กําหนดวันเดินทาง
จุดเด่นของโปรแกรมทัวร์
เดินทางโดยสายการบิน
10 วัน 9 คืน

20 – 29 พ.ย. // 4 – 13 ธ.ค. 58 // 25 ธ.ค. – 3 ม.ค. 59 // 8-17,23-31 ม.ค.59 // 5-14,19-28 ก.พ.59 //
4-13,18-27 มี.ค.59
เดลลี-พุทธคยา-ราชคฤห์-นาลันทา-พาราณสี-กุสินารา-สวนลุมพิณีสาวัตถี-ลัคเนาว์-เดลลี-อัครา
แอร์ อินเดีย – AIR INDIA [AI]
ตารางการเดินทาง
อาหาร
รายการท่องเที่ยว
โรงแรม
เช้า
กลางวัน
เย็น

วันแรก

กรุงเทพ-เดลลี-พุทธคยา

-

-



วันที่สอง

พุทธคยา-ราชคฤห์-นาลันทา-พุทธคยา







วันที่สาม

พุทธคยา - พาราณสี







วันที่สี่

พาราณสี - กุสินารา







วันที่ห้า

กุสินารา-สวนลุมพีนี (เนปาล)







วันที่หก

สวนลุมพีนี (เนปาล)– สาวัตถี







วันที่เจ็ด

สาวัตถี - ลัคเนาว์







วันที่แปด

ลัคเนาว์-เดลลี-อัครา







วันที่เก้า

อัครา – เดลี







วันที่สิบ
อัตราค่าบริการ
20 – 29 พ.ย. 58
8-17,23-31 ม.ค.59
5-14,19-28 ก.พ.59
4-13,18-27 มี.ค.59
4 – 13 ธ.ค. 58
25 ธ.ค. – 3 ม.ค. 59

เดลี – กรุงเทพฯ
ผู้ใหญ่

Sujata / Bodhgaya
Regency หรือเทียบเท่า
Sujata / Bodhgaya
Regency หรือเทียบเท่า
Ideal Tower
หรือเทียบเท่า
Lotus Nikko
หรือเทียบเท่า
Nirvana Hotel
หรือเทียบเท่า
Lotus Nikko
หรือเทียบเท่า
Tulip Inn
หรือเทียบเท่า
Clarks Hotel
หรือระดับเทียบเท่า
ITC Hotel
หรือระดับเทียบเท่า

เด็กเสริมเตียงพักรวมกับผู้ใหญ่


เด็กไม่เสริมเตียงพักรวมกับผู้ใหญ่

พักเดี่ยว

60,900

60,900

59,900

15,000

61,900
63,900

61,900
63,900

60,900
62,900

15,000
15,000
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วันที่ 1
05.30 น.

กรุงเทพฯ-เดลลี-พุทธคยา
(--/--/D)
คณะพร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4 เคาน์เตอร์สายการบิน แอร์ อินเดีย (AI) ประตู 10 แถว W โดยมี
เจ้าหน้าที่บริษัทฯ คอยให้การต้อนรับและอํานวยความสะดวกก่อนขึ้นเครื่อง
08.50 น.
ออกเดินทางสู่เมืองเดลลี โดยสายการบินแอร์ อินเดีย เที่ยวบินที่ AI 333
12.05 น.
ถึง สนามบินนานาชาติอินทิรา คานธี ประเทศอินเดีย ผ่านขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร (เวลาที่
อินเดียช้ากว่าประเทศไทย หนึ่งชั่วโมงครึ่ง) เมืองเดลลี เป็นเมืองหลวงของประเทศอินเดีย อุดมไปด้วย
ทัศนียภาพกว้างใหญ่ไพศาลที่น่าหลงใหล เต็มไปด้วยป้อมปราการ ตึกสูงตระหง่าน เรือนชานละบ้านช่อง ถนนกว้างใหญ่ของ
เมืองนิวเดลีทอดยาวสู่ถนนสายเล็กสู่เมืองเดลลีเก่า เป็นมหาอาณาจักรที่รวบรวมความหลากหลาย ทั้งเก่าใหม่ ล้ํา
สมัย ล้าสมัย มั่งมีและยากจน ให้อยู่ด้วยกันอย่างน่าอัศจรรย์ รอต่อไฟล์ทไปเมืองคยา
13.20 น.
ออกเดินทางสู่พุทธคยา โดยสายการบินแอร์ อินเดีย เที่ยวบินที่ AI 433
14.50 น.
ถึง สนามบินเมืองคยา ประเทศอินเดีย นําท่านเดินทางสู่ พุทธคยา พุทธสังเวชนียสถานที่สําคัญที่สุดใน 1 ใน 4
สังเวชนียสถาน และถือว่าเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่สุดของชาวพุทธทั่วโลก นําท่านเที่ยวชม พระมหาเจดีย์พุทธค
ยา สถานที่ตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า และนําท่านนมัสการ พระศรีมหาโพธิ์ และ พระพุทธเมตตา ซึ่งเป็นพระพุทธ
ปางมารวิชัย ที่สร้างด้วยหินแกรนิตสีดํา อายุกว่า 1,400 ปี
เย็น
บริการอาหารเย็น  ณ ภัตตาคาร
 พักที่ โรงแรม Sujata / Bodhgaya Regency หรือเทียบเท่า
วันที่ 2
เช้า

เที่ยง

พุทธคยา-ราชคฤห์-นาลันทา-พุทธคยา
(B/L/D)
บริการอาหารเช้า  ณ โรงแรม
นําท่านเดินทางสู่ เมืองราชคฤห์ (ประมาณ 2 ชั่วโมง) ซึ่งมีความหมายว่าพระราชวัง เป็นสถานที่อีกแห่งหนึ่งที่
มีความศักดิ์สิทธิ์และสําคัญต่อพุทธศาสนิกชน นําท่านขึ้นเขา เขาคิชกูฏ เพื่อนมัสการถ้ํา พระมหาโมคคัลลานะ
และ ถ้าสุกร ที่พระสารีบุตรบรรลุธรรมเป็นพระอรหันต์ และ กุฏิพระอานนท์ พุทธอนุชา ร่วมสวดมนต์เจริญ
ภาวนา ณ คันธกุฏิของพระพุทธเจ้าบนยอดเขาคิชกูฏ จากนั้นลงจากเขามุ่งหน้าสู่ วัดเวฬุวัน วัดแห่งแรกของ
พระพุท ธศาสนา ที่ สร้างถวายโดยพระเจ้ าพิมพิ สาร กษัตริย์แห่งแคว้นมคธผู้อุทิศตนทํานุบํารุงศาสนา และ
สถานที่แห่งนี้ยังถือกําเนิดวันมาฆบูชา พระอรหันต์จํานวน 1250 รูปมารวมกันโดยมิได้นัดหมาย
บริการอาหารกลางวัน  ณ ภัตตาคาร
นําท่านเดินทางสู่ เมืองนาลันทา (ประมาณ 30 นาที) นาลันทา มีความหมายว่าเป็นสถานที่ที่เต็มไปด้วยดอกบัว
ชม มหาวิทยาลัยนาลันทา นับเป็นมหาวิทยาลัยที่เก่าแก่ที่สุดแห่งหนึ่งของโลกที่มีหนังสือมากถึง9 ล้านเล่ม มี
นักศึกษาราว 10,000 คน มีอาจารย์ประมาณ 2,000 คน และยังเป็นศูนย์กลางของการเรียนรู้ซึ่งรุ่งเรือถึงขีดสุด ใน
ช่วงเวลาตั้งแต่ศตวรรษ 5-12 ก่อนจะถูกทําลายในสมัยต่อมามีบันทึกกล่าวว่าหอสมุดนี้ไหม้อยู่เป็นเวลาหลาย
เดือน หลวงจีนอี้จิง(พระถังซัมจั๋ง) ซึ่งจาริกมาในระยะเวลาประมาณ พ.ศ. 1223 ก็ได้มาศึกษาที่นาลันทาและได้
เขียนบันทึกเล่าไว้อีก นาลันทารุ่งเรืองสืบมาช้านานจนถึงสมัยราชวงศ์ปาละ (พ.ศ. 1303-1685) กษัตริย์ราชวงศ์นี้
ก็ทรงอุปถัมภ์มหาวิหารแห่งนี้ เช่นเดียวกับมหาวิทยาลัยอื่นๆ
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เย็น

วันที่ 3
เช้า

เที่ยง
ค่ํา

วันที่ 4
เช้า

เที่ยง
บ่าย

จากนั้นนําท่านเดินทางกลับสู่เมือง พุทธคยา (ประมาณ 3 ชั่วโมง)
บริการอาหารเย็น  ณ ภัตตาคาร
 พักที่ โรงแรม Sujata / Bodhgaya Regency หรือเทียบเท่า
พุทธคยา - พาราณสี
(B/L/D)
บริการอาหารเช้า  ณ โรงแรม
นําท่านนมัสการ พุทธคยาสังเวชนียสถานแห่งที่ 2 สถานที่น่าเชื่อกันว่าเป็นที่ตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า ซึ่งค้นพบ
โดยนักโบราณคดีชาวอังกฤษ ชื่อเซอร์อเลกซานเดอร์ คันนิงแฮม เมื่อร้อยกว่าปีก่อน โพธคยา (พุทธคยา) นับว่า
เป็นศูนย์กลางการแสวงบุญของชาวพุทธที่สําคัญที่สุด เป็นสถานที่ที่พระพุทธองค์ทรงเจริญสมาธิหลังจากได้
แรงดลใจจากความทุกข์ทั้งหลายของมวลมนุษย์ ต้นโพธิ์ที่เราได้เห็นทุกวันนี้เชื่อว่าเติบโตจากต้นศรีมหาโพธิ์
ดั้งเดิมที่ทรงตรัสรู้แนวทางในการพ้นทุกข์ นมัสการมหาโพธิ์วิหาร สถาปัตยกรรมผสมผสานกลมกลืนกันของ
หลายวัฒนธรรม ตัววิหารมีลักษณะของสถาปัตยกรรมในยุคราชวงศ์คุปตะ มี พระพุทธรูป พระพุทธเมตตา
ประดิษฐานข้างใน จากนั้นชมบ้านนางสุชาดา ธิดาเศรษฐีแห่งอุรุเวลาเสนานิคม นําข้าวมธุปายาสมาถวายแก่
พระโพธิสัตว์ หลังจากที่ได้ทรงเสวยแล้วก็ทรงเสด็จไปริมฝั่งแม่น้ําเนรัญชรา ทรงอธิษฐานเสี่ยงบารมี ถ้าได้ตรัส
รู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าขอให้ถ าดลอยทวนน้ํา แล้วเสด็จกลับไปยังโคนต้นโพธิ์ คนหาบหญ้าชื่อโสตถิยะ
ผ่านมาเกิดความเลื่อมใส จึงถวายหญ้า 8กํา และทรงตรัสรู้ด้วยความจริงอันประเสริฐสี่ประการ
บริการอาหารกลางวัน  ณ ภัตตาคาร
นําท่านเดินทางสู่แม่น้ําคงคาบริเวณที่ไหลผ่านเมืองพาราณสี (ประมาณ 5-6 ชั่วโมง)
บริการอาหารค่ํา  ณ ภัตตาคาร
พักที่ โรงแรม Ideal Tower หรือเทียบเท่า
พาราณสี - กุสินารา
(B/L/D)
บริการอาหารเช้า  ณ โรงแรม
หลังอาหาร นําเดินลงสู่ ฆาฏ (GHAT) “ความหมายทางวิชาการ หมายถึงขันบันไดลงไปที่ท่าน้าหรือแหล่งน้าอัน
ศักดิ์สิทธิ์ ส้าหรับผู้แสวงบุญ ” จุดที่ผู้แสดงบุญชาวฮินดูมาอาบน้ําชําระร่างกายให้เป็นสิริมงคล ซึ่งมีมากมาย
กว่า 80 ฆาต นําล่องเรือผ่าน ฆาต ต่างๆ ส่วนที่เผาศพชาวฮินดูที่เชื่อว่า แม่น้ําคงคาจะช่วยชําระความบริสุทธิ์ให้
ผู้ตายและนําวิญญาณสู่สรวงสวรรค์ ชมพระอาทิตย์ขึ้นที่ริมฝั่งแม่น้ําคงคาอัน ศักดิ์สิทธิ์ เพื่อเพิ่มพลังและความ
เป็นมงคลให้กับทุกท่าน จากนั้น นําท่านออกเดินทางโดยรถโค้ชสู่เมืองกุสินารา (ประมาณ 6-7 ชั่วโมง)
บริการอาหารกลางวัน  ณ ภัตตาคาร
นําท่านนมัสการ สังเวชนียสถานแห่งที่ 4 กุสินารา เป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์อีกแห่งหนึ่งสําหรับผู้แสวงบุญชาว
พุทธ เป็นสถานที่ที่พระพุทธเจ้าเสด็จปรินิพพาน ณ สาลวโนทยาน โดยมีปัจฉิมวาจา กับภิกษุทังหลายว่า บัดนี
เราขอเตือนเธอทังหลายว่า สัง ขาลทังหลายมีความเสื่อมไปเป็นธรรมดา พวกเธอจงยังความไม่ประมาทให้ถึง
พร้อมเถิด สถานที่ระลึกในเหตุการณ์ครั้งโน้น คือ วิหารมหาปรินิพพาน ซึ่งตั้งอยู่ท่ามกลางต้นสาละ และทรง
IND007B – 10D9N

ค่ํา

วันที่ 5
เช้า

เที่ยง

เย็น

วันที่ 6
05.00
เที่ยง

อุปสมบทให้กับสุภัททปริพาชก เป็นสาวกองค์สุดท้ายที่พระพุทธองค์ทรงบวชให้ และบําเพ็ญธรรมได้บรรลุ
เป็นพระอรหันต์ บริเวณแห่งนี้ยังมี พระพุทธรูปปางไสยาสน์ มีจารึก กําหนดอายุ เก่าแก่กว่า 1,400 ปี ถูกคนพบ
ในปี 1876 พระพุทธรูปองค์นี้ถูกนํามาประดิษฐานในรัชสมัยของพระเจ้ากุมารคุปต์ในศตวรรษที่ 5 นํานมัสการ
สถานที่ถวายพระเพลิงพระพุทธเจ้าที่ มกุฎพันธเจดีย์
บริการอาหารค่ํา  ณ ภัตตาคาร
 พักที่ โรงแรม Lotus Nikko หรือเทียบเท่า
กุสินารา-สวนลุมพีนี (เนปาล)
(B/L/D)
บริการอาหารเช้า  ณ โรงแรม
นําท่านเดินทางสู่ลุมพินี ประเทศเนปาล (ประมาณ 5 ชั่วโมง) ถึงพรมแดนอินเดีย -เนปาล ที่ด่านโสเนาลี เดิน
ทางเข้าสู่ เมืองสิทธารัตถะ
บริการอาหารกลางวัน  ณ ภัตตาคาร
นําเดินทางสู่สวน ลุมพินีวันสังเวชนียสถานที่แห่งที่ 1 เมือง ไภลวะ ฝั่งเนปาล สถานที่ที่เชื่อว่าเป็นที่ประสูติของ
พระสัมมาสัมพุทธเจ้า จากนั้นชม ชม มายาเทวีวิหาร อาคารที่สร้างครอบทับแผ่นหิน เชื่อกันว่าเป็นจุดที่ตั้งของ
ต้นสาละที่พระนางสิริมหามายาประทับยืนเหนี่ยวให้ประสูติเจ้าชายสิทธัตถะจากทางด้านพระปรัศว์ (สีข้าง) ชม
ประติมากรรมนูนต่ําสลักจากหิน ภาพพระนางสิริมหามายาให้ประสูติพระกุมาร ชม เสาศิลา ที่เชื่อกันว่าสร้าง
และสลักจารึกโดยพระเจ้าอโศก มหาราช เป็นตัวอักษรพราหมี แสดงใจความของการเสด็จมาบูชาสวนลุมพินี
วันของพระองค์ ชมสระน้า ที่เล่ากันว่าเป็นที่พระนางสิริมหามายาเสด็จมาชําระล้างร่างกายให้สะอาดบริสุทธิ์
ก่อนให้ประสูติพระกุมาร
บริการอาหารเย็น  ณ ภัตตาคาร
 พักที่ โรงแรม Nirvana Hotel หรือเทียบเท่า
สวนลุมพีนี (เนปาล)– สาวัตถี
(B/L/D)
บริการอาหารเช้า  ณ โรงแรม
นําท่านเดินทางสู่เมืองสาวัตถี (ประมาณ 5-6 ชั่วโมง)
บริการอาหารกลางวัน  ณ ภัตตาคาร
นําท่านเดินทางสู่วัดเชตวัน มหาวิหาร เป็นวัดที่ท่านอนาถบัณฑิกะเศรษฐี สร้างถวายเป็นอารามแห่งแรกใน
เมืองสาวัตถี จากนั้นชมบ้านท่านอนาถบัณฑิกะเศรษฐี ,บ้านท่านองคุลีมาล สถานที่ธรณีสูบพระเทวทัตและนาง
จิญมาญวิกา พระพุทธเจ้าเสด็จมาประทับและประกาศศาสนาอยู่ที่เมืองสาวัตถีนี้นานถึง 24 พรรษา สาวัตถี เป็น
เมืองกษัตริย์โบราณ ซึ่งมีพระนามว่า สารวัตถะ ( SARAVAST )เป็นผู้ก่อตั้งขึ้นมีสถูปโบราณ วัดเก่าแก่ และ
วิหารจํานวนมาก เป็นที่เล่าสืบกันต่อมาว่าพระพุทธองค์ได้ทรงแสดงยมกปาฏิห าริย์ที่นครสาวัตถี นี้หลายครั้ง
และเมืองสาวัตถีมีต้นโพธิ์ ที่มีชื่อเสียงซึ่งเรียกกันว่า อานันท์โพธิ์ (ANOND BODHI TREE) ซึ่งพระอานนท์
นําเอาเมล็ดโพธิ์สุกจากต้นโพธิ์ที่พุทธองค์ทรงตรัสรู้มาปลูกไว้ทางเข้าพระมหาวิหารเชตวัน
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เย็น

บริการอาหารเย็น  ณ ภัตตาคาร
 พักที่ โรงแรม Lotus Nikko หรือเทียบเท่า

วันที่ 7
เช้า

สาวัตถี - ลัคเนาว์
(B/L/D)
บริการอาหารเช้า  ณ โรงแรม
นําท่านเดินทางสู่เมืองลัคเนาว์ (ประมาณ 3-4 ชั่วโมง)
ถึงเมืองลัคเนาว์ เมืองหลวงของรัฐอุตรประเทศ ได้รับฉายานามว่าเมืองอาหรับราตรี ตั้งชื่อตามชื่อของพระ
ลักษณ์ น้องชายของพระราม ต่อมาได้ถูกเรียกเพี้ยนไปจนกลายเป็นชื่อในปัจจุบัน เมืองลัคเนาว์ เป็นเมืองที่มี
ประชากรหนาแน่นมากเมืองหนึ่งของอินเดีย ปัจจุบันมีผู้คนอาศัยอยู่ ประมาณ 2.6 ล้านคน และก็เป็นชุมทาง
รถไฟที่จะเชื่อมต่อไปยังเมืองเดลลี จัยเปอร์ และเมืองอื่นๆ
บริการอาหารเย็น  ณ ภัตตาคาร
 พักที่ Clarks Avadh หรือเทียบเท่า

เย็น

วันที่ 8
เช้า
08.40 น.
09.40 น.
เที่ยง

วันที่ 9
เช้า

ลัคเนาว์ -เดลลี-อัครา
บริการอาหารเช้า  ณ โรงแรม
นําท่านเดินทางสู่สนามบินลัคเนาว์
ออกเดินทางสู่เมืองเดลลี โดยสายการแอร์ อินเดีย เที่ยวบินที่ AI 412
ถึงสนามบินนานาชาติอินทิรา คานธี จากนั้นนําท่านนั่งรถโค้ชสู่เมืองอัครา (ประมาณ 5-6 ชั่วโมง)
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นําท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก
ที่พัก Clarks Hotel หรือระดับเทียบเท่า

(B/L/D)

อัครา – เดลี
(B/L/D)
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พัก
นําเข้าชม ตัชมาฮาล (Taj Mahal) แหล่งมรดกโลก อนุสรณ์สถานแห่งความรักอันยิ่งใหญ่และอมตะ ของพระ
เจ้าชาห์จาฮันที่มีต่อพระนางมุมตัซ สร้างขึ้นในปีค.ศ.1631 นําเดินสู่ประตูสุสานที่สลักตัว หนังสือภาษาอาระบิค
เป็นถ้อยคําอุทิศและอาลัยต่อสิ่งรักที่จากไป นําท่านถ่ายรูปกับลานน้ํา พุที่สร้างเป็นแนวยาวสู่อาคารทัชมาฮาล
แล้วนําเข้าสู่ตัวอาคารที่สร้างจากหินอ่อนสีขาวบริสุทธิ์จากเมืองมกรานะ ประดับลวดลายด้วยเทคนิคฝังหินสี
ต่างๆ ลงไปในเนื้อหิน เป็นสถาปัตยกรรมชิ้นเอกของโลกที่ออกแบบโดยช่างจากเปอร์เซีย อาคารตรงกลางเป็น
รูปโดม มีหอคอยสี่เสาล้อมรอบ ตรงกลางด้านในเป็นที่ฝังพระศพของพระนางมุมทัซมาฮาล และพระเจ้าชาห์
จาฮันได้อยู่คู่เคียงกันตลอดชั่วนิรันดร์ แล้วนําท่านเดินอ้อมไปด้านหลังที่ติดกับแม่น้ํายมุนา ที่ฝั่งตรงกันข้ามมี
พื้นที่ขนาดใหญ่ถูกปรับดินแล้ว เล่ากันว่า พระเจ้าชาห์จาฮันเตรียมที่จะสร้างสุสานของตัวเองด้วยหินอ่อนสีดํา
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เที่ยง
บ่าย
เย็น

วันที่ 10
เช้า
13.25 น
19.20 น.

ในรูปแบบเดียวกันกับทัชมาฮาล เพื่ออยู่เคียงข้างกัน แต่ถูกออรังเซบ ยึดอํานาจและนําตัวไปคุมขังไว้ในป้อมอัก
ราเสียก่อน
จากนั้นนําเข้าชม ป้อมอักรา (Agra Fort) แหล่งมรดกโลกริมแม่น้ํายมุนา ที่สร้างโดยพระเจ้าอัคบาร์มหาราชแห่ง
ราชวงศ์โมกุล เมื่อปีค.ศ.1565 เป็นทั้งพระราชวังที่ประทับและเป็นป้อมปราการ ต่อมาพระโอรส คือ พระเจ้าชา
ฮันกีร์ และพระนัดดา (โอรสของพระเจ้าชาฮันกีร์) พระเจ้าชาห์จาฮาน ได้สร้างสร้างขยายต่อเติมป้อม และ
พระราชวังแห่งนี้อย่างใหญ่โต นําเข้าชมป้อมผ่านประตูอํามรรสิงห์ เข้าสู่ส่วนที่เป็นพระราชวังผ่านลานสวน
ประดับ อ่างหินทรายสีแ ดงขนาดยักษ์สําหรับสรงน้ํา ท่านจะได้เห็นสถาปัตยกรรมสามยุคสมัยตามรสนิยมที่
แตกต่างกันของสามกษัตริย์ นําเข้าชมด้านในพระตําหนักต่างๆ ที่สลักลวดลายศิลปะแบบโมกุลที่มีอิทธิพล
จากศิ ลปะอินเดีย ผสมผสานกับ ศิลปะเปอร์เซีย ชมพระตําหนักมาซัมมัน บูร์ช ที่มีเฉลียงมุขแปดเหลี่ย ม มี
หน้าต่างเปิดกว้าง สามารถมองเห็นตัชมาฮาลได้ ที่พระตําหนักนี้เองที่เล่ากันว่าชาห์จาฮัน ถูกพระโอรสออรัง
เซบ จองจําขังไว้ 7 ปีในช่วงปลายรัชกาลจนสิ้นพระชนม์ แล้วนําเดินขึ้นสู่ระเบียงชั้นที่สองที่มีเฉลียงมุข ซึ่ง
สามารถมองเห็นชมทิวทัศน์ลําน้ํายมุนาได้ ชมลานสวนประดับที่เคยเป็นตลาดมีนาบาซ่าร์ ซึ่งพระเจ้าชาห์จาฮัน
ได้พบรักครั้งแรกกับพระนางมุมตัซที่นําสินค้าเป็นสร้อยไข่มุกเข้ามาขาย จากนั้น อิสระให้ท่านช้อปปิ้งตาม
อัธยาศัย
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
จากนั้นพาท่านกลับไปยังกรุงเดลลี (ประมาณ 5-6 ชั่วโมง)
รับประทานอาหารเย็น หลังจากนั้น นําท่านเดินทางเข้าที่พัก
พักที่ ITC Hotel หรือระดับเทียบเท่า
เดลี – กรุงเทพฯ
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม ได้เวลาอันสมควรนําท่านเดินทางสู่สนามบิน
ออกเดินทาง โดยสายการบินแอร์ อินเดีย เที่ยวบินที่ AI 332
ถึงสนามบินสุวรรณภูมิโดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ

(B/--/--)

การเดินทางอาจมีปัญหาเฉพาะหน้าขึ้น ผู้บริการขอสงวนสิทธิ์ที่จะแก้ไขสับเปลี่ยนรายการตามความจําเป็นและเหมาะสม
แต่จะรักษาผลประโยชน์ของ ท่านตามสิทธิ์ที่มีและจะแจ้งให้ผู้เดินทางทราบก่อนทุกครั้ง
หมายเหตุ
1.การเดินทางแต่ละครั้งจะต้องมีผู้โดยสารตั้งแต่ 15 ท่านขึ้นไป ถ้าผู้โดยสารไม่ครบตามจํานวนดังกล่าว บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ใน
การเลื่อนการเดินทาง หรือเปลี่ยนแปลงราคา
2.ถ้าท่านมีไฟล์ทการเดินทางต่อ หลังกลับจากทัวร์ กรุณาแจ้งเจ้าหน้าที่ให้ทราบ
3.ถ้าท่านมีความประสงค์ที่จะเดินทางเข้าประเทศอินเดีย ภายในระยะเวลาสองเดือนนี้ หลังกลับมา กรุณา แจ้งเจ้าหน้าที่ เพราะมี
ผลต่อการยื่นวีซ่าท่องเที่ยวอินเดีย
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อัตรานีรวม
 ค่าตั๋วเครื่องบิน ชั้นประหยัด ไปกลับ ตามรายการที่ระบุไว้
 ค่าโรงแรมที่พักตามรายการที่ระบุ (สองท่านต่อหนึ่งห้อง)
 ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการที่ระบุ
 ค่าวีซ่าท่องเที่ยวอินเดียและเนปาล หนังสือเดินทางไทย
 ค่าอาหารและเครื่องดื่มตามรายการที่ระบุ
 ค่ารถรับส่งและระหว่างนําเที่ยวตามรายการที่ระบุ
 ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที่มี
 ค่ามัคคุเทศก์คนไทยและเจ้าหน้าที่ดูแลตลอดการเดินทาง
 ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง ท่านละไม่เกิน 1,000,000 บาท ทั้งนี้ย่อมอยู่ ในข้อจํากัดที่มีการตกลงไว้กับบริษัท
ประกันชีวิต
อัตรานีไม่รวม
 ค่ากระเป๋าเดินทางที่น้ําหนักเกินกว่าที่สายการบินกําหนด 20 กก.ต่อท่าน ส่วนเกินลูกค้าต้องจ่ายเอง
 ค่าทําหนังสือเดินทาง
ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการ เช่น ค่าเครื่องดื่ม,ค่าอาหารที่สั่งเพิ่มเอง,ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีดฯลฯ
 ค่าทําใบอนุญาตที่กลับเข้าประเทศของคนต่างชาติหรือคนต่างด้าว
 ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และค่าภาษีบริการหัก ณ ที่จ่าย 3% (กรณีต้องการใบกํากับภาษี)
 ค่าทิปมัคคุเทศก์ท้องถิ่นและคนขับรถ วันละ 5 USD

การยกเลิก
1. สําหรับ ผู้โดยสารที่ ไม่ได้ถือหนังสือเดินทางไทย และทางบริษัทฯเป็นผู้ยื่ นวีซ่าให้ เมื่อผลวีซ่าผ่านแล้วมีการยกเลิกการ
เดินทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนค่ามัดจําทั้งหมด
2. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วันขึ้นไป คืนเงินทั้งหมด หรือเก็บค่าใช้จ่ายตามจริง
3. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15 วันขึ้นไป เก็บค่าใช้จ่าย ท่านละ 10,000 บาท
4. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 7-14 วัน
เก็บค่าใช้จ่าย 50% ของราคาทัวร์
5. ยกเลิกการเดินทางน้อยกว่า 1-6 วัน เก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมด 100% ของราคาทัวร์
6. ยกเว้นกรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุดหรือเทศกาลที่ต้องการันตีมัดจํากับสายการบินหรือค่ามัดจําที่พักโดยตรงหรือโดยการผ่าน
ตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศและไม่อาจขอคืนเงินได้ รวมถึงเที่ยวบินพิเศษเช่น Extra Flight และ Charter Flight จะ
ไม่มีการคืนเงินมัดจํา หรือค่าทัวร์ทั้งหมดเนื่องจากค่าตั๋วเป็นการเหมาจ่ายในเที่ยวบินนั้นๆ
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หมายเหตุ
1.ในการจองครั้งแรก มัดจําท่านละ 15,000 บาท หรือทั้งหมด ส่วนที่เหลือชําระก่อนเดินทาง 15 วัน ทําการ พร้อมกับเตรียม
เอกสารส่ง ภายใน 2-3 วัน หลังจากทําการจองแล้ว
2.บริษัทฯ มีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้
3.บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ที่เกิดจากสายการบิน ภัยธรรมชาติ ปฏิวัติและอื่นๆที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของ
ทางบริษัทฯหรือค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่เกิดขึ้นทางตรงหรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่วย, การถูกทําร้าย, การสูญหาย, ความล่าช้า หรือ
จากอุบัติเหตุต่างๆ
4.หากท่านถอนตัวก่อนรายการท่องเที่ยวจะสิ้นสุดลง ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านสละสิทธิ์และจะไม่รับผิดชอบค่าบริการที่ท่านได้
ชําระไว้แล้วไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
5.บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อการห้ามออกนอกประเทศ หรือ ห้ามเข้าประเทศ อันเนื่องมาจากมีสิ่งผิดกฎหมาย หรือเอกสาร
เดินทางไม่ถูกต้อง หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอื่นๆ
6.รายการนี้เป็นเพียงข้อเสนอที่ต้องได้รับการยืนยันจากบริษัทฯ อีกครั้งหนึ่ง หลังจากได้สํารองที่นั่งบนเครื่อง และโรงแรมที่พักใน
ต่างประเทศเป็นที่เรียบร้อย แต่อย่างไรก็ตามรายการนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม
7.ราคานี้คิดตามราคาตั๋วเครื่องบินในปัจจุบัน หากราคาตั๋วเครื่องบินปรับสูงขึ้น บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ที่จะปรับราคาตั๋วเครื่องบินตาม
สถานการณ์ดังกล่าว
8.กรณีเกิดความผิดพลาดจากตัวแทน หรือ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จนมีการยกเลิก ล่าช้า เปลี่ยนแปลง การบริการจากสายการบิน
บริษัทฯขนส่ง หรือ หน่วยงานที่ให้บริการ บริษัทฯจะดําเนินโดยสุดความสามารถที่จะจัดบริการทัวร์อื่นทดแทนให้ แต่จะไม่คืน
เงินให้สําหรับค่าบริการนั้นๆ
9.มัคคุเทศก์ พนักงาน และตัวแทนของบริษัทฯ ไม่มีสิทธิ์ในการให้คําสัญญาใดๆ ทั้งสิ้นแทนบริษัทฯ นอกจากมีเอกสารลงนาม
โดยผู้มีอํานาจของบริษัทฯ กํากับเท่านั้น
10.หากไม่สามารถไปเที่ยวในสถานที่ที่ระบุในโปรแกรมได้ อันเนื่องมาจากธรรมชาติ ความล่าช้า และความผิดพลาดจากทางสาย
การบิน จะไม่มีการคืนเงินใดๆทั้งสิ้น แต่ทั้งนี้ทางบริษัทฯจะจัดหารายการเที่ยวสถานที่อื่นๆมาให้ โดยขอสงวนสิทธิ์การจัดหานี้
โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
11.ในการยื่นขอวีซ่า เพื่อเป็นการอํานวยความสะดวกให้แก่ทุก ๆ ท่าน กรุณาจัดเตรียมเอกสารให้ครบตามที่ระบุ พร้อมส่งมอบ
เอกสารประกอบการยื่นวีซ่า ไม่น้อยกว่า 3 อาทิตย์ ก่อนการเดินทาง (ในกรณีที่เอกสารของท่าน ไม่สมบูรณ์ ทางสถานทูตฯ
อาจจะปฏิเสธการอนุมัติวีซ่าของท่านได้ และท่านจะต้องเสียค่าธรรมเนียม ใหม่เอง หากต้องการยื่นวีซ่าอีกครังหนึ่ง)
12.กรณียื่นวีซ่าแล้วไม่ได้รับการอนุมัติวีซ่าจากทางสถานฑูต (วีซ่าไม่ผ่าน) และท่านได้ชําระค่าทัวร์หรือมัดจํามาแล้ว ทางบริษัทฯ
คืนค่าทัวร์หรือมัดจําให้ แต่ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการหักค่าบริการยื่นวีซ่า ,ค่าวีซ่า และค่าใช้จ่ายบางส่วนที่เกิดขึ้นจริงเป็น
กรณีไป (อาทิ กรณีออกตั๋วเครื่องบินไปแล้ว หรือได้ชําระค่าบริการในส่วนของทางเมืองนอก เช่น โรงแรม ตั๋วรถไฟ ฯลฯ ไปแล้ว)
ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการหักเก็บค่าใช้จ่ายจริงที่เกิดขึ้นแล้วกับท่านเป็นกรณีไป
13.กรณีวีซ่าผ่านแล้ว แจ้งยกเลิกก่อนหรือหลังออกตั๋วโดยสาร บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการ ไม่คืนค่าทัวร์ทั้งหมด
หลักฐานประกอบการยื่นขอวีซ่าประเทศอินเดีย
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สําหรับหนังสือเดินทางไทย
1.หนังสือเดินทางมีอายุไม่ต่ํากว่า 6 เดือน (โดยนับวันเริ่มเดินทางเป็นหลัก หากนับแล้วเกิน 6 เดือนหนังสือเดินทางนี้สามารถใช้ได้
แต่หากนับแล้วต่ํากว่า 6 เดือน ผู้เดินทางจะต้องไปยื่นคําร้องขอทําหนังสือเดินทางเล่มใหม่ที่กองหนังสือเดินทาง) และจะต้องมี
หน้าว่างสําหรับวีซ่าอย่างน้อยไม่ต่ํากว่า 3 หน้า (หากท่านเปลี่ยนหนังสือเดินทางเล่มใหม่ กรุณาเตรียมเล่มเก่าให้ด้วยเนื่องจาก
ประวัติการเดินทางของท่านจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการยื่นคําร้องขอวีซ่า (ท่านที่มีปกหนังสือเดินทางกรุณาถอดออกและไม่
จําเป็นต้องส่งให้กับบริษัททัวร์ หากมีการสูญหาย บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อปกหนังสือเดินทางนั้นๆ)
2.รูปสี ขนาด 2 X 2 นิ้ว จํานวน 2 ใบ เป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัส (ไม่อนุญาตใช้รูปถ่ายด่วน หรือ โพราลอยด์ไม่ใช่สติ๊กเกอร์ หรือ
รูปพริ้นซ์ จากคอมพิวเตอร์) ไม่มีการตกแต่งภาพถ่ายใดๆทิ้งสิ้น พื้นหลังเป็นสีขาวเท่านั้น เสื้อห้ามเป็นสีขาวที่กลมกลืนกับ พื้น
หลังขาว หน้าตรง ถ่ายให้ติดจากศีรษะ ลงมาถึงใต้ไหปลาร้า ก่อนถึงหน้าอกและเห็นสัดส่วนใบหน้าเกิน 50% ของรูปถ่าย และไม่
ต้องมีกรอบสีขาว
3.รายละเอียดเกี่ยวกับสถานที่ทํางาน (ชื่อบริษัท หรือหน่วยงาน พร้อมที่อยู่ และเบอร์โทรศัพท์)
4.สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน1 ชุด และสําเนาทะเบียนบ้าน1 ชุด ถ้าเป็นเด็กอายุต่ํากว่า 15 ปี ใช้สําเนาสูติบัตร
(เอกสารที่เป็นสําเนา กรุณาเซ็นชื่อรับรองสําเนาถูกต้องทุกใบ)

ตัวอย่างรูปถ่ายขนาด 2X2 นิ้วที่ถูกต้อง
หมายเหตุ การดําเนินการขอวีซ่าหนังสือเดินทางไทยจะต้องใช้เวลาโดยรวมประมาณ 5 วันทําการไม่นับรวมเสาร์ อาทิตย์ ดังนั้นจึงขอความร่วมมือในการจัดเตรียมเอกสารสําหรับการยื่นขอวีซ่าให้ครบถ้วนและสมบูรณ์ โดยส่งให้เจ้าหน้าที่ไม่
น้อยกว่า 7 วันทําการ เพื่อทําการกรอกแบบฟอร์มข้อมูลก่อนยื่นวีซ่า ทั้งนี้เพื่อเป็นผลดีและความสะดวกรวดเร็วในการดําเนินการ
ขอวีซ่า
สําหรับหนังสือเดินทางต่างชาติ
1.หนังสือเดินทางมีอายุไม่ต่ํากว่า 6 เดือน (โดยนับวันเริ่มเดินทางเป็นหลัก หากนับแล้วเกิน 6 เดือนหนังสือเดินทางนี้สามารถใช้ได้
แต่หากนับแล้วต่ํากว่า 6 เดือน ผู้ เดินทางจะต้องไปยื่นคําร้องขอทําหนังสือเดินทางเล่มใหม่ที่กองหนังสือเดินทาง) และจะต้องมี
หน้าว่างสําหรับวีซ่าอย่างน้อยไม่ต่ํากว่า 3 หน้า (หากท่านเปลี่ยนหนังสือเดินทางเล่มใหม่ กรุณาเตรียมเล่มเก่าให้ด้วยเนื่องจาก
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ประวัติการเดินทางของท่านจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการยื่นคําร้องขอวีซ่า (ท่านที่มีปกหนังสือเดินทางกรุณาถอดออกและไม่
จําเป็นต้องส่งให้กับบริษัททัวร์ หากมีการสูญหาย บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อปกหนังสือเดินทางนั้นๆ)
2.รูปสี ขนาด 2 X 2 นิ้ว จํานวน 2 ใบ เป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัส (ไม่อนุญาตใช้รูปถ่ายด่วน หรือ โพราลอยด์ไม่ใช่สติ๊กเกอร์ หรือ
รูปพริ้นซ์ จากคอมพิวเตอร์) ไม่มีการตกแต่งภาพถ่ายใดๆทิ้งสิ้น พื้นหลังเป็นสีขาวเท่านั้น เสื้อห้ามเป็นสีขาวที่กลมกลืนกับพื้น
หลังขาว หน้าตรง ถ่ายให้ติดจากศีรษะ ลงมาถึงใต้ไหปลาร้า ก่อนถึงหน้าอกและเห็นสัดส่วนใบหน้าเกิน 50% ของรูปถ่าย และไม่
ต้องมีกรอบสีขาว
3.รายละเอียดเกี่ยวกับสถานที่ทํางาน (ชื่อบริษัท หรือหน่วยงาน พร้อมที่อยู่ และเบอร์โทรศัพท์)
4.ที่อยู่ที่ต่างประเทศ และระบุชื่อบิดา-มารดา
5.กรณีที่ ผู้เดินทางถือหนังสือเดินทาอเมริกัน จ่า ยค่า วีซ่าเพิ่ ม 2,500 บาท สําหรับชาติอื่น จ่ายเพิ่ม 1,500 บาทใช้เวลาทําการ
ดําเนินการยื่นวีซ่าไม่ต่ํากว่า 10 วันทําการ ไม่นับรวมเสาร์-อาทิตย์
6.กรณีที่ผู้เดินทางถือหนังสือเดินทางจีน ใช้เวลาทําการยื่นวีซ่าประมาณ 10-15 วันทําการ ไม่นับรวมวันหยุด เสาร์ -อาทิตย์ และ
ต้องโชว์ตัวที่สถานทูต เพื่อทําการสัมภาษณ์ในช่วงเช้าของวันถัดไปที่ขอยื่นวีซ่าไม่เกิน 11.00 น. หรือตามที่เจ้าหน้าที่สถานทูตนัด
หมาย
หมายเหตุ การดําเนินการขอวีซ่าหนังสือเดินทางต่างชาติที่ไม่ได้ระบุตามข้างบน จะต้องใช้เวลาโดยรวมประมาณ 7-10 วันทํา
การไม่นับรวมเสาร์-อาทิตย์ (ยกเว้น อเมริกา และจีน) ดังนั้นจึงขอความร่วมมือในการจัดเตรียมเอกสารสําหรับการยื่นขอวีซ่าให้
ครบถ้วนและสมบูรณ์ โดยส่งให้เจ้าหน้าที่ไม่น้อยกว่า 15-20 วันทําการ เพื่อทําการกรอกแบบฟอร์มข้อมูลก่อนยื่นวีซ่า ทั้งนี้เพื่อ
เป็นผลดีและความสะดวกรวดเร็วในการดําเนินการขอวีซ่า เนื่องจากตอนนี้สถานฑูตมีการเปลี่ยนแปลงกําหนดการออกวีซ่าใหม่
หากยื่นไม่ทันจะไม่สามารถเดินทางไปอินเดียได้
หลักฐานประกอบการยื่นขอวีซ่าประเทศเนปาล
สําหรับหนังสือเดินทางไทยและต่างชาติ
1.หนังสือเดินทางมีอายุไม่ต่ํากว่า 6 เดือน (โดยนับวันเริ่มเดินทางเป็นหลัก หากนับแล้วเกิน 6 เดือนหนังสือเดินทางนี้สามารถ
ใช้ได้ แต่หากนับแล้วต่ํากว่า 6 เดือน ผู้เดินทางจะต้องไปยื่นคําร้องขอทําหนังสือเดินทางเล่มใหม่ที่กองหนังสือเดินทาง) และ
จะต้องมีหน้าว่างสําหรับวีซ่าอย่างน้อยไม่ต่ํากว่า 3 หน้า (หากท่านเปลี่ยนหนังสือเดินทางเล่มใหม่ กรุณาเตรียมเล่มเก่าให้ด้วย
เนื่องจากประวัติการเดินทางของท่านจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการยื่นคําร้องขอวีซ่า (ท่านที่มีปกหนังสือเดินทางกรุณาถอด
ออกและไม่จําเป็นต้องส่งให้กับบริษัททัวร์ หากมีการสูญหาย บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อปกหนังสือเดินทางนั้นๆ)
2.รูปถ่ายสีขนาด 2 นิ้ว จํานวน 2 รูป (ไม่อนุญาตใช้รูปถ่ายด่วน หรือ โพราลอยด์ไม่ใช่สติ๊กเกอร์ หรือรูปพริ้นซ์ จาก
คอมพิวเตอร์)
หมายเหตุ การดําเนินการขอวีซ่าหนังสือเดินทางไทยและต่างชาติ จะต้องใช้เวลาโดยรวมประมาณ 3 วันทําการไม่นับรวม
เสาร์-อาทิตย์ ดังนั้นจึงขอความร่วมมือในการจัดเตรียมเอกสารสําหรับการยื่นขอวีซ่าให้ครบถ้วนและสมบูรณ์ โดยส่งให้
เจ้าหน้าที่ไม่น้อยกว่า 5 วันทําการ เพื่อทําการกรอกแบบฟอร์มข้อมูลก่อนยื่นวีซ่า ทั้งนี้เพื่อเป็นผลดีและความสะดวกรวดเร็ว
ในการดําเนินการขอวีซ่า
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