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วนัแรก สนามบนิสุวรรณภมิู – พาราณาส ี- คยา   

05.30 น. คณะพรอ้มกนัที ่ท่าอากาศยานสุวรรณภมิู บรเิวณผูโ้ดยสารขาออก อาคารผูโ้ดยสารขาออก ชัน้ 4 เคานเ์ตอรเ์ชค็อนิสายการ

บนิ Indigo (6E) เจา้หนา้ทีข่องบริษทัฯคอยใหก้ารตอ้นรบั และอ านวยความสะดวกในการเชค็อินรบับตัรโดยสาร (แนะน าให ้

โหลดของทีไ่มจ่  าเป็นลงใตท้อ้งเครื่องเน่ืองจากเจา้หนา้ทีอ่ินเดยีตรวจอย่างเขม้งวด 

**หมายเหต*ุ* เคานเ์ตอรเ์ชค็อินจะปิดบริการก่อนเวลาเครื่องออกอย่างนอ้ย 60 นาท ีและผูโ้ดยสารพรอ้ม ณ ประตูขึ้นเครื่อง

ก่อนเวลาเครื่องออก 30 นาท ี

08.50 น.  บนิลดัฟ้าสู่ เมืองพาราณาส ีประเทศอนิเดีย โดยสายการบนิ Indigo เที่ยวบนิที่ 6E 98 ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 3 ช ัว่โมง 

20 นาท ี(ไมม่บีรกิารอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง) 

11.10 น. เดนิทางถงึ สนามบนิเมืองพาราณาส ีประเทศอนิเดีย (เวลาทอ้งถิน่ชา้กว่าไทย 1.30 ช.ม.กรุณาปรบันาฬกิาของท่านเป็นเวลา

ทอ้งถิน่เพือ่สะดวกในการนัดหมาย) หลงัผ่านข ัน้ตอนการตรวจคนเขา้เมอืงและรบัสมัภาระเรยีบรอ้ยแลว้ 

เที่ยง  บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร หรอื หอ้งอาหารในโรงแรม 

จากนัน้น าท่านเดนิทางสู่ เมืองคยา (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 5 ช ัว่โมง) ใหท้กุท่านพกัผ่อนตามอธัยาศยั  

ค า่     บรกิารอาหารเยน็ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

สมควรแก่เวลาน าท่านเขา้ทีพ่กั Bodhagaya Regency Hotel ระดบั4*หรอืเทยีบเท่า 

 

วนัที่สอง เมืองคยา – บา้นนางสุชาดา - แม่น ้ าเนรญัชรา - วดัญี่ปุ่ น - วดัภฏูาน - วดัทเิบต - วดัไทยพทุธคยา - มหาเจดียพ์ทุธคยา -    

ตน้พระศรีมหาโพธ์ิ 

 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 จากนัน้น าท่าน เดินทางสู่ บา้นนางสุชาดา เป็นธิดาของ เสนียะ ( เสนานิกุฏุมพ)ี ผูม้ทีรพัยซ์ึ่งเป็นนายใหญ่แห่งชาวบา้นเสนา

นิคม ต าบลอุรุเวลา เมือ่อายุย่างเขา้สู่วยัสาวนางไดท้  าพิธีบวงสรวงต่อเทพยดาที่สงิสถิต ณ ตน้ไทรใหญ่ตน้หน่ึงใกลบ้า้นของ

นาง โดยไดต้ ัง้ปณิธานความปรารถนาไว ้2 ประการ คือ 

           1.ขอใหข้า้พเจา้ไดส้ามทีีม่บีญุ มทีรพัยส์มบตั ิและมชีาตสิกลุเสมอกนั  

          2.ขอใหข้า้พเจา้มบีตุรคนแรกเป็นชาย 

 เมือ่ความปรารถนาส าเรจ็สมบูรณ ์นางไดท้  าพลกีรรมบวงสรวงสงัเวยเทพยดาดว้ยขา้วมธุปายาส ในวนัขึ้น ๑๕ ค า่ เดอืน ๖ 

   น าท่านชมววิ รมิสองฝัง่ แม่น ้ าเนรญัชรา แมน่ า้ส  าคญัในพทุธประวตัิ ชาวบา้นแถบนัน้เรยีกว่า “ลลิาจนั” มาจากค าสนัสกฤตว่า 

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

แควน้มคธ ณ ต าบลอุรุเวลาเสนานิคม ซึ่งต ัง้อยู่บนลุ่มแม่น า้เนรญัชรา อนัเป็นภูมสิถานที่สงบน่ารื่นรมย ์พระมหาบุรุษทรง

เลอืกที่แห่งน้ีเป็นที่บ  าเพ็ญเพียร ทรงประทบัอยู่ ณ ที่น้ี นานถึง ๖ ปี พระมหาบุรุษทรงบ าเพ็ญทุกรกิริยาและเปลี่ยนมาทรง

ด าเนินในมชัฌมิาปฏปิทา จนไดต้รสัรูอ้นุตรสมัมาสมัโพธิญาณภายใตต้น้พระศรมีหาโพธิ ณ รมิฝัง่แมน่ า้เนรญัชราแห่งน้ี 
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 จากนัน้น าท่านเดินทางสู่ วดัพทุธญี่ปุ่ น ซึ่งมหีลวงพ่อองคโ์ตไดบุสซแึละพระอรหนัตท์ี่วดัญี่ปุ่ น องคพ์ระพทุธรูปสรา้งจากหิน

ทราย  วดัพุทธภูฏาน สรา้งขึ้นเมื่อปี 2526 ชาวภูฏานนบัถือพระพุทธศานา นิกายนิงมะหมวกด า มีพระเจา้แผ่นดินเป็น

ประธานพุทธบริษทั ถือเป็นชาติที่ศรทัธาในพระพทุธศาสนาเป็นอย่างมาก โดดเด่นดว้ยประติมากร รมปูนปัน้สามมติิ แสดง

พทุธประวตัอิงคพ์ระสมัมาสมัพทุธเจา้ ต ัง้แต่ประสูตจากครรภพ์ระมารดา , ออกผนวชแสวงหาหนทางแห่งการดบัทกุข ์ , ผจญ

หมูม่ารก่อนการตรสัรู ้ , รบัขา้วมธุปายาสจากนางสุชาดา , ตรสัรูใ้ตต้น้พระศรมีหาโพธิ์ และเสดจ็ดบัขนัธปรินิพพาน ซึง่ถอืเป็น

วดัแห่งเดียวในพุทธยาที่มศิีลปะปูนปัน้สามมติิงดงามเช่นน้ี วดัพุทธทิเบต ดา้นหนา้วดัประดบัธงนิกายมหายาน พระวิหาร

งดงามดว้ยสถาปตัยกรรมเช่นเดียวกบัวดัที่ธิเบต  ส่วนพระประทานภายในวิหาร จ าลองแบบมาจากพระพุทธเมตตาภายใน

มหาโพธิ์เจดีย ์ ดา้นขา้งมรูีปปัน้พระพุทธเจา้นบัรอ้ยองค ์เรียงรายอยู่ท ัง้สองฝัง่  ผนงัพระวิหารประดบัดว้ยภาพวาดพุทธ

ประวตัิต ัง้แต่ประสูต ตรสัรู ้และปรินิพพาน และน าท่านชม วดัไทยพุทธคยา เป็นวดัไทยแห่งแรกในประเทศอินเดีย เริ่ม
ก่อสรา้งมาตัง้แต่ปี พ.ศ. 2500 มเีน้ือที่ราว 12 ไร่ ต ัง้อยู่บริเวณพทุธคยา อยู่ห่างจากองคเ์จดียพ์ทุธคยาประมาณ 500 เมตร 

เป็นวดัทีอ่ยู่ในความดูแลและอุปถมัภข์องรฐับาลไทย พระอโุบสถของวดัไทยพทุธคยาจ าลองแบบมาจากวดัเบญจมบพติรดุสติ

วนารามราชวรวิหาร กรุงเทพมหานคร ซึ่งไดช้ื่อว่าเป็นสถาปตัยกรรมของสมยัรตันโกสินทรท์ี่ดีที่สุดแห่งหน่ึง  ซึ่งการจ าลอง

แบบจนดูเหมอืนน้ีไม่ใช่เฉพาะภายนอก แต่ยงัมภีายในที่เหมอืนกนัดว้ย เช่น องคพ์ระประธานที่เป็นพระพุทธชินราช แกล

ประตู แกลหนา้ต่าง เป็นตน้   

เที่ยง  บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร หรอื หอ้งอาหารในโรงแรม 

จากนัน้น าท่านเดินทางสู่ มหาเจดียพ์ทุธคยา เจดียพ์ทุธคยาหรือพระมหาโพธิ์เจดีย ์คืออนุสรณ์สถานแห่งการตรสัรูข้องพระ

สมัมาสมัพทุธเจา้ มลีกัษณะเป็นเจดียส์ี่เหลีย่มทรงสูง เป็นสถาปตัยกรรมและศิลปะแบบอินเดีย สูงประมาณ 170 ฟุต แบ่ง

ออกเป็น 2 ช ัน้ ช ัน้แรกประดิษฐานพระพุทธเมตตา พระพทุธรูปปางมารวชิยัศิลปะปาละ เป็นพระพุทธรูปใหญ่หน่ึงเดียวใน

เจดียท์ี่ไม่ถูกท าลายจากกษตัริยช์าวฮินดูในสมยัที่มกีารกวาดลา้งพระพทุธศาสนาในอนิเดยี  ส่วนช ัน้ที่ 2 ประดิษฐานพระพทุธ

ปฏิมาปางประทานพร บริเวณโดยรอบเจดียม์เีจดียบ์ริวารลอ้มอยู่ท ัง้ 4 ทิศ เดิมเจดียพ์ุทธคยาเป็นวิหารขนาดไม่ใหญ่นกั 

ต่อมาในปี พ.ศ.674 พระเจา้หุวชิกะทรงบูรณะเพิ่มเติมใหม้ขีนาดใหญ่กว่าเดิม ในปจัจุบนัเจดียพ์ุทธคยาถอืเป็นแลนดม์ารค์

ของกลุ่มพุทธสถานพุทธคยา  จากนัน้น าท่านเดินทางสู่ดา้นหลงัมหาเจดีย ์ท่านจะพบกบั ตน้พระศรีมหาโพธ์ิ คือตน้โพธิ์ที่

พระพทุธเจา้ประทบัในช่วงเวลาตรสัรู ้เป็นพนัธุไ์มท้ี่เป็นที่เคารพนบัถอืของพุทธศาสนิกชนมาตัง้แต่สมยัพุทธกาล ตน้พระศรี

มหาโพธิ์มที ัง้หมด 4 ตน้ 

-ตน้แรกคือตน้ทีพ่ระพทุธเจา้ทรงตรสัรูซ้ึง่ตายลงในสมยัของพระเจา้อโศกมหาราช 

-ตน้ทีส่องคือตน้ทีแ่ตกหน่อออกมาจากตน้แรกและไดถ้กูท าลายลงในสมยัพระเจา้สาสงัการ กษตัรยิฮ์นิดู 

-ตน้ที่สามคือตน้ที่แตกหน่อออกมาจากตน้แรกและไดต้ายลงเพราะขาดการบ ารุงดูแล  เน่ืองจากเป็นช่วงพระพุทธศาสนาใน

ประเทศอนิเดยีเสือ่มโทรม 

-ตน้ที่ 4 คือตน้ศรีมหาโพธิ์ตน้ปจัจุบนัที่แตกหน่อมาจากตน้ที่ 3 ไดร้บัการบ ารุงดูแลหน่อโดยเซอรค์นันิงแฮม หวัหนา้คณะ

ส ารวจพทุธศาสนสถานในช่วงทีอ่นิเดยีเป็นอาณานิคมขององักฤษ ปจัจบุนัมอีายุ 138 ปี 
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ใตต้น้พระศรีมหาโพธิ์เป็นที่ประดิษฐานของพระแท่นวชัรอาสน์ พระแท่นที่พระเจา้อโศกมหาราชทรงสรา้งขึ้นเพื่อบูชาสถานที่

บ  าเพญ็เพยีรของพระพทุธเจา้ ตวัแท่นท าจากทองมคีวามยาว 7 ฟุต สลกัเป็นรูปเพชร พญาหงส ์และดอกมณฑารพสลบักนั 

พระและพุทธศาสนิกชนนิยมไปสกัการะ สวดมนต ์หรือนัง่ท  าสมาธิอยู่รอบๆ บริเวณตน้พระศรีมหาโพธิ์และพระแท่นวชัร

อาสนแ์ห่งน้ี 

ค า่     บรกิารอาหารเยน็ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

สมควรแก่เวลาน าท่านเขา้ทีพ่กั Bodhagaya Regency Hotel ระดบั 4*หรอืเทยีบเท่า 

 

วนัที่สาม คยา-เมืองราชคฤห-์เขาคชิฌกฏู-วดัเวฬวุนั-มหาวทิยาลยันาลนัทา-พระพทุธรูปองคด์ า 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

น าท่านออกเดินทางสู่ เมืองราชคฤห ์นครหลวงแห่งแควน้มคธ (ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 2 ชวัโมง) น าท่านเดินทางขึ้น 

เขาคิชญกูฏ หน่ึงในเบญจคีรี ชมววิทวิทศันท์ี่สวยงาม นมสัการ ถ า้พระโมคคลัลา ชม ถ า้พระสารีบุตร สถานที่ที่พระสารีบุตร

ส าเรจ็เป็นพระอรหนัต ์ชม กฏุขีองพระอานนท ์นมสัการ มลูคนัธกฏุ ีสถานทีป่ระทบัของพระพทุธเจา้ ไหวพ้ระสวดมนตท์ี่ยอด

เขาคิชกูฎ จากนัน้น าท่านชม วดัชีวกมัพวนั โรงพยาบาลสงฆแ์ห่งแรกของโลกและน าท่านเดินทางสู่ วดัเวฬวุนารามมหาสงัฆยิ

กาวาส (วดัเวฬวุนั) วดัแห่งแรกในพระพทุธศาสนา และเป็นสถานที่แสดงโอวาทปาฏโิมกขแ์ก่พระอริยสงฆ ์1,250 องค ์มสีถปู

ทีบ่รรจพุระอฐัธิาตขุองพระโมคคลัลานะและพระอญัญาโกญฑญัญะ 

เที่ยง  บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร หรอื หอ้งอาหารในโรงแรม 

บ่าย จากนัน้น าท่านเดนิทางสู่ มหาวทิยาลยันาลนัทา มหาวทิยาลยัทีใ่หญ่ที่สุดในโลก เป็นศูนยก์ารศึกษาในสมยัพทุธกาล ต่อมาใน

ปีพ.ศ. 1742 กองทพัมสุลมิเติรกสไ์ดย้กทพัมารุกรานรบชนะกษตัริยแ์ห่งชมพูทวีปฝ่ายเหนือ  กองทพัมสุลมิเติรกสไ์ดเ้ผา

ผลาญท าลายวดัและปูชนียสถานในพุทธศาสนาลงแทบทัง้หมด และสงัหารผูท้ี่ไม่ยอมเปลีย่นศาสนา นาลนัทามหาวหิารก็ถูก

เผาผลาญท าลายลงในช่วงระยะเวลานัน้ ว่ากนัว่าไฟทีลุ่กโชนเผานาลนัทานานถงึ 3 เดอืนกว่าจะเผานาลนัทาไดห้มด จากนัน้น า

ท่านเดินทางไปนมสัการ พระพทุธรูปองคด์ า เป็นพรพทุธรูปโบราณที่แกะสลกัจากหนิสดี า หนา้ตกักวา้ง ๖๐ น้ิว พระเกตุทรง

ดอกบวัตูม ปางสมาธ ิองคุลขีองพระหตัถข์วาท ัง้หมดชี้ลงธรณี แมพ้ระนาสกิจะหกับิน่ไป  แต่กย็งัทรงความงดงามอยู่มไิดจ้ืด

จาง เหลอืรอดจากการถูกทุบท าลายจากคนศาสนาอื่น และยงัมสีภาพที่ค่อนขา้งมบูรณ์  มคี าบอกเล่าถงึความศกัดิ์สิทธิ์ของ

พระพทุธรูปองคน้ี์ว่าเริ่มจากชาวบา้นอินเดีย การบนบานศาลกล่าวขอพรจากพระพทุธรูปศกัดิ์สิทธิ์ของชาวอินเดียนัน้ เป็นไป

ในลกัษณะเดยีวกบัคนไทย เวลาลูกไมส่บาย กพ็ากนัเอาน า้มนัเนยมาทาที่องคท่์านก่อน แลว้ลูบเอาน า้มนัเนยนัน้กลบัมาทาตวั

ลูก ท าใหลู้กหายเจบ็ป่วย หายงอแง กนิขา้วได ้อว้นทว้นสมบูรณ ์จนหลายคนขนานนามท่านว่า หลวงพ่อน า้มนั 

ค า่      บรกิารอาหารเยน็ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

สมควรแก่เวลาน าท่านเขา้ทีพ่กั Nalanda Regency Hotel ระดบั 4*หรอืเทยีบเท่า 
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วนัที่สี่ นาลนัทา-เมืองเวสาล-ีวดัป่ามหาวนั-เมืองกสุนิารา 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 น าท่านเดนิทางสู่ เมืองเวสาล ี คืออาณาจกัรหน่ึงของวชัช ีหน่ึงใน 16 แควน้ ของชมพทูวปี เรยีกกนัหลายชื่อว่า ไวสาล ีไพสาล ี

หรือเวสาล ี เน่ืองจากในครัง้นัน้กรุงเวสาวเีกิดฝนแหง้ ขา้วกลา้ตายเพราะถูกแดดเผาคนยากจนอดตาย ศพเกลือ่นกลาดท ัว่

พระนคร อมนุษยไ์ดก้ลิน่ซากศพก็พากนัเขา้มาในพระนครผูค้นตายเพิ่มขึ้น เหล่าเจา้ลจิฉวไีดย้นิมาว่าพระพทุธเจา้เสด็จอุบตัิ

ขึ้นแลว้ในโลก พระผูม้พีระภาคเจา้นัน้ทรงแสดงธรรมเพื่อประโยชนเ์กื้อกูลแก่ปวงสตัวท์รงมอีานุภาพมาก หากพระงคท์รง

เสด็จมาโปรด ภยัทุกอย่างก็จกัสงบไปจึงส่งเจา้ลจิฉวี ชื่อ มหาล ิซึ่งเป้นผูท้ีพระเจา้พิมพิสารโปรดปรานและอ ามาตยผ์ุห้น่ึง

เดนิทางไปขอรอ้งพระเจา้พมิพสิารใหก้ราบทูลอาราธนาพระพทุธองคเ์สด็จไปกรุงเวสาลี  พระบรมศาสดาทรงพจิารณา หากได ้

ตรสัรตันสูตรในกรุงเวสาลนีอกจากความเดือดรอ้นจกัสงบลงมหาชนชาววชัชีเมือ่ไดฟ้งัพระสูตรน้ีแลว้จกัไดบ้รรลุมมรรคผล  

จ านวนมากจงึทรงร าค ากราบทูลเชญิของพวกเจา้ลจิฉว ี 

เที่ยง  บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร หรอื หอ้งอาหารในโรงแรม 

บ่าย จากนัน้น าท่านเที่ยวชม วดัป่ามหาวนั อารามทีก่ษตัรยิล์จิฉวสีรา้งถวายพระสมัมาสมัพทุธเจา้ ต ัง้อยู่ในป่ามหาวนัทางเหนือของ

อาณาจกัรวชัชีในป่าหมิาลยัและพระพทุธองคท์รงประทบัอยู่ในพรรษาที่  5 ชมเสาอโศกที่มรูีปสงิหอ์ยู่ในลกัษณะนัง่หนัหนา้ไป

ทางทศิตะวนัออกที่สมบูรณ์ทีสุ่ด ปจัจบุนัเหลอืเพยีงซากโบราณสถานที่ประกอบไปดว้ยสงัฆาราม หอ้งพกั หอ้งประชมุ น าท่าน

เดินทางสู่ เมืองกสุนิารา เป็นที่ต ัง้ของสงัเวชนียสถานแห่งที่ 4 ในสมยัพทุธกาลเป็นเมอืงเอกหน่ึงในสองของแควน้มลัละ อยู่

ตรงขา้มฝัง่แม่น า้คู่กบัเมอืง ปาวา เป็นที่ต ัง้ของ สาลวโนทยาน หรือป่าไมส้าละที่พระพทุธเจา้เสด็จดบัขนัธปรินิพพานและเป็น

สถานทีถ่วายพระเพลงิพระพทุธเจา้  

ค า่      บรกิารอาหารเยน็ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

สมควรแก่เวลาน าท่านเขา้ทีพ่กั Om Residency Hotel ระดบั 4*หรอืเทียบเท่า 

 

วนัที่หา้ มกฎุพนัธนเจดีย-์พระสถูปปรนิิพพาน-เนปาล-ลมุพนีิ 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

น าท่านเดินทางสู่ มกฏุพนัธนเจดีย ์ตัง้อยู่ห่างจาก มหาปรินิพพานสถูป ไปทางทศิตะวนัออก ๑ กิโลเมตร คนทอ้งถิ่นเรียกว่า 

“รามภาร-์กา-ดลีา” หรอื รมัภารส์ถปู เป็นสถานทีถ่วายพระเพลงิพระพทุธสรรีะของพระพทุธเจา้ เดมิทเีป็นเชงิตะกอนไมจ้นัทร์

หอม หลงัจากที่ถวายพระเพลิงพระพุทธสรีระแลว้ก็ไดส้รา้งพระสถูปครอบลง ต่อมาก็ไดถู้กรุกรานท าลายเหลือแต่ซาก

ปรกัหกัพงั ภายหลงัไดถู้กขุดคน้พบเป็นซากกองอิฐพระสถูปขนาดใหญ่ดงัที่เห็นในปจัจุบนั พระสถูปน้ีวดัโดยรอบฐานได ้

๔๖.๑๔ เมตร และขนาดเสน้ผ่าศูนยก์ลาง ๓๗.๑๘ เมตร ท ัง้น้ี ตามหลกัฐานก็เป็นที่ชดัเจนว่านัน่คือสถานที่ถวายพระเพลงิ

พระพทุธสรีระหรอืมกุฏพนัธนเจดยีต์ามทีช่าวพทุธเรียกชื่อกนั ปจัจบุนัรฐับาลอนิเดียไดเ้ขา้มาบูรณะซ่อมแซมไวอ้ย่างดีน าท่าน

เดนิทางไปกราบสกัการะ มหาปรนิิพพานสถูป ซึง่เป็นสถานทีพ่ระพทุธเจา้เสด็จดบัขนัธป์รินิพพานภายใตต้น้สาละคู่ เป็นพทุธ

สถานที่พระพทุธเจา้ประทานการบวชใหส้าวกองคสุ์ดทา้ย และยงัเป็นที่ตรสัเทศนาปจัฉิมโอวาทสุดยอดแห่งพระธรรมค าสอน
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คือความไมป่ระมาท ชม มหาปรนิิพพานวหิาร หรอืวหิารพทุธไสยาสน ์ต ัง้อยู่ดา้นหนา้บนฐานเดียวกนักบัมหาปรนิิพพานสถูป 

มบีนัไดอิฐสูงขึ้นไปบนเนิน ภายในประดิษฐาน “พระพทุธรูปปางปรินิพพาน” อยู่บนพระแท่นท าดว้ยหนิทรายแดงหรือเรยีกว่า 

จณุศิลา องคพ์ระพทุธรูปยาว ๒๓ ฟตุ ๙ น้ิว (ราว ๗ เมตร) กวา้ง ๕ ฟตุ ๖ น้ิว สูง ๒ ฟตุ ๑ น้ิว ศิลปะมถรุา มอีายุมากกว่า 

๑,๕๐๐ ปี ที่พระแท่นมรูีปสลกัของสุภทัทปริพาชกก าลงัเขา้ไปขอบวช และมรูีปสลกัพระอนุรุทธะและพระอานนทอ์ยู่ดว้ย 

พระพุทธรูปองคน้ี์เป็นสญัลกัษณ์ของพระพุทธองคท์ี่ก  าลงัเสด็จดบัขนัธปรินิพพาน ประทบันอนบรรทมตะแคงขวา โดยหนั

พระพกัตรไ์ปทางทศิตะวนัตก และมซีากศาสนสถานโบราณโดยรอบมากมาย ในจารกึระบผูุจ้ดัสรา้งพระพทุธรูปองคน้ี์ คือ หริ

พละสวาม ีนายช่างผูแ้กะสลกัชื่อ ธรรมทนินา เป็นชาวเมอืงมถรุา ในปจัจุบนัพระพทุธรูปองคน้ี์ถอืไดว้่าเป็นจุดหมายส าคญัที่

ชาวพทุธจะมาสกัการะ เพราะเป็นพระพทุธรูปที่มพีทุธลกัษณะอนัพเิศษคือเหมอืนคนนอนหลบัธรรมดา แสดงใหเ้หน็ว่าพระ

พทุธองคไ์ดเ้สดจ็ดบัขนัธปรนิิพพานจากไปอย่างผูห้มดกงัวลในโลกทัง้ปวง 

เที่ยง  บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร หรอื หอ้งอาหารในโรงแรม 

บ่าย ออกเดินทางสู่ เมืองลุมพนีิวนั (ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 4 – 5 ช ัว่โมง)ต ัง้อยู่ในเขตประเทศเนปาล ผ่าน เมอืงโครกัขปู์รแ์ละ

ผ่านเมอืงชายแดนโสเนาวลขีองอินเดียเขา้สู่เมอืงสทิธารตัถะของเนปาลเป็นสถานที่ซึ่งต ัง้อยู่กึ่งกลางระหว่างกรุงกบลิพสัดุก์บั

กรุงเทวทหะ  เดนิทางถงึพรมแดนอนิเดยี-เนปาล ผ่านพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืง จากนัน้จงึเดนิทางต่อเขา้สู่ เมอืงสทิธารตัถะ 

ค า่      บรกิารอาหารเยน็ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

สมควรแก่เวลาน าท่านเขา้ทีพ่กั Nansc Hotel ระดบั3*หรอืเทยีบเท่า 

 

วนัที่หก สวนลมุพนีิวนั – เสาหนิพระเจา้อโศกมหาราช – วหิารมายาเทวี – เมืองพาราณส ี 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

น าทุกท่านเดินทางสู่ สวนลุมพนีิวนั เป็นพทุธสงัเวชนียสถานที่ส  าคญัแห่งที่ 1 ใน 4 สงัเวชนียสถานของชาวพทุธ เป็นสถานที่

ประสูติของเจา้ชายสิทธตัถะ ผูซ้ึ่งต่อมาตรสัรูเ้ป็นพระบรมศาสดาสมัมาสมัพุทธเจา้ ต ัง้อยู่ที่อ  าเภอไภรวา แควน้อูธ ประเทศ

เนปาล เป็นพุทธสงัเวชนียสถาน 4 ต าบลเพียงแห่งเดียวที่อยู่นอกประเทศอินเดีย ลุมพินีวนั เดิมเป็นสวนป่าสาธารณะหรือ

วโนทยานที่ร่มรื่นเหมาะแก่การพกัผ่อน ในสมยัพทุธกาลลุมพนีิวนัต ัง้อยู่กึ่งกลางระหว่างเมอืงกบลิพสัดุก์บัเมอืงเทวทหะ ใน

แควน้สกักะ บนฝัง่แม่น า้โรหณีิ หลงัจากพระพทุธเจา้ปรินิพพานแลว้ พระเจา้อโศกมหาราชไดโ้ปรดใหส้รา้งเสาหนิขนาดใหญ่

มาปกัไวต้รงบริเวณที่ประสูติ เรียกว่า เสาอโศก ที่จารึกขอ้ความเป็นอกัษรพราหมวี่าพระพุทธเจา้ประสูติที่ตรงน้ี  ปจัจุบนั 

ลุมพนีิวนัไดร้บัการบูรณะและมถีาวรวตัถสุ  าคญัทีช่าวพทุธนิยมไปสกัการะ คือ "เสาหนิพระเจา้อโศกมหาราช" ทีร่ะบวุ่าสถาน

ทีน้ี่เป็นสถานที่ประสูตขิองเจา้ชายสทิธตัถะ นอกจากน้ี ยงัม ี"วหิารมายาเทวี" ภายในประดิษฐานภาพหนิแกะสลกัพระรูปพระ

นางสริมิหามายาประสูตพิระราชโอรส โดยเป็นวหิารเก่ามอีายุร่วมสมยักบัเสาหนิพระเจา้อโศก ปจัจบุนั ทางการเนปาลไดส้รา้ง

วหิารใหม่ทบัวหิารมายาเทวหีลงัเก่า และไดข้ดุคน้พบศิลาจารึกรูปคลา้ยรอยเทา้ สนันิษฐานว่าเป็นจารึกรอยเทา้กา้วที่เจ็ดของ

เจา้ชายสทิธตัถะทีท่รงด าเนินไดเ้จด็กา้วในวนัประสูติ 

เที่ยง  บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร หรอื หอ้งอาหารในโรงแรม 
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 จากนัน้น าท่านเดินทางสู่ เมอืงพาราณสี เป็นเมอืงหลวงของแควน้กาสี (Kingdom of Kashi) ในสมยัพทุธกาล ปจัจุบนัต ัง้อยู่

ในรฐัอตุตรประเทศ ประเทศอนิเดยี ห่างจากลคัเนาซึง่เป็นเมอืงหลวงของอุตตรประเทศเป็นระยะทาง 320 กโิลเมตร พาราณสี

มแีม่น า้คงคาไหลผ่าน เป็นเมอืงที่ศกัดิสิทธิ์ที่สุดหน่ึงในเจ็ดเมอืงศกัดิสิทธิ์ (สปัดาปุริ, Sapta Puri) ในความเชื่อของศาสนา

ฮินดูและศาสนาเชน พาราณสมีปีระวตัิความเป็นมายาวนานกว่า 4,000 ปี เป็นเมอืงที่เก่าแก่ที่สุดของประเทศอินเดียและยงั

จดัเป็นเมอืงที่มผูีอ้ยู่อาศยัต่อเน่ืองยาวนานที่สุดในประวตัิศาสตรโ์ลกดว้ย[3] ถอืว่าเป็นสุทธาวาสที่สถติแห่งศิวเทพ ถอืว่าเป็น

เมอืงอมตะของอินเดียและเป็นที่แสวงบุญท ัง้ของชาวฮินดูและชาวพุทธท ัว่โลก คร ัง้สมยัอาณานิคม เมอืงน้ีมชีื่อว่า เบนาเรส 

(Benares) 

ค า่      บรกิารอาหารเยน็ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

สมควรแก่เวลาน าท่านเขา้ทีพ่กั City Inn Hotel ระดบั3*หรอืเทยีบเท่า 

 

วนัที่เจด็ ล่องแม่น ้ าคงคา-สารนาถ-ธมัเมกขสถูป ป่าอสิปิตนมฤคทาวนั - เจาคนธีสถปู-พพิธิภณัฑส์ารนาถ-กทมฯ 

 

เชา้มดื  น าท่าน ล่องเรือแม่น ้ าคงคา ซึ่งชาวฮินดูเชื่อถอืว่าเป็นแม่น า้ศกัดิ์สิทธิ์ที่ไหลมาจากมวยผมขององคพ์ระศิวะ (แม่น า้น้ีไหลมา

จากที่ราบสูงทเิบตเทอืกเขาหมิาลยั ประเทศจีนและเนปาล) ใหทุ้กท่านได ้ลอยกระทงแม่น า้คงคา ชม สถานที่การเผาศพ ของ

ชาวฮนิดูทีส่บืทอดกนัมาอย่างชา้นาน  

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

น าท่านเดนิทางสู่ เมืองสารนาถ น าท่านสวดมนต ์ไหวพ้ระ นัง่สมาธ ิที ่ธมัเมกขสถปู ป่าอสิปิตนมฤคทาวนั เป็นพทุธสงัเวชนีย

สถานแห่งที่ 3 สถานที่แสดงปฐมเทศนาธรรมจกักปัปวตันสูตร โปรดเบญจวคัคียท์ ัง้หา้ ในสมยัพทุธกาลเป็นสถานที่สงบและ

เป็นที่ชุมนุมของเหล่าฤษี นกับวชและนกัพรตต่าง ๆ ที่มาบ  าเพ็ญตบะและโยคะเพื่อเขา้ถึงพรหมนั (ตามความเชื่อของพ

รามหณ์) ท าใหป้จัจวคัคียท์ี่ปลกีตวัมาจากเจา้ชายสทิธตัถะมาบ าเพญ็ตบะที่น่ี  จากนัน้น าท่านชม เจาคนัธีสถูป เป็นสถานที่ซึ่ง

พระพทุธองคท์รงพบกบัปญัจวคัคีย ์ณ สถานทีแ่ห่งน้ีเมือ่พระพทุธองคท์รงเสดจ็มาถงึป่าอิสปิตนมฤคทายวนัแลว้ ปญัจวคัคีย ์

เมื่อเห็นพระพุทธองคเ์สด็จมาแต่ไกล จึงท าสญัญากนัว่า จะไม่ลุกรบั จะไม่ตอ้นรบั แต่เมื่อพระองคเ์สด็จมาถึง ต่างก็ลมื

สญัญานัน้สิ้น สถานที่ที่พระพุทธองคท์รงพบปญัจวคัคียเ์มือ่เสด็จมาถงึป่าอิสิปตนมฤคทายวนัน้ี  ปจัจุบนัอยู่ห่างจากสถานที่

แสดงปฐมเทศนาไม่ไกลนกัประมาณกิโลเมตรเศษ มกีารสรา้งพระสถูปเป็นเครื่องระลกึว่าที่น่ีเป็นสถานที่ซึ่งพระพทุธองคท์รง

พบกับปัญจว ัคคีย ์ เรียกว่ า  เจาคันธีสถูป ส ันนิษฐานกันว่ า สรา้งราวๆ พุทธศักราช 1000 ช่วงราชวงศ์คุปตะ                       

น าท่านชม พิพิธภณัฑเ์มืองสารนาถ มพีระพุทธรูปโบราณซึ่งน่าทึ่ง และงดงามตามแบบฉบบัของคนอินเดีย อายุนบัพนัปี

มากมายครบั แต่เสยีดายทีถ่กูหา้มน ากลอ้งมาถ่ายภาพภายใน ตอ้งใชเ้ทคนิคพเิศษ จงึมรูีปมาใหช้มกนัไมม่าก พอดูเป็นสงัเขป 

อย่างพระพทุธรูปปางปฐมเทศนา (รูปพระพทุธองคแ์รก) เป็นพระพทุธรูปที่สรา้งขึ้นในสมยัคุปตะ อายุประมาณปี พ.ศ.800 - 

1,200 ครบั ซึ่งยุคนัน้นบัว่าเป็นยุคที่มคีวามเจริญสูงสุดของพุทธศิลป์ พระพทุธรูปองคน้ี์ถูกคน้พบที่ป่าอิสิปตนมฤคทายวนั

ครบั ถอืกนัว่าเป็นพทุธปฏมิาทีง่ดงามมาก แต่ก่อนทีอ่นิเดยีมกีารประกวดพทุธปฏมิากนั หากส่งพระพทุธรูปองคน้ี์เขา้ประกวด 
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จะไดร้บัการคดัเลอืกว่าเป็นพุทธรูปที่งดงามที่สุดทุกคร ัง้ไป จึงตอ้งขอใหง้ดการส่งเขา้ประกวด เปิดโอกาสใหอ้งคอ์ื่นบา้ง จึง

นบัว่าพระพทุธรูปองคน้ี์ น่าจะเป็นพระพทุธรูปที่สวยงามที่สุดในโลกองคห์น่ึงกว็่าได ้

เที่ยง  บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร หรอื หอ้งอาหารในโรงแรม 

  สมควรแก่เวลา น าท่านเดนิทางเดนิทางสู่  สนามบนิพาราณาส ี

14.55 น.  ออกเดินทางบนิลดัฟ้ากลบัสู่ประเทศไทย โดยสายการบนิ Indigo เที่ยวบนิที่ 6E 97  ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 2 ช ัว่โมง 40 

นาท ี(ไมม่บีรกิารอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง) 

19.50 น. เดนิทางถงึ สนามบนิสุวรรณภมิู ประเทศไทย โดยสวสัดภิาพพรอ้มความประทบัใจ 

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

 
อตัราค่าบรกิารและเงื่อนไขการใหบ้รกิาร                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

 
 

อตัราค่าบรกิารน้ีรวม 

✓ ตัว๋เครื่องบนิชัน้ประหยดัระบวุนัเดินทางไป-กลบัพรอ้มคณะ 

✓ ภาษีน ้ ามนัและภาษีต ัว๋ทุกชนิด(สงวนสทิธิเกบ็เพิ่มหากสายการบนิปรบัข้ึนกอ่นวนัเดินทาง) 

✓ ที่พกัโรงแรมตามรายการ 6 คนื พกัหอ้งละ 2-3 ท่าน (กรณีมาไม่ครบคู่และไม่ตอ้งการเพิ่มเงนิพกัหอ้งเดี่ยว) 

✓ อาหารตามรายการระบ(ุสงวนสทิธิในการสลบัม้ือหรอืเปลี่ยนแปลงเมนูอาหารตามสถานการณ์)  

✓ ค่าเขา้ชมสถานที่ตามรายการระบุ 

อนิเดีย-เนปาล เที่ยวฟิน อิม่บญุ ครบสูตร 4 สงัเวชนียสถาน 7 วนั 6 คืน – 6E 

ก าหนดการเดินทาง 

ผูใ้หญ่พกัหอ้งละ

2-3ท่าน 

ไม่รวมค่าวซี่า 

เด็กอายไุม่เกนิ12ปี

เสรมิเตยีง 

ไม่รวมค่าวซี่า 

เด็กอายไุม่เกนิ12

ปีไม่เสรมิเตียง 

ไม่รวมค่าวซี่า 

ไม่รวมตัว๋

เครือ่งบนิ 

ไม่รวมค่าวซี่า 

พกัเดี่ยว 

วนัที่ 18-24 พ.ค. 2562 19,900.- 19,900.- 18,900.- 13,900.- 5,900.- 

วนัที่ 22-28 มิ.ย. 2562 19,900.- 19,900.- 18,900.- 13,900.- 5,900.- 

วนัที่ 13-19 ก.ค. 2562 21,900.- 21,900.- 20,900.- 15,900.- 5,900.- 

วนัที่ 27 ก.ค.-2 ส.ค. 2562 21,900.- 21,900.- 20,900.- 14,900.- 5,900.- 

วนัที่ 10-16 ส.ค. 2562 20,900.- 20,900.- 19,900.- 14,900.- 5,900.- 
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✓ ค่าระวางน ้ าหนักกระเป๋าไม่เกนิ 20 กก. 

✓ ค่ารถรบั-สง่สถานที่ท่องเที่ยวตามรายการระบุ 

✓ ค่ามคัคุเทศกผู์ช้ านาญเสน้ทางดูแลตลอดการเดินทาง 

✓ ค่าประกนัชีวิตกรณีอบุตัเิหตใุนระหว่างการเดินทาง คุม้ครองในวงเงนิไม่เกนิท่านละ 1,000,000 บาท และค่ารกัษาพยาบาลกรณี

อบุตัเิหตใุนวงเงนิไม่เกนิ ท่านละ 200,000 บาท (ตามเงือ่นไขกรมธรรม)์ 

✓ ค่าภาษีมลูค่าเพิม่ 7% 

 
อตัราค่าบรกิารไม่รวม 

 ภาษีหกั ณ ที่จา่ย 3% 

 ค่าท าหนังสอืเดินทางไทย,ค่าธรรมเนียมส าหรบัผูถ้อืพาสปอรต์ต่างชาติค่าท าใบอนุญาตกลบัเขา้ประเทศของคนต่างชาติ(Re-Entry) 

หรอื คนต่างดา้ว (เป็นหนา้ที่ของผูเ้ดินทางในการจดัท าเอง) 

 ค่าใชจ้า่ยสว่นตวันอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าเครื่องด่ืมและค่าอาหารที่ส ัง่เพิม่เอง, ค่าโทรศพัท,์ ค่าอาหารและเครื่องด่ืมส ัง่

พเิศษนอกรายการ ค่าซกัรีด, ค่าโทรศพัทท์างไกล, ค่าอนิเตอรเ์น็ต ฯลฯ 

 ค่าใชจ้า่ยอนัเกดิจากความล่าชา้ของสายการบนิ,อบุตัภิยัทางธรรมชาต,ิการประทว้ง,การจลาจล,การนัดหยุดงาน,การถกูปฏเิสธไม่ให ้

ออกและเขา้เมืองจากเจา้หนา้ที่ตรวจคนเขา้เมืองและเจา้หนา้ที่กรมแรงงานทัง้ที่เมืองไทยและต่างประเทศซึ่งอยู่นอกเหนือความ

ควบคุมของบรษิทัฯ 

 ค่าปรบั ส าหรบัน ้ าหนักกระเป๋าเดินทางที่เกนิจากที่ทางสายการบนิก าหนดไว ้20 กก. 

 ค่าธรรมเนียมวซ่ีาอนิเดียแบบ E-Visaและค่าวซ่ีาเนปาลค่าท่านละ 3,900 บาท (ช าระพรอ้มค่ามดัจ าทวัร)์  

 ค่าทิปไกดท์อ้งถิน่,คนขบัรถ 1,800 บาท/ทริป/ลูกทวัร ์1 ท่าน (ช าระที่สนามบนิในวนัเดินทาง) 

 ค่าทิปหวัหนา้ทวัรต์ามสนิน ้ าใจของทกุท่าน (ไม่รวมในทิปไกดท์อ้งถิน่และคนขบัรถแต่ไม่บงัคบัทปิ) 

 
เงือ่นไขการส ารองที่นัง่ 

1.กรุณาท าการจองกอ่นการเดินทาง อย่างนอ้ย 45 วนัท าการหรือกอ่นหนา้นั้น โดยสง่แฟกซห์รืออเีมลลร์ายช่ือและหนา้หนังสอืเดินทางเพือ่

ยนัการจองที่นัง่ พรอ้มช าระมดัจ าท่านละ 10,000 บาท 

2.ค่าทวัรส์่วนที่เหลอื บรษิทัฯ จะขอเกบ็ค่าทวัรท์ ัง้หมด 15 วนัก่อนการเดินทาง มิเช่นนั้นบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธ์ิในการยกเลกิการเดินทาง

ของท่าน และการคนืเงนิท ัง้หมดหรอืบางสว่นตามค่าใชจ้า่ยที่เกดิข้ึนจรงิ 

3.เม่ือท่านตกลงช าระเงนิค่าบริการไม่ว่าท ัง้หมดหรอืบางสว่นกบัทางบรษิทัฯ ทางบรษิทัฯจะถอืว่าท่านไดย้อมรบัในเงือ่นไขการใหบ้รกิารที่ได ้

ระบไุวใ้นเอกสารฉบบัน้ีท ัง้หมดน้ีแลว้ 

4.ทางบรษิทัขอสงวนสทิธ์ิในการด าเนินการยื่นขอวซ่ีาประเทศอนิเดียแบบ E-Visa ใหก้บัผูร่้วมเดินทางเท่านั้น ยกเวน้แต่ผูร่้วมเดินทางมี  

วซ่ีาปี 
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เงือ่นไขการยกเลกิ 

1.ยกเลกิการเดินทางกอ่นการเดินทาง 30 วนั บรษิทัฯจะคนืเงนิค่ามดัจ าใหท้ ัง้หมด โดยจะหกัค่าใชจ้า่ยที่เกดิข้ึนจรงิ เช่นค่าธรรมเนียมวซ่ีา 

ยกเวน้ในกรณีวนัหยุดเทศกาล,วนัหยุดนักขตัฤกษ์ ทางบรษิทัฯขอสงวนสทิธ์ิไม่คนืเงนิมดัจ าโดยไม่มีเงือ่นไขใดๆทัง้สิ้น 

2.ยกเลกิการเดินทาง 15 วนั ก่อนการเดินทาง หกัค่ามดัจ าทวัร ์50% 

3.ยกเลกิกอ่นการเดินทาง 7-14 วนัเกบ็ค่าใชจ้า่ย 100% ของราคาทวัร ์ต่อท่าน 

4.ส าหรบัผูโ้ดยสารที่ไม่ไดถ้อืหนังสอืเดินทางไทย และทางบริษทัฯเป็นผูย้ื่นวซ่ีาให ้เม่ือผลวซ่ีาผ่านแลว้มีการยกเลกิการเดินทางบรษิทัฯ ขอ

สงวนสทิธ์ิในการคนืค่ามดัจ าท ัง้หมด 

 

เงือ่นไขการใหบ้รกิาร 

1.โปรแกรมทวัรน้ี์จะสามารถออกเดนิทางไดต้อ้งมจี  านวนผูเ้ดนิทางข ัน้ต า่ 25 ท่านรวมในคณะตามทีก่  าหนดไวเ้ท่านัน้ หากมจี านวนผูเ้ดนิทาง

รวมแลว้นอ้ยกว่าทีก่  าหนดไว ้บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิ์ในการยกเลกิหรอืปรบัเปลีย่นก าหนดการเดินทาง ในกรณีทีม่ผูีเ้ดนิทาง 15-19 ท่าน ตอ้ง

เพิม่เงนิท่านละ 2,000 บาท, กรณีทีม่ผูีเ้ดนิทาง 20-24 ท่านตอ้งเพิม่เงนิท่านละ 1,000 บาท 

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

และเรยีกเก็บค่าธรรมเนียมวซี่าเพิม่เตมิ เพือ่ด าเนินการขอวซี่าใหมโ่ดยตรงกบัทางศูนยร์บัยืน่วซี่าอนิเดยี ประจ าประเทศไทย 

3.บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิ์ในการเปลีย่นแปลงราคาและเงือ่นไขต่างๆ โดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ ท ัง้น้ีใหข้ึ้นอยู่กบัดุลยพนิิจของบริษทัฯ 

เท่านัน้ อกีท ัง้ขอ้สรุปและขอ้ตดัสนิใดๆ ของบรษิทัฯ ใหถ้อืเป็นขอ้ยุตสิิ้นสุดสมบูรณ์ 

4.บรษิทัฯ และตวัแทนของบริษทัขอสงวนสทิธิ์ทีจ่ะเปลีย่นแปลงรายการทวัรต์ามความเหมาะสม ใหส้อดคลอ้งกบัสถานการณ์ ขอ้จ ากดัดา้น

ภมูอิากาศ และเวลา ณ วนัทีเ่ดินทางจรงิ ท ัง้น้ีทางบริษทัฯ จะยดึถอืและค านึงถงึความปลอดภยั รวมถงึประโยชนสู์งสุดของลูกคา้ส่วนมาก

เป็นส าคญั 

5.รายการทวัรน้ี์เป็นการท่องเที่ยวแบบหมูค่ณะ (Join Tour) จดัท าและด าเนินการโดยบริษทัคู่คา้ (Partner) 

6.อตัราค่าบรกิารคิดค านวณจากอตัราแลกเปลีย่น และราคาตัว๋เครื่องบนิในปจัจุบนั บริษทัฯ ขอสงวนสทิธิ์ในการปรบัเปลีย่นราคาค่าบริการใน

กรณีทีม่กีารขึ้นราคาค่าต ัว๋เครื่องบนิ ค่าประกนัภยัสายการบนิ ค่าธรรมเนียมน า้มนั หรอืมกีารประกาศลดค่าเงนิบาท หรอือตัราแลกเปลีย่นได ้

ปรบัขึ้นในช่วงใกลว้นัทีค่ณะจะเดนิทาง 

7.ในระหว่างการท่องเทีย่วน้ี หากท่านไมใ่ชบ้ริการใดๆ ไมว่่าท ัง้หมดหรอืบางส่วน ถอืว่าท่านสละสทิธิ์ไม่สามารถเรียกรอ้งขอคืนค่าบริการได ้

8.หากท่านไมเ่ดนิทางกลบัพรอ้มคณะทวัร ์ต ัว๋เครื่องบนิขากลบัซึ่งยงัไมไ่ดใ้ช ้ไม่สามารถน ามาขอคืนเงนิได ้

9.ค่าบรกิารที่ท่านช าระกบัทางบริษทัฯ เป็นการช าระแบบเหมาขาด และทางบริษทัฯ ไดช้ าระใหก้บับรษิทัฯ ตวัแทนแต่ละแห่งแบบเหมาขาด

เช่นกนั ดงันัน้หากท่านมเีหตอุนัใดที่ท  าใหท่้านไมไ่ดท่้องเที่ยวพรอ้มคณะตามรายการทีร่ะบไุว ้ท่านจะขอคืนค่าบริการไมไ่ด ้

10.กรณีเกดิความผดิพลาดจากตวัแทน หรอื หน่วยงานทีเ่กี่ยวขอ้ง จนมกีารยกเลกิ ลา่ชา้ เปลีย่นแปลง การบรกิารจากสายการบนิ บริษทั

ขนส่ง หรอื หน่วยงานทีใ่หบ้รกิาร บริษทัฯ จะด าเนินโดยสุดความสามารถทีจ่ะจดับรกิารทวัรอ์ื่นทดแทนให ้แต่จะไมค่ืนเงนิใหส้  าหรบั

ค่าบริการนัน้ๆ 
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11.มคัคุเทศก ์พนกังาน และตวัแทนของบริษทัฯ ไมม่สีทิธิ์ในการใหค้ าสญัญาใดๆ ท ัง้สิ้นแทนบรษิทัฯ นอกจากมเีอกสารลงนามโดยผูม้ี

อ  านาจของบริษทัฯ ก ากบัเท่านัน้ 

12.บรษิทัฯ รบัเฉพาะผูม้วีตัถปุระสงคเ์ดนิทางเพือ่ท่องเทีย่วเท่านัน้ การเดนิทางของผูเ้ดนิทางดว้ยวตัถปุระสงคแ์อบแฝงอื่น ๆ เช่น การไปคา้

แรงงาน การคา้ประเวณี การคา้มนุษย ์การขนส่งสนิคา้หนีภาษ ีการขนยาเสพตดิ การโจรกรรม การขนอาวุธสงคราม การก่อการรา้ย และ อื่น 

ๆ ทีเ่ขา้ขา่ยผดิกฏหมาย ผดิศีลธรรมอนัดี บรษิทัฯ มไิดม้สี่วนรูเ้หน็ เกี่ยวขอ้ง หรอื มสี่วนตอ้งรบัผดิชอบใด ๆ กบัการกระท าดงักลา่วท ัง้สิ้น 

13.หากผูเ้ดนิทางถูกเจา้หนา้ที่ตรวจคนเขา้เมอืงของประเทศนัน้ๆ ปฏเิสธการเขา้ - ออกเมอืง ดว้ยเหตผุลใดๆ ก็ตาม ถอืเป็นเหตผุลซึง่อยู่

นอกเหนืออ านาจ และความรบัผดิชอบของบรษิทัฯ ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิ์ทีจ่ะไมร่บัผดิชอบการคืนเงนิท ัง้หมด 

14.ผูเ้ดนิทางตอ้งใชว้จิารณญาณส่วนตวัและรบัผดิชอบต่อการตดัสนิใจในการเลอืกซื้อสนิคา้ต่าง ๆ ในระหว่างการเดนิทางท่องเที่ยวดว้ยตวั

ท่านเอง บริษทัฯ จะไม่สามารถรบัผดิชอบใด ๆ หากเกดิความไม่พงึพอใจในสนิคา้ทีผู่เ้ดนิทางไดซ้ื้อระหว่างการเดนิทางท่องเที่ยวน้ี 

15.ผูเ้ดนิทางตอ้งรบัผดิชอบต่อการจดัเกบ็ และ ดูแลทรพัยส์นิส่วนตวั ของมค่ีาต่าง ๆ อย่างระมดัระวงั บริษทัฯ จะไมส่ามารถรบัผดิชอบใด 

ๆ หากเกดิการสูญหายของ ทรพัยส์นิส่วนตวั ของมค่ีาต่าง ๆ ระหว่างการเดินทางท่องเที่ยว 

16.บรษิทัฯ จะไมร่บัผดิชอบต่อการสูญหายของทรพัยส์นิ และ สมัภาระระหว่างการเดนิทางอนัมสีาเหตมุาจากสนามบนิ สายการบนิ บรษิทั

ขนส่ง โรงแรม หรอื การโจรกรรม แต่จะท าหนา้ทีเ่ป็นตวัแทนในการเรยีกรอ้งค่าชดใชใ้หก้บัผูเ้ดินทาง 

17.บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิ์ทีจ่ะไม่รบัผดิชอบค่าเสยีหายในเหตกุารณท์ีเ่กดิจากการยกเลกิหรอืความลา่ชา้ของสายการบนิ ภยัธรรมชาต ิการนดั

หยุดงาน การจลาจล การปฏวิตัิ รฐัประหาร ทีอ่ยู่นอกเหนือการควบคุมของทางบริษทัฯ หรอื ค่าใชจ่้ายเพิม่เตมิทีเ่กิดขึ้นทางตรง หรอืทางออ้ม 

เช่น การเจ็บป่วย การถูกท ารา้ย การสูญหาย ความลา่ชา้ หรอื จากอบุตัิเหตุต่างๆ 

18.บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิ์ทีจ่ะไม่รบัผดิชอบใด ๆ ต่อการไม่เป็นไปตามความคาดหวงั และความไมพ่งึพอใจของผูเ้ดนิทาง ทีเ่กี่ยวขอ้งกบั 

สภาพธรรมชาต ิภมูอิากาศ ฤดูกาล ทศันียภาพ วฒันธรรม วถิแีละพฤตกิรรมของประชาชนในประเทศที่เดนิทางไป 

19.ทางบริษทัฯจะไมร่บัผดิชอบใดๆทัง้สิ้น หากผูเ้ดนิทางประสบเหตสุภาวะฉุกเฉินจากโรคประจ าตวั ซึง่ไมไ่ดเ้กิดจากอุบตัเิหตใุนรายการ

ท่องเทีย่ว(ซึง่ลูกคา้จะตอ้งยอมรบัในเงือ่นไขน้ีในกรณีทีเ่กดิเหตุสุดวสิยั ซึง่อยู่นอกเหนือความรบัผดิชอบของบรษิทัทวัร)์ 

20.กรณีใชห้นงัสอืเดนิทางราชการ(เลม่น า้เงนิ) เดนิทางเพือ่การท่องเทีย่วกบัคณะทวัร ์หากท่านถูกปฏเิสธในการเขา้-ออกประเทศใดๆกต็าม ทาง

บริษทัฯ ขอสงวนสทิธิ์ไมคื่นค่าทวัรแ์ละรบัผดิชอบใดๆท ัง้สิ้น 

21.กรณีทีท่่านตอ้งออกตัว๋ภายในประเทศ เช่น (ต ัว๋เครื่องบนิ,ตัว๋รถทวัร,์ตัว๋รถไฟ) กรุณาสอบถามทีเ่จา้หนา้ที่ทกุคร ัง้ก่อนท าการออกตัว๋ เน่ืองจาก

สายการบนิอาจมกีารปรบัเปลีย่นไฟลท์บนิ หรอื เวลาบนิ โดยไมไ่ดแ้จง้ใหท้ราบลว่งหนา้ทางบรษิทัฯจะไม่รบัผดิชอบใดๆในกรณีถา้ท่านออกตัว๋

ภายในโดยไม่แจง้ใหท้ราบและหากไฟลท์บนิมกีารปรบัเปลีย่นเวลาบนิเพราะถอืว่าท่านยอมรบัในเงือ่นไขดงักลา่วแลว้ 

22. หนังสอืเดินทางตอ้งมีอายุการใชง้านเหลอืไม่นอ้ยกว่า 6 เดือน และบรษิทัฯรบัเฉพาะผูมี้จุดประสงคเ์ดินทางเพือ่ท่องเที่ยวเท่านั้น 

(หนงัสอืเดนิทางตอ้งมอีายุเหลอืใชง้านไมน่อ้ยกว่า 6 เดอืน บริษทัฯไม่รบัผดิชอบหากอายุเหลอืไมถ่งึและไมส่ามารถเดนิทางได ้ 
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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 

 

ตวัอยา่งรปูถา่ยและหนา้พาสปอตทีแ่สกน 
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แบบฟอรม์กรอกขอ้มลูเพือ่ประกอบการด าเนนิการขอวซีา่ 

*โปรดทราบ วซีา่ออนไลนข์องประเทศอนิเดยี มขีอ้จ ากดัการใหว้ซีา่ 2 คร ัง้ตอ่ 1 ปีปฎทินิ 

หากทา่นเคยไดย้ืน่หรอืไดร้บ้การอนมุตัวิซีา่ออนไลนค์รบ 2 คร ัง้แลว้ จะตอ้งด าเนนิการยืน่

ผา่นศนูยร์บัยืน่วซีา่อนิเดยีเทา่น ั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:                                          _____________________________________________      _   ___ _____    

  

สญัชาตสิาม/ีภรรยา :                                         _____________________________________________  __________ 

 

ทีอ่ยูปั่จจบุนั : ____                                          ____________________________________________  ____                                           

 

____________________________________________   _______         ____________________________________      

 

เบอรโ์ทรศพัท ์บา้น :_________________________________________ 

 

เบอรโ์ทรศพัท ์มอืถอื :_________________________________________ 

 

ประวตัคิรอบครวั  

ชือ่/นามสกลุบดิา :                 _______________________สญัชาต ิ_______                       _____________________ 

 

ชือ่/นามสกลุมารดา :               ______________________สญัชาต ิ____                         _______________________ 

 

ประวตักิารศกึษา  

____                                          ____________________________________________   _______         _________      

____                                          ____________________________________________   _______         _________      

 

ประวตักิารท างาน 

อาชพี :          ____________                                        ___                                                                         ____  

 

ชือ่บรษัิท/สถานศกึษา :                                ___                                         _________________________________ 

 

เบอรโ์ทรตดิตอ่ :                                                                                                                                            ___                                          

 

ทีอ่ยู ่ : ____                                          ____________________________________________   ________________ 
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 ____                                          ____________________________________________   _______         _________      

 

รหัสไปรษณีย ์: ___                      _                  

 

*โปรดระบุรายชือ่ประเทศทีท่า่นไดเ้ดนิทางในชว่งระยะเวลา 10 ปี * ส าคญัมาก 

______________________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________ 
 

 

*หากทา่น "เคย" ไดร้บัวซี่าอนิเดยี 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 

 

_________________________________________________________________________________ 

 
 


