
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

**ทางบรษิทัขอสงวนสทิธ์ิในการด าเนินการยื่นขอ E Visa ประเทศอนิเดียใหก้บัผูร้่วมเดนิทางเท่าน้ัน ยกเวน้แต่ผูร้่วมเดินทางมีวซี่าปี** 

 

วนัที่แรก  สนามบินดอนเมือง– พาราณาส ี– เมืองสารนาถ -ธมัเมกขสถูป ป่าอสิปิตนมฤคทาวนั -เจาคนัธสีถูป -พพิธิภณัฑเ์มืองสารนาถ 

- ล่องแม่น ้ าคงคา   

 

09.00 น. คณะพรอ้มกนัที่ ท่าอากาศยานดอนเมือง บริเวณผูโ้ดยสารขาออก อาคาร 1 ชัน้ 3 ประตู 2 เคานเ์ตอรเ์ชค็อินสายการบนิ Air 

Asia (FD) เจา้หนา้ที่ของบรษิทัฯคอยใหก้ารตอ้นรบั และอ านวยความสะดวกในการเชค็อินรบับตัรโดยสาร (แนะน าใหโ้หลด

ของที่ไมจ่  าเป็นลงใตท้อ้งเครื่องเนื่องจากเจา้หนา้ทีอ่ินเดยีตรวจอยา่เขม้งวด 

**หมายเหต*ุ* เคานเ์ตอรเ์ชค็อินจะปิดบรกิารก่อนเวลาเครื่องออกอยา่งนอ้ย 60 นาท ีและผูโ้ดยสารพรอ้ม ณ ประตูขึ้นเครื่อง

ก่อนเวลาเครื่องออก 30 นาท ี

12.05 น.  บนิลดัฟ้าสู่ เมืองพาราณาส ีประเทศอนิเดีย โดยสายการบนิ Air Asia เที่ยวบนิที่ FD108 ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 3 ช ัว่โมง 

15 นาท ี(ไมม่บีริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง) 

13.50 น. เดนิทางถงึ สนามบินเมืองพาราณาส ีประเทศอนิเดีย (เวลาทอ้งถิ่นชา้กวา่ไทย 1.30 ช.ม.กรุณาปรบันาฬกิาของท่านเป็นเวลา

ทอ้งถิ่นเพื่อสะดวกในการนัดหมาย) หลงัผ่านข ัน้ตอนการตรวจคนเขา้เมอืงและรบัสมัภาระเรียบรอ้ยแลว้ 

เที่ยง  บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร หรือ หอ้งอาหารในโรงแรม 

น าท่านเดนิทางสู่ เมืองสารนาถ (ใชเ้วลาเดนิทาง 30 นาท)ีน าท่านสวดมนต ์ไหวพ้ระ นัง่สมาธิ ที่ ธมัเมกขสถูป ป่าอสิปิตนมฤค

ทาวนั เป็นพุทธสงัเวชนียสถานแห่งที่ 3 สถานที่แสดงปฐมเทศนาธรรมจกักปัปวตันสูตร โปรดเบญจวคัคียท์ ัง้หา้ ในสมยั

พุทธกาลเป็นสถานที่สงบและเป็นที่ชมุนุมของเหลา่ฤษี นกับวชและนกัพรตต่าง ๆ  ที่มาบ  าเพญ็ตบะและโยคะเพื่อเขา้ถงึพรหมนั 

(ตามความเชื่อของพรามหณ์) ท  าใหป้จัจวคัคียท์ี่ปลกีตวัมาจากเจา้ชายสทิธตัถะมาบ าเพญ็ตบะที่นี่  จากนัน้น าท่านชม เจาคนัธี

สถูป เป็นสถานที่ซึ่งพระพุทธองค์ทรงพบกบัปญัจวคัคีย ์ ณ สถานที่แห่งนี้ เมื่อพระพุทธองค์ทรงเสด็จมาถึงป่าอิสิปตน

มฤคทายวนัแลว้ ปญัจวคัคีย ์เมื่อเห็นพระพุทธองคเ์สด็จมาแต่ไกล จึงท าสญัญากนัว่า จะไม่ลุกรบั จะไม่ตอ้นรบั แต่เมื่อ

พระองคเ์สดจ็มาถงึ ต่างก็ลมืสญัญานัน้สิ้น สถานที่ที่พระพุทธองคท์รงพบปญัจวคัคียเ์มือ่เสด็จมาถงึป่าอิสปิตนมฤคทายวนัน้ี 

ปจัจุบนัอยู่ห่างจากสถานที่แสดงปฐมเทศนาไม่ไกลนกัประมาณกิโลเมตรเศษ มกีารสรา้งพระสถูปเป็นเครื่องระลกึว่าที่นี่เป็น

สถานที่ซึ่งพระพุทธองคท์รงพบกบัปญัจวคัคีย ์ เรียกว่า เจาคนัธีสถูป สนันิษฐานกนัว่า สรา้งราวๆ พุทธศกัราช 1000 ช่วง

ราชวงศค์ุปตะ น าท่านชม พิพิธภณัฑเ์มืองสารนาถ มพีระพุทธรูปโบราณซึ่งน่าทึ่ง และงดงามตามแบบฉบบัของคนอินเดีย 

อายุนบัพนัปีมากมาย จากนัน้น าท่าน ล่องเรือแม่น ้ าคงคา ซึ่งชาวฮินดูเชื่อถือว่าเป็นแมน่ า้ศกัดิ์สทิธิ์ที่ไหลมาจากมวยผมของ

องคพ์ระศิวะ (แมน่ า้นี้ไหลมาจากที่ราบสูงทเิบตเทอืกเขาหมิาลยั ประเทศจีนและเนปาล) ใหทุ้กท่านได ้ลอยกระทงแมน่ า้คงคา 

ชม สถานที่การเผาศพ ของชาวฮินดูที่สบืทอดกนัมาอย่างชา้นาน 

หมายเหตุ เน่ืองจากตัว๋เคร่ืองบินของคณะเป็นตัว๋กรุ๊ประบบ Random ไม่สามารถลอ็กท่ีนัง่ได ้ท่ีนัง่อาจจะไม่ไดน้ัง่ติดกนั
และไม่สามารถเลือกช่วงท่ีนัง่บนเคร่ืองบินไดใ้นคณะ 



 

 
ค า่      บริการอาหารเยน็ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

สมควรแก่เวลาน าท่านเขา้ที่พกั Tridev Hotel ระดบั 4 *หรือเทียบเท่า 

 

วนัที่สอง พาราณส ี-สาวตัถ-ีวดัเชตะวนัมหาวหิาร-บา้นอนาถบนิฑกิเศรษฐ-ีบา้นองคลุีมาล 

 

เชา้  บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 น าท่านเดนิทางสู่ เมืองสาวตัถ ี(ใชเ้วลาเดนิทาง 7-8 ช ัว่โมง)ในสมยัพุทธกาล เป็นเมอืงหลวงของแควน้โกศล 1 ใน 16 แควน้ 

เป็นเมอืงที่ใหญ่พอกบัเมอืงราชคฤหแ์ละพาราณสี เป็นเมอืงศูนยก์ลางการคา้ขายและเป็นเมอืงที่พระพุทธเจา้ประทบันานที่สุด

ถงึ 25 พรรษา รวมท ัง้เป็นเมอืงที่พระพุทธศาสนาม ัน่คงที่สุด ปจัจุบนัเมอืงนี้ เหลอืเพยีงซากโบราณสถาน ชมวถิชีวีติชนบทของ

ประเทศอินเดยีระหว่างเดนิทาง  

เที่ยง  บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร หรือ หอ้งอาหารในโรงแรม 

บ่าย จากนัน้น าท่านเดนิทางสู่ บา้นอนาถบินฑกิเศรษฐ ีเป็นชาวสาวตัถใีนสมยัพุทธกาล มชีวีติร่วมสมยักบัพระพุทธเจา้ เดมิท่านมี

นามว่าสุทตัตะเศรษฐ ีเกิดในตระกูลของสุมนะเศรษฐผูีเ้ป็นบดิา ท่านเป็นเศรษฐทีี่ใจบุญ ชอบช่วยเหลอืคนตกยาก ท าใหท้่าน

ถูกเรียกจากชาวเมอืงสาวตัถวี่า อนาถบณิฑิกเศรษฐ ีแปลว่า เศรษฐผูีเ้ป็นที่พึ่งของคนยาก (แปลตามศพัทว์่า เศรษฐผูีม้กีอ้น

ขา้วใหก้บัคนยากจน) อนาถบิณฑิกเศรษฐี ไดไ้ปคา้ขายและไดฟ้งัธรรมจากพระพุทธเจา้ที่เมอืงราชคฤหจ์นบรรลุเป็นพระ

โสดาบนั ท่านจึงมศีรทัธาสรา้งวดัเชตวนัมหาวิหารถวายแก่พระสมัมาสมัพุทธเจา้  ดว้ยเงนิจ านวนมาก ท่านไดเ้ป็นผูใ้หค้วาม

อุปถมัภบ์  ารุงพระพุทธเจา้และพระสงฆอ์ย่างดมีาก เป็นสาเหตุหนึ่งที่ท  าใหพ้ระพุทธเจา้เสดจ็ประทบัจ าพรรษาที่วดัพระเชตวนัที่

ท่านสรา้งมากกว่าที่ประทบัใด ๆ ถึง 19 พรรษา เรื่องราวของอนาถบิณฑิกเศรษฐี มีปรากฏมากมายในคัมภีร์ทาง

พระพุทธศาสนา เป็นเรื่องราวที่แสดงถงึความศรทัธา ความมสีติปญัญา และความเอาใจใส่ในการบ ารุงพระพุทธศาสนา ท าให ้

ท่านไดร้บัยกย่องจากพระพุทธเจา้ใหเ้ป็น อุบาสกผูเ้ลศิในการเป็นผูถ้วายทาน (เอตทคัคะในฝ่ายผูเ้ป็นทายก) ขา้งๆบริเวณ

เดยีวกนัซึ่งเป็น บา้นองคุลีมาล เป็นบุคคลส าคญัในยุคตน้แห่งพุทธศาสนา โดยเฉพาะตามพุทธประวตัิพุทธฝ่ายเถรวาท เดิม

นัน้เป็นโจรปลน้ฆ่าคน แต่ภายหลงัมศีรทัธาในพุทธศาสนา ไดก้ลบัใจบวชเป็นพระภกิษุ และบรรลุเป็นพระอรหนัต ์



 

น าท่านกราบนมสัการพระพุทธเจา้ที่ วดัเชตะวนัมหา

วิหาร เป็นวดัที่ใหญ่ที่สุดและเป็นวดัที่พระพุทธเจา้

รวมท ัง้พระอรหนัต์ไดจ้  าพรรษาอยู่นานที่ สุดถึง  19 

พรรษา สรา้งโดยอนาถบิณฑิกมหาเศรษฐี กล่าวกนัว่า

ตอ้งขนเงนิมาปูพื้นที่ใหเ้ต็มสวนจึงจะซื้อที่ดินมาสรา้งวดั

ถวายแด่พระพุทธเจา้ได ้เพราะในสมยันัน้ดินแดนทุก

แห่งเป็นของผูท้ี่นบัถอืศาสนาพราหมณ์ น าท่านนมสัการ 

กฎุพิระพทุธเจา้ กฎุพิระโมคคลัลา กฎุพิระสารีบุตร กฎุิ

พระสิวลี กุฎิพระอานนท ์และสถูปที่บรรจุสารีริกธาตุ

ของพระอรหนัต ์ชมบ่อน า้ที่พระพุทธเจา้ใชเ้ป็นที่สรงน า้

ตลอดระยะเวลาที่จ  าพรรษาอยู่ 

ค า่      บริการอาหารเยน็ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

สมควรแก่เวลาน าท่านเขา้ที่พกั Pawan Palace Hotel ระดบั 4*หรือเทียบเท่า 

 

วนัที่สาม สาวตัถ-ีเนปาล-ลมุพนีิ - เสาหนิพระเจา้อโศกมหาราช – วหิารมายาเทว ี

เชา้  บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

ออกเดนิทางสู่ เมืองลุมพินีวนั (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 4-5 ช ัว่โมง) ตัง้อยู่ในเขตประเทศเนปาล ผ่าน เมอืงโครกัขปู์รแ์ละ

ผ่านเมอืงชายแดนโสเนาวลขีองอินเดียเขา้สู่เมอืงสทิธารตัถะของเนปาลเป็นสถานที่ซึ่งต ัง้อยู่กึ่งกลางระหว่างกรุงกบิลพสัดุก์บั

กรุงเทวทหะ  เดนิทางถงึพรมแดนอินเดยี-เนปาล ผ่านพธิีการตรวจคนเขา้เมอืง 

เที่ยง  บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร หรือ หอ้งอาหารในโรงแรม      

บ่าย น าทุกทา่นเดนิทางสู่ สวนลุมพนีิวนั เป็นพุทธ

สงัเวชนียสถานที่ส  าคญัแห่งที่ 1 ใน 4 สงัเวชนีย

สถานของชาวพุทธ เป็นสถานที่ประสูติของเจา้ชาย

สทิธตัถะ ผูซ้ึ่งต่อมาตรสัรูเ้ป็นพระบรมศาสดา

สมัมาสมัพุทธเจา้ ตัง้อยู่ทีอ่  าเภอไภรวา แควน้อูธ 

ประเทศเนปาล เป็นพทุธสงัเวชนียสถาน 4 ต าบล

เพยีงแห่งเดยีวที่อยู่นอกประเทศอินเดยี ลุมพนิี

วนั เดมิเป็นสวนป่าสาธารณะหรือวโนทยานทีร่่ม

รื่นเหมาะแก่การพกัผอ่น ในสมยัพุทธกาลลุมพนิี

วนัตัง้อยู่กึ่งกลางระหว่างเมอืงกบลิพสัดุก์บัเมอืงเทวทหะ ในแควน้สกักะ บนฝัง่แมน่ า้โรหณีิ หลงัจากพระพุทธเจา้ปรินิพพาน

แลว้ พระเจา้อโศกมหาราชไดโ้ปรดใหส้รา้งเสาหนิขนาดใหญ่มาปกัไวต้รงบริเวณที่ประสูติ เรียกวา่ เสาอโศก ทีจ่ารกึขอ้ความ

เป็นอกัษรพราหมวี่าพระพุทธเจา้ประสูติทีต่รงนี้  ปจัจุบนั ลุมพนิีวนัไดร้บัการบูรณะและมถีาวรวตัถสุ  าคญัที่ชาวพุทธนิยมไป

สกัการะ คือ "เสาหนิพระเจา้อโศกมหาราช" ที่ระบุวา่สถานที่นี้เป็นสถานที่ประสูติของเจา้ชายสทิธตัถะ นอกจากนี้  ยงัม ี



 

"วหิารมายาเทว"ี ภายในประดษิฐานภาพหนิแกะสลกัพระรูปพระนางสริิมหามายาประสูติพระราชโอรส โดยเป็นวหิารเก่ามอีายุ

ร่วมสมยักบัเสาหนิพระเจา้อโศก ปจัจบุนั ทางการเนปาลไดส้รา้งวหิารใหมท่บัวหิารมายาเทวหีลงัเก่า และไดข้ดุคน้พบศิลา

จารกึรูปคลา้ยรอยเทา้ สนันิษฐานวา่เป็นจารกึรอยเทา้กา้วที่เจ็ดของเจา้ชายสทิธตัถะที่ทรงด าเนินไดเ้จ็ดกา้วในวนัประสูติ 

ค า่      บริการอาหารเยน็ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

สมควรแก่เวลาน าท่านเขา้ที่พกั Zambala Hotel ระดบั 3*หรือเทียบเท่า 

 

วนัที่สี ่ เนปาล-ลมุพนีิ – เมืองกสุนิารา -มกฎุพนัธนเจดีย-์พระสถูปปรินิพพาน-เวสาลี -วดัป่ามหาวนั-ปตันะ 

เชา้  บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

เดนิทางสู่ เมืองกสุนิารา (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 4 ช ัว่โมง) เป็นที่ต ัง้ของสงัเวชนียสถานแห่งที่ 4 ในสมยัพุทธกาลเป็นเมอืง

เอกหนึ่งในสองของแควน้มลัละ อยู่ตรงขา้มฝัง่แมน่ า้คู่กบัเมอืง ปาวา เป็นที่ต ัง้ของ สาลวโนทยาน หรือป่าไมส้าละที่

พระพุทธเจา้เสดจ็ดบัขนัธปรินิพพานและเป็นสถานทีถ่วายพระเพลงิพระพุทธเจา้ น าท่านเดนิทางสู่ มกฏุพนัธนเจดีย ์ตัง้อยู่

ห่างจาก มหาปรินิพพานสถูป ไปทางทศิตะวนัออก ๑ กิโลเมตร คนทอ้งถิ่นเรียกว่า “รามภาร-์กา-ดลีา” หรือ รมัภารส์ถปู เป็น

สถานที่ถวายพระเพลงิพระพุทธสรีระของพระพุทธเจา้ เดมิทเีป็นเชงิตะกอนไมจ้นัทรห์อม หลงัจากที่ถวายพระเพลงิพระพุทธ

สรีระแลว้ก็ไดส้รา้งพระสถูปครอบลง ต่อมาก็ไดถู้กรุกรานท าลายเหลอืแต่ซากปรกัหกัพงั ภายหลงัไดถู้กขดุคน้พบเป็นซากกอง

อิฐพระสถูปขนาดใหญ่ดงัที่เหน็ในปจัจบุนั พระสถูปนี้วดัโดยรอบฐานได ้๔๖.๑๔ เมตร และขนาดเสน้ผา่ศูนยก์ลาง ๓๗.๑๘ 

เมตร ท ัง้นี้  ตามหลกัฐานกเ็ป็นที่ชดัเจนว่านัน่คือสถานทีถ่วายพระเพลงิพระพุทธสรีระหรือมกุฏพนัธนเจดยีต์ามที่ชาวพุทธ

เรียกชือ่กนั ปจัจบุนัรฐับาลอินเดยีไดเ้ขา้มาบูรณะซ่อมแซมไวอ้ย่างดนี าท่านเดนิทางไปกราบสกัการะ มหาปรินิพพานสถูป ซึ่ง

เป็นสถานทีพ่ระพุทธเจา้เสดจ็ดบัขนัธป์รินพิพานภายใตต้น้สาละคู่ เป็นพุทธสถานทีพ่ระพุทธเจา้ประทานการบวชใหส้าวกองค์

สุดทา้ย และยงัเป็นที่ตรสัเทศนาปจัฉิมโอวาทสุดยอดแห่งพระธรรมค าสอนคือความไมป่ระมาท ชม มหาปรินิพพานวหิาร 

หรือวหิารพุทธไสยาสน ์ตัง้อยู่ดา้นหนา้บนฐานเดยีวกนักบัมหาปรนิิพพานสถูป มบีนัไดอฐิสูงขึ้นไปบนเนิน ภายในประดษิฐาน 

“พระพุทธรูปปางปรินิพพาน” อยู่บนพระแท่นท าดว้ยหนิทรายแดงหรือเรยีกวา่ จณุศิลา องคพ์ระพุทธรูปยาว ๒๓ ฟุต ๙ นิ้ว 

(ราว ๗ เมตร) กวา้ง ๕ ฟุต ๖ นิ้ว สูง ๒ ฟุต ๑ นิ้ว ศิลปะมถรุา มอีายุมากกวา่ ๑,๕๐๐ ปี ทีพ่ระแท่นมรูีปสลกัของสุภทัท

ปริพาชกก าลงัเขา้ไปขอบวช และมรูีปสลกัพระอนุรุทธะและพระอานนทอ์ยู่ดว้ย พระพุทธรูปองคน์ี้ เป็นสญัลกัษณ์ของพระพทุธ

องคท์ี่ก าลงัเสดจ็ดบัขนัธปรินิพพาน ประทบันอนบรรทมตะแคงขวา โดยหนัพระพกัตรไ์ปทางทศิตะวนัตก และมซีากศาสน

สถานโบราณโดยรอบมากมาย ในจารกึระบผูุจ้ดัสรา้งพระพทุธรูปองคน์ี้  คือ หรพิละสวาม ีนายช่างผูแ้กะสลกัชือ่ ธรรมทนินา 

เป็นชาวเมอืงมถรุา ในปจัจุบนัพระพุทธรูปองคน์ี้ถอืไดว้า่เป็นจุดหมายส าคญัที่ชาวพทุธจะมาสกัการะ เพราะเป็นพระพุทธรูปที่



 

มพีุทธลกัษณะอนัพเิศษคือเหมอืนคนนอนหลบัธรรมดา แสดงใหเ้หน็ว่าพระพุทธองคไ์ดเ้สดจ็ดบัขนัธปรินพิพานจากไปอยา่งผู ้

หมดกงัวลในโลกท ัง้ปวง 

เที่ยง  บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร หรือ หอ้งอาหารในโรงแรม 

 น าท่านเดนิทางสู่ เมืองเวสาลี (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 4 ช ัว่โมง) คืออาณาจกัรหนึ่งของวชัชี หนึ่งใน 16 แควน้ ของชมพูทวปี 

เรียกกนัหลายชื่อว่า ไวสาล ีไพสาล ีหรือเวสาล ี เนื่องจากในครัง้น ัน้กรุงเวสาวเีกิดฝนแหง้ ขา้วกลา้ตายเพราะถูกแดดเผาคน

ยากจนอดตาย ศพเกลือ่นกลาดท ัว่พระนคร อมนุษยไ์ดก้ลิน่ซากศพก็พากนัเขา้มาในพระนครผูค้นตายเพิ่มขึ้น เหลา่เจา้ลจิฉวี

ไดย้นิมาว่าพระพุทธเจา้เสดจ็อุบตัิขึ้นแลว้ในโลก พระผูม้พีระภาคเจา้นัน้ทรงแสดงธรรมเพื่อประโยชนเ์กื้อกูลแก่ปวงสตัวท์รงมี

อานุภาพมาก หากพระงคท์รงเสดจ็มาโปรด ภยัทุกอย่างก็จกัสงบไปจึงส่งเจา้ลจิฉว ีชื่อ มหาล ิซึ่งเป้นผูท้พีระเจา้พมิพสิารโปรด

ปรานและอ ามาตยผ์ุห้นึ่งเดนิทางไปขอรอ้งพระเจา้พมิพสิารใหก้ราบทูลอาราธนาพระพุทธองคเ์สดจ็ไปกรุงเวสาลี   พระบรม

ศาสดาทรงพจิารณา หากไดต้รสัรตันสูตรในกรุงเวสาลนีอกจากความเดอืดรอ้นจกัสงบลงมหาชนชาววชัชเีมื่อไดฟ้งัพระสูตรนี้

แลว้จกัไดบ้รรลุมมรรคผล จ านวนมากจึงทรงร าค ากราบทูลเชญิของพวกเจา้ลจิฉวี  

จากนัน้น าท่านเที่ยวชม วดัป่ามหาวนั อารามที่กษตัริยล์จิฉวสีรา้งถวายพระสมัมาสมัพุทธเจา้ ตัง้อยู่ในป่ามหาวนัทางเหนือของ

อาณาจกัรวชัชใีนป่าหมิาลยัและพระพุทธองคท์รงประทบัอยู่ในพรรษาที่ 5 ชมเสาอโศกที่มรูีปสงิหอ์ยู่ในลกัษณะนัง่หนัหนา้ไป

ทางทศิตะวนัออกที่สมบูรณ์ที่สุด ปจัจุบนัเหลอืเพยีงซากโบราณสถานที่ประกอบไปดว้ยสงัฆาราม หอ้งพกั หอ้งประชมุ 

จากนัน้น าท่านเดินทางสู่เมอืง ปตันะ  (ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 2 ช ัว่โมง) เป็นเมอืงหลวงของรฐัพหิาร รฐัหนึ่งในประเทศ

อินเดยี ปฏันาเป็นเมอืงเก่าแก่ที่ยงัมผูีอ้าศยัอยู่ต่อเนื่องยาวนานที่สุดแห่งหนึ่งของโลก โดยเมือ่ 2,500 ปีก่อน ในสมยัพุทธกาล 

เมอืงแห่งนี้ เป็นเพียงหมู่บา้นเล็กๆ ในแควน้มคธ ที่ต ัง้โดยพระเจา้อชาตศตัรู เพื่อเป็นเมอืงหนา้ด่านส าหรบัการเตรียมท า

สงครามกับแควน้วชัชี หลงัจากพุทธกาล เมืองนี้ มีความส าคญั เพราะไดก้ลายเป็นเมืองหลวงของแควน้มคธและมี

พระมหากษตัริยด์  ารงต าแหน่งพระจกัรพรรดิผูย้ิ่งใหญ่ที่สุดของอินเดีย  คือพระเจา้อโศกมหาราช แห่งราชวงศเ์มารยะ ผู ้

อุปถมัภพ์ระพุทธศาสนาใหรุ่้งเรือง ทรงอุปถมัภก์ารท าตติยสงัคายนา ณ อโศการาม โดยใหเ้มอืงปฏันา (หรือปาตลบีุตร ตามที่

เรียกกนัในสมยันัน้) เป็นศูนยก์ลางในการส่งสมณทูตออกเผยแพร่พระพุทธศาสนาไปยงัดินแดนอื่นๆ  ท ัว่โลก ซึ่งรวมถึง

สุวรรณภูม ิ

ค า่     บริการอาหารเยน็ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

สมควรแก่เวลาน าท่านเขา้ทีพ่กั Patliputra Continental Hotel ระดบั 4*หรือเทียบเท่า 

 



 

วนัที่หา้ นาลนัทา-มหาวทิยาลยันาลนัทา-พระพทุธรูปองคด์ า-ราชคฤห-์เขาคิชญกูฏ-วดัชีวกมัพวนั-วดัเวฬวุนารามมหาสงัฆยกิาวาส-

เมืองคยา 

เชา้  บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

น าท่านเดนิทางสู่ นาลนัทา เป็นชื่อเมอืง ๆ หนึ่งในแควน้มคธ อยู่ห่างจากพระนครราชคฤหป์ระมาณ 1 โยชน ์(ประมาณ 16 

กิโลเมตร) ณ เมอืงนี้มสีวนมะมว่ง ชื่อ ปาวาริกมัพวนั (สวนมะมว่งของปาวาริกเศรษฐี) ซึ่งพระพุทธเจา้เสดจ็มาประทบัแรม

หลายครัง้คมัภรีฝ่์ายมหายานกลา่วว่า พระสารีบุตรและพระมหาโมคคลัลานะ ซึ่งเป็นอคัรสาวก เกิดที่เมอืงนาลนัทา แต่คมัภีร์

ฝ่ายบาลเีรียกถิ่นเกิดของ พระสารีบุตรว่า หมู่บา้นนาลกะหรือนาลนัทคาม "นาลนัทามหาวิชชาลยัของพุทธศาสนานิกาย

มหายาน" จากนัน้น าท่านเดนิทางสู่ มหาวทิยาลยันาลนัทา มหาวทิยาลยัที่ใหญ่ที่สุดในโลก เป็นศูนยก์ารศึกษาในสมยัพุทธกาล 

ต่อมาในปีพ.ศ. 1742 กองทพัมสุลมิเติรกสไ์ดย้กทพัมารุกรานรบชนะกษตัริยแ์ห่งชมพูทวปีฝ่ายเหนือ กองทพัมสุลมิเติรกสไ์ด ้

เผาผลาญท าลายวดัและปูชนียสถานในพุทธศาสนาลงแทบท ัง้หมด และสงัหารผูท้ี่ไมย่อมเปลี่ยนศาสนา นาลนัทามหาวิหารก็

ถูกเผาผลาญท าลายลงในช่วงระยะเวลานัน้ ว่ากนัว่าไฟที่ลุกโชนเผานาลนัทานานถงึ 3 เดอืนกว่าจะเผานาลนัทาไดห้มด จากนัน้

น าท่านเดนิทางไปนมสัการ พระพุทธรูปองคด์ า เป็นพรพุทธรูปโบราณที่แกะสลกัจากหินสดี  า หนา้ตกักวา้ง ๖๐ นิ้ว พระเกตุ

ทรงดอกบวัตูม ปางสมาธิ องคุลขีองพระหตัถข์วาท ัง้หมดชี้ลงธรณี แมพ้ระนาสกิจะหกับิ่นไป  แต่ก็ยงัทรงความงดงามอยู่มไิด ้

จืดจาง เหลอืรอดจากการถูกทุบท าลายจากคนศาสนาอื่น และยงัมสีภาพที่ค่อนขา้งมบูรณ์  มคี าบอกเลา่ถงึความศกัดิ์สทิธิ์ของ

พระพุทธรูปองคน์ี้ ว่าเริ่มจากชาวบา้นอินเดยี การบนบานศาลกลา่วขอพรจากพระพุทธรูปศกัดิ์สทิธิ์ของชาวอินเดยีนัน้ เป็นไป

ในลกัษณะเดยีวกบัคนไทย เวลาลูกไมส่บาย ก็พากนัเอาน า้มนัเนยมาทาที่องคท์่านก่อน แลว้ลูบเอาน า้มนัเนยนัน้กลบัมาทาตวั

ลูก ท าใหลู้กหายเจ็บป่วย หายงอแง กินขา้วได ้อว้นทว้นสมบูรณ์ จนหลายคนขนานนามท่านว่า หลวงพ่อน า้มนั 

 

เที่ยง  บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร หรือ หอ้งอาหารในโรงแรม 

บ่าย น าท่านออกเดินทางสู่ เมืองราชคฤห  ์นครหลวงแห่งแควน้มคธ (ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 2 ชวัโมง) น าท่านเดินทางขึ้น 

เขาคิชญกูฏ หนึ่งในเบญจคีรี ชมววิทวิทศันท์ี่สวยงาม นมสัการ ถ  า้พระโมคคลัลา ชม ถ า้พระสารีบุตร สถานที่ที่พระสารีบุตร

ส าเร็จเป็นพระอรหนัต ์ชม กุฏขีองพระอานนท ์นมสัการ มลูคนัธกุฏ ีสถานที่ประทบัของพระพุทธเจา้ ไหวพ้ระสวดมนตท์ี่ยอด

เขาคิชกูฎ จากนัน้น าท่านชม วดัชีวกมัพวนั โรงพยาบาลสงฆแ์ห่งแรกของโลกและน าท่านเดนิทางสู่ วดัเวฬวุนารามมหาสงัฆยิ



 

กาวาส (วดัเวฬวุนั) วดัแห่งแรกในพระพุทธศาสนา และเป็นสถานที่แสดงโอวาทปาฏโิมกขแ์ก่พระอริยสงฆ ์1,250 องค ์มสีถูป

ที่บรรจุพระอฐัิธาตุของพระโมคคลัลานะและพระอญัญาโกญฑญัญะ สมควรแก่เวลา น าท่านเดินทางสู่ เมืองคยา ใชเ้วลา 2 

ช ัว่โมง 

ค า่     บริการอาหารเยน็ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

สมควรแก่เวลาน าท่านเขา้ทีพ่กั Nalanda Regency Hotel ระดบั 4*หรือเทียบเท่า 

 

วนัที่หก คยา-บา้นนางสุชาดา-แม่น ้ าเนรญัชรา-วดัพทุธญ่ีปุ่ น-วดัพทุธภูฏาน-วดัพทุธทิเบต-วดัไทยพทุธคยา-มหาเจดียพ์ทุธคยา-ตน้

พระศรีมหาโพธ์ิ 

เชา้  บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

  จากนัน้น าท่าน เดนิทางสู่ บา้นนางสุชาดา เป็นธิดาของ เสนียะ ( เสนานิกุฏุมพี) ผูม้ทีรพัยซ์ึ่งเป็นนายใหญ่แห่งชาวบา้นเสนา

นิคม ต าบลอุรุเวลา เมื่ออายุย่างเขา้สู่วยัสาวนางไดท้  าพธิีบวงสรวงต่อเทพยดาที่สงิสถิต ณ ตน้ไทรใหญ่ตน้หนึ่งใกลบ้า้นของ

นาง โดยไดต้ ัง้ปณิธานความปรารถนาไว ้2 ประการ คือ 

           1.ขอใหข้า้พเจา้ไดส้ามทีี่มบีุญ มทีรพัยส์มบตัิ และมชีาติสกุลเสมอกนั  

          2.ขอใหข้า้พเจา้มบีุตรคนแรกเป็นชาย 

 เมือ่ความปรารถนาส าเร็จสมบูรณ์ นางไดท้  าพลกีรรมบวงสรวงสงัเวยเทพยดาดว้ยขา้วมธุปายาส ในวนัขึ้น ๑๕ ค า่ เดอืน ๖ 

   น าท่านชมววิ ริมสองฝัง่ แม่น ้ าเนรญัชรา แมน่ า้ส  าคญัในพุทธประวตัิ ชาวบา้นแถบนัน้เรียกว่า “ลลิาจนั” มาจากค าสนัสกฤตว่า 

“ไนยรญัจนะ” แปลว่า แม่น า้ที่มสีีใสสะอาด แม่น า้ท ัง้สายกวา้งราว ๑ กิโลเมตร ในสมยัพุทธกาล แม่น า้เนรญัชราไหลผ่าน

แควน้มคธ ณ ต าบลอุรุเวลาเสนานิคม ซึ่งต ัง้อยู่บนลุ่มแม่น า้เนรญัชรา อนัเป็นภูมสิถานที่สงบน่ารื่นรมย ์พระมหาบุรุษทรง

เลอืกที่แห่งนี้ เป็นที่บ  าเพ็ญเพียร ทรงประทบัอยู่ ณ ที่นี้  นานถงึ ๖ ปี พระมหาบุรุษทรงบ าเพ็ญทุกรกิริยาและเปลี่ยนมาทรง

ด าเนินในมชัฌิมาปฏปิทา จนไดต้รสัรูอ้นุตรสมัมาสมัโพธิญาณภายใตต้น้พระศรีมหาโพธิ ณ ริมฝัง่แมน่ า้เนรญัชราแห่งนี้ 

 จากนัน้น าท่านเดนิทางสู่ วดัพุทธญ่ีปุ่ น ซึ่งมหีลวงพ่อองคโ์ตไดบุสซึและพระอรหนัตท์ี่วดัญี่ปุ่ น องคพ์ระพุทธรูปสรา้งจากหิน

ทราย  วดัพุทธภูฏาน สรา้งขึ้นเมื่อปี 2526 ชาวภูฏานนบัถือพระพุทธศานา นิกายนิงมะหมวกด า มพีระเจา้แผ่นดินเป็น

ประธานพุทธบริษทั ถือเป็นชาติที่ศรทัธาในพระพุทธศาสนาเป็นอย่างมาก โดดเด่นดว้ยประติมากรรมปูนปัน้สามมติิ แสดง

พุทธประวตัิองคพ์ระสมัมาสมัพุทธเจา้ ตัง้แต่ประสูตจากครรภพ์ระมารดา , ออกผนวชแสวงหาหนทางแห่งการดบัทุกข ์, ผจญ

หมูม่ารก่อนการตรสัรู ้, รบัขา้วมธุปายาสจากนางสุชาดา , ตรสัรูใ้ตต้น้พระศรีมหาโพธิ์ และเสดจ็ดบัขนัธปรินิพพาน ซึ่งถอืเป็น

วดัแห่งเดียวในพุทธยาที่มศีิลปะปูนปัน้สามมติิงดงามเช่นนี้  วดัพทุธทิเบต ดา้นหนา้วดัประดบัธงนิกายมหายาน พระวิหาร

งดงามดว้ยสถาปตัยกรรมเช่นเดยีวกบัวดัที่ธิเบต  ส่วนพระประทานภายในวิหาร จ าลองแบบมาจากพระพุทธเมตตาภายใน

มหาโพธิ์ เจดีย ์ ดา้นขา้งมรูีปปัน้พระพุทธเจา้นบัรอ้ยองค ์เรียงรายอยู่ท ัง้สองฝัง่  ผนงัพระวิหารประดบัดว้ยภาพวาดพุทธ

ประวตัิต ัง้แต่ประสูต ตรสัรู ้และปรินิพพาน และน าท่านชม วดัไทยพุทธคยา เป็นวดัไทยแห่งแรกในประเทศอินเดีย เริ่ม
ก่อสรา้งมาตัง้แต่ปี พ.ศ. 2500 มเีนื้อที่ราว 12 ไร่ ต ัง้อยู่บริเวณพุทธคยา อยู่ห่างจากองคเ์จดียพ์ุทธคยาประมาณ 500 เมตร 

เป็นวดัที่อยู่ในความดูแลและอุปถมัภข์องรฐับาลไทย พระอุโบสถของวดัไทยพุทธคยาจ าลองแบบมาจากวดัเบญจมบพติรดุสติ

วนารามราชวรวิหาร กรุงเทพมหานคร ซึ่งไดช้ื่อว่าเป็นสถาปตัยกรรมของสมยัรตันโกสินทรท์ี่ดีที่สุดแห่งหนึ่ง ซึ่งการจ าลอง

แบบจนดูเหมอืนนี้ ไม่ใช่เฉพาะภายนอก แต่ยงัมภีายในที่เหมอืนกนัดว้ย เช่น องคพ์ระประธานที่เป็นพระพุทธชนิราช แกล



 

ประตู แกลหนา้ต่าง เป็นตน้   

 

เที่ยง  บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร หรือ หอ้งอาหารในโรงแรม 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

บ่าย  จากนัน้น าท่านเดินทางสู่ มหาเจดียพ์ุทธคยา เจดยีพ์ุทธคยาหรือพระมหาโพธิ์เจดีย ์คืออนุสรณ์สถานแห่งการตรสัรูข้องพระ

สมัมาสมัพุทธเจา้ มลีกัษณะเป็นเจดียส์ี่เหลีย่มทรงสูง เป็นสถาปตัยกรรมและศิลปะแบบอินเดีย สูงประมาณ 170 ฟุต แบ่ง

ออกเป็น 2 ช ัน้ ช ัน้แรกประดษิฐานพระพุทธเมตตา พระพุทธรูปปางมารวชิยัศิลปะปาละ เป็นพระพุทธรูปใหญ่หนึ่งเดียวใน

เจดยีท์ี่ไมถู่กท าลายจากกษตัริยช์าวฮินดูในสมยัที่มกีารกวาดลา้งพระพุทธศาสนาในอินเดยี ส่วนช ัน้ที่ 2 ประดิษฐานพระพุทธ

ปฏิมาปางประทานพร บริเวณโดยรอบเจดียม์เีจดียบ์ริวารลอ้มอยู่ท ัง้ 4 ทิศ เดิมเจดียพ์ุทธคยาเป็นวิหารขนาดไม่ใหญ่นกั 

ต่อมาในปี พ.ศ.674 พระเจา้หุวชิกะทรงบูรณะเพิ่มเติมใหม้ขีนาดใหญ่กว่าเดมิ ในปจัจุบนัเจดียพ์ุทธคยาถือเป็นแลนดม์ารค์

ของกลุม่พุทธสถานพุทธคยา  จากนัน้น าท่านเดนิทางสู่ดา้นหลงัมหาเจดยี ์ท่านจะพบกบั ตน้พระศรีมหาโพธ์ิ สงัเวชนียสถาน

แห่งที่  2 คือตน้โพธิ์ที่พระพุทธเจา้ประทบัในช่วงเวลาตรสัรู ้เป็นพนัธุไ์มท้ี่เป็นที่เคารพนบัถอืของพุทธศาสนิกชนมาตัง้แต่สมยั

พุทธกาล ตน้พระศรีมหาโพธิ์มที ัง้หมด 4 ตน้ 

-ตน้แรกคือตน้ที่พระพุทธเจา้ทรงตรสัรูซ้ึ่งตายลงในสมยัของพระเจา้อโศกมหาราช 

-ตน้ที่สองคือตน้ที่แตกหน่อออกมาจากตน้แรกและไดถู้กท าลายลงในสมยัพระเจา้สาสงัการ กษตัริยฮ์ินดู 

-ตน้ที่สามคือตน้ที่แตกหน่อออกมาจากตน้แรกและไดต้ายลงเพราะขาดการบ ารุงดูแล เนื่องจากเป็นช่วงพระพุทธศาสนาใน

ประเทศอินเดยีเสื่อมโทรม 

-ตน้ที่ 4 คือตน้ศรีมหาโพธิ์ตน้ปจัจุบนัที่แตกหน่อมาจากตน้ที่ 3 ไดร้บัการบ ารุงดูแลหน่อโดยเซอรค์นันิงแฮม หวัหนา้คณะ

ส ารวจพุทธศาสนสถานในช่วงที่อินเดยีเป็นอาณานิคมขององักฤษ ปจัจุบนัมอีายุ 138 ปี 

ใตต้น้พระศรีมหาโพธิ์เป็นที่ประดษิฐานของพระแท่นวชัรอาสน ์พระแท่นที่พระเจา้อโศกมหาราชทรงสรา้งขึ้นเพื่อบูชาสถานที่

บ  าเพ็ญเพียรของพระพุทธเจา้ ตวัแท่นท าจากทองมคีวามยาว 7 ฟุต สลกัเป็นรูปเพชร พญาหงส ์และดอกมณฑารพสลบักนั 

พระและพุทธศาสนิกชนนิยมไปสกัการะ สวดมนต ์หรือนัง่ท  าสมาธิอยู่รอบๆ บริเวณตน้พระศรีมหาโพธิ์และพระแท่นวชัร

อาสนแ์ห่งนี้ 

ค า่     บริการอาหารเยน็ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

สมควรแก่เวลาน าท่านเขา้ทีพ่กั Bodhagaya Regency Hotel ระดบั 4*หรือเทียบเท่า 

 



 

วนัที่เจด็ เมืองคยา – กทม. (สนามบนิดอนเมือง) 

เชา้  บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

  สมควรแก่เวลา น าท่านเดนิทางเดนิทางสู่  สนามบินคยา  

10.40 น.  ออกเดนิทางบนิลดัฟ้ากลบัสู่ประเทศไทย โดยสายการบิน Ari Asia เที่ยวบนิที่ FD 123 ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 2 ช ัว่โมง 

50 นาท ี(ไมม่บีริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง) 

15.00 น. เดนิทางถงึ สนามบินสุวรรณภูมิ ประเทศไทย โดยสวสัดภิาพพรอ้มความประทบัใจ 

........................................................................................  
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อนิเดีย-เนปาล เที่ยวฟิน สายบญุ ครบสูตร 4 สงัเวชนียสถาน 7 วนั 6 คืน – FD 

ก าหนดการเดินทาง 

ผูใ้หญ่พกัหอ้งละ

2-3ท่าน 

ไม่รวมค่าวีซ่า 

เด็กอายไุม่เกนิ12ปี

เสริมเตียง 

ไม่รวมค่าวีซ่า 

เด็กอายไุม่เกนิ12

ปีไม่เสริมเตียง 

ไม่รวมค่าวีซ่า 

ไม่รวมตัว๋

เคร่ืองบิน 

ไม่รวมค่าวีซ่า 

พกัเดี่ยว 

วนัที่ 02 – 08 ธ.ค. 2562 **วนัหยุด** 24,990.- 24,990.- 23,990.- - 5,990.- 

วนัที่ 30 ธ.ค. -05 ม.ค. 2563**ปีใหม่** 28,990.- 28,990.- 27,990.- - 5,990.- 

วนัที่ 01 – 07 ม.ค. 2563 **ปีใหม่** 25,990.- 25,990.- 24,990.- - 5,990.- 

วนัที่ 20 – 26 ม.ค. 2563 24,990.- 24,990.- 23,990.- - 5,990.- 

วนัที่ 27 ม.ค. – 2 ก.พ. 2563 23,990.- 23,990.- 22,990.- - 5,990.- 

วนัที่ 03 – 09 ก.พ. 2563 **วนัหยุด** 28,990.- 28,990.- 27,990.- - 5,990.- 

วนัที่ 10 – 16 ก.พ. 2563 **วนัหยุด** 26,990.- 26,990.- 25,990.- - 5,990.- 

วนัที่ 17 – 23 ก.พ. 2563 25,990.- 25,990.- 24,990.- - 5,990.- 

วนัที่ 24 ก.พ. – 01 ม.ีค. 2563 24,990.- 24,990.- 23,990.- - 5,990.- 

วนัที่ 02 – 08 ม.ีค. 2563 23,990.- 23,990.- 22,990.- - 5,990.- 

วนัที่ 09 – 15 ม.ีค. 2563 23,990.- 23,990.- 22,990.- - 5,990.- 

วนัที่ 21 – 27 ม.ีค. 2563 23,990.- 23,990.- 22,990.- - 5,990.- 



 

อตัราค่าบริการน้ีรวม 

 ตัว๋เครื่องบินชัน้ประหยดัระบุวนัเดินทางไป-กลบัพรอ้มคณะ 

 ภาษีน ้ ามนัและภาษีตัว๋ทุกชนิด(สงวนสทิธิเกบ็เพิ่มหากสายการบนิปรบัขึ้นกอ่นวนัเดินทาง) 

 ที่พกัโรงแรมตามรายการ 6 คืน พกัหอ้งละ 2-3 ท่าน (กรณีมาไม่ครบคู่และไม่ตอ้งการเพิ่มเงนิพกัหอ้งเดี่ยว) 

 อาหารตามรายการระบุ(สงวนสทิธิในการสลบัมื้อหรือเปลี่ยนแปลงเมนูอาหารตามสถานการณ์)  

 ค่าเขา้ชมสถานที่ตามรายการระบ ุ

 ค่าระวางน ้าหนักกระเป๋าไม่เกนิ 20 กก. 

 ค่ารถรบั-สง่สถานที่ท่องเที่ยวตามรายการระบ ุ

 ค่ามคัคุเทศกผู์ช้ านาญเสน้ทางดูแลตลอดการเดินทาง 

 ค่าประกนัชีวติกรณีอบุตัิเหตุในระหวา่งการเดินทาง คุม้ครองในวงเงนิไม่เกนิทา่นละ 1,000,000 บาท และคา่รกัษาพยาบาลกรณี

อบุตัิเหตุในวงเงนิไม่เกนิ ท่านละ 200,000 บาท (ตามเงื่อนไขกรมธรรม)์ 

 
อตัราค่าบริการไม่รวม 

 ภาษีหกั ณ ที่จา่ย 3% 

 ค่าท าหนังสอืเดนิทางไทย,ค่าธรรมเนียมส าหรบัผูถ้อืพาสปอรต์ตา่งชาติค่าท าใบอนุญาตกลบัเขา้ประเทศของคนต่างชาติ(Re-Entry) 

หรือ คนต่างดา้ว (เป็นหนา้ที่ของผูเ้ดินทางในการจดัท าเอง) 

 ค่าใชจ้า่ยสว่นตวันอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าเครื่องดื่มและค่าอาหารที่ส ัง่เพิ่มเอง, ค่าโทรศพัท,์ ค่าอาหารและเครื่องดื่มส ัง่

พเิศษนอกรายการ ค่าซกัรีด, ค่าโทรศพัทท์างไกล, ค่าอนิเตอรเ์น็ต ฯลฯ 

 ค่าใชจ้า่ยอนัเกดิจากความล่าชา้ของสายการบิน,อบุตัิภยัทางธรรมชาติ,การประทว้ง,การจลาจล,การนัดหยุดงาน,การถูกปฏเิสธไมใ่ห ้

ออกและเขา้เมืองจากเจา้หนา้ที่ตรวจคนเขา้เมืองและเจา้หนา้ที่กรมแรงงานทัง้ที่เมืองไทยและต่างประเทศซึ่งอยูน่อกเหนือความ

ควบคุมของบริษทัฯ 

 ค่าปรบั ส าหรบัน ้าหนักกระเป๋าเดินทางที่เกนิจากที่ทางสายการบนิก าหนดไว ้20 กก. 

 ค่าธรรมเนียมวซี่าอนิเดียแบบ E-Visa แบบ Double (เขา้-ออก 2 คร ัง้ ภายใน 30 วนั) และค่าวซี่าเนปาลค่าท่านละ 1,800 บาท 

(ช าระพรอ้มค่ามดัจ าทวัร)์ หากตอ้งการ E-Visa แบบ Multiple (เขา้-ออก หลายครัง้ภายใน 1 ปี ) เพิ่มท่านละ 500 บาท 

 ค่าทิปไกดท์อ้งถิ่น,คนขบัรถ 2,000 บาท/ทริป/ลูกทวัร ์1 ท่าน (ช าระที่สนามบนิในวนัเดินทาง) 

 ค่าทิปหวัหนา้ทวัรต์ามสนิน ้ าใจของทุกทา่น (ไม่รวมในทปิไกดท์อ้งถิ่นและคนขบัรถแต่ไม่บงัคบัทิป) 

 
 
 
 
 
 
 



 

เงื่อนไขการส ารองท่ีนัง่ 

1.กรุณาท าการจองกอ่นการเดินทาง อยา่งนอ้ย 45 วนัท าการหรือกอ่นหนา้น้ัน โดยสง่แฟกซห์รืออเีมลลร์ายช่ือและหนา้หนังสอืเดินทางเพือ่

ยนัการจองที่นัง่ พรอ้มช าระมดัจ าท่านละ 10,000 บาท 

2.ค่าทวัรส์ว่นที่เหลือ บริษทัฯ จะขอเกบ็ค่าทวัรท์ ัง้หมด 15 วนักอ่นการเดินทาง มเิช่นน้ันบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธ์ิในการยกเลิกการเดินทาง

ของท่าน และการคืนเงนิทัง้หมดหรือบางสว่นตามค่าใชจ้า่ยที่เกดิขึ้นจรงิ 

3.เมื่อท่านตกลงช าระเงนิค่าบริการไม่วา่ท ัง้หมดหรือบางสว่นกบัทางบรษิทัฯ ทางบริษทัฯจะถอืวา่ท่านไดย้อมรบัในเงื่อนไขการใหบ้ริการที่ได ้

ระบุไวใ้นเอกสารฉบบัน้ีท ัง้หมดน้ีแลว้ 

4.ทางบริษทัขอสงวนสทิธ์ิในการด าเนินการยื่นขอวซี่าประเทศอนิเดียแบบ E-Visa ใหก้บัผูร้่วมเดินทางเท่าน้ัน ยกเวน้แต่ผูร้่วมเดินทางม ี 

วซี่าปี 

เงื่อนไขการยกเลกิ 

1.ยกเลิกการเดินทางกอ่นการเดินทาง 30 วนั บริษทัฯจะคนืเงนิค่ามดัจ าใหท้ ัง้หมด โดยจะหกัค่าใชจ้า่ยที่เกดิขึ้นจรงิ เช่นค่าธรรมเนียมวซี่า 

ยกเวน้ในกรณีวนัหยุดเทศกาล,วนัหยุดนักขตัฤกษ ์ทางบริษทัฯขอสงวนสทิธ์ิไม่คืนเงนิมดัจ าโดยไม่มเีงื่อนไขใดๆทัง้สิ้น 

2.ยกเลิกการเดินทาง 15 วนั กอ่นการเดนิทาง หกัค่ามดัจ าทวัร ์50% 

3.ยกเลิกกอ่นการเดินทาง 7-14 วนัเกบ็ค่าใชจ้า่ย 100% ของราคาทวัร ์ต่อทา่น 

4.ส าหรบัผูโ้ดยสารที่ไม่ไดถ้อืหนังสอืเดนิทางไทย และทางบรษิทัฯเป็นผูย้ื่นวซี่าให ้เมื่อผลวซีา่ผ่านแลว้มีการยกเลิกการเดนิทางบริษทัฯ ขอ

สงวนสทิธ์ิในการคืนค่ามดัจ าท ัง้หมด 

 

เงื่อนไขการใหบ้ริการ 

1.โปรแกรมทวัรน์ี้จะสามารถออกเดนิทางไดต้อ้งมจี านวนผูเ้ดนิทางข ัน้ต า่ 25 ท่านรวมในคณะตามที่ก าหนดไวเ้ท่านัน้ หากมจี านวนผูเ้ดนิทาง

รวมแลว้นอ้ยกวา่ที่ก าหนดไว ้บริษทัฯ ขอสงวนสทิธิ์ในการยกเลกิหรือปรบัเปลีย่นก าหนดการเดนิทาง ในกรณีที่มผูีเ้ดนิทาง 15-19 ท่าน ตอ้ง

เพิ่มเงนิท่านละ 2,000 บาท, กรณีที่มผูีเ้ดนิทาง 20-24 ท่านตอ้งเพิ่มเงนิท่านละ 1,000 บาท 

2.ในกรณีที่ท่านไมไ่ดร้บัผลการอนุมตัิวซ่ีาเขา้ประเทศอินเดยี แบบ E-Visa ทางบริษทัฯ ขอสงวนสทิธิ์ในการคืนค่าธรรมเนียมวซ่ีา E-Visa 

และเรียกเก็บค่าธรรมเนียมวซ่ีาเพิ่มเติม เพื่อด าเนินการขอวซ่ีาใหมโ่ดยตรงกบัทางศูนยร์บัยื่นวซ่ีาอินเดยี ประจ าประเทศไทย 

3.บริษทัฯ ขอสงวนสทิธิ์ในการเปลีย่นแปลงราคาและเงือ่นไขต่างๆ โดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ ท ัง้นี้ใหข้ึ้นอยู่กบัดุลยพนิจิของบริษทัฯ 

เท่านัน้ อีกท ัง้ขอ้สรุปและขอ้ตดัสนิใดๆ ของบริษทัฯ ใหถ้อืเป็นขอ้ยุติสิ้นสุดสมบูรณ์ 

4.บริษทัฯ และตวัแทนของบรษิทัขอสงวนสทิธิ์ทีจ่ะเปลีย่นแปลงรายการทวัรต์ามความเหมาะสม ใหส้อดคลอ้งกบัสถานการณ์ ขอ้จ ากดัดา้น

ภูมอิากาศ และเวลา ณ วนัที่เดนิทางจริง ท ัง้นี้ทางบริษทัฯ จะยดึถอืและค านึงถงึความปลอดภยั รวมถงึประโยชนสู์งสุดของลูกคา้ส่วนมาก

เป็นส าคญั 

5.รายการทวัรน์ี้ เป็นการทอ่งเที่ยวแบบหมูค่ณะ (Join Tour) จดัท าและด าเนินการโดยบริษทัคู่คา้ (Partner) 

6.อตัราค่าบริการคิดค านวณจากอตัราแลกเปลีย่น และราคาตัว๋เครื่องบนิในปจัจุบนั บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิ์ในการปรบัเปลีย่นราคาค่าบริการใน

กรณีที่มกีารขึ้นราคาค่าตัว๋เครื่องบนิ ค่าประกนัภยัสายการบนิ ค่าธรรมเนียมน า้มนั หรอืมกีารประกาศลดค่าเงนิบาท หรืออตัราแลกเปลีย่นได ้

ปรบัขึ้นในช่วงใกลว้นัที่คณะจะเดนิทาง 

7.ในระหว่างการท่องเที่ยวนี้  หากทา่นไมใ่ชบ้ริการใดๆ ไมว่า่ท ัง้หมดหรือบางส่วน ถอืวา่ท่านสละสทิธิ์ไมส่ามารถเรยีกรอ้งขอคืนค่าบริการได ้

8.หากท่านไมเ่ดนิทางกลบัพรอ้มคณะทวัร ์ต ัว๋เครื่องบนิขากลบัซึ่งยงัไมไ่ดใ้ช ้ไมส่ามารถน ามาขอคืนเงนิได ้



 

9.ค่าบริการที่ทา่นช าระกบัทางบริษทัฯ เป็นการช าระแบบเหมาขาด และทางบริษทัฯ ไดช้  าระใหก้บับริษทัฯ ตวัแทนแต่ละแห่งแบบเหมาขาด

เช่นกนั ดงันัน้หากทา่นมเีหตอุนัใดที่ท  าใหท้่านไมไ่ดท้อ่งเที่ยวพรอ้มคณะตามรายการทีร่ะบุไว ้ทา่นจะขอคืนค่าบริการไมไ่ด ้

10.กรณีเกิดความผดิพลาดจากตวัแทน หรือ หน่วยงานทีเ่กี่ยวขอ้ง จนมกีารยกเลกิ ลา่ชา้ เปลีย่นแปลง การบริการจากสายการบนิ บริษทั

ขนส่ง หรือ หน่วยงานที่ใหบ้ริการ บริษทัฯ จะด าเนินโดยสุดความสามารถทีจ่ะจดับรกิารทวัรอ์ื่นทดแทนให ้แต่จะไมค่ืนเงนิใหส้  าหรบั

ค่าบริการนัน้ๆ 

11.มคัคุเทศก ์พนกังาน และตวัแทนของบริษทัฯ ไมม่สีทิธิ์ในการใหค้ าสญัญาใดๆ ท ัง้สิ้นแทนบริษทัฯ นอกจากมเีอกสารลงนามโดยผูม้ี

อ านาจของบรษิทัฯ ก ากบัเท่านัน้ 

12.บริษทัฯ รบัเฉพาะผูม้วีตัถปุระสงคเ์ดนิทางเพื่อท่องเทีย่วเทา่นัน้ การเดนิทางของผูเ้ดนิทางดว้ยวตัถปุระสงคแ์อบแฝงอื่น ๆ เช่น การไปคา้

แรงงาน การคา้ประเวณี การคา้มนุษย ์การขนส่งสนิคา้หนีภาษ ีการขนยาเสพติด การโจรกรรม การขนอาวุธสงคราม การก่อการรา้ย และ อื่น 

ๆ ที่เขา้ขา่ยผดิกฏหมาย ผดิศีลธรรมอนัด ีบริษทัฯ มไิดม้ส่ีวนรูเ้หน็ เกี่ยวขอ้ง หรอื มส่ีวนตอ้งรบัผดิชอบใด ๆ กบัการกระท าดงักลา่วท ัง้สิ้น 

13.หากผูเ้ดนิทางถูกเจา้หนา้ที่ตรวจคนเขา้เมอืงของประเทศนัน้ๆ ปฏเิสธการเขา้ - ออกเมอืง ดว้ยเหตผุลใดๆ ก็ตาม ถอืเป็นเหตผุลซึ่งอยู่

นอกเหนอือ านาจ และความรบัผดิชอบของบรษิทัฯ ทางบริษทัฯ ขอสงวนสทิธิ์ที่จะไมร่บัผดิชอบการคืนเงนิท ัง้หมด 

14.ผูเ้ดนิทางตอ้งใชว้จิารณญาณส่วนตวัและรบัผดิชอบต่อการตดัสนิใจในการเลอืกซื้อสนิคา้ต่าง ๆ ในระหว่างการเดนิทางท่องเทีย่วดว้ยตวั

ท่านเอง บริษทัฯ จะไมส่ามารถรบัผดิชอบใด ๆ หากเกิดความไมพ่งึพอใจในสนิคา้ที่ผูเ้ดนิทางไดซ้ื้อระหว่างการเดนิทางท่องเที่ยวนี้ 

15.ผูเ้ดนิทางตอ้งรบัผดิชอบต่อการจดัเก็บ และ ดูแลทรพัยส์นิส่วนตวั ของมค่ีาต่าง ๆ อย่างระมดัระวงั บรษิทัฯ จะไมส่ามารถรบัผดิชอบใด 

ๆ หากเกิดการสูญหายของ ทรพัยส์นิส่วนตวั ของมค่ีาต่าง ๆ ระหว่างการเดนิทางทอ่งเที่ยว 

16.บริษทัฯ จะไมร่บัผดิชอบต่อการสูญหายของทรพัยส์นิ และ สมัภาระระหว่างการเดนิทางอนัมสีาเหตุมาจากสนามบนิ สายการบนิ บริษทั

ขนส่ง โรงแรม หรือ การโจรกรรม แต่จะท าหนา้ที่เป็นตวัแทนในการเรียกรอ้งค่าชดใชใ้หก้บัผูเ้ดนิทาง 

17.บริษทัฯ ขอสงวนสทิธิ์ทีจ่ะไมร่บัผดิชอบค่าเสยีหายในเหตกุารณ์ที่เกิดจากการยกเลกิหรอืความลา่ชา้ของสายการบนิ ภยัธรรมชาติ การนดั

หยุดงาน การจลาจล การปฏวิตัิ รฐัประหาร ที่อยู่นอกเหนอืการควบคุมของทางบริษทัฯ หรอื ค่าใชจ่้ายเพิ่มเติมที่เกิดขึ้นทางตรง หรือทางออ้ม 

เช่น การเจบ็ป่วย การถูกท ารา้ย การสูญหาย ความลา่ชา้ หรอื จากอุบตัเิหตุต่างๆ 

18.บริษทัฯ ขอสงวนสทิธิ์ทีจ่ะไมร่บัผดิชอบใด ๆ ต่อการไมเ่ป็นไปตามความคาดหวงั และความไมพ่งึพอใจของผูเ้ดนิทาง ทีเ่กี่ยวขอ้งกบั 

สภาพธรรมชาติ ภูมอิากาศ ฤดูกาล ทศันียภาพ วฒันธรรม วถิแีละพฤตกิรรมของประชาชนในประเทศทีเ่ดนิทางไป 

19.ทางบริษทัฯจะไมร่บัผดิชอบใดๆท ัง้สิ้น หากผูเ้ดนิทางประสบเหตุสภาวะฉุกเฉินจากโรคประจ าตวั ซึ่งไมไ่ดเ้กิดจากอุบตัเิหตุในรายการ

ท่องเที่ยว(ซึ่งลูกคา้จะตอ้งยอมรบัในเงื่อนไขนี้ในกรณีที่เกิดเหตุสดุวสิยั ซึ่งอยู่นอกเหนอืความรบัผดิชอบของบริษทัทวัร)์ 

20.กรณีใชห้นงัสอืเดนิทางราชการ(เลม่น า้เงนิ) เดนิทางเพื่อการทอ่งเที่ยวกบัคณะทวัร ์หากทา่นถูกปฏเิสธในการเขา้-ออกประเทศใดๆก็ตาม ทาง

บริษทัฯ ขอสงวนสทิธิ์ไมคื่นค่าทวัรแ์ละรบัผดิชอบใดๆท ัง้สิ้น 

21.กรณีที่ทา่นตอ้งออกตัว๋ภายในประเทศ เช่น (ตัว๋เครื่องบนิ,ตัว๋รถทวัร,์ตัว๋รถไฟ) กรุณาสอบถามทีเ่จา้หนา้ทีทุ่กครัง้ก่อนท าการออกตัว๋ เนื่องจาก

สายการบนิอาจมกีารปรบัเปลีย่นไฟลท์บนิ หรอื เวลาบนิ โดยไมไ่ดแ้จง้ใหท้ราบลว่งหนา้ทางบริษทัฯจะไมร่บัผดิชอบใดๆในกรณีถา้ท่านออกตัว๋

ภายในโดยไมแ่จง้ใหท้ราบและหากไฟลท์บนิมกีารปรบัเปลีย่นเวลาบนิเพราะถอืว่าทา่นยอมรบัในเงือ่นไขดงักลา่วแลว้ 

22. หนังสอืเดินทางตอ้งมีอายุการใชง้านเหลอืไม่นอ้ยกวา่ 6 เดือน และบรษิทัฯรบัเฉพาะผูม้ีจุดประสงคเ์ดินทางเพื่อท่องเที่ยวเทา่น้ัน 

(หนงัสอืเดนิทางตอ้งมอีายุเหลอืใชง้านไมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน บริษทัฯไมร่บัผดิชอบหากอายุเหลอืไมถ่งึและไมส่ามารถเดนิทางได ้

 
 



 

 
เอกสารทีต่อ้งเตรยีมประกอบการยืน่วซีา่อนิเดยี(E-Visa) 

 

1.แบบฟอรม์ แบบฟอรม์กรอกขอ้มลูเพือ่ประกอบการด าเนนิการขอวซีา่ โดยตอ้งกรอกขอ้มลูให ้
ครบถว้น 

2.ไฟลแ์สกนหนังสอืเดนิทาง (Passport) ไฟลส์กลุ pdf 

3.สแกนรปูถา่ยส ีดา้นหลัง เป็นสขีาว ไมม่กีรอบ ขนาด 2 x 2นิว้ 2 รปู 

 

ตัวอยา่งรปูถา่ยและหนา้พาสปอตทีแ่สกน 
 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

แบบฟอรม์กรอกขอ้มูลเพือ่ประกอบการด าเนนิการขอวซี่า 

*โปรดทราบ วซี่าออนไลนข์องประเทศอนิเดยี มขีอ้จ ากดัการใหว้ซี่า 2 คร ัง้ตอ่ 1 ปีปฎทินิ 

หากทา่นเคยไดย้ืน่หรอืไดร้บ้การอนมุตัวิซี่าออนไลนค์รบ 2 คร ัง้แลว้ จะตอ้งด าเนนิการยืน่

ผา่นศูนยร์บัยืน่วซี่าอนิเดยีเทา่น ัน้ กรณุาตดิตอ่เจา้หนา้ทีเ่พือ่ใหก้ารแนะน า 

ประวตัสิว่นตวั  

ค าน าหนา้ :   ⃣⃣    นาย    ⃣⃣  นาง   ⃣⃣  นางสาว      ⃣⃣  เด็กชาย    ⃣⃣  เด็กหญงิ  

       

ชือ่ :  _     _______________                  ______นามสกลุ : _     ____________  ___                                          ___    

     

NAME: _     _______________                  ___   SURNAME: _     ____________ ___                                         ___  

       

สถานะภาพ :      ⃣⃣   แตง่งาน         ⃣⃣   โสด          ⃣⃣   หยา่รา้ง 

 

ต าหนบินร่างกายทีเ่ห็นไดช้ดั เชน่ ไฝ,แผลเป็น :__________________________________________________________ 

 

ชือ่สาม/ีภรรยา:                                          _____________________________________________      _   ___ _____    

  

สัญชาตสิาม/ีภรรยา :                                         _____________________________________________  __________ 

 

ทีอ่ยูปั่จจบัุน : ____                                          ____________________________________________  ____                                           

 

____________________________________________   _______         ____________________________________      

 

เบอรโ์ทรศพัท ์บา้น :_________________________________________ 

 

เบอรโ์ทรศพัท ์มอืถอื :_________________________________________ 

 

ประวตัคิรอบครวั  

ชือ่/นามสกลุบดิา :                 _______________________สัญชาต ิ_______                       _____________________ 

 

ชือ่/นามสกลุมารดา :               ______________________สัญชาต ิ____                         _______________________ 

 

ประวตักิารศกึษา  

____                                          ____________________________________________   _______         _________      

____                                          ____________________________________________   _______         _________      

 

ประวตักิารท างาน 

อาชพี :          ____________                                        ___                                                                         ____  

 

ชือ่บรษัิท/สถานศกึษา :                                ___                                         _________________________________ 

 

เบอรโ์ทรตดิตอ่ :                                                                                                                                            ___                                          

 

ทีอ่ยู ่ : ____                                          ____________________________________________   ________________ 

 ____                                          ____________________________________________   _______         _________      

 

รหัสไปรษณีย ์: ___                      _                  



 

 

*โปรดระบรุายชือ่ประเทศทีท่า่นไดเ้ดนิทางในชว่งระยะเวลา 10 ปี * ส าคญัมาก 

______________________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________ 
 

*หากทา่น "เคย" ไดร้บัวซีา่อนิเดยี โปรดแจง้รายละเอยีดวซีา่ ประเภทของวซีา่/ หมายเลขวซีา่/ หมายเลขวซีา่ คร ัง้ลา่สดุ * 

ส าคญัมาก 

_________________________________________________________________________________ 

 

*หากทา่น "เคย" ไปประเทศอนิเดยีมากอ่นโปรดระบุเมอืงทีท่า่นไป และชือ่โรงแรมทีพ่กั ลา่สดุ * ส าคญัมาก 

 

_________________________________________________________________________________ 

 

*ในชว่ง 3 ปีทีผ่า่นมา ทา่นเคยเดนิทางไปประเทศดงัตอ่ไปนีห้รอืไม ่: บงัคลาเทศ/ ศรลีงักา/ ภฏูาน/ มลัดฟีส/์ เนปาล/ 

ปากสีถาน/ อฟักานสิถาน หากทา่นเคยโปรดระบุวนัเดนิทาง * ส าคญัมาก 

 

_________________________________________________________________________________ 

 
 

 


