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นมสัการสถานที่ประสตูิ ตรัสรู้ ปฐมเทศนา ปรินิพพาน | พทุธคยา | ราชคฤห์ |เวสาลี |กสุินารา |

ลมุพินี| สาวตัถี| พาราณสี | ขึน้เขาคชิฌกฎู | ลอ่งเรือแมน่ า้คงคา  
 
   

 

อินเดีย เนปาล ทวัร์สังเวชนียสถานครบ 4 ต าบล  
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ราคาเร่ิมต้นเพยีง 27,900.- 

ทวัรอ์ินเดีย : รหสั IND195  
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วันที่ 1 
กรุงเทพฯ (ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ) (6E 98 : 06.35 – 08.45) – 
พาราณสี – สังเวชนียสถาน สารนาถ (แสดงปฐมเทศนา)  สถูปเจาคันธี - 
ล่องเรือแม่น า้คงคา 

03.30 น. คณะพร้อมกนัท่ีสนามบินสวุรรณภมูิ  อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ ประต ู3 เคาน์เตอร์ E สายการบินอนิดิโก แอร์ไลน์  
(Indigo Airline) โดยมีเจ้าหน้าทีค่อยอ านวยความสะดวกจดัเตรียมเอกสารการเดินทางและสมัภาระให้กบัท่าน 

06.35 น. ออกเดินทางสู่ เมืองพาราณสี โดยสายการบิน อินดิโก แอร์ไลน์  (Indigo Airline) เที่ยวบินที่ 6E 98   
08.45 น. ถึงสนามบินพาราณสี (Varanasi) ประเทศอินเดีย (เวลาท้องถิ่น ช้ากว่าประเทศไทย 1.30 ชัว่โมง) น าท่านผ่านขัน้ตอนการ

ตรวจคนเข้าเมือง จากนัน้น าท่านไปยังเมืองสารนาถ (Sarnath) น าชมสังเวชนียสถานแหล่งที่ ๒ สารนาถ สถานท่ีแสดง

ปฐมเทศนา นมัสการสถูปเจาคันธี (Chaukhandi Stupa) สถานที่พระพุทธเจ้าพบปัจจัคคีอีกครัง้หลังจากตรัสรู้แล้ว น า

นมัสการธรรมเมขสถูป ที่เชื่อกันว่าเป็นสถานที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงปฐมเทศนาหัวข้อธรรมจกักัปปวตัตนสูตรท าให้พระ

โกณฑญัญะบรรลโุสดาบนัพระพุทธศาสนาจึงมีพระรัตนตรัยครบ ๓ ประการ แล้วน าชมวิหารมลูคนัธกุฏิหลงัใหม่ภายใน

ประดิษฐานพระพทุธรูปปางปฐมเทศนาเลียนแบบคปุตะและจิตรกรรมฝาผนงัเล่าเร่ืองพุทธประวตัิฝีมือช่างชาวญ่ีปุ่ น แล้วน า

ท่านชมพิพิธภัณฑ์แห่งเมืองสารนาถ  ชมหวัเสาพระเจ้าอโศก ท าเป็นรูปสิงห์บางท่านอธิบายว่าเป็นสญัลกัษณ์ของศากย

สิงห์พระราชวงศ์ของพระพุทธเจ้า เสามีฐานบัวคว ่า มีบัลลังก์ส่ีเหล่ียมรอบสลกัเป็นรูปธรรมจกัรและรูปช้าง ม้า สิงห์และโค 

แล้วน าชมโบราณวตัถทุี่ขดุค้นพบในบริเวณเมืองสารนาถและเมืองใกล้เคียง อาทิเช่น พระพทุธรูปศิลปะแบบคนัธาระ แบบมถุ

รา แบบคุปตะ และ แบบปาละ ฯลฯ แล้วน าชมโบราณวตัถชุิน้เอกของพิพิธภณัฑ์ พระพุทธรูปแบบคุปตะปางปฐมเทศนา 

ที่ค้นพบบริเวณใกล้ๆกบั มูลคันธกุฎี สถานที่จ าพรรษาของพระพุทธเจ้า “อนึ่งศิลปะคุปตะได้รับการยกย่องว่ามีความงดงาม

และสมบูรณ์แบบที่สดุในศิลปะอินเดียทัง้มวลและเมืองสารนาถยงัเป็นศูนย์กลางของโรงเรียนสกลุช่างคปุตะ ที่อายุเก่าแก่ถึง 

๑,๔๐๐ ปีมาแล้ว 

 

 

 

 

 

เส้นทางการเดินทาง 

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

วนัท่ี 2.   พาราณสี - พทุธคยา– สถปูพทุธคยา (ตรัสรู้) – พระมหาโพธ์ิเจดีย์ 
วนัท่ี 3   พทุธคยา – ราชคฤห์ – เขาคิชกฎู  - วดัชีวกมัพวนั – วดัเวฬวุนั– มหาวิทยาลยันาลนัทา 
วนัท่ี 4   เวสาลี – วดัป่ามหาวนั –เสาหินพระเจ้าอโศกมหาราช  – เมืองกสิุนารา 
วนัท่ี 5.  กสิุนารา - สงัเวชนียสถาน กสิุนารา (ปรินิพพาน) -เมืองลมุพินีวนั  
วนัท่ี 6.   สงัเวชนียสถาน สวนลมุพินีวนั (ประสตูิ) – วิหารมหามายา -  สระโบกขรณี – เสาพระเจ้าอโศก - เมืองสาวตัถี 
วนัท่ี 7.  เมืองสาวตัถี-สถานท่ีแสดงยมกปาฏิหาริย์-สถานท่ีพระเทวทตัถกูแผ่นดินสบู- บ้านบิดาขององคลีุมาล - วงัของพระเจ้าปเสนทิโกศล-บ้าน

ของอนาถบิณฑิกเศรษฐี - วดัเชตวุนัมหาวิหาร - เมืองพาราณสี 
วนัท่ี 8.   พาราณสี (ท่าอากาศยานสวุรรณภมูิ) (6E : 11.40 – 16.40) – กรุงเทพฯ 
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กลางวนั รับประทานอาหารกลางวัน  
 จากนัน้น าท่านสมัผสักบัความหลากหลายของผู้คนและที่แม่น า้คงคาท่ีชาวฮินดเูชื่อว่าเป็นสถานท่ีศกัดิ์สิทธ์ิเน่ืองจากเป็นจดุท่ี

ตุ้มห ูของพระศวิะตกอยูใ่ต้แม่น า้แห่งนี ้ในทางพทุธศาสนาเองเชื่อกนัว่าเป็นสถานท่ีได้น าพระอฐิัของพระพทุธเจ้ามาลอย
องัคารท่ีแม่น า้แหง่นีด้้วย ให้ทา่นได้ล่องเรือเพื่อไปถวายกระทงเป็นพทุธบชูา ณ ท่ีนี่เองทา่นจะได้สมัผสัวิถีชวีิตของชาวฮินดซูึง่
จะมาอาบน า้ ดืม่น า้รวมทัง้ท่าน า้ที่น่ี ** ขอสงวนสิทธิ์ปรับเปลี่ยนโปรแกรม กรณีที่ไม่สามารถล่องเรือได้**  จากนัน้น า
ท่านเดินทางเข้าสู่ที่พกั 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า  
ที่พัก โรงแรม TRIDEV  หรือเทียบเท่า,เมืองพาราณส ี

วันที่2 พาราณสี - พุทธคยา– สถูปพุทธคยา (ตรัสรู้) – พระมหาโพธ์ิเจดีย์ 
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 

 น าท่านเดินทางสู่เมืองคยา (Gaya) เมืองพุทธคยา สถานท่ีเชื่อกนัว่าเป็นท่ีตรัสรู้ ของพระพทุธเจ้าซึง่ค้นพบโดยนกัโบราณคดี
ชาวองักฤษ ชื่อ เซอร์ อเลกซานเดอร์ คนันิงแฮม เมื่อร้อยกว่าปีก่อนแล้ว  

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวัน  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

น าท่านนมสัการ สถูปพุทธคยา ทรงศิขระที่ได้รับการบูรณะใหม่ภายในประดิษฐานพระพุทธรูป “พระพุทธเมตตา” ปางมาร
วิชยั แล้วน านมสัการต้นศรีมหาโพธ์ิท่ีได้น าพนัธ์ุมาปลกูตรงท่ีเชื่อกนัว่าเป็นจุดท่ีพระพุทธเจ้าประทบันัง่บ าเพ็ญเพียรจนตรัสรู้
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สมโพธิญาณ แล้วน าชม สัตตมหาสถาน สถานที่พระพุทธเจ้าเสวยวิมุติสุขหลังจากตรัสรู้แล้วเจ็ดแห่ง แห่งละสัปดาห์รอบๆ
พทุธคยาเพื่อทบทวนความรู้ก่อนที่จะเสด็จออกสัง่สอนผู้คน อนัประกอบไปด้วย 
1.เสด็จประทบับนพระแท่นวชัรอาสน์ ใต้ต้นศรีมหาโพธ์ิพร้อมเสวยวิมตุติสขุตลอด ๗ วนั ในสปัดาห์ท่ี ๑ 
2.เสด็จประทบั ณ อนิมิสเจดีย์ ทรงยืนจ้องพระเนตรดตู้นศรีมหาโพธ์ิ โดยมิได้กระพริบพระเนตรตลอด ๗ วนั ในสปัดาห์ท่ี ๒ 
3.เสด็จประทบั ณ รัตนจงกรมเจดีย์ ทรงนิมิตจงกรมขึน้ แล้วเสด็จจงกรมเป็นเวลา ๗ วนั ในสปัดาห์ที่ ๓ 
4.เสด็จประทบั ณ รัตนฆรเจดีย์ โดยเสด็จไปทางทิศตะวนัออกเฉียงเหนือของต้นศรีมหาโพธ์ิ และประทบันัง่ขดัสมาธิในเรือน
แก้วซึง่เทวดานิรมิตถวาย ทรงพิจารณาพระอภิธรรม๗ วนั ในสปัดาห์ที่ ๔ 
5.เสด็จไปประทบันัง่ขดัสมาธิใต้ต้นไทร อชปาลนิโครธ ซึง่เป็นท่ีพกัของคนเลีย้งแกะ ในสปัดาห์ที่๕ 
6.เสด็จไปประทบันัง่ขดัสมาธิใต้ต้นจิก มจุลินทร์ ไปทางทิศตะวนัออกเฉียงใต้ของต้นศรีมหาโพธ์ิ ในสปัดาห์ท่ี ๖ 
7.เสด็จไปประทบัใต้ต้นเกด ราชายตนะ ประทบันัง่เสวยวิมตุิสขุตลอด ๗วนั  
น าท่านชม พระมหาโพธิ์ เจดีย์ (Mahabodhi Temple) อนุสรณ์สถานแห่งการตรัสรู้ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ภายใน
ประดิษฐานพระพุทธเมตตาพระพุทธรูปท่ีรอดจากการถกูท าลายจากพระเจ้าศศางกา พระพุทธ รูปองค์นีเ้ป็นพระพุทธรูปปาง
มารวิชยัแบบศิลปะปาละ เป็นท่ีเคารพศรัทธาของชาวพุทธทัว่โลก จากนัน้น าท่านชมศิลปะอินเดียสมยัพระเจ้าอโศกอายกุว่า 
๒,๒๐๐ ปี ชมเสาพระเจ้าอโศกที่ทรงให้สร้างเพื่อประกาศศาสนาและถวายเป็นพทุธบชูาแก่สงัเวชนียสถาน ชมประตโูทรณะที่
สลกั เร่ืองราวเก่ียวกบัพทุธประวตัิ แล้วชมสถปูและภาพสลกัอดีตพระพทุธเจ้าศิลปะสมยัปาละอายรุาว ๑,๒๐๐ ปี “สมยัปาละ
เป็นช่วงที่พุทธศาสนารุ่งเรืองแผ่ขยายอยู่ในอินเดียภาคเหนือโดยมีศูนย์กลางอยู่ที่มหาวิทยาลัยนาลันทา รัฐพิหารตาม
หลกัฐานการบนัทึกจดหมายเหตกุารณ์เดินทางมาสืบทอดพทุธศาสนาของหลวงจีนเหีย้นจงั (พระถังซมัจัง๋) และหลวงจีนอีจ้ิง 
จากประเทศจีน” ได้เวลาสมควรน าท่านเดินทางกลบัสู่ที่พกั 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า  

ที่พัก โรงแรม TATHAGAT  หรือเทยีบเท่า,เมืองพทุธคยา 

วันที่ 3 
พุทธคยา – ราชคฤห์ – เขาคิชกูฎ  - วัดชีวกัมพวัน – วัดเวฬุวัน– 
มหาวิทยาลัยนาลันทา 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 

 น าท่านเดินทางสู่เมืองราชคฤห์ (Rajgir) นครหลวงแห่งแคว้นมคธ (ใช้เวลาเดินทางโดยประมาณ 2 ชม.)  น าท่านเดินขึน้

เขาคิชฌกูฎ หนึ่งในเบญจคีรี ได้แก่เวภาระ เวปลุะ คิชฌกูฏ อิสิคิลิ และปัณฑวะชมวิวทิวทศัน์ที่สวยงาม นมัสการถ า้พระ

โมคคัลลา ชมถ า้พระสารีบุตร สถานท่ีที่พระสารีบตุรส าเร็จเป็นพระอรหนัต์ ชมกุฏีของพระอานนท์ นมัสการมูลคันธกุฏี

สถานท่ีประทบัของพระพทุธเจ้า ไหว้พระสวดมนต์ที่ยอดเขาคิชกฎู จากนัน้น าท่านชมวัดชีวกัมพวนั โรงพยาบาลสงฆ์แห่งแรก

ของโลก “ชีวกัมพวัน” เป็นสวนป่ามะม่วงที่หมอชีวกโกมารภจัจ์อุทิศถวายเป็นสงัฆารามแด่พระพทุธเจ้าและพระภิกษุสงฆ์ 

ปัจจุบนัเหลือซากโบราณสถานให้เห็นเป็นซากหินเรียงรายกันอยู่ เมื่อครัง้ที่พระพุทธเจ้าทรงประชวรห้อพระโลหิตจากการที่

สะเก็ดหินมากระแทกถกูพระบาทเพราะพระเทวทตักลิง้หินลงมาหมายปลงพระชนม์พระพทุธเจ้า พระภิกษุสงฆ์ได้พาพระพทุธ

องค์มาที่ชีวกัมพวัน และหมอชีวกเป็นผู้ ถวายการรักษาโดยการผ่าตัดเอาสะเก็ดหินออก ชีวกัมพวันจึงถูกเรียกว่าเป็น

โรงพยาบาลสงฆ์แห่งแรกในพระพทุธศาสนา 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวัน  
บ่าย น าท่านเดินทางสู่ วัดเวฬุวนารามมหาสังฆยิกาวาส (วดัเวฬวุนั)วดัแห่งแรกในพระพุทธศาสนาและเป็นสถานท่ีแสดงโอวาท

ปาฏิโมกข์แก่พระอริยสงฆ์1250องค์ มีสถูปที่บรรจุพระอฐิัธาตุของพระโมคคลัลานะและพระอญัญาโกญฑญัญะ จากนัน้น า

ท่านเดินทางสู่นาลนัทา นมัสการหลวงพ่อด าซึง่เป็นพระพุทธรูปที่สร้างด้วยหินแกรนิตสีด าซึง่สร้างรุ่นราวคราวเดียวกบัพระ

พุทธเมตตา จากนัน้น าท่านเยี่ยมชมมหาวิทยาลัยนาลันทา (Nalanda University) มหาวิทยาลยัที่ใหญ่ที่สดุในโลกเป็นศนูย์
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การศึกษาในสมยัพุทธกาล ต่อมาในปีพ.ศ.๑๗๔๒ กองทพัมสุลิมเติร์กได้ยกทพัมารุกราน รบชนะกษัตริย์แห่งชมพูทวีปฝ่าย

เหนือกองทพัมสุลิมเติร์กได้เผาผลาญท าลายวดัและปชูนียสถาน ในพุทธศาสนาลงแทบทัง้หมดและสงัหารผู้ที่ไม่ยอมเปล่ียน

ศาสนา นาลนัทามหาวิหารก็ถกูเผาผลาญท าลายลงในช่วงระยะเวลานัน้ว่ากนัว่าไฟที่ลกุโชนเผานาลนัทานานถึง 3 เดือนกว่า

จะเผานาลนัทาได้หมด ได้เวลาสมควรน าท่านเดินทางสู่เมืองเวสาลี 

ค ่า 

ที่พัก 

รับประทานอาหารค ่า  

โรงแรม GARGEE GAUTAM หรือเทียบเทา่,เมืองราชคฤห์ 
 

 
 
 

วันที่ 4 เวสาลี – วัดป่ามหาวัน –เสาหนิพระเจ้าอโศกมหาราช  – เมืองกุสินารา 
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารภายในโรงแรม 

 น าท่านเดินทางสู่ เมืองเวสาลี (Vaishali) (ใช้เวลาเดินทางโดยประมาณ 4-5 ชัว่โมง) 

 น าท่านชมเมืองหลวงของอาณาจกัรวชัชี หนึ่งในสิบหกแค้วนของชมพูทวีปในสมยัโบราณ เมืองนีม้ีชื่อหลายชื่อคือ ไพสาลี ไว

สาลี และเมืองนีเ้ป็นศูนย์กลางการเผยแพร่พุทธศาสนาที่ส าคญัแห่งหนึ่ง รวมทัง้เป็นที่ก าเนิดของพระมหาวีระศาสดาของ

ศาสนาเชนและที่เป็นต้นก าเนิดของการท าน า้มนต์ในพุทธศาสนา เนื่องจากได้เกิดทุพิกขภยัร้ายแรงทัว่เมืองเวสาลีมีคนตาย

มากมาย กษัตริย์ลิจฉวีจึงได้นิมนต์ให้พระพทุธเจ้าได้มาโปรดชาวเมือง พระพทุธเจ้าจึงน าเหล่าภิกษุ ๕๐๐ รูป เดินทางไปโปรด

ที่เมืองไวสาลี พร้อมทัง้ได้มีการประพรมน า้มนต์ทัว่ทัง้เมอืง น าท่านเที่ยวชม วัดป่ามหาวัน ชมเสาอโศกที่สมบูรณ์ที่สุดและ

งดงามที่สุดของอินเดีย เมืองเวสาลีมีความส าคัญมาตัง้แต่สมัยก่อนพุทธกาล โดยเป็นเมืองหลวงแห่งแคว้นที่มีความ

เจริญรุ่งเรืองมากแคว้นหนึ่งในบรรดา ๑๖ แคว้นของชมพูทวีป มีการปกครองด้วยระบบสามัคคีธรรมหรือคณาธิปไตย ที่

สามารถเรียกได้ว่าเป็นการปกครองแบบประชาธิปไตยระบบหน่ึง คือไม่มีพระมหากษัตริย์เป็นประมขุทรงอ านาจสิทธ์ิขาด มีแต่

ผู้ เป็นประมขุแห่งรัฐซึ่งบริหารงานโดยความเห็นชอบจากรัฐสภา ซึ่งจะประกอบไปด้วยเหล่าสมาชิกจากเจ้าวงศ์ต่าง ๆ ซึ่งรวม

เป็นคณะผู้ครองแคว้น ในคมัภีร์พระพุทธศาสนากล่าวว่าเจ้าวงศ์ต่างๆ มีถึง ๘วงศ์ และในจ านวนนีว้งศ์เจ้าลิจฉวีแห่งเวสาลี

และวงศ์เจ้าวิเทหะแห่งเมืองมิถิลาเป็นวงศ์ที่มีอิทธิพลที่สดุ ในสมยัพทุธกาลพระพุทธเจ้าเคยเสด็จมาที่เวสาลีหลายครัง้ แต่ละ

ครัง้จะทรงประทบัที่กูฏาคารศาลาป่ามหาวนัเป็นส่วนใหญ่ พระสตูรหลายพระสตูรเกิดขึน้ที่เมืองแห่งนี ้และที่กูฏาคารศาลา

นี่เองที่เป็นที่ๆ พระพุทธองค์ทรงอนุญาตให้พระนางมหาปชาบดีโคตมีเถรี พระน้านางของพระพุทธองค์ พร้อมกับบริวา ร 

สามารถอุปสมบทเป็นภิกษุณีได้เป็นครัง้แรกในโลก และในการเสด็จครัง้สุดท้ายของพระพุทธองค์ พระองค์ได้ทรงรับสวน

มะม่วงของนางอมัพปาลี นางคณิกาประจ าเมืองเวสาลี ซึ่งนางได้อุทิศถวายเป็นอารามในพระพุทธศาสนา พระพุทธองค์ได้

ทรงจ าพรรษาสดุท้ายที่เวฬุวคาม และได้ทรงปลงอายุสังขารที่ปาวาลเจดีย์ และเมื่อหลงัพุทธปรินิพพานแล้วได้ ๑๐๐ ปี ได้มี

การท าสงัคายนาครัง้ที่ ๒ ณ วาลิการาม ซึง่ทัง้หมดล้วนอยู่ในเมืองเวสาลี 
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กลางวนั รับประทานอาหารกลางวัน  

บ่าย น าท่านเดินทางโดยรถโค้ชปรับอากาศสู่ เมืองกุสินารา (Kushinagar) ซึง่เป็นสถานท่ีปรินิพพานของพระพทุธเจ้า 

 

 

 

 

 

 

 

 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า  

ที่พกั โรงแรม OM RESIDENCY HOTEL หรือเทียบเท่า,เมืองกุสินารา 

วันที่ 5 กุสินารา – สังเวชนียสถาน กุสินารา (ปรินิพพาน) – เมืองลุมพินีวัน 
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม   

 น าท่านชมสังเวชนียสถานแหล่งที่ ๔ กุสินารา ในสมัยพุทธกาลเป็นเมืองเอกหนึ่งในสองของแคว้นมลัละ อยู่ตรงข้ามฝ่ัง

แม่น า้คู่กับเมืองปาวา เป็นที่ตัง้ของสาลวโนทยานหรือป่าไม้สาละ ที่พระพุทธเจ้าเสด็จดบัขนัธปรินิพพานและเป็นสถานที่

ถวายพระเพลิงพระพุทธเจ้า “สาลวโนทาย” สถานที่เสด็จดับขันธปรินิพพาน มีชื่อเรียกในท้องถิ่นว่า มาถากุนวะระกาโกฏ 

(Matha-Kunwar-Ka-Kot) ซึ่งแปลว่า ต าบลเจ้าชายสิน้ชีพ ปรากฏตามคมัภีร์ว่า เมืองนีเ้คยเป็นที่ปรินิพพานของพระพุทธเจ้า

พระนามว่าผสุสะ เป็นท่ีเกิดบ าเพ็ญบารมีของพระ   โพธิสตัว์หลายครัง้ เคยเป็นราชธานีนามว่ากสุาวดีของพระเจ้ามหาสทุัสสน

จกัรพรรดิ น าท่านนมสัการอนุสรณ์สถานที่ส าคญัคือ มหาปรินิพพานสถูป (Parinirvana Stupa) ซึ่งพระเจ้าอโศกมหาราช

สร้างไว้และบรรจพุระบรมสารีริกธาต ุวิหารปรินิพพานซึง่เป็นท่ีประดิษฐานพระพทุธรูปปางปรินิพพานอยู่ภายในและมีซากศา

สนสถานโบราณโดยรอบมากมาย จากนัน้น าท่านนมสัการสถานที่ถวายพระเพลิงพระพุทธเจ้าที่มกุฎพันธเจดีย์ แล้วน านัง่

สมาธิที่วิหารพระรูปพระพทุธไสยาสน์ มีจารึกก าหนดอายเุก่าแก่กว่า ๑,๔๐๐ปี แสดงตอนเสด็จปรินิพพาน 
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กลางวนั รับประทานอาหารกลางวัน  

บ่าย น าท่านเดินทางสู่ เมืองลุมพนีิ (Lumbini) (ใช้เวลาเดินทางโดยประมาณ 4-5 ชัว่โมง) ซึง่เป็นสถานท่ีประสตูิของพระพทุธเจ้า 

*** โปรดเตรียมหนังสือเดนิทางติดตัวไว้ 

เพื่อประทับตราออกจากประเทศอินเดียเข้าสู่ประเทศเนปาล *** 
ค ่า รับประทานอาหารค ่า  

ที่พกั โรงแรม ZAMBALA หรือเทียบเท่า,เมืองลุมพินี, ประเทศเนปาล 

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

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม   

 น าท่านชม สังเวชนียสถานแหล่งที่ ๓ สวนลุมพินีวัน เป็นสถานท่ีพระนางสิริมหามายาประสตูิเจ้าชายสิทธัตถะกมุาร เมื่อ
วันศุกร์ วันเพ็ญเดือน ๖ ปีจอ ก่อนพุทธศักราช ๘๐ปี ซึง้ภายในบริเวณมีวิหารมหามายา  สระโบกขรณี และเสาพระเจ้า
อโศกที่มีขนาดความสงู ๒๒ ฟุต ๔ นิว้และมีข้อความจารึกเป็นหลกัฐานว่า “ณ ที่นี่คือ สถานที่ประสตูิของเจ้าชายสิทธัตถะ 
และพระเจ้าอโศกเสด็จมาบูชาในปีที่ ๒๐ แห่งรัชกาลของพระองค์” (ประมาณพุทธศตวรรษที่ ๓ ) ปัจจุบนัลมุพินีวนัได้รับการ
บูรณะและมีถาวรวัตถุส าคญัที่ชาวพุทธนิยมไปสักการะ คือ “เสาหินพระเจ้าอโศกมหาราช” ที่ระบุว่าสถานที่นีเ้ป็นสถานที่
ประสูติของเจ้าชายสิทธัตถะ นอกจากนีย้งัมี “วิหารมายาเทวี” ภายในประดิษฐานภาพหินแกะสลักพระรูปพระนางสิริมหา
มายาประสตูิพระราชโอรส โดยเป็นวิหารเก่ามีอายรุ่วมสมยักบัเสาหินพระเจ้าอโศก ปัจจุบนัทางการเนปาลได้สร้างวิหารใหม่
ทบัวิหารมายาเทวีหลงัเก่า และได้ขุดค้นพบศิลาจารึกรูปคล้ายรอยเท้า สนันิษฐานว่าเป็นจารึกรอยเท้าก้าวที่เจ็ดของเจ้าชาย
สิทธัตถะที่ทรงด าเนินได้เจ็ดก้าวในวนัประสตูิ ปัจจบุนัลมุพินีวนัอยู่ในเขตประเทศเนปาล ติดชายแดนประเทศอินเดียทางเหนือ
เมืองโคราฆปรุะ ห่างจากเมืองติเลาราโกต (หรือ นครกบิลพสัดุ์) ทางทิศตะวนัออก ๑๑ กิโลเมตร และห่างจากสิทธารถนคร 
(หรือนครเทวทหะ) ทางทิศตะวนัตก๑๑กิโลเมตร ซึง่ถกูต้องตามต าราพระพทุธศาสนาที่กล่าวว่าลมุพินีวนัสถานท่ีประสตูิตัง้อยู่
ระหว่างเมืองกบิลพสัดุ์และเมืองเทวทหะ ปัจจบุนัลมุพินีวนัมีเนือ้ที่ประมาณ ๒,๐๐๐ ไร่ ทางการเรียกสถานท่ีนีว้่า รุมมินเด มี
สภาพเป็นชนบท มีผู้อาศยัอยู่ไม่มากมีสิ่งปลกูสร้างเป็นพุทธสถานเพียงเล็กน้อย แต่มีวดัพุทธอยู่ในบริเวณนีห้ลายวดั รวมทัง้
วัดไทยลุมพินี ลุมพินีวันได้รับการยกย่องจากองค์การยูเนสโกให้เป็นมรดกโลกประเภทมรดกทางวัฒนธรรมตัง้แต่ปี พ.ศ.
๒๕๔๐  
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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/พ.ศ._2540
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กลางวนั รับประทานอาหารกลางวัน  

บ่าย น าท่านเดินทางโดยรถโค้ชปรับอากาศสู่เมืองสาวัตถี (Shravasti) ที่เป็นเมืองโบราณในสมัยพุทธกาล   (ใช้เวลาเดินทาง

โดยประมาณ 5-6 ชัว่โมง) 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า  

ที่พกั โรงแรม LOTUS SUTRA หรือเทียบเท่า,เมืองสาวัตถี 

วันที่ 7 
เมืองสาวัตถี-สถานที่แสดงยมกปาฏิหาริย์-สถานที่พระเทวทัตถูกแผ่นดินสูบ- 
บ้านบิดาขององคุลีมาล - วังของพระเจ้าปเสนทิโกศล-บ้านของอนาถบิณฑิก
เศรษฐี - วัดเชตุวันมหาวิหาร - เมืองพาราณสี 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารภายในโรงแรม 
 น าท่านชม เมืองสาวัตถี (Shravasti) ที่เป็นเมืองโบราณในสมยัพุทธกาลที่มีความส าคญัในฐานะที่เป็นเมืองหลวงของแคว้น

โกศล ๑ ในแคว้นมหาอ านาจใน ๑๖ มหาชนบท ในสมยัพุทธกาล เมืองสาวตัถีนบัว่าเป็นเมืองส าคญัในการเป็นฐานในการ
เผยแพร่พระพุทธศาสนาของพระพุทธเจ้าที่ส าคัญเพราะเป็นเมืองที่พระพุทธเจ้าประทับนานที่สดุถึง ๒๕ พรรษา เป็นที่ตรัส
พระสตูรมากมายและเป็นเมืองที่พระพทุธศาสนามัน่คงที่สดุ ปัจจุบนัยงัมีซากโบราณสถานที่ส าคญัปรากฏร่องรอยอยู่ คือ ที่
แสดงยมกปาฏิหาริย์ (อ่านว่า ยะ – มะ – กะ – ปา – ติ – หาน, สถานที่ที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงยมกปาฏิหาริย์ครัง้นี  ้คือที่
โคนต้นมะม่วง  หรือ คณัฑามพพฤกษ์ในเมืองสาวตัถี มลูเหตุที่ทรงแสดงคือเพราะพวกเดียรถีย์นกับวชนอกศาสนาพุทธ ท้า
พระพุทธเจ้าแข่งแสดงปาฏิหาริย์ว่าใครจะเก่งกว่ากันพวกเดียรถีย์ทราบว่าพระพุทธเจ้าจะแสดงยมกปาฏิหาริย์ที่โคนต้น
มะม่วงจึงให้สาวกและชาวบ้านที่นับถือพวกตนจัดการโค่นต้นมะม่วงเสียสิน้ไม่เหลือ แต่พระพุทธเจ้าก็ ทรงแสดงยมก
ปาฏิหาริย์ที่โคน ต้นมะม่วงจนได้ โดยมีผู้น าผลมะม่วงสกุมาถวายทรงฉันเสร็จแล้วรับสัง่ให้คนปลกูเมล็ดลงดินแล้วพระองค์
ทรงใช้น า้ที่ล้างพระหตัถ์รด ปรากฎว่าหน่อมะม่วงโตพรวดพราดแตกกิ่งก้านสงูขึน้ถึง   ๕๐  ศอก  ผลที่สดุพวกเดียรถีย์พ่ายแพ้
ไป), สถานที่พระเทวทัตถูกแผ่นดินสูบ (หน้าวดัพระเชตวุนัมหาวิหาร), บ้านบิดาขององคุลีมาล(สถูป), บริเวณวังของ

พระเจ้าปเสนทิโกศล, บ้านของอนาถบิณฑิกเศรษฐี(สถูป), วัดเชตุวันมหาวิหาร (ซึ่งพระพุทธเจ้าเคยประทบัอยู่ถึง ๑๙ 
พรรษา) รวมถึง ต้นอานันทโพธิ์ ซึง่เป็นต้นโพธ์ิท่ีชาวพทุธนบัถือว่ามีความศกัดิ์สิทธ์ิเป็นอนัดบัสองรองจากต้นพระศรีมหาโพธ์ิ
ที่พทุธคยาที่วดัเชตวุนัมหาวิหาร เป็นต้น 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวัน  

บ่าย น าเดินทางโดยรถโค้ชปรับอากาศสู่เมืองพาราณสี(Varanasi) สถานที่แสดงปฐมเทศนา (ใช้เวลาเดินทางโดยประมาณ 6-7 

ชัว่โมง)         

ค ่า รับประทานอาหารค ่า  

ที่พกั โรงแรม TRIDEV หรือเทียบเท่า,เมืองพาราณส ี

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/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/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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วันที่ 8 พาราณสี (ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ) (6E 97 : 11.40 – 16.40) – กรุงเทพฯ 
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารภายในโรงแรม 

  ได้เวลาสมควร น าท่านเดินทางสู่สนามบินพาราณสี 

11.40 น. ออกเดินทางกลบัสู่กรุงเทพฯ ประเทศไทย โดยสายการบินอนิดิโก แอร์ไลน์  (Indigo Airline) เที่ยวบินที่ 6E 97   
16.40 น. ถึงสนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพมหานคร โดยความสวสัดิภาพ 

 

ราคาแนะน าเพยีง อินเดีย เนปาล ทวัร์สังเวชนียสถานครบ 4 ต าบล  
8วัน 7คนื โดยสายการบิน อินดโิก แอร์ไลน์  (6E) 

ก าหนดการเดนิทาง 
ผู้ใหญ่พัก 2-3 

ท่าน 
ท่านละ 

เด็กอายุไม่เกนิ 12 ปี  
(เสริมเตียง)  
ท่านละ 

เด็กอายุไม่เกนิ 12 ปี 
(ไม่เสริมเตียง) 

ท่านละ 

พักเดี่ยว 
ท่านละ 

ไม่รวมตั๋ว 
ท่านละ 

วนัที่  09 – 16 ม.ค.  63 27,900 27,900 27,900 5,990 19,900 
วนัที่  30 ม.ค. - 06 ก.พ. 63 27,900 27,900 27,900 5,990 19,900 
วนัที่  05 – 12 ก.พ.  63 29,900 29,900 29,900 5,990 21,900 
วนัที่  10 – 17 ม.ีค.  63 29,900 29,900 29,900 5,990 21,900 
วนัที่  17 – 24 ม.ีค.  63 29,900 29,900 29,900 5,990 21,900 
ราคาเด็กทารก(อายุไม่ถึง 2 ปีบริบูรณ์ ณ วันเดินทางกลับ) ติดต่อสอบถาม ราคานีร้วมรายการทัวร์ ตั๋วเคร่ืองบิน (ไม่รวมวีซ่าอนิเดีย) 

 

ราคานีไ้ม่รวมค่าวีซ่าอนิเดีย ท่านละ 1,800 บาท 
และค่าวีซ่าเนปาล ท่านละ 1,000 บาท 

ราคานีไ้ม่รวมค่าทปิมัคคุเทศก์ท้องถิ่นและคนขับรถ รวม 2,000 บาท/ท่าน/ทริป 
 

อัตราดังกล่าวขอสงวนเฉพาะผู้ ท่ีถือหนังสือเดินทางไทยเท่านัน้ 
กรณีถือหนังสือเดินทางต่างชาติกรุณาเช็คราคาอีกคร้ัง 

 

เมื่อท่านได้ท ารายการจองทวัร์ กบั เอ็กซ์ซอติก ฮอลิเดย์ จากนัน้ เจ้าหน้าที่จะติดต่อกลบั 

เพ่ือแจ้งนดัวนั ช าระเงิน โทร 02-108-7828 ท่านสามารถโอนเงินผ่านธนาคาร ดงัต่อไปนี ้

ธนาคาร สาขา ชื่อบญัชี ประเภท หมายเลขบญัชี 

 เดอะมอลล์ บางกะปิ บริษัท เอ็กซ์ซอติก ฮอลเิดย์ จ ากดั ออมทรัพย์ 281-2-22986-8 

 สาขาย่อยเดอะมอลล ์บางกะปิ นางสาวพรหมพร สนทิขวญั ออมทรัพย์ 732-2-31864-9 

 

http://www.exoticontour.com/
http://www.exoticontour.com/ExoticTour/home/payment.php
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 เงื่อนไขการให้บริการ 
1.  การเดินทางในแต่ละครัง้จะต้องมีผู้ โดยสารจ านวน 10 ท่านขึน้ไป ถ้าผู้ โดยสารไม่ครบจ านวนดงักลา่ว  
 ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปลี่ยนแปลงราคาหรือยกเลิกการเดินทาง 
2.  ในกรณีที่ลกูค้าต้องการออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ก่อนทุกครัง้ 

เพื่อเช็คข้อมูลความถูกต้องของรายการทัวร์รวมทัง้ไฟล์บินและเวลานัดหมายทัวร์ หากเกิดความ
ผิดพลาด ทางบริษัทไม่รับผิดชอบใดๆ ทัง้สิน้ 

3.  การช าระค่าบริการ 
     3.1 กรุณาช าระมดัจ า ท่านละ 10,000.- บาท  
     3.2 กรุณาช าระค่าทวัร์สว่นที่เหลือ 15-20 วนัก่อนออกเดินทาง 
4.  การยกเลิกและคืนค่าทวัร์หลงัจากมีการจ่ายเงินมดัจ า 
    4.1 แจ้งยกเลิกก่อนเดินทาง 30 วนั คืนค่าใช้จ่ายทัง้หมด 
    4.2 แจ้งยกเลิกก่อนเดินทาง 15 วนั เก็บค่าใช้จ่าย ท่านละ 10,000 บาท 
    4.3 แจ้งยกเลิกน้อยกว่า 15 วนัก่อนเดินทาง ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิ เก็บค้าใช้จ่ายทัง้หมด 
    4.4 ยกเว้นกรุ๊ปที่เดินทางช่วงวนัหยุดหรือเทศกาลที่ต้องการันตีมดัจ ากบัสายการบินหรือค่ามดัจ าที่พกั

โดยตรงหรือโดยการผ่านตวัแทนในประเทศหรือต่างประเทศและไม่อาจขอคืนเงินได้ รวมถึงเที่ยวบิน
พิเศษเช่น Extra Flight และ Charter Flight  จะไม่มีการคืนเงินมดัจ า หรือค่าทวัร์ทัง้หมดเนื่องจากค่า
ตัว๋เป็นการเหมาจ่ายในเที่ยวบินนัน้ๆ 

 

กรณีคณะออกเดินทางได้           
1. คณะจองจ านวนผู้ใหญ่ 10 ท่านออกเดินทาง (ไม่มีหวัหน้าทวัร์) 
2. คณะจองจ านวนผู้ใหญ่ 15 ท่านขึน้ไปออกเดินทาง (มีหวัหน้าหวัหน้าทวัร์) 
3. คณะจองไม่ถึงจ านวนผู้ใหญ่ 10 ท่าน ไม่ออกเดินทาง 

 

อัตราค่าบริการนีร้วม 
1.  ค่าตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบั ชัน้ประหยดั 
2.  ค่าโรงแรมที่พกัตามรายการที่ระบ ุ(สองท่านต่อหนึ่งห้อง) 
3.  ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการที่ระบ ุ
4.  ค่าอาหารและเคร่ืองดื่มตามรายการที่ระบ ุ
5.  ค่ารถรับสง่และระหว่างน าเที่ยวตามรายการที่ระบุ 
6.  ค่าประกันอุบัติเหตุคุ้มครองในระหว่างการเดินทาง คุ้มครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท ค่า

รักษาพยาบาลกรณีเกิดอบุติัเหตวุงเงินท่านละ 200,000 บาท ตามเงื่อนไขของกรมธรรม์  
 ** ลกูค้าท่านใดสนใจซือ้ประกนัการเดินทางส าหรับครอบคลมุเร่ืองสขุภาพสามารถสอบถามข้อมลู 
 เพิ่มเติมกบัทางเจ้าหน้าที่บริษัทได้ ** 
 - เบีย้ประกนัเร่ิมต้น 370 บาท [ระยะเวลา 5-7 วนั] 
 - เบีย้ประกนัเร่ิมต้น 430 บาท [ระยะเวลา 8-10 วนั]  
 ความครอบคลมุผู้ เอาประกนัท่ีมีอายมุากกว่า 16 หรือน้อยกว่า 75 ปี   
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 [รักษาพยาบาล 2 ล้าน, รักษาต่อเนื่อง 2 แสน, เสียชีวิตหรือเสียอวยัวะจากอบุตัิเหต ุ3 ล้านบาท] 
 ความครอบคลมุผู้ เอาประกนัท่ีมีอายนุ้อยกว่า 16 หรือมากกว่า 75 ปี   
 [รักษาพยาบาล 2 ล้าน, รักษาต่อเนื่อง 2 แสน, เสียชีวิตหรือเสียอวยัวะจากอบุตัิเหต ุ1.5 ล้านบาท] 

7.  รวมภาษีสนามบินทกุแห่ง + ภาษีน า้มนั  
8.  ค่าภาษีมลูค่าเพิ่ม 7% 
 

อัตราค่าบริการนีไ้ม่รวม 
1. กระเป๋าเดินทาง 
2. ค่าธรรมเนียมการย่ืนขอวีซ่าอินเดียแบบออนไลน์ 5 วนัท าการ ท่านละ 1,800 บาท 
3. ค่าวีซ่าเข้าประเทศเนปาล 3 วนัท าการ ท่านละ 1,000 บาท 
4. กระเป๋าเดินทางท่านละ 1 ใบเท่านัน้ ในกรณีที่น า้หนกัเกินกว่าที่สายการบินก าหนด  

30 กิโลกรัม/ท่าน 1 สว่นเกินน า้หนกัตามสายการบินก าหนด 
5. ค่าท าหนงัสือเดินทาง 
6. ค่าใช้จ่ายส่วนตวันอกเหนือจากรายการ เช่น ค่าเคร่ืองด่ืม, ค่าอาหารที่สัง่เพิ่มเอง, ค่าโทรศพัท์, ค่าซกั

รีดฯลฯ 
7. ค่าอาหารท่ีไม่ได้ระบไุว้ในรายการ 
8. ค่าท าใบอนญุาตที่กลบัเข้าประเทศของคนต่างชาติหรือคนต่างด้าว 
9. ค่าทิปมคัคเุทศก์ท้องถิ่นและคนขบัรถ รวม 2,000 บาท /ท่าน/ทริป 

 

หมายเหต ุ
1. บริษัทฯ มีสิทธ์ิท่ีจะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทวัร์นี ้เมื่อเกิดเหตสุดุวิสยัจนไม่อาจแก้ไข

ได้ 
2. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่รับผิดชอบใดๆ เหตุการณ์ที่เกิดจากสายการบิน ภัยธรรมชาติ เหตุการณ์ไม่

สงบทางการเมือง, การประท้วง, การนดัหยดุงาน, การก่อการจลาจล, อบุติัเหต,ุ ความเจ็บป่วย, ความ
สญูหายหรือเสียหายของสมัภาระ ความลา่ช้า เหตสุดุวิสยั อ่ืนๆ เป็นต้น 

3. หากท่านยกเลิกก่อนรายการท่องเท่ียวจะสิน้สุดลง ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านสละสิทธ์ิและจะไม่
รับผิดชอบค่าบริการท่ีท่านได้ช าระไว้แล้วไม่ว่ากรณีใดๆ ทัง้สิน้ 

4. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อการห้ามออกนอกประเทศ หรือ ห้ามเข้าประเทศ อันเนื่องมาจากมีสิ่งผิด
กฎหมาย หรือเอกสารเดินทางไม่ถกูต้อง หรือ การถกูปฏิเสธในกรณีอ่ืนๆ 

5. รายการนีเ้ป็นเพียงข้อเสนอที่ต้องได้รับการยืนยนัจากบริษัทฯ อีกครัง้หนึ่ง หลงัจากได้ส ารองที่นั่งบน
เคร่ือง และโรงแรมที่พกัในต่างประเทศเป็นที่เรียบร้อย แต่อย่างไรก็ตามรายการนีอ้าจเปลี่ยนแปลงได้
ตามความเหมาะสม 

6. ราคานีคิ้ดตามราคาตั๋วเคร่ืองบินในปัจจุบนั หากราคาตัว๋เคร่ืองบินปรับสงูขึน้ บริษัทฯ สงวนสิทธ์ิท่ีจะ
ปรับราคาตัว๋เคร่ืองบินตามสถานการณ์ดงักลา่ว 
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7. กรณีเกิดความผิดพลาดจากตัวแทน หรือ หน่วยงานที่เก่ียวข้อง จนมีการยกเลิก ล่าช้า เปลี่ยนแปลง 
การบริการจากสายการบินบริษัทฯขนส่ง หรือ หน่วยงานที่ให้บริการ บริษัทฯจะด าเนินโดยสุด
ความสามารถที่จะจดับริการทวัร์อ่ืนทดแทนให้ แต่จะไม่คืนเงินให้ส าหรับค่าบริการนัน้ๆ 

8. มัคคุเทศก์ พนักงาน และตัวแทนของบริษัทฯ ไม่มีสิทธ์ิในการให้ค าสัญญาใดๆ ทัง้สิน้แทนบริษัทฯ 
นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผู้มีอ านาจของบริษัทฯ ก ากบัเท่านัน้ 

9. หากไม่สามารถไปเที่ยวในสถานที่ที่ระบุในโปรแกรมได้ อันเนื่องมาจากธรรมชาติ ความล่าช้า และ
ความผิดพลาดจากทางสายการบิน จะไม่มีการคืนเงินใดๆทัง้สิน้ แต่ทัง้นีท้างบริษัทฯจะจดัหารายการ
เท่ียวสถานท่ีอ่ืนๆมาให้ โดยขอสงวนสิทธ์ิการจดัหานีโ้ดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า  

10. ในกรณีที่ลกูค้าต้องออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ก่อนทุกครัง้ มิ
เช่นนัน้ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆ ทัง้สิน้  

 

ส าหรับผู้ที่มีความประสงค์ต้องการขอยื่นวีซ่าอินเดียแบบออนไลน์ 
เอกสารในการย่ืนวีซ่าอินเดียส าหรับผู้ ท่ีถือพาสสปอร์ตไทย 

1. หนงัสือเดินทาง (Passport) หนงัสือเดินทาง ต้องมีหน้าเหลือส าหรับประทบัวีซ่าอย่างน้อย 2 หน้า อายุใช้
งานเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน นบัจากวนัเดินทาง *กรุณาถอดปก Passport ก่อนสง่เอกสารบริษัทจะไม่
รับผิดชอบในกรณีสญูหาย* 

2. รูปถ่าย รูปถ่ายสีหน้าตรงขนาด 2x2 นิว้ พืน้หลงัสีขาวเท่านัน้ จ านวน 1 ใบ เป็นรูปที่ถ่ายจากร้านถ่ายรูป
เท่านัน้ รูป (ห้ามสวมแว่นตาหรือเคร่ืองประดับ, ไม่ใส่ชุดข้าราชการหรือเคร่ืองแบบใดๆ ไม่เป็นรูป
สติ๊กเกอร์รวมถึงห้ามใช้รูปที่ถ่ายเองและปริน้ท์เอง) 

3. แบบฟอร์ม 
*** เอกสารการย่ืนขอวีซ่าอินเดียแบบออนไลน์  

สามารถรองรับไฟล์นามสกลุ JPG, PNG, PDF ขนาดไฟล์ไม่เกิน 2MB 
!! สว่นไฟล์ WORD / EXCEL / TIFF / TIF ไม่รองรับ กรุณาแปลงเป็น PDF ก่อนได้  

ข้อความหรือเนือ้หาต้องครบถ้วนและมีความชดัเจนเท่านัน้ *** 
 

ส าหรับผู้ที่มีความประสงค์ต้องการขอยื่นวีซ่าเนปาล 
เอกสารในการย่ืนวีซ่าเนปาลส าหรับผู้ ท่ีถือพาสสปอร์ตไทย 

1. หนงัสือเดินทาง (Passport) หนงัสือเดินทาง ต้องมีหน้าเหลือส าหรับประทบัวีซ่าอย่างน้อย 2 หน้า อายุใช้
งานเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน นบัจากวนัเดินทาง *กรุณาถอดปก Passport ก่อนสง่เอกสารบริษัทจะไม่
รับผิดชอบในกรณีสญูหาย* 

2. รูปถ่าย รูปถ่ายสีหน้าตรงขนาด 2x2 นิว้ พืน้หลงัสีขาวเท่านัน้ จ านวน 1 ใบ เป็นรูปที่ถ่ายจากร้านถ่ายรูป
เท่านัน้ รูป (ห้ามสวมแว่นตาหรือเคร่ืองประดับ, ไม่ใส่ชุดข้าราชการหรือเคร่ืองแบบใดๆ ไม่เป็นรูป
สติ๊กเกอร์รวมถึงห้ามใช้รูปที่ถ่ายเองและปริน้ท์เอง) 

3. แบบฟอร์ม 
*** เอกสารในการยื่นวีซ่าเนปาลต้องใช้เอกสารเป็นตวัจริงเท่านัน้ *** 
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