
 

 

รหัสทัวร B2B1901884 
ทัวรอินเดีย นมัสเต ไหวพระ เสริมบุญ 4 สังเวชนียสถาน  
6 วัน 5 คืน  [FD]  
ตามรอยศรัทธาพระพุทธเจา ประสูติ  ตรัสรู  ปฐมเทศนา  และปรินิพพาน   เยือนเมือง  พุทธค
ยา  เวสาลี  กุสินารา  ลุมพินี พาราณสี   ลองเรือแมน้ําคงคา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

โปรแกรมการเดินทาง 

วันท่ี 1 กรุงเทพฯ (สนามบินดอนเมือง) - พุทธคยา - สถูปพุทธคยา - ตนศรีมหาโพธ์ิ 

06.30 น. คณะพรอมกันท่ีสนามบินดอนเมือง อาคารผูโดยสารขาออกระหวางประเทศ ช้ัน 3 
เคานเตอร 2 ประตู 1-2 เคานเตอร สายการบินแอรเอเชีย (Air Asia) โดยมีเจาหนาท่ี
คอยอํานวยความสะดวกจัดเตรียมเอกสารการเดินทางและสัมภาระใหกับทาน 

08.20 น. ออกเดินทางสู เมืองคยา โดยสายการบินแอรเอเชีย เที่ยวบินที ่FD122 (ใชเวลา
เดินทางโดยประมาณ 03.20 ชม.) (มีบริการอาหารบนเคร่ือง) 

10.10 น. ถึงสนามบินคยา เมืองคยา ประเทศอินเดีย (เวลาทองถ่ิน ชากวาประเทศไทย 01.30 
ช่ัวโมง) และผานข้ันตอนการตรวจคนเขาเมืองและศุลกากร คณะออกเดินทางเขาสูเมือง
พุทธคยาใชเวลาเดินทางโดยประมาณ 45 นาที 

 เมืองพุทธคยา สถานที่เช่ือกันวาเปนที่ตรัสรู ของพระพุทธเจาซ่ึงคนพบโดยนัก
โบราณคดีชาวอังกฤษ ช่ือ เซอร อเลกซานเดอร คันนิงแฮม เมื่อรอยกวาปกอนแลว 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน  
 นําทานนมัสการ สถูปพุทธคยา ทรงศิขระท่ีไดรับการบูรณะใหมภายในประดิษฐาน

พระพุทธรูป “พระพุทธเมตตา” ปางมารวิชัย แลวนํานมัสการตนศรีมหาโพธ์ิที่ไดนําพันธุ
มาปลูกตรงที่เช่ือกันวาเปนจุดที่พระพุทธเจาประทับน่ังบําเพ็ญเพียรจนตรัสรูสม
โพธิญาณ แลวนําชม สัตตมหาสถาน สถานที่พระพุทธเจาเสวยวิมุติสุขหลังจากตรัสรู
แลวเจ็ดแหง แหงละสัปดาหรอบๆพุทธคยาเพ่ือทบทวนความรูกอนท่ีจะเสด็จออกส่ัง
สอนผูคน อันประกอบไปดวย 
1.เสด็จประทับบนพระแทนวัชรอาสน ใตตนศรีมหาโพธิ์พรอมเสวยวิมุตติสุขตลอด ๗ 
วัน ในสัปดาหท่ี ๑ 
2.เสด็จประทับ ณ อนิมิสเจดีย ทรงยืนจองพระเนตรดูตนศรีมหาโพธิ์ โดยมิไดกระพริบ
พระเนตรตลอด ๗ วัน ในสัปดาหที่ ๒ 
3.เสด็จประทับ ณ รัตนจงกรมเจดีย ทรงนิมิตจงกรมข้ึน แลวเสด็จจงกรมเปนเวลา ๗ 
วัน ในสัปดาหท่ี ๓ 
4.เสด็จประทับ ณ รัตนฆรเจดีย โดยเสด็จไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของตนศรีมหา
โพธ์ิ และประทับน่ังขัดสมาธิในเรือนแกวซ่ึงเทวดานิรมิตถวาย ทรงพิจารณาพระ
อภิธรรม๗ วัน ในสัปดาหท่ี ๔ 
5.เสด็จไปประทับน่ังขัดสมาธิใตตนไทร อชปาลนิโครธ ซ่ึงเปนที่พักของคนเล้ียงแกะ ใน
สัปดาหท่ี๕ 
6.เสด็จไปประทับน่ังขัดสมาธิใตตนจิก มุจลินทร ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใตของตนศรี



 

 

มหาโพธ์ิ ในสัปดาหที่ ๖ 
7.เสด็จไปประทับใตตนเกด ราชายตนะ ประทับน่ังเสวยวิมุติสุขตลอด ๗วัน  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
นําทานชม พระมหาโพธ์ิเจดีย อนุสรณสถานแหงการตรัสรูของพระสัมมาสัมพุทธเจา 
ภายในประดิษฐานพระพุทธเมตตาพระพุทธรูปท่ีรอดจากการถูกทําลายจากพระเจา
ศศางกา พระพุทธ รูปองคน้ีเปนพระพุทธรูปปางมารวิชัยแบบศิลปะปาละ เปนท่ีเคารพ
ศรัทธาของชาวพุทธทั่วโลก จากน้ันนําทานชมศิลปะอินเดียสมัยพระเจาอโศกอายุกวา 
๒,๒๐๐ ป ชมเสาพระเจาอโศกท่ีทรงใหสรางเพ่ือประกาศศาสนาและถวายเปนพุทธบูชา
แกสังเวชนียสถาน ชมประตูโทรณะที่สลัก เร่ืองราวเก่ียวกับพุทธประวัติ แลวชมสถูป
และภาพสลักอดีตพระพุทธเจาศิลปะสมัยปาละอายุราว ๑,๒๐๐ ป “สมัยปาละเปนชวง
ที่พุทธศาสนารุงเรืองแผขยายอยูในอินเดียภาคเหนือโดยมีศูนยกลางอยูท่ีมหาวิทยาลัย
นาลันทา รัฐพิหารตามหลักฐานการบันทึกจดหมายเหตุการณเดินทางมาสืบทอดพุทธ
ศาสนาของหลวงจีนเห้ียนจัง (พระถังซัมจั๋ง) และหลวงจีนอ้ีจิง จากประเทศจีน” ไดเวลา
สมควรนําทานเดินทางกลับสูที่พัก  

ค่ํา รับประทานอาหารค่ํา  
ท่ีพัก โรงแรม Bodhgaya Gautam  Hotel  หรือเทียบเทา,เมืองคยา 
วันที2่ พุทธคยา – เวสาลี - วัดป�ามหาวัน  - กุสินารา 
เชา รับประทานอาหารเชา ณ โรงแรมท่ีพัก  
 เดินทางสู เมืองเวสาลี (ใชเวลาเดินทางโดยประมาณ 6 ช่ัวโมง) 
 นําทานชมเมืองหลวงของอาณาจักรวัชชี หน่ึงในสิบหกแควนของชมพูทวีปในสมัย

โบราณ เมืองน้ีมีช่ือหลายช่ือคือ ไพสาลี ไวสาลี และเมืองน้ีเปนศูนยกลางการเผยแพร



 

 

พุทธศาสนาท่ีสําคัญแหงหน่ึง รวมท้ังเปนที่กําเนิดของพระมหาวีระศาสดาของศาสนา
เชนและที่เปนตนกําเนิดของการทําน้ํามนตในพุทธศาสนา เน่ืองจากไดเกิดทุพิกขภัย
รายแรงทั่วเมืองเวสาลีมีคนตายมากมาย กษัตริยลิจฉวีจึงไดนิมนตใหพระพุทธเจาไดมา
โปรดชาวเมือง พระพุทธเจาจึงนําเหลาภิกษุ ๕๐๐ รูป เดินทางไปโปรดท่ีเมืองไวสาลี 
พรอมทั้งไดมีการประพรมน้ํามนตทั่วท้ังเมือง นําทานเที่ยวชม วัดป�ามหาวัน ชมเสา
อโศกท่ีสมบูรณที่สุดและงดงามท่ีสุดของอินเดีย เมืองเวสาลีมีความสําคัญมาต้ังแต
สมัยกอนพุทธกาล โดยเปนเมืองหลวงแหงแควนท่ีมีความเจริญรุงเรืองมากแควนหน่ึง
ในบรรดา ๑๖ แควนของชมพูทวีป มีการปกครองดวยระบบสามัคคีธรรมหรือ
คณาธิปไตย ที่สามารถเรียกไดวาเปนการปกครองแบบประชาธิปไตยระบบหน่ึง คือไมมี
พระมหากษัตริยเปนประมุขทรงอํานาจสิทธิ์ขาด มีแตผูเปนประมุขแหงรัฐซ่ึงบริหารงาน
โดยความเห็นชอบจากรัฐสภา ซ่ึงจะประกอบไปดวยเหลาสมาชิกจากเจาวงศตาง ๆ ซ่ึง
รวมเปนคณะผูครองแควน ในคัมภีรพระพุทธศาสนากลาววาเจาวงศตางๆ มีถึง ๘วงศ 
และในจํานวนน้ีวงศเจาลิจฉวีแหงเวสาลีและวงศเจาวิเทหะแหงเมืองมิถิลาเปนวงศท่ีมี
อิทธิพลท่ีสุด ในสมัยพุทธกาลพระพุทธเจาเคยเสด็จมาที่เวสาลีหลายคร้ัง แตละคร้ังจะ
ทรงประทับที่กูฏาคารศาลาป�ามหาวันเปนสวนใหญ พระสูตรหลายพระสูตรเกิดขึ้นที่
เมืองแหงน้ี และท่ีกูฏาคารศาลาน่ีเองท่ีเปนท่ีๆ พระพุทธองคทรงอนุญาตใหพระนาง
มหาปชาบดีโคตมีเถรี พระนานางของพระพุทธองค พรอมกับบริวาร สามารถอุปสมบท
เปนภิกษุณีไดเปนคร้ังแรกในโลก และในการเสด็จคร้ังสุดทายของพระพุทธองค 
พระองคไดทรงรับสวนมะมวงของนางอัมพปาลี นางคณิกาประจําเมืองเวสาลี ซ่ึงนางได
อุทิศถวายเปนอารามในพระพุทธศาสนา พระพุทธองคไดทรงจําพรรษาสุดทายท่ีเวฬุว
คาม และไดทรงปลงอายุสังขารที่ปาวาลเจดีย และเมื่อหลังพุทธปรินิพพานแลวได ๑๐๐ 
ป ไดมีการทําสังคายนาคร้ังท่ี ๒ ณ วาลิการาม ซ่ึงท้ังหมดลวนอยูในเมืองเวสาลี 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน  
 นําทานเดินทางสู เมืองกุสินารา (ใชเวลาเดินทางโดยประมาณ 4-5 ช่ัวโมง) ซึ่งเปน

สถานที่ปรินิพพานของพระพุทธเจา   
ค่ํา รับประทานอาหารค่ํา  
ท่ีพัก โรงแรม Om Residency  Hotel หรือเทียบเทา,เมืองกุสินารา 

วันที่ 3 กุสินารา – มหาปรินิพพานสถูป - มกุฎพันธเจดีย -  ลุมพินี (เนปาล) 

เชา รับประทานอาหารเชา ณ โรงแรมท่ีพัก  
 นําทานชมสังเวชนีย เมืองกุสินารา ในสมัยพุทธกาลเปนเมืองเอกหน่ึงในสองของแควน

มัลละ อยูตรงขามฝم�งแมน้ําคูกับเมืองปาวา เปนท่ีต้ังของสาลวโนทยานหรือป�าไมสาละ 



 

 

ท่ีพระพุทธเจาเสด็จดับขันธปรินิพพานและเปนสถานท่ีถวายพระเพลิงพระพุทธเจา 
“สาลวโนทาย” สถานท่ีเสด็จดับขันธปรินิพพาน มีช่ือเรียกในทองถ่ินวา มาถากุนวะระกา
โกฏ (Matha-Kunwar-Ka-Kot) ซ่ึงแปลวา ตําบลเจาชายส้ินชีพ ปรากฏตามคัมภีรวา 
เมืองน้ีเคยเปนที่ปรินิพพานของพระพุทธเจาพระนามวาผุสสะ เปนที่เกิดบําเพ็ญบารมี
ของพระโพธิสัตวหลายคร้ัง เคยเปนราชธานีนามวากุสาวดีของพระเจามหาสุทัสสน
จักรพรรดิ นําทานนมัสการอนุสรณสถานท่ีสําคัญคือ มหาปรินิพพานสถูป ซ่ึงพระเจา
อโศกมหาราชสรางไวและบรรจุพระบรมสารีริกธาตุ วิหารปรินิพพานซึ่งเปนท่ี
ประดิษฐานพระพุทธรูปปางปรินิพพานอยูภายในและมีซากศาสนสถานโบราณโดยรอบ
มากมาย 
จากน้ันนําทานนมัสการสถานท่ีถวายพระเพลิงพระพุทธเจาทีม่กุฎพันธเจดีย แลวนําน่ัง
สมาธิท่ีวิหารพระรูปพระพุทธไสยาสน มีจารึกกําหนดอายุเกาแกกวา ๑,๔๐๐ป แสดง
ตอนเสด็จปรินิพพาน 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน  
 นําทานเดินทางสู เมืองลุมพินี (ใชเวลาเดินทางโดยประมาณ 4-5 ช่ัวโมง) ซึ่งเปน

สถานที่ประสูติของพระพุทธเจา 
*** โปรดเตรียมหนังสือเดินทางติดตัวไว 
เพ่ือประทับตราออกจากประเทศอินเดียเขาสูประเทศเนปาล *** 

ค่ํา รับประทานอาหารค่ํา 
ที่พัก โรงแรม Nansc Hotel หรือเทียบเทา,เมืองลุมพินี 

วันท่ี 4 สวนลุมพินีวัน - เสาหินพระเจาอโศกมหาราช - วิหารมายาเทวี - พาราณสี 

เชา รับประทานอาหารเชา ณ โรงแรมท่ีพัก   
 นําทานชม สังเวชนียสถาน  สวนลุมพินีวัน เปนสถานที่พระนางสิริมหามายาประสูติ

เจาชายสิทธัตถะกุมาร เม่ือวันศุกร วันเพ็ญเดือน ๖ ปจอ กอนพุทธศักราช ๘๐ป ซ้ึง
ภายในบริเวณมีวิหารมหามายา สระโบกขรณี และเสาพระเจาอโศกที่มีขนาดความสูง 
๒๒ ฟุต ๔ น้ิวและมีขอความจารึกเปนหลักฐานวา “ณ ท่ีน่ีคือ สถานที่ประสูติของ
เจาชายสิทธัตถะ และพระเจาอโศกเสด็จมาบูชาในปท่ี ๒๐ แหงรัชกาลของพระองค” 
(ประมาณพุทธศตวรรษที่ ๓ ) ปจจุบันลุมพินีวันไดรับการบูรณะและมีถาวรวัตถุสําคัญท่ี
ชาวพุทธนิยมไปสักการะ คือ “เสาหินพระเจาอโศกมหาราช” ท่ีระบุวาสถานท่ีน้ีเปน
สถานที่ประสูติของเจาชายสิทธัตถะ นอกจากน้ียังมี “วิหารมายาเทวี” ภายใน
ประดิษฐานภาพหินแกะสลักพระรูปพระนางสิริมหามายาประสูติพระราชโอรส โดยเปน
วิหารเกามีอายุรวมสมัยกับเสาหินพระเจาอโศก ปจจุบันทางการเนปาลไดสรางวิหาร



 

 

ใหมทับวิหารมายาเทวีหลังเกา และไดขุดคนพบศิลาจารึกรูปคลายรอยเทา สันนิษฐาน
วาเปนจารึกรอยเทากาวท่ีเจ็ดของเจาชายสิทธัตถะท่ีทรงดําเนินไดเจ็ดกาวในวันประสูติ 
ปจจุบันลุมพินีวันอยูในเขตประเทศเนปาล ติดชายแดนประเทศอินเดียทางเหนือเมืองโค
ราฆปุระ หางจากเมืองติเลาราโกต (หรือ นครกบิลพัสดุ) ทางทิศตะวันออก ๑๑ 
กิโลเมตร และหางจากสิทธารถนคร (หรือนครเทวทหะ) ทางทิศตะวันตก๑๑กิโลเมตร 
ซึ่งถูกตองตามตําราพระพุทธศาสนาที่กลาววาลุมพินีวันสถานท่ีประสูติต้ังอยูระหวาง
เมืองกบิลพัสดุและเมืองเทวทหะ ปจจุบันลุมพินีวันมีเน้ือที่ประมาณ ๒,๐๐๐ ไร ทางการ
เรียกสถานท่ีน้ีวา รุมมินเด มีสภาพเปนชนบท มีผูอาศัยอยูไมมากมีส่ิงปลูกสรางเปน
พุทธสถานเพียงเล็กนอย แตมีวัดพุทธอยูในบริเวณน้ีหลายวัด รวมท้ังวัดไทยลุมพินี 
ลุมพินีวันไดรับการยกยองจากองคการยูเนสโกใหเปนมรดกโลกประเภทมรดกทาง
วัฒนธรรมต้ังแตป พ.ศ.๒๕๔๐ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กลางวัน รับประทานอาหารกลาง  
 นําเดินทางสู เมืองพาราณสี  (ใชเวลาเดินทางโดยประมาณ 6-7 ช่ัวโมง) สถานท่ีแสดง

ปฐมเทศนา  ดินแดนแหงการแสวงบุญชําระบาป มรดกโลกที่มีชีวิตส่ีพันปของอินเดีย
และเปนเมืองหลวงแควนกาสี มีแมน้ําคงคาอันศักด์ิสิทธ์ิไหลผาน มีประวัติศาสตร
ยาวนานกวา 4,000 ป จัดเปนเมืองสุทธาวาสที่สถิตแหงศิวเทพและถือวาเปนเมือง
อมตะของอินเดีย เปนที่แสวงบุญทั้งของชาวฮินดูและชาวพุทธทั่วโลก          

ค่ํา รับประทานอาหารค่ํา  
ท่ีพัก โรงแรม City Inn Hotel หรือเทียบเทา,เมืองพาราณสี 

 



 

 

วันที่ 5 ลองเรือแมน้ําคงคา - สารนารถ - สถูปเจาคันธี - ธรรมเมขสถูป - พิพิธภัณฑแหงเมือง
สารนาถ – พุทธคยา 

05.00 น. อรุณสวัสด์ิยามเชากับเชาวันใหมท่ีสดใส นําทานลองเรือแมน้ําคงคา สัมผัสกับความ
หลากหลายของผูคนและท่ีแมน้ําคงคาท่ีชาวฮินดูเช่ือวาเปนสถานท่ีศักด์ิสิทธ์ิ เน่ืองจาก
เปนจุดท่ีตุมห ูของพระศิวะตกอยูใตแมน้ําแหงน้ี ในทางพุทธศาสนาเองเช่ือกันวาเปน
สถานที่ไดนําพระอัฐิของพระพุทธเจามาลอยอังคารที่แมน้ําแหงน้ีดวย นําทานถวาย
กระทงเปนพุทธบูชา ณ ที่น่ีเองทานจะไดสัมผัสวิถีชีวิตของชาวฮินดูซึ่งจะมาอาบน้ํา ด่ืม
น้ํารวมท้ังทาน้ําที่น่ีจะมีพิธีเผาศพในชวงเชาตรูกอนพระอาทิตยข้ึน จากน้ันนําทาน
เดินทางกลับโรงแรม 

เชา รับประทานอาหารเชา ณ โรงแรมท่ีพัก   
 นําทานชมสังเวชนียสถาน เมืองสารนารถ สถานท่ีแสดงปฐมเทศนา นมัสการสถูปเจา

คันธี สถานท่ีพระพุทธเจาพบปจจัคคีอีกคร้ังหลังจากตรัสรูแลว นํานมัสการธรรมเมข
สถูป ท่ีเช่ือกันวาเปนสถานที่พระพุทธเจาทรงแสดงปฐมเทศนาหัวขอธรรมจักกัปปวัตตน
สูตรทําใหพระโกณฑัญญะบรรลุโสดาบันพระพุทธศาสนาจึงมีพระรัตนตรัยครบ ๓ 
ประการ แลวนําชมวิหารมูลคันธกุฏิหลังใหมภายในประดิษฐานพระพุทธรูปปางปฐม
เทศนาเลียนแบบคุปตะและจิตรกรรมฝาผนังเลาเร่ืองพุทธประวัติฝมือชางชาวญ่ีปุ�น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
แลวนําทานชมพิพิธภัณฑแหงเมืองสารนาถ  ชมหัวเสาพระเจาอโศก ทําเปนรูปสิงหบาง
ทานอธิบายวาเปนสัญลักษณของศากยสิงหพระราชวงศของพระพุทธเจา เสามีฐานบัว
ควํ่า มีบัลลังกส่ีเหล่ียมรอบสลักเปนรูปธรรมจักรและรูปชาง มา สิงหและโค แลวนําชม
โบราณวัตถุที่ขุดคนพบในบริเวณเมืองสารนาถและเมืองใกลเคียง อาทิเชน พระพุทธรูป
ศิลปะแบบคันธาระ แบบมถุรา แบบคุปตะ และ แบบปาละ ฯลฯ แลวนําชมโบราณวัตถุ



 

 

ช้ินเอกของพิพิธภัณฑ พระพุทธรูปแบบคุปตะปางปฐมเทศนา ที่คนพบบริเวณใกลๆกับ 
มูลคันธกุฎี สถานท่ีจําพรรษาของพระพุทธเจา “อน่ึงศิลปะคุปตะไดรับการยกยองวามี
ความงดงามและสมบูรณแบบท่ีสุดในศิลปะอินเดียท้ังมวลและเมืองสารนาถยังเปน
ศูนยกลางของโรงเรียนสกุลชางคุปตะ ที่อายุเกาแกถึง ๑,๔๐๐ ปมาแลว 

กลางวัน รับประทานอาหารกลาง  
 นําทานเดินทางกลับไปยัง เมืองพุทธคยา (ใชเวลาเดินทางโดยประมาณ 5-6 ช่ัวโมง) 
ที่พัก โรงแรม Bodhgaya Gautam  Hotel  หรือเทียบเทา,เมืองคยา 
วันท่ี 6 พุทธคยา - กรุงเทพฯ (สนามบินดอนเมือง) 
เชา รับประทานอาหารเชา ณ โรงแรมท่ีพัก   
 ไดเวลาสมควร นําทานเดินทางสูสนามบินพุทธคยา 
10.40 น. ออกเดินทางกลับสูกรุงเทพฯ ประเทศไทย โดยสายการบินแอรเอเชีย (Air Asia) 

เท่ียวบินที่ FD123  (ใชเวลาเดินทางโดยประมาณ 02.40 ชม.) (มีบริการอาหารบน
เคร่ือง) 

14.50 น. ถึงสนามบินดอนเมือง กรุงเทพมหานคร โดยความสวัสดิภาพ 
 

อัตราคาบริการ  

กําหนดการเดินทาง 
ผูใหญพัก 2-
3 ทาน 
ทานละ 

เด็กอายุไมเกิน 
12 ป  
(เสริมเตียง)  
ทานละ 

เด็กอายุไมเกิน 
12 ป 
(ไมเสริมเตียง) 
ทานละ 

พักเด่ียว 
ทานละ 

ไมรวมต๋ัว 
ทานละ 

วันท่ี : 27 ต.ค-01 
พ.ย.  62 21,999 21,999 20,999 5,900 10,999 
วันท่ี : 10-15 พ.ย. 
62 21,999 21,999 20,999 5,900 10,999 
วันท่ี : 24-29 พ.ย. 
62 19,999 19,999 18,999 5,900 8,999 
วันท่ี : 01-06 ธ.ค. 
62 21,999 21,999 20,999 5,900 10,999 
วันท่ี : 08-13 ธ.ค. 
62 22,999 22,999 21,999 5,900 11,999 
วันท่ี : 05-10 ม.ค. 19,999 19,999 18,999 5,900 8,999 



 

 

63 
วันท่ี : 12-17 ม.ค. 
63 19,999 19,999 18,999 5,900 8,999 
วันท่ี : 19-24 ม.ค 
63 19,999 19,999 18,999 5,900 8,999 
วันท่ี : 26-31 ม.ค. 
63 20,999 20,999 19,999 5,900 9,999 
ราคาเด็กทารก(อายุไมถึง 2 ปบริบูรณ ณ วันเดินทางกลับ) ติดตอสอบถาม ราคาน้ีรวมรายการทัวร 
ต๋ัวเคร่ืองบิน (ไมรวมวีซาอินเดีย) 

 

ราคาน้ีไมรวมคาวีซาอินเดีย ทานละ 3,000 บาท 
และคาวีซาเนปาล ทานละ 900 บาท 
ราคาน้ีไมรวมคาทิปมัคคุเทศกทองถ่ินและคนขับรถ รวม 1,800 บาท/ทาน/ทริป 
 
อัตราดังกลาวขอสงวนเฉพาะผูท่ีถือหนังสือเดินทางไทยเทาน้ัน 
กรณีถือหนังสือเดินทางตางชาติกรุณาเช็คราคาอีกคร้ัง 
 

 เงื่อนไขการใหบริการ 
1.  การเดินทางในแตละคร้ังจะตองมีผูโดยสารจํานวน 10 ทานข้ึนไป ถาผูโดยสารไมครบ

จํานวนดังกลาว  
 ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงราคาหรือยกเลิกการเดินทาง 
2.  ในกรณีที่ลูกคาตองการออกต๋ัวโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดตอเจาหนาที่ของ

บริษัทฯ กอนทุกคร้ัง เพ่ือเช็คขอมูลความถูกตองของรายการทัวรรวมท้ังไฟลบินและ
เวลานัดหมายทัวร หากเกิดความผิดพลาด ทางบริษัทไมรับผิดชอบใดๆ ทั้งส้ิน 

3.  การชําระคาบริการ 
     3.1 กรุณาชําระมัดจํา ทานละ 10,000.- บาท  
     3.2 กรุณาชําระคาทัวรสวนท่ีเหลือ 15-20 วันกอนออกเดินทาง 
4.  การยกเลิกและคืนคาทัวรหลังจากมีการจายเงินมัดจํา 
    4.1 แจงยกเลิกกอนเดินทาง 30 วัน คืนคาใชจายท้ังหมด 
    4.2 แจงยกเลิกกอนเดินทาง 15 วัน เก็บคาใชจาย ทานละ 10,000 บาท 



 

 

    4.3 แจงยกเลิกนอยกวา 15 วันกอนเดินทาง ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิ เก็บคาใชจาย
ทั้งหมด 

    4.4 ยกเวนกรุปท่ีเดินทางชวงวันหยุดหรือเทศกาลที่ตองการันตีมัดจํากับสายการบิน
หรือคามัดจําท่ีพักโดยตรงหรือโดยการผานตัวแทนในประเทศหรือตางประเทศและไม
อาจขอคืนเงินได รวมถึงเที่ยวบินพิเศษเชน Extra Flight และ Charter Flight  
จะไมมีการคืนเงินมัดจํา หรือคาทัวรทั้งหมดเน่ืองจากคาต๋ัวเปนการเหมาจายใน
เที่ยวบินน้ันๆ 

 
กรณีคณะออกเดินทางได           

1. คณะจองจํานวนผูใหญ 10 ทานออกเดินทาง (ไมมีหัวหนาทัวร) 
2. คณะจองจํานวนผูใหญ 15 ทานข้ึนไปออกเดินทาง (มีหัวหนาหัวหนาทัวร) 
3. คณะจองไมถึงจํานวนผูใหญ 10 ทาน ไมออกเดินทาง 

 
อัตราคาบริการน้ีรวม 

1.  คาต๋ัวเครื่องบินไป-กลับ ช้ันประหยัด 
2.  คาโรงแรมท่ีพักตามรายการท่ีระบุ (สองทานตอหน่ึงหอง) 
3.  คาเขาชมสถานที่ตางๆ ตามรายการท่ีระบุ 
4.  คาอาหารและเคร่ืองด่ืมตามรายการท่ีระบุ 
5.  คารถรับสงและระหวางนําเท่ียวตามรายการที่ระบุ 
6.  คาประกันอุบัติเหตุคุมครองในระหวางการเดินทาง คุมครองในวงเงินทานละ 

1,000,000 บาท คารักษาพยาบาลกรณีเกิดอุบัติเหตุวงเงินทานละ 200,000 บาท 
ตามเง่ือนไขของกรมธรรม  

 ** ลูกคาทานใดสนใจซ้ือประกันการเดินทางสําหรับครอบคลุมเร่ืองสุขภาพสามารถ
สอบถามขอมูล 

 เพ่ิมเติมกับทางเจาหนาที่บริษัทได ** 
 - เบ้ียประกันเร่ิมตน 370 บาท [ระยะเวลา 5-7 วัน] 
 - เบ้ียประกันเร่ิมตน 430 บาท [ระยะเวลา 8-10 วัน]  
 ความครอบคลุมผูเอาประกันท่ีมีอายุมากกวา 16 หรือนอยกวา 75 ป   
 [รักษาพยาบาล 2 ลาน, รักษาตอเน่ือง 2 แสน, เสียชีวิตหรือเสียอวัยวะจากอุบัติเหตุ 

3 ลานบาท] 
 ความครอบคลุมผูเอาประกันท่ีมีอายุนอยกวา 16 หรือมากกวา 75 ป   



 

 

 [รักษาพยาบาล 2 ลาน, รักษาตอเน่ือง 2 แสน, เสียชีวิตหรือเสียอวัยวะจากอุบัติเหตุ 
1.5 ลานบาท] 

7.  รวมภาษีสนามบินทุกแหง + ภาษีน้ํามัน  
8.  คาภาษีมูลคาเพ่ิม 7% 

 
อัตราคาบริการน้ีไมรวม 

1. กระเป�าเดินทาง 
2. คาธรรมเนียมการย่ืนขอวีซาอินเดียแบบออนไลน 5 วันทําการ ทานละ 3,000 บาท 
3. คาวีซาเขาประเทศเนปาล 3 วันทําการ ทานละ 900 บาท 
4. กระเป�าเดินทางทานละ 1 ใบเทาน้ัน ในกรณีที่น้ําหนักเกินกวาท่ีสายการบินกําหนด  

30 กิโลกรัม/ทาน 1 สวนเกินน้ําหนักตามสายการบินกําหนด 
5. คาทําหนังสือเดินทาง 
6. คาใชจายสวนตัวนอกเหนือจากรายการ เชน คาเคร่ืองด่ืม, คาอาหารท่ีส่ังเพ่ิมเอง, คา

โทรศัพท, คาซักรีดฯลฯ 
7. คาอาหารท่ีไมไดระบุไวในรายการ 
8. คาทําใบอนุญาตท่ีกลับเขาประเทศของคนตางชาติหรือคนตางดาว 
9. คาทิปมัคคุเทศกทองถ่ินและคนขับรถ รวม 1,800 บาท /ทาน/ทริป 
 

หมายเหตุ 
1. บริษัทฯ มีสิทธ์ิที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวรน้ี เม่ือเกิดเหตุสุดวิสัย

จนไมอาจแกไขได 
2. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไมรับผิดชอบใดๆ เหตุการณท่ีเกิดจากสายการบิน ภัย

ธรรมชาติ เหตุการณไมสงบทางการเมือง, การประทวง, การนัดหยุดงาน, การกอการ
จลาจล, อุบัติเหตุ, ความเจ็บป�วย, ความสูญหายหรือเสียหายของสัมภาระ ความ
ลาชา เหตุสุดวิสัย อ่ืนๆ เปนตน 

3. หากทานยกเลิกกอนรายการทองเที่ยวจะส้ินสุดลง ทางบริษัทฯ จะถือวาทานสละสิทธ์ิ
และจะไมรับผิดชอบคาบริการท่ีทานไดชําระไวแลวไมวากรณีใดๆ ท้ังส้ิน 

4. บริษัทฯ จะไมรับผิดชอบตอการหามออกนอกประเทศ หรือ หามเขาประเทศ อัน
เน่ืองมาจากมีส่ิงผิดกฎหมาย หรือเอกสารเดินทางไมถูกตอง หรือ การถูกปฏิเสธใน
กรณีอ่ืนๆ 



 

 

5. รายการน้ีเปนเพียงขอเสนอที่ตองไดรับการยืนยันจากบริษัทฯ อีกคร้ังหน่ึง หลังจากได
สํารองท่ีน่ังบนเคร่ือง และโรงแรมที่พักในตางประเทศเปนที่เรียบรอย แตอยางไรก็
ตามรายการน้ีอาจเปล่ียนแปลงไดตามความเหมาะสม 

6. ราคาน้ีคิดตามราคาต๋ัวเคร่ืองบินในปจจุบัน หากราคาต๋ัวเคร่ืองบินปรับสูงขึ้น บริษัทฯ 
สงวนสิทธิ์ท่ีจะปรับราคาต๋ัวเคร่ืองบินตามสถานการณดังกลาว 

7. กรณีเกิดความผิดพลาดจากตัวแทน หรือ หนวยงานที่เก่ียวของ จนมีการยกเลิก ลาชา 
เปล่ียนแปลง การบริการจากสายการบินบริษัทฯขนสง หรือ หนวยงานที่ใหบริการ 
บริษัทฯจะดําเนินโดยสุดความสามารถท่ีจะจัดบริการทัวรอ่ืนทดแทนให แตจะไมคืน
เงินใหสําหรับคาบริการน้ันๆ 

8. มัคคุเทศก พนักงาน และตัวแทนของบริษัทฯ ไมมีสิทธิ์ในการใหคําสัญญาใดๆ ท้ังส้ิน
แทนบริษัทฯ นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผูมีอํานาจของบริษัทฯ กํากับเทาน้ัน 

9. หากไมสามารถไปเที่ยวในสถานท่ีที่ระบุในโปรแกรมได อันเน่ืองมาจากธรรมชาติ 
ความลาชา และความผิดพลาดจากทางสายการบิน จะไมมีการคืนเงินใดๆท้ังส้ิน แต
ทั้งน้ีทางบริษัทฯจะจัดหารายการเท่ียวสถานที่อ่ืนๆมาให โดยขอสงวนสิทธ์ิการจัดหา
น้ีโดยไมแจงใหทราบลวงหนา  

10. ในกรณีที่ลูกคาตองออกต๋ัวโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดตอเจาหนาที่ของบริษัทฯ 
กอนทุกคร้ัง มิเชนน้ันทางบริษัทฯ จะไมรับผิดชอบคาใชจายใดๆ ทั้งสิ้น  

 
สําหรับผูท่ีมีความประสงคตองการขอย่ืนวีซาอินเดียแบบออนไลน 
เอกสารในการย่ืนวีซาอินเดียสําหรับผูที่ถือพาสสปอรตไทย 

1. หนังสือเดินทาง (Passport) หนังสือเดินทาง ตองมีหนาเหลือสําหรับประทับวีซาอยาง
นอย 2 หนา อายุใชงานเหลือไมนอยกวา 6 เดือน นับจากวันเดินทาง *กรุณาถอดปก 
Passport กอนสงเอกสารบริษัทจะไมรับผิดชอบในกรณีสูญหาย* 

2. รูปถาย รูปถายสีหนาตรงขนาด 2x2 น้ิว พ้ืนหลังสีขาวเทาน้ัน จํานวน 1 ใบ เปนรูปที่
ถายจากรานถายรูปเทาน้ัน รูป (หามสวมแวนตาหรือเคร่ืองประดับ, ไมใสชุด
ขาราชการหรือเคร่ืองแบบใดๆ ไมเปนรูปสต๊ิกเกอรรวมถึงหามใชรูปที่ถายเองและป
ร้ินทเอง) 

3. แบบฟอรม 
*** เอกสารการย่ืนขอวีซาอินเดียแบบออนไลน  
สามารถรองรับไฟลนามสกุล JPG, PNG, PDF ขนาดไฟลไมเกิน 2MB 
!! สวนไฟล WORD / EXCEL / TIFF / TIF ไมรองรับ กรุณาแปลงเปน PDF กอนได  
ขอความหรือเน้ือหาตองครบถวนและมีความชัดเจนเทาน้ัน *** 



 

 

สําหรับผูท่ีมีความประสงคตองการขอย่ืนวีซาเนปาล 
เอกสารในการย่ืนวีซาเนปาลสําหรับผูท่ีถือพาสสปอรตไทย 

1. หนังสือเดินทาง (Passport) หนังสือเดินทาง ตองมีหนาเหลือสําหรับประทับวีซาอยาง
นอย 2 หนา อายุใชงานเหลือไมนอยกวา 6 เดือน นับจากวันเดินทาง *กรุณาถอดปก 
Passport กอนสงเอกสารบริษัทจะไมรับผิดชอบในกรณีสูญหาย* 

2. รูปถาย รูปถายสีหนาตรงขนาด 2x2 น้ิว พ้ืนหลังสีขาวเทาน้ัน จํานวน 1 ใบ เปนรูปที่
ถายจากรานถายรูปเทาน้ัน รูป (หามสวมแวนตาหรือเคร่ืองประดับ, ไมใสชุด
ขาราชการหรือเคร่ืองแบบใดๆ ไมเปนรูปสต๊ิกเกอรรวมถึงหามใชรูปที่ถายเองและป
ร้ินทเอง) 

3. แบบฟอรม 
*** เอกสารในการย่ืนวีซาเนปาลตองใชเอกสารเปนตัวจริงเทาน้ัน *** 

 



 

 

 



 

 

 


