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อินเดีย พุทธคยา สบาย...สบาย
8 วัน 7 คืน โดยสายการบินไทยสมายล์ WE
ไฮไลท์.....ราคาทัวร์สบายกระเป๋ า
1. ตามรอยศรัทธาพระพุ ทธเจ้าที่อนิ เดีย-เนปาล
2. ชมเมือง ลุมพินี – พุ ทธคยา – สารนาถ – กุสนิ ารา
3. ขึ้นเขาคิชฌกูฎ นมัสการถา้ พระโมลคัลลา ชมกุฏพี ระอานนท์ นมัสการ
มูลคันธกุฎสี ถานทีป่ ระทับของพระพุ ทธเจ้า
4. ลงเรือล่องแม่นา้ คงคา ชมวิถีชีวติ ของชาวฮินดู
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วัน

โปรแกรมการเดินทาง

เช้ า เทีย่ ง

คํ่า

โรงแรมทีพ่ กั

✈

O

Taj Darbar Hotel

1

กรุงเทพฯ – พุทธคยา

2

พุทธคยา – ราชคฤห์ – นาลันทา – เวสาลี

O

O

O

Vishali Residency
Hotel

3

ิ ารา
เวสาลี – กุสน

O

O

O

Imperial Hotel

4

ิ ารา – ลุมพินี
กุสน

O

O

O

Nirvana Hotel

5

ลุมพินี (เนปาล) – สาวัตถี

O

O

O

Pawan Palace Hotel

6

สาวัตถี – พาราณสี

O

O

O

The Amayaa Hotel

7

พาราณสี – พุทธคยา

O

O

O

Taj Darbar Hotel

8

พุทธคยา – กรุงเทพฯ

O

O

✈

**หมายเหตุ: 1. ยังไม่รวมค่าทิปไกด์ทอ้ งถิ่นและคนขับรถท่านละ 40 USD/ทริป
**ส่วนหัวหน้าทัวร์ข้ ึนอยู่กบั ควมพึงพอใจในการให้บริการ**
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วันแรก
10.00 น.

กรุ งเทพฯ – พุทธคยา
คณะมาพร้อมกันที่ สนามบินสุ วรรณภูมิ ผูโ้ ดยสารขาออกชั้น 4 ประตู 3 เคาน์เตอร์ D เช็คอินกรุ๊ ปของ
สายการบิน ไทยสมาย์ ( Thai Smile Airway) โดยมีเจ้าหน้าที่และหัวหน้าทัวร์ให้การต้อนรับ
และอํานวยความสะดวก

12.10 น.

ออกเดินทางสู่ เมืองคยา โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ WE327 (มีบริ การอาหารบนเครื่ อง)

14.00 น.

ถึงสนามบิน เมืองคยา ประเทศอินเดี ย (เวลาท้องถิ่ น ช้ากว่าประเทศไทย 01.30 ชัว่ โมง) และผ่านขั้นตอน
การตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร แล้วนําท่านเข้าสู่ ที่พกั

บ่ าย

เริ่ มต้นการจาริ กแสวงบุญสังเวชนี ยสถานทั้งสี่ แห่ ง แห่ งที่ ๑ พุทธคยา สถานที่เชื่ อกันว่ าเป็ นที่ตรั สรู้ ของ
พระพุทธเจ้าซึ่งค้นพบโดยนักโบราณคดีชาวอังกฤษ ชื่อ เซอร์ อเลกซานเดอร์ คันนิงแฮม เมื่อร้อยกว่าปี ก่อน
แล้วนําท่านนมัสการสถูปพุทธคยา ทรงศิขระที่ได้รับการบูรณะใหม่ภายในประดิษฐานพระพุทธรู ป “พระ
พุทธเมตตา” ปางมารวิชัย แล้วนํานมัสการต้ นศรี มหาโพธิ์ ที่ได้นาํ พันธุ์มาปลู กตรงที่เชื่ อกันว่าเป็ นจุดที่
พระพุทธเจ้าประทับนัง่ บําเพ็ญเพียรจนตรัสรู ้สมโพธิ ญาณ แล้วนําชมสั ตตมหาสถาน สถานที่พระพุทธเจ้า
เสวยวิมุติสุขหลังจากตรัสรู ้ แล้วเจ็ดแห่ ง แห่ งละสัปดาห์รอบๆพุทธคยาเพื่อทบทวนความรู ้ ก่อนที่จะเสด็จ
ออกสั่งสอนผูค้ น อันประกอบไปด้วย
๑ เสด็ จประทับ บนพระแท่ น วัช รอาสน์ ใต้ต้น ศรี ม หาโพธิ์ พร้ อมเสวยวิ มุ ต ติ สุ ข ตลอด ๗ วัน ใน
สัปดาห์ที่ ๑
๒ เสด็จประทับ ณ อนิ มิสเจดี ย ์ ทรงยืนจ้องพระเนตรดู ตน้ ศรี มหาโพธิ์ โดยมิ ได้กระพริ บพระเนตร
ตลอด ๗ วัน ในสัปดาห์ที่ ๒
๓ เสด็จประทับ ณ รัตนจงกรมเจดีย ์ ทรงนิมิตจงกรมขึ้น แล้วเสด็จจงกรมเป็ นเวลา ๗ วัน ในสัปดาห์ที่
๓
๔ เสด็จประทับ ณ รั ตนฆรเจดี ย ์ โดยเสด็จไปทางทิศตะวันออกเฉี ยงเหนื อของต้นศรี มหาโพธิ์ และ
ประทับนัง่ ขัดสมาธิ ในเรื อนแก้วซึ่ งเทวดานิรมิตถวาย ทรงพิจารณาพระอภิธรรม๗ วัน ในสัปดาห์ที่ ๔
๕ เสด็จไปประทับนัง่ ขัดสมาธิ ใต้ตน้ ไทร อชปาลนิโครธ ซึ่ งเป็ นที่พกั ของคนเลี้ยงแกะ ในสัปดาห์ที่๕
๖ เสด็จไปประทับนัง่ ขัดสมาธิ ใต้ตน้ จิก มุจลินทร์ ไปทางทิศตะวันออกเฉี ยงใต้ของต้นศรี มหาโพธิ์ ใน
สัปดาห์ที่ ๖
๗ เสด็จไปประทับใต้ตน้ เกด ราชายตนะ ประทับนัง่ เสวยวิมุติสุขตลอด ๗วัน
จากนั้นนําท่านชมศิลปะอินเดียสมัยพระเจ้ าอโศกอายุกว่า ๒,๒๐๐ ปี ชมเสาพระเจ้ าอโศกที่ทรงให้
สร้างเพื่อประกาศศาสนาและถวายเป็ นพุทธบูชาแก่สังเวชนียสถาน ชมประตูโทรณะที่สลัก เรื่ องราวเกี่ยวกับ
พุทธประวัติ แล้วชมสถูปและภาพสลักอดีตพระพุทธเจ้ าศิลปะสมัยปาละอายุราว ๑,๒๐๐ ปี “สมัยปาละเป็ น
ช่วงที่พุทธศาสนารุ่ งเรื องแผ่ขยายอยูใ่ นอินเดียภาคเหนือโดยมีศูนย์กลางอยูท่ ี่มหาวิทยาลัยนาลันทา รัฐพิหาร
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ตามหลักฐานการบันทึกจดหมายเหตุการณ์เดินทางมาสื บทอดพุทธศาสนาของหลวงจีนเหี้ ยนจัง (พระถังซัม
จัง๋ ) และหลวงจีนอี้จิง จากประเทศจีน” ได้เวลาสมควรนําท่านเดินทางกลับสู่ ที่พกั
คํ่า

รับประทานอาหารคํ่า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม

ทีพ่ กั

Taj Darbar Hotel ระดับ 4 ดาว หรื อ เทียบเท่า,เมืองคยา

วันทีส่ อง
เช้ า

พุทธคยา – ราชคฤห์ – นาลันทา – เวสาลี
บริการอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
นําท่ านเดิ นทางสู่ เมื องราชคฤห์ นครหลวงแห่ งแคว้นมคธ นําท่ านเดิ น ขึ้นเขาคิช ฌกู ฎ หนึ่ งในเบญจคี รี
ได้แก่เวภาระ เวปุละ คิชฌกูฏ อิสิคิลิ และปั ณฑวะชมวิวทิวทัศน์ที่สวยงาม นมัสการถํา้ พระโมคคัลลา ชมถํา้
พระสารี บุตร สถานที่ที่พระสารี บุตรสําเร็ จเป็ นพระอรหันต์ ชมกุฏีของพระอานนท์ นมัสการมูลคันธกุฏี
สถานที่ ป ระทับ ของพระพุ ท ธเจ้า ไหว้พ ระสวดมนต์ที่ ย อดเขาคิ ช กู ฎ จากนั้นนํา ท่ า นชมวัด ชี วกัมพวัน
โรงพยาบาลสงฆ์แห่ งแรกของโลก “ชี วกัมพวัน” เป็ นสวนป่ ามะม่ วงที่หมอชีวกโกมารภัจจ์อุทิศถวายเป็ น
สังฆารามแด่พระพุทธเจ้าและพระภิกษุสงฆ์ ปั จจุบนั เหลือซากโบราณสถานให้เห็นเป็ นซากหิ นเรี ยงรายกัน
อยู่ เมื่อครั้งที่พระพุทธเจ้าทรงประชวรห้อพระโลหิ ตจากการที่สะเก็ดหิ นมากระแทกถูกพระบาทเพราะพระ
เทวทัตกลิ้งหิ นลงมาหมายปลงพระชนม์พระพุทธเจ้า พระภิกษุสงฆ์ได้พาพระพุทธองค์มาที่ชีวกัมพวัน และ
หมอชีวกเป็ นผูถ้ วายการรักษาโดยการผ่าตัดเอาสะเก็ดหิ นออก ชีวกัมพวันจึงถูกเรี ยกว่าเป็ นโรงพยาบาลสงฆ์
แห่งแรกในพระพุทธศาสนา

กลางวัน

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ห้ องอาหารของโรงแรม

บ่ าย

นําท่านเดินทางสู่ วัดเวฬุ วนารามมหาสั งฆยิกาวาส (วัดเวฬุวนั )วัดแห่ งแรกในพระพุทธศาสนาและเป็ นสถานที่
แสดงโอวาทปาฏิ โ มกข์แ ก่ พ ระอริ ย สงฆ์1 250องค์ มี ส ถู ป ที่ บ รรจุ พ ระอัฐิ ธ าตุ ข องพระโมคคัล ลานะและ
พระอัญญาโกญฑัญญะ จากนั้นนําท่านเดินทางสู่ นาลันทา นมัสการหลวงพ่ อดําซึ่ งเป็ นพระพุทธรู ปที่สร้างด้วย
หิ นแกรนิ ตสี ดาํ ซึ่ งสร้ างรุ่ นราวคราวเดี ยวกับพระพุทธเมตตา จากนั้นนําท่านเยี่ยมชมมหาวิทยาลัยนาลันทา
มหาวิทยาลัยที่ใหญ่ที่สุดในโลกเป็ นศูนย์การศึกษาในสมัยพุทธกาล ต่อมาในปี พ.ศ.๑๗๔๒ กองทัพมุสลิมเติร์ก
ได้ยกทัพมารุ กราน รบชนะกษัตริ ยแ์ ห่งชมพูทวีปฝ่ ายเหนือกองทัพมุสลิมเติร์กได้เผาผลาญทําลายวัดและปูชนี ย
สถาน ในพุทธศาสนาลงแทบทั้งหมดและสังหารผูท้ ี่ไม่ยอมเปลี่ ยนศาสนา นาลันทามหาวิหารก็ถูกเผาผลาญ
ทําลายลงในช่ วงระยะเวลานั้นว่ากันว่าไฟที่ลุกโชนเผานาลันทานานถึ ง 3 เดือนกว่าจะเผานาลันทาได้หมด ได้
เวลาสมควรนําท่านเดินทางสู่ เมืองเวสาลี

คํ่า

รับประทานอาหารคํ่า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม

ทีพ่ กั

Vishali Residency Hotel ระดับ 4 ดาว หรื อ เทียบเท่า,เมืองเวสาลี
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วันทีส่ าม

เวสาลี – กุสินารา

เช้ า

บริการอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
นําท่านชมเมืองหลวงของอาณาจักรวัชชี หนึ่ งในสิ บหกแค้วนของชมพูทวีปในสมัยโบราณ เมืองนี้ มีชื่อหลาย
ชื่อคือ ไพสาลี ไวสาลี และเมืองนี้ เป็ นศูนย์กลางการเผยแพร่ พุทธศาสนาที่สําคัญแห่ งหนึ่ ง รวมทั้งเป็ นที่กาํ เนิ ด
ของพระมหาวีระศาสดาของศาสนาเชนและที่เป็ นต้นกําเนิ ดของการทํานํ้ามนต์ในพุทธศาสนา เนื่ องจากได้เกิด
ทุพิกขภัยร้ายแรงทัว่ เมืองเวสาลีมีคนตายมากมาย กษัตริ ยล์ ิจฉวีจึงได้นิมนต์ให้พระพุทธเจ้าได้มาโปรดชาวเมือง
พระพุทธเจ้าจึงนําเหล่าภิกษุ ๕๐๐ รู ป เดินทางไปโปรดที่เมืองไวสาลี พร้อมทั้งได้มีการประพรมนํ้ามนต์ทวั่ ทั้ง
เมื อง นํา ท่านเที่ ยวชม วัด ป่ ามหาวัน ชมเสาอโศกที่สมบู รณ์ ที่สุ ดและงดงามที่สุด ของอินเดี ย เมืองเวสาลี มี
ความสําคัญมาตั้งแต่สมัยก่อนพุทธกาล โดยเป็ นเมืองหลวงแห่ งแคว้นที่มีความเจริ ญรุ่ งเรื องมากแคว้นหนึ่ งใน
บรรดา ๑๖ แคว้นของชมพูทวีป มีการปกครองด้วยระบบสามัคคีธรรมหรื อคณาธิ ปไตย ที่ สามารถเรี ยกได้ว่า
เป็ นการปกครองแบบประชาธิ ปไตยระบบหนึ่ง คือไม่มีพระมหากษัตริ ยเ์ ป็ นประมุขทรงอํานาจสิ ทธิ์ ขาด มีแต่ผู ้
เป็ นประมุขแห่งรัฐซึ่ งบริ หารงานโดยความเห็นชอบจากรัฐสภา ซึ่ งจะประกอบไปด้วยเหล่าสมาชิ กจากเจ้าวงศ์
ต่าง ๆ ซึ่ งรวมเป็ นคณะผูค้ รองแคว้น ในคัมภีร์พระพุทธศาสนากล่าวว่าเจ้าวงศ์ต่างๆ มีถึง ๘วงศ์ และในจํานวน
นี้ ว งศ์เ จ้า ลิ จฉวี แ ห่ ง เวสาลี แ ละวงศ์เ จ้า วิ เ ทหะแห่ ง เมื อ งมิ ถิ ล าเป็ นวงศ์ที่ มี อิ ท ธิ พ ลที่ สุ ด ในสมัย พุ ท ธกาล
พระพุทธเจ้าเคยเสด็จมาที่เวสาลี หลายครั้ง แต่ละครั้งจะทรงประทับที่กูฏาคารศาลาป่ ามหาวันเป็ นส่ วนใหญ่
พระสู ตรหลายพระสู ตรเกิดขึ้นที่เมืองแห่ งนี้ และที่กูฏาคารศาลานี่ เองที่เป็ นที่ๆ พระพุทธองค์ทรงอนุ ญาตให้
พระนางมหาปชาบดีโคตมีเถรี พระน้านางของพระพุทธองค์ พร้อมกับบริ วาร สามารถอุปสมบทเป็ นภิกษุณีได้
เป็ นครั้งแรกในโลก และในการเสด็จครั้งสุ ดท้ายของพระพุทธองค์ พระองค์ได้ทรงรับสวนมะม่วงของนางอัม
พปาลี นางคณิ กาประจําเมืองเวสาลี ซึ่งนางได้อุทิศถวายเป็ นอารามในพระพุทธศาสนา พระพุทธองค์ได้ทรงจํา
พรรษาสุ ดท้ายที่เวฬุวคาม และได้ทรงปลงอายุสังขารที่ปาวาลเจดีย ์ และเมื่อหลังพุทธปริ นิพพานแล้วได้ ๑๐๐ ปี
ได้มีการทําสังคายนาครั้งที่ ๒ ณ วาลิการาม ซึ่ งทั้งหมดล้วนอยูใ่ นเมืองเวสาลี

กลางวัน

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ห้ องอาหารของโรงแรม

บ่ าย

นําท่านเดินทางโดยรถโค้ชปรับอากาศสู่ เมืองกุสินาราซึ่ งเป็ นสถานที่ปริ นิพพานของพระพุทธเจ้า

คํ่า

รับประทานอาหารคํ่า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม

ทีพ่ กั

Imperial Hotel ระดับ 4 ดาว หรื อ เทียบเท่า,เมืองกุสินารา

วันทีส่ ี่
เช้ า

กุสินารา – ลุมพินี
รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
นําท่านชมสั งเวชนียสถานแหล่งที่ ๔ กุสินารา ในสมัยพุทธกาลเป็ นเมืองเอกหนึ่งในสองของแคว้นมัลละ
อยูต่ รงข้ามฝั่งแม่น้ าํ คู่กบั เมืองปาวา เป็ นที่ต้ งั ของสาลวโนทยานหรื อป่ าไม้สาละ ที่พระพุทธเจ้าเสด็จดับขัน
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ธปริ นิพพานและเป็ นสถานที่ถวายพระเพลิงพระพุทธเจ้า “สาลวโนทาย” สถานที่เสด็จดับขันธปริ นิพพาน
มีชื่อเรี ยกในท้องถิ่นว่า มาถากุนวะระกาโกฏ (Matha-Kunwar-Ka-Kot) ซึ่ งแปลว่า ตําบลเจ้าชายสิ้ นชีพ
ปรากฏตามคัมภีร์วา่ เมืองนี้เคยเป็ นที่ปริ นิพพานของพระพุทธเจ้าพระนามว่าผุสสะ เป็ นที่เกิดบําเพ็ญบารมี
ของพระโพธิ สัตว์หลายครั้ง เคยเป็ นราชธานีนามว่ากุสาวดีของพระเจ้ามหาสุ ทสั สนจักรพรรดิ ปั จจุบนั

กุสินารามีอนุสรณ์สถานที่สาํ คัญคือสถูปใหญ่ซ่ ึ งพระเจ้าอโศกมหาราชสร้างไว้และบรรจุพระบรมสารี ริกธาตุ วิหารป
เป็ นที่ประดิษฐานพระพุทธรู ปปางปริ นิพพานอยูภ่ ายในและมีซากศาสนสถานโบราณโดยรอบมากมาย
จากนั้นนําท่านนมัสการสถานทีถ่ วายพระเพลิงพระพุทธเจ้ า ทีม่ กุฎพันธเจดีย์ แล้วนํานัง่ สมาธิ ที่วหิ ารพระรู ป
พระพุทธไสยาสน์ มีจารึ กกําหนดอายุเก่าแก่กว่า ๑,๔๐๐ปี แสดงตอนเสด็จปริ นิพพาน ได้เวลาสมควรนําท่าน
เดินทางโดยรถโค้ชปรับอากาศสู่ ชายแดนประเทศอินเดีย–เนปาล ประทับตราหนังสื อเดินทางเพื่อผ่านพิธีการ
ตรวจคนเข้าเมือง
เทีย่ ง

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ห้ องอาหารของโรงแรม

บ่ าย

นําท่านเดินทางโดยรถโค้ชปรับอากาศสู่ เมืองลุมพินีซ่ ึงเป็ นสถานที่ประสู ติของพระพุทธเจ้า

คํ่า

รับประทานอาหารคํ่า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม

ทีพ่ กั

Nirvana Hotel ระดับ 4 ดาว หรื อ เทียบเท่า,เมืองลุมพินี, ประเทศเนปาล

วันทีห่ ้ า
เช้ า

ลุมพินี (เนปาล) – สาวัตถี
บริการอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
นําท่านชม สั งเวชนียสถานแหล่งที่ ๓ สวนลุมพินีวนั เป็ นสถานที่พระนางสิ ริมหามายาประสู ติเจ้าชายสิ ทธัต
ถะกุมาร เมื่อวันศุกร์ วันเพ็ญเดือน ๖ ปี จอ ก่อนพุทธศักราช ๘๐ปี ซึ้ งภายในบริ เวณมีวิหารมหามายา สระ
โบกขรณี และเสาพระเจ้ าอโศกที่มีขนาดความสู ง ๒๒ ฟุต ๔ นิ้วและมีขอ้ ความจารึ กเป็ นหลักฐานว่า “ณ ที่นี่
คือ สถานที่ประสู ติของเจ้าชายสิ ทธัตถะ และพระเจ้าอโศกเสด็จมาบูชาในปี ที่ ๒๐ แห่ งรัชกาลของพระองค์”
(ประมาณพุทธศตวรรษที่ ๓ ) ปั จจุบนั ลุมพินีวนั ได้รับการบูรณะและมีถาวรวัตถุสําคัญที่ชาวพุทธนิ ยมไป
สักการะ คือ “เสาหิ นพระเจ้าอโศกมหาราช” ที่ระบุว่าสถานที่น้ ี เป็ นสถานที่ประสู ติของเจ้าชายสิ ทธัตถะ
นอกจากนี้ ยงั มี “วิหารมายาเทวี” ภายในประดิษฐานภาพหิ นแกะสลักพระรู ปพระนางสิ ริมหามายาประสู ติ
พระราชโอรส โดยเป็ นวิหารเก่ามีอายุร่วมสมัยกับเสาหิ นพระเจ้าอโศก ปั จจุบนั ทางการเนปาลได้สร้างวิหาร
ใหม่ทบั วิหารมายาเทวีหลังเก่า และได้ขุดค้นพบศิลาจารึ กรู ปคล้ายรอยเท้า สันนิ ษฐานว่าเป็ นจารึ กรอยเท้า
ก้าวที่เจ็ดของเจ้าชายสิ ทธัตถะที่ ทรงดําเนิ นได้เจ็ดก้าวในวันประสู ติ ปั จจุ บนั ลุ มพินีวนั อยู่ในเขตประเทศ
เนปาล ติดชายแดนประเทศอินเดียทางเหนือเมืองโคราฆปุระ ห่างจากเมืองติเลาราโกต (หรื อ นครกบิลพัสดุ์)
ทางทิ ศ ตะวัน ออก ๑๑ กิ โ ลเมตร และห่ า งจากสิ ท ธารถนคร (หรื อ นครเทวทหะ) ทางทิ ศ ตะวันตก๑๑
กิ โลเมตร ซึ่ ง ถู ก ต้อ งตามตํา ราพระพุ ท ธศาสนาที่ ก ล่ า วว่า ลุ ม พิ นีวนั สถานที่ ป ระสู ติ ต้ งั อยู่ระหว่า งเมื อ ง
กบิลพัสดุแ์ ละเมืองเทวทหะ ปั จจุบนั ลุมพินีวนั มีเนื้ อที่ประมาณ ๒,๐๐๐ ไร่ ทางการเรี ยกสถานที่น้ ี วา่ รุ มมิน
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เด มี สภาพเป็ นชนบท มีผูอ้ าศัยอยู่ไม่มากมี สิ่งปลู กสร้ างเป็ นพุทธสถานเพียงเล็กน้อย แต่มีวดั พุทธอยู่ใน
บริ เวณนี้ หลายวัด รวมทั้งวัดไทยลุ มพินี ลุ มพินีวนั ได้รับการยกย่องจากองค์การยูเนสโกให้เป็ นมรดกโลก
ประเภทมรดกทางวัฒนธรรมตั้งแต่ปี พ.ศ.๒๕๔๐ ได้เวลาสมควรนําท่านเดินทางสู่ เมืองสาวัตถี
กลางวัน

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ห้ องอาหารของโรงแรม

บ่ าย

นําท่านเดินทางโดยรถโค้ชปรับอากาศสู่ เมืองสาวัตถีที่เป็ นเมืองโบราณในสมัยพุทธกาล

คํ่า

รับประทานอาหารคํ่า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม

ทีพ่ กั

Pawan Palace Hotel ระดับ 4 ดาว หรื อ เทียบเท่า,เมืองสาวัตถี

วันทีห่ ก

สาวัตถี – พาราณสี

เช้ า

บริการอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
นําท่านชม เมืองสาวัตถี ที่เป็ นเมืองโบราณในสมัยพุทธกาลที่มีความสําคัญในฐานะที่เป็ นเมืองหลวงของ
แคว้นโกศล ๑ ในแคว้นมหาอํานาจใน ๑๖ มหาชนบท ในสมัยพุทธกาล เมืองสาวัตถี นบั ว่าเป็ นเมืองสําคัญ
ในการเป็ นฐานในการเผยแพร่ พระพุทธศาสนาของพระพุ ทธเจ้าที่ สําคัญเพราะเป็ นเมื องที่ พ ระพุท ธเจ้า
ประทับนานที่สุดถึง ๒๕ พรรษา เป็ นที่ตรัสพระสู ตรมากมายและเป็ นเมืองที่พระพุทธศาสนามัน่ คงที่สุด
ปัจจุบนั ยังมีซากโบราณสถานที่สาํ คัญปรากฏร่ องรอยอยู่ คือ ทีแ่ สดงยมกปาฏิหาริย์ (อ่านว่า ยะ – มะ – กะ –
ปา – ติ – หาน, สถานที่ที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงยมกปาฏิ หาริ ยค์ รั้งนี้ คือที่โคนต้นมะม่วง หรื อ คัณฑาม
พพฤกษ์ในเมืองสาวัตถี มูลเหตุที่ทรงแสดงคือเพราะพวกเดียรถียน์ กั บวชนอกศาสนาพุทธ ท้าพระพุทธเจ้า
แข่งแสดงปาฏิหาริ ยว์ า่ ใครจะเก่งกว่ากันพวกเดียรถียท์ ราบว่าพระพุทธเจ้าจะแสดงยมกปาฏิหาริ ยท์ ี่โคนต้น
มะม่วงจึงให้สาวกและชาวบ้านที่นบั ถือพวกตนจัดการโค่นต้นมะม่วงเสี ยสิ้ นไม่เหลือ แต่พระพุทธเจ้าก็ทรง
แสดงยมกปาฏิหาริ ยท์ ี่โคน ต้นมะม่วงจนได้ โดยมีผูน้ าํ ผลมะม่วงสุ กมาถวายทรงฉันเสร็ จแล้วรับสั่งให้คน
ปลูกเมล็ดลงดินแล้วพระองค์ทรงใช้น้ าํ ที่ลา้ งพระหัตถ์รด ปรากฎว่าหน่อมะม่วงโตพรวดพราดแตกกิ่งก้าน
สู งขึ้นถึง ๕๐ ศอก ผลที่สุดพวกเดียรถียพ์ ่ายแพ้ไป), สถานที่พระเทวทัตถูกแผ่ นดินสู บ (หน้าวัดพระเชตุ
วันมหาวิหาร), บ้ านบิดาขององคุลีมาล(สถูป), บริเวณวังของพระเจ้ าปเสนทิโกศล, บ้ านของอนาถบิณฑิก
เศรษฐี (สถูป), วัดเชตุวันมหาวิหาร (ซึ่ งพระพุทธเจ้าเคยประทับอยูถ่ ึง ๑๙ พรรษา) รวมถึง ต้ นอานันทโพธิ์
ซึ่ งเป็ นต้นโพธิ์ ที่ชาวพุทธนับถือว่ามีความศักดิ์สิทธิ์ เป็ นอันดับสองรองจากต้นพระศรี มหาโพธิ์ ที่พุทธคยาที่
วัดเชตุวนั มหาวิหาร เป็ นต้น

เทีย่ ง

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ห้ องอาหารของโรงแรม

บ่ าย

นําเดินทางโดยรถโค้ชปรับอากาศสู่ เมืองพาราณสี สถานที่แสดงปฐมเทศนา

คํ่า

รับประทานอาหารคํ่า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม

ทีพ่ กั

The Amayaa Hotel ระดับ 4 ดาว หรื อ เทียบเท่า,เมืองพาราณสี
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วันทีเ่ จ็ด

พาราณสี – พุทธคยา

05.00 น.

อรุ ณสวัสดิ์ยามเช้ ากับเช้ าวันใหม่ที่สดใส นําท่านสัมผัสกับความหลากหลายของผูค้ นและที่แม่น้ าํ คงคาที่ชาว
ฮินดูเชื่อว่าเป็ นสถานที่ศกั ดิ์สิทธิ์ เนื่องจากเป็ นจุดที่ตุม้ หู ของพระศิวะตกอยูใ่ ต้แม่น้ าํ แห่ งนี้ ในทาง
พุทธศาสนาเองเชื่อกันว่าเป็ นสถานที่ได้นาํ พระอัฐิของพระพุทธเจ้ามาลอยอังคารที่แม่น้ าํ แห่งนี้ ดว้ ย
ท่านจะได้นงั่ เรื อเพื่อไปถวายกระทงเป็ นพุทธบูชา ณ ที่นี่เองท่านจะได้สัมผัสวิถีชีวติ ของชาวฮินดูซ่ ึ งจะมา
อาบนํ้า ดื่มนํ้ารวมทั้งท่านํ้าที่นี่จะมีพิธีเผาศพในช่วงเช้าตรู่ ก่อนพระอาทิตย์ข้ ึน จากนั้นนําท่านเดินทางกลับ
โรงแรม

เช้ า

รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
นํ า ชมสั ง เวชนี ย สถานแหล่ ง ที่ ๒ สารนาถ สถานที่ แ สดงปฐมเทศนา นมัส การสถู ป เจาคั น ธี สถานที่
พระพุ ท ธเจ้า พบปั จจัค คี อีก ครั้ งหลังจากตรั ส รู ้ แล้ว นํา นมัส การธรรมเมขสถู ป ที่ เชื่ อกันว่า เป็ นสถานที่
พระพุทธเจ้าทรงแสดงปฐมเทศนาหัวข้อธรรมจักกัปปวัตตนสู ตรทําให้พระโกณฑัญญะบรรลุ โสดาบัน
พระพุทธศาสนาจึงมีพระรัตนตรัยครบ ๓ ประการ แล้วนําชมวิหารมูลคันธกุฏิหลังใหม่ภายในประดิษฐาน
พระพุทธรู ปปางปฐมเทศนาเลี ยนแบบคุ ปตะและจิตรกรรมฝาผนังเล่าเรื่ องพุทธประวัติฝีมือช่ างชาวญี่ปุ่น
แล้วนําท่านชมพิพิธภัณฑ์ แห่ งเมืองสารนาถ ชมหัวเสาพระเจ้ าอโศก ทําเป็ นรู ปสิ งห์บางท่านอธิ บายว่าเป็ น
สัญลักษณ์ของศากยสิ งห์พระราชวงศ์ของพระพุทธเจ้า เสามีฐานบัวควํ่า มีบลั ลังก์สี่เหลี่ยมรอบสลักเป็ นรู ป
ธรรมจักรและรู ปช้าง ม้า สิ งห์แ ละโค แล้วนําชมโบราณวัตถุที่ขุดค้นพบในบริ เวณเมืองสารนาถและเมือง
ใกล้เคียง อาทิเช่น พระพุทธรู ปศิลปะแบบคันธาระ แบบมถุรา แบบคุปตะ และ แบบปาละ ฯลฯ แล้วนําชม
โบราณวัตถุ ชิ้นเอกของพิพิธภัณฑ์ พระพุทธรู ปแบบคุปตะปางปฐมเทศนา ที่คน้ พบบริ เวณใกล้ๆกับ มู ล
คันธกุฎี สถานที่จาํ พรรษาของพระพุทธเจ้า “อนึ่งศิลปะคุปตะได้รับการยกย่องว่ามีความงดงามและสมบูรณ์
แบบที่ สุดในศิ ลปะอิ นเดี ยทั้งมวลและเมื องสารนาถยังเป็ นศู นย์กลางของโรงเรี ยนสกุลช่ างคุ ปตะ ที่ อายุ
เก่าแก่ถึง ๑,๔๐๐ ปี มาแล้ว

เทีย่ ง

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ห้ องอาหารของโรงแรม

บ่ าย

นําท่านเดินทางกลับไปยังเมืองพุทธคยา

ทีพ่ กั

Taj Darbar Hotel ระดับ 4 ดาว หรื อ เทียบเท่า,เมืองคยา

วันทีแ่ ปด
เช้ า

พุทธคยา – กรุ งเทพฯ
รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
นําท่านชม พระมหาโพธิ์ เจดี ยอ์ นุ สรณ์ สถานแห่ งการตรัสรู ้ ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ภายในประดิษฐาน
พระพุ ท ธเมตตาพระพุ ท ธรู ปที่ ร อดจากการถู ก ทํา ลายจากพระเจ้า ศศางกา พระพุ ท ธ รู ปองค์ น้ ี เป็ น
พระพุทธรู ปปางมารวิชยั แบบศิลปะปาละ เป็ นที่เคารพศรัทธาของชาวพุทธทัว่ โลก

เทีย่ ง

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
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บ่ าย

ได้เวลาสมควร นําท่านเดินทางสู่ สนามบินพุทธคยา

14.45 น.

ออกเดิ นทางกลับสู่ กรุ งเทพฯ ประเทศไทย โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ WE328 (มีบริ การอาหารบน
เครื่ อง)

21.35 น.

ถึงสนามบินสุ วรรณภูมิ กรุ งเทพมหานคร ด้วยความสวัสดี

** หากท่านทีต่ ้ องออกตั๋วภายใน (เครื่ องบิน , รถทัวร์ , รถไฟ) กรุ ณาสอบถามที่เจ้ าหน้ าทีท่ ุกครั้งก่ อนทําการออกตั๋ว
เนื่องจากสายการบินอาจมีการปรับเปลีย่ นไฟล์ ท หรื อ เวลาบิน โดยไม่ ได้ แจ้ งให้ ทราบล่ วงหน้ า **

“ราคาทัวร์ สําหรับลูกค้ าทีถ่ ือพาสปอร์ ตไทยเท่ านั้น”
ราคา
ผู้ใหญ่

ราคาเด็ก
(มีเตียง)
นอนกับ 2
ผู้ใหญ่

ราคาเด็ก
(ไม่ มเี ตียง)
นอนกับ 2 ผู้ใหญ่

พักเดี่ยว
เพิม่

ว ันที่ : 08-15 พ.ย. 60

45,999

44,999

43,999

12,999

ว ันที่ : 28 พ.ย. – 05 ธ.ค. 60

46,999

45,999

44,999

12,999

ว ันที่ : 03 – 10 ธ.ค. 60

46,999

45,999

44,999

12,999

ว ันที่ : 05 – 12 ธ.ค. 60

46,999

45,999

44,999

12,999

ว ันที่ : 13 – 20 ม.ค. 61

46,999

45,999

44,999

12,999

กําหนดการเดินทาง

ิ ธิเ์ ฉพาะลูกค้าชาวไทยเท่านน
้ งวนสท
**ราคานีส
ั้
- พาสปอร์ตต่างชาติเก็ บเพิม
่ 1,760 บาท ต่อ ท่าน
- พาสปอร์ตอเมริกาเก็บเพิม
่ 2,760 บาท ต่อ ท่าน **

หมายเหตุ : สํ าหรับผู้เดินทางทีอ่ ายุไม่ ถึง 18 ปี และไม่ ได้ เดินทางกับบิดา มารดา ต้ องมีจดหมายยินยอมให้ บุตรเดินทาง
ไปต่ างประเทศจากบิดาหรื อมารดาแนบมาด้ วย

***ราคาทัวร์ ข้างต้ นยังไม่รวมค่ าทิปคนขับรถ และมัคคุเทศก์
ท่ านละ 40 USD /ทริป/ต่ อท่ าน***
ทิปหัวหน้ าทัวร์ แล้วแต่ ความประทับใจ
**บริการแจกนํา้ ดื่มวันละ 1 ขวด **
** โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปลีย่ นตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล **

รหัสทัวร์ : THG12-WE-IN-8NOV17-13JAN18
เงื่อนไขการให้ บริการ
1. บริ ษทั ฯสงวนสิ ทธิ์ ที่จะไม่รับผิดชอบต่อค่าชดเชยความเสี ยหายไม่วา่ กรณี ที่กองตรวจคนเข้าเมืองของไทยไม่อนุ ญาต
ให้เดินทางออกหรื อกองตรวจคนเข้าเมืองของแต่ละประเทศไม่อนุ ญาตให้เข้าเมือง
2. บริ ษทั ฯ สงวนสิ ทธิ์ ในการที่ จะไม่รับผิดชอบต่ อค่าชดเชยความเสี ยหาย อันเกิ ดจากเหตุ สุ ดวิสัยที่ ทาง บริ ษทั ฯไม่
สามารถควบคุมได้เช่นการนัดหยุดงาน,จลาจล,การล่าช้าหรื อยกเลิกของเที่ยวบิน
3. บริ ษทั ฯสงวนสิ ทธิ์ ในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมรายการท่องเที่ยวโดยไม่ตอ้ งแจ้งให้ทราบล่วงหน้า (โปรแกรมและ
รายละเอียดของการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ทั้งนี้ ข้ ึนอยูก่ บั ภาวะอากาศ และเหตุสุดวิสัยต่าง ๆ ที่ไม่สามารถ
คาดการณ์ล่วงหน้าโดยทางบริ ษทั ฯ จะคํานึงถึงผลประโยชน์และความปลอดภัยของผูร้ ่ วมเดินทางเป็ นสําคัญ)
4. บริ ษทั ฯสงวนสิ ทธิ์ ในการเปลี่ยนแปลงอัตราค่าบริ การโดยไม่ตอ้ งแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
5. กรณี ที่คณะไม่ครบจํานวน10ท่านทางบริ ษทั ฯสงวนสิ ทธิ์ ในการงดออกเดินทางโดยทางบริ ษทั ฯ จะแจ้งให้ท่านทราบ
ล่วงหน้าอย่างน้อย7 วันก่อนการเดินทาง
6. เมื่อท่านทําการซื้ อโปรแกรมทัวร์ ทางบริ ษทั ฯ จะถือว่าท่านรับทราบและยอมรับเงื่อนไขของหมายเหตุทุกข้อแล้ว
7. ในกรณี ที่ลูกค้าต้องออกตัว๋ โดยสารภายในประเทศ กรุ ณาติดต่อเจ้าหน้าที่ของบริ ษทั ฯ ก่อนทุกครั้ง มิฉะนั้นทางบริ ษทั
ฯ จะไม่ขอรับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้ น
อัตราบริการนีร้ วม
1. ค่าตัว๋ โดยสารเครื่ องบินไป-กลับ ชั้นประหยัด ที่ระบุวนั เดินทางไปกลับพร้ อมคณะ พร้อมค่าภาษีน้ าํ มันเชื้ อเพลิงและค่า
ภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการทัวร์ ขา้ งต้น
- กรณี ท่านมี ความประสงค์จะต้องการปรั บเปลี่ ยนระดับชั้นที่ นั่งจากชั้นประหยัดเป็ นชั้นธุ รกิ จ โดยการชําระเงิ นเพื่ อ
อัพเกรดต้องกระทําที่เคาน์เตอร์ สนามบิน ณ วันเดินทาง เท่านั้น
2. ค่าโรงแรมที่พกั ตามรายการที่ระบุ (สองท่านต่อหนึ่งห้อง) ** ในกรณี ที่ท่านจองห้องพักแบบ TRIPLE [ 2 เตียง+1 ที่นอน
เสริ ม ] แล้วทางโรงแรมไม่ สามารถจัดหารห้องพัก แบบ TRIPLE ได้ ทางบริ ษทั อาจมีก ารจัดห้องพัก ให้ตามความ
เหมาะสมต่อไป **
3. ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการที่ระบุ
4. ค่าอาหารและเครื่ องดื่มตามรายการที่ระบุ
5. ค่ารถรับส่ งและระหว่างนําเที่ยวตามรายการที่ระบุ
6. ค่าประกันอุบตั ิเหตุคุม้ ครองในระหว่างการเดินทาง คุม้ ครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท ค่ารักษาพยาบาลกรณี เกิด
อุบตั ิเหตุวงเงินท่านละ 200,000 บาท ตามเงื่อนไขของกรมธรรม์
อัตราบริการนีไ้ ม่ รวม
1. ค่าทําหนังสื อเดินทางไทย และเอกสารต่างด้าวต่างๆ
2. กระเป๋ าเดินทางในกรณี ที่น้ าํ หนักเกินกว่าที่สายการบินกําหนด 20 กิโลกรัม/ท่าน ส่ วนเกิ นนํ้าหนัก เงื่ อนไขตามสายการ
บินกําหนด
3. ค่าใช้จ่ายส่ วนตัวนอกเหนือจากรายการ เช่น ค่าเครื่ องดื่ม, ค่าอาหารที่สงั่ เพิ่มเอง, ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรี ดฯลฯ
4. ค่าอาหารที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ
5. ค่าทําใบอนุญาตที่กลับเข้าประเทศของคนต่างชาติหรื อคนต่างด้าว
6. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% หัก ณ ที่จ่าย 3 %
7. ค่าทิปสําหรับ คนขับรถและมัคคุเทศก์ทอ้ งถิ่น ต่อท่านละ 40 USD ต่อ/ทริ ป/ต่อท่าน*
** ลูกค้ าท่านใดสนใจซื้อประกันการเดินทางสํ าหรับครอบคลุมเรื่ องสุ ขภาพสามารถสอบถามข้ อมูล
เพิม่ เติมกับทางเจ้ าหน้ าทีบ่ ริษัทได้ **
- เบี้ยประกันเริ่ มต้น 370 บาท [ระยะเวลา 5-7 วัน]
- เบี้ยประกันเริ่ มต้น 430 บาท [ระยะเวลา 8-10 วัน]
ความครอบคลุมผูเ้ อาประกันที่มีอายุมากกว่า 16 หรื อน้อยกว่า 75 ปี
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[รักษาพยาบาล 2 ล้าน, รักษาต่อเนื่อง 2 แสน, เสี ยชีวติ หรื อเสี ยอวัยวะจากอุบตั ิเหตุ 3 ล้านบาท]
ความครอบคลุมผูเ้ อาประกันที่มีอายุนอ้ ยกว่า 16 หรื อมากกว่า 75 ปี
[รักษาพยาบาล 2 ล้าน, รักษาต่อเนื่อง 2 แสน, เสี ยชีวติ หรื อเสี ยอวัยวะจากอุบตั ิเหตุ 1.5 ล้านบาท]
เงื่อนไขการสํ ารองทีน่ ั่ง
1. กรุ ณาจองล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วันก่อนการเดิ นทางและกรุ ณาเตรี ยมเงิ นมัดจํา 10,000 บาท (ทีน
่ ั่งจะยืนยันเมื่อได้ รับ
เงินมัดจําแล้วเท่านั้น)หากต้องยืน่ วีซ่า ต้องเตรี ยมเอกสารยืน่ วีซ่าให้เรี ยบร้อยภายใน 2-3 วันหลังจากทําการจองแล้ว
(ใช้เวลาขอวีซ่าไม่ต่าํ กว่า 7วันทําการ)
2. การชําระค่าทัวร์ ส่วนที่เหลื อทางบริ ษท
ั ฯจะเรี ยกเก็บก่อนเดินทางไม่นอ้ ยกว่า 15 วันท่านควรจัดเตรี ยมค่าทัวร์ ให้
เรี ยบร้อยก่อนกําหนดเนื่องจากทางบริ ษทั ต้องสํารองค่าใช้จ่ายในส่ วนของค่าที่พกั และตัว๋ เครื่ องบินมิฉะนั้นจะถือว่า
ท่านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ
เงื่อนไขการยกเลิกการเดินทาง
1. แจ้งยกเลิกก่อนเดิ นทาง 30 วัน คืนค่าใช้จ่ายทั้งหมด
2. แจ้งยกเลิกก่อนเดิ นทาง 15-29 วัน เก็บค่าใช้จ่ายท่านละ 10,000 บาท
3. แจ้งยกเลิกน้อยกว่า 15วันก่อนเดินทางทางบริ ษท
ั ฯขอสงวนสิ ทธิ์ เก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมด
4. สําหรับผูโ้ ดยสารที่ไม่ได้ถือหนังสื อเดินทางไทย และทางบริ ษท
ั ฯเป็ นผูย้ นื่ วีซ่าให้ เมื่อผลวีซ่าผ่านแล้วมีการยกเลิกการ
เดินทางบริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการคืนค่ามัดจําทั้งหมด
5. บริ ษัทขอสงวนสิ ทธิ์ในการเก็บค่ าใช้ จ่ายทั้งหมดกรณีท่านยกเลิกการเดินทางและมีผลทําให้ คณะเดินทางไม่ ครบตาม
จํานวนทีบ่ ริษัทฯกําหนดไว้ (10ท่านขึน้ ไป)เนื่องจากเกิดความเสี ยหายต่อทางบริ ษทั และผูเ้ ดินทางอื่นที่เดินทางในคณะ
เดียวกันบริ ษทั ต้องนําไปชําระค่าเสี ยหายต่างๆที่เกิดจากการยกเลิกของท่าน
6. กรณีเจ็บป่ วยจนไม่สามารถเดินทางได้ซ่ ึ งจะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรองบริ ษท
ั ฯจะพิจารณาเลื่อน
การเดินทางของท่านไปยังคณะต่อไปแต่ท้ งั นี้ท่านจะต้องเสี ยค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถเรี ยกคืนได้ เช่นค่าตัว๋ เครื่ องบินค่า
ห้อง ค่าธรรมเนียมวีซ่าตามที่สถานทูตฯ เรี ยกเก็บ และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกิดขึ้นตามจริ ง ในกรณี ที่ไม่สามารถเดินทาง
ได้
7. กรณียื่นวีซ่าแล้ วไม่ ได้ รับการอนุมัติวซ
ี ่ าจากทางสถานทูต (วีซ่าไม่ ผ่าน) และท่านได้ชาํ ระค่าทัวร์ หรื อมัดจํามาแล้ว
ทางบริ ษทั ฯ คืนค่าทัวร์ หรื อมัดจําให้ แต่ทางบริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการหักค่าบริ การยืน่ วีซ่า,ค่าวีซ่า และค่าใช้จ่าย
บางส่ วนที่เกิดขึ้นจริ งเป็ นกรณี ไป (อาทิ กรณี ออกตัว๋ เครื่ องบินไปแล้ว หรื อได้ชาํ ระค่าบริ การในส่ วนของทางเมือง
นอกเช่น โรงแรม ฯลฯ ไปแล้ว) ทางบริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการหักเก็บค่าใช้จ่ายจริ งที่เกิดขึ้นแล้วกับท่านเป็ นกรณี ไป
8. กรณีวซ
ี ่ าผ่านแล้ว แจ้ งยกเลิกก่อนหรื อหลังออกตั๋วโดยสาร บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการ ไม่ คืนค่ าทัวร์ ท้งั หมด
9. กรณีวซ
ี ่ าผ่ านแล้ ว แต่ กรุ๊ ปออกเดินทางไม่ ได้ เนื่ องจากผูเ้ ดินทางท่านอื่นในกลุ่มโดนปฏิเสธวีซ่า หรื อไม่วา่ ด้วยสาเหตุ
ใดๆก็ตาม ทางบริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการหักเก็บค่าใช้จ่ายจริ งที่เกิดขึ้นแล้วกับท่านเป็ นกรณี ไป
10. กรณีผ้ เู ดินทางไม่ สามารถเข้ า-ออกเมืองได้ เนื่ องจากเอกสารปลอมหรื อการห้ามของเจ้าหน้าที่ไม่วา่ เหตุผลใดๆ ก็ตาม
ทางบริ ษทั ของสงวนสิ ทธิ์ ในการ ไม่ คืนค่ าทัวร์ ท้งั หมด
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เรื่ องตั๋วเครื่ องบินและทีน่ ั่งบนเครื่ องบิน
1. ในการเดินทางเป็ นหมู่คณะ ผูโ้ ดยสารจะต้องเดินทางไป-กลับพร้อมกัน หากต้องการเคลื่อนวันเดินทางกลับ ท่าน
จะต้องชําระค่าใช้จ่ายส่ วนต่างที่สายการบิน และบริ ษทั ทัวร์ เรี ยกเก็บและการจัดที่นงั่ ของกรุ๊ ป เป็ นไปโดยสายการ
บินเป็ นผูก้ าํ หนด ซึ่ งทางบริ ษทั ฯ ไม่สามารถเข้าไปแทรกแซงได้ และในกรณี ยกเลิกการเดินทาง และได้ดาํ เนิ นการ
ออกตัว๋ เครื่ องบินไปแล้ว (กรณี ตวั๋ REFUNDได้) ผูเ้ ดินทางต้องรอ REFUND ตามระบบของสายการบินเท่านั้น
2. ทางบริ ษทั ได้สาํ รองที่นงั่ พร้อมชําระเงินมัดจําค่าตัว๋ เครื่ องบินแล้ว หากท่านยกเลิกทัวร์ ไม่วา่ จะด้วยสาเหตุใด ทาง
บริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิ์ การเรี ยกเก็บค่ามัดจําตัว๋ เครื่ องบิน ซึ่ งมีค่าใช้จ่าย ประมาณ 1,000 – 5,000 บาท แล้วแต่สายการ
บินและช่วงเวลาเดินทาง
3. หากตัว๋ เครื่ องบินทําการออกแล้ว แต่ท่านไม่สารถออกเดินทางได้ ทางบริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิ์ เรี ยกเก็บค่าใช้จ่ายตามที่
เกิดขึ้นจริ ง
เรื่ องโรงแรมทีพ่ กั
1. เนื่ องจากการวางแปลนห้องพักของแต่ละโรงแรมแตกต่างกัน จึงอาจทําให้ห้องพักแบบห้องเดี่ ยว (Single) และ
ห้องคู่ (Twin/Double) และห้องพักแบบ 3 ท่าน/3 เตียง (Triple Room) ห้องพักอาจจะไม่ติดกันและบางโรงแรม
อาจมีหอ้ งพักแบบ 3 ท่านจํานวนไม่มากนัก จึงขอสงวนสิ ทธิ์ ในการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม
2. กรณี ที่มีงานจัดประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เป็ นผลให้ค่าโรงแรมสู งขึ้นมากและห้องพักในเมืองเต็ม บริ ษทั ฯขอ
สงวนสิ ทธิ์ ในการปรับเปลี่ยนหรื อย้ายเมืองเพื่อให้เกิดความเหมาะสม

