
   

 

  

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

อนิเดยี ไหวพ้ระ อ ิ�มบญุ 4สงัเวชนยีสถาน   
6วนั 5คนื โดยสายการบนิแอรเ์อเชยี (FD) 

เร ิ�มตน้เพยีง 20,888.- 
                            รายการทวัร ์+ ต ั1วเครื�องบนิ 

• ตามรอยศรัทธาพระพทุธเจา้ อนิเดยี เนปาล สงัเวชนยีสถาน 

• เยอืนเมอืง พทุธคยา เวสาล ีกสุนิารา ลมุพนิ ีพาราณส ี 
• นมัสการสถานที! ประสตู ิตรัสรู ้ปฐมเทศนา และปรนิพิพาน 

• ขึ'นเขาคชิฌกฎู นมัสการถํ'าพระโมลคัลลา ชมกฏุพีระอานนท ์นมัสการมลูคันธกฎุ ีสถานที!ประทับของ
พระพทุธเจา้ 

• ลงเรอืลอ่งแมนํ่'าคงคา ชมวถิชีวีติของชาวฮนิด ู



   

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   กําหนดการเดนิทาง  

วนัที� : 11-16 ม.ค. 62 19,888.- 

วนัที� : 25-30 ม.ค. 62 20,888.- 

วนัที� : 15-20 ก.พ. 62 21,888.- 

วนัที� : 01-06 ม.ีค. 62 20,888.- 

วนัที� : 15-20 ม.ีค. 62 20,888.- 

  เสน้ทางการเดนิทาง 

 โปรแกรมเดนิทาง เชา้ เที�ยง คํ�า โรงแรมที�พกั 

1 กรงุเทพฯ - พทุธคยา  ✈ � � 
Bodhgaya Gautam Hotel  

หรอืเทยีบเทา่,เมอืงพทุธคยา   

2 พทุธคยา – เวสาล ี- กสุนิารา � � � 
Om Residency Hotel  

หรอืเทยีบเทา่,เมอืงกสุนิารา 

3 กสุนิารา – ลมุพนิ ี(เนปาล) � � � 
Nansc Hotel  

หรอืเทยีบเทา่,เมอืงลมุพนิ ี

4 ลมุพนิ ี(เนปาล) - พาราณส ี � � � 
City Inn Hotel 

หรอืเทยีบเทา่,เมอืงพาราณส ี

5 พาราณส ี- พทุธคยา � � � 
Bodhgaya Gautam Hotel  

หรอืเทยีบเทา่,เมอืงพทุธคยา   
6 พทุธคยา – กรงุเทพฯ � �    

โปรแกรมการเดนิทาง 
วนัที� 1 กรงุเทพฯ – พุทธคยา 

06.30 น. คณะพรอ้มกันที!สนามบนิดอนเมอืง อาคารผูโ้ดยสารขาออกระหวา่งประเทศชั 'น 2 เคานเ์ตอรส์ายการบนิ
แอรเ์อเชยี โดยมเีจา้หนา้ที!คอยอํานวยความสะดวกจัดเตรยีมเอกสารการเดนิทางและสัมภาระใหก้ับ
ทา่น 

08.20 น.  ออกเดินทางสู่ เมืองคยา โดยสายการบินแอร์เอเชีย เที!ยวบินที! FD122 (ใชเ้วลาเดินทาง
โดยประมาณ 03.20 ชม.) (มบีรกิารอาหารบนเครื!อง)  
 

เครื�องแอรบ์สั A319 

ที�น ั�งแบบ 3-3 
เสรฟ์ิอาหารรอ้น 

ท ั<งขาไป-ขากลบั 
นํ <าหนกัสมัภาระ 

ขาไป - ขากลบั 30 กก. 



   

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

10.10 น. ถงึสนามบนิ เมอืงคยา ประเทศอนิเดยี (เวลาทอ้งถิ!น ชา้กว่าประเทศไทย 01.30 ชั!วโมง) และผ่าน
ขั 'นตอนการตรวจคนเขา้เมืองและศุลกากร คณะออกเดนิทางเขา้สู่เมืองพุทธคยาใชเ้วลาเดนิทาง
โดยประมาณ 45 นาท ี

 นําท่านชม พระมหาโพธิ@เจดีย ์อนุสรณ์สถานแห่งการตรัสรูข้องพระสัมมาสัมพุทธเจา้ ภายใน
ประดษิฐานพระพทุธเมตตาพระพทุธรปูที!รอดจากการถกูทําลายจากพระเจา้ศศางกา พระพทุธ รปูองคน์ี'
เป็นพระพทุธรปูปางมารวชิยัแบบศลิปะปาละ เป็นที!เคารพศรัทธาของชาวพทุธทั!วโลก 

กลางวนั  รบัประทานอาหารกลางวนั  
บา่ย เริ!มตน้การจารกิแสวงบญุสังเวชนยีสถานทั 'งสี!แหง่ แหลง่ที� ๑  เมอืงพุทธคยา สถานที�เชื�อกนัวา่เป็น

ที�ตรสัรู ้ของพระพุทธเจา้ซึ!งคน้พบโดยนักโบราณคดชีาวอังกฤษ ชื!อ เซอร ์อเลกซานเดอร ์คนันงิ

แฮม เมื!อรอ้ยกว่าปีก่อนแลว้นําท่านนมัสการสถูปพุทธคยา ทรงศขิระที!ไดรั้บการบูรณะใหม่ภายใน

ประดษิฐานพระพุทธรปู “ พระพุทธเมตตา”  ปางมารวชิยั แลว้นํานมัสการตน้ศรมีหาโพธิ@ที!ไดนํ้าพันธุ์

มาปลูกตรงที!เชื!อกันว่าเป็นจุดที!พระพุทธเจา้ประทับนั!งบําเพ็ญเพยีรจนตรัสรูส้มโพธญิาณ แลว้นําชม 

สตัตมหาสถาน สถานที!พระพุทธเจา้เสวยวมิุตสิุขหลังจากตรัสรูแ้ลว้เจ็ดแห่ง แห่งละสัปดาห์รอบๆ

พทุธคยาเพื!อทบทวนความรูก้อ่นที!จะเสด็จออกสั!งสอนผูค้น อนัประกอบไปดว้ย 

1. เสด็จประทับบนพระแท่นวัชรอาสน์ ใตต้น้ศรมีหาโพธิaพรอ้มเสวยวมิุตตสิุขตลอด ๗ วัน ใน
สปัดาหท์ี! ๑ 

2. เสด็จประทับ ณ อนมิสิเจดยี ์ทรงยนืจอ้งพระเนตรดูตน้ศรมีหาโพธิa โดยมไิดก้ระพรบิพระเนตร
ตลอด ๗ วัน ในสปัดาหท์ี! ๒ 

3. เสด็จประทับ ณ รัตนจงกรมเจดีย์ ทรงนิมติจงกรมขึ'น แลว้เสด็จจงกรมเป็นเวลา ๗ วัน ใน
สปัดาหท์ี! ๓ 

4. เสด็จประทับ ณ รัตนฆรเจดยี ์โดยเสด็จไปทางทศิตะวันออกเฉียงเหนอืของตน้ศรมีหาโพธิa และ
ประทับนั!งขดัสมาธใินเรอืนแกว้ซึ!งเทวดานริมติถวาย ทรงพจิารณาพระอภธิรรม๗ วัน ในสปัดาห์
ที! ๔ 

5. เสด็จไปประทับนั!งขัดสมาธใิตต้น้ไทร อชปาลนโิครธ ซึ!งเป็นที!พักของคนเลี'ยงแกะ ในสปัดาห์
ที!๕ 

6. เสด็จไปประทับนั!งขัดสมาธใิตต้น้จกิ มจุลนิทร ์ไปทางทศิตะวันออกเฉียงใตข้องตน้ศรมีหาโพธิa 
ในสปัดาหท์ี! ๖ 

7. เสด็จไปประทับใตต้น้เกด ราชายตนะ ประทับนั!งเสวยวมิตุสิขุตลอด ๗วัน 
        จากนั'นนําท่านชมศลิปะอนิเดยีสมยัพระเจา้อโศกอายกุวา่ ๒,๒๐๐ ปี ชมเสาพระเจา้อโศกที!
ทรงใหส้รา้งเพื!อประกาศศาสนาและถวายเป็นพุทธบูชาแก่สังเวชนียสถาน ชมประตูโทรณะที!สลัก 
เรื!องราวเกี!ยวกับพุทธประวัต ิแลว้ชมสถูปและภาพสลกัอดตีพระพุทธเจา้ศลิปะสมยัปาละอายรุาว 
๑,๒๐๐ ปี “สมยัปาละเป็นชว่งที!พุทธศาสนารุ่งเรอืงแผ่ขยายอยูใ่นอนิเดยีภาคเหนือโดยมศีูนยก์ลางอยู่
ที!มหาวทิยาลัยนาลันทา รัฐพหิารตามหลักฐานการบันทกึจดหมายเหตุการณ์เดนิทางมาสบืทอดพุทธ
ศาสนาของหลวงจนีเหี'ยนจัง (พระถังซมัจัlง) และหลวงจนีอี'จงิ จากประเทศจนี”  ไดเ้วลาสมควรนําทา่น
เดนิทางกลับสูท่ี!พัก 

คํ�า  รบัประทานอาหารคํ�า ณ หอ้งอาหารของโรงแรม   



   

 

  

 

 

 

 

   พกัที� Bodhgaya Gautam  Hotel  หรอืเทยีบเทา่,เมอืงคยา 

วนัที� 2 พุทธคยา – เวสาล ี- กสุนิารา 

เชา้   รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารภายในโรงแรม  

 นําทา่นเดนิทางสู ่เมอืงเวสาล ี(ใชเ้วลาเดนิทางโดยประมาณ 6 ชั!วโมง) 
 นําท่านชมเมอืงหลวงของอาณาจักรวัชช ีหนึ!งในสบิหกแคว้นของชมพูทวปีในสมัยโบราณ เมอืงนี'มชี ื!อ

หลายชื!อคือ ไพสาลี ไวสาลี และเมืองนี'เป็นศูนย์กลางการเผยแพร่พุทธศาสนาที!สําคัญแห่งหนึ!ง 
รวมทั 'งเป็นที!กําเนดิของพระมหาวรีะศาสดาของศาสนาเชนและที!เป็นตน้กําเนดิของการทํานํ'ามนตใ์น
พุทธศาสนา เนื!องจากไดเ้กดิทุพกิขภัยรา้ยแรงทั!วเมอืงเวสาลีมคีนตายมากมาย กษัตรยิล์จิฉวจีงึได ้
นมินตใ์หพ้ระพุทธเจา้ไดม้าโปรดชาวเมอืง พระพุทธเจา้จงึนําเหล่าภกิษุ ๕๐๐ รูป เดนิทางไปโปรดที!
เมืองไวสาลี พรอ้มทั 'งไดม้กีารประพรมนํ'ามนต์ทั!วทั 'งเมือง นําท่านเที!ยวชม วดัป่ามหาวนั ชมเสา
อโศกที�สมบูรณ์ที�สุดและงดงามที�สุดของอนิเดยี เมืองเวสาลีมีความสําคัญมาตั 'งแต่สมัยก่อน
พุทธกาล โดยเป็นเมอืงหลวงแห่งแควน้ที!มคีวามเจรญิรุ่งเรอืงมากแควน้หนึ!งในบรรดา ๑๖ แควน้ของ
ชมพูทวปี มกีารปกครองดว้ยระบบสามัคคธีรรมหรอืคณาธปิไตย ที!สามารถเรยีกไดว้่าเป็นการปกครอง
แบบประชาธปิไตยระบบหนึ!ง คอืไมม่พีระมหากษัตรยิเ์ป็นประมขุทรงอํานาจสทิธิaขาด มแีตผู่เ้ป็นประมขุ
แหง่รัฐซึ!งบรหิารงานโดยความเห็นชอบจากรัฐสภา ซึ!งจะประกอบไปดว้ยเหลา่สมาชกิจากเจา้วงศต์า่ง ๆ 
ซึ!งรวมเป็นคณะผูค้รองแควน้ ในคัมภรีพ์ระพทุธศาสนากลา่ววา่เจา้วงศต์า่งๆ มถีงึ ๘วงศ ์และในจํานวนนี'
วงศเ์จา้ลจิฉวแีห่งเวสาลแีละวงศเ์จา้วเิทหะแห่งเมอืงมถิลิาเป็นวงศท์ี!มอีทิธพิลที!สดุ ในสมัยพุทธกาล
พระพุทธเจา้เคยเสด็จมาที!เวสาลหีลายครั 'ง แต่ละครั 'งจะทรงประทับที!กฏูาคารศาลาป่ามหาวันเป็นสว่น
ใหญ่ พระสตูรหลายพระสตูรเกดิขึ'นที!เมอืงแห่งนี' และที!กฏูาคารศาลานี!เองที!เป็นที!ๆ  พระพทุธองคท์รง
อนุญาตใหพ้ระนางมหาปชาบดีโคตมีเถรี พระนา้นางของพระพุทธองค์ พรอ้มกับบรวิาร สามารถ
อปุสมบทเป็นภกิษุณีไดเ้ป็นครั 'งแรกในโลก และในการเสด็จครั 'งสดุทา้ยของพระพุทธองค ์พระองคไ์ด ้
ทรงรับสวนมะม่วงของนางอัมพปาล ีนางคณิกาประจําเมอืงเวสาลี ซึ!งนางไดอุ้ทศิถวายเป็นอารามใน
พระพุทธศาสนา พระพุทธองคไ์ดท้รงจําพรรษาสดุทา้ยที!เวฬวุคาม และไดท้รงปลงอายสุงัขารที!ปาวาล
เจดยี ์และเมื!อหลังพุทธปรนิิพพานแลว้ได ้๑๐๐ ปี ไดม้กีารทําสังคายนาครั 'งที! ๒ ณ วาลกิาราม ซึ!ง
ทั 'งหมดลว้นอยูใ่นเมอืงเวสาล ี 

กลางวนั  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ หอ้งอาหารของโรงแรม   

บา่ย นําทา่นเดนิทางสู ่เมอืงกสุนิารา (ใชเ้วลาเดนิทางโดยประมาณ 4-5 ชั!วโมง) ซึ!งเป็นสถานที!ปรนิพิพาน
ของพระพทุธเจา้ 

คํ�า  รบัประทานอาหารคํ�า ณ หอ้งอาหารของโรงแรม   

   พกัที�  Om Residency  Hotel หรอืเทยีบเทา่,เมอืงกสุนิารา 
 

วนัที� 3 กสุนิารา – ลมุพนิ ี(เนปาล) 

เชา้   รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารภายในโรงแรม  
 นําท่านชมสงัเวชนยีสถานแหลง่ที� ๔ กุสนิารา ในสมัยพุทธกาลเป็นเมอืงเอกหนึ!งในสองของแควน้

มลัละ อยูต่รงขา้มฝั!งแมนํ่'าคู่กบัเมอืงปาวา เป็นที!ตั 'งของสาลวโนทยานหรอืป่าไมส้าละ ที!พระพทุธเจา้
เสด็จดับขันธปรนิพิพานและเป็นสถานที!ถวายพระเพลงิพระพุทธเจา้ “สาลวโนทาย” สถานที!เสด็จดับ
ขนัธปรนิพิพาน มชีื!อเรยีกในทอ้งถิ!นวา่ มาถากนุวะระกาโกฏ (Matha-Kunwar-Ka-Kot) ซึ!งแปลว่า 
ตําบลเจา้ชายสิ'นชพี ปรากฏตามคัมภรีว์า่ เมอืงนี'เคยเป็นที!ปรนิพิพานของพระพทุธเจา้พระนามวา่ผุสสะ 
เป็นที!เกดิบําเพ็ญบารมขีองพระโพธสิัตวห์ลายครั 'ง เคยเป็นราชธานนีามวา่กสุาวดขีองพระเจา้มหาสทุัส
สนจักรพรรด ินําทา่นนมสัการอนุสรณ์สถานที!สําคัญคอื มหาปรนิพิพานสถปู ซึ!งพระเจา้อโศกมหาราช
สรา้งไวแ้ละบรรจพุระบรมสารรีกิธาต ุวหิารปรนิพิพานซึ!งเป็นที!ประดษิฐานพระพทุธรปูปางปรนิพิพานอยู่



   

 

  

 

 

 

 

ภายในและมซีากศาสนสถานโบราณโดยรอบมากมาย จากนั'นนําท่านนมัสการสถานที!ถวายพระเพลงิ
พระพุทธเจา้ที!มกุฎพนัธเจดยี ์แลว้นํานั!งสมาธทิี!วหิารพระรูปพระพุทธไสยาสน์ มจีารกึกําหนดอายุ
เกา่แกก่วา่ ๑,๔๐๐ปี แสดงตอนเสด็จปรนิพิพาน 

กลางวนั  รบัประทานอาหารกลางวนั  
บา่ย นําทา่นเดนิทางสู ่เมอืงลมุพนิ ี(ใชเ้วลาเดนิทางโดยประมาณ 4-5 ชั!วโมง) ซึ!งเป็นสถานที!ประสตูขิอง

พระพทุธเจา้ 
*** โปรดเตรยีมหนงัสอืเดนิทางตดิตวัไว ้

เพื�อประทบัตราออกจากประเทศอนิเดยีเขา้สูป่ระเทศเนปาล *** 
คํ�า   รบัประทานอาหารคํ�า ณ หอ้งอาหารของโรงแรม   

  พกัที� Nansc Hotel หรอืเทยีบเทา่,เมอืงลมุพนิ ี
วนัที� 4 ลมุพนิ ี(เนปาล) - พาราณส ี

เชา้   รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารภายในโรงแรม  
 นําทา่นชม สงัเวชนยีสถานแหลง่ที� ๓ สวนลมุพนิวีนั เป็นสถานที!พระนางสริมิหามายาประสตูเิจา้ชาย

สทิธัตถะกมุาร เมื!อวันศุกร ์วันเพ็ญเดอืน ๖ ปีจอ กอ่นพุทธศักราช ๘๐ปี ซึ'งภายในบรเิวณมวีหิารมหา
มายา สระโบกขรณี และเสาพระเจา้อโศกที!มขีนาดความสูง ๒๒ ฟตุ ๔ นิ'วและมขีอ้ความจารกึเป็น
หลักฐานว่า “ณ ที!นี!คอื สถานที!ประสตูขิองเจา้ชายสทิธัตถะ และพระเจา้อโศกเสด็จมาบชูาในปีที! ๒๐ 
แห่งรัชกาลของพระองค์” (ประมาณพุทธศตวรรษที! ๓ ) ปัจจุบันลุมพินีวันไดรั้บการบูรณะและมี
ถาวรวัตถสํุาคญัที!ชาวพทุธนยิมไปสกัการะ คอื “ เสาหนิพระเจา้อโศกมหาราช” ที!ระบวุา่สถานที!นี'เป็น
สถานที!ประสูตขิองเจา้ชายสทิธัตถะ นอกจากนี'ยังมี “วหิารมายาเทว”ี  ภายในประดษิฐานภาพหนิ
แกะสลักพระรปูพระนางสริมิหามายาประสตูพิระราชโอรส โดยเป็นวหิารเกา่มอีายรุ่วมสมยักบัเสาหนิพระ
เจา้อโศก ปัจจุบันทางการเนปาลไดส้รา้งวหิารใหม่ทับวหิารมายาเทวหีลังเก่า และไดขุ้ดคน้พบศลิา
จารกึรูปคลา้ยรอยเทา้ สันนษิฐานว่าเป็นจารกึรอยเทา้กา้วที!เจ็ดของเจา้ชายสทิธัตถะที!ทรงดําเนนิได ้
เจ็ดกา้วในวันประสูต ิปัจจุบันลุมพนิีวันอยูใ่นเขตประเทศเนปาล ตดิชายแดนประเทศอนิเดยีทางเหนือ
เมอืงโคราฆปรุะ หา่งจากเมอืงตเิลาราโกต (หรอื นครกบลิพัสดุ)์ ทางทศิตะวันออก ๑๑ กโิลเมตร และ
ห่างจากสิทธารถนคร (หรือนครเทวทหะ) ทางทิศตะวันตก๑๑กิโลเมตร ซึ!งถูกตอ้งตามตํารา
พระพุทธศาสนาที!กล่าวว่าลุมพนิีวันสถานที!ประสูตติั 'งอยู่ระหว่างเมืองกบลิพัสดุ์และเมืองเทวทหะ 
ปัจจุบันลมุพนิีวันมเีนื'อที!ประมาณ ๒,๐๐๐ ไร่ ทางการเรยีกสถานที!นี'ว่า รมุมนิเด มสีภาพเป็นชนบท มผีู ้
อาศัยอยูไ่มม่ากมสี ิ!งปลกูสรา้งเป็นพทุธสถานเพยีงเล็กนอ้ย แตม่วีัดพทุธอยูใ่นบรเิวณนี'หลายวัด รวมทั 'ง
วัดไทยลุมพินี ลุมพนิีวันไดรั้บการยกย่องจากองค์การยูเนสโกใหเ้ป็นมรดกโลกประเภทมรดกทาง
วัฒนธรรมตั 'งแตปี่ พ.ศ.๒๕๔๐ 

กลางวนั   รบัประทานอาหารกลางวนั ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  
บา่ย นําเดนิทางโดยรถโคช้ปรับอากาศสู่ เมอืงพาราณส ี (ใชเ้วลาเดนิทางโดยประมาณ 6-7 ชั!วโมง) 

สถานที!แสดงปฐมเทศนา  ดนิแดนแห่งการแสวงบญุชําระบาป มรดกโลกที!มชีวีติสี!พันปีของอนิเดยีและ
เป็นเมอืงหลวงแควน้กาส ีมแีม่นํ'าคงคาอันศักดิaสทิธิaไหลผ่าน มปีระวัตศิาสตรย์าวนานกว่า 4,000 ปี 
จัดเป็นเมอืงสทุธาวาสที!สถติแห่งศวิเทพและถอืว่าเป็นเมอืงอมตะของอนิเดยี เป็นที!แสวงบุญทั 'งของ
ชาวฮนิดแูละชาวพทุธทั!วโลก          

คํ�า   รบัประทานอาหารคํ�า ณ หอ้งอาหารของโรงแรม   
  พกัที�  City Inn Hotel หรอืเทยีบเทา่,เมอืงพาราณส ี

วนัที� 5 พาราณส ี- พุทธคยา 
05.00 น. อรณุสวัสดิaยามเชา้กับเชา้วันใหมท่ี!สดใส นําท่านสัมผัสกับความหลากหลายของผูค้นและที!แมนํ่'าคงคา

ที!ชาวฮนิดเูชื!อวา่เป็นสถานที!ศักดิaสทิธิaเนื!องจากเป็นจดุที!ตุม้ห ูของพระศวิะตกอยูใ่ตแ้มนํ่'าแหง่นี' ในทาง
พุทธศาสนาเองเชื!อกันว่าเป็นสถานที!ไดนํ้าพระอัฐขิองพระพุทธเจา้มาลอยอังคารที!แม่นํ'าแห่งนี'ดว้ย 
ทา่นจะไดนั้!งเรอืเพื!อไปถวายกระทงเป็นพทุธบชูา ณ ที!นี!เองทา่นจะไดส้มัผัสวถิชีวีติของชาวฮนิดซู ึ!งจะ



   

 

  

 

 

 

 

 
 

โปรแกรม : อนิเดยี ไหวพ้ระ อิ�มบญุ 4สงัเวชนยีสถาน 6วนั 5คนื โดยสายการบนิแอรเ์อเชยี (FD) 
 

อตัราคา่บรกิาร 

กําหนดการเดนิทาง 

ผูใ้หญ ่
พักหอ้งละ  
2-3 ทา่น 
ทา่นละ 

เด็กมเีตยีง 
พักกบัผูใ้หญ ่

1 ทา่น 
ทา่นละ 

เด็ก 8-12 ปี
(เสรมิเตยีง) 

ทา่นละ 

เด็ก 8-12 ปี 
(ไมเ่สรมิ
เตยีง) 
ทา่นละ 

พักเดี!ยว
เพิ!ม 

ทา่นละ 

ราคา 
ไมร่วมตัlว 
ทา่นละ 

วันที! : 11-16 ม.ค. 62 19,888.- 19,888.- 18,888.- 17,888.- 4,900.- 10,888.- 

วันที! : 25-30 ม.ค. 62 20,888.- 20,888.- 19,888.- 18,888.- 5,900.- 11,888.- 

มาอาบนํ'า ดื!มนํ' ารวมทั 'งท่านํ' าที!นี!จะมีพิธีเผาศพในช่วงเชา้ตรู่ก่อนพระอาทิตย์ขึ'น จากนั'นนําท่าน
เดนิทางกลับโรงแรม 

เชา้   รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารภายในโรงแรม 
 นําชมสงัเวชนยีสถานแหลง่ที� ๒ สารนาถ สถานที!แสดงปฐมเทศนา นมัสการสถปูเจาคนัธ ีสถานที!

พระพุทธเจา้พบปัจจัคคอีกีครั 'งหลังจากตรัสรูแ้ลว้ นํานมัสการธรรมเมขสถูป ที!เชื!อกันว่าเป็นสถานที!
พระพุทธเจา้ทรงแสดงปฐมเทศนาหัวขอ้ธรรมจักกัปปวัตตนสูตรทําใหพ้ระโกณฑัญญะบรรลุโสดาบัน
พระพุทธศาสนาจึงมีพระรตันตรยัครบ ๓ ประการ แลว้นําชมวหิารมูลคันธกุฏิหลังใหม่ภายใน
ประดษิฐานพระพุทธรูปปางปฐมเทศนาเลยีนแบบคุปตะและจติรกรรมฝาผนังเล่าเรื!องพุทธประวัตฝีิมอื
ชา่งชาวญี!ปุ่ น แลว้นําทา่นชมพพิธิภณัฑแ์หง่เมอืงสารนาถ  ชมหัวเสาพระเจา้อโศก ทําเป็นรูปสงิห์
บางท่านอธบิายว่าเป็นสัญลักษณ์ของศากยสงิห์พระราชวงศ์ของพระพุทธเจา้ เสามีฐานบัวควํ!า มี
บลัลังกส์ี!เหลี!ยมรอบสลักเป็นรูปธรรมจักรและรูปชา้ง มา้ สงิหแ์ละโค แลว้นําชมโบราณวัตถทุี!ขดุคน้พบ
ในบรเิวณเมอืงสารนาถและเมอืงใกลเ้คยีง อาทเิชน่ พระพุทธรูปศลิปะแบบคันธาระ แบบมถุรา แบบคุป
ตะ และ แบบปาละ ฯลฯ แลว้นําชมโบราณวัตถุช ิ'นเอกของพพิธิภัณฑ ์พระพุทธรูปแบบคุปตะปาง
ปฐมเทศนา ที!คน้พบบรเิวณใกล ้ๆ กบั มลูคนัธกฎุ ีสถานที!จําพรรษาของพระพทุธเจา้ “อนึ!งศลิปะคปุตะ
ไดรั้บการยกยอ่งวา่มคีวามงดงามและสมบรูณ์แบบที!สดุในศลิปะอนิเดยีทั 'งมวลและเมอืงสารนาถยังเป็น
ศูนยก์ลางของโรงเรยีนสกลุชา่งคุปตะ ที!อายุเกา่แกถ่งึ ๑,๔๐๐ ปีมาแลว้  หลงัจากน ั<น นําท่านสัมผัส
กบัความหลากหลายของผูค้นและที!แมนํ่ <าคงคาที!ชาวฮนิดเูชื!อวา่เป็นสถานที!ศักดิaสทิธิaเนื!องจากเป็นจดุ
ที!ตุม้ห ูของพระศวิะตกอยูใ่ตแ้มนํ่'าแหง่นี' ในทางพทุธศาสนาเองเชื!อกนัว่าเป็นสถานที!ไดนํ้าพระอฐัขิอง
พระพุทธเจา้มาลอยอังคารที!แมนํ่'าแหง่นี'ดว้ย ท่านจะไดนั้!งเรอืเพื!อไปถวายกระทงเป็นพุทธบชูา ณ ที!นี!
เองท่านจะไดส้มัผัสวถิชีวีติของชาวฮนิดูซ ึ!งจะมาอาบนํ'าลา้งบาป  ดื!มนํ'า รวมทั 'งการเผาศพ จากนั'นนํา
ทา่นเดนิทางกลับโรงแรม 

กลางวนั   รบัประทานอาหารกลางวนั ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  
บา่ย นําทา่นเดนิทางกลับไปยงั เมอืงพุทธคยา  (ใชเ้วลาเดนิทางโดยประมาณ 5-6 ชั!วโมง) 
คํ�า   รบัประทานอาหารคํ�า ณ หอ้งอาหารของโรงแรม   

   พกัที� Bodhgaya Gautam  Hotel  หรอืเทยีบเทา่,เมอืงคยา 
วนัที� 6 พุทธคยา – กรงุเทพฯ 

เชา้   รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารภายในโรงแรม 
 ไดเ้วลาสมควร นําทา่นเดนิทางสูส่นามบนิพุทธคยา 

10.40 น. ออกเดนิทางกลับสูก่รงุเทพฯ ประเทศไทย โดยโดยสายการบนิแอรเ์อเชยี เที!ยวบนิที! FD123 (ใชเ้วลา
เดนิทางโดยประมาณ 02.40 ชม.) (มบีรกิารอาหารบนเครื!อง) 

14.50 น. ถงึสนามบนิดอนเมอืง กรงุเทพมหานคร โดยความสวัสดภิาพ 



   

 

  

 

 

 

 

วันที! : 15-20 ก.พ. 62 21,888.- 21,888.- 20,888.- 19,888.- 5,900.- 12,888.- 

วันที! : 01-06 ม.ีค. 62 20,888.- 20,888.- 19,888.- 18,888.- 5,900.- 11,888.- 

วันที! : 15-20 ม.ีค. 62 20,888.- 20,888.- 19,888.- 18,888.- 5,900.- 11,888.- 

***ราคาเด็กทารก(อายไุมถ่งึ 2 ปีบรบิูรณ ์ณ วนัเดนิทางกลบั)  ทา่นละ  10,000.-*** 

“ราคาทวัรส์าํหรบัลกูคา้ที�ถอืพาสปอรต์ไทยเทา่น ั<น” 

**พาสปอรต์ตา่งชาต ิโปรดตดิตอ่เรา** 
***รายการนี<ไมร่วมคา่วซีา่อนิเดยี ทา่นละ 3,000 บาท และคา่วซีา่เนปาล ทา่นละ 900 บาท *** 
***รายการนี<ไมร่วมคา่ทปิมคัคเุทศกท์อ้งถิ�นและคนขบัรถรวม ทา่นละ 2,400 บาท /ทา่น/ทรปิ 

หวัหนา้ทวัรจ์ากประเทศไทย (ตามความพงึพอใจในการบรกิาร)*** 
** โปรแกรมและรายละเอยีดของการเดนิทางอาจมกีารเปลี�ยนแปลงได ้ท ั<งนี<ข ึ<นอยูก่บัสภาวะอากาศ 

และเหตสุดุวสิยัตา่ง ๆ ที�ไมส่ามารถคาดการณ์ลว่งหนา้โดยทางบรษิทัฯ ** 

 

พาสปอรต์จะตอ้งมอีายกุอ่นการเดนิทางไมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน 

ในกรณีที�กองตรวจคนเขา้เมอืงท ั<งที�กรงุเทพฯ และที�ประเทศสาธารณรฐัเกาหลใีต ้ปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออกหรอืเขา้

ประเทศ ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธไ์มค่นืคา่ใชจ้า่ยไมว่า่กรณีใดๆ ทิ<งส ิ<น 

 
หมายเหต ุ**   บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธใินการเปลี�ยนแปลงเที�ยวบนิท ั<งไปและกลบัโดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้
ท ั<งนี<ข ึ<นอยู่กบัสายการบนิ บรษิทัฯขอสงวนสทิธิ@ในการเปลี�ยนแปลงรายการเพื�อความเหมาะสมไมว่า่จะเกดิจาก
ความขดัขอ้งของ ยานพาหนะหรอืมเีหตุหนึ�งเหตุใดจนทําใหไ้ม่สามารถดําเนนิการตามหมายกําหนดการได้
โปรแกรมการเดนิทางเปลี�ยนแปลงตามความเหมาะสม หรอืเปลี�ยนแปลงรายการท่องเที�ยวบางรายการหรอื
ทดแทนรายการท่องเที�ยวบางรายการ และจะตอ้งมจีํานวนผูโ้ดยสารจํานวน 15 ท่านขึ<นไปจงึออกเดนิทาง ใน
กรณีที�มจีํานวนผูโ้ดยสารไมถ่งึ 15 ทา่นไมม่หีวัหนา้ทวัรไ์ทย  อตัราคา่บรกิารนี< สําหรบัเดนิทางต ั<งแต ่30 ทา่นขึ<น
ไป ขอสงวนสทิธิ@ในการเปลี�ยนแปลงราคาในกรณีที�มผีูเ้ดนิทางไมถ่งึ 30 ทา่น 

 

 

 

 
เง ื�อนไขการใชบ้รกิาร 

1. บรษัิทฯสงวนสทิธิaที!จะไมรั่บผดิชอบตอ่คา่ชดเชยความเสยีหายไมว่า่กรณีที!กองตรวจคนเขา้เมอืงของไทยไมอ่นุญาต

ใหเ้ดนิทางออกหรอืกองตรวจคนเขา้เมอืงของแตล่ะประเทศไมอ่นุญาตใหเ้ขา้เมอืง 

2. บรษัิทฯ สงวนสทิธิaในการที!จะไมรั่บผดิชอบตอ่คา่ชดเชยความเสยีหาย อนัเกดิจากเหตสุดุวสิยัที!ทาง บรษัิทฯไม่

 สามารถควบคมุไดเ้ชน่การนัดหยดุงาน, จลาจล, การลา่ชา้หรอืยกเลกิของเที!ยวบนิ 

3. บรษัิทฯสงวนสทิธิaในการเปลี!ยนแปลงโปรแกรมรายการทอ่งเที!ยวโดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ (โปรแกรมและ

 รายละเอยีดของการเดนิทางอาจมกีารเปลี!ยนแปลงได ้ทั 'งนี'ข ึ'นอยูก่บัภาวะอากาศ และเหตสุดุวสิยัตา่ง ๆ ที!ไม่

สามารถคาดการณ์ลว่งหนา้โดยทางบรษัิทฯ จะคํานงึถงึผลประโยชนแ์ละความปลอดภยัของผูร้ว่มเดนิทางเป็นสําคญั) 



   

 

  

 

 

 

 

4. บรษัิทฯสงวนสทิธิaในการเปลี!ยนแปลงอตัราคา่บรกิารโดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

5. กรณีที!คณะไมค่รบจํานวน10ทา่นทางบรษัิทฯสงวนสทิธิaในการงดออกเดนิทางโดยทางบรษัิทฯ จะแจง้ใหท้า่นทราบ

ลว่งหนา้อยา่งนอ้ย 7 วันกอ่นการเดนิทาง  

6. เมื!อทา่นทําการซื'อโปรแกรมทัวร ์ทางบรษัิทฯ จะถอืวา่ทา่นรับทราบและยอมรับเงื!อนไขของหมายเหตทุกุขอ้แลว้ 

7. ในกรณีที!ลกูคา้ตอ้งออกตัlวโดยสารภายในประเทศ กรณุาตดิตอ่เจา้หนา้ที!ของบรษัิทฯ กอ่นทกุครั 'ง มฉิะนั'นทาง

บรษัิทฯ จะไมข่อรับผดิชอบคา่ใชจ้า่ยใดๆ ทั 'งสิ'น  

อตัราคา่บรกิารนี<รวม 

1.  คา่ตัlวเครื!องบนิไป-กลับ ชั 'นประหยดั 

2.  คา่โรงแรมที!พักตามรายการที!ระบ ุ(สองทา่นตอ่หนึ!งหอ้ง) 

3.  คา่เขา้ชมสถานที!ตา่งๆ ตามรายการที!ระบ ุ

4.  คา่อาหารและเครื!องดื!มตามรายการที!ระบ ุ

5.  คา่รถรับสง่และระหวา่งนําเที!ยวตามรายการที!ระบ ุ

6.  คา่ประกนัอบุตัเิหตคุุม้ครองในระหวา่งการเดนิทาง คุม้ครองในวงเงนิทา่นละ 1,000,000 บาท คา่รักษาพยาบาลกรณี

เกดิอบุตัเิหตวุงเงนิทา่นละ 200,000 บาท ตามเงื!อนไขของกรมธรรม ์ 

 ** ลูกคา้ท่านใดสนใจซื'อประกันการเดนิทางสําหรับครอบคลุมเรื!องสขุภาพสามารถสอบถามขอ้มลูเพิ!มเตมิกับทาง

เจา้หนา้ที!บรษัิทได ้** 

 - เบี'ยประกนัเริ!มตน้ 370 บาท [ระยะเวลา 5-7 วัน] 

 - เบี'ยประกนัเริ!มตน้ 430 บาท [ระยะเวลา 8-10 วัน]  

 ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัที!มอีายมุากกวา่ 16 หรอืนอ้ยกวา่ 75 ปี   

 [รักษาพยาบาล 2 ลา้น, รักษาตอ่เนื!อง 2 แสน, เสยีชวีติหรอืเสยีอวัยวะจากอบุตัเิหต ุ3 ลา้นบาท] 

 ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัที!มอีายนุอ้ยกวา่ 16 หรอืมากกวา่ 75 ปี   

 [รักษาพยาบาล 2 ลา้น, รักษาตอ่เนื!อง 2 แสน, เสยีชวีติหรอืเสยีอวัยวะจากอบุตัเิหต ุ1.5 ลา้นบาท] 

7.  รวมภาษีสนามบนิทกุแหง่ + ภาษีนํ'ามนั  

8.  คา่ภาษีมลูคา่เพิ!ม 7% 

 

 

อตัราคา่บรกิารนี<ไมร่วม 

1. คา่ทําหนังสอืเดนิทางไทย 

2. กระเป๋าเดนิทางในกรณีที!นํ'าหนักเกนิกวา่ที!สายการบนิกําหนด 30 กโิลกรัม/ทา่น  

สว่นเกนินํ'าหนักตามสายการบนิกําหนด 

3. คา่ใชจ้า่ยสว่นตวันอกเหนอืจากรายการ เชน่ คา่เครื!องดื!ม, คา่อาหารที!สั!งเพิ!มเอง, คา่โทรศัพท,์ คา่ซกัรดีฯลฯ 

4. คา่อาหารที!ไมไ่ดร้ะบไุวใ้นรายการ 

5. คา่วซีา่เขา้ประเทศอนิเดยีแบบ E-Visa ทา่นละ 3,000 บาท 

6. คา่วซีา่เขา้ประเทศเนปาล ทา่นละ 900 บาท 



   

 

  

 

 

 

 

7. คา่ทําใบอนุญาตที!กลบัเขา้ประเทศของคนตา่งชาตหิรอืคนตา่งดา้ว 

8. คา่ทปิคนขบัรถ และมคัคเุทศกท์อ้งถิ!นทอ้งถิ!น 2,400 บาท /ทรปิ/ตอ่ทา่น 

การสาํรองที�น ั�ง 

1. กรุณาจองล่วงหนา้อย่างนอ้ย 30 วันก่อนการเดนิทางและกรุณาเตรยีมเงนิมัดจํา 10,000 บาท (ที!นั!งจะยนืยันเมื!อ

ไดรั้บเงนิมัดจําแลว้เท่านั'น) หากตอ้งยื!นวซีา่ ตอ้งเตรยีมเอกสารยื!นวซีา่ใหเ้รยีบรอ้ยภายใน 2-3 วันหลังจากทําการ

จองแลว้(ใชเ้วลาขอวซีา่ไมต่ํ�ากวา่ 7 วนัทําการ) 

2. การชําระค่าทัวรส์่วนที!เหลือทางบรษัิทฯจะเรยีกเก็บก่อนเดนิทางไม่นอ้ยกว่า 15 วันท่านควรจัดเตรยีมค่าทัวรใ์ห ้

เรยีบรอ้ยกอ่นกําหนดเนื!องจากทางบรษัิทตอ้งสํารองค่าใชจ้่ายในสว่นของค่าที!พักและตัlวเครื!องบนิมฉิะนั'นจะถอืว่า

ทา่นยกเลกิการเดนิทางโดยอตัโนมตั ิ

เง ื�อนไขการยกเลกิ 

1. แจง้ยกเลกิกอ่นเดนิทาง 30 วัน คนืคา่ใชจ้า่ยทั 'งหมด  

2. แจง้ยกเลกิกอ่นเดนิทาง 15-29 วัน เก็บคา่ใชจ้า่ยทา่นละ 10,000 บาท 

3. แจง้ยกเลกินอ้ยกวา่ 15วันกอ่นเดนิทางทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธิaเก็บคา่ใชจ้า่ยทั 'งหมด 

4. สําหรับผูโ้ดยสารที!ไมไ่ดถ้อืหนังสอืเดนิทางไทย และทางบรษัิทฯเป็นผูย้ื!นวซีา่ให ้เมื!อผลวซีา่ผ่านแลว้มกีารยกเลกิ

การเดนิทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิaในการคนืคา่มดัจําทั 'งหมด 

5. บรษัิทขอสงวนสทิธิaในการเก็บคา่ใชจ้า่ยทั 'งหมดกรณีทา่นยกเลกิการเดนิทางและมผีลทําใหค้ณะเดนิทางไมค่รบตาม

จํานวนที!บรษัิทฯกําหนดไว ้(10 ทา่นขึ'นไป) เนื!องจากเกดิความเสยีหายตอ่ทางบรษัิทและผูเ้ดนิทางอื!นที!เดนิทางใน

คณะเดยีวกนับรษัิทตอ้งนําไปชําระคา่เสยีหายตา่งๆที!เกดิจากการยกเลกิของทา่น 

6. กรณีเจ็บป่วยจนไมส่ามารถเดนิทางไดซ้ ึ!งจะตอ้งมใีบรับรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรับรองบรษัิทฯจะพจิารณาเลื!อน

การเดนิทางของท่านไปยังคณะต่อไปแต่ทั 'งนี'ท่านจะตอ้งเสยีค่าใชจ้่ายที!ไมส่ามารถเรยีกคนืได ้เชน่ค่าตัlวเครื!องบนิ

ค่าหอ้ง ค่าธรรมเนียมวีซ่าตามที!สถานทูตฯ เรยีกเก็บ และค่าใชจ้่ายอื!นๆที!เกดิขึ'นตามจรงิ ในกรณีที!ไม่สามารถ

เดนิทางได ้

7. กรณียื!นวซีา่แลว้ไม่ไดรั้บการอนุมัตวิซีา่จากทางสถานทูต (วซีา่ไม่ผ่าน) และท่านไดช้ําระค่าทัวรห์รอืมัดจํามาแลว้ 

ทางบรษัิทฯ คนืค่าทัวรห์รอืมัดจําให ้แต่ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิaในการหักค่าบรกิารยื!นวซีา่, ค่าวซีา่ และค่าใชจ้่าย

บางสว่นที!เกดิขึ'นจรงิเป็นกรณีไป (อาท ิกรณีออกตัlวเครื!องบนิไปแลว้ หรอืไดช้ําระคา่บรกิารในสว่นของทางเมอืงนอก

เชน่ โรงแรม ฯลฯ ไปแลว้) ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิaในการหักเก็บคา่ใชจ้า่ยจรงิที!เกดิขึ'นแลว้กบัทา่นเป็นกรณีไป 

8. กรณีวซีา่ผา่นแลว้ แจง้ยกเลกิกอ่นหรอืหลังออกตัlวโดยสาร บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิaในการ ไมค่นืคา่ทัวรท์ั 'งหมด 

9. กรณีวซีา่ผา่นแลว้ แตก่รุ๊ปออกเดนิทางไมไ่ด ้เนื!องจากผูเ้ดนิทางทา่นอื!นในกลุม่โดนปฏเิสธวซีา่ หรอืไมว่า่ดว้ยสาเหตุ

ใดๆก็ตาม ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิaในการหักเก็บคา่ใชจ้า่ยจรงิที!เกดิขึ'นแลว้กบัทา่นเป็นกรณีไป 

10. กรณีผูเ้ดนิทางไม่สามารถเขา้-ออกเมอืงได ้เนื!องจากเอกสารปลอมหรอืการหา้มของเจา้หนา้ที!ไมว่่าเหตุผลใดๆ ก็

ตามทางบรษัิทของสงวนสทิธิaในการ ไมค่นืคา่ทัวรท์ั 'งหมด 

เง ื�อนไขการเดนิทาง 
 

1. บรษัิทฯ มสีทิธิaที!จะเปลี!ยนแปลงรายละเอยีดบางประการในทัวรน์ี' เมื!อเกดิเหตสุดุวสิยัจนไมอ่าจแกไ้ขได ้



   

 

  

 

 

 

 

2. บรษัิทฯ ไมรั่บผดิชอบคา่เสยีหายในเหตกุารณ์ที!เกดิจากสายการบนิ ภยัธรรมชาต ิและอื!นๆที!อยูน่อกเหนอืการควบคมุ

ของทางบรษัิทฯหรอืคา่ใชจ้า่ยเพิ!มเตมิที!เกดิขึ'นทางตรงหรอืทางออ้ม เชน่ การเจ็บป่วย, การถกูทํารา้ย, การสญูหาย, 

ความลา่ชา้ หรอืจากอบุตัเิหตตุา่งๆ 

3. หากท่านยกเลกิกอ่นรายการท่องเที!ยวจะสิ'นสดุลง ทางบรษัิทฯ จะถอืว่าท่านสละสทิธิaและจะไมรั่บผดิชอบคา่บรกิาร

ที!ทา่นไดช้ําระไวแ้ลว้ไมว่า่กรณีใดๆ ทั 'งสิ'น 

4. บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบต่อการหา้มออกนอกประเทศ หรอื หา้มเขา้ประเทศ อันเนื!องมาจากมสีิ!งผดิกฎหมาย หรอื

เอกสารเดนิทางไมถ่กูตอ้ง หรอื การถกูปฏเิสธในกรณีอื!นๆ 

5. รายการนี'เป็นเพียงขอ้เสนอที!ตอ้งไดรั้บการยนืยันจากบรษัิทฯ อกีครั 'งหนึ!ง หลังจากไดสํ้ารองที!นั!งบนเครื!อง และ

โรงแรมที!พักในตา่งประเทศเป็นที!เรยีบรอ้ย แตอ่ยา่งไรก็ตามรายการนี'อาจเปลี!ยนแปลงไดต้ามความเหมาะสม 

6. ราคานี'คดิตามราคาตัlวเครื!องบนิในปัจจุบัน หากราคาตัlวเครื!องบนิปรับสูงขึ'น บรษัิทฯ สงวนสทิธิaที!จะปรับราคาตัlว

เครื!องบนิตามสถานการณ์ดังกลา่ว 

7. กรณีเกดิความผดิพลาดจากตัวแทน หรอื หน่วยงานที!เกี!ยวขอ้ง จนมกีารยกเลกิ ล่าชา้ เปลี!ยนแปลง การบรกิารจาก

สายการบนิบรษัิทฯขนส่ง หรอื หน่วยงานที!ใหบ้รกิาร บรษัิทฯจะดําเนนิโดยสุดความสามารถที!จะจัดบรกิารทัวรอ์ื!น

ทดแทนให ้แตจ่ะไมค่นืเงนิใหสํ้าหรับคา่บรกิารนั'นๆ 

8. มัคคุเทศก ์พนักงาน และตัวแทนของบรษัิทฯ ไม่มีสทิธิaในการใหคํ้าสัญญาใดๆ ทั 'งสิ'นแทนบรษัิทฯ นอกจากมี

เอกสารลงนามโดยผูม้อํีานาจของบรษัิทฯ กํากบัเทา่นั'น 

9. หากไม่สามารถไปเที!ยวในสถานที!ที!ระบใุนโปรแกรมได ้อันเนื!องมาจากธรรมชาต ิความล่าชา้ และความผดิพลาด

จากทางสายการบนิ จะไมม่กีารคนืเงนิใดๆทั 'งสิ'น แตท่ั 'งนี'ทางบรษัิทฯจะจัดหารายการเที!ยวสถานที!อื!นๆมาให ้โดยขอ

สงวนสทิธิaการจัดหานี'โดยไมแ่จง้ใหท้ราบลว่งหนา้  

10. เมื!อท่านออกเดนิทางไปกับคณะแลว้ ท่านงดการใชบ้รกิารรายการใดรายการหนึ!ง หรอืไมเ่ดนิทางพรอ้มคณะถอืว่า

ทา่นสละสทิธิa ไมอ่าจเรยีกรอ้งคา่บรกิาร และเงนิมดัจําคนื ไมว่า่กรณีใดๆ ทั 'งสิ'น  

11. ในกรณีที!ลูกคา้ตอ้งออกตัlวโดยสารภายในประเทศ กรุณาตดิต่อเจา้หนา้ที!ของบรษัิทฯ ก่อนทุกครั 'ง มเิช่นนั'นทาง

บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบคา่ใชจ้า่ยใดๆ ทั 'งสิ'น 

12. กรณีเจ็บป่วยจนไมส่ามารถเดนิทางไดซ้ ึ!งจะตอ้งมใีบรับรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรับรองบรษัิทฯจะพจิารณาเลื!อน

การเดนิทางของท่านไปยังคณะต่อไปแต่ทั 'งนี'ท่านจะตอ้งเสยีค่าใชจ้่ายที!ไมส่ามารถเรยีกคนืได ้เชน่ค่าตัlวเครื!องบนิ

ค่าหอ้ง ค่าธรรมเนียมวีซ่าตามที!สถานทูตฯ เรยีกเก็บ และค่าใชจ้่ายอื!นๆที!เกดิขึ'นตามจรงิ ในกรณีที!ไม่สามารถ

เดนิทางได ้

13. กรณียื!นวซีา่แลว้ไม่ไดรั้บการอนุมัตวิซีา่จากทางสถานทูต (วซีา่ไม่ผ่าน) และท่านไดช้ําระค่าทัวรห์รอืมัดจํามาแลว้ 

ทางบรษัิทฯ คนืค่าทัวรห์รอืมัดจําให ้แต่ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิaในการหักค่าบรกิารยื!นวซีา่, ค่าวซีา่ และค่าใชจ้่าย

บางสว่นที!เกดิขึ'นจรงิเป็นกรณีไป (อาท ิกรณีออกตัlวเครื!องบนิไปแลว้ หรอืไดช้ําระคา่บรกิารในสว่นของทางเมอืงนอก

เชน่ โรงแรม ฯลฯ ไปแลว้) ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิaในการหักเก็บคา่ใชจ้า่ยจรงิที!เกดิขึ'นแลว้กบัทา่นเป็นกรณีไป 

14. กรณีวซีา่ผา่นแลว้ แจง้ยกเลกิกอ่นหรอืหลังออกตัlวโดยสาร บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิaในการ ไมค่นืคา่ทัวรท์ั 'งหมด 

15. กรณีวซีา่ผา่นแลว้ แตก่รุ๊ปออกเดนิทางไมไ่ด ้เนื!องจากผูเ้ดนิทางทา่นอื!นในกลุม่โดนปฏเิสธวซีา่ หรอืไมว่า่ดว้ยสาเหตุ

ใดๆก็ตาม ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิaในการหักเก็บคา่ใชจ้า่ยจรงิที!เกดิขึ'นแลว้กบัทา่นเป็นกรณีไป 



   

 

  

 

 

 

 

16. กรณีผูเ้ดนิทางไม่สามารถเขา้-ออกเมอืงได ้เนื!องจากเอกสารปลอมหรอืการหา้มของเจา้หนา้ที!ไมว่่าเหตุผลใดๆ ก็

ตามทางบรษัิทของสงวนสทิธิaในการ ไมค่นืคา่ทัวรท์ั 'งหมด 

17. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิaราคานี'เฉพาะนักทอ่งเที!ยวชาวไทยและทอ่งเที!ยวเป็นหมูค่ณะแบบ Join Tour เทา่นั'น กรณี

ตอ้งการตัดกรุ๊ปเหมาโปรดสอบถามทางบรษัิทอีกครั 'ง หากเป็นนักท่องเที!ยวชาวต่างชาต ิหรือ พระสงฆ์ โปรด

สอบถามทางบรษัิทอกีครั 'ง  

18. ในกรณีที�ลกูคา้ตอ้งออกต ั1วโดยสารภายในประเทศกรณุาตดิตอ่เจา้หนา้ที�ของบรษิทัฯกอ่นทกุคร ั<งมเีชน่น ั<น

ทางบรษิทัฯจะ ไมร่บัผดิชอบคา่ใชจ้า่ยใดๆท ั<งสิ<น 

ขอ้ความซึ�งถอืเป็นสาระสาํหรบัทา่นผูม้เีกยีรตซิึ�งรว่มเดนิทาง 

ทางบรษัิทฯ เป็นตัวแทนในการจัดนําสัมมนา และการเดนิทางที!มีความชํานาญ โดยจัดหาโรงแรมที!พัก อาหาร 

ยานพาหนะ และสถานที!ทอ่งเที!ยวพรอ้มทั 'งการสัมมนา ดงูาน เพื!อความสะดวกสบาย และเกดิประโยชนส์งูสดุในการ

เดนิทาง ทั 'งนี'ทางบรษัิทฯ ไมส่ามารถรับผดิชอบในอบุัตเิหตุหรอืความเสยีหายที!เกดิจากโรงแรมที!พัก ยานพาหนะ,  

อันเนื!องจากอุบัตเิหตุรวมถงึภัยธรรมชาต,ิ โจรกรรม, วนิาศกรรม, อัคคีภัย, การผละงาน, การจลาจล, สงคราม

การเมอืง, การผันผวนของอตัราแลกเปลี!ยนเงนิตราระหวา่งประเทศ, การนัดหยดุงาน, ความลา่ชา้ของเที!ยวบนิ, สาย

การเดนิเรอื, รถไฟ, พาหนะทอ้งถิ!น,  ตลอดจนการถกูปฏเิสธออกวซีา่จากกงสลุ และ / หรอื สว่นงานที!เกี!ยวขอ้งกับ

สถานเอกอัครราชทูต รวมถงึผูม้อํีานาจทําการแทนประจําประเทศไทย (โดยไม่จําตอ้งแสดงเหตุผล เนื!องจากเป็น

สทิธพิเิศษทางการทตู) ซึ!งอยูเ่หนอืการควบคมุของบรษัิทฯ หมายรวมถงึในระหวา่งการเดนิทางทอ่งเที!ยวทั 'งใน หรอื 

ตา่งประเทศ แตท่างบรษัิทฯ มคีวามคุม้ครอง และประกนัอบุัตเิหตุ ตามเงื!อนไขที!บรษัิทฯ ที!รับประกันในกรณีที!ผูร้ว่ม

เดนิทางถูกปฏเิสธโดยเจา้หนา้ที!ตรวจคนเขา้เมอืงของประเทศไทย และ/หรอื ต่างประเทศ มใิหเ้ดนิทางออก หรอื 

เขา้ประเทศ เนื!องมาจากความประพฤต ิพฤตกิรรมของผูเ้ดนิทาง ไมป่ฏบิตัติามกฎระเบยีบดา้นการความคมุโรคตดิต่อ

เฉพาะพื'นที!มีการปลอมแปลงเอกสารเพื!อการเดนิทาง รวมถงึมสี ิ!งผดิกฎหมาย บรษัิทฯ จะไม่คืนค่าใชจ้่ายใดๆ 

รายละเอยีดดา้นการเดนิทาง อาจมกีารเปลี!ยนแปลงไดต้ามความจําเป็น หรอืเพื!อความเหมาะสมทั 'งปวง โดยมติอ้ง

แจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ ทั 'งนี'การขอสงวนสทิธดิังกล่าว บรษัิท จะยดึถือและคํานึงถงึผลประโยชน์ตลอดจนความ

ปลอดภยัของทา่นผูม้เีกยีรต ิซึ!งรว่มเดนิทางเป็นสําคัญ 

 

 

 

 

หลกัฐานประกอบการยื�นขอวซีา่ประเทศอนิเดยีสําหรบั-คนไทย  

 

1. หนังสอืเดนิทาง (Passport) หนังสอืเดนิทาง ตอ้งมหีนา้เหลอืสําหรับประทับวซีา่อยา่งนอ้ย 2 หนา้ อายใุชง้านเหลอื

ไมน่อ้ยกว่า 6 เดอืน นับจากวันเดนิทาง *กรุณาถอดปก Passport กอ่นสง่เอกสารบรษัิทจะไมรั่บผดิชอบในกรณีสญู

หาย* 



   

 

  

 

 

 

 

2. รูปถ่าย รูปถ่ายสหีนา้ตรงขนาด 2x2นิ'ว พื'นหลังสขีาวเท่านั'น จํานวน 2ใบเป็นรูปที!ถ่ายจากรา้นถ่ายรูปเท่านั'น รูป 

(หา้มสวมแว่นตาหรอืเครื!องประดับ, ไมใ่ส่ชดุขา้ราชการหรอืเครื!องแบบใดๆ ไมเ่ป็นรูปสติ�กเกอรร์วมถงึหา้มใชรู้ปที!

ถา่ยเองและปริ'นทเ์อง) 

3. สําเนาบตัรประจําตัวประชาชน 2 ชดุ ถา้เป็นเด็กอายตํุ!ากวา่ 15 ปี ใชสํ้าเนาสตูบิตัรและบตัรประชาชน 

4. สําเนาทะเบยีนบา้น  

  
หลกัฐานประกอบการยื�นขอวซีา่ประเทศเนปาลสําหรบั-คนไทย  

 

1. หนังสอืเดนิทาง (Passport) หนังสอืเดนิทาง ตอ้งมหีนา้เหลอืสําหรับประทับวซีา่อยา่งนอ้ย 2 หนา้ อายใุชง้านเหลอื

ไมน่อ้ยกว่า 6 เดอืน นับจากวันเดนิทาง *กรุณาถอดปก Passport กอ่นสง่เอกสารบรษัิทจะไมรั่บผดิชอบในกรณีสญู

หาย* (เก็บเลม่จรงิ) 

2. รูปถ่าย รูปถ่ายสหีนา้ตรงขนาด 2x2นิ'ว พื'นหลังสขีาวเท่านั'น จํานวน 2ใบเป็นรูปที!ถ่ายจากรา้นถ่ายรูปเท่านั'น รูป 

(หา้มสวมแว่นตาหรอืเครื!องประดับ, ไมใ่ส่ชดุขา้ราชการหรอืเครื!องแบบใดๆ ไมเ่ป็นรูปสติ�กเกอรร์วมถงึหา้มใชรู้ปที!

ถา่ยเองและปริ'นทเ์อง) 

3. สําเนาบตัรประจําตัวประชาชน 1 ชดุ ถา้เป็นเด็กอายตํุ!ากวา่ 15 ปี ใชสํ้าเนาสตูบิตัรและบตัรประชาชน 

4. สําเนาทะเบยีนบา้น  

 
  
 

 

 

 

 

 

 

  

  

 


