
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วนัเดนิทาง ราคาผูใ้หญ ่ พกัเดีย่ว สายการบนิ จ านวน 

14-19 กมุภาพนัธ ์ 18,881 8,000 FD 20 

28 กมุภาพนัธ ์– 4 มนีาคม 19,991 8,000 FD 20 

13-18 มนีาคม 19,991 8,000 FD 20 

ทวัรอ์ินเดีย : รหสั IND197 



 

 

4 สงัเวชนยีสถาน จดุเร ิม่ตน้ของพระพทุธศาสนาสูส่ถานทีส่ าคญัของพทุธประวตั ิ 

พทุธคยา     : จดุแสวงบญุส าหรบัชาวพทุธท ัว่โลก “พระมหาโพธเิจดยี”์ อนุสรณ์สถานการตรสัรู ้

กสุนิารา    : สกัการะ สถปูปรนิพิพาน ประดษิฐานพระพทุธรปูปางเสด็จดบัขนัธปรนิพิพาน 

ลมุพนิวีนั   : ดนิแดนชมพทูวปี อยูร่ะหวา่งกรงุกบลิพสัดุแ์ละกรงุเทวทหะ 

สารนาถ     : สถานทีพ่ระพทุธเจา้แสดงปฐมเทศนา,ซากเสาพระเจา้อโศกมหาราช 

เดนิทางโดยสายการบนิแอรเ์อเชยี (FD)  

*ปล. ไมม่รีาคาเด็ก เนือ่งจากเป็นราคาพเิศษ / ราคานีไ้มร่วมคา่ทปิไกดแ์ละคนขบัรถ 2,000 บาท/ทา่น/ทรปิ 

คา่ยืน่วซีา่อนิเดยีและเนปาล 3,000 บาท : หนา้พาสปอรต์และรปูถา่ย(สแกน)หนา้ตรง 2 นิว้ (พืน้หลงัขาว) 

หมายเหต ุ: ทางเราขอสงวนสทิธิ์ใ์นการด าเนนิการจัดท าวซีา่อนิเดยี (E-VISA) ใหกั้บลกูคา้ทกุกรณี หากลกูคา้มวีซีา่อนิเดยีตดิเล่ม

แบบรายปีไมค่ดิคา่วซีา่เพิม่เตมิ 

 

วนัแรก สนามบนิดอนเมอืง – เมอืงคยา (พุทธคยา) – สถานทีต่รสัรู ้– เจดยีพ์ุทธคยา – ตน้พระศรมีหาโพธิ ์– 

บา้นนางสชุาดา 

ตหีา้ครึง่ คณะพรอ้มกันที ่สนามบนิดอนเมอืง อาคารผูโ้ดยสารขาออกระหวา่งประเทศชัน้ 2 เคาน์เตอร ์สายการบนิแอร์

เอเชยี โดยมเีจา้หนา้ทีค่อยอ านวยความสะดวกจัดเตรยีมเอกสารการเดนิทางและสมัภาระใหก้ับทา่น 

08.20 น. ออกเดนิสู ่เมอืงคยา โดยสายการบนิแอรเ์อเชยี เทีย่วบนิที ่FD122 

10.10 น. ถงึ สนามบนินานาชาตเิมอืงคยา ประเทศอนิเดยี (เวลาอนิเดยีเร็วกว่าเวลาไทย1.30 ชั่วโมง) หลังผ่านพธิกีาร

ตรวจคนเขา้เมอืง   น าท่านเขา้สู ่เมอืงคยาหรอืพุทธคยา เป็นพุทธสังเวชนีย

สถานที่ส าคัญที่สุด 1 ใน 4 สังเวชนียสถานและถอืว่าเป็นสถานที่ศักดิส์ทิธิ์

ที่สุดของชาวพุทธทั่วโลกเพราะเป็นจุดเริ่มตน้ของพระพุทธศาสนา เป็น

สถานที่เจา้ชายสทิธัตถะไดต้รัสรูพ้ระอนุตตรสัมมาสัมโพธญิาณเป็นสมเด็จ 

พระบรมศาสดาสมัมาสัมพุทธเจา้ เป็นเวลากว่าสองพันหา้รอ้ยปีทีส่ถานทีแ่ห่ง

น้ีเป็นศูนยร์วมของจุดหมายแสวงบุญของชาวพุทธผูม้ศีรัทธาทั่วโลก ปัจจุบัน

พุทธคยามีชือ่เรียกอีกชือ่ว่า วัดมหาโพธิ ์ตัง้อยู่ที่จังหวัดคยา รัฐพหิาร ประเทศอนิเดีย ห่างจากรมิฝ่ังแม่น ้า

เนรัญชรา 350 เมตร อดตีต าบลทีต่ัง้พุทธคยาชือ่ว่า อุรุเวลาเสนานคิม ปัจจุบันเพีย้นมาเป็น อุเรล ในปัจจุบัน

พุทธคยาอยู่ในความดูแลของคณะกรรมการร่วม พุทธ-ฮนิดู และพุทธคยา

ไดรั้บการยกย่องจากองคก์ารยูเนสโก UNESCO ใหเ้ป็นมรดกโลก ประเภท

มรดกทางวัฒนธรรม เมือ่ปี พ .ศ . 2545 

   เทีย่ง   รับประทานอาหารกลางวัน ณ หอ้งอาหาร 

  น าท่านสู่ สังเวชนียสถาน  สถานที่ตรัสรู ้แต่เดมิทีเดยีวในสมัยพุทธกาลนั้น 

คอืต าบลอรุุเวลาเสนานคิม เมอืงคยา แควน้มคธ ซึง่มเีมอืงราชคฤห ์เป็นเมอืง

หลวง ปัจจุบันสถานทีต่รัสรูน้ี้เรยีก ต าบลพุทธคยา ขึน้อยู่กับจังหวัดคยา นมัสการพระมหาเจดยีพ์ุทธคยา ตน้

พระศรีมหาโพธิ ์พระพุทธเมตตา ซึง่เป็นพระพุทธปางมารวชิัย ที่สรา้งดว้ยหนิแกรนิตสดี า อายุกว่า 1,400 

ปี  นมัสการพระแทน่วัชรอาสน ์อนมิสิเจดยี ์รัตนจงกรมและสระมุจลนิทร์    น าทา่นชมบรเิวณ บา้นนางสชุาดา 

ในปัจจุบันเป็นเพยีงซากเนนิดนิและชมบรรยากาศแม่น ้าเนรัญชราสถานทีส่ าคัญอกีแห่งในคยาทีผู่จ้ารกิแสวง

บญุจะตอ้งเยีย่มชมบา้นนางสชุาดาและสถานทีล่อยถาดซึง่อยูร่มิฝ่ังแม่น ้าเนรัญชรานางสชุาดาเป็นลูกสาวของ

เศรษฐแีห่งต าบลอุรุกเวลาเสนานิคม นางสุชาดาเป็นคนที่น าถาดทองใส่ขา้วมธุปายาสถวาย(ขา้วที่หุงดว้ย

น ้านมโค)แดเ่จา้ชายสทิธัตถะดว้ยเขา้ใจวา่เจา้ชายสทิธัตถะทีน่ั่งสงบอยูใ่ตต้น้ไมค้อืรุกขเทวดาทีช่ว่ยนางไดล้กู

ชายสมปรารถนาซึง่เป็นวันเดยีวกับทีท่า่นตรัสรูเ้ป็นสมเด็จพระสมัมาสัมพุทธเจา้ หลังจากทีเ่สวยขา้วมธปุายาส

เรยีบรอ้ยแลว้ท่านไดท้ าการเสีย่งทายโดยตัง้จติอธษิฐานว่าหากท่านไดต้รัสรูแ้จง้เห็นจรงิขอใหถ้าดทองลอย

ทวนน ้าซึง่ปรากฏถาดทองไดล้อยทวนน ้าตามค าทีท่า่นอธษิฐานไวจ้รงิๆ 

ค ่า       รับประทานอาหารค า่ ณ หอ้งอาหาร 

  ทีพ่กั SUJATA HOTEL BODHGAYA หรอืเทยีบเทา่ 

 

 

 



วนัทีส่อง พุทธคยา – เมอืงราชคฤห ์– ขึน้เขาคชิกฎู – เมอืงนาลนัทา – สกัการะหลวงพอ่องคด์ า  

เชา้   รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

  น าทา่นเดนิทางสู ่เมอืงราชคฤห ์ของแควน้มคธ เป็นแหลง่รุ่งเรอืงดว้ยอ านาจ

และการคา้ขาย เป็นเมืองที่ลอ้มรอบดว้ยก าแพงธรรมชาต ิคือเบญจคีรีนคร 

หรือภูเขา 5 ลูกไดแ้ก่ เวภาระ เวปุละ คชิฌกูฏ อสิคิลิ ิและปัณฑวะ ในสมัย

พุทธกาล พระราชาผูค้รองนครน้ีคอื พระเจา้พมิพสิาร น าท่านเดนิขึน้ เขาคชิ

กูฏ หนึ่งในเบญจคีรี ชมววิทิวทัศน์ที่สวยงาม นมัสการ ถ ้าพระโมคคัลลา

นะ ชม ถ ้าสกุรขาตา สถานทีท่ีพ่ระสารบีุตรส าเร็จเป็นพระอรหันต ์ชม กฏุขีอง

พระอานนท ์นมัสการมลูคันธกฏุ ีสถานทีป่ระทับของพระพุทธเจา้ไหวพ้ระสวดมนตท์ีย่อดเขาคชิกฎู สงูลาดชัน

แบบขัน้บันได ระยะทางประมาณ 750 เมตร รถยนตไ์มส่ามารถขึน้ไปได ้ส าหรับทา่นทีไ่ม่สะดวกในการเดนิขึน้ 

ท่านสามารถใชบ้รกิาร “เสลี่ยง” ทัง้ขาขึน้และขาลง ค่าบรกิารโดยประมาณ 1,200 รูปี และค่าทปิคนแบก

เสลีย่ง 200 รูปี รวมเป็น 1,400 รูปี ซึง่ไมร่วมอยูใ่นคา่ทัวร ์

เทีย่ง  รับประทานอาหารกลางวนั ณ หอ้งอาหาร   

น าท่านชม มหาวทิยาลัยนาลันทา มหาวทิยาลัยทีใ่หญท่ีส่ดุในโลก เป็นศนูยก์ารศกึษาในสมัยพุทธกาล ต่อมา

ในปีพ .ศ.1742 กองทัพมสุลมิเตริกสไ์ดย้กทัพมารุกรานรบชนะกษัตรยิแ์หง่ชมพูทวปีฝ่ายเหนือ กองทัพมุสลมิ

เตริกสไ์ดเ้ผาผลาญท าลายวัดและปูชนียสถานในพุทธศาสนาลงแทบทัง้หมด และสังหารผูท้ีไ่ม่ยอมเปลีย่น

ศาสนา นาลันทามหาวหิารก็ถกูเผาผลาญท าลายลงในชว่งระยะเวลานัน้ วา่กันวา่ไฟทีล่กุโชนเผานาลันทานาน

ถงึ 3 เดอืนกวา่จะเผานาลันทาไดห้มด  

  จากนัน้น าท่าน กราบสักการะหลวงพ่อองคด์ า หรือ หลวงพ่อส าเร็จศักดิ ์ซึง่

ชาวอนิเดียเรยีกท่านว่า หลวงพ่ออว้นหรือหลวงพ่อน ้ามันศักดิส์ทิธ ิซึง่ชาว

อนิเดยีเคยน าน ้ามันจากองคพ์ระใชน้วดตามร่างกายทีเ่จ็บแลว้อาการเจ็บป่วย

นัน้คอ่ยๆทเุลาหายไป  

ค ่า       รับประทานอาหารค า่ ณ หอ้งอาหาร 

  ทีพ่กั NALANDA REGENCY HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 

 

วนัทีส่าม  เมอืงราชคฤห ์– เมอืงไวสาล ี– คนัธเจดยี ์– ปาวาลเจดยี ์– เมอืงกสุนิารา  

เชา้   รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

  น าท่านเดนิทางสู่ เมืองกุสนิารา หรือ กุศนิคร เป็นที่ตัง้ของสังเวชนียสถาน

แห่งที่ 4 ในสมัยพุทธกาลเป็นเมอืงเอกหนึ่งในสองของแควน้มัลละ อยู่ตรง

ขา้มฝ่ังแมน่ ้าคู่กับเมอืง ปาวา เป็นทีต่ัง้ของ สาลวโนทยาน หรอืป่าไมส้าละที่

พระพุทธเจา้เสด็จดับขันธปรินิพพานและเป็นสถานที่ถวายพระเพลิง

พระพุทธเจา้ กุสนิาราจัดเป็นพุทธสังเวชนียสถานที่ส าคัญแห่งที่ 4 ใน 4 

สังเวชนียสถานของชาวพุทธ เป็นสถานที่เสด็จดับขันธปรนิิพพานแห่งองค์

สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา้ ตัง้อยู่ทีต่ าบลมถากัวร ์อ าเภอกสุนิคร (ใชเ้วลา

เดนิทางประมาณ 7 ชม.)  

เทีย่ง  รับประทานอาหารกลางวนั ณ หอ้งอาหาร  (ระหวา่งทางทีเ่มอืงไวสาล)ี 

  ระหวา่งเดนิทางสูเ่มอืงกสุนิารา แวะ เมอืงไวสาล ีสถานทีท่ าสงัคายนาครัง้ที ่2 

หลังจากพุทธปรนิิพพาน เมอืงหลวงของอาณาจักรวัชช ี1 ใน 6 แควน้ชมพู

ทวปีในสมัยโบราณ เมอืงน้ีมชีือ่หลายชือ่คอื ไพสาล,ี เวสาล ีและ เมอืงน้ีเป็น

ศนูยก์ลางการเผยแพร่พุทธศาสนาทีส่ าคัญแห่งหนึง่ ชมบรเิวณคันธเจดยี ์เป็นบรเิวณทีก่ษัตรยิล์จิฉวไีดจ้ัดพธิี

ตอ้นรับพระพุทธองค ์ทีเ่สด็จมาสูเ่วสาล ีพระเจา้อโศกมหาราชไดท้รงสรา้งเสาหนิพระเจา้อโศกมยีอดเสาเป็น

รูปสงิห์หมอบขนาดใหญ่เพียงตัวเดียว  (เสาน้ีต่างจากเสาอื่นๆ ที่มักมสีงิห ์4 ตัวหันหลังชนกัน) ที่น่ีถอืว่ามี

ความสมบูรณ์ทีสุ่ดมอีายุเกอืบ 2300 ปีมาแลว้ ชมสังฆาราม และปาวาลเจดยี ์ สถานทีพ่ระพุทธองคท์รงปลง

อายุสังขารเป็นครัง้สุดทา้ย ต่อจากนัน้อกี 3 เดอืน จงึเสด็จดับขันธปรนิิพพาน ทีก่สุนิารา ปัจจุบันเหลอืแต่ตอ

ซากเจดยี.์..น าทา่นเดนิทางตอ่สูเ่มอืงกสุนิารา 

ค ่า       รับประทานอาหารค า่ ณ หอ้งอาหาร 

  ทีพ่กั OM RESIDENCY HOTEL KUSHINAGAR หรอืเทยีบเทา่ 

 

 

 

 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%A7%E0%B8%8A%E0%B8%99%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%AA%E0%B8%96%E0%B8%B2%E0%B8%99
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https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9E%E0%B8%B8%E0%B8%97%E0%B8%98%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B9%89%E0%B8%B2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%94%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%82%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%98%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%9E%E0%B8%9E%E0%B8%B2%E0%B8%99


วนัทีส่ ี ่ เมอืงกสุนิารา – ปรนิพิพานสถปู – มกฏุพนัธเจดยี ์– เมอืงลมุพนิ(ีเนปาล)   

เชา้   รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

  น าท่านชม ปรนิิพพานสถูปหรือสาลโนทยาน นมัสการสถานทีพ่ระพุทธองค์

ทรงดับขันธปรนิพิพาน ตอ่มาพระเจา้อโศกมหาราชไดส้รา้งสถปูไวเ้ป็นรูปทรง

กลม มีขนาดใหญ่มาก มียอดแหลมคลา้ยฉัตร 3 ชัน้ ซึง่ปรนิิพพานน้ีอยู่

ดา้นหลังปรนิพิพานวหิาร ชมปรนิพิพานวหิาร เป็นวหิารทีส่รา้งในสมัยพระเจา้

อโศกมหาราชภายในวหิารประดษิฐานพระพุทธรูปหนิแกะสลักปางปรนิพิพาน 

ชมมกุฎพันธเจดยี์ นมัสการสถานที่ถวายพระเพลงิ พระบรมศพของสมเด็จ

พระบรมศาสดา ลักษณะเป็นเจดยีอ์ฐิแดงเกา่เรยีงเป็นชัน้ๆมขีนาดใหญม่าก 

เทีย่ง  รับประทานอาหารกลางวนั ณ หอ้งอาหาร 

น าท่านออกเดนิทางสู ่เมอืงลุมพนีิ  เป็นสถานทีป่ระสตูขิองเจา้ชายสทิธัตถะ 

โคตรมะ (Siddhartha Gautama) ซึ่ง เป็ น เจ า้ชายในราชวงศ์ศ ากยะ 

(Shakya) ผูซ้ ึง่ต่อมาตรัสรูเ้ป็นพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจา้ ตัง้อยู่ที่

อ าเภอไภรวา แควน้อูธ ประเทศเนปาล เป็นพุทธสังเวชนียสถาน 4 ต าบล

เพยีงแหง่เดยีวทีอ่ยูน่อกประเทศอนิเดยี ลมุพนีิวัน เดมิเป็นสวนป่าสาธารณะหรอืวโนทยานทีร่่มรืน่เหมาะแกก่าร

พักผอ่น ในสมัยพุทธกาลลมุพนีิวันตัง้อยูก่ ึง่กลางระหวา่งเมอืงกบลิพัสดุก์ับเมอืงเทวทหะ ในแควน้สกักะ บนฝ่ัง

แม่น ้าโรหณีิ หลังจากพระพุทธเจา้ปรนิพิพานแลว้ พระเจา้อโศกมหาราชไดโ้ปรดใหส้รา้งเสาหนิขนาดใหญ่มา

ปักไวต้รงบรเิวณทีป่ระสูต ิเรยีกว่า เสาอโศก ทีจ่ารกึขอ้ความเป็นอักษรพราหมว่าพระพุทธเจา้ประสูตทิีต่รงน้ี

สถานทีป่ระสตูพิระพุทธองค ์ขณะทียั่งด ารงเป็นเจา้ชายสทิธตัถะ (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 5.30 ชม.) ระหวา่ง

ทางแวะ วัดไทยนวราชรัตนาราม (วัดไทย 960) เป็นวัดไทยทีใ่หท้ีพั่กรมิทางส าหรับพุทธศาสนกิชนผูเ้ดนิทาง

แสวงบุญจากทั่วโลก มหีอ้งน ้า ทีพ่ัก ศาลาอเนกประสงค ์รา้นขายของทีร่ะลกึ ชากาแฟทีท่างวัดมไีวรั้บรองทุก

คนที่มาเยือนอยู่บรเิวณชายแดนอนิเดีย-เนปาล *น าท่านผ่านด่านชายแดนโสโนรี **โปรดเตรียมหนังสือ

เดนิทางและรูปถา่ย 1 รูป ทีด่า่นชายแดนอนิเดยี-เนปาล  

ค ่า       รับประทานอาหารค า่ ณ หอ้งอาหาร 

  ทีพ่กั ZAMBALA HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 

 

วนัทีห่า้  เมอืงลมุพนิ(ีเนปาล) – วหิารมายาเทว ี– เมอืงพาราณส ี  

เชา้   รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

  น าท่านชม วหิารมายาเทวี สรา้งขึน้เพื่อเป็นอนุสรณ์แก่พระ

นางสริมิหามายา พระพุทธมารดา ชมภาพหนิแกะสลักขนาด

ใหญ่ เป็นรูปพระนางสริมิหามายาเทว ี ทรงใชพ้ระหัตถเ์บือ้ง

ขวาจับกิง่สาละไว ้ทรงประสูติพระราชกุมารสทิธัตถะ พระ

กุมารซึง่เพิ่งประสูตอิอกมา ก าลังประทับยื่น มีดอกบัวบาน

รองรับพระบาทและรอบๆพระเศยีรมรัีศมปีรากฏอยู ่ ชมสระน ้า

ที่สรงพระวรกาย ชมเสาหินพระเจา้โศก ณ สถานที่ประสูต ิ

ตัง้อยู่ก ึง่กลางระหว่าง กรุงกบลิพัสดุก์ับกรุงเทวทหะปัจจุบัน

เสาหนิพระเจา้อโศกนี้ไมม่หีัวเสามแีตเ่สาลว้นๆ และบนตัวเสายังคงมกีารจารกึเป็นอักษรพราหม 5 บรรทัด 

เทีย่ง  รับประทานอาหารกลางวนั ณ หอ้งอาหาร 

   น าท่านเดนิทางสู ่เมอืงพาราณส ี เป็นเมอืงหลวงของแควน้กาส ีเมอืงซึง่ไดช้ือ่ว่าเกา่แกท่ีส่ดุในโลก อายุกว่า 

4,000 ปี เป็นเมอืงทีเ่จรญิรุ่งเรอืงมากทีส่ดุแห่งหนึง่ตัง้แต่สมัยกอ่นพุทธกาล (ใชเ้วลาในการเดนิทางประมาณ 

7 ชม.) ระหวา่งทางใหท้า่นไดพั้กผอ่นตามอัธยาศัยและผา่นชมวถิชีวีติของชาวอนิเดยี 

ค ่า       รับประทานอาหารค า่ ณ หอ้งอาหาร 

  ทีพ่กั TRIDEV HOTEL VARANASI หรอืเทยีบเทา่ 

 

 

 

 

 

 

 



วนัทีห่ก เมืองพาราณสี – ชมพิธีการอาบน ้าล้างบาปของชาวฮนิดู – เมืองสารนาถ – ธมัเมกขสถูป –

พพิธิภณัฑส์ารนาถ – พระพุทธรปูปางปฐมเทศนา – เมอืงพาราณส ี– สนามบนิดอนเมอืง(กรงุเทพฯ) 

เชา้มดึ  น าท่าน ล่องแม่น ้าคงคา ชมพธิกีารอาบน ้าลา้งบาปของชาวฮนิด ู

ชมท่าเผาศพควันไฟไม่เคยดับ ชมพระอาทติยข์ึน้พรอ้มอธษิฐาน

ขอขมาตอ่พระแมค่งคา จากนัน้น าทา่นเดนิทางกลับโรงแรมทีพ่ัก  

เชา้   รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

    น าทา่นสู ่เมอืงสารนาถ ชม ธัมเมกขสถปู สถานทีพ่ระพุทธองคท์รง

แสดงปฐมเทศนา ในวันเพ็ญขึน้ 15 ค ่า เดอืน 8 กอ่น พุทธศักราช 

45 ปี อันเป็นวันอาสาฬหบูชา ชมมูลคันธกุฎิ,ธัมเมกขสถูป, ชม 

พพิิธภัณฑ์สารนาถ ภายในมีหัวเสามีหัวสงิห์อยู่ 4 หัว และชม พระพุทธรูปที่สวยงามที่สุดคือพระปางปฐม

เทศนา 

เทีย่ง  รับประทานอาหารกลางวนั ณ หอ้งอาหาร จากนัน้น าทา่นเดนิทางสู ่สนามบนินานาชาตพิาราณส ี

หมายเหต ุ คณะควรเดนิทางไปถงึสนามบนิเพือ่ท าการเช็คอนิกอ่นขึน้เครือ่งประมาณ 2-3 ชม.เพือ่หลกีเลีย่งสถานการณ์ฉุกเฉนิที่อาจ

เกดิขึน้ เชน่ สภาพการจราจรทีคั่บค่ัง,สภาพอากาศและอืน่ๆ โดยมตัีวแทนบรษัิท(มัคคุเทศก,์หัวหนา้ทัวร,์คนขับรถ)เป็นผู ้

พจิารณาและบรหิารเวลาอย่างเหมาะสม บรษัิทขอสงวนสทิธิค์นืเงนิทุกกรณีหากลูกคา้ไม่สามารถขึน้เครือ่งกลับตามวัน

และเวลาเทีย่วบนิทีร่ะบใุนรายการทัวร.์ 

14.20 น. ออกเดนิทางสูก่รุงเทพ โดยสายการบนิแอรเ์อเชยี เทยีวบนิที ่ FD109 

19.10 น.  คณะถงึ สนามบนิดอนเมอืง(กรุงเทพฯ)  โดยสวสัดภิาพพรอ้มความประทับใจ ....... 

 

บรษัิทขอสงวนสทิธิ ์: รายการทัวร์ท่องเที่ยวสามารถเปลี่ยนแปลงหรือยกเลกิรายการตามความเหมาะสมอันเนื่องจากสภาวะอากาศ,

การจราจร,การเมือง,สายการบนิ,ขัน้ตอนการตรวจคนเขา้เมืองของแต่ละประเทศหรือกรณีอื่นๆโดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้โดยมี

ตัวแทนบรษัิท(มัคคุเทศก,์หัวหนา้ทัวร,์คนขับรถของแต่ละประเทศ)เป็นผูบ้รหิารเวลาปรับเปลีย่นตามความเหมาะสม ทัง้นี้ข ึน้อยู่กับสภาพ

การจราจร,การตรวจคนเขา้เมืองหรอืสาเหตุอืน่ที่ไม่ไดม้าจากทางบรษัิท โดยทางบรษัิทจะค านึงถงึความปลอดภัยและประโยชน์ของผู ้

เดนิทางเป็นส าคัญ...กรุณาอ่านรายการและเงือ่นไขขอ้ตกลงอย่างละเอยีดก่อนท าการจองทวัรห์รอืช าระเงนิ จากนัน้จะถือว่า

ลูกคา้รับทราบตามขอ้ก าหนดของบรษัิทหากเกดิความเสยีหายใดๆขึน้ และขอสงวนสทิธิไ์ม่รับผดิชอบกรณีมต๋ัีวเครือ่งบนิภายในประเทศ

เนื่องจากเหตุไฟลทบ์นิตามรายการถูกยกเลกิหรอืสาเหตุอันเนื่องจากสภาวะอากาศ,การจราจร,การเมอืงจากสายการบนิ ทางบรษัิทจะไม่

รับผดิชอบทกุกรณี. 

 
อตัราคา่บรกิารรวม 

✓ คา่ตั๋วเครือ่งบนิไป -บตามรายการทีร่ะบ ุรวมถงึคา่ภาษีสนามบนิ และคา่ภาษีน ้ามันกลั  
✓ คา่รถโคช้ปรับอากาศ  
✓ โรงแรมทีพ่ักตามทีร่ะบ ุหรอืเทยีบเทา่ พัก 2 ทา่น/หอ้ง 
✓ คา่ธรรมเนียมเขา้ชมสถานทีต่า่งๆ ตามรายการทีร่ะบ ุ   
✓ คา่อาหาร ตามรายการทีร่ะบ ุ  
✓ คา่เบีย้ประกันอบัุตเิหตใุนการเดนิทางทอ่งเทีย่ว วงประกันทา่นละ 500,000-1,000,000 บาท  (เงือ่นไขตามกรรมธรรม)์ 

 

อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 

× ค่าใชจ่้ายสว่นตัวของผูเ้ดนิทาง อาท ิค่าท าหนังสอืเดนิทาง ค่าโทรศัพท ์ค่าอาหาร เครือ่งดืม่ ค่าซักรดี ค่ามนิบิารใ์นหอ้งและค่าพาหนะ
ตา่งๆ ทีม่ไิดร้ะบใุนรายการ 

× คา่ธรรมเนียมในกรณีทีก่ระเป๋าสมัภาระทีม่นี ้าหนักเกนิกวา่ทีส่ายการบนินัน้ๆก าหนดหรอืสมัภาระใหญเ่กนิขนาดมาตรฐาน 
× คา่ภาษีน ้ามัน ทีส่ายการบนิเรยีกเก็บเพิม่ ภายหลังจากทางบรษัิทฯไดอ้อกตั๋วเครือ่งบนิไปแลว้ 
× คา่มัคคเุทศกท์อ้งถิน่ และหัวหนา้ทัวรอ์ านวยความสะดวก ตลอดการเดนิทาง 
× คา่ทปิไกด ์และคนขบัรถ 2,000 บาท/ทา่น/ทรปิ (ช าระพรอ้มคา่ทวัร)์ 
× คา่ทปิมคัคเุทศกแ์ลว้แตค่วามพงึพอใจของทา่น  
× ภาษีมลูคา่เพิม่ 7 % และภาษีหัก ณ ทีจ่่าย 3 % 

× ค่าวซี่า 3,000 บาท (วซี่าอนิเดยี 1,500)+(วซี่าเนปาล 1,500) ส าหรบัคนไทยเท่าน ัน้ (ต่างชาตโิปรดแจง้ ไม่รวมค่าวซี่า
กรณีเป็นชาวตา่งชาต)ิ  

เอกสารยืน่วซีา่อนิเดยีหนา้พาสปอรต์ และรปูถา่ย(สแกน)หนา้ตรง  2 นิว้ (พืน้หลงัขาว)  

เดนิทางขึน้ต า่ 20 ทา่น หากต ่ากวา่ก าหนด กรุ๊ปจะไม่สามารถเดนิทางได ้หากผูเ้ดนิทางทุกท่านยนิดทีีจ่ะช าระคา่บรกิารเพิม่เพือ่ใหค้ณะ
เดนิทาง 

ได ้ทางเรายนิดทีีจ่ะประสานงานในการเดนิทางตามประสงคใ์หท้า่นต่อไป ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการงดออกเดนิทางและเลือ่นการ
เดนิทางไป 

ในวันอืน่ต่อไป โดยทางบรษัิทฯจะแจง้ใหท้า่นทราบลว่งหนา้  

 

 

 

 

 



เงือ่นไขการจอง และ การช าระเงนิ  : 

 มดัจ าท่านละ 10,000 บาท ภายหลังจากที่ท่านส่งเอกสารการจอง 3 วัน  กรณีลูกคา้ท าการจองกอ่นวันเดนิทางภายใน 20 วัน ทาง

บรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเก็บคา่ทัวรเ์ต็มจ านวน  

 สว่นทีเ่หลอื ช าระกอ่นวันเดนิทางอยา่งนอ้ย 30 วัน 

• หากไมช่ าระมัดจ าตามทีก่ าหนด ขออนุญาตตัดทีน่ั่งใหล้กูคา้ทา่นอืน่ทีร่ออยู ่

• หากช าระไมค่รบตามจ านวน บรษัิทฯถอืวา่ทา่นยกเลกิการเดนิทางโดยอัตโนมัตโิดยไมม่เีงือ่นไข 

• เมือ่ทา่นช าระเงนิไมว่า่จะทัง้หมดหรอืบางสว่น ทางบรษัิทฯถอืวา่ทา่นไดย้อมรับเงือ่นไขและขอ้ตกลงตา่งๆทีไ่ดร้ะบุไวทั้ง้หมดนี้แลว้ 

• หากช าระเงนิในแตล่ะสว่นแลว้ โปรดสง่ส าเนาการโอนเงนิ พรอ้มระบชุือ่พนกังานขายมาทางแฟกซ ์………. 

• สง่รายชือ่ส ารองทีน่ ัง่ ผูเ้ดนิทางตอ้งสง่ส าเนาหนงัสอืเดนิทาง (Passport) โดยเซ็นตช์ือ่พรอ้มยนืยนัว่าตอ้งการเดนิทาง

ทอ่งเทีย่วทรปิใด, วนัทีใ่ด, ไปกบัใครบา้ง, เบอรโ์ทร // [หากไมส่ง่ส าเนาหนงัสอืเดนิทาง(Passport) มาให ้ทางบรษิทัฯขอ

สงวนสทิธิไ์ม่รบัผดิชอบค่าเสยีหายอนัเกดิจากความผดิพลาดจากการสะกดชือ่-นามสกุล และอืน่ๆ เพือ่ใชใ้นการจองต ั๋ว

เครือ่งบนิท ัง้ส ิน้ 

โปรดตรวจสอบ  Passport : จะตอ้งมอีายคุงเหลอื ณ วันเดนิทางมากกวา่ 6 เดอืนขึน้ไป และเหลอืหนา้กระดาษอยา่งต ่า 2 หนา้ 

เม่ือท่านไดท้ ารายการจองทวัร์ กบั เอก็ซ์ซอติก ฮอลิเดย ์จากนั้น เจา้หนา้ท่ีจะติดต่อกลบั 
เพื่อแจง้นดัวนั ช าระเงิน โทร 02-108-7828 ท่านสามารถโอนเงินผา่นธนาคาร ดงัต่อไปน้ี 

ธนาคาร สาขา ช่ือบัญชี ประเภท หมายเลขบัญชี 

 

เดอะมอลล์ บางกะปิ บ.เอก็ซ์ซอติก ฮอลเิดย์ จ ากดั ออมทรัพย์ 281-222986-8 

 

สาขาย่อยเดอะมอลล์ บางกะปิ นางสาวพรหมพร สนิทขวัญ ออมทรัพย์ 732-2-31864-9 
 

เงือ่นไขยกเลกิการจอง : เนือ่งจากเป็นราคาต ัว๋เครือ่งบนิเป็นราคาโปรโมช ัน่ เมือ่จองทวัรช์ าระเงนิคา่จองคา่ทวัรแ์ลว้ ไมส่ามารถ

ยกเลกิเลือ่น ขอคนืเงนิ ไดทุ้กกรณีและกรณีที่กองตรวจคนเขา้เมืองทัง้กรุงเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออก หรือ 

เขา้ประเทศทีร่ะบุไวใ้นรายการเดนิทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะไมค่นืค่าทัวรไ์ม่วา่กรณีใดๆทัง้สิน้รวมถงึเมือ่ทา่นออกเดนิทางไปกับคณะ

แลว้ถา้ท่านงดการใชบ้รกิารรายการใดรายการหนึง่หรอืไม่เดนิทางพรอ้มคณะถอืว่าท่านสละสทิธิไ์ม่อาจเรยีกรอ้งค่าบรกิารและเงนิมัดจ า

คนื ไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้สิน้  

หมายเหต ุ: กรณุาอา่นศกึษารายละเอยีดท ัง้หมดกอ่นท าการจอง เพือ่ความถูกตอ้งและความเขา้ใจตรงกนัระหวา่งทา่นลูกคา้

และบรษิทั 

1. บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิท์ ีจ่ะเลือ่นการเดนิทางหรอืปรบัราคาคา่บรกิารขึน้ในกรณีทีม่ผีูร้ว่มคณะไมถ่งึ 30 ทา่น  
2. ขอสงวนสทิธิก์ารเก็บคา่นา้มันและภาษีสนามบนิทุกแหง่เพิม่ หากสายการบนิมกีารปรับขึน้กอ่นวันเดนิทาง  

3. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นเทีย่วบนิ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้อันเนื่องจากสาเหตตุ่างๆ  
4. บรษัิทฯ จะไม่รับผดิชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกดิกรณีความล่าชา้จากสายการบนิ,การยกเลกิบนิ, การประทว้ง, การนัดหยุดงาน, การก่อการ

จลาจล, ภัยธรรมชาต,ิ การนาสิง่ของผดิกฎหมาย ซึง่อยูน่อกเหนือความรับผดิชอบของบรษัิทฯ  

5. บรษัิทฯ จะไม่สามารถรับผดิชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกดิสิง่ของสญูหาย อันเนื่องเกดิจากความประมาทของทา่น, เกดิจากการโจรกรรม และ 
อบัุตเิหตจุากความประมาทของนักท่องเทีย่วเอง  

6. เมือ่ทา่นตกลงช าระเงนิมัดจ าหรอืคา่ทัวรทั์ง้หมดกับทางบรษัิทฯแลว้ทางบรษัิทฯจะถอืว่าท่านไดย้อมรับเงือ่นไขขอ้ตกลงตา่งๆ ทัง้หมด  
7. รายการนี้เป็นเพียงขอ้เสนอที่ตอ้งไดร้ับการยนืยันจากบรษัิทฯอกีครัง้หนึง่ หลังจากไดส้ ารองโรงแรมที่พักในต่างประเทศเรยีบรอ้ยแลว้ 

โดยโรงแรมจัดในระดับใกลเ้คยีงกัน ซึง่อาจจะปรับเปลีย่นตามทีร่ะบใุนโปรแกรม  
8. การจัดการเรือ่งหอ้งพักเป็นสทิธขิองโรงแรมในการจัดหอ้งใหกั้บกรุ๊ปทีเ่ขา้พัก  โดยมหีอ้งพักส าหรับผูส้บูบุหรี ่/ ปลอดบหุรีไ่ด ้โดยอาจจะ

ขอเปลีย่นหอ้งไดต้ามความประสงคข์องผูท้ีพ่ัก ทัง้นี้ข ึน้อยูกั่บความพรอ้มใหบ้รกิารของโรงแรม และไมส่ามารถรับประกันได ้  

9. กรณีผูเ้ดนิทางตอ้งการความชว่ยเหลอืเป็นพเิศษ อาทเิชน่ ใชว้ลีแชร ์กรุณาแจง้บรษัิทฯ อยา่งนอ้ย 7 วันกอ่นการเดนิทาง มฉิะนัน้บรษัิทฯ
ไมส่ามารถจัดการไดล้ว่งหนา้ได ้ 

10. มัคคุเทศก ์พนักงานและตัวแทนของผูจั้ด ไม่มสีทิธใินการใหค้ าสัญญาใด ๆ ทัง้สิน้แทนผูจั้ด นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผูม้ีอ านาจ
ของผูจ้ัดก ากับเทา่นัน้ 

11. ผูจั้ดจะไม่รับผดิชอบและไม่สามารถคนืค่าใชจ่้ายต่างๆ ไดเ้นื่องจากเป็นการเหมาจ่ายกับตัวแทนต่างๆ ในกรณีที่ผูเ้ดนิทางไม่ผ่านการ

พจิารณาในการตรวจคนเขา้เมอืง-ออกเมอืง ไม่ว่าจะเป็นกองตรวจคนเขา้เมอืงหรอืกรมแรงงานของทุกประเทศในรายการท่องเที่ยว อัน
เนื่องมาจากการกระท าทีส่อ่ไปในทางผดิกฎหมาย การหลบหนี เขา้ออกเมอืง เอกสารเดนิทางไม่ถูกตอ้ง หรอื การถูกปฏเิสธในกรณีอืน่ 

ๆ  
12. สภาพการจลาจรในชว่งวันเดนิทางตรงกับวันหยดุเทศกาลของอยีปิต ์หรอื วันเสารอ์าทติย ์รถอาจจะตดิ อาจท าใหเ้วลาในการทอ่งเทีย่ว

และ ชอ้ปป้ิงแต่ละสถานที่นอ้ยลง  โดยเป็นดุลยพนิิจของมัคคุเทศก ์และคนขัยรถในการบรหิารเวลา ซึง่อาจจะขอความร่วมมือจากผู ้
เดนิทางในบางครัง้ทีต่อ้งเร่งรบี เพือ่ใหไ้ดท้อ่งเทีย่วตามโปรแกรม 

13. บรกิารน ้าดืม่ทา่นวันละ1ขวด ตอ่คนตอ่วันเริม่ในวันที2่ ของการเดนิทาง ถงึวันที3่ ของการเดนิทาง รวมจ านวน 2 ขวด 

14. การบรกิารของรถบัสน าเทีย่ว ตามกฎหมายของประเทศ สามารถใหบ้รกิารวันละ10ชั่วโมง ในวันนัน้ๆ มอิาจเพิม่เวลาได ้โดยมัคคุเทศก์
และคนขับจะเป็นผูบ้รหิารเวลาตามความเหมาะสม ทัง้นี้ข ึน้อยู่กับสภาพการจราจรในวันเดนิทางนัน้ๆเป็นหลัก จงึขอสงวนสทิธิใ์นการ

ปรับเปลีย่นเวลาทอ่งเทีย่วตามสถานทีใ่นโปรแกรมการเดนิทาง 

 

http://www.exoticontour.com/
http://www.exoticontour.com/ExoticTour/home/payment.php


ตัวอย่างเอกสารในการยืน่วซ่ีา อนิเดีย 
หนา้พาสปอรต์ และรปูถา่ย(สแกน)หนา้ตรง 2 นิว้ (พืน้หลงัขาว) 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



กรณุากรอกขอ้มลูตามความจรงิ  เพือ่เป็นขอ้มลูทีใ่ชใ้นการยืน่ขอวซีา่อนิเดยี 

 

1. ชือ่-นามสกลุ  

(ภาษาไทย)................................................................................................................................................. 

ชือ่-นามสกลุเดมิ (ในกรณีทีม่กีารเปลีย่นชือ่-นามสกลุ   

(ภาษาไทย).................................................................................................................................................  

2. สถานทีอ่ยูต่ดิตอ่สะดวก………………………………………………………...................รหัสไปรษณีย.์................................

เบอรโ์ทรศพัทบ์า้น..............................................................เบอรม์อืถอื……..................……………………………………  

3. รูปพรรณ/ต าน.ิ......................................................................สผีวิ……………………………………………….............. 

4. ชือ่และนามสกลุบดิา........................................................................ วัน/เดอืน/ปี เกดิบดิา............................... 

สถานทีเ่กดิบดิา..………………...................................……. 

5. ชือ่และนามสกลุมารดา..................................................................... วัน/เดอืน/ปี เกดิบดิา............................... 

สถานทีเ่กดิมารดา……………................................………… 

6. กรณีสมรส /กรุณาแจง้ชือ่-สกลุ และสถานทีเ่กดิ (ระบจุังหวดั) ของคูส่มรส) 

ชือ่คูส่มรส/สกลุ...................................................................................วัน/เดอืน/ปี........................................... 

สถานทีเ่กดิคูส่มรส........................................................ 

 หากเป็นผูห้ญงิ กรุณาระบสุกุลเดมิ

.................................................................................................................................................................. 

 กรณี อยา่รา้ง/เสยีชวีติ กรุณาระบ.ุ.................................................................................................................... 

7. กรณีไมส่มรส /หรอืสมรสไมจ่ดทะเบยีน/กรุณาแจง้ชือ่-สกลุ และสถานทีเ่กดิ (ระบจุังหวดั) ของญาต ิหรอื คูส่มรส 

กรุณาระบคุวามสมัพันธ์

.................................................................................................................................................................. 

8. กรณีเป็นพนักงานบรษัิท/เจา้ของกจิการ 

(ชือ่สถานทีท่ างาน (ภาษาองักฤษ...................................................ระบตุ าแหน่ง………………………………………………. 

ทีอ่ยูท่ีท่ างาน................................................................................................รหสัไปรษณีย.์............................. 

เบอรโ์ทรทีท่ างาน.................................................เบอรโ์ทรศพัทม์อืถอื...............................................................  

9. กรณีเป็นนักเรยีน/นักศกึษา 

สถานศกึษา 

(ภาษาอังกฤษ).............................................................................................................................................  

(ภาษาไทย)................................................................................................................................................. 

การศกึษา     มัธยมศกึษา ม.3/ม.6                       ปรญิญาตร ี                  ปรญิญาโท            อืน่ๆ………………… 

10. ทา่นเคยเดนิทางเขา้ประเทศน้ีมากอ่นหรอืไม ่           เคย                            ไมเ่คย 

 หากเคยเดนิทางเขา้ประเทศอนิเดยี กรุณาระบวุัน/เดอืน/ปี …………….............……......................ทีอ่อกจากอนิเดยีลา่สดุ 

11. โปรดระบปุระเทศทีท่า่นเคยเดนิทางในพาสปอรต์เลม่ปัจจุบันใหค้รบถว้น............................................................... 

 

 

 

 


