
 

 

รหัสทัวร CLT1901796 
ทัวรอินเดีย 4 สังเวชนียสถาน เนปาล ทัชมาฮาล  9 วัน 6 คืน [6E] 
-โกลกัลตา -คยา -ราชคฤห -เขาคิชกูฏ -หลวงพอองคดํา -มหาวิทยาลัย 
นาลันทา -ปาวาลเจดีย -สังฆาราม -ชมบริเวณคันธเจดีย -ไวสาลี -กุสินารา  
-สาลโนทยาน -มกุฎพันธเจดีย -ลุมพินี(โปรดเตรียมหนังสือเดินทางที่ดาน
ชายแดนอินเดีย-เนปาล) -วิหารมายาเทวี -พาราณสี -เดลลี -อัครา -ทัชมาฮาล 
-อัคราฟอรด -เดลลี 
 

 
 
 

 



 

 

เดินทาง  12 – 20  กันยายน  2562   
อินเดีย 4 สังเวชนียสถาน - เนปาล - ทัชมาฮาล  9 วัน 6 คืน  [ 6E ] 

 
ราคายงัไมรวม VISA   

 
Filght Date Origin Destin

ation 
Departu

re Arrival เวลา 
6E78 วันที่สอง(ศุกร 

13/9/62) 
สุวรรณ

ภูมิ 
โกล

กัลตา 
02.05 น. 03.20 น. 2.45 

6E771
3 

วันที่สอง(ศุกร 
13/9/62) 

โกล
กัลตา 

คยา 07.00 น. 08.35 น. 1.35 
UK955 วันที่เจ็ด(พุธ 

18/9/62) 
พาราณ

สี 
เดลลี 15.20 น. 16.55 น. 1.35 

6E615 วันที่แปด
(พฤหัส 

19/9/62) 

เดลลี โกล
กัลตา 

20.25 น. 22.35 น. 
2.05 

6E93 วันที่เกา(ศุกร 
20/9/62) 

โกล
กัลตา 

สุวรรณ
ภูมิ 

01.25 น. 05.35 น. 2.40 
Date Program Hotel B L D 

วันที่หนึ่ง(พฤหัส 
12/9/62) 

สนามบินสุวรรณภูมิ - - - - 

วันที่สอง(ศุกร 
13/9/62) 

สุวรรณภูมิ-โกลกัลตา-คยา-มหาสถูปเจดียพุทธค
ยา-พระพุทธเมตตา 

Bodhg
aya 

Regen
cy  

bo
x 

ภ รร 

วันที่สาม(เสาร 
14/9/62) 

คยา–ราชคฤห-เขาคิชกูฏ-หลวงพอองคดํา-
มหาวิทยาลัยนาลนัทา 

RAJGI
R 

Grand
e 

รร ภ รร 

วันที่สี่(อาทิตย 
15/9/62) 

ราชคฤห-ชมมกุฎพันธเจดีย-ชมปรินิพพานสถูป
หรือสาลโนทยาน-กุสินารา 

ROYAL 
RESID
ENCY 

รร ภ รร 



 

 

วันที่หา(จันทร 
16/9/62) 

กุสินารา-ลุมพิน(ีเนปาล)-วิหารมายาเทว ี ZAMBA
LA 

รร ภ รร 

วันที่หก(อังคาร 
17/9/62) 

ลุมพินี-พาราณส ี TRIDE
V 

รร ภ รร 

วันที่เจ็ด(พุธ 
18/9/62) 

พาราณส-ีพิธีลางบาปฮินด-ูสารนาถ-ธัมเมกข
สถูป-พิพิธภัณฑ-เดลลี-อัครา 

Light 
House 

รร ภ รร 

วันที่แปด(พฤหัส 
19/9/62) 

อัคราฟอรด-ทัชมาฮาล-เดลลี-โกลกัลตา - รร ภ อิส
ระ 

วันที่เกา(ศุกร 
20/9/62) 

โกลกัลตา-สนามบินสุวรรณภูมิ - - - - 

 
วันแรก(พฤหัส 12/9/62)  สนามบินสุวรรณภูมิ 
23.00 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.  

วันที่สอง(ศุกร 13/9/62)  สนามบินสุวรรณภูมิ-โกลกัลตา-คยา 
02.05  น.  โดยสายการบิน Indigo เท่ียวบินที่  6E78 เหินฟ�าสู โกลกัลตา 
03.20 น. เดินทางถึง สนามบิน Netaji Subhash Chandra Bose เมืองโกลกัลตา ประเทศ

อินเดีย(เวลาที่อินเดียชากวาบานเรา  ประมาณ 1.30 ช่ัวโมง) นําทานผานพิธีตรวจคน
เขาเมือง และรับสัมภาระ เดินทางสูสนามบินภายในประเทศ 

07.00 น. โดยสายการบิน Indigo เที่ยวบินที่  6E7713เหินฟ�าสู คายา รับประทานอาหารเชา
(1)set box 

08.35 น.  เดินทางถึง สนามบินคยา นําทานชม วัดพุทธนานาชาติ เชน วัดทิเบต วัดญี่ปุ�น วัด
ภูฎาน และวัดไทย ซึ่งแตละวัดมีความงดงามที่แตกตางกัน 

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน(2) 
บาย นําทานสู มหาสถูปเจดียพุทธคยา สถานที่ประทับตรัสรู

อริยสัจธรรมบรรลุรูแจงอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณสําเร็จเปน 



 

 

พระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาใตตนพระศรีมหาโพธิ์ ในคืนพระจันทรเต็มดวงแหงเดือน
วิสาขะนมัสการสัตตมหาสถานคือสถานที่ประทับเสวยมุตติสุข  )สุขเกิดแตความหลุดพน
จากกิเลสอาสวะและปวงท7 สัปดาห  กราบนมัสการพระพุทธเมตตา  เพื่อขอพรภายใน
วิหารเจดียพุทธคยา ใหทานไดน่ังปฎิบัติธรรมตามอัธยาศัย 

19.00 น. รับประทานอาหารคํ่า(3)ท่ี หองอาหารของโรงแรม 
พักคางคืนที่คยา พัก Bodhgaya Regency HOTEL หรือเทียบเทา 
วันที่สาม(เสาร 14/9/62)  คยา–ราชคฤห-เขาคิชกูฏ-หลวงพอองคดํา-มหาวิทยาลัยนาลันทา 
07.00 น. รับประทานอาหารเชา(4)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(5)ท่ี 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(6)ท่ี หองอาหารของโรงแรม 
พักคางคืนที่นาลันทา พัก RAJGIR Grade หรือเทียบเทา 
วันที่สี่(อาทิตย 15/9/62)  นาลันทา-ปาวาลเจดีย-สังฆาราม-ชมบริเวณคันธเจดีย-ไวสาลี 

                       -กุสินารา 
07.00 น. รับประทานอาหารเชา(7)ท่ี 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(8) 
บาย เดินทางสู กุสินารา(ระยะทาง 180 กิโลเมตร ใชเวลาในการเดินทาง 4 ชั่วโมง) 
19.00 น. รับประทานอาหารคํ่า(9)ที่ หองอาหารของโรงแรม 
พักคางคืนที่กุสินารา พัก ROYAL RESIDENCY หรือเทียบเทา 
วันที่หา(จันทร 16/9/62)  กุสินารา-สาลโนทยาน-มกุฎพันธเจดีย-ลุมพินี 

                       (โปรดเตรียมหนังสือ   เดินทางที่ดานชายแดนอินเดีย-เนปาล) 
07.00 น. รับประทานอาหารเชา(10)ที ่หองอาหารของโรงแรม  
08.00 น. ชม ปรินิพพานสถูปหรือสาลโนทยาน นมัสการสถานที่

พระพุทธองคทรงดับขันธปรินิพพาน ตอมาพระเจาอโศก
มหาราชไดสรางสถูปไวเปนรูปทรงกลม มีขนาดใหญมาก มี
ยอดแหลมคลายฉัตร 3 ชั้น ซึ่งปรินิพพานน้ีอยูดานหลัง
ปรินิพพานวิหาร ชมปรินิพพานวิหาร เปนวิหารที่สรางใน
สมัยพระเจ าอโศกมหาราชภายในวิหารประดิษฐาน
พระพุทธรูปหินแกะสลักปางปรินิพพาน ชมมกุฎพันธเจดีย นมัสการสถานที่ถวายพระเพลิง 
พระบรมศพของสมเด็จพระบรมศาสดา ลักษณะเปนเจดียอิฐแดงเกาเรียงเปนชั้นๆมีขนาด
ใหญมาก  

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน(11) 
บาย นําทานเดินทางสู ลุมพินี สถานที่ประสูติพระพุทธองค ขณะที่ยังดํารงเปนเจาชายสิทธัตถะ 

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

19.00 น. รับประทานอาหารคํ่า(12)ที ่หองอาหารของโรงแรม 
พักคางคืนที่ลุมพินี พัก ZAMALA HOTEL หรือเทียบเทา 
วันที่หก(อังคาร 17/9/62)  ลุมพินี (เนปาล)-วิหารมายาเทว-ีพาราณส ี
07.00 น. รับประทานอาหารเชา(13)ที ่หองอาหารของโรงแรม  
08.00 น. นําทานชม วิหารมายาเทวี สรางขึ้นเพ่ือเปนอนุสรณ

แกพระนางสิริมหามายา พระพุทธมารดา ชมภาพหิน
แกะสลักขนาดใหญ เปนรูปพระนางสิริมหามายาเทวี  
ทรงใชพระหัตถเบ้ืองขวาจับกิ่งสาละไว ทรงประสูติพระ
ราชกุมารสิทธัตถะ พระกุมารซึ่งเพิ่งประสูติออกมา 
กําลังประทับยื่น มีดอกบัวบานรองรับพระบาทและ
รอบๆพระเศียรมีรัศมีปรากฏอยู  ชมสระน้ําที่สรงพระ
วรกาย ชมเสาหินพระเจาโศก ณ สถานที่ประสูติ ตั้งอยูกึ่งกลางระหวางกรุงกบิลพัสดุกับ



 

 

กรุงเทวทหะปจจุบันเสาหินพระเจาอโศกน้ีไมมีหัวเสามีแตเสาลวนๆ และบนตัวเสายังคงมี
การจารึกเปนอักษรพราหมี 5 บรรทัด  

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน(14) 
บาย เดินทางสู พาราณสี เปนเมืองหลวงของแควนกาสี เปนเมืองที่เจริญรุงเรืองมากท่ีสุดแหง

หน่ึงตั้งแต สมัยกอนพุทธกาล  (ระยะทาง 325 กิโลเมตร ใชเวลาในการเดินทาง 9 ชั่วโมง) 
คํ่า  รับประทานอาหารคํ่า(15)ท่ี หองอาหารของโรงแรม 
พักคางคืนที่พาราณส ีพัก TRIDEV HOTEL หรือเทียบเทา 
วันที่เจ็ด(พุธ 18/9/62)   พาราณส-ีเดลลี-อัครา 
05.00 น. นําทานลองแมนํ้าคงคา ชมพิธีการอาบนํ้าลางบาปของชาวฮินดู ชมทาเผาศพควันไฟ

ไมเคยดับ พรอมอธิษฐานขอขมาตอพระแมคงคา 
07.00 น. รับประทานอาหารเชา(16)ที่ หองอาหารของโรงแรม 

เดินทางสู สารนาถ(ระยะทาง 12 กิโลเมตร ใชเวลาใน
การเดินทาง 40 นาที) ชม ธัมเมกขสถูป สถานที่พระ
พุทธองคทรงแสดงปฐมเทศนา ในวันเพ็ญขึ้น 15 คํ่า เดือน 
8 กอน พุทธศักราช 45 ป อันเปนวันอาสาฬหบูชา  ชม
มูลคันธกุฎ,ิธัมเมกขสถูป, ชม พิพิธภัณฑสารนาถ ภายใน
มีหัวเสามีหัวสิงหอยู 4 หัว และชม พระพุทธรูปที่สวยงามที่สุดคือพระปางปฐมเทศนา 

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน(17) 
 บาย แลวเดินทางสู สนามบินพาราณสี 
15.20 น. โดยสายการบิน Air Vistara เท่ียวบิน UK955 เหินฟ�าสู เดลลี  
16.55 น. เดินทางถึง เดลลี นําทานเดินทางสู อัครา (Agra) เคยเปนเมืองหลวงสําคัญของอินเดีย

ในยุคศตวรรษที่ 16 ตั้งอยูริมฝم�งแมน้ํายมุนา  เมืองอัครายังเปนที่ตั้งของป�อมอักรา  (Agra 
Fort) ป�อมแดง (Red Fort of Agra) ซึ่งไดรับการขึ้นทะเบียนเปนมรดกโลกในป 1983 
ระยะทาง 200 กม. ใชเวลาในการเดินทาง 3-4 ชม. 

19.00 น. รับประทานอาหารคํ่า(18)ที่ หองอาหารของโรงแรม 
พักคางคืนที่อัครา พัก Light House HOTEL หรือเทียบเทา 
วันที่แปด(พฤหัส 19/9/62)  ทัชมาฮาล-อคัราฟอรด-เดลลี-โกลกัลตา 
07.00 น. รับประทานอาหารเชา(19)ที่ หองอาหารของโรงแรม  
08.00 น. นําทานชม อัคราฟอรท พระราชวังที่ย่ิงใหญสรางขึ้นโดยใชเวลาที่ยาวนานถึง

สามยุคของกษัตริยแหงราชวงศโมกุล มีลักษณะเปนกําแพงสองช้ัน และป�อมอาคาร
ทางเขาสี่ทิศ ภายในประกอบดวยพระราชวัง มัสยิด สวนดอกไม สนาม และอาคาร
ทางเดินโดยรอบทั้ง อาคารหินทรายสีแดงสรางโดยกษัตริยอัคบาร  ที่น่ียังเปนที่คุมขัง



 

 

กษัตริยซาจารฮาล โดยบุตรชายของพระองคเอง พระองคใชเวลาชวงสุดทายของชีวิต 
โดยการมองผานแมนํา้ยุมนาไปยังทัชมาฮาลที่ซึ่งมเหสีสุดที่รักของพระองคประทับอยู
อยางนิรันดร นําทานชมอนุสรณสถานแหงความรักที่ย่ิงใหญ ทัชมาฮาล ซ่ึงตั้งอยู
ริมน้ํายมุนา สรางขึ้นดวยหินออนสีขาว และหินทรายสีแดง ประดับประดาดวยรัตนชาติ
หลากหลายชนิด ใชเวลาในการสรางถึง 22 ป เพ่ือแสดงถงึความรักอันย่ิงใหญของ
กษัตริยซาจารฮาล ตอพระมเหสีมุมตัส มาฮาล ที่สวรรคตเนื่องจากการใหกําเนิดบุตร
คนที1่4 ภายในทัชมาฮาลนัน้เปนที่บรรจุรางของพระนางมุมตัส และกษัตริยซาจารฮาล 
ที่สวยงามโดดเดน นําทานชมอนุสรณสถานแหงความรักที่ย่ิงใหญ ทัชมาฮาล ซึ่งตั้งอยู
ริมน้ํายมุนา สรางขึ้นดวยหินออนสีขาว และหินทรายสีแดง ประดับประดาดวยรัตนชาติ
หลากหลายชนิด ใชเวลาในการสรางถึง 22 ป เพ่ือแสดงถงึความรักอันย่ิงใหญของ
กษัตริยซาจารฮาล ตอพระมเหสีมุมตัส มาฮาล ที่สวรรคตเนื่องจากการใหกําเนิดบุตร
คนที1่4 ภายในทัชมาฮาลนัน้เปนที่บรรจุรางของพระนางมุมตัส และกษัตริยซาจารฮาล 
ที่สวยงามโดดเดน 

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน(20)ที่ ภัตตาคาร 
บาย แลวเดินทางกลับเดลล ีดวยทางหลวงมอเตอรเวย ระยะทางประมาณ 200 กม. ใชเวลาใน

การเดินทาง 3-4 ช่ัวโมง รับประทานอาหารคํ่าอิสระ ภายในสนามบิน 
20.25 น. โดยสายการบิน Indigo เที่ยวบิน 6E615 เหินฟ�าสู สนามบินสุวรรณภูมิ  
22.35 น. เดินทางถึง สนามบินโกลกัลตา นําทานเปลีย่นเครื่องเดินทางสู สนามบินสุวรรณภูมิ 
วันที่เกา(ศุกร 20/9/62)  โกลกัลตา-สนามบินสุวรรณภูมิ 
01.25 น. โดยสายการบิน Indigo เท่ียวบิน 6E93 เหินฟ�าสู สนามบินสุวรรณภูมิ 
05.35 น. เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ............... 

 
 

หมายเหตุ :  
1. เวลาที่ปรากฏในโปรแกรมกับการปฏบิัติจริงอาจแตกตางกันเล็กนอย ขอใหทานรับทราบ

คําแนะนําการเปลี่ยนแปลงการนัด หมายเวลาในการทํากิจกรรมอีกครั้งจากหัวหนาทัวร  
2. บริษัทอาจทําการเปลี่ยนแปลงรายการ ไดตามความจําเปนและเหมาะสม แตจะยึด

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

 



 

 

วันเดินทาง ราคาผูใหญ ราคาเด็ก หมายเหตุ 
12 -20  กันยายน  62 19,999 ติดตอเจาหนาที่ พักเด่ียว 7999 

 
*ผูใหญ (12ป ขึ้นไป) บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการออกทัวรกรณีมีผูเดินทางไมถึง 16+ ทาน 
สํารองที่นั่ง 
* ชําระเงินมัดจํา ทานละ 10,000 บาท หลังจากจองภายใน 3 วันพรอมแจงช่ือเปน

ภาษาอังกฤษตามหนงัสือเดินทาง สวนที่เหลือ 
ชําระทั้งหมดกอนเดินทาง 20 วัน 
*** ในกรณีที่ทานโอนเงินจากตางจังหวัด อัตราดังกลาวเปนอัตราสุทธ ิไมรวมคาธรรมเนียม

และคาบริการของธนาคาร คะ*** 
 
อัตราคาบรกิารรวม 
 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 
อัตราคาบรกิารไมรวม  
 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 3,000 บาท ,  หวัหนาทัวรไทยแลวแต
ความพอใจของลูกคา 

 คาวีซาเขาอินเดียและเนปาลสําหรับหนังสือเดินทางไทย 4,500 บาท  (ราคา ณ ปจจุบัน 
อาจมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นอยูกับสถานทูต) 

เงื่อนไขการใหบรกิาร 
  (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 
เงื่อนไขการใหบรกิารตางๆ 
 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์การเปลี่ยนแปลงโปรแกรม ราคา และเงื่อนไขทั้งหมดโดยมิตองแจงให

ทราบลวงหนา 
 บริษัทฯ มีสิทธิ์ท่ีจะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวรน้ี เม่ือเกิดเหตุสุดวิสัยจนไม

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
ของไทยไมอนุญาตให 

เดินทางออกหรือกองตรวจคนเขาเมืองของแตละประเทศไมอนุญาตใหเขาเมือง 
2. บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการที่จะไมรับผิดชอบตอคาชดเชยความเสียหาย อันเกิดจากเหตุสุดวิสัยที่

ทางบริษัทฯ ไมสามารถ 
ควบคุมได เชน การนัดหยุดงาน, จลาจล, การลาชาหรือยกเลิกของเที่ยวบิน 
3. บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมรายการทองเที่ยว โดยไมตองแจงใหทราบ

ลวงหนา 
4. บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงอัตราคาบริการ โดยไมตองแจงใหทราบลวงหนา 
5.การไมรับประทานอาหารบางมื้อไมเท่ียวตามรายการไมสามารถขอหักคาบริการคืนไดเพราะการ

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

บริษัทฯ จะแจงใหทานทราบ 
ลวงหนา 14 วันกอนการเดินทาง 
 ในกรณีที่ลูกคาตองออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดตอเจาหนาที่ของบริษัทฯ กอนทุก

ครั้ง มิฉะนั้นทางบริษัทฯ จะไมขอรับผิดชอบคาใชจายใดๆ ทั้งสิ้น  
ขอมูลเพ่ิมเติมเรื่องโรงแรมที่พัก 
เน่ืองจากการวางแปลนหองพักของแตละโรงแรมแตกตางกัน จึงอาจทําใหหองพักแบบหองเด่ียว 

(Single) และหองคู 
(Twin/Double) และหองพักแบบ 3 ทาน/3 เตียง (Triple Room) หองพักอาจจะไมติดกัน 
ขอความซึ่งถือเปนสาระสําหรับทานผูมีเกียรติซึ่งรวมเดินทาง 



 

 

ทางบริษัทฯ เปนตัวแทนในการจัดนําสัมมนา และการเดินทางที่มีความชํานาญ โดยจัดหาโรงแรมท่ี
พัก อาหาร ยานพาหนะและ 

สถานที่ทองเที่ยวพรอมท้ังการสัมมนา ดูงาน เพ่ือความสะดวกสบาย และเกิดประโยชนสูงสุดในการ
เดินทาง ทั้งน้ีทางบริษัทฯ  

ไมสามารถรับผิดชอบในอุบัติเหตุหรือความเสียหายท่ีเกิดจากโรงแรมท่ีพัก ยานพาหนะ, อันเน่ืองจาก
อุบัติเหตุรวมถึงภัย 

ธรรมชาติ, โจรกรรม, วินาศกรรม, อัคคีภัย, การผละงาน, การจลาจล, สงครามการเมือง, การผันผวน
ของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา 

ระหวางประเทศ, การนัดหยุดงาน, ความลาชาของเที่ยวบิน, สายการเดินเรือ, รถไฟ, พาหนะทองถิ่น,
ตลอดจนการถกูปฏิเสธออก 

วีซาจากกงสุล และ / หรือ สวนงานที่เกี่ยวของกับสถานเอกอัครราชทูต รวมถึงผูมีอํานาจทําการแทน
ประจําประเทศไทย (โดยไม 

จําตองแสดงเหตุผล เน่ืองจากเปนสิทธิพิเศษทางการทูต) ซึ่งอยูเหนือการควบคุมของบริษัทฯ หมาย
รวมถึงในระหวางการเดินทาง 

ทองเที่ยวท้ังใน หรือ ตางประเทศ แตทางบรษิัทฯ มีความคุมครอง และประกันอุบัติเหต ุตามเงื่อนไข
ที่บริษัทฯ ที่รับประกันใน 

กรณีที่ผูรวมเดินทางถกูปฏิเสธโดยเจาหนาท่ีตรวจคนเขาเมืองของประเทศไทย และ/หรือ ตางประเทศ 
มิใหเดินทางออก หรือ เขา 

ประเทศ เน่ืองมาจากความประพฤต ิพฤติกรรมของผูเดินทาง ไมปฏิบัติตามกฎระเบียบดานการความ
คุมโรคติดตอเฉพาะพื้นที่มี 

การปลอมแปลงเอกสารเพ่ือการเดินทาง รวมถึงมีสิ่งผิดกฎหมาย บริษัทฯ จะไมคืนคาใชจายใดๆ 
รายละเอียดดานการเดินทาง  

อาจมีการเปลี่ยนแปลงไดตามความจําเปน หรือเพื่อความเหมาะสมทั้งปวง โดยมิตองแจงใหทราบ
ลวงหนา ทั้งนี้การขอสงวน 

สิทธิดังกลาว บริษัท จะยึดถือและคํานึงถงึผลประโยชนตลอดจนความปลอดภัยของทานผูมี
เกียรติ ซึ่งรวมเดินทางเปนสําคัญ 

REMARK 
 -ในกรณีที่ทานจะใชหนังสือเดินทางราชการ (เลมสีน้ําเงิน) เดินทางกับคณะ บริษัทฯ สงวน

สิทธิ์ที่จะไมรับผิดชอบ หากทานถูก 
ปฏิเสธการเขาหรือออกนอกประเทศใดประเทศหนึ่ง เพราะโดยปกตินักทองเที่ยวใชหนังสือ

เดินทางบุคคลธรรมดา (เลมสีเลือดหมู) 
-สถานทูตเก็บคาธรรมเนียมวีซาและไมคืนในทุกกรณี 



 

 

 

 

 

 


