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วนัแรก สนามบนิดอนเมือง-สนามบนิคยา-บา้นนางสชุาดา-แม่นํ9าเนรญัชรา-วดัไทยพทุธคยา-มหาเจดียพ์ทุธคยา-ตน้พระศรมีหา
โพธิ* 

05.30 น. คณะพรอ้มกนัที� ท่าอากาศยานดอนเมือง บรเิวณผูโ้ดยสารขาออก อาคาร # ชั9น E ประตู F เคานเ์ตอรเ์ชค็อนิสายการบนิ 
Air Asia (FD) เจา้หนา้ที�ของบรษิทัฯคอยใหก้ารตอ้นรบั และอาํนวยความสะดวกในการเชค็อนิรบับตัรโดยสาร (แนะนาํให ้
โหลดของที�ไมจ่าํเป็นลงใตท้อ้งเครื�องเนื�องจากเจา้หนา้ที�อนิเดยีตรวจอย่าเขม้งวด 
**หมายเหต*ุ* เคานเ์ตอรเ์ชค็อนิจะปิดบรกิารก่อนเวลาเครื�องออกอย่างนอ้ย ./ นาท ีและผูโ้ดยสารพรอ้ม ณ ประตูขึ1น
เครื�องก่อนเวลาเครื�องออก 30 นาท ี

$%.20 น.  บนิลดัฟ้าสู่ เมืองคยา ประเทศอนิเดีย โดยสายการบนิ Air Asia เที�ยวบนิที� FD122 ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 3 ช ั �วโมง 20 
นาท ี(ไมม่บีรกิารอาหารและเครื�องดื�มบนเครื�อง) 

#$.#$ น. เดินทางถงึ สนามบินเมืองคยา ประเทศอนิเดีย (เวลาทอ้งถิ�นชา้กว่าไทย 1.30 ช.ม.กรุณาปรบันาฬิกาของท่านเป็นเวลา
ทอ้งถิ�นเพื�อสะดวกในการนดัหมาย) หลงัผ่านข ั1นตอนการตรวจคนเขา้เมอืงและรบัสมัภาระเรยีบรอ้ยแลว้ 

 นาํท่านเดนิทางสู่ พทุธคยา พทุธสงัเวชนียสถาน ที�สาํคญัที�สุด < ใน = สงัเวชนียสถาน และถอืว่าเป็นสถานที�ศกัดิ?สทิธิ?ของ
ชาวพทุธท ั �วโลก 

เที�ยง  �บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร หรอื หอ้งอาหารในโรงแรม 
 จากนั1นนาํท่าน เดนิทางสู่ บา้นนางสุชาดา เป็นธดิาของ เสนียะ ( เสนานิกุฏุมพ)ี ผูม้ทีรพัยซ์ึ�งเป็นนายใหญ่แห่งชาวบา้นเสนา

นิคม ตาํบลอรุุเวลา เมื�ออายุย่างเขา้สู่วยัสาวนางไดท้าํพธิบีวงสรวงต่อเทพยดาที�สงิสถติ ณ ตน้ไทรใหญ่ตน้หนึ�งใกลบ้า้นของ
นาง โดยไดต้ ั1งปณิธานความปรารถนาไว ้B ประการ คอื 

           <.ขอใหข้า้พเจา้ไดส้ามทีี�มบีญุ มทีรพัยส์มบตั ิและมชีาตสิกลุเสมอกนั  
          B.ขอใหข้า้พเจา้มบีตุรคนแรกเป็นชาย 
 เมื�อความปรารถนาสาํเรจ็สมบูรณ ์นางไดท้าํพลกีรรมบวงสรวงสงัเวยเทพยดาดว้ยขา้วมธุปายาส ในวนัขึ1น ๑๕ คํ �า เดอืน ๖ 
   นาํท่านชมววิ รมิสองฝั �ง แม่นํ9าเนรญัชรา แมน่ํ 1าสาํคญัในพทุธประวตั ิชาวบา้นแถบนั1นเรยีกว่า “ลลิาจนั” มาจากคาํสนัสกฤต

ว่า “ไนยรญัจนะ” แปลว่า แม่นํ 1าที�มสีใีสสะอาด แม่นํ 1าท ั1งสายกวา้งราว ๑ กิโลเมตร ในสมยัพทุธกาล แม่นํ 1าเนรญัชราไหล
ผ่านแควน้มคธ ณ ตาํบลอุรุเวลาเสนานิคม ซึ�งต ั1งอยู่บนลุ่มแม่นํ 1าเนรญัชรา อนัเป็นภูมสิถานที�สงบน่ารื�นรมย ์พระมหาบรุุษ
ทรงเลอืกที�แห่งนี1 เป็นที�บาํเพญ็เพยีร ทรงประทบัอยู่ ณ ที�นี1  นานถงึ ๖ ปี พระมหาบรุุษทรงบาํเพญ็ทกุรกิริยาและเปลี�ยนมา
ทรงดาํเนินในมชัฌมิาปฏปิทา จนไดต้รสัรูอ้นุตรสมัมาสมัโพธญิาณภายใตต้น้พระศรมีหาโพธ ิณ รมิฝั �งแมน่ํ 1าเนรญัชราแห่งนี1 

 จากนั1นนาํท่านเดนิทางสู่ วดัไทยพทุธคยา เป็นวดัไทยแห่งแรกในประเทศอนิเดยี เริ�มก่อสรา้งมาต ั1งแต่ปี พ.ศ. BL// มเีนื1อที�
ราว <B ไร่ ต ั1งอยู่บรเิวณพทุธคยา อยู่ห่างจากองคเ์จดยีพ์ทุธคยาประมาณ L// เมตร เป็นวดัที�อยู่ในความดูแลและอปุถมัภ์
ของรฐับาลไทย พระอุโบสถของวดัไทยพุทธคยาจําลองแบบมาจากวดัเบญจมบพิตรดุสิตวนารามราชวรวิหาร 
กรุงเทพมหานคร ซึ�งไดช้ื�อว่าเป็นสถาปตัยกรรมของสมยัรตันโกสินทรท์ี�ดีที�สุดแห่งหนึ�ง ซึ�งการจาํลองแบบจนดูเหมอืนนี1
ไมใ่ช่เฉพาะภายนอก แต่ยงัมภีายในที�เหมอืนกนัดว้ย เช่น องคพ์ระประธานที�เป็นพระพทุธชินราช แกลประตู แกลหนา้ต่าง 
เป็นตน้  จากนั1นนาํท่านเดนิทางสู่ มหาเจดียพ์ทุธคยา เจดยีพ์ทุธคยาหรอืพระมหาโพธิ?เจดยี ์คอือนุสรณส์ถานแห่งการตรสัรู ้
ของพระสมัมาสมัพทุธเจา้ มลีกัษณะเป็นเจดยีส์ี�เหลี�ยมทรงสูง เป็นสถาปตัยกรรมและศิลปะแบบอนิเดยี สูงประมาณ <O/ 
ฟตุ แบ่งออกเป็น B ช ั1น ช ั1นแรกประดษิฐานพระพทุธเมตตา พระพทุธรูปปางมารวชิยัศิลปะปาละ เป็นพระพทุธรูปใหญ่หนึ�ง



 

เดยีวในเจดยีท์ี�ไมถ่กูทาํลายจากกษตัรยิช์าวฮนิดูในสมยัที�มกีารกวาดลา้งพระพทุธศาสนาในอนิเดยี ส่วนช ั1นที� B ประดษิฐาน
พระพทุธปฏมิาปางประทานพร บริเวณโดยรอบเจดยีม์เีจดยีบ์ริวารลอ้มอยู่ท ั1ง = ทศิ เดมิเจดยีพ์ทุธคยาเป็นวหิารขนาดไม่
ใหญ่นกั ต่อมาในปี พ.ศ..O= พระเจา้หุวชิกะทรงบูรณะเพิ�มเติมใหม้ขีนาดใหญ่กว่าเดิม ในปจัจุบนัเจดียพ์ทุธคยาถอืเป็น
แลนดม์ารค์ของกลุ่มพทุธสถานพทุธคยา  จากนั1นนาํท่านเดนิทางสู่ดา้นหลงัมหาเจดีย ์ท่านจะพบกบั ตน้พระศรีมหาโพธิ* 
คอืตน้โพธิ?ที�พระพทุธเจา้ประทบัในช่วงเวลาตรสัรู ้เป็นพนัธุไ์มท้ี�เป็นที�เคารพนบัถอืของพทุธศาสนิกชนมาตั1งแต่สมยัพทุธกาล 
ตน้พระศรมีหาโพธิ?มที ั1งหมด = ตน้ 
-ตน้แรกคอืตน้ที�พระพทุธเจา้ทรงตรสัรูซ้ึ�งตายลงในสมยัของพระเจา้อโศกมหาราช 
-ตน้ที�สองคอืตน้ที�แตกหน่อออกมาจากตน้แรกและไดถ้กูทาํลายลงในสมยัพระเจา้สาสงัการ กษตัรยิฮ์นิดู 
-ตน้ที�สามคือตน้ที�แตกหน่อออกมาจากตน้แรกและไดต้ายลงเพราะขาดการบาํรุงดูแล เนื�องจากเป็นช่วงพระพทุธศาสนาใน
ประเทศอนิเดยีเสื�อมโทรม 
-ตน้ที� = คือตน้ศรมีหาโพธิ?ตน้ปจัจบุนัที�แตกหน่อมาจากตน้ที� R ไดร้บัการบาํรุงดูแลหน่อโดยเซอรค์นันิงแฮม หวัหนา้คณะ
สาํรวจพทุธศาสนสถานในช่วงที�อนิเดยีเป็นอาณานิคมขององักฤษ ปจัจบุนัมอีายุ <RS ปี 
ใตต้น้พระศรมีหาโพธิ?เป็นที�ประดษิฐานของพระแท่นวชัรอาสน ์พระแท่นที�พระเจา้อโศกมหาราชทรงสรา้งขึ1นเพื�อบูชาสถานที�
บาํเพญ็เพยีรของพระพทุธเจา้ ตวัแท่นทาํจากทองมคีวามยาว O ฟตุ สลกัเป็นรูปเพชร พญาหงส ์และดอกมณฑารพสลบักนั 
พระและพทุธศาสนิกชนนิยมไปสกัการะ สวดมนต ์หรือนั �งทาํสมาธิอยู่รอบๆ บริเวณตน้พระศรีมหาโพธิ?และพระแท่นวชัร
อาสนแ์ห่งนี1 

 คํ �า     �บรกิารอาหารเยน็ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
สมควรแก่เวลานาํท่านเขา้ที�พกั Bhodhagaya Regency Hotel ระดบั3*หรอืเทยีบเท่า 

 

วนัที�สอง เมืองคยา-เมืองเวสาล-ีวดัป่ามหาวนั-เมืองกสุนิารา 

เชา้  �บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
 นาํท่านเดนิทางสู่ เมืองเวสาล ี คอือาณาจกัรหนึ�งของวชัช ีหนึ�งใน <. แควน้ ของชมพูทวปี เรียกกนัหลายชื�อว่า ไวสาล ีไพ

สาล ีหรือเวสาล ี เนื�องจากในครั1งนั1นกรุงเวสาวเีกิดฝนแหง้ ขา้วกลา้ตายเพราะถูกแดดเผาคนยากจนอดตาย ศพเกลื�อน
กลาดท ั �วพระนคร อมนุษยไ์ดก้ลิ�นซากศพก็พากนัเขา้มาในพระนครผูค้นตายเพิ�มขึ1น เหล่าเจา้ลจิฉวไีดย้นิมาว่าพระพทุธเจา้
เสด็จอุบตัิขึ1นแลว้ในโลก พระผูม้พีระภาคเจา้นั1นทรงแสดงธรรมเพื�อประโยชนเ์กื1อกูลแก่ปวงสตัวท์รงมอีานุภาพมาก หาก
พระงคท์รงเสด็จมาโปรด ภยัทุกอย่างก็จกัสงบไปจึงส่งเจา้ลจิฉว ีชื�อ มหาล ิซึ�งเป้นผูท้ีพระเจา้พิมพิสารโปรดปรานและ
อาํมาตยผ์ุห้นึ�งเดนิทางไปขอรอ้งพระเจา้พมิพสิารใหก้ราบทูลอาราธนาพระพทุธองคเ์สดจ็ไปกรุงเวสาล ี พระบรมศาสดาทรง
พจิารณา หากไดต้รสัรตันสูตรในกรุงเวสาลนีอกจากความเดอืดรอ้นจกัสงบลงมหาชนชาววชัชเีมื�อไดฟ้งัพระสูตรนี1แลว้จกัได ้
บรรลมุมรรคผล จาํนวนมากจงึทรงราํคาํกราบทูลเชญิของพวกเจา้ลจิฉว ี 

เที�ยง  �บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร หรอื หอ้งอาหารในโรงแรม 
บ่าย จากนั1นนาํท่านเที�ยวชม วดัป่ามหาวนั อารามที�กษตัริยล์จิฉวสีรา้งถวายพระสมัมาสมัพทุธเจา้ ต ั1งอยู่ในป่ามหาวนัทางเหนือ

ของอาณาจกัรวชัชีในป่าหมิาลยัและพระพทุธองคท์รงประทบัอยู่ในพรรษาที� L ชมเสาอโศกที�มรูีปสงิหอ์ยู่ในลกัษณะนั �งหนั
หนา้ไปทางทิศตะวนัออกที�สมบูรณ์ที�สุด ปจัจุบนัเหลอืเพียงซากโบราณสถานที�ประกอบไปดว้ยสงัฆาราม หอ้งพกั หอ้ง



 

ประชมุ นาํท่านเดนิทางสู่ เมืองกสุนิารา เป็นที�ต ั1งของสงัเวชนียสถานแห่งที� = ในสมยัพทุธกาลเป็นเมอืงเอกหนึ�งในสองของ
แควน้มลัละ อยู่ตรงขา้มฝั �งแมน่ํ 1าคู่กบัเมอืง ปาวา เป็นที�ต ั1งของ สาลวโนทยาน หรอืป่าไมส้าละที�พระพทุธเจา้เสดจ็ดบัขนัธปริ
นิพพานและเป็นสถานที�ถวายพระเพลงิพระพทุธเจา้  

คํ �า      �บรกิารอาหารเยน็ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
สมควรแก่เวลานาํท่านเขา้ที�พกั Om Residency Hotel ระดบั3*หรอืเทยีบเท่า 

 
วนัที�สาม มกฎุพนัธนเจดีย-์พระสถปูปรนิิพพาน-เนปาล-ลมุพนีิ 

เชา้  �บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
นาํท่านเดนิทางสู่ มกฏุพนัธนเจดีย ์ตั1งอยู่ห่างจาก มหาปรนิิพพานสถูป ไปทางทศิตะวนัออก ๑ กิโลเมตร คนทอ้งถิ�นเรยีกว่า 
“รามภาร-์กา-ดีลา” หรือ รมัภารส์ถูป เป็นสถานที�ถวายพระเพลงิพระพุทธสรีระของพระพทุธเจา้ เดิมทเีป็นเชิงตะกอนไม ้
จนัทรห์อม หลงัจากที�ถวายพระเพลงิพระพทุธสรรีะแลว้ก็ไดส้รา้งพระสถูปครอบลง ต่อมาก็ไดถ้กูรุกรานทาํลายเหลอืแต่ซาก
ปรกัหกัพงั ภายหลงัไดถู้กขดุคน้พบเป็นซากกองอฐิพระสถูปขนาดใหญ่ดงัที�เหน็ในปจัจุบนั พระสถูปนี1วดัโดยรอบฐานได ้
๔๖.๑๔ เมตร และขนาดเสน้ผ่าศูนยก์ลาง ๓๗.๑๘ เมตร ท ั1งนี1  ตามหลกัฐานก็เป็นที�ชดัเจนว่านั �นคอืสถานที�ถวายพระเพลงิ
พระพทุธสรีระหรือมกุฏพนัธนเจดยีต์ามที�ชาวพทุธเรียกชื�อกนั ปจัจุบนัรฐับาลอนิเดยีไดเ้ขา้มาบูรณะซ่อมแซมไวอ้ย่างดนีาํ
ท่านเดินทางไปกราบสกัการะ มหาปรินิพพานสถูป ซึ�งเป็นสถานที�พระพุทธเจา้เสด็จดบัขนัธป์รินิพพานภายใตต้น้สาละคู่ 
เป็นพทุธสถานที�พระพทุธเจา้ประทานการบวชใหส้าวกองคสุ์ดทา้ย และยงัเป็นที�ตรสัเทศนาปจัฉิมโอวาทสุดยอดแห่งพระ
ธรรมคาํสอนคอืความไมป่ระมาทชม มหาปรนิิพพานสถูป ตั1งอยู่ดา้นหลงัของมหาปรนิิพพานวหิาร เป็นสถูปแบบทรงโอคว ํ �า
ขนาดใหญ่ ซึ�งพระเจา้อโศกมหาราชเป็นผูส้รา้งและไดบ้รรจุพระบรมสารีริกธาตุไว ้เชื�อกนัว่าเป็นที�บรรทมครั1งสุดทา้ยและ
เป็นสถานที�พระพทุธองคป์รนิิพพาน ณ ใตต้น้สาละคู่ ภายหลงัไดส้รา้งสถูปครอบไวด้งัจะเหน็ไดใ้นปจัจบุนั สถูปมคีวามสูง 
๖.๑๐ เมตรเหนือระดบัพื1นดิน ดา้นบนของสถูปเป็นฉตัร ๓ ช ั1น ชม มหาปรินิพพานวิหาร หรือวหิารพทุธไสยาสน ์ต ั1งอยู่
ดา้นหนา้บนฐานเดียวกนักบัมหาปรินิพพานสถูป มีบนัไดอิฐสูงขึ1นไปบนเนิน ภายในประดิษฐาน “พระพุทธรูปปาง
ปรินิพพาน” อยู่บนพระแท่นทาํดว้ยหนิทรายแดงหรอืเรียกว่า จณุศิลา องคพ์ระพทุธรูปยาว ๒๓ ฟตุ ๙ นิ1ว (ราว ๗ เมตร) 
กวา้ง ๕ ฟตุ ๖ นิ1ว สูง ๒ ฟตุ ๑ นิ1ว ศิลปะมถรุา มอีายุมากกว่า ๑,๕๐๐ ปี ที�พระแท่นมรูีปสลกัของสุภทัทปรพิาชกกาํลงัเขา้
ไปขอบวช และมรูีปสลกัพระอนุรุทธะและพระอานนทอ์ยู่ดว้ย พระพทุธรูปองคนี์1 เป็นสญัลกัษณ์ของพระพทุธองคท์ี�กาํลงั
เสดจ็ดบัขนัธปรนิิพพาน ประทบันอนบรรทมตะแคงขวา โดยหนัพระพกัตรไ์ปทางทศิตะวนัตก และมซีากศาสนสถานโบราณ
โดยรอบมากมาย ในจารึกระบุผูจ้ดัสรา้งพระพุทธรูปองคนี์1  คือ หริพละสวามี นายช่างผูแ้กะสลกัชื�อ ธรรมทินนา เป็น
ชาวเมอืงมถรุา ในปจัจบุนัพระพทุธรูปองคนี์1ถอืไดว้่าเป็นจดุหมายสาํคญัที�ชาวพทุธจะมาสกัการะ เพราะเป็นพระพทุธรูปที�มี
พทุธลกัษณะอนัพเิศษคอืเหมอืนคนนอนหลบัธรรมดา แสดงใหเ้หน็วา่พระพทุธองคไ์ดเ้สดจ็ดบัขนัธปรนิิพพานจากไปอย่างผู ้
หมดกงัวลในโลกท ั1งปวง 

เที�ยง  �บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร หรอื หอ้งอาหารในโรงแรม 
บ่าย ออกเดนิทางสู่ เมืองลมุพนีิวนั (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 4 – L ช ั �วโมง)ต ั1งอยู่ในเขตประเทศเนปาล ผ่าน เมอืงโครกัขปู์รแ์ละ

ผ่านเมอืงชายแดนโสเนาวลขีองอนิเดยีเขา้สู่เมอืงสทิธารตัถะของเนปาลเป็นสถานที�ซึ�งต ั1งอยู่กึ�งกลางระหวา่งกรุงกบลิพสัดุก์บั
กรุงเทวทหะ  เดนิทางถงึพรมแดนอนิเดยี-เนปาล ผ่านพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืง จากนั1นจงึเดนิทางต่อเขา้สู่ เมอืงสทิธารตัถะ 



 

คํ �า      �บรกิารอาหารเยน็ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
สมควรแก่เวลานาํท่านเขา้ที�พกั Nansc Hotel ระดบั3*หรอืเทยีบเท่า 

 
วนัที�สี� สวนลมุพนีิวนั-เสาหนิพระเจา้อโศกมหาราช-วหิารมายาเทว-ีเมืองพาราณส ี

เชา้  �บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
นาํทกุท่านเดนิทางสู่ สวนลมุพนีิวนั เป็นพทุธสงัเวชนียสถานที�สาํคญัแห่งที� < ใน = สงัเวชนียสถานของชาวพทุธ เป็นสถานที�
ประสูตขิองเจา้ชายสทิธตัถะ ผูซ้ึ�งต่อมาตรสัรูเ้ป็นพระบรมศาสดาสมัมาสมัพทุธเจา้ ต ั1งอยู่ที�อาํเภอไภรวา แควน้อูธ ประเทศ
เนปาล เป็นพทุธสงัเวชนียสถาน = ตาํบลเพยีงแห่งเดยีวที�อยู่นอกประเทศอนิเดยี ลุมพนีิวนั เดมิเป็นสวนป่าสาธารณะหรือ
วโนทยานที�ร่มรื�นเหมาะแก่การพกัผ่อน ในสมยัพทุธกาลลุมพนีิวนัต ั1งอยู่กึ�งกลางระหว่างเมอืงกบลิพสัดุก์บัเมอืงเทวทหะ ใน
แควน้สกักะ บนฝั �งแมน่ํ 1าโรหณีิ หลงัจากพระพทุธเจา้ปรนิิพพานแลว้ พระเจา้อโศกมหาราชไดโ้ปรดใหส้รา้งเสาหนิขนาดใหญ่
มาปกัไวต้รงบริเวณที�ประสูติ เรียกว่า เสาอโศก ที�จารึกขอ้ความเป็นอกัษรพราหมวี่าพระพทุธเจา้ประสูติที�ตรงนี1  ปจัจุบนั 
ลุมพนีิวนัไดร้บัการบูรณะและมถีาวรวตัถสุาํคญัที�ชาวพุทธนิยมไปสกัการะ คือ "เสาหินพระเจา้อโศกมหาราช" ที�ระบุว่า
สถานที�นี1 เป็นสถานที�ประสูตขิองเจา้ชายสทิธตัถะ นอกจากนี1 ยงัม ี"วหิารมายาเทว"ี ภายในประดษิฐานภาพหนิแกะสลกัพระ
รูปพระนางสิริมหามายาประสูติพระราชโอรส โดยเป็นวหิารเก่ามอีายุร่วมสมยักบัเสาหินพระเจา้อโศก ปจัจุบนั ทางการ
เนปาลไดส้รา้งวหิารใหม่ทบัวหิารมายาเทวหีลงัเก่า และไดขุ้ดคน้พบศิลาจารึกรูปคลา้ยรอยเทา้ สนันิษฐานว่าเป็นจารึก
รอยเทา้กา้วที�เจด็ของเจา้ชายสทิธตัถะที�ทรงดาํเนินไดเ้จด็กา้วในวนัประสูต ิ

เที�ยง  �บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร หรอื หอ้งอาหารในโรงแรม 
บ่าย นาํท่านเดนิทางสู่ เมืองพาราณส ีเป็นเมอืงหลวงของแควน้กาส ี(Kingdom of Kashi) ในสมยัพทุธกาล ปจัจบุนัต ั1งอยู่ในรฐั

อตุตรประเทศ ประเทศอนิเดยี ห่างจากลคัเนาซึ�งเป็นเมอืงหลวงของอุตตรประเทศเป็นระยะทาง RB/ กิโลเมตร พาราณสมีี
แม่นํ 1าคงคาไหลผ่าน เป็นเมอืงที�ศกัดสิทิธิ?ที�สุดหนึ�งในเจ็ดเมอืงศกัดสิทิธิ? (สปัดาปุริ, Sapta Puri) ในความเชื�อของศาสนา
ฮนิดูและศาสนาเชน พาราณสมีปีระวตัคิวามเป็นมายาวนานกว่า =,/// ปี เป็นเมอืงที�เก่าแก่ที�สุดของประเทศอนิเดยีและยงั
จดัเป็นเมอืงที�มผูีอ้ยู่อาศยัต่อเนื�องยาวนานที�สุดในประวตัิศาสตรโ์ลกดว้ย[R] ถอืว่าเป็นสุทธาวาสที�สถติแห่งศิวเทพ ถอืว่า
เป็นเมอืงอมตะของอนิเดยีและเป็นที�แสวงบญุท ั1งของชาวฮนิดูและชาวพทุธท ั �วโลก คร ั1งสมยัอาณานิคม เมอืงนี1มชีื�อว่า เบนา
เรส (Benares) 

คํ �า      �บรกิารอาหารเยน็ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
สมควรแก่เวลานาํท่านเขา้ที�พกั City Inn Hotel ระดบัE*หรอืเทยีบเท่า 

วนัที�หา้ ลอ่งแม่นํ9าคงคา-สารนาถ-ธมัเมกขสถปู ป่าอสิปิตนมฤคทาวนั - เจาคนธสีถปู-พพิธิภณัฑส์ารนาถ-เมืองคยา 

เชา้  �บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
นาํท่าน ล่องเรอืแม่นํ9 าคงคา ซึ�งชาวฮินดูเชื�อถอืว่าเป็นแม่นํ 1าศกัดิ?สทิธิ?ที�ไหลมาจากมวยผมขององคพ์ระศิวะ (แม่นํ 1านี1 ไหลมา
จากที�ราบสูงทเิบตเทอืกเขาหมิาลยั ประเทศจีนและเนปาล) ใหทุ้กท่านได ้ลอยกระทงแม่นํ 1าคงคา ชม พธิีบูชาไฟ มหาศิวะ
ราตร ีและ การเผาศพ ของชาวฮนิดูที�สบืทอดกนัมาอย่างชา้นาน รวมท ั1งเป็นสถานที�คนนบัลา้นมุง่หนา้มาเพื�อชมพธิกีรรมรมิ
ฝั �งแม่นํ 1าคงคาอนัศกัดิ?สทิธิ? (พธิีเผาศพริมแม่นํ 1าคงคาของศาสนาฮินดู) นาํท่านเดินทางสู่ เมืองสารนาถ นาํท่านสวดมนต ์



 

ไหวพ้ระ นั �งสมาธิ ที� ธมัเมกขสถูป ป่าอสิปิตนมฤคทาวนั เป็นพทุธสงัเวชนียสถานแห่งที� R สถานที�แสดงปฐมเทศนาธรรม
จกักปัปวตันสูตร โปรดเบญจวคัคยีท์ ั1งหา้ ในสมยัพทุธกาลเป็นสถานที�สงบและเป็นที�ชมุนุมของเหลา่ฤษ ีนกับวชและนกัพรต
ต่าง ๆ ที�มาบาํเพญ็ตบะและโยคะเพื�อเขา้ถงึพรหมนั (ตามความเชื�อของพรามหณ์) ทาํใหป้จัจวคัคียท์ี�ปลกีตวัมาจากเจา้ชาย
สทิธตัถะมาบาํเพญ็ตบะที�นี� จากนั1นนาํท่านชม เจาคนัธีสถูป เป็นสถานที�ซึ�งพระพทุธองคท์รงพบกบัปญัจวคัคีย ์ณ สถานที�
แห่งนี1 เมื�อพระพทุธองคท์รงเสดจ็มาถงึป่าอสิปิตนมฤคทายวนัแลว้ ปญัจวคัคีย ์เมื�อเหน็พระพทุธองคเ์สดจ็มาแต่ไกล จงึทาํ
สญัญากนัว่า จะไม่ลุกรบั จะไม่ตอ้นรบั แต่เมื�อพระองคเ์สด็จมาถึง ต่างก็ลมืสญัญานั1นสิ1น สถานที�ที�พระพุทธองคท์รง
พบปญัจวคัคียเ์มื�อเสด็จมาถึงป่าอิสิปตนมฤคทายวนันี1  ปจัจุบนัอยู่ห่างจากสถานที�แสดงปฐมเทศนาไม่ไกลนกัประมาณ
กโิลเมตรเศษ มกีารสรา้งพระสถูปเป็นเครื�องระลกึว่าที�นี�เป็นสถานที�ซึ�งพระพทุธองคท์รงพบกบัปญัจวคัคยี ์เรยีกว่า เจาคนัธี
สถูป สนันิษฐานกนัว่า สรา้งราวๆ พุทธศกัราช </// ช่วงราชวงศ์คุปตะนําท่านเดินทางสู่ พิพิธภณัฑเ์มืองสารนาถ มี
พระพุทธรูปโบราณซึ�งน่าทึ�ง และงดงามตามแบบฉบบัของคนอินเดีย อายุนบัพนัปีมากมายครบั แต่เสียดายที�ถูกหา้มนาํ
กลอ้งมาถ่ายภาพภายใน ตอ้งใชเ้ทคนิคพเิศษ จงึมรูีปมาใหช้มกนัไม่มาก พอดูเป็นสงัเขป อย่างพระพทุธรูปปางปฐมเทศนา 
(รูปพระพทุธองคแ์รก) เป็นพระพทุธรูปที�สรา้งขึ1นในสมยัคุปตะ อายุประมาณปี พ.ศ.S// - <,B// ครบั ซึ�งยุคนั1นนบัว่าเป็น
ยุคที�มคีวามเจริญสูงสุดของพทุธศิลป์ พระพทุธรูปองคนี์1ถูกคน้พบที�ป่าอสิปิตนมฤคทายวนัครบั ถอืกนัว่าเป็นพทุธปฏมิาที�
งดงามมาก แต่ก่อนที�อนิเดยีมกีารประกวดพทุธปฏมิากนั หากส่งพระพทุธรูปองคนี์1 เขา้ประกวด จะไดร้บัการคดัเลอืกว่าเป็น
พุทธรูปที�งดงามที�สุดทุกคร ั1งไป จึงตอ้งขอใหง้ดการส่งเขา้ประกวด เปิดโอกาสใหอ้งคอ์ื�นบา้ง จึงนบัว่าพระพุทธรูปองคนี์1 
น่าจะเป็นพระพทุธรูปที�สวยงามที�สุดในโลกองคห์นึ�งก็วา่ได ้

เที�ยง  �บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร หรอื หอ้งอาหารในโรงแรม 
บ่าย ออกเดนิทางสู่ เมืองคยา (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ L ช ั �วโมง) ใหท้กุท่านพกัผ่อนตามอธัยาศยั 
คํ �า     �บรกิารอาหารเยน็ ณ ภตัตาคาร 

สมควรแก่เวลานาํท่านเขา้ที�พกั Bhodhagaya Regency Hotel ระดบั3*หรอืเทยีบเท่า 
 

วนัที�หก สนามบินคยา-สนามบินดอนเมือง 

เชา้  �บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
$%.$$ น.  นาํท่านเดนิทางออกจากโรงแรมที�พกั ทาํการเชค็เอา้ท ์ออกเดนิทางสู่  สนามบนิคยา 
#$.�0 น.  ออกเดนิทางบนิลดัฟ้ากลบัสู่ประเทศไทย โดยสายการบนิ Air Asia เที�ยวบนิที� FD123  ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 2 ช ั �วโมง 

40 นาท ี(ไมม่บีรกิารอาหารและเครื�องดื�มบนเครื�อง) 
14.50 น. เดนิทางถงึ สนามบนิดอนเมอืง ประเทศไทย โดยสวสัดภิาพพรอ้มความประทบัใจ 

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

 
 
 
 



 

 
อตัราค่าบรกิารต่อท่านและเงื�อนไข 

 
อตัราค่าบรกิารนี9 รวม 

� ตั hวเครื�องบนิชั9นประหยดัระบวุนัเดินทางไป-กลบัพรอ้มคณะ 
� ภาษีนํ9ามนัและภาษีต ั hวทกุชนิด(สงวนสทิธเิกบ็เพิ�มหากสายการบนิปรบัขึ9นก่อนวนัเดินทาง) 
� ที�พกัโรงแรมตามรายการ j คนื พกัหอ้งละ F-E ท่าน (กรณีมาไม่ครบคู่และไม่ตอ้งการเพิ�มเงนิพกัหอ้งเดี�ยว) 
� อาหารตามรายการระบ(ุสงวนสทิธใินการสลบัมื9อหรอืเปลี�ยนแปลงเมนูอาหารตามสถานการณ์)  
� ค่าเขา้ชมสถานที�ตามรายการระบ ุ
� ค่าระวางนํ9าหนกักระเป๋าไม่เกนิ F0 กก. 
� ค่ารถรบั-สง่สถานที�ท่องเที�ยวตามรายการระบ ุ
� ค่ามคัคเุทศกผู์ชํ้านาญเสน้ทางดูแลตลอดการเดินทาง 
� ค่าประกนัชีวติกรณีอบุตัเิหตใุนระหว่างการเดินทาง คุม้ครองในวงเงนิไม่เกนิท่านละ #,$$$,$$$ บาท และค่ารกัษาพยาบาลกรณี

อบุตัเิหตใุนวงเงนิไม่เกนิ ท่านละ F$$,$$$ บาท (ตามเงื�อนไขกรมธรรม)์ 
� ค่าภาษีมูลค่าเพิ�ม m% 

อนิเดีย-เนปาล เที�ยวฟิน อิ�มบญุ ไหวค้รบ 4 สงัเวชนียสถาน p วนั j คนื-FD 

กาํหนดการเดินทาง 
ผูใ้หญ่พกัหอ้งละ

2-3ท่าน 
ไม่รวมค่าวซ่ีา 

เด็กอายไุม่เกนิ12ปี
เสรมิเตยีง 

ไม่รวมค่าวซ่ีา 

เด็กอายไุม่เกนิ12ปี
ไม่เสรมิเตยีง 
ไม่รวมค่าวซ่ีา 

ไม่เอาต ั hว
เครื�องบนิ 

ไม่รวมค่าวซ่ีา 
พกัเดี�ยว 

E$ ต.ค.-$� พ.ย.pF FF,"$$ FF,"$$ F#,"$$ #E,"$$ 5,900 
$#-$p พ.ย.pF FF,"$$ FF,"$$ F#,"$$ #E,"$$ 5,900 
#j-F$ พ.ย.pF F#,"$$ F#,"$$ F$,"$$ #F,"$$ 5,900 
$�-$" ธ.ค.pF *วนัหยดุ FE,"$$ FE,"$$ FF,"$$ #�,"$$ 5,900 
Fm ธ.ค.pF-$#ม.ค.pE*วนัหยดุ Fj,"$$ Fj,"$$ F�,"$$ #p,"$$ p,900 
$#-$p ม.ค.pE *วนัหยดุ F�,"$$ F�,"$$ FE,"$$ #j,"$$ p,900 
#m-FF ม.ค.pE *วนัหยดุ FE,"$$ FE,"$$ FF,"$$ #�,"$$ 5,900 
F�-F" ม.ค.pE F�,"$$ F�,"$$ FE,"$$ #j,"$$ 5,900 
E#ม.ค.-$jก.พ.pE FE,"$$ FE,"$$ FF,"$$ #�,"$$ 5,900 



 

 
อตัราค่าบรกิารไม่รวม 

× ภาษีหกั ณ ที�จา่ย E% 

× ค่าทาํหนงัสอืเดินทางไทย,ค่าธรรมเนียมสาํหรบัผูถ้อืพาสปอรต์ต่างชาตค่ิาทาํใบอนุญาตกลบัเขา้ประเทศของคนต่างชาต(ิRe-Entry) 
หรอื คนต่างดา้ว (เป็นหนา้ที�ของผูเ้ดินทางในการจดัทาํเอง) 

× ค่าใชจ้า่ยสว่นตวันอกเหนือจากรายการที�ระบ ุเช่น ค่าเครื�องดื�มและค่าอาหารที�ส ั �งเพิ�มเอง, ค่าโทรศพัท,์ ค่าอาหารและเครื�องดื�มส ั �ง
พเิศษนอกรายการ ค่าซกัรดี, ค่าโทรศพัทท์างไกล, ค่าอนิเตอรเ์น็ต ฯลฯ 

× ค่าใชจ้า่ยอนัเกดิจากความลา่ชา้ของสายการบนิ,อบุตัภิยัทางธรรมชาต,ิการประทว้ง,การจลาจล,การนดัหยดุงาน,การถกูปฏเิสธไม่ให ้
ออกและเขา้เมืองจากเจา้หนา้ที�ตรวจคนเขา้เมืองและเจา้หนา้ที�กรมแรงงานทั9งที�เมืองไทยและต่างประเทศซึ�งอยู่นอกเหนือความ
ควบคมุของบรษิทัฯ 

× ค่าปรบั สาํหรบันํ9าหนกักระเป๋าเดินทางที�เกนิจากที�ทางสายการบนิกาํหนดไว ้20 กก. 

× ค่าธรรมเนียมวซ่ีาอนิเดียแบบ E-Visaและค่าวซ่ีาเนปาลค่าท่านละ 3,900 บาท (ชําระพรอ้มค่ามดัจาํทวัร)์  

× ค่าทปิไกดท์อ้งถิ�น,คนขบัรถ 1,800 บาท/ทรปิ/ลูกทวัร ์# ท่าน (ชําระที�สนามบนิในวนัเดินทาง) 

× ค่าทปิหวัหนา้ทวัรต์ามสนินํ9าใจของทกุท่าน (ไม่รวมในทปิไกดท์อ้งถิ�นและคนขบัรถแต่ไม่บงัคบัทปิ) 

 
เงื�อนไขการสาํรองที�นั �ง 

1.กรุณาทาํการจองก่อนการเดินทาง อย่างนอ้ย 45 วนัทาํการหรอืก่อนหนา้นั9น โดยสง่แฟกซห์รอือเีมลลร์ายชื�อและหนา้หนงัสอืเดินทาง
เพื�อยนัการจองที�นั �ง พรอ้มชําระมดัจาํท่านละ 10,$$$ บาท 
2.ค่าทวัรส์ว่นที�เหลอื บรษิทัฯ จะขอเกบ็ค่าทวัรท์ ั9งหมด 15 วนัก่อนการเดินทาง มิเช่นนั9นบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิ*ในการยกเลกิการเดินทาง
ของท่าน และการคนืเงนิท ั9งหมดหรอืบางสว่นตามค่าใชจ้า่ยที�เกดิขึ9นจรงิ 
3.เมื�อท่านตกลงชําระเงนิค่าบรกิารไม่ว่าท ั9งหมดหรอืบางสว่นกบัทางบรษิทัฯ ทางบรษิทัฯจะถอืว่าท่านไดย้อมรบัในเงื�อนไขการใหบ้รกิารที�
ไดร้ะบไุวใ้นเอกสารฉบบันี9 ท ั9งหมดนี9 แลว้ 
4.ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิ*ในการดาํเนินการยื�นขอวซ่ีาประเทศอนิเดียแบบ E Visa ใหก้บัผูร่้วมเดินทางเท่านั9น ยกเวน้แต่ผูร่้วมเดินทางมี
วซ่ีาปี 
 

เงื�อนไขการยกเลกิ 
1.ยกเลกิการเดินทางกอ่นการเดินทาง 30 วนั บรษิทัฯจะคนืเงนิค่ามดัจาํใหท้ ั9งหมด โดยจะหกัค่าใชจ้า่ยที�เกดิขึ9นจรงิ เช่นค่าธรรมเนียมวี
ซ่า ยกเวน้ในกรณีวนัหยดุเทศกาล, วนัหยดุนกัขตัฤกษ ์ทางบรษิทัฯขอสงวนสทิธิ*ไม่คนืเงนิมดัจาํโดยไม่มีเงื�อนไขใดๆทั9งสิ9น 
F.ยกเลกิการเดินทาง 15 วนั ก่อนการเดินทาง หกัค่ามดัจาํทวัร ์j$% 
E.ยกเลกิกอ่นการเดินทาง m-#� วนัเกบ็ค่าใชจ้า่ย 100% ของราคาทวัร ์ต่อท่าน 
4.สาํหรบัผูโ้ดยสารที�ไม่ไดถ้อืหนงัสอืเดินทางไทย และทางบรษิทัฯเป็นผูย้ื�นวซ่ีาให ้เมื�อผลวซ่ีาผ่านแลว้มีการยกเลกิการเดินทางบรษิทัฯ 
ขอสงวนสทิธิ*ในการคนืค่ามดัจาํท ั9งหมด 



 

 

เงื�อนไขการใหบ้รกิาร 
1.โปรแกรมทวัรนี์1จะสามารถออกเดนิทางไดต้อ้งมจีาํนวนผูเ้ดนิทางข ั1นตํ �า 25 ท่านรวมในคณะตามที�กาํหนดไวเ้ท่านั1น หากมจีาํนวนผู ้
เดนิทางรวมแลว้นอ้ยกวา่ที�กาํหนดไว ้บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิ?ในการยกเลกิหรอืปรบัเปลี�ยนกาํหนดการเดนิทาง ในกรณีที�มผูีเ้ดนิทาง 15-19 
ท่าน ตอ้งเพิ�มเงนิท่านละ 2,000 บาท, กรณีที�มผูีเ้ดนิทาง 20-24 ท่านตอ้งเพิ�มเงนิท่านละ 1,000 บาท 
2.ในกรณีที�ท่านไมไ่ดร้บัผลการอนุมตัวิซี่าเขา้ประเทศอนิเดยี แบบ E-Visa ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิ?ในการคนืค่าธรรมเนียมวซี่า E-Visa 
และเรยีกเก็บค่าธรรมเนียมวซี่าเพิ�มเตมิ เพื�อดาํเนินการขอวซี่าใหมโ่ดยตรงกบัทางศูนยร์บัยื�นวซี่าอนิเดยี ประจาํประเทศไทย 
3.บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิ?ในการเปลี�ยนแปลงราคาและเงื�อนไขต่างๆ โดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ ท ั1งนี1ใหข้ึ1นอยู่กบัดุลยพนิิจของบรษิทัฯ 
เท่านั1น อกีท ั1งขอ้สรุปและขอ้ตดัสนิใดๆ ของบรษิทัฯ ใหถ้อืเป็นขอ้ยุตสิิ1นสุดสมบูรณ ์
4.บรษิทัฯ และตวัแทนของบรษิทัขอสงวนสทิธิ?ที�จะเปลี�ยนแปลงรายการทวัรต์ามความเหมาะสม ใหส้อดคลอ้งกบัสถานการณ ์ขอ้จาํกดัดา้น
ภมูอิากาศ และเวลา ณ วนัที�เดนิทางจรงิ ท ั1งนี1ทางบรษิทัฯ จะยดึถอืและคาํนึงถงึความปลอดภยั รวมถงึประโยชนสู์งสุดของลูกคา้ส่วนมาก
เป็นสาํคญั 
5.รายการทวัรนี์1 เป็นการท่องเที�ยวแบบหมูค่ณะ (Join Tour) จดัทาํและดาํเนินการโดยบรษิทัคู่คา้ (Partner) 
6.อตัราค่าบรกิารคดิคาํนวณจากอตัราแลกเปลี�ยน และราคาต ั �วเครื�องบนิในปจัจบุนั บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิ?ในการปรบัเปลี�ยนราคาค่าบรกิาร
ในกรณีที�มกีารขึ1นราคาค่าต ั �วเครื�องบนิ ค่าประกนัภยัสายการบนิ ค่าธรรมเนียมนํ1ามนั หรอืมกีารประกาศลดค่าเงนิบาท หรอือตัรา
แลกเปลี�ยนไดป้รบัขึ1นในช่วงใกลว้นัที�คณะจะเดนิทาง 
7.ในระหวา่งการท่องเที�ยวนี1 หากท่านไมใ่ชบ้รกิารใดๆ ไมว่า่ท ั1งหมดหรอืบางส่วน ถอืวา่ท่านสละสทิธิ?ไมส่ามารถเรยีกรอ้งขอคนืค่าบรกิารได ้
8.หากท่านไมเ่ดนิทางกลบัพรอ้มคณะทวัร ์ต ั �วเครื�องบนิขากลบัซึ�งยงัไมไ่ดใ้ช ้ไมส่ามารถนาํมาขอคนืเงนิได ้
9.ค่าบรกิารที�ท่านชาํระกบัทางบรษิทัฯ เป็นการชาํระแบบเหมาขาด และทางบรษิทัฯ ไดช้าํระใหก้บับรษิทัฯ ตวัแทนแต่ละแห่งแบบเหมาขาด
เช่นกนั ดงันั1นหากท่านมเีหตอุนัใดที�ทาํใหท่้านไมไ่ดท่้องเที�ยวพรอ้มคณะตามรายการที�ระบไุว ้ท่านจะขอคนืค่าบรกิารไมไ่ด ้
10.กรณีเกดิความผดิพลาดจากตวัแทน หรอื หน่วยงานที�เกี�ยวขอ้ง จนมกีารยกเลกิ ลา่ชา้ เปลี�ยนแปลง การบรกิารจากสายการบนิ บรษิทั
ขนส่ง หรอื หน่วยงานที�ใหบ้รกิาร บรษิทัฯ จะดาํเนินโดยสุดความสามารถที�จะจดับรกิารทวัรอ์ื�นทดแทนให ้แต่จะไมค่นืเงนิใหส้าํหรบั
ค่าบรกิารนั1นๆ 
11.มคัคุเทศก ์พนกังาน และตวัแทนของบรษิทัฯ ไมม่สีทิธิ?ในการใหค้าํสญัญาใดๆ ท ั1งสิ1นแทนบรษิทัฯ นอกจากมเีอกสารลงนามโดยผูม้ี
อาํนาจของบรษิทัฯ กาํกบัเท่านั1น 
12.บรษิทัฯ รบัเฉพาะผูม้วีตัถปุระสงคเ์ดนิทางเพื�อท่องเที�ยวเท่านั1น การเดนิทางของผูเ้ดนิทางดว้ยวตัถปุระสงคแ์อบแฝงอื�น ๆ เช่น การไป
คา้แรงงาน การคา้ประเวณี การคา้มนุษย ์การขนส่งสนิคา้หนีภาษ ีการขนยาเสพตดิ การโจรกรรม การขนอาวุธสงคราม การก่อการรา้ย 
และ อื�น ๆ ที�เขา้ขา่ยผดิกฏหมาย ผดิศีลธรรมอนัด ีบรษิทัฯ มไิดม้สี่วนรูเ้หน็ เกี�ยวขอ้ง หรอื มสี่วนตอ้งรบัผดิชอบใด ๆ กบัการกระทาํ
ดงักลา่วท ั1งสิ1น 
13.หากผูเ้ดนิทางถกูเจา้หนา้ที�ตรวจคนเขา้เมอืงของประเทศนั1นๆ ปฏเิสธการเขา้ - ออกเมอืง ดว้ยเหตผุลใดๆ ก็ตาม ถอืเป็นเหตผุลซึ�งอยู่
นอกเหนืออาํนาจ และความรบัผดิชอบของบรษิทัฯ ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิ?ที�จะไมร่บัผดิชอบการคนืเงนิท ั1งหมด 
14.ผูเ้ดนิทางตอ้งใชว้จิารณญาณส่วนตวัและรบัผดิชอบต่อการตดัสนิใจในการเลอืกซื1อสนิคา้ต่าง ๆ ในระหวา่งการเดนิทางท่องเที�ยวดว้ยตวั
ท่านเอง บรษิทัฯ จะไมส่ามารถรบัผดิชอบใด ๆ หากเกดิความไมพ่งึพอใจในสนิคา้ที�ผูเ้ดนิทางไดซ้ื1อระหวา่งการเดนิทางท่องเที�ยวนี1 



 

15.ผูเ้ดนิทางตอ้งรบัผดิชอบต่อการจดัเก็บ และ ดูแลทรพัยส์นิส่วนตวั ของมค่ีาต่าง ๆ อย่างระมดัระวงั บรษิทัฯ จะไมส่ามารถรบัผดิชอบ
ใด ๆ หากเกดิการสูญหายของ ทรพัยส์นิสว่นตวั ของมค่ีาต่าง ๆ ระหวา่งการเดนิทางท่องเที�ยว 
16.บรษิทัฯ จะไมร่บัผดิชอบต่อการสูญหายของทรพัยส์นิ และ สมัภาระระหวา่งการเดนิทางอนัมสีาเหตมุาจากสนามบนิ สายการบนิ บรษิทั
ขนส่ง โรงแรม หรอื การโจรกรรม แต่จะทาํหนา้ที�เป็นตวัแทนในการเรยีกรอ้งค่าชดใชใ้หก้บัผูเ้ดนิทาง 
17.บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิ?ที�จะไมร่บัผดิชอบค่าเสยีหายในเหตกุารณท์ี�เกดิจากการยกเลกิหรอืความลา่ชา้ของสายการบนิ ภยัธรรมชาต ิการ
นดัหยุดงาน การจลาจล การปฏวิตั ิรฐัประหาร ที�อยู่นอกเหนือการควบคุมของทางบรษิทัฯ หรอื ค่าใชจ่้ายเพิ�มเตมิที�เกดิขึ1นทางตรง หรอื
ทางออ้ม เช่น การเจบ็ป่วย การถกูทาํรา้ย การสูญหาย ความลา่ชา้ หรอื จากอบุตัเิหตตุ่างๆ 
18.บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิ?ที�จะไมร่บัผดิชอบใด ๆ ต่อการไมเ่ป็นไปตามความคาดหวงั และความไมพ่งึพอใจของผูเ้ดนิทาง ที�เกี�ยวขอ้งกบั 
สภาพธรรมชาต ิภมูอิากาศ ฤดูกาล ทศันียภาพ วฒันธรรม วถิแีละพฤตกิรรมของประชาชนในประเทศที�เดนิทางไป 
19.ทางบรษิทัฯจะไมร่บัผดิชอบใดๆท ั1งสิ1น หากผูเ้ดนิทางประสบเหตสุภาวะฉุกเฉินจากโรคประจาํตวั ซึ�งไมไ่ดเ้กดิจากอบุตัเิหตใุนรายการ
ท่องเที�ยว (ซึ�งลูกคา้จะตอ้งยอมรบัในเงื�อนไขนี1ในกรณีที�เกดิเหตสุุดวสิยั ซึ�งอยู่นอกเหนือความรบัผดิชอบของบรษิทัทวัร)์ 
20.กรณีใชห้นงัสอืเดนิทางราชการ(เลม่นํ 1าเงนิ) เดนิทางเพื�อการท่องเที�ยวกบัคณะทวัร ์หากท่านถกูปฏเิสธในการเขา้-ออกประเทศใดๆก็ตาม 
ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิ?ไมค่นืค่าทวัรแ์ละรบัผดิชอบใดๆท ั1งสิ1น 
21.กรณีที�ท่านตอ้งออกตั �วภายในประเทศ เช่น (ต ั �วเครื�องบนิ,ต ั �วรถทวัร,์ต ั �วรถไฟ) กรุณาสอบถามที�เจา้หนา้ที�ทกุคร ั1งก่อนทาํการออกตั �ว 
เนื�องจากสายการบนิอาจมกีารปรบัเปลี�ยนไฟลท์บนิ หรอื เวลาบนิ โดยไมไ่ดแ้จง้ใหท้ราบลว่งหนา้ทางบรษิทัฯจะไมร่บัผดิชอบใดๆในกรณีถา้ท่าน
ออกตั �วภายในโดยไมแ่จง้ใหท้ราบและหากไฟลท์บนิมกีารปรบัเปลี�ยนเวลาบนิเพราะถอืวา่ท่านยอมรบัในเงื�อนไขดงักลา่วแลว้ 
2B. หนงัสอืเดินทางตอ้งมีอายกุารใชง้านเหลอืไม่นอ้ยกว่า 6 เดือน และบรษิทัฯรบัเฉพาะผูมี้จุดประสงคเ์ดินทางเพื�อท่องเที�ยวเท่านั9น 
(หนงัสอืเดนิทางตอ้งมอีายุเหลอืใชง้านไมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน บรษิทัฯไมร่บัผดิชอบหากอายุเหลอืไมถ่งึและไมส่ามารถเดนิทางได ้ 

เอกสารที�ตอ้งเตรยีมประกอบการยื�นวซีา่อนิเดยี(E-Visa) 
 
1.แบบฟอรม์ แบบฟอรม์กรอกขอ้มลูเพื�อประกอบการดําเนนิการขอวซีา่ โดยตอ้งกรอกขอ้มลูให ้
ครบถว้น 
2.ไฟลแ์สกนหนังสอืเดนิทาง (Passport) ไฟลส์กลุ pdf 
3.สแกนรปูถา่ยส ีดา้นหลัง เป็นสขีาว ไมม่กีรอบ ขนาด 2 x 2นิ?ว 2 รปู 
 
 

ตวัอยา่งรปูถา่ยและหนา้พาสปอตที�แสกน 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 

 

 

แบบฟอรม์กรอกขอ้มลูเพื�อประกอบการดาํเนนิการขอวซีา่ 

*โปรดทราบ วซีา่ออนไลนข์องประเทศอนิเดยี มขีอ้จํากดัการใหว้ซีา่ 2 คร ั*งตอ่ 1 ปีปฎทินิ 

หากทา่นเคยไดย้ ื�นหรอืไดร้บ้การอนุมตัวิซีา่ออนไลนค์รบ 2 คร ั*งแลว้ จะตอ้งดาํเนนิการยื�น

ผา่นศนูยร์บัยื�นวซีา่อนิเดยีเทา่น ั*น กรณุาตดิตอ่เจา้หนา้ที�เพื�อใหก้ารแนะนํา 

ประวตัสิว่นตวั  
คํานําหนา้ :   ⃣⃣    นาย    ⃣⃣  นาง   ⃣⃣  นางสาว      ⃣⃣  เด็กชาย    ⃣⃣  เด็กหญงิ  

       
ชื�อ :  _     _______________                  ______นามสกลุ : _     ____________  ___                                          ___    
     
NAME: _     _______________                  ___   SURNAME: _     ____________ ___                                         ___  
       

สถานะภาพ :      ⃣⃣   แตง่งาน         ⃣⃣   โสด          ⃣⃣   หยา่รา้ง 

 
ตําหนบินรา่งกายที�เห็นไดช้ดั เชน่ ไฝ,แผลเป็น :__________________________________________________________ 
 
ชื�อสาม/ีภรรยา:                                          _____________________________________________      _   ___ _____    
  
สญัชาตสิาม/ีภรรยา :                                         _____________________________________________  __________ 
 
ที�อยูปั่จจบุนั : ____                                          ____________________________________________  ____                                          
 
____________________________________________   _______         ____________________________________      
 
เบอรโ์ทรศพัท ์บา้น :_________________________________________ 
 
เบอรโ์ทรศพัท ์มอืถอื :_________________________________________ 
 

ประวตัคิรอบครวั  
ชื�อ/นามสกลุบดิา :                 _______________________สญัชาต ิ_______                       _____________________ 
 
ชื�อ/นามสกลุมารดา :               ______________________สญัชาต ิ____                         _______________________ 
 

ประวตักิารศกึษา  
____                                          ____________________________________________   _______         _________      
____                                          ____________________________________________   _______         _________      
 
ประวตักิารทาํงาน 
อาชพี :          ____________                                        ___                                                                         ____  
 
ชื�อบรษัิท/สถานศกึษา :                                ___                                         _________________________________ 
 
เบอรโ์ทรตดิตอ่ :                                                                                                                                            ___                                         



 

 
ที�อยู ่ : ____                                          ____________________________________________   ________________ 
 ____                                          ____________________________________________   _______         _________      
 
รหสัไปรษณีย ์: ___                      _                  
 
*โปรดระบรุายชื�อประเทศที�ทา่นไดเ้ดนิทางในชว่งระยะเวลา 10 ปี * สาํคญัมาก 
______________________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________ 
 
 
*หากทา่น "เคย" ไดร้บัวซีา่อนิเดยี โปรดแจง้รายละเอยีดวซีา่ ประเภทของวซีา่/ หมายเลขวซีา่/ หมายเลขวซีา่ คร ั*งลา่สดุ * 
สาํคญัมาก 
 
_________________________________________________________________________________ 
 
 
*หากทา่น "เคย" ไปประเทศอนิเดยีมากอ่นโปรดระบเุมอืงที�ทา่นไป และชื�อโรงแรมที�พกั ลา่สดุ * สาํคญัมาก 
 
_________________________________________________________________________________ 
 
*ในชว่ง 3 ปีที�ผา่นมา ทา่นเคยเดนิทางไปประเทศดงัตอ่ไปนี*หรอืไม ่: บงัคลาเทศ/ ศรลีงักา/ ภฏูาน/ มลัดฟีส/์ เนปาล/ 
ปากสีถาน/ อฟักานสิถาน หากทา่นเคยโปรดระบวุนัเดนิทาง * สาํคญัมาก 
 
_________________________________________________________________________________ 

 
 

 


