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16-24 ทาน หัวหนาทัวรไทย ดูแล พรอมนิมนตพระธรรมฑูตสาย

อินเดีย-เนปาล บรรยายธรรม และนําพาปฎิบัติธรรม

โปรแกรมทัวรและรอบบินอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม  
สงวนสิทธ์ิเปลี่ยนแปลง ตามความเหมาะสม

เดินทาง 19-26 
พฤศจิกายน 2566

ราคาโปรดสอบถามเจ้าหน้าที่ก่อนการจอง
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** อัตราน้ียังไมรวมคาทิปหัวหนาทัวรไทย มัคคุเทศกทองถิ่นอินเดีย  

คนขับรถอินเดีย ทานละ 1,500 บาท ชำระวันเดินทาง

★ บินตรงลงคยา 

★ พักโรงแรมตลอดการเดินทาง พรอมอาหารถูกหลักอนามัย และ เสริมอาหารไทย 

★ พาทุกทานสวดมนต ปฏิบัติธรรม พรอมนิมนตพระธรรมฑูตสายอินเดียเนปาล นำพาแสวงบุญ ในเสน
ทาง สังเวชนียสถาน ๔ ตำบล 

★ พรอมเครื่องสักการะ รวมถวายผาหุมพระปางปรินิมพพาน ผาใตรจีวรถวาย พระพุทธเมตตา 

★ คุมคากับพุทธคยา รวมเจริญสติและสวดมนต ณ มณฑล เจดยีพุทธคยาใตตนพระศรีมหาโพธ์ิ 

★ หัวหนาทัวรไทย และมัคคุเทศกชาวอินเดีย ประสบการณและนำเที่ยว ใหทุกทานมั่นใจ ในการให
บริการ ดวยบริษัทฯนำเที่ยวจากอินเดีย ที่มีความนาเชื่อถือ ถูกตองตามกฎหมาย 

★ เสนทางสะดวก จัดหาจุดพักรถ เขาหองน้ำตลอดการเดินทาง 

★ พรอมชิมอาหารอินเดียสุดอรอย แกงกระหรี่ไก ขาวหมก และแกงกระหรี่แพะ สูตรอินเดียแท

Sector DEP ARR

วันเดินทาง ขาไป Thaismile สุวรรณภูมิ-คยา 12.20 14.00

วันเดินทาง ขากลับ Thaismile คยา-สุวรรณภูมิ 15.00 19.40

น้ำหนักสัมภาระโหลดใตทองเครื่อง 30 กิโลกรัม/ทาน  

ไดทานละ 1 กระเปา ถือขึ้นเครื่องได 7 กิโลกรัม ไมเกิน 1 ชิ้น
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19 พ.ย. 66

20 พ.ย. 66

21 พ.ย. 66

22 พ.ย. 66

23 พ.ย. 66

24 พ.ย. 66

25 พ.ย. 66

26 พ.ย. 66
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วันที่  1 สนามบินสุวรรณภูมิ  - คยา

08.30 น. พรอมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ อาคาร 1  ชั้น 4 เชิญที่ประตู 4 สายการบิน Thai Smile Flight WE 327 เพ่ือ

ตรวจเอกสารการเดินทางและสัมภาระ เจาหนาที่ฟาฟา ทราเวล  รอทุกทานเพ่ือเตรียมสัมภาระ โหลดขึ้นเครื่อง 

น้ำหนักสัมภาระ ตามเงื่อนไขขอกำหนดของสายการบิน น้ำหนักกระเปา 30 ก.ก. ถือขึ้นเครื่องได 7 ก.ก.

12.20 น. ออกเดินทางสูประเทศอินเดีย ดวยสายการบิน Thai Smiles ใชเวลาเดินทางประมาณ 3 ชั่วโมง 30นาที เวลา

ของอินเดียชากวาไทย ประมาณ 1ชั่วโมง 30 นาที ถึงสนามบินคยา ตามเวลาทองถ่ิน (ประมาณ 14.00 น.)

14.00 น. พาทุกทานทำเรื่องผานดานคยา (Gaya Immigration) ประเทศอินเดีย รับกระเปา พรอมออกเดินทางเขาเมือง

พุทธคยา โดยรถบัสปรับอากาศ และตอนรับพระธรรมฑูตสายอินเดีย เนปาล รอทุกทานที่พุทธคยา

เดินทางเขาสูที่พัก โรงแรม Hotel Maya Heritage / Similar 

พาทุกทานเขากราบสักการะ มหาโพธิเจดีย เมืองพุทธคยา อิสระใน การทำบุญและเจริญจิตภาวนา พุทธสังเวช

นียสถาน แหงที่สำคัญ สถานที่ตรัสรู จุดนี้เปนจุดที่พุทธศาสนิกชนตองการที่จะมาเยือนสัก ครั้งหนึ่งในชีวิต 

"ตนพระศรีมหาโพธ์ิ” ตนไมแหงการตรัสรูอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณและเปน ๑ ใน ๗ สหชาติ ขององคสมเด็จ

บรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจายังคงตั้งตระหงานในใจเราเสมอๆ คราวใดที่ไดนอมรำลึกนึกถึงคราวไดไปกราบ 

ไดไปใกลๆ ดุจไดกราบแทบบาทองคพระศาสดา ๑ สถานที่ความศักดิ์และเปนศูนยรวมจิตใจ ของเหลาพุทธ

บริษัททั่วสารทิศ 

เย็น  รับประทานอาหารเย็น และพักผอนตามอัธยาศัย 

พักโรงแรมเมืองพุทธคยา : Hotel Maya Heritage หรือเทียบเทา
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วันที่  2 ราชคฤห นาลันทา ไวสาลี

ออกเดินทางสูเมืองราชคฤห

เชา บริการอาหารเชา ณ วัดไทยลฎัวันมหาวิหาร 

นำพาทุกทานออกเดินทางตอเพ่ือเยือนเมืองราชคฤห และเมืองนาลันทา ดินแดนแหงหลากหลายเรื่องราวที่เกิด

ขึ้นครั้งพุทธกาล ใชเวลาเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง รวมกันทำบุญทอดผาปาวัดไทยลัฏธิวัน เมืองราชคฤห และ

ยังเปนวัดไทยทีท่านสามารถแวะพักรับประทานน้ำดื่มและแวะพักหองน้ำได และสามารถซื้อของฝากเพ่ือรวม

บุญกับทางวัดไดอีกดวย 

หลังจากนั้น ฟาฟาทราเวลจะพาทุกทานเย่ียมชม พระมูลคันธกุฎีขององคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา ณ เขา

คิชฌกูฏ เมืองราชคฤหประเทศอินเดียซึ่งเขาคิชฌกูฏเปนสถานที่ประทับจำพรรษาขององคสมเด็จพระสัมมาสัม

พุทธเจา ในพรรษาที่ ๒ ,๕ ,๗ และพรรษาสุดทายกอนเสด็จดับขันธปรินิพพานคู และประกอบดวยคูหาอันเปน

กุฏิของอัครสาวกทั้ง ถ้ำสุกรขาตา ของพระสารีบุตร และถ้ำของพระโมคคัลลานะ เมื่อขึ้นไปดานบน บรรยากาศ

จะสงัดรมเย็นและสัปปายะมาก แมจะมผีูคนขึ้นลงในแตละวันเพ่ือมานมัสการกันเปนจำนวนมาก แตลมเย็นๆ 

ที่พัดผานทิวเขา  ทิวเขารอบๆ ใหญโต หางไกลเสียงอึกทึกครึกโครมของตัวเมือง คิชฌกูฏเปนสถานที่เงียบสงัด

เหมาะสำหรับจิตพึงใหอยูในความสงบ ทั้งอากาศและบรรยากาศเปนที่โนมนาวจิตใจใหใสสะอาดไดตลอด

เวลา ดวยเหตุนี้พระพุทธองคจึงมักเสด็จมาประทับที่นี่เสมอ ทานสามารถเดินชมบรรยากาศทิวเขา เขาคิชฌกูฏ 

ไดชมทัศนียภาพอันงดงามของเมือง 

ราชคฤหอันลอมรอบดวยภูเขาเปนแนวกำแพงงดงาม อีกทั้งสามารถเลือกจางชาวอินเดีย แบกเสลี่ยงสำหรับ

ทานทีต่องการความชวย เหลือพิเศษไดอีกดวย 

หลังจากนั้นนำพาทุกทาน สูวัดแหงแรกในพระพุทธศาสนา ซึ่งพระเจาพิมพิสาร ผูครองแควนมคธ ขอพุทธานุ

ญาตในการตั้งวัดแหงนี้ ที่เรานั้นทราบกันเปนอยางดีนั่นคือ “วัดเวฬุวัน” หลากหลายเหตุการสำคัญครั้ง

พุทธกาลเกิดขึ้นที่วัดนี้ อาทิ ปรากฏการณจาตุรงคสันนิบาต ในวันมาฆบูชา เปนตน
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เที่ยง บริการอาหารกลางวัน

สักการะหลวงพอพระองคดำ เมืองนาลันทา เดินทางตอจากเมืองราชคฤหประมาณ 30 นาที สักการะพระพุทธ

ธูปอันศักดิ์สิทธ์ิเมืองนาลันทา ที่ชาวพุทธนักทองเทียวผูมีศรัทธาตางมาสักการะ “หลวงพอองคดำ” เปน

พระพุทธรูปองคเดียวเทานั้น ที่เหลือจากการทำลายในครั้งสงครามศาสนาที่เขามายึดทำลายอินเดีย เปน

พระพุทธรูปองคเดียวเทานั้นที่เหลือรอดจากการถูกทำลายของมุสลิม และไมถูกอังกฤษยึดไป ชาวบานไดมา

ดูแลรักษาหลวงพอดำไว หากเกิดการเจ็บปวยก็จะนำน้ำมันมาลูบองคพระแลวอธิษฐานขอใหหลวงพอรักษา

โรคตางๆ นับเปนมหัศจรรยวาโรคตางๆ ไดถูกรักษาดวย “พลังความศักดิ์สิทธ์ิ” ของพระองคทาน แมแตปจจุบัน

ชาวพุทธผูแสวงบุญชาวไทยตางไดเดินทางไปสักการะและอธิษฐานขอพรจากทานรักษาโรคตางๆ หายไดอยาง

นาประหลาดใจ นับเปนเรื่องอัศจรรยย่ิง 

สุดในครั้งพุทธกาล กอนที่จะโดนทำลาย มหาวิทยาลัยนาลันทา (เกา) ปจจุบันเหลือเพียงซากอาคารและสิ่ง

กอสราง แตยังคงเหลือใหเห็นความรุงเรืองในอดีต และกราบสักการะพระสถูปขององคพระสารีบุตร อัครสาวก

เบื้องขวาของพระผูมีพพระภาคเจาอีกดวย 

เมืองนาลันทา มีของฝากขึ้นชื่อ  ทับทิมผลใหญ แดงสด และราคายอมเยา สามารถซื้อเปนของฝากกลับไทยได 

เดินทางกลับพุทธคยา ใชระยะเวลาประมาณ ๒ ชั่วโมง รับประทานอาหารเย็น 

ออกเดินทางสูเมืองไวสาลี ใชระยะเวลาเดินทาง 3-4 ชั่วโมง เขาสูที่พักและบริการอาหารเย็น
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วันที่  3 ไวสาลี เกสรียา กุสินารา

เชา บริการอาหารเชา ณ โรงแรมที่พัก

พาทุกทานเย่ียมชมแสวงบุญในจุดสำคัญเมืองไวศาลี คือ ปาวาลเจดีย พระสถูปเกาแกและเปนพุทธสถานที่

องคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจาทรงทำการปลงพระชนมายุสังขาร จากนั้นเย่ียมชมวัดปามหาวัน สถานที่แหง

นี้ยังมีเสาหิน พระเจาอโศกมหาราช เปนเสาที่มีความสมบูรณ บนหัวเสามีรูปสิงโต นำทุกทานปฏิบัติธรรม และ

สวดมนต เจริญจิตภาวนา ฟงธรรมตามสมควร

บริการอาหารกลางวัน

ออกเดินทางสูเมืองกุสินารา ใชระยะเวลาเดินทางประมาณ 4 ชั่วโมง ระหวางทางแวะเกสรียาสถูป เมื่อถึงเมือง

กุสินารา เย่ียมชม วัดไทยกุสินาราเฉลิมราชย นอมถวายผาปา

บริการอาหารเย็นและเขาสูโรงแรมที่พัก
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วันที่  4 กุสินารา-ลุมพินี

เชา บริการอาหารเชา ณ โรงแรมที่พัก

กราบ มกุฏพันธนเจดยี สถานที่ถวายพระเพลิงพระพุทธสรีระขององคบรมศาสดา คณะรวมกันปฏิบัติบูชา สวด

มนต เวียนเทียนโดยรอบ และนั่งเจริญจิต ภาวนา นำคณะเดินทางสู สวนสาลวโนทยาน กราบสักการะ มหา

ปรินิพพานสถูป เจดียทรงบาตรคว่ำภายในมีพระพุทธรูปปางปรินิพพาน สรางดวยหินทรายแดงอายุกวา 

๑,๙๐๐ ป ที่งดงาม รวมกันปฏิบัติธรรม ฟงธรรม และสวดมนต เจริญจิตภาวนา ณ สถานที่สำคัญแหงนี้ มีพิธี

หมผาสีดุจทองเพ่ือนอมถวายเปนพุทธบูชาและนอมรำลึกถึงในพระมหากรุณาธิคุณขององคสมเด็จพระสัมมา

สัมพุทธเจา  

บริการอาหารกลางวัน

ออกเดินทางตอไปยังลุมพินี ประเทศเนปาล ใชเวลาเดินทางประมาณ 3-4 ชั่วโมง พาทุกทานทำเรื่องผานแดน 

ณ ดานตรวจคนเขาเมือง โสโนลี (Sonauli India Immigration) กอนถึงดาน นำทานแวะเขาหองน้ำพักผอน ณ 

วัดไทยนวราชรัตนาราม ๙๖๐ ทานสามารถรับประทานโรตีอารีดอย ราดนมขนอันเลื่องชื่อได

หลังจากทำเรื่องขามดานพรมแดนเรียบรอย พาทุกทานสู สังเวชนียสถานแหงแรก สถานที่ประสูติของเจาชาย

สิทธัตถะ ณ สวนลุมพินีวัน ประเทศเนปาล นำพาทุกทาน เจริญจิตภาวนา สวดมนต ถวายเปนพุทธบูชา และ 

ชมโบราณสถาน มายาเทวีวิหาร (Maya Devi Temple) พรอมรอยพระบาท ๗ กาวของเจาชายสิทธัตถะ ณ 

สถานที่แหงนี้ *** ในกรณีที่ไมสามารถเขาลุมพินีวันไดทัน ทางบริษัทฯ จะพาผูแสวงบุญเขาในชวงเวลาเชาของ

วันรุงขึ้น

บริการอาหารเย็น และ เขาสูโรงแรมที่พัก
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วันที่  5 ลุมพินี-พาราณสี

เชา บริการอาหารเชา ณ โรงแรมที่พัก

ออกเดินทางสูเมืองพาราณสี

เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ รานอาหารทองถ่ิน ระหวางทางสูเมืองพาราณสี

17.00 ถึงเมืองพาราณสี พาทุกทานเช็คอินเขาสูโรงแรมที่พัก 

บริการอาหารเย็น ณ โรงแรมที่พัก พรอมเมนูพิเศษ ขาวหมกบริยานีไก Chicken Briyani อรอยสูตรอินเดียแทๆ  

และแลซซี่สูตรดั่งเดิมเมืองพาราณสี

วันที่  6 ลองแมน้ำคงคา-สารนาถ-พุทธคยา

เชา เชา  ชมวิถียามเชา ของชาวเมืองพาราณสี ริมฝงแมน้ำคงคา พรอมลอง เรือดูพิธีสุริยนมัสการ ในยามเชา 

พรอมลอยกระทงดอกไม ทางทัวรจัด เตรียมมาใหเพ่ือบูชาพระบรมสารีริกธาตุกลางแมน้ำคงคา ผูคนมา อาบ

น้ำยามเชา ณ แมน้ำคงคา ชาวฮินดสูวนใหญในหนึ่งวันจะอาบน้ำ เพียงหนเดียวคือในยามเชา โดยเฉพาะผูคน

ที่อาศัยแถบริมแมน้ำคงคา เนื่องดวย  

๑. เชื่อวาเปนน้ำอันศักดิ์สิทธ์ิ การชำระรางกายอันเปนกิจประจำ ยังถือเปนน้ำที่ ลางบาปไปดวย 

 ๒. การอาบในเวลาพระอาทิตยขึ้น เปนการขอ พรและบูชาพระสุริยเทพตอการดำเนินชีวิตในแตละวัน  

ทาน้ำทั้ง ๕ คือ ทาอัสสี ทาทศอัศวเมธ ทาปญจคงคา ทามณิกรรณิกา และทาอธิเกศวรระทาน 

เชา กลับมารับประทานอาหารเชา ณ โรงแรมที่พัก

หลังจากรับประทานอาหารเชา พาทุกทานเดินทางสู  สารนาถ หรือ ปาอิสิปปตนมฤคทายวัน  หนึ่งในสังเวชนีย

สถาน ๔ ตำบล สถานที่ พระพุทธองคทรงแสดงปฐมเทศนาเปนครั้งแรก และเปนสถานที่ที่มีพระรัตนตรัย ครบ 

องคสาม คือ พระพุทธ พระธรรม และพระสงฆ ซึ่งปฐมธรรมบทแรกคือ บทธัมมจักกัปปวัตนสูตร โปรด

ปญจวัคคยีทั้ง ๕ ในวันเพ็ญอาสาฬหมาส เปนครั้งแรก รวมกัน ปฏิบัติธรรม สวดมนตบท ธัมมจักกัปปวัตนสูตร 

ณ สถานที่แหงนี้ ปจจุบันมีสถูปขนาดใหญ เปนทีรู่จักกันในในนาม ธัมเมกขสถูป (Dhamek Stupa) เปน

อนุสรณสถานแหงการแสดงธัมมจักกัปปวัตตนสูตร สังเวชนียสถาน
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เปนวัดไทยทีท่านสามารถแวะพักรับประทานน้ำดื่มและแวะพักหองน้ำได และสามารถซื้อของฝากเพ่ือรวมบุญ

กับทางวัดไดอีกดวย 

เย็น   เดินทางถึงเมืองพุทธคยา รับประทานอาหารเย็นและพักผอนตาม อัธยาศัย

เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน จากนั้นออกเดินทาง สู เมืองพุทธคยา นอมถวายผาปาวัดไทยสะสามราม(วัด

ระหวางทางไปพุทธคยา) 
วันที่  7 พุทธคยาเต็มวัน

เชา บริการอาหารเชา ณ โรงแรมที่พัก

 เดินทางชมเขา ดงคสิริ สถานที่บำเพ็ญทุกริริยา ของสิทธัตถะดาบส และ บานนางสุชาดา แมน้ำเนรัญชรา

บริการอาหารกลางวัน ณ โรงแรมทีพัก

 นำทกุทานเขากราบนมัสการ พทุธสังเวชนยีสถาน แหงทีส่ำคัญ สถานทีต่รสัรู มหาโพธเิจดยี ตนพระศรมีหาโพธ์ิ 

จดุนีเ้ปนจดุทีพ่ทุธศาสนกิชนตองการทีจ่ะมาเยอืนสักครัง้หนึง่ในชวีติ โปรแกรมทวัร เนนทีพ่ทุธคยา เปนหลกั 

ทานสามารถเต็มอิม่พทุธคยา ตลอดวนั อยางคุมคา ณ สถานทีอ่นัศักด์ิสิทธ์ินี ้ทานสามารถทำกจิกรรมอนัมงคลได

อยางเต็มที ่อาทิ

☑ รวมกนัถวายผาหมสักการะ องคพระพทุธเมตตา

☑ รวมกนั สวดมนต เจรญิจติภาวนา ใตตนพระศรมีหาโพธ์ิ

☑ ปฏบิติัธรรม ตามอธัยาศัยบรเิวณโดยรอบ มหาโพธเิจดยี 

☑ เยีย่มชม ๗ สตัตมหาสถาน

☑ ปฏบิติัธรรมตลอดชวงเยน็

เย็น   รับประทานอาหารเย็น และ พักผอนตามอัธยาศัย 

พิเศษ   ทานสามารถชอปปงสินคาของฝาก เมืองพุทธคยาที่เปนศูนยรวมของฝากจากทุกมมุมโลกทั้งอินเดีย 

ธิเบต เนปาล อาทิ ผาขนสัตว กระเปาหนัง หิน อัญมณี สมุนไพร ผลิตภัณฑหิมาลายา เปนตน
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วันที่  8 พุทธคยา FREE TIME

เชา เชา  คณะ มีสวดมนตทำวัตรเชา ใตตนพระศรีมหาโพธ์ิ พรอมตักบาตรเชา 

** ตามความสมัครใจ หลังจากนั้น รับประทานอาหารเชา ณ โรงแรมที่พัก

08.00 น. ชวงเชา วันนี้เปน อิสระ Free Time  สำหรับทานทีต่องการ ปฏิบัติบูชาบริเวณ ตน พระศรีมหาโพธ์ิ 

และกิจกรรมอื่นๆ ตามความสมัครใจการเดินทาง ไปตนพระศรีมหาโพธ์ิจากโรงแรมที่พัก สามารถใชรถ สามลอ

ขนาดเล็ก คาใชจายประมาณ 20 รูป/ทาน หรือทานสามารถเดินเทาไดระยะทาง ไมไกล และสามารถเดินชม

รานคาตางๆไดตลอดเสนทาง

11.00 น. รับประทานอาหารเที่ยง ณ โรงแรมที่พัก

เตรียมสัมภาระ เพ่ือออกเดินทาง สูสนามบินเมืองคยา

13.00 น. เช็คอิน ณ สนามบินนานาชาติคยา Flight WE 328 สายการบิน Thai Smile  น้ำหนักสัมภาระ 

30 ก.ก. 

15.00 น. ออกเดินทางกลับสูทาอากาศยานสุวรรณภูมิ  

19.40 น. เดินทางกลับถึงทาอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพและความประทับใจ 
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มดัจำ ทานละ  15,000 บาท เมือ่ออกตัว๋เครือ่งบนิเรยีบรอยแลวในกรณยีกเลกิการเดนิทางโดย ผูเดนิทางเปนผูยกเลกิการเดนิทาง 
ไมคนืเงนิมดัจำ และการคนืคาตัว๋เครือ่งบนิเปนไปตามเงือ่นไขทีส่ายการบนิกำหนด 
สวนทีเ่หลอื ชำระกอนเดนิทาง 30 วนั 

เงื่อนไขการเดินทาง 

1. เริ่มเดินทางที่ 20 ทานขึ้นไป 

2. กรณีทีผู่เดินทาง นอยกวา 20 ทาน ทางบริษัทฯขอยกเลิก การเดินทาง หรือ เลื่อนการเดินทาง พรอมคืนเงินมัดจำ ใน กรณีทีผู่เดิน

ทางตองการเดินทาง มคีาใชจายเพ่ิมเติม 

3. ราคานี้ไมรวม คาทิปหัวหนาทัวร มัคคุเทศกทองถ่ินชาว อินเดีย และ พนักงานขับรถ  1,500 บาท/ผูเดินทาง ชำระวันเดินทางที่

สนามบิน 

4. ราคาตอทาน สำหรับที่พัก 2 ทานตอหองพัก 

5. พักเดี่ยวเพ่ิมเงิน ทานละ 8,000 บาท 

6. โปรแกรมทัวรอาจมีการสลับลำดับการเที่ยวเพ่ือความ เหมาะสม 

7. ในกรณีเที่ยวบินมีการเปลี่ยนแปลง หรือยกเลิก ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิเปลี่ยนแปลงเที่ยวบิน โดยไมแจงใหทราบลวง หนา 

ทั้งนี้จะคำนึงถึงผลประโยชน และจะรักษาผล  

ประโยชนของทานไวใหไดมากที่สุด 

8. กรณีมีเหตุเลื่อนการเดินทาง นักทองเที่ยว ชำระคาปรับกรณี ตองเลื่อนตั๋วโดยสารเครื่องบินใหม (คาปรับจากสายการบิน) และ

คาปรับอื่นๆถามี 

9. กรณียกเลิกการเดินทาง ตามเงื่อนไข พรบ.ธุรกิจนำเที่ยว 

a. นักทองเที่ยวแจงยกเลิกการเดินทาง ยกเลิกการเดินทางลวงหนาใหผูประกอบธุรกิจนำเที่ยวทราบไมนอยกวา 30 วันกอนวันที่

นำเที่ยว คืนเงินมัดจำ หรือ  

เงินที่รับมาเต็ม จำนวน หลังหัก คาใชจายที่เกิดขึ้นจริง(คาตั๋วเครื่องบิน- คาทำวีซา-คามัดจำทัวรจากตางประเทศ) 

b. นักทองเที่ยวแจงยกเลิกการเดินทางลวงหนาใหผู ประกอบธุรกิจนำเที่ยวทราบไมนอยกวา 15 วันกอนวันที่ นำเที่ยว ใหคืนใน

อัตรารอยละ 50 ของ เงินมัดจำ หรือ เงินที่รับมาเต็มจำนวน หลังหัก คาใชจายที่เกิดขึ้น จริง(คาตั๋วเครื่องบิน-คาทำวีซา-คา

มัดจำทัวรจากตาง ประเทศ) 

c. ถานักทองเที่ยวแจงยกเลิกการเดินทางลวงหนาใหผู ประกอบธุรกิจนำเที่ยวทราบนอยกวา 15 วันกอนวันที่นำ เที่ยว ไมตอง

คืนเงินคาบริการ 

อตัรานีร้วม 

1. คาโดยสารเครื่องบิน ไปกลับชั้นประหยัด น้ำหนักกระเปา 30 กก. ตามชวงเวลาที่ระบุในสัญญา/ใบเสนอราคา ไมรวมคาเลือกที่นั่ง 

และคาบริการเสริมอื่นๆจากสายการบิน 

2. คา Visa แบบ E-visa ประเทศอินเดีย  ชนิดทองเที่ยว 30 วัน เขาออกได 2 ครั้ง 

3. คา Visa เนปาล 

4. คาบริการทัวรที่ใหบริการที่ประเทศอินเดีย รวมระยะเวลา 8 วัน 7 คืน พักโรงแรมและอาหารตามโปรแกรมทัวร 

5. หัวหนาทัวรดูแลจากไทย 1 ทาน 

6. คาประกันภัยอุบัติเหตุในระหวางการเดินทาง แบบหมูคณะ 

อัตรานี้ไมรวม 

1.สวนเพ่ิมเติมอื่นๆจากสายการบิน อาทิเชน คาธรรมเนียม เชื้อเพลิง ภาษีสนามบิน ในกรณีที่ทางสายการบินแจงเพ่ิม เติม 

2.ไมรวม ภาษีมูลคาเพ่ิม(VAT) เฉพาะคาบริการจากบริษัทฯ 

บริษัท ซอฟต์แวร์ ไฟล จำกัด เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0105545024912
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3.ไมรวม ภาษีหัก ณ ทีจ่าย กรณีนิติบุคคล 

4.คาทิปหัวหนาทัวร มัคคุเทศกทองถิ่นชาวอินเดีย และ พนักงานขับรถ 1,500 บาท/ทาน 

5.คาใชจายสวนตัว 

6.คาอาหารมื้อที่นอกเหนือจากรายการที่แจงไว 

7.ทางโรงแรมและรานอาหาร ขอสงวนสิทธ์ิในการจําหนาย เครื่องดื่มแอลกอฮอล น้ําแข็ง ซอฟทดริ้งค ในทุกๆ มื้อ การ นําเครื่องดื่ม

แอลกอฮอลเขามาดื่มเพ่ิมในมื้อ 

อาหารมีการคิด คาบริการเปดขวด 

8.คาใชจายสวนตัว คาโทรศัพท คาซักรีด 

9.ไมรวมคาเครื่องดื่ม และอาหารที่สั่งพิเศษในรานอาหาร ที่ นอกเหนือจากทางทัวรจัดให 

10.10. คาตรวจ ATK หรือ RT PCR ในกรณีที่ทานตองตรวจ COVID-19 

11.11.  คาปรับจากสายการบินกรณี น้ำหนักสัมภาระเกินที่กำหนด 

เงื่อนไขเพ่ิมเติม 
❖ เที่ยวบิน ราคา และรายการอาจมีการเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม โดยมิตองแจงใหทราบลวงหนา 
❖ เมื่อตกลงชำระเงินไมวาทั้งหมดหรือบางสวนกับทางบริษัทฯ บริษัทฯจะถือวาทานไดยอมรับในเงื่อนไขและขอตกลงตางๆที่ไดระบุไวทั้งหมดนี้แลว 
❖ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทาง กรณีมผีูเดินทางตํ่ากวา 15 ทาน โดยจะแจงใหผูเดินทางทราบลวงหนากอนเดินทาง 15 วัน 
❖ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนโปรแกรมเพื่อความเหมาะสมโดยมติองแจงลวงหนา สาเหตุอันเนื่องมาจากการลาชาของสายการบิน,การนัดหยุด
งาน, ภัยธรรมชาติ, การกอวินาศภัย, การกอจลาจล, อุบัติเหตุฯลฯ โดยจะคำนึงถึงผลประโยชนของผูเดินทางเปนสำคัญ 

❖ บริษัทฯ จะไมรับผิดชอบคาใชจายที่เกิดขึ้น หากทานถูกปฏิเสธการเขาเมือง อันเนื่องจากการกระทำทีส่อไปในทางผิด กฎหมายหรือการหลบหนีเขาเมือง 
ฯลฯ และจะไมคืนเงินคาทัวรที่ชำระมาแลว 

❖ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางในกรณีที่เกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติ อาทิ สึนามิ แผนดินไหวภูเขาไฟระเบิด อุทกภัย วาตภัย ฯลฯ 
     อันนอกเหนือจากการควบคุมของบริษัทฯ โดยทางบริษัทฯ จะขอเก็บเฉพาะคาใชจายที่เกิดขึ้นตามจริงเทานั้น เชน คามัดจำตั๋วเครื่องบิน,                            
คาวีซาในกรณีที่ยื่นวีซาแลว และคาวางมัดจำที่พัก ฯลฯ 

❖ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวรนี้ เมื่อเกิดเหตุสุดวิสัยจนไมอาจแกไขได 
❖ บริษัทฯ ไมรับผิดชอบคาเสียหายในเหตุการณที่เกิดจากสายการบิน ภัยธรรมชาติ ปฏิวัติและอื่นๆ ที่อยูนอกเหนือการควบคุมของทางบริษัทฯหรือคาใชจาย
เพิ่มเติมที่เกิดขึ้นทางตรงหรือทางออม เชน การเจ็บปวย การถูกทำราย การสูญหาย ความลาชา หรือจากอุบัติเหตุ 

❖ หากทานถอนตัวกอนรายการทองเที่ยวจะสิ้นสุดลง ทางบริษัทฯ จะถือวาทานสละสิทธิ์และจะไมรับผิดชอบคาบริการที่ทานไดชำระไวแลวไมวากรณีใดๆ 
ทั้งสิ้น 

❖ บริษัทฯ จะไมรับผิดชอบตอการหามออกนอกประเทศ หรือ หามเขาประเทศ อันเนื่องมาจากมีสิ่งผิดกฎหมาย หรือเอกสารเดินทางไมถูกตอง หรือ การถูก
ปฏิเสธในกรณีอื่นๆ 

❖ รายการนี้เปนเพียงขอเสนอที่ตองไดรับการยืนยันจากบริษัทฯ อีกครั้งหนึ่ง หลังจากไดสำรองที่นั่งบนเครื่อง และโรงแรมที่พักในตางประเทศเปนที่เรียบรอย 
แตอยางไรก็ตามรายการนี้อาจเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม 

❖ ราคานี้คิดตามราคาตั๋วเครื่องบินในปจจุบัน หากราคาตั๋วเครื่องบินปรับสูงขึ้น บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ที่จะปรับราคาตั๋วเครื่องบินตามสถานการณดังกลาว 
❖ กรณีเกิดความผิดพลาดจากตัวแทน หรือ หนวยงานที่เกี่ยวของ จนมีการยกเลิก ลาชา เปลี่ยนแปลง การบริการจากสายการบินบริษัทฯ ขนสง หรือ หนวย
งานที่ใหบริการ บริษัทฯจะดำเนินโดยสุดความสามารถที่จะจัดบริการทัวรอื่นทดแทนให แตจะไมคืนเงินใหสำหรับคาบริการนั้นๆ 

❖ มัคคุเทศก พนักงาน และตัวแทนของบริษัทฯ ไมมีสิทธิ์ในการใหคำสัญญาใดๆ ทั้งสิ้นแทนบริษัทฯ นอกจากมีเอกสารลง นามโดยผูมีอำนาจของบริษัทฯ 
กำกับเทานั้น 

❖ หากไมสามารถไปเที่ยวในสถานที่ที่ระบุในโปรแกรมได  อันเนื่องมาจากธรรมชาติ ความลาชา และความผิดพลาด จากทางสายการบินจะไมมีการคืนเงิน
ใดๆ ทั้งสิ้น แตทั้งนี้ทางบริษัทฯ จะจัดหารายการเที่ยวสถานที่อื่นๆ  มาให โดยขอสงวนสิทธิ์ การจัดหานี้โดยไมแจงใหทราบลวงหนา 
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