
  

 
 
 
 
 

รหัสโปรแกรม : 26346 (กรุณาแจ้งรหัสโปรแกรมทุกครั้งที่สอบถาม) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

ตามรอยพระพุทธองค์

ลมุพินี : สถานที่ซ่ึงพระตถาคต “ประสูติ” 

”  
เดินทางโดย สายการแอรเ์อเชีย  

 

ตารางการเดนิทาง 

วนัที่ รายการ ที่พกั 

1 กรุงเทพฯ - คยา Bhodhagaya Regency Hotel หรือ

เทียบเท่า 

2 คยา – พาราณสี  Prime Land Hotel หรือเทียบเท่า 

3 พาราณสี - กุสินารา Om Residency Hotel หรือเทียบเท่า 

4 กุสินารา - ลมุพินี Zambala Hotel หรือเทียบเท่า 

5 ลมุพินี - สาวตัถี Sravasti Platinum Hotel หรือเทียบเท่า 

6 สาวตัถี – ลคัเนา - กรุงเทพฯ  

7 กรุงเทพฯ  

 

เดินทางโดยสายการบิน Airasia 

 

 

 

 
 

FD122                (DMK) สนามบนิดอนเมอืง - (GAY) สนามบนิคยา 08.20 – 10.10 

FD147                (LKO) สนามบนิลคัเนา - (DMK) สนามบนิดอนเมอืง 23.30 – 04.25 



  

อตัราค่าบริการ 

 

 
 

0600 คณะพรอ้มกนัที ่สนามบินดอนเมือง อาคาร 1 ประตู 2 เคาน์เตอร ์1-2 สายการบนิ Airasia 
โดยมเีจา้หน้าทีค่อยตอ้นรบัและเชค็สมัภาระ 

0820 ออกเดนิทางสู ่เมืองคยา ประเทศอินเดีย โดยสายการบนิ Airasia เทีย่วบนิ FD122 (1.50Hrs.)  
1010 ถงึสนามบนิ เมืองคยา ประเทศอินเดีย น าท่านผ่านพธิตีรวจคนเขา้เมอืงและเชค็สมัภาระ 
 แลว้เดนิทางสูพุ่ทธคยา (10 Kms./ 25 Mins .)  
เท่ียง    บริการอาหารกลางวนั ณ ห้องอาหาร 
บ่าย น าชม บ้านนางสุชาดา Sujata Garh มลีกัษณะเป็นกองอฐิเนินสงู ซึง่นางสุชาดาเป็นผูท้ีถ่วายขา้วมธุปายาสใหก้บั

พระพุทธเจา้ก่อนตรสัรู ้ระหว่างทางผ่าน แม่น ้าเนรญัชรา Niranjana River ปัจจุบนัเรยีกว่า Falgu River หรอื 
PhalguRiver เป็นแม่น ้าทีถ่้าฝนหยุดตก น ้าในแม่น ้ากจ็ะแหง้ไปอย่างรวดเรว็ และจะอยู่ในสภาพทีแ่หง้ สามารถเดนิ
ขา้มได ้จากนัน้น าท่านสู ่พทุธคยา หรอื วดัมหาโพธ์ิ Mahabodhi Temple ทีเ่ป็นจุดก าเนิดของศาสนาพุทธ เป็น
สถานทีเ่จา้ชายสทิธตัถะไดต้รสัรูอ้นุตรสมัมาสมัโพธญิาณ เป็นพระสมัมาสมัพุทธเจา้ เมื่อ 2,600 กว่าปีมาแลว้ เมื่อ
พระพุทธองคไ์ดต้รสัรูแ้ลว้ พระองคก์ไ็ดป้ระทบัอยู่ ณ พุทธคยา เพือ่เสวยวมุิตตสิุข (ความสุขอนัเกดิจากความหลุด
พน้) อยู่ 7 สปัดาห ์นบัเป็นอนุสรณ์สถานอนัทรงคุณค่าทีแ่ห่งไดร้บัการขึน้ทะเบยีนเป็นมรดกโลกประเภทมรดกทาง
วฒันธรรมขององคก์ารยเูนสโกอกีดว้ย น าสกัการะ พระมหาเจดียพ์ทุธคยา หรอืพระมหาโพธิเ์จดยี ์อนุสรณ์สถาน
แห่งการตรสัรูข้องพระสมัมาสมัพุทธเจา้ มลีกัษณะเป็นเจดยีส์ีเ่หลีย่มทรงสงู 170 ฟุต น าท่านสกัการะ ต้นพระศรี

วนัเดนิทาง ราคา พกัเดีย่ว 

29 ม.ค. – 03 ก.พ. 66 29,999. - 6,900. - 

03 – 08 ก.พ. 66 29,999. - 6,900. - 

12 – 17 ก.พ. 66 29,999. - 6,900. - 

24 ก.พ. – 01 ม.ีค. 66 31,999. - 6,900. - 

17 – 22 ม.ีค. 66 28,888. - 6,900. - 

วนัแรก  กรงุเทพฯ – คยา 



  

มหาโพธ์ิ (สถานทีต่รสัรู)้ สงัเวชนียสถานแห่งท่ี 2 ตน้โพธิปั์จจุบนัถอืเป็นตน้ที ่4 น าท่านไหวพ้ระสวดมนตบ์รเิวณ 
พระแท่นวชัรอาสน์ (บลัลงักเ์พช็ร/โพธบิลัลงัก)์ เป็นแท่นหนิสีเ่หลีย่ม สลกัลวดลายศลิปกรรมสมยัพระเจา้อโศก ซึง่
พระองคส์รา้งถวายเป็นพุทธบูชาสถาน ณ สถานทีพ่ระพุทธเจา้ประทบัตรสัรู ้ตรงทีเ่คยเกดิรตันบลัลงักเ์มื่อวนัตรสัรู ้
สกัการะสตัตมหาสถาน ทีพ่ระพุทธองคเ์สวยวมุิตสิุข 7 สปัดาหห์ลงัตรสัรูก้ราบพระพุทธเมตตาอนัศกัดิส์ทิธิ ์ที่
ประดษิฐานภายในพระมหาโพธเิจดยีม์าแต่โบราณ   

ค า่ บริการอาหารค า่ ณ ห้องอาหาร 

น าท่านเขา้สูท่ีพ่กั Bhodhagaya Regency Hotel หรอืเทยีบเท่า (N1) 
 

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหาร 
น าท่านเดนิทางสู ่เมืองพาราณสี Varanasi (254km/7Hrs.) เป็นเมอืงทีม่ปีระวตัคิวามเป็นมายาวนานกว่า 4,000 ปี 
เมอืงทีเ่ก่าแก่ทีสุ่ดของประเทศอนิเดยีและยงัจดัเป็นเมอืงทีม่ผีูค้นอาศยัต่อเนื่องยาวนานทีสุ่ดในประวตัศิาสตรโ์ลก  

เท่ียง บริการอาหารเท่ียง ณ ห้องอาหาร 
บ่าย เดนิทางต่อสูเ่มอืง สารนาถ Sarnath (10km/0.30Hrs) 

น าท่านชม สงัเวชนียสถาน สารนาถ  เป็นสถานทีท่ีพ่ระพุทธเจา้แสดงปฐมเทศนาเป็นพุทธสงัเวชนียสถานแห่งที ่3 
เดมิมชีื่อว่า “ป่าอิสิปตนมฤคทายวนั” ปัจจุบนัเรยีกว่า สารนาถ สถานทีท่ีพ่ระพุทธองคท์รงแสดงปฐมเทศโปรด
ปัญจวคัคยีท์ัง้หา้ ท าใหเ้กดิพระภกิษุรปูแรก และพุทธศาสนาเกดิครบองค ์๓ คอื พระพุทธ พระธรรม และพระสงฆ ์
จงึเกดิสงัฆรตันะขึน้ในโลก น าสกัการะ ธมัเมกขสถปู พุทธสถานขนาดใหญ่ทีสุ่ดและส าคญัทีสุ่ด เป็นสถานทีท่ีพ่ระ
สมัมาสมัพุทธเจา้ปรารถใหพ้ระอรหนัต ์๖๐ รปู ออกไปเผยแผ่พระพุทธศาสนาเป็นครัง้แรก ลวดลายดอกไมท้ีร่อบ
องคพ์ระสถูป เป็นศลิปะของยุคคุปตะแต่การส ารวจพบว่า แผ่นอฐิขา้งในพระสถูปเป็นของยุคเมารยนั จงึสนันิษฐาน
ไวว้่าสรา้งขึน้ในรชัสมยัของพระเจา้อโศก  

ค า่ บริการอาหารค า่ ณ ห้องอาหาร 
น าท่าน ล่องเรือแม่น ้าคงคา เพือ่ชมความสวยงามของเมอืงพาราณส ีและชมพธิคีงคาอารตีหรอืทีเ่รยีกอกีอย่าง
ว่า พิธีบูชาไฟ พธิกีรรมหนึ่งทีป่ฎบิตักินัมาแต่โบราณ เป็นการแสดงความเคารพสงูสุดต่อพระแม่คงคา แต่ไม่เพยีง
แค่บูชาไปเท่านัน้ ยงัมหีลายอย่างทีใ่ชใ้นการประกอบพธิ ีเช่น สงัข์,ระฆงั,ธปู,ภาชนะหรอืหมอ้ใสน่ ้า,การบูร,ดอกไม,้ 
ก ายาน,ตะเกยีงน ้ามนัฆ,ีพดัขนนกยงู และแสห้างจามร ีเป็นตน้  
น าท่านเขา้สู ่Prime Land Hotel หรอืเทยีบเท่า (N2) 
 
 

วนัท่ีสอง คยา – พาราณสี  



  

 
 
 
 
 

 
เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหาร 

น าท่านเดนิทางสูเ่มืองกสิุนารา Kushinagar (244km/5.40Hrs.) 
เท่ียง บริการอาหารกลางวนั ณ ห้องอาหาร 
บ่าย น าท่านเดนิทางสู ่มหาปรินิพพานวิหาร สงัเวชนียสถานแห่งท่ี 4 ซึ่งเป็นสถานทีท่ีพ่ระพุทธเจา้เสดจ็ดบัขนัธ์

ปรนิิพพานภายใตต้น้สาละคู่ และทรงประทานการบวชใหส้าวกองคส์ุดทา้ย และยงัเป็นทีต่รสัเทศนาปัจฉิมโอวาท  
สุดยอดแห่งพระธรรมค าสอน คอืความไม่ประมาท เป็นสถูปแบบทรงโอคว ่าขนาดใหญ่ ซึง่พระเจา้อโศกมหาราชเป็น
ผูส้รา้งและไดบ้รรจุพระบรมสารรีกิธาตุไว ้สถูปมคีวามสูง ๖.๑๐ เมตรเหนือระดบัพืน้ดนิ ดา้นบนของสถูปเป็นฉตัร ๓ 
ชัน้ ตัง้อยู่ดา้นหน้าบนฐานเดยีวกนักบัมหาปรนิิพพานสถูป มบีนัไดอฐิสงูขึน้ไปบนเนิน ภายในสถูปเป็นทีป่ระดษิฐาน 
“พระพทุธรปูปางปรินิพพาน” อยู่บนพระแท่นหนิทรายแดง หรอืเรยีกว่า จุณศลิา องคพ์ระพุทธรูปยาว ๒๓ ฟุต ๙ 
นิ้ว (ราว ๗ เมตร) กวา้ง ๕ ฟุต ๖ นิ้ว สงู ๒ ฟุต ๑ นิ้ว ศลิปะมถุรามอีายุมากกว่า ๑,๕๐๐ ปี พระพุทธรปูองคน์ี้เป็น
สญัลกัษณ์ของพระพุทธองคท์ีเ่สดจ็ดบัขนัธปรนิิพพานประทบันอนบรรทมตะแคงขวาโดยหนัพระพกัตรไ์ปทางทศิ
ตะวนัตก และมซีากศาสนสถานโบราณโดยรอบมากมาย ในจารกึระบุผูจ้ดัสรา้งพระพุทธรปูองคน์ี้ คอื หรพิละสวาม ี
นายช่างผูแ้กะสลกัชื่อ ธรรมทนินา เป็นชาวเมอืงมถุรา เป็นพระพุทธรูปทีม่พีุทธลกัษณะอนัพเิศษคอื เหมอืนคนนอน
หลบัธรรมดา แสดงใหเ้หน็ว่าพระพุทธองคไ์ดเ้สดจ็ดบัขนัธปรนิิพพานจากไป อย่างผูห้มดกงัวลในโลกทัง้ปวง จากนัน้
น าท่านเดนิทางสู ่มกฏุพนัธนเจดีย ์ตัง้อยู่ห่างจากมหาปรนิิพพานสถูปไปทางทศิตะวนัออก ๑ กโิลเมตร คนทอ้งถิน่
เรยีกว่า “ราม-ภาร-์กา-ดลีา” หรอื รมัภารส์ถูป เป็นสถานทีถ่วายพระเพลงิพระพุทธสรรีะของพระพุทธเจา้ เดมิทเีป็น
เชงิตะกอนไมจ้นัทรห์อม หลงัจากทีถ่วายพระเพลงิพระพุทธสรรีะแลว้ กไ็ดส้รา้งพระสถูปครอบลง ต่อมากไ็ดถู้ก
รุกรานท าลายเหลอืแต่ซากปรกัหกัพงั ภายหลงัไดถู้กขุดคน้พบเป็นซากกองอฐิพระสถูปขนาดใหญ่ดงัทีเ่หน็ใน
ปัจจุบนั พระสถูปนี้วดัโดยรอบฐานได ้๔๖.๑๔ เมตร และขนาดเสน้ผ่าศูนยก์ลาง ๓๗.๑๘ เมตร ทัง้นี้ ตามหลกัฐานก็
เป็นทีช่ดัเจนว่านัน่คอืสถานทีถ่วายพระเพลงิพระพุทธสรรีะหรอืมกุฏพนัธนเจดยีต์ามทีช่าวพุทธเรยีกชื่อกนั  

ค า่ บริการอาหารค า่ ณ ห้องอาหาร 

 น าท่านเขา้สูท่ีพ่กั Om Residency Hotel หรอืเทยีบเท่า ( N3 )  

วนัท่ีสาม พาราณสี - กสิุนารา 



  

 

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหาร 
น าท่านเดนิทางสู ่เมืองลุมพินี Lumbini ประเทศเนปาล (196km/4.10Hrs.)  
(โปรดเตรียมหนังสือเดินทางไว้กบัตวัเพื่อประทบัตราออกจากประเทศอินเดีย เข้าประเทศเนปาล) 
เขา้ชายแดน อนิเดยี-เนปาลและประทบัตราหนงัสอืเดนิทาง เพือ่ผ่านพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืง 

เท่ียง บริการอาหารกลางวนั ณ ห้องอาหาร 
บ่าย น าท่านชมสวนลุมพินีวนั ประเทศเนปาล พทุธสงัเวชนียสถานท่ีส าคญั 1 ใน 4 สงัเวชนียสถาน เป็นสถานที่

ประสตูขิองเจา้ชายสทิธตัถะ ผูซ้ึง่ต่อมาตรสัรูเ้ป็นพระบรมศาสดาสมัมาสมัพุทธเจา้ ชมวิหารมายาเทวี Maya Devi 
Temple ภายในมรีูปพระนางสริมิหามายาเทวแีกะสลกัดว้ยหนิ เป็นรปูพระพุทธมารดายนืประทบัเหนี่ยวกิง่สาละอยู่
พรอ้มกบัพระสนมและขา้งหน้าเป็นรูปเจา้ฟ้าชายสทิธตัถะกุมารก าลงัก้าวพระบาทไปบนดอกบวั ชมสระสรงสนาน
ธารโบกขรณีและเจดยีส์ถานทีผู่เ้ลื่อมใสศรทัธาไดส้รา้งไวเ้ป็นพุทธบูชาตลอดมาไม่ขาดสายตัง้แต่โบราณ 

ค า่ บริการอาหารค า่ ณ ห้องอาหาร 

 น าท่านเขา้สูท่ีพ่กั Zambala Hotel หรอื เทยีบเท่า ( N4 )  

 

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหาร 
น าท่านเดนิทางสู ่สาวตัถี Shravasti ประเทศอินเดีย (154km/3.40Hrs.) 

 ขา้มแดนออกจากประเทศเนปาลสูป่ระเทศอนิเดยี ประทบัตราหนงัสอืเดนิทาง เพือ่ผ่านพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืง 
(โปรดเตรียมหนังสือเดินทางไว้กบัตวัเพื่อประทบัตราออกจากประเทศเนปาล เข้าประเทศอินเดีย) 

เท่ียง บริการอาหารกลางวนั ณ ห้องอาหาร 
บ่าย น าท่านเขา้สู ่วดัเชตวนัมหาวิหาร ทีส่รา้งถวายโดยอนาถบณิฑกิเศรษฐ ีซึง่พระพุทธองคป์ระทบัจ าพรรษาอยู่นาน

วนัท่ีส่ี  กสิุนารา -  ลุมพินี 

วนัท่ีห้า ลุมพินี - สาวตัถ ี



  

ถงึ 19 พรรษา น าท่านกราบสกัการะพระมูลคนัธกฎีุ ฤดรูอ้น ฤดหูนาว ฤดฝูน เป็นชื่อเรยีกสถานทีป่ระทบัของ
พระพุทธเจา้ ชมธรรมศาลา ทีแ่สดงธรรมคร้ังพุทธกาล ธรรมสภา ทีป่ระชุมสงฆก์ุฎพีระอรหนัตอ์งคต์่างๆ 
เช่น พระโมคคลัลา พระสารบีุตร พระอานนท ์พระสวิล พระองคุลมีาล พระมหากสัสปะ และอารามฝ่ายพระภกิษุที่
เคยจ าพรรษาในคร้ังพุทธกาล สกัการะ อานันทโพธ์ิ ทีม่อีายยุยนืยาวตัง้แต่คร้ังพุทธกาลมาจนถงึปัจจุบนักว่า2,500 
ปี จากนัน้น าชม ซากสถปู ทีส่รา้งขึน้บรเิวณทีเ่คยเป็นคฤหาสน์ของท่านอนาถบณิฑกิเศรษฐ ีสถานทีน่ี้เป็นเรอืนที่
อนาถบณิฑกิเศรษฐอีาศยัอยู่ และไดน้ าแผ่นทองจากทีน่ี่เป็นจ านวน 54 โกฏ ิไปเป็นค่าทีด่นิของเจา้เชต เพือ่สรา้ง
พระอารามถวายพระผูม้พีระภาคเจา้ เดมิท่านมนีามว่าสุทตัตะเศรษฐ ีเกดิในตระกูลของสุมนะเศรษฐ ีผูเ้ป็นบดิาผูเ้ป็น
เศรษฐทีีใ่จบุญ ชอบช่วยเหลอืคนตกยาก ท าใหท้่านถูกเรยีกจากชาวเมอืงสาวตัถวี่า อนาถบณิฑกิเศรษฐ ีแปลว่า 
เศรษฐผีูเ้ป็นทีพ่ึง่ของคนยาก อนาถบณิฑกิเศรษฐ ีไดไ้ปคา้ขายและไดฟั้งธรรมจากพระพุทธเจา้ทีเ่มอืงราชคฤห์ จน
บรรลุเป็นพระโสดาบนั ท่านจงึมศีรทัธาสรา้งวดัเชตวนัมหาวหิาร ถวายแก่พระสมัมาสมัพุทธเจา้ดว้ยเงนิจ านวนมาก
และท่านไดเ้ป็นผูใ้หค้วามอุปถมัภ์บ ารุงพระพุทธเจา้และพระสงฆอ์ย่างดมีาก เป็นสาเหตุหนึ่งทีท่ าใหพ้ระพุทธเจา้
เสดจ็ประทบัจ าพรรษาถงึ 19 พรรษา ซึ่งถอืว่ามากกว่าสถานทีใ่ดๆทีเ่คยประทบั 

ค า่ บริการอาหารค า่ ณ ห้องอาหาร 

 น าท่านเขา้สูท่ีพ่กั Sravasti Platinum Hotel หรอื เทยีบเท่า ( N5 )  

 

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหาร 
 น าท่านเดนิทางสู ่เมืองลคัเนา Lucknow(153km/3.30 Hrs.) 

เป็นเมอืงเอกแห่งรฐัอุตตรประเทศ หรอื รฐัยพู ี(Uttar Pradesh : UP) ลคัเนานอกจากจะเป็นเมอืงใหญ่ในอนัดบัตน้ๆ
ของอนิเดยีทีก่ าลงัโตวนัโตคนืแลว้ ยงัเป็นประตูสูส่งัเวชนียสถานแห่งอนิเดยีเหนือ-เนปาล อนัไดแ้ก่สถานทีป่ระสตูิ
(ลุมพนิ-ีเนปาล) และสถานทีป่รนิิพพาน(กุสนิารา-อนิเดยี) 

เท่ียง บริการอาหารกลางวนั ณ ห้องอาหาร 
บ่าย น าท่านเดนิทางสู ่อนุสรณ์ สถาน ดร.อมัเบดการ ์Ambedkar Memorial Park วรีบุรุษคนส าคญัในอนิเดยียุคใหม่ 

ผูน้ าพาพุทธศาสนากลบัสูอ่นิเดยี ดร.อมัเบดการแ์มจ้ะเกดิในชนชัน้จณัฑาล ดว้ยความเป็นนกัสูท้ีไ่ม่ยอมแพท้ัง้ยงัมี
ความเฉลยีวฉลาด จนสามารถกา้วขึน้มาเป็นหนึ่งในผูน้ าอนิเดยี เป็นประธานรฐัสภาคนแรกของอนิเดยี มบีทบาท
ส าคญัในการร่างรฐัธรรมนูญฉบบัแรกของอนิเดยี ทีส่ าคญัท่านต่อสูเ้พือ่ความเท่าเทยีมกนัในสงัคมมาตลอดชวีติ 
อนุสรณ์สถานแห่งนี้ ตัง้อยู่ใกลก้บัแม่น ้าคมต ิ(Gomti) เพือ่ร าลกึถงึความยิง่ใหญ่และคุณงามความดขีองท่าน โดย 

วนัท่ีหก สาวตัถี - ลคัเนา - กรงุเทพฯ 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9E%E0%B8%B8%E0%B8%97%E0%B8%98%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B9%89%E0%B8%B2


  

เริม่สรา้งในปีค.ศ.1995 เป็นอนุสรณ์สถานและสวนสาธารณะที่มขีนาดกวา้งใหญ่มาก ภายในอาณาเขต ยงัม ี       
หอเกียรติยศ ดร.อมัเบดการ ์เป็นอาคารโดมขนาดใหญ่ ภายในมภีาพประตมิากรรมนูนต ่าเป็นเรื่องราวส าคญัๆ  
ในชวีติท่าน รวมถงึมปีระตมิากรรมส ารดิ ดร.อมัเบดการ ์ขนาดใหญ่นัง่อยู่บนเก้าอีอ้ย่างสง่างาม สว่นบรเิวณดา้น
นอกหอเกยีรตยิศ ยงัม ีลานประติมากรรมช้างยืนชูงวงเรยีงรายอยู่สองฝัง่อย่างสวยงาม 

ค า่ บริการอาหารค า่ ณ ห้องอาหาร 
น าท่านเดนิทางสูส่นามบนิลคัเนา ใหท้่านไดต้รวจเชค็สมัภาระและเอกสาร 

2330 ออกเดนิทางสู ่ประเทศไทย โดยสายการบนิ Airasia เทีย่วบนิที ่FD147  
 
 
 
0425 เดนิทางถงึสนามบนิสุวรรณภูม ิพรอ้มความประทบัใจ…. 

*************************************************************************  

 

อตัราค่าบริการน้ีรวม 

1. ค่าตัว๋เครื่องบินสายการแอรเ์อเชีย เสน้ทาง กรุงเทพฯ-คยา, ลคัเนา-กรุงเทพฯ 

2. ค่ารถน าเท่ียวตลอดการเดินทาง 

3.ค่าหอ้งพกัในโรงแรมตามที่ระบุในรายการหรือเทียบเท่า 

4. ค่าอาหารตามท่ีระบุในรายการ 

5. ค่าเขา้ชมสถานท่ีท่องเที่ยวตามรายการ 

6. ค่าประกนัภยัการเดินกลุ่ม 

8. ค่ามคัคุเทศกช์าวลาวท่ีเชี่ยวชาญการน าทาง  

 

อตัราน้ีไม่รวม 

1. ค่าใชจ้่ายส่วนตวั อาทิเช่น ค่าเคร่ืองด่ืมท่ีสัง่พิเศษ , ค่าโทรศพัท ์, ค่าซกัรีด , ค่าธรรมเนียมหนังสือเดินทาง, 

    ค่ารกัษาพยาบาลกรณีเกิดการเจ็บป่วยจากโรคประจ าตวั, ค่ากระเป๋าเดินทางหรือของมีค่าท่ีสูญหายระหวา่งการเดินทาง 

2. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหกั ณ ที่จ่าย 3% 

3. ค่าธรรมเนียมน ้ามนัและภาษีสนามบิน ในกรณีท่ีสายการบินมีการปรบัขึ้ นราคา 

4. ค่าทิปมคัคุเทศก ์ทิปคนขบัรถทอ้งถ่ิน และทิปเจา้หน้าท่ีบริการ จ านวน 1500 บาท/ ท่าน ต่อท่านตลอดทริป 

5. ค่าขา้วเหนียวเพื่อใส่บาตรขา้วเหนียว ท่านละ 100 บาท ช าระกบัไกดล์าว) 

6. รายการทวัรน้ี์ คณะเดินทางท่ี 8 ท่าน ไม่มีหวัหน้าทวัรเ์ดินทางดว้ยกบัคณะ  

7. ค่าวีซ่าประเทศอินเดีย และ ประเทศเนปาล ท่านละ 2,800 บาท 

 

** ค่าทิปโปรดช าระกบัเจา้หนา้ที่ที่ สนามบิน ณ วนัเดินทาง รวมทั้งสิ้ น 1500 บาท ตอ่ท่าน** 

  

 

วนัท่ีเจด็ กรงุเทพฯ 



  

เงื่อนไขการจอง 

1.ช าระเงินมดัจ าท่านละ 15,000 บาท ภายใน 24 ชัว่โมงหลงัการจอง โดยโอนเขา้บญัชี ท่ีนัง่จะยืนยนัเม่ือไดร้บัเงินมดัจ  าแลว้เท่าน้ัน  

2. ส่งส าเนาหนา้พาสปอรต์ของผูท่ี้เดินทาง ท่ีมีอายุการใชง้านไม่น้อยกวา่ 6 เดือน และใบรบัรองการฉีดวคัซีนอยา่งน้อย 2 เข็ม  

(สามารถท าขอไดใ้น Application หมอพรอ้ม) 

3.หากท่านที่ตอ้งการออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ (กรณลีูกคา้อยูต่า่งจงัหวดั) ใหท้า่นติดต่อเจา้หน้าท่ี ก่อนออกบตัรโดยสารทุกครั้ง 

หาก 

ออกบตัรโดยสารโดยมิแจง้เจา้หน้าท่ีไม่วา่จะกรณีใดก็ตาม ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไม่รบัผิดชอบ ค่าใชจ้า่ยท่ีเกิดข้ึน  

4. หากในคณะของท่านมีผูต้อ้งการดูแลพิเศษ นัง่รถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูสู้งอายุ, มีโรคประจ าตวั หรือไม่สะดวกในการเดินทาง

ท่องเท่ียวในระยะเวลาเกินกวา่ 4-5 ชัว่โมงติดต่อกนั ท่านและครอบครวัตอ้งใหก้ารดูแลสมาชกิภายใน ครอบครวัของท่านเอง เน่ืองจากการ

เดินทางเป็นหมู่ 

คณะ หวัหนา้ทวัรม์ีความจ าเป็นตอ้งดูแลคณะทวัรท์ั้งหมด    

เงื่อนไขการช าระค่าทวัรส์่วนทีเ่หลือ 

ทางบริษัทขอเก็บค่าทวัรส์่วนที่เหลือ30 วนัก่อนการเดินทาง  

 

ขอ้มูลเพิ่มเติมเรื่องตัว๋เครื่องบิน / ตัว๋รถไฟ และที่นัง่บนเครือ่งบิน 

1.ทางบริษัทไดส้ ารองท่ีนัง่พรอ้มช าระเงินมดัจ าคา่ตัว๋เครื่องบินแลว้  หากท่านยกเลิกทวัร ์ไม่วา่จะดว้ย สาเหตุใด ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิการ

เรียก 

เก็บค่ามดัจ าตัว๋เครื่องบิน คา่ตัว๋เครื่องบิน หรือคา่ใชจ้่ายอืน่ๆท่ีเกี่ยวเน่ืองกนัจากการยกเลิกของท่านอนัมีผลต่อท่านอื่นๆของคณะ ซ่ึงมี

ค่าใชจ้่าย ประมาณ 5,000 – 10,000 บาท  แลว้แตก่รณี 

2.หากตัว๋เครือ่งบินท าการออกแลว้ แต่ท่านไม่สามารถเดินทางได ้ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิเรียกเก็บ ค่าใชจ้า่ยตามท่ีเกิดข้ึนจริง  และรอ 

Refund จากทางสายการบิน ใชเ้วลาประมาณ 3- 6 เดือนเป็นอยา่งน้อย 

3.นัง่ท่ี Long Leg โดยปกติอยูบ่ริเวณทางออกประตูฉุกเฉิน และผูท่ี้จะนัง่ตอ้งมีคุณสมบติัตรงตามท่ีสายการบินก าหนด เช่น ตอ้งเป็นผูท่ี้มี

ร่างกาย 

แข็งแรง และช่วยเหลือผูอ้ื่นไดอ้ยา่งรวดเรว็ในกรณีท่ีเครื่องบินมปัีญหา เช่น  สามารถเปิดประตฉุูกเฉินได ้(น ้าหนักประมาณ 20 กิโลกรมั) 

ไม่ใช่ผูท่ี้มีปัญหาทางดา้นสุขภาพและรา่งกาย และอ านาจในการใหท่ี้นัง่ Long leg ข้ึนอยูก่บัทางเจา้หน้าท่ีเช็คอินสายการบิน ตอนเวลาท่ี

เช็คอินเท่าน้ัน 

กรณียกเลิกการเดินทาง 

1.บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บค่าใชจ้า่ยทั้งหมดกรณีท่านยกเลิกการเดินทางและมีผลท าใหค้ณะเดินทางไม่ครบตามจ านวนท่ีบริษัท

ฯก าหนดไว ้(15 ท่านข้ึนไป) เน่ืองจากเกิดความเสียหายต่อทางบริษัทและผูเ้ดินทางอื่นท่ีเดินทางในคณะเดียวกนับริษัทตอ้งน าไปช าระ

ค่าเสียหายต่างๆท่ีเกิดจากการยกเลิกของท่าน  

2.บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการรบัผิดชอบ กรณีท่ีเกิดเหตุจลาจล โรคระบาด สงคราม สึนามิ แผ่นดินไหว ภูเขาไฟระเบิด อุทกภยั วาตภยั ฯลฯ 

เน่ืองจากอยูเ่หนือการควบคุมของบริษัทฯ โดยถือวา่ท่านไดย้อมรบัเง่ือนไขน้ีแลว้เมื่อไดต้ดัสินใจจองทวัร ์หรือช าระมดัจ า 

3.กรณีเจบ็ป่วย จนไม่สามารถเดินทางได ้ซ่ึงจะตอ้งมีใบรบัรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรบัรอง บริษัทฯจะท าการเลื่อนการเดินทางของท่านไป

ยงั 

คณะต่อไป แต่ทั้งน้ีท่านจะตอ้งเสียค่าใชจ้า่ยท่ีไม่สามารถเรียกคนืได ้อาทิ ค่าธรรมเนียมในการมดัจ าตัว๋  

4.กรณผีูเ้ดินทางไม่สามารถเขา้-ออกเมืองได ้เน่ืองจากการหา้มของเจา้หน้าท่ี ไม่วา่เหตุผลใด ทางบริษัทของสงวนสิทธ์ิ ไมค่ืนค่าทวัร์

ทั้งหมด 

ขอ้มูลเพิ่มเติมเรื่องโรงแรมที่พกั 

เน่ืองจากการวางแปลนหอ้งพกัของแต่ละโรงแรมแตกต่างกนั จึงอาจท าใหห้อ้งพกัแบบหอ้งเด่ียว (Single) และหอ้งคู่ (Twin/Double) และ

หอ้งพกัแบบ 3 ทา่น/3 เตียง (Triple Room) หอ้งพกัอาจจะไม่ติดกนั และบางโรงแรมอาจจะไมม่ีหอ้งพกัแบบ 3 เตียง 

 



  

 
 
 
 

หากสนใจจองกรุณาติดต่อ 
➢ สอบถามผ่าน Line กด -> https://lin.ee/5nDHUO6 
➢ จองทัวร์ผ่าน FB inbox ก็ได้เช่นกัน -> http://m.me/unithaitrip 
➢ หรือโทร 02-234-5936 

 
 

https://lin.ee/5nDHUO6
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