
FT-VNSFD02V   Page 1 of 17 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

**ทางบรษิทัขอสงวนสทิธ์ิในการดําเนินการยื่นขอE Visa ประเทศอนิเดียใหก้บัผูร่้วมเดินทางเท่านั้น ยกเวน้แต่ผูร่้วมเดินทางมีวซ่ีาปี** 
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วนัที่แรก  สนามบนิดอนเมือง– พาราณาสี–เมืองสารนาถ -ธมัเมกขสถปูป่าอสิปิตนมฤคทาวนั -เจาคนัธีสถปู -พพิธิภณัฑเ์มืองสารนาถ 

-ล่องแม่น้ําคงคา   

 

09.00 น. คณะพรอ้มกนัที่ท่าอากาศยานดอนเมืองบรเิวณผูโ้ดยสารขาออกอาคาร 1ชัน้ 3ประตู 2เคานเ์ตอรเ์ชค็อนิสายการบนิAir Asia 

(FD)เจา้หนา้ทีข่องบรษิทัฯคอยใหก้ารตอ้นรบัและอาํนวยความสะดวกในการเชค็อนิรบับตัรโดยสาร (แนะนาํใหโ้หลดของทีไ่ม่

จาํเป็นลงใตท้อ้งเครื่องเน่ืองจากเจา้หนา้ทีอ่นิเดยีตรวจอย่าเขม้งวด 

**หมายเหต*ุ*เคานเ์ตอรเ์ชค็อนิจะปิดบรกิารก่อนเวลาเครื่องออกอย่างนอ้ย  60 นาทแีละผูโ้ดยสารพรอ้มณประตูขึ้นเครื่อง

ก่อนเวลาเครื่องออก30นาท ี

12.

0

5

 

น.  บนิลดัฟ้าสู่เมืองพาราณาส ีประเทศอนิเดีย โดยสายการบนิ Air Asia เทีย่วบนิที่FD108ใชเ้วลาเดนิทาง

ประมาณ3ช ัว่โมง 15 นาท ี(ไมม่บีรกิารอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง) 

13.50 น. เดนิทางถงึ สนามบนิเมืองพาราณาสปีระเทศอนิเดีย (เวลาทอ้งถิน่ชา้กว่าไทย 1.30ช.ม.กรุณาปรบันาฬกิาของท่านเป็นเวลา

ทอ้งถิน่เพือ่สะดวกในการนัดหมาย)หลงัผ่านข ัน้ตอนการตรวจคนเขา้เมอืงและรบัสมัภาระเรยีบรอ้ยแลว้ 

เที่ยง  บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารหรอื หอ้งอาหารในโรงแรม 

นาํท่านเดนิทางสู่เมืองสารนาถ(ใชเ้วลาเดนิทาง 30นาท)ี นาํท่านสวดมนตไ์หวพ้ระนัง่สมาธทิี่ ธมัเมกขสถปูป่าอสิปิตนมฤคทาวนั

เป็นพทุธสงัเวชนียสถานแห่งที่  3สถานทีแ่สดงปฐมเทศนาธรรมจกักปัปวตันสูตรโปรดเบญจวคัคียท์ ัง้หา้ในสมยัพทุธกาลเป็น

สถานทีส่งบและเป็นทีช่มุนุมของเหลา่ฤษนีกับวชและนกัพรตต่างๆทีม่าบาํเพญ็ตบะและโยคะเพือ่เขา้ถงึพรหมนั  (ตามความเชื่อ

ของพรามหณ)์ ทาํใหป้จัจวคัคียท์ีป่ลกีตวัมาจากเจา้ชายสทิธตัถะมาบาํเพญ็ตบะทีน่ี่จากนัน้นาํท่านชม เจาคนัธีสถปู เป็นสถานที่

ซึง่พระพทุธองคท์รงพบกบัปญัจวคัคียณ์สถานทีแ่ห่งน้ีเมือ่พระพทุธองคท์รงเสดจ็มาถงึป่าอสิปิตนมฤคทายวนัแลว้ปญัจวคัคีย ์

เมือ่เหน็พระพทุธองคเ์สดจ็มาแต่ไกลจงึทาํสญัญากนัว่าจะไมลุ่กรบัจะไมต่อ้นรบัแต่เมือ่พระองคเ์สดจ็มาถงึต่างกล็มืสญัญานัน้

สิ้นสถานทีท่ีพ่ระพทุธองคท์รงพบปญัจวคัคียเ์มือ่เสดจ็มาถงึป่าอสิปิตนมฤคทายวนัน้ีปจัจบุนัอยู่ห่างจากสถานทีแ่สดงปฐม

เทศนาไมไ่กลนกัประมาณกโิลเมตรเศษมกีารสรา้งพระสถปูเป็นเครื่องระลกึว่าทีน่ี่เป็นสถานทีซ่ึง่พระพทุธองคท์รงพบกบัปญัจ

วคัคียเ์รยีกว่าเจาคนัธสีถปูสนันิษฐานกนัว่าสรา้งราวๆพทุธศกัราช 1000 ช่วงราชวงศคุ์ปตะนาํท่านชม พพิธิภณัฑเ์มืองสารนาถ

มพีระพทุธรูปโบราณซึง่น่าทึง่และงดงามตามแบบฉบบัของคนอนิเดยีอายุนบัพนัปีมากมาย จากนัน้นาํท่าน ล่องเรอืแม่น้ําคงคา

ซึง่ชาวฮนิดูเชื่อถอืว่าเป็นแมน่ํา้ศกัดิ์สทิธิ์ทีไ่หลมาจากมวยผมขององคพ์ระศิวะ  (แมน่ํา้น้ีไหลมาจากทีร่าบสูงทเิบตเทอืกเขา

หมิาลยัประเทศจนีและเนปาล) ใหท้กุท่านไดล้อยกระทงแมน่ํา้คงคาชมสถานทีก่ารเผาศพของชาวฮนิดูทีส่บืทอดกนัมาอย่างชา้

นาน 

หมายเหตุเน่ืองจากตัว๋เคร่ืองบินของคณะเป็นตัว๋กรุ๊ประบบRandomไม่สามารถล็อกท่ีนัง่ไดท่ี้นัง่อาจจะไม่ไดน้ัง่ติดกนั
และไม่สามารถเลือกช่วงท่ีนัง่บนเคร่ืองบินไดใ้นคณะ 
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คํา่      บรกิารอาหารเยน็ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

สมควรแก่เวลานาํท่านเขา้ทีพ่กัTridev Hotel ระดบั 4 *หรอืเทยีบเท่า 

 

วนัที่สอง พาราณส ี-สาวตัถ-ีวดัเชตะวนัมหาวหิาร-บา้นอนาถบนิฑกิเศรษฐ-ีบา้นองคุลมีาล 

 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 นาํท่านเดนิทางสู่เมืองสาวตัถ(ีใชเ้วลาเดนิทาง 7-8 ช ัว่โมง)ในสมยัพทุธกาลเป็นเมอืงหลวงของแควน้โกศล  1 ใน 16 แควน้เป็น

เมอืงทีใ่หญ่พอกบัเมอืงราชคฤหแ์ละพาราณสเีป็นเมอืงศูนยก์ลางการคา้ขายและเป็นเมอืงทีพ่ระพทุธเจา้ประทบันานทีสุ่ดถงึ  25 

พรรษารวมท ัง้เป็นเมอืงทีพ่ระพทุธศาสนาม ัน่คงทีสุ่ดปจัจบุนัเมอืงน้ีเหลอืเพยีงซากโบราณสถานชมวถิชีวีติชนบทของประเทศ

อนิเดยีระหว่างเดนิทาง 

เที่ยง  บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารหรอื หอ้งอาหารในโรงแรม 

บ่าย จากนัน้นาํท่านเดนิทางสู่บา้นอนาถบนิฑกิเศรษฐเีป็นชาวสาวตัถใีนสมยัพทุธกาลมชีวีติร่วมสมยักบัพระพทุธเจา้เดมิท่านมนีาม

ว่าสุทตัตะเศรษฐเีกดิในตระกูลของสุมนะเศรษฐผูีเ้ป็นบดิาท่านเป็นเศรษฐทีีใ่จบญุชอบช่วยเหลอืคนตกยากทาํใหท่้านถกูเรยีก

จากชาวเมอืงสาวตัถวี่าอนาถบณิฑกิเศรษฐแีปลว่าเศรษฐผูีเ้ป็นทีพ่ึง่ของคนยาก  (แปลตามศพัทว์่าเศรษฐผูีม้กีอ้นขา้วใหก้บัคน

ยากจน )อนาถบณิฑกิเศรษฐไีดไ้ปคา้ขายและไดฟ้งัธรรมจากพระพทุธเจา้ทีเ่มอืงราชคฤหจ์นบรรลุเป็นพระโสดาบนัท่านจงึมี

ศรทัธาสรา้งวดัเชตวนัมหาวหิารถวายแก่พระสมัมาสมัพทุธเจา้ดว้ยเงนิจาํนวนมากท่านไดเ้ป็นผูใ้หค้วามอปุถมัภบ์าํรุง

พระพทุธเจา้และพระสงฆอ์ย่างดมีากเป็นสาเหตหุน่ึงทีท่าํใหพ้ระพทุธเจา้เสดจ็ประทบัจาํพรรษาทีว่ดัพระเชตวนัทีท่่านสรา้ง

มากกว่าทีป่ระทบัใดๆถงึ  19 พรรษาเรื่องราวของอนาถบณิฑกิเศรษฐมีปีรากฏมากมายในคมัภรีท์างพระพทุธศาสนาเป็น

เรื่องราวทีแ่สดงถงึความศรทัธาความมสีตปิญัญาและความเอาใจใส่ในการบาํรุงพระพทุธศาสนาทาํใหท่้านไดร้บัยกย่องจาก

พระพทุธเจา้ใหเ้ป็นอบุาสกผูเ้ลศิในการเป็นผูถ้วายทาน (เอตทคัคะในฝ่ายผูเ้ป็นทายก) ขา้งๆบรเิวณเดยีวกนัซึง่เป็น บา้นองคุลี

มาล เป็นบคุคลสาํคญัในยุคตน้แห่งพทุธศาสนาโดยเฉพาะตามพทุธประวตัพิทุธฝ่ายเถรวาทเดมินัน้เป็นโจรปลน้ฆ่าคนแต่

ภายหลงัมศีรทัธาในพทุธศาสนาไดก้ลบัใจบวชเป็นพระภกิษุและบรรลุเป็นพระอรหนัต ์
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นาํท่านกราบนมสัการพระพทุธเจา้ที่ วดัเชตะวนัมหา

วหิารเป็นวดัทีใ่หญ่ทีสุ่ดและเป็นวดัทีพ่ระพทุธเจา้รวมท ัง้

พระอรหนัตไ์ดจ้าํพรรษาอยู่นานทีสุ่ดถงึ  19 พรรษาสรา้ง

โดยอนาถบณิฑกิมหาเศรษฐกีลา่วกนัว่าตอ้งขนเงนิมาปู

พื้นทีใ่หเ้ตม็สวนจงึจะซื้อทีด่นิมาสรา้งวดัถวายแด่

พระพทุธเจา้ไดเ้พราะในสมยันัน้ดนิแดนทกุแห่งเป็นของ

ผูท้ีน่บัถอืศาสนาพราหมณน์าํท่านนมสัการ กฎุิ

พระพทุธเจา้กฎุพิระโมคคลัลากฎุพิระสารบีตุรกฎุพิระ

สวิลกีฎุพิระอานนท์และสถปูทีบ่รรจสุารรีกิธาตขุองพระ

อรหนัตช์มบอ่นํา้ทีพ่ระพทุธเจา้ใชเ้ป็นทีส่รงนํา้ตลอด

ระยะเวลาทีจ่าํพรรษาอยู่ 

คํา่      บรกิารอาหารเยน็ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

สมควรแก่เวลานาํท่านเขา้ทีพ่กัPawan Palace Hotel ระดบั4*หรอืเทยีบเท่า 

 

วนัที่สาม สาวตัถ-ีเนปาล-ลมุพนีิ - เสาหนิพระเจา้อโศกมหาราช –วหิารมายาเทวี 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

ออกเดนิทางสู่เมืองลมุพนีิวนั(ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ4-5ช ัว่โมง)ตัง้อยู่ในเขตประเทศเนปาลผ่านเมอืงโครกัขปู์รแ์ละผ่านเมอืง

ชายแดนโสเนาวลขีองอนิเดยีเขา้สู่เมอืงสทิธารตัถะของเนปาลเป็นสถานทีซ่ึง่ต ัง้อยู่กึ่งกลางระหว่างกรุงกบลิพสัดุก์บักรุงเทวท

หะเดนิทางถงึพรมแดนอนิเดยี-เนปาลผ่านพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืง 

เที่ยง  บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารหรอื หอ้งอาหารในโรงแรม      

บ่าย นาํทกุท่านเดนิทางสู่สวนลมุพนีิวนัเป็นพทุธสงัเวช

นียสถานทีส่าํคญัแห่งที่ 1ใน 4 สงัเวชนียสถาน

ของชาวพทุธเป็นสถานทีป่ระสูตขิองเจา้ชายสทิธตั

ถะผูซ้ึง่ต่อมาตรสัรูเ้ป็นพระบรมศาสดาสมัมาสมั

พทุธเจา้ต ัง้อยู่ทีอ่าํเภอไภรวาแควน้อูธประเทศ

เนปาลเป็นพทุธสงัเวชนียสถาน 4 ตาํบลเพยีงแห่ง

เดยีวทีอ่ยู่นอกประเทศอนิเดยีลุมพนีิวนัเดมิเป็น

สวนป่าสาธารณะหรอืวโนทยานทีร่่มรื่นเหมาะแก่

การพกัผ่อนในสมยัพทุธกาลลุมพนีิวนัต ัง้อยู่

กึ่งกลางระหว่างเมอืงกบลิพสัดุก์บัเมอืงเทวทหะในแควน้สกักะบนฝัง่แมน่ํา้โรหณีิหลงัจากพระพทุธเจา้ปรนิิพพานแลว้พระเจา้

อโศกมหาราชไดโ้ปรดใหส้รา้งเสาหนิขนาดใหญ่มาปกัไวต้รงบรเิวณทีป่ระสูตเิรยีกว่า เสาอโศกทีจ่ารกึขอ้ความเป็นอกัษรพราหมี
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ว่าพระพทุธเจา้ประสูตทิีต่รงน้ีปจัจบุนัลุมพนีิวนัไดร้บัการบูรณะและมถีาวรวตัถสุาํคญัทีช่าวพทุธนิยมไปสกัการะคือ  "เสาหนิ

พระเจา้อโศกมหาราช" ทีร่ะบวุ่าสถานทีน้ี่เป็นสถานทีป่ระสูตขิองเจา้ชายสทิธตัถะนอกจากน้ียงัมี  "วหิารมายาเทวี" ภายใน

ประดษิฐานภาพหนิแกะสลกัพระรูปพระนางสริมิหามายาประสูตพิระราชโอรสโดยเป็นวหิารเก่ามอีายุร่วมสมยักบัเสาหนิพระ

เจา้อโศกปจัจบุนัทางการเนปาลไดส้รา้งวหิารใหมท่บัวหิารมายาเทวหีลงัเก่าและไดข้ดุคน้พบศิลาจารกึรูปคลา้ยรอยเทา้

สนันิษฐานว่าเป็นจารกึรอยเทา้กา้วทีเ่จด็ของเจา้ชายสทิธตัถะทีท่รงดาํเนินไดเ้จด็กา้วในวนัประสูติ  

คํา่      บรกิารอาหารเยน็ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

สมควรแก่เวลานาํท่านเขา้ทีพ่กัZambala Hotel ระดบั3*หรอืเทยีบเท่า 

 

วนัที่สี่ เนปาล-ลมุพนีิ –เมืองกสุนิารา -มกฎุพนัธนเจดีย-์พระสถปูปรนิิพพาน-เวสาล-ีวดัป่ามหาวนั-ปตันะ 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
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เดนิทางสู่เมืองกสุนิารา(ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 4 ช ัว่โมง) เป็นทีต่ ัง้ของสงัเวชนียสถานแห่งที่ 4ในสมยัพทุธกาลเป็นเมอืงเอก

หน่ึงในสองของแควน้มลัละอยู่ตรงขา้มฝัง่แมน่ํา้คู่กบัเมอืงปาวาเป็นทีต่ ัง้ของสาลวโนทยานหรอืป่าไมส้าละทีพ่ระพทุธเจา้เสดจ็

ดบัขนัธปรนิิพพานและเป็นสถานทีถ่วายพระเพลงิพระพทุธเจา้นาํท่านเดนิทางสู่ มกฏุพนัธนเจดียต์ ัง้อยู่ห่างจากมหาปรนิิพพาน

สถปูไปทางทศิตะวนัออก๑กโิลเมตรคนทอ้งถิน่เรยีกว่า  “รามภาร-์กา-ดลีา”หรอืรมัภารส์ถปูเป็นสถานทีถ่วายพระเพลงิพระพทุธ

สรรีะของพระพทุธเจา้เดมิทเีป็นเชงิตะกอนไมจ้นัทรห์อมหลงัจากทีถ่วายพระเพลงิพระพทุธสรรีะแลว้กไ็ดส้รา้งพระสถปูครอบ

ลงต่อมากไ็ดถ้กูรุกรานทาํลายเหลอืแต่ซากปรกัหกัพงัภายหลงัไดถ้กูขดุคน้พบเป็นซากกองอฐิพระสถปูขนาดใหญ่ดงัทีเ่หน็ใน

ปจัจบุนัพระสถปูน้ีวดัโดยรอบฐานได๔้๖.๑๔เมตรและขนาดเสน้ผ่าศูนยก์ลาง๓๗.๑๘เมตรทัง้น้ีตามหลกัฐานกเ็ป็นทีช่ดัเจนว่า

นัน่คือสถานทีถ่วายพระเพลงิพระพทุธสรรีะหรอืมกฏุพนัธนเจดยีต์ามทีช่าวพทุธเรยีกชื่อกนัปจัจบุนัรฐับาลอนิเดยีไดเ้ขา้มา

บูรณะซ่อมแซมไวอ้ย่างดนีาํท่านเดนิทางไปกราบสกัการะมหาปรนิิพพานสถปูซึง่เป็นสถานทีพ่ระพทุธเจา้เสดจ็ดบัขนัธ์

ปรนิิพพานภายใตต้น้สาละคู่เป็นพทุธสถานทีพ่ระพทุธเจา้ประทานการบวชใหส้าวกองคสุ์ดทา้ยและยงัเป็นทีต่รสัเทศนาปจัฉิม

โอวาทสุดยอดแห่งพระธรรมคาํสอนคือความไมป่ระมาทชมมหาปรนิิพพานวหิารหรอืวหิารพทุธไสยาสนต์ ัง้อยู่ดา้นหนา้บนฐาน

เดยีวกนักบัมหาปรนิิพพานสถปูมบีนัไดอฐิสูงขึ้นไปบนเนินภายในประดษิฐาน  “พระพทุธรูปปางปรนิิพพาน”อยู่บนพระแท่นทาํ

ดว้ยหนิทรายแดงหรอืเรยีกว่าจณุศิลาองคพ์ระพทุธรูปยาว๒๓ฟตุ๙น้ิว  (ราว๗เมตร) กวา้ง๕ฟตุ๖น้ิวสูง๒ฟตุ๑น้ิวศิลปะมถรุามี

อายุมากกว่า๑,๕๐๐ปีทีพ่ระแท่นมรูีปสลกัของสุภทัทปรพิาชกกาํลงัเขา้ไปขอบวชและมรูีปสลกัพระอนุรุทธะและพระอานนทอ์ยู่

ดว้ยพระพทุธรูปองคน้ี์เป็นสญัลกัษณข์องพระพทุธองคท์ีก่าํลงัเสดจ็ดบัขนัธปรนิิพพานประทบันอนบรรทมตะแคงขวาโดยหนั

พระพกัตรไ์ปทางทศิตะวนัตกและมซีากศาสนสถานโบราณโดยรอบมากมายในจารกึระบผูุจ้ดัสรา้งพระพทุธรูปองคน้ี์คือหริ

พละสวามนีายช่างผูแ้กะสลกัชื่อธรรมทนินาเป็นชาวเมอืงมถรุาในปจัจบุนัพระพทุธรูปองคน้ี์ถอืไดว้่าเป็นจดุหมายสาํคญัทีช่าว

พทุธจะมาสกัการะเพราะเป็นพระพทุธรูปทีม่พีทุธลกัษณะอนัพเิศษคือเหมอืนคนนอนหลบัธรรมดาแสดงใหเ้หน็ว่าพระพทุธ

องคไ์ดเ้สดจ็ดบัขนัธปรนิิพพานจากไปอย่างผูห้มดกงัวลในโลกทัง้ปวง  

เที่ยง  บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารหรอื หอ้งอาหารในโรงแรม 

 นาํท่านเดนิทางสู่ เมืองเวสาลี (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ  4 ช ัว่โมง )คืออาณาจกัรหน่ึงของวชัชหีน่ึงใน  16 แควน้ของชมพทูวปี

เรยีกกนัหลายชื่อว่าไวสาลไีพสาลหีรอืเวสาลเีน่ืองจากในครัง้นัน้กรุงเวสาวเีกดิฝนแหง้ขา้วกลา้ตายเพราะถกูแดดเผาคนยากจน
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อดตายศพเกลือ่นกลาดทัว่พระนครอมนุษยไ์ดก้ลิน่ซากศพกพ็ากนัเขา้มาในพระนครผูค้นตายเพิม่ขึ้นเหลา่เจา้ลจิฉวไีดย้นิมาว่า

พระพทุธเจา้เสดจ็อบุตัขิึ้นแลว้ในโลกพระผูม้พีระภาคเจา้นัน้ทรงแสดงธรรมเพือ่ประโยชนเ์กื้อกูลแก่ปวงสตัวท์รงมอีานุภาพ

มากหากพระงคท์รงเสดจ็มาโปรดภยัทกุอย่างกจ็กัสงบไปจงึส่งเจา้ลจิฉวชีื่อมหาลซิึง่เป้นผูท้พีระเจา้พมิพสิารโปรดปรานและ

อาํมาตยผ์ุห้น่ึงเดนิทางไปขอรอ้งพระเจา้พมิพสิารใหก้ราบทูลอาราธนาพระพทุธองคเ์สดจ็ไปกรุงเวสาลพีระบรมศาสดาทรง

พจิารณาหากไดต้รสัรตันสูตรในกรุงเวสาลนีอกจากความเดอืดรอ้นจกัสงบลงมหาชนชาววชัชเีมือ่ไดฟ้งัพระสูตรน้ีแลว้จกัได ้

บรรลุมมรรคผลจาํนวนมากจงึทรงราํคาํกราบทูลเชญิของพวกเจา้ลจิฉว ี

จากนัน้นาํท่านเทีย่วชม วดัป่ามหาวนั อารามทีก่ษตัรยิล์จิฉวสีรา้งถวายพระสมัมาสมัพทุธเจา้ต ัง้อยู่ในป่ามหาวนัทางเหนือของ

อาณาจกัรวชัชใีนป่าหมิาลยัและพระพทุธองคท์รงประทบัอยู่ในพรรษาที่  5 ชมเสาอโศกทีม่รูีปสงิหอ์ยู่ในลกัษณะนัง่หนัหนา้ไป

ทางทศิตะวนัออกทีส่มบูรณท์ีสุ่ดปจัจบุนัเหลอืเพยีงซากโบราณสถานทีป่ระกอบไปดว้ยสงัฆารามหอ้งพกัหอ้งประชมุ 

จากนัน้นาํท่านเดนิทางสู่เมอืง ปตันะ(ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ2ช ัว่โมง)เป็นเมอืงหลวงของรฐัพหิารรฐัหน่ึงในประเทศอนิเดยีปฏั

นาเป็นเมอืงเก่าแก่ทีย่งัมผูีอ้าศยัอยู่ต่อเน่ืองยาวนานทีสุ่ดแห่งหน่ึงของโลกโดยเมือ่  2,500 ปีก่อนในสมยัพทุธกาลเมอืงแห่งน้ี

เป็นเพยีงหมูบ่า้นเลก็ๆในแควน้มคธทีต่ ัง้โดยพระเจา้อชาตศตัรูเพือ่เป็นเมอืงหนา้ด่านสาํหรบัการเตรยีมทาํสงครามกบัแควน้วชั

ชหีลงัจากพทุธกาลเมอืงน้ีมคีวามสาํคญัเพราะไดก้ลายเป็นเมอืงหลวงของแควน้มคธและมพีระมหากษตัรยิด์าํรงตาํแหน่งพระ

จกัรพรรดผูิย้ิง่ใหญ่ทีสุ่ดของอนิเดยีคือพระเจา้อโศกมหาราชแห่งราชวงศเ์มารยะผูอ้ปุถมัภพ์ระพทุธศาสนาใหรุ่้งเรอืงทรง

อปุถมัภก์ารทาํตตยิสงัคายนาณอโศการามโดยใหเ้มอืงปฏันา  (หรอืปาตลบีตุรตามทีเ่รยีกกนัในสมยันัน้ ) เป็นศูนยก์ลางในการ

ส่งสมณทูตออกเผยแพร่พระพทุธศาสนาไปยงัดนิแดนอื่นๆท ัว่โลกซึง่รวมถงึสุวรรณภมู ิ

คํา่     บรกิารอาหารเยน็ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

สมควรแก่เวลานาํท่านเขา้ทีพ่กัPatliputra Continental Hotel ระดบั 4*หรอืเทยีบเท่า 

 

วนัที่หา้ นาลนัทา-มหาวทิยาลยันาลนัทา-พระพทุธรูปองคดํ์า-ราชคฤห-์เขาคชิญกฏู-วดัชีวกมัพวนั-วดัเวฬวุนารามมหาสงัฆยกิาวาส-

เมืองคยา 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

นาํท่านเดนิทางสู่ นาลนัทา เป็นชื่อเมอืงๆหน่ึงในแควน้มคธอยู่ห่างจากพระนครราชคฤหป์ระมาณ  1 โยชน์ (ประมาณ  16 

กโิลเมตร) ณเมอืงน้ีมสีวนมะมว่งชื่อปาวารกิมัพวนั (สวนมะมว่งของปาวารกิเศรษฐี) ซึง่พระพทุธเจา้เสดจ็มาประทบัแรมหลาย

ครัง้คมัภรีฝ่์ายมหายานกลา่วว่าพระสารบีตุรและพระมหาโมคคลัลานะซึง่เป็นอคัรสาวกเกดิทีเ่มอืงนาลนัทาแต่คมัภรีฝ่์ายบาลี

เรยีกถิน่เกดิของพระสารบีตุรว่าหมูบ่า้นนาลกะหรอืนาลนัทคาม  
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"นาลนัทามหาวชิชาลยัของพทุธศาสนานิกายมหายาน"จากนัน้นาํท่านเดนิทางสู่ มหาวทิยาลยันาลนัทา มหาวทิยาลยัทีใ่หญ่ทีสุ่ด

ในโลกเป็นศูนยก์ารศึกษาในสมยัพทุธกาลต่อมาในปีพ .ศ. 1742 กองทพัมสุลมิเตริกสไ์ดย้กทพัมารุกรานรบชนะกษตัรยิแ์ห่ง

ชมพทูวปีฝ่ายเหนือกองทพัมสุลมิเตริกสไ์ดเ้ผาผลาญทาํลายวดัและปูชนียสถานในพทุธศาสนาลงแทบทัง้หมดและสงัหารผูท้ี่

ไมย่อมเปลีย่นศาสนานาลนัทามหาวหิารกถ็กูเผาผลาญทาํลายลงในช่วงระยะเวลานัน้ว่ากนัว่าไฟทีลุ่กโชนเผานาลนัทานานถงึ  3 

เดอืนกว่าจะเผานาลนัทาไดห้มดจากนัน้นาํท่านเดนิทางไปนมสัการพระพทุธรูปองคดํ์า เป็นพรพทุธรูปโบราณทีแ่กะสลกัจากหนิ

สดีาํหนา้ตกักวา้ง๖๐น้ิวพระเกตทุรงดอกบวัตูมปางสมาธอิงคุลขีองพระหตัถข์วาท ัง้หมดชี้ลงธรณีแมพ้ระนาสกิจะหกับิน่ไปแต่ก็

ยงัทรงความงดงามอยู่มไิดจ้ดืจางเหลอืรอดจากการถกูทบุทาํลายจากคนศาสนาอื่นและยงัมสีภาพทีค่่อนขา้งมบูรณม์คีาํบอก

เลา่ถงึความศกัดิ์สทิธิ์ของพระพทุธรูปองคน้ี์ว่าเริ่มจากชาวบา้นอนิเดยีการบนบานศาลกลา่วขอพรจากพระพทุธรูปศกัดิ์สทิธิ์ของ

ชาวอนิเดยีนัน้เป็นไปในลกัษณะเดยีวกบัคนไทยเวลาลูกไมส่บายกพ็ากนัเอานํา้มนัเนยมาทาทีอ่งคท่์านก่อนแลว้ลูบเอานํา้มนั

เนยนัน้กลบัมาทาตวัลูกทาํใหลู้กหายเจบ็ป่วยหายงอแงกนิขา้วไดอ้ว้นทว้นสมบูรณจ์นหลายคนขนานนามท่านว่าหลวงพ่อนํา้มนั 

 

 

 

เที่ยง  บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารหรอื หอ้งอาหารในโรงแรม 

บ่าย นาํท่านออกเดนิทางสู่เมืองราชคฤหน์ครหลวงแห่งแควน้มคธ (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 2 ชวัโมง) นาํท่านเดนิทางขึ้น เขาคชิญ

กฏูหน่ึงในเบญจคีรชีมววิทวิทศันท์ีส่วยงามนมสัการถํา้พระโมคคลัลาชมถํา้พระสารบีตุรสถานทีท่ีพ่ระสารบีตุรสาํเรจ็เป็นพระ

อรหนัตช์มกฏุขีองพระอานนทน์มสัการมลูคนัธกฏุสีถานทีป่ระทบัของพระพทุธเจา้ไหวพ้ระสวดมนตท์ีย่อดเขาคิชกูฎจากนัน้นาํ

ท่านชมวดัชีวกมัพวนั โรงพยาบาลสงฆแ์ห่งแรกของโลกและนาํท่านเดนิทางสู่ วดัเวฬวุนารามมหาสงัฆยกิาวาส  (วดัเวฬวุนั )วดั

แห่งแรกในพระพทุธศาสนาและเป็นสถานทีแ่สดงโอวาทปาฏโิมกขแ์ก่พระอรยิสงฆ์  1,250 องคม์สีถปูทีบ่รรจพุระอฐัธิาตขุอง

พระโมคคลัลานะและพระอญัญาโกญฑญัญะ สมควรแก่เวลา นาํท่านเดนิทางสู่ เมืองคยาใชเ้วลา 2 ช ัว่โมง 

คํา่     บรกิารอาหารเยน็ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

สมควรแก่เวลานาํท่านเขา้ทีพ่กัNalanda Regency Hotel ระดบั 4*หรอืเทยีบเท่า 

 

วนัที่หก คยา-บา้นนางสุชาดา-แม่น้ําเนรญัชรา-วดัพทุธญี่ปุ่ น-วดัพทุธภฏูาน-วดัพทุธทเิบต-วดัไทยพทุธคยา-มหาเจดียพ์ทุธคยา-ตน้

พระศรมีหาโพธ์ิ 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

  จากนัน้นาํท่าน เดนิทางสู่ บา้นนางสุชาดา เป็นธดิาของเสนียะ  ( เสนานิกฏุุมพี ) ผูม้ทีรพัยซ์ึง่เป็นนายใหญ่แห่งชาวบา้นเสนา

นิคมตาํบลอรุุเวลาเมือ่อายุย่างเขา้สู่วยัสาวนางไดท้าํพธิบีวงสรวงต่อเทพยดาทีส่งิสถติณตน้ไทรใหญ่ตน้หน่ึงใกลบ้า้นของนาง

โดยไดต้ ัง้ปณิธานความปรารถนาไว2้ประการคือ 

 1.ขอใหข้า้พเจา้ไดส้ามทีีม่บีญุมทีรพัยส์มบตัแิละมชีาตสิกลุเสมอกนั 

 2.ขอใหข้า้พเจา้มบีตุรคนแรกเป็นชาย 
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 เมือ่ความปรารถนาสาํเรจ็สมบูรณ ์นางไดท้าํพลกีรรมบวงสรวงสงัเวยเทพยดาดว้ยขา้วมธุปายาสในวนัขึ้น๑๕คํา่เดอืน๖ 

 นาํท่านชมววิ รมิสองฝัง่ แม่น้ําเนรญัชรา แมน่ํา้สาํคญัในพทุธประวตัชิาวบา้นแถบนัน้เรยีกว่า  “ลลิาจนั”มาจากคาํสนัสกฤตว่า  

“ไนยรญัจนะ ”แปลว่าแมน่ํา้ทีม่สีใีสสะอาดแมน่ํา้ท ัง้สายกวา้งราว๑กโิลเมตรในสมยัพทุธกาลแมน่ํา้เนรญัชราไหลผ่านแควน้

มคธณตาํบลอรุุเวลาเสนานิคมซึง่ต ัง้อยู่บนลุม่แมน่ํา้เนรญัชราอนัเป็นภมูสิถานทีส่งบน่ารื่นรมยพ์ระมหาบรุุษทรงเลอืกทีแ่ห่งน้ี

เป็นทีบ่าํเพญ็เพยีรทรงประทบัอยู่ณทีน้ี่นานถงึ๖ปีพระมหาบรุุษทรงบาํเพญ็ทกุรกริยิาและเปลีย่นมาทรงดาํเนินใน

มชัฌมิาปฏปิทาจนไดต้รสัรูอ้นุตรสมัมาสมัโพธญิาณภายใตต้น้พระศรมีหาโพธณิรมิฝัง่แมน่ํา้เนรญัชราแห่งน้ี 

 จากนัน้นาํท่านเดนิทางสู่ วดัพทุธญี่ปุ่ น ซึง่มหีลวงพ่อองคโ์ตไดบสุซแึละพระอรหนัตท์ีว่ดัญี่ปุ่น องคพ์ระพทุธรูปสรา้งจากหนิ

ทราย วดัพทุธภฏูานสรา้งขึ้นเมือ่ปี 2526 ชาวภฏูานนบัถอืพระพทุธศานา นิกายนิงมะหมวกดาํ มพีระเจา้แผ่นดนิเป็นประธาน

พทุธบรษิทั ถอืเป็นชาตทิีศ่รทัธาในพระพทุธศาสนาเป็นอย่างมาก โดดเด่นดว้ยประตมิากรรมปูนปัน้สามมติ ิแสดงพทุธประวตัิ

องคพ์ระสมัมาสมัพทุธเจา้ ต ัง้แต่ประสูตจากครรภพ์ระมารดา , ออกผนวชแสวงหาหนทางแห่งการดบัทกุข ์ , ผจญหมูม่ารก่อน

การตรสัรู ้ , รบัขา้วมธุปายาสจากนางสุชาดา , ตรสัรูใ้ตต้น้พระศรมีหาโพธิ์ และเสดจ็ดบัขนัธปรนิิพพาน ซึง่ถอืเป็นวดัแห่ง

เดยีวในพทุธยาทีม่ศิีลปะปูนปัน้สามมติงิดงามเช่นน้ี วดัพทุธทเิบตดา้นหนา้วดัประดบัธงนิกายมหายาน พระวหิารงดงามดว้ย

สถาปตัยกรรมเช่นเดยีวกบัวดัทีธ่เิบต  ส่วนพระประทานภายในวหิาร จาํลองแบบมาจากพระพทุธเมตตาภายในมหาโพธิ์เจดยี ์ 

ดา้นขา้งมรูีปปัน้พระพทุธเจา้นบัรอ้ยองค ์เรยีงรายอยู่ท ัง้สองฝัง่  ผนงัพระวหิารประดบัดว้ยภาพวาดพทุธประวตัติ ัง้แต่ประสูต 

ตรสัรู ้และปรนิิพพานและนาํท่านชม วดัไทยพทุธคยาเป็นวดัไทยแห่งแรกในประเทศอนิเดยีเริ่มก่อสรา้งมาต ัง้แต่ปีพ .ศ. 2500 

มเีน้ือทีร่าว  12 ไร่ต ัง้อยู่บรเิวณพทุธคยาอยู่ห่างจากองคเ์จดยีพ์ทุธคยาประมาณ  500 เมตรเป็นวดัทีอ่ยู่ในความดูแลและ

อปุถมัภข์องรฐับาลไทยพระอโุบสถของวดัไทยพทุธคยาจาํลองแบบมาจากวดัเบญจมบพติรดุสติวนารามราชวรวหิาร

กรุงเทพมหานครซึง่ไดช้ื่อว่าเป็นสถาปตัยกรรมของสมยัรตันโกสนิทรท์ีด่ทีีสุ่ดแห่งหน่ึงซึง่การจาํลองแบบจนดูเหมอืนน้ีไมใ่ช่

เฉพาะภายนอกแต่ยงัมภีายในทีเ่หมอืนกนัดว้ยเช่นองคพ์ระประธานทีเ่ป็นพระพทุธชนิราชแกลประตูแกลหนา้ต่างเป็นตน้ 

 

เที่ยง  บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารหรอื หอ้งอาหารในโรงแรม 
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บ่าย  จากนัน้นาํท่านเดนิทางสู่ มหาเจดียพ์ทุธคยา เจดยีพ์ทุธคยาหรอืพระมหาโพธิ์เจดยีคื์ออนุสรณส์ถานแห่งการตรสัรูข้องพระ

สมัมาสมัพทุธเจา้มลีกัษณะเป็นเจดยีส์ีเ่หลีย่มทรงสูงเป็นสถาปตัยกรรมและศิลปะแบบอนิเดยีสูงประมาณ  170 ฟตุแบง่

ออกเป็น 2 ช ัน้ช ัน้แรกประดษิฐานพระพทุธเมตตาพระพทุธรูปปางมารวชิยัศิลปะปาละเป็นพระพทุธรูปใหญ่หน่ึงเดยีวในเจดยี ์

ทีไ่มถ่กูทาํลายจากกษตัรยิช์าวฮนิดูในสมยัทีม่กีารกวาดลา้งพระพทุธศาสนาในอนิเดยีส่วนช ัน้ที่  2 ประดษิฐานพระพทุธปฏมิา

ปางประทานพรบรเิวณโดยรอบเจดยีม์เีจดยีบ์รวิารลอ้มอยู่ท ัง้  4 ทศิเดมิเจดยีพ์ทุธคยาเป็นวหิารขนาดไมใ่หญ่นกัต่อมาในปี

พ.ศ.674 พระเจา้หุวชิกะทรงบูรณะเพิม่เตมิใหม้ขีนาดใหญ่กว่าเดมิในปจัจบุนัเจดยีพ์ทุธคยาถอืเป็นแลนดม์ารค์ของกลุม่พทุธ

สถานพทุธคยา  จากนัน้นาํท่านเดนิทางสู่ดา้นหลงัมหาเจดยี ์ท่านจะพบกบั ตน้พระศรมีหาโพธ์ิ สงัเวชนียสถานแห่งที่  2คือตน้

โพธิ์ทีพ่ระพทุธเจา้ประทบัในช่วงเวลาตรสัรูเ้ป็นพนัธุไ์มท้ีเ่ป็นทีเ่คารพนบัถอืของพทุธศาสนิกชนมาตัง้แต่สมยัพทุธกาลตน้พระ

ศรมีหาโพธิ์มที ัง้หมด 4 ตน้ 

-ตน้แรกคือตน้ทีพ่ระพทุธเจา้ทรงตรสัรูซ้ึง่ตายลงในสมยัของพระเจา้อโศกมหาราช 

-ตน้ทีส่องคือตน้ทีแ่ตกหน่อออกมาจากตน้แรกและไดถ้กูทาํลายลงในสมยัพระเจา้สาสงัการกษตัรยิฮ์นิดู 

-ตน้ทีส่ามคือตน้ทีแ่ตกหน่อออกมาจากตน้แรกและไดต้ายลงเพราะขาดการบาํรุงดูแลเน่ืองจากเป็นช่วงพระพทุธศาสนาใน

ประเทศอนิเดยีเสือ่มโทรม 

-ตน้ที่ 4 คือตน้ศรมีหาโพธิ์ตน้ปจัจบุนัทีแ่ตกหน่อมาจากตน้ที่  3 ไดร้บัการบาํรุงดูแลหน่อโดยเซอรค์นันิงแฮมหวัหนา้คณะ

สาํรวจพทุธศาสนสถานในช่วงทีอ่นิเดยีเป็นอาณานิคมขององักฤษปจัจบุนัมอีายุ 138 ปี 

ใตต้น้พระศรมีหาโพธิ์เป็นทีป่ระดษิฐานของพระแท่นวชัรอาสนพ์ระแท่นทีพ่ระเจา้อโศกมหาราชทรงสรา้งขึ้นเพือ่บูชาสถานที่

บาํเพญ็เพยีรของพระพทุธเจา้ตวัแท่นทาํจากทองมคีวามยาว  7 ฟตุสลกัเป็นรูปเพชรพญาหงสแ์ละดอกมณฑารพสลบักนัพระ

และพทุธศาสนิกชนนิยมไปสกัการะสวดมนตห์รอืนัง่ทาํสมาธอิยู่รอบๆบรเิวณตน้พระศรมีหาโพธิ์และพระแท่นวชัรอาสนแ์ห่งน้ี 

คํา่     บรกิารอาหารเยน็ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

สมควรแก่เวลานาํท่านเขา้ทีพ่กัBodhagaya Regency Hotel ระดบั 4*หรอืเทยีบเท่า 

 

วนัที่เจด็ เมืองคยา – กทม. (สนามบนิดอนเมือง) 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

  สมควรแก่เวลานาํท่านเดนิทางเดนิทางสู่  สนามบนิคยา 

10.40 น.  ออกเดนิทางบนิลดัฟ้ากลบัสู่ประเทศไทยโดยสายการบนิ Air Asiaเทีย่วบนิที่FD 123 ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 2ช ัว่โมง50 

นาท(ีไมม่บีรกิารอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง) 

15.00 น. เดนิทางถงึ สนามบนิดอนเมืองประเทศไทย โดยสวสัดภิาพพรอ้มความประทบัใจ 

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

อตัราค่าบรกิารและเงื่อนไขการใหบ้รกิาร 

อนิเดีย-เนปาล เที่ยวฟิน สายบญุครบสูตร 4 สงัเวชนียสถาน7วนั 6คืน–FD 
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อตัราค่าบรกิารน้ีรวม 

 ตัว๋เครื่องบนิชัน้ประหยดัระบวุนัเดินทางไป-กลบัพรอ้มคณะ 

 ภาษีน้ํามนัและภาษีต ัว๋ทกุชนิด(สงวนสทิธิเกบ็เพิม่หากสายการบนิปรบัข้ึนกอ่นวนัเดินทาง) 

 ที่พกัโรงแรมตามรายการ6 คนื พกัหอ้งละ 2-3 ท่าน (กรณีมาไม่ครบคู่และไม่ตอ้งการเพิม่เงนิพกัหอ้งเดี่ยว) 

 อาหารตามรายการระบ(ุสงวนสทิธิในการสลบัม้ือหรอืเปลี่ยนแปลงเมนูอาหารตามสถานการณ์)  

 ค่าเขา้ชมสถานที่ตามรายการระบุ 

 ค่าระวางน้ําหนักกระเป๋าไม่เกนิ 20กก. 

 ค่ารถรบั-สง่สถานที่ท่องเที่ยวตามรายการระบุ 

 ค่ามคัคุเทศกผู์ชํ้านาญเสน้ทางดูแลตลอดการเดินทาง 

 ค่าประกนัชีวติกรณีอบุตัเิหตใุนระหว่างการเดินทางคุม้ครองในวงเงนิไม่เกนิท่านละ  1,000,000 บาทและค่ารกัษาพยาบาลกรณี

อบุตัเิหตใุนวงเงนิไม่เกนิท่านละ 200,000 บาท (ตามเงือ่นไขกรมธรรม)์ 

 ค่าภาษีมลูค่าเพิม่ 7% 

 
อตัราค่าบรกิารไม่รวม 

 ภาษีหกั ณ ที่จา่ย 3% 

 ค่าทาํหนังสอืเดินทางไทย,ค่าธรรมเนียมสาํหรบัผูถ้อืพาสปอรต์ต่างชาติค่าทาํใบอนุญาตกลบัเขา้ประเทศของคนต่างชาติ(Re-Entry) 

หรอื คนต่างดา้ว (เป็นหนา้ที่ของผูเ้ดินทางในการจดัทาํเอง) 

กาํหนดการเดินทาง 

ผูใ้หญ่พกัหอ้งละ

2-3ท่าน 

ไม่รวมค่าวซี่า 

เด็กอายไุม่เกนิ12ปี

เสรมิเตยีง 

ไม่รวมค่าวซี่า 

เด็กอายไุม่เกนิ12

ปีไม่เสรมิเตยีง 

ไม่รวมค่าวซี่า 

ไม่รวมตัว๋

เครือ่งบนิ 

ไม่รวมค่าวซี่า 

พกัเดี่ยว 

วนัที่ 10 – 16ก.พ. 2563**วนัหยุด** 19,990.- 19,990.- 19,990.- - 5,990.- 

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

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

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

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

วนัที่ 21 – 27 มี.ค. 2563 23,990.- 23,990.- 22,990.- - 5,990.- 
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 ค่าใชจ้า่ยสว่นตวันอกเหนือจากรายการที่ระบเุช่นค่าเครื่องด่ืมและค่าอาหารที่ส ัง่เพิม่เอง , ค่าโทรศพัท,์ ค่าอาหารและเครื่องด่ืมส ัง่

พเิศษนอกรายการค่าซกัรดี, ค่าโทรศพัทท์างไกล, ค่าอนิเตอรเ์น็ตฯลฯ 

 ค่าใชจ้า่ยอนัเกดิจากความล่าชา้ของสายการบนิ,อบุตัภิยัทางธรรมชาติ,การประทว้ง,การจลาจล,การนัดหยุดงาน,การถกูปฏเิสธไม่ให ้

ออกและเขา้เมืองจากเจา้หนา้ที่ตรวจคนเขา้เมืองและเจา้หนา้ที่กรมแรงงานทัง้ที่เมืองไทยและต่างประเทศซึ่งอยู่นอกเหนือความ

ควบคุมของบรษิทัฯ 

 ค่าปรบัสาํหรบัน้ําหนักกระเป๋าเดินทางที่เกนิจากที่ทางสายการบนิกาํหนดไว2้0 กก. 

 ค่าธรรมเนียมวซ่ีาอนิเดียแบบ E-Visa แบบ Double(เขา้-ออก 2 ครัง้ ภายใน 30 วนั) และค่าวซ่ีาเนปาลค่าท่านละ 1,800 บาท

(ชําระพรอ้มค่ามดัจาํทวัร)์หากตอ้งการ E-Visa แบบ Multiple (เขา้-ออก หลายคร ัง้ภายใน 1 ปี ) เพิม่ท่านละ 500 บาท 

 ค่าทปิไกดท์อ้งถิน่,คนขบัรถ2,000บาท/ทรปิ/ลูกทวัร1์ท่าน (ชําระที่สนามบนิในวนัเดินทาง) 

 ค่าทปิหวัหนา้ทวัรต์ามสนิน้ําใจของทกุท่าน(ไม่รวมในทปิไกดท์อ้งถิน่และคนขบัรถแต่ไม่บงัคบัทปิ)  

 
 

เงือ่นไขการสาํรองที่นัง่ 

1.กรุณาทาํการจองกอ่นการเดินทางอย่างนอ้ย45 วนัทาํการหรอืกอ่นหนา้นั้นโดยสง่แฟกซห์รอือเีมลลร์ายช่ือและหนา้หนังสอืเดินทางเพือ่

ยนัการจองที่นัง่พรอ้มชําระมดัจาํท่านละ10,000 บาท 

2.ค่าทวัรส์ว่นที่เหลอืบรษิทัฯจะขอเกบ็ค่าทวัรท์ ัง้หมด15 วนักอ่นการเดินทางมิเช่นนั้นบรษิทัฯขอสงวนสทิธ์ิในการยกเลกิการเดินทางของ

ท่านและการคนืเงนิท ัง้หมดหรอืบางสว่นตามค่าใชจ้า่ยที่เกดิข้ึนจรงิ 

3.เม่ือท่านตกลงชําระเงนิค่าบรกิารไม่ว่าท ัง้หมดหรอืบางสว่นกบัทางบรษิทัฯทางบรษิทัฯจะถอืว่าท่านไดย้อมรบัในเงือ่นไขการใหบ้รกิารที่ได ้

ระบไุวใ้นเอกสารฉบบัน้ีท ัง้หมดน้ีแลว้ 

4.ทางบรษิทัขอสงวนสทิธ์ิในการดําเนินการยื่นขอวซ่ีาประเทศอนิเดียแบบ E-Visa ใหก้บัผูร่้วมเดินทางเท่านั้น ยกเวน้แต่ผูร่้วมเดินทางมีวี

ซ่าปี 

เงือ่นไขการยกเลกิ 

1.ยกเลกิการเดินทางกอ่นการเดินทาง 30 วนั บรษิทัฯจะคนืเงนิค่ามดัจาํใหท้ ัง้หมด โดยจะหกัค่าใชจ้า่ยที่เกดิข้ึนจรงิ เช่นค่าธรรมเนียมวซ่ีา

ยกเวน้ในกรณีวนัหยุดเทศกาล,วนัหยุดนักขตัฤกษท์างบรษิทัฯขอสงวนสทิธ์ิไม่คนืเงนิมดัจาํโดยไม่มีเงือ่นไขใดๆทัง้สิ้น 

2.ยกเลกิการเดินทาง 15 วนั กอ่นการเดินทาง หกัค่ามดัจาํทวัร ์50% 

3.ยกเลกิกอ่นการเดินทาง 7-14 วนัเกบ็ค่าใชจ้า่ย100% ของราคาทวัรต่์อท่าน 

4.สาํหรบัผูโ้ดยสารที่ไม่ไดถ้อืหนังสอืเดินทางไทยและทางบรษิทัฯเป็นผูย้ื่นวซ่ีาใหเ้ม่ือผลวซ่ีาผ่านแลว้มีการยกเลกิการเดินทางบรษิทัฯขอ

สงวนสทิธ์ิในการคนืค่ามดัจาํท ัง้หมด 

 

เงือ่นไขการใหบ้รกิาร 
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1.โปรแกรมทวัรน้ี์จะสามารถออกเดนิทางไดต้อ้งมจีาํนวนผูเ้ดนิทางข ัน้ตํา่25ท่านรวมในคณะตามทีก่าํหนดไวเ้ท่านัน้หากมจีาํนวนผูเ้ดนิทางรวม

แลว้นอ้ยกว่าทีก่าํหนดไวบ้รษิทัฯขอสงวนสทิธิ์ในการยกเลกิหรอืปรบัเปลีย่นกาํหนดการเดนิทางในกรณีทีม่ผูีเ้ดนิทาง 15-19ท่านตอ้งเพิม่เงนิ

ท่านละ2,000บาท, กรณีทีม่ผูีเ้ดนิทาง20-24ท่านตอ้งเพิม่เงนิท่านละ1,000บาท 

2.ในกรณีทีท่่านไมไ่ดร้บัผลการอนุมตัวิซี่าเขา้ประเทศอนิเดยี แบบ E-Visa ทางบรษิทัฯขอสงวนสทิธิ์ในการคืนค่าธรรมเนียมวซ่ีา E-Visa 

และเรยีกเกบ็ค่าธรรมเนียมวซี่าเพิม่เตมิเพือ่ดาํเนินการขอวซี่าใหมโ่ดยตรงกบัทางศูนยร์บัยืน่วซี่าอนิเดยี ประจาํประเทศไทย  

3.บรษิทัฯขอสงวนสทิธิ์ในการเปลีย่นแปลงราคาและเงือ่นไขต่างๆโดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ท ัง้น้ีใหข้ึ้นอยู่กบัดุลยพนิิจของบรษิทัฯ

เท่านัน้อกีท ัง้ขอ้สรุปและขอ้ตดัสนิใดๆของบรษิทัฯใหถ้อืเป็นขอ้ยุตสิิ้นสุดสมบูรณ์  

4.บรษิทัฯและตวัแทนของบรษิทัขอสงวนสทิธิ์ทีจ่ะเปลีย่นแปลงรายการทวัรต์ามความเหมาะสมใหส้อดคลอ้งกบัสถานการณข์อ้จาํกดัดา้น

ภมูอิากาศและเวลาณวนัทีเ่ดนิทางจรงิท ัง้น้ีทางบรษิทัฯจะยดึถอืและคาํนึงถงึความปลอดภยัรวมถงึประโยชนสู์งสุดของลูกคา้ส่วนมากเป็น

สาํคญั 

5.รายการทวัรน้ี์เป็นการท่องเทีย่วแบบหมูค่ณะ  (Join Tour) จดัทาํและดาํเนินการโดยบรษิทัคู่คา้ (Partner) 

6.อตัราค่าบรกิารคิดคาํนวณจากอตัราแลกเปลีย่นและราคาตัว๋เครื่องบนิในปจัจบุนับรษิทัฯขอสงวนสทิธิ์ในการปรบัเปลีย่นราคาค่าบรกิารใน

กรณีทีม่กีารขึ้นราคาค่าต ัว๋เครื่องบนิค่าประกนัภยัสายการบนิค่าธรรมเนียมนํา้มนัหรอืมกีารประกาศลดค่าเงนิบาทหรอือตัราแลกเปลีย่นได ้

ปรบัขึ้นในช่วงใกลว้นัทีค่ณะจะเดนิทาง 

7.ในระหว่างการท่องเทีย่วน้ีหากท่านไมใ่ชบ้รกิารใดๆไมว่่าท ัง้หมดหรอืบางส่วนถอืว่าท่านสละสทิธิ์ไมส่ามารถเรยีกรอ้งขอคืนค่าบรกิารได ้  

8.หากท่านไมเ่ดนิทางกลบัพรอ้มคณะทวัรต์ ัว๋เครื่องบนิขากลบัซึง่ยงัไมไ่ดใ้ชไ้มส่ามารถนาํมาขอคืนเงนิได ้  

9.ค่าบรกิารทีท่่านชาํระกบัทางบรษิทัฯเป็นการชาํระแบบเหมาขาดและทางบรษิทัฯไดช้าํระใหก้บับรษิทัฯตวัแทนแต่ละแห่งแบบเหมาขาดเช่นกนั

ดงันัน้หากท่านมเีหตอุนัใดทีท่าํใหท่้านไมไ่ดท่้องเทีย่วพรอ้มคณะตามรายการทีร่ะบไุวท่้านจะขอคืนค่าบรกิารไมไ่ด ้  

10.กรณีเกดิความผดิพลาดจากตวัแทนหรอืหน่วยงานทีเ่กี่ยวขอ้งจนมกีารยกเลกิลา่ชา้เปลีย่นแปลงการบรกิารจากสายการบนิบรษิทัขนส่งหรอื

หน่วยงานทีใ่หบ้รกิารบรษิทัฯจะดาํเนินโดยสุดความสามารถทีจ่ะจดับรกิารทวัรอ์ื่นทดแทนใหแ้ต่จะไมค่ืนเงนิใหส้าํหรบัค่าบรกิารนัน้ๆ  

11.มคัคุเทศกพ์นกังานและตวัแทนของบรษิทัฯไมม่สีทิธิ์ในการใหค้าํสญัญาใดๆท ัง้สิ้นแทนบรษิทัฯนอกจากมเีอกสารลงนามโดยผูม้อีาํนาจของ

บรษิทัฯกาํกบัเท่านัน้ 

12.บรษิทัฯรบัเฉพาะผูม้วีตัถปุระสงคเ์ดนิทางเพือ่ท่องเทีย่วเท่านัน้การเดนิทางของผูเ้ดนิทางดว้ยวตัถปุระสงคแ์อบแฝงอื่นๆเช่นการไปคา้

แรงงานการคา้ประเวณีการคา้มนุษยก์ารขนส่งสนิคา้หนีภาษกีารขนยาเสพตดิการโจรกรรมการขนอาวุธสงครามการก่อการรา้ยและอื่นๆทีเ่ขา้

ขา่ยผดิกฏหมายผดิศีลธรรมอนัดบีรษิทัฯมไิดม้สี่วนรูเ้หน็เกี่ยวขอ้งหรอืมสี่วนตอ้งรบัผดิชอบใดๆกบัการกระทาํดงักลา่วท ัง้สิ้น  

13.หากผูเ้ดนิทางถกูเจา้หนา้ทีต่รวจคนเขา้เมอืงของประเทศนัน้ๆปฏเิสธการเขา้  - ออกเมอืงดว้ยเหตผุลใดๆกต็ามถอืเป็นเหตผุลซึง่อยู่

นอกเหนืออาํนาจและความรบัผดิชอบของบรษิทัฯทางบรษิทัฯขอสงวนสทิธิ์ทีจ่ะไมร่บัผดิชอบการคืนเงนิท ัง้หมด  

14.ผูเ้ดนิทางตอ้งใชว้จิารณญาณส่วนตวัและรบัผดิชอบต่อการตดัสนิใจในการเลอืกซื้อสนิคา้ต่างๆในระหว่างการเดนิทางท่องเทีย่วดว้ยตวัท่าน

เองบรษิทัฯจะไมส่ามารถรบัผดิชอบใดๆหากเกดิความไมพ่งึพอใจในสนิคา้ทีผู่เ้ดนิทางไดซ้ื้อระหว่างการเดนิทางท่องเทีย่วน้ี  

15.ผูเ้ดนิทางตอ้งรบัผดิชอบต่อการจดัเกบ็และดูแลทรพัยส์นิส่วนตวัของมค่ีาต่างๆอย่างระมดัระวงับรษิทัฯจะไมส่ามารถรบัผดิชอบใดๆหาก

เกดิการสูญหายของทรพัยส์นิส่วนตวัของมค่ีาต่างๆระหว่างการเดนิทางท่องเทีย่ว  
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16.บรษิทัฯจะไมร่บัผดิชอบต่อการสูญหายของทรพัยส์นิและสมัภาระระหว่างการเดนิทางอนัมสีาเหตมุาจากสนามบนิสายการบนิบรษิทัขนส่ง

โรงแรมหรอืการโจรกรรมแต่จะทาํหนา้ทีเ่ป็นตวัแทนในการเรยีกรอ้งค่าชดใชใ้หก้บัผูเ้ดนิทาง  

17.บรษิทัฯขอสงวนสทิธิ์ทีจ่ะไมร่บัผดิชอบค่าเสยีหายในเหตกุารณท์ีเ่กดิจากการยกเลกิหรอืความลา่ชา้ของสายการบนิภยัธรรมชาตกิารนดั

หยุดงานการจลาจลการปฏวิตัริฐัประหารทีอ่ยู่นอกเหนือการควบคุมของทางบรษิทัฯหรอืค่าใชจ่้ายเพิม่เตมิทีเ่กดิขึ้นทางตรงหรอืทางออ้มเช่น

การเจบ็ป่วยการถกูทาํรา้ยการสูญหายความลา่ชา้หรอืจากอบุตัเิหตตุ่างๆ  

18.บรษิทัฯขอสงวนสทิธิ์ทีจ่ะไมร่บัผดิชอบใดๆต่อการไมเ่ป็นไปตามความคาดหวงัและความไมพ่งึพอใจของผูเ้ดนิทางทีเ่กี่ยวขอ้งกบัสภาพ

ธรรมชาตภิมูอิากาศฤดูกาลทศันียภาพวฒันธรรมวถิแีละพฤตกิรรมของประชาชนในประเทศทีเ่ดนิทางไป  

19.ทางบรษิทัฯจะไมร่บัผดิชอบใดๆทัง้สิ้นหากผูเ้ดนิทางประสบเหตสุภาวะฉุกเฉินจากโรคประจาํตวัซึง่ไมไ่ดเ้กดิจากอบุตัเิหตใุนรายการ

ท่องเทีย่ว(ซึง่ลูกคา้จะตอ้งยอมรบัในเงือ่นไขน้ีในกรณีทีเ่กดิเหตสุุดวสิยัซึง่อยู่นอกเหนือความรบัผดิชอบของบรษิทัทวัร์ ) 

20.กรณีใชห้นงัสอืเดนิทางราชการ(เลม่นํา้เงนิ)เดนิทางเพือ่การท่องเทีย่วกบัคณะทวัร ์หากท่านถกูปฏเิสธในการเขา้-ออกประเทศใดๆกต็าม ทาง

บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิ์ไมคื่นค่าทวัรแ์ละรบัผดิชอบใดๆท ัง้สิ้น  

21.กรณีทีท่่านตอ้งออกตัว๋ภายในประเทศ เช่น (ตัว๋เครื่องบนิ,ตัว๋รถทวัร,์ตัว๋รถไฟ) กรุณาสอบถามทีเ่จา้หนา้ทีท่กุคร ัง้ก่อนทาํการออกตัว๋ เน่ืองจาก

สายการบนิอาจมกีารปรบัเปลีย่นไฟลท์บนิ หรอื เวลาบนิ โดยไมไ่ดแ้จง้ใหท้ราบลว่งหนา้ ทางบรษิทัฯจะไมร่บัผดิชอบใดๆในกรณีถา้ท่านออกตัว๋

ภายในโดยไมแ่จง้ใหท้ราบและหากไฟลท์บนิมกีารปรบัเปลีย่นเวลาบนิเพราะถอืว่าท่านยอมรบัในเงือ่นไขดงักลา่ว แลว้ 

22.หนังสอืเดินทางตอ้งมีอายุการใชง้านเหลอืไม่นอ้ยกว่า6เดือนและบรษิทัฯรบัเฉพาะผูมี้จุดประสงคเ์ดินทางเพือ่ท่องเที่ยวเท่านั้น (หนงัสอื

เดนิทางตอ้งมอีายุเหลอืใชง้านไมน่อ้ยกว่า6เดอืนบรษิทัฯไมร่บัผดิชอบหากอายุเหลอืไมถ่งึและไมส่ามารถเดนิทางได ้ 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

เอกสารทีต่อ้งเตรยีมประกอบการยืน่วซีา่อนิเดยี(E-Visa) 
 

1.แบบฟอรม์ แบบฟอรม์กรอกขอ้มลูเพือ่ประกอบการด าเนนิการขอวซีา่ โดยตอ้งกรอกขอ้มลูให ้
ครบถว้น 

2.ไฟลแ์สกนหนังสอืเดนิทาง (Passport) ไฟลส์กลุ pdf 

3.สแกนรปูถา่ยส ีดา้นหลงั เป็นสขีาว ไมม่กีรอบ ขนาด 2 x 2นิว้ 2 รปู 
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ตวัอยา่งรปูถา่ยและหนา้พาสปอตทีแ่สกน 
 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แบบฟอรม์กรอกขอ้มลูเพือ่ประกอบการด าเนนิการขอวซีา่ 

*โปรดทราบ วซีา่ออนไลนข์องประเทศอนิเดยี มขีอ้จ ากดัการใหว้ซีา่ 2 คร ัง้ตอ่ 1 ปีปฎทินิ 

หากทา่นเคยไดย้ืน่หรอืไดร้บ้การอนมุตัวิซีา่ออนไลนค์รบ 2 คร ัง้แลว้ จะตอ้งด าเนนิการยืน่

ผา่นศนูยร์บัยืน่วซีา่อนิเดยีเทา่น ัน้ กรณุาตดิตอ่เจา้หนา้ทีเ่พือ่ใหก้ารแนะน า 

ประวตัสิว่นตวั  
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ค าน าหนา้ :   ⃣⃣    นาย  ⃣⃣  นาง ⃣⃣  นางสาว      ⃣⃣  เด็กชาย ⃣⃣  เด็กหญงิ  

       

ชือ่ :  _     _______________                  ______นามสกลุ : _     ____________  ___                                        ___ 

 

NAME: _     _______________                  ___   SURNAME: _     ____________ ___                                        ___ 

 

สถานะภาพ :      ⃣⃣   แตง่งาน         ⃣⃣   โสด ⃣⃣   หยา่รา้ง 

 

ต าหนบินร่างกายทีเ่ห็นไดช้ดั เชน่ ไฝ,แผลเป็น :__________________________________________________________ 

 

ชือ่สาม/ีภรรยา:                                          _____________________________________________      _________ 

 

สญัชาตสิาม/ีภรรยา :                                         _______________________________________________________ 

 

ทีอ่ยูปั่จจบุนั : ____                                          ________________________________________________                                           

 

____________________________________________   ___________________________________________ 

 

เบอรโ์ทรศพัท ์บา้น :_________________________________________ 

 

เบอรโ์ทรศพัท ์มอืถอื :_________________________________________ 

 

ประวตัคิรอบครวั  

ชือ่/นามสกลุบดิา :                 _______________________สญัชาต ิ_______                       _____________________ 

 

ชือ่/นามสกลุมารดา :               ______________________สญัชาต ิ____                         _______________________ 

 

ประวตักิารศกึษา  

____                                          ____________________________________________   ________________ 

____                                          ____________________________________________   ________________ 

 

ประวตักิารท างาน 

อาชพี :          ____________                                        _______  

 

ชือ่บรษัิท/สถานศกึษา :                                ___                                         _________________________________ 

 

เบอรโ์ทรตดิตอ่ :                                                                                                                                            ___                                          

 

ทีอ่ยู ่ : ____                                          ____________________________________________________________ 

____                                          ____________________________________________   ________________ 

 

รหัสไปรษณีย ์: ___                      _ 

 

*โปรดระบุรายชือ่ประเทศทีท่า่นไดเ้ดนิทางในชว่งระยะเวลา 10 ปี* ส าคญัมาก 

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

ส าคญัมาก 

_________________________________________________________________________________ 

 

*หากทา่น "เคย" ไปประเทศอนิเดยีมากอ่นโปรดระบุเมอืงทีท่า่นไป และชือ่โรงแรมทีพ่กั ลา่สดุ * ส าคญัมาก  

 

_________________________________________________________________________________ 

 

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

ปากสีถาน/ อฟักานสิถาน หากทา่นเคยโปรดระบุวนัเดนิทาง * ส าคญัมาก  

 

_________________________________________________________________________________ 

 


