
 

 

รหัสทัวร BRS1901832 
ทัวรอินเดีย ตามรอยบาทพระศาสดา อินเดีย เนปาล 8 วัน 7 คืน [B3] 
- สวนลุมพินีวัน  - ตําบลพุทธคยา - ตําบลพุทธคยา  
- เมืองกุสินารา - เมืองสาวัตถี 
 

 
   
 

 



 

 

ตามรอยบาทพระศาสดา ณ ประเทศอินเดีย-เนปาล8 วัน 
ทานละ    34,000 บาท (ไมรวมวีซา) 
4-11 ธันวาคม 2562 (พักโรงแรม)  

นําทานจารึกไปกราบนมัสการพุทธสังเวชนียสถานทั้ง สี่ ตําบลอันไดแก 
๑ .  สวนลุมพินีวัน  สถานที่ที่พระโพธ์ิสัตยเจาทรงประสูติจากครรภ พระพุทธมารดา 

           ๒ .  ตําบลพุทธคยา สถานที่ทรงตรสัรูอนุตระสัมมาสัมโพธิญาณดวยพนจากอํานาจ
ของมาร 
           ๓ .  ตําบลพุทธคยา สถานที่ทรงแสดงพระปฐมเทศนาทําใหพระพุทธศาสนาเกิดขึ้นใน
โลก 
           ๔ .  เมืองกุสินารา สถานที่ทรงเสด็จเขาสูปรินิพานดวยอุนุปปานิเสนธาตุ 
             ๕ .  เมืองสาวัตถ ีเมืองที่พระพุทธเจาทรงจําพรรษานานที่สุดถึง ๒๕ พรรษา    
ซึ่งพระผูมีภาคเจาที่ทรงตรัสไวกบัพระอานนทเถระ อันปรากฏไวอยูในพระไตรปฎก ฉบบัมหาปริ

นิพานสูตรที่วา 
“อานนท ชนทั้งหลายเหลาใดเหลาหนึ่ง ไดเที่ยวไปยังเจดียสังเวชนียสถานเหลานี้ดวย

ความเลื่อมใส 
ชนเหลานั้น ครั้นทํากาลกิริยาลง จักเขาถึงสุคติโลกสวรรค” 

นมัสการพระคันธกุฏิของพระผูมีพระพุทธเจา บนเขาคิฌกูฏ ณ.เมืองราชคฤห 
ชมมหาวิทยาลัยนาลนัทา มหาวิทยาลัยพุทธศาสนาฝ�ายมหายานแหงแรกของโลก 
สัมผัสเมืองพาราณสีอันศักดิ์สิทธิ์ของชาวฮินดูอายุกวา 4,000 ป ริมฝم�งแมนํ้าคงคา 

 
วันแรก(4)     กรุงเทพฯ – ตําบลพุทธคยา (ประเทศอินเดีย)      
04.00 น.      ทุกทานพรอมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิอาคารผูโดยสารระหวางประเทศ  ช้ัน 

4 เคานเตอร  W สายการบิน BHUTAN AIRLINES เจาหนาที่คอยตอนรับทุก
ทาน 

07.00 น.      คณะออกเดินทางสูเมืองพุทธคยาประเทศอินเดีย เที่ยวบินที่ B3-707 
08.30 น.   (เวลาทองถิ่นชากวาประเทศไทย 1 ช่ัวโมง 30 นาที) ถึงทาอากาศยาน

เมืองคยา ผานพิธีการตรวจคนเขาเมืองและศุลกากร 
จากน้ันนําทานเยี่ยมชม  ตนพระศรีมหาโพธิ์สถานที่
ตรัสรูของพระพุทธองคกลาวกันวาตนโพธิ์แหงน้ีเปน  
สะดือของโลก คนโบราณเช่ือกันวาสถานที่น้ีเปน
แผนดินที่ศักดิ์สิทธิ์ท่ีสุดในโลกเพราะเปนที่ท่ีพระพุทธ 
เจาทุกพระองคจะตองมาทรงตรัสรูที่น่ีดังน้ันตนโพธิ์น้ีจึงเปนเสมือนขวัญใจของชาว
พุทธทั่วโลกที่ตองมาประกอบกิจกรรมบําเพ็ญภาวนาที่น่ี นมัสการพระมหาเจดีย



 

 

พุทธคยาสรางอยูใกลกับตนโพธ์ิภายในวิหารมีพระพุทธเมตตาซึ่งเปนพระพุทธ
ปฏิมากรที่สรางดวยหนิแกรนิตสีดําในสมัยปาละ ปางมารวิชัยอายุกวา 1400 ป
เศษพระพุทธรูปองคนี้เปนที่นับถือวาศักดิ์สิทธิ์ยิ่งท้ังชาวพุทธและฮินดู ชมสัตตม
หาสถาน สถานที่ทรงยับยั้งเพื่อเสวยวิมุตติสุขหลังจากทรงตรัสรูแลว 7 แหงแหง
ละ 7 วันคือ โพธิบัลลังก อนิมิสเจดีย รัตนจงกรมเจดียรัตนฆรเจดีย ตนอชปาล
นิโครธ ตนมุจลินทร ตนราชายตนะ จากนั้นนํา 

เท่ียง            รับประทานอาหารกลางวัน 
หลังจากน้ัน  นําทานชมแมนํ้าเนรัญชรา สถานที่ท่ีพระพุทธองคไดทรงอธิษฐานลอยถาด

ขาวมธุปายาสท่ีนางสุชาดาถวายกอนทรงตรัสรูพระสัมมาสัมโพธิญาณ และบาน
นางสุชาดาผูถวายขาวมธุปายาสกอนการตรัสรู 

คํ่า    เขาสูทีพ่ัก TAJ DARBAR HOTEL พรอมรับประทานอาหาร จากนั้นพักผอน
หรือสวดมนตทําวัตรและน่ังสมาธิบริเวณใตตนพระศรีมหาโพธ์ิตามอัธยาศัย 

 
วันที่สอง(5)  ตําบลพุทธคยา  - เมืองพาราณสี  -ลองเรือแมนํ้าคงคา 
เชา    รบัประทานอาหารเชา 

หลังอาหารออกเดินทางสูเมืองพาราณสี (ระยะทาง 260 กม. ใชเวลาเดินทาง
ประมาณ 6 ชม.)เมืองซึ่งไดชื่อวาเปนเมืองที่มีผูอาศัยอยูมาเกาแกที่สุดในโลกอายุ
กวา 4,000 ป   

เท่ียง            รับประทานอาหารกลางวัน 
15.00 น.   เดินทางถึงเมืองพาราณสี  
จากน้ัน    นําทานไปกราบนมัสการธรรมเมกขสถูป สถานที่พระพุทธองคทรงแสดงปฐม

เทศนาโปรดปญจวัคคียณป�าอิสิปตมฤคทายวันเมืองสารนาถชมพระมูลคันธกุฎิ
ของพระพุทธเจา เสาศิลาจาลึกของพระเจาอโศก ชนกลุมซากกุฏิกวา 100 
หลังและวิหารอนาคาริก นมัสการพระบรมสารีริกธาตุที่อัญเชิญมาจากเมืองตัก
ศิลานําชมเจาคันธีสถูปสถานที่พระพุทธองคทรงพบปญจวัคคียกอนสําเร็จเปนพระ
อรหันต และพิพิธภัณฑ สถานแหงชาติประจําเมืองสารนาถ 

เย็น   เปลี่ยนบรรยากาศ ชมพิธีบูชาพระอาทิตยตอนคํ่า นําทานลองเรือในแมนํ้าคงคา
ซึ่งชาวฮินดูเช่ือวาเปนแมน้ําศักดิ์สิทธิ์เพราะไหลมาจากภูเขาไกรลาส (Mt.Kailash) 
บนสรวงสวรรค (ตามหลักภูมิศาสตรแมน้ําน้ีไหลมาจากเทือกเขาหิมาลัย ประเทศ
เนปาล) ชมพิธีบูชาพระอาทิตยและการอาบน้ําลางบาปของชาวฮินดูริมฝم�ง
แมน้ําคงคาและพิธีการเผาศพซึ่งมีมานานกวา 4,000 ป โดยกองไฟที่เผาศพไม
เคยดับมอดลงเลยจากน้ันนําทานกลับที่พัก 

คํ่า    เขาสูที่พัก MEADOWS HOTEL พรอมรับประทานอาหาร 



 

 

    
วันที่สาม(6)   เมืองพาราณสี -  เมืองสาวัตถ ี  
เชามืด   รบัประทานอาหารเชา 
จากน้ัน   ออกเดินทางสูกรุงสาวัตถี (ใชเวลาเดินทางประมาณ 9 ชั่วโมง) 
เท่ียง   รับประทานอาหารกลางวัน  
เย็น   จากน้ันนําชมกรุงสาวัตถี ซึ่งเปนเมืองที่พระพุทธเจาประทับอยูนานที่สุดตลอดพระ

ชนมชีพ (25ชรรษา)บานทานอนาถบัณฑิตเศรษฐีมหาอุบาสก, องคุลีมาลสถูป, 
วัดพระเชตะวันมหาวิหารซึ่งเคยเปนที่ประทับสําคัญและนานที่สุดแหงหน่ึงของ
พระพุทธเจา (19 พรรษา) ตั้งอยูนอกกรุงสาวัตถีใกลประตูเมืองทางทิศใต จากน้ัน
นําทานไหวพระสวดมนตที่พระคันธกุฏิของพระพุทธเจา, กุฏิพระราหุล,พระ
มหากัสสปเถระ, พระสิวลีและพระสารีบุตรตามลําดับ 

คํ่า    เขาสูที่พัก Hotel Pawan Palace/ Lotus Sutra  พรอมรับประทานอาหาร 
 
วันที่สี่(7)   เมืองสาวัตถี – ตําบลลุมพินี (ประเทศเนปาล)  
เชา   รบัประทานอาหารเชา ณ.หองอาหารของโรงแรม 

หลังอาหารออกเดินทางไปยังสวนลุมพินี ประเทศเนปาล(ใชเวลาเดินทาง 7 
ชั่วโมง) ระหวางทางผานดานตรวจหนังสือเดินทางที่ชายแดนประเทศอินเดียและ
เนปาล 

เท่ียง   รับประทานอาหารกลางวัน  
 (เวลาทองถิ่น) ถึงเมืองสิทธารถะ จากน้ันนําทานเดินทาง

เพ่ือไปกราบนมัสการสถานที่สําคัญทางพุทธศาสนาคือสวน
ลุมพินีซึ่งเปนสถานที่ประสูติของพระพุทธเจาวิหารมหา
มายา สระโบกขรณี และเสาพระเจาอโศกที่มีขนาดความ
สูง22ฟุต4น้ิวและมีขอความอยางสมบูรณวาเปนสถานที่ประสูติของสมเด็จพระ
สัมมาสัมพุทธเจาและพระเจาอโศกเสด็จมาบูชาในปที่20แหงรัชกาลของ
พระองค(ประมาณพุทธศตวรรษที่ 3)  

คํ่า              เขาสูทีพ่ัก WHITE LOTUS HOTEL พรอมรับประทานอาหาร 
หมายเหตุ : เวลาทองถิ่นในประเทศเนปาลชากวาเวลาในประเทศไทยประมาณ 1 ช่ัวโมง 
15 นาท ี
 
 
 



 

 

 
วันที่หา(8)    ตําบลลุมพินี(ประเทศเนปาล) – เมืองกุสินารา (ประเทศอินเดีย) 
เชา   รบัประทานอาหารเชา ณ.หองอาหารโรงแรม 
   จากน้ันนําทานเดินทางสูเมืองกุสินารา (ใชเวลาเดินทาง ประมาณ 5 ชั่วโมง) 

เที่ยง   รับประทานอาหารกลางวัน  
จากน้ัน เดินทางถึงกุสินารานําทานสูสาลวโนทยานดินแดนแหงการ

อาลัยสวนสาธารณะของมัลลกษัตริยผานซากวัดโบราณอัน
เปนรองรอยของความเจริญรุงเรืองในอดีต ยังมีตนสาละแม
จะปลูกขึ้นใหมแตก็ดูรมรื่นกลมกลืนกับประวัติศาสตร เพื่อ
เปนอนุสสติถึงพระพุทธองคนําทานเขาสู ...พุทธวิหาร
ปรินิพพานสถานที่ประดิษฐานพระพุทธไสยาสนปาง
ปรินิพพานขนาดความกวาง23ฟุต9น้ิวพระประติมากรรม
ที่งดงามสมสวน ดวงตาหรี่ลงเกือบหลับสนิท สีหนาแสดง
ความหมดกังวล น่ีคือพระพุทธองคของเราใหทานไดสวด
มนต บูชาสักการะ และน่ังเจริญภาวนา เพ่ือนอมถวายเปน
พุทธบูชาจากน้ันนําทานสวดมนต ประทักษิณเวียนรอบพระสถูปปรินิพพาน สถานที่
พระพุทธองคทรงเสด็จดับขันธปรินิพพานภายใตตนสาละทั้งคู เมื่อวันเพ็ญวิสาขบูชา 
โดยสรางคอมแทนปรินิพพาน พรอมดวยตนสาละคู(หรือตนรัง)น่ันเองจากนั้นนําทาน
นมัสการ 

  มกุฏพันธเจดีย สถานที่ถวายพระเพลิงพระพุทธสรีระของพระพุทธเจา ซึ่งมัลละ
กษัตริยไดยกรามย-กา-คีลาอันเปนที่ประกอบพิธีอภิเษกในการเขารับตําแหนงเปน
รัฐบาล ซึ่งเปนที่ถวายพระเพลิงพระพุทธสรีระโดยตั้งเชิงตะกอนขึ้นในบริเวณมกุฏ
พันธเจดียเม่ือถวายพระเพลิงแลวจึงกอพระสถูป ณ ท่ีถวายพระเพลิงน้ันกลางทาง 4 
แพลง ซึ่งปจจุบันเปนซากเจดียทรงกลมขนาดใหญ ใหทานไดสวดมนต บูชาสักการะ
น่ังเจริญภาวนา นับวาเปนการยังความไมประมาทใหเกิดขึ้น 

คํ่า              เขาสูทีพ่ัก OM RESIDENCY HOTEL  พรอมรับประทานอาหาร 
 
 
 
 
 
 



 

 

วันที่หก(9)  เมืองกุสินารา – เมืองไพสารี - เมืองราชคฤห – เขาคิชกูฏ - วัดเวฬุวัน  
                 - เมืองนาลันทา 
05.00น.  รับประทานอาหารเชา  
06.00  น.  นําทานเดินทางสูเมืองไพสารี(ใชเวลาเดินทางประมาณ 4 ชั่วโมง) ซึ่งเปนเมืองที่

พระพุทธเจาจําพรรษาตลอดฤดูเขาพรรษาสุดทายกอนท่ีจะปรินิพานแวะวัดอโศกราม
วัดที่สรางขึ้นตามพระราชประสงคของพระเจาอโศกมหาราชเพื่อใชเปนที่สังคยานา 
พระไตยปฎกครั้งที่3  

11.30น. รับประทานอาหารกลางวัน  
 จากน้ันออกเดินทางสูเมืองราชคฤหในอดีตเปนเมืองหลวงของแควนมคธพระ

เจาพิมพิสารครองเมืองต้ังอยูบนหุบเขาทุกทิศมีภูเขา5ลูกลอมรอบคือเวปุลละ, เว
การะ, ปณฑวะ, อิสิคิริและคิชกูฏ 

 
บาย หลังอาหาร นําทานเขาสู  วัดเวฬุวันซึ ่งเปนตนกําเนิด

ของวัด คือ วัดแหงแรกในพระพุทธศาสนา พระเจาพิม
พิสาร ทรงยกพระราชอุทยานสวนไมไผถวายเปนที ่
ประทับแหงแรกแดพระพุทธเจาและเหลาพระสงฆสาวก
พุทธองคทรงประทับจําพรรษา ณ ที่แหงนี้แลว 6 พรรษาเจริญพระพุทธมนต
เจริญสมาธิภาวนา ณ อุโบสถสถานที่ประชุมพระสาวกอรหันต 1,250รูป ในวัน
เพ็ญขึ้น 15คํ่าเดือน 3พุทธองคไดทรงแสดงโอวาทปาติโมกขแกภิกษุเหลาน้ัน การ
ประชุมนี ้ว า จาตุรงคส ันน ิบาตมูลเหตุแห งพ ิธ ีมาฆบูชา จากน้ันนําทานชม 
มหาวิทยาลัยลันทาซากมหาวิทยาลัยพุทธศาสนาที่เคยรุงเรืองโดงดังมากที่สุดใน
โลก มีพระนักศึกษาจํานวนหมื่น เมื่อราว พ.ศ.1700 ไดถูกชาวมุสลิมรุกรานสังหาร
พระและคณาจารณ และเผาทําลายเสียสิ้นปจจุบันเหลือไวแตซากปรักหักพัง
ปรากฏเปนรูปฐานและผนังของอาคารยาวเหยียดในบริเวณอันกวางขวาง และ
สถานที่แหงน้ียังเปนบานเกิดของ พระโมคคัลลาน พระสารีบุตร ที่น่ียังมีพระสถูป
เจดียที่บรรจุอัฐิธาตุของพระสารีบุตรปรากฏอยู หลังจากน้ันนําทานกราบนมัสการ
หลวงพอดําศักดิ์สิทธ์ิ สมควรแกเวลานําทานเดินทางกลับสูเมืองพุทธคยา  

คํ่า              เขาสูที่พัก  PATLIPUTRA HOTEL   พรอมรับประทานอาหาร 
 
 
 
 
 



 

 

วันที่เจ็ด(10)  เมืองนาลันทา – เขาคิชกูฏ - ตําบลพุทธคยา 
 เชา รบัประทานอาหารเชา 
08.00น. ขึ้นเขาคิชกูฎเพ่ือนมัสการและทําสมาธิภาวนาณ กุฏิพระ

พุทธองคกุฎิพระอานนท ถํ้าสุกรขาตาที่พระสารีบุตรบรรลุ
พระอรหันต และชมสถานที่ที่พระเทวทัตตกลิ้งกอนหินใส
พระพุทธองค ชมทิวทัศนเมืองราชคฤหจากพืน้สูง  

หมายเหตุ: (การขึ้นเขาคิชกูฏ ซึ่งเปนการเดินขึ้นที่สูง ลาดชันพอประมาณ ระยะทางโดยรวม
ประมาณ 800 เมตร ทุกทานจะตองเดินขึ้นรถยนตไมสามารถขี้นไปถึงได ผูที่
แข็งแรงสามารถเดินขึ้นได ใชเวลาประมาณ 25-30 นาทีก็ถึง สําหรับทานที่คิดวา
เดินไมไหวก็สามารถขึ้นไดโดยวิธีการน่ังเสลี่ยง คนหามขึ้น-ลงได แตตองแจง
ลวงหนากอน เพื่อติดตอใหเตรียมคานหามไปรอที่เชิงเขา)ชม วัดอัมพวันของหมอชี
วกโกมารภัจจ เปนซากอารามที่หมอชีวกโกมารภัจจ ยกสวนมะมวงถวาย ในคราวที่
พระเทวทัตตประทุษรายพระองค โดยกลิ้งหินลงใสพระพุทธองคทําใหสะเก็ดหิน
กระเด็นถูกพระบาทของพระองคจนหอพระโลหิตหมอชีวกโกมารภัจจถวายการ
รักษาพยาบาล ณ อาราม 

11.30น. รับประทานอาหารกลางวัน  
หลังรับประทานอาหารอาหารกลางวันเปนที่เรียบรอยแลว นําคณะผูเดินทางสูตําบล
พุทธคยาซึ่งเปนสถานที่พระสัมมาสัมพุทธเจาตรัสรู ใชเวลาในการเดินทาง 5 ชั่วโมง 

คํ่า   เขาสูที่พัก TAJ DARBAR HOTEL  พรอมรับประทานอาหาร 
 
 
วันที่แปด(11)  ตําบลพุทธคยา –  กรุงเทพฯ      
เชา  รับประทานอาหารเชา 
9.00 น. นําทานเดินทางสูสนามบินเมืองคยา เพ่ือเดินทางกลับประเทศไทย 
12.30 น.      คณะเดินทางออกจากสนามบินเมืองคยา สูกรุงเทพมหานครโดยสายการ โดย

สายการบนิ 
                   BHUTAN AIRLINES เที่ยวบินที่ B3-706 
17.00 น.       คณะเดินทางกลับถงึกรุงเทพมหานครโดยสวัสดิภาพ 
 
 
 

 
 



 

 

   เงื่อนไขการจอง     มัดจําทานละ 15,000 บาท (พรอมหนาพาสปอรต) 
 
***หมายเหตุ***   กําหนดการเดินทางและเวลานี้อาจเปลี่ยนแปลงไดตามความจําเปนและ
ตามตารางของสายการบินที่ใชเดินทาง (ราคาดังกลาวขางตนสามารถเปลี่ยนแปลงไดตาม
ความเหมาะสม ทั้งนี้ขึ้นอยูกับสภาวะคาเงินบาทที่ไมคงที่และกรณีสายการบินมีการเรียก
เก็บคานํ้ามันเพ่ิมเติมจากราคาที่กําหนดไว) 
 
เอกสารที่ใชในการเดินทาง -   พาสปอรต มีอายุไมนอย

กวา 6 เดือน ในวันเดินทาง 
  -   รูปถายสี 2 น้ิว x 2 น้ิว 4 ใบ หนาตรง 
ฉากหลังสีขาวเทาน้ัน  
  -   สําเนาบัตรประชาชน  และ สําเนา
ทะเบียนบาน 
                 -   พระภิกษุ มีสําเนาใบสุทธิ 

 
 
คาบริการน้ีรวม 

1. ตั๋วเครื่องบิน ช้ันนักทองเที่ยว เสนทาง กรุงเทพฯ - คยา  - กรุงเทพฯ 
2. ภาษีสนามบินสุวรรณภูมิและที่อินเดีย 
3. ที่พัก และอาหารตามที่ระบุในรายการ 
4. รถปรับอากาศ พรอมพนักงานขับรถผูชํานาญเสนทางนําเที่ยวตามรายการ 
5. คาธรรมเนียมในการเขาชมสถานที่ทองเท่ียวตามที่ระบุไวในรายการ 
6. น้ําหนักสัมภาระทานละไมเกิน 20 กิโลกรัม 
7. ประกันอุบัติเหตุการเดินทาง กรณีการเสียชีวติ วงเงินทานละ 1,000,000 บาท 
8. หนังสือสวดมนต 1 เลม และผาปูน่ังสําหรับสวดมนต 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
อัตราตอนตนไมรวม 

1. คาธรรมเนียมในการทําหนังสือเดินทางและคาทําใบอนุญาตกลับเขาประเทศของคนตางชาติหรือ
คนตางดาว 

2. คาน้ําหนักของกระเป�าเดินทางในกรณีที่เกินกวาสายการบินกําหนด 
3. คาธรรมเนียมวีซา ประเทศอินเดีย และประเทศเนปาล ทานละ 3,900 บาท 
4. คาทิปคนชวยยกกระเป�าตามสถานที่ตางๆ 
5. คาทิปมัคคุเทศกทองถิน่ คนขับรถ เด็กรถ ทานละ 1,000 บาท 

 
เงื่อนไขการยกเลิก 

1. ภายใน 20 วันกอนการเดินทางบรษิัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินคาเดินทางท้ังหมด 
2. ภายใน 30 วันกอนการเดินทางบรษิัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ คืนเงินคาเดินทางเพียง 50% 
3. ภายใน 45 วันกอนการเดินทางบรษิัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ ไมคืนเงินคามัดจํา 15,000 บาท  

 
เงื่อนไขตาง ๆ 
1.  บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวรน้ี เม่ือเกิดเหตุสุดวิสัยจนไม
อาจแกไขได 
2. บริษัทฯ ไมรับผิดชอบคาเสียหายในเหตุการณที่เกิดจากสายการบิน เหตุการณทางการเมือง 
และภัยธรรมชาติ ฯลฯ ที่อยูนอกเหนือการควบคุมของทางบริษัทฯ หรือคาใชจายเพิม่ท่ีเกิดขึ้น
ตรงหรือทางออม เชน การเจ็บป�วย การถูกทําราย การสูญหาย ความลาชา หรือจากอุบัติเหตุ
ตาง ๆ ท้ังน้ี บริษัทฯ  จะคํานึงถึงความปลอดภัยและความสะดวกของผูเดินทางเปนสําคัญ 
3.  บริษัทฯ จะไมรับผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเขาเมือง หามผูเดินทางเขาประเทศ เน่ืองจาก
มีส่ิงผิดกฎหมายหรือสิ่งของหามนําเขาประเทศ เอกสารเดินทางไมถูกตอง หรือความประพฤติ
สอไปในทางเสื่อมเสีย หรือดวยเหตุผลใดๆ ก็ตามที่กองตรวจคนเขาเมืองพิจารณาแลว ทาง
บริษัทฯ ไมอาจคืนเงินใหทานได 

 
 
 

 
 


