
 

   

 

 
 
 
 
 
 



 

 

วนัแรก : กรุงเทพ / พาราณสี        

06.00 น. พร้อมกนั ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผูโ้ดยสารระหว่างประเทศ ช้ัน 4 ประตูที่   โดยมี
เจา้หนา้ท่ีจากทางบริษทั คอยตอ้นรับให้บริการ และอ านวยความสะดวก  ในเร่ืองเอกสารต่าง ๆ 
และสัมภาระในการเดินทางใหก้บัทุกท่าน  

08.50 น.  ออกเดินทางสู่ เมืองคยา  โดยสายการบิน Indigo  เทีย่วบิน 6E 98 
11.10น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติเมืองพาราณสี (เวลาท่ีอินเดีย ช้ากว่าเมืองไทย 1 ช่ัวโมง 30 

นาที) 
(ผ่านพิธีการตรวจคนเขา้เมืองและศุลกากร เน่ืองจากอาคารผูโ้ดยสารขาเขา้ของเมืองคยา การ
บริการของเจา้หนา้ท่ีตรวจคนเขา้เมืองยงัไม่พร้อมใหบ้ริการเตม็ท่ี อาจท าใหท่้านผูเ้ดินทางไม่ได้
รับความสะดวกและล่าชา้)  บริการของบริษทัฯ จดัรถรอรับคณะท่ีสนามบิน 

กลางวนั บริการอาหารกลางวนั 
14.30 น. น าท่านเดินทางสู่ สารนาถ  สถานท่ีปฐมเทศนา (อยู่ห่างจากพาราณสี ประมาณ 7 กิโลเมตร) 

น าท่านสู่ ป่าอิสิปตน มฤคทายวัน สถานที่แสดงปฐมเทศนา 
นมัสการเจาคันธีสถูป สถานท่ีพระพุทธองค์พบปัญจวคัคีย ์     
น าท่านนมสัการ ธัมเมกขะสถูป สถานท่ีทรงแสดงปฐมเทศนา
โปรดปัญจวคัคีย ์และเกิดพระรัตนตรัยข้ึนเป็นคร้ังแรกในโลก 
ธรรมราชิกสถูป ท่ีพระอญัญาโกณฑญัญะบรรลุอรหนัต ์พระมูล
คันธกุฏิ กุฏิหลงัแรกท่ีพระพุทธองคจ์  าพรรษาเป็นพรรษาแรก เสาพระเจ้าอโศกท่ีมีจารึกอกัษร
พราหมี หมู่สังฆารามกุฎิสงฆ์กว่า 1,000 หลงั สถูปพระยสกุล
บุตร สวนกวาง อนัเป็นท่ีมาของช่ือ “อิสิปตนมฤคทายวัน” น า
ท่านสวดมนต์บท “ธรรมจกัรกปัวตันสูตร” ปฏิบติัธรรมเวียน
เทียนบริเวณธัมเมกขะสถูปผูต่้อสู้เพื่อน าพระพุทธศาสนาคืนสู่ 
พุทธภูมิ  

วนัที ่ ไฟล์ท ต้นทาง ปลายทาง เวลาออก เวลาถึง 

วนัแรก 6E 98 สุวรรณภูม ิ(BKK) พาราณสี (VNS) 08.50 11.10 

วนัทีเ่จ็ด 6E 97 พาราณสี (VNS) สุวรรณภูม ิ(BKK) 14.55 19.50 

 

อตัราค่าบริการเป็นเงนิ ไทยบาท (ผู้เดนิทางไม่ต า่กว่า 30 ท่าน ) 

วนัเดินทาง 
ราคาผู้ใหญ่ 

พกัห้องคู่/ท่าน 
พกัห้องเดี่ยว 
จ่ายเพิม่ท่านละ 

17 – 23 พฤษภาคม 2562 22,999.-  6,000 



 

 

น าท่านชมพิพิธภัณฑ์สารนาถ ซ่ึงเก็บโบราณวตัถุล ้ าค่า โดยเฉพาะหัวเสาของพระเจา้อโศก
มหาราชซ่ึงเป็นรูปสิงห์ 4 ทิศ 

เยน็            น าท่านเดินทางสู่ท่ีพกั  
  บริการอาหารค า่ ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
                        พกัทีโ่รงแรม  
 

วนัทีสอง:พาราณสี / พุทธคยา : ชมแม่น า้เนรัญชรา-พระมหาโพธิเจดย์ีพุทธคยา-ต้นพระศรี 
     มหาโพธ์ิ - นมัสการพระพุทธเมตตา - พระแท่นวชัรอาสน์ 
07.00 น. บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
08.00 น.        จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ เมืองพทุธคยา   
                     (ระยะทาง 254 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 5-6 ช่ัวโมง)  
กลางวนั บริการอาหารกลางวนั 
14.00 น. น าชม แม่น ้าเนรัญชรา  ชม สถานที่พระพุทธองค์ทรง

อธิษฐานลอยถาด หลงัจากรับถวายขา้วมธุปายาสจากนาง
สุชาดา ชมซาก สุชาดาสถูป ท่ีสันนิษฐานว่าสร้างโดยพระ
เจ้าอโศกมหาราช บริเวณสถานท่ีซ่ึงเคยเป็นบ้านนาง
สุชาดา  

16.30 น. น าท่านสู่ พระมหาโพธิเจดีย์พทุธคยา ตรงกบั 
                   วันวิสาขบูชา เพ่ือเข้าร่วมพิธีเวียนเทียนของวันแห่งการ

ประสูติ วันแห่งการตรัสรู้ และวันแห่งการปรินิพพาน 
ของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ซึ่งตรงกับวันเพ็ญ 
15 ค ่า เดือน 6 

                   ซ่ึงสร้างโดยพระเจา้หุวิชกะ ในพุทธศตวรรษท่ี 7 โดยมี
รูปแบบผสมผสานเจดีย ์แบบพุทธตั้งอยู่เหนือปรางค์แบบฮินดู จนเกิดเอกลกัษณ์เฉพาะตวั น า
ท่านนมสัการ ต้นพระศรีมหาโพธ์ิ สถานท่ีตรัสรู้ ซ่ึงปัจจุบนัเป็นตน้ท่ี 4  

                   นมสัการ พระแท่นวัชรอาสน์ ซ่ึงพระเจา้อโศกมหาราช
สร้างถวายไวต้รงสถานท่ี ท่ีเคยเกิดรัตนบลัลงักเ์ม่ือวนัตรัส
รู้ นมสัการ สัตตมหาสถาน ท่ีพระพุทธองคเ์สวยวิมุติสุข 7 
สัปดาห์หลงัตรัสรู้ กราบพระพุทธเมตตา อนัศกัด์ิสิทธ์ิท่ี
ประดิษฐานภายในพระมหาโพธิเจดียม์าแต่โบราณ ชม
สถานท่ีส าคัญ โบราณสถาน โบราณวัตถุ ท่ีล้อมรอบ
บริเวณอยูม่ากมายน าท่านไหวพ้ระสวดมนตใ์ตต้น้พระศรีมหาโพธ์ิสถานท่ีตรัสรู้ 



 

 

วดัไทยพุทธคยา ซ่ึงเป็นวดัไทยแห่งแรกในต่างแดนพระอุโบสถจ าลองแบบจากวดัเบญจมบพิตร 
ประดิษฐานพระพุทธชินราชจ าลองภายในมีภาพจิตรกรรมฝาผนงัเร่ืองพระมหาชนกอนังดงาม 

เยน็  บริการอาหารค า่ ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
พกัที ่   โรงแรม  
 
วนัที่สาม   พุทธคยา / ราชคฤห์/นาลนัท: เขาคชิกฎู - มหาวทิยาลบันาลนัทา - หลวงพ่อพระองค์ด า 
07.00 น. บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
09.00 น.  น าท่านออกเดินทางสู่ ราชคฤห์ นครหลวงแห่งแควน้มคธ อนัเจริญรุ่งเรืองเม่ือสมยัพุทธกาล

 ปกครองโดยพระเจา้พิมพิสาร (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ช่ัวโมง)  
ผ่านชม วดัไทยพุทธคยา ซ่ึงเป็นวดัไทยแห่งแรกในต่างแดนพระอุโบสถจ าลองแบบจากวดั
เบญจมบพิตร ประดิษฐานพระพุทธชินราชจ าลองภายในมีภาพจิตรกรรมฝาผนงัเร่ืองพระมหา
ชนกอนังดงาม 

11.00 น.  เดินทางถึง ราชคฤห์ ซ่ึงยังปรากฏก าแพงเชิงเทินล้อมรอบ
ตามสันเขาทั้ง 5 ลูก เป็นปราการอันเข้มแข็งคล้ายก าแพง
เมืองจีน น าท่านขึน้ เขาคชิกูฏ สถานทีซ่ึ่งพระพุทธองค์ทรง
โปรดประทับมากที่สุดในเมืองนี้ นมัสการพระมูลคันธกุฎี
พระพุทธองค์บนยอดเขา นมัสการกุฏิพระอานนท์, ถ า้สุกร
ขาตา ที่พระสารีบุตรบรรลุพระอรหันต์ ชมสถานที่พระ
เทวทัตกลิง้หินใส่พระพุทธองค์ ชมวิวทิวทัศน์ของเมืองราชคฤห์อนัล้อมรอบด้วยภูเขาทั้ง 5 ลูก 
จากเบ้ืองสูงลงจากเขาคชิกูฏแล้ว  
(การข้ึนเขาคิชกูฏ ซ่ึงเป็นการเดินข้ึนท่ีสูง ลาดชนัพอประมาณ ระยะทางโดยรวมประมาณ 750 
เมตร ทุกท่านจะตอ้งเดินข้ึน รถยนตไ์ม่สามารถข้ีนไปถึงได ้ผูท่ี้แขง็แรงสามารถเดินข้ึนได ้ใช้
เวลาประมาณ 15-20 นาที ส าหรับท่านท่ีคิดว่าเดินไม่ไหว กส็ามารถข้ึนไดโ้ดยวิธีการนัง่เสล่ียง 
คนหามข้ึน-ลงได ้แต่ตอ้งแจง้ล่วงหนา้ก่อน เพื่อติดต่อแขกใหเ้ตรียมคานหามไปรอท่ีเชิงเขา)  
*** การใช้บริการนั่งเสลีย่งขึน้-ลง ไม่ได้รวมอยู่ในค่าบริการทัวร์ ***  

 ระหว่างทาง น าท่านผ่านชม วดัชีวกอมัพวนั ของพ่อหมอชีวกโกมารภจัน์ ซ่ึงเคยเป็นท่ีปฐม
พยาบาลพระพุทธเจา้ เม่ือถูกพระเทวทตัลอบท าร้าย และยงันบัเป็นโรงพยาบาลสงฆแ์ห่งแรกของ
โลกอีกดว้ย 

กลางวนั บริการอาหารกลางวนั ณ ห้องอาหารโรงแรม 
13.00 น.  น าท่านชม วดัเวฬุวนาราม วดัแห่งแรกของโลก ท่ีพระ

เจา้พิมพิสารสร้างถวายพระพุทธองค์ และ ณ ท่ีน้ีได้เกิด
เหตุการณ์ ซ่ึงพระสงฆ์ 1,250 รูป ล้วนเป็นเอหิภิกขุมา



 

 

ประชุมพร้อมกนั โดยมิไดน้ดัหมาย ท่ีเรียกวา่ “มาฆบูชา” แลว้ชม ตโปธาร น ้าแร่ร้อนซ่ึงกล่าวกนั
วา่เป็นน ้าศกัด์ิสิทธ์ิท่ีไหลผา่นนครชั้น “โลหกมุภีร์” ชาวฮินดูเช่ือวา่เม่ืออาบแลว้จะไดบุ้ญสามารถ
รักษาโรคร้ายได ้สร้างท่ีอาบน ้าเป็นชั้นตามความเช่ือเร่ืองวรรณะ 

    14.30 น.  น าท่านเดินทางสู่...นาลนัทา เมืองบา้นเกิดของพระสารี
บุตร  อัครสาวก เ บ้ืองขวาของพระพุทธ เจ้าน าชม 
มหาวทิยาลยันาลนัทา มหาวทิยาลยัสงฆ ์แห่งแรกของโลก
ท่ีเคยรุ่งเ รือง และยิ่งใหญ่เ ม่ือพันปีมาแล้ว โดยเป็น
ศูนยก์ลางพุทธศาสนาในสมยัโบราณมีนักศึกษามาจาก
นานาประเทศรวมทั้งพระถงัซงัจัง๋จากเมืองจีน  

                   น าท่านสักการะหลวงพ่อพระองค์ด า พระพุทธรูปศกัด์ิสิทธ์ิ
แกะสลักด้วยหินแกรนิตสีด า  เ ดิมประดิษฐานอยู่ใน
มหาวิทยาลยันาลนัทา ต่อมาเม่ือมหาวิทยาลยัถูกเผาท าลาย
แต่ องคพ์ระกลบัยงัคงอยูอ่ยา่งเกือบจะสมบูรณ์และแวะซ้ือ
ขนมขาชา ท่ีมีช่ือเสียงมาแต่คร้ังพุทธกาล 

เยน็  บริการอาหารค า่ ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
พกัที ่   โรงแรม  
 
วนัทีส่ี่   ไวสาล ี/ กสิุนารา : สถูปบบรรจุบรมสารีรกธาตุ – กูฎาศาลาป่มหาวนั - วดัวาฬุการาม   

06.00 น. บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
07.00 น.      จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ เมืองกสิุนารา (ระยะทาง 320 กิโลเมตรใช้เวลางประมาณ 8-10 ช่ัวโมง)  
กลางวนั บริการอาหารกลางวนั ณ ห้องอาหารโรงแรม 
13.00 น. ระหว่างทางชม เมืองไวสาลี เมืองหลวงของแควน้วชัชี สมยัพุทธกาลซ่ึงพระพุทธองคเ์สด็จมา

โปรดชาวเมืองให้รอดพน้จากโรคห่า ท่ีมาของการสวดรัตนปริต นมสัการ ซากสถูปบรรจุพระ
บรมสารีริกธาตุ ซ่ึงเหล่ากษตัริยว์ชัชีไดรั้บแบ่งมาหลงัถวายพระเพลิงพุทธสรีระ 1 ใน 8 ส่วน  

 วงัโบราณท่ีหลงเหลืออยู่ นมสัการ วัดกูฏาศาลาป่ามหาวัน ซ่ึงปรากฏสถูปทรงโอคว  ่า และ 
เสาหินของพระเจา้อโศกมหาราชท่ีสมบูรณ์ท่ีสุดท่ียงัปรากฏ
สิงโตหินบนยอดเสาและวดัน้ียงัเป็นท่ีพระพุทธองค์ประทาน
พุทธานุญาตบวช พระนางปชาบดีโคตรมีเป็นพระภิกษุณีรูป
แรกของโลก นมัสการซาก วัดวาฬุการาม สถานท่ีประชุม
สังคายนาพระไตรปิฎกคร้ังท่ี 2ในสมยัพระเจา้กาฬโศกแห่งเว
สาลี เม่ือราว พ.ศ.100                      

เยน็  บริการอาหารค า่ ณ ห้องอาหารของโรงแรม 



 

 

พกัที ่   โรงแรม  
 
วันที่ห้า  กุสินารา (ประเทศอินเดีย) / ลุมพินี (ประเทศเนปาล) : มหาปรินิพพานสถูป-  มกุฎพันธนเจดีย์ 

(สถานท่ีถวายพระเพลิง)- วดัไทย960 

06.00 น.  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
(โปรดเตรียมหนังสือเดินทางไว้กบัตัวเพ่ือประทบัตราออกจากประเทศอนิเดีย เข้าประเทศเนปาล) 
07.00 น.  น าท่านนมสัการสถานท่ีปรินิพพาน ณ สาลวโนทยาน ซ่ึงมีตน้สาละปลูกเพื่อเป็นอนุสสติถึงพระ

พุทธองค์ นมสัการมหาปรินิพพานสถูปซ่ึงมีลกัษณะเป็น
เจดียท์รงบาตรคว  ่าสูงใหญ่ มีฉัตร 3 ชั้นตอนบนสุด เคยพงั
ลงมา เม่ือปี 2506 ปัจจุบนัไดบู้รณะแลว้ ดา้นหนา้เป็นมหา
ปรินิพพานวิหาร ภายในมี พระพุทธรูป ปางปรินิพพาน 
ฝีมือช่างชาวมถุรา สร้างดว้ยหินทรายแดง อายกุว่า 1,900 ปี 
ท่ีงดงามยิ่ง โดยรอบยงัปรากฏซากโบราณสถาน หมู่กุฎิ
สงฆส์ถูปเจดียต่์าง ๆ มากมาย แสดงถึงความเจริญรุ่งเรืองของพุทธศาสนาในสมยัโบราณนบัเป็น
พนัปี ก่อนท่ีพระพุทธศาสนาจะเส่ือมไปจากอินเดียจากนั้นน าท่าน  

                   นมัสการมกุฏพันธนเจดีย์ สถานท่ีถวายพระเพลิงพระสรีระของพระพุทธเจา้ ซ่ึงเหล่าบรรดา
มลัละกษตัริย ์ไดถ้วายสถานท่ีน้ีอนัเคยใชเ้ป็นท่ีประกอบพิธีสวมมงกุฎ รับต าแหน่งกษตัริยแ์ห่ง
แควน้มลัละมาแต่โบราณ ซ่ึงปัจจุบนัเป็นซากเจดียท์รงกลมขนาดใหญ่สร้างในสมยัพระเจา้อโศก
มหาราช ตั้งอยูห่่างจากสาลวโนทยานประมาณ 1 กิโลเมตร 

กลางวนั บริการอาหารกลางวนั ณ ห้องอาหารโรงแรม 
12.30 น. น าท่านออกเดินทางสู่ ลมุพนีิ(ระยะทางประมาณ180กิโลเมตรใช้เวลาเดินทางประมาณ 4 ช่ัวโมง) 
15.30 น.  แวะพกั ณ วดัไทยนวราชรัตนาราม 960 แดนสุขาวดี ศาลาพกัขา้งทางของผูแ้สวงบุญ 
16.00 น.  เดินทางถึงชายแดน อินเดีย-เนปาล ประทบัตราหนงัสือเดินทางเพื่อผา่นพิธีการตรวจคนเขา้เมือง 
เยน็  บริการอาหารค า่ ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
พกัที ่   โรงแรม  
 

วนัที่หก       ลุมพนีิ (ประเทศเนปาล)/พาราณสี (ประเทศอนิเดีย) : สถานที่ประสูติเจ้าชายสิทธิธัต
ถะ  

06.00 น. บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  (โปรดเตรียมหนังสือเดินทางไว้กับตัวเ พ่ือ
 ประทบัตราออกจากประเทศเนปาล เข้าประเทศอนิเดีย) 



 

 

07.00 น. น าท่านสู่ ลุมพินีวัน สถานที่พระนางสิริมหามายาประสูติ
เจ้าชายสิทธิธัตถะกุมาร เม่ือวนัเพ็ญเดือน 6 ปีจอ 80 ปี ก่อน
พุทธศกัราช ภายในบริเวณ ชมวิหารมหามายา ซ่ึงสร้างโดย
พระเจา้อโศกมหาราช ภายในประดิษฐานแกะสลกัพระนางสิริ
มหามายาประสูติพระกมุาร และ รอยพระบาทนอ้ยบนแผ่นหิน
ตรงบริเวณท่ีเช่ือว่าเป็นจุดท่ีประสูติ น าท่านชม เสาพระเจ้า
อโศก ท่ีมีขนาดความสูง 22 ฟุต 4 น้ิวและขอ้ความจารึกเป็นหลกัฐานว่า “ณ ท่ีน่ีคือสถานท่ี
ประสูติของ พระพุทธเจ้าศากยมุนี ซ่ึงพระเจ้าอโศกเสด็จมาบูชาในปีท่ี 20 แห่งรัชกาลของ
พระองค”์ ชมสระโบกขรณีท่ีพระมารดาศรงสนานก่อนเวลาประสูติกาล  น าท่านสวดมนตท์ า
สมาธิ  

กลางวนั บริการอาหารกลางวนั ณ ห้องอาหารโรงแรม 
13.00 น.  น าท่านขา้มแดนออกจากประเทศเนปาลสู่ประเทศอินเดีย  
14.00 น.  เดินทางถึงชายแดนอินเดีย-เนปาล ประทบัตราหนงัสือเดินทางเพื่อผา่นพิธีการตรวจคนเขา้เมือง 
15.00 น.  น าท่านเดินทางสู่ พาราณสี (ระยะทางประมาณ 310 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทาง 8-10 ช่ัวโมง) 
22.00 น.  บริการอาหารค า่ ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
พกัที ่   โรงแรม  
 
วนัที่เจด็      พาราณสี / กรุงเทพฯ : ล่องเรือชมแม่น า้คงคา  
05.30 น. น าท่านล่องแม่น ้ าคงคาอาทิตยอ์รุโณทยั เดินผ่านตวัตลาด

ของเมืองพาราณสี ท่ีคลาคล ่าไปด้วยผูค้น และเดินผ่าน
ตลาดชม วิถีชีวิตชาวเมืองพาราณสี สู่ท่าเรือทัศวเมศ เพื่อ
ล่องเรือชมแม่น า้คงคา แม่น ้าศกัด์ิสิทธ์ิของชาวฮินดู เพราะ
เช่ือว่าแม่น ้ าน้ีไหลมาจาก ภูเขาไกรลาสบนสรวงสวรรค ์ 
ชมพิธีอาระทิบูชา และการอาบน ้าลา้งบาป และการเผาศพ
ท่ีท่ามณกีรรณกิาร์ ริมฝ่ังแม่น ้าคงคาของชาวฮินดูกวา่ 4,000 ปี ไฟท่ีไม่เคย ดบัมอดลงเลย  

 07.00 น. บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
10.00 น. น าท่านเดินทางสู่ สนามบินนานาชาติเมือง พาราณสี  
14.55น. ออกเดินทางสู่ กรุงเทพฯ โดย สายการบิน Indigo เทีย่วบินที ่6E 97 
 19.50น. เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูม ิโดยสวสัดิภาพ  

 
 



 

 

อตัราค่าบริการรวม 
 ค่าตัว๋เคร่ืองบินชั้นประหยดั ภาษีสนามบิน ค่าประกนัสายการบิน และภาษีน ้ ามนัของสายการบิน ในเส้นทาง 

กรุงเทพฯ - พรารณสี //  พาราณสี - กรุงเทพ โดยสายการบินอินดีโก ้ 
 (ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการแกไ้ขปรับเปล่ียนราคาหากมีการปรับเปล่ียนจากทางสายการบิน) 
 ค่าท่ีพกัหอ้งละ  2  ท่าน ในโรงแรมตามท่ีระบุในรายการหรือระดบัเดียวกนั  
 ค่าเขา้ชมสถานท่ีท่องเท่ียวต่างๆ ตามรายการระบุ 
 ค่าอาหารทุกม้ือตามรายการท่ีระบุ,  
 น ้าด่ืมบริการบนรถ วนัละ 1 ขวดต่อท่าน  
 ค่ารถรับส่งและระหวา่งการน าเท่ียวตามรายการระบุ 
 ค่าประกนัภยัการเดินทาง วงเงิน 1,000,000 บาท (วงเงินรักษาพยาบาลวงเงินไม่เกิน 500,000 ต่อท่านการ

ประกันอุบัติเหตุไม่คุ้มครองกรณีท่ีเสียชีวิต หรือ เจ็บป่วยทางร่างกายดว้ยโรคประจาตวั, การติดเช้ือ, ไวรัส, ไส้
เล่ือน, ไส้ต่ิง, อาการท่ีเก่ียวขอ้งกบัการติดยา, โรคติดต่อทางเพศสัมพนัธ์, การบาดเจบ็จากความเสียหายโดยเจตนา
, การฆ่าตวัตาย, เสียสติ, ตกอยูภ่ายใตอ้านาจของสุรายาเสพติด, บาดเจ็บจากการทะเลาะวิวาท การแทง้บุตร, การ
บาดเจบ็เน่ืองมาจากอาชญากรรม, จลาจล, นดัหยุดงาน, การก่อการร้าย การยึดพาหนะ และ การปลน้อากาศยาน 
(Terrorism, Hijack, Skyjack) ค่าใช้จ่ายการเคล่ือนยา้ยฉุกเฉิน กรณีเสียชีวิตไม่รวมค่าใช้จ่ายในการส่งศพกลบั
ประเทศหรือประกอบพิธีศพ อ่ืน ๆ ตามเง่ือนไขในกรมธรรม 

อัตราค่าบริการไม่รวม 
 ค่าวซ่ีาประเทศอินเดีย (E-Visa)  และค่าวซ่ีาประเทศเนปาล รวมค่าธรรมเนียมการย่ืน 4,300 บาท                                 
ส าหรับหนังสือเดินทางไทย  

 ค่าทิปพนักงานขับรถและไกด์ท้องถิ่น ท่านละ 1,500 บาทตลอดทริป 
 ค่าจดัท าหนงัสือเดินทางชาวต่างชาติ 
 ค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ นอกเหนือจากท่ีระบุไวใ้นรายการและค่าใช้จ่ายส่วนตวัต่างๆ เช่น ค่าโทรศพัท์ ค่าซักรีด ฯลฯ 
 ค่าท าเอกสารผูถื้อต่างดา้ว และ ค่าวซ่ีาท่ีมีค่าธรรมเนียม 
 ค่าภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3% ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% กรณีออกใบก ากบัภาษี 
 ค่าธรรมเนียมการช าระเงินดว้ยบตัรเครดิต VISA 3% AMEX 4% 
 ค่าน ้าหนกัเกินพิกดัตามสายการบินก าหนด 20 กิโลกรัม 
 ค่าทิปไกดค์นไทยข้ึนอยูก่บัความพึงพอใจของลูกคา้ 

การช าระเงิน  
 ส าหรับการจอง กรุณาช าระเงินมัดจ าท่านละ 15,000 บาท (ภายใน 3 วนั หลงัการจอง) พร้อมส าเนา

หนงัสือเดินทาง 
 ช าระยอดทั้งหมดก่อนการเดินทางไม่นอ้ยกวา่ 30 วนั 
 หากไม่ช าระค่าใชจ่้ายภายในก าหนด ทางบริษทัจะถือวา่ท่านยกเลิกการเดินทางโดยอตัโนมติั 

 
 
 



 

 

REMARK 

 ในกรณีท่ีท่านจะใชห้นงัสือเดินทางราชการ  )เล่มสีน ้ าเงิน) เดินทางกบัคณะ บริษทัฯ  สงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่รับผิดชอบ หาก
ท่านถูกปฏิเสธการเขา้หรือออกนอกประเทศใดประเทศหน่ึง เพราะโดยปกตินกัท่องเท่ียวใชห้นงัสือเดินทางบุคคลธรรมดา 

 สถานทูตเก็บค่าธรรมเนียมวซ่ีาและไม่คืนในทุกกรณี  

การยกเลกิ 
 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 90 วนัข้ึนไป คืนมดัจ าทั้งหมด 
 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 45 วนัไป เก็บค่าใชจ่้ายบางส่วนท่ีเกิดข้ึน 5,000 บาท 
 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 45 – 25 วนัไป เก็บมดัจ าทั้งหมด 
 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 25 – 20 วนัไปเก็บค่าใชจ่้าย 50% ของค่าทวัร์ 
 ยกเลิกก่อนการเดินทางนอ้ย 20 วนัไปเก็บค่าใชจ่้าย 100% ของค่าทวัร์ 

 เง่ือนไขการให้บริการต่างๆ 
 บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิการเปล่ียนแปลงโปรแกรม ราคา และเง่ือนไขทั้งหมดโดยมิตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ 
 บริษทัฯ มีสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการในทวัร์น้ี เม่ือเกิดเหตุสุดวสิัยจนไม่อาจแกไ้ขได ้
 รายการอาจมีการเปล่ียนแปลงตามความเหมาะสม เน่ืองจากความล่าช้าของสายการบิน โรงแรมท่ีพกัใน

ต่างประเทศ เหตุการณ์ทางการเมือง และภยัธรรมชาติ ฯลฯ ท่ีอยู่นอกเหนือการควบคุมของทางบริษทัฯ หรือ 
ค่าใชจ่้ายเพิ่มเติมท่ีเกิดข้ึนทางตรง หรือทางออ้ม เช่น การเจ็บป่วย การถูกท าร้าย การสูญหาย ความล่าชา้ หรือ จาก
อุบติัเหตุต่าง ๆ ทั้งน้ี บริษทัฯ จะค านึงถึงความปลอดภยัและความสะดวกของผูเ้ดินทางเป็นส าคญั 

 บริษทัฯจะไม่รับผิดชอบในกรณีท่ีกองตรวจคนเขา้เมืองห้ามผูเ้ดินทางเขา้ประเทศเน่ืองจากมีส่ิงผิดกฎหมายหรือ
ส่ิงของห้ามน าเขา้ประเทศเอกสารเดินทางไม่ถูกตอ้งหรือความประพฤติส่อไปในทางเส่ือมเสียหรือดว้ยเหตุผล
ใดๆ ก็ตามท่ีกองตรวจคนเขา้เมืองพิจารณาแลว้ ทางบริษทัฯ ไม่อาจคืนเงินให้ท่านได ้ไม่ว่าจ  านวนทั้งหมด หรือ 
บางส่วน 

 รายการน้ีเป็นเพียงขอ้เสนอท่ีตอ้งไดรั้บการยืนยนัจากบริษทัฯอีกคร้ังหน่ึงหลงัจากไดส้ ารองท่ีนัง่บนเคร่ืองและ
โรงแรมท่ีพกัในต่างประเทศเป็นท่ีเรียบร้อย แต่อยา่งไรก็ตามรายการน้ีอาจเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสม 

 บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณีท่ีกองตรวจคนเข้าเมืองของประเทศไทย งดออกเอกสารเข้าเมืองให้กับ
ชาวต่างชาติ หรือ คนต่างดา้วท่ีพ  านกัอยูใ่นประเทศไทย 

 บริษทัขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเล่ือนการเดินทางในกรณีท่ีมีผูร่้วมคณะไม่ถึง 16 ท่าน )หรือตามท่ีตกลงไวก้บับริษทัฯ(  
 การไม่รับประทานอาหารบางม้ือไม่เท่ียวตามรายการไม่สามารถขอหักค่าบริการคืนได้เพราะการช าระค่าทวัร์

เป็นไปในลกัษณะเหมาจ่าย 
 ตัว๋เคร่ืองบินเม่ือออกตัว๋แลว้ไม่สามารถ Refund ไดทุ้กกรณี โดยเง่ือนไขของสายการบิน 

 
 
 
 
 
 



 

 

 

กรุณาอ่านหมายเหตุให้ละเอยีดทั้ง 7 ข้อ 
1. บริษทัฯ สงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่รับผิดชอบต่อค่าชดเชยความเสียหาย ไม่ว่ากรณีท่ีกองตรวจคนเขา้เมืองของไทยไม่
 อนุญาตใหเ้ดินทางออกหรือกองตรวจคนเขา้เมืองของแต่ละประเทศไม่อนุญาตให้เขา้เมือง 
2. บริษทัฯ สงวนสิทธ์ิในการท่ีจะไม่รับผิดชอบต่อค่าชดเชยความเสียหาย อนัเกิดจากเหตุสุดวิสัยท่ีทางบริษทัฯ  
 ไม่สามารถควบคุมได ้เช่น การนดัหยดุงาน, จลาจล, การล่าชา้หรือยกเลิกของเท่ียวบิน 
3. บริษทัฯ สงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงโปรแกรมรายการท่องเท่ียว โดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ 
4. บริษทัฯ สงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงอตัราค่าบริการ โดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ 
5. การไม่รับประทานอาหารบางม้ือไม่เท่ียวตามรายการไม่สามารถขอหักค่าบริการคืนไดเ้พราะการช าระค่าทวัร์
เป็นไปในลกัษณะเหมาจ่าย 
6. ตัว๋เคร่ืองบินเม่ือออกตัว๋แลว้ไม่สามารถ Refund ไดทุ้กกรณี โดยเง่ือนไขของสายการบินก าหนด 
7. กรณีท่ีคณะไม่ครบจ านวน 15 ท่าน ทางบริษทัฯ สงวนสิทธ์ิในการงดออกเดินทางโดยทางบริษทัฯ จะแจง้ให้ท่าน
ทราบล่วงหนา้ 14 วนัก่อนการเดินทาง 

* ในกรณีทีลู่กค้าต้องออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าทีข่องบริษัทฯ ก่อนทุกคร้ัง  
มิฉะน้ันทางบริษัทฯ จะไม่ขอรับผดิชอบค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งส้ิน * 

ข้อมูลเพิม่เติมเร่ืองโรงแรมทีพ่กั 
เน่ืองจากการวางแปลนห้องพกัของแต่ละโรงแรมแตกต่างกนั จึงอาจท าให้ห้องพกัแบบห้องเด่ียว (Single) และห้องคู่
(Twin/Double) และหอ้งพกัแบบ 3 ท่าน/3 เตียง (Triple Room) หอ้งพกัอาจจะไม่ติดกนั 

     ข้อความซ่ึงถือเป็นสาระส าหรับท่านผู้มีเกยีรติซ่ึงร่วมเดินทาง 
ทางบริษัทฯ เป็นตัวแทนในการจดัน าสัมมนา และการเดินทางท่ีมีความช านาญ โดยจัดหาโรงแรมท่ีพกั อาหาร 
ยานพาหนะและสถานท่ีท่องเท่ียวพร้อมทั้งการสัมมนา ดูงาน เพื่อความสะดวกสบาย และเกิดประโยชน์สูงสุดในการ
เดินทาง ทั้งน้ีทางบริษทัฯ ไม่สามารถรับผิดชอบในอุบติัเหตุหรือความเสียหายท่ีเกิดจากโรงแรมท่ีพกั ยานพาหนะ, อนั
เน่ืองจากอุบติัเหตุรวมถึงภยัธรรมชาติ, โจรกรรม, วินาศกรรม, อคัคีภยั, การผละงาน, การจลาจล, สงครามการเมือง, 
การผนัผวนของอตัราแลกเปล่ียนเงินตราระหวา่งประเทศ, การนดัหยุดงาน, ความล่าชา้ของเท่ียวบิน, สายการเดินเรือ, 
รถไฟ, พาหนะท้องถ่ิน,ตลอดจนการถูกปฏิเสธออกวีซ่าจากกงสุล และ / หรือ ส่วนงานท่ีเก่ียวข้องกับสถาน
เอกอคัรราชทูต รวมถึงผูมี้อ  านาจท าการแทนประจ าประเทศไทย (โดยไม่จ  าตอ้งแสดงเหตุผล เน่ืองจากเป็นสิทธิพิเศษ
ทางการทูต) ซ่ึงอยูเ่หนือการควบคุมของบริษทัฯ หมายรวมถึงในระหวา่งการเดินทางท่องเท่ียวทั้งใน หรือ ต่างประเทศ 
แต่ทางบริษทัฯ มีความคุม้ครอง และประกนัอุบติัเหตุ ตามเง่ือนไขท่ีบริษทัฯ ท่ีรับประกนัในกรณีท่ีผูร่้วมเดินทาง 
ถูกปฏิเสธโดยเจา้หน้าท่ีตรวจคนเขา้เมืองของประเทศไทย และ/หรือ ต่างประเทศ มิให้เดินทางออก หรือ เขา้ประเทศ 
เน่ืองมาจากความประพฤติ พฤติกรรมของผูเ้ดินทาง ไม่ปฏิบติัตามกฎระเบียบดา้นการความคุมโรคติดต่อเฉพาะพื้นท่ีมี
การปลอมแปลงเอกสารเพื่อการเดินทาง รวมถึงมีส่ิงผิดกฎหมาย บริษทัฯ จะไม่คืนค่าใช้จ่ายใดๆ รายละเอียดดา้นการ
เดินทาง อาจมีการเปล่ียนแปลงไดต้ามความจ าเป็น หรือเพื่อความเหมาะสมทั้งปวง โดยมิตอ้งแจง้ให้ทราบล่วงหน้า 
ทั้งน้ีการขอสงวนสิทธิดงักล่าว บริษทั จะยึดถือและค านึงถึงผลประโยชน์ตลอดจนความปลอดภยัของท่านผูมี้เกียรติ 
ซ่ึงร่วมเดินทางเป็นส าคญั 
 



 

 

 

เอกสารในการยืน่ E-VISA ท่องเทีย่วอนิเดยี  
 รูปถ่ายสี (ถ่ายมาไม่เกิน 3 เดือน ขนาด 2× 2 น้ิว) 2 รูป พื้นหลงัสีขาว  
 หนังสือเดินทางมอีายุมากกว่า 6 เดือน และมีหนา้วา่งอยา่งนอ้ย 2 หนา้(ฉบบัจริง) 
 ส าเนาบัตรประชาชน 1 ชุด 
 ส าเนาทะเบียนบ้าน 1 ชุด 
 ส าเนาหน้าวซ่ีาทีเ่คยเดินทางไปประเทศอนิเดีย 1 ชุด (หากมี) 

************************************************************* 

หมายเหตุ  การอนุมตัเิป็นดุลพนิิจของทางสถานทูตทางบริษัทไม่มส่ีวนเกีย่วข้องใดๆทั้งส้ิน ทั้งนีบ้ริษัทเป็นเพยีงตวักลางและ
คอยบริการอ านวยความสะดวกให้แก่ผู้เดนิทางเท่านั้น 

 
 
 


