
   

 

 

 

 

 

 

 

ครั�งหนึ	งในชวีติ จารกิธรรม จากอนิเดยี สู ่เนปาล
ตามรอยบาทพระศาสดา � สงัเวชนียสถาน  

ชมทชัมาฮาล � ใน � สิ�งมหศัจรรยข์องโลกยคุใหม ่
ชมอกัชารด์มั วดัฮินดทีู�ใหญ่ที�สดุในโลก 

ค่าบรกิาร    ฆราวาส  �,��� / ทา่น     
                พระภิกษุ  ��,���  / รูป            8N รหสั TNVS 

190877 
 วนัแรก    สุวรรณภูมิ – พาราณสี – สารนารถ – ป่าอิสิปตนมฤคทายวนั    
  - แม่นํ1าคงคา       พกัวดั ณ สารนารถ 
06.00 น. พรอ้มกนัที	สนามบนิสวุรรณภมู ิชั �น 4 ประต ู8 เคา้เตอร ์ สายการบนิอนิดโิกแ้อรไ์ลน ์6E 98 
  นําทา่นเชก็อนิโหลดสมัภาระ  

(พาวเวอรแ์บงกห์า้มโหลด ความจ ุ32,000 mAh หิ�วขึ�นเครื	องไทยไมเ่กนิ 2 กอ้น) 
08.50 น. ออกเดนิทางสูเ่มอืงพาราณส ี 
11.10 น. ถงึสนามบนิพาราณส ี(เวลาชา้กวา่ไทย 1 ชั	วโมง 30 นาท)ี  นําทา่นผา่นพธิตีรวจคนเขา้เมอืง  

12.00 น. �   รับประทานอาหารกลางวนั   จากนั�นนําทา่นชม เจาคนัธสีถปู สถานที	
พระพทุธเจา้ทรงพบปัญจวคัคยี ์จากนั�น นําทา่นไปชมวดัมลูคนัธกฎุวีหิาร ณ สารนาท ซึ	งทา่นอ
นาคารกิ ธรรมปาละ ชาวศรลีงักา เป็นผูส้รา้งวดัแหง่นี� และนมัสการพระบรมสารรีกิธาต ุที	อญัเชญิ
มาจากเมอืงแคนดี� และสว่นหนึ	งไดพ้ระบรมสารรีกิธาตทุี	ไดค้น้พบจากเมอืงตกัศลิา ประเทศ
ปากสีถาน รัฐบาลองักฤษจงึไดม้อบพระบรมสารรีกิธาตแุกส่มาคมโพธ ิและไดนํ้ามาประดษิฐานที	
วดัแหง่นี�จนถงึปัจจบุนั  

 จากนั�น นําทกุทา่นไปชม ป่าอสิปิตนมฤคทายวนั  หลงัจากนั�นนําทา่นเขา้ นมสัการธมัเมกขสถปู 
สถานที	แสดงปฐมเทศนา โปรดปัญจวคัคยีจ์นเกดิพระรัตนตรัยขึ�นเป็นครั �งแรกในโลก และเป็น
สถานที	พระพทุธองคท์รงอยูจํ่าพรรษาเป็นพรรษาแรกหลงัจากตรัสรู ้สวดมนตธ์รรมจักรกปัปวตัน
สตูรและทําประทกัษิณรอบสถปู     นําทา่นถวายผา้ป่าบํารงุวดั 



   

 

 

 

 

 

 

                   
17.30 น. �  รับประทานอาหารเย็น   
18.30 น. เดนิทางไปลอ่งเรอื ณ แมนํ่ $าคงคา ชมวถิชีวีติชาวฮนิดรูมิฝั	งแมนํ่�าคงคา  ชมพธิอีารตบีชูา ซึ	งมี

เป็นประจําทกุวนั  ชมการเผาศพที	ทา่กรรณกิารฆ์าฏ ซึ	งกลา่วกนัวา่ไฟไมเ่คยดบัมาเป็นเวลาหลาย
พันปี ชมมรณาโฮเต็ล โรงแรมสําหรับผูส้งูอายมุาเชา่อยูเ่พื	อรอวนัตายของตนดว้ย ซึ	งมคีวามหวงั
วา่จะไดต้ายใกลแ้มนํ่�าคงคาและจะไดเ้ผาที	นี	เพื	อกระดกูและเถา้ถา่นจะไดถ้กูทิ�งลงแมนํ่�าคงคาอนั
ศกัดิNสทิธิNจะไดข้ึ�นสวรรคต์ามความเชื	อของคนฮนิด ู  

20.30 น. � พักผอ่นตามอธัยาศยั พักวดัจนีสารนาท หรอื วดัใกลเ้คยีง 

              
 วนัที4สอง  สารนารถ – สะสาราม – พทุธคยา 
           ที4            พกัวดั ณ พทุธคยา 
05.00 น. �  รับประทานอาหารเชา้  จากนั�นนําทา่นเดนิทางสูพ่ทุธคยา 

11.00 น. �  รับประทานอาหารกลางวนั ณ วดัไทยสะสาราม   นําทา่นถวายผา้ป่าบํารงุวดั 
  นําทา่นเดนิทางตอ่ไปยงัพทุธคยา 

นําทา่นเขา้นมสัการพระมหาโพธิ,เจดยี ์  อนัเป็นเจดยีท์ี	ตรัสรูข้องพระพทุธเจา้   ไมอ่นุญาตใหนํ้า
โทรศพัทม์อืถอืหรอือปุกรณ์สื	อสารทกุชนดิ เขา้ภายในบรเิวณองคม์หาเจดยีพ์ทุธคยาและตน้พระศรี
มหาโพธิN  ยกเวน้กลอ้งถา่ยรปู คา่ธรรมเนยีมกลอ้งถา่ยรปู 100 รปีู  กลอ้งวดีโีอ 300 รปีู  นําทา่น 
สกัการะพระพทุธเมตตา พระพทุธปฏมิากรปางชนะมารอาย ุ๑,๔๐๐ ปี สกัการะพระแทน่วชัรอาสน ์
ภายใตร้ม่พระศรมีหาโพธิN จากนั�นเจรญิสมาธภิาวนา สวดมนตรํ์าลกึคณุองคส์มเด็จพระสมัมาสมั
พทุธเจา้ ณ ใตต้น้พระศรมีหาโพธิN เพื	อความเป็นสริมิงคลในดนิแดนพทุธภมู ิ นําทา่นกราบนมสัการ



   

 

 

 

 

 

 

พระศรมีหาโพธิNและขอพรพระพทุธเมตตา ซึ	งประดษิฐานอยูภ่ายในเจดยี ์เป็นพระพทุธรปูปาง
มารวชิยั ที	สรา้งดว้ยหนิแกรนติสดํีา อายกุวา่ 1,400 ปี ซึ	งเป็นพระพทุธรปูที	สําคญัทางประวตัิ
ศาสตรท์ี	สําคญั ถงึกบัพระเจา้ศศางกะ สั	งใหท้หารทําลายแตไ่มส่ามารถทําลายได ้

คํ	า  �  รับประทานอาหารเย็น   

พัก  � วดัไทยพทุธสาวกิา / วดัใกลเ้คยีง 

 วนัที4สาม    พทุธคยา – สถูปนางสุชาดา – วดัพทุธนานาชาต ิ
            พกัวดั ณ พทุธคยา 
06.00 น. �  รับประทานอาหารเชา้   
 จากนั�นนําทา่นเดนิทางสู ่บา้นนางสชุาดา ธดิากฎุมุพ ีแหง่ตําบลอรุเุวลาเสนานคิม ผูถ้วายขา้ว

มธปุายาส อนัประณีตแดพ่ระมหาบรุษุกอ่นการตรัสรู ้อยูห่า่งจากฝั	งแมนํ่�าเนรัญชราประมาณ 200 
เมตร ปัจจบุนัเป็นโบราณสถานซากสถปูขนาดใหญ ่สนันษิฐานวา่สรา้งในสมยัพระเจา้อโศกมหาราช 
ชม แมนํ่ $าเนรญัชรา สายนํ�าที	พระพทุธองคท์รงอธษิฐานจติลอยถาดทองคําที	นางสชุาดาถวาย
พรอ้มขา้วมธปุายาสกอ่นวนัที	จะตรัสรูห้นึ	งวนั   

11.030 น. �  รับประทานอาหารกลางวนั  
14.00 น. นําคณะไปชมวดัพทุธนานาชาต ิอาทเิชน่ วดัทเิบต วดัภฏูาน  

จากนั�นทกุทา่นสามารถชอ้ปปิ�งเลอืกซื�อของที	ระลกึตามอธัยาศยั 

18.00 น. �  รับประทานอาหารเย็น    
คํ	า เดนิทางสูบ่รเิวณ พระมหาเจดยีพ์ทุธคยา นําทา่นสวดมนตทํ์าวตัรเย็น ใตต้น้พระศรมีหาโพธิN

  
พัก วดัไทยพทุธสาวกิา / วดัใกลเ้คยีง 
 

 

 วนัที4สี4   พทุธคยา – ดงคสิริ – โปรแกรมตามอธัยาศยั 
            พกัวดั ณ พทุธคยา 
05.30 น. �  รับประทานอาหารเชา้ 
 นําทา่นขึ�นดงคสริ ิสถานที	บําเพ็ญทกุรกริยิา นานถงึ 6 ปี    

11.30 น. �  รับประทานอาหารกลางวนั  นําทา่นถวายผา้ป่าบํารงุวดั 
โปรแกรมตามอธัยาศยั   

คํ	า  รับประทานอาหารเย็น   
พัก  � วดัไทยพทุธสาวกิา  / วดัใกลเ้คยีง 

 วนัที4หา้  พทุธคยา – ราชคฤห ์– นาลนัทา 
          พกัวดั ณ ราชคฤห ์
05.00 น. �  รับประทานอาหารเชา้  นําทา่นเดนิทางไปยงัเขาคชิฌกฎู 
  ชมถํ�าพระโมคคลัลานะ ถํ�าสกุรขาตา นมสัการมลูคนัธกฏุ ี

11.00 น. � รับประทานอาหารกลางวนั    
 นําท่านชม วดัเวฬุวนั  หรือวัดป่าไผ่ ซึ	งเป็นวัดแห่งแรกของพุทธศาสนาที	พระเจา้พมิพสิารสรา้ง

ถวาย และเป็นพุทธสถานที	พระพทุธเจา้ทรงแสดงโอวาทปาตโิมกข ์  และมพีระอรยิะสงฆ ์  1,250 
องค์ มาประชุมกันในวันเพ็ญมาฆบูชา นําคณะสวดมนต์ ภาวนา และฟังธรรมบรรยายจากพระ
วทิยากร  จากนั�นนําทา่นไป นมสัการหลวงพอ่องคด์ําที	ศักดิNสทิธิN ชมซาก มหาวทิยาลยันาลนั



   

 

 

 

 

 

 

ทา ที	เคยรุ่งเรอืงในอดตี และเป็นมหาวทิยาลัยสงฆแ์หง่แรก และฟังธรรมบรรยายจากพระวทิยากร  
ไดเ้วลาพอสมควร นําทกุทา่นเดนิทางสูเ่มอืงพทุธคยา 

เย็น � รับประทานอาหารเย็น   นําทา่นถวายผา้ป่าบํารงุวดั 

พัก  � วดัไทยสริริาชคฤห ์/ วดัใกลเ้คยีง 

วนัที4หก    ราชคฤห ์– ไวสาลี – กุสินารา 
            พกัวดั ณ กุสินารา 
05.00 น. �  รับประทานอาหารเชา้     

จากนั�นนําทา่นเดนิทางไปไวสาล ีหลังจากนั�นนําทา่นไป  ป่ามหาวนั   ซึ	งพระพทุธเจา้มาประทบัจํา
พรรษาที	 5 โดยกษัตรยิล์จิฉว ีไดส้รา้งอารามนี�ถวายพระพุทธเจา้ ในเมอืงไวสาล ีแควน้วัชชแีหง่นี�
และพระพทุธเจา้ ไดม้าประทบัจําพรรษาสดุทา้ยที	เมอืงนี�ดว้ย ในพทุธสถานแหง่นี�ม ีเสาหนิพระเจา้

อโศก  รปูราชสหีท์ี	โดดเดน่สงา่งดงามมากและสมบรูณ์มากที	สดุในประเทศอนิเดยี ตั �งอยูเ่คยีงขา้ง
สถปู และราชสหีนั์�นหนัหนา้ไปเมอืงกสุนิารา ซึ	งสนันษิฐานวา่ พระเจา้อโศกมหาราชเป็นผูส้รา้งขึ�น 

11.30 น. �  รับประทานอาหารกลางวนั สักการะ ปาวาลเจดยี ์ ซึ	งเป็นสถปูโบราณ สันนษิฐานวา่ใส่

พระบรมสารีริกธาตุของพระพุทธเจา้โดยนักโบราณคดีขุดคน้พบผอบที	ใส่พระบรมสารีริกธาตุ 
ปัจจุบันถกูเก็บรักษาไวท้ี	พพิธิภัณฑเ์มอืงปัตตนะ และพุทธสถานแหง่นี� สันนษิฐานวา่พระพุทธเจา้
เคยมาปลงพระชนมายสุงัขารวา่ อกี 3 เดอืนจะเสด็จดบัขนัธปรนิพิพาน  จ า ก นั� น นํ า ท่ า น
เดนิทางตอ่ไปยงักสุนิารา  
 

เย็น        �  รับประทานอาหารเย็น  นําทา่นถวายผา้ป่าบํารงุวดั  

พัก � วดัไทยกสุนิารา  / วดัใกลเ้คยีง 

          
 วนัที4เจด็  กุสินารา – @A� – ลมุพินี 
             พกัวดั ณ ลมุพินี 
05.00 น. �  รับประทานอาหารเชา้   

นําทา่นไปนมสัการสถานที	เสด็จดบัขนัธปรนิพิพาน ณ สาลวโนทยาน  
รว่มหม่ผา้ไตรจวีรพระพทุธรปูปางปรนิพิพาน  
นําทา่นไปนมสัการ มกฎุพนัธนเจดยี ์ สถานที	ถวายพระเพลงิพระสรรีะของพระพทุธเจา้ 

11.00 น. �  รับประทานอาหารกลางวนั   
นําทา่นเดนิทางไปยงัลมุพนิ ีแวะรับประทานโรตอีารดีอย และเขา้หอ้งนํ�า 20 นาท ี

 จากนั�นนําทา่นเดนิทางไปผา่นพธิตีรวจคนเขา้เมอืง ณ ดา่นโสเนาร ีเพื	อเดนิทางเขา้ประเทศเนปาล
  



   

 

 

 

 

 

 

19.00 น. �  รับประทานอาหารเย็น    นําทา่นถวายผา้ป่าบํารงุวดั  
พัก วดัไทยลมุพนิ ี / วดัใกลเ้คยีง 

       
 วนัที4แปด   ลมุพินี – @A� – สาวตัถี 
            พกัวดั ณ สาวตัถี 
05.00 น. �  รับประทานอาหารเชา้   นําทา่นไปยังสวนลมุพนิวีนั ชมมายาเทววีหิาร ชมสถานที	

ประสตูเิจา้ชายสทิธตัถะราชกมุารแหง่กรงุกบลิพัสดุพ์ระนางสริมิหามายาไดป้ระสตูกิาลมหาบรุษุ
โลก  ชมเสาอโศก ที	พระเจา้อโศกมหาราชทรงสรา้งพรอ้มดว้ยจารกึไวเ้ป็นหลกัฐานสําคญั   นํา
ทา่นสวดมนตป์ฏบิตั ิถวายเป็นพทุธบชูา สมควรแกเ่วลานําทา่นกลบัเขา้สูป่ระเทศอนิเดยี ผา่น
พธิตีรวจคนเขา้เมอืง ณ ดา่นโสเนาร ี

11.00 น. �  รับประทานอาหารกลางวนั ณ 960 นําทา่นเดนิทางตอ่ไปยงัสาวตัถ ี  
นําทา่นชมนําชมบา้นอนาถบณิฑกิะเศรษฐ ี บา้นปโุรหติบดิาของทา่นองคลุมีาล   

19.00 น. �  รับประทานอาหารเย็น     

พัก  � วดัไทยเชตะวนั / วดัใกลเ้คยีง 

         
 วนัที4เกา้    สาวตัถี – ลคัเนาว ์- อคัรา 
             พกั ณ อคัรา 
05.00 น. รับประทานอาหารเชา้ 

นําท่านไปชมสถานที	พระพุทธองคท์รงแสดงยมกปาฏหิารยิ ์  จากนั�นเดนิทางไป วดัเชตวนัมหา
วหิาร  ซึ	งทา่นอนาถบณิฑกิะเศรษฐ ี เป็นผูส้รา้งถวายพระพทุธเจา้ โดยการใหนํ้าทองคํามาปเูรยีง
จนเต็มบรเิวณที	ตอ้งการซื�อ เมื	อเจา้เชตเห็นถงึศรัทธาที	แน่วแน่ของทา่น จงึมคีวามประสงคร์่วมบญุ 
ดว้ยการมอบที	เหลอืให ้โดยสรา้งเป็นซุม้ประตู ท่านอนาถจงึไดจ้ารกึชื	อเจา้เชตไวท้ี	ซุม้ประตู อัน



   

 

 

 

 

 

 

เป็นที	มาของชื	อวัดวา่ “เชตวันมหาวหิาร” พระพทุธองคเ์สด็จประทับจําพรรษา ณ พระเชตวันแหง่นี� 
รวมแลว้ถงึ 19 พรรษา   

11.30 น. �  รับประทานอาหารกลางวนั (อาหารกลอ่ง) 
จากนั�นนําทา่นเดนิทางผา่นลคัเนาว ์สูเ่มอืงอคัรา  

20.00 น. �  รับประทานอาหารเย็น    

พัก  � โรงแรม ณ อคัรา 

     
 วนัที4สิบ    อคัรา – เดลลี  
              
�    รบัประทานอาหารเชา้ 
  นําทา่นไปชมทชัมาฮาล Taj Mahal 1 ใน 7 สิ	งมหศัจรรยข์องโลกยคุใหม ่ตั �งอยูใ่นเมอืงอคัรา  

รมิฝั	งแม่นํ�ายมุนา ประเทศอนิเดยี รับเลอืกเป็นมรดกโลกในปีค.ศ. 1983 เป็นอนุสรณ์สถานแห่ง
ความรักอันยิ	งใหญ่ ที	ผูค้นเชื	อว่าเป็นสถาปัตยกรรมแหง่ความรักที	สวยที	สดุในโลก ออกแบบโดย
ชา่งชาวเปอรเ์ซยี สรา้งดว้ยหนิออ่นสขีาว ศลิาแลง ประดับลวดลายเครื	องเพชร พลอย หนิ โมรา
และเครื	องประดับจากมติรประเทศ ไดรั้บคํารับรองวา่สรา้งขึ�นดว้ยสัดสว่นสมมาตรและวจิติรงดงาม
ที	สุด กวา้งยาวดา้นละ 100 เมตร สูง 60 เมตร มีผูส้รา้งและออกแบบร่วม 20,000 คน ใชเ้วลา
ก่อสรา้งนาน 22 ปี (ตั �งแต่ปี ค.ศ. 1632 – 1654) อาคารตรงกลางเป็นรูปโดม มีหอคอยสี	เสา
ลอ้มรอบ ตรงกลาง 
ดา้นในเป็นที	ฝังพระศพของพระนางมมุตซั มาฮาล และ พระเจา้ชาหจ์าฮนั 

�    รบัประทานอาหารกลางวนั 
นําทา่นชมอคัราฟอรท์ Agra Fort แหลง่มรดกโลก ที	ตดิรมิแมนํ่�ายมนุา สรา้งโดยพระเจา้อคับาร์
มหาราชแหง่ราชวงศโมกลุ เมื	อปี ค.ศ. 1565 ซึ	งเป็นทั �งพระราชวงัที	ประทับและเป็นป้อมปราการ 
ตอ่มาพระโอรส คอืพระเจา้ชาฮนักรีแ์ละพระนัดดา พระเจา้ชารจ์าฮนั ไดม้กีารขยายตอ่เตมิอยา่ง
ใหญโ่ต นําทา่นเขา้ชมป้อมผา่นประตอํูามรรสงิหเ์ขา้สูส่ว่นที	เป็ นพระราชวงั โดยผา่นลานสวน
ประดบัอา่งหนิทรายสแดงขนาดยกัษ์ ทา่นจะไดเ้ห็นสถาปัตยกรรม สามยคุสมยั ตามรสนยิมที	
แตกตา่งกนัของสามกษัตรยิ ์ สมควรแกเ่วลานําทา่นเดนิทางไปยงัเดลล ี(ประมาณ 4 – 5 ชม.) 

20.00 น. �  รับประทานอาหารเย็น    

พัก  � โรงแรม ณ เดลล ี



   

 

 

 

 

 

 

       
วนัที4สิบเอ็ด    เดลลี – อกัชารด์มั – วดัดอกบวั – ช็อปปิ1 ง – สนามบินอินธิราคานธี 
              
�    รบัประทานอาหารเชา้ 
  นําทา่นเดนิทางไปชมความมหศัจรรยแ์ละความงามของ อกัชารด์มั Akshardham (ปิดวนัจันทร)์ 

นําเขา้ไปดา้นในไดเ้ฉพาะกระเป๋าสตางคเ์ทา่นั�น (หา้มโทรศพัท,์ กลอ้ง, วดีโีอ, อาหาร ฯลฯ) 
ซึ	งเป็นวัดฮนิดทูี	ใหญท่ี	สดุในโลก รับรองโดยกนิเนสสบ์ุ๊คเมื	อปี ค.ศ. 2007 แมจ้ะเป็นวัดที	สรา้งขึ�น
ใหม ่แตก็่สรา้งขึ�นอยา่งยิ	งใหญอ่ลงัการตามรปูแบบโบราณของอนิเดยี  
โดยใชเ้ทคโนโลยแีบบดั �งเดมิที	ใชห้นิทรายในการกอ่สรา้ง วหิารกลาง 109 เมตร กวา้ง 96 เมตร 
และสูง 43 เมตร ครอบคลุมพื�นที	8,021.4 ตารางเมตร ใชช้่างแกะสลักถึง 7,000 คน และ
อาสาสมัคร 3,000 คน โดยใชห้นิทรายสชีมพูกว่า 6,000 ตัน จากรัฐราชสถาน หนิออ่นสขีาวจาก
อติาล ี 
มเีสาแกะสลกัถงึ 234 เสา มโีดม 9 โดม มยีอดศาลา 20 ยอด มปีระตมิากรรมแกะสลกัเป็นรปูชา้ง 
บคุคล กรูตูา่ง ๆ รปูดอกไม ้สตัว ์นางรํา นักดนตร ีและเทวดามากกวา่ 20,000 รปู 
จากนั�นนําทา่นเดนิทางไปชมวดัดอกบวั Lotus Temple ซึ	งเป็นวดัของศาสนาบาไฮ ตั �งอยูท่างทศิ
ใตข้องเมอืงนวิเดล ีประเทศอนิเดยี ตวัวดัสรา้งจากแทน่หนิออ่น ออกแบบเป็นรปูกลบีดอกบวัขนาด
ใหญ ่แสดงถงึความบรสิทุธิNและออ่นโยน วดัดอกบวัยงัไดรั้บรางวลัดา้นการสนับสนุนความเป็น
อนัหนึ	งอนัเดยีวกนัของคนหลายเชื�อชาต ิศาสนา และสถานะทางสงัคมอกีดว้ย  นําทา่นชอ็ปปิ�ง
สนิคา้พื�นเมอืงตามอธัยาศยั 

�   รับประทานอาหารเย็น    

สมควรแกเ่วลา นําทา่นเดนิทางไปเชก็อนิเพื	อเดนิทางกลบัสูป่ระเทศไทย 
23.30 น. เดนิทางกลบัสูป่ระเทศไทยโดยแอรอ์นิเดยี เที	ยวบนิที	 AI 334 
 
 
 วนัที4สิบสอง    สุวรรณภูมิ ประเทศไทย 
  
04.45 น. ถงึสนามบนิสวุรรณภมู ิโดยสวสัดภิาพ พรอ้มความประทบัใจมริูล้มื  
 
 

*** ขอบพระคณุทุกทา่นที4ใชบ้รกิาร *** 



   

 

 

 

 

 

 

*** ค่าบริการขา้งตน้ ยงัไม่รวมค่าทิป ท่านละ 800 บาท /ทริป/ตอ่ท่าน *** 
 

ในกรณียกเลิกการเดินทาง ตอ้งยกเลิก E� วันก่อนการเดินทางเท่านั1น มิฉะนั1นบริษัทจะไม่คืนมัดจาํ
เนื4องจากบริษทัไดช้าํระค่าตั Hวโดยสารเรียบรอ้ยแลว้เตม็จาํนวน  

 

 
การเดินทางในแตล่ะครั1งจะตอ้งมีผูโ้ดยสารจาํนวน E� ทา่นขึ1 นไป ถา้ผูโ้ดยสารไม่ครบจาํนวนดงักลา่ว 

บริษทัฯ ขอสงวนสิทธิLในการเลื4อนการเดินทาง หรือเปลี4ยนแปลงราคา 

กรุณาชาํระมดัจาํ  ทา่นละ    M�,���.- บาท  
หมายเหต ุ: เมื4อออกตั Hวแลว้ ไม่สามารถรีฟันดไ์ด ้เนื4องมาจากเงื4อนไขของสายการบิน 

 

อตัราค่าบรกิารนี1 รวม 
� ค่าตั �วเครื�องบินไป-กลบั พรอ้มคณะ    � ค่าภาษีสนามบินทุกแหง่ที�มี 
� ค่านํ%าหนักกระเป๋าสมัภาระท่านละไมเ่กิน '( กก. � ค่ารถรบั-ส่ง และนําเที�ยวตามรายการ 
� ค่าที�พกัตามที�ระบุในรายการ     � ค่าเขา้ชมสถานที�ต่างๆ ตามรายการ 
� ค่าอาหารตามมื% อที�ระบุในรายการ                   � ค่าจา้งมคัคุเทศกค์อยบริการตลอดการเดินทาง  
� ค่าประกนัอุบติัเหตุระหวา่งเดินทาง วงเงินท่านละ 4,(((,((( บาท  (เงื�อนไขตามกรมธรรม)์ 
 

อตัราค่าบริการนี1 ไม่รวม 
� ค่าใชจ้่ายส่วนตวันอกเหนือจากรายการที�ระบุ เช่น ค่าทาํหนังสือเดินทาง ค่าโทรศพัท ์ค่าโทรศพัทท์างไกล 
ค่าอินเตอรเ์น็ต ค่าซกัรีด มินิบารใ์นหอ้ง รวมถึงค่าอาหารและเครื�องดื�มที�สั �งเพิ�มนอกเหนือรายการ 
(กรุณาสอบถามจากหวัหนา้ทวัรก่์อนการใชบ้ริการ)  

หมายเหต ุ  หากทา่นมีวีซ่าอินเดียที4ยงัสามารถใชไ้ด ้ในเลม่ปัจจบุนั  ลดค่าวีซ่า 2,5�� บาท 
 

 
 


