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 ตามรอยศรัทธาพระพทุธเจา้ อนิเดยี – เนปาล  

 เยอืนเมอืง ลมุพนิ ี– พทุธคยา – สารนาถ – กสุนิารา 

 นมัสการสถานที ่ประสตู ิตรสัรู ้ปฐมเทศนา  และปรนิพิพาน   

 ขึน้เขาคชิฌกฎู นมัสการถ ้าพระโมลคลัลา ชมกฏุพีระอานนท ์นมัสการมลูคนัธกฎุี

สถานทีป่ระทับของพระพทุธเจา้ 

 ลงเรอืลอ่งแมน่ า้คงคา ชมวถิชีวีติของชาวฮนิด ู

ก าหนดการเดนิทาง 

วนัที ่: 21-27/22-28 ธ.ค. 59/ 24-30 ม.ค. /31 ม.ค. – 06 ก.พ. 60   46,900.- 

วนัที ่: 28 ก.พ. – 06 ม.ีค. 60 / 07-13 / 19-25 ม.ีค. 60     46,900.- 

วนัที ่: 26 ธ.ค. 59 – 01 ม.ค. 60       48,900.- 

วนัที ่: 28 ธ.ค. 59 – 03 ม.ค. 60       49,900.- 

 
 

1. กรุงเทพฯ – พุทธคยา 

2. พุทธคยา – ราชคฤห ์– นาลนัทา – เวสาล ี

อนิเดยี: อนิเดยี-เนปาล-เขาคชิฌกฏู 
7 วนั 6 คนื (TG)  
โดยสายการบนิไทย 
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3. เวสาล ี– กสุนิารา  

4. กสุนิารา – ลมุพนิี 

5. ลมุพนิ ี– สาวัตถ ี

6. สาวัตถ ี– พาราณส ี

7. พาราณส ี– กรุงเทพฯ 

 

วนัที1่       กรงุเทพฯ – พทุธคยา  

10.00 น. คณะมาพรอ้มกนัที ่สนามบนิสวุรรณภมู ิผูโ้ดยสารขาออกชัน้ 4 ประต ู3 เคานเ์ตอร ์Dเชค็อนิกรุ๊ปของ

สายการบนิ การบนิไทย ( Thai Airway) โดยมเีจา้หนา้ทีแ่ละหัวหนา้ทัวรใ์หก้ารตอ้นรับ และอ านวย

ความสะดวก 

12.10 น. ออกเดนิทางสู ่เมอืงคยา โดยสายการบนิไทย เทีย่วบนิที ่TG327 (มบีรกิารอาหารบนเครือ่ง)  

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

ขัน้ตอนการตรวจคนเขา้เมอืงและศลุกากร แลว้น าทา่นเขา้สูท่ีพั่ก 

บา่ย เริม่ตน้การจารกิแสวงบญุสงัเวชนยีสถานทัง้สีแ่หง่ แหง่ที ่๑ พุทธคยา สถานทีเ่ชือ่กนัวา่เป็นทีต่รสัรู ้

ของพระพุทธเจา้ซึง่คน้พบโดยนักโบราณคดชีาวอังกฤษ ชือ่ เซอร ์อเลกซานเดอร ์คนันงิแฮม เมือ่

รอ้ยกว่าปีกอ่นแลว้น าท่านนมัสการสถูปพุทธคยา ทรงศขิระทีไ่ดรั้บการบรูณะใหมภ่ายในประดษิฐาน

พระพุทธรูป “พระพุทธเมตตา” ปางมารวชิัย แลว้น านมัสการตน้ศรมีหาโพธิท์ีไ่ดน้ าพันธุ์มาปลูก

ตรงทีเ่ชือ่กนัวา่เป็นจดุทีพ่ระพุทธเจา้ประทับน่ังบ าเพ็ญเพยีรจนตรัสรูส้มโพธญิาณ แลว้น าชมสตัตมหา

สถาน สถานทีพ่ระพุทธเจา้เสวยวมิตุสิขุหลังจากตรัสรูแ้ลว้เจ็ดแห่ง แห่งละสปัดาหร์อบๆพทุธคยาเพือ่

ทบทวนความรูก้อ่นทีจ่ะเสด็จออกสัง่สอนผูค้น อนัประกอบไปดว้ย 

๑ เสด็จประทับบนพระแท่นวัชรอาสน์ ใตต้น้ศรีมหาโพธิพ์รอ้มเสวยวมิุตตสิุขตลอด ๗ วัน ใน

สปัดาหท์ี ่๑ 

๒ เสด็จประทับ ณ อนมิสิเจดยี ์ทรงยนืจอ้งพระเนตรดูตน้ศรมีหาโพธิ ์โดยมไิดก้ระพรบิพระเนตร

ตลอด ๗ วัน ในสปัดาหท์ี ่๒ 

๓ เสด็จประทับ ณ รัตนจงกรมเจดีย ์ทรงนิมติจงกรมขึน้ แลว้เสด็จจงกรมเป็นเวลา ๗ วัน ใน

สปัดาหท์ี ่๓ 

๔ เสด็จประทับ ณ รัตนฆรเจดีย ์โดยเสด็จไปทางทศิตะวันออกเฉียงเหนือของตน้ศรีมหาโพธิ ์

และประทับน่ังขัดสมาธใินเรอืนแกว้ซึง่เทวดานริมติถวาย ทรงพจิารณาพระอภธิรรม๗ วัน ใน

สปัดาหท์ี ่๔ 

๕ เสด็จไปประทับน่ังขัดสมาธใิตต้น้ไทร อชปาลนโิครธ ซึง่เป็นทีพั่กของคนเลีย้งแกะ ในสัปดาห์

ที๕่ 
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๖ เสด็จไปประทับน่ังขดัสมาธใิตต้น้จกิ มจุลนิทร ์ไปทางทศิตะวันออกเฉียงใตข้องตน้ศรมีหาโพธิ ์

ในสปัดาหท์ี ่๖ 

๗ เสด็จไปประทับใตต้น้เกด ราชายตนะ ประทับน่ังเสวยวมิตุสิขุตลอด ๗วัน  

        จากนัน้น าทา่นชมศลิปะอนิเดยีสมยัพระเจา้อโศกอายกุว่า ๒,๒๐๐ ปี ชมเสาพระเจา้อโศกที่

ทรงใหส้รา้งเพือ่ประกาศศาสนาและถวายเป็นพุทธบูชาแก่สังเวชนียสถาน ชมประตูโทรณะทีส่ลัก 

เรือ่งราวเกีย่วกับพุทธประวัต ิแลว้ชมสถปูและภาพสลกัอดตีพระพุทธเจา้ศลิปะสมยัปาละอายรุาว 

๑,๒๐๐ ปี “สมัยปาละเป็นชว่งทีพ่ทุธศาสนารุง่เรอืงแผข่ยายอยูใ่นอนิเดยีภาคเหนือโดยมศีูนยก์ลางอยู่

ทีม่หาวทิยาลัยนาลันทา รัฐพหิารตามหลักฐานการบันทกึจดหมายเหตุการณ์เดนิทางมาสบืทอดพุทธ

ศาสนาของหลวงจนีเหีย้นจัง (พระถังซมัจ๋ัง) และหลวงจนีอีจ้งิ จากประเทศจนี” ไดเ้วลาสมควรน าทา่น

เดนิทางกลับสูท่ีพั่ก  

ค า่ รบัประทานอาหารค า่ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม   

 ทีพ่กั Taj Darbar Hotel ระดบั 4 ดาว หรอื เทยีบเทา่,เมอืงคยา 

วนัที ่2      พทุธคยา – ราชคฤห ์– นาลนัทา – เวสาล ี

เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม   

 น าท่านเดนิทางสูเ่มอืงราชคฤห ์นครหลวงแห่งแควน้มคธ น าท่านเดนิขึน้เขาคชิฌกูฎ หนึง่ในเบญจ

ครี ีไดแ้กเ่วภาระ เวปลุะ คชิฌกฏู อสิคิลิ ิและปัณฑวะชมววิทวิทัศน์ทีส่วยงาม นมสัการถ า้พระโมค

คลัลา ชมถ า้พระสารบีุตร สถานทีท่ี่พระสารีบุตรส าเร็จเป็นพระอรหันต์ ชมกุฏขีองพระอานนท  ์

นมสัการมูลคนัธกุฏสีถานทีป่ระทับของพระพุทธเจา้ ไหวพ้ระสวดมนตท์ีย่อดเขาคชิกูฎ จากนัน้น า

ทา่นชมวดัชวีกมัพวนั โรงพยาบาลสงฆแ์หง่แรกของโลก “ชวีกมัพวนั” เป็นสวนป่ามะมว่งทีห่มอชี

วกโกมารภัจจ์อุทิศถวายเป็นสังฆารามแด่พระพุทธเจา้และพระภิกษุสงฆ์ ปัจจุบันเหลือซาก

โบราณสถานใหเ้ห็นเป็นซากหนิเรยีงรายกันอยู่ เมือ่ครัง้ทีพ่ระพุทธเจา้ทรงประชวรหอ้พระโลหติจาก

การทีส่ะเก็ดหนิมากระแทกถกูพระบาทเพราะพระเทวทัตกลิง้หนิลงมาหมายปลงพระชนมพ์ระพุทธเจา้ 

พระภกิษุสงฆไ์ดพ้าพระพุทธองคม์าทีช่วีกัมพวัน และหมอชวีกเป็นผูถ้วายการรักษาโดยการผ่าตัดเอา

สะเก็ดหนิออก ชวีกมัพวันจงึถกูเรยีกวา่เป็นโรงพยาบาลสงฆแ์หง่แรกในพระพทุธศาสนา 

เทีย่ง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ หอ้งอาหารของโรงแรม   

บา่ย น าท่านเดนิทางสู ่วดัเวฬุวนารามมหาสงัฆยกิาวาส (วัดเวฬุวัน)วัดแห่งแรกในพระพุทธศาสนาและ

เป็นสถานทีแ่สดงโอวาทปาฏโิมกขแ์กพ่ระอรยิสงฆ1์250องค ์มสีถปูทีบ่รรจพุระอฐัธิาตุของพระโมคคัล

ลานะและพระอัญญาโกญฑัญญะ จากนัน้น าท่านเดนิทางสู่นาลันทา นมสัการหลวงพ่อด าซึง่เป็น

พระพทุธรปูทีส่รา้งดว้ยหนิแกรนติสดี าซึง่สรา้งรุน่ราวคราวเดยีวกบัพระพทุธเมตตา จากนัน้น าทา่นเยีย่ม

ชมมหาวทิยาลยันาลนัทา มหาวทิยาลัยทีใ่หญท่ีส่ดุในโลกเป็นศนูยก์ารศกึษาในสมยัพทุธกาล ตอ่มา

ในปีพ.ศ.๑๗๔๒ กองทัพมสุลมิเตริก์ไดย้กทัพมารกุราน รบชนะกษัตรยิแ์หง่ชมพทูวปีฝ่ายเหนอืกองทัพ

http://www.oceansmile.com/India/Nalanta.htm
http://www.oceansmile.com/India/Kichakog.htm
http://www.oceansmile.com/India/Kichakog.htm
http://www.oceansmile.com/India/Kichakog.htm
http://www.oceansmile.com/India/Kichakog.htm
http://www.oceansmile.com/India/Nalanta.htm
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มสุลมิเตริก์ไดเ้ผาผลาญท าลายวัดและปชูนียสถาน ในพุทธศาสนาลงแทบทัง้หมดและสังหารผูท้ีไ่ม่

ยอมเปลีย่นศาสนา นาลันทามหาวหิารก็ถูกเผาผลาญท าลายลงในชว่งระยะเวลานัน้ว่ากันว่าไฟทีลุ่ก

โชนเผานาลันทานานถงึ 3 เดอืนกว่าจะเผานาลันทาไดห้มด ไดเ้วลาสมควรน าท่านเดนิทางสู่เมอืงเว

สาล ี 

ค า่ รบัประทานอาหารค า่ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม   

 ทีพ่กั Vishali Residency Hotel ระดบั 4 ดาว หรอื เทยีบเทา่,เมอืงเวสาล ี

วนัที ่3       เวสาล ี– กสุนิารา 

เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม   

 น าท่านชมเมอืงหลวงของอาณาจักรวัชช ีหนึง่ในสบิหกแคว้นของชมพูทวปีในสมัยโบราณ เมอืงนี้มชี ือ่

หลายชือ่คือ ไพสาลี ไวสาลี และเมืองนี้เป็นศูนย์กลางการเผยแพร่พุทธศาสนาที่ส าคัญแห่งหนึ่ง 

รวมทัง้เป็นทีก่ าเนดิของพระมหาวรีะศาสดาของศาสนาเชนและทีเ่ป็นตน้ก าเนดิของการท าน ้ามนตใ์น

พุทธศาสนา เนื่องจากไดเ้กดิทุพกิขภัยรา้ยแรงทั่วเมอืงเวสาลมีคีนตายมากมาย กษัตรยิล์จิฉวจีงึได ้

นมินตใ์หพ้ระพุทธเจา้ไดม้าโปรดชาวเมอืง พระพุทธเจา้จงึน าเหล่าภกิษุ ๕๐๐ รูป เดนิทางไปโปรดที่

เมอืงไวสาลี พรอ้มทัง้ไดม้กีารประพรมน ้ามนต์ทั่วทัง้เมอืง น าท่านเที่ยวชม วดัป่ามหาวนั ชมเสา

อโศกทีส่มบูรณ์ทีสุ่ดและงดงามทีสุ่ดของอนิเดยี เมอืงเวสาลีมคีวามส าคัญมาตัง้แต่สมัยก่อน

พุทธกาล โดยเป็นเมอืงหลวงแห่งแควน้ทีม่คีวามเจรญิรุ่งเรอืงมากแควน้หนึง่ในบรรดา ๑๖ แควน้ของ

ชมพูทวปี มกีารปกครองดว้ยระบบสามคัคธีรรมหรอืคณาธปิไตย ทีส่ามารถเรียกไดว้่าเป็นการปกครอง

แบบประชาธปิไตยระบบหนึง่ คอืไมม่พีระมหากษัตรยิเ์ป็นประมขุทรงอ านาจสทิธิข์าด มแีตผู่เ้ป็นประมขุ

แหง่รัฐซึง่บรหิารงานโดยความเห็นชอบจากรัฐสภา ซึง่จะประกอบไปดว้ยเหลา่สมาชกิจากเจา้วงศต์า่ง 

ๆ ซึง่รวมเป็นคณะผูค้รองแควน้ ในคัมภรีพ์ระพุทธศาสนากล่าวว่าเจา้วงศต์่างๆ มถีงึ ๘วงศ์ และใน

จ านวนนี้วงศเ์จา้ลจิฉวแีห่งเวสาลแีละวงศเ์จา้วเิทหะแห่งเมอืงมถิลิาเป็นวงศท์ีม่อีทิธพิลทีส่ดุ ในสมัย

พทุธกาลพระพทุธเจา้เคยเสด็จมาทีเ่วสาลหีลายครัง้ แตล่ะครัง้จะทรงประทับทีก่ฏูาคารศาลาป่ามหาวนั

เป็นสว่นใหญ ่พระสตูรหลายพระสตูรเกดิขึน้ทีเ่มอืงแห่งนี ้และทีก่ฏูาคารศาลานีเ่องทีเ่ป็นที่ๆ  พระพทุธ

องค์ทรงอนุญาตใหพ้ระนางมหาปชาบดีโคตมีเถรี พระนา้นางของพระพุทธองค์ พรอ้มกับบรวิาร 

สามารถอุปสมบทเป็นภกิษุณีไดเ้ป็นครัง้แรกในโลก และในการเสด็จครัง้สุดทา้ยของพระพุทธองค์ 

พระองคไ์ดท้รงรับสวนมะมว่งของนางอัมพปาล ีนางคณกิาประจ าเมอืงเวสาล ีซึง่นางไดอ้ทุศิถวายเป็น

อารามในพระพุทธศาสนา พระพุทธองค์ไดท้รงจ าพรรษาสุดทา้ยที่เวฬุวคาม และไดท้รงปลงอายุ

สังขารทีป่าวาลเจดยี ์และเมือ่หลังพุทธปรนิพิพานแลว้ได ้๑๐๐ ปี ไดม้กีารท าสังคายนาครัง้ที ่๒ ณ 

วาลกิาราม ซึง่ทัง้หมดลว้นอยูใ่นเมอืงเวสาล ี

เทีย่ง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ หอ้งอาหารของโรงแรม   

บา่ย น าทา่นเดนิทางโดยรถโคช้ปรับอากาศสู ่เมอืงกสุนิาราซึง่เป็นสถานทีป่รนิพิพานของพระพทุธเจา้ 

http://www.oceansmile.com/India/Patna.htm
http://www.oceansmile.com/India/Patna.htm
http://www.oceansmile.com/India/Patna.htm
http://www.oceansmile.com/India/Patna.htm
http://www.oceansmile.com/India/Patna.htm
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ค า่ รบัประทานอาหารค า่ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม   

 ทีพ่กั Imperial Hotel ระดบั 4 ดาว หรอื เทยีบเทา่,เมอืงกสุนิารา 

วนัที4่        กสุนิารา – ลมุพนิ ี

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม   

 น าท่านชมสงัเวชนยีสถานแหลง่ที ่๔ กุสนิารา ในสมัยพุทธกาลเป็นเมอืงเอกหนึง่ในสองของแควน้

มลัละ อยูต่รงขา้มฝ่ังแมน่ ้าคูก่บัเมอืงปาวา เป็นทีต่ัง้ของสาลวโนทยานหรอืป่าไมส้าละ ทีพ่ระพทุธเจา้

เสด็จดับขันธปรนิพิพานและเป็นสถานทีถ่วายพระเพลงิพระพุทธเจา้ “สาลวโนทาย” สถานทีเ่สด็จดับ

ขนัธปรนิพิพาน มชีือ่เรยีกในทอ้งถิน่วา่ มาถากนุวะระกาโกฏ (Matha-Kunwar-Ka-Kot) ซึง่แปลวา่ 

ต าบลเจา้ชายสิน้ชพี ปรากฏตามคัมภรีว์า่ เมอืงนีเ้คยเป็นทีป่รนิพิพานของพระพทุธเจา้พระนามวา่ผสุสะ 

เป็นทีเ่กดิบ าเพ็ญบารมขีองพระโพธสิตัวห์ลายครัง้ เคยเป็นราชธานีนามวา่กสุาวดขีองพระเจา้มหาสทุัส

สนจักรพรรด ิปัจจบุนักสุนิารามอีนุสรณ์สถานทีส่ าคัญคอืสถปูใหญซ่ึง่พระเจา้อโศกมหาราชสรา้งไวแ้ละ

บรรจพุระบรมสารรีกิธาตุ วหิารปรนิพิพานซึง่เป็นทีป่ระดษิฐานพระพุทธรปูปางปรนิพิพานอยูภ่ายในและ

มีซากศาสนสถานโบราณโดยรอบมากมาย  จากนั้นน าท่านนมัสการสถานที่ถวายพระเพลิง

พระพุทธเจา้ ทีม่กุฎพนัธเจดยี ์แลว้น าน่ังสมาธทิีว่หิารพระรูปพระพุทธไสยาสน์ มจีารกึก าหนดอายุ

เกา่แกก่วา่ ๑,๔๐๐ปี แสดงตอนเสด็จปรนิพิพาน ไดเ้วลาสมควรน าทา่นเดนิทางโดยรถโคช้ปรับอากาศ

สูช่ายแดนประเทศอนิเดยี–เนปาล ประทับตราหนังสอืเดนิทางเพือ่ผา่นพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืง 

เทีย่ง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ หอ้งอาหารของโรงแรม   

บา่ย น าทา่นเดนิทางโดยรถโคช้ปรับอากาศสู ่เมอืงลมุพนิซี ึง่เป็นสถานทีป่ระสตูขิองพระพทุธเจา้ 

ค า่ รบัประทานอาหารค า่ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม   

 ทีพ่กั Nirvana Hotel ระดบั 4 ดาว หรอื เทยีบเทา่,เมอืงลมุพนิ,ี ประเทศเนปาล 

วนัที5่        ลมุพนิ ี(เนปาล) –  สาวตัถ ี 

เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม   

 น าทา่นชม สงัเวชนยีสถานแหลง่ที ่๓ สวนลมุพนิวีนั เป็นสถานทีพ่ระนางสริมิหามายาประสตูเิจา้ชาย

สทิธัตถะกมุาร เมือ่วันศุกร ์วันเพ็ญเดอืน ๖ ปีจอ กอ่นพุทธศักราช ๘๐ปี ซึง้ภายในบรเิวณมวีหิารมหา

มายา สระโบกขรณี และเสาพระเจา้อโศกทีม่ขีนาดความสงู ๒๒ ฟตุ ๔ นิว้และมขีอ้ความจารกึเป็น

หลักฐานว่า “ณ ทีน่ี่คอื สถานทีป่ระสตูขิองเจา้ชายสทิธัตถะ และพระเจา้อโศกเสด็จมาบชูาในปีที ่๒๐ 

แห่งรัชกาลของพระองค์” (ประมาณพุทธศตวรรษที่ ๓ ) ปัจจุบันลุมพนิีวันไดรั้บการบูรณะและมี

ถาวรวัตถุส าคัญทีช่าวพุทธนยิมไปสักการะ คอื “เสาหนิพระเจา้อโศกมหาราช” ทีร่ะบุว่าสถานทีน่ี้เป็น

สถานที่ประสูตขิองเจา้ชายสทิธัตถะ นอกจากนี้ยังมี “วหิารมายาเทวี” ภายในประดษิฐานภาพหนิ

แกะสลักพระรูปพระนางสริมิหามายาประสูตพิระราชโอรส โดยเป็นวหิารเกา่มอีายุร่วมสมัยกับเสาหนิ

พระเจา้อโศก ปัจจบุนัทางการเนปาลไดส้รา้งวหิารใหมท่ับวหิารมายาเทวหีลังเกา่ และไดข้ดุคน้พบศลิา

http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=แคว้นมัลล%E0%25
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=แคว้นมัลล%E0%25
http://th.wikipedia.org/wiki/สาละ
http://th.wikipedia.org/wiki/พระพุทธเจ้%E0%B8%25B
http://th.wikipedia.org/wiki/พระพุทธเจ้%E0%B8%25B
http://th.wikipedia.org/wiki/ดับขันธปริ%E0%B8%259
http://th.wikipedia.org/wiki/พระโพธิสัต%E0%B8%25A
http://th.wikipedia.org/wiki/สถูป
http://th.wikipedia.org/wiki/พระเจ้าอโศ%E0%B8%258
http://th.wikipedia.org/wiki/พระบรมสารี%E0%B8%25A
http://th.wikipedia.org/wiki/พระพุทธรูป%E0%B8%259
http://th.wikipedia.org/wiki/เสาหินพระเ%E0%B8%258
http://th.wikipedia.org/wiki/พระนางสิริ%E0%B8%25A
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จารกึรูปคลา้ยรอยเทา้ สันนษิฐานว่าเป็นจารกึรอยเทา้กา้วทีเ่จ็ดของเจา้ชายสทิธัตถะทีท่รงด าเนนิได ้

เจ็ดกา้วในวันประสตู ิปัจจุบันลุมพนิีวันอยูใ่นเขตประเทศเนปาล ตดิชายแดนประเทศอนิเดยีทางเหนือ

เมอืงโคราฆปรุะ หา่งจากเมอืงตเิลาราโกต (หรอื นครกบลิพัสดุ)์ ทางทศิตะวันออก ๑๑ กโิลเมตร และ

ห่างจากสิทธารถนคร (หรือนครเทวทหะ) ทางทิศตะวันตก๑๑กิโลเมตร ซึง่ถูกตอ้งตามต ารา

พระพุทธศาสนาที่กล่าวว่าลุมพนิีวันสถานที่ประสูตติัง้อยู่ระหว่างเมอืงกบลิพัสดุ์และเมืองเทวทหะ 

ปัจจบุนัลมุพนิวีันมเีนือ้ทีป่ระมาณ ๒,๐๐๐ ไร ่ทางการเรยีกสถานทีน่ีว้า่ รมุมนิเด มสีภาพเป็นชนบท มผีู ้

อาศัยอยู่ไม่มากมีสิง่ปลูกสรา้งเป็นพุทธสถานเพียงเล็กนอ้ย แต่มีวัดพุทธอยู่ในบรเิวณนี้หลายวัด 

รวมทัง้วัดไทยลุมพนิี ลุมพนิีวันไดรั้บการยกย่องจากองคก์ารยูเนสโกใหเ้ป็นมรดกโลกประเภทมรดก

ทางวัฒนธรรมตัง้แตปี่ พ.ศ.๒๕๔๐ ไดเ้วลาสมควรน าทา่นเดนิทางสูเ่มอืงสาวตัถ ี

เทีย่ง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ หอ้งอาหารของโรงแรม   

บา่ย น าทา่นเดนิทางโดยรถโคช้ปรับอากาศสูเ่มอืงสาวตัถทีีเ่ป็นเมอืงโบราณในสมยัพทุธกาล                       

ค า่ รบัประทานอาหารค า่ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม     

 ทีพ่กั Pawan Palace Hotel ระดบั 4 ดาว หรอื เทยีบเทา่,เมอืงสาวตัถ ี

วนัที ่6      สาวตัถ ี– พาราณส ี

เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม     

 น าท่านชม เมอืงสาวตัถ ี ทีเ่ป็นเมอืงโบราณในสมยัพุทธกาลทีม่คีวามส าคัญในฐานะทีเ่ป็นเมอืงหลวง

ของแควน้โกศล ๑ ในแควน้มหาอ านาจใน ๑๖ มหาชนบท ในสมัยพุทธกาล เมอืงสาวัตถีนับว่าเป็น

เมอืงส าคัญในการเป็นฐานในการเผยแพร่พระพุทธศาสนาของพระพุทธเจา้ทีส่ าคัญเพราะเป็นเมอืงที่

พระพุทธเจา้ประทับนานที่สุดถึง ๒๕ พรรษา เป็นที่ต รัสพระสูตรมากมายและเป็นเมืองที่

พระพทุธศาสนามัน่คงทีส่ดุ ปัจจุบนัยงัมซีากโบราณสถานทีส่ าคัญปรากฏรอ่งรอยอยู ่คอื ทีแ่สดงยมก

ปาฏหิารยิ ์(อา่นวา่ ยะ – มะ – กะ – ปา – ต ิ– หาน, สถานทีท่ีพ่ระพุทธเจา้ทรงแสดงยมกปาฏหิารยิ์

ครัง้นี้ คอืทีโ่คนตน้มะม่วง  หรอื คัณฑามพพฤกษ์ในเมอืงสาวัตถี มูลเหตุที่ทรงแสดงคือเพราะพวก

เดยีรถยีนั์กบวชนอกศาสนาพทุธ ทา้พระพุทธเจา้แขง่แสดงปาฏหิารยิว์า่ใครจะเกง่กว่ากนัพวกเดยีรถยี์

ทราบว่าพระพุทธเจา้จะแสดงยมกปาฏหิารยิท์ีโ่คนตน้มะม่วงจงึใหส้าวกและชาวบา้นทีนั่บถอืพวกตน

จัดการโค่นตน้มะมว่งเสยีสิน้ไมเ่หลอื แตพ่ระพุทธเจา้ก็ทรงแสดงยมกปาฏหิารยิท์ีโ่คน ตน้มะมว่งจนได ้

โดยมผีูน้ าผลมะมว่งสุกมาถวายทรงฉันเสร็จแลว้รับสั่งใหค้นปลูกเมล็ดลงดนิแลว้พระองคท์รงใชน้ ้าที่

ลา้งพระหัตถ์รด ปรากฎว่าหน่อมะม่วงโตพรวดพราดแตกกิง่กา้นสูงขึน้ถงึ  ๕๐  ศอก  ผลที่สุดพวก

เดยีรถยีพ์่ายแพไ้ป), สถานทีพ่ระเทวทตัถูกแผน่ดนิสูบ (หนา้วัดพระเชตุวันมหาวหิาร), บา้นบดิา

ขององคลุมีาล(สถปู), บรเิวณวงัของพระเจา้ปเสนทโิกศล, บา้นของอนาถบณิฑกิเศรษฐ(ีสถปู), 

วดัเชตวุนัมหาวหิาร (ซึง่พระพุทธเจา้เคยประทับอยูถ่งึ ๑๙ พรรษา) รวมถงึ ตน้อานนัทโพธิ ์ซึง่เป็น

http://th.wikipedia.org/wiki/เนปาล
http://th.wikipedia.org/wiki/อินเดีย
http://th.wikipedia.org/wiki/โคราฆปุระ
http://th.wikipedia.org/wiki/วัดไทยลุมพ%E0%B8%25B
http://th.wikipedia.org/wiki/องค์การยูเ%E0%B8%259
http://th.wikipedia.org/wiki/พ.ศ._2540
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%B8%E0%B8%97%E0%B8%98%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A5
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B9%81%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B9%89%E0%B8%99%E0%B9%82%E0%B8%81%E0%B8%A8%E0%B8%A5&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%AA%E0%B8%B9%E0%B8%95%E0%B8%A3
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%A2%E0%B8%A1%E0%B8%81%E0%B8%9B%E0%B8%B2%E0%B8%8F%E0%B8%B4%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%A2%E0%B9%8C&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%A2%E0%B8%A1%E0%B8%81%E0%B8%9B%E0%B8%B2%E0%B8%8F%E0%B8%B4%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%A2%E0%B9%8C&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A7%E0%B8%97%E0%B8%B1%E0%B8%95
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%B8%E0%B8%A5%E0%B8%B5%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%A5
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%96%E0%B8%9A%E0%B8%B4%E0%B8%93%E0%B8%91%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B9%80%E0%B8%A8%E0%B8%A3%E0%B8%A9%E0%B8%90%E0%B8%B5
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B9%80%E0%B8%8A%E0%B8%95%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3
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ตน้โพธิท์ีช่าวพุทธนับถอืว่ามคีวามศักดิส์ทิธิเ์ป็นอันดับสองรองจากตน้พระศรีมหาโพธิท์ี่พุทธคยาที่

วัดเชตวุันมหาวหิาร เป็นตน้ 

เทีย่ง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ หอ้งอาหารของโรงแรม     

บา่ย น าเดนิทางโดยรถโคช้ปรับอากาศสูเ่มอืงพาราณส ีสถานทีแ่สดงปฐมเทศนา          

ค า่ รบัประทานอาหารค า่ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม     

 ทีพ่กั The Amayaa Hotel ระดบั 4 ดาว หรอื เทยีบเทา่,เมอืงพาราณส ี

วนัที ่7      พาราณส ี– กรงุเทพฯ  

05.00 น. อรณุสวสัดิย์ามเชา้กบัเชา้วันใหมท่ีส่ดใส น าทา่นสมัผัสกบัความหลากหลายของผูค้นและทีแ่มน่ า้คง

คาทีช่าวฮนิดูเชือ่ว่าเป็นสถานทีศ่ักดิส์ทิธิเ์นื่องจากเป็นจุดทีตุ่ม้หู ของพระศวิะตกอยู่ใตแ้ม่น ้าแห่งนี้ 

ในทางพุทธศาสนาเองเชือ่กันว่าเป็นสถานทีไ่ดน้ าพระอฐัขิองพระพทุธเจา้มาลอยอังคารทีแ่มน่ ้าแหง่นี้

ดว้ย ทา่นจะไดน่ั้งเรอืเพือ่ไปถวายกระทงเป็นพุทธบชูา ณ ทีน่ี่เองทา่นจะไดส้มัผัสวถิชีวีติของชาวฮนิดู

ซ ึง่จะมาอาบน ้า ดืม่น ้ารวมทัง้ท่าน ้าทีน่ี่จะมพีธิเีผาศพในชว่งเชา้ตรู่กอ่นพระอาทติยข์ึน้ จากนัน้น าท่าน

เดนิทางกลับโรงแรม 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม     

 น าชมสงัเวชนยีสถานแหลง่ที ่๒ สารนาถ สถานทีแ่สดงปฐมเทศนา นมสัการสถปูเจาคนัธ ีสถานที่

พระพุทธเจา้พบปัจจัคคอีกีครัง้หลังจากตรัสรูแ้ลว้ น านมัสการธรรมเมขสถูป ทีเ่ชือ่กันว่าเป็นสถานที่

พระพุทธเจา้ทรงแสดงปฐมเทศนาหัวขอ้ธรรมจักกัปปวัตตนสตูรท าใหพ้ระโกณฑัญญะบรรลุโสดาบัน

พระพุทธศาสนาจึงมีพระรตันตรยัครบ ๓ ประการ แลว้น าชมวิหารมูลคันธกุฏหิลังใหม่ภายใน

ประดษิฐานพระพทุธรูปปางปฐมเทศนาเลยีนแบบคุปตะและจติรกรรมฝาผนังเล่าเรือ่งพุทธประวัตฝีิมอื

ชา่งชาวญีปุ่่ น แลว้น าทา่นชมพพิธิภณัฑแ์หง่เมอืงสารนาถ  ชมหัวเสาพระเจา้อโศก ท าเป็นรปูสงิห์

บางท่านอธบิายว่าเป็นสัญลักษณ์ของศากยสงิห์พระราชวงศ์ของพระพุทธเจา้ เสามฐีานบัวคว ่า มี

บลัลังกส์ีเ่หลีย่มรอบสลักเป็นรูปธรรมจักรและรปูชา้ง มา้ สงิหแ์ละโค แลว้น าชมโบราณวัตถทุีข่ดุคน้พบ

ในบรเิวณเมอืงสารนาถและเมอืงใกลเ้คยีง อาทเิชน่ พระพทุธรปูศลิปะแบบคันธาระ แบบมถรุา แบบคุป

ตะ และ แบบปาละ ฯลฯ แลว้น าชมโบราณวัตถุช ิน้เอกของพพิธิภัณฑ ์พระพุทธรูปแบบคุปตะปาง

ปฐมเทศนา ทีค่น้พบบรเิวณใกล ้ๆ กับ มูลคนัธกุฎ ีสถานทีจ่ าพรรษาของพระพุทธเจา้ “อนึง่ศลิปะคุป

ตะไดรั้บการยกยอ่งว่ามคีวามงดงามและสมบรูณ์แบบทีส่ดุในศลิปะอนิเดยีทัง้มวลและเมอืงสารนาถยัง

เป็นศนูยก์ลางของโรงเรยีนสกลุชา่งคปุตะ ทีอ่ายเุกา่แกถ่งึ ๑,๔๐๐ ปีมาแลว้ 

เทีย่ง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ หอ้งอาหารของโรงแรม     

บา่ย ไดเ้วลาสมควร น าทา่นเดนิทางสูส่นามบนิพาราณส ี

16.30 น. ออกเดนิทางกลับสูก่รงุเทพฯ ประเทศไทย โดยสายการบนิไทย เทีย่วบนิที ่ TG328 (มบีรกิารอาหาร

บนเครือ่ง) 
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21.15 น. ถงึสนามบนิสวุรรณภมู ิกรงุเทพมหานคร ดว้ยความสวัสด ี

 

พาสปอรต์จะตอ้งมอีายกุอ่นการเดนิทางไมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน 
ในกรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงทีป่ระเทศไทย, ประเทศอนิเดยี ปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออกหรอืเขา้ประเทศ ทาง

บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธไ์มค่นืคา่ใชจ้า่ยไมว่า่กรณีใดๆ ทิง้ส ิน้ 

 

  

กรณุาอา่นหมายเหตใุหล้ะเอยีดท ัง้ 5 ขอ้ 

หมายเหต ุ  
1. บรษัิทฯ สงวนสทิธิท์ีจ่ะไมรั่บผดิชอบตอ่คา่ชดเชยความเสยีหาย ไมว่า่กรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืง 
ของไทยไมอ่นุญาตใหเ้ดนิทางออกหรอืกองตรวจคนเขา้เมอืงของแตล่ะประเทศไมอ่นุญาตใหเ้ขา้เมอืง 
2. บรษัิทฯ สงวนสทิธิใ์นการทีจ่ะไมรั่บผดิชอบตอ่คา่ชดเชยความเสยีหาย อนัเกดิจากเหตสุดุวสิยัทีท่าง 
บรษัิทฯ ไมส่ามารถควบคมุได ้เชน่ การนัดหยดุงาน, จลาจล, การลา่ชา้หรอืยกเลกิของเทีย่วบนิ  
3. บรษัิทฯ สงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงโปรแกรมรายการทอ่งเทีย่ว โดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 
4. บรษัิทฯ สงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงอตัราคา่บรกิาร โดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 
5. กรณีทีค่ณะไมค่รบจ านวน 15 ทา่น ทางบรษิทัฯ สงวนสทิธิใ์นการงดออกเดนิทาง 

     โดยทางบรษิทัฯ  จะแจง้ใหท้า่นทราบลว่งหนา้ 14 วนักอ่นการเดนิทาง  

 

 

อตัราคา่บรกิาร 

 

ก าหนดการเดนิทาง 

ราคา 

ผูใ้หญ ่

(หอ้งละ2 

ทา่น) 

ราคาเด็ก 

(มเีตยีง) 

พกักบั 2 

ผูใ้หญ ่

ราคาเด็ก 

(ไมม่เีตยีง) 

พกักบั 2 

ผูใ้หญ ่

พกัเดีย่ว 

เพิม่ 

วันที ่: 24-30 ม.ค. 60 46,900 45,900 44,900 9,300 

วันที ่: 31 ม.ค. – 06 ก.พ. 60  46,900 45,900 44,900 9,300 

วันที ่: 28 ก.พ. – 06 ม.ีค. 60  46,900 45,900 44,900 9,300 

วันที ่: 07-13 ม.ีค. 60 46,900 45,900 44,900 9,300 

วันที ่: 19-25 ม.ีค. 60 46,900 45,900 44,900 9,300 

 

 

**ราคานีส้งวนสทิธิเ์ฉพาะลกูคา้ชาวไทยเทา่น ัน้ 

- พาสปอรต์ตา่งชาตเิก็บเพิม่ 1,760 บาท ตอ่ ทา่น 

- พาสปอรต์อเมรกิาเก็บเพิม่ 2,760 บาท ตอ่ ทา่น ** 
 

*** ในกรณีทีล่กูคา้ตอ้งออกต ัว๋โดยสารภายในประเทศ กรณุาตดิตอ่เจา้หนา้ทีข่องบรษิทัฯ 
กอ่นทกุคร ัง้ มฉิะน ัน้ทางบรษิทัฯ จะไมข่อรบัผดิชอบคา่ใชจ้า่ยใดๆ ท ัง้ส ิน้ ***  
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โปรแกรมและรายละเอยีดของการเดนิทางอาจมกีารเปลีย่นแปลงได ้ท ัง้นีข้ ึน้อยูก่บัภาวะอากาศ 
และเหตสุดุวสิยัตา่ง ๆ ทีไ่มส่ามารถคาดการณ์ลว่งหนา้โดยทางบรษิทัฯ จะค านงึถงึผลประโยชน์

และความปลอดภยัของผูร้ว่มเดนิทางเป็นส าคญั 

 

 

อตัรานีร้วม 

1. คา่ตั๋วเครือ่งบนิ ไป – กลับ ชัน้ประหยดั  
2. คา่โรงแรมทีพ่ักตามทีร่ะบใุนรายการหรอืเทยีบเทา่  
3. คา่ภาษีสนามบนิทกุแหง่ตามรายการ 
4. คา่ธรรมเนยีมวซีา่อนิเดยี-วซีา่เนปาล 
5. คา่อาหารและเครือ่งดืม่ตามทีร่ะบใุนรายการ 
6. คา่รถรับสง่และระหวา่งน าเทีย่วตามรายการทีร่ะบ ุ
7. คา่เขา้ชมสถานทีท่อ่งเทีย่วตามรายการ 
8. คา่มคัคเุทศกภ์าษาไทยและเจา้หนา้ทีด่แูลตลอดการเดนิทาง 
9. คา่ประกนัภยัอบุตัเิหตรุะหวา่งการเดนิทาง วงเงนิประกนัอบุตัเิหตสุงูสดุ ทา่นละไมเ่กนิ 1,000,000 บาทและ 
10. วงเงนิประกนัสขุภาพสงูสดุ ทา่นละไมเ่กนิ 200,000 
11. คา่ภาษีมลูคา่เพิม่ 7%   

 

อตัรานีไ้มร่วม 

1. กระเป๋าเดนิทางในกรณีทีน่ ้าหนักเกนิกวา่ทีส่ายการบนิก าหนด 30กโิลกรมัตอ่ทา่น สว่นเกนิลกูคา้จา่ยเอง 
2. คา่ท าหนังสอืเดนิทาง  
3. คา่ใชจ้า่ยสว่นตวันอกเหนอืจากรายการ เชน่ คา่เครือ่งดืม่, คา่อาหารทีส่ัง่เพิม่เอง, คา่โทรศัพท,์ คา่ซกัรดี 
4. คา่อาหารทีไ่มไ่ดร้ะบไุวใ้นรายการ 
5. คา่ท าใบอนุญาตทีก่ลบัเขา้ประเทศของคนตา่งชาตหิรอืคนตา่งดา้ว 
6. ไมร่วมทปิไกดท์อ้งถิน่และคนขบัรถ 
7. ทปิหวัหนา้ทวัรแ์ลว้แตค่วามสมคัรใจ 

 

เง ือ่นไขการส ารองทีน่ ัง่ 

1. กรุณาจองล่วงหนา้อยา่งนอ้ย 30 วันกอ่นการเดนิทาง และกรุณาเตรยีมเงนิมดัจ า 10,000 บาท พรอ้มกับเตรยีม
เอกสารสง่ใหเ้รยีบรอ้ย ภายใน 2-3 วัน หลังจากท าการจองแลว้ (ใชเ้วลาขอวซีา่ไมต่ ่ากวา่ 7 วันท าการ)  

2. การช าระค่าทัวรส์ว่นทีเ่หลอืทางบรษัิทฯ จะเรยีกเก็บกอ่นเดนิทางไมน่อ้ยกว่า 14 วัน ท่านควรจัดเตรยีมค่าทัวร์
ใหเ้รยีบรอ้ยกอ่นก าหนด เนือ่งจากทางบรษัิทตอ้งส ารองค่าใชจ้่ายในสว่นของค่าทีพั่กและตั๋วเครือ่งบนิ มฉิะนัน้
จะถอืวา่ทา่นยกเลกิการเดนิทางโดยอตัโนมตั ิ

  

หมายเหต ุ

1. บริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ์ยกเลกิการเดนิทางก่อนล่วงหนา้ 14 วัน ในกรณีที่ไม่สามารถท ากรุ๊ปไดอ้ย่างนอ้ย  
15 ท่าน และ/หรือ ผูร้่วมเดนิทางในคณะไม่สามารถผ่านการพจิารณาวซี่าไดค้รบ 15 ท่านในกรณีนี้บรษัิทฯ 
ยนิดคีนืเงนิใหท้ัง้หมด (ยกเวน้ค่าธรรมเนยีมวซีา่ซึง่ไดช้ าระไวก้ับทางสถานทูตแลว้) หรอืจัดหาคณะทัวรอ์ืน่ให ้
ถา้ตอ้งการ  

2. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะเปลีย่นแปลงรายละเอยีดบางประการในทัวรน์ี้ เมือ่เกดิเหตุจ าเป็นสุดวสิัยจนไมอ่าจ
แกไ้ขได ้และจะไม่รับผดิชอบใดๆ ในกรณีทีส่ญูหาย สูญเสยี หรอืไดรั้บบาดเจ็บทีน่อกเหนือความรับผดิชอบ
ของหัวหนา้ทัวรแ์ละอบุตัเิหตสุดุวสิยับางประการ เชน่ การนัดหยดุงาน, ภยัธรรมชาต,ิ การจลาจลตา่งๆ เป็นตน้ 
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ขอ้มลูเพิม่เตมิเร ือ่งต ัว๋เครือ่งบนิและทีน่ ัง่บนเครือ่งบนิ 

1. ทางบรษัิทไดส้ ารองทีน่ั่งพรอ้มช าระเงนิมดัจ าคา่ตั๋วเครือ่งบนิแลว้  หากทา่นยกเลกิทัวร ์ไมว่า่จะดว้ย 

      สาเหตใุด ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิก์ารเรยีกเก็บคา่มดัจ าตั๋วเครือ่งบนิ ซึง่มคีา่ใชจ้า่ย ประมาณ 1,000 –  

      5,000 บาท แลว้แตส่ายการบนิและชว่งเวลาเดนิทาง   

2.   หากตั๋วเครือ่งบนิท าการออกแลว้ แตท่า่นไมส่ารถออกเดนิทางได ้ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิเ์รยีกเก็บ 

      คา่ใชจ้า่ยตามทีเ่กดิขึน้จรงิ  และรอ Refund จากทางสายการบนิ ใชเ้วลาประมาณ 3- 6 เดอืนเป็นอยา่งนอ้ย 

3.   น่ังที ่Long Leg โดยปกตอิยูบ่รเิวณทางออกประตฉุูกเฉนิ และผูท้ีจ่ะน่ังตอ้งมคีณุสมบตัติรงตามทีส่ายการบนิ 

      ก าหนด เชน่ ตอ้งเป็นผูท้ีม่รี่างกายแข็งแรง และชว่ยเหลอืผูอ้ ืน่ไดอ้ย่างรวดเร็วในกรณีทีเ่ครือ่งบนิมปัีญหา 

 เช่น  สามารถเปิดประตูฉุกเฉินได ้(น ้าหนักประมาณ 20 กโิลกรัม) ไม่ใช่ผูท้ี่มปัีญหาทางดา้นสุขภาพและ

 รา่งกาย  

      และอ านาจในการใหท้ีน่ั่ง Long leg ขึน้อยูก่บัทางเจา้หนา้ทีเ่ชค็อนิสายการบนิ ตอนเวลาทีเ่ชค็อนิเทา่นัน้ 

 

กรณียกเลกิการเดนิทาง 

1. แจง้ยกเลกิกอ่นเดนิทาง 30 วัน   คนืคา่ใชจ้า่ยทัง้หมด  
2. แจง้ยกเลกิกอ่นเดนิทาง 15 วัน    เก็บคา่ใชจ้า่ย ทา่นละ 10,000 บาท 
3. แจง้ยกเลกินอ้ยกวา่ 15 วันกอ่นเดนิทาง   ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธิ ์เก็บคา่ใชจ้า่ยทัง้หมด 
4. ส าหรับผูโ้ดยสารทีไ่มไ่ดถ้อืหนังสอืเดนิทางไทย  และทางบรษัิทฯเป็นผูย้ืน่วซีา่ใหเ้มือ่ผลวซีา่ผา่นแลว้มกีาร 

ยกเลกิการเดนิทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการคนืคา่มดัจ าทัง้หมด 
5. ยกเวน้กรุ๊ปทีเ่ดนิทางชว่งวันหยดุหรอืเทศกาลทีต่อ้งการันตมีดัจ ากบัสายการบนิหรอืคา่มดัจ าทีพ่ักโดยตรงหรอื

โดยการผา่นตวัแทนในประเทศหรอืตา่งประเทศและไมอ่าจขอคนืเงนิได ้ รวมถงึเทีย่วบนิพเิศษเชน่ Extra 
Flight และ Charter Flight จะไมม่กีารคนืเงนิมดัจ าหรอืคา่ทัวรท์ัง้หมดเนือ่งจากคา่ตัว๋เป็นการเหมาจา่ยใน
เทีย่วบนินัน้ๆ 

6. บรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการเก็บคา่ใชจ้า่ยท ัง้หมดกรณีทา่นยกเลกิการเดนิทางและมผีลท าใหค้ณะ
เดนิทางไมค่รบตามจ านวนทีบ่รษิทัฯก าหนดไว ้ (15ทา่นขึน้ไป) เนือ่งจากเกดิความเสยีหายตอ่ทางบรษัิท
และผูเ้ดนิทางอืน่ทีเ่ดนิทางในคณะเดยีวกนับรษัิทตอ้งน าไปช าระคา่เสยีหายตา่งๆทีเ่กดิจากการยกเลกิของทา่น  

7. กรณีเจ็บป่วย จนไมส่ามารถเดนิทางได ้ซึง่จะตอ้งมใีบรับรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรับรอง บรษัิทฯ จะท าการ
เลือ่นการเดนิทางของทา่นไปยงัคณะตอ่ไป แตท่ัง้นีท้า่นจะตอ้งเสยีคา่ใชจ้า่ยทีไ่มส่ามารถเรยีกคนืไดค้อื 
คา่ธรรมเนยีมในการมดัจ าตัว๋ และคา่ธรรมเนยีมวซีา่ตามทีส่ถานทตูฯ เรยีกเก็บ ในกรณีทีไ่มส่ามารถเดนิทางได ้

8. กรณียืน่วซีา่แลว้ไมไ่ดร้บัการอนมุตัวิซีา่จากทางสถานฑตู (วซีา่ไมผ่า่น) และทา่นไดช้ าระคา่ทวัรห์รอืมดั
จ ามาแลว้ ทางบรษัิทฯ คนืคา่ทัวรห์รอืมดัจ าให ้ แตท่างบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการหักคา่บรกิารยืน่วซีา่,คา่วซีา่ 
และคา่ใชจ้า่ยบางสว่นทีเ่กดิขึน้จรงิเป็นกรณีไป (อาท ิ กรณีออกตั๋วเครือ่งบนิไปแลว้ หรอืไดช้ าระคา่บรกิารใน
สว่นของทางเมอืงนอก เชน่ โรงแรม ตั๋วรถไฟ ฯลฯ ไปแลว้) ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการหกัเก็บคา่ใชจ้า่ยจรงิ
ทีเ่กดิขึน้แลว้กบัทา่นเป็นกรณีไป 

9. กรณีวซีา่ผา่นแลว้แจง้ยกเลกิกอ่นหรอืหลงัออกต ัว๋โดยสาร บรษัิทฯขอสงวนสทิธิใ์นการไมค่นืคา่ทวัร ์
ท ัง้หมด 

10. กรณีวซีา่ผา่นแลว้ แตก่รุป๊ออกเดนิทางไมไ่ด ้ เนือ่งจากผูเ้ดนิทางทา่นอืน่ในกลุม่โดนปฏเิสธวซีา่ หรอืไมว่า่
ดว้ยสาเหตใุดๆกต็าม ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการหกัเก็บคา่ใชจ้า่ยจรงิทีเ่กดิขึน้แลว้กบัทา่นเป็นกรณีไป 

     11.กรณีผูเ้ดนิทางไมส่ามารถเขา้-ออกเมอืงไดเ้นือ่งจากเอกสารปลอมหรอืการหา้มของเจา้หนา้ทีไ่มว่า่เหตผุล    
     ใดๆ ก็ตามทางบรษัิทของสงวนสทิธิใ์นการ ไมค่นืคา่ทวัรท์ ัง้หมด 
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ขอ้มลูเพิม่เตมิเร ือ่งวซีา่ 

**การอนุมตัวิซีา่เป็นอภสิทิธิข์องทางสถานทตูทางบรษัิทไมม่สีว่นเกีย่วขอ้งใดๆทัง้สิน้ ทัง้นีบ้รษัิทเป็นเพยีงตัวกลาง

และคอยบรกิารอ านวยความสะดวกใหแ้กผู่เ้ดนิทางเทา่นัน้ เงนิคา่สมคัรยืน่วซีา่ ทางสถานทตูเป็นผูเ้ก็บหากผลวซีา่

ออกมาวา่ทา่นไมผ่า่นทางสถานทตูจะไมค่นืเงนิคา่วซีา่และคา่บรกิารจากตวัแทนยืน่ไมว่า่กรณีใดๆก็ตาม 

และทางสถานทตูมสีทิธิท์ ีจ่ะไมต่อบเหตผุลของการปฏเิสธวซีา่ในทกุกรณี 

** กรณีทีท่า่นวซีา่ผา่นแตก่รุ๊ปออกเดนิทางไมไ่ด ้ เนือ่งจากผูเ้ดนิทางทา่นอืน่ในกลุม่โดนปฏเิสธวซีา่ทางบรษัิทขอ

สงวนสทิธิใ์นการไมค่นืเงนิคา่วซีา่และคา่บรกิารจากตวัแทนอืน่ใหก้บัทา่นเนือ่งจากเป็นคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้โดยทาง

สถานทตูเป็นผูเ้รยีกเกบ็ และทา่นสามารถน าวซีา่ไปใชเ้ดนิทางได ้หากวซีา่ยงัไมห่มดอาย ุ

 

ขอ้มลูเพิม่เตมิเร ือ่งโรงแรมทีพ่กั 

เนือ่งจากการวางแปลนหอ้งพักของแตล่ะโรงแรมแตกตา่งกนั จงึอาจท าใหห้อ้งพกัแบบหอ้งเดีย่ว (Single),หอ้งคู ่

(Twin/Double) และหอ้งพกัแบบ 3 ทา่น/3 เตยีง (Triple Room) หอ้งพกัตา่งประเภทอาจจะไมต่ดิกนัและบาง

โรงแรมอาจจะไมม่หีอ้งพกัแบบ 3 ทา่น แตอ่าจจะไดเ้ป็น 1 เตยีงใหญก่บั 1 เตยีงพบัเสรมิ  

 

การเดนิทางเป็นครอบครวั 

หากทา่นเดนิทางเป็นครอบครัวใหญ ่หรอืเดนิทางพรอ้มสมาชกิในครอบครัวทีต่อ้งไดรั้บการดแูลเป็นพเิศษ 

(Wheelchair), เด็ก, และผูส้งูอาย ุมโีรคประจ าตัว ไมส่ะดวกในการเดนิทอ่งเทีย่วในระยะเวลาเกนิกวา่ 4-5 ชัว่โมง

ตดิตอ่กนัทา่นและครอบครัวตอ้งใหก้ารดแูลสมาชกิภายในครอบครัวของทา่นเอง เนือ่งจากการเดนิทางเป็นหมูค่ณะ 

หัวหนา้ทัวรม์คีวามจ าเป็นตอ้งดแูลคณะทวัรท์ัง้หมด 

 

หลกัฐานประกอบการยืน่ขอวซีา่ประเทศอนิเดยีและวซีา่ประเทศเนปาลส าหรบั-คนไทย  

ต ัง้แตว่นัที ่12 พฤษภาคม 2557 เป็นตน้ไป ลกูคา้ตอ้งแสกนลายนิว้มอื  

1. หนงัสอืเดนิทาง (Passport) หนังสอืเดนิทาง ตอ้งมหีนา้เหลอืส าหรับประทับวซีา่อยา่งนอ้ย 2 หนา้ อายใุช ้

งานเหลอืไมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน นับจากวันเดนิทาง *กรณุาถอดปก 

Passport กอ่นสง่เอกสารบรษิทัจะไมร่บัผดิชอบในกรณีสญูหาย* 

2. รปูถา่ย รปูถา่ยสหีนา้ตรงขนาด 2x2นิว้ พืน้หลังสขีาวเทา่นัน้ จ านวน 4ใบ

เป็นรปูทีถ่า่ยจากรา้นถา่ยรปูเทา่นัน้ รปู (หา้มสวมแวน่ตาหรอืเครือ่งประดับ

,ไมใ่สข่ดุขา้ราชการหรอืเครือ่งแบบใดๆ ไมเ่ป็นรปูสติ๊กเกอรร์วมถงึหา้มใช ้

รปูทีถ่า่ยเองและปริน้ทเ์อง) 

3. ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน 2 ชดุ ถา้เป็นเด็กอายตุ ่ากวา่ 15 ปี ใชส้ าเนา

สตูบิตัรและบตัรประชาชน 
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4. ส าเนาทะเบยีนบา้น  

**เอกสารทีเ่ป็นส าเนากรณุาเซ็นชือ่รบัรองส าเนาถกูตอ้งทกุใบดว้ย** 

5. ต ัง้แตว่นัที ่12 พฤษภาคม 2557 เป็นตน้ไป ลกูคา้ตอ้งแสกนลายนิว้มอืดว้ยตวัเอง ณ สถานทีข่อวซีา่

อนิเดยี IVS Global Pvt. Ltd. ช ัน้ 22 อาคาร 253 อโศก ซ.สขุมุวทิ 

21 ถ.สขุมุวทิ กทม. (อยูต่รงขา้มกบัอาคารโรงพยาบาลจกัษุรตันนิ) 

 

หลกัฐานประกอบการยืน่ขอวซีา่ประเทศอนิเดยีและวซีา่ประเทศ

เนปาลส าหรบั-ตา่งชาต ิ 

ต ัง้แตว่นัที ่12 พฤษภาคม 2557 เป็นตน้ไป ลกูคา้ตอ้งแสกน

ลายนิว้มอื  

1. หนงัสอืเดนิทาง (Passport) หนังสอืเดนิทาง ตอ้งมหีนา้เหลอืส าหรับประทับวซีา่อยา่งนอ้ย 2 หนา้ อาย ุ

ใชง้านเหลอืไมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน นับจากวันเดนิทาง *กรณุาถอดปก Passport กอ่นสง่เอกสารบรษิทัจะไม่

รบัผดิชอบในกรณีสญูหาย* 

รปูถา่ย รปูถา่ยสหีนา้ตรงขนาด 2x2นิว้ พืน้หลังสขีาวเทา่นัน้ จ านวน 4ใบเป็นรปูทีถ่า่ยจากรา้นถา่ยรปูเทา่นัน้ 

รปู (หา้มสวมแวน่ตาหรอืเครือ่งประดับ,ไมใ่สข่ดุขา้ราชการหรอืเครือ่งแบบใดๆ ไมเ่ป็นรปูสติ๊กเกอรร์วมถงึหา้มใช ้

รปูทีถ่า่ยเองและปริน้ทเ์อง) 

2. ส าหรับชาวตา่งชาตติอ้งยืน่ Work Permit ตัวจรงิพรอ้มส าเนาและรายละเอยีดทีอ่ยูใ่นถิน่พ านักเดมิรวมถงึชือ่

บดิา-มารดา  

3. หลกัฐานการเงนิยอ้นหลังอยา่งนอ้ย 3 เดอืน เชน่ สมดุบญัชเีงนิฝาก, หนังสอืรับรองจากธนาคาร 

4. จดหมายรับรองการท างาน (ภาษาองักฤษ) และอนุญาตใหล้าหยดุโดยระบตุ าแหน่ง เงนิเดอืน อายกุารท างาน 

และวันลาหยดุงาน 

กรณีทีล่กูคา้ถอืหนังสอืเดนิทางสญัชาตอิเมรกิาหรอืพาสปอรต์ตา่งชาตใิชเ้วลาอยา่งนอ้ย 10 วันท าการไมนั่บรวม

วันหยดุ เสาร ์– อาทติย ์ 

** เอกสารทีเ่ป็นส าเนากรณุาเซ็นชือ่รบัรองส าเนาถกูตอ้งทกุใบดว้ย ** 

      6. ต ัง้แตว่นัที ่12 พฤษภาคม 2557 เป็นตน้ไป ลกูคา้ตอ้งแสกนลายนิว้มอืดว้ยตวัเอง ณ สถานทีข่อวซีา่  

อนิเดยี IVS Global Pvt. Ltd. ช ัน้ 22 อาคาร 253 อโศก ซ.สขุมุวทิ 21 ถ.สขุมุวทิ กทม. (อยูต่รงขา้มกบั

อาคารโรงพยาบาลจกัษุรตันนิ) 

            

ขอ้ความซึง่ถอืเป็นสาระส าหรบัทา่นผูม้เีกยีรตซิึง่รว่มเดนิทาง 

ทางบรษัิทฯ เป็นตัวแทนในการจัดน าสัมมนา และการเดนิทางที่มคีวามช านาญ โดยจัดหาโรงแรมที่พัก อาหาร 

ยานพาหนะ และสถานทีท่อ่งเทีย่วพรอ้มทัง้การสมัมนา ดงูาน เพือ่ความสะดวกสบาย และเกดิประโยชนส์งูสดุในการ
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เดนิทาง ทัง้นี้ทางบรษัิทฯ ไมส่ามารถรับผดิชอบในอบุัตเิหตหุรอืความเสยีหายทีเ่กดิจากโรงแรมทีพั่ก ยานพาหนะ,  

อันเนื่องจากอุบัตเิหตุรวมถงึภัยธรรมชาต,ิ โจรกรรม, วนิาศกรรม, อัคคีภัย, การผละงาน, การจลาจล, สงคราม

การเมอืง, การผันผวนของอตัราแลกเปลีย่นเงนิตราระหวา่งประเทศ, การนัดหยดุงาน, ความลา่ชา้ของเทีย่วบนิ, สาย

การเดนิเรอื, รถไฟ, พาหนะทอ้งถิน่,  ตลอดจนการถกูปฏเิสธออกวซีา่จากกงสลุ และ / หรอื สว่นงานทีเ่กีย่วขอ้งกับ

สถานเอกอัครราชทูต รวมถงึผูม้อี านาจท าการแทนประจ าประเทศไทย (โดยไมจ่ าตอ้งแสดงเหตุผล เนื่องจากเป็น

สทิธพิเิศษทางการทตู) ซึง่อยูเ่หนอืการควบคมุของบรษัิทฯ หมายรวมถงึในระหวา่งการเดนิทางทอ่งเทีย่วทัง้ใน หรอื 

ตา่งประเทศ แตท่างบรษัิทฯ มคีวามคุม้ครอง และประกนัอบุตัเิหต ุตามเงือ่นไขทีบ่รษัิทฯ ทีรั่บประกันในกรณีทีผู่ร้ว่ม

เดนิทางถูกปฏเิสธโดยเจา้หนา้ทีต่รวจคนเขา้เมอืงของประเทศไทย และ/หรอื ต่างประเทศ มใิหเ้ดนิทางออก หรอื 

เขา้ประเทศ เนื่องมาจากความประพฤต ิพฤตกิรรมของผูเ้ดินทาง ไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบดา้นการความคุม

โรคตดิตอ่เฉพาะพืน้ทีม่กีารปลอมแปลงเอกสารเพือ่การเดนิทาง รวมถงึมสี ิง่ผดิกฎหมาย บรษัิทฯ จะไมค่นืคา่ใชจ้า่ย

ใดๆ รายละเอยีดดา้นการเดนิทาง อาจมกีารเปลีย่นแปลงไดต้ามความจ าเป็น หรอืเพือ่ความเหมาะสมทัง้ปวง โดยมิ

ตอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ ท ัง้นีก้ารขอสงวนสทิธดิงักลา่ว บรษิทั จะยดึถอืและค านงึถงึผลประโยชนต์ลอดจน

ความปลอดภยัของทา่นผูม้เีกยีรต ิซึง่รว่มเดนิทางเป็นส าคญั 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กรุณากรอกขอ้มูลเพ่ือประโยชนใ์นการพิจารณาด าเนินการขอวีซ่าของทา่น 



 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

หน้า 14 จาก 15 
   

รหัสโปรแกรมทัวร ์ INDAI NAPAL 7D6N 3961-TG-W07 

 ประวตัิส่วนตวั 

PERSONAL INFORMATION 
 

ค ำน ำหน้ำ :          นำย                   นำง                     นำงสำว                      เดก็ชำย 

TITLE                  MR                   MRS                    MS                             MSTR 

ชื่อ : _     _______________                  ______นำมสกุล :           ____                     ________________________ 

NAME : _     _______________                  ___SURNAME : _     _______________                                  ______          

สถำนะภำพ :           แต่งงำน                 โสด  

MARITAL STATUS      MARRIED                 UN MARRIED  

ชื่อสำมี/ภรรยำ:                                          ___________________________________________________________ 

GIVE THE NAME OF WIFE OR HUSBAND 

สัญชำติสำมี/ภรรยำ :                                         _______________________________________________________ 

NATIONALITY 

ประวัติครอบครัว FAMILY INFORMATION 

ชื่อ/นำมสกุลบดิำ :                 _______________________สัญชำติ _______                       _____________________ 

FATHER’S NAME / SURNAME                                                                 NATIONALITY  

ชื่อ/นำมสกุลมำรดำ :               ______________________สัญชำติ ____                         _______________________ 

MOTHER’S NAME / SURNAME                                                               NATIONALITY 

ประวัติ / จ ำนวนบุตร  

CHILD INFORMATION 

จ ำนวนบุตร : _____________________________  คน 

NUMBER OF CHILDREN 

บุตรคนที่ 1 

NAME OF 1ST CHILD   

NAME :______________                           ___ SURNAME :_________          _______________________________  

สถำนที่เกดิ :  ___                                           _______________________________________________________ 

PLACE OF BIRTH  

วัน/เดือน/ปีเกดิ : _________________________________                                        _________________________ 

DATE OF BIRTH  

เพศ  :       ชำย                         หญิง 

SEX          MALE                      FEMALE  



 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

หน้า 15 จาก 15 
   

รหัสโปรแกรมทัวร ์ INDAI NAPAL 7D6N 3961-TG-W07 

บุตรคนที่ 2 

NAME OF 2ND CHILD  

ชื่อ : _     _______________                  ______นำมสกุล :           ____                     ________________________ 

NAME :______________                           ___ SURNAME :_________          _______________________________  

สถำนที่เกดิ______________________                                     _______   __________________________________ 

PLACE OF BIRTH  

วัน/เดือน/ปีเกดิ _____________________                                      ________________________________________ 

DATE OF BIRTH  

เพศ :             ชำย           หญิง 

SEX        MALE                  FEMALE  

ประวัติกำรศึกษำ 

EDUCATIONAL INFORMATION_________________________________________________________________________  
ประวัติกำรท ำงำน 

PROFESTION INFORMATION   

อำชีพ :                                          ___________________________________________________________________ 

OCCUPATION:____________                                        __________________________________________________  

ชื่อบริษัท:___                                         _______________________________________________________________ 

EMPLOYER’S NAME ___                                       ______________________________________________________ 

เบอร์โทรตดิต่อ : _                                         ___________________________________________________________ 

WORK PHONE NUMBER___                                      ____________________________________________________ 

ที่อยู่  : ____                                          _______________________________________________________________ 

ADDRESS : ___                                         ____________________________________________________________ 

รหัสไปรษณีย์ : ______                                          ______________________________________________________ 

ZIP CODE ______                                          _______________________________________________________ 
  

โปรดระบุรำยชื่อประเทศที่ท่ำนได้เดนิทำงในช่วงระยะเวลำ 10 ปี * ส ำคัญมำก 
 ______                                          _______________________________________________________ 
 
*ส าหรบัประเทศอนิเดยีหากเคยมกีารเดนิทางจ าเป็นตอ้งแจง้เลขทีว่ซีา่คร ัง้สดุทา้ยทีย่ ืน่และวนัทีอ่อกวซีา่ 

 ______                                          _______________________________________________________ 
 

 


