
 

 

รหัสทัวร CLT1901004 
ทัวรอินเดีย เนปาล 8 วัน 7 คืน (6E) 
ลุมพินี   กุสินารา   ราชคฤห   คยา   พาราณสี   สารนาถ   สาวัตถี   คายา 
ธัมเมกขสถูป   เขาคิชกูฏ   คันธเจดีย   ปรินิพพานวิหาร   มกุฎพันธเจดีย 
วิหารมายาเทว ี
 
 
 

 
 
 
 
 
 

นมัสการ 4 สังเวชนียสถาน อินเดีย-เนปาล 
(ลุมพิน-ีกุสินารา-ราชคฤห-คยา-พาราณส-ีสารนาถ-สาวัตถ-ีคายา) 

22-29 กันยายน 2562 
 



 

 

 
 
 
 
 

Filg
ht Date Origin Destin

ation 
Depar
ture 

Arriv
al เวลา 

6E9
8 

วันแรก(อาทิตย 
22/9/62) 

สุวรรณ
ภูมิ 

พาราณ
สี 

08.50 
น. 

11.10 
น. 3.50 

6E9
7 

วันที่แปด(อาทิตย 
29/9/62) 

พาราณ
สี 

สุวรรณ
ภูมิ 

14.55 
น. 

19.
50 น. 3.25 

Date Program Hotel B L D 
วันที่หนึ่ง(อาทิตย 

22/9/62) 
สุวรรณภูมิ-พาราณสี-พิธีลางบาปฮินด-ูสาร

นาถ-ธัมเมกขสถูป-พิพิธภัณฑ 
TRIDEV เครื่อง ภ รร 

วันที่สอง(จันทร 
23/9/62) 

พาราณส-ีมหาสถูปเจดียพุทธคยา-พระพุทธ
เมตตา 

SUJATA รร ภ รร 

วันที่สาม(อังคาร 
24/9/62) 

คยา–ราชคฤห-เขาคิชกูฏ-หลวงพอองคดํา-
มหาวิทยาลัยนาลนัทา 

RAJGIR 
RESIDENCY  

รร ภ รร 

วันที่สี่(พุธ 
25/9/62) 

ราชคฤห-ชมมกุฎพันธเจดีย-ชมปรินิพพาน
สถูปหรือสาลโนทยาน-กุสินารา 

ROYAL 
RESIDENCY 

รร ภ รร 

วันที่หา(พฤหัส 
26/9/62) 

กุสินารา-ลุมพิน(ีเนปาล)-วิหารมายาเทว ี ZAMBALA รร ภ รร 

วันที่หก(ศุกร 
27/9/62) 

ลุมพินี-สาวัตถ ี Savathi 
Resdidency 

รร ภ รร 

วันที่เจ็ด(เสาร 
28/9/62) 

   สาวัตถ-ีพาราณส ี TRIDEV รร ภ รร 

วันที่แปด
(อาทิตย 

29/9/62)  

  พาราณส-ีสนามบินสวุรรณภูมิ - รร B
o
x 

- 



 

 

วันแรก(อาทิตย22/9/62) สนามบินสุวรรณภูมิ-พาราณส-ีพิธีลางบาปฮินด-ูสารนาถ-ธัม
เมกขสถูป-พิพิธภัณฑ 

05.30 น.  พรอมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ  อาคารผูโดยสารขาออก  ประตูที่ 4-5  เคานเตอร E 
สายการบิน Indigo เจาหนาที่ใหการตอนรับพรอมอํานวยความสะดวกในการเช็คอิน
เอกสารและสัมภาระกระเป�าเล็กถือติดตัวขึ้นเครื่องบิน 

 กรุณางดนําของมีคม ทุกชนิด เชน มีดพับ กรรไกรตัดเล็บทุกขนาด ตะไบเล็บ เปนตน กรุณา
ใสในกระเป�าเดินทางใบใหญหามนําติดตัวขึ้นเครื่องบิน 

 วัตถุที่เปนลักษณะของเหลว อาทิ ครีม โลชั่น น้ําหอม ยาสีฟน เจล สเปรย และเหลาเปนตน 
จะถูกทําการตรวจอยางละเอียดอีกครั้ง โดยจะอนุญาตใหไมเกิน 10 ชิ้น ในบรรจุภัณฑละไม
เกิน 100 ml.  

08.50  น.  โดยสายการบิน Indigo เที่ยวบินที่  6E98 เหินฟ�าสู พาราณสี รับประทานอาหารเชา
(1)set box 

11.10  น.  ถึงทาอากาศยานนานาชาติพาราณสี ประเทศอินเดีย(เวลาที่อินเดียชากวาบานเรา  
ประมาณ 1.30 ช่ัวโมง) นําทานผานพิธีตรวจคนเขาเมือง และรับสัมภาระ 

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน(2)ที่ ภัตตาคาร 
บาย นําทานเดินทางสู สารนาถ(ระยะทาง 12 กิโลเมตร ใช

เวลาในการเดินทาง 40 นาที) ชม ธัมเมกขสถูป สถานที่
พระพุทธองคทรงแสดงปฐมเทศนา ในวันเพ็ญขึ้น 15 คํ่า 
เดือน 8 กอน พุทธศักราช 45 ป อันเปนวันอาสาฬหบูชา  
ชมมูลคันธกุฎิ ,ธัมเมกขสถูป, ชม พิพิธภัณฑสารนาถ 
ภายในมีหัวเสามีหัวสิงหอยู 4 หัว และชม พระพุทธรูปที่สวยงามที่สุดคือพระปางปฐม
เทศนา 

16.00 น. นําทานลองแมนํ้าคงคา ชมพิธีการอาบนํ้าลางบาปของชาวฮินดู ชมทาเผาศพควันไฟ
ไมเคยดับ ชมพระอาทิตยขึ้นพรอมอธิษฐานขอขมาตอพระแมคงคา 

19.00 น. รับประทานอาหารคํ่า(3)ที่ หองอาหารของโรงแรม 
พักคางคืนที่พาราณส ีพัก TRIDEV HOTEL หรือเทียบเทา 
วันที่สอง(จันทร 23/9/62) พาราณส-ีมหาสถูปเจดียพุทธคยา-พระพุทธเมตตา 
07.00 น. รับประทานอาหารเชา(4)ที่ หองอาหารของโรงแรม 
08.00 น. เดินทางสู คยา(ระยะทาง 250 กิโลเมตร ใชเวลาในการเดินทาง 6 ชั่วโมง)  
12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน(5) 
 
 



 

 

บาย นําทานชม วัดพุทธนานาชาติ เชน วัดทิเบต วัดญี่ปุ�น วัดภูฎาน และวัดไทย ซึ่งแตละวัดมี
ความงดงามที่แตกตางกัน นําทานสู มหาสถูปเจดียพุทธคยา 
สถานที่ประทับตรัสรูอริยสัจธรรมบรรลุรูแจงอนุตตรสัมมา
สัมโพธิญาณสําเร็จเปน พระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาใตตนพระ
ศรีมหาโพธิ์ ในคืนพระจันทรเต็มดวงแหงเดือนวิสาขะนมัสการ
สัตตมหาสถานคือสถานที่ประทับเสวยมุตติสุข  )สุขเกิดแต
ความหลุดพนจากกิเลสอาสวะและปวงท7 สัปดาห  กราบนมัสการพระพุทธเมตตา  เพื่อ
ขอพรภายในวิหารเจดียพุทธคยา ใหทานไดน่ังปฎิบัติธรรมตามอัธยาศัย 

19.00 น. รับประทานอาหารคํ่า(6)ที่ หองอาหารของโรงแรม 
พักคางคืนที่คยาพัก SUJATA HOTEL  หรือเทียบเทา 

วันที่สาม(อังคาร 24/9/62)  คยา–ราชคฤห-เขาคิชกูฏ-หลวงพอองคดํา-มหาวิทยาลัย
นาลันทา 

07.00 น. รับประทานอาหารเชา(7)ที่ หองอาหารของโรงแรม 
08.00 น. เดินทางสู เมืองราชคฤห(ระยะทาง 60 กิโลเมตร ใชเวลาในการเดินทาง 2 ช่ัวโมง เพื่อ

นําทานขึ้น เขาคิชกูฏ เพื่อนมัสการและทําสมาธิ ณ  .กุฎิ พระพุทธองค, กุฏิพระอานนท , ถํ้า
สุกรชาตาท่ีพระสารีบุตรบรรลุพระอรหันตและที่พระเทวฑัตกลิ้งกอนหินใสพระองคชมวัด
อัมพวันของหมอชีวกโกมารภัจน (หากทานมีความประสงคจะน่ังเสล่ียงขึ้น อัตราคาบริการ
ทานละ 1,000 บาท)  

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน(8)ที่ ภัตตาคาร 
บาย เดินทางสู นาลันทา(ระยะทาง 35 กิโลเมตร ใชเวลาในการเดินทาง 1.30 ชั่วโมง) เพื่อนํา

ท าน น่ั งรถม าเพื่ อ  สักการะหลวงพอองคดํ าที่ มี อายุมากกวา 1 พันป  แลวชม 
มหาวิทยาลัยนาลันทามหาวิทยาลัยสงฆแหงแรกของพุทธศาสนา  

19.00 น. รับประทานอาหารคํ่า(9)ที่ หองอาหารของโรงแรม 
พักคางคืนที่นาลันทา พัก RAJGIR RESIDENCY หรือเทียบเทา 

วันที่สี่(พุธ 25/9/62) นาลันทา-ปาวาลเจดีย-สังฆาราม-ชมบริเวณคันธเจดีย-ไวสาลี-กุสิ
นารา 

07.00 น. รับประทานอาหารเชา(10)ที่ หองอาหารของโรงแรม  
08.00 น. นําทานเดินทางสู ไวสาลี(ระยะทาง 90 กิโลเมตร ใชเวลาในการเดินทาง 2.30 ชั่วโมง) 

สถานที่ทําสังคายนาครั้งที่ 2 หลังจากพุทธปรินิพพาน เมืองหลวงของอาณาจักรวัชชี 1 ใน 6 
แควนชมพูทวีปในสมัยโบราณ เมืองน้ีมีชื่อหลายชื่อคือ ไพสาลี, เวสาลี และ เมืองน้ีเปน
ศูนยกลางการเผยแพรพุทธศาสนาที่สําคัญแหงหน่ึง ชมสังฆาราม และปาวาลเจดีย  
สถานที่พระพุทธองคทรงปลงอายุสังขารเปนครั้งสุดทาย ตอจากน้ันอีก 3 เดือน จึงเสด็จดับ



 

 

ขันธปรินิพพาน ท่ีกุสินารา ปจจุบันเหลือแตตอซากเจดีย ชมบริเวณคันธเจดีย เปนบริเวณที่
กษัตริยลิจฉวีไดจัดพิธีตอนรับพระพุทธองค ท่ีเสด็จมาสูเวสาลี พระเจาอโศกมหาราชไดทรง
สรางเสาหินพระเจาอโศกมียอดเสาเปนรูปสิงหหมอบขนาดใหญเพียงตัวเดียว  (เสาน้ีตาง
จากเสาอ่ืนๆ ที่มักมีสิงห 4 ตัวหันหลังชนกัน) ที่น่ีถือวามีความสมบูรณที่สุดมีอายุเกือบ 
2300 ปมาแลว  

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน(11) 
บาย เดินทางสู กุสินารา(ระยะทาง 180 กิโลเมตร ใชเวลาในการเดินทาง 4 ชั่วโมง) 
19.00 น. รับประทานอาหารคํ่า(12)ที่ หองอาหารของโรงแรม 

พักคางคืนที่กุสินารา พัก ROYAL RESIDENCY หรือเทียบเทา 
วันที่หา(พฤหัส 26/9/62)กุสินารา-สาลโนทยาน-มกุฎพันธเจดีย-ลุมพินี(โปรดเตรียมหนังสือ

เดินทางที่ดานชายแดนอินเดีย-เนปาล) 
07.00 น. รับประทานอาหารเชา(13)ที ่หองอาหารของโรงแรม  
08.00 น. ชม ปรินิพพานสถูปหรือสาลโนทยาน นมัสการสถานที่

พระพุทธองคทรงดับขันธปรินิพพาน ตอมาพระเจาอโศก
มหาราชไดสรางสถูปไวเปนรูปทรงกลม มีขนาดใหญมาก 
มียอดแหลมคลายฉัตร 3 ชั้น ซึ่งปรินิพพานน้ีอยูดานหลัง
ปรินิพพานวิหาร ชมปรินิพพานวิหาร เปนวิหารที่สรางใน
สมัยพระเจาอโศกมหาราชภายในวิหารประดิษฐาน
พระพุทธรูปหินแกะสลักปางปรินิพพาน ชมมกุฎพันธเจดีย นมัสการสถานที่ถวายพระเพลิง 
พระบรมศพของสมเด็จพระบรมศาสดา ลักษณะเปนเจดียอิฐแดงเกาเรียงเปนชั้นๆมีขนาด
ใหญมาก  

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน(14) 
บาย นําทานเดินทางสู ลุมพินี สถานที่ประสูติพระพุทธองค ขณะที่ยังดํารงเปนเจาชายสิทธัตถะ 

(ระยะทาง 150 กิโลเมตร ใชเวลาเดินทางประมาณ 5ชั่วโมง) ระหวางทางแวะวัดไทย 960 
ผานดานชายแดนโสโนร ีเดินทางสู ประเทศเนปาล 

19.00 น. รับประทานอาหารคํ่า(15)ที ่หองอาหารของโรงแรม 
พักคางคืนที่ลุมพินี พัก ZAMALA HOTEL หรือเทียบเทา 

วันที่หก(ศุกร 27/9/62) ลุมพินี (เนปาล)-วิหารมายาเทว-ีสาวัตถ ี
07.00 น. รับประทานอาหารเชา(16)ที ่หองอาหารของโรงแรม  



 

 

08.00 น. นําทานชม วิหารมายาเทวี สรางขึ้นเพื่อเปนอนุสรณแกพระนางสิริมหามายา พระพุทธ
มารดา ชมภาพหินแกะสลักขนาดใหญ เปนรูปพระนาง
สิริมหามายาเทวี  ทรงใชพระหัตถเบื้องขวาจับกิ่งสาละไว 
ทรงประสูติพระราชกุมารสิทธัตถะ พระกุมารซึ่งเพิ่ ง
ประสูติออกมา กําลังประทับยื่น มีดอกบัวบานรองรับพระ
บาทและรอบๆพระเศียรมีรัศมีปรากฏอยู  ชมสระน้ําที่สรง
พระวรกาย ชมเสาหินพระเจาโศก ณ สถานที่ประสูติ 
ตั้งอยูกึ่งกลางระหวางกรุงกบิลพัสดุกับกรุงเทวทหะ
ปจจุบันเสาหินพระเจาอโศกน้ีไมมีหัวเสามีแตเสาลวนๆ และบนตัวเสายังคงมีการจารึกเปน
อักษรพราหมี 5 บรรทัด  

 
12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน(17) 
บาย ออกเดินทางสู สาวัตถี  ระยะทาง 180 กิโลเมตร ใชเวลาเดินทางประมาณ 5.30 ชั่วโมง 

(ผานดานชายแดนโสโนรี ) ระหวางแวะวัดไทย 960  
19.00 น. รับประทานอาหารคํ่า(18)ที่ หองอาหารของโรงแรม 
พักคางคืนที่สาวัตถี พัก SRAVASTI RESIDENCY หรือเทียบเทา 
วันที่เจ็ด(เสาร 28/9/62) สาวัตถ-ีพาราณส ี
07.00 น. รับประทานอาหารเชา(19)ที่ หองอาหารของโรงแรม  
08.00 น. นําทานชม วัดเชตะวันวิหาร ที่ซึ่งพระพุทธองคประทับ

จําพรรษานานถึง 19 พรรษา เปนศูนยกลางเผยแพร
พระพุทธศาสนาท่ีสําคัญที่สุด นมัสการพระคันธกุฎี ฤดูรอน 
ฤดูหนาว ชมธรรมศาลาที่ใหญที่สุดกุฏิพระอรหันต เชน 
พระโมคคัลลา พระสารีบุตร พระสิวลีพระอานนท พระ
ราหุล พระองคุลีมาลพระกัสสปะ และอารามฝ�ายพระภิกษุที่
เคยจําพรรษาในครั้งพุทธกาล 
นําทานชม บานทานองคุลีมาล และอนาถบิณฑิกะเศรษฐี อยูในบริเวณพระราชวังของ
พระเจา ปเสนทิโกศล เลยพระวิหารเชตวันไปประมาณสามกิโลเมตร ปจจุบันยังมีเขตเมือง
สาวัตถีใหเห็นเปนกําแพงลอมรอบเมืองและภายในเมืองก็จะมีอาคารสิ่งปลูกสรางในอดีตที่
ถูกฝงไวใตดิน 

 เปนจํานวนมากปจจุบันทางรัฐบาลอินเดียไดขึ้นทะเบียนไวเปนสมบัติของทางการ และกําลัง
ทําการขุดคนเพ่ือหาหลักฐานทางดานประวัติศาสตร 

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน(20) 



 

 

บาย เดินทางสู พาราณสี เปนเมืองหลวงของแควนกาสี เปนเมืองที่เจริญรุงเรืองมากที่สุดแหง
หน่ึงตั้งแต สมัยกอนพุทธกาล  (ระยะทาง 300 กิโลเมตร ใชเวลาในการเดินทาง 9 ชั่วโมง) 

คํ่า  รับประทานอาหารคํ่า(21)ที่ หองอาหารของโรงแรม 
พักคางคืนที่พาราณส ีพัก TRIDEV HOTEL หรือเทียบเทา  
วันที่แปด(อาทิตย 29/9/62) พาราณส-ีสนามบินสวุรรณภูมิ 
08.00 น. รับประทานอาหารเชา(22)ที่ หองอาหารของโรงแรม 
09.00 น. นําทานลองแมนํ้าคงคา ชมพิธีการอาบนํ้าลางบาปของชาวฮินดู ชมทาเผาศพควัน

ไฟไมเคยดับ ชมพระอาทิตยขึ้นพรอมอธิษฐานขอขมาตอพระแมคงคา 
12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน(23)ที่ ภัตตาคาร 
 จนไดเวลาเดินทางสู สนามบิน เพ่ือเดินทางกลับประเทศไทย  
14.55 น. โดยสายการบิน Indigo เที่ยวบิน 6E97 เหินฟ�าสู สนามบนิสุวรรณภูมิ 
19.50 น. เดินทางถึง สนามบินสวุรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ........... 
หมายเหตุ :  
1. เวลาที่ปรากฏในโปรแกรมกับการปฏบิัติจริงอาจแตกตางกันเล็กนอย ขอใหทานรับทราบ

คําแนะนําการเปลี่ยนแปลงการนัด หมายเวลาในการทํากิจกรรมอีกครั้งจากหัวหนาทัวร  
2. บริษัทอาจทําการเปลี่ยนแปลงรายการ ไดตามความจําเปนและเหมาะสม แตจะยึด

ผลประโยชนของลูกคาเปนสําคัญ ทั้งน้ี ขึ้นอยูกับสภาวะของสายการบิน โรงแรมท่ีพัก 
ภูมิอากาศ ภัยธรรมชาติ การนัดหยุดงานฯลฯ ตลอดจนสภาวะทาง เศรษฐกิจและ
สถานการณทางการเมืองภายใน อันเปนสาเหตุใหตองเลื่อนการเดินทางหรือไมสามารถจัด
พาคณะทองเที่ยว ไดตามรายการ  

 
วันเดินทาง ราคาผูใหญ ราคาเด็ก รับ จอง หมายเหตุ 
22-29 กันยายน 2562 19,999 บาท     

 
*ผูใหญ (12ป ขึ้นไป) บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการออกทัวรกรณีมีผูเดินทางไมถึง 16+ ทาน 
สํารองที่นั่ง 
* ชําระเงินมัดจํา ทานละ 15,000 บาท หลังจากจองภายใน 3 วันพรอมแจงช่ือเปน

ภาษาอังกฤษตามหนงัสือเดินทาง สวนที่เหลือ 
ชําระทั้งหมดกอนเดินทาง 20 วัน 
*** ในกรณีที่ทานโอนเงินจากตางจังหวัด อัตราดังกลาวเปนอัตราสุทธ ิ
ไมรวมคาธรรมเนียมและคาบริการของธนาคาร คะ*** 
 



 

 

ตราคาบริการรวม 
 ตั๋วโดยสารเครื่องบินช้ันประหยัดเสนทาง โดยสายการบินอินดิโก 
 คาภาษีสนามบิน คาประกันสายการบินและภาษีน้ํามันของสายการบิน  
 คาโรงแรมท่ีพัก ตามที่ระบุในรายการหรือเทียบเทา (2-3 ทานตอหน่ึงหอง) 
 คาเขาชมสถานที่ทองเที่ยวตางๆ ตามรายการระบ ุ
 คาอาหารทุกมื้อตามรายการที่ระบ ุ
 คารถรับสงและระหวางการนําเท่ียวตามรายการระบ ุ
 คาประกันภัยการเดินทาง วงเงิน 1,000,000 บาท ตอทาน (วงเงินรักษาพยาบาลเงินไม

เกิน 500,000 บาท) แตทั้งน้ียอมอยูในขอจํากัดที่มีการตกลงไวกับบริษัทประกันชีวติ 
อัตราคาบริการไมรวม  
 คาจัดทําหนังสือเดินทาง (PASSPORT) และคาทําใบอนุญาตที่กลับเขาประเทศของคน

ตางชาติ หรือ คนตางดาว 
 คาใชจายอ่ืนๆ นอกเหนือจากที่ระบุไวในรายการและคาใชจายสวนตัวตางๆ เชน คา

โทรศัพท คาซักรีด ฯลฯ 
 คาธรรมเนียมน้ํามันของสายการบิน (ถามี) 
 คาทําเอกสารผูถือตางดาว / คาวีซาท่ีมีคาธรรมเนียมแพงกวาหนังสือเดินทางไทย 
 คาภาษีหัก  ณ  ท่ีจาย 3% ภาษีมูลคาเพิ่ม 7% (กรณีออกใบกํากับภาษี) 
 คาธรรมเนียมการชําระเงินดวยบตัรเครดติ VISA 3% AMEX 4% 
 คาน้ําหนักเกินพิกัดตามสายการบินกําหนด  
 คาทิปไกดทองถิ่นและพนักงานขับรถ, ทานละ 2,500 บาท ,  หวัหนาทัวรไทยแลวแตความ

พอใจของลูกคา 
 คาวีซาเขาอินเดียและเนปาลสําหรับหนังสือเดินทางไทย 4,500 บาท (ราคา ณ ปจจุบัน 

อาจมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นอยูกับสถานทูต) 
กรณีทําวีซากับทางบริษัท ตองชําระคาวีซาท้ังหมด โดยที่ไมเกี่ยวกับการมัดจําทัวร 

เงื่อนไขการใหบริการ   (ที่ทานควรทราบกอนสํารองที่นั่ง)  
* กรณียกเลิกกอนการเดินทาง 30 วันขึ้นไป **เฉพาะชวงที่ไมใชเทศกาลหรือวันหยุดยาว** คืน

เงินทั้งหมด 
**(ยกเวน กรุปที่มีการการันตีคามัดจํากับสายการบิน หรือ ไดมีการออกตั๋วเครื่องบินแลว หรือ 

กรุปที่มีการการันตีคามัดจําที่พัก โดยตรงหรือโดยการผานตัวแทนในประเทศหรือ
ตางประเทศและไมอาจขอคืนเงินได)** 

* กรณียกเลิกกอนการเดินทาง 30 วัน **เฉพาะชวงเทศกาลหรือวันหยุดยาว** เก็บคาใชจายที่
เกิดขึ้นจริงทั้งหมด 



 

 

* กรณียกเลิกกอนการเดินทาง 15 วัน เก็บคาใชจาย 50% ของราคาทัวร 
* กรณียกเลิกกอนการเดินทาง 7 วัน เก็บคาใชจาย 100% ของราคาทัวร 
เงื่อนไขการใหบริการตางๆ 
 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์การเปลีย่นแปลงโปรแกรม ราคา และเงื่อนไขทั้งหมดโดยมิตองแจงให

ทราบลวงหนา 
 บริษัทฯ มีสิทธิ์ท่ีจะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวรน้ี เมื่อเกิดเหตุสุดวิสัยจนไม

อาจแกไขได 
 รายการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม เน่ืองจากความลาชาของสายการบิน 

โรงแรมท่ีพักในตางประเทศ เหตุการณทางการเมือง และภัยธรรมชาติ ฯลฯ ที่อยูนอกเหนือ
การควบคุมของทางบรษิัทฯ หรือ คาใชจายเพ่ิมเติมท่ีเกิดขึ้นทางตรง หรือทางออม เชน การ
เจ็บป�วย การถกูทําราย การสูญหาย ความลาชา หรือ จากอุบัติเหตุตางๆ  ท้ังน้ี บริษัทฯ จะ
คํานึงถึงความปลอดภัยและความสะดวกของผูเดินทางเปนสําคัญ 

 บริษัทฯจะไมรับผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเขาเมืองหามผูเดินทางเขาประเทศเน่ืองจากมี
สิ่งผิดกฎหมายหรือส่ิงของหามนําเขาประเทศเอกสารเดินทางไมถูกตองหรือความประพฤติ
สอไปในทางเสื่อมเสียหรือดวยเหตุผลใดๆ ก็ตามที่กองตรวจคนเขาเมืองพิจารณาแลว ทาง
บริษัทฯ ไมอาจคืนเงินใหทานได ไมวาจํานวนทั้งหมด หรือ บางสวน 

 รายการนี้เปนเพียงขอเสนอท่ีตองไดรับการยืนยันจากบริษัทฯอีกคร้ังหน่ึงหลังจากไดสํารองที่
น่ังบนเครื่องและโรงแรมท่ีพักในตางประเทศเปนที่เรียบรอย แตอยางไรก็ตามรายการน้ีอาจ
เปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม 

 บริษัทฯ จะไมรับผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเขาเมืองของประเทศไทย งดออกเอกสารเขา
เมืองใหกับชาวตางชาติ หรือ คนตางดาวที่พํานักอยูในประเทศไทย 

 บริษัทขอสงวนสิทธ์ิที่จะเล่ือนการเดินทางในกรณีที่มีผูรวมคณะไมถึง 16 ทาน (หรือตามที่
ตกลงไวกบับริษัทฯ) 

 การไมรับประทานอาหารบางมื้อไมเที่ยวตามรายการไมสามารถขอหักคาบรกิารคนืไดเพราะ
การชําระคาทัวรเปนไปในลักษณะเหมาจาย 

 ตั๋วเครื่องบินเม่ือออกตั๋วแลวไมสามารถ Refund ไดทุกกรณี โดยเงือ่นไขของสายการบิน 
 
 
 
 
 
 



 

 

       กรุณาอานหมายเหตุใหละเอียดทั้ง 7 ขอ 
1. บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ท่ีจะไมรับผิดชอบตอคาชดเชยความเสียหาย ไมวากรณีที่กองตรวจคนเขาเมือง

ของไทยไมอนุญาตใหเดินทางออกหรือกองตรวจคนเขาเมืองของแตละประเทศไมอนุญาตให
เขาเมือง 

2. บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการที่จะไมรับผิดชอบตอคาชดเชยความเสียหาย อันเกิดจากเหตุสุดวิสัยที่
ทางบริษัทฯ ไมสามารถควบคุมได เชน การนัดหยุดงาน, จลาจล, การลาชาหรือยกเลิกของ
เท่ียวบิน 

3. บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมรายการทองเที่ยวโดยไมตองแจงใหทราบลวงหนา 
4. บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงอัตราคาบริการ โดยไมตองแจงใหทราบลวงหนา 
5.การไมรับประทานอาหารบางมื้อไมเท่ียวตามรายการไมสามารถขอหักคาบริการคืนไดเพราะการ

ชําระคาทัวรเปนไปในลักษณะเหมาจาย 
6.ต๋ัวเครื่องบินเม่ือออกตั๋วแลวไมสามารถ Refund ไดทุกกรณี โดยเงื่อนไขของสายการบนิกําหนด 
7. กรณีที่คณะไมครบจํานวน 15 ทาน ทางบริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการงดออกเดินทางโดยทาง

บริษัทฯ จะแจงใหทานทราบลวงหนา 14 วันกอนการเดินทาง ในกรณีที่ลูกคาตองออก
ตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดตอเจาหนาทีข่องบริษัทฯ กอนทุกครั้ง มิฉะนั้นทาง
บริษัทฯ จะไมขอรับผิดชอบคาใชจายใดๆ ทั้งสิ้น  

 
 
ขอมูลเพ่ิมเติมเรื่องโรงแรมที่พัก 
เน่ืองจากการวางแปลนหองพักของแตละโรงแรมแตกตางกัน จึงอาจทําใหหองพักแบบหองเด่ียว 

(Single) และหองคู 
(Twin/Double) และหองพักแบบ 3 ทาน/3 เตียง (Triple Room) หองพักอาจจะไมติดกัน 
ขอความซึ่งถือเปนสาระสําหรับทานผูมีเกียรติซึ่งรวมเดินทาง 
ทางบริษัทฯ เปนตัวแทนในการจัดนําสัมมนา และการเดินทางที่มีความชํานาญ โดยจัดหาโรงแรมท่ี

พัก อาหาร ยานพาหนะและสถานที่ทองเที่ยวพรอมทั้งการสัมมนา ดูงาน เพ่ือความ
สะดวกสบาย และเกิดประโยชนสูงสุดในการเดินทาง ทั้งน้ีทางบริษัทฯ ไมสามารถรับผิดชอบ
ในอุบัติเหตุหรือความเสียหายท่ีเกิดจากโรงแรมท่ีพัก ยานพาหนะ, อันเน่ืองจากอุบัติเหตุ
รวมถึงภัยธรรมชาติ, โจรกรรม, วินาศกรรม, อัคคีภัย, การผละงาน, การจลาจล, สงคราม
การเมือง, การผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราระหวางประเทศ, การนัดหยุดงาน, ความ
ลาชาของเที่ยวบิน, สายการเดินเรือ, รถไฟ, พาหนะทองถิ่น,ตลอดจนการถูกปฏิเสธออกวีซา
จากกงสุล และ / หรือ สวนงานที่เกี่ยวของกับสถานเอกอัครราชทูต รวมถึงผูมีอํานาจทําการ
แทนประจําประเทศไทย (โดยไมจําตองแสดงเหตุผล เน่ืองจากเปนสิทธิพิเศษทางการทูต) ซึ่ง
อยูเหนือการควบคุมของบริษัทฯ หมายรวมถึงในระหวางการเดินทางทองเท่ียวทั้งใน หรือ 



 

 

ตางประเทศ แตทางบรษิัทฯ มีความคุมครอง และประกันอุบัติเหตุ ตามเงื่อนไขที่บริษัทฯ ที่
รับประกันในกรณีที่ผูรวมเดินทางถูกปฏิเสธโดยเจาหนาท่ีตรวจคนเขาเมืองของประเทศไทย 
และ/หรือ ตางประเทศ มิใหเดินทางออก หรือ เขาประเทศ เน่ืองมาจากความประพฤต ิ
พฤติกรรมของผูเดินทาง ไมปฏิบัติตามกฎระเบียบดานการความคุมโรคตดิตอเฉพาะพ้ืนที่มี
การปลอมแปลงเอกสารเพ่ือการเดินทาง รวมถึงมีสิ่งผิดกฎหมาย บริษัทฯ จะไมคืนคาใชจาย
ใดๆ รายละเอียดดานการเดินทาง อาจมีการเปลี่ยนแปลงไดตามความจําเปน หรือเพ่ือความ
เหมาะสมทั้งปวง โดยมิตองแจงใหทราบลวงหนา ทั้งนี้การขอสงวนสิทธิดังกลาว บริษัท 
จะยึดถือและคํานึงถงึผลประโยชนตลอดจนความปลอดภัยของทานผูมีเกียรต ิซึ่งรวม
เดินทางเปนสําคัญ 

 
REMARK 
 -ในกรณีที่ทานจะใชหนังสือเดินทางราชการ (เลมสีน้ําเงิน) เดินทางกับคณะ บริษัทฯ สงวน

สิทธิ์ที่จะไมรับผิดชอบ หากทานถูกปฏิเสธการเขาหรือออกนอกประเทศใดประเทศหนึง่ 
เพราะโดยปกตินักทองเที่ยวใชหนังสือเดินทางบุคคลธรรมดา (เลมสีเลือดหมู) 

-สถานทูตเก็บคาธรรมเนียมวีซาและไมคืนในทุกกรณี 


