
 

 

 

 



 

เดนิทาง   13 – 20  กุมภาพนัธ ์ 2566  
พุทธคยา – ราชคฤห ์– ไวสาล ี– กุสนิารา – สาวตัถ ี- พาราณส ี 

สายการบนิไทยสมายล ์คา่ใชจ่้ายพกัคู่ ทา่นละ 43,900 บาท 



 

 

 

 



รายการทวัร ์

วนัที ่1                                                  กรุงเทพฯ - พุทธคยา - - D 

09.30 น. นัดพบคณะที ่สนามบนิสวุรรณภมู ิชัน้ 4 ผูโ้ดยสารขาออก เคานเ์ตอรส์ายการบนิไทยสไมล ์

(Thai Smile - WE) เจา้หนา้ทีบ่รษัิทฯคอยอ านวยความสะดวกในเรือ่งเอกสารและสัมภาระ

ของทา่นกอ่นขึน้เครือ่ง 

12.20 น. ออกเดนิทางไป พุทธคยา โดยสายการบนิไทยสไมล ์เทีย่วบนิที ่WE 327 

  (บรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่ง) 

เวลาทีอ่นิเดยีชา้กว่าเมอืงไทย 1 ช ัว่โมง 30 นาท ี

 ใชเ้วลาบนิ 3 ชัว่โมง 10 นาท ี

14.00 น. เดินทางถึง สนามบนิพุทธคยา หลังจากขั ้นตอนสนามบินและศุลกากรแลว้ น าท่านสู ่    

สงัเวชนยีสถานแหง่แรก กราบนมสัการพุทธสถานทีส่ าคญับรเิวณตน้พระศรมีหาโพธิ์

และองคพ์ระมหาเจดยีพ์ุทธคยา อนัเป็นสถานทีต่รสัรูข้ององคพ์ระสมัมาสมัพุทธเจา้ 

องค์เจดีย์สีเ่หลี่ยมที่มีความสูงถงึ 51 เมตร ฐานวัดโดยรอบได ้121.29 เมตร ลอ้มรอบดว้ย

โบราณวัตถุ โบราณสถานส าคัญ นมัสการ พระแท่นวัชรอาสน์ ที่สรา้งโดยพระเจา้อโศก

มหาราช พระพุทธเมตตาภายในองคพ์ระเจดยีพ์ุทธคยา อนมิสิเจดยี ์รัตนจงกรม สระมจุลนิทร ์

พรอ้มฟังการบรรยายโดยพระวทิยากรอธบิายถงึความส าคัญของสถานทีต่่างๆ และสวดมนต ์

ภาวนา แลว้น าชมวัดนานาชาต ิเช่น วัดไทย วัดญี่ปุ่ น วัดภูฏาน ฯลฯ (จ านวนวัดขึน้กับเวลา) 

น าทา่นเดนิทางเขา้สูโ่รงแรมทีพ่ัก 

ค า่  รบัประทานอาหารค า่ในโรงแรม  

 

 
 

พกัที ่Mahabodhi Hotel Bodhgaya หรอืโรงแรมในระดบัเดยีวกนั 

 

 



วนัที ่2                                    พุทธคยา - ราชคฤห ์- นาลนัทา - ไวสาล ี B L D 

เชา้  ร ับ ป ระท าน อ าห าร เช้ า ใน

โรงแรม 

จากน ัน้ น าท่าน เดินทางสู่ ราชคฤห ์

(Rajgir) เมืองที่เคยยิ่งใหญ ่

เป็นเมอืงหลวงของแควน้มคธ

ในสม ัยพุ ท ธกาล  (ใช เ้วล า

เดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง 30 

น าที )  พ ร ะพุ ท ธ ศ า ส น า ไ ด ้

ประดษิฐานตัง้มั่นทีน่ี้มาโดยตลอดเพราะการอุปถัมภ์บ ารุงของพระราชาผูท้รงธรรมของเมอืง 

เมืองราชคฤห์จึงเต็มไปดว้ยโบราณสถานต่างๆ มากมาย น าท่านขึ้นชมเขาคิชกูฎ

(Griddhakuta, Vulture's Peak) คอืหนึง่ในเบญจครี ีหรอืภเูขา 5 ลกู ไดแ้ก ่เวภาระ  เวปุ

ละ คชิฌกฏู อศิคิลิ ิและปัณฑวะ เขาคชิกฏูมลัีกษณะเหมอืนนกแรง้ หรอืเป็นทีเ่กาะอาศัยของ

ฝูงแรง้ที่มาคอยกนิซากศพโจรที่ถูกประหารและทิง้ลงเหว ในบรเิวณโดยรอบเขาคชิกูฏนั้น 

นับว่าเป็นที่สัปปายะของเหล่าพระอรยิสาวกในคัมภรี์ทางพระพุทธศาสนากล่าวว่า เป็นที่จ า

พรรษาของพระอรหันตห์ลายองค ์เชน่ พระสารีบตุร พระอานนท ์พระมหากัสสปะ พระอนุรุทธะ 

พระปุณณมันตานีบุตร และพระอุบาลี เป็นตน้  เพื่อนมัสการ ณ กุฏิพระพุทธองค์  กุฎิพระ

อานนท์  ถ ้าสุกรขาตา ที่พระสารีบุตรบรรลุพระอรหันต์ และถ ้าพระมหาโมลคัลลานะ และ

สถานทีพ่ระเทวทัตกลิง้กอ้นหนิใสพ่ระพุทธองค ์ 

 

 
 

ชมทวิทัศน์ของเมืองราชคฤห์จากพื้นสูง (การขึน้เขาคชิกูฏ ซึง่เป็นการเดนิขึน้ที่สูง ลาดชัน

พอประมาณ ระยะทางโดยรวมประมาณ 750 เมตร ทุกท่านจะตอ้งเดนิขึน้ รถยนตไ์ม่สามารถ

ขึน้ไปถงึได ้ผูท้ีแ่ข็งแรงสามารถเดนิขึน้ได ้ใชเ้วลาประมาณ 30 - 45 นาทกี็ถงึ   



หมายเหตุ : ส าหรับทา่นทีค่ดิวา่เดนิไม่ไหว สามารถน่ังเสลีย่งโดยมคีนหามขึน้-ลงได ้แต่ตอ้ง

แจง้ล่วงหนา้กอ่น เพื่อตดิต่อแขกใหเ้ตรยีมคานหามไปรอทีเ่ชงิเขา (มคี่าใชจ่้ายเพิม่ประมาณ 

1,500 รูปี)  

11:30 น. รบัประทานอาหารกลางวนัในโรงแรม  

จากน ัน้ น าท่านเดินทางไป นาลนัทา (Nalanda) เมืองหลักพระพุทธศาสนาในสมัยพุทธกาล       

นาลันทา บางครัง้เรียกว่า นาลกคาม เป็นบา้นเกดิและที่นิพพานของพระสารีบุตร อัครสาวก

เบื้องขวา อยู่ในแควน้มคธ อยู่ห่างจากราชคฤห์ประมาณ 12 กโิลเมตร น าท่านนมัสการ    

หลวงพอ่องคด์ า ประดษิฐานอยูน่อกรัว้มหาวทิยาลัยนาลันทาเป็นพระพุทธรูปเกา่แกศ่ักดิส์ทิธิ์

ทีค่นไทยนับถือมาก ชาวบา้นทีน่ี่เรียกว่า เตลยิบาบา หรือหลวงพ่อน ้ามัน ว่ากันว่าใครขอพร

อะไรก็จะสมหวัง พระพุทธรูปสรา้งจากหนิสดี าลักษณะงดงามมาก น าท่านเดนิทางสู ่เมอืงไว

สาล ีเมอืงหลวงของอาณาจกัรวชัช ีหนึง่ใน 16 แควน้ของชมพูทวปี เรียกกันหลายชือ่

ว่า ไวสาลี ไพสาลี หรือ เวสาลี ก็ได ้ในสมยัพุทธกาลเคยเป็นศูนยก์ลางการเผยแผ่

พระพุทธศาสนาทีส่ าคญัยิง่อกีแหง่หนึง่ 

ค า่  รบัประทานอาหารค า่ในโรงแรม    

พกัที ่Vaishali Residency Hotel, Vaishali หรอืโรงแรมในระดบัเดยีวกนั 

 

วนัที ่3                                        ไวสาล ี- ป่ามหาวนั – กสุนิารา - วดัไทยกุสนิารา B L D 

06.00 น. รบัประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 

เชา้ น าท่านเดินทางไป กุฏาคารศาลาป่ามหาวนั 

สถานที่ที่พ ระพุทธองค์ปลงพระชนมายุ

สงัขาร เป็นสถานที่ที่ก าเนิดภกิษุณีรูปแรก 

เป็นทีท่ ีท่ าน า้มนตเ์ป็นทีแ่รก ที่นี่ยังมีเสาอโศก

ที่สมบูรณ์ที่สุดในประเทศอินเดีย แลว้น าท่าน

เดนิทางตอ่สู ่กุสนิารา  

11:30 น. รบัประทานอาหารกลางวนัระหว่างทาง  

เมือ่ถงึกุสนิารา น าท่านไปนมสัการมกุฎพนัธเจดยี ์(Makutabandana Stupa) สถานที่

ถวายพระเพลงิพระสรรีะ สงัขารของพระพุทธเจา้ ซึง่ปัจจุบันเป็นซากเจดยีท์รงกลม แลว้

เดนิทางไป วดัไทยกุสนิาราเฉลมิราชย ์ วัดนี้สรา้งขึน้เพื่อนอ้มเป็นพุทธบูชาและเฉลมิพระ

เกียรติพระบาทสมเด็จพระเจา้อยู่หัวในวาระครองสิรริาชสมบัติครบ 50 ปี และเฉลิมพระ

ชนมพรรษาครบ 6 รอบ 72 พรรษา พระบาทสมเด็จพระเจา้อยู่หัวพระราชทานชือ่วัดให ้ เชญิ

ทา่นร่วมท าบญุตามก าลังศรัทธา 

ค า่  รบัประทานอาหารค า่ในโรงแรม  

พกัที ่Metteye Residency, Kushinagar หรอืโรงแรมในระดบัเดยีวกนั 

 

 



วนัที ่4           กุสนิารา - ปรนิพิพานสถปู – วดัไทย 960 – ลุมพนิ ี(ประเทศเนปาล)    B L D 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 

น าท่านเดินทางสู่ สงัเวชนยีสถานแห่งที่ 2 นมสัการสถานทีป่รนิ ิพพาน ณ สาลวโน

ทยาน สถานที่เสด็จดบัขนัธ์ปรนิิพพาน มีตน้สาละปลูกไวเ้ป็นอนุสรณ์ นมัสการมหา

ปรนิิพพานสถูป และเขา้ไปสักการะพระพุทธรูปปางอนุฏฐติสหีไสยาสน์ คอืปางเสด็จบรรทม

ครั ้งสุดทา้ยภายในวิหารปรินิพพาน เดิมเป็นอุทยานของมัลละกษัตริย์ มีสถูปและวิหาร

ปรนิิพพาน ตน้สาละซึง่เป็นสถานทีป่รนิิพพาน ก็มปีลกูเป็นสัญลักษณ์หลายตน้ ทา่นจะไดเ้ห็น

ตน้สาละทีแ่ทจ้รงิทีน่ี่ สว่นทีส่มัยกอ่นนักปราชญข์องเราแปลตน้สาละวา่“ตน้รัง”นัน้ 

 

ความจริงแลว้อาจเป็นตระกูลเดียวกัน แต่ไม่ใช่ตน้รังตามที่เชื่อกัน น าท่านนมัสการองค์

ปรนิิพพานสถูป มีลักษณะเป็นทรงบาตรคว ่าสูงใหญ่มีฉัตร 3 ชัน้ ตอนบนสุดไดพ้ังลงมาเมื่อ

ปลายปี 2506 ปัจจุบันเห็นเพียงครึง่ท่อน ถัดมาเป็นปรนิิพพานวหิารพระพุทธรูปปางไสยาสน์

เสด็จดับขันธป์รนิพิพานขนาดใหญ่ ใหท้า่นไดร้ว่มกนัท าสมาธภิาวนา 

11:00 น. รบัประทานอาหารกลางวนั 

น าทา่นเดนิทางสู ่ลุมพนิ ี(เนปาล) (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 4 – 5 ชัว่โมง) 

ระหว่างทางใหท้่านไดแ้วะเขา้หอ้งน ้าที่วัดไทย 960******โปรดเตรียมหนังสอืเดนิทางไว ้   

กับตัวทา่นเพือ่ประทับตราออกจากประเทศอนิเดยี เขา้สูป่ระเทศเนปาล***** 

19.00 น. รบัประทานอาหารค า่ในโรงแรม         

พกัที ่Pawan Palace, Lumbini หรอืโรงแรมในระดบัเดยีวกนั 

 

 

 

 

 

 



วนัที ่5                    ลุมพนิ ี- สถานทีป่ระสูต ิ- เสาพระเจา้อโศกมหาราช - มายาเทววีหิาร -         

สระโบกขรณี - สาวตัถ ี 

B L D 

06.00 น. รบัประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 

จากนัน้ น าทา่นเดนิทางไปนมัสการ สงัเวชนยีสถานแหง่ที ่3 สถานทีป่ระสูต ิซ ึง่เชือ่กันวา่บรเิวณที่

ประสูตขิองสทิธัตถราชกุมาร คือ จุดที่เสาพระเจา้อโศกมหาราชตัง้อยู่ยังมีขอ้ความภาษา

พราหมจีารกึไวอ้ยา่งสมบรูณ์ 

เขยีนวา่เป็นสถานทีป่ระสตูขิอง องคส์มเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา้ น าทา่นนมสัการมหามายา

เทวีว ิหาร (The Mahamaya Devi Temple) ภายในมีศิลาสลักภาพพุทธประวัติปาง

ประสูต ิเป็นรูปพุทธมารดาอยู่ในพระอริยิาบถยนืพระหัตถข์วาเหนี่ยวกิง่ไมส้าละ มรีูปเจา้ชาย

สิท ธัตถะออกมาทางปัสสะขวาของพระพุทธมารดา ดา้นหนา้มหามายาเทวีวิหารม ี              

สระโบกขรณี (The Sacred Pond) ซึง่เป็นทีส่รงสนานของพระนางสริมิหามายาเทวกี่อน

และหลัง ใหป้ระสตูกิาลพระกมุาร น าทา่นเดนิทางไปท าบญุที ่วดัไทยลุมพนิ ี

11:30 น. รบัประทานอาหารกลางวนั................ 

น าท่านเดนิทางกลับประเทศอนิเดยี ******โปรดเตรียมหนังสอืเดนิทางไวก้ับตัวท่านเพื่อ

ประทับตราออกจากประเทศเนปาลเขา้สู่ประเทศอนิเดยี***** ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 3-4 

ช.ม. ...เดนิทางถงึ สาวตัถ ี(Sravasti) เมอืงโบราณในสมัยพุทธกาล มคีวามส าคัญในฐานะ

ทีเ่ป็นเมอืงหลวงของแควน้โกศล รุ่งเรอืงจากการทีเ่ป็นชมุนุมการคา้ขาย การทหาร เป็นเมอืง

มหาอ านาจใหญ่ควบคู่กับเมืองราชคฤห์แห่งแควน้มคธในสมัยโบราณ  ปัจจุบันยังมีโบราณ

สถานทีส่ าคัญปรากฏร่องรอยอยู ่คอื วัดเชตวันมหาวหิาร (ซึง่พระพุทธเจา้เคยประทับอยูถ่งึ 19 

พรรษา), บรเิวณวังของพระเจา้ปเสนทโิกศล, บา้นของอนาถบณิฑกิเศรษฐ ี(สถูป), สถานที่

พระเทวทัตถกูแผ่นดนิสบู (หนา้วัดพระเชตวันมหาวหิาร), ทีแ่สดงยมกปาฏหิารยิ ์แลว้เสด็จไป

จ าพรรษา ณ สวรรคช์ัน้ดาวดงึส ์เพือ่แสดงพระอภธิรรมโปรดพระพุทธมารดา เป็นตน้ 

19.00 น. รบัประทานอาหารค า่ในโรงแรม    

พกัที ่Platinum Residency Sravasti หรอืโรงแรมในระดบัเดยีวกนั 

 

 

 



วนัที ่6                         สาวตัถ ี- วดัเชตวนัมหาวหิาร - อนาถบณิฑกิเศรษฐ ี   

                                                            บา้นองคุลมีาล - พาราณส ี

B L D 

06.00 น. รบัประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 

จากน ัน้ น าท่านไป วดัเชตวนัมหาวหิาร สรา้งโดยท่านอนาถบณิฑิกเศรษฐี มหาเศรษฐีแห่งเมือง      

สาวัตถี บนที่ตัง้ของเชตวันหรือสวนเจา้เชตนอกเมืองสาวัตถี วัดนี้ดป็นวัดที่พระพุทธเจา้        

จ าพรรษามากที่สุดถึง 19 พรรษา และยังเป็นสถานที่เก ิดเรื่องราวต่างๆ ในคัมภีร์ทาง

พระพุทธศาสนามากมาย  

 

  
 

น าท่านชม บา้นอนาถบณิฑกิเศรษฐ ีเป็นเรือนที่อนาถบณิฑกิเศรษฐอีาศัยอยู่ เดมิมนีามว่า

สุทัตตะเศรษฐี ท่านเป็นเศรษฐีที่ใจบุญ ชอบช่วยเหลือคนตกยาก ท าใหท้่านถูกเรียกจาก

ชาวเมืองสาวัตถีว่า อนาถบณิฑกิเศรษฐ ีแปลว่า เศรษฐผีูเ้ป็นที่พึง่ของคนยากอนาถบณิฑิก

เศรษฐ ีไดไ้ปคา้ขายและไดฟั้งธรรมจากพระพุทธเจา้ทีเ่มอืงราชคฤหจ์นบรรลเุป็นพระโสดาบัน 

ท่านจึงมีศรัทธาสรา้งวัดเชตะวันมหาวิหารถวายแก่พระสัมมาสัมพุทธเจา้ น าท่านชม          

บา้นองคุลมีาล แตเ่ดมินัน้องคลุมิาลชือ่วา่อหงิสกะ สามารถเรยีนไดร้วดเร็วอกีทัง้ยังปรนนบิัติ

อาจารยอ์ยา่งด ีจนเป็นทีร่ักใคร่ของอาจารยอ์ยา่งมาก เป็นเหตใุหศ้ษิยอ์ืน่รษิยา จงึยยุงอาจารย์

วา่องคลุมิาลคดิจะท ารา้ย อาจารยจ์งึคดิจะก าจัดองคุลมิาลเสยี โดยบอกกองคุลมิาลว่า ถา้จะ

ส าเร็จวิชาตอ้งฆ่าคนใหไ้ด ้1,000 คนเสียก่อน องคุลิมาลจึงออกเดินทางฆ่าคน แลว้ตัด

นิว้หัวแมม่อืมาคลอ้งทีค่อเพือ่ใหจ้ าไดว้า่ฆา่ไปกีค่นแลว้ เหตนุี้เอง อหงิสกะจงึไดร้ับสมญานาม

วา่ องคลุมิาล เมือ่ฆา่จนครบ 999 คน ก็มาพบพระพุทธเจา้ และไดเ้ลือ่มใสในพระพุทธศาสนา 

ออกบวชเป็นพุทธสาวกในทีส่ดุ  

11:00 น. รบัประทานอาหารกลางวนัในโรงแรม 

 



 
บา่ย น าท่านเดนิทางไป พาราณส ี(Varanasi) เมืองเก่าแก่กว่า 5,000 ปี ไม่เคยรา้ง มีการสบื

ทอดประเพณีของศาสนาพราหมณ์ / ฮนิด ูอยา่งตอ่เนื่อง  

20.00 น. รบัประทานอาหารค า่ในโรงแรม         

พกัที ่The Fern Hotel Varanasi หรอืโรงแรมในระดบัเดยีวกนั 

 

วนัที ่7                                          พาราณส ี- สารนาถ - พุทธคยา B L D 

06.00 น. รบัประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 

น าท่านเดนิทางไป สารนาถ สงัเวชนยีสถานแหง่ที ่4 สถานทีแ่สดงปฐมเทศนา อสิปิตน

มฤคทายวนั เป็นการแสดงธรรมครัง้แรกทีม่ชี ือ่วา่ พระธัมมจักกัปปวัตตนสตูร สักการะธัมเมกข

สถูป ที่ พระพุทธเจา้ทรงแสดงปฐมเทศนาแก่ปัญจวัคคีย์ทั ้ง 5 และ ฤษีโกณทัญญะบรรลุ

โสดาบัน ทูลขอบวชเป็นพุทธสาวกรูปแรก และเป็นวันแรกทีม่พีระพุทธ พระธรรมและพระสงฆ ์

ครบองคร์ัตนตรัย กราบสักการะยสเจตยีสถาน สถานทีแ่ห่งความไมข่ัดขอ้ง ไม่มคีวามวุ่นวาย 

เป็นเจดยี์ขนาดเล็ก มอีาคารสีเ่หลีย่ม มุงไวเ้ป็นอย่างด ีสถานที่นี้เชือ่กันว่าพระพุทธองคท์รง

แสดงอทิธาภนิหิารโปรดพระยสกลุบตุร ผูเ้ป็นบุตรเศรษฐ ีแหง่เมอืงพาราณส ีดว้ยอนุปพพกิถา

ในขอ้ธรรมทีแ่สดงทาน ศลี สวรรค ์เนกขัมมะ กามาทนีพ ตามล าดับ เป็นผลให ้ยสมาณพได ้

ดวงตาเห็นธรรม และใหบ้ิดาไดเ้ป็นปฐมอุบาสก มารดาและภรรยาไดเ้ป็นปฐมอุบาสกิา ณ 

สถานทีน่ี้อกีดว้ย และน าท่านสู่พพิธิภัณฑส์ารนาถ ทีจั่ดแสดงและเก็บรักษาโบราณวัตถุทีขุ่ด

คน้ไดใ้นบริเวณสารนาถเช่น พระพุทธรูป พระโพธิสัตว์ เทวรูป เครื่องใชส้อยในยุคนั้น 

โดยเฉพาะอยา่งยิง่ปฏมิากรรมทีเ่ป็นเลศิคอืพระพุทธรูปปางปฐมเทศนาทีง่ดงามยิง่นัก สงิหอ์ัน

เป็นตราราชการแผ่นดนิของอนิเดยี   



 
 

11.30 น. รบัประทานอาหารกลางวนัในโรงแรม  

บา่ย  หลังอาหาร น าทา่นเดนิทางกลับสู ่พุทธคยา โดยทางรถ (ใชเ้วลาโดยประมาณ 6 ชม.) 

19.00 น. รบัประทานอาหารค า่ในโรงแรม  

  

พกัที ่Mahabodhi Hotel, Bodhgaya หรอืในระดบัเดยีวกนั 

วนัที ่8                                                พุทธคยา - กรุงเทฯ B L - 

06.30 น. รบัประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 

เชา้ น าทา่นไปกราบสักการะตน้พระศรมีหาโพธิแ์ละ

พระพุทธเมตตา อีกครั ้งก่อนเดินทางกลับ

เมอืงไทย แลว้น าท่านชม บา้นนางสุชาดา ผูท้ี่

ถวายขา้วมธุปายาส (ขา้วที่หุงดว้ยนมโคลว้น) 

ใหก้ับพระพุทธเจา้กอ่นทีจ่ะตรัสรู ้ระหว่างทางไป

บา้นนางสุชาดาจะตอ้งน่ังรถผ่านแม่น ้าเนรัญชรา

ซึง่เป็นสถานที่ส าคัญทางศาสนาที่พระศาสดา

ไดร้ับการถวายขา้วมธุปายาสพรอ้มถาดทองค า

จากนางสุชาดาและพระองคไ์ดอ้ธษิฐานจติเสีย่งทายหากพระองคท์า่นสามารถตรัสรูไ้ด ้ขอให ้

ถาดทองค าลอยทวนสายน ้า  

11.00 น. รบัประทานอาหารกลางวนัในโรงแรม น าทา่นเดนิทางสู ่สนามบนิพุทธคยา 

15.00 น. ออกเดนิทางสู ่กรุงเทพฯ โดยสายการบนิไทยสไมล ์เทีย่วบนิที ่WE328 

19.35 น. เดนิทางถงึ สนามบนิสุวรรณภูม ิโดยสวัสดภิาพ... 

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

 

 



 

ระเบยีบการและเงือ่นไข 

รา่งรายการ 4 สงัเวชนยีสถาน ประเทศอนิเดยี – เนปาล 8 วนั 7 คนื (WE) 

พุทธคยา – ราชคฤห ์– ไวสาล ี– กุสนิารา – สาวตัถ ี- พาราณส ี 

 

คา่ใชจ้า่ยทา่นละ  (บาท) 

จ านวนผูเ้ดนิทาง 20 ทา่น ขึน้ไป 
13 – 20 กุมภาพนัธ ์2566 

ผูใ้หญ่ / เด็ก พักคู ่      43,900 

พักหอ้งเดีย่ว เพิม่        9,000 

สว่นลด กรณีทา่นซือ้ตั๋วเครือ่งบนิเอง -14,000 

สว่นลด หากทา่นมวีซีา่อนิเดยีและเนปาล

แลว้ 

 -2,200 

หมายเหต ุ : 1. ทางบรษัิทฯ สงวนสทิธิป์รับคา่ประกนัวนิาศภัยและคา่น ้ามัน ตามความเป็นจรงิ ขึน้อยูก่ับ 

   สถานการณ์และราคาน ้ามันของโลก 

 2. ทางบรษัิทฯ จะแจก หนังสอืสวดมนต ์ผา้รองน่ัง ใหท้า่นในวนัเดนิทาง 
 

การช าระเงนิ  

งวดที ่1 : ส ารองทีน่ั่งจ่าย 20,000 บาท / ท่าน  

งวดที ่2 : ช าระสว่นทีเ่หลอื 30 วัน ลว่งหนา้กอ่นออกเดนิทาง 

 
คา่ใชจ้า่ยนีร้วม  

✓ คา่ตั๋วเครือ่งบนิไป-กลับชัน้ธรรมดา โดยสายการบนิไทยสมายล ์(WE) รวมคา่ภาษีสนามบนิทุกแหง่ 

✓ ผูใ้หญ่พักหอ้งละ 2 ท่าน หรอื 3 ท่าน (กรณีไม่ตอ้งการพักหอ้งเดีย่ว) ในโรงแรมทีร่ะบใุนรายการ หรอื  

โรงแรมในระดับเดยีวกัน 

✓ อาหารตามทีร่ะบไุวใ้นรายการ 

✓ คา่ทัศนาจร คา่รถรับสง่ระหวา่งสนามบนิและโรงแรม 

✓ คา่ผ่านประตเูขา้ชมสถานทีต่า่ง ๆ 

✓ คา่วซีา่ออนไลน์เขา้อนิเดยี 1 เดอืน และเนปาล 15 วัน ส าหรับหนังสอืเดนิทางไทย  

✓ คา่ประกันสขุภาพระหวา่งการเดนิทาง ของไทยววิัฒน์ประกนัภัย แผน Asia Silver เงือ่นไขตามกรมธรรม ์ 

✓ คา่ใชจ่้ายหอ้งพักและอาหารของพระวทิยากรทีอ่นิเดยี ทีใ่หค้วามรูต้ลอดการเดนิทาง  

 

คา่ใชจ้า่ยนีไ้มร่วม  

1. คา่หนังสอืเดนิทาง หรอื ตอ่อายุหนังสอืเดนิทาง 

 2. คา่ธรรมเนียมแจง้เขา้-ออก, คา่ธรรมเนียมวซีา่เขา้ประเทศของบคุคลตา่งดา้ว (ถา้ม)ี 

 3. คา่ใชจ่้ายสว่นตัว เชน่ คา่โทรศัพท,์ โทรสาร, อนิเตอรเ์น็ต, คา่ซักรดี 



 4. คา่อาหาร – เครือ่งดืม่ นอกเหนือจากรายการ, คา่มนิบิารแ์ละชมภาพยนตรช์อ่งพเิศษภายในหอ้งพัก 

 5. คา่น ้าหนักกระเป๋าเกนิพกิัด (สายการบนิก าหนดใหไ้ม่เกนิท่านละ 20 กก.) 

 6. คา่ใชจ่้ายอืน่ๆ ทีไ่ม่ไดร้ะบไุวใ้นรายการ และคา่เชา่อปุกรณ์กฬีาหรอืชดุกฬีาทุกประเภท 

 7. คา่ทปิทมีงานตลอดทาง 1,000 บาท ตอ่ผูเ้ดนิทาง 1 คน 

 8. คา่ภาษีมูลคา่เพิม่ 7% และ หัก ณ ทีจ่่าย 3% 

 

กรณียกเลกิ  

• แจง้ยกเลกิตัง้แต ่45 วัน กอ่นเดนิทาง ช าระท่านละ 5,000 บาท 

• แจง้ยกเลกิเดนิทาง 30–44 วัน ช าระท่านละ 10,000 บาท 

• แจง้ยกเลกิเดนิทาง 15-29 วัน กอ่นการเดนิทาง ช าระท่านละ 20,000 บาท 

• แจง้ยกเลกิเดนิทาง 0-14 วัน กอ่นการเดนิทาง ช าระ 100 % ของราคาทัวร ์

***หากมกีารยกเลกิการจองทัวร ์หลงัจากยืน่วซีา่เรยีบรอ้ยแลว้บรษัิทของสงวนสทิธิใ์นการน าพาสปอรต์ไปยกเลกิวี

ซา่ในทุกกรณี ไม่วา่คา่ใชจ่่ายในการยืน่วซีา่จะรวมหรอืแยกจากรายการทัวรก์ต็าม  

 

ยกเลกิชว่งเทศกาล  

• แจง้ยกเลกิตัง้แต ่60 วัน กอ่นเดนิทาง ช าระท่านละ 5,000 บาท 

• แจง้ยกเลกิเดนิทาง 45–59 วัน ช าระท่านละ 10,000 บาท 

• แจง้ยกเลกิเดนิทาง 30-44 วัน กอ่นการเดนิทาง ช าระ 20,000 บาท 

• แจง้ยกเลกิเดนิทาง 0-29 วัน กอ่นการเดนิทาง ช าระ 100 % ของราคาทัวร ์

❖ ⬧ ❖ ⬧ ❖ ⬧ ❖ ⬧ ❖ ⬧ ❖ 

 

แจง้เพือ่ทราบ 

♣     กรณีเดนิทางโดยลกูคา้จัดการตั๋วเครือ่งบนิเอง (Land Only) *ในกรณีลกูคา้ด าเนนิการเรือ่งตั๋วเครือ่งบนิเองและ

มาเทีย่วร่วมกับคณะ (Join Tour) ลกูคา้ตอ้งด าเนนิการมาพบคณะทัวรด์ว้ยตัวเอง และตอ้งรับผดิชอบคา่ใชจ่้ายในการ

มาพบคณะใหญ่ดว้ยตัวเอง รวมถงึหากกรณีเทีย่วบนิของคณะใหญ่เกดิความลา่ชา้หรอืยกเลกิ เทีย่วบนิอนัดว้ยสาเหตุ

ใดๆก็ตาม 

เง ือ่นไขการเดนิทาง 

1. บรษัิทฯ มสีทิธิท์ีจ่ะเปลีย่นแปลงรายละเอยีดบางประการในทัวรน์ี้ เมือ่เกดิเหตสุดุวสัิยจนไม่อาจแกไ้ขได ้

2. บรษัิทขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะเลือ่นการเดนิทางในกรณีทีม่ผีูร้่วมคณะไม่ถงึ 20 ท่าน หรอืตามทีบ่รษัิทฯ ก าหนด 

3. รายการนี้เป็นเพยีงขอ้เสนอทีต่อ้งไดร้บัการยนืยันจากบรษัิทฯ อกีครัง้หนึง่ หลงัจากไดส้ารองทีน่ั่งบนเครือ่ง 

และโรงแรมทีพั่กในตา่งประเทศเป็นทีเ่รยีบรอ้ย แตอ่ย่างไรก็ตามรายการนี้อาจเปลีย่นแปลงไดต้ามความ

เหมาะสม 

4. บรษัิทฯ ไม่รับผดิชอบคา่เสยีหายในเหตกุารณ์ทีเ่กดิจากสายการบนิ ภัยธรรมชาต ิและอืน่ๆทีอ่ยูน่อกเหนอืการ

ควบคมุของทางบรษัิทฯหรอืคา่ใชจ่้ายเพิม่เตมิทีเ่กดิขึน้ทางตรงหรอืทางออ้ม เชน่ การเจ็บป่วย, การถูกท า

รา้ย, การสญูหาย, ความลา่ชา้ หรอืจากอบุตัเิหตตุา่งๆ 

5.  หากท่านยกเลกิกอ่นรายการท่องเทีย่วจะสิน้สดุลง ทางบรษัิทฯ จะถอืวา่ท่านสละสทิธิแ์ละจะไม่รับผดิชอบ

คา่บรกิารทีท่่านไดช้ าระไวแ้ลว้ไม่วา่กรณีใดๆ ทัง้สิน้ 



6.  บรษัิทฯ จะไม่รับผดิชอบตอ่การหา้มออกนอกประเทศ หรอื หา้มเขา้ประเทศ อนัเนื่องมาจากมสีิง่ผดิกฎหมาย 

หรอืเอกสารเดนิทางไม่ถูกตอ้ง หรอื การถูกปฏเิสธในกรณีอืน่ๆ 

7. ราคานี้คดิตามราคาตั๋วเครือ่งบนิในปัจจุบัน หากราคาตั๋วเครือ่งบนิปรับสงูขึน้ บรษัิทฯ สงวนสทิธิท์ีจ่ะปรับราคา

ตั๋วเครือ่งบนิตามสถานการณ์ดังกลา่ว 

8. กรณีเกดิความผดิพลาดจากตัวแทน หรอื หน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง จนมกีารยกเลกิ ลา่ชา้ เปลีย่นแปลง การ

บรกิารจากสายการบนิบรษัิทฯขนสง่ หรอื หน่วยงานทีใ่หบ้รกิาร บรษัิทฯจะดาเนนิโดยสดุความสามารถทีจ่ะ

จัดบรกิารทัวรอ์ืน่ทดแทนให ้แตจ่ะไม่คนืเงนิใหส้าหรับคา่บรกิารนัน้ๆ 

9.  มัคคเุทศก ์พนักงาน และตัวแทนของบรษัิทฯ ไม่มสีทิธิใ์นการใหค้ าสัญญาใดๆ ทัง้สิน้แทนบรษัิทฯ นอกจากมี

เอกสารลงนามโดยผูม้อี านาจของบรษัิทฯ ก ากับเท่านัน้ 

10. หากไม่สามารถไปเทีย่วในสถานทีท่ีร่ะบใุนโปรแกรมได ้อันเนื่องมาจากธรรมชาต ิความลา่ชา้ และความ

ผดิพลาดจากทางสายการบนิ จะไม่มกีารคนืเงนิใดๆทัง้สิน้ แตท่ัง้นี้ทางบรษัิทฯจะจัดหารายการเทีย่วสถานที่

อืน่ๆมาให ้โดยขอสงวนสทิธิก์ารจัดหานี้โดยไม่แจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

11. เมือ่ท่านออกเดนิทางไปกับคณะแลว้ ท่านงดการใชบ้รกิารรายการใดรายการหนึง่ หรอืไม่เดนิทางพรอ้มคณะ

ถอืวา่ท่านสละสทิธิ ์ไม่อาจเรยีกรอ้งคา่บรกิาร และเงนิมัดจาคนื ไม่วา่กรณีใดๆ ทัง้สิน้ 

12.  ในกรณีทีล่กูคา้ตอ้งออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาตดิตอ่เจา้หนา้ทีข่องบรษัิทฯ กอ่นทุกครัง้ มเิชน่นัน้

ทางบรษัิทฯ จะไม่รับผดิชอบคา่ใชจ่้ายใดๆ ทัง้สิน้ 

13. กรณีเจ็บป่วยจนไม่สามารถเดนิทางไดซ้ึง่จะตอ้งมใีบรับรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรับรองบรษัิทฯจะพจิารณา

เลือ่นการเดนิทางของท่านไปยงัคณะตอ่ไปแตท่ัง้นี้ท่านจะตอ้งเสยีคา่ใชจ่้ายทีไ่ม่สามารถเรยีกคนืได ้เชน่คา่

ตั๋วเครือ่งบนิคา่หอ้ง คา่ธรรมเนียมวซีา่ตามทีส่ถานทูตฯ เรยีกเก็บ และคา่ใชจ่้ายอืน่ๆทีเ่กดิขึน้ตามจรงิ ในกรณี

ทีไ่ม่สามารถเดนิทางได ้

14. กรณียืน่วซีา่แลว้ไมไ่ดร้ับการอนุมัตวิซีา่จากทางสถานทูต (วซีา่ไม่ผ่าน) และท่านไดช้ าระคา่ทัวรห์รอืมัดจ า

มาแลว้ ทางบรษัิทฯ คนืคา่ทัวรห์รอืมดัจ าให ้แตท่างบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการหักคา่บรกิารยืน่วซีา่, คา่วซีา่ 

และคา่ใชจ่้ายบางสว่นทีเ่กดิขึน้จรงิเป็นกรณีไป (อาท ิกรณีออกตั๋วเครือ่งบนิไปแลว้ หรอืไดช้าระคา่บรกิารใน

สว่นของทางเมอืงนอกเชน่ โรงแรม ฯลฯ ไปแลว้) ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการหักเก็บคา่ใชจ่้ายจรงิที่

เกดิขึน้แลว้กับท่านเป็นกรณีไป 

15. กรณีวซีา่ผ่านแลว้ แจง้ยกเลกิกอ่นหรอืหลังออกตั๋วโดยสาร บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการ ไม่คนืคา่ทัวรท์ัง้หมด 

16. กรณีวซีา่ผ่านแลว้ แตก่รุ๊ปออกเดนิทางไมไ่ด ้เนื่องจากผูเ้ดนิทางท่านอืน่ในกลุม่โดนปฏเิสธวซี่า หรอืไม่วา่ดว้ย

สาเหตใุดๆก็ตาม ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการหักเก็บคา่ใชจ่้ายจรงิทีเ่กดิขึน้แลว้กับท่านเป็นกรณีไป 

17. กรณีผูเ้ดนิทางไม่สามารถเขา้-ออกเมอืงได ้เนื่องจากเอกสารปลอมหรอืการหา้มของเจา้หนา้ทีไ่ม่วา่เหตผุล

ใดๆ ก็ตามทางบรษัิทของสงวนสทิธิใ์นการ ไม่คนืคา่ทัวรท์ัง้หมด 

18. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิร์าคานี้เฉพาะนักทอ่งเทีย่วชาวไทยและท่องเทีย่วเป็นหมู่คณะแบบ Join Tour เท่านัน้ 

กรณีตอ้งการตัดกรุป๊เหมาโปรดสอบถามทางบรษัิทอกีครัง้ หากเป็นนกัทอ่งเทีย่วชาวตา่งชาต ิหรอื 

พระสงฆ ์โปรดสอบถามทางบรษิทัอกีคร ัง้ 

19. ในกรณีทีล่กูคา้ตอ้งออกตั๋วโดยสารภายในประเทศกรุณาตดิตอ่เจา้หนา้ทีข่องบรษัิทฯกอ่นทุกครัง้มเีชน่นัน้ทาง

บรษัิทฯจะ ไมร่ับผดิชอบคา่ใชจ่้ายใดๆทัง้สิน้ 

20. หากมกีารยกเลกิการจองทัวรห์ลงัไดท้ าการยืน่วซีา่เรยีบรอ้ยแลว้บรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการน าเลม่พาสปอรต์

ไปยกเลกิวซีา่ในทุกกรณีไม่วา่คา่ใชจ่้ายในการยืน่วซีา่จะรวมหรอืแยกจากรายการทัวรก์็ตาม 

 



 

เอกสารประกอบการยืน่วซ่ีาทอ่งเทีย่วอนิเดยีแบบออนไลน ์ไมต่อ้งมาแสดงตวั 
• รูปถ่ายส ี(ถ่ายมาไม่เกนิ 3 เดอืน ขนาด 2×2 นิว้) 1  รูป พืน้หลงัสขีาว ไม่สวมแวน่ตาหรอืเครือ่งประดบั, ไมใ่ส่

ชดุขา้ราชการหรอืเครือ่งแบบใดๆ  
• ส าเนาหนังสอืเดนิทางมอีายมุากกวา่ 6 เดอืน   

• ส าเนาบัตรประชาชน 1 ชดุ 
• ส าเนาทะเบยีนบา้น 1 ชดุ 

• ถา้เป็นเด็กอายุต ่ากวา่ 15 ปี ใชส้ าเนาสตูบิัตรและบัตรประชาชน 
• ส าเนาหนา้วซีา่ทีเ่คยเดนิทางไปประเทศอนิเดยี 1 ชดุ (หากม)ี 
• เอกสารรับรองการฉีดวัดซนีป้องกนัโควดิ-19 (วัคซนีพาสปอรต์เลม่สเีหลอืงหรอืInternational Vaccine 

Certificate จากแอพหมอพรอ้ม) 

 
ตวัอยา่งการถา่ยรูป และ การถา่ยหนา้พาสปอรต์  (ถา่ยสง่ทางไลน ์หรอื สแกนสง่ทางเมลเทา่น ัน้) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ใบข้อมูลส ำคัญของผู้ที่ต้องกำรขอวีซ่ำอินเดยี 
สถำนทูตอินเดียไมส่ำมำรถรับย่ืนค ำร้องได้ หำกท่ำนกรอกข้อมูลไม่ครบถ้วน 

 
1. ชื่อ/นามสกุล(ภาษาองักฤษตวัสะกดตรงตามพาสปอรต์)................................................................................................... 
2. ชื่อ / นามสกุลเดิม (กรณีท่ีมีการเปล่ียนชื่อหรือ แต่งงานแลว้ ใหก้รอกนามสกุลเดิมก่อนแต่งงานดว้ย) 

.................................................................................................................................................................................... 
3. วฒุิการศึกษา................................................................................................................................................................ 
4. ต าหนิของท่าน............................................................................................................................................................... 
5. ชื่อ/นามสกุลบิดา........................................................................................................................................................... 
      สญัชาติบิดาปัจจบุนั.......................................สญัชาติบิดาในอดีต....................................................……………………... 
      เมืองท่ีบิดาเกิด..........................................ประเทศท่ีบิดาเกิด........................................................................................... 
6.   ชื่อ/นามสกุลมารดา......................................................................................................................................................... 
      สญัชาติมารดาปัจจบุนั....................................สญัชาติมารดาในอดีต............................................................................... 
      เมืองท่ีมารดาเกิด............................................ประเทศท่ีมารดาเกิด.................................................................................. 
7.  สถานภาพการสมรส      โสด       แต่งงาน             หย่า 
8.  ชื่อ/นามสกุลคู่สมรส(หากหย่าก็ตอ้งกรอกดว้ย)................................................................................................................. 
      สญัชาติคู่สมรสปัจจบุนั....................................สญัชาติคู่สมรสในอดีต.............................................................................. 
      เมืองท่ีคู่สมรสเกิด........................................ประเทศท่ีคู่สมรสเกิด..................................................................................... 
9.  ท่ีอยูปั่จจบุนัท่ีติดต่อสะดวก.............................................................................................................................................. 

.................................................................................................................รหสัไปรษณีย.์.............................................. 
10.ท่ีอยู่ถาวร........................................................................................................................................................................         
       ..................................................................................................................รหสัไปรษณยี.์.............................................. 
11. ท่านถือหนงัสือเดินทางของประเทศอื่นไหม    ถือ      ไม่ถือ 

หากถือหนงัสือเดินทางของประเทศอื่น กรุณาตอบค าถามดงันี ้
ประเทศ..........................................................หมายเลขพาสปอรต์................................................................................. 
สญัชาติ..........................................................สถานท่ีออกหนงัสือเดินทาง...................................................................... 
วนัท่ีออกหนงัสือเดินทาง.................................................................... 

12.เบอรโ์ทรศพัทท่ี์ติดต่อสะดวกท่ีบา้น.................................................................................................................................... 



13.เบอรโ์ทรศพัทม์ือถือ.......................................................................................................................................................... 
14. อีเมลข์องท่าน................................................................................................................................................................. 
15. อำชีพปัจจุบัน..........................................................ต าแหน่ง........................................................................................ 
      ชื่อสถานท่ีท างานหรือสถานศึกษา.................................................................................................................................... 
       ท่ีอยู่บริษัทหรือสถานท่ีศึกษา........................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................................... 
       เบอรโ์ทรบริษัท............................................................................................................................................................... 
16. อำชีพในอดตี (อาชีพท่ีท าก่อนอาชีพปัจจบุนั)...................................................ต าแหน่ง................................................... 
      ชื่อสถานท่ีท างานหรือสถานศึกษาในอดีต.......................................................................................................................... 
      ท่ีอยู่บริษัทหรือสถานท่ีศึกษาในอดีต................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................................................................... 
       เบอรโ์ทรบริษัทในอดีต.................................................................................................................................................... 
17. ท่านเคยท างานในหน่วยทหารหรือต ารวจหรือไม่   เคย    ไม่เคย 
      หากเคย กรุณาตอบค าถามต่อไปนี ้
      ชื่อองคก์ร/หน่วยงาน.....................................................................สถานท่ีไดร้บัการบรรจ.ุ................................................. 
      สถานท่ี.............................................ต าแหน่ง..........................................ยศ.................................................................. 
18. เมืองท่ีจะเดินทางไป……Bodhgaya..........วนัท่ีคาดว่าจะเดินทางไปถึงอินเดีย…………..................................................... 
19. จะไปถึงสนามบินไหนเป็นสนามบินแรก.........................Bodhgaya................................................................................... 
20. เคยไปอินเดียมาก่อนหรือไม ่   เคย    ไม่เคย 
      ถา้เคย ไปเมอืงไหนมาแลว้บา้ง......................................................................................................................................... 
      ประเภทวีซ่าครัง้ท่ีผ่านมา..........................................................หมายเลขวีซ่า................................................................... 
      สถานท่ีออกวีซา่ครัง้ก่อน...........................................................วนัท่ีออกวซี่า.................................................................... 
21. ท่านเคยถกูปฏิเสธวีซ่าเขา้อินเดียหรือไม่............................................................................................................................ 
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