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นมสัการสถานทีป่ระสตูิ ตรสัรู ้ปฐมเทศนา ปรนิิพพาน | พทุธคยา | ราชคฤห ์|เวสาลี |กสุินารา |

ลมุพินี| สาวตัถี| พาราณส ี| ขึน้เขาคิชฌกฎู | ลอ่งเรือแมน่ า้คงคา  
 
   

 

 

 

 

 

 

 

  

ราคาเร่ิมต้นเพียง 27,900.- 

อนิเดยี เนปาล ทวัรสั์งเวชนียสถานครบ 4 ต าบล  
8 วัน 7 คนื 

 
 
 
 
 

เดินทาง มกราคม – มนีาคม 2563  

 

 

 

 
เส้นทางการเดนิทาง 

วนัท่ี 1.  กรุงเทพฯ (ท่าอากาศยานสวุรรณภมู)ิ (6E : 06.35 – 08.45) – พาราณสี – สงัเวชนียสถาน สารนาถ (แสดงปฐมเทศนา)  สถูปเจาคนัธี - 
ลอ่งเรือแมน่ า้คงคา  

วนัท่ี 2.   พาราณสี - พทุธคยา– สถปูพทุธคยา (ตรสัรู)้ – พระมหาโพธิเ์จดีย ์
วนัท่ี 3   พทุธคยา – ราชคฤห ์– เขาคชิกฎู  - วดัชีวกมัพวนั – วดัเวฬวุนั– มหาวทิยาลยันาลนัทา 
วนัท่ี 4   เวสาลี – วดัป่ามหาวนั –เสาหินพระเจา้อโศกมหาราช  – เมืองกสุนิารา 
วนัท่ี 5.  กสุนิารา - สงัเวชนียสถาน กสุนิารา (ปรนิิพพาน) -เมืองลมุพนีิวนั  
วนัท่ี 6.   สงัเวชนียสถาน สวนลมุพนีิวนั (ประสตู)ิ – วหิารมหามายา -  สระโบกขรณี – เสาพระเจา้อโศก - เมืองสาวตัถี 
วนัท่ี 7.  เมืองสาวตัถี-สถานท่ีแสดงยมกปาฏิหารยิ-์สถานท่ีพระเทวทตัถกูแผน่ดนิสบู- บา้นบดิาขององคลีุมาล - วงัของพระเจา้ปเสนทิโกศล-บา้น

ของอนาถบณิฑิกเศรษฐี - วดัเชตวุนัมหาวหิาร - เมืองพาราณสี 
วนัท่ี 8.   พาราณสี (ท่าอากาศยานสวุรรณภมู)ิ (6E : 11.40 – 16.40) – กรุงเทพฯ 
 
 
 



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 : -

  2 อินเดีย เนปาล ทวัรส์งัเวชนียสถานครบ 4 ต าบล  8 วนั 7 คืน (6E)                                                                       [GQ3VNS-6E002] 

 

วันที ่1 
กรุงเทพฯ (ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ) (6E : 06.35 – 08.45) – พาราณสี – 
สังเวชนียสถาน สารนาถ (แสดงปฐมเทศนา)  สถูปเจาคันธี - ล่องเรือ
แม่น า้คงคา 

03.30 น. คณะพรอ้มกนัท่ีสนามบนิสวุรรณภมู ิ อาคารผูโ้ดยสารระหวา่งประเทศ ประต ู3 เคานเ์ตอร ์E สายการบนิอินดโิก แอรไ์ลน ์ 
(Indigo Airline) โดยมีเจา้หนา้ท่ีคอยอ านวยความสะดวกจดัเตรียมเอกสารการเดนิทางและสมัภาระใหก้บัท่าน 

06.35 น. ออกเดนิทางสู ่เมืองพาราณสี โดยสายการบนิ อินดโิก แอรไ์ลน ์ (Indigo Airline) เทีย่วบินที ่6E 98   
08.45 น. ถึงสนามบนิพาราณสี (Varanasi) ประเทศอินเดีย (เวลาทอ้งถิ่น ชา้กว่าประเทศไทย 1.30 ชั่วโมง) น าท่านผ่านขัน้ตอนการ

ตรวจคนเขา้เมือง จากน้ันน าท่านไปยังเมืองสารนาถ (Sarnath) น าชมสังเวชนียสถานแหล่งที่ ๒ สารนาถ สถานท่ี

แสดงปฐมเทศนา นมสัการสถูปเจาคันธี (Chaukhandi Stupa) สถานท่ีพระพทุธเจา้พบปัจจคัคีอีกครัง้หลงัจากตรสัรูแ้ลว้ น า

นมสัการธรรมเมขสถูป ท่ีเช่ือกันว่าเป็นสถานท่ีพระพทุธเจา้ทรงแสดงปฐมเทศนาหัวขอ้ธรรมจักกัปปวตัตนสตูรท าใหพ้ระ

โกณฑญัญะบรรลโุสดาบนัพระพทุธศาสนาจึงมีพระรัตนตรัยครบ ๓ ประการ แลว้น าชมวิหารมลูคนัธกุฏิหลงัใหม่ภายใน

ประดษิฐานพระพทุธรูปปางปฐมเทศนาเลียนแบบคปุตะและจิตรกรรมฝาผนังเล่าเรื่องพทุธประวตัิฝีมือช่างชาวญ่ีปุ่ น แลว้น า

ท่านชมพพิธิภัณฑแ์ห่งเมืองสารนาถ  ชมหวัเสาพระเจ้าอโศก ท าเป็นรูปสิงหบ์างท่านอธิบายว่าเป็นสญัลกัษณ์ของศากย

สิงหพ์ระราชวงศข์องพระพทุธเจา้ เสามีฐานบวัคว ่า มีบลัลงัก์ส่ีเหล่ียมรอบสลกัเป็นรูปธรรมจักรและรูปชา้ง มา้ สิงหแ์ละโค 

แลว้น าชมโบราณวตัถท่ีุขดุคน้พบในบรเิวณเมืองสารนาถและเมืองใกลเ้คียง อาทิเช่น พระพทุธรูปศิลปะแบบคนัธาระ แบบมถุ

รา แบบคปุตะ และ แบบปาละ ฯลฯ แลว้น าชมโบราณวตัถุชิน้เอกของพิพิธภัณฑ์ พระพุทธรูปแบบคุปตะปางปฐมเทศนา 

ท่ีคน้พบบรเิวณใกล้ๆ กบั มูลคันธกุฎี สถานท่ีจ าพรรษาของพระพทุธเจา้ “อนึ่งศิลปะคปุตะไดร้บัการยกย่องว่ามีความงดงาม

และสมบรูณแ์บบท่ีสดุในศลิปะอินเดียทัง้มวลและเมืองสารนาถยังเป็นศนูยก์ลางของโรงเรียนสกุลช่างคปุตะ ท่ีอายุเก่าแก่ถึง 

๑,๔๐๐ ปีมาแลว้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน  

 จากนัน้น าท่านสมัผสักบัความหลากหลายของผูค้นและท่ีแม่น ้าคงคาท่ีชาวฮินดเูช่ือวา่เป็นสถานท่ีศกัดิส์ทิธิเ์น่ืองจากเป็นจดุท่ี
ตุม้ห ูของพระศวิะตกอยู่ใตแ้มน่ า้แห่งนี ้ในทางพทุธศาสนาเองเช่ือกนัวา่เป็นสถานท่ีไดน้ าพระอฐิัของพระพทุธเจา้มาลอย
องัคารท่ีแมน่ า้แห่งนีด้ว้ย ใหท้่านไดล้อ่งเรือเพ่ือไปถวายกระทงเป็นพทุธบชูา ณ ท่ีน่ีเองท่านจะไดส้มัผสัวถีิชีวิตของชาวฮินดซูึ่ง
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จะมาอาบน า้ ดื่มน า้รวมทัง้ท่าน า้ท่ีน่ี ** ขอสงวนสิทธ์ิปรับเปล่ียนโปรแกรม กรณีทีไ่ม่สามารถล่องเรือได้**  จากนัน้น า
ท่านเดนิทางเขา้สูท่ี่พกั 

ค ่า รับประทานอาหารค า่  
ทีพั่ก โรงแรม TRIDEV  หรือเทียบเท่า,เมืองพาราณสี 

วันที2่ พาราณสี - พุทธคยา– สถูปพุทธคยา (ตรัสรู้) – พระมหาโพธิเ์จดยี ์
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 

 น าท่านเดนิทางสูเ่มืองคยา (Gaya) เมืองพุทธคยา สถานท่ีเช่ือกนัวา่เป็นท่ีตรสัรู ้ของพระพทุธเจา้ซึ่งคน้พบโดยนกัโบราณคดี
ชาวองักฤษ ช่ือ เซอร ์อเลกซานเดอร ์คนันิงแฮม เม่ือรอ้ยกวา่ปีก่อนแลว้  

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 น าท่านนมสัการ สถูปพุทธคยา ทรงศิขระท่ีไดร้บัการบูรณะใหม่ภายในประดิษฐานพระพทุธรูป “พระพทุธเมตตา” ปางมาร
วชิยั แลว้น านมสัการตน้ศรีมหาโพธิท่ี์ไดน้  าพนัธุม์าปลกูตรงท่ีเช่ือกันว่าเป็นจุดท่ีพระพทุธเจา้ประทับนั่งบ  าเพ็ญเพียรจนตรสัรู ้
สมโพธิญาณ แลว้น าชม สตัตมหาสถาน สถานท่ีพระพทุธเจา้เสวยวิมตุิสขุหลงัจากตรัสรูแ้ลว้เจ็ดแห่ง แห่งละสปัดาหร์อบๆ
พทุธคยาเพ่ือทบทวนความรูก้่อนท่ีจะเสดจ็ออกสั่งสอนผูค้น 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 ์โดยเสด็จไปทางทิศตะวนัออกเฉียงเหนือของตน้ศรีมหาโพธิ์ และประทับนั่งขดัสมาธิในเรือน
แกว้ซึ่งเทวดานิรมติถวาย ทรงพจิารณาพระอภิธรรม๗ วนั ในสปัดาหท่ี์ ๔ 
5.เสดจ็ไปประทบันั่งขดัสมาธิใตต้น้ไทร อชปาลนิโครธ ซึ่งเป็นท่ีพกัของคนเลีย้งแกะ ในสปัดาหท่ี์๕ 
6.เสดจ็ไปประทบันั่งขดัสมาธิใตต้น้จิก มจุลนิทร ์ไปทางทิศตะวนัออกเฉียงใตข้องตน้ศรีมหาโพธิ ์ในสปัดาหท่ี์ ๖ 
7.เสดจ็ไปประทบัใตต้น้เกด ราชายตนะ ประทบันั่งเสวยวมิตุสิขุตลอด ๗วนั  
น าท่านชม พระมหาโพธ์ิเจดีย  ์(Mahabodhi Temple) อนุสรณ์สถานแห่งการตรัสรูข้องพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ภายใน
ประดษิฐานพระพทุธเมตตาพระพทุธรูปท่ีรอดจากการถกูท าลายจากพระเจา้ศศางกา พระพทุธ รูปองคนี์เ้ป็นพระพทุธรูปปาง
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มารวชิยัแบบศลิปะปาละ เป็นท่ีเคารพศรทัธาของชาวพทุธทั่วโลก จากนัน้น าท่านชมศิลปะอินเดียสมยัพระเจา้อโศกอายุกว่า 
๒,๒๐๐ ปี ชมเสาพระเจา้อโศกท่ีทรงใหส้รา้งเพ่ือประกาศศาสนาและถวายเป็นพทุธบูชาแก่สงัเวชนียสถาน ชมประตโูทรณะท่ี
สลกั เร่ืองราวเก่ียวกบัพทุธประวตั ิแลว้ชมสถปูและภาพสลกัอดีตพระพทุธเจา้ศลิปะสมยัปาละอายรุาว ๑,๒๐๐ ปี “สมยัปาละ
เป็นช่วงท่ีพุทธศาสนารุ่งเรืองแผ่ขยายอยู่ในอินเดียภาคเหนือโดยมีศูนย์กลางอยู่ท่ีมหาวิทยาลัยนาลันทา รัฐพิหารตาม
หลกัฐานการบนัทึกจดหมายเหตกุารณเ์ดนิทางมาสืบทอดพทุธศาสนาของหลวงจีนเหีย้นจัง (พระถังซัมจั๋ง) และหลวงจีนอีจ้ิง 
จากประเทศจีน” ไดเ้วลาสมควรน าท่านเดนิทางกลบัสูท่ี่พกั 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า  

ทีพั่ก โรงแรม TATHAGAT  หรือเทียบเท่า,เมืองพทุธคยา 

วันที ่3 
พุทธคยา – ราชคฤห ์– เขาคิชกูฎ  - วัดชีวกัมพวัน – วัดเวฬุวัน– 
มหาวิทยาลัยนาลันทา 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 

 น าท่านเดินทางสู่เมืองราชคฤห ์(Rajgir) นครหลวงแห่งแควน้มคธ (ใชเ้วลาเดินทางโดยประมาณ 2 ชม.)  น าท่านเดินขึ้น

เขาคิชฌกูฎ หนึ่งในเบญจคีรี ไดแ้ก่เวภาระ เวปลุะ คิชฌกูฏ อิสิคิลิ และปัณฑวะชมวิวทิวทัศนท่ี์สวยงาม นมัสการถ ้าพระ

โมคคัลลา ชมถ า้พระสารีบุตร สถานท่ีท่ีพระสารีบตุรส าเรจ็เป็นพระอรหนัต ์ชมกุฏขีองพระอานนท ์นมัสการมูลคันธกุฏี

สถานท่ีประทบัของพระพทุธเจา้ ไหวพ้ระสวดมนตท่ี์ยอดเขาคชิกฎู จากนัน้น าท่านชมวัดชวีกัมพวัน โรงพยาบาลสงฆแ์ห่งแรก

ของโลก “ชวีกัมพวัน” เป็นสวนป่ามะม่วงท่ีหมอชีวกโกมารภัจจอ์ุทิศถวายเป็นสงัฆารามแด่พระพทุธเจา้และพระภิกษุสงฆ ์

ปัจจบุนัเหลือซากโบราณสถานใหเ้ห็นเป็นซากหินเรียงรายกันอยู่ เม่ือครัง้ท่ีพระพทุธเจา้ทรงประชวรหอ้พระโลหิตจากการท่ี

สะเก็ดหินมากระแทกถกูพระบาทเพราะพระเทวทตักลิง้หินลงมาหมายปลงพระชนมพ์ระพทุธเจา้ พระภิกษุสงฆไ์ดพ้าพระพทุธ

องค์มาท่ีชีวกัมพวัน และหมอชีวกเป็นผูถ้วายการรักษาโดยการผ่าตัดเอาสะเก็ดหินออก ชีวกัมพวันจึงถูกเรียกว่าเป็น

โรงพยาบาลสงฆแ์ห่งแรกในพระพทุธศาสนา 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน  
บ่าย น าท่านเดนิทางสู ่วัดเวฬุวนารามมหาสังฆยกิาวาส (วดัเวฬวุนั)วดัแห่งแรกในพระพทุธศาสนาและเป็นสถานท่ีแสดงโอวาท

ปาฏิโมกขแ์ก่พระอรยิสงฆ1์250องค ์มีสถูปท่ีบรรจุพระอัฐิธาตขุองพระโมคคลัลานะและพระอัญญาโกญฑัญญะ จากนัน้น า

ท่านเดนิทางสูน่าลนัทา นมัสการหลวงพ่อด าซึ่งเป็นพระพทุธรูปท่ีสรา้งดว้ยหินแกรนิตสีด  าซึ่งสรา้งรุ่นราวคราวเดียวกับพระ

พทุธเมตตา จากนัน้น าท่านเย่ียมชมมหาวทิยาลัยนาลันทา (Nalanda University) มหาวิทยาลยัท่ีใหญ่ท่ีสดุในโลกเป็นศนูย์

การศึกษาในสมยัพทุธกาล ต่อมาในปีพ.ศ.๑๗๔๒ กองทัพมสุลิมเติรก์ไดย้กทัพมารุกราน รบชนะกษัตริยแ์ห่งชมพทูวีปฝ่าย

เหนือกองทพัมสุลมิเตริก์ไดเ้ผาผลาญท าลายวดัและปชูนียสถาน ในพทุธศาสนาลงแทบทัง้หมดและสงัหารผูท่ี้ไม่ยอมเปล่ียน

ศาสนา นาลนัทามหาวหิารก็ถกูเผาผลาญท าลายลงในช่วงระยะเวลานัน้วา่กันว่าไฟท่ีลกุโชนเผานาลนัทานานถึง 3 เดือนกว่า

จะเผานาลนัทาไดห้มด ไดเ้วลาสมควรน าท่านเดนิทางสูเ่มืองเวสาลี 

ค ่า 

ทีพั่ก 

รับประทานอาหารค ่า  

โรงแรม GARGEE GAUTAM หรือเทียบเท่า,เมืองราชคฤห ์
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วันที ่4 เวสาลี – วัดป่ามหาวัน –เสาหนิพระเจ้าอโศกมหาราช  – เมืองกุสินารา 
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารภายในโรงแรม 

 น าท่านเดนิทางสู ่เมืองเวสาลี (Vaishali) (ใชเ้วลาเดนิทางโดยประมาณ 4-5 ชั่วโมง) 

 น าท่านชมเมืองหลวงของอาณาจกัรวชัชี หนึ่งในสบิหกแคว้นของชมพทูวีปในสมยัโบราณ เมืองนีมี้ช่ือหลายช่ือคือ ไพสาลี ไว

สาลี และเมืองนีเ้ป็นศนูยก์ลางการเผยแพร่พทุธศาสนาท่ีส  าคญัแห่งหนึ่ง รวมทั้งเป็นท่ีก าเนิดของพระมหาวีระศาสดาของ

ศาสนาเชนและท่ีเป็นตน้ก าเนิดของการท าน า้มนตใ์นพทุธศาสนา เน่ืองจากไดเ้กิดทุพิกขภัยรา้ยแรงทั่วเมืองเวสาลีมีคนตาย

มากมาย กษัตรยิล์จิฉวีจึงไดน้ิมนตใ์หพ้ระพทุธเจา้ไดม้าโปรดชาวเมือง พระพทุธเจา้จึงน าเหลา่ภิกษุ ๕๐๐ รูป เดินทางไปโปรด

ท่ีเมืองไวสาลี พรอ้มทัง้ไดมี้การประพรมน า้มนตท์ั่วทัง้เมือง น าท่านเท่ียวชม วัดป่ามหาวัน ชมเสาอโศกทีส่มบูรณ์ที่สุดและ

งดงามที่สุดของอินเดีย เมืองเวสาลีมีความส าคัญมาตัง้แต่สมัยก่อนพุทธกาล โดยเป็นเมืองหลวงแห่งแควน้ท่ีมีความ

เจริญรุ่งเรืองมากแควน้หนึ่งในบรรดา ๑๖ แควน้ของชมพูทวีป มีการปกครองดว้ยระบบสามัคคีธรรมหรือคณาธิปไตย ท่ี

สามารถเรียกไดว้า่เป็นการปกครองแบบประชาธิปไตยระบบหน่ึง คือไมมี่พระมหากษัตรยิเ์ป็นประมขุทรงอ านาจสิทธิ์ขาด มีแต่

ผูเ้ป็นประมขุแห่งรฐัซึ่งบรหิารงานโดยความเห็นชอบจากรฐัสภา ซึ่งจะประกอบไปดว้ยเหล่าสมาชิกจากเจา้วงศต์่าง ๆ ซึ่งรวม

เป็นคณะผูค้รองแควน้ ในคมัภีรพ์ระพทุธศาสนากล่าวว่าเจา้วงศต์่างๆ มีถึง ๘วงศ ์และในจ านวนนีว้งศเ์จา้ลิจฉวีแห่งเวสาลี

และวงศเ์จา้วเิทหะแห่งเมืองมถิิลาเป็นวงศท่ี์มีอิทธิพลท่ีสดุ ในสมยัพทุธกาลพระพทุธเจา้เคยเสด็จมาท่ีเวสาลีหลายครัง้ แต่ละ

ครัง้จะทรงประทบัท่ีกูฏาคารศาลาป่ามหาวนัเป็นส่วนใหญ่ พระสตูรหลายพระสตูรเกิดขึน้ท่ีเมืองแห่งนี ้และท่ีกูฏาคารศาลา

น่ีเองท่ีเป็นท่ีๆ พระพุทธองคท์รงอนุญาตให้พระนางมหาปชาบดีโคตมีเถรี พระน้านางของพระพุทธองค ์พรอ้มกับบริวาร 

สามารถอุปสมบทเป็นภิกษุณีไดเ้ป็นครัง้แรกในโลก และในการเสด็จครัง้สุดท้ายของพระพุทธองค ์พระองคไ์ดท้รงรบัสวน

มะมว่งของนางอัมพปาลี นางคณิกาประจ าเมืองเวสาลี ซึ่งนางไดอุ้ทิศถวายเป็นอารามในพระพทุธศาสนา พระพทุธองคไ์ด้

ทรงจ าพรรษาสดุทา้ยท่ีเวฬวุคาม และไดท้รงปลงอายุสงัขารท่ีปาวาลเจดีย ์และเม่ือหลงัพทุธปรินิพพานแลว้ได ้๑๐๐ ปี ไดมี้

การท าสงัคายนาครัง้ท่ี ๒ ณ วาลกิาราม ซึ่งทัง้หมดลว้นอยู่ในเมืองเวสาลี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน  
บ่าย น าท่านเดนิทางโดยรถโคช้ปรบัอากาศสู ่เมืองกุสินารา (Kushinagar) ซึ่งเป็นสถานท่ีปรนิิพพานของพระพทุธเจา้ 
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ค ่า รับประทานอาหารค ่า  

ทีพั่ก โรงแรม OM RESIDENCY HOTEL หรือเทยีบเท่า,เมืองกุสินารา 

วันที ่5 กุสินารา – สังเวชนียสถาน กุสินารา (ปรินิพพาน) – เมืองลุมพนีิวัน 
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม   

 น าท่านชมสังเวชนียสถานแหล่งที่ ๔ กุสินารา ในสมยัพุทธกาลเป็นเมืองเอกหนึ่งในสองของแควน้มลัละ อยู่ตรงขา้มฝ่ัง

แม่น า้คู่กับเมืองปาวา เป็นท่ีตัง้ของสาลวโนทยานหรือป่าไมส้าละ ท่ีพระพุทธเจา้เสด็จดบัขนัธปรินิพพานและเป็นสถานท่ี

ถวายพระเพลิงพระพทุธเจา้ “สาลวโนทาย” สถานท่ีเสด็จดบัขนัธปรินิพพาน มีช่ือเรียกในทอ้งถิ่นว่า มาถากุนวะระกาโกฏ 

(Matha-Kunwar-Ka-Kot) ซึ่งแปลวา่ ต  าบลเจา้ชายสิน้ชีพ ปรากฏตามคมัภีรว์่า เมืองนีเ้คยเป็นท่ีปรินิพพานของพระพทุธเจา้

พระนามวา่ผสุสะ เป็นท่ีเกิดบ าเพญ็บารมีของพระ   โพธิสตัวห์ลายครัง้ เคยเป็นราชธานีนามว่ากุสาวดีของพระเจา้มหาสทุัสสน

จกัรพรรด ิน าท่านนมสัการอนุสรณ์สถานท่ีส  าคญัคือ มหาปรินิพพานสถูป (Parinirvana Stupa) ซึ่งพระเจา้อโศกมหาราช

สรา้งไวแ้ละบรรจพุระบรมสารีรกิธาต ุวหิารปรนิิพพานซึ่งเป็นท่ีประดษิฐานพระพทุธรูปปางปรินิพพานอยู่ภายในและมีซากศา

สนสถานโบราณโดยรอบมากมาย จากนัน้น าท่านนมสัการสถานท่ีถวายพระเพลิงพระพทุธเจา้ท่ีมกุฎพันธเจดีย ์แลว้น านั่ง

สมาธิท่ีวหิารพระรูปพระพทุธไสยาสน ์ มีจารกึก าหนดอายเุก่าแก่กว่า ๑,๔๐๐ปี แสดงตอนเสดจ็ปรนิิพพาน 

 

 

 

 

 

 

 

 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน  
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บ่าย น าท่านเดนิทางสู ่เมืองลุมพนีิ (Lumbini) (ใชเ้วลาเดนิทางโดยประมาณ 4-5 ชั่วโมง) ซึ่งเป็นสถานท่ีประสตูขิองพระพทุธเจา้ 

*** โปรดเตรียมหนังสือเดนิทางตดิตัวไว้ 

เพือ่ประทับตราออกจากประเทศอินเดยีเข้าสู่ประเทศเนปาล *** 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า  
ทีพั่ก โรงแรม ZAMBALA หรือเทยีบเท่า,เมืองลุมพนีิ, ประเทศเนปาล 

วันที ่6 
สังเวชนียสถาน สวนลุมพินีวัน (ประสูติ) – วิหารมหามายา -  สระ
โบกขรณี – เสาพระเจ้าอโศก-เมืองสาวัตถ ี

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม   

 น าท่านชม สังเวชนียสถานแหล่งที ่๓ สวนลุมพนีิวัน เป็นสถานท่ีพระนางสิริมหามายาประสตูิเจา้ชายสิทธัตถะกุมาร เม่ือ

วนัศุกร ์วนัเพ็ญเดือน ๖ ปีจอ ก่อนพทุธศักราช ๘๐ปี ซึง้ภายในบริเวณมีวิหารมหามายา สระโบกขรณี และเสาพระเจ้า

อโศกท่ีมีขนาดความสงู ๒๒ ฟุต ๔ นิว้และมีขอ้ความจารึกเป็นหลกัฐานว่า “ณ ท่ีน่ีคือ สถานท่ีประสตูิของเจา้ชายสิทธัตถะ 

และพระเจา้อโศกเสดจ็มาบชูาในปีท่ี ๒๐ แห่งรชักาลของพระองค”์ (ประมาณพทุธศตวรรษท่ี ๓ ) ปัจจุบนัลมุพินีวนัไดร้บัการ

บูรณะและมีถาวรวตัถุส  าคญัท่ีชาวพุทธนิยมไปสกัการะ คือ “เสาหินพระเจา้อโศกมหาราช” ท่ีระบุว่าสถานท่ีนีเ้ป็นสถานท่ี

ประสตูิของเจ้าชายสิทธัตถะ นอกจากนีย้ังมี “วิหารมายาเทวี” ภายในประดิษฐานภาพหินแกะสลกัพระรูปพระนางสิริมหา

มายาประสตูพิระราชโอรส โดยเป็นวหิารเก่ามีอายุร่วมสมยักับเสาหินพระเจา้อโศก ปัจจุบนัทางการเนปาลไดส้รา้งวิหารใหม่

ทบัวหิารมายาเทวีหลงัเก่า และไดข้ดุคน้พบศิลาจารึกรูปคลา้ยรอยเทา้ สนันิษฐานว่าเป็นจารึกรอยเทา้กา้วท่ีเจ็ดของเจา้ชาย

สทิธตัถะท่ีทรงด าเนินไดเ้จ็ดกา้วในวนัประสตู ิปัจจบุนัลมุพนีิวนัอยู่ในเขตประเทศเนปาล ตดิชายแดนประเทศอินเดียทางเหนือ

เมืองโคราฆปรุะ ห่างจากเมืองติเลาราโกต (หรือ นครกบิลพสัดุ)์ ทางทิศตะวนัออก ๑๑ กิโลเมตร และห่างจากสิทธารถนคร 

(หรือนครเทวทหะ) ทางทิศตะวนัตก๑๑กิโลเมตร ซึ่งถกูตอ้งตามต าราพระพทุธศาสนาท่ีกลา่ววา่ลมุพินีวนัสถานท่ีประสตูิตัง้อยู่

ระหวา่งเมืองกบลิพสัดุแ์ละเมืองเทวทหะ ปัจจบุนัลมุพนีิวนัมีเนือ้ท่ีประมาณ ๒,๐๐๐ ไร่ ทางการเรียกสถานท่ีนีว้่า รุมมินเด มี

สภาพเป็นชนบท มีผูอ้าศยัอยู่ไมม่ากมีสิง่ปลกูสรา้งเป็นพทุธสถานเพียงเล็กนอ้ย แต่มีวดัพทุธอยู่ในบริเวณนีห้ลายวดั รวมทัง้

วดัไทยลุมพินี ลุมพินีวันไดร้บัการยกย่องจากองคก์ารยูเนสโกให้เป็นมรดกโลกประเภทมรดกทางวฒันธรรมตัง้แต่ปี พ.ศ.

๒๕๔๐ 
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กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน  
บ่าย น าท่านเดินทางโดยรถโคช้ปรับอากาศสู่เมืองสาวัตถี (Shravasti) ท่ีเป็นเมืองโบราณในสมยัพุทธกาล   (ใชเ้วลาเดินทาง

โดยประมาณ 5-6 ชั่วโมง) 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า  

ทีพั่ก โรงแรม LOTUS SUTRA หรือเทยีบเท่า,เมืองสาวัตถี 

วันที ่7 
เมืองสาวัตถี-สถานที่แสดงยมกปาฏิหาริย -์สถานที่พระเทวทัตถูกแผ่นดินสูบ- 
บ้านบิดาขององคุลีมาล - วังของพระเจ้าปเสนทิโกศล-บ้านของอนาถบิณฑิก
เศรษฐี - วัดเชตุวันมหาวิหาร - เมืองพาราณสี 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารภายในโรงแรม 
 น าท่านชม เมืองสาวัตถี (Shravasti) ท่ีเป็นเมืองโบราณในสมยัพทุธกาลท่ีมีความส าคญัในฐานะท่ีเป็นเมืองหลวงของแควน้

โกศล ๑ ในแควน้มหาอ านาจใน ๑๖ มหาชนบท ในสมยัพทุธกาล เมืองสาวตัถีนับว่าเป็นเมืองส าคญัในการเป็นฐานในการ

เผยแพร่พระพทุธศาสนาของพระพทุธเจา้ท่ีส  าคญัเพราะเป็นเมืองท่ีพระพทุธเจา้ประทับนานท่ีสดุถึง ๒๕ พรรษา เป็นท่ีตรัส

พระสตูรมากมายและเป็นเมืองท่ีพระพทุธศาสนามั่นคงท่ีสดุ ปัจจุบนัยังมีซากโบราณสถานท่ีส  าคญัปรากฏร่องรอยอยู่ คือ ที่

แสดงยมกปาฏิหาริย ์(อ่านว่า ยะ – มะ – กะ – ปา – ติ – หาน, สถานท่ีท่ีพระพทุธเจา้ทรงแสดงยมกปาฏิหาริยค์รัง้นี ้ คือท่ี

โคนตน้มะมว่ง  หรือ คณัฑามพพฤกษ์ในเมืองสาวตัถี มลูเหตท่ีุทรงแสดงคือเพราะพวกเดียรถียน์ักบวชนอกศาสนาพทุธ ทา้

พระพทุธเจา้แข่งแสดงปาฏิหาริย์ว่าใครจะเก่งกว่ากันพวกเดียรถียท์ราบว่าพระพุทธเจ้าจะแสดงยมกปาฏิหาริย์ท่ีโคนตน้

มะม่วงจึงให้สาวกและชาวบา้นท่ีนับถือพวกตนจัดการโค่นตน้มะม่วงเสียสิน้ไม่เหลือ แต่พระพุทธเจ้า ก็ทรงแสดงยมก

ปาฏิหารยิท่ี์โคน ตน้มะม่วงจนได ้โดยมีผูน้  าผลมะม่วงสกุมาถวายทรงฉันเสร็จแลว้รบัสั่งใหค้นปลกูเมล็ดลงดินแลว้พระองค์

ทรงใชน้ า้ท่ีลา้งพระหตัถร์ด ปรากฎวา่หน่อมะมว่งโตพรวดพราดแตกกิ่งกา้นสงูขึน้ถึง  ๕๐  ศอก  ผลท่ีสดุพวกเดียรถียพ์่ายแพ้

ไป), สถานทีพ่ระเทวทัตถูกแผ่นดนิสูบ (หนา้วดัพระเชตวุนัมหาวิหาร), บ้านบิดาขององคุลีมาล(สถูป), บริเวณวังของ

พระเจ้าปเสนทโิกศล, บ้านของอนาถบณิฑกิเศรษฐี(สถูป), วัดเชตุวันมหาวิหาร (ซึ่งพระพทุธเจา้เคยประทับอยู่ถึง ๑๙ 

พรรษา) รวมถึง ต้นอานันทโพธ์ิ ซึ่งเป็นตน้โพธิท่ี์ชาวพทุธนบัถือวา่มีความศกัดิส์ทิธิเ์ป็นอนัดบัสองรองจากตน้พระศรีมหาโพธิ์

ท่ีพทุธคยาท่ีวดัเชตวุนัมหาวหิาร เป็นตน้ 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน  
บ่าย น าเดนิทางโดยรถโคช้ปรบัอากาศสูเ่มืองพาราณสี(Varanasi) สถานท่ีแสดงปฐมเทศนา (ใชเ้วลาเดินทางโดยประมาณ 6-7 

ชั่วโมง)         

ค ่า รับประทานอาหารค ่า  

ทีพั่ก โรงแรม TRIDEV หรือเทยีบเท่า,เมืองพาราณสี 

วันที ่8 พาราณสี (ทา่อากาศยานสุวรรณภูมิ) (6E : 11.40 – 16.40) – กรุงเทพฯ 
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารภายในโรงแรม 

  ไดเ้วลาสมควร น าท่านเดนิทางสูส่นามบนิพาราณสี 
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11.40 น. ออกเดนิทางกลบัสูก่รุงเทพฯ ประเทศไทย โดยสายการบนิอินดโิก แอรไ์ลน ์ (Indigo Airline) เทีย่วบนิที ่6E 97   
16.40 น. ถึงสนามบนิสุวรรณภูมิ กรุงเทพมหานคร โดยความสวสัดภิาพ 

 

ราคาแนะน าเพยีง อินเดีย เนปาล ทัวรสั์งเวชนียสถานครบ 4 ต าบล  
8วัน 7คืน โดยสายการบนิ อนิดิโก แอรไ์ลน ์ (6E) 

ก าหนดการเดนิทาง 
ผู้ใหญ่พัก 2-3 

ท่าน 
ท่านละ 

เดก็อายุไม่เกิน 12 ปี  
(เสริมเตียง)  
ท่านละ 

เดก็อายุไม่เกิน 12 ปี 
(ไม่เสริมเตียง) 

ท่านละ 

พักเดีย่ว 
ท่านละ 

ไม่รวมต๋ัว 
ท่านละ 

วนัท่ี  09 – 16 ม.ค.  63 27,900 27,900 27,900 5,990 19,900 
วนัท่ี  30 ม.ค. - 06 ก.พ. 63 27,900 27,900 27,900 5,990 19,900 
วนัท่ี  05 – 12 ก.พ.  63 27,900 27,900 27,900 5,990 19,900 
วนัท่ี  10 – 17 มี.ค.  63 27,900 27,900 27,900 5,990 19,900 
วนัท่ี  17 – 24 มี.ค.  63 27,900 27,900 27,900 5,990 19,900 
ราคาเดก็ทารก(อายุไม่ถึง 2 ปีบริบูรณ ์ณ วันเดนิทางกลับ) ตดิต่อสอบถาม ราคานี้รวมรายการทัวร ์ต๋ัวเคร่ืองบนิ (ไม่รวมวซ่ีาอินเดยี) 

 

ราคานีไ้ม่รวมค่าวีซ่าอินเดยี ทา่นละ 1,800 บาท 
และค่าวีซา่เนปาล ทา่นละ 1,000 บาท 

ราคานีไ้ม่รวมค่าทปิมัคคุเทศกท์อ้งถิ่นและคนขับรถ รวม 2,000 บาท/ทา่น/ทริป 
 

อัตราดังกล่าวขอสงวนเฉพาะผู้ทีถ่ือหนังสือเดนิทางไทยเทา่น้ัน 
กรณีถือหนังสือเดินทางต่างชาติกรุณาเช็คราคาอีกครัง้ 

 

 เงือ่นไขการใหบ้ริการ 
1.  การเดินทางในแตล่ะครัง้จะตอ้งมีผูโ้ดยสารจ านวน 10 ทา่นขึน้ไป ถา้ผูโ้ดยสารไม่ครบจ านวนดงักลา่ว  
 ทางบรษิัทฯ ขอสงวนสทิธ์ิในการเปลี่ยนแปลงราคาหรอืยกเลกิการเดินทาง 
2.  ในกรณีท่ีลกูคา้ตอ้งการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดตอ่เจา้หนา้ท่ีของบริษัทฯ ก่อนทุกครัง้ 

เพื่อเช็คขอ้มูลความถูกต้องของรายการทัวรร์วมทัง้ไฟลบ์ินและเวลานัดหมายทัวร ์หากเกิดความ
ผิดพลาด ทางบรษิัทไม่รบัผิดชอบใดๆ ทัง้สิน้ 

3.  การช าระคา่บรกิาร 
     3.1 กรุณาช าระมดัจ า ทา่นละ 10,000.- บาท  
     3.2 กรุณาช าระคา่ทวัรส์ว่นท่ีเหลอื 15-20 วนัก่อนออกเดินทาง 
4.  การยกเลกิและคืนคา่ทวัรห์ลงัจากมีการจ่ายเงินมดัจ า 
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    4.1 แจง้ยกเลกิก่อนเดินทาง 30 วนั คืนคา่ใชจ้่ายทัง้หมด 
    4.2 แจง้ยกเลกิก่อนเดินทาง 15 วนั เก็บคา่ใชจ้่าย ทา่นละ 10,000 บาท 
    4.3 แจง้ยกเลกินอ้ยกวา่ 15 วนัก่อนเดินทาง ทางบรษิัทฯขอสงวนสทิธ์ิ เก็บคา้ใชจ้่ายทัง้หมด 
    4.4 ยกเวน้กรุป๊ท่ีเดินทางช่วงวนัหยดุหรอืเทศกาลท่ีตอ้งการนัตีมดัจ ากบัสายการบินหรอืคา่มดัจ าท่ีพกั

โดยตรงหรอืโดยการผ่านตวัแทนในประเทศหรือต่างประเทศและไม่อาจขอคืนเงินได ้รวมถึงเท่ียวบิน
พิเศษเช่น Extra Flight และ Charter Flight  จะไม่มีการคืนเงินมดัจ า หรือค่าทวัรท์ัง้หมดเน่ืองจากค่า
ตั๋วเป็นการเหมาจ่ายในเท่ียวบินนัน้ๆ 

 

กรณีคณะออกเดินทางได้           
1. คณะจองจ านวนผูใ้หญ่ 10 ทา่นออกเดินทาง (ไม่มีหวัหนา้ทวัร)์ 
2. คณะจองจ านวนผูใ้หญ่ 15 ทา่นขึน้ไปออกเดินทาง (มีหวัหนา้หวัหนา้ทวัร)์ 
3. คณะจองไม่ถึงจ านวนผูใ้หญ่ 10 ทา่น ไม่ออกเดินทาง 

 

อัตราค่าบริการนีร้วม 
1.  คา่ตั๋วเครื่องบินไป-กลบั ชัน้ประหยดั 
2.  คา่โรงแรมท่ีพกัตามรายการท่ีระบุ (สองทา่นตอ่หนึ่งหอ้ง) 
3.  คา่เขา้ชมสถานท่ีตา่งๆ ตามรายการท่ีระบุ 
4.  คา่อาหารและเครื่องด่ืมตามรายการท่ีระบุ 
5.  คา่รถรบัสง่และระหวา่งน าเท่ียวตามรายการท่ีระบุ 
6.  ค่าประกันอุบติัเหตุคุม้ครองในระหว่างการเดินทาง คุม้ครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท ค่า

รกัษาพยาบาลกรณีเกิดอุบติัเหตวุงเงินทา่นละ 200,000 บาท ตามเงื่อนไขของกรมธรรม ์ 
 ** ลกูคา้ท่านใดสนใจซือ้ประกนัการเดนิทางส าหรบัครอบคลมุเร่ืองสขุภาพสามารถสอบถามขอ้มลู 
 เพิม่เตมิกบัทางเจา้หนา้ท่ีบรษัิทได ้** 
 - เบีย้ประกนัเริม่ตน้ 370 บาท [ระยะเวลา 5-7 วนั] 
 - เบีย้ประกนัเริม่ตน้ 430 บาท [ระยะเวลา 8-10 วนั]  
 ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัท่ีมีอายมุากกวา่ 16 หรือนอ้ยกวา่ 75 ปี   
 [รกัษาพยาบาล 2 ลา้น, รกัษาตอ่เน่ือง 2 แสน, เสียชีวติหรือเสียอวยัวะจากอบุตัเิหต ุ3 ลา้นบาท] 
 ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัท่ีมีอายนุอ้ยกวา่ 16 หรือมากกวา่ 75 ปี   
 [รกัษาพยาบาล 2 ลา้น, รกัษาตอ่เน่ือง 2 แสน, เสียชีวติหรือเสียอวยัวะจากอบุตัเิหต ุ1.5 ลา้นบาท] 

7.  รวมภาษีสนามบินทกุแหง่ + ภาษีน า้มนั  
8.  คา่ภาษีมลูคา่เพิ่ม 7% 
 

อัตราค่าบริการนีไ้ม่รวม 
1. กระเป๋าเดินทาง 
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2. คา่ธรรมเนียมการยื่นขอวีซา่อินเดียแบบออนไลน ์5 วนัท าการ ทา่นละ 1,800 บาท 
3. คา่วีซา่เขา้ประเทศเนปาล 3 วนัท าการ ทา่นละ 1,000 บาท 
4. กระเป๋าเดินทางทา่นละ 1 ใบเทา่นัน้ ในกรณีท่ีน า้หนกัเกินกวา่ท่ีสายการบินก าหนด  

30 กิโลกรมั/ทา่น 1 สว่นเกินน า้หนกัตามสายการบินก าหนด 
5. คา่ท าหนงัสอืเดินทาง 
6. คา่ใชจ้่ายสว่นตวันอกเหนือจากรายการ เช่น คา่เครื่องด่ืม, ค่าอาหารท่ีสั่งเพิ่มเอง, ค่าโทรศพัท,์ ค่าซกั

รดีฯลฯ 
7. คา่อาหารท่ีไม่ไดร้ะบุไวใ้นรายการ 
8. คา่ท าใบอนญุาตท่ีกลบัเขา้ประเทศของคนตา่งชาติหรอืคนตา่งดา้ว 
9. คา่ทิปมคัคเุทศกท์อ้งถ่ินและคนขบัรถ รวม 2,000 บาท /ทา่น/ทรปิ 

 

หมายเหตุ 
1. บรษิัทฯ มีสทิธ์ิท่ีจะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทวัรนี์ ้เม่ือเกิดเหตุสดุวิสยัจนไม่อาจแกไ้ข

ได ้
2. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่รบัผิดชอบใดๆ เหตุการณ์ท่ีเกิดจากสายการบิน ภยัธรรมชาติ เหตุการณไ์ม่

สงบทางการเมือง, การประทว้ง, การนดัหยดุงาน, การก่อการจลาจล, อุบติัเหต,ุ ความเจ็บป่วย, ความ
สญูหายหรอืเสยีหายของสมัภาระ ความลา่ชา้ เหตสุดุวิสยั อ่ืนๆ เป็นตน้ 

3. หากท่านยกเลิกก่อนรายการท่องเท่ียวจะสิน้สุดลง ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านสละสิทธ์ิและจะไม่
รบัผิดชอบคา่บรกิารท่ีทา่นไดช้  าระไวแ้ลว้ไม่วา่กรณีใดๆ ทัง้สิน้ 

4. บรษิัทฯ จะไม่รบัผิดชอบต่อการหา้มออกนอกประเทศ หรือ หา้มเขา้ประเทศ อันเน่ืองมาจากมีสิ่งผิด
กฎหมาย หรอืเอกสารเดินทางไม่ถกูตอ้ง หรอื การถกูปฏิเสธในกรณีอ่ืนๆ 

5. รายการนีเ้ป็นเพียงขอ้เสนอท่ีตอ้งไดร้บัการยืนยนัจากบริษัทฯ อีกครัง้หนึ่ง หลงัจากไดส้  ารองท่ีนั่งบน
เครื่อง และโรงแรมท่ีพกัในตา่งประเทศเป็นท่ีเรยีบรอ้ย แต่อย่างไรก็ตามรายการนีอ้าจเปลี่ยนแปลงได้
ตามความเหมาะสม 

6. ราคานีคิ้ดตามราคาตั๋วเครื่องบินในปัจจุบนั หากราคาตั๋วเครื่องบินปรบัสงูขึน้ บริษัทฯ สงวนสิทธ์ิท่ีจะ
ปรบัราคาตั๋วเครื่องบินตามสถานการณด์งักลา่ว 

7. กรณีเกิดความผิดพลาดจากตวัแทน หรือ หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง จนมีการยกเลิก ลา่ชา้ เปลี่ยนแปลง 
การบริการจากสายการบินบริษัทฯขนส่ง หรือ หน่วยงานท่ีให้บริการ บริษัทฯจะด าเนินโดยสุด
ความสามารถท่ีจะจดับรกิารทวัรอ่ื์นทดแทนให ้แตจ่ะไม่คืนเงินใหส้  าหรบัคา่บรกิารนัน้ๆ 

8. มัคคุเทศก์ พนกังาน และตวัแทนของบริษัทฯ ไม่มีสิทธ์ิในการใหค้  าสญัญาใดๆ ทัง้สิน้แทนบริษัทฯ 
นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผูมี้อ  านาจของบรษิัทฯ ก ากบัเทา่นัน้ 
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9. หากไม่สามารถไปเท่ียวในสถานท่ีท่ีระบุในโปรแกรมได ้อันเน่ืองมาจากธรรมชาติ ความลา่ชา้ และ
ความผิดพลาดจากทางสายการบิน จะไม่มีการคืนเงินใดๆทัง้สิน้ แต่ทัง้นีท้างบริษัทฯจะจัดหารายการ
เท่ียวสถานท่ีอ่ืนๆมาให ้โดยขอสงวนสทิธ์ิการจดัหานีโ้ดยไม่แจง้ใหท้ราบลว่งหนา้  

10. ในกรณีท่ีลกูคา้ตอ้งออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจา้หนา้ท่ีของบริษัทฯ ก่อนทุกครัง้ มิ
เช่นนัน้ทางบรษิัทฯ จะไม่รบัผิดชอบคา่ใชจ้่ายใดๆ ทัง้สิน้  

 

ส าหรับผู้ทีมี่ความประสงคต์้องการขอยื่นวีซ่าอินเดียแบบออนไลน ์
เอกสารในการย่ืนวีซ่าอินเดียส าหรับผู้ที่ถือพาสสปอรต์ไทย 

1. หนงัสอืเดินทาง (Passport) หนงัสอืเดินทาง ตอ้งมีหนา้เหลือส  าหรบัประทบัวีซ่าอย่างนอ้ย 2 หนา้ อายุใช้
งานเหลอืไม่นอ้ยกว่า 6 เดือน นบัจากวนัเดินทาง *กรุณาถอดปก Passport ก่อนสง่เอกสารบริษัทจะ
ไม่รบัผิดชอบในกรณีสญูหาย* 

2. รูปถ่าย รูปถ่ายสีหนา้ตรงขนาด 2x2 นิว้ พืน้หลงัสีขาวเท่านัน้ จ านวน 1 ใบ เป็นรูปท่ีถ่ายจากรา้นถ่ายรูป
เท่านัน้ รูป (หา้มสวมแว่นตาหรือเครื่องประดับ, ไม่ใสชุ่ดขา้ราชการหรือเครื่องแบบใดๆ 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. หนงัสอืเดินทาง (Passport) หนงัสอืเดินทาง ตอ้งมีหนา้เหลือส  าหรบัประทบัวีซ่าอย่างนอ้ย 2 หนา้ อายุใช้
งานเหลอืไม่นอ้ยกว่า 6 เดือน นบัจากวนัเดินทาง *กรุณาถอดปก Passport ก่อนสง่เอกสารบริษัทจะ
ไม่รบัผิดชอบในกรณีสญูหาย* 

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

3. แบบฟอรม์ 
*** เอกสารในการยื่นวีซา่เนปาลตอ้งใชเ้อกสารเป็นตวัจรงิเทา่นัน้ *** 
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