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**ทางบริษทัขอสงวนสทิธ์ิในการด าเนินการยื่นขอ E Visa ประเทศอนิเดียใหก้บัผูร้่วมเดินทางเท่าน้ัน ยกเวน้แต่ผูร้่วมเดินทางมีวีซ่าปี** 
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วนัแรก สนามบินดอนเมือง-สนามบินพาราณาส-ีธมัเมกขสถูป-เจาคนัธีสถูป-เมืองคยา 

03.30 น.  คณะพรอ้มกนัที่ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ บริเวณผูโ้ดยสารขาออก อาคารผูโ้ดยสารขาออก ชัน้ 4 เคานเ์ตอรเ์ช็คอนิสายการ

บนิ Indigo (6E) เจา้หนา้ที่ของบริษทัฯคอยใหก้ารตอ้นรบั และอ านวยความสะดวกในการเช็คอนิรบับตัรโดยสาร (แนะน าให ้

โหลดของที่ไม่จ าเป็นลงใตท้อ้งเครื่องเนื่องจากเจา้หนา้ที่อนิเดยีตรวจอย่างเขม้งวด 

**หมายเหตุ** เคานเ์ตอรเ์ช็คอนิจะปิดบริการก่อนเวลาเครื่องออกอย่างนอ้ย 60 นาท ีและผูโ้ดยสารพรอ้ม ณ ประตขูึ้นเครื่อง

ก่อนเวลาเครื่องออก 30 นาท ี

06.35 น.  บนิลดัฟ้าสู่ เมืองพาราณาส ีประเทศอนิเดีย โดยสายการบนิ Indigo เทีย่วบนิที่ 6E 98  ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1 ช ัว่โมง 25  

08.45 น. เดนิทางถงึ สนามบินเมืองพาราณาส ีประเทศอนิเดีย (เวลาทอ้งถิ่นชา้กว่าไทย 1.30 ช.ม.กรุณาปรบันาฬิกาของท่านเป็นเวลา

ทอ้งถิ่นเพ่ือสะดวกในการนัดหมาย) หลงัผ่านข ัน้ตอนการตรวจคนเขา้เมอืงและรบัสมัภาระเรียบรอ้ยแลว้ 

น าท่านเดนิทางสู่ เมืองสารนาถ น าท่านสวดมนต ์ไหวพ้ระ นัง่สมาธิ ที่ ธมัเมกขสถูป ป่าอสิปิตนมฤคทาวนั เป็นพทุธสงัเวชนีย

สถานแห่งที่ 3 สถานที่แสดงปฐมเทศนาธรรมจกักปัปวตัน

สูตร โปรดเบญจวคัคียท์ ัง้หา้ ในสมยัพุทธกาลเป็นสถานที่

สงบและเป็นที่ชุมนุมของเหล่าฤษี นกับวชและนกัพรตต่าง 

ๆ ที่มาบ าเพญ็ตบะและโยคะเพื่อเขา้ถงึพรหมนั (ตามความ

เชื่อของพรามหณ์) ท าใหป้จัจวคัคียท์ี่ปลกีตวัมาจากเจา้ชาย

สทิธตัถะมาบ าเพญ็ตบะที่น่ี จากนัน้น าท่านชม เจาคนัธีสถูป 

เป็นสถานที่ซึ่งพระพุทธองค์ทรงพบกับปัญจวคัคีย์ ณ 

สถานที่แห่งน้ีเมื่อพระพุทธองค์ทรงเสด็จมาถึงป่าอิสิปตน

มฤคทายวนัแลว้ ปญัจวคัคีย ์เมือ่เหน็พระพทุธองคเ์สด็จมา

แต่ไกล จึงท าสญัญากนัว่า จะไม่ลุกรบั จะไม่ตอ้นรบั แต่

เมื่อพระองค์เสด็จมาถึง ต่างก็ลืมสญัญานั้นสิ้น สถานที่ที่พระพุทธองค์ทรงพบปัญจวคัคียเ์มื่อเสด็จมาถึงป่าอิสิปตน

มฤคทายวนัน้ี ปจัจุบนัอยู่ห่างจากสถานที่แสดงปฐมเทศนาไม่ไกลนกัประมาณกิโลเมตรเศษ มีการสรา้งพระสถูปเป็นเครื่อง
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ระลกึว่าที่น่ีเป็นสถานที่ซึ่งพระพทุธองคท์รงพบกบัปญัจวคัคีย ์ เรียกว่า เจาคนัธีสถูป สนันิษฐานกนัว่า สรา้งราวๆ พทุธศกัราช 

1000 ช่วงราชวงศคุ์ปตะ  

เที่ยง  บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร หรือ หอ้งอาหารในโรงแรม 

 น าท่านเดนิทางสู่ เมืองคยา ใชเ้วลา 8 ช ัว่โมง ใหท้่านพกัผ่อนตามอธัยาศยั 

ค า่     บริการอาหารเย็น ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

สมควรแก่เวลาน าท่านเขา้ที่พกั Bodhagaya Regency Hotel ระดบั 4*หรือเทียบเท่า 

 

วนัที่สอง คยา – บา้นนางสุชาดา - วดัไทยพทุธคยา – มหาเจดียพ์ทุธคยา - เมืองราชคฤห ์

เชา้  บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 จากนัน้น าท่าน เดินทางสู่ บา้นนางสุชาดา เป็นธิดาของ เสนียะ (เสนานิกุฏุมพี) ผูม้ีทรพัยซ์ึ่งเป็นนายใหญ่แห่งชาวบา้นเสนา

นิคม ต าบลอุรุเวลา เมื่ออายุย่างเขา้สู่วยัสาวนางไดท้ าพิธีบวงสรวงต่อเทพยดาที่สงิสถติ ณ ตน้ไทรใหญ่ตน้หน่ึงใกลบ้า้นของ

นาง โดยไดต้ ัง้ปณิธานความปรารถนาไว ้2 ประการ คือ 

           1.ขอใหข้า้พเจา้ไดส้ามทีี่มบีุญ มทีรพัยส์มบตัิ และมชีาติสกุลเสมอกนั  

          2.ขอใหข้า้พเจา้มบีุตรคนแรกเป็นชาย 

 เมือ่ความปรารถนาส าเร็จสมบูรณ์ นางไดท้ าพลกีรรมบวงสรวงสงัเวยเทพยดาดว้ยขา้วมธุปายาส ในวนัขึ้น ๑๕ ค า่ เดอืน ๖ 

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

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

แควน้มคธ ณ ต าบลอุรุเวลาเสนานิคม ซึ่งต ัง้อยู่บนลุ่มแม่น า้เนรญัชรา อนัเป็นภูมิสถานที่สงบน่ารื่นรมย ์พระมหาบุรุษทรง

เลอืกที่แห่งน้ีเป็นที่บ  าเพ็ญเพียร ทรงประทบัอยู่ ณ ที่น้ี นานถึง ๖ ปี พระมหาบุรุษทรงบ าเพ็ญทุกรกิริยาและเปลี่ยนมาทรง

ด าเนินในมชัฌิมาปฏปิทา จนไดต้รสัรูอ้นุตรสมัมาสมัโพธิญาณภายใตต้น้พระศรีมหาโพธิ ณ ริมฝัง่แม่น า้เนรญัชราแห่งน้ี 

 จากนัน้น าท่านเดินทางสู่ วดัไทยพุทธคยา เป็นวดัไทยแห่งแรกในประเทศอินเดีย เริ่มก่อสรา้งมาตัง้แต่ปี พ.ศ. 2500 มีเน้ือที่

ราว 12 ไร่ ต ัง้อยู่บริเวณพุทธคยา อยู่ห่างจากองคเ์จดียพ์ุทธคยาประมาณ 500 เมตร เป็นวดัที่อยู่ในความดูแลและอุปถมัภ์

ของรฐับาลไทย พระอุโบสถของวดัไทยพทุธคยาจ าลองแบบมาจากวดัเบญจมบพติรดุสติวนารามราชวรวหิาร กรุงเทพมหานคร 

ซึ่งไดช้ื่อว่าเป็นสถาปตัยกรรมของสมยัรตันโกสนิทรท์ี่ดทีี่สุดแห่งหนึ่ง ซึ่งการจ าลองแบบจนดูเหมอืนน้ีไม่ใช่เฉพาะภายนอก แต่

ยงัมภีายในที่เหมอืนกนัดว้ย เช่น องคพ์ระประธานที่เป็นพระพทุธชินราช แกลประตู แกลหนา้ต่าง เป็นตน้   

จากนัน้น าท่านเดินทางสู่ มหาเจดียพ์ุทธคยา เจดียพ์ุทธคยาหรือพระมหาโพธ์ิเจดีย ์คืออนุสรณ์สถานแห่งการตรสัรูข้องพระ

สมัมาสมัพุทธเจา้ มีลกัษณะเป็นเจดียส์ี่เหลี่ยมทรงสูง เป็นสถาปตัยกรรมและศิลปะแบบอินเดีย สูงประมาณ 170 ฟุต แบ่ง

ออกเป็น 2 ช ัน้ ช ัน้แรกประดิษฐานพระพุทธเมตตา พระพุทธรูปปางมารวิชยัศิลปะปาละ เป็นพระพุทธรูปใหญ่หน่ึงเดียวใน

เจดยีท์ี่ไม่ถูกท าลายจากกษตัริยช์าวฮินดูในสมยัที่มกีารกวาดลา้งพระพทุธศาสนาในอินเดยี ส่วนช ัน้ที่ 2 ประดษิฐานพระพุทธ

ปฏิมาปางประทานพร บริเวณโดยรอบเจดียม์ีเจดียบ์ริวารลอ้มอยู่ท ัง้ 4 ทิศ เดิมเจดียพ์ุทธคยาเป็นวิหารขนาดไม่ใหญ่นกั 

ต่อมาในปี พ.ศ.674 พระเจา้หุวิชกะทรงบูรณะเพิ่มเติมใหม้ีขนาดใหญ่กว่าเดิม ในปจัจุบนัเจดียพ์ุทธคยาถอืเป็นแลนดม์ารค์



FT-VNS 6E01V        Page 4 of 15 

 

ของกลุ่มพทุธสถานพทุธคยา  จากนัน้น าท่านเดนิทางสู่ดา้นหลงัมหาเจดยี ์ท่านจะพบกบั ตน้พระศรีมหาโพธ์ิ สงัเวชนียสถาน

แห่งที่ 2 คือตน้โพธ์ิที่พระพทุธเจา้ประทบัในช่วงเวลาตรสัรู ้ เป็นพนัธุไ์มท้ี่เป็นที่เคารพนบัถือของพทุธศาสนิกชนมาตัง้แต่สมยั

พทุธกาล ตน้พระศรีมหาโพธ์ิมที ัง้หมด 4 ตน้ 

-ตน้แรกคือตน้ที่พระพทุธเจา้ทรงตรสัรูซ้ึ่งตายลงในสมยัของพระเจา้อโศกมหาราช 

-ตน้ที่สองคือตน้ที่แตกหน่อออกมาจากตน้แรกและไดถู้กท าลายลงในสมยัพระเจา้สาสงัการ กษตัริยฮ์ินดู 

-ตน้ที่สามคือตน้ที่แตกหน่อออกมาจากตน้แรกและไดต้ายลงเพราะขาดการบ ารุงดูแล เน่ืองจากเป็นช่วงพระพุทธศาสนาใน

ประเทศอนิเดยีเสื่อมโทรม 

-ตน้ที่ 4 คือตน้ศรีมหาโพธ์ิตน้ปจัจุบนัที่แตกหน่อมาจากตน้ที่ 3 ไดร้บัการบ ารุงดูแลหน่อโดยเซอรค์นันิงแฮม หวัหนา้คณะ

ส ารวจพทุธศาสนสถานในช่วงที่อนิเดยีเป็นอาณานิคมขององักฤษ ปจัจุบนัมอีายุ 138 ปี 

ใตต้น้พระศรีมหาโพธ์ิเป็นที่ประดิษฐานของพระแท่นวชัรอาสน์ พระแท่นที่พระเจา้อโศกมหาราชทรงสรา้งขึ้นเพื่อบูชาสถานที่

บ  าเพ็ญเพียรของพระพุทธเจา้ ตวัแท่นท าจากทองมีความยาว 7 ฟุต สลกัเป็นรูปเพชร พญาหงส ์และดอกมณฑารพสลบักนั 

พระและพุทธศาสนิกชนนิยมไปสกัการะ สวดมนต ์หรือนัง่ท าสมาธิอยู่รอบๆ บริเวณตน้พระศรีมหาโพธ์ิและพระแท่นวชัร

อาสนแ์ห่งนี้ 

 
เที่ยง  บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร หรือ หอ้งอาหารในโรงแรม 

น าท่านออกเดินทางสู่ เมืองราชคฤห ์นครหลวงแห่งแควน้มคธ (ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 2 ชวัโมง) น าท่านเดินทางขึ้น 

เขาคิชญกูฏ หนึ่งในเบญจคีรี ชมววิทวิทศันท์ี่สวยงาม นมสัการ ถ า้พระโมคคลัลา ชม ถ า้พระสารีบุตร สถานที่ที่พระสารีบุตร

ส าเร็จเป็นพระอรหนัต ์ชม กุฏขีองพระอานนท ์นมสัการ มูลคนัธกุฏ ีสถานที่ประทบัของพระพทุธเจา้ ไหวพ้ระสวดมนตท์ี่ยอด

เขาคิชกูฎ จากนัน้น าท่านชม วดัชีวกมัพวนั โรงพยาบาลสงฆแ์ห่งแรกของโลกและน าท่านเดินทางสู่ วดัเวฬวุนารามมหาสงัฆยิ

กาวาส (วดัเวฬวุนั) วดัแห่งแรกในพระพทุธศาสนา และเป็นสถานที่แสดงโอวาทปาฏโิมกขแ์ก่พระอริยสงฆ ์1,250 องค ์มสีถูป

ที่บรรจุพระอฐัธิาตุของพระโมคคลัลานะและพระอญัญาโกญฑญัญะ 

ค า่     บริการอาหารเย็น ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

สมควรแก่เวลาน าท่านเขา้ที่พกั Nalanda Regency Hotel ระดบั 4*หรือเทียบเท่า 
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วนัที่สาม มหาวิทยาลยันาลนัทา-พระพทุธรูปองคด์ า -เมืองเวสาลี-วดัป่ามหาวนั-เมืองกสุนิารา  

เชา้  บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

จากนัน้น าท่านเดินทางสู่ มหาวิทยาลยันาลนัทา มหาวิทยาลยัที่ใหญ่

ที่สุดในโลก เป็นศูนยก์ารศึกษาในสมยัพทุธกาล ต่อมาในปีพ.ศ. 1742 

กองทพัมุสลมิเติรกสไ์ดย้กทพัมารุกรานรบชนะกษตัริยแ์ห่งชมพูทวปี

ฝ่ายเหนือ กองทพัมุสลิมเติรกส์ไดเ้ผาผลาญท าลายวดัและปูชนีย

สถานในพุทธศาสนาลงแทบทัง้หมด และสงัหารผูท้ี่ไม่ยอมเปลี่ยน

ศาสนา นาลนัทามหาวหิารก็ถูกเผาผลาญท าลายลงในช่วงระยะเวลานัน้ 

ว่ากนัว่าไฟที่ลุกโชนเผานาลนัทานานถงึ 3 เดือนกว่าจะเผานาลนัทาได ้

หมด จากนัน้น าท่านเดินทางไปนมสัการ พระพุทธรูปองคด์ า เป็นพรพุทธรูปโบราณที่แกะสลกัจากหนิสีด า หนา้ตกักวา้ง ๖๐ 

น้ิว พระเกตุทรงดอกบวัตูม ปางสมาธ ิองคุลขีองพระหตัถข์วาท ัง้หมดชี้ลงธรณี แมพ้ระนาสกิจะหกับิน่ไป  แต่ก็ยงัทรงความ

งดงามอยู่มไิดจ้ืดจาง เหลอืรอดจากการถูกทุบท าลายจากคนศาสนาอื่น และยงัมสีภาพที่ค่อนขา้งมบูรณ์  มคี าบอกเล่าถงึความ

ศกัดิ์สทิธ์ิของพระพทุธรูปองคน้ี์ว่าเริ่มจากชาวบา้นอนิเดยี การบนบานศาลกล่าวขอพรจากพระพทุธรูปศกัดิ์สทิธ์ิของชาวอนิเดยี

นัน้ เป็นไปในลกัษณะเดียวกบัคนไทย เวลาลูกไม่สบาย ก็พากนัเอาน า้มนัเนยมาทาที่องคท์่านก่อน แลว้ลูบเอาน า้มนัเนยนัน้

กลบัมาทาตวัลูก ท าใหลู้กหายเจ็บป่วย หายงอแง กินขา้วได ้อว้นทว้นสมบูรณ์ จนหลายคนขนานนามท่านว่า หลวงพ่อน า้มนั 

เที่ยง  บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร หรือ หอ้งอาหารในโรงแรม 

บ่าย น าท่านเดนิทางสู่ เมืองเวสาล ี คืออาณาจกัรหนึ่งของวชัชี หนึ่งใน 16 แควน้ ของชมพูทวปี เรียกกนัหลายชื่อว่า ไวสาล ีไพสาล ี

หรือเวสาล ี เน่ืองจากในครัง้นัน้กรุงเวสาวีเกิดฝนแหง้ ขา้วกลา้ตายเพราะถูกแดดเผาคนยากจนอดตาย ศพเกลื่อนกลาดทัว่

พระนคร อมนุษยไ์ดก้ลิน่ซากศพก็พากนัเขา้มาในพระนครผูค้นตายเพิ่มขึ้น เหล่าเจา้ลจิฉวไีดย้นิมาว่าพระพุทธเจา้เสด็จอุบตัิ

ขึ้นแลว้ในโลก พระผูม้ีพระภาคเจา้นัน้ทรงแสดงธรรมเพื่อประโยชน์เกื้อกูลแก่ปวงสตัวท์รงมีอานุภาพมาก หากพระงคท์รง

เสด็จมาโปรด ภยัทุกอย่างก็จกัสงบไปจึงส่งเจา้ลจิฉวี ชื่อ มหาล ิซึ่งเป้นผูท้ีพระเจา้พิมพิสารโปรดปรานและอ ามาตยผ์ุห้น่ึง

เดนิทางไปขอรอ้งพระเจา้พมิพสิารใหก้ราบทูลอาราธนาพระพทุธองคเ์สด็จไปกรุงเวสาลี  พระบรมศาสดาทรงพจิารณา หากได ้

ตรสัรตันสูตรในกรุงเวสาลนีอกจากความเดือดรอ้นจกัสงบลงมหาชนชาววชัชีเมื่อไดฟ้งัพระสูตรน้ีแลว้จกัไดบ้รรลุมมรรคผล 

จ านวนมากจึงทรงร าค ากราบทูลเชิญของพวกเจา้ลจิฉวี จากนัน้น าท่านเที่ยวชม วดัป่ามหาวนั อารามที่กษตัริยล์จิฉวสีรา้งถวาย

พระสมัมาสมัพทุธเจา้ ต ัง้อยู่ในป่ามหาวนัทางเหนือของอาณาจกัรวชัชีในป่าหมิาลยัและพระพทุธองคท์รงประทบัอยู่ในพรรษาที่ 

5 ชมเสาอโศกที่มีรูปสงิหอ์ยู่ในลกัษณะนัง่หนัหนา้ไปทางทิศตะวนัออกที่สมบูรณ์ที่สุด ปจัจุบนัเหลอืเพียงซากโบราณสถานที่

ประกอบไปดว้ยสงัฆาราม หอ้งพกั หอ้งประชุม น าท่านเดนิทางสู่ เมืองกสุนิารา เป็นที่ต ัง้ของสงัเวชนียสถานแห่งที่ 4 ในสมยั

พทุธกาลเป็นเมอืงเอกหนึ่งในสองของแควน้มลัละ อยู่ตรงขา้มฝัง่แม่น า้คู่กบัเมอืง ปาวา เป็นที่ต ัง้ของ สาลวโนทยาน หรือป่าไม ้

สาละที่พระพทุธเจา้เสด็จดบัขนัธปรินิพพานและเป็นสถานที่ถวายพระเพลงิพระพทุธเจา้ 

ค า่      บริการอาหารเย็น ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

สมควรแก่เวลาน าท่านเขา้ที่พกั Om Residency Hotel ระดบั 4*หรือเทียบเท่า 
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วนัทีส่ี่ มกฏุพนัธนเจดีย ์– มหาปรินิพพานสถูป - เมืองลมุพินีวนั 

เชา้  บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 น าท่านเดนิทางสู่ มกฏุพนัธนเจดีย ์ตัง้อยู่ห่างจาก มหาปรินิพพานสถูป ไปทางทศิตะวนัออก ๑ กิโลเมตร คนทอ้งถิ่นเรียกว่า 

“รามภาร-์กา-ดลีา” หรือ รมัภารส์ถูป เป็นสถานที่ถวายพระเพลงิพระพทุธสรีระของพระพทุธเจา้ เดมิทเีป็นเชิงตะกอนไมจ้นัทร์

หอม หลงัจากที่ถวายพระเพลิงพระพุทธสรีระแลว้ก็ไดส้รา้งพระสถูปครอบลง ต่อมาก็ไดถู้กรุกรานท าลายเหลือแต่ซาก

ปรกัหกัพงั ภายหลงัไดถู้กขุดคน้พบเป็นซากกองอิฐพระสถูปขนาดใหญ่ดงัที่เห็นในปจัจุบนั พระสถูปน้ีวดัโดยรอบฐานได ้

๔๖.๑๔ เมตร และขนาดเสน้ผ่าศูนยก์ลาง ๓๗.๑๘ เมตร ท ัง้น้ี ตามหลกัฐานก็เป็นที่ชดัเจนว่านัน่คือสถานที่ถวายพระเพลงิ

พระพทุธสรีระหรือมกุฏพนัธนเจดยีต์ามที่ชาวพทุธเรียกชื่อกนั ปจัจุบนัรฐับาลอนิเดยีไดเ้ขา้มาบูรณะซ่อมแซมไวอ้ย่างดีน าท่าน

เดนิทางไปกราบสกัการะ มหาปรินิพพานสถูป ซึ่งเป็นสถานที่พระพทุธเจา้เสด็จดบัขนัธป์รินิพพานภายใตต้น้สาละคู่ เป็นพทุธ

สถานที่พระพทุธเจา้ประทานการบวชใหส้าวกองคส์ุดทา้ย และยงัเป็นที่ตรสัเทศนาปจัฉิมโอวาทสุดยอดแห่งพระธรรมค าสอน

คือความไม่ประมาท ชม มหาปรินิพพานวิหาร หรือวิหารพุทธไสยาสน์ สงัเวชนียสถานแห่งที่ 4 ต ัง้อยู่ดา้นหนา้บนฐาน

เดียวกนักบัมหาปรินิพพานสถูป มีบนัไดอิฐสูงขึ้นไปบนเนิน 

ภายในประดิษฐาน “พระพุทธรูปปางปรินิพพาน” อยู่บนพระ

แท่นท าด ้วยหินทรายแดงหรือ เรียกว่ า  จุณศิลา  องค์

พระพทุธรูปยาว ๒๓ ฟุต ๙ น้ิว (ราว ๗ เมตร) กวา้ง ๕ ฟุต ๖ 

น้ิว สูง ๒ ฟุต ๑ น้ิว ศิลปะมถุรา มีอายุมากกว่า ๑,๕๐๐ ปี ที่

พระแท่นมีรูปสลกัของสุภทัทปริพาชกก าลงัเขา้ไปขอบวช และ

มีรูปสลกัพระอนุรุทธะและพระอานนทอ์ยู่ดว้ย พระพุทธรูป

องคน้ี์เป็นสญัลกัษณ์ของพระพุทธองคท์ี่ก าลงัเสด็จดบัขนัธปริ

นิพพาน ประทบันอนบรรทมตะแคงขวา โดยหนัพระพกัตรไ์ป

ทางทิศตะวนัตก และมีซากศาสนสถานโบราณโดยรอบมากมาย ในจารึกระบุผูจ้ดัสรา้งพระพทุธรูปองคน้ี์ คือ หริพละสวามี 

นายช่างผูแ้กะสลกัชื่อ ธรรมทนินา เป็นชาวเมอืงมถรุา ในปจัจุบนัพระพุทธรูปองคน้ี์ถือไดว้่าเป็นจุดหมายส าคญัที่ชาวพุทธจะ

มาสกัการะ เพราะเป็นพระพุทธรูปที่มีพุทธลกัษณะอนัพิเศษคือเหมือนคนนอนหลบัธรรมดา แสดงใหเ้หน็ว่าพระพุทธองคไ์ด ้

เสด็จดบัขนัธปรินิพพานจากไปอย่างผูห้มดกงัวลในโลกทัง้ปวง  

เที่ยง  บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร หรือ หอ้งอาหารในโรงแรม 

บ่าย น าท่านเดนิทางสู่ เมืองลมุพินีวนั (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 4 – 5 ช ัว่โมง)ต ัง้อยู่ในเขตประเทศเนปาล ผ่าน เมอืงโครกัขป์ูรแ์ละ

ผ่านเมืองชายแดนโสเนาวลขีองอินเดียเขา้สู่เมืองสิทธารตัถะของเนปาลเป็นสถานที่ซึ่งต ัง้อยู่กึ่งกลางระหว่างกรุงกบิลพสัดุก์บั

กรุงเทวทหะ  เดนิทางถงึพรมแดนอนิเดยี-เนปาล ผ่านพธิีการตรวจคนเขา้เมอืง จากนัน้จึงเดนิทางต่อเขา้สู่ เมอืงสทิธารตัถะ 

ค า่      บริการอาหารเย็น ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

สมควรแก่เวลาน าท่านเขา้ที่พกั Zambala Hotel ระดบั 3*หรือเทียบเท่า 
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วนัทีห่า้ เนปาล - ลมุพินี - เสาหินพระเจา้อโศกมหาราช - วิหารมายาเทวี - เมืองพาราณสี 

เชา้  บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 น าทุกท่านเดนิทางสู่ สวนลมุพินีวนั เป็นพทุธสงัเวชนียสถานที่ส  าคญัแห่งที่ 1 ใน 4 สงัเวชนียสถานของชาวพทุธ เป็นสถานที่

ประสูติของเจา้ชายสิทธตัถะ ผูซ้ึ่งต่อมาตรสัรูเ้ป็นพระบรมศาสดาสมัมาสมัพุทธเจา้ ต ัง้อยู่ที่อ  าเภอไภรวา แควน้อูธ ประเทศ

เนปาล เป็นพุทธสงัเวชนียสถาน 4 ต าบลเพียงแห่งเดียวที่อยู่นอกประเทศอินเดีย ลุมพินีวนั เดิมเป็นสวนป่าสาธารณะหรือ

วโนทยานที่ร่มรื่นเหมาะแก่การพกัผ่อน ในสมยัพุทธกาลลุมพินีวนัต ัง้อยู่กึ่งกลางระหว่างเมืองกบิลพสัดุก์บัเมืองเทวทหะ ใน

แควน้สกักะ บนฝัง่แม่น า้โรหณีิ หลงัจากพระพุทธเจา้ปรินิพพานแลว้ พระเจา้อโศกมหาราชไดโ้ปรดใหส้รา้งเสาหินขนาดใหญ่

มาปกัไวต้รงบริเวณที่ประสูติ เรียกว่า เสาอโศก ที่จารึกขอ้ความเป็นอกัษรพราหมีว่าพระพุทธเจา้ประสูติที่ตรงน้ี ปจัจุบนั 

ลุมพนีิวนัไดร้บัการบูรณะและมถีาวรวตัถสุ  าคญัที่ชาวพทุธนิยมไปสกัการะ คือ "เสาหินพระเจา้อโศกมหาราช" ที่ระบุว่าสถาน

ที่น้ีเป็นสถานที่ประสูติของเจา้ชายสทิธตัถะ นอกจากน้ี ยงัม ี"วิหารมายาเทวี" ภายในประดษิฐานภาพหนิแกะสลกัพระรูปพระ

นางสริิมหามายาประสูติพระราชโอรส โดยเป็นวหิารเก่ามอีายุร่วมสมยักบัเสาหินพระเจา้อโศก ปจัจุบนั ทางการเนปาลไดส้รา้ง

วิหารใหม่ทบัวหิารมายาเทวหีลงัเก่า และไดขุ้ดคน้พบศิลาจารึกรูปคลา้ยรอยเทา้ สนันิษฐานว่าเป็นจารึกรอยเทา้กา้วที่เจ็ดของ

เจา้ชายสทิธตัถะที่ทรงด าเนินไดเ้จ็ดกา้วในวนัประสูติ 

 

เที่ยง  บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร หรือ หอ้งอาหารในโรงแรม 

บ่าย น าท่านเดินทางสู่ เมืองพาราณสี เป็นเมืองหลวงของแควน้กาสี (Kingdom of Kashi) ในสมยัพุทธกาล ปจัจุบนัต ัง้อยู่ในรฐั

อุตตรประเทศ ประเทศอินเดีย ห่างจากลคัเนาซึ่งเป็นเมืองหลวงของอุตตรประเทศเป็นระยะทาง 320 กิโลเมตร พาราณสมีี

แม่น า้คงคาไหลผ่าน เป็นเมอืงที่ศกัดสิทิธ์ิที่สุดหน่ึงในเจ็ดเมอืงศกัดสิทิธ์ิ (สปัดาปุริ, Sapta Puri) ในความเชื่อของศาสนาฮินดู

และศาสนาเชน พาราณสมีปีระวตัิความเป็นมายาวนานกว่า 4,000 ปี เป็นเมอืงที่เก่าแก่ที่สุดของประเทศอินเดยีและยงัจดัเป็น

เมอืงที่มผีูอ้ยู่อาศยัต่อเน่ืองยาวนานที่สุดในประวตัิศาสตรโ์ลกดว้ย ถอืว่าเป็นสุทธาวาสที่สถติแห่งศิวเทพ ถอืว่าเป็นเมอืงอมตะ

ของอินเดียและเป็นที่แสวงบุญทัง้ของชาวฮินดูและชาวพุทธทัว่โลก ครัง้สมยัอาณานิคม เมืองน้ีมีชื่อว่า เบนาเรส ใชเ้วลา

เดนิทางประมาณ 10 ช ัว่โมง 

ค า่      บริการอาหารเย็น ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
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สมควรแก่เวลาน าท่านเขา้ที่พกั Tridev Hotel ระดบั 4*หรือเทียบเท่า 

 

วนัที่หก เมืองพาราณส ี - ล่องเรือ – สนามบินพาราณส ี– กทม. (สนามบินสุวรรณภูมิ) 

เชา้มืด  น าท่าน ล่องเรือแม่น ้ าคงคา ซึ่งชาวฮินดูเชื่อถือว่า

เป็นแม่น า้ศักดิ์สิทธ์ิที่ไหลมาจากมวยผมขององค์

พระศิวะ (แม่น า้นี้ไหลมาจากที่ราบสูงทเิบตเทอืกเขา

หิมาลยั ประเทศจีนและเนปาล) ใหทุ้กท่านได ้ลอย

กระทงแม่น า้คงคา รวมทัง้เป็นสถานที่คนนบัลา้นมุ่ง

หน ้ามา เพื่อชมพิธีกรรมริมฝั ่งแม่น ้าคงคาอัน

ศกัดิ์สทิธ์ิ (พธิีเผาศพริมแม่น า้คงคาของศาสนาฮินดู)  

เชา้  บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

น าท่านเดินทางออกจากโรงแรมที่พกั ท าการเช็ค

เอา้ท ์ออกเดนิทางสู่  สนามบินพาราณส ี

11.40 น.  ออกเดินทางบินลดัฟ้ากลบัสู่ประเทศไทย โดยสายการบนิ Indigo เที่ยวบินที่ 6E 97  ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 3 ช ัว่โมง 15

นาท ี(ไม่มบีริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง) 

16.45 น. เดนิทางถงึ สนามบนิสุวรรณภูม ิประเทศไทย โดยสวสัดภิาพพรอ้มความประทบัใจ 

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

 
อตัราค่าบรกิารและเงื่อนไขการใหบ้ริการ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

อนิเดีย-เนปาล เท่ียวฟิน สะพานบุญ 4 สงัเวชนียสถาน 6 วนั 5 คืน – 6E  

ก าหนดการเดนิทาง 

ผูใ้หญ่พกัหอ้งละ

2-3ท่าน 

ไม่รวมค่าวีซ่า 

เด็กอายุไม่เกนิ12

ปีเสริมเตียง 

ไม่รวมค่าวีซ่า 

เด็กอายุไม่เกนิ12ปี

ไม่เสริมเตียง 

ไม่รวมค่าวีซ่า 

ไม่รวมตัว๋

เครื่องบิน 

ไม่รวมค่าวีซ่า 

พกัเดี่ยว 

05-10 ธ.ค. 62 17,990.- 17,990.- 16,990.- - 5,990.- 

20-25 ธ.ค. 62 17,990.- 17,990.- 16,990.- - 4,990.- 

27 ธ.ค. – 01 ม.ค. 63  24,990.- 24,990.- 23,990.- - 5,990.- 

28 ธ.ค. – 02 ม.ค. 63 25,990.- 25,990.- 24,990.- - 5,990.- 
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อตัราค่าบรกิารน้ีรวม 

✓ ตัว๋เครื่องบินชัน้ประหยดัระบุวนัเดินทางไป-กลบัพรอ้มคณะ 

✓ ภาษีน ้ามนัและภาษีต ัว๋ทุกชนิด(สงวนสทิธิเก็บเพ่ิมหากสายการบินปรบัขึ้นก่อนวนัเดินทาง) 

✓ ที่พกัโรงแรมตามรายการ 5 คืน พกัหอ้งละ 2-3 ท่าน (กรณีมาไม่ครบคู่และไม่ตอ้งการเพ่ิมเงนิพกัหอ้งเดี่ยว) 

✓ อาหารตามรายการระบุ(สงวนสทิธิในการสลบัมื้อหรือเปล่ียนแปลงเมนูอาหารตามสถานการณ์)  

✓ ค่าเขา้ชมสถานที่ตามรายการระบุ 

✓ ค่าระวางน ้าหนักกระเป๋าไม่เกิน 20 กก. 

✓ ค่ารถรบั-ส่งสถานที่ท่องเที่ยวตามรายการระบ ุ

✓ ค่ามคัคุเทศกผ์ูช้ านาญเสน้ทางดูแลตลอดการเดินทาง 

✓ ค่าประกนัชีวิตกรณีอบุตัิเหตุในระหว่างการเดินทาง คุม้ครองในวงเงนิไม่เกินท่านละ 1,000,000 บาท และค่ารกัษาพยาบาลกรณี

อบุตัิเหตุในวงเงนิไม่เกิน ท่านละ 200,000 บาท (ตามเงื่อนไขกรมธรรม)์ 

✓ ค่าภาษีมูลค่าเพ่ิม 7% 

 
อตัราค่าบรกิารไมร่วม 

 ภาษีหกั ณ ที่จ่าย 3% 

 ค่าท าหนังสอืเดินทางไทย,ค่าธรรมเนียมส าหรบัผูถ้ือพาสปอรต์ต่างชาติค่าท าใบอนุญาตกลบัเขา้ประเทศของคนต่างชาติ(Re-Entry) 

หรือ คนต่างดา้ว (เป็นหน้าที่ของผูเ้ดินทางในการจดัท าเอง) 

 ค่าใชจ้่ายส่วนตวันอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าเครื่องดื่มและค่าอาหารที่ส ัง่เพ่ิมเอง, ค่าโทรศพัท,์ ค่าอาหารและเครื่องดื่มส ัง่

พิเศษนอกรายการ ค่าซกัรีด, ค่าโทรศพัทท์างไกล, คา่อนิเตอรเ์น็ต ฯลฯ 

 ค่าใชจ้่ายอนัเกิดจากความล่าชา้ของสายการบิน,อบุตัิภยัทางธรรมชาติ,การประทว้ง,การจลาจล,การนัดหยุดงาน,การถูกปฏิเสธไม่ให ้

ออกและเขา้เมืองจากเจา้หน้าที่ตรวจคนเขา้เมืองและเจา้หน้าที่กรมแรงงานทัง้ที่เมืองไทยและต่างประเทศซึง่อยู่นอกเหนือความ

ควบคุมของบริษทัฯ 

31 ม.ค. – 05 ก.พ. 63 21,990.- 21,990.- 20,990.- - 5,990.- 

13-18 ก.พ. 63 21,990.- 21,990.- 20,990.- - 5,990.- 

27 ก.พ.-03 มี.ค. 63 21,990.- 21,990.- 20,990.- - 5,990.- 

05-10 มี.ค. 63 19,990.- 19990.- 18,990.- - 4,990.- 

19-24 มี.ค. 63 19,990.- 19990.- 18,990.- - 4,990.- 
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 ค่าปรบั ส าหรบัน ้าหนักกระเป๋าเดินทางที่เกินจากที่ทางสายการบินก าหนดไว ้20 กก. 

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

(ช าระพรอ้มค่ามดัจ าทวัร)์ หากตอ้งการ E-Visa แบบ Multiple (เขา้-ออก หลายคร ัง้ภายใน 1 ปี ) เพ่ิมท่านละ 500 บาท 

 ค่าทิปไกดท์อ้งถิ่น,คนขบัรถ 1,800 บาท/ทริป/ลูกทวัร ์1 ท่าน (ช าระที่สนามบินในวนัเดินทาง) 

 ค่าทิปหวัหน้าทวัรต์ามสินน ้ าใจของทุกท่าน (ไม่รวมในทิปไกดท์อ้งถิ่นและคนขบัรถแต่ไม่บงัคบัทิป) 

 
เงื่อนไขการส ารองทีน่ัง่ 

1.กรุณาท าการจองก่อนการเดินทาง อย่างน้อย 45 วนัท าการหรือก่อนหน้าน้ัน โดยส่งแฟกซห์รืออเีมลลร์ายช่ือและหน้าหนังสอืเดินทางเพ่ือ

ยนัการจองที่นัง่ พรอ้มช าระมดัจ าท่านละ 10,000 บาท 

2.ค่าทวัรส์่วนที่เหลือ บริษทัฯ จะขอเก็บค่าทวัรท์ ัง้หมด 25 วนัก่อนการเดินทาง มิเช่นน้ันบริษทัฯ ขอสงวนสทิธ์ิในการยกเลิกการเดินทาง

ของท่าน และการคืนเงนิท ัง้หมดหรือบางส่วนตามค่าใชจ้่ายที่เกิดขึ้นจริง 

3.เมื่อท่านตกลงช าระเงนิค่าบริการไม่ว่าท ัง้หมดหรือบางส่วนกบัทางบริษทัฯ ทางบริษทัฯจะถือว่าท่านไดย้อมรบัในเงื่อนไขการใหบ้ริการที่ได ้

ระบุไวใ้นเอกสารฉบบัน้ีท ัง้หมดน้ีแลว้ 

4.ทางบริษทัขอสงวนสทิธ์ิในการด าเนินการยื่นขอวีซ่าประเทศอนิเดียแบบ E Visa ใหก้บัผูร้่วมเดินทางเท่าน้ัน ยกเวน้แต่ผูร้่วมเดินทางมีวี

ซ่าปี 

 

เงื่อนไขการยกเลิก 

1.ยกเลกิการเดินทางก่อนการเดินทาง 30 วนั บริษทัฯจะคืนเงนิค่ามดัจ าใหท้ ัง้หมด โดยจะหกัค่าใชจ้่ายที่เกิดขึ้นจริง เช่นค่าธรรมเนียมวีซ่า 

ยกเวน้ในกรณีวนัหยุดเทศกาล,วนัหยุดนักขตัฤกษ์ ทางบริษทัฯขอสงวนสทิธ์ิไมค่ืนเงนิมดัจ าโดยไม่มีเงื่อนไขใดๆทัง้สิ้น 

2.ยกเลิกการเดินทาง 15 วนั ก่อนการเดินทาง หกัค่ามดัจ าทวัร ์50% 

3.ยกเลิกก่อนการเดินทาง 7-14 วนัเก็บค่าใชจ้่าย 100% ของราคาทวัร ์ต่อท่าน 

4.ส าหรบัผูโ้ดยสารที่ไม่ไดถ้ือหนังสอืเดินทางไทย และทางบริษทัฯเป็นผูย้ื่นวีซ่าให ้เมื่อผลวีซ่าผ่านแลว้มีการยกเลิกการเดินทางบริษทัฯ ขอ

สงวนสทิธ์ิในการคืนค่ามดัจ าท ัง้หมด 

 

เงื่อนไขการใหบ้รกิาร 

1.โปรแกรมทวัรน้ี์จะสามารถออกเดนิทางไดต้อ้งมจี านวนผูเ้ดนิทางข ัน้ต า่ 25 ท่านรวมในคณะตามที่ก าหนดไวเ้ท่านัน้ หากมจี านวนผูเ้ดนิทาง

รวมแลว้นอ้ยกว่าที่ก าหนดไว ้บริษทัฯ ขอสงวนสทิธ์ิในการยกเลกิหรือปรบัเปลีย่นก าหนดการเดนิทาง ในกรณีที่มผีูเ้ดนิทาง 15-19 ท่าน ตอ้ง

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

2.ในกรณีที่ท่านไม่ไดร้บัผลการอนุมตัิวซี่าเขา้ประเทศอนิเดยี แบบ E-Visa ทางบริษทัฯ ขอสงวนสทิธ์ิในการคืนค่าธรรมเนียมวซี่า E-Visa 

และเรียกเก็บค่าธรรมเนียมวซี่าเพิม่เติม เพือ่ด าเนินการขอวซี่าใหม่โดยตรงกบัทางศูนยร์บัยื่นวซี่าอนิเดยี ประจ าประเทศไทย 
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3.บริษทัฯ ขอสงวนสทิธ์ิในการเปลีย่นแปลงราคาและเงือ่นไขต่างๆ โดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ ท ัง้น้ีใหข้ึ้นอยู่กบัดุลยพนิิจของบริษทัฯ 

เท่านัน้ อกีท ัง้ขอ้สรุปและขอ้ตดัสนิใดๆ ของบริษทัฯ ใหถ้อืเป็นขอ้ยุติสิ้นสุดสมบูรณ ์

4.บริษทัฯ และตวัแทนของบริษทัขอสงวนสทิธ์ิที่จะเปลีย่นแปลงรายการทวัรต์ามความเหมาะสม ใหส้อดคลอ้งกบัสถานการณ์ ขอ้จ ากดัดา้น

ภูมอิากาศ และเวลา ณ วนัที่เดนิทางจริง ท ัง้น้ีทางบรษิทัฯ จะยดึถอืและค านึงถงึความปลอดภยั รวมถงึประโยชนสู์งสุดของลูกคา้ส่วนมาก

เป็นส าคญั 

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

6.อตัราค่าบริการคิดค านวณจากอตัราแลกเปลีย่น และราคาตัว๋เครื่องบนิในปจัจุบนั บริษทัฯ ขอสงวนสทิธ์ิในการปรบัเปลีย่นราคาค่าบริการใน

กรณีที่มกีารขึ้นราคาค่าต ัว๋เครื่องบนิ ค่าประกนัภยัสายการบนิ ค่าธรรมเนียมน า้มนั หรือมกีารประกาศลดค่าเงนิบาท หรืออตัราแลกเปลีย่นได ้

ปรบัขึ้นในช่วงใกลว้นัที่คณะจะเดนิทาง 

7.ในระหว่างการท่องเทีย่วน้ี หากท่านไม่ใชบ้ริการใดๆ ไม่ว่าท ัง้หมดหรือบางส่วน ถอืว่าท่านสละสทิธ์ิไม่สามารถเรยีกรอ้งขอคืนค่าบริการได ้

8.หากท่านไม่เดนิทางกลบัพรอ้มคณะทวัร ์ต ัว๋เครื่องบนิขากลบัซึ่งยงัไม่ไดใ้ช ้ไม่สามารถน ามาขอคืนเงนิได ้

9.ค่าบริการที่ท่านช าระกบัทางบริษทัฯ เป็นการช าระแบบเหมาขาด และทางบริษทัฯ ไดช้ าระใหก้บับริษทัฯ ตวัแทนแต่ละแห่งแบบเหมาขาด

เช่นกนั ดงันัน้หากท่านมเีหตุอนัใดที่ท  าใหท้่านไม่ไดท้่องเที่ยวพรอ้มคณะตามรายการที่ระบุไว ้ท่านจะขอคืนค่าบริการไม่ได ้

10.กรณีเกิดความผดิพลาดจากตวัแทน หรือ หน่วยงานที่เกี่ยวขอ้ง จนมกีารยกเลกิ ล่าชา้ เปลีย่นแปลง การบริการจากสายการบนิ บริษทั

ขนส่ง หรือ หน่วยงานที่ใหบ้ริการ บริษทัฯ จะด าเนินโดยสุดความสามารถที่จะจดับริการทวัรอ์ื่นทดแทนให ้แต่จะไม่คืนเงนิใหส้  าหรบั

ค่าบริการนัน้ๆ 

11.มคัคุเทศก ์พนกังาน และตวัแทนของบริษทัฯ ไม่มสีทิธ์ิในการใหค้ าสญัญาใดๆ ทัง้สิ้นแทนบริษทัฯ นอกจากมเีอกสารลงนามโดยผูม้ี

อ  านาจของบริษทัฯ ก ากบัเท่านัน้ 

12.บริษทัฯ รบัเฉพาะผูม้วีตัถปุระสงคเ์ดนิทางเพือ่ท่องเที่ยวเท่านัน้ การเดนิทางของผูเ้ดนิทางดว้ยวตัถปุระสงคแ์อบแฝงอื่น ๆ เช่น การไปคา้

แรงงาน การคา้ประเวณี การคา้มนุษย ์การขนส่งสนิคา้หนีภาษ ีการขนยาเสพติด การโจรกรรม การขนอาวุธสงคราม การก่อการรา้ย และ อื่น 

ๆ ที่เขา้ข่ายผดิกฏหมาย ผดิศีลธรรมอนัด ีบริษทัฯ มไิดม้สี่วนรูเ้หน็ เกี่ยวขอ้ง หรือ มสี่วนตอ้งรบัผดิชอบใด ๆ กบัการกระท าดงักลา่วท ัง้สิ้น 

13.หากผูเ้ดนิทางถูกเจา้หนา้ที่ตรวจคนเขา้เมอืงของประเทศนัน้ๆ ปฏเิสธการเขา้ - ออกเมอืง ดว้ยเหตุผลใดๆ ก็ตาม ถอืเป็นเหตุผลซึ่งอยู่

นอกเหนืออ านาจ และความรบัผดิชอบของบริษทัฯ ทางบริษทัฯ ขอสงวนสทิธ์ิที่จะไม่รบัผดิชอบการคืนเงนิท ัง้หมด 

14.ผูเ้ดนิทางตอ้งใชว้จิารณญาณส่วนตวัและรบัผดิชอบต่อการตดัสนิใจในการเลอืกซื้อสนิคา้ต่าง ๆ ในระหวา่งการเดนิทางท่องเที่ยวดว้ยตวั

ท่านเอง บริษทัฯ จะไม่สามารถรบัผดิชอบใด ๆ หากเกิดความไม่พงึพอใจในสนิคา้ที่ผูเ้ดนิทางไดซ้ื้อระหว่างการเดนิทางท่องเที่ยวน้ี 

15.ผูเ้ดนิทางตอ้งรบัผดิชอบต่อการจดัเก็บ และ ดูแลทรพัยส์นิส่วนตวั ของมค่ีาต่าง ๆ อย่างระมดัระวงั บรษิทัฯ จะไม่สามารถรบัผดิชอบใด 

ๆ หากเกิดการสูญหายของ ทรพัยส์นิส่วนตวั ของมค่ีาต่าง ๆ ระหว่างการเดนิทางท่องเที่ยว 

16.บริษทัฯ จะไม่รบัผดิชอบต่อการสูญหายของทรพัยส์นิ และ สมัภาระระหว่างการเดนิทางอนัมสีาเหตุมาจากสนามบนิ สายการบนิ บริษทั

ขนส่ง โรงแรม หรือ การโจรกรรม แต่จะท าหนา้ที่เป็นตวัแทนในการเรียกรอ้งค่าชดใชใ้หก้บัผูเ้ดนิทาง 

17.บริษทัฯ ขอสงวนสทิธ์ิที่จะไม่รบัผดิชอบค่าเสยีหายในเหตุการณ์ที่เกิดจากการยกเลกิหรือความล่าชา้ของสายการบนิ ภยัธรรมชาต ิการนดั

หยุดงาน การจลาจล การปฏวิตัิ รฐัประหาร ที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของทางบริษทัฯ หรือ ค่าใชจ้่ายเพิม่เติมที่เกิดขึ้นทางตรง หรือทางออ้ม 

เช่น การเจบ็ป่วย การถกูท ารา้ย การสูญหาย ความล่าชา้ หรือ จากอุบตัิเหตุต่างๆ 
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18.บริษทัฯ ขอสงวนสทิธ์ิที่จะไม่รบัผดิชอบใด ๆ ต่อการไม่เป็นไปตามความคาดหวงั และความไม่พงึพอใจของผูเ้ดนิทาง ที่เกี่ยวขอ้งกบั 

สภาพธรรมชาติ ภูมอิากาศ ฤดูกาล ทศันียภาพ วฒันธรรม วถิแีละพฤติกรรมของประชาชนในประเทศที่เดนิทางไป 

19.ทางบริษทัฯจะไม่รบัผดิชอบใดๆทัง้สิ้น หากผูเ้ดนิทางประสบเหตุสภาวะฉุกเฉินจากโรคประจ าตวั ซึ่งไม่ไดเ้กิดจากอุบตัิเหตุในรายการ

ท่องเที่ยว(ซึ่งลูกคา้จะตอ้งยอมรบัในเงือ่นไขน้ีในกรณีที่เกิดเหตุสุดวสิยั ซึ่งอยู่นอกเหนือความรบัผดิชอบของบริษทัทวัร)์ 

20.กรณีใชห้นงัสอืเดนิทางราชการ(เล่มน า้เงนิ) เดนิทางเพือ่การท่องเที่ยวกบัคณะทวัร ์หากท่านถูกปฏเิสธในการเขา้-ออกประเทศใดๆก็ตาม ทาง

บริษทัฯ ขอสงวนสทิธ์ิไม่คืนค่าทวัรแ์ละรบัผดิชอบใดๆทัง้สิ้น 

21.กรณีที่ท่านตอ้งออกตัว๋ภายในประเทศ เช่น (ต ัว๋เครื่องบนิ,ตัว๋รถทวัร,์ตัว๋รถไฟ) กรณุาสอบถามที่เจา้หนา้ที่ทุกครัง้ก่อนท าการออกตัว๋ เน่ืองจาก

สายการบนิอาจมกีารปรบัเปลีย่นไฟลท์บนิ หรือ เวลาบนิ โดยไม่ไดแ้จง้ใหท้ราบล่วงหนา้ทางบริษทัฯจะไม่รบัผดิชอบใดๆในกรณีถา้ท่านออกตัว๋

ภายในโดยไม่แจง้ใหท้ราบและหากไฟลท์บนิมกีารปรบัเปลีย่นเวลาบนิเพราะถอืว่าทา่นยอมรบัในเงือ่นไขดงักล่าวแลว้ 

22. หนังสอืเดินทางตอ้งมีอายุการใชง้านเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน และบริษทัฯรบัเฉพาะผูม้ีจุดประสงคเ์ดนิทางเพ่ือท่องเที่ยวเท่าน้ัน 

(หนงัสอืเดนิทางตอ้งมีอายุเหลอืใชง้านไม่นอ้ยกว่า 6 เดอืน บริษทัฯไม่รบัผดิชอบหากอายุเหลอืไม่ถงึและไม่สามารถเดนิทางได ้ 
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เอกสารทีต่อ้งเตรยีมประกอบการยืน่วซีา่อนิเดยี(E-Visa) 
 

1.แบบฟอรม์ แบบฟอรม์กรอกขอ้มลูเพือ่ประกอบการด าเนนิการขอวซีา่ โดยตอ้งกรอกขอ้มลูให ้
ครบถว้น 

2.ไฟลแ์สกนหนังสอืเดนิทาง (Passport) ไฟลส์กลุ pdf 

3.สแกนรูปถา่ยส ีดา้นหลัง เป็นสขีาว ไมม่กีรอบ ขนาด 2 x 2นิว้ 2 รูป 

 

ตัวอยา่งรูปถา่ยและหนา้พาสปอตทีแ่สกน 
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แบบฟอรม์กรอกขอ้มูลเพือ่ประกอบการด าเนนิการขอวซีา่ 

*โปรดทราบ วซีา่ออนไลนข์องประเทศอนิเดยี มขีอ้จ ากดัการใหว้ซีา่ 2 คร ัง้ตอ่ 1 ปีปฎทินิ 

หากทา่นเคยไดย้ ืน่หรอืไดร้บ้การอนุมตัวิซีา่ออนไลนค์รบ 2 คร ัง้แลว้ จะตอ้งด าเนนิการยืน่

ผา่นศนูยร์บัยืน่วซีา่อนิเดยีเทา่น ัน้ กรุณาตดิตอ่เจา้หนา้ทีเ่พือ่ใหก้ารแนะน า 

ประวตัสิว่นตวั  

ค าน าหนา้ :   ⃣⃣    นาย    ⃣⃣  นาง   ⃣⃣  นางสาว      ⃣⃣  เด็กชาย    ⃣⃣  เด็กหญงิ  

       

ชือ่ :  _     _______________                  ______นามสกลุ : _     ____________  ___                                          ___    

     

NAME: _     _______________                  ___   SURNAME: _     ____________ ___                                         ___  

       

สถานะภาพ :      ⃣⃣   แตง่งาน         ⃣⃣   โสด          ⃣⃣   หย่ารา้ง 

 

ต าหนบินร่างกายทีเ่ห็นไดชั้ด เชน่ ไฝ,แผลเป็น :__________________________________________________________ 

 

ชือ่สาม/ีภรรยา:                                          _____________________________________________      _   ___ _____    

  

สัญชาตสิาม/ีภรรยา :                                         _____________________________________________  __________ 

 

ทีอ่ยู่ปัจจุบัน : ____                                          ____________________________________________  ____                                           

 

____________________________________________   _______         ____________________________________      

 

เบอรโ์ทรศัพท ์บา้น :_________________________________________ 

 

เบอรโ์ทรศัพท ์มอืถอื :_________________________________________ 

 

ประวตัคิรอบครวั  

ชือ่/นามสกลุบดิา :                 _______________________สัญชาต ิ_______                       _____________________ 

 

ชือ่/นามสกลุมารดา :               ______________________สัญชาต ิ____                         _______________________ 

 

ประวตักิารศกึษา  

____                                          ____________________________________________   _______         _________      

____                                          ____________________________________________   _______         _________      

 

ประวตักิารท างาน 

อาชพี :          ____________                                        ___                                                                         ____  

 

ชือ่บรษัิท/สถานศกึษา :                                ___                                         _________________________________ 
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เบอรโ์ทรตดิต่อ :                                                                                                                                            ___                                          

 

ทีอ่ยู่  : ____                                          ____________________________________________   ________________ 

 ____                                          ____________________________________________   _______         _________      

 

รหัสไปรษณีย ์: ___                      _                  

 

*โปรดระบุรายชือ่ประเทศทีท่า่นไดเ้ดนิทางในช่วงระยะเวลา 10 ปี * ส าคญัมาก 

______________________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________ 
 

 

*หากทา่น "เคย" ไดร้บัวซี่าอนิเดยี โปรดแจง้รายละเอยีดวซี่า ประเภทของวซีา่/ หมายเลขวซีา่/ หมายเลขวซี่า คร ัง้ลา่สุด * 

ส าคญัมาก 

 

_________________________________________________________________________________ 

 

 

*หากทา่น "เคย" ไปประเทศอนิเดยีมากอ่นโปรดระบุเมอืงทีท่า่นไป และชือ่โรงแรมทีพ่กั ลา่สุด * ส าคญัมาก 

 

_________________________________________________________________________________ 

 

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

ปากสีถาน/ อฟักานสิถาน หากทา่นเคยโปรดระบุวนัเดนิทาง * ส าคญัมาก 

 

_________________________________________________________________________________ 

 


