
 

 

รหัสทัวร TPX1900699 
ทัวรอินเดีย เนปาล ตามรอยพระบาทนอมสักการะ 4 สังเวชนียสถานแหงองค
สมเด็จพระสัมมาสัมพทุธเจา 
7 วัน 6 คืน (6E) 
ธัมเมกขสถูป   ลองแมน้ําคงคา   ชมพิธีการอาบนํ้าลางบาปของชาวฮินดู  
พิพิธภัณฑสารนาถ   สถูปบานนางสุชาดา   มหาสถูปเจดียพุทธคยา 
นมัสการสัตตมหาสถาน   ขึ้นเขาคิชกูฏ   วัดเวฬุวันมหาวิหาร 
สักการะหลวงพอดําแหงนาลันทา 

 



 

 

วนัแรก:  กรุงเทพฯ –พาราณสี – สารนาถ – ธมัเมกขสถูป – พิพิธภณัฑส์ารนาถ - พาราณสี  
 ลอ่งเรือแม่นํ�าคงคา  
06.10 น. พรอ้มคณะที�สนามบินสุวรรณภูมิ เคานเ์ตอรส์ายการบินอินดิโก ้โดยมีพนักงานของบริษัทฯ คอยตอ้นรบัและ

อาํนวยความสะดวก 
08.50 น. ออกเดินทางจากสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสายการบินอินดโิก ้เที�ยวบินที� 6E098  
11.10 น. เดินทางถึงสนามบินพาราณสี ผ่านตรวจคนเข้าเมือง หลังจากนั� น

 เดินทางสู่เมืองสารนาถ 
เที�ยง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ วดัไทยสารนาถ 
บา่ย  นําท่านสู่สารนาถ ชม ธมัเมกขสถูป สถานที�พระพุทธองคท์รงแสดงปฐม

เทศนา ในวนัเพ็ญขึ� น 15 คํ �า เดือน 8 กอ่น พุทธศักราช 45 ปี อนัเป็น
วนัอาสาฬหบชูา ชมมลูคนัธกุฎ,ิธัมเมกขสถูป,ชม พิพิธภณัฑส์ารนาถ 
ภายในมีหวัเสามีหวัสิงหอ์ยู่ 4 หวั และชม พระพุทธรูปที�สวยงาม
ที�สุดคือพระปางปฐมเทศนา หลังจากนั�นเดินทางกลับสู่พาราณสี  

  นําท่านล่องแม่นํ�าคงคา ชมพิธีการอาบนํ�าลา้งบาปของชาว
ฮินดู ชมท่าเผาศพควนัไฟไมเ่คยดบั ชมพระอาทิตยข์ึ� นพรอ้ม
อธิษฐานขอขมาต่อพระแมค่งคา  

     จากนั�นเดินทางกลบัโรงแรมที�พกั  
คํ �า  รบัประทานอาหารคํ �า ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
ที�พกั  HOTEL TRIDEV หรือเทียบเท่า 
วนัที�สอง: พาราณส ี– คยา – สถูปนางสุชาดา – พระมหาเจดยีพุ์ทธคยา    
เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
 จากนั�นนําท่านเดินทางสู่คยา (ใชเ้วลาเดินทางประมาณ � ชม ) 
เที�ยง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ วดัไทย 
 เดินทางถึงคยา นําท่านไปชม สถูปบ้านนางสุชาดา ซึ� ง

ปัจจุบันเป็นเนินสูงมีการก่ออิฐลอ้มรอบสูงประมาณ � เมตร 
รอบๆเป็นลานกวา้งมีร่องลอยการขุดดินหาโบราณวตัถุ สถูป
แห่งนี� ถูกสรา้งเป็อนุสรณ์สถานโดยพระเจา้อโศกมหาราชใน
สมยัพุทธกาล นางสุชาดาคือผูที้�ถวายขา้วมธุปายาสพรอ้มถาด
ทองคาํใหก้บัพระพุทธเจา้ ในช่วงที�พระพุทธเจา้ทรงเลิกบาํเพ็ญ
ทุกรกริยาและกลับมาเสวยอาหารปกติ 



 

 

 นําท่านสู่ มหาสถูปเจดียพุ์ทธคยา สถานที�ประทับตรัสรูอ้ริยสัจธรรมบรรลุรูแ้จง้อนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณ
สําเร็จเป็น พระอรหันต์สัมมาสัมพุทธเจา้ใตต้น้พระศรีมหาโพธิ� ในคืนพระจันทร์เต็มดวงแห่งเดือนวิสาขะ
นมสัการสตัตมหาสถานคือสถานที�ประทบัเสวยมุตติสุข  )สุขเกดิแต่ความหลุดพน้จากกิเลสอาสวะและปวงท 7 
สปัดาห ์ กราบนมสัการพระพุทธเมตตา  เพื�อขอพรภายในวิหารเจดียพ์ุทธคยา ใหท่้านไดนั้�งปฎิบติัธรรมตาม
อธัยาศยั   

คํ �า  รบัประทานอาหารคํ �า ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
ที�พกั  BODHGAYA REGENCY HOTEL หรือเทียบเท่า 
 
วนัที�สาม: คยา – ราชคฤห ์– เขาคิชกูฎ – วดัเวฬุวนั - นาลนัทา – มหาวิทยาลยันาลนัทา – หลวงพ่อองคด์าํ    
เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
 จากนั�นนําท่านเดินทางสู่เมืองราชคฤห ์นําท่านขึ� นเขาคิชกูฏ 

เพื�อนมัสการและทําสมาธิ ณ  .กุฎิ พระพุทธองค์, กุฏิพระ
อานนท์ , ถํ�าสุกรชาตาที�พระสารีบุตรบรรลุพระอรหนัต์และที�
พระเทวฑตักลิ� งกอ้นหินใส่พระองคช์มวัดอัมพวันของหมอ
ชีวกโกมารภจัน ์

  จากนั�นเดินทางขึ� นเขาคิชกูฏบนยอดเขาคิชฌกูฏเป็น 
  สถานที�ประทบัจาํพรรษาของพระพุทธเจา้ในพรรษาที� 
  ๓, ๕, ๗และพรรษาสุดทา้ยกอ่นเสด็จดับขนัธปรินิพพาน   นําท่านเดินทางชมจุดสําคญัต่างๆณยอดเขาคิชกูฏ
  ซึ�งปรากฏหลกัฐานหลายจุดที�เกี�ยวขอ้งกบัพระพุทธประวติัอนัประกอบไปดว้ย 
  1. ถํ�าพระโมคคลัลานะที�พาํนักและบาํเพ็ญเพียรของอคัรสาวกเบื� องซา้ยผูเ้ป็นเอตทคัคะที�มีอิทธิฤทธิ�เป็น
  เลิศและเป็นสถานที�พระโมคคลัลานะมองเห็นอชครเปรตที�มีความสูง25โยชน์ (1โยชน์มีค่าเท่ากบั16 
  กิโลเมตร) ถูกไฟเผาจากหวัถึงหางซึ�งพระพุทธองคท์รงเล่าถึงอดีตชาติของเปรตตนนั�น 
  2. ที�กลิ� งหินของพระเทวทตัเป็นจุดที�สามารถมองเห็นจากบริเวณดา้นหน้าถํ�าพระโมคคลัลานะที�ปรากฏ
  กอ้นหินเรียงกนั3กอ้นมีช่องระหวา่งเขาสามารถเดินเขา้ไปไดซึ้�งในสมยัพุทธกาลนั�นเสน้ทางดงักล่าวเป็น 
  เสน้ทางขึ� น-ลงเพียงทางเดียวซึ�งเชื�อกนัวา่พระเทวทตัพยายามกลิ� งหินจากขา้งบนโดยหวงัปลงพระชนมอ์งคพ์ระ
  ศาสดาแต่สุดทา้ยสามารถทาํอนัตรายต่อพระพุทธองคไ์ดเ้พียงหอ้พระโลหิต 
  3. ถํ�าสุกรขาตา (ถ ํ�าพระสารบุีตร)ที�พาํนักและบาํเพ็ญเพียรของอคัรสาวกเบื� องขวาผูเ้ป็นเอตทคัคะที�มี
  ปัญญาเป็นเลิศที�สามารถบรรลุอรหนัตผลภายใน15วนัหลงัจากการอุปสมบท 



 

 

  4. อานันทกุฎีตั�งอยู่ดา้นหนา้พระคนัธกุฎีกุฏขิองพระพุทธเจา้เพื�อเป็นการตรวจสอบเหล่ากษัตริยเ์ทวดา
  และพุทธศาสนิกชนที�ตอ้งการเขา้เฝ้าสมเด็จพระสมัมาสมัพุทธเจา้ 
  5. พระคนัธกุฎีซึ�งเคยเป็นกุฏิของพระพุทธเจา้มีขนาดประมาณ2.5*3เมตรและเป็นสถานที�แสดงพระ 
  ธรรมหลายสตูรต่อพระเจา้พิมพิสารและพุทธศาสนิกชน 

นําท่านชมวดัเวฬุวนัมหาวิหารหรือป่าไผ่สถานที�กาํเนิดวนัสาํคญัทาง
ศาสนา “วนัมาฆบชูา”ซึ�งเป็นสถานที�พระพุทธเจา้ทรงแสดงโอวาทปาฏิ
โมกขต่์อหน้าพระสงฆที์�พระองคท์รงบวชใหท้ั�งหมดและวดัเวฬุวนัมหาวิหาร
ยงัเป็นวดัแห่งแรกของพระพุทธศาสนาเป็นสถานที�ที�พระเจา้พิมพิสารถวาย
ใหก้บัองคพ์ระศาสดาต่อจากนั�น นําท่านชมชีวกอมัพวนัวิหารหรือ
สวนมะมว่งของหมอชีวกโกมารภจัจซึ์�งถวายเป็นสงัฆาวาสและเป็น

โรงพยาบาล   สงฆแ์ห่งแรกของโลกที�ดูแลพระภิกษุสงฆอ์าพาธ รวมไปถึงพระพุทธองคด์ว้ย
เช่นเดียวกนัเมื�อครั�ง    เหตุการณ์พระเทวทตัผลักกอ้นหิน 

เที�ยง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
  นําท่านออกเดินทางสู่เมืองนาลันทารฐัพิหารพรอ้มนําท่านชม 
  มหาวิทยาลยันาลนัทา 

 สถานที�กาํเนิดของอคัรสาวกองคส์าํคญัคือพระสารีบุตรผู ้ เป็นเลิศ
 ทางดา้นปัญญาโดยมีหลักฐานบง่ชี� คือ สถูปที�เป็นอนุสรณส์ถาน
 ต่อพระมหาเถระรูปนี� เมืองนา ลนัทายงัไดร้บัการสมญานาม
 เมืองแหง่ความรูเ้พราะมี มหาวิทยาลัยที�เก่าแก่ที�สุดในโลก (โดย
 ประวติัศาสตร ์ ของมหาวิทยาลัยนาลนัทาเริ�มขึ� นโดยถูกสรา้งขึ� น
 ในสมยั กษัตริยร์าชวงศคุ์ปตะพระองคห์นึ�งพระนามวา่ศกัรา ทิตยห์รือกุมารคุปตะที�1ครองราชยป์ระมาณ
 ระหวา่งปี พุทธศักราช958-998 ไดท้รงสรา้งวดัอนัเป็นสถานศึกษาขึ� นแหง่หนึ�งที�เมืองนาลนัทาและ
 กษัตริยพ์ระองค ์ต่อๆมาในราชวงศนี์� ก็ไดส้รา้งวดัอื�นๆเพิ�มขึ� นในโอกาสต่างๆจนมีถึง6 วดัและสรา้งกาํแพง
 ลอ้มรอบโดยขนานนามวา่ “นาลันทามหาวิหาร”ต่อมาเมื�อพุทธศกัราช1742 มหาวทิยาลยันาลนัทาก็พบกบั
 การล่มสลายเมื�อถูก กองทพัมุสลิมเติรก์เขา้ครอบครองดินแดนและ เผาทาํลายวดัและปชูนียสถาน
 ตลอดจนฆ่าพระภิกษุนักศึกษา และคณาจารย ์ ไปอย่างมากมายเมื�อมหาวิทยาลัยนาลนัทาล่มสลายไปแลว้
 ชื�อเสียงของเมืองนาลันทาก็ค่อยๆถูก ลบเลือนจากคนทั �วไปจนกระทั �งปีพุทธศกัราชที�2403 เซอรอ์เล็กซาน
 เดอรค์นันิ�งแฮม “บิดาแห่งการสาํรวจ โบราณคดีอินเดีย”ไดค้น้พบมหาวิทยาลยันาลนัทาซึ�งในขณะนั�นเป็น



 

 

 เพียงกองดินสูงเท่านั�นต่อมาจึงไดขุ้ดสาํรวจตามหลกัวิชาการโบราณคดี มหาวิทยาลัยก็ไดป้รากฏแก่สายตา
ชาวโลกอีกครั�ง 

   จากนั�น นําท่านสกัการะหลวงพอ่ดาํแหง่นาลนัทา(มีลักษณะพระเกตุทรงบวัตูม
  ปางนั�งขดัสมาธิพระหตัถชี์� แมพ่ระธรณีเป็นพยานแกะสลกัดว้ยหินดาํหน้าตักกวา้ง
  60 นิ� วสูงนับจากพระเพลาถึงยอดพระเกตุ69 นิ� วสรา้งขึ� นในสมยัพระเจา้เทวาปาล
  ในปีพุทธศักราชที�1353 ...ไดเ้วลาพอสมควรนําท่านเดินทางกลบัสู่เมืองราชคฤห ์

 
คํ �า  รบัประทานอาหารคํ �า ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
ที�พกั  NALANDA REGENCY HOTEL หรือเทยีบเท่า 
วนัที�สี�: ราชคฤห ์–  ไวสาล ี– คนัธเจดยี ์– สงัฆารามและปาวาลเจดีย ์– มหาสถูปแห่งเกสเรีย – กุสินารา 
เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 จากนั�นเดินทางสู่กุสินารา (ใชเ้วลาประมาณ � ชม) ระหวา่งเดินทางแวะเมืองไวสาลี สถานที�ทาํสงัคายนา
 ครั�งที� � หลงัจากพุทธปรินิพพาน เมืองหลวงของอาณาจกัรวชัชี 1 ใน 6 แควน้ชมพูทวีปในสมยัโบราณเมืองนี�
 มีชื�อหลายชื�อคือ ไพสาลี, เวสาลี และ เมืองนี� เป็นศนูยก์ลางการเผยแพร่พุทธศาสนาที�สาํคญัแหง่หนึ�ง ชม
 บริเวณคนัธเจดยีเ์ป็นบริเวณที�กษัตริยลิ์จฉวีไดจ้ดัพิธีตอ้นรบัพระพุทธองค ์ที�เสด็จมาสู่เวสาลี พระเจา้อโศก
 มหาราชไดท้รงสรา้งเสาหินพระเจา้อโศกมียอดเสาเป็นรูปสิงหห์มอบขนาดใหญ่เพียง ตวัเดียว  (เสานี�
 ต่างจากเสาอื�นๆ ที�มกัมีสิงห ์� ตวัหนัหลงัชนกนั) ที�นี� ถือวา่มีความสมบรูณ์ที�สุดมีอายุเกือบ ���� ปี
 มาแลว้ นําท่านชมปาวาลเจดยีห์รือสารีริกธาตุสถูปซึ�งเป็นสถานที�ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุที�ไดร้บั
 แบง่ � ใน � ส่วนเมื�อครั�งที�โทณพราหมณ์ไดท้ําพิธีแบ่งใหก้บั � นครภายหลงัการถวายพระเพลิงพุทธสรีระโดย
 เมื�อปีพุทธศกัราช ���� ไดม้ีการขุดพบผอบบรรจุพระบรมสารีริกธาตุจึงเป็นสถานที�สามารถระบุไดว้า่เป็น
 สถานที�ตั�งของแควน้วชัชีและในสมยัพุทธกาลนั�นยงัเป็นสถานที�พระยามารไดเ้ขา้มากราบทูลขอใหพ้ระองคป์ลง
 อายุสงัขารเสด็จปรินิพพานณสถานที�แห่งนี� โดยพระพุทธองคท์รงตรสัในวนัปลงอายุสงัขาร “สงัขารทั�งหลายมี
 ความเสื�อมเป็นธรรมดาขอท่านทั�งหลายจงยงัความไม่ประมาทใหถึ้งพรอ้มเถิดชนเหล่าใดทั�งเด็กทั�งผูใ้หญ่ทั�ง
 พาลทั�งบณัฑิตทั�งมั �งมีทั�งขดัสนลว้นมีความตายเป็นเบื� องหนา้”  

เที�ยง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
บา่ย  หลังอาหารนําท่านชม พระมหาสถูปแห่งเกสเรีย(Kesaria Stupa) สถูปทางพระพุทธศาสนาที�ใหญ่ที�สุดใน 

  โลกตามประวติั กล่าวกนัวา่ พระพุทธองคไ์ดเ้สด็จมาประทบัคืนสุดทา้ยที�เมืองไวสาลีภายหลงัที�ทรงปลงอายุ 
  สงัขารวา่พระองคจ์ะเสด็จดบัขนัธปรินิพานหลงัจากนี� ไป๓เดือนในวนัรุ่งขึ� นทรงลาชาวเมืองไวสาลีเพื�อเสด็จไป
  ยงักรุงกุสินารา  ชาวเมืองไวสาลีกลุ่มใหญ่ไดต้ามมาส่งพระพุทธเจา้และจะเดินทางไปพรอ้มกบัพระองคโ์ดย 



 

 

  ปฏิเสธที�จะเดินทางกลบัเมื�อพระพุทธเจา้พรอ้มพระสาวกและกลุ่มชาวเมืองไวสาลีเดินทางมาถึงนิคมเกสปุตตะ 
  (Kessaputta) พระพุทธเจา้ทรงเกลี� ยกล่อมใหช้าวเมืองไวสาลีเดินทางกลับแต่ชาวเมืองไม่ยอมกลบั ดงันั�นเพื�อ
  ทาํใหผู้ที้�เดินทางมาส่งพระพุทธองคเ์กดิความสบายใจและพากนัเดินทางกลับพระองคจ์ึงทรงประทานบาตร 
  เพื�อไวเ้ป็นที�ระลึกคณะชาวไวสาลี และเสด็จมุ่งหน้าสู่กรุงกุสินาราเพื�อเสด็จดับขนัธปรินิพพาน หลงัจากสมเด็จ
  พระบรมศาสดาสมัมาสมัพุทธเจา้ไดเ้สด็จดับขนัธปรินิพพานแลว้เชื�อกนัวา่ชาวเมืองไวสาลีนําโดยเจา้ลิจฉวีได้
  สรา้งสถูปขึ� นมาเพื�อเป็นอนุสรณส์ถานสาํหรบัพระพุทธเจา้พรอ้มกนันี� ไดป้ระดิษฐานบาตรที�พระพุทธเจา้ทรง
  ประทานใหไ้วใ้นสถูปแห่งนี� จากนั�นนําท่านเดินทางต่อสู่เมืองกุสินารา 

คํ �า  รบัประทานอาหารคํ �า ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
ที�พกั  HOTEL ADELPHI G  RAND หรือเทียบเท่า 
 
 
 
 
 
วนัที�หา้: กุสินารา – ปรินิพพานสถูป – ลมุพินี (เนปาล) 
เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
 นําท่านเดินทางชม ปรินิพพานสถูปหรือสาลโนทยาน นมสัการสถานที�พระพุทธองค์ทรงดับขนัธปรินิพพาน 

ต่อมาพระเจา้อโศกมหาราชไดส้รา้งสถูปไวเ้ป็นรูปทรงกลม มีขนาดใหญ่มาก มียอดแหลมคลา้ยฉัตร 3 ชั�น ซึ�ง
ปรินิพพานนี� อยู่ดา้นหลังปรินิพพานวิหารชมปรินิพพานวิหาร เป็นวิหารที�สรา้งในสมัยพระเจา้อโศกมหาราช
ภายในวิหารประดิษฐานพระพุทธรูปหินแกะสลักปางปรินิพพาน ชมมกุฎพนัธเจดีย ์นมสัการสถานที�ถวาย
พระเพลิง พระบรมศพของสมเด็จพระบรมศาสดา ลกัษณะเป็นเจดียอิ์ฐแดงเกา่เรียงเป็นชั�นๆมีขนาดใหญ่มาก 

เที�ยง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
บา่ย  นําท่านเดินทางขา้มพรมแดน อินเดีย – เนปาล เพื�อเดินทางสู่เมืองลุมพินี ประเทศ เนปาล 
  *** โปรดเตรียมหนงัสือเดินทางที�ดา่นชายแดนอินเดีย-เนปาล*** 

คํ �า  รบัประทานอาหารคํ �า ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
ที�พกั  DREAMLAND HOTEL หรือเทยีบเท่า 
 
 
 



 

 

วนัที�หก: ลมุพินี (เนปาล) – วิหารมายาเทวี – พาราณสี  
เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
  นําท่านชม วิหารมายาเทวี สรา้งขึ� นเพื�อเป็นอนุสรณ์แก่พระนางสิริ

มหามายา พระพุทธมารดา ชมภาพหินแกะสลกัขนาดใหญ่ เป็น
รูปพระนางสิริมหามายาเทวี  ทรงใชพ้ระหตัถ์เบื� องขวาจบักิ�งสาละไว ้
ทรงประสูติพระราชกุมารสิทธตัถะ พระกุมารซึ�งเพิ�งประสูติออกมา 
กาํลงัประทบัยื�น มีดอกบวับานรองรบัพระบาทและรอบๆพระเศียรมี
รัศมีปรากฏอยู่  ชมสระนํ�าที�สรงพระวรกาย ชมเสาหินพระเจา้โศก 
ณ สถานที�ประสูติ ตั�งอยู่กึ�งกลางระหว่างกรุงกบิลพัสดุก์ับกรุง
เทวทหะปัจจุบันเสาหินพระเจา้อโศกนี� ไม่มีหัวเสามีแต่เสาลว้นๆ 
และบนตวัเสายงัคงมีการจารึกเป็นอกัษรพราหมี 5 บรรทดั  

เที�ยง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
บา่ย  นําท่านเดินทางขา้มพรมแดน อินเดีย – เนปาล เพื�อเดินทางสู่เมืองพาราณสี ประเทศ อินเดีย 
  *** โปรดเตรียมหนงัสือเดินทางที�ดา่นชายแดนอินเดีย-เนปาล*** 

คํ �า  รบัประทานอาหารคํ �า ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
ที�พกั HOTEL TRIDEV หรือเทยีบเท่า 
 
วนัที�เจด็: พาราณสี – กรุงเทพฯ  
เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
  สมควรแกเ่วลาแลว้เดินทางสู่สนามบิน 
14.55 น.  ออกเดินทางสู่กรุงเทพ โดยสายการบินอินดิโก ้เที�ยวบินที� 6E097 
19.50 น.  คณะถึงสนามบินสุวรรณภูมิ  โดยสวสัดิภาพ 
     &&&&&&&&&&&&&&&&& 
 

รายการท่องเที�ยวอาจมกีารปรบัเปลี�ยน หรือเปลี�ยนแปลงได ้ตามความเหมาะสม ขึ� นอยูก่บัดุลยพนิิจของหวัหน้าทวัรแ์ละผูป้ระสานงานทอ้งถิ�น
นั�นๆ โดยยึดถือผลประโยชน์ของลกูคา้เป็นสาํคญั และขึ� นอยูก่บัสภาพเหตุการณ ์ณ ปัจจุบนั 

 

 

 



 

 

อตัราค่าบรกิาร 

วนัเดินทาง ราคาผูใ้หญ ่
พกัหอ้งละ � – 3 ท่าน  

พกัเดี�ยว หมายเหต ุ

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  

ไม่รวมวีซ่า 4,��� บาท , ไม่รวมทปิหวัหน้าทวัร์ �,��� บาท , ไม่รวมทปิไกด์ท้องถิ�น ��USD 

ในกรณีที�ลูกคา้ตอ้งออกตั �วโดยสารภายในประเทศกรุณาติดตอ่เจา้หนา้ที�ของบริษทัฯก่อนทุกครั�งมิฉะนั�น
ทางบริษทัฯจะไม่ขอรบัผิดชอบคา่ใชจ้า่ยใดๆทั�งสิ� น 

ค่าบริการนี� รวม 

1. ตั �วเครื�องบิน ชั�นนักท่องเที�ยว เสน้ทาง กรุงเทพ – พาราณสี – กรุงเทพฯ โดยสายการบินอินดิโก  
2. ภาษีสนามบินสุวรรณภูมิและที�อินเดีย 
3. ที�พกั และอาหารตามที�ระบุในรายการ 
4. รถปรบัอากาศ พรอ้มพนักงานขบัรถผูช้าํนาญเสน้ทางนําเที�ยวตามรายการ 
5. คา่ธรรมเนียมในการเขา้ชมสถานที�ท่องเที�ยวตามที�ระบุไวใ้นรายการ 
6. นํ�าหนักสัมภาระท่านละไม่เกิน 2� กิโลกรมั 
7. ประกนัอุบติัเหตุการเดินทาง กรณีการเสียชีวิต วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท 

 
อตัราขา้งตน้ไม่รวม 

1. คา่ธรรมเนียมในการทาํหนังสือเดินทางและค่าทาํใบอนุญาตกลับเขา้ประเทศของคนต่างชาติหรือคนต่างดา้ว 
2. คา่นํ�าหนักของกระเป๋าเดินทางในกรณีที�เกินกวา่สายการบินกาํหนด 
3. คา่ทิปคนช่วยยกกระเป๋าตามสถานที�ต่างๆ 
4. คา่ใชจ้่ายอื�นๆ นอกเหนือจากที�ระบุไวใ้นรายการและค่าใชจ้า่ยส่วนตวัต่างๆ เช่น ค่าโทรศพัท ์ค่าซกัรีด ฯลฯ 
5. คา่ภาษีหกั  ณ  ที�จา่ย �% ภาษีมูลค่าเพิ�ม �% (กรณีออกใบกาํกบัภาษี) 
6. ค่าทิปมคัคุเทศกท์อ้งถิ�น,คนขบัรถ ทา่นละ 40USD  



 

 

7. ค่าทิปหวัหนา้ทวัรค์นไทย ท่านละ �,��� บาท  
8. ค่าธรรมเนียมวีซ่า ประเทศอินเดีย และประเทศเนปาลสาํหรบัหนงัสือเดินทางไทย ทา่นละ 4,��� บาท 

เงื�อนไขการสาํรองที�นั �ง 

 กรุณาจองล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วนัก่อนการเดินทางและกรุณาเตรียมเงนิมดัจาํ��,000 บาทพรอ้มกบัเตรียมเอกสารส่งใหเ้รียบรอ้ย
ภายใน 2-3 วนัหลงัจากทาํการจองแลว้ 

 การชาํระค่าทวัร์ส่วนที�เหลือทางบริษัทฯจะเรียกเก็บก่อนเดินทางไม่น้อยกว่า 30 วนัท่านควรจดัเตรียมค่าทัวรใ์หเ้รียบรอ้ยก่อนกาํหนด
เนื�องจากทางบริษัทตอ้งสาํรองค่าใชจ่้ายในส่วนของค่าที�พกัและตั �วเครื�องบินมิฉะนั�นจะถอืวา่ท่านยกเลิกการเดินทางโดยอตัโนมติั 

 หากในคณะของท่านมผูีต้อ้งการดูแลพิเศษ นั�งรถเขน็ (Wheelchair), เด็ก, ผูส้งูอาย,ุ มีโรคประจาํตวั หรือไม่สะดวกในการเดิน 
ทางท่องเที�ยวในระยะเวลาเกินกวา่ � - � ชั �วโมงติดต่อกนั ท่านและครอบครวัตอ้งใหก้ารดูแลสมาชกิภายใน 
ครอบครัวของท่านเอง เนื�องจากการเดินทางเป็นหมู่คณะ หวัหน้าทัวรม์ีความจาํเป็นตอ้งดูแลคณะทัวรท์ั�งหมด 
 
 
 

เงื�อนไขการยกเลิก 

1. ราคานี� เป็นราคาโปรโมชั �น หากลูกคา้ชาํระมดัจาํมาแลว้ ถือวา่เป็นการยนืยนัการเดินทางแน่นอน ไมส่ามารถคืนเงนิไดทุ้กรณี 
 

เงื�อนไขต่าง ๆ 

 1.  บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ�ที�จะเปลี�ยนแปลงรายละเอียดทวัรนี์�  เมื�อเกิดเหตุสุดวิสยัจนไมอ่าจแกไ้ขได ้

2. บริษัทฯ ไมร่บัผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณที์�เกิดจากสายการบิน เหตุการณ์ทางการเมือง และภยัธรรมชาติ ฯลฯ ที�อยู่
นอกเหนือการควบคุมของทางบริษัทฯ หรือคา่ใชจ้า่ยเพิ�มที�เกิดขึ� นตรงหรือทางออ้ม เช่น การเจ็บป่วย การถูกทาํรา้ย การสูญ
หาย ความล่าชา้ หรือจากอุบติัเหตุต่าง ๆ ทั�งนี�  บริษัทฯ  จะคาํนึงถึงความปลอดภยัและความสะดวกของผูเ้ดินทางเป็นสาํคญั 

3.  บริษัทฯ จะไม่รบัผิดชอบในกรณีที�กองตรวจคนเขา้เมือง หา้มผูเ้ดินทางเขา้ประเทศ เนื�องจากมีสิ�งผิดกฎหมายหรือสิ�งของ
หา้มนําเขา้ประเทศ เอกสารเดินทางไม่ถูกตอ้ง หรือความประพฤติส่อไปในทางเสื�อมเสีย หรือดว้ยเหตุผลใดๆ กต็ามที�กองตรวจ
คนเขา้เมืองพิจารณาแลว้ ทางบริษัทฯ ไม่อาจคืนคา่ทวัรที์�ชาํระแลว้ทุกรณี 

�. คณะออกเดินทาง �� ท่านขึ� นไป หากนอ้ยกว่าจาํนวน �� ท่าน บริษทัฯ ขอสงวนสิทธิ�ยกเลกิการเดินทางหรอืเปลี�ยน
วนัเดินทางอื�นที�สามารถออกกรุป๊ได ้หรือ หากลูกคา้ประสงคจ์ะเดินทางตอ้งชาํระค่าทวัรเ์พิ�มตามบริษทัฯ กาํหนด  

�. หากท่านไม่รบัประทานอาหารบางมื� อไม่เที�ยวตามรายการไม่สามารถขอหกัคา่บริการคืนไดเ้พราะการชาํระคา่ทวัรเ์ป็นไปใน 
ลกัษณะเหมาจา่ย 



 

 

 
�.ตั �วเครื�องบินเมื�อออกตั �วแลว้ไม่สามารถ Refund ไดทุ้กกรณี ตามเงื�อนไขของสายการบินกาํหนด 

�. โรงแรมที�พกัเนื�องจากการวางแปลนหอ้งพกัของแต่ละโรงแรมแตกต่างกนัจงึอาจทําใหห้อ้งพกัแบบหอ้งเดี�ยว (Single) และ
หอ้งคู(่Twin/Double) และหอ้งพกัแบบ 3 ท่าน/3 เตียง (Triple Room) หอ้งพกัอาจจะไม่ติดกนั 

 

ขอ้สาํคญั 

-ในกรณีที�ทา่นจะใชห้นงัสอืเดินทางราชการ (เลม่สีนํ�าเงนิ) เดนิทางกบัคณะของบริษทัฯ ทางบริษทัฯ สงวนสิทธิ�ที�จะไม่รบัผิดชอบ หาก
ทา่นถูกปฏิเสธการเขา้ // ออกนอกประเทศใดประเทศหนึ�ง เพราะโดยปกตนิกัท่องเที�ยวใชห้นงัสือเดนิทางบคุคลธรรมดา (เลม่สีเลือด
หมู) สถานทูตเก็บคา่ธรรมเนียมวีซา่และไม่คืนในทกุกรณี 

 
หลกัฐานประกอบการยื�นขอวีซ่าประเทศอินเดียสาํหรบัคนไทย 

 

1. หนังสอืเดนิทาง (Passport) หนังสอืเดนิทาง ตอ้งมีหนา้เหลือสําหรับประทับวีซ่าอย่างนอ้ย 2 หนา้ 
อายุใชง้านเหลือไม่นอ้ยกว่า 6 เดือน นับจากวันเดนิทาง *กรุณาถอดปก Passport ก่อนส่งเอกสาร
บรษัิทจะไมรั่บผดิชอบในกรณีสญูหาย* 

2. รูปถ่าย รูปถ่ายสหีนา้ตรงขนาด 2x2นิ�ว พื�นหลังสขีาวเท่านั�น จํานวน 2ใบเป็นรูปที�ถ่ายจากรา้นถ่ายรูป
เท่านั�น รูป (หา้มสวมแว่นตาหรือเครื�องประดับ, ไม่ใส่ชุดขา้ราชการหรือเครื�องแบบใดๆ ไม่เป็นรูป
สติ�กเกอรร์วมถงึหา้มใชรู้ปที�ถา่ยเองและปริ�นทเ์อง) 

3. สําเนาบตัรประจําตัวประชาชน 2 ชดุ ถา้เป็นเด็กอายตํุ�ากวา่ 15 ปี ใชสํ้าเนาสตูบิตัรและบตัรประชาชน 
4. สําเนาทะเบยีนบา้น  
 

**เอกสารที�เป็นสาํเนากรณุาเซ็นชื�อรบัรองสําเนาถกูตอ้งทกุใบดว้ย** 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



 

 

แบบฟอรม์กรอกขอ้มลูวซีา่อนิเดยี 
ชื�อและนามสกลุ ผูย้ ื�นขอวซีา่ 

กรณุาใสเ่ครื�องหมาย X ลงในชอ่งที�เลอืก 
ชื�อ  นาย  นาง  นางสาว  นามสกลุ  
1. ที�อยู่ปัจจบุนัที�ตดิตอ่ได ้  
  รหสัไปรษณีย ์  
 โทรศัพทม์อืถอื  โทรศัพทบ์า้น   
 E-mail:   
2. อาชพีปัจจุบนั  ตําแหน่ง  
 * ถา้เกษียณแลว้  ใหแ้จง้วา่ เกษียณ * ถา้เป็นแม่บา้น กรณุาแจง้ขอ้มลูที�ทํางานของสามหีรอืบดิา              
 ชื�อบรษัิท/ชื�อหน่วยงาน  
 ที�อยู่ที�ทํางาน  
  
  รหสัไปรษณีย ์  
 โทรศัพทท์ี�ทํางาน  โทรศัพทบ์า้น   
3. วฒุกิารศกึษาสงูสดุที�เรยีนจบ เชน่ มัธยมศกึษา ม.6 , ปรญิญาตร ี, ปรญิญาโท เป็นตน้  
4. ศาสนาที�นับถอื เชน่ ศาสนาพทุธ ครสิต ์หรอื อสิลาม เป็นตน้    
5. หากแตง่งานแลว้ กรณุาแจง้                                                                                 กรณุาใสเ่ครื�องหมาย X ลงในชอ่งที�เลอืก 
 ชื�อ-นามสกลุ สาม ี นาย  จังหวัดที�เกดิ  
 ชื�อ-นามสกลุ ภรรยา  นาง  นางสาว  จังหวัดที�เกดิ  
 กรณีคูส่มรส หยา่รา้งหรอืเสยีชวีติ - ใหแ้จง้วา่ หยา่แลว้ หรอื เสยีชวีติแลว้  
6. บดิาและมารดา (ทั�งสองทา่น)    *ตอ้งกรอกนามสกลุ                                                กรณุาใสเ่ครื�องหมาย X ลงในชอ่งที�เลอืก 
 ชื�อ-นามสกลุ บดิา นาย  จังหวัดที�เกดิ  
 ชื�อ-นามสกลุ มารดา  นาง  นางสาว  จังหวัดที�เกดิ  
7. ตําหน ิลกัษณะรปูพรรณที�เดน่ชดัในรา่งกาย เชน่ ผวิสขีาว ผวิสองส ีตาสดํีา ตาสนํี�าตาล ผมยาว ผมสั �น ผมดาํ เป็นตน้  
  
8. ถา้เคยเดนิทางเขา้อนิเดยีมาแลว้ กรณุาแจง้ขอ้มลูดงันี� 
 15.1 เลขที�วซีา่ลา่สดุ                                                       วนัที�ออกวซีา่  
 15.2 เมอืงที�เคยไป  
 15.3 ชื�อและที�อยูข่องโรงแรมหรอืที�พัก ที�เคยไปพักลา่สดุ  *ขอ้นี�ใหเ้ขยีนเป็นภาษาองักฤษ 
 ชื�อที�พัก Place to Stay  
 ที�อยู่ Address  
 โทรศัพท ์   
9. เคยเดนิทางเขา้ ออกประเทศในกลุม่ SAARC (อัฟกานสิถาน ภฏูาน ปากสีถาน มลัดฟี บงัคลาเทศ ศรลีงักา เนปาล) หรอืไม ่  
 ถา้เคยกรณุาระบรุายละเอยีด (ยอ้นหลงัแค ่4 ปี) 
 กรณุาใสเ่ครื�องหมาย X ลงในชอ่งที�เลอืก 
  เคย  ไมเ่คย  
 อฟักานสิถาน จํานวน                                                     ครั �ง เมื�อ ปี ค.ศ.   
 ภฏูาน จํานวน                                                     ครั �ง เมื�อ ปี ค.ศ.   
 ปากสีถาน จํานวน                                                     ครั �ง เมื�อ ปี ค.ศ.   
 มัลดฟี     จํานวน                                                     ครั �ง เมื�อ ปี ค.ศ.   
 บงัคลาเทศ    จํานวน                                                     ครั �ง เมื�อ ปี ค.ศ.   
 ศรลีงักา     จํานวน                                                     ครั �ง เมื�อ ปี ค.ศ.   
 เนปาล จํานวน                                                     ครั �ง เมื�อ ปี ค.ศ.   
 
10 ประเทศที�เดนิทางไปในชว่ง 10 ปี ที�ผา่นมา   
  
  
  

 


