
 

   ทัวร์อินเดีย เนปาล สักการะสังเวชนียสถาน 7 วัน 6 คืน 
 

                                                                                                               ราคาเร่ิมตน้ท่ี      46,500  45,500 บาท 

                                                                              ระยะเวลา            7 วนั 6 คืน 

                                                                              รวมอาหาร          17 ม้ือ 

                                                                              ประเทศ               อินเดีย , เนปาล 

                                                                              รหสัทวัร์             WDT182143 

 ทวัร์อนิเดยี เนปาล เราจะน าท่านไปแสวงบุญ กราบพทุธสังเวชนียสถานทั้ง 4 ต าบล ได้แก่ สวน

ลมุพนิิวนั สถานทีป่ระสูต ิต าบลพทุธคยา สถานทีต่รัสรู้ , เมอืงสารนาถ สถานทีแ่สดงปฐมเทศนาและเมอืงกสิุนารา 

สถานทีป่รินิพาน สัมผสัเมอืงพาราณสีอนัศักดิ์สิทธ์ิ ของชาวฮินดู อายุกว่า 4,000 ริมแม่น า้คงคา ฯลฯ 

                                                                                                                           
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

โปรแกรมทัวร์ และการเดนิทาง 

 

วนัที ่1          สนามบินสุวรรณภูมิ – เดลี - เมืองปัฏนา (ประเทศอินเดีย) 

 

06.30 น. ผูเ้ดินทางทุกท่านพร้อมกนัท่ีสนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4 เคานเตอร์เช็คกรุ๊ปของสายการบินอินเดียน 
แอร์ไลน์ (AI) 
 
08.50 น. ออกเดินทางสู่เมืองเดลลีประเทศอินเดีย โดยเท่ียวบินท่ี AI 333 
 
11.05 น. (เวลาทอ้งถ่ิน) ถึงท่าอากาศยานเดลลี ผ่านพิธีการตรวจคนเขา้เมืองและศุลกากร 

  
         เที่ยง รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารจีน จากนั้น เดินทางสู่สนามบินภายในประเทศ สู่เมืองปัฏนา 
  
        15.45 น.   ออกเดินทางสู่เมืองปัฏนา เมืองหลวงแห้งรัฐพิหาร โดยสายการบิน Indigo Air เท่ียวบินท่ี 6E5192 
 

17.15 น.  ถึงท่าอากาศยานเมืองปัฏนา เป็นเมืองหลวงของรัฐพิหาร รัฐหน่ึงในประเทศอินเดีย ปัฏนาเป็นเมือง
เก่าแก่ท่ียงัมีผูอ้าศยัอยู่ต่อเน่ืองยาวนานท่ีสุดแห่งหน่ึงของโลก โดยเม่ือ ปี 2,500 ก่อน ในสมยัพุทธกาล เมืองแห่ง
น้ีเป็นเพียงหมู่บา้นเล็กๆ ในแควน้มคธ ท่ีตั้งโดยพระเจา้อชาตศตัรูเพื่อเป็นเมืองหน้าด่านสาํหรับการเตรียมทาํ
สงครามกบัแควน้วชัชี หลงัจากพุทธกาล เมืองน้ีมีความสาํคญั เพราะไดก้ลายเป็นเมืองหลวงของแควน้มคธและ
มีพระมหากษตัริยด์าํรงตาํแหน่งพระจกัรพรรดิผูย้ิ่งใหญ่ท่ีสุดของอินเดีย คือ พระเจา้อโศกมหาราชแห่งราชวงศ์
เมารยะ ผูอุ้ปถมัภ์พระพุทธศาสนาให้รุ่งเรือง ทรงอุปถมัภ์การทาํตติยสังคายนา ณ อโศการาม โดยให้เมืองปัฏนา 
(หรือปาตลีบุตร ตามท่ีเรียกกนัในสมยันั้น) เป็นศูนยก์ลางในการส่งสมณทูตออกเผยแพร่พระพุทธศาสนาไปยงั
ดินแดนอ่ืนๆ ทัว่โลก ซ่ึงรวมถึงสุวรรณภูมิปัจจุบนั เมืองแห่งน้ียงัคงเป็นเมืองหลวงและเมืองใหญ่ท่ีสุดของรัฐ
พิหาร (แควน้มคธในสมยัโบราณ) มีพื้นท่ีเมืองประมาณ 25 ตารางกิโลเมตร และมีประชากรมากกว่า 1 ลา้น 8 
แสนคน โดยประมาณ 

  
        ค ่า เขา้ท่ีพกั Hotel Chanakya หรือเทียบเท่า 
  
        ค ่า รับประทานอาหารคํ่า ณ ห้องอาหารของโรงแรม   
 



วนัที ่2          เมอืงปัฏนา - วดัอโศการาม นาลนัทา - พทุธคยา 
 

05.00 น. รับประทานอาหารเช้าท่ีโรงแรม 
 
06.00 น. เช็คเอา้ออกจากท่ีพกัออกเดินทางไปยงักรุงราชคฤห์  
 
ระหว่างทางนาํท่านชม อโศการาม สถานท่ีน้ีเคยเป็นท่ีทาํตติยสังคายนา เป็นอารามแห่งเดียวในพระพุทธศาสนา
ในเมืองปัฏนาท่ียงัคงเหลือซากอยู่ ปัจจุบนัคงเหลือเพียงเสาหินของอาคารใหญ่ท่ีพระเจา้อโศกทรงสร้างข้ึนเพื่อ
เป็นสถานท่ีทาํตติยสังคายนาอยู่บา้ง แต่ส่วนใหญ่จมอยู่ใตดิ้นในสระซ่ึงมีนํ้าเต็มตลอดทั้งปี และโบราณสถาน
ส่วนใหญ่ยงัคงจมอยู่ใตดิ้น แต่ทางการอินเดียไม่มีความประสงค์เพื่อขุดคน้โบราณสถานแห่งน้ี เพราะจะกระทบ
ต่อบา้นเรือนท่ีตั้งอยู่ในเมืองปัฏนาเมืองหลวงของรัฐพิหารในปัจจุบนั 

  
08.30 น. ถึงกรุงราชคฤห์จากนั้นนาํท่านเดินข้ึน เขาคิชญกูฏ หน่ึงในเบญจคีรีท่ีลอ้มรอบกรุงราชคฤห์ในยามเช้า
เวลาเหมาะกบัการเดินข้ึนชมวิวทิวทศัน์ท่ีสวยงามโดยรอบท่ามกลางการแสดงแสงสีเสียงจากธรรมชาติยาม
อาทิตยอุ์ทยัข้ึนสู่มูลคนัธกุฏี ท่ีท่ีเป็นท่ีประทบัของพระพุทธเจา้ รองลงมาคือ ถ า้สุกรขาตาสถาน ท่ีท่ีพระสารีบุตร
อริยสงฆ์ยอดกตญัํูสาํเร็จเป็นพระอรหันต์ นมสัการถํ้าพระโมคคลัลานะ กุฏีของพระอานนท์และ เขาคิชฌกูฏมี
ความสาํคญัเน่ืองจากเป็นท่ีสัปปายะของเหล่าพระอริยสาวกเป็นท่ีจาํพรรษาของพระอรหันต์หลายองค์และเป็น
สถานท่ีทีพระพุทธองค์ไดต้รัสแสดงธรรมหลายพระสูตรเป็นสถานท่ีท่ีแกข้อ้สงสัยว่าเปรตมีจริงหรือไม่และเป็น
สถานท่ีท่ีพระเทวฑตัลอบปลงพระชนม์พระพุทธเจา้แต่ไม่สาํเร็จไดเ้วลาสมควรเดินลงสู่เชิงเขารถรับนาํท่านแวะ
เยี่ยมชมวดัชีวกมัพวนัโรงพยาบาลสงฆ์แห่งแรกของโลก แวะชมเรือนคุมขงัพระเจา้พิมพิสาร จากนั้นนาํชม บ่อ
น า้ศักดิ์สิทธ์ิ ตโปทานที ซ่ึงในสมยัพุทธกาลเช่ือกนัว่าเป็นบ่อนํ้ าศกัด์ิสิทธ์ิมีสายนํ้าอุ่นจากเขาเวภารบรรพต
สามารถรักษาโรคภยัไขเ้จ็บได ้นกัวิทยาศาสตร์ปัจจุบนัไดน้าํนํ้าจากท่ีน่ีไปวิจยัและพบแร่กาํมะถนัเหล็กทองแดง
และเรเด่ียมปนอยู่ในนํ้ าจึงเป็นประโยชน์ในการรักษาโรคภยัไขเ้จ็บหลายอย่างไดจ้ริง   
 
 
เที่ยง   รับประทานอาหารกลางวนั ณ โรงแรม 
 
บ่าย  นาํท่านชม วัดเวฬุวัน ซ่ึงเป็นวดัแห่งแรกในโลกท่ีพระเจา้พิมพิสารสร้างถวายพระพุทธองค์และเป็น
สถานท่ีท่ี พระอริยสงฆ์สาวก 1,250 รูป ซ่ึงลว้นเป็นเอหิภิกขุอุปสัมปทา คือพระพุทธเจา้ทรงให้การอุปสมบท
ดว้ย พระองค์เองซ่ึงไดม้าประชุมกนัโดยมิได้นดัหมาย ทาํให้เกิด วันมาฆบูชา ข้ึน จากนั้นออกเดินทางสู่ เมืองนา
ลันทา นาํท่านชม มหาวิทยาลัยนาลันทา เมืองนาลนัทาเป็นมาตุภูมิของ 2 พระอรหันต์คือพระสารีบุตรและพระ
โมคคลัลานะ และเคยเป็นศูนยก์ลางของศาสนาเชน นาลนัทาเป็นมหาวิทยาลยัสงฆ์ท่ีใหญ่ท่ีสุดในโลกและเก่าแก่
ท่ีสุดในโลกในยุคนั้นมหาวิทยาลยัแห่งน้ีเคยมีนกัศึกษาเป็นหม่ืนคนมีอาจารยถึ์งสามพนัคนสอนวิชาทุกอย่างท่ีมี
ในสมยันั้นโดยมีวิชาหลกับงัคบัคือให้เรียนพระไตรปิฏก พระถงัซาํจัง๋ก็เคยมาเป็นอาจารยท่ี์น่ีเช่นกนั นาํท่าน
นมสัการพระพุทธรูปองค์ดาํอนัศกัด์ิสิทธ์ิ แลว้เดินทางสู่ต าบลพุทธคยา 



 
        20.00 น. นาํท่านเขา้สู่โรงแรมท่ีพกั TAJ DARBAR HOTEL 
 
        ค ่า รับประทานอาหารคํ่า ณ โรงแรมท่ีพกั  
 

วนัที ่3         พทุธคยา - กรุงพาราณสี 
 
 

เช้า รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม  
 
จากนั้นนาํท่านเยี่ยมชม ต้นพระศรีมหาโพธ์ิ สถานท่ีตรัสรู้ของพระพุทธองค์กล่าวกนัว่าตน้โพธ์ิแห่งน้ีเป็น สะดือ
ของโลก คนโบราณเช่ือกนัว่าสถานท่ีน้ีเป็นแผ่นดินท่ีศกัด์ิสิทธ์ิท่ีสุดในโลกเพราะเป็นท่ีท่ีพระพุทธ เจา้ทุกพระองค์
จะตอ้งมาทรงตรัสรู้ท่ีน่ีดงันั้นตน้โพธ์ิน้ีจึงเป็นเสมือนขวญัใจของชาวพุทธทัว่โลกท่ีตอ้งมาประกอบกิจกรรม
บาํเพ็ญภาวนาท่ีน่ี นมสัการพระมหาเจดียพ์ุทธคยาสร้างอยู่ใกลก้บัตน้โพธ์ิภายในวิหารมีพระพุทธเมตตาซ่ึงเป็น
พระพุทธปฏิมากรท่ีสร้างดว้ยหินแกรนิตสีดาํในสมยัปาละ ปางมารวิชยัอายุกว่า 1400 ปีเศษพระพุทธรูปองค์น้ี
เป็นท่ีนับถือว่าศกัด์ิสิทธ์ิยิ่งทั้งชาวพุทธและฮินดู ชมสัตตมหาสถาน สถานท่ีทรงยบัย ั้งเพื่อเสวยวิมุตติสุขหลงัจาก
ทรงตรัสรู้แลว้ 7 แห่งแห่งละ 7 วนัคือ โพธิบลัลงัก์ อนิมิสเจดีย ์รัตนจงกรมเจดียรั์ตนฆรเจดีย ์ตน้อชปาลนิโครธ 
ตน้มุจลินทร์ ตน้ราชายตนะ 

  
จากนั้นนาํท่านชม แม่น า้เนรัญชรา สถานท่ีท่ีพระพุทธองค์ได้ทรงอธิษฐานลอยถาดขา้วมธุปายาสท่ีนางสุชาดา 
ถวายก่อนทรงตรัสรู้พระสัมมาสัมโพธิญาณ และบา้นนางสุชาดาผูถ้วายขา้วมธุปายาสก่อนการตรัสรู้ 
 
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  
 
บ่าย ออกเดินทางสู่เมืองพาราณสี และเมืองสารนาถ ระยะทางประมาณ 230 ก.ม. (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 5 
ชัว่โมง) แมว้่าถนนจะลาดยางอย่างดี แต่เน่ืองจากเป็นถนนไฮเวยส์าํคญัเช่ือมเมืองสําคญัทางฝ่ังตะวนัออกกบั
ตะวนัตก ของประเทศ บางคร้ังการจราจรอาจติดขดั และไม่สามารถทาํความเร็วไดเ้ต็มท่ี ถึงเมืองพาราณสี นาํ
ท่านเขา้สู่ท่ีพกั 
 
พกัท่ีโรงแรม CLARKS หรือเทียบเท่า 
 
ค ่า รับประทานอาหารคํ่า ณ โรงแรมท่ีพกั  

 
 



วนัที ่4         กรุงพาราณสี - ต าบลสารนาถ – เมอืงกุสินารา 

 
05.00 น. นาํท่าน ล่องเรือแม่น า้คงคา ซ่ึงชาวฮินดูเช่ือว่าเป็นแม่นํ้าศกัด์ิสิทธ์ิ เพราะไหลมาจากภูเขาไกรลาส บน
สรวงสวรรค์ ตามหลกัภูมิศาสตร์แม่นํ้าน้ีไหลมาจากเทือกเขาหิมาลยั ประเทศเนปาล ชมพิธีบูชาพระอาทิตยแ์ละ
การอาบนํ้าลา้งบาป ของชาวฮินดูริมฝ่ังแม่นํ้าคงคาและพิธีการเผาศพซ่ึงมีมานานกว่า 4,000 ปี จากนั้น นาํท่านกลบั
ท่ีพกั 
 
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมท่ีพกั  
 
08.00 น. นาํท่านเดินทางสู่ สารนาถ เดิมเรียกว่า ป่าอิสิปตนมฤคทายวนั แวะชม เจาคันธีสถูป สถานท่ีท่ีพระพุทธ
องค์ทรงพบปัจจวคีย ์จากนั้น เขา้สู่ ธัมเมกขสถูป บูชาสักการะ พระมูลคนัธกุฏิ กุฏิท่ีพระพุทธองค์จาํพรรษาคร้ัง
แรกหลงัจากตรัสรู้ ชมหลกัศิลาจารึกของพระเจา้อโศกมหาราชอนัเป็นหลกัฐานสาํคญัส่ือให้รู้ว่าเป็นสถานที่พระ
พุทธองค์ไดแ้สดงปฐมเทศนาเป็นคร้ังแรก ชม ยะสะเจดีย์ สถานท่ียะสะกุลบุตรพบพระพุทธองค์ และชม สังฆา
ราม กว่า 1,000 หลงั 
 
10.00 น. นาํท่านเขา้ชม พิพิธภัณฑ์ สารนาถ ท่ีประดิษฐานพระพุทธรูปปางปฐมเทศนาท่ีเก่าแก่ และงดงามท่ีสุดใน
โลก พระพุทธรูปองค์น้ีไดส่้งประกวดระดบัโลก และชนะเลิศมาแลว้หลายคร้ัง 
 
11.30 น. รับประทานอาหารกลางวนั ณ ห้องอาหารของโรงแรมท่ีพกั  
 
13.00 น. นาํท่านเดินทางสู่ เมืองกุสินารา (ระยะทางประมาณ 270 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 7-8 ชัว่โมง 
แลว้แต่สภาพการจราจร) 
 
19.00 น. ถึง กุสินารา เมืองท่ีพระพุทธเจา้เสด็จดบัขนัธปรินิพพาน ปัจจุบนัตั้งอยู่ ณ ตาํบลกาเซียเมืองโครักขปูร์ 
 
นาํท่านเขา้สู่ท่ีพกั LOTUS  NIKKO  HOTEL 
 
ค ่า รับประทานอาหารคํ่า ณ ห้องอาหารของโรงแรมท่ีพกั  

 
วนัที ่5         เมอืงกสิุนารา - สวนลมุพนีิ (ประเทศเนปาล) 

 
05.30 น. รับประทานอาหารเช้าท่ีโรงแรม 
 
06.00 น. นาํท่านนมสัการสถานท่ีปรินิพพาน ณ สาลวโนทยาน นาํชมปรินิพพานวิหาร และปรินิพพานสถูปแลว้ 



นาํท่านไป นมสัการสถานท่ีถวายพระเพลิงพระสรีระของพระพุทธเจา้ ณ  มกุฎพันธเจดีย์ เม่ือท่านมายงั สถานท่ี
แห่งน้ีแลว้จะรู้สึกสลดใจในการจากไปของพุทธบิดาแห่งชาวพุทธ 
  
09.00 น. ออกเดินทางไปยงัสวนลุมพินี ประเทศเนปาล (ใช้เวลาเดินทาง 5 ชัว่โมง) ระหว่างทางผ่านด่านตรวจ
หนงัสือเดินทางท่ีชายแดนประเทศอินเดียและเนปาล  
 
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวนัท่ีร้านระหว่างทาง 
 
เย็น (เวลาท้องถิ่น) ถึงเมืองสิทธารถะ นาํท่านไปกราบนมสัการสถานท่ี สาํคญัทางพุทธศาสนา คือสวนลุมพินีซ่ึง 
เป็นสถานท่ีประสูติของพระพุทธเจา้วิหารมหามายา สระโบกขรณี และเสาพระเจา้อโศก ท่ีมีขนาดความ สูง 22 ฟุต 
4 น้ิว และมีขอ้ความอย่างสมบูรณ์ว่าเป็นสถานที่ประสูติของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา้ และพระเจา้อโศกเสด็จ
มาบูชาในปีท่ี 20 แห่งรัชกาลของพระองค์ (ประมาณพุทธศตวรรษท่ี 3) 
 
นาํท่านเขา้โรงแรม New Crystal หรือเทียบเท่า 
 
ค ่า รับประทานอาหารคํ่า ณ โรงแรมท่ีพกั 

 
 

วนัที ่6         ต าบลลมุพนีิ - กรุงสาวตัถี - เมอืงลคัเนาว์ 
 

เช้า รับประทานอาหารเช้าท่ีโรงแรม  
 
จากนั้นออกเดินทางสู่ กรุงสาวัตถี (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 6 ชัว่โมง) 
 
เที่ยง ถึงกรุงสาวตัถี นาํท่านเขา้สู่ท่ีพกัโรงแรม เพื่อรับประทานอาหารกลางวนั 
 
บ่าย นาํชมกรุงสาวัตถี ซ่ึงเป็นเมืองท่ีพระพุทธเจา้ประทบัอยู่นานที่สุดตลอดพระชนม์ชีพ (25 ชรรษา) ชมบา้นท่าน
อนาถบณัฑิตเศรษฐีมหาอุบาสก, องคุลีมาลสถูป, วดัพระเชตะวนัมหาวิหารซ่ึงเคยเป็นท่ีประทบัสาํคญัและนาน
ท่ีสุดแห่งหน่ึงของพระพุทธเจา้ (19 พรรษา) ตั้งอยู่นอกกรุงสาวตัถีใกลป้ระตูเมืองทางทิศใตจ้ากนั้นนาํท่านไหว้
พระสวดมนต์ท่ีพระคนัธกุฏิของพระพุทธเจา้ , กุฏิพระราหุล,พระมหากสัสปเถระ,พระสิวลีและพระสารีบุตร
ตามลาํดบั 
 
นาํท่านเขา้สู่ท่ีพกัโรงแรม LINEAGE 



 
ค ่า รับประทานอาหารคํ่า และเชิญท่านสมาชิกพกัผ่อนตามอธัยาศยั 

 
วนัที ่7         เมอืงลคัเนาว์ - เดลล ี- กรุงเทพฯ 

 
05.00 น. ออกเดินทางสู่สนามบิน ลคัเนาว ์
 
08.40 น. ออกเดินทางสู่กรุงเดลลี โดยเท่ียวบินท่ี AI 412 
 
09.40 น. ถึงสนามบิน เดลลี รอเวลาเปล่ียนเคร่ืองเพื่อเดินทางกลบัประเทศไทย  
 
13.30 น. เดินทางกลบัประเทศไทยโดยเท่ียวบินท่ี  AI 332 
 
19.15 น. ถึงกรุงเทพฯมหานคร โดยสวสัดิภาพ  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



วันเดินทางและข้อมูลราคา 

 
* ราคาดังกล่าวอาจมีการปรับเปลี่ยนหากสายการบินมีการเรียกเก็บภาษีน า้มันและภาษีสนามบินเพิ่มเติม * 

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเลื่อนการเดินทาง หรือเปลี่ยนแปลงราคา  

 

 

วันเดินทาง ราคาพักเดี่ยว/ท่าน ราคาพักคู่/ท่าน 
16-22 ม.ค. 2562 53,500 45,500 

10-16 ก.พ. 2562 53,500 45,500 

5-11 มี.ค. 2562 53,500 45,500 

10-16 เม.ย. 2562 53,500 45,500 

16-22 พ.ค. 2562 53,500 45,500 

10-16 มิ.ย.2562 53,500 45,500 

5-11 ก.ค. 2562 53,500 45,500 

10-16 ส.ค. 2562 53,500 45,500 

16-22 ก.ย. 2562 53,500 45,500 

10-16 ต.ค.2562 53,500 45,500 

5-11พ.ย. 2562 53,500 45,500 

16-22 ธ.ค. 2562 53,500 45,500 

https://www.thaitravelcenter.com/th/tour/detail/547/#detail2


 
เงื่อนไขในการทัวร์ 

อัตราค่าบริการนี้รวม  

 ค่าตัว๋เคร่ืองบิน เดินทางไป-กลบัพร้อมคณะ 
 ค่าอาหาร ค่าธรรมเนียมเขา้ชมสถานท่ีต่าง ๆ ตามท่ีระบุไวใ้นรายการ 
 ค่ารถรับส่งระหว่างสนามบิน-โรงแรมท่ีพกั 
 ค่ามคัคุเทศก์ผูช้าํนาญเส้นทางดูแลตลอดการเดินทาง 
 ค่าประกนัชีวิตกรณีอุบติัเหตุในระหว่างการเดินทาง คุม้ครองในวงเงินไม่เกินท่านละ 1,000,000 บาท และค่ารักษาพยาบาลกรณีอุบติัเหตุในวงเงินไม่เกิน ท่านละ 200,000 

บาท (ตามเง่ือนไขกรมธรรม์) 
 
อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม  

 ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และค่าภาษีหัก ณ ท่ีจ่าย 3% 
 ค่าใช้จ่ายส่วนตวันอกเหนือจากรายการท่ีระบุ เช่น ค่าเคร่ืองด่ืมและค่าอาหารท่ีสั่งเพิ่มเอง, ค่าโทรศพัท์, ค่าซักรีด ค่าอาหารและเคร่ืองด่ืมสั่งพิเศษนอกรายการ ค่าซักรีด, ค่า

โทรศพัท์ทางไกล, ค่าอินเตอร์เน็ต ฯลฯ 
 ค่าทาํหนังสือเดินทาง, ค่าทาํใบอนุญาตกลบัเขา้ประเทศของคนต่างชาติ หรือ คนต่างด้าว (เป็นหน้าท่ีของผูเ้ดินทางในการจัดทาํเอง) 
 ค่าทิปสาํหรับ มคัคุเทศก์ พนักงานขบัรถ พนักงานยกกระเป๋าท่ีโรงแรม 
 ค่าปรับ สาํหรับนํ้ าหนักกระเป๋าเดินทางท่ีเกินจากท่ีทางสายการบินกาํหนดไว  ้
 ค่าธรรมเนียมการยื่นขอวีซ่าเขา้ประเทศญ่ีปุ่น สาํหรับผูถื้อหนังสือเดินทางไทย  
 ค่าทิปคนขบัรถ หัวหน้าทวัร์ และมคัคุเทศก์ทอ้งถ่ิน ต่อทริป/ต่อท่าน 

 
เงื่อนไขการช าระเงิน 

 กรุณาทาํการจองก่อนการเดินทาง อย่างน้อย 30 วนัทาํการหรือก่อนหน้านั้น โดยแฟกซ์หรืออีเมลล์ หรือนาํเอกสารมาท่ีบริษทัฯหน้าพาสปอร์ตผูเ้ดินทาง เพื่อยินยนัการจองท่ี
นั่ง 

 กรุณาชาํระเงินมัดจาํ ทนัทีหลงัจากทาํการจอง ของราคาทวัร์ทั้งหมด 
 สาํหรับการเดินทางช่วงเทศกาล หรือวนัหยุดต่อเน่ือง กรุณาชาํระเงิน ของราคาทัวร์ทั้งหมด 
 ค่าทวัร์ส่วนท่ีเหลือ บริษทัฯ จะขอเก็บค่าทวัร์ทั้งหมดก่อนการเดินทาง อย่างน้อย 21 วนัทาํการ มิเช่นนั้นบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทางของท่าน และการคืน

เงินทั้งหมดหรือบางส่วนตามค่าใช้จ่ายท่ีเกิดข้ึนจริง 
 

การยกเลิกและการเปลี่ยนแปลง  
 ยกเลิกก่อนวนัเดินทาง 45 วนั คืนเงินค่าบริการ ท่ีชาํระแลว้ทั้งหมด 
 ยกเลิกก่อนวนัเดินทางน้อยกว่า 45 วนั ไม่คืนเงินค่าบริการท่ีชาํระแลว้ทั้งหมด ทั้งน้ี ทางบริษทัจะหักค่าใช้จ่ายท่ีได้จ่ายจริงจากค่าบริการท่ีชาํระแลว้เน่ืองในการเตรียมการ

จัดการนาํเท่ียวให้แก่นักท่องเท่ียว เช่น การสาํรองท่ีนั่งตัว๋เคร่ืองบิน การจองท่ีพกัฯลฯ 
 
เงื่อนไขหรือข้อก าหนดอื่นๆ 
 

 รายการทวัร์น้ีเป็นการท่องเท่ียวแบบหมู่คณะ (Join Tour) จัดทาํและดาํเนินการโดยบริษทัคู่คา้ (Partner) 
 อตัราค่าบริการคิดคาํนวณจากอตัราแลกเปล่ียน และราคาตัว๋เคร่ืองบินในปัจจุบนั บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการปรับเปล่ียนราคาค่าบริการในกรณีท่ีมีการข้ึนราคาค่าตัว๋

เคร่ืองบิน ค่าประกันภยัสายการบิน ค่าธรรมเนียมนํ้ามนั หรือมีการประกาศลดค่าเงินบาท หรืออตัราแลกเปล่ียนได้ปรับข้ึนในช่วงใกลว้นัท่ีคณะจะเดินทาง 
 ในระหว่างการท่องเท่ียวน้ี หากท่านไม่ใช้บริการใด ๆ ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน ถือว่าท่านสละสิทธ์ิ ไม่สามารถเรียกร้องขอคืนค่าบริการได้ 
 หากท่านไม่เดินทางกลบัพร้อมคณะทวัร์ ตัว๋เคร่ืองบินขากลับซ่ึงยงัไม่ได้ใช้ ไม่สามารถนาํมาขอคืนเงินได้ 
 ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิก หรือเปล่ียนกาํหนดการเดินทาง หากมีผูร่้วมเดินทางในคณะทวัร์ ไม่ครบตามท่ีกาํหนดไว ้
 ค่าบริการท่ีท่านชาํระกบัทางบริษทัฯ เป็นการชาํระแบบเหมาขาด และทางบริษัทฯ ได้ชาํระให้กบับริษทัฯ ตวัแทนแต่ละแห่งแบบเหมาขาดเช่นกนั ดังนั้นหากท่านมีเหตุอนัใด

ท่ีทาํให้ท่านไม่ได้ท่องเท่ียวพร้อมคณะตามรายการท่ีระบุไว ้ท่านจะขอคืนค่าบริการไม่ได้ 
 กรณีเกิดความผิดพลาดจากตวัแทน หรือ หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง จนมีการยกเลิก ล่าช้า เปล่ียนแปลง การบริการจากสายการบิน บริษทัขนส่ง หรือ หน่วยงานท่ีให้บริการ บริษทั

ฯ จะดาํเนินโดยสุดความสามารถท่ีจะจัดบริการทวัร์อ่ืนทดแทนให้ แต่จะไม่คืนเงินให้สาํหรับค่าบริการนั้น ๆ 
 มคัคุเทศก์ พนักงาน และตวัแทนของบริษทัฯ ไม่มีสิทธ์ิในการให้คาํสัญญาใด ๆ ทั้งส้ินแทนบริษทัฯ นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผูมี้อาํนาจของบริษทัฯ กาํกบัเท่านั้น 
 บริษทัฯ และตวัแทนของบริษทัขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงรายการทวัร์ตามความเหมาะสม ให้สอดคลอ้งกบัสถานการณ์ ขอ้จาํกดัด้านภูมิอากาศ และเวลา ณ วนัท่ี

เดินทางจริง ทั้งน้ีทางบริษทัฯ จะยึดถือและคาํนึงถึงความปลอดภยั รวมถึงประโยชน์สูงสุดของลูกคา้ส่วนมากเป็นสาํคญั 



 บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงราคาและเง่ือนไขต่าง ๆ โดยไม่ตอ้งแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทั้งน้ีให้ข้ึนอยู่กบัดุลยพินิจของบริษทัฯ เท่านั้น อีกทั้งขอ้สรุปและขอ้
ตดัสินใด ๆ ของบริษทัฯ ให้ถือเป็นขอ้ยุติส้ินสุดสมบูรณ์ 

 โปรแกรมทวัร์น้ีจะสามารถออกเดินทางได้ตอ้งมีจาํนวนผูเ้ดินทางขั้นตํ่ารวมในคณะตามท่ีกาํหนดไวเ้ท่านั้น หากมีจาํนวนผูเ้ดินทางรวมแลว้น้อยกว่าท่ีกาํหนดไว ้บริษทัฯ ขอ
สงวนสิทธ์ิในการยกเลิกหรือปรับเปล่ียนการเดินทางได้ 
 
เงื่อนไขนอกเหนือการรับผิดชอบ  

 บริษทัฯ รับเฉพาะผูมี้วตัถุประสงค์เดินทางเพื่อท่องเท่ียวเท่านั้น การเดินทางของผูเ้ดินทางด้วยวตัถุประสงค์แอบแฝงอ่ืน ๆ เช่น การไปคา้แรงงาน การคา้ประเวณี การคา้
มนุษย ์การขนส่งสินคา้หนีภาษี การขนยาเสพติด การโจรกรรม การขนอาวุธสงคราม การก่อการร้าย และ อ่ืน ๆ ท่ีเขา้ข่ายผิดกฎหมาย ผิดศีลธรรมอนัดี บริษทัฯ มิได้มีส่วนรู้
เห็น เก่ียวขอ้ง หรือ มีส่วนตอ้งรับผิดชอบใด ๆ กบัการกระทาํดังกล่าวทั้งส้ิน 

 หากผูเ้ดินทางถูกเจ้าหน้าท่ีตรวจคนเขา้เมืองของประเทศนั้น ๆ ปฏิเสธการเขา้ - ออกเมือง ด้วยเหตุผลใด ๆ ก็ตาม ถือเป็นเหตุผลซ่ึงอยู่นอกเหนืออาํนาจ และความรับผิดชอบ
ของบริษทัฯ ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่รับผิดชอบคืนเงินทั้งหมด 

 บริษทัฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณีท่ีกองตรวจคนเขา้เมืองของประเทศไทยงดออกเอกสารเขา้เมืองให้กบัชาวต่างชาติ หรือ คนต่างด้าวท่ีพาํนักอยู่ในประเทศไทย แต่จะทาํ
หน้าท่ีช่วยเหลือเจรจา แต่อาํนาจสิทธ์ิขาดเป็นของทางกองตรวจคนเขา้เมือง 

 ผูเ้ดินทางตอ้งใช้วิจารณญาณส่วนตวัและรับผิดชอบต่อการตดัสินใจในการเลือกซ้ือสินคา้ต่าง ๆในระหว่างการเดินทางท่องเท่ียวด้วยตวัท่านเอง บริษทัฯ จะไม่สามารถ
รับผิดชอบใด ๆ หากเกิดความไม่พึงพอใจในสินคา้ท่ีผูเ้ดินทางได้ซ้ือระหว่างการเดินทางท่องเท่ียวน้ี 

 ผูเ้ดินทางตอ้งรับผิดชอบต่อการจัดเก็บ และ ดูแลทรัพยสิ์นส่วนตวั ของมีค่าต่าง ๆ อย่างระมดัระวงั บริษทัฯ จะไม่สามารถรับผิดชอบใด ๆ หากเกิดการสูญหายของ ทรัพยสิ์น
ส่วนตวั ของมีค่าต่าง ๆ ระหว่างการเดินทางท่องเท่ียว อนัมีสาเหตุมาจากผูเ้ดินทาง 

 บริษทัฯ จะไม่รับผิดชอบต่อการสูญหายของทรัพยสิ์น และ สัมภาระระหว่างการเดินทางอนัมีสาเหตุมาจากสนามบิน สายการบิน บริษทัขนส่ง โรงแรม หรือ การโจรกรรม 
แต่จะทาํหน้าท่ีเป็นตวัแทนในการเรียกร้องค่าชดใช้ให้กบัผูเ้ดินทาง 

 บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ท่ีเกิดจากการยกเลิกหรือความล่าช้าของสายการบิน ภยัธรรมชาติ การนัดหยุดงาน การจลาจล การปฏิวติั 
รัฐประหาร ท่ีอยู่นอกเหนือการควบคุมของทางบริษทัฯ หรือ ค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมท่ีเกิดข้ึนทางตรง หรือทางออ้ม เช่น การเจ็บป่วย การถูกทาํร้าย การสูญหาย ความล่าช้า หรือ 
จากอุบติัเหตุต่าง ๆ 

 บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่รับผิดชอบใด ๆ ต่อการไม่เป็นไปตามความคาดหวงั และความไม่พึงพอใจของผูเ้ดินทาง ท่ีเก่ียวขอ้งกบั สภาพธรรมชาติ ภูมิอากาศ ฤดูกาล 
ทศันียภาพ วฒันธรรม วิถีและพฤติกรรมของประชาชนในประเทศท่ีเดินทางไป  
 
ค าแนะน าและข้อควรระวัง 

 ทุกประเทศมีมิจฉาชีพ โดยเฉพาะแหล่งท่องเท่ียวสาํคญั ผูเ้ดินทางควรมีความระมดัระวงัตวัเองอยู่เสมอระหว่างการเดินทางท่องเท่ียว จากเหตุร้ายต่าง ๆ 
 ผูเ้ดินทางควรเก็บหนังสือเดินทาง และ ทรัพยสิ์นมีค่าไวใ้นท่ีปลอดภยั โดยหมัน่ตรวจสอบดูอยู่เสมอ ตลอดระยะเวลาการเดินทาง ตลอดจนระมดัระวงัต่อการสูญหาย หรือ 

ถูกขโมยจากผูไ้ม่หวงัดี 
 อุบติัเหตุเป็นส่ิงท่ีไม่ทราบล่วงหน้า และ สามารถเกิดข้ึนได้ทุกวินาทีระหว่างการเดินทางท่องเท่ียว ผูเ้ดินทางควรใส่ใจต่อคาํเตือนของไกด์ หัวหน้าทวัร์ ท่องเท่ียวอย่าง

ระมดัระวงั และ ไม่ประมาท 
 การเลือกซ้ือสินคา้ระหว่างการเดินทาง ผูเ้ดินทางควรใช้วิจารณญาณในการพิจารณาเลือกซ้ือสินคา้ จากคุณภาพ ราคา และความพึงพอใจ อย่างถ่ีถว้น สินคา้ในทุกประเทศมี

ทั้งท่ีมีคุณภาพดี ปานกลาง หรือ คุณภาพตํ่า แตกต่างกนัไป สิทธ์ิในการจะซ้ือหรือไม่ซ้ือเป็นของผูเ้ดินทาง 
  ผูเ้ดินทางควรจดบนัทึกเบอร์โทรของมคัคุเทศก์ หัวหน้าทวัร์ หรือ ผูร่้วมเดินทางท่านอ่ืน เผื่อกรณีมีเหตุฉุกเฉินจะสามารถติดต่อกนัได้ 
  ผูเ้ดินทางควรเลือกซ้ือประกนัภยัการเดินทางเพิ่มเติม เพื่อการคุม้ครองในแง่มุมต่าง ๆ ได้อย่างครอบคลุมและเหมาะสมหากเกิดกรณีฉุกเฉิน 

 
ข้อมูลเกี่ยวกับวีซ่า 

 กรุณาส่งมอบเอกสารการใช้ทาํวีซ่า ให้บริษทัก่อนวนัเดินทางอย่างช้าก่อนการเดินทาง 20วนั ก่อนการเดินทาง 
 หนังสือเดินทางมีอายุการใช้งานเหลือมากกว่า 6 เดือนข้ึนไป 
 รูปถ่าย สี ถ่ายหน้าตรง พื้นหลงัสีขาว 2 น้ิว จาํนวน 3 ใบ 
 หนังสือเดินทาง(พาสปอร์ต)ตวัจริง 
 สาํเนาหนังสือเดินทาง(พาสปอร์ต) จาํนวน 2 ชุด 
 สาํเนาทะเบียนบา้นจาํนวน 2 ชุด 
 สิทธ์ิการออกวีซ่าข้ึนอยู่กบัสถานทูตเท่านั้น 

 
ข้อตกลงโปรดตรวจสอบก่อนส ารองที่น่ัง  

เพื่อให้การสั่งซ้ือ และตกลงซ้ือขาย สินคา้ บริการ จากบริษทั ฯ เป็นไปโดยสมบูรณ์ กรุณาดาํเนินการดังต่อไปน้ี  

1.ท่านตอ้งตรวจสอบการสะกดเป็นภาษาองักฤษต่าง ๆ ให้ตรงกบั หนังสือเดินทาง ( Passport ) 

1.1ช่ือ+นามสกุลของผูโ้ดยสารทุกคน   

1.2คาํนาํหน้าช่ือ.เช่นMr./Mrs./Miss. 



1.3ช่ือ/ชั้นยศ/ทางตาํรวจ/ทหารเป็นตน้(ถา้มีและตอ้งการระบุ) 

1.4เบอร์สะสมไมล์ของสายการบินต่าง ๆ(ในกรณีท่ีสามารถสะสมไมล์ได้) 

1.5 กรณีมีเด็กร่วมเดินทาง โปรดตรวจสอบว่าอายุเด็กนั้น ๆอยู่ในเกณฑ์ท่ีจะตอ้งใช้ราคาบตัรโดยสารประเภทใด  ตรงตามอายุของเด็กหรือไม่ 

1.6 โปรดตรวจสอบ อายุ ของหนังสือเดินทาง ( Passport ) ของผูโ้ดยสาร และผูร่้วมเดินทางทุกท่าน ว่าจะตอ้งคงมีอายุเหลือ ณ วนัเดินทาง มากกว่า 6 เดือน ข้ึนไป 

2. ความผิดพลาดในขอ้ 1.1 – 1.5 อาจสามารถแกไ้ขเปล่ียนแปลงได้ หากยงัไม่ได้มีการ ออกบตัรโดยสาร ทั้งน้ีหากมีตรวจพบความผิดพลาดภายหลงัการออกบัตรโดยสาร

แลว้ การแกไ้ขเปล่ียนแปลงใด ๆ ผูโ้ดยสารจะตอ้งชาํระค่าใช้จ่าย ในการแกไ้ขเปล่ียนแปลงดังกล่าว  โดยผูโ้ดยสารตอ้งเป็นผูรั้บภาระค่าใช้จ่ายทั้งหมดท่ีเกิดข้ึนเอง ส่วนใน

กรณี 1.6 ผูซ้ื้อ จะตอ้งเป็นผูต้รวจสอบ และเตรียมความพร้อมของเอกสารด้วยตวัท่านเอง บริษทัฯ ไม่สามารถ ดาํเนินการใด ๆ แทนท่านได้ทั้งส้ิน 

 

3. กรณีท่ี ท่านไม่ได้ทาํการทักทว้งใด ๆ แบบไปลายลกัษณ์อกัษร บริษทัฯ ถือว่าท่านได้ตกลงรับทราบเง่ือนไข และขอ้กาํหนดทั้งหมด ของบริษทัฯ เป็นท่ีเรียบร้อยแลว้ โดย

หากเกิดความเสียหายใด ๆ ข้ึน บริษทัฯ ไม่ตอ้งรับผิดชอบ ใด ๆ ทั้งส้ิน 

 

 

 

 

 


