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NT345
ทวัรอ์นิเดยี เนปาล สกัการะ 4 สงัเวชนยีสถาน 7 วัน 6 คนื (FD)
ทัวรส์งัเวชนียสถาน อนิเดยี เนปาล , 7 วัน 6 คนื ,

MAHABODHI HOTEL  , THE PANACHE HOTEL  , The Amayaa Hotel  , HOTEL PAWAN  , Hotel Om
Residency

โปรแกรมเสน้ทางสักการะ 4 สังเวชนียสถาน สารนาถ
ล่องเรอืสู่แมน่ ้าํคงคา ชมพธิคีงคาอารตี

เมอืงลุมพนิี (เนปาล) ชมวหิารมายาเทว ีเสาอโศก
เมอืงกสุนิารา ชมมหาปรนิิพพานวหิาร มกฏุพันธนเจดยี์

เมอืงเวสาล ีวัดป่ามหาวัน เสาอโศก
ชมมหาลัยนาลันทา วัดเวฬวุันมหาวหิาร เขาคชิฌกฏู

กาํหนดการเดนิทาง

รายละเอยีดการเดนิทาง

วนัท ี1
กรุงเทพฯ - พทุธคยา

05.30 น.
พรอ้มกันท ีสนามบนิดอนเมอืง อาคารผูโ้ดยสารขาออก 1 ชนั 3 ประต ู4 เคานเ์ตอรส์ายการบนิไทยแอรเ์อเชยี
โดยมเีจา้หนา้ทอํีานวยความสะดวกแกท่กุทา่น



08.20 น.
ออกเดนิทางสู ่เมอืงพทุธคยา ประทศอนิเดยิ โดย สายการบนิไทยแอรเ์อเชยี เทยีวบนิท ีFD122 (มบีรกิารอาหารบนเครือง)

10.10 น.
เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานสนามบนิคยา เมอืงพทุธคยา ประเทศอนิเดยี นําทา่นผา่นพธิตีรวจคนเขา้เมอืงเป็นทเีรียบรอ้ย
พบการตอ้นรับอย่างอบอุ่นจากเจา้หนา้ท ี(เวลาทอ้งถนิของประเทศอนิเดยีชา้กวา่ประเทศไทยประมาณ 1.30 ชวัโมง
กรุณาปรับนาฬกิาของทา่นเพอืสะดวกในการนัดหมาย)

เทยีง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ หอ้งอาหารของโรงแรม

บา่ย
เดนิทางสู ่หมูบ่า้นนางสชุาดา (Sujata Village) มลัีกษณะเป็นกองอฐิเนนิสงู
ซงึนางสชุาดาเป็นผูท้ถีวายขา้วมธปุายาสใหก้ับพระพทุธเจา้กอ่นตรัสรู ้

ระหวา่งทางก็จะผา่น แมน่้าํเนรญัชร (Niranjana River) ปัจจบัุนเรียกวา่ Falgu River หรือ PhalguRiver เป็นแม่น ้าํทถีา้ฝนหยุดตก
น ้าํในแม่น ้าํก็จะแหง้ไปอย่างรวดเร็ว และจะอยู่ในสภาพทแีหง้ สามารถเดนิขา้มไดอ้ย่างสบาย

นําทา่นเดนิทางสู ่พทุธคยา หรือ วดัมหาโพธ ิ(Mahabodhi Temple)  ทเีป็นจดุกําเนดิของศาสนาพทุธ เพราะเป็นสถานททีเีจา้ชายสทิธัตถะ
ไดต้รัสรูอ้นุตรสมัมาสมัโพธญิาณ เป็นพระสมัมาสมัพทุธเจา้ทนีีเป็นเวลา 2,500 กวา่ปีมาแลว้ เมอืพระพทุธองคไ์ดต้รัสรูแ้ลว้
พระองคก็์ไดป้ระทับอยู่ ณ พทุธคยา เพอืเสวยวมิุตตสิขุ (ความสขุอันเกดิจากความหลดุพน้) อยู่ 7 สปัดาห ์โดยมตีน้พระศรีมหาโพธิ
เป็นตน้ไมแ้หง่การตรัสรู ้มทัีงหมด 4 ตน้
นับเป็นอนุสรณ์สถานอันทรงคณุคา่และสถานทแีหง่นียังไดรั้บการขนึทะเบยีนเป็นมรดกโลกประเภทมรดกทางวัฒนธรรมขององคก์ารยูเนสโกอกีดว้ย

ค่าํ
รับประทานอาหารค่าํ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม

ทพีกั
DHAMMA / MAHABODHI HOTEL ระดับ 4 ดาวหรือเทยีบเทา่

วนัท ี2
พทุธคยา - พาราณสี

เชา้
รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม

เดนิทางสู ่เมอืงพาราณส ี(ใชเ้วลาในการเดนิทางประมาณ7 ชวัโมง) เป็นเมอืงทมีปีระวัตคิวามเป็นมายาวนานกวา่ 4,000 ปี
เป็นเมอืงทเีกา่แกท่สีดุของประเทศอนิเดยีและยังจัดเป็นเมอืงทมีผีูอ้ยู่อาศัยตอ่เนืองยาวนานทสีดุในประวัตศิาสตรโ์ลกอกีดว้ย

เทยีง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ หอ้งอาหารของโรงแรม

บา่ย
นําทา่นชม สงัเวชนยีสถาน สารนาถเป็นพทุธสงัเวชนียสถานแหง่ท ี3 เดมิมชีอืวา่ “ป่าอสิปิตนมฤคทายวนั”
สกัการะธรรมเมกสถูปสถานททีพีระพทุธองคท์รงแสดงปฐมเทศนาโปรดปัญจวัคคยี ์ลวดลายดอกไมท้รีอบองคพ์ระสถูป
เป็นศลิปะของยุคคปุตะแตก่ารสํารวจพบวา่ แผน่อฐิขา้งในพระสถูปเป็นของยุคเมารยัน
จงึสนันษิฐานไวว้า่สรา้งขนึในรัชสมัยของพระเจา้อโศกนําชมเสาพระเจา้อโศก
สรา้งขนึเพอืเป็นสญัลักษณ์ทพีระพทุธเจา้ทรงแสดงพระปฐมเทศนาประกอบดว้ยทางแหง่ความสงบและความหลดุพน้ บนยอดเสาจะเป็นรูปสงิค ์4
ตัว เสามฐีานบัวคว่าํ และฐานเสาทัง 4 ดา้น สลักเป็นธรรมจักรและรูปชา้ง มา้ โค และสงิค์

ค่าํ
รับประทานอาหารค่าํ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม

นําทา่น ลอ่งเรอืสูแ่มน่้าํคงคา ชมความสวยงามของ เมอืงพาราณส ีและ ชมพธิคีงคาอารต ี(Ganges Aarti) หรือ ทเีรียกอกีอย่างวา่
พธิบีชูาไฟ เป็นพธิกีรรมหนงึทปีฎบัิตกิันมาแตโ่บราณ เป็นการแสดงความเคารพสงูสดุตอ่พระแม่คงคา แตไ่ม่เพยีงแคบ่ชูาไปเทา่นัน
ยังมหีลายอย่างทใีชใ้นการประกอบพธิ ีเชน่ สงัข,์ ระฆัง, ธปู, ภาชนะหรือหมอ้ใสน่ ้าํ, การบรู, ดอกไม,้ กํายาน, ตะเกยีงน ้าํมันฆ,ี พัดขนนกยูง
และแสห้างจามรี เป็นตน้ (พเิศษ! กระทงลอยขอพรแม่น ้าํคงคา)



ทพีกั
AMAYA / COSTA RIVIERA HOTEL ระดับ 4 ดาวหรือเทยีบเทา่

วนัท ี3
พาราณส ี- ลมุพนิ ี(เนปาล)

เชา้
รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม

นําทา่นเดนิทางสู ่เมอืงลมุพนิ ี(เนปาล) ใชเ้วลาในการเดนิทางประมาณ 10 ชวัโมง

เทยีง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

ค่าํ
รับประทานอาหารค่าํ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม

ทพีกั
PAWANOR NEW CRYSTAL HOTEL ระดบั 4 ดาวหรอืเทยีบเทา่

วนัท ี4
ลมุพนิ ี(เนปาล) - กุสนิารา

เชา้
บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม

จากนันนําทา่นสู ่ลมุพนิวีนั หรือปัจจบัุนเรียกวา่ รุนมนิเด เป็นพทุธสงัเวชนียสถานแหง่แรก
เป็นสถานททีพีระนางสริมิหามายาประสตูเิจา้ชายสทิธัตถะ เมอืวันศกุร ์วันเพ็ญขนึ 15 ค่าํ เดอืน 6 ปีจอ กอ่นพทุธศักราช 80 ปี
ซงึโดยรอบลมุพนีิวันนัน มซีากอฐิเกา่ สระโบกขรณี ซงึมลัีกษณะเป็นสระทรงสเีหลยีมพนืผา้
เป็นสระทพีระนางสริมิหามายาไดท้รงสรงสนาม(อาบน ้าํ) ชําระพระวรกายในวันประสตูเิจา้ชายสทิธัตถะ และ วหิารมายาเทว ี(Mayadevi
Temple) สรา้งเพอืเป็นอนุสรณ์แกพ่ระนางสริมิหามายา
โดยภายในวหิารเป็นจดุทพีระพทุธเจา้ทรงย่างพระบาทแรกหลังออกจากครรภพ์ระราชมารดา ตัววหิารสงู 3 เมตร และมบัีนไดขนึ-ลงได ้2 ดา้น
ภายในยังมภีาพหนิทรายแกะสลักรูปพระประสตูกิาลของเจา้ชายสทิธัตถะ และภาพเจา้ชายสทิธัตถะยืนอยู่องคเ์ดยีว
และบรเิวณดา้นขา้งประดษิฐาน “เสาศลิาจารกึของพระเจา้อโศกมหาราช” หรือ เสาอโศก (Ashokan Pillar) พบวา่ทเีสาอโศกนัน
จารกึอักษรพราหมทมีคีวามหมายวา่ “พระพทุธเจา้ประสตูทินีี”
ซงึลมุพนีิวันแหง่นียังไดรั้บการขนึทะเบยีนใหเ้ป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมจากองคก์ารยูเนสโกในปี พ.ศ.2540 อกีดว้ย

นําทา่นเดนิทางสู ่เมอืงกุสนิารา (ใชเ้วลาในการเดนิทางประมาณ 5 ชวัโมง)

เทยีง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ หอ้งอาหารของโรงแรม

บา่ย
นําทา่น ชมสงัเวชนยีสถาน เมอืงกสุนิาราเป็นเมอืงเอกหนงึในสองของแควน้มัลละ อยู่ตรงขา้มฝังแม่น ้าํคูก่ับเมอืงปาวา
เป็นทตัีงของสาลวโนทยาน หรือป่าไมส้าละ ทพีระพทุธเจา้เสด็จดับขันธปรนิพิพานและเป็นสถานทถีวายพระเพลงิพระพทุธเจา้

ชม มหาปรนิพิพานวหิาร (Mahaparinirvana Temple) ภายในประดษิฐาน “พระพทุธรูปปางปรนิพิพาน”
อยู่บนพระแทน่ทําดว้ยหนิทรายแดง ประทับนอนบรรทมตะแคงขวา โดยหันพระพักตรไ์ปทางทศิตะวันตก

นําทา่นชม มหาปรนิพิพานสถูป ตังอยู่ทางดา้นหลังของ มหาปรนิพิพานวหิาร ลักษณะเป็นสถูปทรงโอคว่าํขนาดใหญ่
บรรจพุระบรมสารีรกิธาตเุอาไว ้

จากนันชม มกุฏพนัธนเจดยี ์(Ramabhar Stupa) ตังอยู่ถัดจาก มหาปรนิพิพานสถูป ป็นสถานทถีวายพระเพลงิพระพทุธสรีระของพระพทุธเจา้

ค่าํ
รับประทานอาหารค่าํ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม



ทพีกั
OM RESIDENCY / MAITREY HOTEL ระดับ 4 ดาวหรือเทยีบเทา่

วนัท ี5
กุสนิารา - เวสาล ี- ปตันะ

เชา้
รับประทานรอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม

นําทา่นเดนิทางสู ่เมอืงปตันะ ใชเ้วลาในการเดนิทางประมาณ 8 ชวัโมง

เทยีง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ หอ้งอาหารของโรงแรม

บา่ย
นําทา่นสู ่เมอืงเวสาล ีเป็นชอืของเมอืงหลวงของแควน้วัชชี
เป็นศนูยก์ลางการเผยแผพ่ระพทุธศาสนาทสํีาคัญรวมถงึเป็นเมอืงทเีจรญิรุ่งเรืองอย่างมากในสมัยพทุธกาล แตใ่นปัจจบัุน แควน้วัชชี
เป็นอําเภอเวสาล ีเป็น 1 ใน 14 อําเภอขนึตรงกับรัฐพหิาร ประเทศสาธารณรัฐอนิเดยี โดยพระพทุธเจา้เคยเสด็จเยียมเมอืงแหง่นีในปีท ี5
หลังการตรัสรู ้

นําทา่นชม เสาอโศกรูปสงิค ์ณ วดัป่ามหาวนั ซงึถอืวา่ทแีหง่นีเป็นเสาสงิคท์สีมบรูณ์ทสีดุ

จากนันนําทา่นเดนิทางตอ่ไปยัง เมอืงปตันะ

ค่าํ
รับประทานอาหารค่าํ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม

ทพีกั
PANACHE / PATLIPUTRA HOTEL ระดับ 4 ดาวหรือเทยีบเทา่

วนัท ี6
ปตันะ - นาลนัทา - ราชคฤห ์- พทุธคยา

เชา้
รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม

นําทา่นเดนิทางสู ่มหาลยันาลนัทา (Nalanda University) มหาวทิยาลัยสงฆแ์หง่แรกของโลก สรา้งขนึในสมัยพระเจา้อโศกมหาราช
โดยมจีดุประสงคใ์หเ้ป็นสถานศกึษาของพระภกิษุในพระพทุธศาสนามกีารสอนในหลากหลายวชิา ทัง พทุธปรัชญา พระไตรปิฎก วรรณคดี
แพทยศาสตร ์เป็นตน้ มพีระสงฆจ์ากตา่งประเทศเดนิทางมาศกึษาทมีหาวทิยาลัยแหง่นีเป็นจํานวนมาก แตค่รัง พ.ศ.1742
มหาลัยนาลันทานันถูกเขา้ใจวา่เป็นป้อมปราการขนาดใหญ่ จงึถูกทหารชาวมุสลมิเตริก์เขา้ทําลาย ทําใหคั้มภรีท์างศาสนาถูกเผาทังหมด

เทยีง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ หอ้งอาหารของโรงแรม

บา่ย
นําทา่นสู ่ทคีมุขงัพระเจา้พมิพสิาร เป็นสถานทสํีาคัญในประวัตศิาสตรท์างพระพทุธศาสนามลัีกษณะเป็นซากฐานกําแพงสงูประมาณ 6
ฟตุลอ้มรอบบรเิวณ ซงึจากจดุนีสามารถมองเห็นพระคันธกฎุบีนยอดเขาคชิฌกฏูอันสวยงามไดอ้กีดว้ย

นําทา่นสู ่วดัเวฬุวนัมหาวหิาร (Venuvan Vihara)หรือ พระวหิารเวฬุวนักลนัทกนวิาปสถาน หมายถงึ วัดสวนป่าไผ่
เป็นวัดแหง่แรกในพระพทุธศาสนา ตังอยู่ใกลเ้ชงิเขาเวภารบรรพต บนรมิฝังแม่น ้าํสรัสวดซีงึมตีโปธาราม (บอ่น ้าํรอ้นโบราณ)
และวัดนียังเป็นสถานทพีระพทุธเจา้แสดงโอวาทปาตโิมกขแ์กพ่ระสาวกจํานวน 1,250 รูป
ซงึในปัจจบัุนยังคงเป็นซากโบราณสถานในสวนไผท่รี่มรืน 

จากนันนําทา่นสู ่ตโปธาราม เป็นบอ่น ้าํรอ้นโบราณ (Hot Water Spring) อันศักดสิทิธขิองศาสนาพราหมณ์ทมีอีายุมากกวา่ 2,000
ปีเป็นทอีาบน ้าํสาธารณะของวรรระตา่ง  ๆวธิกีารอาบจะแบง่เป็นชนัๆตามวรรณะสงูต่าํเชอืกันวา่การอาบน ้าํ ณ
ทแีหง่นีจะสามารถชําระบาปและรักษาโรคได ้



จากนันเดนิทางสู ่เขาคชิฌกูฏ(Girdhkut Cave) มลัีกษณะเป็นภเูขาทเีอยีงลาดยาวขนึและเป็นลานกวา้ง จดุเดน่ทน่ีาสนใจ คอื
อฐิปรักหักพังลักษณะทรงสเีหลยีม ซงึเป็นทปีระทับของพระพทุธเจา้กอ่นเสด็จดับขันปรพินพิพาน และกฏุวิหิารสําหรับพระภกิษุสงฆอ์กีหลายทา่น
และยังเป็นสถานททีเีงยีบสงัด และเป็นทยีดึเหนียวจติใจใหก้ับผูค้นทมีาศักการะ

นําทา่นเดนิทางสู ่เมอืงพทุธคยา

ค่าํ
รับประทานอาหารค่าํ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม

ทพีกั
DHAMMA / MAHABODHI HOTEL ระดับ 4 ดาวหรือเทยีบเทา่

วนัท ี7
พทุธคยา - กรุงเทพฯ 

เชา้
รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม

ไดเ้วลาอันสมควร เดนิทางเขา้สู ่สนามบนิคยา เมอืงพทุธคยา

10.40 น.
ออกเดนิทางกลับ กรุงเทพฯ โดย สายการบนิไทยแอรเ์อเชยี เทยีวบนิท ีFD123 (มบีรกิารอาหารบนเครือง)

14.50 น.
เดนิทางถงึ สนามบนิดอนเมอืง กรุงเทพฯ โดยสวัสดภิาพ พรอ้มความประทับใจมริูล้มื

อตัราคา่บรกิารทวัรส์งัเวชนยีสถาน อนิเดยี เนปาล
ขอ้มูลทัวรอั์ปเดทเมอื :
วันพธุท ี28 สงิหาคม 2562 เวลา 18:18 น.



เงอืนไขการใหบ้รกิารทวัรส์งัเวชนยีสถาน อนิเดยี เนปาล

คา่บรกิารนรีวม

• ตวัเครอืงบนิชันทัศนาจรไป - กลบัพรอ้มกรุป๊ อยูต่อ่ตอ้งเสยีคา่เปลยีนแปลงตวั

• ทพีกัโรงแรมตามรายการ 3 คนื พกัหอ้งละ 2-3 ท่าน (กรณมีาไมค่รบคูแ่ละไมต่อ้งการเพมิเงนิพกัหอ้งเดยีว)

• อาหารตามรายการระบุ (สงวนสทิธใินการสลบัมอืหรอืเปลยีนแปลงเมนอูาหารตามสถานการณ)์

• คา่เขา้ชมสถานทตีามรายการระบุ

• คา่ระวางน ้าํหนักกระเป๋าไมเ่กนิ 20 กก.ตอ่ 1 ใบ (โหลดไดท้่านละ 1 ใบ) กระเป๋าถอืขนึเครอืง Hand Carry 7 กก. ตอ่ 1 ใบ

• คา่รถโคช้รบั - สง่สถานทที่องเทยีวตามรายการระบุ

• คา่ไกดท์อ้งถนิและหวัหนา้ทัวรนํ์าเทยีวตามรายการ

• ประกนัอบุัตเิหตวุงเงนิ1,000,000 บาท (เป็นไปเงอืนไขตามกรมธรรม)์
• เงอืนไขประกนัการเดนิทาง คา่ประกนัอบุัตเิหตแุละคา่รกัษาพยาบาล คุม้ครองเฉพาะกรณทีไีดร้บัอบุัตเิหตรุะหวา่งการเดนิทาง
ไมคุ่ม้ครองถงึการสญูเสยีทรพัยส์นิสว่นตวัและไมคุ่ม้ครองโรคประจําตวัของผูเ้ดนิทาง

• ภาษีน ้าํมนัและภาษีตวัทุกชนดิ (สงวนสทิธเิกบ็เพมิหากสายการบนิปรบัขนึกอ่นวันเดนิทาง)

คา่บรกิารนไีมร่วม

• คา่ทําหนังสอืเดนิทางไทย และคา่ธรรมเนยีมสาํหรบัผูถ้อืพาสปอรต์ตา่งชาต ิ

• ภาษีหกั ณ ทจี่าย 3%และภาษีมลูคา่เพมิ 7%

• คา่ใชจ้่ายสว่นตวั อาท  ิอาหารและเครอืงดมืทสีงัเพมิพเิศษ, โทรศพัท -์โทรสาร, อนิเตอรเ์น็ต, มนิบิาร,์ ซกัรดีทไีมไ่ดร้ะบุไวใ้นรายการ

• คา่ใชจ้่ายอนัเกดิจากความลา่ชา้ของสายการบนิ,อบุัตภิยัทางธรรมชาต,ิการประทว้ง,การจลาจล,การนัดหยดุงาน,การถกูปฏเิสธไมใ่หอ้อกและเขา้เมอืงจากเจา้หนา้ทตีรวจคนเขา้เมอืงและเจา้หนา้ทกีรมแรงงานทังทเีมอืงไทยและตา่งประเทศซงึอยูน่อกเหนอืความควบคมุของบรษัิทฯ

• คา่วซีา่เขา้ประเทศอนิเดยีแบบ E-VISA 3,500 บาท

• คา่วซีา่เขา้ประเทศเนปาล 1,000 บาท

• คา่ทปิไกดท์อ้งถนิ, คนขบัรถ, ผูช้ ่วยคนขบัรถ 1,800 บาท/ทรปิ/ลูกทวัร1์ทา่น (บังคบัตามระเบยีบธรรมเนยีมของประเทศ)

• คา่ทปิหวัหนา้ทัวรต์ามสนิน ้าํใจของทุกท่าน (ไมร่วมในทปิไกดท์อ้งถนิและคนขบัรถ แตไ่มบ่ังคบัทปิ)

เงอืนไขการสํารองทนัีง

• กรณุาจองทัวรล์ว่งหนา้ กอ่นการเดนิทาง พรอ้มชําระมดัจาํ 10,000 บาท สว่นทเีหลอืชําระทนัทกีอ่นการเดนิทางไมน่อ้ยกวา่ 15 วนั
มฉิะนันถอืวา่ท่านยกเลกิการเดนิทางโดยอตัโนมตั ิ(ช่วงเทศกาลกรณุาชําระกอ่นเดนิทาง 21 วัน)

เงอืนไขการยกเลกิการเดนิทาง

• กรณยีกเลกิ
• ยกเลกิการเดนิทางกอ่นการเดนิทาง 30 วัน บรษัิทฯ จะคนืเงนิคา่มดัจําใหท้ังหมด ยกเวน้ในกรณวีันหยดุเทศกาล, วันหยดุนักขตัฤกษ์ ทางบรษัิทฯ
ขอสงวนสทิธกิารคนืเงนิมดัจําโดยไมม่เีงอืนไขใดๆทังสนิ

• ยกเลกิการเดนิทาง 15 - 30 วัน กอ่นการเดนิทาง หกัคา่ทัวร ์50% และรบิเงนิมดัจําทังหมด

• ยกเลกิภายใน 14 วัน กอ่นการเดนิทาง บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธกิารคนืเงนิคา่ทัวรท์ังหมดไมว่า่กรณใีดๆทังสนิ

• กรณเีจ็บป่วย
• กรณเีจ็บป่วย จนไมส่ามารถเดนิทางได ้ซงึจะตอ้งมใีบรบัรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรบัรอง บรษัิทฯจะทําการเลอืน การเดนิทางของท่านไปยังคณะตอ่ไป
แตท่ังนที่านจะตอ้งเสยีคา่ใชจ้่ายทไีมส่ามารถยกเลกิหรอืเลอืนการเดนิทางไดต้ามความเป็นจรงิ



• ในกรณเีจ็บป่วยกะทันหนักอ่นลว่งหนา้เพยีง 7 วันทําการ ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธใินการคนืเงนิทุกกรณี

เงอืนไขตา่งๆ

• บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธใินการเกบ็คา่ใชจ้่ายทังหมด กรณที่านยกเลกิการเดนิทางและมผีลทําใหค้ณะเดนิทางไมค่รบตามจํานวนทบีรษัิทฯ กาํหนดไว ้(15
ท่านขนึไป) เนอืงจากเกดิความเสยีหายตอ่ทางบรษัิทฯ และผูเ้ดนิทางอนืทเีดนิทางในคณะเดยีวกนั บรษัิทตอ้งนําไปชําระคา่เสยีหายตา่ง ๆ
ทเีกดิจากการยกเลกิของท่าน

• คณะผูเ้ดนิทางจํานวน 10 ท่านขนึไป จงึออกเดนิทางในกรณทีมีผีูเ้ดนิทางไมถ่งึ 10 ท่าน ไมม่หีวัหนา้ทัวรไ์ทยรว่มเดนิทางไปดว้ย
โดยทางบรษัิทจะแจง้ใหท้่านทราบลว่งหนา้ 10 วันกอ่นการเดนิทาง

• กรณทีที่านตอ้งออกตวัภายใน เช่น (ตวัเครอืงบนิ, ตวัรถทัวร,์ ตวัรถไฟ) กรณุาสอบถามทเีจา้หนา้ททีุกครงักอ่นทําการออกตวั
เนอืงจากสายการบนิอาจมกีารปรบัเปลยีนไฟลท์บนิ หรอืเวลาบนิ โดยไมไ่ดแ้จง้ใหท้ราบลว่งหนา้ ทางบรษิทัฯ จะไมร่บัผดิชอบใดๆ ในกรณี
ถา้ทา่นออกตวัภายในโดยไมแ่จง้ใหท้ราบ และหากไฟลท์บนิมกีารปรบัเปลยีนเวลาบนิเพราะถอืวา่ทา่นยอมรบัในเงอืนไขดงักลา่ว

• กรณใีชห้นงัสอืเดนิทางราชการ (เลม่น ้าํเงนิ) เดนิทางเพอืการท่องเทยีวกบัคณะทัวร ์หากท่านถกูปฏเิสธในการเขา้ - ออกประเทศใดๆกต็าม ทางบรษิทัฯ
ขอสงวนสทิธไิมค่นืคา่ทวัรแ์ละรบัผดิชอบใดๆทงัสนิ

หลักฐานประกอบการยนืขอวซีา่ประเทศอนิเดยีสําหรับคนไทย

• สแกนหนา้พาสปอรต์สทีชีัดเจน หา้มถา่ยจากมอืถอื และวันหมดอายหุนังสอืเดนิทางตอ้งมอีายเุหลอืมากกวา่ 6 เดอืน

• รปูถา่ย : รปูส ีขนาด 2 นวิ พนืหลงัสขีาวเท่านัน 4รปู หนา้ตรง ไมย่มิเห็นฟัน เกบ็ผมใหเ้รยีบรอ้ย

• กรณผีูเ้ดนิทางอายไุมถ่งึ 20 ปีบรบิูรณ ์เดก็ไมไ่ดเ้ดนิทาง กบับดิาและมารดา จะตอ้งมหีนังสอืยนิยอมใหบุ้ตรเดนิทาง ไปตา่งประเทศจากเขตหรอือาํเภอ
(ภาษาไทย และภาษาองักฤษ) + หนา้พาสปอรต์ของบดิาและ มารดา + หนังสอืรบัรองคา่ใช่จ่าย

• กรณผีูเ้ดนิทางอายไุมถ่งึ 18 ปีบรบิูรณ ์ตอ้งเตรยีมสาํเนาสตูบิัตร ภาษาไทย 2 ฉบับ และ ใบสตูบิัตรตวัจรงิ ภาษาองักฤษ 2 ฉบับ

• กรณผีูเ้ดนิทางอายไุมถ่งึ 18 ปีบรบิูรณ ์เปลยีนชอื-นามสกลุ ตอ้งเตรยีมเอกสารเปลยีนชอื-นามสกลุ ภาษาองักฤษตวัจรงิ 2 ฉบับ

**เอกสารทเีป็นสําเนากรณุาเซ็นชอืรบัรองสําเนาถกูตอ้งทุกใบดว้ย**
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