
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตามรอยพระบาทท่ียาตราแห่งองค์พระพุทธศาสดา 

น้อมสักการะสังเวชนียสถานเมืองพุทธคยา เมืองนาลันทา และเมืองราชคฤห์ 

(6 วัน 3 คืน) (พักโรงแรม)  

ราคาท่านละ23,900บาท (ไม่รวมวีซ่า) 

เดินทาง 27 กรกฎาคม – 1 สิงหาคม 2565  

และ 10–15สิงหาคม2565 

 



 

วันแรก กรุงเทพมหานคร 

23.00 น. คณะเดินทางพบกนั ณ สนามบินสุวรรณภูม ิชั้นผูโ้ดยสารขาออก เคาน์เตอร์สายการบิน

อินดิโก ้(6E)เพ่ือทาํการเช็คอินและรับบตัรโดยสาร โดยมีเจา้หนา้ที่ของบริษทั ... ให้การ

ตอ้นรับ 

 

วันที่สอง กรุงเทพมหานคร –เมืองพทุธคยา 

02.15 น. คณะเดินทางออกจากสนามบินสุวรรณภูม ิสู่เมืองโกลกาตา ประเทศอินเดีย โดยสายการ

บินอินดิโก ้(6E)เที่ยวบินที่6E78 

 

03.25 น. คณะเดินทางถึงสนามบินเมืองโกลกาตาหลงัจากเสร็จพิธีการตรวจคนเขา้เมือง และรับ

สัมภาระเรียบร้อยแล้ว นําท่านเดินทางเข้าสู่เมืองพุทธคยา ใช้เวลาในการเดินทาง

ประมาณ 10 ชัว่โมง อสิระใหท้่านไดพ้กัผ่อนบนรถตามอธัยาศยั 

 

เที่ยง                     รับประทานอาหารกลางวนั 

 

15.00 น. เดินทางถึงเมืองพุทธคยา นาํทุกท่านเขา้สู่โรงแรมที่

พกั 

  

16.00 น. นาํท่านเขา้นมสัการ พระมหาเจดีย์พุทธคยา พร้อม

สักการะองค์พระประธาน “พระพุทธเมตตา” และ

สักการะตน้ศรีมหาโพธ์ิ ซ่ึงตน้โพธ์ิตน้ดงักล่าวเป็น

ต้นที่ 4 จากต้นศรีมหาโพธ์ิต้นแรกที่พระพุทธเจ้า

ทรงตรัสรู้ โดยสําหรับต้นพระศรีมหาโพธ์ิต้นแรก

นั้นเป็นสหชาติกบัพระพุทธเจา้ (เกิดในวนัเดียวกบัวนัท่ีเจา้ชายสิทธัตถะประสูติ) มีอายุ

ถึง 352 ปี จนในสมยัพระเจา้อโศกมหาราช จึงถูกทาํลายโดยพระชายาของพระเจา้อโศก

มหาราช เพราะความอิจฉาที่พระเจา้อโศกรักและหวงแหนตน้พระศรีมหาโพธ์ิตน้น้ีจน

ไม่สนใจพระนาง ตน้พระศรีมหาโพธ์ิตน้ท่ีสองนั้นปลูกโดยพระเจา้อโศกมหาราช จาก

หน่อพระศรีมหาโพธ์ิต้นเดิมและมีอายุยืนมาประมาณ 871-891 ปี จนถูกทําลายใน

ประมาณปีพุทธศกัราช 1143-1163 ดว้ยนํ้ามือของพระราชาฮินดูแห่งเบงกอลพระนามว่า

ศศางกา ซ่ึงพระองค์อิจฉาพระพุทธศาสนาที่มีความรุ่งเรืองมาก จึงทรงแอบนาํกองทัพ

เข้ามาทําลายต้นโพธ์ิต้นน้ี ต้นพระศรีมหาโพธ์ิต้นที่สามปลูกโดยพระเจ้าปูรณวรมา 

กษตัริยพ์ระองค์สุดท้ายแห่งราชวงศ์เมารยะ และต้นที่สามน้ีมีอายุยืนมากว่า 1,258 –

1,278 ปี จึงลม้ลงในสมยัที่อินเดียเป็นอาณานิคมขององักฤษ และตน้พระศรีมหาโพธ์ิตน้



 

ที่ส่ี ที่ยงัคงยืนตน้มาจนปัจจุบนั ปลูกโดยนายพลเซอร์อเล็กซานเดอร์ คนัน่ิงแฮม เมื่อปี

พุทธศกัราช 2423 

 พร้อมนาํท่านสักการะ 7 สัตตมหาสถาน หรือสถานที่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา้ทรง

เสด็จประทบัเสวยวิมุต เป็นเวลา 7 สัปดาห์หลงัจากตรัสรู้ดว้ยพระองค์เอง อนัประกอบ

ไปดว้ย 

1) เสด็จประทบับนพระแท่นวัชรอาสน์ใตต้น้ศรีมหาโพธ์ิ พร้อมเสวยวิมุตติสุขตลอด 7 วนั 

                            ในสัปดาห์ที่ 1 

2) เสด็จประทบั ณ อนิมิสเจดีย์ ทรงยืนจอ้งพระเนตรดูตน้ศรีมหาโพธ์ิ โดยมิไดก้ะพริบ 

                            พระเนตรตลอด 7 วนั ในสัปดาห์ที่ 2 

3) เสด็จประทบั ณ รัตนจงกรมเจดีย์ ทรงนิมิตจงกรมขึ้น แลว้เสด็จจงกรมเป็นเวลา 7 วนั 

                            ในสัปดาห์ที่ 3 

4) เสด็จประทบั ณ รัตนฆรเจดีย์ โดยเสด็จไปทางทิศตะวนัตกเฉียงเหนือของตน้ศรีมหา 

                         โพธ์ิ และประทบันัง่ขดัสมาธิในเรือนแกว้ซ่ึงเทวดานิรมิตถวาย ทรงพิจารณาพระอภิธรรม 

                         ตลอด 7 วนั ในสัปดาห์ที่ 4 

   5)                      เสด็จไปประทบัใตต้น้ไทรอชปาลนิโครธ ซ่ึงเป็นที่พกัของคนเลี้ยงแกะ ในสัปดาห์ที่ 5 

   6)                      เสด็จไปประทบันัง่ขดัสมาธิใตต้น้จิก มุจลินท์ ไปทางทิศตะวนัออกเฉียงใตข้องตน้ศรี 

                            มหาโพธ์ิ ในสัปดาห์ที่ 6 

   7)                      เสด็จไปประทบัใตต้น้เกด ราชายตนะ ประทบันัง่เสวยวิมุตติสุขตลอด 7 วนั ในสัปดาห 

                            ที่ 7 

 

เย็น                       นําท่านเข้าสู่โรงแรมที่พักในพุทธคยา เมืองคยา ณ โรงแรม......หรือเทียบเท่า พร้อม

รับประทานอาหารเยน็ภายในโรงแรม 

 

วันที่สาม เมืองพุทธคยา 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ภายในโรงแรมท่ีพกั 

 

จากนั้น นาํทุกท่าน เดินทางสู่ เขาดงคสิริ เป็นสถานที่บาํเพ็ญ

ทุกรกิริยาของพระพุทธเจ้า ก่อนจะทรงตรัสรู้พระ

อนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณ หรือโมกขธรรม หมายถึง 

หลกัธรรมแห่งการหลุดพน้จากกิเลสทั้งมวล เขาดงค

สิริ ตั้งอยู่ที่ เมืองพุทธคยา รัฐพิหาร ประเทศอินเดีย 

หรือตาํบลอุรุเวลาเสนานิคม ในสมัยพุทธกาล ห่าง

จากต้นพระศรีมหาโพธ์ิ ซ่ึงเป็นสถานที่ที่ตรัสรู้ของ

พระพุทธเจ้า ประมาณ 16 กิโลเมตร โดยมีแม่นํ้ า



 

เนรัญชราคัน่กลาง ภายในถํ้าดงคสิริ ประดิษฐานพระพุทธรูปพระโพธิสัตว ์ปางบาํเพ็ญ

ทุกรกิริยา ประทบันัง่ขดัสมาธิ พระหัตถท์ั้งสองซ้อนกนับนพระเพลา หรือ ตกั พระหัตถ์

ขวาทบัพระหัตถ์ซ้าย พระวรกายซูบผอมจนพระอัฐิ หรือ กระดูก และพระนหารุ หรือ 

เส้นเอ็น ปรากฏชัดเจน พระพุทธรูปน้ีตั้งเด่นเป็นสง่าอยูต่รงกลางถํ้า เพราะมีผูศ้รัทธามา

ปิดทองด้วยความเช่ือที่ว่า จะเป็นสิริมงคลต่อตัวเอง หากเจ็บป่วยเป็นโรคภัยไข้เจ็บ

ตรงไหนของร่างกาย ก็ให้ปิดทององคพ์ระตรงนั้นอาการป่วยจะหายเป็นปกติ 

 

เที่ยง                      รับประทานอาหารกลางวนัณ ห้องอาหาร ภายในโรงแรมท่ีพกั 

 

จากนั้น นําท่านเที่ยวชม สถูปนางสุชาดา ซ่ึงปัจจุบันเป็นเนิน

ดินสูงมีการก่ออิฐลอ้มรอบสูงประมาณ 4 เมตร รอบๆ

เป็นลานกวา้งมีร่องรอยการขุดดินหาโบราณวตัถุ สถูป

แห่งน้ีถูกสร้างเป็นอนุสรณ์สถานโดยพระเจ้าอโศก

มหาราชในสมัยพุทธกาลนางสุชาดาคือผูท้ี่ถวายข้าว

มธุปายาสพร้อมถาดทองคาํให้กบัพระพุทธเจา้ ในช่วง

ที่พระพุทธองคท์รงเลิกบาํเพญ็ทุกรกริยาและกลบัมาเสวยอาหารตามปกติ 

 

ต่อจากนั้น นําท่านเย่ียมชม แม่นํ้าเนรัญชรา สถานที่สําคัญทาง

ศาสนาที่พระศาสดาได้รับการถวายข้าวมธุปายาส

พร้อมถาดทองคําจากนางสุชาดา และพระองค์ได้

อธิษฐานจิตเส่ียงทายหากพระองค์ท่านสามารถตรัสรู้

ได ้ขอให้ถาดทองคาํลอยทวนสายนํ้า 

  

  

 นําท่านชมวดัพุทธนานาชาติ อาทิ เช่น วดัทิเบต วดั

ญี่ปุ่ น วดัภูฎาน และวดัไทยซ่ึงแต่ละวดัมีความงดงามที่แตกต่างกนั 

 

หลงัจากนั้น อิสระตามอธัยาศยั 

 

เยน็ นําท่านเข้าสู่โรงแรมที่พักในพุทธคยา เมืองคยา ณ โรงแรม TAJ DARBARหรือ

เทียบเท่า พร้อมรับประทานอาหารเยน็ภายในโรงแรม 

 

 



 

วันที่ส่ี เมืองพุทธคยา–นาลันทา–เมืองราชคฤห– เมืองพทุธคยา 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ภายในโรงแรมท่ีพกั 

 

ออกเดินทางสู่ เมืองราชคฤห์ หรือเบญจคีรีนคร แปลว่า เมืองท่ีมีเขาทั้ ง 5 อันได้แก่ 

เขาคิชกูฏ เขาปัณฑวะ เขาเวภาระ เขาอิสิคิลิ และเขาเวปุลละ เมืองราชคฤห์ในสมัย

พุทธกาลนั้นเดิมทีเป็นเมืองหลวงของแควน้มคธที่มีประวติัศาสตร์ของศาสนาพุทธอยา่ง

มากมาย มีเจา้เมืองปกครองในยคุนั้นคือ  พระเจา้พิมพิสารที่ถือไดว่้าเป็นโยมอุปฐากของ

สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา้ ท่ีมีส่วนช่วยทาํนุบาํรุงพระพุทธศาสนาท่ีสําคญัอย่างมาก 

ดว้ยการถวายพ้ืนที่สําหรับเป็นพุทธสถานแห่งแรก และเมืองราชคฤห์ยงัเป็นสถานที่ที่

เกิดเหตุการณ์สาํคญัของพระพุทธศาสนาอีกมากมาย 

 

นําท่านเดินทางชมจุดสําคัญต่างๆณ ยอด

เขาคิชกูฏ สถานที่ประทับพรรษาแรกของ

พระพุทธเจ้า ซ่ึงปรากฏหลักฐานหลายจุดท่ี

เก่ียวขอ้งกบัพระพุทธประวติั อนัประกอบไป

ดว้ย  

1. ถํา้พระโมคคัลลานะ ที่พาํนักและบาํเพ็ญเพียร

ของอคัรสาวกเบื้องซ้าย ผูเ้ป็นเอตทคัคะที่

มีอิทธิฤทธ์ิเป็นเลิศ และเป็นสถานที่พระโมคคลัลานะมองเห็นอชครเปรตที่มีความ

สูง 25 โยชน์ (1 โยชน์ มีค่าเท่ากับ 16 กิโลเมตร) ถูกไฟเผาจากหัวถึงหาง ซ่ึงพระ

พุทธองคท์รงเล่าถึงอดีตชาติของเปรตตนนั้น 

2. ที่ กลิ้ งหิ น ของพ ระเท วทั ต เป็ น จุด ท่ี ส าม ารถม องเห็ น จากบ ริเวณ ด้าน ห น้าถํ้ า 

พระโมคคลัลานะ ที่ปรากฏกอ้นหินเรียงกนั 3 กอ้น มีช่องระหว่างเขาสามารถเดินเขา้

ไปได ้ซ่ึงในสมยัพุทธกาลนั้น เส้นทางดงักล่าวเป็นเส้นทางขึ้น-ลงเพียงทางเดียว ซ่ึง

เช่ือกันว่าพระเทวทัตพยายามกลิ้งหินจากข้างบนโดยหวงัปลงพระชนม์องค์พระ

ศาสดา แต่สุดทา้ยสามารถทาํอนัตรายต่อพระพุทธองคไ์ดเ้พียงห้อพระโลหิต 

3. ถํ้าสุกรขาตา (ถํ้าพระสารีบุตร) ที่พ ํานักและบําเพ็ญเพียรของอัครสาวกเบื้ องขวา  

ผูเ้ป็นเอตทคัคะที่มีปัญญาเป็นเลิศ ที่สามารถบรรลุอรหันตผลภายใน 15 วนั หลงัจาก 

การอุปสมบท 

4. อานันทกุฎี ตั้งอยูด่า้นหน้าพระคนัธกุฎี กุฏิของพระพุทธเจา้ เพ่ือเป็นการตรวจสอบเหล่า

กษตัริย ์เทวดา และพุทธศาสนิกชนที่ตอ้งการเขา้เฝ้าสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา้ 

5. พระคันธกุฎี ซ่ึงเคยเป็นกุฏิของพระพุทธเจ้า มีขนาดประมาณ 2.5 * 3 เมตร และเป็น

สถานที่แสดงพระธรรมหลายสูตรต่อพระเจา้พิมพิสารและพุทธศาสนิกชน 

 



 

 นาํท่านชม ชีวกอัมพวันวิหาร หรือสวนมะม่วงของหมอชีวกโกมารภจัจ์ ซ่ึงถวายเป็น

สังฆาวาส และเป็นโรงพยาบาลสงฆ์แห่งแรกของโลกท่ีดูแลพระภิกษุสงฆ์อาพาธ รวม

ไปถึงพระพุทธองค์ด้วยเช่นเดียวกัน เมื่อคร้ังเหตุการณ์พระ

เทวทตัผลกักอ้นหิน 

 

นําท่านชม วัดเวฬุวันมหาวิหาร หรือป่าไผ่ สถานที่กาํเนิดวนั

สําคัญทางศาสนา “วนัมาฆบูชา” ซ่ึงเป็นสถานที่พระพุทธเจ้า

ทรงแสดงโอวาทปาฏิโมกขต่์อหนา้พระสงฆท์ี่พระองคท์รงบวช

ให้ทั้ งหมด และวัดเวฬุวันมหาวิหารยงัเป็นวัดแห่งแรกของ

พระพุทธศาสนา เป็นสถานที่ที่พระเจา้พิมพิสารถวายให้กบัองค์

พระศาสดา 

 

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวนัณ ห้องอาหารโรงแรม 

 

บ่าย ออกเดินทางสู่เมืองนาลันทา รัฐพิหาร ประเทศอินเดีย  

 

นาํท่านชม มหาวิทยาลัยนาลันทา สถานที่กาํเนิดของอคัรสาวกองค์สําคญั คือ พระสารี

บุตร ผูเ้ป็นเลิศทางดา้นปัญญา โดยมีหลกัฐานบ่งช้ีคือ สถูปที่เป็นอนุสรณ์สถานต่อพระ

มหาเถระรูปน้ี เมืองนาลนัทา ยงัไดรั้บการสมญา

นาม เมืองแห่งความรู้ เพราะมีมหาวิทยาลัยที่

เก่าแก่ที่ สุดในโลก โดยประวัติศาสตร์ของ

มหาวิทยาลยันาลนัทาเร่ิมขึ้นโดย ถูกสร้างขึ้นใน

สมยักษตัริยร์าชวงศค์ุปตะพระองค์หน่ึงพระนาม

ว่าศักราทิตย์ หรือมารคุปตะที่  1 ครองราชย์

ประมาณระหว่างปีพุทธศกัราช 958-998 ไดท้รงสร้างวดัอนัเป็นสถานศึกษาขึ้นแห่งหน่ึง

ที่เมืองนาลนัทาและกษตัริยพ์ระองค์ต่อๆ มาในราชวงศ์น้ีก็ไดส้ร้างวดัอื่นๆ เพ่ิมขึ้นใน

โอกาสต่างๆ จนมีถึง 6 วดั และสร้างกาํแพงลอ้มรอบ โดยขนานนามว่า “นาลนัทามหา

วิหาร” ต่อมาเมื่อพุทธศกัราช 1742 มหาวิทยาลยันาลนัทาก็พบกับการล่มสลาย เมื่อถูก

กองทพัมุสลิมเติร์กเขา้ครอบครองดินแดนและเผาทาํลายวดัและปูชนียสถาน ตลอดจน

ฆ่าพระภิกษุ นักศึกษา และคณาจารย ์ไปอย่างมากมาย เมื่อมหาวิทยาลยันาลันทาล่ม

สลายไปแลว้ช่ือเสียงของเมืองนาลันทาก็ค่อยๆถูกลบเลือนจากคนทั่วไป จนกระทัง่ปี

พุทธศักราชที่ 2403 เซอร์อเล็กซานเดอร์ คันน่ิงแฮม "บิดาแห่งการสํารวจโบราณคดี

อินเดีย" ไดค้น้พบมหาวิทยาลยันาลนัทา ซ่ึงในขณะนั้นเป็นเพียงกองดินสูงเท่านั้น ต่อมา



 

จึงไดขุ้ดสํารวจตามหลกัวิชาการโบราณคดี มหาวิทยาลยัก็ไดป้รากฏแก่สายตาชาวโลก

อีกคร้ัง 

 

 สักการะหลวงพ่อดําแห่งนาลันทา (มีลักษณะพระเกตุทรง

บวัตูม ปางนั่งขัดสมาธิ พระหัตถ์ช้ีแม่พระธรณีเป็นพยาน 

แกะสลักด้วยหินดํา หน้าตักกว้าง 60 น้ิว สูงนับจากพระ

เพลาถึงยอดพระเกตุ 69 น้ิว สร้างขึ้นในสมัยพระเจ้าเทวา

ปาล ในปีพุทธศกัราชที่ 1353 

 

 สมควรแก่เวลา เดินทางกลบัสู่เมืองพุทธคยา 

 

เยน็  นําท่านเข้าสู่โรงแรมที่พักในพุทธคยา เมืองคยา ณ โรงแรม TAJ DARBARหรือ

เทียบเท่า พร้อมรับประทานอาหารคํ่า 

 

วันที่ห้า เมืองพุทธคยา–เมืองโกลกาตา 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ภายในโรงแรมท่ีพกั 

 อิสระตามอธัยาศยั 

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวนั 

14.20 น.                 นําทุกท่านเดินทางสู่เมืองสนามบินเมืองพุทธคยาโดยจะมีเจ้าหน้าที่ของบริษัท... 

ให้บริการทาํการเช็คอินและบตัรโดยสาร  

17.10 น.                  คณะเดินทางออกจากสนามบิน เมืองพุทธคยาสู่เมืองโกลกาตาโดยสายการบินอินดิโก ้

  (6E) เที่ยวบินที่ 6E115 

18.20 น.       คณะเดินทางถึงสนามบินโกลกาตา  

21.10 น.        คณะเดินทางออกจากสนามบินเมอืงโกลกาตา สู่กรุงเทพมหานครโดยสายการอินดิโก ้ 

       (6E)เที่ยวบินที่ 6E77 

วันที่หก กรุงเทพฯ 

01.15 น.                          คณะเดินทางกลบัถึงสนามบินสุวรรณภูมิกรุงเทพมหานครโดยสวสัดิภาพดว้ย 

   ความอิ่มบญุและประทบัใจไปนานแสนนาน......... 

 

 



 

เอกสารที่ใช้ในการเดินทาง  

-   พาสปอร์ต มีอายไุม่นอ้ยกว่า 6 เดือน ในวนัเดินทาง 

-   รูปถ่ายสี 2น้ิว x 2 น้ิว 2 ใบ หนา้ตรง ฉากหลงัสีขาวเท่านั้น 

-   สาํเนาบตัรประชาชน  และ สาํเนาทะเบียนบา้น 

-   พระภิกษุ มีสาํเนาใบสุทธิ 

 

ค่าบริการนี้รวม 

1. ตัว๋เคร่ืองบิน ชั้นนกัท่องเที่ยว เส้นทาง กรุงเทพฯ – โกลกาตา /พุทธคยา - โกลกาตา / โกลกาตา- กรุงเทพฯ 

2. ภาษีสนามบินสุวรรณภูมิและที่อินเดีย 

3. ที่พกั และอาหารตามที่ระบุในรายการ 

4. พระวิทยากรตลอดเส้นทาง 

5. มีบริการอาหารไทยเสริมทุกมื้อ 

6. รถปรับอากาศ พร้อมพนกังานขบัรถผูช้าํนาญเส้นทางนาํเท่ียวตามรายการ 

7. ค่าธรรมเนียมในการเขา้ชมสถานที่ท่องเที่ยวตามที่ระบุไวใ้นรายการ 

8. นํ้าหนกัสัมภาระท่านละไม่เกิน15กิโลกรัม 

9. ประกนัอุบติัเหตุการเดินทาง กรณีการเสียชีวิต วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท 

10. หนงัสือสวดมนต ์1 เล่ม และผา้ปูนัง่สาํหรับสวดมนต ์

 

 

 

อัตราตอนต้นไม่รวม 

1. ค่าธรรมเนียมในการทาํหนงัสือเดินทางและค่าทาํใบอนุญาตกลบัเขา้ประเทศของคนต่างชาติหรือคนต่างดา้ว 

2. ค่าธรรมเนียมวีซ่า ประเทศอินเดีย 1,800 บาท 

3. ค่านํ้าหนกัของกระเป๋าเดินทางในกรณีที่เกินกว่าสายการบินกาํหนด 

4. ค่าทิปคนช่วยยกกระเป๋าตามสถานที่ต่างๆ 

5. ค่าทิปคนขบัรถ เด็กรถ และมคัคุเทศก์ทอ้งถิ่น ท่านละ 1,000 บาท 

6. ค่าทิปหัวหนา้ทวัร์ไทย แลว้แต่ความพึงพอใจในบริการ 

7. กรณีที่ลูกคา้เดินทางท่านเดียว ตอ้งจ่ายค่าพกัเด่ียวเพ่ิม 4,500 บาท 

 



 

 

เง่ือนไขการสํารองที่นั่ง 

 จองมดัจาํท่านละ 10,000  บาท  และค่าวีซ่าอินเดีย 1,800 บาท  พร้อมหนา้พาสปอร์ต   

 ชาํระค่าทวัร์ส่วนที่เหลือจะเรียกเก็บก่อนเดินทางไม่นอ้ยกว่า 30 วนั 

 

เง่ือนไขการยกเลิก 

1. ภายใน 20 วนัก่อนการเดินทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงินค่าเดินทางทั้งหมด 

2. ภายใน 30 วนัก่อนการเดินทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิ คืนเงินค่าเดินทางเพียง 50% 

3. ภายใน 45 วนัก่อนการเดินทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิ ไม่คืนเงินค่ามดัจาํ 10,000บาท  

 

เง่ือนไขต่าง ๆ 

1. บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทวัร์น้ี เมื่อเกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่อาจ

แกไ้ขได ้

2. บริษทัฯ ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ที่เกิดจากสายการบิน เหตุการณ์ทางการเมือง และภยั   

ธรรมชาติ ฯลฯ ที่อยูน่อกเหนือการควบคุมของทางบริษทัฯ หรือค่าใชจ่้ายเพ่ิมที่เกิดขึ้นตรงหรือทางออ้ม เช่น 

การเจ็บป่วย การถูกทาํร้าย การสูญหาย ความล่าชา้ หรือจากอุบติัเหตุต่าง ๆทั้งน้ี บริษทัฯ จะคาํนึงถึงความ

ปลอดภยัและความสะดวกของผูเ้ดินทางเป็นสาํคญั 

3. บริษทัฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเขา้เมือง ห้ามผูเ้ดินทางเขา้ประเทศ เน่ืองจากมีส่ิงผิด

กฎหมาย หรือส่ิงของห้ามนาํเขา้ประเทศ เอกสารเดินทางไม่ถูกตอ้ง หรือความประพฤติส่อไปในทางเส่ือม

เสีย หรือดว้ยเหตุผลใดๆ ก็ตามที่กองตรวจคนเขา้เมืองพิจารณาแลว้ ทางบริษทัฯ ไม่อาจคืนเงินให้ท่านได ้

4. รายการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม เน่ืองจากความลา่ชา้ของสายการบิน โรงแรมท่ีพกัใน

ต่างประเทศ เหตุการณ์ทางการเมือง และภยัธรรมชาติ ฯลฯ ที่อยูน่อกเหนือการควบคุมของทางบริษทัฯ หรือ 

ค่าใชจ่้ายเพ่ิมเติมที่เกิดขึ้นทางตรง หรือทางออ้ม เช่น การเจ็บป่วย การถูกทาํร้าย การสูญหาย ความล่าชา้ 

หรือ จากอุบติัเหตุต่างๆ ทั้งน้ี บริษทัฯ จะคาํนึงถึงความปลอดภยัและความสะดวกของผูเ้ดินทางเป็นสาํคญั 

5. รายการน้ีเป็นเพียงขอ้เสนอที่ตอ้งไดรั้บการยืนยนัจากบริษทัฯอีกคร้ังหน่ึง หลงัจากไดส้าํรองที่นัง่บน

เคร่ือง และโรงแรมที่พกัในต่างประเทศเป็นที่เรียบร้อย แต่อยา่งไรก็ตามรายการน้ีอาจเปลี่ยนแปลงไดต้าม

ความเหมาะสม 

6. บริษทัฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเขา้เมืองของประเทศไทย งดออกเอกสารเขา้เมืองให้กบั

ชาวต่างชาติ หรือ คนต่างดา้วที่พาํนกัอยูใ่นประเทศไทย 

7. การไม่รับประทานอาหารบางมื้อไม่เที่ยวตามรายการ ไม่สามารถขอหักค่าบริการคืนได ้เพราะการชาํระค่า

ทวัร์เป็นไปในลกัษณะเหมาจ่าย 


