
 

 

ตามรอยพระบาทที่ยาตราแห่งองค์พระพุทธศาสดา 
น้อมสักการะสังเวชนียสถานเมืองพทุธคยา เมืองนาลนัทา และเมืองราชคฤห์ 

(6 วนั 3 คืน) (พกัโรงแรม)  

ราคาท่านละ 23,900 บาท (ไม่รวมวซ่ีา) 
เดนิทาง 27 กรกฎาคม – 1 สิงหาคม 2565  

และ 10 – 15 สิงหาคม 2565 
 

วนัแรก กรุงเทพมหานคร 

23.00 น. คณะเดินทางพบกนั ณ สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้นผูโ้ดยสารขาออก เคาน์เตอร์สายการบิน
อินดิโก ้(6E) เพื่อท าการเช็คอินและรับบตัรโดยสาร โดยมีเจา้หน้าท่ีของบริษทั ... ให้
การตอ้นรับ 

 
วนัทีส่อง กรุงเทพมหานคร – เมืองพุทธคยา 

02.15 น. คณะเดินทางออกจากสนามบินสุวรรณภูมิ สู่เมืองโกลกาตา ประเทศอินเดีย โดยสายการ
บินอินดิโก ้(6E) เท่ียวบินท่ี 6E78 

 
03.25 น.  คณะเดินทางถึงสนามบินเมืองโกลกาตา หลงัจากเสร็จพิธีการตรวจคนเขา้เมือง และรับ

สัมภาระเรียบร้อยแล้ว น าท่านเดินทางเข้าสู่เมืองพุทธคยา ใช้เวลาในการเดินทาง
ประมาณ 10 ชัว่โมง อสิระใหท้่านไดพ้กัผ่อนบนรถตามอธัยาศยั 

 
เท่ียง รับประทานอาหารกลางวนั 
 
15.00 น. เดินทางถึงเมืองพุทธคยา น าทุกท่านเขา้สู่โรงแรมท่ีพกั 
  
16.00 น. น าท่านเขา้นมสัการ พระมหาเจดีย์พุทธคยา พร้อมสักการะองคพ์ระประธาน “พระพุทธ

เมตตา” และสักการะตน้ศรีมหาโพธ์ิ ซ่ึงตน้โพธ์ิตน้ดงักล่าวเป็นตน้ท่ี 4 จากตน้ศรีมหา



 

 

โพธ์ิต้นแรกท่ีพระพุทธเจ้าทรงตรัสรู้ โดยส าหรับต้น
พระศรีมหาโพธ์ิตน้แรกนั้นเป็นสหชาติกบัพระพุทธเจา้ 
(เกิดในวนัเดียวกบัวนัท่ีเจา้ชายสิทธตัถะประสูติ) มีอายุ
ถึง 352 ปี จนในสมยัพระเจา้อโศกมหาราช จึงถูกท าลาย
โดยพระชายาของพระเจ้าอโศกมหาราช เพราะความ
อิจฉาท่ีพระเจ้าอโศกรักและหวงแหนต้นพระศรีมหา
โพธ์ิตน้น้ีจนไม่สนใจพระนาง ตน้พระศรีมหาโพธ์ิตน้ท่ี
สองนั้นปลูกโดยพระเจา้อโศกมหาราช จากหน่อพระศรี
มหาโพธ์ิตน้เดิมและมีอายยุนืมาประมาณ 871-891 ปี จน
ถูกท าลายในประมาณปีพุทธศกัราช 1143-1163 ดว้ยน ้ามือของพระราชาฮินดูแห่งเบงกอ
ลพระนามวา่ศศางกา ซ่ึงพระองคอิ์จฉาพระพุทธศาสนาท่ีมีความรุ่งเรืองมาก จึงทรงแอบ
น ากองทพัเขา้มาท าลายตน้โพธ์ิตน้น้ี ตน้พระศรีมหาโพธ์ิตน้ท่ีสามปลูกโดยพระเจา้ปู
รณวรมา กษตัริยพ์ระองค์สุดทา้ยแห่งราชวงศ์เมารยะ และตน้ท่ีสามน้ีมีอายุยืนมากว่า 
1,258 –1,278 ปี จึงลม้ลงในสมยัท่ีอินเดียเป็นอาณานิคมขององักฤษ และตน้พระศรีมหา
โพธ์ิตน้ท่ีส่ี ท่ียงัคงยนืตน้มาจนปัจจุบนั ปลูกโดยนายพลเซอร์อเล็กซานเดอร์ คนัน่ิงแฮม 
เม่ือปีพุทธศกัราช 2423 

 พร้อมน าท่านสักการะ 7 สัตตมหาสถาน หรือสถานท่ีสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา้ทรง
เสด็จประทบัเสวยวิมุต เป็นเวลา 7 สัปดาห์หลงัจากตรัสรู้ดว้ยพระองคเ์อง อนัประกอบ
ไปดว้ย 

 1) เสด็จประทบับนพระแท่นวัชรอาสน์ใตต้น้ศรีมหาโพธ์ิ พร้อมเสวยวิมุตติสุขตลอด 7 
วนั ในสัปดาห์ท่ี 1 

 2) เสด็จประทบั ณ อนิมิสเจดีย์ ทรงยืนจอ้งพระเนตรดูตน้ศรีมหาโพธ์ิ โดยมิไดก้ะพริบ 
พระเนตรตลอด 7 วนั ในสัปดาห์ท่ี 2 

 3) เสด็จประทบั ณ รัตนจงกรมเจดีย์ ทรงนิมิตจงกรมข้ึน แลว้เสด็จจงกรมเป็นเวลา 7 
วนั ในสัปดาห์ท่ี 3 

 4) เสด็จประทับ ณ รัตนฆรเจดีย์ โดยเสด็จไปทางทิศตะวนัตกเฉียงเหนือของต้น 
ศรีมหาโพธ์ิ และประทบันัง่ขดัสมาธิในเรือนแกว้ซ่ึงเทวดานิรมิตถวาย ทรงพิจารณา
พระอภิธรรมตลอด 7 วนั ในสัปดาห์ท่ี 4 

 5) เสด็จไปประทบัใตต้น้ไทร อชปาลนิโครธ ซ่ึงเป็นท่ีพกัของคนเล้ียงแกะ ในสัปดาห์ท่ี 
5 

 6) เสด็จไปประทบันัง่ขดัสมาธิใตต้น้จิก มุจลินท์ ไปทางทิศตะวนัออกเฉียงใตข้องตน้ 
ศรีมหาโพธ์ิ ในสัปดาห์ท่ี 6 



 

 

 7) เสด็จไปประทบัใต้ต้นเกด ราชายตนะ ประทบันั่งเสวยวิมุตติสุขตลอด 7 วนั ใน
สัปดาห์ท่ี 7 

 
เยน็ น าท่านเขา้สู่โรงแรมท่ีพกัในพุทธคยา เมืองคยา ณ โรงแรม...... หรือเทียบเท่า พร้อม

รับประทานอาหารเยน็ภายในโรงแรม 

 

วนัทีส่าม เมืองพุทธคยา  

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ภายในโรงแรมท่ีพกั 
 
จากนั้น  น าทุกท่าน เดินทางสู่ เขาดงคสิริ เป็นสถานท่ีบ าเพญ็ทุกรกิริยา

ของพระพุทธเจา้ ก่อนจะทรงตรัสรู้พระอนุตตรสัมมาสัมโพธิ
ญาณ หรือโมกขธรรม หมายถึง หลกัธรรมแห่งการหลุดพน้
จากกิเลสทั้งมวล เขาดงคสิริ ตั้งอยู่ท่ีเมืองพุทธคยา รัฐพิหาร 
ประเทศอินเดีย หรือต าบลอุรุเวลาเสนานิคม ในสมยัพุทธกาล 
ห่าง  จากต้นพระศรีมหาโพธ์ิ ซ่ึงเป็นสถานท่ีท่ีตรัสรู้ของ
พระพุทธเจ้า ประมาณ 16 กิโลเมตร โดยมีแม่น ้ าเนรัญชรา
คัน่กลาง ภายในถ ้าดงคสิริ ประดิษฐานพระพุทธรูปพระโพธิสัตว ์ปางบ าเพญ็ทุกรกิริยา 
ประทบันัง่ขดัสมาธิ พระหัตถ์ทั้งสองซ้อนกนับนพระเพลา หรือ ตกั พระหัตถ์ขวาทบั
พระหตัถ์ซ้าย พระวรกายซูบผอมจนพระอฐิั หรือ กระดูก และพระนหารุ หรือ เส้นเอ็น 
ปรากฏชดัเจน พระพุทธรูปน้ีตั้งเด่นเป็นสง่าอยูต่รงกลางถ ้า เพราะมีผูศ้รัทธามาปิดทอง
ดว้ยความเช่ือท่ีวา่ จะเป็นสิริมงคลต่อตวัเอง หากเจบ็ป่วยเป็นโรคภยัไขเ้จ็บตรงไหนของ
ร่างกาย ก็ใหปิ้ดทององคพ์ระตรงนั้นอาการป่วยจะหายเป็นปกติ  

 
เท่ียง รับประทานอาหารกลางวนั ณ หอ้งอาหาร ภายในโรงแรมท่ีพกั 
 
จากนั้น  น าท่านเท่ียวชม สถูปนางสุชาดา ซ่ึงปัจจุบนัเป็นเนินดินสูงมีการก่ออิฐล้อมรอบสูง

ประมาณ 4 เมตร รอบๆเป็นลานกวา้งมีร่องรอยการขุด
ดินหาโบราณวตัถุ สถูปแห่งน้ีถูกสร้างเป็นอนุสรณ์
สถานโดยพระเจา้อโศกมหาราชในสมยัพุทธกาลนาง
สุชาดาคือผูท่ี้ถวายข้าวมธุปายาสพร้อมถาดทองค า
ให้กับพระพุทธเจ้า ในช่วงท่ีพระพุทธองค์ทรงเลิก
บ าเพญ็ทุกรกริยาและกลบัมาเสวยอาหารตามปกติ 



 

 

 
ต่อจากนั้น น าท่านเยี่ยมชม แม่น ้าเนรัญชรา สถานท่ีส าคญัทางศาสนาท่ีพระศาสดาไดรั้บการถวาย

ขา้วมธุปายาสพร้อมถาดทองค าจากนางสุชาดา และพระองค์ได้อธิษฐานจิตเส่ียงทาย
หากพระองคท์่านสามารถตรัสรู้ได ้ขอใหถ้าดทองค าลอยทวนสายน ้า 

  
 น าท่านชมวดัพุทธนานาชาติ อาทิ เช่น วดัทิเบต วดัญ่ีปุ่น วดัภูฎาน 

และวดัไทยซ่ึงแต่ละวดัมีความงดงามท่ีแตกต่างกนั 
 
หลงัจากนั้น อิสระตามอธัยาศยั 
 
เยน็ น าท่านเข้าสู่โรงแรมท่ีพกัในพุทธคยา เมืองคยา ณ โรงแรม TAJ  DARBAR หรือ

เทียบเท่า พร้อมรับประทานอาหารเยน็ภายในโรงแรม 
 

วนัทีส่ี่ เมืองพุทธคยา – นาลันทา – เมืองราชคฤห – เมืองพุทธคยา 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ภายในโรงแรมท่ีพกั 
 
 ออกเดินทางสู่ เมืองราชคฤห์ หรือเบญจคีรีนคร แปลว่า เมืองท่ีมีเขาทั้ง 5 อนัได้แก่ 

เขาคิชกูฏ เขาปัณฑวะ เขาเวภาระ เขาอิสิคิลิ และเขาเวปุลละ เมืองราชคฤห์ในสมยั
พุทธกาลนั้นเดิมทีเป็นเมืองหลวงของแควน้มคธท่ีมีประวติัศาสตร์ของศาสนาพุทธอยา่ง
มากมาย มีเจา้เมืองปกครองในยคุนั้นคือ  พระเจา้พิมพิสารท่ีถือไดว้า่เป็นโยมอุปฐากของ
สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา้ ท่ีมีส่วนช่วยท านุบ ารุงพระพุทธศาสนาท่ีส าคญัอยา่งมาก 
ดว้ยการถวายพื้นท่ีส าหรับเป็นพุทธสถานแห่งแรก และเมืองราชคฤห์ยงัเป็นสถานท่ีท่ี
เกิดเหตุการณ์ส าคญัของพระพุทธศาสนาอีกมากมาย 

 
 น าท่านเดินทางชมจุดส าคญัต่างๆณ ยอดเขาคิชกูฏ สถานท่ีประทบัพรรษาแรกของ

พระพุทธเจ้า ซ่ึงปรากฏหลักฐานหลายจุดท่ีเก่ียวขอ้งกบั
พระพุทธประวติั อนัประกอบไปดว้ย  

 1. ถ ้าพระโมคคัลลานะ ท่ีพ  านกัและบ าเพ็ญเพียรของอคัร
สาวกเบ้ืองซ้าย ผูเ้ป็นเอตทคัคะท่ีมีอิทธิฤทธ์ิเป็นเลิศ 
และเป็นสถานท่ีพระโมคคลัลานะมองเห็นอชครเปรตท่ี



 

 

มีความสูง 25 โยชน์ (1 โยชน์ มีค่าเท่ากบั 16 กิโลเมตร) ถูกไฟเผาจากหวัถึงหาง ซ่ึง
พระพุทธองคท์รงเล่าถึงอดีตชาติของเปรตตนนั้น 

 2. ที่กลิ้งหินของพระเทวทัต เป็นจุดท่ีสามารถมองเห็นจากบริเวณด้านหน้าถ ้ า 
พระโมคคลัลานะ ท่ีปรากฏกอ้นหินเรียงกนั 3 กอ้น มีช่องระหวา่งเขาสามารถเดินเขา้
ไปได ้ซ่ึงในสมยัพุทธกาลนั้น เส้นทางดงักล่าวเป็นเส้นทางข้ึน-ลงเพียงทางเดียว ซ่ึง
เช่ือกนัว่าพระเทวทตัพยายามกล้ิงหินจากขา้งบนโดยหวงัปลงพระชนม์องค์พระ
ศาสดา แต่สุดทา้ยสามารถท าอนัตรายต่อพระพุทธองคไ์ดเ้พียงหอ้พระโลหิต 

 3. ถ ้าสุกรขาตา (ถ ้าพระสารีบุตร) ท่ีพ  านักและบ าเพ็ญเพียรของอคัรสาวกเบ้ืองขวา  
ผูเ้ป็นเอตทคัคะท่ีมีปัญญาเป็นเลิศ ท่ีสามารถบรรลุอรหนัตผลภายใน 15 วนั หลงัจาก 
การอุปสมบท 

 4. อานันทกุฎี ตั้งอยูด่า้นหนา้พระคนัธกุฎี กุฏิของพระพุทธเจา้ เพื่อเป็นการตรวจสอบ
เหล่ากษตัริย ์เทวดา และพุทธศาสนิกชนท่ีตอ้งการเขา้เฝ้าสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธ
เจา้ 

 5. พระคันธกุฎี ซ่ึงเคยเป็นกุฏิของพระพุทธเจา้ มีขนาดประมาณ 2.5 * 3 เมตร และเป็น
สถานท่ีแสดงพระธรรมหลายสูตรต่อพระเจา้พิมพิสารและพุทธศาสนิกชน  

 
 น าท่านชม ชีวกอัมพวันวิหาร หรือสวนมะม่วงของหมอชีวกโกมารภจัจ์ ซ่ึงถวายเป็น

สังฆาวาส และเป็นโรงพยาบาลสงฆแ์ห่งแรกของโลกท่ีดูแลพระภิกษุสงฆ์อาพาธ รวม
ไปถึงพระพุทธองคด์ว้ยเช่นเดียวกนั เม่ือคร้ังเหตุการณ์พระเทวทตัผลกักอ้นหิน 

 
 น าท่านชม วัดเวฬุวันมหาวิหาร หรือป่าไผ ่สถานท่ีก าเนิดวนัส าคญัทาง

ศาสนา “วนัมาฆบูชา” ซ่ึงเป็นสถานท่ีพระพุทธเจา้ทรงแสดงโอวาทปาฏิ
โมกขต่์อหนา้พระสงฆท่ี์พระองคท์รงบวชใหท้ั้งหมด และวดัเวฬุวนัมหา
วิหารยงัเป็นวดัแห่งแรกของพระพุทธศาสนา เป็นสถานท่ีท่ีพระเจา้พิม
พิสารถวายใหก้บัองคพ์ระศาสดา 

 
เท่ียง รับประทานอาหารกลางวนั ณ หอ้งอาหารโรงแรม 
 
บ่าย ออกเดินทางสู่ เมืองนาลนัทา รัฐพิหาร ประเทศอินเดีย  
 



 

 

 น าท่านชม มหาวิทยาลัยนาลันทา สถานท่ีก าเนิดของอคัรสาวกองคส์ าคญั คือ พระสารี
บุตร ผูเ้ป็นเลิศทางดา้นปัญญา โดยมีหลกัฐานบ่งช้ีคือ สถูปท่ีเป็นอนุสรณ์สถานต่อพระ
มหาเถระรูปน้ี เมืองนาลันทา ยงัได้รับการสมญานาม เมืองแห่งความรู้ เพราะมี
มหาวทิยาลยัท่ีเก่าแก่ท่ีสุดในโลก โดยประวติัศาสตร์
ของมหาวิทยาลยันาลนัทาเร่ิมข้ึนโดย ถูกสร้างข้ึน
ในสมยักษตัริยร์าชวงศคุ์ปตะพระองคห์น่ึงพระนาม
วา่ศกัราทิตย ์หรือมารคุปตะท่ี 1 ครองราชยป์ระมาณ
ระหว่างปีพุทธศกัราช 958-998 ไดท้รงสร้างวดัอนั
เป็นสถานศึกษาข้ึนแห่งหน่ึงท่ีเมืองนาลนัทาและกษตัริยพ์ระองคต่์อๆ มาในราชวงศน้ี์ก็
ไดส้ร้างวดัอ่ืนๆ เพิ่มข้ึนในโอกาสต่างๆ จนมีถึง 6 วดั และสร้างก าแพงลอ้มรอบ โดย
ขนานนามวา่ “นาลนัทามหาวิหาร” ต่อมาเม่ือพุทธศกัราช 1742 มหาวิทยาลยันาลนัทาก็
พบกบัการล่มสลาย เม่ือถูกกองทพัมุสลิมเติร์กเขา้ครอบครองดินแดนและเผาท าลายวดั
และปูชนียสถาน ตลอดจนฆ่าพระภิกษุ นกัศึกษา และคณาจารย ์ไปอย่างมากมาย เม่ือ
มหาวทิยาลยันาลนัทาล่มสลายไปแลว้ช่ือเสียงของเมืองนาลนัทาก็ค่อยๆถูกลบเลือนจาก
คนทัว่ไป จนกระทัง่ปีพุทธศกัราชท่ี 2403 เซอร์อเล็กซานเดอร์ คนัน่ิงแฮม "บิดาแห่งการ
ส ารวจโบราณคดีอินเดีย" ไดค้น้พบมหาวิทยาลยันาลนัทา ซ่ึงในขณะนั้นเป็นเพียงกอง
ดินสูงเท่านั้น ต่อมาจึงไดข้ดุส ารวจตามหลกัวชิาการโบราณคดี มหาวทิยาลยัก็ไดป้รากฏ
แก่สายตาชาวโลกอีกคร้ัง 

 
 สักการะ หลวงพ่อด าแห่งนาลันทา (มีลกัษณะพระเกตุทรงบวัตูม ปางนัง่ขดัสมาธิ พระ

หัตถ์ช้ีแม่พระธรณีเป็นพยาน แกะสลกัดว้ยหินด า หน้าตกักวา้ง 60 น้ิว 
สูงนบัจากพระเพลาถึงยอดพระเกตุ 69 น้ิว สร้างข้ึนในสมยัพระเจา้เทวา
ปาล ในปีพุทธศกัราชท่ี 1353 

 
 สมควรแก่เวลา เดินทางกลบัสู่ เมืองพุทธคยา 
 
เยน็ น าท่านเข้าสู่โรงแรมท่ีพักในพุทธคยา เมืองคยา ณ โรงแรม TAJ 

DARBAR หรือเทียบเท่า พร้อมรับประทานอาหารค ่า 
 
 

วนัที่ห้า เมืองพุทธคยา – เมืองโกลกาตา 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ภายในโรงแรมท่ีพกั 



 

 

 อิสระตามอธัยาศยั 
เท่ียง รับประทานอาหารกลางวนั 
14.20 น. น าทุกท่านเดินทางสู่เมืองสนามบินเมืองพุทธคยาโดยจะมีเจ้าหน้าท่ีของบริษัท... 

ใหบ้ริการท าการเช็คอินและบตัรโดยสาร  
17.10 น. คณะเดินทางออกจากสนามบิน เมืองพุทธคยา สู่เมืองโกลกาตา โดยสายการบินอินดิโก ้

(6E) เทีย่วบินที ่6E115 
18.20 น.      คณะเดินทางถึงสนามบินโกลกาตา  

21.10 น.      คณะเดินทางออกจากสนามบินเมืองโกลกาตา สู่กรุงเทพมหานครโดยสายการอินดิโก ้   

     (6E) เท่ียวบินท่ี 6E77 

วนัที่หก กรุงเทพฯ 

01.15 น.     คณะเดินทางกลบัถึงสนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพมหานครโดยสวสัดิภาพดว้ยความอ่ิม

      บุญและประทบัใจไปนานแสนนาน......... 

 

 

เอกสารทีใ่ช้ในการเดินทาง  

-   พาสปอร์ต มีอายไุม่นอ้ยกวา่ 6 เดือน ในวนัเดินทาง 

-   รูปถ่ายสี 2 น้ิว x 2 น้ิว 2 ใบ หนา้ตรง ฉากหลงัสีขาวเท่านั้น 

-   ส าเนาบตัรประชาชน  และ ส าเนาทะเบียนบา้น 

-   พระภิกษุ มีส าเนาใบสุทธิ 

 

ค่าบริการนี้รวม 

1. ตัว๋เคร่ืองบิน ชั้นนกัท่องเท่ียว เส้นทาง กรุงเทพฯ – โกลกาตา / พุทธคยา - โกลกาตา / โกลกาตา- กรุงเทพฯ 
2. ภาษีสนามบินสุวรรณภูมิและท่ีอินเดีย 
3. ท่ีพกั และอาหารตามท่ีระบุในรายการ 



 

 

4. พระวทิยากรตลอดเส้นทาง 
5. มีบริการอาหารไทยเสริมทุกม้ือ 
6. รถปรับอากาศ พร้อมพนกังานขบัรถผูช้  านาญเส้นทางน าเท่ียวตามรายการ 
7. ค่าธรรมเนียมในการเขา้ชมสถานท่ีท่องเท่ียวตามท่ีระบุไวใ้นรายการ 
8. น ้าหนกัสัมภาระท่านละไม่เกิน 15 กิโลกรัม 
9. ประกนัอุบติัเหตุการเดินทาง กรณีการเสียชีวติ วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท 
10. หนงัสือสวดมนต ์1 เล่ม และผา้ปูนัง่ส าหรับสวดมนต ์

 
อตัราตอนต้นไม่รวม 

1. ค่าธรรมเนียมในการท าหนงัสือเดินทางและค่าท าใบอนุญาตกลบัเขา้ประเทศของคนต่างชาติหรือคนต่างดา้ว 
2. ค่าธรรมเนียมวซ่ีา ประเทศอินเดีย 1,800 บาท 
3. ค่าน ้าหนกัของกระเป๋าเดินทางในกรณีท่ีเกินกวา่สายการบินก าหนด 
4. ค่าทิปคนช่วยยกกระเป๋าตามสถานท่ีต่างๆ 
5. ค่าทิปคนขบัรถ เด็กรถ และมคัคุเทศกท์อ้งถ่ิน ท่านละ 1,000 บาท 
6. ค่าทิปหวัหนา้ทวัร์ไทย แลว้แต่ความพึงพอใจในบริการ 

 
เง่ือนไขการส ารองทีน่ั่ง 

 จองมดัจ าท่านละ 10,000  บาท  และค่าวซ่ีาอินเดีย 1,800 บาท  พร้อมหนา้พาสปอร์ต   

 ช าระค่าทวัร์ส่วนท่ีเหลือ จะเรียกเก็บก่อนเดินทางไม่นอ้ยกวา่ 30 วนั 

 
เง่ือนไขการยกเลกิ 

1. ภายใน 20 วนัก่อนการเดินทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงินค่าเดินทางทั้งหมด 
2. ภายใน 30 วนัก่อนการเดินทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิ คืนเงินค่าเดินทางเพียง 50% 
3. ภายใน 45 วนัก่อนการเดินทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิ ไม่คืนเงินค่ามดัจ า 10,000 บาท  

 
เง่ือนไขต่าง ๆ 

1. บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการในทวัร์น้ี เม่ือเกิดเหตุสุดวสิัยจนไม่อาจ
แกไ้ขได ้
2. บริษทัฯ ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ท่ีเกิดจากสายการบิน เหตุการณ์ทางการเมือง และภยั   



 

 

ธรรมชาติ ฯลฯ ท่ีอยูน่อกเหนือการควบคุมของทางบริษทัฯ หรือค่าใชจ่้ายเพิ่มท่ีเกิดข้ึนตรงหรือทางออ้ม เช่น 
การเจบ็ป่วย การถูกท าร้าย การสูญหาย ความล่าชา้ หรือจากอุบติัเหตุต่าง ๆทั้งน้ี บริษทัฯ จะค านึงถึงความ
ปลอดภยัและความสะดวกของผูเ้ดินทางเป็นส าคญั 
3. บริษทัฯ จะไม่รับผดิชอบในกรณีท่ีกองตรวจคนเขา้เมือง หา้มผูเ้ดินทางเขา้ประเทศ เน่ืองจากมีส่ิงผดิ
กฎหมาย หรือส่ิงของหา้มน าเขา้ประเทศ เอกสารเดินทางไม่ถูกตอ้ง หรือความประพฤติส่อไปในทางเส่ือม
เสีย หรือดว้ยเหตุผลใดๆ ก็ตามท่ีกองตรวจคนเขา้เมืองพิจารณาแลว้ ทางบริษทัฯ ไม่อาจคืนเงินใหท้่านได ้
4. รายการอาจมีการเปล่ียนแปลงตามความเหมาะสม เน่ืองจากความล่าชา้ของสายการบิน โรงแรมท่ีพกัใน
ต่างประเทศ เหตุการณ์ทางการเมือง และภยัธรรมชาติ ฯลฯ ท่ีอยูน่อกเหนือการควบคุมของทางบริษทัฯ หรือ 
ค่าใชจ่้ายเพิ่มเติมท่ีเกิดข้ึนทางตรง หรือทางออ้ม เช่น การเจบ็ป่วย การถูกท าร้าย การสูญหาย ความล่าชา้ หรือ 
จากอุบติัเหตุต่างๆ ทั้งน้ี บริษทัฯ จะค านึงถึงความปลอดภยัและความสะดวกของผูเ้ดินทางเป็นส าคญั 
5. รายการน้ีเป็นเพียงขอ้เสนอท่ีตอ้งไดรั้บการยนืยนัจากบริษทัฯอีกคร้ังหน่ึง หลงัจากไดส้ ารองท่ีนัง่บน
เคร่ือง และโรงแรมท่ีพกัในต่างประเทศเป็นท่ีเรียบร้อย แต่อยา่งไรก็ตามรายการน้ีอาจเปล่ียนแปลงไดต้าม
ความเหมาะสม 
6. บริษทัฯ จะไม่รับผดิชอบในกรณีท่ีกองตรวจคนเขา้เมืองของประเทศไทย งดออกเอกสารเขา้เมืองใหก้บั
ชาวต่างชาติ หรือ คนต่างดา้วท่ีพ  านกัอยูใ่นประเทศไทย 
7. การไม่รับประทานอาหารบางม้ือไม่เท่ียวตามรายการ ไม่สามารถขอหกัค่าบริการคืนได ้เพราะการช าระค่า
ทวัร์เป็นไปในลกัษณะเหมาจ่าย 
 


