
 

 

รหัสทัวร TPX1900698 
ทัวรอินเดีย เนปาล 7 วัน 6 คืน (6E) 
ตามรอยพระบาทนอมสักการะ 4 สังเวชนียสถานแหงองคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา 
พิพิธภัณฑสารนาถ ลองแมน้ําคงคา สถูปบานนางสุชาดา มหาสถูปเจดียพุทธคยา เขาคิชกฏู 
มหาวิทยาลัยนลันทา พระมหาสถูปแหงเกสเรีย ชมปรินิพพานวิหาร วิหารมายาเทวี 

 
 

       



 

 

วันแรก:  กรุงเทพฯ –พาราณสี – สารนาถ – ธัมเมกขสถูป – พิพิธภัณฑสารนาถ - พาราณสี  
 ลองเรือแมน้ําคงคา  
06.10 น. พรอมคณะท่ีสนามบินสุวรรณภูมิ เคานเตอรสายการบินอินดิโก โดยมีพนักงานของ

บริษัทฯ คอยตอนรับและอํานวยความสะดวก 
08.50 น. ออกเดินทางจากสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสายการบินอินดิโก เท่ียวบินท่ี 6E098  
11.10 น. เดินทางถึงสนามบินพาราณสี ผานตรวจคนเขาเมือง        

หลังจากน้ัน   เดินทางสูเมืองสารนาถ 
เท่ียง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ วัดไทยสารนาถ 
บาย  นําทานสูสารนาถ ชม ธัมเมกขสถูป สถานท่ีพระพุทธองค

ทรงแสดงปฐมเทศนา ในวันเพ็ญขึ้น 15 ค่ํา เดือน 8 กอน 
พุทธศักราช 45 ป อันเปนวันอาสาฬหบูชา ชมมูลคันธ
กุฎ,ิธัมเมกขสถูป,ชม พิพิธภัณฑสารนาถ ภายในมีหัว
เสามีหัวสิงหอยู 4 หัว และชม พระพุทธรูปท่ีสวยงาม
ท่ีสุดคือพระปางปฐมเทศนา หลังจากน้ันเดินทางกลบัสู
พาราณสี  

  นําทานลองแมน้ําคงคา ชมพิธีการอาบน้ําลางบาปของ
ชาวฮินดู ชมทาเผาศพควันไฟไมเคยดับ ชมพระอาทิตย
ขึ้นพรอมอธิษฐานขอขมาตอพระแมคงคา  

     จากน้ันเดินทางกลับโรงแรมท่ีพัก  
ค่ํา  รับประทานอาหารค่ํา ณ หองอาหารของโรงแรม 
ท่ีพัก  HOTEL TRIDEV หรือเทียบเทา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

วันท่ีสอง: พาราณสี – คยา – สถูปนางสุชาดา – พระมหาเจดียพุทธคยา    
เชา รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 
 จากน้ันนําทานเดินทางสูคยา (ใชเวลาเดินทาง

ประมาณ 7 ชม ) 
เท่ียง รับประทานอาหารกลางวัน ณ วัดไทย 
 เดินทางถึงคยา นําทานไปชม สถูปบานนางสุชาดาซึง่

ปจจุบันเปนเนินสูงมีการกออิฐลอมรอบสูงประมาณ 4 
เมตร รอบๆเปนลานกวางมีรองลอยการขุดดินหา
โบราณวตัถุ สถูปแหงน้ีถูกสรางเปอนุสรณสถาน
โดยพระเจาอโศกมหาราชในสมัยพุทธกาล นาง
สุชาดาคือผูท่ีถวายขาวมธุปายาสพรอมถาดทองคํา
ใหกับพระพุทธเจา ในชวงท่ีพระพุทธเจาทรงเลิก
บําเพ็ญทุกรกริยาและกลับมาเสวยอาหารปกติ 

 นําทานสู มหาสถูปเจดียพุทธคยา สถานท่ีประทับ
ตรัสรูอริยสัจธรรมบรรลุรูแจงอนุตตรสัมมาสัมโพธิ
ญาณสําเร็จเปน พระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาใตตนพระศรีมหาโพธ์ิ ในคืนพระจันทร
เต็มดวงแหงเดือนวิสาขะนมัสการสัตตมหาสถานคือสถานท่ีประทับเสวยมุตติสุข  )สุข
เกิดแตความหลุดพนจากกิเลสอาสวะและปวงท7 สัปดาห  กราบนมัสการพระพุทธ
เมตตา  เพ่ือขอพรภายในวิหารเจดียพุทธคยา ใหทานไดน่ังปฎิบัติธรรมตามอัธยาศัย   

ค่ํา  รับประทานอาหารค่ํา ณ หองอาหารของโรงแรม 
ท่ีพัก  BODHGAYA REGENCY HOTEL หรือเทียบเทา 
 
วันท่ีสาม: คยา – ราชคฤห – เขาคิชกูฎ – วัดเวฬุวัน - นาลันทา – มหาวิทยาลัยนาลันทา – หลวง

พอองคดํา    
เชา รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 



 

 

 จากน้ันนําทานเดินทางสูเมืองราชคฤห นําทานข้ึน
เขาคิชกูฏ เพ่ือนมัสการและทําสมาธิ ณ  .กุฎิ พระ
พุทธองค, กุฏิพระอานนท , ถํ้าสุกรชาตาท่ีพระสารี
บุตรบรรลุพระอรหันตและท่ีพระเทวฑัตกลิ้งกอน
หินใสพระองคชมวัดอัมพวันของหมอชีวกโกมาร
ภัจน 

  จากน้ันเดินทางข้ึนเขาคิชกูฏบนยอดเขาคิชฌกูฏเปน   สถานท่ีประทับจํา
พรรษาของพระพุทธเจาในพรรษาท่ี   ๓, ๕, ๗และพรรษาสุดทายกอนเสด็จ
ดับขันธปรนิิพพาน   นําทานเดินทางชมจุดสําคัญตางๆณยอดเขาคิชกูฏ  ซึ่งปรากฏ
หลักฐานหลายจุดท่ีเกี่ยวของกับพระพุทธประวัติอันประกอบไปดวย 
  1. ถํ้าพระโมคคัลลานะท่ีพํานักและบําเพ็ญเพียรของอัครสาวกเบ้ืองซายผูเปน
เอตทัคคะที่มีอิทธิฤทธ์ิเปน  เลิศและเปนสถานท่ีพระโมคคัลลานะมองเห็นอชครเปรตท่ี
มีความสูง25โยชน (1โยชนมีคาเทากับ16   กิโลเมตร) ถูกไฟเผาจากหัวถึงหางซ่ึง
พระพุทธองคทรงเลาถึงอดีตชาติของเปรตตนน้ัน 
  2. ท่ีกลิ้งหินของพระเทวทัตเปนจุดท่ีสามารถมองเห็นจากบริเวณดานหนาถํ้าพระ
โมคคัลลานะท่ีปรากฏ  กอนหินเรียงกัน3กอนมีชองระหวางเขาสามารถเดินเขาไปไดซึ่ง
ในสมัยพุทธกาลน้ันเสนทางดังกลาวเปน   เสนทางข้ึน-ลงเพียงทางเดียวซ่ึงเช่ือ
กันวาพระเทวทัตพยายามกลิ้งหินจากขางบนโดยหวังปลงพระชนมองคพระ  ศาสดาแต
สุดทายสามารถทําอันตรายตอพระพุทธองคไดเพียงหอพระโลหิต 
  3. ถํ้าสุกรขาตา (ถํ้าพระสารีบุตร)ท่ีพํานักและบําเพ็ญเพียรของอัครสาวกเบ้ืองขวา
ผูเปนเอตทัคคะที่มี  ปญญาเปนเลิศที่สามารถบรรลุอรหันตผลภายใน15วันหลังจาก
การอุปสมบท 
  4. อานันทกุฎต้ัีงอยูดานหนาพระคันธกุฎีกุฏิของพระพุทธเจาเพ่ือเปนการ
ตรวจสอบเหลากษัตริยเทวดา  และพุทธศาสนิกชนที่ตองการเขาเฝ�าสมเด็จพระ
สัมมาสัมพุทธเจา 
  5. พระคันธกุฎซีึ่งเคยเปนกุฏิของพระพุทธเจามีขนาดประมาณ2.5*3เมตรและ
เปนสถานท่ีแสดงพระ   ธรรมหลายสูตรตอพระเจาพิมพิสารและพุทธศาสนิกชน 



 

 

นําทานชมวัดเวฬุวันมหาวิหารหรือป�าไผสถานท่ีกําเนิด
วันสําคัญทางศาสนา “วันมาฆบูชา”ซึ่งเปนสถานท่ี
พระพุทธเจาทรงแสดงโอวาทปาฏิโมกขตอหนาพระสงฆ
ท่ีพระองคทรงบวชใหท้ังหมดและวัดเวฬุวันมหาวิหารยัง
เปนวัดแหงแรกของพระพุทธศาสนาเปนสถานที่ท่ีพระ
เจาพิมพิสารถวายใหกับองคพระศาสดาตอจากน้ัน นํา

ทานชมชีวกอัมพวันวิหารหรือสวนมะมวงของหมอชีวกโกมารภัจจซ่ึงถวายเปนสังฆาวาสและ
เปนโรงพยาบาล   สงฆแหงแรกของโลกท่ีดูแลพระภิกษุสงฆอาพาธ รวม
ไปถึงพระพุทธองคดวยเชนเดียวกันเม่ือครั้ง    เหตุการณพระเทวทัต
ผลักกอนหิน 

เท่ียง รับประทานอาหารกลางวัน ณ หองอาหารของโรงแรม 
  นําทานออกเดินทางสูเมืองนาลันทารัฐพิหารพรอมนําทานชม  มหาวิทยาลัยน
ลันทา 

 สถานท่ีกําเนิดของอัครสาวกองคสําคัญคือพระสารีบุตร
ผู เปนเลิศ ทางดานปญญาโดยมีหลักฐานบงช้ีคือ
 สถูปที่เปนอนุสรณสถาน ตอพระมหาเถระรูปน้ีเมือง
นา ลันทายังไดรับการสมญานาม เมืองแหงความรู
เพราะมี มหาวิทยาลัยท่ีเกาแกท่ีสุดในโลก (โดย ประวติัศาสตร ของมหาวิทยาลัย
นาลันทาเร่ิมข้ึนโดยถูกสรางขึ้น ในสมัย กษัตริยราชวงศคุปตะพระองคหน่ึงพระนาม
วาศักรา ทิตยหรือกุมารคุปตะท่ี1ครองราชยประมาณ ระหวางป พุทธศักราช
958-998 ไดทรงสรางวัดอันเปนสถานศึกษาขึ้นแหงหน่ึงท่ีเมืองนาลันทาและ กษัตริย
พระองค ตอๆมาในราชวงศน้ีก็ไดสรางวัดอ่ืนๆเพ่ิมขึ้นในโอกาสตางๆจนมีถึง6 วัดและ
สรางกําแพง ลอมรอบโดยขนานนามวา “นาลันทามหาวิหาร”ตอมาเม่ือพุทธศักราช1742 
มหาวิทยาลัยนาลันทาก็พบกับ การลมสลายเมื่อถูก กองทัพมุสลิมเติรกเขาครอบครอง
ดินแดนและ เผาทําลายวัดและปูชนียสถาน ตลอดจนฆาพระภิกษุนักศึกษา และ
คณาจารย ไปอยางมากมายเม่ือมหาวิทยาลัยนาลันทาลมสลายไปแลว ช่ือเสียงของเมือง



 

 

นาลันทาก็คอยๆถูก ลบเลือนจากคนท่ัวไปจนกระทั่งปพุทธศักราชท่ี2403 เซอรอเล็กซาน
 เดอรคันน่ิงแฮม “บิดาแหงการสํารวจ โบราณคดีอินเดีย”ไดคนพบมหาวิทยาลัยนา
ลันทาซ่ึงในขณะน้ันเปน เพียงกองดินสูงเทาน้ันตอมาจึงไดขุดสํารวจตามหลักวิชาการ
โบราณคดี มหาวิทยาลัยก็ไดปรากฏแกสายตาชาวโลกอีกคร้ัง 

   จากน้ัน นําทานสักการะหลวงพอดําแหงนาลันทา(มีลกัษณะพระเกตุทรงบัวตมู
  ปางน่ังขัดสมาธิพระหัตถช้ีแมพระธรณีเปนพยานแกะสลักดวยหินดําหนาตักกวาง 
 60 น้ิวสูงนับจากพระเพลาถึงยอดพระเกตุ69 น้ิวสรางขึ้นในสมัยพระเจาเทวาปาล 
 ในปพุทธศักราชท่ี1353 ...ไดเวลาพอสมควรนําทานเดินทางกลับสูเมืองราชคฤห 

 
ค่ํา  รับประทานอาหารค่ํา ณ หองอาหารของโรงแรม 
ท่ีพัก  NALANDA REGENCY HOTEL หรือเทียบเทา 
 
วันท่ีส่ี: ราชคฤห –  ไวสาลี – คันธเจดีย – สังฆารามและปาวาลเจดีย – มหาสถูปแหงเกสเรีย – กุสิ

นารา 
เชา รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 

 จากน้ันเดินทางสูกุสินารา (ใชเวลาประมาณ 9 ชม) ระหวางเดินทางแวะเมืองไวสาลี 
สถานท่ีทําสังคายนา ครั้งที่ 2 หลังจากพุทธปรินิพพาน เมืองหลวงของอาณาจักรวัชชี 1 ใน 6 
แควนชมพูทวีปในสมัยโบราณเมืองน้ี มีช่ือหลายช่ือคือ ไพสาล,ี เวสาลี และ เมืองน้ีเปน
ศูนยกลางการเผยแพรพุทธศาสนาท่ีสําคัญแหงหน่ึง ชม บริเวณคันธเจดียเปนบริเวณท่ี
กษัตริยลิจฉวีไดจดัพิธีตอนรับพระพุทธองค ท่ีเสด็จมาสูเวสาลี พระเจาอโศก มหาราชได
ทรงสรางเสาหินพระเจาอโศกมียอดเสาเปนรูปสิงหหมอบขนาดใหญเพียง ตัวเดียว  (เสาน้ี
 ตางจากเสาอ่ืนๆ ที่มักมีสิงห 4 ตัวหันหลังชนกัน) ท่ีน่ีถือวามีความสมบูรณที่สุดมีอายุ
เกือบ 2300 ป มาแลว นําทานชมปาวาลเจดียหรือสารีริกธาตุสถูปซึ่งเปนสถานท่ี
ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุทีไ่ดรับ แบง 1 ใน 8 สวนเม่ือคร้ังที่โทณพราหมณไดทําพิธี
แบงใหกับ 8 นครภายหลังการถวายพระเพลิงพุทธสรีระโดย เม่ือปพุทธศักราช 2501 ไดมี
การขุดพบผอบบรรจุพระบรมสารีริกธาตุจึงเปนสถานท่ีสามารถระบุไดวาเปน สถานท่ีต้ัง
ของแควนวัชชีและในสมัยพุทธกาลน้ันยังเปนสถานท่ีพระยามารไดเขามากราบทูลขอให



 

 

พระองคปลง อายุสังขารเสด็จปรินิพพานณสถานท่ีแหงน้ีโดยพระพุทธองคทรงตรัสในวันปลง
อายุสังขาร “สังขารท้ังหลายมี ความเส่ือมเปนธรรมดาขอทานท้ังหลายจงยังความไม
ประมาทใหถึงพรอมเถิดชนเหลาใดทั้งเด็กท้ังผูใหญท้ัง พาลท้ังบัณฑิตท้ังม่ังมีท้ังขัดสนลวนมี
ความตายเปนเบ้ืองหนา”  

เท่ียง รับประทานอาหารกลางวัน ณ หองอาหารของโรงแรม 
บาย  หลังอาหารนําทานชม พระมหาสถูปแหงเกสเรีย(Kesaria Stupa) สถูปทาง
พระพุทธศาสนาท่ีใหญท่ีสุดใน   โลกตามประวติั กลาวกันวา พระพุทธองคไดเสด็จ
มาประทับคืนสุดทายท่ีเมืองไวสาลีภายหลังท่ีทรงปลงอายุ สังขารวาพระองคจะเสด็จดับขันธปรินิ
พานหลังจากน้ีไป๓เดือนในวันรุงขึ้นทรงลาชาวเมืองไวสาลีเพ่ือเสด็จไป  ยังกรุงกุสินารา  
ชาวเมืองไวสาลีกลุมใหญไดตามมาสงพระพุทธเจาและจะเดินทางไปพรอมกับพระองคโดย 
  ปฏิเสธท่ีจะเดินทางกลับเม่ือพระพุทธเจาพรอมพระสาวกและกลุมชาวเมืองไวสาลี
เดินทางมาถึงนิคมเกสปุตตะ   (Kessaputta) พระพุทธเจาทรงเกลี้ยกลอมใหชาวเมือง
ไวสาลีเดินทางกลับแตชาวเมืองไมยอมกลับ ดังน้ันเพ่ือ  ทําใหผูท่ีเดินทางมาสงพระ
พุทธองคเกิดความสบายใจและพากันเดินทางกลับพระองคจงึทรงประทานบาตร   เพ่ือ
ไวเปนที่ระลึกคณะชาวไวสาลี และเสด็จมุงหนาสูกรุงกุสินาราเพ่ือเสด็จดับขันธปรนิิพพาน หลังจาก
สมเด็จ  พระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจาไดเสด็จดับขันธปรินิพพานแลวเช่ือกันวา
ชาวเมืองไวสาลีนําโดยเจาลิจฉวีได  สรางสถูปขึ้นมาเพ่ือเปนอนุสรณสถานสําหรับ
พระพุทธเจาพรอมกันน้ีไดประดิษฐานบาตรท่ีพระพุทธเจาทรง  ประทานใหไวในสถูป
แหงน้ีจากน้ันนําทานเดินทางตอสูเมืองกุสินารา 

ค่ํา  รับประทานอาหารค่ํา ณ หองอาหารของโรงแรม 
ท่ีพัก  HOTEL ADELPHI G  RAND หรือเทียบเทา 
 
 
 
 
 
วันท่ีหา: กุสินารา – ปรินิพพานสถูป – ลุมพินี (เนปาล) 



 

 

เชา รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 
 นําทานเดินทางชม ปรินิพพานสถูปหรือสาลโนทยาน นมัสการสถานท่ีพระพุทธองค

ทรงดับขันธปรินิพพาน ตอมาพระเจาอโศกมหาราชไดสรางสถูปไวเปนรปูทรงกลม มี
ขนาดใหญมาก มียอดแหลมคลายฉัตร 3 ช้ัน ซ่ึงปรินิพพานน้ีอยูดานหลังปรินิพพาน
วิหารชมปรินิพพานวิหาร เปนวิหารท่ีสรางในสมัยพระเจาอโศกมหาราชภายในวิหาร
ประดิษฐานพระพุทธรูปหินแกะสลักปางปรินิพพาน ชมมกุฎพันธเจดีย นมัสการ
สถานท่ีถวายพระเพลิง พระบรมศพของสมเด็จพระบรมศาสดา ลักษณะเปนเจดียอิฐ
แดงเกาเรียงเปนช้ันๆมีขนาดใหญมาก 

เท่ียง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ หองอาหารของโรงแรม 
บาย  นําทานเดินทางขามพรมแดน อินเดีย – เนปาล เพ่ือเดินทางสูเมืองลุมพินี ประเทศ 
เนปาล 
  *** โปรดเตรียมหนังสือเดินทางท่ีดานชายแดนอินเดีย-เนปาล*** 

ค่ํา  รับประทานอาหารค่ํา ณ หองอาหารของโรงแรม 
ท่ีพัก  DREAMLAND HOTEL หรือเทียบเทา 
 
วันท่ีหก: ลุมพินี (เนปาล) – วิหารมายาเทวี – พาราณสี  
เชา รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 
  นําทานชม วิหารมายาเทวี สรางขึ้นเพื่อเปนอนุสรณแก

พระนางสิริมหามายา พระพุทธมารดา ชมภาพหิน
แกะสลักขนาดใหญ เปนรูปพระนางสิริมหามายาเทวี  
ทรงใชพระหัตถเบ้ืองขวาจับกิ่งสาละไว ทรงประสูติพระ
ราชกุมารสิทธัตถะ พระกุมารซึ่งเพ่ิงประสูติออกมา 
กําลังประทับยื่น มีดอกบัวบานรองรับพระบาทและ
รอบๆพระเศียรมีรัศมีปรากฏอยู  ชมสระน้ําท่ีสรงพระ
วรกาย ชมเสาหินพระเจาโศก ณ สถานท่ีประสูติ ต้ังอยูกึ่งกลางระหวางกรุงกบิลพัสดุ
กับกรุงเทวทหะปจจุบันเสาหินพระเจาอโศกน้ีไมมีหัวเสามีแตเสาลวนๆ และบนตัวเสา
ยังคงมีการจารึกเปนอักษรพราหมี 5 บรรทัด  

เท่ียง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ หองอาหารของโรงแรม 



 

 

บาย  นําทานเดินทางขามพรมแดน อินเดีย – เนปาล เพ่ือเดินทางสูเมืองพาราณสี ประเทศ 
อินเดีย 
  *** โปรดเตรียมหนังสือเดินทางท่ีดานชายแดนอินเดีย-เนปาล*** 

ค่ํา  รับประทานอาหารค่ํา ณ หองอาหารของโรงแรม 
ท่ีพัก HOTEL TRIDEV หรือเทียบเทา 
วันท่ีเจ็ด: พาราณสี – กรุงเทพฯ  
เชา รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 
  สมควรแกเวลาแลวเดินทางสูสนามบิน 
14.55 น.  ออกเดินทางสูกรุงเทพ โดยสายการบินอินดิโก เท่ียวบินที่ 6E097 
19.50 น.  คณะถึงสนามบินสุวรรณภูมิ  โดยสวัสดิภาพ 
     
รายการทองเท่ียวอาจมีการปรบัเปลี่ยน หรือเปล่ียนแปลงได ตามความเหมาะสม ขึ้นอยูกับดุลย

พินิจของหัวหนาทัวรและผูประสานงานทองถิ่นน้ันๆ โดยยึดถือผลประโยชนของลูกคา
เปนสําคัญ และขึ้นอยูกับสภาพเหตุการณ ณ ปจจุบัน 

 

อัตราคาบริการ 

วันเดินทาง ราคาผูใหญ 
พักหองละ 2 – 3 

ทาน  

พักเด่ียว หมายเหตุ 

15 – 21 ก.ค. 62 
23 – 29 ก.ค. 62 19,900 8,500  

06 – 12 ส.ค. 62 
16 – 25 ส.ค. 62 19,900 8,500  

02 – 08 ก.ย. 62 
16 – 22 ก.ย. 62  19,900 8,500  

ไมรวมวีซา 4,500 บาท , ไมรวมทิปหัวหนาทัวร 1,500 บาท , ไมรวมทิปไกดทองถิ่น 40USD 



 

 

ในกรณีท่ีลูกคาตองออกตั๋วโดยสารภายในประเทศกรุณาติดตอเจาหนาท่ีของบริษัทฯกอนทุกคร้ัง
มิฉะน้ันทางบริษัทฯจะไมขอรับผิดชอบคาใชจายใดๆท้ังสิ้น 

 

คาบรกิารน้ีรวม 

1. ต๋ัวเครื่องบิน ช้ันนักทองเท่ียว เสนทาง กรุงเทพ – พาราณสี – กรุงเทพฯ โดยสายการบินอินดิโก  
2. ภาษีสนามบินสุวรรณภูมิและที่อินเดีย 
3. ท่ีพัก และอาหารตามท่ีระบุในรายการ 
4. รถปรับอากาศ พรอมพนักงานขับรถผูชํานาญเสนทางนําเท่ียวตามรายการ 
5. คาธรรมเนียมในการเขาชมสถานท่ีทองเท่ียวตามท่ีระบุไวในรายการ 
6. น้ําหนักสัมภาระทานละไมเกิน 20 กิโลกรัม 
7. ประกันอุบัติเหตุการเดินทาง กรณีการเสียชีวติ วงเงินทานละ 1,000,000 บาท 

 
อัตราขางตนไมรวม 

1. คาธรรมเนียมในการทําหนังสือเดินทางและคาทําใบอนุญาตกลับเขาประเทศของคนตางชาติหรือคนตาง
ดาว 

2. คาน้ําหนักของกระเป�าเดินทางในกรณีที่เกินกวาสายการบินกําหนด 
3. คาทิปคนชวยยกกระเป�าตามสถานท่ีตางๆ 
4. คาใชจายอ่ืนๆ นอกเหนือจากท่ีระบุไวในรายการและคาใชจายสวนตัวตางๆ เชน คาโทรศพัท คาซักรีด 

ฯลฯ 
5. คาภาษีหัก  ณ  ท่ีจาย 3% ภาษีมูลคาเพ่ิม 7% (กรณีออกใบกํากับภาษี) 
6. คาทิปมัคคุเทศกทองถิน่,คนขับรถ ทานละ 40USD  
7. คาทิปหัวหนาทัวรคนไทย ทานละ 1,500 บาท  
8. คาธรรมเนียมวีซา ประเทศอินเดีย และประเทศเนปาลสําหรับหนังสือเดินทางไทย ทานละ 4,500 บาท

เงื่อนไขการสํารองท่ีน่ัง 

 กรุณาจองลวงหนาอยางนอย 30 วันกอนการเดินทางและกรุณาเตรียมเงินมัดจํา10,000 
บาทพรอมกับเตรียมเอกสารสงใหเรียบรอยภายใน 2-3 วันหลังจากทําการจองแลว 



 

 

 การชําระคาทัวรสวนท่ีเหลือทางบริษัทฯจะเรียกเก็บกอนเดินทางไมนอยกวา 30 วันทานควร
จัดเตรียมคาทัวรใหเรียบรอยกอนกําหนดเน่ืองจากทางบริษัทตองสํารองคาใชจายในสวนของ
คาท่ีพักและต๋ัวเคร่ืองบินมิฉะน้ันจะถือวาทานยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ 

 หากในคณะของทานมีผูตองการดูแลพิเศษ น่ังรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูสูงอายุ, มีโรคประจําตัว 
หรือไมสะดวกในการเดิน 
ทางทองเท่ียวในระยะเวลาเกินกวา 4 - 5 ช่ัวโมงติดตอกัน ทานและครอบครัวตองใหการดูแลสมาชิก
ภายใน 
ครอบครัวของทานเอง เน่ืองจากการเดินทางเปนหมูคณะ หัวหนาทัวรมีความจําเปนตองดูแลคณะทัวรทั้งหมด 
 

เงื่อนไขการยกเลิก 

1. ราคาน้ีเปนราคาโปรโมช่ัน หากลูกคาชําระมัดจํามาแลว ถือวาเปนการยืนยันการเดินทางแนนอน ไม
สามารถคืนเงินไดทุกรณี 

เงื่อนไขตาง ๆ 

 1.  บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงรายละเอียดทัวรน้ี เม่ือเกิดเหตุสุดวิสัยจนไมอาจแกไขได 

2. บริษัทฯ ไมรับผิดชอบคาเสียหายในเหตุการณท่ีเกิดจากสายการบิน เหตุการณทางการเมือง และ
ภัยธรรมชาติ ฯลฯ ท่ีอยูนอกเหนือการควบคุมของทางบริษัทฯ หรือคาใชจายเพ่ิมท่ีเกิดขึ้นตรงหรือ
ทางออม เชน การเจ็บป�วย การถกูทําราย การสูญหาย ความลาชา หรือจากอุบัติเหตุตาง ๆ ท้ังน้ี 
บริษัทฯ  จะคํานึงถึงความปลอดภัยและความสะดวกของผูเดินทางเปนสําคัญ 

3.  บริษัทฯ จะไมรับผิดชอบในกรณีท่ีกองตรวจคนเขาเมือง หามผูเดินทางเขาประเทศ เน่ืองจากมี
ส่ิงผิดกฎหมายหรือส่ิงของหามนําเขาประเทศ เอกสารเดินทางไมถูกตอง หรือความประพฤติสอไป
ในทางเส่ือมเสีย หรือดวยเหตุผลใดๆ ก็ตามท่ีกองตรวจคนเขาเมืองพิจารณาแลว ทางบริษัทฯ ไม
อาจคืนคาทัวรที่ชําระแลวทุกรณี 

4. คณะออกเดินทาง 15 ทานข้ึนไป หากนอยกวาจํานวน 15 ทาน บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิยกเลิกการ
เดินทางหรือเปลี่ยนวันเดินทางอ่ืนท่ีสามารถออกกรุปได หรือ หากลูกคาประสงคจะเดินทางตอง
ชําระคาทัวรเพ่ิมตามบริษัทฯ กําหนด  



 

 

5. หากทานไมรับประทานอาหารบางม้ือไมเท่ียวตามรายการไมสามารถขอหักคาบริการคนืได
เพราะการชําระคาทัวรเปนไปใน 

ลักษณะเหมาจาย 
 
6.ต๋ัวเครื่องบินเม่ือออกต๋ัวแลวไมสามารถ Refund ไดทุกกรณี ตามเงื่อนไขของสายการบินกําหนด 

7. โรงแรมท่ีพักเน่ืองจากการวางแปลนหองพักของแตละโรงแรมแตกตางกันจงึอาจทําใหหองพัก
แบบหองเด่ียว (Single) และหองคู(Twin/Double) และหองพักแบบ 3 ทาน/3 เตียง (Triple 
Room) หองพักอาจจะไมติดกัน 

ขอสําคัญ 

-ในกรณีท่ีทานจะใชหนังสือเดินทางราชการ (เลมสีน้ําเงิน) เดินทางกับคณะของบริษัทฯ ทางบริษัท
ฯ สงวนสิทธ์ิท่ีจะไมรับผิดชอบ หากทานถูกปฏิเสธการเขา // ออกนอกประเทศใดประเทศหน่ึง 
เพราะโดยปกตินักทองเท่ียวใชหนังสือเดินทางบุคคลธรรมดา (เลมสีเลือดหมู) สถานทูตเก็บ
คาธรรมเนียมวีซาและไมคืนในทุกกรณี 

หลักฐานประกอบการยื่นขอวีซาประเทศอินเดียสําหรับคนไทย 

1. หนังสือเดินทาง (Passport) หนังสือเดินทาง ตองมีหนาเหลือสําหรับประทับวีซา
อยางนอย 2 หนา อายุใชงานเหลือไมนอยกวา 6 เดือน นับจากวันเดินทาง *กรุณา
ถอดปก Passport กอนสงเอกสารบริษัทจะไมรับผิดชอบ
ในกรณีสูญหาย* 

2. รูปถาย รูปถายสีหนาตรงขนาด 2x2น้ิว พ้ืนหลังสีขาวเทาน้ัน 
จํานวน 2ใบเปนรูปท่ีถายจากรานถายรูปเทาน้ัน รูป (หาม
สวมแวนตาหรือเครื่องประดับ, ไมใสชุดขาราชการหรือ
เคร่ืองแบบใดๆ ไมเปนรูปสต๊ิกเกอรรวมถึงหามใชรูปที่ถาย
เองและปริ้นทเอง) 

3. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน 2 ชุด ถาเปนเด็กอายุต่ํากวา 15 ป ใชสําเนาสูติบัตร
และบัตรประชาชน 



 

 

4. สําเนาทะเบียนบาน  
 

**เอกสารที่เปนสําเนากรุณาเซ็นช่ือรับรองสําเนาถูกตองทุกใบดวย** 
 
 
 
 
แบบฟอรมกรอกขอมูลวีซาอินเดีย  
   
ช่ือและนามสกุล ผูย่ืนขอวีซา 
กรุณาใสเคร่ืองหมาย X ลงในชองท่ีเลือก 
ช่ื
อ 

นา
ย 

นา
ง 

นางส
าว  นามส

กุล  

1. ท่ีอยูปจจุบันท่ี
ติดตอได  

  รหัสไปรษณี
ย  

 โทรศัพทมือ
ถือ  โทรศัพท

บาน   

 E-
mail:   

2. อาชีพ
ปจจุบัน  ตําแหน

ง  

 * ถาเกษียณแลว  ใหแจงวา เกษียณ * ถาเปนแมบาน กรุณาแจงขอมูลท่ีทํางานของสามี
หรือบิดา              

 ช่ือบริษัท/ช่ือ
หนวยงาน  

 ท่ีอยูท่ี
ทํางาน  



 

 

  
  รหัสไปรษณี

ย  

 โทรศัพทท่ีทํางาน  โทรศัพท
บาน   

3. วุฒิการศึกษาสูงสุดท่ีเรียนจบ เชน มัธยมศึกษา ม.6 , ปริญญา
ตรี , ปริญญาโท เปนตน  

4. ศาสนาท่ีนับถือ เชน ศาสนาพุทธ คริสต หรือ 
อิสลาม เปนตน    

5. หากแตงงานแลว กรุณาแจง                                                                                 
กรุณาใสเคร่ืองหมาย X ลงในชองท่ีเลือก 

 ช่ือ-นามสกุล สามี นาย  จังหวัดที่
เกิด  

 ช่ือ-นามสกุล 
ภรรยา  นา

ง  นางส
าว  จังหวัดที่

เกิด  

 กรณีคูสมรส หยารางหรือเสียชีวิต - ใหแจงวา หยา
แลว หรือ เสียชีวิตแลว  

6. บิดาและมารดา (ท้ังสองทาน)    *ตองกรอกนามสกุล                                                
กรุณาใสเคร่ืองหมาย X ลงในชองท่ีเลือก 

 ช่ือ-นามสกุล บิดา นาย  จังหวัดที่
เกิด  

 ช่ือ-นามสกุล 
มารดา  นา

ง  นางส
าว  จังหวัดที่

เกิด  

7. ตําหนิ ลักษณะรูปพรรณท่ีเดนชัดในรางกาย เชน ผิวสีขาว ผิวสองสี ตาสีดํา ตาสีน้ําตาล ผมยาว 
ผมส้ัน ผมดํา เปนตน  

  
8. ถาเคยเดินทางเขาอินเดียมาแลว กรุณาแจงขอมูลดังน้ี 
 15.

1 
เลขท่ีวีซา
ลาสุด                                                       วันท่ีออกวี

ซา  



 

 

 15.
2 

เมืองที่เคย
ไป  

 15.
3 

ช่ือและท่ีอยูของโรงแรมหรือท่ีพัก ท่ีเคยไป
พักลาสุด  *ขอน้ีใหเขียนเปนภาษาอังกฤษ 

 ช่ือท่ีพัก Place 
to Stay  

 ท่ีอยู 
Address  

 โทรศัพท    
9. เคยเดินทางเขา ออกประเทศในกลุม SAARC (อัฟกานิสถาน ภูฏาน ปากีสถาน มัลดีฟ บังคลาเทศ 

ศรีลังกา เนปาล) หรือไม   
 ถาเคยกรุณาระบุรายละเอียด (ยอนหลังแค 4 ป) 
 กรุณาใสเคร่ืองหมาย X ลงในชองท่ีเลือก 
  เคย  ไมเคย  

 อัฟกานิสถาน จํานว
น                                                     ครั้

ง 
เม่ือ ป 
ค.ศ.   

 ภูฏาน จํานว
น                                                     ครั้

ง 
เม่ือ ป 
ค.ศ.   

 ปากีสถาน จํานว
น                                                     ครั้

ง 
เม่ือ ป 
ค.ศ.   

 มัลดีฟ     จํานว
น                                                     ครั้

ง 
เม่ือ ป 
ค.ศ.   

 บังคลาเทศ    จํานว
น                                                     ครั้

ง 
เม่ือ ป 
ค.ศ.   

 ศรีลังกา     จํานว
น                                                     ครั้

ง 
เม่ือ ป 
ค.ศ.   

 เนปาล จํานว
น                                                     ครั้

ง 
เม่ือ ป 
ค.ศ.   

 



 

 

1
0 ประเทศที่เดินทางไปในชวง 10 ป ท่ีผานมา   
  
  
  

 


