาท่านนมัสการ
มกุฏพันธเจดีย ์ สถานที่ถวายพระเพลิงพระพุทธสรีระของพระพุทธเจ้า ซึ่งมัลละกษัตริยไ์ ด้ยก
รามย์-กา-คีลาอันเป็ นที่ประกอบพิธีอภิเษกในการเข้ารับตาแหน่ งเป็ นรัฐบาล ซึ่งเป็ นที่ถวายพระ
เพลิงพระพุทธสรีระโดยตั้งเชิงตะกอนขึ้ นในบริเวณมกุฏพันธเจดียเ์ มื่อถวายพระเพลิงแล้วจึงก่อ

คา่

พระสถูป ณ ที่ถวายพระเพลิงนั้นกลางทาง 4 แพล่ง ซึ่งปั จจุบนั เป็ นซากเจดียท์ รงกลมขนาดใหญ่
ให้ท่านได้สวดมนต์ บูชาสักการะนัง่ เจริญภาวนา นับว่าเป็ นการยังความไม่ประมาทให้เกิดขึ้ น
เข้าสู่ที่พกั OM RESIDENCY HOTEL พร้อมรับประทานอาหาร

วันที่หก(9) เมืองกุสินารา – เมืองไพสารี - เมืองราชคฤห์ – เขาคิชกูฏ - วัดเวฬุวนั - เมืองนาลันทา
05.00น.
06.00 น.

11.30น.

บ่าย

คา่

รับประทานอาหารเช้า
นาท่านเดินทางสู่เมืองไพสารี(ใช้เวลาเดินทางประมาณ 4 ชัว่ โมง) ซึ่งเป็ นเมืองที่พระพุทธเจ้าจา
พรรษาตลอดฤดูเข้าพรรษาสุดท้ายก่อนที่จะปรินิพานแวะวัดอโศกรามวัดที่สร้างขึ้ นตามพระราช
ประสงค์ของพระเจ้าอโศกมหาราชเพื่อใช้เป็ นที่สงั คยานา พระไตยปิ ฎกครั้งที่3
รับประทานอาหารกลางวัน
จากนั้นออกเดินทางสู่เมืองราชคฤห์ในอดีตเป็ นเมืองหลวงของแคว้นมคธพระเจ้าพิมพิสาร
ครองเมืองตั้งอยูบ่ นหุบเขาทุกทิศมีภูเขา5ลูกล้อมรอบคือเวปุลละ, เวการะ, ปั ณฑวะ, อิสิคิริ
และคิชกูฏ
หลังอาหาร นาท่านเข้าสู่ วัดเวฬุวันซึ่งเป็ นต้นกาเนิ ดของวัด คือ
วัดแห่งแรกในพระพุทธศาสนา พระเจ้าพิมพิสาร ทรงยกพระราช
อุทยานสวนไม้ไผ่ถวายเป็ นที่ประทับแห่งแรกแด่พระพุทธเจ้าและ
เหล่าพระสงฆ์สาวกพุท ธองค์ทรงประทับจาพรรษา ณ ที่แห่งนี้
แล้ว 6 พรรษาเจริญ พระพุท ธมนต์เจริญสมาธิภาวนา ณ อุโบสถสถานที่ประชุมพระสาวก
อรหันต์ 1,250รูป ในวันเพ็ญขึ้ น 15คา่ เดือน 3พุทธองค์ได้ทรงแสดงโอวาทปาติโมกข์แก่ภิกษุ
เหล่า นั้ น การประชุม นี้ ว่า จาตุร งคสัน นิบ าตมูล เหตุแ ห่ง พิธีม าฆบูช า จากนั้ นน าท่ านชม
มหาวิทยาลัยลันทาซากมหาวิทยาลัยพุทธศาสนาที่เคยรุ่งเรืองโด่งดังมากที่สุดในโลก มีพระ
นั กศึกษาจานวนหมื่น เมื่อราว พ.ศ.1700 ได้ถูกชาวมุสลิมรุกรานสังหารพระและคณาจารณ์
และเผาทาลายเสียสิ้ นปั จจุบนั เหลือไว้แต่ซากปรักหักพังปรากฏเป็ นรูปฐานและผนังของอาคาร
ยาวเหยียดในบริเวณอันกว้างขวาง และสถานที่แห่งนี้ ยังเป็ นบ้านเกิดของ พระโมคคัลลาน์ พระ
สารีบุตร ที่นี่ยงั มีพระสถูปเจดียท์ ี่บรรจุอฐั ิธาตุของพระสารีบุตรปรากฏอยู่ หลังจากนั้นนาท่าน
กราบนมัสการหลวงพ่อดาศักดิ์สิทธิ์ สมควรแก่เวลานาท่านเดินทางกลับสู่เมืองพุทธคยา
เข้าสู่ที่พกั PATLIPUTRA HOTEL พร้อมรับประทานอาหาร

วันที่เจ็ด(10) เมืองนาลันทา – เขาคิชกูฏ - ตาบลพุทธคยา

เช้า
08.00น.

หมายเหตุ:

11.30น.

คา่

รับประทานอาหารเช้า
ขึ้ นเขาคิชกูฎเพื่อนมัสการและทาสมาธิภาวนาณ กุฏิพระพุทธองค์
กุฎิพระอานนท์ ถ้าสุกรขาตาที่พระสารีบุตรบรรลุพระอรหันต์ และ
ชมสถานที่ที่พระเทวทัตต์กลิ้ งก้อนหินใส่พระพุทธองค์ ชมทิวทัศน์
เมืองราชคฤห์จากพื้ นสูง
(การขึ้ นเขาคิชกูฏ ซึ่งเป็ นการเดินขึ้ นที่สูง ลาดชันพอประมาณ ระยะทางโดยรวมประมาณ 800
เมตร ทุกท่านจะต้องเดินขึ้ นรถยนต์ไม่สามารถขี้ นไปถึงได้ ผูท้ ี่แข็งแรงสามารถเดินขึ้ นได้ ใช้เวลา
ประมาณ 25-30 นาทีกถ็ ึง สาหรับท่านที่คิดว่าเดินไม่ไหวก็สามารถขึ้ นได้โดยวิธีการนัง่ เสลี่ยง
คนหามขึ้ น-ลงได้ แต่ตอ้ งแจ้งล่วงหน้าก่อน เพื่อติดต่อให้เตรียมคานหามไปรอที่เชิงเขา)ชม วัด
อัมพวันของหมอชีวกโกมารภัจจ์ เป็ นซากอารามที่หมอชีวกโกมารภัจจ์ ยกสวนมะม่วงถวาย ใน
คราวที่พระเทวทัตต์ประทุษร้ายพระองค์ โดยกลิ้ งหินลงใส่พระพุทธองค์ทาให้สะเก็ดหินกระเด็น
ถูกพระบาทของพระองค์จนห้อพระโลหิตหมอชีวกโกมารภัจจ์ถวายการรักษาพยาบาล ณ อาราม
รับประทานอาหารกลางวัน
หลังรับประทานอาหารอาหารกลางวันเป็ นที่เรียบร้อยแล้ว นาคณะผูเ้ ดินทางสู่ตาบลพุทธคยาซึ่ง
เป็ นสถานที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสรู ้ ใช้เวลาในการเดินทาง 5 ชัว่ โมง
เข้าสู่ที่พกั TAJ DARBAR HOTEL พร้อมรับประทานอาหาร

วันที่แปด(11)
เช้า
9.00 น.
12.30 น.
17.00 น.

ตาบลพุทธคยา – กรุงเทพฯ

รับประทานอาหารเช้า
นาท่านเดินทางสู่สนามบินเมืองคยา เพือ่ เดินทางกลับประเทศไทย
คณะเดินทางออกจากสนามบินเมืองคยา สู่กรุงเทพมหานครโดยสายการ โดยสายการบิน
BHUTAN AIRLINES เที่ยวบินที่ B3-706
คณะเดินทางกลับถึงกรุงเทพมหานครโดยสวัสดิภาพ



เงื่อนไขการจอง มัดจาท่ านละ 15,000 บาท (พร้ อมหน้ าพาสปอร์ ต)
***หมายเหตุ*** กาหนดการเดินทางและเวลานีอ้ าจเปลี่ยนแปลงได้ตามความจาเป็ นและตามตารางของสายการบินที่ใช้ เดินทาง (ราคาดังกล่าว
ข้ างต้ นสามารถเปลีย่ นแปลงได้ตามความเหมาะสม ทั้งนีข้ นึ้ อยู่กับสภาวะค่าเงินบาทที่ไม่คงที่และกรณีสายการบินมีการเรียกเก็บค่าน้ามันเพิม่ เติม
จากราคาที่กาหนดไว้)

เอกสารที่ใช้ ในการเดินทาง

-

พำสปอร์ต มีอำยุไม่นอ้ ยกว่ำ 6 เดือน ในวันเดินทำง
รู ปถ่ำยสี 2 นิ้ว x 2 นิ้ว 4 ใบ หน้ำตรง ฉำกหลังสี ขำวเท่ำนั้น
สำเนำบัตรประชำชน และ สำเนำทะเบียนบ้ำน
พระภิกษุ มีสำเนำใบสุทธิ

ค่าบริการนีร้ วม
1. ตัว๋ เครื่ องบิน ชั้นนักท่องเที่ยว เส้นทำง กรุ งเทพฯ - คยำ - กรุ งเทพฯ
2. ภำษีสนำมบินสุวรรณภูมิและที่อินเดีย
3. ที่พกั และอำหำรตำมที่ระบุในรำยกำร
4. รถปรับอำกำศ พร้อมพนักงำนขับรถผูช้ ำนำญเส้นทำงนำเที่ยวตำมรำยกำร
5. ค่ำธรรมเนียมในกำรเข้ำชมสถำนที่ท่องเที่ยวตำมที่ระบุไว้ในรำยกำร
6. น้ ำหนักสัมภำระท่ำนละไม่เกิน 20 กิโลกรัม
7. ประกันอุบตั ิเหตุกำรเดินทำง กรณีกำรเสี ยชีวิต วงเงินท่ำนละ 1,000,000 บำท
8. หนังสื อสวดมนต์ 1 เล่ม และผ้ำปูนงั่ สำหรับสวดมนต์

อัตราตอนต้ นไม่ รวม
1. ค่ำธรรมเนียมในกำรทำหนังสื อเดินทำงและค่ำทำใบอนุญำตกลับเข้ำประเทศของคนต่ำงชำติหรื อคนต่ำงด้ำว
2. ค่ำน้ ำหนักของกระเป๋ ำเดินทำงในกรณี ที่เกินกว่ำสำยกำรบินกำหนด
3. ค่ำธรรมเนียมวีซ่ำ ประเทศอินเดีย และประเทศเนปำล ท่ำนละ 3,000 บำท
4. ค่ำทิปคนช่วยยกกระเป๋ ำตำมสถำนที่ต่ำงๆ
5. ค่ำทิปมัคคุเทศก์ทอ้ งถิ่น คนขับรถ เด็กรถ ท่ำนละ 1,000 บำท

เงื่อนไขการยกเลิก
1. ภำยใน 20 วันก่อนกำรเดินทำงบริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ในกำรคืนเงินค่ำเดินทำงทั้งหมด
2. ภำยใน 30 วันก่อนกำรเดินทำงบริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ คืนเงินค่ำเดินทำงเพียง 50%
3. ภำยใน 45 วันก่อนกำรเดินทำงบริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ ไม่คนื เงินค่ำมัดจำ 15,000 บำท
เงื่อนไขต่ าง ๆ
1. บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรำยละเอียดบำงประกำรในทัวร์น้ ี เมื่อเกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่อำจแก้ไขได้

2. บริ ษทั ฯ ไม่รับผิดชอบค่ำเสี ยหำยในเหตุกำรณ์ที่เกิดจำกสำยกำรบิน เหตุกำรณ์ทำงกำรเมือง และภัยธรรมชำติ ฯลฯ ที่อยูน่ อกเหนือกำรควบคุม
ของทำงบริ ษทั ฯ หรื อค่ำใช้จ่ำยเพิ่มที่เกิดขึ้นตรงหรื อทำงอ้อม เช่น กำรเจ็บป่ วย กำรถูกทำร้ำย กำรสูญหำย ควำมล่ำช้ำ หรื อจำกอุบตั ิเหตุต่ำง ๆ
ทั้งนี้ บริ ษทั ฯ จะคำนึงถึงควำมปลอดภัยและควำมสะดวกของผูเ้ ดินทำงเป็ นสำคัญ
3. บริ ษทั ฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณี ที่กองตรวจคนเข้ำเมือง ห้ำมผูเ้ ดินทำงเข้ำประเทศ เนื่องจำกมีสิ่งผิดกฎหมำยหรื อสิ่ งของห้ำมนำเข้ำประเทศ
เอกสำรเดินทำงไม่ถูกต้อง หรื อควำมประพฤติส่อไปในทำงเสื่ อมเสี ย หรื อด้วยเหตุผลใดๆ ก็ตำมที่กองตรวจคนเข้ำเมืองพิจำรณำแล้ว ทำงบริ ษทั ฯ
ไม่อำจคืนเงินให้ท่ำนได้

