
 
  

 

 

 

 

 

 

 
นมสัการสถานทีป่ระสตูิ ตรัสรู้ ปฐมเทศนา ปรินิพพาน | เยือนเมืองพทุธคยา ราชคฤห์ นาลนัทา 

เวสาลี กสุินารา ลมุพินี สาวตัถี พาราณสี |  ขึน้เขาคิชฌกฎู | ลอ่งเรือแมน่ า้คงคา  
 
   

 

 

 

 

 

  

 

 

ราคาเร่ิมต้นเพียง 25,999.- 
เส้นทางการเดนิทาง 

วนัท่ี 1.  กรุงเทพฯ (สนามบนิดอนเมือง) – พทุธคยา– สถปูพทุธคยา (ตรัสรู้) - พระมหาโพธ์ิเจดีย์ 
วนัท่ี 2   พทุธคยา – ราชคฤห์ – เขาคชิกฎู  - วดัชีวกมัพวนั – วดัเวฬวุนั– มหาวทิยาลยันาลนัทา 
วนัท่ี 3   เวสาลี – วดัป่ามหาวนั –เสาหินพระเจ้าอโศกมหาราช  – เมืองกสุนิารา 
วนัท่ี 4.  กสุนิารา - สงัเวชนียสถาน กสุนิารา (ปรินิพพาน) -เมืองลมุพนีิวนั  
วนัท่ี 5.   สงัเวชนียสถาน สวนลมุพนีิวนั (ประสตู)ิ – วหิารมหามายา -  สระโบกขรณี – เสาพระเจ้าอโศก-เมืองสาวตัถี 
วนัท่ี 6.  เมืองสาวตัถี-สถานท่ีแสดงยมกปาฏิหาริย์-สถานท่ีพระเทวทัตถูกแผ่นดินสูบ- บ้านบิดาขององคลีุมาล-วังของพระเจ้าปเสนทิโกศล -   

บ้านของอนาถบณิฑิกเศรษฐี – วดัเชตวุนัมหาวหิาร – ต้นอานนัทโพธ์ิ – เมืองพาราณสี 
วนัท่ี 7.  พาราณสี – ลอ่งเรือแมน่ า้คงคา - สงัเวชนียสถาน สารนาถ (แสดงปฐมเทศนา)  สถปูเจาคนัธี -ธรรมเมขสถปู –ชมพพิธิภณัฑ์แห่งเมืองสาร

นาถ-  ชมหวัเสาพระเจ้าอโศก – เมืองพทุธคยา 
วนัท่ี 8.  พทุธคยา - กรุงเทพฯ (สนามบนิดอนเมือง)  
 
 
 
 

อนิเดยี เนปาล นมัสเต ไหว้พระสวดมนต์ 
  สังเวชนียสถาน 4 ต าบล 8วัน 7คืน 

 
 
 
 
 

เดินทางพฤศจกิายน 2562 – มีนาคม 2563  

 

 

 

 



 

วันที่ 1 
กรุงเทพฯ (สนามบินดอนเมือง) – พุทธคยา - สถูปพุทธคยา (ตรัสรู้) - 
พระมหาโพธิ์เจดีย์ 

06.30 น. คณะพร้อมกนัท่ีสนามบนิดอนเมือง อาคารผู้โดยสารขาออกระหวา่งประเทศ ชัน้ 3 เคาน์เตอร์ 2 ประตู 1-2 เคาน์เตอร์ 
สายการบนิแอร์เอเชีย (Air Asia) โดยมีเจ้าหน้าท่ีคอยอ านวยความสะดวกจดัเตรียมเอกสารการเดนิทางและสมัภาระให้กบั
ท่าน 

08.20 น. ออกเดนิทางสู ่เมืองคยา โดยสายการบนิแอร์เอเชีย เที่ยวบนิที่ FD122 (ใช้เวลาเดนิทางโดยประมาณ 03.20 ชม.) (มีบริการ
อาหารบนเคร่ือง) 

10.10 น. ถึงสนามบินคยา เมืองคยา (Gaya) ประเทศอินเดีย (เวลาท้องถิ่น ช้ากว่าประเทศไทย 1.30 ชั่วโมง) และผ่านขัน้ตอนการ
ตรวจคนเข้าเมืองและศลุกากร เมืองพุทธคยา สถานท่ีเช่ือกนัวา่เป็นท่ีตรัสรู้ ของพระพทุธเจ้าซึ่งค้นพบโดยนกัโบราณคดีชาว
องักฤษ ช่ือ เซอร์ อเลกซานเดอร์ คนันิงแฮม เม่ือร้อยกวา่ปีก่อนแล้ว 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหารของโรงแรม   

 น าท่านนมสัการ สถูปพุทธคยา ทรงศิขระท่ีได้รับการบูรณะใหม่ภายในประดิษฐานพระพทุธรูป “พระพทุธเมตตา” ปางมาร
วิชัย แล้วน านมสัการต้นศรีมหาโพธ์ิท่ีได้น าพนัธุ์มาปลกูตรงท่ีเช่ือกันว่าเป็นจดุท่ีพระพทุธเจ้าประทบันั่งบ าเพญ็เพียรจนตรัสรู้
สมโพธิญาณ แล้วน าชม สตัตมหาสถาน สถานท่ีพระพทุธเจ้าเสวยวิมตุิสขุหลงัจากตรัสรู้แล้วเจ็ดแห่ง แห่งละสปัดาห์รอบๆ
พทุธคยาเพ่ือทบทวนความรู้ก่อนท่ีจะเสดจ็ออกสัง่สอนผู้คน อนัประกอบไปด้วย 
1.เสดจ็ประทบับนพระแท่นวชัรอาสน์ ใต้ต้นศรีมหาโพธ์ิพร้อมเสวยวมิตุตสิขุตลอด ๗ วนั ในสปัดาห์ท่ี ๑ 



 
2.เสดจ็ประทบั ณ อนิมสิเจดีย์ ทรงยืนจ้องพระเนตรดตู้นศรีมหาโพธ์ิ โดยมไิด้กระพริบพระเนตรตลอด ๗ วนั ในสปัดาห์ท่ี ๒ 
3.เสดจ็ประทบั ณ รัตนจงกรมเจดีย์ ทรงนิมติจงกรมขึน้ แล้วเสดจ็จงกรมเป็นเวลา ๗ วนั ในสปัดาห์ท่ี ๓ 
4.เสด็จประทบั ณ รัตนฆรเจดีย์ โดยเสด็จไปทางทิศตะวนัออกเฉียงเหนือของต้นศรีมหาโพธ์ิ และประทับนั่งขดัสมาธิในเรือน
แก้วซึ่งเทวดานิรมติถวาย ทรงพจิารณาพระอภิธรรม๗ วนั ในสปัดาห์ท่ี ๔ 
5.เสดจ็ไปประทบันัง่ขดัสมาธิใต้ต้นไทร อชปาลนิโครธ ซึ่งเป็นท่ีพกัของคนเลีย้งแกะ ในสปัดาห์ท่ี๕ 
6.เสดจ็ไปประทบันัง่ขดัสมาธิใต้ต้นจิก มจุลนิทร์ ไปทางทิศตะวนัออกเฉียงใต้ของต้นศรีมหาโพธ์ิ ในสปัดาห์ท่ี ๖ 
7.เสดจ็ไปประทบัใต้ต้นเกด ราชายตนะ ประทบันัง่เสวยวมิตุสิขุตลอด ๗วนั  
น าท่านชม พระมหาโพธ์ิเจดีย์ (Mahabodhi Temple) อนุสรณ์สถานแห่งการตรัสรู้ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ภายใน
ประดษิฐานพระพทุธเมตตาพระพทุธรูปท่ีรอดจากการถกูท าลายจากพระเจ้าศศางกา พระพทุธ รูปองค์นีเ้ป็นพระพทุธรูปปาง
มารวชิยัแบบศิลปะปาละ เป็นท่ีเคารพศรัทธาของชาวพทุธทั่วโลก จากนัน้น าท่านชมศิลปะอินเดียสมยัพระเจ้าอโศกอายุกว่า 
๒,๒๐๐ ปี ชมเสาพระเจ้าอโศกท่ีทรงให้สร้างเพ่ือประกาศศาสนาและถวายเป็นพทุธบชูาแก่สงัเวชนียสถาน ชมประตโูทรณะท่ี
สลกั เร่ืองราวเก่ียวกบัพทุธประวตั ิแล้วชมสถปูและภาพสลกัอดีตพระพทุธเจ้าศลิปะสมยัปาละอายรุาว ๑,๒๐๐ ปี “สมยัปาละ
เป็นช่วงท่ีพุทธศาสนารุ่งเรืองแผ่ขยายอยู่ในอินเดียภาคเหนือโดยมีศูนย์กลางอยู่ท่ีมหาวิทยาลัยนาลันทา รัฐพิหารตาม
หลกัฐานการบนัทึกจดหมายเหตกุารณ์เดนิทางมาสืบทอดพทุธศาสนาของหลวงจีนเหีย้นจัง (พระถงัซมัจัง๋) และหลวงจีนอีจ้ิง 
จากประเทศจีน” ได้เวลาสมควรน าท่านเดนิทางกลบัสูท่ี่พกั  

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ห้องอาหารของโรงแรม   
ที่พัก โรงแรม TATHAGAT  หรือเทียบเท่า,เมืองคยา 

วันที่2 
พุทธคยา – ราชคฤห์ – เขาคิชกูฎ  - วัดชีวกัมพวัน – วัดเวฬุวัน– 
มหาวิทยาลัยนาลันทา 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารภายในโรงแรม 

 น าท่านเดินทางสู่เมืองราชคฤห์ (Rajgir) นครหลวงแห่งแคว้นมคธ (ใช้เวลาเดินทางโดยประมาณ 2 ชม.)  น าท่านเดินขึน้

เขาคิชฌกูฎ หนึ่งในเบญจคีรี ได้แก่เวภาระ เวปลุะ คิชฌกูฏ อิสิคิลิ และปัณฑวะชมวิวทิวทัศน์ท่ีสวยงาม นมัสการถ า้พระ

โมคคัลลา ชมถ า้พระสารีบุตร สถานท่ีท่ีพระสารีบตุรส าเร็จเป็นพระอรหนัต์ ชมกุฏีของพระอานนท์ นมัสการมูลคันธกุฏี

สถานท่ีประทบัของพระพทุธเจ้า ไหว้พระสวดมนต์ท่ียอดเขาคชิกฎู จากนัน้น าท่านชมวัดชีวกัมพวัน โรงพยาบาลสงฆ์แห่งแรก

ของโลก “ชีวกัมพวัน” เป็นสวนป่ามะม่วงท่ีหมอชีวกโกมารภัจจ์อทุิศถวายเป็นสงัฆารามแด่พระพทุธเจ้าและพระภิกษุสงฆ์ 

ปัจจุบนัเหลือซากโบราณสถานให้เห็นเป็นซากหินเรียงรายกันอยู่ เม่ือครัง้ท่ีพระพทุธเจ้าทรงประชวรห้อพระโลหิตจากการท่ี

สะเก็ดหินมากระแทกถกูพระบาทเพราะพระเทวทตักลิง้หินลงมาหมายปลงพระชนม์พระพทุธเจ้า พระภิกษุสงฆ์ได้พาพระพทุธ

องค์มาท่ีชีวกัมพวัน และหมอชีวกเป็นผู้ถวายการรักษาโดยการผ่าตัดเอาสะเก็ดหินออก ชีวกัมพวันจึงถูกเรียกว่าเป็น

โรงพยาบาลสงฆ์แห่งแรกในพระพทุธศาสนา 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหารของโรงแรม   

บ่าย น าท่านเดนิทางสู ่วัดเวฬุวนารามมหาสังฆยกิาวาส (วดัเวฬวุนั)วดัแห่งแรกในพระพทุธศาสนาและเป็นสถานท่ีแสดงโอวาท

ปาฏิโมกข์แก่พระอริยสงฆ์1250องค์ มีสถูปท่ีบรรจุพระอัฐิธาตขุองพระโมคคลัลานะและพระอัญญาโกญฑญัญะ จากนัน้น า

ท่านเดนิทางสูน่าลนัทา นมัสการหลวงพ่อด าซึ่งเป็นพระพทุธรูปท่ีสร้างด้วยหินแกรนิตสีด าซึ่งสร้างรุ่นราวคราวเดียวกับพระ

http://www.oceansmile.com/India/Nalanta.htm
http://www.oceansmile.com/India/Kichakog.htm
http://www.oceansmile.com/India/Kichakog.htm
http://www.oceansmile.com/India/Kichakog.htm
http://www.oceansmile.com/India/Kichakog.htm


 
พทุธเมตตา จากนัน้น าท่านเย่ียมชมมหาวทิยาลัยนาลันทา (Nalanda University) มหาวทิยาลยัท่ีใหญ่ท่ีสดุในโลกเป็นศูนย์

การศึกษาในสมยัพทุธกาล ต่อมาในปีพ.ศ.๑๗๔๒ กองทัพมสุลิมเติร์กได้ยกทัพมารุกราน รบชนะกษัตริย์แห่งชมพทูวีปฝ่าย

เหนือกองทพัมสุลิมเตร์ิกได้เผาผลาญท าลายวดัและปชูนียสถาน ในพทุธศาสนาลงแทบทัง้หมดและสงัหารผู้ ท่ีไม่ยอมเปล่ียน

ศาสนา นาลนัทามหาวหิารก็ถูกเผาผลาญท าลายลงในช่วงระยะเวลานัน้ว่ากนัวา่ไฟท่ีลกุโชนเผานาลนัทานานถึง 3 เดือนกว่า

จะเผานาลนัทาได้หมด ได้เวลาสมควรน าท่านเดนิทางสูเ่มืองเวสาลี 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ห้องอาหารของโรงแรม   

ที่พัก โรงแรม NALANDA REGENCY HOTEL หรือเทียบเทา่,เมืองราชคฤห์ 

วันที่ 3 เวสาลี – วัดป่ามหาวัน –เสาหนิพระเจ้าอโศกมหาราช  – เมืองกุสินารา 
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารภายในโรงแรม 

 น าท่านเดนิทางสู ่เมืองเวสาลี (Vaishali) (ใช้เวลาเดนิทางโดยประมาณ 4-5 ชัว่โมง) 

 น าท่านชมเมืองหลวงของอาณาจักรวชัชี หนึ่งในสบิหกแค้วนของชมพทูวีปในสมยัโบราณ เมืองนีมี้ช่ือหลายช่ือคือ ไพสาลี ไว

สาลี และเมืองนีเ้ป็นศนูย์กลางการเผยแพร่พทุธศาสนาท่ีส าคญัแห่งหนึ่ง รวมทัง้เป็นท่ีก าเนิดของพระมหาวีระศาสดาของ

ศาสนาเชนและท่ีเป็นต้นก าเนิดของการท าน า้มนต์ในพทุธศาสนา เน่ืองจากได้เกิดทุพิกขภัยร้ายแรงทั่วเมืองเวสาลีมีคนตาย

มากมาย กษัตริย์ลจิฉวีจึงได้นิมนต์ให้พระพทุธเจ้าได้มาโปรดชาวเมือง พระพทุธเจ้าจึงน าเหลา่ภิกษุ ๕๐๐ รูป เดนิทางไปโปรด

ท่ีเมืองไวสาลี พร้อมทัง้ได้มีการประพรมน า้มนต์ทัว่ทัง้เมือง น าท่านเท่ียวชม วัดป่ามหาวัน ชมเสาอโศกที่สมบูรณ์ที่สุดและ

งดงามที่ สุดของอินเดีย เมืองเวสาลีมีความส าคัญมาตัง้แต่สมัยก่อนพุทธกาล โดยเป็นเมืองหลวงแห่งแคว้นท่ีมีความ

เจริญรุ่งเรืองมากแคว้นหนึ่งในบรรดา ๑๖ แคว้นของชมพูทวีป มีการปกครองด้วยระบบสามัคคีธรรมหรือคณาธิปไตย ท่ี

สามารถเรียกได้วา่เป็นการปกครองแบบประชาธิปไตยระบบหน่ึง คือไมมี่พระมหากษัตริย์เป็นประมขุทรงอ านาจสทิธ์ิขาด มีแต่

ผู้ เป็นประมขุแห่งรัฐซึ่งบริหารงานโดยความเห็นชอบจากรัฐสภา ซึ่งจะประกอบไปด้วยเหลา่สมาชิกจากเจ้าวงศ์ต่าง ๆ ซึ่งรวม

เป็นคณะผู้ครองแคว้น ในคมัภีร์พระพทุธศาสนากล่าวว่าเจ้าวงศ์ต่างๆ มีถึง ๘วงศ์ และในจ านวนนีว้งศ์เจ้าลิจฉวีแห่งเวสาลี

และวงศ์เจ้าวเิทหะแห่งเมืองมถิิลาเป็นวงศ์ท่ีมีอิทธิพลท่ีสดุ ในสมยัพทุธกาลพระพทุธเจ้าเคยเสดจ็มาท่ีเวสาลีหลายครัง้ แตล่ะ

ครัง้จะทรงประทับท่ีกูฏาคารศาลาป่ามหาวนัเป็นส่วนใหญ่ พระสตูรหลายพระสตูรเกิดขึน้ท่ีเมืองแห่งนี ้และท่ีกูฏาคารศาลา

น่ีเองท่ีเป็นท่ีๆ พระพุทธองค์ทรงอนุญาตให้พระนางมหาปชาบดีโคตมีเถรี พระน้านางของพระพุทธองค์ พร้อมกับบริวา ร 

สามารถอุปสมบทเป็นภิกษุณีได้เป็นครัง้แรกในโลก และในการเสด็จครัง้สดุท้ายของพระพทุธองค์ พระองค์ได้ทรงรับสวน

มะม่วงของนางอัมพปาลี นางคณิกาประจ าเมืองเวสาลี ซึ่งนางได้อุทิศถวายเป็นอารามในพระพทุธศาสนา พระพทุธองค์ได้

ทรงจ าพรรษาสดุท้ายท่ีเวฬวุคาม และได้ทรงปลงอายุสังขารท่ีปาวาลเจดีย์ และเม่ือหลงัพทุธปรินิพพานแล้วได้ ๑๐๐ ปี ได้มี

การท าสงัคายนาครัง้ท่ี ๒ ณ วาลกิาราม ซึ่งทัง้หมดล้วนอยู่ในเมืองเวสาลี 

 

 

 

 

http://www.oceansmile.com/India/Nalanta.htm
http://www.oceansmile.com/India/Patna.htm
http://www.oceansmile.com/India/Patna.htm
http://www.oceansmile.com/India/Patna.htm


 
 

 

 

 

 

 

 

 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหารของโรงแรม   
บ่าย น าท่านเดนิทางโดยรถโค้ชปรับอากาศสู ่เมืองกุสินารา (Kushinagar) ซึ่งเป็นสถานท่ีปรินิพพานของพระพทุธเจ้า 

 

 

 

 

 

 

 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ห้องอาหารของโรงแรม   

ที่พัก โรงแรม MAHABODHI HOTEL หรือเทียบเท่า,เมืองกุสินารา 

วันที่ 4 กุสินารา - สังเวชนียสถาน กุสินารา (ปรินิพพาน) -เมืองลุมพนีิวัน 
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม   

 น าท่านชมสังเวชนียสถานแหล่งที่  ๔ กุสินารา ในสมยัพทุธกาลเป็นเมืองเอกหนึ่งในสองของแคว้นมลัละ อยู่ตรงข้ามฝ่ัง

แม่น า้คู่กับเมืองปาวา เป็นท่ีตัง้ของสาลวโนทยานหรือป่าไม้สาละ ท่ีพระพทุธเจ้าเสด็จดบัขนัธปรินิพพานและเป็นสถานท่ี

ถวายพระเพลิงพระพทุธเจ้า “สาลวโนทาย” สถานท่ีเสด็จดบัขันธปรินิพพาน มีช่ือเรียกในท้องถิ่นว่า มาถากุนวะระกาโกฏ 

(Matha-Kunwar-Ka-Kot) ซึ่งแปลว่า ต าบลเจ้าชายสิน้ชีพ ปรากฏตามคมัภีร์ว่า เมืองนีเ้คยเป็นท่ีปรินิพพานของพระพทุธเจ้า

พระนามวา่ผสุสะ เป็นท่ีเกิดบ าเพญ็บารมีของพระ   โพธิสตัว์หลายครัง้ เคยเป็นราชธานีนามว่ากสุาวดีของพระเจ้ามหาสทุัสสน

จักรพรรดิ น าท่านนมสัการอนุสรณ์สถานท่ีส าคญัคือ มหาปรินิพพานสถูป (Parinirvana Stupa) ซึ่งพระเจ้าอโศกมหาราช

สร้างไว้และบรรจุพระบรมสารีริกธาต ุวหิารปรินิพพานซึ่งเป็นท่ีประดิษฐานพระพทุธรูปปางปรินิพพานอยู่ภายในและมีซากศา



 
สนสถานโบราณโดยรอบมากมาย จากนัน้น าท่านนมสัการสถานท่ีถวายพระเพลิงพระพทุธเจ้าท่ีมกุฎพันธเจดีย์ แล้วน านั่ง

สมาธิท่ีวหิารพระรูปพระพทุธไสยาสน์ มีจารึกก าหนดอายเุก่าแก่กวา่ ๑,๔๐๐ปี แสดงตอนเสดจ็ปรินิพพาน 

 

 

 

 

 

 

 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหารของโรงแรม   

บ่าย น าท่านเดนิทางสู ่เมืองลุมพนีิ (Lumbini) (ใช้เวลาเดนิทางโดยประมาณ 4-5 ชัว่โมง) ซึ่งเป็นสถานท่ีประสตูขิองพระพทุธเจ้า 

*** โปรดเตรียมหนังสือเดนิทางตดิตัวไว้ 

เพ่ือประทับตราออกจากประเทศอินเดียเข้าสู่ประเทศเนปาล *** 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ห้องอาหารของโรงแรม   
ที่พัก โรงแรม DREAMLAND หรือเทียบเท่า,เมืองลุมพนีิ, ประเทศเนปาล 

วันที่ 5 
สังเวชนียสถาน สวนลุมพินีวัน (ประสูติ) – วิหารมหามายา -  สระ
โบกขรณี – เสาพระเจ้าอโศก-เมืองสาวัตถี 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม   

 น าท่านชม สังเวชนียสถานแหล่งที่ ๓ สวนลุมพนีิวัน เป็นสถานท่ีพระนางสริิมหามายาประสตูเิจ้าชายสทิธตัถะกมุาร เม่ือ

วนัศกุร์ วนัเพ็ญเดือน ๖ ปีจอ ก่อนพทุธศกัราช ๘๐ปี ซึง้ภายในบริเวณมีวิหารมหามายา สระโบกขรณี และเสาพระเจ้า

อโศกท่ีมีขนาดความสงู ๒๒ ฟุต ๔ นิว้และมีข้อความจารึกเป็นหลกัฐานว่า “ณ ท่ีน่ีคือ สถานท่ีประสตูิของเจ้าชายสิทธัตถะ 

และพระเจ้าอโศกเสด็จมาบชูาในปีท่ี ๒๐ แห่งรัชกาลของพระองค์” (ประมาณพทุธศตวรรษท่ี ๓ ) ปัจจบุนัลมุพนีิวนัได้รับการ

บูรณะและมีถาวรวตัถุส าคญัท่ีชาวพทุธนิยมไปสกัการะ คือ “เสาหินพระเจ้าอโศกมหาราช” ท่ีระบุว่าสถานท่ีนีเ้ป็นสถานท่ี

ประสตูิของเจ้าชายสิทธัตถะ นอกจากนีย้ังมี “วิหารมายาเทวี” ภายในประดิษฐานภาพหินแกะสลกัพระรูปพระนางสิริมหา

มายาประสตูิพระราชโอรส โดยเป็นวหิารเก่ามีอายรุ่วมสมยักบัเสาหินพระเจ้าอโศก ปัจจบุนัทางการเนปาลได้สร้างวหิารใหม่

ทับวิหารมายาเทวีหลงัเก่า และได้ขดุค้นพบศิลาจารึกรูปคล้ายรอยเท้า สนันิษฐานว่าเป็นจารึกรอยเท้าก้าวท่ีเจ็ดของเจ้าชาย

สทิธตัถะท่ีทรงด าเนินได้เจ็ดก้าวในวนัประสตู ิ ปัจจบุนัลมุพนีิวนัอยู่ในเขตประเทศเนปาล ตดิชายแดนประเทศอินเดียทางเหนือ

เมืองโคราฆปรุะ ห่างจากเมืองติเลาราโกต (หรือ นครกบิลพสัดุ์ ) ทางทิศตะวนัออก ๑๑ กิโลเมตร และห่างจากสิทธารถนคร 

(หรือนครเทวทหะ) ทางทิศตะวนัตก๑๑กิโลเมตร ซึ่งถกูต้องตามต าราพระพทุธศาสนาท่ีกล่าววา่ลมุพนีิวนัสถานท่ีประสตูิตัง้อยู่

ระหวา่งเมืองกบลิพสัดุ์และเมืองเทวทหะ ปัจจบุนัลมุพนีิวนัมีเนือ้ท่ีประมาณ ๒,๐๐๐ ไร่ ทางการเรียกสถานท่ีนีว้่า รุมมินเด มี

http://th.wikipedia.org/wiki/เสาหินพระเ%E0%B8%258
http://th.wikipedia.org/wiki/พระนางสิริ%E0%B8%25A
http://th.wikipedia.org/wiki/พระนางสิริ%E0%B8%25A
http://th.wikipedia.org/wiki/เนปาล
http://th.wikipedia.org/wiki/อินเดีย
http://th.wikipedia.org/wiki/โคราฆปุระ


 
สภาพเป็นชนบท มีผู้อาศยัอยู่ไม่มากมีสิ่งปลกูสร้างเป็นพทุธสถานเพียงเลก็น้อย แตมี่วดัพทุธอยู่ในบริเวณนีห้ลายวดั รวมทัง้

วดัไทยลมุพนีิ ลมุพนีิวนัได้รับการยกย่องจากองค์การยเูนสโกให้เป็นมรดกโลกประเภทมรดกทางวฒันธรรมตัง้แตปี่  

พ.ศ.๒๕๔๐  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหารของโรงแรม   

บ่าย น าท่านเดินทางโดยรถโค้ชปรับอากาศสู่เมืองสาวัตถี (Shravasti) ท่ีเป็นเมืองโบราณในสมัยพุทธกาล   (ใช้เวลาเดินทาง

โดยประมาณ 5-6 ชัว่โมง) 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ห้องอาหารของโรงแรม     

ที่พัก โรงแรม SRAVASTI INTERNATIONAL หรือเทียบเท่า,เมืองสาวัตถี 

วันที่ 6 
เมืองสาวัตถี-สถานที่แสดงยมกปาฏิหาริย์-สถานที่พระเทวทัตถูกแผ่นดินสูบ- 
บ้านบิดาขององคุลีมาล - วังของพระเจ้าปเสนทิโกศล-บ้านของอนาถบิณฑิก
เศรษฐี - วัดเชตุวันมหาวิหาร - ต้นอานันทโพธ์ิ - เมืองพาราณสี 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารภายในโรงแรม 

 น าท่านชม เมืองสาวัตถี(Shravasti) ท่ีเป็นเมืองโบราณในสมยัพทุธกาลท่ีมีความส าคญัในฐานะท่ีเป็นเมืองหลวงของแคว้น

โกศล ๑ ในแคว้นมหาอ านาจใน ๑๖ มหาชนบท ในสมยัพทุธกาล เมืองสาวตัถีนับว่าเป็นเมืองส าคญัในการเป็นฐานในการ

เผยแพร่พระพทุธศาสนาของพระพทุธเจ้าท่ีส าคญัเพราะเป็นเมืองท่ีพระพทุธเจ้าประทับนานท่ีสดุถึง ๒๕ พรรษา เป็นท่ีตรัส

พระสตูรมากมายและเป็นเมืองท่ีพระพทุธศาสนามัน่คงท่ีสดุ ปัจจุบนัยังมีซากโบราณสถานท่ีส าคญัปรากฏร่องรอยอยู่ คือ ที่

แสดงยมกปาฏิหาริย์ (อ่านว่า ยะ – มะ – กะ – ปา – ติ – หาน, สถานท่ีท่ีพระพทุธเจ้าทรงแสดงยมกปาฏิหาริย์ครัง้นี  ้คือท่ี

โคนต้นมะม่วง  หรือ คณัฑามพพฤกษ์ในเมืองสาวตัถี มลูเหตท่ีุทรงแสดงคือเพราะพวกเดียรถีย์นักบวชนอกศาสนาพทุธ ท้า

พระพุทธเจ้าแข่งแสดงปาฏิหาริย์ว่าใครจะเก่งกว่ากันพวกเดียรถีย์ทราบว่าพระพุทธเจ้าจะแสดงยมกปาฏิหาริย์ท่ีโคนต้น

มะม่วงจึงให้สาวกและชาวบ้านท่ีนับถือพวกตนจัดการโค่นต้นมะม่วงเสียสิน้ไม่เหลือ แต่พระพุทธเจ้าก็ทรงแสดงยมก

ปาฏิหาริย์ท่ีโคน ต้นมะม่วงจนได้ โดยมีผู้น าผลมะม่วงสกุมาถวายทรงฉันเสร็จแล้วรับสัง่ให้คนปลกูเมล็ดลงดินแล้วพระองค์

ทรงใช้น า้ท่ีล้างพระหัตถ์รด ปรากฎวา่หน่อมะม่วงโตพรวดพราดแตกกิ่งก้านสงูขึน้ถึง  ๕๐  ศอก  ผลท่ีสดุพวกเดียรถีย์พ่ายแพ้

http://th.wikipedia.org/wiki/วัดไทยลุมพ%E0%B8%25B
http://th.wikipedia.org/wiki/องค์การยูเ%E0%B8%259
http://th.wikipedia.org/wiki/พ.ศ._2540
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%B8%E0%B8%97%E0%B8%98%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A5
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B9%81%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B9%89%E0%B8%99%E0%B9%82%E0%B8%81%E0%B8%A8%E0%B8%A5&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B9%81%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B9%89%E0%B8%99%E0%B9%82%E0%B8%81%E0%B8%A8%E0%B8%A5&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%AA%E0%B8%B9%E0%B8%95%E0%B8%A3
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%A2%E0%B8%A1%E0%B8%81%E0%B8%9B%E0%B8%B2%E0%B8%8F%E0%B8%B4%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%A2%E0%B9%8C&action=edit&redlink=1


 
ไป), สถานที่พระเทวทัตถูกแผ่นดินสูบ (หน้าวดัพระเชตวุนัมหาวิหาร), บ้านบิดาขององคุลีมาล(สถูป), บริเวณวังของ

พระเจ้าปเสนทโิกศล, บ้านของอนาถบิณฑิกเศรษฐี(สถปู), วัดเชตุวันมหาวิหาร (ซึ่งพระพทุธเจ้าเคยประทบัอยู่ถึง ๑๙ 

พรรษา) รวมถึง ต้นอานันทโพธ์ิ ซึ่งเป็นต้นโพธ์ิท่ีชาวพทุธนบัถือวา่มีความศกัดิส์ทิธ์ิเป็นอนัดบัสองรองจากต้นพระศรีมหาโพธ์ิ

ท่ีพทุธคยาท่ีวดัเชตวุนัมหาวหิาร เป็นต้น 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหารของโรงแรม     

บ่าย น าเดินทางโดยรถโค้ชปรับอากาศสู่เมืองพาราณสี(Varanasi) สถานท่ีแสดงปฐมเทศนา (ใช้เวลาเดินทางโดยประมาณ 6-7 

ชัว่โมง)         

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ห้องอาหารของโรงแรม     

ที่พัก โรงแรม SGT PLAZA หรือเทียบเท่า,เมืองพาราณสี 

วันที่ 7 
พาราณสี - ล่องเรือแม่น า้คงคา - สังเวชนียสถาน สารนาถ (แสดงปฐมเทศนา)  - 
สถูปเจาคันธี - ธรรมเมขสถูป - ชมพิพิธภัณฑ์แห่งเมืองสารนาถ - ชมหวัเสาพระ
เจ้าอโศก - เมืองพุทธคยา 

05.00 น. อรุณสวัสดิ์ยามเช้ากบัเช้าวนัใหมท่ี่สดใส น าท่านสมัผสักบัความหลากหลายของผู้คนและท่ีแม่น า้คงคาท่ีชาวฮินดเูช่ือวา่เป็น

สถานท่ีศกัดิ์สทิธ์ิเน่ืองจากเป็นจุดท่ีตุ้มห ูของพระศวิะตกอยู่ใต้แมน่ า้แห่งนี ้ ในทางพทุธศาสนาเองเช่ือกันวา่เป็นสถานท่ีได้น า

พระอฐิัของพระพทุธเจ้ามาลอยองัคารท่ีแมน่ า้แห่งนีด้้วย ท่านจะได้นัง่เรือเพ่ือไปถวายกระทงเป็นพทุธบชูา ณ ท่ีน่ีเองท่านจะได้

สมัผสัวิถีชีวิตของชาวฮินดซูึ่งจะมาอาบน า้ ดื่มน า้รวมทัง้ท่าน า้ ท่ีน่ีจะมีพิธีเผาศพในช่วงเช้าตรู่ก่อนพระอาทิตย์ขึน้ จากนัน้น า

ท่านเดนิทางกลบัโรงแรม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารภายในโรงแรม 
 น าชมสังเวชนียสถานแหล่งที่ ๒ สารนาถ สถานท่ีแสดงปฐมเทศนา นมสัการสถูปเจาคันธี (Chaukhandi Stupa) สถานท่ี

พระพทุธเจ้าพบปัจจคัคีอีกครัง้หลงัจากตรัสรู้แล้ว น านมสัการธรรมเมขสถูป ท่ีเช่ือกันว่าเป็นสถานท่ีพระพทุธเจ้าทรงแสดง

ปฐมเทศนาหัวข้อธรรมจักกัปปวตัตนสูตรท าให้พระโกณฑัญญะบรรลโุสดาบนัพระพทุธศาสนาจึงมีพระรัตนตรัยครบ ๓ 

ประการ แล้วน าชมวหิารมลูคนัธกฏุิหลงัใหมภ่ายในประดิษฐานพระพทุธรูปปางปฐมเทศนาเลียนแบบคปุตะและจิตรกรรมฝา

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A7%E0%B8%97%E0%B8%B1%E0%B8%95
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%B8%E0%B8%A5%E0%B8%B5%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%A5
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%96%E0%B8%9A%E0%B8%B4%E0%B8%93%E0%B8%91%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B9%80%E0%B8%A8%E0%B8%A3%E0%B8%A9%E0%B8%90%E0%B8%B5
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B9%80%E0%B8%8A%E0%B8%95%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3


 
ผนงัเลา่เร่ืองพทุธประวตัิฝีมือช่างชาวญ่ีปุ่ น แล้วน าท่านชมพิพิธภัณฑ์แห่งเมืองสารนาถ  ชมหวัเสาพระเจ้าอโศก ท าเป็น

รูปสงิห์บางท่านอธิบายวา่เป็นสญัลกัษณ์ของศากยสงิห์พระราชวงศ์ของพระพทุธเจ้า เสามีฐานบวัคว ่า มีบลัลงัก์ส่ีเหล่ียมรอบ

สลกัเป็นรูปธรรมจักรและรูปช้าง ม้า สงิห์และโค แล้วน าชมโบราณวตัถุท่ีขดุค้นพบในบริเวณเมืองสารนาถและเมืองใกล้เคียง 

อาทิเช่น พระพุทธรูปศิลปะแบบคันธาระ แบบมถุรา แบบคุปตะ และ แบบปาละ ฯลฯ แล้วน าชมโบราณวัตถุชิน้เอกของ

พิพิธภัณฑ์ พระพุทธรูปแบบคุปตะปางปฐมเทศนา  ท่ีค้นพบบริเวณใกล้ๆกับ มูลคันธกุฎี สถานท่ีจ าพรรษาของ

พระพทุธเจ้า “อนึ่งศิลปะคปุตะได้รับการยกย่องว่ามีความงดงามและสมบูรณ์แบบท่ีสดุในศิลปะอินเดียทัง้มวลและเมืองสาร

นาถยงัเป็นศนูย์กลางของโรงเรียนสกลุช่างคปุตะ ท่ีอายเุก่าแก่ถึง ๑,๔๐๐ ปีมาแล้ว 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหารของโรงแรม     
บ่าย น าท่านเดนิทางกลบัไปยงั เมืองพุทธคยา  (ใช้เวลาเดินทางโดยประมาณ 5-6 ชัว่โมง) 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ห้องอาหารของโรงแรม     

ที่พัก โรงแรมTATHAGAT หรือเทียบเท่า,เมืองคยา 

วันที่ 8 พุทธคยา - กรุงเทพฯ (สนามบินดอนเมือง)  
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก   

 ได้เวลาสมควร น าท่านเดนิทางสูส่นามบนิพทุธคยา 
10.40 น. ออกเดนิทางกลบัสูก่รุงเทพฯ ประเทศไทย โดยสายการบนิแอร์เอเชีย (Air Asia) เที่ยวบนิที่ FD123  (ใช้เวลาเดนิทาง

โดยประมาณ 02.40 ชม.) (มีบริการอาหารบนเคร่ือง) 
14.50 น. ถึงสนามบนิดอนเมือง กรุงเทพมหานคร โดยความสวสัดภิาพ 

 

 

 

 

 



 

อัตราค่าบริการ : อนิเดีย เนปาล นมสัเต ไหว้พระสวดมนต์ สงัเวชนียสถาน 4 ต าบล 8วนั 7คืน (FD) 

ก าหนดการเดนิทาง 
ผู้ใหญ่พัก 2-3 

ท่าน 
ท่านละ 

เดก็อายุไม่เกิน 12 ปี  
(เสริมเตียง)  
ท่านละ 

เดก็อายุไม่เกิน 12 ปี 
(ไม่เสริมเตียง) 

ท่านละ 

พักเด่ียว 
ท่านละ 

ไม่รวมตั๋ว 
ท่านละ 

วนัท่ี : 03 – 10 พ.ย.  62 25,999 25,999 25,999 5,990 16,999 
วนัท่ี : 04-11 ธ.ค. 62 25,999 25,999 25,999 5,990 16,999 
วนัท่ี : 29 ธ.ค. 62 - 05 ม.ค. 63 39,999 39,999 39,999 5,990 26,999 
วนัท่ี : 05-12 ก.พ. 63 28,999 28,999 28,999 5,990 16,999 
วนัท่ี : 01-08 มี.ค. 63 28,999 28,999 28,999 5,990 16,999 
ราคาเดก็ทารก(อายุไม่ถึง 2 ปีบริบูรณ์ ณ วันเดนิทางกลับ) ตดิต่อสอบถาม ราคานีร้วมรายการทัวร์ ต๋ัวเคร่ืองบนิ (ไม่รวมวีซ่าอินเดีย) 

 

ราคานีไ้ม่รวมค่าวีซ่าอินเดีย ท่านละ 1,800 บาท 
และค่าวีซ่าเนปาล ท่านละ 1,000 บาท 

ราคานีไ้ม่รวมค่าทปิมัคคุเทศก์ท้องถิ่นและคนขับรถ รวม 2,000 บาท/ท่าน/ทริป 
 

อัตราดังกล่าวขอสงวนเฉพาะผู้ที่ถือหนังสือเดนิทางไทยเท่านัน้ 
กรณีถือหนังสือเดนิทางต่างชาตกิรุณาเช็คราคาอีกคร้ัง 

 

 เงื่อนไขการให้บริการ 
1.  การเดินทางในแตล่ะครัง้จะต้องมีผู้โดยสารจ านวน 10 ทา่นขึน้ไป ถ้าผู้โดยสารไม่ครบจ านวนดงักลา่ว  
 ทางบริษัทฯ ขอสงวนสทิธ์ิในการเปลีย่นแปลงราคาหรือยกเลกิการเดินทาง 
2.  ในกรณีท่ีลกูค้าต้องการออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ กรุณาติดตอ่เจ้าหน้าท่ีของบริษัทฯ ก่อนทกุครัง้ 

เพื่อเช็คข้อมูลความถูกต้องของรายการทัวร์รวมทัง้ไฟล์บินและเวลานัดหมายทัวร์ หากเกิดความ
ผิดพลาด ทางบริษัทไม่รับผิดชอบใดๆ ทัง้สิน้ 

3.  การช าระคา่บริการ 
     3.1 กรุณาช าระมดัจ า ทา่นละ 10,000.- บาท  
     3.2 กรุณาช าระคา่ทวัร์สว่นท่ีเหลอื 15-20 วนัก่อนออกเดินทาง 
4.  การยกเลกิและคืนคา่ทวัร์หลงัจากมีการจ่ายเงินมดัจ า 
    4.1 แจ้งยกเลกิก่อนเดินทาง 30 วนั คืนคา่ใช้จ่ายทัง้หมด 
    4.2 แจ้งยกเลกิก่อนเดินทาง 15 วนั เก็บคา่ใช้จ่าย ทา่นละ 10,000 บาท 
    4.3 แจ้งยกเลกิน้อยกวา่ 15 วนัก่อนเดินทาง ทางบริษัทฯขอสงวนสทิธ์ิ เก็บค้าใช้จ่ายทัง้หมด 



 

    4.4 ยกเว้นกรุ๊ปท่ีเดินทางช่วงวนัหยดุหรือเทศกาลท่ีต้องการันตีมดัจ ากบัสายการบินหรือคา่มดัจ าท่ีพกั
โดยตรงหรือโดยการผ่านตวัแทนในประเทศหรือต่างประเทศและไม่อาจขอคืนเงินได้ รวมถึงเท่ียวบิน
พิเศษเช่น Extra Flight และ Charter Flight  จะไม่มีการคืนเงินมัดจ า หรือค่าทวัร์ทัง้หมดเน่ืองจากคา่
ตัว๋เป็นการเหมาจ่ายในเท่ียวบินนัน้ๆ 

 

กรณีคณะออกเดินทางได้           
1. คณะจองจ านวนผู้ใหญ่ 10 ทา่นออกเดินทาง (ไม่มีหวัหน้าทวัร์) 
2. คณะจองจ านวนผู้ใหญ่ 15 ทา่นขึน้ไปออกเดินทาง (มีหวัหน้าหวัหน้าทวัร์) 
3. คณะจองไม่ถึงจ านวนผู้ใหญ่ 10 ทา่น ไม่ออกเดินทาง 

 

อัตราค่าบริการนีร้วม 
1.  คา่ตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบั ชัน้ประหยดั 
2.  คา่โรงแรมท่ีพกัตามรายการท่ีระบุ (สองทา่นตอ่หนึง่ห้อง) 
3.  คา่เข้าชมสถานท่ีตา่งๆ ตามรายการท่ีระบุ 
4.  คา่อาหารและเคร่ืองด่ืมตามรายการท่ีระบุ 
5.  คา่รถรับสง่และระหวา่งน าเท่ียวตามรายการท่ีระบุ 
6.  ค่าประกันอุบัติเหตุคุ้มครองในระหว่างการเดินทาง คุ้มครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท ค่า

รักษาพยาบาลกรณีเกิดอุบติัเหตวุงเงินทา่นละ 200,000 บาท ตามเงื่อนไขของกรมธรรม์  
 ** ลกูค้าท่านใดสนใจซือ้ประกนัการเดนิทางส าหรับครอบคลมุเร่ืองสขุภาพสามารถสอบถามข้อมลู 
 เพิม่เตมิกบัทางเจ้าหน้าท่ีบริษัทได้ ** 
 - เบีย้ประกนัเร่ิมต้น 370 บาท [ระยะเวลา 5-7 วนั] 
 - เบีย้ประกนัเร่ิมต้น 430 บาท [ระยะเวลา 8-10 วนั]  
 ความครอบคลมุผู้เอาประกนัท่ีมีอายมุากกวา่ 16 หรือน้อยกวา่ 75 ปี   
 [รักษาพยาบาล 2 ล้าน, รักษาตอ่เน่ือง 2 แสน, เสียชีวติหรือเสียอวยัวะจากอบุตัเิหต ุ3 ล้านบาท] 
 ความครอบคลมุผู้เอาประกนัท่ีมีอายนุ้อยกวา่ 16 หรือมากกวา่ 75 ปี   
 [รักษาพยาบาล 2 ล้าน, รักษาตอ่เน่ือง 2 แสน, เสียชีวติหรือเสียอวยัวะจากอบุตัเิหต ุ1.5 ล้านบาท] 

7.  รวมภาษีสนามบินทกุแหง่ + ภาษีน า้มนั  
 
 
 
 
 
 
 



 

อัตราค่าบริการนีไ้ม่รวม 
1. กระเป๋าเดินทาง 
2. คา่ธรรมเนียมการยื่นขอวีซา่อินเดียแบบออนไลน์ 5 วนัท าการ ทา่นละ 1,800 บาท 
3. คา่วีซา่เข้าประเทศเนปาล 3 วนัท าการ ทา่นละ 1,000 บาท 
4. กระเป๋าเดินทางทา่นละ 1 ใบเทา่นัน้ ในกรณีท่ีน า้หนกัเกินกวา่ท่ีสายการบินก าหนด  

30 กิโลกรัม/ทา่น 1 สว่นเกินน า้หนกัตามสายการบินก าหนด 
5. คา่ท าหนงัสอืเดินทาง 
6. ค่าใช้จ่ายสว่นตวันอกเหนือจากรายการ เช่น ค่าเคร่ืองด่ืม, ค่าอาหารท่ีสัง่เพิ่มเอง, ค่าโทรศพัท์, ค่าซกั

รีดฯลฯ 
7. คา่อาหารท่ีไม่ได้ระบุไว้ในรายการ 
8. คา่ท าใบอนญุาตท่ีกลบัเข้าประเทศของคนตา่งชาติหรือคนตา่งด้าว 
9. คา่ทิปมคัคเุทศก์ท้องถ่ินและคนขบัรถ รวม 2,000 บาท /ทา่น/ทริป 
10. คา่ภาษีมลูคา่เพิ่ม 7% 

 

หมายเหตุ 
1. บริษัทฯ มีสิทธ์ิท่ีจะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทวัร์นี ้เม่ือเกิดเหตุสดุวิสยัจนไม่อาจแก้ไข

ได้ 
2. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่รับผิดชอบใดๆ เหตุการณ์ท่ีเกิดจากสายการบิน ภยัธรรมชาติ เหตุการณ์ไม่

สงบทางการเมือง, การประท้วง, การนดัหยดุงาน, การก่อการจลาจล, อุบติัเหต,ุ ความเจ็บป่วย, ความ
สญูหายหรือเสยีหายของสมัภาระ ความลา่ช้า เหตสุดุวิสยั อ่ืนๆ เป็นต้น 

3. หากท่านยกเลิกก่อนรายการท่องเท่ียวจะสิน้สุดลง ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านสละสิทธ์ิและจะไม่
รับผิดชอบคา่บริการท่ีทา่นได้ช าระไว้แล้วไม่วา่กรณีใดๆ ทัง้สิน้ 

4. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อการห้ามออกนอกประเทศ หรือ ห้ามเข้าประเทศ อันเน่ืองมาจากมีสิ่งผิด
กฎหมาย หรือเอกสารเดินทางไม่ถกูต้อง หรือ การถกูปฏิเสธในกรณีอ่ืนๆ 

5. รายการนีเ้ป็นเพียงข้อเสนอท่ีต้องได้รับการยืนยนัจากบริษัทฯ อีกครัง้หนึ่ง หลงัจากได้ส ารองท่ีนัง่บน
เคร่ือง และโรงแรมท่ีพกัในต่างประเทศเป็นท่ีเรียบร้อย แต่อย่างไรก็ตามรายการนีอ้าจเปลี่ยนแปลงได้
ตามความเหมาะสม 

6. ราคานีคิ้ดตามราคาตัว๋เคร่ืองบินในปัจจุบนั หากราคาตัว๋เคร่ืองบินปรับสงูขึน้ บริษัทฯ สงวนสิทธ์ิท่ีจะ
ปรับราคาตัว๋เคร่ืองบินตามสถานการณ์ดงักลา่ว 



 

7. กรณีเกิดความผิดพลาดจากตวัแทน หรือ หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง จนมีการยกเลิก ลา่ช้า เปลี่ยนแปลง 
การบริการจากสายการบินบริษัทฯขนส่ง หรือ หน่วยงานท่ีให้บริการ บริษัทฯจะด าเนินโดยสุด
ความสามารถท่ีจะจดับริการทวัร์อ่ืนทดแทนให้ แตจ่ะไม่คืนเงินให้ส าหรับคา่บริการนัน้ๆ 

8. มัคคุเทศก์ พนักงาน และตัวแทนของบริษัทฯ ไม่มีสิทธ์ิในการให้ค าสญัญาใดๆ ทัง้สิน้แทนบริษัทฯ 
นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผู้ มีอ านาจของบริษัทฯ ก ากบัเทา่นัน้ 

9. หากไม่สามารถไปเท่ียวในสถานท่ีท่ีระบุในโปรแกรมได้ อันเน่ืองมาจากธรรมชาติ ความลา่ช้า และ
ความผิดพลาดจากทางสายการบิน จะไม่มีการคืนเงินใดๆทัง้สิน้ แตท่ัง้นีท้างบริษัทฯจะจัดหารายการ
เท่ียวสถานท่ีอ่ืนๆมาให้ โดยขอสงวนสทิธ์ิการจดัหานีโ้ดยไม่แจ้งให้ทราบลว่งหน้า  

10. ในกรณีท่ีลกูค้าต้องออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าท่ีของบริษัทฯ ก่อนทุกครั ง้ มิ
เช่นนัน้ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบคา่ใช้จ่ายใดๆ ทัง้สิน้  

 

ส าหรับผู้ที่มีความประสงค์ต้องการขอยื่นวีซ่าอินเดียแบบออนไลน์ 
เอกสารในการย่ืนวีซ่าอินเดียส าหรับผู้ที่ถือพาสสปอร์ตไทย 

1. หนงัสือเดินทาง (Passport) หนงัสือเดินทาง ต้องมีหน้าเหลือส าหรับประทบัวีซ่าอยา่งน้อย 2 หน้า อายใุช้
งานเหลอืไม่น้อยกวา่ 6 เดือน นบัจากวนัเดินทาง *กรุณาถอดปก Passport ก่อนสง่เอกสารบริษัทจะไม่
รับผิดชอบในกรณีสญูหาย* 

2. รูปถ่าย รูปถ่ายสีหน้าตรงขนาด 2x2 นิว้ พืน้หลงัสีขาวเท่านัน้ จ านวน 1 ใบ เป็นรูปท่ีถ่ายจากร้านถ่ายรูป
เท่านัน้ รูป (ห้ามสวมแว่นตาหรือเคร่ืองประดับ, ไม่ใส่ชุดข้าราชการหรือเคร่ืองแบบใดๆ ไม่เป็นรูป
สต๊ิกเกอร์รวมถึงห้ามใช้รูปท่ีถ่ายเองและปริน้ท์เอง) 

3. แบบฟอร์ม 
*** เอกสารการยื่นขอวีซา่อินเดียแบบออนไลน์  

สามารถรองรับไฟล์นามสกลุ JPG, PNG, PDF ขนาดไฟล์ไม่เกิน 2MB 
!! สว่นไฟล์ WORD / EXCEL / TIFF / TIF ไม่รองรับ กรุณาแปลงเป็น PDF ก่อนได้  

ข้อความหรือเนือ้หาต้องครบถ้วนและมีความชดัเจนเทา่นัน้ *** 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ส าหรับผู้ที่มีความประสงค์ต้องการขอยื่นวีซ่าเนปาล 
เอกสารในการย่ืนวีซ่าเนปาลส าหรับผู้ที่ถือพาสสปอร์ตไทย 

1. หนงัสือเดินทาง (Passport) หนงัสือเดินทาง ต้องมีหน้าเหลือส าหรับประทบัวีซ่าอยา่งน้อย 2 หน้า อายใุช้
งานเหลอืไม่น้อยกวา่ 6 เดือน นบัจากวนัเดินทาง *กรุณาถอดปก Passport ก่อนสง่เอกสารบริษัทจะไม่
รับผิดชอบในกรณีสญูหาย* 

2. รูปถ่าย รูปถ่ายสีหน้าตรงขนาด 2x2 นิว้ พืน้หลงัสีขาวเท่านัน้ จ านวน 1 ใบ เป็นรูปท่ีถ่ายจากร้านถ่ายรูป
เท่านัน้ รูป (ห้ามสวมแว่นตาหรือเคร่ืองประดับ, ไม่ใส่ชุดข้าราชการหรือเคร่ืองแบบใดๆ ไม่เป็นรูป
สต๊ิกเกอร์รวมถึงห้ามใช้รูปท่ีถ่ายเองและปริน้ท์เอง) 

3. แบบฟอร์ม 
*** เอกสารในการยื่นวีซา่เนปาลต้องใช้เอกสารเป็นตวัจริงเทา่นัน้ *** 

 
 
 
 
 
 



 

 
 



 
 

 



 

 
 
 
 
 



 

 


