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 ตามรอยศรัทธาพระพทุธเจา้ อนิเดยี – เนปาล 

 เยอืนเมอืงลมุพนิ ี– พทุธคยา – สารนาถ– กสุนิารา 

 นมัสการสถานท ีประสตู ิตรสัรู ้ปฐมเทศนา  และปรนิพิพาน   

 ขนึเขาคชิฌกฎูนมัสการถําพระโมลคัลลา ชมกฏุพีระอานนท ์นมัสการมลูคันธกฎุี

สถานทปีระทับของพระพทุธเจา้ 

 ลงเรอืลอ่งแมน่าํคงคา ชมวถิชีวีติของชาวฮนิด ู

กําหนดการเดนิทาง 

วนัท ี:20-27 ธ.ค. 60         43,900.- 

วนัท ี:10 – 17 ม.ค. 61        43,900.- 

วนัท ี:31 ม.ค.  – 07 ก.พ. 61        43,900.- 

วนัท ี:04 – 11 ก.พ. 61        43,900.- 
 
 โปรแกรมการเดนิทาง เชา้ เทยีง คาํ โรงแรมทพีกั 

1 กรงุเทพฯ – พทุธคยา ✈ O O  Taj Darbar Hotel 

2 พทุธคยา – ราชคฤห ์– นาลันทา – เวสาล ี O O O  Vishali Residency Hotel 

3 เวสาล ี– กสุนิารา O O O  Imperial Hotel 

4 กสุนิารา – ลมุพนิ ี O O O Nirvana Hotel 

อนิเดยี: อนิเดยี-เนปาล-เขาคชิฌกฏู 
8วนั 7คนื (B3) 

โดยสายการบนิภฏูานแอรไ์ลน ์
 



GAY-WE 001 หน้า 2 จาก 12 

   

5 ลมุพนิ ี(เนปาล) –  สาวตัถ ี O O O  Pawan Palace Hotel 

6 สาวตัถ ี– พาราณส ี O O O  The Amayaa Hotel 

7 พาราณส ี– พทุธคยา O O O Taj Darbar Hotel 

8 พทุธคยา – กรงุเทพฯ O ✈ X  
 

วนัท1ีกรงุเทพฯ – พทุธคยา 

05.00 น. คณะมาพรอ้มกนัท ีสนามบนิสวุรรณภมู ิผูโ้ดยสารขาออกชนั 4 ประต ู3 เคานเ์ตอร ์C เชค็อนิกรุ๊ปของ

สายการบนิภฏูานแอรไ์ลน ์(Bhutan Airline) โดยมเีจา้หนา้ทแีละหัวหนา้ทัวรใ์หก้ารตอ้นรับ และ

อํานวยความสะดวก 

07.00น. ออกเดนิทางสูเ่มอืงคยาโดยสายการบนิไทยสมาย ์เทยีวบนิท ีB3-707 (มบีรกิารอาหารบนเครอืง) 

08.30 น. ถงึสนามบนิเมอืงคยาประเทศอนิเดีย (เวลาทอ้งถนิชา้กว่าประเทศไทย 01.30 ชัวโมง) และผ่าน

ขนัตอนการตรวจคนเขา้เมอืงและศลุกากร  

 นําทา่นชม พระมหาโพธเิจดยีอ์นุสรณส์ถานแหง่การตรัสรูข้องพระสมัมาสมัพทุธเจา้ ภายในประดษิฐาน

พระพุทธเมตตาพระพุทธรูปทีรอดจากการถูกทําลายจากพระเจา้ศศางกา พระพุทธ รูปองค์นีเป็น

พระพทุธรปูปางมารวชิยัแบบศลิปะปาละ เป็นทเีคารพศรัทธาของชาวพทุธทัวโลก 

เทยีง รบัประทานอาหารกลางวนั ณหอ้งอาหารของโรงแรม 

 เรมิตน้การจารกิแสวงบญุสงัเวชนยีสถานทังสแีหง่ แหง่ท ี๑ พุทธคยา สถานทเีชอืกนัวา่เป็นทตีรสัรู ้

ของพระพุทธเจา้ซงึคน้พบโดยนักโบราณคดชีาวอังกฤษ ชอืเซอรอ์เลกซานเดอร ์คนันงิแฮม เมอื

รอ้ยกว่าปีกอ่นแลว้นําท่านนมัสการสถูปพุทธคยาทรงศขิระทไีดร้ับการบูรณะใหม่ภายในประดษิฐาน

พระพทุธรปู“พระพุทธเมตตา”ปางมารวชิยั แลว้นํานมสัการตน้ศรมีหาโพธทิไีดนํ้าพันธุม์าปลูกตรงที

เชอืกนัวา่เป็นจดุทพีระพทุธเจา้ประทับนังบําเพ็ญเพยีรจนตรัสรูส้มโพธญิาณแลว้นําชมสตัตมหาสถาน 

สถานทพีระพทุธเจา้เสวยวมิตุสิขุหลังจากตรัสรูแ้ลว้เจ็ดแหง่ แหง่ละสปัดาหร์อบๆพทุธคยาเพอืทบทวน

ความรูก้อ่นทจีะเสด็จออกสงัสอนผูค้น อันประกอบไปดว้ย 

๑ เสด็จประทับบนพระแท่นวัชรอาสน์ ใตต้น้ศรีมหาโพธพิรอ้มเสวยวมิุตตสิุขตลอด ๗ วัน ใน

สปัดาหท์ ี๑ 

๒ เสด็จประทับ ณ อนมิสิเจดยี ์ทรงยนืจอ้งพระเนตรดูตน้ศรมีหาโพธ ิโดยมไิดก้ระพรบิพระเนตร

ตลอด ๗ วัน ในสปัดาหท์ ี๒ 

๓ เสด็จประทับ ณ รัตนจงกรมเจดีย ์ทรงนิมติจงกรมขนึ แลว้เสด็จจงกรมเป็นเวลา ๗ วัน ใน

สปัดาหท์ ี๓ 

๔ เสด็จประทับ ณ รัตนฆรเจดยี ์โดยเสด็จไปทางทศิตะวันออกเฉียงเหนือของตน้ศรีมหาโพธ ิ

และประทับนังขัดสมาธใินเรอืนแกว้ซงึเทวดานริมติถวาย ทรงพจิารณาพระอภธิรรม๗ วัน ใน

สปัดาหท์ ี๔ 

๕ เสด็จไปประทับนังขดัสมาธใิตต้น้ไทร อชปาลนโิครธ ซงึเป็นทพีักของคนเลยีงแกะ ในสัปดาห์

ท๕ี 

๖ เสด็จไปประทับนังขดัสมาธใิตต้น้จกิ มจุลนิทร ์ไปทางทศิตะวันออกเฉียงใตข้องตน้ศรมีหาโพธ ิ

ในสปัดาหท์ ี๖ 

๗ เสด็จไปประทับใตต้น้เกด ราชายตนะ ประทับนังเสวยวมิตุสิขุตลอด ๗วัน  
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        จากนันนําทา่นชมศลิปะอนิเดยีสมยัพระเจา้อโศกอายกุว่า ๒,๒๐๐ ปี ชมเสาพระเจา้อโศกที

ทรงใหส้รา้งเพอืประกาศศาสนาและถวายเป็นพุทธบูชาแก่สังเวชนียสถาน ชมประตูโทรณะทสีลัก

เรอืงราวเกยีวกับพทุธประวัต ิแลว้ชมสถูปและภาพสลกัอดตีพระพุทธเจา้ศลิปะสมยัปาละอายรุาว 

๑,๒๐๐ ปี“สมยัปาละเป็นชว่งทพีทุธศาสนารุง่เรอืงแผข่ยายอยูใ่นอนิเดยีภาคเหนอืโดยมศีนูยก์ลางอยูท่ี

มหาวทิยาลัยนาลันทา รัฐพหิารตามหลักฐานการบันทกึจดหมายเหตุการณ์เดนิทางมาสบืทอดพุทธ

ศาสนาของหลวงจนีเหยีนจัง(พระถังซมัจัง)และหลวงจนีอจีงิจากประเทศจนี” ไดเ้วลาสมควรนําท่าน

เดนิทางกลับสูท่พีัก  

คาํ รบัประทานอาหารคาํณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 ทพีกัTaj Darbar Hotel ระดบั 4 ดาว หรอื เทยีบเทา่,เมอืงคยา 

วนัท ี2      พทุธคยา– ราชคฤห ์– นาลนัทา – เวสาล ี

เชา้ บรกิารอาหารเชา้ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 นําทา่นเดนิทางสูเ่มอืงราชคฤห ์นครหลวงแห่งแควน้มคธ นําท่านเดนิขนึเขาคชิฌกูฎ หนงึในเบญจ

ครี ีไดแ้กเ่วภาระ เวปลุะ คชิฌกฏู อสิคิลิ ิและปัณฑวะชมววิทวิทัศน์ทสีวยงาม นมสัการถําพระโมค

คลัลา ชมถําพระสารบีุตรสถานทีทพีระสารีบุตรสําเร็จเป็นพระอรหันต์ ชมกุฏขีองพระอานนท์

นมสัการมูลคนัธกุฏสีถานทปีระทับของพระพุทธเจา้ ไหวพ้ระสวดมนตท์ยีอดเขาคชิกูฎ จากนันนํา

ทา่นชมวดัชวีกมัพวนั โรงพยาบาลสงฆแ์หง่แรกของโลก “ชวีกมัพวนั” เป็นสวนป่ามะมว่งทหีมอชี

วกโกมารภัจจ์อุทิศถวายเป็นสังฆารามแด่พระพุทธเจา้และพระภิกษุสงฆ์ ปัจจุบันเหลือซาก

โบราณสถานใหเ้ห็นเป็นซากหนิเรยีงรายกันอยู่ เมอืครังทพีระพุทธเจา้ทรงประชวรหอ้พระโลหติจาก

การทสีะเก็ดหนิมากระแทกถกูพระบาทเพราะพระเทวทัตกลงิหนิลงมาหมายปลงพระชนมพ์ระพุทธเจา้ 

พระภกิษุสงฆไ์ดพ้าพระพทุธองคม์าทชีวีกัมพวัน และหมอชวีกเป็นผูถ้วายการรักษาโดยการผ่าตัดเอา

สะเก็ดหนิออก ชวีกมัพวันจงึถกูเรยีกวา่เป็นโรงพยาบาลสงฆแ์หง่แรกในพระพทุธศาสนา 

เทยีง รบัประทานอาหารกลางวนัณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

บา่ย นําท่านเดนิทางสู ่วดัเวฬุวนารามมหาสงัฆยกิาวาส (วัดเวฬุวัน)วัดแห่งแรกในพระพุทธศาสนาและ

เป็นสถานทแีสดงโอวาทปาฏโิมกขแ์กพ่ระอรยิสงฆ1์250องค ์มสีถูปทบีรรจุพระอัฐธิาตุของพระโมคคัล

ลานะและพระอัญญาโกญฑัญญะ จากนันนําท่านเดนิทางสู่นาลันทา นมสัการหลวงพ่อดําซงึเป็น

พระพทุธรปูทสีรา้งดว้ยหนิแกรนติสดํีาซงึสรา้งรุน่ราวคราวเดยีวกับพระพุทธเมตตา จากนันนําทา่นเยยีม

ชมมหาวทิยาลยันาลนัทา มหาวทิยาลัยทใีหญท่สีดุในโลกเป็นศนูยก์ารศกึษาในสมยัพทุธกาล ตอ่มา

ในปีพ.ศ.๑๗๔๒ กองทัพมสุลมิเตริก์ไดย้กทัพมารกุราน รบชนะกษัตรยิแ์หง่ชมพทูวปีฝ่ายเหนอืกองทัพ

มสุลมิเตริก์ไดเ้ผาผลาญทําลายวัดและปูชนียสถานในพุทธศาสนาลงแทบทังหมดและสังหารผูท้ไีม่

ยอมเปลยีนศาสนา นาลันทามหาวหิารก็ถูกเผาผลาญทําลายลงในชว่งระยะเวลานันว่ากันว่าไฟทลีุก

โชนเผานาลันทานานถงึ3เดอืนกวา่จะเผานาลันทาไดห้มด ไดเ้วลาสมควรนําทา่นเดนิทางสูเ่มอืงเวสาล ี

คาํ รบัประทานอาหารคาํณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 ทพีกัVishali Residency Hotel ระดบั 4 ดาว หรอื เทยีบเทา่,เมอืงเวสาล ี

วนัท ี3       เวสาล ี– กสุนิารา 

เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 นําทา่นชมเมอืงหลวงของอาณาจักรวัชช ีหนงึในสบิหกแคว้นของชมพูทวปีในสมัยโบราณ เมอืงนีมชีอื

หลายชอืคือ ไพสาลีไวสาลี และเมืองนีเป็นศูนย์กลางการเผยแพร่พุทธศาสนาทีสําคัญแห่งหนึง 
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รวมทังเป็นทกํีาเนดิของพระมหาวรีะศาสดาของศาสนาเชนและทเีป็นตน้กําเนดิของการทํานํามนตใ์น

พุทธศาสนา เนืองจากไดเ้กดิทุพกิขภัยรา้ยแรงทัวเมอืงเวสาลมีคีนตายมากมาย กษัตรยิล์จิฉวจีงึได ้

นมินตใ์หพ้ระพุทธเจา้ไดม้าโปรดชาวเมอืง พระพุทธเจา้จงึนําเหล่าภกิษุ ๕๐๐ รูป เดนิทางไปโปรดที

เมอืงไวสาลี พรอ้มทังไดม้กีารประพรมนํามนต์ทัวทังเมอืง นําท่านเทียวชม วดัป่ามหาวนั ชมเสา

อโศกทสีมบูรณ์ทสีุดและงดงามทสีุดของอนิเดยี เมอืงเวสาลีมคีวามสําคัญมาตังแต่สมัยก่อน

พุทธกาลโดยเป็นเมอืงหลวงแห่งแควน้ทมีคีวามเจรญิรุ่งเรอืงมากแควน้หนงึในบรรดา ๑๖ แควน้ของ

ชมพทูวปี มกีารปกครองดว้ยระบบสามัคคธีรรมหรอืคณาธปิไตย ทสีามารถเรยีกไดว้่าเป็นการปกครอง

แบบประชาธปิไตยระบบหนงึ คอืไมม่พีระมหากษัตรยิเ์ป็นประมขุทรงอํานาจสทิธขิาด มแีตผู่เ้ป็นประมขุ

แหง่รัฐซงึบรหิารงานโดยความเห็นชอบจากรัฐสภา ซงึจะประกอบไปดว้ยเหล่าสมาชกิจากเจา้วงศต์่าง 

ๆ ซงึรวมเป็นคณะผูค้รองแควน้ ในคัมภรีพ์ระพุทธศาสนากล่าวว่าเจา้วงศต์่างๆ มถีงึ ๘วงศ์ และใน

จํานวนนวีงศเ์จา้ลจิฉวแีห่งเวสาลแีละวงศเ์จา้วเิทหะแห่งเมอืงมถิลิาเป็นวงศท์มีอีทิธพิลทสีดุ ในสมัย

พทุธกาลพระพทุธเจา้เคยเสด็จมาทเีวสาลหีลายครัง แตล่ะครงัจะทรงประทับทกีฏูาคารศาลาป่ามหาวนั

เป็นสว่นใหญ ่พระสตูรหลายพระสตูรเกดิขนึทเีมอืงแหง่น ีและทกีฏูาคารศาลานีเองทเีป็นทีๆ  พระพุทธ

องค์ทรงอนุญาตใหพ้ระนางมหาปชาบดีโคตมีเถรี พระนา้นางของพระพุทธองค์ พรอ้มกับบรวิาร 

สามารถอุปสมบทเป็นภกิษุณีไดเ้ป็นครังแรกในโลก และในการเสด็จครังสุดทา้ยของพระพุทธองค ์

พระองคไ์ดท้รงรับสวนมะมว่งของนางอัมพปาล ีนางคณกิาประจําเมอืงเวสาล ีซงึนางไดอ้ทุศิถวายเป็น

อารามในพระพุทธศาสนา พระพุทธองค์ไดท้รงจําพรรษาสุดทา้ยทีเวฬุวคาม และไดท้รงปลงอายุ

สังขารทปีาวาลเจดยี ์และเมอืหลังพุทธปรนิพิพานแลว้ได ้๑๐๐ ปี ไดม้กีารทําสังคายนาครังท ี๒ ณ 

วาลกิาราม ซงึทังหมดลว้นอยูใ่นเมอืงเวสาล ี

เทยีง รบัประทานอาหารกลางวนัณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

บา่ย นําทา่นเดนิทางโดยรถโคช้ปรับอากาศสูเ่มอืงกสุนิาราซงึเป็นสถานทปีรนิพิพานของพระพทุธเจา้ 

คาํ รบัประทานอาหารคาํณ หอ้งอาหารของโรงแรม   

 ทพีกัImperial Hotel ระดบั 4 ดาว หรอื เทยีบเทา่,เมอืงกสุนิารา 

วนัท4ี        กสุนิารา – ลมุพนิ ี

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 นําทา่นชมสงัเวชนยีสถานแหลง่ท ี๔ กุสนิารา ในสมัยพุทธกาลเป็นเมอืงเอกหนงึในสองของแควน้

มลัละ อยูต่รงขา้มฝังแมนํ่าคูก่บัเมอืงปาวา เป็นทตีังของสาลวโนทยานหรอืป่าไมส้าละ ทพีระพทุธเจา้

เสด็จดับขันธปรนิพิพานและเป็นสถานทถีวายพระเพลงิพระพุทธเจา้ “สาลวโนทาย” สถานทเีสด็จดับ

ขนัธปรนิพิพาน มชีอืเรยีกในทอ้งถนิวา่ มาถากนุวะระกาโกฏ (Matha-Kunwar-Ka-Kot)ซงึแปลว่า 

ตําบลเจา้ชายสนิชพี ปรากฏตามคัมภรีว์า่ เมอืงนเีคยเป็นทปีรนิพิพานของพระพทุธเจา้พระนามวา่ผสุสะ 

เป็นทเีกดิบําเพ็ญบารมขีองพระโพธสิตัวห์ลายครัง เคยเป็นราชธานนีามวา่กสุาวดขีองพระเจา้มหาสทุัส

สนจักรพรรด ิปัจจบุนักสุนิารามอีนุสรณ์สถานทสํีาคัญคอืสถปูใหญซ่งึพระเจา้อโศกมหาราชสรา้งไวแ้ละ

บรรจพุระบรมสารรีกิธาต ุวหิารปรนิพิพานซงึเป็นทปีระดษิฐานพระพทุธรปูปางปรนิพิพานอยูภ่ายในและ

มีซากศาสนสถานโบราณโดยรอบมากมายจากนันนําท่านนมัสการสถานทีถวายพระเพลิง

พระพุทธเจา้ ทมีกุฎพนัธเจดยี ์แลว้นํานังสมาธทิวีหิารพระรูปพระพุทธไสยาสน์ มจีารกึกําหนดอายุ

เกา่แกก่วา่ ๑,๔๐๐ปี แสดงตอนเสด็จปรนิพิพาน ไดเ้วลาสมควรนําทา่นเดนิทางโดยรถโคช้ปรับอากาศ

สูช่ายแดนประเทศอนิเดยี–เนปาล ประทับตราหนังสอืเดนิทางเพอืผา่นพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืง 

เทยีง รบัประทานอาหารกลางวนัณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
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บา่ย นําทา่นเดนิทางโดยรถโคช้ปรับอากาศสูเ่มอืงลมุพนิซีงึเป็นสถานทปีระสตูขิองพระพุทธเจา้ 

คาํ รบัประทานอาหารคาํณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 ทพีกัNirvana Hotel ระดบั 4 ดาว หรอื เทยีบเทา่,เมอืงลมุพนิ,ี ประเทศเนปาล 

วนัท5ี     ลมุพนิ ี(เนปาล) –  สาวตัถ ี

เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 นําทา่นชมสงัเวชนยีสถานแหลง่ท๓ี สวนลมุพนิวีนั เป็นสถานทพีระนางสริมิหามายาประสตูเิจา้ชาย

สทิธัตถะกมุาร เมอืวันศุกร ์วันเพ็ญเดอืน ๖ ปีจอ กอ่นพุทธศักราช ๘๐ปี ซงึภายในบรเิวณมวีหิารมหา

มายา สระโบกขรณี และเสาพระเจา้อโศกทมีขีนาดความสงู ๒๒ ฟตุ ๔ นวิและมขีอ้ความจารกึเป็น

หลักฐานวา่ “ณ ทนีคีอื สถานทปีระสตูขิองเจา้ชายสทิธัตถะ และพระเจา้อโศกเสด็จมาบชูาในปีท ี๒๐ 

แห่งรัชกาลของพระองค์” (ประมาณพุทธศตวรรษท ี๓ ) ปัจจุบันลุมพนิีวันไดรั้บการบูรณะและมี

ถาวรวัตถุสําคัญทชีาวพุทธนยิมไปสักการะ คอื “เสาหนิพระเจา้อโศกมหาราช” ทรีะบุว่าสถานทนีเีป็น

สถานทีประสูตขิองเจา้ชายสทิธัตถะ นอกจากนียังมี “วหิารมายาเทวี”ภายในประดษิฐานภาพหนิ

แกะสลักพระรูปพระนางสริมิหามายาประสูตพิระราชโอรส โดยเป็นวหิารเกา่มอีายุร่วมสมัยกับเสาหนิ

พระเจา้อโศก ปัจจบุนัทางการเนปาลไดส้รา้งวหิารใหมท่ับวหิารมายาเทวหีลังเกา่ และไดข้ดุคน้พบศลิา

จารกึรูปคลา้ยรอยเทา้ สันนษิฐานว่าเป็นจารกึรอยเทา้กา้วทเีจ็ดของเจา้ชายสทิธัตถะททีรงดําเนนิได ้

เจ็ดกา้วในวันประสตู ิปัจจุบันลุมพนิีวันอยูใ่นเขตประเทศเนปาล ตดิชายแดนประเทศอนิเดยีทางเหนือ

เมอืงโคราฆปรุะ หา่งจากเมอืงตเิลาราโกต (หรอื นครกบลิพัสดุ)์ ทางทศิตะวันออก ๑๑ กโิลเมตร และ

ห่างจากสิทธารถนคร (หรือนครเทวทหะ) ทางทิศตะวันตก๑๑กิโลเมตร ซงึถูกตอ้งตามตํารา

พระพุทธศาสนาทีกล่าวว่าลุมพนิีวันสถานทีประสูตติังอยู่ระหว่างเมอืงกบลิพัสดุ์และเมืองเทวทหะ 

ปัจจบุนัลมุพนิวีันมเีนอืทปีระมาณ ๒,๐๐๐ ไร ่ทางการเรยีกสถานทนีวีา่ รมุมนิเด มสีภาพเป็นชนบท มผีู ้

อาศัยอยู่ไม่มากมีสงิปลูกสรา้งเป็นพุทธสถานเพียงเล็กนอ้ย แต่มีวัดพุทธอยู่ในบรเิวณนีหลายวัด 

รวมทังวัดไทยลุมพนิ ีลุมพนิีวันไดรั้บการยกย่องจากองคก์ารยูเนสโกใหเ้ป็นมรดกโลกประเภทมรดก

ทางวัฒนธรรมตังแตปี่พ.ศ.๒๕๔๐ ไดเ้วลาสมควรนําทา่นเดนิทางสูเ่มอืงสาวตัถ ี

เทยีง รบัประทานอาหารกลางวนัณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

บา่ย นําทา่นเดนิทางโดยรถโคช้ปรับอากาศสูเ่มอืงสาวตัถทีเีป็นเมอืงโบราณในสมยัพทุธกาล 

คาํ รบัประทานอาหารคาํณหอ้งอาหารของโรงแรม 

 ทพีกัPawan Palace Hotel ระดบั 4 ดาว หรอื เทยีบเทา่,เมอืงสาวตัถ ี

วนัท ี6   สาวตัถ ี– พาราณส ี

เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 นําท่านชมเมอืงสาวตัถทีเีป็นเมอืงโบราณในสมัยพุทธกาลทมีคีวามสําคัญในฐานะทเีป็นเมอืงหลวง

ของแควน้โกศล ๑ ในแควน้มหาอํานาจใน ๑๖ มหาชนบทในสมยัพุทธกาล เมอืงสาวัตถนัีบวา่เป็นเมอืง

สําคัญในการเป็นฐานในการเผยแพร่พระพุทธศาสนาของพระพุทธเจา้ทีสําคัญเพราะเป็นเมืองที

พระพุทธเจา้ประทับนานทีสุดถึง ๒๕ พรรษา เ ป็นทีต รัสพระสูตรมากมายและเป็นเมืองที

พระพทุธศาสนามนัคงทสีดุ ปัจจุบนัยังมซีากโบราณสถานทสํีาคัญปรากฏร่องรอยอยู ่คอืทแีสดงยมก

ปาฏหิารยิ(์อา่นว่า ยะ – มะ – กะ – ปา – ต ิ– หาน, สถานททีพีระพุทธเจา้ทรงแสดงยมกปาฏหิารยิ์

ครงันคีอืทโีคนตน้มะมว่งหรอืคัณฑามพพฤกษ์ในเมอืงสาวัตถมีลูเหตทุทีรงแสดงคอืเพราะพวกเดยีรถยี์

นักบวชนอกศาสนาพุทธทา้พระพุทธเจา้แขง่แสดงปาฏหิารยิว์่าใครจะเกง่กว่ากันพวกเดยีรถยีท์ราบว่า
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พระพทุธเจา้จะแสดงยมกปาฏหิารยิท์โีคนตน้มะมว่งจงึใหส้าวกและชาวบา้นทนัีบถอืพวกตนจัดการโค่น

ตน้มะมว่งเสยีสนิไมเ่หลอืแตพ่ระพทุธเจา้ก็ทรงแสดงยมกปาฏหิารยิท์โีคนตน้มะมว่งจนไดโ้ดยมผีูนํ้าผล

มะมว่งสกุมาถวายทรงฉันเสร็จแลว้รับสงัใหค้นปลกูเมล็ดลงดนิแลว้พระองคท์รงใชนํ้าทลีา้งพระหัตถร์ด 

ปรากฎว่าหน่อมะม่วงโตพรวดพราดแตกกงิกา้นสูงขนึถงึ๕๐ศอกผลทสีุดพวกเดียรถียพ์่ายแพไ้ป), 

สถานทพีระเทวทตัถกูแผน่ดนิสบู (หนา้วัดพระเชตุวันมหาวหิาร), บา้นบดิาขององคลุมีาล(สถูป), 

บรเิวณวงัของพระเจา้ปเสนทโิกศล, บา้นของอนาถบณิฑกิเศรษฐ(ีสถูป),วดัเชตวุนัมหาวหิาร

(ซงึพระพทุธเจา้เคยประทับอยูถ่งึ ๑๙ พรรษา) รวมถงึตน้อานนัทโพธซิงึเป็นตน้โพธทิชีาวพทุธนับถอื

วา่มคีวามศักดสิทิธเิป็นอันดับสองรองจากตน้พระศรมีหาโพธทิพีทุธคยาทวีัดเชตวุันมหาวหิารเป็นตน้ 

เทยีง รบัประทานอาหารกลางวนัณหอ้งอาหารของโรงแรม 

บา่ย นําเดนิทางโดยรถโคช้ปรับอากาศสูเ่มอืงพาราณสสีถานทแีสดงปฐมเทศนา 

คาํ รบัประทานอาหารคาํณหอ้งอาหารของโรงแรม 

 ทพีกัThe Amayaa Hotel ระดบั 4 ดาว หรอื เทยีบเทา่,เมอืงพาราณส ี

วนัท ี7      พาราณส ี– พทุธคยา 

05.00 น. อรณุสวสัดยิามเชา้กบัเชา้วันใหมท่สีดใส นําทา่นสมัผัสกบัความหลากหลายของผูค้นและทแีมน่าํคง

คาทชีาวฮนิดูเชอืว่าเป็นสถานทศีักดสิทิธเินืองจากเป็นจุดทีตุม้หูของพระศวิะตกอยู่ใตแ้ม่นําแห่งน ี

ในทางพทุธศาสนาเองเชอืกนัวา่เป็นสถานทไีดนํ้าพระอัฐขิองพระพุทธเจา้มาลอยอังคารทแีมนํ่าแห่งนี

ดว้ย ท่านจะไดนั้งเรอืเพอืไปถวายกระทงเป็นพุทธบชูาณทนีเีองท่านจะไดส้ัมผัสวถิชีวีติของชาวฮนิดู

ซงึจะมาอาบนํา ดมืนํารวมทังท่านําทนีีจะมพีธิเีผาศพในชว่งเชา้ตรู่ก่อนพระอาทติยข์นึจากนันนําท่าน

เดนิทางกลับโรงแรม 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณหอ้งอาหารของโรงแรม 

 นําชมสงัเวชนยีสถานแหลง่ท ี๒ สารนาถสถานทแีสดงปฐมเทศนา นมัสการสถูปเจาคนัธ ีสถานที

พระพุทธเจา้พบปัจจัคคอีกีครังหลังจากตรัสรูแ้ลว้ นํานมัสการธรรมเมขสถูปทเีชอืกันว่าเป็นสถานที

พระพุทธเจา้ทรงแสดงปฐมเทศนาหัวขอ้ธรรมจักกัปปวัตตนสตูรทําใหพ้ระโกณฑัญญะบรรลุโสดาบัน

พระพุทธศาสนาจึงมีพระรตันตรยัครบ ๓ ประการ แลว้นําชมวิหารมูลคันธกุฏหิลังใหม่ภายใน

ประดษิฐานพระพุทธรูปปางปฐมเทศนาเลยีนแบบคุปตะและจติรกรรมฝาผนังเล่าเรอืงพุทธประวัตฝีิมอื

ชา่งชาวญปีุ่ นแลว้นําท่านชมพพิธิภณัฑแ์หง่เมอืงสารนาถชมหัวเสาพระเจา้อโศก ทําเป็นรูปสงิห์

บางท่านอธบิายว่าเป็นสัญลักษณ์ของศากยสงิหพ์ระราชวงศ์ของพระพุทธเจา้ เสามฐีานบัวควํา มี

บลัลังกส์เีหลยีมรอบสลักเป็นรปูธรรมจักรและรปูชา้ง มา้ สงิหแ์ละโค แลว้นําชมโบราณวัตถทุขีดุคน้พบ

ในบรเิวณเมอืงสารนาถและเมอืงใกลเ้คยีง อาทเิชน่ พระพทุธรปูศลิปะแบบคันธาระ แบบมถุรา แบบคุป

ตะ และ แบบปาละ ฯลฯแลว้นําชมโบราณวัตถุชนิเอกของพพิธิภัณฑ ์พระพุทธรูปแบบคุปตะปาง

ปฐมเทศนา ทคีน้พบบรเิวณใกล ้ๆ กับ มูลคนัธกุฎ ีสถานทจํีาพรรษาของพระพุทธเจา้ “อนงึศลิปะคุป

ตะไดรั้บการยกยอ่งวา่มคีวามงดงามและสมบรูณ์แบบทสีดุในศลิปะอนิเดยีทังมวลและเมอืงสารนาถยัง

เป็นศูนยก์ลางของโรงเรยีนสกลุชา่งคปุตะ ทอีายเุกา่แกถ่งึ ๑,๔๐๐ ปีมาแลว้ 

เทยีง รบัประทานอาหารกลางวนั ณหอ้งอาหารของโรงแรม 

บา่ย นําทา่นเดนิทางกลับไปยงัเมอืงพทุธคยา 

 ทพีกัTaj Darbar Hotel ระดบั 4 ดาว หรอื เทยีบเทา่,เมอืงคยา 

วนัท ี8       พทุธคยา– กรงุเทพฯ 
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เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณหอ้งอาหารของโรงแรม 

 ไดเ้วลาสมควร นําทา่นเดนิทางสูส่นามบนิพทุธคยา 

12.30 น. ออกเดนิทางกลับสูก่รงุเทพฯ ประเทศไทย โดยสายการบนิภฏูานแอรไ์ลนเ์ทยีวบนิท ีB3-706(มี
บรกิารอาหารบนเครอืง) 

17.00 น. ถงึสนามบนิสวุรรณภมู ิกรงุเทพมหานคร โดยความสวัสดภิาพ  

 

พาสปอรต์จะตอ้งมอีายกุอ่นการเดนิทางไมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน 
ในกรณีทกีองตรวจคนเขา้เมอืงทปีระเทศไทย, ประเทศอนิเดยี ปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออกหรอืเขา้ประเทศ ทาง

บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธไ์มค่นืคา่ใชจ้า่ยไมว่า่กรณีใดๆ ทงิสนิ 

  
กรณุาอา่นหมายเหตใุหล้ะเอยีดทงั 5 ขอ้ 

หมายเหต ุ  
1. บรษัิทฯสงวนสทิธทิจีะไมรั่บผดิชอบตอ่คา่ชดเชยความเสยีหายไมว่า่กรณทีกีองตรวจคนเขา้เมอืง 
ของไทยไมอ่นุญาตใหเ้ดนิทางออกหรอืกองตรวจคนเขา้เมอืงของแตล่ะประเทศไมอ่นุญาตใหเ้ขา้เมอืง 
2. บรษัิทฯ สงวนสทิธใินการทจีะไมรั่บผดิชอบตอ่คา่ชดเชยความเสยีหาย อนัเกดิจากเหตสุดุวสิยัททีาง 
บรษัิทฯไมส่ามารถควบคมุไดเ้ชน่การนัดหยดุงาน,จลาจล,การลา่ชา้หรอืยกเลกิของเทยีวบนิ 
3. บรษัิทฯสงวนสทิธใินการเปลยีนแปลงโปรแกรมรายการทอ่งเทยีวโดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 
4. บรษัิทฯสงวนสทิธใินการเปลยีนแปลงอตัราคา่บรกิารโดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 
5.กรณีทคีณะไมค่รบจํานวน 10ทา่นทางบรษิทัฯสงวนสทิธใินการงดออกเดนิทาง 

โดยทางบรษิทัฯ  จะแจง้ใหท้า่นทราบลว่งหนา้ 14 วนักอ่นการเดนิทาง  
 
อตัราคา่บรกิาร 

 

กาํหนดการเดนิทาง 

ราคา 
ผูใ้หญ ่

(หอ้งละ2 
ทา่น) 

ราคาเด็ก 
(มเีตยีง) 
พกักบั 2 
ผูใ้หญ ่

ราคาเด็ก 
(ไมม่เีตยีง) 

พกักบั 2 ผูใ้หญ ่

พกัเดยีว 
เพมิ 

วนัท ี: 20-27ธ.ค. 60  43,900 42,900 41,900 13,500 

วนัท ี:10 - 17 ม.ค. 61 43,900 42,900 41,900 13,500 

วนัท ี:31 ม.ค.  - 07 ก.พ. 61 43,900 42,900 41,900 13,500 

วนัท ี:04 - 11 ก.พ. 61 43,900 42,900 41,900 13,500 

      
**ราคานสีงวนสทิธเิฉพาะลกูคา้ชาวไทยเทา่นนั 

- พาสปอรต์ตา่งชาตเิก็บเพมิ 1,760 บาท ตอ่ ทา่น 
- พาสปอรต์อเมรกิาเก็บเพมิ 2,760 บาท ตอ่ ทา่น ** 

 
***ในกรณีทลีกูคา้ตอ้งออกตวัโดยสารภายในประเทศ กรณุาตดิตอ่เจา้หนา้ทขีองบรษิทัฯ กอ่น

ทกุครงั มฉิะนนัทางบรษิทัฯ จะไมข่อรบัผดิชอบคา่ใชจ้า่ยใดๆ ทงัสนิ *** 
 

โปรแกรมและรายละเอยีดของการเดนิทางอาจมกีารเปลยีนแปลงไดท้งันขีนึอยูก่บัภาวะอากาศ 
และเหตสุดุวสิยัตา่ง ๆ ทไีมส่ามารถคาดการณ์ลว่งหนา้โดยทางบรษิทัฯ จะคาํนงึถงึผลประโยชน์

และความปลอดภยัของผูร้ว่มเดนิทางเป็นสาํคญั 
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อตัรานรีวม 

1. คา่ตัวเครอืงบนิไป – กลับ ชนัประหยดั 
2. คา่โรงแรมทพีักตามทรีะบใุนรายการหรอืเทยีบเทา่  
3. คา่ภาษีสนามบนิทกุแหง่ตามรายการ 
4. คา่ธรรมเนยีมวซีา่อนิเดยี-วซีา่เนปาล 
5. คา่อาหารและเครอืงดมืตามทรีะบใุนรายการ 
6. คา่รถรับสง่และระหวา่งนําเทยีวตามรายการทรีะบ ุ
7. คา่เขา้ชมสถานททีอ่งเทยีวตามรายการ 
8. คา่มคัคเุทศกภ์าษาไทยและเจา้หนา้ทดีแูลตลอดการเดนิทาง 
9. คา่ประกนัภยัอบุตัเิหตรุะหวา่งการเดนิทางวงเงนิประกนัอบุตัเิหตสุงูสดุ ทา่นละไมเ่กนิ 1,000,000 บาทและ 
10. วงเงนิประกนัสขุภาพสงูสดุ ทา่นละไมเ่กนิ 200,000 
11. คา่ภาษีมลูคา่เพมิ 7% 
 

อตัรานไีมร่วม 

1. กระเป๋าเดนิทางในกรณีทนํีาหนักเกนิกวา่ทสีายการบนิกําหนด 20 กโิลกรมัตอ่ทา่น สว่นเกนิลกูคา้จา่ยเอง 
2. คา่ทําหนังสอืเดนิทาง 
3. คา่ใชจ้า่ยสว่นตวันอกเหนอืจากรายการเชน่ คา่เครอืงดมื, คา่อาหารทสีงัเพมิเอง, คา่โทรศัพท,์ คา่ซกัรดี 
4. คา่อาหารทไีมไ่ดร้ะบไุวใ้นรายการ 
5. คา่ทําใบอนุญาตทกีลับเขา้ประเทศของคนตา่งชาตหิรอืคนตา่งดา้ว 
6. ไมร่วมทปิไกดท์อ้งถนิและคนขบัรถวนัละ 5 USD 
7. ทปิหวัหนา้ทัวรแ์ลว้แตค่วามสมคัรใจ 

 
 

เงอืนไขการสาํรองทนีงั 

1. กรณุาจองลว่งหนา้อยา่งนอ้ย 30 วันกอ่นการเดนิทางและกรณุาเตรยีมเงนิมดัจํา 10,000 บาทพรอ้มกบัเตรยีม
เอกสารสง่ใหเ้รยีบรอ้ยภายใน 2-3 วันหลังจากทําการจองแลว้(ใชเ้วลาขอวซีา่ไมตํ่ากวา่ 7 วันทําการ)  

2. การชาํระคา่ทัวรส์ว่นทเีหลอืทางบรษัิทฯจะเรยีกเก็บกอ่นเดนิทางไมน่อ้ยกวา่ 14วันทา่นควรจัดเตรยีมคา่ทวัรใ์ห ้
เรยีบรอ้ยกอ่นกําหนดเนอืงจากทางบรษัิทตอ้งสํารองคา่ใชจ้า่ยในสว่นของคา่ทพีักและตัวเครอืงบนิมฉิะนันจะถอื
วา่ทา่นยกเลกิการเดนิทางโดยอตัโนมตั ิ

 

หมายเหต ุ

1. บรษัิทฯขอสงวนสทิธยิกเลกิการเดนิทางกอ่นลว่งหนา้ 14 วันในกรณีทไีมส่ามารถทํากรุ๊ปไดอ้ยา่งนอ้ย 
15ทา่นและ/หรอืผูร้ว่มเดนิทางในคณะไมส่ามารถผา่นการพจิารณาวซีา่ไดค้รบ 15 ทา่นในกรณีนบีรษัิทฯยนิดี
คนืเงนิใหท้งัหมด (ยกเวน้คา่ธรรมเนยีมวซีา่ซงึไดช้าํระไวก้บัทางสถานทตูแลว้) หรอืจัดหาคณะทัวรอ์นืใหถ้า้
ตอ้งการ 

2. บรษัิทฯขอสงวนสทิธทิจีะเปลยีนแปลงรายละเอยีดบางประการในทัวรน์เีมอืเกดิเหตจํุาเป็นสดุวสิยัจนไมอ่าจ
แกไ้ขไดแ้ละจะไมรั่บผดิชอบใดๆในกรณีทสีญูหายสญูเสยี หรอืไดรั้บบาดเจ็บทนีอกเหนอืความรับผดิชอบของ
หัวหนา้ทัวรแ์ละอบุตัเิหตสุดุวสิยับางประการเชน่การนัดหยดุงาน,ภยัธรรมชาต,ิการจลาจลตา่งๆเป็นตน้ 

 
ขอ้มลูเพมิเตมิเรอืงตวัเครอืงบนิและทนีงับนเครอืงบนิ 

1. ทางบรษัิทไดสํ้ารองทนัีงพรอ้มชําระเงนิมดัจําคา่ตวัเครอืงบนิแลว้  หากท่านยกเลกิทวัร ์ไมว่า่จะดว้ย 

      สาเหตใุด ทางบรษัิทขอสงวนสทิธกิารเรยีกเก็บคา่มดัจําตัวเครอืงบนิ ซงึมคีา่ใชจ้า่ย ประมาณ 1,000 –  

      5,000 บาท แลว้แตส่ายการบนิและชว่งเวลาเดนิทาง   

2.   หากตวัเครอืงบนิทําการออกแลว้ แตท่า่นไมส่ารถออกเดนิทางได ้ทางบรษัิทขอสงวนสทิธเิรยีกเก็บ 

      คา่ใชจ้า่ยตามทเีกดิขนึจรงิ  และรอ Refund จากทางสายการบนิ ใชเ้วลาประมาณ 3- 6 เดอืนเป็นอยา่งนอ้ย 

3.   นังท ีLong Leg โดยปกตอิยูบ่รเิวณทางออกประตฉุูกเฉนิ และผูท้จีะนังตอ้งมคีณุสมบตัติรงตามทสีายการบนิ 
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      กําหนด เชน่ ตอ้งเป็นผูท้มีรีา่งกายแข็งแรง และชว่ยเหลอืผูอ้นืไดอ้ยา่งรวดเร็วในกรณทีเีครอืงบนิมปัีญหา 

เชน่  สามารถเปิดประตฉุูกเฉนิได ้(นําหนักประมาณ 20 กโิลกรัม) ไมใ่ชผู่ท้มีปัีญหาทางดา้นสขุภาพและรา่งกาย  

      และอํานาจในการใหท้นัีง Long leg ขนึอยูก่บัทางเจา้หนา้ทเีชค็อนิสายการบนิ ตอนเวลาทเีชค็อนิเทา่นัน 

 
กรณียกเลกิการเดนิทาง 

1. แจง้ยกเลกิกอ่นเดนิทาง 30 วัน   คนืคา่ใชจ้า่ยทังหมด  
2. แจง้ยกเลกิกอ่นเดนิทาง 15 วัน   เก็บคา่ใชจ้า่ยทา่นละ 10,000 บาท 
3. แจง้ยกเลกินอ้ยกวา่ 15 วันกอ่นเดนิทาง  ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธเิก็บคา่ใชจ้า่ยทงัหมด 
4. สําหรับผูโ้ดยสารทไีมไ่ดถ้อืหนังสอืเดนิทางไทยและทางบรษัิทฯเป็นผูย้นืวซีา่ใหเ้มอืผลวซีา่ผา่นแลว้มกีาร 

ยกเลกิการเดนิทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธใินการคนืคา่มดัจําทังหมด 
5. ยกเวน้กรุ๊ปทเีดนิทางชว่งวันหยดุหรอืเทศกาลทตีอ้งการนัตมีดัจํากบัสายการบนิหรอืคา่มดัจําทพีักโดยตรงหรอื

โดยการผา่นตวัแทนในประเทศหรอืตา่งประเทศและไมอ่าจขอคนืเงนิได ้ รวมถงึเทยีวบนิพเิศษเชน่Extra 
Flightและ Charter Flightจะไมม่กีารคนืเงนิมดัจําหรอืคา่ทัวรท์ังหมดเนอืงจากคา่ตวัเป็นการเหมาจา่ยใน
เทยีวบนินันๆ 

6. บรษิทัขอสงวนสทิธใินการเก็บคา่ใชจ้า่ยทงัหมดกรณีทา่นยกเลกิการเดนิทางและมผีลทําใหค้ณะ
เดนิทางไมค่รบตามจํานวนทบีรษิทัฯกําหนดไว ้ (15ทา่นขนึไป)เนอืงจากเกดิความเสยีหายตอ่ทางบรษัิท
และผูเ้ดนิทางอนืทเีดนิทางในคณะเดยีวกนับรษัิทตอ้งนําไปชําระคา่เสยีหายตา่งๆทเีกดิจากการยกเลกิของทา่น 

7. กรณีเจ็บป่วยจนไมส่ามารถเดนิทางไดซ้งึจะตอ้งมใีบรับรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรับรองบรษัิทฯจะทําการ
เลอืนการเดนิทางของทา่นไปยงัคณะตอ่ไปแตท่งันทีา่นจะตอ้งเสยีคา่ใชจ้า่ยทไีมส่ามารถเรยีกคนืไดค้อื
คา่ธรรมเนยีมในการมดัจําตวั และคา่ธรรมเนยีมวซีา่ตามทสีถานทตูฯ เรยีกเก็บ ในกรณทีไีมส่ามารถเดนิทางได ้

8. กรณียนืวซีา่แลว้ไมไ่ดร้บัการอนมุตัวิซีา่จากทางสถานฑตู (วซีา่ไมผ่า่น) และทา่นไดช้ําระคา่ทัวรห์รอืมดั
จํามาแลว้ ทางบรษัิทฯ คนืคา่ทัวรห์รอืมดัจําให ้ แตท่างบรษัิทขอสงวนสทิธใินการหักคา่บรกิารยนืวซีา่,คา่วซีา่ 
และคา่ใชจ้า่ยบางสว่นทเีกดิขนึจรงิเป็นกรณีไป (อาท ิ กรณอีอกตัวเครอืงบนิไปแลว้ หรอืไดช้าํระคา่บรกิารใน
สว่นของทางเมอืงนอกเชน่ โรงแรม ตัวรถไฟ ฯลฯ ไปแลว้) ทางบรษัิทขอสงวนสทิธใินการหกัเก็บคา่ใชจ้า่ยจรงิ
ทเีกดิขนึแลว้กบัท่านเป็นกรณีไป 

9. กรณีวซีา่ผา่นแลว้แจง้ยกเลกิกอ่นหรอืหลงัออกตวัโดยสาร บรษัิทฯขอสงวนสทิธใินการไมค่นืคา่ทวัร ์
ทงัหมด 

10. กรณีวซีา่ผา่นแลว้ แตก่รุป๊ออกเดนิทางไมไ่ด ้ เนอืงจากผูเ้ดนิทางทา่นอนืในกลุม่โดนปฏเิสธวซีา่ หรอืไมว่า่
ดว้ยสาเหตใุดๆกต็าม ทางบรษัิทขอสงวนสทิธใินการหกัเก็บคา่ใชจ้า่ยจรงิทเีกดิขนึแลว้กบัทา่นเป็นกรณไีป 

11.กรณีผูเ้ดนิทางไมส่ามารถเขา้-ออกเมอืงไดเ้นอืงจากเอกสารปลอมหรอืการหา้มของเจา้หนา้ทไีมว่า่เหตผุล 
ใดๆ กต็ามทางบรษัิทของสงวนสทิธใินการ ไมค่นืคา่ทวัรท์งัหมด 
 

 
ขอ้มลูเพมิเตมิเรอืงวซีา่ 

**การอนุมตัวิซีา่เป็นอภสิทิธขิองทางสถานทตูทางบรษัิทไมม่สีว่นเกยีวขอ้งใดๆทังสนิ ทังนบีรษัิทเป็นเพยีงตัวกลาง
และคอยบรกิารอํานวยความสะดวกใหแ้กผู่เ้ดนิทางเทา่นัน เงนิคา่สมคัรยนืวซีา่ ทางสถานทตูเป็นผูเ้ก็บหากผลวซีา่
ออกมาวา่ทา่นไมผ่า่นทางสถานทตูจะไมค่นืเงนิคา่วซีา่และคา่บรกิารจากตวัแทนยนืไมว่า่กรณีใดๆก็ตาม 
และทางสถานทตูมสีทิธทิจีะไมต่อบเหตผุลของการปฏเิสธวซีา่ในทกุกรณี 
** กรณทีทีา่นวซีา่ผา่นแตก่รุ๊ปออกเดนิทางไมไ่ด ้ เนอืงจากผูเ้ดนิทางทา่นอนืในกลุม่โดนปฏเิสธวซีา่ทางบรษัิทขอ
สงวนสทิธใินการไมค่นืเงนิคา่วซีา่และคา่บรกิารจากตวัแทนอนืใหก้บัทา่นเนอืงจากเป็นคา่ใชจ้า่ยทเีกดิขนึโดยทาง
สถานทตูเป็นผูเ้รยีกเก็บ และทา่นสามารถนําวซีา่ไปใชเ้ดนิทางได ้หากวซีา่ยงัไมห่มดอาย ุ
 

ขอ้มลูเพมิเตมิเรอืงโรงแรมทพีกั 

เนอืงจากการวางแปลนหอ้งพักของแตล่ะโรงแรมแตกตา่งกัน จงึอาจทําใหห้อ้งพกัแบบหอ้งเดยีว (Single),หอ้งคู ่

(Twin/Double) และหอ้งพักแบบ 3 ท่าน/3 เตยีง (Triple Room) หอ้งพกัตา่งประเภทอาจจะไมต่ดิกนัและบาง

โรงแรมอาจจะไมม่หีอ้งพกัแบบ 3 ทา่น แตอ่าจจะไดเ้ป็น 1 เตยีงใหญก่บั 1 เตยีงพบัเสรมิ 

 

การเดนิทางเป็นครอบครวั 
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หากทา่นเดนิทางเป็นครอบครัวใหญ ่หรอืเดนิทางพรอ้มสมาชกิในครอบครัวทตีอ้งไดร้ับการดแูลเป็นพเิศษ 

(Wheelchair), เด็ก, และผูส้งูอาย ุมโีรคประจําตัว ไมส่ะดวกในการเดนิทอ่งเทยีวในระยะเวลาเกนิกวา่ 4-5 ชวัโมง

ตดิตอ่กนัทา่นและครอบครัวตอ้งใหก้ารดแูลสมาชกิภายในครอบครัวของทา่นเอง เนอืงจากการเดนิทางเป็นหมูค่ณะ 

หัวหนา้ทัวรม์คีวามจําเป็นตอ้งดแูลคณะทัวรท์งัหมด 

หลกัฐานประกอบการยนืขอวซีา่ประเทศอนิเดยีและวซีา่ประเทศเนปาลสาํหรบั-คนไทย  

1. หนงัสอืเดนิทาง (Passport) หนังสอืเดนิทาง ตอ้งมหีนา้เหลอืสําหรับประทับวซีา่อยา่งนอ้ย 2 หนา้ อายใุช ้

งานเหลอืไมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน นับจากวันเดนิทาง*กรณุาถอดปก Passport กอ่นสง่เอกสารบรษิทัจะไม่

รบัผดิชอบในกรณีสญูหาย* 

2. รปูถา่ยรปูถา่ยสหีนา้ตรงขนาด 2x2นวิ พนืหลังสขีาวเทา่นัน จํานวน 4ใบเป็นรปูทถีา่ยจากรา้นถา่ยรปูเทา่นัน

รปู(หา้มสวมแวน่ตาหรอืเครอืงประดับ,ไมใ่สข่ดุขา้ราชการหรอืเครอืงแบบใดๆ ไมเ่ป็นรปูสตกิเกอรร์วมถงึหา้มใช ้

รปูทถีา่ยเองและปรนิทเ์อง) 

3. สําเนาบตัรประจําตวัประชาชน 2 ชดุถา้เป็นเด็กอายตํุากวา่ 15ปีใชสํ้าเนาสตู ิ

บตัรและบตัรประชาชน 

4. สําเนาทะเบยีนบา้น 

**เอกสารทเีป็นสําเนากรณุาเซ็นชอืรบัรองสําเนาถกูตอ้งทกุใบ

ดว้ย** 

5. ตงัแตว่นัท ี12 พฤษภาคม 2557 เป็นตน้ไป ลกูคา้ตอ้งสแกน

ลายนวิมอืดว้ยตวัเอง ณ สถานทขีอวซีา่อนิเดยี ชนั 10 อาคาร พ.ีเอสทาวเวอร ์เลขท ี36/8 สขุมุวทิ 

21 (อโศก) แขวงคลองเตยเหนอื, กทม. (ตกึอยูฝ่งัเดยีวกบัตกึแกรมมตีรงขา้มกบัอาคาร เสรมิมติร) 

(ในกรณีไมผ่า่นการยนืขอวซีา่อนิเดยีแบบออนไลน)์ 

หลกัฐานประกอบการยนืขอวซีา่ประเทศอนิเดยีและวซีา่ประเทศเนปาลสาํหรบั-ตา่งชาต ิ 

1. หนงัสอืเดนิทาง (Passport) หนังสอืเดนิทาง ตอ้งมหีนา้เหลอืสําหรับประทับวซีา่อยา่งนอ้ย 2 หนา้ อาย ุ

ใชง้านเหลอืไมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน นับจากวันเดนิทาง*กรณุาถอดปก Passport กอ่นสง่เอกสารบรษิทัจะไม่

รบัผดิชอบในกรณีสญูหาย* 

รปูถา่ยรปูถา่ยสหีนา้ตรงขนาด 2x2นวิ พนืหลังสขีาวเทา่นัน จํานวน 4ใบ

เป็นรปูทถีา่ยจากรา้นถา่ยรปูเทา่นันรปู(หา้มสวมแวน่ตาหรอืเครอืงประดับ

,ไมใ่สข่ดุขา้ราชการหรอืเครอืงแบบใดๆ ไมเ่ป็นรปูสตกิเกอรร์วมถงึหา้มใช ้

รปูทถีา่ยเองและปรนิทเ์อง) 

2. สําหรับชาวตา่งชาตติอ้งยนื Work Permit ตัวจรงิพรอ้มสําเนาและ

รายละเอยีดทอียูใ่นถนิพํานักเดมิรวมถงึชอืบดิา-มารดา  

3. หลักฐานการเงนิยอ้นหลังอยา่งนอ้ย 3 เดอืน เชน่ สมดุบญัชเีงนิฝาก,

หนังสอืรับรองจากธนาคาร 

4. จดหมายรับรองการทํางาน (ภาษาอังกฤษ) และอนุญาตใหล้าหยดุโดยระบตํุาแหน่งเงนิเดอืน อายกุารทํางาน 

และวันลาหยดุงาน 

กรณทีลีกูคา้ถอืหนังสอืเดนิทางสญัชาตอิเมรกิาหรอืพาสปอรต์ตา่งชาตใิชเ้วลาอยา่งนอ้ย 10 วันทําการไมนั่บรวม

วันหยดุ เสาร ์– อาทติย ์

** เอกสารทเีป็นสําเนากรณุาเซ็นชอืรบัรองสําเนาถกูตอ้งทกุใบดว้ย ** 
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6. ตงัแตว่นัท ี12 พฤษภาคม 2557 เป็นตน้ไป ลกูคา้ตอ้งสแกนลายนวิมอืดว้ยตวัเอง ณ สถานทขีอวซีา่

อนิเดยี ชนั 10 อาคาร พ.ีเอสทาวเวอร ์เลขท ี36/8 สขุมุวทิ 21 (อโศก) แขวงคลองเตยเหนอื, กทม. (ตกึอยู่

ฝงัเดยีวกบัตกึแกรมมตีรงขา้มกบัอาคาร เสรมิมติร) (ในกรณีไมผ่า่นการยนืขอวซีา่อนิเดยีแบบออนไลน)์ 

 

ขอ้ความซงึถอืเป็นสาระสาํหรบัทา่นผูม้เีกยีรตซิงึรว่มเดนิทาง 

ทางบรษัิทฯ เป็นตัวแทนในการจัดนําสัมมนา และการเดนิทางทมีคีวามชํานาญ โดยจัดหาโรงแรมทพีัก อาหาร 
ยานพาหนะ และสถานททีอ่งเทยีวพรอ้มทังการสมัมนา ดงูาน เพอืความสะดวกสบาย และเกดิประโยชนส์งูสดุในการ
เดนิทาง ทังนทีางบรษัิทฯ ไมส่ามารถรับผดิชอบในอบุัตเิหตุหรอืความเสยีหายทเีกดิจากโรงแรมทพีัก ยานพาหนะ,  
อันเนืองจากอุบัตเิหตุรวมถงึภัยธรรมชาต,ิ โจรกรรม, วนิาศกรรม, อัคคีภัย, การผละงาน, การจลาจล, สงคราม
การเมอืง, การผันผวนของอตัราแลกเปลยีนเงนิตราระหวา่งประเทศ, การนัดหยดุงาน, ความลา่ชา้ของเทยีวบนิ, สาย
การเดนิเรอื, รถไฟ, พาหนะทอ้งถนิ,  ตลอดจนการถกูปฏเิสธออกวซีา่จากกงสลุ และ / หรอื สว่นงานทเีกยีวขอ้งกับ
สถานเอกอัครราชทูต รวมถงึผูม้อํีานาจทําการแทนประจําประเทศไทย (โดยไมจํ่าตอ้งแสดงเหตุผล เนอืงจากเป็น
สทิธพิเิศษทางการทูต) ซงึอยู่เหนือการควบคุมของบรษัิทฯ หมายรวมถงึในระหว่างการเดนิทางท่องเทยีวทังใน 
หรอื ตา่งประเทศ แตท่างบรษัิทฯ มคีวามคุม้ครอง และประกนัอบุตัเิหต ุตามเงอืนไขทบีรษัิทฯ ทรัีบประกันในกรณีที
ผูร้ว่มเดนิทางถกูปฏเิสธโดยเจา้หนา้ทตีรวจคนเขา้เมอืงของประเทศไทย และ/หรอื ต่างประเทศ มใิหเ้ดนิทางออก 
หรอื เขา้ประเทศ เนืองมาจากความประพฤต ิพฤตกิรรมของผูเ้ดนิทาง ไมป่ฏบิัตติามกฎระเบยีบดา้นการความคุม
โรคตดิตอ่เฉพาะพนืทมีกีารปลอมแปลงเอกสารเพอืการเดนิทาง รวมถงึมสีงิผดิกฎหมาย บรษัิทฯ จะไมค่นืค่าใชจ้่าย
ใดๆ รายละเอยีดดา้นการเดนิทาง อาจมกีารเปลยีนแปลงไดต้ามความจําเป็น หรอืเพอืความเหมาะสมทังปวง โดยมิ
ตอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ทงันกีารขอสงวนสทิธดิงักลา่ว บรษิทั จะยดึถอืและคํานงึถงึผลประโยชนต์ลอดจน
ความปลอดภยัของทา่นผูม้เีกยีรต ิซงึรว่มเดนิทางเป็นสําคญั 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กรุณากรอกขอ้มูลเพอืประโยชนใ์นการพิจารณาดาํเนินการขอวีซ่าของทา่น 
ประวตัิส่วนตวั 

PERSONAL INFORMATION 
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คาํนําหน้า :          นายนาง  นางสาว เดก็ชาย 

TITLE                  MR                   MRS                    MS                             MSTR 

ชอื : ______________________นามสกุล :  ____________________________ 

NAME:___________________SURNAME:______________________ 

สถานะภาพ :           แต่งงาน                 โสด  

MARITAL STATUS      MARRIED                 UN MARRIED  

ชอืสาม/ีภรรยา: ___________________________________________________________ 

GIVE THE NAME OF WIFE OR HUSBAND 

สัญชาติสาม/ีภรรยา : _______________________________________________________ 

NATIONALITY 

ทอียุ่ปัจจุบัน : ____________________________________________________________________________________ 

Address: ________________________________________________________________________________________ 

เบอร์ติดต่อ :______________________________________________________________________________________ 

ประวัติครอบครัว FAMILY INFORMATION 

ชอื/นามสกุลบิดา : _______________________สัญชาติ ____________________________ 

FATHER’S NAME / SURNAME                                                                 NATIONALITY  

ชอื/นามสกุลมารดา :______________________สญัชาติ ___________________________ 

MOTHER’S NAME / SURNAME                                                               NATIONALITY 

ประวัติการศึกษา 

EDUCATIONAL INFORMATION_________________________________________________________________________  

ประวัติการทาํงาน 

PROFESTION INFORMATION   

อาชีพ : ___________________________________________________________________ 

OCCUPATION:______________________________________________________________ 

ชอืบริษทั:__________________________________________________________________ 

EMPLOYER’S NAME _________________________________________________________ 

เบอร์โทรตดิต่อ : ____________________________________________________________ 

WORK PHONE NUMBER_______________________________________________________ 

ทอียู่ททีาํงาน: _______________________________________________________________ 

ADDRESS : _______________________________________________________________ 

รหัสไปรษณีย์ : ____________________________________________________________ 

ZIP CODE _____________________________________________________________ 

โปรดระบุรายชอืประเทศทท่ีานได้เดนิทางในช่วงระยะเวลา 10 ปี * สาํคัญมาก 

_____________________________________________________________ 

 

*สําหรบัประเทศอนิเดยีหากเคยมกีารเดนิทางจาํเป็นตอ้งแจง้เลขทวีซีา่ครงัสดุทา้ยทยีนืและวนัทอีอกวซีา่ 
_____________________________________________________________ 


