อินเดีย เนปาล 6 วัน 5 คืน
เที่ยวฟิน อิ่มบุญ ไหว้ครบ 4 สังเวชนียสถาน
โดยสายการบิน ไทยแอร์เอเชีย (FD)
ไม่รวมค่าธรรมเนียมวีซ่าอินเดียแบบ E - Visaและค่าวีซ่าเนปาลค่าท่านละ 4,200 บาท (ชําระพร้อมค่ามัดจําทัวร์)
ไม่รวมค่าทิปไกด์ท้องถิ่น,คนขับรถ 1,800 บาท/ทริป/ลูกทัวร์ 1 ท่าน (ชําระที่สนามบินในวันเดินทาง)
สรุปการเดินทางโดยย่อ
วันที่1

กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง) - สนามบินคยา - บ้านนางสุชาดา - แม่น้ําเนรัญชรา - วัดไทยพุทธคยา - มหาเจดีย์
พุทธคยา - ต้นพระศรีมหาโพธิ์

วันที่2 เมืองคยา - เมืองเวสาลี - วัดป่ามหาวัน - เมืองกุสินารา - เข้าที่พัก
วันที่3 มกุฎพันธนเจดีย์ - สักการะพระสถูปปรินิพพาน - เนปาล - เมืองลุมพินีวัน
วันที่4 สวนลุมพินีวัน - เสาหินพระเจ้าอโศกมหาราช - วิหารมายาเทวี - เมืองพาราณสี
วันที่5 ล่องแม่น้ําคงคา - สารนาถ - ธัมเมกขสถูป ป่าอิสิปตนมฤคทาวัน - เจาคนธีสถูป - พิพิธภัณฑ์สารนาถ - เมืองคยา
วันที่6 สนามบินคยา - กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง)
วันแรก
06.00 น.

08.20 น.
10.10 น.

เที่ยง

สนามบินดอนเมือง - สนามบินคยา - บ้านนางสุชาดา - แม่น้ําเนรัญชรา - วัดไทยพุทธคยา - มหาเจดียพ์ ุทธคยา
- ต้นพระศรีมหาโพธิ์
คณะพร๎อมกันที่ ท่าอากาศยานดอนเมือง บริเวณผู๎โดยสารขาออก อาคาร 1 ชั้น 3 ประตู 2 เคาน์เตอร์เช็คอินสาย
การบิน Air Asia (FD) เจ๎าหน๎าที่ของบริษัทฯคอยให๎การต๎อนรับ และอํานวยความสะดวกในการเช็คอินรับบัตร
โดยสาร (แนะนําให๎โหลดของที่ไมํจําเป็นลงใต๎ท๎องเครื่องเนื่องจากเจ๎าหน๎าที่อินเดียตรวจอยําเข๎มงวด
**หมายเหตุ** เคาน์เตอร์เช็คอินจะปิดบริการกํอนเวลาเครื่องออกอยํางน๎อย 60 นาที และผู๎โดยสารพร๎อม ณ
ประตูขึ้นเครื่องกํอนเวลาเครื่องออก 30 นาที
บินลัดฟ้าสูํ เมืองคยา ประเทศอินเดีย โดยสายการบิน Air Asia เที่ยวบินที่ FD122 ใช๎เวลาเดินทางประมาณ 3
ชั่วโมง 20 นาที
เดินทางถึง สนามบินเมืองคยา ประเทศอินเดีย (เวลาท้องถิ่นช้ากว่าไทย 1.30 ช.ม.กรุณาปรับนาฬิกาของท่าน
เป็นเวลาท้องถิ่นเพื่อสะดวกในการนัดหมาย) หลังผํานขั้นตอนการตรวจคนเข๎าเมืองและรับสัมภาระเรียบร๎อยแล๎ว
นําทํานเดินทางสูํ พุทธคยา พุทธสังเวชนียสถาน ที่สําคัญที่สุด 1 ใน 4 สังเวชนียสถาน และถือวําเป็นสถานที่
ศักดิ์สิทธิ์ของชาวพุทธทั่วโลก
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร หรือ ห้องอาหารในโรงแรม
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จากนั้นนําทําน เดินทางสูํ บ้านนางสุชาดา เป็นธิดาของ เสนียะ ( เสนานิกุฏุมพี) ผู๎มีทรัพย์ซึ่งเป็นนายใหญํแหํง
ชาวบ๎านเสนานิคม ตําบลอุรุเวลา เมื่ออายุยํางเข๎าสูํวัยสาวนางได๎ทําพิธีบวงสรวงตํอเทพยดาที่สิงสถิต ณ ต๎นไทรใหญํ
ต๎นหนึ่งใกล๎บ๎านของนาง โดยได๎ตั้งปณิธานความปรารถนาไว๎ 2 ประการ คือ
1.ขอให๎ข๎าพเจ๎าได๎สามีที่มีบุญ มีทรัพย์สมบัติ และมีชาติสกุลเสมอกัน
2.ขอให๎ข๎าพเจ๎ามีบุตรคนแรกเป็นชาย
เมื่อความปรารถนาสําเร็จสมบูรณ์ นางได๎ทําพลีกรรมบวงสรวงสังเวยเทพยดาด๎วยข๎าวมธุปายาส ในวันขึ้น ๑๕ ค่ํา
เดือน ๖
นําทํานชมวิว ริมสองฝั่ง แม่น้ําเนรัญชรา แมํน้ําสําคัญในพุทธประวัติ ชาวบ๎านแถบนั้นเรียกวํา “ลิลาจัน” มาจากคํา
สันสกฤตวํา “ไนยรัญจนะ” แปลวํา แมํน้ําที่มีสีใสสะอาด แมํน้ําทั้งสายกว๎างราว ๑ กิโลเมตร ในสมัยพุทธกาล แมํน้ํา
เนรัญชราไหลผํานแคว๎นมคธ ณ ตําบลอุรุเวลาเสนานิคม ซึ่ งตั้งอยูํบนลุํมแมํน้ําเนรัญชรา อันเป็นภูมิสถานที่สงบนํา
รื่นรมย์ พระมหาบุรุษทรงเลือกที่แหํงนี้เป็นที่บําเพ็ญเพียร ทรงประทับอยูํ ณ ที่นี้ นานถึง ๖ ปี พระมหาบุรุษทรง
บําเพ็ญทุกรกิริยาและเปลี่ยนมาทรงดําเนินในมัชฌิมาปฏิปทา จนได๎ตรัสรู๎อนุตรสัมมาสัมโพธิญาณภายใต๎ต๎นพระศรี
มหาโพธิ ณ ริมฝั่งแมํน้ําเนรัญชราแหํงนี้
จากนั้นนําทํานเดินทางสูํ วัดไทยพุทธคยา เป็นวัดไทยแหํงแรกในประเทศอินเดีย เริ่มกํอสร๎างมาตั้งแตํปี พ.ศ. 2500
มีเนื้อที่ราว 12 ไรํ ตั้งอยูํบริเวณพุทธคยา อยูํหํางจากองค์เจดีย์พุทธคยาประมาณ 500 เมตร เป็นวัดที่อยูํในความ
ดูแลและอุปถัมภ์ของรัฐบาลไทย พระอุโบสถของวัดไทยพุทธคยาจําลองแบบมาจากวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม
ราชวรวิหาร กรุงเทพมหานคร ซึ่งได๎ชื่อวําเป็นสถาปัตยกรรมของสมัยรัตนโกสินทร์ที่ดีที่สุดแหํงหนึ่ง ซึ่งการจําลอง
แบบจนดูเหมือนนี้ไมํใชํเฉพาะภายนอก แตํยังมีภายในที่เหมือนกันด๎วย เชํน องค์พระประธานที่เป็นพระพุทธชินราช
แกลประตู แกลหน๎าตําง เป็นต๎น จากนั้นนําทํานเดินทางสูํ มหาเจดีย์พุทธคยา เจดีย์พุทธคยาหรือพระมหาโพธิ์
เจดี ย์ คื อ อนุ ส รณ์ ส ถานแหํ ง การตรั ส รู๎ ข องพระสั ม มาสั ม พุ ท ธเจ๎ า มี ลั ก ษณะเป็ น เจดี ย์ สี่ เ หลี่ ย มทรงสู ง เป็ น
สถาปัตยกรรมและศิลปะแบบอินเดีย สูงประมาณ 170 ฟุต แบํงออกเป็น 2 ชั้น ชั้นแรกประดิษฐานพระพุทธเมตตา
พระพุทธรูปปางมารวิชัยศิลปะปาละ เป็นพระพุทธรูปใหญํหนึ่งเดียวในเจดีย์ที่ไมํถูกทําลายจากกษัตริย์ชาวฮินดูใน
สมัยที่มีการกวาดล๎างพระพุทธศาสนาในอินเดีย สํวนชั้นที่ 2 ประดิษฐานพระพุทธปฏิมาปางประทานพร บริเวณ
โดยรอบเจดีย์มีเจดีย์บริวารล๎อมอยูํทั้ง 4 ทิศ เดิมเจดีย์พุทธคยาเป็นวิหารขนาดไมํใหญํนัก ตํอมาในปี พ.ศ.674 พระ
เจ๎าหุวิชกะทรงบูรณะเพิ่มเติมให๎มีขนาดใหญํกวําเดิม ในปัจจุบันเจดีย์พุทธคยาถือเป็นแลนด์มาร์คของกลุํมพุทธสถาน
พุทธคยา จากนั้นนําทํานเดินทางสูํด๎านหลังมหาเจดีย์ ทํานจะพบกับ ต้นพระศรีมหาโพธิ์ คือต๎นโพธิ์ที่พระพุทธเจ๎า
ประทับในชํวงเวลาตรัสรู๎ เป็นพันธุ์ไม๎ที่เป็นที่เคารพนับถือของพุทธศาสนิกชนมาตั้งแตํสมัยพุทธกาล ต๎นพระศรีมหา
โพธิ์มีทั้งหมด 4 ต๎น
- ต๎นแรกคือต๎นที่พระพุทธเจ๎าทรงตรัสรู๎ซึ่งตายลงในสมัยของพระเจ๎าอโศกมหาราช
- ต๎นที่สองคือต๎นที่แตกหนํอออกมาจากต๎นแรกและได๎ถูกทําลายลงในสมัยพระเจ๎าสาสังการ กษัตริย์ฮินดู
- ต๎ น ที่ ส ามคื อ ต๎ น ที่ แ ตกหนํ อ ออกมาจากต๎ น แรกและได๎ ต ายลงเพราะขาดการบํ า รุ ง ดู แ ล เนื่ อ งจากเป็ น ชํ ว ง
พระพุทธศาสนาในประเทศอินเดียเสื่อมโทรม
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ค่ํา
วันที่สอง
เช้า

เที่ยง
บ่าย

ค่ํา
วันที่สาม
เช้า

- ต๎นที่ 4 คือต๎นศรีมหาโพธิ์ต๎นปัจจุบันที่แตกหนํอมาจากต๎นที่ 3 ได๎รับการบํารุงดูแลหนํอโดยเซอร์คันนิงแฮม
หัวหน๎าคณะสํารวจพุทธศาสนสถานในชํวงที่อินเดียเป็นอาณานิคมของอังกฤษ ปัจจุบันมีอายุ 138 ปี
ใต๎ต๎นพระศรีมหาโพธิ์เป็นที่ประดิษฐานของพระแทํนวัช รอาสน์ พระแทํนที่พระเจ๎าอโศกมหาราชทรงสร๎างขึ้นเพื่อ
บูชาสถานที่บําเพ็ญเพียรของพระพุทธเจ๎า ตัวแทํนทําจากทองมีความยาว 7 ฟุต สลักเป็นรูปเพชร พญาหงส์ และ
ดอกมณฑารพสลับกัน พระและพุทธศาสนิกชนนิยมไปสักการะ สวดมนต์ หรือนั่งทําสมาธิอยูํรอบๆ บริเวณต๎นพระ
ศรีมหาโพธิ์และพระแทํนวัชรอาสน์แหํงนี้
บริการอาหารเย็น ณ ห้องอาหารของโรงแรม
สมควรแกํเวลานําทํานเข๎าที่พัก Bodhagaya Gautam Hotel ระดับ3*หรือเทียบเท่า
เมืองคยา - เมืองเวสาลี - วัดป่ามหาวัน - เมืองกุสินารา
บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นําทํานเดินทางสูํ เมืองเวสาลี คืออาณาจักรหนึ่งของวัชชี หนึ่งใน 16 แคว๎น ของชมพูทวีป เรียกกันหลายชื่อวํา ไว
สาลี ไพสาลี หรือเวสาลี เนื่องจากในครั้งนั้นกรุงเวสาวีเกิดฝนแห๎ง ข๎าวกล๎าตายเพราะถูกแดดเผาคนยากจนอดตาย
ศพเกลื่อนกลาดทั่วพระนคร อมนุษย์ได๎กลิ่นซากศพก็พ ากันเข๎ามาในพระนครผู๎คนตายเพิ่มขึ้น เหลําเจ๎าลิจฉวีได๎ยิน
มาวําพระพุทธเจ๎าเสด็จอุบัติขึ้นแล๎วในโลก พระผู๎มีพระภาคเจ๎านั้นทรงแสดงธรรมเพื่อประโยชน์เกื้อกูลแกํปวงสัตว์
ทรงมีอานุภาพมาก หากพระงค์ทรงเสด็จมาโปรด ภัยทุกอยํางก็จักสงบไปจึงสํงเจ๎าลิจฉวี ชื่อ มหาลิ ซึ่ง เป้นผู๎ทีพระ
เจ๎าพิมพิสารโปรดปรานและอํามาตย์ผุ๎หนึ่งเดินทางไปขอร๎องพระเจ๎าพิมพิสารให๎กราบทูลอาราธนาพระพุทธองค์
เสด็จไปกรุงเวสาลี พระบรมศาสดาทรงพิจารณา หากได๎ตรัสรัตนสูตรในกรุงเวสาลีนอกจากความเดือดร๎อนจักสงบ
ลงมหาชนชาววัชชีเมื่อได๎ฟังพระสูตรนี้แล๎วจักได๎บรรลุม มรรคผล จํานวนมากจึงทรงรําคํากราบทูลเชิญของพวกเจ๎า
ลิจฉวี
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร หรือ ห้องอาหารในโรงแรม
จากนั้นนําทํานเที่ยวชม วัดป่ามหาวัน อารามที่กษัตริย์ลิจฉวีสร๎างถวายพระสัมมาสัมพุทธเจ๎า ตั้งอยูํในป่ามหาวัน
ทางเหนือของอาณาจักรวัชชีในป่าหิมาลัยและพระพุทธองค์ทรงประทับอยูํในพรรษาที่ 5 ชมเสาอโศกที่มีรูปสิงห์อยูํ
ในลักษณะนั่งหันหน๎าไปทางทิศตะวันออกที่สมบูรณ์ที่สุด ปัจจุบันเหลือเพียงซากโบราณสถานที่ ประกอบไปด๎วย
สังฆาราม ห๎องพัก ห๎องประชุม นําทํานเดินทางสูํ เมืองกุสินารา เป็นที่ตั้งของสังเวชนียสถานแหํงที่ 4 ในสมัย
พุทธกาลเป็นเมืองเอกหนึ่งในสองของแคว๎นมัลละ อยูํตรงข๎ามฝั่งแมํน้ําคูํกับเมือง ปาวา เป็นที่ตั้งของ สาลวโนทยาน
หรือป่าไม๎สาละที่พระพุทธเจ๎าเสด็จดับขันธปรินิพพานและเป็นสถานที่ถวายพระเพลิงพระพุทธเจ๎า
บริการอาหารเย็น ณ ห้องอาหารของโรงแรม
สมควรแกํเวลานําทํานเข๎าที่พัก Om Residency Hotel ระดับ3*หรือเทียบเท่า
มกุฎพันธนเจดีย์ - พระสถูปปรินพิ พาน - เนปาล - ลุมพินี
บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นําทํานเดินทางสูํ มกุฏพันธนเจดีย์ ตั้งอยูํหํางจาก มหาปรินิพพานสถูป ไปทางทิศตะวันออก ๑ กิโลเมตร คนท๎องถิ่น
เรียกวํา “รามภาร์ - กา - ดีลา” หรือ รัมภาร์สถูป เป็นสถานที่ถวายพระเพลิงพระพุทธสรีระของพระพุทธเจ๎า เดิมที
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เป็นเชิงตะกอนไม๎จันทร์หอม หลังจากที่ถวายพระเพลิงพระพุทธสรีระแล๎วก็ได๎สร๎างพระสถูปครอบลง ตํอมาก็ได๎ถูก
รุกรานทําลายเหลือแตํซากปรักหักพัง ภายหลังได๎ถูกขุดค๎นพบเป็นซากกองอิฐพระสถูปขนาดใหญํดังที่เห็นในปัจจุบัน
พระสถูปนี้วัดโดยรอบฐานได๎ ๔๖.๑๔ เมตร และขนาดเส๎นผําศูนย์กลาง ๓๗.๑๘ เมตร ทั้งนี้ ตามหลักฐานก็เป็นที่
ชัดเจนวํานั่นคือสถานที่ถวายพระเพลิงพระพุทธสรีระหรือมกุฏพันธนเจดีย์ตามที่ชาวพุทธเรียกชื่อกัน ปัจจุบันรัฐบาล
อินเดียได๎เข๎ามาบูรณะซํอมแซมไว๎อยํางดี
นําทํานเดินทางไปกราบสักการะ มหาปรินิพพานสถูป ซึ่งเป็นสถานที่พระพุทธเจ๎าเสด็จดับขันธ์ปรินิพพานภายใต๎ต๎น
สาละคูํ เป็นพุทธสถานที่พระพุทธเจ๎าประทานการบวชให๎สาวกองค์สุดท๎าย และยังเป็นที่ตรัสเทศนาปัจฉิมโอวาทสุด
ยอดแหํงพระธรรมคําสอนคือความไมํประมาทชม มหาปรินิพพานสถูป ตั้งอยูํด๎านหลังของมหาปรินิพพานวิหาร
เป็นสถูปแบบทรงโอคว่ําขนาดใหญํ ซึ่งพระเจ๎าอโศกมหาราชเป็นผู๎สร๎างและได๎บรรจุพระบรมสารีริกธาตุไว๎ เชื่อกันวํา
เป็นที่บรรทมครั้งสุดท๎ายและเป็นสถานที่พระพุทธองค์ปรินิพพาน ณ ใต๎ต๎นสาละคูํ ภายหลังได๎สร๎างสถูปครอบไว๎ดัง
จะเห็นได๎ในปัจจุบัน สถูปมีความสูง ๖.๑๐ เมตรเหนือระดับพื้นดิน ด๎านบนของสถูปเป็นฉัตร ๓ ชั้น
ชม มหาปรินิพพานวิหาร หรือวิหารพุทธไสยาสน์ ตั้งอยูํด๎านหน๎าบนฐานเดียวกันกับมหาปรินิพพานสถูป มีบันไดอิฐ
สูงขึ้นไปบนเนิน ภายในประดิษฐาน “พระพุทธรูปปางปรินิพพาน” อยูํบนพระแทํนทําด๎วยหินทรายแดงหรือเรียกวํา
จุณศิลา องค์พระพุทธรูปยาว ๒๓ ฟุต ๙ นิ้ว (ราว ๗ เมตร) กว๎าง ๕ ฟุต ๖ นิ้ว สูง ๒ ฟุต ๑ นิ้ว ศิลปะมถุรา มีอายุ
มากกวํา ๑,๕๐๐ ปี ที่พระแทํนมีรูปสลักของสุภัททปริพาชกกําลังเข๎าไปขอบวช และมีรูปสลักพระอนุรุทธะและพระ
อานนท์อยูํด๎วย พระพุทธรูปองค์นี้เป็นสัญลักษณ์ของพระพุทธองค์ที่กําลังเสด็จดับขันธปรินิพพาน ประทับ นอน
บรรทมตะแคงขวา โดยหันพระพักตร์ไปทางทิศตะวันตก และมีซากศาสนสถานโบราณโดยรอบมากมาย ในจารึก
ระบุผู๎จัดสร๎างพระพุทธรูปองค์นี้ คือ หริพละสวามี นายชํางผู๎แกะสลักชื่อ ธรรมทินนา เป็นชาวเมืองมถุรา ในปัจจุบัน
พระพุทธรูปองค์นี้ถือได๎วําเป็นจุดหมายสําคัญที่ชาวพุทธจะมาสั กการะ เพราะเป็นพระพุทธรูปที่มีพุทธลักษณะอัน
พิเศษคือเหมือนคนนอนหลับธรรมดา แสดงให๎เห็นวําพระพุทธองค์ได๎เสด็จดับขันธปรินิพพานจากไปอยํางผู๎หมด
กังวลในโลกทั้งปวง
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร หรือ ห้องอาหารในโรงแรม
ออกเดินทางสูํ เมืองลุมพินีวัน (ใช๎เวลาเดินทางประมาณ 4 – 5 ชั่วโมง)ตั้งอยูํในเขตประเทศเนปาล ผําน เมืองโค
รักข์ปูร์และผํานเมืองชายแดนโสเนาวลีของอินเดียเข๎าสูํเมืองสิทธารัตถะของเนปาลเป็นสถานที่ซึ่งตั้งอยูํกึ่งกลาง
ระหวํางกรุงกบิลพัสดุ์กับกรุงเทวทหะ เดินทางถึงพรมแดนอินเดีย - เนปาล ผํานพิธีการตรวจคนเข๎าเมือง จากนั้นจึง
เดินทางตํอเข๎าสูํ เมืองสิทธารัตถะ
บริการอาหารเย็น ณ ห้องอาหารของโรงแรม
สมควรแกํเวลานําทํานเข๎าที่พัก Nansc Hotel ระดับ3*หรือเทียบเท่า
สวนลุมพินีวัน - เสาหินพระเจ้าอโศกมหาราช - วิหารมายาเทวี - เมืองพาราณสี
บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นําทุกทํานเดินทางสูํ สวนลุมพินีวัน เป็นพุทธสังเวชนียสถานที่สําคัญแหํงที่ 1 ใน 4 สังเวชนียสถานของชาวพุทธ
เป็นสถานที่ประสูติของเจ๎าชายสิทธัตถะ ผู๎ซึ่งตํอมาตรัสรู๎เป็นพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ๎า ตั้งอยูํที่อําเภอไภรวา
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แคว๎นอูธ ประเทศเนปาล เป็นพุทธสังเวชนียสถาน 4 ตําบลเพียงแหํงเดียวที่อยูํนอกประเทศอินเดีย ลุมพินีวัน เดิม
เป็นสวนป่าสาธารณะหรือวโนทยานที่รํมรื่นเหมาะแกํการพักผํอน ในสมัยพุทธกาลลุมพินีวันตั้งอยูํกึ่งกลางระหวําง
เมืองกบิลพัสดุ์กับเมืองเทวทหะ ในแคว๎นสักกะ บนฝั่งแมํ น้ําโรหิณี หลังจากพระพุทธเจ๎าปรินิพพานแล๎ว พระเจ๎า
อโศกมหาราชได๎โปรดให๎สร๎างเสาหินขนาดใหญํมาปักไว๎ตรงบริเวณที่ประสูติ เรียกวํา เสาอโศก ที่จารึกข๎อความเป็น
อักษรพราหมีวําพระพุทธเจ๎าประสูติที่ตรงนี้ ปัจจุบัน ลุมพินีวันได๎รับการบูรณะและมีถาวรวัตถุสําคัญที่ชาวพุท ธนิยม
ไปสั ก การะ คื อ "เสาหิ น พระเจ้ า อโศกมหาราช" ที่ ร ะบุ วํ า สถานที่ นี้ เ ป็ น สถานที่ ป ระสู ติ ข องเจ๎ า ชายสิ ท ธั ต ถะ
นอกจากนี้ ยังมี "วิหารมายาเทวี" ภายในประดิษฐานภาพหินแกะสลักพระรูปพระนางสิริมหามายาประสูติพระราช
โอรส โดยเป็นวิหารเกํามีอายุรํวมสมัยกับเสาหินพระเจ๎าอโศก ปัจจุบัน ทางการเนปาลได๎สร๎างวิหารใหมํทับวิหาร
มายาเทวีหลังเกํา และได๎ขุดค๎นพบศิลาจารึกรูปคล๎ายรอยเท๎า สันนิษฐานวําเป็นจารึกรอยเท๎าก๎าวที่เจ็ดของเจ๎าชาย
สิทธัตถะที่ทรงดําเนินได๎เจ็ดก๎าวในวันประสูติ
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร หรือ ห้องอาหารในโรงแรม
นําทํานเดินทางสูํ เมืองพาราณสี เป็นเมืองหลวงของแคว๎นกาสี (Kingdom of Kashi) ในสมัยพุทธกาล ปัจจุบัน
ตั้งอยูํในรัฐอุตตรประเทศ ประเทศอินเดีย หํางจากลัคเนาซึ่งเป็นเมืองหลวงของอุตตรประเทศเป็นระยะทาง 320
กิโลเมตร พาราณสีมีแมํน้ําคงคาไหลผําน เป็นเมืองที่ศักดิสิทธิ์ที่สุดหนึ่งในเจ็ดเมืองศักดิสิทธิ์ (สัปดาปุริ, Sapta Puri)
ในความเชื่อของศาสนาฮินดูและศาสนาเชน พาราณสีมีประวัติความเป็นมายาวนานกวํา 4,000 ปี เป็นเมืองที่เกําแกํ
ที่สุดของประเทศอินเดียและยังจัดเป็นเมืองที่มีผู๎อยูํอาศัยตํอเนื่องยาวนานที่ สุดในประวัติศาสตร์โลกด๎วย[3] ถือวํา
เป็นสุทธาวาสที่สถิตแหํงศิวเทพ ถือวําเป็นเมืองอมตะของอินเดียและเป็นที่แสวงบุญทั้งของชาวฮินดูและชาวพุทธทั่ว
โลก ครั้งสมัยอาณานิคม เมืองนี้มีชื่อวํา เบนาเรส (Benares)
บริการอาหารเย็น ณ ห้องอาหารของโรงแรม
สมควรแกํเวลานําทํานเข๎าที่พัก City Inn Hotel ระดับ3*หรือเทียบเท่า
ล่องแม่น้ําคงคา - สารนาถ - ธัมเมกขสถูป ป่าอิสิปตนมฤคทาวัน - เจาคนธีสถูป - พิพิธภัณฑ์สารนาถ เมืองคยา
บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นําทําน ล่องเรือแม่น้ําคงคา ซึ่งชาวฮินดูเชื่อถือวําเป็นแมํน้ําศักดิ์สิทธิ์ที่ไหลมาจากมวยผมขององค์พระศิวะ (แมํน้ํานี้
ไหลมาจากที่ราบสูงทิเบตเทือกเขาหิมาลัย ประเทศจีนและเนปาล) ให๎ทุกทํานได๎ ลอยกระทงแมํน้ําคงคา ชม พิธีบูชา
ไฟ มหาศิวะราตรี และ การเผาศพ ของชาวฮินดูที่สืบทอดกันมาอยํางช๎านาน รวมทั้งเป็นสถานที่คนนับล๎านมุํงหน๎า
มาเพื่อชมพิธีกรรมริมฝั่งแมํน้ําคงคาอันศักดิ์สิทธิ์ (พิธีเผาศพริมแมํน้ําคงคาของศาสนาฮินดู)
นําทํานเดินทางสูํ เมืองสารนาถ นําทํานสวดมนต์ ไหว๎พระ นั่งสมาธิ ที่ ธัมเมกขสถูป ป่าอิสิปตนมฤคทาวัน เป็น
พุทธสังเวชนียสถานแหํงที่ 3 สถานที่แ สดงปฐมเทศนาธรรมจักกัปปวัตนสูตร โปรดเบญจวัคคีย์ทั้งห๎า ในสมัย
พุทธกาลเป็นสถานที่สงบและเป็นที่ชุมนุมของเหลําฤษี นักบวชและนักพรตตําง ๆ ที่มาบําเพ็ญตบะและโยคะเพื่อ
เข๎าถึงพรหมัน (ตามความเชื่อของพรามหณ์) ทําให๎ปัจจวัคคีย์ที่ปลีกตัวมาจากเจ๎าชายสิทธัตถะมาบําเพ็ญตบะที่น่ี
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จากนั้นนําทํานชม เจาคันธีสถูป เป็นสถานที่ซึ่งพระพุทธองค์ทรงพบกับปัญจวัคคีย์ ณ สถานที่แหํงนี้เมื่อพระพุทธ
องค์ทรงเสด็จมาถึงป่าอิสิปตนมฤคทายวันแล๎ว ปัญจวัคคีย์ เมื่อเห็นพระพุทธองค์เสด็จมาแตํไกล จึงทําสัญญากันวํา
จะไมํลุกรับ จะไมํต๎อนรับ แตํเมื่อพระองค์เสด็จมาถึง ตํางก็ลืมสัญญานั้นสิ้น สถานที่ที่พระพุทธองค์ทรงพบปัญจ
วัคคีย์เมื่อเสด็จมาถึงป่าอิสิปตนมฤคทายวันนี้ ปัจจุบันอยูํหํางจากสถานที่แสดงปฐมเทศนาไมํไกลนักประมาณ
กิโลเมตรเศษ มีการสร๎างพระสถูปเป็นเครื่องระลึกวําที่นี่เป็นสถานที่ซึ่งพระพุทธองค์ ทรงพบกับปัญจวัคคีย์ เรียกวํา
เจาคันธีสถูป สันนิษฐานกันวํา สร๎างราวๆ พุทธศักราช 1000 ชํวงราชวงศ์คุปตะ
นําทํานเดินทางสูํ พิพิธภัณฑ์เมืองสารนาถ มีพระพุทธรูปโบราณซึ่งนําทึ่ง และงดงามตามแบบฉบับของคนอินเดีย
อายุนับพันปีมากมายครับ แตํเสียดายที่ถูกห๎ามนํากล๎องมาถํา ยภาพภายใน ต๎องใช๎เทคนิคพิเศษ จึงมีรูปมาให๎ชมกัน
ไมํมาก พอดูเป็นสังเขป อยํางพระพุทธรูปปางปฐมเทศนา (รูปพระพุทธองค์แรก) เป็นพระพุทธรูปที่สร๎างขึ้นในสมัย
คุ ป ตะ อายุ ป ระมาณปี พ.ศ.800 - 1,200 ครั บ ซึ่ ง ยุ ค นั้ น นั บ วํ า เป็ น ยุ ค ที่ มี ค วามเจริ ญ สู ง สุ ด ของพุ ท ธศิ ล ป์
พระพุทธรูปองค์นี้ถูกค๎นพบที่ป่าอิสิปตนมฤคทายวันครับ ถือกันวําเป็นพุทธปฏิมาที่งดงามมาก แตํกํอนที่อินเดียมี
การประกวดพุทธปฏิมากัน หากสํงพระพุทธรูปองค์นี้เข๎าประกวด จะได๎รับการคัดเลือกวําเป็นพุทธรูปที่งดงามที่สุด
ทุกครั้งไป จึงต๎องขอให๎งดการสํงเข๎าประกวด เปิดโอกาสให๎องค์ อื่นบ๎าง จึงนับวําพระพุทธรูปองค์นี้ นําจะเป็น
พระพุทธรูปที่สวยงามที่สุดในโลกองค์หนึ่งก็วําได๎
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร หรือ ห้องอาหารในโรงแรม
ออกเดินทางสูํ เมืองคยา (ใช๎เวลาเดินทางประมาณ 5 ชั่วโมง) ให๎ทุกทํานพักผํอนตามอัธยาศัย
บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร
สมควรแกํเวลานําทํานเข๎าที่พัก Bodhagaya Gautam Hotel ระดับ3*หรือเทียบเท่า
สนามบินคยา - สนามบินดอนเมือง
บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นําทํานเดินทางออกจากโรงแรมที่พัก ทําการเช็คเอ๎าท์ ออกเดินทางสูํ สนามบินคยา
ออกเดินทางบินลัดฟ้ากลับสูํประเทศไทย โดยสายการบิน Air Asia เที่ยวบินที่ FD123 ใช๎เวลาเดินทางประมาณ 2
ชั่วโมง 40 นาที
เดินทางถึง สนามบินดอนเมือง ประเทศไทย โดยสวัสดิภาพพร๎อมความประทับใจ

คําแนะนํา สําหรับผู๎เดินทางที่ไมํได๎อยูํจังหวัดเดียวกับสนามบินที่ทริปเดินทาง และ/หรือ จําเป็นต๎องซื้อตั๋วเครื่องบิน หรือการเดินทาง
รูปแบบอื่นๆ มายังสนามบินที่ทริปเดินทาง กํอนออกตั๋วเครื่องบิน ภายในประเทศ / ระหวํางประเทศ หรือซื้อตั๋วรถไฟ หรือซื้อตั๋วรถ
โดยสาร ฯลฯ หรือมีการจองห๎องพัก ลํวงหน๎ากํอนวันเดินทางจริง ควรสอบถามยอดจองทัวร์ และตารางเวลาการเดินทางของทัวร์ที่
ทํานจอง ที่แนํนอนจากเจ๎าหน๎าที่เป็นลายลักษณ์อักษร เพือ่ เป็นการป้องกัน มิให๎เกิดข๎อผิดพลาดขึ้นกับทํานในภายหลัง
ทั้งนี้ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไมํรับผิดชอบคําใช๎จํายที่อาจเกิดขึ้น หากทํานได๎มีการจองการเดินทางดังกลําวมายัง
สนามบินที่ทริปเดินทาง โดยยังไมํได๎รับการยืนยันเป็นลายลักษณ์อักษรจากทางบริษัทฯ
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อัตราค่าบริการ ต่อท่าน
งดแถมกระเป๋า
26-31 ธ.ค.61
18-23 ม.ค.62
25-30 ม.ค.62
15-20 ก.พ.62
27 ก.พ.-4 มี.ค.62
8-13 มี.ค.62
15-20 มี.ค.62
















ผู้ใหญ่พักห้องละ2 เด็กอายุไม่เกิน12ปี เด็กอายุไม่เกิน12ปี
ไม่เอาตั๋วเครื่องบิน
- 3ท่าน
เสริมเตียง
ไม่เสริมเตียง
ไม่รวมค่าวีซ่า
ไม่รวมค่าวีซ่า
ไม่รวมค่าวีซ่า
ไม่รวมค่าวีซ่า
19,991. 19,991. 19,991. 11,991. 19,991. 19,991. 19,991. 11,991. 20,991. 20,991. 20,991. 12,991. 21,991. 21,991. 21,991. 13,991. 20,991. 20,991. 20,991. 12,991. 20,991. 20,991. 20,991. 12,991. 20,991. 20,991. 20,991. 12,991. -

พักเดี่ยว
4,900
4,900
5,900
5,900
5,900
5,900
5,900

อัตราค่าบริการนี้รวม
ตั๋วเครื่องบินชั้นประหยัดระบุวันเดินทางไป - กลับพร๎อมคณะ
ภาษีน้ํามันและภาษีตั๋วทุกชนิด(สงวนสิทธิเก็บเพิ่มหากสายการบินปรับขึ้นกํอนวันเดินทาง)
ที่พักโรงแรมตามรายการ 5 คืน พักห๎องละ 2 - 3 ทําน (กรณีมาไมํครบคูแํ ละไมํต๎องการเพิ่มเงินพักห๎องเดี่ยว)
อาหารตามรายการระบุ(สงวนสิทธิในการสลับมื้อหรือเปลี่ยนแปลงเมนูอาหารตามสถานการณ์)
คําเข๎าชมสถานที่ตามรายการระบุ
คําระวางน้ําหนักกระเป๋าไมํเกิน 30 กก.
คํารถรับ - สํงสถานที่ทํองเทีย่ วตามรายการระบุ
คํามัคคุเทศก์ผชู๎ ํานาญเส๎นทางดูแลตลอดการเดินทาง
คําประกันชีวิตกรณีอุบัติเหตุในระหวํางการเดินทาง คุ๎มครองในวงเงินไมํเกินทํานละ 1,000,000 บาท และคํารักษาพยาบาล
กรณีอุบัติเหตุในวงเงินไมํเกิน ทํานละ 200,000 บาท (ตามเงื่อนไขกรมธรรม์)
อัตราค่าบริการไม่รวม
ภาษีหัก ณ ที่จาํ ย 3% และภาษีมูลคําเพิ่ม 7%
คําทําหนังสือเดินทางไทย,คําธรรมเนียมสําหรับผู๎ถือพาสปอร์ตตํางชาติคําทําใบอนุญาตกลับเข๎าประเทศของคนตํางชาติ(ReEntry) หรือ คนตํางด๎าว (เป็นหน๎าที่ของผู๎เดินทางในการจัดทําเอง)
คําใช๎จํายสํวนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เชํน คําเครื่องดื่มและคําอาหารที่สั่งเพิ่มเอง, คําโทรศัพท์, คําอาหารและ
เครื่องดื่มสั่งพิเศษนอกรายการ คําซักรีด, คําโทรศัพท์ทางไกล, คําอินเตอร์เน็ต ฯลฯ
คําใช๎จํายอันเกิดจากความลําช๎าของสายการบิน,อุบัติภัยทางธรรมชาติ,การประท๎วง,การจลาจล,การนัดหยุดงาน,การถูก
ปฏิเสธไมํให๎ออกและเข๎าเมืองจากเจ๎าหน๎าที่ตรวจคนเข๎าเมืองและเจ๎าหน๎าที่กรมแรงงานทั้งที่เมืองไทยและตํางประเทศซึ่งอยูํ
นอกเหนือความควบคุมของบริษัทฯ
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คําปรับ สําหรับน้ําหนักกระเป๋าเดินทางที่เกินจากที่ทางสายการบินกําหนดไว๎ 30 กก.
คําธรรมเนียมวีซําอินเดียแบบ E - Visaและคําวีซําเนปาลคําทํานละ 4,200 บาท (ชําระพร๎อมคํามัดจําทัวร์)
คําทิปไกด์ท๎องถิ่น,คนขับรถ 1,800 บาท/ทริป/ลูกทัวร์ 1 ทําน (ชําระที่สนามบินในวันเดินทาง)
คําทิปหัวหน๎าทัวร์ตามสินน้ําใจของทุกทําน (ไมํรวมในทิปไกด์ท๎องถิ่นและคนขับรถแตํไมํบังคับทิป)
เงื่อนไขการสํารองที่นั่ง
1. กรุณาทําการจองก่อนการเดินทาง อย่างน้อย 45 วันทําการขึ้นไป พร๎อมชําระคํามัดจําทัวร์ 10,000 บาท/ทําน ภายใน 2 วัน
ทําการนับจากวันจองทัวร์ พร๎อมสํงสําเนาหน๎าหนังสือเดินทาง (ที่ไมํหมดอายุภายใน 6 เดือน นับจากวันเริ่มเดินทาง/หนังสือ
เดินทางเลํมใหมํสามารถเดินทางได๎เลย) และหลักฐานโอนเงินมาได๎ที่ Fax 0 2116 6423
2. คําทัวร์สํวนที่เหลือชําระกํอนการเดินทางไมํน๎อยกวํา 25 วันทําการ (ในชํวงปกติ) หรือชําระกํอนการเดินทางไมํน๎อยกวํา 35 วัน
ทําการ (ในชํวงเทศกาล หรือเมื่อสายการบินเรํงออกบัตรโดยสาร) หรือตามวันเรียกเก็บเงินที่ระบุ มิเช่นนัน้ บริษัทฯ ขอสงวน
สิทธิใ์ นการยกเลิกการเดินทางของท่าน และการคืนเงินทั้งหมดหรือบางส่วนตามค่าใช้จ่ายที่เกิดขึน้ จริง
3.เมื่อท่านตกลงชําระเงินค่าบริการไม่ว่าทัง้ หมดหรือบางส่วนกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯจะถือว่าท่านได้ยอมรับในเงื่อนไข
และข้อตกลงการให้บริการที่ได้ระบุไว้ในเอกสารฉบับนี้ทั้งหมดนี้แล้ว
เงื่อนไขการยกเลิก
***เนื่องจากเป็นราคาโปรโมชั่น เมื่อท่านตกลงจองทัวร์โดยจ่ายเงินมัดจํา หรือ ค่าทัวร์ทั้งหมดแล้ว ขอสงวนสิทธิในการ
ยกเลิกการเดินทาง , เลื่อนการเดินทาง หรือ การขอคืนเงินไม่ว่ากรณีใดทั้งสิ้น***
เงื่อนไขการให้บริการ
1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาและเงื่อนไขต่างๆ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทั้งนี้ให้ขึ้นอยูก่ ับดุลย
พินิจของบริษทั ฯ เท่านั้น อีกทั้งข้อสรุปและข้อตัดสินใดๆ ของบริษทั ฯ ให้ถือเป็นข้อยุติสนิ้ สุดสมบูรณ์
2. บริษัทฯ และตัวแทนของบริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายการทัวร์ตามความเหมาะสม ให้สอดคล้องกับ
สถานการณ์ ข้อจํากัดด้านภูมิอากาศ และเวลา ณ วันทีเ่ ดินทางจริง ทัง้ นี้ทางบริษัทฯ จะยึดถือและคํานึงถึงความ
ปลอดภัย รวมถึงประโยชน์สงู สุดของลูกค้าส่วนมากเป็นสําคัญ
3. ในกรณีที่ท่านไม่ได้รับผลการอนุมัติวีซ่าเข้าประเทศอินเดีย แบบ E - Visa ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืน
ค่าธรรมเนียมวีซ่า E - Visa และเรียกเก็บค่าธรรมเนียมวีซ่าเพิ่มเติม เพื่อดําเนินการขอวีซ่าใหม่โดยตรงกับทางศูนย์รับ
ยื่นวีซ่าอินเดีย ประจําประเทศไทย
4. รายการทัวร์นเี้ ป็นการท่องเที่ยวแบบหมู่คณะ (Join Tour) จัดทําและดําเนินการโดยบริษัทคู่ค้า (Partner)
5. อัตราค่าบริการคิดคํานวณจากอัตราแลกเปลี่ยน และราคาตั๋วเครื่องบินในปัจจุบนั บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการ
ปรับเปลี่ยนราคาค่าบริการในกรณีที่มีการขึ้นราคาค่าตั๋วเครื่องบิน ค่าประกันภัยสายการบิน ค่าธรรมเนียมน้ํามัน หรือมี
การประกาศลดค่าเงินบาท หรืออัตราแลกเปลีย่ นได้ปรับขึ้นในช่วงใกล้วันที่คณะจะเดินทาง
6. ในระหว่างการท่องเที่ยวนี้ หากท่านไม่ใช้บริการใดๆ ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน ถือว่าท่านสละสิทธิ์ไม่สามารถเรียกร้อง
ขอคืนค่าบริการได้
7. หากท่านไม่เดินทางกลับพร้อมคณะทัวร์ ตั๋วเครื่องบินขากลับซึ่งยังไม่ได้ใช้ ไม่สามารถนํามาขอคืนเงินได้
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8. ค่าบริการที่ทา่ นชําระกับทางบริษัทฯ เป็นการชําระแบบเหมาขาด และทางบริษัทฯ ได้ชําระให้กับบริษัทฯ ตัวแทนแต่ละ
แห่งแบบเหมาขาดเช่นกัน ดังนั้นหากท่านมีเหตุอันใดทีท่ ําให้ท่านไม่ได้ท่องเที่ยวพร้อมคณะตามรายการที่ระบุไว้ ท่านจะ
ขอคืนค่าบริการไม่ได้
9. กรณีเกิดความผิดพลาดจากตัวแทน หรือ หน่วยงานทีเ่ กี่ยวข้อง จนมีการยกเลิก ล่าช้า เปลี่ยนแปลง การบริการจากสาย
การบิน บริษัทขนส่ง หรือ หน่วยงานที่ให้บริการ บริษัทฯ จะดําเนินโดยสุดความสามารถที่จะจัดบริการทัวร์อื่นทดแทน
ให้ แต่จะไม่คืนเงินให้สําหรับค่าบริการนัน้ ๆ
10 .มัคคุเทศก์ พนักงาน และตัวแทนของบริษัทฯ ไม่มีสิทธิ์ในการให้คาํ สัญญาใดๆ ทั้งสิ้นแทนบริษัทฯ นอกจากมีเอกสารลง
นามโดยผู้มีอํานาจของบริษทั ฯ กํากับเท่านั้น
11. โปรแกรมทัวร์นี้จะสามารถออกเดินทางได้ต้องมีจํานวนผู้เดินทางขั้นต่ํา 25 ท่านรวมในคณะตามที่กําหนดไว้เท่านั้น หาก
มีจํานวนผู้เดินทางรวมแล้วน้อยกว่าที่กําหนดไว้ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกหรือปรับเปลี่ยนกําหนดการเดินทาง
และราคาได้
12. บริษัทฯ รับเฉพาะผู้มีวัตถุประสงค์เดินทางเพื่อท่องเที่ยวเท่านั้น การเดินทางของผู้เดินทางด้วยวัตถุประสงค์แอบแฝงอื่น
ๆ เช่น การไปค้าแรงงาน การค้าประเวณี การค้ามนุษย์ การขนส่งสินค้าหนีภาษี การขนยาเสพติด การโจรกรรม การขน
อาวุธสงคราม การก่อการร้าย และ อื่น ๆ ที่เข้าข่ายผิดกฏหมาย ผิดศีลธรรมอันดี บริษัทฯ มิได้มีส่วนรู้เห็น เกี่ยวข้อง
หรือ มีส่วนต้องรับผิดชอบใด ๆ กับการกระทําดังกล่าวทั้งสิน้
13. หากผู้เดินทางถูกเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองของประเทศนั้นๆ ปฏิเสธการเข้า - ออกเมือง ด้วยเหตุผลใดๆ ก็ตาม ถือ
เป็นเหตุผลซึ่งอยู่นอกเหนืออํานาจ และความรับผิดชอบของบริษัทฯ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิท์ ี่จะไม่รับผิดชอบคืนเงิน
ทัง้ หมด
14. ผู้เดินทางต้องใช้วิจารณญาณส่วนตัวและรับผิดชอบต่อการตัดสินใจในการเลือกซื้อสินค้าต่าง ๆ ในระหว่างการเดินทาง
ท่องเที่ยวด้วยตัวท่านเอง บริษัทฯ จะไม่สามารถรับผิดชอบใด ๆ หากเกิดความไม่พึงพอใจในสินค้าที่ผู้เดินทางได้ซื้อ
ระหว่างการเดินทางท่องเที่ยวนี้
15. ผู้เดินทางต้องรับผิดชอบต่อการจัดเก็บ และ ดูแลทรัพย์สินส่วนตัว ของมีค่าต่าง ๆ อย่างระมัดระวัง บริษัทฯ จะไม่
สามารถรับผิดชอบใด ๆ หากเกิดการสูญหายของ ทรัพย์สินส่วนตัว ของมีค่าต่าง ๆ ระหว่างการเดินทางท่องเที่ยว อันมี
สาเหตุมาจากผู้เดินทาง
16. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อการสูญหายของทรัพย์สิน และ สัมภาระระหว่างการเดินทางอันมีสาเหตุมาจากสนามบิน
สายการบิน บริษัทขนส่ง โรงแรม หรือ การโจรกรรม แต่จะทําหน้าทีเ่ ป็นตัวแทนในการเรียกร้องค่าชดใช้ให้กบั ผู้เดินทาง
17. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ที่เกิดจากการยกเลิกหรือความล่าช้าของสายการบิน ภัย
ธรรมชาติ การนัดหยุดงาน การจลาจล การปฏิวัติ รัฐประหาร ที่อยูน่ อกเหนือการควบคุมของทางบริษัทฯ หรือ
ค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่เกิดขึน้ ทางตรง หรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่วย การถูกทําร้าย การสูญหาย ความล่าช้า หรือ จาก
อุบัติเหตุต่างๆ
18. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบใด ๆ ต่อการไม่เป็นไปตามความคาดหวัง และความไม่พึงพอใจของผู้เดินทาง ที่
เกี่ยวข้องกับ สภาพธรรมชาติ ภูมิอากาศ ฤดูกาล ทัศนียภาพ วัฒนธรรม วิถีและพฤติกรรมของประชาชนในประเทศที่
เดินทางไป
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19. ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิน้ หากผู้เดินทางประสบเหตุสภาวะฉุกเฉินจากโรคประจําตัว ซึ่งไม่ได้เกิดจาก
อุบัติเหตุในรายการท่องเที่ยว(ซึ่งลูกค้าจะต้องยอมรับในเงื่อนไขนี้ในกรณีที่เกิดเหตุสดุ วิสัย ซึ่งอยู่นอกเหนือความ
รับผิดชอบของบริษัททัวร์)
20. กรณีที่ท่านต้องออกตั๋วภายใน เช่น (ตั๋วเครื่องบิน,ตั๋วรถทัวร์,ตั๋วรถไฟ) กรุณาสอบถามที่เจ้าหน้าที่ทุกครั้งก่อนทําการออกตั๋ว
เนื่องจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟล์ทบิน หรือ เวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้าทางบริษัทฯจะไม่
รับผิดชอบใดๆในกรณีถ้าท่านออกตั๋วภายในโดยไม่แจ้งให้ทราบและหากไฟล์ทบินมีการปรับเปลีย่ นเวลาบินเพราะถือว่าท่าน
ยอมรับในเงื่อนไขดังกล่าวแล้ว
21. กรณีใช้หนังสือเดินทางราชการ(เล่มน้ําเงิน)เดินทางเพื่อการท่องเทีย่ วกับคณะทัวร์ หากท่านถูกปฏิเสธในการเข้า - ออก
ประเทศใดๆก็ตาม ทางบริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าทัวร์และรับผิดชอบใดๆทั้งสิน้
22. หนังสือเดินทางต้องมีอายุการใช้งานเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน และบริษัทฯรับเฉพาะผู้มีจุดประสงค์เดินทางเพื่อท่องเที่ยว
เท่านั้น (หนังสือเดินทางต้องมีอายุเหลือใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน บริษัทฯไม่รับผิดชอบหากอายุเหลือไม่ถึงและไม่
สามารถเดินทางได้
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