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**ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิ์ในการดําเนินการยื่นขอ E Visa ประเทศอนิเดียใหก้บัผูร้่วมเดินทางเท่านั้น ยกเวน้แต่ผูร้่วมเดินทางมีวซ่ีาปี** 
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วนัที่แรก  สนามบนิดอนเมือง– พาราณาส ี – เมืองสารนาถ - ธมัเมกขสถปู ป่าอสิปิตนมฤคทาวนั - เจาคนัธสีถปู - พพิธิภณัฑเ์มืองสาร

นาถ - ล่องแม่น้ําคงคา   

 

09.00 น. คณะพรอ้มกนัที ่ท่าอากาศยานดอนเมือง บริเวณผูโ้ดยสารขาออก อาคาร 1 ชัน้ 3 ประต ู2 เคานเ์ตอรเ์ช็คอนิสายการบนิ Air 

Asia (FD) เจา้หนา้ทีข่องบริษทัฯคอยใหก้ารตอ้นรบั และอาํนวยความสะดวกในการเช็คอนิรบับตัรโดยสาร (แนะนาํใหโ้หลด

ของทีไ่ม่จาํเป็นลงใตท้อ้งเครื่องเนื่องจากเจา้หนา้ทีอ่นิเดยีตรวจอย่าเขม้งวด 

**หมายเหตุ** เคานเ์ตอรเ์ช็คอนิจะปิดบริการก่อนเวลาเครื่องออกอย่างนอ้ย 60 นาท ีและผูโ้ดยสารพรอ้ม ณ ประตูขึ้นเครื่อง

ก่อนเวลาเครื่องออก 30 นาท ี
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น.  บนิลดัฟ้าสู่  เมืองพาราณาสี  ประเทศอนิเดีย  โดยสายการบนิ Air Asia เทีย่วบนิที่  FD108 ใชเ้วลา

เดนิทางประมาณ 3 ชัว่โมง 15 นาท ี(ไม่มบีริการอาหารและเครื่องดืม่บนเครื่อง) 

13.50 น. เดนิทางถงึ สนามบนิเมืองพาราณาส ีประเทศอนิเดีย (เวลาทอ้งถิ่นชา้กว่าไทย 1.30 ช.ม.กรุณาปรบันาฬกิาของท่านเป็นเวลา

ทอ้งถิ่นเพือ่สะดวกในการนดัหมาย) หลงัผ่านข ัน้ตอนการตรวจคนเขา้เมอืงและรบัสมัภาระเรียบรอ้ยแลว้ 

เที่ยง  บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร หรอื หอ้งอาหารในโรงแรม 

นาํท่านเดนิทางสู่  เมืองสารนาถ  (ใชเ้วลาเดนิทาง  30 นาที)นาํท่านสวดมนต์  ไหวพ้ระ  นัง่สมาธิ ที่ ธมัเมกขสถปู  ป่าอสิปิตน

มฤคทาวนั เป็นพทุธสงัเวชนียสถานแห่งที ่3 สถานทีแ่สดงปฐมเทศนาธรรมจกักปัปวตันสูตร โปรดเบญจวคัคยีท์ ัง้หา้  ในสมยั

พทุธกาลเป็นสถานทีส่งบและเป็นทีชุ่มนุมของเหล่าฤษี  นกับวชและนกัพรตต่าง  ๆ ทีม่าบาํเพญ็ตบะและโยคะเพือ่เขา้ถงึพร

หมนั (ตามความเชื่อของพรามหณ์) ทาํใหป้จัจวคัคยีท์ีป่ลกีตวัมาจากเจา้ชายสทิธตัถะมาบาํเพญ็ตบะทีน่ี่ จากนัน้นาํท่านชม เจา

คนัธสีถปู  เป็นสถานทีซ่ึ่งพระพทุธองคท์รงพบกบัปญัจวคัคยี ์  ณ สถานทีแ่ห่งนี้ เมือ่พระพทุธองคท์รงเสดจ็มาถงึป่าอสิิ ปตน

มฤคทายวนัแลว้  ปญัจวคัคยี ์  เมือ่เหน็พระพทุธองคเ์สดจ็มาแต่ไกล  จงึทาํสญัญากนัว่า  จะไม่ลุกรบั  จะไม่ตอ้นรบั  แต่เมือ่

พระองคเ์สดจ็มาถงึ ต่างก็ลมืสญัญานัน้สิ้น สถานทีท่ีพ่ระพทุธองคท์รงพบปญัจวคัคยีเ์มือ่เสดจ็มาถงึป่าอสิปิตนมฤคทายวนัน้ี  

ปจัจบุนัอยู่ห่างจากสถานทีแ่สดงปฐมเทศนาไม่ไกลนกัประมาณกิโลเมตรเศษ  มกีารสรา้งพระสถูปเป็นเครื่องระลกึว่าทีน่ี่เป็น

สถานทีซ่ึ่งพระพทุธองคท์รงพบกบัปญัจวคัคยี ์  เรียกว่า  เจาคนัธสีถูป  สนันิษฐานกนัว่า  สรา้งราวๆ  พทุธศกัราช  1000 ช่วง

ราชวงศคุ์ปตะ  นาํท่านชม พพิธิภณัฑเ์มื องสารนาถ  มพีระพทุธรูปโบราณซึ่งน่าทึง่  และงดงามตามแบบฉบบัของคนอนิเดยี  

อายุนบัพนัปีมากมาย จากนัน้นาํท่าน ล่องเรอืแม่น้ําคงคา  ซึ่งชาวฮนิดูเชื่อถอืว่าเป็นแม่นํา้ศกัดิ์สทิธิ์ทีไ่หลมาจากมวยผมของ

องคพ์ระศิวะ (แม่นํา้นี้ ไหลมาจากทีร่าบสูงทเิบตเทอืกเขาหมิาลยั ประเทศจนีและเนปาล) ใหท้กุท่านได ้ลอยกระทงแม่นํา้คงคา  

ชม สถานทีก่ารเผาศพ ของชาวฮนิดูทีส่บืทอดกนัมาอย่างชา้นาน 

หมายเหตุ เน่ืองจากตัว๋เคร่ืองบินของคณะเป็นตัว๋กรุ๊ประบบ Random ไม่สามารถล็อกที่นัง่ได ้ที่นัง่อาจจะไม่ไดน้ัง่ติดกนั
และไม่สามารถเลือกช่วงที่นัง่บนเคร่ืองบินไดใ้นคณะ 
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คํา่      บรกิารอาหารเยน็ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

สมควรแก่เวลานาํท่านเขา้ทีพ่กั Tridev Hotel ระดบั 4 *หรอืเทยีบเท่า 

 

วนัที่สอง พาราณส ี-สาวตัถ-ีวดัเชตะวนัมหาวหิาร-บา้นอนาถบนิฑกิเศรษฐ-ีบา้นองคุลมีาล 

 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 นาํท่านเดนิทางสู่ เมืองสาวตัถ ี(ใชเ้วลาเดนิทาง 7-8 ชัว่โมง)ในสมยัพทุธกาล เป็นเมอืงหลวงของแควน้โกศล  1 ใน 16 แควน้ 

เป็นเมอืงทีใ่หญ่พอกบัเมอืงราชคฤหแ์ละพาราณส ีเป็นเมอืงศูนยก์ลางการคา้ขายและเป็นเมอืงทีพ่ระพทุธเจา้ประทบันานทีสุ่ด

ถงึ 25 พรรษา รวมท ัง้เป็นเมอืงทีพ่ระพทุธศาสนาม ัน่คงทีสุ่ด ปจัจบุนัเมอืงน้ีเหลอืเพยีงซากโบราณสถาน ชมวถิชีีวติชนบทของ

ประเทศอนิเดยีระหว่างเดนิทาง  

เที่ยง  บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร หรอื หอ้งอาหารในโรงแรม 

บ่าย จากนัน้นาํท่านเดนิทางสู่ บา้นอนาถบนิฑกิเศรษฐ ีเป็นชาวสาวตัถใีนสมยัพทุธกาล มชีีวติร่วมสมยักบัพระพทุธเจา้  เดมิท่านมี

นามว่าสุทตัตะเศรษฐ ีเกิดในตระกูลของสุมนะเศรษฐผูีเ้ป็นบดิา ท่านเป็นเศรษฐทีีใ่จบญุ  ชอบช่วยเหลอืคนตกยาก  ทาํใหท้่าน

ถูกเรียกจากชาวเมอืงสาวตัถวี่า อนาถบณิฑกิเศรษฐ ีแปลว่า เศรษฐผูีเ้ป็นทีพ่ึง่ของคนยาก  (แปลตามศพัทว์่า  เศรษฐผูีม้กีอ้น

ขา้วใหก้บัคนยากจน ) อนาถบณิฑกิเศรษฐี  ไดไ้ปคา้ขายและไดฟ้งัธรรมจากพระพทุธเจา้ทีเ่มอืงราชคฤหจ์นบรรลุเป็นพระ

โสดาบนั ท่านจงึมศีรทัธาสรา้งวดัเชตวนัมหาวหิารถวายแก่พระสมัมาสมัพทุธเจา้  ดว้ยเงนิจาํนวนมาก  ท่านไดเ้ป็นผูใ้หค้วาม

อปุถมัภบ์าํรุงพระพทุธเจา้และพระสงฆอ์ย่างดมีาก เป็นสาเหตหุน่ึงทีท่าํใหพ้ระพทุธเจา้เสดจ็ประทบัจาํพรรษาทีว่ดัพระเชตวนัที่

ท่านสรา้งมากกว่าทีป่ระทบัใด  ๆ ถงึ  19 พรรษา  เรื่องราวของอนาถบณิฑกิเศรษฐี  มปีรากฏมากมายในคมัภรีท์าง

พระพทุธศาสนา เป็นเรื่องราวทีแ่สดงถงึความศรทัธา ความมสีตปิญัญา และความเอาใจใส่ในการบาํรุงพระพทุธศาสนา  ทาํให ้

ท่านไดร้บัยกย่องจากพระพทุธเจา้ใหเ้ป็น  อบุาสกผูเ้ลศิในการเป็นผูถ้วายทาน  (เอตทคัคะในฝ่ายผูเ้ป็น ทายก ) ขา้งๆบริเวณ

เดยีวกนัซึ่งเป็น บา้นองคุลมีาล เป็นบคุคลสาํคญัในยุคตน้แห่งพทุธศาสนา โดยเฉพาะตามพทุธประวตัพิทุธฝ่ายเถรวาท  เดมิ

นัน้เป็นโจรปลน้ฆ่าคน แต่ภายหลงัมศีรทัธาในพทุธศาสนา ไดก้ลบัใจบวชเป็นพระภกิษุ และบรรลุเป็นพระอรหนัต ์
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นาํท่านกราบนมสัการพระพทุธเจา้ที่  วดัเชตะวนัมหา

วหิาร  เป็นวดัทีใ่หญ่ทีสุ่ดและเป็นวดัทีพ่ระพทุธเจา้

รวมท ัง้พระอรหนัตไ์ดจ้าํพรรษาอยู่นานทีสุ่ดถงึ  19 

พรรษา  สรา้งโดยอนาถบณิฑกิมหาเศรษฐี  กล่าวกนัว่า

ตอ้งขนเงนิมาปูพื้นทีใ่หเ้ตม็สวนจงึจะซื้อทีด่นิมาสรา้งวดั

ถวายแด่พระพทุธเจา้ได ้  เพราะในสมยันัน้ดนิแดนทุ ก

แห่งเป็นของผูท้ีน่บัถอืศาสนาพราหมณ์  นาํท่านนมสัการ  

กฎุพิระพทุธเจา้ กฎุพิระโมคคลัลา กฎุพิระสารบีตุร กฎุิ

พระสวิลี  กฎุพิระอานนท์  และสถูปทีบ่รรจสุารีริกธาตุ

ของพระอรหนัต ์ชมบ่อนํา้ทีพ่ระพทุธเจา้ใชเ้ป็นทีส่รงนํา้

ตลอดระยะเวลาทีจ่าํพรรษาอยู่ 

คํา่      บรกิารอาหารเยน็ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

สมควรแก่เวลานาํท่านเขา้ทีพ่กั Pawan Palace Hotel ระดบั 4*หรอืเทยีบเท่า 

 

วนัที่สาม สาวตัถ-ีเนปาล-ลมุพนีิ - เสาหนิพระเจา้อโศกมหาราช – วหิารมายาเทวี 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

ออกเดนิทางสู่ เมืองลมุพนีิวนั (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ  4-5 ชัว่โมง ) ตัง้อยู่ในเขตประเทศเนปาล  ผ่าน เมอืงโครกัขป์ูรแ์ละ

ผ่านเมอืงชายแดนโสเนาวลขีองอนิเดยีเขา้สู่เมอืงสทิธารตัถะของเนปาลเป็นสถานทีซ่ึ่งต ัง้อยู่กึ่งกลางระหว่างกรุงกบลิพสัดุก์บั

กรุงเทวทหะ  เดนิทางถงึพรมแดนอนิเดยี-เนปาล ผ่านพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืง 

เที่ยง  บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร หรอื หอ้งอาหารในโรงแรม      

บ่าย นาํทกุท่านเดนิทางสู่ สวนลมุพนีิวนั เป็นพทุธ

สงัเวชนียสถานทีส่าํคญัแห่งที่ 1 ใน 4 สงัเวชนีย

สถานของชาวพทุธ เป็นสถานทีป่ระสูตขิองเจา้ชาย

สทิธตัถะ ผูซ้ึ่งต่อมาตรสัรูเ้ป็นพระบรมศาสดา

สมัมาสมัพทุธเจา้ ตัง้อยู่ทีอ่าํเภอไภรวา แควน้อูธ 

ประเทศเนปาล เป็นพทุธสงัเวชนียสถาน 4 ตาํบล

เพยีงแห่งเดยีวทีอ่ยู่นอกประเทศอนิเดยี ลุมพนีิ

วนั เดมิเป็นสวนป่าสาธารณะหรือวโนทยานทีร่่ม

รื่นเหมาะแก่การพกัผ่อน ในสมยัพทุธกาลลุมพนีิ

วนัต ัง้อยู่กึ่งกลางระหว่างเมอืงกบลิพสัดุก์บัเมอืงเทวทหะ ในแควน้สกักะ บนฝัง่แม่นํา้โรหณีิ หลงัจากพระพทุธเจา้ปรินิพพาน

แลว้ พระเจา้อโศกมหาราชไดโ้ปรดใหส้รา้งเสาหนิขนาดใหญ่มาปกัไวต้รงบริเวณทีป่ระสูต ิเรียกว่า เสาอโศก ทีจ่ารึกขอ้ความ
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เป็นอกัษรพราหมวี่าพระพทุธเจา้ประสูตทิีต่รงน้ี ปจัจบุนั ลุมพนีิวนัไดร้บัการบูรณะและมถีาวรวตัถสุาํคญัทีช่าวพทุธนิยมไป

สกัการะ คอื "เสาหนิพระเจา้อโศกมหาราช" ทีร่ะบวุ่าสถานทีน้ี่เป็นสถานทีป่ระสูตขิองเจา้ชายสทิธตัถะ นอกจากน้ี ยงัม ี

"วหิารมายาเทวี" ภายในประดษิฐานภาพหนิแกะสลกัพระรูปพระนางสริิมหามายาประสูตพิระราชโอรส โดยเป็นวหิารเก่ามอีายุ

ร่วมสมยักบัเสาหนิพระเจา้อโศก ปจัจบุนั ทางการเนปาลไดส้รา้งวหิารใหม่ทบัวหิารมายาเทวหีลงัเก่า และไดข้ดุคน้พบศิลา

จารึกรูปคลา้ยรอยเทา้ สนันิษฐานว่าเป็นจารึกรอยเทา้กา้วทีเ่จด็ของเจา้ชายสทิธตัถะทีท่รงดาํเนินไดเ้จด็กา้วในวนัประสูต ิ

คํา่      บรกิารอาหารเยน็ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

สมควรแก่เวลานาํท่านเขา้ทีพ่กั Zambala Hotel ระดบั 3*หรอืเทยีบเท่า 

 

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

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
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เดนิทางสู่ เมืองกสุนิารา (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 4 ชัว่โมง) เป็นทีต่ ัง้ของสงัเวชนียสถานแห่งที ่4 ในสมยัพทุธกาลเป็นเมอืง

เอกหน่ึงในสองของแควน้มลัละ อยู่ตรงขา้มฝัง่แม่นํา้คู่กบัเมอืง ปาวา เป็นทีต่ ัง้ของ สาลวโนทยาน หรือป่าไมส้าละที่

พระพทุธเจา้เสดจ็ดบัขนัธปรินิพพานและเป็นสถานทีถ่วายพระเพลงิพระพทุธเจา้ นาํท่านเดนิทางสู่ มกฏุพนัธนเจดีย ์ตัง้อยู่

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

สถานทีถ่วายพระเพลงิพระพทุธสรีระของพระพทุธเจา้ เดมิทเีป็นเชิงตะกอนไมจ้นัทรห์อม หลงัจากทีถ่วายพระเพลงิพระพทุธ

สรีระแลว้ก็ไดส้รา้งพระสถูปครอบลง ต่อมาก็ไดถู้กรุกรานทาํลายเหลอืแต่ซากปรกัหกัพงั ภายหลงัไดถู้กขดุคน้พบเป็นซากกอง

อฐิพระสถูปขนาดใหญ่ดงัทีเ่หน็ในปจัจบุนั พระสถูปน้ีวดัโดยรอบฐานได ้๔๖.๑๔ เมตร และขนาดเสน้ผ่าศูนยก์ลาง ๓๗.๑๘ 

เมตร ท ัง้น้ี ตามหลกัฐานก็เป็นทีช่ดัเจนว่านัน่คอืสถานทีถ่วายพระเพลงิพระพทุธสรีระหรือมกุฏพนัธนเจดยีต์ามทีช่าวพทุธ

เรียกชื่อกนั ปจัจบุนัรฐับาลอนิเดยีไดเ้ขา้มาบูรณะซ่อมแซมไวอ้ย่างดนีาํท่านเดนิทางไปกราบสกัการะ มหาปรนิิพพานสถปู ซึ่ง

เป็นสถานทีพ่ระพทุธเจา้เสดจ็ดบัขนัธป์รินิพพานภายใตต้น้สาละคู่ เป็นพทุธสถานทีพ่ระพทุธเจา้ประทานการบวชใหส้าวกองค์

สุดทา้ย และยงัเป็นทีต่รสัเทศนาปจัฉิมโอวาทสุดยอดแห่งพระธรรมคาํสอนคอืความไม่ประมาท ชม มหาปรนิิพพานวหิาร 

หรือวหิารพทุธไสยาสน ์ตัง้อยู่ดา้นหนา้บนฐานเดยีวกนักบัมหาปรินิพพานสถูป มบีนัไดอฐิสูงขึ้นไปบนเนิน ภายในประดษิฐาน 

“พระพทุธรูปปางปรินิพพาน” อยู่บนพระแท่นทาํดว้ยหนิทรายแดงหรือเรียกว่า จณุศิลา องคพ์ระพทุธรูปยาว ๒๓ ฟตุ ๙ น้ิว 

(ราว ๗ เมตร) กวา้ง ๕ ฟตุ ๖ น้ิว สูง ๒ ฟตุ ๑ น้ิว ศิลปะมถรุา มอีายุมากกว่า ๑,๕๐๐ ปี ทีพ่ระแท่นมรูีปสลกัของสุภทัท

ปริพาชกกาํลงัเขา้ไปขอบวช และมรูีปสลกัพระอนุรุทธะและพระอานนทอ์ยู่ดว้ย พระพทุธรูปองคน้ี์เป็นสญัลกัษณ์ของพระพทุธ

องคท์ีก่าํลงัเสดจ็ดบัขนัธปรินิพพาน ประทบันอนบรรทมตะแคงขวา โดยหนัพระพกัตรไ์ปทางทศิตะวนัตก และมซีากศาสน

สถานโบราณโดยรอบมากมาย ในจารึกระบผูุจ้ดัสรา้งพระพทุธรูปองคน้ี์ คอื หริพละสวาม ีนายช่างผูแ้กะสลกัชื่อ ธรรมทนินา 

เป็นชาวเมอืงมถรุา ในปจัจบุนัพระพทุธรูปองคน้ี์ถอืไดว้่าเป็นจดุหมายสาํคญัทีช่าวพทุธจะมาสกัการะ เพราะเป็นพระพทุธรูปที่

มพีทุธลกัษณะอนัพเิศษคอืเหมอืนคนนอนหลบัธรรมดา แสดงใหเ้หน็ว่าพระพทุธองคไ์ดเ้สดจ็ดบัขนัธปรินิพพานจากไปอย่างผู ้

หมดกงัวลในโลกท ัง้ปวง 

เที่ยง  บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร หรอื หอ้งอาหารในโรงแรม 
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 นาํท่านเดนิทางสู่ เมืองเวสาล ี(ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 4 ชัว่โมง) คอือาณาจกัรหน่ึงของวชัชี หน่ึงใน 16 แควน้ ของชมพทูวปี  

เรียกกนัหลายชื่อว่า ไวสาล ีไพสาล ีหรือเวสาล ี เนื่องจากในครัง้นัน้กรุงเวสาวเีกิดฝนแหง้  ขา้วกลา้ตายเพราะถูกแดดเผาคน

ยากจนอดตาย ศพเกลือ่นกลาดท ัว่พระนคร อมนุษยไ์ดก้ลิน่ซากศพก็พากนัเขา้มาในพระนครผูค้นตายเพิม่ขึ้น  เหล่าเจา้ลจิฉวี

ไดย้นิมาว่าพระพทุธเจา้เสดจ็อบุตัขิ ึ้นแลว้ในโลก พระผูม้พีระภาคเจา้นัน้ทรงแสดงธรรมเพือ่ประโยชนเ์กื้อกูลแก่ปวงสตัวท์รงมี

อานุภาพมาก หากพระงคท์รงเสดจ็มาโปรด ภยัทกุอย่างก็จกัสงบไปจงึส่งเจา้ลจิฉว ีชื่อ มหาล ิซึ่งเป้นผูท้พีระเจา้พมิพสิารโปรด

ปรานและอาํมาตยผ์ุห้น่ึงเดนิทางไปขอรอ้งพระเจา้พมิพสิารใหก้ราบทูลอาราธนาพระพทุธองคเ์สดจ็ไปกรุงเวสาลี   พระบรม

ศาสดาทรงพจิารณา หากไดต้รสัรตันสูตรในกรุงเวสาลนีอกจากความเดอืดรอ้นจกัสงบลงมหาชนชาววชัชีเมือ่ไดฟ้งัพระ สูตรน้ี

แลว้จกัไดบ้รรลุมมรรคผล จาํนวนมากจงึทรงราํคาํกราบทูลเชิญของพวกเจา้ลจิฉว ี 

จากนัน้นาํท่านเทีย่วชม วดัป่ามหาวนั อารามทีก่ษตัริยล์จิฉวสีรา้งถวายพระสมัมาสมัพทุธเจา้ ตัง้อยู่ในป่ามหาวนัทางเหนือของ

อาณาจกัรวชัชีในป่าหมิาลยัและพระพทุธองคท์รงประทบัอยู่ในพรรษาที่ 5 ชมเสาอโศกทีม่รูีปสงิหอ์ยู่ในลกัษณะนัง่หนัหนา้ไป

ทางทศิตะวนัออกทีส่มบูรณ์ทีสุ่ด ปจัจบุนัเหลอืเพยีงซากโบราณสถานทีป่ระกอบไปดว้ยสงัฆาราม หอ้งพกั หอ้งประชุม 

จากนัน้นาํท่านเดนิทางสู่เมอืง ปตันะ  (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ  2 ชัว่โมง ) เป็นเมอืงหลวงของรฐัพหิาร  รฐัหนึ่งในประเทศ

อนิเดยี ปฏันาเป็นเมอืงเก่าแก่ทีย่งัมผูีอ้าศยัอยู่ต่อเน่ืองยาวนานทีสุ่ดแห่งหนึ่งของโลก โดยเมือ่ 2,500 ปีก่อน ในสมยัพทุธกาล  

เมอืงแห่งนี้ เป็นเพยีงหมู่บา้นเลก็ๆ  ในแควน้มคธ  ทีต่ ัง้โดยพระเจา้อชาตศตัรู  เพือ่เป็นเมอืงหนา้ด่านสาํหรบัการเตรียมทาํ

สงคราม กบัแควน้วชัชี  หลงัจากพทุธกาล  เมอืงน้ีมคีวามสาํคญั  เพราะไดก้ลายเป็นเมอืงหลวงของแควน้มคธและมี

พระมหากษตัริยด์าํรงตาํแหน่งพระจกัรพรรดผูิย้ิ่งใหญ่ทีสุ่ดของอนิเดยี  คอืพระเจา้อโศกมหาราช  แห่งราชวงศเ์มารยะ  ผู ้

อปุถมัภพ์ระพทุธศาสนาใหรุ้่งเรือง ทรงอปุถมัภก์ารทาํตตยิสงัคายนา ณ อโศการาม โดยใหเ้มอืงปฏันา (หรือปาตลบีตุร ตามที่

เรียกกนัในสมยันัน้ ) เป็นศูนยก์ลางในการส่งสมณทูตออกเผยแพร่พระพทุธศาสนาไปยงัดนิแดนอื่นๆ  ท ัว่โลก  ซึ่งรวมถงึ

สุวรรณภมู ิ

คํา่     บรกิารอาหารเยน็ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

สมควรแก่เวลานาํท่านเขา้ทีพ่กั Patliputra Continental Hotel ระดบั 4*หรอืเทยีบเท่า 

 

วนัที่หา้ นาลนัทา-มหาวทิยาลยันาลนัทา-พระพทุธรูปองคด์ํา-ราชคฤห-์เขาคชิญกูฏ-วดัชีวกมัพวนั-วดัเวฬวุนารามมหาสงัฆยกิาวาส-

เมืองคยา 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
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นาํท่านเดนิทางสู่ นาลนัทา เป็นชื่อเมอืง ๆ หน่ึงในแควน้มคธ  อยู่ห่างจากพระนครราชคฤหป์ระมาณ  1 โยชน์ (ประมาณ  16 

กิโลเมตร) ณ เมอืงน้ีมสีวนมะม่วง ชื่อ ปาวาริกมัพวนั  (สวนมะม่วงของปาวาริกเศรษฐี ) ซึ่งพระพทุธเจา้เสดจ็มาประทบัแรม

หลายครัง้คมัภรีฝ่์ายมหายานกล่าวว่า พระสารีบตุรและพระมหาโมคคลัลานะ ซึ่งเป็นอคัรสาวก เกิดทีเ่มอืงนาลนัทา  แต่คมัภรี์

ฝ่ายบาลเีรียกถิ่นเกิดของ  พระสารีบตุรว่า  หมู่บา้นนาลกะหรือนาลนัทคาม  "นาลนัทามหาวชิชาลยัของพทุธศาสนานิกาย

มหายาน " จากนัน้นาํท่านเดนิทางสู่ มหาวทิยาลยันาลนัทา  มหาวทิยาลยัทีใ่หญ่ทีสุ่ดในโลก  เป็นศูนยก์ารศึกษาในสมยั

พทุธกาล ต่อมาในปีพ.ศ. 1742 กองทพัมสุลมิเตริกสไ์ดย้กทพัมารุกรานรบชนะกษตัริยแ์ห่งชมพทูวปีฝ่ายเหนือ กองทพัมสุลมิ

เตริกสไ์ดเ้ผาผลาญทาํลายวดัและปูชนียสถานในพทุธศาสนาลงแทบท ัง้หมด  และสงัหารผูท้ีไ่ม่ยอมเปลีย่นศาสนา  นาลนัทาม

หาวหิารก็ถูกเผาผลาญทาํลายลงในช่วงระยะเวลานัน้  ว่ากนัว่าไฟทีลุ่กโชนเผานาลนัทานานถงึ  3 เดอืนกว่าจะเผานาลนัทาได ้

หมด จากนัน้นาํท่านเดนิทางไปนมสัการ พระพทุธรูปองคด์ํา เป็นพรพทุธรูปโบราณทีแ่กะสลกัจากหนิสดีาํ  หนา้ตกักวา้ง  ๖๐ 

น้ิว พระเกตทุรงดอกบวัตูม ปางสมาธ ิองคุลขีองพระหตัถข์วาท ัง้หมดชี้ลงธรณี แมพ้ระนาสกิจะหกับิน่ไป   แต่ก็ยงัทรงความ

งดงามอยู่มไิดจ้ดืจาง เหลอืรอดจากการถูกทบุทาํลายจากคนศาสนาอื่น และยงัมสีภาพทีค่่อนขา้งมบูรณ์  มคีาํบอกเล่าถงึความ

ศกัดิ์สทิธิ์ของพระพทุธรูปองคน้ี์ว่าเริ่มจากชาวบา้นอิ นเดยี การบนบานศาลก ล่าวขอพรจากพระพทุธรูปศกัดิ์สทิธิ์ของชาว

อนิเดยีนัน้ เป็นไปในลกัษณะเดยีวกบัคนไทย  เวลาลูกไม่สบาย  ก็พากนัเอานํา้มนัเนยมาทาทีอ่งคท์่านก่อน  แลว้ลูบเอานํา้มนั

เนยนัน้กลบัมาทาตวัลูก ทาํใหลู้กหายเจบ็ป่วย หายงอแง กินขา้วได ้อว้นทว้นสมบูรณ์ จนหลายคนขนานนามท่านว่า หลวงพ่อ

นํา้มนั 

 

 

 

เที่ยง  บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร หรอื หอ้งอาหารในโรงแรม 

บ่าย นาํท่านออกเดนิทางสู่  เมืองราชคฤห ์  นครหลวงแห่งแควน้มคธ  (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 2 ชวัโมง ) นาํท่านเดนิทางขึ้น 

เขาคชิญกูฏ หน่ึงในเบญจครีี ชมววิทวิทศันท์ีส่วยงาม นมสัการ ถํา้พระโมคคลัลา ชม ถํา้พระสารีบตุร สถานทีท่ีพ่ระสารีบตุร
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สาํเร็จเป็นพระอรหนัต ์ชม กุฏขีองพระอานนท ์นมสัการ มลูคนัธกุฏ ีสถานทีป่ระทบัของพระพทุธเจา้ ไหวพ้ระสวดมนตท์ีย่อด

เขาคชิกูฎ จากนัน้นาํท่านชม วดัชีวกมัพวนั โรงพยาบาลสงฆแ์ห่งแรกของโลกและนาํท่านเดนิทางสู่ วดัเวฬวุนารามมหาสงัฆยิ

กาวาส (วดัเวฬวุนั) วดัแห่งแรกในพระพทุธศาสนา และเป็นสถานทีแ่สดงโอวาทปาฏโิมกขแ์ก่พระอริยสงฆ ์1,250 องค ์มสีถูป

ทีบ่รรจพุระอฐัธิาตขุองพระโมคคลัลานะและพระอญัญาโกญฑญัญะ  สมควรแก่เวลา นาํท่านเดนิทางสู่ เมืองคยา  ใชเ้วลา 2 

ชัว่โมง 

คํา่     บรกิารอาหารเยน็ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

สมควรแก่เวลานาํท่านเขา้ทีพ่กั Nalanda Regency Hotel ระดบั 4*หรอืเทยีบเท่า 

 

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

พระศรมีหาโพธิ์ 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

  จากนัน้นาํท่าน เดนิทางสู่ บา้นนางสชุาดา เป็นธดิาของ เสนียะ  ( เสนานิกุฏุมพี ) ผูม้ทีรพัยซ์ึ่งเป็นนายใหญ่แห่งชาวบา้นเสนา

นิคม ตาํบลอรุุเวลา เมือ่อายุย่างเขา้สู่วยัสาวนางไดท้าํพธิบีวงสรวงต่อเทพยดาทีส่งิสถติ  ณ ตน้ไทรใหญ่ตน้หน่ึงใกลบ้า้นของ

นาง โดยไดต้ ัง้ปณิธานความปรารถนาไว ้2 ประการ คอื 

           1.ขอใหข้า้พเจา้ไดส้ามทีีม่บีญุ มทีรพัยส์มบตั ิและมชีาตสิกุลเสมอกนั  

          2.ขอใหข้า้พเจา้มบีตุรคนแรกเป็นชาย 

 เมือ่ความปรารถนาสาํเร็จสมบูรณ์ นางไดท้าํพลกีรรมบวงสรวงสงัเวยเทพยดาดว้ยขา้วมธุปายาส ในวนัขึ้น ๑๕ คํา่ เดอืน ๖ 

   นาํท่านชมววิ ริมสองฝัง่ แม่น้ําเนรญัชรา แม่นํา้สาํคญัในพทุธประวตั ิชาวบา้นแถบนัน้เรียกว่า “ลลิาจนั” มาจากคาํสนัสกฤตว่า 

“ไนยรญัจนะ ” แปลว่า  แม่นํา้ทีม่สีใีสสะอาด  แม่นํา้ท ัง้สายกวา้งราว  ๑ กิโลเมตร  ในสมยัพทุธกาล  แม่นํา้เนรญัชราไหลผ่าน

แควน้มคธ  ณ ตาํบลอรุุเวลาเสนานิคม  ซึ่งต ัง้อยู่บนลุ่มแม่นํา้เนรญัชรา  อนัเป็นภมูสิถานทีส่งบน่ารื่นรมย์  พระมหาบรุุษทรง

เลอืกทีแ่ห่งนี้ เป็นทีบ่าํเพญ็เพยีร  ทรงประทบัอยู่  ณ ทีน้ี่ นานถงึ ๖ ปี พระมหาบรุุษทรงบาํเพญ็ทกุรกิริยาแ ละเปลีย่นมาทรง

ดาํเนินในมชัฌมิาปฏปิทา จนไดต้รสัรูอ้นุตรสมัมาสมัโพธญิาณภายใตต้น้พระศรีมหาโพธิ ณ ริมฝัง่แม่นํา้เนรญัชราแห่งน้ี 

 จากนัน้นาํท่านเดนิทางสู่ วดัพทุธญี่ปุ่ น ซึ่งมหีลวงพ่อองคโ์ตไดบสุซแึละพระอรหนัตท์ีว่ดัญี่ปุ่ น องคพ์ระพทุธรูปสรา้งจากหนิ

ทราย  วดัพทุธภฏูาน  สรา้งขึ้นเมือ่ปี 2526 ชาวภฏูานนบัถอืพระพทุธศานา นิกายนิงมะหมวกดาํ มพีระเจา้แผ่นดนิเป็น

ประธานพทุธบริษทั ถอืเป็นชาตทิีศ่รทัธาในพระพทุธศาสนาเป็นอย่างมาก โดดเด่นดว้ยประตมิากรรมปูนปัน้สามมติ ิแสดง

พทุธประวตัอิงคพ์ระสมัมาสมัพทุธเจา้ ต ัง้แต่ประสูตจากครรภพ์ระมารดา , ออกผนวชแสวงหาหนทางแห่งการดบัทกุข ์, ผจญ

หมู่มารก่อนการตรสัรู ้, รบัขา้วมธุปายาสจากนางสุชาดา , ตรสัรูใ้ตต้น้พระศรีมหาโพธิ์ และเสดจ็ดบัขนัธปรินิพพาน ซึ่งถอืเป็น

วดัแห่งเดยีวในพทุธยาทีม่ศิีลปะปูนปัน้สามมติงิดงามเช่นน้ี  วดัพทุธทิเบต ดา้นหนา้วดัประดบัธงนิกายมหายาน พระวหิาร

งดงามดว้ยสถาปตัยกรรมเช่นเดยีวกบัวดัทีธ่เิบต  ส่วนพระประทานภายในวหิาร จาํลองแบบมาจากพระพทุธเมตตาภายใน

มหาโพธิ์เจดยี ์ ดา้นขา้งมรูีปปัน้พระพทุธเจา้นบัรอ้ยองค ์เรียงรายอยู่ท ัง้สองฝัง่  ผนงัพระวหิารประดบัดว้ยภาพวาดพทุธ

ประว ัตติ ัง้แต่ประสูต ตรสัรู ้และปรินิพพาน  และนาํท่านชม วดัไทยพทุธคยา  เป็นวดัไทยแห่งแรกในประเทศอนิเดยี  เริ่ม
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ก่อสรา้งมาตัง้แต่ปี พ.ศ. 2500 มเีนื้อทีร่าว 12 ไร่ ตัง้อยู่บริเวณพทุธคยา  อยู่ห่างจากองคเ์จดยีพ์ทุธคยาประมาณ  500 เมตร 

เป็นวดัทีอ่ยู่ในความดูแลและอปุถมัภข์องรฐับาลไทย พระอโุบสถของวดัไทยพทุธคยาจาํลองแบบมาจากวดัเบญจมบพติรดุสติ

วนารามราชวรวหิาร  กรุงเทพมหานคร  ซึ่งไดช้ื่อว่าเป็นสถาปตัยกรรมของสมยัรตันโกสนิทรท์ีด่ทีีสุ่ดแห่งหนึ่ง  ซึ่งการจาํลอง

แบบจนดูเหมอืนน้ีไม่ใช่เฉพาะภายนอก  แต่ยงัมภีายในทีเ่หมอืนกนัดว้ย  เช่น องคพ์ระประธานทีเ่ป็นพระพทุธชินราช  แกล

ประตู แกลหนา้ต่าง เป็นตน้   

 

เที่ยง  บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร หรอื หอ้งอาหารในโรงแรม 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

บ่าย  จากนัน้นาํท่านเดนิทางสู่ มหาเจดียพ์ทุธคยา เจดยีพ์ทุธคยาหรือพระมหาโพธิ์เจดยี ์  คอือนุสรณ์สถานแห่งการตรสัรูข้องพระ

สมัมาสมัพทุธเจา้ มลีกัษณะเป็นเจดยีส์ีเ่หลีย่มทรงสูง  เป็นสถาปตัยกรรมและศิลปะแบบอนิเดยี  สูงประมาณ  170 ฟตุ แบ่ง

ออกเป็น 2 ชัน้ ชัน้แรกประดษิฐานพระพทุธเมตตา  พระพทุธรูปปางมารวชิยัศิลปะปาละ  เป็นพระพทุธรูปใหญ่หน่ึงเดยีวใน

เจดยีท์ีไ่ม่ถูกทาํลายจากกษตัริยช์าวฮนิดูในสมยัทีม่กีารกวาดลา้งพระพทุธศาสนาในอนิเดยี  ส่วนชัน้ที่ 2 ประดษิฐานพระพทุธ

ปฏมิาปางประทานพร  บริเวณโดยรอบเจดยีม์เีจดยีบ์ริวารลอ้มอยู่ท ัง้  4 ทศิ เดมิเจดยีพ์ทุธคยาเป็นวหิารขนาดไม่ใหญ่นกั  

ต่อมาในปี พ.ศ.674 พระเจา้หุวชิกะทรงบูรณะเพิม่เตมิใหม้ขีนาดใหญ่กว่าเดมิ  ในปจัจบุนัเจดยีพ์ทุธคยาถอืเป็นแลนดม์ารค์

ของกลุ่มพทุธสถานพทุธคยา  จากนัน้นาํท่านเดนิทางสู่ดา้นหลงัมหาเจดยี ์ท่านจะพบกบั ตน้พระศรมีหาโพธิ์ สงัเวชนียสถาน

แห่งที ่ 2 คอืตน้โพธิ์ทีพ่ระพทุธเจา้ประทบัในช่วงเวลาตรสัรู ้เป็นพนัธุไ์มท้ีเ่ป็นทีเ่คารพนบัถอืของพทุธศาสนิกชนมาตัง้แต่สมยั

พทุธกาล ตน้พระศรีมหาโพธิ์มที ัง้หมด 4 ตน้ 

-ตน้แรกคอืตน้ทีพ่ระพทุธเจา้ทรงตรสัรูซ้ึ่งตายลงในสมยัของพระเจา้อโศกมหาราช 

-ตน้ทีส่องคอืตน้ทีแ่ตกหน่อออกมาจากตน้แรกและไดถู้กทาํลายลงในสมยัพระเจา้สาสงัการ กษตัริยฮ์นิดู 

-ตน้ทีส่ามคอืตน้ทีแ่ตกหน่อออกมาจากตน้แรกและไดต้ายลงเพราะขาดการบาํรุงดูแล  เนื่องจากเป็นช่วงพระพทุธศาสนาใน

ประเทศอนิเดยีเสือ่มโทรม 

-ตน้ที ่4 คอืตน้ศรีมหาโพธิ์ตน้ปจัจบุนัทีแ่ตกหน่อมาจากตน้ที่  3 ไดร้บัการบาํรุงดูแลหน่อโดยเซอรค์นันิงแฮม  หวัหนา้คณะ

สาํรวจพทุธศาสนสถานในช่วงทีอ่นิเดยีเป็นอาณานิคมขององักฤษ ปจัจบุนัมอีายุ 138 ปี 
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ใตต้น้พระศรีมหาโพธิ์เป็นทีป่ระดษิฐานของพระแท่นวชัรอาสน์  พระแท่นทีพ่ระเจา้อโศกมหาราชทรงสรา้งขึ้นเพือ่บูชาสถานที่

บาํเพญ็เพยีรของพระพทุธเจา้ ตวัแท่นทาํจากทองมคีวามยาว  7 ฟตุ สลกัเป็นรูปเพชร  พญาหงส์ และดอกมณฑารพสลบักนั  

พระและพทุธศาสนิกชนนิยมไปสกัการะ  สวดมนต์ หรือนัง่ทาํสมาธอิยู่รอบๆ  บริเวณตน้พระศรีมหาโพธิ์และพระแท่นวชั ร

อาสนแ์ห่งนี้ 

คํา่     บรกิารอาหารเยน็ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

สมควรแก่เวลานาํท่านเขา้ทีพ่กั Bodhagaya Regency Hotel ระดบั 4*หรอืเทยีบเท่า 

 

วนัที่เจด็ เมืองคยา – กทม. (สนามบนิดอนเมือง) 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

  สมควรแก่เวลา นาํท่านเดนิทางเดนิทางสู่  สนามบนิคยา  

10.40 น.  ออกเดนิทางบนิลดัฟ้ากลบัสู่ประเทศไทย โดยสายการบนิ Air Asia เทีย่วบนิที่  FD 123 ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ  2 ชัว่โมง 

50 นาท ี(ไม่มบีริการอาหารและเครื่องดืม่บนเครื่อง) 

15.00 น. เดนิทางถงึ สนามบนิดอนเมือง ประเทศไทย โดยสวสัดภิาพพรอ้มความประทบัใจ 

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

อตัราค่าบริการและเงือ่นไขการใหบ้ริการ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

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

กําหนดการเดินทาง 

ผูใ้หญ่พกัหอ้งละ

2-3ท่าน 

ไม่รวมค่าวซ่ีา 

เด็กอายุไม่เกิน12ปี

เสริมเตียง 

ไม่รวมค่าวซ่ีา 

เด็กอายุไม่เกิน12

ปีไม่เสริมเตียง 

ไม่รวมค่าวซ่ีา 

ไม่รวมตัว๋

เครื่องบิน 

ไม่รวมค่าวซ่ีา 

พกัเดี่ยว 

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

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

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

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

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

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

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

 ตัว๋เครื่องบนิชัน้ประหยดัระบวุนัเดินทางไป-กลบัพรอ้มคณะ 

 ภาษีน้ํามนัและภาษีต ัว๋ทกุชนิด(สงวนสทิธเิกบ็เพิม่หากสายการบนิปรบัขึ้นก่อนวนัเดินทาง ) 

 ที่พกัโรงแรมตามรายการ 6 คนื พกัหอ้งละ 2-3 ท่าน (กรณีมาไม่ครบคู่และไม่ตอ้งการเพิม่เงนิพกัหอ้งเดี่ยว) 

 อาหารตามรายการระบุ(สงวนสทิธใินการสลบัมื้อหรอืเปลี่ยนแปลงเมนูอาหารตามสถานการณ์ )  

 ค่าเขา้ชมสถานที่ตามรายการระบุ 

 ค่าระวางน้ําหนกักระเป๋าไม่เกนิ 20 กก. 

 ค่ารถรบั-สง่สถานที่ท่องเที่ยวตามรายการระบุ 

 ค่ามคัคุเทศกผู์ชํ้านาญเสน้ทางดูแลตลอดการเดินทาง 

 ค่าประกนัชีวติกรณีอบุตัเิหตใุนระหว่างการเดินทาง คุม้ครองในวงเงนิไม่เกนิท่านละ 1,000,000 บาท และค่ารกัษาพยาบาลกรณี

อบุตัเิหตใุนวงเงนิไม่เกนิ ท่านละ 200,000 บาท (ตามเงื่อนไขกรมธรรม)์ 

 ค่าภาษีมูลค่าเพิม่ 7% 

 
อตัราค่าบริการไม่รวม 

 ภาษีหกั ณ ที่จ่าย 3% 

 ค่าทาํหนงัสอืเดินทางไทย,ค่าธรรมเนียมสาํหรบัผูถ้อืพาสปอรต์ต่างชาติค่าทาํใบอนุญาตกลบัเขา้ประเทศของคนต่างชาติ(Re-Entry) 

หรอื คนต่างดา้ว (เป็นหนา้ที่ของผูเ้ดินทางในการจดัทาํเอง ) 

 ค่าใชจ้่ายสว่นตวันอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าเครื่องดื่มและค่าอาหารที่ส ัง่เพิม่เอง, ค่าโทรศพัท,์ ค่าอาหารและเครื่องดื่มส ัง่

พเิศษนอกรายการ ค่าซกัรดี, ค่าโทรศพัทท์างไกล, ค่าอนิเตอรเ์น็ต ฯลฯ 

 ค่าใชจ้่ายอนัเกดิจากความล่าชา้ของสายการบนิ,อบุตัภิยัทางธรรมชาติ,การประทว้ง,การจลาจล,การนดัหยุดงาน,การถกูปฏเิสธไม่ให ้

ออกและเขา้เมืองจากเจา้หนา้ที่ตรวจคนเขา้เมืองและเจา้หนา้ที่กรมแรงงานทัง้ที่เมืองไทยและต่างประเทศซึ่งอยู่นอกเหนือความ

ควบคุมของบรษิทัฯ 

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

วนัที่ 24 ก.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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 ค่าปรบั สาํหรบัน้ําหนกักระเป๋าเดินทางที่เกนิจากที่ทางสายการบนิกาํหนดไว  ้20 กก. 

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

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

 ค่าทปิไกดท์อ้งถิ่น,คนขบัรถ 2,000 บาท/ทรปิ/ลูกทวัร ์1 ท่าน (ชําระที่สนามบนิในวนัเดินทาง) 

 ค่าทปิหวัหนา้ทวัรต์ามสนิน้ําใจของทกุท่าน (ไม่รวมในทปิไกดท์อ้งถิ่นและคนขบัรถแต่ไม่บงัคบัทปิ) 

 
 

เงือ่นไขการสาํรองที่นัง่ 

1.กรุณาทาํการจองก่อนการเดินทาง อย่างนอ้ย 45 วนัทาํการหรอืก่อนหนา้นั้น โดยสง่แฟกซห์รอือเีมลลร์ายช่ือและหนา้หนงัสอืเดินทางเพือ่

ยนัการจองที่นัง่ พรอ้มชําระมดัจาํท่านละ 10,000 บาท 

2.ค่าทวัรส์ว่นที่เหลอื บรษิทัฯ จะขอเกบ็ค่าทวัรท์ ัง้หมด 15 วนัก่อนการเดินทาง มิเช่นนั้นบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิ์ในการยกเลกิการเดินทาง

ของท่าน และการคนืเงนิท ัง้หมดหรอืบางสว่นตามค่าใชจ้่ายที่เกดิขึ้นจรงิ 

3.เมื่อท่านตกลงชําระเงนิค่าบรกิารไม่ว่าท ัง้หมดหรอืบางสว่นกบัทางบรษิทัฯ ทางบรษิทัฯจะถอืว่าท่านไดย้อมรบัในเงื่อนไขการใหบ้รกิารที่ได ้

ระบไุวใ้นเอกสารฉบบัน้ีท ัง้หมดน้ีแลว้ 

4.ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิ์ในการดําเนินการยื่นขอวซ่ีาประเทศอนิเดียแบบ E-Visa ใหก้บัผูร้่วมเดินทางเท่านั้น ยกเวน้แต่ผูร้่วมเดินทางมี  

วซ่ีาปี 

เงือ่นไขการยกเลกิ 

1.ยกเลกิการเดินทางก่อนการเดินทาง 30 วนั บรษิทัฯจะคนืเงนิค่ามดัจาํใหท้ ัง้หมด โดยจะหกัค่าใชจ้่ายที่เกดิขึ้นจรงิ เช่นค่าธรรมเนียมวซ่ีา 

ยกเวน้ในกรณีวนัหยุดเทศกาล,วนัหยุดนกัขตัฤกษ์ ทางบรษิทัฯขอสงวนสทิธิ์ไม่คนืเงนิมดัจาํโดยไม่มีเงื่อนไขใดๆทัง้สิ้น 

2.ยกเลกิการเดินทาง 15 วนั ก่อนการเดินทาง หกัค่ามดัจาํทวัร ์50% 

3.ยกเลกิก่อนการเดินทาง 7-14 วนัเกบ็ค่าใชจ้่าย 100% ของราคาทวัร ์ต่อท่าน 

4.สาํหรบัผูโ้ดยสารที่ไม่ไดถ้อืหนงัสอืเดินทางไทย และทางบรษิทัฯเป็นผูย้ื่นวซ่ีาให ้เมื่อผลวซ่ีาผ่านแลว้มีการยกเลกิการเดินทางบรษิทัฯ ขอ

สงวนสทิธิ์ในการคนืค่ามดัจาํท ัง้หมด 

 

เงือ่นไขการใหบ้ริการ 

1.โปรแกรมทวัรน้ี์จะสามารถออกเดนิทางไดต้อ้งมจีาํนวนผูเ้ดนิทางข ัน้ตํา่ 25 ท่านรวมในคณะตามทีก่าํหนดไวเ้ท่านัน้ หากมจีาํนวนผูเ้ดนิทาง

รวมแลว้นอ้ยกว่าทีก่าํหนดไว ้บริษทัฯ ขอสงวนสทิธิ์ในการยกเลกิหรือปรบัเปลีย่นกาํหนดการเดนิทาง ในกรณีทีม่ผูีเ้ดนิทาง 15-19 ท่าน ตอ้ง

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

2.ในกรณีทีท่่านไม่ไดร้บัผลการอนุมตัวิซ่ีาเขา้ประเทศอนิเดยี แบบ E-Visa ทางบริษทัฯ ขอสงวนสทิธิ์ในการคนืค่าธรรมเนียมวซ่ีา E-Visa 

และเรียกเก็บค่าธรรมเนียมวซ่ีาเพิม่เตมิ เพือ่ดาํเนินการขอวซ่ีาใหม่โดยตรงกบัทางศูนยร์บัยื่นวซ่ีาอนิเดยี ประจาํประเทศไทย 
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3.บริษทัฯ ขอสงวนสทิธิ์ในการเปลีย่นแปลงราคาและเงือ่นไขต่างๆ โดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ ท ัง้น้ีใหข้ึ้นอยู่กบัดุลยพนิิจของบริษทัฯ 

เท่านัน้ อกีท ัง้ขอ้สรุปและขอ้ตดัสนิใดๆ ของบริษทัฯ ใหถ้อืเป็นขอ้ยุตสิิ้นสุดสมบูรณ ์

4.บริษทัฯ และตวัแทนของบริษทัขอสงวนสทิธิ์ทีจ่ะเปลีย่นแปลงรายการทวัรต์ามความเหมาะสม ใหส้อดคลอ้งกบัสถานการณ์ ขอ้จาํกดัดา้น

ภมูอิากาศ และเวลา ณ วนัทีเ่ดนิทางจริง ท ัง้น้ีทางบริษทัฯ จะยดึถอืและคาํนึงถงึความปลอดภยั รวมถงึประโยชนสู์งสุดของลูกคา้ส่วนมาก

เป็นสาํคญั 

5.รายการทวัรน้ี์เป็นการท่องเทีย่วแบบหมู่คณะ (Join Tour) จดัทาํและดาํเนินการโดยบริษทัคู่คา้ (Partner) 

6.อตัราค่าบริการคดิคาํนวณจากอตัราแลกเปลีย่น และราคาตัว๋เครื่องบนิในปจัจบุนั บริษทัฯ ขอสงวนสทิธิ์ในการปรบัเปลีย่นราคาค่าบริการใน

กรณีทีม่กีารขึ้นราคาค่าต ัว๋เครื่องบนิ ค่าประกนัภยัสายการบนิ ค่าธรรมเนียมนํา้มนั หรือมกีารประกาศลดค่าเงนิบาท หรืออตัราแลกเปลีย่นได ้

ปรบัขึ้นในช่วงใกลว้นัทีค่ณะจะเดนิทาง 

7.ในระหว่างการท่องเทีย่วน้ี หากท่านไม่ใชบ้ริการใดๆ ไม่ว่าท ัง้หมดหรือบางส่วน ถอืว่าท่านสละสทิธิ์ไม่สามารถเรียกรอ้งขอคนืค่าบริการได ้

8.หากท่านไม่เดนิทางกลบัพรอ้มคณะทวัร ์ตัว๋เครื่องบนิขากลบัซึ่งยงัไม่ไดใ้ช ้ไม่สามารถนาํมาขอคนืเงนิได ้

9.ค่าบริการทีท่่านชาํระกบัทางบริษทัฯ เป็นการชาํระแบบเหมาขาด และทางบริษทัฯ ไดช้าํระใหก้บับริษทัฯ ตวัแทนแต่ละแห่งแบบเหมาขาด

เช่นกนั ดงันัน้หากท่านมเีหตอุนัใดทีท่าํใหท้่านไม่ไดท้่องเทีย่วพรอ้มคณะตามรายการทีร่ะบไุว  ้ท่านจะขอคนืค่าบริการไม่ได ้

10.กรณีเกิดความผดิพลาดจากตวัแทน หรือ หน่วยงานทีเ่กี่ยวขอ้ง จนมกีารยกเลกิ ล่าชา้ เปลีย่นแปลง การบรกิารจากสายการบนิ บริษทั

ขนส่ง หรือ หน่วยงานทีใ่หบ้ริการ บริษทัฯ จะดาํเนินโดยสุดความสามารถทีจ่ะจดับริการทวัรอ์ื่นทดแทนให ้แต่จะไม่คนืเงนิใหส้าํหรบั

ค่าบริการนัน้ๆ 

11.มคัคุเทศก ์พนกังาน และตวัแทนของบริษทัฯ ไม่มสีทิธิ์ในการใหค้าํสญัญาใดๆ ท ัง้สิ้นแทนบริษทัฯ นอกจากมเีอกสารลงนามโดยผูม้ี

อาํนาจของบริษทัฯ กาํกบัเท่านัน้ 

12.บริษทัฯ รบัเฉพาะผูม้วีตัถปุระสงคเ์ดนิทางเพือ่ท่องเทีย่วเท่านัน้ การเดนิทางของผูเ้ดนิทางดว้ยวตัถปุระสงคแ์อบแฝงอื่น ๆ เช่น การไปคา้

แรงงาน การคา้ประเวณี การคา้มนุษย ์การขนส่งสนิคา้หนีภาษ ีการขนยาเสพตดิ การโจรกรรม การขนอาวุธสงคราม การก่อการรา้ย และ อื่น 

ๆ ทีเ่ขา้ข่ายผดิกฏหมาย ผดิศีลธรรมอนัด ีบริษทัฯ มไิดม้สี่วนรูเ้หน็ เกี่ยวขอ้ง หรือ มสี่วนตอ้งรบัผดิชอบใด ๆ กบัการกระทาํดงักล่าวท ัง้สิ้น 

13.หากผูเ้ดนิทางถูกเจา้หนา้ทีต่รวจคนเขา้เมอืงของประเทศนัน้ๆ ปฏเิสธการเขา้ - ออกเมอืง ดว้ยเหตผุลใดๆ ก็ตาม ถอืเป็นเหตผุลซึ่งอยู่

นอกเหนืออาํนาจ และความรบัผดิชอบของบริษทัฯ ทางบริษทัฯ ขอสงวนสทิธิ์ทีจ่ะไม่รบัผดิชอบการคนืเงนิท ัง้หมด 

14.ผูเ้ดนิทางตอ้งใชว้จิารณญาณส่วนตวัและรบัผดิชอบต่อการตดัสนิใจในการเลอืกซื้อสนิคา้ต่าง ๆ ในระหว่างการเดนิทางท่องเทีย่วดว้ยตวั

ท่านเอง บริษทัฯ จะไม่สามารถรบัผดิชอบใด ๆ หากเกิดความไม่พงึพอใจในสนิคา้ทีผู่เ้ดนิทางไดซ้ื้อระหว่างการเดนิทางท่องเทีย่วน้ี 

15.ผูเ้ดนิทางตอ้งรบัผดิชอบต่อการจดัเก็บ และ ดูแลทรพัยส์นิส่วนตวั ของมค่ีาต่าง ๆ อย่างระมดัระวงั บริษทัฯ จะไม่สามารถรบัผดิชอบใด 

ๆ หากเกิดการสูญหายของ ทรพัยส์นิส่วนตวั ของมค่ีาต่าง ๆ ระหว่างการเดนิทางท่องเทีย่ว 

16.บริษทัฯ จะไม่รบัผดิชอบต่อการสูญหายของทรพัยส์นิ และ สมัภาระระหว่างการเดนิทางอนัมสีาเหตมุาจากสนามบนิ สายการบนิ บริษทั

ขนส่ง โรงแรม หรือ การโจรกรรม แต่จะทาํหนา้ทีเ่ป็นตวัแทนในการเรียกรอ้งค่าชดใชใ้หก้บัผูเ้ดนิทาง 

17.บริษทัฯ ขอสงวนสทิธิ์ทีจ่ะไม่รบัผดิชอบค่าเสยีหายในเหตกุารณ์ทีเ่กิดจากการยกเลกิหรือความล่าชา้ของสายการบนิ ภยัธรรมชาต ิการนดั

หยุดงาน การจลาจล การปฏวิตั ิรฐัประหาร ทีอ่ยู่นอกเหนือการควบคุมของทางบริษทัฯ หรือ ค่าใชจ่้ายเพิม่เตมิทีเ่กิดขึ้นทางตรง หรือทางออ้ม 

เช่น การเจบ็ป่วย การถูกทาํรา้ย การสูญหาย ความล่าชา้ หรือ จากอบุตัเิหตตุ่างๆ 
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18.บริษทัฯ ขอสงวนสทิธิ์ทีจ่ะไม่รบัผดิชอบใด ๆ ต่อการไม่เป็นไปตามความคาดหวงั และความไม่พงึพอใจของผูเ้ดนิทาง ทีเ่กี่ยวขอ้งกบั 

สภาพธรรมชาต ิภมูอิากาศ ฤดูกาล ทศันียภาพ วฒันธรรม วถิแีละพฤตกิรรมของประชาชนในประเทศทีเ่ดนิทางไป 

19.ทางบริษทัฯจะไม่รบัผดิชอบใดๆท ัง้สิ้น หากผูเ้ดนิทางประสบเหตสุภาวะฉุกเฉินจากโรคประจาํตวั ซึ่งไม่ไดเ้กิดจากอบุตัเิหตใุนรายการ

ท่องเทีย่ว(ซึ่งลูกคา้จะตอ้งยอมรบัในเงือ่นไขน้ีในกรณีทีเ่กิดเหตสุุดวสิยั ซึ่งอยู่นอกเหนือความรบัผดิชอบของบริษทัทวัร)์ 

20.กรณีใชห้นงัสอืเดนิทางราชการ(เล่มนํา้เงนิ) เดนิทางเพือ่การท่องเทีย่วกบัคณะทวัร ์หากท่านถูกปฏเิสธในการเขา้-ออกประเทศใดๆก็ตาม ทาง

บริษทัฯ ขอสงวนสทิธิ์ไม่คนืค่าทวัรแ์ละรบัผดิชอบใดๆท ัง้สิ้น 

21.กรณีทีท่่านตอ้งออกตัว๋ภายในประเทศ เช่น (ตัว๋เครื่องบนิ,ตัว๋รถทวัร,์ตัว๋รถไฟ) กรุณาสอบถามทีเ่จา้หนา้ทีท่กุครัง้ก่อนทาํการออกตัว๋ เน่ืองจาก

สายการบนิอาจมกีารปรบัเปลีย่นไฟลท์บนิ หรือ เวลาบนิ โดยไม่ไดแ้จง้ใหท้ราบล่วงหนา้ทางบริษทัฯจะไม่รบัผดิชอบใดๆในกรณีถา้ท่านออกตัว๋

ภายในโดยไม่แจง้ใหท้ราบและหากไฟลท์บนิมกีารปรบัเปลีย่นเวลาบนิเพราะถอืว่าท่านยอมรบัในเงือ่นไขดงักล่าวแลว้ 

22. หนงัสอืเดินทางตอ้งมีอายุการใชง้านเหลอืไม่นอ้ยกว่า  6 เดือน และบรษิทัฯรบัเฉพาะผูม้ีจุดประสงคเ์ดินทางเพือ่ท่องเที่ยวเท่านั้น 

(หนงัสอืเดนิทางตอ้งมอีายุเหลอืใชง้านไม่นอ้ยกว่า 6 เดอืน บริษทัฯไม่รบัผดิชอบหากอายุเหลอืไม่ถงึและไม่สามารถเดนิทางได ้

 
 
 
 
 
 

 
 
 

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 

 

ตัวอยา่งรปูถา่ยและหนา้พาสปอตทีแ่สกน 
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แบบฟอรม์กรอกขอ้มลูเพือ่ประกอบการด าเนนิการขอวซีา่ 

*โปรดทราบ วซีา่ออนไลนข์องประเทศอนิเดยี มขีอ้จ ากดัการใหว้ซีา่ 2 คร ัง้ตอ่ 1 ปีปฎทินิ 

หากทา่นเคยไดย้ืน่หรอืไดร้บ้การอนุมตัวิซีา่ออนไลนค์รบ 2 คร ัง้แลว้ จะตอ้งด าเนนิการยืน่

ผา่นศนูยร์บัยืน่วซีา่อนิเดยีเทา่น ัน้ กรณุาตดิตอ่เจา้หนา้ทีเ่พือ่ใหก้ารแนะน า 

ประวตัสิว่นตวั  

ค าน าหนา้ :   ⃣⃣    นาย    ⃣⃣  นาง   ⃣⃣  นางสาว      ⃣⃣  เด็กชาย    ⃣⃣  เด็กหญงิ  

       

ชือ่ :  _     _______________                  ______นามสกลุ : _     ____________  ___                                          ___    
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NAME: _     _______________                  ___   SURNAME: _     ____________ ___                                         ___  

       

สถานะภาพ :      ⃣⃣   แตง่งาน         ⃣⃣   โสด          ⃣⃣   หยา่รา้ง 

 

ต าหนบินรา่งกายทีเ่ห็นไดช้ดั เชน่ ไฝ,แผลเป็น :__________________________________________________________ 

 

ชือ่สาม/ีภรรยา:                                          _____________________________________________      _   ___ _____    

  

สญัชาตสิาม/ีภรรยา :                                         _____________________________________________  __________ 

 

ทีอ่ยูปั่จจุบัน : ____                                          ____________________________________________  ____                                           

 

____________________________________________   _______         ____________________________________      

 

เบอรโ์ทรศัพท ์บา้น :_________________________________________ 

 

เบอรโ์ทรศัพท ์มอืถอื :_________________________________________ 

 

ประวตัคิรอบครวั  

ชือ่/นามสกลุบดิา :                 _______________________สญัชาต ิ_______                       _____________________ 

 

ชือ่/นามสกลุมารดา :               ______________________สญัชาต ิ____                         _______________________ 

 

ประวตักิารศกึษา  

____                                          ____________________________________________   _______         _________      

____                                          ____________________________________________   _______         _________      

 

ประวตักิารท างาน 

อาชพี :          ____________                                        ___                                                                         ____  

 

ชือ่บรษัิท/สถานศกึษา :                                ___                                         _________________________________ 

 

เบอรโ์ทรตดิตอ่ :                                                                                                                                            ___                                          

 

ทีอ่ยู ่ : ____                                          ____________________________________________   ________________ 

 ____                                          ____________________________________________   _______         _________      

 

รหัสไปรษณีย ์: ___                      _                  

 

*โปรดระบุรายชือ่ประเทศทีท่า่นไดเ้ดนิทางในชว่งระยะเวลา 10 ปี * ส าคญัมาก 

______________________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________ 
 

*หากทา่น "เคย" ไดร้บัวซี่าอนิเดยี โปรดแจง้รายละเอยีดวซี่า ประเภทของวซี่า/ หมายเลขวซี่า/ หมายเลขวซี่า คร ัง้ลา่สุด * 

ส าคญัมาก 

_________________________________________________________________________________ 
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*หากทา่น "เคย" ไปประเทศอนิเดยีมากอ่นโปรดระบุเมอืงทีท่า่นไป และชือ่โรงแรมทีพ่กั ลา่สุด * ส าคญัมาก 

 

_________________________________________________________________________________ 

 

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

ปากสีถาน/ อฟักานสิถาน หากทา่นเคยโปรดระบุวนัเดนิทาง * ส าคญัมาก 

 

_________________________________________________________________________________ 

 


