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พาราณสี | สงัเวชนียสถาน สารนาถ | สถปูพทุธคยา | เวสาลี | วดัป่ามหาวนั | เสาหินพระเจา้อโศก

มหาราช | สงัเวชนียสถาน กุสนิารา | สงัเวชนียสถาน สวนลมุพินีวนั 
วหิารมหามายา | สระโบกขรณี | ลอ่งเรือแม่น  า้คงคา 

 

 

เส้นทางการเดนิทาง 

วนัท่ี 1.  กรุงเทพฯ – พาราณส ี– สงัเวชนียสถาน สารนาถ (แสดงปฐมเทศนา)  สถปูเจาคนัธี – พาราณส ี
วนัท่ี 2. พาราณส ี– พทุธคยา – สถปูพทุธคยา (ตรสัรู)้ – พระมหาโพธ์ิเจดีย ์
วนัท่ี 3. พทุธคยา – เวสาล ี– วดัป่ามหาวนั – เสาหินพระเจา้อโศกมหาราช  – เมืองกสุนิารา 
วนัท่ี 4. กสุนิารา – สงัเวชนียสถาน กสุนิารา (ปรินิพพาน) – เมืองลมุพินีวนั  
วนัท่ี 5. สงัเวชนียสถาน สวนลมุพินีวนั (ประสติู) – วิหารมหามายา – สระโบกขรณี – เสาพระเจา้อโศก – เมืองพาราณส ี

วนัท่ี 6. พาราณส ี– ลอ่งเรือแมน่ า้คงคา – กรุงเทพฯ 
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วันที ่1 
กรุงเทพฯ – พาราณสี – สังเวชนียสถานสารนาถ (แสดงปฐมเทศนา)  
สถูปเจาคันธี – พาราณสี 

09.00 น. คณะพรอ้มกนัท่ีสนามบนิดอนเมือง อาคารผูโ้ดยสารขาออกระหวา่งประเทศ ช้ัน 3 เคานเ์ตอร ์2 ประตู 1-2 เคาน์เตอร ์สาย
การบนิแอรเ์อเชยี (Air Asia) โดยมีเจา้หนา้ท่ีคอยอ านวยความสะดวกจดัเตรียมเอกสารการเดนิทางและสมัภาระใหก้บัท่าน 

12.05 น. ออกเดนิทางสู ่เมืองพาราณสี โดยสายการบนิ แอรเ์อเชยี เทีย่วบนิที ่FD108   
13.50 น. ถึงสนามบนิพาราณสี (Varanasi) ประเทศอินเดีย (เวลาทอ้งถิ่นชา้กวา่ประเทศไทย 1 ชั่วโมง 30 นาที) น าท่านผ่านขัน้ตอนการ

ตรวจคนเขา้เมือง จากน้ันน าท่านไปยังเมืองสารนาถ (Sarnath) น าชมสังเวชนียสถานแหล่งที่ ๒ สารนาถ สถานท่ีแสดง
ปฐมเทศนา นมสัการสถูปเจาคันธี (Chaukhandi Stupa) สถานท่ีพระพทุธเจา้พบปัจจคัคีอีกครัง้หลงัจากตรสัรูแ้ลว้ น านมสัการ
ธรรมเมขสถูป ท่ีเช่ือกนัว่าเป็นสถานท่ีพระพทุธเจา้ทรงแสดงปฐมเทศนาหัวขอ้ธรรมจักกัปปวตัตนสตูรท าใหพ้ระโกณฑัญญะ
บรรลุโสดาบันพระพุทธศาสนาจึงมีพระรัตนตรัยครบ ๓ ประการ แลว้น าชมวิหารมลูคนัธกุฏิหลังใหม่ภายในประดิษฐาน
พระพุทธรูปปางปฐมเทศนาเลียนแบบคุปตะและจิตรกรรมฝาผนังเล่าเรื่องพุทธประวัติฝีมือช่างชาวญ่ีปุ่ น แลว้น าท่านชม
พพิธิภัณฑแ์ห่งเมืองสารนาถ  ชมหัวเสาพระเจ้าอโศก ท าเป็นรูปสิงหบ์างท่านอธิบายว่าเป็นสญัลกัษณ์ของศากยสิงหพ์ระ
ราชวงศข์องพระพทุธเจ้า เสามีฐานบวัคว ่า มีบลัลงักส่ี์เหล่ียมรอบสลักเป็นรูปธรรมจักรและรูปชา้ง มา้ สิงหแ์ละโค แลว้น าชม
โบราณวตัถท่ีุขดุคน้พบในบรเิวณเมืองสารนาถและเมืองใกลเ้คียง อาทิเช่น พระพทุธรูปศิลปะแบบคนัธาระ แบบมถุรา แบบคปุ
ตะ และ แบบปาละ ฯลฯ แลว้น าชมโบราณวัตถุชิน้เอกของพิพิธภัณฑ์ พระพุทธรูปแบบคุปตะปางปฐมเทศนา ท่ีคน้พบ
บริเวณใกล้ๆ กับ มูลคันธกุฎี สถานท่ีจ าพรรษาของพระพุทธเจ้า “อนึ่งศิลปะคุปตะไดร้ับการยกย่องว่ามีความงดงามและ
สมบรูณแ์บบท่ีสดุในศลิปะอินเดียทัง้มวลและเมืองสารนาถยงัเป็นศนูยก์ลางของโรงเรียนสกลุช่างคปุตะ ท่ีอายุเก่าแก่ถึง ๑,๔๐๐ 
ปีมาแลว้ 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า 
ทีพั่ก เดนิทางเขา้สูท่ี่พกั  TRIDEV  หรือเทียบเทา่ 
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วันที ่2 พาราณสี – พุทธคยา – สถูปพุทธคยา (ตรัสรู้) – พระมหาโพธิเ์จดยี ์
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 

 น าท่านเดนิทางสูเ่มืองคยา (Gaya) เมืองพุทธคยา สถานท่ีเช่ือกันว่าเป็นท่ีตรสัรู ้ของพระพทุธเจา้ซึ่งคน้พบโดยนักโบราณคดี
ชาวองักฤษ ช่ือ เซอร ์อเลกซานเดอร ์คนันิงแฮม เม่ือรอ้ยกวา่ปีก่อนแลว้  

กลางวัน รบัประทานอาหารกลางวนั  
บ่าย น าท่านนมสัการ สถูปพุทธคยา ทรงศขิระท่ีไดร้บัการบรูณะใหมภ่ายในประดษิฐานพระพทุธรูป “พระพทุธเมตตา” ปางมารวิชัย 

แลว้น านมัสการตน้ศรีมหาโพธิ์ท่ีไดน้  าพนัธุ์มาปลกูตรงท่ีเช่ือกันว่าเป็นจุดท่ีพระพุทธเจ้าประทับนั่งบ  าเพ็ญเพียรจนตรัสรูส้ม
โพธิญาณ แลว้น าชม สตัตมหาสถาน สถานท่ีพระพทุธเจา้เสวยวมิตุิสขุหลงัจากตรสัรูแ้ลว้เจ็ดแห่ง แห่งละสปัดาหร์อบๆพทุธคยา
เพ่ือทบทวนความรูก้่อนท่ีจะเสดจ็ออกสั่งสอนผูค้น อนัประกอบไปดว้ย 

1. เสดจ็ประทบับนพระแท่นวชัรอาสน ์ใตต้น้ศรีมหาโพธิพ์รอ้มเสวยวมิตุตสิขุตลอด ๗ วนั ในสปัดาหท่ี์ ๑ 
2. เสดจ็ประทบั ณ อนิมสิเจดีย ์ทรงยืนจอ้งพระเนตรดตูน้ศรีมหาโพธิ ์โดยมไิดก้ระพรบิพระเนตรตลอด ๗ วนั ในสปัดาหท่ี์ ๒ 
3. เสดจ็ประทบั ณ รตันจงกรมเจดีย ์ทรงนิมติจงกรมขึน้ แลว้เสดจ็จงกรมเป็นเวลา ๗ วนั ในสปัดาหท่ี์ ๓ 
4. เสดจ็ประทบั ณ รตันฆรเจดีย ์โดยเสดจ็ไปทางทิศตะวนัออกเฉียงเหนือของตน้ศรีมหาโพธิ ์และประทบันั่งขดัสมาธิในเรือน 
    แกว้ซึ่งเทวดานิรมติถวาย ทรงพจิารณาพระอภิธรรม๗ วนั ในสปัดาหท่ี์ ๔ 
5. เสดจ็ไปประทบันั่งขดัสมาธิใตต้น้ไทร อชปาลนิโครธ ซึ่งเป็นท่ีพกัของคนเลีย้งแกะ ในสปัดาหท่ี์๕ 
6. เสดจ็ไปประทบันั่งขดัสมาธิใตต้น้จิก มจุลนิทร ์ไปทางทิศตะวนัออกเฉียงใตข้องตน้ศรีมหาโพธิ ์ในสปัดาหท่ี์ ๖ 
7. เสดจ็ไปประทบัใตต้น้เกด ราชายตนะ ประทบันั่งเสวยวมิตุสิขุตลอด ๗ วนั  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
น าท่านชม พระมหาโพธ์ิเจดีย์ (Mahabodhi Temple) อนุสรณ์สถานแห่งการตรัสรู ้ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ภายใน
ประดษิฐานพระพทุธเมตตาพระพทุธรูปท่ีรอดจากการถกูท าลายจากพระเจา้ศศางกา พระพทุธ รูปองคนี์เ้ป็นพระพทุธรูปปางมาร
วชิยัแบบศลิปะปาละ เป็นท่ีเคารพศรทัธาของชาวพทุธทั่วโลก จากนัน้น าท่านชมศลิปะอินเดียสมยัพระเจา้อโศกอายุกว่า ๒,๒๐๐ 
ปี ชมเสาพระเจ้าอโศกท่ีทรงให้สรา้งเพ่ือประกาศศาสนาและถวายเป็นพทุธบูชาแก่สังเวชนียสถาน ชมประตูโทรณะท่ีสลัก 
เร่ืองราวเก่ียวกบัพทุธประวตั ิแลว้ชมสถปูและภาพสลกัอดีตพระพทุธเจา้ศลิปะสมยัปาละอายรุาว ๑,๒๐๐ ปี “สมยัปาละเป็นช่วง
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ท่ีพุทธศาสนารุ่งเรืองแผ่ขยายอยู่ในอินเดียภาคเหนือโดยมีศูนย์กลางอยู่ท่ีมหาวิทยาลยันาลนัทา รัฐพิหารตามหลักฐานการ
บนัทึกจดหมายเหตกุารณเ์ดนิทางมาสืบทอดพทุธศาสนาของหลวงจีนเหีย้นจงั (พระถงัซมัจั๋ง) และหลวงจีนอีจ้ิง จากประเทศจีน” 
ไดเ้วลาสมควรน าท่านเดนิทางกลบัสูท่ี่พกั 

ค ่า รบัประทานอาหารค ่า 
ทีพั่ก เดนิทางเขา้สูท่ี่พกั TATHAGAT  หรือเทียบเท่า 

วันที ่3 
พุทธคยา – เวสาลี – วัดป่ามหาวัน – เสาหนิพระเจ้าอโศกมหาราช  – 
เมืองกุสินารา 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 
 น าท่านเดนิทางสู ่เมืองเวสาลี (Vaishali) (ใชเ้วลาเดินทางโดยประมาณ 4-5 ชั่วโมง) น าท่านชมเมืองหลวงของอาณาจักรวชัชี 

หนึ่งในสบิหกแคว้นของชมพทูวีปในสมยัโบราณ เมืองนีมี้ช่ือหลายช่ือคือ ไพสาลี ไวสาลี และเมืองนีเ้ป็นศนูยก์ลางการเผยแพร่
พทุธศาสนาท่ีส  าคญัแห่งหนึ่ง รวมทัง้เป็นท่ีก าเนิดของพระมหาวีระศาสดาของศาสนาเชนและท่ีเป็นตน้ก าเนิดของการท าน า้มนต์
ในพทุธศาสนา เน่ืองจากไดเ้กิดทพุกิขภยัรา้ยแรงทั่วเมืองเวสาลีมีคนตายมากมาย กษัตรยิล์จิฉวีจึงไดน้ิมนตใ์หพ้ระพทุธเจา้ไดม้า
โปรดชาวเมือง พระพทุธเจา้จึงน าเหล่าภิกษุ ๕๐๐ รูป เดินทางไปโปรดท่ีเมืองไวสาลี พรอ้มทัง้ไดมี้การประพรมน า้มนตท์ั่วทั้ง
เมือง น าท่านเท่ียวชม วัดป่ามหาวัน ชมเสาอโศกทีส่มบูรณท์ีสุ่ดและงดงามที่สุดของอินเดีย เมืองเวสาลีมีความส าคญัมา
ตัง้แตส่มยัก่อนพทุธกาล โดยเป็นเมืองหลวงแห่งแควน้ท่ีมีความเจรญิรุง่เรืองมากแควน้หนึ่งในบรรดา ๑๖ แควน้ของชมพทูวีป มี
การปกครองดว้ยระบบสามคัคีธรรมหรือคณาธิปไตย ท่ีสามารถเรียกไดว้า่เป็นการปกครองแบบประชาธิปไตยระบบหนึ่ง คือไม่มี
พระมหากษัตริยเ์ป็นประมขุทรงอ านาจสิทธิ์ขาด มีแต่ผูเ้ป็นประมขุแห่งรัฐซึ่งบริหารงานโดยความเห็นชอบจากรฐัสภา ซึ่งจะ
ประกอบไปดว้ยเหลา่สมาชิกจากเจา้วงศต์า่ง ๆ ซึ่งรวมเป็นคณะผูค้รองแควน้ ในคมัภีรพ์ระพทุธศาสนากล่าวว่าเจา้วงศต์่างๆ มี
ถึง ๘วงศ ์และในจ านวนนีว้งศเ์จา้ลิจฉวีแห่งเวสาลีและวงศเ์จา้วิเทหะแห่งเมืองมิถิลาเป็นวงศท่ี์มีอิทธิพลท่ีสดุ ในสมยัพทุธกาล
พระพทุธเจา้เคยเสดจ็มาท่ีเวสาลีหลายครัง้ แตล่ะครัง้จะทรงประทบัท่ีกฏูาคารศาลาป่ามหาวนัเป็นส่วนใหญ่ พระสตูรหลายพระ
สตูรเกิดขึน้ท่ีเมืองแห่งนี ้และท่ีกฏูาคารศาลาน่ีเองท่ีเป็นท่ีๆ พระพทุธองคท์รงอนุญาตใหพ้ระนางมหาปชาบดีโคตมีเถรี พระนา้
นางของพระพทุธองค ์พรอ้มกบับรวิาร สามารถอปุสมบทเป็นภิกษุณีไดเ้ป็นครัง้แรกในโลก และในการเสด็จครัง้สดุทา้ยของพระ
พทุธองค ์พระองคไ์ดท้รงรับสวนมะม่วงของนางอัมพปาลี นางคณิกาประจ าเมืองเวสาลี ซึ่งนางไดอุ้ทิศถวายเป็นอารามใน
พระพทุธศาสนา พระพทุธองคไ์ดท้รงจ าพรรษาสดุทา้ยท่ีเวฬวุคาม และไดท้รงปลงอายุสังขารท่ีปาวาลเจดีย ์และเม่ือหลงัพทุธ
ปรนิิพพานแลว้ได ้๑๐๐ ปี ไดมี้การท าสงัคายนาครัง้ท่ี ๒ ณ วาลกิาราม ซึ่งทัง้หมดลว้นอยู่ในเมืองเวสาลี 

กลางวัน รบัประทานอาหารกลางวนั 
บ่าย น าท่านเดนิทางโดยรถโคช้ปรบัอากาศสู ่เมืองกุสินารา (Kushinagar) ซึ่งเป็นสถานท่ีปรนิิพพานของพระพทุธเจา้ 
ค ่า รบัประทานอาหารค ่า 
ทีพั่ก น าท่านเดนิทางเขา้สูท่ี่พกั OM RESIDENCY HOTEL หรือเทียบเท่า 
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วันที ่4 กุสินารา – สังเวชนียสถานกุสินารา (ปรินิพพาน) – เมืองลุมพนีิวัน 
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 

 น าท่านชมสังเวชนียสถานแหล่งที ่๔ กุสินารา ในสมยัพทุธกาลเป็นเมืองเอกหนึ่งในสองของแควน้มลัละ อยู่ตรงขา้มฝ่ังแม่น า้
คูก่บัเมืองปาวา เป็นท่ีตัง้ของสาลวโนทยานหรือป่าไมส้าละ ท่ีพระพทุธเจา้เสด็จดบัขนัธปรินิพพานและเป็นสถานท่ีถวายพระ
เพลิงพระพทุธเจ้า “สาลวโนทาย” สถานท่ีเสด็จดับขันธปรินิพพาน มีช่ือเรียกในท้องถิ่นว่า มาถากุนวะระกาโกฏ (Matha-

Kunwar-Ka-Kot) ซึ่งแปลวา่ ต  าบลเจา้ชายสิน้ชีพ ปรากฏตามคมัภีรว์า่ เมืองนีเ้คยเป็นท่ีปรินิพพานของพระพทุธเจา้พระนามว่า
ผสุสะ เป็นท่ีเกิดบ าเพญ็บารมีของพระ โพธิสตัวห์ลายครัง้ เคยเป็นราชธานีนามว่ากุสาวดีของพระเจา้มหาสทุัสสนจักรพรรดิ  น า
ท่านนมสัการอนสุรณส์ถานท่ีส  าคญัคือ มหาปรินิพพานสถูป (Parinirvana Stupa) ซึ่งพระเจา้อโศกมหาราชสรา้งไวแ้ละบรรจุ
พระบรมสารีริกธาต ุวิหารปรินิพพานซึ่งเป็นท่ีประดิษฐานพระพทุธรูปปางปรินิพพานอยู่ภายในและมีซากศาสนสถานโบราณ
โดยรอบมากมาย จากนัน้น าท่านนมสัการสถานท่ีถวายพระเพลิงพระพทุธเจา้ท่ีมกุฎพันธเจดีย ์แลว้น านั่งสมาธิท่ีวิหารพระรูป
พระพทุธไสยาสน ์มีจารกึก าหนดอายเุก่าแก่กวา่ ๑,๔๐๐ปี แสดงตอนเสดจ็ปรนิิพพาน 
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กลางวัน รบัประทานอาหารกลางวนั  
บ่าย น าท่านเดนิทางสู ่เมืองลุมพนีิ (Lumbini) (ใชเ้วลาเดนิทางโดยประมาณ 4-5 ชั่วโมง) ซึ่งเป็นสถานท่ีประสตูขิองพระพทุธเจา้ 

*** โปรดเตรียมหนังสือเดนิทางตดิตัวไว้ เพือ่ประทับตราออกจากประเทศอินเดยีเข้าสู่ประเทศเนปาล *** 

ค ่า รบัประทานอาหารค ่า 
ทีพั่ก น าท่านเดนิทางเขา้สูท่ี่พกั ZAMBALA หรือเทียบเท่า 

วันที ่5 
สังเวชนียสถานสวนลุมพนีิวัน (ประสูต)ิ – วิหารมหามายา – สระโบกขรณี 
– เสาพระเจ้าอโศก – เมืองพาราณสี 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 
 น าท่านชม สังเวชนียสถานแหล่งที ่๓ สวนลุมพนีิวัน เป็นสถานท่ีพระนางสริิมหามายาประสตูิเจา้ชายสิทธัตถะกุมาร เม่ือวนั

ศกุร ์วนัเพญ็เดือน ๖ ปีจอ ก่อนพทุธศกัราช ๘๐ปี ซึง้ภายในบรเิวณมีวิหารมหามายา สระโบกขรณี และเสาพระเจ้าอโศกท่ีมี
ขนาดความสงู ๒๒ ฟตุ ๔ นิว้และมีขอ้ความจารึกเป็นหลกัฐานว่า “ณ ท่ีน่ีคือ สถานท่ีประสตูิของเจา้ชายสิทธัตถะ และพระเจา้
อโศกเสด็จมาบูชาในปีท่ี ๒๐ แห่งรชักาลของพระองค”์ (ประมาณพทุธศตวรรษท่ี ๓ ) ปัจจุบนัลมุพินีวนัไดร้บัการบูรณะและมี
ถาวรวตัถสุ  าคญัท่ีชาวพทุธนิยมไปสกัการะ คือ “เสาหินพระเจา้อโศกมหาราช” ท่ีระบวุ่าสถานท่ีนีเ้ป็นสถานท่ีประสตูิของเจา้ชาย
สทิธตัถะ นอกจากนีย้งัมี “วหิารมายาเทวี” ภายในประดษิฐานภาพหินแกะสลกัพระรูปพระนางสริมิหามายาประสตูิพระราชโอรส 
โดยเป็นวหิารเก่ามีอายรุว่มสมยักบัเสาหินพระเจา้อโศก ปัจจบุนัทางการเนปาลไดส้รา้งวหิารใหม่ทับวิหารมายาเทวีหลงัเก่า และ
ไดข้ดุคน้พบศลิาจารกึรูปคลา้ยรอยเทา้ สนันิษฐานวา่เป็นจารกึรอยเทา้กา้วท่ีเจ็ดของเจา้ชายสิทธัตถะท่ีทรงด าเนินไดเ้จ็ดกา้วใน
วนัประสตู ิปัจจบุนัลมุพนีิวนัอยู่ในเขตประเทศเนปาล ตดิชายแดนประเทศอินเดียทางเหนือเมืองโคราฆปรุะ ห่างจากเมืองติเลา
ราโกต (หรือ นครกบลิพสัดุ)์ ทางทิศตะวนัออก ๑๑ กิโลเมตร และห่างจากสิทธารถนคร (หรือนครเทวทหะ) ทางทิศตะวันตก๑๑
กิโลเมตร ซึ่งถกูตอ้งตามต าราพระพทุธศาสนาท่ีกลา่ววา่ลมุพนีิวนัสถานท่ีประสตูิตัง้อยู่ระหว่างเมืองกบิลพสัดุแ์ละเมืองเทวทหะ 
ปัจจบุนัลมุพินีวนัมีเนือ้ท่ีประมาณ ๒,๐๐๐ ไร่ ทางการเรียกสถานท่ีนีว้่า รุมมินเด มีสภาพเป็นชนบท มีผูอ้าศยัอยู่ไม่มากมีสิ่ง
ปลกูสรา้งเป็นพทุธสถานเพียงเลก็นอ้ย แตมี่วดัพทุธอยู่ในบรเิวณนีห้ลายวดั รวมทัง้วดัไทยลมุพินี ลมุพินีวนัไดร้บัการยกย่องจาก
องคก์ารยเูนสโกใหเ้ป็นมรดกโลกประเภทมรดกทางวฒันธรรมตัง้แตปี่ พ.ศ.๒๕๔๐  
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กลางวัน รบัประทานอาหารกลางวนั 
บ่าย น าเดนิทางโดยรถโคช้ปรบัอากาศสู่เมืองพาราณสี(Varanasi) สถานท่ีแสดงปฐมเทศนา (ใชเ้วลาเดินทางโดยประมาณ 6 – 7  

ชั่วโมง)         

ค ่า รบัประทานอาหารค ่า 
ทีพั่ก น าท่านเดนิทางเขา้สูท่ี่พกั TRIDEV หรือเทียบเทา่ 

วันที ่6 พาราณสี – ล่องเรือแม่น า้คงคา – กรุงเทพฯ 
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 

 น าท่านสมัผสักบัความหลากหลายของผูค้นและท่ีแม่น ้าคงคาท่ีชาวฮินดเูช่ือวา่เป็นสถานท่ีศกัดิส์ทิธิเ์น่ืองจากเป็นจุดท่ีตุม้หู ของ
พระศวิะตกอยู่ใตแ้ม่น า้แห่งนี ้ในทางพทุธศาสนาเองเช่ือกันว่าเป็นสถานท่ีไดน้ าพระอัฐิของพระพทุธเจา้มาลอยอังคารท่ีแม่น า้
แห่งนีด้ว้ย ใหท้่านไดล้อ่งเรือเพ่ือไปถวายกระทงเป็นพทุธบชูา ณ ท่ีน่ีเองท่านจะไดส้มัผสัวถีิชีวิตของชาวฮินดซูึ่งจะมาอาบน า้ ดื่ม
น า้รวมทัง้ท่าน า้ท่ีน่ี ** ขอสงวนสิทธ์ิปรับเปล่ียนโปรแกรม กรณีทีไ่ม่สามารถล่องเรือได้**  ไดเ้วลาสมควร น าท่านเดินทาง
สูส่นามบนิพาราณสี 

14.20 น. ออกเดนิทางกลบัสูก่รุงเทพฯ ประเทศไทย โดยสายการบนิแอรเ์อเชยี (Air Asia) เทีย่วบนิที ่FD109 
18.50 น. ถึงสนามบนิดอนเมือง กรุงเทพมหานคร โดยความสวสัดภิาพ 

 

 

 

ราคาแนะน าเริ่มต้นเพยีง  

The Four Holy Places  

อนิเดยี เนปาล 6 วัน 5 คนื โดยสายการบนิแอรเ์อเชีย(FD) 
 

ก าหนดการเดนิทาง 
ผู้ใหญ่พัก 2-3 

ท่าน 
ท่านละ 

เดก็อายุไม่เกิน 12 ปี  
(เสริมเตียง)  
ท่านละ 

เดก็อายุไม่เกิน 12 ปี 
(ไม่เสริมเตียง) 

ท่านละ 

ไม่รวมตั๋ว 
ท่านละ 

พักเดี่ยวเพิ่ม 
ท่านละ 

7 - 12 ก.พ. 63 19,900 19,900 19,900 10,900 3,900 

6 - 11 มี.ค. 63 19,900 19,900 19,900 11,900 3,900 

20 - 25 มี.ค. 63 19,900 19,900 19,900 11,900 3,900 

โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปล่ียนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล 
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เงือ่นไขการใหบ้ริการ 
1.        ช าระเงินมดัจ าท่านละ 10,000 บาท โดยโอนเขา้บญัชี ท่ีนั่งจะยืนยนัเม่ือไดร้บัเงินมดัจ าแลว้เท่านัน้ 
2. สง่ส  าเนาหนา้พาสปอรต์ของผูท่ี้เดนิทาง ท่ีมีอายกุารใชง้านไมน่อ้ยกว่า 6 เดือน เพ่ือท าการจองคิวย่ืนวีซ่าภายใน 3 วนันับจาก

วนัจอง หากไมส่ง่ส  าเนาหนา้พาสปอรต์ทางบรษัิทขออนญุาตยิกเลกิการจองทวัรโ์ดยอตัโนมตั ิ
3. เม่ือไดร้บัการยืนยนัวา่กรุ๊ปออกเดนิทางได ้ลกูคา้จดัเตรียมเอกสารใหก้ารขอวีซ่าไดท้นัที 
4. หากท่านท่ีตอ้งการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ (กรณีลกูคา้อยู่ตา่งจงัหวดั) ใหท้่านตดิตอ่เจา้หนา้ท่ี ก่อนออกบตัรโดยสารทุก

ครัง้ หากออกบตัรโดยสารโดยมแิจง้เจา้หนา้ท่ี ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์ม ่รบัผดิชอบ คา่ใชจ้่ายท่ีเกิดขึน้ 
5. การย่ืนวีซ่าในแต่ละสถานทูตมีการเตรียมเอกสาร และมีขัน้ตอนการย่ืนวีซ่าไม่เหมือนกัน ทัง้แบบหมู่คณะและย่ืน รายบุคคล 

(แสดงตน) ท่านสามารถสอบถามขอ้มลูเพ่ือประกอบการตดัสนิใจก่อนการจองไดจ้ากทางเจา้หนา้ท่ี 
6. หากในคณะของท่านมีผูต้อ้งการดแูลพิเศษ นั่งรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูส้งูอายุ, มีโรคประจ าตวั หรือไม่สะดวกในการ

เดนิทางท่องเท่ียวในระยะเวลาเกินกว่า 4-5 ชั่วโมงติดต่อกัน ท่านและครอบครวัตอ้งใหก้ารดแูลสมาชิกภายในครอบครวัของ
ท่านเอง เน่ืองจากการเดนิทางเป็นหมูค่ณะ หวัหนา้ทวัรมี์ความจ าเป็นตอ้งดแูลคณะทวัรท์ัง้หมด 

 

อัตราค่าบริการนีร้วม 
1  คา่ตั๋วเครื่องบนิ ชัน้ประหยดั (Economy Class) ท่ีระบวุนัเดนิทางไปกลบัพรอ้มคณะ (ในกรณีมีความประสงคอ์ยู่ต่อ จะตอ้ง

ไมเ่กินจ านวนวนั และอยู่ภายใตเ้ง่ือนไขของสายการบนิ) 
2. คา่ภาษีสนามบนิทกุแห่งตามรายการ 
3. คา่รถโคช้ปรบัอากาศน าเท่ียวตามรายการ  
4. คา่หอ้งพกัในโรงแรมตามท่ีระบใุนรายการหรือเทียบเท่า (3 ดาว – 4 ดาว) 
5. คา่อาหารตามท่ีระบใุนรายการ 
6. คา่เขา้ชมสถานท่ีท่องเท่ียวตามรายการ 
7. คา่ประกนัภยัการเดนิทางรายบคุคล (หากตอ้งการเง่ือนไขกรมธรรมส์อบถามไดจ้ากเจา้หนา้ท่ี) 
 คา่ประกนัอบุตัเิหตคุุม้ครองในระหวา่งการเดนิทางวงเงินไมเ่กินท่านละ 1,000,000 บาท  
 คา่รกัษาพยาบาลในกรณีเกิดอบุตัเิหตวุงเงินไมเ่กินท่านละ 500,000 บาท (ตามเง่ือนไขกรมธรรม)์ 
 ลูกค้าท่านใดสนใจ ซือ้ประกันการเดนิทางส าหรับครอบคลุมเร่ืองสุขภาพสามารถสอบถามข้อมูล เพิ่มเติมกับทาง

บริษัทได้  
 เบีย้ประกนัเริม่ตน้ 341 บาท [ระยะเวลา 4-6 วนั] 
 เบีย้ประกนัเริม่ตน้ 395 บาท [ระยะเวลา 7-10 วนั]  
 **ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัท่ีมีอายตุัง้แตแ่รกเกิด ถึง 85 ปี **  
  [รกัษาพยาบาล 2 ลา้น, เสียชีวติหรือเสียอวยัวะจากอบุตัเิหต ุ1.5 ลา้นบาท] 
8. คา่มคัคเุทศกข์องบรษัิทดแูลตลอดการเดนิทาง (ไมร่วมทิปมคัคเุทศก)์  
9. คา่ภาษีมลูคา่เพิม่ 7% (เฉพาะคา่บรกิาร) 
 

อัตราค่าบริการนีไ้ม่รวม 
1. คา่ธรรมเนียมการจดัท าหนงัสือเดนิทาง 
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2. คา่ใชจ้่ายสว่นตวั อาทิเช่น คา่เคร่ืองดื่มท่ีสั่งพเิศษ, คา่โทรศพัท,์ คา่ซักรีด, ค่าธรรมเนียมหนังสือเดินทาง, ค่าน า้หนักเกินจาก
ทางสายการบินก าหนด, ค่ารกัษาพยาบาล กรณีเกิดการเจ็บป่วยจากโรคประจ าตวั , ค่ากระเป๋าเดินทางหรือของมีค่าท่ีสญู
หายในระหวา่งการเดนิทาง เป็นตน้ 

3. คา่ธรรมเนียมน า้มนัและภาษีสนามบนิ ในกรณีท่ีสายการบนิมีการปรบัขึน้ราคา 
4. คา่บรกิารยกกระเป๋าในโรงแรม ซึ่งท่านจะตอ้งดแูลกระเป๋าและทรพัยส์นิดว้ยตวัท่านเอง 
5. คา่ท าใบอนญุาตท่ีกลบัเขา้ประเทศของคนตา่งชาตหิรือคนตา่งดา้ว 
6. คา่ธรรมเนียมวีซ่าประเทศอินเดีย และเนปาล (ประมาณ 3,000 บาท ช าระพรอ้มเงินมดัจ า) 
7. คา่ทิปพนกังานขบัรถ และไกดท์อ้งถิ่น 2,000 บาท 
 

เงือ่นไขการช าระค่าทวัรส่์วนทีเ่หลือ 
ทางบริษัทขอเก็บค่าทวัรส่์วนทีเ่หลือ 20 วันก่อนการเดนิทาง 

หากทา่นไม่ผ่านการอนุมัตวิีซ่าหรือยกเลิกการเดนิทางโดยเหตุจ าเป็น 
ทางบริษัทขอเก็บเฉพาะค่าใช้จ่ายทีเ่กดิขึน้จริง 

 

ข้อมูลเบือ้งต้นในการเตรียมเอกสารยืน่วีซ่าและการยื่นวีซ่า 

1. การพจิารณาวีซ่าเป็นดลุยพินิจของสถานทูต มิใช่บริษัททัวร ์การเตรียมเอกสารท่ีดีและถูกตอ้งจะช่วยใหก้ารพิจารณา ของ
สถานทตูง่ายขึน้ 

2. กรณีท่านใดตอ้งใชพ้าสปอรต์เดนิทาง ช่วงระหวา่งย่ืนวีซ่า หรือ ก่อนเดนิทางกบัทางบรษัิท ท่านตอ้งแจง้ใหท้างบริษัทฯ ทราบ
ลว่งหนา้เพ่ือวางแผนในการขอวีซ่าของท่าน ซึ่งบางสถานทตูใชเ้วลาในการพิจารณาวีซ่าท่ีค่อนขา้งนานและอาจไม่สามรถดึง
เลม่ออกมาระหวา่งการพจิารณาอนมุตัวีิซ่าได ้  

3. ส าหรบัผูเ้ดินทางท่ีศึกษาหรือท างานอยู่ต่างประเทศ จะตอ้งด าเนินเรื่องการขอวีซ่าดว้ยตนเองในประเทศท่ีตนพ านักหรือ
ศกึษาอยู่เท่านัน้ 

4. หนงัสือเดนิทางตอ้งมีอายไุมต่  ่ากวา่ 6 เดือน โดยนับวนัเริ่มเดินทางออกนอกประเทศ หากนับแลว้ต  ่ากว่า 6 เดือน ผูเ้ดินทาง
ตอ้งไปย่ืนค ารอ้งขอท าหนังสือเดินทางเล่มใหม่ และกรุณาเตรียมหนังสือเดินทางเล่มเก่า ใหก้ับทางบริษัทดว้ย เน่ืองจาก
ประวตักิารเดนิทางของท่านจะเป็นประโยชนอ์ย่างยิ่งในการย่ืนค ารอ้งขอวีซ่า และจ านวนหนา้หนังสือเดินทาง ตอ้งเหลือว่าง
ส าหรบัตดิวีซ่าไมต่  ่ากวา่ 3 หนา้ 

5. ท่านท่ีใส่ปกหนังสือเดินทางกรุณาถอดออก หากมีการสญูหาย บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อปกหนังสือเดินทางนัน้ๆ และ
พาสปอรต์ ถือเป็นหนงัสือของทางราชการ ตอ้งไมมี่รอยฉีกขาด หรือ การขีดเขียน หรือ แตง่เตมิใดๆ ในเลม่ 

 

ข้อมูลเพิม่เตมิเร่ืองต๋ัวเคร่ืองบนิและทีน่ั่งบนเคร่ืองบนิ 

1. ทางบรษัิทไดส้  ารองท่ีนั่งพรอ้มช าระเงินมดัจ าคา่ตั๋วเครื่องบินแลว้  หากท่านยกเลิกทัวร ์ไม่ว่าจะดว้ยสาเหตใุด ทางบริษัทขอ
สงวนสทิธิก์ารเรียกเก็บคา่มดัจ าตั๋วเคร่ืองบนิ ซึ่งมีคา่ใชจ้่าย ประมาณ 1,000 – 5,000 บาท  แลว้แต่สายการบินและช่วงเวลา
เดนิทาง   
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2.  หากตั๋วเคร่ืองบนิท าการออกแลว้ แตท่่านไมส่ารถออกเดนิทางได ้ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิ์เรียกเก็บค่าใชจ้่ายตามท่ีเกิดขึน้จริง 
และรอ Refund จากทางสายการบนิ ใชเ้วลาประมาณ 3- 6 เดือนเป็นอย่างนอ้ย 

3.  นั่งท่ี Long Leg โดยปกติอยู่บริเวณทางออกประตฉูกุเฉิน และผูท่ี้จะนั่งตอ้งมีคณุสมบตัิตรงตามท่ีสายการบินก าหนด เช่น 
ตอ้งเป็นผูท่ี้มีรา่งกายแขง็แรง และช่วยเหลือผูอ่ื้นไดอ้ย่างรวดเรว็ในกรณีท่ีเครื่องบนิมีปัญหา เช่น สามารถเปิดประตฉูกุเฉินได ้
(น า้หนกัประมาณ 20 กิโลกรมั) ไมใ่ช่ผูท่ี้มีปัญหาทางดา้นสขุภาพและรา่งกาย และอ านาจในการใหท่ี้นั่ง Long leg ขึน้อยู่กับ
ทางเจา้หนา้ท่ีเช็คอินสายการบนิ ตอนเวลาท่ีเช็คอินเท่านัน้ 

 

กรณียกเลิกการเดนิทาง 
1. แจง้ยกเลกิ 45 วนั ขึน้ไปก่อนการเดนิทาง คืนคา่ใชจ้่ายทัง้หมด 
2. แจง้ยกเลกิภายใน 30-44 วนัก่อนเดนิทาง เก็บคา่ใชจ้่าย ท่านละ 10,000 บาท  
3. แจง้ยกเลกิภายใน 16-29 วนัก่อนเดนิทาง เก็บคา่ใชจ้่าย ท่านละ 20,000 บาท 
4. แจง้ยกเลกินอ้ยกวา่ 15 วนัก่อนเดนิทาง ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธิ ์เก็บคา่ใชจ้่ายทัง้หมด 
5. บรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเก็บคา่ใชจ้่ายทัง้หมดกรณีท่านยกเลกิการเดนิทางและมีผลท าใหค้ณะเดินทางไม่ครบตามจ านวนท่ี 

บรษัิทฯก าหนดไว ้(30ท่านขึน้ไป) เน่ืองจากเกิดความเสียหายตอ่ทางบรษัิทและผูเ้ดนิทางอ่ืนท่ีเดินทางในคณะเดียวกันบริษัท
ตอ้งน าไปช าระคา่เสียหายตา่งๆท่ีเกิดจากการยกเลกิของท่าน  

6. กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได ้ซึ่งจะตอ้งมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง บริษัทฯจะท าการเล่ือนการ
เดนิทางของท่าน  ไปยงัคณะตอ่ไปแตท่ัง้นีท้่านจะตอ้งเสียคา่ใชจ้่ายท่ีไมส่ามารถเรียกคืนไดค้ือ ค่าธรรมเนียมในการมดัจ าตั๋ว 
และคา่ธรรมเนียมวีซ่าตามท่ี สถานทตูฯ เรียกเก็บ  

7. กรณีย่ืนวีซ่าแลว้ไมไ่ดร้บัการอนมุตัวีิซ่าจากทางสถานทตู (วีซ่าไมผ่า่น) และท่านไดช้  าระคา่ทวัรห์รือมดัจ ามาแลว้ ทางบริษัทฯ 
ขอเก็บเฉพาะคา่ใชจ้่ายท่ีเกิดขึน้จรงิ เช่น คา่วีซ่าและคา่บรกิารย่ืนวีซ่า / คา่มดัจ าตั๋วเครื่องบิน หรือค่าตั๋วเครื่องบิน (กรณีออก
ตั๋วเครื่องบนิแลว้) คา่สว่นตา่งในกรณีท่ีกรุ๊ปออกเดนิทางไมค่รบตามจ านวน  

8. กรณีวีซ่าผา่นแลว้ แจง้ยกเลกิก่อนหรือหลงัออกตั๋วโดยสาร บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการไมคื่นคา่ทวัรท์ัง้หมด 
9. กรณีผูเ้ดนิทางไมส่ามารถเขา้-ออกเมืองได ้เน่ืองจากปลอมแปลงหรือการหา้มของเจา้หนา้ท่ี ไม่ว่าเหตผุลใดๆตามทางบริษัท

ของสงวนสทิธิใ์นการ ไมคื่นคา่ทวัรท์ัง้หมด 
 

ข้อมูลเพิม่เตมิเร่ืองโรงแรมทีพ่ัก 
1. เน่ืองจากการวางแปลนห้องพักของแต่ละโรงแรมแตกต่างกัน จึงอาจท าให้ห้องพักแบบห้องเดี่ยว ( Single) ,ห้องคู ่

(Twin/Double) และหอ้งพักแบบ 3 ท่าน/3 เตียง (Triple Room) ห้องพักต่างประเภทอาจจะไม่ติดกันและบางโรงแรม  
อาจจะไมมี่หอ้งพกัแบบ 3 ท่าน แตอ่าจจะไดเ้ป็น 1 เตียงใหญ่กบั 1 เตียงพบัเสรมิ 

2. โรงแรมในยโุรปสว่นใหญ่อาจจะไมมี่เครื่องปรบัอากาศเน่ืองจากอยู่ในแถบท่ีมีอณุหภมูติ  ่า 
3. กรณีท่ีมีงานจดัประชมุนานาชาต ิ(Trade air) เป็นผลใหค้า่โรงแรมสงูขึน้มากและหอ้งพกัในเมืองเต็ม บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ใน

การปรบัเปล่ียนหรือยา้ยเมืองเพ่ือใหเ้กิดความเหมาะสม 
4. โรงแรมในยโุรปท่ีมีลกัษณะเป็น Traditional Building หอ้งท่ีเป็นหอ้งเด่ียวอาจเป็นหอ้งท่ีมีขนาดกะทดัรตัและไม่มีอ่างอาบน า้ 

ซึ่งขึน้อยู่กบัการออกแบบของแตล่ะโรงแรมนัน้ๆ และหอ้งแตล่ะหอ้งอาจมีลกัษณะแตกตา่งกนั 
 



TAT No. 1/08179

  

วันสบายทัวร์แอนด์ทราเวล

WANSABAITOUR AND TRAVEL

672/1 ถนน - ตรอก/ซอย ด่านสำโรง 42 ตำบล/แขวง สำโรงเหนือ อำเภอ/เขต เมืองสมุทรปราการ จังหวัด สมุทรปราการ รหัสไปรษณีย์ 10270

tel : 023985422, Email : wansabaitour@gmail.com

Website : -

  11  The Four Holy Places of Buddhism อิเดีย เนปาล 6D 5N BY FD                                                                                                          [GQVNS-FD001]                                                                                                         

 

ส าหรับผู้ทีมี่ความประสงคต์้องการขอยื่นวีซ่าอินเดียแบบออนไลน ์
เอกสารในการย่ืนวีซ่าอินเดียส าหรับผู้ที่ถือพาสสปอรต์ไทย 

1. หนงัสือเดินทาง (Passport) หนงัสือเดินทาง ตอ้งมีหนา้เหลือส  าหรบัประทบัวีซ่าอย่างนอ้ย 2 หนา้ อายุใช้
งานเหลอืไม่นอ้ยกวา่ 6 เดือน นบัจากวนัเดินทาง *กรุณาถอดปก Passport ก่อนสง่เอกสารบริษัทจะไม่
รบัผิดชอบในกรณีสญูหาย* 

2. รูปถ่าย รูปถ่ายสีหนา้ตรงขนาด 2x2 นิว้ พืน้หลงัสีขาวเท่านัน้ จ านวน 1 ใบ เป็นรูปท่ีถ่ายจากรา้นถ่ายรูป
เท่านัน้ รูป (หา้มสวมแว่นตาหรือเครื่องประดับ, ไม่ใส่ชุดขา้ราชการหรือเครื่องแบบใดๆ ไม่เป็นรูป
สติก๊เกอรร์วมถึงหา้มใชรู้ปท่ีถ่ายเองและปริน้ทเ์อง) 

3. แบบฟอรม์ 
*** เอกสารการยื่นขอวีซา่อินเดียแบบออนไลน ์ 

สามารถรองรบัไฟลน์ามสกลุ JPG, PNG, PDF ขนาดไฟลไ์ม่เกิน 2MB 
!! สว่นไฟล ์WORD / EXCEL / TIFF / TIF ไม่รองรบั กรุณาแปลงเป็น PDF ก่อนได ้ 

ขอ้ความหรอืเนือ้หาตอ้งครบถว้นและมีความชดัเจนเทา่นัน้ *** 
 

ส าหรับผู้ทีมี่ความประสงคต์้องการขอยื่นวีซ่าเนปาล 
เอกสารในการย่ืนวีซ่าเนปาลส าหรับผู้ที่ถือพาสสปอรต์ไทย 

1. หนงัสือเดินทาง (Passport) หนงัสือเดินทาง ตอ้งมีหนา้เหลือส  าหรบัประทบัวีซ่าอย่างนอ้ย 2 หนา้ อายุใช้
งานเหลอืไม่นอ้ยกวา่ 6 เดือน นบัจากวนัเดินทาง *กรุณาถอดปก Passport ก่อนสง่เอกสารบริษัทจะไม่
รบัผิดชอบในกรณีสญูหาย* 

2. รูปถ่าย รูปถ่ายสีหนา้ตรงขนาด 2x2 นิว้ พืน้หลงัสีขาวเท่านัน้ จ านวน 1 ใบ เป็นรูปท่ีถ่ายจากรา้นถ่ายรูป
เท่านัน้ รูป (หา้มสวมแว่นตาหรือเครื่องประดับ, ไม่ใส่ชุดขา้ราชการหรือเครื่องแบบใดๆ ไม่เป็นรูป
สติก๊เกอรร์วมถึงหา้มใชรู้ปท่ีถ่ายเองและปริน้ทเ์อง) 

3. แบบฟอรม์ 
*** เอกสารในการยื่นวีซา่เนปาลตอ้งใชเ้อกสารเป็นตวัจรงิเทา่นัน้ *** 
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