
              

 

  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

อนิเดยี-เนปาล เทีย่วครบ 4 สงัเวชนยีสถาน 8 วนั 7 คนื FD 
 
กราบสกัการะ สงัเวชนยีสถาน 4 ต าบล ดนิแดนศกัดิส์ทิธ ิข์องชาวพทุธ 
จดุก าเนดิพทุธศาสนา 
1.ลมุพนิ ีสถานทีป่ระสตู ิ 
2.พทุธคยา สถานทีต่รสัรู ้ 
3.สารนาถ สถานทีแ่สดงปฐมเทศนา 
4.กสุนิารา สถานทีป่รนิพิพาน 
 
พเิศษ…บนิตรงสูเ่มอืงคยา, มพีระวทิยากรน าสวดมนตบ์รรยายตลอด
รายการ, เสรมิอาหารไทย และ พกัวดัไทย 1 คนื + พกัโรงแรม 6 คนื 



              

 

วนัที ่1 กรงุเทพฯ – พุทธคยา 

06.30 น. คณะพรอ้มกันทีส่นามบนิดอนเมอืง อาคารผูโ้ดยสารขาออกระหวา่งประเทศชัน้ 2 เคานเ์ตอรส์ายการบนิ

แอรเ์อเชยี โดยมเีจา้หนา้ทีค่อยอ านวยความสะดวกจัดเตรยีมเอกสารการเดนิทางและสัมภาระใหก้ับ

ทา่น 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

บรรยากาศภายใน Miracle Lounge 

คลกิชม http://bit.ly/2NMk5YE 

 

08.20 น. ออกเดินทางสู่ เมืองคยา โดยสายการบินแอร์เอเชีย เที่ยวบินที่  FD122 (ใชเ้วลาเดินทาง

โดยประมาณ 03.20 ชม.) (มบีรกิารอาหารบนเครือ่ง)  

10.10 น. ถงึสนามบนิ เมอืงคยา ประเทศอนิเดยี (เวลาทอ้งถิน่ ชา้กว่าประเทศไทย 01.30 ชั่วโมง) และผ่าน

ขัน้ตอนการตรวจคนเขา้เมืองและศุลกากร คณะออกเดนิทางเขา้สู่เมืองพุทธคยาใชเ้วลาเดนิทาง

โดยประมาณ 45 นาท ี

 จากนัน้น าทา่น เดนิทางสู ่บา้นนางสุชาดา เป็นธดิาของ เสนยีะ ( เสนานกิฏุมุพ)ี ผูม้ทีรัพยซ์ ึง่เป็นนาย

ใหญแ่หง่ชาวบา้นเสนานคิม ต าบลอรุเุวลา เมือ่อายยุา่งเขา้สูว่ัยสาวนางไดท้ าพธิบีวงสรวงตอ่เทพยดาที่

สงิสถติ ณ ตน้ไทรใหญต่น้หนึง่ใกลบ้า้นของนาง โดยไดต้ัง้ปณธิานความปรารถนาไว ้2 ประการ คอื 

           1.ขอใหข้า้พเจา้ไดส้ามทีีม่บีญุ มทีรัพยส์มบตั ิและมชีาตสิกลุเสมอกนั  

          2.ขอใหข้า้พเจา้มบีตุรคนแรกเป็นชาย 

 เมือ่ความปรารถนาส าเร็จสมบรูณ์ นางไดท้ าพลกีรรมบวงสรวงสงัเวยเทพยดาดว้ยขา้วมธปุายาส 

ในวันขึน้ ๑๕ ค ่า เดอืน ๖ 

   น าทา่นชมววิ รมิสองฝั่ง แมน่ า้เนรญัชรา แมน่ ้าส าคัญในพทุธประวัต ิชาวบา้นแถบนัน้เรยีกวา่ 

“ลลิาจัน” มาจากค าสันสกฤตว่า “ไนยรัญจนะ” แปลว่า แม่น ้าทีม่สีใีสสะอาด แมน่ ้าทัง้สายกวา้งราว ๑ 

กโิลเมตร 

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั  

 เริม่ตน้การจารกิแสวงบุญสังเวชนียสถานแห่งที่หนึ่ง จากนัน้น าท่านเดนิทางสู่ มหาเจดยีพ์ุทธคยา 

เจดีย์พุทธคยาหรือพระมหาโพธิเ์จดีย์ คืออนุสรณ์สถานแห่งการตรัสรูข้องพระสัมมาสัมพุทธเจา้ มี

ลักษณะเป็นเจดยีส์ีเ่หลีย่มทรงสูง เป็นสถาปัตยกรรมและศลิปะแบบอนิเดยี สงูประมาณ 170 ฟตุ แบ่ง

ออกเป็น 2 ชัน้ ชัน้แรกประดษิฐานพระพทุธเมตตา พระพทุธรปูปางมารวชิยัศลิปะปาละ เป็นพระพทุธรปู

ใหญ่หนึง่เดยีวในเจดยีท์ีไ่มถ่กูท าลายจากกษัตรยิช์าวฮนิดูในสมยัทีม่กีารกวาดลา้งพระพุทธศาสนาใน

อนิเดยี สว่นชัน้ที ่2 ประดษิฐานพระพทุธปฏมิาปางประทานพร บรเิวณโดยรอบเจดยีม์เีจดยีบ์รวิารลอ้ม

อยู่ทัง้ 4 ทศิ เดมิเจดียพ์ุทธคยาเป็นวหิารขนาดไม่ใหญ่นัก ต่อมาในปี พ.ศ.674 พระเจา้หุวชิกะทรง

บรูณะเพิม่เตมิใหม้ขีนาดใหญก่วา่เดมิ ในปัจจบุันเจดยีพ์ุทธคยาถอืเป็นแลนดม์ารค์ของกลุ่มพุทธสถาน

http://bit.ly/2NMk5YE


              

 

วนัที ่3 พาราณส ี– สาวตัถ ี

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารภายในโรงแรม 

 น าทา่นเดนิทางสู ่เมอืงสาวตัถ ีในสมยัพทุธกาล เป็นเมอืงหลวงของแควน้โกศล 1 ใน 16 แควน้ เป็น

เมอืงทีใ่หญพ่อกบัเมอืงราชคฤหแ์ละพาราณส ีเป็นเมอืงศนูยก์ลางการคา้ขายและเป็นเมอืงที่

พระพทุธเจา้ประทับนานทีส่ดุถงึ 25 พรรษา รวมทัง้เป็นเมอืงทีพ่ระพทุธศาสนามัน่คงทีส่ดุ ปัจจบุนัเมอืง

นีเ้หลอืเพยีงซากโบราณสถาน ชมวถิชีวีติชนบทของประเทศอนิเดยีระหวา่งเดนิทาง 

กลางวนั   รบัประทานอาหารกลางวนั ณ หอ้งอาหารของโรงแรม หรอื Lunch Box 

บา่ย น าท่านกราบนมัสการพระพุทธเจา้ที่  วดัเชตะวนัมหาวหิาร เป็นวัดที่ใหญ่ที่สุดและเป็นวัดที่

พระพุทธเจา้รวมทัง้พระอรหันต์ไดจ้ าพรรษาอยู่นานที่สุดถงึ 19 พรรษา สรา้งโดยอนาถบณิฑกิมหา

พทุธคยา  จากนัน้น าทา่นเดนิทางสูด่า้นหลังมหาเจดยี ์ท่านจะพบกบั ตน้พระศรมีหาโพธิ ์คอืตน้โพธิท์ี่

พระพทุธเจา้ประทับในชว่งเวลาตรัสรู ้เป็นพันธุไ์มท้ีเ่ป็นทีเ่คารพนับถอืของพทุธศาสนกิชนมาตัง้แตส่มยั

พุทธกาล ตน้พระศรมีหาโพธิม์ทีัง้หมด 4 ตน้ จากนัน้น าท่านเดนิทางสู ่วดัไทยพุทธคยา เป็นวัดไทย

แหง่แรกในประเทศอนิเดยี เริม่กอ่สรา้งมาตัง้แตปี่ พ.ศ. 2500 มเีนือ้ทีร่าว 12 ไร ่ตัง้อยูบ่รเิวณพทุธคยา 

อยู่ห่างจากองค์เจดียพ์ุทธคยาประมาณ 500 เมตร เป็นวัดที่อยู่ในความดูแลและอุปถัมภข์องรัฐบาล

ไทย พระอุโบสถของวัดไทยพุทธคยาจ าลองแบบมาจากวัดเบญจมบพติรดุสติวนารามราชวรวหิาร 

กรุงเทพมหานคร ซึง่ไดช้ือ่ว่าเป็นสถาปัตยกรรมของสมัยรัตนโกสนิทรท์ีด่ทีีส่ดุแห่งหนึง่ ซึง่การจ าลอง

แบบจนดเูหมอืนนีไ้มใ่ชเ่ฉพาะภายนอก แตย่งัมภีายในทีเ่หมอืนกนัดว้ย เชน่ องคพ์ระประธานทีเ่ป็นพระ

พทุธชนิราช แกลประต ูแกลหนา้ตา่ง เป็นตน้   

ค า่ รบัประทานอาหารค า่ ณ หอ้งอาหารของวดั 

ทีพ่กั วดัไทย หรอืวดันานาชาต,ิเมอืงคยา 

วนัที ่2 
พุทธคยา – พาราณส ี- ลอ่งเรอืแมน่ า้คงคา 

 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของวดั 

 น าเดนิทางโดยรถโคช้ปรับอากาศสู่ เมอืงพาราณส ี (ใชเ้วลาเดนิทางโดยประมาณ 6-7 ชั่วโมง) 

สถานทีแ่สดงปฐมเทศนา  ดนิแดนแห่งการแสวงบญุช าระบาป มรดกโลกทีม่ชีวีติสีพั่นปีของอนิเดยีและ

เป็นเมอืงหลวงแควน้กาส ีมแีม่น ้าคงคาอันศักดิส์ทิธิไ์หลผ่าน มปีระวัตศิาสตรย์าวนานกว่า 4,000 ปี 

จัดเป็นเมอืงสทุธาวาสทีส่ถติแห่งศวิเทพและถอืว่าเป็นเมอืงอมตะของอนิเดยี เป็นทีแ่สวงบุญทัง้ของ

ชาวฮนิดแูละชาวพทุธทั่วโลก          

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั 

บา่ย น าทา่นชมสงัเวชนยีสถานแหง่สีส่อง เมอืงสารนารถ สถานทีแ่สดงปฐมเทศนา นมัสการสถูปเจา

คนัธ ีสถานทีพ่ระพุทธเจา้พบปัจจัคคอีกีครัง้หลังจากตรัสรูแ้ลว้ น านมสัการธรรมเมขสถปู ทีเ่ชือ่กันว่า

เป็นสถานทีพ่ระพทุธเจา้ทรงแสดงปฐมเทศนาหัวขอ้ธรรมจักกปัปวัตตนสตูรท าใหพ้ระโกณฑญัญะบรรลุ

โสดาบนัพระพทุธศาสนาจงึมพีระรตันตรยัครบ ๓ ประการ แลว้น าชมวหิารมลูคนัธกฏุหิลังใหมภ่ายใน

ประดษิฐานพระพุทธรูปปางปฐมเทศนาเลยีนแบบคุปตะและจติรกรรมฝาผนังเล่าเรือ่งพุทธประวัตฝีิมอื

ชา่งชาวญีปุ่่ น แลว้น าทา่นชมพพิธิภณัฑแ์หง่เมอืงสารนาถ  ชมหัวเสาพระเจา้อโศก ท าเป็นรูปสงิห์

บางท่านอธบิายว่าเป็นสัญลักษณ์ของศากยสงิห์พระราชวงศ์ของพระพุทธเจา้ เสามีฐานบัวคว ่า มี

บลัลังกส์ีเ่หลีย่มรอบสลักเป็นรูปธรรมจักรและรูปชา้ง มา้ สงิหแ์ละโค แลว้น าชมโบราณวัตถทุีข่ดุคน้พบ

ในบรเิวณเมอืงสารนาถและเมอืงใกลเ้คยีง อาทเิชน่ พระพุทธรูปศลิปะแบบคันธาระ แบบมถุรา แบบคุป

ตะ และ แบบปาละ ฯลฯ แลว้น าชมโบราณวัตถุช ิน้เอกของพพิธิภัณฑ ์พระพุทธรูปแบบคุปตะปาง

ปฐมเทศนา ทีค่น้พบบรเิวณใกล ้ๆ กบั มลูคนัธกฎุ ีสถานทีจ่ าพรรษาของพระพทุธเจา้ “อนึง่ศลิปะคปุตะ

ไดรั้บการยกยอ่งวา่มคีวามงดงามและสมบรูณ์แบบทีส่ดุในศลิปะอนิเดยีทัง้มวลและเมอืงสารนาถยังเป็น

ศูนยก์ลางของโรงเรยีนสกุลชา่งคุปตะ ทีอ่ายุเกา่แกถ่งึ ๑,๔๐๐ ปีมาแลว้  หลงัจากน ัน้ น าท่านสัมผัส

กบัความหลากหลายของผูค้นและทีแ่มน่ า้คงคาทีช่าวฮนิดเูชือ่วา่เป็นสถานทีศ่ักดิส์ทิธิเ์นือ่งจากเป็นจดุ

ทีตุ่ม้ห ูของพระศวิะตกอยูใ่ตแ้มน่ ้าแหง่นี ้ในทางพทุธศาสนาเองเชือ่กนัว่าเป็นสถานทีไ่ดน้ าพระอฐัขิอง

พระพุทธเจา้มาลอยอังคารทีแ่มน่ ้าแหง่นี้ดว้ย ท่านจะไดน่ั้งเรอืเพือ่ไปถวายกระทงเป็นพุทธบูชา ณ ทีน่ี่

เองท่านจะไดส้มัผัสวถิชีวีติของชาวฮนิดูซ ึง่จะมาอาบน ้าลา้งบาป  ดืม่น ้า รวมทัง้การเผาศพ จากนัน้น า

ทา่นเดนิทางกลับโรงแรม 

ค า่ รบัประทานอาหารค า่ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม   

ทีพ่กั Tridev Hotel หรอื เทยีบเทา่,เมอืงพาราณส ี



              

 

เศรษฐ ีกล่าวกันว่าตอ้งขนเงนิมาปูพืน้ที่ใหเ้ต็มสวนจงึจะซือ้ทีด่นิมาสรา้งวัดถวายแด่พระพุทธเจา้ได ้

เพราะในสมัยนัน้ดนิแดนทุกแห่งเป็นของผูท้ีนั่บถอืศาสนาพราหมณ์ น าท่านนมัสการ กุฎพิระพุทธเจา้ 

กุฎพิระโมคคัลลา กุฎพิระสารบีุตร กุฎพิระสวิลี กุฎพิระอานนท์ และสถูปที่บรรจุสารรีกิธาตุของพระ

อรหันต ์ชมบอ่น ้าทีพ่ระพทุธเจา้ใชเ้ป็นทีส่รงน ้าตลอดระยะเวลาทีจ่ าพรรษาอยู ่ 

ค า่   รบัประทานอาหารค า่ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม   

ทีพ่กั Lotus Sutra Hotel หรอืเทยีบเทา่,เมอืงสาวตัถ ี

วนัที ่4 สาวตัถ-ีลมุพนิ ี(เนปาล) 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม   

 น าทา่นเดนิทางสู ่เมอืงลมุพนิ ีซ ึง่เป็นสถานทีป่ระสตูขิองพระพทุธเจา้ จากนัน้น าทา่นชม บา้นอนาถ

บนิฑกิเศรษฐ ีเป็นชาวสาวตัถใีนสมยัพทุธกาล มชีวีติรว่มสมยักบัพระพทุธเจา้ เดมิทา่นมนีามวา่สทุตั

ตะเศรษฐ ีเกดิในตระกลูของสมุนะเศรษฐผีูเ้ป็นบดิา ทา่นเป็นเศรษฐทีีใ่จบญุ ชอบชว่ยเหลอืคนตกยาก 

ท าใหท้า่นถกูเรยีกจากชาวเมอืงสาวัตถวีา่ อนาถบณิฑกิเศรษฐ ีแปลวา่ เศรษฐผีูเ้ป็นทีพ่ ึง่ของคนยาก 

(แปลตามศัพทว์า่ เศรษฐผีูม้กีอ้นขา้วใหก้บัคนยากจน) อนาถบณิฑกิเศรษฐ ีไดไ้ปคา้ขายและไดฟั้ง

ธรรมจากพระพทุธเจา้ทีเ่มอืงราชคฤหจ์นบรรลเุป็นพระโสดาบนั ทา่นจงึมศีรัทธาสรา้งวัดเชตวันมหา

วหิารถวายแกพ่ระสมัมาสมัพทุธเจา้ ดว้ยเงนิจ านวนมาก น าทา่นชม บา้นองคลุมีาล เป็นบคุคลส าคัญ

ในยคุตน้แหง่พทุธศาสนา โดยเฉพาะตามพทุธประวตัพิทุธฝ่ายเถรวาท เดมินัน้เป็นโจรปลน้ฆา่คน แต่

ภายหลังมศีรัทธาในพทุธศาสนา ไดก้ลับใจบวชเป็นพระภกิษุ และบรรลเุป็นพระอรหนัต ์

 

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ หอ้งอาหารของโรงแรม หรอื Lunch Box 

บา่ย น าท่านชม สงัเวชนยีสถานแห่งทีส่าม  สวนลุมพนิวีนั เป็นสถานที่พระนางสริมิหามายาประสูติ

เจา้ชายสทิธัตถะกุมาร เมือ่วันศุกร ์วันเพ็ญเดอืน ๖ ปีจอ ก่อนพุทธศักราช ๘๐ปี ซึง้ภายในบรเิวณมี

วหิารมหามายา สระโบกขรณี และเสาพระเจา้อโศกทีม่ขีนาดความสงู ๒๒ ฟตุ ๔ นิว้และมขีอ้ความ

จารกึเป็นหลักฐานวา่ “ณ ทีน่ีค่อื สถานทีป่ระสตูขิองเจา้ชายสทิธัตถะ และพระเจา้อโศกเสด็จมาบชูาใน

ปีที ่๒๐ แหง่รัชกาลของพระองค”์ (ประมาณพทุธศตวรรษที ่๓ ) ปัจจบุนัลมุพนิวีันไดรั้บการบรูณะและมี

ถาวรวัตถุส าคัญทีช่าวพุทธนยิมไปสักการะ คอื “เสาหนิพระเจา้อโศกมหาราช” ทีร่ะบวุ่าสถานทีน่ี้เป็น

สถานที่ประสูตขิองเจา้ชายสทิธัตถะ นอกจากนี้ยังมี “วหิารมายาเทวี” ภายในประดษิฐานภาพหิน

แกะสลักพระรูปพระนางสริมิหามายาประสูตพิระราชโอรส โดยเป็นวหิารเก่ามอีายุร่วมสมัยกับเสาหนิ

พระเจา้อโศก ปัจจบุนัทางการเนปาลไดส้รา้งวหิารใหมท่ับวหิารมายาเทวหีลงัเกา่ และไดข้ดุคน้พบศลิา

จารกึรูปคลา้ยรอยเทา้ สันนษิฐานว่าเป็นจารกึรอยเทา้กา้วทีเ่จ็ดของเจา้ชายสทิธัตถะทีท่รงด าเนนิได ้

เจ็ดกา้วในวันประสตู ิปัจจุบันลุมพนิีวันอยูใ่นเขตประเทศเนปาล ตดิชายแดนประเทศอนิเดยีทางเหนือ

เมอืงโคราฆปรุะ ห่างจากเมอืงตเิลาราโกต (หรอื นครกบลิพัสดุ)์ ทางทศิตะวันออก ๑๑ กโิลเมตร และ

ห่างจากสิทธารถนคร (หรือนครเทวทหะ) ทางทิศตะวันตก๑๑กิโลเมตร ซึ่งถูกตอ้งตามต ารา

พระพุทธศาสนาที่กล่าวว่าลุมพินีวันสถานที่ประสูตติัง้อยู่ระหว่างเมอืงกบลิพัสดุ์และเมอืงเทวทหะ 

ปัจจบุนัลมุพนิวีันมเีนือ้ทีป่ระมาณ ๒,๐๐๐ ไร ่ทางการเรยีกสถานทีน่ีว้า่ รมุมนิเด มสีภาพเป็นชนบท มผีู ้

อาศัยอยู่ไม่มากมีสิง่ปลูกสรา้งเป็นพุทธสถานเพียงเล็กนอ้ย แต่มีวัดพุทธอยู่ในบรเิวณนี้หลายวัด 

รวมทัง้วัดไทยลุมพนิี ลุมพนิีวันไดรั้บการยกยอ่งจากองคก์ารยูเนสโกใหเ้ป็นมรดกโลกประเภทมรดก

ทางวัฒนธรรมตัง้แตปี่ พ.ศ.๒๕๔๐ 

ค า่ รบัประทานอาหารค า่ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม   

ทีพ่กั Zambala Hotel หรอืเทยีบเทา่,เมอืงลมุพนิ ี

วนัที ่5 ลมุพนิ-ีกสุนิารา 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม   

 น าท่านเดนิทางสู ่เมอืงกุสนิารา เป็นทีต่ัง้ของสังเวชนยีสถานแห่งที ่4 ในสมยัพุทธกาลเป็นเมอืงเอก

หนึง่ในสองของแควน้มัลละ อยูต่รงขา้มฝ่ังแมน่ ้าคู่กบัเมอืง ปาวา เป็นทีต่ัง้ของ สาลวโนทยาน หรอืป่า

ไมส้าละทีพ่ระพทุธเจา้เสด็จดับขนัธปรนิพิพานและเป็นสถานทีถ่วายพระเพลงิพระพทุธเจา้  

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ หอ้งอาหารของโรงแรม หรอื Lunch Box 

บา่ย น าท่านเดินชม มกุฏพนัธนเจดยี ์ ตั ้งอยู่ห่างจาก มหาปรนิิพพานสถูป ไปทางทิศตะวันออก ๑ 

กโิลเมตร คนทอ้งถิน่เรยีกว่า “รามภาร-์กา-ดลีา” หรอื รัมภารส์ถูป เป็นสถานทีถ่วายพระเพลงิพระพทุธ

สรรีะของพระพุทธเจา้ เดมิทเีป็นเชงิตะกอนไมจั้นทรห์อม หลังจากทีถ่วายพระเพลงิพระพุทธสรรีะแลว้

ก็ไดส้รา้งพระสถูปครอบลง ต่อมาก็ไดถู้กรุกรานท าลายเหลือแต่ซากปรักหักพัง ภายหลังไดถู้กขุด



              

 

คน้พบเป็นซากกองอฐิพระสถูปขนาดใหญ่ดังที่เห็นในปัจจุบัน พระสถูปนี้วัดโดยรอบฐานได ้๔๖.๑๔ 

เมตร และขนาดเสน้ผ่าศูนยก์ลาง ๓๗.๑๘ เมตร ทัง้นี้ ตามหลักฐานก็เป็นที่ชัดเจนว่าน่ันคือสถานที่

ถวายพระเพลงิพระพุทธสรรีะหรอืมกฏุพันธนเจดยีต์ามทีช่าวพุทธเรยีกชือ่กัน ปัจจุบันรัฐบาลอนิเดยีได ้

เขา้มาบูรณะซ่อมแซมไวอ้ย่างดีน า ท่านเดนิทางไปกราบสักการะ มหาปรนิพิพานสถูป ซึง่เป็น

สถานทีพ่ระพุทธเจา้เสด็จดับขันธป์รนิพิพานภายใตต้น้สาละคู่ เป็นพุทธสถานทีพ่ระพุทธเจา้ประทาน

การบวชใหส้าวกองคส์ุดทา้ย และยังเป็นทีต่รัสเทศนาปัจฉิมโอวาทสุดยอดแห่งพระธรรมค าสอนคือ

ความไม่ประมาท ชม มหาปรนิพิพานวหิาร หรอืวหิารพุทธไสยาสน์ ตัง้อยูด่า้นหนา้บนฐานเดยีวกันกับ

มหาปรนิพิพานสถปู มบีนัไดอฐิสงูขึน้ไปบนเนนิ ภายในประดษิฐาน “พระพทุธรปูปางปรนิพิพาน” อยูบ่น

พระแท่นท าดว้ยหนิทรายแดงหรอืเรยีกวา่ จุณศลิา องคพ์ระพุทธรปูยาว ๒๓ ฟตุ ๙ นิว้ (ราว ๗ เมตร) 

กวา้ง ๕ ฟุต ๖ นิ้ว สูง ๒ ฟุต ๑ นิ้ว ศิลปะมถุรา มีอายุมากกว่า ๑,๕๐๐ ปี พระพุทธรูปองค์นี้เป็น

สัญลักษณ์ของพระพุทธองคท์ี่ก าลังเสด็จดับขันธปรนิพิพาน ประทับนอนบรรทมตะแคงขวา โดยหัน

พระพักตรไ์ปทางทศิตะวันตก และมซีากศาสนสถานโบราณโดยรอบมากมาย ในจารกึระบุผูจ้ัดสรา้ง

พระพุทธรปูองคน์ี้ คอื หรพิละสวาม ีนายชา่งผูแ้กะสลักชือ่ ธรรมทนินา เป็นชาวเมอืงมถุรา ในปัจจุบัน

พระพุทธรูปองคน์ี้ถอืไดว้่าเป็นจดุหมายส าคัญทีช่าวพุทธจะมาสักการะ เพราะเป็นพระพุทธรูปทีม่พีุทธ

ลักษณะอันพเิศษคือเหมือนคนนอนหลับธรรมดา แสดงใหเ้ห็นว่าพระพุทธองค์ไดเ้สด็จดับขันธปริ

นพิพานจากไปอยา่งผูห้มดกงัวลในโลกทัง้ปวง 

ค า่   รบัประทานอาหารค า่ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม     

ทีพ่กั OM Residency Hotel หรอืเทยีบเทา่,เมอืงกสุนิารา 

วนัที ่6 กสุนิารา-ไวสาล-ีนาลนัทา 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารภายในโรงแรม 

 น าท่านเดนิทางสู ่เมอืงไวสาล ี คอือาณาจักรหนึง่ของวัชช ีหนึง่ใน 16 แควน้ ของชมพูทวปี เรยีกกัน

หลายชือ่ว่า ไวสาล ีไพสาล ีหรอืเวสาล ี เนื่องจากในครัง้นัน้กรงุเวสาวเีกดิฝนแหง้ ขา้วกลา้ตายเพราะ

ถกูแดดเผาคนยากจนอดตาย ศพเกลือ่นกลาดทั่วพระนคร อมนุษยไ์ดก้ลิน่ซากศพก็พากนัเขา้มาในพระ

นครผูค้นตายเพิม่ขึน้ เหล่าเจา้ลจิฉวไีดย้นิมาว่าพระพุทธเจา้เสด็จอบุัตขิ ึน้แลว้ในโลก พระผูม้พีระภาค

เจา้นัน้ทรงแสดงธรรมเพื่อประโยชน์เกื้อกูลแก่ปวงสัตวท์รงมอีานุภาพมาก หากพระงคท์รงเสด็จมา

โปรด ภัยทุกอย่างก็จักสงบไปจงึส่งเจา้ลจิฉว ีชือ่ มหาล ิซึง่เป้นผูท้พีระเจา้พมิพสิารโปรดปรานและ

อ ามาตยผ์ุห้นึง่เดนิทางไปขอรอ้งพระเจา้พมิพสิารใหก้ราบทลูอาราธนาพระพทุธองคเ์สด็จไปกรงุเวสาล ี 

พระบรมศาสดาทรงพจิารณา หากไดต้รัสรัตนสูตรในกรุงเวสาลีนอกจากความเดือดรอ้นจักสงบลง

มหาชนชาววัชชเีมือ่ไดฟั้งพระสูตรนี้แลว้จักไดบ้รรลุมมรรคผล จ านวนมากจงึทรงร าค ากราบทูลเชญิ

ของพวกเจา้ลจิฉว ี

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ หอ้งอาหารของโรงแรม     

บา่ย จากนัน้น าท่านชม วดัป่ามหาวนั อารามทีก่ษัตรยิล์จิฉวสีรา้งถวายพระสัมมาสัมพุทธเจา้ ตัง้อยูใ่นป่า

มหาวันทางเหนอืของอาณาจักรวัชชใีนป่าหมิาลัยและพระพทุธองคท์รงประทับอยูใ่นพรรษาที ่5 ชมเสา

อโศกทีม่รีูปสงิหอ์ยูใ่นลักษณะน่ังหันหนา้ไปทางทศิตะวันออกทีส่มบรูณ์ทีส่ดุ จากนัน้น าท่านเดนิทาง

ตอ่ไปยงัเมอืง ราชคฤห ์

ค า่ รบัประทานอาหารค า่ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม     

ทีพ่กั Naianda Regency Hotel หรอื เทยีบเทา่,เมอืงนาลนัทา 

วนัที ่7 ราชคฤห-์ เขาคชิฌกฏู - นาลนัทา -พุทธคยา 

เชา้   รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารภายในโรงแรม 

 น าทา่นเดนิทางสู ่ เมอืงราชคฤห ์นครหลวงแหง่แควน้มคธ น าทา่นเดนิขึน้เขาคชิฌกฎู หนึง่ในเบญจ

ครี ี ไดแ้กเ่วภาระ เวปลุะ คชิฌกฏู อสิคิลิ ิ และปัณฑวะชมววิทวิทศันท์ีส่วยงาม นมสัการถ า้พระโมค

คลัลา ชมถ า้พระสารบีตุร สถานทีท่ีพ่ระสารบีตุรส าเร็จเป็นพระอรหันต ์ ชมกฏุขีองพระอานนท ์

นมสัการมลูคนัธกฏุสีถานทีป่ระทับของพระพทุธเจา้ ไหวพ้ระสวดมนตท์ีย่อดเขาคชิกฎู จากนัน้น า

ทา่นชมวดัชวีกมัพวนั โรงพยาบาลสงฆแ์หง่แรกของโลก “ชวีกมัพวนั” เป็นสวนป่ามะมว่งทีห่มอชี

วกโกมารภจัจอ์ทุศิถวายเป็นสงัฆารามแดพ่ระพทุธเจา้และพระภกิษุสงฆ ์ ปัจจบุนัเหลอืซาก

โบราณสถานใหเ้ห็นเป็นซากหนิเรยีงรายกนัอยู ่ เมือ่ครัง้ทีพ่ระพทุธเจา้ทรงประชวรหอ้พระโลหติจาก

การทีส่ะเกด็หนิมากระแทกถกูพระบาทเพราะพระเทวทัตกลิง้หนิลงมาหมายปลงพระชนมพ์ระพทุธเจา้ 



              

 

พระภกิษุสงฆไ์ดพ้าพระพทุธองคม์าทีช่วีกมัพวัน และหมอชวีกเป็นผูถ้วายการรักษาโดยการผา่ตัดเอา

สะเกด็หนิออก ชวีกมัพวันจงึถกูเรยีกวา่เป็นโรงพยาบาลสงฆแ์หง่แรกในพระพทุธศาสนา 

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ หอ้งอาหารของโรงแรม     

บา่ย น าท่านเดนิทางสู ่วดัเวฬุวนารามมหาสงัฆยกิาวาส (วัดเวฬุวัน)วัดแห่งแรกในพระพุทธศาสนาและ

เป็นสถานทีแ่สดงโอวาทปาฏโิมกขแ์กพ่ระอรยิสงฆ1์250องค ์มสีถูปทีบ่รรจุพระอฐัธิาตขุองพระโมคคัล

ลานะและพระอัญญาโกญฑัญญะ จากนัน้น าท่านเดินทางสู่นาลันทา นมสัการหลวงพ่อด าซึง่เป็น

พระพทุธรปูทีส่รา้งดว้ยหนิแกรนติสดี าซึง่สรา้งรุน่ราวคราวเดยีวกบัพระพทุธเมตตา จากนัน้น าทา่นเยีย่ม

ชมมหาวทิยาลยันาลนัทา มหาวทิยาลัยทีใ่หญท่ีส่ดุในโลกเป็นศนูยก์ารศกึษาในสมัยพทุธกาล ตอ่มา

ในปีพ.ศ.๑๗๔๒ กองทัพมสุลมิเตริก์ไดย้กทัพมารกุราน รบชนะกษัตรยิแ์หง่ชมพทูวปีฝ่ายเหนอืกองทัพ

มสุลมิเตริก์ไดเ้ผาผลาญท าลายวัดและปูชนียสถาน ในพุทธศาสนาลงแทบทัง้หมดและสังหารผูท้ีไ่ม่

ยอมเปลีย่นศาสนา นาลันทามหาวหิารก็ถูกเผาผลาญท าลายลงในชว่งระยะเวลานัน้ว่ากันว่าไฟที่ลุก

โชนเผานาลันทานานถงึ 3 เดอืนกว่าจะเผานาลันทาไดห้มด ไดเ้วลาสมควรน าท่านเดนิทางสู่เมอืง 

พุทธคยา 

ค า่ รบัประทานอาหารค า่ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม     

 Delta International Hotel หรอื เทยีบเทา่,เมอืงพุทธคยา 

วนัที ่8 พุทธคยา – กรงุเทพฯ 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารภายในโรงแรม 

 ไดเ้วลาสมควร น าทา่นเดนิทางสูส่นามบนิพุทธคยา 

10.40 น. ออกเดนิทางกลับสู่กรุงเทพฯ ประเทศไทย โดยโดยสายการบนิแอรเ์อเชยี เที่ยวบนิที่ FD123 (ใช ้

เวลาเดนิทางโดยประมาณ 02.40 ชม.) (มบีรกิารอาหารบนเครือ่ง) 

14.50 น. ถงึสนามบนิดอนเมอืง กรงุเทพมหานคร โดยความสวัสดภิาพ 

 

 
 
 

อตัราคา่บรกิาร 

 

 

 

ก าหนดการเดนิทาง 
ผูใ้หญพ่กัหอ้งละ2-3ทา่น 

ไมร่วมคา่วซีา่ 
ไมร่วมต ัว๋เครือ่งบนิ 
ไมร่วมคา่วซีา่ 

พกัเดีย่ว 

05-12 ธ.ค. 61 23,900. 15,900. 6,900.- 

19-26 ธ.ค. 61 22,900. 14,900. 6,900.- 

21-28 ธ.ค. 61 22,900. 14,900. 6,900.- 

26 ธ.ค.61–02 ม.ค. 62 ปีใหม ่ 25,900. 16,900. 8,900.- 

04-11 ม.ค. 62 22,900. 14,900. 6,900.- 

09-16 ม.ค. 62 22,900. 14,900. 6,900.- 

11-18 ม.ค. 62 22,900. 14,900. 6,900.- 

23-30 ม.ค. 62 22,900. 14,900. 6,900.- 



              

 

อตัราคา่บรกิารนีร้วม 

1.ตั๋วเครือ่งบนิชัน้ประหยดัเดนิทางไป-กลบัพรอ้มคณะ 
2.ภาษีน ้ามนัและภาษีตัว๋ทกุชนดิ(สงวนสทิธเิก็บเพิม่หากสายการบนิปรับขึน้กอ่นวันเดนิทาง) 
3.ทีพ่ักโรงแรมตามรายการ 7 คนื พกัหอ้งละ 2-3 ทา่น 
4.อาหารตามรายการระบ(ุสงวนสทิธใินการสลบัมือ้หรอืเปลีย่นแปลงเมนูอาหารตามสถานการณ์)  
5.คา่เขา้ชมสถานทีต่ามรายการระบ ุ
6.คา่น ้าหนักกระเป๋าไมเ่กนิ 30 กก. ตอ่ทา่น 
7.คา่น าเทีย่วตามรายการระบ ุ
8.คา่มคัคเุทศกผ์ูช้ านาญเสน้ทางดแูลตลอดการเดนิทาง 
9.คา่ประกนัชวีติกรณีอบุตัเิหตใุนระหวา่งการเดนิทาง คุม้ครองในวงเงนิไมเ่กนิทา่นละ 1,000,000 บาท และคา่
รักษาพยาบาลกรณีอบุตัเิหตใุนวงเงนิไมเ่กนิ ทา่นละ 200,000 บาท (ตามเงือ่นไขกรมธรรม)์  

 

 

อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 

1. คา่ท าหนังสอืเดนิทางไทย,Re-Entry 

2. คา่น ้าหนักกระเป๋าเดนิทางในกรณีทีน่ ้าหนักเกนิกวา่ทีส่ายการบนิก าหนด 30 กโิลกรัม/ทา่น  

3. คา่ใชจ้า่ยสว่นตวันอกเหนอืจากรายการ เชน่ คา่เครือ่งดืม่, คา่อาหารทีส่ัง่เพิม่เอง, คา่โทรศัพท,์ คา่ซกัรดีฯลฯ 

4. คา่อาหารทีไ่มไ่ดร้ะบไุวใ้นรายการ 

5. คา่วซีา่เขา้ประเทศอนิเดยีแบบ E-Visa และวซีา่เนปาล ทา่นละ 4,000 บาท 

6. คา่ท าใบอนุญาตทีก่ลบัเขา้ประเทศของคนตา่งชาตหิรอืคนตา่งดา้ว 

7. คา่ทปิคนขบัรถ และมคัคเุทศกท์อ้งถิน่ทอ้งถิน่ 2,800 บาท /ทรปิ/ตอ่ทา่น ช าระทีส่นามบนิในวันเดนิทาง 

 

การส ารองทีน่ ัง่ 

1. กรณุาจองลว่งหนา้อยา่งนอ้ย 30 วันกอ่นการเดนิทางและกรณุาเตรยีมเงนิมัดจ า 10,000 บาท (ทีน่ั่งจะยนืยนัเมือ่

ไดรั้บเงนิมัดจ าแลว้เท่านัน้) หากตอ้งยืน่วซีา่ ตอ้งเตรยีมเอกสารยืน่วซีา่ใหเ้รยีบรอ้ยภายใน 2-3 วันหลังจากท า

การจองแลว้(ใชเ้วลาขอวซีา่ไมต่ า่กวา่ 7 วนัท าการ) 

2. การช าระค่าทัวรส์ว่นทีเ่หลอืทางบรษัิทฯจะเรยีกเก็บกอ่นเดนิทางไมน่อ้ยกว่า 30 วันท่านควรจัดเตรยีมค่าทัวรใ์ห ้

เรยีบรอ้ยกอ่นก าหนดเนื่องจากทางบรษัิทตอ้งส ารองค่าใชจ้่ายในสว่นของค่าทีพั่กและตั๋วเครือ่งบนิมฉิะนัน้จะถอื

วา่ทา่นยกเลกิการเดนิทางโดยอตัโนมตั ิ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



              

 

เง ือ่นไขการใชบ้รกิาร 

1. บรษัิทฯสงวนสทิธิท์ีจ่ะไมรั่บผดิชอบตอ่คา่ชดเชยความเสยีหายไมว่า่กรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงของไทยไม่

อนุญาตใหเ้ดนิทางออกหรอืกองตรวจคนเขา้เมอืงของแตล่ะประเทศไมอ่นุญาตใหเ้ขา้เมอืง 

2. บรษัิทฯ สงวนสทิธิใ์นการทีจ่ะไมรั่บผดิชอบตอ่คา่ชดเชยความเสยีหาย อนัเกดิจากเหตสุดุวสิยัทีท่าง บรษัิทฯไม่

 สามารถควบคมุไดเ้ชน่การนัดหยดุงาน, จลาจล, การลา่ชา้หรอืยกเลกิของเทีย่วบนิ 

3. บรษัิทฯสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงโปรแกรมรายการทอ่งเทีย่วโดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ (โปรแกรม

และ รายละเอยีดของการเดนิทางอาจมกีารเปลีย่นแปลงได ้ทัง้นีข้ ึน้อยูก่บัภาวะอากาศ และเหตสุดุวสิยัตา่ง ๆ ทีไ่ม่

สามารถคาดการณ์ลว่งหนา้โดยทางบรษัิทฯ จะค านงึถงึผลประโยชนแ์ละความปลอดภยัของผูร้ว่มเดนิทางเป็นส าคญั) 

4. บรษัิทฯสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงอตัราคา่บรกิารโดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

5. กรณีทีค่ณะไมค่รบจ านวน10ทา่นทางบรษัิทฯสงวนสทิธิใ์นการงดออกเดนิทางโดยทางบรษัิทฯ จะแจง้ใหท้า่น

ทราบลว่งหนา้อยา่งนอ้ย 7 วันกอ่นการเดนิทาง  

6. เมือ่ทา่นท าการซือ้โปรแกรมทัวร ์ทางบรษัิทฯ จะถอืวา่ทา่นรับทราบและยอมรับเงือ่นไขของหมายเหตทุกุขอ้แลว้ 

7. ในกรณีทีล่กูคา้ตอ้งออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรณุาตดิตอ่เจา้หนา้ทีข่องบรษัิทฯ กอ่นทกุครัง้ มฉิะนัน้ทาง

บรษัิทฯ จะไมข่อรับผดิชอบคา่ใชจ้า่ยใดๆ ทัง้ส ิน้  

8. ขอสงวนสทิธิใ์นการท าวซีา่ใหก้บัลกูคา้ทกุทา่นผา่นทางบรษัิทเทา่นัน้ 

 

 

เง ือ่นไขการยกเลกิ 

***เนื่องจากเป็นราคาโปรโมชัน่ เมือ่ท่านตกลงจองทัวรโ์ดยจ่ายเงนิมดัจ า หรอื ค่าทัวรท์ัง้หมดแลว้ ขอสงวนสทิธใิน

การยกเลกิการเดนิทาง , เลือ่นการเดนิทาง หรอื การขอคนืเงนิไมว่า่กรณีใดทัง้สิน้*** 

 

 

เง ือ่นไขการเดนิทาง 
 

1. บรษัิทฯ มสีทิธิท์ีจ่ะเปลีย่นแปลงรายละเอยีดบางประการในทัวรน์ี ้เมือ่เกดิเหตสุดุวสิยัจนไมอ่าจแกไ้ขได ้

2. บรษัิทฯ ไม่รับผดิชอบค่าเสยีหายในเหตุการณ์ทีเ่กดิจากสายการบนิ ภัยธรรมชาต ิและอืน่ๆทีอ่ยู่นอกเหนือการ

ควบคุมของทางบรษัิทฯหรอืค่าใชจ้่ายเพิม่เตมิทีเ่กดิขึน้ทางตรงหรอืทางออ้ม เชน่ การเจ็บป่วย, การถูกท ารา้ย, 

การสญูหาย, ความลา่ชา้ หรอืจากอบุตัเิหตตุา่งๆ 

3. หากท่านยกเลกิก่อนรายการท่องเที่ยวจะสิน้สุดลง ทางบรษัิทฯ จะถือว่าท่านสละสทิธิแ์ละจะไม่รับผดิชอบ

คา่บรกิารทีท่า่นไดช้ าระไวแ้ลว้ไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้ส ิน้ 

4. บรษัิทฯ จะไม่รับผดิชอบต่อการหา้มออกนอกประเทศ หรอื หา้มเขา้ประเทศ อันเนื่องมาจากมสี ิง่ผดิกฎหมาย 

หรอืเอกสารเดนิทางไมถ่กูตอ้ง หรอื การถกูปฏเิสธในกรณีอืน่ๆ 

5. รายการนีเ้ป็นเพยีงขอ้เสนอทีต่อ้งไดรั้บการยนืยนัจากบรษัิทฯ อกีครัง้หนึง่ หลังจากไดส้ ารองทีน่ั่งบนเครือ่ง และ

โรงแรมทีพ่ักในตา่งประเทศเป็นทีเ่รยีบรอ้ย แตอ่ยา่งไรก็ตามรายการนีอ้าจเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม 

6. ราคานีค้ดิตามราคาตั๋วเครือ่งบนิในปัจจุบัน หากราคาตั๋วเครือ่งบนิปรับสงูขึน้ บรษัิทฯ สงวนสทิธิท์ีจ่ะปรับราคาตั๋ว

เครือ่งบนิตามสถานการณ์ดังกลา่ว 

7. กรณีเกดิความผดิพลาดจากตัวแทน หรอื หน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง จนมกีารยกเลกิ ล่าชา้ เปลีย่นแปลง การบรกิาร

จากสายการบนิบรษัิทฯขนส่ง หรอื หน่วยงานทีใ่หบ้รกิาร บรษัิทฯจะด าเนนิโดยสุดความสามารถทีจ่ะจัดบรกิาร

ทัวรอ์ืน่ทดแทนให ้แตจ่ะไมค่นืเงนิใหส้ าหรับคา่บรกิารนัน้ๆ 



              

 

8. มัคคุเทศก ์พนักงาน และตัวแทนของบรษัิทฯ ไม่มสีทิธิใ์นการใหค้ าสัญญาใดๆ ทัง้ส ิน้แทนบรษัิทฯ นอกจากมี

เอกสารลงนามโดยผูม้อี านาจของบรษัิทฯ ก ากบัเทา่นัน้ 

9. หากไมส่ามารถไปเทีย่วในสถานทีท่ีร่ะบใุนโปรแกรมได ้อนัเนือ่งมาจากธรรมชาต ิความลา่ชา้ และความผดิพลาด

จากทางสายการบนิ จะไม่มกีารคนืเงนิใดๆทัง้สิน้ แต่ทัง้นี้ทางบรษัิทฯจะจัดหารายการเที่ยวสถานทีอ่ืน่ๆมาให ้

โดยขอสงวนสทิธิก์ารจัดหานีโ้ดยไมแ่จง้ใหท้ราบลว่งหนา้  

10. เมือ่ท่านออกเดนิทางไปกับคณะแลว้ ท่านงดการใชบ้รกิารรายการใดรายการหนึง่ หรอืไมเ่ดนิทางพรอ้มคณะถอื

วา่ทา่นสละสทิธิ ์ไมอ่าจเรยีกรอ้งคา่บรกิาร และเงนิมดัจ าคนื ไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้ส ิน้  

11. ในกรณีทีล่กูคา้ตอ้งออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรณุาตดิตอ่เจา้หนา้ทีข่องบรษัิทฯ กอ่นทุกครัง้ มเิชน่นัน้ทาง

บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบคา่ใชจ้า่ยใดๆ ทัง้ส ิน้ 

12. กรณีเจ็บป่วยจนไม่สามารถเดนิทางไดซ้ ึง่จะตอ้งมใีบรับรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรับรองบรษัิทฯจะพจิารณา

เลือ่นการเดนิทางของท่านไปยังคณะต่อไปแต่ทัง้นี้ท่านจะตอ้งเสยีค่าใชจ้่ายทีไ่มส่ามารถเรยีกคนืได ้เชน่ค่าตั๋ว

เครือ่งบนิค่าหอ้ง ค่าธรรมเนียมวซีา่ตามทีส่ถานทูตฯ เรยีกเก็บ และค่าใชจ้่ายอืน่ๆทีเ่กดิขึน้ตามจรงิ ในกรณีทีไ่ม่

สามารถเดนิทางได ้

13. กรณียืน่วซีา่แลว้ไมไ่ดรั้บการอนุมตัวิซีา่จากทางสถานทตู (วซีา่ไมผ่า่น) และทา่นไดช้ าระคา่ทัวรห์รอืมดัจ ามาแลว้ 

ทางบรษัิทฯ คืนค่าทัวร์หรือมัดจ าให ้แต่ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการหักค่าบรกิารยื่นวีซ่า, ค่าวีซ่า และ

คา่ใชจ้า่ยบางสว่นทีเ่กดิขึน้จรงิเป็นกรณีไป (อาท ิกรณีออกตั๋วเครือ่งบนิไปแลว้ หรอืไดช้ าระคา่บรกิารในสว่นของ

ทางเมอืงนอกเชน่ โรงแรม ฯลฯ ไปแลว้) ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการหักเก็บค่าใชจ้่ายจรงิทีเ่กดิขึน้แลว้กับ

ทา่นเป็นกรณีไป 

14. กรณีวซีา่ผา่นแลว้ แจง้ยกเลกิกอ่นหรอืหลังออกตั๋วโดยสาร บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการ ไมค่นืคา่ทัวรท์ัง้หมด 

15. กรณีวซีา่ผ่านแลว้ แต่กรุ๊ปออกเดนิทางไมไ่ด ้เนื่องจากผูเ้ดนิทางท่านอืน่ในกลุ่มโดนปฏเิสธวซีา่ หรอืไม่ว่าดว้ย

สาเหตใุดๆก็ตาม ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการหักเก็บคา่ใชจ้า่ยจรงิทีเ่กดิขึน้แลว้กบัทา่นเป็นกรณีไป 

16. กรณีผูเ้ดนิทางไมส่ามารถเขา้-ออกเมอืงได ้เนือ่งจากเอกสารปลอมหรอืการหา้มของเจา้หนา้ทีไ่มว่า่เหตผุลใดๆ ก็

ตามทางบรษัิทของสงวนสทิธิใ์นการ ไมค่นืคา่ทัวรท์ัง้หมด 

17. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิร์าคานี้เฉพาะนักท่องเทีย่วชาวไทยและท่องเทีย่วเป็นหมูค่ณะแบบ Join Tour เท่านัน้ 

กรณีตอ้งการตัดกรุ๊ปเหมาโปรดสอบถามทางบรษัิทอีกครัง้ หากเป็นนักท่องเที่ยวชาวต่างชาต ิหรอื พระสงฆ ์

โปรดสอบถามทางบรษัิทอกีครัง้  

18. ในกรณีทีลู่กคา้ตอ้งออกต ัว๋โดยสารภายในประเทศกรุณาตดิตอ่เจ้าหนา้ทีข่องบรษิทัฯก่อนทุกคร ัง้มี

เชน่น ัน้ทางบรษิทัฯจะ ไมร่บัผดิชอบคา่ใชจ้า่ยใดๆท ัง้ส ิน้ 

19. ในกรณีทีท่า่นไมไ่ดร้บัผลการอนุมตัวิซี่าเขา้ประเทศอนิเดยี แบบ E-Visa ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์น

การคนืคา่ธรรมเนยีมวซี่า E-Visa และเรยีกเก็บคา่ธรรมเนยีมวซี่าเพิม่เตมิ เพือ่ด าเนนิการขอวซี่าใหม่

โดยตรงกบัทางศนูยร์บัยืน่วซีา่อนิเดยี ประจ าประเทศไทย 

 

 

 

 

 

 

 



              

 

หลกัฐานประกอบการยืน่ขอวซีา่ประเทศอนิเดยีส าหรบั-คนไทย  

 

1. หนังสอืเดนิทาง (Passport) หนังสอืเดนิทาง ตอ้งมหีนา้เหลอืส าหรับประทับวซีา่อยา่งนอ้ย 2 หนา้ อายใุชง้าน

เหลอืไมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน นับจากวันเดนิทาง *กรณุาถอดปก Passport กอ่นสง่เอกสารบรษัิทจะไมรั่บผดิชอบใน

กรณีสญูหาย* 

2. รปูถ่าย รูปถ่ายสหีนา้ตรงขนาด 2x2นิว้ พืน้หลังสขีาวเท่านัน้ จ านวน 2ใบเป็นรปูทีถ่่ายจากรา้นถ่ายรปูเท่านัน้ รูป 

(หา้มสวมแวน่ตาหรอืเครือ่งประดับ, ไมใ่สช่ดุขา้ราชการหรอืเครือ่งแบบใดๆ ไมเ่ป็นรปูสติ๊กเกอรร์วมถงึหา้มใชร้ปูที่

ถา่ยเองและปริน้ทเ์อง) 

3. ส าเนาบตัรประจ าตัวประชาชน 2 ชดุ ถา้เป็นเด็กอายตุ ่ากวา่ 15 ปี ใชส้ าเนาสตูบิตัรและบตัรประชาชน 

4. ส าเนาทะเบยีนบา้น  

 

 

 

หลกัฐานประกอบการยืน่ขอวซีา่ประเทศเนปาลส าหรบั-คนไทย  

 

1. หนังสอืเดนิทาง (Passport) หนังสอืเดนิทาง ตอ้งมหีนา้เหลอืส าหรับประทับวซีา่อยา่งนอ้ย 2 หนา้ อายใุชง้าน

เหลอืไมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน นับจากวันเดนิทาง *กรณุาถอดปก Passport กอ่นสง่เอกสารบรษัิทจะไมรั่บผดิชอบใน

กรณีสญูหาย* (เก็บเลม่จรงิ) 

2. รปูถ่าย รูปถ่ายสหีนา้ตรงขนาด 2x2นิว้ พืน้หลังสขีาวเท่านัน้ จ านวน 2ใบเป็นรปูทีถ่่ายจากรา้นถ่ายรปูเท่านัน้ รูป 

(หา้มสวมแวน่ตาหรอืเครือ่งประดับ, ไมใ่สช่ดุขา้ราชการหรอืเครือ่งแบบใดๆ ไมเ่ป็นรปูสติ๊กเกอรร์วมถงึหา้มใชร้ปูที่

ถา่ยเองและปริน้ทเ์อง) 

3. ส าเนาบตัรประจ าตัวประชาชน 1 ชดุ ถา้เป็นเด็กอายตุ ่ากวา่ 15 ปี ใชส้ าเนาสตูบิตัรและบตัรประชาชน 

4. ส าเนาทะเบยีนบา้น  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



              

 

กรณุากรอกขอ้มลูเพือ่ประโยชนใ์นการพจิารณาด าเนนิการขอวซีา่ของทา่น 

ประวตัสิว่นตวั PERSONAL INFORMATION 

ค าน าหนา้ :  นาย  นาง  นางสาว  เด็กชาย     

TITLE: MR  MRS  MS  MSTR     

ชือ่ :  _     _______________                  ______นามสกลุ : _     ____________  ___                                          ___        

NAME: _     _______________                  ___   SURNAME: _     ____________ ___                                         ___        

สถานะภาพ :           แตง่งาน                 โสด  

MARITAL STATUS      MARRIED                 UN MARRIED  

ชือ่สาม/ีภรรยา:                                          _____________________________________________      _   ___ _____     

GIVE THE NAME OF WIFE OR HUSBAND 

สญัชาตสิาม/ีภรรยา :                                         _____________________________________________  __________ 

NATIONALITY:                                          _____________________________________________ _____________ 

ทีอ่ยู ่ : ____                                          ____________________________________________   ________________ 

 ____                                          ____________________________________________   _______         _________      

ADDRESS:  ___                                         _________________________________________    ________________ 

____                                          ____________________________________________   _______         _________      

 

ประวตัคิรอบครวั FAMILY INFORMATION 

ชือ่/นามสกลุบดิา :                 _______________________สญัชาต ิ_______                       _____________________ 

FATHER’S NAME / SURNAME                                                                 NATIONALITY  

ชือ่/นามสกลุมารดา :               ______________________สญัชาต ิ____                         _______________________ 

MOTHER’S NAME / SURNAME                                                               NATIONALITY 

 

ประวตักิารศกึษา EDUCATIONAL INFORMATION 

____                                          ____________________________________________   _______         _________      

____                                          ____________________________________________   _______         _________      

 

ประวตักิารท างาน  PROFESTION INFORMATION   

อาชพี :          ____________                                        ___                                                                         ____  

OCCUPATION: ____________                                        ___ ____________________________________________  

ชือ่บรษัิท:                                ___                                         ___________________________________________ 

EMPLOYER’S NAME: __                                       ______________________________________________________ 

เบอรโ์ทรตดิตอ่ :                                                                                                                                            ___                                          

WORK PHONE NUMBER:                                                                                                                               ___                                          

ทีอ่ยู ่ : ____                                          ____________________________________________   ________________ 

 ____                                          ____________________________________________   _______         _________      

ADDRESS: ___                                         _________________________________________    ________________ 

____                                          ____________________________________________   _______         _________      

รหัสไปรษณีย ์: ___                      _                  

ZIP:  ________________________ 
 

โปรดระบุรายชือ่ประเทศทีท่า่นไดเ้ดนิทางในชว่งระยะเวลา 10 ปี * ส าคญัมาก 

______________________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________ 

 

*ส าหรบัประเทศอนิเดยีหากเคยมกีารเดนิทางจ าเป็นตอ้งแจง้เลขทีว่ซี่าคร ัง้สุดทา้ยทีย่ ืน่และวนัทีอ่อกวซีา่ (ส าคญัมาก) 

______________________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________ 

 

 


