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09.30 น. พรอ้มกันที่ ท่าอากาศยานสุวรรณภูม ิชัน้ 4 ประตู 2 ROW D เคานเ์ตอรส์ายการบนิไทยสมายล ์

THAI SMILE (WE) โดยมเีจา้หนา้ทีอ่ านวยความสะดวกแกท่กุทา่น 

12.20 น. ออกเดนิทางสูเ่มอืงพุทธคยา ประเทศอนิเดยิ โดยเทีย่วบนิที ่WE 327 (มบีรกิารอาหารบนเครือ่ง) 

 

 

 

14.00 น. เดนิทางถงึ สนามบนิคยา เมอืงพุทธคยา ประเทศอนิเดีย น าท่านผ่านพธิีตรวจคนเขา้เมอืงเป็นที่

เรยีบรอ้ย พบการตอ้นรับอยา่งอบอุน่จากเจา้หนา้ที่ (**เวลาทอ้งถิน่ของประเทศอนิเดยีชา้กว่าประเทศ

ไทยประมาณ 1.30 ชัว่โมง กรณุาปรับนาฬกิาของทา่นเพือ่สะดวกในการนัดหมาย) 

จากนัน้ น าทา่นสู ่หมูบ่า้นนางสชุาดา(Sujata Village)   

- มลีักษณะเป็นกองอฐิเนนิสงู ซึง่นางสชุาดาเป็นผูท้ีถ่วายขา้วมธปุายาสใหก้บัพระพทุธเจา้กอ่นตรัสรู ้

- ระหว่างทางก็จะผ่าน แมน่ า้เนรญัชรา (Niranjana River) ปัจจุบันเรยีกว่า Falgu River หรอื 

Phalgu River เป็นแมน่ ้าทีถ่า้ฝนหยดุตก น ้าในแมน่ ้าก็จะแหง้ไปอยา่งรวดเร็ว และจะอยูใ่นสภาพที่

แหง้ สามารถเดนิขา้มไดอ้ยา่งสบาย 

 

 

 

วนัแรก  กรงุเทพฯ • สนามบนิคยา • เมอืงพทุธคยา • หมูบ่า้นนางสชุาดา • แมน่ า้เนรญัชรา   

                          (-/บนเครือ่ง/เยน็) 
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เย็น   บรกิารอาหารค า่ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

ทีพ่กั  DHAMMA OR MAHABODHI HOTEL หรอืเทยีบเทา่ระดบั 4 ดาวทีเ่มอืงพุทธคยา 

 (โรงแรมทีร่ะบใุนรายการทวัรเ์ป็นเพยีงโรงแรมทีน่ าเสนอเบือ้งตน้เทา่นัน้ ซึง่อาจมกีารเปลีย่นแปลงแต่

โรงแรมทีเ่ขา้พักจะเป็นโรงแรมระดับเทยีบเทา่กนั) 

 

 

 

เชา้   บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

จากนัน้ เดนิทางสู ่เมอืงราชคฤห ์(ใชเ้วลาในการเดนิทางประมาณ 2.30 ชัว่โมง)  

- เมอืงทีอ่ยูใ่นหบุเขา มภีเูขาลอ้มรอบ 5 ลกู จงึมชีือ่เรยีกอกีอยา่งหนึง่วา่ “เบญจครีนีคร”เป็นเมอืงหลัก

ในการเผยแพรพ่ระพทุธศาสนา ซึง่พระพทุธองคท์รงประดษิฐานพระพุทธศาสนาไว ้ณ กรุงราชคฤห์

แหง่นีม้ากมาย 

จากน ัน้ น าทา่นเดนิทางสู ่มหาลยันาลนัทา(Nalanda University)  

- มหาวทิยาลัยสงฆแ์ห่งแรกของโลก สรา้งขึน้ในสมัยพระเจา้อโศกมหาราช โดยมจีุดประสงคใ์หเ้ป็น

สถานศึกษาของพระภกิษุในพระพุทธศาสนา มีการสอนในหลากหลายวิชา ทัง้ พุทธปรัชญา 

วนัที่สอง นาลนัทา • ราชคฤห ์• วดัเวฬวุนัมหาวหิาร • เขาคชิฌกฏู • พทุธคยา    

      (เชา้/กลางวนั/เยน็) 
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พระไตรปิฎก วรรณคดี แพทยศาสตร์ เป็นตน้ มีพระสงฆ์จากต่างประเทศเดินทางมาศึกษาที่

มหาวทิยาลัยแห่งนี้เป็นจ านวนมากแต่ครัง้พ.ศ.1742 มหาลัยนาลันทานั้นถูกเขา้ใจว่าเป็นป้อม

ปราการขนาดใหญ ่จงึถกูทหารชาวมสุลมิเตริก์เขา้ท าลาย ท าใหค้ัมภรี ์ทางศาสนาถกูเผาทัง้หมด 

 

 

 

เทีย่ง                 บรกิารอาหารกลางวนั ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

จากนัน้ น าทา่นสู ่ทีค่มุขงัพระเจา้พมิพสิาร  

- สถานทีส่ าคัญในประวัตศิาสตรท์างพระพทุธศาสนามลีักษณะเป็นซากฐานก าแพงสงูประมาณ 6 ฟตุ

ลอ้มรอบบรเิวณ ซึง่จากจดุนีส้ามารถมองเห็นพระคันธกฎุบีนยอดเขาคชิฌกฏูอนัสวยงามไดอ้กีดว้ย  

น าทา่นสู ่วดัเวฬุวนัมหาวหิาร พระวหิารเวฬุวันกลันทกนวิาปสถาน หมายถงึ วัดสวนป่าไผ่ เป็นวัดแห่ง

แรกในพระพทุธศาสนา ตัง้อยูใ่กลเ้ชงิเขาเวภารบรรพต บนรมิฝ่ังแมน่ ้าสรัสวดซี ึง่มตีโปธาราม (บอ่น ้ารอ้น

โบราณ)และวัดนีย้งัเป็นสถานทีพ่ระพทุธเจา้แสดงโอวาทปาตโิมกขแ์กพ่ระสาวกจ านวน 1,250 รูป ซึง่ใน

ปัจจบุนัยงัคงเป็นซากโบราณสถานในสวนไผท่ีร่ม่รืน่  
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จากนัน้ น าท่านสู ่ตโปธาราม เป็นบอ่น ้ารอ้น

โบราณ (Hot Water Spring) 

- อนัศักดิส์ทิธิข์องศาสนาพราหมณ์

ที่มีอายุมากกว่า 2,000 ปีเป็นที่

อาบน ้าสาธารณะของวรรระต่างๆ 

วิธีการอาบจะแบ่งเป็นชัน้ๆตาม

วรรณะสงูต ่าเชือ่กันว่าการอาบน ้า 

ณ ที่แห่งนี้จะสามารถช าระบาป

และรักษาโรคได ้   

จากนั้น  เดินทางสู่ เขาคชิฌกูฏ 

(Girdhkut Cave)  

- มลีักษณะเป็นภเูขาทีเ่อยีงลาดยาวขึน้ และเป็นลานกวา้ง จดุเดน่ทีน่่าสนใจคอื อฐิปรักหักพังลักษณะ

ทรงสีเ่หลีย่ม ซึง่เป็นทีป่ระทับของพระพุทธเจา้ก่อนเสด็จดับขันปรพินพิพาน และกุฏวิหิารส าหรับ

พระภกิษุสงฆอ์กีหลายท่าน และยังเป็นสถานที่ที่เงยีบสงัด และเป็นที่ยดึเหนี่ยวจิตใจใหก้ับผูค้น

ทีม่าศักการะ 
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จากนัน้ น าทา่นเดนิทางสู ่เมอืงพุทธคยา 

เย็น   บรกิารอาหารค า่ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

ทีพ่กั  DHAMMA OR MAHABODHI HOTEL หรอืเทยีบเทา่ระดบั 4 ดาวทีเ่มอืงพุทธคยา 

(โรงแรมทีร่ะบใุนรายการทัวรเ์ป็นเพยีงโรงแรมทีน่ าเสนอเบือ้งตน้เท่านัน้ ซึง่อาจมกีารเปลีย่นแปลงแต่

โรงแรมทีเ่ขา้พักจะเป็นโรงแรมระดับเทยีบเทา่กนั) 

 

 

 

 

เชา้   บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

จากนัน้ เดนิทางสู ่เมอืงพาราณส ี(ใชเ้วลาในการเดนิทางประมาณ 6-7 ชัว่โมง)  

- เป็นเมอืงทีม่ปีระวัตคิวามเป็นมายาวนานกวา่ 4,000 ปี เป็นเมอืงทีเ่กา่แกท่ีส่ดุของประเทศอนิเดยีและ

ยงัจัดเป็นเมอืงทีม่ผีูอ้ยูอ่าศัยตอ่เนือ่งยาวนานทีส่ดุในประวัตศิาสตรโ์ลกอกีดว้ย 

เทีย่ง   บรกิารอาหารกลางวนั ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 

 

 

วนัที่สาม เมอืงพทุธคยา • เมอืงพาราณส ี• สารนาถ • ลอ่งเรอืแม่น า้คงคา • ชมพธิคีงคาอารต ี  

                        (เชา้/กลางวนั/เยน็) 
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จากนัน้ น าท่านชม สงัเวชนยีสถาน สารนาถเป็นพุทธสังเวชนียสถานแห่งที่ 3เดิมมีชื่อว่า“ป่าอสิปิตน

มฤคทายวนั”   

- สักการะ ธรรมเมกสถูปสถานทีท่ี่พระพุทธองค์ทรงแสดงปฐมเทศนาโปรดปัญจวัคคีย ์ลวดลาย

ดอกไมท้ีร่อบองคพ์ระสถูป เป็นศลิปะของยุคคุปตะแต่การส ารวจพบว่า แผ่นอฐิขา้งในพระสถูปเป็น

ของยุค เมารยัน จงึสันนษิฐานไวว้่า สรา้งขึน้ในรัชสมัยของพระเจา้อโศกน าชมเสาพระเจา้อโศก 

สรา้งขึน้เพื่อเป็นสัญลักษณ์ ทีพ่ระพุทธเจา้ทรงแสดงพระปฐมเทศนา ประกอบดว้ยทางแห่งความ

สงบและความหลดุพน้ บนยอดเสาจะเป็นรปูสงิค ์4 ตัว เสามฐีานบวัคว ่า และฐานเสาทัง้ 4 ดา้น สลัก

เป็นธรรมจักรและรปูชา้ง มา้ โค และสงิค ์ 

เย็น  บรกิารอาหารค า่ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม      

จากนัน้  น าทา่นลอ่งเรอืสูแ่มน่ า้คงคาชมความสวยงามของเมอืงพาราณส ีและชมพธิคีงคาอารตหีรอืทีเ่รยีกอกี

อยา่งวา่ พธิบีชูาไฟ เป็นพธิกีรรมหนึง่ทีป่ฎบิตักินัมาแตโ่บราณ เป็นการแสดงความเคารพสงูสดุตอ่พระแม่

คงคา แตไ่มเ่พยีงแคบ่ชูาไปเทา่นัน้ ยงัมหีลายอยา่งทีใ่ชใ้นการประกอบพธิ ีเชน่ สงัข,์ ระฆงั, ธปู, ภาชนะ

หรอืหมอ้ใสน่ ้า,การบรู, ดอกไม,้ ก ายาน, ตะเกยีงน ้ามนัฆ,ีพัดขนนกยงู และแสห้างจามร ีเป็นตน้ (พเิศษ! 

กระทงลอยขอพรแมน่ า้คงคา) 

 

 

 

ทีพ่กั  THE FERN OR AMAYA HOTEL หรอืเทยีบเทา่ระดบั 4 ดาว ทีเ่มอืงพาราณส ี
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(โรงแรมทีร่ะบใุนรายการทัวรเ์ป็นเพยีงโรงแรมทีน่ าเสนอเบือ้งตน้เทา่นัน้ ซึง่อาจมกีารเปลีย่นแปลงแต่

โรงแรมทีเ่ขา้พักจะเป็นโรงแรมระดับเทยีบเทา่กนั) 

 

 

 

เชา้  น าทา่นลอ่งเรอืชมความสวยงามของพระอาทติยข์ ึน้ จากนัน้ กลับเขา้สูโ่รงแรม 

   บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 

 

 

จากนัน้  น าทา่นเดนิทางสู ่เมอืงพุทธคยา ใชเ้วลาในการเดนิทางประมาณ 6-7 ชัว่โมง 

เทีย่ง                  บรกิารอาหารกลางวนั ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

จากนัน้ น าท่านเดนิทางสูพุ่ทธคยา หรอื วดัมหาโพธิ ์(Mahabodhi Temple) ทีเ่ป็นจุดก าเนดิของศาสนา

พทุธ เพราะเป็นสถานทีท่ีเ่จา้ชายสทิธัตถะ ไดต้รัสรูอ้นุตรสัมมาสัมโพธญิาณ เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจา้

ทีน่ี่เป็นเวลา 2,500 กว่าปีมาแลว้ เมือ่พระพุทธองคไ์ดต้รัสรูแ้ลว้ พระองคก์็ไดป้ระทับอยู่ ณ พุทธคยา 

เพือ่เสวยวมิุตตสิุข (ความสุขอันเกดิจากความหลุดพน้) อยู่ 7 สัปดาห ์โดยม ีตน้พระศรมีหาโพธิ ์เป็น

วนัที่สี ่  ลอ่งเรอืชมพระอาทติยข์ึ น • พทุธคยา หรอื วดัมหาโพธิ ์  (เชา้/กลางวนั/เยน็) 
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ตน้ไมแ้ห่งการตรัสรู ้มทีัง้หมด 4 ตน้ นับเป็นอนุสรณ์สถานอันทรงคุณค่าและสถานทีแ่ห่งนี้ยังไดรั้บการ

ขึน้ทะเบยีนเป็นมรดกโลก ประเภทมรดกทางวัฒนธรรม ขององคก์ารยเูนสโกอกีดว้ย 

 

 

 

เย็น   บรกิารอาหารค า่ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

ทีพ่กั  DHAMMA OR MAHABODHI HOTEL หรอืเทยีบเทา่ระดบั 4 ดาวทีเ่มอืงพุทธคยา 

(โรงแรมทีร่ะบใุนรายการทัวรเ์ป็นเพยีงโรงแรมทีน่ าเสนอเบือ้งตน้เทา่นัน้ ซึง่อาจมกีารเปลีย่นแปลงแต่

โรงแรมทีเ่ขา้พักจะเป็นโรงแรมระดับเทยีบเทา่กนั) 

 

 

เชา้   บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

  ใหท้า่นไดพ้กัผอ่นตามอธัยาศยัเตรยีมตวัเดนิทางกลบัประเทศไทย 

15.00 น. ไดเ้วลาอนัสมควร เดนิทางเขา้สูส่นามบนิคยา เมอืงพทุธคยา เพือ่เดนิทางกลับกรงุเทพฯ 

โดยเทีย่วบนิที ่WE 328 (มบีรกิารอาหารบนเครือ่ง) 

19.40 น. เดนิทางถงึ สนามบนิสวุรรณภมู ิกรงุเทพฯ โดยสวัสดภิาพ พรอ้มความประทับใจมริูล้มื 

วนัที่หา้  สนามบนิคยา • สวุรรณภมู ิกรงุเทพฯ                     (เชา้/บนเครือ่ง/-) 
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อตัราคา่บรกิารและเงือ่นไขรายการทอ่งเทีย่ว 

ตาราง ราคา อนิเดยี พทุธคยา พาราณส ีราชคฤห ์(WE) 5 วัน 4 คนื 

วันเดนิทาง ไฟลทบ์นิ จ านวน ผูใ้หญ ่ เด็กมเีตยีง เด็กไมม่เีตยีง พักเดีย่ว 

02 – 06 พ.ย. 65 WE327/WE328 20+1 27,999 27,499 26,999 5,000 

30 – 04 ธ.ค. 65 WE327/WE328 20+1 25,999 25,499 24,999 5,000 

07 – 11 ธ.ค. 65 WE327/WE328 20+1 29,999 29,499 28,999 5,000 

28 – 01 ม.ค. 66 

**NEW YEAR** 
WE327/WE328 

    

20+1 
31,999 31,499 30,999 5,000 

 

**ราคา INFANT (อายไุมถ่งึ 2 ปี บรบิรูณ์ ณ วนัเดนิทางกลบั) ทา่นละ 6,000 บาท  

อตัรานีร้วมรายการทวัรแ์ละตัว๋เครือ่งบนิแลว้** 

 

อตัราคา่บรกิารรวม 

 ตั๋วเครือ่งบนิชัน้ทัศนาจรไป -กลับพรอ้มกรุ๊ป กรุงเทพฯ-คยา-กรุงเทพฯ สายการบนิ Thai Smile Airways (WE) เป็นตั๋วหมู่

คณะไมส่ามารถสะสมไมลไ์ด ้

 ทีพั่กโรงแรมตามรายการ 4 คนื พักหอ้งละ 2-3 ทา่น (กรณีมาไมค่รบคูแ่ละไมต่อ้งการเพิม่เงนิพักหอ้งเดีย่ว) 

 คา่ระวางน ้าหนักกระเป๋าไมเ่กนิ 20 กก.ตอ่ 1 ใบ(โหลดไดท้า่นละ 1 ใบ)กระเป๋าถอืขึน้เครือ่ง Hand Carry 7 กก.ตอ่ 1 ใบ 

 อาหารตามรายการระบ(ุสงวนสทิธใินการสลบัมือ้หรอืเปลีย่นแปลงเมนูอาหารตามสถานการณ์)  

 คา่เขา้ชมสถานทีต่ามรายการระบ ุ

 น ้าดืม่บรกิารบนรถวนัละ 1 ขวด/ทา่น 

 คา่รถโคช้รับ-สง่สถานทีท่อ่งเทีย่วตามรายการระบ ุ
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 คา่ไกดท์อ้งถิน่และหัวหนา้ทวัรน์ าเทีย่วตามรายการ 

 ประกนัโควดิ-19 วงเงนิคุม้ครองคา่รักษาพยาบาล 50,000 USD 

 ประกนัอบุตัเิหตวุงเงนิ 2,000,000 บาท (เป็นไปเงือ่นไขตามกรมธรรม)์  

เงื่อนไขประกันการเดนิทาง ค่าประกันอุบัตเิหตุและค่ารักษาพยาบาล คุม้ครองเฉพาะกรณีทีไ่ดรั้บอุบัตเิหตุระหว่างการ

เดนิทางไมคุ่ม้ครองถงึการสญูเสยีทรัพยส์นิสว่นตวัและไมคุ่ม้ครองโรคประจ าตวัของผูเ้ดนิทาง 

 ภาษีน ้ามันและภาษีตัว๋ทกุชนดิ(สงวนสทิธเิก็บเพิม่หากสายการบนิปรับขึน้กอ่นวนัเดนิทาง) 

 ภาษีมลูคา่เพิม่ 7% 

อตัราคา่บรกิารไมร่วม 

 คา่ท าหนังสอืเดนิทางไทย และคา่ธรรมเนยีมส าหรับผูถ้อืพาสปอรต์ตา่งชาต ิ

 คา่ใชจ้า่ยสว่นตัว อาท ิอาหารและเครือ่งดืม่ทีส่ัง่เพิม่พเิศษ,โทรศัพท-์โทรสาร,อนิเตอรเ์น็ต,มนิบิาร,์ซักรดีทีไ่ม่ไดร้ะบไุวใ้น

รายการ 

 คา่ใชจ้่ายอันเกดิจากความล่าชา้ของสายการบนิ,อุบัตภิัยทางธรรมชาต,ิการประทว้ง,การจลาจล,การนัดหยุดงาน,การถูก

ปฏเิสธไมใ่หอ้อกและเขา้เมอืงจากเจา้หนา้ทีต่รวจคนเขา้เมอืงและเจา้หนา้ทีก่รมแรงงานทัง้ทีเ่มอืงไทยและตา่งประเทศซึง่

อยูน่อกเหนอืความควบคมุของบรษัิทฯ 

 หากหน่วยงานรัฐบาลไทย และ/หรอื อนิเดยีมกีารปรับเปลีย่นขอ้ก าหนดเกีย่วกบัการกกัตวัเพิม่เตมิ  

และ/หรอื ขอเรยีกตรวจโรคเพิม่เตมิ ทางผูเ้ดนิทางจะตอ้งเป็นผูรั้บผดิชอบคา่ใชจ้า่ยสว่นเกนิดว้ยตนเอง 

 วซี่าเขา้ประเทศอนิเดยีเป็นแบบ E-VISA 1,000 บาท คา่ด าเนนิการ 500 บาท  (เป็นแบบเขา้-ออกได ้1 คร ัง้ 

และอนุญาตใหอ้ยูไ่ดไ้มเ่กนิ 30 วนั) **เงือ่นไขวซีา่อาจมกีารเปลีย่นแปลงไดต้ามประกาศของประเทศอนิเดยี** 

 คา่ทปิไกดท์อ้งถิน่,คนขบัรถ,ผูช้ว่ยคนขบัรถ 50 USD/ทรปิ/ลกูทวัร1์ทา่น(บงัคบัตามระเบยีบธรรมเนยีมของประเทศ) 

 คา่ทปิหัวหนา้ทวัรต์ามสนิน ้าใจของทกุทา่นคะ่(ไมร่วมในทปิไกดท์อ้งถิน่และคนขบัรถแตไ่มบ่งัคบัทปิคะ่) 

 คา่ตรวจ RT-PCR กอ่นเดนิทาง 72 ชัว่โมง กอ่นเดนิทางออกจากประเทศไทย 

เง ือ่นไขการส ารองทีน่ ัง่และการยกเลกิทวัร ์

การจองทวัร ์: 

 กรุณาจองทวัรล์ว่งหนา้ กอ่นการเดนิทาง พรอ้มช าระมัดจ า 16,000 บาท สว่นทีเ่หลอืช าระทันทกีอ่นการเดนิทางไม่นอ้ยกวา่ 

21 วนัหรอืตามเจา้หนา้ทีก่ าหนด มฉิะนัน้ถอืวา่ทา่นยกเลกิการเดนิทางโดยอตัโนมัต ิ(ชว่งเทศกาล,วันหยุดนักขัตฤกษ์ กรุณา

ช าระกอ่นเดนิทาง 30 วนั) 

กรณียกเลกิ :  

 ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 30 วันขึน้ไป บรษัิทฯ หักคา่ธรรมเนียมทา่นละ 1,000 บาท+คา่ใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้จรงิ ในกรณีวันหยุด

เทศกาล, วนัหยดุนักขตัฤกษ์ ตอ้งยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 45 วนั  

 ยกเลกิการเดนิทาง 15-29 วัน ก่อนการเดนิทาง หักค่าทัวร์ 60% จากราคาขาย และยดึเงนิมัดจ าทัง้หมดไม่ว่ากรณีใด ๆ 

ทัง้ส ิน้  

 ยกเลกิการเดนิทาง 0-14 วนั กอ่นการเดนิทาง บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิเ์ก็บเงนิคา่ทวัรท์ัง้หมดไมว่า่กรณีใด ๆ ทัง้ส ิน้ 

กรณีเจ็บป่วย : 

 กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดนิทางได ้ซึง่จะตอ้งมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง บริษัทฯจะท าการเลือ่นการ

เดนิทางของทา่นไปยังคณะตอ่ไป แตท่ัง้นี้ทา่นจะตอ้งเสยีคา่ใชจ้่ายทีไ่ม่สามารถยกเลกิหรอืเลือ่นการเดนิทางไดต้ามความ

เป็นจรงิ 

 ในกรณีเจ็บป่วยกะทนัหันกอ่นลว่งหนา้เพยีง 7 วนัท าการ ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิทกุกรณี 

เง ือ่นไขอืน่ ๆ  

 บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเก็บค่าใชจ้่ายทัง้หมด กรณีท่านยกเลกิการเดนิทางและมีผลท าใหค้ณะเดนิทางไม่ครบตาม

จ านวนทีบ่รษัิทฯ ก าหนดไว ้(15 ทา่นขึน้ไป) เนือ่งจากเกดิความเสยีหายตอ่ทางบรษัิทฯ และผูเ้ดนิทางอืน่ทีเ่ดนิทางในคณะ

เดยีวกนั บรษัิทตอ้งน าไปช าระคา่เสยีหายตา่ง ๆ ทีเ่กดิจากการยกเลกิของทา่น 

 คณะผูเ้ดนิทางจ านวน 15 ทา่นขึน้ไป จงึออกเดนิทาง ในกรณีทีม่ผีูเ้ดนิทางไม่ถงึ 15 ทา่น ขอสงวนสทิธิเ์ลือ่นวันเดนิทาง 

หรอื ยกเลกิการเดนิทาง โดยทางบรษัิทจะแจง้ใหท้า่นทราบลว่งหนา้ 10 วนักอ่นการเดนิทาง 

 กรณีทีท่า่นตอ้งออกตั๋วภายใน เชน่ (ตั๋วเครือ่งบนิ, ตั๋วรถทัวร์, ตั๋วรถไฟ) กรุณาสอบถามทีเ่จา้หนา้ทีทุ่กครัง้กอ่นท าการออก

ตั๋ว เนื่องจากสายการบนิอาจมกีารปรับเปลีย่นไฟลท์บนิ หรือเวลาบนิ โดยไม่ไดแ้จง้ใหท้ราบล่วงหนา้ ทางบรษัิทฯ จะไม่

รับผดิชอบใด ๆ ในกรณี ถา้ท่านออกตั๋วภายในโดยไม่แจง้ใหท้ราบและหากไฟลท์บนิมกีารปรับเปลีย่นเวลาบินเพราะถอืว่า

ทา่นยอมรับในเงือ่นไขดงักลา่ว 

 กรณีใชห้นังสอืเดนิทางราชการ (เลม่น ้าเงนิ) เดนิทางเพือ่การทอ่งเทีย่วกับคณะทัวร์ หากท่านถูกปฏเิสธในการเขา้ – ออก

ประเทศใด ๆ ก็ตาม ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิไ์มค่นืคา่ทวัรแ์ละรับผดิชอบใด ๆ ทัง้ส ิน้ 
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 กรณีท่านเป็นอสิลาม ไม่สามารถทานอาหารบางประเภทได ้โปรดระบุใหช้ัดเจนก่อนท าการจอง กรณีแจง้ล่วงหนา้ก่อน

เดนิทางกะทนัหัน อาจมคีา่ใชจ้า่ยเพิม่เตมิ 

 เมือ่ทา่นไดช้ าระเงนิมัดจ าหรอืทัง้หมด ทางบรษัิทฯจะถอืวา่ทา่นรับทราบและยอมรับในเงือ่นไขตา่งๆของบรษัิทฯทีไ่ดร้ะบไุวใ้น

รายการทวัรท์ัง้หมด 

 

รายละเอยีดเพิม่เตมิ 

 บรษัิทฯมสีทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงโปรแกรมทวัรใ์นกรณีทีเ่กดิเหตสุดุวสิยัจนไมอ่าจแกไ้ขได ้ 

 เทีย่วบนิ , ราคาและรายการทอ่งเทีย่ว สามารถเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสมโดยค านงึถงึผลประโยชน์ของผูเ้ดนิทาง

เป็นส าคญั 

 หนังสอืเดนิทางตอ้งมอีายุการใชง้านเหลอืไม่นอ้ยกวา่ 6 เดอืน และบรษัิทฯรับเฉพาะผูม้จีุดประสงคเ์ดนิทางเพือ่ทอ่งเทีย่ว

เทา่นัน้ (หนังสอืเดนิทางตอ้งมอีายเุหลอืใชง้านไมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน บรษัิทฯไมรั่บผดิชอบหากอายเุหลอืไม่ถงึและไม่สามารถ

เดนิทางได ้) 

 ทางบรษัิทฯจะไมรั่บผดิชอบใดๆทัง้ส ิน้ หากเกดิความลา่ชา้ของสายการบนิ,สายการบนิยกเลกิบนิ , การประทว้ง,การนัดหยุด

งาน,การกอ่จลาจล หรอืกรณีทา่นถกูปฎเิสธการเขา้หรอืออกเมอืงจากเจา้หนา้ทีต่รวจคนเขา้เมอืง หรอื เจา้หนา้ทีก่รมแรงงาน

ทัง้จากไทยและต่างประเทศซึง่อยู่นอกเหนือความรับผดิชอบของบรษัิทฯหรือเหตุภัยพบิัตทิางธรรมชาต(ิซึง่ลูกคา้จะตอ้ง

ยอมรับในเงือ่นไขนีใ้นกรณีทีเ่กดิเหตสุดุวสิยั ซึง่อาจจะปรับเปลีย่นโปรแกรมตามความเหมาะสม) 

 ทางบรษัิทฯจะไม่รับผดิชอบใดๆทัง้ส ิน้ หากผูเ้ดนิทางประสบเหตสุภาวะฉุกเฉนิจากโรคประจ าตัว ซึง่ไม่ไดเ้กดิจากอบุัตเิหตุ

ในรายการท่องเทีย่ว(ซึง่ลูกคา้จะตอ้งยอมรับในเงือ่นไขนี้ในกรณีทีเ่กดิเหตุสุดวสิัย ซึง่อยู่นอกเหนือความรับผดิชอบของ

บรษัิททวัร)์ 

 ทางบรษัิทฯจะไม่รับผดิชอบใดๆทัง้ส ิน้ หากทา่นใชบ้รกิารของทางบรษัิทฯไม่ครบ อาท ิไม่เทีย่วบางรายการ,ไม่ทานอาหาร

บางมื้อ,เพราะค่าใชจ้่ายทุกอย่างทางบริษัทฯไดช้ าระค่าใชจ้่ายใหต้ัวแทนต่างประเทศแบบเหมาจ่ายขาด ก่อนเดนิทาง

เรยีบรอ้ยแลว้เป็นการช าระเหมาขาด 

 ทางบริษัทฯจะไม่รับผดิชอบใดๆทัง้ส ิน้ หากเกดิสิง่ของสูญหายจากการโจรกรรมและหรือเกดิอุบัตเิหตุทีเ่กดิจากความ

ประมาทของนักทอ่งเทีย่วเองหรอืในกรณีทีก่ระเป๋าเกดิสญูหายหรอืช ารุดจากสายการบนิ 

 กรณีทีก่ารตรวจคนเขา้เมอืงทัง้ทีก่รุงเทพฯและในตา่งประเทศปฎเิสธมใิหเ้ดนิทางออกหรือเขา้ประเทศทีร่ะบุไวใ้นรายการ

เดนิทาง บรษัิทฯขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะไมค่นืคา่บรกิารไมว่า่กรณีใดๆทัง้ส ิน้ 

 ตัว๋เครือ่งบนิเป็นตัว๋ราคาพเิศษ กรณีทีท่า่นไม่เดนิทางพรอ้มคณะไม่สามารถน ามาเลือ่นวันหรอืคนืเงนิและไม่สามารถเปลีย่น

ชือ่ได ้

 เมือ่ทา่นตกลงช าระเงนิไม่วา่ทัง้หมดหรอืบางสว่นผ่านตัวแทนของบรษัิทฯหรอืช าระโดยตรงกับทางบรษัิทฯ ทางบรษัิทฯจะ

ถอืวา่ทา่นไดย้อมรับในเงือ่นไขขอ้ตกลงตา่งๆทีไ่ดร้ะบไุวข้า้งตน้นีแ้ลว้ทัง้หมด 

 กรุ๊ปทีเ่ดนิทางชว่งวนัหยดุหรอืเทศกาลทีต่อ้งการันตมีัดจ ากับสายการบนิหรอืผ่านตัวแทนในประเทศหรอืตา่งประเทศ รวมถงึ

เทีย่วบนิพเิศษ เชน่ Charter Flight , Extra Flightจะไมม่กีารคนืเงนิมัดจ าหรอืคา่ทวัรท์ัง้หมด 

 ทางบรษัิทฯจะไมรั่บผดิชอบใดๆทัง้ส ิน้ หากพาสปอรต์ไมต่รงกบัใบหนา้ปัจจบุนั ถงึจะยังไม่หมดอายุก็ตาม อาจท าใหท้า่น

โดนปฎเิสธการเขา้และออกประเทศได ้เชน่ ศลัยกรรม ผา่ตดัขากรรไกรทีท่ าใหใ้บหนา้เปลีย่นไป ดงันัน้ ทา่นตอ้งท าพาสปอรต์

เลม่ใหมก่อ่นท าการจองทัวร ์ 

 กรณีม ี“คดคีวาม” ทีไ่ม่อนุญาตใิหท้า่นเดนิทางออกนอกประเทศได ้โปรดท าการตรวจสอบกอ่นการจองทวัรว์า่ทา่นสามารถ

เดนิทางออกนอกประเทศไดห้รอืไม ่ถา้ไม่สามารถเดนิทางได ้ซึง่เป็นสิง่ทีอ่ยูเ่หนอืการควบคมุของบรษัิทฯ ทางบรษัิทฯจะไม่

รับผดิชอบใดๆทัง้ส ิน้ 

 กรณี “หญงิตัง้ครรภ”์ ทา่นจะตอ้งมใีบรับรองแพทย ์ระบชุดัเจนวา่สามารถเดนิทางออกนอกประเทศได ้รวมถงึรายละเอยีดอายุ

ครรภท์ีช่ดัเจน สิง่นี้อยูเ่หนอืการควบคมุของบรษัิทฯ ทางบรษัิทฯจะไมรั่บผดิชอบใดๆทัง้ส ิน้ 

 กรณีใชห้นังสอืเดนิทางราชการ(เลม่น ้าเงนิ)เดนิทางเพือ่การทอ่งเทีย่วกับคณะทัวร ์หากทา่นถกูปฏเิสธในการเขา้-ออกประเทศ

ใดๆก็ตาม ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิไ์มค่นืคา่ทัวรแ์ละรับผดิชอบใดๆทัง้ส ิน้ 

 

**กรุณากรอกขอ้มลูส าคญัส าหรับกรอกวซีา่อนิเดยีออนไลน์ดา้นลา่งใหค้รบถว้นดว้ยคะ่** 

 

** กอ่นตดัสนิใจจองทวัรค์วรอา่นเงือ่นไขการเดนิทางและรายการทวัรอ์ยา่งละเอยีดทกุหนา้อยา่งถอ่งแทแ้ลว้จงึ มดั

จ าเพือ่ประโยชนข์องทา่นเอง ทางบรษิทัฯจะถอืวา่ ทา่นรบัทราบและยอมรบัในเงือ่นไขตา่งๆของบรษิทัฯทีไ่ดร้ะบุใน

รายการทวัรท์ ัง้หมด** 
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โปรดทราบ 
 

1. กรุณาช าระคา่มัดจ าทัวรแ์ละเงนิสว่นทีเ่หลอืในเวลาทีเ่จา้หนา้ทีก่ าหนด หากลกูคา้ไม่ช าระตามก าหนดระบบจะตัดชือ่ลกูคา้
กรุ๊ปนัน้ออกโดยอัตโนมัตเิพื่อเปิดโอกาสใหลู้กคา้ท่านอืน่ทีร่อควิอยู่ โดยถอืว่าลูกคา้ยกเลกิการเดนิทางตามเงือ่นไขทา้ย

โปรแกรมทวัร ์
2. ในกรณีทีเ่กดิเหตุใดๆจนท าใหลู้กคา้ไม่สามารถออกเดนิทางได ้เชน่ มลีูกคา้กลุ่มใหญ่ยกเลกิการเดนิทางกระทันหัน ภัย

ธรรมชาต ิเทีย่วบนิถูกยกเลกิ ฯลฯ บรษัิทฯจะพยายามหาโปรแกรมทัวร์อืน่ในราคาและชว่งเวลาใกลเ้คยีงกันทดแทน ทัง้นี ้

ลกูคา้ทราบและเขา้ใจดวีา่เหตกุารณ์ดังกลา่วถอืเป็นเหตสุดุวสิยั และเชือ่มั่นวา่บรษัิทฯไดพ้ยายามอย่างสดุความสามารถใน
การหาโปรแกรมทดแทนดงักลา่วแลว้  

 ดงันัน้ ลกูคา้จะไมย่กเหตนุี้มาเป็นขอ้เรยีกรอ้งใดๆกับบรษัิทฯ หากลกูคา้ประสงครั์บเงนิคนื บรษัิทฯยนิดคีนืเงนิตาม
เงือ่นไขทา้ยโปรแกรมทวัร ์

3. กรณีลกูคา้ยกเลกิการเดนิทางแลว้สง่ผลใหท้ัง้กรุ๊ปออกเดนิทางไมไ่ด ้บรษัิทฯขอสงวนสทิธไิมค่นืเงนิทัง้หมดในทกุกรณี 

4. การยืน่ขอวซี่าแบบกรุ๊ปจะใชเ้วลานานกว่าการยื่นขอวซี่าแบบเดีย่วมาก บ่อยครัง้ทีลู่กคา้จะทราบผลวซี่าก่อนการเดนิทาง
เพยีง 1 วนั (ขึน้อยูก่บัความครบถว้นรวดเร็วในการยืน่เอกสารของลกูคา้แตล่ะกรุ๊ป และปรมิาณงานในชว่งนัน้ๆของสถานฑตู) 

ซึง่หมายความวา่ลกูคา้อาจจะตอ้งช าระคา่ทวัรท์ัง้หมดกอ่นจะทราบผลวซีา่ 
เพือ่ป้องกนัปัญหาดงักลา่ว บรษัิทฯขอแนะน าใหล้กูคา้สละเวลาไปยืน่วซีา่เดีย่วเพือ่จะไดท้ราบผลวซีา่อย่างรวดเร็วกอ่น

ช าระคา่ทวัร ์กรุณาแจง้ความประสงคย์ืน่วซีา่เดีย่วกบัเจา้หนา้ทีท่นัท ี
5. ในการขอวซีา่ กรุณายืน่เอกสารตามชนดิและเงือ่นไขทีเ่จา้หนา้ทีก่ าหนดอย่างเคร่งครัด หากลกูคา้ไม่ปฏบิัตติามและวซีา่ไม่

ผา่น บรษัิทฯจะถอืวา่ลกูคา้ยกเลกิการเดนิทางตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรมทวัร ์

6. ในการยืน่วซี่าทีส่ถานฑูต บรษัิทฯจะจัดเจา้หนา้ทีเ่พื่ออ านวยความสะดวกกรุ๊ปละ 1 คน หากลูกคา้ตอ้งการเจา้หนา้ทีดู่แล
เฉพาะบคุคลเป็นกรณีพเิศษ บรษัิทฯจะคดิคา่บรกิารครัง้ละ 500 บาทตอ่ลกูคา้ 1 ทา่น 

7. การพจิารณาอนุมัตวิซีา่ทกุขัน้ตอน เป็นเอกสทิธิข์องสถานฑตูโดยจะไมม่กีารชีแ้จงเหตผุลและจะไม่คนืคา่วซีา่ในทกุกรณี หา
กวซีา่ไมผ่า่นบรษัิทฯจะถอืวา่ลกูคา้ยกเลกิการเดนิทางตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรมทวัร ์

8. กรณีสายการบนิปฏเิสธการออกตั๋วใหล้กูคา้เป็นรายบคุคลไม่ว่าในกรณีใด บรษัิทฯจะถอืวา่ลกูคา้ท่านนัน้ยกเลกิการเดนิทาง

ตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรม 
9. การอนุญาตใหเ้ขา้-ออกประเทศ เป็นเอกสทิธิข์องเจา้หนา้ทีต่รวจคนเขา้เมอืง และจะไม่มกีารชีแ้จงเหตผุล หากลกูคา้ไม่ได ้

รับอนุญาตใหเ้ขา้-ออกประเทศ บรษัิทฯถอืวา่ลกูคา้ยกเลกิการเดนิทางตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรมทวัร์ 
10. หากลูกคา้ไม่ใชห้รือไม่สามารถใชบ้รกิารใดๆทีจั่ดไวใ้นโปรแกรมทัวร ์บรษัิทฯถอืว่าลกูคา้สมัครใจสละสทิธใินการใชบ้รกิาร

นัน้ๆและจะไมม่กีารคนืเงนิ 
11. บรษัิทฯ สงวนสทิธยิกเลกิหรอืเลือ่นการเดนิทางหากจ านวนผูเ้ดนิทางไม่ถงึจ านวนขัน้ต า่ทีบ่รษัิทฯก าหนดไว ้และ/หรอื ดว้ย

เหตสุดุวสิยัใดๆ บรษัิทฯยนิดคีนืคา่ใชจ้า่ยทีล่กูคา้ไดช้ าระมาแลว้เต็มจ านวน (ยกเวน้คา่วซีา่) กรณีลกูคา้ช าระดว้ยบัตรเครดติ 

บรษัิทฯสงวนสทิธหิักคา่ธรรมเนยีมบตัรเครดติ 3% (บตัรในประเทศ) 
12. เนือ่งจากในปัจจบุนั พบปัญหากระเป๋าเดนิทางสญูหายหรอืลา่ชา้บอ่ยครัง้ บรษัิทฯขอแนะน าใหล้กูคา้ลดความเสีย่งโดยแบง่

สมัภาระและของใชจ้ าเป็นสว่นหนึง่แยกไวใ้นกระเป๋าอกีใบหนึ่งเพือ่โหลด หรอื ถอืขึน้เครือ่ง (กรณีถอืขึน้เครือ่ง ตอ้งปฏบิัติ
ตามเงือ่นไขทีส่ายการบนิก าหนด) และ/หรอื ซือ้ประกันกรณีกระเป๋าเดนิทางสญูหายหรอืลา่ชา้ หากกระเป๋าเดนิทางสญูหาย 

อาจตอ้งใชเ้วลาหลายเดอืนในการเรยีกรอ้งความรับผดิชอบจากสายการบนิ และทีส่ าคัญ ลกูคา้อาจไม่สามารถซือ้เสือ้ผา้และ

ของใชส้ว่นตวัไดใ้นบางสถานที ่
13. โดยปกต ิโปรแกรมทวัรจ์ะรวมกรมธรรมป์ระกนัชวีติและประกนัอบุตัเิหตไุวแ้ลว้ แตไ่ม่ครอบคลมุถงึการประกันสขุภาพทกุกรณี 

เชน่ ทอ้งเสยี แพอ้าหาร แพอ้ากาศ โรคประจ าตัว ฯลฯ บรษัิทฯขอแนะน าใหท้่านซือ้ประกันสขุภาพระหวา่งเดนิทางไวเ้ผือ่
กรณีฉุกเฉนิทางการแพทยต์า่งๆ หากตอ้งการกรุณาแจง้ความจ านงคก์บัเจา้หนา้ทีท่นัท ี

14.  โปรแกรมทัวรน์ี้บรษัิทฯเป็นเพยีงตัวแทนขายมไิดเ้ป็นผูด้ าเนนิการ ลูกคา้สามารถสอบถามชือ่บรษัิททีเ่ป็นผูด้ าเนนิการทัวร์

โปรแกรมนี้ไดต้ลอดเวลา ทัง้นี้ บรษัิทฯขอจ ากัดความรับผดิชอบใดๆไม่เกนิจ านวนเงนิทีบ่รษัิทไดรั้บจรงิตามหลักฐานทาง
บญัชเีทา่นัน้ 

 
บรษิทัฯถอืวา่ ลูกคา้ไดอ้า่นและยอมรบัเงือ่นไขตา่งๆในโปรแกรมทวัรน์ีโ้ดยตลอดแลว้จงึช าระเงนิมดัจ า 

สนใจโปรแกรมทวัร ์กรุณาตดิตอ่เจา้หนา้ที ่
Office: 0 2980 0203-4, Hot Line: 08 1929 9293 คะ่ 

 


