
 

 

 

 
**ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการดำเนินการยื่นขอ E Visa ประเทศอินเดียให้กับผู้ร่วมเดินทางเท่านั้น ยกเว้นแต่ผู้ร่วมเดินทาง

มีวีซ่าปี** 
 



 

 

วันท่ีแรก  สนามบินดอนเมือง– พาราณาส ี– เมืองสารนาถ -ธัมเมกขสถูป ปา่อิสิปตนมฤคทาวัน -เจาคันธีสถูป -พิพิธภัณฑ์
เมืองสารนาถ - ล่องแม่น้ำคงคา   

 
09.00 น. คณะพร้อมกันที่ ท่าอากาศยานดอนเมือง บรเิวณผู้โดยสารขาออก อาคาร 1 ชั้น 3 ประต ู2 เคาน์เตอรเ์ช็คอินสาย

การบิน Air Asia (FD) เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯคอยให้การตอ้นรับ และอำนวยความสะดวกในการเช็คอินรบับัตร
โดยสาร (แนะนำให้โหลดของที่ไม่จำเป็นลงใต้ท้องเครื่องเนื่องจากเจ้าหน้าที่อินเดียตรวจอย่าเข้มงวด 
**หมายเหตุ** เคาน์เตอรเ์ช็คอินจะปิดบริการก่อนเวลาเครือ่งออกอย่างน้อย 60 นาที และผู้โดยสารพร้อม ณ 
ประตูข้ึนเครื่องก่อนเวลาเครือ่งออก 30 นาที 

12.05 น.  บินลัดฟ้าสู่ เมืองพาราณาสี ประเทศอินเดีย โดยสายการบิน Air Asia เที่ยวบินที่ FD108 ใช้เวลาเดินทางประมาณ 
3 ช่ัวโมง 15 นาที (ไม่มีบริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง) 

13.50 น. เดินทางถึง สนามบินเมืองพาราณาสี ประเทศอินเดีย (เวลาท้องถิ่นช้ากว่าไทย 1.30 ช.ม.กรุณาปรับนาฬิกาของ
ท่านเป็นเวลาท้องถิ่นเพ่ือสะดวกในการนัดหมาย) หลังผ่านข้ันตอนการตรวจคนเข้าเมืองและรับสัมภาระเรียบร้อย
แล้ว 

เท่ียง  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร หรือ ห้องอาหารในโรงแรม 
นำท่านเดินทางสู่ เมืองสารนาถ (ใช้เวลาเดินทาง 30 นาที)นำท่านสวดมนต์ ไหว้พระ นั่งสมาธิ ที่ ธัมเมกขสถูป ป่า
อิสิปตนมฤคทาวัน เป็นพุทธสังเวชนียสถานแห่งที่ 3 สถานที่แสดงปฐมเทศนาธรรมจักกัปปวัตนสูตร โปรดเบญจ
วัคคีย์ทั้งห้า ในสมัยพุทธกาลเป็นสถานที่สงบและเป็นที่ชุมนุมของเหล่าฤษี นักบวชและนักพรตต่าง ๆ ที่มาบำเพ็ญ
ตบะและโยคะเพื่อเข้าถึงพรหมัน (ตามความเช่ือของพรามหณ์) ทำให้ปัจจวัคคีย์ที่ปลีกตัวมาจากเจ้าชายสิทธัตถะมา
บำเพ็ญตบะที่นี่ จากนั้นนำท่านชม เจาคันธีสถูป เป็นสถานที่ซึ่งพระพุทธองค์ทรงพบกบัปญัจวัคคีย์ ณ สถานที่แห่งนี้
เมื่อพระพุทธองค์ทรงเสด็จมาถึงป่าอิสิปตนมฤคทายวันแล้ว ปัญจวัคคีย์ เมื่อเห็นพระพุทธองค์เสด็จมาแต่ไกล จึงทำ
สัญญากันว่า จะไม่ลุกรับ จะไม่ต้อนรับ แต่เมื่อพระองค์เสด็จมาถึง ต่างก็ลืมสัญญาน้ันสิ้น สถานที่ที่พระพุทธองค์ทรง
พบปัญจวัคคีย์เมื ่อเสด็จมาถึงป่าอิสิปตนมฤคทายวันนี้  ปัจจุบันอยู ่ห่างจากสถานที่แสดงปฐมเทศนาไม่ไกลนัก
ประมาณกิโลเมตรเศษ มีการสร้างพระสถูปเป็นเครื่องระลึกว่าที่นี่เป็นสถานที่ซึ่งพระพุทธองค์ทรงพบกับปัญจวัคคีย์  
เรียกว่า เจาคันธีสถูป สันนิษฐานกันว่า สร้างราวๆ พุทธศักราช 1000 ช่วงราชวงศ์คุปตะ นำท่านชม พิพิธภัณฑ์
เมืองสารนาถ มีพระพุทธรูปโบราณซึ่งน่าทึ่ง และงดงามตามแบบฉบับของคนอินเดีย อายุนับพันปีมากมาย จากนั้น
นำท่าน ล่องเรือแม่น้ำคงคา ซึ่งชาวฮินดูเช่ือถือว่าเป็นแม่น้ำศักดิ์สิทธ์ิที่ไหลมาจากมวยผมขององค์พระศิวะ (แม่น้ำนี้

หมายเหตุ เน่ืองจากตัว๋เคร่ืองบินของคณะเป็นตัว๋กรุ๊ประบบ Random ไม่สามารถล็อกท่ีนัง่ได ้ท่ีนัง่อาจจะไม่ไดน้ัง่ติดกนั
และไม่สามารถเลือกช่วงท่ีนัง่บนเคร่ืองบินไดใ้นคณะ 



 

 

ไหลมาจากที่ราบสูงทิเบตเทือกเขาหิมาลัย ประเทศจีนและเนปาล) ให้ทุกท่านได้ ลอยกระทงแม่น้ำคงคา ชม สถานที่
การเผาศพ ของชาวฮินดูที่สืบทอดกันมาอย่างช้านาน 

 
ค่ำ      บริการอาหารเย็น ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

สมควรแก่เวลานำท่านเข้าที่พัก Tridev Hotel ระดับ 4 *หรือเทียบเท่า 
 

วันท่ีสอง พาราณสี -สาวัตถี-วัดเชตะวันมหาวิหาร-บา้นอนาถบินฑกิเศรษฐี-บา้นองคุลีมาล 

 
เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
 นำท่านเดินทางสู่ เมืองสาวัตถี (ใช้เวลาเดินทาง 7-8 ชั่วโมง)ในสมัยพุทธกาล เป็นเมืองหลวงของแคว้นโกศล 1 ใน 

16 แคว้น เป็นเมืองที่ใหญ่พอกับเมืองราชคฤห์และพาราณสี เป็นเมืองศูนย์กลางการค้าขายและเป็นเมืองที่
พระพุทธเจ้าประทับนานที่สดุถึง 25 พรรษา รวมทั้งเป็นเมืองที่พระพุทธศาสนามั่นคงที่สุด ปัจจุบันเมืองนี้เหลอืเพยีง
ซากโบราณสถาน ชมวิถีชีวิตชนบทของประเทศอินเดียระหว่างเดินทาง  

เท่ียง  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร หรือ ห้องอาหารในโรงแรม 
บ่าย จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ บ้านอนาถบินฑิกเศรษฐี เป็นชาวสาวัตถีในสมัยพุทธกาล มีชีวิตร่วมสมัยกับพระพุทธเจ้า 

เดิมท่านมีนามว่าสุทัตตะเศรษฐี เกิดในตระกูลของสุมนะเศรษฐีผู้เป็นบิดา ท่านเป็นเศรษฐีที่ใจบุญ ชอบช่วยเหลือคน
ตกยาก ทำให้ท่านถูกเรียกจากชาวเมืองสาวัตถีว่า อนาถบิณฑิกเศรษฐี แปลว่า เศรษฐีผู้เป็นที่พึ่งของคนยาก (แปล
ตามศัพท์ว่า เศรษฐีผู้มีก้อนข้าวให้กับคนยากจน) อนาถบิณฑิกเศรษฐี ได้ไปค้าขายและได้ฟังธรรมจากพระพุทธเจ้าที่
เมืองราชคฤห์จนบรรลุเป็นพระโสดาบัน ท่านจึงมีศรัทธาสร้างวัดเชตวันมหาวิหารถวายแก่พระสัมมาสัมพุทธเจ้า 
ด้วยเงินจำนวนมาก ท่านได้เป็นผู้ให้ความอุปถัมภ์บำรุงพระพุทธเจ้าและพระสงฆ์อย่างดีมาก เป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้
พระพุทธเจ้าเสด็จประทับจำพรรษาที่วัดพระเชตวันที่ท่านสร้างมากกว่าที่ประทับใด ๆ ถึง 19 พรรษา เรื่องราวของ
อนาถบิณฑิกเศรษฐี มีปรากฏมากมายในคัมภีร์ทางพระพุทธศาสนา เป็นเรื่องราวที่แสดงถึงความศรัทธา ความมี
สติปัญญา และความเอาใจใส่ในการบำรุงพระพุทธศาสนา ทำให้ท่านได้รับยกย่องจากพระพุทธเจ้าให้เป็น อุบาสกผู้
เลิศในการเป็นผู้ถวายทาน (เอตทัคคะในฝ่ายผู้เป็นทายก) ข้างๆบริเวณเดียวกันซึ่งเป็น บ้านองคุลีมาล เป็นบุคคล



 

 

สำคัญในยุคต้นแห่งพุทธศาสนา โดยเฉพาะตามพุทธประวัติพุทธฝ่ายเถรวาท เดิมนั้นเป็นโจรปล้นฆ่าคน แต่ภายหลัง
มีศรัทธาในพุทธศาสนา ได้กลับใจบวชเป็นพระภิกษุ และบรรลุเป็นพระอรหันต์ 
นำท่านกราบนมัสการพระพุทธเจ้าที่  วัดเชตะวัน
มหาวิหาร เป ็นว ัดท ี ่ ใหญ ่ท ี ่ส ุดและเป ็นว ัดที่
พระพุทธเจ้ารวมทั้งพระอรหันต์ได้จำพรรษาอยู่นาน
ที่สุดถึง 19 พรรษา สร้างโดยอนาถบิณฑิกมหา
เศรษฐี กล่าวกันว่าต้องขนเงินมาปูพื้นที่ให้เต็มสวน
จึงจะซื้อที่ดินมาสร้างวัดถวายแด่พระพุทธเจ้าได้ 
เพราะในสมัยนั้นดินแดนทุกแห่งเป็นของผู้ที่นับถือ
ศาสนาพราหมณ์ นำท่านนมัสการ กุฎิพระพุทธเจ้า 
กุฎิพระโมคคัลลา กุฎิพระสารีบุตร กุฎิพระสิวลี 
กุฎิพระอานนท์ และสถูปที่บรรจสุารรีิกธาตุของพระอรหนัต์ ชมบ่อน้ำที่พระพุทธเจ้าใช้เป็นที่สรงน้ำตลอดระยะเวลา
ที่จำพรรษาอยู่ 

ค่ำ      บริการอาหารเย็น ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
สมควรแก่เวลานำท่านเข้าที่พัก Pawan Palace Hotel ระดับ 4*หรือเทียบเท่า 

 

วันท่ีสาม สาวัตถี-เนปาล-ลุมพินี - เสาหินพระเจา้อโศกมหาราช – วิหารมายาเทวี 

เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
ออกเดินทางสู่ เมืองลุมพินีวัน (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 4-5 ช่ัวโมง) ตั้งอยู่ในเขตประเทศเนปาล ผ่าน เมืองโครักข์
ปูร์และผ่านเมืองชายแดนโสเนาวลีของอินเดียเข้าสู่เมืองสิทธารัตถะของเนปาลเป็นสถานที่ซึ่งตั้งอยู่กึ่งกลางระหว่าง
กรุงกบิลพัสดุ์กับกรุงเทวทหะ  เดินทางถึงพรมแดนอินเดีย-เนปาล ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง 

เท่ียง  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร หรือ ห้องอาหารในโรงแรม      
บ่าย นำทุกท่านเดินทางสู่ สวนลุมพินีวัน เป็นพุทธ

สังเวชนียสถานที่สำคัญแห่งที่ 1 ใน 4 สังเวช
นียสถานของชาวพุทธ เป็นสถานที่ประสูติของ
เจ้าชายสิทธัตถะ ผูซ้ึ่งต่อมาตรสัรูเ้ป็นพระ
บรมศาสดาสมัมาสมัพุทธเจ้า ตั้งอยู่ทีอ่ำเภอ
ไภรวา แคว้นอูธ ประเทศเนปาล เป็นพุทธ
สังเวชนียสถาน 4 ตำบลเพียงแห่งเดียวที่อยู่
นอกประเทศอินเดีย ลุมพินีวัน เดิมเป็นสวน
ป่าสาธารณะหรือวโนทยานที่รม่รื่นเหมาะแก่



 

 

การพักผ่อน ในสมัยพุทธกาลลุมพินีวันต้ังอยู่กึง่กลางระหว่างเมืองกบลิพสัดุ์กับเมืองเทวทหะ ในแคว้นสักกะ บนฝั่ง
แม่น้ำโรหิณี หลังจากพระพทุธเจ้าปรินิพพานแล้ว พระเจ้าอโศกมหาราชได้โปรดใหส้ร้างเสาหินขนาดใหญ่มาปักไว้
ตรงบริเวณทีป่ระสูติ เรียกว่า เสาอโศก ทีจ่ารึกข้อความเป็นอักษรพราหมีว่าพระพุทธเจ้าประสูติที่ตรงนี้ ปจัจบุัน 
ลุมพินีวันได้รบัการบูรณะและมีถาวรวัตถุสำคัญที่ชาวพุทธนิยมไปสักการะ คือ "เสาหินพระเจา้อโศกมหาราช" ที่
ระบุว่าสถานที่นี้เป็นสถานทีป่ระสูติของเจ้าชายสทิธัตถะ นอกจากนี ้ยังมี "วิหารมายาเทวี" ภายในประดิษฐานภาพ
หินแกะสลักพระรูปพระนางสริิมหามายาประสูติพระราชโอรส โดยเป็นวิหารเก่ามีอายุร่วมสมัยกบัเสาหินพระเจ้า
อโศก ปัจจุบัน ทางการเนปาลได้สร้างวิหารใหมท่ับวิหารมายาเทวีหลังเก่า และได้ขุดค้นพบศิลาจารึกรูปคล้าย
รอยเท้า สันนิษฐานว่าเป็นจารึกรอยเท้าก้าวทีเ่จ็ดของเจ้าชายสิทธัตถะที่ทรงดำเนินได้เจ็ดก้าวในวันประสูต ิ

ค่ำ      บริการอาหารเย็น ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
สมควรแก่เวลานำท่านเข้าที่พัก Zambala Hotel ระดับ 3*หรือเทียบเท่า 
 

วันท่ีสี่ เนปาล-ลุมพินี – เมืองกุสินารา -มกุฎพันธนเจดีย์-พระสถปูปรินิพพาน-เวสาลี -วัดป่ามหาวัน-ปัตนะ 

เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
เดินทางสู่ เมืองกุสินารา (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 4 ช่ัวโมง) เป็นที่ตัง้ของสังเวชนียสถานแห่งที่ 4 ในสมัยพทุธกาล
เป็นเมืองเอกหนึ่งในสองของแคว้นมัลละ อยู่ตรงข้ามฝัง่แม่นำ้คู่กับเมือง ปาวา เป็นที่ตัง้ของ สาลวโนทยาน หรือป่า
ไม้สาละที่พระพุทธเจ้าเสด็จดบัขันธปรินพิพานและเป็นสถานที่ถวายพระเพลิงพระพุทธเจ้า นำท่านเดินทางสู่ มกุฏ
พันธนเจดีย์ ตั้งอยูห่่างจาก มหาปรินิพพานสถูป ไปทางทิศตะวันออก ๑ กิโลเมตร คนท้องถ่ินเรียกว่า “รามภาร์-กา-
ดีลา” หรอื รัมภารส์ถูป เป็นสถานที่ถวายพระเพลิงพระพุทธสรีระของพระพุทธเจ้า เดิมทีเป็นเชิงตะกอนไม้จันทร์
หอม หลังจากที่ถวายพระเพลิงพระพุทธสรีระแล้วก็ได้สร้างพระสถูปครอบลง ต่อมาก็ได้ถูกรกุรานทำลายเหลือแต่
ซากปรักหกัพัง ภายหลังได้ถูกขุดค้นพบเป็นซากกองอิฐพระสถูปขนาดใหญ่ดงัทีเ่ห็นในปจัจบุัน พระสถูปนี้วัด
โดยรอบฐานได้ ๔๖.๑๔ เมตร และขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๓๗.๑๘ เมตร ทัง้นี ้ตามหลักฐานกเ็ป็นที่ชัดเจนว่าน่ันคือ
สถานที่ถวายพระเพลงิพระพุทธสรรีะหรือมกุฏพันธนเจดีย์ตามที่ชาวพุทธเรียกช่ือกัน ปัจจุบันรัฐบาลอินเดียได้เข้ามา
บูรณะซอ่มแซมไว้อย่างดีนำท่านเดินทางไปกราบสักการะ มหาปรินิพพานสถูป ซึง่เป็นสถานที่พระพทุธเจ้าเสดจ็ดับ
ขันธ์ปรินิพพานภายใต้ต้นสาละคู่ เป็นพุทธสถานที่พระพุทธเจ้าประทานการบวชใหส้าวกองค์สุดท้าย และยังเป็นที่
ตรัสเทศนาปจัฉิมโอวาทสุดยอดแหง่พระธรรมคำสอนคือความไม่ประมาท ชม มหาปรนิิพพานวิหาร หรือวิหารพุทธ
ไสยาสน ์ตั้งอยู่ด้านหน้าบนฐานเดียวกันกับมหาปรินิพพานสถูป มีบันไดอิฐสงูข้ึนไปบนเนิน ภายในประดิษฐาน 
“พระพทุธรปูปางปรินพิพาน” อยู่บนพระแท่นทำด้วยหินทรายแดงหรือเรียกว่า จุณศิลา องค์พระพุทธรปูยาว ๒๓ 
ฟุต ๙ นิ้ว (ราว ๗ เมตร) กว้าง ๕ ฟุต ๖ นิ้ว สูง ๒ ฟุต ๑ นิ้ว ศิลปะมถุรา มีอายุมากกว่า ๑,๕๐๐ ป ีที่พระแท่นมรีูป
สลักของสุภัททปริพาชกกำลังเข้าไปขอบวช และมรีูปสลกัพระอนุรทุธะและพระอานนท์อยู่ด้วย พระพทุธรูปองค์นี้
เป็นสัญลักษณ์ของพระพุทธองค์ที่กำลังเสดจ็ดับขันธปรินพิพาน ประทบันอนบรรทมตะแคงขวา โดยหันพระพักตร์ไป
ทางทิศตะวันตก และมซีากศาสนสถานโบราณโดยรอบมากมาย ในจารึกระบผุู้จัดสร้างพระพุทธรูปองค์นี้ คือ หริ



 

 

พละสวามี นายช่างผู้แกะสลกัช่ือ ธรรมทินนา เป็นชาวเมืองมถุรา ในปัจจุบันพระพทุธรูปองค์นี้ถือได้ว่าเป็นจุดหมาย
สำคัญที่ชาวพุทธจะมาสักการะ เพราะเป็นพระพทุธรูปที่มีพทุธลักษณะอันพเิศษคือเหมือนคนนอนหลับธรรมดา 
แสดงใหเ้ห็นว่าพระพุทธองค์ได้เสดจ็ดับขันธปรินิพพานจากไปอย่างผู้หมดกังวลในโลกทั้งปวง 

เท่ียง  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร หรือ ห้องอาหารในโรงแรม 
 นำท่านเดินทางสู่ เมืองเวสาลี (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 4 ชั่วโมง) คืออาณาจักรหนึ่งของวัชชี หนึ่งใน 16 แคว้น 

ของชมพูทวีป เรียกกันหลายชื่อว่า ไวสาลี ไพสาลี หรือเวสาลี  เนื่องจากในครั้งนั้นกรุงเวสาวีเกิดฝนแห้ง ข้าวกล้า
ตายเพราะถูกแดดเผาคนยากจนอดตาย ศพเกลื่อนกลาดทั่วพระนคร อมนุษย์ได้กลิ่นซากศพก็พากันเข้ามาในพระ
นครผู้คนตายเพิ่มขึ้น เหล่าเจ้าลิจฉวีได้ยินมาว่าพระพุทธเจ้าเสด็จอุบัติขึ้นแล้วในโลก พระผู้มีพระภาคเจ้านั้นทรง
แสดงธรรมเพื่อประโยชน์เกื้อกูลแก่ปวงสัตว์ทรงมีอานุภาพมาก หากพระงค์ทรงเสด็จมาโปรด ภัยทุกอย่างก็จักสงบ
ไปจึงส่งเจ้าลิจฉวี ช่ือ มหาลิ ซึ่งเป้นผู้ทีพระเจ้าพิมพิสารโปรดปรานและอำมาตย์ผุ้หนึ่งเดินทางไปขอร้องพระเจ้าพิม
พิสารให้กราบทูลอาราธนาพระพุทธองค์เสด็จไปกรุงเวสาลี  พระบรมศาสดาทรงพิจารณา หากได้ตรัสรัตนสูตรใน
กรุงเวสาลีนอกจากความเดือดร้อนจักสงบลงมหาชนชาววัชชีเมื่อได้ฟังพระสูตรนี้แล้วจักได้บรรลุมมรรคผล จำนวน
มากจึงทรงรำคำกราบทูลเชิญของพวกเจ้าลิจฉวี  

จากนั้นนำท่านเที่ยวชม วัดป่ามหาวัน อารามที่กษัตริย์ลิจฉวีสร้างถวายพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ตั้งอยู่ในป่ามหาวัน
ทางเหนือของอาณาจักรวัชชีในป่าหิมาลัยและพระพุทธองค์ทรงประทับอยู่ในพรรษาที่ 5 ชมเสาอโศกที่มีรูปสิงห์อยู่
ในลักษณะนั่งหันหน้าไปทางทิศตะวันออกที่สมบูรณ์ที่สุด ปัจจุบันเหลือเพียงซากโบราณสถานที่ประกอบไปด้วย
สังฆาราม ห้องพัก ห้องประชุม 
จากนั้นนำท่านเดินทางสู่เมือง ปัตนะ  (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง) เป็นเมืองหลวงของรัฐพิหาร รัฐหนึ่งใน
ประเทศอินเดีย ปัฏนาเป็นเมืองเก่าแก่ที่ยังมีผู้อาศัยอยู่ต่อเนื่องยาวนานที่สุดแห่งหนึ่งของโลก โดยเมื่อ 2,500 ปีก่อน 
ในสมัยพุทธกาล เมืองแห่งนี้เป็นเพียงหมู่บ้านเล็กๆ ในแคว้นมคธ ที่ตั้งโดยพระเจ้าอชาตศัตรู เพื่อเป็นเมืองหน้าด่าน
สำหรับการเตรียมทำสงครามกับแคว้นวัชชี หลังจากพุทธกาล เมืองนี้มีความสำคัญ เพราะได้กลายเป็นเมืองหลวง



 

 

ของแคว้นมคธและมีพระมหากษัตริย์ดำรงตำแหน่งพระจักรพรรดิผูย้ิ่งใหญ่ทีสุ่ดของอินเดีย คือพระเจ้าอโศกมหาราช 
แห่งราชวงศ์เมารยะ ผู้อุปถัมภ์พระพุทธศาสนาให้รุ่งเรือง ทรงอุปถัมภ์การทำตติยสังคายนา ณ อโศการาม โดยให้
เมืองปัฏนา (หรือปาตลีบุตร ตามที่เรียกกันในสมัยนั้น) เป็นศูนย์กลางในการส่งสมณทตูออกเผยแพร่พระพุทธศาสนา
ไปยังดินแดนอื่นๆ ทั่วโลก ซึ่งรวมถึงสุวรรณภูมิ 

ค่ำ     บริการอาหารเย็น ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
สมควรแกเ่วลานำท่านเข้าที่พัก Patliputra Continental Hotel ระดับ 4*หรือเทียบเท่า 
 

วันท่ีห้า นาลันทา-มหาวิทยาลัยนาลนัทา-พระพุทธรูปองค์ดำ-ราชคฤห์-เขาคิชญกูฏ-วัดชีวกัมพวัน-วัดเวฬุวนาราม
มหาสังฆยิกาวาส-เมืองคยา 

เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
นำท่านเดินทางสู่ นาลันทา เป็นชื่อเมือง ๆ หนึ่งในแคว้นมคธ อยู่ห่างจากพระนครราชคฤห์ประมาณ 1 โยชน์ 
(ประมาณ 16 กิโลเมตร) ณ เมืองนี้มีสวนมะม่วง ช่ือ ปาวาริกัมพวัน (สวนมะม่วงของปาวาริกเศรษฐี) ซึ่งพระพุทธเจา้
เสด็จมาประทับแรมหลายครั้งคัมภีร์ฝ่ายมหายานกล่าวว่า พระสารีบุตรและพระมหาโมคคัลลานะ ซึ่งเป็นอัครสาวก 
เกิดที่เมืองนาลันทา แต่คัมภีร์ฝ่ายบาลีเรียกถ่ินเกิดของ พระสารีบุตรว่า หมู่บ้านนาลกะหรือนาลันทคาม "นาลันทาม
หาวิชชาลัยของพุทธศาสนานิกายมหายาน" จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ มหาวิทยาลัยนาลันทา มหาวิทยาลัยที่ใหญ่
ที่สุดในโลก เป็นศูนย์การศึกษาในสมัยพุทธกาล ต่อมาในปีพ.ศ. 1742 กองทัพมุสลิมเติรกส์ได้ยกทัพมารุกรานรบ
ชนะกษัตริย์แห่งชมพูทวีปฝ่ายเหนือ กองทัพมุสลิมเติรกส์ได้เผาผลาญทำลายวัดและปูชนียสถานในพุทธศาสนาลง
แทบทั้งหมด และสังหารผู้ที่ไม่ยอมเปลี่ยนศาสนา นาลันทามหาวิหารก็ถูกเผาผลาญทำลายลงในช่วงระยะเวลาน้ัน 
ว่ากันว่าไฟที่ลุกโชนเผานาลันทานานถึง 3 เดือนกว่าจะเผานาลันทาได้หมด จากนั้นนำท่านเดินทางไปนมัสการ 
พระพุทธรูปองค์ดำ เป็นพรพุทธรูปโบราณที่แกะสลกัจากหินสดีำ หน้าตักกว้าง ๖๐ นิ้ว พระเกตุทรงดอกบัวตูม ปาง
สมาธิ องคุลีของพระหัตถ์ขวาทั้งหมดชี้ลงธรณี แม้พระนาสิกจะหักบิ่นไป  แต่ก็ยังทรงความงดงามอยู่มิได้จืดจาง 
เหลือรอดจากการถูกทุบทำลายจากคนศาสนาอื่น และยังมีสภาพที่ค่อนข้างมบูรณ์  มีคำบอกเล่าถึงความศักดิ์สิทธ์ิ
ของพระพุทธรูปองค์นี้ว่าเริ่มจากชาวบ้านอินเดีย การบนบานศาลกล่าวขอพรจากพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ของชาว



 

 

อินเดียนั้น เป็นไปในลักษณะเดียวกับคนไทย เวลาลูกไม่สบาย ก็พากันเอาน้ำมันเนยมาทาที่องค์ท่านก่อน แล้วลูบ
เอาน้ำมันเนยนั้นกลับมาทาตัวลูก ทำให้ลูกหายเจ็บป่วย หายงอแง กินข้าวได ้อ้วนท้วนสมบูรณ์ จนหลายคนขนาน
นามท่านว่า หลวงพ่อน้ำมัน 

เท่ียง  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร หรือ ห้องอาหารในโรงแรม 
บ่าย นำท่านออกเดินทางสู่ เมืองราชคฤห์ นครหลวงแห่งแคว้นมคธ (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชัวโมง) นำท่านเดินทาง

ข้ึน เขาคิชญกูฏ หนึ่งในเบญจคีรี ชมวิวทิวทัศน์ที่สวยงาม นมัสการ ถ้ำพระโมคคัลลา ชม ถ้ำพระสารีบุตร สถานที่ที่
พระสารีบุตรสำเร็จเป็นพระอรหันต์ ชม กุฏีของพระอานนท์ นมัสการ มูลคันธกุฏี สถานที่ประทับของพระพุทธเจ้า 
ไหว้พระสวดมนต์ที่ยอดเขาคิชกูฎ จากนั้นนำท่านชม วัดชีวกัมพวัน โรงพยาบาลสงฆ์แห่งแรกของโลกและนำท่าน
เดินทางสู่ วัดเวฬุวนารามมหาสังฆยิกาวาส (วัดเวฬุวัน) วัดแห่งแรกในพระพุทธศาสนา และเป็นสถานที่แสดง
โอวาทปาฏิโมกข์แก่พระอริยสงฆ์ 1,250 องค์ มีสถูปที่บรรจุพระอัฐิธาตุของพระโมคคัลลานะและพระอัญญาโกญ
ฑัญญะ สมควรแก่เวลา นำท่านเดินทางสู่ เมืองคยา ใช้เวลา 2 ช่ัวโมง 

ค่ำ     บริการอาหารเย็น ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
สมควรแกเ่วลานำท่านเข้าที่พัก Nalanda Regency Hotel ระดับ 4*หรือเทียบเท่า 
 

วันท่ีหก คยา-บา้นนางสุชาดา-แม่น้ำเนรญัชรา-วัดพุทธญี่ปุ่น-วัดพุทธภูฏาน-วัดพุทธทิเบต-วัดไทยพุทธคยา-มหาเจดีย์
พุทธคยา-ต้นพระศรมีหาโพธิ ์

เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
  จากนั้นนำท่าน เดินทางสู่ บ้านนางสุชาดา เป็นธิดาของ เสนียะ ( เสนานิกุฏุมพี) ผู้มีทรัพย์ซึ่งเป็นนายใหญ่แห่ง

ชาวบ้านเสนานิคม ตำบลอุรุเวลา เมื่ออายุย่างเข้าสู่วัยสาวนางได้ทำพิธีบวงสรวงต่อเทพยดาที่สิงสถิต ณ ต้นไทรใหญ่
ต้นหนึ่งใกล้บ้านของนาง โดยได้ต้ังปณิธานความปรารถนาไว้ 2 ประการ คือ 

           1.ขอให้ข้าพเจ้าได้สามีที่มีบุญ มีทรัพย์สมบัติ และมีชาติสกุลเสมอกัน  
          2.ขอให้ข้าพเจ้ามีบุตรคนแรกเป็นชาย 
 เมื่อความปรารถนาสำเร็จสมบูรณ์ นางได้ทำพลีกรรมบวงสรวงสังเวยเทพยดาด้วยข้าวมธุปายาส ในวันขึ้น ๑๕ ค่ำ 

เดือน ๖ 
   นำท่านชมวิว ริมสองฝั่ง แม่น้ำเนรัญชรา แม่น้ำสำคัญในพุทธประวัติ ชาวบ้านแถบนั้นเรียกว่า “ลิลาจัน” มาจากคำ

สันสกฤตว่า “ไนยรัญจนะ” แปลว่า แม่น้ำที่มีสีใสสะอาด แม่น้ำทั้งสายกว้างราว ๑ กิโลเมตร ในสมัยพุทธกาล แม่น้ำ
เนรัญชราไหลผ่านแคว้นมคธ ณ ตำบลอุรุเวลาเสนานิคม ซึ่งตั้งอยู่บนลุ่มแม่น้ำเนรัญชรา อันเป็นภูมิสถานที่สงบน่า
รื่นรมย์ พระมหาบุรุษทรงเลือกที่แห่งนี้เป็นที่บำเพ็ญเพียร ทรงประทับอยู่ ณ ที่นี้ นานถึง ๖ ปี พระมหาบุรุษทรง
บำเพ็ญทุกรกิริยาและเปลี่ยนมาทรงดำเนินในมัชฌิมาปฏิปทา จนได้ตรัสรู้อนุตรสัมมาสัมโพธิญาณภายใต้ต้นพระศรี
มหาโพธิ ณ ริมฝั่งแม่น้ำเนรัญชราแห่งนี้ 

 จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ วัดพุทธญี่ปุ่น ซึ่งมีหลวงพ่อองค์โตไดบุสซึและพระอรหนัต์ที่วัดญี่ปุ่น องค์พระพุทธรูปสร้าง



 

 

จากหินทราย  วัดพุทธภูฏาน สร้างขึ้นเมื่อปี 2526 ชาวภูฏานนับถือพระพุทธศานา นิกายนิงมะหมวกดำ มีพระเจ้า
แผ่นดินเป็นประธานพุทธบริษัท ถือเป็นชาติที่ศรัทธาในพระพุทธศาสนาเป็นอย่างมาก โดดเด่นด้วยประติมากรรมปนู
ปั้นสามมิติ แสดงพุทธประวัติองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า ตั้งแต่ประสูตจากครรภ์พระมารดา , ออกผนวชแสวงหา
หนทางแห่งการดับทุกข์ , ผจญหมู่มารก่อนการตรัสรู้ , รับข้าวมธุปายาสจากนางสุชาดา , ตรัสรู้ใต้ต้นพระศรีมหา
โพธิ์ และเสด็จดับขันธปรินิพพาน ซึ่งถือเป็นวัดแห่งเดียวในพุทธยาที่มีศิลปะปูนปั้นสามมิติงดงามเช่นนี้  วัดพุทธ
ทิเบต ด้านหน้าวัดประดับธงนิกายมหายาน พระวิหารงดงามด้วยสถาปัตยกรรมเช่นเดียวกับวัดที่ธิเบต  ส่วนพระ
ประทานภายในวิหาร จำลองแบบมาจากพระพุทธเมตตาภายในมหาโพธ์ิเจดีย์  ด้านข้างมีรูปปั้นพระพุทธเจ้านับร้อย
องค์ เรียงรายอยู่ทั้งสองฝั่ง  ผนังพระวิหารประดับด้วยภาพวาดพุทธประวัติต้ังแต่ประสูต ตรัสรู้ และปรินิพพาน และ
นำท่านชม วัดไทยพุทธคยา เป็นวัดไทยแห่งแรกในประเทศอินเดีย เริ่มก่อสร้างมาต้ังแต่ปี พ.ศ. 2500 มีเนื้อที่ราว 
12 ไร่ ตั้งอยู่บริเวณพุทธคยา อยู่ห่างจากองค์เจดีย์พุทธคยาประมาณ 500 เมตร เป็นวัดที่อยู่ในความดูแลและ
อุปถัมภ์ของรัฐบาลไทย พระอุโบสถของวัดไทยพุทธคยาจำลองแบบมาจากวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามราชวรวิหาร 
กรุงเทพมหานคร ซึ่งได้ชื่อว่าเป็นสถาปัตยกรรมของสมัยรัตนโกสินทร์ที่ดีที่ สุดแห่งหนึ่ง ซึ่งการจำลองแบบจนดู
เหมือนนี้ไม่ใช่เฉพาะภายนอก แต่ยังมีภายในที่เหมือนกันด้วย เช่น องค์พระประธานที่เป็นพระพุทธชินราช แกล
ประตู แกลหน้าต่าง เป็นต้น   

เท่ียง  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร หรือ ห้องอาหารในโรงแรม 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
บ่าย  จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ มหาเจดีย์พุทธคยา เจดีย์พุทธคยาหรือพระมหาโพธ์ิเจดีย์ คืออนุสรณ์สถานแห่งการตรัสรู้

ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า มีลักษณะเป็นเจดีย์สี่เหลี่ยมทรงสูง เป็นสถาปัตยกรรมและศิลปะแบบอินเดีย สูงประมาณ 
170 ฟุต แบ่งออกเป็น 2 ชั ้น ชั ้นแรกประดิษฐานพระพุทธเมตตา พระพุทธรูปปางมารวิชัยศิลปะปาละ เป็น
พระพุทธรูปใหญ่หนึ่งเดียวในเจดีย์ที่ไม่ถูกทำลายจากกษัตริย์ชาวฮินดูในสมัยที่มีการกวาดล้างพระพุทธศาสนาใน
อินเดีย ส่วนช้ันที่ 2 ประดิษฐานพระพุทธปฏิมาปางประทานพร บริเวณโดยรอบเจดีย์มีเจดีย์บริวารล้อมอยู่ทั้ง 4 ทิศ 
เดิมเจดีย์พุทธคยาเป็นวิหารขนาดไม่ใหญ่นัก ต่อมาในปี พ.ศ.674 พระเจ้าหุวิชกะทรงบูรณะเพิ่มเติมให้มีขนาดใหญ่
กว่าเดิม ในปัจจุบันเจดีย์พุทธคยาถือเป็นแลนด์มาร์คของกลุ่มพุทธสถานพุทธคยา  จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ด้านหลัง



 

 

มหาเจดีย์ ท่านจะพบกับ ต้นพระศรีมหาโพธิ์ สังเวชนียสถานแห่งที่  2 คือต้นโพธ์ิที่พระพุทธเจ้าประทับในช่วงเวลา
ตรัสรู้ เป็นพันธ์ุไม้ที่เป็นที่เคารพนับถือของพุทธศาสนิกชนมาต้ังแต่สมัยพุทธกาล ต้นพระศรีมหาโพธ์ิมีทั้งหมด 4 ต้น 
-ต้นแรกคือต้นที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสรู้ซึ่งตายลงในสมัยของพระเจ้าอโศกมหาราช 
-ต้นที่สองคือต้นที่แตกหน่อออกมาจากต้นแรกและได้ถูกทำลายลงในสมัยพระเจ้าสาสังการ กษัตริย์ฮินดู 
-ต้นที ่สามคือต้นที ่แตกหน่อออกมาจากต้นแรกและได้ตายลงเพราะขาดการบำรุงดูแล  เนื ่องจากเป็นช่วง
พระพุทธศาสนาในประเทศอินเดียเสื่อมโทรม 
-ต้นที่ 4 คือต้นศรีมหาโพธ์ิต้นปัจจุบันที่แตกหน่อมาจากต้นที่ 3 ได้รับการบำรุงดูแลหน่อโดยเซอร์คันนิงแฮม หัวหน้า
คณะสำรวจพุทธศาสนสถานในช่วงที่อินเดียเป็นอาณานิคมของอังกฤษ ปัจจุบันมีอายุ 138 ป ี
ใต้ต้นพระศรีมหาโพธิ์เป็นที่ประดิษฐานของพระแท่นวัชรอาสน์ พระแท่นที่พระเจ้าอโศกมหาราชทรงสร้างขึ้นเพื่อ
บูชาสถานที่บำเพ็ญเพียรของพระพุทธเจ้า ตัวแท่นทำจากทองมีความยาว 7 ฟุต สลักเป็นรูปเพชร พญาหงส์ และ
ดอกมณฑารพสลับกัน พระและพุทธศาสนิกชนนิยมไปสักการะ สวดมนต์ หรือนั่งทำสมาธิอยู่รอบๆ บริเวณต้นพระ
ศรีมหาโพธ์ิและพระแท่นวัชรอาสน์แห่งนี้ 

ค่ำ     บริการอาหารเย็น ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
สมควรแกเ่วลานำท่านเข้าที่พัก Bodhagaya Regency Hotel ระดับ 4*หรือเทียบเท่า 

 

วันท่ีเจ็ด เมืองคยา – กทม. (สนามบินดอนเมือง) 

เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
  สมควรแกเ่วลา นำท่านเดินทางเดินทางสู่  สนามบินคยา  
10.40 น.  ออกเดินทางบินลัดฟ้ากลับสู่ประเทศไทย โดยสายการบิน Ari Asia เที่ยวบินที่ FD 123 ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 

ช่ัวโมง 50 นาที (ไม่มีบริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง) 
15.00 น. เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ ประเทศไทย โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ 

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



 

 

อัตราค่าบริการและเง่ือนไขการให้บริการ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

 
อัตราค่าบริการน้ีรวม 

✓ ตั๋วเครื่องบินชั้นประหยัดระบุวันเดินทางไป-กลบัพร้อมคณะ 
✓ ภาษีน้ำมนัและภาษีตั๋วทุกชนิด(สงวนสิทธิเก็บเพิ่มหากสายการบินปรับขึน้ก่อนวันเดินทาง) 
✓ ท่ีพักโรงแรมตามรายการ 6 คืน พักห้องละ 2-3 ท่าน (กรณีมาไม่ครบคู่และไม่ต้องการเพ่ิมเงินพักห้องเดี่ยว) 
✓ อาหารตามรายการระบุ(สงวนสิทธิในการสลับมื้อหรือเปลีย่นแปลงเมนูอาหารตามสถานการณ์)  
✓ ค่าเขา้ชมสถานท่ีตามรายการระบุ 

อินเดีย-เนปาล เท่ียวฟิน สายบญุ ครบสูตร 4 สังเวชนียสถาน 7 วัน 6 คืน – FD 

กำหนดการเดินทาง 
ผู้ใหญ่พักห้องละ

2-3ท่าน 
ไม่รวมค่าวีซา่ 

เด็กอายุไม่เกิน12ปี
เสริมเตียง 

ไม่รวมค่าวีซา่ 

เด็กอายุไม่เกิน12ปี
ไม่เสริมเตยีง 
ไม่รวมค่าวีซา่ 

ไม่รวมตั๋ว
เครื่องบิน 

ไม่รวมค่าวีซา่ 
พักเด่ียว 

วันท่ี 02 – 08 ธ.ค. 2562 **วันหยุด** 24,990.- 24,990.- 23,990.- - 5,990.- 

วันท่ี 16 – 22 ธ.ค. 2562 24,990.- 24,990.- 23,990.- - 5,990.- 

วันท่ี 23 – 29 ธ.ค. 2562 23,990.- 23,990.- 22,990.- - 5,990.- 

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

วันท่ี 01 – 07 ม.ค. 2563 **ปีใหม่** 24,990.- 24,990.- 23,990.- - 5,990.- 

วันท่ี 06 – 12 ม.ค. 2563 23,990.- 23,990.- 22,990.- - 5,990.- 

วันท่ี 13 – 19 ม.ค. 2563 24,990.- 24,990.- 23,990.- - 5,990.- 

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

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

วันท่ี 03 – 09 ก.พ. 2563 **วันหยุด** 28,990.- 28,990.- 27,990.- - 5,990.- 

วันท่ี 10 – 16 ก.พ. 2563 **วันหยุด** 26,990.- 26,990.- 25,990.- - 5,990.- 

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

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

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

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

วันท่ี 16 – 22 มี.ค. 2563 24,990.- 24,990.- 23,990.- - 5,990.- 

วันท่ี 21 – 27 มี.ค. 2563 23,990.- 23,990.- 22,990.- - 5,990.- 



 

 

✓ ค่าระวางนำ้หนักกระเป๋าไม่เกิน 20 กก. 
✓ ค่ารถรับ-ส่งสถานท่ีท่องเท่ียวตามรายการระบ ุ
✓ ค่ามัคคุเทศกผ์ู้ชำนาญเส้นทางดูแลตลอดการเดินทาง 
✓ ค่าประกนัชีวิตกรณีอุบัติเหตุในระหว่างการเดินทาง คุ้มครองในวงเงินไม่เกินท่านละ 1,000,000 บาท และคา่

รักษาพยาบาลกรณีอุบัติเหตุในวงเงินไม่เกิน ท่านละ 200,000 บาท (ตามเงื่อนไขกรมธรรม์) 
✓ ค่าภาษีมลูคา่เพ่ิม 7% 

 
อัตราค่าบริการไม่รวม 

 ภาษีหัก ณ ท่ีจ่าย 3% 

 ค่าทำหนังสือเดินทางไทย,คา่ธรรมเนียมสำหรบัผู้ถือพาสปอร์ตต่างชาติคา่ทำใบอนุญาตกลับเข้าประเทศของคน
ต่างชาติ(Re-Entry) หรือ คนต่างด้าว (เป็นหนา้ท่ีของผู้เดนิทางในการจัดทำเอง) 

 ค่าใช้จา่ยส่วนตัวนอกเหนือจากรายการท่ีระบ ุ เช่น ค่าเครื่องดื่มและค่าอาหารท่ีสั่งเพ่ิมเอง, ค่าโทรศัพท์, คา่อาหารและ
เครื่องดื่มสั่งพิเศษนอกรายการ คา่ซักรีด, ค่าโทรศัพท์ทางไกล, คา่อินเตอร์เน็ต ฯลฯ 

 ค่าใช้จา่ยอันเกิดจากความล่าช้าของสายการบิน,อุบัติภัยทางธรรมชาติ,การประท้วง,การจลาจล,การนัดหยุดงาน,การถูก
ปฏิเสธไม่ให้ออกและเขา้เมืองจากเจ้าหนา้ท่ีตรวจคนเขา้เมืองและเจ้าหน้าท่ีกรมแรงงานท้ังท่ีเมืองไทยและต่างประเทศ
ซึ่งอยู่นอกเหนือความควบคุมของบรษิัทฯ 

 ค่าปรับ สำหรบัน้ำหนักกระเปา๋เดินทางท่ีเกินจากท่ีทางสายการบินกำหนดไว้ 20 กก. 

 ค่าธรรมเนยีมวีซา่อินเดียแบบ E-Visa แบบ Double (เข้า-ออก 2 ครั้ง ภายใน 30 วัน) และคา่วีซ่าเนปาลคา่ท่านละ 
1,800 บาท (ชำระพร้อมค่ามัดจำทัวร์) หากต้องการ E-Visa แบบ Multiple (เขา้-ออก หลายครั้งภายใน 1 ปี ) เพ่ิม
ท่านละ 500 บาท 

 ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น,คนขับรถ 2,000 บาท/ทริป/ลูกทัวร์ 1 ท่าน (ชำระท่ีสนามบินในวันเดนิทาง) 

 ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ตามสินนำ้ใจของทุกท่าน (ไม่รวมในทิปไกด์ท้องถิ่นและคนขับรถแต่ไม่บังคบัทิป) 
 
 

เง่ือนไขการสำรองท่ีนั่ง 
1.กรุณาทำการจองก่อนการเดินทาง อยา่งน้อย 45 วันทำการหรือก่อนหน้านั้น โดยส่งแฟกซ์หรืออีเมลล์รายชื่อและหน้า
หนังสือเดินทางเพ่ือยันการจองท่ีนั่ง พร้อมชำระมัดจำท่านละ 10,000 บาท 
2.ค่าทัวร์ส่วนท่ีเหลือ บริษัทฯ จะขอเก็บค่าทัวร์ท้ังหมด 15 วันก่อนการเดินทาง มิเช่นนัน้บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิก
การเดินทางของท่าน และการคืนเงินท้ังหมดหรือบางส่วนตามคา่ใช้จา่ยท่ีเกิดขึ้นจริง 
3.เมื่อท่านตกลงชำระเงินค่าบริการไม่ว่าท้ังหมดหรือบางสว่นกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯจะถือว่าท่านได้ยอมรบัในเง่ือนไข
การให้บริการท่ีได้ระบุไว้ในเอกสารฉบับนี้ท้ังหมดนี้แล้ว 



 

 

4.ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการดำเนินการยื่นขอวีซ่าประเทศอินเดียแบบ E-Visa ให้กับผู้ร่วมเดินทางเท่านั้น ยกเว้นแต่ผู้
ร่วมเดินทางมี  วีซ่าป ี

เง่ือนไขการยกเลิก 
1.ยกเลิกการเดินทางก่อนการเดินทาง 30 วัน บริษัทฯจะคืนเงินค่ามัดจำให้ท้ังหมด โดยจะหักคา่ใช้จา่ยท่ีเกิดขึ้นจรงิ เช่น
ค่าธรรมเนยีมวีซา่ ยกเว้นในกรณีวันหยุดเทศกาล,วันหยุดนักขัตฤกษ์ ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิไ์ม่คืนเงินมัดจำโดยไม่มีเงื่อนไข
ใดๆท้ังสิ้น 
2.ยกเลิกการเดินทาง 15 วัน ก่อนการเดินทาง หักค่ามัดจำทัวร์ 50% 
3.ยกเลิกก่อนการเดินทาง 7-14 วันเก็บค่าใช้จ่าย 100% ของราคาทัวร์ ต่อท่าน 
4.สำหรบัผู้โดยสารท่ีไม่ได้ถือหนังสือเดินทางไทย และทางบริษัทฯเป็นผู้ยืน่วีซ่าให้ เมื่อผลวีซา่ผา่นแล้วมีการยกเลิกการ
เดินทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนคา่มัดจำท้ังหมด 
 

เง่ือนไขการให้บริการ 
1.โปรแกรมทัวร์นี้จะสามารถออกเดินทางได้ต้องมจีำนวนผู้เดินทางข้ันต่ำ 25 ท่านรวมในคณะตามทีก่ำหนดไว้เท่านั้น หากมี
จำนวนผู้เดินทางรวมแล้วน้อยกว่าที่กำหนดไว้ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกหรือปรบัเปลี่ยนกำหนดการเดินทาง ในกรณีที่มี
ผู้เดินทาง 15-19 ท่าน ต้องเพิ่มเงินท่านละ 2,000 บาท, กรณีที่มีผูเ้ดินทาง 20-24 ท่านต้องเพิ่มเงินท่านละ 1,000 บาท 
2.ในกรณีที่ท่านไม่ได้รบัผลการอนุมัติวีซ่าเข้าประเทศอินเดีย แบบ E-Visa ทางบริษัทฯ ขอสงวนสทิธ์ิในการคืนค่าธรรมเนียมวีซ่า 
E-Visa และเรียกเกบ็ค่าธรรมเนียมวีซ่าเพิ่มเติม เพือ่ดำเนินการขอวีซ่าใหม่โดยตรงกับทางศูนย์รบัยื่นวีซ่าอินเดีย ประจำประเทศ
ไทย 
3.บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปลี่ยนแปลงราคาและเงือ่นไขต่างๆ โดยไม่ต้องแจง้ให้ทราบล่วงหน้า ทั้งนี้ให้ข้ึนอยูก่ับดลุยพินิจของ
บริษัทฯ เท่านั้น อีกทั้งข้อสรปุและข้อตัดสินใดๆ ของบริษัทฯ ให้ถือเป็นข้อยุติสิ้นสุดสมบรูณ์ 
4.บริษัทฯ และตัวแทนของบริษัทขอสงวนสิทธ์ิทีจ่ะเปลี่ยนแปลงรายการทัวร์ตามความเหมาะสม ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ 
ข้อจำกัดด้านภูมิอากาศ และเวลา ณ วันที่เดินทางจริง ทัง้นีท้างบริษัทฯ จะยึดถือและคำนึงถึงความปลอดภัย รวมถึงประโยชน์
สูงสุดของลูกค้าส่วนมากเป็นสำคัญ 
5.รายการทัวร์นี้เป็นการท่องเที่ยวแบบหมู่คณะ (Join Tour) จัดทำและดำเนินการโดยบริษัทคู่ค้า (Partner) 
6.อัตราค่าบรกิารคิดคำนวณจากอัตราแลกเปลี่ยน และราคาต๋ัวเครื่องบินในปัจจุบัน บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการปรับเปลี่ยนราคา
ค่าบริการในกรณีทีม่ีการข้ึนราคาค่าต๋ัวเครื่องบิน ค่าประกันภัยสายการบิน ค่าธรรมเนียมน้ำมัน หรือมีการประกาศลดค่าเงินบาท 
หรืออัตราแลกเปลี่ยนได้ปรับข้ึนในช่วงใกล้วันที่คณะจะเดินทาง 
7.ในระหว่างการทอ่งเที่ยวนี้ หากท่านไม่ใช้บริการใดๆ ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน ถือว่าท่านสละสทิธ์ิไม่สามารถเรียกร้องขอคืน
ค่าบริการได ้
8.หากท่านไมเ่ดินทางกลบัพรอ้มคณะทัวร์ ตั๋วเครื่องบินขากลับซึง่ยังไม่ได้ใช้ ไม่สามารถนำมาขอคืนเงินได ้



 

 

9.ค่าบริการที่ท่านชำระกับทางบริษัทฯ เป็นการชำระแบบเหมาขาด และทางบริษัทฯ ได้ชำระให้กับบริษัทฯ ตัวแทนแตล่ะแหง่
แบบเหมาขาดเช่นกัน ดังนั้นหากท่านมีเหตุอันใดที่ทำให้ท่านไม่ได้ท่องเที่ยวพร้อมคณะตามรายการทีร่ะบุไว้ ท่านจะขอคืน
ค่าบริการไม่ได้ 
10.กรณีเกิดความผิดพลาดจากตัวแทน หรอื หน่วยงานทีเ่กีย่วข้อง จนมีการยกเลิก ล่าช้า เปลี่ยนแปลง การบริการจากสายการบิน 
บริษัทขนส่ง หรือ หน่วยงานที่ให้บริการ บริษัทฯ จะดำเนินโดยสุดความสามารถที่จะจัดบริการทัวร์อื่นทดแทนให้ แต่จะไม่คืนเงิน
ให้สำหรับค่าบรกิารนั้นๆ 
11.มัคคุเทศก์ พนักงาน และตัวแทนของบริษัทฯ ไม่มีสทิธ์ิในการให้คำสัญญาใดๆ ทัง้สิ้นแทนบริษัทฯ นอกจากมีเอกสารลงนาม
โดยผู้มีอำนาจของบริษัทฯ กำกบัเท่านั้น 
12.บริษัทฯ รบัเฉพาะผู้มีวัตถุประสงค์เดินทางเพือ่ท่องเที่ยวเท่านั้น การเดินทางของผูเ้ดินทางด้วยวัตถุประสงค์แอบแฝงอื่น ๆ เช่น 
การไปค้าแรงงาน การค้าประเวณี การค้ามนุษย์ การขนสง่สนิค้าหนีภาษี การขนยาเสพติด การโจรกรรม การขนอาวุธสงคราม 
การก่อการร้าย และ อื่น ๆ ที่เข้าข่ายผิดกฏหมาย ผิดศีลธรรมอันดี บริษัทฯ มิได้มสี่วนรู้เห็น เกี่ยวข้อง หรือ มสี่วนต้องรบัผิดชอบ
ใด ๆ กับการกระทำดังกล่าวทัง้สิ้น 
13.หากผูเ้ดินทางถูกเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองของประเทศนั้นๆ ปฏิเสธการเข้า - ออกเมือง ด้วยเหตผุลใดๆ ก็ตาม ถือเป็นเหตผุล
ซึ่งอยู่นอกเหนืออำนาจ และความรับผิดชอบของบริษัทฯ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสทิธ์ิที่จะไมร่บัผิดชอบการคืนเงินทัง้หมด 
14.ผู้เดินทางต้องใช้วิจารณญาณส่วนตัวและรบัผิดชอบต่อการตัดสินใจในการเลือกซื้อสินค้าต่าง ๆ ในระหว่างการเดินทาง
ท่องเที่ยวด้วยตัวท่านเอง บริษัทฯ จะไมส่ามารถรับผิดชอบใด ๆ หากเกิดความไม่พึงพอใจในสินค้าที่ผูเ้ดินทางไดซ้ื้อระหว่างการ
เดินทางทอ่งเที่ยวนี ้
15.ผู้เดินทางต้องรับผิดชอบต่อการจัดเกบ็ และ ดูแลทรัพยส์นิส่วนตัว ของมีค่าต่าง ๆ อย่างระมัดระวัง บริษัทฯ จะไมส่ามารถ
รับผิดชอบใด ๆ หากเกิดการสูญหายของ ทรัพยส์ินส่วนตัว ของมีค่าตา่ง ๆ ระหว่างการเดินทางท่องเที่ยว 
16.บริษัทฯ จะไมร่ับผิดชอบต่อการสูญหายของทรัพยส์ิน และ สัมภาระระหว่างการเดินทางอันมสีาเหตุมาจากสนามบนิ สายการ
บิน บริษัทขนส่ง โรงแรม หรือ การโจรกรรม แต่จะทำหน้าทีเ่ป็นตัวแทนในการเรียกร้องค่าชดใช้ให้กับผูเ้ดินทาง 
17.บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิทีจ่ะไมร่ับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ที่เกิดจากการยกเลกิหรือความล่าช้าของสายการบิน ภัย
ธรรมชาติ การนัดหยุดงาน การจลาจล การปฏิวัติ รัฐประหาร ที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของทางบริษัทฯ หรือ ค่าใช้จ่ายเพิ่มเตมิที่
เกิดข้ึนทางตรง หรือทางอ้อม เช่น การเจบ็ป่วย การถูกทำรา้ย การสูญหาย ความล่าช้า หรือ จากอุบัตเิหตุต่างๆ 
18.บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิทีจ่ะไมร่ับผิดชอบใด ๆ ต่อการไมเ่ป็นไปตามความคาดหวัง และความไม่พงึพอใจของผูเ้ดินทาง ที่
เกี่ยวข้องกบั สภาพธรรมชาติ ภูมิอากาศ ฤดูกาล ทัศนียภาพ วัฒนธรรม วิถีและพฤติกรรมของประชาชนในประเทศทีเ่ดนิทางไป 
19.ทางบริษัทฯจะไม่รบัผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากผู้เดินทางประสบเหตสุภาวะฉุกเฉินจากโรคประจำตัว ซึ่งไม่ได้เกิดจากอบุตัิเหตุใน
รายการท่องเที่ยว(ซึง่ลกูค้าจะต้องยอมรับในเงื่อนไขนี้ในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัย ซึ่งอยู่นอกเหนือความรบัผิดชอบของบรษัิททัวร์) 
20.กรณีใช้หนังสือเดินทางราชการ(เลม่น้ำเงิน) เดินทางเพื่อการท่องเที่ยวกับคณะทัวร์ หากท่านถูกปฏิเสธในการเข้า-ออกประเทศ
ใดๆก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนค่าทัวร์และรบัผิดชอบใดๆทั้งสิ้น 



 

 

21.กรณีที่ท่านต้องออกตั๋วภายในประเทศ เช่น (ตั๋วเครื่องบนิ,ตั๋วรถทัวร์,ตั๋วรถไฟ) กรุณาสอบถามที่เจ้าหน้าที่ทุกครั้งกอ่นทำการออกตั๋ว 
เนื่องจากสายการบินอาจมีการปรบัเปลี่ยนไฟล์ทบิน หรอื เวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้าทางบริษัทฯจะไม่รบัผดิชอบใดๆใน
กรณีถ้าท่านออกตั๋วภายในโดยไม่แจ้งให้ทราบและหากไฟลท์บินมีการปรับเปลี่ยนเวลาบินเพราะถือว่าท่านยอมรบัในเงือ่นไขดังกล่าว
แล้ว 
22. หนังสือเดินทางต้องมีอายุการใช้งานเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน และบริษัทฯรับเฉพาะผู้มีจุดประสงค์เดนิทางเพ่ือท่องเท่ียว
เท่านั้น (หนงัสอืเดินทางต้องมอีายุเหลือใช้งานไม่นอ้ยกว่า 6 เดือน บริษัทฯไมร่ับผิดชอบหากอายุเหลอืไม่ถึงและไม่สามารถเดินทาง
ได ้

 
เอกสารที่ตอ้งเตรียมประกอบการยื่นวีซ่าอินเดีย(E-Visa) 

 
1.แบบฟอร์ม แบบฟอร์มกรอกข้อมูลเพื่อประกอบการดำเนนิการขอวีซ่า โดยต้องกรอกข้อมูลให้ครบถ้วน 
2.ไฟล์แสกนหนังสือเดินทาง (Passport) ไฟลส์กลุ pdf 
3.สแกนรปูถ่ายสี ด้านหลัง เป็นสีขาว ไม่มีกรอบ ขนาด 2 x 2นิ้ว 2 รูป 
 

ตัวอย่างรูปถ่ายและหน้าพาสปอตที่แสกน 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 



 

 

แบบฟอร์มกรอกข้อมูลเพ่ือประกอบการดำเนินการขอวีซ่า 

*โปรดทราบ วีซ่าออนไลนข์องประเทศอินเดีย มีข้อจำกัดการให้วีซ่า 2 ครั้งต่อ 1 ปีปฎิทิน หากท่านเคยได้ยื่นหรือได้ร้บการอนุมัติ

วีซ่าออนไลน์ครบ 2 ครั้งแล้ว จะต้องดำเนินการยื่นผา่นศนูย์รับยื่นวีซา่อินเดียเท่านั้น กรุณาติดต่อเจา้หน้าท่ีเพ่ือให้การแนะนำ 

ประวัติส่วนตัว  

คำนำหน้า :   ⃣⃣    นาย    ⃣⃣  นาง   ⃣⃣    นางสาว      ⃣⃣    เด็กชาย    ⃣⃣    เด็กหญิง  

       

ช่ือ :  _     _______________                  ______นามสกลุ : _     ____________  ___                                          

___    

     

NAME: _     _______________                  ___   SURNAME: _     ____________ ___                                         

___  

       

สถานะภาพ :      ⃣⃣   แต่งงาน         ⃣⃣   โสด          ⃣⃣   หย่าร้าง 

 

ตำหนิบนร่างกายทีเ่ห็นได้ชัด เช่น ไฝ,แผลเป็น :__________________________________________________________ 

 

ช่ือสามี/ภรรยา:                                          _____________________________________________      _   ___ 

_____    

  

สัญชาติสามี/ภรรยา :                                         _____________________________________________  

__________ 

 

ที่อยู่ปจัจบุัน : ____                                          ____________________________________________  ____                                           

 

____________________________________________   _______         ____________________________________      

 



 

 

เบอร์โทรศัพท์ บ้าน :_________________________________________ 

 

เบอร์โทรศัพท์ มือถือ :_________________________________________ 

 

ประวัติครอบครัว  

ช่ือ/นามสกลุบิดา :                 _______________________สัญชาติ _______                       _____________________ 

 

ช่ือ/นามสกลุมารดา :               ______________________สัญชาติ ____                         _______________________ 

 

ประวัติการศึกษา  

____                                          ____________________________________________   _______          

_________      

____                                          ____________________________________________   _______         

_________      

 

ประวัติการทำงาน 

อาชีพ :          ____________                                        ___                                                                         

____  

 

ช่ือบริษัท/สถานศึกษา :                                ___                                         

_________________________________ 

 

เบอร์โทรติดต่อ :                                                                                                                                            

___                                          

 

ที่อยู่  : ____                                          ____________________________________________   

________________ 



 

 

 ____                                          ____________________________________________   _______          

_________      

 

รหสัไปรษณีย์ : ___                      _                  

 

*โปรดระบรุายชื่อประเทศท่ีท่านได้เดินทางในช่วงระยะเวลา 10 ปี * สำคัญมาก 

______________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 

 

*หากท่าน "เคย" ได้รับวีซา่อินเดีย โปรดแจ้งรายละเอียดวีซ่า ประเภทของวีซ่า/ หมายเลขวีซ่า/ หมายเลขวีซ่า ครัง้ล่าสุด * 

สำคัญมาก 

_________________________________________________________________________________ 

 

*หากท่าน "เคย" ไปประเทศอินเดียมาก่อนโปรดระบุเมืองท่ีท่านไป และชื่อโรงแรมท่ีพัก ล่าสุด * สำคญัมาก 

 

_________________________________________________________________________________ 

 

*ในช่วง 3 ปีท่ีผ่านมา ท่านเคยเดินทางไปประเทศดังต่อไปนี้หรือไม่ : บังคลาเทศ/ ศรีลังกา/ ภูฏาน/ มลัดีฟส์/ เนปาล/ 

ปากีสถาน/ อัฟกานิสถาน หากท่านเคยโปรดระบุวันเดินทาง * สำคัญมาก 

 

_________________________________________________________________________________ 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



 

 

 


