
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

วนัแรก สนามบินดอนเมือง-สนามบินคยา-บา้นนางสชุาดา-แม่น ้าเนรญัชรา-วดัไทยพทุธคยา-มหา

เจดียพ์ทุธคยา-ตน้พระศรมีหาโพธ์ิ 

                - / กลางวนั / เย็น 

06.00 น. คณะพรอ้มกนัที่ ท่าอากาศยานดอนเมือง บริเวณผูโ้ดยสารขาออก อาคาร 1 ชัน้ 3 ประต ู2 เคานเ์ตอรเ์ช็คอนิสาย

การบิน Air Asia (FD) เจา้หนา้ที่ของบริษทัฯคอยใหก้ารตอ้นรบั และอ านวยความสะดวกในการเช็คอนิรับบตัรโดยสาร 

(แนะน าใหโ้หลดของที่ไมจ่ าเป็นลงใตท้อ้งเคร่ืองเนือ่งจากเจา้หนา้ท่ีอินเดยีตรวจอย่าเขม้งวด 

**หมายเหต*ุ* เคานเ์ตอรเ์ช็คอนิจะปิดบริการก่อนเวลาเคร่ืองออกอย่างนอ้ย 60 นาที 

และผูโ้ดยสารพรอ้ม ณ ประตขูึน้เคร่ืองก่อนเวลาเคร่ืองออก 30 นาท ี

08.20 น.  บินลัดฟ้าสู่ เมืองพทุธคยา ประเทศอินเดีย โดยสายการบิน Air Asia เที่ยวบินที่ 

FD122 ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 3 ชัว่โมง 20 นาท ี(มีบรกิารอาหารบนเครือ่ง) 

10.10 น. เดนิทางถึง สนามบินเมืองคยา ประเทศอินเดีย (เวลาทอ้งถ่ินชา้กว่าไทย 1.30 ช.ม.กรณุา

ปรบันาฬิกาของท่านเป็นเวลาทอ้งถ่ินเพ่ือสะดวกในการนดัหมาย) หลงัผ่านขัน้ตอนการตรวจคนเขา้เมืองและรับ

สมัภาระเรียบรอ้ยแลว้ 

 น าท่านเดินทางสู่ พทุธคยา พทุธสงัเวชนียสถาน ท่ีส าคัญท่ีสดุ 1 ใน 4 สงัเวชนียสถาน และถือว่าเป็นสถานท่ีศักดิ์สิทธิ์

ของชาวพทุธทัว่โลก 

กลางวนั  บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร หรอื หอ้งอาหารในโรงแรม 

 จากนัน้น าท่าน เดินทางสู่ บา้นนางสชุาดา เป็นธิดาของ เสนียะ ( เสนานิกฏุมุพี) ผูม้ีทรัพยซ่ึ์งเป็นนายใหญ่แห่งชาวบา้น

เสนานิคม ต าบลอุร ุเวลา เมื่ออายุย่างเข ้าสู่วัยสาวนางได้ท าพิธี

บวงสรวงตอ่เทพยดาท่ีสงิสถิต ณ ตน้ไทรใหญ่ตน้หนึง่ใกลบ้า้นของนาง 

โดยไดต้ัง้ปณิธานความปรารถนาไว ้2 ประการ คือ 

           1.ขอใหข้า้พเจา้ไดส้ามทีี่มบีญุ มทีรัพยส์มบตั ิและมชีาตสิกลุเสมอกนั  

          2.ขอใหข้า้พเจา้มบีตุรคนแรกเป็นชาย 

 เมือ่ความปรารถนาส าเร็จสมบรูณ ์นางไดท้ าพลกีรรมบวงสรวงสงัเวย

เทพยดาดว้ยขา้วมธปุายาส ในวนัขึน้ ๑๕ ค า่ เดอืน ๖ 

   น าท่านชมวิว ริมสองฝัง่ แม่น ้าเนรญัชรา แม่น า้ส าคัญในพทุธประวัต ิ

ชาวบา้นแถบนัน้เรียกว่า “ลลิาจนั” มาจากค าสนัสกฤตว่า “ไนยรัญจนะ” 

แปลว่า แมน่ า้ที่มีสีใสสะอาด แมน่ า้ทัง้สายกวา้งราว ๑ กิโลเมตร ในสมยัพทุธกาล แม่น า้เนรัญชราไหลผ่านแควน้มคธ ณ 

ต าบลอรุเุวลาเสนานคิม ซ่ึงตัง้อยู่บนลุม่แมน่ า้เนรัญชรา อนัเป็นภมูสิถานที่สงบนา่ร่ืนรมย ์พระมหาบรุษุทรงเลอืกที่แห่งนี้

เป็นที่บ าเพ็ญเพียร ทรงประทับอยู่ ณ ที่นี้ นานถึง ๖ ปี พระมหาบรุษุทรงบ าเพ็ญทกุรกิริยาและเปลี่ยนมาทรงด าเนินใน

มัชฌิมาปฏิปทา จนไดต้รัสร ูอ้นตุรสัมมาสัมโพธิญาณภายใตต้น้

พระศรีมหาโพธิ ณ ริมฝัง่แมน่ า้เนรัญชราแห่งนี้ 

 จากนัน้น าท่านเดินทางสู่ วดัไทยพทุธคยา เป็นวัดไทยแห่งแรกใน

ประเทศอินเดีย เร่ิมก่อสรา้งมาตัง้แตปี่ พ.ศ. 2500 มีเนือ้ที่ราว 12 

ไร่ ตัง้อยู่บริเวณพทุธคยา อยู่ห่างจากองคเ์จดยีพ์ทุธคยาประมาณ 

500 เมตร เป็นวัดที่อยู่ในความดแูลและอปุถัมภข์องรัฐบาลไทย 

พระอุโบสถของวัดไทยพุทธคยาจ าลองแบบมาจากวัดเบญจม

บพิตรดสุติวนารามราชวรวิหาร กรงุเทพมหานคร ซ่ึงไดช้ือ่ว่าเป็น

สถาปัตยกรรมของสมัยรัตนโกสินทร์ที่ดีที่สดุแห่งหนึ่ง ซ่ึงการ

จ าลองแบบจนดเูหมือนนี้ไม่ใช่เฉพาะภายนอก แต่ยังมีภายในที่

เหมอืนกนัดว้ย เชน่ องคพ์ระประธานที่เป็นพระพทุธชนิราช แกลประต ูแกลหนา้ตา่ง เป็นตน้   

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

จากนัน้น าท่านเดินทางสู่ มหาเจดียพ์ทุธคยา เจดียพ์ทุธคยาหรือพระมหาโพธิ์เจดีย ์คืออนสุรณ์สถานแห่งการตรัสร ู้

ของพระสมัมาสมัพทุธเจา้ มลีกัษณะเป็นเจดยีส์ีเ่หลีย่มทรงสงู เป็นสถาปัตยกรรมและศิลปะแบบอินเดยี สงูประมาณ 170 

ฟุต แบ่งออกเป็น 2 ชัน้ ชัน้แรกประดิษฐานพระพทุธเมตตา พระพทุธรปูปางมารวิชยัศิลปะปาละ เป็นพระพทุธรปูใหญ่

หนึ่งเดียวในเจดีย์ที่ไม่ถกูท าลายจากกษัตริย์ชาวฮินดใูนสมัยที่มีการ

กวาดลา้งพระพทุธศาสนาในอินเดีย ส่วนชั้นที่ 2 ประดิษฐานพระพทุธ

ปฏิมาปางประทานพร บริเวณโดยรอบเจดียม์เีจดยีบ์ริวารลอ้มอยู่ทัง้ 4 

ทิศ เดิมเจดียพ์ทุธคยาเป็นวิหารขนาดไม่ใหญ่นกั ต่อมาในปี พ.ศ.674 

พระเจา้หวุิชกะทรงบูรณะเพิ่มเติมใหม้ีขนาดใหญ่กว่าเดิม ในปัจจบุัน

เจดยีพ์ทุธคยาถือเป็นแลนดม์ารค์ของกลุม่พทุธสถานพทุธคยา  จากนัน้

น าท่านเดนิทางสูด่า้นหลงัมหาเจดยี ์ท่านจะพบกบั ตน้พระศรมีหาโพธ์ิ 

คือตน้โพธิ์ท่ีพระพทุธเจา้ประทับในช่วงเวลาตรัสร ู ้เป็นพันธุไ์มท่ี้เป็นท่ี

เคารพนบัถือของพทุธศาสนกิชนมาตัง้แตส่มยัพทุธกาล ตน้พระศรีมหา

โพธิ์มทีัง้หมด 4 ตน้ 

-ตน้แรกคือตน้ที่พระพทุธเจา้ทรงตรัสรูซ่ึ้งตายลงในสมยัของพระเจา้อโศกมหาราช 

-ตน้ที่สองคือตน้ที่แตกหนอ่ออกมาจากตน้แรกและไดถ้กูท าลายลงในสมยัพระเจา้สาสงัการ กษตัริยฮ์ินด ู

-ตน้ที่สามคือตน้ที่แตกหน่อออกมาจากตน้แรกและไดต้ายลงเพราะขาดการบ ารงุดแูล เนื่องจากเป็นชว่งพระพทุธศาสนา

ในประเทศอินเดยีเสือ่มโทรม 

-ตน้ท่ี 4 คือตน้ศรีมหาโพธิ์ตน้ปัจจบุันท่ีแตกหน่อมาจากตน้ท่ี 3 ไดร้ับการบ ารงุดแูลหน่อโดยเซอร์คันนิงแฮม หัวหนา้

คณะส ารวจพทุธศาสนสถานในชว่งท่ีอินเดยีเป็นอาณานคิมขององักฤษ ปัจจบุนัมอีาย ุ138 ปี 

ใตต้น้พระศรีมหาโพธิ์เป็นที่ประดิษฐานของพระแท่นวัชรอาสน ์พระแท่นที่พระเจา้อโศกมหาราชทรงสรา้งขึน้เพื่อบชูา

สถานที่บ าเพ็ญเพียรของพระพทุธเจา้ ตัวแท่นท าจากทองมีความยาว 7 ฟุต สลักเป็นรปูเพชร พญาหงส ์และดอก

มณฑารพสลบักนั พระและพทุธศาสนกิชนนยิมไปสกัการะ สวดมนต ์หรือนัง่ท าสมาธิอยู่รอบๆ บริเวณตน้พระศรีมหา

โพธิ์และพระแท่นวชัรอาสนแ์ห่งนี ้

เย็น     บรกิารอาหารเย็น ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

สมควรแก่เวลาน าท่านเขา้ท่ีพกั Hotel Anand ระดบั4*หรอืเทียบเท่า 

 

วนัท่ีสอง คยา-เมืองราชคฤห-์เขาคิชฌกฏู-วดัเวฬวุนั-มหาวิทยาลยันาลนัทา-พระพทุธรปูองคด์ า 

                   เชา้ / กลางวนั / เย็น 

เชา้   บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

น าท่านออกเดินทางสู่ เมืองราชคฤห ์นครหลวงแห่งแควน้มคธ (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 2 ชัว่โมง) น าท่านเดินทางขึน้ 

เขาคิชฌกฏู หนึง่ในเบญจคีรี ชมวิวทิวทศันท์ี่สวยงาม นมสัการ ถ า้พระโมคคลัลา ชม ถ า้พระสารีบตุร สถานที่ท่ีพระสา

รีบตุรส าเร็จเป็นพระอรหันต ์ชม กฏีุของพระอานนท ์นมสัการ มลูคนัธกฏีุ สถานที่ประทบัของพระพทุธเจา้ ไหวพ้ระสวด

มนตท์ี่ยอดเขาคิชกฎู จากนั้นน าท่านชม วัดชีวกัมพวัน โรงพยาบาลสงฆแ์ห่งแรกของโลกและน าท่านเดินทางสู่ วดัเวฬ ุ

วนารามมหาสังฆยิกาวาส (วัดเวฬวุัน) วัดแห่งแรกใน

พระพทุธศาสนา และเป็นสถานที่แสดงโอวาทปาฏิโมกขแ์ก่พระ

อริยสงฆ ์1,250 องค ์มสีถปูท่ีบรรจพุระอฐัธิาตขุองพระโมคคลั

ลานะและพระอญัญาโกญฑญัญะ 

กลางวนั  บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร หรอื 

หอ้งอาหารในโรงแรม 

 จากนัน้น าท่านเดนิทางสู ่มหาวิทยาลยันาลนัทา มหาวิทยาลยั

ที่ใหญ่ที่สดุในโลก เป็นศนูยก์ารศึกษาในสมยัพทุธกาล ตอ่มาใน

ปีพ.ศ. 1742 กองทัพมสุลิมเติรกสไ์ดย้กทัพมารกุรานรบชนะ

กษัตริย์แห่งชมพูทวีปฝ่ายเหนือ กองทัพมสุลิมเติรกสไ์ดเ้ผาผลาญท าลายวัดและปูชนียสถานในพทุธศาสนาลงแทบ

ทัง้หมด และสงัหารผูท้ี่ไม่ยอมเปลีย่นศาสนา นาลนัทามหาวิหารก็ถกูเผาผลาญท าลายลงในชว่งระยะเวลานัน้ ว่ากนัว่าไฟ

ที่ลกุโชนเผานาลนัทานานถึง 3 เดือนกว่าจะเผานาลนัทาไดห้มด จากนัน้น าท่านเดนิทางไปนมสัการ พระพทุธรปูองคด์ า 

เป็นพรพทุธรปูโบราณที่แกะสลักจากหินสีด า หนา้ตักกวา้ง ๖๐ นิ้ว พระเกตทุรงดอกบัวตมู ปางสมาธิ องคลุีของพระ

หัตถข์วาทั้งหมดชี้ลงธรณี แมพ้ระนาสิกจะหักบิ่นไป  แต่ก็ยังทรงความงดงามอยู่มิไดจ้ืดจาง เหลือรอดจากการถกูทบุ

ท าลายจากคนศาสนาอื่น และยงัมสีภาพที่ค่อนขา้งมบรูณ ์ มคี าบอกเลา่ถึงความศักดิส์ทิธิ์ของพระพทุธรปูองคน์ีว่้าเร่ิม 



  

 

 

จากชาวบา้นอินเดีย การบนบานศาลกล่าวขอพรจากพระพทุธรปูศักดิ์สิทธิ์ของชาวอินเดียนัน้ เป็นไปในลกัษณะเดียวกับ

คนไทย เวลาลกูไม่สบาย ก็พากันเอาน า้มนัเนยมาทาที่องคท์่านก่อน แลว้ลบูเอาน า้มนัเนยนั้นกลบัมาทาตวัลกู ท าใหล้กู

หายเจ็บป่วย หายงอแง กินขา้วได ้อว้นทว้นสมบรูณ ์จนหลายคนขนานนามท่านว่า หลวงพ่อน า้มนั 

เย็น      บรกิารอาหารเย็น ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

สมควรแก่เวลาน าท่านเขา้ท่ีพกั Regency Hotel ระดบั4*หรอืเทียบเท่า 

 

วนัท่ีสาม นาลนัทา-เมืองเวสาลี-วดัป่ามหาวนั-เมืองกสุินารา 

                                                                                                                                            เชา้ / กลางวนั / เย็น 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 น าท่านเดินทางสู ่เมืองเวสาลี  คืออาณาจกัรหนึง่ของวชัช ีหนึง่ใน 16 แควน้ ของชมพทูวีป เรียกกนัหลายชือ่ว่า ไวสาล ี

ไพสาลี หรือเวสาลี  เนื่องจากในครั้งนั้นกรงุเวสาวีเกิดฝนแหง้ ขา้วกลา้ตายเพราะถกูแดดเผาคนยากจนอดตาย ศพ

เกลื่อนกลาดทัว่พระนคร อมนษุยไ์ดก้ลิ่นซากศพก็พากันเขา้มาในพระนครผูค้นตายเพิ่ มขึ้น เหล่าเจา้ลิจฉวีไดย้ินมาว่า

พระพุทธเจา้เสด็จอบุัติขึ้นแลว้ในโลก พระผูม้ีพระภาคเจา้นั้นทรงแสดงธรรมเพื่อประโยชนเ์กื้อกลูแก่ปวงสัตวท์รงมี

อานภุาพมาก หากพระงคท์รงเสด็จมาโปรด ภยัทกุอย่างก็จกัสงบไปจึงสง่เจา้ลจิฉวี ชือ่ มหาล ิซ่ึงเป้นผูท้ีพระเจา้พิมพิสาร

โปรดปรานและอ ามาตยผ์ุห้นึ่งเดินทางไปขอรอ้งพระเจา้พิมพิสารใหก้ราบทลูอาราธนาพระพทุธองคเ์สด็จไปกรงุเวสาล ี 

พระบรมศาสดาทรงพิจารณา หากไดต้รัสรัตนสตูรในกรงุเวสาลีนอกจากความเดอืดรอ้นจักสงบลงมหาชนชาววัชชีเมื่อ

ไดฟั้งพระสตูรนีแ้ลว้จกัไดบ้รรลมุมรรคผล จ านวนมากจึงทรงร าค ากราบทลูเชญิของพวกเจา้ลจิฉวี  

กลางวนั บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร หรอื หอ้งอาหารในโรงแรม 

 จากนัน้น าท่านเที่ยวชม วดัป่ามหาวนั อารามที่กษตัริยล์ิจฉวีสรา้งถวายพระสมัมาสมัพทุธเจา้ ตัง้อยู่ในป่ามหาวันทาง

เหนอืของอาณาจกัรวชัชใีนป่าหิมาลยัและพระพทุธองคท์รงประทบัอยู่ในพรรษาที่ 5 ชมเสาอโศกที่มรีปูสงิหอ์ยู่ในลกัษณะ

นัง่หันหนา้ไปทางทิศตะวันออกที่สมบรูณท์ี่สดุ ปัจจบุันเหลือเพียงซากโบราณสถานที่ประกอบไปดว้ยสงัฆาราม หอ้งพัก 

หอ้งประชมุ น าท่านเดนิทางสู ่เมืองกสิุนารา เป็นที่ตัง้ของสงัเวชนยีสถานแห่งที่ 4 ในสมยัพทุธกาลเป็นเมืองเอกหนึ่งใน

สองของแควน้มัลละ อยู่ตรงขา้มฝั่งแม่น า้คู่กับเมือง ปาวา เป็นที่ตั้งของ สาลวโนทยาน หรือป่าไมส้าละที่พระพทุธเจา้

เสด็จดบัขนัธปรินพิพานและเป็นสถานที่ถวายพระเพลงิพระพทุธเจา้ 

เย็น      บรกิารอาหารเย็น ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

สมควรแก่เวลาน าท่านเขา้ท่ีพกั Imperial Hotel ระดบั4*หรอืเทียบเท่า 

 

วนัท่ีสี่ มกฎุพนัธนเจดีย-์พระสถปูปรนิิพพาน-เนปาล-ลมุพินี 

                                                                                                                                            เชา้ / กลางวนั / เย็น 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

น าท่านเดินทางสู่ มกฏุพนัธนเจดีย ์ตั้งอยู่ห่างจาก มหาปรินิพพานสถปู ไปทางทิศตะวันออก ๑ กิโลเมตร คนทอ้งถิ่น

เรียกว่า “รามภาร-์กา-ดีลา” หรือ รัมภารส์ถปู เป็นสถานที่ถวายพระเพลงิพระพทุธสรีระของพระพทุธเจา้ เดมิทีเป็นเชิง

ตะกอนไมจ้ันทร์หอม หลังจากที่ถวายพระเพลิงพระพุทธสรีระแลว้ก็ไดส้รา้งพระสถปูครอบลง ต่อมาก็ไดถ้กู รกุราน

ท าลายเหลอืแตซ่ากปรักหักพงั ภายหลงัไดถ้กูขดุคน้พบเป็นซากกองอิฐพระสถปูขนาดใหญ่ดงัที่เห็นในปัจจบุนั พระสถปูนี้

วัดโดยรอบฐานได ้๔๖.๑๔ เมตร และขนาดเสน้ผ่าศนูยก์ลาง ๓๗.๑๘ เมตร ทั้งนี้ ตามหลักฐานก็เป็นที่ชัดเจนว่านัน่คือ

สถานที่ถวายพระเพลิงพระพทุธสรีระหรือมกฏุพันธนเจดียต์ามที่ชาวพทุธเรียกชื่อกัน ปัจจบุันรัฐบาลอินเดียไดเ้ขา้มา

บรูณะซ่อมแซมไวอ้ย่างดีน าท่านเดินทางไปกราบสกัการะ ซ่ึงเป็นสถานที่พระพทุธเจา้เสด็จดบัขนัธป์รินิพพานภายใตต้น้

สาละคู่ เป็นพทุธสถานที่พระพทุธเจา้ประทานการบวชใหส้าวกองคส์ดุทา้ย และยังเป็นที่ตรัสเทศนาปัจฉิมโอวาทสดุยอด

แห่งพระธรรมค าสอนคือความไม่ประมาท ชม มหาปรินิพพานวิหาร หรือวิหารพทุธไสยาสน ์ตัง้อยู่ดา้นหนา้บนฐาน

เดยีวกนักับมหาปรินพิพานสถปู มบีันไดอิฐสงูขึน้ไปบนเนนิ ภายในประดิษฐาน “พระพทุธรปูปางปรินพิพาน” อยู่บนพระ

แท่นท าดว้ยหินทรายแดงหรือเรียกว่า จณุศิลา องคพ์ระพทุธรปูยาว ๒๓ ฟุต ๙ นิว้ (ราว ๗ เมตร) กวา้ง ๕ ฟุต ๖ นิว้ สงู 

๒ ฟุต ๑ นิ้ว ศิลปะมถรุา มีอายมุากกว่า ๑,๕๐๐ ปี ที่พระแท่นมีรปูสลกัของสภุทัทปริพาชกก าลงัเขา้ไปขอบวช และมีรปู

สลักพระอนรุทุธะและพระอานนทอ์ยู่ดว้ย พระพทุธรปูองคน์ี้เป็นสญัลักษณ์ของพระพุทธองคท์ี่ก าลังเสด็จดับขนัธปริ

นิพพาน ประทับนอนบรรทมตะแคงขวา โดยหันพระพักตร์ไปทางทิศตะวันตก และมีซากศาสนสถานโบราณโดยรอบ

มากมาย ในจารึกระบผุูจ้ัดสรา้งพระพทุธรปูองคน์ี ้คือ หริพละสวาม ีนายชา่งผูแ้กะสลกัชือ่ ธรรมทินนา เป็นชาวเมอืงมถุ

รา ในปัจจบุนัพระพทุธรปูองคน์ี้ถือไดว้่าเป็นจดุหมายส าคญัที่ชาวพทุธจะมาสกัการะ เพราะเป็นพระพทุธรปูท่ีมพีทุธ 

 



  

 

ลกัษณะอันพิเศษคือเหมือนคนนอนหลบัธรรมดา แสดงใหเ้ห็นว่าพระพทุธองคไ์ดเ้สด็จดบัขนัธปรินิพพานจากไปอย่างผู้

หมดกงัวลในโลกทัง้ปวง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กลางวนั บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร หรอื หอ้งอาหารในโรงแรม 

 ออกเดนิทางสู ่เมืองลมุพินีวนั (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 4 – 5 ชัว่โมง)ตัง้อยู่ในเขตประเทศเนปาล ผา่น เมอืงโครักขปู์ร์

และผ่านเมืองชายแดนโสเนาวลีของอินเดียเขา้สู่เมืองสิทธารัตถะของเนปาลเป็นสถานที่ซ่ึงตั้งอยู่กึ่งกลางระหว่างกรงุ

กบิลพสัดุก์ับกรงุเทวทหะ  เดนิทางถึงพรมแดนอินเดีย-เนปาล ผ่านพิธีการตรวจคนเขา้เมอืง จากนัน้จึงเดินทางตอ่เขา้สู ่

เมอืงสทิธารัตถะ 

เย็น      บรกิารอาหารเย็น ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

สมควรแก่เวลาน าท่านเขา้ท่ีพกั Pawan place Hotel ระดบั4*หรอืเทียบเท่า 

 

วนัท่ีหา้ สวนลมุพินีวนั-เสาหินพระเจา้อโศกมหาราช-วิหารมายาเทวี-เมืองสาวตัถี 

                                                                                                                                            เชา้ / กลางวนั / เย็น 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

น าทกุท่านเดินทางสู่ สวนลมุพินีวนั เป็นพทุธสงัเวชนียสถานที่ส าคัญแห่งที่ 1 ใน 4 สังเวชนียสถานของชาวพทุธ เป็น

สถานที่ประสตูิของเจา้ชายสิทธัตถะ ผูซ่ึ้งต่อมาตรัสร ูเ้ป็นพระบรมศาสดาสมัมาสมัพทุธเจา้ ตัง้อยู่ที่อ าเภอไภรวา แควน้

อธู ประเทศเนปาล เป็นพทุธสงัเวชนียสถาน 4 ต าบลเพียงแห่งเดียวที่อยู่นอกประเทศอินเดยี ลมุพินีวัน เดิมเป็นสวนป่า

สาธารณะหรือวโนทยานที่ร่มร่ืนเหมาะแก่การพักผ่อน ในสมยัพทุธกาล

ลมุพินีวันตั้งอยู่กึ่งกลางระหว่างเมืองกบิลพัสดุ์กับเมืองเทวทหะ ใน

แควน้สักกะ บนฝั่งแม่น า้โรหิณี หลังจากพระพทุธเจา้ปรินิพพานแลว้ 

พระเจา้อโศกมหาราชไดโ้ปรดให้สร้างเสาหินขนาดใหญ่มาปักไวต้รง

บริเวณที่ประสตูิ เรียกว่า เสาอโศก ที่จารึกขอ้ความเป็นอักษรพราหมี

ว่าพระพทุธเจา้ประสตูิที่ตรงนี้ ปัจจบุัน ลมุพินีวันไดร้ับการบรูณะและมี

ถาวรวัตถสุ าคัญที่ชาวพทุธนิยมไปสกัการะ คือ "เสาหินพระเจา้อโศก

มหาราช" ที่ระบุว่าสถานที่นี้เป็นสถานที่ประสตูิของเจา้ชายสิทธัตถะ 

นอกจากนี ้ยังม ี"วิหารมายาเทวี" ภายในประดษิฐานภาพหินแกะสลกัพระรปูพระนางสิริมหามายาประสตูิพระราชโอรส 

โดยเป็นวิหารเก่ามอีายรุ่วมสมยักบัเสาหินพระเจา้อโศก ปัจจบุนั ทางการเนปาลไดส้รา้งวิหารใหมท่บัวิหารมายาเทวีหลงั

เก่า และไดข้ดุคน้พบศิลาจารึกรปูคลา้ยรอยเทา้ สันนิษฐานว่าเป็นจารึกรอยเทา้กา้วที่เจ็ดของเจา้ชายสิทธัตถะที่ทรง

ด าเนนิไดเ้จ็ดกา้วในวนัประสตูิ 

กลางวนั บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร หรอื หอ้งอาหารในโรงแรม 

 น าท่านเดนิทางสู่ เมืองสาวตัถี ในสมยัพทุธกาล เป็นเมอืงหลวงของแควน้โกศล 1 ใน 16 แควน้ เป็นเมืองที่ใหญ่พอกับ

เมืองราชคฤหแ์ละพาราณสี เป็นเมืองศนูยก์ลางการคา้ขายและเป็นเมืองที่พระพทุธเจา้ประทับนานที่สดุถึง 25 พรรษา 

รวมทั้งเป็นเมืองที่พระพทุธศาสนามัน่คงที่สดุ ปัจจบุันเมืองนี้เหลือเพียงซากโบราณสถาน ชมวิถีชีวิตชนบทของประเทศ

อินเดยีระหว่างเดนิทาง 

เย็น    บรกิารอาหารเย็น ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

สมควรแก่เวลาน าท่านเขา้ท่ีพกั Platinum saravasti Hotel ระดบั4*หรอืเทียบเท่า 

 

วนัท่ีหก วดัเชตะวนัมหาวิหาร-บา้นอนาถบินฑิกเศรษฐี-บา้นองคลุีมาล-เมืองพาราณสี 

                                                                                                                                             เชา้ / กลางวนั / เย็น 



  

 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

น าท่านกราบนมัสการพระพทุธเจา้ที่ วดัเชตะวนัมหาวิหาร เป็นวัดที่ใหญ่ที่สดุและเป็นวัดที่พระพทุธเจา้รวมทั้งพระ

อรหันตไ์ดจ้ าพรรษาอยู่นานที่สดุถึง 19 พรรษา สรา้งโดยอนาถบิณฑิกมหาเศรษฐี กล่าวกันว่าตอ้งขนเงนิมาปูพื้นที่ให้

เต็มสวนจึงจะซ้ือที่ดินมาสรา้งวัดถวายแด่พระพุทธเจา้ได ้เพราะในสมัยนั้นดินแดนทกุแห่ง เป็นของผูท้ี่นับถือศาสนา

พราหมณ ์น าท่านนมสัการ กฎุิพระพทุธเจา้ กฎุิพระโมคคลัลา กฎุิพระสารบีตุร กฎุิพระสิวลี กฎุิพระอานนท ์และ

สถปูท่ีบรรจสุารีริกธาตขุองพระอรหันต ์ชมบ่อน า้ท่ีพระพทุธเจา้ใชเ้ป็นที่สรงน า้ตลอดระยะเวลาที่จ าพรรษาอยู่ 

กลางวนั บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร หรอื หอ้งอาหารในโรงแรม 

 จากนัน้น าท่านเดนิทางสู ่บา้นอนาถบินฑิกเศรษฐี เป็นชาวสาวตัถีในสมยัพทุธกาล มชีีวิตร่วมสมยักับพระพทุธเจา้ เดิม

ท่านมีนามว่าสทุัตตะเศรษฐี เกิดในตระกลูของสมุนะเศรษฐีผูเ้ป็นบิดา ท่านเป็นเศรษฐีที่ใจบญุ ชอบช่วยเหลือคนตกยาก 

ท าใหท้่านถกูเรียกจากชาวเมืองสาวัตถีว่า อนาถบิณฑิกเศรษฐี แปลว่า เศรษฐีผูเ้ป็นที่พึ่งของคนยาก (แปลตามศัพทว์่า 

เศรษฐผีูม้กีอ้นขา้วใหก้ับคนยากจน) อนาถบิณฑกิเศรษฐ ีไดไ้ปคา้ขายและไดฟั้งธรรมจากพระพทุธเจา้ท่ีเมอืงราชคฤหจ์น

บรรลเุป็นพระโสดาบัน ท่านจึงมีศรัทธาสรา้งวัดเชตวันมหาวิหารถวายแก่พระสัมมาสัมพทุธเจา้ ดว้ยเงินจ านวนมาก 

ท่านไดเ้ป็นผูใ้หค้วามอปุถมัภบ์ ารงุพระพทุธเจา้และพระสงฆอ์ย่างดีมาก เป็นสาเหตหุนึ่งที่ท าใหพ้ระพทุธเจา้เสด็จประทับ

จ าพรรษาที่วัดพระเชตวันที่ท่านสรา้งมากกว่าที่ประทบัใด ๆ ถึง 19 พรรษา เร่ืองราวของอนาถบิณฑกิเศรษฐ ีมปีรากฏ

มากมายในคมัภรีท์างพระพทุธศาสนา เป็นเร่ืองราวที่แสดงถึงความศรัทธา ความมสีตปัิญญา และความเอาใจใส่ในการ

บ ารงุพระพทุธศาสนา ท าใหท้่านไดร้ับยกย่องจากพระพทุธเจา้ใหเ้ป็น อบุาสกผูเ้ลิศในการเป็นผูถ้วายทาน (เอตทัคคะใน

ฝ่ายผูเ้ป็นทายก) ขา้งๆบริเวณเดียวกันซ่ึงเป็น บา้นองคลุีมาล เป็นบคุคลส าคัญในยคุตน้แห่งพทุธศาสนา โดยเฉพาะ

ตามพทุธประวัติพทุธฝ่ายเถรวาท เดิมนั้นเป็นโจรปลน้ฆ่าคน แต่ภายหลังมีศรัทธาในพทุธศาสนา ไดก้ลับใจบวชเป็น

พระภกิษ ุและบรรลเุป็นพระอรหันต ์

 จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ เมืองพาราณสี เป็นเมืองหลวงของแควน้กาส ี

(Kingdom of Kashi) ในสมัยพุทธกาล ปัจจบุันตั้งอยู่ในรัฐอตุตรประเทศ 

ประเทศอินเดีย ห่างจากลัคเนาซ่ึงเป็นเมืองหลวงของอตุตรประเทศเป็น

ระยะทาง 320 กิโลเมตร พาราณสีมีแม่น า้คงคาไหลผ่าน เป็นเมืองที่ศักดิ

สิทธิ์ท่ีสดุหนึ่งในเจ็ดเมืองศักดิสิทธิ์ (สัปดาปุริ, Sapta Puri) ในความเชื่อ

ของศาสนาฮินดแูละศาสนาเชน พาราณสีมีประวัติความเป็นมายาวนาน

กว่า 4,000 ปี เป็นเมืองที่เก่าแก่ที่สดุของประเทศอินเดียและยังจัดเป็น

เมืองที่มีผูอ้ยู่อาศัยต่อเนื่องยาวนานที่สดุในประวัติศาสตร์โลกดว้ย[3] ถือ

ว่าเป็นสทุธาวาสท่ีสถิตแห่งศิวเทพ ถือว่าเป็นเมอืงอมตะของอินเดยีและเป็น

ที่แสวงบญุทั้งของชาวฮินดแูละชาวพทุธทัว่โลก ครั้งสมยัอาณานิคม เมือง

นีม้ชีือ่ว่า เบนาเรส (Benares) 

เย็น      บรกิารอาหารเย็น ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

สมควรแก่เวลาน าท่านเขา้ท่ีพกั Amaya Hotel ระดบั4*หรอืเทียบเท่า 

 

วนัท่ีเจ็ด ลอ่งแม่น ้าคงคา-สารนาถ-ธมัเมกขสถปู ป่าอิสิปตนมฤคทาวนั -เจาคนธีสถปู-พิพิธภณัฑส์าร

นาถ-เมืองคยา 

                                                                                                                                            เชา้ / กลางวนั / เย็น 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

น าท่าน ลอ่งเรอืแม่น ้าคงคา ซ่ึงชาวฮินดเูชือ่ถือว่าเป็นแมน่ า้ศักดิส์ทิธิ์ท่ีไหลมาจากมวยผมขององคพ์ระศิวะ (แมน่ า้นีไ้หล

มาจากที่ราบสงูทิเบตเทือกเขาหิมาลัย ประเทศจีนและเนปาล) ใหท้กุท่านได ้ลอยกระทงแม่น า้คงคา ชม พิธีบชูาไฟ มหา

ศิวะราตรี และ การเผาศพ ของชาวฮินดทูี่สืบทอดกันมาอย่างชา้นาน รวมทั้งเป็นสถานที่คนนับลา้นมุ่งหนา้มาเพื่อชม

พิธีกรรมริมฝัง่แม่น า้คงคาอนัศักดิ์สทิธิ์ (พิธีเผาศพริมแมน่ า้คงคาของศาสนาฮินด)ู น าท่านเดนิทางสู ่เมืองสารนาถ น า

ท่านสวดมนต ์ไหวพ้ระ นัง่สมาธิ ที่ ธมัเมกขสถปู ป่าอิสิปตนมฤค

ทาวนั เป็นพุทธสังเวชนียสถานแห่งที่ 3 สถานที่แสดงปฐมเทศนา

ธรรมจักกัปปวตันสตูร โปรดเบญจวคัคียท์ัง้หา้ ในสมยัพทุธกาลเป็น

สถานที่สงบและเป็นที่ชมุนมุของเหล่าฤษี นักบวชและนักพรตต่าง ๆ 

ที่มาบ าเพ็ญตบะและโยคะเพื่อเขา้ถึงพรหมัน (ตามความเชื่อของพ

รามหณ)์ ท าใหปั้จจวคัคียท์ี่ปลกีตวัมาจากเจา้ชายสทิธัตถะมาบ าเพ็ญ

ตบะที่นี ่จากนัน้น าท่านชม เจาคนัธีสถปู เป็นสถานที่ซ่ึงพระพทุธองค์

ทรงพบกบัปัญจวคัคีย ์ณ สถานที่แห่งนีเ้มือ่พระพทุธองคท์รงเสด็จ 



  

 

มาถึงป่าอิสิปตนมฤคทายวนัแลว้ ปัญจวัคคีย์ เมื่อเห็นพระพทุธองคเ์สด็จมาแตไ่กล จึงท าสญัญากนัว่า จะไม่ลกุรับ จะไม่

ตอ้นรับ แต่เมื่อพระองคเ์สด็จมาถึง ตา่งก็ลมืสญัญานัน้สิน้ สถานที่ที่พระพทุธองคท์รงพบปัญจวัคคียเ์มือ่เสด็จมาถึงป่า

อิสปิตนมฤคทายวนันี้ ปัจจบุนัอยู่ห่างจากสถานที่แสดงปฐมเทศนาไม่ไกลนกัประมาณกิโลเมตรเศษ มกีารสรา้งพระสถปู

เป็นเคร่ืองระลึกว่าที่นี่เป็นสถานที่ซ่ึงพระพทุธองคท์รงพบกับปัญจวัคคีย ์เรียกว่า เจาคันธีสถปู สนันิษฐานกันว่า สรา้ง

ราวๆ พทุธศักราช 1000 ชว่งราชวงศค์ปุตะน าท่านเดนิทางสู ่พิพิธภณัฑเ์มืองสารนาถ มพีระพทุธรปูโบราณซ่ึงนา่ท่ึง 

และงดงามตามแบบฉบบัของคนอินเดีย อายนุบัพันปีมากมายครับ แต่เสยีดายที่ถกูหา้มน ากลอ้งมาถ่ายภาพภายใน ตอ้ง

ใชเ้ทคนคิพิเศษ จึงมรีปูมาใหช้มกนัไมม่าก พอดเูป็นสงัเขป อย่างพระพทุธรปูปางปฐมเทศนา (รปูพระพทุธองคแ์รก) เป็น

พระพทุธรปูที่สรา้งขึ้นในสมัยคปุตะ อายปุระมาณปี พ.ศ.800 - 1,200 ครับ ซ่ึงยคุนั้นนับว่าเป็นยคุที่มีความเจริญ

สงูสดุของพทุธศิลป์ พระพทุธรปูองคน์ี้ถกูคน้พบที่ป่าอิสปิตนมฤคทายวนัครับ ถือกนัว่าเป็นพทุธปฏิมาที่งดงามมาก แต่

ก่อนที่อินเดียมีการประกวดพทุธปฏิมากัน หากส่งพระพทุธรปูองคน์ี้เขา้ประกวด จะไดร้ับการคัดเลือกว่าเป็นพทุธรปูที่

งดงามที่สดุทกุครั้งไป จึงตอ้งขอใหง้ดการสง่เขา้ประกวด เปิดโอกาสใหอ้งคอ์ื่นบา้ง จึงนบัว่าพระพทุธรปูองคน์ี ้นา่จะเป็น

พระพทุธรปูท่ีสวยงามที่สดุในโลกองคห์นึง่ก็ว่าได ้

กลางวนั บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร หรอื หอ้งอาหารในโรงแรม 

 ออกเดนิทางสู ่เมืองคยา (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 5 ชัว่โมง) ใหท้กุท่านพกัผอ่นตามอธัยาศัย 

เย็น     บรกิารอาหารเย็น ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

สมควรแก่เวลาน าท่านเขา้ท่ีพกั Hotel Anand ระดบั4*หรอืเทียบเท่า 

 

วนัท่ีแปด สนามบินคยา-สนามบินดอนเมือง 

                                                                                                                                                          เชา้ / - / - 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

08.00 น. น าท่านเดนิทางออกจากโรงแรมที่พกั ท าการเช็คเอา้ท ์ออกเดนิทางสู ่ สนามบินคยา 

10.40 น.  ออกเดินทางบินลัดฟ้ากลับสู่ประเทศไทย โดยสายการบิน Air Asia เที่ยวบินที่ FD123  ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 2 

ชัว่โมง 40 นาท ี(มบีริการอาหารและเคร่ืองดืม่บนเคร่ือง) 

14.50 น. เดนิทางถึง สนามบินดอนเมอืง ประเทศไทย โดยสวสัดภิาพพรอ้มความประทบัใจ 

........................................................................................  

 

อตัราค่าบรกิารและเง่ือนไขการใหบ้รกิาร 

 

ราคาน้ียงัไมร่วมค่า VISA อินเดีย แบบ E-Visa + วีซา่เนปาล ท่านละ 4,200 บาท 

 

อตัราค่าบรกิารน้ีรวม 

 ตัว๋เครือ่งบินชัน้ประหยดัระบวุนัเดินทางไป-กลบัพรอ้มคณะ 

 ภาษีน ้ามนัและภาษีตัว๋ทกุชนิด(สงวนสิทธิเก็บเพ่ิมหากสายการบินปรบัข้ึนกอ่นวนัเดินทาง) 

 ท่ีพกัโรงแรมระดบั 4*ตามรายการ 7 คืน พกัหอ้งละ 2-3 ท่าน (กรณีมาไม่ครบค ู่และไม่ตอ้งการเพ่ิมเงินพกัหอ้งเด่ียว) 

 อาหารตามรายการระบ(ุสงวนสิทธิในการสลบัม้ือหรอืเปลี่ยนแปลงเมนอูาหารตามสถานการณ)์  

 ค่าเขา้ชมสถานท่ีตามรายการระบ ุ

 ค่าระวางน ้าหนกักระเป๋าไม่เกิน 20 กก. 

 ค่ารถรบั-สง่สถานท่ีท่องเท่ียวตามรายการระบ ุ

 

อินเดีย เนปาล ครบสตูร 4 สงัเวชนียสถาน ข้ึนเขาคิชฌกฏู 8 วนั 7 คืน  

ก าหนดการเดินทาง 

ผ ูใ้หญ่พกัหอ้งละ

2-3ท่าน 

 

เด็กอายไุม่เกนิ12ปี

เสรมิเตียง 

 

เด็กอายไุม่เกนิ12ปี

ไม่เสรมิเตียง 

 

พกัเด่ียว 

28 ตลุาคม - 04 พฤศจิกายน 2562 33,900 33,900 32,900 9,500 



  

 

 

ค่าประกนัชีวิตกรณีอบุติัเหตใุนระหว่างการเดินทาง ค ุม้ครองในวงเงินไม่เกินท่านละ 1,000,000 บาท และค่า

รกัษาพยาบาลกรณีอบุติัเหตใุนวงเงินไม่เกนิ ท่านละ 200,000 บาท (ตามเง่ือนไขกรมธรรม)์  

อตัราค่าบรกิารไม่รวม 

 ค่าภาษีมลูค่าเพ่ิม 7%   ภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3% 

 ค่าท าหนงัสือเดินทางไทย,ค่าธรรมเนียมส าหรบัผ ูถื้อพาสปอรต์ต่างชาติค่าท าใบอนญุาตกลบัเขา้ประเทศของคน

ต่างชาติ(Re-Entry) หรอื คนต่างดา้ว (เป็นหนา้ท่ีของผ ูเ้ดินทางในการจดัท าเอง) 

 ค่าใชจ่้ายสว่นตวันอกเหนือจากรายการท่ีระบ ุ เช่น ค่าเครือ่งด่ืมและค่าอาหารท่ีสัง่เพ่ิมเอง, ค่าโทรศพัท,์ ค่าอาหาร

และเครือ่งด่ืมสัง่พิเศษนอกรายการ ค่าซกัรดี, ค่าโทรศพัทท์างไกล, ค่าอินเตอรเ์น็ต ฯลฯ 

 ค่าใชจ่้ายอนัเกิดจากความลา่ชา้ของสายการบิน,อบุติัภยัทางธรรมชาติ,การประทว้ง,การจลาจล,การนดัหยดุงาน,

การถกูปฏิเสธไม่ใหอ้อกและเขา้เมืองจากเจา้หนา้ท่ีตรวจคนเขา้เมืองและเจา้หนา้ท่ีกรมแรงงานทัง้ท่ีเมืองไทยและ

ต่างประเทศซ่ึงอย ูน่อกเหนือความควบคมุของบรษิทัฯ 

 ค่าปรบั ส าหรบัน ้าหนกักระเป๋าเดินทางท่ีเกินจากท่ีทางสายการบินก าหนดไว ้20 กก. 

 ค่าธรรมเนียมวีซ่าอินเดียแบบ E-Visaและค่าวีซ่าเนปาล  

 ค่าทิปไกดท์อ้งถ่ิน,คนขบัรถ 2,400 บาท/ทรปิ/ลกูทวัร ์1 ท่าน (ช าระท่ีสนามบินในวนัเดินทาง) 

 ค่าทิปหวัหนา้ทวัรต์ามสินน ้าใจของทกุท่าน (ไม่รวมในทิปไกดท์อ้งถ่ินและคนขบัรถแต่ไม่บงัคบัทิป) 

เง่ือนไขการส ารองท่ีนัง่ 

1.กรณุาท าการจองกอ่นการเดินทาง อยา่งนอ้ย 45 วนัท าการหรอืกอ่นหนา้นัน้ โดยสง่แฟกซห์รอือีเมลลร์ายช่ือและหนา้

หนงัสือเดินทางเพ่ือยนัการจองท่ีนัง่ พรอ้มช าระมดัจ าท่านละ 10,000 บาท 

2.ค่าทวัรส์ว่นท่ีเหลือ บรษิทัฯ จะขอเก็บค่าทวัรท์ัง้หมด 30 วนักอ่นการเดินทาง มิเช่นนัน้บรษิทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการ

ยกเลิกการเดินทางของท่าน และการคืนเงินทัง้หมดหรอืบางสว่นตามค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึนจรงิ 

3.เม่ือท่านตกลงช าระเงินค่าบรกิารไม่ว่าทัง้หมดหรอืบางสว่นกบัทางบรษิทัฯ ทางบรษิทัฯจะถือว่าท่านไดย้อมรบัในเง่ือนไข

การใหบ้รกิารท่ีไดร้ะบไุวใ้นเอกสารฉบบัน้ีทัง้หมดน้ีแลว้ 

4.ทางบรษิทัขอสงวนสิทธ์ิในการด าเนินการยืน่ขอวีซ่าประเทศอินเดียแบบ E Visa ใหก้บัผ ูร้ว่มเดินทางเท่านัน้ ยกเวน้แต่ผ ู้

รว่มเดินทางมีวีซ่าปี 

เง่ือนไขการยกเลิก 

1.ยกเลิกการเดินทางกอ่นการเดินทาง 45 วนั บรษิทัฯจะคืนเงินค่ามดัจ าใหท้ัง้หมด โดยจะหกัค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึนจริง เช่น

ค่าธรรมเนียมวีซ่า ยกเวน้ในกรณีวนัหยดุเทศกาล,วนัหยดุนกัขตัฤกษ ์ทางบรษิทัฯขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนเงินมดัจ าโดยไม่มี

เง่ือนไขใดๆทัง้ส้ิน 

2.ยกเลิกการเดินทาง 15 วนั กอ่นการเดินทาง หกัค่ามดัจ าทวัร ์50% 

3.ยกเลิกกอ่นการเดินทาง 7-14 วนัเก็บค่าใชจ่้าย 100% ของราคาทวัร ์ต่อท่าน 

4.ส าหรบัผ ูโ้ดยสารท่ีไม่ไดถื้อหนงัสือเดินทางไทย และทางบรษิทัฯเป็นผ ูย้ื่นวีซ่าให ้เม่ือผลวีซ่าผ่านแลว้มีการยกเลิกการ

เดินทางบรษิทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการคืนค่ามดัจ าทัง้หมด 

เง่ือนไขการใหบ้รกิาร 

1.โปรแกรมทวัรน์ีจ้ะสามารถออกเดนิทางไดต้อ้งมจี านวนผูเ้ดนิทางขัน้ต า่ 15 ท่านรวมในคณะตามที่ก าหนดไวเ้ท่านัน้ หากมจี านวนผู้

เดนิทางรวมแลว้นอ้ยกว่าท่ีก าหนดไว ้บริษทัฯ ขอสงวนสทิธิ์ในการยกเลกิหรือปรับเปลีย่นก าหนดการเดนิทาง ในกรณีท่ีมผีูเ้ดนิทาง 10 

-14 ท่าน ตอ้งเพิ่มเงนิท่านละ 3,000 บาท, กรณีที่มผีูเ้ดนิทาง 15-19 ท่านตอ้งเพิม่เงนิท่านละ 2,000 บาท 

2.ในกรณีที่ท่านไมไ่ดร้ับผลการอนมุตัวิีซ่าเขา้ประเทศอนิเดยี แบบ E-Visa ทางบริษทัฯ ขอสงวนสทิธิ์ในการคืนค่าธรรมเนยีมวีซ่า E-Visa 

และเรียกเก็บค่าธรรมเนยีมวีซ่าเพิม่เตมิ เพื่อด าเนนิการขอวีซ่าใหมโ่ดยตรงกบัทางศนูยร์ับย่ืนวีซ่าอินเดยี ประจ าประเทศไทย 

3.บริษทัฯ ขอสงวนสทิธิ์ในการเปลีย่นแปลงราคาและเงือ่นไขตา่งๆ โดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ ทัง้นีใ้หข้ึน้อยู่กบัดลุยพนิจิของ

บริษทัฯ เท่านัน้ อีกทัง้ขอ้สรปุและขอ้ตดัสนิใดๆ ของบริษทัฯ ใหถ้ือเป็นขอ้ยตุสิิน้สดุสมบรูณ์ 

4.บริษทัฯ และตวัแทนของบริษทัขอสงวนสทิธิ์ท่ีจะเปลีย่นแปลงรายการทวัรต์ามความเหมาะสม ใหส้อดคลอ้งกบัสถานการณ ์ขอ้จ ากดั

ดา้นภมูอิากาศ และเวลา ณ วนัที่เดนิทางจริง ทัง้นีท้างบริษทัฯ จะยึดถือและค านงึถึงความปลอดภยั รวมถึงประโยชนส์งูสดุของลกูคา้

สว่นมากเป็นส าคญั 

5.รายการทวัรน์ีเ้ป็นการท่องเที่ยวแบบหมูค่ณะ (Join Tour) จดัท าและด าเนนิการโดยบริษทัคู่คา้ (Partner) 

 

 



  

 

 

6.อตัราค่าบริการคิดค านวณจากอตัราแลกเปลีย่น และราคาตัว๋เคร่ืองบินในปัจจบุนั บริษทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการปรับเปลีย่นราคา

ค่าบริการในกรณีที่มกีารขึน้ราคาค่าตัว๋เคร่ืองบิน ค่าประกันภยัสายการบิน ค่าธรรมเนยีมน า้มนั หรือมกีารประกาศลดค่าเงนิบาท 

หรืออตัราแลกเปลีย่นไดป้รับขึน้ในชว่งใกลว้นัที่คณะจะเดนิทาง 

7.ในระหว่างการท่องเท่ียวนี ้หากท่านไมใ่ชบ้ริการใดๆ ไมว่่าทัง้หมดหรือบางสว่น ถือว่าท่านสละสทิธิ์ไมส่ามารถเรียกรอ้งขอคืน

ค่าบริการได ้

8.หากท่านไมเ่ดนิทางกลบัพรอ้มคณะทวัร ์ตัว๋เคร่ืองบนิขากลบัซ่ึงยงัไมไ่ดใ้ช ้ไมส่ามารถน ามาขอคืนเงนิได ้

9.ค่าบริการที่ท่านช าระกบัทางบริษทัฯ เป็นการช าระแบบเหมาขาด และทางบริษทัฯ ไดช้ าระใหก้บับริษทัฯ ตวัแทนแตล่ะแห่งแบบเหมา

ขาดเชน่กนั ดงันัน้หากท่านมเีหตอุนัใดท่ีท าใหท้่านไมไ่ดท้่องเทีย่วพรอ้มคณะตามรายการที่ระบไุว ้ท่านจะขอคนืค่าบริการไมไ่ด ้

10.กรณีเกิดความผดิพลาดจากตวัแทน หรือ หนว่ยงานทีเ่กี่ยวขอ้ง จนมกีารยกเลกิ ลา่ชา้ เปลีย่นแปลง การบริการจากสายการบิน 

บริษทัขนสง่ หรือ หนว่ยงานทีใ่หบ้ริการ บริษทัฯ จะด าเนนิโดยสดุความสามารถท่ีจะจดับริการทวัรอ์ื่นทดแทนให ้แตจ่ะไมค่ืนเงนิให้

ส าหรับค่าบริการนัน้ๆ 

11.มคัคเุทศก ์พนกังาน และตวัแทนของบริษทัฯ ไมม่สีทิธิใ์นการใหค้ าสญัญาใดๆ ทัง้สิน้แทนบริษทัฯ นอกจากมเีอกสารลงนามโดยผูม้ี

อ านาจของบริษทัฯ ก ากบัเท่านัน้ 

12.บริษทัฯ รับเฉพาะผูม้วีตัถปุระสงคเ์ดนิทางเพื่อท่องเที่ยวเท่านัน้ การเดนิทางของผูเ้ดนิทางดว้ยวตัถปุระสงคแ์อบแฝงอืน่ ๆ เชน่ การ

ไปคา้แรงงาน การคา้ประเวณี การคา้มนษุย ์การขนสง่สนิคา้หนภีาษ ีการขนยาเสพตดิ การโจรกรรม การขนอาวธุสงคราม การก่อ

การรา้ย และ อื่น ๆ ที่เขา้ขา่ยผดิกฏหมาย ผดิศีลธรรมอนัด ีบริษทัฯ มไิดม้สีว่นรูเ้ห็น เกี่ยวขอ้ง หรือ มสีว่นตอ้งรับผดิชอบใด ๆ กบั

การกระท าดงักลา่วทัง้สิน้ 

13.หากผูเ้ดนิทางถกูเจา้หนา้ท่ีตรวจคนเขา้เมอืงของประเทศนัน้ๆ ปฏิเสธการเขา้ - ออกเมอืง ดว้ยเหตผุลใดๆ ก็ตาม ถือเป็นเหตผุลซ่ึง

อยู่นอกเหนอือ านาจ และความรับผดิชอบของบริษทัฯ ทางบริษทัฯ ขอสงวนสทิธิ์ท่ีจะไมร่ับผดิชอบการคืนเงนิทัง้หมด 

14.ผูเ้ดนิทางตอ้งใชว้ิจารณญาณสว่นตวัและรับผดิชอบตอ่การตดัสนิใจในการเลอืกซ้ือสนิคา้ตา่ง ๆ ในระหว่างการเดนิทางท่องเที่ยว

ดว้ยตวัท่านเอง บริษทัฯ จะไมส่ามารถรับผดิชอบใด ๆ หากเกดิความไมพ่งึพอใจในสนิคา้ท่ีผูเ้ดนิทางไดซ้ื้อระหว่างการเดนิทางท่องเที่ยว

นี ้

15.ผูเ้ดนิทางตอ้งรับผดิชอบตอ่การจดัเก็บ และ ดแูลทรพัยส์นิสว่นตวั ของมคี่าตา่ง ๆ อย่างระมดัระวงั บริษทัฯ จะไมส่ามารถ

รับผดิชอบใด ๆ หากเกิดการสญูหายของ ทรัพยส์นิสว่นตวั ของมคี่าตา่ง ๆ ระหว่างการเดนิทางท่องเที่ยว 

16.บริษทัฯ จะไมร่ับผดิชอบตอ่การสญูหายของทรพัยส์นิ และ สมัภาระระหว่างการเดนิทางอนัมสีาเหตมุาจากสนามบิน สายการบิน 

บริษทัขนสง่ โรงแรม หรือ การโจรกรรม แตจ่ะท าหนา้ท่ีเป็นตวัแทนในการเรียกรอ้งค่าชดใชใ้หก้บัผูเ้ดนิทาง 

17.บริษทัฯ ขอสงวนสทิธิ์ท่ีจะไมร่ับผดิชอบค่าเสยีหายในเหตกุารณท่ี์เกิดจากการยกเลกิหรือความลา่ชา้ของสายการบิน ภยัธรรมชาต ิ

การนดัหยดุงาน การจลาจล การปฏิวตั ิรัฐประหาร ที่อยูน่อกเหนอืการควบคมุของทางบริษทัฯ หรือ ค่าใชจ้่ายเพิ่มเตมิที่เกดิขึน้

ทางตรง หรือทางออ้ม เชน่ การเจ็บป่วย การถกูท ารา้ย การสญูหาย ความลา่ชา้ หรือ จากอบุตัเิหตตุา่งๆ 

18.บริษทัฯ ขอสงวนสทิธิ์ท่ีจะไมร่ับผดิชอบใด ๆ ตอ่การไมเ่ป็นไปตามความคาดหวงั และความไมพ่ึงพอใจของผูเ้ดนิทาง ท่ีเกี่ยวขอ้งกบั 

สภาพธรรมชาต ิภมูอิากาศ ฤดกูาล ทศันยีภาพ วฒันธรรม วิถีและพฤตกิรรมของประชาชนในประเทศที่เดนิทางไป 

19.ทางบริษทัฯจะไมร่ับผดิชอบใดๆทัง้สิน้ หากผูเ้ดนิทางประสบเหตสุภาวะฉกุเฉินจากโรคประจ าตวั ซ่ึงไมไ่ดเ้กิดจากอบุตัเิหตใุนรายการ

ท่องเที่ยว(ซ่ึงลกูคา้จะตอ้งยอมรับในเงือ่นไขนีใ้นกรณีทีเ่กิดเหตสุดุวิสยั ซ่ึงอยู่นอกเหนอืความรับผดิชอบของบริษัททวัร)์ 

20.กรณีใชห้นงัสอืเดนิทางราชการ(เลม่น า้เงนิ) เดนิทางเพื่อการท่องเที่ยวกบัคณะทวัร ์หากท่านถกูปฏิเสธในการเขา้-ออกประเทศใดๆก็

ตาม ทางบริษทัฯ ขอสงวนสทิธิ์ไมคื่นค่าทวัรแ์ละรับผดิชอบใดๆทัง้สิน้ 

21.กรณีที่ท่านตอ้งออกตัว๋ภายในประเทศ เชน่ (ตัว๋เคร่ืองบิน,ตัว๋รถทวัร,์ตัว๋รถไฟ) กรณุาสอบถามที่เจา้หนา้ท่ีทกุครั้งก่อนท าการออกตัว๋ 

เนือ่งจากสายการบินอาจมกีารปรับเปลีย่นไฟลท์บิน หรือ เวลาบิน โดยไมไ่ดแ้จง้ใหท้ราบลว่งหนา้ทางบริษทัฯจะไมร่ับผดิชอบใดๆในกรณีถา้

ท่านออกตัว๋ภายในโดยไมแ่จง้ใหท้ราบและหากไฟลท์บินมกีารปรับเปลีย่นเวลาบินเพราะถือว่าท่านยอมรับในเงือ่นไขดงักลา่วแลว้ 

22. หนงัสือเดินทางตอ้งมีอายกุารใชง้านเหลือไม่นอ้ยกว่า 6 เดือน และบรษิทัฯรบัเฉพาะผ ูมี้จดุประสงคเ์ดินทางเพ่ือท่องเท่ียว

เท่านัน้ (หนงัสอืเดนิทางตอ้งมอีายเุหลอืใชง้านไมน่อ้ยกว่า 6 เดอืน บริษทัฯไมร่ับผดิชอบหากอายเุหลอืไมถ่ึงและไมส่ามารถเดนิทางได ้

 

 

 

 

 

 

 



  

 

เอกสารทีต่อ้งเตรียมประกอบการย่ืนวีซ่าอินเดีย(E-Visa) 

 

1.แบบฟอรม์ แบบฟอรม์กรอกขอ้มลูเพื่อประกอบการด าเนนิการขอวีซ่า โดยตอ้งกรอกขอ้มลูใหค้รบถว้น 

2.ไฟลแ์สกนหนงัสอืเดนิทาง (Passport) ไฟลส์กลุ pdf 

3.สแกนรปูถ่ายส ีดา้นหลงั เป็นสขีาว ไมม่กีรอบ ขนาด 2 x 2นิว้ 2 รปู 

 

ตวัอย่างรปูถ่ายและหนา้พาสปอตท่ีแสกน 

 

 

 

 

 

 

 

** ใน

กรณวีซ่ีาของท่านไม่ผ่านการพจิารณา
จากประเทศอนิเดยี 

ทางบริษัทฯจะไม่รับผดิชอบคืนเงนิค่า
ทัวร์ให้ทุกกรณี** 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

แบบฟอรม์กรอกขอ้มลูเพ่ือประกอบการด าเนินการขอวีซ่า 

*โปรดทราบ วีซ่าออนไลนข์องประเทศอินเดีย มีขอ้จ ากดัการใหวี้ซ่า 2 ครัง้ต่อ 1 ปีปฎิทิน หากท่านเคยไดย้ืน่หรอืไดร้บ้การ

อนมุติัวีซ่าออนไลนค์รบ 2 ครัง้แลว้ จะตอ้งด าเนินการยืน่ผ่านศนูยร์บัยืน่วีซ่าอินเดียเท่านัน้ กรณุาติดต่อเจา้หนา้ท่ีเพ่ือใหก้าร

แนะน า 

ประวติัสว่นตวั  

ค าน าหนา้ :   ⃣⃣    นาย    ⃣⃣  นาง   ⃣⃣  นางสาว      ⃣⃣  เด็กชาย    ⃣⃣  เด็กหญิง  

       

ชือ่ :.................................................................. นามสกลุ : ....................................................................................   

     

NAME:............................................................... SURNAME: ..................................................................................  

       

สถานะภาพ :      ⃣⃣   แตง่งาน         ⃣⃣   โสด          ⃣⃣   หย่ารา้ง 

 

ต าหนบินร่างกายท่ีเห็นไดช้ดั เชน่ ไฝ,แผลเป็น :............................................................................................................. 

 

ชือ่สาม/ีภรรยา:........................................................................................................................................................  

  

สญัชาตสิาม/ีภรรยา :................................................................................................................................................ 

 

ที่อยู่ปัจจบุนั :................................................................................................................................................................................................................................. 

 .........................................................................................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................................................................................... 

 

เบอรโ์ทรศพัท ์บา้น :................................................. 

 

เบอรโ์ทรศพัท ์มอืถือ :............................................... 

 

ประวติัครอบครวั  

ชือ่/นามสกลุบิดา :................................................................................สญัชาต.ิ........................................................... 

 

ชือ่/นามสกลุมารดา :.............................................................................สญัชาต.ิ...........................................................  

 

ประวติัการศึกษา  

...........................................................................................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................................................................................

..................................... 

................................................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................................................... 

 



  

 

 

ประวติัการท างาน 

อาชพี :......................................................... 

 

ชือ่บริษทั/สถานศึกษา :............................................................................................... 

 

เบอรโ์ทรตดิตอ่ :..............................................                                         

 

ที่อยู่  :  

...........................................................................................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................................................................... 

รหัสไปรษณีย ์:..................................... 

 

*โปรดระบรุายช่ือประเทศท่ีท่านไดเ้ดินทางในช่วงระยะเวลา 10 ปี * ส าคญัมาก 

...........................................................................................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................................................................................... 

 

*หากท่าน "เคย" ไดร้บัวีซ่าอินเดีย โปรดแจง้รายละเอียดวีซ่า ประเภทของวีซ่า/ หมายเลขวีซ่า/ หมายเลขวีซา่ ครัง้ลา่สดุ * 

ส าคญัมาก 

...........................................................................................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................................................................................... 

 

*หากท่าน "เคย" ไปประเทศอินเดียมากอ่นโปรดระบเุมืองท่ีท่านไป และช่ือโรงแรมท่ีพกั ลา่สดุ * ส าคญัมาก 

...........................................................................................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................................................................................... 

 

*ในช่วง 3 ปีท่ีผ่านมา ท่านเคยเดินทางไปประเทศดงัต่อไปน้ีหรอืไม ่: บงัคลาเทศ/ ศรลีงักา/ ภฏูาน/ มลัดีฟส/์ เนปาล/ 

ปากีสถาน/ อฟักานิสถาน หากท่านเคยโปรดระบวุนัเดินทาง * ส าคญัมาก 

...........................................................................................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................................................................. 

 


