
 

 

 

 

 

 

อินเดีย พทุธคยา สบาย...สบาย 

8 วนั 7 คืน  โดยสายการบินไทยสมายล ์WE 

 

 

 

 



 

 

 

**หมายเหต:ุ 1. ยงัไม่รวมค่าทิปไกดท์อ้งถ่ินและคนขบัรถทา่นละ 40  USD/

ทริป 

**ส่วนหวัหนา้ทวัรข้ึ์นอยูก่บัควมพึงพอใจในการใหบ้ริการ** 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วนั โปรแกรมการเดินทาง เชา้ เที่ยง ค า่ โรงแรมที่พกั 

1 กรุงเทพฯ – พุทธคยา  ✈ O Taj Darbar Hotel 

2 พุทธคยา – ราชคฤห ์– นาลนัทา – เวสาลี O O O Vishali Residency Hotel 

3 เวสาลี – กุสินารา O O O Imperial Hotel 

4 กุสินารา – ลุมพินี O   O O Nirvana Hotel 

5 ลุมพินี (เนปาล) –  สาวตัถี O   O O Pawan Palace Hotel 

6 สาวตัถี – พาราณสี O   O O The Amayaa Hotel 

7 พาราณสี – พุทธคยา O   O O Taj Darbar Hotel 

8 พุทธคยา – กรุงเทพฯ O   O ✈  

ไฮไลท.์....ราคาทวัรส์บายกระเป๋า 

1. ตามรอยศรทัธาพระพุทธเจา้ที่อนิเดีย-เนปาล 

2. ชมเมอืง ลุมพินี – พุทธคยา – สารนาถ – กุสนิารา 

3. ขึ้นเขาคชิฌกูฎ นมสัการถ า้พระโมลคลัลา ชมกุฏพีระอานนท ์นมสัการ

มูลคนัธกุฎสีถานทีป่ระทบัของพระพุทธเจา้ 

4. ลงเรือล่องแม่น า้คงคา ชมวถิีชีวติของชาวฮนิดู 



 

 

วนัแรก           กรุงเทพฯ – พุทธคยา 

10.00 น. คณะมาพรอ้มกนัท่ี สนามบินสุวรรณภมูิ ผูโ้ดยสารขาออกชั้น 4 ประต ู3 เคาน์เตอร ์D เช็คอินกรุป๊ของ 

สายการบิน ไทยสมาย ์( Thai Smile Airway) โดยมีเจา้หนา้ท่ีและหวัหนา้ทวัรใ์หก้ารตอ้นรบั 

และอ านวยความสะดวก 

12.10 น. ออกเดินทางสู่ เมืองคยา โดยสายการบินไทย เท่ียวบินท่ี WE327 (มีบริการอาหารบนเคร่ือง) 

14.00 น. 

 

บ่าย 

ถึงสนามบิน เมืองคยา ประเทศอินเดีย (เวลาทอ้งถ่ิน ชา้กว่าประเทศไทย 01.30 ชัว่โมง) และผ่าน

ขัน้ตอนการตรวจคนเขา้เมืองและศุลกากร แลว้น าท่านเขา้สู่ท่ีพกั 

เร่ิมตน้การจาริกแสวงบุญสงัเวชนียสถานทั้งส่ีแห่ง แห่งที่ ๑ พุทธคยา สถานที่เช่ือกนัว่าเป็นที่ตรสัรู ้

ของพระพุทธเจา้ซ่ึงคน้พบโดยนักโบราณคดีชาวองักฤษ ช่ือ เซอร ์อเลกซานเดอร ์คนันิงแฮม เมื่อรอ้ย

กว่าปีก่อนแลว้น าท่านนมัสการสถูปพุทธคยา ทรงศิขระท่ีไดร้ับการบูรณะใหม่ภายในประดิษฐาน

พระพุทธรูป “พระพุทธเมตตา” ปางมารวิชัย แลว้น านมัสการตน้ศรีมหาโพธ์ิท่ีไดน้ าพันธุ์มาปลูก

ตรงท่ีเช่ือกนัว่าเป็นจุดท่ีพระพุทธเจา้ประทบันัง่บ าเพ็ญเพียรจนตรสัรูส้มโพธิญาณ แลว้น าชมสตัตมหา

สถาน สถานท่ีพระพุทธเจา้เสวยวิมุติสุขหลงัจากตรสัรูแ้ลว้เจ็ดแห่ง แห่งละสปัดาหร์อบๆพุทธคยาเพ่ือ

ทบทวนความรูก้่อนท่ีจะเสด็จออกสัง่สอนผูค้น อนัประกอบไปดว้ย 

๑ เสด็จประทับบนพระแท่นวชัรอาสน์ ใตต้น้ศรีมหาโพธ์ิพรอ้มเสวยวิมุตติสุขตลอด ๗ วนั ใน

สปัดาหท่ี์ ๑ 

๒ เสด็จประทบั ณ อนิมิสเจดีย ์ทรงยืนจอ้งพระเนตรดูตน้ศรีมหาโพธ์ิ โดยมิไดก้ระพริบพระเนตร

ตลอด ๗ วนั ในสปัดาหท่ี์ ๒ 

๓ เสด็จประทับ ณ รัตนจงกรมเจดีย์ ทรงนิมิตจงกรมขึ้ น แลว้เสด็จจงกรมเป็นเวลา ๗ วนั ใน

สปัดาหท่ี์ ๓ 

๔ เสด็จประทบั ณ รตันฆรเจดีย ์โดยเสด็จไปทางทิศตะวนัออกเฉียงเหนือของตน้ศรีมหาโพธ์ิ และ

ประทบันัง่ขดัสมาธิในเรือนแกว้ซ่ึงเทวดานิรมิตถวาย ทรงพิจารณาพระอภิธรรม๗ วนั ในสปัดาหท่ี์ 

๔ 

๕ เสด็จไปประทบันัง่ขดัสมาธิใตต้น้ไทร อชปาลนิโครธ ซ่ึงเป็นท่ีพกัของคนเล้ียงแกะ ในสปัดาหท่ี์

๕ 

๖ เสด็จไปประทบันัง่ขดัสมาธิใตต้น้จิก มุจลินทร ์ไปทางทิศตะวนัออกเฉียงใตข้องตน้ศรีมหาโพธ์ิ 

ในสปัดาหท่ี์ ๖ 

๗ เสด็จไปประทบัใตต้น้เกด ราชายตนะ ประทบันัง่เสวยวิมุติสุขตลอด ๗วนั  

        จากน้ันน าท่านชมศิลปะอินเดียสมัยพระเจา้อโศกอายุกว่า ๒,๒๐๐ ปี ชมเสาพระเจา้อโศกท่ี



 

 

ทรงใหส้รา้งเพ่ือประกาศศาสนาและถวายเป็นพุทธบูชาแก่สังเวชนียสถาน ชมประตูโทรณะท่ีสลัก 

เร่ืองราวเก่ียวกบัพุทธประวติั แลว้ชมสถูปและภาพสลกัอดีตพระพุทธเจา้ศิลปะสมัยปาละอายุราว 

๑,๒๐๐ ปี “สมยัปาละเป็นช่วงท่ีพุทธศาสนารุ่งเรืองแผ่ขยายอยูใ่นอินเดียภาคเหนือโดยมีศูนยก์ลางอยู่ท่ี

มหาวิทยาลยันาลันทา รัฐพิหารตามหลักฐานการบันทึกจดหมายเหตุการณ์เดินทางมาสืบทอดพุทธ

ศาสนาของหลวงจีนเห้ียนจงั (พระถงัซมัจัง๋) และหลวงจีนอ้ีจิง จากประเทศจีน” ไดเ้วลาสมควรน าท่าน

เดินทางกลบัสู่ท่ีพกั 

ค า่ รบัประทานอาหารค า่ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม    

ที่พกั Taj Darbar Hotel ระดบั 4 ดาว หรือ เทียบเท่า,เมืองคยา 

วนัที่สอง       พุทธคยา – ราชคฤห ์– นาลนัทา – เวสาลี 

เชา้ บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม   

น าท่านเดินทางสู่เมืองราชคฤห ์นครหลวงแห่งแควน้มคธ น าท่านเดิน ข้ึนเขาคิชฌกูฎ หน่ึงในเบญจคีรี 

ไดแ้ก่เวภาระ เวปุละ คิชฌกูฏ อิสิคิลิ และปัณฑวะชมวิวทิวทัศน์ท่ีสวยงาม นมัสการถ ้าพระโมคคลัลา 

ชมถ ้าพระสารีบุตร สถานท่ีท่ีพระสารีบุตรส าเร็จเป็นพระอรหนัต์ ชมกุฏีของพระอานนท  ์นมัสการ

มูลคันธกุฏีสถานท่ีประทับของพระพุทธเจา้ ไหวพ้ระสวดมนต์ท่ียอดเขาคิชกูฎ จากน้ันน าท่านชมวัด

ชีวกมัพวนั โรงพยาบาลสงฆแ์ห่งแรกของโลก “ชีวกมัพวนั” เป็นสวนป่ามะม่วงท่ีหมอชีวกโกมารภจัจ์

อุทิศถวายเป็นสงัฆารามแด่พระพุทธเจา้และพระภิกษุสงฆ ์ปัจจุบนัเหลือซากโบราณสถานใหเ้ห็นเป็น

ซากหินเรียงรายกนัอยู่ เมื่อครั้งท่ีพระพุทธเจา้ทรงประชวรหอ้พระโลหิตจากการท่ีสะเก็ดหินมากระแทก

ถูกพระบาทเพราะพระเทวทัตกล้ิงหินลงมาหมายปลงพระชนมพ์ระพุทธเจา้ พระภิกษุสงฆ์ไดพ้าพระ

พุทธองคม์าท่ีชีวกมัพวนั และหมอชีวกเป็นผูถ้วายการรกัษาโดยการผ่าตดัเอาสะเก็ดหินออก ชีวกมัพวนั

จึงถูกเรียกวา่เป็นโรงพยาบาลสงฆแ์ห่งแรกในพระพุทธศาสนา 

 

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ หอ้งอาหารของโรงแรม   

บ่าย 

 

 

น าท่านเดินทางสู่ วัดเวฬุวนารามมหาสงัฆยิกาวาส (วดัเวฬุวนั)วดัแห่งแรกในพระพุทธศาสนาและเป็น

สถานท่ีแสดงโอวาทปาฏิโมกขแ์ก่พระอริยสงฆ1์250องค ์มีสถูปท่ีบรรจุพระอฐิัธาตุของพระโมคคลัลานะ

และพระอญัญาโกญฑญัญะ จากน้ันน าท่านเดินทางสู่นาลนัทา นมัสการหลวงพ่อด าซ่ึงเป็นพระพุทธรปูท่ี

สร้างด้วยหินแกรนิตสีด าซ่ึงสร้างรุ่นราวคราวเดียวกับพระพุทธเมตตา จากน้ันน าท่านเยี่ยมชม

มหาวิทยาลยันาลนัทา มหาวิทยาลัยท่ีใหญ่ท่ีสุดในโลกเป็นศูนยก์ารศึกษาในสมยัพุทธกาล ต่อมาในปี

พ.ศ.๑๗๔๒ กองทพัมุสลิมเติรก์ไดย้กทัพมารุกราน รบชนะกษัตริยแ์ห่งชมพูทวีปฝ่ายเหนือกองทพัมุสลิม

เติรก์ไดเ้ผาผลาญท าลายวดัและปชูนียสถาน ในพุทธศาสนาลงแทบทั้งหมดและสงัหารผูท่ี้ไม่ยอมเปล่ียน

ศาสนา นาลนัทามหาวิหารก็ถูกเผาผลาญท าลายลงในช่วงระยะเวลาน้ันว่ากนัว่าไฟท่ีลุกโชนเผานาลนัทา



 

 

 

นานถึง 3 เดือนกวา่จะเผานาลนัทาไดห้มด ไดเ้วลาสมควรน าท่านเดินทางสู่เมืองเวสาลี 

ค า่ รบัประทานอาหารค า่ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม    

ที่พกั Vishali Residency Hotel ระดบั 4 ดาว หรือ เทียบเท่า,เมืองเวสาลี 

วนัที่สาม          เวสาลี – กุสินารา 

เชา้ บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม   

 น าท่านชมเมืองหลวงของอาณาจกัรวชัชี หน่ึงในสิบหกแคว้นของชมพทูวีปในสมยัโบราณ เมืองน้ีมีช่ือหลาย

ช่ือคือ ไพสาลี ไวสาลี และเมืองน้ีเป็นศูนยก์ลางการเผยแพร่พุทธศาสนาท่ีส าคญัแห่งหน่ึง รวมทั้งเป็นท่ี

ก าเนิดของพระมหาวีระศาสดาของศาสนาเชนและท่ีเป็นตน้ก าเนิดของการท าน ้ ามนต์ในพุทธศาสนา 

เน่ืองจากได้เกิดทุพิกขภัยร้ายแรงทั ่วเมืองเวสาลีมีคนตายมากมาย กษัตริย์ลิจฉวีจึงได้นิมนต์ให้

พระพุทธเจา้ไดม้าโปรดชาวเมือง พระพุทธเจา้จึงน าเหล่าภิกษุ ๕๐๐ รูป เดินทางไปโปรดท่ีเมืองไวสาลี 

พรอ้มทั้งไดม้ีการประพรมน ้ามนตท์ัว่ทั้งเมือง น าท่านเท่ียวชม วดัป่ามหาวนั ชมเสาอโศกที่สมบูรณท์ี่สุด

และงดงามที่สุดของอินเดีย เมืองเวสาลีมีความส าคญัมาตั้งแต่สมยัก่อนพุทธกาล โดยเป็นเมืองหลวงแห่ง

แควน้ท่ีมีความเจริญรุ่งเรืองมากแควน้หน่ึงในบรรดา ๑๖ แควน้ของชมพูทวีป มีการปกครองดว้ยระบบ

สามคัคีธรรมหรือคณาธิปไตย ท่ีสามารถเรียกไดว้า่เป็นการปกครองแบบประชาธิปไตยระบบหน่ึง คือไม่มี

พระมหากษัตริยเ์ป็นประมุขทรงอ านาจสิทธ์ิขาด มีแต่ผูเ้ป็นประมุขแห่งรฐัซ่ึงบริหารงานโดยความเห็นชอบ

จากรฐัสภา ซ่ึงจะประกอบไปดว้ยเหล่าสมาชิกจากเจา้วงศ์ต่าง ๆ ซ่ึงรวมเป็นคณะผูค้รองแควน้ ในคมัภีร์

พระพุทธศาสนากล่าวว่าเจา้วงศต่์างๆ มีถึง ๘วงศ ์และในจ านวนน้ีวงศเ์จา้ลิจฉวีแห่งเวสาลีและวงศเ์จา้วิเท

หะแห่งเมืองมิถิลาเป็นวงศท่ี์มีอิทธิพลท่ีสุด ในสมยัพุทธกาลพระพุทธเจา้เคยเสด็จมาท่ีเวสาลีหลายครั้ง แต่

ละครั้งจะทรงประทับท่ีกูฏาคารศาลาป่ามหาวนัเป็นส่วนใหญ่ พระสูตรหลายพระสูตรเกิดขึ้ นท่ีเมืองแห่งน้ี 

และท่ีกฏูาคารศาลาน่ีเองท่ีเป็นท่ีๆ พระพุทธองคท์รงอนุญาตใหพ้ระนางมหาปชาบดีโคตมีเถรี พระน้านาง

ของพระพุทธองค ์พรอ้มกบับริวาร สามารถอุปสมบทเป็นภิกษุณีไดเ้ป็นครั้งแรกในโลก และในการเสด็จ

ครั้งสุดทา้ยของพระพุทธองค ์พระองคไ์ดท้รงรบัสวนมะมว่งของนางอมัพปาลี นางคณิกาประจ าเมืองเวสาลี 

ซ่ึงนางไดอุ้ทิศถวายเป็นอารามในพระพุทธศาสนา พระพุทธองคไ์ดท้รงจ าพรรษาสุดทา้ยท่ีเวฬุวคาม และ

ไดท้รงปลงอายุสงัขารท่ีปาวาลเจดีย ์และเมื่อหลงัพุทธปรินิพพานแลว้ได ้๑๐๐ ปี ไดม้ีการท าสงัคายนาครั้ง

ท่ี ๒ ณ วาลิการาม ซ่ึงทั้งหมดลว้นอยูใ่นเมืองเวสาลี 

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ หอ้งอาหารของโรงแรม   

บ่าย น าท่านเดินทางโดยรถโคช้ปรบัอากาศสู่ เมืองกุสินาราซ่ึงเป็นสถานท่ีปรินิพพานของพระพุทธเจา้ 

ค า่ รบัประทานอาหารค า่ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม    

ที่พกั Imperial Hotel ระดบั 4 ดาว หรือ เทียบเท่า,เมืองกุสินารา 



 

 

 

 

วนัที่สี่           กุสินารา – ลมุพินี 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม   

น าท่านชมสงัเวชนียสถานแหล่งที่ ๔ กุสินารา ในสมยัพุทธกาลเป็นเมืองเอกหน่ึงในสองของแควน้มลัละ  

อยูต่รงขา้มฝัง่แม่น ้าคู่กบัเมืองปาวา เป็นท่ีตั้งของสาลวโนทยานหรือป่าไมส้าละ ท่ีพระพุทธเจา้เสด็จดบัขนั 

ธปรินิพพานและเป็นสถานท่ีถวายพระเพลิงพระพุทธเจา้ “สาลวโนทาย” สถานท่ีเสด็จดบัขนัธปรินิพพาน  

มีช่ือเรียกในทอ้งถ่ินวา่ มาถากุนวะระกาโกฏ (Matha-Kunwar-Ka-Kot) ซ่ึงแปลวา่ ต าบลเจา้ชายส้ินชีพ  

ปรากฏตามคมัภีรว์่า เมืองน้ีเคยเป็นท่ีปรินิพพานของพระพุทธเจา้พระนามวา่ผุสสะ เป็นท่ีเกิดบ าเพ็ญบารมี 

ของพระโพธิสตัวห์ลายครั้ง เคยเป็นราชธานีนามวา่กุสาวดีของพระเจา้มหาสุทสัสนจกัรพรรดิ ปัจจุบนั 

กุสินารามีอนุสรณส์ถานท่ีส าคญัคือสถูปใหญ่ซ่ึงพระเจา้อโศกมหาราชสรา้งไวแ้ละบรรจุพระบรมสารีริกธาตุ วิหารปรินิพพานซ่ึง

เป็นท่ีประดิษฐานพระพุทธรปูปางปรินิพพานอยูภ่ายในและมีซากศาสนสถานโบราณโดยรอบมากมาย  

จากน้ันน าท่านนมสัการสถานที่ถวายพระเพลิงพระพุทธเจา้ ที่มกุฎพนัธเจดีย ์แลว้น านัง่สมาธิท่ีวิหารพระรูป 

พระพุทธไสยาสน์ มีจารึกก าหนดอายุเก่าแก่กว่า ๑,๔๐๐ปี แสดงตอนเสด็จปรินิพพาน ไดเ้วลาสมควรน าท่าน 

เดินทางโดยรถโคช้ปรบัอากาศสู่ชายแดนประเทศอินเดีย–เนปาล ประทบัตราหนังสือเดินทางเพ่ือผ่านพิธีการ 

ตรวจคนเขา้เมือง 

เที่ยง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ หอ้งอาหารของโรงแรม   

บ่าย น าท่านเดินทางโดยรถโคช้ปรบัอากาศสู่ เมืองลุมพินีซ่ึงเป็นสถานท่ีประสติูของพระพุทธเจา้ 

ค า่ รบัประทานอาหารค า่ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม    

ที่พกั Nirvana Hotel ระดบั 4 ดาว หรือ เทียบเท่า,เมืองลมุพินี, ประเทศเนปาล 

วนัที่หา้      ลมุพินี (เนปาล) –  สาวตัถี 

เชา้ บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม   

น าท่านชม สงัเวชนียสถานแหล่งที่ ๓ สวนลมุพินีวนั เป็นสถานท่ีพระนางสิริมหามายาประสติูเจา้ชาย

สิทธตัถะกุมาร เมื่อวนัศุกร ์วนัเพ็ญเดือน ๖ ปีจอ ก่อนพุทธศกัราช ๘๐ปี ซ้ึงภายในบริเวณมีวิหารมหา

มายา สระโบกขรณี และเสาพระเจา้อโศกท่ีมีขนาดความสูง ๒๒ ฟุต ๔ น้ิวและมีขอ้ความจารึกเป็น

หลกัฐานว่า “ณ ท่ีน่ีคือ สถานท่ีประสูติของเจา้ชายสิทธัตถะ และพระเจา้อโศกเสด็จมาบูชาในปีท่ี ๒๐ 

แห่งรัชกาลของพระองค์” (ประมาณพุทธศตวรรษท่ี ๓ ) ปัจจุบันลุมพินีวันได้รับการบูรณะและมี

ถาวรวตัถุส าคญัท่ีชาวพุทธนิยมไปสกัการะ คือ “เสาหินพระเจา้อโศกมหาราช” ท่ีระบุว่าสถานท่ีน้ีเป็น

สถานท่ีประสูติของเจา้ชายสิทธัตถะ นอกจากน้ียงัมี “วิหารมายาเทวี” ภายในประดิษฐานภาพหิน

 



 

 

แกะสลกัพระรูปพระนางสิริมหามายาประสูติพระราชโอรส โดยเป็นวิหารเก่ามีอายุร่วมสมยักบัเสาหิน

พระเจา้อโศก ปัจจุบนัทางการเนปาลไดส้รา้งวิหารใหมท่บัวิหารมายาเทวีหลงัเก่า และไดขุ้ดคน้พบศิลา

จารึกรูปคลา้ยรอยเทา้ สนันิษฐานว่าเป็นจารึกรอยเทา้กา้วท่ีเจ็ดของเจา้ชายสิทธัตถะท่ีทรงด าเนินได้

เจ็ดกา้วในวนัประสูติ ปัจจุบนัลุมพินีวนัอยู่ในเขตประเทศเนปาล ติดชายแดนประเทศอินเดียทางเหนือ

เมืองโคราฆปุระ ห่างจากเมืองติเลาราโกต (หรือ นครกบิลพสัดุ)์ ทางทิศตะวนัออก ๑๑ กิโลเมตร และ

ห่างจากสิทธารถนคร (หรือนครเทวทหะ) ทางทิศตะวันตก๑๑กิโลเมตร ซ่ึงถูกต้องตามต ารา

พระพุทธศาสนาท่ีกล่าวว่าลุมพินีวันสถานท่ีประสูติตั้งอยู่ระหว่างเมืองกบิลพัสดุ์และเมืองเทวทหะ 

ปัจจุบนัลุมพินีวนัมีเน้ือท่ีประมาณ ๒,๐๐๐ ไร่ ทางการเรียกสถานท่ีน้ีวา่ รุมมินเด มีสภาพเป็นชนบท มี

ผูอ้าศัยอยู่ไม่มากมีส่ิงปลูกสรา้งเป็นพุทธสถานเพียงเล็กน้อย แต่มีวัดพุทธอยู่ในบริเวณน้ีหลายวัด 

รวมทั้งวดัไทยลุมพินี ลุมพินีวนัไดร้บัการยกยอ่งจากองคก์ารยเูนสโกใหเ้ป็นมรดกโลกประเภทมรดกทาง

วฒันธรรมตั้งแต่ปี พ.ศ.๒๕๔๐ ไดเ้วลาสมควรน าท่านเดินทางสู่เมืองสาวตัถี 

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ หอ้งอาหารของโรงแรม   

บ่าย น าท่านเดินทางโดยรถโคช้ปรบัอากาศสู่เมืองสาวตัถีท่ีเป็นเมืองโบราณในสมยัพุทธกาล 

ค า่ รบัประทานอาหารค า่ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม    

ที่พกั Pawan Palace Hotel ระดบั 4 ดาว หรือ เทียบเท่า,เมืองสาวตัถี 

วนัที่หก          สาวตัถี – พาราณสี 

เชา้ บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม   

 น าท่านชม เมืองสาวตัถี  ท่ีเป็นเมืองโบราณในสมยัพุทธกาลท่ีมีความส าคญัในฐานะท่ีเป็นเมืองหลวง

ของแควน้โกศล ๑ ในแควน้มหาอ านาจใน ๑๖ มหาชนบท ในสมยัพุทธกาล เมืองสาวตัถีนับวา่เป็นเมือง

ส าคัญในการเป็นฐานในการเผยแพร่พระพุทธศาสนาของพระพุทธเจา้ท่ีส าคัญเพราะเป็นเมืองท่ี

พระพุทธเจ้าประทับนานท่ี สุดถึง ๒๕ พรรษา เป็น ท่ีตรัสพระสูตรมากมายและเป็นเมืองท่ี

พระพุทธศาสนามัน่คงท่ีสุด ปัจจุบนัยงัมีซากโบราณสถานท่ีส าคญัปรากฏร่องรอยอยู่ คือ ที่แสดงยมก

ปาฏิหาริย ์(อ่านว่า ยะ – มะ – กะ – ปา – ติ – หาน, สถานท่ีท่ีพระพุทธเจา้ทรงแสดงยมกปาฏิหาริย์

ครั้งน้ี คือท่ีโคนตน้มะม่วง  หรือ คัณฑามพพฤกษ์ในเมืองสาวตัถี มูลเหตุท่ีทรงแสดงคือเพราะพวก

เดียรถียนั์กบวชนอกศาสนาพุทธ ทา้พระพุทธเจา้แข่งแสดงปาฏิหาริยว์่าใครจะเก่งกว่ากนัพวกเดียรถีย์

ทราบว่าพระพุทธเจา้จะแสดงยมกปาฏิหาริยท่ี์โคนตน้มะม่วงจึงใหส้าวกและชาวบา้นท่ีนับถือพวกตน

จดัการโค่นตน้มะม่วงเสียส้ินไม่เหลือ แต่พระพุทธเจา้ก็ทรงแสดงยมกปาฏิหาริยท่ี์โคน ตน้มะม่วงจนได ้

โดยมีผูน้ าผลมะม่วงสุกมาถวายทรงฉันเสร็จแลว้รบัสัง่ใหค้นปลูกเมล็ดลงดินแลว้พระองค์ทรงใชน้ ้าท่ี

ลา้งพระหัตถ์รด ปรากฎว่าหน่อมะม่วงโตพรวดพราดแตกก่ิงกา้นสูงขึ้ นถึง  ๕๐  ศอก  ผลท่ีสุดพวก



 

 

เดียรถียพ์่ายแพไ้ป), สถานที่พระเทวทัตถูกแผ่นดินสูบ (หน้าวดัพระเชตุวนัมหาวิหาร), บา้นบิดา

ขององคุลีมาล(สถูป), บริเวณวังของพระเจา้ปเสนทิโกศล, บา้นของอนาถบิณฑิกเศรษฐี(สถูป), 

วดัเชตุวนัมหาวิหาร (ซ่ึงพระพุทธเจา้เคยประทับอยู่ถึง ๑๙ พรรษา) รวมถึง ตน้อานันทโพธ์ิ ซ่ึงเป็น

ตน้โพธ์ิท่ีชาวพุทธนับถือวา่มีความศกัด์ิสิทธ์ิเป็นอนัดบัสองรองจากตน้พระศรีมหาโพธ์ิท่ีพุทธคยาท่ีวดัเช

ตุวนัมหาวิหาร เป็นตน้ 

เที่ยง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ หอ้งอาหารของโรงแรม   

บ่าย น าเดินทางโดยรถโคช้ปรบัอากาศสู่เมืองพาราณสี สถานท่ีแสดงปฐมเทศนา 

ค า่ รบัประทานอาหารค า่ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม    

ที่พกั The Amayaa Hotel ระดบั 4 ดาว หรือ เทียบเท่า,เมืองพาราณสี 

วนัที่เจด็           พาราณสี – พุทธคยา 

05.00 น. อรุณสวสัด์ิยามเชา้กบัเชา้วนัใหมท่ี่สดใส น าท่านสมัผัสกบัความหลากหลายของผูค้นและท่ีแม่น ้าคงคาท่ีชาว 

ฮินดูเช่ือวา่เป็นสถานท่ีศกัด์ิสิทธ์ิเน่ืองจากเป็นจุดท่ีตุม้ห ูของพระศิวะตกอยูใ่ตแ้มน่ ้าแห่งน้ี ในทาง 

พุทธศาสนาเองเช่ือกนัวา่เป็นสถานท่ีไดน้ าพระอฐิัของพระพุทธเจา้มาลอยองัคารท่ีแมน่ ้าแห่งน้ีดว้ย  

ท่านจะไดนั้ง่เรือเพ่ือไปถวายกระทงเป็นพุทธบชูา ณ ท่ีน่ีเองท่านจะไดส้มัผสัวิถีชีวิตของชาวฮินดซ่ึูงจะมา 

อาบน ้า ด่ืมน ้ารวมทั้งท่าน ้าท่ีน่ีจะมีพิธีเผาศพในช่วงเชา้ตรู่ก่อนพระอาทิตยข์ึ้ น จากน้ันน าท่านเดินทางกลบั 

โรงแรม 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม   

น าชมสงัเวชนียสถานแหล่งที่ ๒ สารนาถ สถานท่ีแสดงปฐมเทศนา นมสัการสถูปเจาคนัธี สถานท่ี

พระพุทธเจา้พบปัจจคัคีอีกครั้งหลงัจากตรสัรูแ้ลว้ น านมสัการธรรมเมขสถูป ท่ีเช่ือกนัว่าเป็นสถานท่ี

พระพุทธเจา้ทรงแสดงปฐมเทศนาหวัขอ้ธรรมจกักปัปวตัตนสูตรท าใหพ้ระโกณฑัญญะบรรลุโสดาบัน

พระพุทธศาสนาจึงมีพระรัตนตรัยครบ ๓ ประการ แลว้น าชมวิหารมูลคันธกุฏิหลังใหม่ภายใน

ประดิษฐานพระพุทธรปูปางปฐมเทศนาเลียนแบบคุปตะและจิตรกรรมฝาผนังเล่าเร่ืองพุทธประวติัฝีมือ

ช่างชาวญ่ีปุ่น แลว้น าท่านชมพิพิธภณัฑแ์ห่งเมืองสารนาถ  ชมหวัเสาพระเจา้อโศก ท าเป็นรูปสิงห์

บางท่านอธิบายว่าเป็นสัญลักษณ์ของศากยสิงห์พระราชวงศ์ของพระพุทธเจา้ เสามีฐานบัวคว า่ มี

บลัลงักส่ี์เหล่ียมรอบสลกัเป็นรูปธรรมจกัรและรูปชา้ง มา้ สิงหแ์ละโค แลว้น าชมโบราณวตัถุท่ีขุดคน้พบ

ในบริเวณเมืองสารนาถและเมืองใกลเ้คียง อาทิเช่น พระพุทธรปูศิลปะแบบคนัธาระ แบบมถุรา แบบคุป

ตะ และ แบบปาละ ฯลฯ แลว้น าชมโบราณวตัถุช้ินเอกของพิพิธภณัฑ ์พระพุทธรูปแบบคุปตะปางปฐม

เทศนา ท่ีคน้พบบริเวณใกล้ๆ กบั มูลคันธกุฎี สถานท่ีจ าพรรษาของพระพุทธเจา้ “อน่ึงศิลปะคุปตะ

ไดร้บัการยกยอ่งว่ามีความงดงามและสมบรูณแ์บบท่ีสุดในศิลปะอินเดียทั้งมวลและเมืองสารนาถยงัเป็น



 

 

 

** หากท่านที่ตอ้งออกตัว๋ภายใน (เครื่องบิน , รถทวัร,์ รถไฟ) กรุณาสอบถามที่เจา้หนา้ที่ทุกครั้งก่อนท าการ

ออกตัว๋เน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรบัเปลี่ยนไฟลท์ หรือ เวลาบิน โดยไม่ไดแ้จง้ใหท้ราบล่วงหนา้ ** 

 “ราคาทวัรส์  าหรบัลกูคา้ท่ีถือพาสปอรต์ไทยเท่านั้น”  

ก าหนดการเดินทาง 
ราคา 

ผูใ้หญ่ 

ราคาเด็ก 

(มีเตียง) 

นอนกบั 2 

ผูใ้หญ่ 

ราคาเด็ก 

(ไม่มีเตยีง) 

นอนกบั 2 ผูใ้หญ่ 

พกัเดี่ยว 

เพ่ิม 

วนัที่ : 08-15 พ.ย. 60   45,999 44,999 43,999 12,999 

วนัที่ : 28 พ.ย.  – 05 ธ.ค. 60 46,999 45,999 44,999 12,999 

วนัที่ : 03 – 10 ธ.ค. 60 46,999 45,999 44,999 12,999 

 

วนัที่ : 05 – 12 ธ.ค. 60 

 

46,999 45,999 44,999 12,999 

ศนูยก์ลางของโรงเรียนสกุลช่างคุปตะ ท่ีอายุเก่าแก่ถึง ๑,๔๐๐ ปีมาแลว้ 

เที่ยง 

บ่าย 

รบัประทานอาหารกลางวนั ณ หอ้งอาหารของโรงแรม     

น าท่านเดินทางกลบัไปยงัเมืองพุทธคยา 

ที่พกั Taj Darbar Hotel ระดบั 4 ดาว หรือ เทียบเท่า,เมืองคยา  

วนัที่แปด      พุทธคยา – กรุงเทพฯ 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม     

น าท่านชม พระมหาโพธ์ิเจดีย์อนุสรณ์สถานแห่งการตรัสรู ้ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ภายใน

ประดิษฐานพระพุทธเมตตาพระพุทธรปูท่ีรอดจากการถูกท าลายจากพระเจา้ศศางกา พระพุทธ รปูองค์

น้ีเป็นพระพุทธรปูปางมารวิชยัแบบศิลปะปาละ เป็นท่ีเคารพศรทัธาของชาวพุทธทัว่โลก 

 

เที่ยง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ หอ้งอาหารของโรงแรม     

บ่าย ไดเ้วลาสมควร น าท่านเดินทางสู่สนามบินพุทธคยา 

14.45 น. ออกเดินทางกลบัสู่กรุงเทพฯ ประเทศไทย โดยสายการบินไทย เท่ียวบินท่ี  WE328 (มีบริการอาหาร

บนเคร่ือง)  

21.35 น. ถึงสนามบินสุวรรณภมูิ กรุงเทพมหานคร ดว้ยความสวสัดี 



 

 

วนัที่ : 13 – 20 ม.ค. 61 46,999 45,999 44,999 12,999 

 

**ราคาน้ีสงวนสิทธ์ิเฉพาะลกูคา้ชาวไทยเทา่นั้น 

- พาสปอรต์ตา่งชาติเก็บเพิ่ม 1,760 บาท ตอ่ ทา่น 

- พาสปอรต์อเมริกาเก็บเพิ่ม 2,760 บาท ตอ่ ทา่น ** 

 

หมายเหตุ : ส  าหรบัผูเ้ดินทางที่อายุไม่ถึง 18 ปี และไม่ไดเ้ดินทางกบับิดา มารดา ตอ้งมีจดหมายยนิยอมให้

บุตรเดินทางไปต่างประเทศจากบิดาหรือมารดาแนบมาดว้ย 

 

***ราคาทวัรข์า้งตน้ยงัไม่รวมค่าทิปคนขบัรถ และมคัคุเทศก ์

ท่านละ 40 USD /ทรปิ/ตอ่ท่าน*** 

ทิปหวัหนา้ทวัรแ์ลว้แตค่วามประทบัใจ 

**บรกิารแจกน ้าดื่มวนัละ 1 ขวด ** 

** โปรแกรมอาจจะมีการปรบัเปลี่ยนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล ** 

 

เง่ือนไขการใหบ้ริการ 

1. บริษัทฯสงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่รับผิดชอบต่อค่าชดเชยความเสียหายไม่ว่ากรณีท่ีกองตรวจคนเขา้เมืองของไทยไม่

อนุญาตใหเ้ดินทางออกหรือกองตรวจคนเขา้เมืองของแต่ละประเทศไม่อนุญาตใหเ้ขา้เมือง 

2. บริษัทฯ สงวนสิทธ์ิในการท่ีจะไม่รบัผิดชอบต่อค่าชดเชยความเสียหาย อนัเกิดจากเหตุสุดวิสยัท่ีทาง บริษัทฯไม่
สามารถควบคุมไดเ้ช่นการนัดหยุดงาน,จลาจล,การล่าชา้หรือยกเลิกของเท่ียวบิน 

3. บริษัทฯสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงโปรแกรมรายการท่องเท่ียวโดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหน้า (โปรแกรม
และรายละเอียดของการเดินทางอาจมีการเปล่ียนแปลงได ้ทั้งน้ีขึ้ นอยู่กบัภาวะอากาศ และเหตุสุดวิสยัต่าง ๆ ท่ี

ไม่สามารถคาดการณล์่วงหน้าโดยทางบริษัทฯ จะค านึงถึงผลประโยชน์และความปลอดภยัของผูร้่วมเดินทางเป็น

ส าคญั) 

4. บริษัทฯสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงอตัราค่าบริการโดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ 
5. กรณีท่ีคณะไม่ครบจ านวน10ท่านทางบริษัทฯสงวนสิทธ์ิในการงดออกเดินทางโดยทางบริษัทฯ จะแจง้ใหท่้าน

ทราบล่วงหนา้อยา่งนอ้ย7 วนัก่อนการเดินทาง  

6. เมื่อท่านท าการซ้ือโปรแกรมทวัร ์ทางบริษัทฯ จะถือวา่ท่านรบัทราบและยอมรบัเง่ือนไขของหมายเหตุทุกขอ้แลว้ 
7. ในกรณีท่ีลูกคา้ตอ้งออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจา้หน้าท่ีของบริษัทฯ ก่อนทุกครั้ง มิฉะน้ันทาง

บริษัทฯ จะไมข่อรบัผิดชอบค่าใชจ้่ายใดๆ ทั้งส้ิน  

 

อตัราบริการน้ีรวม  

1.  ค่าตัว๋โดยสารเคร่ืองบินไป-กลบั ชั้นประหยดั ท่ีระบุวนัเดินทางไปกลบัพรอ้มคณะ พรอ้มค่าภาษีน ้ามนัเช้ือเพลิงและ

ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการทวัรข์า้งตน้ 



 

 

- กรณีท่านมีความประสงคจ์ะตอ้งการปรบัเปล่ียนระดบัชั้นท่ีนัง่จากชั้นประหยดัเป็นชั้นธุรกิจ โดยการช าระเงินเพ่ือ

อพัเกรดตอ้งกระท าท่ีเคาน์เตอรส์นามบิน ณ วนัเดินทาง เท่าน้ัน 

2.  ค่าโรงแรมท่ีพกัตามรายการท่ีระบุ (สองท่านต่อหน่ึงหอ้ง) ** ในกรณีท่ีท่านจองหอ้งพกัแบบ TRIPLE [ 2 เตียง+1 ท่ี

นอนเสริม ] แลว้ทางโรงแรมไม่สามารถจดัหารหอ้งพกัแบบ TRIPLE ได ้ทางบริษัทอาจมีการจดัหอ้งพกัใหต้ามความ

เหมาะสมต่อไป ** 

3.  ค่าเขา้ชมสถานท่ีต่างๆ ตามรายการท่ีระบุ 

4.  ค่าอาหารและเคร่ืองด่ืมตามรายการท่ีระบุ 

5.  ค่ารถรบัส่งและระหวา่งน าเท่ียวตามรายการท่ีระบุ 

6.  ค่าประกนัอุบติัเหตุคุม้ครองในระหว่างการเดินทาง คุม้ครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท ค่ารกัษาพยาบาล
กรณีเกิดอุบติัเหตุวงเงินท่านละ 200,000 บาท ตามเง่ือนไขของกรมธรรม ์ 

อตัราบริการน้ีไม่รวม 

1. ค่าท าหนังสือเดินทางไทย และเอกสารต่างดา้วต่างๆ 

2. กระเป๋าเดินทางในกรณีท่ีน ้าหนักเกินกว่าท่ีสายการบินก าหนด 20 กิโลกรมั/ท่าน ส่วนเกินน ้าหนัก เง่ือนไขตามสาย

การบินก าหนด 

3. ค่าใชจ้่ายส่วนตวันอกเหนือจากรายการ เช่น ค่าเคร่ืองด่ืม, ค่าอาหารท่ีสัง่เพ่ิมเอง, ค่าโทรศพัท,์ ค่าซกัรีดฯลฯ 

4. ค่าอาหารท่ีไมไ่ดร้ะบุไวใ้นรายการ 

5. ค่าท าใบอนุญาตท่ีกลบัเขา้ประเทศของคนต่างชาติหรือคนต่างดา้ว 

6. ค่าภาษีมลูค่าเพ่ิม 7%  หกั ณ ท่ีจ่าย 3 % 

7.   ค่าทิปส าหรบั คนขบัรถและมคัคุเทศกท์อ้งถ่ิน ต่อท่านละ 40 USD ต่อ/ทริป/ต่อท่าน* 

** ลกูคา้ท่านใดสนใจซ้ือประกนัการเดินทางส าหรบัครอบคลมุเรื่องสุขภาพสามารถสอบถามขอ้มูล 

เพ่ิมเตมิกบัทางเจา้หนา้ที่บริษทัได ้** 

- เบ้ียประกนัเร่ิมตน้ 370 บาท [ระยะเวลา 5-7 วนั] 

- เบ้ียประกนัเร่ิมตน้ 430 บาท [ระยะเวลา 8-10 วนั]  

ความครอบคลุมผูเ้อาประกนัท่ีมีอายุมากกวา่ 16 หรือนอ้ยกวา่ 75 ปี   

[รกัษาพยาบาล 2 ลา้น, รกัษาต่อเน่ือง 2 แสน, เสียชีวิตหรือเสียอวยัวะจากอุบติัเหตุ 3 ลา้นบาท] 

ความครอบคลุมผูเ้อาประกนัท่ีมีอายุน้อยกวา่ 16 หรือมากกวา่ 75 ปี   

[รกัษาพยาบาล 2 ลา้น, รกัษาต่อเน่ือง 2 แสน, เสียชีวิตหรือเสียอวยัวะจากอุบติัเหตุ 1.5 ลา้นบาท] 

เง่ือนไขการส ารองที่นัง่ 

1. กรุณาจองล่วงหนา้อยา่งนอ้ย 30 วนัก่อนการเดินทางและกรุณาเตรียมเงินมดัจ า 10,000 บาท (ที่นัง่จะ

ยนืยนัเม่ือไดร้บัเงินมดัจ  าแลว้เท่านั้น)หากตอ้งยื่นวีซ่า ตอ้งเตรียมเอกสารยื่นวีซ่าใหเ้รียบรอ้ยภายใน 2-3 วนั

หลงัจากท าการจองแลว้(ใชเ้วลาขอวีซ่าไม่ต า่กวา่ 7วนัท าการ) 

2. การช าระค่าทวัรส์่วนท่ีเหลือทางบริษัทฯจะเรียกเก็บก่อนเดินทางไมน่้อยกวา่ 15 วนัท่านควรจดัเตรียมค่าทวัรใ์ห้

เรียบรอ้ยก่อนก าหนดเน่ืองจากทางบริษัทตอ้งส ารองค่าใชจ้่ายในส่วนของค่าท่ีพกัและตัว๋เคร่ืองบินมิฉะน้ันจะถือ

วา่ท่านยกเลิกการเดินทางโดยอตัโนมติั 

เง่ือนไขการยกเลิกการเดินทาง 



 

 

1. แจง้ยกเลิกก่อนเดินทาง 30 วนั คืนค่าใชจ้่ายทั้งหมด  

2. แจง้ยกเลิกก่อนเดินทาง 15-29 วนั เก็บค่าใชจ้่ายท่านละ 10,000 บาท 

3. แจง้ยกเลิกนอ้ยกว่า 15วนัก่อนเดินทางทางบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิเก็บค่าใชจ้่ายทั้งหมด 

4. ส าหรบัผูโ้ดยสารท่ีไมไ่ดถื้อหนังสือเดินทางไทย และทางบริษัทฯเป็นผูย้ื่นวีซ่าให ้ เมื่อผลวีซ่าผ่านแลว้มีการยกเลิก

การเดินทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการคืนค่ามดัจ าทั้งหมด 

5. บริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการเก็บค่าใชจ้า่ยทั้งหมดกรณีท่านยกเลิกการเดินทางและมีผลท าใหค้ณะเดินทาง

ไม่ครบตามจ านวนที่บริษัทฯก าหนดไว ้ (10ท่านข้ึนไป)เน่ืองจากเกิดความเสียหายต่อทางบริษัทและผู ้

เดินทางอ่ืนท่ีเดินทางในคณะเดียวกนับริษัทตอ้งน าไปช าระค่าเสียหายต่างๆท่ีเกิดจากการยกเลิกของท่าน 

6. กรณีเจบ็ป่วยจนไมส่ามารถเดินทางไดซ่ึ้งจะตอ้งมีใบรบัรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรบัรองบริษัทฯจะพิจารณา

เล่ือนการเดินทางของท่านไปยงัคณะต่อไปแต่ทั้งน้ีท่านจะตอ้งเสียค่าใชจ้่ายท่ีไมส่ามารถเรียกคืนได ้ เช่นค่าตัว๋

เคร่ืองบินค่าหอ้ง ค่าธรรมเนียมวีซ่าตามท่ีสถานทตูฯ เรียกเก็บ  และค่าใชจ้่ายอ่ืนๆท่ีเกิดข้ึนตามจริง ในกรณีท่ีไม่

สามารถเดินทางได ้

7. กรณียืน่วีซ่าแลว้ไม่ไดร้บัการอนุมตัวีิซ่าจากทางสถานทูต (วีซ่าไม่ผ่าน) และท่านไดช้ าระค่าทวัรห์รือมดัจ า

มาแลว้ ทางบริษัทฯ คืนค่าทวัรห์รือมดัจ าให ้ แต่ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการหกัค่าบริการยื่นวีซ่า,ค่าวีซ่า และ

ค่าใชจ้่ายบางส่วนท่ีเกิดขึ้ นจริงเป็นกรณีไป (อาทิ กรณีออกตัว๋เคร่ืองบินไปแลว้ หรือไดช้ าระค่าบริการในส่วนของ

ทางเมืองนอกเช่น โรงแรม ฯลฯ ไปแลว้) ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการหกัเก็บค่าใชจ้่ายจริงท่ีเกิดข้ึนแลว้กบัท่าน

เป็นกรณีไป 

8. กรณีวีซ่าผ่านแลว้ แจง้ยกเลิกก่อนหรือหลงัออกตัว๋โดยสาร บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการ ไม่คืนค่าทวัร์

ทั้งหมด 

9. กรณีวีซ่าผ่านแลว้ แตก่รุป๊ออกเดินทางไม่ได ้ เน่ืองจากผูเ้ดินทางท่านอ่ืนในกลุ่มโดนปฏิเสธวีซ่า หรือไมว่า่ดว้ย

สาเหตุใดๆก็ตาม ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการหกัเก็บค่าใชจ้่ายจริงท่ีเกิดข้ึนแลว้กบัท่านเป็นกรณีไป 

10. กรณีผูเ้ดินทางไม่สามารถเขา้-ออกเมืองได ้เน่ืองจากเอกสารปลอมหรือการหา้มของเจา้หน้าท่ีไมว่า่เหตุผล

ใดๆ ก็ตามทางบริษัทของสงวนสิทธ์ิในการ ไม่คืนค่าทวัรท์ั้งหมด 

 

ขอ้มูลเพ่ิมเตมิ 

เรื่องตัว๋เครื่องบินและที่นัง่บนเครื่องบิน 

1. ในการเดินทางเป็นหมู่คณะ ผูโ้ดยสารจะตอ้งเดินทางไป-กลบัพรอ้มกนั หากตอ้งการเคล่ือนวนัเดินทางกลบั 

ท่านจะตอ้งช าระค่าใชจ้่ายส่วนต่างท่ีสายการบิน และบริษัททวัรเ์รียกเก็บและการจดัท่ีนัง่ของกรุป๊ เป็นไปโดย

สายการบินเป็นผูก้ าหนด ซ่ึงทางบริษัทฯ ไม่สามารถเขา้ไปแทรกแซงได ้และในกรณียกเลิกการเดินทาง และ

ไดด้ าเนินการ ออกตัว๋เคร่ืองบินไปแลว้ (กรณีตัว๋ REFUNDได)้ ผูเ้ดินทางตอ้งรอ REFUND ตามระบบของสาย

การบินเท่าน้ัน 

2. ทางบริษัทไดส้ ารองท่ีนัง่พรอ้มช าระเงินมดัจ าค่าตัว๋เคร่ืองบินแลว้ หากท่านยกเลิกทวัร ์ไม่ว่าจะดว้ยสาเหตุใด 

ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิการเรียกเก็บค่ามดัจ าตัว๋เคร่ืองบิน ซ่ึงมีค่าใชจ้่าย ประมาณ 1,000 – 5,000 บาท 



 

 

แลว้แต่สายการบินและช่วงเวลาเดินทาง   

3. หากตัว๋เคร่ืองบินท าการออกแลว้ แต่ท่านไม่สารถออกเดินทางได ้ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิเรียกเก็บค่าใชจ้่าย

ตามท่ีเกิดข้ึนจริง  

เรื่องโรงแรมที่พกั 

1. เน่ืองจากการวางแปลนหอ้งพักของแต่ละโรงแรมแตกต่างกัน จึงอาจท าใหห้อ้งพักแบบหอ้งเด่ียว (Single) 

และหอ้งคู่ (Twin/Double) และหอ้งพกัแบบ 3 ท่าน/3 เตียง (Triple Room) หอ้งพกัอาจจะไมติ่ดกนัและบาง

โรงแรมอาจมีหอ้งพกัแบบ 3 ท่านจ านวนไมม่ากนัก จึงขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงตามความเหมาะสม 

2. กรณีท่ีมีงานจัดประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เป็นผลใหค้่าโรงแรมสูงขึ้ นมากและห้องพักในเมืองเต็ม 

บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิในการปรบัเปล่ียนหรือยา้ยเมืองเพ่ือใหเ้กิดความเหมาะสม 

 


