
 

 

 

 

 

 

รหสัทวัร ์IND211 

“ท่องแดนพุทธภูมิ” 

วนัมาฆบูชา 

ตามรอยบาท สูแ่ดนพระพทุธองค ์

จารกิแสวงบุญอินเดีย-เนปาล 8 วนั 

ก าหนดการเดินทางวนัท่ี 5 –12 มีนาคม 2566 

น ำท่ำนจำรึกไปกรำบนมสักำรพุทธสงัเวชนียสถำนทั้ง 4 ต ำบลอนัไดแ้ก่ 

 1. สวนลุมพินีวนั สถำนท่ีท่ีพระโพธิสตัวเ์จำ้ทรงประสูติจำกครรภ ์พระพุทธมำรดำ 

 2. ต ำบลพุทธคยำ สถำนท่ีทรงตรสัรูอ้นุตระสมัมำสมัโพธิญำณดว้ยพน้จำกอ ำนำจของมำร 

 3. เมืองสำรนำถ  สถำนท่ีทรงแสดงพระปฐมเทศนำท ำใหพ้ระพุทธศำสนำเกิดข้ึนในโลก 

 4. เมืองกุสินำรำ  สถำนท่ีทรงเสด็จเขำ้สู่ปรินิพำนดว้ยอนุปำทิเสสนิพพำนธำตุ 

  5. เมืองรำชคฤห ์ สถำนท่ีปฐมกำรสงัคำยนำครั้งท่ี 1 

6. เมืองไวสำรี  สถำนท่ีพระพุทธเจำ้ปลงพระชนมำยุสงัขำรวำ่จำกน้ีอีก 3 เดือนจะปรินิพพำน 

7. เมืองสำวตัถี  สถำนท่ีพระพุทธเจำ้ประทบัอยูน่ำนท่ีสุดตลอดพระชนมชี์พ (25 พรรษำ) 

 8. กรุงกบิลพสัดุเ์ก่ำ สถำนท่ีตั้งนครโบรำณในรำชธำนีของชนเผ่ำแควน้ศำกยะ 

 

ดัง่พระผูมี้ภำคเจำ้ท่ีทรงตรสัไวก้บัพระอำนนทเ์ถระ อนัปรำกฏไวอ้ยูใ่นพระไตรปิฎก ฉบบัมหำปรินิพำนสูตรท่ีวำ่.- 

“อำนนท ์ชนทั้งหลำยเหล่ำใดเหล่ำหน่ึง ไดเ้ท่ียวไปยงัเจดียส์งัเวชนียสถำนเหล่ำน้ีดว้ยควำมเล่ือมใส ชนเหล่ำน้ัน  



ครั้นท ำกำลกิริยำลง จกัเขำ้ถึงสุคติโลกสวรรค”์ 

         นมัสกำรพระคนัธกุฏิของพระผูมี้พระพุทธเจำ้ บนเขำคิชฌกูฏ ณ เมืองรำชคฤหช์มมหำวิทยำลยันำลันทำ มหำวิทยำลัย

พุทธศำสนำฝ่ำยมหำยำนแหง่แรกของโลก สมัผสัเมืองพำรำณสีอนัศกัด์ิสิทธ์ิของชำวฮินดูอำยุกวำ่ 4,000 ปี ริมฝั่งแม่น ้ำคงคำ 

วนัอาทิตยท์ี่ 5 มี.ค. 66     กรุงเทพฯ (สนามบินดอนเมือง) – พุทธคยา (ประเทศอินเดีย)                

04.30 น. พรอ้มกนัท่ี ท่ำอำกำศยำนดอนเมือง ชั้น 3 ประตู 2 แถว 3 เคำน์เตอรส์ำยกำรบิน“แอรเ์อเชีย” มีเจำ้หนำ้ท่ี

คอยตอ้นรบัและอ ำนวยควำมสะดวกในกำรเดินทำง (ขอแนะน ำใหโ้หลดของท่ีไม่จ ำเป็นลงใตท้อ้งเคร่ือง 

เน่ืองจำกเจำ้หน้ำท่ีอินเดียจะตรวจสมัภำระค่อนขำ้งละเอียด ดังน้ัน เพ่ือควำมสะดวกรวดเร็ว ใหน้ ำเฉพำะ

กระเป๋ำถือและของมีค่ำขึ้ นเคร่ืองเท่ำน้ัน และส ำหรบักำรเดินทำงน้ี มีบริการอาหารบนเครื่องค่ะ) 

08.20 น. ออกเดินทำงสู่ เมืองคยำ โดยสำยกำรบิน THAI AIR ASIA เท่ียวบินท่ี FD122 

10.10 น. ถึง ท่ำอำกำศยำนนำนำชำติเมืองคยำ (เวลำอินเดียชำ้กว่ำไทยประมำณ1 ชัว่โมง 30 นำที) ผ่ำนพิธีกำร

ตรวจคนเขำ้เมือง  จำกน้ันน ำท่ำนเดินทำงสู่ต ำบลพุทธคยำ  (เดินทำงประมำณ 30 นำที) พุทธสถำน

ส ำคญัใน อ ำเภอคยำ รฐัพิหำร ประเทศอินเดีย ซ่ึงเป็นพุทธสถำนท่ีมีควำมส ำคญัท่ีสุด 1 ใน 4 แห่ง ของชำว

พุทธ เน่ืองจำกเป็นท่ีตั้งสถำนท่ีตรัสรูข้องพระสัมมำสัมพุทธเจำ้ พุทธสังเวชนียสถำนจึงเป็นสถำนท่ีท่ีมี

ควำมส ำคญัท่ีสุดของชำวพุทธทัว่โลก   

ช่วงบ่ำย  น ำท่ำนชมบา้นนางสุชาดาหรือสุชาดากุฏี  ธิดำของคหบดีกฎุมพีแห่งต ำบลอุรุเวลำเสนำนิคม ผูถ้วำยขำ้ว

มธุปำยำสอนัประณีตแด่มหำบุรุษก่อนกำรตรสัรู ้ชมวิวทิวทัศน์ริมฝั่ง แม่น ้ำเนรญัชรำบริเวณท่ำสุปปติฏฐะ 

ซ่ึงเป็นสถำนท่ีท่ีพระมหำบุรุษไดอ้ธิษฐำนลอยถำดทองริมฝั่งแมน่ ้ำ แลว้น ำท่ำนเขำ้สู่บริเวณตน้พระศรีมหา

โพธ์ิ ซ่ึงส าหรบับริเวณตน้พระศรีมหาโพธ์ิ เจา้หนา้ที่ไม่อนุญาตใหน้ าโทรศพัทเ์ขา้ไปเพื่อถ่ายรูป ตอ้ง

เก็บโทรศพัทไ์วใ้นรถเท่านั้น แตส่ามารถน ากลอ้งถ่ายรูปเขา้ไปได ้ 

 น ำท่ำนกรำบสกักำระพระพุทธเมตตำ ในวิหำรมหำเจดียพุ์ทธคยำ ซ่ึงเป็นพระพุทธปฏิมำกรปำงมำรวิชยัท่ี

สรำ้งดว้ยหินแกรนิตสีด ำในสมยัปำละอำยุกว่ำ 1 ,400 ปี มีขนำดหน้ำตักกวำ้ง 

147 เซนติเมตร สูง 165 เซนติเมตร  ผินพระพกัตรไ์ปทำงทิศตะวนัออก ซ่ึงรอด

พน้จำกกำรถูกท ำลำยในศตวรรตท่ี 13 โดยกษัตริยฮิ์นดูนำมว่ำ พระเจำ้สำสงักำ 

แห่งเบงกอล ไม่ตอ้งกำรอยู่ภำยใตก้ำรปกครองของพระเจำ้ปุรณวรมำแห่งแควน้

มคธ จึงท ำกำรประกำศตนเป็นอิสระ และกรีฑำทพัมำเพ่ือท ำลำยจุดศูนยก์ลำงของ

แควน้มคธ นัน่คือ บริเวณดินแดนแห่งตน้พระศรีมหำโพธ์ิ เน่ืองจำกตอ้งกำรจะ

ท ำลำยขวญัของกษัตริยแ์ละประชำชนเสียก่อน เพรำะพุทธคยำมีตน้พระศรีมหำ

โพธ์ิและพระพุทธเมตตำเป็นหวัใจส ำคญัท่ีชำวพุทธใหค้วำมเคำรพนับถือกรำบไหว้

บูชำกนัมำก ท ำใหมี้กำรขยำยตัวทำงพระพุทธศำสนำอย่ำงกวำ้งขวำง ส ำหรบัมหำเจดียพุ์ทธคยำน้ัน สรำ้ง

ในสมยัพระเจำ้หุวิชกะ และมีกำรบูรณะในสมยัพระเจำ้อโศกมหำรำช บริเวณน้ีถือเป็นแผ่นดินอนัศกัด์ิสิทธ์ิ

ท่ีสุดของโลกหรือเป็นสะดือของโลก เน่ืองจำกเป็นสถำนท่ีตรสัรูข้องพระพุทธเจำ้ สรำ้งจำกหินทรำยสีน ้ำตำล

นวล มีลกัษณะเป็นทรงส่ีเหล่ียม จตุัรสัยอดแหลมคลำ้ยยอดพระเจดียท์ัว่ไป มีควำมสูงประมำณ 51 เมตร 

ฐำนวดัโดยรอบได ้121 เมตร มีองค์เจดียเ์ล็กๆ ลดหลัน่กนัไปอยู่โดยรอบพระเจดียอ์งค์ใหญ่ และมีหอ้ง

ส ำหรบัปฏิบติัธรรมอยูช่ั้นบนอีกดว้ย น ำท่ำนสกักำระสตัตมหำสถำนในบริเวณตน้พระศรีมหำโพธ์ิ 

http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%84%E0%B8%A2%E0%B8%B2&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%90%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B8%AD%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B8%B5%E0%B8%A2
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%A1%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%A1%E0%B8%9E%E0%B8%B8%E0%B8%97%E0%B8%98%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B9%89%E0%B8%B2
http://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


 สปัดำหท่ี์ 1  เสด็จประทบัภำยใตร่้มไมม้หำโพธ์ิ เสวยวิมุตติสุขตลอด 7 วนั 

 สปัดำหท่ี์ 2  เสด็จประทับ ณ อนิมิสเจดีย ์ทรงยืนจอ้งพระเนตรดูตน้มหำโพธ์ิโดยมิไดก้ะพริบพระเนตร

ตลอด 7 วนั   

 สปัดำหท่ี์ 3  เสด็จประทบั ณ รตันจงกรมเจดีย ์ทรงนิมิตจงกรมข้ึน แลว้เสด็จจงกรมอยูท่ี่น่ีเป็นเวลำ 7 วนั 

 สปัดำหท่ี์ 4  เสด็จประทบั ณ รตันฆรเจดีย ์เสด็จไปทำงทิศพำยพั แห่งตน้ศรีมหำโพธ์ิ ประทบันัง่ขดัสมำธิ

ในเรือนแกว้ซ่ึงเทวดำนิรมิตถวำย ทรงพิจำรณำพระอภิธรรมตลอด 7 วนั   

 สปัดำหท่ี์ 5  เสด็จไปประทบัใตร้่มไมไ้ทร โดยมีช่ือว่ำ อชปำลนิโครธ ซ่ึงเป็นท่ีพกัของคนเล้ียงแกะ ทรงถูก

ธิดำทั้งสำมของพญำมำรวสัตีใชก้ริยำอิตถีสตรียัว่พระพุทธองคใ์หห้ลงแต่ไม่ส ำเร็จ พระพุทธ

องคท์รงขบัไล่ธิดำทั้งสำมออกไปเสีย    

 สปัดำหท่ี์ 6  เสด็จไปประทบันัง่ขดัสมำธิภำยใตร้่มไมจิ้ก โดยมีช่ือว่ำ มุจลินท ์ทำงทิศอำคเนยแ์ห่งตน้มหำ

โพธ์ิ ตอนน้ันเกิดฝนตกลงมำเป็นเวลำ 7 วนั ไดม้ีพญำนำคตนหน่ึงมีนำมว่ำ พญำมุจลินท์

นำครำช เกิดควำมเล่ือมใสจึงไดแ้ผ่พงัพำนป้องพระพุทธเจำ้เป็นเวลำ 7 วนั เมื่อฝนหยุดตก 

พญำนำคก็คลำยขนดจ ำแลงกำยเป็นมำนพ เขำ้ไปถวำยอญัชลีเฉพำะพระพกัตรแ์ละจำกไป    

 สปัดำหท่ี์ 7  เสด็จไปประทบัภำยใตร้่มไมเ้กดโดยมีช่ือว่ำ รำชำยตนะ ประทบันัง่เสวยวิมุตติสุขตลอด 7 วนั    

ค ำ่ บริกำรอำหำรค ำ่ ณ รำ้นอำหำรพ้ืนเมือง  

 พกัท่ี  HOTEL BODHGAYA RESIDENCY / HOTEL SUJATA / HOTEL MAYA HERITAGE หรือเทียบเท่ำ 

หมำยเหตุ : เวลำทอ้งถ่ินในประเทศอินเดียชำ้กวำ่เวลำในประเทศไทยประมำณ 1 ชัว่โมง 30 นำที 

วนัจนัทรท์ี่ 6 มี.ค. 66     พุทธคยา – กรุงราชคฤห ์– เขาคิชฌกูฏ - มหาลยันาลนัทา – เมืองปัตนะ 

04.30 น. ปลกุใหท้่านตืน่เพ่ือท าธุระส่วนตวั เก็บกระเป๋าสมัภาระวางหนา้หอ้งเพ่ือเช็คเอาท ์ 

05.30 น. บริกำรอำหำรเชำ้ ณ หอ้งอำหำรของโรงแรม หลงัอำหำรเชำ้น ำท่ำนออกเดินทำงสู่ เมืองรำชคฤห ์นครหลวง

แห่งแควน้มคธ น ำท่ำนเดินขึ้ น เขาคิชฌกูฏ ชมวิวทิวทศัน์ท่ีสวยงำม นมสักำร ถ ้าพระโมคคลัลานะ ถ ้า

สุกรขาตา (สถานที่ที่พระสารีบุตรส าเร็จเป็นพระอรหนัต)์ กุฏิของพระอานนท ์ และพระมูลคนัธกุฎี

หรือสถานที่ประทบัของพระพุทธเจา้ ร่วมกนัไหวพ้ระสวดมนตท่ี์ยอดเขำคิชฌกูฏ จำกน้ัน น ำท่ำนชมวดั

ชีวกมัพวนั โรงพยำบำลสงฆแ์ห่งแรกของโลกและชม เรือนคุมขงัพระเจำ้พิมพิสำร  

11.30 น. บริกำรอำหำรกลำงวนั ณ หอ้งอำหำรของโรงแรม  

 จำกน้ันน ำท่ำนเดินทำงสู่  วัดเวฬุวนาราม  วัดแห่งแรกในพระพุทธศำสนำ และเป็นสถำนท่ีแสดง

โอวำทปำติโมกขแ์ก่พระอริยสงฆ ์1,250 รูป มีสถูปท่ีบรรจุพระอฐิัธำตุของพระโมคคลัลำนะและพระอญัญำ

โกญฑญัญะ น ำท่ำนชม มหาวิทยาลยันาลนัทา มหำวิทยำลยัท่ีใหญ่ท่ีสุดในโลก เป็นศูนยก์ำรศึกษำในสมยั

พุทธกำล ต่อมำในปีพ.ศ.1742 กองทพัเติรก์มุสลิมยกทพัมำรุกรำนกษัตริยแ์ห่งชมพูทวีปฝ่ำยเหนือ ไดเ้ผำ

ผลำญท ำลำยวดัรวมถึงปูชนียสถำนในพุทธศำสนำลงแทบทั้งหมด และสงัหำรผูท่ี้ไม่ยอมเปล่ียนศำสนำ โดย

ท่ีนำลนัทำมหำวิหำรก็ถูกเผำท ำลำยในช่วงเวลำน้ัน และว่ำกนัว่ำเปลวไฟไดเ้ผำนำลนัทำทั้งหมดนำนถึง 3 

เดือน จำกน้ันน ำท่ำนเดินทำงสู่เมืองปัตนะ 

เย็น บริกำรอำหำรค ำ่ ณ หอ้งอำหำรของโรงแรมท่ีพกั 

ท่ีพกั HOTEL PANACHE / HOTE PATLLPUTRA CONTLNENTAL  หรือเทียบเท่ำ  



วนัองัคารที่ 7 มี.ค. 66 เมืองปัตนะ - เมืองไวสารี – เมืองกุสินารา     

04.30 น. ปลกุใหท้่านตืน่เพ่ือท าธุระส่วนตวั เก็บกระเป๋าสมัภาระวางหนา้หอ้งเพ่ือเช็คเอาท ์

05.00  น.  เช็คเอำทอ์อกจำกโรงแรม เพ่ือเดินทำงสู่เมืองไวสำรี  

07.30 น.   บริกำรอำหำรเชำ้ ณ หอ้งอำหำรพ้ืนเมืองไวสำรี น ำท่ำนชมกูฏาคารศาลาวัดป่ามหาวนั อำรำมท่ีกษัตริย์

ลิจฉวีสรำ้งถวำยพระสมัมำสมัพุทธเจำ้ ตั้งอยูใ่นป่ำมหำวนัทำงเหนือของแควน้วชัชีใน

ป่ำหิมำลัย ซ่ึงพระพุทธองค์ทรงประทับอยู่ในพรรษำท่ี 5 ชมเสำอโศกรูปสิงห์ท่ี

สมบรูณท่ี์สุดในลกัษณะนัง่หนัหน้ำไปทำงทิศ  ตะวนัออก ปัจจุบนัสถำนท่ีน้ี ยงัปรำกฎ

ร่องรอยของสงัฆำรำม หอ้งพกั และหอ้งประชุม  จำกน้ันชมปาวาลเจดีย ์สถำนท่ีท่ี

พญำมำรกรำบทูลขอใหพ้ระองคเ์สด็จปรินิพพำน โดยพระพุทธองค์ไดท้รงปลงอำยุ

สงัขำร และมีพุทธวำจำในวนัปลงอำยุสงัขำรว่ำ “สังขำรทั้งหลำยมีควำมเส่ือมเป็น

ธรรมดำ ขอท่ำนทั้งหลำยจงยงัควำมไม่ประมำทใหถึ้งพรอ้มเถิด ชนเหล่ำใดทั้งเด็กทั้งผูใ้หญ่ ทั้งพำล ทั้ง

บณัฑิต ทั้งมัง่มี ทั้งขดัสน ลว้นมีควำมตำยเป็นเบ้ืองหนำ้ 

11.00 น.   บริกำรอำหำรกลำงวนั ณ วดัไทยเกสริยำ  

• เกสปุตตนิคมหรือเกสริยา (Kesariya) ในสมยัพุทธกำลเป็นท่ีอยู่ของชำวกำลำมโคตรหรือกำลำมชน ใน

แควน้โกศล เป็นหมู่บำ้นทำงผ่ำนระหว่ำงเมืองในสมยัพุทธกำล พระพุทธเจำ้ไดเ้คยเสด็จผ่ำนมำท่ีเกสปุตต

นิคมและไดท้รงแสดงกำลำมสูตร หรือเรียกในอีกช่ือหน่ึงว่ำ เกสปุตตสูตร แก่กลุ่มคนเหล่ำน้ีจนยอมรบันับ

ถือพระพุทธศำสนำ 

• มหำสถูปแห่งเกสปุตตนิคม  หรือพระมหำสถูปแห่งเกสริยำ 

ปัจจุบนัเกสปุตตนิคมถูกเรียกเพ้ียนไปเป็นเกสเรียหรือเกสริยำ เดิม

ไม่เป็นท่ีรูจ้ักและไม่ไดเ้ป็นจุดส ำหรับจำริกแสวงบุญของชำวพุทธ 

แต่หลงัจำกกองโบรำณคดีอินเดียไดขุ้ดคน้เนินดินใหญ่พบพระมหำ

สถูปโบรำณ ท่ีมีควำมเสน้ผ่ำนศูนยก์ลำงถึง 427 เมตร สูงถึง 15.5 

เมตร (เดิมอำจสูงถึง 21 เมตร) ซ่ึงท ำใหม้หำสถูปโบรำณท่ีคน้พบ

ใหม่น้ีกลำยเป็นมหำสถูปท่ีใหญ่ท่ีสุดในอินเดีย มีลกัษณะคลำ้ยกบั

เจดียช์เวดำกองและพระมหำสถูปบุโรพุทโธ ซ่ึงท ำใหม้ีผูส้นันิษฐำน

ว่ำมหำสถูปแห่งเกสริยำน้ีอำจจะเป็นตน้แบบของมหำสถูปทั้งสอง จำกน้ัน น ำท่ำนเดินทำงสู่เมืองกุสินารา 

โดยใชเ้วลำเดินทำงประมำณ 5 ชัว่โมง น ำท่ำนสู่สาลวโนทยาน ดินแดนแห่งกำรอำลัย วนอุทยำนของ

เจำ้มลัลกษัตริย ์ท่ียงัมีตน้สำละแมจ้ะปลูกขึ้ นใหมแ่ต่ก็ดูร่มร่ืนกลมกลืนกบัประวติัศำสตร ์เพ่ือเป็นอนุสสติถึง

พระพุทธองค ์น ำท่ำนเขำ้สู่พุทธวิหำรปรินิพพำน สถำนท่ีประดิษฐำนพระพุทธไสยำสน์ปำงปรินิพพำน ยำว

ประมำณ 7 เมตร เป็นพระประติมำกรรมท่ีงดงำมสมส่วน ดวงตำหร่ีลงเกือบหลบัสนิท สีหน้ำแสดงควำม

หมดกงัวล ใหท่้ำนไดร้่วมสวดมนต ์บชูำสกักำระ และนัง่เจริญภำวนำ เพ่ือนอ้มถวำยเป็นพุทธบชูำ 

  จำกน้ัน น ำท่ำนสวดมนต ์เดินประทกัษิณเวียนรอบพระสถูปปรินิพพำน สถำนท่ีพระพุทธองคท์รงเสด็จดับ

ขนัธปรินิพพำนภำยใตต้น้สำละคู่ เมื่อวนัเพ็ญวิสำขบชูำ โดยพระสถูปสรำ้งคร่อมแท่นปรินิพพำน พรอ้มดว้ย

ตน้สำละคู่ (หรือตน้รงั) นัน่เอง 



  แลว้จึงน ำท่ำนนมัสการมกุฏพนัธนเจดีย ์สถำนท่ีถวำยพระเพลิงพระพุทธสรีระของพระพุทธเจำ้ โดยรอบ

ฐำนของพระสถูปมีควำมยำวทั้งหมด 46.14 เมตร เสน้ผ่ำศูนยก์ลำง 37.18 เมตร มกุฎพนัธนเจดีย ์เป็น

สถำนท่ีท่ีพุทธศำสนิกชนนิยมมำสักกำระบูชำ เพ่ือน้อมจิตในกำรเผำผลำญควำมไม่ดีไม่งำม ขดัขอ้งใจ 

ขดัแยง้ โกรธเคือง อุปสรรคใด ๆ ทั้งหลำยของตน ถวำยเป็นพุทธบูชำ และใหเ้ดินกลบัออกมำเป็นคนใหม่ท่ี

มีก ำลงัใจ สรำ้งสมส่ิงดีงำมใหชี้วิตและผูอ่ื้นตลอดไป 

19.30 น. น ำท่ำนเขำ้ท่ีพกั  HOTEL OM RESIDENCY  / HOTEL LEELA GALAXY   หรือเทียบเท่ำ  

  บริกำรอำหำรค ำ่ ณ หอ้งอำหำรของโรงแรม จำกน้ันพกัผ่อนตำมอธัยำศยั 
 

วนัพุธที่ 8 มี.ค. 66  เมืองกุสินารา – สวนลมุพินี – กรุงกบิลพสัดุเ์ก่า (ประเทศเนปาล) - วดันิโครธาราม 

04.30 น. ปลกุใหท้่านตืน่เพ่ือท าธุระส่วนตวั เก็บกระเป๋าสมัภาระวางหนา้หอ้งเพ่ือเช็คเอาท ์

05.30 น.   บริกำรอำหำรเชำ้ ณ หอ้งอำหำรของโรงแรม 

06.30 น.   ออกเดินทำงไปยงักรุงกบิลพสัดุเ์ก่า ซ่ึงเดิมเป็นเมืองหลวงของแควน้สกักะ ปัจจุบนัอยู่ในเขตประเทศเนปำล 

ติดชำยแดนตอนเหนือประเทศอินเดีย (ใชเ้วลำเดินทำง 6 ชัว่โมง)   

11.00 น. บริกำรอำหำรกลำงวนั ณ วดัไทย 960 

15.00 น.   (เวลำทอ้งถ่ิน) ถึงกรุงกบิลพสัดุเ์ก่า เมืองของพระเจำ้สุทโธทนะและพระนำงสิริมหำมำยำ พระรำชบิดำและ

พระรำชมำรดำของเจำ้ชำยสิทธตัถะ ซ่ึงต่อมำไดต้รสัรูเ้ป็นพระพุทธเจำ้ โดยพระองคท์รงประทบัอยู่ท่ีเมืองน้ี

จนกระทัง่พระชนมำยุ 29 พรรษำ วัดนิโครธาราม เดิมสถำนท่ีแห่งน้ีเป็นป่ำท่ีมีแต่ตน้ไทร เป็นอำรำมท่ี

พระเจำ้สุทโธทนะ พรอ้มดว้ยพระประยูรญำติแห่งกรุงกบิลพสัดุ ์สรำ้งขึ้ นเพ่ือถวำยกำรตอ้นรบัพระสมัมำสมั

พุทธเจำ้ครำวเสด็จนิวัตรพระนครพรอ้มด้วยพระอรหันต์ 20,000 รูปท่ีตำมเสด็จ ซ่ึงสรำ้งหลังจำกท่ี

พระพุทธเจำ้ไดต้รสัรูเ้ป็นพระสมัมำสมัพุทธเจำ้แลว้ 1 ปี และท่ีวดันิโครธำรำมแห่งน้ีพระพุทธเจำ้ยงัไดเ้สด็จ

มำประทบัในหลำยโอกำส  

          น ำท่ำนเขำ้พกัท่ี HOTEL ZAMBALA  / HOTEL DREAMLAND หรือเทียบเท่ำ 

เย็น  บริกำรอำหำรเย็น ณ หอ้งอำหำรของโรงแรม 

 ***หมายเหต ุ     เวลาที่ประเทศเนปาลชา้กว่าเวลาที่เมืองไทย 1 ชัว่โมง 15 นาที 
 

วนัพฤหสัที่ 9 มี.ค. 66 สวนลมุพินีวนั ประเทศเนปาล – เมืองสาวตัถี         

04.30 น. ปลุกใหท่้ำนต่ืนเพ่ือท ำธุระส่วนตวั เก็บกระเป๋ำสมัภำระวำงหนำ้หอ้งเพ่ือเช็คเอำท์ 

05.30 น.   บริกำรอำหำรเชำ้ ณ หอ้งอำหำรของโรงแรม 

06.30 น.   (เวลำทอ้งถ่ิน)  น ำท่ำนเดินทำงสู่สวนลุมพินีวัน ในอำณำบริเวณ

เน้ือท่ี 6,500 ไร่ ประกอบไปดว้ยวดัพุทธนำนำชำติและสถำนท่ีอนั

เป็นท่ีประสูติขององค์สมเด็จสัมมำสัมพุทธเจำ้ ซ่ึงพระนำงสิริมหำ

มำยำ ไดใ้หป้ระสูติกำลอคัรมหำบุรุษโลกเมื่อวนัศุกรเ์พ็ญ เดือน 6 

ปีจอ ก่อนพุทธศักรำช 80 ปี น ำท่ำนนมสักำรสถำนท่ีประสูติของ

พระพุทธองค์ ณ สถำนท่ี ท่ีพระเจ้ำอโศกมหำรำชได้เสด็จมำ

ประดิษฐำนเสำอโศกพรอ้มดว้ยค ำจำรึกเป็นหลกัฐำนและรอยพระ

บำทหน่ึงในจ ำนวน 7 รอยท่ีทรงย่ำงก้ำวได้ 7 ก้ำวและยังปรำกฏอยู่บนโลกตั้งแต่เมื่อตอนประสูติ 

ประดิษฐำนไวภ้ำยในมำยำเทวีวิหำร น ำท่ำนบูชำสถำนท่ี สวดมนต์ท ำสมำธิ แลว้ชมหินสลกัภำพประสูติ 

เสำอโศก และสระโบกขรณี   

11.00 น.   บริกำรอำหำรกลำงวนั ณ หอ้งอำหำรของโรงแรม 

12.00 น. จำกน้ันเดินทำงไปเมืองสำวตัถีใชเ้วลำเดินทำงประมำณ 6 ชัว่โมง 



ค ำ่  บริกำรอำหำรเย็น ณ หอ้งอำหำรของโรงแรม  

  น ำท่ำนเขำ้ท่ีพกั HOTEL PAWAN PALACE / HOTEL SRAVASTI INTERNATIONAL หรือเทียบเท่ำ 

  

วนัศุกรท์ี่ 10 มี.ค. 66 เมืองสาวตัถี – เมืองพาราณสี      

04.30 น. ปลกุใหท้่านตืน่เพ่ือท าธุระส่วนตวั เก็บกระเป๋าสมัภาระวางหนา้หอ้งเพ่ือเช็คเอาท ์

05.00 น.   บริกำรอำหำรเชำ้ ณ หอ้งอำหำรของโรงแรม 

จำกน้ันน ำชมกรุงสาวัตถี ซ่ึงเป็นเมืองท่ีพระพุทธเจำ้ประทับ

อยู่นำนท่ีสุดตลอดพระชนม์ชีพ (25 พรรษำ) ชมบำ้นท่ำน

อนำถบัณฑิตเศรษฐีมหำอุบำสก องคุลีมำลสถูปวดัพระเช

ตวนัมหำวิหำร ซ่ึงเคยเป็นท่ีประทับส ำคัญของพระพุทธเจำ้

และเป็นวัดท่ีพระองค์จ ำพรรษำนำนท่ีสุดคือ 19 พรรษำ 

ตั้งอยู่นอกกรุงสำวตัถี ใกลป้ระตูเมืองทำงทิศใต ้จำกน้ัน น ำ

ท่ำนไหวพ้ระสวดมนต์ท่ีพระคนัธกุฎีของพระพุทธเจำ้ กุฏิพระรำหุล พระมหำกสัสปเถระพระสิวลี และพระ

สำรีบุตรตำมล ำดบั 

10.00 น. บริกำรอำหำรกลำงวนั ณ หอ้งอำหำรของโรงแรม (ม้ือน้ีทำนอำหำรเร็วกวำ่เวลำหน่อยนะคะ) 

หลงัอำหำรออกเดินทำงสู่เมืองพาราณสี (ใชเ้วลำเดินทำงประมำณ 8 ชัว่โมง) เมืองซ่ึงไดช่ื้อว่ำเก่ำแก่ท่ีสุด

ในโลกอำยุกวำ่ 4,000 ปี และปัจจุบนัยงัคงเป็นเมืองท่ีมีผูอ้ำศยัอยูเ่สมอ    

 เดินทำงถึงเมืองพำรำณสี น ำท่ำนเดินทำงสู่โรงแรมท่ีพกั 

ค ำ่           รบัประทำนอำหำรค ำ่ ณ หอ้งอำหำรของโรงแรม 

         น ำท่ำนเขำ้ท่ีพกั HOTEL PRIME LAND  / HOTEL SGT PLAZA  หรือเทียบเท่ำ 
  

วนัเสารท์ี ่11 มี.ค. 66  เมืองพาราณสี – ต  าบลพุทธคยา   

04.30 น.  ปลกุใหทุ้กท่านตื่นแตง่ตวั และออกเดินทางเพ่ือล่องเรือชมวิถีชีวิตของชาวฮินดูที่มาประกอบพิธีกรรม

ทางศาสนาดว้ยความเช่ือความศรทัธาที่ริมฝัง่แม่น ้าคงคา ณ เมืองพาราณสี 

05.00 น.  น ำท่ำนล่องเรือในแมน่ ้ำคงคำซ่ึงชำวฮินดูเช่ือวำ่เป็นแมน่ ้ำศกัด์ิสิทธ์ิเพรำะไหล

มำจำกภูเขำไกรลำส (Mt.Kailash) บนสรวงสวรรค์ (ตำมหลักภูมิศำสตร์

แม่น ้ำน้ีไหลมำจำกเทือกเขำหิมำลยั ประเทศเนปำล) ชมพิธีบูชำพระอำทิตย์

และกำรอำบน ้ำลำ้งบำปของชำวฮินดูริมฝั่งแม่น ้ำคงคำและพิธีกำรเผำศพซ่ึงมี

มำนำนกว่ำ 4,000 ปี โดยกองไฟท่ีเผำศพไม่เคยดับมอดลงเลย จำกน้ันน ำ

ท่ำนกลบัท่ีพกั 

07.30 น. บริกำรอำหำรเชำ้ ณ หอ้งอำหำรของโรงแรม 

จำกน้ัน น ำท่ำนเดินทำงไปยงัเมืองสารนาถ เพ่ือกรำบนมสักำรธรรมเมกขสถูป สถำนท่ีพระพุทธองคท์รง

แสดงปฐมเทศนำโปรดปัญจวัคคีย์ ณ ป่ำอิสิปตมฤคทำยวัน เมืองสำรนำถ ชมพระมูลคันธกุฎีของ



พระพุทธเจำ้ เสำศิลำจำรึกของพระเจำ้อโศก เดินชมกลุ่มกุฏิกว่ำ 100 หลงัและวิหำรอนำคำริก นมสักำร

พระบรมสำรีริกธำตุท่ีอัญเชิญมำจำกเมืองตักศิลำ น ำชมเจำคันธีสถูปสถำนท่ีพระพุทธองค์ทรงพบปัญจ

วคัคียก์่อนส ำเร็จเป็นพระอรหนัต ์ 

11.00 น.  บริกำรอำหำรกลำงวนั ณ วดัไทยสำรนำถ 

 หลงัรบัประทำนอำหำรเชำ้ น ำท่ำนออกเดินทำงสู่พุทธคยำ ใชเ้วลำในกำรเดินทำงประมำณ 8 ชัว่โมง 

ค ำ่ บริกำรอำหำรค ำ่ ณ หอ้งอำหำรของโรงแรม 

 ท่ีพกั HOTEL BODHGAYA RESIDENCY / HOTEL SUJATA / HOTEL MAYA HERITAGE หรือเทียบเท่ำ  

                 

วนัอาทิตยท์ี่ 12 มี.ค. 66 ต าบลพุทธคยา – กรุงเทพฯ (สนามบินดอนเมือง) 

04.00 น. ปลกุใหท้่านตืน่เพ่ือท าธุระส่วนตวั เก็บกระเป๋าสมัภาระวางหนา้หอ้งเพ่ือเช็คเอาท ์

05.00 น.  เปิดโอกำสอิสระใหท่้ำนได้ไปกรำบลำตน้พระศรีมหำโพธ์ิ และพระพุทธเมตตำ เพ่ือเป็นสิริมงคลก่อน

เดินทำงกลบัประเทศไทย 

06.00 น.  บริกำรอำหำรเชำ้ ณ หอ้งอำหำรของโรงแรม 

07.30 น.  เช็คเอำทพ์รอ้มสมัภำระ ออกจำกโรงแรม เพ่ือเดินทำงไปสนำมบินพุทธคยำ  

10.40 น.   เดินทำงกลบัประเทศไทย โดยสำยกำรบิน THAI AIR ASIA เท่ียวบินท่ี FD123 

14.50 น.  ถึงสนำมบินดอนเมือง โดยสวสัดิภำพ 

 

ก าหนดการเดินทาง 

ราคาผูใ้หญ่  

พกัหอ้งคู่ 

หอ้งละ 2 ท่าน 

เด็กมีเตยีงเสริม เด็กไม่มีเตยีง พกัเดี่ยวเพิ่ม 

5-12 ม.ีค. 2566 39,800.- 38,800.- 37,000.- 7,500.- 

 

ตารางรายละเอียดเที่ยวบิน 

วนัที่ เสน้ทาง เที่ยวบิน เวลาออก เวลาถึง 

5 มี.ค. 2566 กรุงเทพฯ – คยำ FD 122 08.20 10.10 

       12 มี.ค. 2566 คยำ – กรุงเทพฯ FD 123 10.40 14.50 

 

ค่าบริการรวม : 

• ตัว๋โดยสำรเคร่ืองบินชั้นประหยดัเสน้ทำง กรุงเทพฯ - พุทธคยำ - กรุงเทพฯ โดยสำยกำรบิน ไทยแอรเ์อเชีย 

โดยมีน ้ำหนักไม่เกิน 20 กิโล (1 ช้ิน) และถือขึ้ นเคร่ืองบินไดน้ ้ำหนักไม่เกิน 7 กิโล ต่อท่ำน (ไม่จ ำกดัจ ำนวนช้ิน แต่

ทั้งน้ี เจำ้หนำ้ท่ีจะพิจำรณำตำมควำมเหมำะสม ตำมเง่ือนไขของสำยกำรบิน) 

• ค่ำภำษีสนำมบิน ค่ำประกนัสำยกำรบินและภำษีน ้ำมนัของสำยกำรบิน ณ วนัท่ี 1 มกรำคม 2565 

• ค่ำโรงแรมท่ีพกั ตำมท่ีระบุในรำยกำรระดบั 3 ดำว หรือเทียบเท่ำ 2-3 ท่ำน 

• ค่ำเขำ้ชมสถำนท่ีท่องเท่ียวต่ำงๆ ตำมรำยกำรระบุ 

• ค่ำอำหำรทุกมื้ อตำมรำยกำรท่ีระบุ (บำงมื้ อตอ้งทำนอำหำรท่ีวดับำ้ง เพ่ือควำมสะดวกรวดเร็วในกำรเดินทำง) 

• ค่ำรถรบัส่งและระหวำ่งกำรน ำเท่ียวตำมรำยกำรระบุ 

• ค่ำวีซ่ำเขำ้ประเทศอินเดีย และเนปำล 

• ค่ำประกนัอุบติัเหตุคุม้ครองในวงเงินท่ำนละ  1,000,000 บำท 

 



ค่าบริการไม่รวม : 

• ค่ำทิปไกดท์อ้งถ่ิน พนักงำนขบัรถ และพนักงำนบริกำร วนัละ 5 เหรียญต่อคน/ต่อวนั/ รวม 7 วนั 35 เหรียญหรือ 

  1,300 บำท 

• ค่ำใชจ้่ำยอ่ืนๆ นอกเหนือจำกท่ีระบุไวใ้นรำยกำร 

• ค่ำธรรมเนียมน ้ำมนัของสำยกำรบิน (ถำ้มี) 

• ค่ำท ำเอกสำรผูถื้อต่ำงดำ้ว 

• ค่ำวีซ่ำท่ีมีค่ำธรรมเนียมแพงกวำ่หนังสือเดินทำงไทย 

• ค่ำน ้ำหนักเกินพิกดั 20 กิโลกรมั ต่อท่ำน 

• ภำษีกำรคำ้หกั ณ ท่ีจ่ำย 3% ภำษีมลูค่ำเพ่ิม 7% (ค ำนวณจำกค่ำบริกำร) 
 

เงื่อนไขการจอง และ การช าระเงิน 

- กรุณำท ำกำรจองล่วงหนำ้อยำ่งน้อย 30 วนั ก่อนออกเดินทำง มดัจ ำท่ำนละ 10,000 บำท และตดัท่ีนัง่กำรจองภำยใน 

2 วนั ตวัอยำ่งเช่น ท่ำนจองวนัน้ี กรุณำช ำระเงินใน 2 วนัถดัไป ก่อนเวลำ 16.00 น. เท่ำน้ัน โดยระบบจะยกเลิก

อตัโนมติัทนัที หำกยงัไมไ่ดร้บัยอดเงินตำมเวลำท่ีก ำหนด และหำกท่ำนมีควำมประสงคจ์ะตอ้งเดินทำงในช่วงเวลำเดิม 

ท่ำนจ ำเป็นตอ้งท ำจองเขำ้มำใหม ่ นัน่หมำยถึงวำ่ กรณีท่ีมีคิวรอ (Waiting List) จะเป็นกำรใหสิ้ทธ์ิตำมระบบแบบ

ตำมล ำดบั เน่ืองจำกทุกช่วงเวลำเรำมีท่ีนัง่รำคำพิเศษจ ำนวนจ ำกดั  

- จ่ำยเต็มส่วนท่ีเหลือ 30 วนัก่อนเดินทำง  

- กรณีลกูคำ้เดินทำงไมไ่ด ้ สำมำรถเปล่ียนช่ือคนเดินทำงได ้ ก่อนเดินทำง 25 วนั(หรือก่อนออกตัว๋เดินทำง) ขอสงวน

สิทธ์ิไมคื่นค่ำใชจ้่ำยใดๆในกรณีท่ีไมส่ำมำรถหำคนมำแทนได ้
 

เงื่อนไขการยกเลิก และ เปลี่ยนแปลงการเดินทาง 

- ยกเลิกก่อนกำรเดินทำงตั้งแต ่30 วนัข้ึนไป คืนเงินค่ำทวัรโ์ดยหกัค่ำใชจ้่ำยท่ีเกิดข้ึนจริง  

ในกรณีท่ีวนัเดินทำงตรงกบัวนัหยุดนักขตัฤกษ์ ตอ้งยกเลิกก่อน 45 วนั 

- ยกเลิกก่อนกำรเดินทำง 15-29 วนั คืนเงิน 50%ของค่ำทวัร ์ หรือหกัค่ำใชจ้่ำยตำมจริง เช่น ค่ำมดัจ ำตัว๋เคร่ืองบิน 

โรงแรม และค่ำใชจ้่ำยจ ำเป็นอ่ืนๆ 

- ยกเลิกก่อนกำรเดินทำงนอ้ยกว่า 20 วนั ขอสงวนสิทธ์ิไมคื่นเงินค่ำทวัรท่ี์ช ำระแลว้ทั้งหมด  

- หำกมีกำรยกเลิกกำรเดินทำงโดยไม่ใช่ควำมผิดของบริษัททัวร ์ทำงบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไม่รบัผิดชอบ และคืนค่ำทัวร์
ส่วนใดส่วนหน่ึงใหท่้ำนไดไ้ม่ว่ำกรณีใดๆ ทั้งส้ิน เช่น สถำนทูตปฏิเสธวีซ่ำ ด่ำนตรวจคนเขำ้เมือง นโยบำยหำ้มเขำ้ออก

ประเทศ ฯลฯ 

- กรณีตอ้งกำรเปล่ียนแปลงผูเ้ดินทำง (เปล่ียนช่ือ) จะตอ้งแจง้ใหท้ำงบริษัททรำบล่วงหน้ำ อย่ำงน้อย 21 วนั ก่อนออก

เดินทำง กรณีแจง้หลงัจำกเจำ้หน้ำท่ีออกเอกสำรเรียบรอ้ยแลว้ ไม่ว่ำส่วนใดส่วนหน่ึง ทำงบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในกำร

เรียกเก็บค่ำใชจ้่ำยท่ีเกิดขึ้ นจริงทั้งหมด ทั้งน้ีขึ้ นอยู่กบัช่วงเวลำวนัท่ีเดินทำง และกระบวนกำรของแต่ละคณะเป็นส ำคญั

ดว้ย กรุณำสอบถำมกบัเจำ้หนำ้ท่ีเป็นกรณีพิเศษ 

- กรณีตอ้งกำรเปล่ียนแปลงช่วงเวลำวนัเดินทำง (เล่ือนวนัเดินทำง) ทำงบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในกำรหักค่ำใชจ้่ำยกำร
ด ำเนินกำรต่ำงๆ ท่ีเกิดข้ึนจริงส ำหรบักำรด ำเนินกำรจองครั้งแรก ตำมจ ำนวนครั้งท่ีเปล่ียนแปลง ไมว่ำ่กรณีใดๆทั้งส้ิน 

เงื่อนไขส าคญัอื่นๆ ที่ท่านควรทราบก่อนการเดินทาง 

- คณะจะสำมำรถออกเดินทำงไดต้ำมจ ำเป็นตอ้งมีขึ้ นต ำ่ อย่ำงน้อย 15 ท่ำน หำกต ำ่กว่ำก ำหนด คณะจะไม่สำมำรถ

เดินทำงได ้หำกผูเ้ดินทำงทุกท่ำนยินดีท่ีจะช ำระค่ำบริกำรเพ่ิมเพ่ือใหค้ณะเดินทำงได ้ทำงบริษัทยินดีท่ีจะประสำนงำน 

เพ่ือใหทุ้กท่ำนเดินทำงตำมควำมประสงคต่์อไป  



- ทำงบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในกำรงดออกเดินทำง หรือ เล่ือนกำรเดินทำงไปในช่วงเวลำวนัอ่ืนต่อไป โดยทำงบริษัทฯ 
จะแจง้ใหท่้ำนทรำบล่วงหน้ำเพ่ือวำงแผนกำรเดินทำงใหม่อีกครั้ง ทั้งน้ี ก่อนยืนยนักำรลำงำน กรุณำติดต่อเจำ้หน้ำท่ี

เป็นกรณีพิเศษทุกครั้ง หำกท่ำนลำงำนแลว้ไมส่ำมำรถเปล่ียนแปลงได ้

- กรณีท่ีท่ำนตอ้งออกบัตรโดยสำรภำยใน (ตัว๋ภำยในประเทศ เช่น ตัว๋เคร่ืองบิน ตัว๋รถทัวร์ ตัว๋รถไฟ) กรุณำติดต่อ

สอบถำมเพ่ือยืนยนักบัเจำ้หน้ำท่ีก่อนทุกครั้ง และควรจองบตัรโดยสำรภำยในท่ีสำมำรถเล่ือนวนัและเวลำเดินทำงได ้

เพรำะมีบำงกรณีท่ีสำยกำรบินอำจมีกำรปรบัเปล่ียนเท่ียวบิน หรือ เวลำบิน โดยไมแ่จง้ใหท้รำบล่วงหนำ้ ทั้งน้ี ขึ้ นอยูก่บั

ฤดูกำล สภำพภูมิกำศ และตำรำงบินของท่ำอำกำศยำนเป็นส ำคญัเท่ำน้ัน ส่ิงส ำคญั ท่ำนจ ำเป็นตอ้งมำถึงสนำมบินเพ่ือ

เช็คอินก่อนเคร่ืองบินอย่ำงน้อย 3 ชัว่โมง โดยในส่วนน้ี หำกเกิดควำมเสียหำยใดๆ บริษัทขอสงวนสิทธ์ิในกำรไม่

รบัผิดชอบค่ำใชจ้่ำยท่ีเกิดข้ึนใดๆ ทั้งส้ิน   

- อำจจะมีกำรเปล่ียนแปลงเท่ียวบินจำกสำยกำรบิน จะแจง้ใหท่้ำนทรำบอีกครั้งก่อนกำรเดินทำง 
- กรณีท่ีท่ำนเป็นมุสลิม ไมท่ำนเน้ือสตัว ์หรือแพอ้ำหำรบำงประเภท กรุณำแจง้เจำ้หนำ้ท่ีเป็นกรณีพิเศษ 

- กรณีผูเ้ดินทำงตอ้งกำรควำมช่วยเหลือเป็นพิเศษ อำทิเช่น ใชว้ีลแชร ์(Wheel Chair) กรุณำแจง้บริษัทฯ อย่ำงน้อย 7 

วนัก่อนกำรเดินทำง หรือตั้งแต่ท่ีท่ำนเร่ิมจองทวัร ์เพ่ือใหท้ำงบริษัทประสำนงำนกบัสำยกำรบินเพ่ือจดัเตรียมล่วงหน้ำ 

กรณีมีค่ำใชจ้่ำยเพ่ิมเติม ทำงบริษัทของสงวนสิทธ์ิในกำรเรียกเก็บค่ำใชจ้่ำยตำมจริงท่ีเกิดข้ึนกบัผูเ้ดินทำง  

- กรุณำส่งรำยช่ือผูเ้ดินทำง พรอ้มส ำเนำหน้ำแรกของหนังสือเดินทำงทุกท่ำนใหก้บัเจำ้หน้ำท่ีหลงัจำกช ำระเงิน  กรณีท่ี
ท่ำนเดินทำงเป็นครอบครวั (หลำยท่ำน) กรุณำแจง้รำยนำมคู่นอนกบัเจำ้หนำ้ท่ีใหท้รำบ 

- กรณีท่ีออกบตัรโดยสำร (ตัว๋) เรียบรอ้ยแลว้ มีรำยละเอียดส่วนใดผิด ทำงบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในกำรรบัผิดชอบไม่ว่ำ
ส่วนใดส่วนหน่ึง หำกท่ำนไม่ด ำเนินกำรส่งส ำเนำหน้ำแรกของหนังสือเดินทำงใหท้ำงบริษัทเพ่ือใชใ้นกำรออกบัตร

โดยสำร 

- หลงัจำกท่ำนช ำระค่ำทัวรค์รบตำมจ ำนวนเรียบรอ้ยแลว้ ทำงบริษัทจะน ำส่งใบนัดหมำยและเตรียมตวักำรเดินทำงให้
ท่ำนอยำ่งนอ้ย 3 หรือ 7 วนั ก่อนออกเดินทำง 

- อตัรำทวัรน้ี์ เป็นอตัรำส ำหรบับตัรโดยสำรเคร่ืองบินแบบหมู่คณะ (ตัว๋กรุ๊ป) ท่ำนจะไม่สำมำรถเล่ือนไฟลท์ วนัไป หรือ 

กลบัส่วนใดได ้จ ำเป็นจะตอ้งไป และกลบั ตำมก ำหนดกำรเท่ำน้ัน หำกตอ้งกำรเปล่ียนแปลงกรุณำติดต่อเจำ้หน้ำท่ีเป็น

กรณีพิเศษ 

- ทำงบริษัทไม่มีนโยบำยจดัคู่นอนใหก้บัลูกคำ้ท่ีไม่รูจ้กักนัมำก่อน เช่น กรณีท่ีท่ำนเดินทำง 1 ท่ำน จ ำเป็นตอ้งช ำระค่ำ

หอ้งพกัเด่ียวตำมท่ีระบุ 

- หนังสือเดินทำง หรือพำสปอรต์ ตอ้งมีอำยุใชง้ำนไดค้งเหลือไม่นอ้ยกวำ่ 6 เดือน ณ วนักลบั  

- แผนกำรเดินทำงอำจจะมีกำรปรบัเผ่ือเวลำใหเ้หมำะสม อนัเน่ืองจำกสถำนท่ีท่องเท่ียวน้ันๆ มีกำรปรบัเปล่ียนเวลำปิด-

เปิด ช่วงเวลำท่ีเดินทำงถึง เหตุกำรณท่ี์นอกเหนือกำรควบคุม สภำพอำกำศ เช่น ฤดูหนำวในบำงประเทศ อำจจะมืดเร็ว

กวำ่ปกติ ดงัน้ัน สถำนท่ีท่องเท่ียวบำงแห่ง จะปิดเร็วขึ้ นกวำ่ปกติโดยท่ีไมแ่จง้ใหท้รำบล่วงหนำ้  

- หำกมีสถำนท่ีท่องเท่ียวท่ีมีหิมะ เวลำเดินบนหิมะอำจล่ืนลม้ได ้ดงัน้ัน ขอใหใ้ชค้วำมระมดัระวงัในกำรเดินเป็นอย่ำงสูง 
หรือใชร้องเทำ้ท่ีสำมำรถเดินบนหิมะได ้ควรสวมแว่นกนัแดดเพ่ือป้องกนัแสงแดดกระทบหิมะสะทอ้นเขำ้ตำและอำกำร

ระคำยเคืองตำท่ีอำจเกิดข้ึนได ้

- ทำงบริษัทขอสงวนสิทธ์ิเปล่ียนแปลงโปรแกรมไดต้ำมควำมเหมำะสม เน่ืองจำกฤดูกำล สภำพภูมิอำกำศ เหตุกำรทำง
กำรเมือง กำรล่ำชำ้ของสำยกำรบิน เง่ือนไขกำรใหบ้ริกำรของรถในแต่ละประเทศ เป็นตน้ โดยส่วนน้ีทำงบริษัทจะ

ค ำนึงถึงประโยชน์ของลกูคำ้เป็นส ำคญั หำกกรณีท่ีจ ำเป็นจะตอ้งมีค่ำใชจ้่ำยเพ่ิม ทำงบริษัทจะแจง้ใหท้รำบล่วงหนำ้ 

- เน่ืองจำกกำรเดินทำงท่องเท่ียวในครั้งน้ี เป็นกำรช ำระแบบเหมำจ่ำยขำดกบับริษัทตวัแทนในต่ำงประเทศ ทำงบริษัทจึง

ขอสงวนสิทธ์ิ ไม่สำมำรถคืนเงินไดใ้นบริกำรบำงส่วน หรือส่วนใดส่วนหน่ึงท่ีท่ำนไม่ตอ้งกำรไดร้บับริกำร หำกระหว่ำง

เดินทำง สถำนท่ีท่องเท่ียวใดท่ีไม่สำมำรถเขำ้ชมได ้ไม่วำ่ดว้ยสำเหตุใดก็ตำม ทำงบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในกำรไมส่ำมำรถ



คืนค่ำใชจ้่ำยไม่ว่ำส่วนใดส่วนหน่ึงใหท่้ำน เน่ืองจำก ทำงบริษัทไดท้ ำกำรจองและถูกเก็บค่ำใชจ้่ำยแบบเหมำจ่ำยไป

ล่วงหนำ้ทั้งหมดแลว้ 

- กรณีท่ีท่ำนถูกปฏิเสธกำรเดินทำงเขำ้เมือง ทำงบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไม่รบัผิดชอบค่ำใชจ้่ำยท่ีจะเกิดข้ึนตำมมำ และไม่
สำมำรถคืนเงินค่ำทวัรท่ี์ท่ำนช ำระเรียบรอ้ยแลว้ไมว่ำ่ส่วนใดส่วนหน่ึง 

- หำกวนัเดินทำง เจำ้หน้ำท่ีสำยกำรบิน หรือด่ำนตรวจคนออกและเขำ้เมือง ตรวจพบหนังสือเดินทำง (พำสปอรต์) ของ

ท่ำนช ำรุดแมเ้พียงเล็กนอ้ย เช่น เปียกน ้ำ ขำดไปหนำ้ใดหน้ำหน่ึง มีหนำ้ใดหนำ้หน่ึงหำยไป มีกระดำษหนำ้ใดหน้ำหน่ึง

หลุดออกมำ มีรอยแยกระหว่ำงสันของเล่มหนังสือเดินทำง เป็นต้น ไม่ว่ำกรณีใดๆทั้งส้ิน ทำงสำยกำรบิน หรือ 

เจำ้หน้ำท่ีด่ำนตรวจคนออก และเขำ้เมือง มีสิทธ์ิไม่อนุญำตใหท่้ำนเดินทำงต่อไปได ้ดังน้ัน กรุณำตรวจสอบ และดูแล 

หนังสือเดินทำงของท่ำนใหอ้ยู่ในสภำพดีอยู่ตลอดเวลำ ขณะเดินทำง กรณีช ำรุด กรุณำติดต่อกรมกำรกงสุลกระทรวง

กำรต่ำงประเทศเพ่ือท ำหนังสือเดินทำงฉบบัใหม่ โดยใชฉ้บบัเก่ำไปอำ้งอิง และยืนยนัดว้ย พรอ้มกบัแจง้มำยงับริษัทให้

เร็วท่ีสุด เพ่ือยืนยนักำรเปล่ียนแปลงขอ้มูลหนังสือเดินทำง หำกท่ำนไดส้่งเอกสำรมำท่ีบริษัทเรียบรอ้ยแลว้ กรณีท่ียงั

ไม่ได ้(ตัว๋เคร่ืองบิน) ท่ำนสำมำรถเปล่ียนแปลงไดไ้ม่มีค่ำใชจ้่ำย แต่หำกออกบตัรโดยสำร (ตัว๋เคร่ืองบิน) เรียบรอ้ย

แลว้ ทำงบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในกำรเรียกเก็บค่ำใชจ้่ำยท่ีเกิดขึ้ นจริงทั้งหมด ซ่ึงโดยส่วนใหญ่ตัว๋เคร่ืองบินแบบกรุ๊ปจะ

ออกก่อนออกเดินทำงประมำณ 14-20 วนั ทั้งน้ีขึ้ นอยูก่บักระบวนกำรและขัน้ตอนของแต่ละคณะ 

- เก่ียวกบัท่ีนัง่บนเคร่ืองบิน เน่ืองจำกบตัรโดยสำร (ตัว๋) เป็นลกัษณะของคณะ (กรุป๊อตัรำพิเศษ) สำยกำรบิน ขอสงวน

สิทธ์ิในกำรเลือกท่ีนัง่บนเคร่ืองบิน กรณีลกูคำ้เดินทำงดว้ยกนั กรุณำเช็คอินพรอ้มกนั และสำยกำรบินจะพยำยำมท่ีสุด

ใหท่้ำนไดนั้ง่ดว้ยกนั หรือใกลก้นัใหม้ำกท่ีสุด  

- ขอ้มูลเพ่ิมเติมเก่ียวกบัหอ้งพกัในโรงแรมท่ีพกั เน่ืองจำกกำรวำงแปลนแบบหอ้งพกัของแต่ละโรงแรมแตกต่ำงกนั จึงอำจ

ท ำใหห้อ้งพกัแบบหอ้งพกัเด่ียว (Single) และหอ้งคู่ (Twin/Double) และ หอ้งพกัแบบ 3 ท่ำน (Triple) จะแตกต่ำงกนั 

บำงโรงแรม หอ้งพกัแต่ละแบบอำจจะอยูค่นละชั้นกนั (ไมติ่ดกนัเสมอไป) 

- ขอสงวนสิทธ์ิกำรเก็บค่ำน ้ำมนัและภำษีสนำมบินทุกแห่งเพ่ิม หำกสำยกำรบินมีกำรปรบัข้ึนก่อนวนัเดินทำง  
- มคัคุเทศก ์พนักงำน และตวัแทนของผูจ้ดั ไมม่ีสิทธิในกำรใหค้ ำสญัญำใดๆ ทั้งส้ินแทนบริษัทผูจ้ดั นอกจำกมีเอกสำรลง
นำมโดยผูม้ีอ ำนำจของผูจ้ดัก ำกบัเท่ำน้ัน 

- บริษัทขอสงวนสิทธ์ิ ในกำรไม่รบัผิดชอบใดๆ ทั้งส้ิน หำกเกิดกรณีควำมล่ำชำ้จำกสำยกำรบิน กำรยกเลิกบิน กำร

ประทว้ง กำรนัดหยุดงำน กำรก่อกำรจลำจล ภยัธรรมชำติ กำรน ำส่ิงของผิดกฎหมำย ซ่ึงอยู่นอกเหนือควำมรบัผิดชอบ

ของบริษัท  

- บริษัทขอสงวนสิทธ์ิ ในกำรไม่รบัผิดชอบใดๆทั้งส้ิน หำกเกิดส่ิงของสูญหำยระหว่ำงกำรเดินทำง ไม่ว่ำกรณีใดๆก็ตำม 
และขอสงวนสิทธ์ิในกำรเรียกเก็บค่ำใชจ้่ำยตำมจริง กรณีท่ำนลืมส่ิงของไวท่ี้โรงแรมและจ ำเป็นตอ้งส่งมำยงัจุดหมำย

ปลำยทำงตำมท่ีท่ำนตอ้งกำร  

- รำยกำรน้ีเป็นเพียงขอ้เสนอท่ีตอ้งไดร้บักำรยืนยนัจำกบริษัทอีกครั้งหน่ึง หลงัจำกไดส้ ำรองโรงแรมท่ีพกัในต่ำงประเทศ
เรียบรอ้ยแลว้ โดยโรงแรมจดัในระดบัใกลเ้คียงกนั ซ่ึงอำจจะปรบัเปล่ียนตำมท่ีระบุในโปรแกรม 

*เมื่อท่ำนช ำระเงินค่ำทวัรใ์หก้บัทำงบริษัทฯแลว้ทำงบริษัทฯจะถือวำ่ท่ำนไดย้อมรบัเง่ือนไขขอ้ตกลงทั้งหมดน้ีแลว้* 
 

************************************************* 

เอกสารการยืน่วีซ่าอินเดีย 

1. หนังสือเดินทำง (Passport) ท่ีมอีำยุเหลือ มำกกว่ำ 6 เดือน 

2. รูปถ่ำยสี พ้ืนดำ้นหลงัสีขำว  ขนำด 2 x 2 น้ิว จ ำนวน 3 รูป และไฟล ์JPG 

3. ส ำเนำบตัรประชำชน 

4. ส ำเนำทะเบียนบำ้น 

5. ส ำคญั!! ส ำหรบัท่ำนท่ีเคยเดินทำงไปประเทศอินเดียในพำสปอรต์เล่มปัจจุบนั รบกวนขอส ำเนำวีซ่ำครั้งก่อนแนบ

มำดว้ย 



 

 

แบบฟอรม์กรอกขอ้มูลวีซ่าประเทศ อินเดีย 

 

** กรุณำกรอกขอ้มูลทั้งหมดใหค้รบถว้น เพ่ือประโยชน์ในกำรขอวีซ่ำของท่ำนเอง ** 

ช่ือ-นำมสกุล (สะกดตรงตำมหนังสือเดินทำง)  (MR./MRS./MS./MSTR.)  

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

สถำนะภำพ  □ โสด    □ แต่งงำนไมไ่ดจ้ดทะเบียนสมรส □ หมำ้ย  □ หยำ่    

□ แต่งงำนจดทะเบียนสมรส  

ช่ือ-นำมสกุล คู่สมรส.....................................................................................สถำนท่ีเกิด

................................................................สญัชำติ……………………………………………………….อำชีพ............................................ 

ช่ือ-นำมสกุล บิดำ .................................................................................................................................................... 

สถำนท่ีเกิด.......................................สญัชำติ………………………………………………………. 

ช่ือ-นำมสกุล มำรดำ ............................................................................................................................................... 

สถำนท่ีเกิด.......................................สญัชำติ………………………………………………………. 

ท่ีอยูต่ำมทะเบียนบำ้น........................................................................................................................................................ 

.........................................................................................................รหสัไปรษณีย.์....................................................... 

ท่ีอยูปั่จจุบนั..................................................................................................................................................................... 

รหสัไปรษณีย.์............................... โทรศพัทบ์ำ้น...................................เบอรม์ือถือ.......................................................... 

ช่ือสถำนท่ีท ำงำน / สถำนศึกษำ...........................................................................ต ำแหน่งงำน.......................................... 

ท่ีอยูส่ถำนท่ีท ำงำน / สถำนศึกษำ...................................................................................................................................... 

รหสัไปรษณีย ์...............................................โทรศพัท.์.......................................................................................... 

*** ในกรณีท่ีเกษียณอำยุ กรุณำระบุช่ือ และ ท่ีอยู ่สถำนท่ีท ำงำน เน่ืองจำกเป็นเง่ือนไขของสถำนทูต *** 

ท่ำนเคยเดินทำงเขำ้ประเทศอินเดียมำก่อนหรือไม่ □  เคย  □  ไมเ่คย 

ถำ้เคย กรุณำระบุวนัท่ี..........................................สถำนท่ี/เมือง................................... 

ประเทศท่ีเคยเดินทำงในระยะเวลำ 10 ปี ท่ีผ่ำนมำ

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

ท่ำนเคยเดินทำงกลุ่มประเทศ SAARC ในระยะเวลำ 3 ปีท่ีผ่ำนมำ มำก่อนหรือไม ่(กลุ่มประเทศ SAARC ไดแ้ก่ 

บงักลำเทศ ภูฏำน เนปำล มลัดีฟส ์ปำกีสถำน ศรีลงักำ อฟักำนิสถำน ) 

ถำ้เคย กรุณำระบุปีท่ี..................สถำนท่ี/เมอืง...............................................ระยะเวลำท่ีพ ำนัก..........................วนั 

ช่ือสมำชิกในครอบครวัพรอ้มเบอรติ์ดต่อ ระหวำ่งท่ีท่ำนพ ำนักอยู ่ณ ประเทศอินเดีย 

ช่ือ-สกุล............................................................................................................................................................ 

ท่ีอยู.่.................................................................................................................................................................................. 

เบอรโ์ทรศพัท.์.......................................... 

(กรุณำแจง้เบอรท่ี์สำมำรถติดต่อไดโ้ดยสะดวก เน่ืองจำกทำงสถำนทูตจะมีกำรโทรเช็คขอ้มูลโดยตรงกบัท่ำน) 

กำรพิจำรณำอนุมติัวีซ่ำเป็นดุลพินิจของทำงสถำนทูตฯเท่ำน้ัน ทำงบริษัทเป็นเพียงตวักลำงในกำรอ ำนวยควำมสะดวก

และบริกำรดำ้นเอกสำรใหแ้ก่ผูเ้ดินทำงเท่ำน้ัน 

 


