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INDIA 
อนิเดยี พทุธคยา สบาย...สบาย 

โดยสายการบนิ แอรเ์อเชยี(WE) 

8 วนั 7 คนื 
ไฮไลท.์....ราคาทวัรส์บายกระเป๋า 

1. ตามรอยศรทัธาพระพุทธเจา้ทีอ่นิเดยี-เนปาล 

2. ชมเมอืง ลมุพนิ ี– พทุธคยา – สารนาถ – กุสนิารา 

3. ขึน้เขาคชิฌกฎู นมสัการถ า้พระโมลคลัลา ชมกุฏพีระอานนท ์นมสัการมูลคนัธกฎุี

สถานทีป่ระทบัของพระพทุธเจา้ 

4. ลงเรอืลอ่งชมวถิชีวีติของชาวฮนิดู 
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รายละเอยีดการเดนิทาง 
วนั โปรแกรมการเดนิทาง เชา้ เทีย่ง เย็น โรงแรมทีพ่กั 

1 กรุงเทพฯ – พุทธคยา X ✈ 🍽 
Taj Darbar Hotel หรอื เทยีบ

เทา่,เมอืงคยา 

2 พุทธคยา – ราชคฤห ์– นาลนัทา – เวสาล ี 🍽 🍽 🍽 
Vishali Residency Hotel หรอื 

เทยีบเทา่,เมอืงเวสาล ี

3 เวสาล ี– กสุนิารา 🍽 🍽 🍽 
Imperial Hotel หรอื เทยีบเทา่,

เมอืงกสุนิารา 

4 กสุนิารา – ลมุพนิี 🍽 🍽 🍽 
Nirvana Hotel หรอื เทยีบเทา่,

เมอืงลมุพนิ,ี ประเทศเนปาล 

5 ลมุพนิ ี(เนปาล) –  สาวตัถ ี 🍽 🍽 🍽 
Pawan Palace Hotel หรอื 

เทยีบเทา่,เมอืงสาวตัถ ี

6 สาวัตถ ี– พาราณส ี 🍽 🍽 🍽 
The Amayaa Hotel หรอื เทยีบ

เทา่,เมอืงพาราณส ี

7 พาราณส ี– พุทธคยา 🍽 🍽 🍽 
Taj Darbar Hotel หรอื เทยีบ

เทา่,เมอืงคยา 

8 พุทธคยา – กรุงเทพฯ 🍽 🍽 ✈  

หมายเหต ุ: ยงัไมร่วมคา่ทปิไกดท์อ้งถ ิน่และคนขบัรถทา่นละ 40 USD/ทรปิ 
**สว่นหวัหนา้ทวัรข์ ึน้อยูก่บัความพงึพอใจในการใหบ้รกิาร** 

  

เครือ่งแอรบ์สั A319 
ทีน่ ัง่แบบ 3-3 

เสรฟ์ิอาหารรอ้น 
ท ัง้ขาไป-ขากลบั 

น า้หนกัสมัภาระ 
ขาไป - ขากลบั 30 กก. 

 

 

 

 
 

 

วนัแรกของการเดนิทาง 
กรงุเทพฯ – พทุธคยา 
10.00 น. คณะมาพรอ้มกนัที ่สนามบนิสวุรรณภมู ิผูโ้ดยสารขาออกชัน้ 4 ประต ู3 เคานเ์ตอร ์C เชค็อนิกรุ๊ปของสายการบนิ 

ไทยสมาย ์( Thai Smile Airway) โดยมเีจา้หนา้ทีแ่ละหวัหนา้ทวัรใ์หก้ารตอ้นรับ และอ านวยความสะดวก 

12.20 น. ออกเดนิทางสู ่เมอืงคยา โดยสายการบนิไทยสมาย ์เทีย่วบนิที ่WE 327 (มบีรกิารอาหารบนเครือ่ง)  

14.00 น. ถงึสนามบนิ เมอืงคยา ประเทศอนิเดยี (เวลาทอ้งถิน่ ชา้กวา่ประเทศไทย 01.30 ชัว่โมง) และผ่านขัน้ตอนการ

ตรวจคนเขา้เมอืงและศลุกากร แลว้น าทา่นเขา้สูท่ีพั่ก 

 เริม่ตน้การจารกิแสวงบญุสงัเวชนยีสถานทัง้สีแ่ห่ง แหง่ที ่๑ พทุธคยา สถานทีเ่ชือ่กนัวา่เป็นทีต่รสัรู ้ของพระพุทธเจา้ซึง่

คน้พบโดยนักโบราณคดชีาวอังกฤษ ชือ่ เซอร ์อเลกซานเดอร ์คนันงิแฮม เมือ่รอ้ยกวา่ปีกอ่นแลว้น าท่านนมัสการสถูป
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พุทธคยา ทรงศิขระที่ได รั้บการบูรณ ะใหม่ภายในประดิษฐาน

พระพุทธรูป “พระพุทธเมตตา” ปางมารวชิัย แลว้น านมัสการตน้ศรี

มหาโพธิท์ี่ไดน้ าพันธุ์มาปลูกตรงที่เชื่อกันว่าเป็นจุดที่พระพุทธเจา้

ประทับน่ังบ าเพ็ญเพียรจนตรัสรูส้มโพธิญาณ แลว้น าชมสตัตมหา

สถาน สถานที่พระพุทธเจา้เสวยวมิุตสิุขหลังจากตรัสรูแ้ลว้เจ็ดแห่ง 

แห่งละสปัดาหร์อบๆพุทธคยาเพือ่ทบทวนความรูก้อ่นทีจ่ะเสด็จออกสั่ง

สอนผูค้น อนัประกอบไปดว้ย 

๑ เสด็จประทับบนพระแท่นวัชรอาสน์ ใตต้น้ศรีมหาโพธิพ์รอ้ม

เสวยวมิตุตสิขุตลอด ๗ วนั ในสปัดาหท์ี ่๑ 

๒ เสด็จประทับ ณ อนมิสิเจดยี ์ทรงยนืจอ้งพระเนตรดตูน้ศรมีหา

โพธิ ์โดยมไิดก้ระพรบิพระเนตรตลอด ๗ วนั ในสปัดาหท์ี ่๒ 

๓ เสด็จประทบั ณ รัตนจงกรมเจดยี ์ทรงนมิติจงกรมขึน้ แลว้เสด็จจงกรมเป็นเวลา ๗ วนั ในสปัดาหท์ี ่๓ 

๔ เสด็จประทับ ณ รัตนฆรเจดยี ์โดยเสด็จไปทางทศิตะวนัออกเฉียงเหนือของตน้ศรมีหาโพธิ ์และประทบัน่ังขัดสมาธิ

ในเรอืนแกว้ซึง่เทวดานริมติถวาย ทรงพจิารณาพระอภธิรรม๗ วนั ในสปัดาหท์ี ่๔ 

๕ เสด็จไปประทบัน่ังขดัสมาธใิตต้น้ไทร อชปาลนโิครธ ซึง่เป็นทีพั่กของคนเลีย้งแกะ ในสปัดาหท์ี๕่ 

๖ เสด็จไปประทบัน่ังขดัสมาธใิตต้น้จกิ มจุลนิทร ์ไปทางทศิตะวนัออกเฉยีงใตข้องตน้ศรมีหาโพธิ ์ในสปัดาหท์ี ่๖ 

๗ เสด็จไปประทบัใตต้น้เกด ราชายตนะ ประทบัน่ังเสวยวมิตุสิขุตลอด ๗วนั  

        จากนั้นน าท่านชมศลิปะอนิเดยีสมยัพระเจา้อโศกอายุกว่า ๒,๒๐๐ ปี ชมเสาพระเจา้อโศกที่ทรงใหส้รา้งเพื่อ

ประกาศศาสนาและถวายเป็นพุทธบูชาแก่สังเวชนียสถาน ชมประตูโทรณะทีส่ลัก เรือ่งราวเกีย่วกับพุทธประวัต ิแลว้ชม
สถูปและภาพสลกัอดตีพระพุทธเจา้ศลิปะสมยัปาละอายุราว ๑,๒๐๐ ปี “สมัยปาละเป็นช่วงทีพุ่ทธศาสนารุ่งเรืองแผ่

ขยายอยู่ในอนิเดียภาคเหนือโดยมีศูนย์กลางอยู่ที่มหาวทิยาลัยนาลันทา รัฐพิหารตามหลักฐานการบันทึกจดหมาย
เหตกุารณ์เดนิทางมาสบืทอดพุทธศาสนาของหลวงจนีเหีย้นจัง (พระถังซัมจ๋ัง) และหลวงจนีอีจ้งิ จากประเทศจนี” ไดเ้วลา

สมควรน าทา่นเดนิทางกลบัสูท่ีพั่ก 

ค า่ รบัประทานอาหารค า่ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม   

ทีพั่ก Taj Darbar Hotel หรอื เทยีบเทา่,เมอืงคยา 

วนัทีส่องของการเดนิทาง 
พทุธคยา – ราชคฤห ์– นาลนัทา – เวสาล ี
เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม   

 น าทา่นเดนิทางสูเ่มอืงราชคฤห ์นครหลวงแหง่แควน้มคธ น าทา่นเดนิขึน้เขาคชิฌกฎู หนึง่ในเบญจครี ีไดแ้กเ่วภาระ เวปุ
ละ คชิฌกูฏ อสิคิลิ ิและปัณฑวะชมววิทวิทัศน์ทีส่วยงาม นมัสการถ ้าพระโมคคัลลา ชมถ ้าพระสารีบุตร สถานทีท่ีพ่ระสารี

บตุรส าเร็จเป็นพระอรหันต ์ชมกฏุขีองพระอานนท ์นมัสการมลูคนัธกฏุสีถานทีป่ระทบัของพระพุทธเจา้ ไหวพ้ระสวดมนตท์ี่

ยอดเขาคชิกฎู จากนัน้น าทา่นชมวัดชวีกัมพวนั โรงพยาบาลสงฆแ์ห่งแรกของโลก “ชวีกัมพวนั” เป็นสวนป่ามะม่วงทีห่มอชี

วกโกมารภัจจอ์ทุศิถวายเป็นสงัฆารามแดพ่ระพุทธเจา้และพระภกิษุสงฆ ์ปัจจุบันเหลอืซากโบราณสถานใหเ้ห็นเป็นซากหนิ

เรยีงรายกนัอยู ่เมือ่ครัง้ทีพ่ระพุทธเจา้ทรงประชวรหอ้พระโลหติจากการทีส่ะเก็ดหนิมากระแทกถกูพระบาทเพราะพระเทวทัต
กลิง้หนิลงมาหมายปลงพระชนมพ์ระพุทธเจา้ พระภกิษุสงฆไ์ดพ้าพระพุทธองคม์าทีช่วีกัมพวนั และหมอชวีกเป็นผูถ้วายการ

รักษาโดยการผา่ตดัเอาสะเก็ดหนิออก ชวีกมัพวนัจงึถกูเรยีกวา่เป็นโรงพยาบาลสงฆแ์หง่แรกในพระพุทธศาสนา 

เทีย่ง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ หอ้งอาหารของโรงแรม   

บา่ย น าท่านเดนิทางสู่ วดัเวฬุวนารามมหาสงัฆยกิาวาส (วัดเวฬุวัน)วัดแห่งแรกในพระพุทธศาสนาและเป็นสถานทีแ่สดง

โอวาทปาฏิโมกขแ์ก่พระอรยิสงฆ์1250องค ์มีสถูปที่บรรจุพระอัฐธิาตุของพระโมคคัลลานะและพระอัญญาโกญฑัญญะ 

จากนัน้น าทา่นเดนิทางสูน่าลันทา นมสัการหลวงพอ่ด าซึง่เป็นพระพุทธรูปทีส่รา้งดว้ยหนิแกรนติสดี าซึง่สรา้งรุ่นราวคราว

เดียวกับพระพุทธเมตตา จากนั้นน าท่านเยี่ยมชมมหาวทิยาลยันาลนัทา มหาวทิยาลัยที่ใหญ่ที่สุดในโลกเป็นศูนย์

การศกึษาในสมัยพุทธกาล ตอ่มาในปีพ.ศ.๑๗๔๒ กองทัพมสุลมิเตริก์ไดย้กทัพมารุกราน รบชนะกษัตรยิแ์ห่งชมพูทวปีฝ่าย

เหนือกองทัพมุสลมิเตริ์กไดเ้ผาผลาญท าลายวัดและปูชนียสถาน ในพุทธศาสนาลงแทบทัง้หมดและสังหารผูท้ีไ่ม่ยอม

http://www.oceansmile.com/India/Nalanta.htm
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เปลีย่นศาสนา นาลันทามหาวหิารก็ถูกเผาผลาญท าลายลงในชว่งระยะเวลานัน้ว่ากันวา่ไฟทีล่กุโชนเผานาลันทานานถงึ 3 

เดอืนกวา่จะเผานาลนัทาไดห้มด ไดเ้วลาสมควรน าทา่นเดนิทางสูเ่มอืงเวสาล ี 

ค า่ รบัประทานอาหารค า่ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม   

ทีพั่ก Vishali Residency Hotel หรอื เทยีบเทา่,เมอืงเวสาล ี

วนัทีส่ามของการเดนิทาง 

เวสาล ี– กสุนิารา 
เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม   

 น าทา่นชมเมอืงหลวงของอาณาจักรวัชช ีหนึง่ในสบิหกแคว้นของชมพูทวปีในสมัยโบราณ เมอืงนี้มชี ือ่หลายชือ่คอื ไพสาล ี

ไวสาล ีและเมอืงนี้เป็นศนูยก์ลางการเผยแพร่พุทธศาสนาทีส่ าคญัแหง่หนึง่ รวมทัง้เป็นทีก่ าเนดิของพระมหาวรีะศาสดาของ

ศาสนาเชนและทีเ่ป็นตน้ก าเนดิของการท าน ้ามนตใ์นพุทธศาสนา เนื่องจากไดเ้กดิทพุกิขภัยรา้ยแรงทัว่เมอืงเวสาลมีคีนตาย

มากมาย กษัตรยิล์จิฉวจีงึไดน้มินตใ์หพ้ระพุทธเจา้ไดม้าโปรดชาวเมอืง พระพุทธเจา้จงึน าเหลา่ภกิษุ ๕๐๐ รูป เดนิทางไป

โปรดทีเ่มอืงไวสาล ีพรอ้มทัง้ไดม้กีารประพรมน ้ามนตท์ั่วทัง้เมอืง น าทา่นเทีย่วชม วดัป่ามหาวนั ชมเสาอโศกทีส่มบูรณ์

ทีสุ่ดและงดงามทีสุ่ดของอนิเดยี เมอืงเวสาลมีคีวามส าคัญมาตัง้แตส่มัยกอ่นพุทธกาล โดยเป็นเมอืงหลวงแห่งแควน้ทีม่ี

ความเจรญิรุ่งเรอืงมากแควน้หนึง่ในบรรดา ๑๖ แควน้ของชมพูทวปี มกีารปกครองดว้ยระบบสามัคคธีรรมหรอืคณาธปิไตย ที่

สามารถเรยีกไดว้า่เป็นการปกครองแบบประชาธปิไตยระบบหนึง่ คอืไม่มพีระมหากษัตรยิเ์ป็นประมุขทรงอ านาจสทิธิข์าด มี

แตผู่เ้ป็นประมขุแห่งรัฐซึง่บรหิารงานโดยความเห็นชอบจากรัฐสภา ซึง่จะประกอบไปดว้ยเหลา่สมาชกิจากเจา้วงศต์า่ง ๆ ซึง่

รวมเป็นคณะผูค้รองแควน้ ในคัมภรี์พระพุทธศาสนากล่าววา่เจา้วงศต์่างๆ มถีงึ ๘วงศ ์และในจ านวนนี้วงศเ์จา้ลจิฉวแีห่งเว

สาลแีละวงศเ์จา้วเิทหะแหง่เมอืงมถิลิาเป็นวงศท์ีม่อีทิธพิลทีส่ดุ ในสมัยพุทธกาลพระพุทธเจา้เคยเสด็จมาทีเ่วสาลหีลายครัง้ 

แตล่ะครัง้จะทรงประทับทีก่ฏูาคารศาลาป่ามหาวันเป็นสว่นใหญ่ พระสตูรหลายพระสตูรเกดิขึน้ทีเ่มอืงแห่งนี้ และทีก่ฏูาคาร

ศาลานี่เองทีเ่ป็นที่ๆ  พระพุทธองคท์รงอนุญาตใหพ้ระนางมหาปชาบดโีคตมีเถรี พระนา้นางของพระพุทธองค ์พรอ้มกับ

บรวิาร สามารถอปุสมบทเป็นภกิษุณีไดเ้ป็นครัง้แรกในโลก และในการเสด็จครัง้สดุทา้ยของพระพุทธองค ์พระองคไ์ดท้รงรับ

สวนมะม่วงของนางอมัพปาล ีนางคณกิาประจ าเมอืงเวสาล ีซึง่นางไดอ้ทุศิถวายเป็นอารามในพระพุทธศาสนา พระพุทธองค์

ไดท้รงจ าพรรษาสดุทา้ยทีเ่วฬุวคาม และไดท้รงปลงอายุสงัขารทีป่าวาลเจดยี ์และเมือ่หลังพุทธปรนิพิพานแลว้ได ้๑๐๐ ปี 

ไดม้กีารท าสงัคายนาครัง้ที ่๒ ณ วาลกิาราม ซึง่ทัง้หมดลว้นอยูใ่นเมอืงเวสาล ี

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั 

บา่ย น าทา่นเดนิทางโดยรถโคช้ปรับอากาศสู ่เมอืงกสุนิารา ซึง่เป็นสถานทีป่รนิพิพานของพระพุทธเจา้ 

ค า่ รบัประทานอาหารค า่ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม   

ทีพ่กั Imperial Hotel หรอื เทยีบเทา่,เมอืงกสุนิารา 

วนัทีส่ ีข่องการเดนิทาง 
กสุนิารา – ลมุพนิ ี
เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม   

 น าท่านชมสงัเวชนยีสถานแหลง่ที ่๔ กุสนิารา ในสมัยพุทธกาลเป็นเมอืงเอกหนึง่ในสองของแควน้มัลละ อยู่ตรงขา้มฝ่ัง

แม่น ้าคูก่ับเมอืงปาวา เป็นทีต่ัง้ของสาลวโนทยานหรอืป่าไมส้าละ ทีพ่ระพุทธเจา้เสด็จดับขันธปรนิพิพานและเป็นสถานที่
ถวายพระเพลงิพระพุทธเจา้ “สาลวโนทาย” สถานทีเ่สด็จดับขันธปรนิิพพาน มชีือ่เรยีกในทอ้งถิน่วา่ มาถากนุวะระกาโกฏ 

(Matha-Kunwar-Ka-Kot) ซึ่งแปลว่า ต าบลเจา้ชายสิน้ชีพ ปรากฏตามคัมภีร์ว่า เมืองนี้เคยเป็นที่ปรินิพพานของ
พระพุทธเจา้พระนามวา่ผุสสะ เป็นทีเ่กดิบ าเพ็ญบารมขีองพระโพธสิตัวห์ลายครัง้ เคยเป็นราชธานนีามวา่กสุาวดขีองพระเจา้

มหาสทุัสสนจักรพรรด ิปัจจุบันกสุนิารามอีนุสรณ์สถานทีส่ าคัญคอืสถูปใหญ่ซึง่พระเจา้อโศกมหาราชสรา้งไวแ้ละบรรจุพระ
บรมสารีรกิธาตุ วหิารปรนิิพพานซึง่เป็นทีป่ระดษิฐานพระพุทธรูปปางปรนิิพพานอยู่ภายในและมีซากศาสนสถานโบราณ

โดยรอบมากมาย จากนัน้น าทา่นนมัสการสถานทีถ่วายพระเพลงิพระพุทธเจา้ ทีม่กุฎพนัธเจดยี ์แลว้น าน่ังสมาธทิีว่หิาร

พระรูปพระพุทธไสยาสน์ มจีารกึก าหนดอายเุกา่แกก่วา่ ๑,๔๐๐ปี แสดงตอนเสด็จปรนิพิพาน ไดเ้วลาสมควรน าทา่นเดนิทาง
โดยรถโคช้ปรับอากาศสูช่ายแดนประเทศอนิเดยี–เนปาล ประทบัตราหนังสอืเดนิทางเพือ่ผ่านพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืง 

http://www.oceansmile.com/India/Patna.htm
http://www.oceansmile.com/India/Patna.htm
http://www.oceansmile.com/India/Patna.htm
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=แคว้นมัลล%E0%25
http://th.wikipedia.org/wiki/สาละ
http://th.wikipedia.org/wiki/พระพุทธเจ้%E0%B8%25B
http://th.wikipedia.org/wiki/ดับขันธปริ%E0%B8%259
http://th.wikipedia.org/wiki/พระโพธิสัต%E0%B8%25A
http://th.wikipedia.org/wiki/สถูป
http://th.wikipedia.org/wiki/พระเจ้าอโศ%E0%B8%258
http://th.wikipedia.org/wiki/พระบรมสารี%E0%B8%25A
http://th.wikipedia.org/wiki/พระบรมสารี%E0%B8%25A
http://th.wikipedia.org/wiki/พระพุทธรูป%E0%B8%259
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เทีย่ง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ หอ้งอาหารของโรงแรม   

บา่ย น าทา่นเดนิทางโดยรถโคช้ปรับอากาศสู ่เมอืงลมุพนิซี ึง่เป็นสถานทีป่ระสตูขิองพระพุทธเจา้ 

ค า่ รบัประทานอาหารค า่ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม   

 ทีพ่กั Nirvana Hotel หรอื เทยีบเทา่,เมอืงลมุพนิ,ี ประเทศเนปาล 

วนัทีห่า้ของการเดนิทาง 

ลมุพนิ ี(เนปาล) –  สาวตัถ ี
เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม   

 น าทา่นชม สงัเวชนยีสถานแหลง่ที ่๓ สวนลุมพนิวีนั เป็นสถานทีพ่ระนางสริมิหามายาประสตูเิจา้ชายสทิธัตถะกมุาร เมือ่

วันศุกร ์วันเพ็ญเดอืน ๖ ปีจอ ก่อนพุทธศักราช ๘๐ปี ซึง้ภายในบรเิวณมวีหิารมหามายา สระโบกขรณี และเสาพระเจา้

อโศกทีม่ขีนาดความสงู ๒๒ ฟตุ ๔ นิว้และมขีอ้ความจารกึเป็นหลักฐานวา่ “ณ ทีน่ี่คอื สถานทีป่ระสตูขิองเจา้ชายสทิธัตถะ 

และพระเจา้อโศกเสด็จมาบชูาในปีที ่๒๐ แห่งรัชกาลของพระองค”์ (ประมาณพุทธศตวรรษที ่๓ ) ปัจจุบันลมุพนิีวันไดรั้บ

การบูรณะและมีถาวรวัตถุส าคัญทีช่าวพุทธนิยมไปสักการะ คือ “เสาหนิพระเจา้อโศกมหาราช” ทีร่ะบุว่าสถานทีน่ี้เป็น

สถานทีป่ระสตูขิองเจา้ชายสทิธัตถะ นอกจากนี้ยังม ี“วหิารมายาเทว”ี ภายในประดษิฐานภาพหนิแกะสลักพระรูปพระนาง

สริมิหามายาประสตูพิระราชโอรส โดยเป็นวหิารเก่ามอีายุร่วมสมัยกับเสาหนิพระเจา้อโศก ปัจจุบันทางการเนปาลไดส้รา้ง

วหิารใหม่ทับวหิารมายาเทวหีลังเกา่ และไดขุ้ดคน้พบศลิาจารกึรูปคลา้ยรอยเทา้ สันนิษฐานวา่เป็นจารกึรอยเทา้กา้วทีเ่จ็ด

ของเจา้ชายสทิธัตถะทีท่รงด าเนินไดเ้จ็ดกา้วในวันประสตู ิปัจจุบันลุมพนิีวันอยู่ในเขตประเทศเนปาล ตดิชายแดนประเทศ
อนิเดยีทางเหนอืเมอืงโคราฆปรุะ ห่างจากเมอืงตเิลาราโกต (หรอื นครกบลิพัสดุ)์ ทางทศิตะวันออก ๑๑ กโิลเมตร และหา่ง

จากสทิธารถนคร (หรอืนครเทวทหะ) ทางทศิตะวนัตก๑๑กโิลเมตร ซึง่ถูกตอ้งตามต าราพระพุทธศาสนาทีก่ลา่ววา่ลมุพนิีวัน
สถานทีป่ระสตูติัง้อยู่ระหวา่งเมอืงกบลิพัสดุแ์ละเมอืงเทวทหะ ปัจจุบันลุมพนิีวันมเีนื้อทีป่ระมาณ ๒,๐๐๐ ไร่ ทางการเรียก

สถานทีน่ีว้า่ รุมมนิเด มสีภาพเป็นชนบท มผีูอ้าศัยอยู่ไม่มากมสี ิง่ปลกูสรา้งเป็นพุทธสถานเพยีงเล็กนอ้ย แตม่วีดัพุทธอยู่ใน

บรเิวณนี้หลายวัด รวมทัง้วัดไทยลุมพนิี ลมุพนิีวันไดรั้บการยกย่องจากองคก์ารยูเนสโกใหเ้ป็นมรดกโลกประเภทมรดกทาง
วฒันธรรมตัง้แตปี่ พ.ศ.๒๕๔๐ ไดเ้วลาสมควรน าทา่นเดนิทางสูเ่มอืงสาวตัถ ี
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กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ หอ้งอาหารของโรงแรม   

บา่ย น าทา่นเดนิทางโดยรถโคช้ปรับอากาศสูเ่มอืงสาวตัถทีีเ่ป็นเมอืงโบราณในสมัยพุทธกาล                       

ค า่ รบัประทานอาหารค า่ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม     

 ทีพ่กั  Pawan Palace Hotel หรอื เทยีบเทา่,เมอืงสาวตัถ ี

วนัทีห่กของการเดนิทาง 

สาวตัถ ี– พาราณส ี
เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม   

 น าท่านชม เมอืงสาวตัถ ี ทีเ่ป็นเมอืงโบราณในสมัยพุทธกาลทีม่คีวามส าคัญในฐานะทีเ่ป็นเมอืงหลวงของแควน้โกศล ๑ 

ในแควน้มหาอ านาจใน ๑๖ มหาชนบท ในสมัยพุทธกาล เมอืงสาวัตถนัีบวา่เป็นเมอืงส าคัญในการเป็นฐานในการเผยแพร่
พระพุทธศาสนาของพระพุทธเจา้ทีส่ าคัญเพราะเป็นเมอืงทีพ่ระพุทธเจา้ประทับนานทีส่ดุถงึ ๒๕ พรรษา เป็นทีต่รัสพระสตูร

มากมายและเป็นเมอืงทีพ่ระพุทธศาสนามั่นคงทีส่ดุ ปัจจุบันยังมซีากโบราณสถานทีส่ าคัญปรากฏร่องรอยอยู่ คอื ทีแ่สดง
ยมกปาฏหิารยิ ์(อา่นวา่ ยะ – มะ – กะ – ปา – ต ิ– หาน, สถานทีท่ีพ่ระพุทธเจา้ทรงแสดงยมกปาฏหิารยิค์รัง้นี้ คอืทีโ่คน
ตน้มะม่วง  หรือ คัณฑามพพฤกษ์ในเมอืงสาวัตถี มูลเหตุทีท่รงแสดงคอืเพราะพวกเดยีรถียนั์กบวชนอกศาสนาพุทธ ทา้
พระพุทธเจา้แข่งแสดงปาฏหิารยิว์่าใครจะเก่งกว่ากันพวกเดยีรถยี์ทราบว่าพระพุทธเจา้จะแสดงยมกปาฏหิารยิท์ีโ่คนตน้

มะม่วงจึงใหส้าวกและชาวบา้นที่นับถือพวกตนจัดการโค่นตน้มะม่วงเสยีสิน้ไม่เหลือ แต่พระพุทธเจา้ก็ทรงแสดงยมก

ปาฏหิารยิท์ีโ่คน ตน้มะม่วงจนได ้โดยมผีูน้ าผลมะม่วงสกุมาถวายทรงฉันเสร็จแลว้รับสัง่ใหค้นปลกูเมล็ดลงดนิแลว้พระองค์
ทรงใชน้ ้าทีล่า้งพระหัตถร์ด ปรากฎวา่หน่อมะม่วงโตพรวดพราดแตกกิง่กา้นสงูขึน้ถงึ  ๕๐  ศอก  ผลทีส่ดุพวกเดยีรถยีพ์่าย

แพไ้ป), สถานทีพ่ระเทวทตัถูกแผน่ดนิสูบ (หนา้วัดพระเชตวุันมหาวหิาร), บา้นบดิาขององคุลมีาล(สถูป), บรเิวณวงั
ของพระเจา้ปเสนทโิกศล, บา้นของอนาถบณิฑกิเศรษฐ(ีสถูป), วดัเชตุวนัมหาวหิาร (ซึง่พระพุทธเจา้เคยประทับอยู่

ถงึ ๑๙ พรรษา) รวมถงึ ตน้อานนัทโพธิ ์ซึง่เป็นตน้โพธิท์ีช่าวพุทธนับถอืวา่มคีวามศักดิส์ทิธิเ์ป็นอันดับสองรองจากตน้พระ

ศรมีหาโพธิท์ีพุ่ทธคยาทีว่ดัเชตวุนัมหาวหิาร เป็นตน้ 

เทีย่ง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ หอ้งอาหารของโรงแรม     

บา่ย น าเดนิทางโดยรถโคช้ปรับอากาศสูเ่มอืงพาราณส ีสถานทีแ่สดงปฐมเทศนา          

ค า่ รบัประทานอาหารค า่ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม     

 ทีพ่กั  The Amayaa Hotel หรอื เทยีบเทา่,เมอืงพาราณส ี

วนัทีเ่จ็ดของการเดนิทาง 

พาราณส ี– พทุธคยา 
05.00 น. อรุณสวัสดิย์ามเชา้กับเชา้วันใหม่ทีส่ดใส น าท่านสมัผัสกับความหลากหลายของผูค้นและทีแ่ม่น า้คงคาทีช่าวฮนิดูเชือ่ว่า

เป็นสถานทีศ่กัดิส์ทิธิเ์นื่องจากเป็นจุดทีตุ่ม้หู ของพระศวิะตกอยูใ่ตแ้มน่ ้าแห่งนี้ ในทางพุทธศาสนาเองเชือ่กันวา่เป็นสถานที่

ไดน้ าพระอัฐขิองพระพุทธเจา้มาลอยอังคารทีแ่ม่น ้าแห่งนี้ดว้ย ทา่นจะไดน่ั้งเรอืเพือ่ไปถวายกระทงเป็นพุทธบชูา ณ ทีน่ีเ่อง

ทา่นจะไดส้มัผัสวถิชีวีติของชาวฮนิดซูึง่จะมาอาบน ้า ดืม่น ้ารวมทัง้ทา่น ้าทีน่ี่จะมพีธิเีผาศพในชว่งเชา้ตรู่กอ่นพระอาทติยข์ึน้ 

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%B8%E0%B8%97%E0%B8%98%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A5
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B9%81%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B9%89%E0%B8%99%E0%B9%82%E0%B8%81%E0%B8%A8%E0%B8%A5&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%AA%E0%B8%B9%E0%B8%95%E0%B8%A3
http://th.wikipedia.org/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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จากนัน้น าทา่นเดนิทางกลบัโรงแรม 

เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม   

 น าชมสงัเวชนยีสถานแหลง่ที ่๒ สารนาถ สถานทีแ่สดงปฐมเทศนา 

นมัสการสถูปเจาคนัธ ีสถานทีพ่ระพุทธเจา้พบปัจจัคคอีกีครัง้หลังจาก
ต รัสรู แ้ล ว้ น านมั สการธรรมเมขสถูป  ที่ เชื่อกันว่า เป็นสถานที่

พระพุทธเจา้ทรงแสดงปฐมเทศนาหัวขอ้ธรรมจักกัปปวัตตนสูตรท าให ้
พระโกณฑัญญะบรรลโุสดาบนัพระพุทธศาสนาจงึมพีระรตันตรยัครบ ๓ 

ประการ  แลว้น าชมวิหารมูลคันธกุฏิหลังใหม่ภายในประดิษฐาน
พระพุทธรูปปางปฐมเทศนาเลยีนแบบคปุตะและจติรกรรมฝาผนังเลา่เรือ่ง

พุทธประวตัฝีิมอืชา่งชาวญีปุ่่ น แลว้น าทา่นชมพพิธิภณัฑแ์หง่เมอืงสาร

นาถ  ชมหัวเสาพระเจา้อโศก ท าเป็นรูปสงิห์บางท่านอธบิายว่าเป็น
สญัลักษณ์ของศากยสงิหพ์ระราชวงศข์องพระพุทธเจา้ เสามฐีานบัวคว า่ 

มบีัลลังกส์ีเ่หลีย่มรอบสลักเป็นรูปธรรมจักรและรูปชา้ง มา้ สงิห์และโค 
แลว้น าชมโบราณวัตถุที่ขุดคน้พบในบริเวณเมืองสารนาถและเมืองใกลเ้คียง อาทเิช่น พระพุทธรูปศลิปะแบบคันธาระ 

แบบมถรุา แบบคปุตะ และ แบบปาละ ฯลฯ แลว้น าชมโบราณวตัถชุ ิน้เอกของพพิธิภัณฑ ์พระพุทธรูปแบบคุปตะปางปฐม

เทศนา ทีค่น้พบบรเิวณใกล ้ๆ กับ มูลคนัธกุฎ ีสถานทีจ่ าพรรษาของพระพุทธเจา้ “อนึ่งศลิปะคุปตะไดรั้บการยกย่องว่ามี
ความงดงามและสมบรูณ์แบบทีส่ดุในศลิปะอนิเดยีทัง้มวลและเมอืงสารนาถยังเป็นศนูยก์ลางของโรงเรยีนสกลุชา่งคปุตะ ที่

อายเุกา่แกถ่งึ ๑,๔๐๐ ปีมาแลว้ 

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั 

บา่ย น าทา่นเดนิทางกลับไปยังเมอืงพุทธคยา 

ทีพ่กั Taj Darbar Hotel หรอื เทยีบเทา่,เมอืงคยา 

วนัทีแ่ปดของการเดนิทาง 

พทุธคยา – กรงุเทพฯ 
เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม     

 น าท่านชม พระมหาโพธิเ์จดยี์อนุสรณ์สถานแห่งการตรัสรูข้องพระสัมมาสัมพุทธเจา้ ภายในประดษิฐานพระพุทธเมตตา

พระพุทธรูปทีร่อดจากการถูกท าลายจากพระเจา้ศศางกา พระพุทธ รูปองคน์ี้เป็นพระพุทธรูปปางมารวชิัยแบบศลิปะปาละ 

เป็นทีเ่คารพศรัทธาของชาวพุทธทัว่โลก 

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั 

บา่ย น าทา่นเดนิทางกลับไปยังเมอืงพุทธคยา 

14.45 น. ออกเดนิทางกลบัสูก่รุงเทพฯ ประเทศไทย โดยสายการบนิไทยสมาย ์เทีย่วบนิที ่ WE328 (มบีรกิารอาหารบนเครือ่ง)  

21.35 น. ถงึสนามบนิสวุรรณภมู ิกรุงเทพมหานคร โดยความสวัสดภิาพ  

 

 

** หากทา่นทีต่อ้งออกตัว๋ภายใน (เครือ่งบนิ , รถทัวร,์ รถไฟ) กรณุาสอบถามทีเ่จา้หนา้ทีท่กุครัง้  

 

   

อนิเดยี พทุธคยา สบาย...สบาย 8วนั 7คนื BY WE 

ก าหนดการเดนิทาง ผูใ้หญพ่กั

หอ้งละ 2 ทา่น 

เด็กมเีตยีง 

พกักบัผูใ้หญ ่1ทา่น 

เด็กไมม่มีเีตยีง

พกักบัผูใ้หญ ่1 ทา่น 

พกัเดีย่วเพิม่ 

วนัที ่: 13 – 20 ม.ค. 61   46,999 45,999 44,999 13,500 

** หากทา่นทีต่อ้งออกตั๋วภายใน (เครือ่งบนิ, รถทัวร,์ รถไฟ) กรณุาสอบถามที่

เจา้หนา้ทีท่กุครัง้กอ่นท าการออกตั๋วเนือ่งจากสายการบนิอาจมกีารปรับเปลีย่น

ไฟลท์ หรอื เวลาบนิ โดยไมไ่ดแ้จง้ใหท้ราบลว่งหนา้ ** 
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“ราคาทวัรส์ าหรบัลกูคา้ทีถ่อืพาสปอรต์ไทยเทา่น ัน้” 

**พาสปอรต์ตา่งชาต ิโปรดตดิตอ่เรา** 

 

หมายเหต ุ: ส าหรบัผูเ้ดนิทางทีอ่ายไุมถ่งึ 18 ปี และไมไ่ดเ้ดนิทางกบับดิา มารดา ตอ้งมี

จดหมายยนิยอมใหบ้ตุรเดนิทางไปตา่งประเทศจากบดิาหรอืมารดาแนบมาดว้ย 

***ราคาทวัรข์า้งตน้ยงัไมร่วมคา่ทปิคนขบัรถ และมคัคเุทศก ์40 USD /ทรปิ/ตอ่ทา่น*** 

ทปิหวัหนา้ทวัรแ์ลว้แตค่วามประทบัใจ 

**บรกิารแจกน า้ดืม่วนัละ 1 ขวด ** 

** โปรแกรมอาจจะมกีารปรบัเปลีย่นตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดกูาล ** 

 

เง ือ่นไขการใหบ้รกิาร 

1. บรษัิทฯสงวนสทิธิท์ีจ่ะไมรั่บผดิชอบตอ่คา่ชดเชยความเสยีหายไมว่า่กรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงของไทยไมอ่นุญาตให ้

  เดนิทางออกหรอืกองตรวจคนเขา้เมอืงของแตล่ะประเทศไม่อนุญาตใหเ้ขา้เมอืง 

2. บรษัิทฯ สงวนสทิธิใ์นการที่จะไม่รับผิดชอบต่อค่าชดเชยความเสยีหาย อันเกดิจากเหตุสุดวสิัยที่ทาง บรษัิทฯไม่

  สามารถควบคมุไดเ้ชน่การนัดหยดุงาน, จลาจล, การลา่ชา้หรอืยกเลกิของเทีย่วบนิ 

3. บรษัิทฯสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงโปรแกรมรายการท่องเทีย่วโดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ (โปรแกรมและ

  รายละเอยีดของการเดนิทางอาจมกีารเปลีย่นแปลงได ้ทัง้นี้ข ึน้อยู่กับภาวะอากาศ และเหตสุดุวสิยัตา่ง ๆ ทีไ่ม่สามารถ

  คาดการณ์ลว่งหนา้โดยทางบรษัิทฯ จะค านงึถงึผลประโยชนแ์ละความปลอดภัยของผูร้่วมเดนิทางเป็นส าคัญ) 

4. บรษัิทฯสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงอัตราคา่บรกิารโดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

5. กรณีทีค่ณะไม่ครบจ านวน10ท่านทางบรษัิทฯสงวนสทิธิใ์นการงดออกเดนิทางโดยทางบรษัิทฯ จะแจง้ใหท้่านทราบ

  ลว่งหนา้อยา่งนอ้ย7 วนักอ่นการเดนิทาง  

6. เมือ่ทา่นท าการซือ้โปรแกรมทวัร ์ทางบรษัิทฯ จะถอืวา่ทา่นรับทราบและยอมรับเงือ่นไขของหมายเหตทุกุขอ้แลว้ 

7. ในกรณีทีล่กูคา้ตอ้งออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาตดิตอ่เจา้หนา้ทีข่องบรษัิทฯ กอ่นทกุครัง้ มฉิะนัน้ทางบรษัิทฯ 

  จะไมข่อรับผดิชอบคา่ใชจ้า่ยใดๆ ทัง้ส ิน้  

 

อตัราบรกิารนีร้วม 

1. คา่ตั๋วโดยสารเครือ่งบนิไป-กลับ ชัน้ประหยัด ทีร่ะบวุันเดนิทางไปกลับพรอ้มคณะ พรอ้มคา่ภาษีน ้ามันเชือ้เพลงิและค่า

ภาษีสนามบนิทกุแหง่ตามรายการทัวรข์า้งตน้ 

2. คา่โรงแรมทีพั่กตามรายการทีร่ะบุ (สองทา่นตอ่หนึ่งหอ้ง) ** ในกรณีทีท่่านจองหอ้งพักแบบ TRIPLE [ 2 เตยีง+1 ที่

นอนเสรมิ ] แลว้ทางโรงแรมไม่สามารถจัดหารหอ้งพักแบบ TRIPLE ได ้ทางบรษัิทอาจมกีารจัดหอ้งพักใหต้ามความ

เหมาะสมตอ่ไป ** 

3. คา่เขา้ชมสถานทีต่า่งๆ ตามรายการทีร่ะบ ุ
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4. คา่อาหารและเครือ่งดืม่ตามรายการทีร่ะบ ุ

5.  คา่วซีา่เขา้ประเทศอนิเดยีแบบ E-Visa  

6. คา่วซีา่เขา้ประเทศเนปาล 

7. คา่รถรับสง่และระหวา่งน าเทีย่วตามรายการทีร่ะบ ุ

8. ค่าประกันอุบัตเิหตุคุม้ครองในระหว่างการเดนิทาง คุม้ครองในวงเงนิท่านละ 1,000,000 บาท ค่ารักษาพยาบาลกรณี

เกดิอบุตัเิหตวุงเงนิทา่นละ 200,000 บาท ตามเงือ่นไขของกรมธรรม ์ 

 

อตัราบรกิารนีไ้มร่วม 

1. คา่ท าหนังสอืเดนิทางไทย และเอกสารตา่งดา้วตา่งๆ 

2. กระเป๋าเดนิทางในกรณีทีน่ ้าหนักเกนิกวา่ทีส่ายการบนิก าหนด 30 กโิลกรัม/ทา่น สว่นเกนิน ้าหนัก เงือ่นไขตามสายการ

บนิก าหนด 

3. คา่ใชจ้า่ยสว่นตวันอกเหนอืจากรายการ เชน่ คา่เครือ่งดืม่, คา่อาหารทีส่ัง่เพิม่เอง, คา่โทรศพัท,์ คา่ซกัรดีฯลฯ 

4. คา่อาหารทีไ่มไ่ดร้ะบไุวใ้นรายการ 

5. คา่ภาษีมลูคา่เพิม่ 7% หัก ณ ทีจ่า่ย 3 % 

6.    คา่ทปิส าหรับ คนขบัรถและมัคคเุทศกท์อ้งถิน่ ตอ่ทา่นละ 40 USD ตอ่ทรปิ/ตอ่ทา่น* 

 ** ลกูคา้ทา่นใดสนใจซือ้ประกนัการเดนิทางส าหรับครอบคลมุเรือ่งสขุภาพสามารถสอบถามขอ้มลู 

 เพิม่เตมิกบัทางเจา้หนา้ทีบ่รษัิทได ้** 

 - เบีย้ประกนัเริม่ตน้ 370 บาท [ระยะเวลา 5-7 วนั] 

 - เบีย้ประกนัเริม่ตน้ 430 บาท [ระยะเวลา 8-10 วนั]  

 ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัทีม่อีายมุากกวา่ 16 หรอืนอ้ยกวา่ 75 ปี   

 [รักษาพยาบาล 2 ลา้น, รักษาตอ่เนือ่ง 2 แสน, เสยีชวีติหรอืเสยีอวยัวะจากอบุตัเิหต ุ3 ลา้นบาท] 

 ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัทีม่อีายนุอ้ยกวา่ 16 หรอืมากกวา่ 75 ปี   

 [รักษาพยาบาล 2 ลา้น, รักษาตอ่เนือ่ง 2 แสน, เสยีชวีติหรอืเสยีอวยัวะจากอบุตัเิหต ุ1.5 ลา้นบาท] 

 

เง ือ่นไขการส ารองทีน่ ัง่ 

1. กรุณาจองลว่งหนา้อย่างนอ้ย 30 วันกอ่นการเดนิทางและกรุณาเตรยีมเงนิมัดจ า 10,000 บาท (ทีน่ั่งจะยนืยันเมือ่ไดรั้บ

เงนิมัดจ าแลว้เท่านัน้) หากตอ้งยืน่วซีา่ ตอ้งเตรยีมเอกสารยืน่วซี่าใหเ้รยีบรอ้ยภายใน 2-3 วันหลังจากท าการจองแลว้

(ใชเ้วลาขอวซีา่ไมต่ า่กวา่ 7วนัท าการ) 

2. การช าระค่าทัวร์ส่วนที่เหลือทางบริษัทฯจะเรียกเก็บก่อนเดนิทางไม่นอ้ยกว่า 15 วันท่านควรจัดเตรียมค่าทัวร์ให ้

เรยีบรอ้ยกอ่นก าหนดเนื่องจากทางบรษัิทตอ้งส ารองคา่ใชจ้่ายในสว่นของคา่ทีพั่กและตั๋วเครือ่งบนิมฉิะนัน้จะถอืวา่ทา่น

ยกเลกิการเดนิทางโดยอตัโนมัต ิ

 

เง ือ่นไขการยกเลกิการเดนิทาง 

1. แจง้ยกเลกิกอ่นเดนิทาง 30 วนั คนืคา่ใชจ้า่ยทัง้หมด  

2. แจง้ยกเลกิกอ่นเดนิทาง 15-29 วนั เก็บคา่ใชจ้า่ยทา่นละ 10,000 บาท 

3. แจง้ยกเลกินอ้ยกวา่ 15วนักอ่นเดนิทางทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธิเ์ก็บคา่ใชจ้า่ยทัง้หมด 
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4. ส าหรับผูโ้ดยสารทีไ่ม่ไดถ้อืหนังสอืเดนิทางไทย และทางบรษัิทฯเป็นผูย้ืน่วซีา่ให ้เมือ่ผลวซีา่ผ่านแลว้มกีารยกเลกิการ

เดนิทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการคนืคา่มัดจ าทัง้หมด 

5. บรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเก็บค่าใชจ้่ายทัง้หมดกรณีท่านยกเลกิการเดนิทางและมผีลท าใหค้ณะเดนิทางไม่ครบตาม

จ านวนทีบ่รษัิทฯก าหนดไว ้(10ท่านขึน้ไป) เนื่องจากเกดิความเสยีหายต่อทางบรษัิทและผูเ้ดนิทางอืน่ทีเ่ดนิทางใน

คณะเดยีวกนับรษัิทตอ้งน าไปช าระคา่เสยีหายตา่งๆทีเ่กดิจากการยกเลกิของทา่น 

6. กรณีเจ็บป่วยจนไม่สามารถเดนิทางไดซ้ึง่จะตอ้งมีใบรับรองแพทย์จาก

โรงพยาบาลรับรองบรษัิทฯจะพิจารณาเลือ่นการเดินทางของท่านไปยัง

คณะต่อไปแต่ทัง้นี้ท่านจะตอ้งเสยีค่าใชจ้่ายทีไ่ม่สามารถเรยีกคนืได ้เชน่

คา่ตั๋วเครือ่งบนิคา่หอ้ง ค่าธรรมเนียมวซี่าตามทีส่ถานทูตฯ เรยีกเก็บ และ

คา่ใชจ้า่ยอืน่ๆทีเ่กดิขึน้ตามจรงิ ในกรณีทีไ่มส่ามารถเดนิทางได ้

7. กรณียื่นวซี่าแลว้ไม่ไดรั้บการอนุมัตวิซี่าจากทางสถานทูต (วซี่าไม่ผ่าน) 

และท่านไดช้ าระค่าทัวรห์รอืมัดจ ามาแลว้ ทางบรษัิทฯ คนืค่าทัวรห์รือมัด

จ าให ้แตท่างบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการหักคา่บรกิารยืน่วซีา่, คา่วซีา่ และ

คา่ใชจ้า่ยบางสว่นทีเ่กดิขึน้จรงิเป็นกรณีไป (อาท ิกรณีออกตัว๋เครือ่งบนิไป

แลว้ หรอืไดช้ าระคา่บรกิารในสว่นของทางเมอืงนอกเชน่ โรงแรม ฯลฯ ไปแลว้) ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการหักเก็บ

คา่ใชจ้า่ยจรงิทีเ่กดิขึน้แลว้กบัทา่นเป็นกรณีไป 

8. กรณีวซีา่ผา่นแลว้ แจง้ยกเลกิกอ่นหรอืหลงัออกตัว๋โดยสาร บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการ ไมค่นืคา่ทวัรท์ัง้หมด 

9. กรณีวซี่าผ่านแลว้ แต่กรุ๊ปออกเดนิทางไม่ได ้เนื่องจากผูเ้ดนิทางท่านอืน่ในกลุ่มโดนปฏเิสธวซี่า หรอืไม่วา่ดว้ยสาเหตุ

ใดๆก็ตาม ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการหักเก็บคา่ใชจ้า่ยจรงิทีเ่กดิขึน้แลว้กบัทา่นเป็นกรณีไป 

10. กรณีผูเ้ดนิทางไม่สามารถเขา้-ออกเมอืงได ้เนื่องจากเอกสารปลอมหรอืการหา้มของเจา้หนา้ทีไ่ม่วา่เหตผุลใดๆ ก็ตาม

ทางบรษัิทของสงวนสทิธิใ์นการ ไมค่นืคา่ทวัรท์ัง้หมด 

 

ขอ้มลูเพิม่เตมิ 

เรือ่งต ัว๋เครือ่งบนิและทีน่ ัง่บนเครือ่งบนิ 

1. ในการเดนิทางเป็นหมูค่ณะ ผูโ้ดยสารจะตอ้งเดนิทางไป-กลบัพรอ้มกัน หากตอ้งการเคลือ่นวันเดนิทางกลบั ทา่นจะตอ้ง

ช าระค่าใชจ้่ายส่วนต่างทีส่ายการบนิ และบรษัิททัวร์เรียกเก็บและการจัดทีน่ั่งของกรุ๊ป เป็นไปโดยสายการบนิเป็นผู ้

ก าหนด ซึง่ทางบรษัิทฯ ไม่สามารถเขา้ไปแทรกแซงได ้และในกรณียกเลกิการเดนิทาง และไดด้ าเนินการ ออกตั๋ว

เครือ่งบนิไปแลว้ (กรณีตัว๋ REFUNDได)้ ผูเ้ดนิทางตอ้งรอ REFUND ตามระบบของสายการบนิเทา่นัน้ 

2. ทางบรษัิทไดส้ ารองทีน่ั่งพรอ้มช าระเงนิมัดจ าค่าตั๋วเครื่องบนิแลว้ หากท่านยกเลกิทัวร์ ไม่ว่าจะดว้ยสาเหตุใด ทาง

บรษัิทขอสงวนสทิธิก์ารเรยีกเก็บค่ามัดจ าตั๋วเครือ่งบนิ ซึง่มคี่าใชจ้่าย ประมาณ 1,000 – 5,000 บาท แลว้แต่สายการ

บนิและชว่งเวลาเดนิทาง   

3. หากตั๋วเครือ่งบนิท าการออกแลว้ แต่ท่านไม่สารถออกเดนิทางได ้ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิเ์รียกเก็บค่าใชจ้่ายตามที่

เกดิขึน้จรงิ  

เรือ่งโรงแรมทีพ่กั 

1. เนื่องจากการวางแปลนหอ้งพักของแตล่ะโรงแรมแตกต่างกัน จงึอาจท าใหห้อ้งพักแบบหอ้งเดีย่ว (Single) และหอ้งคู ่

(Twin/Double) และหอ้งพักแบบ 3 ท่าน/3 เตียง (Triple Room) หอ้งพักอาจจะไม่ติดกันและบางโรงแรมอาจมี

หอ้งพักแบบ 3 ทา่นจ านวนไมม่ากนัก จงึขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงตามความเหมาะสม 
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2. กรณีทีม่งีานจัดประชมุนานาชาต ิ(Trade Fair) เป็นผลใหค้า่โรงแรมสงูขึน้มากและหอ้งพักในเมอืงเต็ม บรษัิทฯขอสงวน

สทิธิใ์นการปรับเปลีย่นหรอืยา้ยเมอืงเพือ่ใหเ้กดิความเหมาะสม 

 

หลกัฐานประกอบการยืน่ขอวซีา่ประเทศอนิเดยีส าหรบั-คนไทย  

1. หนังสอืเดนิทาง (Passport) หนังสอืเดนิทาง ตอ้งมหีนา้เหลอืส าหรับประทับวซีา่อยา่งนอ้ย 2 หนา้ อายุใชง้านเหลอืไม่

นอ้ยกวา่ 6 เดอืน นับจากวนัเดนิทาง *กรุณาถอดปก Passport กอ่นสง่เอกสารบรษัิทจะไมรั่บผดิชอบในกรณีสญูหาย* 

2. รูปถ่าย รูปถ่ายสหีนา้ตรงขนาด 2x2นิว้ พื้นหลังสขีาวเท่านัน้ จ านวน 2ใบเป็นรูปทีถ่่ายจากรา้นถ่ายรูปเทา่นัน้ รูป (หา้ม

สวมแว่นตาหรือเครือ่งประดับ, ไม่ใสช่ดุขา้ราชการหรอืเครื่องแบบใดๆ ไม่เป็นรูปสติ๊กเกอรร์วมถงึหา้มใชรู้ปทีถ่่ายเอง

และปริน้ทเ์อง) 

3. ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน 2 ชดุ ถา้เป็นเด็กอายตุ า่กวา่ 15 ปี ใชส้ าเนาสตูบิตัรและบตัรประชาชน 

4. ส าเนาทะเบยีนบา้น  

**เอกสารทีเ่ป็นส าเนากรุณาเซ็นชือ่รบัรองส าเนาถกูตอ้งทุกใบดว้ย** 
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กรณุากรอกขอ้มลูเพือ่ประโยชนใ์นการพจิารณาด าเนนิการขอวซีา่ของทา่น 

ประวัตสิว่นตวั 

PERSONAL INFORMATION 
 

ค าน าหนา้ :  นาย  นาง  นางสาว  เด็กชาย     

TITLE : MR  MRS  MS  MSTR     

ชือ่ :  _     _______________                  ______นามสกลุ :                 ____                     _________ _______________ 

NAME : _     _______________                  ___SURNAME : _     ____________  ___                                        ______          

สถานะภาพ :           แตง่งาน                 โสด  

MARITAL STATUS      MARRIED                 UN MARRIED  

ชือ่สาม/ีภรรยา:                                          _____________________________________________      ______________ 

GIVE THE NAME OF WIFE OR HUSBAND 

สญัชาตสิาม/ีภรรยา :                                         _______________________________________________________ 

NATIONALITY 

ทีอ่ยู ่ : ____                                          _______________________________________________________________ 

ADDRESS : ___                                         ____________________________________________________________ 

รหัสไปรษณีย ์: ______                                          ______________________________________________________ 

ประวตัคิรอบครัว FAMILY INFORMATION 

ชือ่/นามสกลุบดิา :                 _______________________สญัชาต ิ_______                       _____________________ 

FATHER’S NAME / SURNAME                                                                 NATIONALITY  

ชือ่/นามสกลุมารดา :               ______________________สญัชาต ิ____                         _______________________ 

MOTHER’S NAME / SURNAME                                                               NATIONALITY 

ประวตักิารศกึษา 

EDUCATIONAL INFORMATION_________________________________________________________________________  

ประวตักิารท างาน 

PROFESTION INFORMATION   

อาชพี :                                           ___________________________________________________________________ 

OCCUPATION: ____________                                        __________________________________________________  

ชือ่บรษัิท:___                                         _______________________________________________________________ 

EMPLOYER’S NAME ___                                       ______________________________________________________ 

เบอรโ์ทรตดิตอ่ : _                                         ___________________________________________________________ 

WORK PHONE NUMBER___                                      ____________________________________________________ 

ทีอ่ยู ่ : ____                                          _______________________________________________________________ 

ADDRESS : ___                                         ____________________________________________________________ 

รหัสไปรษณีย ์: ______                                          ______________________________________________________ 

ZIP  ___________________________________________________________________________________________ 
 

  

โปรดระบรุายชือ่ประเทศทีท่า่นไดเ้ดนิทางในชว่งระยะเวลา 10 ปี * ส าคญัมาก 

________________________________________________________________________________________________ 
*ส าหรับประเทศอนิเดยีหากเคยมกีารเดนิทางจ าเป็นตอ้งแจง้เลขทีว่ซีา่ครัง้สดุทา้ยทีย่ืน่และวนัทีอ่อกวซีา่(ส าคญัมาก) 

 ________________________________________________________________________________________________ 


