(GH) GO2GAY-FD002

อินเดีย ไหว้พระ อิ่มบุญ 4สังเวชนียสถาน
6วัน 5คืน โดยสายการบินแอร์เอเชีย (FD)
เริ่มต้นเพียง

22,888.รายการทัวร์ + ตั๋วเครื่อ งบิน

ตามรอยศรัทธาพระพุทธเจ้า อินเดีย เนปาล สังเวชนียสถาน
เยือนเมือง พุทธคยา เวสาลี กุสินารา ลุมพินี พาราณสี
นมัสการสถานที่ ประสูติ ตรัสรู้ ปฐมเทศนา และปรินิพพาน
ขึ้นเขาคิชฌกูฎ นมัสการถ้ําพระโมลคัลลา ชมกุฏีพระอานนท์ นมัสการมูลคันธกุฎี สถานที่ประทับของ
พระพุทธเจ้า
 ลงเรือ ล่อ งแม่น้ําคงคา ชมวิถีชีวิตของชาวฮินดู
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กําหนดการเดินทาง
วันที่ : 27 ต.ค-01 พ.ย. 62

24,888.-

วันที่ : 10-15 พ.ย. 62

24,888.-

วันที่ : 24-29 พ.ย. 62

24,888.-

วันที่ : 01-06 ธ.ค. 62

25,888.-

วันที่ : 08-13 ธ.ค. 62

25,888.-

วันที่ : 05-10 ม.ค. 63

24,888.-

วันที่ : 12-17 ม.ค. 63

24,888.-

วันที่ : 19-24 ม.ค 63

22,888.-

วันที่ : 26-31 ม.ค. 63

24,888.-

เส้นทางการเดินทาง
โปรแกรมเดินทาง

เช้า

เที่ยง

ค่ํา

1 กรุงเทพฯ - พุทธคยา

✈

�

�

2 พุทธคยา – เวสาลี - กุสินารา

�

�

�

3 กุสินารา – ลุมพินี (เนปาล)

�

�

�

4 ลุมพินี (เนปาล) - พาราณสี

�

�

�

5 พาราณสี - พุทธคยา

�

�

�

6 พุทธคยา – กรุงเทพฯ

�

�
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โรงแรมที่พัก
Bodhgaya Gautam Hotel
หรือเทียบเท่า,เมืองพุทธคยา
Om Residency Hotel
หรือเทียบเท่า,เมืองกุสินารา
Nansc Hotel
หรือเทียบเท่า,เมืองลุมพินี
City Inn Hotel
หรือเทียบเท่า,เมืองพาราณสี
Bodhgaya Gautam Hotel
หรือเทียบเท่า,เมืองพุทธคยา
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โปรแกรมการเดินทาง
วันที่ 1

กรุงเทพฯ – พุทธคยา

06.30 น.

คณะพร้อมกันที่สนามบินดอนเมือง อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศชั้น 2 เคาน์เตอร์สายการบิน
แอร์เอเชีย โดยมีเจ้าหน้าที่คอยอํานวยความสะดวกจัดเตรียมเอกสารการเดิ น ทางและสั ม ภาระให้ กั บ
ท่าน

08.20 น.

ออกเดินทางสู่ เมือ งคยา โดยสายการบิ น แอร์ เ อเชี ย เที่ ย วบิ น ที่ FD122 (ใช้ เ วลาเดิ น ทาง
โดยประมาณ 03.20 ชม.) (มีบริการอาหารบนเครื่อง)

เครื่อ งแอร์บัส
ที่นั่งแบบ

10.10 น.

เสริฟ์อ าหารร้อ น
ทั้งขาไป ขากลับ

น้ําหนักสัมภาระ
ขาไป

ขากลับ
กก

ถึงสนามบิน เมือ งคยา ประเทศอินเดีย (เวลาท้องถิ่น ช้ากว่าประเทศไทย 01.30 ชั่ ว โมง) และผ่ า น
ขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร คณะออกเดิ น ทางเข้ า สู่ เ มื อ งพุ ท ธคยาใช้ เ วลาเดิ น ทาง
โดยประมาณ 45 นาที
นําท่านชม พระมหาโพธิ์ เ จดี ย์ อ นุ ส รณ์ ส ถานแห่ ง การตรั ส รู้ ข องพระสั ม มาสั ม พุ ท ธเจ้ า ภายใน
ประดิษฐานพระพุทธเมตตาพระพุทธรูปที่รอดจากการถูกทําลายจากพระเจ้าศศางกา พระพุทธ รูปองค์นี้
เป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัยแบบศิลปะปาละ เป็นที่เคารพศรัทธาของชาวพุทธทั่วโลก

กลางวัน
บ่าย

รับประทานอาหารกลางวัน
เริ่มต้นการจาริกแสวงบุญสังเวชนียสถานทั้งสี่แห่ง เมือ งพุทธคยา สถานที่เชื่อ กันว่าเป็นที่ตรัสรู้ ของ
พระพุทธเจ้าซึ่งค้นพบโดยนักโบราณคดีชาวอังกฤษ ชื่อ เซอร์ อเลกซานเดอร์ คันนิงแฮม เมื่ อ ร้ อ ย
กว่าปีก่อนแล้วนําท่านนมัสการสถูปพุทธคยา ทรงศิ ข ระที่ ไ ด้ รั บ การบู ร ณะใหม่ ภ ายในประดิ ษ ฐาน
พระพุทธรูป “พระพุทธเมตตา” ปางมารวิชัย แล้วนํานมัสการต้นศรีมหาโพธิ์ที่ได้นําพันธุ์มาปลูกตรงที่
เชื่อกันว่าเป็นจุดที่พระพุทธเจ้าประทับนั่งบําเพ็ญเพีย รจนตรั ส รู้ ส มโพธิ ญ าณ แล้ ว นํ า ชม สั ต ตมหา
สถาน สถานที่พระพุทธเจ้าเสวยวิมุติสุขหลังจากตรัสรู้แล้วเจ็ดแห่ง แห่งละสัปดาห์รอบๆพุทธคยาเพื่ อ
ทบทวนความรู้ก่อนที่จะเสด็จออกสั่งสอนผู้คน อันประกอบไปด้วย
1. เสด็จประทับบนพระแท่นวัชรอาสน์ ใต้ต้นศรีมหาโพธิ์ พ ร้ อ มเสวยวิ มุ ต ติ สุ ข ตลอด ๗ วั น ใน
สัปดาห์ที่ ๑
2. เสด็จประทับ ณ อนิมิสเจดีย์ ทรงยืนจ้องพระเนตรดูต้นศรีมหาโพธิ์ โดยมิได้กระพริบ พระเนตร
ตลอด ๗ วัน ในสัปดาห์ที่ ๒
3. เสด็จประทับ ณ รัตนจงกรมเจดีย์ ทรงนิมิตจงกรมขึ้ น แล้ ว เสด็ จ จงกรมเป็ น เวลา ๗ วั น ใน
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สัปดาห์ที่ ๓
4. เสด็จประทับ ณ รัตนฆรเจดีย์ โดยเสด็จไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของต้นศรีมหาโพธิ์ และ
ประทับนั่งขัดสมาธิในเรือนแก้วซึ่งเทวดานิรมิตถวาย ทรงพิจารณาพระอภิธรรม๗ วัน ในสัปดาห์
ที่ ๔
5. เสด็จไปประทับนั่งขัดสมาธิใต้ต้นไทร อชปาลนิโครธ ซึ่งเป็นที่พักของคนเลี้ยงแกะ ในสัป ดาห์
ที่๕
6. เสด็จไปประทับนั่งขัดสมาธิใต้ต้นจิก มุจลินทร์ ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ของต้นศรีมหาโพธิ์
ในสัปดาห์ที่ ๖
7. เสด็จไปประทับใต้ต้นเกด ราชายตนะ ประทับนั่งเสวยวิมุติสุขตลอด ๗วัน
จากนั้นนําท่านชมศิลปะอินเดียสมัยพระเจ้าอโศกอายุกว่า ๒,๒๐๐ ปี ชมเสาพระเจ้าอโศกที่
ทรงให้สร้างเพื่อประกาศศาสนาและถวายเป็นพุทธบูชาแก่สังเวชนี ย สถาน ชม ประตู โ ทรณะที่ ส ลั ก
เรื่องราวเกี่ยวกับพุทธประวัติ แล้วชมสถูปและภาพสลักอดีตพระพุทธเจ้าศิลปะสมัยปาละอายุ ร าว
๑,๒๐๐ ปี “สมัยปาละเป็นช่วงที่พุทธศาสนารุ่งเรืองแผ่ขยายอยู่ในอินเดียภาคเหนือโดยมีศูนย์กลางอยู่
ที่มหาวิทยาลัยนาลันทา รัฐพิหารตามหลักฐานการบันทึกจดหมายเหตุการณ์เดินทางมาสื บ ทอดพุ ทธ
ศาสนาของหลวงจีนเหี้ยนจัง (พระถังซัมจั๋ง) และหลวงจีนอี้จิง จากประเทศจีน ” ได้เวลาสมควรนําท่าน
เดินทางกลับสู่ที่พัก
ค่ํา

รับประทานอาหารค่ํา ณ ห้อ งอาหารของโรงแรม
พักที่ Bodhgaya Gautam Hotel หรือ เทียบเท่า,เมือ งคยา

วันที่ 2
เช้า

พุทธคยา – เวสาลี - กุสินารา
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้อ งอาหารภายในโรงแรม
นําท่านเดินทางสู่ เมือ งเวสาลี (ใช้เวลาเดินทางโดยประมาณ 6 ชั่วโมง)
นําท่านชมเมืองหลวงของอาณาจักรวัชชี หนึ่งในสิบหกแค้วนของชมพูทวีปในสมัยโบราณ เมือ งนี้ มี ชื่ อ
หลายชื่อคือ ไพสาลี ไวสาลี และเมืองนี้เป็น ศู น ย์ ก ลางการเผยแพร่ พุ ท ธศาสนาที่ สํ า คั ญ แห่ ง หนึ่ ง
รวมทั้งเป็นที่กําเนิดของพระมหาวีระศาสดาของศาสนาเชนและที่เป็นต้นกําเนิด ของการทํ า น้ํ า มนต์ ใ น
พุทธศาสนา เนื่องจากได้เกิดทุพิกขภัยร้ายแรงทั่วเมืองเวสาลีมีคนตายมากมาย กษั ต ริ ย์ ลิ จ ฉวี จึ ง ได้
นิมนต์ให้พระพุทธเจ้าได้มาโปรดชาวเมือง พระพุทธเจ้าจึงนําเหล่าภิกษุ ๕๐๐ รูป เดิ น ทางไปโปรดที่
เมืองไวสาลี พร้อมทั้งได้มีการประพรมน้ํามนต์ทั่วทั้งเมือง นํ า ท่ า นเที่ ย วชม วั ด ป่ า มหาวั น ชมเสา
อโศกที่สมบูรณ์ที่สุดและงดงามที่สุดของอินเดี ย เมื อ งเวสาลี มี ค วามสํ า คั ญ มาตั้ ง แต่ ส มั ย ก่ อ น
พุทธกาล โดยเป็นเมืองหลวงแห่งแคว้นที่มีความเจริญรุ่งเรืองมากแคว้นหนึ่งในบรรดา ๑๖ แคว้ น ของ
ชมพูทวีป มีการปกครองด้วยระบบสามัคคีธรรมหรือคณาธิปไตย ที่สามารถเรียกได้ว่าเป็ น การปกครอง
แบบประชาธิปไตยระบบหนึ่ง คือไม่มีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขทรงอํานาจสิทธิ์ขาด มีแต่ผู้เป็นประมุ ข
แห่งรัฐซึ่งบริหารงานโดยความเห็นชอบจากรัฐสภา ซึ่งจะประกอบไปด้วยเหล่าสมาชิกจากเจ้าวงศ์ต่าง ๆ
ซึ่งรวมเป็นคณะผู้ครองแคว้น ในคัมภีร์พระพุทธศาสนากล่าวว่าเจ้าวงศ์ต่างๆ มีถึง ๘วงศ์ และในจํานวนนี้
วงศ์เจ้าลิจฉวีแห่งเวสาลีและวงศ์เจ้าวิเทหะแห่งเมืองมิถิลาเป็นวงศ์ที่มีอิทธิพลที่สุด ในสมั ย พุ ท ธกาล
พระพุทธเจ้าเคยเสด็จมาที่เวสาลีหลายครั้ง แต่ละครั้งจะทรงประทับที่กูฏาคารศาลาป่ามหาวัน เป็ น ส่ ว น
ใหญ่ พระสูตรหลายพระสูตรเกิดขึ้นที่เมืองแห่งนี้ และที่กูฏาคารศาลานี่เองที่เป็นที่ๆ พระพุทธองค์ทรง
อนุญาตให้พระนางมหาปชาบดีโคตมี เ ถรี พระน้ า นางของพระพุ ท ธองค์ พร้ อ มกั บบริ ว าร สามารถ
อุปสมบทเป็นภิกษุณีได้เป็นครั้งแรกในโลก และในการเสด็จครั้งสุดท้ายของพระพุทธองค์ พระองค์ ไ ด้
ทรงรับสวนมะม่วงของนางอัมพปาลี นางคณิกาประจําเมืองเวสาลี ซึ่งนางได้ อุ ทิ ศ ถวายเป็ น อารามใน
พระพุทธศาสนา พระพุทธองค์ได้ทรงจําพรรษาสุดท้ายที่เวฬุวคาม และได้ทรงปลงอายุสังขารที่ปาวาล
เจดีย์ และเมื่อหลังพุทธปรินิพพานแล้วได้ ๑๐๐ ปี ได้มีการทําสังคายนาครั้ ง ที่ ๒ ณ วาลิ ก าราม ซึ่ ง
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ทั้งหมดล้วนอยู่ในเมืองเวสาลี
กลางวัน
บ่าย
ค่ํา

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ห้อ งอาหารของโรงแรม
นําท่านเดินทางสู่ เมือ งกุสินารา (ใช้เวลาเดินทางโดยประมาณ 4-5 ชั่วโมง) ซึ่งเป็นสถานที่ปรินิพพาน
ของพระพุทธเจ้า
รับประทานอาหารค่ํา ณ ห้อ งอาหารของโรงแรม
พักที่ Om Residency Hotel หรือ เทียบเท่า,เมือ งกุสินารา

วันที่ 3
เช้า

กุสินารา – ลุมพินี (เนปาล)
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้อ งอาหารภายในโรงแรม
นําท่านชมสังเวชนีย เมือ งกุสินารา ในสมัยพุทธกาลเป็นเมืองเอกหนึ่งในสองของแคว้นมัลละ อยู่ตรง
ข้ามฝั่งแม่น้ําคู่กับเมืองปาวา เป็นที่ตั้งของสาลวโนทยานหรือ ป่ า ไม้ ส าละ ที่ พ ระพุ ท ธเจ้ า เสด็ จ ดั บ
ขันธปรินิพพานและเป็นสถานที่ถวายพระเพลิงพระพุทธเจ้า “สาลวโนทาย” สถานที่ เ สด็ จ ดั บ ขั น ธปริ
นิพพาน มีชื่อเรียกในท้องถิ่นว่า มาถากุนวะระกาโกฏ (Matha-Kunwar-Ka-Kot) ซึ่งแปลว่า ตําบล
เจ้าชายสิ้นชีพ ปรากฏตามคัมภีร์ว่า เมืองนี้เคยเป็นที่ปรินิพพานของพระพุทธเจ้าพระนามว่าผุสสะ เป็นที่
เกิดบําเพ็ญบารมีของพระโพธิสัตว์หลายครั้ง เคยเป็นราชธานีนามว่ากุสาวดี ข องพระเจ้ า มหาสุ ทั ส สน
จักรพรรดิ นําท่านนมัสการอนุสรณ์สถานที่สําคัญคือ มหาปรินิพพานสถูป ซึ่งพระเจ้ า อโศกมหาราช
สร้างไว้และบรรจุพระบรมสารีริกธาตุ วิหารปรินิพพานซึ่งเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธรูปปางปรินิพพานอยู่
ภายในและมีซากศาสนสถานโบราณโดยรอบมากมาย จากนั้นนําท่านนมัสการสถานที่ ถ วายพระเพลิ ง
พระพุทธเจ้าที่มกุฎพันธเจดีย์ แล้วนํานั่งสมาธิที่วิหารพระรูปพระพุท ธไสยาสน์ มี จ ารึ ก กํ า หนดอายุ
เก่าแก่กว่า ๑,๔๐๐ปี แสดงตอนเสด็จปรินิพพาน

กลางวัน
บ่าย

รับประทานอาหารกลางวัน
นําท่านเดินทางสู่ เมือ งลุมพินี (ใช้เวลาเดินทางโดยประมาณ 4-5 ชั่วโมง) ซึ่งเป็นสถานที่ประสูติของ
พระพุทธเจ้า
*** โปรดเตรียมหนังสือ เดินทางติดตัวไว้
เพื่อ ประทับตราออกจากประเทศอินเดียเข้าสู่ประเทศเนปาล ***

ค่ํา

รับประทานอาหารค่ํา ณ ห้อ งอาหารของโรงแรม
พักที่ Nansc Hotel หรือ เทียบเท่า,เมือ งลุมพินี

วันที่ 4
เช้า

ลุมพินี (เนปาล) - พาราณสี
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้อ งอาหารภายในโรงแรม
นําท่านชม สังเวชนียสถาน สวนลุมพินีวัน เป็นสถานที่พระนางสิริมหามายาประสูติเจ้าชายสิทธัต ถะ
กุมาร เมื่อวันศุกร์ วันเพ็ญเดือน ๖ ปีจอ ก่อนพุทธศักราช ๘๐ปี ซึ้งภายในบริเวณมีวิหารมหามายา สระ
โบกขรณี และเสาพระเจ้าอโศกที่มีขนาดความสูง ๒๒ ฟุต ๔ นิ้วและมีข้อความจารึ ก เป็ น หลั ก ฐานว่ า
“ณ ที่นี่คือ สถานที่ประสูติของเจ้าชายสิทธัตถะ และพระเจ้าอโศกเสด็จมาบูชาในปีที่ ๒๐ แห่ ง รั ช กาล
ของพระองค์” (ประมาณพุทธศตวรรษที่ ๓ ) ปัจจุบันลุมพินีวันได้รับการบูรณะและมี ถ าวรวั ต ถุ สํ า คั ญ ที่
ชาวพุทธนิยมไปสักการะ คือ “เสาหินพระเจ้าอโศกมหาราช” ที่ระบุว่าสถานที่นี้เป็นสถานที่ ป ระสู ติ
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ของเจ้าชายสิทธัตถะ นอกจากนี้ยังมี “วิหารมายาเทวี” ภายในประดิษฐานภาพหินแกะสลักพระรูปพระ
นางสิริมหามายาประสูติพระราชโอรส โดยเป็นวิหารเก่ามีอายุร่วมสมัยกับเสาหินพระเจ้าอโศก ปั จ จุ บั น
ทางการเนปาลได้สร้างวิหารใหม่ทับวิหารมายาเทวีหลังเก่า และได้ขุดค้นพบศิลาจารึกรูปคล้ายรอยเท้า
สันนิษฐานว่าเป็นจารึกรอยเท้าก้าวที่เจ็ดของเจ้าชายสิท ธั ต ถะที่ ท รงดํ า เนิ น ได้ เ จ็ ด ก้ า วในวั น ประสู ติ
ปัจจุบันลุมพินีวันอยู่ในเขตประเทศเนปาล ติดชายแดนประเทศอินเดียทางเหนือเมืองโคราฆปุ ร ะ ห่ า ง
จากเมืองติเลาราโกต (หรือ นครกบิลพัสดุ์) ทางทิศตะวันออก ๑๑ กิโลเมตร และห่างจากสิทธารถนคร
(หรือนครเทวทหะ) ทางทิศตะวันตก๑๑กิโลเมตร ซึ่งถูกต้องตามตําราพระพุทธศาสนาที่กล่าวว่าลุมพินี
วันสถานที่ประสูติตั้งอยู่ระหว่างเมืองกบิลพัสดุ์และเมืองเทวทหะ ปั จ จุ บั น ลุ ม พิ นี วั น มี เ นื้ อ ที่ ป ระมาณ
๒,๐๐๐ ไร่ ทางการเรียกสถานที่นี้ว่า รุมมินเด มีสภาพเป็นชนบท มีผู้อาศัยอยู่ไม่มากมีสิ่งปลูกสร้างเป็น
พุทธสถานเพียงเล็กน้อย แต่มีวัดพุทธอยู่ในบริเวณนี้หลายวัด รวมทั้งวัดไทยลุมพินี ลุมพินีวันได้รับการ
ยกย่องจากองค์การยูเนสโกให้เป็นมรดกโลกประเภทมรดกทางวัฒนธรรมตั้งแต่ปี พ.ศ.๒๕๔๐
กลางวัน
บ่าย

ค่ํา

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ห้อ งอาหารของโรงแรม
นําเดินทางโดยรถโค้ชปรับอากาศสู่ เมือ งพาราณสี (ใช้ เ วลาเดิ น ทางโดยประมาณ 6-7 ชั่ ว โมง)
สถานที่แสดงปฐมเทศนา ดินแดนแห่งการแสวงบุญชําระบาป มรดกโลกที่มีชีวิตสี่พันปีของอินเดียและ
เป็นเมืองหลวงแคว้นกาสี มีแม่น้ําคงคาอันศักดิ์สิทธิ์ไหลผ่าน มีป ระวั ติ ศ าสตร์ ย าวนานกว่ า 4,000 ปี
จัดเป็นเมืองสุทธาวาสที่สถิตแห่งศิวเทพและถือว่าเป็นเมืองอมตะของอินเดีย เป็ น ที่ แ สวงบุ ญ ทั้ ง ของ
ชาวฮินดูและชาวพุทธทั่วโลก
รับประทานอาหารค่ํา ณ ห้อ งอาหารของโรงแรม
พักที่ City Inn Hotel หรือ เทียบเท่า,เมือ งพาราณสี

วันที่ 5
05.00 น.

เช้า

พาราณสี - พุทธคยา
อรุณสวัสดิ์ยามเช้ากับเช้าวันใหม่ที่สดใส นําท่านสัมผัสกับความหลากหลายของผู้คนและที่แม่น้ําคงคา
ที่ชาวฮินดูเชื่อว่าเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์เนื่องจากเป็นจุดที่ตุ้มหู ของพระศิวะตกอยู่ใต้แม่น้ําแห่งนี้ ในทาง
พุทธศาสนาเองเชื่อกันว่าเป็นสถานที่ได้นําพระอัฐิของพระพุทธเจ้ามาลอยอั ง คารที่ แ ม่ น้ํ า แห่ ง นี้ ด้ ว ย
ท่านจะได้นั่งเรือเพื่อไปถวายกระทงเป็นพุทธบูชา ณ ที่นี่เองท่านจะได้สัมผัสวิถีชีวิตของชาวฮินดูซึ่งจะ
มาอาบน้ํา ดื่มน้ํารวมทั้งท่าน้ําที่นี่จะมีพิ ธี เ ผาศพในช่ ว งเช้ า ตรู่ ก่ อ นพระอาทิ ต ย์ ขึ้ น จากนั้ น นํ า ท่ า น
เดินทางกลับโรงแรม
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้อ งอาหารภายในโรงแรม
นําท่านชมสังเวชนียสถาน เมือ งสารนารถ สถานที่แสดงปฐมเทศนา นมัสการสถูปเจาคันธี สถานที่
พระพุทธเจ้าพบปัจจัคคีอีกครั้งหลังจากตรัสรู้แล้ว นํานมัสการธรรมเมขสถูป ที่เชื่อ กั น ว่ า เป็ น สถานที่
พระพุทธเจ้าทรงแสดงปฐมเทศนาหัวข้อธรรมจักกัปปวัตตนสูตรทําให้พระโกณฑั ญ ญะบรรลุ โ สดาบั น
พระพุทธศาสนาจึงมีพระรัตนตรั ย ครบ ๓ ประการ แล้ ว นํ า ชมวิ ห ารมู ล คั น ธกุ ฏิ ห ลั ง ใหม่ ภ ายใน
ประดิษฐานพระพุทธรูปปางปฐมเทศนาเลียนแบบคุปตะและจิตรกรรมฝาผนังเล่าเรื่ อ งพุ ท ธประวั ติ ฝี มื อ
ช่างชาวญี่ปุ่น แล้วนําท่านชมพิพิธภัณฑ์แห่งเมือ งสารนาถ ชมหัวเสาพระเจ้าอโศก ทําเป็นรูปสิงห์
บางท่านอธิบายว่าเป็นสัญลักษณ์ของศากยสิงห์ พ ระราชวงศ์ ข องพระพุ ท ธเจ้ า เสามี ฐ า นบั ว คว่ํ า มี
บัลลังก์สี่เหลี่ยมรอบสลักเป็นรูปธรรมจักรและรูปช้าง ม้า สิงห์และโค แล้วนําชมโบราณวัตถุที่ขุด ค้ น พบ
ในบริเวณเมืองสารนาถและเมืองใกล้เคียง อาทิเช่น พระพุทธรูปศิลปะแบบคันธาระ แบบมถุรา แบบคุ ป
ตะ และ แบบปาละ ฯลฯ แล้วนําชมโบราณวัตถุชิ้นเอกของพิพิธภัณฑ์ พระพุ ท ธรู ป แบบคุ ป ตะปาง
ปฐมเทศนา ที่ค้นพบบริเวณใกล้ๆกับ มูลคันธกุฎี สถานที่จําพรรษาของพระพุทธเจ้า “อนึ่งศิลปะคุปตะ
ได้รับการยกย่องว่ามีความงดงามและสมบูรณ์แบบที่สุดในศิลปะอินเดียทั้งมวลและเมืองสารนาถยังเป็น
ศูนย์กลางของโรงเรียนสกุลช่างคุปตะ ที่อายุเก่าแก่ถึง ๑,๔๐๐ ปีมาแล้ว หลังจากนั้น นํ า ท่ า นสั ม ผั ส
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กับความหลากหลายของผู้คนและที่แม่น้ําคงคาที่ชาวฮินดูเชื่อว่าเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์เนื่องจากเป็นจุด
ที่ตุ้มหู ของพระศิวะตกอยู่ใต้แม่น้ําแห่งนี้ ในทางพุทธศาสนาเองเชื่อกันว่าเป็นสถานที่ได้นําพระอัฐิของ
พระพุทธเจ้ามาลอยอังคารที่แม่น้ําแห่งนี้ด้วย ท่านจะได้นั่งเรือเพื่อไปถวายกระทงเป็นพุทธบูชา ณ ที่นี่
เองท่านจะได้สัมผัสวิถีชีวิตของชาวฮินดูซึ่งจะมาอาบน้ําล้างบาป ดื่มน้ํา รวมทั้งการเผาศพ จากนั้ น นํ า
ท่านเดินทางกลับโรงแรม
กลางวัน
บ่าย

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ห้อ งอาหารของโรงแรม
นําท่านเดินทางกลับไปยัง เมือ งพุทธคยา (ใช้เวลาเดินทางโดยประมาณ 5-6 ชั่วโมง)

ค่ํา

รับประทานอาหารค่ํา ณ ห้อ งอาหารของโรงแรม
พักที่ Bodhgaya Gautam Hotel หรือ เทียบเท่า,เมือ งคยา

วันที่ 6

พุทธคยา – กรุงเทพฯ

เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้อ งอาหารภายในโรงแรม
ได้เวลาสมควร นําท่านเดินทางสู่สนามบินพุทธคยา

10.40 น.

ออกเดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ ประเทศไทย โดยโดยสายการบินแอร์เอเชีย เที่ยวบินที่ FD123 (ใช้เวลา
เดินทางโดยประมาณ 02.40 ชม.) (มีบริการอาหารบนเครื่อง)

14.50 น.

ถึงสนามบินดอนเมือง กรุงเทพมหานคร โดยความสวัสดิภาพ

โปรแกรม : อินเดีย ไหว้พระ อิ่มบุญ 4สังเวชนียสถาน 6วัน 5คืน โดยสายการบินแอร์เอเชีย (FD)

อัตราค่า บริการ

วันที่ : 27 ต.ค-01 พ.ย. 62

ผู้ใหญ่
พักห้องละ
2-3 ท่าน
ท่านละ
24,888.-

เด็กมีเตียง
พักกับผู้ใหญ่
1 ท่าน
ท่านละ
24,888.-

23,888.-

เด็ก 8-12 ปี
(ไม่เสริม
เตียง)
ท่านละ
22,888.-

วันที่ : 10-15 พ.ย. 62

24,888.-

24,888.-

23,888.-

22,888.-

5,900.-

13,888.-

วันที่ : 24-29 พ.ย. 62

24,888.-

24,888.-

23,888.-

22,888.-

5,900.-

13,888.-

วันที่ : 01-06 ธ.ค. 62

25,888.-

25,888.-

24,888.-

23,888.-

5,900.-

14,888.-

วันที่ : 08-13 ธ.ค. 62

25,888.-

25,888.-

24,888.-

23,888.-

5,900.-

14,888.-

กําหนดการเดินทาง

เด็ก 8-12 ปี
(เสริมเตียง)
ท่านละ
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พักเดี่ยว
เพิ่ม
ท่านละ

ราคา
ไม่รวมตั๋ว
ท่านละ

5,900.-

13,888.-

(GH) GO2GAY-FD002

วันที่ : 05-10 ม.ค. 63

24,888.-

24,888.-

23,888.-

22,888.-

5,900.-

13,888.-

วันที่ : 12-17 ม.ค. 63

24,888.-

24,888.-

23,888.-

22,888.-

5,900.-

13,888.-

วันที่ : 19-24 ม.ค 63

22,888.-

22,888.-

21,888.-

20,888.-

5,900.-

11,888.-

วันที่ : 26-31 ม.ค. 63

24,888.-

24,888.-

23,888.-

22,888.-

5,900.-

13,888.-

***ราคาเด็กทารก(อายุไม่ถึง 2 ปีบริบูรณ์ ณ วันเดินทางกลับ) ท่านละ 10,000.-***

“ราคาทัวร์สําหรับลูกค้าที่ถือพาสปอร์ตไทยเท่านั้น”
**พาสปอร์ตต่างชาติ โปรดติดต่อเรา**
***รายการนี้ไม่รวมค่าวีซ่าอินเดีย ท่านละ 3,000 บาท และค่าวีซ่าเนปาล ท่านละ 900 บาท ***
***รายการนี้ไม่รวมค่าทิปมัคคุเทศก์ท้อ งถิ่นและคนขับรถรวม ท่านละ 2,400 บาท /ท่าน/ทริป
หัวหน้าทัวร์จากประเทศไทย (ตามความพึงพอใจในการบริการ)***
** โปรแกรมและรายละเอียดของการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาวะอากาศ
และเหตุสุดวิสัยต่าง ๆ ที่ไม่สามารถคาดการณ์ล่ วงหน้าโดยทางบริษัทฯ **

พาสปอร์ตจะต้อ งมีอ ายุก่อ นการเดินทางไม่น้อ ยกว่า 6 เดือ น
ในกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมือ งทั้งที่กรุงเทพฯ และที่ประเทศสาธารณรัฐเกาหลีใต้ ปฏิเสธมิให้เดินทางออกหรือ เข้า
ประเทศ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ไม่คืนค่าใช้จ่ายไม่ว่ากรณีใดๆ ทิ้งสิ้น

หมายเหตุ ** บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงเที่ยวบินทั้งไปและกลับโดยมิต้อ งแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทั้งนี้
ขึ้นอยู่กับสายการบิน บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการเพื่อ ความเหมาะสมไม่ ว่ า จะเกิ ด จากความ
ขัดข้อ งของ ยานพาหนะหรือ มีเหตุหนึ่งเหตุใดจนทําให้ไม่สามารถดํา เนินการตามหมายกําหนดการได้โปรแกรมการ
เดินทางเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม หรือ เปลี่ยนแปลงรายการท่ อ งเที่ ย วบางรายการหรื อ ทดแทนรายการ
ท่อ งเที่ยวบางรายการ และจะต้อ งมีจํานวนผู้โ ดยสารจํ า นวน 15 ท่ า นขึ้ น ไปจึ ง ออกเดิ น ทาง ในกรณี ที่ มี จํ า นวน
ผู้โดยสารไม่ถึง 15 ท่านไม่มีหัวหน้าทัวร์ไทย อัตราค่าบริการนี้ สําหรับเดินทางตั้งแต่ 30 ท่านขึ้นไป ขอสงวนสิทธิ์ใน
การเปลี่ยนแปลงราคาในกรณีที่มีผู้เดินทางไม่ถึง 30 ท่าน
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เงื่อนไขการใช้บริการ
1.

บริษัทฯสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบต่อค่าชดเชยความเสียหายไม่ว่ากรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองของไทยไม่อนุญาตให้

เดินทางออกหรือกองตรวจคนเข้าเมืองของแต่ละประเทศไม่อนุญาตให้เข้าเมือง
2.

บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการที่จะไม่รับผิดชอบต่อค่าชดเชยความเสียหาย อันเกิดจากเหตุสุดวิสัยที่ทาง บริษัทฯไม่
สามารถควบคุมได้เช่นการนัดหยุดงาน, จลาจล, การล่าช้าหรือยกเลิกของเที่ยวบิน

3.

บริษัทฯสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมรายการท่องเที่ยวโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า (โปรแกรมและ
รายละเอียดของการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับภาวะอากาศ และเหตุสุดวิสัยต่าง ๆ ที่ไม่สามารถ

คาดการณ์ล่วงหน้าโดยทางบริษัทฯ จะคํานึงถึงผลประโยชน์และความปลอดภัยของผู้ร่วมเดินทางเป็นสําคัญ)
4.

บริษัทฯสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงอัตราค่าบริการโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

5.

กรณีที่คณะไม่ครบจํานวน10ท่านทางบริษัทฯสงวนสิทธิ์ในการงดออกเดินทางโดยทางบริษัทฯ จะแจ้งให้ท่านทราบ

ล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วันก่อนการเดินทาง
6.

เมื่อท่านทําการซื้อโปรแกรมทัวร์ ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านรับทราบและยอมรับเงื่อนไขของหมายเหตุทุกข้อแล้ว

7.

ในกรณีที่ลูกค้าต้องออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ก่อนทุกครั้ง มิฉะนั้นทางบริษัทฯ

จะไม่ขอรับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น

อัตราค่าบริการนี้รวม
1.

ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ ชั้นประหยัด

2.

ค่าโรงแรมที่พักตามรายการที่ระบุ (สองท่านต่อหนึ่งห้อง)

3.

ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการที่ระบุ

4.

ค่าอาหารและเครื่องดื่มตามรายการที่ระบุ

5.

ค่ารถรับส่งและระหว่างนําเที่ยวตามรายการที่ระบุ

6.

ค่าประกันอุบัติเหตุคุ้มครองในระหว่างการเดินทาง คุ้มครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท ค่ารักษาพยาบาลกรณีเกิด
อุบัติเหตุวงเงินท่านละ 200,000 บาท ตามเงื่อนไขของกรมธรรม์
** ลูกค้าท่านใดสนใจซื้อประกันการเดินทางสําหรับครอบคลุมเรื่องสุขภาพสามารถสอบถามข้ อ มู ล เพิ่ มเติ ม กั บ ทาง
เจ้าหน้าที่บริษัทได้ **
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- เบี้ยประกันเริ่มต้น 370 บาท [ระยะเวลา 5-7 วัน]
- เบี้ยประกันเริ่มต้น 430 บาท [ระยะเวลา 8-10 วัน]
ความครอบคลุมผู้เอาประกันที่มีอายุมากกว่า 16 หรือน้อยกว่า 75 ปี
[รักษาพยาบาล 2 ล้าน, รักษาต่อเนื่อง 2 แสน, เสียชีวิตหรือเสียอวัยวะจากอุบัติเหตุ 3 ล้านบาท]
ความครอบคลุมผู้เอาประกันที่มีอายุน้อยกว่า 16 หรือมากกว่า 75 ปี
[รักษาพยาบาล 2 ล้าน, รักษาต่อเนื่อง 2 แสน, เสียชีวิตหรือเสียอวัยวะจากอุบัติเหตุ 1.5 ล้านบาท]
7.

รวมภาษีสนามบินทุกแห่ง + ภาษีน้ํามัน

8.

ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม
1.

ค่าทําหนังสือเดินทางไทย

2.

กระเป๋าเดินทางในกรณีที่น้ําหนักเกินกว่าที่สายการบินกําหนด 30 กิโลกรัม/ท่าน
ส่วนเกินน้ําหนักตามสายการบินกําหนด

3.

ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการ เช่น ค่าเครื่องดื่ม, ค่าอาหารที่สั่งเพิ่มเอง, ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีดฯลฯ

4.

ค่าอาหารที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ

5.

ค่าวีซ่าเข้าประเทศอินเดียแบบ E-Visa ท่านละ 3,000 บาท

6.

ค่าวีซ่าเข้าประเทศเนปาล ท่านละ 900 บาท

7.

ค่าทําใบอนุญาตที่กลับเข้าประเทศของคนต่างชาติหรือคนต่างด้าว

8.

ค่าทิปคนขับรถ และมัคคุเทศก์ท้องถิ่นท้องถิ่น 2,400 บาท /ทริป/ต่อท่าน

การสํารองที่นั่ง
1.

กรุณาจองล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วันก่อนการเดินทางและกรุณาเตรียมเงินมัดจํา 10,000 บาท (ที่นั่งจะยืนยันเมื่ อ ได้ รั บ
เงินมัดจําแล้วเท่านั้น) หากต้องยื่นวีซ่า ต้องเตรียมเอกสารยื่นวีซ่าให้เรียบร้อยภายใน 2-3 วันหลังจากทํ า การจองแล้ ว
(ใช้เวลาขอวีซ ่าไม่ต่ํากว่า 7 วันทําการ)

2.

การชําระค่าทัวร์ส่วนที่เหลือทางบริษัทฯจะเรียกเก็บก่อนเดินทางไม่น้อยกว่า 15 วันท่านควรจัดเตรียมค่าทัวร์ให้เรียบร้อย
ก่อนกําหนดเนื่องจากทางบริษัทต้องสํารองค่าใช้จ่ายในส่วนของค่าที่พักและตั๋วเครื่องบินมิฉะนั้นจะถือว่าท่านยกเลิกการ
เดินทางโดยอัตโนมัติ
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เงื่อนไขการยกเลิก
1.

แจ้งยกเลิกก่อนเดินทาง 30 วัน คืนค่าใช้จ่ายทั้งหมด

2.

แจ้งยกเลิกก่อนเดินทาง 15-29 วัน เก็บค่าใช้จ่ายท่านละ 10,000 บาท

3.

แจ้งยกเลิกน้อยกว่า 15วันก่อนเดินทางทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์เก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมด

4.

สําหรับผู้โดยสารที่ไม่ได้ถือหนังสือเดินทางไทย และทางบริษัทฯเป็นผู้ยื่นวีซ่าให้ เมื่อผลวีซ่าผ่านแล้วมีการยกเลิ ก การ
เดินทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนค่ามัดจําทั้งหมด

5.

บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมดกรณีท่านยกเลิกการเดินทางและมีผลทําให้คณะเดิ น ทางไม่ ค รบตาม
จํานวนที่บริษัทฯกําหนดไว้ (10 ท่านขึ้นไป) เนื่องจากเกิดความเสียหายต่อทางบริษัทและผู้เ ดิ น ทางอื่ น ที่ เ ดิ น ทางใน
คณะเดียวกันบริษัทต้องนําไปชําระค่าเสียหายต่างๆที่เกิดจากการยกเลิกของท่าน

6.

กรณีเจ็บป่วยจนไม่สามารถเดินทางได้ซึ่งจะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรองบริษั ทฯจะพิจารณาเลื่ อ นการ
เดินทางของท่านไปยังคณะต่อไปแต่ทั้งนี้ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถเรียกคืนได้ เช่นค่าตั๋วเครื่องบิ น ค่ า ห้ อ ง
ค่าธรรมเนียมวีซ่าตามที่สถานทูตฯ เรียกเก็บ และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกิดขึ้นตามจริง ในกรณีที่ไม่สามารถเดินทางได้

7.

กรณียื่นวีซ่าแล้วไม่ได้รับการอนุมัติวีซ่าจากทางสถานทูต (วีซ่าไม่ผ่าน) และท่านได้ชําระค่าทัวร์หรือมัดจํามาแล้ ว ทาง
บริษัทฯ คืนค่าทัวร์หรือมัดจําให้ แต่ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการหักค่าบริการยื่นวีซ่า , ค่าวีซ่า และค่าใช้จ่ายบางส่วนที่
เกิดขึ้นจริงเป็นกรณีไป (อาทิ กรณีออกตั๋วเครื่องบินไปแล้ว หรือได้ชําระค่าบริการในส่วนของทางเมืองนอกเช่น โรงแรม
ฯลฯ ไปแล้ว) ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการหักเก็บค่าใช้จ่ายจริงที่เกิดขึ้นแล้วกับท่านเป็นกรณีไป

8.

กรณีวีซ่าผ่านแล้ว แจ้งยกเลิกก่อนหรือหลังออกตั๋วโดยสาร บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการ ไม่คืนค่าทัว ร์ทั้งหมด

9.

กรณีวีซ่าผ่านแล้ว แต่กรุ๊ปออกเดินทางไม่ได้ เนื่องจากผู้เดินทางท่านอื่นในกลุ่มโดนปฏิเสธวีซ่า หรือ ไม่ ว่ า ด้ ว ยสาเหตุ
ใดๆก็ตาม ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการหักเก็บค่าใช้จ่ายจริงที่เกิดขึ้นแล้วกับท่านเป็นกรณีไป

10. กรณีผู้เดินทางไม่สามารถเข้า-ออกเมืองได้ เนื่องจากเอกสารปลอมหรือการห้ามของเจ้าหน้าที่ไม่ว่าเหตุ ผ ลใดๆ ก็ ต าม
ทางบริษัทของสงวนสิทธิ์ในการ ไม่คืนค่าทัวร์ทั้งหมด

เงื่อนไขการเดินทาง
1.

บริษัทฯ มีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้

(GH) ทัวร์อินเดีย _GO2GAY-FD002_ไหว้พระ อิ่มบุญ 4สังเวชนีย สถาน 6วัน 5คืน (FD)

(GH) GO2GAY-FD002

2.

บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ที่เกิดจากสายการบิน ภัยธรรมชาติ และอื่นๆที่อยู่นอกเหนื อ การควบคุ ม
ของทางบริษัทฯหรือค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่เกิดขึ้นทางตรงหรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่วย, การถูกทํา ร้ า ย , การสู ญ หาย ,
ความล่าช้า หรือจากอุบัติเหตุต่างๆ

3.

หากท่านยกเลิกก่อนรายการท่องเที่ยวจะสิ้นสุดลง ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านสละสิทธิ์และจะไม่รับผิดชอบค่ า บริ ก ารที่
ท่านได้ชําระไว้แล้วไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น

4.

บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อการห้ามออกนอกประเทศ หรือ ห้ามเข้าประเทศ อั น เนื่ อ งมาจากมี สิ่ ง ผิ ด กฎหมาย หรื อ
เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอื่นๆ

5.

รายการนี้เป็นเพียงข้อเสนอที่ต้องได้รับการยืนยันจากบริษัทฯ อีกครั้งหนึ่ง หลังจากได้สํารองที่นั่งบนเครื่อง และโรงแรม
ที่พักในต่างประเทศเป็นที่เรียบร้อย แต่อย่างไรก็ตามรายการนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

6.

ราคานี้คิดตามราคาตั๋วเครื่องบินในปัจจุบั น หากราคาตั๋ ว เครื่ อ งบิ น ปรั บ สู ง ขึ้ น บริ ษั ท ฯ สงวนสิ ท ธิ์ ที่ จ ะปรั บ ราคาตั๋ ว
เครื่องบินตามสถานการณ์ดังกล่าว

7.

กรณีเกิดความผิดพลาดจากตัวแทน หรือ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จนมีการยกเลิก ล่าช้า เปลี่ยนแปลง การบริการจากสาย
การบินบริษัทฯขนส่ง หรือ หน่วยงานที่ให้บริการ บริษัทฯจะดําเนินโดยสุดความสามารถที่จะจัดบริการทัวร์อื่นทดแทนให้
แต่จะไม่คืนเงินให้สําหรับค่าบริการนั้นๆ

8.

มัคคุเทศก์ พนักงาน และตัวแทนของบริษัทฯ ไม่มีสิทธิ์ในการให้คําสัญญาใดๆ ทั้งสิ้นแทนบริษัทฯ นอกจากมีเอกสารลง
นามโดยผู้มีอํานาจของบริษัทฯ กํากับเท่านั้น

9.

หากไม่สามารถไปเที่ยวในสถานที่ที่ระบุในโปรแกรมได้ อันเนื่องมาจากธรรมชาติ ความล่าช้า และความผิ ด พลาดจาก
ทางสายการบิน จะไม่มีการคืนเงินใดๆทั้งสิ้น แต่ทั้งนี้ทางบริษัทฯจะจัดหารายการเที่ยวสถานที่อื่นๆมาให้ โดยขอสงวน
สิทธิ์การจัดหานี้โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า

10.

เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ท่านงดการใช้บริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม่เดินทางพร้อมคณะถือว่า ท่ า น
สละสิทธิ์ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการ และเงินมัดจําคืน ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น

11.

ในกรณีที่ลูกค้าต้องออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ก่อนทุกครั้ง มิเช่นนั้นทางบริษัทฯ
จะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น

12.

กรณีเจ็บป่วยจนไม่สามารถเดินทางได้ซึ่งจะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรองบริษัทฯจะพิจารณาเลื่ อ นการ
เดินทางของท่านไปยังคณะต่อไปแต่ทั้งนี้ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายที่ ไม่สามารถเรียกคืนได้ เช่นค่าตั๋วเครื่องบิ น ค่ า ห้ อ ง
ค่าธรรมเนียมวีซ่าตามที่สถานทูตฯ เรียกเก็บ และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกิดขึ้นตามจริง ในกรณีที่ไม่สามารถเดินทางได้

13.

กรณียื่นวีซ่าแล้วไม่ได้รับการอนุมัติวีซ่าจากทางสถานทูต (วีซ่าไม่ผ่าน) และท่านได้ชําระค่าทัวร์หรือมัดจํามาแล้ ว ทาง
บริษัทฯ คืนค่าทัวร์หรือมัดจําให้ แต่ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการหักค่าบริการยื่นวีซ่า, ค่าวีซ่า และค่าใช้จ่ายบางส่วนที่
เกิดขึ้นจริงเป็นกรณีไป (อาทิ กรณีออกตั๋วเครื่องบินไปแล้ว หรือได้ชําระค่าบริการในส่วนของทางเมืองนอกเช่น โรงแรม
ฯลฯ ไปแล้ว) ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการหักเก็บค่าใช้จ่ายจริงที่เกิดขึ้นแล้วกับท่านเป็นกรณีไป

(GH) ทัวร์อินเดีย _GO2GAY-FD002_ไหว้พระ อิ่มบุญ 4สังเวชนีย สถาน 6วัน 5คืน (FD)
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14.

กรณีวีซ่าผ่านแล้ว แจ้งยกเลิกก่อนหรือหลังออกตั๋วโดยสาร บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการ ไม่คืนค่าทัวร์ทั้งหมด

15.

กรณีวีซ่าผ่านแล้ว แต่กรุ๊ปออกเดินทางไม่ได้ เนื่องจากผู้เดินทางท่านอื่นในกลุ่มโดนปฏิเสธวีซ่า หรือ ไม่ ว่ า ด้ ว ยสาเหตุ
ใดๆก็ตาม ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการหักเก็บค่าใช้จ่ายจริงที่เกิดขึ้นแล้วกับท่านเป็นกรณีไป

16.

กรณีผู้เดินทางไม่สามารถเข้า-ออกเมืองได้ เนื่องจากเอกสารปลอมหรือการห้ามของเจ้าหน้าที่ไม่ว่าเหตุ ผ ลใดๆ ก็ ต าม
ทางบริษัทของสงวนสิทธิ์ในการ ไม่คืนค่าทัวร์ทั้งหมด

17.

ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ราคานี้เฉพาะนักท่องเที่ยวชาวไทยและท่องเที่ยวเป็น หมู่ ค ณะแบบ Join Tour เท่ า นั้ น กรณี
ต้องการตัดกรุ๊ปเหมาโปรดสอบถามทางบริษัทอี กครั้ง หากเป็นนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ หรือ พระสงฆ์ โปรดสอบถาม
ทางบริษัทอีกครั้ง

18.

ในกรณีที่ลูกค้าต้อ งออกตั๋วโดยสารภายในประเทศกรุณาติดต่อ เจ้ าหน้าที่ของบริษัทฯก่ อ นทุ ก ครั้ ง มี เช่ น นั้ น
ทางบริษัทฯจะ ไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น

ข้อความซึ่งถือเป็นสาระสํา หรับท่า นผู้มีเกียรติซึ่งร่ว มเดินทาง
ทางบริษัทฯ เป็นตัวแทนในการจัดนํา สั ม มนา และการเดิ น ทางที่ มี ค วามชํ า นาญ โดยจั ด หาโรงแรมที่ พั ก อาหาร
ยานพาหนะ และสถานที่ท่องเที่ยวพร้อมทั้งการสัมมนา ดูงาน เพื่อความสะดวกสบาย และเกิดประโยชน์ สู ง สุ ด ในการ
เดินทาง ทั้งนี้ทางบริษัทฯ ไม่สามารถรับผิดชอบในอุบัติเหตุหรือความเสียหายที่เกิดจากโรงแรมที่พัก ยานพาหนะ, อัน
เนื่องจากอุบัติเหตุรวมถึงภัยธรรมชาติ, โจรกรรม, วินาศกรรม, อัคคีภัย, การผละงาน, การจลาจล, สงครามการเมื อ ง,
การผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราระหว่างประเทศ, การนัดหยุดงาน, ความล่าช้าของเที่ยวบิน, สายการเดิ น เรื อ ,
รถไฟ, พาหนะท้องถิ่น, ตลอดจนการถู ก ปฏิ เ สธออกวี ซ่ า จากกงสุ ล และ / หรื อ ส่ ว นงานที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ สถาน
เอกอัครราชทูต รวมถึงผู้มีอํานาจทําการแทนประจําประเทศไทย (โดยไม่จําต้องแสดงเหตุผล เนื่องจากเป็นสิทธิพิเ ศษ
ทางการทูต) ซึ่งอยู่เหนือการควบคุมของบริษัทฯ หมายรวมถึงในระหว่างการเดินทางท่องเที่ยวทั้งใน หรือ ต่างประเทศ
แต่ทางบริษัทฯ มีความคุ้มครอง และประกันอุบัติเหตุ ตามเงื่อนไขที่บริษัท ฯ ที่ รั บ ประกั น ในกรณี ที่ ผู้ ร่ ว มเดิ น ทางถู ก
ปฏิเสธโดยเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองของประเทศไทย และ/หรือ ต่างประเทศ มิให้เ ดิ น ทางออก หรื อ เข้ า ประเทศ
เนื่องมาจากความประพฤติ พฤติกรรมของผู้เดินทาง ไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบด้านการความคุมโรคติดต่อ เฉพาะพื้ น ที่ มี
การปลอมแปลงเอกสารเพื่อการเดินทาง รวมถึงมีสิ่งผิดกฎหมาย บริษัทฯ จะไม่คืนค่าใช้จ่ายใดๆ รายละเอี ย ดด้ า นการ
เดินทาง อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความจําเป็น หรือเพื่อความเหมาะสมทั้งปวง โดยมิ ต้ อ งแจ้ ง ให้ ท ราบ ล่ ว งหน้ า
ทั้งนี้การขอสงวนสิทธิดังกล่าว บริษัท จะยึดถือและคํานึงถึงผลประโยชน์ตลอดจนความปลอดภัยของท่านผู้มีเกียรติ ซึ่ง
ร่วมเดินทางเป็นสําคัญ
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หลักฐานประกอบการยื่นขอวีซ่าประเทศอินเดียสําหรับ -คนไทย

1.

หนังสือเดินทาง (Passport) หนังสือเดินทาง ต้องมีหน้าเหลือสําหรับประทับวีซ่าอย่างน้อย 2 หน้า อายุใช้งานเหลือไม่
น้อยกว่า 6 เดือน นับจากวันเดินทาง *กรุณาถอดปก Passport ก่อนส่งเอกสารบริษัทจะไม่รับผิดชอบในกรณีสูญหาย*

2.

รูปถ่าย รูปถ่ายสีหน้าตรงขนาด 2x2นิ้ว พื้นหลังสีขาวเท่านั้น จํานวน 2ใบเป็นรูปที่ถ่ายจากร้านถ่ายรูปเท่ า นั้ น รู ป (ห้ า ม
สวมแว่นตาหรือเครื่องประดับ, ไม่ใส่ชุดข้าราชการหรือเครื่องแบบใดๆ ไม่เป็นรูปสติ๊กเกอร์ ร วมถึ ง ห้ า มใช้ รู ป ที่ ถ่ า ยเอง
และปริ้นท์เอง)

3.

สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน 2 ชุด ถ้าเป็นเด็กอายุต่ํากว่า 15 ปี ใช้สําเนาสูติบัตรและบัตรประชาชน

4.

สําเนาทะเบียนบ้าน

หลักฐานประกอบการยื่นขอวีซ่าประเทศเนปาลสําหรับ -คนไทย

1.

หนังสือเดินทาง (Passport) หนังสือเดินทาง ต้องมีหน้าเหลือสําหรับประทับวีซ่าอย่างน้อย 2 หน้า อายุใช้งานเหลือไม่
น้อยกว่า 6 เดือน นับจากวันเดินทาง *กรุณาถอดปก Passport ก่อนส่งเอกสารบริษัทจะไม่รับผิดชอบในกรณีสูญหาย*
(เก็บเล่มจริง)

2.

รูปถ่าย รูปถ่ายสีหน้าตรงขนาด 2x2นิ้ว พื้นหลังสีขาวเท่านั้น จํานวน 2ใบเป็นรูปที่ถ่ายจากร้านถ่ายรูปเท่ า นั้ น รู ป (ห้ า ม
สวมแว่นตาหรือเครื่องประดับ, ไม่ใส่ชุดข้าราชการหรือเครื่องแบบใดๆ ไม่เป็นรูปสติ๊กเกอร์ ร วมถึ ง ห้ า มใช้ รู ป ที่ ถ่ า ยเอง
และปริ้นท์เอง)

3.

สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน 1 ชุด ถ้าเป็นเด็กอายุต่ํากว่า 15 ปี ใช้สําเนาสูติบัตรและบัตรประชาชน

4.

สําเนาทะเบียนบ้าน

(GH) ทัวร์อินเดีย _GO2GAY-FD002_ไหว้พระ อิ่มบุญ 4สังเวชนีย สถาน 6วัน 5คืน (FD)
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กรุณากรอกข้อมูลเพื่อประโยชน์ในการพิจารณาดําเนินการขอวีซ่าของท่าน
ประวัติส่วนตัว PERSONAL INFORMA TION
คํานําหน้า : นาย

นาง

นางสาว

เด็กชาย

TITLE: MR

MRS

MS

MSTR

ชื่อ : _

_______________

NAME: _

______นามสกุล : _

_______________

สถานะภาพ :

___

แต่งงาน

MARITAL STATUS

SURNAME: _

____________ ___

___

____________ ___

___

โสด

MARRIED

UN MARRIED

ชื่อสามี/ภรรยา:

_____________________________________________

_

___ _____

GIVE THE NAME OF WIFE OR HUSBAND
สัญชาติสามี/ภรรยา :

_____________________________________________

NATIONALITY:

__________

_____________________________________________ _____________

ที่อยู่ : ____

____________________________________________

____

____________________________ ________________

ADDRESS: ___

_______

_________________________________________

____

____________________________________________

________________
_________

________________

_______

_________

ประวัติครอบครัว FAMILY INFORMATION
ชื่อ/นามสกุลบิดา :

_______________________สัญชาติ _______

_____________________

FATHER’S NAME / SURNAME
ชื่อ/นามสกุลมารดา :

NATIONALITY
______________________สัญชาติ ____

MOTHER’S NAME / SURNAME

_______________________
NATIONALITY

ประวัติการศึกษา EDUCATIONAL INFORMATION
____

____________________________________________

_______

_________

____

____________________________________________

_______

_________

ประวัติการทํางาน PROFESTION INFORMA TION
อาชีพ :

____________

___

OCCUPATION: ____________
ชื่อบริษัท:

____

___ ____________________________________________
___

___________________________________________

(GH) ทัวร์อินเดีย _GO2GAY-FD002_ไหว้พระ อิ่มบุญ 4สังเวชนีย สถาน 6วัน 5คืน (FD)

(GH) GO2GAY-FD002

EMPLOYER’S NAME: __

______________________________________________________

เบอร์โทรติดต่อ :

___

WORK PHONE NUMBER:

___

ที่อยู่ : ____

____________________________________________

____

____________________________________________

ADDRESS: ___

รหัสไปรษณีย ์ : ___

_______

_________________________________________

____

____________________________________________

________________
_________

________________

_______

_________

_

ZIP: ________________________

โปรดระบุรายชื่อประเทศที่ท่านได้ เดิน ทางในช่ว งระยะเวลา 10 ปี * สําคัญมาก
______________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________ ___________
______________________________________________________________________________________________

*สําหรับประเทศอินเดียหากเคยมีการเดิน ทางจํา เป็นต้ องแจ้ งเลขที่ วีซ่า ครั้งสุ ดท้าย ที่ยื่นและวัน ที่อ อกวีซ่า (สําคัญมาก)
_____________________________________ _________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________

****** HAVE A NICE TRIP ******
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